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ପ ୁ /001 45 56 1େମାହନ ନାୟକ ପି କୃ�ିବାସ ନାୟକ XAF1061613

�ୀ /012 22 56 2ଆମନ� ା ବାେନା ପି ମହ�ଦ ହାନିଫ XAF0912865

�ୀ /13 50 56 3ଯରିନା ବାଇ . $ା ମହମଦ କାସିମ . OR/13/088/038011

�ୀ /14 29 56 4ଉେମଶ ହାନି $ା ମହ�ଦ ୟୁସଫୁ ପେଟଲ XAF0576355

�ୀ /15 26 56 5ପଦ) ୀନି ମାଝୀ ପି ଭାଗିରଥି ମାଝୀ XAF0752634

ପ ୁ /16 74 56 6େଗୗତମ ଚା0 ପାେରଖ ପି ଖବୁ ଚା0 ପାେରଖ XAF0912477

ପ ୁ /17 51 56 7ମହମଦ କାସିମ ପେଟଲ ପି ହାଜି ଉସମାନ ପେଟଲ OR/13/088/038010

ପ ୁ /18 32 56 8ମହ�ଦ ୟୁସଫୁ ପେଟଲ ପି ମହ�ଦ କାସିମ ପେଟଲ XAF0038398

ପ ୁ /19 28 56 9ମହ�ଦ ଉମର ପେଟଲ ପି ମହ�ଦ କାସିମ ପେଟଲ XAF0448076

�ୀ /110 28 56 10ଗ3ା ର4ାରୀ ପି ରେମଶ ର4ାରୀ XAF0753400

�ୀ /0211 23 56 11ଅମ�ୀନ ଖାନ $ା 6ଡ ହୁେସନ ପେଟଲ XAF0852996

ପ ୁ /0212 49 56 12ମହମଦ ଇମରାନ ପେଟଲ ପି ହାଜୀହୂେସନ ପେଟଲ XAF0854265

ପ ୁ /0213 31 56 13ମହ�ଦ ସମୀର ପେଟଲ ପି ମହ�ଦ ଆୟୁବ ପେଟଲ XAF0783308

ପ ୁ /214 56 56 14ମହମଦ ଆୟୁବ ପି ହାଜିମହ�ଦ ୟୁସଫୁ କାସିମ OR/13/088/038004

ପ ୁ /215 33 56 15ମହ�ଦ ୱାସିମ ଆୟୁବ ପି ମହ�ଦ ଆୟୁବ ୟୁସଫୁ MGH2298602

�ୀ /216 46 56 16ହୁସନା ବାଇ $ା ମହ�ଦ ସାଲିମ OR/13/088/038007

�ୀ /217 53 56 17ଆେବଦା ବାନ $ା ମହମଦ ଆୟୁବ OR/13/088/038005

�ୀ /218 55 56 18ଜହରା ବାେନା $ା ମହ�ଦ ଫାରୁକ ୟୁସଫୁ OR/13/088/038003

�ୀ /219 31 56 19ସାେଲହା ବାେନା $ା ଏମ.ଡି ୱାସିମ ଆୟୁବ XAF0847665

�ୀ /220 25 56 20ଫିରେଦାସ ବାେନା $ା ଏମ.ଡି.ସମୀର ଆୟୁବ XAF0847673

�ୀ /221 36 56 21ନୁରଜାହ9 ବାେନା ପି ମହ�ଦ ଫାରୁକ ୟୁସ:ୁ MGH1428705

�ୀ /222 31 56 22ନଫିସା ବାନୁ ପି ମହ�ଦ ଫାରୁକ ୟୁସଫୁ XAF0448001

ପ ୁ /223 35 56 23ଏ6.ଡି. ଫିେରାଜ ପେଟଲ ପି ଏ6.ଡି. ଫାରୁକ ୟୁସଫ ପେଟଲ MGH1432442

ପ ୁ /224 49 56 24ସାଫି ଖାନ ପି ଗାଫରୁ ଖାନ XAF0847681

ପ ୁ /225 28 56 25ମହ�ଦ ହୁେସନ ପେଟଲ ପି ମହ�ଦ ସାଲି6 ପେଟଲ XAF0447888

�ୀ /226 71 56 26ହାମିଦା ବାଇ ପେଟଲ(ବି) $ା ହାଜି ଉସମାନ ପେଟଲ OR/13/088/038009

ପ ୁ /227 33 56 27ମହ�ଦ ହାସନ ସଲିମ ପି ମହ�ଦ ସାଲିମ ୟୁସଫୁ MGH2298487

ପ ୁ /228 60 56 28ମହମଦ ଫାରୁକ ୟୁସଫୁ ପି ମହ�ଦ ୟସଫୁ କାସିମ OR/13/088/038002

ପ ୁ /229 55 56 29ମହମଦ ସାଲିମ ୟୁସଫୁ ପି ହାଜି ମହ�ଦ ୟୁସଫୁ କାସିମ OR/13/088/038006

�ୀ /0330 23 56 30ଆୟସା ବାେନା ପି ଏମ.ଡି. ଆସରଫ ସେୁଲମାନ XAF0783290

�ୀ /0331 26 56 31ଆଫସରା ନାଜ $ା ମହ�ଦ ହାଷାମ XAF0647339

ପ ୁ /332 40 56 32ମହ�ଦ କାସ6 ପି ମହ�ଦ ଅହ�ଦ MGH1322163

ପ ୁ /333 65 56 33ମହ�ଦ ଅହମଦ . ପି ହାଜି ମହ�ଦ ସେୁଲମାନ କାସିମ . OR/13/088/038015

�ୀ /334 58 56 34କଲୁସମୁ ବାଇ . $ା ମହ�ଦ ଅହ�ଦ . OR/13/088/038016

ପ ୁ /335 54 56 35ମହ�ଦ ଇଲିୟାସ . ପି ହାଜି ମହ�ଦ ସେୁଲମାନ କାସିମ . OR/13/088/038018

ପ ୁ /336 50 56 36ମହମଦ ଅସରଫ . ପି ହାଜି ମହ�ଦ ସେୁଲମାନ କାସିମ OR/13/088/038021

�ୀ /337 47 56 37ଜୁେଲଖା ବାେନା . $ା ମହ�ଦ ଆସରଫ . MGH1322593

ପ ୁ /338 42 56 38ମହ�ଦ ଖାଲି> . ପି ମହ�ଦ ସେୁଲମାନ . MGH1321629

ପ ୁ /339 57 56 39ମହ�ଦ ଆସଲାମ ପି ମହ�ଦ ସେୁଲମାନ XAF0344630

�ୀ /340 80 56 40ହାଲିମା ବାଈ $ା ହାଜି ମହ�ଦ ସ ୁସେୁଲମାନ କାଶି6 OR/13/088/038761

�ୀ /341 33 56 41ପରବି@ ବାେନା $ା ମହ�ଦ ଅସଗର XAF0038414

�ୀ /342 22 56 42ଏସପିୟା ବାେନା ପି ଏମ ଡି ଆସର: XAF1006063

�ୀ /343 49 56 43ରିAାନା େବଗମ $ା ମହ�ଦ ଆସଲାମ XAF0752782

ପ ୁ /344 38 56 44ମହ�ଦ ହାସା6 ପି ମହ�ଦ ଅହ�ଦ MGH1322189

ପ ୁ /345 38 56 45ମହ�ଦ ୟୁସଫୁ ପି ମହ�ଦ ଆହା�ଦ MGH1432509

ପ ୁ /446 52 56 46ମହ�ଦ ଦାଉଦ . ପି ମହ�ଦ ଇ0� ିସ . OR/13/088/038026

�ୀ /447 48 56 47ରୂବିନା ବାେନା $ା ମହ�ଦ ଦାଉଦ OR/13/088/038027

ପ ୁ /448 28 56 48ଏ6 ଡ଼ି ମା�ା ପି ଏ6 ଡ଼ି ଦାଉଦ ମା�ା XAF0344655

ପ ୁ /549 61 56 49ମହମଦ କାସମ . ପି ମହ�ଦ ସିCିକ ଉମର . OR/13/088/038033

�ୀ /550 52 56 50ହାୱା ବାଇ . $ା ମହମଦ କାସମ . OR/13/088/038034

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF $ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /551 30 56 51$ାେଲହା ବାେନା $ା ସାକିର ହୁେସ@ XAF0912543

�ୀ /552 25 56 52ତାେହରା ବାେନା $ା ଏମ ଡି ତାୟାବ ପେଟଲ XAF0667659

�ୀ /553 24 56 53ରିଜୱାନା ବାେନା $ା ମହ�C ନାଜିର XAF1111731

�ୀ /554 35 56 54ସାମୀମ ବାେନା ପି ମହ�ଦ ହନି: XAF1012459

ପ ୁ /555 24 56 55ମହ�ଦ ବିଲାଲ ପି ମହ�ଦ କାସାମ XAF0752857

ପ ୁ /556 32 56 56ସାକିର ହୁେସନ ପି ମଜିୟମ ହୁେସନ XAF0912527

ପ ୁ /557 28 56 57ଜାେବଦ ମହ�ଦ ପି ମହ�ଦ କାସାମ XAF0752808

ପ ୁ /558 27 56 58ମହ�ଦ ନାଜୀର ପି ମହ�ଦ କାସାମ XAF0752832

ପ ୁ /659 46 56 59ମହ�ଦ ଆରିଫ ପି ସି0ିକ ଉମାର XAF0576348

�ୀ /660 38 56 60ନାଜିମା େବଗମ $ା ସାୟାଦ ଆକବର ହେସନ XAF0311720

ପ ୁ /661 43 56 61ସାୟାଦ ଆକବର ହେସନ ପି ସାୟାଦ ବରକତ ହେସନ XAF0311597

ପ ୁ /662 45 56 62ସାୟଦ ସାବୀର ହୁେସନ ପି ବରକତ ହୁେସନ OR/13/088/038738

ପ ୁ /663 28 56 63ଆଦଶ� ମହାIି ପି ପ�କାଶ ମହାIି XAF0912881

ପ ୁ /664 25 56 64ସିJାଥ� ମହାପାତ� ପି ପ�କାଶ ମହାପାତ� XAF0912873

ପ ୁ /665 28 56 65ସାୟାଦ କାଦିର ପି ସାୟାଦ ଆନୱାର ହୁେସନ XAF0667543

�ୀ /0766 28 56 66େସଯୖଦ ରହୀମା $ା ମହମଦ ଅମିର ପେଟଲ XAF0852988

�ୀ /767 37 56 67ସାେବରା ବାେନା  $ା ଅବଦୁଲ ୱାହାବ XAF0549485

�ୀ /768 50 56 68ରସିଦା େବଗମ $ା ଅବଦୁଲଗଲୁାମ ଗଉସ OR/13/088/038051

�ୀ /769 33 56 69େରହାନା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ଗଲୁାମ େଗୗସ XAF0038471

ପ ୁ /770 38 56 70ଆବଦୁଲ ଗାନି ପି ଅବଦୁଲ କାଦାର XAF0753434

ପ ୁ /771 52 56 71ଆବଦୁଲଗଲୁାମ ଗଉସ ପି ଆବଦୁଲ ରLାକ . OR/13/088/038050

ପ ୁ /772 37 56 72ଆବଦୁଲ ଗଲୁାମ ପି ଆବଦୁଲ କାଦର MGH2397669

ପ ୁ /773 63 56 73ଆବଦୁଲ କାଦର ପି ଅବଦୁଲ ରLାକ OR/13/088/038048

ପ ୁ /774 32 56 74ଅବଦୁଲ ଆେହ�ଦ ମହ�ଦ ପି ଆବଦୁଲM ା ଗଲୁାମ ଗଉସ XAF0038463

ପ ୁ /775 27 56 75ମହ�ଦ ଆମୀର ପେଟଲ ପି ଏମ. ଡି ଫାରୁକ ୟୁସଫୁ XAF0647099

ପ ୁ /776 45 56 76ଆବଦୁଲ ୱାହାବ ପି ଆବଦୁଲ କାଦର OR/13/088/038052

ପ ୁ /777 36 56 77ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ ପି ଅବଦୁଲ ପଲୁାମ େଗୗସ MGH2397586

ପ ୁ /0878 22 56 78େସଖ ସାଜିଦ ପି ଅବଦୁଲ େସେହଜାଦା XAF0852970

�ୀ /879 35 56 79ଆଈଶା ବାନୁ ପି ସାମସଲୁ ହୁଦା OR/13/088/321645

�ୀ /880 68 56 80ବିଲକୀସ େବଗମ $ା ସାମସଲୁ ହୁଦା OR/13/088/038069

�ୀ /881 40 56 81େଯବା େବଗମ $ା ନଜମଲୁ ହୁଦା XAF0038489

ପ ୁ /882 66 56 83ସାମସଲୁ ହୁଦା ପି ଆବଦୁଲ ହାଫିଜ OR/13/088/038068

ପ ୁ /883 41 56 84ନଜମଲୁ ହୁଦା ପି ସାମସଲୁ ହୁଦା MGH1321645

�ୀ /884 27 56 85ସତ�ଓOାରାପ ୁମାPିପିକା $ା ସତ�ଓOାରାପ ୁସେIାଷ କମୁାର XAF0935676

�ୀ /885 69 56 86ଶଭା ପାେରଖ $ା େଗୗତମ ଚା0 ପାେରଖ XAF0912485

ପ ୁ /886 41 56 87ହଷ�  ପାେରଖ ପି େଗୗତମ ଚା0 ପାେରଖ XAF0912493

�ୀ /887 37 56 88ରାଖି ପାେରଖ $ା ହଷ�  ପାେରଖ XAF0912501

ପ ୁ /888 52 56 89େଗୗରି ପ�ସାଦ ପQନାୟକ ପି ସତ� ପQନାୟକ XAF0912907

�ୀ /889 21 56 90ଅନିଶା ପQନାୟକ ପି େଗୗରି ପ�ସାଦ ପQନାୟକ XAF0912899

�ୀ /990 46 56 91ଷାବନମ େବଗମ $ା ଶାମି6 ଖାନ MGH1322734

ପ ୁ /991 39 56 92ସମିମ ଖାନ ପି ଗାଫରୁ ଖାନ MGH1322403

�ୀ /1092 45 56 93ରଷିଦା େବଗ6 . $ା ଆବଦୁଲ ସାଲି6 . MGH1420090

�ୀ /1093 64 56 94କଲୁସନ ବିବି $ା ଅବଦୁR େସେହଜାଦା OR/13/088/038071

ପ ୁ /1194 41 56 95ମହ�ଦ ହାମିଦ ପି କାଷାମ ଷାହା MGH1322411

�ୀ /1195 45 56 96ଆେବଦା ବାେନା ପି କାସମ ସାହା OR/13/088/038744

�ୀ /1196 42 56 97ଜାେବଦା ବାେନା ପି କାଷାମ ସାହା MGH1322510

�ୀ /1197 31 56 98ନସିରା ବାେନା ପି ମହ�ଦ ହାମିଦ XAF0576330

�ୀ /1198 51 56 99ସାେବରା ବାେନା ପି କାସାମ ଷାହା XAF0647305

�ୀ /1199 75 56 100ଇମାମ ବିବି $ା କାସମସାହା . OR/13/088/038087

ପ ୁ /12100 65 56 101ଏମ.ଡି. ଆସରଫ ପି ଏ. ରସିଦ XAF0783266

�ୀ /12101 44 56 102ସାୟରା ବାୟୀ ପି ଗାଫରୁ ଖାନ OR/13/088/038065

�ୀ /12102 49 56 103େରେହନା ବାେନା $ା ଏମଡି ଆସର: XAF1009372

�ୀ /12103 43 56 104ରିହାନା ବାେନା $ା ଏମ.ଡି. ଆସରଫ XAF0783258

�ୀ /12104 24 56 105େସାନି ବାେନା ପି ଏମ.ଡି. ଆସରଫ XAF0783282

�ୀ /12105 23 56 106ତାବୁ ବାେନା ପି ଏମ.ଡି. ଆସରଫ XAF0783274

ପ ୁ /13106 36 56 107ମହ�ଦ ଇଲିୟାସ ପି ଆବଦୁଲ ସ�ାର MGH2397511

�ୀ /13107 44 56 108େସେହନାଜ ବାେନା , $ା ମହ�> ସାଲିମ , MGH1321959

ପ ୁ /13108 43 56 109ହାଫିଜ ମହ�ଦ ଆସିକ ରାଜା . ପି ଆବଦୁଲ ସ�ାର . MGH1322445

ପ ୁ /13109 34 56 110ମହ�ଦ ଅସଗT ପି ଆକବର ହୁେସ@ XAF0039321

�ୀ /13110 44 56 111େସେହରା ବାେନା $ା ମହ�ଦ ରଫିU XAF0038505

�ୀ /13111 37 56 112ଶାରିଫା ବାେନା $ା ସାବୀର ମହ�ଦ MGH1321975

�ୀ /13112 30 56 113ରିହାନା ବାେନା $ା ହାଫିଜ ମହ�ଦ ଆସିକ ରାଜା XAF0447896

�ୀ /13113 25 56 114ଖାତିଜା ବାେନା $ା ମହ�ଦ ଆସଲାମ XAF0753335
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�ୀ /13114 25 56 115ଆଫଶାନା େବଗମ ପି େଶଖ ଦାଉଦ XAF0667717

