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ପ ୁ /11 63 55 606େକ.ଗରୁୁନାଥ� ରାଓ ପି େକ.ସରିୁନାରାୟଣା MGH1312982

"ୀ /12 51 55 607ବି ଭାରତୀ ଲ&'ୀ . (ା ବି.େଭେକ)ରାଜୁ . XAF0301838

"ୀ /13 48 55 608େକ.ମାେଲ,ର . (ା େକ ଗରୁୁନାଥ� . OR/13/088/036645

ପ ୁ /14 42 55 610ସଧୁୀର କମୁାର ମିଶ/ ପି ସେୁରଶ ଚ1/  ମିଶ/ MGH1311729

ପ ୁ /15 34 55 611େକ. ବାଦର ରାଓ ପି େକ ଗରୁୁନାଥ� ରାଓ XAF0037663

ପ ୁ /26 79 55 612ମିର ମହମଦ ହୁେସନ . ପି ମିର ଅଲି ଆକବର . OR/13/088/036007

"ୀ /27 72 55 613ପଦ' ାବତୀ େବବ56 (ା ପିତା7ର େବବ56 OR/13/088/036580

"ୀ /28 62 55 614ସବିତା େହାତା (ା ବିମେଳ1ୁ ସାମ8ରାୟ MGH1312701

ପ ୁ /29 50 55 615େଦେବ1/  ନାଥ ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ସାହୁ XAF0908897

ପ ୁ /210 63 55 616ବିମେଳ1ୁ ସାମ8ରାୟ ପି ମାକ� : ସାମ8ରାୟ MGH1312693

ପ ୁ /211 25 55 617ଅମନ ସମା8ରାୟ ପି ବିମେଲ1ୁ ସାମ8ରାୟ XAF0589945

ପ ୁ /0312 32 55 618ସତୀଶ ଗଜୁରାଳ ପି ରାେଜଶ କମୁାର ଗଜୁରାଳ XAF0590265

ପ ୁ /0313 20 55 619ବିକ/ମ ଖରା ପି ନାରାୟଣ କମୁାର ଖରା XAF1063148

ପ ୁ /314 61 55 620ଚିଦାନ1 େବେହରା ପି ବୁ<ିଆ େବେହରା OR/13/088/018913

"ୀ /315 51 55 621ଚ1/ କଳା େବେହରା (ା ଚଦାନ1 େବେହରା OR/13/088/018190

ପ ୁ /316 30 55 622ଜୟ8 କମୁାର େବେହରା ପି ଚିଦାନ1 େବେହରା XAF0447128

ପ ୁ /317 26 55 623ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଚିଦାନ1 େବେହରା XAF0589812

"ୀ /318 74 55 624କ/ ି=ା ଗଯୁରାଲ (ା ଅମପ/କାଶ ଗଯୁରାଲ OR/13/088/036232

"ୀ /319 51 55 625ନିଲମ ଗଯୁରାଲ (ା ସେୁରଶ ଗଯୁରାଲ OR/13/088/036234

"ୀ /320 29 55 626ନାନୀତା ଗଜୁରାଳ ପି ରାେଜଶ କମୁାର ଗଜୁରାଲ XAF0590224

ପ ୁ /321 27 55 627ଅ)ିତ ଗଜୁରାଳ ପି ରେମଶ ଗଜୁରାଳ XAF0589739

ପ ୁ /322 25 55 628େନତିୖକ ଗଜୁରାଲ ପି ରେମଶ ଗଜୁରାଲ XAF0646646

ପ ୁ /323 50 55 629ପ/େବଶ ଗଜୁୁରାଲ ପି ଓମ ପ/କାଶ ଗଜୁୁରାଲ OR/13/088/036238

"ୀ /324 48 55 630ନିନା ଗଯୁରୁାଲ (ା ରେମଶ ଗଯୁରୁାଲ OR/13/088/036236

ପ ୁ /325 46 55 631ନାରାୟଣ କମୁାର ଖରା ପି ଆଦିଆ ଖରା XAF0447706

"ୀ /326 41 55 632ପାବ� ତି ଖରା (ା ନାରାୟଣ କମୁାର ଖରା XAF0447714

"ୀ /327 40 55 633ସୀତା ମିଶ/ (ା ଅଜିତ କମୁାର ମିଶ/ XAF0752212

ପ ୁ /328 21 55 634ଶ/ୀତ� ସାମ8ରାୟ ପି ବିମେଳ1ୁ Odisha XAF0965251

ପ ୁ /429 31 55 635ହେରଶ ସିଂ ପି କୃ=ଚ1/  ସିଂ XAF0301846

"ୀ /430 29 55 636ରନିତା ସିG (ା ଭରତ ସିG XAF0646679

"ୀ /431 64 55 637ଲଳିତା ସିGୀ (ା କୃ=ଚ1/  ସିGୀ OR/13/088/036244

ପ ୁ /432 39 55 638ଭରତ ସିGି ପି କୃ=ଚ1/  ସିGି MGH1312867

"ୀ /533 47 55 639ନୀଳାମଣି ନାୟକ ପି ଜଗତ ମେହାନ ପଟନାୟକ XAF0037671

"ୀ /534 60 55 640େମାହିନୀ ପIନାୟକ (ା ଯଗନେମାହନ ପIନାୟକ OR/13/088/036019

ପ ୁ /535 39 55 641ଆନ1 କମୁାର ପIନାୟକ ପି ଜଗନେମାହନ ପIନାୟକ OR/13/088/036633

ପ ୁ /636 81 55 642େଦବରାଯ ଦାସ ପି ମହନ ଦାସ OR/13/088/036248

ପ ୁ /637 60 55 643ବଂଶିଧର ଦାସ ପି େଦବରାଜ ଦାସ OR/13/088/036250

"ୀ /638 37 55 644ଲ&'ୀ ଦାସ (ା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ XAF0037689

ପ ୁ /639 54 55 645ଅଶକ କମୁାର ଦାଶ ପି େଦବରାଯ ଦାସ OR/13/088/036251

"ୀ /640 51 55 646ସେରାଜିନୀ ଦାଶ (ା ବଂଶଧିର ଦାଶ MGH1311745

ପ ୁ /641 52 55 647ଏ�.ବ/ ାହ' ାଦୀ ରାଓ ପି ଏ�.ସତା ରାଓ OR/13/088/026248

"ୀ /742 84 55 648ଶା8ିେଦବୀ ଗଯୁରାଲ (ା ସମନାଥ ଗଯୁରାଲ OR/13/088/036255

"ୀ /743 46 55 649ରଂଜିତା ଗଜୁରାଲ (ା ଜିେତ1/  ଗଜୁରାଲ XAF0311563

ପ ୁ /844 66 55 650ଦିନବKୁ ପଯୁାରୀ ପି ଜୟେଦବ ପଯୁାରୀ OR/13/088/036262

"ୀ /845 40 55 651ସିତା ପଜୁାରୀ ପି ଦିନବKୁ ପଜୁାରୀ XAF0037697

ପ ୁ /846 32 55 652େଗାପାଳ ପଜୁାରୀ ପି ଦୀନବ1ୁ ପଜୁାରୀ XAF0037705

"ୀ /947 39 55 653ରତL ମଣୀ ପଜୁାରୀ (ା ଚ1/ଭାନୁ ସିଂ ଠାକରୁ MGH1312388

ପ ୁ /948 48 55 654ଚ1/ଭାନୁସିଂ ଠାକରୁ ପି ରିେସ1/  ସିଂ ଠାକରୁ MGH1312859

ପ ୁ /1049 19 55 655ସି<ାଥ� ବିେଶାଈ ପି ରମାକା8 ବିେସାଈ XAF1148907

ପ ୁ /1050 39 55 656ଗNୁ ପ/ସାଦ ମିଶ/ ପି େଲାକନାଥ ମିଶ/ MGH1312719

1 9/M.O.P େଯାଗତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ/କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀ) (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /1051 74 55 657ସାବିତ/ୀ ପIନାୟକ (ା ଶାମସ1ୁର ପIନାୟକ OR/13/088/036197

ପ ୁ /1052 46 55 658ଅଜିତକମୁାର ପIନାୟକ ପି ଶାମସ1ୁର ପIନାୟକ XAF1076652

"ୀ /1153 60 55 659କାPନମାଳା ମିଶ/ (ା େଲାକନାଥ ମିଶ/ OR/13/088/036267

ପ ୁ /1254 53 55 660ମହQଦ ହନିଫ ପି ଆବୁ ବକର OR/13/088/034284

"ୀ /1255 47 55 661ୟାସମିନ ବାନୁ (ା ମହQଦ ହନିଫ MGH1313006

ପ ୁ /1256 35 55 662ସୟଦ ୟୁସଫୁ ପି ସୟଦ ଚା1 MGH2397255

ପ ୁ /1257 60 55 663ଅଶକ କମୁାର ମିଶ/ ପି ଗବ<� ନ ମିଶ/ OR/13/088/036268

"ୀ /1258 50 55 664ଶଇଳବାଳା ମିଶ/ (ା ଅଶକ କମୁାର ମିଶ/ OR/13/088/036270

"ୀ /1259 47 55 665େବଦମତୀ ମିଶ/ (ା ସTୟ କମୁାର ମିଶ/ MGH1313477

ପ ୁ /1260 21 55 666ଶ/ିଧର ମିଶ/ ପି ସTୟ କମୁାର ମିଶ/ XAF0908889

"ୀ /1261 80 55 667ଶକ8ୁଳା ମିଶ/ବି (ା େଗାବ<� ନ ମିଶ/ OR/13/088/036269

ପ ୁ /1262 27 55 668ଚିନ' ୟ ମିଶ/ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ/ XAF0447144

