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ସରକାରୀ ସାହାଯ	ପ�ା� ପ�ାଥମିକ ବିଦ	ାଳୟ
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�ୀ /11 59 47 710ଆର ସାବିତ�ୀ . �ା ଭା!ର ରାଓ . OR/13/088/022002

�ୀ /12 56 47 711ଏ ମାଧବି . �ା ଆପାଲା ରାଜୁ . OR/13/088/022062

ପ ୁ /13 53 47 712ଆର ଦିବାକର . ପି ଆନ' . OR/13/088/022009

ପ ୁ /14 49 47 713ଆର ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ . ପି ରାମାରାଓ . OR/13/088/022006

�ୀ /15 47 47 714ଆର େଗୗରୀ ଲ,-ି . ପି ଆର.ଦିବାକର . MGH1314707

ପ ୁ /16 46 47 715ଆର ପିତା.ର ରାଓ . ପି ଆନ' . OR/13/088/022010

�ୀ /17 71 47 716ଆର ଜାନକିଆ/ା . (ବି) �ା ରାମାରାଓ . OR/13/088/022001

ପ ୁ /18 59 47 717ରାଜନା ଚ'�  େଶଖର ରାଓ ପି ରାଜନା ରାମାରାଓ OR/13/088/022003

ପ ୁ /19 47 47 718ଆର ଦିଲିପକମୁାର ରାଓ ପି ରାମା ରାଓ OR/13/088/022008

�ୀ /110 22 47 719ମନାଲିଷା ରାଓ ପି ଆର ଦିବାକର ରାଓ XAF1002476

�ୀ /211 36 47 720ଗୀତା5ଳି େବେହରା �ା ଶିବ ନାୟକ XAF0300855

�ୀ /212 71 47 721କନିୁ ବିେଶାଇ �ା େଶଷେଦବ ବିେଶାଇ OR/13/088/022013

ପ ୁ /213 51 47 722ବିଜୟ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି େଶଷ େଦବ ବିେଶାଇ OR/13/088/022015

ପ ୁ /214 56 47 723ଅଭିମନ	 ୁନାୟକ ପି ଖଦାଳ ନାୟକ MGH2396067

�ୀ /215 51 47 724ପ8ୁଲତା ନାୟକ �ା ଅଭିମନ	 ୁନାୟକ MGH2396109

ପ ୁ /216 50 47 725ଶିବ ନାୟକ ପି େଗାରାଚା' ନାୟକ MGH1313824

ପ ୁ /217 88 47 726ସରତଚ'�  ପ9ା ପି ଲ,-ଣ ପ9ା OR/13/088/020117

�ୀ /218 40 47 727ବିଦ	;ୁ ଲତା �ାଇଁ �ା ବିଜୟ କମୁାର ବିେଶାଇ XAF0424598

�ୀ /219 32 47 728ଭବାନୀ ତୁରୁବୁଡି �ା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ XAF1067305

�ୀ /320 39 47 729ସ=	ାରାଣୀ େବେହରା �ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ XAF0225953

ପ ୁ /421 73 47 730େଗାପିନାଥ ବିେଶାଇ ପି ଅ> ୁ�ନ ବିେଶାଇ OR/13/088/022017

�ୀ /422 58 47 731ଘାସି ବିେଶାଇ �ା େଗାପିନାଥ ବିେଶାଇ OR/13/088/022018

ପ ୁ /423 54 47 732ଜଗନ@ ାଥ ବିେଶାଇ ପି ନରସିଂହ ବିେଶାଇ MGH1315290

ପ ୁ /424 49 47 733ଅନୁପକମୁାର ବିେଶାଇ ପି େଗାପିନାଥ ବିେଶାଇ OR/13/088/022019

�ୀ /425 44 47 734ମମତ ରାଣି ବିେଷାୟୀ �ା ଅନୁପ କମୁାର ବିେଷାୟୀ MGH1313923

�ୀ /426 32 47 735ଏ ନାଗମଣି �ା ଏ ଶିବାଜୀ XAF0277558

�ୀ /427 23 47 736ଦି�ିମୟୀ ନାୟକ ପି ଅଭିମନ	 ୁନାୟକ XAF0780726

�ୀ /528 71 47 737ରାଧାମଣି ବିେଶାଇ �ା ନରସିଂହ ବିେଶାଇ OR/13/088/022023

�ୀ /529 48 47 738ସସୁ- ିତା ବିେଶାଇ �ା ଜଗନ@ ାଥ ବିେଶାଇ MGH1315522

ପ ୁ /630 51 47 739ଜି ଆପାରାଓ . ପି ଭୀମା . OR/13/088/022035

�ୀ /631 39 47 740ଜି. ପ8ୁାବତୀ . �ା ଜି. ଆପାରଓ . MGH1315183

ପ ୁ /632 32 47 741ଭାନାପାଲA ୀ େକାଟି ପି ଭାନାପାଲA ୀ କ� ିCା XAF0341479

ପ ୁ /633 35 47 742ଭି ସରୁୟା ପ�କାଶ ପି ଭି ସିମାDଳE XAF0277566

�ୀ /634 88 47 743ଜି ସତ	ବତି �ା ଭୀମା OR/13/088/022034

�ୀ /0735 24 47 744ଅମିଷା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ବାଲାଜୀ ନାୟକ XAF0780502

�ୀ /0736 26 47 745ପଜୂାରାଣୀ ନାୟକ �ା ପିGଲୁୁ ନାୟକ XAF0780494

ପ ୁ /737 48 47 746କନୁୁ ନାୟକ ପି େଗାରାଚାଂଦ ନାୟକ XAF1038256

ପ ୁ /738 25 47 747ଦୁଗH ପ�ସାଦ ବିେଶାଇ ପି େକୗଳାସ ଚ'�  ବିେଶାଇ XAF0665687

�ୀ /739 78 47 748ସ.ାରି ନାୟକ ପି ଡ.ରୁ ନାୟକ OR/13/088/022044

ପ ୁ /740 51 47 749ବାଲାଜୀ ନାୟକ ପି େଗାରାଚା' ନାୟକ OR/13/088/022045

ପ ୁ /741 45 47 750ସବୁାଷ ନାୟକ ପି େଗାରା ଚା' ନାୟକ MGH1313774

�ୀ /742 45 47 751ସାIି ନାୟକ �ା ବାଲାଜି ନାୟକ MGH1313782

ପ ୁ /743 40 47 752ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାରାଚା' ନାୟକ MGH1313766

�ୀ /744 42 47 753ନ'ିନୀ ଶତ�ୁଶଲ	 �ା ସବୁାସ ନାୟକ XAF0029108

�ୀ /845 63 47 754ହରପ�ିୟା ସାହୁ �ା ଉଦୟନାଥ ସାହୁ OR/13/088/022050

ପ ୁ /846 37 47 755େସୗମ	 ର5ନ ସାହୁ ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ MGH2295939

ପ ୁ /847 37 47 756ସଧୁୀର5ନ ସାହୁ ମା ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ MGH2296127

ପ ୁ /948 61 47 757େକଳୖାସ ଚ'�  ବିେଶାଇ ପି ଗLାଧର ବିେଶାଇ OR/13/088/020194

�ୀ /949 43 47 758ଅନ@ ପMୂH ବିେଶାଇ �ା େକଳୖାସ ଚ'�  ବିେଶାଇ OR/13/088/020196

�ୀ /950 28 47 759ପ8ୁା5ଳୀ ବିେଶାଇ �ା େକଳୖାଶ ଚ'�  ବିେଶାଇ XAF0779298

1 11/M.O.P େଯାଗ	ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀG �ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /4351 49 47 760ଆନ'ିତା ମହାGଡୁ �ା ବୃ'ାବନ ମହାGଡୁ XAF0779249

�ୀ /4352 21 47 761ନତାଶା ମହାGଡୁ ପି ବୃ'ାବନ ମହାGଡୁ XAF0913129

�ୀ /4353 50 47 762ସସ-ିତା ପPନାୟକ ପି ପଦ- ନାଭ ପPନାୟକ XAF0779264

�ୀ /4354 46 47 763ରଶ- ିତା ପPନାୟକ �ା ବିCୁ ପ�ସାଦ ପPନାୟକ XAF0779223

�ୀ /155 62 47 764ପ�ମଦା ସଡLୀ �ା ସବୁାଷଚ'�  ଶଡLୀ OR/13/088/020116

ପ ୁ /156 41 47 840ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପି ପି େଗାପାଳ ରାଓ MGH2396166

ପ ୁ /157 64 47 841ପି େଗାପାଳରାଓ . ପି ଭୀମା . XAF1076702

ପ ୁ /158 62 47 842ଏ ଆପାଲା ରାଜୁ . ପି ବାବାଜି . OR/13/088/022061

ପ ୁ /159 52 47 843ଏ େଭାଳାନାଥ . ପି ବାବାଜି . OR/13/088/022063

�ୀ /160 86 47 844ଏ ଆଚାୟାମା .(ବି) �ା ବାବାଜୀ . OR/13/088/022064

�ୀ /161 56 47 845ପି. ଆଲିେବଣି �ା ପି.େଗାପାଳ ରାଓ XAF0780684

�ୀ /162 33 47 846ଏ ଭାଗ	 ଲ,-ୀ ମା ଏ ପାବ� ତୀ XAF0028233

�ୀ /163 35 47 847ପି. ଲାବାଣ	 �ା ପି. ରାେଜQ କମୁାର XAF0225847

ପ ୁ /164 25 47 848ଶିବ ଶGର ପ9ା ପି କାRSକ ଚ'�  ପ9ା XAF0665547

�ୀ /165 38 47 849ପି. ରାଗିନୀ �ା ପି. ଦିଲA ୀପ କମୁାର XAF0424580

�ୀ /266 51 47 850ଏ. ସର�ତୀ �ା ଏ. ପMୂHନ' ରାଓ MGH1316348

�ୀ /267 91 47 851ଏ ରାମାରତ@ ାମ . �ା ନିଳକTମ . OR/13/088/022065

�ୀ /268 46 47 852ଏ ରାେଜUରି . ପି ନିଳକTମ . OR/13/088/022069

ପ ୁ /269 41 47 853ପି. ରାେଜଶ କମୁାର . ପି ପି. େଗାପାଳ ରାଓ XAF0225854

ପ ୁ /270 56 47 854ପରୂନଆନଂଦ ରାଓ ଅମଜୂୁରୀ ପି ତ�ିପତି ରାଓ OR/13/088/022103

ପ ୁ /271 37 47 855ବି. ଅନିଲ କମୁାର ପି ବି. େଭେGଟ ରାଓ XAF0029132

ପ ୁ /272 61 47 856ପି ଆନ' ରାଓ ପି ପି ଭିମା ରାଓ MGH1418367

�ୀ /273 53 47 857ପି ସାତ	ବତୀ �ା ପି ଆନ' ରାଓ MGH1418375

ପ ୁ /0374 22 47 858ଲେକଶ ଏ ପି ଏ.ରଘରୁାମାୟା XAF0873968

�ୀ /375 48 47 859ଏ ସନିୁତା  �ା ଏ ରଘରୁାମାୟା  MGH1314293

ପ ୁ /376 56 47 860ଏ ରଘରୁାମାୟା . ପି ଦୁେଗ�Uର . OR/13/088/022072

�ୀ /377 72 47 861ଏ. ସରିୁୟା କାIE �ା ଦୁେଗ�Uର ରାଓ OR/13/088/022071

ପ ୁ /378 49 47 862ଏ େପଣ�ା ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ଦୁେଗ��ର ରାଓ OR/13/088/022074