�ୀ /13115 68 56 116ଯାହିଦା ବିବି ପି ଆବଦୁଲ ସାଲାମ OR/13/088/038074

�ୀ /13116 55 56 117ଆଏସା ବିବି $ା ଆବଦୂଲ ସତାର OR/13/088/038079

ପ ୁ /13117 22 56 118ମହମଦ ହମିଦ ହମିଦ ପି ମହମଦ ରଫିଖ ରଫିଖ XAF0853028

ପ ୁ /13118 60 56 119ଆକବର ହୁେସନ ପି ଅବଦୁଲ ସଲାମ OR/13/088/038083

ପ ୁ /13119 32 56 120ମହ�ଦ ଇସମାଇଲ ପି ଅବଦୁଲ ସତାର XAF0038521

ପ ୁ /13120 38 56 121ମହ�ଦ ଲତିଫ ପି ଆବଦୁଲ ସା�ାର MGH1322437

�ୀ /13121 23 56 122ଏମ ସିରିସା ଏମ ପି ଏମ ଶ�ୀନିେବସ ରାଓ XAF0854307

ପ ୁ /13122 48 56 123ସାVିର ମହ�ଦ ପି ଆବଦୂଲ ସା�ାର MGH1322247

ପ ୁ /13123 39 56 124ସାଲିମ ମହ�ଦ ପି ଅବଦୂଲ ସତାର . OR/13/088/038082

ପ ୁ /13124 49 56 125ମହ�ଦ ରଫିକ ପି ଆବଦୁଲ କାଦିର XAF0038513

ପ ୁ /13125 22 56 126ମହମଦ ସାଜିଦ ସଜିWଡ ପି ଆକବର ହୁେସନ ହୁେସନ XAF0853770

ପ ୁ /13126 20 56 127ମହ�ଦ ସମୀର ପି ମହ�ଦ ସଲିମ XAF1061845

ପ ୁ /13127 71 56 128ଅବଦୂଲ ସତାର ପି ଆବାଦୁଲ ସଲାମ OR/13/088/038078

ପ ୁ /13128 22 56 129ମହମଦ ସXୁଯିାନ ସXୁୁଯାନ ପି ମହମଦ ସଲୀମ ସଲୀମ XAF0853077

�ୀ /14129 40 56 130ରିAାନା ବାେନା . $ା ସାଜି> ଖାନ XAF0038539

�ୀ /14130 25 56 131େରଷମା ବାେନା ଆସରାଫିୟା $ା ଇରଫା@ ଖାନ XAF1006741

�ୀ /14131 48 56 132ସହନାଯ େବଗମ $ା ଆ ଗାଫାର ଖାନ OR/13/088/038056

�ୀ /14132 45 56 133େଜୖେନବ େବଗ6 $ା ଆବଦୁଲ ଆ�ାଭଲା ଖା@ MGH1420264

�ୀ /14133 42 56 134ନାଜମା େବଗମ ପି ଷାହାଜୁଲାହା ଖାନ MGH1420256

�ୀ /14134 41 56 135ରୁUସାନା େବଗମ ପି ଷାହାଜୁଲାହା ଖା@ MGH1420272

�ୀ /14135 31 56 136ପାବYନ ବାେନା $ା ଇଷDଦ ଖାନ XAF0909952

ପ ୁ /14136 55 56 137ଆବଦୂଲ ଗାଫାରଖାନ ପି ସାହାଯଲୁM ା ଖାନ OR/13/088/038055

ପ ୁ /14137 47 56 138ମହ�ଦ ଇସା ପି ଆବଦୁଲ ସତାT XAF0947499

ପ ୁ /14138 47 56 139ଆବଦୁଲଆତାଉଲା ଖାନ ପି ଯାହାଯଲୁା ଖାନ OR/13/088/038057

ପ ୁ /14139 45 56 140ସାଲିମ ଖାନ ପି ଷାହା ଜୁଲାହ ଖାନ MGH1322346

ପ ୁ /14140 44 56 141ସାଜିଦ ଖା@ ପି ସା ହାଜୁଲM ାହ ଖା@ OR/13/088/038059

ପ ୁ /14141 34 56 142ଇଷDଦ ଖାନ ପି ଅବଦୁଲ ଗଫାରଖାନ XAF0038547

ପ ୁ /14142 29 56 143ଇମରାନ ଖାନ ପି ଗଫାର ଖାନ XAF0576322

ପ ୁ /14143 24 56 144ଆଖତର ଖାନ ପି ଆ�ାଉଲM ା ଖାନ XAF0753426

ପ ୁ /14144 19 56 145ମହ�ଦ ସାକିବ ଖାନ ମା ରିଜୱାନା େବଗମ XAF1110303

�ୀ /14145 42 56 146କମରୁ@ ନିଶା ପି ଷାହାଜୁ ଲM ାହା ଖାନ MGH1322395

�ୀ /14146 30 56 147େଶହଜାଦି େଶହଜାଦି ପି ଅବଦୁଲ ଗାଫାର ଖାନ XAF1007145

�ୀ /15147 42 56 148ହୁରଯାହ9 ବାେନା . $ା ଆବଦୁଲ ରହିମ . MGH1322759

�ୀ /15148 36 56 149ନୁରଜାହ9 . $ା ଆବଦୁଲ ସାଲିମ XAF0038554

�ୀ /15149 60 56 150ରବିୟା ବାଇ $ା ଅବୁଦୁଲ କରିମ XAF0576314

�ୀ /15150 19 56 152ସାଇନା ବାେନା ପି େଶଖ ମଗବୁଲ ହୁେସନ XAF1110279

�ୀ /15151 37 56 153ଜାରିନା ବାନୁ $ା ଅବଦୁଲ ଲାତିଫ MGH2397842

�ୀ /15152 24 56 154ତାବସମୁ ବାେନା ପି ଆବଦୁଲ ରାହୀମ XAF0783027

�ୀ /15153 37 56 155ୟାସଂଈନ ବିବି $ା େଶଖ ମକବୁଲ େହେସନ XAF0667725

�ୀ /15154 29 56 156ମମୁତାଜ ଫାତିମା $ା ଅବଦୁଲ ମZୁାକ XAF0576207

�ୀ /15155 25 56 157ରଂଜୀତା ହରିଜନ ପି ରଘ ୁେଗୗଡ଼ XAF0647347

ପ ୁ /15156 39 56 158ଆବଦୁଲ ଲତି: ପି ଆବଦୁଲ କରି6 ଲତି: MGH1322379

ପ ୁ /15157 21 56 159ମହ�ଦ ଯେୟ> ମାଲକାନି ପି ତାର ମହ�ଦ XAF0912923

ପ ୁ /15158 22 56 160ଆବଦୁଲM ାହ ମାଲକାନି ପି ନୁର ମହ�ଦ XAF0912915

ପ ୁ /15159 35 56 161ଆବଦୁଲ ମZୁାକ ପି ଆବଦୁଲ କରିମ ମZୁାକ XAF0038562

ପ ୁ /15160 40 56 163ଅବଦୁଲ ରହିମ ପି ଆବଦୁଲ କରିମ OR/13/088/038683

ପ ୁ /15161 32 56 164ଅବଦୁଲ ରମଜାନ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ XAF1006790

ପ ୁ /15162 23 56 165ଆବଦୁଲ େରେହମାନ ପି ଆବଦୁଲ ରାହୀମ XAF0783043

ପ ୁ /15163 36 56 166ଆବଦୁଲ ସାଲିମ ପି ଆବଦୁଲ କାରିମ MGH1420082

ପ ୁ /15164 45 56 167ମହ�ଦ ସାମୀର ପି ଅବଦୁଲ କାରୀମ MGH1322494

�ୀ /16165 70 56 169ସପୁାତି ହରିଜନ $ା ବାସେୁଦବ ହରିଜନ OR/13/088/038118

�ୀ /16166 49 56 170କୃପା ହରିଜନ ପି ବାସେୁଦବ ହରିଜନ MGH1322817

ପ ୁ /16167 26 56 171ର\ନ ହରିଜନ ପି ରଘ ୁହରିଜନ XAF0753327

�ୀ /16168 25 56 172କରୁଣା ହରିଜନ $ା ର\ନ ହରିଜନ XAF0947523

�ୀ /16169 36 56 173ଅମିନା ଖାନମ $ା ସାଲିମ ଖାନ XAF0576199

ପ ୁ /16170 29 56 174େସାଏବ ରାେଥାର ପି ଆଲM ି  ମହ�ଦ ରାେଥାର XAF1007046

�ୀ /18171 36 56 175େସହନାଜ ବାେନା $ା େଶ^ ୱାସି6 XAF0910018

�ୀ /18172 52 56 176ଅଜଗରୀ େବଗମ $ା ଲିଆକତ ହୁେସନ OR/13/088/038104

�ୀ /18173 44 56 177େସେହନାଜ େବଗମ $ା ଯିଲାନୀ ହୁେସନ OR/13/088/038106

�ୀ /18174 28 56 178ସାହିନ େବଗମ $ା ଆବଦୁଲ ରାହିମ ଖାନ XAF0909994

ପ ୁ /18175 57 56 179ଲିଆକତି ହୁେସନ ପି ଆଲାବକସ ହୁେସନ OR/13/088/038103

ପ ୁ /18176 49 56 180ଜିଲାନି ହୁେସନ ପି ଆଲାବକସ ହୁେସନ OR/13/088/038105
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ପ ୁ /18177 32 56 181େଶU ୱାସିମ ହୁେସ@ ପି େଶU ଲିୟାକ_ ହୁେସ@ XAF0038570

