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ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉ� ବିଦାଳୟ, େକାଠରୀ ନ�ର-01
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�ୀ /001 36 48 1ପଦ� ନୀ ପଜୁାରୀ !ା ପ"ୁ� ପଜୁାରୀ XAF1061555

�ୀ /12 50 48 2ଋକ� ଣୀ େବେହରା !ା ବିଘ'ରାଜ ନାୟକ MGH1312917

ପ ୁ /13 60 48 3ବିଘ'ରାଜ ନାୟକ ପି ପ(ଫଲୁକମୁାର ନାୟକ OR/13/088/032006

�ୀ /14 24 48 4େମୗସମିୁ ନାୟକ ପି ବିଘ'ରାଜ ନାୟକ XAF0746115

ପ ୁ /25 67 48 5ଜଗନ' ାଥ ନାୟକ ପି ପ(ଫଲୁକମୁାର ନାୟକ OR/13/088/032010

�ୀ /26 65 48 6େଶୈଳ0( ି ନାୟକ !ା ଜଗନ' ାଥ ନାୟକ OR/13/088/032011

�ୀ /27 59 48 7ନିେଳ0( ି ନାୟକ !ା ଗେଣ1ର ଦେଳଇ XAF0226159

ପ ୁ /28 55 48 8ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ(ଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ XAF0029652

�ୀ /29 42 48 9ସାବିତ(ି  ନାୟକ !ା ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ XAF0226167

�ୀ /210 34 48 10ସନିୁତା ନାୟକ ପି ଜଗନ' ାଥ ନାୟକ XAF0029637

ପ ୁ /211 33 48 11ସେ4ାଷ ନାୟକ ମା େଶୈଳ6( ୀ ନାୟକ XAF0029645

ପ ୁ /312 71 48 12ଶିବପ(ସାଦ ବି1ାଳ ପି ନାରାୟଣ ବି1ାଳ OR/13/088/032012

�ୀ /313 65 48 13ଅ"�ପ"ୁ8 ବି1ାଳ !ା ଶିବପ(ସାଦ ବି1ାଳ OR/13/088/032013

ପ ୁ /314 45 48 14ସେ4ାଷ କମୁାର ବି1ାଳ ପି ଶିବ ପ(ସାଦ ବି1ାଳ MGH1311380

�ୀ /415 55 48 15ପ9ଜିନୀ ସାହୁ !ା ଅେଲଖଚରଣ ସାହୁ OR/13/088/032017

�ୀ /416 41 48 16ଅ<ନା ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ MGH1311398

ପ ୁ /417 38 48 17ଦିପକ ସାହୁ ପି ଅେଲଖଚରଣ ସାହୁ MGH1439413

ପ ୁ /518 34 48 18ବିନାୟକ ମ=ଳ ପି ସତନାରାୟଣ ମ=ଳ XAF0746644

ପ ୁ /WORD NO 519 48 48 19ସସୁା4 କମୁାର ସାହୁ ପି େକଲୖାଶ ଚଂଦ(  ସାହୁ XAF1038587

�ୀ /620 54 48 20ଶ(>ା<ଳୀ ବି1ାଳ !ା ଦୁଗ8ପ(ସାଦ ମ=ଳ XAF1111764

ପ ୁ /621 62 48 21ଦୁଗ8ପ(ସାଦ ମ=ଳ ପି କୃତିବାସ ମ=ଳ OR/13/088/032022

�ୀ /622 36 48 22ପ(ିୟଦଶ�ନୀ ମ=ଳ !ା େଦବବ( ତ ସାହୁ MGH2397057

ପ ୁ /623 32 48 23ପ(େସନଜିତ ମ=ଳ ପି ଦୁଗ8ପ(ସାଦ ମ=ଳ MGH1428267

ପ ୁ /624 29 48 24ପ(ଣୟ ମ=ଲ ପି ଗଗୁ8ପ(ସାଦ ମ=ଲ XAF0587717

ପ ୁ /0725 22 48 25ଜଗନ ସାସମ@ ପି ଗେଣଶ ସାସମଲ XAF0854448

�ୀ /726 52 48 26ବୃ0ାବତୀ ପ(ଧାନୀ !ା ଗେଣଶ ସାସମଲ MGH1313188

�ୀ /727 62 48 27ସର!ତୀ ଶାସମଲ !ା ବଂଶୀଧର ଶାସମଲ OR/13/088/032026

ପ ୁ /728 55 48 28ଗେଣଶ ସାସମଲ ପି ଆନ0 ସାସମଲ OR/13/088/032027

�ୀ /729 35 48 29କବିତା ସାସମଲ ପି ଦିଲିପ ବି1ାଳ XAF0029678

�ୀ /730 23 48 30ଗୀତା<ଳି ସାସମଲ ପି ଗେଣଶ ସାସମଲ XAF0780767

ପ ୁ /831 76 48 31ଶିବପ(ସାଦ ବି1ାଳ ପି ଶାମସ0ୁର ବି1ାଳ OR/13/088/032029

�ୀ /832 71 48 32ଲାବଣବତୀ ବି1ାଳ ପି ଶାମସ0ୁର ବି1ାଳ OR/13/088/032032

�ୀ /833 62 48 33ନବୀନା ବି1ାଳ !ା ଶିବପ(ସାଦ ବି1ାଳ OR/13/088/032030

ପ ୁ /834 44 48 34ସ<ୟ ବି1ାଳ ପି ଶିବପ(ସାଦ ବି1ାଳ XAF1190628

ପ ୁ /835 42 48 35ସେ4ାଶ କମୁାର ବି1ାଳ ପି ଶିବପ(ସାଦ ବି1ାଳ OR/13/088/032697

�ୀ /836 41 48 36ସଶ�ିତା ବି1ାଳ ପି ଶିବ ପ(ସାଦ ବି1ାଳ MGH1311406

ପ ୁ /837 41 48 37ସଧୁାଂଶ ୁବି1ାଳ ପି ଶିବପ(ସାଦ ବି1ାଳ OR/13/088/032675

�ୀ /838 39 48 38ଜୟ4ୀ ବି1ାଳ !ା ସ<ୟ କମୁାର ବି1ାଳ XAF0442947

�ୀ /839 39 48 39ରୀତା ବି1ାଳ !ା ସେ4ାଷ କମୁାର ବି1ାଳ XAF0443135

ପ ୁ /940 56 48 41ରବି0(ନାଥ ବି1ାଳ ପି ଧୃବ ବି1ାଳ OR/13/088/032038

ପ ୁ /941 48 48 42ରାମକୃC ବି1ାଳ ପି ଧ(ୁବ ବି1ାଳ OR/13/088/032040

�ୀ /942 44 48 43ସମDEା ବି1ାଳ !ା ରାମକୃC ବି1ାଳ MGH1439421

ପ ୁ /1043 21 48 44ସେ4ାଷ କମୁାର ଦେଳଇ ପି କାFDକ ଦେଳଇ XAF0909804

ପ ୁ /1044 64 48 45କାFDକ ଦେଳଇ ପି ଲବ ଦେଳଇ OR/13/088/032570

�ୀ /1145 27 48 46କନକ ଦୁଆରୀ ପି ଜଗନ' ଥ ଦୁଆରୀ XAF0443192

ପ ୁ /1246 51 48 47ଉେମଶଚ0(  େବେହରା ପି ଅଭିମନ ୁେବେହରା XAF1110956

�ୀ /1347 45 48 48ନିଖିତା େବେହରା !ା ନିଳମଣି େବେହରା MGH1454255

ପ ୁ /1448 65 48 49େଗାପବ6ୁ େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା OR/13/088/032066

�ୀ /1449 58 48 50ସାଇବାଣି େବେହରା !ା େଗାପବ6ୁ େବେହରା OR/13/088/032656

ପ ୁ /1450 36 48 51ସେ4ାଷ େବେହରା ପି େଗାପବ6ୁ େବେହରା MGH1454198

1 11/M.O.P େଯାଗତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /1451 23 48 52ମାଧରିୁ େବେହରା !ା ସେ4ାସ େବେହରା XAF0934968

ପ ୁ /1552 58 48 53ବିେନାଦ ଚ0(  େବେହରା ପି ରାମକୃC େବେହରା OR/13/088/032068

�ୀ /1553 53 48 54ସଂଯMୁା େବେହରା !ା ବିେନାଦ େବେହରା XAF0746198

ପ ୁ /1554 30 48 55ଆଶିଷ େବେହରା ପି ବିେନାଦ ଚ0(  େବେହରା XAF0226209

ପ ୁ /1555 27 48 56େଦବାଶିଷ େବେହରା ପି ବିେନାଦ ଚ0(  େବେହରା XAF0443259

ପ ୁ /1656 49 48 57ରେମଶ ପାଢି ପି ବଳଭଦ(  ପାଢି OR/13/088/032073

ପ ୁ /1657 46 48 58ର<ିତ ପାଢି ପି ବଳଭଦ(  ପାଢି OR/13/088/032660

�ୀ /1658 37 48 59ଅନୀତା ପାଢୀ !ା ରେମଶ ପାଢୀ XAF0310664

�ୀ /1659 31 48 60ସସ�ିତା ପାଢୀ !ା ର<ିତ ପାଢୀ XAF0443044

ପ ୁ /1760 66 48 61ବୃ0ାବନ େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା XAF1076553

�ୀ /1761 59 48 62କବିତା ମ<ରୀ େବେହରା !ା ବୃ0ାବନ େବେହରା OR/13/088/032075

ପ ୁ /1762 35 48 63ଆନ0 କମୁାର େବେହରା ପି ବୃ0ାବନ େବେହରା MGH2397107

ପ ୁ /1763 30 48 64ଅବାନାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବୃ0ାବନ େବେହରା XAF0226217

�ୀ /1864 56 48 65ଡିଲJ�ୀକମୁାରୀ . !ା ମଧସୂଦୁନ OR/13/088/032078

ପ ୁ /1865 54 48 66ଡି ନାରାୟଣରାଓ . ପି ଡି ଗବି0ରାଓ . OR/13/088/032081

�ୀ /1866 60 48 67କନିୁ େବେହରା !ା ତ(ିନାଥ େବେହରା OR/13/088/032063

ପ ୁ /1867 56 48 68ତ(ିନାଥ େବେହରା ପି ସିମାଦ( ି େବେହରା OR/13/088/032062

ପ ୁ /1868 33 48 69ପ(ଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ତ(ିନାଥ େବେହରା XAF0854810

ପ ୁ /1869 54 48 70ଡି. େକଶବ ରାଓ ପି େଗାବି0 ରାଓ XAF0712208

�ୀ /1970 53 48 71ଡି.ଉମାରାଣୀ !ା ଡି.େଗୗରୀ ଶ9ର ରାଓ MGH2397149

ପ ୁ /1971 39 48 72ଡି.ପ(ଦୀପ କମୁାର ପି ଡି.ମଧସୁଦୁନ ରାଓ MGH1312842

�ୀ /1972 39 48 73ଡି.ରୁପା କମୁାରୀ ପି ପି.ଡି.ମଧସୁଦୁନ ରାଓ MGH1312529

ପ ୁ /1973 64 48 74ଡିମଧସୁଦୁନ ରାଓ . ପି ଡି େଗାବି0ରାଓ . OR/13/088/032077

ପ ୁ /1974 50 48 75ଡି େଗୗରିଶ9ର . ପି ଡି େଗାବି0ରାଓ . OR/13/088/032082

�ୀ /1975 47 48 76ଡି ଶା4ିଲତା . !ା ଡି ନାରାୟଣ ରାଓ . OR/13/088/032083

�ୀ /1976 19 48 77ଡି କ( ିସିତା ପି ଡି େଗୗରୀ ଶ9ର ରାୱ XAF1111426

ପ ୁ /1977 19 48 78ଡି େରାହିତ କମୁାର ମା ଏ ଶା4ିଲତା XAF1111434

�ୀ /1978 23 48 79ଡି. ଶିବାନି ପି ଡି.ନାରାୟଣ ରାଓ XAF0780882

�ୀ /2079 65 48 80ଲଳିତା ନାଇକ !ା ଗରୁୁ ନାଇକ OR/13/088/032085

ପ ୁ /2080 46 48 81ଶିବ ନାଇକ ପି ଗରୁୁ ନାଇକ OR/13/088/032086

ପ ୁ /2081 44 48 82ହରିବ6ୁ ନାଇକ ପି ଗରୁୁ ନାଇକ OR/13/088/032087

�ୀ /2082 42 48 83ସନାଇ ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ନାୟକ MGH1454057