"ୀ /1263 29 55 669ସକୁନା ମିଶ/ ପି ଅେଶାକ ମିଶ/ XAF0447540

"ୀ /1264 54 55 670ସିବିତା ପାତ/ (ା କାଳିଦାସ ପାତ/ MGH1313485

ପ ୁ /1265 31 55 671ସଶୁା8 କମୁାର ପାତ/ ପି କାଳିଦାସ ପାତ/ XAF0301853

ପ ୁ /1266 26 55 672ପ/ଶା8 କମୁାର ପାତ/ ପି କାଲିଦାସ ପାତ/ XAF0589762

"ୀ /1367 74 55 673ରମା ମିଶ/ (ା କୃ=ଚ1/  ମିଶ/ OR/13/088/036272

"ୀ /1368 58 55 674ଲ&'ୀ ମିଶ/ (ା ନରସିଂହ ମିଶ/ XAF0783597

ପ ୁ /1369 47 55 675ସଜୁୀତ କମୁାର ମିଶ/ ପି କୃ=ଚ1/  ମିଶ/ OR/13/088/036274

ପ ୁ /1370 47 55 676ଅଜିତ ମିଶ/ ପି କୃଷLଚ1/  ମିଶ/ OR/13/088/036275

ପ ୁ /1371 40 55 677କାହL ୁଚରଣ ମିଶ/ ପି ନରସିG ମିଶ/ XAF0228544

"ୀ /1372 26 55 678ସଜୁାତା ମିଶ/ (ା ଗNୁ ପ/ସାଦ ମିଶ/ XAF0783589

"ୀ /1373 31 55 679ପ/ିୟା ମିଶ/ (ା କାହL ୁଚରଣ ମିଶ/ XAF0589747

ପ ୁ /1374 26 55 680ପ/ଶା8 କମୁାର ପାତ/ ପି କାଳିଦାସ ପାତ/ XAF1022342

ପ ୁ /1475 21 55 681(ରଜ କମୁାର ମହା8ି ପି ଗNୁ େକୗଳାଶ ମହା8ି XAF1020312

"ୀ /1476 71 55 682ବଇେଦଇ ସିG (ା ହର ଦୟାଲ ସିG OR/13/088/036215

"ୀ /1477 67 55 683ଦଶମୀ ସିG (ା ହରଦୟାଲ ସିG OR/13/088/036216

"ୀ /1578 80 55 684ସଶିୁଳା ମିଶ/ (ା ପ/ହV ାଦ ମିଶ/ OR/13/088/036281

"ୀ /1779 35 55 685ଭାରତୀ ପIନାୟକ (ା ସତନାରାୟଣ ପIନାୟକ XAF0311571

"ୀ /1880 50 55 686ଉଷାମଣି ଗରୁୁ (ା ନରସିଂହ ଗରୁୁ OR/13/088/036298

"ୀ /1981 59 55 687ରଜନୀ ମିଶ/ (ା ସେୁରଶ ଚ1/  ମିଶ/ XAF0301861

ପ ୁ /1982 46 55 688ପ/ସା8 କମୁାର ମିଶ/ ପି ଶେୁରସ ଚ1/  ମିଶ/ OR/13/088/036600

ପ ୁ /1983 39 55 689ସନୁୀଲ କମୁାର ମିଶ/ ପି ସେୁରଶ ଚ1/  ମିଶ/ MGH1419258

"ୀ /1984 36 55 690ସସ' ିତା କମୁାରୀ ମିଶ/ ପି ସେୁରଶ ଚ1/  ମିଶ/ MGH2397354

"ୀ /2085 80 55 691ଲ&'ୀ ମାଦଳା (ା ଜେ7,ର ମାଦଳା. OR/13/088/036316

ପ ୁ /2086 23 55 692ଶରତ େଶଖର ପଟନାୟକ ପି ଉମା ମେହ,ର ପଟନାୟକ XAF0783431

ପ ୁ /2087 53 55 693ଉମାମେହ,ର ପIନାୟକ ପି ଜଗନାଥ ପIନାୟକ OR/13/088/036089

"ୀ /2088 46 55 694ରମାେଦବୀ ପIନାୟକ (ା ଉମାମେହ,ର ପIନାୟକ OR/13/088/036624

"ୀ /2189 44 55 695ଭାଗବତୀ ମାଦଳା (ା ବଂଶିଧର ମାଦଳା OR/13/088/036318

ପ ୁ /2190 29 55 696ମିନେକତନ ମିଶ/ ପି ମଧସୁଧୁନ ମିଶ/ XAF0447151

"ୀ /2191 32 55 697ନିହାରିକା ମାଦଳା ପି ଖିରଦ କମୁାର ପIନାୟକ XAF0908913

"ୀ /2292 60 55 698କମଳିନି ପାତ/ (ା ବାଳକୃ= ପାତ/ MGH1391358

ପ ୁ /2293 42 55 699ଅଜିତ କମୁାର ପାତ/ ପି ବାଳକୃ= ପାତ/ MGH1311760

"ୀ /2294 40 55 700ଅTଳୀ ପାତ/ ପି ବାଳକୃ= ପାତ/ MGH1313410

"ୀ /2295 37 55 701ଅ��ନା ପାତ/ ପି ବାଳକୃ= ପାତ/ XAF0037747

ପ ୁ /2396 54 55 702େଖତରାମ ଗଏଲ ପି ମରଜି ଗଏଲ OR/13/088/028416

"ୀ /2397 50 55 703ଚWା ଗଏଲ (ା େଖତରାମ ଗଏଲ OR/13/088/022608

ପ ୁ /2498 42 55 704ଦୁଗ6 ପ/ସାଦ େହାତା ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ େହାତା MGH1311687

"ୀ /2499 34 55 705କXନା େହାତା (ା ଦୁଗ6ପ/ସାଦ େହାତା XAF0447722

"ୀ /25100 52 55 707ସକୁଳେଦଇ . (ା ଜି. ଆପାରାଓ . OR/13/088/036646

"ୀ /25101 64 55 708ପ/ଫଲୁ କମୁାରୀ ହତା (ା କୃ=ଚ1/  ହତା OR/13/088/036331

ପ ୁ /25102 47 55 709ସେ8ାଷା ନ1 ହତା ପି କୃ=ଚ1/  ହତା OR/13/088/036332

ପ ୁ /25103 43 55 710ଶିବାନ1 େହାତା ପି କୃ=ଚ1/  େହାତା OR/13/088/036696

"ୀ /25104 41 55 711ପ/ିତି େହାତା (ା ସେ8ାଷ ନ1 େହାତା XAF0037762

"ୀ /25105 40 55 712ସଂଯYୁା େହାତା (ା ସେ8ାଷାନ1 େହାତା XAF0907659

"ୀ /26106 60 55 713ସବିତା ମିଶ/ (ା ଜଗନL ାଥ ମିଶ/ OR/13/088/036338

ପ ୁ /26107 57 55 714ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ/ ପି ଅନ8 ମିଶ/ OR/13/088/036341

"ୀ /26108 44 55 715ସେୁଚତା ମିଶ/ (ା େଶଷାନ1 ମିଶ/ MGH1313287

ପ ୁ /26109 39 55 716ସେ8ାଷ କମୁାର ମିଶ/ ପି ଜଗନL ାଥ ମିଶ/ MGH1419514

ପ ୁ /26110 25 55 717ଚ1ନ କମୁାର ମିଶ/ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ/ XAF0646653

"ୀ /26111 22 55 718ମଧସୁ' ିତା ମିଶ/ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ/ XAF1048479

ପ ୁ /27112 57 55 719ସଯୂ� ନାରାୟଣ ଦେଳଇ ପି ନାରାୟଣ ଦେଳଇ OR/13/088/036689

"ୀ /27113 65 55 720ଲଛନ େଦଇ (ା ଗବ<� ନ ନାୟକ OR/13/088/036115
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"ୀ /28114 76 55 721କମୁଦିୁନି ଦେଳଇ (ା ଦିବାକର ଦେଳଇ OR/13/088/036352

ପ ୁ /28115 52 55 722ସତବାନ ଦେଳଇ ପି ଦିବାକର ଦେଳଇ OR/13/088/036353

ପ ୁ /28116 46 55 723ଶିବପ/ସାଦ ଦେଳଇ ପି ଦିବାକର ଦେଳଇ OR/13/088/036354

ପ ୁ /28117 43 55 724ହନୁମାନପ/ସାଦ ଦେଳଇ ପି ଦିବାକର ଦେଳଇ MGH1419548

"ୀ /28118 42 55 725ସର(ତୀ ଦେଳଇ (ା ଶିବ ପ/ସାଦ ଦେଳଇ XAF0037770

ପ ୁ /28119 40 55 726ଅରବି1 ଦେଳଇ ପି ଦିବାକର ଦେଳଇ MGH1312354

"ୀ /28120 71 55 727ବୃ1ାବତି ମହା8ି (ା ପ\ୁ� ଚ1/  ମହା8ି XAF0908939

"ୀ /28121 27 55 728ପ/ିୟ)ା ମହା8ି (ା ଅଜିତ କମୁାର ଦେଳଇ XAF0908947

"ୀ /28122 43 55 729ଅମିତା ପIନାୟକ (ା ସତବାନ ଦେଳଇ MGH2397297

ପ ୁ /29123 67 55 730ସବୁାଷ ଚ1/  ମହା8ି ପି େବଣପୁାଣି ମହା8ି OR/13/088/036355

"ୀ /29124 58 55 731ବାସ8ି ମହା8ି (ା ସବୁାଷ ମହା8ି XAF0908921

ପ ୁ /29125 32 55 732େସାେମଶ କମୁାର ମହା8ି ପି ସବୁାଷ ଚ1/  ମହା8ି XAF0038380

"ୀ /29126 27 55 733ଚା1ନୀ ମହା8ି ପି ସବୁାସ ଚ1/  ମହା8ି XAF0752451

ପ ୁ /30127 65 55 734ରାମକୃ= ଦେଳଇ ପି େଗାବି1 ଦେଳଇ MGH1419530

"ୀ /30128 58 55 735ଝୁନୁ ବାଳା ଦେଳଇ (ା ରାମକୃ= ଦେଳଇ OR/13/088/036364

ପ ୁ /30129 39 55 736ରTିତ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ରାମକୃ= ଦେଳଇ MGH1311786

ପ ୁ /30130 36 55 737ଅଜିତ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ରାମକୃ= ଦେଳଇ XAF0037788