ପ ୁ /18178 39 56 182ଆବଦୁଲ ରାହିମ ଖାନ ପି ନାଥ ୁଖାନ XAF0909978

�ୀ /19179 52 56 183େଜତୁନ ବାଇ $ା ଗଲୁାମ କାଦର OR/13/088/038123

�ୀ /19180 28 56 184ଯାଷମୀନ ବାେନା $ା ଏ6. ଡି ହାସାନ ସାଲିମ XAF0647206

�ୀ /19181 25 56 185େକୗଶର ବାନୁ $ା ମହ�ଦ ଓ�ାସୀମ XAF0783381

ପ ୁ /19182 73 56 186ଗଲୁାମ କାଦାର ପି ମହ�ଦ ଜାକୀର OR/13/088/038122

ପ ୁ /19183 34 56 187ମହ�ଦ ୱାସିମ ପି ମହ�ଦ ଗଲୁାମ କାଦର XAF0038604

ପ ୁ /20184 38 56 188ଆନୱାର ଆେହମାଦ ଖାନ ପି ଆସଦୁଲM ା ଖାନ MGH1321694

�ୀ /20185 40 56 189ଆଇଶା ଆଶଦୁୁଲା $ା େବଗମ ଖାନ XAF1063015

�ୀ /20186 31 56 190େରଶମା ବାେନା $ା ଅଲM ୀ ଖାନ XAF0448027

�ୀ /20187 25 56 191ସାକିରା ବାେନା $ା େଶଖ ଜାଫର ହୁେସନ XAF0753301

�ୀ /20188 23 56 192ସାରମୀନାଜ ବାେନା $ା ମହ�ଦ ଅଲM ି  ଖାନ XAF0847640

�ୀ /20189 35 56 193ସାଲିମା େବଗମ $ା େରେହମାନ ଖାନ XAF0447904

�ୀ /20190 46 56 194କଦୁରତ େବଗମ $ା ଆସଦୂଲା ଖାନ OR/13/088/038131

�ୀ /20191 39 56 195ଫିରେଦାସ େବଗମ $ା ଅନୱର ଏହ�ଦ ଖା@ XAF0038638

�ୀ /20192 34 56 196ସବିୟା େବଗମ $ା ଆସି: ଖାନ XAF0038620

ପ ୁ /20193 30 56 197େଶଖ ଜଫର ହୁେସନ ପି ଲିଆକତ ହୁେସନ XAF0576306

ପ ୁ /20194 65 56 198ଆସଦୂଲା ଖାନ ପି ସାହଯଲୁାହ ଖାନ OR/13/088/038130

ପ ୁ /20195 46 56 199ଅଲି ଖାନ ପି ଆସଦୂଲାହା ଖାନ MGH1322460

ପ ୁ /20196 38 56 200େରେହମାନ ଖା@ ପି ଆସାଦୁଲM ା ଖା@ XAF0038612

ପ ୁ /20197 44 56 201ଆସିଫ ଖାନା ପି ଆସଦୁଲା ଖାନା MGH1322205

�ୀ /21198 48 56 202ଯମିଲା ବାଇ $ା ଅବଦୂଲ ଯବାର OR/13/088/038724

�ୀ /21199 30 56 203ଷାବିନା ବାେନା $ା ମହ�ଦ କାଲିଦ XAF0647040

ପ ୁ /21200 53 56 204ଅବଦୂଲ ଯବାର ପି ଦାଉଦ ଯବାର MGH1311893

�ୀ /21201 45 56 205ସେIାଷୀ ପାତ� ପି ହରିହର ପାତ� XAF1061605

ପ ୁ /21202 21 56 206ପ�ତୀକ ପାତ� ପି ପFଜ କମୁାର ପାତ� XAF1111749

ପ ୁ /21203 19 56 207ଉ`ଳ ପାତ� ପି ର\ିତ କମୁାର ପାତ� XAF1110014

ପ ୁ /21204 26 56 208ଆବଦୁଲ ପ�େଭଜ ପି ଆବଦୁଲ ଜାVାର XAF0667576

�ୀ /22205 38 56 209ଗାଜାଲା ବାେନା $ା ମହ�ଦ ଷାବିର ହାରୁନ MGH2397693

ପ ୁ /22206 91 56 210ମହ�ଦ ହାରୁ@ ଷାେଟାଡିଆ . ପି ମହମଦ ବାବିବ େଷାଟାଡିଆ MGH1321801

�ୀ /22207 85 56 211ଯେୁବଦା ବାଇ $ା ହାରୁନ ଷାେଟାଡିୟା OR/13/088/038135

�ୀ /22208 45 56 212ଯାରିନା ବାଇ ପି ହାରୁନ ଷାେଟାଡିୟା OR/13/088/038138

�ୀ /22209 43 56 213ସାେବରା ବାଇ ପି ମହ�ଦ ହାରୁ@ ଷାେଟାଡିଆ MGH1322809

ପ ୁ /22210 45 56 214ମହ�ଦ ସାବିରହାରୁନ ପି ମହ�ଦ ହାରୁ@ ପାେଟାଡିଆ OR/13/088/038136

�ୀ /23211 57 56 215େଶେହନାଜ ବାେନା $ା ମହମଦ ଇଲିୟାW OR/13/088/030741

ପ ୁ /23212 62 56 216ମହମଦ ଇଲିୟାସ ପି ମହ�ଦ ସେୁଲମାନ OR/13/088/030740

�ୀ /23213 25 56 217ଛବି େଜନ ପି ରମଚଂଦ�  େଜନ XAF0854281

ପ ୁ /23214 30 56 218ହିମାଶଂୁ ମାଝୀ ପି ହେରକୃb ମାଝୀ XAF0752998

ପ ୁ /23215 37 56 219ମହ�ଦ ୱାସିମ ପି ମହ�ଦ ୱାସି6 MGH1432517

�ୀ /24216 56 56 220ହାଲିମା ବାେନା  $ା ମହ�ଦ ସାବିର ଅଲM ି MGH2397644

ପ ୁ /24217 34 56 221ଏମ.ଡି.ତାୱାଫ ଆଲମ ପି ଆବଦୁଲ େରେହମାନ XAF0783373

ପ ୁ /24218 62 56 222ମହ�ଦ ସାବିର ଅଲM ି ପି ମହ�ଦ କାରିମ ହୁେସନ ଅଲM ି MGH2397636

�ୀ /24219 31 56 223ସାବା ଫାତିମା $ା ଏ6 ଡି ତାୱାଫ ଆଲାମ XAF0783365

ପ ୁ /24220 22 56 224ମହମଦ ରାXିକ ରାXିକ ପି ମହମଦ ସବୀର ଅଲୀ ଅଲୀ XAF0853804

ପ ୁ /24221 21 56 225ମହ�ଦ ସାଫିU ପି ମହ�ଦ ଷାବୀର ଅଲM ୀ XAF1002435

�ୀ /25222 66 56 226ହଲିମା ବିବି (ବି) $ା ନିନି ପାପା OR/13/088/038114

ପ ୁ /26223 43 56 227ମହ�ଦ ସାରଫରାଜ ନୱାଜ . ପି ଏମଡି. ସେୁଲମାନ . MGH1321918

�ୀ /26224 58 56 228ମେହମନୁା ବାଈ $ା ଅହମଦ ସେୁଲମାନ OR/13/088/038145

�ୀ /26225 38 56 229ସାଫିୟା ବାେନା $ା ମହ�ଦ ସାରଫରାଜ ନୱାଜ MGH1428614

ପ ୁ /26226 38 56 230ମହ�ଦ େସାେହୱାଜ ପି ମହ�ଦ ସେୁଲମାନ XAF0753418

ପ ୁ /26227 65 56 231ମହମଦ ସେୁଲମାନ ପି ଆବଦୁଲ ଲାତିଫ OR/13/088/038144

�ୀ /27228 43 56 232ତାହିରା ବାେନା $ା ମହ�ଦ ରଫିକ MGH2397818

�ୀ /27229 85 56 233ମରିୟମ ବାଇ $ା ଆବଦୁଲ ଲତିଫ OR/13/088/038143

�ୀ /27230 30 56 234ଗଲୁଶନ େବଗମ ପି ଏମ ଡି ନଶିମ କେୁରଶି XAF0279752

�ୀ /27231 49 56 235ଅେଫ� ାc େବଗମ $ା ମହମଦ ହାଜି OR/13/088/038711

ପ ୁ /27232 52 56 236ମହମଦ ହାଜି ପି ଆବୁଦଲ ଲାତିଫ OR/13/088/038146

ପ ୁ /27233 59 56 237ଏମ ଡି ନସିମ କେୁରଶୀ ପି ଏମ ଡି ସଫିକ କେୁରଶୀ XAF0279729

�ୀ /27234 53 56 238େମେହରୁନ ନିଶା $ା ଏମ ଡି ନଶିମ କେୁରଶି XAF0279737

ପ ୁ /27235 43 56 239ମହମଦ ରଫିକ ପି ଅବଦୁଲ ଲତିଫ OR/13/088/038147

ପ ୁ /28236 41 56 240ଏ6.ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ଏ6.ଶFର ରାଓ XAF0038653

ପ ୁ /28237 38 56 241ଏ6. ସେIାଷ କମୁାର ପି ଏ6.ଶFର ରାଓ XAF0038661

�ୀ /28238 34 56 242ଏମ କମଳା କମୁାରୀ $ା ଏମ ପ�ସାଦ ରାଓ XAF0279661

ପ ୁ /28239 65 56 243ଏମ ଶFର ରାଓ ପି ଏ6 ମାତ�ା ରାଓ OR/13/088/038154
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�ୀ /28240 59 56 244ଏମ ଲG)ୀ ରାଓ $ା ଏମ ଶFର ରାଓ OR/13/088/038155

�ୀ /28241 29 56 245ଏମ ରୁପା ରାଓ $ା ଏମ ସେIାଷ କମୁାର XAF0448084

ପ ୁ /29242 44 56 246ପି.ରାମା ରାଓ ପି ପି.ରାମ କୃb XAF0562405

ପ ୁ /29243 43 56 247ପି.ରବି କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ପି.ରାମ କୃbା ଆଚାରୀ MGH1321595

�ୀ /29244 41 56 248ଆର କ� ିbା କମୁାରୀ ଆଚାରୀ $ା ପି ରବି କମୁାର ଆଚାରୀ XAF0038687

ପ ୁ /29245 40 56 249ପି.େଗାପୀ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ପି.ରାମକୃb ଆଚାରୀ MGH1322130

�ୀ /29246 39 56 250ପି ଅନୁରାଧା ଆଚାରୀ $ା ପି ରାମାରାଓ ଆଚାରୀ XAF0038679

�ୀ /29247 30 56 251ପି. ସନିୁତା ଆଚାରୀ $ା ପି. େଗାପି କମୁାର ଆଚାରୀ XAF0647438

�ୀ /29248 30 56 252ଏW ଚିନି $ା ଏW ଶFର ଆଚାରୀ XAF0914424

ପ ୁ /29249 33 56 253ଏW ଶFର ଆଚାରୀ ପି ଏWଶ�ାମ ମ�ୁY ଆଚାରୀ XAF0914382

�ୀ /30250 46 56 254ସେୁନ0ା ଭଗତ $ା ହାନୁମାନ ଭଗତ OR/13/088/038162

ପ ୁ /30251 31 56 255ସେIାଷ କମୁାର ଭଗତ ପି ହାନୁମାନ ଭଗତ XAF0311605

�ୀ /31252 57 56 256ଚ0� ା ମାଝୀ $ା ଉଧ�ବ ମାଝୀ OR/13/088/038193

�ୀ /31253 45 56 257ଶବୁ ମାଝୀ ପି କମଳୁ ମାଝୀ OR/13/088/038195

ପ ୁ /31254 37 56 258ସଦୁାମା ମାଝୀ ପି ଉJ� ବ ମାଝୀ MGH2298388

�ୀ /31255 32 56 259କନିୁ ମାଝୀ ପି କମଳେଲାଚନ ମାଝୀ XAF0038711

�ୀ /32256 59 56 260ମନିୁ ବାଇ $ା ରାନୁଲାଲ ଯଇନ OR/13/088/038166

ପ ୁ /32257 47 56 261େଦେବ0�  କମୁାର େଜନୖ ପି ରାଣଲୁାR େଜନୖ OR/13/088/038678

�ୀ /32258 39 56 262ସିତୁ େଜନୖ ପି ରାଣଲୁାଲ େଜନୖ XAF0038729

ପ ୁ /32259 37 56 263ମହାବୀର େଜନୖ ପି ରାଣଲୁାଲ େଜନୖ OR/12/088/038721

�ୀ /32260 36 56 264ରାଖି େଜନୖ $ା େଦେବ0�  କମୁାର େଜନୖ XAF0910349

ପ ୁ /32261 45 56 265ତରୁଣକମୁାର େଲାଧା ପି ରାଣଲୁାଲ େଜନୖ XAF1132117

ପ ୁ /33262 66 56 266ମନହର ବିଷଇ ପି ବନମାଳି ବିଷଇ OR/13/088/038169

�ୀ /33263 54 56 267କମଳା ବିଷଇ $ା ମନହର ବିଷଇ OR/13/088/038170

ପ ୁ /33264 69 56 268ବିଶ ୁବିେଶାଇ ପି ମେନାହର ବିେଶାଇ XAF0228601

ପ ୁ /33265 36 56 269ମେହ0�  କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ମେନାହର ବିେଶାଇ MGH2397545

�ୀ /33266 28 56 270ପନୁମ ବିେଷାୟୀ $ା ମେହ0�  କମୁାର ବିେଷାୟୀ XAF0847632

ପ ୁ /34267 32 56 271ଏମ ଡି ସଜୁାଫର ଆରବି ପି ଏମ ଡି ଈଲିୟା ଆରବି XAF0667584

�ୀ /34268 59 56 272କdନା େଦବି $ା ଦିଲିପ କମୁାର ଯଇନ OR/13/088/038712

ପ ୁ /34269 59 56 273ଦିଲିପ େଜନୖ ପି େପ�ମରାଜ େଜନୖ OR/13/088/038167

�ୀ /34270 34 56 274ଶଶି େଜ@ୖ $ା ତିଲU ଚା0 େଜ@ୖ XAF0038752

ପ ୁ /34271 26 56 275ରଜତ େଲାଢା ପି ଦିଲିପ େଜନୖ XAF0783167

ପ ୁ /34272 22 56 276ବିଶାଲ ଲଧା ପି ଦିଲିପ େଜନୖ XAF0913152

�ୀ /35273 26 56 277ଷାବିନା ବାେନା $ା ମହ�ଦ ଜାେବଦ XAF0752873

�ୀ /35274 38 56 278ତୁଳସୀ ମାଝି $ା ତ�ିନାଥ ମାଝି XAF0038760

�ୀ /35275 58 56 279ପଦ) ାବତି ପଜୁାରି $ା ଶତୃଘନ ପଜୁାରି OR/13/088/003819

�ୀ /35276 43 56 280େସବତୀ ପଜୂାରି $ା ନାରାୟଣ ପଜୂାରି MGH1419480

ପ ୁ /35277 42 56 281େଗାପିନାଥ ପଜୁାରି ପି ଶତୃଘ� ପଜୁାରି MGH1322312

ପ ୁ /35278 42 56 282ନାରାୟଣ ପଜୁାରି ପି ଶତୃଘନ ପଜୁାରି MGH2298503

ପ ୁ /35279 41 56 283ଖେଗfର ପଜୁାରୀ ପି ଲଖନ ପଜୁାରୀ XAF0854273

�ୀ /35280 38 56 284ଡମାଇ ପଜୂାରି $ା େଗାପିନାଥ ପଜୂାରି MGH1322320

�ୀ /35281 37 56 285ତାରା ପଜୁାରୀ $ା ଖେଗfର ପଜୁାରୀ XAF0912550

ପ ୁ /35282 25 56 286ମହ�ଦ ତାୟୁବ ପି ମହ�ଦ କାସାମ XAF0647271

ପ ୁ /37283 63 56 287ଭିମ ମାଝି ପି କେହ� ଇ ମାଝି OR/13/088/038212

ପ ୁ /37284 22 56 288ଅମୃତା ମାଝୀ ପି ଭିମେସନ ମାଝି ମାଝୀ XAF0854190

�ୀ /38285 50 56 289ଗରୁୁବାରୀ ମାଝି $ା ନରସିଂହ ମାଝି OR/13/088/038221

ପ ୁ /38286 37 56 290ଜଗନ� ାଥ ମାଝୀ ପି ନରସିଂହ ମାଝୀ XAF0038778

ପ ୁ /39287 47 56 291ଲG)ଣ ମାଝି ପି ଭୁବେନfର ମାଝି OR/13/088/038716

�ୀ /39288 40 56 292ପ�ମିଳା ମାଝି $ା ଲG)ଣ ମାଝି OR/13/088/038674

�ୀ /40289 24 56 293ଫାରିନ ବାେନା ପି ମହ�ଦ ୟୁସଫୁ ହି3ୁରା XAF0912832

�ୀ /40290 58 56 294ନାଜମା େବଗମ $ା ଏ6. ଡି ଇକବାଲ XAF0647222

�ୀ /40291 33 56 295େରଷମା େବଗ6 $ା ଏ6. ଡି ଇବ� ାହୀ6 XAF0647248

ପ ୁ /40292 58 56 296ଏମ ଡି ୟୂଶବୁୁ ହି3ରା ପି ଅବଦୁଲ କାରିମି କାଲିଦିପ XAF0910067

�ୀ /40293 50 56 297ହାଲିମା ବାଇ ହିେ3ାରା $ା ୟୁସଫୁ ହି3ରା ମହ�ଦ XAF0910083

ପ ୁ /40294 37 56 298ଏ6. ଡି ଇବରାହୀ6 ପି ଏ6. ଡି ଇକବାଲ XAF0647230

ପ ୁ /40295 63 56 299ଏ6. ଡି ଇକବାଲ ପି ଏ6. ଡି ତାର ମହ�ଦ XAF0647214

ପ ୁ /40296 33 56 300ମହ�ଦ ଇସ)ାଇଲ ପି ଏ6. ଡି ଇକବାଲ XAF0647255

�ୀ /40297 50 56 301ରତ� ା ମାଝୀ $ା ମହନ ମାଝୀ OR/13/088/038223

ପ ୁ /40298 38 56 302ତ�ିନାଥ ମାଝୀ ପି ଗgୁ ମାଝୀ MGH2298438

�ୀ /40299 28 56 303ମେହରୁ@ ନିଶା $ା ମହ�ଦ ଇସ)ାଇଲ XAF0667550

�ୀ /40300 32 56 304ସା�ା ପେଟଲ $ା ମହ�ଦ ଆରିଫ ପେଟଲ XAF0647263

�ୀ /41301 55 56 305କମଳା ମାଝି $ା ଭୂବେନfର ମାଝୀ OR/13/088/038696

�ୀ /42302 34 56 306େମାତି ମାଝୀ $ା ନବୀନ ମାଝୀ XAF0038786
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�ୀ /42303 49 56 307ସମିୁତା ରଥ $ା ପ�ଶାI କମୁାର ରଥ XAF0947390

