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ସରକାରୀ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ, େକାଟପାଡ
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�ୀ /11 38 53 1ରାୱା ଲା��ୀ �ା ରାୱା ସରିୁଆ ରାଓ MGH1454313

�ୀ /12 48 53 2ବୃ#ାବତି . �ା କାରିମ . OR/13/088/028005

ପ ୁ /13 28 53 3ରାୱା ଅନିଲ ପି ଅର ମରୁଲି କ( ି)ା ରାଓ XAF0446948

�ୀ /14 33 53 4ତୁଳାବତୀ ହରିଜନ ମା ବୃ#ାବତୀ ହରିଜନ XAF0034330

�ୀ /15 30 53 5ବାସ,ୀ ହରିଜନ ପି ପ(ହଲ- ାଦ ହରିଜନ XAF0034710

�ୀ /16 27 53 6େରଖା ହରିଜନ ମା ସବୁନ/ ହରିଜନ XAF0613984

�ୀ /17 54 53 7ଭି. ମିନା�ି �ା ଆର ପ1ମଖିୁ ରାଓ MGH1325331

ପ ୁ /18 61 53 8ଆରମରୁଲି କ( ି)ା ରାଓ ପି ଆର ଆପା ରାଓ OR/13/088/036095

ପ ୁ /19 61 53 9ଆର ନାେଗ3ର ରାଓ ପି ଆର ଆପା ରାଓ OR/13/088/036097

ପ ୁ /110 56 53 10ଆର.ପା1ମିଖିୁ ରାଓ ପି ଆ4 ଆପା ରାଓ OR/13/088/036099

�ୀ /111 55 53 11ଆର ଲ��ି ରାଓ �ା ଆର ମରୁଲି କ( ି)ା ରାଓ OR/13/088/036685

ପ ୁ /0212 25 53 12ଯେଗ3ର ଭ6ାରୀ ପି ଗ7ାରାମ ଭ6ାରୀ XAF0749994

�ୀ /213 28 53 13କ,ିୁ େଢାଲିଆ �ା ଥବିର େଢାଲିଆ XAF1111632

ପ ୁ /214 55 53 14ରଜନିକା, ନାୟକ ପି ଗ7ାଧର ନାୟକ XAF0750331

ପ ୁ /215 37 53 15ସଶୁା, କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ନାୟକ MGH2296804

ପ ୁ /216 29 53 16ବସ, କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ#(  ନାୟକ XAF0344010

ପ ୁ /217 24 53 17ସ#ିପ ରାଜ ନାୟକ ପି ରଜନି କା, ନାୟକ XAF0750307

�ୀ /218 26 53 18ସିଧି ପାେରଖ ପି ଦିଲୀପ ପାେରଖ XAF0614222

�ୀ /219 26 53 19ରିଧି ପାେରଖ ପି ଦିଲିପ ପାେରଖ XAF0614479

ପ ୁ /220 26 53 20ଥବିର ସମରଥ - ଶଶିଭୂଷଣ ସମରଥ XAF0614347

�ୀ /0321 29 53 21ସମୁନି ଢୁଲିଆ �ା ଚମର ଢୁଲିଆ XAF0782680

ପ ୁ /0322 24 53 22ଜଗା ଢୁଲିଆ ପି ଗଉର ଢୁଲିଆ XAF0782524

ପ ୁ /323 40 53 23ମେନା ର?ନ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ MGH1326172

ପ ୁ /324 38 53 24ରଶ� ି ର?ନ ଦାସ ମା ନରଶିଂହ ଦାସ MGH1325695

�ୀ /325 26 53 25ଚ@ା େଢାଲିଆ ପି କଷି େଢାଲିଆ XAF0614008

ପ ୁ /326 37 53 26ଗଣପତି ଘାସି ପି ଧୃବ ଘାସି MGH1419720

ପ ୁ /327 40 53 28ଗେଣଶ ହରିଜନ ପି ଧୃବ ହରିଜନ MGH1325158

�ୀ /328 38 53 29ଦୁତି ହରିଜନ ପି ଧୃବ ହରିଜନ XAF0549428

�ୀ /329 32 53 30ଉମBଳା ହରିଜନ �ା ଗେଣଶ ହରିଜନ XAF0549410

ପ ୁ /330 24 53 31ପାକଲୁ ହରିଜନ ପି ହନୁ ହରିଜନ XAF0750356

�ୀ /331 52 53 32ରମିଳା ନାୟକ �ା ସେୁରଶ ନାୟକ XAF1002146

ପ ୁ /432 67 53 33ରାୱା ଜନାଦ� ନ ରାଓ ପି ରାୱା ଅCା ରାଓ XAF1075720

�ୀ /433 59 53 34ରାୱା ମା7ା ଲ��ୀ �ା ରାୱା ଜନାଦ� ନ ରାଓ XAF0562082

�ୀ /434 20 53 35ଶ(ୀମତି ଡଲିଆ ପି େଗୗର ଢଲିଆ XAF1109917

ପ ୁ /435 27 53 36ଚମରୁ େଢାଲିଆ ପି େଗୗେରା େଢାଲିଆ XAF0614024

ପ ୁ /436 39 53 37େଶୈଳ#(  ହରିଜନ ପି ବଇଦ ହରିଜନ MGH1326628

�ୀ /437 30 53 38ରାୱା ଜୟଶ(ୀ ପି ଆର ଜନାଦ� ନ ରାଓ XAF0445874

�ୀ /438 41 53 39େବଶୖାଳିଣୀ ମହ, ପି ଭଦ(  ମହ, OR/13/088/016841

ପ ୁ /439 26 53 40େଦେବ#(  ପନିକା ପି ବଳରାମ ପନିକା XAF0613877

ପ ୁ /440 28 53 41ରାୱା େମାହନ ରାଓ ପି ରାୱା ଜନାଦ� ନ ରାଓ XAF0446187

ପ ୁ /441 33 53 42ରାୱା ଉମା ମାେହ3ର ରାଓ ଗGୁା` ପି ରାୱା ଜନଦ� ନ ରାଓ XAF0228130

�ୀ /0542 31 53 43ଉମା ରାଣୀ ୟାଦବ �ା ଦୀପକ କମୁାର ୟାଦବ XAF0782698

ପ ୁ /543 26 53 44େଦବରାଜ ଢଲିଆ - େଗୗର ଢଲିଆ XAF0614065

�ୀ /544 26 53 45କମଳା ହରିଜନ �ା ସେୁରଶ ହରିଜନ XAF0614057

ପ ୁ /545 45 53 46ଈ3ର ମହ, ପି ଭଦ(  ମହ, OR/13/088/016840

ପ ୁ /646 51 53 47ମନସାଇ ହରିଜନ ପି କମଳ ହରିଜନ OR/13/088/028019

ପ ୁ /647 40 53 48ରାେଜଶ ହରିଜନ ପି କିଶନ କମୁାର ହରିଜନ MGH2396836

�ୀ /648 38 53 49ଭଗବତୀ ହରିଜନ �ା ରାେଜଶ ହରିଜନ MGH2396844

ପ ୁ /649 28 53 50େବେବ#(  ହରିଜନ ପି ଗରୁୁବଧ ୁହରିଜନ XAF0614099

�ୀ /650 27 53 51ଚ@ା ହରିଜନ ପି ଗରୁୁବ#ୁ ହରିଜନ XAF0614073

1 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ/ଚନ ଅଧିକାରୀJ �ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /651 26 53 52ଲ��ୀ ହରିଜନ ପି ଗରୁୁବ#ୁ ହରିଜନ XAF0614081

ପ ୁ /652 20 53 53ସ#ିପ ହରିଜନ ପି ରାେଜ#(  ହରିଜନ XAF1109859

ପ ୁ /653 20 53 54ବିକାଶ ହରିଜନ ପି ରାେଜଶ ହିରଜନ XAF1109933

ପ ୁ /654 21 53 55ହଷBତ ପାେରଖ ପି ଦିଲୀପ ପାେରଖ XAF1034511

ପ ୁ /755 38 53 56ବଳରାମ ହରିଜନ ପି ପ(ହଲାଦ ହରିଜନ MGH2396737

�ୀ /756 38 53 57ରାଧିକା ହରିଜନ �ା ସଦନ ହରିଜନ MGH2297604

�ୀ /757 36 53 58ନିମ�ଳା ହରିଜନ �ା ବଳରାମ ହରିଜନ XAF0666784

�ୀ /758 34 53 59ଯମନୁା ହରିଜନ �ା ବୁଡୁ ହରିଜନ MGH2297588

�ୀ /759 30 53 60ରାେଜ3ରି ହରିଜନ �ା ପିତବାସ ହରିଜନ XAF0445981

ପ ୁ /760 27 53 61ବୁଦୁ ହରିଜନ ପି ଖଗପତି ହରିଜନ XAF0614495

ପ ୁ /761 23 53 62ମେନାଜ ହରିଜନ ପି ଗରୁୁବMୁ ହରିଜନ XAF0847418

ପ ୁ /762 56 53 63ମ7ଳା ଖିର ପି ମନୁ ଖିର OR/13/088/028748

�ୀ /763 51 53 64ରତN ମଣି ଖିର �ା ମ7ଳା ଖିର OR/13/088/028024

ପ ୁ /764 32 53 65ମେନାଜ କମୁାର ଖିର ପି ମ7ଳା ଖିର XAF0034348

ପ ୁ /765 29 53 66ଦୀପକ କମୁାର ଖିର ପି ମ7ଳା ଖିର XAF0614958

�ୀ /766 26 53 67ପିJି ଖିର �ା ଦୀପକ କମୁାର ଖିର XAF0614966

ପ ୁ /767 25 53 68ଗଗନ କମୁାର ଖିେରା ପି ମ7ଳା ଖିେରା XAF0615005

ପ ୁ /768 19 53 69ଚ#ନ ଖିର ପି ପିତାOର ଖିର XAF1111624

�ୀ /769 20 53 70ମ?ଳୁା ଖିର ପି ମ7ଳା ଖିର XAF1111616

ପ ୁ /0870 23 53 71ଦୀପକ କମୁାର ହରିଜନ ପି ସନୁ ହରିଜନ XAF0782763

�ୀ /0871 23 53 72ଜଯଶ(ୀ ହରିଜନ �ା Madhu ହରିଜନ XAF0853093

ପ ୁ /0872 45 53 73ରବି ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ XAF0782813

�ୀ /873 48 53 74ଶ(ୀମତି ହରିଜନ �ା ଗGୁ ହରିଜନ OR/13/088/028716

ପ ୁ /874 34 53 75ଶିବ ହରିଜନ ପି ଗGୁ ହରିଜନ XAF0034363

ପ ୁ /875 33 53 76ମଧ ୁହରିଜନ ପି ଗGୁ ହରିଜନ XAF0034355

�ୀ /876 27 53 77େରସମା ହରିଜନ �ା ଶିବ ହରିଜନ XAF0666909

�ୀ /877 33 53 78ଲ��ୀ ସମରଥ �ା ପUୂ� ଚ#(  ସମରଥ MGH2297679

�ୀ /0978 24 53 79ସରିତା ସମରଥ �ା ଗିରିଶ ଚ#(  ସମରଥ XAF0782730

�ୀ /979 43 53 80େହମ ହରିଜନ �ା ସନୁ ହରିଜନ OR/13/088/028750

ପ ୁ /980 27 53 81ଅଜୟ ହରିଜନ ପି ବିଜୟ ହରିଜନ XAF0615021

�ୀ /981 26 53 82ଜୟ,ୀ ହରିଜନ �ା ସବୁାଶ ହରିଜନ XAF0614925

�ୀ /982 25 53 83େଜ�ାତି ହରିଜନ ମା େଜମା ହରିଜନ XAF0666800

�ୀ /983 46 53 84େଜମା ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/13/088/028033