"ୀ /30131 50 55 738ମିନାକମୁାରି ମହା8ି ପି ପ\ୁ�ଚ1/  ମହା8ି OR/13/088/036367

"ୀ /31132 68 55 739ଇ1ିରାବାଇ . (ା ହିରାଲାଲ . OR/13/088/036129

ପ ୁ /31133 57 55 740େଗୗରଚା1 ମହା8ି ପି ନରସିଂହ ମହା8ି OR/13/088/036372

ପ ୁ /31134 54 55 741ନିତାଚା1 ମହା8ି ପି ନରସିଂହ ମହା8ି XAF1076256

"ୀ /31135 47 55 742କ/ି=ା ମହା8ି (ା ନିତାଚା1 ମହା8ି MGH1419241

"ୀ /31136 46 55 743ମମତା ମହା8ି (ା େଗୗରଚା1 ମହା8ି MGH1419266

"ୀ /31137 26 55 744ବ1ନା ମହା8ି ପି େଗୗରଚ1/  ମହା8ି XAF0646737

"ୀ /31138 21 55 745ବ1ିତା ମହା8ି ପି ନିତାଚା1 ମହା8ି XAF0907642

ପ ୁ /31139 20 55 746ସରୁଜ ମହା8ି ପି ନିତାଚା1 ମହା8ି XAF1063205

ପ ୁ /32140 60 55 747ଇ,ର ପାଣିଗ/ାହୀ ପି ଧେନ,ର ପାଣିଗ/ାହୀ OR/13/088/036617

"ୀ /32141 52 55 748ପାବ� ତୀ ପାଣିଗ/ାହି (ା ଇ,ର ପାଣିଗ/ାହି OR/13/088/036644

ପ ୁ /32142 29 55 749ବାବୁଲା ପାଣିଗ/ାହୀ ପି ଇ,ର ପାଣିଗ/ାହୀ XAF0280099

"ୀ /32143 22 55 750ପଜୂା ପାଣିଗ/ାହୀ (ା ବାବୁଲା ପାଣିଗ/ାହୀ XAF1048388

ପ ୁ /33144 49 55 751ସ8ଷକମୁାର . ପି ଏନ ମନ' ଥରାଓ . OR/13/088/036140

ପ ୁ /33145 41 55 752ଏନ. ଗେଣଷ କମୁାର . ପି ଏନ.ମନ' ଥ ରାଓ . MGH1311950

"ୀ /33146 27 55 753ଏନ. ଦୀପା କମୁାରୀ (ା ଏନ. ଗେନଶ କମୁାର XAF1062553

ପ ୁ /34147 49 55 754ଉପାଲା ମହନରାଓ . ପି ରାମାରାଓ . OR/13/088/036149

"ୀ /34148 55 55 755କPନ େହା5ା (ା ଅଭିମନ ୁେହା5ା XAF0752535

"ୀ /34149 37 55 756ରଶ'ିତା କମୁାରୀ େହା5ା ପି ଅଭିମନ ୁେହା5ା XAF0752543

ପ ୁ /34150 33 55 757ସେୁରାଜ କମୁାର େହା5ା ପି ଅଭିମନ ୁେହା5ା XAF0752550

ପ ୁ /34151 50 55 758ବିନୟ େଜନୖ ପି ହିରାଲାଲ େଜନୖ OR/13/088/036131

ପ ୁ /34152 47 55 759ବିପିନ କମୁାର େଜନୖ ପି ହିରାଲାଲ େଜନୖ OR/13/088/036132

"ୀ /34153 23 55 760ଆPଲ େଜନୖ - ବିନୟ େଜନୖ XAF1048370

ପ ୁ /34154 21 55 761ରାଜ େଜନୖ ପି ବିନୟ େଜନୖ XAF1063130

ପ ୁ /35155 65 55 762ରବି1/  କମୁାର ହତା ପି ପ/ହଲାଦ ହତା OR/13/088/036393

"ୀ /35156 59 55 763େରଣବୁାଳା ହତା (ା ରବି1/  କମୁାର ହତା OR/13/088/036394

ପ ୁ /35157 60 55 764ବିଜୟ କମୁାର େହାତା ପି ତ/ିନାଥ େହାତା XAF0783472

ପ ୁ /35158 36 55 765ଶବିରାମ େହାତା ପି ରବୀ1/  କମୁାର େହାତା XAF0037796

"ୀ /35159 24 55 766ମନୀଷା କମୁାରୀ େହାତା ପି ବିଜୟ କମୁାର େହାତା XAF0783464

"ୀ /36160 55 55 767ଉପାଲା ଉମାମେହ,ରି . (ା ଉପାଲା େଭେ)ଟରାଯ ୁ. OR/13/088/036148

ପ ୁ /36161 54 55 768ଉପାଲା ଚିଟିରାଜୁ . ପି ଉପାଲା ରାମାରାଓ . OR/13/088/036151

"ୀ /36162 70 55 769ସବୁାସିନୀ ହତା (ା ଗେୁN,ର ହତା OR/13/088/036397

ପ ୁ /36163 46 55 770ରାେଜ1/  ପ/ସାଦ ହତା ପି ଗେୁN,ର ହତା OR/13/088/036399

ପ ୁ /36164 45 55 771ବ/ େଯ1/  କମୁାର ହତା ପି ଗେୁN,ର ହତା OR/13/088/038656

"ୀ /36165 41 55 772ସସ'ିତା କମୁାରୀ େହାତା (ା ରାେଜ1/  ପ/ସାଦ େହାତା XAF0037804

"ୀ /37166 53 55 773ଅTରୁାଣୀ େହାତା (ା ବିଜୟକମୁାର େହାତା XAF0037820

ପ ୁ /37167 26 55 774ବାଦଲ େହା5ା ପି ବିଜୟ କମୁାର େହା5ା XAF0752295

"ୀ /37168 61 55 775ପ ୁ̂ ାTଳି ମନିୁ (ା ନରସିଂହ କମୁାର ପାଣିଗ/ାହୀ XAF0908970

"ୀ /37169 35 55 776ସନିୁତା ରାଣି ମନିୁ (ା ଜିେତ1/  ନାଥ ମନିୁ XAF0912642

ପ ୁ /38170 42 55 777ବଂଶିଧର ମିଶ/ ପି ତ/ିନାଥ ମିଶ/ OR/13/088/036416

ପ ୁ /39171 68 55 778ରଘନୁାଥ ହତା ପି କିଶର ହତା OR/13/088/036418

"ୀ /39172 60 55 779ସବିତା ହତା (ା ରଘନୁାଥ ହତା OR/13/088/036419

ପ ୁ /39173 43 55 780ରାେକଶ କମୁାର େହାତା ପି ରଘନୁାଥ େହାତା MGH1312685

ପ ୁ /39174 38 55 781ରିେତଶ କମୁାର େହାତା ପି ରଘନୁାଥ େହାତା MGH1428739

"ୀ /39175 33 55 782ରୀତା କମୁାରୀ େହାତା ପି ରଘନୁାଥ େହାତା XAF0037838

"ୀ /39176 33 55 783(ାତୀ େହାତା (ା ରାେକଶ େହାତା XAF0783571
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ପ ୁ /39177 31 55 784ଯତୀନ କମୁାର େହାତା ପି ରGନାଥ େହାତା XAF0447391

"ୀ /39178 49 55 785ପ/ଭାତୀ େହାତା (ା ରGନାଥ େହାତା XAF0447375

ପ ୁ /39179 36 55 786ରGନାଥ େହାତା ପି କିେଶାର ଚ1/  େହାତା XAF0447409

ପ ୁ /39180 29 55 787ନିତୀନ କମୁାର େହାତା ପି ରGନାଥ େହାତା XAF0447383

ପ ୁ /40181 65 55 788ବିେନାଦ କମୁାର ମିଶ/ ପି ନିଳକ` ମିଶ/ OR/13/088/036426

"ୀ /41182 38 55 790ରଂଜିତା ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚ1/  ଦାଶ MGH1311935

ପ ୁ /41183 65 55 791ଶିବରାମ ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ OR/13/088/036430

"ୀ /41184 59 55 792ଶଶିୁଳା ସାହୁ (ା ଶିବରାମ ସାହୁ OR/13/088/036431

ପ ୁ /41185 42 55 793ତ/ିପତି ସାହୁ ପି ଶିବରାମ ସାହୁ MGH1419555

ପ ୁ /41186 40 55 794ତ/ିନାଥ ସାହୁ ପି ଶିବରାମ ସାହୁ LJQ5257514

"ୀ /41187 38 55 795ସନୁୀତା ସାହୁ ପି ଶିବରାମ ସାହୁ MGH1313212

"ୀ /42188 43 55 796ରୁକମଣି ନାଇକ (ା ଅ8ୁ ନାଇକ MGH1313220

ପ ୁ /42189 43 55 798ଅ8ୁ ନାୟକ ପି ତୁଳାରାମ ନାକ MGH1313238

ପ ୁ /42190 40 55 799ରେମଶ ନାୟକ ପି ତୁଳାରାମ ନାୟକ MGH1419522

"ୀ /42191 38 55 800ଧନମତି ନାୟକ (ା ରେମଶ ନାୟକ MGH1313253

ପ ୁ /42192 25 55 801ନରସିଂହ ନାୟକ ପି ଅନ8 ନାୟକ XAF0646935

"ୀ /43193 53 55 802ଦଇମତୀ ନାୟକ (ା ଶକୁ/ୁ  ନାୟକ OR/13/088/036439

ପ ୁ /44194 70 55 803ବଳରାମ ନାୟକ ପି ଶାମ ନାୟକ OR/13/088/036442

"ୀ /44195 63 55 804ରତନି ନାୟକ (ା ବଳରାମ ନାୟକ OR/13/088/036443

ପ ୁ /44196 44 55 805କୃ= ନାୟକ ପି ବଳିରାମ ନାୟକ MGH1419811

"ୀ /44197 28 55 807ଦୀପିକା ପIନାୟକ ପି ଉମାମେହ,ର ପIନାୟକ XAF0447300

ପ ୁ /45198 62 55 808ତ/ିପତି ବାଲାଜି ମହା8ି ପି େଗାପାଳ କୃ= ମହା8ି MGH1312305

"ୀ /45199 57 55 809ଶା8ିପ/ିୟା ମହା8ି (ା ତ/ିପତି ବାଲାଜି ମହା8ି MGH1311984

ପ ୁ /45200 38 55 810ସାଗର ମହା8ି ପି ତ/ିପତୀ ବାଲାଜୀ ମହା8ି MGH1311976

ପ ୁ /45201 32 55 811ସGମ ମହା8ି ପି େଗାପାଳ କୃ= ମହା8ି XAF0037853

"ୀ /46202 24 55 812ସଶୁ/ୀ ସଚିୁସ' ିତା ମହା8ି ପି ଗNୁ େକଳୖାଶ ମହା8ି XAF0803858

ପ ୁ /46203 23 55 813ସଂଗ/ାମ ମହା8ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା8ି XAF0803841

