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ସରକାରୀ ଉ� ପ
ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, କାଳି�ିସାହି
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�ୀ /001 30 47 1ୟୁ ଲ� ୀ !ା ଉପାଲ" ା େବେ$େଟସ XAF1130988

ପ ୁ /002 41 47 2ପରୁୁେଷାତମ ମିଶ
 ପି ମାଗନୁୀ ମିଶ
 XAF1131846

�ୀ /003 21 47 3ସାଇନା ମିଶ
 ପି ଶତିୃର�ନ ମିଶ
 XAF1131853

�ୀ /004 34 47 4ସାଗରୀକା ମହା,ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା,ି XAF1131838

ପ ୁ /005 34 47 5େଭାେ$େଟସ ଉପାଲ" ା ପି ଉପାଲ" ା େଭେ$େଟସ XAF1091735

�ୀ /016 28 47 6ଅରୁ0ତୀ ମହା$ଡୁ ପି ପ
େମାଦ ମହା$ଡୁ XAF0587303

ପ ୁ /17 53 47 7ଗେଣଶ ଚ0
  ପ3ା ପି ଉଦୟ ନାଥ ପ3ା OR/13/088/020404

ପ ୁ /18 51 47 8କା45େକ6ର ପ3ା ପି ଉଦୟ ନାଥ ପ3ା OR/13/088/020406

�ୀ /19 48 47 9ଗାୟତ
ୀ ପ3ା !ା କା45େକ6ର ପ3ା MGH1316363

�ୀ /110 48 47 10ମ�ଳୁା ପ3ା !ା ଗେଣଶ ପ3ା OR/13/088/020405

�ୀ /111 43 47 11ସଂଯ8ୁା ପ3ା !ା ଦୁଗ9 ପ
ସାଦ ପ3ା MGH1316355

ପ ୁ /112 42 47 12ଶ
ୀଧର ପ3ା ପି ଶ
ୀ କୃ; ଚ0
  ପ3ା MGH1316082

ପ ୁ /113 40 47 13ଶ
ୀମ, କମୁାର ପ3ା ପି କୃ; ଚ0
  ପ3ା MGH1315118

�ୀ /114 38 47 14ଅନୁପମା ପ3ା !ା ଶ
ୀମ, ପ3ା XAF0225730

�ୀ /115 29 47 15ଶ
ୀୟାଶ
ୀ ପ3ା ପି ଗେଣଶ ଚ0
  ପ3ା XAF0341255

�ୀ /116 58 47 16ସବିତା ପ3ା (ବି) !ା କୃ;ଚ0
  ପ3ା OR/13/088/020403

ପ ୁ /0217 19 47 17ଓ? ଭୂୟA ପି ଶ
ବଣ କମୁାର ଭୂୟA XAF1085109

ପ ୁ /0218 30 47 18ଶ$ର ବି6ଳ - ଉେପ0
  ବି6ଳ XAF0587287

�ୀ /0219 36 47 19ରଶ ିତା ପ3ା !ା ଶ
ୀଧର ପ3ା XAF0780445

�ୀ /220 45 47 20େଯାଶଦା ରାଣୀ ଭୁୟA !ା ଶ
ବଣ କମୁାର ଭୂୟA MGH1453851

�ୀ /221 25 47 21ସପୁ
ିତି ଭୁୟA ପି ପ
ଦିପ କମୁାର ଭୁୟA XAF0909580

ପ ୁ /222 53 47 22ବି;ୁ କମୁାର ଭୁୟA ପି ଅB ୁ�ନ ଭୁୟA OR/13/088/020782

ପ ୁ /223 47 47 23ଶ
ାବଣ କମୁାର ଭୁୟA ପି ଅB ୁ�ନ ଭୂୟA OR/13/088/020783

�ୀ /224 29 47 24ସପୁ
ିୟା ଭୁୟA ପି ପ
ଦୀପ ଭୁୟA XAF0277293

ପ ୁ /225 21 47 25ବିକାଶ କମୁାର ଭୁୟA ପି ବି;ୁ କମୁାର ଭୁୟA XAF0927624

ପ ୁ /326 61 47 27ଗେଣ6ର ନାୟକ ପି ତ
ୀନାଥ ନାୟକ OR/13/088/022106

�ୀ /327 48 47 37ବିଜୟା ପ
ଧାନ !ା ମେହ0
  କମୁାର ପ
ଧାନ OR/13/088/022124

�ୀ /0428 30 47 38ନମିତା ବିେଶାଇ !ା ଆେଲାକ ବିେଶାଇ XAF0587204

�ୀ /0429 26 47 40ଅମୃତା ନାୟକ ପି େଦବୀ ପ
ସାଦ ନାୟକ XAF0587386

�ୀ /430 26 47 41ତପ!ିନୀ ବାରିକ !ା ଲେDାଦର େବେହରା XAF0745620

�ୀ /431 91 47 42େଜମାମଣି େବେହରା !ା ବଳରାମ େବେହରା OR/13/088/020414

ପ ୁ /432 69 47 43ଇ0
  େମାହନ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା OR/13/088/020415

�ୀ /433 68 47 44କମଳା େବେହରା !ା ଇ0
  େମାହନ େବେହରା OR/13/088/020416

ପ ୁ /434 46 47 45ଗେୁE6ର େବେହରା ପି ଇ0
  େମାହନ େବେହରା OR/13/088/020417

ପ ୁ /435 45 47 46ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି ଇ0
  େମାହନ େବେହରା OR/13/088/020418

ପ ୁ /436 44 47 47ଲେDାଦର େବେହରା ପି ଇ0
  େମାହନ େବେହରା MGH1314046

�ୀ /437 43 47 48ସଂFୀତା େବେହରା !ା ଗେୁE6ର େବେହରା MGH1314657

�ୀ /438 40 47 49ରିନା କମୁାରୀ େବେହରା !ା ସରତ କମୁାର େବେହରା XAF0442632

ପ ୁ /439 62 47 50ମେହଶକମୁାର ପ
ଧାନ ପି ନରସିଂହ ପ
ଧାନ OR/13/088/022161

ପ ୁ /440 55 47 51ମେହ0
  କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ନରସିଂହ ପ
ଧାନ XAF0846907

�ୀ /441 54 47 52ବସ, ପ
ଧାନ !ା ମେହଶ କମୁାର ପ
ଧାନ XAF0773473

ପ ୁ /442 27 47 53ଅମିG ପ
ଧାନ ପି ମେହH କମୁାର ପ
ଧାନ XAF0665679

ପ ୁ /443 21 47 54ଦୁଗ9 ପ
ସାଦ ପ
ଧାନ ପି ମେହ0
  କମୁାର ପ
ଧାନ XAF0990721

�ୀ /0544 36 47 55ସFୀତ େବେହରା !ା ବସ, କମୁାର େବେହରା XAF0587519

ପ ୁ /545 66 47 56ପଦ ନ େବେହରା ପି ଅ,ଯ�9ମି େବେହରା OR/13/088/020421

�ୀ /546 63 47 57ଶା,ିଲତା େବେହରା !ା ପଦ ନ େବେହରା XAF1076694

�ୀ /547 48 47 58ପଦ ାବତି େବେହରା ପି ଅ,ଯ�9ମି େବେହରା OR/13/088/020423

ପ ୁ /548 47 47 59ବସ, କମୁାର େବେହରା ପି ଅ,ଯ�9ମି େବେହରା MGH1316314

�ୀ /549 43 47 60ରାେଜ6ରୀ ନାଏକ !ା କା45କ ପ
ଧାନ MGH2396216

�ୀ /550 41 47 65ଟୁନି !ାଇଁ ପି ସେ,ାଷ କମୁାର ନାୟକ MGH1314376

1 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ9ଚନ ଅଧିକାରୀ$ !ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /0651 34 47 66କନ�ା କମୁାରୀ ପMନାୟକ !ା ସନିୁଲ କମୁାର ପMନାୟକ XAF1083922

�ୀ /652 76 47 70ତିେଳାତମା ନାୟକ !ା ରାଇବାରିଆ ନାୟକ OR/13/088/022168

�ୀ /653 63 47 71ପNୁ !ାଇଁ !ା ରାଜ କିେଶାର !ାଇଁ OR/13/088/020427

ପ ୁ /654 33 47 72ଟିଟୁO !ାଇଁ ପି ରାଜକିେଶାର !ାଇଁ XAF0028266

�ୀ /755 87 47 76ଭାନୁ !ାଇ ଁ(ବି) !ା ପPୁ� !ାଇଁ OR/13/088/020428

�ୀ /856 27 47 77ଉମ5ଳା ବିଷଇ ପି େକଳୖାସ ବିଷଇ XAF0442582

�ୀ /857 49 47 78ସମିୁତ
 ା ଦାସ !ା ବିଜୟ ଦାସ OR/13/088/020439

ପ ୁ /858 28 47 79ଶା6ତ ଦାଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ XAF0442806

�ୀ /859 40 47 80ଭାରତୀ !ାଇଁ !ା େକଲୖାସ ଚ0
  !ାଇଁ MGH1315225

�ୀ /0960 27 47 81ଶଭୁଶ
ୀ ମ�ରୁୀ ମହାରଣା ପି ପଦ ନ ମହାରଣା XAF0587337

�ୀ /0961 28 47 82ବି ॰ସ ିତା ରାଓ ପି ବି. ଶ$ର ରାଓ XAF0587105

�ୀ /962 60 47 83ସବୁାସିନି ବିେଶାଇ !ା ପ
ଭାକର ବିେଶାଇ OR/13/088/022054

�ୀ /963 35 47 84ସାଇବାଣି ବିଶଇ !ା ସେୁରଶ ପାେ3 XAF0909606

ପ ୁ /964 42 47 85ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ଦାସ OR/13/088/020702

ପ ୁ /965 48 47 86ସେ,ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ଦାଶ OR/13/088/020440

ପ ୁ /966 24 47 87େସୗରଭ ଦାଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ XAF0744896

�ୀ /967 43 47 88ସଂଗୀତା ରଥ !ା ସେ,ାଷ କମୁାର ଦାଶ MGH1315837

ପ ୁ /1068 58 47 89ଗEୁ ଚ0
  େଜନା ପି ସତ�ବାଦୀ େଜନା MGH1315993

�ୀ /1069 53 47 90ଦମୟ,ି େଜନା !ା ଗEୁ ଚ0
  େଜନା XAF0846931

ପ ୁ /1070 28 47 91ଆଷିଶକମୁାର େଜନା ପି ଗEୁଚ0
  େଜନା XAF0442798

�ୀ /1071 23 47 92ଲିTା କମୁାରୀ େଜନU ା ପି ଗEୁ ଚ0
  େଜନା XAF0846923

�ୀ /1072 87 47 96ତିଳତମା !ାଇଁ !ା ତ
ିନାଥ !ାଇଁ MGH1314863

ପ ୁ /1173 59 47 97କିେଶାର ଚ0
  େଜନା ପି ବି6ନାଥ େଜନା OR/13/088/022188

�ୀ /1174 50 47 98ଲ� ୀ େଜନା !ା କିେଶାର େଜନା XAF0773499

�ୀ /1175 29 47 99ସସୁ ିତା େଜନା ପି କିେଶାର ଚ0
  େଜନା XAF0277319

ପ ୁ /1176 28 47 100ସନୁୀଲ କମୁାର େଜନା ପି କିେଶାର ଚ0
  େଜନା XAF0277301

ପ ୁ /1177 21 47 101ନିମ�ଳା ନାୟକ ପି ସୀତାରାମ ODISHA XAF1067701

�ୀ /1178 20 47 102ସାବିତ
ୀ ନାୟକ ପି ନ0ା ODISHA XAF1062520

�ୀ /1179 48 47 104ସନିୁତା ପMନାୟକ !ା ଲ� ୀ ନାରାୟଣ ପMନାୟକ XAF1069269

�ୀ /1180 65 47 105ପ
ମିଳା ପ
ଧାନ !ା ପ
ଫଲୁ"  କମୁାର ପ
ଧାନ XAF0550848

ପ ୁ /1181 22 47 106ଶ
ୀଧର ତ
ିପା଼ଠୀ ପି ମୃତ��ୁୟ ତ
ିପାଠୀ XAF0991562

ପ ୁ /1282 51 47 109ଲ� ି ନାରାୟଣ ମହା,ି ପି ଜଗନU ାଥ ମହା,ି XAF1064484

ପ ୁ /1383 51 47 111ହରିହର ଦାସ ପି ନିର�ନ ଦାସ OR/13/088/020456

�ୀ /1384 49 47 112ଅହଲ�ା ଦାସ !ା ଜଗନU ାଥ ଦାସ MGH1420462

�ୀ /1385 76 47 113ସକ,ୁଳା ଦାସ (ବି) !ା ନିର�ନ ଦାସ OR/13/088/020455

�ୀ /1386 40 47 114ମମତା ଦାଶ !ା ହରିହର ଦାଶ XAF0028316

ପ ୁ /1387 34 47 115େହମ, ଦାଶ ପି ଜଗନU ାଥ ଦାଶ MGH2296002

ପ ୁ /1388 29 47 116ଅଜିତ ଦାଶ ପି ଜଗନU ାଥ ଦାଶ XAF0225755

�ୀ /1389 29 47 117ଜସHଵିନୀ ପଟନାୟକ !ା ଧନଂଜୟ ପଟନାୟକ XAF0587394

�ୀ /1490 35 47 118ସFୀତା ବିେଷାଇ !ା ପ
ଶା, କମୁାର ପ
ଧାନ XAF0341263

�ୀ /1491 58 47 119ଶ
ୀମତୀ େଲ$ା !ା କାଲୁଆ େଲ$ା OR/13/088/022196

ପ ୁ /1492 35 47 120ଗୁ̀  ୁେଲ$ା ପି କାଲୁଆ େଲ$ା XAF0028340

�ୀ /1493 33 47 121ନିରୂପମା େଲ$ା !ା ଗ ୁ̀  ୁେଲ$ା XAF0028332

�ୀ /1494 31 47 122କାaନ ବାଳା େଲ$ା ପି କାଲୁଆ େଲ$ା XAF0712059

ପ ୁ /1495 29 47 123ସେ,ାଷ କମୁାର େଲ$ା ପି କାଳୁଆ େଲ$ା XAF0745505

ପ ୁ /1496 68 47 124ପ
ଫଲୁ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଅନ, ପ
ଧାନ OR/13/088/020457