�ୀ /984 39 53 85ଉମା ନାୟକ ପି ରଘ ୁନାଥ ନାୟକ MGH1325489

�ୀ /985 34 53 86ମମତା ନାୟକ �ା ଅଭି ନାୟକ XAF0036228

�ୀ /986 31 53 87ଶା,ିଲତା ସମରଥ �ା ରବି ନାୟକ XAF0615013

ପ ୁ /987 20 53 88ଶJର ସମରଥ ପି େସାମନାଥ ସମରଥ XAF1109883

ପ ୁ /1088 65 53 89ସକୁେଦବ କାମଡିୁ ପି କୃ) େଦବ କାମଡିୁ OR/13/088/028247

�ୀ /1089 56 53 90ଇ#ୁମତି କାମଡିୁ �ା ଶକୁେଦବ କାମଡିୁ OR/13/088/028248

�ୀ /1090 36 53 91ଜିେତ#(  ମହ, �ା ତୁମନାଥ ମହ, XAF0750232

ପ ୁ /1091 42 53 92ଗିରିଧାରୀ ପନିକା ପି ଚ#ନ ପନକା MGH1326081

�ୀ /1092 58 53 93ଶକ,ୁଳା ସମରଥ ପି ଖାଡି ସମରଥ MGH1325638

�ୀ /1193 50 53 94େଦବତୀ ଚଲାଣ �ା ଉଦୟ ଚଲାଣ MGH1325604

�ୀ /1194 30 53 95ଅନୁରାଧା ଚଲାଣ �ା ଅଜୁ� ନ ଚଲାଣ XAF0446013

ପ ୁ /1195 28 53 96ଅଜୁ� ନ ଚଲାଣ ପି ଉଦୟ ଚଲାଣ XAF0279133

�ୀ /1196 47 53 97ହିରାମଣୀ ପନିକା ପି େଠକରୀ ପନିକା OR/13/088/028733

�ୀ /1197 35 53 98ରWା ପନିକା �ା ଗିରିଧାରୀ ପନିକା XAF0782706

�ୀ /1198 40 53 99ରାଧା ସମରଥ �ା ପ(ଶା, କମୁାର ସମରଥ XAF0782631

�ୀ /1299 68 53 100ଗରୁୁବାରୀ .(ବି) �ା ପ(ହ- ାଦ . OR/13/088/028041

ପ ୁ /12100 27 53 101ଭିକ( ା, ପନିକା ପି ମହାେଦବ ପନିକା XAF0614214

ପ ୁ /12101 26 53 102ନିଶା, ପନିକା ପି ମହାେଦବ ପନିକା XAF0614743

�ୀ /12a102 20 53 103ଅଂଜଲୀ ହରିଜନ ପି ରାେଜଶ ହରିଜନ XAF1048115

�ୀ /13103 58 53 104ଭଗବତୀ ହରିଜନ �ା ଦ6ପାଣି ହରିଜନ OR/13/088/028045

ପ ୁ /13104 39 53 105ସତ� ହରିଜନ ପି ଦ6ପାଣି ହରିଜନ XAF0034371

�ୀ /13105 30 53 106କାଜଲ ହରିଜନ �ା ସତ� ହରିଜନ XAF0279125

ପ ୁ /13106 29 53 107ଅଜ� ନ ହରିଜନ ପି ଦ6ପାଣି ହରିଜନ XAF0614206

�ୀ /13107 27 53 108ସରିତା ହରିଜନ �ା ଅଜୁ� ନ ହରିଜନ XAF0613638

ପ ୁ /13108 26 53 109ରିନା ହରିଜନ ପି ଦ6ପାଣି ହରିଜନ XAF0614198

ପ ୁ /13109 24 53 110ସେ,ାଷ ହରିଜନ ପି ଦ6ପାଣି ହରିଜନ XAF1111673

ପ ୁ /13110 74 53 111ବୁଦୁ ନାୟକ ପି ପିଚି ନାୟକ XAF0872515

�ୀ /13111 62 53 112େମେନକା ନାୟକ �ା ବୁଦୁ ନାୟକ XAF0874875

�ୀ /13112 45 53 113ସ,ାରୀ ସମରଥ �ା ନିଳାOର ସମରଥ XAF0562108

ପ ୁ /13113 22 53 114ଲେJଶ ସମରଥ ପି ଭଦ(ୁ  ସମରଥ XAF0912675
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�ୀ /14114 41 53 115ଜନମନୀ ହରିଜନ �ା ଅଜୁ� ନ ହରିଜନ OR/13/088/028749

ପ ୁ /14115 45 53 116ର?ିତ ମହୁରିଆ ପି ଦାମଦୁର ମହୁରିଆ OR/13/088/028050

ପ ୁ /14116 27 53 117ଅଜୟ ମହୁରିଆ ପି ର?ିତ ମହୁରିଆ XAF0803767

�ୀ /14117 23 53 118େୟେZର ମହୁରିଆ �ା ଅଜୟ ମହୁରିଆ XAF0803759

�ୀ /14118 33 53 119ସନିୁତା ପନିକା ପି କାଶୀନାଥ ପନିକା XAF0614123

�ୀ /14119 28 53 120ଜୟା ପନିକା - କାଶୀନାଥ ପନିକା XAF0614156

�ୀ /14120 26 53 121ରିJି ପନିକା ପି କାଶୀନାଥ ପନିକା XAF0614107

�ୀ /14121 24 53 122ମାମାଲି ପନିକା �ା �ୀେରାଦ ଚ#(  ପନିକା XAF0779199

�ୀ /14122 21 53 123େଜ�ାତି ର?ିତ ପି ମହୁରିଆ ମହୁରିଆ XAF1060441

�ୀ /15123 70 53 124ଆମନା ବାଇ �ା ମହ[ଦ ଉମର OR/13/088/028724

�ୀ /15124 30 53 125ନିେଲାଫର ବାେନା �ା ମହ[ଦ ଆରିଫ XAF0782839

ପ ୁ /15125 58 53 126ଅେଶାକ କମୁାର ଗGୁା ପି ରାମ ସ#ୁର ସାହୁ XAF1034529

ପ ୁ /15126 48 53 127ରାଜାରାମ ହରିଜନ ପି ଉଦାୟସିଂ ହରିଜନ OR/13/088/028210

�ୀ /15127 42 53 128ରମା ହରିଜନ �ା ରାଜାରାମ ହରିଜନ OR/13/088/028644

ପ ୁ /16128 42 53 129ଚ#(  କମୁାର ହରିଜନ ପି ଗରୁୁବMୁ ହରିଜନ MGH1325083

�ୀ /16129 39 53 130େଧଯୖ��ମଣି ହରିଜନ �ା ଚ#( ମଣି ହରିଜନ MGH1326024

�ୀ /16130 66 53 131ଜମନୁା ହରିଜନ (ବି) �ା ବାଳକ ହରିଜନ OR/13/088/028059

ପ ୁ /16131 34 53 132ମେହ#(  ନାୟକ ପି ଶ(ିଧର ନାୟକ XAF0909770

�ୀ /16132 29 53 133ପରମଣି ନାୟକ �ା ମେହ#(  ନାୟକ XAF0909762

ପ ୁ /17133 65 53 134ସଦାନ# ବାଘ ପି ତିମନ ବାଘ OR/13/088/028485

ପ ୁ /17134 50 53 135ଲଡ ଦସରଥ ହରିଜନ ପି ବୁଟି ହରିଜନ OR/13/088/028065

�ୀ /17135 48 53 136ମନୁୁଗ ହରିଜନ �ା ଲଡ ହରିଜନ OR/13/088/028066

ପ ୁ /17136 32 53 137ଧନଜ� ୟ ହରିଜନ ପି କା#ୃ ହରିଜନ XAF0034389

�ୀ /17137 28 53 138ବବଲି ହରିଜନ �ା ଧନଜ� ୟ ହରିଜନ XAF0279075

ପ ୁ /17138 27 53 139ଅମର ନାଥ ହରିଜନ ପି ଧବଳୁ ହରିଜନ XAF0782599

ପ ୁ /17139 24 53 140ପରୁୁେଷା]ମ ହରିଜନ ପି ଧବଳୁ ହରିଜନ XAF0782581

�ୀ /17140 23 53 141ରଜନ ହରିଜନ �ା Amar Nath ହରିଜନ XAF0853051

�ୀ /17141 38 53 142ନିରୁପମା ମହ, �ା ଗେଣଶ ଭ6ାରୀ MGH1326388

�ୀ /17142 32 53 143ଅନିତା ନାୟକ �ା ସସୁା, କମୁାର ନାୟକ XAF0666883

ପ ୁ /18143 35 53 144ସକୁା, ବାଘ ପି ରାେଜ#(  ବାଘ XAF0614149

�ୀ /18144 36 53 145ଡୁେଲ#( ୀ େଦବାନ ପି ମଧସୁଦୁନ େଦବାନ XAF0750158

�ୀ /18145 92 53 146ବୁଦାଇ ହରିଜନ �ା ବ6କା ହରିଜନ MGH1419688

ପ ୁ /18146 48 53 147ଧବୁଲୁ ହରିଜନ ପି ବ6କା ହରିଜନ OR/13/088/028068

�ୀ /18147 46 53 148ମାଳତୀ ହରିଜନ �ା ଧବୁଲୁ ହରିଜନ OR/13/088/028069

ପ ୁ /18148 29 53 149େସାମନାଥ ହରିଜନ ପି ଧବୁଲୁ ହରିଜନ XAF0279018

�ୀ /18149 28 53 150ସାବି ହରିଜନ �ା େସାମନାଥ ହରିଜନ XAF0279026

�ୀ /19150 26 53 151ପcୁା ହରିଜନ ପି ସାମନାଥ ହରିଜନ XAF0614172

�ୀ /20151 26 53 152େବବୀ ହରିଜନ �ା ବାବୁଲ ହରିଜନ XAF0614289

�ୀ /20152 28 53 153ରିଶବ େଜନୖ ପି ବିଜୟ େଜନୖ XAF0782797

�ୀ /20153 24 53 154ପ(ିୟJା େଜନୖ ପି ବିଜୟ େଜନୖ XAF0782805

ପ ୁ /21154 20 53 155ରହିତ ଗGୁା ପି ଶ�ାମଲାଲ ଗGୁା XAF1109941

�ୀ /21155 53 53 156ଲଳିତା େଜନୖ �ା ବିଜୟ ରାଜ େଜନୖ XAF0750539

ପ ୁ /22156 62 53 157ବକା ହରିଜନ ପି ରାମଚ#(  ହରିଜନ OR/13/088/028686

�ୀ /22157 19 53 158େବଲା ସତ�ଶ(ୀ ପି େବଲା ଶJର XAF1084755

ପ ୁ /22158 51 53 159ବି. ଶJର ପି ବି ସରୁୟନାରାୟଣ OR/13/088/028579

�ୀ /23159 29 53 160ଶମBଳା ଭ6ାରୀ �ା ଉେପ#(  ଭ6ାରୀ MGH2399954

�ୀ /23160 63 53 161ଚ@ା ହରିଜନ �ା ରଘରୁାମ ହରିଜନ OR/13/088/028087

ପ ୁ /23161 40 53 162ନିଲମ ହରିଜନ ପି ରଘରୁାମ ହରିଜନ MGH2297695

ପ ୁ /23162 36 53 163ପିତମ ହରିଜନ ପି ରଘରୁାମ ହରିଜନ MGH2297703

�ୀ /23163 34 53 164ରୂପସିଲା ହରିଜନ �ା ନୀଲମ ହରିଜନ XAF0034413

�ୀ /23164 28 53 165ମନମତୀ ହରିଜନ �ା ପିତମ ହରିଜନ XAF0279067

ପ ୁ /23165 24 53 166ନବୀନ ହରିଜନ ପି ଲ��ଣ ହରିଜନ XAF0782722

ପ ୁ /24166 48 53 167ଲଖନ ହରିଜନ ପି ଧନିଆ ହରିଜନ OR/13/088/028734

�ୀ /24167 48 53 168େପ(ମିକା ହରିଜନ �ା ଲ��ଣ ହରିଜନ OR/13/088/028712

ପ ୁ /24168 29 53 169ଜଳM(  ହରିଜନ ପି ଲ��ଣ ହରିଜନ XAF0613646

�ୀ /24169 28 53 170ସକୁା,ୀ ହରିଜନ �ା ଜଲ#(  ହରିଜନ XAF0853150

�ୀ /24170 27 53 171ଝରଣା ହରିଜନ �ା ନେର#(  ହରିଜନ XAF0782573

�ୀ /24171 26 53 172ସରିତା ହରିଜନ �ା ଜେଳ#(  ହରିଜନ XAF0666891

�ୀ /24172 19 53 173ନବିନା ହରିଜନ ପି ଲ�ଣ ହରିଜନ XAF1109909

ପ ୁ /25173 83 53 174ରାମ ହରିଜନ ପି େଶାନା ହରିଜନ OR/13/088/028093

�ୀ /25174 78 53 175ସOାରି ହରିଜନ �ା ରାମ ହରିଜନ OR/13/088/028094

�ୀ /25175 46 53 176ରଇଲା ହରିଜନ �ା ବିଦ�ାଧର ହରିଜନ MGH1325265

ପ ୁ /25176 35 53 177ଶ�ାମସ#ୁର ହରିଜନ ପି ବିଦ�ାଧର ହରିଜନ MGH2297760
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ପ ୁ /25177 28 53 178ନେର#(  ହରିଜନ ପି ବିଦ�ାଧର ହରିଜନ XAF0445866