�ୀ /43304 62 56 308ବନୀତା ମହାIି(ବି) $ା ରାମଚ0�  ମହାIି OR/13/088/038232

ପ ୁ /44305 37 56 309ପ�ଭାତ ପ�ଧାନ ପି ବିbୁ ପ�ସାଦ ପ�ଧାନ MGH1321579

�ୀ /44306 58 56 310ଭାନୁମତୀ ପ�ଧାନୀ $ା ବିbୁ ପ�ଧାନୀ OR/13/088/148669

ପ ୁ /45307 28 56 311ରବି0�  ମହାIି ପି ହରିh0�  ମହାIି XAF0279711

�ୀ /45308 52 56 312ପiୁା ମହାIି $ା ହରିh0�  ମହାIି OR/13/088/038234

�ୀ /45309 48 56 313ସତ�ଭାମା ମହାIି ପି ନୀଳକj ମହାIି MGH1322015

�ୀ /45310 34 56 314ଟିକି ପ�ଧାନ ପି ବିb ପ�ଧାନ XAF0424887

�ୀ /46311 41 56 315ଅk�ପkୂD ମାଝୀ $ା ମାଧବ ମାଝୀ OR/13/088/038252

�ୀ /46312 23 56 316େଗୗରୀ ମାଝୀ ପି ମାଧବ ମାଝୀ XAF0783225

ପ ୁ /47313 22 56 317ଏମ ଡି ଆଦିଲ ରାଜା ପି ଅହେମଦ Odisha XAF0910398

�ୀ /47314 24 56 318ଆୟସିା ପାରବି@ ପି ମହ�ଦ ଅହମଦ ବାସା XAF0910380

�ୀ /47315 45 56 319ସତାଈ ର4ାରି $ା ଇfର ର4ାରି OR/13/088/038181

ପ ୁ /47316 29 56 320ତ�ିନାଥ ର4ାରି ପି ଈfର ର4ାରି XAF0667642

�ୀ /47317 27 56 321େକାମାଲା େରା4ାରି $ା ତ�ିନାଥ େରା4ାରି XAF0667634

�ୀ /48318 28 56 322ହମିଦା େବଗ6 ପି ଗଲୁାମ େଗୗସ XAF0647065

ପ ୁ /48319 41 56 323ଭୀମ ମାଝୀ ପି ସନାଧର ମାଝୀ MGH2397834

�ୀ /48320 36 56 324ଚ0�ମା ମାଝୀ $ା ଭୀମ ମାଝୀ MGH2397776

�ୀ /48321 55 56 325ସଯୁ��ମଣି ପ�ଧାନି $ା ବଚ ପ�ଧାନି OR/13/088/038251

�ୀ /49322 26 56 326ଷାମଷାଦ ବିବି $ା ଆବଦୁଲ ଗଲୁମ ଆଲି ମହ�ଦ XAF0647156

�ୀ /49323 39 56 327ଡମଣିୁ ନାଇକ $ା ରବି ନାଇକ OR/13/088/038256

�ୀ /50324 47 56 328େଶଖ ଫରଜାନା େବଗମ $ା େଶଖ ଦୀନ ମହ�ଦ XAF0783100

ପ ୁ /50325 55 56 329ରାଧା ନାଇକ ପି ଘାସି ନାଇକ OR/13/088/038764

ପ ୁ /51326 46 56 330ଖଗ ମାଝୀ ପି ଶିବ ମାଝୀ MGH1321611

�ୀ /52327 26 56 331ମ3ରି େଭାତ� ା $ା େହାନୁ େଭାତ� ା XAF0667691

ପ ୁ /52328 50 56 332ଧନପତି ଚଲାଣ ପି ସrାରୁ ଚଲାଣ OR/13/088/038186

�ୀ /52329 42 56 333େହମବତୀ ଚଲାଣ $ା ଧନପତି ଚଲାଣ OR/13/088/038187

ପ ୁ /52330 25 56 334ଜsଡିସ ଚଲାନ ପି ଧ@ପତୀ ଚଲାନ XAF0853861

�ୀ /52331 24 56 335କମଳା ଚଲାନ ପି ଧନପତି ଚଲାନ XAF0783175

ପ ୁ /52332 21 56 336କୃb ଚଲାଣ ପି ଧନପତି ଚଲାଣ XAF0910141

�ୀ /53333 60 56 337ବିମଳା ନାଇକ $ା କୃb ନାଇକ OR/13/088/038266

ପ ୁ /53334 54 56 338କୃb ନାଇକ ପି ଯଗବ4ୁ ନାଇକ OR/13/088/038265

ପ ୁ /53335 36 56 339ଶକୁ�ୁ  ନାୟକ ପି କୃb ନାୟକ MGH2298339

�ୀ /53336 34 56 340ର\ିତା ନାୟକ $ା ଶକୁ�ୁ  ନାୟକ XAF0038802

�ୀ /53337 30 56 341ରିଧାୟ ନାୟକ $ା େସାମନାଥ ନାୟକ XAF0447979

ପ ୁ /53338 29 56 342େସାମନାଥ ନାୟକ ପି କୃb ନାୟକ XAF0279596

ପ ୁ /54339 49 56 343ସଭୁାଷ ଚ0�  ବିେଶାଇ ପି ବନସିଂ ବିେଶାଇ XAF0942961

�ୀ /54340 41 56 344ମଦନା ବିେଶାଇ $ା ସଭୁାଷ ଚ0�  ବିେଶାଇ XAF0942995

ପ ୁ /54341 23 56 345ଆକାଶ ବିେଶାଇ ପି ସବୁାଷ ଚ0�  ବିେଶାଇ XAF0943035

ପ ୁ /54342 22 56 346ବିକାଶ ବିେଶାଇ ପି ସବୁାସ ଚ0�  ବିେଶାଇ XAF0949453

�ୀ /54343 64 56 347ଗରୁୁବାରି ନାୟକ $ା ନରସିଂହ ନାୟକ OR/13/088/038273

�ୀ /54344 45 56 348ଅZମା ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ XAF0038810

ପ ୁ /54345 38 56 349କୃb ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ MGH1321728

ପ ୁ /54346 38 56 350ଅଜୁ� ନ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ MGH1432533

�ୀ /54347 36 56 351ରୂକଶଳିା ନାୟକ $ା କୃb ନାୟକ MGH2397628

�ୀ /54348 26 56 352ସବିତା ନାୟକ $ା ଅଜୁ� ନ ନାୟକ XAF0753285

�ୀ /55349 68 56 353କମଳା ଭତରା $ା ସନୁାଧର ଭତରା OR/13/088/038277

�ୀ /56350 51 56 354ସସୁମୁା େବେହରା $ା ନରସିଂହ େବେହରା XAF0847624

ପ ୁ /56351 40 56 355ନରସି3 େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା XAF0783084

�ୀ /56352 68 56 356ସକୁ� ୀ ମାଝୀ(ବି) $ା ସନଧର ମାଝୀ OR/13/088/038262

�ୀ /56353 21 56 357େଜ�ାସ�ା ରାଣୀ ନରସି3 ପି େବେହରା େବେହରା XAF1063023

ପ ୁ /56354 42 56 358ସେୁର0�  ନାୟକ ପି ସନୁାଧର ନାୟକ XAF0038828

�ୀ /56355 37 56 359ସେIାଷୀ ନାୟକ $ା ସେୁର0�  ନାୟକ XAF0311639

ପ ୁ /56356 21 56 360ଚ0ନ ନାୟକ ପି ସେୁର0�  ନାୟକ XAF0910174

ପ ୁ /56357 24 56 361ସେIାଷ ପାଢୀ ପି ନରସିଂହ ପାଢୀ XAF0910356

ପ ୁ /57358 65 56 362ଅZ ୁସମରଥ ପି ରାଇଧର ସମରଥ OR/13/088/038736

�ୀ /57359 55 56 363ରାଧାମଣି ସମରଥ $ା ଅZ ୁସମରଥ OR/13/088/038737

ପ ୁ /57360 38 56 364କj ସମରଥ ପି ଅZ ୁସମରଥ MGH1321744

�ୀ /57361 36 56 365କିେଶାରୀ ସମରଥ $ା କj ସମରଥ MGH2298552

�ୀ /57362 36 56 366ସୀତା ସମରଥ ପି ଅZ ୁସମରଥ MGH2397768

�ୀ /58363 62 56 367ବୁେଦଇ ଭତରା $ା ଡଲୁ ଭତରା XAF0311647

ପ ୁ /58364 38 56 368ଚ0�  ଭତରା ପି ତୁଲୁ ଭତରା OR/12/088/038786

�ୀ /58365 39 56 369ଚ0� ା ଭତ� ା $ା ଚ0�  ଭତ� ା MGH1322262
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ପ ୁ /58366 36 56 370ଧନପତି ଭତ� ା ପି ଡ଼ଲୁ ଭତ� ା MGH2298511

ପ ୁ /59367 34 56 371ହନୁ ଭତରା ପି ଶକୁ�ୁ  ଭତରା XAF0038836

�ୀ /59368 64 56 372ସଭୁଦ� ା ପଜୂାରୀ $ା ସନୁାଧର ପଜୂାରୀ OR/13/088/038310

ପ ୁ /59369 36 56 373ଚ0�  ପଜୁାରୀ ପି ସନୁାଧର ପଜୂାରୀ XAF0562397

�ୀ /59370 32 56 374ଭଗବତୀ ପଜୂାରୀ $ା ଇfର ପଜୂାରୀ XAF0038844

�ୀ /59371 28 56 375ଅZମା ପଜୂାରୀ $ା ଚ0�  ପଜୂାରୀ XAF0753269

ପ ୁ /60372 45 56 376ରଘ ୁମାଝି ପି ଡrରୁ ମାଝି MGH1419464

�ୀ /60373 42 56 377ପଦ) ା ମାଝୀ $ା ରଘ ୁମାଝୀ MGH1419472

�ୀ /62374 58 56 378ଆସମୁତି ପଜୁାରି(ବି) $ା କମଳଲଚନ ପଜୁାରି OR/13/088/038284

�ୀ /63375 58 56 379ଯମନୁା ପଯୂାରି $ା ଅL ୁ�ନ ପଯୂାରି OR/13/088/038282

�ୀ /64376 78 56 380ଗରୁୁବାରି .(ବି) $ା ହରି . OR/13/088/038285

ପ ୁ /65377 62 56 381ଗgୁ ମଳିକ ପି ବୁଟି ମଳିକ MGH1322486

ପ ୁ /65378 37 56 382ଶାମ ପଜୂାରୀ ପି କମେଳାଚନ ପଜୂାରୀ MGH1432582

�ୀ /66379 35 56 383ଲଳିତା ମାଝି ପି ମୀନ ମାଝି XAF0038851

�ୀ /68380 70 56 384ଯେୁଲଖା ବାନ $ା ଅବଦୁଲ କାରିମ OR/13/088/038291

�ୀ /68381 42 56 385ନଜମା ବାେନା ପି ଆବଦୁଲ କରିମ OR/13/088/038773

�ୀ /68382 39 56 386ଆସଗାରୀ ବାେନା ପି ଆବଦୁଲ କାରୀ6 MGH1419498

�ୀ /68383 39 56 387ରିହାନା ବାେନା ପି $ଗ�ତଃ ଆବଦୁଲ କାରିମ XAF0910190

�ୀ /68384 36 56 388ମuୁାନ ବାେନା ପି ଅବଦୁଲ ସବିର XAF0344622

�ୀ /68385 50 56 389ଆଶିଯା େବାେନା $ା ସାଜିଦ ଲଖାଣୀ XAF0853820

ପ ୁ /68386 53 56 390ସାଜିଦ ଲଖାଣୀ ପି ଅବଦୁଲ ସ�ାର ଲାଖାଣୀ XAF0752592

�ୀ /68387 27 56 391ଆେମନା ସାଜି> ଲଖାଣି ପି ସାଜି> ଲାଖାଣି XAF0942284

�ୀ /68388 24 56 392ଅମ�ିନ ସାଜିଦ ଲଖାନି ପି ସାଜିଦ ଲଖାନି XAF0935650

ପ ୁ /68389 21 56 393ନାଓOାଜ ସାଜିଦ ଲଖାନି ପି ସାଜିଦ ଲଖାନି XAF0935668

ପ ୁ /68390 37 56 394ଆବଦୁଲ ରାସିଦ ପି ଆବଦୁଲ କାରୀମ MGH2397529

ପ ୁ /68391 43 56 395ଆବଦୁଲ ସାବିର ପି ଆବଦୂଲ କରୀମ OR/13/088/038664

�ୀ /69392 53 56 396ତାରା ଭୁମିଆ $ା ଅL ୁ�ନ ଭୁମିଆ OR/13/088/038297

ପ ୁ /69393 27 56 397ମକୁ0ୁ ଭୁମିଆ ପି ଅଜୁ� ନ ଭୁମିଆ XAF0913160

ପ ୁ /70394 19 56 398ତାରାକାIା ଜଯଅସିଂହ ପି ରତ� ାକର ଜଯଅସିଂହ XAF1147834

�ୀ /70395 53 56 399ରମା ପଜୁାରୀ $ା ଦାସୀ ପଜୁାରୀ XAF0783209

�ୀ /70396 48 56 400ରମା ସମରଥ ପି ଦାସୀ ସମରଥ MGH1322825

�ୀ /71397 42 56 401େଜମା ପଜୂାରୀ $ା ରତନ ପଜୂାରୀ MGH1322866

ପ ୁ /71398 26 56 402ଅଜୟ ପଜୂାରୀ ପି ରତନ ପଜୂାରୀ XAF0752600

ପ ୁ /71399 24 56 403ସହେଦବ ପଜୂାରୀ ପି ରତନ ପଜୂାରୀ XAF0752618

ପ ୁ /71400 23 56 404ଭୀମ ପଜୂାରୀ ପି ରତନ ପଜୂାରୀ XAF0783019

�ୀ /71401 21 56 405ଦୁଲାରି େଦଇ ପଜୁାରୀ ପି ଦିନବ4ୁ ପଜୁାରୀ XAF0942912

ପ ୁ /72402 48 56 406ମ3ଲସାଈ ମାଝୀ ପି ହରି ମାଝୀ OR/13/088/038314

�ୀ /72403 45 56 407ମ3ଲ େଦଈ ମାଝୀ ପି ମ3ଲସାଇ ମାଝୀ OR/13/088/038315

ପ ୁ /72404 40 56 408ସନ ସାଏ ମାଝି ପି ହରି ମାଝି MGH1321710

�ୀ /72405 35 56 409ମିନତି ମାଝି $ା ସନସାଇ ମାଝି MGH2298545

ପ ୁ /72406 27 56 410ଶେୁରଶ ମାଝୀ ପି ମ3ଲସାଇ ମାଝୀ XAF0576215

�ୀ /72407 27 56 411େଗୗରୀ ମାଝୀ $ା ଶେୁରଶ ମାଝୀ XAF1084144

�ୀ /72408 23 56 412ବାସIି ମାଝୀ ପି ମ3ଲ ସାଇ ମାଝୀ XAF0783092

ପ ୁ /72409 20 56 413ରାମକୃb ମ3ଲସାଇ ପି ମାଝୀ ମାଝୀ XAF1061316

ପ ୁ /73410 42 56 414ମଦନ ମାଝୀ ପି ଜାେଦବ ମାଝୀ MGH1322478

�ୀ /73411 37 56 415ନୀଳା ମାଝୀ $ା ମଦନ ମାଝୀ MGH2397677

�ୀ /73412 27 56 416େଗୗତମି ମାଝୀ ପି ଯାଦବ ମାଝୀ XAF0448019

ପ ୁ /73413 27 56 417େଗାବି0 ମାଝୀ ପି ଯାଦବ ମାଝୀ XAF0447920

ପ ୁ /74414 46 56 418ମହ�ଦ ଆସଗର ପି ମହ�ଦ ସେୁଲମାନ OR/13/088/038684

�ୀ /74415 36 56 419ସଲୁତାନା ବାେନା $ା ମହ�> ଲତି: XAF0647297

�ୀ /74416 32 56 420ପାରବିନ ବାେନା $ା ମହ�ଦ ଆସଗାର ପେଟR XAF0943092

�ୀ /75417 22 56 421ପରବିନ ବାେନା ପି ଗଲୁାମ ମଉନୁCିନ XAF1005792

�ୀ /75418 21 56 422ସାଲମା ବାେନା ପି ଗଲୁାମ ମଉନୁCିନ XAF1005701

�ୀ /75419 25 56 423ଗରୁୁବାରି ପଜୁାରି $ା ଶFର ପଜୁାରି XAF0667600

ପ ୁ /75420 28 56 424ଗଲୁାମ ସାବୀର ପି ଗଲୁମ ମହିଉJିନ XAF0783142

ପ ୁ /76421 46 56 425ସାୟାଦ ଗଲୁାମ ଆକବର ପି ସାୟଦ ଜାନ ମହ�ଦ XAF0647313

�ୀ /76422 75 56 426ଫାତିମା ବାଇ $ା ସା ଯାନ ମହମଦ OR/13/088/038334

�ୀ /76423 35 56 427ଆଫେରାଜ ବାେନା $ା ସାୟାଦ ଗଲୁମ ଆକବର XAF0647321

�ୀ /76424 34 56 428ଜୟବି@ ବାେନା $ା ସାୟାଦ ଗଲୁାମ କାଦାର OR/13/088/038338

�ୀ /76425 28 56 429ସାଇନା ବାେନା ପି ସାୟାଦ ଗଲୁାମ ମହ�ଦ XAF0447912

�ୀ /76426 27 56 430ଆୟୀସା ବାେନା ପି ସାୟଦ ଗଲୁାମ କାଦର XAF0447953

�ୀ /76427 26 56 431ଆଇସା ବାେନା ପି ସାୟଦ ଗଲୁାମ କାଦିର XAF0576223

�ୀ /76428 45 56 432ଜୀନତ ବିବି $ା ଗଲୁାମ ମହମଦ OR/13/088/038336

7 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF $ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /76429 28 56 433ସୟାଦ ଗଲୁାମ କାଦର ପି ସା ଯାନ ମହମଦ OR/13/088/038337