�ୀ /379 38 47 863ଏ ସମୁଲତା �ା ଏ ପିନR� ାପ�ସାଦ MGH2295962

ପ ୁ /0480 26 47 864ଅମଜୁରି ଵୀକାଶ ପି ଏ େମାହନ ରାଓ XAF0855148

�ୀ /0481 34 47 865ଅନୁରାଧା ବିେଶାଇ �ା କବିତ କମୁାର ବିେଶାଇ XAF0780510

ପ ୁ /482 61 47 866ଏ େମାହନ ରାଓ ପି ଗଣପତି ରାଓ OR/13/088/022076

�ୀ /483 53 47 867ଏ ଭବାନି ରାଓ �ା େମାହନ ରାଓ OR/13/088/022077

ପ ୁ /484 24 47 868ଅମଜୁରି ସେୁରଶ କମୁାର ରାଓ ପି ଏ ସତ	ନାରାୟଣ XAF0665695

ପ ୁ /585 43 47 869ଏ ଶିବାଜି . ପି ଦୁେଗ�Uର ରାଓ . OR/13/088/022073

ପ ୁ /0686 26 47 870େହମଂତ କମୁାର ଅମଜୁରି ପି ସତ	ନରାୟନ ରାଓ XAF0855114

�ୀ /0687 23 47 871ଆମଜୁରି େତଜ�ିନୀ ପି ଏ.ଗେୁ�Uର ରାଓ XAF0780676

ପ ୁ /688 51 47 872ଏ ସତ	ନାରାୟଣ . ପି ଗଣପତି . OR/13/088/022090

�ୀ /689 48 47 873ଏ. ରୁକ- ୁ ଣି . �ା ଏ.ସତ	ନାରାୟଣ . MGH1316397

ପ ୁ /690 56 47 874ଗେୁ�Uର ରାଓ ଅEଜୁରି ପି ଏ ଗଣପତି ରାଓ XAF0773507

�ୀ /691 46 47 875ଲ,-ି ଅମଜୁରି �ା ଗେୁ�Uର ରାଓ ଅମଜୁରି MGH1420355

ପ ୁ /692 21 47 876ଏ େଗୗତମ କମୁାର ପି ଏ ଗେୁ�Uର ରାଓ XAF0928663

�ୀ /693 26 47 877ଏ. ଇ'ିରା ପି ଏ. ସତ	ନାରାୟଣ XAF0665448

�ୀ /794 58 47 878ନାଗମଣି କାଡାରି �ା େମାହନ ରାଓ କାଡାରି OR/13/088/022379

ପ ୁ /795 43 47 879େକ. ରାେଜଶ କମୁାର ପି େକ.େମାହନ ରାଓ XAF0549154

�ୀ /796 33 47 880େକ ଲତା �ା େକ ରେମଶ XAF0442780

ପ ୁ /797 66 47 881େକ େମାହନ ରାଓ ପି ସାLେମUର ରାଓ OR/13/088/022378

�ୀ /0898 23 47 882ଦିବ	ା ଅମଜୁରି �ା ପ�ଶାI କମୁାର େକ XAF0855130

�ୀ /899 41 47 883େକ. ସଧୁା ରାଣି ପି େକ. ସିମାDଳ MGH1316199

ପ ୁ /8100 36 47 884େକାଡି ପ�ଶାI କମୁାର େକାଡି ପି େକ. ସିମାDଳE MGH1428424

ପ ୁ /8101 69 47 885ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହାIି ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମହାIି XAF0779306

�ୀ /8102 55 47 886ଭାଗ�ବୀ ମହାIି �ା ନିମାଇଁ ଚରଣ ମହାIି XAF0779272

ପ ୁ /8103 50 47 887େକ ରବି'� ପି େକ ସିମାDଳ OR/13/088/022382

�ୀ /8104 68 47 888େକ ସର�ତି �ା ସିମାDଳ OR/13/088/022381

�ୀ /10105 50 47 889ଡି ସଶିୁଳା . ପି ନୀଳକTମ . OR/13/088/022403

ପ ୁ /10106 63 47 890ପାନ@ ାଲାଲ େଜନୖ ପି ମହଲ ଲାଲ େଜନୖ MGH1418391

�ୀ /10107 58 47 891ଚ'ା େଜନୖ �ା ପାନ@ ାଲାଲ େଜନୖ MGH1418409

ପ ୁ /10108 49 47 892ମେୁକଶ େଜନୖ ପି ପନ@ ଲାଲ େଜନୖ MGH1418417

ପ ୁ /11109 23 47 893ସଧୁୀର କମୁାର ଆମଜୁରୀ ପି ନାେଗUର ରାଓ ଆମଜୁରୀ XAF1062975

ପ ୁ /11110 62 47 894େଗୗରୀପ�ସାଦ ପPନାୟକ ପି େଗାପାଳ ପPନାୟକ MGH2396232

�ୀ /11111 70 47 895ରାଧାମଣି ପଟନାୟକ ପି େଗାପାଳ ପଟନାୟକ OR/13/088/022411

�ୀ /11112 53 47 896ଗୀତା5ଳି ପPନାୟକ �ା େଗୗରୀପ�ସାଦ ପPନାୟକ MGH2396240

ପ ୁ /12113 79 47 897ରାଧାନାଥ ପPନାୟକ ପି ରାମବତାରମ ପPନାୟକ OR/13/088/040882
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�ୀ /12114 73 47 898େଶାଭା ପଟନାୟକ �ା ରାଧାନାଥ ପଟନାୟକ XAF0773515

ପ ୁ /12115 48 47 899ହରୀଶକମୁାର ପଟନାୟକ ପି ରାଧାନାଥ ପଟନାୟକ OR/13/088/022409

�ୀ /12116 44 47 900ମ5ଳୁା ପPନାୟକ �ା ହରିଶ ପPନାୟକ XAF0029629

ପ ୁ /12117 40 47 901ଲିLରାଜ ପPନାୟକ ପି ରାଧାନାଥ ପPନାୟକ MGH1313535

ପ ୁ /12118 44 47 902ସନିୁଲ କମୁାର ବନମଚିଟି ପି ସଂଜୀବ ରାଓ ବନମଚିଟି XAF1068444

�ୀ /13119 65 47 903ଉମା ମେହUରୀ ପଟନାୟକ �ା ରାଧାକ� ିCା ପଟନାୟକ XAF0773523

�ୀ /13120 93 47 904ଶଭୁାବତି ପଟନାୟକ (ବି) �ା ରାମାଅବତାରମ ପଟନାୟକ OR/13/088/022406

ପ ୁ /13121 39 47 905ରାେଜଶ ପPନାୟକ ପି ରାଧାକ� ିCା ପPନାୟକ MGH1314129

�ୀ /13122 38 47 906ବିଜୟ ଲ,-ୀ ପPନାୟକ �ା ସ'ୀପ କମୁାର ପPନାୟକ XAF0712117

ପ ୁ /13123 41 47 907େକ ଶ�ୀନିଭାସ ପି େକ. ଭା!ର ରାଓ MGH1314723

ପ ୁ /14124 44 47 908େକ.ଉମା ମେହଶ .. ପି େକ. ଭା!ର ରାଓ MGH1314343

�ୀ /14125 40 47 909େକ ଅନୁରାଧା �ା େକ ସେIାଷ କମୁାର ସେIାଷ କମୁାର MGH1428531

�ୀ /14126 60 47 910େକ କଳାବତୀ �ା େକ ଭା!ର ରାଓ XAF0773531

�ୀ /14127 31 47 911େକ ସ=	ାରାଣୀ �ା େକ ଉମାମେହଶ XAF0442467

ପ ୁ /14128 45 47 912େକ ସIଷ ପି ଭା!ର . MGH1428473

ପ ୁ /15129 35 47 913ଏE. ବିଜୟ େରାନୀ ପି ଏE ଶGର ରାଓ XAF0029173

ପ ୁ /15130 66 47 914ଏମ ଶGର ରାଓ . ପି ଚିନ@ ମନାଇଡୁ . OR/13/088/022415

�ୀ /15131 57 47 915ଏମ ଗୀତା . �ା େମାହନରାଓ . XAF0029157

�ୀ /15132 41 47 916ଏମ ରିନା କମୁାରୀ . ପି ଏE ଶGର ରାଓ . MGH1314392

�ୀ /15133 82 47 917େହମ ନାରାୟଣା/ା . (ବି) �ା ଚିନ@ ମ ନାଇଡୁ . OR/13/088/022414

�ୀ /15134 55 47 918ଏE. .କ� ିCାେବଣୀ �ା ଏE. ଶGର ରାଓ XAF0773549

�ୀ /15135 33 47 919ଏE �ାତୀ କମୁାରୀ ପି ଏE ଶGର କମୁାରୀ XAF0029165

�ୀ /15136 39 47 920ଦିବାକର ରାଓ ଓW.ି ପି ଜଗନ@ ାଥ ରାଓ XAF0909648

�ୀ /16137 47 47 921M.ଲତା . �ା M.ରବିକମୁାର ନାୟଡୁ XAF0712109

�ୀ /16138 80 47 922ଏମ ନାରାୟଣା/ା ନାଇଡୁ �ା ବାLାରୀ ନାଇଡୁ OR/13/088/022423

ପ ୁ /16139 60 47 923ଏମ ସରୁୀ ନାଇଡୁ ପି ବାLାରୀ ନାଇଡୁ OR/13/088/022424

ପ ୁ /16140 58 47 924ଏମ ରବିକମୁାର ନାଇଡୁ ପି ବାLାରୀ ନାଇଡୁ OR/13/088/022426

ପ ୁ /16141 48 47 925ଏମ ରେମଶ ନାଇଡୁ ପି ବାLାରୀ ନାଇଡୁ OR/13/088/022428

�ୀ /17142 45 47 926େହମ ଲତା �ା େକେମUର ରାଓ XAF0712174

�ୀ /17143 51 47 927ଏE ଅନୁରାଧା  �ା ବିେUUର ନାଇଡୁ XAF0712141

ପ ୁ /17144 56 47 928ଏମ ବିେUUର ରାଓ ନାଇଡୁ ପି ଏE.ସତ	ମ ନାଇଡୁ XAF0712000

ପ ୁ /17145 54 47 929ଏମ କାେମUର ନାଇଡୁ ପି ସତ	ମ ନାଇଡୁ OR/13/088/022648

ପ ୁ /17146 49 47 930ଏମ ମେହUର ନାଇଡୁ ପି ସତ	ମ ନାଇଡୁ XAF0712158

�ୀ /17147 22 47 931ଏମ.ପ�ିୟGା ନାଇଡୁ ପି ଏମ.ଭିେଶUର ରାଓ XAF0873729

ପ ୁ /18148 29 47 932ନିଖିଲ ପାେରଖ ପି ମେହ'�  ପାେରଖ XAF0277608

�ୀ /18149 71 47 933କମଳା ବାଇ ପାେରଖ �ା େମାହନ ଲାଲ ପାେରଖ MGH1316181

ପ ୁ /18150 59 47 934ମେହ'�  ପାେରଖ ପି େମାହନଲାଲ ପାେରଖ OR/13/088/022398

�ୀ /18151 55 47 935କାIାେଦବି ପାେରଖ �ା ମେହ'�  ପାେରଖ OR/13/088/022399

�ୀ /19152 41 47 936େକ. ଲିଲା ରାଣି �ା େକ. ଚ'�  େଶଖର ରାଓ MGH1316231

ପ ୁ /19153 57 47 937େକ ଚ'�େଶଖର . ପି ସିମାDଳମ . XAF0773564

ପ ୁ /19154 51 47 938େକ ଗLାଧର . ପି ସିମାDଳମ . OR/13/088/022394

�ୀ /19155 73 47 939େକ ବିଜୟଲ,-ୀ . (ବି) �ା ସୀମାDଳମ . XAF0773572

ପ ୁ /19156 55 47 940େଭେGେଟUର ରାଓ େକ ପି ସିମାDଳE େକ XAF0773556

�ୀ /19157 44 47 941ବିCୁ କାIା �ା େକ େଭେYUର କାIା XAF0029181

�ୀ /19158 32 47 942େକ ପଦ- ା �ା େକ ଗLାଧର XAF0665752

ପ ୁ /19159 53 47 943େକ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ସିମାDଳ ରାଓ OR/13/088/022393