ପ ୁ /1497 48 47 125ପ
ଶା, କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଶ
ୀ ପ
ଫଲୁ ପ
ଧାନ MGH1315654

ପ ୁ /1498 43 47 126ନିଶା, କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର ପ
ଧାନ MGH1316132

�ୀ /1499 30 47 127ବି;ୁପ
ିୟା ପ
ଧାନ !ା ନିଶା, କମୁାର ପ
ଧାନ XAF0780403

�ୀ /14100 29 47 128ରାେଜ6ରୀ ପ
ଧାନ !ା ସଶୁା, ପ
ଧାନ XAF0587469

�ୀ /15101 56 47 129ଲ� ୀ !ାଇଁ !ା ଅେଶାକ !ାଇଁ OR/13/088/022201

ପ ୁ /15102 35 47 130ଆଶbି କମୁାର !ାଇଁ ମା ଲ� ୀ !ାଇଁ XAF0420182

ପ ୁ /15103 33 47 131ପ
କାଶ କମୁାର !ାଇଁ ପି ଅେସାକ କମୁାର !ାଇଁ XAF0028357

ପ ୁ /16104 35 47 132ସବୁାସ ଚ0
  ନାଇକ ପି ଶିବ ନାଇକ MGH1420389

�ୀ /16105 65 47 133େରବତୀ ନାୟକ !ା ଶିବ ନାୟକ MGH1315928

�ୀ /16106 46 47 134ସବିତା ନାୟକ ପି ଶିବ ନାୟକ MGH1315936

ପ ୁ /16107 32 47 135ଜୟ ପ
କାଶ ଶିF ପି କେହU ୟା ଶିF XAF0780452

ପ ୁ /16108 69 47 136ସବୁାଷ ଚ0
  !ାଇଁ ପି ମେହ6ର !ାଇଁ OR/13/088/022198

�ୀ /16109 61 47 137ରାେଜ6ରୀ !ାଇଁ !ା ସବୁାସ !ାଇଁ OR/13/088/022199

ପ ୁ /16110 47 47 138ସଧିୁର !ାଇଁ ପି ସବୁାସ !ାଇଁ OR/13/088/022581

�ୀ /16111 34 47 139ବନୀତା !ାଇଁ !ା ସଧୁୀର !ାଇଁ MGH1428382

ପ ୁ /16112 31 47 140ଦିଲିପ ୟାଦବ ପି ସତ�ଦ
  ୟାଦବ XAF0909598

ପ ୁ /17113 29 47 142ଶିବ ଶ$ର !ଇଁ ପି ଭାcର Hଵାଇଁ XAF0587097

2 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /18114 28 47 143ବି ॰ସ ିତା ରାଓ ପି ବି।ଶ$ର ରାଓ XAF0587493

�ୀ /19115 87 47 144ସେରାଜିନି ଭୁୟA !ା ନିର�ନ ଭୁୟA OR/13/088/020467

ପ ୁ /19116 46 47 145କା45କ ଭୂୟA ପି ନିର�ନ ଭୂୟA MGH1314822

ପ ୁ /19117 40 47 146େକଳୖାସ ଭୂୟA ପି ନିର�ନ ଭୂୟA MGH1314921

�ୀ /19118 33 47 147ଜୟଶ
ୀ ଭୂୟA !ା େକଳୖାଶଚ0
  ଭୂୟA XAF0028373

�ୀ /20119 61 47 148ପ
ଫଲୁ ଭୁୟA !ା କୀେସାର ଚ0
  ଭୁୟA OR/13/088/020270

ପ ୁ /20120 45 47 149ଶ
ୀଧର କମୁାର ଭୁୟA ପି କିେସାର ଚ0
  ଭୁୟA OR/13/088/020271

�ୀ /20121 42 47 150ନମିତା ଭୂୟA !ା ଶ
ୀଧର ଭୂୟA XAF0028381

ପ ୁ /20122 28 47 151ସେ,ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ଗେୁE6ର େଜନା XAF0341271

�ୀ /21123 87 47 152ତ
ିେବଣି ଭୁୟA ପି ଦାମଦର ଭୁୟA MGH1314889

�ୀ /21124 78 47 153େପ
ମଲତା ଭୂୟA !ା ନକଳୂ ଭୂୟA XAF0169862

ପ ୁ /21125 78 47 154କାସିନାଥ ଭୁୟA ପି ଦାମଦର ଭୁୟA OR/13/088/020468

�ୀ /21126 41 47 155ଅDିକା ଭୂୟA !ା ଗେଣ6ର ଭୂୟA XAF0177279

ପ ୁ /21127 37 47 156ହିମାଂଶ ୁଭୂୟA ପି ସେରାଜ କମୁାର ଭୂୟA MGH2295947

ପ ୁ /21128 33 47 157େସୗରଭ ଭୂୟA ପି ସେରାଜ କମୁାର ଭୂୟA MGH2295954

�ୀ /21129 29 47 158ଦୁତିକା କମୁାରୀ ନାୟକ !ା ପPୂ� ଚ0
  ନାୟକ XAF0587113

�ୀ /22130 76 47 159ଶା,ିଲତା ପ3ା !ା େଗୗରାF ପ3ା OR/13/088/282825

ପ ୁ /22131 48 47 160ଦୁଗ9 ପ
ସାଦ ପ3ା ପି େଗୗରାଂଗ ଚରଣ ପ3ା OR/13/088/282826

ପ ୁ /22132 24 47 161ଅମରନାଥ ପ3ା ପି ଦୁଗ9 ପ
ସାଦ ପ3ା XAF0745315

�ୀ /23133 53 47 162ସଂଯ8ୁା ପାଳ !ା େକୖଳାସ ପ3ା OR/13/088/020479

�ୀ /23134 47 47 163ସରୀତା ପ3ା !ା ସେୁରଶ ଚ0
  ପ3ା MGH1316389

�ୀ /23135 74 47 164ଶର6ତି ପ3ା (ବି) !ା ଗପାଳ ପ3ା OR/13/088/020477

�ୀ /24136 34 47 166ଜି କମୁାରୀ !ା ଜି କେd6ର ରାଓ XAF0442723

ପ ୁ /24137 61 47 167େଲାଚନ ମଲ" ିକ ପି ବିଯଳିୁ ମଲ" ିକ OR/13/088/020481

�ୀ /25138 81 47 168େହମଲତା ପ3ା !ା ବୁeିଶ�ାମ ପ3ା OR/13/088/020484

ପ ୁ /25139 34 47 169ଶ
ୀକା, ପ3ା ପି ବୁfିଶ�ାମ ପ3ା MGH1315381

�ୀ /25140 33 47 170!P�ୀକା ପ3ା !ା ଶ
ୀକା, ପ3ା XAF0442681

�ୀ /25141 26 47 171ରିନା !ଇ ପି ପବନକମୁାର !ାଇ XAF0587543

ପ ୁ /26142 62 47 172କିେସାରଚ0
  ବିସଇ ପି ତ
ିନାଥ ବିସଇ OR/13/088/020493

ପ ୁ /26143 29 47 173ଶ$ର ବିେଶାଇ ପି କିଶର ବିେଷାଇ XAF0587196

�ୀ /26144 58 47 174ଉମ5ଳା ବିେଶାଈ !ା ସହେଦବ ବିସଇ OR/13/088/020497

�ୀ /26145 51 47 175କମଳା ବିେଶାଇ ପି ତ
ିନାଥ ବିେଶାଇ XAF1076454

ପ ୁ /26146 51 47 176ଅଜୁ� ନ ବିେଶାଈ ପି ତ
ିନାଥ ବିେଶାଇ XAF1076462

�ୀ /26147 39 47 177ସେ,ାଷ ବିେଶାଇ ପି ସହେଦବ ବିେଶାଇ MGH2396158

�ୀ /26148 22 47 178ବାସ,ି ବିେଶାଇ ପି ସହେଦବ ବିେଶାଇ XAF0927608

�ୀ /26149 47 47 179ଦମୟ,ି ସାସମଲ ପି ସିବ ସାସମଲ MGH1314160

�ୀ /27150 48 47 180ବବିତା ମଲ" ିକ !ା ଲେଚାନ ମଲ" ିକ MGH1314913

�ୀ /28151 72 47 181ଏମ ଲ� ି !ା ଏମ ସରିୁନାରାୟଣ OR/13/088/020501

�ୀ /28152 74 47 182ଏମ ପାବ� ତି !ା ଏମ ରାମା ରାଓ OR/13/088/020499

ପ ୁ /28153 47 47 183ଏମଗପାଳ ରାୱ ପି ଏ? ରାମା ରାଓ XAF1132174

�ୀ /29154 87 47 184ସଭୁାସିନି ଭୁୟA !ା କାସିନାଥ ଭୁୟA OR/13/088/020469

�ୀ /29155 49 47 185ବି ଗିତାରାଣି !ା ଏମ େଭ$ଟ ରାବଣା ରାଓ OR/13/088/020781

ପ ୁ /29156 56 47 186ଏମ େଭ$ଟ ରାବଣା ରାଓ ପି ଆଡୱା ମଟିୁକା OR/13/088/020505

�ୀ /29157 76 47 187ଏମ ସିମାaଳମ (ବି) !ା ଏମ ଆଡବି OR/13/088/020504

�ୀ /29158 23 47 188ସାଇ ସଧୁା ପି ଏ?.େଭେ$ଟ ରାବଣା ରାଓ XAF0780395

ପ ୁ /30159 59 47 189ଶହେଦବ ବିସଇ ପି ତ
ିନାଥ ବିସଇ OR/13/088/020496

ପ ୁ /30160 81 47 190ଶ
ୀନିବାସ ମିଶ
 ପି ବଇଦ�ନାଥ ମିଶ
 OR/13/088/020508

�ୀ /30161 74 47 191ସରୁଭି ମିଶ
 !ା ଶ
ୀନିବାସ ମିଶ
 OR/13/088/020509

ପ ୁ /30162 53 47 192ଶତିୁର�ନ ମିଶ
 ପି ଶ
ୀନିବାସ ମିଶ
 OR/13/088/020510

ପ ୁ /30163 49 47 193ସଧୁୀ ର�ନ ମିଶ
 ପି ଶ
ୀନିବାସ ମିଶ
 MGH1428374

�ୀ /30164 46 47 194ସUିhା ମିଶ
 !ା ଶତିୃ ର�ନ ମିଶ
 MGH1453901

�ୀ /30165 42 47 195ସ ୃତି ସାଗର ମିଶ
 !ା ସଧିୁର�ନ ମିଶ
 MGH1428366

ପ ୁ /31166 55 47 196ପରୁନ ଭତରା ପି ଶକୁମନ ଭତରା OR/13/088/022585

ପ ୁ /31167 49 47 197ବଲରାମ ମାଝି ପି ଧନର ମାଝି OR/13/088/020527

�ୀ /31168 48 47 198ଲ� ୀ ମାଝି !ା ବଳରାମ ମାଝି OR/13/088/020528

ପ ୁ /32169 47 47 199ମକୁ0ୁ ମାଝି ପି ଧନର ମାଝି OR/13/088/020522

�ୀ /32170 37 47 200ବି. !ାତୀ !ା ଏ?. େଗାପାଲ ରାଓ XAF0225946

�ୀ /33171 64 47 201ଲ� ୀ ମାଝି !ା କୃ; ମାଝି OR/13/088/020524

ପ ୁ /33172 43 47 202ଶ$ର ମାଝି ପି କୃ; ମାଝି MGH2296168

�ୀ /33173 34 47 203ଯେଶାଦା ମାଝୀ !ା ଶ$ର ମାଝୀ XAF0029579

�ୀ /33174 33 47 204ଲଳିତା ମାଝୀ !ା କିରଣ ମାଝୀ XAF0277368

ପ ୁ /33175 31 47 205କିରଣ ମାଝୀ ପି କୃ;ଚ0
  ମାଝୀ MGH1314731

ପ ୁ /34176 63 47 206ଭଗବାନ ଭତରା ପି ସDାରୁ ଭତରା OR/13/088/020531

3 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /34177 56 47 207ଦେନଇ ଭତରା !ା ଭଗବାନ ଭତରା OR/13/088/020532

�ୀ /34178 47 47 208ସାଇବାଣି ପ
ଧାନ ପି ନରସିଂହ ପ
ଧାନ XAF0712018

ପ ୁ /35179 87 47 209ସମାରୁ ମାଝି ପି ପି ରଘନୁାଥ ମାଝି OR/13/088/020533

�ୀ /35180 61 47 210େଯମା ମାଝି !ା ସମାରୁ ମାଝି OR/13/088/020534

ପ ୁ /36181 63 47 211ଡ?kଭୁରୁ ମାଝି ପି ରଘନୁାଥ ମାଝି OR/13/088/020536

�ୀ /36182 43 47 212ତୁଳସୀ ମାଝି !ା ମକୁ0ୁ ମାଝି MGH1315142

ପ ୁ /37183 87 47 213ହରି ମାଝି ପି ଅB ୁ�ନ ମାଝି OR/13/088/020542

�ୀ /37184 87 47 214ମ8ୁା ମାଝି !ା ଲ� ଣ ମାଝି OR/13/088/020539

ପ ୁ /37185 87 47 215ବଳରାମ ମାଝି ପି ଅB ୁ�ନ ମାଝି OR/13/088/020544

ପ ୁ /37186 51 47 216ସାନ ମାଝୀ ପି ବଳରାମ ମାଝୀ MGH1315753

�ୀ /37187 30 47 217କରୁଣା ମାଝୀ ପି ବଳରାମ ମାଝୀ XAF0277376

�ୀ /39188 41 47 218େସUହଲତା ବିେଶାଇ ପି କିେଶାର ବିେଶାଇ MGH1314152

ପ ୁ /39189 54 47 219ଖାଡି ନାୟକ ପି ଚଇତନ� ନାୟକ OR/13/088/020549

�ୀ /40190 88 47 220ମଇନା ନାୟକ !ା ନିଳକd ନାୟକ OR/13/088/020552

ପ ୁ /40191 77 47 221ନୀଳକd ନାୟକ ପି ଜୟସିଂ ନାୟକ OR/13/088/020551

�ୀ /41192 41 47 222େଜ�ାlUା ନାୟକ !ା ଖାଡି ନାୟକ OR/13/088/020550

�ୀ /42193 31 47 223ସଂ �8ୁା ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ XAF0587550