�ୀ /2083 33 48 84ସଧୁା ନାୟକ !ା ହରିବ6ୁ ନାୟକ XAF0300947

�ୀ /2084 26 48 85ଗିତା ନାୟକ ପି ଶିବ ନାୟକ XAF0846956

�ୀ /2085 24 48 86ମିତା ନାୟକ ପି ଶିବ ନାୟକ XAF0846949

ପ ୁ /2086 19 48 87ରାମ ନାୟକ ପି ସନାଇ ନାୟକ XAF1084037

�ୀ /2187 60 48 88ଲJ�ୀ ପ(ଧାନୀ !ା ବିପିନ ପ(ଧାନୀ OR/13/088/032094

ପ ୁ /2188 39 48 89ହେରସ କମୁାର ପ(ଧାନୀ ପି ବିପିନ ପ(ଧାନୀ MGH1312834

�ୀ /2189 27 48 90ରୀନା ପ(ଧାନୀ !ା ହେରଶ କମୁାର ପ(ଧାନୀ XAF0443119

�ୀ /2290 65 48 91ଶକ4ୁଳା ପାଇକରାୟ !ା େସାମନାଥ ପାଇକରାୟ OR/13/088/032097

�ୀ /2291 45 48 92ଅନାମିକା ପାଇକରାୟ ପି େସାମନାଥ ପାଇକରାୟ OR/13/088/032099

�ୀ /2392 33 48 93ପଦ� ଜା ଭଳ !ା ସେ4ାଷ କମୁାର ODISHA XAF1061159

ପ ୁ /2393 43 48 94ସେ4ାଷ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ଉXବ ପାଇକରାୟ MGH1313030

ପ ୁ /2394 45 48 95ଭବାନୀ ଶ9ର ପାଇକରାୟ ପି ଉXବ ପାଇକରାୟ XAF0746164

�ୀ /2495 85 48 96ପଦ� ା େବେହରା !ା ବାସେୁଦବ େବେହରା OR/13/088/032654

ପ ୁ /2496 55 48 97ଶବିପ(ସାଦ େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା OR/13/088/032104

ପ ୁ /2497 45 48 98ଲାଲୁ େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା OR/13/088/032105

�ୀ /2498 41 48 99େଗୗରୀ କମୁାରୀ େବେହରା !ା ଲାଲୁ େବେହରା XAF0029702

�ୀ /2499 25 48 100େମାନାଲିସା େବେହରା ପି ଶବି ପ(ସାଦ େବେହରା XAF0780759

ପ ୁ /24100 23 48 101ମMିୁକା4ା େବେହରା ପି ଶବିାପ(ସଦ େବେହରା XAF0854828

ପ ୁ /24101 49 48 102ସଶୁଳି କମୁାର ନାୟକ ପି ଚିତର<ନ ନାୟକ OR/13/088/032119

ପ ୁ /25102 72 48 103ଘାସିରାମ େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା OR/13/088/032108

�ୀ /25103 58 48 104େରବତି େବେହରା !ା ପଦ� ା େବେହରା XAF1079672

�ୀ /25104 45 48 105ସଷୁମା େବେହରା !ା ଶିବ ପ(ସାଦ େବେହରା MGH1312479

ପ ୁ /25105 33 48 106ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଘାସିରାମ େବେହରା XAF0029710

�ୀ /25106 28 48 107ଭାବନା େବେହରା !ା ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା XAF0443069

�ୀ /26107 41 48 108ସବିତା କମୁାରୀ େଜନା !ା ସସିୁଲ କମୁାର ନାୟକ XAF0745752

�ୀ /26108 45 48 109ସନିୁତା କମୁାରୀ ନାୟକ !ା ସଶୁା4 କମୁାର ସାହୁ MGH1312057

�ୀ /26109 62 48 110ସେରାଜିନି ନାୟକ !ା ଚିତର<ନ ନାୟକ OR/13/088/032117

ପ ୁ /26110 78 48 111େକଳୖାସ ଚ0(  ସାହୁ ପି ଅଜୁ� ନ ସାହୁ OR/13/088/032110

�ୀ /26111 53 48 112ମିନତି ସାହୁ !ା ବସ4 କମୁାର ସାହୁ XAF0746230

ପ ୁ /26112 49 48 113ପ(ଶା4 କମୁାର ସାହୁ ପି େକଳୖାସ ଚ0(  ସାହୁ OR/13/088/032114

�ୀ /26113 43 48 114ଲିନା ସାହୁ !ା ପ(ଶା4 କମୁାର ସାହୁ MGH1313402
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ପ ୁ /26114 27 48 115ମାନସ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ବସ4 କମୁାର ସାହୁ XAF0443242

ପ ୁ /26115 24 48 116ବିକାଶ ସାହୁ ପି ବସ4 କମୁାର ସାହୁ XAF0745851

�ୀ /26116 22 48 117ଇY ସିତା ପ(ିୟଦଶDନୀ ସାହୁ ପି ପ(ଶା4 କମୁାର ସାହୁ XAF0854851

�ୀ /26117 19 48 118ଅବ4ିକା ସାହୁ ମା ମିନତୀ ସାହୁ XAF1103167

�ୀ /26118 19 48 119ଅନନା ଅପDତା ସାହୁ ମା ସନୁୀତା କମୁାରୀ ନାୟକ XAF1103175

ପ ୁ /26119 19 48 120ଅଂଶମୁାନ ସାହୁ ପି ପ(ଶା4 କମୁାର ସାହୁ XAF1103209

�ୀ /26120 30 48 121ଗାୟତ(ୀ ସାସମଲ !ା ଶ9ର କମୁାର ନାୟକ XAF0780809

ପ ୁ /27121 39 48 122ଶ9ର କମୁାର ନାୟକ ପି ଚିFର<ନ ନାୟକ MGH1313022

�ୀ /28122 75 48 123ଶା4ିଲତା ପାତ( !ା ଜଗଦିଶ ପାତ( OR/13/088/032124

ପ ୁ /28123 62 48 124ମରୁଲିଧର ପାତ( ପି ମେହ1ର ପାତ( OR/13/088/032125

�ୀ /28124 56 48 125କାମାJି ପାତ( !ା ମରୁଲିଧର ପାତ( OR/13/088/032126

�ୀ /28125 41 48 126ନିତୁ ପାତ( !ା େହମ4 କମୁାର ପାତ( MGH1312578

ପ ୁ /28126 31 48 127େଗୗତମ ପାତ( ପି ମରୂଲୀଧର ପାତ( XAF0029736

ପ ୁ /28127 31 48 128ସି>ାଥ� ପାତ( ପି ମରୂଲୀ ଧର ପାତ( XAF0029728

ପ ୁ /29128 34 48 129ଲିZରାଜ ନାୟକ ପି ରବି0(  ନାଥ ନାୟକ XAF0277756

ପ ୁ /30129 69 48 130ବିପିନବିହାରୀ ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ OR/13/088/032129

�ୀ /30130 60 48 131ବସ4କମୁାରୀ ନାୟକ !ା ବିପିନବିହାରୀ ନାୟକ OR/13/088/032130

�ୀ /30131 48 48 132ପ(ଣତି ନାୟକ !ା ର<ିତକମୁାର ନାୟକ OR/13/088/032665

ପ ୁ /30132 40 48 133ସି>ାଥ� ନାୟକ ପି ବିପିନ ବୀହାରୀ ନାୟକ MGH1311422

ପ ୁ /31133 58 48 134ମେନାଜକମୁାର ନାୟକ ପି ନବଘନ ନାୟକ OR/13/088/032133

ପ ୁ /31134 50 48 135ସେ4ାସକମୁାର ନାୟକ ପି ନବଘନ ନାୟକ OR/13/088/032134

�ୀ /31135 46 48 136ସଂଯMୁାକମୁାରି ନାୟକ !ା ମେନାଜକମୁାର ନାୟକ OR/13/088/032731

�ୀ /32136 50 48 137ରୀତା ବି1ାଳ !ା ଶିବ ପ(ସାଦ ସାହୁ XAF0300921

�ୀ /32137 47 48 138ରମାେଦଇ ମଲ[ ିକ !ା ମୃତ<ୁୟ ସାହୁ MGH1312461

ପ ୁ /32138 65 48 139ଉମାକା4 ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ OR/13/088/032137

�ୀ /32139 60 48 140ଲିଲିମା ସାହୁ !ା ଉମାକ4 ସାହୁ OR/13/088/032138

ପ ୁ /32140 58 48 141ସିବପ(ଶାଦ ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥି ସାହୁ OR/13/088/032139

ପ ୁ /32141 57 48 142ମୃତୁ<ୟ ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥି ସାହୁ OR/13/088/032140

�ୀ /32142 24 48 143ସଭୁ( ତା ସାହୁ ପି ଶିବ ପ(ସାଦ ସାହୁ XAF0780940

ପ ୁ /32143 22 48 144ସବୁ( ତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଊମାକାଂତ ସାହୁ XAF0854877

�ୀ /32144 21 48 145ଶଭୁଶ(ୀ ସାହୁ ପି ମୃତ<ୁୟ ସାହୁ XAF0991125

ପ ୁ /33145 21 48 146ଜଗନ' ାଥ େହାତା ପି ଗେଜ0(  େହାତା XAF0991067

�ୀ /33146 27 48 147ଲିଲା ପ(ଧାନ !ା ଅନୁପମ ପ(ଧାନି XAF0665877

ପ ୁ /33147 21 48 148େସୗମଦୀପ ପ(ଧାନ ପି ସଯୂ� ପ(କାଶ ପ(ଧାନ XAF0991117

�ୀ /33148 80 48 149ମାଧରୁୀଲତା ପ(ଧାନୀ !ା ଚ0(େଶଖର ପ(ଧାନୀ OR/13/088/032143

ପ ୁ /33149 57 48 150ସଯୁ�ପ(କାଶ ପ(ଧାନୀ ପି ଚ0(େଶଖର ପ(ଧାନୀ OR/13/088/032144

�ୀ /33150 44 48 151ସେ4ାଷୀ ପ(ଧାନୀ !ା ସଯୁ� ପ(କାଶ ପ(ଧାନୀ MGH1313386

ପ ୁ /33151 43 48 152ଅନୁପମ ପ(ଧାନୀ ପି ଚ0(  େସଖର ପ(ଧାନୀ MGH1312735

�ୀ /33152 24 48 153ଶଭୁଶ(ୀ ପ(ଧାନୀ ପି ସଯୂ� ପ(କାଶ ପ(ଧାନୀ XAF0746040

�ୀ /34153 40 48 154ବ( ଜକିେଶାରୀ ବି1ାଳ !ା ରବି0(  ନାଥ ବି1ାଳ OR/13/088/034239

ପ ୁ /35154 68 48 155ଜଚି0(  ନାୟକ ପି ନୀଳକ] ନାୟକ XAF0665810

�ୀ /35155 62 48 156କମୁଦିୁନୀ ନାୟକ !ା ଜଚି0(  ନାୟକ XAF0665802

ପ ୁ /35156 58 48 157ରଂଜିତକମୁାର ନାୟକ ପି ଶବି ପ(ସାଦ ନାୟକ OR/13/088/032148

ପ ୁ /35157 47 48 158ସେୁର0(  ନାୟକ ପି ସିବପ(ସାଦ ନାୟକ OR/13/088/032149

�ୀ /35158 26 48 159ମୟୁରୀ ନାୟକ ପି ର<ିତ କମୁାର ନାୟକ XAF0746537

ପ ୁ /35159 26 48 160ପ(ବୀଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ XAF0780775