�ୀ /21160 45 47 944େବଶୖାଖି ଭତରା �ା ନେ'ା ଭତରା MGH1314517

�ୀ /23161 29 47 945ସିରାପ ୁଅ,	ାରା ପି ସିରାପ ୁପ�କାଶ ରାଓ XAF0442897

ପ ୁ /23162 45 47 946ପଦ-  େଲାଚନ ବିେଶାଇ ପି ଗେଣUର ବିେଶାଇ MGH1315191

�ୀ /23163 25 47 947ସିରାପ ୁଲିପିକା ପି ସିରାପ ୁପ�କାଶ ରାଓ XAF0780528

ପ ୁ /23164 60 47 948ଅଜୁ� ନ ମାଝୀ ପି ତ�ିେଲାଚନ ମାଝୀ MGH1428457

�ୀ /23165 47 47 949ରୁକ- ଣୀ ମାଝୀ �ା ଅଜୁ� ନ ମାଝୀ MGH1428465

ପ ୁ /23166 34 47 950ଲିL� ାଜ ମାଝୀ ପି ଅଜୁ� ନ ମାଝୀ MGH1428440

ପ ୁ /23167 32 47 951ତ�ିନାଥ ମାଝୀ ପି ଅଜୁ� ନ ମାଝୀ MGH1428432

ପ ୁ /23168 31 47 952ଶିବଶGର ମାଝୀ ପି ଅଜୁ� ନ ମାଝୀ XAF0170027

ପ ୁ /23169 60 47 953ଏସ.ପ�କାଶ ରାଓ ପି ଗରୁୁମRୁS ରାଓ MGH1315977

�ୀ /24170 81 47 954ଏE ପାବ� ତୀ ଆ/ା �ା ଏମ ଲ,-ଣ ରାଓ MGH1417989

ପ ୁ /24171 83 47 955ଏମ ଲ,-ଣ ରାଓ ପି ଏମ. ରମଣ . MGH1417971

�ୀ /25172 49 47 956ଆର. ଜାନକି �ା ଆର. େଗୗରୀ ଶGର MGH1316124

ପ ୁ /26173 42 47 957ଏE. ସେୁରଶ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ ଏମ MGH1315563

ପ ୁ /27174 67 47 958କାIିଲାଲ ପାେରଖ ପି ଖବୁଚା' ପାେରଖ OR/13/088/022400

�ୀ /27175 38 47 959�ିଟି ପାେରଖ �ା ଛତର ପାେରଖ XAF0226050

ପ ୁ /27176 38 47 960ଛତର ପାେରଖ ପି କାIିଲାଲ ପାେରଖ MGH2295848
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�ୀ /27177 63 47 961କାDନେଦବୀ ପାେରଖ �ା କାIିଲାଲ ପାେରଖ OR/13/088/022401

�ୀ /29178 51 47 962ଏମ ନ'ିନି �ା ଏମ ଜଗଦିUର ରାଓ MGH1453836

�ୀ /29179 21 47 963ଏE ରସନୀ ପି ଜଗଦିUର ରାଓ XAF0946749

�ୀ /30180 61 47 964ଜି ଆଦିଲ,-ୀ �ା ନାମାଲୁ OR/13/088/022371

ପ ୁ /31181 59 47 965ନ' ଭତରା ପି ଡ. ୁଭତରା OR/13/088/022344

ପ ୁ /31182 26 47 966ସେୁରଶ ଭତ� ା ପି ନ' ଭତ� ା XAF0855122

ପ ୁ /32183 47 47 967ବୁଟି ନାୟକ ପି ମLଳା ନାୟକ XAF0773580

�ୀ /32184 35 47 968ରାଧା ନାୟକ �ା ବୁଟି ନାୟକ XAF0277343

�ୀ /33185 62 47 969ସବୁM� ନାୟକ �ା ମLଳା ନାୟକ OR/13/088/022351

�ୀ /33186 40 47 970ଭଗବତୀ ନାୟକ ପି ମLଳା ନାୟକ MGH1314467

�ୀ /33187 32 47 971ଆସମତୀ ନାୟକ �ା ମLଳା ନାୟକ XAF0277327

ପ ୁ /33188 31 47 972ଶିବପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ମLଳା ନାୟକ XAF0169870

�ୀ /33189 27 47 973ବାସIୀ ନାୟକ ମା ସବୁM� ନାୟକ XAF0442418

ପ ୁ /34190 35 47 974ଜଗନ@ ାଥ ନାୟକ ପି େସାମ ୁନାୟକ XAF0169888

�ୀ /34191 30 47 975ରତ@ ା ନାୟକ �ା ଜଗନ@ ାଥ ନାୟକ XAF0277335

�ୀ /34192 22 47 976ସେIାଷୀ ନାୟକ ପି ସନୁ ନାୟକ XAF1005735

�ୀ /35193 47 47 977େଦବକୀ ମାଝି ପି ବଳି ମାଝି XAF0773598

ପ ୁ /37194 81 47 978ଏନ ସରିୁବାବୁ . ପି ରାମଲୁୁ . OR/13/088/022095

�ୀ /37195 58 47 979ଏନ ଆଦିଲ,-ି . ପି ରାମଲୁୁ . OR/13/088/022098

�ୀ /37196 46 47 980ଏନ ପାପା/ା . ପି ରାମଲୁୁ . OR/13/088/122100

ପ ୁ /38197 47 47 981ଆର େଗୗରୀ ଶGର ପି ଆର ଆପଲା �ାମି XAF0712125

�ୀ /38198 87 47 982ଆର ଏଲ/ା ବି �ା ଆର ଆପଲା �ାମି XAF0773606

ପ ୁ /38199 23 47 983େର\ି ହରି ପ�ସାଦ ପି ଆର େଗୗରୀ ଶGର XAF0846824

ପ ୁ /39200 35 47 984ଏE ଚ'ନ ପି ଏE ନାରାୟଣ ରାଓ XAF0300814

�ୀ /39201 26 47 985ଏମ ମୀନା �ା ଏମ ଚ'ନ XAF0665406

ପ ୁ /40202 49 47 986ପ�ସନ@ ା ବି.ସି ପି ଭା!ର ବି.ସି XAF0712026

ପ ୁ /41203 25 47 987ସବୁାଷ ମାଝୀ ପି ପାକଲୁୁ ମାଝୀ XAF0665463

ପ ୁ /41204 25 47 988ସଶୁାI ମାଝି ପି ପାକଲୁୁ ମାଝି XAF0913145

ପ ୁ /41205 25 47 989ସଶୁାI ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ'�  ନାୟକ XAF0665661

ପ ୁ /42206 58 47 990ସLୀସE ସୟୁ�ନାରାୟଣ ପି ଆ]ା ରାଓ XAF0665505

ପ ୁ /999207 29 47 991ପ�ିତମ ମାଝୀ ପି ପାକଲୁୁ ମାଝୀ XAF0277848

ପ ୁ /999208 27 47 992ଅନIରାମ ମାଝୀ ପି ପାକଲୁ ମାଝୀ XAF0443234

ପ ୁ /1209 62 47 993ବି. ରାଜେଗାପାଳ ପି ବି. େଭGଟ ରାଓ XAF0029207

�ୀ /1210 72 47 994ବି ରାମାୟା/ା . �ା ବାଲାୟା . OR/13/088/022116

�ୀ /1211 50 47 995ବି ବିଜୟା . �ା ବି େୱାGଟି . OR/13/088/022118

�ୀ /1212 29 47 996ବି ଭାରତୀ ପି ବି େଭGଟ ରାଓ XAF0442772

ପ ୁ /1213 56 47 997ବି. େଭGଟ ରାଓ ପି ବି. ବାଲାୟା ରାଓ MGH1428390

ପ ୁ /2214 39 47 998େକ. ସାଇ ମରୁଲୀ ପି େକ. ନାେଗUର ରାଓ MGH1316058

ପ ୁ /2215 39 47 999ବି. ରାଜୁ ପି ବି. ବାଲାରାଜୁ MGH1315894

ପ ୁ /2216 33 47 1000େକ. ଗେଣଶ ପି େକ. ନାେଗUର ରାଓ XAF0029223

�ୀ /2217 33 47 1001େକ. ଶାIିପ�ିୟା ପି େକ. ନାେଗUର XAF0029215

�ୀ /2218 54 47 1002େକ େଗୗରୀ . �ା ନେଗUର ରାଓ . MGH1333020

�ୀ /2219 41 47 1003ବି ଅନୁରାଧା ପି ବି ବାଲରାଜୁ XAF0277624

�ୀ /03220 22 47 1004ୱାନାମଚିଟି ପ�ୀତି କମୁାରୀ ପି ୱାନାମଚିଟି ମାେଲUର ରାଓ XAF0855155

�ୀ /3221 56 47 1005ପରିମୀ ଉସା ରାଣୀ �ା ଭି.ମାେଲUର ରାଓ . MGH1315027

ପ ୁ /3222 57 47 1006ଵନEଚିPୀ ମାେଳUର ରାଓ ପି ଭି ସବୁାରାଓ ରାଓ XAF1165729

�ୀ /4223 76 47 1007ବିମଳା ନାଇକ �ା ବାସ ୁନାଇକ XAF0300848

ପ ୁ /4224 41 47 1008ପ�ହA ାଦ ନାୟକ ପି ବାସ ୁନାୟକ MGH1315951

�ୀ /4225 36 47 1009ଅ.ିକା ନାୟକ �ା ପ�ହA ାଦ ନାୟକ XAF0277632

�ୀ /5226 26 47 1010ବି େଗୗରୀ �ା ବି ରାଜୁ XAF0665653

ପ ୁ /5227 68 47 1011େଦତୖାରି ନାୟକ ପି ସନିୁଆଁ ନାୟକ OR/13/088/022136

ପ ୁ /6228 59 47 1012େସାନାଧର ମାଝୀ ପି ଉ �̂ ବ ମାଝୀ XAF0341495

�ୀ /6229 50 47 1013େମାତି ମାଝୀ �ା େସାନଧର ମାଝୀ XAF0277657

ପ ୁ /6230 21 47 1014ଭଗତ ମାଝୀ ପି ସନାଧର ମାଝୀ XAF1005743

ପ ୁ /6231 30 47 1015ଶରତ କମୁାର ପଜୂାରୀ ପି ପିତମ ପଜୂାରୀ XAF0277640

�ୀ /7232 70 47 1016କIିୁ ନାୟକ �ା ଜୟମନ ନାୟକ OR/13/088/022148

ପ ୁ /7233 41 47 1017ପିଲୁରାମ ନାୟକ ପି ଜୟମନ ନାୟକ XAF0780353

�ୀ /7234 31 47 1018ଶଶିୁଳା ନାୟକ �ା ପିଲୁରାମ ନାୟକ XAF0780635

ପ ୁ /8235 56 47 1019ସେୁର'�  େହାତା ପି ନବିନ ଚ'�  େହାତା XAF0170043

�ୀ /8236 52 47 1020େଶୖଳବାଳା େହାତା �ା ସେୁର'�  େହାତା XAF0170035

ପ ୁ /8237 19 47 1021ଶGର ପ�ସାଦ େହାତା ପି ସେୁର'�  େହାତା XAF1067834

�ୀ /8238 48 47 1022େବଲତି ନାୟକ �ା ଅଭିମନ	 ୁନାୟକ OR/13/088/022252

ପ ୁ /8239 67 47 1023ଶ	ାମ ସମରଥ ପି ମ9ୁରା ସମରଥ OR/13/088/022150
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������� ��-���� *.) 4ୱାଡ�  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-����
 ������-����
51 2 3 4 6 987