ପ ୁ /76430 32 56 434ସାୟଦ ଗଲୁାମ କାୟମ ପି ସାୟ> ଗଲୁାମ କାଦର XAF0038927

ପ ୁ /76431 49 56 435ସାୟାଦ ଗଲୁାମ ମହମଦ ପି ସା ଯାନ ମହମଦ OR/13/088/038335

ପ ୁ /76432 88 56 436ସାୟାଦଜାନ ମହ�ଦ ପି ସା ଆକବର ହୁେସନ OR/13/088/038333

ପ ୁ /76433 26 56 437ସାୟଦ ଗଲୁାମ ମଇCିନ ପି ସାୟଦ ଗଲୁାମ ମହ�ଦ XAF0576439

ପ ୁ /77434 36 56 438ମେହfରୀ ନାୟକ ପି ମେହfର ନାୟକ XAF0752899

�ୀ /77435 31 56 439ଗରୁୁମତୀ ନାୟକ $ା ମେହfର ନାୟକ XAF0752949

ପ ୁ /77436 28 56 440େସାନୁ ନାୟକ ପି େସାମାରୁ ନାୟକ XAF0783068

�ୀ /77437 24 56 441େସାନାୟୀ ନାୟକ $ା େସାନୁ ନାୟକ XAF0783076

ପ ୁ /77438 22 56 442ଭୀମ ପଜୁାରୀ ପି ବଳିରାମ ପଜୁାରୀ XAF0947424

�ୀ /77439 69 56 443ବୁଦ� ୀ ସମରଥ $ା ଜଗବ4ୁ ସମରଥ OR/13/088/038342

ପ ୁ /77440 20 56 444ଅଜୁ� ନ ସମରଥ ପି ଶକୁ�ୁ  ODISHA XAF1061894

ପ ୁ /78441 27 56 445େଲବ ପଜୂାରୀ ପି ବଳରାମ ପଜୂାରୀ XAF0576421

�ୀ /78442 47 56 446ଗରୁୁ ସମରଥ ପି ଜଗବ4ୁ ସମରଥ OR/13/088/038344

�ୀ /78443 46 56 447ପଦ) ା ସମରଥ $ା ଗରୁୁ ସମରଥ OR/13/088/038345

�ୀ /78444 27 56 448ତୁଳସୀ ସମରଥ ମା ପଦ) ା ସମରଥ XAF0447987

ପ ୁ /79445 32 56 449ଶFର ପଜୁାରୀ ପି ବଳରାମ ପଜୁାରୀ XAF0038935

ପ ୁ /79446 22 56 450ଭୀେମା ପଜୁାରୀ ପି ବଲିରମ ପଜୁାରୀ XAF0853846

�ୀ /80447 42 56 451କନକ େଦଇ ସମରଥ $ା େସାମନାଥ ସମରଥ MGH1322148

ପ ୁ /80448 40 56 452ସrାରୁ ସମରଥ ପି ଜଗବ4ୁ ସମରଥ OR/13/088/038685

�ୀ /81449 66 56 453େଗାମତୀ ମାଝୀ $ା ଯାଦବ ମାଝୀ XAF0576413

�ୀ /81450 42 56 454ମ\ିୁ ମାଝି $ା ଖଗ ମାଝି MGH1321751

ପ ୁ /81451 24 56 455ଡମ ୁମାଝୀ ପି ଜାେଦବ ମାଝୀ XAF0752626

ପ ୁ /81452 24 56 456ଅବିନାଶ ମାଝି ପି ଭୀମ ମାଝି XAF1005156

ପ ୁ /82453 52 56 457ଲଳିତ ମାଝୀ ପି ସନୁା ମାଝୀ OR/13/088/038286

�ୀ /82454 26 56 458ବିଦାଇ ମାଝି ପି ଲଲିତ ମାଝି XAF1084110

ପ ୁ /82455 22 56 459ହରି ମାଝି ପି ଲଲିତ ମାଝି XAF1084102

�ୀ /83456 50 56 460ରୁକମିୁଣି ବିଷଇ $ା ବାସେୁଦବ ବିଷଇ OR/13/088/038760

ପ ୁ /83457 28 56 461ବିେନାଦ ବିଷଇ ପି ବାସେୁଦବ ବିଷଇ XAF0576405

ପ ୁ /83458 29 56 462ତୁଷାର ବିେଶାଈ ପି ବାସେୁଦବ ବିେଷାଇ MGH1428622

ପ ୁ /84459 38 56 463ମହ�ଦ ଇମତାଜ ଆରବି ପି ମହ�ଦ ଲିୟାସ ଆରବି XAF0279612

�ୀ /84460 55 56 464ରୁକସାନା ବାୟି $ା ଏମ ଡି ଈଲିୟାସ ଆରବି XAF0667592

�ୀ /84461 29 56 465ସାହିନା ବାେନା $ା ଏମ ଡି ଇମତିଆଜ ଆରବି XAF0279620

ପ ୁ /84462 78 56 466ବନସି3 ବିଷଇ ପି ଶକୃୁ ବିଷଇ OR/13/088/038362

ପ ୁ /84463 48 56 467ବାଳକୃb ବିଷଇ ପି ବନସି3 ବିଷଇ OR/13/088/038369

�ୀ /84464 45 56 468ମିନା କମୁାରୀ ବିେଷାୟୀ $ା ବାଳକୃb ବିେଷାୟୀ MGH1420009

�ୀ /84465 30 56 469ଲାଇବା ଖାଇକିଆ ପି ଏମ.ଡି ରାଫିକ ଖାଇକିଆ XAF0913186

�ୀ /85466 29 56 470ଦିପିକା ବିେଶାଇ ପି ସହେଦବ ବିେଶାଇ XAF0448043

�ୀ /85467 48 56 471ସତ�ବତୀ ବିଷଇ $ା ସହେଦବ ବିଷଇ OR/13/088/038367

ପ ୁ /85468 32 56 472େମାନଜ କମୁାର ବିେଷାୟୀ ପି ସହେଦବ ବିେଷାୟୀ MGH1428630

ପ ୁ /85469 36 56 473ସେIାଷ କମୁାର ବିେଶାୟୀ ପି ସହେଦବ ବିେଶାୟୀ MGH2397537

�ୀ /86470 62 56 474ଏଲ.ରାେଜଶରୀ (ବି) ପି କୃbମ�ୂY ରାଓ OR/13/088/038374

�ୀ /86471 52 56 475ବିଜୟଲG)ୀ ରାଓ $ା ଏR.େମାହନ ରାଓ OR/13/088/038376

�ୀ /86472 42 56 476ଏଲ ଲG)ୀ ରାଓ $ା ମହନ ରାଓ XAF0038992

�ୀ /87473 42 56 477ପି ସଧୁା େଦବି $ା ପି. ଜଗଦିଶ MGH1322718

�ୀ /87474 23 56 478ପି. ଗାୟତ�ୀ ପି ପି. ଜାଗେଦfର ରାଓ XAF0783357

�ୀ /87475 39 56 479ସିଲା ଉଷା ରାଣୀ $ା ସିଲା ଯାନାJ� ନ ରାଓ XAF0783050

ପ ୁ /87476 48 56 480ପି ଯଗଦିଶ ରାଓ ପି ପି.ନାରାୟଣ$ାମୀ OR/13/088/038360

ପ ୁ /87477 47 56 481ସିଲା ଯାନାJ� ନ ରାଓ ପି ସିଲା ହରି ନାରାୟଣ XAF0783191

�ୀ /87478 72 56 482ପି. କାIା�ା $ାମି $ା ନାରାୟଣ $ାମି OR/13/088/038359

�ୀ /88479 39 56 483ତୁଳସା ମାଝୀ $ା କା�Yକ ମାଝୀ XAF0039016

�ୀ /88480 68 56 484ଉମYଳା ନାୟକ (ବି) $ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/13/088/038378

�ୀ /89481 68 56 485ବସମୁତି ନାୟକ ପି ଶିବରାମ ନାୟକ OR/13/088/038381

�ୀ /89482 45 56 486ତୁଳାବତୀ ନାୟକ ପି ଶିବରାମ ନାୟକ OR/13/088/038706

�ୀ /89483 27 56 487ଯମନୁା ନାୟକ ମା ତୁଳାବତୀ ନାୟକ XAF0576389

�ୀ /90484 40 56 488ସମାରି ମାଝୀ $ା ପାକିଲୀ ମାଝୀ XAF0279653

�ୀ /90485 52 56 489ଗଡିୁ ନାଇକବି $ା ରୁସି ନାଇକ OR/13/088/038380

�ୀ /91486 49 56 490ମ3ଳ େଦଇ ମାଝି $ା ଭାଗିରଥି ମାଝି OR/13/088/038387

ପ ୁ /92487 36 56 491କା�Yକ ମାଝୀ ପି ସନିଆ ମାଝୀ XAF0039024

�ୀ /92488 70 56 492ଆସମତୀ ମାଝି(ବି) $ା ସନିଆ ମାଝି OR/13/088/038384

�ୀ /93489 20 56 493ବାସIୀ ଭାଗିରଥି ପି ମାଝୀ ମାଝୀ XAF1063007

ପ ୁ /93490 50 56 494ହେରକୃb ମାଝି ପି ଇfର ମାଝି OR/13/088/038690

�ୀ /93491 46 56 495ପkୂY ମାଝୀ $ା କୃb ମାଝୀ OR/13/088/038753

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF $ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /93492 24 56 496ଧନମତି ମାଝି ପି ଲG)ଣ ମାଝି XAF0947564

ପ ୁ /94493 21 56 497େରାହିତ ପQନାୟକ ପି କୃbଚ0�  ପQନାୟକ XAF0913202

ପ ୁ /94494 28 56 498ଅବିନାଶ ପQନାୟକ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପQନାୟକ XAF0279687

ପ ୁ /94495 28 56 499ଅନିଲ କମୁାର ପQନାୟକ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପQନାୟକ XAF0344663

ପ ୁ /94496 61 56 500ସତ�ନାରାୟଣ ପQନାୟକ ପି ରାମଚ0�  ପQନାୟକ OR/13/088/038408

�ୀ /94497 57 56 501ପiୁା\ଳି ପQନାୟକ $ା ସତ�ନାରାୟଣ ପQନାୟକ OR/13/088/038409

ପ ୁ /94498 49 56 502କୃbଚ0�  ପQନାୟକ ପି ରାମଚ0�  ପQନାୟକ OR/13/088/038411

ପ ୁ /94499 47 56 503ଯଗଦିଶ ପQନାୟକ ପି ରାମଚ0�  ପQନାୟକ OR/13/088/038412

�ୀ /94500 47 56 504ରଶ) ି ପQନାୟକ $ା କୃbଚ0�  ପQନାୟକ MGH1420231

�ୀ /94501 43 56 505ମିନତୀ ପQନାୟକ $ା ଜଗଦିଶ ପQନାୟକ MGH2397552

ପ ୁ /94502 33 56 506ଅନୁପ କମୁାର ପQନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପQନାୟକ MGH2397560

�ୀ /95503 88 56 507ବି ରତ� ାଲୁ ଆମଦା(ବି) $ା କମୁାର $ାମୀ OR/13/088/038418

ପ ୁ /96504 32 56 508ବି. ବିଜୟ କମୁାର ପି ବି. ଆଦିନାରାୟଣ XAF0039032

�ୀ /96505 52 56 509ବି.ଅନୁରାଧା . $ା ବି.ଆଦିନାରାୟାଣା  OR/13/088/038420

ପ ୁ /96506 29 56 510ବଟୁ ପ�ବିଣ କମୁାର ପି ବଟୁ ଆଦି ନାରାୟାଣା XAF0279703

ପ ୁ /97507 52 56 511ଶଇେଳ0�  ମାଝୀ ପି ସମ0ୁୁ ମାଝୀ OR/13/088/038432

�ୀ /97508 49 56 512ଗରୁୁବାରି ମାଝୀ $ା ଶଇେଳ0�  ମାଝୀ OR/13/088/038433

ପ ୁ /97509 32 56 513ପ�ହଲM ାଦ ମାଝୀ ପି ସଇେକ0�  ମାଝୀ XAF0039040

�ୀ /97510 25 56 514ମ3ରି ମାଝି $ା ପ�ହM ାଦ ମାଝି XAF0667618

�ୀ /97511 24 56 515ଅନିତା ମାଝୀ ପି େଶୈଳ0�  ମାଝୀ XAF0753012

�ୀ /97512 22 56 516ତୁଳସୀ ମାଝି ପି ସଇେଲଂଦ�  ମାଝି XAF0854240

ପ ୁ /98513 46 56 517କିରଣ ଭୁ{ା ପି ଯାପାନି ଭୁ{ା MGH2397743

�ୀ /98514 38 56 518ସାବିତ�ୀ ଭୁ{ା $ା କିରଣ ଭୁ{ା MGH2397578

�ୀ /98515 39 56 519ପkୂY ମାଝୀ $ା ଶିବ ମାଝୀ MGH1322528

ପ ୁ /98516 23 56 520ଶFର ମାଝି ପି ଶିବ ମାଝି XAF0913210

ପ ୁ /99517 39 56 521ବି.ସେIାଷ କମୁାର ପି ବି.ଆନ0 ରାଓ MGH1321652

�ୀ /99518 52 56 522ବୁଟୁ ପ�ମିଳା $ା ବଟୁ ଆନ0 ରାଓ XAF1132125

ପ ୁ /99519 64 56 523ବଟୁ ଆନ0ା ରାୱ ପି ବି କମୁାର $ାମୀ XAF1111756

�ୀ /99520 26 56 524କତକଡା ସଜୁାତା ପି କତକଡା ଶFର ରାଓ XAF1061811

ପ ୁ /100521 49 56 525ରେମଶ ଚ0�  ରାଓ ପି ଏସ ଲି3ରାଯ ୁରାଓ OR/13/088/038440

ପ ୁ /101522 38 56 526ମହ�ଦ ଆସି: ପି ଅବଦୁଲ ୟୁନୁW MGH2298362

�ୀ /101523 37 56 527ପି ଉଷାରାଣୀ $ା ପି ରେମଷ XAF0311670

ପ ୁ /101524 46 56 528ପି.ରେମଶ . ପି ପି.ଶ�ୀରାମ ମ�ୁY . MGH1321884

ପ ୁ /101525 44 56 529ପି. ହରୀ ନାଥ . ପି ପି.ଶ�ୀରାମ ମ�ୁ�ୀ . MGH1321637

�ୀ /101526 46 56 530େଫମିନା ବାେନା $ା ଆବରାର ହୁେସନ OR/13/088/038781

�ୀ /101527 38 56 531ମରିଆ ବାନୁ $ା ମହ�ଦ ଆସିଫ XAF0947549

�ୀ /101528 31 56 532ପି ବରଲG)ୀ $ା ପି ହରି ନାଥ XAF0448134

�ୀ /101529 21 56 533ସାନିୟା ଫାତିମା $ା ଯେୁବର କାଛି XAF0910364

ପ ୁ /101530 50 56 534ଅବରାର ହୁେସନ ପି ଆବଦୁଲ ୟୁନୁସ OR/13/088/038152

ପ ୁ /101531 27 56 535ଜୁେବର କାଛି ପି ମହ�ଦ ଅମିନ କଛି XAF0448035

ପ ୁ /101532 47 56 536ମହ�ଦ ରାଷିଦ ପି ମହ�ଦ ୟୁନୁସ XAF0783233

ପ ୁ /101533 26 56 537ଆମୀର ସେହଲ ପି ଆବରାର ହୁେସନ XAF0783159

�ୀ /101534 30 56 538ଭଗବତୀ ତIୀ ପି କମଳୁ ତIୀ XAF0783324

ପ ୁ /101535 24 56 539ବିଜୟ ଚ0�  ତIୀ ପି କମଳୁୁ ତIୀ XAF0783332

�ୀ /102536 45 56 540ନିଳା ନାଇକ $ା ଜଗନ� ାଥ ନାଇକ OR/13/088/038200

ପ ୁ /102537 31 56 541କୃbଚ0�  ନାୟକ ପି ଜଗନ� ାଥ ନାୟକ XAF0279679

�ୀ /102538 27 56 542ଲG)ୀ ନାୟକ ପି ଜଗନ� ାଥ ନାୟକ XAF1061795

ପ ୁ /102539 24 56 543େଲାକନାଥ ନାୟକ ପି ଜଗନ� ାଥ ନାୟକ XAF1061803

ପ ୁ /103540 45 56 544ଅବୁଦୁଲ ସ�> ପି ହାଜି ମହ�> ଅମନ MGH1321827

�ୀ /103541 45 56 545ନଜରାନା ବାେନା , $ା ମ.େସାେହବ , MGH1322114

ପ ୁ /103542 71 56 546ହାଜି େମାହ�> ଅମାନ . ପି ହାଜି ମ:କାସି6 . MGH1322031

�ୀ /103543 65 56 547ତାେହରା ବାନୁ . ମା ହାଜି ମହ�ଦ େମା@ . MGH1321835

ପ ୁ /103544 47 56 548ମହ�ଦ ସେୁହ} . ପି ହାଜି ମହ�> ଆମା@ . MGH1322304

ପ ୁ /103545 56 56 549ମହ�ଦ ଆଲତାଫ ପି ମହ�ଦ କାସମ MGH2298453

�ୀ /103546 63 56 550ରାଜିୟା ବାେନା $ା ମହ�ଦ ହାମିଦ MGH1428689

�ୀ /103547 55 56 551ୱାହିଦା ବାେନା $ା ମହ�ଦ ଆଲତାଫ MGH2298461

�ୀ /103548 35 56 552ମମତାc ବାନୁ $ା ଅବଦୁଲ ସ�0 MGH1428606

�ୀ /103549 33 56 553ଆମରିନ ବାନୁ $ା ମହ�ଦ ସାହଜାଦ ନାଥା XAF0913228

ପ ୁ /103550 21 56 554ମହ�ଦ କାସାମ ନାଥା ପି ମହ�ଦ ସେହବ ନାଥା XAF1005578

ପ ୁ /103551 39 56 555ମହ�ଦ େସେହଜା> ପି ହାଜି ମହ�ଦ ଆମାନ MGH2298586

�ୀ /104552 25 56 556ଜାରିନା ବାେନା $ା ନାରାୟଣ ପଜୁାରୀ XAF0943050

�ୀ /104553 55 56 557ଲG)ୀ ମାଝୀ $ା ତୁଳାରାମ ମାଝୀ OR/13/088/038405

�ୀ /104554 42 56 558ମ3ଲ େଦଇ ମାଝି ପି ତୁଳାରାମ ମାଝି MGH1322635
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�ୀ /104555 40 56 559ସମାରି ମାଝି ପି ତୁଳାରାମ ମାଝି MGH1322619