ପ ୁ /35160 25 48 161ପ(ିୟଦଶD ନାୟକ ପି ର<ିତ କମୁାର ନାୟକ XAF0746578

�ୀ /35161 80 48 162ଉମDଳା ନାୟକ (ବି) !ା ଶବି ପ(ସାଦ ନାୟକ OR/13/088/032147

�ୀ /35162 49 48 163ଲJ�ୀ ପ(ଧାନୀ !ା ସେୁର0(  ନାୟକ XAF0746602

ପ ୁ /36163 67 48 164ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ଗZାଧର ନାୟକ OR/13/088/032156

�ୀ /36164 59 48 165ସଂଯMୁା ନାୟକ !ା ରଘନୂାଥ ନାୟକ OR/13/088/032157

�ୀ /36165 42 48 166ରଶ� ି ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ MGH1311463

ପ ୁ /36166 40 48 167ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ MGH1311471

�ୀ /36167 37 48 168ସ�ିତା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ MGH1453877

�ୀ /37168 73 48 169ପ ୁ̀ ଲତା ବି1ାଳ !ା ସିମାaଳ ବି1ାଳ OR/13/088/032159

ପ ୁ /37169 52 48 170ସତନାରାୟଣ ବି1ାଳ ପି ସିମାaଳ ବି1ାଳ OR/13/088/032160

ପ ୁ /37170 48 48 171ବିCପଦ ବି1ାଳ ପି ସିମାaଳ ବି1ାଳ OR/13/088/032161

ପ ୁ /37171 21 48 172ଆଶେୁତାଷ ବି1ାଳ ପି ସତନାରାୟଣ ବି1ାଳ XAF0991109

�ୀ /37172 30 48 173ସ�ିତା କମୁାରୀ ମ=ଳ !ା ବିCୁପଦ ବି1ାଳ XAF0277772

�ୀ /37173 42 48 174ନମିତା ସାସମଲ !ା ସତନାରାୟଣ ବି1ାଳ MGH1418797

ପ ୁ /38174 83 48 175ନୀଳକ] ବି1ାଳ ପି େଗାବି0 ବି1ାଳ MGH1418771

ପ ୁ /38175 50 48 176ଅେଶାକ କମୁାର ବି1ାଳ ପି ନୀଳକ] ବି1ାଳ XAF1190818

ପ ୁ /38176 48 48 177ଦିଲିପ କମୁାର ବି1ାଳ ପି ନୀଳକ] ବି1ାଳ XAF1075795
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�ୀ /38177 36 48 178ଆରତି ସାସମଲ !ା ଅେଶାକ କମୁାର ବି1ାଳ XAF0029751

�ୀ /39178 55 48 179ଯମନୁା ଶାସମଲ ପି ରଘନୁାଥ ଶାସମଲ OR/13/088/032168

�ୀ /40179 45 48 180ର<ନା ବି1ାଳ !ା ମେହ0( ନାଥ ପାତ( XAF0949354

ପ ୁ /40180 68 48 181େଦେବ0(  ନାଥ ପାତ( ପି ରାଧାନାଥ ପାତ( OR/13/088/032172

ପ ୁ /40181 60 48 182ସେୁର0(  ନାଥ ପାତ( ପି ରାଧାନାଥ ପାତ( OR/13/088/032174

ପ ୁ /40182 52 48 183ମେହ0( ନାଥ ପାତ( ପି ରାଧାନାଥ ପାତ( OR/13/088/032177

�ୀ /40183 52 48 184ଶକ4ୁଳା ପାତ( !ା େଦେବ0(  ପାତ( OR/13/088/032721

ପ ୁ /40184 52 48 185ଦିଲୀପ କମୁାର ପାତ( ପି ରାଧାନାଥ ପାତ( XAF0854992

�ୀ /40185 40 48 186ବବିତା ପାତ( !ା ସେୁର0( ନାଥ ପାତ( XAF0424648

ପ ୁ /40186 25 48 187ସି>ାଥ� ପାତ( ପି େଦେବ0(  ନାଥ ପାତ( XAF0665885

�ୀ /40187 20 48 188ସଂଘମିତ( ା ପାତ( ପି ସେୁର0(  ନାଥ ପାତ( XAF1048594

�ୀ /40188 20 48 189ଶ(ୀୟା ସ� ିତା ପାତ( ପି େଦେବ0(  ନାଥ ପାତ( XAF1062900

�ୀ /41189 30 48 190ଝୁନୁ ନାହାକ !ା ନିମ�ଳ କମୁାର ପାତ( XAF0746032

ପ ୁ /41190 45 48 191ବିମଳ କମୁାର ପାତ( ପି ପଦ� ନାଭ ପାତ( OR/13/088/032181

ପ ୁ /41191 43 48 192ନିମ�ଳ କମୁାର ପାତ( ପି ପଦ� ନାଭ ପାତ( MGH1311489

�ୀ /41192 34 48 193ବିନିତା ପାତ( !ା ବିମଳ କମୁାର ପାତ( XAF0277798

ପ ୁ /42193 55 48 194ତୁଷାରକା4 ପାତ( ପି ନବୀନଚ0(  ପାତ( OR/13/088/032186

�ୀ /42194 53 48 195ଯାcେସନୀ ପାତ( !ା ପ(ତାପ ଚ0(  ପାତ( MGH1311497

�ୀ /42195 49 48 196ହଂଶିନି ପାତ( ପି ନବୀନ ଚ0(  ପାତ( OR/13/088/032184

�ୀ /42196 30 48 197ଅପସରା ପାତ( !ା ତୁସରକା4 ପାତ( XAF0587709

ପ ୁ /43197 75 48 198ପ(େମାଦ ସାହୁ ପି ବାଲାଜୀ ସାହୁ OR/13/088/032207

�ୀ /43198 69 48 199ରାେଜ1ରୀ ସାହୁ !ା ପ(େମାଦ ସାହୁ OR/13/088/032208

�ୀ /43199 53 48 200ଲିଲମ କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ପ(େମାଦ ଚ0(  ସାହୁ MGH1439371

�ୀ /43200 43 48 201ଯଶ!ିନୀ ସାହୁ ପି ପ(େମାଦ ସାହୁ OR/13/088/032728

�ୀ /43201 42 48 202ମମତା ସାହୁ !ା ସସୁା4ା କମୁାର ସାସମଲ MGH1439397

ପ ୁ /43202 39 48 203ପ(ଦୀd କମୁାର ସାହୁ ପି ପ(େମାଦ ଚ0(  ସାହୁ MGH1313071

�ୀ /43203 39 48 204ମଧସୁ� ିତା ସାହୁ ପି ପ(େମାଦ ସାହୁ XAF0991596

ପ ୁ /44204 60 48 205ଦୁଗ8ପ(ସାଦ ନାୟକ ପି ବି1ନାଥ ନାୟକ XAF1075969

�ୀ /45205 22 48 207େ!ତା ନାୟକ ପି ପ(ହଲାଦ ନାୟକ XAF0854885

�ୀ /45206 22 48 208!ାତି ନାୟକ ପି ପ(ହଲାଦ ନାୟକ XAF0854901

�ୀ /45207 75 48 209େରବତୀ ପ(ଧାନୀ !ା ସାନବାବୁ ପ(ଧାନୀ OR/13/088/032194

ପ ୁ /45208 72 48 210ସାନବାବୁ ପ(ଧାନୀ ପି ପ(ହଲାଦ ପ(ଧାନୀ OR/13/088/032193

ପ ୁ /46209 26 48 211ସଂଗ(ାମ େକଶରୀ ନାୟକ ପି ବିଘ'ରାଜ ନାୟକ XAF0665828

�ୀ /46210 75 48 212ପଦ� ୀନୀ ପାତ( !ା ପ(ଫଲୁକମୁାର ପାତ( OR/13/088/032201

ପ ୁ /46211 46 48 213ଫାଲଗନିୁକମୁାର ପାତ( ପି ପ(ଫଲୁକମୁାର ପାତ( OR/13/088/032646

ପ ୁ /46212 44 48 214ଶ(ୀରZ ପାତ( ପି ପ(ଫଲୁ ପାତ( MGH1312560

�ୀ /46213 44 48 215ଝରଣା ପାତ( !ା ଫାeନୁୀ କମୁାର ପାତ( XAF1079680

�ୀ /46214 43 48 216ସରିତା ପାତ( !ା ଶ(ୀରZ ପାତ( XAF0712224

ପ ୁ /47215 46 48 217ନଳିନୀ କା4 ପାତ( ପି ଇ1ର ପ(ସାଦ ପାତ( MGH1312925

�ୀ /48216 67 48 218କମଳା ମାଝି !ା ସ�ାରୁ ମାଝି OR/13/088/032205

ପ ୁ /48217 34 48 219ହରିବ6ୁ ମାଝୀ ପି ସମାରୁ ମାଝୀ MGH1428291

ପ ୁ /49218 75 48 220ଅନିରୁ> ମ=ଳ ପି ମେହ1ର ମ=ଳ XAF0746495

�ୀ /49219 62 48 221ଲିଲି ମ=ଳ !ା ଅନିରୁଧ ମ=ଳ OR/13/088/032720

�ୀ /49220 71 48 222ବୃ0ାବତୀ ନାୟକ !ା ଅନାଦି ନାୟକ XAF0875617

�ୀ /50221 70 48 223େପ(ମଲତା ନାୟକ !ା ରାଧାକୃC ନାୟକ OR/13/088/032233

ପ ୁ /50222 57 48 224ପ(ତାପ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାଧାକୃC ନାୟକ OR/13/088/032234

�ୀ /50223 52 48 225ଆଶା ନାୟକ !ା ପ(ତାପକମୁାର ନାୟକ XAF1075761

ପ ୁ /50224 51 48 226ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାଧାକୃC ନାୟକ OR/13/088/032240

�ୀ /50225 49 48 227ସଂଯMୁାକମୁାରି ନାୟକ ପି ରାଧାକୃC ନାୟକ OR/13/088/032672

�ୀ /50226 47 48 228ର<ିତା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ରାଧାକୃC ନାୟକ OR/13/088/032237

ପ ୁ /50227 44 48 229ପ(ସନ' କମୁାର ନାୟକ ପି ରାଧାକୃC ନାୟକ OR/13/088/032716

�ୀ /50228 24 48 230ଶଭୁଶ(ୀ ନାୟକ ପି ପ(ତାପ ନାୟକ XAF0746081

ପ ୁ /50229 20 48 231ଶିବାଶିଷ ନାୟକ ପି ପ(ତାପ କମୁାର ନାୟକ XAF1061233

�ୀ /51230 25 48 232ମଧସୁ� ିତା ମ=ଳ !ା ବିକାଶ କମୁାର ନାୟକ XAF0780791

ପ ୁ /51231 63 48 233ନିମାଇଚରଣ ନାୟକ ପି େଗାରାଚା0 ନାୟକ XAF0773655

�ୀ /51232 59 48 234ସଷୁମା ନାୟକ !ା ନିମାଇଚରଣ ନାୟକ XAF1075787

ପ ୁ /51233 40 48 235ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିମାଇ ଚରଣ ନାୟକ MGH2297984