�ୀ /8240 58 47 1024େବୖେଦହୀ ସମରଥ �ା ଶ	ାମ ସମରଥ OR/13/088/022151

ପ ୁ /8241 36 47 1025କେହ@ ଇ ସମରଥ ପି ଶ	ାମସ'ୁର ସମରଥ MGH2295798

�ୀ /8242 25 47 1026ମୀରା ସମରଥ �ା କେହ@ ଇ ସମରଥ XAF0780643

�ୀ /9243 88 47 1027ସଯୁ	�ମଣି ମାଳି �ା େଗାରା ମାଳି OR/13/088/022154

ପ ୁ /9244 47 47 1028ଟGଧର ମାଳି ପି େଗାରା ମାଳି OR/13/088/022155

�ୀ /9245 41 47 1029ପଦ- ିନି ମାଳି �ା ଟGଧର ମାଳି MGH1313907

ପ ୁ /10246 43 47 1030ଜୟଲାଲ ଦୁଗH ପି ଯ଼େୁଗ ଦୁଗH XAF0442392

�ୀ /10247 35 47 1031ପଦ- ା ମାଝୀ �ା ମନଧର ମାଝୀ XAF0300897

�ୀ /10248 74 47 1032ସଭୁଦ� ା ନାୟକ �ା େଗାରାଚା' ନାୟକ OR/13/088/022211

�ୀ /10249 61 47 1033ପDମୀ ନାୟକ �ା ଦୁେଯ	Hଧନ ନାୟକ OR/13/088/022584

�ୀ /10250 59 47 1034ମୀନା କମୁାରୀ ନାୟକ �ା ଜୟଲାଲ ଦୁଗH OR/13/088/022214

ପ ୁ /10251 57 47 1035ନେର'�  ନାୟକ ପି େଗାରାଚା' ନାୟକ OR/13/088/022212

ପ ୁ /10252 47 47 1036ବିUନାଥ ନାୟକ ପି େଗାରାଚା' ନାୟକ OR/13/088/022216

�ୀ /10253 43 47 1037େଗାମତି ନାୟକ �ା ବି�ନାଥ ନାୟକ XAF0029231

ପ ୁ /10254 35 47 1038େଗାପାଳ ନାୟକ ପି େଗାରାଚା' ନାୟକ XAF0170050

�ୀ /10255 29 47 1039ଲାଇବାନ ନାୟକ �ା ମLଳସାଇ ନାୟକ XAF0442871

ପ ୁ /10256 29 47 1040ରେମଶ ନାୟକ ପି ନେର'�  ନାୟକ XAF0780379

ପ ୁ /11257 29 47 1041ସଦାଶିବ ମାଳି ପି ସାେହବ ମାଳି XAF0442673

�ୀ /11258 28 47 1042ଧେନUରୀ ମାଳି �ା ସଦାଶିବ ମାଳି XAF0913087

ପ ୁ /11259 59 47 1043ତ�ିପତି ନାୟକ ପି ଝିତୃ ନାୟକ OR/13/088/022207

�ୀ /11260 53 47 1044ଲଛନ େଦଇ ନାୟକ �ା ନେର'�  ନାୟକ OR/13/088/022213

�ୀ /11261 51 47 1045ବୃ'ା ନାୟକ ପି ଝିତୃ ନାୟକ OR/13/088/022209

ପ ୁ /11262 44 47 1046ପଦ- ନାଭ ନାୟକ ପି ତ�ିପତି ନାୟକ MGH1418433

�ୀ /11263 40 47 1047ଚ'�ମା ନାୟକ �ା ପଦ- ାନାଭ ନାୟକ MGH1420330

�ୀ /11264 36 47 1048ଜୟIୀ ନାୟକ ପି ତ�ିପତୀ ନାୟକ XAF0170076

ପ ୁ /11265 33 47 1049କୃC ଚ'�  ନାୟକ ପି ତ�ିପତୀ ନାୟକ XAF0170068

ପ ୁ /12266 40 47 1050ରେମଶ ଚ'�  ପଜୂାରୀ ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୁାରୀ MGH1315746

�ୀ /12267 30 47 1051ଯମନୁା ପଜୂାରୀ �ା ରେମଶ ଚ'�  ପଜୂାରୀ XAF0277665

�ୀ /13268 71 47 1052କମୁ ମାଳି �ା ମଦିୁ ମାଳି OR/13/088/022232

ପ ୁ /13269 52 47 1053କନୁୁ ମାଳି ପି ମଦିୁ ମାଳି OR/13/088/022233

�ୀ /13270 45 47 1054କIିୁ ମାଳି �ା କନୁୁ ମାଳି MGH1314525

ପ ୁ /13271 26 47 1055ଦିବାକର ମାଳି ପି କନୁୁ ମାଳି XAF0665356

ପ ୁ /13272 22 47 1056ଲିLରାଜ ମାଳି ପି କନୁୁ ମାଳି XAF1068477

�ୀ /14273 59 47 1057ହରପ�ିୟା ନାୟକ �ା ଗ�ୁ ନାୟକ OR/13/088/022225

ପ ୁ /14274 32 47 1058କାହ@ ୁଚରଣ ନାୟକ ପି ଗେୁ�Uର ନାୟକ XAF0170084

�ୀ /15275 51 47 1059କନିୁ ନାଇକ �ା ନିର5ନ ନାଇକ OR/13/088/022229

ପ ୁ /15276 55 47 1060ନିର5ନ ନାୟକ ପି ଲ,-ୀନାଥ ନାୟକ XAF0773614

ପ ୁ /15277 32 47 1061ଅରବି' ନାୟକ ପି ନିର5ନ ନାୟକ XAF0873901

�ୀ /15278 26 47 1062ସସ- ିତା ନାୟକ ପି ନିର5ନ ନାୟକ XAF0780668

�ୀ /15279 25 47 1063ସ=	ା ରାଣୀ ନାୟକ ପି ନିର5ନ ନାୟକ XAF0780650

�ୀ /15280 79 47 1064କମଳା ନାୟକ (ବି) �ା ମିନ ନାୟକ OR/13/088/022228

ପ ୁ /16281 45 47 1065ଅନିଳ ନାଇକ ପି ମLଳ ନାଇକ XAF0029272

�ୀ /16282 40 47 1066କମୁାରି ନାୟକ �ା ଅନିଳ ନାୟକ XAF0029280

�ୀ /17283 64 47 1067ଭବାନି ନାଇକ �ା େଗାବ �̂ ନ ନାଇକ OR/13/088/022241

ପ ୁ /17284 74 47 1068େଗାବ �̂ ନ ନାୟକ ପି ତୁଳାରାମ ନାୟକ OR/13/088/022240

ପ ୁ /17285 50 47 1069ଖିଲବାଚା' ନାୟକ ପି େଗାବ �̂ ନ ନାୟକ XAF0773622

�ୀ /17286 33 47 1070ସେIାଷୀ ନାୟକ �ା ଖିଲନା ଚା' ନାୟକ XAF0277673

�ୀ /18287 59 47 1071େପ�ମଶଳିା େଦୱାନ �ା ମକୁ'ୁ େଦୱାନ OR/13/088/022245

ପ ୁ /18288 37 47 1072ମଧ ୁସଦୂନ େଦୱାନ ପି ମକୁ'ୁ େଦୱାନ MGH2295814

�ୀ /18289 28 47 1073କମଳା େଦଓWାନ ପି ମକୁ'ୁ େଦଓWାନ XAF0909655

ପ ୁ /19290 49 47 1074ରାଧାନାଥ େଦବାନ ପି ଶ	ାମସ'ୁର େଦବାନ OR/13/088/022249

�ୀ /19291 82 47 1075ଦୁତି େଦୱାନ �ା ମକୁ'ୁ େଦୱାନ OR/13/088/022246

�ୀ /19292 26 47 1076ନ'ିନୀ େଦଓWାନ ପି ରାଧାନାଥ େଦବନ XAF0873828

ପ ୁ /20293 57 47 1077ଅଭିମନ	 ୁନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ OR/13/088/022251

ପ ୁ /20294 33 47 1078େକଶବ ନାୟକ ପି ଅଭିମନ	 ୁନାୟକ XAF0029298

�ୀ /20295 32 47 1079ଅନିତା ନାୟକ �ା େକଶବ ନାୟକ XAF0300798

�ୀ /21296 28 47 1080କଲ	ାଣି ନାଗ �ା ମେନାଜ କମୁାର ବାଗ XAF0780544

ପ ୁ /21297 47 47 1081ସୀତାରାମ ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ OR/13/088/022255

ପ ୁ /21298 45 47 1082ଭ`ି ଚରଣ ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ MGH1315720

�ୀ /21299 43 47 1083ନଉଳା ନାୟକ �ା ସୀତାରାମ ନାୟକ MGH2295996

ପ ୁ /21300 41 47 1084ପMୂ�ଚ'�  ନାୟକ ପି ତ�ିପତି ନାୟକ MGH1313709

ପ ୁ /22301 63 47 1085ତ�ିନାଥ ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷାRମ ନାୟକ OR/13/088/022258

ପ ୁ /22302 61 47 1086ହରିକୃC ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷାRମ ନାୟକ OR/13/088/022260
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�ୀ /22303 60 47 1087କସୁମୁା ନାୟକ �ା ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/13/088/022259

�ୀ /22304 53 47 1088ଗୀତା ନାୟକ �ା ହରିକୃC ନାୟକ XAF0712166

ପ ୁ /22305 51 47 1089ଭଗବାନ ଦାସ ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷାRମ ନାୟକ OR/13/088/022262

ପ ୁ /22306 51 47 1090ତ�ିେଲାଚନ ନାୟକ ପି ଦୁେଯ	Hଧନ ମାଳୀ XAF0712182

�ୀ /22307 46 47 1091ସଶିୁଳା ନାୟକ �ା ଭଗବାନ ଦାସ ନାୟକ XAF0773630

ପ ୁ /22308 40 47 1092ନ' କମୁାର ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ MGH1313717

�ୀ /22309 39 47 1093ନମିତା ନାୟକ �ା ଭ`ି ଚରଣ ନାୟକ MGH2295897

�ୀ /22310 35 47 1094େକଶବତୀ ନାୟକ �ା ତ�ିେଲାଚନ ନାୟକ XAF0277681

ପ ୁ /22311 34 47 1095ନିଳାଦ� ି ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ XAF0170118

ପ ୁ /22312 33 47 1096ହିମାଦ� ି ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ XAF0170100

