
4ୱାଡର୍  ନଂ-
ବୁଥ ନଂ-

୨୦୨୨େଭାଟର ତାଲିକା-

ସବ୍ଡିଭିଜନ - କଟକ ସଦର
ଜିଲା - କଟକ

1) େମାଟ େଭାଟ େକ  ସଂଖଯ୍ା
2) େମାଟ େଭାଟର ସଂଖଯ୍ା ପରୁୁଷ -

ମହିଳା -

େମାଟ -

2734

5492

ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ

2757

କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ

କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ

1

କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ

1

ଅନଯ୍ାନ - 1





ସଚୂୀପତ

ୱାଡର୍  ନଂ-

େମାଟ 

େଭାଟ େକ ର ବ ର୍ନା/ଅବ ିତି ୱାଡର୍ େର ଥିବା ପଡ଼ା ବା ମହଲାର ନାମ େମାଟ େଭାଟର  ସଂଖଯ୍ା

ପରୁୁଷ ମହିଳା

େମାଟ 
ଘର 
ସଂଖଯ୍ା

ପୃ ାରୁ 
ପୃ ା

3 421 5 6 7 8

ବୁଥ୍ ନଂ 

54922734ନ ରୁ

ସବ୍ଡିଭିଜନ - କଟକ ସଦର
ଜିଲା - କଟକ

4

ବ 2757 1113 0 0

କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ

ଅନଯ୍ାନ

9

1





େଭାଟର ତାଲିକା- ୨୦୨୨
େଭାଟ ଗହଣ େକ ର ନାମ ଓ ଅବ ିତି-ଜିଲା - କଟକ

ସବ୍ଡିଭିଜନ - କଟକ ସଦର

ନ

ୱାଡର୍  ନଂ- 4

ନାମ

1 2 3 4 5

ସଂଖଯ୍ା 
କମିକ ଘର ନଂ. ସ କର୍  ପିତା / ାମୀ  ନାମ ବୟସ ଲି

6 7

ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନେଭାଟର ତାଲିକା ଭାଗ/କମିକ ସଂଖଯ୍ା 

8 9

େଭାଟର ପରିଚୟପତ ନଂ
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ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ପ ୁ /.1 70 21 1େଗାବ ର୍ ନ େବେହରା ପି ଆନ  ଚରଣ େବେହରା YNY0780817
ୀ /.2 87 21 2େସୗରଭ କମୁାରୀ ଦାସ ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ YNY0780684
ୀ /.3 68 21 3ମନସିନୀ ଦାସ ସା କି୍ଷେରାଦ କମୁାର ମହା ି YNY0826925

ପ ୁ /.4 60 21 4ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ YNY0781203
ୀ /.5 33 21 5େଶଫାଳି ଦାସ ମହା ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ମହା ି YNY0826933
ୀ /.6 34 21 6ନିେବଦିତା େଲ ା ପି ନିର ନ େଲ ା YNY0781567
ୀ /.7 60 21 7କ ନା ମହା ି ସା ପତାପ ମହା ି YNY0831685

ପ ୁ /.8 38 21 8େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ପତାପ ମହା ି YNY0826966
ପ ୁ /.9 77 21 9ବିର  ିନାରାୟଣ ମିଶ ପି ଲକ୍ଷଣ ମିଶ YNY0780767
ପ ୁ /.10 26 21 10ଅଭିଜିତ୍ େମାଦି ପି ଅରୁନ୍ କମୁାର େମାଦି YNY0839639
ପ ୁ /.11 26 21 11ଅଭିେଶକ େମାଦି ପି ଅନୁପ କମୁାର େମଦି YNY0839647
ପ ୁ /.12 64 21 12କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ମହା ି ପି େକୖଳାସ କମୁାର ମହା ି YNY0826941
ୀ /.13 54 21 13ମଧସିୁତା ମହା ି ସା ସାରିପତୁ ମହା ି YNY0780635

ପ ୁ /.14 40 21 14ପିତିଶ୍ ମହା ି ପି ପତାପ ମହା ି YNY0826958
ୀ /.15 34 21 15ବି ୁପିୟା ମହା ି ସା ପିତିଶ ମହା ି YNY0831693

ପ ୁ /.16 34 21 16ପଶା  କମୁାର ରଥ ପି ପକାଶ ଚ  ରଥ YNY0847251
ପ ୁ /.17 57 21 17ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭୂବନାନ  ସାହୁ YNY0781070
ୀ /.18 56 21 18ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YNY0847277
ୀ /.19 47 21 19ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0816322

ପ ୁ /.20 27 21 20ଅଭିେଷକ ସି ାଥର୍ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0780908
ୀ /0021 33 21 21ସବୀନା େବଗମ ସା ମୀଜର୍ା ସଲାମ େବଘ UMT0485052
ୀ /0022 51 21 22ବନିତା େବେହରା ସା ଯ ୁ ି ିର େବେହରା YNY1001338

ପ ୁ /0023 25 21 23ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା YNY1001320
ୀ /0024 24 21 24ସାେଦଲା ଦବିର ପି େଶଖ ଅନିରହ ିନ YNY1001296
ୀ /0025 31 21 25ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ସା ରାଜୀବ ସାହୁ YNY1001312

ପ ୁ /0026 26 21 26ସେୁରଶ ସାମ ମା ସପିୁୟା ସାମ YNY1001304
ୀ /new27 29 21 27ସଚୂୀସଭୁସୀ ବିଶାଲ - ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1048339
ୀ /NEW28 35 21 28ଇତିଶୀ ମହାରଣା ସା େଦବାଶୀଷ ମହାରଣା YNY1047943

ପ ୁ /New29 33 21 29ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୂ ପି ସନାତନା ସାହୂ YNY1048545
ପ ୁ /New30 23 21 30େଦବାଷିଶ ସାହୁ ପି ଡଃ ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ YNY1048362
ପ ୁ /NEW31 56 21 31ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ସାହୂ YNY1048180
ପ ୁ /New32 66 21 32ସରତଚଂଦ ସାଇଁ ପି ଅନଂତଚରଣ ସାଇଁ YNY1048313
ୀ /0133 24 21 33ସମିୁତା ଆରିଆ ସା ଆରିଆ କମୁାର େସାମାଦିତ୍ଯା YNY1302983

ପ ୁ /134 74 21 34ପଭାତ କମୁାର ମହା ି ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମହା ି LNT3086196
ପ ୁ /235 57 21 35ପତାପ ଚ  ମଲିକ ପି ମାୟାଧର ମଲିକ JTV1451210
ୀ /236 53 21 36ପ ୁ ଲତା ମଲିକ ସା ପତାପ ଚ  ମଲିକ OR/06/044/497042

ପ ୁ /237 66 21 37ଅରୁଣ ପତାପ ନାୟକ ପି ପରିକ୍ଷୀତ ନାୟକ YNY0271981
ୀ /238 65 21 38ପ ୁ ଲତା ନାୟକ ସା ଅରୁଣ ପତାପ ନାୟକ YNY0272013

ପ ୁ /239 36 21 39ସମିତ ନାୟକ ପି ଅରୁଣ ପତାପ ନାୟକ YNY0271973
ୀ /240 35 21 40ସ ମିତା ନାୟକ ପି ଅରୁଣ ପତାପ ନାୟକ YNY0272005
ୀ /241 29 21 41ସପିୁୟା ନାୟକ ପି ଅରୁଣ ପତାପ ନାୟକ YNY0372938
ପ ୁ /242 75 21 42ବିମାଧର ପ ନାୟକ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ପ ନାୟକ YNY0271932
ପ ୁ /243 74 21 43ଧରଣୀଧର ପ ନାୟକ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ପ ନାୟକ YNY0271890
ପ ୁ /244 55 21 44ପଣବ କିେଶାର ପ ନାୟକ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ପ ନାୟକ YNY0271916
ପ ୁ /245 39 21 45ପଲୁକ ପ ନାୟକ ପି ବିମାଧର ପ ନାୟକ YNY0271924
ୀ /246 38 21 46ନିଲମ ପ ନାୟକ ପି ଧରଣୀଧର ପ ନାୟକ YNY0271999

ପ ୁ /247 37 21 47ପତଯ୍ଷୁ ପ ନାୟକ ପି ବିମାଧର ପ ନାୟକ YNY0271908
ୀ /248 30 21 48ଅନସୟୂା ପ ନାୟକ ପି ବିମାଧର ପ ନାୟକ YNY0272039

ପ ୁ /449 79 21 49େଗାଲକ ଚ  େବେହରା ପି େମାହନ ଚ  େବେହରା LNT1646439
ୀ /450 71 21 50ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା େଗାଲକ ଚ  େବେହରା LNT1646447

1 89/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ  -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ  -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ପ ୁ /451 46 21 51ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାଲକ ଚ  େବେହରା LNT1646454
ପ ୁ /552 31 21 52ଅଭିଜିତ େଘାଷ ପି ତାରକ ନାଥ େଘାଷ YNY0272054
ୀ /553 62 21 53କଲଯ୍ାଣୀ କର ସା କୃତିବାସ କର YNY0272070

ପ ୁ /654 62 21 54ଅେଶାକ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଭମରବର ଭୂୟଁା LNT1646603
ୀ /655 58 21 55ଉମିର୍ଳା ଭୂୟଁା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଭୂୟଁା LNT1646611
ୀ /656 25 21 56ଅନୀମା ଭୂୟଁା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଭୂୟଁା YNY0864827

ପ ୁ /6F57 67 21 57ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୂ ପି ନରସିଂହ ସାହୂ YNY1048305
ପ ୁ /758 78 21 58ରାଧାଶଯ୍ାମ େଜନା ପି ଇଶର େଜନା LNT1712090
ୀ /759 69 21 59ଭାରତୀ େଜନା ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ େଜନା OR/06/044/038627
ୀ /760 41 21 60ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜନା ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ େଜନା YNY0745695

ପ ୁ /761 39 21 61ରାେଜ  େଜନା ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ େଜନା LNT1657287
ପ ୁ /762 66 21 62ଲକ୍ଷୀଧର ମିଶ ପି ରଘନୁାଥ ମିଶ YNY0272096
ୀ /763 58 21 63ବାସ ିଲତା ମିଶ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମିଶ YNY0272146

ପ ୁ /764 35 21 64ଗେଣଶ କମୁାର ମିଶ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମିଶ YNY0272138
ୀ /765 58 21 65ଗୀତା ସରକାର ସା ଅମିତ ସରକାର YNY0272161

ପ ୁ /766 57 21 66ଅମତୃା ସରକାର ପି ନେଗ  ସରକାର YNY0272120
ପ ୁ /767 30 21 67ଗିରିଜା ଶ ର ତିପାଠୀ ପି ଦୀନବ ୁ ତିପାଠୀ YNY0272112
ପ ୁ /868 59 21 68ବିେନାଦ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ହିରାଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0755637
ୀ /869 49 21 69କିରଣ ଅଗୱାଲ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0755694
ୀ /870 30 21 70ତୁଲିକା ଅଗୱାଲ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0755660
ୀ /871 26 21 71କିତିକା ଅଗୱାଲ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0755652

ପ ୁ /872 67 21 72ଶୀକି  ଭାଟି ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଭାଟି YNY0272211
ୀ /873 60 21 73ସନିୁତା ଭାଟି ସା ଶୀକି  ଭାଟି YNY0272286
ୀ /874 32 21 74ପିୟ ା େବାରନା ପି ପ ୂ ର୍ମଲ େବାରନା YNY0272260
ୀ /875 51 21 75ସତି ର େକୗର ସା ବଲଜିତ ସିଂହ YNY0272310

ପ ୁ /876 34 21 76ଅମିତ କମୁାର ପି ଓମ ପକାଶ ପସାଦ YNY0272195
ୀ /877 43 21 77ବାଣୀଶୀ ମହାପାତ ସା ଗିରିଜା ପସାଦ ଦାଶ YNY0272179

ପ ୁ /878 61 21 78ଓଁମ ପକାଶ ପସାଦ ପି ହଲେଖାରି ସାହୁ YNY0272237
ୀ /879 54 21 79ସନିୁତା ପସାଦ ସା ଓମ ପକାଶ ପସାଦ YNY0272302
ୀ /880 69 21 80ସାତୀ ରାୟ ସା ରଂଜିତ୍ କମୁାର ରାୟ YNY0489682

ପ ୁ /881 49 21 81େସୗରାଂଶ ୁେଶଖର ରାୟ ପି ରଂଜିତ କମୁାର ରାୟ YNY0489708
ୀ /882 44 21 82ଅସୀମା ରାୟ ସା େସୗରାଂଶ ୁେଶଖର ରାୟ YNY0489690

ପ ୁ /883 56 21 83ରେମଶ ଚ  ସାହାଣୀ ପି ରାମଚ  ସାହାଣୀ YNY0272252
ପ ୁ /884 55 21 84ମେୁକଶ କମୁାର େସଠୀଆ ପି କଶୁାଲ ଚା  େସଠୀଆ YNY0974709
ୀ /885 54 21 85କଭିତା େସଠୀଆ ସା ମେୁକଶ କମୁାର େସଠୀଆ YNY0974691

ପ ୁ /886 48 21 86ମନି କମୁାର େସଠିଆ ପି କସୁାଲ ଚା  େସଠିଆ YNY0927731
ୀ /887 47 21 87ମି  ୁେସଠିଆ ସା ମନି କମୁାର େସଠିଆ YNY0927749

ପ ୁ /888 29 21 88ଅଭିନବ େସଠୀଆ ପି ମେୁକଶ େସଠୀଆ YNY0974675
ପ ୁ /889 24 21 89ଅନୁରାଗ େସଠୀଆ ପି ମେୁକଶ କମୁାର େସଠୀଆ YNY0974683
ପ ୁ /890 58 21 90ହରଜିତ ସିଂହ ପି ହରବଂଶ ସିଂହ YNY0272229
ପ ୁ /891 55 21 91ବଲଜିତ ସିଂହ ପି ବଳେଦବ ସିଂହ YNY0272245
ପ ୁ /892 32 21 92ମନଜିତ ସିଂହ ପି ହରଜିତ ସିଂହ YNY0272187
ପ ୁ /893 60 21 93ଅବଧ ବିହାରୀ ଉପାଧଯ୍ାୟ ପି ଜିତ ନାରାୟଣ ଉପାଧଯ୍ାୟ YNY0272203
ପ ୁ /894 26 21 94ଶଭୁମ ଉପାଧଯ୍ାୟ ପି ଅବଧ ବିହାରୀ ଉପାଧଯ୍ାୟ YNY0832311
ପ ୁ /0995 65 21 95ଅବନୀ କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ଆନ  କମୁାର କାନୁନେଗା YNY1108802
ୀ /0996 56 21 96ପଣତୀ କାନୁନ୍େଗା ସା ଅବନୀ କମୁାର କାନୁନ୍େଗା YNY1135201
ୀ /0997 33 21 97ପତୀକ୍ଷା କାନୁନେଗା ପି ଅବନୀ କମୁାର କାନୁନେଗା YNY1108471
ୀ /0998 22 21 98ଅନୁ ା କାନୁନ୍େଗା ପି ଅବନୀ କମୁାର କାନୁନ୍େଗା YNY1108513
ୀ /999 31 21 99ଆଦଯ୍ାଶା କାନୁନେଗା ପି ଅବନୀ କମୁାର କାନୁନେଗା YNY1108422
ୀ /9100 31 21 100ପସାଦ େନହା ପି ଓମ ପକାଶ ପସାଦ YNY0272328
ପ ୁ /9101 21 21 101ଅ ିତ ପ ନାୟକ ପି ଜିେତଂଦ ପ ନାୟକ YNY1294305
ୀ /10102 56 21 102ସପିୁୟା ସାମ ସା ଅଧିର କମୁାର ସାମ LNT1646595
ୀ /10103 32 21 103ପ ୂ ିର୍ମା ସାମ ପି ଅଧିର କମୁାର ସାମ YNY0158725
ୀ /12104 22 21 104ଅମତୃା ଅନ ିତା ପି ବି ୁ ପସାଦ ସାହୂ YNY1294735
ୀ /12105 55 21 105ସେୟଦା େମାବରକ େବଗମ ସା  େମାବରକ ଆହମଦ YNY1296235
ୀ /12106 66 21 106ଉମା େଦବୀ ସା ନରସିଂହ ଦାସ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/111240
ୀ /12107 49 21 107ମିନତୀ ଗଇଁୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଗଇୁଁ YNY1296292
ପ ୁ /12108 54 21 108ପଣୂର୍ଚ  େଜନା - ନିେବଦିତା େଜନା YNY1294529
ୀ /12109 28 21 109ନୀତୂ ଖୁ ିଆ ସା ଜୟଦୀପ ଖୁ ିଆ YNY1296326
ପ ୁ /12110 50 21 110େହମଂତ କମୁାର ମଲିକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମଲିକ YNY1201540
ୀ /12111 22 21 111ନିେବଦିତା ମଲିକ ପି ନାରାୟଣ ମଲିକ YNY1203728
ପ ୁ /12112 21 21 112ସଭୁଜୀତ ମଲିକ ପି େହମ  କମୁାର ମଲିକ YNY1203751
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ୀ /12113 30 21 113ଅସମା େମାବରକ ପି  େମାବରକ ଆହମଦ YNY1296250
ପ ୁ /12114 48 21 114ଭଗବତୀ ପସାଦ ପାଢୀ ପି ନରସିଂହ ଦାସ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT1599406
ପ ୁ /12115 47 21 115େପମାନ  ପାଢୀ ମା ଉମାେଦବୀ ପାଢୀ YNY0272385
ପ ୁ /12116 27 21 116ସମିତ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ YNY1294826
ୀ /C1-2117 49 21 117ସ ଯ୍ାରାଣି ସାହୂ ସା ଡଃ.ଅନିଲ କମୁାର ସାହୂ YNY1048206

ପ ୁ /13118 78 21 118ଭମରବର ଦାସ ପି ମାୟାଧର ଦାସ YNY0272427
ପ ୁ /13119 52 21 119େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ଭମରବର ଦାସ YNY0272401
ପ ୁ /13120 43 21 120ଶବିାନ  ଦାସ ପି ଭମରବର ଦାସ YNY0272419
ୀ /13121 42 21 121ମାନସୀ ଦାସ ସା େଦବାଶଷି ଦାସ YNY0272435
ୀ /14122 77 21 122ଆଶା ମହା ି ସା ଶୀକା  ମହା ି YNY0272492

ପ ୁ /14123 31 21 123ସାଥର୍କ ମହା ି ପି ସାରିପତୁ ମହା ି YNY0272468
ୀ /14124 64 21 124ପତିମା ମହାପାତ ସା ପ ୁ ରାଜ ମହାପାତ YNY0698506
ୀ /14125 38 21 125ବ ିତା ମହାପାତ ପି ପ ୁ ରାଜ ମହାପାତ YNY0698522
ୀ /14126 30 21 126ରଚିତା ମହାପାତ ପି ପ ୁ ରାଜ ମହାପାତ YNY0698514

ପ ୁ /14127 58 21 127ରବି ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ YNY0158733
ପ ୁ /14128 39 21 128ରୁଦା ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ YNY0860320
ୀ /14129 36 21 129ଝିଲୁସିତା ପଧାନ ସା ରୁଦା ନାରାୟଣ ପଧାନ YNY0860338
ୀ /14130 25 21 130ଫାଲଗନିୁ ପଧାନ ପି ରବି ନାରାୟଣ ପଧାନ YNY0860346
ୀ /14131 56 21 131ଅ ଳୀ ରାଉତରାୟ ସା ରବି ନାରାୟଣ ପଧାନ YNY0158741

ପ ୁ /14132 61 21 132ଅଭୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ଯଦୁନାଥ ସାମଲ YNY0272476
ୀ /14133 54 21 133ର ିତା ସାମଲ ସା ଅଭୟ କମୁାର ସାମଲ YNY0272484

ପ ୁ /14134 29 21 134ଭବାନୀ ଶ ର ସାମଲ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାମଲ YNY0410001
ୀ /14135 27 21 135ସସିୁତା ସାମଲ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାମଲ YNY0816173

ପ ୁ /15136 26 21 136ରାହୀଲ ଆହମଦ ପି  େମାବସର ଆହମଦ YNY1292820
ୀ /15137 44 21 137ଦି ୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ବି ୁ ପସାଦ ସାହୂ YNY1294792

ପ ୁ /15138 60 21 138ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହା ି YNY0158758
ୀ /15139 54 21 139ନଳିନୀ ମହା ି ସା ପଶା  କମୁାର ମହା ି YNY0158766

ପ ୁ /15140 61 21 140ଶୀଧର ସାହୁ - ମିନତୀ◌ୁ ସାହୁ YNY1294313
ୀ /15141 53 21 141ମିନତୀ ସାହୂ ସା ଶୀଧର ସାହୂ YNY1294446
ୀ /15142 28 21 142ହିମା ୀ ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1294800
ୀ /15143 20 21 143ପଣୁଯ୍େତାୟା ସାମ ପି ହରି ପସାଦ ସାମ YNY1294461
ୀ /16144 51 21 144ଶମିର୍ ା ମହା ି ସା ହରି ପସାଦ ସାମ YNY0754069

ପ ୁ /16145 73 21 145ରବି  ନାଥ ସାହୁ ପି ଭରତ ସାହୁ YNY0272500
ୀ /16146 63 21 146ଅ ଳା ସାହୁ ସା ରବି  ନାଥ ସାହୁ YNY0272526

ପ ୁ /16147 38 21 147ରାଜିବ ସାହୁ ପି ରବି  ନାଥ ସାହୁ YNY0272518
ୀ /16148 45 21 148ଉମର୍ୀଳା ସାହୁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0158782

ପ ୁ /16149 56 21 149ହରି ପସାଦ ସାମ ପି ନବକିେଶାର ସାମ YNY0754077
ପ ୁ /16150 30 21 150ସି ାଥର୍  ସାମ ପି ହରିପସାଦ ସାମ YNY0832337
ପ ୁ /17151 60 21 151ନେଗ  କମୁାର ବଳ ପି ମେହ  କମୁାର ବଳ YNY0272534
ୀ /17152 58 21 152ପଦଜା ବଳ ସା ନେଗ  କମୁାର ବଳ YNY0272575

ପ ୁ /17153 31 21 153ହିମାଦୀ କମୁାର ବଳ ପି ନେଗ  କମୁାର ବଳ YNY0379388
ପ ୁ /18154 58 21 154ମିନେକତନ େବେହରା ପି ବୀର କିେଶାର େବେହରା YNY0926063
ୀ /18155 46 21 155ସାବିତୀ େବେହରା ସା ମିନେକତନ େବେହରା YNY0926071
ୀ /18156 25 21 156ଶିମ ନୀ ମହାଲିକ ପି ନିରାକାର ମହାଲିକ YNY1068527

ପ ୁ /18157 63 21 157ଗେଜ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ନାୟକ YNY0272583
ୀ /18158 32 21 158େସାମଯ୍ ପିୟଦଶର୍ନୀ ନାୟକ ପି ଗେଜ  କମୁାର ନାୟକ YNY0272617
ୀ /PLOT NO-1159 54 21 159ମଧମିୁତା ପଧାନ ସା େଦବରାଜ ପଧାନ YNY1342930
ୀ /D/19160 26 21 160େକ. େଶୖଳଜା ପି େକ. ବିଦଯ୍ାସାଗର YNY0698498

ପ ୁ /D-19161 29 21 161େକ. ତରୁଣ କମୁାର ପି େକ. ବିଦଯ୍ାସାଗର YNY0698472
ପ ୁ /20162 29 21 162ଆେଲାକ ବହିରା ପି ଜଟଧାରି ବହିରା YNY1047463
ପ ୁ /20163 67 21 163ହେରକୃ  େସଠୀ ପି ବୁେଲଇ ଚରଣ େସଠୀ YNY0272690
ୀ /20164 58 21 164କଲଯ୍ାଣୀ େସଠୀ ସା ହେରକୃ  େସଠୀ YNY0272732
ପ ୁ /20165 37 21 165ରମଯ୍ ର ନ େସଠୀ ପି ହେରକୃ  େସଠୀ YNY0272708
ପ ୁ /20166 36 21 166େସୗମଯ୍ ର ନ େସଠୀ ପି ହେରକୃ  େସଠୀ YNY0272716
ପ ୁ /20167 33 21 167ଚି ର ନ େସଠୀ ପି ହେରକୃ  େସଠୀ YNY0272724
ପ ୁ /21168 62 21 168ଜୟ  କମୁାର େବେହରା ପି ଚି ାମଣୀ େବେହରା YNY0698480
ୀ /21169 55 21 169ମାତାଜୀ େବେହରା ସା ଜୟ  କମୁାର େବେହରା YNY0698365
ପ ୁ /21170 22 21 170ମହମଦ ସଦାବ ଖାନ ପି ସେୂଲମାନ ଖାନ YNY1202449
ପ ୁ /21171 40 21 171ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ଜୟକୃ  ନାୟକ YNY0272740
ୀ /21172 39 21 172ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ନାୟକ ସା ରଘନୁାଥ ନାୟକ YNY0272757
ୀ /21173 60 21 173େସାମା ସିଂେଦଓ ସା େହମ  କମୁାର ସିଂେଦଓ YNY0272773
ପ ୁ /21174 21 21 174ଶଵିା ଵମର୍ା ପି ମେହଶ ଚଂଦ ଵମର୍ା YNY1083971
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ପ ୁ /22175 64 21 175ଉମା ଚରଣ ପାଢୀ ପି ମାଧବ ପାଢୀ YNY0272781
ୀ /22176 54 21 176ଗୀତା ଳି ପାଢୀ ସା ଉମା ଚରଣ ପାଢୀ YNY0272807

ପ ୁ /22177 44 21 177ପେମାଦ କମୁାର ପ ା ପି ଗେଣଶର ପ ା LNT2995975
ୀ /22178 42 21 178ତୃ ିମୟୀ ତିପାଠୀ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପ ା LNT2995983

ପ ୁ /23179 68 21 179କିେଶାର ଚ  େବେହରା ପି ନନୀ େବେହରା YNY0272815
ପ ୁ /23180 38 21 180ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା ପି କିେଶାର ଚ  େବେହରା YNY0272823
ୀ /23181 32 21 181ଅ ର୍ନା େବେହରା ପି କିେଶାର ଚ  େବେହରା YNY0272831

ପ ୁ /23182 60 21 182ରାମଚ  େଜନା ପି ଚି ାମଣି େଜନା YNY0272864
ୀ /23183 55 21 183େଦବସିତା େଜନା ସା ରାମଚ  େଜନା YNY0272872

ପ ୁ /23184 29 21 184ସତଯ୍ପକାଶ େଜନା ପି ରାମଚ  େଜନା YNY0272856
ୀ /23185 44 21 185ପିୟମଦା ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି LNT3090636

ପ ୁ /23186 43 21 186ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି ପି େଭାଳ ମହା ି LNT3090628
ପ ୁ /23187 34 21 187ରେମଶ ଚ  େମାହାରଣା ପି ଗୟାଧର େମାହାରଣା YNY0272849
ପ ୁ /26188 39 21 188ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ଅଭିରାମ ପରିଡା YNY0027649
ପ ୁ /26189 61 21 189ସେୁରଶ ଚ  ସ ୁ ରାୟ ପି ଉେପ  ସ ୁ ରାୟ YNY0027615
ୀ /26190 56 21 190ନିଳିନୀ ପଭା ସ ୁ ରାୟ ସା ସେୁରଶ ଚ  ସ ୁ ରାୟ YNY0027623
ୀ /26191 34 21 191ମନୁମନୁ୍ ସ ୁ ରାୟ ପି ସେୁରଶ ଚ  ସ ୁ ରାୟ YNY0027631
ୀ /27192 74 21 192େଶୖଳବାଳା ମହା ି ସା ପା ବ ଚରଣ ମହା ି YNY0650630

ପ ୁ /27193 46 21 193ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି ପି ପା ବ ଚରଣ ମହା ି YNY0650192
ପ ୁ /27194 26 21 194ସେୁବାଧ ର ନ ରାୟ ପି ସମୀର ର ନ େସଠୀ YNY0864835
ପ ୁ /28195 52 21 195ଗିରିଜା ପସାଦ ଦାଶ ପି ରାମଚ  ଦାଶ YNY0272930
ପ ୁ /28196 44 21 196ଅମିୟ କମୁାର ମହା ି ପି ପା ବ ଚରଣ ମହା ି YNY0187096
ୀ /28197 40 21 197ସି ଲୁ ମହା ି ସା ଅମୀୟ କମୁାର ମହା ି YNY0650002

ପ ୁ /29198 35 21 198ସତଯ୍ ପକାଶ ସାହୁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାହୁ YNY0187104
ୀ /29199 30 21 199ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ସାହୁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାହୁ YNY0272948
ୀ /30200 49 21 200ଲକ୍ଷୀପଭା ମହା ି ସା ସନତ କମୁାର ମହା ି YNY1001239
ୀ /30201 31 21 201ଅଂକିତା ସିଂେଦଓ ପି େହମ  କମୁାର ସିଂେଦଓ YNY0372581

ପ ୁ /31202 38 21 202କମଳ କୃ  େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା YNY0698407
ୀ /31203 57 21 203ଚ ା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅମତୃ ପାଲ ସିଂହ YNY0649806

ପ ୁ /31204 25 21 204ନିେମଶ କମୁାର ମିଶା ପି ଖିେରାଦ କମୁାର ମିଶା YNY1068493
ପ ୁ /31205 69 21 205େଧାେବଇ ସାହୁ ପି ଧଳୂ ସାହୁ LNT3313194
ପ ୁ /31206 38 21 206ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େଧାେବଇ ସାହୁ LNT3313178
ୀ /31207 65 21 207ତିଫଳା ସାହୁ ସା େଧାେବଇ ସାହୁ LNT3267895

ପ ୁ /31208 46 21 208ଚିନୟ ସାମଲ ପି ଗ ାଧର ସାମଲ YNY0272997
ପ ୁ /31209 46 21 209ବିନୟ ସାମଲ ପି ଗ ାଧର ସାମଲ YNY0272955
ପ ୁ /31210 43 21 210ତନୟ ସାମଲ ପି ଗ ାଧର ସାମଲ YNY0272989
ପ ୁ /31211 42 21 211ସମୁନ ସାମଲ ପି େଦେବ  ନାଥ ସାମଲ YNY0272963
ପ ୁ /31212 41 21 212ଜଗପିତ୍ ସିଂ ପି ଅମିତ୍ ପାଲ ସିଂ YNY0027656
ପ ୁ /31213 65 21 213ଅମତୃ ପାଲ ସିଂହ ପି ହିରା ସିଂହ YNY0650622
ୀ /32214 41 21 214ଶକୁ ଳା ପଜୂାରୀ ସା ଭିକନ େକା ିବା ପଜୂାରୀ YNY0273078

ପ ୁ /33215 72 21 215ଅନ  କିେଶାର ବାରିକ ପି ପାଣକୃ  ବାରିକ LNT1488923
ୀ /33216 62 21 216ବାସ ି ବାରିକ ସା ଅନ  କିେଶାର ବାରିକ LNT1529908

ପ ୁ /33217 37 21 217ମେନାରଂଜନ ବାରିକ ପି ଅନ  କିେଶାର ବାରିକ YNY0027672
ପ ୁ /33218 69 21 218େଗାବି  ବିହାରୀ େଜନା ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ େଜନା YNY0273110
ପ ୁ /33219 41 21 219େଗୗତମ େଜନା ପି େଗାବି  ବିହାରୀ େଜନା YNY0273128
ୀ /33220 39 21 220େମଘନା ମା ର୍ା େଜନା ସା େଗୗତମ େଜନା YNY0273177
ୀ /33221 39 21 221ସାଗତିକା ମହାକଳୁ ସା ସମୁୟ କମୁାର ମହାକଳୁ YNY0273169

ପ ୁ /33222 32 21 222ଆଶଷି କମୁାର ମହାକଳୁ ପି ଆଦିକ  ମହାକଳୁ YNY0273094
ପ ୁ /33223 30 21 223ସ ିପ କମୁାର ମହାକଳୁ ପି ବହାନ  ମହାକଳୁ YNY0273102
ପ ୁ /33224 47 21 224ମହ ଦ ଜମର୍ାନ ମ ଲ ପି ଅବଦୁଲ ବାରୀ ମ ଲ YNY1343524
ୀ /34225 62 21 225ଇଲାେସନ ଗୁ ା ସା େଦବବତେସନ ଗୁ ା YNY0273227
ପ ୁ /34226 23 21 226େରାହନ ସାମ ରାୟ ପି ଅାଶେୁତାସ ସାମ ରାୟ YNY1068220
ପ ୁ /B-34227 20 21 227ମାନେବ  ପି େଦବାଶଷି ଦାସ YNY1240183
ୀ /35228 68 21 228କମଳା ଦାସ ସା ଚକଧର ଦାସ YNY0273284
ପ ୁ /35229 57 21 229େଗାପବ ୁ ଦାସ ପି ଶୀ ଗିୟାଧର ଦାସ YNY0273243
ୀ /35230 47 21 230ରାଜଶୀ ଦାସ ସା େଗାପବ ୁ ଦାସ YNY0273276
ୀ /35231 66 21 231ଚ ା େଜନା ସା େଗାବି  ବିହାରୀ େଜନା YNY0273235
ପ ୁ /35232 53 21 232ରେମଶ ଚ  ଖ ଆୁଳ ପି େଭାଳିନାଥ ଖ ଆୁଳ YNY0027680
ୀ /35233 47 21 233ସସିତା ଖ ଆୁଳ ସା ରେମଶ ଚ  ଖ ଆୁଳ YNY0027698
ପ ୁ /35234 52 21 234ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ଭୂପତି ଚରଣ ରାଉତ YNY0273250
ୀ /35235 48 21 235ଶଶୀେରଖା ରାଉତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ YNY0273268
ପ ୁ /35236 33 21 236ଆଶଷି ର ନ ସାଇଁ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ YNY0832287
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ପ ୁ /35237 26 21 237ଦିବଯ୍ ର ନ ସାଇଁ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ YNY0832303
ୀ /36238 50 21 238ରଶୀ ଦାସ ସା େଜଯ୍ାତି ର ନ ଦାସ YNY0273367

ପ ୁ /36239 49 21 239ସତ୍ଯ ର ନ ଦାସ ମା ସ କୁ୍ତା ଦାସ YNY0273326
ପ ୁ /36240 47 21 240େଜଯ୍ାତି ର ନ ଦାସ ପି କିେଶାର କମୁାର ଦାସ YNY0273292
ୀ /36241 46 21 241େମାନାଲିସା ମିଶ ସା ସତ୍ଯ ର ନ ଦାସ YNY0273375

ପ ୁ /36242 62 21 242ନିେରାଦ କମୁାର ମହା ି ପି େନତାନ  ମହା ି YNY0158790
ୀ /36243 54 21 243ଅଂଜଳୀପଭା ମହା ି ସା ନିରଦ କମୁାର ମହା ି YNY0158808

ପ ୁ /36244 38 21 244ଅନିଲ କମୁାର ମହା ି ପି ନିରଦ କମୁାର ମହା ି YNY0158816
ପ ୁ /36245 54 21 245ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ପ ା ପି ଚି ାମଣି ପ ା YNY0273318
ୀ /36246 54 21 246ରୀନାକ୍ଷୀ ପ ା ସା ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ପ ା YNY0273359

ପ ୁ /37247 25 21 247ହାପିଜୁଲ ହକ୍ ଆନସାରୀ ପି ଏସ େକ ଜାଫିରୁଲ୍ ଆନସାରୀ YNY0865147
ୀ /37248 73 21 248ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା କିେଶାର କମୁାର ଦାସ YNY0273383

ପ ୁ /37249 61 21 249ବିଜୟ କମୁାର େଲ ା ପି ବା ାନିଧି େଲ ା YNY0187112
ୀ /37250 34 21 250ଆଦଯ୍ାଶା େଲ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଲ ା YNY0187138

ପ ୁ /37251 31 21 251ଆଦିତଯ୍ ବିଜୟ େଲ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଲ ା YNY0273391
ପ ୁ /37252 30 21 252ଆଦିତଯ୍ ବିଜୟ େଲ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଲ ା YNY0698423
ୀ /37253 56 21 253ପବାସିନୀ ମହା ି ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY0187120

ପ ୁ /38254 56 21 254ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ YNY0187146
ୀ /38255 50 21 255ମାମୀ ନାୟକ ସା ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ YNY0187153
ୀ /38/B256 38 21 256େରବୀକା ସେୁଶାଭୀତା ପି ସତଯ୍ ର ନ ମାଝୀ LNT3105830

ପ ୁ /39257 76 21 257ସେବର୍ ଶର ନାୟକ ପି ବଜ କିେଶାର ନାୟକ YNY0187161
ୀ /39258 64 21 258କାମିନି ବାଳା ନାୟକ ସା ସେବର୍ ଶର ନାୟକ YNY0187179

ପ ୁ /39259 48 21 259ନିଛଲଯ୍ ନାୟକ ପି ସେବର୍ ଶର ନାୟକ YNY0187187
ୀ /39260 42 21 260ସନିୁତାରାଣୀ ନାୟକ ସା ନିଛଲଯ୍ ନାୟକ YNY0187195

ପ ୁ /40261 69 21 261ପେମାଦ କମୁାର ମହାପାତ ପି କୃ  ଚ  ମହାପାତ YNY0946665
ୀ /40262 63 21 262େଜାସନ୍ା ମୟୀ ମହାପାତ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମହାପାତ YNY0946657

ପ ୁ /40263 70 21 263ବି.ଭି.ଶୀରାମ ମ ୂ ର୍ୀ ପି ଭାମିଡିପାଟି ନରସିଂହାଂ ମ ୂ ର୍ୀ YNY0946681
ୀ /40264 61 21 264ବି.େଜଯ୍ାତି ମ ୁ ର୍ୀ ସା ବି.ଭି.ଏସ୍ ମ ୁ ର୍ୀ YNY0946632

ପ ୁ /40265 67 21 265ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ ପି େଗାବ ର୍ ନ ସାଇଁ YNY0187229
ୀ /40266 61 21 266ଚାରୁଲତା ସାଇଁ ସା ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ YNY0187237

ପ ୁ /40267 45 21 267ବୁ େଦବ ସାଇଁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ YNY0253682
ପ ୁ /40268 41 21 268ବାସେୁଦବ ସାଇଁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ YNY0187203
ୀ /40269 39 21 269ଦି ିମୟୀ ସାଇଁ ସା ବାସେୁଦବ ସାଇଁ YNY0187211

ପ ୁ /40270 65 21 270ରବି  ନାଥ ତିପାଠୀ ପି ଗଣୁନିଧି ତିପାଠୀ YNY0946673
ୀ /40271 63 21 271ସେରାଜବାଳା ତିପାଠୀ ସା ରବି ନାଥ ତିପାଠୀ YNY0946640

ପ ୁ /41272 66 21 272ସାମ୍େଶର ହାଲଦାର ପି ନେଶର ହାଲଦାର YNY0187245
ପ ୁ /41273 35 21 273ୟାସିନ୍ ହାଲଦାର୍ ପି ସାମ୍େସର୍ ହାଲଦାର୍ YNY0187260
ୀ /41274 56 21 274େଜାହରା ହାଲ୍ଦାର ସା ସାମ୍େଶର୍ ହାଲ୍ଦାର YNY0187252

ପ ୁ /41275 32 21 275ନାସିମ୍ ହାଲ୍ଦାର ପି ସାମେସର୍ ହାଲ୍ଦାର YNY0187278
ପ ୁ /42276 51 21 276ସଂଜିବ ସାହୁ ପି େଗାଦାବରି ସାହୁ YNY0187286
ୀ /42277 44 21 277ଭାଗଯ୍ଲତା ସାହୁ ସା ସଂଜିବ ସାହୁ YNY0187294
ପ ୁ /43278 37 21 278ବାସେୁଦବ ବରାଡ ପି ବୃ ାବନ ବରାଡ YNY1001379
ୀ /43279 33 21 279ସସିତା ବରାଡ ସା ବାସେୁଦବ ବରାଡ YNY1001361

ପ ୁ /43280 64 21 280ସଜିୁତ୍ କମୁାର କୁ ୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ କୁ ୁ LNT1648906
ପ ୁ /43281 54 21 281ପଦୀପ କମୁାର କୁ ୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ କୁ ୁ LNT1648922
ୀ /43282 54 21 282ଶବିାନି କୁ ୁ ସା ସଜିୁତ୍ କମୁାର କୁ ୁ LNT1648914

ପ ୁ /43283 34 21 283ସଶୁଲି୍ କମୁାର କୁ ୁ ପି ସଜିୁତ୍ କମୁାର କୁ ୁ LNT2969053
ପ ୁ /43284 32 21 284ସମୀର କମୁାର କୁ ୁ ପି ପଦୀପ କମୁାର କୁ ୁ YNY1036813
ୀ /43285 30 21 285ସଂଘମିତା କୁ ୁ ସା ସମୀର କୁ ୁ YNY1036789
ପ ୁ /43286 30 21 286ସଧୁୀର କମୁାର କୁ ୁ ପି ସଜିୁତ କମୁାର କୁ ୁ YNY1036797
ୀ /43287 30 21 287ସଂଘମିତା କୁ ୁ ସା ସମୀର କୁ ୁ YNY1043611
ୀ /43288 29 21 288ରାଜ ନ ିନୀ କୁ ୁ ସା ସଶୁଲି୍ କମୁାର କୁ ୁ YNY1036805
ୀ /43289 64 21 289ସବିତା ପ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ର ନ ମାଝୀ YNY0980771
ୀ /43290 52 21 290କ ରୁୀ ଷଡ ୀ ସା ପଭାତ କମୁାର ଷଡ ୀ YNY0273482
ୀ /44291 31 21 291ଇପସିତା ବରାଳ ପି ଇ ୁ ଭୂଷଣ ବରାଳ YNY0372862
ପ ୁ /44292 49 21 292ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବାରିକ ପି ହଳଧର ବାରିକ YNY0027706
ୀ /44293 44 21 293ମମତାରାଣୀ ବାରିକ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବାରିକ YNY0027714
ପ ୁ /PLOT NO 3294 54 21 294ଅେଶାକ କମୁାର ପାଣି ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ପାଣି YNY0273490
ପ ୁ /45295 49 21 295ରାମ କିେଶାର ଗୁ ା ପି ସ ୁ ରଲାଲ ଗୁ ା YNY0755819
ୀ /45296 44 21 296ପନୁମ ଗୁ ା ସା ରାମ କିେଶାର ଗୁ ା YNY0802884
ପ ୁ /45297 49 21 297ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ମିଶ ପି େଦେବ  କମୁାର ମିଶ YNY0187302
ୀ /45298 45 21 298କି୍ଷରାବ୍ଦୀ ତନୟ ମିଶ ସା ଜ୍ଞାେନ  ମିଶ YNY0187328
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ୀ /45299 39 21 299ସଂଘମିତା ମିଶ ସା ରାେଜ  କମୁାର ମିଶ YNY0187310
ପ ୁ /46300 61 21 300ଆେଲାକ କମୁାର ଘଡାଇ ପି ଭବାନୀ ଘଡାଇ YNY0158824
ୀ /46301 51 21 301ସଭୁଦା ଘଡାଇ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ଘଡାଇ YNY0158832

ପ ୁ /46302 32 21 302ସଦୁୀପ ଘଡାଇ ପି ଆେଲାକ କମୁାର ଘଡାଇ YNY0158840
ୀ /47303 59 21 303େବୖଜୟ ିମାଳା େଦଇ ସା ସବୁାଷ ଚ  ମହାପାତ OR/08/049/210292
ୀ /47304 31 21 304ପଲବୀ ମହାପାତ ସା ପିୟବତ ମହା ି YNY0027748

ପ ୁ /47305 30 21 305ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସବୁାଷ ଚ  ମହାପାତ YNY0027755
ପ ୁ /48306 69 21 306ସକୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ YNY0501908
ପ ୁ /48307 42 21 307େସୗମଯ୍କା  ସାଇଁ ପି ସକୁା  କମୁାର ସାଇଁ LNT3063518
ପ ୁ /48308 40 21 308ଶଭୁକା  ସାଇଁ ପି ସକୁା  କମୁାର ସାଇଁ LNT3063526
ୀ /48309 33 21 309ସୀକୃତି ସାଇଁ ସା େସୗମଯ୍କା  ସାଇଁ YNY0832329

ପ ୁ /D/48310 27 21 310ରାେକଶ କମୁାର ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YNY0780577
ପ ୁ /49311 29 21 311ରାେକଶ କମୁାର ମହା ି ପି ଦିନବ ୁ ମହା ି YNY0273722
ପ ୁ /50312 44 21 312ସଧିୁ  କମୁାର ବଳ ପି ସେୁର  କମୁାର ବଳ YNY0926055
ୀ /50313 37 21 313ପ ୁ ଲତା ବଳ ସା ସଧିୁ  କମୁାର ବଳ YNY0926048

ପ ୁ /52314 60 21 314ପ ୂ ର୍ଚ  ଖଟୁଆ ପି ନାରାୟଣ ଖଟୁଆ YNY0273730
ୀ /52315 60 21 315ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ଖଟୁଆ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଖଟୁଆ YNY0273748
ୀ /52316 30 21 316ସଧୁାଂଶବୁାଳା ଖଟୁଆ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଖଟୁଆ YNY0273755

ପ ୁ /53317 28 21 317େଶଖ େସୖଫଲାହ ଦବିର ପି େଶଖ ଅନିରୁ ିନ . YNY0865154
ପ ୁ /54318 58 21 318ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ YNY0780403
ୀ /54319 40 21 319ସାଗରୀକା ମହାପାତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି YNY0780361

ପ ୁ /54320 77 21 320ପ ୂ ର୍ ଚ  ପାଠୀ ପି ଦାସରଥି ପାଠୀ YNY0379354
ୀ /54321 68 21 321ସଷୁମା ପାଠୀ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ପାଠୀ YNY0379362

ପ ୁ /54322 41 21 322ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପାଠୀ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ପାଠୀ YNY0379370
ପ ୁ /55323 80 21 323େସକ୍ ଅବୁ ବକର ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ୍ ରସିଦ୍ LNT4201638
ପ ୁ /56324 65 21 324ମୀଜର୍ା ସଂସରୂ ରାେହମନ େବୖଗା ପି ଖଲିଲ୍ େବଗ LNT1646199
ପ ୁ /56325 42 21 325ବିକାଶ ର ନ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YNY0341438
ୀ /56326 32 21 326ବିଲକିସ୍ ସଲୁତାନା ସା ମିଜର୍ା ସମସରୁ୍ ରେହମାନ େବଗ୍ LNT1646207

ପ ୁ /59327 72 21 327େଦେବ  େମାହନ ପ ନାୟକ ପି ରସିକ େମାହନ ପ ନାୟକ YNY0273805
ୀ /59328 66 21 328ଜୟଶୀ ପ ନାୟକ ସା େଦେବ  େମାହନ ପ ନାୟକ YNY0273821

ପ ୁ /59329 38 21 329ସମିତ ପ ନାୟକ ପି େଦେବ  େମାହନ ପ ନାୟକ YNY0273813
ୀ /59330 35 21 330ଅମିତା ପ ନାୟକ ସା ସମିତ ପ ନାୟକ YNY0496497

ପ ୁ /59331 72 21 331େରବତୀକା  ପ ନାୟକ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ପ ନାୟକ LNT2972578
ୀ /59332 67 21 332ବୀଣାପାଣି ପ ନାୟକ ସା େରବତୀକା  ପ ନାୟକ LNT2972586

ପ ୁ /59333 40 21 333ପଜ୍ଞା ପରମିତା ପ ନାୟକ ପି େରବତୀ କା  ପ ନାୟକ LNT2972594
ପ ୁ /59334 35 21 334ଚ ି ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି େରବତୀକା  ପ ନାୟକ LNT2972560
ୀ /60335 27 21 335କାଜଲ ସାହୁ ପି ଜଗବ ୁ ସାହୁ YNY0755769
ୀ /60336 42 21 336ରଶେିରଖା େସଠୀ ସା ପରେମଶର େସଠୀ YNY0027763

ପ ୁ /61337 73 21 337ଚତୁଭୁର୍ ଜ ସାହୁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ YNY0273888
ୀ /61338 41 21 338ସମିର୍ ା ସାହୁ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ସାହୁ YNY0273896

ପ ୁ /61339 73 21 339ହର ପସାଦ ଶତପଥି ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଶତପଥି YNY0253690
ୀ /61340 65 21 340ପ ୁ ଲତା ଶତପଥି ସା ହର ପସାଦ ଶତପଥି YNY0253708
ୀ /61341 35 21 341ଶଭୁଶୀ ଶତପଥି ପି ହର ପସାଦ ଶତପଥି YNY0253716

ପ ୁ /62342 75 21 342ସହେଦବ େବେହରା ପି ଇଶର େବେହରା YNY0027789
ୀ /62343 70 21 343ସଚଳା େବେହରା ସା ସହେଦବ େବେହରା YNY0372912

ପ ୁ /62344 49 21 344େବୖଦଯ୍ନାଥ େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା YNY0373043
ପ ୁ /62345 47 21 345ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା YNY0341412
ପ ୁ /62346 44 21 346େବୖଦଯ୍ନାଥ େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା YNY0341420
ୀ /62347 40 21 347ସସୀତା େବେହରା ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ େବେହରା YNY0253724
ୀ /62348 40 21 348ସାବିତୀ େବେହରା ସା େସାମନାଥ େବେହରା YNY0372896
ୀ /62349 39 21 349ଦୀପା ଳି େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା YNY0372904
ପ ୁ /63350 46 21 350େସାମନାଥ େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା YNY0373035
ୀ /63351 33 21 351ଅନୀତା ଦାସ ସା ଶକି୍ତ ପସନନ୍ ପାଇକରାୟ YNY0273920
ପ ୁ /63352 42 21 352ଶକି୍ତ ପସନନ୍ ପାଇକରାୟ ପି ରାେଜ  ନାଥ ପାଇକରାୟ YNY0273904
ପ ୁ /64353 57 21 353ସବୁାଷ ଚ  ନ ପି ସେୁରଶ ଚ  ନ YNY0027797
ୀ /64354 58 21 354କନକ ଲତା ଷଡ ି ସା ସବୁାଷ ଚ  ନ YNY0027805
ୀ /65355 49 21 355ଅ ରୁାଣୀ ଚା ସା ସବୁତ କମୁାର ଚା YNY0273953
ୀ /65356 74 21 356ପ ୁ  ମଂଜରୀ ଦାସ ସା ବୃ ାବନ ଚ  ଦାସ YNY0027862
ପ ୁ /65357 59 21 357ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ YNY0027813
ପ ୁ /65358 55 21 358ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଚ  ଦାସ YNY0027821
ପ ୁ /65359 46 21 359ମାନସ ରଂଜନ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଚ  ଦାସ YNY0027847
ପ ୁ /65360 44 21 360ସତଯ୍ ରଂଜନ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଚ  ଦାସ YNY0027854
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ୀ /65361 44 21 361ଅନିତା ଦାସ ସା ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ଦାସ YNY0027839
ୀ /65362 66 21 362ଅନୁପମା ମହା ି ସା େଦେବ  ନାଥ ମହା ି YNY0780346

ପ ୁ /65363 63 21 363ସାରିପ ୁ  ମହା ି ପି ଶୀକା  ମହା ି YNY0780858
ପ ୁ /65364 40 21 364ଆଶେୁତାଷ ମହା ି ପି ତପନ କମୁାର ମହା ି YNY0273946
ୀ /65365 35 21 365େଗୗତମୀ ମହା ି ସା ସତଯ୍ ର ନ ଦାସ YNY1207497
ୀ /65366 34 21 366ଆଶୀତା ମହା ି ପି ତପନ କମୁାର ମହା ି YNY0273979

ପ ୁ /65367 58 21 367ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ ପି ବଜ କିେଶାର ମହାପାତ YNY0273938
ୀ /65368 53 21 368ରାଜଶୀ ମହାପାତ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ YNY0273961

ପ ୁ /66369 54 21 369େକୖଳାସ ଚ  ମାଝି ପି ଶୀନିବାସ ମାଝି YNY0027904
ୀ /66370 40 21 370େସାଭାନା ମିଶ ପି ଅଭିେଷକ ପ ା YNY0780874

ପ ୁ /66371 83 21 371ହରିହର ପ ା ପି ବଜ ବିହାରୀ ପ ା LNT2972222
ୀ /66372 71 21 372ଆରତୀ ପ ା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ପ ା LNT2973055

ପ ୁ /66373 44 21 373ଅଭିେଷକ ପ ା ପି ହରିହର ପ ା LNT2972230
ପ ୁ /67374 75 21 374ଶବି ଶ ର ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ YNY0027920
ୀ /67375 69 21 375ବିଦଯ୍ତୁ୍ ଦାଶ ସା ଶବି ଶ ର ଦାଶ YNY0027912

ପ ୁ /68376 64 21 376ଡ ଇ ୁଭୂଷଣ କର ପି େକୖଳାସ ଚ  କର YNY0129676
ୀ /68377 54 21 377ନିେବଦିତା କର ସା ଡ ଇ ୁ ଭୂଷଣ କର YNY0129684
ୀ /68378 27 21 378ଅେନସୀତା କର ପି ଇ ୁଭୁଷଣ କର YNY0691691
ୀ /Plot no -379 20 21 379ନମିତା େସାନୀ ମା ସରିତା େସାନୀ YNY1347772
ୀ /70380 63 21 380ସଲିଳ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାପାତ YNY0274050
ୀ /70381 53 21 381ର ିତା ମହାପାତ ସା ସଲିଳ କମୁାର ମହାପାତ YNY0274068
ୀ /71382 55 21 382େରଣକୁା ମହା ି ସା େପମାନ  ମହା ି YNY0379339

ପ ୁ /72383 56 21 383ଧୀେରନ କମୁାର ରାୟ ପି ରବି ନାଥ ରାୟ YNY0274084
ପ ୁ /72384 50 21 384ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ LNT4237483
ୀ /72385 46 21 385ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ସାଇଁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ LNT4237491
ୀ /73386 40 21 386କମୁଦିୁନି େବେହରା ସା ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା YNY0274167
ୀ /73387 65 21 387ଲାବଣଯ୍ବତୀ ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YNY0274159

ପ ୁ /73388 46 21 388ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YNY0274134
ୀ /73389 66 21 389େବୖଶ ାୟନ କର ପି ବଂଶୀଧର କର YNY0274175
ୀ /73390 27 21 390ସାଗତିକା ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ YNY0865162

ପ ୁ /73391 66 21 391ଅରୁଣ କମୁାର ତରାଇ ପି ଭମରବର ତରାଇ YNY0158857
ୀ /73392 58 21 392କନକଲତା ତରାଇ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ତରାଇ YNY0158865

ପ ୁ /73393 37 21 393ସତିୃ ରଂଜନ ତରାଇ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ତରାଇ YNY0649814
ପ ୁ /73394 34 21 394ଦୀ ି ରଂଜନ ତରାଇ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ତରାଇ YNY0633875
ପ ୁ /74395 30 21 395ସବଯ୍ସାଚୀ କର ପି େବୖଶ ାୟନ କର YNY0274209
ୀ /75396 25 21 396ମଧମିୁତା ଭୁଇଁଆ ପି ଶୟାମଲ ଭୁଇଁଆ YNY1087832
ୀ /78397 52 21 397ସବିତା ସି ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସି YNY0865097
ୀ /80398 56 21 398କନକ ଲତା ମିଶ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଷଡ ି YNY0372722
ୀ /80399 52 21 399କଲଯ୍ାଣି ମିଶ ସା ଉେମଶ ଚ  ପତି YNY0274282
ୀ /80400 52 21 400ର ିତା କମୁାରୀ ମହା ି ସା ସେୁର  ନାଥ େବେହରା YNY0274290

ପ ୁ /80401 54 21 401ଉେମଶ ଚ  ପତି ପି ବାମେଦବ ପତି YNY0274258
ପ ୁ /80402 19 21 402ଅଜୟ କମୁାର ସାହୂ ପି ଅରଖିତ ସାହୂ YNY0274274
ପ ୁ /83403 44 21 403ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ YNY0555722
ପ ୁ /86404 31 21 404ସନିୁଲ୍ ମହା ି ପି ପଭୁ ଶ ର ମହା ି YNY0865121
ୀ /86405 29 21 405େରାଜାଲିନ୍ ମହା ି ସା ସନିୁଲ୍ ମହା ି YNY0865063
ୀ /94406 33 21 406େମାନାଲିସା ପରି ା ସା ସେୁର  ପରି ା YNY0865139

ପ ୁ /D/97407 49 21 407େଭ ଟ ସାଇ ପସାଦ ପା ରୁ ୀ ପି ଚଳମାଜି ରାଓ ପା ରୁ ୀ YNY1094507
ୀ /D/97408 42 21 408େସଶ ୁକମୁାରୀ ପା ରୁ ୀ ସା େଭ ଟ ସାଇ ପସାଦ ପା ରୁ ୀ YNY1094499

ପ ୁ /D/97409 83 21 409ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ ପି ଚଳମାୟଯ୍ ରାଓ YNY1087840
ୀ /103410 42 21 410ଶୀମତୀ ପଶା ୀ ଦାସ ସା ଚିନୟ ସାମଲ YNY0698357
ପ ୁ /115411 65 21 411ସମର ପତାପ ମହା ୀ - ଅରୁଂଧତୀ ମହା ୀ YNY1294255
ପ ୁ /B1-16412 67 21 412ଶଶା  େଶଖର ଭାରତୀ ପି ଶବିରାମ ଭାରତୀ LNT4530952
ପ ୁ /B1-16413 37 21 413ଆଶୀରବାଦ ଭାରତୀ ପି ଶଶାଂକ େଶଖର ଭାରତୀ YNY1048008
ୀ /120414 20 21 414ସନୁୀତା ସାହୁ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1259647
ପ ୁ /121415 63 21 415sekେମାବସର ଆହମଦ ପି େସକ ମେହମଦୁ ଆହମଦ YNY1296318
ପ ୁ /D-128416 65 21 416ରବୀ  କମୁାର ପ ା ପି ବାଇଧର ପ ା YNY0698555
ୀ /D-128417 62 21 417ଗୀତା ଳୀ ପ ା ସା ରବୀ  କମୁାର ପ ା YNY0698530
ୀ /D-128418 34 21 418ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଅମିତା ପ ା ପି ରବୀ  କମୁାର ପ ା YNY0698548
ପ ୁ /134419 54 21 419ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ ପି େଗାଲଖ ସାମଲ YNY0816215
ୀ /1C/38420 20 21 420ପୀଯନଜନ ପ ା ପି ରାେଜ  କମୁାର ପ ା YNY1271907
ୀ /180421 67 21 421ଅନସୟୂା ମିଶ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ସାଇଁ YNY0780759
ପ ୁ /180422 44 21 422ବି ୁ ପସାଦ ମିଶ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମିଶ YNY0816165
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ପ ୁ /220423 63 21 423ଗେଣଶର ରାଉତ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ରାଉତ YNY0781450
ପ ୁ /220424 26 21 424ବିନାୟକ ରାଉତ ପି ଗେଣଶର ରାଉତ YNY0781435
ପ ୁ /245425 61 21 425ରାମ କୱଲ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦୁଖୀ େଚୗଧରୁୀ YNY0781476
ପ ୁ /245426 36 21 426େଶୖେଳ  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମ କୱଲ େଚୗଧରୁୀ YNY0781419
ୀ /245427 26 21 427ଅଭି ା ଦାସ ପି ପବିତ କମୁାର ଦାସ YNY0781633

ପ ୁ /270428 22 21 428ସଜୁୟ ଦାସ ମା ସଚିତା ମହାପାତ YNY1302975
ୀ /270429 46 21 429ସ ି ତା ପ ନାୟକ ସା ମଳୟ କମୁାର ଦାସ YNY0780692

ପ ୁ /278430 63 21 430ସଧୁୀର କମୁାର ମହାପାତ ପି କଳୁମଣି ମହାପାତ YNY1068261
ୀ /278431 59 21 431ପଣିତା ମହାପାତ ସା ସଧୁୀର ମହାପାତ YNY1068287

ପ ୁ /282432 68 21 432ସେୁର  ନାଥ େବେହରା ପି େଦୖତାରୀ ଚରଣ େବେହରା YNY1001288
ପ ୁ /282433 35 21 433ସ ୀତ େବେହରା ପି ସେୁର ନାଥ େବେହରା YNY1001262
ପ ୁ /282434 34 21 434ସମିତ େବେହରା ପି ସେୁର ନାଥ େବେହରା YNY1001254
ୀ /282435 59 21 435ରଞିତା ମହା ି ସା ସେର  ନାଥ େବେହରା YNY1001270
ୀ /282436 29 21 436େଵୖଶନବି ସାହୂ ସା ସ ୀତ େବେହରା YNY1245877

ପ ୁ /285437 74 21 437ଇ ମଣି ସାଇଁ ପି ଉେପ  ସାଇଁ YNY1070853
ପ ୁ /285438 39 21 438ପତୀଶ ଚଂଦ ସାଇଁ ପି ଇଂଦମଣି ସାଇଁ YNY1070887
ୀ /287439 31 21 439ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାଇଁ ସା ପିତିଶ ଚଂଦ ସାଇଁ YNY1070861
ୀ /296440 25 21 440ସତିୃପଭା ରାଉତ ପି ଉେପ  ରାଉତ YNY1108919
ୀ /296441 24 21 441ସପୁଭା ରାଉତ ପି ଉେପ  ରାଉତ YNY1108935
ୀ /296442 22 21 442ପୀତିପଭା ରାଉତ ପି ଉେପ  ରାଉତ YNY1108943
ୀ /E/325443 56 21 443ନିମର୍ଳା ସାହୁ ସା କୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ YNY0946517
ୀ /E/350444 29 21 444ଅଭିଲିପସା ଦାଶ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାଶ YNY0847244
ୀ /E/350445 26 21 445ଅଭିରୁପା ଦାଶ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାଶ YNY0847236
ୀ /358446 22 21 446ଅଂକିତା ମହା ି ମା ପେଦାଷ ଚ  ମହା ି YNY1245893

ପ ୁ /390447 55 21 447ଜଫିରୁଲ ହକ ଅଂସାରୀ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ ଅଂସାରୀ YNY1001247
ୀ /415448 32 21 448ନିହାରିକା ମହା ି ସା ବିପବ କାନୁନେଗା YNY0934851

ପ ୁ /422449 64 21 449ନିମର୍ଳ ଚଂଦ ସାହୂ ପି ସୀକର ସାହୂ YNY1201599
ୀ /422450 53 21 450ସ ର୍ପିୟା ସାହୂ ସା ନିମର୍ଳା ଚଂଦ ସାହୂ YNY1201714
ୀ /422451 29 21 451ସଭୁସୀତା ସାହୂ ପି ନିମର୍ଳା ଚଂଦ ସାହୂ YNY1201649
ୀ /422452 27 21 452ଶୀଲି ା ସାହୂ ପି ନିମର୍ଳା ଚଂଦ ସାହୂ YNY1201672

ପ ୁ /442453 24 21 453ସି ାଥର୍  ଶ ର ବାରିକ ପି ରାଜ କିେଶାର ବାରିକ YNY0946616
ପ ୁ /446454 19 21 454ପଭାତ ରାଉତ ପି ପଦୀପ ରାଉତ YNY1303791
ପ ୁ /471455 30 21 455ବିକାଶ ର ନ ସି ମା ସବିତା ସି YNY0865022
ପ ୁ /477456 23 21 456ସବୁତ ପ ା ପି େଗାକଳୁାନ  ପ ା YNY1108950
ପ ୁ /514457 21 21 457େସାନଲ ସରୂପ ପି ସଂଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY1068279
ପ ୁ /515458 47 21 458ତିଗଣୁ ଦାସ ମହାପାତ ପି ପତାପ ରୁଦ ଦାସ YNY1108257
ପ ୁ /611459 51 21 459ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ଉେପ  ନାଥ ମହା ି YNY1108356
ୀ /611460 49 21 460ମମତା ମହା ି ସା ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି YNY1108307