"ୀ /46204 76 55 814ରାଧାମଣି ମହା8ି (ା ବିେନାଦଚ1/  ମହା8ି OR/13/088/036587

ପ ୁ /46205 57 55 815ଗNୁ େକଳୖାଶ ମହା8ି ପି ବିେନାଦ ଚ1/  ମହା8ି MGH1428804

"ୀ /46206 54 55 816ମମତା ମTରୀ ମହା8ି (ା ଗNୁ େକଳୖାଶ ମହା8ି MGH1428812

"ୀ /46207 49 55 817ଲୀନା ମହା8ି (ା ବିଜୟ କମୁାର ମହା8ି XAF0037861

"ୀ /46208 45 55 818ନିରୁପମା ମହା8ି (ା ପ/ଶା8 କମୁାର ମହା8ି XAF0037879

"ୀ /46209 23 55 819(ାଗତିକା ମହା8ି ପି ପ/ଶା8 କମୁାର ମହା8ି XAF0935106

"ୀ /46210 46 55 820ଉଷାରାଣି ସାହୁ (ା େଦେବ1/  ନାଥ ସାହୁ XAF0908962

"ୀ /47211 43 55 821ସପୁ/ଭା େଦବୀ (ା ଦୁଗ6 ପ/ସାଦ ମହାପାତ/ XAF0280115

ପ ୁ /47212 54 55 822ଦୁଗ6 ପ/ସାଦ ମହାପାତ/ ପି ତ/ିେଲାକନାଥ ମହାପାତ/ OR/13/088/036462

ପ ୁ /47213 51 55 823ତ/ିପତି ମହାପାତ/ ପି ତ/ିେଲାକନାଥ ମହାପାତ/ OR/13/088/036461

ପ ୁ /47214 48 55 824ରାମକୃ= ମହାପାତ/ ପି ତ/ିେଲାକନାଥ ମହାପାତ/ OR/13/088/036463

"ୀ /47215 43 55 825ନୀତା ମହାପାତ/ (ା ରାମକୃ= ମହାପାତ/ XAF0037895

"ୀ /47216 49 55 826ଗୀତା ରାଣୀ ମହାପାତ/ (ା ତ/ିପତୀ ମହାପାତ/ MGH1312784

"ୀ /47217 22 55 827ଶ'ତିୃମୟୀ ମହାପାତ/ ପି ତ/ିପତି ମହାପାତ/ XAF0853002

"ୀ /48218 23 55 828ପ/ବୀଣା ଦାଶ ପି ଚଂଦ/  େଶଖର ଦାସ XAF1106954

"ୀ /48219 21 55 829େପ/ରଣା ଦାଶ ପି ଚଂଦ/  େଶଖର ଦାସ XAF1126309

ପ ୁ /48220 51 55 830ରେମଶ ଗଯୁରାଲ ପି ଅମ ପ/କାଶ ଗଯୁରାଲ OR/13/088/036235

"ୀ /48221 24 55 831େସLହଲତା ପାଢି (ା ବ/ ଜ ଭୁଷଣ ତ/ିପାଟି XAF1132075

"ୀ /48222 32 55 832ନିଳା ମାଧବୀ ପାତ/ (ା ବିଧ ୁଭୁଷଣ ତ/ିପାଠୀ XAF0942268

"ୀ /48223 28 55 833ପ/ଣତି ପ/ହରାଜ (ା ବି,ଭୂଷଣ ତ/ିପାଠୀ XAF1062686

ପ ୁ /48224 67 55 834ବିେନାଦ ଚ1/  ତ/ିପାଠୀ ପି ଭଗବାନ ତ/ିପାଠୀ XAF0965160

"ୀ /48225 56 55 835ଆଶାରାଣି ତ/ିପାଠୀ (ା ବିେନାଦ ଚ1/  ତ/ିପାଠୀ XAF0939546

ପ ୁ /48226 35 55 836ବିଧ ୁଭୁଷଣ ତ/ିପାଠୀ ପି ବିେନାଦ ଚ1/  ତ/ିପାଠୀ XAF0939561

ପ ୁ /48227 34 55 837ବ/ ଜ ଭୁଷଣ ତ/ିପାଠୀ ପି ବିେନାଦ ଚ1/  ତ/ିପାଠୀ XAF0939520

ପ ୁ /48228 31 55 838ବିbଵ ଭୂଷଣ ତ/ିପାଠୀ ପି ବିେନାଦ ଚ1/  ତ/ିପାଠୀ XAF0228569

ପ ୁ /48229 24 55 839ବିଭୁତି ବୂଷଣ ତ/ିପାଠୀ ପି ବିନ1 ଚ1/  ତ/ିପାଠୀ XAF0751966

ପ ୁ /49230 65 55 840ସତନାରାୟଣ ମିଶ/ ପି ମଦନମହନ ମିଶ/ OR/13/088/036470

"ୀ /49231 64 55 841ଶଶୀେରଖା ମିଶ/ (ା ଶରତଚ1/  ମିଶ/ XAF0037911

ପ ୁ /49232 36 55 842େଦବାଶୀଷ ମିଶ/ ପି ଶରତଚ1/  ମିଶ/ MGH2397404

"ୀ /49233 32 55 843ଚପଳା ମିଶ/ ପି ସତନାରାୟଣ ମିଶ/ XAF0037903

"ୀ /49234 26 55 844ରଶ' ିତା ମିଶ/ ପି ସତ ନାରାୟଣ ମିଶ/ XAF0589887

"ୀ /49235 24 55 845ଅପdତା ମିଶ/ ପି ସତ ନାରାୟଣ ମିଶ/ XAF0752527

"ୀ /49236 27 55 846ପ/ତିଭା ମିଶ/ ପି ସତ ନାରାୟଣ ମିଶ/ XAF0280123

"ୀ /49237 56 55 848ପ/ଭାସିନୀ ଷଡGୀ (ା ସତନାରାୟଣ ମିଶ/ MGH2397263

ପ ୁ /50238 65 55 849ସେୁରଶ ଚ1/  ତ/ିପାଠୀ ପି ନାରାୟଣ ତ/ିପାଠୀ OR/13/088/036479

"ୀ /50239 60 55 850ବାସ8ି ତ/ିପାଠି (ା ପ/କାଶ ଚ1/  ତ/ିପାଠି MGH1312412

4 9/M.O.P େଯାଗତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ/କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀ) (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /50240 54 55 851ସଷୁମା ତ/ିପାଠୀ (ା ସେୁରଶଚ1/  ତ/ିପାଠୀ OR/13/088/036480

ପ ୁ /50241 39 55 852ପଦ' ନାଭ ତ/ିପାଠୀ ପି ସେୁରଶଚ1/  ତ/ିପାଠୀ MGH1418631

"ୀ /50242 35 55 853ମT ୁତ/ିପାଠୀ ପି ପ/କାଶଚ1/  ତ/ିପାଠୀ XAF0037937

ପ ୁ /50243 32 55 854ନିଖିଳ ତ/ିପାଠୀ ପି ସେୁରଶଚ1/  ତ/ିପାଠୀ XAF0037960

ପ ୁ /50244 32 55 855ଅନୀଲ ତ/ିପାଠୀ ପି ପ/କାଶଚ1/  ତ/ିପାଠୀ XAF0037945

"ୀ /50245 31 55 856ନିଖିତା ତ/ିପାଠୀ ପି ସେୁରଶଚ1/  ତ/ିପାଠୀ XAF0037952

ପ ୁ /51246 51 55 857ସTୟ ତ/ିପାଠୀ ପି କୃ=ଚ1/  ତ/ିପାଠୀ XAF0037978

ପ ୁ /51247 46 55 858ସମୀର କମୁାର ତ/ିପାଠୀ ପି କୃ=ଚ1/  ତ/ିପାଠୀ OR/13/088/036487

"ୀ /51248 43 55 859ପ/ିୟସ'ିତା ତ/ିପାଠୀ (ା ସମୀର କମୁାର ତ/ିପାଠୀ XAF0037986

ପ ୁ /52249 29 55 860ଆଶିଷ କମୁାର ଷଡGୀ ପି ଉମାକା8 ଷଡGୀ XAF0446989

ପ ୁ /52250 27 55 861ଅ)ିତ କମୁାର ଶଡGୀ ପି ଉମାକା8 ଷଡGୀ XAF0446971

"ୀ /52251 54 55 862ଉଷା ଷଡGି (ା ଉମାକା8 ଷଡGି OR/13/088/036492

ପ ୁ /53252 61 55 863ନିଳକeଠ ଷଡGୀ ପି ତ/ିନାଥ ଷଡGି OR/13/088/036493

"ୀ /53253 51 55 864ମାଧରୁୀ ଷଡGି (ା ନିଳକ` ଷଡGି OR/13/088/036494

"ୀ /53254 33 55 865ବି1ିୟା ଷଡGୀ ପି ନୀଳକ` ଷଡGୀ XAF0038000

ପ ୁ /53255 32 55 866ଚିନ' ୟ ଷଡGୀ ପି ନୀଳକ` ଷଡGୀ XAF0038018

"ୀ /54256 28 55 867ଶୀଲତା ଷଢGୀ ପି ପ/ଦୀପ କମୁାର ଷଢGୀ XAF0447490

ପ ୁ /55257 61 55 869କିେଶାର ଚ1/  ମିଶ/ ପି ଆ5�ତ/ ାଣ ମିଶ/ OR/13/088/036499

ପ ୁ /55258 48 55 870ଆଦିତ କମୁାର ମିଶ/ ପି ଆତ� ତ/ ାଣ ମିଶ/ XAF0038067

"ୀ /55259 42 55 871ଲଳିତା ମିଶ/ (ା ଆଦିତ କମୁାର ମିଶ/ XAF0038075

"ୀ /55260 34 55 872ଶଭୁଶ/ୀ ମିଶ/ ପି କିେଶାରଚ1/  ମିଶ/ XAF0038026

"ୀ /55261 32 55 873େଦବଶ/ୀ ମିଶ/ ପି କିେଶାରଚ1/  ମିଶ/ XAF0038034

"ୀ /55262 22 55 874େତଜ(ିନୀ ମିଶ/ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ/ XAF1062728