�ୀ /43194 61 47 224କିସରୀମାଳା ନାୟକ !ା ଗେୁE6ର ନାୟକ OR/13/088/020575

�ୀ /43195 69 47 225େଗାରିମଣି ପଟନାୟକ !ା ପଦ ନାଭ ପଟନାୟକ OR/13/088/020566

�ୀ /44196 77 47 226ଚaଳା ନାୟକ !ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/13/088/020573

�ୀ /44197 44 47 227ଚି,ାମଣି ନାୟକ !ା ଅଭିମନ� ୁନାୟକ XAF0028464

ପ ୁ /44198 44 47 228ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ OR/13/088/020578

�ୀ /44199 69 47 229ଜମନୁା ନାୟକ(ବି) !ା ନରସିଂହ ନାୟକ OR/13/088/020577

ପ ୁ /45200 49 47 230ପି. ଶ
ୀନିବାସ ପMନାୟକ ପି ପି.ସତ�ନାରାୟଣ ପMନାୟକ MGH1316090

ପ ୁ /46201 53 47 231ପ
ସା, କମୁାର ମହା,ି ପି ଶ�ାମସ0ୁର ମହା,ି OR/13/088/020586

�ୀ /46202 76 47 232ମେନାରମା ମହା,ି(ବି) !ା ଶ�ାମସ0ୁର ମହା,ି OR/13/088/020585

�ୀ /47203 25 47 233ଆଲିସା ପMନାୟକ ପି ରମକ
ୁ ଷU  ପଟନଇକ XAF0857110

ପ ୁ /47204 22 47 234ସଭୁମ ପଟନାଇକ ପି ଋଆମକ
ୁ ଶU ପଟନାଈକ XAF0857011

�ୀ /47205 39 47 235େସUହଲତା ପାତ
 !ା ଶ
ୀନିବାଶ ପMନାୟକ XAF0587345

ପ ୁ /47206 55 47 236ରାମକୃ; ପMନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପMନାୟକ OR/13/088/020593

ପ ୁ /47207 51 47 237ସେୁରଶ ପMନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପMନାୟକ OR/13/088/020594

�ୀ /47208 51 47 238ପnୁା�ଳି ପMନାୟକ !ା ରାମକୃ; ପMନାୟକ OR/13/088/016269

ପ ୁ /47209 50 47 239ଗିରିସ ପMନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପMନାୟକ OR/13/088/020591

�ୀ /47210 46 47 240ଅନୁରାଧା ପMନାୟକ !ା ସେୁରଶ ପMନାୟକ MGH1315076

�ୀ /47211 32 47 241ଅନୁଷା ପMନାୟକ ପି ପି. ପ
ସାଦ ରାଓ XAF0225938

�ୀ /47212 63 47 242ଏ? ସାରଦା !ା ଏ? ମାଧବ ରାଓ OR/12/089/248439

�ୀ /48213 49 47 243ସନିୁତା ମହା,ି !ା ପ
ସା, କମୁାର ମହା,ି MGH1316298

�ୀ /48214 77 47 244ପାବ� ତି ପଜୁାରି(ବି) !ା ବନମାଳି ପଜୁାରି OR/13/088/020595

�ୀ /49215 42 47 245ଏମ. ଉମା ମେହbୱରୀ !ା େଗାବି0 କାନକ ରାଜା XAF0029603

ପ ୁ /49216 50 47 246େଗାବି0 କାନକ ରାଜା ପି ଏ?. ଆoାରାଓ XAF0029595

�ୀ /50217 40 47 247ବି. ରାବଣାpା  !ା ବି. ଦାଶବୁାବୁ XAF0029058

ପ ୁ /50218 47 47 248ବି.ଦାସବୁାବୁ .. ପି ବି. ସତ�ନାରାୟଣ .. MGH2396265

ପ ୁ /50219 41 47 249ସ,ଶ !ାଇଁ ପି ପPୁ� !ାଇଁ OR/13/088/020429

ପ ୁ /52220 57 47 250ପ
ଶନU  ବିେଶାଇ ପି ତ
ିନU ାଥ ବିେଶାଇ XAF0587089

�ୀ /52221 87 47 251ସଇେଳ0
 ି େଜନା !ା ନରଶଂିହ େଜନା OR/13/088/020364

�ୀ /52222 46 47 252ଶକ,ୁଳା େଜନା !ା ଜେମ6ର େଜନା MGH2396141

ପ ୁ /52223 41 47 253ଜେD6ର େଜନା ପି ନରସିଂହ େଜନା OR/13/088/020367

�ୀ /52224 41 47 254ଅDିକା େଜନା ପି ନରସିଂହ େଜନା MGH2396083

ପ ୁ /53225 66 47 255ସେରାଜ କମୁାର ଭୂୟA ପି ଯଧିୁqିର ଭୂୟA MGH1315803

�ୀ /53226 57 47 256ମେହ6ରୀ ଭୂୟA !ା ସେରାଜ କମୁାର ଭୂୟA MGH1315860

ପ ୁ /53227 26 47 257ଅମr ାନ ଭୂୟA ପି ସେରାଜ ଭୂୟA XAF0587618

ପ ୁ /55228 27 47 258ଏମ େସରୖଭ ପି ଏମ େଭ$ଟରାବଣା ରାଓ XAF0442913

�ୀ /56229 28 47 259ଆଦ�ା ଦାଶ !ା ସଂଜୟ କମୁାର ଦାଶ XAF0442814

ପ ୁ /58230 31 47 260ପ
ସାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି ଘଷି ରାଉତ XAF0587600

�ୀ /63231 38 47 261ତନୁଲତା େଜନା !ା ରାେମ6ର େଜନା XAF0587535

�ୀ /63232 36 47 262ସବିତା େଜନା !ା ବାଲ� େଜନା XAF0587279

ପ ୁ /64233 38 47 263ସଂସାର ଗରୁୁ ପି ମରୁଲି ଗରୁୁ XAF0745281

ପ ୁ /72234 69 47 264କିେଶାର ଚ0
  ପାତ
 ପି ହେରକୃ; ପାତ
 XAF0587410

�ୀ /72235 58 47 265ବିମଳା ପାତ
 !ା କିେଶାର ଚ0
  ପାତ
 XAF0587501

�ୀ /72236 32 47 266ଉମ5ଲା କମୁାରୀ ପାତ
 ପି କିେଶାର ଚ0
  ପାତ
 XAF0587436

�ୀ /72237 26 47 267ପାବ� ତୀ ପାତ
 ପି ରାେମbୱର ପାତ
 XAF0587444

�ୀ /72238 24 47 268ଲିମାବତୀ ପାତ
 !ା ଜୟକୃ; ପାତ
 XAF0846915

�ୀ /75239 35 47 269ପ
ିୟଦଶ�ନୀ ଭୁୟA !ା ସ0ିପ କମୁାର ବିେଶାଇ XAF0857029
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ପ ୁ /75240 39 47 270ସfିପ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଗEୁଚ0
  ବିେଶାଇ XAF0587253

�ୀ /75241 38 47 271ଏସ ଶଶି !ା ଏସ ଶ
ୀନୁ XAF0587162

ପ ୁ /75242 40 47 272ଏସ ଶ
ୀନୁ ପି ଏସ ଆoାରାଓ XAF0587147

�ୀ /75243 60 47 273ଘାସି !ାଇଁ !ା ଗEୁ ଚ0
  ବିେଶାଇ XAF0587261

ପ ୁ /076244 22 47 274ଆଶେୁତାଷ ପ3ା ପି ସେୁରଶ ଚଂଦ
  ପ3ା XAF0886812

�ୀ /76245 33 47 275ମମତା ପାତ
 ପି କିେଶାରଚ0
  ପାତ
 XAF0587428

�ୀ /80246 31 47 276ଝିଲିକମୁାର େଜନା !ା ଦିଲ" ୀପ କ ୂ ମାର ସାହୁ XAF0587485

�ୀ /111247 25 47 277ସେ,ାସୀ ନାୟକ ପି ନ0ା ODISHA XAF1068154

�ୀ /122248 29 47 278ଭୁମିକା ପ
ହରାଜ !ା ସାସsକା ODISHA XAF1062454

ପ ୁ /124249 20 47 279ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ବୀଲାଜୀ ନାୟକ XAF1131861

�ୀ /163250 20 47 280ସାଗରିକା ମଲିକ ପି େଲାଚନ ODISHA XAF1068113

ପ ୁ /01251 26 47 281ନିଳାଦ
 ି େବେହରା ପି ସେ,ାଶ କମୁାର େବେହରା XAF0587527

ପ ୁ /01252 23 47 282ଶିବରାମ େବେହରା ପି ସେ,ାଷ କମୁାର େବେହରା XAF0780478

ପ ୁ /1253 48 47 283ସେ,ାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଲିFରାଜ େବେହରା OR/13/088/020160

ପ ୁ /2254 62 47 284ନିର�ନ େବେହରା ପି ଲିFରାଜ େବେହରା OR/13/088/020680

�ୀ /2255 56 47 285ପ
ଭାସିନୀ େବେହରା !ା ନିର�ନ େବେହରା OR/13/088/020681

ପ ୁ /2256 33 47 286ପ
େମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ନିର�ନ େବେହରା XAF0169961

ପ ୁ /2257 28 47 287ପ
ବୀର କମୁାର େବେହରା ପି ନିର�ନ େବେହରା XAF0341420

�ୀ /2258 66 47 288ଶକ,ୁଳା ସାବତ !ା ଚ0
େସଖର ସାବତ OR/13/088/020153

�ୀ /2259 30 47 289େକ େତଜ6ରୀ !ା େକ ସାଇ ମରିୁଲି XAF0665703

�ୀ /3260 64 47 290ପଦ ା ବିଷଇ !ା ତ
ିନାଥ ବିଷଇ OR/13/088/020182

�ୀ /4261 34 47 291ଭାଗ�ଶ
ୀ ଗଡାF !ା ଚିତ
େସନ ଗଡାF XAF0028571

�ୀ /5262 38 47 292ସFୀତା ମାଦଳା !ା ସଧୁୀର କମୁାର ନାୟକ XAF0277392

ପ ୁ /5263 75 47 293ପPୁ�ଚ0
  ନାୟକ ପି ରାଧାଚରଣ ନାୟକ OR/13/088/020144

ପ ୁ /5264 42 47 294ଜୟ, କମୁାର ପMନାୟକ ପି ବସ, କମୁାର ପMନାୟକ XAF0846782

�ୀ /6265 53 47 295ନିରୁପମା େବେହରା !ା ସେ,ାଷ କମୁାର େବେହରା MGH1315589

ପ ୁ /7266 81 47 296ଚ0
େଶଖର ସାବତ ପି ମାଗଣିୁ ସାବତ OR/13/088/024916

ପ ୁ /7267 53 47 297ସତ�ନାରାୟଣ ସାବତ ପି ଚ0
େଶଖର ସାବତ OR/13/088/020686

ପ ୁ /7268 47 47 298େକୗଳାସ ସାବତ ପି ଚ0
େଶଖର ସାବତ MGH1314327

�ୀ /7269 39 47 299ରୀନା ସାବତ !ା ସତ� ନାରାୟଣ ସାବତ MGH2396125

�ୀ /7270 33 47 300ରଶ ିତା ସାବତ !ା େକୗଳାସ ସାବତ XAF0225771

�ୀ /8271 73 47 301କିଶରୀମଣି ମହା,ି !ା ସଯୁ��ନାରାୟଣ ମହା,ି OR/13/088/020162

�ୀ /8272 54 47 302ସf�ାରାଣୀ ମହା,ି ପି ସଯୁ�� ନାରାୟଣ ମହା,ି OR/13/088/020163

ପ ୁ /8273 53 47 303ସତ�ନାରାୟଣ ମହା,ି ପି ସଯୁ��ନାରାୟଣ ମହା,ି OR/13/088/020165

�ୀ /8274 47 47 304ସମ5ଳା କମୁାରୀ ମହା,ି ପି ସଯୁ�� ନାରାୟଣ ମହା,ି OR/13/088/020167

�ୀ /8275 21 47 305ତ
ୁ Eିରାଣି ମହା,ି ପି ସତ� ନାରାୟଣ ମହା,ି XAF0909614

�ୀ /9276 44 47 306ସନିୁତା କମୁାରି ମହା,ି !ା ଜୟ, କମୁାର ପଟନାୟକ MGH1314962

�ୀ /9277 40 47 307ସନୁ0ା କମୁାରି ମହା,ି ପି ସଯୁ�� ନାରାୟଣ ମହା,ି MGH1314970

ପ ୁ /11278 78 47 308ଘାସି ନାୟକ ପି ରଣ ୁନାୟକ OR/13/088/020173

ପ ୁ /11279 31 47 309ଲଛମନ ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ XAF0300822

�ୀ /11280 27 47 310ଯମନୁା ନାୟକ !ା ଲଛମନ ନାୟକ XAF0341305

ପ ୁ /12281 21 47 311ତୁଷାର କା, ପଜୁାରୀ ପି ଜେଗ6ର ପଜୁାରୀ XAF1005727

ପ ୁ /12282 41 47 312ଅଭିମନ� ୁ!ାଇଁ ପି ଲଡୁ !ାଇଁ MGH2396075

ପ ୁ /12283 39 47 313ଭୀମ !ାଇଁ ପି ଲଡୁ !ାଇଁ MGH1418482

�ୀ /12284 24 47 314ଲ� ୀ !ାଇଁ !ା ଅଭିମନ� ୁ!ାଇଁ XAF0857078

ପ ୁ /13285 29 47 315ରାେକଶ ଭୂୟA ପି ଜୟରାମ ଭୂୟA XAF0277400

ପ ୁ /13286 75 47 316ତ
ିନାଥ ବିସଇ ପି ସାଇବ ବିସଇ OR/13/088/020181

�ୀ /13287 48 47 317ମୀନା କମୁାରୀ !ାଇଁ ପି ଲଡୁ !ାଇଁ MGH1314459

ପ ୁ /14288 71 47 318ରାମ ସାହୁ ପି ଗପିନାଥ ସାହୁ OR/13/088/020187

�ୀ /14289 67 47 319େରବତି ସାହୁ !ା ରାମ ସାହୁ OR/13/088/020188

ପ ୁ /14290 45 47 320ଶେୁରସଚ0
  ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ OR/13/088/020190