�ୀ /25178 28 53 179ମାଳତୀ ହରିଜନ �ା ଶ�ାମ ସ#ୁର ହରିଜନ XAF0279083

�ୀ /25179 60 53 180େବୈଦଇ କାମଡିୁ �ା ହରି କାମଡିୁ MGH1325547

�ୀ /25180 25 53 181ଶିବାନୀ କାମଡିୁ �ା େକଦାର କାମଡିୁ XAF0749911

�ୀ /26181 61 53 182ଧନାୟ ହରିଜନ �ା ଲ��ୀ ନାରାୟଣ ହରିଜନ OR/13/088/028108

ପ ୁ /26182 53 53 183ନରସିଂହ ହରିଜନ ପି ଦିନବMୁ ହରିଜନ MGH1326057

�ୀ /26183 50 53 184ଦୟାମଣି ହରିଜନ �ା ନରସିଂହ ହରିଜନ OR/13/088/028106

�ୀ /26184 25 53 185ତୁଳସା ହରିଜନ �ା ଗେଣଶ ହରିଜନ XAF0782557

ପ ୁ /26185 23 53 186ରାମଚ#(  ହରିଜନ ପି ଚି7ୁଡୁ ହରିଜନ XAF0782565

�ୀ /26186 48 53 187କନିୁ କାମଡିୁ �ା ସନସାଇ କାମଡିୁ OR/13/088/028306

ପ ୁ /26187 26 53 188େକଦାର କାମଡିୁ ପି ସନଶାୟ କାମଡିୁ XAF0613661

�ୀ /26188 33 53 189ସର�ତୀ ସମରଥ �ା ରୁେବ#(  ସମରଥ MGH2297190

�ୀ /27189 20 53 190କମୁାରୀ ଚି7ଡୁ ପି ହରିଜନ ହରିଜନ XAF1081900

�ୀ /27190 55 53 191କଉସଲ�ା ହରିଜନ �ା ଚି7ୁଡୁ ହରିଜନ OR/13/088/028091

ପ ୁ /27191 29 53 192ଗେଣଶ ହରିଜନ ପି ଚି7ୁଡୁ ହରିଜନ XAF0279000

ପ ୁ /27192 28 53 193ଶ(ୀରାମ ହରିଜନ ପି ଚି7ୁଡୁ ହରିଜନ XAF0446021

�ୀ /27193 24 53 194ସାବିନା ହରିଜନ �ା ଘାସିରାମ ହରିଜନ XAF0782714

�ୀ /27194 51 53 195ଲଳିତା ମହ, ପି େଗାପିନାଥ ମହ, MGH1326206

�ୀ /28195 65 53 196ମeୁା ହରିଜନ �ା ସଦା ହରିଜନ XAF0782649

ପ ୁ /28196 63 53 197ଲ��ି ନାରାୟଣ ହରୀଜନ ପି ଦିନବMୁ ହରୀଜନ XAF1040716

ପ ୁ /28197 42 53 198ରାଜୁ ହରିଜନ ପି ଲ��ିନାରାୟଣ ହରିଜନ XAF0034439

ପ ୁ /28198 37 53 199ଭାଲୁ ହରିଜନ ପି ଲ��ୀ ନାରାୟଣ ହରିଜନ XAF0034454

�ୀ /28199 35 53 200ଦୃପତୁା ହରିଜନ �ା ରାଜୁ ହରିଜନ XAF0034447

ପ ୁ /29200 31 53 201ସେ,ାଷ ଭିକାରି ପି ନାୟକ ନାୟକ XAF1064278

�ୀ /29201 29 53 202ବୁଲିତା ହରିଜନ �ା ଭାଲୁ ହରିଜନ XAF0782748

�ୀ /29202 58 53 203ସାବି ନାୟକ �ା କମଲୁ ନାୟକ OR/13/088/028115

ପ ୁ /29203 53 53 204ଭିକାରି ନାୟକ ପି ଗେରଖନାଥ ନାୟକ MGH1326289

�ୀ /29204 49 53 205ରଈଲା ନାୟକ �ା ଭିକାରି ନାୟକ MGH1326016

�ୀ /29205 43 53 206ଜାନକି ନାୟକ �ା ଡOରୁ ନାୟକ MGH1325125

ପ ୁ /29206 42 53 207କାଶିନାଥ ନାୟକ ପି କମଳୁ ନାୟକ MGH2297653

�ୀ /29207 38 53 208ଶମBଳା ନାୟକ �ା କାଶିନାଥ ନାୟକ XAF0034504

�ୀ /29208 35 53 209ସନୁାମଣି ନାୟକ ପି କମଳୁ ନାୟକ XAF0034496

�ୀ /29209 30 53 210ପନୁମ ଶିରା �ା ପଦ� ନ ସିରା XAF0613893

�ୀ /30210 58 53 211ହାଲିମା ହରିଜନ �ା କOୁପାଣି ହରିଜନ OR/13/088/028122

ପ ୁ /30211 27 53 212ଭରତ ଶିରା ପି ମିନ େକତନ ଶିରା XAF0613901

�ୀ /31212 80 53 213ପଦ� ା ମିଗ/ଣ �ା ନରସିଂହ ମିଗ/ଣ OR/13/088/028316

ପ ୁ /31213 37 53 214େପ(ମରାଜ ନାୟକ ପି ସମୁନାଥ ନାୟକ XAF0301697

�ୀ /31214 31 53 215ରୀତା ନାୟକ �ା େପ(ମରାଜ ନାୟକ XAF0279166

ପ ୁ /32215 61 53 216େସାମନାଥ ନାୟକ ପି ଜଗନN ାଥ ନାୟକ XAF0301689

�ୀ /32216 52 53 217ଚ#(କା,ି ନାୟକ �ା େସାମନାଥ ନାୟକ OR/12/089/246217

ପ ୁ /32217 36 53 218ବହଷBରାମ ନାୟକ ପି ସମନାଥ ନାୟକ MGH2296887

ପ ୁ /32218 33 53 219ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ XAF0034520

ପ ୁ /32219 32 53 220ଭୁବନ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ XAF0875039

�ୀ /32220 26 53 221ବବିତା ନାୟକ �ା ଭୁବନ େମାହନ ନାୟକ XAF0750281

�ୀ /32221 25 53 222କମଳା ନାୟକ �ା ସତ� ନାରାୟଣ ନାୟକ XAF0874925

�ୀ /32222 36 53 223ଛାୟା ପନିକା �ା ଦୟାରାମ ପନିକା XAF0750240

�ୀ /33223 26 53 224େପ(ମମଣି ବାଘ ପି ଅସାନ# ବାଘ XAF0613745

ପ ୁ /33224 36 53 225ନବିେନା େଗା6ା ପି କମୁାେରା େଗା6ା XAF0614529

�ୀ /33225 33 53 226ଭାରତି େଗା6ା �ା ନବୀନ େଗା6ା XAF0614537

�ୀ /33226 25 53 227ରୁକ� ଣୀ ମହ, ପି କପିେଳ3ର ମହ, XAF0782607

�ୀ /33227 23 53 228ସବିତା ମହ, �ା କୃ) ଚ#(  ମହ, XAF0782789

�ୀ /33228 57 53 229ନୂଆମଣି ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/13/088/028680

�ୀ /34229 60 53 230ଗଣୁ ହରିଜନ �ା ବଳେଦବ ହରିଜନ OR/13/088/028130

ପ ୁ /34230 49 53 231େଯାହନ ହରିଜନ ପି ରୁପ ୁହରିଜନ XAF0912428

�ୀ /34231 45 53 232ସେୁବଦା ହରିଜନ �ା େଯାହନ ହରିଜନ XAF0912436

ପ ୁ /34232 54 53 233କପିେଳ3ର ମହ, ପି ରତନ ମହ, OR/13/088/028324

ପ ୁ /34233 34 53 234କୃ) ଚ#(  ମହ, ପି କପିେଳ3ର ମହ, MGH2297349

ପ ୁ /34234 33 53 235ଜିତୁ ମହ, ପି କପିେଳ3ର ମହ, MGH2297356

ପ ୁ /34235 28 53 236ରୁଷି େମାହ, - େକାପିେଳ3ର ମହ, XAF0614263

�ୀ /34236 31 53 237ସେ,ାଷୀ ମହ, �ା ଜିତୁ ମହ, XAF0749986

ପ ୁ /36237 38 53 238ଅମର ପର ଆଶା ପି ଖ(ୀZଫର ଆଶା MGH1326446

�ୀ /36238 49 53 239ପରମନିପର ଆଶା �ା ଖ(ିZଫର ଆଶା MGH1325406

�ୀ /36239 25 53 240ପଦ� ା ମହ, ପି ଇ3ର ପ(ସାଦ ମହ, XAF0750000
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�ୀ /36240 28 53 241�ୀରମଣି ପରଆସା �ା ଅମର ପରଆସା XAF0446146

�ୀ /37241 63 53 242ଧାମBକା ଡଲିଆ �ା ରାମଚ#(  ଡଳିଆ MGH1325281

ପ ୁ /37242 43 53 243ଦୟା ଡଲିଆ ପି ରାମଚ#(  ଡଲିଆ OR/13/088/028155

ପ ୁ /37243 37 53 244ସେୁରଶ କମୁାର ଧାନଫଲୁ ପି ପ(ଭାତ ଧାନଫଲୁ XAF0445809

�ୀ /37244 33 53 245ପcୁା?ଳି ଧାନଫଲୁ �ା ସେୁରଶ କମୁାର ଧାମଫଲୁ XAF0445817

�ୀ /37245 26 53 246ରଶ� ିତା ଧନଫରୁ ପି ପ(ଭାତ କମୁର ଧନଫରୁ XAF0613687

�ୀ /37246 52 53 247ରାେହଲ ଧାନଫଲୁ �ା ପ(ଭାତ କମୁାର ଧାନଫଲୁ XAF0034538

ପ ୁ /37247 40 53 248ଧମ� କମୁାର ଧାନଫଲୁ ପି ପ(ଭାତ କମୁାର ଧାନଫଲୁ MGH1432061

�ୀ /37248 38 53 249ମିନା କମୁାରୀ ଧାନଫଲୁ �ା ଧମ� କମୁାର ଧାନଫଲୁ MGH1432079

ପ ୁ /37249 33 53 250ଜିେତ#(  କମୁାର ଧାନଫଲୁ ପି ପ(ଭାତ କମୁାର ଧାନଫଲୁ XAF0549402

ପ ୁ /37250 27 53 251ସାଗର େଢାଲିଆ ପି ଦୟା େଢାଲିଆ XAF0613679

�ୀ /37251 25 53 252ପ(ୀତି ଢଲିଆ �ା ସାଗର ଢଲିଆ XAF0782847

�ୀ /37252 25 53 253ଆରତି େଡାଲିଆ ପି ଦୟା େଡାଲିଆ XAF1111665

ପ ୁ /37253 69 53 254ରାମଚ#(  େଡାଲିଆ ପି ସିଉଟି େଡାଲିଆ MGH1325299

�ୀ /37254 39 53 255ର?ିତା େଡାଲିଆ �ା ଦୟା େଡାଲିଆ MGH1325620

�ୀ /37255 24 53 256ସଂଯeୁା ମହ, �ା ତ(ୀନାଥ ମହ, XAF0782615

�ୀ /38256 42 53 257ହgି ଡଲିଆ �ା ପରୂୁସତମ ଡଲିଆ OR/13/088/028156

ପ ୁ /38257 43 53 258ପରୁୁଷ]ମ ଢଲିଆ ପି ରାମଚ#(  ଢଲିଆ XAF0928432

ପ ୁ /38258 42 53 259ମିତି େଢାଲିଆ ପି ରାମଚ#(  ଢଲିଆ MGH1418870

ପ ୁ /38259 26 53 260ନକଳୁ େଢାଲିଆ ପି ପରୁୁଷତମ େଢାଲିଆ XAF0666776

�ୀ /38260 45 53 261କନିୁ େଡାଲିଆ �ା ମିତି େଡାଲିଆ MGH2297729

�ୀ /38261 24 53 262ପ(ମିଳା େଡାଲିଆ �ା େଗାପି କିସନ େଡାଲିଆ XAF0749952

ପ ୁ /38262 24 53 264ଗେୁG3ର ମହ, ପି େଶଷାନ# ମହ, XAF0750224

ପ ୁ /38263 25 53 265େଗାପି କିସନ ତଲିଆ ପି ପରୁୁେଷା]ମ ତଲିଆ XAF0749978

ପ ୁ /39264 40 53 266ପ(ତ�ଷୁ କମୁାର ମିଶ( ପି ଆ]�ତ( ାଣ ମିଶ( XAF0311555

ପ ୁ /39265 38 53 267େଗାପାଳ କୃ) ମହ, ପି େଶଷା ନ# ମହ, MGH1326321

�ୀ /39266 36 53 268େଗୗରୀ ମହ, �ା େଗାପାଳ କୃ) ମହ, MGH2297216

ପ ୁ /39267 75 53 269ପଥଏୂଲ ସ#ୁର ପି ସାମଏୁଲ ସ#ୁର OR/13/088/028158

�ୀ /39268 70 53 270ହିରାମଣି ସ#ୁର �ା ପାଥଏୁଲ ସ#ୁର XAF0928416

ପ ୁ /39269 51 53 271ପନୁଏଲ ସ#ୁର ପି ପଥଏୁଲ ସ#ୁର OR/13/088/028164

�ୀ /39270 41 53 272ରୁତରାଣି ସ#ୁର �ା ମିଖାଏଲ ସ#ୁର MGH1326537

�ୀ /39271 39 53 273କା1ନମଣି ସ#ୁର �ା ଫନୁଏଲ ସ#ୁର MGH1326503

ପ ୁ /39272 38 53 274ମିଖାଏh ସ#ୁର ପି ପଥଏୁଲ ସ#ୁର MGH1325463

ପ ୁ /39273 34 53 275ଖ(ୀZଦାସ ସ#ୁର ପି ପଥଏୁଲ ସ#ୁର XAF0034546

ପ ୁ /40274 28 53 276ତ(ିେଲାଚନ େଜାଗବMୁ ପି ବିେଶାଇ ବିେଶାଇ XAF1065143

�ୀ /40275 73 53 277ଦଇମତି ନାୟକ �ା ଅi ୁ�ନ ନାୟକ OR/13/088/028160

ପ ୁ /40276 42 53 278ଡାଲୁ ନାୟକ ପି ଅଜୁ� ନ ନାୟକ MGH2297646

�ୀ /40277 39 53 279ସଂଯeୁା ନାୟକ �ା ଡାଲୁ ନାୟକ MGH2297398

�ୀ /41278 26 53 280ବିେନାଦିନି େଦବାନ �ା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େଦବାନ XAF0750257