�ୀ /51234 28 48 236ଗାୟତ(ୀ ନାୟକ !ା ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ XAF0780965

�ୀ /52235 72 48 237ସଦୁାମା ସାହୁ !ା ସାଧ ୂପ(ସାଦ ସାହୁ OR/13/088/032219

ପ ୁ /52236 68 48 238ସାଧପୁ(ସାଦ ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ OR/13/088/032218

ପ ୁ /52237 50 48 239ସୀମାaଳ ସାହୁ ପି ସାଧପୁ(ସାଦ ସାହୁ OR/13/088/032221

ପ ୁ /52238 49 48 240ଶଶିଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ସାଧପୂ(ସାଦ ସାହୁ OR/13/088/032222

�ୀ /52239 40 48 242ସଶ� ିତା ସାହୁ ପି ସାଧ ୁପ(ସାଦ ସାହୁ MGH1311521
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�ୀ /52240 31 48 243ପ ୁ̀ ା<ଳି ସାହୁ !ା ଶଶିଭୂଷଣ ସାହୁ XAF0424606

ପ ୁ /52241 20 48 244ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ - ଶଶୀଭୁଷଣ ସାହୁ XAF1048586

ପ ୁ /53242 70 48 245ଅନାଦି ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/13/088/032713

�ୀ /53243 62 48 246େରଣବୁାଳା ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/13/088/032700

�ୀ /53244 60 48 247କାaନେଦବି ସାହୁ !ା ଅନାଦି ସାହୁ OR/13/088/032215

ପ ୁ /53245 32 48 248ପବିତ(  କମୁାର ସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ XAF0226258

�ୀ /53246 28 48 249ପଲ[ ବୀ ସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ XAF0277806

�ୀ /54247 46 48 250ମୀରାବାଇ ନାୟକ !ା ପ"ୁ�ଚ0(  ନାୟକ XAF1075746

�ୀ /54248 22 48 251େରାଜୀ ନାୟକ ପି ପଣୂ�ଚ0(  ନାୟକ XAF0854919

ପ ୁ /55249 60 48 252ହରିf0(  ସାହୁ ପି ଭିମ ସାହୁ MGH1428226

�ୀ /55250 50 48 253କାମିନୀ ସାହୁ !ା ହରିf0(  ସାହୁ MGH1428218

ପ ୁ /55251 28 48 254ଗେଣଶ ସାହୁ ପି ହରିf0(  ସାହୁ XAF0277814

�ୀ /55252 22 48 255େସାନାଲୀ ସାହୁ ପି ହରୀସଚ0(  ସାହୁ XAF0854927

�ୀ /56253 43 48 256ସଂଯMୁା ନାୟକ !ା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ନାୟକ MGH1311547

�ୀ /56254 23 48 257େମାନାଲିସା ନାୟକ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ XAF0846964

ପ ୁ /56255 21 48 258େରାହିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ XAF0909812

�ୀ /57256 78 48 259ଲାବାଣ ଆଚାଯ� !ା ଜଗନ' ାଥ ଆଚାଯ� OR/13/088/032679

ପ ୁ /57257 54 48 260ଗେଣଶ ଆଚାଯ� ପି ଜଗନ' ାଥ ଆଚାଯ� OR/13/088/032671

ପ ୁ /57258 50 48 261ବିନାୟକ ଆଚାଯ� ପି ଜଗନ' ାଥ ଆଚାଯ� OR/13/088/032263

�ୀ /57259 46 48 262ମେନାରମା ଆଚାଯ� !ା ଗେଣଶ ଆଚାଯ� MGH1439447

ପ ୁ /57260 45 48 263ବିଦାଧର ଆଚାଯ� ପି ଜଗନ' ାଥ ଆଚାଯ� OR/13/088/032651

�ୀ /57261 43 48 264ରଶ� ିତା ଆଚାଯ� !ା ବିନାୟକ ଆଚାଯ� MGH1428259

�ୀ /57262 33 48 265ସ�ିତା କମୁାରୀ ଆଚାଯ� !ା ବିଦାଧର ଆଚାଯ� XAF0226266

�ୀ /57263 24 48 266ସା!ତୀ ଆଚାଯ� ପି ଗେଣଶ ଆଚାଯ� XAF0746073

�ୀ /57264 21 48 267ଭାମତି ଆଚାଯ� ପି ଗେଣଶ ଆଚାଯ� XAF0991091

�ୀ /57265 58 48 269େବଜୖୟ4ି ନାୟକ !ା ରେମଶଚଂଦ(  ନାୟକ OR/13/088/032254

ପ ୁ /57266 44 48 270ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ0(  ନାୟକ MGH1312511

�ୀ /57267 36 48 271ଶଭୁଲତା ନାୟକ !ା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ XAF0560664

�ୀ /57268 25 48 272ବିଜୟ ଲJ�ୀ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ0(  ନାୟକ XAF0665794

�ୀ /57269 70 48 273େରବତୀ ନାୟକ (ବି) !ା ରଘନୂାଥ ନାୟକ OR/13/088/032255

ପ ୁ /57270 22 48 274ରମାକା4 ସାହୁ ପି ରାେଜ0(  ପ(ସାଦ ସାହୁ XAF0991083

�ୀ /58271 79 48 275ପଦ� ାବତୀ ମହାପାତ( !ା ମାକ� = ମହାପାତ( OR/13/088/032278

ପ ୁ /59272 57 48 276ସଚିଦାନ0 ମହାପାତ( ପି ନଟବର ମହାପାତ( OR/13/088/032274

�ୀ /59273 44 48 277ପ(ୀୟା ମହାପାତ( !ା ସଚିଦାନ0 ମହାପାତ( MGH1313329

ପ ୁ /59274 20 48 278ବିକାଶ ମହାପାତ( - ସଚିଦାନ0 ମହାପାତ( XAF1048578

ପ ୁ /60275 74 48 279ଜଗନ' ାଥ ମହାପାତ( ପି ଯଧୁୀEିର ମହାପାତ( OR/13/088/032290

�ୀ /60276 70 48 280ରମାେଦବୀ ମହାପାତ( !ା ଜଗନ' ାଥ ମହାପାତ( OR/13/088/032291

ପ ୁ /60277 47 48 281ଜୟ4 ମହାପାତ( ପି ଜଗନ' ାଥ ମହାପାତ( OR/13/088/032670

�ୀ /60278 41 48 282େଜାତି ମହାପାତ( !ା ଜୟ4 ମହାପାତ( MGH1447960

ପ ୁ /60279 25 48 283ସାଇ ପ(ସାଦ ମହାପାତ( ପି ସ<ୟ କମୁାର ମହାପାତ( XAF0780833

�ୀ /63280 61 48 284ପଦ� ୀନୀ ବିେଷାଇ !ା ବି1ନାଥ ବିେଷାଇ OR/13/088/032300

�ୀ /63281 51 48 285ବାସ4ି ବିେଶାଇ ପି ବି1ନାଥ ବିେଶାଇ OR/13/088/032302

ପ ୁ /63282 43 48 286ବସ4 କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ବି1ନାଥ ବିେଶାଇ XAF1075910

ପ ୁ /63283 41 48 287ଶ9ର କମୁାର ବିେଷାଇ ପି ବି1ନାଥ ବିେଷାଇ MGH1312230

�ୀ /63284 26 48 288ସେ4ାଷିନୀ ବିେଶାଇ !ା ବସ4 କମୁାର ବିେଶାଇ XAF0780908

�ୀ /63285 23 48 289ଭାଗବତୀ ନାହକ !ା ଶ9ର କମୁାର ବିେଶାଇ XAF0780841

ପ ୁ /64286 47 48 290ଜିେତ0(  କମୁାର ପ(ଧାନୀ ପି କୃCଚ0(  ପ(ଧାନୀ MGH1420322

�ୀ /64287 45 48 291ମମିତା ପ(ଧାନୀ !ା ଅଜିତ କମୁାର ପ(ଧାନୀ MGH2397008

�ୀ /64288 45 48 292ବୁଲି ସାସମଲ !ା ରଜନୀକା4 ସାସମଲ MGH1312636

ପ ୁ /64289 25 48 293ତପନ କମୁାର ସାସମଲ ପି ରଜନୀକା4 ସାସମଲ XAF0745992

ପ ୁ /64290 21 48 294ବାପନୁ ସାସମଲ ପି ରଜନୀ କା4 ସାସମଲ XAF0909820

ପ ୁ /65291 55 48 295େକଶବ ପ(ଧାନ ପି େଗାପିନାଥ ପ(ଧାନ XAF0991588

�ୀ /65292 50 48 296ସଧୁାଂଶକୁମୁାରୀ ପ(ଧାନ ପି େଗାପିନାଥ ପ(ଧାନ OR/13/088/032317

�ୀ /65293 40 48 297ପ(ମିଳା ପ(ଧାନ !ା େକଶବ ପ(ଧାନ MGH1312396

�ୀ /65294 69 48 298ଉମDଳା ପ(ଧାନ(ବି) !ା େଗାପିନାଥ ପ(ଧାନ OR/13/088/032316

�ୀ /66295 45 48 300ରିତୁ ବି1ାଳ !ା ଦୁଗ8 ପ(ସାଦ ବି1ାଳ XAF0949370

ପ ୁ /66296 43 48 301ଦୁଗ8ପ(ସାଦ ବି1ାଳ ପି ଶରତଚ0(  ବି1ାଳ XAF0310649

�ୀ /66297 43 48 302ସକୁା4ି ପ(ଧାନ !ା ଜିେତ0(  କମୁାର ପ(ଧାନ XAF1048628

ପ ୁ /66298 24 48 303ଶ9ଶ�ନ ପ(ଧାନ ପି ଅଜିତ କମୁାର ପ(ଧାନ XAF0745885

ପ ୁ /66299 52 48 304ଅଜିତ କମୁାର ପ(ଧାନୀ ପି କୃCଚ0(  ପ(ଧାନୀ OR/13/088/032325

�ୀ /67300 75 48 305ଶ(ୀମ4ି ମ=ଳ !ା ବାସେୁଦବ ମ=ଳ OR/13/088/032327

�ୀ /67301 55 48 306କନିୁମା ମ=ଳ !ା ବାସେୁଦବ ମ=ଳ OR/13/088/032328

�ୀ /67302 55 48 307ଲିଲି ମ=ଳ ପି ଶାମ ମ=ଳ OR/13/088/032329
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ପ ୁ /67303 34 48 308ତାରିଣୀ ପ(ସାଦ ମ=ଳ ପି ବାସେୁଦବ ମ=ଳ XAF0029819