"ୀ /55263 21 55 875ଅଲିଶା ମିଶ/ ପି ଆଦିତ ମିଶ/ XAF1063098

"ୀ /55264 57 55 876ନିହାରିକ ମିଶ/ (ା କିଶରଚ1/  ମିଶ/ XAF0589911

ପ ୁ /55265 28 55 877ଆଶିଷ କମୁାର ମିଶ/ ପି କିେଶାର ଚ1/  ମିଶ/ XAF0447086

"ୀ /55266 63 55 878ସାବିତ/ୀ ପଯୁାରୀ (ା କରୁଣାକର ପଯୁାରୀ OR/13/088/036265

ପ ୁ /55267 35 55 879େଗୗରଚ1/  ପଜୁାରୀ ପି କରୁଣାକର ପଜୁାରୀ XAF0038042

ପ ୁ /55268 32 55 880ମେନାହର ପଜୁାରୀ ପି କରୁଣାକର ପଜୁାରୀ XAF0038059

"ୀ /55269 29 55 881ପଦମା ପଜୂାରୀ (ା େଗୗରଚ1/  ପଜୂାରୀ XAF0447292

"ୀ /56270 55 55 882େରଣକୁା ଦାସ (ା କୃ=ଚରଣ ଶତପଥୀ XAF0170233

ପ ୁ /56271 46 55 883େଗୗରହରି ମିଶ/ ପି ନବୀନ ଚ1/  ମିଶ/ OR/13/088/036279

ପ ୁ /56272 80 55 884ସତନାରାୟଣ ରଥ ପି ଦିନବKୁ ରଥ OR/13/088/036686

"ୀ /56273 75 55 885ବିଜୟଲ&'ୀ ରଥ (ା ସତନାରାୟଣ ରଥ OR/13/088/036504

ପ ୁ /56274 46 55 886ସ8ଷ କମୁାର ରଥ ପି ସତନାରାୟଣ ରଥ OR/13/088/036507

ପ ୁ /56275 60 55 887କୃ=ଚରଣ ଶତପଥୀ ପି ଂ ରାମଚ1/  ଶତପଥୀ XAF0170241

ପ ୁ /57276 65 55 888ଗପସ1ୁର ରଥ ପି ପଦ' ନାଭ ରଥ OR/13/088/036510

"ୀ /57277 58 55 889ବାସ8ି ରଥ (ା ଗପସ1ୁର ରଥ OR/13/088/036511

ପ ୁ /57278 58 55 890ପ/ସା8 କମୁାର ରଥ ପି ପଦ' ନାଭ ରଥ OR/13/088/036514

ପ ୁ /57279 51 55 891ପ/ଦୀପ କମୁାର ରଥ ପି ପଦ' ନାଭ ରଥ OR/13/088/036515

"ୀ /57280 33 55 892ତୃNିରାଣୀ ରଥ ପି େଗାପସ1ୁର ରଥ XAF0038091

"ୀ /57281 25 55 893ପ/ିୟ)ା ରଥ ପି ପ/ଶା8 କମୁାର ରଥ XAF0783449

ପ ୁ /57282 24 55 894ସାଗର ରଥ ପି େଗାପ ସ1ୁର ରଥ XAF0912634

ପ ୁ /58283 71 55 895ସବୁାଶ ଚ1/  ରଥ ପି ରାଧାବଲଭ ରଥ OR/13/088/036517

"ୀ /58284 62 55 896େରଣବୁାଳା ରଥ (ା ସବୁାଷ ଚ1/  ରଥ XAF0908954

ପ ୁ /58285 40 55 897େଗୗତମ ରଥ ପି ସବୁାଷ ଚ1/  ରଥ XAF0912626

"ୀ /58286 35 55 898ନୀରଜା ତ/ିପାଠୀ (ା େଗୗତମ ରଥ XAF0589903

"ୀ /59287 31 55 899େଦବଶ/ୀ ପIନାୟକ ପି େଦେବ1/  କମୁାର ପIନାୟକ XAF0038109

ପ ୁ /59288 26 55 900େଦବବ/ ତ ପIନାୟକ ପି େଦେବଦ/  କମୁାର ପIନାୟକ XAF0589853

ପ ୁ /59289 90 55 901ଦାମଦର ପIନାୟକ ପି ରାମଚ1/  ପIନାୟକ OR/13/088/036522

ପ ୁ /59290 64 55 902େଦେବ1/  କମୁାର ପIନାୟକ ପି ଦାମଦର ପIନାୟକ OR/13/088/036524

ପ ୁ /60291 59 55 903ନୀଳ ମାଧବ ମିଶ/ ପି ରାମଚ1/  ମିଶ/ OR/13/088/036534

"ୀ /60292 49 55 904ମାଧରୁୀ ମିଶ/ (ା ନୀଳମାଧବ ମିଶ/ MGH1313428

ପ ୁ /60293 33 55 905ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ/ ପି େକଳୖାଶ ଚ1/  ମିଶ/ XAF1063296

ପ ୁ /60294 23 55 906ସମୁନ କମୁାର ମିଶ/ ପି ନୀଳ ମାଧବ ମିଶ/ XAF0803833

"ୀ /60295 83 55 907େହମଲତା ମିଶ/ ବି (ା ରାମଚ1/  ମିଶ/ OR/13/088/036610

"ୀ /61296 77 55 908ଉଷାରାଣୀ ମହା8ି (ା ମୀନେକତନ ମହା8ି OR/13/088/036537

ପ ୁ /61297 53 55 909ନେର1/  ମହା8ି ପି ମୀନେକତନ ମହା8ି OR/13/088/036539

"ୀ /61298 45 55 910ବିଷୟାରାଣି ମହା8ି (ା ନେର1/  କମୁାର ମହା8ି MGH1313345

ପ ୁ /62299 70 55 911ବିଘLରାଜ ମହା8ି ପି ମଧସୁଦୁନ ମହା8ି OR/13/088/036542

"ୀ /62300 59 55 912ପfୁାTଳୀ ମହା8ି (ା ବିଘLରାଜ ମହା8ି OR/13/088/036543

"ୀ /62301 37 55 913ସସ'ିତା ମହା8ି ପି ବିଘLରାଜ ମହା8ି XAF0038117

ପ ୁ /63302 68 55 914ରେମଶଚ1/  ଦାସ ପି ତାରିଣିଚରଣ ଦାସ OR/13/088/036544

5 9/M.O.P େଯାଗତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ/କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀ) (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /64303 52 55 915ଚ1/  େଶଖର ଦାସ ପି ତାରିଣି ଚରଣ ଦାସ OR/13/088/036546

ପ ୁ /64304 50 55 916ବ/ େଜ1/  କମୁାର ଦାସ ପି ତାରିଣି ଚରଣ ଦାସ OR/13/088/036547

"ୀ /64305 43 55 917ମିନତି ଦାସ (ା ଚ1/ େଶଖର ଦାସ MGH1419217

ପ ୁ /64306 27 55 918ଆକାଶ କମୁାର ଦାଶ ପି କାହL ୁ  ଚରଣ ଦାଶ XAF0783456

ପ ୁ /65307 40 55 919ବେୟନ ସା7ାମ5ୁd . ପି ବେୟନା ବି=ୁମ5ୁd . OR/13/088/036378

"ୀ /65308 68 55 920ବେୟନା ଯୟଲ&'ୀ .(ବି) (ା ବେୟନା ବୁ=ୁମ5ୁd. OR/13/088/036377

ପ ୁ /65309 40 55 921େଭେ)େଟ,ର ରାଓ ବି ପି ବି ବି=ମ5ୂd . MGH1419050

"ୀ /65310 39 55 922ବେୟନା ରୁପା େଦବୀ ପି ବେୟନା ବି=ୁମ5ୂd . MGH1419191

"ୀ /65311 42 55 923ବେୟନା ପ/ଗତି (ା ବି. ସା7ାମ5ୁd XAF0038141

"ୀ /65312 31 55 924(ାତି ବି (ା େଭ)େଟ,ର ରାଓ Odisha XAF0912659

"ୀ /66313 64 55 925ବି ରାବାଣାମା . (ା ବି ଗାGାରାଯ ୁ OR/13/088/036550

ପ ୁ /66314 44 55 926ବି ରେମଶ କମୁାର . ପି ବି ଗାGାରାଯ ୁ. OR/13/088/036552

ପ ୁ /66315 41 55 927ବି.ସେୁରଶ କମୁାର . ପି ବି.ଗGାରାଜୁ . MGH1311828

"ୀ /66316 39 55 928ବି. ସିରିସା .. (ା ବି ରେମଶ କମୁାର .. XAF0038174

ପ ୁ /66317 62 55 929ନୃସିଂହନ1 ମିଶ/ ପି ତ/ିନାଥ ମିଶ/ OR/13/088/178096

ପ ୁ /67318 49 55 931ଶିବ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ OR/13/088/036557