�ୀ /41279 55 53 281ରୁଆମା ଧାନଫଲୁ �ା କା]Bକ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/028681

�ୀ /41280 55 53 282ପାବ� ତୀ ହରିଜନ ପି ସିଉଟି ହରିଜନ OR/13/088/028728

ପ ୁ /41281 27 53 283କମଳଲଚନ ନାଇକ ପି ବୁଟୁ ନାଇକ XAF0614412

�ୀ /41282 29 53 284ରଶ�ତିା ସନସାଏ ପି କାମଡିୁ କାମଡିୁ XAF1065127

�ୀ /42283 54 53 285ପାବ� ତି ହରିଜନ �ା େଲଲି ହରିଜନ OR/13/088/028140

ପ ୁ /42284 30 53 286ବୁଦୂ ହରିଜନ ପି ଲାଲୀ ହରିଜନ XAF0613695

�ୀ /42285 28 53 287ପ(ମିଳା ହରିଜନ �ା ବୁଦୁ ହରିଜନ XAF0613711

�ୀ /43286 67 53 288େରଖା ଭ6ାରୀ �ା ଧବୁଳ କମୁାର ମିଶ( OR/13/088/028372

�ୀ /43287 45 53 289ଯବାବିନି ମ#ାର �ା ନିମ�ଳ ମ#ାର MGH1325570

�ୀ /43288 25 53 290ଅ?ନା ସମରଥ ପି କ)ୂ ଦାସ ସମରଥ XAF0750174

�ୀ /44289 87 53 291କମଳା ଗ6ା �ା କମଲୁ ଗ6ା OR/13/088/028675

�ୀ /44290 40 53 292ଲଖିନାଥ ହରିଜନ ପି ତୁଳାରାମ ହରିଜନ MGH2297422

�ୀ /45291 40 53 293ଭାରତୀ ମହାପାତ( �ା ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାପାତ( XAF0034553

ପ ୁ /45292 39 53 294ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ( ପି ରାେମ3ର ମହାପାତ( MGH1326255

ପ ୁ /45293 34 53 295ବିକ(ମ ମହାପାତ( ପି ରାେମ3ର ମହାପାତ( MGH2296812

ପ ୁ /45294 42 53 296ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାପାତ( ପି ରାେମ3ର ମହାପାତ( MGH1326263

�ୀ /45295 22 53 297ଅJିତା େପଗଡ ପି ବସ, େପଗଡ XAF1034545

�ୀ /46296 24 53 298ମିନା�ୀ ମ#ାର �ା ରେମଶ ମ#ାର XAF0750109

�ୀ /46297 29 53 299େପ(ମବତୀ ମହ, ପି ନରସିଂହ ମହ, XAF0279299

ପ ୁ /46298 42 53 300ତୁଳାରାମ ନାୟକ ପି ପଦମ ନାୟକ XAF0278911

�ୀ /46299 32 53 301ସନିୁତା ନାୟକ �ା ତୁଳାରାମ ନାୟକ XAF0278903

�ୀ /47300 33 53 302ରାଇମତି ହରିଜନ �ା ଲକିନାଥ ହରିଜନ XAF0614446

ପ ୁ /47301 78 53 303ଶେୁରସ ମ#ାର ପି ସାମଏୁଲ ମ#ାର OR/13/088/028185

ପ ୁ /47302 51 53 304ରେମସ ମ#ାର ପି ସାମଏୁଲ ମ#ାର OR/13/088/028184
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�ୀ /47303 49 53 305ସନମତି ମ#ାର �ା ସେୁରଶ ମ#ାର XAF0034561

�ୀ /47304 48 53 306ଶଯୁ��ମଣି ମ#ାର �ା ରେମଶ ମ#ାର OR/13/088/028187

ପ ୁ /47305 20 53 307ଗଗନ ମ#ାର ପି ରେମଶ ମ#ାର XAF1109867

�ୀ /47306 24 53 308େପ(ମମଣୀ ମ#ାର �ା ପ(ିତିପ(ିୟ ମ#ାର XAF0750141

�ୀ /48307 33 53 309ଅନିମା େହାତା �ା ଭାନୁ ପ(ତାପ େହାତା XAF0803783

ପ ୁ /48308 54 53 310ନବିନ ମ#ାର ପି ସାମଏୁଲ ମ#ାର OR/13/088/028183

�ୀ /48309 49 53 311କ,ୁଳା ମ#ାର �ା ନବିନ ମ#ାର OR/13/088/028186

ପ ୁ /48310 42 53 312ପ(ିତିପ(ିୟ ମ#ାର ପି ନବିନ ମ#ାର MGH1325588

ପ ୁ /48311 38 53 313ପUୂ�ଚ#(  ମ#ାର ପି ନବିନ ମ#ାର MGH1326230

�ୀ /48312 20 53 314ଲିଲିମା ମ#ାର �ା ପUୂ�ଚ#(  ମା#ାର XAF1110030

�ୀ /49313 45 53 315ପcୁା ହରିଜନ ପି ମରୁଲୀ ହରିଜନ MGH1432046

ପ ୁ /50314 45 53 316ଅନାଦି ହରିଜନ ପି ଚ#(  ହରିଜନ MGH1325703

�ୀ /50315 43 53 317ଧନମତି ହରିଜନ �ା ଅନାଦି ହରିଜନ MGH1325729

ପ ୁ /51316 39 53 318ଅଜୁ� ନ ହରିଜନ ପି େଗୗରା7 ହରିଜନ MGH2296846

�ୀ /51317 32 53 319େମାହିନି ହରିଜନ �ା ଅଜୁ� ନ ହରିଜନ MGH2296937

ପ ୁ /53318 57 53 320ଅେଶାକ ଗଜୁରାଲ - େସାମନାଥ ଗଜୁୁରାଲ XAF0613976

ପ ୁ /53319 30 53 321ଆକାଶ ଗଜୁୁରାଲ - ଅେଶାକ ଗଜୁୁରାଲ XAF0613927

�ୀ /53320 55 53 322ସୀମା ଗଜୁୁରାଲ �ା ଅେଶାକ ଗଜୁୁରାଲ XAF0613968

ପ ୁ /53321 25 53 323ଖ(ିZଦାନ ସି7 ପି ଦୟାଦାନ ସି7 XAF0928424

ପ ୁ /53322 31 53 324ଯୀଶଦୁାନ ସି7 ପି ଦୟାବାନ ସି7 XAF0278929

�ୀ /53323 62 53 325ଦୟାମଣି ସିଂ7 �ା ଦୟାଦନ ସିଂ7 MGH1326495

�ୀ /54324 28 53 326ମରିୟମ ସି7 �ା ଯୀଶଦୁାନ ସି7 XAF0278937

ପ ୁ /55325 56 53 327ସହେଦବ ହରିଯନ ପି ଝୀତୃ ହରିଯନ OR/13/088/028202

�ୀ /55326 49 53 328ରାମବତୀ ହରିଜନ �ା ସହେଦବ ହରିଜନ OR/13/088/028203

ପ ୁ /56327 32 53 329ଲାଲୁ ହରିଜନ ପି ସହେଦବ ହରିଜନ XAF0278960

ପ ୁ /57328 30 53 330କାଳୁ ହରିଜନ ପି ସହେଦବ ହରିଜନ XAF0278978

�ୀ /57329 29 53 331ମନିତା ହରିଜନ �ା କାଳୁ ହରିଜନ XAF0278986

ପ ୁ /57330 29 53 332ଅଭିମନ� ୁହରିଜନ ପି ସହେଦବ ହରିଜନ XAF0278994

ପ ୁ /58331 30 53 333ବସ, ହରିଜନ ପି ଶକୁ(ୁ  ହରିଜନ XAF0782755

�ୀ /59332 67 53 334ରତN  ହରିଜନ �ା ଅବଦୁଲା ହରିଜନ OR/13/088/028209

�ୀ /59333 26 53 335ସତ�ବତୀ ହରିଜନ �ା ବସ, ହରିଜନ XAF0750190

ପ ୁ /60334 58 53 336ସମନାଥ ହରିଜନ ପି ଝଜ ହରିଜନ OR/13/088/028212

�ୀ /60335 56 53 337େଜମା ହରିଜନ �ା ସମନାଥ ହରିଜନ OR/13/088/028213

�ୀ /61336 68 53 338ଅOିକା ହରିଜନ �ା ଇ#(  ହରିଜନ OR/13/088/028206

�ୀ /62337 78 53 339ପାବ� ତି ଭୂୟj (ବି) �ା ରଘନୁାଥ ଭୂୟj OR/13/088/028215

�ୀ /63338 55 53 340ଚି,ାମଣି ଭ6ାରି ପି େଗାବଧ�ନ ଭ6ାରି OR/13/088/028222

�ୀ /64339 72 53 341ଗଉରି ପନିକା ପି ମଧ ୁପନିକା OR/13/088/028301

�ୀ /65340 55 53 342�ୀେରାମଣୀ ପନିକା ପି କମେଲାଚନ ପନିକା XAF0782664

ପ ୁ /65341 36 53 343ଯେୁଗାଳ ପନିକା ପି କମେଲାଚନ ପନିକା XAF0782656

ପ ୁ /66342 35 53 344ଶ,ୁ ପନିକା ପି ଅଗାଧ ୁପନିକା MGH2396653

�ୀ /66343 30 53 345ଧନମତି ପନିକା �ା ଶା,ୁ ପନିକା XAF0344168

ପ ୁ /67344 52 53 346ଆକବର ହୁସସିନ ପି ଅବଦୁଲ ସାଲାମ XAF0614404

ପ ୁ /67345 48 53 347ପ(ହ- ଦ ମହ, ପି ମହାେଦବ ମହ, OR/13/088/028373

ପ ୁ /68346 50 53 348ମହନ ସମରଥ ପି ଗେଣଶ ସମରଥ OR/13/088/028376

ପ ୁ /69347 64 53 349ଜୟ ପ(କାଶ େବେହରା ପି କାଳି ଚରଣ େବେହରା XAF0666941

�ୀ /69348 57 53 350ମାଳତି େବେହରା �ା ଜୟ ପ(କାଶ େବେହରା XAF0666958

ପ ୁ /69349 33 53 351େଗାପାଳ କୃ) େବେହରା ପି ଜୟ ପ(କାଶ େବେହରା XAF0666933

ପ ୁ /69350 32 53 352ରଘନୁାଥ ପ(ସାଦ େବେହରା ପି ଜୟ ପ(କାଶ େବେହରା XAF0666925

ପ ୁ /69351 21 53 353ଜୀେତ#(  େକଳୖାଶ ପି ସମରଥ ସମରଥ XAF1064831

�ୀ /69352 29 53 354େବେହରା ରାଜଲ��ୀ ପି ଜୟ ପ(କାଶ େବେହରା XAF0666917

ପ ୁ /69353 81 53 355ବୁଟି ସମରଥ ପି ଧେନଇ ସମରଥ OR/13/088/028380

ପ ୁ /69354 47 53 356ମେହଶ ସମରଥ ପି ବୁଟି ସମରଥ OR/13/088/028383

�ୀ /69355 41 53 357ମାୟା ସମରଥ �ା କଇଳାସ ସମରଥ OR/13/088/028699

�ୀ /69356 36 53 358ରମା ସମରଥ �ା ମେହଶ ସମରଥ XAF0446096

ପ ୁ /69357 26 53 359େଗାଇଉ ସମରଥ ପି େଲାେଡା ସମରଥ XAF0613703

�ୀ /69358 24 53 360ତନୁ ସମରଥ ପି େକୖଳାସ ସମରଥ XAF0749937

ପ ୁ /69359 53 53 361େକୗଳାଶ ସମରଥ ପି ବୁଟି ସମରଥ OR/13/088/028698

ପ ୁ /70360 45 53 362ଜାହାନା ନାୟକ ପି ମହାେଦବ ନାୟକ MGH1326586

�ୀ /70361 31 53 363ଗୀତା ନାୟକ ପି ଜହନ Odisha XAF0991364

�ୀ /71362 62 53 364ଜୟାକମୁାରୀ େଗାେୟଲ �ା ପଦମରାମ େଗାେୟଲ OR/13/088/028415

�ୀ /71363 30 53 365ଭାରତୀ େଗାେୟଲ �ା ଲଳିତା କମୁାର େଗାେୟଲ XAF0228148

ପ ୁ /71364 42 53 366ସେ,ାଷ କମୁାର େଗାେୟଲ ପି ପଦମରାମ େଗାେୟଲ MGH2296861

�ୀ /71365 40 53 367ମମତା କମୁାରୀ େଗାେୟଲ �ା ସେ,ାଷ କମୁାର େଗାେୟଲ MGH2297117
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ପ ୁ /71366 39 53 368ଲଳିତ କମୁାର େଗାେୟଲ ପି ପଦମରାମ େଗାେୟଲ MGH2296911