ପ ୁ /611461 21 21 461ଅପବୂର୍  ର ନ ରାୟ ପି ପ ୁ ରାଜ ରାୟ YNY1108059
ୀ /678462 24 21 462ସେ ାଷିନୀ ରାଉତରାଏ ପି ନିତ୍ଯାନ  ରାଉତରାଏ YNY1302991

ପ ୁ /701463 70 21 463ସେୁର  ନାଥ ସାଇଁ ପି ରାମଚଂଦ ସାଇଁ YNY1201565
ୀ /701464 65 21 464କାଂଚନବାଲା ସାଇଁ ସା ସେୁର ା ନାଥ ସାଇଁ YNY1201771
ୀ /F/719465 36 21 465ବି ୁପିୟା ପତି ସା ଅଜୟ କମୁାର ପତି YNY1094432
ୀ /862466 23 21 466ସବୁାସିନୀ ଦାସ ପି ଅସିତ କମୁାର ଦାସ YNY1108174

ପ ୁ /862467 21 21 467ବିଜୟ ଦାସ ପି ଅସିତ କମୁାର ଦାସ YNY1108125
ୀ /960468 58 21 468ସଂଧ୍ଯା ପରିଡ଼ା ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1068238
ୀ /960469 36 21 469ଅଂକିତା ପରିଡ଼ା ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1068253
ୀ /960470 31 21 470ଇ ିତା ପରିଡ଼ା ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1068246

ପ ୁ /999471 41 21 471ରାେକଶ ଦାଶ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାଶ YNY0880203
ପ ୁ /999472 50 21 472ଶବି ପସାଦ େଦବ ବମର୍ନ ପି ଶ ର ପସାଦ େଦବ ବମର୍ନ YNY0698340
ୀ /999473 42 21 473କିରଣ େଦବ ବମର୍ନ ସା ଶବି ପସାଦ େଦବ ବମର୍ନ YNY0698332
ପ ୁ /999474 27 21 474ସେ ାଷ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ଲକ୍ଷିଧର ଖଟୁଆ YNY0847202
ୀ /999475 25 21 475ପିୟ ା ପଧାନ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପଧାନ YNY0946392
ପ ୁ /1011476 63 21 476ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଦନାଭ ନାୟକ YNY0781534
ୀ /1011477 54 21 477ଅନର୍ ପ ୂ ର୍ା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YNY0781518
ୀ /1011478 32 21 478ସାଗତିକା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YNY0865170
ପ ୁ /1011479 31 21 479ସଂଜିତ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YNY0865105
ପ ୁ /1048480 42 21 480ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ଦୟାନିଧି ପଧାନ YNY0816264
ୀ /1054481 38 21 481କବିତା ମ ରୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସତଯ୍ବତ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY1259597
ପ ୁ /F/1054482 44 21 482ସତଯ୍ବତ ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ ପି ରାଜ କିେଶାର ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ YNY0755744
ୀ /1063483 23 21 483ଲିପିକା ସାସମଲ ପି ଅମିତ ସାସମଲ YNY1303007
ପ ୁ /1078484 67 21 484ପ ୁ ରାଜ ମହାପାତ ପି ବାବାଜୀ ମହାପାତ YNY1259621
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ପ ୁ /1141485 47 21 485ନିତାଈ ମ ଳ ପି ମ  ୁମ ଳ YNY1068519
ୀ /1141486 39 21 486ଅ ନା ମ ଳ ସା ନିତାଈ ମ ଳ YNY1068501

ପ ୁ /1150487 56 21 487ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ ପି ରବୀ  ନାଥ ଦାସ YNY1259605
ପ ୁ /1150488 65 21 488ବନବିହାରୀ ରାଉତରାୟ ପି ବିଶନାଥ ରାଉତରାୟ YNY0816157
ୀ /1150/C489 55 21 489କବିତା ସାହୁ ସା ଜଗବ ୁ ସାହୁ YNY0755777

ପ ୁ /1177490 24 21 490େସୗମ୍ଯାଦୀପ େମାନ୍ଡଲ ପି ମୀଣାଳ କା  ମ ଳ YNY1108893
ପ ୁ /1461491 21 21 491ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ ପି ନକଳୁ ଚ  ମହାରଣା YNY1203702
ପ ୁ /1461492 23 21 492ଅନିେକତ ରାୟ ପି ରମଣୀ ର ନ ରାୟ YNY1201698
ୀ /1492493 67 21 493ମଲିନ କିେଶାର େପତାନାଯକ ପି ପଦା ଚରଣ ପଟନାୟକ YNY1241389
ୀ /1492494 75 21 494ନ ା କିେଶାର ପଟନାୟକ ପି େପଟା ଚରଣ ପଟନାୟକ YNY1241355

ପ ୁ /1492495 39 21 495ରିଟୁପନର୍ା ପଟନାୟକ ପି ନ  କିେଶାର ପଟନାୟକ YNY1241595
ୀ /2C/115496 57 21 496ଅରୁ ତୀ ମହା ି ସା ସମର ପତାପ ମହା ି YNY0780288
ୀ /2C/115497 57 21 497ଶୀମତୀ ଅରୁ ତୀ ମହା ି ସା ସମର ପତାପ ମହା ି YNY0847269

ପ ୁ /2C/173498 36 21 498ଅନୁଆର ଅହମଦ୍ ପି ଫିେରାଜ ଉ ିନ୍ ଖଁା YNY0880260
ପ ୁ /2c/173499 30 21 499ର ାନ ଆହମଦ ପି ଫିେରାଜ ଉ ିନ୍ ଖଁା YNY0880278
ପ ୁ /2c/173500 62 21 500ଫିେରାଜ ଉ ିନ୍ ଖଁା ପି ଜନୁଲ ଆେବଦିନ୍ ଖଁା YNY0880294
ୀ /2c/173501 55 21 501ଜାେହଦା ତସନିମ୍ ସା ଫିେରାଜ୍ ଉ ିନ୍ ଖଁା YNY0880286

ପ ୁ /2/c 180502 50 21 502ଆରିୟାନ ମିଶ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମିଶ YNY0802900
ପ ୁ /PLOT.NO-2503 46 21 503ସରୂପ ଚକଵଟର୍ ୀ ପି ସକୁମୁାର ଚକଵଟର୍ ୀ YNY1124221
ୀ /2C/220504 55 21 504ବ ନା ରାଉତ ସା ଗେନଶର ରାଉତ YNY0816306
ୀ /2C/220505 33 21 505ଉପାସନା ରାଉତରାୟ ପି ଗେଣଶର ରାଉତ YNY0816272

ପ ୁ /3C/235506 52 21 506ହର ପସାଦ ସାହୁ ପି ଘନଶଯ୍ାମା ସାହୁ YNY0946541
ପ ୁ /3C/235507 21 21 507ହୃତଦୀପ ସାହୁ ପି ହରପସାଦ ସାହୁ YNY1094515
ୀ /3E/235508 25 21 508ଦଯ୍ତିୁ ମଂଜରୀ ସାହୁ ପି ହର ପସାଦ ସାହୁ YNY0946533
ୀ /3C/245509 58 21 509ଜୁଗନ୍ାୱାତି େଚୗଧରୁୀ ସା ରାମ କୱାଲ େଚୗଧରୁୀ YNY0816280
ୀ /3C/245510 33 21 510େସନ୍ହଲତା େଚୗଧରୁୀ ସା େଶୖେଳ  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0816298

ପ ୁ /3C/247511 66 21 511ନବ କମୁାର କର ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ କର YNY0816223
ୀ /3C/270512 51 21 512ସେୁଚତା ମହାପାତ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦାସ YNY0780627
ୀ /3c/270513 35 21 513କାେବରୀ ପ ନାୟକ ସା ଦଯ୍ଜୁରାଜ ପ ନାୟକ YNY0780650
ୀ /3c/283514 66 21 514ଦୀ ି ନ ସା େଲାକନାଥ ନ YNY0816181

ପ ୁ /3c/283515 48 21 515ଶୀକା  କମୁାର ନ ପି େଲାକନାଥ ନ YNY0816256
ପ ୁ /3c/283516 46 21 516ଶୀମ  ନ ପି େଲାକନାଥ ନ YNY0816199
ପ ୁ /3C/284517 66 21 517ଅକ୍ଷଯ କମୁାର ମାନଧାତା ପି ମାନେଗାବିଂଦ ମାନଧାତା YNY1048248
ପ ୁ /3C/284518 27 21 518ଅବିନାଶ ମା ାତା ପି ଅକ୍ଷଯକମୁାର ମା ାତା YNY1048073
ପ ୁ /3C-287519 40 21 519ନିଳ ନ ଦାସ ପି ର ନ କମୁାର ଦାସ LNT1516996
ୀ /3C-287520 34 21 520ଅମିତା ଦାସ ସା ନିଲ ନ ଦାସ YNY0698464
ୀ /3E/287521 70 21 521ସନ୍ିଗଧା ଦାସ ସା ର ନ ଦାସ YNY0946418

ପ ୁ /3E/287522 28 21 522େଶଷାଶଷି ଦାଶ ମା କଲଯ୍ାଣୀ ଦାଶ YNY0946426
ପ ୁ /3C/288523 71 21 523ଅେଲଖ ପସାଦ ମହା ି ପି େବୖଷନ୍ବ ଚରଣ ମହା ି YNY0816231
ୀ /3C/288524 58 21 524ସପନ୍ା ମହା ି ସା ଅେଲଖ ପଶାଦ ମହା ି YNY0781187

ପ ୁ /3C/288525 35 21 525ମହିମା ପସାଦ ମହା ି ପି ଅେଲଖ ପସାଦ ମହା ି YNY0816249
ୀ /3C/288526 35 21 526ଅନୁପମା ଷଢ ୀ ସା ମହିମା ପଶାଦ ମହା ି YNY0781179

ପ ୁ /3/C-293527 64 21 527ବସ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ନାୟକ YNY0946467
ୀ /3/C-293528 56 21 528ଗାୟତୀ ନାୟକ ସା ବସ  କମୁାର ନାୟକ YNY0946459
ୀ /3E/301529 40 21 529େମନକା େସଠୀ ସା େକଦାର ନାଥ େସଠୀ YNY1274877

ପ ୁ /3E/301530 21 21 530ଋଷିେକଶ େସଠୀ ପି େକଦାରନାଥ େସଠୀ YNY1273317
ପ ୁ /3E/307531 19 21 531ଆୟାନ କମୁାର ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YNY1273234
ୀ /3E/311532 26 21 532େଯାଗମାୟା େବେହରା ପି ଜୟ  କମୁାର େବେହରା YNY0698431
ୀ /3E/313533 26 21 533ପାୟଲ ପରିଡା ପି ଅମଲୂଯ୍ ପରିଡା YNY0946400
ପ ୁ /3E/327534 43 21 534ବିଶଜିତ ଶତପଥୀ ପି ବିରୁପାକ୍ଷ ଶତପଥୀ YNY0880146
ୀ /3E/327535 31 21 535ସମାପିକା ଶତପଥୀ ସା ବିଶଜିତ ଶତପଥୀ YNY0880153
ପ ୁ /3F/327536 66 21 536ବିରୁପାକ୍ଷ ଶତପଥି ପି ନରସିଂହ ଶତପଥି YNY0802942
ପ ୁ /3E/330537 25 21 537ିତପଜ୍ଞ ଦାସ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ଦାସ YNY0946376
ୀ /3E/339538 24 21 538ତପସୀନୀ ଦାଶ ପି ରାମଚ  ଦାଶ YNY0946525
ୀ /3E346539 30 21 539ଆଶାପ ୂ ର୍ା ବଳ ପି ପଦତ କମୁାର ବଳ YNY0880245
ୀ /3E346540 36 21 540ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ପରିଡା ସା ହାଡିବ ୁ ପରିଡା YNY0880211
ୀ /3E|350541 38 21 541ଶାବଣୀ ପ ା ସା ଚ ନ ପ ା YNY0931972
ପ ୁ /3E/356542 70 21 542େଗାବି  ଚ  ଦାଶ ପି େଗାକଳୁାନ  ଦାଶ YNY0880195
ୀ /3E/356543 41 21 543ପଲଭି ମହାପାତ ସା ଈେତଶ ଦାଶ YNY0880229
ୀ /3E-356544 59 21 544ସରଳା ଦାଶ ସା େଗାବି  ଚ  ଦାଶ YNY0880179
ପ ୁ /PLOT  No545 55 21 545ହିମାଦୀ  ବିହାରୀ ରାଉତ ପି ସଦାନ  ରାଉତ YNY1272020
ପ ୁ /3E/387546 69 21 546େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ ପି ଧବୃ ଚରଣ ଦାସ YNY0844977
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ୀ /3E/387547 38 21 547ପ ୁ ିତା ଦାସ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ YNY0844985
ୀ /3E/438548 45 21 548ସାଏମା େବଗମ ପି େଶଖ ଅନିରୁ ିନ YNY0847210
ୀ /3E/454549 45 21 549ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ସା ଭରତ କମୁାର ସାହୁ YNY0946574
ୀ /3E/454550 26 21 550ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି ଭରତ କମୁାର ସାହୁ YNY0698456
ୀ /3e/469551 54 21 551େସବତି ରାଉତ ସା େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତ YNY0865071

ପ ୁ /3D/479552 54 21 552ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅନାମ ଚରଣ ସାହୁ YNY0780809
ପ ୁ /3E/479553 65 21 553ଜନା ର୍ନ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0781054
ୀ /3E/479554 61 21 554ପଦିନୀ ସାହୁ ସା ଜନା ର୍ନ ସାହୁ YNY0780825

ପ ୁ /3E/479555 38 21 555ଜୟାନ  ସାହୁ ପି ଜନା ର୍ନ ସାହୁ YNY0780882
ପ ୁ /3e/479556 34 21 556େଦବାନ  ସାହୁ ପି ଜନା ର୍ନ ସାହୁ YNY0865113
ୀ /3E/479557 31 21 557ଇତିଶୀ େଯାଗମାୟା ସାହୁ ସା ଜୟାନ  ସାହୁ YNY0781013

ପ ୁ /3E/480558 46 21 558ସମେର  ପସାଦ ଦାଶ ପି ଆନ  ଚ  ଦାଶ YNY0755728
ୀ /3E/480559 39 21 559ସଜୁାତା ଦାଶ ସା ସମେର  ପସାଦ ଦାଶ YNY0755710
ୀ /3E/499560 62 21 560ନମିତା ମିଶ ସା ସନତ କମୁାର ସତପଥି YNY0946442

ପ ୁ /3E/499561 63 21 561ସନତ କମୁାର ସତପଥି ପି ବିଶନାଥ ସତପଥି YNY0946434
ୀ /3E-501562 37 21 562ନିହାରିକା ରାଉତ ସା ଫଲୁଶୀ ରାଉତ YNY1001221
ୀ /3F/584563 53 21 563ସବିତା ବରାଳ ସା ଇ ୁଭୂଷଣ ବରାଳ YNY0273581

ପ ୁ /3F/584564 33 21 564ସ ୀବ କମୁାର ବରାଳ ପି ଇ ୁଭୂଷଣ ବରାଳ YNY0273532
ପ ୁ /PLOT NO 5565 25 21 565ଆଶଷି କମୁାର ପ ା ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପ ା YNY1347590
ୀ /1461-4D566 51 21 567ଚ ମା ରାୟ ସା ରମଣୀ ର ନ ରାୟ YNY0781088

ପ ୁ /4C/1424567 45 21 568ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି େଦେବ  ନାଥ ମହା ି YNY0781609
ପ ୁ /4D/1461568 58 21 569ବିଶରଂଜନ ରାୟ ପି ଧନପତି ରାୟ YNY0780239
ୀ /4D/1461569 47 21 570ଭାରତୀ ରାୟ ସା ବିଶର ନ ରାୟ YNY0816314
ୀ /4D/1489570 35 21 571ପତଯ୍ାସା ସାଇଁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ YNY0802918
ୀ /4/1503571 26 21 572ଶଭୁଦଶର୍ୀନୀ ନାୟକ ପି ଗେଜ  କମୁାର ନାୟକ YNY0698449

ପ ୁ /5F/834/1572 25 21 573େମୗଯଯ୍ର୍ ଗିରି ପି ପଶା  କମୁାର ଗିରି YNY0880252
ୀ /6F/1002573 54 21 574ନମତା ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YNY0755736
ୀ /6f/1002574 35 21 575ଶବିାନୀ ଦାସ ମହା ି ପି କ୍ଷିେରାଦ ମହା ି YNY0865089
ୀ /6F/1024575 51 21 576ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ଭରତ ଚ  େବେହରା YNY0755611

ପ ୁ /6F/1024576 32 21 577ଚିତ ର ନ େବେହରା ପି ଭରତ ଚ  େବେହରା YNY0755629
ପ ୁ /6F/1024577 30 21 578ମେନାର ନ େବେହରା ପି ଭରତ ଚ  େବେହରା YNY0755645
ୀ /6F/1040578 26 21 579ରିତୂପ ର୍ା . ପି ରେମଶ ଚ  ଖ ଆୁଳ YNY0781492
ୀ /6F/1062579 34 21 580ମଧମୁାଳା ପ ା ସା ଅନିଲ କମୁାର ମହା ି YNY0847285

ପ ୁ /6F/1079580 43 21 581ସନାତନ ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ YNY0755678
ୀ /6F/1113581 54 21 582ଦି ି ରୟ ସା ବି ୁବତ ସିହନ୍ା YNY1094531

ପ ୁ /6F/1113582 55 21 583ବି ୁବତ ସିହନ୍ା ପି ଅମଲୂଯ୍ କୃ  ସିହନ୍ା YNY1078617
ୀ /Plot no.583 33 21 584ଦିବ୍ଯାନ୍ଶୀ ପରିଡ଼ା ସା ନିର ନ େ◌ବବ ର୍ା ପଟନାୟକ YNY1341742

ପ ୁ /6GH-1150/584 63 21 585ଜଗବ ୁ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ YNY0755751
ୀ /6F/1158585 30 21 586ଅସୀମା ଭୂୟଁା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଭୂୟଁା YNY0847228

ପ ୁ /Plot 7D 1586 65 21 587ସୀତାନାଥ େମାହ ି - ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ େମାହ ି YNY1215151
ପ ୁ /7D/1236587 64 21 588େଦବାନ  ନାୟକ ପି ବଳଭଦ ନାୟକ YNY0698373
ୀ /7D/1236588 56 21 589ପତିଭା ନାୟକ ସା େଦବାନ  ନାୟକ YNY0698381

ପ ୁ /7D/1236589 31 21 590ଦିେନଶ କମୁାର ନାୟକ ପି େଦବାନ  ନାୟକ YNY0698415
ୀ /7D/1236590 26 21 591ପୀତି ନାୟକ ପି େଦବାନ  ନାୟକ YNY0698399
ୀ /m82/330591 35 21 592ସିତାରାଣୀ େବେହରା ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ଦାସ YNY0946624

ପ ୁ /83D/492592 35 21 593ଅଭିେଶକ ମିଶ ପି ବିଶ େମାହନ ମିଶ YNY0755702
ୀ /99999593 35 21 594େସକ ୁେନୖଦ ଆଲମ ପି େସକ ସାଫି YNY1201516
ୀ /99999594 67 21 595ହୁଶନ୍ଆରା େବଗମ ସା େସକ ସାଫି YNY1201748
ୀ /99999595 53 21 596ସମୁୀତା ମ ଳ ସା ମଣୃାଳକା ି ମ ଳ YNY1165802
ୀ /99999596 22 21 597ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପ ା ପି ରବୀ  ପ ା YNY1203777
ପ ୁ /99999597 63 21 598େଶକ ସାଫି ପି େସକ େସଲର ସାେହବ YNY1201623
ପ ୁ /Plot no-598 27 21 599େସୗମ୍ଯା ର ନ ସାରଂଗୀ ପି ଚୀରନ୍ଜିବ ସାରଂଗୀ YNY1347426
ୀ /7GH1353D599 32 21 600େସାନାଲି ସାଇଁ ପି ସାରଦା ପସାଦ ସାଇଁ YNY0780445
ୀ /PLOT NO-600 56 21 601ଗୀତାରାନି ସାଇଁ ସା ସାରଦା ପସାଦ ସାଇଁ YNY0780486
ୀ /00601 24 21 602ଓଜସୀନି ସାହାଣୀ ପି ରାେମଶ ଚ  ସାହାଣୀ YNY1001346
ପ ୁ /6F/1022,602 68 21 603େହମ  କମୁାର ସିଂେଦଓ ପି ବସ  କମୁାର ସିଂେଦଓ YNY0373019
ପ ୁ /2603 70 21 604ଚିତେସନ ଜଗତେଦଓ ପି ବିଜୟ େସନ ଜଗତେଦଓ YNY0650044
ପ ୁ /2604 44 21 605ତାନେସନ ଜଗତେଦଓ ପି ବିଜୟ େସନ ଜଗତେଦଓ YNY0650093
ପ ୁ /2605 90 21 606ବିଜୟେସନ ଜଗତ୍େଦଓ ପି ପିତାମର ଜଗତ୍େଦଓ YNY0650127
ୀ /2606 88 21 607େସୗଦାମିନି ଜଗତେଦଓ ସା ବିଜୟ େସନ୍ ଜଗତେଦଓ YNY0650135
ପ ୁ /2607 68 21 608ତରଣୀ ସିଂହ ଜଗତେଦଓ ପି ବିଜୟ େସନ ଜଗତେଦଓ YNY0650077
ୀ /2608 61 21 609ଗିତାଲି ଜଗତେଦଓ ସା ଚିତେସନ ଜଗତେଦଓ YNY0649905
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ୀ /2609 52 21 610ସରସତୀ ଜଗତେଦଓ ସା ତରଣୀ ସିଂହ ଜଗତେଦଓ YNY0650259
ପ ୁ /2610 46 21 611ସରୁେସନ୍ ଜଗତେଦଓ ପି ବିଜୟ େସନ ଜଗତେଦଓ YNY0650184
ୀ /2611 44 21 612ମଧସୁୀତା ଜଗତେଦଓ ସା ସରୁେସନ ଜଗତେଦଓ YNY0027946
ୀ /2612 42 21 613ଶବିମିତା ଜଗତେଦଓ ସା ତାନ୍େସନ୍ ଜଗତେଦଓ YNY0650085
ୀ /2613 40 21 614େଲାପାମଦୁା ଜଗତେଦଓ ପି ଚିତେସନ ଜଗତେଦଓ YNY0027953

ପ ୁ /2614 32 21 615ସରୁଜେସନ୍ ଜଗତେଦଓ ପି ତରଣୀେସନ୍ ଜଗତେଦଓ YNY0027961
ପ ୁ /2615 32 21 616େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ନାୟକ ପି ରଜନିକା  ନାୟକ YNY0027979
ୀ /2616 46 21 617ଗାୟତୀ ସିଂହେଦଓ ସା ବିଦଯ୍ତୁେସନ ଜଗତେଦଓ YNY0027938

ପ ୁ /3617 72 21 618େବଣଧୁର େଲ ା ପି ଭୀମେସନ େଲ ା LNT2972743
ୀ /3618 65 21 619େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ େଲ ା ସା େବଣଧୁର େଲ ା YNY0186882

ପ ୁ /3619 41 21 620ିତପଜ୍ଞ େଲ ା ପି େବଣଧୁର େଲ ା LNT2971786
ପ ୁ /3620 38 21 621େଦବାଶଷି େଲ ା ପି େବଣଧୁର େଲ ା LNT2972313
ପ ୁ /4621 79 21 622ପଭାତ କମୁାର ପାଲିତ୍ ପି ସମିୁନ୍ ପାଲିତ୍ LNT1651124
ୀ /4622 67 21 623ସ ଯ୍ା ପାଲିତ୍ ସା ପଭାତ କମୁାର ପାଲିତ୍ LNT1651041

ପ ୁ /4623 43 21 624େଦବୀବତ ପାଲିତ୍ ପି ପଭାତ କମୁାର ପାଲିତ୍ LNT1651132
ପ ୁ /6624 39 21 625ତତମସୀ କର ପି ନବ କମୁାର କର YNY0158030
ପ ୁ /7625 74 21 626ରଂଜନ ମିତ ପି ଫନି  ନାଥ ମିତ YNY0158048
ୀ /7626 64 21 627କି ା ମିତ ସା ରଂଜନ ମିତ YNY0158055
ୀ /7627 40 21 628ସତୁପା ମିତ ପି ରଂଜନ ମିତ YNY0027987
ୀ /8628 33 21 629ବୀଣାପାଣି ମିଶ ପି ଶରତ ଚ  ମିଶ YNY0341321
ୀ /10629 79 21 630ଅନସୟୁା େଦବୀ ସା ଶୀପତି ମିଶ YNY0752113
ୀ /10630 55 21 631େରଣକୁା ସାମଲ ସା ରମାକା  ସାମଲ YNY0946749

ପ ୁ /11631 58 21 632ପଦି  ଚ  ରଥ ପି ଧେନଶର ରଥ YNY0379230
ୀ /11632 53 21 633ନିୟମିତା ରଥ ସା ପଦି  ଚ  ରଥ YNY0379198
ୀ /11633 31 21 634େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ରଥ ପି ପଦି  ଚ  ରଥ YNY0379222

ପ ୁ /12634 33 21 635ଅଭିେଶକ୍ ମହା ି ପି ହିମାଂଶ ୁର ନ ମହା ି YNY0158063
ୀ /12635 33 21 636େମାନାଲିସା ମହା ି ପି ହିମାଂଶ ୁର ନ ମହା ି YNY0158071
ୀ /13636 59 21 637ସଜୁାତା ଦାସ ସା ପବିତ କମୁାର ଦାସ YNY0186890

ପ ୁ /13637 34 21 638ସ ିପ ଦାସ ପି ପବିତ କମୁାର ଦାସ YNY0186908
ପ ୁ /14638 82 21 639ଦିବଯ୍ସିଂହ ମିଶ ପି ପ ିତ ନରସିଂହ ମିଶ YNY0752121
ୀ /14639 80 21 640ରାଜଲକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ଦିବଯ୍ସିଂହ ମିଶ YNY0752147

ପ ୁ /14640 56 21 641ରାମକୃ  ମିଶ ପି ଦାଶରଥି ମିଶ YNY0633552
ୀ /14641 46 21 642ସବିତାରାଣୀ ମିଶ ସା ରାମକୃ  ମିଶ YNY0633560

ପ ୁ /15642 76 21 643େଲାକନାଥ ନ ପି ହୃଷିେକଶ ନ YNY0752139
ପ ୁ /16643 59 21 644ମେହଶ ଚ  କବି ପି େଗାବି  ଚ  କବି YNY0158089
ୀ /16644 56 21 645ଋକିଣୀ କବି ସା ମେହଶ ଚ  କବି YNY0158097
ୀ /17645 54 21 646ଚ ା ମ ଳ ସା ପଫଲୁ ମ ଳ YNY0028043

ପ ୁ /18646 39 21 647ଜିେତ  ପ ନାୟକ ପି ଚ ୁ ର୍ଭୂଜ ପ ନାୟକ YNY0028126
ପ ୁ /19647 79 21 648େଗାବି  ଚ  ପ ା ପି େଗାପିନାଥ ପ ା YNY0028134
ୀ /19648 74 21 649କାଦମିନୀ ପ ା ସା େଗାବି  ଚ  ପ ା YNY0028142

ପ ୁ /19649 50 21 650ମାନସ ରଂଜନ ପ ା ପି େଗାବି  ଚ  ପ ା YNY0028159
ୀ /19650 46 21 651ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ପ ା ସା ମାନସ ର ନ ପ ା YNY0028167
ୀ /19651 38 21 652ଗାୟତୀ ପ ା ପି େଗାବି  ଚ  ପ ା YNY0028175

ପ ୁ /20652 65 21 653ରେମଶ ଚ  ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ YNY0158139
ୀ /20653 59 21 654ଶକୁ ଳା ନାୟକ ସା ରେମଶ ଚ  ନାୟକ YNY0028183
ୀ /20654 42 21 655ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ବଲୱ  ସିଂହ YNY0028217

ପ ୁ /20655 41 21 656ସଂଜୀବ କମୁାର ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ନାୟକ YNY0028191
ୀ /20656 37 21 657ତୃ ିମୟୀ ନାୟକ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ନାୟକ YNY0028209
ୀ /20657 36 21 658ରାଜଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ନାୟକ YNY0028225
ପ ୁ /20658 32 21 659ସ ିପ ପାତ ପି ମନଜ ପାତ YNY0946764
ପ ୁ /21659 74 21 660ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି ପଦ ଚରଣ ଦାସ YNY0028233
ୀ /21660 64 21 661ରମା ଦାସ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YNY0028241
ପ ୁ /21661 47 21 662ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YNY0028258
ୀ /21662 39 21 663ନମିତା ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YNY0028266
ପ ୁ /21663 37 21 664ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YNY0028274
ୀ /22664 41 21 665ରତନ୍ମ ରୀ ଦାସ ସା ଅମେର  ଦାସ LNT4227062
ପ ୁ /22665 54 21 666ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ପରିଡା ପି ସେୁର  ନାଥ ପରିଡା YNY0028282
ୀ /22666 46 21 667ମିନତୀ ପରିଡା ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ପରିଡା YNY0028290
ୀ /22667 43 21 668ସନିୁତା ପରିଡା ସା ଅତୁଲଯ୍ କମୁାର ପରିଡା YNY0028308
ୀ /22668 36 21 669ସଚିୁତା ପରିଡା ପି ସେୁର  ନାଥ ପରିଡା YNY0028316
ପ ୁ /23669 61 21 670ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି େନତାନ  ଦାସ YNY0158147
ୀ /23670 55 21 671ସେ ାଷିନୀ ଦାସ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ LNT4201786
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ପ ୁ /23671 29 21 672ସ ୀପ ଦାସ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ YNY0341339
ପ ୁ /24672 66 21 673ରାମ ନେରଶ ଝା ପି ଅଶଫିର୍  JHA LNT4201943
ୀ /24673 61 21 674ପାେନା ଝା ସା ରାମ ନେରଶ ଝା YNY0028324
ୀ /24674 33 21 675ରାଖି ଝା ପି ରାମ ନେରଶ ଝା YNY0028332

ପ ୁ /25675 68 21 676ଶବି ଚରଣ େସଠୀ ପି ଆନ  େସଠୀ YNY0028340
ୀ /25676 62 21 677ଲକ୍ଷୀପିୟା େସଠୀ ସା ଶବି ଚରଣ େସଠୀ YNY0028357

ପ ୁ /25677 42 21 678ଶଶୁଲି କମୁାର େସଠୀ ପି ଶବି ଚରଣ େସଠୀ YNY0028365
ୀ /25678 38 21 679କୁ ୀ େସଠୀ ସା ଶଶୁଲି୍ କମୁାର େସଠୀ YNY0028373
ୀ /27679 33 21 680ସୀମା ପୀୟଦଶର୍ନୀ ପି ସମିର ର ନ େସଠୀ YNY0028407

ପ ୁ /27680 60 21 681ସମୀର ର ନ େସଠୀ ପି େଚୖତନଯ୍ େସଠୀ YNY0028381
ୀ /27681 55 21 682ସନୁ ା େସଠୀ ସା ସମୀର ର ନ େସଠୀ YNY0028399

ପ ୁ /27682 44 21 683ଜ୍ଞାନ ର ନ େସଠୀ ପି ଗେଣଶର େସଠୀ YNY0028415
ୀ /28683 54 21 684େସୗଦାମିନୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରାମଚ  ଦାଶ YNY0372961

ପ ୁ /28684 61 21 685ରାମଚ  ଦାଶ ପି ଅଜୁର୍ ନନ୍  ଚରଣ ଦାଶ YNY0372797
ପ ୁ /29685 85 21 686ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ ପି ହରିହର ମିଶ LNT1516830
ପ ୁ /30686 31 21 687ବିଜୟ କମୁାର ଗଇୁଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଗଇୁଁ YNY0186916
ପ ୁ /31687 34 21 688ପବୀର କମୁାର ବଳ ପି ପଦ  କମୁାର ବଳ YNY0158154
ପ ୁ /32688 83 21 689ରାଜକୃ  ମହା ି ପି କରୁଣା କର ମହା ି OR/06/044/006229
ପ ୁ /33689 47 21 690ବିର  ିମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YNY0633792
ୀ /33690 43 21 691ସଜୁାତା ପରିଜା ସା ବିର  ିମହା ି YNY0633784
ୀ /34691 45 21 692ସିବାନି ଭୂଇଁୟା ସା ଶ ର ଭୂଇଁୟା YNY0946780
ୀ /34692 43 21 693ସଜୁାତା ମହା ି ସା ରମାକା  ସାମ ରାୟ LNT3113107

ପ ୁ /34693 85 21 694ଜତି  ସାମ ରାୟ ପି ବାଇଧର ସାମ ରାୟ LNT3113347
ପ ୁ /34694 46 21 695ରମାକା  ସାମ ରାୟ ପି ଜତି  ସାମ ରାୟ LNT3113354
ୀ /35695 71 21 696ଲାଲା େଗୗରୀବାଳା ଚା ସା ପଦୀପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0633966
ୀ /35696 42 21 697ସତିୃ େଚୗଧରୁୀ ପି ପଦିପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0373001

ପ ୁ /35697 35 21 698େଦବାଶଷି େଚୗଧରୁୀ ପି ପଦିପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0372847
ପ ୁ /36698 69 21 699ଅନ  ଚରଣ ବାରିକ ପି େଗାବି  ଚ  ବାରିକ YNY0028423
ୀ /36699 62 21 700ବନଲତା ବାରିକ ସା ଅନ  ଚରଣ ବାରିକ YNY0028431

ପ ୁ /36700 43 21 701ଅଜିତ କମୁାର ବାରିକ ପି ଅନ  ଚରଣ ବାରିକ YNY0028449
ପ ୁ /36701 41 21 702ଆଶଷି କମୁାର ବାରିକ ପି ଅନ  ଚରଣ ବାରିକ YNY0028456
ପ ୁ /36702 37 21 703େଦବାଶଷି ବାରିକ ପି ଅନ  ଚରଣ ବାରିକ YNY0028464
ୀ /36703 49 21 704ଶମିର୍ ା ରାଉତ ସା ହିମାଦୀ ବିହାରୀ ରାଉତ YNY0864884
ୀ /36704 25 21 705ରାଧାରାଣୀ ସାମଲ ସା ରତିକା  ସାମଲ YNY0946772
ୀ /37705 47 21 706ରିହାନା େବଗମ୍ ସା ଜଫିରୁଲ୍ ହକ୍ ଆନସରୀ YNY0158162
ୀ /37706 39 21 707ରଶେିରଖା ସାମ ରାୟ ପି ଚି ର ନ ସାମ ରାୟ YNY0028472
ୀ /37707 35 21 708ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ସାମ ରାୟ ପି ଚି  ର ନ ସାମ ରାୟ YNY0633602
ୀ /37708 34 21 709ସଚିୁସିତା ସାମ ରାୟ ପି ଚି  ର ନ ସାମ ରାୟ YNY0633578

ପ ୁ /37709 31 21 710ଆଶଷି କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଚି ର ନ ସାମ ରାୟ YNY0028480
ପ ୁ /38710 55 21 711ଜଫିରୁଲ୍ ହକ୍ ଆନସାରୀ ପି ଅବଦୁଲ୍ ଅଜିଜ୍ ଆନସାରୀ YNY0158170
ୀ /39711 57 21 712ଗିତା ଳି ମ ରାଜ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମ ରାଜ LNT4201026
ପ ୁ /39712 64 21 713ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାନାମର ସାଇଁ LNT4198107
ପ ୁ /39713 34 21 714ପାଥର୍ସାରଥୀ ସାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ LNT4201000
ୀ /39714 33 21 715ପାଥର୍ନା ସାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ LNT4201018

ପ ୁ /42715 57 21 716ପଦି  କମୁାର େଜନା ପି କୃ ଚ  େଜନା YNY0633446
ୀ /42716 47 21 717ସଂଘମିତା େଜନା ସା ପଦି  କମୁାର େଜନା YNY0633453

ପ ୁ /42717 44 21 718ପତାପ କମୁାର େଜନା ପି କୃ ଚ  େଜନା YNY0633412
ପ ୁ /43718 63 21 719େଗାବି  ଚ  ପଧାନ ପି ବାମେଦବ ପଧାନ YNY0028498
ପ ୁ /44719 40 21 720େକୖବଲଯ୍ ସ ୁ ର ଦଳାଇ ପି ବିଶମର ଦଳାଇ YNY0028506
ପ ୁ /44720 56 21 721ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ LNT1649532
ପ ୁ /45721 51 21 722ଅମର କମୁାର ରାୟ ପି େଦବଦାସ ରାୟ YNY0755793
ପ ୁ /45722 46 21 723ବିଶଜିତ ରାୟ ପି େଦବଦାସ ରାୟ YNY0755801
ପ ୁ /45723 41 21 724ଶା  େଗାପାଳ ରାୟ ପି େଦବଦାସ ରାୟ YNY0379206
ୀ /45724 39 21 725ଶଭୁା ରାୟ ସା ବିଶଜିତ୍ ରାୟ YNY0379248
ୀ /45725 37 21 726ଅପରାଜିତା ରାୟ ସା ଅମର କମୁାର ରାୟ YNY0755785
ପ ୁ /47726 37 21 727ବିପବ କାନୁନ୍େଗା ପି ବିଜୟ କମୁାର କାନୁନ୍େଗା YNY0028514
ପ ୁ /47727 34 21 728ବିଭବ କାନୁନ୍େଗା ପି ବିଜୟ କମୁାର କାନୁନ୍େଗା LNT4182077
ପ ୁ /48728 72 21 729ରାମଚ  େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା YNY0158196
ୀ /48729 69 21 730ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା YNY0158204
ପ ୁ /48730 44 21 731ପକାଶ ର ନ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YNY0372631
ପ ୁ /48731 44 21 732ବିମଳା ର ନ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YNY0158212
ୀ /48732 40 21 733ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ପକାଶ ର ନ େବେହରା YNY0372649
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ପ ୁ /48733 32 21 734ମାନସ ରଂଜନ ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ YNY0158238
ୀ /F/690734 49 21 735ପଭାତୀ େଦଇ ସା ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ YNY0158220
ୀ /48735 58 21 736ସଂଧଯ୍ା ପ ିତ ସା ସଦୁଶର୍ନ ପ ିତ LNT1849751

ପ ୁ /48736 34 21 737ସମୀର ପ ିତ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପ ିତ LNT4205191
ପ ୁ /49737 61 21 738ରବିନାରାୟଣ ପାତ ପି ବିଶନାଥ ପାତ YNY0186924
ୀ /49738 50 21 739େଜଯ୍ା ାରାଣୀ ପାତ ସା ରବିନାରାୟଣ ପାତ YNY0186932

ପ ୁ /49739 23 21 740ସତଯ୍ଜିତ୍ ପାତ ପି ରବିନାରାୟଣ ପାତ YNY1031897
ପ ୁ /49740 84 21 741ଏମ୍ ଆର୍ ଭି ରାଓ ପି ଏମ୍ ଭି ରାମମ ୂ ର୍ୀ ପଟନାୟକ OR/06/044/040698
ୀ /50741 45 21 742ଅନୁଜା ଦାଶ ସା ଏମ୍ ଏସ୍ ରମଣ୍ YNY0633503
ୀ /50742 77 21 743ଅନସୟୂା େଦବୀ ସା ଏମ୍ ଆର୍ ଭି ରାଓ YNY0028530

ପ ୁ /50743 51 21 744ମରୁହରି ଶୀ ରମଣ ପି ଏମ୍ ଆର୍ ଭି ରାଓ YNY0633495
ୀ /51744 50 21 745ପଭାଶନିୀ ଦାସ ସା େଦାଳ େଗାବି  ମହା ି YNY0633537
ୀ /51745 93 21 746ବିଦଯ୍ତୁ ଲତା ମହା ି ସା େଗାଲକ ଚ  ମହା ି YNY0633511

ପ ୁ /51746 58 21 747େଦାଳ େଗାବି  ମହା ି ପି େଗାଲକ ଚ  ମହା ି YNY0633529
ପ ୁ /Plot No-C747 50 21 748ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି େଲଟ ମାୟାଧର ଦାସ YNY1123371
ପ ୁ /52748 61 21 749ସବିୁର କମୁାର ଦ ପି ପ ୂ ର୍ଚ୍ଦ ଦ YNY0372607
ୀ /52749 56 21 750ତାପସୀ ଦ ସା ସବିୁର କମୁାର ଦ LNT1839752
ୀ /52750 32 21 751ଅନି ିତା ଦ ପି ସବିୁର କମୁାର ଦ YNY0372615

ପ ୁ /53751 76 21 752େଶଖ୍ ଅନିରୁ ିନ୍ ପି େଶଖ୍ ଦବିରୁ ିନ୍ YNY0907949
ୀ /53752 66 21 753ଖାେଲଦା ବିବି ସା େଶଖ୍ ଅନିରୁ ିନ୍ YNY0907980

ପ ୁ /54753 76 21 754େକ୍ଷତବାସୀ େଜନା ପି ଧେନଶର େଜନା YNY0372680
ୀ /54754 68 21 755କନକଲତା େଜନା ସା େକ୍ଷତବାସୀ େଜନା YNY0372698

ପ ୁ /54755 51 21 756ମେନା ର ନ େଜନା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େଜନା YNY0372706
ପ ୁ /54756 48 21 757ସେରାଜ ର ନ େଜନା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େଜନା YNY0372599
ୀ /54757 36 21 758ସେ ାଷୀ େଜନା ସା ସେରାଜ ର ନ େଜନା YNY0372623
ୀ /54758 39 21 759େରାଜାଲିନ୍ ମାଟି ସା ମେନା ର ନ େଜନା YNY0372714
ୀ /55759 94 21 760ହାରାମଣୀ ବାରିକ ସା ସନୁା ବାରିକ YNY0028548
ୀ /55760 64 21 761ରଜନୀ ବାରିକ ପି ମନୁା ବାରିକ YNY0028571

ପ ୁ /55761 59 21 762ରାଜ କିେଶାର ବାରିକ ପି ମନୁା ବାରିକ YNY0028555
ୀ /55762 49 21 763ଜୟଶୀ ବାରିକ ସା ରାଜ କିେଶାର ବାରିକ YNY0028563
ୀ /56763 46 21 764ବିେନାଦିନୀ ରାଉତ ସା ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ YNY0028589
ୀ /56764 36 21 765ବିଣାପାଣି ରାଉତ ସା ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ YNY0028597

ପ ୁ /57765 76 21 766ବିେନାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ଲେମାଦର ଦାସ LNT4205084
ୀ /57766 70 21 767ମେନାରମା ଦାସ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ଦାସ LNT4205092

ପ ୁ /57767 48 21 768ଦି ିଶ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଦାସ YNY0633420
ୀ /57768 47 21 769ଶଭୁଶୀ ଦାସ ସା ଦି ିସ୍ କମୁାର ଦାସ YNY0633693

ପ ୁ /58769 67 21 770ହୃଷିେକଶ ପ ା ପି େତୗେଲାକଯ୍ ନାଥ ପ ା YNY0633669
ୀ /58770 36 21 771େମାନାଲିସା ପ ା ମା େମାନାଲିସା ପ ା YNY0633651

ପ ୁ /59771 76 21 772ହରିହର େବେହରା ପି ବିମାଧର େବେହରା YNY0186940
ୀ /59772 66 21 773ରମା େବେହରା ପି ବିମାଧର େବେହରା LNT4230884

ପ ୁ /59773 48 21 774ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା YNY0186957
ୀ /59774 45 21 775ସସିତା େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା YNY0489757

ପ ୁ /60775 68 21 776ସାଧ ୁଚରଣ ରାଉତ ପି ପ  ୁରାଉତ YNY0028605
ୀ /60776 62 21 777ଇ ାଲତା ରାଉତ ସା ସାଧ ୁଚରଣ ରାଉତ YNY0028613

ପ ୁ /60777 38 21 778ସେବର୍ ଶର ରାଉତ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ରାଉତ YNY0028647
ପ ୁ /60778 32 21 779ପୀୟବତ ରାଉତ ପି ବିଜୟ ରାଉତ YNY0028654
ପ ୁ /61779 60 21 780ନିତଯ୍ାନ  ରାଉତରାୟ ପି ବାସେୁଦବ ରାଉତରାୟ LNT1649805
ୀ /61780 53 21 781ଉଷାରାଣୀ ରାଉତରାୟ ସା ନିତଯ୍ାନ  ରାଉତରାୟ LNT1649813

ପ ୁ /62781 55 21 782େଗାକଳୁା ନ  ପ ା ପି ଉ ବ ପ ା YNY0186965
ୀ /62782 48 21 783ସସିତା ପାଣିଗାହୀ ସା େଗାକଳୁା ନ  ପାଣିଗାହୀ YNY0186973
ପ ୁ /63783 71 21 784ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ଧୁବାନ  ଦାସ YNY0633909
ପ ୁ /63784 36 21 785ପମିତ ଦାସ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ YNY0633883
ୀ /63785 69 21 786େପମାଥର୍ୀନି ମହା ି ସା ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ YNY0633891
ପ ୁ /64786 51 21 787ସମୀର କମୁାର ପରିଡା ପି ରତନ୍ ାକର ପରିଡା YNY0028662
ପ ୁ /65787 81 21 788ଅମର ନାଥ ବାନାଜର୍ ୀ ପି ବି ୁପଦ ବାନାଜର୍ ୀ OR/06/044/288624
ୀ /65788 46 21 789ଶ ା ବାନାଜର୍ ୀ ସା ରତନ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ YNY0650036
ୀ /66789 59 21 790ସିପା ଦାସ ସା ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ LNT4222873
ପ ୁ /66790 32 21 791ରିେତଶ ଦାସ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ YNY0028670
ୀ /67791 33 21 792ନଜମା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଅବଦୁଲ୍ ରଜାକ୍ YNY0158279
ପ ୁ /67792 64 21 793ମହ ଦ ଅବଦୁଲ୍ ରେହମାନ୍ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ହାବି YNY0158246
ପ ୁ /67793 36 21 794ମହ ଦ ଅବଦୁଲ୍ ରଜାକ୍ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ୍ ରେହମାନ୍ YNY0158261
ୀ /68794 55 21 795ସ ର୍ପଭା େଜନା ସା ପ ାନନ େଜନା LNT1649052
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ପ ୁ /68795 33 21 796େସୗମଯ୍ ରଂଜନ େଜନା ପି ପ ାନନ େଜନା LNT2972727
ପ ୁ /69796 73 21 797କମଳାକା  ଦାଶ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଦାଶ YNY0028688
ପ ୁ /69797 40 21 798ଉପମନଯ୍ ୁଦାଶ ପି କମଳାକା  ଦାଶ YNY0158287
ପ ୁ /69798 34 21 799କୃ କା  ଦାଶ ପି କମଳାକା  ଦାଶ LNT2971034
ୀ /69799 65 21 800ଶା ିଲତା ମହାପାତ ସା କମଳାକା  ଦାଶ LNT2971042
ୀ /70800 65 21 801ଲତିକା ସ ୁ ରୀ େଦଇ ସା ଚକଧର ସାଇଁ YNY1007871

ପ ୁ /70801 70 21 802ଚକଧର ସାଇଁ ପି େଲାକନାଥ ସାଇଁ YNY0650051
ପ ୁ /71802 41 21 803ନ  ଗିରି େବଣ ୁେଗାପାଳ ପି ନ  ଗିରି ରାମକୃ  ରାଓ YNY0028746
ୀ /71803 40 21 804ନ  ଗିରି କ ନା ପି ନ  ଗିରି ରାମକୃ  ରାଓ YNY0028753

ପ ୁ /71804 75 21 805ନ  ଗିରି ରାମକୃ  ରାଓ ପି ନ  ଗିରି ରାମା ରାଓ YNY0028704
ପ ୁ /71805 45 21 806ନ ଗିରି ରାମା ରାଓ ପି ନ  ଗିରି ରାମକୃ  ରାଓ YNY0028720
ପ ୁ /71806 43 21 807ନ  ଗିରି ଶଯ୍ାମକୃ ପି ନ  ଗିରି ରାମକୃ  ରାଓ YNY0028738
ୀ /71807 69 21 808ନ  ଗିରି ଶଯ୍ାମଳା ସା ନ  ଗିରି ରାମକୃ  ରାଓ YNY0028712

ପ ୁ /72808 53 21 809ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ରଥ ପି ହେରକୃ  ରଥ YNY0489781
ୀ /72809 44 21 810ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ରଥ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ରଥ YNY0650069

ପ ୁ /73810 30 21 811ସତିୃ ର ନ ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ YNY0372813
ପ ୁ /73811 61 21 812ବଂଶୀଧର ସାହୁ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ YNY0372755
ୀ /73812 53 21 813କ ନା ସାହୁ ସା ବଂଶୀଧର ସାହୁ YNY0372946

ପ ୁ /73813 32 21 814େସୗମଯ୍ ର ନ ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ YNY0372748
ୀ /74814 44 21 815ମଧମିୁତା ଦାସ ସା ପକାଶ ଚ  ମହା ି YNY1192038

ପ ୁ /74815 86 21 816ଅଭିନନ୍  ଚ  ମହା ି ପି ଭାଗବତ ପସାଦ ମହା ି YNY0158295
ୀ /74816 80 21 817ଶଶୀେରଖା ମହା ି ସା ଅଭିନନ୍  ଚ  ମହା ି YNY0649996

ପ ୁ /74817 55 21 818ପକାଶ ଚ  ମହା ି ପି ଅଭିନନ୍  ଚ  ମହା ି YNY1242569
ୀ /74818 52 21 819ସକୁା ୀ ବାଳା ମହା ି ପି ଅଭିନନ୍  ଚ  ମହା ି YNY0650218

ପ ୁ /74819 45 21 820ପଶନନ୍  କମୁାର ମହା ି ପି ଅଭିନନ୍  ଚ  ମହା ି YNY0158303
ପ ୁ /75820 50 21 821ଶଯ୍ାମଲ ଭୂୟଁା ପି ବାେଣଶର ଭୂୟଁା OR/06/044/226866
ୀ /75821 44 21 822ଦୁଲାଲି ଭୂୟଁା ସା ଶଯ୍ାମଲ ଭୂୟଁା LNT1598127

ପ ୁ /76822 68 21 823ବିଚିତା ନ  ପଧାନ ପି ଗଣୁମଣୀ ପଧାନ YNY0650101
ୀ /76823 60 21 824ପ ୁ ା ଳୀ ପଧାନ ସା ବିଚିତା ନ  ପଧାନ YNY0028787

ପ ୁ /76824 39 21 825ବିେବକା ନ  ପଧାନ ପି ବିଚିତା ନ  ପଧାନ YNY0028795
ୀ /76825 34 21 826ଦି ିେରଖା ପଧାନ ପି ବିଚିତା ନ  ପଧାନ YNY0028803

ପ ୁ /77826 66 21 827େଗାପାଳ ଚ  ମହା ି ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହା ି YNY0158311
ୀ /77827 54 21 828ମାନସୀ ମହା ି ସା େଗାପାଳ ଚ  ମହା ି YNY0158329

ପ ୁ /77828 37 21 829ଶବିାଶଷି ମହା ି ପି େଗାପାଳ ଚ  ମହା ି YNY0489815
ୀ /77829 32 21 830ଶବିାଶତିା ମହା ି ପି େଗାପଳ ଚ  ମହା ି YNY0158337
ୀ /78830 52 21 831ଶକୁ ଳା ମିଶ ସା କୁ  ବିହାରୀ ପ ା YNY0028829
ୀ /78831 89 21 832ଟଭାେଦଇ ପ ା ସା ବଳରାମ ପ ା YNY0028837

ପ ୁ /78832 69 21 833ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ା ପି ବଳରାମ ପ ା YNY0028860
ୀ /78833 64 21 834ପାବର୍ ତୀ ପ ା ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ା YNY0028878

ପ ୁ /78834 58 21 835କୁ  ବିହାରୀ ପ ା ପି ବଳରାମ ପ ା YNY0028811
ପ ୁ /78835 39 21 836ଭାଗିରଥି ପ ା ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ା YNY0028845
ପ ୁ /78836 34 21 837ସରୁଥ ଚ  ପ ା ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ା YNY0028852
ପ ୁ /80837 52 21 838କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ମିଶ ପି ମରୂଲୀଧର ମିଶ YNY0028886
ୀ /80838 45 21 839ରଶିେରଖା ମିଶ ସା କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ମିଶ YNY0028894

ପ ୁ /83839 65 21 840େଗସ୍ ମତୃଯ୍ ୁ ୟ େଜନା ପି ଦୟାନିଧି େଜନା YNY0028928
ପ ୁ /83840 33 21 841ଅଭିଜିତ୍ େଜନା ପି େଗସ୍ ମତୃଯ୍ ୁ ୟ େଜନା YNY0028951
ପ ୁ /84841 59 21 842ରମାକା  ସାହୁ ପି ଶତୁଘନ ସାହୁ LNT4188108
ପ ୁ /86842 53 21 843ପଭୁ ଶ ର ମହା ି ପି ପହଲାଦ ମହା ି YNY0186981
ୀ /86843 48 21 844େଗୗରିବାଳା ମହା ି ସା ପଭୁ ଶ ର ମହା ି YNY0186999
ପ ୁ /87844 53 21 845ଉେପ  ରାଉତ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ରାଉତ YNY0158345
ୀ /87845 48 21 846ମିନାକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ଉେପ  ରାଉତ YNY0158352
ପ ୁ /88846 55 21 847ଦିନକୃ  ନାୟକ ପି ମେହଶର ନାୟକ LNT1588003
ୀ /88847 49 21 848ପ ୁ ା ଳୀ ନାୟକ ସା ଦିନକୃ  ନାୟକ LNT1587997
ପ ୁ /89848 53 21 849ବୃ ାବନ ବାଗ ପି ଜନା ର୍ ନ ବାଗ YNY0158360
ୀ /90849 44 21 850େବୖେଦହୀ ବାଗ ସା ବୃ ାବନ ବାଗ YNY0158378
ପ ୁ /91850 40 21 851ରବି କମୁାର ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଗୁ ା YNY0158386
ୀ /91851 32 21 852କିତୀ କମୁାରୀ ସା ରବି କମୁାର YNY0158394
ପ ୁ /92852 64 21 853ବିେନାଦ ବିହାରୀ େଜନା ପି କିେଶାର ଚ  େଜନା OR/06/043/132667
ୀ /92853 56 21 854ସଂଜୁକ୍ତା େଜନା ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ େଜନା YNY0158410
ପ ୁ /93854 53 21 855ନେର  କମୁାର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ YNY0158428
ୀ /93855 51 21 856ଅନୁପମା ନାୟକ ସା ନେର  କମୁାର ନାୟକ YNY0158436
ପ ୁ /94856 72 21 857େଗାପିନାଥ ପରି ା ପି ବନମାଳି ପରି ା OR/06/043/116316
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ପ ୁ /94857 47 21 858ସବୁାଷ ଚ  ପରି ା ପି େଗାପିନାଥ ପରି ା YNY0158451
ୀ /94858 42 21 859ସରସତୀ ପରି ା ସା ସବୁାଷ ଚ  ପରି ା YNY0158469
ୀ /94859 39 21 860େରବତୀ ପରି ା ପି େଗାପିନାଥ ପରି ା JTV2450955

ପ ୁ /94860 36 21 861ସେୁର  ପରି ା ପି େଗାପିନାଥ ପରି ା YNY0158477
ପ ୁ /p-154861 61 21 862ରବି  କମୁାର ରାୟ ପି ଧେୂଳଶର ରାୟ YNY0864975
ୀ /p-154862 58 21 863ନିରୁପମା ରାୟ ସା ରବି  କମୁାର ରାୟ YNY0864991
ୀ /p-154863 28 21 864ସଭୁ ଆକାକ୍ଷା ରାୟ ପି ରବି  କମୁାର ରାୟ YNY0864983

ପ ୁ /p-154864 26 21 865ସାଥର୍କ ଅଭିନ ନ ରାୟ ପି ରବି  କମୁାର ରାୟ YNY0864850
ପ ୁ /E/325865 67 21 866କୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ YNY0946509
ପ ୁ /469866 66 21 867େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତ ପି ପିତାମର ରାଉତ YNY0865030
ପ ୁ /469867 36 21 868କିେଶାର କମୁାର ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତ YNY0864876
ପ ୁ /469868 32 21 869ସମୀର କମୁାର ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତ YNY0865048
ପ ୁ /481869 44 21 870ଇଶର ଚ  ରାଉତ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ରାଉତ YNY0028621
ୀ /481870 39 21 871ରଶିତା ସାଇଁ ସା ଇଶର ଚ  ରାଉତ YNY0028639

ପ ୁ /999871 43 21 872ହରିହର ଦାଶ ପି େବୖ ବ ଦାଶ YNY0864843
ୀ /999872 35 21 873ରୀନାରାଣୀ ଦାଶ ସା ହରିହର ଦାଶ YNY0865055
ୀ /F/1078873 35 21 874ଅପିର୍ତା ମହାପାତ ପି ପ ୁ ରାଜ ମହାପାତ YNY0928374
ୀ /3C/247874 59 21 875ଗିତା ଳି କର ସା ନବ କମୁାର କର YNY0802892
ୀ /3/C-293875 31 21 876ଅସୀମା ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ YNY0946475
ୀ /3E/325876 32 21 877ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି କୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ YNY0946608

ପ ୁ /3E|350877 47 21 878ଚ ନ ପ ା ପି େଗାପୀନାଥ ପ ା YNY0931964
ୀ /3E/415878 32 21 879ନିହାରିକା ମହା ି ସା ବିପବ କାନୁନେଗା YNY0946582
ୀ /3E/422879 25 21 880िसम्रन ्साहु ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ସାହୁ YNY0946590

ପ ୁ /3e/435880 66 21 881ଦୀନବ ୁ େସଠୀ ପି ଧୁବ େସଠୀ YNY0864959
ୀ /3e/435881 58 21 882ପଶା ି େସଠୀ ସା ଦୀନବ ୁ େସଠୀ YNY0864942
ୀ /3e/435882 36 21 883ନିେବଦିତା େସଠୀ ପି ଦୀନବ ୁ େସଠୀ YNY0864926
ୀ /3e/435883 31 21 884ବ ିତା େସଠୀ ପି ଦୀନବ ୁ େସଠୀ YNY0864967
ୀ /3e/435884 27 21 885ସସିତା େସଠୀ ପି ଦିନବ ୁ େସଠୀ YNY0864892
ୀ /3e/435885 25 21 886ଆଶାଲତା େସଠୀ ପି ଦୀନବ ୁ େସଠୀ YNY0864900

ପ ୁ /3e/435886 25 21 887େଦବାଶଷି େସଠୀ ପି ଦୀନବ ୁ େସଠୀ YNY0864918
ପ ୁ /3E/454887 53 21 888ଭରତ କମୁାର ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ YNY0946483
ୀ /3E/454888 26 21 889ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି ଭରତ କମୁାର ସାହୁ YNY0946491

ପ ୁ /3E/459889 25 21 890ଚ ନ ଚ ିର୍ତ ପି େଦାଳେଗାବି  ମହା ି YNY0928465
ୀ /3e/478890 40 21 891ବି ୁ ପିୟା ରାଉତରାୟ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ରାଉତରାୟ YNY0780536
ୀ /PLOT NO-891 36 21 892େମାନାଲିଶା ସିଂହ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି YNY1124775
ୀ /PLOT NO-892 36 21 893େମାନାଲିଶା ସିଂହ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି YNY1124650
ୀ /3E/500893 37 21 894ସଂଘମିତା ପାଣିଗାହୀ ସା ଉପମନଯ୍ ୁଦାଶ YNY0946384

ପ ୁ /Plot no-5894 39 21 895େଦବାସିସ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1207646
ୀ /c-19/565895 22 21 896ଶ୍େଵତାଲି ସମୁନ ପଟନାୟକ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପଟନାୟକ YNY1215136
ୀ /plot numb896 34 21 897ମୀନା ଶମର୍ା ସା ବିେନାଦ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1220854
ୀ /PLOT NO 6897 68 21 1166ଅନୁପମା େଦବୀ ପି ଶୀନିବାଶ ଦାଶ YNY1351378
ୀ /16898 22 21 1167ବ ିତା େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା YNY1351493
ୀ /1150/6GH/899 50 21 1168େଦଵୀ ଐସ୍ଵଯର୍ା ଦାସ ସା ସାରଦା ପସାଦ ପଟନାୟକ YNY1351600
ୀ /PLOT NO 9900 33 21 1169ନିେବଦିତା ମଲିକ ସା େଦବାସିସ ମଲିକ YNY1352798

ପ ୁ /PLOT NO.901 24 21 1170ପଟିକ ଶାହ ପି ସଂଜୀବ କମୁାର ଶାହ YNY1352905
ପ ୁ /plot no.902 43 21 1171ଅନିଲ କମୁାର ଅଗଵାଲ ପି ଘନ୍ଶ୍ଯାମ ଅଗଵାଲ YNY1352921
ୀ /plot no.903 23 21 1172ଶମର୍ୀ ା ଦାସ ସା ଅମିତ କମୁାର ଦାସ YNY1353689

ପ ୁ /plot no F904 21 21 1173ସଂଦୀପ କମୁାର କଂୁଡା  ପି ସେୁରଶ େକ କମୁାର YNY1354901
ପ ୁ /A1-4905 37 21 1174ଅରୁଣ ସିଂହ ପି ଉଦୟ ପତାପ ସିଂହ YNY1354992
ପ ୁ /PLOT NO-7906 69 21 1175ବହ ନାରାୟଣ କର ପି ଭୁବେନଶର କର YNY1355361
ପ ୁ /PLOT NO-5907 33 21 1176ଏ େଭ େଟଶ ରାଓ ପି ଏ ନାରାୟଣ ରାଓ YNY1355916
ପ ୁ /PLOT NO 8908 64 21 1177ଆେଲାକ କମୁାର ମହା ି ପି େସାମନାଥ ମହା ି LNT1487727
ପ ୁ /Plot numb909 21 21 1178େବଲାଲ ରଶୀଦ ହସନ ପି ରଶୀଦ ଶକୀଲ ହସନ YNY1357920
ପ ୁ /Plot numb910 22 21 1179ନାବୀଲ ରଶୀଦ ହସନ ପି ରଶୀଦ ଶକୀଲ ହସନ YNY1357938
ୀ /383911 32 21 1180ସଦୁକ୍ଷିଣା ବାରିକ ସା ଅଜିତ କମୁାର ବାରିକ YNY1362482
ପ ୁ /Plot No.912 33 21 1181େଗୗର ସ ୁ ର େବାଷ ପି ବିେରନ କମୁାର େବାଷ YNY1368653
ୀ /56913 58 21 1182କମୁଦିୁନୀ ପାତ ସା ପଦ ଚରଣ ପାତ  YNY1368737
ପ ୁ /1592914 19 21 1183ଅମରୀଶ  ଚାଟାଜିର୍ ଚାଟାଜିର୍ ପି ଅମିତାଵ ଚାଟାଜିର୍ YNY1368760
ପ ୁ /PLOT NO-F915 32 21 1184ରାେକଶ ର ନ ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ YNY1368836
ୀ /PLOT NO-F916 26 21 1185ସନ୍ି ା ସ ମୀତା ସାହୁ ସା ରାେକଶ ର ନ ସାହୁ YNY1368844
ୀ /40917 62 21 1186ଆଶାରାଣୀ ପାତ ସା କୃ  ଚ  ମିଶ YNY1372689
ୀ /6F/1052918 23 21 1187ପଲଵୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାଇଁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ YNY1372705