�ୀ /22313 33 47 1097େଚତନା ନାୟକ �ା ନ' କମୁାର ନାୟକ XAF0341503

ପ ୁ /22314 26 47 1098ଲିLରାଜ ନାୟକ ପି ତାରିଣି ଚରଣ Odisha XAF0990820

ପ ୁ /22315 24 47 1099େନତ� ାନ' ନାୟକ ପି ତାରିଣୀ କାI ନାୟକ XAF0875765

ପ ୁ /22316 21 47 1100ଖଦୁୀରାମ ନାୟକ ପି ତାରିଣି କାI ନାୟକ XAF0990853

ପ ୁ /22317 21 47 1101ବ^ିସତ	 ନାୟକ ପି ହେରକୃC ନାୟକ XAF1002443

ପ ୁ /23318 59 47 1102ଏକଲବ	 ନାୟକ ପି ଚିLୁଡୁ ନାୟକ XAF0773648

�ୀ /23319 54 47 1103ତିେଳାRମା ନାୟକ �ା ଟେGUର ନାୟକ OR/13/088/022268

ପ ୁ /23320 54 47 1104ଟେGUର ନାୟକ ପି ଚିLୁଡୁ ନାୟକ OR/13/088/022267

ପ ୁ /23321 49 47 1105ତୁଳସି ଦାସ ନାୟକ ପି ଚିLୁଡୁ ନାୟକ OR/13/088/022273

ପ ୁ /23322 47 47 1106େଗାବି' ଚରଣ ନାୟକ ପି ଚିLୁଡୁ ନାୟକ OR/13/088/022274

�ୀ /23323 47 47 1107ଉମSଳା ନାୟକ �ା ଏକଲବ	 ନାୟକ OR/13/088/022270

ପ ୁ /23324 39 47 1108ଶିଶିରକମୁାର ନାୟକ ପି ଟେGUର ନାୟକ XAF0029306

ପ ୁ /23325 32 47 1109େ,ତ�େମାହନ ନାୟକ ପି ଟେGUର ନାୟକ XAF0029314

ପ ୁ /23326 29 47 1110ଜନା �̂ ନ ନାୟକ ପି ଏକଲବ	 ନାୟକ XAF0341529

�ୀ /23327 27 47 1111ତ�ି�ି ନାୟକ �ା େ,ତ�େମାହନ ନାୟକ XAF0873869

ପ ୁ /23328 25 47 1112ମହାେଦବ ନାୟକ ପି ଏକଲବ	 ନାୟକ XAF0744995

�ୀ /23329 21 47 1113ହରପ�ିୟା ନାୟକ ପି ଏକଲବ	 ନାୟକ XAF0913079

�ୀ /23330 64 47 1114ରମା ପେଟଲ �ା ଗେଣଶ ପେଟଲ OR/13/088/022271

ପ ୁ /23331 64 47 1115ଗେଣଶ ପେଟଲ ପି େଗାବି' ପେଟଲ OR/13/088/022272

ପ ୁ /23332 32 47 1116ପଦ- ନ କମୁାର ପେଟଲ ପି ଗେଣଶ ପେଟଲ XAF0712034

�ୀ /23333 27 47 1117ସେୁଲାଚନା ପେଟଲ ପି ଗେଣଷ ପେଟଲ XAF0873745

�ୀ /23334 40 47 1118ଅନୀତା କମୁାରୀ ରଣା �ା ତୁଳସୀଦାସ ନାୟକ XAF0341511

ପ ୁ /24335 70 47 1119ଅଭିମନ	 ୁ�ାଇଁ ପି କୃCଚ'�  �ାଇଁ OR/13/088/022290

�ୀ /24336 68 47 1120େପ�ମଲତା �ାଇଁ �ା ଅଭିମନ	 ୁ�ାଇଁ OR/13/088/222291

�ୀ /24337 38 47 1121ମମତା �ାଇଁ ପି ଅଭିମନ	 ୁ�ାଇଁ XAF0780627

�ୀ /24338 30 47 1122ନମିତା �ାଇଁ ପି ଅଭିମନ	 ୁ�ାଇଁ XAF0780619

ପ ୁ /24339 27 47 1123େଦବୀ ପ�ସାଦ �ାଇଁ ପି ଅଭିମନ	 ୁ�ାଇଁ XAF0780361

�ୀ /24340 26 47 1124ମାନସି �ାଇଁ �ା ବଳରାମ �ାଇଁ XAF0780601

ପ ୁ /25341 57 47 1125େକଳୖାସଚ'�  �ାଇଁ ପି କୃCଚ'�  �ାଇଁ OR/13/088/022283

�ୀ /25342 51 47 1126ପ�ତିମା �ାଇଁ �ା େକୖଳାସ �ାଇଁ OR/13/088/022284

ପ ୁ /25343 31 47 1127ପବନ କମୁାର �ାଇଁ ପି େକଳୖାସ ଚ'�  �ାଇଁ XAF0341545

ପ ୁ /26344 66 47 1128େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ସିମାDଳ ପାଢୀ OR/13/088/022011

ପ ୁ /26345 37 47 1129ଗୀରିଶ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ପାଢୀ MGH2396059

ପ ୁ /26346 32 47 1130ଦିେନଶ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି େଗୗରୀପ�ସାଦ ପାଢୀ XAF0028431

�ୀ /26347 59 47 1131�M�ଲତା ପାତ� �ା େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ପାଢି OR/13/088/022012

�ୀ /26348 24 47 1132ନ'ିତା ସାହୁ �ା ଦିେନଶ ପ�ସାଦ ପଡ଼ି XAF0855163

�ୀ /27349 30 47 1133ଭି େଜ	ାତିମ�ୟୀ ଦାସ �ା ଊ ିଅନିଲ କମୁାର XAF0277699

ପ ୁ /27350 40 47 1134ଭି ଅନିଲ କମୁାର ପି ଭି ସଂଜୀବ ରାଓ XAF0277707

ପ ୁ /29351 31 47 1135ଜଗନ@ ାଥ ନାୟକ ପି ଅଭିମନ	 ୁନାୟକ XAF0442921

�ୀ /29352 26 47 1136ସେରାଜିନୀ ନାୟକ �ା ଜଗନ@ ାଥ ନାୟକ XAF0745182

�ୀ /30353 31 47 1137ଡ.ରୁୁ ନାୟକ ପି ତାରିଣୀ କାI ମାୟକ XAF0665596

ପ ୁ /31354 21 47 1138ବିେର'�  କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ତାରିଣି କାI ପ�ଧାନ XAF0928457

�ୀ /31355 76 47 1139ଚjା �ାଇଂ �ା କୃC ଚ'�  �ାଇଂ XAF0931972

ପ ୁ /1356 59 47 1140ପ�େମାଦି ମହାGଡୁ ପି ନବୀନ ମହାGଡୁ OR/13/088/022295

�ୀ /1357 54 47 1141ପଦ- ିନୀ ମହାGଡୁ �ା ପ�େମାଦ ମହାGଡୁ OR/13/088/022296

ପ ୁ /1358 30 47 1142ପ�ତାପ ଚ'�  ମହାGଡ଼ୁ ପି ପ�େମାଦ ଚ'�  ମହାGଡ଼ୁ XAF0341552

ପ ୁ /1359 21 47 1143ଜଗଦିଶ ଚ'�  ମହାGଡୁ ପି ପ�ମଦ ମହାGଡୁ XAF0912667

ପ ୁ /03360 24 47 1144ରବି େଗୗଡ଼ ପି ସିମାଦ� ି େଗୗଡ଼ XAF0857094

ପ ୁ /3361 66 47 1145ରାଧା େମାହନ ମହାGଡୁ ପି କୃC ଚ'�  ମାହାGଡୁ OR/12/089/322222

ପ ୁ /3362 39 47 1146ଗ�ୁ ମାହାGଡୁ ପି ରାଧାେମାହନ ମାହାGଡୁ MGH1315639

�ୀ /3363 25 47 1147େସାନାଲି ମହାGଡୁ �ା ବାଲ- ୀକି ମହାGଡୁ XAF0745687

�ୀ /3364 28 47 1148ଭାରତୀକମୁାରୀ ମହାGଡୁ �ା ଗେୁ�Uର ମହାGଡୁ XAF0442699

ପ ୁ /3365 30 47 1149ବାଲ- ିକୀ ମହାGଡୁ ପି ରାଧାେମାହନ ମହାGଡୁ XAF0745653

6 11/M.O.P େଯାଗ	ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀG �ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /3366 51 47 1150ଭା!ର ନାୟକ ପି ରାଇବାରିଆ ନାୟକ OR/13/088/022169

�ୀ /3367 35 47 1151ମିନତୀ ନାୟକ �ା ଭାkର ନାୟକ XAF0277715

ପ ୁ /4368 30 47 1152ଲିLରାଜ େଗୗଡ ପି ସିମାଦ� ୀ େଗୗଡ XAF0226076

�ୀ /4369 48 47 1153ବାସIି େଗୗଡ �ା ସିମାଦ� ୀ େଗୗଡ XAF0029330

�ୀ /05370 36 47 1154ଶମSlା କମୁାରୀ ପ�ଧାନ �ା ବ� ହ- ାନ' �ାଇଁ MGH1431311

ପ ୁ /5371 76 47 1155ଧୃବ ଚ'�  �ାଇଁ ପି କୃCଚ'�  �ାଇଁ OR/13/088/022310

�ୀ /5372 64 47 1156ବୃ'ାବତି �ାଇଁ �ା ଧୃବ �ାଇଁ OR/13/088/022311

ପ ୁ /5373 49 47 1157ନବକିେଶାର �ାଇଁ ପି ଧୃବ �ାଇଁ OR/13/088/022312

�ୀ /5374 46 47 1158ରଶ- ିତା �ାଇଁ �ା ନବ କିେଶାର �ାଇଁ MGH1315605

ପ ୁ /5375 45 47 1159ବ� ହ- ାନ' �ାଇଁ ପି ଧୃବ ଚରଣ �ାଇଁ MGH1417955

�ୀ /5376 23 47 1160ଅେmଶା ପ�ିୟଦଶSନି �ାଇଁ ମା ରଶ- ିତା �ାଇଁ XAF1068428

ପ ୁ /6377 69 47 1161େଗାପିନାଥ �ାଇଁ ପି କୃC �ାଇଁ OR/13/088/022314

�ୀ /6378 61 47 1162ବୃ'ାବତି �ାଇଁ �ା େଗାପିନାଥ �ାଇଁ OR/13/088/022315

�ୀ /6379 46 47 1163ମମିତା �ାଇଁ ପି େଗାପିନାଥ �ାଇଁ MGH1417948

ପ ୁ /6380 45 47 1164ବାବୁଲା �ାଇଁ ପି େଗାପିନାଥ �ାଇଁ MGH1315571

�ୀ /6381 32 47 1165ରଶ- ି �ାଇଁ �ା ବାବୁଲା �ାଇଁ XAF0341560

ପ ୁ /7382 64 47 1166ତ�ିନାଥ �ାଇଁ ପି ଶତୃଘ@ �ାଇଁ OR/13/088/022318

�ୀ /7383 54 47 1167ବାସIି କମୁାରୀ �ାଇଁ �ା ତ�ିନାଥ �ାଇଁ OR/13/088/022319

ପ ୁ /7384 44 47 1168ସତ	 ନାରାୟଣ �ାଇଁ ପି ତ�ିନାଥ �ାଇଁ MGH1314574

ପ ୁ /7385 37 47 1169ବଳରାମ �ାଇଁ ପି ତ�ିନାଥ �ାଇଁ XAF0029355

�ୀ /7386 35 47 1170ରଶ- ିତା କମୁାରୀ �ାଇଁ ପି ତ�ିନାଥ �ାଇଁ XAF0745554

�ୀ /7387 32 47 1171ଯାnସିନି �ାଇଁ �ା ସତ	 ନାରାୟଣ �ାଇଁ XAF0745471

ପ ୁ /08388 22 47 1172ଅଭିନାଷ �ାଇଁ ପି ଭୀମେସନ �ାଇଁ XAF0855171

ପ ୁ /8389 53 47 1173ଭୀମେସନ �ାଇଁ ପି ତ�ିପତି �ାଇଁ OR/13/088/022323

�ୀ /8390 42 47 1174େସ@ହଲତା �ାଇଁ �ା ଭୀମେସନ �ାଇଁ XAF0300764

ପ ୁ /8391 21 47 1175ଅନୁପ �ାଇଁ ପି ଭୀମ �ାଇଁ XAF1067586

�ୀ /8392 69 47 1176ତ�ିେବଣୀ �ାଇ ଁ(ବି) �ା ତ�ିପତି �ାଇଁ OR/13/088/022322

�ୀ /9393 57 47 1177କoରିୁ �ାଇଁ �ା ଭା!ର �ାଇଁ OR/13/088/022327

ପ ୁ /9394 32 47 1178ହରିହର �ାଇଁ ପି ଭା!ର �ାଇଁ XAF0341578

�ୀ /10395 28 47 1179ଟୁନୀ େଗୗଡ ପି ବନବାସୀ ମହାGଡୁ XAF0442574

ପ ୁ /10396 66 47 1180ବନବାସୀ ମହାGଡୁ ପି େଲାକନାଥ ମହାGଡୁ XAF0780551

�ୀ /10397 64 47 1181ମାଧରୁୀ ମହାGଡୁ ପି େଲାକନାଥ ମହାGଡୁ OR/13/088/022334

�ୀ /10398 59 47 1182ଶକIୁଳା ମହାGଡୁ �ା ବନବାସୀ ମହାGଡୁ OR/13/088/022332

ପ ୁ /10399 24 47 1183ରାମ ଚ'�  ମହାGଡୁ ପି ବନବାସୀ ମହାGଡୁ XAF0745075

�ୀ /10400 30 47 1184ମନିୁ ମହାGଡୁ ପି ବନବାସୀ ମହାGଡୁ XAF0745455

�ୀ /11401 24 47 1185ନମ�ତା ପPନାୟକ ପି ଆପନ@ ା ପPନାୟକ XAF1006667

ପ ୁ /11402 42 47 1186ପ�ସନ@  କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଆପନା ପଟନାୟକ MGH1314566