�ୀ /67304 28 48 309ଶରୁଭି ନାୟକ !ା ତାରିଣୀ ପ(ସାଦ ମ=ଳ XAF1061498

�ୀ /68305 77 48 310େପ(ମଲତା ବି!ାଳ !ା ନରସିZ ବି!ାଳ OR/13/088/032331

ପ ୁ /68306 41 48 311ବ( ଜମହନ ବି1ାଳ ପି ନରସିଂହ ବି1ାଳ OR/13/088/032715

ପ ୁ /68307 39 48 312ଲଳିତେମାହନ ବି1ାଳ ପି ନରସିZ ବି1ାଳ MGH1312255

ପ ୁ /68308 25 48 313ଅବିନାଶ ପାତ( ପି ପ(ତାପ ଚ0(  ପାତ( XAF0665869

�ୀ /68309 36 48 314ସଲୁତା ପ(ଧାନ !ା ଲଲିତ େମାହନ ପ(ଧାନ XAF1061357

�ୀ /69310 85 48 315ପରେମ1ରୀ ବି1ାଳ !ା ମାଧରୁୀଚ0(  ବି1ାଳ OR/13/088/032336

ପ ୁ /69311 58 48 316ପ"ୂ� ପ(ସାଦ ବି1ାଳ ପି ମାଧରୁୀଚ0(  ବି1ାଳ OR/13/088/032337

ପ ୁ /69312 46 48 317ପ(ତୀପକମୁାର ବି1ାଳ ପି ମାଧରୁୀ ଚ0(  ବି1ାଳ OR/13/088/032339

ପ ୁ /69313 42 48 318ନୀଳା0( ୀ ନାଥ ବି1ାଳ ପି ନରସିଂହ ବି1ାଳ MGH1312297

�ୀ /69314 24 48 319ଅ��ନା ବି1ାଳ ପି ପ"ୂ� ପ(ସାଦ ବି1ାଳ XAF0780932

�ୀ /69315 21 48 320ଶିବାନୀ ବି1ାଳ ପି ପ"ୁ� ପ(ସାଦ ବି1ାଳ XAF0991075

�ୀ /69316 33 48 321ମମତା ନାୟକ !ା ନୀଳାଦ( ୀନାଥ ବି1ାଳ XAF1111442

�ୀ /69317 47 48 322ଭାଗବତୀ ସାହୁ !ା ପ"ୂ�ପ(ସାଦ ବି1ାଳ MGH1419571

ପ ୁ /70318 57 48 323ସେୁବାଧ କମୁାର ବି!ାଳ ପି ସଦାସିବ ବି!ାଳ XAF0560680

ପ ୁ /70319 49 48 324ରମାକା4 ବି1ାଳ ପି ସଦାଶିବ ବି1ାଳ OR/13/088/032689

ପ ୁ /70320 47 48 325ଉମାକା4 ବି1ାଳ ପି ସଦାଶିବ ବି1ାଳ MGH1313527

ପ ୁ /70321 24 48 326ସି>ାଥ� ବିgୱାଳ ପି ସେୁବାଧ ବି1ାଳ XAF0803676

ପ ୁ /70322 22 48 327ସ�ିତ କମୁାର ବିgଵାଲ ପି ସବୁଧ କମୁର ବିgଵାଲ XAF0855072

�ୀ /70323 81 48 328ଶଭୁଲJ�ୀ ବି1ାଳ (ବି) !ା ସଦାସିବ ବି1ାଳ OR/13/088/032688

�ୀ /70324 50 48 329ବବିତା ନାୟକ !ା ସେୁବାଧ କମୁାର ବି1ାଳ MGH2397032

�ୀ /70325 35 48 330ବ( େଜ1ରୀ ନାୟକ !ା ଉମାକା4 ବି1ାଳ XAF1061902

�ୀ /70326 34 48 331ରସ�ୀତା କମୁାରୀ ପ(ଧାନ !ା ରମାକା4 ବି1ାଳ XAF0855007

ପ ୁ /71327 58 48 332ଅଭିମନ ୁସାହୁ ପି ସିମା ସାହୁ XAF0029827

�ୀ /71328 50 48 333ମନାସ କମୁାରୀ ସାହୁ !ା ଅଭିମନ ୁସାହୁ OR/13/088/032733

ପ ୁ /71329 30 48 334ଅଜିତ ସାହୁ ପି ଅଭିମନ ୁସାହୁ XAF0277822

ପ ୁ /71330 26 48 335ଚ0ନ ସାହୁ ପି ଅଭି ସାହୁ XAF0746099

�ୀ /71331 23 48 336ପ(ାଚୀ ସରାବୁ !ା ଅଜିତ ସାହୁ XAF0875625

ପ ୁ /72332 56 48 337ଦୁଗ8ପ(ସାଦ ନାୟକ ପି କୃCଚ0(  ନାୟକ XAF0442988

�ୀ /72333 45 48 338ର<ିତା ନାୟକ ପି ଶିବ ନାୟକ XAF0665778

�ୀ /72334 45 48 339ନମିତା ନାୟକ ପି ଶିବ ନାୟକ XAF0665760

�ୀ /72335 43 48 340ସାବିତ(ି  ନାୟକ - ଦୁଗ8 ପ(ସାଦ ନାୟକ XAF1048537

�ୀ /72336 42 48 341କିେଶାରୀ ନାୟକ !ା ଦୁଗ8 ନାୟକ OR/13/088/032756

ପ ୁ /72337 40 48 342ଉେମଶ ନାୟକ ପି ଶିବ ନାୟକ MGH1313014

�ୀ /73338 43 48 343ବିେନାଦିନି ନାୟକ ପି ନବୀନ ନାୟକ XAF1190966

�ୀ /74339 56 48 344ପ(ସାଦ !ାଇଁ !ା ରାଧାନାଥ !ାଇଁ XAF1075951

ପ ୁ /74340 52 48 345ପ(ଦିପ !ାଇଁ ପି ରାଧାନାଥ !ାଇଁ XAF0560698

�ୀ /74341 47 48 346ବିCୁ ପ(ିୟା !ାଇଁ !ା ପ(ସାଦ !ାଇଁ OR/13/088/032753

�ୀ /74342 40 48 347ସଂଯMୁା !ାଇଁ !ା ପ(ଦୀପ !ାଇଁ XAF0560706

�ୀ /74343 22 48 348ସଚୂୀଲଗ' gୱନଁ ପି ପୃସଦ gୱନଁ XAF0854935

ପ ୁ /74344 21 48 349ପ(ିୟବ( ତ !ାଇଂ ପି ପ(ସାଦ !ାଇଁ XAF0909838

�ୀ /75345 65 48 350ବାସ4ି କମୁାରୀ ନାୟକ !ା ରାମକୃC ନାୟକ OR/13/088/032372

ପ ୁ /75346 39 48 351ତ(ିପତି ନାୟକ ପି ରାମକୃC ନାୟକ MGH1439439

�ୀ /75347 39 48 352ରୀତା ନାୟକ ପି ରାମକୃC ନାୟକ MGH1312545

�ୀ /75348 26 48 353ଝୁନୁ ନାୟକ !ା ତ(ିପତି ନାୟକ XAF0746636

ପ ୁ /75349 24 48 354ମରୂଲିଧର ନାୟକ ପି ସଶୁା4 ନାୟକ XAF0780825

ପ ୁ /75350 23 48 355ଶାମ ସ0ୁର ନାୟକ ପି ସଶୁା4 ନାୟକ XAF0780817

�ୀ /76351 60 48 356ସବିତା ସାସମଲ ପି ନବୀନକମୁାର ସାସମଲ OR/13/088/032379

�ୀ /76352 59 48 357ମ< ୁସାସମଲ !ା ମନଜକମୁାର ସାସମଲ OR/13/088/032378

ପ ୁ /76353 55 48 358ମନଜକମୁାର ସାସମଲ ପି ନବୀନ ସାସମଲ OR/13/088/032377

ପ ୁ /76354 49 48 359ସରଜ ସାସମଲ ପି ନବୀନ ସାସମଲ XAF0712232

ପ ୁ /76355 24 48 360କ( ା4ି ସାସମଲ ପି ମେନାଜ ସାସମଲ XAF0780783

�ୀ /77356 25 48 361ଲିଜା ନାହାକ !ା ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ XAF1061241

ପ ୁ /77357 80 48 362ଅନାଦି ସାହୁ ପି ଅଜୁ� ନ ସାହୁ OR/13/088/032704

�ୀ /77358 75 48 363କମଳା ସାହୁ !ା ଅନାଦି ସାହୁ OR/13/088/032705

ପ ୁ /77359 48 48 364ଦୁଗ8 ପ(ସନ'  ସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ OR/13/088/032389

ପ ୁ /77360 44 48 365ସନୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅନାଦୀ ସାହୁ MGH1454065

ପ ୁ /77361 44 48 366ସସ�ିତା ସାହୁ ପି ଅନାଦୀ ସାହୁ MGH1454172

ପ ୁ /77362 37 48 367ରଜତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅନାଦୀ ସାହୁ MGH1454289

�ୀ /77363 37 48 368ବବିତା ସାହୁ !ା ଦୁଗ8ପ(ସନ'  ସାହୁ MGH2297992

ପ ୁ /77364 36 48 369ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ MGH1454271

ପ ୁ /77365 35 48 370ପ(ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ MGH2297968

6 11/M.O.P େଯାଗତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������� ��-���� *.) 5ୱାଡ�  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-����
 ������-����
51 2 3 4 6 987

�ୀ /77366 32 48 371ବ0ୀତା ସାହୁ ପି ଅନାଦୀ ସାହୁ XAF0029843

�ୀ /78367 49 48 372ପ ୁ̀ ା<ଳି ନାୟକ !ା ପ(ଶା4 କମୁାର ସାହୁ MGH1313246

ପ ୁ /78368 59 48 373ପ(ଶା4 କମୁାର ସାହୁ ପି ପରମାନ0 ସାହୁ XAF0746669

ପ ୁ /78369 24 48 374ପ(ବିଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ(ଶା4 କମୁାର ସାହୁ XAF0745836

ପ ୁ /78370 23 48 375ସଭୁj ସାହୁ ପି ପ(ଶା4 କମୁାର ସାହୁ XAF0780916

�ୀ /80371 55 48 376ସଂଯMୁା ପ(ଧାନୀ !ା ଲJ�ିକା4 ପ(ଧାନୀ OR/13/088/032399

�ୀ /80372 55 48 377କkଲତା ସାହୁ !ା ହରିf0(  ସାହୁ OR/13/088/032398

�ୀ /80373 36 48 378ପ(ଭାତୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ହରିf0(  ସାହୁ XAF0029900

�ୀ /80374 34 48 379ସପୁ(ିତୀ ସାହୁ ପି ହରିf0(  ସାହୁ XAF0029892

ପ ୁ /80375 30 48 380ବିCୁ ପ(ସାଦ ସାହୁ ପି ହରିf0(  ସାହୁ XAF0277830

�ୀ /82376 55 48 381ସେୁରଖା ନାୟକ ପି େବୖଦନାଥ ନାୟକ OR/13/088/032411

ପ ୁ /84377 49 48 382ମନଜକମୁାର ସାଶମଲ ପି କିେଶାର ସାଶମଲ OR/13/088/032416

�ୀ /85378 35 48 383ଅ<ଳି ଭୂୟl !ା ସନତ କମୁାର ଭୂୟl XAF0029934

�ୀ /85379 48 48 384ମୀନା ନାୟକ - ପ(ଶା4 କମୁାର ସାସମଲ XAF1111459

ପ ୁ /85380 28 48 385ମେନାଜ ନାୟକ - ପ(ଶା4 କମୁାର ସାସମଲ XAF1103142

�ୀ /85381 33 48 386କମୁାରୀ ପ(ଧାନୀ !ା ପ(ଶା4 କମୁାର ଶାସମଲ XAF0029942

�ୀ /85382 22 48 387ସଜୁ4ୀ ରାଉଳ !ା ପ(ସନ'  କମୁାର ସାସମଲ XAF1048610

ପ ୁ /85383 44 48 388ପ(ଶା4 କମୁାର ଶାସମଲ ପି ପ"ୂ�ଚ0(  ଶାସମଲ OR/13/088/032745

ପ ୁ /85384 42 48 389ପ(ସନ'  କମୁାର ସାସମଲ ପି ପ"ୁ� ଚ0(  ସାସମଲ MGH1312743

�ୀ /85385 60 48 390ନମ�ଦା ସାଶମଲ !ା ପ"ୁ�ଚଂଦ(  ସାଶମଲ OR/13/088/032418

ପ ୁ /85386 47 48 391ସସୁା4ା କମୁାର ସାସମଲ ପି ପ"ୁ�ଚଂଦ(  ସାଶମଲ XAF1190685

�ୀ /86387 56 48 392ମିନତୀ ବି1ାଳ !ା ବିଜୟ କମୁାର ପ(ଧାନୀ MGH1428341

ପ ୁ /86388 60 48 394ବିଜୟ କମୁାର ପ(ଧାନୀ ପି ରାଧାମାଧବ ପ(ଧାନୀ MGH1428358

ପ ୁ /86389 55 48 395ବସ4 କମୁାର ପ(ଧାନୀ ପି ରାଧାମାଧବ ପ(ଧାନୀ XAF0949396

ପ ୁ /86390 34 48 396ଅଜିତ କମୁାର ପ(ଧାନୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ(ଧାନୀ MGH1428333