15 89/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 4ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /PLOT NO.919 18 21 1188ଅଂକିତ ଅଗଵାଲ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1373307
ୀ /G - 159920 18 21 1189ଲଗନ୍ା ଦାସ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ YNY1375542

ପ ୁ /4c/1463921 18 21 1190େସୗମ୍ଯାଜୀତ େଜନା େଜନା ପି ବିଶ୍ଵଜୀତ େଜନା  YNY1375641
ପ ୁ /22922 89 21 1191ରାମକୃ  ଦାସ ପି ରାଧାଚରଣ ଦାସ YNY1377407
ପ ୁ /22923 57 21 1192ପଦୀପ କମୁାର ମିଶ ପି ପରମାନ  YNY1377423
ୀ /PLOT NO E924 52 21 1193କବିତା ସାହୂ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୂ YNY1377431
ୀ /PLOT NO.925 65 21 1194ମୀରା େଦଵୀ ଅଗଵାଲ ସା ଘନ୍ଶ୍ଯାମ ଅଗଵାଲ YNY1379627

ପ ୁ /PLOT NO.926 71 21 1195ଘନଶଯ୍ାମ୍ ଅଗଵାଲ ପି ନଥରୁାମ େଚୗଧରୁୀ YNY1379635
ୀ /PLOT NO-5927 57 21 1196ଅମିତା ସାହୂ ସା ନିର ନ ସାହୁ FMD7354707

ପ ୁ /HIG-B-21928 22 21 1197ମଳୟ ର ନ ପରିଡ଼ା ପି ନିର ନ ପରିଡ଼ା YNY1380393
ପ ୁ /Plot no-5929 23 21 1198ପଦ୍ଯମୁନ୍ ପଧାନ ପି େକୖଲାଶ ଚଂଦ ପଧାନ YNY1382993
ୀ /Plot no-5930 26 21 1199ଶଭୁଶୀ ପ ା  ସା େସୗରଭ ମହାପାତ  YNY1385988
ୀ /6F/999931 27 21 1200କୀତିର୍ ଭରଦାଜ ପି ହରୀଓମ ଭରଦାଜ YNY1386275
ୀ /10932 21 21 1201ପାବର୍ ତୀ ବିଂଧାଣୀ ସା ବିେନାଦ ବିଂଧାଣୀ YNY1386309
ୀ /6 F/999933 50 21 1202ଉଷା ଭରଦାଜ ସା ହରୀଓମ ଭରଦାଜ YNY1386663

ପ ୁ /D/87934 38 21 1203ସମିୁତ ର ନ ସାହୁ - ସାଗରିକା େବେହରା YNY1387950
ପ ୁ /plot no-D935 20 21 1204ଔେରାଜୀତ େମାହ ି ପି ଅଜିତ କମୁାର େମାହ ି  YNY1389758
ୀ /7/C- 1348936 25 21 1205ମିତାଲି ମହା ି ପି ନିେରାଦ କମୁାର ମହା ି YNY1389857
ୀ /1C/84937 75 21 1206ଭାନୁ ମିଶା ସା ତାେକର୍ ଶ୍ଵର ମିଶା YNY1390665

ପ ୁ /6F/999938 29 21 1207ଶଵିମ ଭରଦାଜ ପି ହରୀଓମ ଭରଦାଜ YNY1391101
ପ ୁ /.939 46 22 1େସଖ ଇେ ଖାବ ଆଲମ ପି େସଖ ୱାହିଦ ଅଲୀ YNY0802983
ୀ /.940 67 22 2ଅଚର୍ନା େବେହରା ସା ବିେନାଦ େବେହରା YNY0782268
ୀ /.941 43 22 3ଶଭୁଶୀ ଦାସ ସା ଚି  ର ନ ପଧାନ YNY0847558

ପ ୁ /.942 59 22 4ମେନାର ନ ଦାଶ ପି ସଦୁରଶନ ଦାଶ YNY0832444
ପ ୁ /.943 51 22 5ପଭାକର ଦାସ୍ ମା ଗଧାଧର ଦାସ୍ YNY0816405
ୀ /.944 52 22 6କନକ ପଭା ମଲିକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ YNY0816371
ୀ /.945 67 22 7ସପୁଭା ମହା ି ସା ପକାଶ କମୁାର ନାୟକ YNY0816330

ପ ୁ /.946 65 22 8ନିର ନ ସାହୁ ପି ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ YNY0847459
ପ ୁ /.947 54 22 9ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ ପି ବା ାନିଧି ସାହୁ YNY0832394
ୀ /.948 41 22 10କମଳାକତୀ େସାେରନ ସା ଡମାନ େସାେରନ YNY0847541

ପ ୁ /0949 43 22 11ଅମିତ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଅଗୱାଲ YNY0862557
ପ ୁ /0950 25 22 12ପରାଗ ମହା ି ପି ସତଯ୍ ନରାୟଣ ମହା ି YNY0862565
ପ ୁ /0951 26 22 13ଆୟୁଷ େମାହନ େସନାପତୀ ପି ଲାଲ େମାହନ େସନାପତୀ YNY0862573
ୀ /00952 24 22 14ମନିଷା ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ YNY1001460
ୀ /00953 82 22 15ସରୁମା େଦବୀ ସା ସେୁର  ପତି ଦାସ YNY1001478

ପ ୁ /00954 31 22 16ର ନ େଦହୁରୀ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର େଦହୁରୀ YNY1001411
ପ ୁ /00955 27 22 17ବିସୟ କମୁାର କାଳିପସାଦ ପି ବିଜୟ ଚ  ସାହୁ YNY1001452
ୀ /00956 53 22 18ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମହା ି ପି କାଳ ି ପସାଦ ମହା ି YNY1001403

ପ ୁ /00957 33 22 19େଦବଦ  ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି YNY1001395
ୀ /00958 62 22 20ଲିପିକା ସାହୁ ସା ପଦନାଭ ସାହୁ YNY1001445
ୀ /00959 29 22 21ସ ୃ ି ସାହୁ ପି ପଦନାଭ ସାହୁ YNY1001437
ପ ୁ /00960 27 22 22ସାରକ ସାହୁ ପି ପଦନାଭ ସାହୁ YNY1001429
ପ ୁ /new961 65 22 23େମାହନଚରଣ ମଲିକ ପି ନିଧି ମଲିକ YNY1048628
ପ ୁ /new962 32 22 24େସୗମଯ୍ ର ନ ସିଂହ ପି ନେର ନାଥ ସିଂହ YNY1048040
ୀ /01963 22 22 25କିରନ୍ ମୟୀ ମଲିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ YNY1274018
ୀ /01964 20 22 26େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମଲିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ YNY1273952
ୀ /1965 38 22 27େଲାପାମଦୁା େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YNY0827006

ପ ୁ /1966 35 22 28ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YNY0816454
ୀ /1967 66 22 29ସାବିତୀ ସାଇଁ ସା କୁ ବିହାରୀ ସାଇଁ YNY0409417
ପ ୁ /QTR NO IV968 21 22 30ଏସ ରାେଜ  ପସାଦ ମା ସଷୁମା ସାହୂ YNY1346493
ପ ୁ /2969 51 22 31ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ପାତ ପି ପଶନନ୍ କମୁାର ପାତ YNY0026435
ପ ୁ /2970 46 22 32ସଜୁୟ ପାତ ପି ପଶନନ୍ କମୁାର ପାତ YNY0026443
ପ ୁ /2971 42 22 33ସଶୁା  ପାତ ପି ପଶନନ୍ କମୁାର ପାତ YNY0026450
ୀ /2972 42 22 34ସବୁ ର୍ େରଖା ପାତ ସା ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ପାତ YNY0637447
ୀ /2973 41 22 35ସବୁ ର୍େରଖା ପାତ ସା ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ପାତ YNY0691915
ପ ୁ /2974 53 22 36ବିନୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YNY0026468
ପ ୁ /2975 38 22 37ଅମଲୁଯ୍ ସାହୁ ପି ସନିୁଲ୍ ସାହୁ YNY0026476
ପ ୁ /D/2976 28 22 38ଆଶଷି କମୁାର ପ ା ପି ନୟନ କିେଶାର ପ ା YNY0698654
ପ ୁ /03977 58 22 39ସ ୟ କମୁାର ଠାକରୁ ପି ନେର  କମୁାର ଠାକରୁ YNY1274000
ୀ /03978 50 22 40ମମତା ଠାକରୁ ସା ସ ୟ କମୁାର ଠାକରୁ YNY1273960
ପ ୁ /3979 39 22 41ଅଂଶମୁାନ୍ ପ ନାୟକ ପି ରବି ଶହ୍କର ପ ନାୟକ YNY0411728
ପ ୁ /4980 71 22 42େଗାଲକ ଚ  େବେହରା ପି ଗତିକୃ  େବେହରା YNY0782052
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ୀ /4981 64 22 43ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା େଗାଲକ ଚ  େବେହରା YNY0782037
ୀ /4982 39 22 44ରୀନା େବେହରା ପି େଗାଲକ ଚ  େବେହରା YNY0782011
ୀ /4983 37 22 45କାଦମିନୀ େବେହରା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା YNY0802975
ୀ /4984 32 22 46ରୁତୁପ ର୍ା ମହା ି ସା ପଲୁକ ପ ନାୟକ YNY0802991

ପ ୁ /4985 37 22 47ଅଂଶମୁାନ୍ ପାଲିତ୍ ପି ସବଯ୍ସାଚୀ ପାଲିତ୍ YNY0411736
ପ ୁ /5986 51 22 48ମେନାଜ କମୁାର େଜୖନ ପି ରତନଲାଲ େଜୖନ YNY0832402
ୀ /5987 45 22 49ଖସୁବୁ େଜୖନ ସା ମେନାଜ େଜୖନ YNY0832428

ପ ୁ /5988 31 22 50ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ବିଚିତା ନ  ରାଉତ YNY0413062
ପ ୁ /6989 58 22 51େହମ  କମୁାର ମିଶ ପି ବଜରାଜ ମିଶ YNY0782136
ୀ /6990 50 22 52ନମର୍ଦା ମିଶ ସା େହମ  କମୁାର ମିଶ YNY0782110

ପ ୁ /6991 28 22 53ସାତୀ ମିଶ ପି ଡା.େହମ  କମୁାର ମିଶ YNY0782094
ୀ /6992 28 22 54ସାତୀ ମିଶ ପି େହମ  କମୁାର ମିଶ YNY0555623
ୀ /6993 26 22 55ସଲିନା ମିଶ ପି ଡା. େହମ  କମୁାର ମିଶ YNY0782078

ପ ୁ /6994 33 22 56ସମାଟ ମହାପାତ ପି ନେଗ  ପସାଦ ମହାପାତ YNY0411652
ୀ /07995 28 22 57ସସିଢା ରାଉତ ସା ଶଭୁାଶଷି ପରିଜା YNY0816462

ପ ୁ /7996 82 22 58ନାଗରୀ େମାହନ ମିଶ ପି ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0412254
ପ ୁ /08997 64 22 59ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ରାୟ ପି ଗଦାଧର ରାୟ YNY0862482
ୀ /08998 55 22 60େସନ୍ହଲତା ରାୟ ସା ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ରାୟ YNY0862516
ୀ /08999 29 22 61ଗାୟତୀ ରାୟ ପି ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ରାୟ YNY0862490
ୀ /081000 25 22 62ସ ି ା ରାୟ ପି ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ରାୟ YNY0862508
ୀ /81001 27 22 63େମାନିକା .. ପି ୱମ ପକାଶ ସିଂହ YNY0880518
ୀ /81002 51 22 64ଅନିତା ପକାଶ ସା ଓମ୍ ପକାଶ ସିଂହ YNY0411546

ପ ୁ /81003 31 22 65ସମୁନ ପକାଶ ପି ଓମ୍ ପକାଶ ସିଂହ YNY0411629
ୀ /81004 41 22 66ମଧସିୁତା ଶଟି୍ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ଶଟି୍ YNY0946798

ପ ୁ /81005 58 22 67ଓମ୍ ପକାଶ ସିଂହ ପି ରାମ ନାଥ ସିଂହ YNY0411637
ପ ୁ /91006 57 22 68େକ୍ଷତ େମାହନ େବେହରା ପି କ  ୁେବେହରା OR/07/053/138390
ୀ /91007 29 22 69ବା ବିକା ଦାସ ପି ଅଭୟ ଦାସ YNY0862581

ପ ୁ /91008 76 22 70ଗଦାଧର ପାତ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ପାତ YNY0755843
ୀ /91009 66 22 71ସରାଜଯ୍ ପାତ ସା ଗଦାଧର ପାତ YNY0755850

ପ ୁ /91010 71 22 72ବନମାଳୀ ପ ନାୟକ ପି ଯଦୁମଣୀ ପ ନାୟକ YNY0847525
ପ ୁ /91011 42 22 73ସବର୍ ଜୀତ ପ ନାୟକ ପି ବନମାଳୀ ପ ନାୟକ YNY0847582
ୀ /BLOCK-91012 25 22 74ପତଯ୍ଷୁା ପରିଜା ସା ବିପବ େବେହରା YNY0930040

ପ ୁ /CDA SECT1013 25 22 75େରାହିତ ଶମର୍ା ପି ରାମେଗାପାଲ ଶମର୍ା YNY1320274
ପ ୁ /CDA SECT1014 21 22 76ସବୁାତେମାହନ ଦାସ ପି େଗାଵୀଂଦା ଚଂଦ ଦାସ େଗାଵୀଂଦା YNY1124726
ପ ୁ /SCTR-91015 66 22 77ବିେର  କମୁାର ପାଢୀ ପି କପୃାସି ୁ ପାଢୀ YNY0930024
ପ ୁ /SECTOR -1016 35 22 78ପରୂେବଶ ମହାପାତ ପି ଶଂକର ମହାପାତ YNY1320233
ୀ /101017 27 22 79କ୍ଷୀରା ୀ ତନୟା ମିଶ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମିଶ YNY0553628

ପ ୁ /101018 52 22 80ଅମେରଶ କମୁାର ନାୟକ ମା ବଂଶୀଧର ନାୟକ YNY0409433
ୀ /101019 46 22 81ସନୁ ା ନାୟକ ସା ଅମେରଶ କମୁାର ନାୟକ YNY0409664

ପ ୁ /101020 64 22 82ନିରଞନ ରାଉତ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ରାଉତ YNY0742171
ପ ୁ /101021 33 22 83ଅଭିନ ନ ରାଉତ ପି ନିରଞନ ରାଉତ YNY0742197
ୀ /101022 27 22 84ସ ାବନା ରାଉତ ପି ନିରଞନ ରାଉତ YNY0742189
ୀ /101023 55 22 85ସସୀତା ରାଉତରାୟ ସା ସତନାରାୟଣ ରାଉତରାଯ YNY1063205

ପ ୁ /101024 28 22 86ସାଥକ ନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ ପି ସତନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ YNY1063197
ୀ /101025 26 22 87ସମୁନ ରାଉତରାୟ ପି ସତନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ YNY1063171
ୀ /101026 53 22 88ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ଜୟ  କମୁାର ସାହୁ YNY1035278

ପ ୁ /PLOT NO D1027 50 22 89ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି ପି କୃ  ଚ  ମହା ି YNY0633834
ପ ୁ /111028 37 22 90ସମୁ  ମହାପାତ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମହାପାତ YNY0411645
ପ ୁ /111029 50 22 91ନଳିନିକା  ସାହୂ ପି ମଦନ େମାହନ ସାହୂ YNY1202035
ୀ /A/111030 44 22 92ନିଭି ିର୍ ନାୟକ ପି ସରୁପ ନାୟକ YNY0847384
ପ ୁ /121031 58 22 93ତପନ କମୁାର ମହାପାତ - ଗିରିବାଳ। ମହାପାତ YNY1255884
ୀ /121032 28 22 94ଉପାସନା ମହାପାତ ପି ତପନ କମୁାର ମହାପାତ YNY1258110
ପ ୁ /121033 34 22 95ଜୟଦୀପ ମହାରଥି ପି ଓମ୍ ପକାଶ ମହାରଥି YNY0026500
ୀ /121034 58 22 96ଗାୟତୀ ମହାରଥି ସା ଓମ୍ ପକାଶ ମହାରଥି OR/20/139/030802
ୀ /121035 49 22 97ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଲିକ ସା ନୟନା ମିଲିକ YNY0803031
ୀ /121036 42 22 98ଝରଣା ମଲିକ ସା େହମ  କମୁାର ମଲିକ YNY0803023
ୀ /121037 38 22 99ନମିତା ମଲିକ ସା ର ନ କମୁାର ମଲିକ YNY0803049
ପ ୁ /121038 52 22 100ନାରାୟଣ ମଲିକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମଲିକ YNY0816447
ପ ୁ /121039 50 22 101ର ନ କମୁାର ମଲିକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମଲିକ YNY0816421
ପ ୁ /121040 27 22 102ଚିନୟ କମୁାର ମଲିକ ପି ନାରାୟଣ ମଲିକ YNY0816439
ୀ /121041 53 22 103ଗିରିବାଳା ସାରଂଗୀ ପି ତପନ କମୁାର ସାରଂଗୀ YNY1257922
ୀ /141042 45 22 104ମମତା ସାଇଁ ସା ଅଶନିୀ କମୁାର ସାଇଁ YNY0553685
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ୀ /151043 36 22 105ଇ ୁେରଖା ଚ ନ ସା ସତଯ୍ ର ନ ଧଳ YNY0410936
ୀ /151044 56 22 106ଉଷାରାଣୀ ଦାସ ସା େସୗଭାଗଯ୍ର ନ ଦାସ YNY1294867

ପ ୁ /151045 42 22 107ଅଭିତ ରୁପ ର୍ାବ ମିଶ ପି ପସନନ୍କମୁାର ମିଶ YNY1294883
ୀ /161046 27 22 108ଶଭୁଶୀ ଶଭୁସିତା େଜନା ପି ରାଧାେମାହନ େଜନା YNY0556316

ପ ୁ /171047 28 22 109କମୁାର ଆଦିତଯ୍ ପି ପକାଶ କମୁାର ନାୟକ YNY0826982
ୀ /171048 82 22 110ସଖୁଲତା କାନୁନେଗା ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ମହା ି YNY0802959
ୀ /171049 74 22 111ମନେମାହିନୀ ଶତପଥୀ ସା ଧରଣୀଧର ଶତପଥୀ LNT4222352
ୀ /171050 48 22 112ତୃ ିେରଖା ଶତପଥି ପି ଧରଣୀଧର ଶତପଥି OR/06/043/040639

ପ ୁ /171051 87 22 113ଧରଣୀଧର ଶତପଥି ପି ଦଇତାରୀ ଶତପଥି LNT1839430
ୀ /181052 55 22 114ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ଅମିୟ କମୁାର ପରିଡା YNY1001510

ପ ୁ /181053 29 22 115ବି. େନହୁରୁ ପି ବି. ବି ୁ YNY0555763
ୀ /181054 24 22 116େମାନିକା ପରିଡା ପି ଅମିୟ କମୁାର ପରିଢା YNY1001502
ୀ /181055 28 22 117ବିଶାଖା ରାଉତାୟ ମା ଗିରିବାଳା େବେହରା YNY0553651

ପ ୁ /181056 29 22 118ବିଭୂଦ  ସଯୂଯ୍ର୍ବଂଶୀ ପି ବନବିହାରୀ ରାଉତରାୟ YNY0553636
ୀ /191057 31 22 119େମୗସମୁୀ େବେହରା ପି ଉମାକା  େବେହରା YNY0555128

ପ ୁ /191058 27 22 120ସି ାଥର୍  େବେହରା ପି ଉମାକା  େବେହରା YNY0554733
ୀ /201059 43 22 121ନିେରାଜ ନଳିନୀ ବିଶାଳ ସା ଚ ମଣି ବିଶାଳ YNY0411330

ପ ୁ /201060 74 22 122ଡଃ.ଉ ମ ଚରଣ ନାୟକ ପି େଭାଳାନାଥ ନାୟକ YNY0698597
ୀ /D/201061 28 22 123ସାଈ ଶଵିାନୀ ମହ ି ସା ସତଯ୍ଜିତ ଦାସ YNY1048495

ପ ୁ /211062 32 22 124ସମୀର କମୁାର କୁ ୁ ପି ପଦୀପ କମୁାର କୁ ୁ YNY0411322
ପ ୁ /211063 26 22 125ସଂଦୀପ ନାୟକ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0698688
ପ ୁ /211064 38 22 126ଅଜୟ ପତି ପି ନବଘନ ପତି YNY0782375
ୀ /221065 40 22 127େଲାପାମଦୂା ଦଳାଇ ସା ସେୁଭ ୁ କମୁାର ମହାପାତ YNY1141944

ପ ୁ /221066 55 22 128ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଧେୂଳଶର ଦାସ YNY0411512
ୀ /221067 51 22 129େଜଯ୍ା ନା ରାଣୀ ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YNY0411538

ପ ୁ /221068 57 22 130ଅମୀୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ନିର ନ ପରିଡା YNY0862433
ୀ /221069 26 22 131ମନୀଷା ପରୀଡା ପି ଅମୀୟ କମୁାର ପରୀଡା YNY0862458

ପ ୁ /231070 43 22 132ସଯୂଯ୍ର୍ କିରଣ ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY0412247
ୀ /231071 32 22 133ସସିତା ରାଉଳ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ କିରଣ ମହା ି YNY0412221

ପ ୁ /241072 54 22 134ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାଶ ପି କପୃାସି ୁ ଦାଶ YNY0980821
ୀ /241073 49 22 135ସେରାଜ ନଳିନୀ ଦାଶ ସା ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ଦାଶ LNT1595644

ପ ୁ /241074 22 22 136ହିତିକ ର ନ ଦାଶ ପି ଗଯ୍ାନ ର ନ ଦାଶ YNY1203801
ୀ /QTR NO B21075 42 22 137ପଦଶୀ ବଳ ସା ସେୁରଶ ଚଂଦ େବେହରା YNY1207687

ପ ୁ /261076 60 22 138ପଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସେପନ୍ଶର ମହାପାତ OR/06/044/383025
ୀ /261077 54 22 139ମମତା ମହାପାତ ସା ପଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ LNT1540921
ୀ /261078 29 22 140ମସର୍ୀ ମହା ି ପି ବିଶଜିତ ଭୂୟଁା YNY0341883

ପ ୁ /261079 26 22 141େପମ୍ ସରୂପ ପାତ ପି ସଧୁାକର ପାତ YNY0698647
ପ ୁ /261080 29 22 142ଅ ଶୁ ତାଲୁକଦାର ପି ବିକାସ ତାଲୁକଦାର YNY0341537
ପ ୁ /b/261081 46 22 143ପତାପ କମୁାର ମିଶ ପି ଭାବଗାହୀ ମିଶ YNY0698753
ପ ୁ /271082 40 22 144ବଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YNY0832360
ପ ୁ /271083 38 22 145ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ YNY0832352
ୀ /271084 37 22 146ପ ୁ ା ଳୀ ସାହୁ ସା ଚ େଶଖର ସାହୁ YNY0832378
ୀ /271085 33 22 147ପିୟଦଶର୍ୀନି ସାହୁ ସା ବଜକିେଶାର ସାହୁ YNY0832386

ପ ୁ /281086 90 22 148ସଭୁାଶୀଷ ପଂଡଵ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ YNY0157586
ପ ୁ /281087 32 22 149ଶବି ପକାଶ ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ YNY0157594
ୀ /281088 61 22 150ନମିତା ରାୟ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ YNY0157578

ପ ୁ /291089 57 22 151ଡା ହରିହର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ YNY0157602
ୀ /C/291090 19 22 152େସେସଲସା େସନ୍ ପି େସାମିତ େସନ୍ YNY1286020
ୀ /301091 30 22 153ସଂଜୀବ କମୁାର ସତପଥି ସତପଥି ପି େକୖଳାସ ଚ  ମାହାଳୀ YNY0554162
ୀ /311092 61 22 154େଗୗରୀ ଦାସଗୁ ା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ LNT3101334
ୀ /311093 49 22 155ଇ ୁ ପଧାନ ସା ଉଲା ପଧାନ LNT1472141
ପ ୁ /311094 66 22 156ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ନାଥ ରାୟ YNY0650416
ପ ୁ /311095 37 22 157ଅଭିକ୍ ରାୟ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ LNT3101342
ପ ୁ /321096 64 22 158ପରମାନ  ତିପାଠୀ ପି ରାଜ କିେଶାର ତିପାଠୀ LNT1486588
ୀ /321097 59 22 159କାମିନୀବାଳା ତିପାଠୀ ସା ପରମାନ  ତିପାଠୀ KNT1499342
ୀ /321098 33 22 160ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ତିପାଠୀ ପି ପରମାନ  ତିପାଠୀ LNT3099520
ୀ /321099 29 22 161ପୀତି ସଚୁରିତା ତିପାଠୀ ପି ପରମାନ  ତିପାଠୀ YNY0554766
ପ ୁ /321100 27 22 162ମତୃଯ୍ ୟ ତିପାଠୀ ପି ପରମାନ  ତିପାଠୀ YNY0554444
ୀ /331101 50 22 163ଅମିତା ଦିେବଦୀ ସା ଭାଗବତ ପସାଦ ଦିେବଦୀ LNT3101680
ୀ /331102 27 22 164ବିପାଶା ନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ YNY0554394
ୀ /331103 40 22 165ମାମି ସିଂ ପି ନଟବର ସିଂ YNY0409631
ପ ୁ /341104 69 22 166ଅବନୀ େଘାଷ ପି ମରୁାରୀ େଘାଷ OR/06/044/230448
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ୀ /341105 50 22 167େମୗସମିୁ େଘାଷ ସା ଅବନୀ େଘାଷ OR/06/044/230451
ପ ୁ /341106 35 22 168ଅଭିେଷକ୍ େଘାଷ ପି ଅବନୀ େଘାଷ YNY0650390
ପ ୁ /351107 40 22 169ରେମଶଚ  େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା YNY0553594
ୀ /351108 45 22 170େମାହୁଆ ଦ ସା େସାମିତ୍ େସନ୍ YNY0157610
ୀ /351109 74 22 171ରୀନା େସନ୍ ସା କା ର୍ୀକ ଚ  େସନ୍ YNY0650317

ପ ୁ /351110 52 22 172େସାମିତ୍ େସନ୍ ପି କା ର୍ୀକ େସନ୍ YNY0650242
ୀ /351111 36 22 173େସାନୀ ସିହନ୍ା ମା ପମିଳା ସିହନ୍ା YNY0755835

ପ ୁ /361112 62 22 174ଅନୁପ କମୁାର ରାୟ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ନାଥ ରାୟ OR/04/024/260619
ୀ /361113 31 22 175ଅଭିଳାଷା ରାୟ ପି ଅନୁପ କମୁାର ରାୟ YNY0341941
ୀ /371114 34 22 176ଗୀତିଶୀ େବେହରା ସା ତନୟ ସାମଲ YNY0555755

ପ ୁ /371115 29 22 177ସତଯ୍ବତ ମଲିକ ପି େଗାବ ର୍ ନ ମଲିକ YNY0341610
ପ ୁ /371116 66 22 178ନିତଯ୍ାନ  ମିଶ ପି ଅଚଯ୍ତୁା ନ  ମିଶ YNY0026559
ୀ /371117 57 22 179ମାଳତୀ ମିଶ ସା ନିତଯ୍ାନ  ମିଶ YNY0026567
ୀ /371118 36 22 180ନିେବଦିତା ମିଶ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମିଶ YNY0026575
ୀ /371119 55 22 181ମିନତି ମହା ୀ ସା କାଳ ୀ ପସାଦ ମହା ୀ YNY0862524
ୀ /371120 50 22 182ଭାରତୀ ଶମର୍ା ସା ବିଜ୍ଞାନ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0341636
ୀ /0381121 63 22 183ମୀରା େଦବୀ ଅଗରୱାଲ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଅଗରୱଆଲ YNY1035567

ପ ୁ /0381122 43 22 184ଅନିଲ କମୁାର ଅଗରୱାଲ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଅଗରୱାଲ YNY1035559
ୀ /381123 44 22 185ଚା ନି ଅଗରୱାଲ ସା ଅନିଲ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY0862540
ୀ /381124 54 22 186େଶୖଳବାଳା େବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା LNT2970366

ପ ୁ /381125 64 22 187େକୖଳାସ ଚ  ମାହାଳି ପି ଦାେମାଦର ମାହାଳି LNT4204798
ପ ୁ /381126 33 22 188େଦବାଶଷି ମାହାଳି ପି େକୖଳାସ ଚ  ମାହାଳି YNY0650739
ପ ୁ /381127 32 22 189ଶବିାଶଷି ମାହାଳି ପି େକୖଳାସ ଚ  ମାହାଳି LNT2970374
ପ ୁ /381128 58 22 190ରାେଜ  କମୁାର ପ ା ପି ସଭୁାଷ ଚ  ପ ା YNY0826974
ପ ୁ /381129 29 22 191ସ ୀପ ଶଭୁ ର ସାମଲ ପି ବରଣଯ୍ କମୁାର ସାମଲ YNY0555607
ୀ /C/381130 49 22 192ସନୁୀତା ପ ା ସା ରାେଜ  କମୁାର ପ ା YNY0782367
ୀ /391131 40 22 193ତପସିନୀ ଦାସ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ମଳିକ YNY0554469

ପ ୁ /391132 43 22 194ବିପିନ ବିହାରୀ ମଳିକ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ମଳିକ YNY0554188
ପ ୁ /401133 29 22 195ସବଯ୍ସାଚୀ ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0341511
ପ ୁ /401134 57 22 196ରାଧା େମାହନ େଜନା ପି େଗୗରା  ଚରଣ େଜନା YNY0650598
ୀ /401135 54 22 197ରୀତାଶୀ େଜନା ସା ରାଧା େମାହନ େଜନା YNY0650606

ପ ୁ /401136 31 22 198ରୀେତଶ େମାହନ େଜନା ପି ରାଧା େମାହନ େଜନା YNY0554584
ପ ୁ /401137 64 22 199ରସୀ ର ନ ପ ନାଯକ ପି େଅୖଦତ କମୁାର ପ ନାଯକ YNY1202118
ପ ୁ /401138 39 22 200ପଦୀପ ଚରଣ ପ ନାଯକ - େଦବରଜ ପ ନାଯକ YNY0698761
ପ ୁ /411139 56 22 201ଅଜିତ କମୁାର ମହା ି ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମହା ି YNY1165935
ୀ /411140 53 22 202ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ଅଜିତ କମୁାର ମହା ି YNY1165851
ୀ /411141 27 22 203ଅଚର୍ନା ମହା ି ପି ଅଜିତ କମୁାର ମହା ି YNY1157965
ୀ /421142 22 22 204ଅଭିପସା ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ YNY1159078

ପ ୁ /421143 62 22 205ଅେଦୖତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭମରବର ନାୟକ YNY0341669
ପ ୁ /431144 33 22 206ଶାମଏୁଲ ମାଝୀ ପି ସତଯ୍ ର ନ ମାଝୀ YNY0671883
ପ ୁ /441145 49 22 207ପଦୀପ କମୁାର ଓଝା ପି ବିମାଧର ଓଝା YNY0752246
ୀ /441146 34 22 208ପୀୟଦଶର୍ନୀ ଓଝା ସା ପଦୀପ କମୁାର ଓଝା YNY0752238

ପ ୁ /451147 49 22 209ଏସିଆ ଆଗଗର୍ାମୀ - ପସନନ୍  କମୁାର ମିଶ YNY1294891
ପ ୁ /451148 55 22 210ବିଜୟକମୁାର େକଡିଆ ପି ତାରାଚା  େକଡିଆ OR/06/044/120744
ୀ /451149 54 22 211େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମହାକଳୁ ସା ବହାନ  ମହାକଳୁ YNY0410118

ପ ୁ /451150 47 22 212ସମୁୟ ମହାକଳୁ ପି ଶୀଧର ମହାକଳୁ YNY0410100
ୀ /451151 39 22 213ସାଗତିକା ମହାକଳୁ ସା ସମୁୟ ମହାକଳୁ YNY0410035
ୀ /451152 61 22 214ମ  ୁମିଶ ସା ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ YNY0534586
ୀ /451153 37 22 215ନିେବଦିତା ପରିଡା ସା ମେନାର ନ ପରିଡା YNY0410043
ପ ୁ /B/451154 26 22 216ସତଯ୍ବତ େଜନା ପି ରାମଚ  େଜନା YNY1048511
ପ ୁ /461155 39 22 217ଜଗନନ୍ାଥ ଦ ପି ସତଯ୍ନାଥ ଦ LNT1503515
ୀ /461156 69 22 218ଅନସୟୂା ଦ ପି ସତଯ୍ନାଥ ଦ LNT1563907
ପ ୁ /461157 42 22 219େଦବୀ ପସାଦ ଦ ପି ସତ୍ଯନାଥ ଦ LNT1563899
ପ ୁ /461158 65 22 220ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ ପି ନଟବର ମହାପାତ YNY0781922
ପ ୁ /461159 64 22 221େଜଯ୍ାତିଭୂଷଣ ମହାପାତ ପି ନଟବର ମହାପାତ YNY0782557
ୀ /461160 59 22 222ମନସିନୀ ମହାପାତ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ YNY0781716
ପ ୁ /461161 58 22 223ପଦୀ  କମୁାର ମହାପାତ ପି ନଟବର ମହାପାତ YNY0802967
ୀ /461162 56 22 224ପ ୁ ା ଳୀ ମହାପାତ ସା େଜଯ୍ାତିଭୂଷଣ ମହାପାତ YNY0781906
ୀ /A/461163 39 22 225ପତିମା ମହାପାତ ସା ପଦି  କମୁାର ମହାପାତ YNY0782615
ୀ /471164 75 22 226େକଶରୀ େଦବୀ େଚୗଟିଆ ସା ଜଗଦିଶ ପସାଦ ଶମର୍ା YNY0410373
ପ ୁ /471165 67 22 227ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ LNT1499201
ୀ /471166 59 22 228ଲଳିତା ଦାସ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ LNT1563915

19 89/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 4ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /471167 80 22 229ଜଗଦିଶ ପସାଦ ଶମର୍ା ପି ରାେମଶରଲାଲ ଶମର୍ା YNY0410142
ପ ୁ /471168 60 22 230ରାଜ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଜଗଦିଶ ପସାଦ ଶମର୍ା YNY0410134
ୀ /471169 52 22 231ମୀନା ଶମର୍ା ସା ରାଜ କିେଶାର ଶମର୍ା YNY0410605

ପ ୁ /471170 52 22 232ରାମ େଗାପାଳ ଶମର୍ା ପି ଜଗଦିଶ ପସାଦ ଶମର୍ା YNY0410126
ୀ /471171 50 22 233ସଧୁା େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0410381
ୀ /471172 46 22 234ଲକ୍ଷୀ ଶମର୍ା ସା ରାମ େଗାପାଳ ଶମର୍ା YNY0410399

ପ ୁ /471173 34 22 235ବି ୁ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ରାଜ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0410365
ପ ୁ /471174 29 22 236ଅଜୟ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0410357
ପ ୁ /481175 66 22 237ଗେଣଶ ପସାଦ କର ପି ଭାଗଯ୍ଧର କର YNY0026591
ୀ /481176 59 22 238ସଂଯକୁ୍ତା କର ସା ଗେଣଶ ପସାଦ କର YNY0026609

ପ ୁ /481177 39 22 239ଭବାନୀ ପସାଦ କର ପି ଗେଣଶ ପସାଦ କର YNY0026617
ୀ /481178 36 22 240ସିତାରାଣୀ କର ପି ଗେଣଶ ପସାଦ କର YNY0026625

ପ ୁ /481179 27 22 241ସି ାଥର୍  ମହା ି ପି େକୖଳାସ ଚ  ମହା ି YNY0556423
ପ ୁ /491180 78 22 242ରେମଶ ଚ  ମିଶ ପି ରତନ୍ ାକର ମିଶ OR/06/043/134955
ୀ /501181 44 22 243ଶାଶତୀ ମିଶ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ YNY0554527
ୀ /511182 70 22 244ଶା ିଲତା ମିଶ ସା ରେମଶ ଚ  ମିଶ YNY0157644

ପ ୁ /511183 50 22 245ଅମିକା ପସାଦ ମିଶ ପି ରେମଶ ଚ  ମିଶ OR/06/043/134965
ପ ୁ /511184 44 22 246ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମିଶ ପି ରେମଶ ଚ  ମିଶ YNY0157677
ପ ୁ /511185 77 22 247ସେୁର  କମୁାର ପ ା ପି ଗେଣଶ କମୁାର ପ ା YNY0650713
ପ ୁ /511186 49 22 248ଶୀନିବାସ ପ ା ପି ସେୁର  କମୁାର ପ ା YNY0157693
ୀ /511187 44 22 249ପଲିତା ପ ା ସା ଶୀନିବାସ ପ ା YNY0157701

ପ ୁ /511188 66 22 250ଅଜୟ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ମହନି ପ ୃ ି YNY0755884
ୀ /511189 54 22 251ଅ ଳି ସାହୁ ସା ପୀତାମର ସାହୁ YNY0410639
ୀ /511190 30 22 252େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ପୀତାମର ସାହୁ YNY0410621
ୀ /511191 26 22 253େସାନାଲିକା ସାହୁ ପି ଶୀଯକୁ୍ତ ପିତାମର ସାହୁ YNY0781880
ୀ /511192 43 22 254ଉପାସନା ତିପାଠୀ ସା ଅମିକା ପସାଦ ମିଶ YNY0157669
ୀ /511193 39 22 255ସଜୁାତା ତିପାଠୀ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମିଶ YNY0157685

ପ ୁ /521194 70 22 256ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ YNY0650689
ୀ /521195 44 22 257ରାଜଶୀ ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ YNY0698605
ୀ /521196 30 22 258ରାଧାରାଣୀ ସାହୁ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ YNY0698613
ୀ /521197 52 22 259ଦମୟ ୀ ସାହୁ ସା ଶରତ କମୁାର ସାହୁ YNY0410910

ପ ୁ /531198 41 22 260ଅନୁପମ ଦାସ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ YNY0650291
ପ ୁ /531199 38 22 261ଅଭିଜିତ୍ ଦାସ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ YNY0650572
ୀ /531200 64 22 262ପଭାତ ନଳିନୀ ମହା ି ସା ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ YNY0650333
ୀ /541201 61 22 263ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି ପି ଭଗବାନ ଚରଣ ମହା ି LNT3102373
ୀ /541202 55 22 264ଲିପି ମହା ି ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି LNT3102381

ପ ୁ /551203 65 22 265ରଜନୀକା  ଦାସ ପି ଗଣୁନିଧି ଦାସ YNY0373027
ୀ /551204 61 22 266ଆରତୀ ଦାସ ସା ରଜନୀକା  ଦାସ YNY0372854

ପ ୁ /551205 20 22 267ଅମତୃ ଦାସ ପି ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ YNY1322148
ପ ୁ /55/b1206 31 22 268ଶେ ତ୍ ପ ନାୟକ ପି ଜୀବନ ପ ନାୟକ YNY0698662
ୀ /C/551207 61 22 269ସରୁତୀ ବିଶାଳ ସା ଯଦୁମଣି ବିଶାଳ KLX3706058
ୀ /C/551208 31 22 270ସ ି ତା ବିଶାଳ ସା ପଦଯ୍ଶୁ ରଂଜନ ବିଶାଳ YNY0880500

ପ ୁ /C-551209 66 22 271ଯଦୁମଣୀ ବିଶାଳ ପି ପାବର୍ ତୀ ବିଶାଳ YNY0880336
ପ ୁ /C-551210 38 22 272ପଦଯ୍ଷୁ ରଂଜନ ବିଶାଳ ପି ଯଦୁମଣି ବିଶାଳ YNY0880492
ୀ /561211 64 22 273ବି ୁପିୟା ପାଢୀ ସା ଧେନଶର ପାଢୀ YNY0026641

ପ ୁ /571212 69 22 274ଯଗୁଳ କିେଶାର େଦହୁରୀ ପି ରାଘବ େଦହୁରୀ YNY0650663
ୀ /571213 33 22 275ନିରୁପମା େଦହୁରୀ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର େଦହୁରୀ YNY0026674
ୀ /571214 62 22 276ଅଭୟା େଦଈ ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର େଦହୁରୀ YNY0026666

ପ ୁ /581215 29 22 277ରଶି ର ନ ଦାଶ ପି ରାମଚ  ଦାଶ YNY0341818
ୀ /581216 34 22 278ପମିନା େଜନା ସା ପତାପ କମୁାର େଜନା YNY0555573
ପ ୁ /581217 29 22 279େସୗରଭ ପରିଡା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପରିଡା YNY0341776
ପ ୁ /581218 43 22 280ଭବାନୀ ଶ ର ସିଟ୍ ପି ପଲିୁନ୍ ବିହାରୀ ସିଟ୍ YNY0026716
ୀ /581219 69 22 281ସକୁ ଳା ସିଟ୍ ସା ପଲିୁନ ବିହାରୀ ସିଟ୍ YNY0026682
ପ ୁ /581220 46 22 282େଦବାଶଷି ସିଟ୍ ପି ପଲିୁନ ବିହାରୀ ସିଟ୍ YNY0026690
ୀ /581221 37 22 283ଲଲିତା ସିଟ୍ ସା େଦବାଶଷି ସିଟ୍ YNY0026708
ପ ୁ /591222 68 22 284ତିେଲାଚନ ମଲିକ ପି ର ମଣୀ ମଲିକ LNT1512565
ୀ /591223 63 22 285ଗୀତା ମଲିକ ସା ତିେଲାଚନ ମଲିକ YNY0650614
ପ ୁ /591224 45 22 286ପଭାତ କମୁାର ମଲିକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମଲିକ YNY0555664
ୀ /591225 41 22 287େଲାପାମଦୁା ମଲିକ ସା ପଭାତ କମୁାର ମଲିକ YNY0555680
ପ ୁ /591226 40 22 288େଦବାଶସି୍ ମଲିକ ପି ତିେଲାଚନ ମଲିକ YNY0026724
ୀ /591227 36 22 289ସଂଘମିତା ମଲିକ ପି ତିେଲାଚନ ମଲିକ YNY0026732
ପ ୁ /601228 66 22 290ହରିବ ୁ ମହା ି ପି କୃ  ଚ  ମହା ି YNY0633826
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ୀ /601229 52 22 291ସିପା ମହା ି ସା ହରିବ ୁ ମହା ି YNY0633842
ପ ୁ /C/601230 57 22 292େଯାେଗଶର ଖଡିଆ ପି ବିତଲ ଖଡିଆ YNY0935619
ୀ /C/601231 48 22 293ପତିଭା ଖଡିଆ ସା େଯାେଗଶର ଖଡିଆ YNY0935601

ପ ୁ /611232 40 22 294ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି େଚୖତନଯ୍ ନାୟକ YNY0413054
ୀ /611233 39 22 295ଶ ା ଳି ନାୟକ ସା ମେନାଜ ନାୟକ YNY0412262

ପ ୁ /621234 66 22 296ଭିକାରୀ ମଲିକ ପି ବାଳକୃ  ମଲିକ LNT1591742
ପ ୁ /621235 36 22 297ଶବି ଶ ର ମଲିକ ପି ଭିକାରୀ ମଲିକ YNY0026740
ପ ୁ /621236 34 22 298ଭବାନୀ ଶ ର ମଲିକ ପି ଭିକାରୀ ମଲିକ YNY0650671
ପ ୁ /631237 69 22 299େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା YNY0803080
ପ ୁ /631238 62 22 300ଉମାକା  େବେହରା ପି େଧାେବଇ ଚରଣ େବେହରା LNT1514215
ୀ /631239 52 22 301ରାଧାରାଣୀ େବେହରା ସା ଉମାକା  େବେହରା LNT1514223
ୀ /631240 54 22 302ମିନୁ ପ ନାୟକ ସା ଅସିତ୍ ଚରଣ ପ ନାୟକ YNY0554097

ପ ୁ /631241 53 22 303ଅସିତ ଚରଣ ପ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ନାୟକ YNY0554113
ୀ /c/631242 57 22 304େଗାଲାପ ମ ରୀ େବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YNY0826990
ୀ /641243 54 22 305େକ ଭଗବତୀ ସା େକ ବିଦଯ୍ା ସାଗର YNY0650564
ୀ /641244 84 22 306େକ ଭାରତ ଲକ୍ଷୀ ସା େକ ଶଭୁମନିୟମ୍ YNY0650648
ୀ /641245 72 22 307େସବତୀଲତା ମହା ି ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି YNY0341933
ୀ /641246 45 22 308ରଶିତା ମହା ି ସା ସବଯ୍ସାଚୀ ମହା ି YNY0341925
ୀ /641247 36 22 309ମମତା ପହୁାଣ ସା ସେରାଜ ପହୁାଣ YNY0341495

ପ ୁ /641248 62 22 310େକ ବିଦଯ୍ା ସାଗର ପି େକ ସଭୁମନିୟମ୍ YNY0650341
ପ ୁ /651249 28 22 311ବିଶଜିତ ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ YNY0671958
ୀ /651250 58 22 312ସବିତା ମହା ି ସା େକୖଳାସ ଚ  ମହା ି YNY0411082

ପ ୁ /661251 61 22 313ପଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ପି ନ  କିେଶାର ଦାଶ YNY0411090
ପ ୁ /661252 64 22 314କଳୁମଣୀ ପଧାନ ପି ଜଳଧର ପଧାନ LNT1499151
ୀ /661253 62 22 315ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା କଳୁମଣୀ ପଧାନ LNT1499144

ପ ୁ /661254 40 22 316ଅମେରଶ ପଧାନ ପି କଳୁମଣି ପଧାନ YNY0650424
ପ ୁ /661255 37 22 317ଅବିନାଶ ପଧାନ ପି କଳୁମଣି ପଧାନ YNY0650226
ୀ /661256 34 22 318ସାତୀ ସନ୍ି ା ପଧାନ ପି କଳୁମଣି ପଧାନ YNY0650309

ପ ୁ /671257 42 22 319େଲନିନ େବେହରା ପି ବିେନାଦ େବେହରା YNY0782235
ୀ /671258 40 22 320ରଶୀ ରାଣୀ େବେହରା ସା ାଲିନ େବେହରା YNY1157973

ପ ୁ /671259 72 22 321ବିଚିତାନ  ମିଶ ପି କଳୁମଣି ମିଶ LNT1529544
ୀ /671260 65 22 322କନକଲତା ମିଶ ସା ବିଚିତା ନ  ମିଶ LNT1529536

ପ ୁ /671261 46 22 323ପାଥର୍  ସାରଥି ମିଶ ପି ବିଚିତା ନ  ମିଶ YNY0633776
ପ ୁ /671262 45 22 324ସବଯ୍ଶାଚୀ ମିଶ ପି ବିଚିତାନ  ମିଶ LNT1529551
ୀ /671263 39 22 325ସିତା ମିଶ ସା ପାଥର୍ସାରଥି ମିଶ YNY0556308
ୀ /671264 25 22 326ପତଯ୍ଷୁା ପରିଜା ସା ବିପବ େବେହରା YNY1158203
ୀ /b/671265 27 22 327ସରଣୀକା ପ ନାୟକ ପି ଭୁବନ ପ ନାୟକ YNY0698639
ୀ /D/671266 29 22 328ମାମିନା େବେହରା ସା ରେମଶ ଚ  େବେହରା YNY0816355
ୀ /681267 27 22 329ରିଚିସୀତା ବଳ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବଳ YNY0555953
ୀ /681268 52 22 330ସବିତା କମୁାରୀ ସାଇଁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବଳ YNY0556191

ପ ୁ /691269 66 22 331ଶରତ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ବୃ ାବନ ଷଡ ୀ LNT1529593
ୀ /691270 63 22 332ସଂଜୁକ୍ତା ଷଡ ୀ ସା ଶରତ କମୁାର ଷଡ ୀ LNT1529577

ପ ୁ /691271 53 22 333ପଭାତ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ବୃ ାବନ ଷଡ ୀ YNY0650556
ପ ୁ /691272 41 22 334େସୗେମ  କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ଶରତ କମୁାର ଷଡ ୀ LNT1529585
ପ ୁ /691273 39 22 335େସୗମଯ୍ା ସଚୁରିତା ଷଡ ୀ ପି ଶରତ କମୁାର ଷଡ ୀ LNT1517283
ୀ /691274 32 22 336େସୗମିତୀ ଷଡ ୀ ପି ଶରତ କମୁାର ଷଡ ୀ LNT3099637

ପ ୁ /701275 63 22 337ସଧୁାକର ପାତ ପି ନରସିଂହ ଚରଣ ପାତ LNT1591791
ୀ /701276 56 22 338କଲଯ୍ାଣୀ ପାତ ସା ସଧୁାକର ପାତ LNT1529569

ପ ୁ /701277 31 22 339େଦବାନ  ପାତ ପି ସଧୁାକର ପାତ YNY0553602
ପ ୁ /711278 60 22 340ଦୁଲାଳ ପସାଦ େଲ ା ପି ବାଉରୀ ବ ୁ େଲ ା OR/06/044/052480
ୀ /711279 28 22 341ଡ଼ି ଏମ  ଜାସିନ େଲ ା ପି ଦୂଲଲାଲ ପସାଦ େଲ ା YNY1079862
ୀ /721280 50 22 342ମିନତୀ ପଭା େଲ ା ସା ଦୁଲାଳ ପସାଦ େଲ ା OR/06/044/052703
ପ ୁ /721281 45 22 343ସଲିଳ ପସାଦ େଲ ା ପି ବାଉରୀବ ୁ େଲ ା YNY0650531
ପ ୁ /721282 70 22 344ଭାଗବତ ନାଥ ପି ବ ୁ ନାଥ YNY0341487
ୀ /721283 62 22 345ବାସ ୀଲତା ଶମର୍ା ସା ଭାଗବତ ନାଥ YNY0341503
ପ ୁ /731284 40 22 346ବିଶ ର ନ ମହା ି ପି ରବି  କମୁାର ମହା ି YNY0412650
ପ ୁ /73 D1285 30 22 347େସୗମଯ୍ର ନ କି ିର୍େଗୗରବ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମଲିକ୍ YNY1036839
ପ ୁ /73 D1286 65 22 348ବିଦଯ୍ାଧର ମଲିକ୍ ପି ବି ୁପିୟା ମଲିକ୍ YNY1036847
ୀ /73 D1287 29 22 349ଶଭୁା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମଲିକ୍ YNY1036854
ୀ /73D1288 52 22 350ବି ୁପିୟା ମଲିକ୍ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ମଲିକ୍ YNY1036821
ପ ୁ /741289 22 22 351କଶୁଳ ଝା ପି ରାମ ନେରଶ ଝା YNY1134725
ପ ୁ /741290 76 22 352ବଜରଂଗ ଲାଲ ଶମର୍ା ପି କେହନ୍ୟା ଲାଲ ଶମର୍ା LNT1514553
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ୀ /741291 69 22 353େଦୗପଦୀ ଶମର୍ା ସା ବଜରଂଗ ଲାଲ ଶମର୍ା LNT1514561
ପ ୁ /751292 66 22 354ସେରାଜକା  େଚୗଧରୁୀ ପି େବୖରାଗୀ େଚୗଧରୁୀ LNT1499300
ପ ୁ /751293 25 22 355ଆଶୀବର୍ାଦ ରାୟ ପି ଧୀେରନ କମୁାର ରାୟ YNY1079847
ୀ /761294 61 22 356ଚାରୁଲତା େଚୗଧରୁୀ ସା ସେରାଜ କା  େଚୗଧରୁୀ LNT1499292

ପ ୁ /761295 36 22 357ପିତୀଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ସେରାଜ କା  େଚୗଧରୁୀ YNY0026807
ପ ୁ /761296 34 22 358ପତୀକ େଚୗଧରୁୀ ପି ସେରାଜକା  େଚୗଧରୁୀ YNY0026815
ୀ /771297 42 22 359ସାତୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ , ପି ହୃଷୀେକଶ ପ ା YNY0554261

ପ ୁ /771298 57 22 360ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାସ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ YNY0555656
ପ ୁ /771299 26 22 361ଅରି ମ୍ ଦାସ ପି ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାସ YNY0698571
ପ ୁ /771300 83 22 362େବୖରାଗୀ ଚରଣ େଜନା ପି େଦୖତାରୀ େଜନା YNY0650655
ୀ /771301 73 22 363ସପୁଭା େଜନା ସା େବୖରାଗୀ ଚରଣ େଜନା YNY0650358
ୀ /771302 48 22 364ସ ଯ୍ାରାଣୀ େଜନା ସା ନୀଳ ସ ୁ ର େଜନା YNY0650275
ୀ /771303 55 22 365ମମତା ଖମାରୀ ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାସ YNY0555698

ପ ୁ /771304 51 22 366ମନିଷ ନରସରିଆ ପି ଭଗବାନ ଦାସ ନରସରିଆ YNY0554246
ୀ /781305 48 22 367ଲୁସି େହମମ୍ ସା ଶୀ ଭାଗବତ ଟୁଡୁ YNY0816348

ପ ୁ /781306 35 22 368ଦିବଯ୍ ର ନ େସଠୀ ପି ନିର ନ େସଠୀ YNY0412817
ୀ /781307 39 22 369ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ପି ନିର ନ େସଠୀ YNY0412429
ୀ /781308 33 22 370ରାଜଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ପି ନିର ନ େସଠୀ YNY0412437

ପ ୁ /791309 64 22 371କାଶନିାଥ ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ YNY0862466
ୀ /791310 49 22 372ରାଜ ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା କାଶ ିନାଥ ନାୟକ YNY0862474
ୀ /791311 32 22 373ସତୁପା ନାୟକ ପି କାଶନିାଥ ନାୟକ YNY0671925

ପ ୁ /791312 28 22 374େସୗମଯ୍ ର ନ ନାୟକ ପି କାଶନିାଥ ନାୟକ YNY0671859
ପ ୁ /791313 28 22 375ଆେଲାକ ର ନ ନାୟକ ପି ରମାକା  ନାୟକ YNY0671867
ପ ୁ /D/791314 63 22 376ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ମାଗଣିୁ ନାୟକ YNY0847640
ୀ /D-791315 61 22 377କମଳିନୀ ନାୟକ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ YNY0847590

ପ ୁ /801316 56 22 378ପଦୀପ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ LNT1590785
ପ ୁ /801317 51 22 379ଦିଲିପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ OR/06/044/010844
ୀ /801318 51 22 380ନିେବଦିତା ସାଇଁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ LNT1590801

ପ ୁ /801319 45 22 381ସ ିପ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ LNT1590793
ୀ /801320 43 22 382ସଂଘମିତା ସାଇଁ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ସାଇଁ YNY0650234

ପ ୁ /811321 30 22 383େସୗମଯ୍ ରଂଜନ କୀ ିର୍ େଗୗରବ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମଲିକ YNY0555771
ପ ୁ /811322 59 22 384ସ ିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ YNY0847426
ୀ /811323 51 22 385ମିନାକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ସ ିପ ସାହୁ YNY0847400
ୀ /821324 58 22 386ଇଭା ବିଶାଳ ସା ପଦୀପ କମୁାର ବିଶାଳ YNY0157727
ୀ /821325 56 22 387ସଂଯକୁ୍ତା ପ ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY0556183

ପ ୁ /821326 64 22 388ପଦୀପ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ପଭାକର ମ ୀ YNY0157719
ୀ /C/821327 35 22 389କମୁଦିୁନୀ େବାଷ ପି ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି େବାଷ YNY0924993
ୀ /831328 64 22 390ସତଯ୍ପିୟା ମଲିକ ସା େଗାବ ର୍ ନ ମଲିକ YNY0803007
ୀ /831329 68 22 391ସପନ୍ା ସର୍େଖଲ ସା େଗୗରା  ଲାଲ ସର୍େଖଲ YNY0980839
ୀ /831330 46 22 392େମାନିଦୀପା ସରେଖଲ ସା ଅରି ନ ସର୍େଖଲ୍ YNY0649756

ପ ୁ /841331 76 22 393ନାରାୟଣ କମୁାର ଚା ପି ନିମାଇ ଁଚା YNY0650465
ୀ /841332 71 22 394ପ ୁ ା ଚା ସା ନାରାୟଣ କମୁାର ଚା YNY0650523
ୀ /841333 27 22 395ପଜୂା ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0554683
ୀ /851334 46 22 396ମିନତୀ ମିଶ ସା ପଭାକର ଦାଶ YNY0782383

ପ ୁ /851335 78 22 397ଅଜୟ ଚ  ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି YNY0650580
ପ ୁ /851336 41 22 399ଅମରଜିତ୍ ମହା ି ପି ଅଜୟ ଚ  ମହା ି YNY0650366
ୀ /851337 34 22 400ଅପିର୍ତା ମହାପାତ ସା ମେନାଜ ଦାସ YNY0411660

ପ ୁ /871338 77 22 402ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତ ପି ରଘନୁାଥ ରାଉତ YNY0026856
ୀ /871339 67 22 403ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ରାଉତ ସା ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତ YNY0026864
ପ ୁ /871340 48 22 404ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତ YNY0026872
ୀ /871341 43 22 405କବିତା ରାଉତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ YNY0026880
ପ ୁ /871342 42 22 406ମାନସ କମୁାର ରାଉତ ପି ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତ YNY0026898
ୀ /871343 38 22 407ସସିତା ରାଉତ ସା ମାନସ କମୁାର ରାଉତ YNY0157735
ପ ୁ /871344 37 22 408ମେୁକଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତ YNY0026906
ପ ୁ /881345 54 22 409ସବୁତ କମୁାର ଚା ପି ମଧସୁଦୁନ ଚା YNY0411744
ପ ୁ /881346 69 22 410ପଭାକର ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ନାୟକ YNY0752220
ୀ /881347 56 22 411କୁ ଳା ନାୟକ ସା ପଭାକର ନାୟକ YNY0752204
ପ ୁ /881348 39 22 412ସ ିପ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଭାକର ନାୟକ YNY0752212
ୀ /891349 44 22 413ସବିତା ଅଗୟାଲ୍ ସା ପବନ କମୁାର ଅଗୟାଲ୍ YNY0026955
ୀ /891350 69 22 414ଲଲିତାେଦବୀ ଅଗୱାଲ୍ ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ଅଗୱାଲ୍ YNY0026930
ୀ /891351 34 22 415େରଖା ଅଗୱାଲ୍ ସା ଲଲିତ୍ ଅଗୱାଲ୍ YNY0026997
ପ ୁ /891352 84 22 416ରାଧାଶଯ୍ାମ ଅଗୟାଲ୍ ପି ହିରାଲାଲ ଅଗୟାଲ୍ YNY0650382
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ପ ୁ /891353 49 22 417ପବନ କମୁାର ଅଗୟାଲ୍ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଅଗୟାଲ୍ YNY0026948
ପ ୁ /891354 44 22 418ସଶୁଲି କମୁାର ଅଗୟାଲ୍ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଅଗୟାଲ୍ YNY0026963
ୀ /891355 39 22 419ସଂଗୀତା ଅଗୟାଲ୍ ସା ସଶୁଲି କମୁାର ଅଗୟାଲ୍ YNY0026971

ପ ୁ /891356 39 22 420ଲଲିତ ଅଗୟାଲ୍ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଅଗୟାଲ୍ YNY0026989
ପ ୁ /d/891357 29 22 421ସତଯ୍ଦୀପ ସାହୁ ପି ପକାଶ ଚ  ସାହୁ YNY0698621
ୀ /901358 33 22 422ସରସତୀ େବେହରା ସା ପଶା  କମୁାର େବେହରା YNY0411751

ପ ୁ /901359 64 22 423ବୁ େଦବ ରାଉତରାୟ ପି ବିେନାଦ ରାଉତରାୟ YNY0027003
ୀ /901360 62 22 424ବିେନାଦିନୀ ରାଉତରାୟ ସା ବୁ େଦବ ରାଉତରାୟ YNY0027011

ପ ୁ /901361 33 22 425ସଭୁଦ  ରାଉତରାୟ ପି ବୁ େଦବ ରାଉତରାୟ YNY0027029
ୀ /Plot No-D1362 26 22 426ରଶିତା େସଠୀ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େସଠୀ YNY1171636

ପ ୁ /911363 66 22 427େଗାପାଳ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ପ ନାୟକ OR/09/064/152783
ୀ /911364 59 22 428ରୀତା ପ ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ଚ  ପ ନାୟକ OR/09/064/152789

ପ ୁ /921365 83 22 429ବିଜୟ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ଭୂଷଣ ଚରଣ ସିହନ୍ା LNT1504877
ପ ୁ /931366 59 22 430ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି ଫକୀର େବେହରା YNY0186775
ୀ /931367 49 22 431ଝୁମା େବେହରା ସା ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା YNY0186783

ପ ୁ /941368 64 22 432ଡା ଶକି୍ତପଦ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଡା ତାରିଣୀପଦ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ LNT1647932
ୀ /941369 86 22 433ବୀଣାପାଣି ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ତାରିଣୀପଦନ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/334170
ୀ /941370 61 22 434ଆରତୀ ଚା ାଜର୍ ୀ ସା ଡ ଶକି୍ତପଦ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/334172

ପ ୁ /941371 29 22 435ଅଭିସାର ମହାପାତ ପି ସଲୀଳ କମୁାର ମହାପାତ YNY0341461
ପ ୁ /951372 87 22 436ରବି  ନାଥ ରାୟ ପି ଅଚଯ୍ତୁା ନ  ରାୟ YNY0027037
ୀ /951373 82 22 437େହମଲତା ରାୟ ସା ରବି  ନାଥ ରାୟ LNT1646785

ପ ୁ /951374 58 22 438ଧିେରନ୍ କମୁାର ରାୟ ପି ରବି  ନାଥ ରାୟ YNY0650457
ପ ୁ /951375 52 22 439ନେରନ୍ କମୁାର ରାୟ ପି ରବି  ନାଥ ରାୟ YNY0650697
ୀ /951376 50 22 440ଅମିତା ରାୟ ସା ଧିେରନ୍ କମୁାର ରାୟ LNT1646769
ୀ /951377 49 22 441ସକୁା ରାୟ ସା ନେରନ୍ କମୁାର ରାୟ YNY0650481

ପ ୁ /961378 65 22 442ନିବାସ ଚ  ମିଶ ପି ଆନ  ଚ  ମିଶ OR/06/046/150191
ୀ /961379 64 22 443ରଶି ମିଶ ସା ନିବାସ ଚ  ମିଶ OR/06/046/150192

ପ ୁ /961380 34 22 444ସମୁନ ମିଶ ପି ନିବାସ ଚ  ମିଶ LNT2971877
ପ ୁ /961381 62 22 445େପମାନ  ମହା ି ପି ବହାନ  ମହା ି YNY0341545
ୀ /971382 47 22 446ସଯୂଯ୍ର୍ରଶି େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା YNY0027045
ୀ /971383 50 22 447ଶାଶତା ପ ନାୟକ ସା ସେୁଭ ୁ େମାହନ ପ ନାୟକ YNY0211524

ପ ୁ /981384 45 22 448ରଂଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଡା େଗୗରହରି ସାହୁ YNY0650705
ପ ୁ /981385 43 22 449ଅଜିତ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଡା େଗୗରହରି ସାହୁ YNY0650440
ପ ୁ /981386 75 22 450ଡା େଗୗରହରି ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ FBZ1385160
ୀ /991387 31 22 451ସନୁୀତା େବାଥରା ପି ସ ତ କମୁାର େଜୖନ୍ YNY0157792