ପ ୁ /104556 38 56 560ନାରାୟଣ ମାଝୀ ପି ତୁଳାରାମ ମାଝୀ XAF0549477

�ୀ /105557 50 56 561ଗରି ମାଝୀ $ା ଜଳ4ର ମାଝୀ OR/13/088/038395

ପ ୁ /106558 34 56 562ବନବାସୀ ଅମନାତ� ପି ଗରୁୁବ4ୁ ଅମନାତ� XAF0039347

�ୀ /106559 31 56 563ତୁଳସୀ ଅମନାତ� $ା େସାrାରୁ ଅମନାତ� XAF0752683

�ୀ /106560 49 56 564ଶକୁମତୀ ଅମନାତ� $ା ଗେଣଶ ଅମନାତ� OR/13/088/038416

ପ ୁ /106561 56 56 565ଗେଣଶ ଅମନ�ାତ ପି ଡୁମର ଅମନାତ� OR/13/088/038415

ପ ୁ /107562 50 56 566ଶକୁେଦବ ନାୟକ ପି ଲଛମନ ନାୟକ OR/13/088/038401

�ୀ /107563 47 56 567କମଳା ନାୟକ $ା ଶକୁେଦବ ନାୟକ OR/13/088/038402

ପ ୁ /107564 34 56 568ଗେଣଶ ନାୟକ ପି ସକୁେଦବ ନାୟକ XAF0039073

ପ ୁ /107565 27 56 569ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ନାୟକ XAF0576363

ପ ୁ /107566 32 56 570ଆବଦୁଲ ରାମଜାନ ପି ଆବଦୁଲ ରାହିମ XAF0647073

ପ ୁ /108567 54 56 571ମ~ୁା ମାଉଲା ଆପଳM ା ରାଜୁ ପି ମ~ୁା ମାଉଲ ରା3ା ରାଓ MGH1321660

�ୀ /108568 33 56 572କମୁାରୀ ମମତା କର $ା ସବୁ� ତ କମୁାର ମିଶ� XAF0783183

�ୀ /108569 49 56 573ମ~ୁା ମାଉଲ ରାଜୀୟା ଲG)ୀ $ା ମ ୁକ୍କା ମାଉଲ ଆପଳM ା ରାଜୁ MGH1322668

ପ ୁ /109570 26 56 574ଜାେବଦ ହୁେସ@ ପି ଜୀଲାନି ହୁେସ@ XAF0647289

�ୀ /109571 48 56 575ଜୟଲG)ୀ େଜନା $ା ଶରତ କମୁାର ମହାIି XAF0228635

�ୀ /109572 82 56 576ଚ0�ମଣି ମହାIି $ା ବସI କମୁାର ମହାIି OR/13/088/038461

ପ ୁ /109573 50 56 577ଶରତ କମୁାର ମହାIି ପି ବସIକମୁାର ମହାIି OR/12/088/036656

�ୀ /110574 43 56 578ଶାIି ଭତରା $ା ଳଛମିନାଥ ଭତରା MGH2298420

ପ ୁ /110575 40 56 579ଲଛମିନାଥ ଭତରା ପି ଲଛମନ ଭତରା MGH2298412

�ୀ /111576 76 56 580ମାରିଏମ . (ବି) $ା ଆ ବୁଦଲ ସତାର XAF0039099

ପ ୁ /111577 27 56 581ମହ�ଦ ଆସଫାକ ପି ମହ�ଦ ଆସଲାମ XAF0667444

ପ ୁ /111578 28 56 582ମହ�ଦ ଆସି: ପି ମହ�ଦ ଆସଲା6 XAF0279638

ପ ୁ /111579 53 56 583ମହ�ଦ ଆସଲାମ ପି ଅବଦୁଲ ସା�ାର OR/13/088/038479

�ୀ /111580 61 56 584ନାସିମା ବାେନା $ା ହାରୁନ ହୁନ� ାନୀ XAF0753350

�ୀ /111581 57 56 585ଆନିଶା ବାେନା $ା ହାଜ ମହ�ଦ ହାରୁନ XAF0753178

�ୀ /111582 49 56 586େଶେହନାଜ ବାେନା $ା ମ.ଆ ସଲାମ OR/13/088/038480

�ୀ /111583 45 56 587ନଫିସା ବାେନା $ା ଏ6ଡି ୟୁନW MGH1338219

�ୀ /111584 24 56 588ନାଗମା ବାେନା ପି ହାମିଦ ଜାନୁ XAF0913236

�ୀ /111585 22 56 589ସିରିନ ବାନୁ ପି ମହ�ଦ ୟୁନୁସ XAF0913244

�ୀ /111586 23 56 590ବବିତା ଭତ� ା $ା ମହ�ଦ ଆସଫାU XAF0949487

ପ ୁ /111587 27 56 591ମହ�ଦ ସମୀର ଦୁଲM ାନୀ ପି ହାରୁନ ଦୁଲM ାନୀ XAF0753202

ପ ୁ /111588 66 56 592ହାରୁନ ହୁନ� ାନୀ ପି ଆବୁବାକର ହୁନ� ାନୀ XAF0753079

ପ ୁ /111589 28 56 593ଏମ.ଡି.ହୁେସନ ହୁନାନୀ ପି ଏମ.ଡି.ହାରୁନ ହୁନାନୀ XAF0753103

ପ ୁ /111590 28 56 594ମ.ହୁେସନ ହୁନ� ାନୀ ପି ହାରୁନ ହୁନ� ାନୀ XAF0753186

ପ ୁ /111591 25 56 595ଏମ.ଡି.ସାଜିଦ ହୁନାନୀ ପି ହାରୁନ ହୁନାନୀ XAF0783217

ପ ୁ /111592 23 56 596ଏମ.ଡି. ଇମତିୟାଜ ପି ଏମ.ଡି. ୟୁନୁସ XAF0783316

ପ ୁ /111593 28 56 597ମହ�ଦ ଇରଫାନ ପି ମହ�ଦ ଅସଲମ XAF0448068

ପ ୁ /111594 23 56 598ମହ�ଦ ୟାସିର ନାଗାନି ପି ମହ�ଦ ରାଫିU ନାଗାନି XAF1005602

ପ ୁ /111595 50 56 599ମହମଦ ୟୁନୁସ ପି ଆ ବୁଦଲ ୟୁନୁସ OR/13/088/038477

�ୀ /112596 50 56 600େସେହଯାଦି $ା ବି.ନାନା ଖାନ OR/13/088/038749

�ୀ /113597 72 56 601ହାଯରା େବଗମ (ବି) $ା େଶଖ ୟାଶନି OR/13/088/038500

�ୀ /113598 67 56 602େରେହମନୁ ନିଶା .(ବି) $ା େରେହମତୁଲା . OR/13/088/038501

ପ ୁ /113599 29 56 603େଶଖ ଅଫଜାଲ ପି େଶଖ ଦାଉଦ XAF0279646

ପ ୁ /113600 28 56 604େଶଖ ଆସଗର ପି େଶଖ ଦାଉଦ XAF0448092

ପ ୁ /113601 73 56 605େଶଖ ବାଦ�ୁ Cିନ ପି େଶଖ ନିଜାମCିୁନ XAF1028596

�ୀ /113602 22 56 606ସାହିନା େବଗମ ପି େଶଖ ଦାଉ> XAF0916163

�ୀ /113603 47 56 607ସାଇଦା େବଗମ $ା େଶଖ ଆନୱାର OR/13/088/038504

�ୀ /113604 36 56 608ଜାହୀଦା େବଗମ $ା େଶ^ ହାରୁ@ XAF1012434

ପ ୁ /113605 51 56 609େଶଖ ଦାଉଦ ପି େଶଖ ରାହାମତୁଲା OR/13/088/038503

ପ ୁ /113606 41 56 610େଶ^ ହାରୁ@ ପି େଶ^ ଇକବାR XAF1009349

ପ ୁ /113607 23 56 611ମହ�ଦ ତାହିର ପି ମହ�ଦ ଇସା XAF0783241

ପ ୁ /113608 25 56 612ଏମ ଡି ଟାୟାବ ପି ଏମ ଡି ଈସା XAF0667527

�ୀ /114609 45 56 613ଝୁନକି େବେହରା $ା ଶାମସ0ୁର େବେହରା OR/13/088/038497

�ୀ /114610 38 56 614ସାବିତ�ି  େବେହରା $ା ପଦ) ନ େବେହରା XAF0447946

ପ ୁ /114611 33 56 615ପଦ) ନ େବେହରା ପି ଶ�ାମସ0ୁର େବେହରା XAF0447938

ପ ୁ /114612 28 56 616େଦେବ0�  େବେହରା ପି ଗgୁ େବେହରା XAF0576470

ପ ୁ /114613 26 56 617ଶିବ ଶFର େବେହରା ମା ଝୁନୁକୀ େବେହରା XAF0576462

�ୀ /114614 45 56 618େସାମାରୀ ପାତ� ପି ବୁଦନ େବେହରା MGH1322627

ପ ୁ /115615 55 56 619ତାହିରା େବଗମ ପି ଏ6 ଡି ଦରେବଷ OR/13/088/038748

�ୀ /115616 40 56 620ନାଜ ପରବିନ $ା ରିଆଜ ମହ�ଦ XAF0667519

�ୀ /116617 24 56 621ବିମଳା େବେହରା $ା ଜଗନ� ଥ େବେହରା XAF0854224
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ପ ୁ /116618 36 56 622ସେIାଷ ନାୟକ ପି ଗgୁ ନାୟକ XAF0039107