ପ ୁ /86391 27 48 397ଅମିତ କମୁାର ପ(ଧାନୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ(ଧାନୀ XAF0442962

�ୀ /86392 24 48 398ପ(ିୟ9ା ପ(ଧାନୀ ପି ବସ4 କମୁାର ପ(ଧାନୀ XAF0939488

�ୀ /86393 42 48 399ମମିତା ସାସମଲ !ା ବସ4 କମୁାର ପ(ଧାନୀ XAF0942243

�ୀ /87394 42 48 400ତପ!ିନୀ ପ(ଧାନୀ !ା ସ<ୟ କମୁାର ପ(ଧାନୀ MGH1311919

ପ ୁ /87395 41 48 401ସ<ୟ କମୁାର ପ(ଧାନୀ ପି ଆପନ' ା ପ(ଧାନୀ OR/13/088/032429

�ୀ /87396 82 48 402ପ(ତିମା ପ(ଧାନୀ(ବି) !ା ଆପନ' ା ପ(ଧାନୀ OR/13/088/032428

�ୀ /88397 50 48 403ବୃ0ାବତୀ ନାୟକ !ା ସୀମାaଳ ନାୟକ XAF0712281

ପ ୁ /89398 57 48 404ଅେଶାକକମୁାର ମଲିକ ପି ଧୃବଚରଣ ମଲିକ MGH2397081

�ୀ /89399 52 48 405ନିନିମା ମଲିକ !ା ଅେଶାକକମୁାର ମଲିକ OR/13/088/022525

ପ ୁ /89400 22 48 406!ରାଜ ମଲ[ ିକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମଲ[ ିକ XAF0854943

�ୀ /89401 57 48 407ପଦ� ଶ(ୀ ପିେଲଇ !ା କାହ' ୁଚଗଣ ନାୟକ MGH1428275

�ୀ /90402 58 48 408େପ(ାେମାଡୀନୀ ବିgଵାଲ !ା ସେୁରଶ ଚ0(  ମଲ[ ିକ XAF1190917

ପ ୁ /90403 54 48 409ସେୁରଶ ଚ0(  ମଲିକ ପି କିେଶାରଚ0(  ମଲିକ OR/13/088/032445

ପ ୁ /90404 34 48 410ନିହାର ମଲ[ ିକ ପି ସେୁରଶ ମଲ[ ିକ MGH2397164

ପ ୁ /90405 32 48 411ସାଗର ମଲ[ ିକ ପି ସେୁରଶ ମଲ[ ିକ MGH1428283

�ୀ /90406 28 48 412ପଜୂା ନାୟକ !ା ସାଗର ମଲ[ ିକ XAF0912683

ପ ୁ /91407 58 48 413ପ(ଶା4 କମୁାର ବି1ାଳ ପି ତ(ିେଲାଚନ ବି1ାଳ XAF1075936

�ୀ /91408 50 48 414ଗିତା<ଳୀ ବି1ାଳ !ା ସଶୁା4 କମୁାର ବି1ାଳ MGH1312248

�ୀ /91409 47 48 415ସକୁା4ି ବି1ାଳ !ା ପ(ଶା4 କମୁାର ବି1ାଳ MGH1312073

�ୀ /91410 19 48 416ସାଗରିକା ବି1ାଳ ପି ପ(ଶା4 କମୁାର ବି1ାଳ XAF1083948

�ୀ /92411 76 48 417ତ(ିପରୁା ନାୟକ !ା ଅଯ ୁ� ନ ନାୟକ OR/13/088/032452

ପ ୁ /92412 23 48 418ନିଖିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିେର0(  ନାୟକ XAF0991570

ପ ୁ /93413 56 48 419ନୀଳମଣି େବେହରା ପି ଅଭିମନ ୁେବେହରା XAF1199140

�ୀ /93414 70 48 420ସଭୁାସିନି ମଲିକ !ା ରାଧାେମାହନ ମଲିକ OR/13/088/032441

�ୀ /95415 56 48 421ପ(ମିଳା ମ=ଳ !ା େକଦାରନାଥ ସାହୁ OR/13/088/032462

ପ ୁ /95416 85 48 422ବୃ0ାବନ ସାହୁ ପି ଅଯ ୁ� ନ ସାହୁ OR/13/088/032457

ପ ୁ /95417 74 48 424ନରସିଂହ ସାହୁ ପି ଅଜୁ� ନ ସାହୁ XAF0300954

ପ ୁ /95418 56 48 425େକଦାରନାଥ ସାହୁ ପି ବୃ0ାବନ ସାହୁ OR/13/088/032461

ପ ୁ /95419 54 48 426ସ<ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ0ାବନ ସାହୁ OR/13/088/032463

ପ ୁ /95420 41 48 427ଅମେରଶ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ XAF0171884

ପ ୁ /95421 40 48 428ସମେରଶ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ XAF0171892

ପ ୁ /95422 38 48 429ଅନୀଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ(ୀ ନରସିଂହ ସାହୁ XAF0171900

ପ ୁ /95423 37 48 430କନୁାଲ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ MGH1454263

�ୀ /95424 28 48 431ରୀନା ସାହୁ ପି େକଦାରନାଥ ସାହୁ XAF0341610

�ୀ /95425 25 48 432ସବିତା ସାହୁ ପି େକଦାର ନାଥ ସାହୁ XAF0745802

�ୀ /95426 22 48 433ପ(ିଯଂକ ସାହୁ ପି ସଂଜଯ କମୁାର ସାହୁ XAF0854950

�ୀ /95427 41 48 434ସZିତା ସାସମଲ !ା ସ<ୟ କମୁାର ସାହୁ MGH1419563

ପ ୁ /96428 43 48 435ସଶୁା4 କମୁାର ବି1ାଳ ପି ତ(ୀେଲାଚନ ବି1ାଳ OR/13/088/032450
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�ୀ /96429 25 48 436ଡଲି ବି1ାଳ ପି ସଶୁା4 କମୁାର ବି1ାଳ XAF0745810

ପ ୁ /96430 22 48 437ଶ(ିକା4 ବି1ାଳ ପି ସଶୁାଂତ କମୁାର ବି1ାଳ XAF0856997

�ୀ /96431 60 48 438ସାଧବାଣି ସାହୁ !ା ବଳରାମ ସାହୁ OR/13/088/032465

�ୀ /98432 70 48 439ବିCୁପ(ିୟା ଖmିୁଆ !ା ନବିନଚ0(  ଖmିୁଆ OR/13/088/032469

�ୀ /98433 55 48 440ନିମ�ଳା ଖmିୁଆ ପି ନବିନଚ0(  ଖmିୁଆ OR/13/088/032470

�ୀ /98434 51 48 441ସଂଯMୁା ଖmିୁଆ ପି ନବିନଚ0(  ଖmିୁଆ OR/13/088/032471

ପ ୁ /98435 20 48 442ତାରିଣୀ ଖmିୁଆ ମା କବିତା ସାହୁ XAF1048552

ପ ୁ /98436 25 48 443ବିେବକାନ0 ନାହାକ ପି ପଣୂ� ଚ0(  ନାହାକ XAF0665836

�ୀ /98437 49 48 444କବିତା ସାହୁ !ା ତ(ିପତି ଖmିୁଆ MGH2397040

ପ ୁ /99438 65 48 445ଭିମେସନ ଖmିୁଆ ପି ସଦାଶିବ ଖmିୁଆ OR/13/088/032478

�ୀ /99439 57 48 446ଗାେZ1ରୀ ଖmିୁଆ !ା ଭିମେସନ ଖmିୁଆ OR/13/088/032479

ପ ୁ /99440 36 48 447ରାେକଶ କମୁାର ଖmିୁଆ ପି ଭୀମେସନ ଖmିୁଆ XAF0300962

�ୀ /99441 29 48 448େସାନିକା ସରକାର !ା ରାେକଶ କମୁାର କmିୁଆ XAF1111467

�ୀ /100442 50 48 450ପ ୁ̀ ଲତା ଖmିୁଆ !ା ସଦାଶିବ ଖmିୁଆ OR/13/088/032476

�ୀ /100443 40 48 451ନିଆଳି ଲତା ଖmିୁଆ ପି ସଦାଶିବ ଖmିୁଆ OR/13/088/032477

ପ ୁ /101444 64 48 452ପଦ� ନ ମ=ଳ ପି ଶ(ୀରZ ମ=ଳ MGH2297927

�ୀ /101445 55 48 453ସଯୂ�ମଣି ମ=ଳ !ା ପଦ� ନ ମ=ଳ MGH2297935

ପ ୁ /101446 34 48 454ଅଜୟ କମୁାର ମ=ଳ ପି ପଦ� ନ ମ=ଳ XAF0226324

ପ ୁ /101447 33 48 455ଅJୟ କମୁାର ମ=ଳ ପି ପଦ� ନ ମ=ଳ XAF0030007

�ୀ /101448 30 48 456ଆରତୀ ମ=ଳ ପି ପଦ� ନ ମ=ଳ XAF0226332

�ୀ /102449 61 48 457ଏ.ପଦ� ିନୀ !ା ଏj. ଶା�ଶିବା MGH1312289

�ୀ /102450 38 48 458ମିଶାଲା ଅଚ�ନା ପି ଏj. ଶା�ଶିବା MGH1312263

�ୀ /102451 40 48 459ମିସାଲା ଅରୁଣା ପି ଏj. ଶା�ଶିବା MGH1312271

ପ ୁ /102452 70 48 460ଏj .ଶା�ାଶିବା ପି ଏj.ଆnାନା . MGH1311596

ପ ୁ /104453 60 48 461ଡ�ରୁଧର ଦୁଆରୀ ପି ସନିଆ ଦୁଆରୀ OR/13/088/032498

�ୀ /104454 82 48 462ବୁେଦଇ ଦୁଆରୀ(ବି) !ା ସନିଆ ଦୁଆରୀ OR/13/088/032497

ପ ୁ /105455 41 48 463ହରିf0(  ଦୁଆରୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦୁଆରୀ OR/13/088/032503