ପ ୁ /991388 57 22 452ସ ତ କମୁାର େଜୖନ୍ ପି ରତନ ଲାଲ େଜୖନ୍ OR/06/044/246099
ୀ /991389 52 22 453ମମତା େଜୖନ୍ ସା ସ ତ କମୁାର େଜୖନ୍ OR/06/044/246095
ୀ /991390 33 22 454ସିଟି େଜୖନ୍ ପି ସ ତ କମୁାର େଜୖନ୍ YNY0157784

ପ ୁ /991391 28 22 455ଶଭୁଦଶର୍ନ େଜନା ପି ପ ାନନ େଜନା YNY0411983
ୀ /991392 62 22 456ମମତା କମୁାରୀ ପରିଡ଼ା ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ସାଇଁ YNY1255926

ପ ୁ /991393 62 22 457ବିେନାଦ ବିହାରୀ ସାଇଁ ପି କୃ  ଚ  ସାଇଁ YNY1255918
ପ ୁ /991394 28 22 458ଶୀ ସତଯ୍େସାମ ସାଇଁ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ସାଇଁ YNY1255934
ୀ /1001395 37 22 459ସୀମ ିକା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଭୀମେସନ ମହାରଣା YNY0341578
ୀ /761396 19 22 460କାନନବାଳା ତରାଇ ସା ରମାକା  ତରାଇ YNY0411991

ପ ୁ /1011397 66 22 461ଯେଶାବ  େବେହରା ପି ଚକଧର େବେହରା YNY0752188
ପ ୁ /1011398 32 22 462େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ପି ଯେଶାବ  େବେହରା YNY0027060
ୀ /1011399 63 22 463େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ଯେଶାବ  େବେହରା YNY0752196

ପ ୁ /1011400 32 22 464େସାମା ସପୁଭା ପି ଯେଶାବ  େବେହରା YNY0752154
ୀ /1021401 44 22 465ମମତା ବିଶାଳ ସା କିେଶାର ବିଶାଳ YNY0554477
ୀ /1031402 28 22 466ଅ ିତା ମିଶ ସା ଭାଗିରଥୀ ମିଶ YNY0553735
ପ ୁ /1041403 31 22 467ବିଶ ବିକାଶ େଜନା ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ େଜନା YNY0412015
ପ ୁ /1041404 27 22 468ବିସୟ କମୁାର େଜନା ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ େଜନା YNY0556431
ୀ /1051405 28 22 469ମିନାକ୍ଷୀ ମା ିର୍ ପି ଶ ର ଚରଣ ମାଝୀ YNY0671941
ପ ୁ /D/1051406 69 22 470ଓମ୍ ପକାଶ ମହାରଥି ପି େଲାକନାଥ ମହାରଥି YNY1290675
ୀ /1061407 48 22 471ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ପାଣି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପାଣି YNY0129866
ୀ /1061408 35 22 472ମିନତୀ ଦାଶ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ା YNY0129742
ପ ୁ /1061409 62 22 473ଚି ର ନ ମହାପାତ ପି ମରୁଲୀଧର ମହାପାତ YNY0129890
ୀ /1061410 58 22 474ମକୁ୍ତାମ ରୀ ମହାପାତ ସା ଚି ର ନ ମହାପାତ YNY0129882
ପ ୁ /1061411 56 22 475ତରୁଣ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହାପାତ YNY0129841
ୀ /1061412 46 22 476ଅଳକା ପଭା ମହାପାତ ସା ତରୁଣ କମୁାର ମହାପାତ YNY0129833
ପ ୁ /1061413 31 22 477ସମୁନ ମହାପାତ ପି ଚି ର ନ ମହାପାତ YNY0129874
ପ ୁ /1061414 26 22 478େସୗରଭ ମହାପାତ ପି ଚି  ର ନ ମହାପାତ YNY0862417
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ୀ /1061415 31 22 479ଶୀଜୟା ଶତପଥୀ ପି ସନତ କମୁାର ଶତପଥୀ YNY0129908
ପ ୁ /1061416 28 22 480େଜଯ୍ାତିଷାନ୍ ଶତପଥି ପି ସନତ କମୁାର ଶତପଥି YNY0412023
ୀ /1071417 41 22 481ମଧସିୁତା ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା YNY0129767

ପ ୁ /1071418 31 22 482ରାଧାନାଥ ମିଶ ପି ରାମଚ  ମିଶ YNY0129759
ୀ /1071419 27 22 483ସ ତିା ରଥ ମା ପତିମା ରଥ YNY1001486

ପ ୁ /1071420 24 22 484ଶାଶତ ରଥ ପି ପତିମା ରଥ YNY1001494
ପ ୁ /1091421 39 22 485ପଦୀପ କମୁାର ନ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନ YNY0412056
ୀ /1091422 30 22 486ଶଚିୁସିତା ନ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନ YNY0412064
ୀ /1091423 36 22 487ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ତିପାଠୀ ସା ପଶା  କମୁାର ନ YNY0412031

ପ ୁ /1101424 48 22 488ପକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ YNY0129775
ପ ୁ /1101425 57 22 489ବଂଶୀଧର ମହା ପି ଦଇତାରୀ ମହା YNY0129916
ୀ /1111426 42 22 490ପୀତି ପିପସା ହାଲଦାର ସା ସରୂପ  କମୁାର ହାଲଦାର YNY1079854

ପ ୁ /1111427 44 22 491ମରୂଲୀଧର ସାହୁ ପି ନିଧି ସାହୁ YNY0908160
ପ ୁ /E/1111428 75 22 492ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ ପି କୃ ଚ  ପଧାନ YNY0755975
ୀ /E/1111429 67 22 493ତାରୁଣଯ୍ ପଧାନ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ YNY0755983

ପ ୁ /1121430 50 22 494ଲିଟନ ରାଉତ ପି ଶ ର ରାଉତ YNY0186809
ୀ /1121431 44 22 495ବନଜା ରାଉତ ସା ଲିଟନ ରାଉତ YNY0186791

ପ ୁ /1B/121432 51 22 496ରାଶଦି ଶକୀଲ ହସନ୍ ପି ଶକୀଲ ମ ର ହସନ୍ YNY1228170
ୀ /1B/121433 47 22 497ଜରୀନ ହସନ୍ ସା ରାଶଦି ଶକୀଲ ହସନ୍ YNY1228162

ପ ୁ /1131434 63 22 498ନୟନ କିେଶାର ପ ା ପି ନରହରି ପ ା YNY0745703
ପ ୁ /1141435 65 22 499ପଦିପ କମୁାର ପରିଡା ପି ସଧୁାନସ ୁେଶଖର ପରିଡା YNY0554550
ୀ /C/1141436 27 22 500ସମାପିକା ଦାଘିମା ପି ନିର ନ ଦାସ YNY0847350

ପ ୁ /1151437 60 22 501ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ନାୟକ YNY0650549
ୀ /1151438 57 22 502ପତିମା ନାୟକ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0649947
ୀ /1151439 32 22 503ସାଧନା ନାୟକ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0650267

ପ ୁ /1161440 63 22 504େଦେବ  କମାର େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା YNY0412445
ୀ /1161441 54 22 505ମୀନାକମୁାରୀ େବେହରା ସା େଦେବ  କମୁାର େବେହରା YNY0412460
ୀ /1161442 55 22 506ପତିଭା େଲ ା ସା ନିର ନ େଲ ା YNY0412528

ପ ୁ /Plot No E1443 28 22 507ସମିତ କମୁାର କର ପି ଶରତ କମୁାର କର YNY0412890
ପ ୁ /PLOT-1C/11444 20 22 508େକୖବଲଯ୍ ପଧାନ ମା ଜୟଶୀ ନାୟକ YNY1344274
ପ ୁ /1171445 81 22 509ନଟବର ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YNY0412635
ପ ୁ /1171446 60 22 510ନିେରାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ନଟବର ମହା ି YNY0412536
ୀ /1171447 59 22 511ମିନା ମହା ି ସା ନିେରାଦ କମୁାର ମହା ି YNY0412627

ପ ୁ /1171448 52 22 512େବୖଜୟ ି ମହା ି ପି ନଟବର ମହା ି YNY0412544
ୀ /1171449 32 22 513େସାନାଲି ମହା ି ପି ନିେରାଦ କମୁାର ମହା ି YNY0412551
ୀ /1171450 30 22 514ରୁପାଲି ମହା ି ପି ନିେରାଦ କମୁାର ମହା ି YNY0412569

ପ ୁ /E/1171451 27 22 515େସାମଯ୍ ର ନ ସାହୁ ପି ଧାେର  କମୁାର ସାହୁ YNY0847343
ପ ୁ /1181452 72 22 516ବିପିନ ବିହାରୀ ସାଇଁ ପି ବଟକୃ  ସାଇଁ YNY0553883
ୀ /1181453 55 22 517ହସର୍ମଣି ସାଇଁ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ସାଇଁ YNY0412874

ପ ୁ /1181454 39 22 518ର ିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାଇଁ YNY0412809
ପ ୁ /1181455 37 22 519ସ ିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାଇଁ YNY0412791
ପ ୁ /1181456 35 22 520ସଜିୁତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାଇଁ YNY0412783
ୀ /1221457 31 22 521ଶତା ୀ ସରକାର ପି ନିମାଇ ଚରଣ ସରକାର YNY0650770

ପ ୁ /1231458 62 22 522ଜୟ  କମୁାର ବଳ ପି ନଟବର ବଳ YNY0129973
ୀ /1231459 62 22 523େବୖଜୟ ି ବିଶାଳ ସା ଜୟ  କମୁାର ବଳ YNY0129965
ୀ /1231460 23 22 524ଅମିତା ମହା ି ମା ସରିତା ମହା ି YNY1294685

ପ ୁ /1241461 70 22 525ହେରରାମ ନାୟକ ପି ଜଗଦିଶ ଚ  ନାୟକ YNY0129924
ୀ /1241462 60 22 526ମିନାକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ହେରରାମ ନାୟକ YNY0129932

ପ ୁ /1241463 43 22 527ବୁ େଦବ ନାୟକ ପି ହେରରାମ ନାୟକ YNY0129940
ୀ /1241464 36 22 528କାେରାଲିନ ନାୟକ ପି ହେରରାମ ନାୟକ YNY0129957
ପ ୁ /1241465 30 22 529ନିହାର ର ନ ସାଇଁ ପି ନେର  କମୁାର ସାଇଁ YNY0341453
ପ ୁ /1251466 65 22 530ସରୁଜିତ୍ ପସାଦ େବେହରା ପି ଦ ହରି େବେହରା YNY0186817
ୀ /1251467 61 22 531ଚ ମା େବେହରା ସା ସରୁଜିତ୍ ପସାଦ େବେହରା YNY0186833
ୀ /1251468 35 22 532ରଶିତା େବେହରା ପି ସରୁଜିତ୍ ପସାଦ େବେହରା YNY0412916
ପ ୁ /1251469 32 22 533େସୗରଜିତ୍ େବେହରା ପି ସରୁଜିତ୍ ପସାଦ େବେହରା YNY0186825
ୀ /1261470 27 22 534େବାନିତା ସାହୁ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0555540
ୀ /b1261471 41 22 535ପଦିନୀ ମିଶ ସା ପତାପ କମୁାର ମିଶ YNY0698746
ୀ /D-1261472 22 22 536କୀଟର୍ ୀ ଅଲଦା ପି ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ ଅଲଦା YNY1208321
ୀ /1271473 36 22 537େମାନିକା ଅଗୱାଲ ପି ମାମରାଜ ଅଗୱାଲ YNY0129726
ପ ୁ /1271474 41 22 538ଚି ାମଣି େବେହରା ପି ଘନ େବେହରା YNY0129809
ୀ /1271475 46 22 539ପ ୁ ା ଳୀ ସାହୁ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ସାହୁ YNY0129817
ୀ /D/1271476 58 22 540ମିନା ଦାଶ ସା ମେନାର ନ ଦାଶ YNY0847491
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ପ ୁ /1281477 59 22 541ପେମାଦ କମୁାର ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ YNY0129718
ପ ୁ /1281478 57 22 542ସିରଞିତ ପସାଦ େଲ ା ପି େକୖଳାସ ଚ  େଲ ା YNY0129783
ୀ /1281479 51 22 543ବିବାସିନୀ େଲ ା ସା ସଧିୁର ର ନ େଲ ା YNY0129791
ୀ /1281480 31 22 544ନମର୍ତା ମିଶ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମିଶ YNY0129692
ୀ /1281481 55 22 545ସକୁା ୀ ପ ା ସା ନୟନ କିେଶାର ପ ା YNY0649764

ପ ୁ /1281482 31 22 546ଅସିନ କମୁାର ରାୟ ପି ଅନିଲ କମୁାର ରାୟ YNY0129700
ୀ /1281483 40 22 547ସସିତା ସାହୁ ସା ମରୁଲୀଧର ସାହୁ YNY0908194
ୀ /1291484 50 22 548ସଷୁମା ଦାଶ ସା ବିଜୟାନ  ପ ା YNY0271874

ପ ୁ /1291485 54 22 549ବିଜୟାନ  ପ ା ପି ବନମାଳୀ ପ ା YNY0372573
ପ ୁ /1291486 45 22 550ଅକ୍ଷୟ ପତି ପି ନବଘନ ପତି YNY0782326
ୀ /1321487 27 22 551ଶଲିପା ରଥ ପି ଶକି୍ତନାଥ ରଥ YNY0555250
ୀ /1331488 73 22 552କୁ  ଲତା େଜନା ସା େହମ  କମୁାର େଜନା LNT2475499

ପ ୁ /1331489 28 22 553େହମ  କମୁାର କିଜିୱାଲ ପି ରାଜ କମୁାର େକଜିୱାଲ YNY0413039
ୀ /1341490 75 22 554ମନିଷା ମିଶ ସା ନାଗରୀ େମାହନ ମିଶ YNY0412239
ୀ /C/1341491 46 22 555ରଶି ରାଉତରାୟ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ YNY0829796

ପ ୁ /1351492 28 22 556ନିଶା  େଜୖନ ପି ସ ଦ କମୁାର େଜୖନ YNY0411975
ପ ୁ /1361493 30 22 557ନିଶା  ଦାଶ ପି ମେନାର ନ ଦାଶ YNY0411769
ୀ /1371494 45 22 558ରତନ୍ ାବତୀ ଦାଶ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାଶ YNY0411074

ପ ୁ /1c/371495 68 22 559ଅେଶାକ ଚକବ ୀ ପି ପେମାଦ ଚକବ ୀ YNY1255892
ୀ /1c/371496 68 22 560ଉଷ।ରାଣୀ ମଖୂ।ଦଜୀ ସା ଅେଶାକ ଚକବ ୀ YNY1255900

ପ ୁ /1381497 70 22 561ପରିକ୍ଷିତ ମଲିକ ପି ଭାଗବତ ମଲିକ YNY0341974
ପ ୁ /1381498 38 22 562ସ ୀପ ମଲିକ ପି ପରିକ୍ଷିତ ମଲିକ YNY0341966
ୀ /1381499 64 22 563ସ କୁ୍ତା ନାୟକ ସା ପରିକ୍ଷିତ ମଲିକ YNY0341982
ୀ /1381500 37 22 564ପାଚୀ ପ ନାୟକ ସା ସ ୀପ ମଲିକ YNY0341958

ପ ୁ /1391501 73 22 565ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଦୁଯଯ୍ର୍ଧନ ଦାସ YNY0413161
ୀ /1391502 67 22 566ଗୀତାରାଣୀ ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1079839

ପ ୁ /1391503 36 22 567ଲଲାେଟ ୁ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1079821
ୀ /1391504 31 22 568େସାନାଲୀ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0413229
ୀ /1391505 33 22 569ଇ ିରା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ନାୟକ ସା କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ନାୟକ YNY0409391
ୀ /1391506 53 22 570ସରସତୀ ପଧାନ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପଧାନ YNY0781815

ପ ୁ /1391507 35 22 571େଦବାଷିଶ ପଧାନ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପଧାନ YNY0781831
ୀ /1411508 54 22 572ଗୀତା ପଧାନ ସା ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ YNY0556084
ୀ /1411509 32 22 573ରିନି ପଧାନ ପି ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ YNY0556118

ପ ୁ /1421510 31 22 574ଇଶାନ ସାମ ରାୟ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY0556175
ୀ /1431511 27 22 575ଐଶଯଯ୍ା ସାଇଁ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ YNY0554634
ୀ /1441512 56 22 576ୱାଇ. େଜଯ୍ାତି ସା ଉଦୟ ନାଥ ମଲିକ YNY0556100
ୀ /1451513 54 22 577ସାଗରୀକା େଛାଟରାଏ ସା ଶେନଯ୍ଶର ସାଇଁ YNY0556092
ୀ /1461514 30 22 578ମନୀଷା କବି ପି ମେହଶ ଚ  କବି YNY0410027

ପ ୁ /1481515 29 22 579ବିଶଜିତ ସାଇଁ ପି େଦବ ର ନ ସାଇଁ YNY0413047
ୀ /1491516 29 22 580ପିୟମଦା ସାଇଁ ପି େଦବର ନ ସାଇଁ YNY0409409
ୀ /1501517 33 22 581ନିହାରିକା ସାଇଁ ସା ସ ିପ କମୁାର ସାଇଁ YNY0553859
ପ ୁ /1511518 28 22 582ଚିନୟ ଚି ନ ମଲିକ ପି ଉଦୟ ନାଥ ମଲିକ YNY0555987
ପ ୁ /1511519 56 22 583ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ ପି ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0554360
ୀ /1511520 42 22 584.ସଂଗୀତା ମହା ି ସା ଭକ୍ତପସାଦ ପାଢୀ YNY0554485

ପ ୁ /1511521 67 22 585ନାରାୟଣ ଚ  ନାୟକ ପି ନେଗ  ନାଥ ନାୟକ YNY0556019
ପ ୁ /1511522 38 22 586ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ନାୟକ YNY0556126
ୀ /1511523 38 22 587ଚିନୟୀ ନାୟକ ପି େଯାେଗଶର ନାୟକ YNY0554501
ୀ /1511524 35 22 588ଦି ୀ ପଭା ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ନାୟକ YNY0556027

ପ ୁ /1511525 28 22 589ଅଭିେଷକ ନାୟକ ପି ଅେଦୖତ ଚରଣ ନାୟକ YNY0556035
ପ ୁ /1511526 29 22 590ଅଶନିୀ ସାଗତ ସାହୁ ପି ଅରବି  ସାହୁ YNY0554121
ୀ /1521527 30 22 591କନୁମନୁ ସ ୁ ରାୟ ପି ସେୁରଶ ସ ୁ ରାୟ YNY0554626
ୀ /1531528 51 22 592ଅନୁରାଧା ତିପାଠୀ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଉଦଗାତା YNY0411306
ପ ୁ /1531529 55 22 593ସେରାଜ କମୁାର ଉଦଗାତା ପି ଦାେମାଦର ଉଦଗାତା YNY0411314
ପ ୁ /1541530 42 22 594ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ YNY0555284
ୀ /1571531 46 22 595କ ନା ମଲିକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ YNY0755926
ୀ /1571532 42 22 596ସଭୁଦା ପ ା ସା ଜଗଜିତ ପ ା YNY0553842
ୀ /1571533 37 22 597ନିେବଦିତା ପାତ ପି ଗଦାଧର ପାତ YNY0755918
ପ ୁ /1C/571534 21 22 598ଅଂକିତ ଭଦ୍ର୍ଵାଜ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଝା YNY1273945
ପ ୁ /1C/571535 53 22 599ଅଜୟ କମୁାର ଝା ପି ଚ  ବଂଶୀ ଝା YNY1275262
ୀ /1581536 67 22 600ଅନୁସୟା ଦାସ ସା କମୁଦୁ କାଂତ ଦାସ YNY1246529
ୀ /1581537 59 22 601ମ ଶୁୀ ଦାସ ପି ଭମାମର ଦାସ YNY1246537
ପ ୁ /1581538 75 22 602ଶୀକା  କିେଶାର ଧଳ ପି ପହାଦ ଚରଣ ଧଳ YNY0411066
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ପ ୁ /1581539 41 22 603ସତଯ୍ ର ନ ଧଳ ପି ଶୀକା  କିେଶାର ଧଳ YNY0410944
ୀ /1581540 66 22 604େଜଯ୍ା ନ୍ା ଧଳ ସା ଶୀକା  କିେଶାର ଧଳ YNY0411058

ପ ୁ /1581541 71 22 605କମୁଦୁ କାଂତ ନାୟକ ପି ସନ  ନାୟକ YNY1246511
ୀ /1591542 57 22 606ହରପିୟା େବେହରା ସା ବାବାଜୀ ଚରଣ େବେହରା YNY0553727
ୀ /1591543 49 22 607ସଷୁମା େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା YNY0553677

ପ ୁ /1591544 44 22 608ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YNY0755934
ୀ /1591545 38 22 609ସସିତା େବେହରା ସା ଅଭୟ ଚରଣ େବେହରା YNY0553750
ୀ /1591546 36 22 610ମିଲୁ େବେହରା ସା ଅଯୟ େବେହରା YNY0553701
ୀ /1591547 36 22 611ରାେଜଶରୀ େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YNY0755967

ପ ୁ /1591548 33 22 612ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ମା ମିନତୀ େବେହରା YNY0553941
ପ ୁ /1591549 68 22 613ବସ  କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଗ ର୍ବ ମଦୁୁଲି YNY0755959
ପ ୁ /1591550 37 22 614ଳକ୍ଷୀକା  ମଦୁୁଲି ପି ବସ  ମଦୁୁଲି YNY0755942
ୀ /1591551 33 22 615ମଧସିୁତା ମଦୁୁଲି ସା ଳକ୍ଷୀକା  ମଦୁୁଲି YNY0755827
ୀ /1591552 30 22 616ପଲବୀ ପରିମିତା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େବେହରା YNY0553792
ୀ /1591553 49 22 617ବି ୁ ପିୟା ପଧାନ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା YNY0553784
ୀ /1601554 46 22 618ଅମିତା ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ YNY0554824

ପ ୁ /1601555 53 22 619ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ ପି ରକଂ ମଲିକ YNY0555003
ୀ /1611556 28 22 620େସାନାଲୀ ମହାପାତ ପି ଜୟ  କମୁାର ମହାପାତ YNY0554717
ୀ /1621557 31 22 621ସାଧୀନା ମହାପାତ ପି ଜୟ  କମୁାର ମହାପାତ YNY0554741
ୀ /1631558 68 22 622ବାସିଦା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଏନାମଲୁ ହକ୍ YNY0862391

ପ ୁ /1631559 61 22 623େଗାେଲଖ ଚ  େବେହରା ପି ଦୁେଯ଼ଯ୍ାଧନ େବେହରା YNY0862367
ୀ /1631560 57 22 624ଶୀମତୀ ଶା ୀ ଲତା େବେହରା ସା େଗାେଲଖ ଚ  େବେହରା YNY0862425
ୀ /1631561 33 22 625ସନ୍ି ାରାଣି େବେହରା ପି େଗାେଲଖ ଚ  େବେହରା YNY0671917

ପ ୁ /1631562 28 22 626େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି େଗାେଲଖ ଚ  େବେହରା YNY0671891
ପ ୁ /1631563 67 22 627ମହ ଦ ଏନାମଲୁ ହକ୍ ପି ମହ ଦ ଫରୁକାନ ଅଲୀ YNY0862409
ୀ /1631564 42 22 628ନଗିର୍ସ୍ ହକ୍ ପି ମହ ଦ ଏନାମଲୁ ହକ୍ YNY0862383
ୀ /1631565 36 22 629ନିେଲାଫର ହକ୍ ପି ମହ ଦ ଏନାମଲୁ ହକ୍ YNY0862375

ପ ୁ /1641566 29 22 630ଅଭିଜିତ ସିଂହ େଦଓ ପି ଜୟ  କମୁାର ସିଂହ େଦଓ YNY0553974
ୀ /1651567 27 22 631ନିଶା ଦାସ ପି ଏ.ନିର ନ ଦାସ YNY0555524

ପ ୁ /1661568 52 22 632ଦିଲୀପ ସାହୁ ପି ଆଦିକ  ସାହୁ YNY0554865
ୀ /1661569 48 22 633ସସିତା ସାହୁ ସା ଦିଲୀପ ସାହୁ YNY0554923
ୀ /1671570 77 22 634ବିଦୁଲତା ନାୟକ ସା ବାସେୁଦବ ନାୟକ YNY0555979

ପ ୁ /1671571 50 22 635ଅରବି  ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ YNY0555896
ୀ /1671572 45 22 636େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ନାୟକ ସା ଅରବି  ନାୟକ YNY0555730
ୀ /1671573 41 22 637େନାଭାଲୀନା ନାୟକ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ନାୟକ YNY0555748
ୀ /C/1671574 63 22 638ସଜୁାତା ମହାପାତ ସା ମଦନେମାହନ ମହାପାତ YNY0880476

ପ ୁ /1681575 49 22 639ପିତି ବ ର୍ ନ ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େବବ ର୍ା ପ ନାୟକ YNY0553982
ୀ /1681576 46 22 640ସିତା ପ ନାୟକ ସା ପିତି ବ ର୍ ନ ପ ନାୟକ YNY0553826

ପ ୁ /1681577 42 22 641େସୗରଭ ପ ନାୟକ ପି ବଳଭଦ ପ ନାୟକ YNY0554212
ପ ୁ /1681578 46 22 642ସଶୁୀଲି େସଠିଆ ପି ସଜୁାନଲ େସଠିଆ YNY0553875
ପ ୁ /1691579 28 22 643ବିଶଜିତ୍ େବେହରା ପି ଜୟ  କମୁାର େବେହରା YNY0671909
ୀ /1701580 30 22 644ବଳାକା ଦାଶ ପି ବିବୁେଧ  ଦାଶ YNY0555508

ପ ୁ /1701581 21 22 645ସପନ୍ ପାଲ ପି ୰  ହୁଦାନଂଦ ପାଲ YNY1322528
ୀ /1701582 53 22 646ସତଯ୍ଭାମା ପାତ ସା ଲଛମନ ପାତ YNY1095629
ୀ /1701583 24 22 647ତୃ ୀେରଖା ପାତ ପି ଲଛମନ ପାତ YNY1079961

ପ ୁ /1701584 23 22 648ସି ାଥର୍  ଶ ର ପାତ ପି ଲଛମନ ପାତ YNY1079953
ପ ୁ /1711585 59 22 649ରାଜ କିେଶାର ସିଂହ ପି ମଧସୁଦୁନ ସିଂହ YNY0555458
ୀ /1711586 53 22 650ପମିଳା ସିଂହ ସା ରାଜ କିେଶାର ସିଂହ YNY0556290

ପ ୁ /1711587 27 22 651ରାେକଶ କମୁାର ସିଂହ ପି ରାଜ କିେଶାର ସିଂହ YNY0555359
ୀ /1721588 37 22 652ସଧୁା ଳି େବେହରା ସା ଗିରୀଜା ସ ର ସାମଲ YNY0554535
ୀ /1731589 37 22 653ଅନୁପମା ବାରିକ ପି ପତାପ ଚ  ବାରିକ YNY0555086
ୀ /1731590 31 22 654ମାମିନା େବେହରା ପି କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା YNY0555318
ୀ /1731591 31 22 655ପତିମା ପଧାନ ପି କା ିର୍କ ପଧାନ YNY0555334
ୀ /1731592 69 22 656ଅ ନା ରାଏ ପି ଅମିୟ ଶ ର ରାଏ YNY0555037
ୀ /1731593 46 22 657ଭାରତୀ ସାସମଲ ପି ସେୁରଶ ଚ  ସାସମଲ YNY0554659
ପ ୁ /PLOT NO.1594 25 22 658ସବୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁରଶ ଚଂଦ ଦାସ ଦାସ YNY1325240
ପ ୁ /1741595 69 22 659ସେବର୍ ଶର ରାଉତ ପି ଅଜୁର୍ ନ ରାଉତ YNY0554238
ପ ୁ /1741596 43 22 660ଚ କା  ରାଉତ ପି ସେବର୍ ଶର ରାଉତ YNY0554386
ୀ /1741597 41 22 661ଜୟ ୀ ରାଉତ ସା ଚ କା  ରାଉତ YNY0554352
ପ ୁ /1741598 40 22 662ସଯୂଯ୍ର୍କା  ରାଉତ ପି ସେବର୍ ଶର ରାଉତ YNY0554311
ୀ /1751599 49 22 663ରାହାତ ଜାହଁା ପି େସକ ରିୟାଜୁ ିନ YNY0553818
ପ ୁ /1751600 58 22 664ରିୟାଜୁ ିନ େସକ ପି ଫୟାଜୁ୍ ିନ େସକ YNY0553990
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ପ ୁ /1761601 71 22 665ନିର ନ େଲ ା ପି େବଣଧୁର େଲ ା YNY0554030
ପ ୁ /1771602 50 22 666କିେଶାର ବିଶାଳ ପି କୃ ଚ  ବିଶାଳ YNY0555144
ପ ୁ /1781603 29 22 667ଅନୁପମ ଜଗେଦବ ପି ବିଦଯ୍ତୁେସନ୍ ଜଗେଦବ YNY0554196
ପ ୁ /1c-781604 53 22 668ଭାଗବତ ଟୁଡୁ ପି ଦୁବରାଜ ଟୁଡୁ YNY0816397
ପ ୁ /1/c--791605 26 22 669ଶୀଜିତ ସାଇଁ ପି ଶେୁନଶର ସାଇଁ YNY0839696
ୀ /1791606 30 22 670ଅେନଷା ପ ନାୟକ ପି ବିମାଧର ପ ନାୟକ YNY0556001
ୀ /1791607 29 22 671ଆଦଯ୍ାଶା ପ ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ପ ନାୟକ YNY0556076

ପ ୁ /1C/791608 61 22 672ଶେନଯ୍ଶରୂ ସାଇଁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ YNY0847632
ୀ /1801609 28 22 673ଜିଜ୍ଞାସା ସାହୁ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY0555474
ୀ /1811610 37 22 674ଦୀପିକା ମହା ି ସା ବିଭୂଦ  ମହା ି YNY0555102

ପ ୁ /1811611 33 22 675େଦବଦ  ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି YNY0555185
ୀ /1821612 74 22 676ପମିଳା କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦାେମାଦର ସାଇଁ YNY0554675

ପ ୁ /1831613 27 22 677ଆଯଯ୍ର୍ କମୁାର େସାମାଦିତଯ୍ ପି ବି ୁଦ  ଆଯଯ୍ର୍ YNY0554337
ପ ୁ /1851614 29 22 678ଅଭିନାସ ସ ୁ ରାୟ ପି ସେୁରଶ ଚ  ସ ୁ ରାୟ YNY0553909
ପ ୁ /1861615 31 22 679େରାଶନ୍ଜୟ ପ ନାୟକ ମା ବିଜୟାଲକ୍ଷୀ ଦାସ YNY0698738
ପ ୁ /1861616 48 22 680ଅନୁପ ସାଉ ପି େଗୗରା  ସାଉ YNY0555383
ୀ /1871617 22 22 681ରି  ୂେବରା ପି ସଶୁା  େବରା YNY1293240
ୀ /1871618 44 22 682କ ନା ସାଉ ସା ଅନୁପ ସାଉ YNY0555425
ୀ /1871619 23 22 683େମାନୀଶା ସ ପି ଅନୁପ ସ YNY1294321

ପ ୁ /1881620 28 22 684ଅମିତ୍ କମୁାର ମହା ି ପି େପମାନ  ମହା ି YNY0555060
ପ ୁ /1891621 55 22 685ଦିଲିପ କମୁାର ନାଏକ ପି ତତୁର୍ ଭୁଜ ନାଏକ YNY0555169
ୀ /1891622 51 22 686ର ିତା ନାୟକ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ YNY0554576

ପ ୁ /1891623 27 22 687ଶଭୁନୀଲ ନାୟକ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ YNY0554287
ୀ /1901624 34 22 688ସେୁଚତା ମହାପାତ ପି ପ ୁ ରାଜ ମହାପାତ YNY0671933

ପ ୁ /1911625 41 22 689ପଶନ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YNY0755868
ୀ /1911626 32 22 690ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ YNY0671875
ୀ /1921627 58 22 691ଜୟ ୀ ନାୟକ ସା ନାରାୟଣ ଚ  ନାୟକ YNY0556068

ପ ୁ /1921628 32 22 692ଦିପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ନାୟକ YNY0555961
ପ ୁ /1921629 29 22 693ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ନାୟକ YNY0556043
ୀ /1931630 28 22 694ପ ୁ ଶୀ ପ ୁ ା ଳୀ ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ YNY0671842

ପ ୁ /1941631 28 22 695ପତୀକ େଗୗରବ ପି ପତାପ ଚ  ମଲିକ YNY0553958
ପ ୁ /1951632 78 22 696ଉମା ଶ ର ମିଶ ପି ରାମ କୃ  ମିଶ YNY0554774
ୀ /1951633 71 22 697ସଧୁାରାଣୀ ମିଶ - ପୀ େକ ମିଶ YNY1294925

ପ ୁ /1951634 42 22 698ଅେଦୖତ ପସାଦ ମିଶ ପି ଉମା ଶ ର ମିଶ YNY0555631
ୀ /1951635 41 22 699େରାଶନୀ ମିଶ ସା ଅେଦୖତ ପସାଦ ମିଶ YNY0556134
ୀ /1951636 44 22 700ସପୁଭା ମ ରୀ ସାଇଁ ସା ଏସିଆ ଅଗଗାମୀ YNY1294677
ୀ /1961637 53 22 701ସବିତା ରାଉତରାୟ ସା ଉ ଳ ଭୂଷଣ ରାଉତରାୟ YNY0553768

ପ ୁ /1961638 31 22 702ଉଦିତ ଭାନୁ ରାଉତରାୟ ପି ଉ ଳ ଭୂଷଣ ରାଉତରାୟ YNY0553933
ପ ୁ /1971639 59 22 703ଉ ଳ ଭୂଷଣ ରାଉତରାୟ ପି ଦିବାକର ରାଉତ YNY0553917
ପ ୁ /1971640 28 22 704ଉମିତ ଭନୁ ରାଉତରାୟ ପି ଉ ଳ ଭୂଷଣ ରାଉତରାୟ YNY0553925
ପ ୁ /2201641 39 22 705େଶାଭନ ବଳୀଆର ସିଂହ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ସାଗର ପାହାଡ ସିଂହ YNY1095546
ପ ୁ /2201642 53 22 706ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଜାକସନ ଦାସ YNY1079813
ୀ /2201643 62 22 707ଉ ଳିକା ପାହାଡ ସିଂହ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ସାଗର ପାହାଡ ସିଂହ YNY1088533
ୀ /2391644 56 22 708ଉସାରାଣୀ ଦାସ ସା େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ଦାସ YNY1258086
ୀ /2461645 65 22 709ପଭାସୀ ନାୟକ ସା ଜୀବନାନ  ରାୟ YNY1157999

ପ ୁ /2461646 74 22 710ଜୀବନାନ  ରାୟ ପି ଊେପ ନାଥ ରାୟ YNY1158211
ପ ୁ /2791647 23 22 711ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ରାଉତ ପି ପଭାକର ରାଉତ YNY1001387
ପ ୁ /2911648 25 22 712େଶକ ସାେକ଼ୖନ ସଵର୍ର ପି ସିକ ସାଫି YNY1201987
ୀ /2961649 37 22 713ଆରଦି ବିଜୟଲଷୀ ସା ଏ ଲିଲାେମାହନ ରାଓ YNY0946806
ୀ /3341650 42 22 714ର ୀତା ଦାସ ସା େଦବିକାଂତ ଦାସ YNY1246495
ୀ /3491651 45 22 715ଅନିତା ମଲିକ ସା ସେରାଜ କମୁାର ମଲିକ YNY0816389
ୀ /3501652 31 22 716ମୀତା େବେହରା ସା ତୁଷାର YNY1325687
ୀ /3731653 36 22 717ସମିୁତା େବହୁରା - ସବିତା ବିସ୍ଵାଲ YNY1258078
ପ ୁ /3991654 63 22 718ନିତଯ୍ା ନ  ମିଶ ପି ଜୟକୃ  ମିଶ YNY1095587
ପ ୁ /3991655 34 22 719ଅଭିଜିତ ମିଶ ପି ନିତଯ୍ା ନ  ମିଶ YNY1095595
ୀ /3991656 27 22 720ଆକାଂକ୍ଷଯ୍ ମିଶ ପି ନିତଯ୍ା ନ ା ମିଶ YNY1095603
ୀ /4071657 22 22 721ଅନନଯ୍ା ମିଶ ପି ହିମାଂଶ ୁେମାହନ ମିଶ YNY1167493
ୀ /F/4171658 43 22 722ଅପ ର୍ା େବାଷ ସା ଆଶେୁତାଷ େବାଷ YNY0847392
ପ ୁ /4201659 48 22 723ଆଦିତଯ୍ ଶଂକର ବାଗ ପି େଗୗର ବାଗ YNY1095553
ୀ /4201660 34 22 724ଅନିମା ବାଗ ପି ବଟକୃ  ଦଲାଇ YNY1095561
ପ ୁ /4211661 51 22 725ଦୀପକ କମୁାର ପାଣୀ ପି େଲଟ ଯଦୁମଣି ପାଣୀ YNY1158047
ୀ /4211662 44 22 726େଦବିଦାସୀ ପାଣୀ ସା ଦୀପକ କମୁାର ପାଣୀ YNY1158039
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ପ ୁ /4371663 46 22 727ଅମଲ ମ ଳ ପି ପାନନ୍ ାଲାଲ ମ ଳ YNY1079789
ୀ /4371664 44 22 728ଭାରତୀ ମ ଳ ସା ଅମଲ ମ ଳ YNY1079870
ୀ /4371665 23 22 729େକାଏଲ ମ ଳ ପି ଅମଲ ମ ଳ YNY1079417

ପ ୁ /4391666 41 22 730ପଦ ର ନ େଜନା ପି ବିେବକା ନ  େଜନା YNY1095579
ୀ /4901667 25 22 731େସାନାଲୀ ପ ନାୟକ ସା ଆଶଷି ର ନ ମହାପାତ YNY1296680
ୀ /5021668 53 22 732ପଣତି ନ ସା ଦିେନଶ ପ ା YNY1079805

ପ ୁ /5021669 54 22 733ଦିେନଶ ପ ା ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ପ ା YNY1079797
ୀ /5561670 24 22 734ପଜ୍ଞାସଦୁୀ ା ତିପାଠୀ ପି ପବିତକମୁାର ତିପାଠୀ YNY1294719

ପ ୁ /7601671 42 22 735ାଲିନ େବେହରା ପି ବିେନାଦ କମୁାର େବେହରା YNY1158195
ୀ /7601672 40 22 736େଦବସୀତା ପରିଡ଼ା ସା େଲନିନ େବେହରା YNY1157981
ୀ /8/111673 66 22 737ନିହାରୀକା ନାୟକ ସା ସରୂପ ନାୟକ YNY0847376
ୀ /8871674 40 22 738ସଜୁାତା େଜନା ପି େହମ  କମୁାର େଜନା YNY0880419

ପ ୁ /8871675 61 22 739େହମ  କମୁାର ରାଉତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ରାଉତ YNY0880427
ପ ୁ /8871676 34 22 740ସମିତ କମୁାର ରାଉତ ପି େହମ  କମୁାର ରାଉତ YNY0880435
ୀ /8871677 29 22 741େମାନିକା ରାଉତ ପି େହମ  କମୁାର ରାଉତ YNY0880443
ୀ /D/8871678 57 22 742ପତିଭା ରାଉତ ସା େହମ  କମୁାର ରାଉତ JTV1479294
ୀ /9991679 55 22 743ସ ଯ୍ା ରାଣୀ ଦାସ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ପରୀଡା YNY0862441
ୀ /10051680 68 22 744ନମିତା ନାୟକ ସା ଡଃ.ଉ ମ ଚରଣ ନାୟକ YNY0698589
ୀ /10291681 49 22 745େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ ସାହୂ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୂ YNY1088541

ପ ୁ /11501682 81 22 746େହମ  କମୁାର େଜନା ପି ଗରୁୁ ଚରଣ େଜନା YNY0980847
ପ ୁ /11501683 35 22 747ଆ ଜ କମୁାର େଜନା ପି େହମ  କମୁାର େଜନା YNY0880484
ୀ /14051684 52 22 748ମିତା ମହା ି ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହା ି YNY0803056

ପ ୁ /14051685 57 22 749ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହା ି ପି େଗାଲକ ଚ  ମହା ି YNY0816413
ପ ୁ /1 C/40, S1686 64 22 750ରଶି ର ନ ପ ନାଯକ ପି େଅୖଦତ କମୁାର YNY1140318
ୀ /14291687 26 22 751ଅଭିଳାସା ପ ନାୟକ ପି ପଣବ କିେଶାର ପ ନାୟକ YNY0782409
ୀ /14311688 26 22 752େନହା େଜୖନ ପି ମେନାଜ େଜୖନ YNY0832410
ୀ /14451689 35 22 753ପମିଳା ସାହୁ ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ YNY0782292
ୀ /14481690 32 22 754ବନାନୀ ସତପଥି ସା ମିଲନ ମିଶା YNY1246461
ୀ /14491691 71 22 755ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ଜାନକୀ ବଲଭ ଦାସ YNY0847533

ପ ୁ /D/14491692 46 22 756ଗିରିଜା ବଲଭ ଦାସ ପି ଜାନକୀ ବଲଭ ଦାସ YNY0847467
ୀ /14841693 33 22 757ସତିୃ ମୟୀ ପ ା ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ପକାଶ ନାୟକ YNY1095611

ପ ୁ /14851694 23 22 758ସି ା  ପାଢ଼ୀ ପି ବିେର  କମୁାର ପାଢ଼ୀ YNY1158245
ୀ /150/11695 44 22 759ଉ ଳ ପରିଡା ସା ମେନାଜ କମୁାର େଜନା YNY0880450

ପ ୁ /15061696 72 22 760କି ର କମର୍କାର ପି ମଦନ େମାହନ କମର୍କାର YNY1158237
ୀ /15061697 26 22 761ତନୁଜା ଷଡ ୀ ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ ଷଡ ୀ YNY1158021

ପ ୁ /2c\1171698 34 22 762ପତୀକ େସା ାଲିଆ ପି ସ ନ କମୁାର େସା ାଲିଆ YNY0839662
ପ ୁ /2c\1171699 32 22 763େରାହିତ େସା ାଲିଆ ପି ସ ନ କମୁାର େସା ାଲିଆ YNY0839712
ୀ /2c/1261700 54 22 764ସତିୃ ପରିଡା ସା ପଦୀପ କମୁାର ପରିଡା YNY0839670

ପ ୁ /2C/1391701 50 22 765ସଜିୁତ କମୁାର ରାଜୁ ପି ନୃପରାଜ ରାଜୁ YNY0847574
ୀ /2C/1391702 44 22 766ଗୀତାଶୀ ରାଜୁ ସା ସଜିୁତ କମୁାର ରାଜୁ YNY0847624

ପ ୁ /2c/1671703 72 22 767ମଦନ େମାହନ ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ YNY0880468
ପ ୁ /2c/1721704 77 22 768ରଜନୀକା  ପ ନାୟକ ପି ପଭୁ ଚରଣ ପ ନାୟକ YNY0839746
ପ ୁ /2C/1761705 71 22 769ସବଯ୍ସାଚୀ ପାଲିତ ପି ଲକ୍ଷୀପସାଦ ପାଲତୀ YNY0782151
ୀ /2C/1761706 63 22 770ରତନ୍ ା ପାଲିତ ସା ସବଯ୍ସାଚୀ ପାଲିତ YNY0781708

ପ ୁ /2C/1771707 68 22 771ରାଧା େମାହନ ମହା ି ପି ପିତାମର ମହା ି YNY0847509
ୀ /2C/1771708 65 22 772ସଷୁମା ମହା ି ସା ରାଧା େମାହନ ମହା ି YNY0847517

ପ ୁ /PLOT NO 21709 49 22 773ଏସିଆ ଆଗାଗମୀ ମା ସଧୁାରାଣୀ ମିଶା YNY1159144
ୀ /2c/2151710 40 22 774ରଶି ଦାସ ସା ତିେଲାଚନ ଦାସ YNY0980854

ପ ୁ /Plot No-21711 22 22 775ପଦୀପ କମୁାର େସଠୀ - ସଂଦୀପ କମୁାର େସଠୀ YNY1211036
ପ ୁ /2D/2621712 64 22 776ସମେର  େକଶରୀ େଦଵ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସିଂହ ସାମ  ସାମ YNY1341734
ପ ୁ /3C/2591713 27 22 777ଶଭୁମ୍ ରଥ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ରଥ YNY1253491
ପ ୁ /3C/2721714 60 22 778ଏ ନିର ନ ଦାସ ପି ଏ ସେୁର  ପସାଦ ଦାସ YNY0847335
ୀ /3C/2721715 50 22 779ସାରଦା କମୁାରୀ ଦାଶ ସା ଏ ନିର ନ ଦାଶ YNY0847319
ପ ୁ /3C/2791716 63 22 780ପଭାକର ରାଉତ ପି ନିଶାମଣି ରାଉତ OR/02/014/236747
ୀ /3E/2931717 50 22 781ଝୁଲନ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପଦୀପ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ YNY0832485
ପ ୁ /3E/2981718 26 22 782ପତିକ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଦୀପ ଭ ଚାଯଯ୍ର୍ YNY0832477
ୀ /3E/2981719 51 22 783ରୀତା େଦବନାଥ ସା ନାରାୟଣ େଦବନାଥ YNY0832345
ପ ୁ /3E/3001720 59 22 784ପଫଲୁ କମୁାର ମ ଳ ପି ବନମାଳୀ ମ ଳ YNY1274679
ୀ /3E/3241721 57 22 785ଆଭା ରାଣୀ ସିଂହେଦଓ ସା ଜୟ  କମୁାର ସିଂହେଦଓ LNT4195798
ୀ /3E/3241722 23 22 786ସବୁତା ସିଂହେଦଓ ପି ଜୟ  କମୁାର ସିଂହେଦଓ YNY1048370
ପ ୁ /p n-3E/321723 64 22 787ଜୟ  କମୁାର ସିଂହେଦଓ ପି ବସ  କମୁାର ସିଂହେଦଓ YNY0930032
ପ ୁ /3E/3491724 46 22 788ସେରାଜ କମୁାର ମଲିକ ପି ଶବି ପସାଦ ମଲିକ YNY0816363
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କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 4ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
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1

ପ ୁ /Plot no 31725 31 22 789ସଜୁୀତ କମୁାର ଗରନାଯକ ପି େତାଶାବ ା ଗରନାଯକ YNY1208214
ପ ୁ /3E/3711726 25 22 790ନିରଦ ବରନ େବେହରା ପି ନିଧି ଚରଣ  େବେହରା YNY1323039
ପ ୁ /3E/3711727 19 22 791ଶରଦ ବରନ େବେହରା ପି ନିଧି ଚରଣ େବେହରା YNY1320902
ପ ୁ /Plot No.31728 55 22 792ନିଧି ଚରଣ େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା YNY0411520
ୀ /Plot No.31729 54 22 793ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ନିଧି ଚରଣ େବେହରା YNY0411504

ପ ୁ /3E/4161730 26 22 794ଅଭିଜିତ୍ ସାମଂତସିଂହାର ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାମଂତସିଂହାର YNY1136910
ପ ୁ /3E/4411731 51 22 795ଡମାନ େସାେରନ ପି େଚୖତନଯ୍ େସାେରନ YNY0847442
ୀ /3E/4421732 27 22 796ସନ୍ି ା ଶୀ ବାରିକ ପି ରାଜ କିେଶାର ବାରିକ YNY0847327

ପ ୁ /E/40 SECT1733 55 22 797ବିଜୟା କମୁାର ସାହୂ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ YNY0129825
ପ ୁ /PLOT NO 51734 24 22 798ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ େସନାପତି ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର େସନାପତି YNY1324201
ୀ /Plot no-51735 31 22 799ବନସିକ େବେହରା ସା େଦବାସିସ ଦାସ YNY1207653
ୀ /Plot No-51736 53 22 800ଝରଣା ସାହୂ - ସବିତା ସାହୂ YNY1344688

ପ ୁ /5 f/7291737 73 22 801ନବଘନ ପତି ପି ଜଗବ ୁ ପତି YNY0781757
ପ ୁ /5F/7411738 63 22 802ଗଦାଧର ବାରିକ ପି ତଉଲି ଚରଣ ବାରିକ YNY0847616
ୀ /5F/7411739 41 22 803ପ ୁ ା ଳୀ ବାରିକ ସା ଗଦାଧର ବାରିକ YNY0847608

ପ ୁ /5F/7411740 34 22 804ସ ୀପ କମୁାର ବାରିକ ପି ଗଦାଧର ବାରିକ YNY0847566
ପ ୁ /5F/7411741 32 22 805ସଦୁୀପ କମୁାର ବାରିକ ପି ଗଦାଧର ବାରିକ YNY0847483
ପ ୁ /5F/7601742 65 22 806ବିେନାଦ େବେହରା ପି ଲକି୍ଷଧର େବେହରା YNY0782185
ପ ୁ /5F/7601743 37 22 807ବିପବ େବେହରା ପି ବିେନାଦ େବେହରା YNY0782219
ପ ୁ /5F/7671744 37 22 808ରାେଜଶ କମୁାର ମଲିକ ପି ରବୀ  ନାଥ ମଲିକ YNY1302249
ୀ /694/5F1745 46 22 809ସନିୁତା ଗଛୁାଇତ ସା ଦିଲିପ ଗଛୁାଇତ YNY0832436

ପ ୁ /6f/9721746 59 22 810ରାଜ କମୁାର େକଜିୱାଲ ପି ହରିପସାଦ େକଜିୱାଲ YNY0698712
ୀ /6F/9721747 54 22 811ସନିୁତା େକଜିୱାଲ ସା ରାଜ କମୁାର େକଜିୱାଲ YNY0781732
ୀ /Plot no-1748 63 22 812ଜୟାଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ମେହଶ ପସାଦ ଦାସ YNY1218924

ପ ୁ /99991749 39 22 813ସଧିୁର କମୁାର େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା YNY0926592
ୀ /99991750 32 22 814ମନିଷା େବେହରା ସା ସଧିୁର କମୁାର େବେହରା YNY0926584

ପ ୁ /1499/4D1751 73 22 815ପକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଭିରାମ ନାୟକ YNY0781773
ୀ /plot 2c/21752 33 22 816ଅସା ମିଶା ମିଶା ପି ଅଶ୍ଵିନୀ କମୁାର ମିଶା YNY1224260
ୀ /4c/14291753 32 22 817ଋତୁପନା ମହା ି ସା ପଲୁକ ପ ନାଯକ CPP4478236

ପ ୁ /4c/14291754 38 22 818ପଲୁକ ପ ନାଯକ ପି ବିମଧର ପ ନାଯକ YNY0698696
ୀ /4C/14291755 26 22 819ଅବିଲାଶ ପ ନାଯକ - ପଣବ କାେଶାର ପ ନାଯକ YNY0698704
ୀ /4C/14311756 33 22 820ରିତିକା େଜନ୍ ସା ଦିପକ େଜନ YNY0847475
ୀ /4D/14411757 73 22 821ପତିଭା ରାୟ ସା ବିେର  କମୁାର ରାୟ YNY0782433

ପ ୁ /4D/14411758 54 22 822ବିରଜା ରାୟ ପି ବିେର  କମୁାର ରାୟ YNY0803064
ୀ /4D/14411759 50 22 823ସନିୁତା ରାୟ ସା ବିରଜା ରାୟ YNY0782466

ପ ୁ /4D/14411760 46 22 824ବିକାଶ ରାୟ ପି ବିେର  କମୁାର ରାୟ YNY0803072
ୀ /4D/14411761 38 22 825ସଚିୁସିତା ରାୟ ସା ବିକାଶ ରାୟ YNY0832451
ୀ /4D/14411762 38 22 826ସଚିୁସିତା ରାୟ ସା ବିକାଶ ରାୟ ରାୟ YNY0782490
ୀ /4D/14451763 38 22 827େରାଜାଲିନ ସାହୁ ସା ଆଶସି କମୁାର ସାହୁ YNY0880385

ପ ୁ /4D/14471764 27 22 828େଜଯ୍ାତି ର ନ େଜନା ପି ଦୁଖୀଶଯ୍ାମ େଜନା YNY0781724
ୀ /4D-14851765 56 22 829ସଜୁାତା ପାଢୀ ସା ବୀେର  କମୁାର ପାଢୀ YNY0880344
ପ ୁ /4D-14851766 31 22 830ସି ାଥର୍  ପାଢୀ ପି ବୀେର  ପାଢୀ YNY0880351
ୀ /5gh/515/d1767 29 22 831ଅେରାଶୀଖା ମିଶ ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର ମିଶ YNY0698670
ୀ /5F726/11768 88 22 832ରତନ୍ମଣୀ ପରିଜା ସା ହେରକୃ  ପରିଜା YNY0781799

ପ ୁ /6F/10011769 41 22 833ଦିପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦିବାକର ସାଇଁ YNY0839688
ପ ୁ /6F/10701770 55 22 834ଫାରୂକ଼ ଅହମଦ୍ େସୖୟଦ୍ - େସୖୟଦ୍ ନଜୀବ ଅହମଦ୍ YNY1217801
ପ ୁ /PLOT NO-61771 58 22 835ସୟଦ୍ ଅବୁବକର୍ ସି ିକ୍ ଅହମଦ୍ ପି ସୟଦ ମହମଦୂ୍ ଅହମଦ୍  YNY1225481
ୀ /PLOT NO-61772 42 22 836ରିହାନା ୟାସୀନ ସା ସୟଦ୍ ଅବୁବକର୍ ସି ିକ୍ ଅହମଦ୍ YNY1225473

ପ ୁ /6F/10901773 25 22 837ଅଶିନୀ କମୁାର ଉଦଗାତା ପି ସେରାଜ କମୁାର ଉଦଗାତା YNY0880401
ୀ /6f/11301774 27 22 838େଶତାପଦା ନାଥ ସା େନତାନ  ନାଥ YNY0839720
ପ ୁ /6F/11301775 38 22 839େଦେବଶ େଦବାଶଷି ଶମର୍ା ପି ଭାଗବତ ନାଥ YNY0839654
ୀ /PLOT NO -1776 65 22 840ବିଦୁତ ଲତା କର ସା ବହ ନାରାୟଣ YNY1132711
ପ ୁ /PLOT NO-71777 69 22 841ବହ ନାରାୟଣ କର - ବିଦୁତ ଲତା  YNY1137181
ପ ୁ /7/D13691778 61 22 842େଲାକନାଥ ବିସ୍ଵାଲ - ବାଣୀ ବିସ୍ଵାଲ YNY1135185
ୀ /7/13701779 55 22 843ନ ିକା େବେହରା ସା େକ୍ଷତେମାହନ େବେହରା YNY0839704
ୀ /7/d-13701780 28 22 844ଆଦଯ୍ାଶା େବେହରା ପି େକ୍ଷତ େମାହନ େବେହରା YNY0839738
ୀ /PLOT NO-71781 66 22 845ସବୂାସୀନୀ ଦାସ ସା ସେୁର  ପରିଡ଼ା YNY1208297
ପ ୁ /PLOT NO-71782 65 22 846ସେୁର  ପରିଡ଼ା - ସବୂାସୀନୀ ଦାସ YNY1208289
ୀ /Sec 09 Pl1783 33 22 847େମାନାଲିସା େମାହାପାତ ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଓଝା  YNY1157452
ପ ୁ /999991784 62 22 848ଜୟଂତ କମୁାର ବଳ ପି ନଟ ବର ବଳ YNY1165992
ୀ /999991785 62 22 849େବୖଜୟ ୀ ବିଶାଳ ସା ଜୟଂତ କମୁାର ବିଶାଳ YNY1165976
ପ ୁ /999991786 66 22 850ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ସ ୃ ିଧର ଦାସ YNY1158229
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ପ ୁ /999991787 52 22 851େଦବିକାଂତ ଦାସ ପି ଅଜୟ ଦାସ YNY1246487
ୀ /999991788 52 22 852ତୃ ୀ ଦାସ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦାସ YNY1158005
ୀ /999991789 26 22 853ସିତା ଦାସ ପି ନୀଳମଣି ଦାସ YNY1166040
ୀ /999991790 27 22 854ରାଜଲକ୍ଷୀ କର ସା ଅମଲୁଯ୍ କର YNY1201862
ୀ /999991791 55 22 855ମ କୁ୍ତା ମହା ୀ ସା ସମୁଂତ କମୁାର ମହା ୀ YNY1246545

ପ ୁ /999991792 32 22 856ସିଧା  ମହାପାତ ମା ସବିତା ବିସ୍ଵାଲ YNY1246503
ପ ୁ /999991793 24 22 857ଶୀତମ ମହାପାତ ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ YNY1202084
ୀ /999991794 31 22 858ଅଚର୍ନା ମଲିକ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ମଲିକ YNY1246651
ୀ /999991795 46 22 859ବନଜ୍େଯାଶନ୍ା ପଢ଼ୀ ସା ଗେଣଶ ଚଂଦ ପତି YNY1201805

ପ ୁ /999991796 56 22 860ଗେଣଶ ଚଂଦ ପତି ପି ଗୟାଧର ପତି YNY1202134
ପ ୁ /999991797 51 22 861ଶେୁଭ ୂ େମାହନ ପଟନାୟକ ପି ରାେଜ  େମାହନ ପଟନାୟକ YNY1246362
ୀ /999991798 23 22 862େଶଯ ପଟନାୟକ ପି ଶେୁଭ ୂ େମାହନ ପଟନାୟକ YNY1246552
ୀ /999991799 37 22 863ପଣିତା ପିୟଦସ ିର୍ନି ମା େହନାରାଣୀ ସାହୂ YNY1246479

ପ ୁ /999991800 31 22 864ତନୟ ସାହୂ ପି େଦେବ  କମୁାର ସାହୂ YNY1202019
ୀ /999991801 26 22 865ପଦିନୀ ସାହୂ ପି େଦେବ  ସାହୂ YNY1201896
ୀ /999991802 25 22 866ଇ ିତା ସାହୂ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୂ YNY1201920
ୀ /999991803 71 22 867ଭାଗ୍ଯବତୀ ସାହୁ ସା ମଦନ େମାହନ ସାହୁ YNY1201961
ୀ /PLOT NO-1804 32 22 868ସରିତା ପ ା ସା େଜଯ୍ାତି ର ନ RPZ0705061
ୀ /7GH/1353/1805 23 22 869ଆଭା ଅନି ିତା  ପି ସତଯ୍ ଖ ରାୟ YNY1144757

ପ ୁ /9999991806 37 22 870ରାେଜଶ କମୁାର ମଲିକ ପି ରବୀ  ନାଥ ମଲିକ YNY1246644
ୀ /2d/1047 s1807 54 22 871ହୁଶନ୍ଆରା େବଗମ ସା ସୟଦ ଅ ଲୁ କଡୁୁସ YNY1340645

ପ ୁ /PLOT NO.1808 23 22 872େପମାନ  ସିଂହ ପି ପକାଶ ସିଂହ YNY1207729
ପ ୁ /11809 78 22 873ଜୟରାମ ବାରିକ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ବାରିକ YNY0157800
ୀ /11810 72 22 874ରମାବତୀ ବାରିକ ସା ଜୟରାମ ବାରିକ YNY0157818
ୀ /11811 46 22 875ବନିତା ବାରିକ ସା ପଶନନ୍  ବାରିକ LNT1539402

ପ ୁ /11812 43 22 876ଦୀପକ କମୁାର ବାରିକ ପି ଜୟରାମ ବାରିକ LNT1500602
ପ ୁ /11813 40 22 877ପଶା  ବାରିକ ପି ଜୟରାମ ବାରିକ LNT1514348
ୀ /11814 36 22 878ସଶିତା ବାରିକ ସା ଦୀପକ କମୁାର ବାରିକ YNY0157826

ପ ୁ /21815 64 22 879ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗବଂଧ ୁଦାସ OR/06/044/010643
ୀ /21816 58 22 880ପଭାତି ଦାସ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YNY0379297

ପ ୁ /21817 57 22 881ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ YNY0379289
ପ ୁ /21818 50 22 882ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ ପି ଜଗବଂଧ ୁଦାସ YNY0379271
ୀ /21819 48 22 883ସନୁ ା ଦାସ ସା ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ଦାସ YNY0379255
ୀ /21820 36 22 884ପଣିତା ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YNY0379263
ୀ /51821 57 22 885ସନ୍ି ା ମହା ି ସା ବିଶଜିତ ଭୂୟଁା YNY0341875

ପ ୁ /51822 45 22 886ସବୁତ କମୁାର ପାଲ ପି ହେରକୃ  ପାଲ YNY0554014
ପ ୁ /51823 51 22 887ଭମରବର ରାଉତ ପି ନିଶାମଣୀ ରାଉତ YNY0341834
ପ ୁ /61824 64 22 888େଗାବି  ଚ  ଦାସ ପି େଗଡ ଦାସ YNY0633917
ୀ /61825 41 22 889ଲତା ଦାସ ସା େଗାବି  ଚ  ଦାସ YNY0633859

ପ ୁ /71826 61 22 890ସକୁା  ତିପାଠୀ ପି ଖିେରାଦ ଚ  ତିପାଠୀ OR/06/044/378521
ୀ /71827 52 22 891େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ତିପାଠୀ ସା ସକୁା  ତିପାଠୀ OR/06/044/378522
ପ ୁ /81828 70 22 892ନ ପ ନାୟକ ପି େଗାପି େମାହନ ପ ନାୟକ YNY0027342
ପ ୁ /81829 65 22 893ଜୀବନ ପ ନାୟକ ପି େଗାପି େମାହନ ପ ନାୟକ YNY0501916
ପ ୁ /81830 63 22 894ଭୂବନ ପ ନାୟକ ପି େଗାପି େମାହନ ପ ନାୟକ YNY0501940
ୀ /81831 62 22 895ରଚିତା ପ ନାୟକ ସା ନ ପ ନାୟକ YNY0501924
ୀ /81832 56 22 896ମିନା ପ ନାୟକ ସା ଜୀବନ ପ ନାୟକ YNY0027367
ୀ /81833 52 22 897ପ ୁ ଲତା ପ ନାୟକ ସା ଭୂବନ ପ ନାୟକ YNY0501932