ପ ୁ /15291 40 47 321ଯଧୁqିର ମାଝି ପି ସନସାଇ ମାଝି MGH1314301

�ୀ /15292 32 47 322ଗୀତା�ଳୀ ମାଝୀ !ା ଯଧୁୀuିର ମାଝୀ XAF0277418

�ୀ /16293 43 47 323ମାଣିକ ଭତରା ପି ମକୁ0ୁ ଭତରା MGH1314087

ପ ୁ /17294 66 47 324ବିକ
ମ ନାୟକ ପି ସାମସ0ୁର ନାୟକ OR/13/088/020204

�ୀ /18295 88 47 325ଲ� ୀ ନାୟକ !ା ଲଛମନ ନାୟକ OR/13/088/020207

ପ ୁ /18296 69 47 326ଲଛମନ ନାୟକ ପି ଗିଲ ନାୟକ OR/13/088/020206

ପ ୁ /19297 26 47 327ଗେଣଶ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ XAF0780593

�ୀ /19298 24 47 328ରମା ନାୟକ !ା ଗେଣଶ ନାୟକ XAF0780429

�ୀ /19299 49 47 329େଜମା ନାୟକ !ା ବଳରାମ ନାୟକ MGH1314012

ପ ୁ /19300 43 47 330ବଳରାମ ନାୟକ ପି ଲଛମନ ନାୟକ MGH1313592

�ୀ /19301 23 47 331କାaନ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ XAF0780486

�ୀ /20302 29 47 332ରୀତା ଭୂୟA !ା ସେୁରଶ ଭୂୟA XAF0665638
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ପ ୁ /20303 66 47 333ବୀର ହଲବା ପି ସାମସ0ୁର ହଲବା OR/13/088/020212

�ୀ /20304 63 47 334ବାଟି ହଲବା !ା ବୀର ହଲବା OR/13/088/020213

ପ ୁ /20305 26 47 335ବଳରାମ ନାୟକ ପି ମକର ନାୟକ XAF0780569

ପ ୁ /20306 22 47 336ରାଜୁ ନାଯକ ପି ବିର ନାଯକ XAF0857052

�ୀ /21307 52 47 337ବୃ0ାବତୀ ମାଝୀ ପି ପଦ ନ ମାଝୀ MGH1315779

�ୀ /21308 20 47 338େଜ�ାତି ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ XAF1066646

ପ ୁ /22309 89 47 339ପରମାନ0 ଭତରା ପି ଦଶରଥ ଭତରା OR/13/088/020215

ପ ୁ /22310 52 47 340ନ0 ନାୟକ ପି ଲଛମନ ନାୟକ MGH1313576

�ୀ /22311 42 47 341ବାସ,ି ନାୟକ !ା ନ0 ନାୟକ MGH1314756

ପ ୁ /23312 47 47 342ଉe� ବ ମାଝି ପି ରାମ ମାଝି OR/13/088/020217

�ୀ /23313 44 47 343ଉଷା ମାଝୀ !ା ଉe� ବ ମାଝୀ MGH1316470

ପ ୁ /23314 23 47 344କିଶନ ମାଝି ପି ଉe� ବ ମାଝି XAF0857060

�ୀ /23315 21 47 345ମହିନି ମାଝି ପି ଉeବ ମାଝି XAF1002526

�ୀ /24316 66 47 346ଗରୁୁବାରି ନାୟକ !ା ଉe� ବ ନାୟକ OR/13/088/020220

ପ ୁ /24317 25 47 347ସେୁର0
  ନାୟକ ପି ଉe� ବ ନାୟକ XAF0913111

ପ ୁ /24318 24 47 348ନେର0
  ନାୟକ ପି ଉe� ବ ନାୟକ XAF0913103

�ୀ /24319 23 47 349ଲ� ୀ ନାୟକ !ା ସେୁରଶ ଚ0
  ନାୟକ XAF0846865

�ୀ /24320 23 47 350ଅDାଲୀ ନାୟକ !ା ବଳରାମ ନାୟକ XAF0857037

ପ ୁ /25321 86 47 351ଡDରୁ ଅମନାତ� ପି ଲ� ଣ ଅମନାତ� OR/13/088/020388

�ୀ /25322 71 47 352ପଦ ା ଅମନାତ� !ା ଡDରୁୁ ଅମନାତ� OR/13/088/020389

�ୀ /25323 44 47 353କନିୁ ଅମନାତ� !ା େକଶବ ଅମନାତ� MGH1315308

ପ ୁ /25324 44 47 354େକସବ ଅମନାତ� ପି ରୁପଧର ଅମନାତ� MGH1315944

�ୀ /25325 22 47 355ସଂଜୁ8ା ଅମାନାତ� ପି େକଶବ ଅମାନାତ� XAF0857045

ପ ୁ /25326 30 47 356ରାମକୃ; ନାୟକ ପି ଉe� ବ ନାୟକ XAF0780577

�ୀ /26327 67 47 357ଲ� ୀ ବିସଇ !ା କିେଶାର ବିସଇ OR/13/088/020255

ପ ୁ /26328 64 47 358କିେଶାର ବିସଇ ପି ଗFାଧର ବିସଇ OR/13/088/020254

ପ ୁ /26329 32 47 359ସିvା, କମୁାର ବିେଷାଇ ପି କିେଶାର ବିେଷାଇ XAF0420174

ପ ୁ /26330 44 47 360ସ$ର ସମରଥ ପି ନିର�ନ ସମରଥ OR/13/088/020223

�ୀ /26331 40 47 361କାaନ ସମରଥ !ା ଶ$ର ସମରଥ XAF0300863

�ୀ /29332 62 47 362ଘାସିନି ଭ3ାରକାରିଆ !ା ଷରତଚ0
  ଭ3ାରକାରିଆ OR/13/088/020226

ପ ୁ /29333 46 47 363େହମ,କମୁାର ଭ3ାରକାରିଆ ପି ଶରତ ଚ0
  ଭ3ାରକାରିଆ OR/13/088/020227

�ୀ /29334 35 47 364େଦବକୀ ଭ3ାରକାରୀଆ !ା େହମ, କମୁାର ଭ3ାରକାରୀଆ XAF0277426

�ୀ /30335 67 47 365ସାବିତ
ି  ସାହୁ !ା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ MGH1314640

ପ ୁ /31336 36 47 366ଶିବପ
ସାଦ ବିେଶାଇ ପି ଫକିର େମାହନ ବିେଶାଇ XAF0341313

�ୀ /31337 28 47 367ସଲୁତା ବିେଶାଇ !ା ଶ
ୀଧର ବିେଶାଇ XAF0745406

�ୀ /31338 69 47 368ଉମ5ଳା ବିେଶାଇ !ା ଫକିରେମାହନ ବିେଶାଇ OR/13/088/020230

ପ ୁ /31339 46 47 369ଶ
ୀ ଗେୁE6ର ବିେଶାଇ ପି ଶ
ୀ ଫକୀର େମାହନ ବିେଶାଇ MGH1315761

ପ ୁ /31340 43 47 370ମେନାଜ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଫକିର େମାହନ ବିେଶାଇ OR/13/088/020780

ପ ୁ /31341 39 47 371ଶ
ୀଧର ବିେଶାଇ ପି ଫକୀର େମାହନ ବିେଶାଇ MGH1315662

�ୀ /31342 36 47 372ସମିତା ବିେଶାଇ !ା ଗେୁE6ର ବିେଶାଇ XAF0028639

�ୀ /31343 34 47 373ଗାୟତ
ୀ ବିେଶାଇ !ା ମେନାଜ କମୁାର ବିେଶାଇ XAF0028647

ପ ୁ /31344 43 47 374ଚିତ
େସନ ଗଡାF ପି ହରିବfୁ ଗଡାF MGH1313899

ପ ୁ /31345 39 47 375ବିମଳ କିମାର େଜନା ମା କମଳା ସାହୁ MGH1315886

�ୀ /32346 36 47 376ସାବିତ
ୀ ଭୂୟA !ା କା45କ ଭୂୟA MGH1314384

�ୀ /32347 88 47 377ବିପିନ କମୁାରୀ !ାଇଁ ପି କାଶୀନାଥ !ାଇଁ OR/13/088/020733

�ୀ /33348 49 47 378କନିୁ !ାଇଁ !ା ସେୁରଶ ଚ0
  !ାଇଁ MGH1315175

ପ ୁ /33349 24 47 379ଚ0ନ !ାଇଁ ପି ସେୁରଶ ଚ0
  !ଇଁ XAF0744953

�ୀ /34350 87 47 380ସେରାଜିନୀ ସାହୁ !ା ଶମିାaଳ ସାହୁ OR/13/088/020286

�ୀ /34351 66 47 381ତ
ିେବଣି !ାଇଁ !ା ଧୃବ !ାଇଁ OR/13/088/020241

ପ ୁ /34352 43 47 382ମେହ0
  କମୁାର !ାଇଁ ପି ଧ
ୁବ !ାଇଁ MGH1314632

ପ ୁ /34353 40 47 383ଉେମଶ ପ
ସାଦ !ାଇଁ ପି ଧ
ୁବ !ାଇଁ MGH1314095

�ୀ /34354 39 47 384ଅନୀତା !ାଇଁ !ା ମେହ0
  କମୁାର !ାଇଁ XAF0028688

�ୀ /34355 25 47 385ରିତା�ଳି !ାଇଁ !ା ଉେମଶ ପ
ସାଦ !ାଇଁ XAF0909622

�ୀ /35356 80 47 386ରାଧାମଣୀ !ାଇଁ !ା ହରି !ାଇଁ XAF0277434

ପ ୁ /35357 72 47 387ବନମାଳି !ାଇଁ ପି ହରି !ାଇଁ OR/13/088/020784

�ୀ /35358 50 47 388ଚaଳା !ାଇଁ !ା ବନମାଳି !ାଇଁ MGH1315050

�ୀ /35359 24 47 389ସf�ାରାଣି !ାଇଁ ପି ବନମାଳି !ାଇଁ XAF0990796

�ୀ /35360 21 47 390!ପUା କମୁାରୀ !ାଇଁ ପି ବନମାଳୀ !ାଇଁ XAF0991547

ପ ୁ /36361 72 47 391ନିର�ନ !ାଇଁ ପି ତ
ିନାଥ !ାଇଁ OR/13/088/020247

ପ ୁ /36362 42 47 392ଗେୁE6ର !ାଇଁ ପି ନିର�ନ !ାଇଁ MGH1314277

ପ ୁ /36363 37 47 393ସେ,ାଷକମୁାର !ାଇଁ ପି ନିର�ନ !ାଇଁ XAF0028704

�ୀ /36364 34 47 394ପ
ମିଳା !ାଇଁ !ା ଗେୁE6ର !ାଇଁ XAF0028696

�ୀ /37365 67 47 395ଲ� ୀ ବିସଇ !ା ରାେମ6ର ବିସଇ OR/13/088/020252
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ପ ୁ /37366 67 47 396ରାେମ6ର ବିସଇ ପି ବି6ନାଥ ବିସଇ OR/13/088/020251

�ୀ /37367 40 47 397ମୀନା ବିେଶାଇ ପି ରାେମ6ର ବିେଶାଇ MGH1314590

ପ ୁ /37368 33 47 398ଡDରୁୁଧର ବିେଷାଇ ପି ରାେମ6ର ବିେଷାଇ XAF0028712

ପ ୁ /38369 67 47 399ସରତ ଚ0
  ଭ3ାରକାରିଆ ପି ନାରାୟଣ ଭ3ାରକାରିଆ OR/13/088/038660

�ୀ /38370 91 47 400ରାଧାମଣି ବିସଇ(ବି) !ା ଗFାଧର ବିସଇ OR/13/088/020253

�ୀ /38371 53 47 401ଧନମତୀ ପାତ
 !ା ରାେମ6ର ପାତ
 MGH1315266

ପ ୁ /39372 71 47 402ପଶ ୁ�ରାମ େଜନା ପି ବିଦ�ାଧର େଜନା OR/13/088/020259

ପ ୁ /39373 47 47 403ସେ,ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ପଶ ୁ�ରାମ େଜନା MGH1419779