�ୀ /105456 36 48 464ସବିତା ଦୁଆରୀ !ା ହରିf0(  ଦୁଆରୀ MGH2298024

ପ ୁ /106457 43 48 465ଜଗନ' ାଥ ଦୁଆରୀ ପି ସନାସୀ ଦୁଆରୀ OR/13/088/032504

�ୀ /106458 39 48 466ଲଳିତା ଦୁଆରୀ !ା ଜଗନ' ାଥ ଦୁଆରୀ OR/13/088/032505

�ୀ /106459 28 48 467େଗୗରୀ ଦୁଆରୀ ପି ଜଗନ' ଥ ଦୁଆରୀ XAF0443200

�ୀ /108460 55 48 468ପାବ� ତୀ ଦୁଆରୀ !ା ଏ ସିମାaଳ ଦୁଆରୀ OR/13/088/032508

�ୀ /109461 47 48 469ରିତାରାଣି ମାଝି !ା ରୁପଧର ମାଝି OR/13/088/032512

ପ ୁ /109462 42 48 470ପଶ ୁ�ରାମ ମାଝୀ ପି ଫଗଣୁ ମାଝୀ MGH1312594

�ୀ /109463 28 48 471ମାମା ମାଝୀ ପି ରୂପଧର ମାଝୀ XAF0443085

ପ ୁ /109464 24 48 472ଆକାସ ମାଝୀ ପି ରୂପଧର ମାଝୀ XAF0746008

ପ ୁ /110465 35 48 473ଟୁନା ମାଝୀ ପି ଶିବ ମାଝୀ XAF0301002

ପ ୁ /110466 30 48 474ପ(ଶା4 ମାଝୀ ପି ଶିବ ମାଝୀ XAF0300996

�ୀ /112467 45 48 476ନିେତଇ ଦୁଆରୀ !ା ଭୀମ ଦୁଆରୀ XAF0665786

ପ ୁ /112468 42 48 477ଭିମ ଦୁଆରୀ ପି ଭରତ ଦୁଆରୀ OR/13/088/032522

�ୀ /113469 52 48 478ଏସ ପ(ଭାବତୀ !ା ଏସ ଆପାଲାଚାରୀ XAF1190636

ପ ୁ /114470 36 48 479ଏସ ବାଲାଜୀ ଆଚାରୀ ପି ଏସ ଆପଲା ଆଚାରୀ XAF0030031

ପ ୁ /114471 34 48 480ଏସ ରାେଜସ ଆଚାରୀ ପି ଏସ ଆପଲା ଆଚାରୀ XAF0030049

ପ ୁ /114472 64 48 481ଏg ଆପଲା ଆଚାରୀ ପି ପାବ� ତୀସମ ଆଚାରୀ OR/13/088/032525

�ୀ /114473 31 48 482ସିମାଦ( ୀ ସଶୁୀଲା !ା ସୀମାଦ( ୀ ରାେଜଶ ଆଚାରୀ XAF1061886

�ୀ /115474 26 48 483ନିରୁପମା ନାୟକ !ା ସନିୁଲ କମୁାର ପଜୂାରୀ XAF0746610

ପ ୁ /115475 59 48 484ମଧସୁଦୁନ ପଜୁାରୀ ପି ତୁଳାରାମ ପଜୁାରୀ XAF0171918

�ୀ /115476 45 48 485ଗୀତାରାଣୀ ପଜୁାରୀ !ା ମଧସୁଦୁନ ପଜୁାରୀ XAF0030056

ପ ୁ /115477 41 48 486ସନୂୀଲ ପଜୁାରୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ପଜୁାରୀ MGH1313113

ପ ୁ /115478 40 48 487ଗdୁ ପଜୁାରୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ପଜୁାରୀ MGH1312602

ପ ୁ /115479 25 48 488ନିକ<ୁ କିେଶାର ପଜୂାରୀ ପି ମଧ ୁପଜୂାରୀ XAF0746628

�ୀ /115480 24 48 489ଦିdିମୟୀ ପଜୂାରୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ପଜୂାରୀ XAF0780874

�ୀ /115481 22 48 490ତ(ୁ dିମୟ ିପଜୁାରି ପି ମଧସୁଦୁନ ପଜୁରି XAF0857003

�ୀ /115482 65 48 491ବସ4 ପଜୁାରୀ(ବି) !ା ମଧସୂଦୁନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/032533

�ୀ /115483 60 48 492ପଦ� ା ପଜୁାରୀ(ବି) !ା ଅଯ ୁ� ନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/032530

�ୀ /115484 43 48 493ସକୁା4ି ସାଶମଲ ପି ଦିବାକର ସାଶମଲ MGH2397156

ପ ୁ /116485 59 48 494ଲJ�ୀକା4 େଜନା ମା ପ(ତିମା େଜନା XAF0030064

�ୀ /116486 43 48 495ସଂଯMୁା େଜନା !ା ଲJ�ୀନାରାୟଣ େଜନା XAF0030072

ପ ୁ /117487 40 48 496ପଶ ୁ�ରାମ ପଜୁାରୀ ପି ଅଯ ୁ� ନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/032532

�ୀ /117488 38 48 497କନକ ପଜୂାରୀ !ା ପଶ ୁ�ରାମ ପଜୂାରୀ MGH2298040

�ୀ /118489 42 48 498ପି.ଶାମଳା !ା ପି.ମେହ1ର XAF0712273

ପ ୁ /118490 19 48 499ପି ସା4ି ପ(ିୟ9ା  ପି ପି ମେହ1ର XAF1084086

ପ ୁ /118491 52 48 500ପି ମେହ1ର . ପି ପି ଲିZରାଜୁ . OR/13/088/032536
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ପ ୁ /118492 46 48 501ପି ଶ(ୀନୁ . ପି ପି ଲିZରାଜୁ . OR/13/088/032762

�ୀ /118493 62 48 502ପି ଆnାଯି ପି ଲିZରାଜୁ OR/13/088/032535

ପ ୁ /118494 72 48 503ପି ଲିZରାଯ ୁ ପି େଭ9ଟରତ' ମ ଲିZରାଯ ୁ OR/13/088/032534

�ୀ /118495 38 48 504ପି ଗାୟତ(ୀ ରାଓ !ା ପି ଶ(ୀନିବାସ ରାଓ XAF0443143

ପ ୁ /119496 85 48 505ପି ଫାକିରୁ . ପି େଭ9ଟରତ' ମ . OR/13/088/032538

�ୀ /119497 80 48 506ପି ଉମାବତି . !ା ପି ଫାକିରୁ . OR/13/088/032539

�ୀ /119498 48 48 507ପି.ଅନୁରାଧା . !ା ପି.େଗାବି0 ରାଜୁ MGH1419597

ପ ୁ /119499 23 48 508େପାଲାକିଜଗତ କମୁାର ପି ପି.େଭେ9େଟoୱର ରାଓ XAF0779587

ପ ୁ /119500 50 48 509ପି େଗାବି0 ରାଜୁ ପି ପି ଫାକିରୁ OR/13/088/032541

ପ ୁ /119501 56 48 510ପି. େଭେ9ଟ!ର ରାଓ ପି ପି. ଫକୀର MGH1313097

ପ ୁ /119502 20 48 511େପାଲାକି ସାଇଚରଣ ପି େପାଲାକି େଗାବି0 ରାଜୁ XAF1103183

ପ ୁ /119503 48 48 512ପି ଶ(ୀନିବାସଲୁ ପି ପି ଫାକିରୁ OR/13/088/032542

�ୀ /119504 38 48 513ବି. ଶ(ୀଲତା !ା ପି. ଶ(ୀ ନିବାସଲୁୁ XAF0745737

�ୀ /119505 50 48 514ପି ସଜୁାତା !ା ପି. େଭେ9p!ର ରାଓ MGH1431352

ପ ୁ /120506 51 48 515େହମ4 କମୁାର !ାଇଁ ପି େଗାବି0 !ାଇଁ XAF0712240

ପ ୁ /120507 46 48 516ନେର0(କମୁାର !ାଇଁ ପି େଗାବି0 !ାଇଁ OR/13/088/032360

�ୀ /120508 42 48 517ସ6ାରାଣୀ !ାଇଁ !ା େହମ4 କମୁାର !ାଇଁ XAF0030106

�ୀ /120509 41 48 518କcାନ ମ<ରୀ !ାଇଁ !ା ନେର0(  କମୁାର !ାଇଁ XAF0030098

ପ ୁ /120510 20 48 519!ାqିକ !ାଇଁ ମା cାନମ<ରୀ !ାଇଁ XAF1085067

ପ ୁ /121511 60 48 520ବିଶିେକଶନ େହାତା ପି ସଦାଶିବ େହାତା OR/13/088/032545

�ୀ /121512 55 48 521େବଜୖୟ4ିମାଳା େହାତା !ା ବିଶିେକଶନ େହାତା OR/13/088/032546

ପ ୁ /121513 32 48 522ତାପସ େହାତା ପି ବିଶିେକଶବ େହାତା XAF0301010

ପ ୁ /121514 29 48 523ମାନସ େହାତା ପି ବିଶିେକଶନ େହାତା XAF0746685

ପ ୁ /122515 58 48 524ଶଶିଭୁଷଣ ସରାବୁ ପି ପଦ� ନାଭ ସରାବୁ OR/13/088/032551

�ୀ /122516 53 48 525ସେୁନାତି ସରାବୁ !ା ଶଶିଭୁଷଣ ସରାବୁ OR/13/088/032552

ପ ୁ /122517 37 48 526ତ(ିନାଥ ସରାବୁ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ସରାବୁ XAF0030122

�ୀ /122518 29 48 527ଭାରତୀ ସରାବୁ ପି ଶଶିଭୂଷଣ ସରାବୁ XAF0443127

ପ ୁ /123519 52 48 528ସତନାରାୟଣ ସରାବୁ ପି ପଦ� ନାଭ ସରାବୁ OR/13/088/032553

ପ ୁ /123520 24 48 529ଶିବ ସରାବୁ ପି ସତନାରାୟଣ ସରାବୁ XAF0746057

ପ ୁ /123521 22 48 530ଅଜଯ ସରାବୁ ପି ସrଯନରଯଣ ସରାବୁ XAF0854968

�ୀ /124522 44 48 532ପsୁ ସରାବୁ !ା ସତନାରାୟଣ ସରାବୁ OR/13/088/032554

ପ ୁ /125523 66 48 533ଡ�ରୁୁଧର ସରାବୁ ପି ଗେଣ1ର ସରାବୁ OR/13/088/032560

�ୀ /125524 57 48 534ମାଧରୁୀଲତା ସରାବୁ !ା ଡ�ରୁୁଧର ସରାବୁ OR/13/088/032561

ପ ୁ /125525 38 48 535ରାଧାକୃC ସରାବୁ ପି ଡ�ରୁ ସରାବୁ XAF0587626

�ୀ /125526 33 48 536େଜାତି ସରାବୁ !ା ରାଧାକୃC ସରାବୁ XAF0587675

ପ ୁ /125527 32 48 537ସରୁଜ ପ(ସାଦ ସରାବୁ ପି ଡ�ରୁୁଧର ସରାବୁ XAF0549196

ପ ୁ /125528 29 48 538ଶରତ କମୁାର ସରାବୁ ପି ଡ�ରୁଧର ସରାବୁ XAF0341677

�ୀ /125529 74 48 539ଜାନକୀ ବାଇ େସାନୀ !ା ସtରାମ େସାନୀ XAF0549204

�ୀ /126530 46 48 540ମୀନା କମୁାରି ସରାବୁ ପି େଗାବ>� ନ ସରାବୁ XAF0341701

ପ ୁ /126531 44 48 541ସେୁର0(  ସରାବୁ ପି େଗାବ>� ନ ସରାବୁ MGH1312727

�ୀ /126532 43 48 542ରୀନା ସରାବୁ ପି େଗାବ>� ନ ସରାବୁ MGH1311604

�ୀ /126533 30 48 543ସମିୁତ(ା ସରାବୁ !ା ସେୁର0(  ସରାବୁ XAF0587683

ପ ୁ /127534 43 48 544ସେ4ାଷ ସାସମଲ ପି ଦିବାକର ସାସମଲ MGH1311612

�ୀ /127535 63 48 545ସାଇବାଣି ସାଶମଲ !ା ଦିବାକର ସାଶମଲ XAF1110949

ପ ୁ /128536 60 48 546ଧୃବଚରଣ ସାହୁ ପି େକାଦ= ସାହୁ XAF1075944

�ୀ /128537 55 48 547ଭଗବତୀ ସାହୁ !ା ଧୃବଚରଣ ସାହୁ XAF1075753

ପ ୁ /128538 42 48 548କୃC ସାହୁ ପି ଧୃବଚରଣ ସାହୁ MGH1428309

ପ ୁ /128539 35 48 549େଗୗରାZ ସାହୁ ପି ଧୃବଚରଣ ସାହୁ MGH2396992

ପ ୁ /128540 34 48 550େଗାପାଳ କୃC ସାହୁ ପି ଧୃବ ଚରଣ ସାହୁ MGH1428234

�ୀ /128541 31 48 551ଟୁନି ସାହୁ !ା କ(ୁ ସ' ସାହୁ XAF0854976

�ୀ /128542 29 48 552ସZୀତା ସାହୁ !ା େଗୗରାZ ସାହୁ XAF0745745

�ୀ /129543 54 48 553ପ(ଫୁଲ ଦେଳଇ !ା କାFDକ ଦେଳଇ OR/13/088/032571

ପ ୁ /130544 78 48 554େଗୗରହରୀ ଦାସ ପି ଅନ4 ଦାସ OR/13/088/032577

�ୀ /130545 68 48 555େସ'ହଲତା ଦାସ !ା େଗୗରହରି ଦାସ OR/13/088/032578

ପ ୁ /130546 44 48 556ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି େଗୗରହରି ଦାସ OR/13/088/032663