"ୀ /67319 38 55 934ମYୁା ନାୟକ (ା କୃ= ନାୟକ MGH1420207

ପ ୁ /67320 32 55 938ରବି ନାୟକ ପି ଶିବ ନାୟକ XAF0280149

"ୀ /67321 32 55 939ଦଶମି ନାୟକ (ା ଶିବ ନାୟକ XAF0646612

ପ ୁ /67322 31 55 941ଲାଲୁ ନାୟକ ପି ତୁଲା ନାୟକ XAF0447235

"ୀ /67323 30 55 942ବବିତା ନାୟକ (ା ରବି ନାୟକ XAF0280131

"ୀ /67324 23 55 945ସବିତା ନାୟକ (ା ଲାଲୁ ନାୟକ XAF0783480

ପ ୁ /68325 68 55 946ସିମାPଳ ବିଶଇ ପି କୃ=ଚ1/  ବିଶଇ OR/13/088/036559

"ୀ /68326 58 55 947ମଦନା ବିଶଇ (ା ସିମାPଳ ବିଶଇ OR/13/088/036560

ପ ୁ /68327 43 55 948ସ8ଷ କମୁାର ବିଶଇ ପି ସିମାPଳ ବିଶଇ MGH1432434

"ୀ /68328 28 55 949ରTିତା ବିେଶାଇ (ା ସ8ଶ ବିେଶାଇ XAF0589796

"ୀ /68329 26 55 950ନୀତା ବିେଶାଇ ପି ସିମାPଳ ବିେଶାଇ XAF0589788

ପ ୁ /68330 22 55 951ଋଷିେକଶ ବିେଶାଇ ପି ରମାକା8 ବିେଷାଇ XAF0908905

ପ ୁ /68331 30 55 952ସମୀର ବିେଷାଇ ପି ସିମାPଳ ବିେଷାଇ XAF0038208

"ୀ /69332 46 55 953ଲ&'ୀ ବିଶଇ ପି କୃ=ଚ1/  ବିଶଇ OR/13/088/036564

ପ ୁ /69333 52 55 954ସେୁର1/  କମୁାର େଜନା ପି ଧେନ,ର େଜନା XAF0590067

"ୀ /69334 53 55 955ସଂଯYୁା ମହାପାତ/ (ା କିେଶାର ଚ1/  ମିଶ/ MGH1311844

"ୀ /69335 25 55 956େଦବସ' ିତା ମିଶ/ ପି କିେଶାର ଚ1/  ମିଶ/ XAF0751933

ପ ୁ /69336 20 55 957ପ/ତାପରୁଦ/  ମିଶ/ ପି କିେଶାର ଚ1/  ମିଶ/ XAF1063288

ପ ୁ /69337 58 55 958କିେଶାର ଚ1/  ମିଶ/ ପି ନାରାୟଣ ମିଶ/ XAF0344226

"ୀ /69338 30 55 959ଶଭୁସ' ିତା ମିଶ/ ପି କିେଶାର ଚ1/  ମିଶ/ XAF0344499

ପ ୁ /70339 48 55 960ରମାକା8 ବିଶଇ ପି କୃ=ଚ1/  ବିଶଇ OR/13/088/036563

"ୀ /70340 42 55 961ମମିତା ବିେଶାଇ (ା ରମାକା8 ବିେଶାଇ MGH1312016

ପ ୁ /71341 41 55 962ସବୁାଷ ଚ1/  େବବ56 ପି ବନମାଳି େବବ56 MGH1419068

ପ ୁ /72342 62 55 963ଗେଣ,ର ବିେଶାଇ ପି କୃ= ଚ1/  ବିେଶାଇ OR/13/088/036569

"ୀ /72343 56 55 964ଗଉରୀ ବିଷଈ (ା ଗେଣ,ର ବିଷଈ OR/13/088/036570

"ୀ /72344 25 55 965ଅନିତା ବିେଶାଇ (ା ସତନାରାୟଣ ବିେଶାଇ XAF1048362

ପ ୁ /72345 38 55 966ଲ&'ୀ ନାରାୟଣ ବିେଶାଇ ପି ଗେଣ,ର ବିେଶାଇ MGH1312164

ପ ୁ /72346 36 55 967ସତନାରାୟଣ ବିେଶାଇ ପି ଗେଣ,ର ବିେଶାଇ MGH1454149

"ୀ /72347 34 55 968ରଶ'ତିା କମୁାରୀ ଶବିହେର (ା ଲ&'ୀନାରାୟଣ ବିେଶାଇ XAF0447607

ପ ୁ /73348 55 55 969ସହେଦବ ବିସଇ ପି କୃ=ଚ1/  ବିସଇ OR/13/088/036571

"ୀ /73349 49 55 970ଶଶୁଳିା ବିଷଇ (ା ସହେଦବ ବିଷଈ OR/13/088/036572

ପ ୁ /73350 30 55 971େହମ8 ସାଗର ବିେଶାଇ ପି ସହେଦବ ବିେଶାଇ XAF0447573

ପ ୁ /73351 28 55 972ସGମ ବିଷଇ ପି ସହେଦବ ବିଷଇ XAF0447078

ପ ୁ /73352 25 55 973ମିଲନ ବିେଶାଇ ପି ସହେଦବ ବିେଶାଇ XAF0646620

"ୀ /74353 62 55 974କନୁା ବିଶଇ (ବି) (ା ପ\ୁ�ଚ1/  ବିଶଇ OR/13/088/036344

"ୀ /75354 68 55 975ସରଜିନି ଦେଳଇ (ା ନାରାୟଣ ଦେଳଇ OR/13/088/036348

ପ ୁ /75355 33 55 976ବାଳକୃ= ଦେଳଇ ମା ସେରାଜିନୀ ଦେଳଇ XAF0038257

"ୀ /76356 42 55 977ପି)ି େହାତା ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ େହାତା MGH1313154

"ୀ /77357 67 55 978କ8ୁଳ କମୁାରୀ ତ/ିପାଠୀ (ା କୃ=ଚ1/  ତ/ିପାଠୀ OR/13/088/036693

ପ ୁ /77358 61 55 979ମାଧରୁୀ ମହନ ତ/ିପାଠୀ ପି ନବିନଚ1/  ତ/ିପାଠୀ OR/13/088/036483

"ୀ /77359 49 55 980ମମତା ତ/ିପାଠୀ (ା ମାଧରୁୀ େମାହନ ତ/ିପାଠୀ MGH1311851

ପ ୁ /78360 45 55 981ରାଧାମାଧବ ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚ1/  ଦାଶ MGH1312677

ପ ୁ /79361 62 55 982ବି ଗାGାରାଯ ୁ. ପି ଦାଲିବାବୁ . OR/13/088/036549

ପ ୁ /79362 45 55 983ବି ରାେଜଶକମୁାର . ପି ବି ଗାGାରାଯ ୁ. OR/13/088/036701

"ୀ /79363 38 55 984ବି. ଶ/ୀେଦବୀ (ା ବି ରାେଜଶ କମୁାର .. XAF0228577

"ୀ /79364 31 55 985(ାତି ବି (ା ସେୁରଶ କମୁାର ବି XAF0907634

"ୀ /80365 39 55 986ସଭୁଲ&'ୀ ଦାସ (ା ରାଧାମାଧବ ଦାସ XAF0228585

6 9/M.O.P େଯାଗତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ/କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀ) (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /80366 39 55 987ମିତାରାଣୀ େହାତା (ା ବ/ େଜ1/  କମୁାର େହାତା XAF0228593