ପ ୁ /81834 35 22 898ସମରଣ ପ ନାୟକ ପି ନ ପ ନାୟକ YNY0501957
ୀ /81835 35 22 899ସମାପିକା ପ ନାୟକ ପି ନ ପ ନାୟକ YNY0027359
ପ ୁ /91836 66 22 900ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଉ ବା ନ  ଦାସ YNY0752162
ୀ /91837 59 22 901ମେନାଜା ଦାସ ସା ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ LNT4237442
ପ ୁ /101838 61 22 902ଅଚଯ୍ତୁାନ  ନାୟକ ପି ଧରଣୀଧର ନାୟକ YNY0341396
ପ ୁ /101839 30 22 903ଅରୁପାନ  ନାୟକ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ନାୟକ YNY0341404
ୀ /111840 40 22 904ସନିୁତା ମହାପାତ ସା ନଳିନିକା  ସାହୁ YNY0489716
ପ ୁ /A/111841 75 22 905ସରୂପ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ YNY0847368
ପ ୁ /121842 66 22 906େଗାବ ର୍ ନ ମଲିକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମଲିକ LNT4201133
ୀ /121843 36 22 907ସୀତା ଳି ମଲିକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମଲିକ LNT4226544
ୀ /121844 29 22 908ସନ୍ି ା ଳି ମଲିକ ପି େଗାବ ର୍ ନ ମଲିକ YNY0341628
ପ ୁ /121845 54 22 909ବିଜ୍ଞାନ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ବିନୟ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0341644
ପ ୁ /131846 62 22 910ଚି ରଂଜନ ପଟନାୟକ ପି େବୗରିବଂଧ ୁପଟନାୟକ YNY0633347
ୀ /131847 63 22 911ନିହାର ବାଳା ପ ନାୟକ ସା ଚି  ରଂଜନ ପ ନାୟକ YNY0633313
ପ ୁ /141848 66 22 912ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବଂଶଧିର ଦାସ YNY0372672
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ୀ /141849 59 22 913ନିେବଦିତା ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0372656
ୀ /141850 33 22 914ଗାୟତି ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0372664
ୀ /151851 51 22 915ରୀନା େଦବୀ ସା ଏ. ସେୁର  ପସାଦ ଦାସ YNY0372888

ପ ୁ /161852 45 22 916ସବୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YNY0633545
ପ ୁ /171853 61 22 917ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି ହର େମାହନ ସାଇଁ YNY0649798
ୀ /171854 55 22 918ଅନିତା ସାଇଁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ YNY0649897

ପ ୁ /181855 54 22 919େଦେବ  ଚ  ଖୁ ିଆ ପି କ ରିୁ ଚରଣ ଖୁ ିଆ YNY0027433
ୀ /181856 49 22 920ସପୁଭା ଖୁ ିଆ ସା େଦେବ  ଖୁ ିଆ YNY0027441

ପ ୁ /191857 33 22 921ରାଜ ନାରାୟଣ ସିଂହ ପି ରୁଦ ସିଂହ YNY0157867
ପ ୁ /191858 62 22 922ରୁଦ ନାରାୟଣ ସିଂହ ପି େଗାଲଖ ନାରାୟଣ ସିଂହ YNY0649871
ୀ /191859 57 22 923ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ସିଂହ ସା ରୁଦ ସିଂହ YNY0650028
ୀ /191860 32 22 924ସାତୀ ସଚୁରିତା ସିଂହ ପି ରୁଦ ସିଂହ YNY0649921
ୀ /201861 62 22 925ଉମାରାଣୀ େସଠି ସା ନିର ନ େସଠି YNY0649913

ପ ୁ /201862 38 22 926ରଶି ରଂଜନ େସଠି ପି ନିର ନ େସଠି YNY0649855
ପ ୁ /201863 67 22 927ନିର ନ େସଠୀ ପି ଦୁରାରି ଚରଣ େସଠୀ YNY0649889
ପ ୁ /211864 34 22 928ସତିୃ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ନାେଗଶର ସାହୁ YNY0157883
ପ ୁ /221865 69 22 929ଗ ାଧର ସାମଲ ପି ଧେନଶର ସାମଲ YNY0633941
ୀ /221866 64 22 930େସୗଭାଗିନି ସାମଲ ସା ଗ ାଧର ସାମଲ YNY0633933

ପ ୁ /221867 46 22 931ବିନୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ଗ ାଧର ସାମଲ YNY0633925
ପ ୁ /231868 58 22 932ବେରଣଯ୍ କମୁାର ସାମଲ ପି ବିଭୂତି ଚରଣ ସାମଲ YNY0633370
ୀ /231869 56 22 933ସନ୍ି ାରାଣୀ ସାମଲ ସା ବେରଣଯ୍ କମୁାର ସାମଲ YNY0633362

ପ ୁ /241870 54 22 934େଦବାଶଷି ପସାଦ ଦାସ ପି େବୖ ବ ପସାଦ ଦାସ YNY0502005
ୀ /241871 52 22 935ପ ଜିନୀ ଦାସ ସା ଡା େଦବାଶଷି ପସାଦ ଦାସ YNY0502021

ପ ୁ /251872 70 22 936େଦବବତ େସନଗୁ ା ପି େଦେବ  ନାଥ େସନଗୁ ା LNT3107968
ୀ /251873 60 22 937ଗାସିନ୍ େସନଗୁ ା ସା େଦବବତ େସନଗୁ ା YNY0502104

ପ ୁ /251874 34 22 938ଅଭ େସନଗୁ ା ପି େଦବବତ େସନଗୁ ା LNT3107950
ୀ /261875 59 22 939ମ ବୁାଳା ନାୟକ ସା ଅେଦୖତ କମୁାର ନାୟକ YNY0341651

ପ ୁ /261876 33 22 940ଗିରିଜା ଭୂଷଣ ନାୟକ ପି ଅେଦୖତ ଚରଣ ନାୟକ YNY0341586
ୀ /261877 56 22 941ପତିମା ରଥ ସା ଶଶିରି ରଥ YNY0502039
ୀ /261878 32 22 942ରୁପାଲି ରଥ ପି ଶଶିରି ରଥ YNY0502096

ପ ୁ /271879 87 22 943ପ ୁ ର୍ଚ  ସାମଲ ପି ବା ାନିଧି ସାମଲ YNY0502088
ପ ୁ /271880 52 22 944ହିମାଂସ ୁେଶଖର ସାମଲ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ସାମଲ YNY0501973
ୀ /271881 42 22 945ତୃ ିସଂଗୀତା ସାମଲ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାମଲ YNY0501965

ପ ୁ /281882 49 22 946ସବଯ୍ସାଚୀ ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି YNY0341800
ୀ /281883 30 22 947ଅନିମା ମହା ି ପି ନିେରାଦ କମୁାର ମହା ି YNY0341867

ପ ୁ /301884 65 22 948େଗାବି  ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରଘନୁାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0157891
ୀ /301885 58 22 949ବନଲତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା େଗାବି  ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0157909

ପ ୁ /301886 65 22 950େସାମନାଥ ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି YNY0649939
ୀ /301887 35 22 951ସ ୀ ମହା ି ପି େସାମନାଥ ମହା ି YNY0649863
ୀ /301888 32 22 952ସମପିର୍ତା ମହା ି ପି େସାମନାଥ ମହା ି YNY0649848

ପ ୁ /311889 72 22 953ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ମହା ି YNY0341842
ପ ୁ /311890 78 22 954ମେହଶର ପହୁାଣ ପି ଅନ  ଚରଣ ପହୁାଣ OR/06/044/484717
ପ ୁ /311891 48 22 955ସେରାଜ ପହୁାଣ ପି ମେହଶର ପହୁାଣ OR/06/044/484722
ପ ୁ /311892 45 22 956ସଦୁଶର୍ନ ତରାଇ ପି ପିତାମର ତରାଇ YNY0649962
ୀ /311893 42 22 957ରୀନାରାଣୀ ତରାଇ ସା ସଦୁଶର୍ନ ତରାଇ YNY0649772

ପ ୁ /311894 40 22 958ଦୁଃଶାସନ ତରାଇ ପି ପିତାମର ତରାଇ YNY0649731
ୀ /321895 63 22 959ସଂଘମିତା ଦାସ ସା ଲକି୍ଷ ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ YNY0649780

ପ ୁ /321896 64 22 960ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପଟନାୟକ YNY0649954
ୀ /321897 33 22 961ସିଲି ପଟନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ YNY0649822
ପ ୁ /331898 53 22 962ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ମଲିକ YNY0341792
ପ ୁ /331899 63 22 963ପକାଶ ଚ  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YNY0649830
ୀ /331900 37 22 964ପିତିସିତା ସାହୁ ପି ପକାଶ ଚ  ସାହୁ LNT3109634
ୀ /351901 69 22 965ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ପାଲ ସା ଚିରର ନ ପାଲ LNT1477199
ପ ୁ /351902 50 22 966ବିଘନ୍ରାଜ ପାଲ ପି ଚିରର ନ ପାଲ OR/09/050/268747
ପ ୁ /351903 47 22 967ବିନାୟକ ପାଲ ପି ଚିରର ନ ପାଲ YNY0489823
ପ ୁ /351904 51 22 968କାମେଦବ ରାଉଳ ପି ମ ରାଜ ରାଉଳ YNY0027482
ୀ /351905 47 22 969ଗୀତା ଳି ରାଉଳ ସା କାମେଦବ ରାଉଳ YNY0027490
ୀ /371906 51 22 970ନିତା େଜନା ସା ବଜ କିେଶାର େଜନା YNY0027508
ପ ୁ /381907 66 22 971ମାମରାଜ ଅଗୱାଲ ପି ଗଣପତିରାମ ଅଗୱାଲ YNY0157917
ୀ /381908 63 22 972ସିେଲାଚନା ଅଗୱାଲ ସା ମାମରାଜ ଅଗୱାଲ YNY0157941
ପ ୁ /381909 43 22 973ପବନ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ମମରାଜ ଅଗୱାଲ YNY0157933
ୀ /381910 36 22 974େରଖା ଅଗୱାଲ ସା ପବନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0157925
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ପ ୁ /381911 65 22 975ସଶୁୀଲ େସା ାଲିଆ ପି ହରି ପସାଦ େସା ାଲିଆ YNY0341727
ପ ୁ /381912 63 22 976ସ ନ କମୁାର େସା ାଲିଆ ପି ହରି ପସାଦ େସା ାଲିଆ YNY0341735
ୀ /381913 60 22 977ମଧ ୁେସା ାଳିଆ ସା ସଶୁୀଲ େସା ାଳିଆ YNY0341750
ୀ /381914 56 22 978ମ  ୁେସା ାଳିଆ ସା ସ ନ କମୁାର େସା ାଳିଆ YNY0341743

ପ ୁ /381915 21 22 979ଶଭୁମ େସା ାଲିଆ ପି ସଶୁୀଲ େସା ାଲିଆ YNY1203835
ପ ୁ /391916 59 22 980ଶ ର ମାଝି ପି ମ ଳ ମାଝି LNT1514371
ୀ /391917 49 22 981ବି ୁପିୟା ମାଝି ସା ଶ ର ଚରଣ ମାଝି YNY0649749

ପ ୁ /401918 65 22 982ଭାଗିରଥି ମିଶ ପି ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0633982
ୀ /401919 33 22 983ସଶୁୀ େଶତଲିନା ଶୀଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଭାଗିରଥି ମିଶ YNY0633990
ୀ /421920 46 22 984ମିନତୀ ନାୟକ ସା ବିକମ ନାୟକ YNY0502054

ପ ୁ /421921 46 22 985ବିକମ ନାୟକ ପି ଗତିକୃ  ନାୟକ YNY0502062
ପ ୁ /421922 43 22 986ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ ପି ଗେଣଶର ସାହୁ YNY0501999
ପ ୁ /421923 56 22 987ପଶା  କମୁାର େସଠୀ ପି େଗାବି  େସଠୀ YNY0502070
ପ ୁ /431924 45 22 989ବିଶଜିତ ରାୟ ପି େଦବଦାସ ରାୟ YNY0341677
ପ ୁ /451925 68 22 990ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ ପି ଭାଗିରଥୀ ମିଶ YNY0534610
ପ ୁ /451926 71 22 991ନେଗ  ପସାଦ ମହାପାତ ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାପାତ YNY0379420
ପ ୁ /461927 74 22 992ମନ ରଂଜନ ଦାସ ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ ଦାସ LNT4181517
ୀ /461928 73 22 993ପିୟମଦା ଦାସ ସା ମେନାରଂଜନ ଦାସ LNT4181509

ପ ୁ /461929 44 22 994ମେନାଜ ଦାସ ପି ମେନାରଂଜନ ଦାସ LNT4187746
ପ ୁ /461930 44 22 995ସେରାଜ ଦାସ ପି ମେନାରଂଜନ ଦାସ LNT4187688
ୀ /461931 40 22 996ପାଚି ମିଶ ସା ସେରାଜ ଦାଶ YNY0157958

ପ ୁ /461932 36 22 997େସୗମିତ ମହାପାତ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ YNY0781989
ପ ୁ /471933 73 22 998ରବି ଶ ର ପ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପ ନାୟକ YNY0489666
ୀ /471934 66 22 999ନ ିତା ପ ନାୟକ ସା ରବି ଶ ର ପ ନାୟକ YNY0489674

ପ ୁ /471935 40 22 1000ଅଭିେଶକ୍ ପ ନାୟକ ପି ରବି ଶ ର ପ ନାୟକ YNY0489658
ୀ /471936 40 22 1001ପଜ୍ଞା ପ ନାୟକ ସା ଅଭିେଶକ୍ ପ ନାୟକ YNY0489641
ୀ /481937 78 22 1002ନିଶାମଣୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ମାଗଣୁୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT1561901
ୀ /481938 69 22 1003ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ନିଶାମଣି ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT1561760

ପ ୁ /481939 50 22 1004ନିହାରକା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନିଶାମଣି ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT1561679
ପ ୁ /481940 48 22 1005ତୁଷାର କା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନିଶାମଣି ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT1527795
ପ ୁ /481941 45 22 1006ଶଶିରି କା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନିଶାମଣି ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT1504539
ୀ /491942 41 22 1007ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ସଧୁୀର ର ନ ମହା ି YNY0341693

ପ ୁ /491943 41 22 1008ସଧୁୀର ର ନ ମହା ି ପି େସନ୍ହାଶଂୁ େଶଖର ମହା ି YNY0341701
ପ ୁ /521944 67 22 1009େବୖ ବ ଚରଣ େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YNY0650143
ୀ /521945 63 22 1010ସଚିୁତା େବେହରା ସା େବୖ ବ ଚରଣ େବେହରା YNY0650168

ପ ୁ /521946 38 22 1011ତନୁଶୀ େବେହରା ପି େବୖ ବ ଚରଣ େବେହରା YNY0650150
ପ ୁ /521947 36 22 1012ଜଗବଂଧ ୁେବେହରା ପି େବୖ ବ ଚରଣ େବେହରା YNY0650200
ୀ /531948 59 22 1013ରଶ ିପଭା ମହାପାତ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ OR/06/044/019033

ପ ୁ /531949 61 22 1014ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ତିେଲାଚନ ନାୟକ YNY0379404
ପ ୁ /531950 56 22 1015ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ତିେଲାଚନ ନାୟକ YNY0186841
ପ ୁ /531951 33 22 1016ଅମିତା ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0649970
ୀ /531952 31 22 1017ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0379412

ପ ୁ /C/551953 39 22 1018ପେରଶ ରଂଜନ ବିଶାଳ ପି ଯଦୁମଣି ବିଶାଳ KLX3706025
ପ ୁ /561954 61 22 1019ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ LNT3109477
ୀ /561955 54 22 1020ରାଜଶୀ ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ LNT3109485
ୀ /571956 60 22 1021ତନୁଶୀ ମହା ି ସା ତୁଷାରକା  ମହା ି YNY0157966

ପ ୁ /571957 61 22 1022ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭରତ ସାହୁ LNT3109238
ୀ /571958 56 22 1023ଟୁନି ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT3109246

ପ ୁ /581959 76 22 1024ଯୁ ି ିର େବେହରା ପି ମ ୁଲି େବେହରା YNY0027516
ୀ /581960 73 22 1025ସମିୁତା େବେହରା ସା ଯ ୁ ି ିର େବେହରା YNY0372995
ପ ୁ /581961 51 22 1026ସଂଜୟ େବେହରା ପି ଯ ୁ ି ିର େବେହରା YNY0027524
ପ ୁ /581962 46 22 1027ସମୀର କମୁାର େବେହରା ପି ଯ ୁ ି ିର େବେହରା YNY0027540
ୀ /581963 44 22 1028ନିେବଦିତା େବେହରା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY0027532
ୀ /581964 40 22 1029ମିଲି େବେହରା ସା ସମୀର କମୁାର େବେହରା YNY0027557
ପ ୁ /581965 66 22 1030ଭୀମେସନ ମହାରଣା ପି େକ୍ଷତବାସୀ ମହାରଣା YNY0341552
ୀ /581966 57 22 1031ସେୁରଖା ମହାରଣା ସା ଭୀମେସନ ମହାରଣା YNY0341560
ପ ୁ /591967 58 22 1032ଜୟ  କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାପାତ LNT2969293
ୀ /591968 53 22 1033ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଜୟ  କମୁାର ମହାପାତ LNT2969285
ପ ୁ /601969 38 22 1034ଲକ୍ଷୀକା  ମଦୁୁଲି ପି ବସ  କମୁାର ମଦୁୁଲି YNY0027565
ପ ୁ /611970 63 22 1035ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମିଶ ପି ନିଳମଣି ମିଶ LNT1513761
ୀ /611971 58 22 1036ମିନଭର୍ା ମିଶ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମିଶ LNT1513779
ପ ୁ /611972 33 22 1037େସାମଯ୍ ରଂଜନ ମିଶ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମିଶ YNY0157974
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ପ ୁ /621973 61 22 1038ଗିରିଶ ଚ  ଧଳ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ଧଳ LNT2970499
ପ ୁ /621974 50 22 1039ଜ୍ଞାନୀ  ଚ  ଧଳ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ଧଳ LNT2970473
ୀ /621975 32 22 1040ପିୟଦଶ ିର୍ନି େଲାପାମଦୁା ଧଳ ପି ଗିରିଶ ଚ  ଧଳ LNT2970507
ୀ /621976 43 22 1041ଅବ ୀ ମହା ି ସା ଜ୍ଞାନୀ  ଚ  ମହା ି LNT2970481

ପ ୁ /631977 45 22 1042ସତଯ୍ଜିତ ପ ନାୟକ ପି ରଜନୀକା  ପ ନାୟକ YNY0372839
ପ ୁ /641978 21 22 1043ସବୁତ େମାହନ ଦାସ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାସ YNY1203850
ପ ୁ /641979 34 22 1044େଗୗତମ୍ ମହା ି ପି ଶେୁଭ ୁ ମହା ି YNY0158014
ୀ /651980 65 22 1045ସବିତା େଜଠୀ ସା ନିଳାମର ସାହୁ YNY0649988

ପ ୁ /651981 66 22 1046ନିଳାମର ସାହୁ ପି ଗଣପତି ସାହୁ YNY0650119
ପ ୁ /651982 38 22 1047ଅଭିେ◌ଷକ ସାହୁ ପି ନିଳାମର ସାହୁ YNY0650176
ପ ୁ /651983 34 22 1048ଅଭିଳାଶ ସାହୁ ପି ନିଳାମର ସାହୁ YNY0027573
ୀ /681984 38 22 1049ରୀନା ସାହୁ ସା େଗାପିନାଥ ସାହୁ YNY0158022

ପ ୁ /701985 32 22 1050ବିଶ ଭୂଷଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାଜ କିେଶାର େଚୗଧରୁୀ YNY0186874
ୀ /701986 53 22 1051ଦି ୀମୟୀ ଦାସ ସା ଶୀ ଶୀ ସାମୀ ବିଜୟା ନ  ଜୀ ମହ YNY0186866

ପ ୁ /701987 56 22 1052ଶୀ ଶୀ ସାମୀ ବିଜୟା ନ  ଜୀ ମ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ YNY0186858
ପ ୁ /711988 61 22 1053ଶରତ କମୁାର କର ପି ସେୁବାଧ କମୁାର କର LNT1503226
ୀ /711989 57 22 1054ଅଳକା କର ସା ଶରତ କମୁାର କର LNT1503234
ୀ /711990 35 22 1055ଅପରାଜିତା କର ପି ଶରତ କମୁାର କର LNT3107190
ୀ /731991 31 22 1056ଉପାସନା ପରିଡା ପି ପଦୀପ କମୁାର ପରିଡା YNY0341909
ୀ /741992 54 22 1057ରତନ୍ମଣୀ ରାଉତ ସା ପଭାକର ରାଉତ YNY0341826
ୀ /B-861993 65 22 1058ଚପଳାବାଳା ପତି ସା ରମାକା  ପତି YNY0755900

ପ ୁ /B-861994 43 22 1059ଅମିତ ନାରାୟଣ ପତି ପି ରମାକା  ପତି YNY0755876
ୀ /B-861995 36 22 1060ଅସୀମା ପତି ପି ରମାକା  ପତି YNY0755892

ପ ୁ /901996 22 22 1061ସମିତ କମୁାର େସଠୀ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େସଠୀ YNY1203876
ୀ /1291997 62 22 1062ନଳିନୀପଭା ପତି ସା ନବଘନ ପତି YNY0782532

ପ ୁ /D-1291998 65 22 1063ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ ପି ଅପ ର୍ୀ ସାହୁ YNY0880369
ୀ /D-1291999 61 22 1064ପମିଳା ସାହୁ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YNY0880377

ପ ୁ /2C/2122000 19 22 1065ପଜନ୍ଅଜୀତ ପ ନାଯକ ପି ଅାଶେୁତାସ ପଟନାୟକ YNY1323898
ପ ୁ /plot no 62001 25 22 1066ଅଭିଜିତ େମାହ ି ମା େରଣକୁା େମାହ ି େମାହ ି YNY1344670
ୀ /Plot no -2002 33 22 1067ସେୁଦ ା ନାୟକ ସା ସମୀତ୍ ନାୟକ YNY1062785
ୀ /Plot 7D 12003 60 22 1068ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ େମାହ ି ସା ସୀତାନାଥ େମାହ ି YNY1215235
ୀ /7/D 13692004 56 22 1069ବାଣୀ ବିସ୍ଵାଲ ସା େଲାକନାଥ ବିସ୍ଵାଲ YNY1135177

ପ ୁ /002005 73 22 1070କ୍ଷୀେରାଦ ସାଗର ପାହାଡ ସିଂହ ପି ପଦ ଚରଣ ପାହାଡ ସିଂହ YNY1088558
ପ ୁ /12006 69 22 1071େଦବୀ ପସାଦ ମହା ି ପି େଗାଲଖ ଚ  ମହା ି YNY0187005
ୀ /12007 68 22 1072େସୗଭାଗଯ୍ପଭା ମହା ି ସା େଦବୀ ପସାଦ ମହା ି YNY0187013

ପ ୁ /12008 36 22 1073ସି ାଥର୍  ମହା ି ପି େଦବୀ ପସାଦ ମହା ି YNY0187021
ୀ /12009 32 22 1074ନିେବଦିତା ମହା ି ପି େଦବୀ ପସାଦ ମହା ି YNY0187039
ୀ /12010 72 22 1075ନିମର୍ଳା ବାଳା ପ ନାୟକ ସା ସନିୁଲ୍ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT1685460

ପ ୁ /QTR NO IV2011 21 22 1076ଏସ ରାେଜ  ପସାଦ ପି ବିଜୟା କମୁାର ସାହୂ YNY1252816
ୀ /22012 49 22 1077ସବିତା ରାଣୀ ଦାସ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ LNT1860840

ପ ୁ /22013 50 22 1078ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି କା ର୍ୀକ ଚ  ସାହୁ YNY0379305
ପ ୁ /22014 73 22 1079କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ YNY0341347
ପ ୁ /32015 50 22 1080ଉେମଶ ମିତ ପି କମେଳଶ ମିତ YNY0859405
ୀ /32016 98 22 1081ମକୁ୍ତା ପ ନାୟକ ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ପ ନାୟକ LNT1529098

ପ ୁ /32017 67 22 1082ଗ ାଧର ପ ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ପ ନାୟକ LNT1503036
ୀ /32018 67 22 1083ରଂଜିତା ପ ନାୟକ ସା ଧରଣୀଧର ପ ନାୟକ YNY0650010
ୀ /32019 62 22 1084ସଚିୁତା ପ ନାୟକ ସା ଗ ାଧର ପ ନାୟକ LNT1529114
ୀ /32020 53 22 1085ବିନିତା ପ ନାୟକ ସା ପଣବ ପ ନାୟକ LNT1529122
ୀ /32021 43 22 1086ପନୁମ ପ ନାୟକ ପି ଧରଣୀଧର ପ ନାୟକ LNT1503044
ପ ୁ /32022 41 22 1087ସମିତ୍ ପ ନାୟକ ପି ଧରଣୀଧର ପ ନାୟକ LNT1529049
ପ ୁ /42023 44 22 1088ପିୟବତ େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା YNY0946889
ପ ୁ /42024 79 22 1089ଅନ  ଚରଣ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଦାସ LNT1529353
ୀ /42025 70 22 1090ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ଅନ  ଚରଣ ଦାସ LNT1529361
ପ ୁ /42026 52 22 1091ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନ  ଚରଣ ଦାସ LNT1528090
ପ ୁ /42027 43 22 1092ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନ  ଚରଣ ଦାସ LNT1529072
ୀ /42028 42 22 1093ରୀନା ଦାସ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ YNY0027086
ପ ୁ /42029 66 22 1094ରବୀ  ନାଥ ମିଶ ପି ସ ଷର୍ଣ ମିଶ YNY0946830
ୀ /42030 62 22 1095ସନ୍ି ା ମିଶ ସା ରବୀ  ନାଥ ମିଶ YNY0946848
ୀ /42031 34 22 1096େରାନାଲି ମିଶ ପି ରବୀ  ନାଥ ମିଶ YNY0946871
ୀ /42032 38 22 1097େସାନାଲି ନିଶ ପି ରବୀ  ନାଥ ମିଶ YNY0946863
ପ ୁ /52033 72 22 1098ଭମରଲାଲ େଜନ୍ ପି ରତନ ଲାଲ େଜନ୍ YNY0158485
ୀ /52034 68 22 1099ମଂଜୁ େଜନ୍ ସା ଭମରଲାଲ େଜନ୍ YNY0158493
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ପ ୁ /52035 37 22 1100ଦୀପକ୍ େଜନ୍ ପି ଭମରଲାଲ େଜନ୍ YNY0158501
ୀ /62036 61 22 1101କଲଯ୍ାଣୀ କର ସା କୃ ିବାସ କର OR/06/044/116197

ପ ୁ /82037 67 22 1102ବିଶନାଥ ରଥ ପି ପିତାମର ରଥ LNT1514520
ୀ /82038 66 22 1103ବିେନାଦିନୀ ରଥ ସା ବିଶନାଥ ରଥ LNT1502673

ପ ୁ /82039 38 22 1104ପବୀଣ ରଥ ପି ବିଶନାଥ ରଥ LNT1502665
ପ ୁ /82040 29 22 1105ଅନୁପ କମୁାର ସରକାର ପି ଅମତୃ ସରକାର YNY0341370
ପ ୁ /92041 62 22 1106ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ LNT1499276
ୀ /92042 56 22 1107େବୖଜୟ ୀ ବାଳା ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ LNT1499284

ପ ୁ /102043 52 22 1108ପଭାତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ YNY0158527
ୀ /102044 39 22 1109େଲାପାମଦୁା ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ YNY0158535

ପ ୁ /102045 37 22 1110ପିତିକା  ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ YNY0158543
ପ ୁ /112046 53 22 1111ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି େକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ LNT1563444
ୀ /112047 79 22 1112କା ନ ବାଳା ସାଇଁ ସା େକ୍ଷତ େମାହନ ସାଇଁ LNT1503069

ପ ୁ /112048 74 22 1113େକ୍ଷତ େମାହନ ସାଇଁ ପି ଦାେମାଦର ସାଇଁ LNT1502418
ପ ୁ /112049 71 22 1114ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦାେମାଦର ସାଇଁ YNY0633610
ପ ୁ /112050 44 22 1115ପବିତ ସାଇଁ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ସାଇଁ YNY0187054
ୀ /112051 42 22 1116ରୀତା ସାଇଁ ସା ପବିତ ସାଇଁ YNY0187047
ୀ /112052 41 22 1117ପଜ୍ଞା ସାଇଁ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ସାଇଁ LNT1503051

ପ ୁ /112053 39 22 1118ପେଜଯ୍ାତି ସାଇଁ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ସାଇଁ LNT1561786
ପ ୁ /112054 37 22 1119ପତଯ୍ଷୁ ସାଇଁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ CKR1389709
ପ ୁ /122055 24 22 1120ଉପମନ୍ଯ ୂମହାପାତ ପି ତପନ କମୁାର ମହାପାତ YNY1097617
ପ ୁ /122056 84 22 1121ରାମଚ  ପ ନାୟକ ପି ନେର  ଚ  ପ ନାୟକ YNY0027102
ୀ /122057 76 22 1122ବସ  ମଂଜରୀ ପ ନାୟକ ସା ରାମଚ  ପ ନାୟକ YNY0027110

ପ ୁ /122058 52 22 1123ରାେଜଶ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ପ ନାୟକ YNY0027128
ୀ /122059 46 22 1124ମଂଜୁଶୀ ପ ନାୟକ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0027136

ପ ୁ /132060 69 22 1125କମେଲଶ ଦ ପି େଗାକଲୁ ଚ  ଦ LNT1555556
ପ ୁ /132061 40 22 1126ପଶା  ଦ ପି କମେଳଶ ଦ YNY0158550
ୀ /132062 68 22 1127ଆରତୀ ରାୟ ସା କମେଲଶ ଦ LNT1555820
ୀ /162063 55 22 1128ସଷୁମା ନାୟକ ସା ଅଚୁତାନ  ନାୟକ YNY0341305
ୀ /162064 33 22 1129ଅନୁରାଧା ନାୟକ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ନାୟକ YNY0341313

ପ ୁ /162065 75 22 1130ଭୂବନା ନ  ପଧାନ ପି କାଳ ୀ ପଧାନ LNT1847300
ୀ /162066 71 22 1131ମାଳତୀ ପଧାନ ସା ଭୂବନା ନ  ପଧାନ LNT1500180

ପ ୁ /172067 52 22 1132ମିହିର କା  ରଥ ପି ବଳରାମ ରଥ OR/06/044/126038
ୀ /172068 48 22 1133ସଂଗୀତା ରଥ ମା ଶକୁ ଳା ରଥ YNY1088608
ୀ /172069 46 22 1134ମହାମାୟା ରଥ ସା ମିହିର କା  ରଥ YNY0027151
ୀ /182070 52 22 1135େସବି ତରନନ୍ ୁମ୍ ସା େଶଖ୍ ନଇମଉ ିନ୍ LSL1333400

ପ ୁ /182071 57 22 1136େଶଖ୍ ନଇମ୍ ଉ ିନ୍ ପି େଶଖ୍ ମନିର୍ ଉ ିନ୍ LSL1333418
ପ ୁ /192072 68 22 1137ଧିେର  କମୁାର ପତାପ ପି କଳୁମଣି ପତାପ YNY0158568
ୀ /192073 64 22 1138ଅରୁନ ବାଳା ପତାପ ସା ଧିେର  କମୁାର ପତାପ YNY0158576

ପ ୁ /192074 38 22 1139ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପତାପ ପି ଧିେର  କମୁାର ପତାପ YNY0158584
ପ ୁ /192075 33 22 1140ଅମିତ୍ ଚ ନ ପତାପ ପି ଧିେର  କମୁାର ପତାପ YNY0158592
ପ ୁ /202076 73 22 1141କି୍ଷେରାଦ ଚ  େବେହରା ପି ଆନ  ଚ  େବେହରା LNT3063732
ୀ /202077 68 22 1142ପଣତି େବେହରା ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େବେହରା OR/06/044/310023

ପ ୁ /202078 43 22 1143ପଭୂଦ  େବେହରା ପି କି୍ଷେରାଦ ଚ  େବେହରା LNT3063740
ପ ୁ /202079 41 22 1144ପଜ୍ଞଦ  େବେହରା ପି କି୍ଷେରାଦ ଚ  େବେହରା LNT3063757
ୀ /202080 39 22 1145କ ନା େବେହରା ସା ପଭୂଦ  େବେହରା YNY0027185

ପ ୁ /212081 72 22 1146ପେତଯ୍ନ୍ ଦ ପି ବିପିନ୍ ଚ  ଦ LNT2970424
ୀ /212082 63 22 1147ମଂଜୁଶୀ ଦ ସା ସେତଯ୍ନ୍ ଦ LNT2970457
ୀ /212083 36 22 1148ନୁପରୁ୍ ଦ ପି ସେତଯ୍ନ୍ ଦ LNT2970440
ୀ /212084 33 22 1149ଜୟଦୀପ ଦ ପି ସେତଯ୍ନ୍ ଦ LNT2970432
ୀ /222085 62 22 1150ମାଧବିରାଣୀ ଜାନା ସା କିେଶାରୀ େମାହନ ଜାନା LNT1503267
ପ ୁ /222086 43 22 1151ବରୁଣ ଜାନା ପି କିେଶାରୀ େମାହନ ଜାନା LNT1561711
ୀ /222087 37 22 1152ଅମିତା ଜାନା ସା ବରୁଣ ଜାନା YNY0027201
ୀ /232088 73 22 1153େଗୗରୀ ମହାପାତ ସା ସେୁରଶର ମହାପାତ LNT1573146
ୀ /232089 46 22 1154େରଣବୁାଳା ମହାପାତ ସା ଲକ୍ଷୀକା  ମହାପାତ LNT1503135
ପ ୁ /232090 50 22 1155ଲକ୍ଷୀକା  ମହାପାତ ପି ସେୁରଶର ମହାପାତ LNT1527027
ପ ୁ /242091 61 22 1156ନିମାଇ ଚରଣ ସରକାର ପି ଶରତ ଚ  ସରକାର YNY0158600
ୀ /242092 56 22 1157ସିପା ସରକାର ସା ନିମାଇ ଚରଣ ସରକାର YNY0158618
ପ ୁ /252093 43 22 1158ଦିେନଶ୍ େମାଦି ପି ସୀତାରାମ େମାଦି YNY0158626
ପ ୁ /252094 38 22 1159େଗାବି  େମାଦି ପି ସୀତାରାମ େମାଦି YNY0158634
ୀ /262095 51 22 1160ସଚିୁତା ମିଶ ସା ଲାଲ େମାହନ େସନାପତି YNY0027227
ପ ୁ /262096 56 22 1161ଲାଲ େମାହନ େସନାପତି ପି ଜଗ େମାହନ େସନାପତି YNY0027219
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51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /272097 79 22 1162ସବୁାଷ ଚ  ନାୟକ ପି େଗୗରହରି ନାୟକ LNT1674860
ୀ /272098 72 22 1163ପଭାତି ନାୟକ ସା ସବୁାଷ ଚ  ନାୟକ LNT1674878
ୀ /272099 42 22 1164ମୀରା ନାୟକ ସା ସଭୁ ପକାଶ ନାୟକ LNT3086949

ପ ୁ /272100 38 22 1165ସଯୂଯ୍ର୍ ପକାଶ ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ  ନାୟକ LNT1674894
ପ ୁ /282101 68 22 1166ବି ୁଦ  ଆଯଯ୍ର୍ ପି ବୀର କିେଶାର ଆଯଯ୍ର୍ YNY0027235
ୀ /282102 59 22 1167ମ ଶୁୀ ଆଯଯ୍ର୍ ସା ବି ୁଦ  ଆଯଯ୍ର୍ YNY0027243
ୀ /282103 38 22 1168ଆଯଯ୍ର୍ କମୁାରୀ ୠତ ରା ପି ବି ୁଦ  ଆଯଯ୍ର୍ YNY0027250

ପ ୁ /292104 61 22 1169ଦ ାତୟ ଦାଶ ପି ସବୁାଷ ଚ  ଦାଶ OR/20/139/553186
ୀ /292105 52 22 1170ବି ୁପିୟା ଦାଶ ସା ଦ ାତୟ ଦାଶ OR/20/139/553187

ପ ୁ /302106 58 22 1171ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ ପି ଶୀଧର ନାୟକ YNY0158642
ୀ /302107 57 22 1172ନିେବଦିତା ନାୟକ ସା ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ YNY0158659

ପ ୁ /312108 73 22 1173ସନାତନ ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ OR/06/044/492439
ପ ୁ /312109 48 22 1174ସମୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ YNY0633487
ୀ /312110 68 22 1175ଉମାରାଣୀ ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ YNY0158675

ପ ୁ /312111 45 22 1176ସନିୁଲ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ YNY0158691
ୀ /312112 43 22 1177ଭାଗଯ୍ବତୀ ସାହୁ ସା ସମିର କମୁାର ସାହୁ YNY0158683

ପ ୁ /332113 42 22 1178ମକିୁ୍ତପଦ ମିଶ ପି କୃ ଚ  ମିଶ YNY0158709
ପ ୁ /332114 38 22 1179ମିଲନ୍ ମିଶ ପି କୃ ଚ  ମିଶ YNY1336338
ୀ /352115 32 22 1180ସିତାରାଣୀ ଦାସ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ YNY0158717
ୀ /352116 51 22 1181କମଳା ମହାପାତ ସା ନକଳୁ ଚ  ମହାପାତ LNT3063724

ପ ୁ /352117 61 22 1182ନକଳୁ ଚ  ମହାରଣା ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହାରଣା LNT3063716
ପ ୁ /362118 53 22 1183ଚି  ରଂଜନ ମିଶ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମିଶ YNY0027268
ୀ /362119 51 22 1184ସବିତା ମିଶ ସା ଚି  ରଂଜନ ମିଶ YNY0027276

ପ ୁ /362120 44 22 1185େଚୗଧରୁୀ ଗିରିଜା ଶ ର ଦାଶ ପି େଚୗଧରୁୀ ରବି  ପସାଦ ଦାଶ YNY0341354
ପ ୁ /372121 68 22 1186ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି ପି କାଳ ୀ ମହା ି YNY0027284
ୀ /372122 62 22 1187ସ ର୍ଲତା ମହା ି ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି YNY0027292
ୀ /372123 56 22 1188ମିନତୀ ମହା ି ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ମହା ି LNT1513639
ୀ /372124 53 22 1189ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମହା ି ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ମହା ି LNT1514454

ପ ୁ /372125 39 22 1190ବିଭୁଦ  ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି LNT1513647
ପ ୁ /382126 32 22 1191ସାଗତ ମହା ି ପି କିେଶାର ଚ  ମହା ି YNY0745711
ପ ୁ /382127 62 22 1192ସେ ାଷ କମୁାର ପରିଡା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ପରିଡା LNT1732783
ୀ /382128 58 22 1193ସଯୂଯ୍ର୍କା ି ପରିଡା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପରିଡା LNT1732791

ପ ୁ /392129 67 22 1194କିେଶାର ଚ  ମହା ି ପି ରାଘବ ଚରଣ ମହା ି OR/06/044/044776
ୀ /392130 58 22 1195ଜୟଶୀ ମହା ି ସା କିେଶାର ଚ  ମହା ି OR/06/044/044777
ୀ /392131 37 22 1196ଇପସା ମହା ି ପି କିେଶାର ଚ  ମହା ି YNY0745729

ପ ୁ /422132 21 22 1197ପିତିଶ େଜନା ପି ପଦି  କମୁାର େଜନା YNY1079409
ପ ୁ /432133 65 22 1198େକୖଳାସ ଚ  ମହା ି ପି ଭାଗବତ ମହା ି YNY0341362
ପ ୁ /752134 21 22 1199ଅନେମାଲ ରାୟ ପି ନେରନ କମୁାର ରାୟ YNY1088624
ୀ /752135 20 22 1200ସଭୁସୀତା ସାହୂ ପି ଶୀପତି ସାହୂ YNY1322106

ପ ୁ /B1/122136 87 22 1201ରାମଶ ର ମହାପାତ ପି ଜଗବଂଧ ୁମହାପାତ YNY1079458
ପ ୁ /1C/192137 50 22 1202ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ବାସେୁଦବ ମହା ି YNY1088400
ପ ୁ /1C/672138 38 22 1203ବିକାଶ ଶମର୍ା ପି ବଜର  ଲାଲ ଶମର୍ା YNY0832469
ପ ୁ /1C/692139 26 22 1204ଡି ଏମ ୟାସିନ େଲ ା ପି ଦୂଲାଲ ପସାଦ େଲ ା YNY1079490
ପ ୁ /1702140 40 22 1205ଅଭିଜିତ ପାଲ ପି ସପନ୍ କମୁାର ପାଲ YNY1088574
ୀ /1702141 34 22 1206ରାଧାରାଣୀ ପାଲ ସା ଅଭିଜିତ ପାଲ YNY1088566

ପ ୁ /1C/782142 26 22 1207କମୁାର ଅଂଶମୁାନ ପି ଶକି୍ତପଦ ଭ ାଚାଜିର୍ YNY1088376
ୀ /2072143 62 22 1208ସଜୁାତା ମିଶ ସା ସବୁତ କମୁାର ମିଶ YNY1079318

ପ ୁ /2802144 58 22 1209ବିଶଜିତ ଭୂୟଁା ପି ସେୁର  କମୁାର ଭୂୟଁା YNY0946897
ପ ୁ /4782145 47 22 1210ରାେଜଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ପରୂନ ମଲ ଅଗୱାଲ YNY1088582
ୀ /4782146 66 22 1211ଭଗଵତୀ େଦବୀ ଗଗର୍ ସା ପରୂନ ମଲ ଅଗୱାଲ YNY1088590
ୀ /PLOT NO.-2147 19 22 1212ରି ୀ ଅଗଵାଲ ପି ନେରଶ ଅଗଵାଲ YNY1346857
ୀ /9692148 24 22 1213େମାନିକା ପରିଡା ପି ଅମୀୟ କମୁାର ପରିଡା YNY0946822
ୀ /9992149 26 22 1214ସଭୁଶୀ ସଚିୁସିତା ପି ନିହାର ର ନ ମହା ି YNY0946814
ପ ୁ /14302150 53 22 1215ସଶୁାଂତ େଜାଶୀ - େଗୗର ଚଂଦ େଜାଶୀ YNY1088418
ୀ /15062151 63 22 1216େଜାଗମାୟ କମର୍କାର ସା କି ର କମର୍କାର YNY1158013
ପ ୁ /2B/1122152 52 22 1217ସରୂପ କମୁାର ହଲଦାର ପି ସଧୁୀର କମୁାର ହଲଦାର YNY1088426
ୀ /3c/2312153 27 22 1218େସମିକ୍ଷ୍ଯା ଦାଶ ପି ଜାନକୀ ବଲଭ ଦାଶ YNY1346816
ପ ୁ /3C/2722154 65 22 1219େହମଂତ ରାଉତରାୟ - େସୗଭାଗଯ୍ ରାଉତରାୟ YNY1088335
ୀ /3C/2722155 62 22 1220େସୗଭାଗଯ୍ ରାଉତରାୟ ସା େହମଂତ କମୁାର ରାଉତରାୟ YNY1088343
ୀ /3f/2982156 32 22 1221େମୗମିତା େଦବନାଥ ପି ନାରାୟଣ େଦବନାଥ YNY0832493
ୀ /3E/3992157 29 22 1222ସଭୁଦସର୍ୀନୀ ପ ା ସା ଅଭିଜିତ ମିଶ YNY1079466
ୀ /3E/3992158 62 22 1223ଅନୁସୟା ସାରଂଗୀ ସା ନିତ୍ଯାନ  ମିଶ YNY1095447
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ୀ /5F/6652159 27 22 1224େସାନାଲୀ ସ ମୀତା ସାହୁ ପି ଭାଗବତ ସାହୁ YNY1095439
ୀ /3/11502160 65 22 1225ସଧୁାଂସବୁାଳା େବଉରା ସା ଶଂକର ମହାପାତ YNY1079441

ପ ୁ /3/11502161 32 22 1226େସାେମଶ ମହାପାତ ପି ଶଂକର ମହାପାତ YNY1079433
ପ ୁ /3/11502162 67 22 1227ଶଂକର ମହାପାତ ପି ବଶି  ମହାପାତ YNY1079425
ୀ /4C/14302163 45 22 1228ନମିତା େଜାଶୀ ସା ସସୁା  କମୁାର େଜାଶୀ YNY1079508

ପ ୁ /4D/14772164 21 22 1229େରାହନ ମହାପାତ ପି ଲକି୍ଷକାଂତ ମହାପାତ YNY1095454
ୀ /4D/14812165 36 22 1230ଆରତୀ େମାଦୀ ସା ଦିେନଶ େମାଦୀ YNY1088368

ପ ୁ /4D/14972166 53 22 1231ଅଚ୍ଯତୁା ମହାପାତ - ଶକୁ ଳା ରଥ YNY1079474
ପ ୁ /4C/15152167 64 22 1232ଚି ରଂଜନ ପରିଡ଼ା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପରିଡ଼ା YNY1088384
ୀ /4C/15152168 62 22 1233ପିୟମଦା ପରିଡ଼ା ସା ଚି ରଂଜନ ପରିଡ଼ା YNY1088392

ପ ୁ /6F/11232169 21 22 1234ଅଭିଜିତ ପତାପ ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YNY1088350
ପ ୁ /2C/2182170 55 22 1423ସପନ୍ କମୁାର ମିଶ ମା ମନୀଷ ମିଶ YNY1350800
ୀ /6GH/1150/2171 31 22 1424ପଗ୍ଯନ୍ା ପରିମୀତା େଜନା ସା ସାଥର୍କ େମାହ ି YNY1350941

ପ ୁ /plot no-72172 38 22 1425ଅଭିଜିତ ମଲିକ ପି ରଜ୍ନ୍ଦରା ନାରାୟଣ ମଲିକ YNY1351618
ପ ୁ /1C-482173 68 22 1426ସନୁାକର ପତି ପି ବିଶମର ପତି YNY1362128
ପ ୁ /70/12472174 20 22 1427ଶାନ ନାୟକ ପି ସଧୁାଂସ ୁେଶଖର ନାୟକ YNY1362268
ପ ୁ /D/782175 62 22 1428ସେୁର  ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ YNY1362284
ୀ /2C/1702176 62 22 1429କୃ ା ପାଲ ସା ସପନ୍ କମୁାର ପାଲ YNY1362292

ପ ୁ /SF/5862177 19 22 1430ସତଯ୍ଜିତ ସାହୂ ପି ଭଗବାନ ସାହୂ YNY1362300
ପ ୁ /3C/2632178 55 22 1431ଅନିଲ କମୁାର ମିଶ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ନ  ମିଶ YNY1365162
ପ ୁ /3C/2632179 19 22 1432ଅନୁରାଗ ମିଶ ପି ଅନିଲ କମୁାର ମିଶ YNY1365170
ୀ /3C/2632180 21 22 1433ଅନନଯ୍ା ମିଶ ପି ଅନିଲ କମୁାର ମିଶ YNY1365188
ୀ /3C/2632181 46 22 1434ସବିତା ମିଶ ସା ଅନିଲ କମୁାର ମିଶ YNY1365204
ୀ /2852182 64 22 1435ବି ୁପିୟା ନାୟକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ YNY1372655

ପ ୁ /202183 28 22 1436ଦିବଯ୍ଜୀତ ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ YNY1372663
ପ ୁ /402184 28 22 1437ଋତୁରାଜ ପ ନାୟକ ପି ରଶିର ନ ପ ନାୟକ YNY1372671
ୀ /592185 21 22 1438ମ ସୁା ସାହୂ ପି ଅମୀନ କମୁାର ସାହୂ YNY1372697
ୀ /592186 48 22 1439ସବୁାସିନି ସାହୂ ସା ଅମୀନ କମୁାର ସାହୂ YNY1372713

ପ ୁ /1052187 35 22 1440ଅଭିଜିତ ରାଉତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ YNY1372721
ୀ /1062188 18 22 1441ବ ର୍ାଳି ମହାପାତ ପି ତରଣ କମୁାର ମହାପାତ YNY1372739

ପ ୁ /1512189 19 22 1442ଶୁତି େବୖଭବ ମିଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ YNY1372747
ୀ /4902190 65 22 1443ଉମିର୍ଳା କମୁାରୀ ମହା ି ସା ଗ ାଧର ମହା ି YNY1372754

ପ ୁ /4902191 72 22 1444ଗ ାଧର ମହାପାତ ପି ବିମାଧର ମହାପାତ YNY1372762
ପ ୁ /2852192 66 22 1445ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି ଦାେମାଦର ରାଉତ YNY1372770
ପ ୁ /3C/2632193 55 22 1446ଅନିଲ କମୁାର ମିଶ ପି ଅଚୁ୳ତ ନ  ମିଶ YNY1374990
ପ ୁ /Plot no-62194 18 22 1447େଶାଭନ୍ କମୁାର େଲ ା ପି ନେଗନ୍ କମୁାର େଲ ା YNY1376409
ୀ /C/O- SAYE2195 26 22 1448ଶହୀନ ଅଖତାର ପି ସେୟଦ ଜମୀଲ ଅଖତାର YNY1381706

ପ ୁ /PLOT NO 22196 42 22 1449ଅମିତ କମୁାର ଅଗଵାଲ ପି ଘନଶଯ୍ାମ୍ ଅଗଵାଲ YNY1388503
ପ ୁ /.2197 44 23 1ଭଗବାନ ଦାସ ପି ଗନୁ ଦାସ YNY0925610
ପ ୁ /.2198 70 23 2ପଶା  କମୁାର ଦାଶ ପି ନୀଳମଣି ଦାଶ YNY0816637
ୀ /.2199 63 23 3ସଂଘମିତା ଦାଶ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାଶ YNY0816603
ପ ୁ /.2200 35 23 4ଅମାନ ଦାଶ ପି ସତଯ୍ାନ  ଦାଶ YNY0784553
ପ ୁ /.2201 30 23 5ଆ ନ ଦାଶ ପି ସତଯ୍ାନ  ଦାଶ YNY0784579
ୀ /.2202 50 23 6ପ ୁ ା ଳି ଦ ସା ଶଭୁାଶଷି ଦ YNY0845230
ୀ /.2203 38 23 7ଜୟସିତା େଦବୀ ସା ରଶିର ନ ନାୟକ YNY0827030
ୀ /.2204 47 23 8ସଜୁାତା େଗାସାମୀ ସା କିେଶାର ଚ  ଦାସ YNY0844993
ୀ /.2205 66 23 9ପ ୁ ଲତା ମିଶ ସା ସତଯ୍ାନ  ଦାଶ YNY0816553

ପ ୁ /.2206 36 23 10ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଭରତ ଚରଣ ମହାରଣା YNY0782771
ୀ /.2207 36 23 11ତୃ ିମୟୀ ପରିଜା ସା ର ନ କମୁାର େବେହରା େବେହର YNY0816652
ପ ୁ /.2208 67 23 12େଗାପାଳ ଚରଣ ପାତ ପି କେହନ୍ଇ ଚରଣ ପାତ YNY0803338
ପ ୁ /.2209 61 23 13ଏ. ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଏ.ଭି.ଆର. ସାମି YNY0847749
ପ ୁ /.2210 42 23 14ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ YNY0880526
ପ ୁ /.2211 62 23 15ଅଜୟ ସାମଲ ପି କାଶୀନାଥ ସାମଲ YNY0784108
ୀ /.2212 29 23 16ସଂଘମିତା ସାଇଁ ସା ଆଶଷି ସାମ ରାୟ YNY0803395
ପ ୁ /002213 32 23 17ତାପସ ର ନ େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା YNY1033950
ପ ୁ /002214 25 23 18ଆସିସ୍ ରଜନ େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା YNY1033943
ପ ୁ /002215 63 23 19ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାସ YNY1034198
ୀ /002216 54 23 20ପତିମା ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1033992
ପ ୁ /002217 42 23 21ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ତିନାଥ ଦାସ YNY1034065
ପ ୁ /002218 33 23 22ବିକାସ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1033976
ୀ /002219 31 23 23ବିଶ୍ଵଜିତ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1033984
ପ ୁ /002220 30 23 24ବିନୟ ର ନ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1033968
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ୀ /002221 56 23 25ରଶି ଦାଶ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ମହାପାତ YNY1034024
ୀ /002222 40 23 26କୃ ଚ  ଦାଶ ସା ତିନାଥ ଦାଶ YNY1034255

ପ ୁ /002223 64 23 27ସାଧନ ଚ  େଦ ପି ନାରାୟଣ ଚ  େଦ YNY1034149
ୀ /002224 57 23 28ଉଜାଲା େଦ ସା ସାଧନ ଚ  େଦ YNY1034156

ପ ୁ /002225 39 23 29ବିଧଭୁୁଷଣ େଜନା ପି ନେରା ମ େଜନା YNY1034321
ପ ୁ /002226 23 23 30ଶଭୁମ େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା YNY1034305
ପ ୁ /002227 66 23 31ସଧୁାଶଂୁ େମାହନ ମହା ି ପି ସେବର୍ ଶର ମହା ି YNY1034271
ୀ /002228 58 23 32ନିରୂପମା ମହା ି ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ YNY1034180
ୀ /002229 57 23 33କାଦମିନୀ ମହା ି ସା ସଧୁାଶଂୁ େମାହନ ମହା ି YNY1034263

ପ ୁ /002230 46 23 34ଅସିତ୍ ର ନ ମହା ି ପି ସେୁର  ନାଥ ମହା ି YNY1034297
ୀ /002231 46 23 35ସଜୁତା ମହା ି ସା ରାେଜସ୍ ଶସମଲ୍ YNY1034206
ୀ /002232 40 23 36ସତିୃେରଖା ମହା ି ସା ଅସିତ୍ ର ନ ମହା ି YNY1034289

ପ ୁ /002233 30 23 37ସନୁୀତା ମହା ି ପି ପଭୁ ଶ ର ମହା ି YNY1034248
ପ ୁ /002234 58 23 38ଭବାନୀ ଶ ର ମହାପାତ ପି ଚ  େଶଖର ମହାପାତ YNY1034032
ୀ /002235 26 23 39ବଷର୍ା ମହାପାତ ପି ରଶି ଦାଶ YNY1034040
ୀ /002236 52 23 40ବିଣାପାଣୀ ମାଝି ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଦେଳଇ YNY1034362

ପ ୁ /002237 38 23 41ଜିେତ  କମୁାର ନାୟକ ପି ବ ୁ ଚରଣ ନାୟକ YNY1034099
ୀ /002238 29 23 42େଲାପାମଦୁା ପାଳ ସା ସଯଯ୍ର୍ କା  ସାହୁ YNY1034404

ପ ୁ /002239 49 23 43ମେହଶ ପତି ପି ହରି ପତି YNY1034057
ୀ /002240 44 23 44ସଂଯିବିନି ପତି ସା ମେହଶ ପତି YNY1034081
ୀ /002241 38 23 45ସ ର୍ଲତା ରାଉତ ସା ବିଧଭୂୁଷଣ େଜନା YNY1033935
ୀ /002242 36 23 46ସସନ୍ିତା ରାଉତ ସା ଜିେତ  କମୁାର ନାୟକ YNY1034107
ୀ /002243 74 23 47ସଂ ଯ୍ା ରାୟ ସା ପଶପୁତି ନାଥ ରାୟ YNY1034164

ପ ୁ /002244 45 23 48ଅମିତ୍ କମୁାର ରାୟ ପି ପଶପୁତି ନାଥ ରାୟ YNY1034172
ୀ /002245 33 23 49ସଂଯକୁ୍ତା ସଢ ି ସା ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ YNY1034073

ପ ୁ /002246 34 23 50ସଧୁାକର ସାହୁ ପି ଅେନଶର ସାହୁ YNY1034016
ପ ୁ /002247 45 23 51ନେରଶ କମୁାର ଷଢ ି ପି ସ ିତାନ  ଷଢ ି YNY1034131
ୀ /002248 34 23 52ଏଲିନା ଷଢ ି ସା ନେରଶ କମୁାର ଷଢ ୀ YNY1034123

ପ ୁ /002249 81 23 53ଭରତ ଚ  ଶାସମଲ ପି କା ାଳି ଚରଣ ଶାସମଲ YNY1034230
ୀ /002250 70 23 54ମିନତୀ ଶାସମଲ ସା ଭରତଚ  ଶାସମଲ YNY1034222

ପ ୁ /002251 49 23 55ରାେଜଶ ଶାସମଲ ପି ଭରତ ଚ  ଶାସମଲ YNY1034214
ପ ୁ /002252 23 23 56ଅମେର  ସିଂହ ପି ଅେଶାକ ସିଂହ YNY1034339
ୀ /012253 27 23 57ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ସି ାଥର୍  ପ ନାୟକ YNY0947044
ୀ /12254 20 23 58ସଂଦୀପା ଦାସ ପି ସଂଜୀଵ କମୁାର ଦାସ YNY1306729

ପ ୁ /12255 52 23 59ଅରୁଣ କମୁାର ପ ା ପି ଦାେମାଦର ପ ା YNY0827014
ପ ୁ /12256 75 23 60କଷୃ୍ଚ  ପା ବ ପି ଆଦିକ  ପା ବ YNY0030502
ୀ /12257 73 23 61େହମଲତା ପା ବ ସା କୃ ଚ  ପା ବ YNY0030510

ପ ୁ /12258 36 23 62କାମାକ୍ଷା ପସାଦ ପା ବ ପି କୃ  ଚ  ପା ବ YNY0556852
ପ ୁ /12259 64 23 63େଦେବ  କମୁାର ପରିଜା ପି ହେରକୃ  ପରିଜା YNY0784421
ପ ୁ /plot no1g2260 59 23 64ମିରଜା ଅନୱାର େବଗ୍ ପି ମିରଜା ମବୁାରକ୍ େବଗ୍ YNY0947283
ୀ /plot no1g2261 53 23 65ରସିଦା େବଗମ୍ ସା ମିରଜା ଅନୱାର େବଗ୍ YNY0947291
ପ ୁ /22262 62 23 66ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦଳାଇ ପି ବଜକିେଶାର ଦଳାଇ YNY0782748
ପ ୁ /22263 64 23 67ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ସେୁର  ନାଥ ଦାସ YNY0030528
ୀ /22264 60 23 68ମେନାରମା ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ YNY0634014

ପ ୁ /22265 41 23 69ତିେଲାଚନ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ YNY0030544
ପ ୁ /22266 39 23 70େମାହନ ପସାଦ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ YNY0030536
ୀ /22267 50 23 71ନମିତା ଧଳ ସା ସବୁତ ମହାପାତ YNY1157775

ପ ୁ /22268 22 23 72େସୗମଯ୍ା ର ନ ମହାପାତ ପି ସବୁତ ମହାପାତ YNY1158955
ୀ /22269 37 23 73ସାଗତିକା ରାୟ ସା ସନଦୀପ ସାମଲ YNY0411215
ୀ /22270 37 23 74ଦଶର୍ନା ସାମଲ ସା ସନଜିତ୍ ସାମଲ YNY0411207
ୀ /32271 38 23 75େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ YNY0411223
ୀ /32272 64 23 76ଯନୁୀ ରାୟ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ YNY0557256
ପ ୁ /32273 64 23 77ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ମରୂଲୀଧର ରାଉତ YNY0557181
ପ ୁ /32274 39 23 78ବିନୟ ଭୂଷଣ ରାଉତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ YNY0557165
ୀ /plot no3c2275 42 23 79ଅମିତା ଜଗେଦଓ ପି ଚିତେସନ ଜଗେଦଓ YNY0947325
ୀ /42276 31 23 80ଅ ମୁ େବଗମ ସା ଅବଦୁଳା ଆହଦ YNY0783860
ୀ /42277 61 23 81କବିତା ଚା ସା ସେରାଜ କମୁାର ଚା YNY0827071
ୀ /42278 69 23 82ପମିଳା କମୁାରି େଜନା ସା ଜଗନନ୍ାଥ େଜନା YNY0030569
ପ ୁ /42279 66 23 83ଜଗନନ୍ାଥ େଜନା ପି ରତନ୍ ାକର େଜନା YNY0030551
ୀ /42280 37 23 84ଶାଶତୀ େଜନା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େଜନା YNY0030577
ୀ /42281 33 23 85ସତିୃତି େଜନା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େଜନା YNY0030585
ୀ /052282 58 23 86େମନଳା ସିଂହ ସା ଅେଶାକ ସିଂହ YNY1034347
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ପ ୁ /52283 66 23 87ଦିଲିପ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ସାଗର ମଲ ଅଗୱାଲ YNY0158873
ୀ /52284 36 23 88ପଲବୀ ଅଗୱାଲ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0158881

ପ ୁ /52285 32 23 89ପିୟୁଷ ଅଗୱାଲ ପି ଦିଲ୍◌ି କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0158899
ୀ /52286 64 23 90ବିବୟ ଲକି୍ଷ ଅଗୱାଲା ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଅଗୱାଲା YNY0158907
ୀ /52287 44 23 91ପତିଭାରାଣୀ ବାରିକ ସା ଅମେରଶ ଚ  ଦାସ YNY0827089

ପ ୁ /52288 57 23 92ମିହିର କମୁାର େସନାପତି ପି ଲାେଥ ଶ୍ଯାମ ସ ୁ ର େସନାପତି YNY1280049
ୀ /plot no5F2289 25 23 93ଅେନୖ ା ବିଶାଳ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ବିଶାଳ YNY0946939

ପ ୁ /plot no5F2290 29 23 94ରଣଜିତ୍ ଦାସ ପି ଦିବାକର ଦାସ YNY0947184
ୀ /plot no5F2291 24 23 95େଲାପାମଦୁା ଦାସ ପି ଦିବାକର ଦାସ YNY0947226
ୀ /plot no5F2292 60 23 96ପଭାତି କମୁାରୀ ନାୟକ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ବିଶାଳ YNY0946921

ପ ୁ /62293 73 23 97ମହ ଦ ଆଶକି ଅହମଦ ପି ହନିଫରୁ ରେହମାନ YNY0030593
ୀ /62294 38 23 98ଦୀପାରାଣୀ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0412361
ୀ /62295 72 23 99ନିଲୁଫର ନାଜନିନ ସା ମହ ଦ ଆଶକି ଅହ ଦ YNY0030601
ୀ /62296 40 23 100ଗଜାଲା ନିଶାତ ସା ପରେୱଜ ଇମାମ YNY0030619
ୀ /62297 39 23 101ନାଜିଆ ତନୱିର ପି ମପ ଦ ଆଶକି YNY0030627

ପ ୁ /plot no6F2298 25 23 102ଶା ନୁ କମୁାର େଦବତା ପି ଶୀ ପଶା  କମୁାର େଦବତା YNY0946954
ୀ /plot no6f2299 39 23 103ସକୁା ି ନାୟକ ସା ଅେଲଖ ପସାଦ ନାୟକ YNY0947309
ୀ /Sector-62300 21 23 104ସମାପିକା େଲ ା ପି ମେନାଜ କମୁାର େଲ ା YNY1273101

ପ ୁ /72301 62 23 105ପଭାତ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ଗେଣ ଚ  ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0411850
ୀ /72302 57 23 106ମିନାକ୍ଷୀ ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା ପଭାତ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0411868

ପ ୁ /72303 27 23 107ଅରବି  ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ପଭାତ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0411926
ପ ୁ /plot no7D2304 57 23 108େକ୍ଷତେମାହନ େବେହରା ପି କ  ୁେବେହରା YNY0947192
ପ ୁ /Plot no7D2305 42 23 109ଶଭୁକା  ବିଶାଳ ପି ସକୁା  ବିଶାଳ YNY0946970
ପ ୁ /plot no7D2306 42 23 110େସୖାରଭ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦଳାଇ YNY0947200
ୀ /plot no7D2307 36 23 111ସିତାେରଖା ଦଳାଇ ସା େସୖାରଭ କମୁାର ଦଳାଇ YNY0947218
ୀ /Plot no7D2308 39 23 112େଡଜାଲୀନ ନାୟକ ସା ଶଭୁକା  ବିଶାଳ YNY0946962
ୀ /Plot no7D2309 36 23 113ଇ ିତା ପଧାନ ସା େସୖାମଯ୍କା  ବିଶାଳ YNY0946905
ୀ /82310 27 23 114ଅନନଯ୍ା ବିଶାଳ ମା ପଭାତି କମୁାରୀ ନାୟକ YNY0557157