�ୀ /71367 33 53 369ପନୁମ ନାୟକ �ା ବହଷBରାମ ନାୟକ XAF1002153

ପ ୁ /72368 69 53 370ସମନାଥ ହରିଜନ ପି ସମୁନ ହରିଜନ OR/13/088/028426

�ୀ /72369 63 53 371ସକୁଲୁ ହରିଜନ �ା ସମନାଥ ହରିଜନ OR/13/088/028427

ପ ୁ /72370 37 53 372କୃ) ହରିଜନ ପି େସାମନାଥ ହରିଜନ XAF0034603

�ୀ /72371 28 53 373ଉମା ହରିଜନ ପି ସମନାଥ ହରିଜନ XAF0279042

�ୀ /72372 28 53 374ଗାୟତ(ୀ ହରିଜନ �ା କୃ) ହରିଜନ XAF0279059

�ୀ /75373 26 53 375େସାନାଲୀ ବାଘ �ା ମତତୀୟ ବାଘ XAF0782532

ପ ୁ /75374 74 53 376ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ଡOରୁୁ ନାୟକ OR/13/088/028478

�ୀ /75375 38 53 377କମୁାରୀ ନାୟକ �ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ XAF0279158

�ୀ /76376 58 53 379ମୟା ବାଘ �ା ସଲମନ ବାଘ OR/13/088/028484

�ୀ /76377 37 53 380ଦିGିମଣୀ ବାଘ ପି ସଲମନ ବାଘ XAF0034629

ପ ୁ /76378 36 53 381ମତତୀୟ ବାଘ ପି ସଲମନ ବାଘ XAF0034637

ପ ୁ /76379 34 53 382େଭାଳା ବାଘ ପି ସଲମନ ବାଘ MGH2296879

ପ ୁ /77380 28 53 383େଦେବ#(  ବାଘ ପି ସଦାନ# ବାଘ XAF0445858

ପ ୁ /77381 27 53 384ରବି ବାଘ ପି ସଦାନ# ବାଘ XAF0613737

�ୀ /77382 62 53 385ମଦନା ବାଘ �ା ସଦାନ# ବାଘ OR/13/088/028486

ପ ୁ /77383 33 53 386ମହାନ# ବାଘ ପି ସଦାନ# ବାଘ XAF0301671

�ୀ /77384 38 53 387ରତN ମଣି ହରିଜନ ପି ସଦାନ# ବାଘ XAF0034645

�ୀ /78385 28 53 388ଖ(ୀZମଣି ବାଘ ପି ଆସନ# ବାଘ XAF0614305

ପ ୁ /78386 20 53 389େଜାହନ ବାଘ ପି ଆଶାନ# ବାଘ XAF1109784

ପ ୁ /78387 52 53 390ଆଶା ନ# ବାଘ ପି ତିମନ ବାଘ MGH1325505

�ୀ /78388 52 53 391ଶାମବତି ବାଘ �ା ଆଶାନ# ବାଘ OR/13/088/028489

�ୀ /78389 27 53 392ଗନୁମଣି ବାଘ ପି ଆଶାନ# ବାଘ XAF1111657

�ୀ /79390 54 53 393ଲଛମି ହରିଜନ �ା େଗାବି# ହରିଜନ OR/13/088/028722

ପ ୁ /79391 32 53 394ଭୀମ ହରିଜନ ପି େଗାବି# ହରିଜନ XAF0034652

ପ ୁ /80392 73 53 395ରତନା ନାୟକ ପି ଝିତୃ ନାୟକ OR/13/088/028501

�ୀ /81393 47 53 397ଆଶା ନାୟକ �ା ହେର କୃ) ନାୟକ MGH1325356

�ୀ /81394 23 53 398ମମତା ନାୟକ �ା େତେଜ3ର ନାୟକ XAF1111640

ପ ୁ /81395 51 53 399ଶରତ କମୁାର ପାତ( ପି ହରିହର ପାତ( MGH1432087

�ୀ /81396 48 53 400ସତ�ଭାମା ପାତ( �ା ଶରତ କମୁାର ପାତ( MGH1432095

�ୀ /82397 55 53 401ସଯୂ�� ମଣି ଭ6ାରୀ �ା ନେର#(  ଭ6ାରୀ OR/13/088/028515

ପ ୁ /82398 37 53 402ଅମର ଭ6ାରୀ ପି ନେର#(  ଭ6ାରୀ MGH1325224

ପ ୁ /82399 36 53 403ମେହ#(  ଭ6ାରୀ ପି ନେର#(  ଭ6ାରୀ MGH2396828

ପ ୁ /82400 35 53 404ଉେପ#(  ଭ6ାରୀ ପି ନେର#(  ଭ6ାରୀ XAF0036236

�ୀ /82401 30 53 405ଯଶମିଳା ଭ6ାରୀ �ା ଅମର ଭ6ାରୀ XAF0666727

�ୀ /82402 28 53 406ରୁପସିଲା ଭ6ାରି �ା ମେହ#(  ଭ6ାରି XAF0666826

�ୀ /82403 27 53 407ପ(ଭାତି ହରିଜନ �ା ରବି ହରିଜନ XAF0613760

ପ ୁ /83404 40 53 409ସେରାଜ ହରିଜନ ପି କWୁପାଣି ହରିଜନ MGH1325166

ପ ୁ /83405 39 53 410ପ(ସନN  ହରିଜନ ପି କWୁ ପାଣି ହରିଜନ MGH1326248

�ୀ /83406 31 53 411ପଦ� ା ହରିଜନ �ା େସାେରାଜ ହରିଜନ XAF0613778

�ୀ /84407 58 53 412ସାବିତ(ୀ ପାତ( �ା ହରିହର ପାତ( OR/13/088/028526

ପ ୁ /84408 41 53 413ପଦ� ନ ପାତ( ପି ହରିହର ପାତ( MGH1325984

ପ ୁ /84409 27 53 414ଚ#ନ ପାତ( ମା ସାବିତ(ୀ ପାତ( XAF0613786

ପ ୁ /85410 47 53 415ସିବରାମ ପnନାୟକ ପି ସିମାଦ( ି ପnନାୟକ OR/13/088/028529

�ୀ /85411 40 53 416ଦୁଗ/ ପnନାୟକ �ା ଶବିରାମ ପnନାୟକ MGH1326404

�ୀ /86412 59 53 417ସବିତା ଦାସ �ା ଝାେଡ3ର ଦାସ OR/13/088/028648

ପ ୁ /86413 62 53 418ଝାେଡ3ର ଦାଶ ପି ଗେଣ3ର ଦାଶ OR/13/088/028647

ପ ୁ /86414 27 53 419ସିମା1ଳ ଦାସ ପି ଝାେଡ3ର ଦାସ XAF0446310

�ୀ /87415 74 53 420ପାବ� ତି ଦାସ �ା ନରସିଂହ ଦାସ OR/13/088/028730

ପ ୁ /87416 55 53 421ଚିତର?ନ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ OR/13/088/028532

ପ ୁ /87417 52 53 422ବି3ର?ନ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ OR/13/088/028732

�ୀ /87418 50 53 423ରାେମ3ରୀ ଦାସ �ା ଚି]ର?ନ ଦାସ OR/13/088/028729

�ୀ /87419 43 53 424ଶନିୁତା କମୁାରୀ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ XAF0311399

�ୀ /87420 41 53 425ଅନିତା କମୁାରି ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ XAF0311407

�ୀ /87421 40 53 426ସM�ାରାଣୀ ଦାସ �ା ବି3ର?ନ ଦାସ XAF0311415

�ୀ /87422 30 53 427ଗାୟତ(ୀ ଦାସ ପି ଚି]ର?ନ ଦାସ XAF0750299

ପ ୁ /87423 28 53 428ଜଗନN ାଥ ଦାଶ ପି ଚିତର?ନ ଦାଶ XAF0446328

�ୀ /87424 22 53 429ରିୟା ଗGୁା �ା ଅଜୟ ହରିଜନ XAF0853036

�ୀ /88425 27 53 430ସମିୁତ( ା ବିଷଇ �ା ରଜି ବିଷଇ XAF0613802

�ୀ /88426 30 53 431କି3ରୀ ବିେଷାଇ �ା ଘଷି ବିେଷାଇ XAF0613794

�ୀ /88427 61 53 432ଲ��ୀ ବିେଶାଇ �ା େଦବ ବିେଶାଇ OR/13/088/028655

ପ ୁ /88428 50 53 433ଘାଶି ବିେଶାଇ ପି େଦବ ବିେଶାଇ OR/13/088/028537

7 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ/ଚନ ଅଧିକାରୀJ �ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������� ��-���� *.) 9ୱାଡ�  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-����
 ������-����
51 2 3 4 6 987

ପ ୁ /88429 47 53 434ରାଜୀ ବିେଶାଇ ପି େଦବ ବିେଶାଇ OR/13/088/028538

ପ ୁ /88430 72 53 435ତ(ିନାଥ ଦ6େସନା ପି େର7 ଦ6େସନା MGH1325885

�ୀ /88431 27 53 436ଅJିତା ପାତ( - ଶରତ କମୁାର ପାତ( XAF0614362

ପ ୁ /88432 26 53 437ସପୁ(ଭାତ ପାତ( - େସାରତ କମୁାର ପାତ( XAF0614420

�ୀ /89433 26 53 438ଶ(ୀେଦବୀ ବିେଶାଇ �ା ତ(ୀେଲାଚନ ବିେଶାଇ XAF0750273

�ୀ /89434 72 53 439ଗଉରୀମଣି ବିେଶାଇ �ା ଜଗବMୁ ବିେଶାଇ OR/13/088/028540

ପ ୁ /89435 54 53 440ତ(ିେଲାଚନ ବିେଶାଇ ପି ଜଗବMୁ ବିେଶାଇ OR/13/088/028541

�ୀ /89436 46 53 441ଲ��ୀ ବିେଶାଇ ପି ଜଗବMୁ ବିେଶାଇ OR/13/088/028542

ପ ୁ /89437 45 53 442ସବୁାଷ ଚ#(  ବିେଶାଈ ପି ଜଗବMୁ ବିେଶାଇ OR/13/088/028721

ପ ୁ /89438 40 53 443େହମ, ବିେଶାଈ ପି ଜଗବMୁ ବିେଶାଇ OR/13/088/028543

�ୀ /89439 39 53 444ସମିୁତ( ା ବିେଶାଇ �ା େହମ, କମୁାର ବିେଶାଇ XAF0034660

�ୀ /89440 26 53 445ସିZର ବିେଶାଈ �ା ସବୁାଷ ଚ#(  ବିେଶାଇ XAF0750265

�ୀ /89441 49 53 446ତିଜା ଧନୁଜ� ୟ ପି ବିେଶାଇ ବିେଶାଇ XAF1064849

ପ ୁ /89442 38 53 447ଉେପ#(  ଖରା ପି ସେୁରଶ ଚ#(  ଖରା XAF0847368

�ୀ /89443 22 53 448ତିେଳା]ମା ଖରା �ା ଉେପ#(  ଖରା XAF0847376

�ୀ /89444 32 53 449ଦୀପା କମୁାରୀ ପି ତ(ିନାଥ ଦ6େସନା XAF0034678

ପ ୁ /90445 32 53 450ଏ. ଏo. େକ. ରାଜା ପି ଏ. ଗେୁG3ର ରାଓ XAF0034686

�ୀ /90446 58 53 451କଳିପକା ଆଦୀଲ��ୀ �ା ଏ. ଗେୁG3ର ରାଓ OR/13/088/028737

ପ ୁ /90447 62 53 452ଏ ଗେୁG3ର ରାଓ ପି ଏ. ଗଣପତି ରାଓ OR/13/088/028547

ପ ୁ /90448 27 53 453ଏ ଏସ ଉଦୟ େସାନୁ ପି ଏ ଗେୁG3ର ରାଓ XAF0446336

�ୀ /91449 56 53 454ପାବ� ତି ଢଲିଆ ପି ରାମ ଢଲିଆ OR/13/088/028568

�ୀ /92450 59 53 455ଆର ଲ��ୀ ରାଓ �ା ରାୱା େଗାପାଲା ରାଓ OR/13/088/038581

ପ ୁ /92451 45 53 456ଆର. େୱJଟ ରାଓ ପି ରାୱା. େଗାପାଳ ରାଓ MGH1419753

�ୀ /92452 36 53 457ଆର �ାତୀ �ା ଆର େଭJଟ ରାଓ XAF0279117

�ୀ /93453 62 53 458ମାଳତି ମା7ାଲି �ା ସକୁଦାସ ମା7ାଲି OR/13/088/028343

�ୀ /96454 57 53 459ଇ#ୁ ଗଜୁରାଲ �ା ଚ1ଲ କମୁାର ଗଜୁରାଲ XAF0803726

ପ ୁ /97455 52 53 460ମେନାଜ କମୁାର ଗଜୁରାଲ ପି େସାମନାଥ ଗଜୁରାଲ XAF0803742

�ୀ /97456 47 53 461ହିନା ଗଜୁରାଲ �ା ମେନାଜ କମୁାର ଗଜୁରାଲ XAF0803734

ପ ୁ /98457 29 53 462ଘାସିରାମ ହରିଜନ ପି ସତୁମ ହରିଜନ XAF0803775

ପ ୁ /101458 43 53 463ଶୀଖ ବାବୁଜୀ ପି ଶୀଖ Basa XAF0853168

�ୀ /101459 54 53 464ରୁେକଯ େବଗମ �ା ଶୀଖ Babuji XAF0853085

ପ ୁ /101460 34 53 465ସଧୁୀର କମୁାର ମହାପାତ( ପି ସବୁାଷ ମହାପାତ( XAF0872432

ପ ୁ /103461 62 53 466ଇ3ର ହରିଜନ ପି ବାସ ୁହରିଜନ XAF0912444

�ୀ /137462 24 53 467ରା�ୀ ପଜୂାରୀ ପି େକଶରୀରାମ ପଜୂାରୀ XAF1002211

ପ ୁ /01463 22 53 468ଜେଶାବ, ମହ, ପି ଇ3ର ପ(ସାଦ ମହ, XAF0872671

�ୀ /1464 41 53 469ଉପାଲା ଅନN ପUୂ� �ା ଶ(ୀନିବାସ ରାଓ MGH1326032

�ୀ /1465 67 53 470କମଳା ମହ, �ା ଅi ୁ�ନ ମହ, OR/13/088/028225

�ୀ /1466 43 53 471ଆଶା େଦବୀ ମହ, ପି ମେହ3ର ମହ, OR/13/088/028670

ପ ୁ /1467 50 53 472ଉପାଲା େଗାପାଲ ରାଓ ପି ଉପାଲା େପs ରାଜୁ OR/13/088/028348

ପ ୁ /1468 27 53 473ଉପାଲା ଭେJଟ3ର ରାଓ ପି ଉପାଲା େଗାପାଲ ରାଓ XAF0446260

�ୀ /2469 51 53 474େରଖା ସମରଥ �ା ଶଶଭୁିଷଣ ସମରଥ OR/13/088/028232

ପ ୁ /2470 35 53 475ପ(ଶା, କମୁାର ସମରଥ ପି ଶଶଭୂିଷଣ ସମରଥ MGH2396612

ପ ୁ /2471 29 53 476େଗୗର ସମରଥ ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ ସମରଥ XAF0279265