�ୀ /11403 37 47 1187ପଦ- ିନୀ ପPନାୟକ �ା ପ�ଶନ@  କମୁାର ପPନାୟକ XAF0665588

�ୀ /11404 54 47 1188ସଂ=	ାରାଣି ପPନାୟକ �ା ଅପନ@ ା ପPନାୟକ MGH1315456

ପ ୁ /12405 32 47 1189କୃC ଚ'�  ମହାGଡୁ ପି ବନବାସୀ ମହାGଡୁ XAF1006121

�ୀ /13406 34 47 1190ନିେବଦିତା ମହାରଣା ପି ଉଗ�େସନ ମହାରଣା XAF0341594

�ୀ /999407 33 47 1191ପ�ମିତା େଗୗଡ �ା ପ�ତାପ ଚ'�  ମହାGଡୁ XAF0779215

ପ ୁ /408 23 47 1192ଉଦୟ ଭାନୁ ପ�ଧାନ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ପ�ଧାନ XAF0780387

�ୀ /1409 50 47 1193ଏନ ପାବ� ତୀ . ପି ରାମଲୁୁ . OR/13/088/022097

�ୀ /1410 76 47 1194ଡମଣିୁ ନାୟକ �ା ନୀଳକT ନାୟକ MGH1316256

ପ ୁ /1411 55 47 1195ଉେପ'�  ନାୟକ ପି ନିଳକT ନାୟକ OR/13/088/022443

ପ ୁ /1412 53 47 1196ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ନିଳକT ନାୟକ MGH1314145

�ୀ /1413 48 47 1197ସରଜୁ ନାୟକ �ା ଉେପ'�  ନାୟକ MGH1316249

�ୀ /1414 48 47 1198ମିନା କମୁାରି ନାୟକ �ା ପ�ସାଦ ନାୟକ ନାୟକ MGH1314186

�ୀ /1415 47 47 1199ସର�ତି ନାୟକ ପି ନିଳକT ନାୟକ OR/13/088/022140

ପ ୁ /1416 25 47 1200ଭିଷ- ପ�ତାପ ନାୟକ ପି ଉେପ'�  ନାୟକ XAF0665380

ପ ୁ /1417 23 47 1201ଶଭୁମ ନାୟକ ପି ପ�ସାଦ ନାୟକ XAF0846790

ପ ୁ /02418 53 47 1202ଉେପ'�  ବିUାଳ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ବିUାଳ XAF0780536

�ୀ /2419 46 47 1203ପାବ� ତି ବUାଳ �ା ଉେପ'�  ବUାଳ OR/13/088/032519

�ୀ /2420 33 47 1204ରୀନା େବେହରା �ା ବାବୁଲି େବେହରା XAF0665620

�ୀ /2421 27 47 1205ସେIାଷି ବିUାଳ ପି ଉେପ'�  ବିUାଳ XAF0665364

ପ ୁ /3422 75 47 1206ଅନାଦି ନାୟକ ପି ଭିକା ନାୟକ OR/13/088/022448

ପ ୁ /3423 41 47 1207ପ�ତାପ ନାୟକ ପି ଅନାଦି ନାୟକ XAF0029421

ପ ୁ /3424 37 47 1208ତ�ିପତି ନାୟକ ପି ଅନାଦି ନାୟକ XAF0029447

�ୀ /3425 36 47 1209େଯ	ାସ@ା ନାୟକ �ା ଗେୁ�Uର ନାୟକ MGH1315126

�ୀ /3426 35 47 1210ପ�ତିଭା ନାୟକ �ା ପ�ତାପ ନାୟକ XAF0946772

ପ ୁ /4427 43 47 1211ର5ିତ କମୁାର ସାସମଲ ପି ଲ,-ୀ ପ�ସାଦ ସାସମଲ MGH1418383

ପ ୁ /4428 69 47 1212ଲ,-ୀ ପ�ସାଦ ସାସମଲ ପି େମାହନ ସାସମଲ OR/13/088/022451

7 11/M.O.P େଯାଗ	ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀG �ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /4429 57 47 1213ନାଗେUରୀ ସାସମଲ �ା ଲ,-ୀପ�ସାଦ ସାସମଲ OR/13/088/022452

ପ ୁ /4430 57 47 1214ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ସାସମଲ ପି େମାହନ ସାସମଲ OR/13/088/022453

�ୀ /4431 56 47 1215ବାସIି ସାସମଲ �ା ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ସାସମଲ OR/13/088/022454

ପ ୁ /4432 32 47 1216ଶଭୁ� ାଂଶ ୁସାସମଲ ପି ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ସାସମଲ MGH1428408

ପ ୁ /4433 27 47 1217ହିମାଂଶ ୁସାସମଲ ପି ନରସିଂହ ସାସମଲ XAF0442657

�ୀ /5434 25 47 1218ଇତିଶ�ୀ ମହାରଣା ପି ପଦ- ନ ମହାରଣା XAF0745125

ପ ୁ /5435 68 47 1219ବାDଛ୍ନୀଧି ସାହୁ ପି ଅ> ୁ�ନ ସାହୁ OR/13/088/022455

�ୀ /5436 51 47 1220ନ'ିନୀ ସାହୁ �ା ବାDାନିଧି ସାହୁ OR/13/088/022456

ପ ୁ /5437 32 47 1221ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାqାନିଧୀ ସାହୁ XAF0226084

ପ ୁ /6438 64 47 1222ପଦ- ନ ସାହୁ ପି ଅ> ୁ�ନ ସାହୁ OR/13/088/022457

�ୀ /6439 56 47 1223ମମତା ସାହୁ �ା ପଦ- ନ ସାହୁ OR/13/088/022458

ପ ୁ /6440 34 47 1224ଶ�ୀକାI ସାହୁ ପି ପଦ- ନ ସାହୁ XAF0226092

�ୀ /7441 75 47 1225ପ�ଫଲୁ କମୁାରୀ ପ�ଧାନ �ା ନବୀନ ଚ'�  ପ�ଧାନ OR/13/088/022460

ପ ୁ /7442 53 47 1226ପ�ଦିପ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ନବୀନଚ'�  ପ�ଧାନ OR/13/088/022462

�ୀ /7443 46 47 1227ସେIାଷୀ କମୁାରୀ ପ�ଧାନ �ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ପ�ଧାନ MGH1313931

ପ ୁ /7444 21 47 1228ଆେଲାକ ତପନ ପ�ଧାନ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ପ�ଧାନ XAF0990689

ପ ୁ /8445 92 47 1229େଗାପିନାଥ ଖsିୁଆ ପି ଗLାଧର ଖsିୁଆ OR/13/088/022463

ପ ୁ /8446 60 47 1230ବାଲ	ଚରଣ ଖsିୁଆ ପି େଗାପିନାଥ ଖsିୁଆ OR/13/088/022469

�ୀ /8447 51 47 1231ପ�ତିମା ଖsିୁଆ ପି େଗାପିନାଥ ଖsିୁଆ XAF0888958

ପ ୁ /9448 67 47 1232ପଦ- ନ ମହାରଣା ପି କIାରୁ ମହାରଣା OR/13/088/022471

�ୀ /9449 60 47 1233ଲ,-ୀ ମହାରଣା �ା ପଦ- ନ ମହାରଣା OR/13/088/022472

�ୀ /9450 33 47 1234ମାନସୀ ମ5ରୀ ମହାରଣା ପି ପଦ- ନ ମହାରଣା XAF0420190

�ୀ /9451 30 47 1235ତପଶ�ୀ ମ5ରୀ ମହାରଣା ପି ପଦ- ନ ମହାରଣା XAF0341602

ପ ୁ /9452 23 47 1236ଦୁଗH ପ�ସାଦ ମହାରଣା ପି ପଦ- ନ ମହାରଣା XAF0846808

�ୀ /10453 75 47 1237େଶୖଳବାଳା ଶାସମଲ �ା ଅେଲଖମRୁS ଶାସମଲ OR/13/088/022476

ପ ୁ /10454 40 47 1238ଅଜିତ ସାସମଲ ପି ଅେଲଖ ମRୂS ସାସମଲ MGH1321116

�ୀ /10455 27 47 1239ମିନତି ସାସମଲ ପି ପଦ- ନ ସାସମଲ XAF0442483

�ୀ /10456 27 47 1240ଶିତଲ ସାସମଲ ପି ଶରତ ସାସମଲ XAF0442517

�ୀ /10457 27 47 1241�ପ@ା ଶାସମଲ �ା ଅଜିତ ଶାସମଲ XAF0587121

ପ ୁ /10458 24 47 1242ଶGର ସାସମଲ ପି ପଦ- ନ ସାସମଲ XAF0875757

ପ ୁ /10459 22 47 1243ଅତୁଲ ସାସମଲ ପି ପଦ- ନ ଶାସମଲ XAF0857102

�ୀ /11460 20 47 1244ପ�ଗତି ମ9ଳ ପି ମେନାଜ କମୁାର ମ9ଳ XAF1065192

�ୀ /11461 68 47 1245ବାସIି ନାୟକ �ା ନରସିଂହ ନାୟକ OR/13/088/022483

�ୀ /11462 57 47 1246ସାଇବାଣି ନାୟକ �ା ବୃ'ାବନ ନାୟକ OR/13/088/022488

ପ ୁ /11463 48 47 1247ପ�ଭାତ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ OR/13/088/022484

�ୀ /11464 44 47 1248ମମତା ନାୟକ �ା ପ�ଭାତ ନାୟକ OR/13/088/022601

ପ ୁ /11465 42 47 1249ପ�ଦୀପ ନାୟକ ପି ବୃ'ାବନ ନାୟକ MGH1316447

ପ ୁ /11466 36 47 1250ପ�ତାପ କମୁାର ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ XAF0029462

ପ ୁ /11467 35 47 1251ଶଶିଭୂଷଣ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ XAF0442400

ପ ୁ /11468 35 47 1252ଦୁଗHପ�ସାଦ ନାୟକ ପି କିେଶାର ନାୟକ XAF0442608

�ୀ /11469 30 47 1253ତପ�ିନି ନାୟକ �ା ର5ିତ କମୁାର ସାସମଲ XAF0226126

�ୀ /11470 27 47 1254ଅt�ନା ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ XAF0442491