ପ ୁ /82311 75 23 115ସତଯ୍ାନ  ଦାଶ ପି ରାଧାନାଥ ଦାଶ YNY0130146
ପ ୁ /82312 35 23 116େଦବଦ  େଜନା ପି କରୁଣାକର େଜନା YNY0557066
ପ ୁ /82313 65 23 117ପଦି  କମୁାର ରାୟ ପି ଗିରିଶ ଚ  ରାୟ YNY0130153
ୀ /82314 51 23 118ପ ଜିନି ରାୟ ସା ପଦି  କମୁାର ରାୟ YNY0130138
ୀ /82315 33 23 119ଶୀୟା ସିତା ରାୟ ପି ପଦି  କମୁାର ରାୟ YNY0130120
ୀ /82316 31 23 120ମଧସିୁତା ରାୟ ପି ପଦି  କମୁାର ରାୟ YNY0130161

ପ ୁ /82317 49 23 121ବିଭୁ ର ନ ସାଇଁ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ସାଇଁ YNY0556860
ୀ /82318 42 23 122ଗୀତା ଳୀ ସାଇଁ ସା ବିଭୂ ର ନ ସାଇଁ YNY0557439

ପ ୁ /92319 36 23 123ଅଭିଜିତ ଦାଶ ପି େଭାଲାନାଥ ଦାଶ YNY1306455
ୀ /92320 32 23 124ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାଶ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦାଶ YNY1175611
ୀ /92321 45 23 126ସଷୁମା ମିଶ ସା ତରୁଣ ମିଶ YNY0129999
ୀ /92322 39 23 127ସଂଗୀତା ମିଶ ସା ଅଜୟ କମୁାର ପାଣି YNY0130062

ପ ୁ /92323 44 23 128ମାଧବ ଚ  ମିଶ ପି େଗାବି  ଚ  ମିଶ YNY0784181
ୀ /92324 33 23 129େମାନାଲିସା ଓଝା ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଓଝା YNY1175629

ପ ୁ /92325 47 23 130ଅଜୟ କମୁାର ପାଣି ପି େଗୗରା  ଚରଣ ପାଣି YNY0211581
ୀ /92326 31 23 131େଦବାଶୀତା ପାତ ପି ପଦଚରଣ ପାତ YNY0129981
ୀ /92327 34 23 132କାଦମିନୀ ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ YNY0130054

ପ ୁ /92328 63 23 133ଚକଧର ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ YNY0211615
ପ ୁ /92329 31 23 134ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ YNY0211623
ପ ୁ /C D A sec2330 26 23 135ଭବାନୀ ଶଂକର ତିପାଠୀ ମା ଅଂବିକା ତିପାଠୀ YNY1148261
ୀ /C.D.A.Sec2331 25 23 136ପତଯ୍ଷୁ୍ ପରିଜା ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପରିଜା YNY0947069
ପ ୁ /C.D.A.Sec2332 24 23 137ବିଶଜିତ୍ ସାଇଁ ପି େଦବ ର ନ ସାଇଁ YNY0947051
ୀ /SEC-9,CDA2333 23 23 138ତମନନ୍ା ଅଗଵାଲା ପି ଗେଣଶ କମୁାର ଅଗଵାଲା YNY1148527
ୀ /102334 34 23 139େଦବଯାନି ବିଶାଳ ସା ଆକାଶ ମହା ି YNY0556910
ୀ /102335 38 23 140ସକୁା ି ଖ ୁ ିଆ ସା େଦେବ  ଖୁ ିଆ YNY0211664
ପ ୁ /102336 47 23 141ଆଶଷି କମୁାର ମହା ି ପି ଅେଦୖତ ପସାଦ ମହା ି YNY0342071
ପ ୁ /102337 32 23 142େଗୗତମ ମହାପାତ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ YNY0342063
ୀ /102338 54 23 143ସଜୁାତା ରାୟ ସା ହେରକୃ  ରାୟ YNY1034453
ୀ /112339 44 23 144େସାନାଲି େସନାପତି ସା େଦବବତ େସନାପତି YNY0130047
ପ ୁ /A1/12340 65 23 145ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/044/056103
ୀ /122341 37 23 146ମାମିନା ସାହୁ ସା ସରତ କମୁାର ସାହୁ YNY0187336
ପ ୁ /d/122342 19 23 147ଆଶୀଷ ମୀେଲାନ ମଲିକ ପି ର ନ କମୁାର ମଲିକ YNY1331495
ପ ୁ /132343 29 23 148ସବୁାଶସି ପା ବ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ପା ବ YNY0342212
ୀ /132344 33 23 150ଦୀପିକା ରାୟ ପି ବସ  କମୁାର ରାୟ YNY0211714

38 89/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 4ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /132345 32 23 151ସତଯ୍ଜିତ ରାୟ ପି ବସ  କମୁାର ରାୟ YNY0211706
ପ ୁ /132346 54 23 152ଆଦିନାରାୟଣ େସଠି ପି ଅନାଦିନାରାୟଣ େସଠି YNY0030635
ପ ୁ /132347 34 23 153ସିନୁ େସଠି ପି ଆଦିନାରାୟଣ େସଠି YNY0030643
ପ ୁ /142348 44 23 154ଆର େସାମ ରାୟ ପି ବି ୁ ରାୟ YNY0030650
ୀ /142349 41 23 155େରଖାମହା ୀ ରାୟ ସା ଆର େସାମ ରାୟ YNY0030668
ୀ /A-142350 21 23 156ଅକଂକ୍ଷ୍ଯା ଗୁ ା ଗୁ ା ପି ନଵନିତ ଗୁ ା ଗୁ ା YNY1223262

ପ ୁ /152351 46 23 157ଆକାଶ ମହା ି ପି ଅେଦୖତ ପସାଦ ମହା ି YNY0342089
ୀ /152352 30 23 158େମାନାଲିସା ମହା ି ପି ବିଜୟ କିେଶାର ମହା ି YNY0342097

ପ ୁ /152353 57 23 159କମଲ ପ ନାୟକ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ପ ନାୟକ YNY0130021
ପ ୁ /162354 81 23 160ନଟବର ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YNY0130070
ୀ /162355 55 23 161ମିନା ମହା ି ସା ନିେରାଦ କମୁାର ମହା ି YNY0130104
ୀ /162356 52 23 162େବୖଜୟ ି ମହା ି ପି ନଟବର ମହା ି YNY0130112

ପ ୁ /QR NO 16.2357 54 23 163ସପୁୀତ ରାଉଲ ପି ସସୁା ା YNY1223494
ପ ୁ /QR NO 16.2358 23 23 164େରାହିତ ରାଉଲ ପି ସପୁୀତ YNY1223437
ୀ /172359 49 23 165ପ ୂ ିର୍ମା ପାଳ ସା ସ ିକ ଶତପଥି YNY0211755
ୀ /172360 51 23 166ଇତିଶୀ ପ ନାୟକ ସା କମଲ ପ ନାୟକ YNY0130039
ୀ /172361 35 23 167ସାତି ସାଗରିକା ସାହୁ ସା ଗେଜ  ନାଥ ସାହୁ YNY0862714

ପ ୁ /172362 49 23 168ସ ିକ ଶତପଥି ପି ରାଜ କିେଶାର ଶତପଥି YNY0211763
ୀ /A//172363 52 23 169ମୀନା ପ ନାୟକ ସା ସ ୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT1706779

ପ ୁ /182364 36 23 170ଏସ େଜ ପକାସ ପି ଏସ େଜ ମୃ ି YNY0030676
ପ ୁ /182365 33 23 171ଏସ େଜଯ୍ାତି ପକାସ ପି ଏସ େଜ ପକାସ YNY0030809
ପ ୁ /182366 36 23 172ଏସ କିରଣ ପକାସ ପି ଏସ େଜ ପକାସ ପକାସ YNY0030684
ୀ /182367 53 23 173ଶା ି ପକାଶ ସା ଏସ. େଜ ପକାଶ YNY0211771

ପ ୁ /PLOT NO-12368 63 23 174େଦବରାଜ ପଧାନ ପି େଜାଗୀ ପଧାନ YNY1348168
ୀ /PLOT NO-E2369 23 23 175ଶଭୁସୀତା ନାୟକ ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ନାୟକ YNY1254895

ପ ୁ /192370 33 23 176ବିେବକ ଦାସ ପି ଉଦୟ ବଲଭ ଦାସ YNY0211797
ୀ /192371 46 23 177ଟିଲିବାଳା ମିଶ ସା ରବିନାରାୟଣ ମିଶ YNY0030718

ପ ୁ /202372 52 23 178ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ ପି ବା ାନିଧି ସାହୁ YNY0556720
ୀ /202373 49 23 179ବୀଣା ସାହୁ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ YNY0556811
ୀ /202374 28 23 180ସସିତା ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ YNY0556704

ପ ୁ /212375 87 23 181ସେୁର ନାଥ ମହାପାତ ପି ଦୟାନିଧି ମହାପାତ YNY0030742
ପ ୁ /212376 50 23 182ସିକା  ମହାପାତ ପି ସେୁର ନାଥ ମହାପାତ YNY0030734
ୀ /212377 40 23 183ରଶିପଭା ମହାପାତ ସା ଶିକା  ମହାପାତ YNY0030767
ୀ /212378 37 23 184କନକଲତା ମିଶ ସା େଗାବି  ଚ  ମିଶ YNY0211813

ପ ୁ /212379 37 23 185ଚି ର ନ ମିଶ ପି େଗାବି  ଚ  ମିଶ YNY0211805
ପ ୁ /222380 27 23 186ରାମ ପସାଦ ମହା ି ପି ବଜ େମାହନ ମହା ି YNY0803353
ୀ /222381 34 23 187ସଚିୁସିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ମେନାର ନ ମଲିକ YNY0557231
ୀ /222382 42 23 188ନିହାରିକା ରାୟ ପି ରବି ନାଥ ରାୟ YNY0030759

ପ ୁ /232383 72 23 189ପଦୀ  କମୁାର ବଳ ପି ପରମାନ  ବଳ YNY0373050
ୀ /232384 69 23 190ମିନତୀ ବାଲ ସା ପଦୀ  କମୁାର ବାଲ YNY0211839
ୀ /232385 40 23 191େସୗମିକା ବଳ ପି ପଦୀ  କମୁାର ବଳ YNY0211821
ପ ୁ /232386 44 23 192ଅମେରଶ ଚଂଦ ଦାସ ପି ବାଟା କୁହନ୍ା ବାରିକ YNY1074988
ୀ /232387 57 23 193ସଲିଳା ମହା ି ସା ବଜେମାହନ ମହା ି YNY0341990

ପ ୁ /232388 37 23 194ରଶିରଂଜନ ସାହୁ ପି ରବି ନାଥ ସାହୁ YNY0030775
ପ ୁ /232389 32 23 195ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ରବି ନାଥ ସାହୁ YNY0211847
ପ ୁ /242390 37 23 196ଅମିତ ଗୁ ା ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଗୁ ା YNY0411587
ୀ /242391 36 23 197ଅ ିତା ଗୁ ା ସା ଅମିତ ଗୁ ା YNY0411561
ୀ /242392 35 23 198େଶତା ଗୁ ା ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଗୁ ା YNY0411553
ୀ /242393 28 23 199ପ ୂ ିର୍ମା ଗୁ ା ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ଗୁ ା YNY0411579
ୀ /242394 66 23 200ସ ଯ୍ା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା େଦବାଶଷି ସରକାର YNY0557322
ପ ୁ /242395 65 23 201ରଣଜିତ ପ ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପ ନାୟକ YNY0030783
ୀ /242396 41 23 202ଦୀ ୀ ପ ନାୟକ ସା ରଣଜିତ ପ ନାୟକ YNY0030791
ପ ୁ /242397 65 23 203େଦବାଶଷି ସରକାର ପି େଦେବ  ନାଥ ସରକାର YNY0556951
ୀ /252398 65 23 204କନକ ବିଶାଳ ସା ସକୁା  ବିଶାଳ YNY0557074
ପ ୁ /262399 34 23 205ବିକାଶ କମୁାର ମିଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ YNY0816512
ପ ୁ /272400 52 23 206ପଭାସ ଚ  େଜନା ପି ପସନନ୍ କମୁାର େଜନା YNY1060482
ପ ୁ /272401 68 23 207ଭୀମେସନ୍ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YNY0803213
ୀ /272402 28 23 208ପଲକ ସିଂହ ପି େହାମ  କମୁାର ସିଂ YNY0411595
ୀ /282403 60 23 209େସଫାଳିକା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ YNY0030833
ପ ୁ /282404 34 23 210ନିରନଭ ଦିଗା ପି ନିର ନ ଦାସ YNY0030841
ପ ୁ /282405 77 23 211େଗାବି  ଚ  ମିଶ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମିଶ YNY0784223
ପ ୁ /282406 26 23 212ପତୁଷ ସାମଲ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାମଲ YNY0947143
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1

ୀ /302407 41 23 213େଦବସିତା ଦାଶ ସା େଚୗଧରୁୀ ଗିରିଜା ଶ ର ଦାଶ YNY0557314
ପ ୁ /312408 71 23 214େଗାରାଚା  ମିତ ପି ସିେ ଶର ମିତ YNY0557447
ୀ /322409 75 23 215ସେରାଜିନି େଦଇ ସା େବଣଧୁର େଜନା YNY0212035

ପ ୁ /322410 77 23 216େବଣଧୁର େଜନା ପି ବାଳକୃ  େଜନା YNY0212068
ପ ୁ /322411 41 23 217ବିଶଜିତ େଜନା ପି େବଣଧୁର େଜନା YNY0212050
ୀ /322412 35 23 218ର ିତା େଜନା ସା ବିଶଜିତ େଜନା YNY0212043

ପ ୁ /332413 41 23 219ଅଜିତ ରାଉତ ପି ମରୁଲୀଧର ରାଉତ YNY0212084
ପ ୁ /342414 63 23 220ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ ପି ମଷିୁ ସାଇଁ YNY0212100
ପ ୁ /342415 36 23 221ଭା ର ପତାପ ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ YNY0212118
ପ ୁ /342416 32 23 222ଚ ମା ସାଇଁ ପି ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ YNY0212092
ପ ୁ /352417 44 23 223ଜଶପିତ ସିଂହ େଗୱାଲ ପି ବିଚିତ ସିଂହ େଗୱାଲ YNY0212126
ୀ /352418 43 23 224େଶତା େଗୱାଲ ସା ଜଶପିତ ସିଂହ େଗୱାଲ YNY0212134
ୀ /352419 53 23 225ମ ଲୁତା ମହ ସା ବିଜୟ କି ା ମହ YNY0803262

ପ ୁ /352420 61 23 226ବିଜୟ କି ା ମହା ପି ମେହଶର ମହା YNY0803254
ପ ୁ /352421 33 23 227ଶଭୁାଶଷି ପରିଜା ପି େଦେବ  କମୁାର ପରିଜା YNY0784454
ୀ /352422 26 23 228ଅପିର୍ତା ପିତମ ପି ବିଜୟ କି ା ମହ YNY0803270

ପ ୁ /352423 59 23 229ଉେଗସନ ସାହୁ ପି ଧବୃଚରଣ ସାହୁ YNY0827105
ୀ /352424 56 23 230ଉମାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଉଗେସନ ସାହୁ YNY0784330
ୀ /352425 34 23 231ରାକ୍ଷୀ ପ ୁ ିର୍ମା ସାହୁ ପି ଉଗେସନ ସାହୁ YNY0782706
ୀ /352426 34 23 232ହିମାଦି ଶତପଥି ସା ନୀଳକ  ଶତପଥି YNY0212142
ୀ /362427 25 23 233ଶରସତୀ ମିଶ ପି ଅନାଦୀ ଚରଣ ମିଶ YNY0880591

ପ ୁ /362428 72 23 234ମରୁଲୀଧର ମହା ି ପି ରାଧାକା  ମହା ି YNY0212159
ୀ /362429 37 23 235ଅମିତା ମହା ି ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି YNY0212167

ପ ୁ /362430 29 23 236ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଅନିରୁ  ନାୟକ YNY0782888
ୀ /372431 28 23 237ହସିନା େବଗମ୍ ସା େସଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ ରହିମ୍ YNY0411694
ୀ /372432 69 23 238ଯାଜ୍ଞେସନୀ ପାଣିଗାହୀ ସା ଚି ର ନ ପାଣିଗାହୀ YNY1251453
ୀ /382433 33 23 239ଲିପିକା ଚା ପି ସେରାଜ କମୁାର ଚା YNY0212209
ୀ /382434 29 23 240ଇସାନି ଚା ପି ସେରାଜ କମୁାର ଚା YNY0212217

ପ ୁ /382435 56 23 241ସେୁରଶ ଚ  ଦାସ ପି ମାୟାଧର ଦାସ YNY1054683
ୀ /382436 46 23 242ଭାରତୀ ଦାସ ସା ସେୁରଶ ଚ  ଦାସ YNY1055706
ୀ /382437 23 23 243ପଣୂିର୍ମା ପଲବୀ ଦାସ ପି ସେୁରଶ ଚ  ଦାସ YNY1054675

ପ ୁ /382438 29 23 244ରୁଦନାଥ ସାହୁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ YNY0557488
ପ ୁ /PLOT NO.-2439 21 23 245ଵିନୀଠ େଜାେସଫ ମାଝୀ ପି ସତ୍ଯ ର ନ ମାଝୀ YNY1223072
ପ ୁ /392440 28 23 246ଶଭୁଦ  . ପି ପାେରଶରୀ େଗାଛାୟତ YNY0557041
ୀ /392441 58 23 247ମକ୍ତାମ ରୀ ପାଢୀ ସା ଚି ର ନ ମହାପାତ YNY0212233
ୀ /392442 34 23 248ନିଲିମା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମା ପାେରଶରୀ େଗାଛାୟତ YNY0557058

ପ ୁ /392443 45 23 249ଆେଲାକ େଡଭିଡ୍ ରାଉଳ ପି ନକଳୁ ଚରଣ ରାଉଳ YNY0411710
ୀ /392444 35 23 250ମିନତୀ ରାଉଳ ସା ଆେଲାକ େଡଭିଡ୍ ରାଉଳ YNY0411827

ପ ୁ /402445 56 23 251ଶଭୁବତ ମହାପାତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହାପାତ YNY0784694
ୀ /402446 49 23 252ସରୁଭି ମହାପାତ ସା ଶଭୁବତ ମହାପାତ YNY0783639

ପ ୁ /402447 56 23 253ଶରତ କମୁାର ସାମଲ ପି ରାମଚ  ସାମଲ YNY0212241
ପ ୁ /412448 39 23 254ପାବନ କମୁାର ମହା ି ପି କିେଶାର ଚ  ମହା ି YNY0489914
ୀ /412449 34 23 255ଶସିତା ସିଂହ ପି ନେରେ  ନାଥ ସିଂହ YNY0557090
ୀ /412450 33 23 256ରଶିତା ସିଂହ ପି ନେର  ନାଥ ସିଂହ YNY0557116

ପ ୁ /412451 32 23 257େସୗମଯ୍ ର ନ ସିଂହ ପି ନେର  ନାଥ ସିଂହ YNY0557249
ୀ /412452 33 23 258ଗାୟତୀ ସାଇଁ ସା ସଜିୁତ୍ ସାଇଁ YNY0411843
ୀ /422453 31 23 259ସନିୁତା େବେହରା ସା ପଦେଲାଚନ େବେହରା YNY0212258

ପ ୁ /432454 30 23 260ସନିୁଲ କମୁାର ପ ା ପି ସୀମା ଳ ପ ା YNY0212266
ୀ /432455 45 23 261ଦି ିେରଖା ରାଉତ ସା ସଶୁା  କମୁାର ରାଉତ YNY0845172
ୀ /442456 30 23 262େସୗମଯ୍ାଶୀ ଦାସ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ YNY0212274
ପ ୁ /452457 46 23 263ନାରାୟଣ େଜନା ପି ଗ ାଧର େଜନା YNY0212316
ୀ /452458 43 23 264ପ ୁ ା ଳି େଜନା ସା ନାରାୟଣ େଜନା YNY0212308
ୀ /452459 36 23 265ଶଶେିରଖା ପ ା ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ରଥ YNY1306596
ପ ୁ /452460 40 23 266ସୟୁର୍ ନାରାୟଣ ରଥ ପି ପଣୂର୍ଚ  ରଥ YNY1306612
ୀ /462461 46 23 267ଦିପୀକା ମ ରୀ ପାଢୀ ସା ମହାରାଜ ଅକ୍ଷୟ ପାଢୀ YNY0557215
ପ ୁ /462462 58 23 268ରବି ନାରାୟଣ ପ ା ପି ଭା ର ଚ  ପ ା YNY0411967
ୀ /462463 49 23 269ପଭାସିନୀ ପ ା ସା ରବି ନାରାୟଣ ପ ା YNY0411959
ପ ୁ /472464 31 23 270ସେନାଜ କମୁାର େହାତା ପି କା ିର୍କ ଚ  େହାତା YNY0412072
ପ ୁ /472465 60 23 271ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ ନାୟକ ପି ନିଳକ  ପ ନାୟକ YNY0412080
ୀ /472466 57 23 272ପଭାତ ମ ରୀ ପ ନାୟକ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ ନାୟକ YNY0412098
ୀ /472467 29 23 273ପଜ୍ଞା ପରମିତା ପ ନାୟକ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ ନାୟକ YNY0412106
ପ ୁ /472468 25 23 274ସତୀଥର୍  ପ ନାୟକ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ ନାୟକ YNY0947333
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ପ ୁ /472469 55 23 275େଗୗରା  ଚରଣ େସଠୀ ପି କା ାଳି ଚରଣ େସଠୀ YNY0342121
ୀ /472470 46 23 276କମଳା େସଠୀ ସା େଗୗରା  ଚରଣ େସଠୀ YNY0342139

ପ ୁ /472471 42 23 277ରେମଶ ଚ  େସଠୀ ପି କା ାଳିଚରଣ େସଠୀ YNY0342113
ପ ୁ /F/472472 93 23 278େବୖଦଯ୍ନାଥ ସାଇଁ ପି ଜଗବ ୁ ସାଇଁ YNY0845180
ପ ୁ /482473 47 23 279ବିକାଶ ଚ  େବେହରା ପି ଦୀନକୃ  େବେହରା YNY0212472
ୀ /482474 42 23 280ମାଳତୀ େବେହରା ସା ବିକାଶ ଚ  େବେହରା YNY0212498
ୀ /482475 45 23 281ଉ ଳଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ଶଭୁାଷିଶ େଜନା YNY0212506

ପ ୁ /492476 41 23 282ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା YNY0845016
ୀ /492477 39 23 283ତିେନତୀ େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା YNY0845024

ପ ୁ /492478 26 23 284ପଭୁଦୟାଲ୍ ଗୁ ା ପି ଯମନୁା ଗୁ ା YNY0699066
ପ ୁ /492479 61 23 285େଗୗରା  ଚରଣ ମହଲା ପି ହୃଦାନ  ମହଲା YNY0212563
ୀ /492480 32 23 286େଦବଶୀତା ମହଲା ପି େଗୗରା  ଚରଣ ମହଲା YNY0557033

ପ ୁ /492481 29 23 287ବିଭାଷ ର ନ ମହଲା ପି େଗୗରା  ଚରଣ ମହଲା YNY0557272
ୀ /502482 33 23 288େଦବଗୀତା ମହଲା ପି େଗୗରା  ଚରଣ ମହଲା YNY0212571
ୀ /512483 77 23 289େକଉଲା ଗୁ ା ସା ଅଗନୁରାମ ଗୁ ା YNY0412171

ପ ୁ /512484 50 23 290ନାରାୟଣ ଓଝା ପି ବିଶନାଥ ଓଝା YNY0212654
ପ ୁ /512485 44 23 291ତପନ କମୁାର ପତି ପି ରବି  କମୁାର ପତି YNY0947168
ୀ /512486 43 23 292େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ପତି ସା ତପନ କମୁାର ପତି YNY0947150
ୀ /522487 61 23 293େସୗଦାମିନୀ େବେହରା ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େବେହରା YNY0212662
ୀ /522488 35 23 294ସମିତ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େବେହରା YNY0212670
ୀ /522489 29 23 295ସଶୁୀ ପଜୂା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େବେହର ସା େସାମାନ  ଦାସ YNY0557017

ପ ୁ /522490 55 23 296ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ ପି ନରହରି ମିଶ YNY0782979
ପ ୁ /532491 36 23 297ରବି  ନାଥ ମଲିକ ପି ଅଗଣୀ ଚରଣ ମଲିକ YNY0816629
ୀ /532492 30 23 298ରିତୀକା ମହା ି ପି ଜୀବନ ବିହାରୀ ମହା ି YNY0386953

ପ ୁ /542493 37 23 299େଜୖେଦବ ମହା ି ପି ଶଭୁ ନାରାୟଣ ମହା ି YNY0557751
ୀ /542494 44 23 300ଦିପାଲୀ ପାଲ ସା ତାପସ ପାଲ YNY0783654

ପ ୁ /542495 75 23 301ମେନାର ନ ରଥ ପି ରାମକୃ  ରଥ YNY0784215
ପ ୁ /542496 39 23 302ଲଲାେଟ ୁ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YNY0831677
ୀ /552497 33 23 303ପତିକ୍ଷା କାନୁନେଗା ପି ଅବନୀ କମୁାର କାନୁନେଗା YNY0556688

ପ ୁ /552498 29 23 304ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ YNY0784397
ପ ୁ /562499 31 23 305ସେ ାଷ କମୁାର ପଧାନ ପି େଦେବ ନାଥ ପଧାନ YNY0412353
ପ ୁ /572500 28 23 306ବିେନାେଦଶର ଦାସ ପି ନୀକେ ଶର ଦାସ YNY0411249
ପ ୁ /582501 49 23 307ପଶା  କମୁାର ପାଣିଗାହୀ ପି ଚି ର ନ ପାଣିଗାହୀ YNY0556530
ୀ /602502 58 23 309ଅମିତା ପରିଡା ସା ସେୁର  କମୁାର ପରିଡା YNY0556670
ୀ /612503 35 23 310ମଧସିୁତା ମହା ି ସା ସତଯ୍ବତ ମହା ି YNY0556647

ପ ୁ /622504 33 23 311ପସନନ୍ କମୁାର ପାଣି ପି ପଭାତ କମୁାର ପାଣି YNY0556613
ୀ /622505 28 23 312େଜଯ୍ାତି େରଖା ପାଣି ପି ପଭାତ କମୁାର ପାଣି YNY0557025

ପ ୁ /632506 46 23 313ସତଯ୍ବତ ମହା ି ପି ଟହଲି ପସାଦ ମହା ି YNY0556654
ପ ୁ /642507 69 23 314ସେୁର  କମୁାର ପରିଡା ପି ଦ ହରି ପରିଡା YNY0556829
ୀ /652508 52 23 315ର ିତାରାଣୀ େଜନା ସା ରେମଶ ଚ  ମହା ି YNY0827097

ପ ୁ /652509 66 23 316ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ ପି ଚ େଶଖର ସାହୁ YNY0556845
ୀ /652510 58 23 317ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ YNY0556787

ପ ୁ /PLOT NO C2511 21 23 318ପାଥର୍  ସାରଥୀ ତିପାଠୀ ପି ସକୁା  କିେଶାର ତିପାଠୀ YNY1137793
ପ ୁ /662512 55 23 319ଧୁବ ଚରଣ େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା YNY0556779
ୀ /662513 49 23 320ସଶୁଳିା େବେହରା ସା ଧୁବ ଚରଣ େବେହରା YNY0556746

ପ ୁ /672514 40 23 321ବଦିନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିମେଳଶର େଚୗଧରୁୀ YNY0030387
ପ ୁ /672515 61 23 322େଗାକଳୁ ଚ  ପ ା ପି ଗିରିଧାରୀ ପ ା YNY0556795
ପ ୁ /672516 30 23 323କିେଶାର ଚ  ପ ା ପି େଗାକଳୁ ଚ  ପ ା YNY0556803
ୀ /672517 38 23 324ପରୁବୀ ପ ନାୟକ ସା ବଦିନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ YNY0862854
ପ ୁ /672518 29 23 325ସାରକ ର ନ ରାଉତ ପି େକଶବ ଚ  ରାଉତ YNY0557124
ପ ୁ /682519 41 23 326ଅଧିକାରୀ ନିକୁ  ବିହାରୀ ଦାଶ ପି ଅଧିକାରୀ ନିତାଇ ଚରଣ ଦାଶ YNY0556738
ପ ୁ /682520 47 23 327ମହ ଦଜମର୍ାନ ମ ଲ ପି ଅ ଲୁ ବାରୀ ମ ଲ YNY1235365
ୀ /692521 54 23 328ମଧମିୁତା ପ ା ସା େଗାକଳୁ ଚ  ପ ା YNY0556761
ୀ /702522 34 23 329ଅରୁଣା ଶାଶତୀ ଦାଶ ସା ଅଧିକାରୀ ନିକୁ  ବିହାରୀ ଦାଶ YNY0556753
ପ ୁ /702523 40 23 330ଦିପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦିବାକର ସାଇଁ YNY0756072
ୀ /702524 39 23 331େସନ୍ହାଜଳି ସାଇଁ ସା ଦିପକ କମୁାର ସାଇଁ YNY0755991
ୀ /712525 63 23 332ସବିତା ଦାଶ ସା େଦେବ ପସାଦ ଦାଶ YNY1306414
ୀ /712526 36 23 333ମଧସିୁତା ପ ା ପି ରେମଶ କମୁାର ପ ା YNY0557397
ୀ /722527 69 23 334େଶୖଳବାଳା େଦଇ ସା ଲି ରାଜ ଦାଶ YNY0816496
ୀ /722528 29 23 335େସାନାଲି ସଚିୁସିତା ପ ା ମା ଝରଣା ପ ା YNY0557652
ୀ /D/722529 23 23 336ୟୁନିକ୍ସା ମହାପାତ ପି ଶଶିରି କମୁାର ମହାପାତ YNY1218064
ୀ /732530 65 23 337ସଂଘମିତା େଲ ା ସା ନିର ନ େଲ ା YNY0557348
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ପ ୁ /742531 33 23 338ରାେକଶ କମୁାର ପ ା ପି ରେମଶ କମୁାର ପ ା YNY0557546
ପ ୁ /752532 40 23 339ମେନାଜ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଶବଣ କମୁାର ଗୁ ା YNY0557355
ୀ /762533 40 23 340ଗୀତା ଗୁ ା ସା ମେନାଜ କମୁାର ଗୁ ା YNY0557298

ପ ୁ /762534 24 23 341ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ନାୟକ YNY1251677
ୀ /772535 29 23 342ସମୀକ୍ଷା ମହା ି ପି ରାହାସ େମାହନ ମହା ି YNY0557389

ପ ୁ /782536 34 23 343ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହାରଣା ପି ଭୀମେସନ ମହାରଣା YNY0557728
ପ ୁ /D/782537 30 23 344େଦବଶୀତ ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ YNY0698993
ପ ୁ /D-782538 27 23 345ସବଯ୍ସାଚି ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ YNY0698977
ପ ୁ /792539 37 23 346କାଳିଆ ପସାଦ ସାହୁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ YNY0557207
ପ ୁ /802540 60 23 347ରବି  ନାଥ ଦାସ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଦାସ YNY0557009
ପ ୁ /812541 36 23 348ପତଯ୍ଷୁ ପ ନାୟକ ପି ବିମାଧର ପ ନାୟକ YNY0557306
ୀ /C/812542 33 23 349ସଂଟ୍େଵାନା ପଟନାୟକ ପି ଚି ରଂଜନ ପଟନାୟକ YNY1219419
ୀ /822543 32 23 350ସଶୁୀ ସ ୀତା େବହୁରା ପି ରବି  କମୁାର େବହୁରା YNY0556894

ପ ୁ /832544 49 23 351ନବ କିେଶାର କୁ ୁ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ କୁ ୁ YNY0556878
ପ ୁ /842545 47 23 352ବିଜୟ କମୁାର ଧଳ ପି ପହଲାଦ ଧଳ YNY0556886
ୀ /852546 42 23 353ରାନୁ େଜନା ସା ବିଜୟ କମୁାର ଧଳ YNY0556837
ୀ /862547 54 23 354ସଜୁାତା ପ ା ସା ସଶୁା  ପ ା YNY0557629

ପ ୁ /862548 54 23 355ସଶୁା  ପ ା ପି େଗାପବ ୁ ପ ା YNY0557587
ୀ /872549 34 23 356ବବି ବାରିକ ସା ଦାମ ବାରିକ YNY0556985
ୀ /882550 29 23 357ବଷର୍ା ତିପାଠୀ ପି ସକୁା  କିେଶାର ତିପାଠୀ YNY0556977
ୀ /892551 34 23 358େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ପଧାନ ପି େଦେବ  ନାଥ ପଧାନ YNY0556936
ୀ /902552 27 23 359ସୟଂପଭା ମହାପାତ ପି ଧେଡଶର ମହାପାତ YNY0556514

ପ ୁ /902553 21 23 360ସି ାଥର୍  ଆଯର୍ନ ପେତା ପି େପମରାଜ ପେତା YNY1166198
ପ ୁ /912554 59 23 361ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମହା ି YNY0557561
ୀ /912555 57 23 362ଅଜିତା ମହା ି ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି YNY0557579

ପ ୁ /912556 29 23 363ସ ୀପ ମହା ି ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି YNY0557769
ପ ୁ /922557 30 23 364େସୗମଯ୍ ର ନ ବାରିକ ପି େଗୗରହରି ବାରିକ YNY0672394
ପ ୁ /922558 46 23 365ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା YNY0557421
ପ ୁ /922559 69 23 366ସକୁା  ବିଶାଳ ପି ଯେମଶର ବିଶାଳ YNY0557082
ପ ୁ /922560 28 23 367ସି ାଥର୍  ସଂକର ଦାଶ ପି ଭବାନୀ ପସାଦ ଦାଶ YNY0557611
ପ ୁ /922561 47 23 368ସ ିବ େଦ ପି ଅେଶାକ େଦ YNY0557173
ୀ /922562 39 23 369ମନୁମନୁ େଦ ସା ସ ିବ େଦ YNY0557140

ପ ୁ /922563 56 23 370ମୀନେକତନ େହାତା ପି େଧାବା େହାତା YNY0556571
ୀ /922564 47 23 371ଅଜ ା େହାତା ସା ମୀନେକତନ େହାତା YNY0556548

ପ ୁ /922565 40 23 372ଜ୍ଞାନ ର ନ ମଲିକ ପି ରବି ନାଥ ମଲିକ YNY0556597
ୀ /922566 33 23 373ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ବତ ସାମଲ YNY0556969
ୀ /922567 38 23 374ସବିତା ପାଣିଗାହୀ ସା ପସା  ପାଣିଗାହୀ YNY0556621

ପ ୁ /922568 50 23 375ଆରତ ବଲଭ ସାହୁ ପି ଭଗବତ ସାହୁ YNY0557512
ୀ /922569 41 23 376ବିନତି ସାହୁ ସା ଆରତବଲଭ ସାହୁ YNY0557538

ପ ୁ /922570 28 23 377ଚିନୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ YNY0557504
ପ ୁ /922571 50 23 378ସତଯ୍ବତ ସାମଲ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାମଲ YNY0557108
ୀ /922572 27 23 379େରାଜାଲିନ୍ ସାମଲ ପି ନେରା ମ ସାମଲ YNY0557603

ପ ୁ /922573 26 23 380ସି ାଥର୍  ସାମଲ ପି ନେରା ମ ସାମଲ YNY0847848
ପ ୁ /922574 39 23 381ଅମିେନଷ ଫୟାଜ ସରକାର ପି େଦବାଶଷି ସରକାର YNY0557330
ୀ /922575 53 23 382ମମତା ଶତପଥୀ ସା ପତିତପାବନ ପତି YNY0556993
ୀ /942576 56 23 383ରଶୀପଭା ମହାପାତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତରାୟ YNY0557660
ୀ /942577 32 23 384େମାନାଲିସା ରାଉତରାୟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତରାୟ YNY0557678

ପ ୁ /962578 32 23 385ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ YNY0557702
ପ ୁ /972579 29 23 386ମହ ଦ ସାକୀବ ପି ମହ ଦ ସଲିମ୍ YNY0672360
ପ ୁ /982580 37 23 387ଅମିର କମୁାର ରାଉତ ପି ଶଶୁ ିଲ କମୁାର ରାଉତ YNY0932988
ପ ୁ /982581 29 23 388େସୗମଯ୍ ର ନ ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ YNY0672378
ୀ /992582 20 23 389ଖଶୁୀ ଅଗଵାଲ ପି ନିର ନ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1285402
ପ ୁ /992583 38 23 390ବିକମ େକଶରୀ ଗିରି ପି େବକୖୁ  ନାଥ ଗିରି YNY0556480
ୀ /992584 34 23 391ଅନିତା ଗିରି ସା ବିକମ େକଶରୀ ଗିରି YNY0556498
ପ ୁ /992585 25 23 392ଅୟଂକାଶ ପ ନାୟକ ପି ସ ିପ୍ ପ ନାୟକ YNY0935486
ପ ୁ /992586 24 23 393ନ ପ ନାୟକ ପି ସଦିୁପ ପ ନାୟକ YNY0935478
ପ ୁ /1002587 28 23 394େସାମଯ୍ ପାଢୀ ପି ବି ୁ ପସାଦ ପାଢୀ YNY0672253
ପ ୁ /1012588 34 23 395ସି ାଥର୍  ମହା ି ପି େଜଯ୍ାତିରମୟୀ ମହା ି YNY0557694
ପ ୁ /1022589 67 23 396ଶରତ ଚ  େବହୁରା ପି ପ ାନନ େବହୁରା YNY0557686
ପ ୁ /1022590 40 23 397ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େବହୁରା ପି ଶରତ ଚ  େବହୁରା YNY0557280
ୀ /1032591 28 23 398ମାନସୀ ମହାରଣା ସା ଉେମଶ ମହାରଣା YNY0672261
ପ ୁ /1032592 27 23 399ପଶା  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଗିରିଧାରୀ ମହାରଣା YNY0672279
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ୀ /1032593 27 23 400ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମହାରଣା ସା ରେମଶ ମହାରଣା YNY0672287
ୀ /1042594 27 23 401ପଜୂା ମଖୂାଜର୍ ୀ ପି ଭା ର ମଖୂାଜର୍ ୀ YNY0672345

ପ ୁ /1052595 46 23 402ନେଗନ କମୁାର େଲ ା ପି ଗ ାଧର େଲ ା YNY0557413
ୀ /1052596 41 23 403ସବିତା େଲ ା ସା ନେଗନ୍ କମୁାର େଲ ା YNY0557645
ୀ /PLOT NO-2597 23 23 404େଦବସୀତା ଦାସ ପି େଦବାସିସ ପସାଦ ଦାସ YNY1148329

ପ ୁ /PLOT NO-2598 21 23 405ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତୀ ପସାଦ ଦାସ ପି େଦବାସିସ ପସାଦ ଦାସ YNY1140383
ୀ /1062599 46 23 406େରଖା େବେହରା ସା ସବର୍ ଜିତ ମିତ YNY0557454

ପ ୁ /1062600 45 23 407ସବର୍ ଜିତ ମିତ ପି େଗାରାଚା  ମିତ YNY0557462
ପ ୁ /1062601 39 23 408ଚ ଜିତ ମିତ ପି େଗାରାଚା  ମିତ YNY0557470
ୀ /1062602 68 23 409ରାଜଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ସା େଗାରାଚା  ମିତ YNY0557496

ପ ୁ /1082603 28 23 412ପତୀକ ରଥ ପି ବିଶନାଥ ରଥ YNY0672386
ୀ /1102604 29 23 413ନିେବଦିତା ନାୟକ ସା ଶଭୁାସିଷ ନାୟକ YNY0672246

ପ ୁ /1112605 40 23 414ଶାଶତ ସବଯ୍ସାଚୀ ପି ନିର ନ େଲ ା YNY0557363
ୀ /1112606 25 23 415ବଷର୍ା େସନ ପି େଗୗର େଗାପାଳ େସନ YNY1170877
ୀ /1112607 25 23 416ଵୀ ୀ େସନ ପି େଗୗରୀ େଗାପାଳ େସନ YNY1170851

ପ ୁ /Plot 1B/12608 22 23 417ନାବୀଲ ରଶୀଦ ହସନ ପି ରଶୀଦ ଶକୀଲ ହସନ YNY1222405
ୀ /1132609 29 23 418ମନିଷା େସନାପତି ସା ପଦିପ କମୁାର େସନାପତି YNY0672295

ପ ୁ /1142610 31 23 419ଅଭିେଷକ ବାରିକ ପି ଗ ାଧର ବାରିକ YNY0672337
ୀ /1152611 27 23 420ବଷର୍ା ପ ୃ ି ପି ର ନ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0672352

ପ ୁ /1162612 69 23 421କିେଶାର କମୁାର ନ ପି ରଘନୁାଥ ନ YNY0557736
ୀ /1162613 60 23 422ରଶି ନ ସା କିେଶାର କମୁାର ନ YNY0557744

ପ ୁ /1172614 65 23 423ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ବାଇଧର ରାଉତରାୟ YNY0557371
ୀ /1172615 36 23 424ଅନନଯ୍ା ରାଉତରାୟ ସା ନିହାର ରଂଜନ ରାୟ YNY0556555
ୀ /A1/172616 54 23 425ସନୁୀତା କମୁାରୀ ପ ନାୟକ ସା ସଦୁୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT1657113
ୀ /A1/172617 81 23 426ସୀମା ପ ନାୟକ ସା ବସ  କମୁାର ପ ନାୟକ LNT1786060

ପ ୁ /A1/172618 57 23 427ସ ୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/044/056106
ପ ୁ /A1/172619 54 23 428ସଦୁୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/044/056107
ପ ୁ /1182620 71 23 429ଲି ରାଜ ଦାଶ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ଦାଶ YNY0816504
ୀ /1182621 33 23 430ିତପଜ୍ଞା ଦାଶ ପି ଲି ରାଜ ଦାଶ YNY0557710

ପ ୁ /1192622 51 23 431ଶାରଦା ପଶନନ୍ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ YNY0557520
ୀ /1192623 46 23 432ନିେବଦିତା ସାଇଁ ସା ଶାରଦା ପଶନନ୍ ସାଇଁ YNY0557553

ପ ୁ /1C/192624 31 23 433ସେ ାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ YNY1101211
ୀ /PLOT NO.2625 57 23 434େଜଯ୍ା ନ୍ା େମେହର ସା ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର େମେହର YNY1133024

ପ ୁ /1322626 22 23 435ଚଦକା  ରାଉଲ ପି କାମେଦବ ରାଉଲ YNY1306489
ପ ୁ /C/1342627 34 23 436େସୗମଯ୍ ର ନ ମଲିକ ପି େମାହନ ଚରଣ ମଲିକ YNY0698845
ପ ୁ /1822628 33 23 437ଯଯାତି େକଶରୀ ବିଶାଳ ପି ଜୀବନ ନ  ବିଶଳ YNY0784207
ପ ୁ /1972629 48 23 438ବିେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା YNY0803387
ୀ /1972630 41 23 439ସନ୍ିଗଧା ନାୟକ ସା ବିେରାଜ କମୁାର େବେହରା YNY0784165
ୀ /2542631 64 23 440େଶାଭାରାଣୀ ମିଶ ସା େଗାବି  ଚ  ମିଶ YNY0784603

ପ ୁ /2712632 71 23 441େବବୀ ପସାଦ ଦାଶ - ଲାଲ ରାମ ଚଂଦ ଦାଶ YNY1306406
ପ ୁ /2712633 39 23 442େଦବାସିସ ଦାଶ ପି େଦେବ ପସାଦ ଦାଶ YNY1306422
ୀ /2712634 36 23 443ବୀେଜତା ଦାଶ ସା େଦବାସିସ ଦାଶ YNY1306430

ପ ୁ /2962635 27 23 444ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ନେର  କମୁାର ନାୟକ YNY1184225
ୀ /3482636 39 23 445ଶଭୁଶୀ ମିଶ ସା ସି ାଥର୍  ମିଶ YNY1289321

ପ ୁ /4012637 60 23 446ବାବାଜୀ ଚରଣ ବିସ୍ଵାଲ ପି ବିକମ ବିସ୍ଵାଲ YNY1074954
ପ ୁ /4012638 34 23 447ବିଶ୍ଵର ନ ବିଶ୍ଵାଳ ପି ରୁଚୀକା ଦାସ YNY1085729
ପ ୁ /4562639 36 23 448ପାଥର୍  ସାରଥି ପାତ ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ପାତ YNY0816488
ପ ୁ /4692640 23 23 449ଚଦେଶଖର ରାଉତ ପି ସବୁାଷ ଚଦ ରାଉତ YNY1306562
ୀ /4742641 27 23 450ସଚୁାରୁ ସଚୁସିତା ପଧାନ ସା େସୗମଯ୍ ର ନ େଜନା YNY1289362
ୀ /4812642 30 23 451ଶଭୁା ୀ ଶଭୁଦଶର୍ନୀ ଧଳ ପି ଗୀରିଶ ଚ  ଧଳ YNY0862631
ପ ୁ /5152643 22 23 452ସେୁଦବ କମୁାର ପି ସେୁରଶ ଚଂଦ ପ ା YNY1077882
ପ ୁ /Plot no-2644 20 23 453ପତ୍ଯଷୁ ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ନାୟକ YNY1254911
ପ ୁ /5262645 24 23 454ହିମାଦୀ େଶଖର ତିପାଠୀ ପି େକଦାର ନାଥ ତିପାଠୀ YNY1195213
ପ ୁ /5482646 41 23 455ବିକମା ଆଦିତଯ୍ ନାଥ ଶମର୍ା ପି ତିେଲାଚନ ନାଥ ଶମର୍ା YNY0862722
ୀ /5482647 37 23 456େରବତୀ ନାଥ ଶମର୍ା ସା ବିକମାଦିତଯ୍ ନାଥ ଶମର୍ା YNY0862763
ପ ୁ /5642648 32 23 457ନିେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି ପ ଜ କମୁାର ମହାପାତ YNY0862698
ୀ /5702649 31 23 458ସନୁୀତା େଜନା ସା େଦବାଦ  େଜନା YNY1074970
ୀ /Plot No.2650 44 23 459ରାଖୀ ସିଂହ ସା ପ ଜ ସିଂହ YNY1212521
ୀ /6152651 63 23 460କିପା ନାଗ ସା ହରିହର ସାହୁ YNY1251545
ପ ୁ /6152652 28 23 461ଏଲିୟା ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ YNY1251594
ୀ /F/6222653 54 23 462ଏ ଶଶୁଳିା ରାଓ ସା ଆକାଶ ିଉମାଶ ର ରାଓ YNY1101088
ପ ୁ /6282654 22 23 463ରେମଶ େଜନା ପି ସଭୁ ଶ ର େଜନା YNY1341338
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ପ ୁ /6282655 20 23 464ରାେଜଶ କମୁାର େଜନା ପି ସଭୁ ଶ ର େଜନା YNY1341379
ପ ୁ /6392656 58 23 465ଅେଶାକ ସିଂହ ପି ପଫଲୁ ଚଦ ସିଂହ YNY1034354
ପ ୁ /6442657 40 23 466ସା  ୁଜନ ପି େଗାପାଳ ଜାନା YNY1184514
ପ ୁ /6502658 50 23 467ବହାନ  ଦାସ ପି ବଚକୃ  ବାରିକ YNY0816579
ପ ୁ /6502659 42 23 468ରମାକା  ଦାସ ପି ବାଟା କରୂଶନା ବାରିକ YNY1083385
ୀ /6542660 28 23 469ମାନିନୀ ମହାପାତ ପି ବିକମ ମହାପାତ YNY0862680

ପ ୁ /6562661 51 23 470କଳୁମଣି ମହାରଣା ପି ଭୀମ ମହାରଣା YNY1184449
ୀ /6562662 42 23 471ସଜୁାତା ମହାରଣା ସା କଳୁମଣି ମହାରଣା YNY1184415

ପ ୁ /F/6622663 31 23 472ଆକାଶ ିପସାଦ କମୁାର ପି ଆକାଶ ିଉମାଶ ର ରାଓ YNY1101070
ପ ୁ /F/6622664 28 23 473ଏ ପଭିନ କମୁାର ପି ଏ ଉମାଶ ର ରାଓ YNY1101062
ୀ /6822665 34 23 474ରାଧା ରାଣୀ େଜନା ସା ରେମଶ ଵମର୍ା YNY1159862

ପ ୁ /6892666 36 23 475ଭାଶର ପତାପ ସାଇଁ ମା ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ YNY1083351
ପ ୁ /F/7132667 46 23 476ମେନାର ନ ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YNY0782664
ପ ୁ /7262668 37 23 477ର ନ କମୁାର େବେହରା ପି ସାରଥି େବେହରା YNY0947093
ୀ /7262669 91 23 478ରତନ୍ମଣି ପରିଜା ସା ହେରକୃ  ପରିଜା YNY0947119

ପ ୁ /7302670 67 23 479ନିର ନ ସାହୂ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାହୂ YNY1306513
ୀ /7302671 57 23 480ଅମିତା ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ YNY1306505

ପ ୁ /7332672 52 23 481ମେହ  ପସାଦ ଭଗତ ପି ସ ମୀତା ଭଗତ YNY1306539
ୀ /7332673 42 23 482ସ ମୀତା ଭଗତ ସା ମେହ  ପସାଦ ଭଗତ YNY1306547

ପ ୁ /7662674 37 23 483ରାେଜଶ କମୁାର ମଲିକ ପି ରବି ନାଥ ମଲିକ YNY1251750
ପ ୁ /7692675 24 23 484ଚିନୟ ର ନ ସିଂହ ପି ଚି ାମଣି ସିଂହ YNY1306588
ପ ୁ /7792676 51 23 485ତରୁଣ ମିଶ ପି କୃ  ଚ  ମିଶ YNY0784058
ପ ୁ /7792677 65 23 486ଭରତ ଚ  ପ ା ପି ବିମାଧର ପ ା YNY0816587
ପ ୁ /7832678 68 23 487େଯାେଗ  ନାଥ ନାୟକ ପି ଗଣୁନିଧୀ ନାୟକ YNY0784652
ୀ /7992679 38 23 488ବନିତା େସନାପତି ସା ପେମାଦ କମୁାର େସନାପତି YNY0816595
ୀ /7992680 35 23 489ସଚିୁତା େସନାପତି ସା ସକୁା  େସନାପତି YNY0783977

ପ ୁ /8452681 49 23 490େକୖଳାସ ଚ  ପ ା ପି ରତନ୍ ାକର ପ ା YNY0783597
ୀ /8452682 41 23 491ଚିନୟୀ ପ ା ସା େକୖଳାସ ଚ  ପ ା YNY0782870

ପ ୁ /8482683 69 23 492ମକୁୁ  ଦାଶ ପି ମଦନ ଦାଶ YNY1194836
ୀ /8502684 26 23 493ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ବିଶାଳ ପି ଜୀବନା ନ  ବିଶାଳ YNY0784298
ୀ /8512685 54 23 494ସବୁାସିନୀ ରାୟ ସା ସେରାଜ କମୁାର ରାୟ YNY1051770

ପ ୁ /8512686 25 23 495ସି ାଥର୍  ରାୟ ପି ସେରାଜ କମୁାର ରାୟ YNY1051788
ୀ /8532687 19 23 496ସଭୁସୀତା େଦ ପି ରାଖଲ ଚଦ େଦ YNY1306687
ୀ /8572688 57 23 497େସନ୍ହଲତା ଭୂୟଁା ସା ବିଜୟ କମୁାର ଭୁୟଁା YNY1142389
ୀ /8592689 50 23 498ତୁଳସି ମିଶ ସା ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ YNY0803296

ପ ୁ /Plot No -2690 21 23 499ଅରବି  ମିଶ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ YNY1225218
ପ ୁ /8622691 61 23 500ଅସୀତ କମୁାର ଦାସ ପି ଭୂବନ ଦାସ YNY0784256
ପ ୁ /8652692 24 23 501ସନମ େସଠୀ ପି ବାବୁଲୀ େସଠୀ YNY1077924
ୀ /8692693 21 23 502ରଚିତା ମିଶ ପି ସିତାନ  ମିଶ YNY1251693

ପ ୁ /8692694 43 23 503ଅବିନାଶ ରଥ ପି ମେନାର ନ ରଥ YNY1251503
ୀ /F-8692695 43 23 504ଅ ର୍ନା ରଥ ପି ମେନାର ନ ରଥ YNY0784140
ପ ୁ /8732696 77 23 505ଜଗତାନଂଦ ଦାଶ ପି ରାମ ଚଂଦ ଦାଶ YNY1180025
ୀ /8732697 71 23 506ନମିତା ଦାଶ ସା ଜଗତାନଂଦ ଦାଶ YNY1180074

ପ ୁ /8802698 54 23 507ପେମାଦ କିେଶାର ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ ପି ମଧସୁଦୁନ ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ YNY0862730
ୀ /8902699 24 23 508ଆଦଯ୍ାଶା ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ମହା ି YNY1288174
ୀ /8912700 69 23 509ନିଶାମଣୀ ମହାପାତ ସା ଧେନଶର ମହାପାତ YNY0862771

ପ ୁ /9042701 65 23 510ରବିନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ହରିହର ବାରିକ YNY1251628
ୀ /9042702 32 23 511ବିସିତା ବାରିକ ସା ଅଭିନଭ ବାରିକ YNY1251669
ୀ /9042703 29 23 512ମଧସିୁତା ବାରିକ ସା ସାଗତ ବାରିକ YNY1251644
ୀ /9042704 54 23 513ବାସ ୀ େଦହୁରୀ ସା ରବି ନାରାୟଣ ବାରିକ YNY1251651
ପ ୁ /9082705 62 23 514ରସାନ  େଜନା ପି ଗିରିଧାରୀ େଜନା YNY1083328
ୀ /9082706 57 23 515ପିନା େଜନା ସା ରସାନ  େଜନା YNY1083377
ପ ୁ /C/C 9472707 48 23 516ପେମାଦ ଅଗୱାଲ୍ ପି ରତନ ଅଗୱାଲ୍ OR/06/044/224588
ୀ /C/C 9472708 43 23 517ଅନିତା ଅଗୱାଲ୍ ପି ନାରାୟଣ ଅଗୱାଲ୍ MDT0354019
ୀ /9482709 21 23 518େରାହିନି ଅଗୱାଲ ମା ଅନିତା ଅଗୱାଲ YNY1251479
ୀ /9792710 28 23 519କ ନା ସାହୂ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୂ YNY1184530
ପ ୁ /9802711 66 23 520ରସୀଦ ଖାନ ପି ନାସିର ଖାନ YNY1084961
ୀ /9902712 25 23 521ପଲବୀ ରାୟ ପି ପଭୁ ଚରଣ ରାୟ YNY1251552
ପ ୁ /9992713 37 23 522ପଦେଲାଚନ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା JNT4198164
ୀ /9992714 23 23 523ପଜୂା େଭୗମିକ ପି ଝ  ୁେଭୗମିକ YNY1036862
ୀ /9992715 25 23 524ଅନିମା ଭୂୟଁା ପି ଆେଶାକ କମୁାର ଭୂୟଁା YNY1052455
ପ ୁ /9992716 71 23 525ବାମେଦବ ଦାସ ପି ଚତୁର୍ ଭୂଜ ଦାସ LNT3063963
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ୀ /9992717 66 23 526ଶୀମତୀ େସନ୍ହ ଦାସ ସା ବାମେଦବ ଦାସ LNT1646462
ପ ୁ /9992718 58 23 527ବନ ବିହାରୀ ଘଡାଇ ପି କା ାଳି ଚରଣ ଘଡାଇ YNY0862615
ୀ /9992719 41 23 528ପଭାତ ନଳୀନୀ ମିଶ ସା ଶଭୁକା  ମିଶ YNY0862847

ପ ୁ /9992720 22 23 529ଶଭୁ ଶ ର ମହାପାତ ପି ଭବାନୀ ଶ ର ମହାପାତ YNY1051747
ପ ୁ /9992721 58 23 530ହେରକୃ  ରାୟ ପି ବିଶନାଥ ରଣସିଂହ YNY1035807
ୀ /9992722 54 23 531ସଜୁାତା ରାୟ ସା ହେରକୃ  ରାୟ YNY1035815
ୀ /9992723 25 23 532ଲିସା ରାୟ ପି ହେରକୃ  ରାୟ YNY1035831
ୀ /9992724 27 23 533ଶା ିଲତା ରାଉତ ପି ଅମିର କମୁାର ରାଉତ YNY0932996

ପ ୁ /9992725 27 23 534ରିକ ୁସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ YNY0862862
ପ ୁ /10122726 45 23 535େପମାନ  ବିଶାଳ ପି ଯଧିୁ ିର ବିଶାଳ YNY1077890
ପ ୁ /10132727 61 23 536ଭାରତ ଚଂଦ ପଧାନ ପି ହଟ କିେଶାର ପଧାନ YNY1175645
ୀ /10132728 53 23 537କମୁଦିୁନୀ ପଧାନ ସା ଭାରତ ଚଂଦ ପଧାନ YNY1175637

ପ ୁ /10352729 63 23 538ଶରତ ଚ  ସାଇଁ ପି ଅନ  ଚରଣ ସାଇଁ YNY1251685
ୀ /10412730 23 23 539େମାନିଷା ସାଉ ପି ଅନୁପ ସାଉ YNY1251537
ୀ /10522731 23 23 540ପଲବୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାଇଁ ପି ପେମାଦ ସାଇଁ YNY1251511

ପ ୁ /10562732 46 23 541ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ପି ସକୁେଦବ ଦାସ YNY1306463
ୀ /10562733 41 23 542ଗୀତାଂଜଳୀ ଦାସ ସା ଅକ୍ଷଯ୍  କମୁାର ଦାସ YNY1083344
ୀ /10732734 24 23 543େସାନାଲି ଶଭୁଦଶର୍ୀନୀ ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ନାୟକ YNY1251560

ପ ୁ /10822735 41 23 544ପସନ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YNY1285311
ୀ /10872736 35 23 545ଅରୁ ତୀ େବେହରା ସା କତୁେଶଷ ବହ YNY1256882

ପ ୁ /10972737 20 23 546ଅଭିେଷକ ନାୟକ ପି ନି ଲଯ୍ ନାୟକ YNY1251636
ପ ୁ /11152738 22 23 547ଶେୁଭ ୂ କମୁାର ନାୟକ ପି ବଂଶଧିର ନାୟକ YNY1156710
ପ ୁ /11182739 68 23 548ନେରା ମ େଜନା ପି କୃ  ଚ  େଜନା YNY1034313
ପ ୁ /F/11302740 34 23 549ଶଭୁାଶଷି ଅଂଶମୁାନ ଶମର୍ା ପି ଭାଗବତ ନାଥ YNY0848135
ୀ /11402741 48 23 550ସ କୁ୍ତା ସାହୂ ସା ବଂସୀଧର ମହ YNY1087113

ପ ୁ /11402742 25 23 551ହିମାଂଶ ୁସାହୂ ପି ବଂସୀଧର ସାହୂ YNY1077940
ୀ /11402743 21 23 552ପାୟଲ େଜଯ୍ାତି ସାହୂ ପି ବଂସୀଧର ସାହୂ YNY1077858
ୀ /11422744 35 23 553ଅଞଳୀ େବେହରା ସା ଶତୁଘନ୍ େବେହରା YNY1077874
ୀ /11502745 55 23 554ମିନତୀ ଭଳ ସା ପଭୁ ପସାଦ ମହା ି YNY0947135

ପ ୁ /11502746 56 23 555ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ ପି ରବି ନାଥ ଦାସ YNY1251586
ପ ୁ /11502747 23 23 556ଶସା  େଶଖର ଦାସ ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ YNY1052422
ପ ୁ /11502748 76 23 557େଚୖତନଯ୍ ମଲିକ ପି ଚକାଧର ମଲିକ YNY1077916
ପ ୁ /11502749 55 23 558ପଭୁ ପସାଦ ମହା ି ପି ସେୁରଶ ପସାଦ ମହା ି YNY0947127
ୀ /11502750 20 23 559ଇପସା ମହା ି ପି ପଶା  କମୁାର ମହା ି YNY1288034
ୀ /11502751 31 23 560କନକଲତା ରାଉତ ପି ଭଗୀରଥୀ ମ ଳ YNY1075001
ୀ /11542752 20 23 561ପେଯଲ େଘାଶ ପି େଗୗତମ େଘାଶ YNY1285329
ୀ /11592753 19 23 562ଆଯଶୁୀ ଅଗଵାଲ ପି ନିର ନ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1285337

ପ ୁ /11592754 28 23 563ଅମତୃ କମୁାର ରଥ ପି ପସା  କମୁାର ରଥ YNY1285410
ୀ /11642755 48 23 564ବିଲିତା ଦାଶ ସା େଲାେକଶ ଦାଶ YNY1170885
ୀ /11642756 40 23 565ଦି ୀମୟୀ ଦାଶ ସା େସାେମଶ କମୁାର ଦାଶ YNY1170893
ୀ /11672757 50 23 566ମମତା ମହା ି ସା ସତ୍ଯଜୀତ ର ନ ଦାସ YNY1184191
ୀ /11722758 29 23 567ସତିୃ ବଡ଼େଜନା ସା ମତୃ୍ଯ ଯ ଦଲାଇ YNY1306737

ପ ୁ /11822759 27 23 568ତିନାଥ େବେହରା ପି ରଜନୀ େବେହରା YNY0827022
ପ ୁ /11902760 51 23 569େପମରାଜ ପାତ ପି ତୁଷାର ପାତ LNT2332161
ପ ୁ /11982761 24 23 570ଚ ନ କମୁାର େବେହରା ପି ଧୁବ ଚରଣ େବେହରା YNY1284884
ୀ /11982762 20 23 571ଦି ୀମୟୀ େବେହରା ପି ଧୁବ ଚରଣ େବେହରା YNY1284835

ପ ୁ /12132763 25 23 572ବିଜୟଦିତଯ୍ ରାୟ ପି ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ରାୟ YNY1288042
ପ ୁ /12312764 24 23 573ସବୁତ କାନୁନ୍େଗା ପି ସିବ ପସାଦ କାନୁନ୍େଗା YNY1184399
ୀ /12332765 24 23 574ମୀନୁ ବମର୍ା ସା ସନିୁଲ କମୁାର ବମର୍ା YNY1289354
ୀ /12452766 28 23 575ଶଭୁଶୀ ପାତ ସା ବିସୟ େବେହରା YNY1288059
ୀ /12652767 41 23 576ସବିତା ମାନସିଂହ ସା ମେୁକଶ କମୁାର ସାହୁ YNY1306653
ପ ୁ /12652768 41 23 577ମେୁକଶ କମୁାର ସାହୂ ପି ବୀନମର ସାହୂ YNY1306661
ପ ୁ /12662769 59 23 578ସଚିୂତଆନଂଦ ସାମଲ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାମଲ YNY1284918
ୀ /12662770 59 23 579ପଣତି ସାମଲ ସା ସଚିତାନ  ସାମଲ YNY1284942
ୀ /12662771 27 23 580ଆକସୀତା ସାମଲ ପି ସଚିୁତା ନ  ସାମଲ YNY1284793
ପ ୁ /12662772 26 23 581ସମୁନ େଗୗରବ ସାମଲ ପି ସଚିତାନ  ସାମଲ YNY1284934
ପ ୁ /12842773 19 23 582ଅନ୍େଵସ ପରିଡ଼ା ପି େହମ  କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1306703
ପ ୁ /12852774 68 23 583ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାହୁ YNY1034370
ୀ /12852775 66 23 584ସଧୁାଶଂୁ ବାଳା ସାହୁ ସା ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ YNY1034388
ପ ୁ /13022776 59 23 585ଅନିରୁ  ନାୟକ ପି ଭକ୍ତବ ୁ ନାୟକ YNY0880567
ପ ୁ /13022777 29 23 586ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଅନିରୁ  ନାୟକ YNY0880534
ପ ୁ /13022778 26 23 587ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅନିରୁ  ନାୟକ YNY0880559
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ୀ /13042779 47 23 588ସଂଘବୀ ରଥ ସା ବିଜୟ ରାଘବ ରଥ YNY1289347
ପ ୁ /13042780 24 23 589େଦବାଶସି ରଥ ପି ବିଜୟ ରାଘବ ରଥ YNY1289339
ପ ୁ /13042781 20 23 590ଆଶଷି ରଥ ପି ବିଜୟ ରାଘବ ରଥ YNY1289313
ପ ୁ /13362782 32 23 591ବିଶଜିତ୍ କମୁାର ସିଂହ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ YNY0816470
ପ ୁ /13532783 52 23 592ମେନାର ନ ବଧର୍ନ ପି ସାଧ ୁଚଂଦ ବଧର୍ନ YNY1184274
ୀ /13532784 21 23 593ମନପିତ ବ ର୍ ନ ପି ମେନାର ନ ବ ର୍ ନ YNY1093822
ୀ /13532785 49 23 594ପିୟମଦା ବିସ୍ଵାଲ ସା ମେନାର ନ ବଧର୍ନ YNY1184258