�ୀ /3472 41 53 477ଖ(ିZପରି ସମରଥ �ା ଜେଗ#(  ସମରଥ MGH1326487

ପ ୁ /3473 38 53 478ଜେଗ#(  ସମରଥ ପି ଲ��ୀ ସମରଥ OR/13/088/028742

�ୀ /4474 40 53 479ଦିଆତି କାମଡିୁ ପି ଭଦ(  କାମଡିୁ MGH1326362

�ୀ /4475 43 53 480ମନରମା ମହ, ପି ଭଦ(  ମହ, OR/13/088/028238

�ୀ /4476 22 53 481େବାବିତା ସମରଥ ପି ଜେଗ#(  ସମରଥ XAF1034537

�ୀ /5477 35 53 482ଉମBଳା ମହ, �ା ଇ3ର ମହ, XAF0311449

�ୀ /08478 21 53 483ରିନା ଗିରିଧାରୀ �ା କାମଡିୁ କାମଡିୁ XAF1078898

ପ ୁ /8479 22 53 484ଗିରୀଧର କାମଡିୁ ପି ଶନସାୟ କାମଡିୁ XAF0847350

�ୀ /8480 58 53 485ଭାନୁମତି ପଜୁାରୀ ପି ଚଇତନ� ପଜୁାରୀ OR/13/088/028244

ପ ୁ /9481 50 53 486ସନସାଇ କାମଡିୁ ପି କୃ) କାମଡିୁ OR/13/088/028305

ପ ୁ /9482 49 53 487ପଦମନାଭ କାମଡିୁ ପି କୃ) କାମଡିୁ OR/13/088/028245

�ୀ /9483 45 53 488ମeୁା କାମଡିୁ �ା ପଦମନାଭ କାମଡିୁ OR/13/088/028246

�ୀ /9484 33 53 489ରଶ� ିତା କାମଡିୁ ପି ସନସାଏ କାମଡିୁ MGH2297687

�ୀ /9485 28 53 490ଭୂବେନ3ରୀ ପନିକା ପି ପଦ� ନାଭ ପନିକା XAF0279315

ପ ୁ /10486 66 53 491ଧନୁଯ� ୟ କାମଡିୁ ପି କୃ) କାମଡିୁ MGH1326339

�ୀ /10487 61 53 492ହିରାମଣି କାମଡିୁ �ା ଧନୁଯ� ୟ କାମଡିୁ MGH1325364

ପ ୁ /10488 37 53 493ଧନ ସିଂ କାମଡିୁ ପି ଧନୁଜ� ୟ କାମଡିୁ XAF0279349

�ୀ /10489 35 53 494େସାମାରୀ କାମଡିୁ �ା ଧନସିଂହ କାମଡିୁ XAF0034918

�ୀ /12490 25 53 496େଜମା ଚଲାଣ �ା ରବି ଚଲାଣ XAF0750042

ପ ୁ /12491 72 53 498ଚଳପତି ପନିକା ପି ଜଗବMୁ ପନିକା OR/13/088/028258

8 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ/ଚନ ଅଧିକାରୀJ �ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /12492 47 53 500ଇରା[ା ପାନିକା �ା ମହାେଦବ ପନିକା OR/13/088/028261

ପ ୁ /12493 40 53 501ମରୁଲୀଧର ପନିକା ପି ଚଳପତି ପନିକା MGH1326073

�ୀ /12494 37 53 502ଶ(ୀେଦବୀ ପନିକା �ା ମରୁଲୀଧର ପନିକା XAF0036244

ପ ୁ /12495 37 53 503ମହାେଦବ ପନିକା ପି ଚଳ ପତି ପନିକା OR/13/088/028260

�ୀ /13496 58 53 505ସୀତା ପନିକା ପି ଶକୃୁ ପନିକା OR/13/088/028263

�ୀ /14497 28 53 506େରଶ�ା ହରିଜନ �ା ରୁସାନ ହରିଜନ XAF0614651

�ୀ /14498 58 53 507ଶଶିୁଳା ପନିକା ପି ଚମରୁୁ ପନିକା OR/13/088/028719

ପ ୁ /15499 39 53 508ଏt ଡି ଆରିu ପି ମହ[ଦ ଉମର MGH1325133

ପ ୁ /15500 35 53 509ଏt. ଡି. ରିଆଜ ପି ମହ[ଦ ଉମର MGH1325893

ପ ୁ /15501 36 53 510ଏମ.ଡି ଜାvର ପି ମହ[ଦ ଉମର MGH1326552

�ୀ /15502 40 53 511vଜBନା ବାେନା �ା ମହ[ଦ ସାଲିମ MGH1326529

�ୀ /15503 22 53 512ରୁବୀନା ବାନୁ ପି ମହ[ଦ ସଲିମ XAF0853200

ପ ୁ /15504 33 53 513ମହ[ଦ ଇମତିହାଜ ପି ମହ[ଦ ଉମର MGH2297281

ପ ୁ /15505 49 53 514ମହ[ଦ ସାଲିମ ପି ଉମର ଆବାଲ OR/13/088/028269

�ୀ /16506 39 53 515ସେୁଲାଚନା ଗGୁା �ା ଶJରଲାଲ ଗGୁା XAF0549394

ପ ୁ /16507 38 53 516ଶJର ଲାଲ ଗGୁା ପି ରାମ ସଜଂବନି ଗGୁା MGH1325398

ପ ୁ /16508 38 53 517ଶିବ କମୁାର ଗGୁା ପି ରାମ ସ?ିବନି ଗGୁା MGH2297257

�ୀ /16509 31 53 518ମେନାରମା ଗGୁା �ା ସିବ କମୁାର ଗGୁା XAF0445957

�ୀ /17510 72 53 519ଦୃପତୀ ଭ6ାରି �ା ପରୁୁସତମ ଭ6ାରି OR/13/088/028275

ପ ୁ /17511 45 53 520ଗେଣସ ଭ6ାରୀ ପି ପରୁୁସତମ ଭ6ାରୀ OR/13/088/028276

�ୀ /19512 48 53 521କିେଶାରୀ େଦବାନ ପି ତୁଳାରାମ େଦବାନ MGH1326396

ପ ୁ /21513 54 53 523ବିଦ�ାଧର ମହ, ପି ମ7ଳ ମହ, OR/13/088/028744

�ୀ /21514 52 53 524ଅନୁରାଧା ମହ, �ା ବିଦ�ାଧର ମହ, OR/13/088/028288

ପ ୁ /22515 62 53 525କ(ି)ା ରାଓ . ପି ରାମମ]ୁB . OR/13/088/028289

�ୀ /22516 56 53 526ସାବିତ(ୀ . �ା କ( ି)ୀରାଓ . OR/13/088/028290

ପ ୁ /23517 42 53 527ଶ(ୀନିବାସ ପnନାୟକ ପି ଭାନୁ ମ]ୁB ପnନାୟକ XAF0874891

�ୀ /23518 38 53 528ଭାରତୀ ପnନାୟକ �ା ଶ(ୀନିବାସ ପnନାୟକ XAF0549360

�ୀ /23519 32 53 529ଦୁଗ/ ପnନାୟକ ପି ଂ ଭାନୁମ]ୂB ପnନାୟକ XAF0034959

�ୀ /24520 62 53 530ବିଜୁଳି ସମରଥ ପି ରଘନୁାଥ ସମରଥ OR/13/088/028293

ପ ୁ /25521 69 53 531ହରି କାମଡିୁ ପି କୃ) କାମଡିୁ OR/13/088/028295

ପ ୁ /26522 44 53 532ମଦନେମାହନ ନାୟକ ପି ଲ��ଣ ନାୟକ MGH2297711

�ୀ /26523 39 53 533େରଣକୁା ନାୟକ �ା ମଦନେମାହନ ନାୟକ MGH2297323

�ୀ /26524 33 53 534ରୁକଣୁୀ ପନିକା �ା ଯଗୁଳ ପନିକା MGH2297547

ପ ୁ /26525 58 53 535ଲ��ୀନାରାୟଣ ସମରଥ ପି ଘାସି ସମରଥ OR/13/088/028299

�ୀ /26526 53 53 536ନିଳି ସମରଥ �ା ଲ��ୀନାରାୟଣ ସମରଥ OR/13/088/028300

ପ ୁ /26527 34 53 537ରୁେବ#(  ସମରଥ ପି ଲ��ୀନାରାୟଣ ସମରଥ MGH2297315

ପ ୁ /28528 60 53 538ଉଦୟନାଥ ସିରା ପି ଅi ୁ�ନ ସିରା OR/13/088/028307

�ୀ /28529 56 53 539ଦୁତିକା ସିରା �ା ଉଦୟନାଥ ସିରା OR/13/088/028308

ପ ୁ /28530 31 53 540ବିଷ� ସିରା ପି ମୀନେକତନ ସିରା XAF0666818

�ୀ /28531 25 53 541େବଜୖୟ,ି ସିରା �ା ଭିସ� ସିରା XAF0666834

ପ ୁ /29532 37 53 543ପଦ� ନ ଶରିା ପି ଅଜୁ� ନ ଶରିା MGH2297513

ପ ୁ /30533 51 53 544ମିନେକତନ ସିରା ପି ଅi ୁ�ନ ସିରା OR/13/088/028313

�ୀ /30534 49 53 545ମଦନାବତି ସିରା �ା ମିନେକତନ ସିରା OR/13/088/028314

ପ ୁ /30535 34 53 546େକମରାଜ ଶରିା ପି ମିନେକତନ ଶରିା XAF0034967

�ୀ /30536 30 53 547ଚ#( ାବତି ସିରା �ା େଜମରାଜ ସିରା XAF0445932

�ୀ /30537 23 53 548ଡଲି ଶରିା ପି ମିନ େକତନ ଶରିା XAF0874859

�ୀ /32538 58 53 549ନିଳାବତି ମହ, ପି ନରସିଂହ ମହ, OR/13/088/028317

�ୀ /32539 31 53 550େଜ�ାତି ମହ, ପି ବିଦ�ାଧର ମହ, XAF0446252

�ୀ /32540 40 53 551ତୁଳସୀ ପନିକା ପି ବଳଭଦ(  ପନିକା MGH2297331

�ୀ /32541 38 53 552ହରିପ(ିୟା ପନିକା ପି ସତ� ପନିକା MGH1420116

�ୀ /32542 26 53 553ଚ#(ମା ପନିକା ପି ଇ3ର ପନିକା XAF0666743

�ୀ /32543 25 53 554େବଜୖୟ,ି ସମରଥ ପି ବଳଭଦ(  ସମରଥ XAF0666750

�ୀ /34544 53 53 555ସଧୁା ମହ, �ା କପିେଳ3ର ମହ, OR/13/088/028325

�ୀ /35545 62 53 556ସେରାଜିନି ମହ, ପି ସନ�ାସୀ ମହ, OR/13/088/028328

�ୀ /35546 45 53 557ହିରାମଣି ପନିକା ପି ସନ�ାସି ମହ, OR/13/088/028713

�ୀ /36547 69 53 558ଲଳିତା ମହ, ପି ରାମଚ#(  ମହ, OR/13/088/028333

�ୀ /37548 38 53 559ଜାନକି ମହ,୍ ପି ହରି ମହ,୍ MGH1326214

�ୀ /37549 45 53 560ବୃ#ାବତୀ ମହ, ପି ହରି ମହ, OR/13/088/028673

�ୀ /38550 57 53 561ଶଲୁଚନା ମହ, �ା େସସନ# ମହ, OR/13/088/028356

�ୀ /38551 31 53 562ରୂପତି ମା7ାଲି �ା ନ# ମା7ାଲି XAF0445965

�ୀ /39552 39 53 563ଗାୟତ(ୀ ମହ, ପି େଶଷ ନ# ମହ, OR/13/088/028672

ପ ୁ /40553 54 53 565ଉେମସ ଚ#(  େଦବାନ ପି ତ(ିନାଥ େଦବାନ OR/13/088/028361

�ୀ /40554 45 53 566ଉମBଳା େଦବାନ �ା ଉେମଶ ଚ#(  େଦବାନ MGH1325844
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ପ ୁ /40555 40 53 567ପ(ତାପ ଚ#(  େଦବାନ ପି ତ(ିନାଥ େଦବାନ MGH1326222