"ୀ /80367 41 55 988ଅନୀତା ପ:ା (ା ବଂଶିଧର ମିଶ/ XAF0302042

"ୀ /80368 47 55 989ସଶ' ିତା ରଥ (ା ପ/ଦିପ କମୁାର ରଥ XAF0301879

ପ ୁ /87369 26 55 990ଗେଣଶ ପଜୂାରୀ ପି ରବି ପଜୂାରୀ XAF0646828

"ୀ /01370 26 55 991ଟବା ପ/ଧାନ (ା କାଳୀ ପ/ସାଦ ମହା8ି XAF0783605

"ୀ /2371 58 55 1175ପ ୁ̂ ଲତା େଦବୀ. (ା ଅରୁଣ କମୁାର ନ1ୀ OR/13/088/036169

"ୀ /2372 75 55 1176ଚWାେଦବୀ ମହ8ୀ. (ା େବୖଦନାଥ ମହ8ୀ. OR/13/088/036168

"ୀ /2373 58 55 1177ଗିତା ମହା8ି. (ା େବଦୖନାଥ ମହା8ି. OR/13/088/036170

ପ ୁ /3374 66 55 1178ଗୟାପ/ସାଦ ଗNୁା ପି ଯକଲୁାଲ ଗNୁା OR/13/088/036171

"ୀ /3375 60 55 1179ପ/ଭାତୀ ଗNୁା (ା ଗୟା ପ/ସାଦ ଗNୁା OR/13/088/036172

ପ ୁ /3376 44 55 1180ରାେକଶ କମୁାର ଗNୁା ପି ଗୟାପ/ସାଦ ଗNୁା MGH1311703

"ୀ /3377 42 55 1181ଉଷା ଗNୁା (ା ରାେକଶ କମୁାର ଗNୁା MGH1311711

ପ ୁ /3378 39 55 1182ବାବୁଲା ଗNୁା ପି ଗୟାପ/ସାଦ ଗNୁା XAF0037630

"ୀ /3379 34 55 1183ସବିତା ଗNୁା (ା ବାବୁଲା ଗNୁା XAF0228536

ପ ୁ /4380 44 55 1184ବି ଜଗଦିଶର ରାଓ . ପି ବି େସାମରାଯ ୁ. OR/13/088/036181

ପ ୁ /4381 42 55 1185ବି ସାସାଗିରି ରାଓ ପି େସାମରାଯ ୁରାଓ OR/13/088/036182

"ୀ /5382 59 55 1186ପନୁାବତୀ ସାହୁ (ା ବହ' ଭ ସାହୁ OR/13/088/036641

ପ ୁ /5383 52 55 1187ଆନ1ପ/ସାଦ ସାହୁ ପି ବହ' ଭ ସାହୁ OR/13/088/036186

ପ ୁ /5384 51 55 1188େଦବରାଜ ସାହୁ ପି ବହ' ଭ ସାହୁ OR/13/088/036187

"ୀ /5385 44 55 1189ଝୁନୁ ସାହୁ (ା େଦବରାଜ ସାହୁ XAF0037648

"ୀ /6386 31 55 1190ଅର ସାଇ କମୁାରୀ (ା ଅର ରେମଶ ରାଓ XAF0447037

"ୀ /6387 43 55 1191ଅନୁପମା ପଟନାୟକ (ା ଅଜିତ କମୁାର ପଟନାୟକ MGH1313352

ପ ୁ /6388 45 55 1192ଶେୁରଶକମୁାର ପIନାୟକ ପି ଶାମସ1ୁର ପIନାୟକ OR/13/088/036201

"ୀ /7389 41 55 1193ସଜୁାତା ପIନାୟକ (ା ସେୁରଶ କମୁାର ପIନାୟକ XAF0037655

ପ ୁ /7390 45 55 1194ବି.ମରୁଲୀ ମେହାନ ରାଓ ରାଓ ପି ବି. ତ/ିନାଥ ରାଓ MGH1312974

ପ ୁ /08391 25 55 1195ଜଗେମାହନ ପ:ା ପି ଜଗଦିଶ ଚ1/  ପ:ା XAF0852863

"ୀ /08392 20 55 1196ଜାଗୃତୀ ପ:ା ପି ଜଗଦୀଶ ପ:ା XAF1063031

"ୀ /8393 48 55 1197େଜାଛନା ପ:ା (ା ଜଗଦୀଶ ଚ1/  ପ:ା MGH1312156

ପ ୁ /9394 45 55 1198ତ/ୀନାଥ ସିG ପି ହର ଦୟାଲ ସିG MGH1312446

"ୀ /9395 38 55 1199ପାବ� ତୀ ସିG ପି ତ/ିନାଥ ସିG MGH1312487

"ୀ /10396 26 55 1200ସି ଏଚ. ବି1ିଆରାଣୀ ପି ସି ଏଚ. ଶାମସ1ୁର ରାଓ XAF1048396

"ୀ /10397 50 55 1201ସି ଏଚ ପାୱନୀ (ା ସି ଏଚ ଶାମସ1ୁର ରାଓ MGH2397180

ପ ୁ /10398 54 55 1202ସି ଏଚ ଶାମସ1ୁର ରାଓ ପି ସି ଏଚ ପଶ ୁ�ରାମ ରାଓ MGH2397172

ପ ୁ /11399 51 55 1203ରାେଜଶ ଧାୱନ ପି ଶାମଲାଲ ଧାୱନ XAF1063213

"ୀ /11400 21 55 1204ମିନଲ ଧାୱନ ପି ରାେଜଶ ଧାୱନ XAF1063056

"ୀ /24401 35 55 1205ବ:ାପାଲି କଲାଣୀ (ା ବି ମରୁଲି େମାହନ ରାଓ XAF0646901

"ୀ /96402 34 55 1206ବ:ାପାଲି ନାଗମଣୀ (ା ଗେୁN,ର ରାଓ XAF0646893

"ୀ /469403 25 55 1207ସନାଲି ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ XAF0646919

"ୀ /01404 29 55 1208ସ' ିତାରାଣୀ ପ/ଧାନୀ (ା ବିରP ିେବବ56 XAF1062934

ପ ୁ /1405 60 55 1209ରାମକୃ= େବବ56 ପି ଶାମସ1ୁର େବବ56 OR/13/088/036575

"ୀ /1406 58 55 1210ସାବିତ/ି େବବ56 (ା ଶାମସ1ୁର େବବ56 OR/13/088/036574

"ୀ /1407 55 55 1211ମିନତି େବବ56 (ା ରାମକୃ= େବବ56 OR/13/088/036576

ପ ୁ /1408 34 55 1212ବିରP ିେବବ56 ପି ରାମ କୃ= େବବ56 MGH1428853

"ୀ /2409 41 55 1213ସKା େବବ56 ପି ପିତା7ର େବବ56 MGH1312123

"ୀ /3410 67 55 1214ଡି. କସୁମୁ କମୁାରି . (ା ଡି ନିଳକ`ମ . OR/13/088/036626

ପ ୁ /05411 26 55 1215ଜଗରନL ାଥ ସରାବୁ ପି ଦିବା)ର ସରାବୁ XAF0589846

ପ ୁ /07412 26 55 1217ଶ/ୀକା8 ମିଶ/ ପି ସTୟ କମୁାର ମିଶ/ XAF0590141

"ୀ /7413 29 55 1218ନୁପରୁ େବବ56 ପି ରାମକୃ= େବବ56 XAF0279760

"ୀ /22414 21 55 1219ପ ୁ̂ ା ପଜୁାରୀ ପି େଗାପାଳ ପଜୁାରୀ XAF0890301

ପ ୁ /999415 55 55 1220ଏମ ରବି କମୁାର ପି ଏମ ସଯୂ�ନାରାୟଣ ରାଓ MGH1431394

ପ ୁ /57416 19 55 1221ପ/ୀଯjସ ୂରଥ ପି ପ/ଶାଂତ କମୁାର ରଥ XAF1154053

ପ ୁ /57417 19 55 1223ପ/ୀୟାଂସ ୁରଥ ପି ପ/ଶା8 କମୁାର ରଥ XAF1167154

"ୀ /47418 48 55 1226ଅନିତା ମାଦଳା - ବିକାଶ କମୁାର ମାଦଳା XAF1175983

"ୀ /44419 24 55 1230ଦମୟ8ୀ ସାହୂ (ା ଲେ7ାଧର ନାୟକ XAF1180140

"ୀ /52420 23 55 1231ପାୟଲ ପାତ/ (ା ଆଶୀଷ କମୁାର ସଢGୀ XAF1180215

"ୀ /28421 36 55 1232ରୂପସୀ ମହା8ି - କମୁଦିୁନି ଦେଲଇ XAF1180595

ପ ୁ /12422 54 55 1233ସଂଜୟ କମୁାର ମିଶ/ - ଶ/ୀଧର ମିଶ/ XAF1181825

"ୀ /7423 25 55 1234ସେ8ାସୀ ମାଝୀ - ଜଗବଂଧ ୁମାଝୀ XAF1181940

"ୀ /7424 23 55 1235ଦାନମତି ମାଝୀ - ଜଗବଂଧ ୁମାଝୀ XAF1182039

"ୀ /7425 53 55 1236ପାବ� ତୀ ମାଝୀ - ଜଗବଂଧ ୁମାଝୀ XAF1182195

ପ ୁ /7426 20 55 1237ବୁଦାରାମ ମାଝୀ - ଜଗବଂଧ ୁମାଝୀ XAF1182211

ପ ୁ /42427 18 55 1238ବାବୁଲା ନାୟକ - ବାବୁଲା ନାୟକ XAF1207943

"ୀ /5428 18 55 1239ନ1ିନୀ ପଜୁାରୀ ପି ପଦଲାମ ମାଝୀ XAF1208024

7 9/M.O.P େଯାଗତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ/କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀ) (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /55429 25 55 1240ଲ&'ୀ ପଜୁାରୀ (ା େଗାପାଳ ପଜୁାରୀ XAF1209337

"ୀ /52430 23 55 1241ପାୟଲ ପାତ/ (ା ଆଶୀଷ ସଦGୀ XAF1211713

ପ ୁ /88431 56 55 1242ସେୁର1/  େହାତା - ସେୁର1/  େହାତା XAF1213024

"ୀ /88432 50 55 1243େଶୖଳବାଳା େହାତା (ା ସେୁର1/  େହାତା XAF1213040

"ୀ /7433 20 55 1244ମନାମତି ମାଝୀ - ଜଗବଂଧ ୁମାଝୀ XAF1213479

"ୀ /7434 18 55 1245ପରୁୂଵା ମାଝୀ - ଜଗବଂଧ ୁମାଝୀ XAF1213495

ପ ୁ /29435 18 55 1246ଦିେନଶ ସବୁୁଧୀ ପି ପ/କାଶ ସବୁୁଧୀ XAF1213867

ପ ୁ /88436 19 55 1250ଶ)ର ପ/ସାଦ େହାତା ପି ସେୁର1/  େହାତା XAF1214626

ପ ୁ /88437 31 55 1251ଆକାଶ େହାତା ପି ସେୁର1/  େହାତା XAF1214915

ପ ୁ /3438 18 55 1253ନୀେଲଶ କମୁାର ଗNୁା ପି ରାେକଶ କମୁାର ଗNୁା XAF1216647

"ୀ /61439 18 55 1255ପ/ାTଲ ମହା8ି ପି ନେର1/  ମହା8ି XAF1216829

ପ ୁ /11440 19 55 1259େଦୱଦୀପ ଧାୱନ ପି ରାେଜଶ ଧାୱନ XAF1220375

ପ ୁ /55441 54 55 1260ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ/ ମା ଗGାମଣି ମିଶ/ XAF1220409

"ୀ /55442 48 55 1261ଇତିଶ/ୀ ପାଣିଗ/ାହୀ (ା ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ/ XAF1220417