�ୀ /39374 35 47 404ରି$ି େଜନା !ା ସେ,ାଷ କମୁାର େଜନା XAF0300772

ପ ୁ /40375 69 47 405ବିନାୟକ ପ3ା ପି ମFଳା ପ3ା MGH1417898

�ୀ /40376 58 47 406ଲ� ୀ ପ3ା !ା ବିନାୟକ ପ3ା OR/13/088/020266

ପ ୁ /40377 42 47 407ସେ,ାଷ କମୁାର ପ3ା ପି ଶ
ୀ ବିନାୟକ ପ3ା MGH1313956

�ୀ /40378 34 47 408ର�8ୁା ପ3ା !ା ସେ,ାଷ କମୁାର ପ3ା MGH1428416

�ୀ /41379 71 47 409ତ
ିେବଣି ବିସଇ !ା ନିରାକାର ବିସଇ OR/13/088/020268

�ୀ /42380 71 47 410ଲଳିତା ବିସଇ !ା ଝିତୃ ବିସଇ OR/13/088/020274

ପ ୁ /42381 49 47 411ଉମାସ$ର ବିସଇ ପି ଝିତୃ ବିସଇ OR/13/088/020275

ପ ୁ /42382 76 47 412ଝିତୃ ବିଶଇ ପି ଦୁଖ ୁବିଶଇ OR/13/088/020273

�ୀ /42383 43 47 413ସଂଧ�ା ବିେଶାଇ !ା ଉମାଶ$ର ବିେଶାଇ MGH1314004

�ୀ /43384 69 47 414ଶଶି ବିସଇ !ା ଗଉରାF ବିସଇ OR/13/088/020277

ପ ୁ /43385 44 47 415ଅର�ିତ ବିେଶାଇ ପି େଗୗରାF ବିେଶାଇ MGH1315670

�ୀ /43386 34 47 416ଗାୟତ
ୀ ବିେଷାଇ !ା ଅର�ିତ ବିେଷାଇ XAF0028738

�ୀ /44387 40 47 417କବିତା ସାହୁ !ା ସେୁରଶଚ0
  ସାହୁ XAF0873653

�ୀ /44388 35 47 418ସନୁୀତା ସାହୁ !ା ରବି0
  ସାହୁ XAF0028746

ପ ୁ /44389 68 47 419ରାେମ6ର !ାଇଁ ପି ପରୁୁେଷା4ମ !ାଇଁ OR/13/088/020278

�ୀ /44390 52 47 420ଶକୁା,ି !ାଇଁ !ା ରାେମ6ର !ାଇଁ OR/13/088/020279

ପ ୁ /44391 39 47 421ଗେୁE6ର !ାଇଁ ପି ରାେମ6ର !ାଇଁ MGH1313683

�ୀ /44392 31 47 422େସୗଦାମିନି !ାଇଁ !ା ଭୀମ Hୱଇଁ XAF0028753

�ୀ /44393 27 47 423ଲିପସା !ାଇଁ !ା ଗେୁE6ର !ାଇଁ XAF0846881

ପ ୁ /45394 43 47 424ସେ,ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ଭୀମେସନ େଜନା MGH1316074

ପ ୁ /45395 45 47 425ସଧୁୀର କମୁାର ନାୟକ ପି ପPୂ�ଚ0
  ନାୟକ MGH1314780

ପ ୁ /45396 61 47 426ବନମାଳି ସାହୁ ପି ପ
ହ" ାଦ ସାହୁ OR/13/088/020282

�ୀ /45397 56 47 427ସଉଦାନିନି ସାହୁ !ା ବନମାଳି ସାହୁ OR/13/088/020283

ପ ୁ /45398 52 47 428ସେ,ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ
ହ" ାଦ ସାହୁ OR/13/088/020284

�ୀ /45399 48 47 429ସଷୁମା ସାହୁ !ା ସେ,ାଷ କମୁାର ସାହୁ MGH1313980

ପ ୁ /45400 31 47 430େଯାେଗ0
  ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ XAF0225789

ପ ୁ /45401 26 47 431ଜିେତ0
  ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ XAF1009109

ପ ୁ /45402 25 47 432ସଧୁାଂଶ ୁସାହୁ ପି ସେ,ାଷ ସାହୁ XAF0587220

�ୀ /45403 21 47 433ତୃEିମୟ ିସାହୁ ପି ସେ,ାଷ କମୁାର ସାହୁ XAF1005628

ପ ୁ /46404 69 47 434ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସିମାaଳ ସାହୁ MGH1314350

�ୀ /46405 67 47 435ଶଦୁାମା ସାହୁ ପି ସିମାaଳ ସାହୁ OR/13/088/020710

�ୀ /46406 34 47 436ପ
ଭାସିନୀ ସାହୁ !ା ପଦ  ଲଚନ ବିେଶାଇ XAF0028761

ପ ୁ /46407 31 47 437ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ XAF0341321

ପ ୁ /46408 29 47 438ସାଗର ସାହୁ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ XAF0341339

ପ ୁ /47409 72 47 439ପଦ ନ ସାହୁ ପି ଗଉରାF ସାହୁ OR/13/088/020291

�ୀ /47410 67 47 440ଲତା ସାହୁ !ା ପଦ ନ ସାହୁ OR/13/088/020292

ପ ୁ /47411 28 47 441ରାମ ପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ପଦ ନ ସାହୁ XAF0341347

ପ ୁ /48412 28 47 442ତ
ିପତି ବାଲାଜି ସାହୁ ପି ଡDରୁୁଧର ସାହୁ XAF0665372

�ୀ /48413 70 47 443େଶୖଳବାଳା େଜନା !ା ଶ
ୀ ବଂଶଲିାଲ େଜନା MGH1313840

ପ ୁ /48414 60 47 444ଡDରୁଧର ସାହୁ ପି ଲିFରାଜ ସାହୁ OR/13/088/020295

�ୀ /48415 56 47 445ଲ� ୀ ସାହୁ !ା ଡDରୁ ଧର ସାହୁ OR/13/088/020296

�ୀ /49416 67 47 446ସକୁା,ି ମହାରଣା !ା େଦବରାଜ ମହାରଣା MGH1314251

ପ ୁ /49417 29 47 447ନିରାକାର ମହାରଣା ପି େଦବରାଜ ମହାରଣା XAF0341362

ପ ୁ /50418 89 47 448ନିର�ନ ପ
ଧାନ ପି ବିଯଳିୁ ପ
ଧାନ OR/13/088/020303

ପ ୁ /51419 48 47 449ଅେଲଖ ବିସଇ ପି ଅନାଦି ବିସଇ OR/13/088/020306

�ୀ /51420 66 47 450ସବୁP� ବିଷଇ (ବି) !ା ଅନାଦି ବିଷଇ OR/13/088/020305

�ୀ /51421 47 47 451ସଜୁାତା ବିେଶାଇ !ା ଅେଲଖ ବିସଇ XAF1076470

�ୀ /51422 20 47 452ରାଧାରାଣୀ ବିେଶାଇ ପି ଅେଲଖ ବିେଶାଇ XAF1067198

ପ ୁ /51423 43 47 453କୃ; େଜନା ପି ନରସିଂହ େଜନା MGH1316025

�ୀ /51424 33 47 454ମାମି େଜନା !ା କୃ; େଜନା XAF0442756

�ୀ /52425 87 47 455ଶର6ତି ବିସଇ !ା ତ
ିନାଥ ବିସଇ OR/13/088/020311

�ୀ /52426 71 47 456ରଜନି େଜନା !ା ପରୁୁଶ4ମ େଜନା OR/13/088/020369

ପ ୁ /52427 47 47 457େଜାେଗ6ର ପଜୁାରି ପି କ4ୁ5ବାସ ପଜୁାରି MGH1417906

�ୀ /52428 42 47 458ସବିତା ପଜୁାରି !ା େଜାେଗ6ର ପଜୁାରି MGH1417914

7 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ9ଚନ ଅଧିକାରୀ$ !ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /53429 51 47 459େକଳୖାଶ ପ
ଧାନ ପି ଲ� ଣ ପ
ଧାନ MGH1315506

�ୀ /53430 48 47 460କନିୁ ପ
ଧାନ !ା େକଳୖାସ ପ
ଧାନ MGH1316306

�ୀ /53431 21 47 461ଇଶିତା ପ
ଧାନ ପି େକୗଳାଶ ଚ0
  ପ
ଧାନ XAF0990788

�ୀ /53432 77 47 462ଲଳିତା ପ
ଧାନ (ବି) !ା ଲ� ଣ ପ
ଧାନ OR/13/088/020320

ପ ୁ /54433 40 47 463ଆକାଶ ବିେଶାଇ ପି ତ
ୀନାଥ ବିେଶାଇ MGH1314616

�ୀ /54434 39 47 464କବିତା ବିେଶାଇ !ା ଆକାଶ ବିେଶାଇ XAF0028795

ପ ୁ /54435 67 47 465ତ
ିନାଥ ବିେଶାଇ ପି ଡDରୁଧର ବିେଶାଇ OR/13/088/020323

�ୀ /54436 67 47 466ଉବ� ଶି େଦବୀ !ା ତ
ିନାଥ ବିେଶାଇ OR/13/088/020324

�ୀ /55437 68 47 467କନିୁ ବିସଇ !ା ପ
ଭାକର ବିସଇ OR/13/088/020327

�ୀ /55438 89 47 468ସଯୁ��ମଣି !ାଇଁ !ା ଅନାଦି !ାଇଁ OR/13/088/020373

�ୀ /56439 65 47 469ସସିୁଳା ବିସଇ !ା ପିଲି ବିସଇ OR/13/088/020334

ପ ୁ /56440 45 47 470ଶିବ ଶ$ର ବିେଶାଇ ପି ପିଲି ବିେଶାଇ XAF0549188

�ୀ /56441 39 47 471ରମା ବିେଶାଇ !ା ଶିବଶ$ର ବିେଶାଇ XAF0549170

�ୀ /56442 36 47 472ସFିତା ନାୟକ !ା ବିଜୟ ନାୟକ XAF0442525

ପ ୁ /57443 48 47 473ତ
ିପତିକମୁାର ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷା4ମ ନାୟକ OR/13/088/020338

�ୀ /57444 44 47 474ଶା,ି ନାୟକ !ା ତ
ିପତି ନାୟକ MGH1315209

�ୀ /58445 54 47 475ସବିତା ରାଣୀ ମହା,ି !ା ବି;ୁ ପ
ସାଦ ଭୂୟA XAF0587212

ପ ୁ /58446 56 47 476ଘାସି ରାଉତ ପି କାସିନାଥ ରାଉତ OR/13/088/020341

�ୀ /58447 51 47 477ସେରାଜିନି ରାଉତ !ା ଘାସି ରାଉତ OR/13/088/020342

�ୀ /58448 25 47 478ପ
ମିଳା ରାଉତ ପି ଘାସି ରାଉତ XAF1069319

ପ ୁ /58449 24 47 479ପ
େମାଦ ରାଉତ ପି ଘାସି ରାଉତ XAF0745000

�ୀ /59450 71 47 480ବାସ,ି ବିସଇ !ା ଗପି ବିସଇ OR/13/088/020344

�ୀ /59451 45 47 481ସଂFୀତା ବିେଶାଇ ପି େଗାପି ବିେଶାଇ MGH1315373

�ୀ /59452 47 47 482ଅନିତା ସାଇ୍ଁ !ା େକୗଳାସ ସାଇ୍ଁ XAF0873679

ପ ୁ /60453 71 47 483ନରସିଂହ ସାହୁ ପି ବାରାନିଧି ସାହୁ OR/13/088/020347

�ୀ /60454 66 47 484ଷଉଦାମିନି ସାହୁ !ା ନରସିଂହ ସାହୁ OR/13/088/020709

ପ ୁ /60455 50 47 485ନେର0
  ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ OR/13/088/020349

ପ ୁ /60456 45 47 486ରବି0
  ସାହୁ ପି ନରଶିଂହ ସାହୁ OR/13/088/020711

�ୀ /60457 43 47 487ସଂଗୀତା ସାହୁ !ା ନେର0
  ସାହୁ MGH1314020

�ୀ /61458 35 47 488ସଜୂତା େଜନା !ା ବିମଳ କମୁାର େଜନା XAF0225961

ପ ୁ /61459 71 47 489ନିର�ନ ସାହୁ ପି ପ
ହ" ାଦ ସାହୁ OR/13/088/020350

ପ ୁ /61460 45 47 490ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର�ନ ସାହୁ MGH1417880

�ୀ /61461 40 47 491ମମତା ସାହୁ !ା ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ XAF0442715

ପ ୁ /62462 40 47 492ହରପ
ସାଦ େଜନା ପି ରାମଚ0
  େଜନା XAF0665422

�ୀ /62463 58 47 493ଲ� ୀ !ାଇଁ !ା ପa ୁ!ାଇଁ OR/13/088/020353

�ୀ /62464 27 47 494ଶାରଦା !ାଇଁ !ା ହର ପ
ସାଦ େଜନା MGH2396273

ପ ୁ /63465 51 47 495ରାେମ6ର େଜନା ପି ପରୁୁେସା4ମ େଜନା OR/13/088/020371

ପ ୁ /63466 41 47 496ବାଲ� େଜନା ପି ପରୁୁଷ4ମ େଜନା OR/13/088/020372

ପ ୁ /63467 39 47 497େଶଷାନ0 େଜନା ପି ପରୁୁେଷା4ମ େଜନା MGH1313675

�ୀ /63468 21 47 498ପ
ିୟ$ା େଜନା !ା େଶଷାନ0 େଜନା XAF0912352

ପ ୁ /64469 56 47 499ଜଗନU ାଥ େଜନା ପି ପରୁୁେଷା4ମ େଜନା OR/13/088/018334

�ୀ /64470 50 47 500ଲ�  ିେଜନା !ା ଜଗନU ାଥ େଜନା OR/13/088/018335

�ୀ /64471 32 47 501କବିତା କମୁାରୀ େଜନା !ା ସଂସାର ଗରୁୁ XAF0341370

ପ ୁ /64472 29 47 502ଅନିଲ କମୁାର େଜନା ପି ଜଗନU ାଥ େଜନା XAF0442368

ପ ୁ /64473 27 47 503ସନିୁଲ କମୁାର େଜନା ପି ଜଗନU ାଥ େଜନା XAF0442384

�ୀ /65474 61 47 504ଶବୁାସିନି ପ
ଧାନ !ା ଇ0
ମଣି ପ
ଧାନ OR/13/088/020374

�ୀ /65475 32 47 505ରଶ ତିା ପ
ଧାନ ପି ଇ0
େମାହନ ପ
ଧାନ XAF0341396

ପ ୁ /65476 56 47 506ନେର0
  !ାଇଁ ପି ଅନାଦି !ାଇଁ OR/13/088/020375

�ୀ /65477 51 47 507ମ�ଳୁା !ାଇଁ !ା ନେର0
  !ାଇଁ XAF0028845

ପ ୁ /65478 51 47 508ରାେଜ0
  !ାଇଁ ପି ଅନାଦି !ାଇଁ OR/13/088/020376

ପ ୁ /65479 44 47 509ଜେଗ0
  !ାଇଁ ପି ଅନାଦି !ାଇଁ MGH1314194

ପ ୁ /65480 43 47 510ଅ�ୟ !ାଇଁ ପି ଅନାଦି !ାଇଁ XAF0028852

�ୀ /65481 42 47 511ମୀନା�ୀ !ାଇଁ !ା ରାେଜ0
  !ାଇଁ MGH1316264

�ୀ /65482 36 47 512ହାରା !ାଇଁ !ା ଅ�ୟ କମୁାର !ାଇଁ XAF0028860

�ୀ /65483 35 47 513ଗାୟତ
ୀ !ାଇଁ !ା େଯାେଗ0
  !ାଇଁ XAF0028878

�ୀ /65484 28 47 514ଆରତୀ !ାଇଁ ପି ନେର0
  !ାଇଁ XAF0341388

ପ ୁ /65485 20 47 515ପ$ଜ କମୁାର !ାଇଁ ପି ରାେଜ0
  !ାଇଁ XAF1067859

�ୀ /66486 79 47 517େଦବକୀ ପାତ
 !ା ହେରକୃ; ପାତ
 OR/13/088/020385

ପ ୁ /66487 54 47 518ରାେମ6ର ପାତ
 ପି ହେରକୃ; ପାତ
 OR/13/088/020386

ପ ୁ /66488 41 47 519ରାେଜ0
  ପାତ
 ପି ହରିକୃ; ପାତ
 MGH1314939

�ୀ /66489 32 47 520ଯମନୁା ପାତ
 !ା ରାେଜ0
  ପାତ
 XAF0028894

ପ ୁ /66490 25 47 521ଦିବାକର ପାତ
 ପି ରାେମ6ର ପାତ
 XAF0846899

ପ ୁ /67491 56 47 522ଜଗନU ାଥ ଅମନାତ� ପି ରାଧାନାଥ ଅମନାତ� OR/13/088/020393

8 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ9ଚନ ଅଧିକାରୀ$ !ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /67492 46 47 523ପଦ ନ ଅମନାତ� ପି ରାଧାନାଥ ଅମନାତ� OR/13/088/020395