�ୀ /116619 32 56 623ସେIାଷୀ ନାୟକ $ା ସେIାଷ ନାୟକ XAF0311696

ପ ୁ /116620 27 56 624ଜଗ� ାଥ ନାୟକ ପି ଗgୁ ନାୟକ XAF0576454

�ୀ /116621 54 56 625ଡମଣୀ ନାୟକ(ବି) $ା ସ0ୁର ନାୟକ OR/13/088/038515

ପ ୁ /117622 42 56 626ଜଗନ� ାଥ ଚଲାଣ ପି ଶ�ାମ ଚଲାଣ XAF0424895

�ୀ /117623 24 56 627ଚ�ା ଚଲାଣ ପି ଜଗନ� ାଥ ଚଲାଣ XAF1061761

�ୀ /117624 46 56 628ମ3ଲ େଦଇ ପଜୂାରୀ $ା ଡମ ୁମାଝୀ OR/13/088/038493

�ୀ /118625 88 56 629ହୀରାବତୀ ନାୟକ $ା ଅଭି ନାୟକ OR/13/088/038517

ପ ୁ /118626 33 56 630ମେହfର ନାୟକ ପି ଅଭି ନାୟକ XAF0039123

�ୀ /118627 32 56 631ପଦ) ନୀ ନାୟକ $ା ମେହfର ନାୟକ XAF0039115

�ୀ /118628 25 56 632େରବତୀ ନାୟକ ପି ଅଭି ନାୟକ XAF1006725

�ୀ /118629 42 56 633ବାସIି ପାହାରିଆ $ା ପଦଲାମ ପାହାରିଆ MGH2298529

ପ ୁ /118630 37 56 634ପଦଲାମ ପାହରିଆ ପି ସନସାଇ ପାହାରିଆ MGH2298495

�ୀ /118631 24 56 635େପ�ମଲତା ପହାରିଆ ପି ଗଣପତି ପହାରିଆ XAF0854208

�ୀ /118632 35 56 636ଦୁତି ର4ାରୀ ପି ଧନର ର4ାରୀ MGH2298537

�ୀ /120633 33 56 637କମୁାରୀ ଭତ� ା $ା ଦାେମାଦର ଭତ� ା XAF0447961

ପ ୁ /120634 38 56 638ଦାମଦର ଭତ� ା ପି ଶ�ାମ ସ0ୁର ଭତ� ା XAF0910240

�ୀ /121635 53 56 639ଉମା . $ା େଭେFଟ ରାବଣା OR/13/088/038529

ପ ୁ /121636 36 56 640ବି ସାଇ ଆଚାରୀ ପି ବି.େଭେFଟା ରାଓ ରାବଣା MGH2298354

�ୀ /121637 40 56 641ବି କୃbା େବଣୀ $ା ବି ଲଛମନ ରାଓ XAF0424903

ପ ୁ /121638 47 56 642ଲଛମନ ରାଓ ପି ନିଳକj ରାଓ OR/13/088/038788

ପ ୁ /121639 56 56 643ବି .େଭେFଟା ରାବାଣା ପି ବି ନିଳକj ଆଚାରୀ OR/13/088/038528

�ୀ /121640 31 56 644ବି ଭିଜିୟା ଲG)ି େସାନି $ା ବି ସାଇ ଆଚାରି XAF0667485

�ୀ /122641 46 56 645ଆର.େୱେFଟ ସାଇଲତା $ା ଆର. େଭେF� ରାବଣା MGH1322122

ପ ୁ /122642 40 56 646ଆT.ଜାଗଦୀଶ ପି ଆର. ରାମା ରାଓ MGH1322643

ପ ୁ /122643 36 56 647ଆ0ାଭାରାପ ୁସେIାଷ କମୁାର ଆ0ପି ଏ େଭେFଟ ନାରାୟଣ MGH2298271

�ୀ /122644 67 56 648ଗ3ା ଭବାନୀ $ା ରାମାରାଓ OR/13/088/038538

�ୀ /122645 32 56 649ରାଭା ଶ�ାମଳା େଦବୀ $ା ଆT ମେହfର ରାୱ XAF1110287

ପ ୁ /122646 47 56 650େଭFଟ ରାବଣା ପି ରାମାରାଓ OR/13/088/038539

ପ ୁ /122647 72 56 651ରାୱା ରାମାରାଓ ପି ରାବଣିଆ ରାମାରାଓ OR/13/088/038537

ପ ୁ /122648 36 56 652ରାୱା ମେହfର ରାଓ ପି ରାୱାରାମା ରାଓ MGH2298370

ପ ୁ /122649 21 56 653ରାୱ। େଭFଟା ରାୱ। େଭFଟା ପି ବାଲାଜୀ ରାବଣା XAF1061274

�ୀ /122650 32 56 654ଆର ସ4�ା $ା ଏW ଜଗଦିଶ ରାଓ XAF1012376

ପ ୁ /123651 32 56 655ଏ. ଜଗଦିଶ ଏଲିୟାସ ଜାଣିକି ରାମପି ଏ. େଭFଟ ନାରାୟଣ MGH2298289

ପ ୁ /123652 29 56 656ଏ େବଣ ୁେଗାପାଲମ ପି ଏ େଭFଟ ନାରାୟଣ XAF0279588

�ୀ /124653 42 56 657ଏସ ଭାରତୀ $ା ଏସ ରେମଷ XAF0039131

ପ ୁ /124654 49 56 658ଏW ରେମଷ ପି ଏW ରାବେଣୟା XAF0039149

�ୀ /124655 22 56 659ଏW ସ3ିତା ପି ଏW ରେମଶ XAF0910372

�ୀ /125656 62 56 660େପ�ମା େଦବୀ $ା ଛେଟଲାଲ ଗgୁା OR/13/088/038545

ପ ୁ /125657 44 56 661ମଖନଲାଲ ଗgୁା ପି ଛେଟଲାଲ ଗgୁା OR/13/088/038693

�ୀ /125658 42 56 662ଇ0� ା ଗgୁା $ା ମାଖନଲାଲ ଗgୁା MGH1418904

ପ ୁ /125659 40 56 663ଦିପକ କମୁାର ଗgୁା ପି େଛାେଟ ଲାଲ ଗgୁା MGH1321736

ପ ୁ /125660 38 56 664ନିତିନ କମୁାର ଗgୁା ପି େଛାେଟଲାଲ ଗgୁା MGH2298396

ପ ୁ /125661 36 56 665ପିF ୁକମୁାର ଗgୁା ପି େଛାେଟଲାଲ ଗgୁା MGH2298297

�ୀ /125662 36 56 666କବିତା ଗgୁା $ା ଦୀପକ କମୁାର ଗgୁା XAF0039156

�ୀ /125663 29 56 667େନହା ଗgୁା $ା ପିF ୁକମୁାର ଗgୁା XAF0847608

�ୀ /125664 27 56 668ସାଲିନି ଗgୁା $ା ନିତିନ କମୁାର ଗgୁା XAF0847590

�ୀ /125665 19 56 669ମ�ୁାନ େଦବି ଗgୁା ପି ମଖନଲାଲ ଗgୁା XAF1091792

�ୀ /126666 48 56 670ଏ6 ବିଜୟ ଲG)ୀ $ା ଏ6 ଇfର ରାଓ XAF0039180

ପ ୁ /126667 32 56 671ମାରାଡନା ପ�ବୀଣ କମୁାର ପି ଏ6 ଇfର ରାଓ XAF0039164

�ୀ /126668 29 56 672ମାରାେଡ଼ାନା କଲ�ାଣୀ ପି ଏ6 ଇfର ରାଓ XAF0344689

�ୀ /126669 28 56 673ମାରାଡାନା େମଘନା $ା ମାରାଡାନା ପ�ବୀଣ କମୁାର XAF1061639

ପ ୁ /126670 56 56 674ଏମ ଇfର ରାଓ ପି ଏମ ସତ�ା ରାଓ ରାଓ XAF0039172

�ୀ /127671 45 56 675ଚ0ନା ମାଝୀ $ା ମିନ ମାଝୀ OR/13/088/038551

ପ ୁ /127672 34 56 676ମ3ଲ ସାଇ ମାଝି ପି ଦୁଜ� ନ ମାଝି XAF0302067

�ୀ /127673 27 56 677ବିମଲା ମାଝି $ା ମ3ଲ ସାଇ ମାଝି XAF0667683

ପ ୁ /127674 26 56 678ସରୁୁ ମାଝି ପି ଦୁଯ��ନ ମାଝି XAF0667667

ପ ୁ /128675 49 56 679ହରିହର ମାଝୀ ପି ଗବରୁ ମାଝୀ OR/13/088/038552

�ୀ /128676 42 56 680ଦନାଇ ମାଝୀ $ା ହରି ମାଝୀ MGH1322080

ପ ୁ /128677 25 56 681ବାଳକୃb ମାଝୀ ପି ଜଗବ4ୁ ମାଝୀ XAF0752709

�ୀ /129678 72 56 682ଗରୁୁବାରି ଭତରୁଣି $ା ପରମି ଭତରୁଣି OR/13/088/038553

�ୀ /130679 70 56 683ବି ସବୁk�(ବି) $ା ବି ପ�କାଶ OR/13/088/038441

ପ ୁ /131680 60 56 684ସକୁମନ େଗାବJ� ନ ପି ମାଝୀ ମାଝୀ XAF1062058
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ପ ୁ /131681 65 56 685ରୁପଧର ମାଝି ପି ଗବରଧନ ମାଝି OR/13/088/038557

ପ ୁ /131682 35 56 686ଶକୁଳ ଧର ମାଝୀ ପି ସକୁମନ ମାଝୀ XAF0991398

�ୀ /131683 43 56 687େକାମଳା ସକୁମନ $ା ମାଝୀ ମାଝୀ XAF1079334

�ୀ /132684 55 56 688ପି ରାଧାକମୁାରି $ା ପି ଶରିୁନାରାୟାଣ . OR/13/088/038544

ପ ୁ /132685 34 56 689ପି.େଭେFଟfର ରାଓ ପି ପି.ସରିୁନାରାୟଣ ରାଓ MGH2298305

�ୀ /132686 33 56 690ପି ସନିୁତା ପି ସରିୁନାରାୟଣ XAF0039198

ପ ୁ /133687 68 56 691େକଶବ ଚଲାଣ ପି କମଳୁୁ ଚଲାଣ OR/13/088/038590

�ୀ /133688 65 56 692ସବୁk� ଚଲାଣ $ା େକଶବ ଚଲାଣ OR/13/088/038591

�ୀ /133689 40 56 693ସନମତୀ ଚଲାଣ ପି େକଶବ ଚଲାଣ XAF0039206

�ୀ /133690 40 56 694ଭଗବତୀ ଚଲାଣ ପି େକଶବ ଚଲାଣ XAF0311704

ପ ୁ /133691 49 56 695ସକୁେଦବ ଚଲାଣ ପି େକଶବ ଚଲାଣ OR/13/088/038592

�ୀ /133692 41 56 696ସାରଦା ମାଝି $ା ସକୁେଦବ ଚଲାଣ XAF0311712

�ୀ /134693 35 56 697ଲG)ୀ ଭତରା $ା ବିଦ�ା ଭତରା XAF0039214

ପ ୁ /134694 35 56 698ବିଦ�ା ଭତ� ା ପି ସକୁଦାସ ଭତ� ା MGH2397727

ପ ୁ /134695 55 56 699ସକୁରୁାମ ଗଉଡ ପି ସକୁ ୁଗଉଡ OR/13/088/038585

�ୀ /134696 51 56 700କମଳା ଗଉଡ $ା ଶକୁରୁାମ ଗଉଡ OR/13/088/038586

�ୀ /134697 33 56 701ପାବ� ତୀ େଗୗଡ ପି ଶକୁରାମ େଗୗଡ XAF0039222

ପ ୁ /134698 28 56 702ସିକା0ର ମହ�ଦ ପି ଜାVର ମହ�ଦ XAF0448050

ପ ୁ /135699 55 56 703ସଦୁଶ�ନ ପଜୁାରି ପି କମଳୁ ପଜୁାରି MGH1322106

�ୀ /135700 48 56 704ବିମଲା ପଜୂାରୀ $ା ସଦୁଶ�ନ ପଜୂାରି MGH1322072

ପ ୁ /135701 27 56 705ଦୁେଯ�Dଧନ ପଜୂାରୀ ପି ସଦୁଶ�ନ ପଜୂାରୀ XAF0753459

�ୀ /135702 23 56 706ତମାଳ ପଜୂାରୀ ପି ବାସେୁଦବ ପଜୁାରୀ XAF1061621

�ୀ /136703 23 56 707ରାମବତି ପଜୁାରୀ $ା ଦୁଯ��ଧନ ପଜୁାରୀ XAF1006196

ପ ୁ /136704 70 56 708ଅଜୁ� ନ ର4ାରି ପି ମ3ରୁ ର4ାରି OR/13/088/038612

ପ ୁ /137705 67 56 709କମଳ େଲାଚନ . ପି ରାମ େଲାଚନ . OR/13/088/038425

ପ ୁ /138706 57 56 710ସକୁ ୁନାୟକ ପି ସrାରୁ ନାୟକ OR/13/088/038608

�ୀ /138707 52 56 711ପାବ� ତୀ ନାୟକ $ା ଶକୁ ୁନାୟକ OR/13/088/038609

�ୀ /138708 36 56 712ଶକୁ� ି ନାୟକ ପି ଶକୁ�ୁ  ନାୟକ XAF0039248

�ୀ /138709 33 56 713ମୀନାGୀ ନାୟକ ପି ଶକୁ�ୁ  ନାୟକ XAF0039255

ପ ୁ /139710 34 56 714ମେନାଜ ଭତରା ପି ଶକୁଦାସ ଭତରା MGH2298560

ପ ୁ /139711 45 56 715େଗୗରା3 ଚଲାଣ ପି ଇfର ଚାଲାଣ OR/13/088/038601

�ୀ /139712 42 56 716ସାବି ଚାଲାଣ $ା େଗୗରା3 ଚାଲାଣ OR/13/088/038672

ପ ୁ /139713 25 56 717ଜୟେଦବ ଚଲାଣ ପି େଗାରା3 ଚଲାଣ XAF0667675

�ୀ /139714 24 56 718ପାବ� ତୀ ଚଲାଣ $ା ଜୟେଦବ ଚଲାଣ XAF0910273

ପ ୁ /139715 23 56 719ତ�ିେଲାଚନ ଚଲାଣ ପି େଗୗରା3 Odisha XAF0910281

ପ ୁ /139716 22 56 720ତ�ିପତୀ ଚଲାଣ ପି େଗୗରା3 ଚଲାଣ XAF0910265

ପ ୁ /140717 34 56 721ସନିୁଲ ନାୟକ ପି ସାେହବ ନାୟକ MGH2397719

�ୀ /140718 67 56 722ଡମଣି ନାୟକ (ବି) $ା ସାଇବ ନାୟକ OR/13/088/038611

�ୀ /141719 52 56 723ତୁଳସା ନାୟକ(ବି) $ା ସନିୁଲ ନାୟକ OR/13/088/038599

�ୀ /142720 50 56 724ସrାରୀ ନାୟକ $ା ରାେଜଶ ନାୟକ OR/13/088/038620

ପ ୁ /143721 24 56 725ମହ�ଦ ଆଫତା} ପି ମହ�ଦ ଇବ� ାହୀମ XAF1009265

�ୀ /143722 42 56 726ଅମରା ଭତରା $ା ମନବଧ ଭତରା OR/13/088/038397

�ୀ /143723 36 56 727ଲG)ୀ ଭତ�ା $ା ଲଛମନ ଭତ�ା XAF0752725

�ୀ /144724 34 56 728େକ ପ�ିୟା ବା4ବୀ $ା େକ ଅଚୁତାରାମ ରାଜୁ MGH1428663

ପ ୁ /144725 45 56 729େକ ଅଚୁତାରାମ . ପି ସତ�ନାରାୟଣ . MGH2298347

ପ ୁ /144726 23 56 730ସରଫରାଜ ଅହମଦ ପି ଗଲୁାମ ମହ�ଦ XAF1005420

ପ ୁ /144727 42 56 731ମହ�ଦ ଆସିଫ ପି ମହ�ଦ ରାଫିକ XAF0753129

�ୀ /144728 39 56 732େଜାହଁରା ବାୟୀ $ା ମହ�ଦ ଆସି: XAF0753145

�ୀ /144729 67 56 733େକ ଯାନକି ଲG)ୀ ବାଇ (ବି) $ା େକ.ସତ�ନାରାୟଣ OR/13/088/038628

�ୀ /144730 21 56 734ହାଲିମା ବାେନା ପି ମହ�ଦ ଆସି: XAF1005800

�ୀ /144731 19 56 735ଶଫିା ବାେନା ପି ମହ�ଦ ଆସିଫ XAF1084516

ପ ୁ /144732 55 56 736େଭFଟ ଦା�ା ପି ରାମଚ0�  ଦା�ା XAF0910307

�ୀ /144733 49 56 737ସର$ତୀ େକ $ା ବମD େକ ବି ଏସ ଆT XAF0910299

ପ ୁ /144734 29 56 738ସ0ିପ କମୁାର େକ ପି ବମD େକ ୟୁ ଏସ ଆର XAF0910315

ପ ୁ /144735 27 56 739ମେହଶ ବମD େକ ପି ବମD େକ ଓOି ଏସ ଆର XAF0910323

ପ ୁ /144736 60 56 740ବମD େକ. ଓOି. ଏସ. ଆT ପି ସତ� ନାରାୟଣ ରାଜୁ େକ XAF0910257

ପ ୁ /144737 52 56 741ଏ ରବି ପି ଏନ.ସି.ଅବଦୁଲ ମଜିଦ XAF0576447

ପ ୁ /144738 23 56 742ଏମ.ଡି. ସାଲମାନ ପି ଏମ.ଡି. ଗଲୁମ XAF0783340

ପ ୁ /144739 25 56 743ଆବଦୁଲ ସାମାଦ ପି ଗଲୁାମ ମହ�ଦ XAF0667626

ପ ୁ /144740 40 56 744ଆT ସବୁ� ାମଣି ପି ଆT ରାଜମଣୀ XAF1006873

ପ ୁ /145741 75 56 745କଦୁ�ସୁ ଅହ�ଦ ପି ଅହ�ଦ ଅବାନୁର MGH1322585

�ୀ /145742 72 56 746ସଗୁ�ା ବାଇ $ା କଦୁୁସ ଅହ�ଦ . OR/13/088/038577

�ୀ /145743 40 56 747ଶାହିZା ବାେନା $ା ଏ6ଡି.ଆସଫାU MGH1322155
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ପ ୁ /145744 57 56 748ଦୀନ ମହ�ଦ ପି ମହ�ଦ ରଫିକ XAF0647370