"ୀ /55443 19 55 1262ତପ(ିନୀ ମିଶ/ ପି ଅରୁଣ ମିଶ/ XAF1220565

"ୀ /11444 47 55 1263ଅT ୁଧାୱନ (ା ରାେଜଶ ଧାୱନ XAF1220755

"ୀ /49445 26 55 1264ଅTଳି ମିଶ/ (ା େଦବାଶିଷ ମିଶ/ XAF1220862

ପ ୁ /10446 40 55 82ତପନ କମୁାର ମହା8ି ପି ତ/ିପତି ମହା8ି MGH1318047

"ୀ /10447 23 55 1026େସାନାଲୀ ଗ8ାୟତ ପି ଲ&'ୀନାରାୟଣ ଗ8ାୟତ XAF1061944

ପ ୁ /11448 72 55 1027ସବୁାସ ଚ1/  ବି,ାଳ ପି କପିଳ ବି,ାଳ MGH1317312

"ୀ /11449 67 55 1028ସଦୁାମା ବି(ାଳ (ା ଅନାଦି ବି(ାଳ OR/13/088/034620

"ୀ /11450 65 55 1030ରାଜକିେଶାର ବି,ାଳ ପି ରାଧାେମାହନ ନାୟକ XAF1063122

"ୀ /67451 30 55 943ଧନମତି ନାୟକ (ା ତାରଣି ନାୟକ XAF0280156

"ୀ /1452 62 55 992ଅନପ\ୁ6 ମହା8ି(ବି) (ା େସାମନାଥ ମହା8ି OR/13/088/034546

ପ ୁ /3453 69 55 993ଶବୁାସ କିେଶାର େବଦୖ ପି ଚ1/kଜ େବଦୖ OR/13/088/034566

"ୀ /3454 68 55 994ସାବିତ/ୀ େବଦୖ (ା ସବୁାସ କିେଶାର େବଦୖ MGH1316595

ପ ୁ /3455 68 55 995ଜୁଗଳ କିେଶାର େବଦୖ ପି ଚ1/kଜ େବଦୖ XAF1021823

"ୀ /3456 66 55 996ଚ1/ମଣି େବଦୖ (ା ଯଗୁଳ କିେଶାର େବଦୖ XAF1021195

ପ ୁ /3457 46 55 997କମୁ1ୁ ବାKବ େବଦୖ ପIନାୟକ ପି ଲ&'ୀନାରାୟଣ େବଦୖ ପIନାୟକ XAF0447623

"ୀ /3458 43 55 998ବିଜୟଲ&'ୀ େବଦୖ ପIନାୟକ (ା କମୁ1ୁ ବା1ବ େବଦୖ ପIନାୟକ XAF0447631

ପ ୁ /3459 41 55 999କTୁ ବିହାରୀ େବଦୖ ପIନାୟକ ପି ସବୁାସ କିେଶାର େବଦୖ ପIନାୟକ MGH1317205

"ୀ /3460 47 55 1000ସଶ'ିତା େବଦ (ା ରାଧା େମାହନ େବଦ MGH1316793

ପ ୁ /3461 21 55 1001ଗେୁN,ର ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ XAF0965186

"ୀ /3462 54 55 1002ଲ&'ୀ ପIନାୟକ (ା ଲ&'ା ନାରାୟଣ ପIନାୟକ XAF0447649

"ୀ /3463 38 55 1003ଭବାନୀ ପIନାୟକ (ା କTୁ ବିହାରୀ େବଦୖ ପIନାୟକ XAF0344606

ପ ୁ /4464 59 55 1004ଅଶକ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିଳକ` ନାୟକ OR/13/088/034580

ପ ୁ /4465 50 55 1005ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିଳକ` ନାୟକ XAF1076611

"ୀ /05466 29 55 1006ନବନୀତା ମହା8ି ପି ସେୁରଶ ଚ1/  ମହା8ି XAF0852939

"ୀ /5467 40 55 1007ପ/ଭାତି କମୁାରୀ ପଟନାୟକ ପି ସିମାPଳ ପଟନାୟକ MGH1317833

"ୀ /07468 24 55 1008ଉମାକା8 ଗ8ାୟତ ପି ନବୀନ ଚ1/  ଗ8ାୟତ XAF0852913

ପ ୁ /7469 63 55 1009ନବିନଚ1/  ଗ8ାୟତ ପି ନରସିଂହ ଗ8ାୟତ OR/13/088/034594

ପ ୁ /7470 30 55 1010କା5dକ ଗ8ାୟତ ପି ନବୀନ ଚ1/  ଗ8ାୟତ XAF0280065

"ୀ /8471 69 55 1011ହରପ/ୀୟା ମିଶ/ (ା ମରୁଲିଧର ମିଶ/ OR/13/088/034598

ପ ୁ /8472 63 55 1012ସTୟ କମୁାର ମିଶ/ ପି ମରୁଲିଧର ମିଶ/ OR/13/088/034599

ପ ୁ /8473 44 55 1013ସେ8ାଷ କମୁାର ମିଶ/ ପି ମରୁଲିଧର ମିଶ/ OR/13/088/034600

"ୀ /8474 44 55 1014କXନା ମିଶ/ (ା ସTୟ କମୁାର ମିଶ/ MGH1316736

"ୀ /8475 40 55 1015ସTବୁାଳା ମିଶ/ (ା ସେ8ାଷ କମୁାର ମିଶ/ XAF0037556

ପ ୁ /8476 23 55 1016ବ/ ହ' ଦାତା ମିଶ/ ପି ସTୟ ମିଶ/ XAF0909465

ପ ୁ /9477 32 55 1017ଦିପକ ପIନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ1/  ପIନାୟକ XAF0909473

ପ ୁ /9478 33 55 1018ଦିପକ କମୁାର ପIନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ1/  ପIନାୟକ XAF0038356

"ୀ /10479 79 55 1019ସବୁ\� ଗ8ାୟତ (ା କୃ=ଚ1/  ଗ8ାୟତ OR/13/088/034606

ପ ୁ /10480 62 55 1020ସେୁରଶ ଚ1/  ଗ8ାୟତ ପି କୃ=ଚ1/  ଗ8ାୟତ OR/13/088/034607

"ୀ /10481 53 55 1021ସଷୁମା ଗ8ାୟତ ପି କୃ=ଚ1/  ଗ8ାୟତ OR/13/088/034610

ପ ୁ /10482 49 55 1022ଗଗନକମୁାର ଗ8ାୟତ ପି କୃ=ଚ1/  ଗ8ାୟତ OR/13/088/034612

"ୀ /10483 44 55 1023ସନିୁତା ଗ8ାୟତ (ା ଲ&'ୀନାରାୟଣ ଗ8ାୟତ XAF1048511

ପ ୁ /10484 28 55 1024ଗNୁ ଶ)ର ଗ8ାୟତ ପି ସେୁରଶ ଚ1/  ଗ8ାୟତ XAF0344200

ପ ୁ /10485 25 55 1025ରୁଦ/  ପ/ତାପ ଗ8ାୟତ ପି ଲ&'ି ଗ8ାୟତ XAF0646778

"ୀ /11486 65 55 1029ସିତା ବି(ାଳ ପି କପିଳ ବି(ାଳ OR/13/088/034757

"ୀ /11487 52 55 1031ରୀନା ବି(ାଳ ପି କପିଳ ବି(ାଳ OR/13/088/034767

ପ ୁ /11488 50 55 1032ତାରିଣି ବି(ାଳ ପି ଅନାଦି ବି(ାଳ OR/13/088/034624

ପ ୁ /11489 39 55 1033ଦୁଗ6 ପ/ସାଦ ବି,ାଳ ପି ସବୁାସ ଚ1/  ବି,ାଳ MGH1317304

ପ ୁ /11490 38 55 1034ତ/ିପତି ବି,ାଳ ପି ସବୁାଷ ଚ1/  ବି,ାଳ MGH1432327

"ୀ /11491 24 55 1035େବଶୖାଳୀ ବି,ାଳ (ା ଦୁଗ6 ପ/ସାଦ ବି,ାଳ XAF1132083

8 9/M.O.P େଯାଗତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ/କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀ) (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /11492 36 55 1036ନିେବଦିତା ମ:ଳ (ା ତ/ିପତି ବି,ାଳ XAF1048503

"ୀ /12493 42 55 1037ସେ8ାଷୀ ନାୟକ ପି ଯଧିୁlିର ନାୟକ MGH1316637

"ୀ /13494 52 55 1038ସଂଯYୁା ନାୟକ (ା କିଶରଚ1/  ନାୟକ OR/13/088/034631

"ୀ /14495 26 55 1039ସେ8ାଷୀ ବି,ାଳ (ା ମେନାଜ କମୁାର ଗ8ାୟତ XAF1060664

ପ ୁ /14496 32 55 1040ମେନାଜ କମୁାର ଗ8ାୟତ ପି ରେମଶ ଚ1/  ଗ8ାୟତ XAF0037572

"ୀ /15497 60 55 1041ବସ8 କମୂାର ନାୟକ (ା ଅଭିମନ ୁନାୟକ OR/13/088/034636

ପ ୁ /15498 58 55 1042ବାଳକୃ= ନାୟକ ପି ଗେଣ,ର ନାୟକ OR/13/088/034638

ପ ୁ /15499 42 55 1043ଶାମ ଘନ ନାୟକ ପି ଅଭିମନ ୁନାୟକ MGH1316959

ପ ୁ /15500 40 55 1044କTୁବିହାରି ନାୟକ ପି ଅଭିମନ ୁନାୟକ MGH2298180

"ୀ /15501 35 55 1045ବ/ େଜ,ରି ନାୟକ ପି ଅଭିମନ ୁନାୟକ MGH2298198

ପ ୁ /15502 33 55 1046ଜଗନL ାଥ ନାୟକ ପି ଅଭିମନ ୁନାୟକ XAF0228486

"ୀ /15503 33 55 1047େବଜୖୟ8ୀ ନାୟକ ପି ଅଭିମନ ୁନାୟକ XAF0228494

"ୀ /15504 21 55 1048ଶାରଦା ନାୟକ ପି ବାଳକୃ= ନାୟକ XAF0909481

ପ ୁ /16505 49 55 1050ପବିତ/  େମାହନ ନାୟକ ପି ରାଧାକୃ= ନାୟକ OR/13/088/034642

"ୀ /16506 46 55 1051ପ/ଭାସିନି ନାୟକ ପି ରାଧାକୃ= ନାୟକ OR/13/088/034751

"ୀ /16507 42 55 1052ଅTଲୁତା ନାୟକ ପି ରାଧାକୃ= ନାୟକ OR/13/088/034750

"ୀ /17508 44 55 1053ପ ୁ̂ ଲତା ବି,ାଳ (ା ଅନାଦି ନାୟକ MGH1316694

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ6ଚନ ପାଇଁ ଉnିo | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନL  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବ6ଚନ କମିଶନ) qାରା 
ପ/କାଶନ କରାଯାଏ | ପ/େତକ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ6ଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ) ନାମ ଅଛି କି ନାହr ତନଖି କର8ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.7 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

9 9/M.O.P େଯାଗତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ/କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀ) (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