�ୀ /67493 44 47 524ଡମଣିୁ ଅମନାତ� !ା ଜଗନU ାଥ ଅମନାତ� OR/13/088/020394

�ୀ /68494 60 47 525କମଳା ମଣୀ ଅମନାତ� !ା କୃ4ିବାସ ଅମନାତ� OR/12/089/216045

�ୀ /68495 37 47 526ତୁଳାବତୀ ଅମନାତ� !ା ପଦ ନ ଅମନାତ� XAF0300913

ପ ୁ /68496 34 47 527କୃ; ଚଂଦ
  ଅମନାତ�ା ପି କୃଢିବାସ ଅମନାତ�ା XAF0277442

�ୀ /68497 30 47 528ସାବିତ
ୀ ଅମନାତ� !ା କୃ;ଚ0
  ଅମନାତ� XAF0277459

ପ ୁ /69498 67 47 529କୃ4ିବାସ ପଜୁାରୀ ପି ମF ପଜୁାରୀ MGH2396182

�ୀ /69499 56 47 530େନତ
 ପଜୁାରୀ !ା କୃ4ିବାସ ପଜୁାରୀ MGH2396190

�ୀ /70500 65 47 531ପ
ଫଲୁ"  ସାହୁ !ା େଗାପିନାଥ ସାହୁ XAF0225797

�ୀ /70501 46 47 532ସସ ିତା ସାହୁ !ା ତ
ିନାଥ ସାହୁ XAF0225805

ପ ୁ /70502 42 47 533ରବି0
  ସାହୁ ମା ପ
ଫଲୁ"  ସାହୁ XAF0225821

�ୀ /70503 33 47 534ମୀରା ସାହୁ !ା ରବୀ0
  ସାହୁ XAF0225813

ପ ୁ /72504 32 47 535ଜଟ ରfାରୀ ପି ଚିFୁଡୁ ରfାରୀ XAF0277467

ପ ୁ /73505 44 47 536ଦିଲ" ୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଈ6ର ସାହୁ XAF0277491

ପ ୁ /75506 54 47 537େଶଖ ସଲାଉG ପି େଶଖ କାସିମ XAF0665513

�ୀ /75507 51 47 538ସେୟଦା ସବନ? େସାହାନା !ା େଶy ସଲାଉG XAF0665521

�ୀ /1 / 117 A508 46 47 539ସବିତା ନାୟକ ପି ବିନାୟକ ନାୟକ XAF1148956

ପ ୁ /C/O SANTO509 36 47 540ଵୀଜଯ ବାବୁ ବତୁଲା ପି େଲାେକ6ର ରାଓ ବତୁଲା XAF1043165

�ୀ /01510 48 47 541କମଳ କମୁାରୀ ପMନାୟକ !ା େପ
ାମଦ କମୁାର ପMନାୟକ XAF0587154

ପ ୁ /1511 30 47 542ଶଶା$ େଶଖର ମିଶ
 ପି ସେୁରଶ ଚ0
  ମିଶ
 XAF0028928

�ୀ /1512 46 47 543ଅମିତା ମହା,ି !ା ପPୁ�ଚ0
  ପଟନାୟକ XAF1075738

ପ ୁ /1513 25 47 544ଶ
ୀରାମ ପ3ା ପି ଗେଣଶ ଚ0
  ପ3ା XAF0665745

�ୀ /1514 24 47 545ପ
ିୟ$ା ପMନାୟକ ପି ପ
କାଶ ପMନାୟକ XAF0745034

�ୀ /1515 28 47 546ଶିzା ପMନାୟକ ପି ପPୂ�ଚ0
  ପMନାୟକ XAF0341404

ପ ୁ /1516 59 47 547ଝାେଡ6ର ପଟନାୟକ ପି ସତ�ବାଦି ପଟନାୟକ OR/13/088/020001

�ୀ /1517 56 47 548ମ�ଲୁତା ପଟନାୟକ !ା ଝାେଡ6ର ପଟନାୟକ OR/13/088/020002

ପ ୁ /1518 46 47 549ପ
େମାଦ କମୁାର ପMନାୟକ ପି ସତ�ବାଦି ପMନାୟକ OR/13/088/020007

�ୀ /1519 46 47 550ପନୁମ କମୁାରୀ ପMନାୟକ !ା ପ
କାଶ ପMନାୟକ MGH1314848

ପ ୁ /1520 28 47 551କିରଣ କମୁାର ପMନାୟକ ପି ଝାେଡ6ର ପMନାୟକ XAF0169912

ପ ୁ /2521 20 47 552େତେଜଶ କମୁାର ଏମ ପି ଜଗଦି6ର ରାଓ ODISHA XAF1069350

�ୀ /2522 89 47 553ସଆୁଗି ନାୟକ !ା ନରସିଂହ ନାଇକ XAF0888941

�ୀ /03523 25 47 554ଭି॰ କମୁାରୀ ନୀଳିମା ପି ମାେଲ6ର ରାଓ ଭି XAF0587576

�ୀ /3524 52 47 555ଲାବାଣ� ନାୟକ !ା ବିଜୟଚ0
  ନାୟକ OR/13/088/022180

�ୀ /6525 51 47 556ସଂ�8ୁା ପMନାୟକ !ା ନରସିଂହ ପMନାୟକ MGH1314897

�ୀ /6526 63 47 557ସବୁାସିନି ପଟନାୟକ !ା ଦିବାକର ପଟନାୟକ OR/13/088/020019

ପ ୁ /6527 54 47 558ନରସିଂହ ପଟନାୟକ ପି ନିର�ନ ପଟନାୟକ OR/13/088/020020

ପ ୁ /6528 46 47 559ସନିୁଲ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଦିବାକର ପଟନାୟକ MGH1418458

ପ ୁ /6529 44 47 560ଅନିଲ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଦିବାକର ପଟନାୟକ MGH1418441

�ୀ /7530 64 47 561େଯାଶଦା ନାୟକ !ା ମକୁ0ୁ ନାୟକ OR/13/088/020024

�ୀ /7531 45 47 562ହରପ
ିୟା ନାୟକ ପି ମକୁ0ୁ ନାୟକ MGH1314871

ପ ୁ /7532 42 47 563ପରୁୁେଷା4ମ ନାୟକ ମା ଯେଶାଦା ନାୟକ MGH1313733

ପ ୁ /8533 27 47 564େସୗରଭ ପMନାୟକ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପMନାୟକ XAF0442335

�ୀ /8534 66 47 565ପNୁଲତା ପଟନାୟକ ପି କୃ;ଚ0
  ପଟନାୟକ OR/13/088/020026

ପ ୁ /8535 53 47 566ବିନଦ ବିହାରୀ ପଟନାୟକ ପି କୃ;ଚ0
  ପଟନାୟକ OR/13/088/020027

�ୀ /8536 46 47 567ସସ ିତା ପMନାୟକ !ା ବିେନାଦ ବିହାରି ପଟU ାୟକ MGH1316017

�ୀ /9537 47 47 568ବି.ସୀତାରତU ମ . !ା ବି.ଶ$ର ରାଓ OR/13/088/020033

ପ ୁ /9538 25 47 569ବଡଡୁ କାେମଶ ରାଓ ପି ବଡଡୁ ଶ$ର ରାଓ XAF0780585

ପ ୁ /9539 55 47 570ବି ସ$ରରାଓ ପି ବି କାମରାଯ ୁ OR/13/088/020032

�ୀ /11540 34 47 571!ାତୀ ଆଚାଯ�� !ା ପରୁୁଷ4ମ ମିଶ
 XAF1067933

�ୀ /11541 21 47 572ସFୀତା ଆଡାପଲୁ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ ଆଡାପଲୁ XAF1062843

�ୀ /12542 43 47 573ସରିତା ପMନାୟକ !ା ସତୀଶ କମୁାର ପMନାୟକ XAF0028951

ପ ୁ /12543 41 47 574ସେୁଦଶ କମୁାର ପMନାୟକ ପି ଏମ.ରାମ କୃ; ରାଓ XAF0846857

�ୀ /12544 38 47 575ଅ�ନୀ ପMନାୟକ !ା ସେୁଦଶ କମୁାର ପMନାୟକ XAF0846840

�ୀ /12545 37 47 576ସସୁ ିତା ପMନାୟକ !ା ସେ,ାଷ ପMନାୟକ XAF0028969

ପ ୁ /12546 22 47 577ସରୁଜ କମୁାର ପMନାୟକ ପି ସତୀଶ କମୁାର ପMନାୟକ XAF0857086

�ୀ /12547 63 47 578ଏମ.ପNୁା�ଳି ପଟନାୟକ !ା ରାମକ
 ି;ା ରାଓ OR/13/088/020052

�ୀ /13548 74 47 579ସେରାଜିନି େବଦୖ� !ା ରବି କିେଶାର େବଦୖ� OR/13/088/020055

ପ ୁ /13549 53 47 580େଦେବ0
  ବଇଦ� ପି ରବି କିେଶାର େବଦୖ� OR/13/088/020056

ପ ୁ /13550 51 47 581ସେୁର0
  ବଇଦ� ପି ରବ କିେଶାର େବଦ� OR/13/088/020057

�ୀ /13551 40 47 582ସମିୁତ
 ା େବଦୖ� !ା େଦେବ0
  େବଦୖ� MGH1315464

ପ ୁ /14552 54 47 583ବି ଗାFାରାଯ ୁ. ପି ବି କାମରାଯ ୁ. OR/13/088/020037

�ୀ /14553 46 47 584ବି ରତU ମାଳା !ା ଗାFାରାଜୁ OR/13/088/020038

�ୀ /15554 34 47 585େକ.ସେ,ାଷୀ ମା େକ. େଗୗରୀରାଓ XAF0225888

9 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ9ଚନ ଅଧିକାରୀ$ !ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /15555 30 47 586େକ.ଅରୁଣା କମୁାରୀ ମା େକ.େଗୗରୀରାଓ XAF0225896

ପ ୁ /15556 53 47 587େକ ରାମାରାଓ ପି େକ ରାFିଆ ରାଓ OR/13/088/020062

�ୀ /15557 52 47 588େକ ଗଊରି ରାଓ !ା େକ ରାବଣା ରାଓ OR/13/088/020061

ପ ୁ /16558 44 47 589ଦୀପକ କଶୁୱା ପି ପଲଟୁ କଶୁୱା XAF0442731

�ୀ /16559 37 47 590ଟିନା କଶୁୱା !ା ଦୁପକ କଶୁୱା XAF0442749

ପ ୁ /17560 62 47 591ସେୁରଶ ଚ0
  ମିଶ
 ପି େବଦୖ�ନାଥ ମିଶ
 MGH1316322

�ୀ /17561 45 47 592ତିଳତମା ନାୟକ !ା ତାରିଣିକା, ନାୟକ OR/13/088/022254

�ୀ /17562 61 47 593େକ କଳାବତି ରାଓ !ା େକ.ଲଛମନ ରାଓ OR/13/088/016064

ପ ୁ /17563 61 47 594େକ ଲଛମନ ରାଓ ପି େକ.ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ OR/13/088/160063

ପ ୁ /17564 37 47 595େକ. ଦିଲିପ କମୁାର ରାଓ ପି େକ. ଲଛମନ ରାଓ MGH2295830

�ୀ /17565 30 47 596େକ ଅନୁସୟୁା ରାଓ !ା େକ ଦିଲୀପ ରାଓ XAF0665398

ପ ୁ /18566 61 47 597େସାନୁ େବେହରା ପି ଗFାଧର େବେହରା MGH1316173

�ୀ /18567 55 47 598କନିୁ େବେହରା !ା ସନୁ େବେହରା MGH1316165

ପ ୁ /18568 32 47 599ପ
ଶା, କମୁାର େବେହରା ପି େସାନୁ େବେହରା XAF0310615

ପ ୁ /18569 29 47 600ପ
ଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି େସାନୁ େବେହରା XAF0225904