ପ ୁ /146745 62 56 749େସାମାର ଭତ� ା ପି ସକୃୁ ଭତ� ା OR/13/088/038588

ପ ୁ /147746 32 56 750ରବି ବତରା ମା ଲG)ୀ ବତରା XAF0448100

�ୀ /147747 26 56 751ଦୟାମଣି ମାଝୀ $ା ରବି ଭତରା XAF0576231

�ୀ /148748 41 56 752ସଜୁାତୀ େସ�ହ ପ�ଭା ଗିରି $ା ବିକ�ମ େକଶରୀ ପ�ଧାନ XAF0344697

�ୀ /149749 39 56 753ଫାରହାନା ବାେନା $ା ମହ�ଦ ସିରାଜ MGH2298628

ପ ୁ /149750 34 56 754ମହ�ଦ ଫରାନ ପି ମହ�ଦ ମନସରୁ XAF0038588

ପ ୁ /149751 42 56 755ମହ�ଦ ସାଜି> ପି ଏମ.ଡି. ଇUବାଲ MGH1321777

�ୀ /149752 60 56 756ବିଲକିW ବାଇ . $ା ମହ�ଦ ଇ�ାବR . OR/13/088/038719

�ୀ /149753 51 56 757ଆଜିଦା ବାେନା $ା ମହ�ଦ ମନସରୁ XAF0753384

�ୀ /149754 44 56 758ଆେଫ� ାଜ ବାେନା $ା ମହ�ଦ ସିପିକା MGH2298610

�ୀ /149755 35 56 759ଫାରଜାନା ବାେନା $ା ମହ�ଦ ସାଜି> XAF0038596

�ୀ /149756 33 56 760ନୁସରତ ବାେନା $ା େରେହମ ତୁଲM ାହ XAF0302059

�ୀ /149757 30 56 761ନାଜିସ ବାେନା $ା ମହ�ଦ େଶେହନୱାଜ XAF0667451

�ୀ /149758 30 56 762ମହିନୁର ବାନୁ $ା ଏମ.ଡି.ଇମ�ାନ ହାଡଫା XAF0576249

ପ ୁ /149759 70 56 763ମହ�ଦ ଇ�ାଲ ପି ମହ�ଦ ଜାକାରିଆ MGH1420199

ପ ୁ /149760 30 56 764ମହ�ଦ ଇମ�ାନ ପି ମହ�ଦ ମନସରୁ XAF0576256

ପ ୁ /149761 48 56 765ସିCିକ ମହ�ଦ ପି ଇକବାଲ ମହ�ଦ XAF0910331

ପ ୁ /149762 40 56 766ମହ�ଦ ସିରାଜ ପି ମହ�ଦି ଇକବଲ MGH1322239

ପ ୁ /149763 47 56 767େରେହମ ତୁଲM ାହ ପି ଗଲୁାମ କାଦର MGH2397594

ପ ୁ /150764 61 56 768ଏମ. ଡ଼ି. ଆମୀନ ପି ଆବଦୁଲ ହାବିବ XAF0647362

�ୀ /150765 70 56 769ଯେମଳା ବାଇ $ା ଆବଦୁଲ ୟୁନୁସ OR/13/088/038720

�ୀ /150766 54 56 770ଫରଜDନା ବାେନା $ା ଏମ. ଡ଼ି. ଆମୀନ XAF0647354

�ୀ /151767 33 56 771ସଧୁା ବି ଆର $ା ଏଚ. ପ�ଶାI XAF0448159

ପ ୁ /151768 25 56 772ଡି ଡିଭିୟା ଗ�ାଉPର ପି ଡି ବାଲ କୃbD ଗ�ାଉPର XAF0667436

ପ ୁ /151769 38 56 773ଏଚ ପ�ଶାI ପି କ�ିbା େଗୗଡ XAF0448142

ପ ୁ /152770 55 56 774ଏମଡି କାସମ ଆରବି ପି ଏମଡି ହାସମ ଆରବି XAF0448118

�ୀ /152771 51 56 775ହାସିନା ଆରବି $ା ଏମଡି କାସମ ଆରବି XAF0448126

ପ ୁ /152772 26 56 776ମହସିନ ଆରବୀ ପି କାଶମ ଆରବୀ XAF0576264

ପ ୁ /152773 24 56 777ଓ�ାସୀମ ଆରବୀ ପି ଏମ.ଡି. କାସାମ ଆରବୀ XAF0783001

ପ ୁ /159774 26 56 778ଏ6. ଡି ଗଲୁଫା6 କେୁରଶୀ ପି ନାଶିମ କେୁରଶୀ XAF0647057

ପ ୁ /209775 28 56 779ଶ�ାମଘନ ମାଝୀ ପି ଲG)ଣ ମାଝୀ XAF0647131

�ୀ /251776 33 56 780ମାଳତୀ ମାଝୀ ପି ସଦୁାମ ମାଝୀ XAF0647172

�ୀ /269777 32 56 781ଚ0ନା ମାଝି $ା ମୀେନା ମାଝି XAF0667477

�ୀ /289778 25 56 782ବାସIି ପଜୁାରୀ ପି ଜଗନ� ାଥ ପଜୁାରୀ XAF0646968

�ୀ /291779 26 56 783ସର$ତୀ ମାଝୀ ପି ବୁଟି ମାଝୀ XAF0753368

ପ ୁ /291780 21 56 784ଗେଣଶ ମାଝୀ ପି ବୁଟି ମାଝୀ XAF1005594

ପ ୁ /296781 25 56 785ନୀଳ ମାଝୀ ପି ମ3ଲ ସାଇ ମାଝୀ XAF0646976

ପ ୁ /324782 27 56 786ପ�ହM ାଦ େସାମରଥ ପି ଶକୁ�ୁ  େସାମରଥ XAF0647115

�ୀ /324783 25 56 787ରଇଲା ସମରଥ $ା ପ�ହM ାଦ ସମରଥ XAF0647123

ପ ୁ /387784 25 56 788ଡମରୁ ମାଝୀ ପି େଶୈଳ0�  ମାଝୀ XAF0647107

ପ ୁ /398785 24 56 789େସାନୁ ମାଝୀ ପି ଭାଗିରଥି ମାଝୀ XAF0753152

�ୀ /435786 25 56 790ସନିୁତା ଆମନାତ� ପି ବନବାସୀ ଅମନାତ� XAF0647081

�ୀ /441787 32 56 791ଜମନୁା ନାୟକ $ା ଶକୁେଦବ ନାୟକ XAF0647180

ପ ୁ /473788 26 56 792ରବି ପାତ� ପି କମଳୁ ପାତ� XAF0646943

ପ ୁ /477789 28 56 793େଦେବ0�  ନାୟକ ପି ଗgୁ ନାୟକ XAF0647032

ପ ୁ /544790 32 56 794ମ3ୁଲୁ େଗୗଡ଼ ପି ଡମ ୁଗଉଡ଼ XAF0647164

�ୀ /566791 25 56 795ଫାତିମା େମଇମନ $ା ଏ6. ଡି ଫରୀଡ XAF0647149

ପ ୁ /999792 45 56 796ମହ�ଦ ଅସଫକ ପି ମହ�ଦ କଦୁୁଶ XAF0753251

�ୀ /999793 33 56 797ଜାଇେନବ ବାେନା $ା ମହମ6ଦ ଫିେରାଜ XAF0647016

�ୀ /999794 30 56 798ଶାେହନା ବାନୁ $ା ମହ�ଦ ଇମତାc ଆରବି XAF0773846

�ୀ /999795 27 56 799ପiୁାଞଜଳୀ ବାରୀକ $ା ଆଦଶ� ମାହାIି XAF1130731

�ୀ /999796 50 56 800ଜାହୀଦା ବାୟୀ $ା ମହ�ଦ ଫାରୁକ XAF0646992

ପ ୁ /999797 55 56 801ମହ�ଦ ଫାରୁକ ପି ଆବଦୁଲ ସା�ାର XAF0646984

�ୀ /999798 28 56 802ଫାରାନା ଫାରୁକ େମମନ $ା ମହ�ଦ ସାଦିକ XAF0847582

ପ ୁ /999799 37 56 803ମହ�ଦ ଫିେରାଜ ପି ମହ�ଦ ଫାରୁକ XAF0647008

ପ ୁ /999800 26 56 804ଇରଫାନ ଖାନ ପି ଗାଫାର ଖାନ XAF0783118

�ୀ /999801 21 56 805ପି ଲାବନ�ା ପି � ଜଗଦିfର ରାୱ XAF1130756

�ୀ /999802 37 56 806ମମତା େଲାଢା $ା ମହାବୀର େଜନୖ XAF0783126

�ୀ /999803 31 56 807ସାଗଫୁତା େମମୖନ $ା ମହ�ଦ ୟୁସଫୁ XAF0783134

�ୀ /999804 47 56 808ଗରୁୁବାରି ମାଝୀ $ା ନୀଳାrର ମାଝୀ XAF0576298

ପ ୁ /999805 46 56 809ନୀଳାrର ମାଝୀ ପି ରାମ ମାଝୀ XAF0576280

ପ ୁ /999806 33 56 810ମହ�ଦ ସାଦିU ପି ମହ�ଦ ଫାରୁକ XAF0647024
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ପ ୁ /1807 62 56 817ମିର ଜାେଫର ଅଲM ୀ ପି ମିର ଔଲାଦ Odisha XAF0991323

ପ ୁ /1808 62 56 818ମିର ଜାଫର ଅଲM ୀ ପି ମିର ଔଲାଦ ହାଇଦର OR/13/088/036003

ପ ୁ /1809 50 56 819ମିର ହାସନ ଅଲM ୀ ପି ମିର ଔଲାଦ ହାଇଦର OR/13/088/036006

ପ ୁ /1810 40 56 820ମୀର ରିଜୱାନ ଅଲM ୀ ପି ମୀର ୱଲାଦ ହାଇଦର XAF0228411

�ୀ /1811 40 56 821ୟାସମିନ ବାେନା $ା ଏ6.ଡି.ଅନୀସ MGH2397313

�ୀ /1812 58 56 823କାନିଜ ଫାତିମା $ା ମିର ଜାଫର ଅଲM ୀ XAF0991331

ପ ୁ /1813 79 56 824ମିର ମହ�ଦ ହୁେସନ ପି ମିର ଅଲM ୀ ହୁେସନ XAF0991315

�ୀ /5814 45 56 836ଡି.ରୀନା . $ା ଡି.େସାେମfର ରାଓ MGH1419076

�ୀ /5815 60 56 839େଦାରା ଇfରମଣି $ା େଦାରା ପାବ� େତfର ରାଓ OR/13/088/036013

�ୀ /5816 34 56 840େଦାରା ପଦ) ା $ା େଦାରା େଭେFେଟfର ରାଓ XAF0646711

ପ ୁ /5817 64 56 841ଡି ପାବ� େତfର ରାଓ ପି େଦାରା ନିଳକjମ OR/13/088/036012

ପ ୁ /5818 43 56 842େଦାରାେଭେFେଟfର ରାଓ ପି େଦାରାପାବ� େତfର ରାଓ MGH1420223

ପ ୁ /6819 46 56 847ଡି ସେମfର ରାଓ ପି ଡି ନିଳକjମ OR/13/088/036680

ପ ୁ /7820 33 56 849ଭି. ନେରଶ କମୁାର ପି ଭି. ଶ�ିନୀବାସ ରାଓ XAF0037184

ପ ୁ /7821 32 56 850ଆT. ଶFର ରାଓ ପି ଆT ଜଗନ� ାଥ ରାଓ XAF0037200

ପ ୁ /7822 59 56 851ଭି ଶ�ୀନିବାସରାଓ . ପି ଭି ରାମ�ୁY . OR/13/088/036015

�ୀ /7823 55 56 852ଭି ଅନୁସରିୁଆ . $ା ଭି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ . OR/13/088/036016

ପ ୁ /7824 55 56 853ଆର ଯଗନ� ାଥ ରାଓ . ପି ଆT.ରାବେଣୟା . OR/13/088/036194

�ୀ /7825 45 56 854ଆର ସ0ୁରାମା . $ା ଆT.ଜଗନାଥ ରାଓ OR/13/088/036195

ପ ୁ /7826 39 56 859ଦୀପକ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଜଗନେମାହନ ପଟନାୟକ MGH1419035

�ୀ /7827 42 56 860ତୁଳସୀ େଦବୀ ପQନାୟକ ପି ଜଗନମେହାନ ପQନାୟକ MGH1312198

�ୀ /7828 40 56 861େବୖେଦହୀ ପQନାୟକ ପି ଜଗନେମାହନ ପQନାୟକ MGH1312222

ପ ୁ /7829 32 56 862ଭି. ରାେଜଶ ରାଓ ପି ଭି. ଶ�ିନୀବାସ ରାଓ XAF0037192

ପ ୁ /7830 31 56 863ଆT. ରେମଶ ରାଓ ପି ଆT ଜଗନ� ାଥ ରାଓ XAF0301994

�ୀ /7831 29 56 864େରଣକୁା ବାରଣାସୀ $ା ରାେଜଶ ରାଓ ବାରଣାସୀ XAF0991307

ପ ୁ /08832 27 56 865ଜଗଦିଶ ସତ�ଓOାରାପ ୁ ପି କ� ୀbା ସତ�ଓOାରାପ ୁ XAF0589754

ପ ୁ /8833 75 56 866ବି ସମରାଜୁ . ପି ବା.ଗା3ାରାଜୁ . OR/13/088/036176

ପ ୁ /8834 73 56 867ଜଗନେମାହନ ପQନାୟକ . ପି ଆପାରାଓ ପଟନାୟକ. OR/13/088/036018

�ୀ /8835 67 56 868ବି ରାବଣାମା . $ା ବା.େସାମରାଜୁ . OR/13/088/036177

�ୀ /8836 55 56 869ନାଗମଣି . $ା ଏସ ସାତିରାଯ ୁ OR/13/088/034267

ପ ୁ /8837 51 56 870ବି ବା3ାରି ରାଜୁ . ପି ବି.େସାମରାଜୁ . OR/13/088/036178

ପ ୁ /8838 49 56 871ବି େୱେFେଟ ରାଜୁ . ପି ବି.େସାମରାଜୁ . OR/13/088/036180

�ୀ /8839 46 56 873ବି କମୁାରି .. $ା ବା.ବା3ାରି ରାଜୁ .. OR/13/088/036671

ପ ୁ /8840 47 56 883େବଲM ାଲା େଶଷାଗିରି ରାଓ ପି ବି. ସମ ରାଜୁ XAF0344572

�ୀ /10841 53 56 896ଚ�ାମଣି ପଜୁାରି $ା ଦିନବ4ୁ ପଜୁାରି OR/13/088/036263

�ୀ /10842 68 56 897ଜୟଲG)ୀ ତ�ିପାଠୀ $ା ଶରତଚ0�  ତ�ିପାଠୀ OR/13/088/036478

ପ ୁ /10843 42 56 898ସନିୁଲ ତ�ିପାଠି ପି ସରତ ଚ0�  ତ�ିପାଠି OR/13/088/036643

�ୀ /10844 41 56 899ଶଭୁ� ା ତ�ିପାଠୀ $ା ସିJାଥ� ତ�ିପାଠୀ XAF0177329

ପ ୁ /10845 48 56 900ଶିJାଥ� ତ�ିପାଠୀ ପି ଶରତ ଚ0�  ତ�ିପାଠୀ OR/13/088/036485

�ୀ /11846 62 56 904ରାଜାନା ଜଗଦrା . $ା ଆପାରାଓ . OR/13/088/036189

ପ ୁ /11847 60 56 905ଏମ ନାେଗfର ରାଓ . ପି ଏ6.ସଯୁ��ନାରାୟଣ . OR/13/088/036192

�ୀ /11848 48 56 906ଏମ େରାଜାରାେମଣି . $ା ଏ6. ନାେଶfର ରାଓ OR/13/088/036193

ପ ୁ /11849 81 56 907ରାଜାନା ଆପାରାଓ ପି ରାଜାନା ନରସିଂହ ରାଓ OR/13/088/036188

�ୀ /11850 47 56 908ଏମ.ନିମ�ଳା େଦବୀ $ା ଏମ.ରବି କମୁାର XAF0751974

ପ ୁ /11851 52 56 909ଏମ.ରବି କମୁାର ପି ଏମ.ସଯୂ�� ନାରାୟଣ ରାଓ XAF0752238

�ୀ /11852 24 56 910ରାଓOା $ାତି କମୁାରୀ $ା ଶFର ରାଓ ରାଭା XAF0991349

ପ ୁ /13853 62 56 917ଗgୁ େଲFା ପି ଲFା ଗରା OR/13/088/036204

�ୀ /13854 51 56 918େଜ�ା��ା ମୟୀ େଲFା $ା ଗgୁ େଲFା MGH1313337

�ୀ /14855 50 56 919ବି ସଯୁ��କମୁାରୀ . $ା ବି.ତ�ିନାଥ ରାଓ . OR/13/088/036212

ପ ୁ /14856 39 56 922ଗେୁgfର ରାଓ ବPାପିଲM ି ପି ତ�ିନାଥ ରାଓ ବPାପିଲM ି MGH1428721

ପ ୁ /15857 57 56 925ନୂର ମହମଦ . ପି ଅବଦୁଲ କାଦର . OR/13/088/036043

ପ ୁ /15858 54 56 927ତାର ମହମଦ . ପି ଅବଦୁଲ କାଦର . OR/13/088/036044

�ୀ /15859 80 56 928ହୁେସନା ବାଈ $ା ହାଜି ଅବଦୁଲ ସତାT XAF0344374

�ୀ /15860 48 56 929ତାେହରା ବାେନା $ା ତାର ମହ�ଦ MGH1312032

ପ ୁ /27861 18 56 1054ମହ�ଦ େX�ୖାନ ପି ମହ�ଦ ରଫୀକ XAF1220326

�ୀ /101862 37 56 1055ଦିRସଦ ବାନୁ ପି ମହ�ଦ ଆଶିX XAF1220334

�ୀ /311863 31 56 1056େଜ�ାତି େମାହIି $ା ରବୀ0�  େମାହIି XAF1220342

ପ ୁ /37864 24 56 1057ଅଭିନାଶ ମାଝୀ ପି ଭୀେମା ମାଝୀ XAF1220359

ପ ୁ /94865 28 56 1058ଅନିଲ ପଟନାୟକ ପି ସ_ଯ ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ XAF1220367

�ୀ /77866 23 56 1059ଦମଏ ସମଥ� $ା ଅଜୁ� ନ ସମଥ� XAF1220573

�ୀ /98867 18 56 1060ଗାୟତ�ୀ ଭୁ{ା ପି କିରଣ ଭୁ{ା XAF1220607

�ୀ /37868 61 56 1061ସମିୁତ� ା ମାଝୀ $ା ଭୀେମା XAF1220656

�ୀ /2869 30 56 1062କନୀେ� XଵD $ା ମୀର ଆହମଦ ରାଜା ମWୂଵୀ XAF1220680

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF $ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବDଚନ ପାଇଁ ଉCି� | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ�  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବDଚନ କମିଶନF �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବDଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣF ନାମ ଅଛି କି ନାହ� ତନଖି କରIୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.8 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

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF $ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