ପ ୁ /40556 24 53 568ନିମ�ଳ କମୁାର େଦବାନ ପି ଉେମଶ ଚ#(  େଦବାନ XAF0750091

ପ ୁ /41557 80 53 569ତ(ିନାଥ େଦବାନ ପି ଘାସିଆ େଦବାନ MGH2396604

�ୀ /41558 71 53 570ତିଳ]ମା େଦବାନ �ା ତ(ିନାଥ େଦବାନ MGH1325851

ପ ୁ /41559 38 53 571ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େଦବାନ ପି ତ(ିନାଥ େଦବାନ MGH1326156

�ୀ /42560 68 53 572ମଦନା େଦବାନ �ା ମହାେଦବ େଦବାନ OR/13/088/028365

ପ ୁ /44561 29 53 573ଗେଣଶ ଦାସ ପି କୃ)ଦାସ ସମରଥ XAF0279257

�ୀ /44562 62 53 574େଗୗରା ସମରଥ �ା ମିନେକତନ ସମରଥ OR/13/088/028474

ପ ୁ /44563 54 53 575କୃ)ଦାସ ସମରଥ ପି ହରିଦାସ ସମରଥ OR/13/088/028476

�ୀ /44564 47 53 576କମଳି ସମରଥ �ା କୃ)ଦାସ ସମରଥ OR/13/088/028475

�ୀ /44565 22 53 577ପନୁମ ସମରଥ �ା ଗେଣଷ ସମରଥ XAF0872341

�ୀ /45566 22 53 578ଗୀତା ମହା, ପି ନରସି7 ମହା, XAF0847343

ପ ୁ /45567 45 53 579ବସ, କମୁାର େପଗଡ ପି ଦାଶରଥି େପଗଡ MGH1325950

�ୀ /45568 39 53 580ରାWା େପଗଡ �ା ବସ, କମୁାର େପଗଡ OR/13/088/028228

�ୀ /45569 22 53 581ତରୁଶ(ୀ େପଗଡ ପି ବସ, କମୁାର େପଗଡ XAF0847442

ପ ୁ /46570 68 53 582ନରସିଂହ ମହ, ପି ମାନସାଇ ମହ, MGH1325943

ପ ୁ /46571 38 53 583େଜ�ାତିମ�ୟ ମହ, ପି ନରସିଂହ ମହ, MGH1325216

�ୀ /46572 32 53 584ଠଣିକା ମହ, ପି ନରସିଂହ ମହ, XAF0279281

ପ ୁ /46573 23 53 585ଶW ୁଶJର ମହ, ପି ନରସିଂହ ମହାଂତୀ XAF0853176

ପ ୁ /48574 69 53 586େକଳୖାସ ଚ#(  େହାତା ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର େହାତା MGH1325075

�ୀ /48575 61 53 587ଶା,ିଲତା େହାତା �ା େକଳୖାସ ଚ#(  େହାତା MGH1326438

�ୀ /48576 36 53 588ଝିନାରାଣୀ େହାତା �ା ପରୁୁେଷା]ମ େହାତା XAF0562124

�ୀ /49577 39 53 589କ,ିୁ ମହ, �ା ପ(ହଲ- ାଦ ମହ, MGH1418862

�ୀ /50578 53 53 590େଜ�ାତି ସମରଥ �ା େମାହନ ସମରଥ MGH1418722

ପ ୁ /51579 40 53 591ଛବି ସମରଥ ପି ବୁଟି ସମରଥ MGH1326131

ପ ୁ /63580 25 53 592ଏମ.ଡି. ସାଦିକ ପି ଅକବର ହୁେସନ XAF0749887

ପ ୁ /69581 22 53 593ଜିେତ#(  ସମରଥ ପି େକୖଳାସ ସମରଥ XAF0853192

ପ ୁ /100582 22 53 594େସକ ରଶିଦ ପି େସକ ବାବୁଜୀ XAF0847400

�ୀ /101583 52 53 595ନଜ�  ମହାପାତ( �ା ସବୁାଷ ମହାପାତ( XAF0872382

�ୀ /01584 33 53 596ସବିତା ହରିଜନ �ା ରାଜୁ ହରିଜନ XAF0875005

�ୀ /1585 68 53 597ଶବୁU� ହରିଜନ �ା ପ(ହ- ାଦ ହରିଜନ OR/13/088/028499

ପ ୁ /1586 36 53 598ରାଜୁ ହରିଜନ ପି ପ(ହଲ- ାଦ ହରିଜନ XAF0991372

ପ ୁ /2587 38 53 599ଥବିର ଢଲିଆ ପି ଘାସି ଢଲିଆ MGH1326180

ପ ୁ /2588 63 53 600ଘାସି ଢଲିଆ ପି ହନୁ ଢଲିଆ OR/13/088/028431

ପ ୁ /2589 40 53 601ଜଗବMୁ ଢଲିଆ ପି ଘାସି ଢଲିଆ MGH1326065

�ୀ /3590 57 53 602ଲଛମି ଢଲିଆ �ା କାଶି ଢଲିଆ OR/13/088/028434

�ୀ /3591 25 53 603ଲ��ୀ େଢାଲିଆ ପି କାସି େଢାଲିଆ XAF0666735

�ୀ /3592 29 53 604ଧନମତୀ ତଲିଆ �ା େମାହନ ତଲିଆ XAF0279174

�ୀ /4593 56 53 605ବଇଦି ଢଲିଆ �ା ଗଉର ଢଲିଆ OR/13/088/028436

ପ ୁ /4594 34 53 606ଜଗଦୀଶ ଚ#(  ଢଲିଆ ପି ଗଉର ଢଲିଆ XAF0420414

�ୀ /5595 63 53 607ଭାଗ�ବତି ମ#ାର ପି ଅମରସିଂହ ମ#ାର OR/13/088/028439

ପ ୁ /6596 62 53 608ଗରୁୁବMୁ ହରିଜନ ପି ଇ3ର ହରିଜନ OR/13/088/028666

�ୀ /6597 59 53 609ସM�ା ହରିଜନ �ା ଗରୁୁବMୁ ହରିଜନ MGH1326594

ପ ୁ /6598 50 53 610ରାେଜ#(  ହରିଜନ ପି ଗରୁୁ ବMୁ ହରିଜନ MGH1325455

�ୀ /6599 38 53 611ପଦମନି ହରିଜନ �ା ରାେଜ#(  ହରିଜନ MGH1325471

ପ ୁ /6600 36 53 612ବସ, ହରିଜନ ପି ଗରୁୁବMୁ ହରିଜନ XAF0034769

�ୀ /8601 37 53 613ପcୁା?ଳୀ ଢଲିଆ �ା ଜଗବMୁ ଢଲିଆ MGH2297414

�ୀ /8602 58 53 614ବି ଦାମଦର ରାଓ ପି ବି.ଆପା ରାଓ OR/13/088/028447

�ୀ /8603 51 53 615ବି ସବିତା ରାଓ �ା ଦାମଦର ରାଓ OR/13/088/028448

ପ ୁ /8604 30 53 616େବାରା ଜେଗ#(  ରାଓ ପି ବି ଦାମଦର ରାଓ XAF0445916

�ୀ /8605 28 53 617ବି. ଜେଗ3ର ରାଓ ପି ବି. ଦାମେଦାର ରାଓ XAF0666875

�ୀ /8606 26 53 618ବି. ଜଛନା ରାଓ ପି ବି. ଦାମଦର ରାଓ XAF0666867

�ୀ /8607 25 53 619ବି. ଭାନୁ ରାଓ �ା ବି. େଯାେଗ#(  ରାଓ XAF0666859

�ୀ /9608 71 53 620ପାବ� ତି ସମରଥ ପି ଖାଡି ସମରଥ OR/13/088/028650

ପ ୁ /9609 60 53 621ବଇଦନାଥ ସମରଥ ପି ଖାଡି ସମରଥ OR/13/088/028456

ପ ୁ /9610 56 53 622ସମନାଥ ସମରଥ ପି ଖାଡି ସମରଥ OR/13/088/028451

�ୀ /9611 54 53 623ଶ(ୀମତି ସମରଥ �ା ସମନାଥ ସମରଥ OR/13/088/028452

ପ ୁ /9612 33 53 624େଦାଳେଗାବି# ସମରଥ ପି େସାମନାଥ ସମରଥ XAF0034777

ପ ୁ /9613 32 53 625ଇ3ର ସମରଥ ପି ବଇଦନାଥ ସମରଥ XAF0446807

�ୀ /9614 24 53 626ପcୁା ସମରଥ �ା ହରିx#(  ସମରଥ XAF0847434

ପ ୁ /10615 64 53 627ବଂଶିଧର ସମରଥ ପି ଖାଡି ସମରଥ OR/13/088/028454

�ୀ /10616 60 53 628ପଦମା ସମରଥ �ା ବଂଶିଧର ସମରଥ OR/13/088/028455

ପ ୁ /10617 40 53 629ପUୁ�ଚ#(  ସମରଥ ପି ବଂଶିଧର ସମରଥ MGH1326149
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ପ ୁ /10618 36 53 630ହରିx#(  ସମରଥ ପି ବଂଶିଧର ସମରଥ MGH2296903

ପ ୁ /10619 35 53 631ଗିରିଶ ଚ#(  ସମରଥ ପି ବଂଶିଧର ସମରଥ MGH2296994

�ୀ /11620 58 53 632ମନିଚି ସମରଥ �ା ବଇଦନାଥ ସମରଥ OR/13/088/028457

�ୀ /12621 69 53 633େଜମାମଣି ସମରଥ �ା ସକୁେଦବ ସମରଥ OR/13/088/028459

�ୀ /12622 55 53 634ଚ#( ମା ସମରଥ ପି ଶକୁେଦବ ସମରଥ OR/13/088/028460

ପ ୁ /12623 41 53 635ନବଘନ ସମରଥ ପି ସକୁେଦବ ସମରଥ MGH1326305

�ୀ /12624 37 53 636ତୁଳସା ସମରଥ �ା ନବଘନ ସମରଥ XAF0034785

ପ ୁ /13625 77 53 637ଅi ୁ�ନ ସମରଥ ପି ଖାଡି ସମରଥ OR/13/088/028461

�ୀ /13626 59 53 638ଯମନୁା ସମରଥ �ା ଅi ୁ�ନ ସମରଥ OR/13/088/028462

ପ ୁ /13627 47 53 639ନିଳାOର ସମରଥ ପି ଅi ୁ�ନ ସମରଥ OR/13/088/028465

�ୀ /13628 40 53 640ପcୁା?ଳୀ ସମରଥ ପି ଅଜୁ� ନ ସମରଥ XAF0874933

�ୀ /14629 40 53 641ବାସ,ି ମହୁରିଆ �ା ମ?ିତ ମହୁରିଆ MGH2297059

ପ ୁ /14630 39 53 642ସ?ିତ ମହୁରିଆ ପି ଦାମଦର ମହୁରିଆ OR/13/088/028051

�ୀ /14631 39 53 643ଲ��ୀ ମହୁରିଆ �ା ରଣଜୀତ ମହୁରିଆ MGH2297042

ପ ୁ /14632 37 53 644�ୀେରାଦ କମୁାର ପନିକା ପି କାଶିନାଥ ପନିକା MGH2296820

�ୀ /14633 32 53 645ଜୟ,ୀ ପନିକା ପି କାଳିନାଥ ସମରଥ XAF0034827

ପ ୁ /14634 56 53 646କାଶିନାଥ ସମରଥ ପି ଅi ୁ�ନ ସମରଥ OR/13/088/028463

�ୀ /14635 53 53 647ପyୁା?ଳି ସମରଥ �ା କାଶିନାଥ ସମରଥ OR/13/088/028464

�ୀ /14636 44 53 648ଅହଲ�ା ସମରଥ ପି ଅଜୁ� ନ ସମରଥ XAF0034801

ପ ୁ /15637 58 53 649ଟJଧର ନାୟକ ପି ଡOରୁୁ ନାୟକ OR/13/088/028697

�ୀ /15638 54 53 650ପାବ� ତି ନାୟକ �ା ଟJଧର ନାୟକ OR/13/088/028471

�ୀ /15639 48 53 651ଲ��ି ନାୟକ �ା ଧନସିଂ ନାୟକ MGH1325315

ପ ୁ /15640 38 53 652ପ(ଫଲୁ-  ନାୟକ ପି ଟJଧର ନାୟକ MGH1453992

�ୀ /15641 33 53 653ସନୁାମଣି ନାୟକ ପି ଟJଧର ନାୟକ MGH2297083

ପ ୁ /15642 32 53 654ମନୁା ନାୟକ ପି ଟJଧର ନାୟକ XAF0279208

ପ ୁ /16643 40 53 655େଶୈଳ#(  ପନିକା ପି ଦାେମାଦର ପନିକା MGH1326347

ପ ୁ /16644 38 53 656େନପାଳ ପନିକା ପି ଦାେମାଦର ପନିକା MGH1326297

�ୀ /16645 34 53 657ରୀନା ପନିକା �ା େଶୈଳ#(  ପନିକା MGH2297661

ପ ୁ /17646 62 53 658ଧନୁ ମଦୁୂଲି ପି ଚଇତୃ ମଦୁୂଲି OR/13/088/028508

�ୀ /17647 51 53 659ଶକୁା,ି ମଦୁୂଲି �ା ଧନୁ ମଦୁୂଲି OR/13/088/028509

ପ ୁ /17648 42 53 660ପ(ଭାତ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଧନୁ ମଦୁୁଲି MGH1326313