�ୀ /11471 25 47 1255ପuୁା5ଳି ନାୟକ �ା ପ�ଦୀପ ନାୟକ XAF0665729

ପ ୁ /11472 39 47 1256ଧନଂଜୟ ପଟନାୟକ ପି ବି ଆର େକ ପଟନାୟକ MGH1314236

ପ ୁ /12473 80 47 1257ଭୀମେସନ ମ9ଳ ପି ନିଳା.ର ମ9ଳ OR/13/088/022489

ପ ୁ /12474 53 47 1258ମେନାଜ କମୁାର ମ9ଳ ପି ଶ�ୀ ରL ମ9ଳ XAF0029470

ପ ୁ /12475 52 47 1259ରେମଶଚ'�  ମ9ଳ ପି ଭୀମେସନ ମ9ଳ OR/13/088/022492

ପ ୁ /12476 50 47 1260ସବୁାଶଚ'�  ମ9ଳ ପି ଭୀମେସନ ମ9ଳ OR/13/088/022494

�ୀ /12477 45 47 1261ନମିତା ମ9ଳ ପି ଭୀମେସନ ମ9ଳ MGH1314954

�ୀ /12478 44 47 1262ମନୁସା ମ9ଳ �ା ମେନାଜ କମୁାର ମ9ଳ XAF0029488

�ୀ /12479 41 47 1263ଲିଲି ମ9ଳ �ା ସବୁାଷ ଚ'�  ମ9ଳ XAF0587139

�ୀ /13480 88 47 1264ଶଶିୁଳା ମ9ଳ �ା ଦୁଃଖ ୁମ9ଳ OR/13/088/022497

�ୀ /13481 81 47 1265ସାବିତ�ୀ ମ9ଳ �ା ଶରତଚ'�  ମ9ଳ XAF1076488

ପ ୁ /13482 73 47 1266ଶରତଚ'�  ମ9ଳ ପି ଦୁଃଖ ୁମ9ଳ OR/13/088/022498

ପ ୁ /13483 41 47 1267ସି^ାଥ�  ମ9ଳ ପି ଶରତ ଚ'�  ମ9ଳ MGH2296010

ପ ୁ /13484 41 47 1268ସ'ୀପ କମୁାର ପPନାୟକ ପି ବି ରାଧାକ� ିCା ପPନାୟକ XAF0029140

�ୀ /14485 62 47 1269ରାେଜUରୀ ମ9ଳ �ା େଶୗେଳ'�  ମ9ଳ XAF0928671

�ୀ /14486 70 47 1270େଦବଜାନୀ ପାତ� �ା ଦୁେଯ	Hଧନ ପାତ� OR/13/088/022501

ପ ୁ /14487 52 47 1271ନିର5ନ ପାତ� ପି ଦୁେଯ	Hଧନ ପାତ� OR/13/088/022502

�ୀ /14488 49 47 1272େଜ	ାସ@ା ପାତ� �ା ଉେମUର ପାତ� XAF0226134

ପ ୁ /14489 47 47 1273ଉେମUର ପାତ� ପି ଦୁେଯ		Hଧନ ପାତ� OR/13/088/022503

�ୀ /15490 42 47 1274ରୀନା ମ9ଳ �ା ଶ�ୀହରି ମ9ଳ XAF0029496

�ୀ /15491 67 47 1275ନଳିନୀ ମ9ଳ (ବି) �ା ଶିବପ�ସାଦ ମ9ଳ OR/13/088/022496

8 11/M.O.P େଯାଗ	ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀG �ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



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

�ୀ /16492 58 47 1276ଶାIିଲତା ମ9ଳ �ା ତାରିଣି ଚରଣ ମ9ଳ MGH1428515

ପ ୁ /17493 65 47 1277ଲ,-ୀନାରାୟଣ ମ9ଳ ପି ରଘନୁାଥ ମ9ଳ OR/13/088/022517

ପ ୁ /17494 65 47 1278ତାରିଣୀ ଚରଣ ମ9ଳ ପି ରାଧା କୃC ମ9ଳ MGH1428523

�ୀ /17495 56 47 1279ବନିତା ମ9ଳ �ା ଲ,-ୀନାରାୟଣ ମ9ଳ OR/13/088/022518

�ୀ /17496 33 47 1280ବ'ନା ମ9ଳ �ା ଶ- ୃତି ର5ନ ପାଇକରାୟ XAF0990705

�ୀ /17497 29 47 1281ପ�ଜ	ତି ମ9ଳ ପି ତାରିଣି ଚରଣ ମ9ଳ XAF0990697

ପ ୁ /17498 29 47 1282ନିେତଶ କମୁାର ମ9ଳ ପି ଲ,-ୀ ନାରାୟଣ ମ9ଳ XAF0277723

�ୀ /17499 25 47 1283େ�ତା ମ9ଳ ପି ତାରିଣି ଚରଣ ମ9ଳ XAF0990713

�ୀ /18500 56 47 1284େବଜୖୟIି ମ9ଳ �ା ବିେନାଦ ମ9ଳ OR/13/088/022521

�ୀ /18501 43 47 1285ସମିତା ମ9ଳ ପି ଅଜୁ� ନ ମ9ଳ MGH1314038

ପ ୁ /18502 34 47 1286ସବୁାଷଚ'�  ମ9ଳ ମା େବୗଜୟIୀ ମ9ଳ XAF0226142

�ୀ /18503 33 47 1287େଜ	ାତି ମ9ଳ �ା ସବୁାସ ଚ'�  ମwତଳ XAF0745349

�ୀ /19504 80 47 1288ବୃ'ାବତୀ ମ9ଳ �ା ଅ> ୁ�ନ ମ9ଳ OR/13/088/022524

ପ ୁ /20505 71 47 1289ଡ.ରୁ େବେହରା ପି ଲ,-ଣ େବେହରା OR/13/088/022526

�ୀ /20506 66 47 1290ମୃଦୁ େବେହରା �ା ଡ.ରୁ େବେହରା OR/13/088/022527

�ୀ /20507 60 47 1291ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା ପି ଲ,-ଣ େବେହରା OR/13/088/022529