�ୀ /19570 60 47 601େସUହ ପ
ଭା ଦାଶ !ା ସବୁାସ ଚ0
  ମିଶ
 MGH1314673

ପ ୁ /19571 68 47 602ସବୁାଶ ଚ0
  ମିଶ
 ପି ବଇଦ�ନାଥ ମିଶ
 OR/13/088/020070

�ୀ /19572 59 47 603ଦିEୀ ମିଶ
 !ା ସେୁରସଚ0
  ମିଶ
 OR/13/088/020073

ପ ୁ /19573 29 47 604ସ0ୀପ ମିଶ
 ପି ସବୁାଷ ଚ0
  ମିଶ
 XAF0225912

ପ ୁ /19574 33 47 605ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ
 ପି ଶେୁରଶ ଚ0
  ମିଶ
 MGH2296093

�ୀ /19575 32 47 606ସFୀତା ମିଶ
 ପି ସବୁାସ ଚ0
  ମିଶ
 XAF0225920

ପ ୁ /20576 58 47 607କଇଳାସଚ0
  ପ3ା ପି େଗାପାଳ ପ3ା OR/13/088/020478

�ୀ /21577 29 47 608ଶଭୁସ ିତା ପଟନାୟକ ପି ଉମାଶ$ର ପଟନାୟକ XAF0442848

�ୀ /21578 49 47 609ମୀନା କମୁାରୀ ପMନାୟକ !ା ଉମା ଶ$ର ପMନାୟକ OR/13/088/020078

ପ ୁ /21579 28 47 610ଉେପଶ ପMନାୟକ ପି ଉମାଶ$ର ପMନାୟକ XAF0277517

ପ ୁ /21580 59 47 611ଉମାଶ$ର ପଟନାୟକ ପି ବ
 ଜସ0ୁର ପଟନାୟକ OR/13/088/020077

�ୀ /21581 76 47 612ଲାବଣ� ପଟନାୟକ (ବି) !ା ବ
 ଜସ0ୁର ପଟନାୟକ XAF0028977

�ୀ /21582 35 47 613ମଧସୁ ିତା ପMନାୟକ ପି ଉମାଶ$ର ପMନାୟକ MGH2296077

�ୀ /22583 24 47 614ଆକାଂ�ା ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ XAF0780742

�ୀ /22584 43 47 615ସଯ8ୁା କମୁାରୀ ପଟନାୟକ !ା ସନୁୀଲ କମୁାର ପMନାୟକ XAF0277525

�ୀ /22585 69 47 616ଆସାଲତା ପଟନାୟକ !ା ବନମାଳି ପଟନାୟକ MGH2296085

ପ ୁ /22586 51 47 617ଲ� ୀକା, ପଟନାୟକ ପି ବନମାଳି ପଟନାୟକ OR/13/088/020081

ପ ୁ /22587 47 47 618ଶନିୁଲକମୁାର ପଟନାୟକ ପି ବନମାଳି ପଟନାୟକ OR/13/088/020083

ପ ୁ /23588 70 47 619ଦୁେଯ�9ଧନ େଜନା ପି ବଇରାଗିଚରଣ େଜନା OR/13/088/018197

ପ ୁ /24589 46 47 620ଶଶୀ ଭୁଷଣ ପMନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ0
  ପMନାୟକ MGH1315548

�ୀ /24590 40 47 621ନିଲିମା ପMନାୟକ !ା ଶଶିଭୂଷଣ ପଟନାୟକ XAF0549162

ପ ୁ /24591 81 47 622କିେଶାର ଚ0
  ପMନାୟକ ପି ନିଳାDର ପMନାୟକ XAF0029025

�ୀ /25592 22 47 623ଅନୁରାଧା େକ ପି ମରୁଲି ରାଓ େକ XAF0991554

�ୀ /25593 51 47 624େକ ଲଳିତା ରାଓ !ା େକ.ମରୁଲି ରାଓ MGH1313642

ପ ୁ /25594 51 47 625େକ ମରୁଲି ରାଓ ପି େକ ସତ� ନାରାୟଣ ରାଓ OR/13/088/020064

ପ ୁ /26595 51 47 626େସାମନାଥ ମାଝି ପି ଧନର ମାଝି OR/13/088/020529

�ୀ /26596 46 47 627ଅDିକା ମାଝି !ା େସାମନାଥ ମାଝି OR/13/088/020530

ପ ୁ /30597 43 47 628ଡିରାଜେଶଖର ପି ଡି କ
 ି;ାୟା MGH2296135

ପ ୁ /31598 43 47 629ସି ଚ0
 େଶଖର ପି ସି ନାରାୟଣଆoା MGH2296051

ପ ୁ /32599 48 47 630ଗେଣଶରାମ େଯାଷି ପି ହରିରାମ େଯାଷି XAF0341453

�ୀ /32600 41 47 631ସେ,ାଷିନୀ େଯାଷି !ା ଗେଣଶରାମ େଯାଷି XAF0341461

ପ ୁ /33601 28 47 632କାଜା ଚ0
େଶଖର ରାଓ ପି େକ ମରୁଲି ରାଓ XAF0442905

ପ ୁ /47602 24 47 633ଅଭିେଷକ ପMନାୟକ ପି ସେୁରଶ ପMନାୟକ XAF0745364

ପ ୁ /49603 23 47 634ଏ?.ସାଇ େମାହନ ପି ଏ?. େଗାବି0 କନକ ରାଜୁ XAF0780312

ପ ୁ /50604 50 47 635ନିଳକ| ପଜୁାରୀ ପି ଘାସି ପଜୁାରୀ XAF0909663

ପ ୁ /01/341605 24 47 636େଦବାଶିଷ ମହା,ି ପି ଏମ ରାମା ରାଓ XAF1147750

ପ ୁ /01606 23 47 637ବିେରନ ପMନାୟକ ପି ପ
କାଶ ଚ0
  ପMନାୟକ XAF0780320

ପ ୁ /1607 42 47 638ର} ୁମାଝି ପି ସDାରୁ ମାଝି MGH1313568

�ୀ /1608 30 47 639ନିଲମ ମାଝୀ !ା ର} ୁମାଝୀ XAF0779207

ପ ୁ /2609 43 47 640ପ
ଦୀପ କମୁାର ଅମନାତ� ପି ମFଳସାଇ ଅମନାତ� XAF0300806

�ୀ /2610 36 47 641ସୀତାଶ
ୀ ଅମନାତ� !ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ଅମନାତ� XAF0277533

�ୀ /2611 51 47 642ସଯୂ�� ମାଝି ପି ଲ� ଣ ମାଝି OR/13/088/020540

�ୀ /2612 45 47 643ଚ0
 ା ମାଝି !ା ସଦା ମାଝି MGH1315365

ପ ୁ /2613 45 47 644ନେର0
  ମାଝି ପି ଲ� ଣ ମାଝି MGH1314202

ପ ୁ /2614 42 47 645ସଦା ମାଝି ପି ଲ� ଣ ମାଝି OR/13/088/020541

ପ ୁ /2615 42 47 646�ୀରଦ କମୁାର ମାଝୀ ପି ଲ� ଣ ମାଝୀ MGH1431295

�ୀ /2616 31 47 647ପ
ମିଳା ମାଝୀ !ା ନେର0
  ମାଝୀ XAF0442558

�ୀ /04617 22 47 648ଊମ5ଳା ମାଝୀ ପି େଲାକନାଥ ମାଝୀ XAF0873703

10 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ9ଚନ ଅଧିକାରୀ$ !ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /4618 44 47 649ପଦ ା ମାଝି !ା େଲାକନାଥ ମାଝି MGH1315159

ପ ୁ /4619 40 47 650େଲାକନାଥ ମାଝି ପି ଶକୃୁ ମାଝି OR/13/088/020615

ପ ୁ /5620 42 47 651ଡDରୁ ଧର ପଜୂାରି ପି ଶ�ାମ ସ0ୁର ପଜୂାରି MGH1315795

�ୀ /5621 34 47 652ହୀରାମଣି ପଜୂାରୀ !ା ଡDରୁଧର ପଜୂାରୀ XAF0420208

ପ ୁ /6622 89 47 653ଅB ୁ�ନ ପଜୁାରୀ ପି ଗFାଧର ପଜୁାରୀ OR/13/088/020604

�ୀ /6623 26 47 654ତୁଳସୀ ପଜୂାରୀ ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୂାରୀ XAF0780700

�ୀ /6624 23 47 655ରଶ ିତା ପଜୂାରୀ ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୂାରୀ XAF0780718

�ୀ /8625 33 47 656ଭଗବତୀ ପଜୂାରୀ !ା ସନାଧର ପଜୂାରୀ XAF0029082

ପ ୁ /8626 32 47 657େସାନାଧର ପଜୂାରୀ ପି ମFଲସାଇ ପଜୂାରୀ XAF0277541

�ୀ /9627 30 47 658~ାନବତୀ ନାୟକ !ା ରାମଚ0
  ନାୟକ XAF0442376

�ୀ /9628 54 47 659ସାବିତ
ୀ ପଜୂାରୀ ପି େଦବ ପଜୂାରୀ MGH1315084

�ୀ /9629 31 47 660କବିତା ପଜୂାରୀ !ା ନିତ�ାନଦ ପଜୂାରୀ XAF0587055

�ୀ /10630 78 47 661ଶେୁରଖା ମହା,ି !ା ରାମଚ0
  ମହା,ି OR/13/088/020626

�ୀ /10631 52 47 662ବନିତା କମୁାରୀ ମହା,ି ପି ରାମଚ0
  ମହା,ି XAF0928606

ପ ୁ /10632 43 47 663େଗାପାଳ କୃ; ମହା,ି ପି ରାମଚ0
  ମହା,ି MGH2396034

�ୀ /10633 35 47 664ସରିତା ମହା,ି !ା େଗାପାଲକୃଷU ମହା,ି XAF0855106

�ୀ /11634 47 47 665ଏ. ପାବ� ତୀ .. !ା ଏ. ନାରାୟଣ ରାଓ MGH1431287

�ୀ /11635 24 47 666ଏ. ପଲ" ବି ପି ଏ.ନାରାୟଣ ରାଓ XAF0780692

ପ ୁ /11636 69 47 667ଏ. ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଏ. ଗ�ୁା!ାମୀ . MGH1431279

�ୀ /12637 45 47 668େକ ସର!ତୀ !ା େକ ସୀତାରାମ MGH2396257

ପ ୁ /12638 49 47 669େକ ସୀତାରାମ ପି େକ ମତିୁଆଲୁ OR/13/088/020699

�ୀ /13639 47 47 670ଅନିତା ପଟନାୟକ !ା ବସ, ପଟନାୟକ OR/13/088/020765

ପ ୁ /14640 55 47 671ପ
ସା, କମୁାର ମହା,ି ପି ଦିନବfୁ ମହା,ି OR/13/088/020645

�ୀ /14641 42 47 672ମମତା ମହା,ି ପି ପ
ସା, ମହା,ି MGH1314947

�ୀ /14642 21 47 673ସରୁଭି ମହା,ି ପି ପ
ଶା, କମୁାର ମହା,ି XAF0928481

�ୀ /15643 30 47 674ନିହାରିକା ମହା,ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା,ି XAF0341297

ପ ୁ /15644 61 47 675ମେନାଜ କମୁାର ମହା,ି ପି େଗୗରହରି ମହା,ି XAF0928598

ପ ୁ /15645 60 47 676ସେରାଜ ମହା,ି ପି ଗଉରହରି ମହା,ି OR/13/088/020650

�ୀ /15646 56 47 677କନିୁ ମହା,ି !ା ସେରାଯ ମହା,ି OR/13/088/020651

�ୀ /15647 33 47 678ସାଗରିକା ମହା,ି ପି ସେରାଜ ମହା,ି XAF0028530

ପ ୁ /15648 21 47 679ସମିର ମହା,ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା,ି XAF0928465

�ୀ /16649 88 47 680ବୁଦାଏ ଚଲାଣ !ା ଲଛିମଧର ଚଲାଣ OR/13/088/020611

ପ ୁ /16650 43 47 681ଫଲୁଚ0 ଚଲାଣ ପି ଲଛିମଧର ଚଲାଣ XAF0300889

�ୀ /16651 41 47 682ବିଦ�ାବତୀ ଚଲାଣ !ା ଫଲୁ ଚା0 ଚଲାଣ MGH1315092

ପ ୁ /16652 33 47 683ଧନୁଯ��ୟ ଚଲାଣ ପି ବୁଦାଏ ଚଲାଣ XAF0300830

�ୀ /16653 27 47 684ମାଣିକ ଚଲାଣ !ା ଧନୁଯ��ୟ ଚଲାଣ XAF0341446

�ୀ /16654 21 47 685ହର ପ
ିୟା ଚଲାଣ ପି ଫଲୁଚା0 ଚଲାଣ XAF0909630

�ୀ /17655 88 47 686ବଇେଦଇ ପଜୁାରୀ !ା ଶ�ାମ ସ0ୁର ପଜୁାରୀ OR/13/088/020597

ପ ୁ /17656 61 47 687ଶ�ାମ ସ0ୁର ପଜୁାରୀ ପି ବନମାଳି ପଜୁାରୀ OR/13/088/020596

ପ ୁ /17657 42 47 688ଭୀମ ପଜୂାରୀ ପି ବନମାଳୀ ପଜୂାରୀ MGH1313790

�ୀ /17658 21 47 689ସତ�ଭାମା ପଜୁାରୀ ପି ଭୀମ ପଜୁାରୀ XAF0946723

�ୀ /17659 20 47 690କ,ୁଳା ପଜୁାରୀ ପି ଭୀମ ପଜୁାରୀ XAF1064468

�ୀ /18660 25 47 691ପnୁା ଚଲାଣ ପି ନୀଳକd ଚଲାଣ XAF0665554

�ୀ /18661 68 47 692ପଦ ା ପଜୁାରୀ !ା ନିର�ନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/020601

�ୀ /19662 47 47 693ଲଖ ି ପଜୁାରୀ ପି ନିର�ନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/020603

ପ ୁ /19663 45 47 694ନିତ�ାନ0 ପଜୁାରୀ ପି ନିର�ନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/020697