ପ ୁ /17649 39 53 661ସଜୁନ କମୁର ମଦୁୁଲି ପି ଧନୁ ମଦୁୁଲି MGH1326560

ପ ୁ /18650 55 53 662ଫଲୁଚ# ହରିଜନ ପି େତଲି ହରିଜନ OR/13/088/028060

�ୀ /18651 48 53 663ବୁଦ( ି ହରିଜନ �ା ଫଲୁଚ# ହରିଜନ OR/13/088/028061

ପ ୁ /18652 34 53 664ଖ(ୀZଦାସ ହରିଜନ ପି ଫଲୁଚ# ହରିଜନ MGH2296853

�ୀ /18653 29 53 665ଫଲୁ ହରିଜନ �ା ଖ(ୀZଦାସ ହରିଜନ XAF0279182

�ୀ /19654 85 53 666ପଦ� ା ହରିଜନ �ା ମଧ ୂହରିଜନ OR/13/088/028707

ପ ୁ /19655 53 53 667କାଦୃ ହରିଜନ ପି ବୁଟି ହରିଜନ OR/13/088/028062

ପ ୁ /20656 56 53 668ଜି ରାମାରାଓ . ପି ଜଗାରାଓ . OR/13/088/028581

�ୀ /20657 49 53 669ଜୀ ସM�ାେଦବୀ ରାଓ �ା ରାମାରାଓ ରାଓ OR/13/088/028582

ପ ୁ /20658 30 53 670ଗsା ସଂଦିପ ମା ସଂ#�ାଦାବି ରାଓ XAF0446195

ପ ୁ /21659 47 53 671ରାଜୁ ଗGୁା ପି ଚ#(  ପାଳ ଗGୁା MGH1326115

�ୀ /21660 38 53 672ଆଶା େଦବୀ ଗGୁା �ା ଶାମଲାଲ ଗGୁା MGH1326123

�ୀ /22661 42 53 673େବଲାଲା ଅ��ନା �ା ବି. ବାଳକ(ି)ା XAF0034892

�ୀ /22662 73 53 674ବି ପଦମାବତି ରାଓ �ା ବି ସରିୁନାରାୟଣ ରାଓ OR/13/088/028736

�ୀ /22663 44 53 675ବି ଶ(ୀେଦବୀ ରାଓ �ା ବି ଶJର ରାଓ XAF0034884

ପ ୁ /22664 41 53 676େବଲାଲା ଶ(ୀନିବାସ ରାଓ ପି ବି ସରିୁନାରାୟଣା OR/13/088/028580

�ୀ /22665 40 53 677ବି ସାଉଜାନ�ା ରାଓ �ା ବି ଶ(ୀନାବାସ ରାଓ MGH1428556

�ୀ /25666 62 53 678ବୃ#ା ଗଉଡ ପି କମେଲାଚନ ଗଉଡ OR/13/088/028598

�ୀ /25667 92 53 679ରୁକଣିୁ ଗଉଡ (ବି) �ା କମଳେଲାଚନ ଗଉଡ OR/13/088/028597

�ୀ /26668 40 53 680ଲଳିତା କମୁାରୀ େଗୗଡ ପି ଡOରୁ େଗୗଡ MGH1326412

�ୀ /26669 25 53 681ବିନତୀ ସମରଥ �ା େଛାଟୁ ସମରଥ XAF0847426

�ୀ /27670 61 53 682ମତ� ମହୁରିଆ �ା ଦାମଦର ମହୁରିଆ OR/13/088/028049

ପ ୁ /29671 72 53 683ତିମତୀୟ ବାଘ ପି ପିଲିମନ ବାଘ MGH1420074

ପ ୁ /78672 25 53 684ଅଜୁ� ନ ହରିଜନ ପି କା#ୁରୁ ହରିଜନ XAF0875070

�ୀ /78673 23 53 685କି3ରୀ ହରିଜନ �ା ଅଜୁ� ନ ହରିଜନ XAF0874966

ପ ୁ /81674 23 53 686େତଜ3ର ନାୟକ ପି ହେରକୃ) ନାୟକ XAF0803791

�ୀ /86675 22 53 687ମନିଷା ଦାଶ ପି ଝାେଡ3ର ଦାଶ XAF0874024

ପ ୁ /01676 22 53 688ଯ.ୂଅଜଯ ପି ଯ.ୂେଗାପାଲ ରାଓ XAF0853184

ପ ୁ /01677 22 53 689ଆର.ଶିତଲ କମୁାର ପି ଆର.ପା1ିମଖୁୀ ରାଓ XAF0875054

�ୀ /1678 62 53 690ଉେମ3ର ଭ6ାରୀ �ା ଗ7ାରାମ ଭ6ାରୀ OR/13/088/028391

�ୀ /1679 34 53 691ପ(ମିଳା ଭ6ାରୀ ପି ଗ7ାରାମ ଭ6ାରୀ MGH2297554

�ୀ /2680 44 53 692ୟୁ େଦବୀ �ା ୟୁ.େଗାପାଳ ରାଓ XAF0847392

11 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ/ଚନ ଅଧିକାରୀJ �ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /2681 48 53 693େସNହଲତା ନାୟକ �ା ରଜନୀକା, ନାୟକ XAF0446203

ପ ୁ /2682 53 53 694ଦିଲିପ ପାେରଖ ପି ସନରାଜ ପାେରଖ OR/13/088/028403

ପ ୁ /2683 78 53 695ସନରାଜ ପାେରଖ ପି ଖବୁଚା# ପାେରଖ OR/13/088/028401

�ୀ /2684 73 53 696ଜତନ େଦବୀ ପାେରଖ �ା ସନରାଜ ପାେରଖ OR/13/088/028402

�ୀ /2685 49 53 697ସ7ୀତା ପାେରଖ �ା ଦିଲିପ ପାେରଖ OR/13/088/036628

ପ ୁ /5686 65 53 698ରାମଲାଲ ୟାଦବ ପି ଚ#( େଶଖର ୟାଦବ OR/13/088/028671

ପ ୁ /5687 45 53 699କ( ି) କମୁାର ୟାଦବ ପି ରାମଲାଲ ୟାଦବ OR/13/088/028659

�ୀ /5688 44 53 700ଯାzାସିନୀ ୟାଦବ �ା କୃ) କମୁାର ୟାଦବ MGH1325992

ପ ୁ /5689 44 53 701ବିେନାଦ ୟାଦବ ପି ରାମ ଲାଲ ୟାଦବ MGH1325554

ପ ୁ /5690 38 53 702ଦୀପକ କମୁାର ୟାଦବ ପି ରାମଲାଲ ୟାଦବ MGH1325562

�ୀ /5691 38 53 703ଉଷା ୟାଦବ �ା ବିେନାଦ ୟାଦବ MGH2297406

�ୀ /6692 29 53 704ଆର ନାଗାଶ(ୀ �ା ଆର ଲ��ୀନାରାୟଣ ରାଓ XAF0446344

ପ ୁ /6693 41 53 705ଆର. ଲ��ୀ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ରାୱା େଗାପାଳ ରାଓ MGH1326578

�ୀ /22694 27 53 706ପ(ଭାସିନୀ ହରିଜନ �ା ବିକାଶ ହରିଜନ XAF0615039

ପ ୁ /22695 27 53 707ବିକାଶ ହରିଜନ ପି ସତ� ହରିଜନ XAF0614750

ପ ୁ /24696 30 53 708କାବୁ ହରିଜନ ପି ବାବୁରାମ ହରିଜନ XAF0614685

�ୀ /24697 28 53 709କମୁାରୀ ହରିଜନ �ା କାବୁ ହରିଜନ XAF0614677

�ୀ /24698 27 53 710ଜୟ,ୀ ହରିଜନ ପି େଯାହନ ହରିଜନ XAF0614768

�ୀ /26699 28 53 711ସାବି ହରିଜନ ପି ଧନଚିତ ହରିଜନ XAF0614776

�ୀ /26700 26 53 712ବବି ହରିଜନ �ା କU� ହରିଜନ XAF0614792

�ୀ /55701 22 53 713ରଶ� ିତା ହରିଜନ ପି ସହେଦବ ହରିଜନ XAF1208693

ପ ୁ /40702 20 53 714ନିତିଶ କମୁାର େଦୱାନ ପି ଊେମଶ ଚ#(  େଦୱାନ XAF1208701

ପ ୁ /18703 21 53 715ଦୟା ହରିଜନ ପି ଧବୁଲୁ ହରିଜନ XAF1208735

�ୀ /5704 19 53 716ପଜୁା ୟାଦଵ ପି କୃ) କମୁାର ୟାଦଵ XAF1208776

ପ ୁ /1705 18 53 717ରାୱା  �gିକ କମୁାର ପି ରାୱା  ପ1ମଖୂୀ ରାଓ XAF1208974

ପ ୁ /14706 23 53 718ଦିେନଶ କମୁାର ପଣିକା ପି କାଶୀନାଥ ପଣିକା  XAF1209600

�ୀ /4707 22 53 719ରୁକମଣି ପଣିକା �ା ଜଗଦୀଶ ଚ#(  ଢଲିଆ XAF1209634

�ୀ /14708 20 53 720ଜୁଲୀ ପଣିକା ପି କାଶୀନାଥ ପଣିକା  XAF1209659

�ୀ /50709 20 53 721ପ(ଭାତୀ ହରିଜନ ପି ଅନାଦି ହରିଜନ XAF1209675

ପ ୁ /17710 19 53 722ଶିବ ଶJର ହରିଜନ ପି ଦଶରଥ ହରିଜନ XAF1209725

ପ ୁ /47711 18 53 723ଇମା, ମ#ାର ପି ସେୁରଶ ମ#ାର XAF1209733

�ୀ /20712 21 53 724ମନୀଷା େଜନୖ ପି ଵିଜୟରାଜ େଜନୖ XAF1210004

�ୀ /40713 21 53 725ପ(ୀତି ନାୟକ ପି ଡାଲୁ ନାୟକ XAF1210020

�ୀ /9714 22 53 726ପରେମ3ରୀ ହରିଜନ ପି େସାନୂ ହରିଜନ XAF1210756

�ୀ /26715 19 53 727ଧରିତ(ୀ ନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ନାୟକ XAF1210764

�ୀ /12716 21 53 728ଝରଣା?ଳୀ ପଣିକା ପି ମହାେଦବ ପଣିକା XAF1211481

�ୀ /44717 26 53 729େଗୗରୀ ସମରଥ �ା ଗେଣଶ ସମରଥ XAF1211507

�ୀ /77718 33 53 730ବୃ#ାବତୀ ବାଘ �ା େଦେବ#(  ବାଘ XAF1211556

�ୀ /38719 21 53 731େବାରା ଡଲୀ ରାଓ �ା ଗେୁG}ଵର ମହ, XAF1219104

ପ ୁ /8720 19 53 732ବରା ଭବାନୀ ରାଓ ପି ବରା ଦାେମାଦର ରାଓ XAF1219112

�ୀ /79721 22 53 733େଦବକୀ ହରିଜନ �ା ପିତାOର ହରିଜନ XAF1219138

ପ ୁ /79722 26 53 734ପିତାOର ହରିଜନ ପି େଗାବି# ହରିଜନ XAF1219146

�ୀ /21723 18 53 735ଲତା ମହ, ପି ବିଦ�ାଧର ମହ, XAF1219153

�ୀ /40724 18 53 736Zେପ�ରୀ େଦୱାନ ପି ଊେମଶ ଚ#(  େଦୱାନ XAF1219161

ପ ୁ /29725 23 53 737କପିେଳଶ ନାୟକ ପି ଡOରୁ ନାୟକ XAF1219179

ପ ୁ /81726 18 53 738ବଳରାମ ନାୟକ ପି ହେରକୃଷ� ନାୟକ XAF1219187

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ/ଚନ ପାଇଁ ଉ�ିZ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନN  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବ/ଚନ କମିଶନJ �ାରା 
ପ(କାଶନ କରାଯାଏ | ପ(େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ/ଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣJ ନାମ ଅଛି କି ନାହ� ତନଖି କର,ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.9 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

12 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ/ଚନ ଅଧିକାରୀJ �ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