ପ ୁ /13562786 73 23 595ବିଜୟ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ YNY0862755
ପ ୁ /13612787 64 23 596ସନୁୀଲ କମୁାର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା YNY1251776
ୀ /13612788 59 23 597ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ସା ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା YNY1251784

ପ ୁ /13612789 34 23 598ସଭୁଜିତ େବେହରା ପି ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା YNY1251792
ପ ୁ /13742790 62 23 599ପସ ୁର୍ରାମ ବାରିକ ପି େଗାବୀ  ଚଦ ବାରିକ YNY1285303
ୀ /13742791 28 23 600ଅ ିତା ବାରିକ ପି ପସ ୁର୍ରାମ ବାରିକ YNY1285386

ପ ୁ /13782792 20 23 601ସରୂଜ କମୁାର ସାମଲ ପି ସସୁା  କମୁାର ସାମଲ YNY1306638
ୀ /13792793 52 23 602ସୀମା ବାରିକ ସା ପସ ୁର୍ରାମ ବାରିକ YNY1285295

ପ ୁ /13862794 60 23 603ରାହାସ େମାହନ ମହା ି ପି େଗୗରାଂଗ ମହା ି YNY1184175
ୀ /13862795 53 23 604ସିମ ିନୀ ମହା ି ସା ରାହାସ େମାହନ ମହା ି YNY1184142
ୀ /13862796 22 23 605ପତିକ୍ଷା ମହା ି ପି ରାହାସ େମାହନ ମହା ି YNY1184118
ୀ /13912797 27 23 606ଐଶଯଯ୍ର୍ା ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ଦାସ YNY0880575
ୀ /1 C/40, S2798 56 23 607ଲିପି ପ ନାୟକ ସା ରଶି ର ନ ପ ନାୟକ YNY1140326
ୀ /14182799 52 23 608ଗ ା େବନ େଜନା ସା ରାମଜୀ େମାଦୀ YNY1184316

ପ ୁ /14182800 61 23 609ନେର  େମାଦୀ ପି ରମିଜ େମାଦୀ YNY1184340
ୀ /14182801 57 23 610ମାଳତୀ େମାଦୀ ସା ନେର  େମାଦୀ YNY1184365

ପ ୁ /2C/1442802 45 23 611িতলক রায় ପି তপন রায় GFR1345909
ପ ୁ /2-C/1642803 22 23 612ଅାଶେୁତାସ ନାୟକ ପି ଅମେରଶ  YNY1214022
ୀ /2 C / 1722804 52 23 613ସପିୁୟା ପଟନାୟକ ସା ସବର୍ ଜୀତ ପଟନାୟକ YNY1217611
ୀ /2C / 172,2805 82 23 614ବିଲାସ ମଂଜରୀ ପଟନାୟକ ସା ଜାମିନୀ କାଂତ ପଟନାୟକ YNY1220003

ପ ୁ /Plot No-22806 51 23 615ଦୀନବ ୁ ପରିଡା ପି ବାବାଜୀ ପରିଡା OR/06/044/348214
ପ ୁ /2F/3072807 19 23 616ଓମକାର ତତମସୀ ପି ରବୀ  ନାଥ େବେହରା YNY1308717
ପ ୁ /2E/8272808 24 23 617େସାେମଶ ଚ  େଦ ପି ସତଯ୍କିତ େଦ YNY1148444
ପ ୁ /3c/2412809 52 23 618ଅମେରଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ବଂଶଧିର ନାୟକ YNY0847681
ୀ /3C/2412810 46 23 619ସନୁ ା ନାୟକ ସା ଅମେରଶ କମୁାର ନାୟକ YNY0847699

ପ ୁ /3C/2442811 23 23 620ଅଵିେଶକ ପରିଡ଼ା ପି ଶଶିରି କମୁାର YNY1212257
ୀ /PLOT - 3C2812 37 23 621ଵିନନ୍ୀ ରାଉତରାୟ ପି େହମଂତ ରାଉତରାୟ RIP0044909
ୀ /3C/2842813 61 23 622ସନ୍ି ା ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମାନଧାତା YNY1063619

ପ ୁ /PLOT NO 32814 47 23 623ଗେଣଶ କମୁାର ଅଗଵାଲା ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ଅଗଵାଲା YNY1148535
ୀ /PLOT NO 32815 45 23 624ସୀମା ଅଗଵାଲା ସା ଗେଣଶ କମୁାର ଅଗଵାଲା YNY1148543
ୀ /3E/3032816 39 23 625ଲି ା ନାୟକ ସା ଜିେତ  ପ ନାୟକ YNY0848069

ପ ୁ /3E/3032817 45 23 626େଗାପାଳ କୃ  ପ ନାୟକ ପି ଚତୁଭୂର୍ ଜ ପ ନାୟକ YNY0848168
ୀ /3E/3032818 37 23 627ତପସିନୀ ପ ନାୟକ ସା େଗାପାଳ କୃ  ପ ନାୟକ YNY0848275

ପ ୁ /3F/3042819 37 23 628େସଯ୍ୗଯଯ୍ର୍ ପସାଦ ପ ା ପି ମଦନ େମାହନ ପ ା YNY0845008
ୀ /3E/3172820 26 23 629େଶତା ଦାଶ ପି ବିବୁେଧ  ଦାଶ YNY0848150
ୀ /3E/3582821 85 23 630ମାଳତିଲତା ମହା ି ସା ହେରକୃଷନ୍ ମହା ି YNY0845214

ପ ୁ /3E/3582822 87 23 631ହେରକୃଷନ୍ ମହା ି ପି ନ  କିେଶାର ମହା ି YNY0845289
ୀ /Plot no 32823 64 23 632ଜାନକୀ ପଧାନ ସା େତାଶାବ ା ଗରନାଯକ YNY1257609
ୀ /Plot NO -2824 49 23 633ଶମିର୍ ା ରାଉତ ସା ହିମାଦୀ ବିହାରୀ ରାଉତ YNY1130111
ୀ /3E/3852825 60 23 634ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ YNY0845248
ୀ /3E/3872826 64 23 635ପତୀମା ଦାସ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ YNY0848119

ପ ୁ /3E/3872827 33 23 636ସ ିପ କମୁାର ଦାସ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ YNY0847921
ପ ୁ /3e/4292828 26 23 637ସତିୃର ନ ସାହୁ ପି ଶୀପତି ସାହୁ YNY1150036
ୀ /plotno-3E2829 24 23 638ସେନାସୀନୀ ରାଊତରାଏ ପି ନିତୟାନଦ ରାଉତରାଏ YNY1220086
ପ ୁ /3  E 5122830 63 23 639ଧୀେରଂଦ କମୁାର ମିଶ ପି ଜୀବନାନଂଦ ମିଶ YNY1222975
ୀ /3 E 5122831 53 23 640ଭାରତୀ ମିଶ ସା ଧୀେରଂଦ କମୁାର ମିଶ YNY1222983
ପ ୁ /3 E 5122832 31 23 641ତୁଷାର ମିଶ ପି ଧୀେରଂଦ କମୁାର ମିଶ RFZ0002501
ପ ୁ /3 E 5122833 22 23 642ନିହାର ମିଶା ପି ଧୀେରଂଦ କମୁାର ମିଶା YNY1124452
ପ ୁ /3E/5142834 28 23 643େଏୖଶଯଯ୍ର୍ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଅପବୂର୍  କମୁାର ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ YNY0698969
ୀ /Plot No-2835 64 23 644ଭଗବତୀ ସତପଥୀ ସା ଧେନଶ୍ଵର ପ ା YNY1266279
ପ ୁ /Plot No-32836 65 23 645ଧେନଶ୍ଵର ପ ା ପି ଅନ  ଚରଣ ପ ା YNY1266444
ୀ /4D/4972837 76 23 646ଶକୁ ଳା ରଥ ସା ବଳରାମ ରଥ YNY0847715
ୀ /5F/3822838 31 23 647ସାହାଜଦୀ ବାେନା ପି େସକ ମଝାର YNY0783803
ପ ୁ /5F/5632839 74 23 648ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମହା ି ପି ବନ ବିହାରୀ ମହା ି YNY0848176
ୀ /5F/5632840 70 23 649େସୗଭାଗଯ୍ ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମହା ି YNY0847657
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ପ ୁ /5F/5632841 46 23 650ବିେବକା ନ  ମହା ି ପି ବିେନାଦ ବିହରୀ ମହା ି YNY0848200
ୀ /5F/5632842 40 23 651େମାନାଲିସା ପ ନାୟକ ସା ବିେବକା ନ  ମହା ି YNY0847665

ପ ୁ /5F/5692843 40 23 652ନେଗନ ବିହାରୀ ମାଝୀ ପି ନିର ନ ମାଝି YNY0847814
ୀ /5F/5692844 29 23 653ସୀତାରାଣୀ ମାଝୀ ସା ନେଗନ ବିହାରୀ ମାଝୀ YNY0847798

ପ ୁ /5F/5852845 66 23 654େଗାବି  ଚ  ଦାଶ ପି କୃଷନ୍ ଚ  ଦାଶ YNY0848028
ପ ୁ /5F/5852846 31 23 655କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାଶ YNY0847954
ପ ୁ /5F/5852847 28 23 656ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାଶ YNY0848085
ୀ /5F/5882848 43 23 657େସାମା ଦାସ ସା ଶ ର ଦାସ YNY0947036

ପ ୁ /5F/5912849 68 23 658ସେୁର  େଜନା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େଜନା YNY1051820
ୀ /5f/5912850 60 23 659ଝରଣା େଜନା ସା ସେୁର  େଜନା YNY1063130
ୀ /5F/5912851 60 23 660ଝରଣା େଜନା ସା ସେୁର  େଜନା YNY0848259
ୀ /5f/6092852 52 23 661ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା ବି ୁ ଚରଣ େସାନି YNY1279843

ପ ୁ /5F/6112853 56 23 662ବିଧାନ ଚ  ଦାସ ପି େବୖକୁ  ଚରଣ ଦାସ YNY0848267
ୀ /5F/6112854 35 23 663ପଭାତୀ ଦାସ ସା ବିଧାନ ଚ  ଦାସ YNY0847673
ୀ /5F/6292855 32 23 664ରଶିେରଖା ପାଣି ପି ପଭାତ କମୁାର ପାଣି YNY1052448

ପ ୁ /5F/6372856 63 23 665ବି ୁ ପସାଦ ପାଢୀ ପି ନ କିେଶାର ପାଢୀ OR/06/043/026734
ୀ /5F/6372857 55 23 666ସଶେିରଖା ପାଢୀ ସା ବି ୁ ପସାଦ ପାଢୀ OR/06/043/026748

ପ ୁ /5F/6372858 32 23 667େସୗରଭ ପାଢ଼ୀ ପି ବିଷନ୍ ୁ ପସାଦ ପଢ଼ୀ YNY1222249
ପ ୁ /5gh /639d2859 48 23 668େଦବବତ େସନାପତି ପି ବଟକୃ  େସନାପତି YNY1051762
ୀ /5GH/6392860 69 23 669ସତଯ୍ଭାମା େସନାପତି ସା ବଟକୃ  େସନାପତି YNY0848184

ପ ୁ /5F/6412861 48 23 670ଅନାଦି ମିଶ ପି ଜଗବ ୁ ମିଶ YNY0847707
ୀ /5F/6412862 46 23 671ଗୀତାରାଣୀ ମିଶ ସା ଅନାଦି ମିଶ YNY0847988
ୀ /5F/6422863 68 23 672ମ  ୁେଦବୀ ଗୁ ା ସା ସାବନ କମୁାର ଗୁ ା YNY0848044

ପ ୁ /5F/6422864 39 23 673ମେୁକଶ କମୁାର ଗୁ ା ପି ସାବନ କମୁାର ଗୁ ା YNY0848010
ପ ୁ /5F/6422865 36 23 674ଜିତୁ ଗୁ ା ପି ସାବନ କମୁାର ଗୁ ା YNY0848002
ପ ୁ /5F/6432866 45 23 675ଶମସରୁ ଅଲୀ ଖାନ୍ ପି ୟାସିନ୍ ଖାନ୍ YNY0848036
ୀ /5F/6432867 33 23 676େସାନିଆ ପରବିନ ସା ସମସରୁ ଅଲୀ ଖାନ୍ YNY0848051
ୀ /5E/6442868 23 23 677ଶି ୀ ପାଲ ପି ଉ ଲ ପାଲ YNY1051812

ପ ୁ /5F/6482869 70 23 678ଶଭୁ ନାରାୟଣ ମହା ି ପି କୃ  ଚ  ମହା ି YNY0848192
ୀ /5F/6482870 63 23 679େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହା ି ସା ଶଭୁ ନାରାୟଣ ମହା ି YNY0848218
ୀ /5F/6502871 35 23 680ମିତାରାଣୀ ବାରିକ ସା ରମାକା  ଦାସ YNY0816660
ୀ /5F/6502872 48 23 681ଅ ଳି ଦାସ ସା ସନୁ  କମୁାର ଦାସ YNY0783712

ପ ୁ /5F/6502873 48 23 682ସନୁ  କମୁାର ଦାସ ପି ବଟକୃ  ବାରିକ YNY0803098
ୀ /5f/6502874 47 23 683ସପୁଭା ଦାସ୍ ସା ରଘ ୁଦାସ୍ YNY0783738

ପ ୁ /5F/6622875 31 23 684ଏ ପସାଦ କମୁାର ପି ଏ ଉମାଶ ର ରାଓ YNY0848101
ପ ୁ /5F/6622876 57 23 685ତପନ କମୁାର େସନଗୁ ପି େଗୗର ଚ  େସନଗୁ YNY0848226
ୀ /5F/6622877 50 23 686ମହୁଆ େସନଗୁ ସା ତପନ କମୁାର େସନଗୁ YNY0848309
ୀ /5F/6622878 27 23 687ରିତୁପ ର୍ା େସନଗୁ ପି ତପନ କମୁାର େସନଗୁ YNY0848234
ୀ /5f/6722879 42 23 688ସ ା ଜାନା ସା ଝ  ୁଜାନା YNY1063122

ପ ୁ /5f/6762880 50 23 689ମାତୃ ପସାଦ ଦାସ ପି ନିମାଈ ଚରଣ ଦାସ YNY1052406
ୀ /5F/6762881 38 23 690ଅନୁରାଧା ଦାସ ସା ମାତୃ ପସାଦ ଦାସ YNY1052414
ୀ /5f/6892882 28 23 691ତୃ ିମୟୀ େଲ ା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଲ ା YNY0816561
ୀ /5F/6972883 70 23 692ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ YNY0845032

ପ ୁ /5F/6972884 51 23 693ଆଶଷି କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YNY0847905
ୀ /5F/6972885 44 23 694ବନୀତା ସାହୁ ସା ଆଶଷି କମୁାର ସାହୁ YNY0845040

ପ ୁ /5F/6972886 33 23 695ରାଜିବ େଲାଚନ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YNY0848291
ପ ୁ /5f/7032887 22 23 696େସୗରଵ େଜନା ପି ପ ୂଲ କମୁାର େଜନା YNY1052463
ପ ୁ /5F/7092888 51 23 697ପଦୀ  କମୁାର ଦାଶ ପି ଅଗାଧ ୁଚରଣ ଦାଶ YNY0784504
ୀ /5F/7092889 47 23 698ଲକ୍ଷୀରାଣୀ ଦାଶ ସା ପଦୀ  କମୁାର ଦାଶ YNY0803163
ୀ /5F/7132890 37 23 699ଏଲିନ ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ YNY0782839
ପ ୁ /5F/7142891 33 23 700କମଳାକା  ସାହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ YNY0698894
ୀ /5F/7302892 27 23 701ସନୁ ା ସାହୁ ସା ସି ାଥର୍  ସାହୁ YNY0847723
ପ ୁ /5F/7312893 29 23 702ପାେନଶ ଦ ପି ଆଶଷି କମୁାର ଦ YNY0782722
ପ ୁ /5F/7372894 59 23 703ଆଶଷି କମୁାର ଦ ପି ନନ କମୁାର ଦ YNY0783605
ୀ /5F/7412895 33 23 704ଶଭୁଶୀ ମହାପାତ ସା ସ ୀପ କମୁାର ବାରିକ୍ YNY0947002
ପ ୁ /5F/7432896 34 23 705ସତଯ୍ଜିତ୍ ସାହୁ ପି ଭାବଗାହୀ ସାହୁ YNY0699017
ୀ /5F/7432897 33 23 706ବିଜୟା ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ବିଶଜିତ୍ ସାହୁ YNY0699033
ୀ /5F/7432898 32 23 707ପ ଜିନୀ ସାହୁ ସା ସତଯ୍ଜିତ୍ ସାହୁ YNY0699025
ୀ /5F/7462899 55 23 708େପମଲତା ସାହୁ ସା ଚକଧର ସାହୁ YNY0848127
ପ ୁ /5F/7502900 58 23 709େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ ପି ବିକଳି ଚରଣ ଦାସ YNY0816520
ୀ /5F/7502901 26 23 710ପଣୂଯ୍ାଶୀ ଦାସ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ YNY0816538
ପ ୁ /5F/7582902 53 23 711େସକସବୁର ଅଲି ପି େସକ ରେହମତ ଅଲି YNY0932970

47 89/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 4ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /5F/7672903 33 23 712ରାେକଶ କମୁାର ମଲିକ ପି ରବି ନାଥ ମଲିକ YNY0699116
ପ ୁ /5F/7682904 51 23 713ପଦୀ  କମୁାର େଜନା ପି ଦିବାକର େଜନା YNY0847913
ୀ /5F/7682905 46 23 714ସସିତା େଜନା ସା ପଦୀ  କମୁାର େଜନା YNY0848283

ପ ୁ /5F/7682906 26 23 715େସୗରଭ ମହାପାତ ପି ଶଭୁବତ ମହାପାତ YNY0698837
ପ ୁ /5F/7692907 61 23 716ଚି ାମଣି ସିଂହ ପି ନବ ସିଂହ YNY0698936
ୀ /5F/7692908 46 23 717େବୖଜୟ ୀ ମାଳା ସିଂହ ସା ଚି ାମଣି ସିଂହ YNY0698944
ୀ /5F/7692909 27 23 718ସାଧନା ସିଂହ ପି ଚି ାମଣି ସିଂହ YNY0698910

ପ ୁ /5F/7732910 40 23 719ରେମଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଗିରିଧାରୀ ମହାରଣା YNY0699041
ପ ୁ /5F/7782911 54 23 720ରେମଶ ଚ  ମହା ି ପି ବଂଶୀଧର ମହା ି YNY0803114
ୀ /5F/7792912 46 23 721ସଷୁମା ଷଢ ୀ ସା ତରୁଣ ମିଶ YNY0784082
ୀ /5F/7822913 28 23 722ନଫିଶା . ପି େସକ ମଝାର YNY0783894
ୀ /5F/7822914 48 23 723ସାବା େବଗମ ସା େସକ ମଝାର YNY0783878

ପ ୁ /5F/7832915 42 23 724ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅଚୁତାନ  ନାୟକ YNY0699082
ପ ୁ /5F 7972916 23 23 725େସୗରଭ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ YNY1347624
ପ ୁ /5F/7992917 40 23 726ପେମାଦ କମୁାର େସନାପତି ପି ପଭାତ େସନାପତି YNY0803189
ୀ /5F/8002918 37 23 727ଶଶିତା ବହ ସା ବିଜ୍ଞାନ ପିୟ କାନୁନେଗା YNY0699058

ପ ୁ /5F/8002919 37 23 728ବିଜ୍ଞାନ ପିୟ କାନୁନେଗା ପି େଦଶ ପିୟ କାନୁନେଗା YNY0698902
ପ ୁ /5F/8012920 49 23 729ତାପସ ପାଲ ପି ନବ କମୁାର ପାଲ YNY0782672
ୀ /5F/8032921 37 23 730ଲିପିକା ପିୟଭାସିନି ପି ଉେପ  ପସାଦ ସିଂ YNY0699090

ପ ୁ /5F/8032922 68 23 731ବୀରବର ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ OR/03/019/244545
ୀ /5F/8032923 55 23 732ସବିତା ସାହୁ ସା ବୀରବର ସାହୁ OR/03/019/244546

ପ ୁ /5F/8032924 38 23 733ବିେଶଶର ସାହୁ ପି ବୀରବର ସାହୁ YNY0699108
ୀ /5F/8142925 38 23 734ସ ୀତା େଗୖାଡ ସା କନୁା େଗୖାଡ YNY0946913

ପ ୁ /5F/8212926 61 23 735ଲିଆକତ୍ ଅଲୀ ପି ହସନ ଅଲୀ YNY0947234
ପ ୁ /5F/8212927 28 23 736ଆସିଫ୍ ଅଲୀ ପି ଲିଆକତ୍ ଅଲୀ YNY0947267
ୀ /5F/8212928 29 23 737ସାହିନା େବଗମ୍ ପି ଲିଆକତ୍ ଅଲୀ YNY0947259
ୀ /5F/8212929 26 23 738ରୁେକୖାୟା େବଗମ୍ ପି ଲିଆକତ୍ ଅଲୀ YNY0947275
ୀ /5F/8212930 51 23 739ହସିନା ବିବି ସା ଲିଆକତ୍ ଅଲୀ YNY0947242
ୀ /5F/8242931 62 23 740ଏ. କଲଯ୍ାଣୀ ରାଓ ସା ଏ. ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0847756

ପ ୁ /5f/8262932 35 23 741ମେନାରଜଂନ ମିଶ ପି ରାଧାକା  ମିଶ YNY0848143
ୀ /5f/8312933 27 23 742ଅନନଯ୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ବିଶାଳ ସା ପିତିଶ ମିଶ YNY1052471

ପ ୁ /5F/8312934 27 23 743ପିତିଶ ମିଶ ପି ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ମିଶ YNY0848242
ୀ /5F/8502935 54 23 744େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ବିଶାଳ ସା ଜୀବନାନ  ବିଶାଳ YNY0784272

ପ ୁ /5F/8522936 65 23 745ସେରାଜ କମୁାର ରାୟ ପି ଡମରୁଧର େବେହରା YNY1051796
ପ ୁ /5F/8542937 51 23 746ସତଯ୍ଜିତ ସାହୁ ପି େକୗଳାସ ଚ  ସାହୁ YNY0803312
ୀ /5F/8542938 44 23 747େଶାଭାଗିନୀ ସାହୁ ସା ସତଯ୍ଜିତ୍ ସାହୁ YNY0784488

ପ ୁ /5F/8562939 44 23 748ନାରାୟଣ େଜନା ପି ଗ ାଧର େଜନା YNY0848317
ୀ /5F/8592940 26 23 749ସଶତିା ମିଶ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ YNY0698985
ୀ /5F/8692941 64 23 750ଅ ନା ରଥ ସା ମେନାର ନ ରଥ YNY0803148
ୀ /5d/8712942 47 23 751ମାଳବିକା ଦାସ ପି ମିହିର କମୁାର େସନାପତି YNY1280130

ପ ୁ /5d/8712943 24 23 752ମୀଟ୍ସ ମେୃନାଯ ପି ମିହିର କମୁାର େସନାପତି YNY1280031
ୀ /5/D/8732944 45 23 753ସଂ ି ତା ପ ା ସା ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ଦାଶ YNY0783613

ପ ୁ /5-D-8732945 54 23 754ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ଦାଶ ପି ଜଗତା ନ  ଦାଶ YNY0783621
ୀ /5D-8732946 41 23 755ରାଜଲକ୍ଷୀ କର ସା ସେୁଖ ୁ ଦାଶ YNY1160142
ୀ /5D/8962947 31 23 756ବଷର୍ା େଲ ା ପି ଅସିତ୍ କମୁାର େଲ ା YNY0946947
ୀ /5D/8992948 28 23 757ଦିବଯ୍ାଦଶର୍ନୀ ସାମ ରାୟ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY1101054
ୀ /5D/9072949 32 23 758ଅରୁଣିମା ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ YNY0698951
ୀ /PLOT NO#2950 64 23 759ମାରୀ େଜାେସଫ ସା େମାଯଲନ ଏଂଟନୀ େଜାେସଫ YNY1223627
ୀ /Plot No.2951 68 23 760ମମତା ମହା ି - ଅନୁରାଧା ମହା ି YNY1217298
ୀ /594/5F2952 29 23 761ସତୁପା େଗାଛାୟତ ପି ଦିଲିପ େଗାଛାୟତ YNY1035302
ୀ /6F/1122953 29 23 762ରାଜନ ିନୀ କୁ ୁ ସା ସଶୁୀଲ କୁ ୁ YNY0848093
ପ ୁ /6C/9462954 74 23 763ମହ ଦ୍ ନଜିର୍ ଅେହମଦ୍ ପି ମହ ଦ୍ ଆଦମ୍ ଅେହମଦ୍ YNY0980870
ୀ /6C/9462955 63 23 764ଅନୱାରୀ େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ୍ ନଜିର୍ ଅେହମଦ୍ OR/07/035/006446
ପ ୁ /6F/9802956 64 23 765ରସିଦ ଖାନ ପି ନସିର ଖାନ YNY0845222
ପ ୁ /6F/9802957 33 23 766ରିଜୱାନ ଖାନ ପି ରସିଦ ଖାନ YNY0845206
ୀ /6F/9802958 54 23 767ଗହର ଖାନମ ସା ରସିଦ ଖାନ୍ YNY0845255
ୀ /6F/9802959 34 23 768ରିଜଓାନା ଖାନମ୍ ପି ରସିଦ ଖାନ୍ YNY0845263
ୀ /7D/1572960 26 23 769ସ ର୍ ପଭା ରାଉତ ପି ଉେପ  ରାଉତ YNY0847970
ୀ /8 - IF/152961 40 23 770ରଶତିା େଦଇ ସା ଦିନବ ୁ େବହୁରା YNY0803403
ୀ /850/52962 29 23 771ଶଖିା ବିଶାଳ ପି ଜୀବନା ନ  ବିଶାଳ YNY0782854
ପ ୁ /890/12963 42 23 772ଲଳିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YNY0880542
ୀ /917/12964 30 23 773କୃତିଦୀପା ଦାସ ସା ଶାଶତ ସବଯ୍ସାଚୀ . YNY0980912
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ପ ୁ /99992965 68 23 774ସତଯ୍ାନ  ଦାଶ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ଦାଶ YNY0803288
ୀ /1222/1D2966 30 23 775କି ଲ େଜାଶୀ ପି େହମ  କମୁାର େଜାଶୀ YNY0847939

ପ ୁ /Plot no 12967 44 23 776ମେନାଜୀତ କଂୁଡୁ - େସାନାଲୀ ସାଇଁ YNY1224153
ପ ୁ /1267/7D2968 65 23 777ଦିଲିପ କମୁାର ଗୁ ା ପି ରାମ ସାହାଏ ଗୁ ା YNY0847772
ପ ୁ /1267/7D2969 53 23 778ସେୁବାଧ କମୁାର ଗୁ ା ପି ରାମଶାୟା ଗୁ ା YNY0847764
ୀ /1267/7D2970 51 23 779ଛାୟା ଗୁ ା ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ଗୁ ା YNY0847731

ପ ୁ /1398/1b2971 21 23 780େଜଯ୍ାତି ର ନ ସାଇଁ ପି ଚିତ୍ତରନ୍ଜନ ସାଇଁ YNY1221274
ୀ /PLOT NO-32972 65 23 781େପମ ମ ରୀ ପ ନାୟକ ପି ଭାଗୀରଥୀ ପ ନାୟକ YNY1335819

ପ ୁ /4D/14732973 71 23 782ରାମକୃ  ମହାପାତ ପି ଅେଲଖ ବିହାରୀ ପ ା YNY0980862
ୀ /4D/14732974 62 23 783େସନ୍ହଲତା ମହାପାତ ସା ରାମକୃ  ମହାପାତ JTV1452762

ପ ୁ /4D/14732975 40 23 784କନି  ମହାପାତ ପି ରାମକୃ  ମହାପାତ JTV1452754
ୀ /4D/14732976 30 23 785େରାଜାଲିନ୍ ନ ସା କନି  ମହାପାତ NPM0441865
ୀ /Plot No-2977 67 23 786ମଲାଦୀ ସୟୁର୍ କାଂତାମା ସା ମଲାଦୀ େଵନ୍କଟା ରମନା ମରୂଟୀ LNT1672526

ପ ୁ /Plot No-42978 40 23 787ମଲାଦୀ େଵନ୍କଟା ଲକ୍ଷୀ ଶୀନୀଵ ପି ମଲାଦୀ େଵନ୍କଟା ରମନା ମରୂଟୀ LNT1672559
ପ ୁ /4D/14832979 75 23 788ପ ୂଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଏସ ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ YNY1101179
ପ ୁ /4D/14922980 75 23 789ନ  କିେଶାର ପଟନାୟକ ପି ପଦ ଚରଣ ପଟନାୟକ YNY1299643
ପ ୁ /4D/14922981 67 23 790ନଳିନୀ କିେଶାର ପଟନାୟକ ପି ପଦ ଚରଣ ପଟନାୟକ YNY1299627
ୀ /4D/14922982 39 23 791ରିତୁପଣର୍ା ପଟନାୟକ ପି ନ  କିେଶାର ପଟନାୟକ YNY1299635

ପ ୁ /4D/14972983 79 23 792ବଳରାମ ରଥ ପି ଯେମଶର ରଥ YNY0845164
ୀ /Plot No 42984 48 23 793ସଂଗୀତା ରଥ ସା ଅଚଯ୍ତୁ ପସାଦ ମହାପାତ YNY1162353

ପ ୁ /5gh-515-d2985 20 23 794ବିଠଲ ପଟନାୟକ ପି ଚିତା ର ନ ପଟନାୟକ YNY1280106
ପ ୁ /5F / 7462986 47 23 795ପକାଶ କମୁାର ସାସମଲ ପି ଭାରତ ଚଂଦ ସାସମଲ YNY1130566
ୀ /5F/783/22987 60 23 796ସତଯ୍ଭାମା ନାୟକ ସା େଯାେଗ  ନାଥ ନାୟକ YNY0782813
ୀ /5F/783/22988 29 23 797ନିେବଦିତା ନାୟକ ସା ଶଭୁାଶଷି ନାୟକ YNY0782797

ପ ୁ /05F/783/72989 36 23 798ସଭୁାଶୀଷ ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ନାୟକ YNY0784736
ୀ /5F/863,SE2990 46 23 799ସଷୁମା ମିଶ - ବରୁଣ ମିଶ YNY1346329
ୀ /5D-890-32991 48 23 800ବିେନାଦିନୀ ପଣି ସା ବିଜନ ବିହାରୀ ପ ା YNY1101203
ୀ /5D-890-32992 21 23 801ଅଦଯ୍ାସା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ବିଜନ ବିହାରି ପ ା YNY1101195
ୀ /5D/890/52993 63 23 802ଭାରତୀ ପାତ ସା େଗାପାଳ ଚରଣ ପାତ YNY0784462
ୀ /5D/902/32994 33 23 803ରୁକିଣି ମହାରାଣା ପି ଭରତ ଚରଣ ମହାରାଣା YNY0783852

ପ ୁ /5B-920, S2995 53 23 804ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ୰ ଭାଗୀରଥୀ ମହା ି LNT1487123
ପ ୁ /6f/10792996 23 23 805େଜଯ୍ାତି ପକାଶ େବେହରା ପି ମୀନା େକତନ େବେହରା YNY1052489
ୀ /6gh/11512997 39 23 806େଗୗରୀ ରାଣୀ ଦାସ ସା ସିବାଶୀଶ ସାହୂ YNY1280072

ପ ୁ /PLOT NO -2998 46 23 807ଭବାନୀ ଶ ର ଚଂଦ ମା ଅପନନ୍ର୍ା ଚଂଦ YNY1217850
ୀ /7GH/11602999 32 23 808ସଜ୍ଞାଦୀ ି େଜନା ସା ଅମିତ୍ ଅଂଶମୁାନ ସାଇଁ YNY0880583

ପ ୁ /7d/11893000 21 23 809କ୍ଷୀତିଶ କମୁାର ପ ା ପି ସେରାଜ କମୁାର ପ ା YNY1223650
ୀ /7D/11903001 86 23 810ରାଧାରାଣୀ ସରକାର ସା ସତୀଶ ଚଂଦ ସରକାର YNY1300425
ୀ /7D/11903002 52 23 811ସମିୁତା ସରକାର ସା େପମରାଜ ପାତ YNY0257626

ପ ୁ /Plot No.3003 21 23 812ମତୃ୍ଯ ଯ େଦଵ୍ସମର୍ା ପି ଦୀପକ ମିଶା YNY1223965
ପ ୁ /7D/11973004 27 23 813େସନ୍ହାଶଷି ପା ବ ପି ଲକ୍ଷଣ ପା ବ YNY1101104
ୀ /7d/12193005 72 23 814େଜଯ୍ା ନ୍ା ପ ନାୟକ ସା ହରିପଦ ପଟନାୟକ YNY1280080
ପ ୁ /7d/12193006 43 23 815ଆଶଷି ପ ନାୟକ ପି ହରିପଦ ପଟନାୟକ YNY1280023
ୀ /7d/12193007 41 23 816ଅଡ୍ଯାସକ୍ତୀ ପଟନାୟକ ସା ଆଶୀଷ ପଟନାୟକ YNY1280064

ପ ୁ /7D/12233008 46 23 817ସେରାଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାଢୀ YNY0845107
ୀ /7D/12233009 45 23 818ସତଯ୍ଭାମା ରଥ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପାଢୀ YNY0845081

ପ ୁ /7D/12353010 24 23 819ଅବିନାଶ ବାରିକ୍ ପି ଗ ାଧର ବାରିକ୍ YNY0946996
ପ ୁ /7D/12353011 50 23 820ହୃଷିେକଶ ମହାରଣା ପି ହୃଦାନ  ମହାରଣା YNY0845065
ୀ /7D/12353012 45 23 821ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମହାରଣା ସା ହୃଷିେକଷ ମହାରଣା YNY0845099

ପ ୁ /7D/12363013 52 23 822ବିେବକାନ  ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YNY0698852
ୀ /7D/12363014 46 23 823ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ବିେବକାନ  ଦାସ YNY0698860
ୀ /7D/12403015 59 23 824ଶା ିଲତା ରଥ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ YNY0848077
ପ ୁ /7D/12403016 60 23 825ବିର  ିନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ ପି ରାମ ଚ  ରାଉତରାୟ YNY0847996
ୀ /7D/12473017 22 23 826ଶାବଣୀ ନାୟକ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ YNY1101146
ୀ /7D/12473018 50 23 827ନମିତା ସାମଲ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ YNY1101153
ପ ୁ /7D/12553019 27 23 828ଜୀବନାନ  େଗାସ୍ଵାମୀ ପି ଜ୍ଞାନାନ  େଗାସ୍ଵାମୀ YNY1101096
ପ ୁ /7D/12643020 59 23 829ମେନାଜ କମୁାର ତୀଆଡି ପି ଜଗବ ୁ ତୀଆଡି YNY0847806
ପ ୁ /7D/12673021 64 23 830ଦିଲିପ କମୁାର ଗୁ ା ପି ରାମସହାଇ ଗୁ ା OR/06/044/475387
ୀ /7D/12673022 61 23 831ଶୀଲା ଗୁ ା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ଗୁ ା OR/06/044/475388
ପ ୁ /7D/12673023 54 23 832ସେୁବାଧ କମୁାର ଗୁ ା ପି ରାମସହାଇ ଗୁ ା OR/06/044/475359
ୀ /7D/12673024 51 23 833ଛାୟା ଗୁ ା ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ଗୁ ା OR/06/044/475288
ପ ୁ /7D/12673025 26 23 834ସଭୁମ୍ ଗୁ ା ପି ସେବାଧ ଗୁ ା YNY0698787
ପ ୁ /Plot No -3026 50 23 835ବଳରାମ େଜନା ପି ଦିଜବର େଜନା YNY1001353
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ପ ୁ /Plot No -3027 37 23 836ଜଶ େକତନ ଦାସ - ଚି ା ର ନ ଦାସ YNY1219385
ପ ୁ /7D/12743028 41 23 837ସ ୟ ଖେ ଲୱାଲ ପି ଗେଣଶ ଖେ ଲୱାଲ YNY0927590
ପ ୁ /7D/12743029 40 23 838କରଣ ଖେ ଲୱାଲ ପି ଗେଣଶ ଖେ ଲୱାଲ YNY0927582
ପ ୁ /7D/12973030 52 23 839ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ - ନମିତା ସାମଲ YNY1101161
ୀ /7d/12983031 24 23 840ଆର ଖସୁବୁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ରାୟ YNY1051754
ୀ /7D/12993032 49 23 841ବନଜାଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଜିେତ  ନାଥ ପଟନାୟକ YNY1293703

ପ ୁ /7D/12993033 49 23 842ଜିେତ  ନାଥ ପଟନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀ ନୃଷିଘ ପଟନାୟକ YNY1293679
ପ ୁ /7D/13193034 42 23 843େସୖାମଯ୍କା  ବିଶାଳ ପି ସକୁା  ବିଶାଳ YNY0946988
ପ ୁ /7D/13453035 63 23 844ନ  କିେଶାର ଅଗଓାଲ ପି ପହଲାଦ ରାଜ ଅଗଓାଲ YNY0847871
ୀ /7D/13453036 57 23 845ପମିଲା ଅଗଓାଲ ସା ନ  କିେଶାର ଅଗଓାଲ YNY0847889
ୀ /7D/13453037 36 23 846ଖସୁବୁ ଅଗଓାଲ ସା ନିଶଥି ଅଗଓାଲ YNY0847962

ପ ୁ /7D/13573038 65 23 847ନିର ନ ବାରିକ ପି ପହାଦ ବାରିକ YNY0845149
ୀ /7D/13573039 59 23 848ସ ର୍ଲତା ବାରିକ ସା ନିର ନ ବାରିକ YNY0845123

ପ ୁ /7D/13573040 36 23 849ପଶା  କମୁାର ବାରିକ ପି ନିର ନ ବାରିକ YNY0845156
ପ ୁ /7D/13573041 32 23 850ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ବାରିକ ପି ନିର ନ ବାରିକ YNY0845131
ପ ୁ /7D/13583042 62 23 851ନେରା ମ ସାମଲ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ସାମଲ YNY0847947
ୀ /7D/13583043 57 23 852େସନ୍ହଲତା ସାମଲ ସା ନେରା ମ ସାମଲ YNY0847855

ପ ୁ /7D/13583044 35 23 853ଅରୁପ ସାମଲ ପି ନେରା ମ ସାମଲ YNY0847863
ୀ /7D/13613045 31 23 854ସମୁାଲିନ େବେହରା ପି ସନୁୀଲ କମୁାର େବେହରା YNY0947010

ପ ୁ /7d/13663046 67 23 855ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ ପି ଦାସରଥି ସାହୁ YNY1052497
ୀ /7D/13663047 65 23 856ଗୀତା ରାଣୀ ସାହୁ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YNY1051804

ପ ୁ /7D/13793048 70 23 857େଭାଳାନାଥ ଦାଶ ପି ରମାନାଥ ଦାଶ YNY0845073
ୀ /7D/13823049 70 23 858ମିରା ସାହୁ ସା ପ ୂଲ କମୁାର ସାହୁ YNY1101120
ୀ /7D/13823050 42 23 859ବିଜୟା ସାହୁ ସା କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YNY1101138
ୀ /7D/13833051 41 23 860ଅନୁରାଧା ସାହୁ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ YNY1101187

ପ ୁ /7D/13853052 66 23 861ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପିପାଲା ପି ସ ୁ ରମ୍ ପିପାଲା YNY0698803
ୀ /7D/13853053 63 23 862ଜ୍ଞାନ େଦବୀ ପିପାଲା ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପିପାଲା YNY0698795
ୀ /7D/13853054 61 23 863ଜ୍ଞାନେଦବୀ ପିପଲାୱା ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପିପଲାୱା YNY0847822

ପ ୁ /7D/13853055 40 23 864ସବୁାଷ ଶମର୍ା ପି ସତ୍ଯ ନାରାୟଣ ଶମର୍ା YNY1231786
ୀ /7D/13853056 39 23 865ଗୀତା ଳୀ ଶମର୍ା ସା ସବୁାଷ ଶମର୍ା YNY1230143

ପ ୁ /7D/13853057 37 23 866ବଜର ଲାଲ୍ ଶମର୍ା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଶମର୍ା YNY0698829
ପ ୁ /7D/13853058 37 23 867ବଜର ଲାଲ ଶମର୍ା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଶମର୍ା YNY0847780
ୀ /7D/13853059 36 23 868ସ ୀତା ଶମର୍ା ସା ବଜର ଲାଲ୍ ଶମର୍ା YNY0698811

ପ ୁ /7d/13923060 19 23 869ଆୟୁଷ ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ଦାସ YNY1281096
ୀ /726/013061 58 23 870ଆରତୀ ପରିଜା ସା େଦେବ  କମୁାର ପରିଜା YNY0816645
ୀ /999993062 42 23 871ରାଜଲକ୍ଷୀ କର ସା ରସୀରଂଜନ କର YNY1175603
ୀ /1150/c-143063 22 23 872କିରଣ ଦାସ ମା ନମିତା ଦାସ YNY1052430

ପ ୁ /1159/283064 71 23 873ବିଦଯ୍ାଭୂଷଣ ମହା ି ପି ଖେଗଶର ମହା ି YNY0845198
ୀ /1159/283065 65 23 874ଶଭୁା ମହା ି ସା ବିଦଯ୍ା ଭୂଷଣ ମହା ି YNY0845271

ପ ୁ /1348/41C3066 59 23 875ପଦିଲମ୍ ସେୁରଶ ପି ପଦିଲମ୍ ନରସିଂହ ରାଓ YNY0845057
ପ ୁ /2D/221/143067 65 23 876ବିଶ ୁ ା ନ  ମିଶ ପି େଦାଳେଗାବି  ମିଶ YNY1279306
ୀ /5  G H /53068 37 23 877ସସିତା ରାଉତ ସା ଜିେତ  କମୁାର ରାଉତ YNY1051838

ପ ୁ /5JH515F53069 57 23 878ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭୂବନାନ  ସାହୁ YNY0698878
ପ ୁ /5JH515F53070 27 23 879ଅଭିେଷକ ସି ାଥର୍ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0698886
ୀ /5JH515F-53071 47 23 880ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0698928

ପ ୁ /5F/726/013072 37 23 881ରଂଜନ କମୁାର େବେହରା ମା ତୃ ିମୟୀ ପରିଜା YNY0784124
ୀ /5D/910/383073 23 23 882େସାନାଲୀ ଦାସ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ YNY1051846

ପ ୁ /6/GH/11503074 28 23 883ସମିୁତ ଶମର୍ା - ରାମ ନେରଶ ଝା YNY1217546
ୀ /6c/925/113075 32 23 884ମାନସୀ ମିଶା ମା ମ ଶୁୀ ମିଶା YNY1217934
ପ ୁ /6C/925/153076 36 23 885ରଂଗିନ ପଲଵ ତିପାଠୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY1324219
ପ ୁ /6-C-925-13077 45 23 886ପଥମ ପଲୁକ ତିପାଠୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY1349182
ୀ /6GH1150D3078 31 23 887େରଣବୁାଳା ମଲିକ ସା ଚି ର ନ ମଲିକ YNY0699074
ପ ୁ /plot numb3079 34 23 888ବିେନାଦ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ସେୁରଶ ଚଂଦ ଶମର୍ା YNY1220789
ୀ /6b/1159/23080 32 23 889ସାମିଧା ମହା ି ପି ବିଦଯ୍ା ଭୂଷଣ ମହା ି YNY1280007
ପ ୁ /Plot No 63081 38 23 890ବିତିେହାତା ମହା ୀ ପି ବିଦଯ୍ାଭୂଷଣ ମହା ୀ YNY1124619
ପ ୁ /Plot No 63082 27 23 891ସତ୍ଯଜୀତ ମିଶା ପି ସପନ୍ YNY1223296
ପ ୁ /7GH/1353/3083 39 23 892େସୗମ୍ଯା ପକାଶ ରଥ ପି ସୀତାନାଥ  YNY1140581
ପ ୁ /.3084 39 23 893ନିଶଥି ଅଗଓାଲ ପି ନ  କିେଶାର ଅଗଓାଲ YNY0847897
ୀ /003085 23 23 894ମିଲି ସାହୁ ସା ସଧୁାକର ସାହୁ YNY1034008
ୀ /93086 43 23 895ଅନୀତା ମିଶ ସା ମାଧବ ଚ  ମିଶ YNY0784199
ୀ /103087 30 23 896ୱାଷର୍ା ଠାକରୁ ପି ସ ୟ କମୁାର ଠାକରୁ YNY1035310
ୀ /E/253088 31 23 897ସାଗତିକା ସାମଲ ସା ସତଯ୍ବତ ସାହୁ YNY1101286
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ୀ /313089 28 23 898ଆକାଂକ୍ଷା ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ ପି ପଭାତ ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ YNY0862748
ପ ୁ /353090 37 23 899ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଉଗେସନ ସାହୁ YNY0783027
ପ ୁ /353091 36 23 900ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉଗେସନ ସାହୁ YNY0782995
ପ ୁ /393092 74 23 901ବିଶନାଥ ସାଇଁ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/044/020173
ପ ୁ /543093 67 23 902ଭରତ ଚରଣ ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା YNY0783696
ପ ୁ /653094 66 23 903କ୍ଷୀେରାଦ ଚଂଦ ନାୟକ ପି ବୀରବର ନାୟକ YNY1105659
ପ ୁ /653095 59 23 904ଅନିରୁ  ନାୟକ ପି ଭକ୍ତବ ୁ ନାୟକ YNY0782912
ପ ୁ /673096 36 23 905ଜଗତନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିମେଳଶର େଚୗଧରୁୀ YNY0030395
ପ ୁ /1163097 31 23 906ତନୟ ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ YNY0862813
ୀ /1C/193098 26 23 907ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YNY1101229

ପ ୁ /14,BHAWAN3099 41 23 908ଶଵିା ପକାଶ ରାଉତ ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ ରାଉତ YNY1252600
ୀ /5893100 84 23 909ବିେନାଦିନୀ େଦବୀ ସା େନତାନ  ମିଶ YNY1101302
ୀ /5893101 65 23 910ଅହଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1101294
ୀ /6543102 56 23 911େରବତୀ ମହାପାତ ସା ପ ଜ କମୁାର ମହାପାତ YNY0862706

ପ ୁ /7183103 46 23 912େଶଖ୍ ବନୀ ଅମିନ ପି େଶଖ୍ ଇଦିସ YNY1256866
ୀ /7183104 40 23 913ମରୁଫ େବଗମ ସା େଶଖ୍ ବନୀ ଅମିନ YNY1256874

ପ ୁ /8303105 63 23 914ବିଜୟା କମୁାର ପାତ ପି କୃ  ମତୁର୍ ୀ ପାତ YNY1105642
ୀ /8303106 55 23 915ବ ିତା ପାତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପାତ YNY1105634
ୀ /8303107 27 23 916ସରୁପା ପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ YNY1105626

ପ ୁ /8503108 56 23 917ଜୀବନା ନ  ବିଶାଳ ପି ଯଦୁମଣି ବିଶାଳ YNY0784231
ପ ୁ /9993109 52 23 918ମେନାର ନ ବ ର୍ ନ ପି ସାଧଚୁରଣ ବ ର୍ ନ LNT3090875
ୀ /9993110 54 23 919ବିଦଯ୍ତୁଲତା ଘଡାଇ ସା ବନବିହାରୀ ଘଡାଇ YNY0862607
ୀ /9993111 32 23 920େରାଜାଲିନ ଘଡାଇ ପି ବନବିହାରୀ ଘଡାଇ YNY0862599

ପ ୁ /9993112 45 23 921ଶଭୁକା  ମିଶ ପି ନେର  କମୁାର ମିଶ YNY0862839
ପ ୁ /9993113 26 23 922ସଯ୍ାମଶ ିକ ସାଇଁ ପି ପସନ କମୁାର ସାଇଁ YNY0862896
ପ ୁ /10443114 63 23 923ବିପିନ ବିହାରୀ ରାଉତ ପି ନୃସିଂହ ରାଉତ YNY1101773
ପ ୁ /10443115 29 23 924ସ୍ଵେଦଶ ର ନ ରାଉତ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ରାଉତ YNY1101765
ୀ /10443116 66 23 925ଉମିର୍ଳା ସିଂହ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ରାଉତ YNY1134998
ୀ /12103117 36 23 926ବନଜା େସନାପତି ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େସନାପତି YNY1034412

ପ ୁ /12233118 39 23 927ବଳରାମ ମିଶ ପି ଶଚି  େମାହନ ମିଶ YNY0862664
ୀ /13543119 65 23 928ମ ଳୁା ଶତପଥୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଶତପଥୀ YNY0862789
ୀ /13793120 59 23 929ନଳିନୀ ଦାଶ ସା େଭାଳାନାଥ ଦାଶ YNY0862821
ୀ /2B/1063121 42 23 930ସିଖା େମାହ ି ପି ସମୁନ ନାଇକ YNY1219716

ପ ୁ /2F/2003122 29 23 931ନ  ୁଚକବ ର୍ୀ ପି ଲିଲାମୟ ଚକବ ର୍ୀ YNY0803239
ୀ /PLOT NO -3123 24 23 932ସରନ୍ଯା େଦ ପି ମଳୟ େଦ YNY1347863
ୀ /5F/6453124 48 23 933ନିରୁପମା ସାହୁ ପି ନରହରୀ ସାହୁ YNY1101336

ପ ୁ /5F/6453125 29 23 934ସତଯ୍ ପକାଶ ସାହୁ ପି ଧୀେର  ସାହୁ YNY1101351
ୀ /5F/6453126 28 23 935ସବୁତ ସାହୁ ପି ଧୀେର  ସାହୁ YNY1101344
ୀ /f5/6453127 29 23 936େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ସତଯ୍ ପକାଶ ସାହୁ YNY1101328

ପ ୁ /5F/6853128 62 23 937ସାଧନ ଚଂଦ େଦ ପି ନାରାୟଣ ଚଂଦ େଦ YNY1105709
ୀ /5F/6853129 57 23 938ଉ ଳା େଦ ସା ସାଧନ େଦ YNY1105675
ୀ /5f/6853130 67 23 939ସ ଯ୍ା ରାୟ ସା ପଶପୁତି ନାଥ େର YNY1105691

ପ ୁ /5F/6853131 45 23 940ଅମିତ କମୁାର ରାୟ ପି ପଶପୁତି ନାଥ ରାୟ YNY1105683
ପ ୁ /5F/6873132 44 23 941ସବୁାସ ଚଂଦ ବାରିକ ପି ରୁଷୀନାଥ ବାରିକ YNY1105717
ୀ /5f/6873133 40 23 942ସସୀତା ବାରିକ ସା ସବୁାସ ଚଂଦ ବାରିକ YNY1105725
ୀ /5F/6873134 21 23 943ଦିବ୍ଯାନୀ ବାରିକ ପି ସବୁାଷ ବାରିକ YNY1105733

ପ ୁ /5F/7523135 52 23 944ଶୀକା  କମୁାର ମହାରଣା ପି ବାମନ ଚରଣ ମହାରଣା YNY1101237
ୀ /5F/7573136 42 23 945ସତଯ୍ସିତା ଦାଶ ସା ସା ାମୟ ମହାପାତ YNY1101781
ୀ /5F/7823137 30 23 946ନାଜିନି ବାେନା ପି େସକ ମଝାର YNY0783837
ୀ /F5/8313138 27 23 947ଅନନଯ୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ବିଶ୍ଵାଳ ସା ପୀତିଶ ମିଶ YNY1101310
ୀ /5D/8893139 66 23 948ସେରାଜବାଳା େମାହ ି େମାହ ି ସା ରବୀ  କମୁାର େମାହ ି  YNY1291384
ୀ /5D/9073140 54 23 949ନିମର୍ଳା ସାହୁ ସା ଭୀମେସନ ସାହୁ YNY0784769
ୀ /5D/902/33141 63 23 950ଶମିର୍  ମହାରଣା ସା ଭରତ ଚରଣ ମହାରଣା YNY0783928
ୀ /6F/10473142 22 23 951ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ YNY1105667
ପ ୁ /Plot No 73143 22 23 952ସ ିକ ପଲୁକ ପି ମତୃ୍ଯ ଯ ଦଲାଇ YNY1346592
ପ ୁ /7D/12553144 34 23 953ସି ାଥର୍  ଶ ର ମଳିକ ପି ରାେଜ  ନାରାୟଣ ମଳିକ YNY1101799
ୀ /.3145 35 23 954ଶଚିୁସିତା ମହା ି ପି ବଜ େମାହନ ମହା ି YNY0784538
ପ ୁ /003146 41 23 955ର ିବ କମୁାର ରଣା ପି ରବିନାରାୟଣ ରଣା YNY0927632
ୀ /13147 30 23 956ସନୁୀତା େବେହରା ସା ହାଡିବ ୁ େବେହରା YNY1345404
ୀ /13148 43 23 957ଇପ୍ସିତା ମହା ି ସା ଦିପକ୍ କମୁାର ପରିଜା YNY0752303
ପ ୁ /13149 77 23 958େଦେବ  କମୁାର ପରିଜା ପି ରାଜ କିେଶାର ପରିଜା LNT4191987
ୀ /13150 73 23 959ଦି ି ପରିଜା ସା େଦେବ  କମୁାର ପରିଜା LNT4195368
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ପ ୁ /13151 49 23 960ଦିପକ କମୁାର ପରିଜା ପି େଦେବ  କମୁାର ପରିଜା YNY0651414
ପ ୁ /13152 41 23 961ତାପସ୍ କମୁାର ପରିଜା ପି େଦେବ  କମୁାର ପରିଜା YNY0651075
ପ ୁ /13153 73 23 962ପେମାଦ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ପ ନାୟକ LNT3101029
ୀ /13154 68 23 963ପଭାତି ପ ନାୟକ ସା ପେମାଦ ଚ  ପ ନାୟକ LNT3101730
ୀ /13155 35 23 964ପଜ୍ଞା ପରମିତା ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT3101748

ପ ୁ /13156 33 23 965ସି ାଥର୍  ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ ଚ  ପ ନାୟକ LNT3101722
ପ ୁ /23157 69 23 966ପେମାଦ କମୁାର ସାମଲ ପି ଗଣୁନିଧି ସାମଲ YNY0489849
ୀ /23158 60 23 967କବିତା ସାମଲ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାମଲ YNY0502112

ପ ୁ /23159 42 23 968ସନଜିତ ସାମଲ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାମଲ YNY0489831
ପ ୁ /23160 40 23 969ସନଦିପ ସାମଲ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାମଲ YNY0502120
ପ ୁ /33161 79 23 970ମାୟାଧର ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ LNT3087160
ୀ /33162 69 23 971ମେନାରମା ସାହୁ ସା ମାୟାଧର ସାହୁ LNT3087178
ୀ /43163 40 23 972ରଶି େଦବୀ ସା ଶା ନୁ କମୁାର ମହାପାତ YNY0651422

ପ ୁ /43164 51 23 973ସେ ାଷ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସହେଦବ ସାହୁ YNY0029009
ପ ୁ /43165 49 23 974ଶା ନୁ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସହେଦବ ସାହୁ YNY0029025
ୀ /43166 44 23 975ସଚିୁତା ମହାପାତ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହାପାତ YNY0029017

ପ ୁ /43167 43 23 976ସଶୁା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ସହେଦବ ସାହୁ YNY0029033
ପ ୁ /53168 82 23 977ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାଶ ପି ରାମ ଦାଶ YNY0158915
ୀ /53169 75 23 978ପମିଳା ଦାଶ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାଶ YNY0187351

ପ ୁ /53170 50 23 979ରାଜ େଶଖର ଦାଶ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାଶ YNY0158923
ପ ୁ /53171 47 23 980ହିମିଦି େଶଖର ଦାଶ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାଶ YNY0158931
ପ ୁ /53172 44 23 981ବଜ େଶଖର ଦାଶ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାଶ YNY0187369
ୀ /53173 42 23 982ଜସସିନୀ ଦାଶ ସା ରାଜ େଶଖର ଦାଶ YNY0908509

ପ ୁ /63174 80 23 983ସମୀର କମୁାର ମିତ ପି ଫନି  ନାଥ ମିତ YNY0029041
ୀ /63175 40 23 984େସାନାଲି ମିତ ପି ସମୀର କମୁାର ମିତ YNY0029058

ପ ୁ /63176 45 23 985ବିଶ ର ନ ପହରାଜ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପହରାଜ YNY0187377
ୀ /63177 44 23 986ପିତି ପହରାଜ ସା ବିଶ ର ନ ପହରାଜ YNY0029066
ୀ /73178 54 23 987ନମିତା ମହା ି ସା ଚି ର ନ ପ ନାୟକ YNY1101682

ପ ୁ /73179 58 23 988ଚି ରଂଜନ ପ ନାୟକ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ପଟନାୟକ YNY1101674
ୀ /73180 24 23 989ସାଇଶୀତା ପ ନାୟକ ପି ଚି ର ନ ପ ନାୟକ YNY1101690

ପ ୁ /83181 48 23 990ଅ ଲୁ ଆହାଦ ପି େସକ ମଝାର YNY0783670
ୀ /83182 71 23 991ପତିମା ସିହନ୍ା ସା ଗ ାଧର ସାଇଁ YNY0029082

ପ ୁ /83183 78 23 992ଗ ାଧର ସାଇଁ ପି ଜଗବ ୁ ସାଇଁ YNY0029074
ପ ୁ /83184 43 23 993େଗୗରୀ ଶ ର ସାଇଁ ପି ଗ ାଧର ସାଇଁ YNY0029090
ପ ୁ /83185 41 23 994ଗିରିଜା ଶ ର ସାଇଁ ପି ଗ ାଧର ସାଇଁ YNY0029116
ୀ /83186 40 23 995ଲିପ୍ସା ସାଇଁ ସା େଗୗରୀ ଶ ର ସାଇଁ YNY0029108
ୀ /83187 34 23 996ପଜ୍ଞାପାରମିତା ସାଇଁ ସା ଗିରିଜାଶ ର ସାଇଁ YNY0784314
ୀ /93188 44 23 997ସାଗତିକା ସାଇଁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ YNY0029124
ୀ /103189 67 23 998ପଭାତ ନଳିନୀ ହରିଚ ନ ସା ବସ  କମୁାର ହରିଚ ନ YNY0651372
ୀ /103190 32 23 999େଦବଶୀ ରାୟ ପି ବସ  କମୁାର ରାୟ YNY0373092
ୀ /113191 57 23 1000କନକ ଲତା େବେହରା ସା େଦେବ  କମୁାର ଖଟୁଆ YNY0651364
ପ ୁ /113192 64 23 1001େଦେବ  କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ଶୀବ  ଖଟୁଆ YNY0650804
ପ ୁ /123193 76 23 1002େକଦାର ନାଥ ଧଳ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଧଳ YNY0651398
ପ ୁ /123194 47 23 1003ଚିନୟ ଧଳ ଧଳ ପି େକଦାର ନାଥ ଧଳ YNY0651380
ପ ୁ /123195 45 23 1004ତନୟ ଧଳ ପି େକଦାର ନାଥ ଧଳ YNY0650812
ୀ /123196 43 23 1005ତମିଶା ଧଳ ପି େକଦାର ନାଥ ଧଳ YNY0650895
ୀ /123197 73 23 1006ପଭା ମ ରୀ ପ ନାୟକ ସା େକଦାର ନାଥ ଧଳ YNY0650861

ପ ୁ /133198 71 23 1007ବିଜୟ କିେଶାର ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି YNY0187385
ୀ /133199 60 23 1008ଅଂଜଳୀ ମହା ି ସା ବିଜୟ କିେଶାର ମହା ି YNY0029140
ୀ /133200 32 23 1009ମନିଷା ମହା ି ପି ବିଜୟ କିେଶାର ମହା ି YNY0029157
ପ ୁ /143201 79 23 1010ସେୁର  ନାଥ ମହା ି ପି ଜଗଦା ନ  ମହା ି LNT1500016
ୀ /143202 76 23 1011ପମିଳା ମହା ି ସା ସେୁର  ନାଥ ମହା ି LNT1563386
ପ ୁ /143203 53 23 1012ଶବିାନ  ମହା ି ପି ସେୁର  ନାଥ ମହା ି LNT1514306
ପ ୁ /143204 50 23 1013େଯାଗାନ  ମହା ି ପି ସେୁର  ନାଥ ମହା ି YNY0158949
ପ ୁ /143205 48 23 1014ଜ୍ଞାନାନ  ମହା ି ପି ସେୁର  ନାଥ ମହା ି YNY0651026
ୀ /143206 44 23 1015କବିତା ମହା ି ସା ଜ୍ଞାନାନ  ମହା ି YNY0650853
ୀ /143207 46 23 1016ମମତାମୟୀ ସାମ ରାୟ ସା ଶବିାନ  ମହା ି LNT1563352
ପ ୁ /153208 61 23 1017ନିଳକେ ଶର ଦାସ ପି ସିେ ଶର ଦାସ YNY0029165
ୀ /153209 53 23 1018ଅତସୀ ଦାସ ସା ନିଳକେ ଶର ଦାସ YNY0029173
ୀ /153210 33 23 1019ଶୀଯା ଦାସ ପି ନିଳକେ ଶର ଦାସ YNY0029181
ୀ /153211 22 23 1020ମଧଛୁ ା ମିଶ ପି ଚି ର ନ ମିଶ YNY1139161
ପ ୁ /163212 36 23 1021ମାନସ ର ନ ମଲିକ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ମଲିକ YNY0158956
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ପ ୁ /173213 75 23 1022ହେରକୃ  ଦାସ ପି ଜଗବଂଧ ୁଦାସ LNT3100153
ୀ /173214 64 23 1023ପମିଳା ଦାସ ସା ହେରକୃ  ଦାସ LNT3100146
ୀ /173215 39 23 1024ସଦିୁ ା ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ LNT3100138
ୀ /173216 38 23 1025ସରିତା ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ YNY0029199

ପ ୁ /173217 34 23 1026ମହାବୀର ପସାଦ େସୗମଯ୍ ର ନ ପି ହେରକୃ  କର LNT3100120
ପ ୁ /183218 77 23 1027ପତାପ ରୁଦ ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ YNY0029207
ୀ /183219 75 23 1028ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ପତାପ ରୁଦ ଦାସ YNY0029215
ୀ /183220 40 23 1029ଦୀପି ପଧାନ ସା ତିଗଣୁ ଦାସ ମହାପାତ YNY0029231