ପ ୁ /20664 59 47 695ଲ� ଣ ପଜୁାରି ପି ହରି ପଜୁାରି OR/13/088/020623

�ୀ /21665 62 47 696ଧନମତି ମାଝି !ା ସନୁାଧର ମାଝି OR/13/088/020617

�ୀ /22666 40 47 697ମାଳତୀ ପଜୂାରୀ !ା ଭିମ ପଜୂାରୀ MGH1315167

ପ ୁ /23667 71 47 698ଶକୃୁ ମାଝି ପି ଆଇତୁ ମାଝି OR/13/088/020613

�ୀ /24668 86 47 699ହୀରାମଣି ପଜୁାରି (ବି) !ା ଧନ ପଜୁାରି OR/13/088/020652

�ୀ /25669 51 47 700ଚ�ା ପଜୁାରୀ !ା ଅଜୁ� ନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/020605

ପ ୁ /31670 31 47 701େକୗଳାଶ ମାଝି ପି ବଲରାମ ମାଝୀ XAF0855080

�ୀ /31671 29 47 702କମଳା ମାଝୀ !ା େକୖଳାଶ ମାଝୀ XAF0779231

ପ ୁ /31672 28 47 703ଋଷିେକଷ ମାଝୀ ପି ବଳରାମ ମାଝୀ XAF0780338

ପ ୁ /31673 21 47 704େଲାକନାଥ ମାଝି ପି ବଳରାମ ମାଝି XAF0948778

�ୀ /33674 35 47 705ଲଳିତା ମାଝୀ !ା କିରଣ ମାଝୀ OR/13/088/020521

�ୀ /43675 49 47 706ଋକମଣି ନାୟକ !ା ଘାସି ନାୟକ OR/13/088/020548

�ୀ /47676 53 47 707ପି ବାସ,ି କମୁାରୀ !ା ପି ପ
ସାଦ ରାଓ XAF1190701

ପ ୁ /47677 30 47 708ଉଦୟ ଭା�ର ପMନାୟକ ପି ପି. ପ
ସାଦ ରାଓ XAF0225763

ପ ୁ /47678 61 47 709ପି ପ
ସାଦ ରାଓ ପି ପି. ସତ�ନାରାୟଣ OR/13/088/020589

�ୀ /1679 59 47 710ଆର ସାବିତ
ୀ . !ା ଭା�ର ରାଓ . OR/13/088/022002

�ୀ /1680 62 47 764ପ
ମଦା ସଡFୀ !ା ସବୁାଷଚ0
  ଶଡFୀ OR/13/088/020116
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ପ ୁ /1681 28 47 765େସୗମ� ର�ନ ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ XAF0665349

ପ ୁ /1682 43 47 766ଦୂଗ9 ପ
ସାଦ ଷଡFୀ ପି ସବୁାସଚ0
  ଷଡFୀ MGH1313832

�ୀ /1683 40 47 767ଗୀତା�ଳି ଷଡFି !ା ଦୁଗ9ପ
ସାଦ ଷଡFି XAF0225979

ପ ୁ /1684 40 47 768ଶିବ ପ
ସାଦ ଶଡ଼Fୀ ପି ସବୁାଷ ଚ0
  ଶଡ଼Fୀ MGH1313865

�ୀ /1685 35 47 769ମିତା ଷଡFୀ !ା ଶିବପ
ସାଦ ଷଡFୀ XAF0225987

�ୀ /2686 87 47 770ସଭାବତି ପ3ା !ା ସରତଚ0
  ପ3ା OR/13/088/020118

ପ ୁ /2687 51 47 771ପ
ଦିପ କମୁାର ପ3ା ପି ଶରତଚ0
  ପ3ା OR/13/088/020119

�ୀ /2688 49 47 772ଭାଗ�ଲ� ୀ ପ3ା !ା ପ
ଦିପ କମୁାର ପ3ା MGH1316488

ପ ୁ /2689 47 47 773ପ
ତାପ କମୁାର ପ3ା ପି ଶରତଚ0
  ପ3ା OR/13/088/020120

�ୀ /3690 69 47 774ଭାଗ�ଲତା ସତପଥି !ା ପ
ଫଲୁ କମୁାର ସତପଥି OR/13/088/020123

ପ ୁ /3691 50 47 775ସେ,ାଷ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର ଶତପଥୀ OR/13/088/020124

�ୀ /3692 39 47 776ଗୀତା�ଳି ଶତପଥୀ !ା ସେ,ାଷ କମୁାର ଶତପଥୀ XAF0170001

ପ ୁ /3693 47 47 777ସସୁା, କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ପ
ଫଲୁକମୁାର ଶତପଥୀ OR/13/088/020125

�ୀ /3694 34 47 778େରାଜାଲିନି ଶତପଥୀ !ା ସଶୁା, କମୁାର ଶତପଥୀ XAF0170019

�ୀ /4695 51 47 779ଏ. ରତନ କମୁାରୀ !ା ଏ ଇ6ର ରାଓ MGH1315407

ପ ୁ /4696 33 47 780ଜି. ସତୀଶ କମୁାର ପି ଜି. ଈ6ର ରାଓ XAF0029611

�ୀ /4697 27 47 781ଏ ଅନୁରାଧା ପି ଏ ଇ6ର ରାଓ XAF0442707

�ୀ /4698 29 47 782ଗିଡିତୁରି େଗୗରି !ା ଗିଡିତୁରି ସତିଶ କମୁାର XAF0990671

ପ ୁ /4699 65 47 783ଏ ଇ6ର ରାଓ ପି ଏ. ଗଣପତି ରାଓ MGH1315399

�ୀ /5700 63 47 784ବାସ,ୀ ଆଚାଯ�� !ା ପଦ ନାଭ ଆଚାଯ�� OR/13/088/016414

�ୀ /5701 46 47 785ଭବାନୀ ଆଚାଯ�� ପି ପଦ ନାଭ ଆଚାଯ�� OR/13/088/016416

ପ ୁ /5702 44 47 786ପରମାନ0 ଆଚାଯ�� ପି ପଦ ନାଭ ଆଚାଯ�� MGH2396208

�ୀ /5703 42 47 787ରୀତା ଆଚାଯ�� !ା ଭବାନୀ ଶ$ର ଆଚାଯ�� XAF0028548

�ୀ /5704 71 47 788ରFବତି ବିଶଇ !ା ମଚିରାମ ବିଶଇ MGH1316496

ପ ୁ /5705 29 47 789ଏ. ଦିଲ" ୀପ କମୁାର ପି ଏ ଇ6ର ରାଓ XAF0226043

ପ ୁ /6706 30 47 790ଏ. ବି6ନାଥ ପି ଏ. ଈ6ର ରାଓ XAF0277582

ପ ୁ /7707 36 47 791ଦିଗବିଜୟ ଆଚାଯ�� ପି ପଦ ନାଭ ଆଚାଯ�� MGH2295863

�ୀ /7708 30 47 792ଶତାvୀ ପାଢୀ !ା ବିଗବିଜୟ ଆଚାଯ�� XAF0442533

�ୀ /7709 44 47 793ସନୁୀତା !ାଇଁ !ା ପଦ ନ !ାଇଁ MGH1315316

�ୀ /8710 76 47 794ଜି ଏ$ଟ ରାବଣାମା . !ା ଜଗନାଥ . OR/13/088/020130

�ୀ /8711 42 47 795ଜି. ଅନୁସା !ା ଜି.ଶିବ ପ
ସାଦ ରାଓ XAF0779256

ପ ୁ /8712 31 47 796ଆକାଶ େହାତା ପି ସେୁର0
  େହାତା XAF0846816

ପ ୁ /8713 28 47 797ଜି. ମଣିକd ପି ଜି. ଈ6ର ରାଓ XAF0277384

�ୀ /8714 53 47 798ଜି ରାମବାଇ !ା ଜି ଇ6ର ରାଓ OR/13/088/020132

ପ ୁ /8715 58 47 799ଜି ଇ6ର ରାଓ ପି ଜଗନU ାଥ ରାଓ OR/13/088/020131

ପ ୁ /8716 47 47 800ଜି ଶିବପ
ସାଦ ରାଓ ପି ଜଗନU ାଥ ରାଓ OR/13/088/020133

�ୀ /09717 30 47 801ଅନU ପPୂ9 ସାହୁ !ା ମାନସ ର�ନ ସାହୁ XAF0873927

�ୀ /9718 48 47 802କ
ି;ା ସାହୁ !ା ମାୟାଧର ସାହୁ XAF0846832

ପ ୁ /9719 62 47 803ମାୟାଧର ସାହୁ ପି ନିତ�ାନ0 ସାହୁ MGH1316439

ପ ୁ /9720 32 47 804ମାନସ ର�ନ ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ XAF0225995

ପ ୁ /10721 54 47 805ପି. ସରୂୀନାରାୟଣା  ପି ପି. ରାେମୟା XAF0712075

�ୀ /10722 44 47 806ପି. ମ0ଲାମା !ା ପି. ସରୂୀନାରାୟଣା  XAF0712067

�ୀ /10723 31 47 807ବିଜୟା ବିେଶାଇ !ା ଶ$ର ବିେଶାଇ XAF0341487

ପ ୁ /10724 43 47 808ଶ$ର ବିେଷାଇ ପି ରାମ ବିେଷାଇ MGH1313816

ପ ୁ /12725 65 47 809ଭୀମେସନ େଜନା ପି ସତ�ବାଦି େଜନା XAF0780346

�ୀ /12726 62 47 810ପnୁା�ଳୀ େଜନା !ା ଭୀମେସନ େଜନା MGH1315324

�ୀ /12727 33 47 811କଲ�ାଣି େଜନା !ା ସେ,ାଷ କମୁାର େଜନା XAF0855098

�ୀ /13728 27 47 812ଡି ଦିବ�ା ପି ଡି ଲାଛିଆ XAF0442590

�ୀ /13729 44 47 813ଡି ଲତା !ା ଡି ଲଛୟା XAF0442830

ପ ୁ /15730 44 47 814ସନସାଇ ଭତରା ପି ଦଶରୁ ଭତରା XAF0029116

ପ ୁ /15731 48 47 815ଗେଣ6ର !ାଇଁ ପି ପରୁେଷା4ମ !ାଇଁ MGH2396174

�ୀ /15732 44 47 816ସଚିୁତ
 ା !ାଇଁ !ା ଗେଣ6ର !ାଇଁ XAF0028555

ପ ୁ /16733 28 47 817େଜ�ାତି ର�ନ ମହାପାତ
 ପି ପ
ଭାତ କମୁାର ମହାପାତ
 XAF0442475

�ୀ /16734 64 47 818ମ�ଲୁତା ପତ
ୀ !ା କଳୁମଣି ଶତପଥୀ XAF0177287

ପ ୁ /16735 42 47 819ପ
ିତୀମୟ ଶତପଥୀ ପି କଳୁମଣି ଶତପଥୀ XAF0177295

�ୀ /16736 30 47 820ସଜୁାତା ଶତପଥୀ !ା ପ
ିତୀମୟ ଶତପଥୀ XAF0226001

ପ ୁ /16737 53 47 821ପଦ ନ !ାଇଁ ପି ପରୁୁେଷା4ମ !ାଇଁ XAF0712091

�ୀ /16738 24 47 822ସମୁନ !ାଇଁ ପି ପଦ ନ !ାଇଁ XAF0913137

�ୀ /17739 51 47 823ସବିତା କମୁାରୀ ଦାb !ା ବିଘUରାଜ ଦାb XAF0226027

ପ ୁ /17740 73 47 824ବିଘUରାଜ ଦାଶ ପି ନିଳକd ଦାଶ XAF0226019

ପ ୁ /17741 64 47 825ଭା�ର !ାଇଁ ପି ପରୁୁେଷା4ମ !ାଇଁ OR/13/088/022326

�ୀ /18742 36 47 826ମନ!ିନୀ େଚୗଧରୁୀ !ା ଅନିଲ କମୁାର ପାଢ଼ୀ XAF0300905

�ୀ /18743 36 47 827ଅମିଶ
ା ପ3ା !ା ମାନସ କମୁାର ପାଢୀ XAF0226035

12 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ9ଚନ ଅଧିକାରୀ$ !ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /19744 71 47 828ମନହର ପାଢୀ ପି ଶ
ୀବl ପାଢୀ OR/13/088/020095

�ୀ /19745 60 47 829ଉମା ପାଢୀ !ା ମନହର ପାଢୀ OR/13/088/020096

ପ ୁ /19746 44 47 830ଅନିଲ କମୁାର ପାଢୀ ପି ମେନାହର ପାଢ଼ୀ XAF1165869

ପ ୁ /19747 43 47 831ମାନସ କମୁାର ପାଢୀ ପି ମେନାହର ପାଢୀ MGH2295806

�ୀ /20748 88 47 832ସେୁଲାଚନା ତ
ିପାଠୀ !ା ଭଗବାନ ତ
ିପାଠୀ OR/13/088/020140

�ୀ /20749 48 47 833ସାବିତ
ି  ତ
ିପାଠି !ା ମୃତ��ୁୟ ତ
ିପାଠି XAF0225862

ପ ୁ /21750 30 47 834ଆଇ ଚ0
 କା, ପି ଆଇ ଚ0
 ା କା, XAF0442343

�ୀ /22751 66 47 835କ}ରୁୀ ବିସଇ !ା ରାମ ବିସଇ OR/13/088/020143

ପ ୁ /23752 42 47 836ଅନ, କମୁାର ବରାଳ ପି ଦାେମାଦର ବରାଳ XAF0927665

ପ ୁ /23753 38 47 837ସଧିୁର କମୁାର ବରାଳ ପି ଦାମେଦାର ବରାଳ XAF0927640

�ୀ /23754 36 47 838ତପ!ିନି ବରାଳ !ା ଅନ, କମୁାର ବରାଳ XAF0928648

�ୀ /26755 28 47 839ବfନା ରାଣୀ ପ3ା !ା ଗିରିଶ ପ
ସାଦ ପାଢି XAF0665455

ପ ୁ /1756 41 47 840ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପି ପି େଗାପାଳ ରାଓ MGH2396166

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ9ଚନ ପାଇଁ ଉvିq | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନU  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବ9ଚନ କମିଶନ$ �ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ9ଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ$ ନାମ ଅଛି କି ନାହ� ତନଖି କର,ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.3 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 -        ନିବ9ଚନ ଅଧିକାରୀ$ !ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