ପ ୁ /20508 46 47 1292ବାବୁଲି େବେହରା ପି ଡ.ରୁ େବେହରା OR/13/088/022528

�ୀ /20509 41 47 1293ଝୁନୁ େବେହରା ପି ଡ.ରୁ େବେହରା MGH1316454

ପ ୁ /21510 37 47 1294ଧେନUର ଭତ� ା ପି ନ' ଭତ� ା XAF0587295

�ୀ /21511 90 47 1295ସୀତା ନାୟକ(ବି) �ା ବିUନାଥ ନାୟକ OR/13/088/022530

�ୀ /22512 76 47 1296ଶାIିଲତା ଶାସମଲ (ବି) �ା ରଘନୁାଥ ଶାସମଲ OR/13/088/022536

�ୀ /23513 66 47 1297ପଦ- ାବତୀ ଅଧିକାରୀ �ା ରାଧାେଗାବି' ଅଧିକାରୀ OR/13/088/022542

ପ ୁ /23514 38 47 1298ଉେମଶ ଚ'�  ଅଧିକାରୀ ପି ରାଧାେଗାବି' ଅଧିକାରୀ MGH2295913

ପ ୁ /23515 38 47 1299ରେମଶ ଚ'�  ଅଧିକାରି ପି ରାଧା େଗାବି' ଅଧିକାରି MGH1314624

�ୀ /23516 37 47 1300ସ5 ୁ̀ ା ଅଧିକାରୀ �ା ରେମଶ ଚ'�  ଅଧିକାରୀ XAF0745695

ପ ୁ /23517 27 47 1301ଶଶୁାI କମୁାର ସାହୁ ପି ଡ.ରୁ ଧର ସାହୁ XAF0744920

ପ ୁ /23518 48 47 1302ଦୁଗHପ�ସାଦ ଶାସମଲ ପି ରଘନୁାଥ ଶାସମଲ OR/13/088/022537

�ୀ /23519 41 47 1303ଅନୀତା ସାସମଲ �ା ଦୁଗHପ�ସାଦ ସାସମଲ XAF0029520

�ୀ /23520 29 47 1304ତପ�ିନୀ ତ�ିପାଠୀ �ା ଉେମଶ ଚ'�  ଅଧିକାରୀ XAF0665489

ପ ୁ /24521 43 47 1305ତ�ିପତି େବେହରା ପି କୃC େବେହରା OR/13/088/022545

�ୀ /24522 41 47 1306ମ5ଳୁା େବେହରା �ା ତ�ିପତି େବେହରା XAF0226100

�ୀ /25523 88 47 1307ସତ	ଭାମା େବେହରା �ା ନିରଞନ େବେହରା OR/13/088/022548

ପ ୁ /25524 46 47 1308ମରୁଲି େବେହରା ପି ନିରଞନ େବେହରା OR/13/088/022551

�ୀ /25525 39 47 1309ପ8ୁଲତା େବେହରା �ା ମରୁଲି େବେହରା XAF0665570

�ୀ /26526 59 47 1310ଭାରତି ପ9ା �ା ସେରାଜ ପ9ା OR/13/088/022560

ପ ୁ /26527 57 47 1311ସେରାଜ କମୁାର ପ9ା ପି ହରିହର ପ9ା OR/13/088/022559

ପ ୁ /26528 33 47 1312ବିଘ@ରାଜ ପ9ା ପି ସେରାଜ ପ9ା XAF0442350

�ୀ /26529 81 47 1313ରାଧାମଣି ପ9ା(ବି) �ା ହରିହର ପ9ା OR/13/088/022558

ପ ୁ /27530 56 47 1314ପ�ଦିପକମୁାର ପ9ା ପି ହରିହର ପ9ା OR/13/088/022562

�ୀ /27531 43 47 1315ଗୀତା5ଳି ପ9ା �ା ପ�ଦିପ କମୁାର ପ9ା OR/13/088/022563

ପ ୁ /28532 69 47 1316ର5ିତ କମୁାର ପ9ା ପି ହରିହର ପ9ା OR/13/088/022564

�ୀ /28533 67 47 1317ଅ.ିକା କମୁାରୀ ପ9ା �ା ର5ିତ କମୁାର ପ9ା OR/13/088/022565

ପ ୁ /28534 41 47 1318ବିଭୂଭୂଷଣ ପ9ା ପି ର5ିତ କମୁାର ପ9ା OR/13/088/022566

ପ ୁ /28535 39 47 1319ବିଧଭୁୁଷଣ ପ9ା ପି ର5ିତ କମୁାର ପ9ା OR/13/088/022589

�ୀ /28536 39 47 1320ଗାୟତ�ୀ ପ9ା �ା ବିଭୁ ଭୁଷଣ ପ9ା XAF0665562

�ୀ /29537 58 47 1321ବିମଳା ଭତରା �ା ପରୁନ ଭତରା OR/13/088/022593

ପ ୁ /29538 56 47 1322ପ�ଲାଦ ଭତରା ପି ନରସିଂହ ଭତରା MGH1418425

ପ ୁ /29539 56 47 1323ସମାରୁ ଭତରା ପି ଉ �̂ ବ ଭତରା OR/13/088/022573

�ୀ /29540 51 47 1324ଆସମତି ଭତରା �ା ପଲାଦ ଭତରା OR/13/088/022596

�ୀ /29541 49 47 1325କ5ୁ ଭତରା �ା ସମାରୁ ଭତରା OR/13/088/022595

ପ ୁ /29542 26 47 1326ସଦନ ଭତରା ପି ପ�ହA ାଦ ଭତରା XAF0745703

ପ ୁ /29543 37 47 1327ପଦ- ନ ମରିୁଆ ମା ଚିମାଇ ଭତରା XAF0277731

ପ ୁ /29544 31 47 1328ଗଣପତି ନାଇକ ପି ମହାେଦବ ନାଇକ XAF0745711

ପ ୁ /32545 61 47 1329ବିଜୟଚ'�  ନାୟକ ପି ଖଲିଆ ନାୟକ OR/13/088/022179

ପ ୁ /32546 50 47 1330ନାରସ ୁନାୟକ ପି ଖଲିଆ ନାୟକ XAF0712042

ପ ୁ /32547 22 47 1331ମଧସୁ- ିତା ନାୟକ ପି ବିଜୟ ଚ'�  ନାୟକ XAF0875815

ପ ୁ /32548 88 47 1332ନାରାୟଣ ସିLି ପି ଲିଖା ସିLି OR/13/088/022177

�ୀ /32549 87 47 1333ରୁକଣିୁ ସିLି �ା ନାରାୟଣ ସିLି OR/13/088/022178

ପ ୁ /33550 63 47 1334କାହ@ ୁଚରଣ ଖsିୁଆ ପି େଗାପିନାଥ ଖsିୁଆ OR/13/088/022467

ପ ୁ /33551 61 47 1335ରାଧାକାI ଖsିୁଆ ପି େଗାପୀନାଥ ଖsିୁଆ XAF0300731

ପ ୁ /33552 61 47 1336ରାଧାନାଥ ଖsିୁଆ ପି େଗାପିନାଥ ଖsିୁଆ XAF1069244

�ୀ /33553 53 47 1337ପ�ିୟଂବଦା ଖsିୁଆ �ା କାହ@ ୁଚରଣ ଖsିୁଆ OR/13/088/022468

ପ ୁ /33554 33 47 1338ଦୁଗHପ�ସାଦ ଖsିୁଆ ପି କାହ@ ୁଚରଣ ଖsିୁଆ XAF0029553

9 11/M.O.P େଯାଗ	ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀG �ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /33555 58 47 1339ମ5ଳୁା କମୁାରୀ ପାତ� �ା ରାଧାକାI ଖsିୁଆ XAF0300749

ପ ୁ /34556 61 47 1340ଜଗନ@ ାଥ ଦାଶ ପି ନିର5ନ ଦାଶ MGH1428507

ପ ୁ /34557 46 47 1341ସତ	ନାରାୟଣ ସିLି ପି େଗାରାଚା' ସିLି OR/13/088/022192

�ୀ /35558 43 47 1342େଯାz@ା ମ9ଳ ପି ଭୀମେସ{ ମ9ଳ MGH1314764

�ୀ /35559 42 47 1343ସLୀତା ନାୟକ �ା ତ�ିପତୀ ନାୟକ MGH1313964

ପ ୁ /36560 47 47 1344ଶ�ୀହରି ମ9ଳ ପି ଶିେବା ପ�ସାଦ ମ9ଳ MGH1313634

�ୀ /48561 42 47 1345େକ. ବିଜୟ ଲ,-ି �ା େକ.ଏ| ଭି ରାଓ XAF0665737

ପ ୁ /333562 22 47 1346ପି ଶ�ୀକାI ପି ପି ଶ�ୀନୀଵାସ ରାଓ XAF1150770

ପ ୁ /93563 26 47 1347ମେନାଜ କମୁାର େ◌ଜନା - ସଂେତାଷ କମୁାର େଜନା XAF1150788

�ୀ /Kalinji S564 55 47 1348ବାସI ପ�ଧାନ �ା ମେହଶ କମୁାର ପ�ଧାନ XAF1169192

�ୀ /Tikira  S565 26 47 1349େଗୗରୀ ଚଲାନ ପି ଘାସୀ ନାୟକ XAF1172709

ପ ୁ /Kalinji S566 28 47 1350ଜସଵଂତ ନାୟକ - ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ XAF1174309

ପ ୁ /Belama Sa567 19 47 1351ଆଦି;ଯ ମ9ଳ ପି ଶ�ୀହରି ମ9ଳ XAF1176304

ପ ୁ /Tikira Sa568 18 47 1352ରମାକାI ପଜୁାରୀ ମା ସଵୀତା ପଜୁାରୀ XAF1211663

�ୀ /Belama Sa569 18 47 1353ସଂଦି�ା ନାୟକ ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ନାୟକ XAF1214444

ପ ୁ /Kalinji S570 37 47 1354ସଂେତାଷ ପ�ଧାନ ପି କାଲୁ ପ�ଧାନ XAF1216159

ପ ୁ /Tikira Sa571 19 47 1355ସବୁ� ତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ XAF1216183

ପ ୁ /Kalinji s572 26 47 1356ଅମିତ ପ�ଧାନ ପି େମାେହଶ କମୁାର ପ�ଧାନ XAF1216209

ପ ୁ /Telugu Sa573 21 47 1357େକ ଜୟଂତ କମୁାର ପି େକ ଚଂଦ�  େଶଖର ରାଓ XAF1216241

�ୀ /soura Sah574 22 47 1358େମାନାଲିସା ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂଗା ପଟନାୟକ XAF1216449

ପ ୁ /Tikira Sa575 33 47 1359ହରି~ଂଦ�  ନାୟକ ପି ଘାସୀ ନାୟକ XAF1216472

ପ ୁ /Tikira Sa576 42 47 1360ଅରଖିତ ବିେସାଈ ମା ଶଶି ବିେସାଈ XAF1216522

�ୀ /Soura Sah577 30 47 1361େହମଲତା ବିେସାୟୀ �ା ଶGର ନାୟକ XAF1216571

ପ ୁ /Belama Sa578 56 47 1362ସ;ଯନାରାୟଣ ସିଂହ ପି େଗାରାଚାଂଦ ସିଂହ XAF1216589

ପ ୁ /Tikira sa579 30 47 1363ବିCୁ ବିେସାଈ ପି କିେଶାର ବିେସାଈ XAF1216654

�ୀ /Tikira Sa580 29 47 1364ରୁଲା ବିେସାଈ �ା ବିCୁ ବିେସାଈ XAF1216670

ପ ୁ /Tikira Sa581 33 47 1365ସିଧାI ବିେସାଈ ପି କିେଶାର ବିେସାଈ XAF1216704

�ୀ /Kamalabad582 30 47 1366ସାଗରିକା ପ�ଧାନ �ା ସଧୁୀର କମୁାର ବରାଲ XAF1217116

�ୀ /Mali Sahi583 18 47 1367ଲ,-ୀ ନାୟକ �ା ହରବୀ' ନାୟକ XAF1217231

�ୀ /Kamala Ba584 18 47 1368ହସSତା ବିେସାଈ - ରLବତୀ ବିେସାଈ XAF1217454

�ୀ /Kamala ba585 29 47 1369ଅt�ନା େଚୗଧରୁୀ େଚୗଧରୁୀ �ା େଜ	ାତି ର5ନ ମହାପାତ�  XAF1220102

ପ ୁ /176586 18 47 1370େଦବୀ ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ବିଚନ ନାୟକ XAF1220797

�ୀ /03587 35 47 26ମମତା କମୁାରୀ ନାୟକ �ା ସେIାଷ ନାୟକ XAF0169904

�ୀ /3588 59 47 28ସଭୁାସିନୀ ନାୟକ �ା ଗେଣQୱର ନାୟକ OR/13/088/022107

ପ ୁ /3589 55 47 29ବାଲ	 ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/13/088/022111

ପ ୁ /3590 48 47 30ସେIାଷ ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/13/088/022113

ପ ୁ /3591 46 47 31ଦୁଗHପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/13/088/022644

�ୀ /3592 45 47 32ମମତା ନାୟକ �ା ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ OR/13/088/022114

ପ ୁ /3593 40 47 33େମାହନ ମାଧରୁୀ ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ MGH1314103

ପ ୁ /3594 29 47 34ପGଜ ନାୟକ ପି ଗେଣUର ନାୟକ XAF0225748

ପ ୁ /3595 28 47 35େଯାଶୱI ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ'�  ନାୟକ XAF0442863

�ୀ /3596 79 47 36ଲ,-ୀ ନାୟକ (ବି) �ା ତ�ୀନାଥ ନାୟକ OR/13/088/022105

�ୀ /04597 27 47 39ଆେଲାକ ବିେଶାଇ ପି ଜଗନ@ ାଥ ବିେଶାଇ XAF0587071

ପ ୁ /5598 62 47 61େଦବୀପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷାRମ ନାୟକ OR/13/088/022156

�ୀ /5599 60 47 62ପuୁଲତା ନାୟକ �ା େଦବୀପ�ସାଦ ନାୟକ OR/13/088/022157

�ୀ /5600 41 47 63ସନିୁତା ନାୟକ ପି େଦବୀ ପ�ସାଦ ନାୟକ MGH2396224

�ୀ /5601 31 47 64ସLୀତା ନାୟକ ପି େଦବୀପ�ସାଦ ନାୟକ XAF0169847

ପ ୁ /06602 30 47 67ଲ,-ୀ ନାରାୟଣ �ାଇ ପି ରାଜକିଶର �ାଇ XAF0587170

�ୀ /06603 27 47 68ରିGି �ାଇଁ ପି ରାଜ କିେଶାର �ାଇଁ XAF0587568

�ୀ /6604 53 47 69େଜମାମଣି ମହାGଡୁ �ା କିେଶାର ଚ'�  ମହାGଡୁ OR/13/088/022185

ପ ୁ /7605 89 47 73ରଘନୁାଥ ପ�ଧାନ ପି େ,ତ�ବାସୀ ପ�ଧାନ OR/13/088/022170

�ୀ /7606 75 47 74ରାଧାମଣି ପ�ଧାନ �ା ରଘନୁାଥ ପ�ଧାନ OR/13/088/022171

�ୀ /7607 51 47 75ସକୁାIି ପ�ଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପ�ଧାନ OR/13/088/022172

ପ ୁ /10608 66 47 93କିେଶାରଚ'�  ମହାGଡୁ ପି କା'ୁରୁ ମହାGଡୁ OR/13/088/022184

ପ ୁ /10609 36 47 94େଦବୀପ�ସାଦ ମହାGଡୁ ପି କିେଶାରଚ'�  ମହାGଡୁ XAF0028282

�ୀ /10610 23 47 95ଗୀତା5ଳି ମହାGଡୁ �ା େଦବୀ ପ�ସାଦ ମହାGଡୁ XAF0780411

ପ ୁ /11611 29 47 103ଗିରିଶ ପPନାୟକ ପି େଗୗରି ପ�ସାଦ ପPନାୟକ XAF0587311

�ୀ /12612 56 47 107େକ. େବଣ ୁ ପି େକ. େଭାଗାନା OR/13/088/020359

�ୀ /12613 79 47 108େକ ଇUରୀ (ବି) �ା େଭାଗାନା  OR/13/088/020357

ପ ୁ /12614 45 47 110େକ ଭୁବେନUର ରାଓ ପି େଭାଗାନା ରାଓ OR/13/088/020362

ପ ୁ /17615 55 47 141ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ MGH1316041

ପ ୁ /23616 52 47 165ଏମ ଜଗଦିUର ରାଓ ପି ତ�ିପତି ରାଓ OR/13/088/022368

10 11/M.O.P େଯାଗ	ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀG �ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବHଚନ ପାଇଁ ଉ�ି� | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ@  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବHଚନ କମିଶନG �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ	କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବHଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣG ନାମ ଅଛି କି ନାହ� ତନଖି କରIୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.4 of ������ ��.�.	
 has been duly published as per the provisions of 
Odisha municipal (Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha 
Municipal Copration(DCW, RS and  CE ) Rules 2003 on    24.02.2022

Election Officer Seal and Signature

11 11/M.O.P େଯାଗ	ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀG �ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