�ୀ /130547 39 48 557!ାଗତୀକା ଦାସ ପି େଗୗରହରୀ ଦାସ XAF0712257

�ୀ /130548 41 48 558ସସ�ିତା ତ(ିପାଠୀ !ା ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ XAF0746065

ପ ୁ /131549 64 48 559ବିଜୟଚ0(  କବି ପି ଦେମାଦର କବି MGH1439462

�ୀ /131550 46 48 560ବାସ4ି କମୁାରୀ କବି !ା ବିଜୟ ଚ0(  କବି MGH1311620

ପ ୁ /132551 55 48 561ଲJ�ୀକା4 ପ(ଧାନୀ ପି କୃତିବାସ ପ(ଧାନୀ OR/13/088/032583

�ୀ /132552 78 48 562ଶକ4ୁଳା ପ(ଧାନୀ(ବି) !ା କୃତିବାସ ପ(ଧାନୀ OR/13/088/032582

�ୀ /133553 70 48 563ସବୁାସିନୀ େହାତା !ା ସତବାଦି େହାତା OR/13/088/032587

ପ ୁ /133554 51 48 564ରାେଜ0(  କମୁାର େହାତା ପି ସତବାଦି େହାତା OR/13/088/032588

9 11/M.O.P େଯାଗତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /133555 50 48 565ସନୁୀତା କମୁାରୀ େହାତା !ା ରାେଜ0(  କମୁାର େହାତା MGH1312099

ପ ୁ /133556 42 48 566ଜିେତ0(  କମୁାର େହାତା ପି ସତବାଦୀ େହାତା OR/13/088/032589

ପ ୁ /133557 23 48 567କିଶାନ େହାତା ପି ରାେଜ0(  କମୁାର େହାତା XAF0780858

�ୀ /134558 33 48 568ରାଜଲJ�ୀ ଦାସ !ା ସେ4ାଷ କମୁାର ଖାଡZା XAF0780866

ପ ୁ /134559 48 48 569ସକୁା4 ଚ0(  ଖାଡZା ପି ଶରତ ଚ0(  ଖାଡZା XAF0746735

ପ ୁ /134560 44 48 570ସେ4ାଷ କମୁାର ଖାଡZା ପି ଶରତଚ0(  ଖାଡZା OR/13/088/032758

�ୀ /134561 42 48 571ସସ�ିତା ମହାପାତ( !ା ସକୁା4 ଚ0(  ଖାଢZା XAF0712265

ପ ୁ /135562 69 48 572ବଳକୃୀC ଖଡ଼Zା ପି ଅନ4 ଖାଡZା OR/13/088/032599

�ୀ /135563 56 48 573େସୗଦାମିନି ଖାଡZା !ା ବାଳକୃC ଖାଡZା OR/13/088/032600

�ୀ /135564 41 48 574େଜାତDମୟୀ ଖାଢZା !ା ବିଜୟ କମୁାର ଖାଢZା XAF0424655

ପ ୁ /135565 40 48 575ରବିପ(ସାଦ ଖାଡZା ପି ବାଳକୃC ଖାଡZା MGH1418789

�ୀ /135566 29 48 576ବିCୁପ(ିୟା ଖାଡZା !ା ରବି ପ(ସାଦ ଖାଡ଼Zା XAF0341669

ପ ୁ /135567 44 48 577ବିଜୟ କମୁାର ଖାଡZା ପି ବାଳକୃC ଖାଡZା XAF1075928

ପ ୁ /137568 22 48 578ଆଶୀଶ ଗଜୁ( ଲ ପି ରvକମୁାର ଗଜୁ( ଲ XAF0854984

ପ ୁ /137569 55 48 579ରାଜକମୁାର ଗଜୁୁରାଲ ପି ଅମରନାଥ ଗଜୁୁରାଲ MGH1313105

�ୀ /137570 45 48 580େସାନିଆ ଗଜୁୁରାଲ !ା ରାଜ କମୁାର ଗଜୁୁରାଲ MGH1312040

ପ ୁ /139571 58 48 581ତ(ିପତି ବାଲାଜି େହାତା ପି ନବିନ କିେଶାର େହାତା OR/13/088/032613

�ୀ /139572 53 48 582ବିମଳା େହାତା !ା ତ(ିପତି ବାଲାଜି େହାତା OR/13/088/032674

ପ ୁ /139573 34 48 583ବିକାସ େହାତା ପି ତ(ିପତି ବାଲାଜୀ େହାତା XAF0301028

ପ ୁ /140574 57 48 584ଗେଜ0(ନାଥ େହାତା ପି ଶାମସ0ୁର େହାତା OR/13/088/032625

�ୀ /140575 49 48 585!"�ପ(ଭା େହାତା !ା ଗେଜ0(  ନାଥ େହାତା MGH1313162

�ୀ /140576 29 48 586େରସ�ା େହାତା ପି ଗେଜ0(  ନାଥ େହାତା XAF0277863

�ୀ /140577 24 48 587ପ(ିୟ9ା େହାତା ପି ଗେଜ0(  େହାତା XAF0780957

�ୀ /141578 64 48 588େ1ତ ମ<ରୀ େବେହରା !ା ଗଦାଧର ଦେଳଇ MGH1311901

ପ ୁ /141579 27 48 589ସନିୁଲ କମୁାର େବହୁରା ପି ସେୁର0(  କମୁାର େବହୁରା XAF0443077

ପ ୁ /141580 44 48 590େହମ4 କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଗଦାଧର ଦଳାଇ OR/13/088/016830

ପ ୁ /141581 40 48 591ଶରତ କମୁାର ଦଳାଇ ଦଳାଇ ପି ଗଦାଧର ଦଳାଇ ଦଳାଇ MGH1313139

ପ ୁ /142582 38 48 592ସଜିୁr କମୁାର ସରକାର ପି ଜିେତ0(  ସରକାର XAF0226357

�ୀ /142583 33 48 593ପନୁj ସିଉଳି !ା ସଜିୁତ କମୁାର ସରକାର XAF1083930

�ୀ /142584 31 48 594ବାଣୀଶ(ୀ େସୗମପ(ଭା !ା େହମ4 କମୁାର ଦେଳଇ XAF0341719

ପ ୁ /144585 46 48 595େଦବବ( ତ ସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ XAF1075803

�ୀ /145586 46 48 596ମୀନା କମୁାରୀ ନାୟକ !ା ସଶୁା4 ନାୟକ OR/13/088/032703

�ୀ /147587 41 48 597ରଶ�ିତା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ପ(େମାଦ ସାହୁ MGH1439389

ପ ୁ /148588 59 48 598ଇ0(େମାହନ ନାୟକ ପି ଶକୁ(ୁ  ନାୟକ XAF0560730

�ୀ /148589 50 48 599ସଜୁାତା ନାୟକ !ା ଇ0(େମାହନ ନାୟକ XAF0560748

ପ ୁ /148590 33 48 600ସନିୁଲ ନାୟକ ପି ଇ0(  େମାହନ ନାୟକ MGH1428325

ପ ୁ /149591 52 48 601ସ<ୟ କମୁାର ମହାପାତ( ପି ଜଗନ' ାଥ ମହାପାତ( XAF0341636

�ୀ /149592 49 48 602ଶା4ିଶ(ୀ ମହାପାତ( !ା ସ<ୟ କମୁାର ମହାପାତ( XAF0341644

ପ ୁ /153593 43 48 603ଚ0(େଶଖର ନାୟକ ପି ଚ0(େଶଖର ନାୟକ XAF1061787

�ୀ /153594 33 48 604ରଶ�ତିା ନାୟକ !ା ଚ0(େଶଖର ନାୟକ XAF1061522

�ୀ /154595 47 48 605ମାଣିକ ବିେଶାଇ - ପ"ୁ� ପଜୁାରୀ XAF1061548

ପ ୁ /154596 33 48 606ପ"ୁ� ପଜୁାରୀ - ପ"ୁ� ପଜୁାରୀ XAF1061530

ପ ୁ /155597 50 48 607ଉେପ0(  ବି1ାଳ - ଉେପ0(  ବି1ାଳ XAF1085042

�ୀ /155598 41 48 608ପାବ� ତୀ ବି1ାଳ !ା ଉେପ0(  ବି1ାଳ XAF1085034

ପ ୁ /155599 29 48 609ସ9ର ବି1ାଳ ପି ଉେପ0(  ବି1ାଳ XAF1085059

�ୀ /155600 25 48 610ସର!ତୀ ବି1ାଳ ପି ଉେପ0(  ବି1ାଳ XAF1085075

ପ ୁ /155601 23 48 611ପ9ଜ ବି1ାଳ ପି ଉେପ0(  ବି1ାଳ XAF1085091

ପ ୁ /155602 19 48 612ବିoଵପ(କାଶ ପଜୁାରୀ ମା ଗୀତାରାଣୀ ପଜୂାରୀ XAF1085083

�ୀ /125603 19 48 613ପ(ିୟ9ା ସରାବୂ ସରାବୂ ପି ଡ�ରୁୁଧର ସରାବୂ XAF1153840

�ୀ /125604 19 48 614ପ(ିୟ9ା ସରାବୂ ପି ଡ�ରୁୁଧର ସରାବୂ XAF1184175

�ୀ /77605 22 48 615କାେଜାଲ କମୁାରୀ ନହକ !ା ରଜତ କମୁାର ସାହୁ XAF1184548

�ୀ /5606 20 48 616ସିପନ nayak !ା ବିନାୟକ ମ=ଳ XAF1185701

�ୀ /28607 28 48 617ପsୁା<ଳୀ ବିେସାଈ !ା ସି>ାଥ�  ପେତ( ା XAF1185719

�ୀ /15608 23 48 618ମନିନୀ ଡାକଆୁ !ା Asish Behera XAF1185727

�ୀ /109609 19 48 619ପ(ିୟ9ା majhi ମା ରୀଟା ରାଣୀ ମାଝୀ XAF1185735

ପ ୁ /92610 48 48 620େପ(ମ ପ(କାଶ ନାୟକ ମା ତ(ିପରୁା ନାୟକ XAF1198589

10 11/M.O.P େଯାଗତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������� ��-���� *.) 5ୱାଡ�  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-����
 ������-����
51 2 3 4 6 987

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ8ଚନ ପାଇଁ ଉ�ି� | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ'  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବ8ଚନ କମିଶନ9 �ାରା 
ପ(କାଶନ କରାଯାଏ | ପ(େତକ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ8ଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ9 ନାମ ଅଛି କି ନାହ� ତନଖି କର4ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.5 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 େଯାଗତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