ପ ୁ /193221 77 23 1030େଗାବି  ଚ  ମିଶ ପି େବୖଦନାଥ ମିଶ YNY0029249
ୀ /193222 69 23 1031େଶାଭାରାଣୀ ମିଶ ପି େଗାବି  ଚ  ମିଶ YNY0029256

ପ ୁ /203223 75 23 1032ରବି ନାରାୟଣ ରଣା ପି ଶୀଧର ରଣା YNY0029264
ୀ /203224 69 23 1033ବାସ ୀ ରଣା ସା ରବି ନାରାୟଣ ରଣା YNY0650945

ପ ୁ /203225 46 23 1034ରାଜିବ କମୁାର ରଣା ପି ରବି ନାରାୟଣ ରଣା YNY0029272
ପ ୁ /203226 43 23 1035ସଂଜିବ କମୁାର ରଣା ପି ରବି ନାରାୟଣ ରଣା YNY0373209
ୀ /203227 43 23 1036ଏଲିସା ରଣା ସା ରାଜିବ କମୁାର ରଣା YNY0634055

ପ ୁ /213228 48 23 1037ଶେୁଭ ୁ ଦାସ ପି ଚ ମଣୀ ଦାସ YNY0650820
ପ ୁ /213229 42 23 1038ପଶା  ଦାସ ପି ଚ ମଣୀ ଦାସ LNT3112422
ୀ /213230 42 23 1039ସ ଯ୍ାରଣୀ ଦାସ ସା ଶେୁଭ ୁ ଦାସ YNY0651018

ପ ୁ /223231 65 23 1040ବଜ େମାହନ ମହା ି ପି ପାଣକୃ  ମହା ି YNY0029280
ୀ /223232 59 23 1041ସଲିଳା ମହା ି ସା ବଜ େମାହନ ମହା ି YNY0752295
ୀ /IC/223233 53 23 1042ସମିତା େଜନା ସା ଚି ୍ତ ର ନ େଲ ା YNY1101815

ପ ୁ /243234 50 23 1043ଶେୁଖ ୁ ଦାଶ ପି ଜଗତାନ  ଦାଶ YNY1007889
ପ ୁ /253235 58 23 1044ଡା ମେନାର ନ ପ ା ପି କି ିର୍ନ ଚରଣ ପ ା YNY0650937
ୀ /253236 50 23 1045ସଚିୁତା ପ ା ସା ଡା ମେନାର ନ ପ ା YNY0651406
ୀ /263237 66 23 1046ଡଲି େଜନା ସା ସେରାଜ କମୁାର େଜନା YNY0489864

ପ ୁ /263238 45 23 1047ସ ିପ େଜନା ପି ସେରାଜ କମୁାର େଜନା YNY0489872
ୀ /263239 41 23 1048ଜୟ ି େଜନା ସା ସ ିପ େଜନା YNY0489880

ପ ୁ /263240 53 23 1049େହମ  କମୁାର ସିଂହ ପି ରାମଚ  ସିଂହ YNY0650903
ୀ /263241 48 23 1050େସାନାଲି ସିଂହ ସା େହମ  କମୁାର ସିଂହ YNY0650838

ପ ୁ /273242 58 23 1051ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ଧରଣୀଧର ମହା ି YNY0029314
ୀ /283243 49 23 1052େଦବଜାନୀ ମିଶ ସା ସେୁରଶ ଚ  ମିଶ YNY0029330

ପ ୁ /283244 55 23 1053ସେୁରଶ ଚ  ପ ା ପି ଲଡୁ କିେଶାର ପ ା YNY0029322
ପ ୁ /293245 71 23 1054ପତିତ ପାବନ ମହାପାତ ପି ତିେଲାଚନ ମହାପାତ YNY0158964
ୀ /303246 61 23 1055କବିତା ମହାପାତ ସା ପତିତ ପାବନ ମହାପାତ YNY0158972

ପ ୁ /303247 42 23 1056ପାଥର୍  ସାରଥି ମହାପାତ ପି ପତିତ ପାବନ ମହାପାତ YNY0158980
ପ ୁ /303248 40 23 1057ଶବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ପତିତ ପାବନ ମହାପାତ YNY0158998
ପ ୁ /323249 69 23 1058ରାମଚ  େବେହରା ପି ଗ ୁ ିଚି େବେହରା YNY0756031
ୀ /323250 64 23 1059ମେନାରମା େବେହରା ସା ଶୀ ରାମଚ  େବେହରା YNY0756015

ପ ୁ /323251 40 23 1060ଶୀକା  କମୁାର େବେହରା ପି ଶୀରାମ ଚ  େବେହରା YNY0756049
ୀ /323252 38 23 1061ମିତା େବେହରା ସା ଶୀକା  କମୁାର େବେହରା YNY0756007

ପ ୁ /323253 36 23 1062ଶଶକିା  େବେହରା ପି ଶୀ ରାମ ଚ  େବେହରା YNY0756023
ପ ୁ /323254 37 23 1063ରାଧାକା  େଜନା ପି ସୀତାନାଥ େଜନା LNT3063591
ୀ /323255 39 23 1064ଶ ା ଳି ପ ୃ ି ସା କମଳା କା  ପ ୃ ି YNY1101278

ପ ୁ /333256 57 23 1065କଶୁଧର ଦାସ ପି ହର ଦାସ LNT4181988
ୀ /333257 52 23 1066ସକୁା ି ଦାସ ସା କଶୁଧର ଦାସ LNT4181996

ପ ୁ /333258 36 23 1067ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି କଶୁଧର ଦାସ YNY0029629
ପ ୁ /333259 33 23 1068ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି କଶୁଧର ଦାସ YNY0029637
ପ ୁ /343260 52 23 1069ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ ପି ମରୁଲିଧର ମହାପାତ YNY1101252
ୀ /343261 50 23 1070ମିନତି ମହାପାତ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ YNY1101260
ୀ /343262 22 23 1071କଲଯ୍ାଣୀ ସାହୂ ପି ଭଗବାନ ସାହୂ YNY1158500
ପ ୁ /343263 53 23 1072ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ YNY0029678
ୀ /343264 43 23 1073କନିୁଲତା ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ YNY0029686
ପ ୁ /353265 49 23 1074ବୀରକୃ  ମହ ପି ମେହଶର ମହ YNY0159012
ୀ /353266 44 23 1075ଦି ିେରଖା ମହ ସା ବୀରକୃ  ମହ YNY0159020
ପ ୁ /363267 49 23 1076ଶ ର ଦାସ ପି େଦାଳା ଦାସ YNY0752287
ପ ୁ /373268 59 23 1077ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ YNY0159038
ୀ /373269 49 23 1078ଅମିତାବାଳା ସାହୁ ସା ସେର  ନାଥ ସାହୁ YNY0159046
ୀ /383270 53 23 1079ଶେଲହା ନାସରିନ ସା ମହ ଦ ସଲିମ୍ YNY0379453
ପ ୁ /383271 59 23 1080ମହ ଦ ସଲିମ୍ ପି ମହ ଦ ଆଜାଦ୍ LNT1650027
ୀ /393272 66 23 1081ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ ସା ବିଶନାଥ ସାଇଁ OR/06/044/020174
ପ ୁ /393273 45 23 1082ସମୀର ସାଇଁ ପି ବିଶନାଥ ସାଇଁ YNY0159087
ୀ /393274 42 23 1083ଅନିମା ସାଇଁ ସା ସମୀର ସାଇଁ YNY0159095
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ପ ୁ /393275 42 23 1084ସଜିୁତ ସାଇଁ ପି ବିଶନାଥ ସାଇଁ YNY0489906
ପ ୁ /403276 78 23 1085ପଫଲୁ କମୁାର ପତି ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ପତି LNT1646397
ପ ୁ /403277 51 23 1086ଜୟେଦବ ପତି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପତି LNT1646413
ୀ /403278 43 23 1087ପମିଳା ପତି ସା ଜୟେଦବ ପତି LNT3112463
ୀ /413279 66 23 1088ପଦ ଚରଣ ପାତ ସା ବଂଶୀଧର ପାତ YNY0159111
ୀ /423280 39 23 1089ତପସିନୀ ମହାପାତ ସା ଲଳିତ ନାରାୟଣ େସନାପତି YNY0029876

ପ ୁ /423281 75 23 1090ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ବା ାନିଧି ନାୟକ YNY0029843
ୀ /423282 65 23 1091ଅହଲଯ୍ା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ନାୟକ YNY0029850

ପ ୁ /423283 47 23 1092ଲଳିତ ନାରାୟଣ େସନାପତି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ YNY0029868
ପ ୁ /433284 74 23 1093ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି େଗାପୀନାଥ ରାଉତ YNY0029884
ୀ /433285 69 23 1094ସାରଥି ରାଉତ ସା ବିଜୟ ରାଉତ YNY0029892

ପ ୁ /433286 47 23 1095ସଶୁା  କମୁାର ରାଉତ ପି ବିଜୟ ରାଉତ YNY0029900
ୀ /443287 47 23 1096ଶଖିା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ଜୟ  ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY0029926

ପ ୁ /453288 66 23 1097ସେରାଜ କମୁାର ଚା ପି ଦିେଜ  ନାଥ ଚା YNY0029934
ପ ୁ /473289 53 23 1098ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପତି ପି ସେୁର  ପତି YNY0650952
ୀ /473290 43 23 1099ସସିତା ପତି ସା ଅକ୍ଷୟ ପତି YNY0650929
ୀ /473291 63 23 1100ଶକୁା ରାୟ ସା ପଶା  କମୁାର ରାୟ LNT1645985

ପ ୁ /493292 59 23 1101ଯମନୁା ଗୁ ା ପି ଅଗଣୁ ଗୁ ା LNT1649250
ୀ /493293 57 23 1102ଉମିର୍ଳା ଗୁ ା ସା ଯମନୁା ଗୁ ା YNY0029959
ୀ /493294 33 23 1103ପଜୂା ପ ା ପି ଯମନୁା ପ ା YNY0159129

ପ ୁ /503295 63 23 1104ସୀମା ଳ ପ ା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ପ ା LNT4182366
ୀ /503296 55 23 1105େଗାଲାପ ପ ା ସା ସୀମା ଳ ପ ା LNT4182358
ୀ /513297 104 23 1106ଜାମିନିବାଳା ଦାସ ସା ଭୂବନ ଦାସ YNY0030031
ୀ /513298 49 23 1107ରୁମା ଦାସ ସା ଅଶତି କମୁାର ଦାସ YNY0030023

ପ ୁ /513299 37 23 1108ହାରୁ ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ YNY0030049
ପ ୁ /523300 68 23 1109ଭା ର ମଖୁାଜିର୍ ପି ବଲଇ ଚ  ମଖୁାଜିର୍ LNT1486885
ୀ /523301 57 23 1110ଶୀଲା ମଖୁାଜିର୍ ସା ଭା ର ମଖୁାଜିର୍ LNT1486877
ୀ /523302 32 23 1111ଶାବଣୀ ମଖୁାଜିର୍ ପି ଭା ର ମଖୁାଜିର୍ YNY0030064
ୀ /533303 60 23 1112ପତିଭା ପ ୁ ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାମଲ YNY0030080
ୀ /543304 49 23 1113ସାବିତୀ ଓଝା ସା ବିଜୟ ଓଝା YNY0651356

ପ ୁ /543305 35 23 1114ପଶା  ଓଝା ପି ବିଜୟ ଓଝା LNT4192498
ପ ୁ /553306 58 23 1115ବିେଜନ୍ କମୁାର େସଠୀ ପି ଧଡି େସଠୀ YNY0187419
ୀ /553307 46 23 1116ପଭାତି େସଠୀ ସା ବିେଜନ୍ େସଠୀ YNY0187427
ୀ /563308 51 23 1117ମଜିର୍ନା େବଗମ୍ ସା ସେବାର୍ ଅଲି YNY0159160
ୀ /573309 58 23 1118େଜଯ୍ା ନ୍ା ପାଣି ସା ପେମାଦ ପାଣି YNY0745786

ପ ୁ /583310 64 23 1119ପେମାଦ କମୁାର ପାଣି ପି ଇ ମଣି ପାଣି YNY0745778
ପ ୁ /583311 43 23 1120ପଶନନ୍ କମୁାର ପାଣି ପି ପେମାଦ କମୁାର ପାଣି YNY0745760
ପ ୁ /583312 36 23 1121ପଶା  ପାଣି ପି ପେମାଦ କମୁାର ପାଣି YNY0634030
ପ ୁ /593313 54 23 1122ବରୁଣ ମିଶ ପି କୃ ଚ  ମିଶ YNY0187435
ପ ୁ /603314 42 23 1123ସବିତା ପତି ପି ନବଘନ ପତି LNT1600147
ପ ୁ /613315 60 23 1124ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା ପି େବୖ ବ େଜନା LNT1646355
ପ ୁ /613316 59 23 1125ଚି  ରଂଜନ ମହା ି ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି YNY0030254
ୀ /613317 55 23 1126ଅନୁରାଧା ମହା ି ସା ଚି  ରଂଜନ ମହା ି YNY0030262
ୀ /613318 51 23 1127ଇତିଶୀ ମହା ି ସା ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା LNT1706756

ପ ୁ /613319 32 23 1128ପନୟ ଶ ର ମହା ି ପି ଚି ରଂଜନ ମହା ି YNY0030270
ପ ୁ /613320 28 23 1129ଦିବଯ୍ ଶ ର ମହା ି ପି ଚି  ର ନ ମହା ି YNY0947085
ପ ୁ /613321 43 23 1130ପଭାକର ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YNY0030239
ପ ୁ /613322 38 23 1131ଗେଣଶ ସାହୁ ପି ଉଜଳି କମୁାର ସାହୁ YNY0030247
ପ ୁ /623323 44 23 1132ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ଅନ  ଚ  ଦାସ YNY0030213
ୀ /633324 38 23 1133ମଧସିୁତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଧୀେର  ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ YNY0030288
ପ ୁ /643325 51 23 1134ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ମରୂଲୀଧର ସାହୁ YNY0159285
ୀ /643326 45 23 1135ସପନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YNY0159293
ପ ୁ /653327 35 23 1136େପମାନ  ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ YNY0159301
ପ ୁ /653328 70 23 1137ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ଯଦୁମଣୀ ସାହୁ YNY0831669
ୀ /663329 70 23 1138ଶା ିଲତା ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଶରତ ଚ  ନାୟକ YNY0651042
ୀ /663330 42 23 1139ନମିତା ମହାପାତ ସା ଶକି୍ତ ପସାଦ ନାୟକ YNY0650846
ପ ୁ /663331 44 23 1141ଶକି୍ତ ପସାଦ ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ନାୟକ YNY0489930
ପ ୁ /673332 64 23 1142ରାଧାକା  ମିଶ ପି ଚେ ଶର ମିଶ LNT4230751
ପ ୁ /673333 36 23 1143ମେନାରଂଜନ ମିଶ ପି ରାଧାକା  ମିଶ LNT4230728
ୀ /673334 32 23 1144େସାନାଲି ମିଶ ପି ରାଧାକା  ମିଶ LNT4230744
ପ ୁ /683335 33 23 1145େଦବସିତା ମହଲା ପି େଗୗରା  ଚରଣ ମହଲା YNY0650879
ୀ /703336 63 23 1146ର ଲତା ଓଝା ସା ଦାେମାଦର ଓଝା LNT3114568
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ପ ୁ /703337 36 23 1147ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଓଝା ପି ଦାେମାଦର ଓଝା LNT3114543
ପ ୁ /713338 60 23 1148େଦେବ  ନାଥ ପଧାନ ପି ମନୁ ପଧାନ LNT1529437
ୀ /713339 54 23 1149ସ ର୍ପଭା ପଧାନ ସା େଦେବ  ନାଥ ପଧାନ LNT1529429
ୀ /713340 36 23 1150େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ପଧାନ ପି େଦେବ  ନାଥ ପଧାନ LNT4226965
ୀ /713341 34 23 1151ସିତା ପଧାନ ପି େଦେବ  ନାଥ ପଧାନ LNT4226973

ପ ୁ /723342 72 23 1152େଗାବି  ଚ  ପାଢୀ ପି ମ ୁଳୁ ପାଢୀ YNY0030429
ୀ /723343 64 23 1153ପ ୁ ା ଳି ପାଢୀ ସା େଗାବି  ଚ  ପାଢୀ YNY0030437

ପ ୁ /723344 40 23 1154ମେନାଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି େଗାବି  ଚ  ପାଢୀ YNY0030445
ପ ୁ /733345 64 23 1155ପଭାତ େସନାପତି ପି ବଳଭଦ େସନାପତି LNT3114311
ୀ /733346 64 23 1156ମାଗୀ େସନାପତି ସା ପଭାତ େସନାପତି LNT3114592

ପ ୁ /733347 40 23 1157ପେମାଦ େସନାପତି ପି ପଭାତ େସନାପତି LNT3114303
ପ ୁ /733348 37 23 1158ସକୁା  େସନାପତି ପି ପଭାତ େସନାପତି LNT3114113
ୀ /733349 36 23 1159ପି ି  େସନାପତି ସା ପେମାଦ େସନାପତି YNY0030452

ପ ୁ /743350 58 23 1160ହିମାଂଶ ୁମିଶ ପି ଗ ାଧର ମିଶ OR/06/044/270258
ୀ /743351 56 23 1161ପଭାତି ମିଶ ସା ହିମାଂଶ ୁମିଶ OR/06/044/270259

ପ ୁ /743352 51 23 1162ବିମଳ ମିଶ ପି ଗ ାଧର ମିଶ YNY0651059
ୀ /743353 46 23 1163ସବିତା ମିଶ ସା ବିମଳ ମିଶ YNY0159376

ପ ୁ /753354 48 23 1164ସନଯ୍ାସୀ ବଲଭ ମହା ି ପି େକୖଳାସ ଚ  ମହା ି LNT1650399
ୀ /753355 44 23 1165ସଜୁାତା ମହା ି ସା ସନଯ୍ାସୀ ବଲଭ ମହା ି YNY0030494
ୀ /763356 38 23 1166େସୗମଯ୍ା ପିୟଦଶର୍ନୀ ପି ସଚିତା ନ  ସାହୁ LNT3090669
ୀ /1013357 35 23 1167ରି ି  ମିଶ ସା ସତ ଶ ର ଶତପଥୀ YNY0698779
ୀ /1C/213358 43 23 1168ରଶିେରଖା ବାରିକ ପି ହେରକୃ  ବାରିକ YNY1101831

ପ ୁ /1C/223359 57 23 1169ଚି ରଂଜନ େଲ ା ପି େବୖ ବ ଚରଣ େଲ ା YNY1101823
ୀ /1C/223360 24 23 1170େବୖଶାଖୀ େଲ ା ପି ଚି ରଂଜନ େଲ ା YNY1101849

ପ ୁ /5/F 733361 21 23 1171ରାେକଶ ଦ ପି ଆଶୀଷ କମୁାର ଦ YNY1101864
ପ ୁ /6403362 66 23 1172ଧିେର  ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ମାୟାଧର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ YNY1251420
ୀ /6403363 63 23 1173ଉମିର୍ଳା ନାୟକ ସା ଧିେର  ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ YNY1251412
ୀ /6883364 47 23 1174ସନୁୀତା ଗୁ ାଇତ ସା ଦିଲିପ ଗୁ ାଇତ YNY1101740

ପ ୁ /6893365 55 23 1175ଦିଲୀପ ଗୁ ାଇତ ପି ଜଟାଧାରୀ ଗୁ ାଇତ YNY1101757
ପ ୁ /7593366 22 23 1176ଚ ନ େସଠୀ ପି େଗୗରା ଚରଣ େସଠୀ YNY1101732
ପ ୁ /7893367 39 23 1177ବିଶ୍ଵଜୀତ ସାମ ରାୟ ପି ଦିଲିପ କୃ  ସାମ ରାୟ YNY1101716
ୀ /7893368 37 23 1178ପ ୁ ାମୀତ ସାମ ରାୟ ସା ବିଶ୍ଵଜୀତ ସାମ ରାୟ YNY1101708

ପ ୁ /8403369 45 23 1179େଶଖ୍ ୟୁସଫୁ ଅଲୀ ପି େଶଖ ଇବିରୀଶ ଅଲୀ YNY1251495
ପ ୁ /8403370 23 23 1180େଶଖ ଇମରାନ ଅଲୀ ପି େଶଖ ୟୁସଫୁ ଅଲୀ YNY1251339
ପ ୁ /8963371 20 23 1181ଅନୁରାଗ େଲ ା ପି ଅସିତ କମୁାର େଲ ା YNY1251438
ୀ /9473372 21 23 1182ଭାବନା ଅଗୱାଲ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1251487

ପ ୁ /9473373 53 23 1183ପେମାଦ ଅଗୱାଲ ପି ରତନ ଅଗୱାଲ YNY1251461
ପ ୁ /9993374 60 23 1184ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ େବେହରା LNT4230421
ପ ୁ /9993375 43 23 1185ସପନ୍ସରିତ ଦାସ ପି ବାମେଦବ ଦାସ LNT1646470
ୀ /9993376 39 23 1186ଶୀମତୀ ସନିୁତା ଦାସ ସା ସପନ୍ସରିତା ଦାସ YNY0030106

ପ ୁ /9993377 25 23 1187ମିହିର ରଂଜନ ଘଡାଇ ପି ବନ ବିହାରୀ ଘଡାଇ YNY0862623
ୀ /9993378 27 23 1188େସନ୍ହା ମଖୁର୍ାଜୀ ପି ଜୟ  ମଖୁର୍ାଜୀ YNY0862672

ପ ୁ /9993379 26 23 1189ଶଭୁ ର ସାମଲ ପି ସବୁାଷଚ  ସାମଲ YNY0862888
ପ ୁ /10403380 20 23 1190ରିତୁରାଜ ଖ ଆୁଳ ପି ରେମଶ ଚ  ଖ ଆୁଳ YNY1251529
ପ ୁ /10583381 21 23 1191ସାପନ୍ିଳ ନାୟକ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ YNY1251404
ୀ /11593382 35 23 1192ନୁପରୁ କମୁାରୀ ସା ଅଭିଜିତ ମହା ି YNY1251446

ପ ୁ /12233383 76 23 1193ଶଚି  େମାହନ ମିଶ ପି ଭାଗବତ ମିଶ YNY0862797
ୀ /12233384 67 23 1194ତର ି ନୀ ମିଶ ସା ଶଚି  େମାହନ ମିଶ YNY0862649

ପ ୁ /12233385 44 23 1195ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ ପି ଶଚି  େମାହନ ମିଶ YNY0862656
ପ ୁ /Plot No-53386 73 23 1196ପଶା  ରାୟ ପି ପେରଶ ନାଥ ରାୟ LNT1645977
ପ ୁ /5f/5953387 23 23 1197ମ୍ଡ ସାଜିଦ ପି ମ୍ଡ ସଲୀମ YNY1280056
ପ ୁ /5F/6453388 23 23 1198ସରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ପିୟମଦା ସାହୁ YNY1101369
ୀ /5F/6643389 56 23 1199ସ କୁ୍ତା କମୁାରୀ ନାୟକ ସା ପଦି  କମୁାର ସାଇଁ YNY1101377
ପ ୁ /5F/6643390 25 23 1200ଜେନଜୟ ସାଇଁ ପି ପଦି  କମୁାର ସାଇଁ YNY1101385
ୀ /5F/6723391 42 23 1201ସ ା େଜନା ସା ଝି  ୁେଜନା YNY1101427
ପ ୁ /5/F-7053392 71 23 1202ଅନ  ଚ  ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ YNY1101419
ପ ୁ /5/F-7053393 42 23 1203ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି ଅନ   ଚ  ଦାସ YNY1101401
ୀ /5F/7053394 61 23 1204ପେୂ ର୍ ୁ େଜଯ୍ାସନ୍ା ଦାସ ସା ଅନ  ଚ  ଦାସ YNY1101393
ୀ /5/F 7313395 49 23 1205ବିଊଟି ଦ ସା ଆଶୀଷ କମୁାର ଦ YNY1101856
ୀ /5F/7503396 59 23 1206ବାସ ି ପରିଡା ସା େଗୗରା  ଦାସ YNY0816546
ୀ /5F/7523397 48 23 1207ନିମର୍ଳା ଓଝା ସା ଶୀକା କମୁାର ମହାରଣା YNY1105618
ପ ୁ /5F/758/SE3398 27 23 1208େଶାକ ଅଫସର ଅଲି ପି େଶାକ ସବୁର୍ ଅଲି YNY0930156
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ପ ୁ /5f/7603399 21 23 1209ଦୀପକ କମୁାର େଲ ା ପି ଧେନଶ୍ଵର େଲ ା YNY1280098
ପ ୁ /5cm/7803400 28 23 1210ନିର ନ ମହାଳିକ ପି ରବି  ମହାଳିକ YNY0784074
ପ ୁ /5f/7803401 57 23 1211ରବି  ମହାଳିକ ପି ନରସିଂହ ମହାଳିକ YNY0783779
ୀ /5-D-9023402 66 23 1212ବିଜୟା ଭ ସା ହୃଦାନ  ମଲ YNY0860189

ପ ୁ /5-D-9023403 64 23 1213ହୁଦାନ  ମଲ ପି ତିେଲାଚନ ମଲ YNY0860171
ପ ୁ /5-D-9023404 31 23 1214ସି ାଥର୍  ମଲ ପି ହୃଦାନ  ମଲ YNY0860197
ୀ /6F/9763405 39 23 1215ସକୁା ି ନାୟକ ସା ଆେଳଖ ଚ  ନାୟକ YNY1101948

ପ ୁ /925/23406 77 23 1216ରାେଜ  ପସାଦ ମହା ି ପି କୁ  ବିହାରୀ ମହା ି YNY1101724
ପ ୁ /4/C-14313407 69 23 1217ପଦୀପ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ବଜ ବିହାରୀ ପଟନାୟକ YNY1101955
ୀ /4C/14313408 36 23 1218ସପୁୀତି ପଟନାୟକ ସା ଗରୁୁ ପସାଦ ପଟନାୟକ YNY1101971
ୀ /4C/14313409 26 23 1219ପତିଭା ପଟନାୟକ ସା ବିଭୁପସାଦ ପଟନାୟକ YNY1101963

ପ ୁ /5 F 755/43410 55 23 1220ବିଜୟ କମୁାର ଓଝା ପି ବଜ କିେଶାର ଓଝା LNT1702273
ପ ୁ /Plot No 53411 29 23 1221ବିଶ ଭୂଷଣ ଓଝା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଓଝା ଓଝା YNY0672303
ୀ /5D/89013412 67 23 1222ମିନତୀ ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YNY0756064
ୀ /5D/89013413 39 23 1223େମାନାଲିସା ସାହୁ ସା ଲଲିତ କମୁାର ସାହୁ YNY0756056
ୀ /6F/10553414 31 23 1224ଆରତୀ େବେହରା ସା ସତିୃ ତରାଇ YNY1101435
ୀ /6F/10553415 30 23 1225ସିତାଶୀ ମହାଳିକ ସା ଦି ି ର ନ ମହାଳିକ YNY1101443
ୀ /6/F 10833416 31 23 1226ସିପା ଦାସ ସା ସଭୁାଶୀଷ ଦାସ YNY1101880
ୀ /6/F10833417 67 23 1227ସୀତା ରାଣୀ ମହା ି - ସଭୁାଶୀଷ ମହା ି YNY1101914
ୀ /6F 10833418 30 23 1228ବୀଶ୍ଵରୁପା ନାୟକ ସା େଦବାଶଶି ମହା ୀ YNY1101898
ୀ /6F/10833419 46 23 1229ସଭୁଶୀ ମହା ି ମା ସୀତାରାଣୀ ମହା ି YNY1101922

ପ ୁ /6F/10833420 44 23 1230ସଭୁାଶୀଷ ମହା ି ମା ସୀତାରାଣୀ ମହା ି YNY1101930
ପ ୁ /6F/10833421 40 23 1231େଦବାଶଶି ମହା ି ମା ସୀତାରାଣୀ ମହା ି YNY1101906
ୀ /6/F 11383422 59 23 1232କା ନ େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା YNY1101807
ୀ /999993423 26 23 1233କୃ ାଶୀ ଦାସ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ YNY1101872
ୀ /Plot no.3424 48 23 1234ଲୀଳାବତୀ ନାୟକ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ନାୟକ YNY1324235
ୀ /6B-1159/23425 53 23 1235ଅେଶାକ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ମନିୁରାମ ଅଗୱାଲ YNY0978775
ୀ /6B-1159/23426 50 23 1236ଅନିତା ଅଗୱାଲ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0978767

ପ ୁ /6B-1159/23427 28 23 1237ଅମନ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0978759
ୀ /6B-1159/23428 26 23 1238ଅ ର୍ନା ଅଗୱାଲ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0978783
ୀ /.3429 77 23 1239ଶରତ କମୁାରୀ ମହା ି ସା ଅନାଦି ଚରଣ ମହା ି YNY0827048
ୀ /.3430 48 23 1240ପତିଭା ମହା ି ସା ଜ୍ଞାନରଞନ ମହା ି YNY0827063

ପ ୁ /.3431 51 23 1241ଜ୍ଞାନରଞନ ମହା ି ପି ଅନାଦି ଚରଣ ମହା ି YNY0827055
ପ ୁ /13432 74 23 1242କ୍ଷୀେରାଦ ବିହାରୀ ମହା ି ପି ଯଦୁନାଥ ମହା ି OR/06/044/100661
ୀ /13433 70 23 1243କମଳା ମହା ି ସା କ୍ଷୀେରାଦ ବିହାରୀ ମହା ି OR/06/044/100662

ପ ୁ /13434 38 23 1244ଅଭିଜିତ୍ ମହା ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ବିହାରୀ ମହା ି YNY0029355
ୀ /23435 42 23 1245ଅପ ର୍ା ଅପରିମିତା ସା ଜେନଜୟ ନାୟକ LNT1509280

ପ ୁ /23436 72 23 1246ଉେମଶ ଚ  ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ LNT1527001
ୀ /23437 67 23 1247ଆଶାଲତା ସାଇଁ ସା ଉେମଶ ଚ  ସାଇଁ LNT1509298

ପ ୁ /23438 39 23 1248ଅମିତ ଅଂଶମୁାନ ସାଇଁ ପି ଉେମଶ ଚ  ସାଇଁ LNT1509306
ୀ /033439 33 23 1249ସତୀଶୀ ଚ ନ ସା ବିନୟ ଭୂଷଣ ରାଉତ YNY1034479
ପ ୁ /033440 32 23 1250ବିପବ େକଶରୀ ରାଉତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ YNY1034461
ୀ /33441 65 23 1251ଯନୁୀ ରାୟ ସା ବିଜୟ ରାଉତ LNT1847052

ପ ୁ /33442 66 23 1252ବିଜୟ ରାଉତ ପି ମରୁଲୀଧର ରାଉତ LNT1847060
ୀ /33443 40 23 1253ବନଜା ରାଉତ ପି ବିଜୟ ରାଉତ LNT1847078

ପ ୁ /33444 38 23 1254ବିନୟ ଭୂଷଣ ରାଉତ ପି ବିଜୟ ରାଉତ LNT1847086
ପ ୁ /43445 60 23 1255ଜନକ କମୁାର ପଧାନ ପି ଯଦୁମଣି ପଧାନ YNY0187450
ୀ /43446 58 23 1256ରୀତା ଳି ପଧାନ ସା ଜନକ କମୁାର ପଧାନ YNY0187468

ପ ୁ /43447 37 23 1257େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ପଧାନ ପି ଜନକ ରଂଜନ ପଧାନ YNY0029363
ପ ୁ /43448 34 23 1258େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ପଧାନ ପି ଜନକ ରଂଜନ ପଧାନ YNY0187476
ପ ୁ /53449 99 23 1259ଧେନଶର େସନାପତି ପି ଶ ର େସନାପତି OR/06/044/068440
ପ ୁ /53450 67 23 1260ଫକିର େମାହନ େସନାପତି ପି ଧେନଶର େସନାପତି LNT4217527
ୀ /53451 60 23 1261ପାବର୍ ତୀ େସନାପତି ସା ଫକିର େମାହନ େସନାପତି YNY0159418
ପ ୁ /53452 39 23 1262ଦିଲିପ କମୁାର େସନାପତି ପି ଫକିର େମାହନ େସନାପତି YNY0159426
ପ ୁ /63453 72 23 1263ଉଦୟ ବଲଭ ଦାସ ପି ଜାନକୀ ବଲଭ ଦାସ YNY0373183
ୀ /63454 67 23 1264ରାନୁ ଦାସ ସା ଉଦୟ ବଲଭ ଦାସ LNT1646124
ପ ୁ /73455 63 23 1265ଗ ାଧର ବାରିକ ପି ହାଡିବ ୁ ବାରିକ LNT4236675
ୀ /73456 55 23 1266ଅତସୀ ବାରିକ ସା ଗ ାଧର ବାରିକ LNT4236683
ପ ୁ /83457 60 23 1267ରଂଜନ କମୁାର ପ ୃ ି ପି କିେଶାର ଚ  ପ ୃ ି JDV2422715
ୀ /83458 51 23 1268ଜାଦଗନ୍ୀ ପ ୃ ି ସା ରଂଜନ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0029389
ପ ୁ /93459 52 23 1269ମେନାଜ କୁ ୁ ପି େଭାଳାନାଥ କୁ ୁ LNT1586866
ପ ୁ /103460 35 23 1270େସୗମଯ୍ ରଂଜନ େଜନା ପି ଶା ନୁ କମୁାର େଜନା YNY0029397
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ୀ /103461 50 23 1271ଶାସତୀ େଜନାମଣି ସା ସତିୃ ରଂଜନ ସାଇଁ YNY0752279
ପ ୁ /103462 58 23 1272ହେରକୃ  ରାୟ ପି ବିଶନାଥ ରଣସିଂହ YNY1034438
ୀ /103463 26 23 1273ବଷର୍ା ରାୟ ପି ହେରକୃ  ରାୟ YNY1034446
ୀ /103464 25 23 1274ଲିସା ରାୟ ପି ହେରକୃ  ରାୟ YNY1034420
ୀ /103465 77 23 1275ସେରାଜିନୀ ସାଇଁ ସା ବଟକୃ  ସାଇଁ LNT1516913

ପ ୁ /103466 54 23 1276ସତିୃ ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ବଟକୃ  ସାଇଁ YNY0752261
ପ ୁ /103467 52 23 1277େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ବଟକୃ  ସାଇଁ YNY0650978
ୀ /103468 46 23 1278ମମତାରାଣୀ ସାଇଁ ସା େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ସାଇଁ YNY0651166
ୀ /113469 61 23 1279ବାସ ି େବେହରା ସା ଧେନଶର େବେହରା YNY0650986

ପ ୁ /113470 38 23 1280ସଶୁୀ ସଚୁରିତା େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା LNT3063823
ପ ୁ /113471 36 23 1281ସଚିୁସିତା େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା YNY0752253
ୀ /123472 61 23 1282ପମିଳା ସାହୁ ସା ମ ୁଳି ସାହୁ YNY0651125

ପ ୁ /123473 42 23 1283ଚ  େଶଖର ସାହୁ ପି ମ ୁଳି ସାହୁ LNT2970952
ପ ୁ /123474 40 23 1284ସେୁଭ ୁ େଶଖର ସାହୁ ପି ମ ୁଳି ସାହୁ LNT2971240
ୀ /123475 34 23 1285ମନସିନୀ ସାହୁ ପି ମ ୁଳି ସାହୁ LNT2970812

ପ ୁ /153476 60 23 1286ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ଆଦିକ  ମହା ି OR/06/044/283012
ୀ /153477 53 23 1287ମମିତା ମହା ି ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/283013

ପ ୁ /153478 37 23 1288ରୁଦ ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହା ି LNT4181442
ପ ୁ /153479 35 23 1289ମନସିନୀ ମହା ି ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହା ି LNT4181483
ୀ /Pallav, H3480 36 23 1290ନିଲନଜନ ରାଯ ସା ଅଵୀକ ରାଯ YNY1212083
ୀ /163481 49 23 1291ନିଳିମା ମହାପାତ ସା କି୍ଷେରାଦ ଚ  ମହାପାତ LNT4182598

ପ ୁ /163482 57 23 1292କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ରାୟ ପି ପରିକ୍ଷିତ ରାୟ LNT4182606
ୀ /173483 59 23 1293ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା େଗାପବ ୁ ପଧାନ LNT1513936

ପ ୁ /183484 57 23 1294ବିଜୟ ରାଘବ ରଥ ପି ବାସେୁଦବ ରଥ OR/06/044/072400
ୀ /193485 80 23 1295ପମିଳା ସ ୁ ରି ଦାଶ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାଶ LNT1504349

ପ ୁ /193486 64 23 1296ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ଦାଶ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାଶ LNT1504489
ୀ /193487 54 23 1297କ ନା ଦାଶ ସା ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ଦାଶ LNT1504497

ପ ୁ /193488 33 23 1298ଗରୁୁ ପସାଦ ଦାଶ ପି ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ଦାଶ YNY0187500
ୀ /213489 49 23 1299ଲୀଳାବତୀ ନାୟକ ସା ଅନିରୁ  ନାୟକ OR/06/044/024737

ପ ୁ /223490 77 23 1300ଅନ  ଚରଣ ଦାଶ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ଦାଶ YNY0029405
ୀ /223491 74 23 1301ଶରତ କମୁାର ଦାଶ ସା ଅନ  ଚରଣ ଦାଶ YNY0029413

ପ ୁ /223492 49 23 1302ତପନ କମୁାର ଦାଶ ପି ଅନ  ଚରଣ ଦାଶ YNY0745752
ୀ /223493 47 23 1303ସମିତା ଦାଶ ସା ତପନ କମୁାର ଦାଶ YNY0745745

ପ ୁ /233494 71 23 1304ନ  କିେଶାର ମ ଳ ପି କୃ  ମ ଳ OR/07/036/300406
ୀ /233495 66 23 1305କା ିଲତା ମ ଳ ସା ନ  ମ ଳ OR/07/036/300407

ପ ୁ /233496 35 23 1306ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମ ଳ ପି ନ  ମ ଳ LNT3090693
ୀ /243497 61 23 1307ନିେବଦିତା ପସାଦ ସା ଦାରିକା ପସାଦ OR/06/044/122075
ୀ /243498 38 23 1308ସାଲଭି ପସାଦ ପି ଦାରିକା ପସାଦ YNY0651190

ପ ୁ /243499 33 23 1309େସୗକିନ ଆର୍ ପସାଦ ପି ଦାରିକା ପସାଦ YNY0159442
ପ ୁ /253500 51 23 1310ଲାଲ େମାହନ ରଥ ପି ପେମାଦ କମୁାର ରଥ YNY0029421
ୀ /253501 46 23 1311ସପିୁୟା ରଥ ସା ଲାଲ େମାହନ ରଥ YNY0029439
ପ ୁ /273502 58 23 1312ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାଇଁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ YNY0651091
ପ ୁ /273503 45 23 1313ଭୀମେସନ ସାଇଁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାଇଁ YNY0029447
ୀ /273504 37 23 1314ଝରଣା ସାଇଁ ସା ଭୀମେସନ ସାଇଁ YNY0029454

ପ ୁ /273505 37 23 1315ରବି  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ YNY0651158
ପ ୁ /293506 73 23 1316ଅଜୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ YNY0745737
ୀ /293507 62 23 1317ସବିତା ଦାଶ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାଶ OR/06/043/030502

ପ ୁ /303508 67 23 1318ନିର ନ ସାଇଁ ପି ଅଭିରାମ ସାଇଁ OR/06/044/054362
ୀ /303509 65 23 1319ନିମର୍ଳା ସାଇଁ ସା ନିର ନ ସାଇଁ OR/06/044/054363
ୀ /303510 42 23 1320ମିନାକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ନିହାର ରଂଜନ ସାଇଁ YNY0634097
ପ ୁ /303511 41 23 1321ନିହାର ର ନ ସାଇଁ ପି ନିର ନ ସାଇଁ YNY0489948
ପ ୁ /303512 35 23 1322ନଳିନୀ ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ନିର ନ ସାଇଁ YNY0634105
ପ ୁ /313513 72 23 1323ନିଳମଣୀ ମହାରଣା ପି ନବୀନ ମହାରଣା LNT1619014
ୀ /313514 68 23 1324କନକ ମହାରଣା ସା ନିଳମଣୀ ମହାରଣା LNT1619022
ୀ /313515 41 23 1325ମମତା ସଚିୁସିତା ମହାରଣା ସା ନିମର୍ଳ ଚ  ମହାରଣା YNY0159467
ପ ୁ /323516 83 23 1326ଜଗବ ୁ େବେହରା ପି ଶବି ଚରଣ େବେହରା YNY0029462
ୀ /323517 79 23 1327ସେୁରଖା େବେହରା ସା ଜଗବ ୁ େବେହରା YNY0029470
ପ ୁ /323518 49 23 1328ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା YNY0029488
ୀ /323519 44 23 1329ମାନସୀ େବେହରା ସା ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା YNY0029496
ୀ /323520 44 23 1330କମଳିନୀ େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା YNY0029504
ପ ୁ /323521 41 23 1331ପେମାଦ େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା YNY0651240
ପ ୁ /333522 72 23 1332ଧରଣିଧର ମହା ି ପି ବରଜୁ ମହା ି LNT1504612

57 89/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 4ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /333523 60 23 1333େଲାଭାବତୀ ମହା ି ସା ଧରଣୀଧର ମହା ି LNT1499789
ପ ୁ /333524 47 23 1334ଅେଶାକ ମହା ି ପି ଧରଣିଧର ମହା ି YNY0908475
ୀ /333525 41 23 1335ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି YNY0651232

ପ ୁ /343526 73 23 1336େଦବାଶଷି େସନ୍ ପି ବରଦା କା  େସନ୍ YNY0908491
ୀ /343527 63 23 1337େସାମା େସନ ସା େଦବାଶଷି େସନ YNY0908483

ପ ୁ /353528 35 23 1338ସତଯ୍ଜିତ୍ େସନ ମା ମଧମିୁତା େସନ LNT2970978
ପ ୁ /363529 53 23 1339ସତଯ୍ ଖଡଗରାୟ ପି ସିମାଦି ଖଡଗରାୟ YNY0159517
ୀ /363530 44 23 1340ସଜୁାତା ଖଡଗରାୟ ସା ସତଯ୍ ଖଡଗରାୟ YNY0159525
ୀ /373531 50 23 1341ଅନିମା ରାଉତ ସା ତରୁଣକା ି ରାଉତ YNY0379487

ପ ୁ /393532 68 23 1342ସୀତାନାଥ ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ YNY0651109
ୀ /393533 62 23 1343ପଭାସିନି ରଥ ସା ସୀତାନାଥ ରଥ YNY0651323
ୀ /393534 34 23 1344ପଜ୍ଞା ପରମିତା ରଥ ପି ସୀତାନାଥ ରଥ YNY0651224

ପ ୁ /403535 74 23 1345ମକୁୁ  ବିଶାଳ ପି ଶରତ ବିଶାଳ OR/06/043/026101
ୀ /403536 65 23 1346ସକୁା ି ବିଶାଳ ସା ମକୁୁ  ବିଶାଳ YNY0651141

ପ ୁ /403537 45 23 1347ଶୀବାଜୀ ବିଶାଳ ପି ମକୁୁ  ବିଶାଳ YNY0651216
ପ ୁ /403538 41 23 1348ସବୁାଷ ବିଶାଳ ପି ମକୁୁ  ବିଶାଳ YNY0908566
ପ ୁ /403539 39 23 1349ସଶୁଲି ବିଶାଳ ପି ମକୁୁ  ବିଶାଳ YNY0651273
ପ ୁ /413540 52 23 1350ହରିହର େଯନା ପି ଚକଧର େଯନା YNY0980904
ପ ୁ /423541 64 23 1351ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ YNY0651307
ୀ /423542 56 23 1352କୁ ଳା କମୁାରୀ ଦାସ ସା ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ YNY0651182
ୀ /433543 41 23 1353ରଶିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅେଶାକ େଚୗଧରୁୀ YNY0651265
ୀ /443544 82 23 1354ସତଯ୍ଭାମା ସାମଲ ସା ରାମଚ  ସାମଲ YNY0908533

ପ ୁ /443545 60 23 1355ସବୁାଷ ଚ  ସାମଲ ପି ରାମଚ  ସାମଲ YNY0908517
ପ ୁ /443546 57 23 1356ଶରତ ଚ  ସାମଲ ପି ରାମଚ  ସାମଲ YNY0651299
ପ ୁ /443547 53 23 1357ସଶୁା  ସାମଲ ପି ରାମଚ  ସାମଲ YNY0908434
ପ ୁ /443548 48 23 1358ଶଶକିା  ସାମଲ ପି ରାମଚ  ସାମଲ YNY0495796
ପ ୁ /443549 45 23 1359ଶକି୍ତକା  ସାମଲ ପି ରାମଚ  ସାମଲ YNY0634006
ୀ /443550 42 23 1360ସମିୁତା ସାମଲ ସା ସଶୁା  ସାମଲ YNY0908467
ୀ /443551 37 23 1361ଚୁନିଲତା ସାମଲ ସା ଶଶ ିକା  ସାମଲ YNY0501148

ପ ୁ /453552 54 23 1362ବିଜୟ େଜନା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା YNY0159558
ୀ /453553 48 23 1363ମମତା ରାଉତ ସା ବିଜୟ େଜନା YNY0159566

ପ ୁ /463554 59 23 1364େଲାକନାଥ ବିଶାଳ ପି ବିଚିତା ନ  ବିଶାଳ OR/06/044/042224
ୀ /463555 56 23 1365ବାଣି ବିଶାଳ ସା େଲାକନାଥ ବିଶାଳ OR/06/044/042225

ପ ୁ /463556 34 23 1366ଅଭିଜିତ୍ ବିଶାଳ ପି େଲାକନାଥ ବିଶାଳ YNY0187526
ପ ୁ /473557 52 23 1367ଜ୍ଞାନ ର ନ ଶତପଥି ପି ହୃଷିେକଶ ଶତପଥି YNY0159574
ୀ /493558 51 23 1368ବି ୁପିୟା ସାଇଁ ସା େଦବରଂଜନ ସାଇଁ YNY0029652

ପ ୁ /503559 62 23 1369ପଭାତ କମୁାର ପାଣି ପି ଇଶର ଚ  ପାଣି YNY0556696
ୀ /503560 59 23 1370ସଷୁମା ପାଣି ସା ପଭାତ କମୁାର ପାଣି YNY0556662

ପ ୁ /523561 52 23 1371ହୀରାଲାଲ ମ ଳ ପି ଚି  ର ନ ମ ଳ YNY0816611
ୀ /523562 36 23 1372କୃ ା ମ ଳ ସା ହୀରାଲାଲ ମ ଳ YNY0784637

ପ ୁ /673563 73 23 1373ବିମେଳଶର େଚୗଧରୁୀ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େଚୗଧରୁୀ YNY0030379
ୀ /983564 50 23 1374ଶଷୁମା ଜୀ ସା ଗା ୀଜୀ ନାୟକ YNY0927541

ପ ୁ /983565 57 23 1375ଗା ୀଜୀ ନାୟକ ପି କୁ ବିହାରୀ ନାୟକ YNY0927533
ପ ୁ /E/1003566 35 23 1376ପିୟବତ ସ୍ଵାଇଁ ପି େକଦାରନାଥ ସ୍ଵାଇଁ YNY1134360
ପ ୁ /Plot No-B3567 52 23 1377ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି େଗାଲକ କମୁାର ମହା ି YNY1346758
ପ ୁ /1553568 41 23 1378ଦିନବ ୁ େବହୁରା ପି ଦିନବ ୁ େବହୁରା YNY0803304
ୀ /5193569 41 23 1379ତାପସୀ ଚକବ ର୍ୀ ସା ବିଶରାଜ ଗା ୁଲୀ YNY1289305
ୀ /5193570 57 23 1380ମିତାଲୀ ଗା ୁଲୀ ପି କଲଯ୍ାନ କମୁାର ଗା ୁଲୀ YNY1287994

ପ ୁ /5193571 45 23 1381ବିଶରାଜ ଗା ୁଲି ପି କଲଯ୍ାଣ କମୁାର ଗା ୁଲି YNY1289297
ପ ୁ /6503572 20 23 1382ବିଶଜିତ ଦାସ ପି ବହାନ  ଦାସ YNY1288026
ୀ /8903573 54 23 1383କଲଯ୍ାଣୀ ମହା ି ସା ନାରାୟଣ ମହା ି YNY1289388
ପ ୁ /8903574 20 23 1384ଆଦିତଯ୍ ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ମହା ି YNY1289370
ୀ /9683575 56 23 1385ସଜୁାତା ରଥ ସା େଗାବି  ଚ  ରଥ YNY1288018
ୀ /9993576 71 23 1386ରମାମଣି େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା LNT4230462
ୀ /9993577 26 23 1387ପଦିନୀ ସାହୁ ପି େଦେବ କମୁାର ସାହୁ YNY0862870
ପ ୁ /9993578 68 23 1388ବାଇଧର ସାହୁ ପି ଶ ର ସାହୁ YNY0930107
ୀ /9993579 65 23 1389ସପୁଭା ସାହୁ ସା ବାଇଧର ସାହୁ YNY0930115
ୀ /9993580 35 23 1390ଧରିତୀ ସାହୁ ସା ଅଭିଜିତ ସାହୁ YNY0930123
ପ ୁ /12853581 36 23 1391ସଯଯ୍ର୍ କା  ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ YNY1034396
ପ ୁ /PLOT NO-3582 42 23 1392ଆନ  େଜାେସଫ େମାଏଲାନ୍ ପି େମାଏଲାନ ଆେ ାନି େଜାେସଫ LNT2998680
ପ ୁ /7D/12103583 38 23 1393ପଦୀପ କମୁାର େସନାପତି ପି ଫକିର େମାହନ େସନାପତି YNY0159434
ପ ୁ /7GH/1353/3584 38 23 1394ଅଭିଜିତ ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ YNY0930149
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ପ ୁ /7GH/1353/3585 32 23 1395ସଂବିତ ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ YNY0930131
ୀ /7D/13753586 37 23 1396ଗୀତା ଳୀ ରାଉତ ସା ଜେନଜୟ ସାହୁ YNY0974733

ପ ୁ /7D/13753587 47 23 1397ଜେନଜୟ ସାହୁ ପି ଯଦୁନାଥ ସାହୁ YNY0974741
ପ ୁ /7D/13753588 40 23 1398ବିର  ିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ YNY0974725
ୀ /7D/13753589 37 23 1399ସ ୀତା ସାହୁ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0974717
ୀ /7D/13783590 33 23 1400ମଧସିୁତା ସାମଲ ସା ଶକି୍ତ କା  ସାମଲ YNY0947176

ପ ୁ /7D/11903591 18 23 1401ଅଂଶମୁାନ ଆଯଯ୍ର୍ାନ ପାତ ପି େପମରାଜ ପାତ YNY1373273
ୀ /Plot No.3592 35 23 1402ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ରଥ ସା ଅମିତ୍ କମୁାର ରଥ YNY1376623
ୀ /1C/703593 49 23 1403ଶଶକିଳା ସିଂ ସା ପକାଶ କମୁାର ସିଂ YNY1377951
ୀ /6F/10733594 24 23 1404େସାନାଲୀ ସଭୁଦସର୍ୀନୀ ନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ YNY1378074

ପ ୁ /6F/10733595 24 23 1405ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତୀ ନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ YNY1378124
ୀ /6F/10893596 18 23 1406ଶଭୁଶୀ ସାହୂ ପି ସଂଜୀବ ସାହୂ YNY1378173
ୀ /1C/703597 29 23 1407ଶାବଣୀ ସ ଯ୍ା ସିଂ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସିଂ YNY1378181
ୀ /5F/7153598 19 23 1408ଅଂକିତା ପୀତମ ମା ମ ଲୁତା ମହ YNY1378207

ପ ୁ /6F/10893599 21 23 1409ସମିତ କମୁାର ସାହୂ ପି ସଂଜୀବ ସାହୂ YNY1378223
ୀ /6F/11223600 33 23 1410ସ୍ଵିକୃତୀ ବ ିଆ ସାଇଁ ସା େସୗମଯ୍କା  ସାଇଁ YNY1378249
ୀ /5D/8953601 42 23 1411ବନଶୀ ପାଣୀ ସା ସିବ ଶ ର ଦାଶ YNY1378264

ପ ୁ /1C/703602 55 23 1412ପକାଶ କମୁାର ସିଂ ପି େଗାେଲଖ ବିହାରୀ ସିଂ YNY1378298
ପ ୁ /1C/703603 41 23 1413ସଂଜୟ  କମୁାର ସିଂ - େଗାେଲଖ ବିହାରୀ ସିଂ YNY1378314
ୀ /1C/703604 22 23 1414ନିହାରିକା ସିଂ ପି ପକାଶ କମୁାର ସିଂ YNY1378348

ପ ୁ /6F/11443605 41 23 1415ଅଂଶମୁାନ ପରିଡ଼ା ପି େଦଵରାଜ ପରିଡ଼ା YNY1378355
ୀ /6F/19963606 25 23 1416ସମାପିକା ପ ା ପି ଶିଧର କମୁାର ପ ା YNY1378371
ୀ /6F/9943607 54 23 1417େସୗଦାମିନୀ ପ ା ସା ଶୀଧର କମୁାର ପ ା YNY1378397
ୀ /7D/12353608 29 23 1418ଅଳକା ଦାସ ସା ଅଭିେଷକ ବାରିକ YNY1378421

ପ ୁ /6F/9943609 62 23 1419ଶୀଧର କମୁାର ପ ା ପି ମାୟାଧର ପ ା YNY1378447
ପ ୁ /5F/8593610 21 23 1420ଅରବି  ମିଶ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ YNY1378454
ପ ୁ /5F/7413611 18 23 1421ସମିତ କମୁାର ବାରିକ ପି ଗଦାଧର ବାରିକ YNY1378470
ୀ /6F/11443612 31 23 1422େରାଜଲୀନ ପରିଡ଼ା ସା ରାଜିବ ଚଂଦ ଦାସ YNY1378496
ୀ /6F/11443613 60 23 1423ମେନାରମା ପରିଡ଼ା ସା େଦବରାଜ ପରିଡ଼ା YNY1378520
ୀ /5D/8973614 20 23 1424େସୗମଯ୍ା େଜନା ପି ସଂଦୀପ କମୁାର େଜନା YNY1378579
ୀ /5D/8793615 19 23 1425େଶ ା ମହା ି ପି ପଣୟ ର ନ ମହା ି YNY1378595
ୀ /5F/6753616 35 23 1426ତୃ ୀମୟୀ ସାହୂ ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାହୂ YNY1378637
ୀ /.3617 30 24 1ଅନିଶା ଅଗୱାଲ ପି ମାତାଦିନ ଅଗୱାଲ YNY0845362

ପ ୁ /.3618 27 24 2ଏନ ଅନିଲ ପି ଏନ ସିମା YNY0827170
ୀ /.3619 56 24 3ମମତା ବାରିକ ସା ଅଜୟ େକତନ ବାରିକ YNY0785204
ୀ /.3620 28 24 4ସେରାଜିନୀ ବାରିକ ପି ଅଜୟ େକତନ ବାରିକ YNY0785188

ପ ୁ /.3621 49 24 5େସକ ବାଶା ପି େସକ ଅଜିଜ YNY0803502
ୀ /.3622 53 24 6ଶା ିଲତା େବଉରା ସା ହୃଷିେକଶ େବଉରା YNY0785675

ପ ୁ /.3623 44 24 7ସେରାଜ ମହାପାତ େଗାସାମୀ ପି ହେରାହର ମହାପାତ YNY0785022
ୀ /.3624 38 24 8ଏସ େହମ ୁ ସା େସକ ନବୁ YNY0785725

ପ ୁ /.3625 27 24 9ଏମ୍ ଡି ମସୁତାକିମ ପି ଏମ ଡି ୱନୁସ YNY0803494
ୀ /.3626 54 24 10କବିତା ନାଏକ ସା ସେୁରଶ ଚ  ନାଏକ YNY0785303

ପ ୁ /.3627 53 24 11ଭା ର ଚ  ନାୟକ ପି କୃ  ଚ  ନାୟକ YNY0785642
ୀ /.3628 33 24 12ସଯୂଯ୍ର୍ଶଖିା ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ  ନାୟକ YNY0785295

ପ ୁ /.3629 29 24 13ସଯୂଯ୍ର୍କା  ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ  ନାୟକ YNY0785261
ୀ /.3630 59 24 14କବିତା ପ ନାୟକ ସା ସଦୁାମ ପରିଜା YNY0827196
ୀ /.3631 27 24 15ବି ପି ି ସା ବି ଏନୁେଗାପାଲ YNY0803510

ପ ୁ /.3632 51 24 16ସବୁତ କମୁାର ରଥ ପି ଶରତ କମୁାର ରଥ YNY0803544
ୀ /.3633 38 24 17ସସିତା ରାଉତ ପି ସେୁର  କମୁାର ରାଉତ YNY0784983
ପ ୁ /.3634 42 24 18େସୗରଜିତ୍ ସାହୁ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ YNY0816736
ୀ /.3635 34 24 19ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ଚି ରଂ ନ ସାହୁ YNY0827188
ୀ /.3636 50 24 20ମିନତୀ କମୁାରୀ ତୀପାଠୀ ( ରଥ ସା ସବୁତ କମୁାର ରଥ YNY0816744
ପ ୁ /003637 36 24 21ଜଗା ବାଲମଛୁ ପି ମାଦ ବାଲମଛୁ YNY1002336
ପ ୁ /003638 41 24 22େକଦାର ନାଥ େବେହରା ପି ଦଇତାରି େବେହରା YNY1002039
ପ ୁ /003639 66 24 23ଶଯ୍ାମ ଭଗତ ପି ବିଶନାଥ ଭଗତ YNY1001593
ପ ୁ /003640 39 24 24ଜିେତନ ଭଗତ ପି ଶଯ୍ାମ ଭଗତ YNY1001601
ପ ୁ /003641 39 24 25ସତଯ୍ମ ଭଗତ ପି ଶଯ୍ାମ ଭଗତ YNY1001650
ପ ୁ /003642 31 24 26ସେ ାଷ ଦାସ ପି ନ  କିେଶାର ଦାସ YNY1001627
ୀ /003643 30 24 27ସି.ଏଚ ଗାୟତୀ ସା ସି.ଏଚ ମେନାହର YNY1002260
ୀ /003644 55 24 28କନିୁ ହଁାସଦା ସା ସାଗାରାମ ହଁାସଦା YNY1002278
ପ ୁ /003645 52 24 29ସାଗାରାମ ହଁାସଦା ପି ଶାମ ହଁାସଦା YNY1002476
ପ ୁ /003646 57 24 30ଭଗାନ େହମମ୍ ପି ସାକଲା େହମମ୍ YNY1002351
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ୀ /003647 30 24 31ମାଳତୀ େହମମ ସା ମିଟୁ େହମମ YNY1002021
ପ ୁ /003648 29 24 32ମିଟୁ େହମମ ପି ବାେଲ େହମମ YNY1002005
ୀ /003649 64 24 33ପ ୁ ା େଜୖସାଲ ସା ଶଯ୍ାମ ଭଗତ YNY1001668

ପ ୁ /003650 56 24 34ଉ ମ କମୁାର କମର୍କାର ପି ଖଦିୁରାମ କମର୍କାର YNY1001577
ୀ /003651 23 24 35ସପିୁୟା କମର୍କାର ପି ଉ ମ କମୁାର କମର୍କାର YNY1001585
ୀ /003652 41 24 36ଲକି୍ଷ କମୁାର ସା କୁ ନ କମୁାର ସହ YNY1002252

ପ ୁ /003653 25 24 37ସ ୟ ମ ଳ ପି ସକୁ ମ ଳ YNY1002302
ପ ୁ /003654 30 24 38ସି.ଏଚ ମେନାହର ପି ସି.ଏଚ ପକାଶ YNY1002344
ପ ୁ /003655 57 24 39ସିଂରାଇ ମା ିର୍ ପି ଗିରିଶ ଚ  ମା ିର୍ YNY1002245
ୀ /003656 44 24 40େସବତୀ ମା ିର୍ ସା ସିଂରାଇ ମା ିର୍ YNY1002237
ୀ /003657 25 24 41ସଂଜନା ମା ିର୍ ପି ସିଂରାଇ ମା ିର୍ YNY1002229

ପ ୁ /003658 33 24 42ରାଜୁ ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁର୍ ନ ମଦୁୁଲି YNY1002047
ୀ /003659 25 24 43ରୂପା ମଦୁୁଲୀ ସା ରାଜୁ ମଦୁୁଲୀ YNY1002450

ପ ୁ /003660 36 24 44ଶୀରାମ ମ ୁ ା ପି ସାଲୁକା ମ ୁ ା YNY1002112
ୀ /003661 31 24 45କନିୁ ମ ୁ ା ସା ସ ୟ ମ ଳ YNY1002435
ୀ /003662 31 24 46ଜମନୁା ମ ୁ ା ସା ଶୀରାମ ମ ୁ ା YNY1002120
ୀ /003663 27 24 47ମିନା ମ ୁ ା ସା ରା ୁ ମ ୁ ା YNY1002385
ୀ /003664 26 24 48ସେୁନଇ ମ ୁ ା ସା କନୁୁ ମ ୁ ା YNY1002468
ୀ /003665 43 24 49ଜବା ମମୁ ୁର୍ ସା ଲକ୍ଷଣ ମମୁ ୁର୍ YNY1002138

ପ ୁ /003666 33 24 50ବିେନାଦ ମମୁ ୁର୍ ପି ଜନର୍ାହା ମମୁ ୁର୍ YNY1002518
ୀ /003667 26 24 51ସିନେଗା ମମୁ ୁର୍ ସା ବିେନାଦ ମମୁ ୁର୍ YNY1002526
ୀ /003668 23 24 52ନାଗୀ ମମୁ ୁର୍ ସା ବିଜୟ ମମୁ ୁର୍ YNY1002211

ପ ୁ /003669 51 24 53ହୃଦାନ  ନାଥ ପି ଲକ୍ଷଣ ନାଥ YNY1002427
ୀ /003670 42 24 54ବାସ ି ନାଥ ସା ହୃଦାନ  ନାଥ YNY1002286
ୀ /003671 52 24 55ମିରା ନାୟକ ସା କମଳ ନାୟକ YNY1002294

ପ ୁ /003672 51 24 56ବିଭିଷଣ ନାୟକ ପି ମନୁ ନାୟକ YNY1002146
ୀ /003673 49 24 57ଭାଗଯ୍ ନାୟକ ସା ବିଭିଷଣ ନାୟକ YNY1002153

ପ ୁ /003674 36 24 58କମଳ ନାୟକ ପି କରୁଣା ନାୟକ YNY1002310
ପ ୁ /003675 23 24 59ବାଲିକ୍ ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥୀ ନାୟକ YNY1002328
ୀ /003676 46 24 60ଶବୀନା ପରବିନ ସା ମହ ଦ ଅଶର୍ଦ YNY1002195
ୀ /003677 24 24 61େମାଜୁ ପାତ ସା କୃ  ପାତ YNY1002443
ୀ /003678 36 24 62ଡି ଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ଡି ବାବୁଲା ମ ୁ ା YNY1002104
ୀ /003679 32 24 63ମମତା ସାହୁ ସା ବୁଲୁ ସାହୁ YNY1002575
ୀ /003680 56 24 64େଗୗରୀ େସଠୀ ସା ପଭାତ େସଠୀ YNY1002393

ପ ୁ /003681 39 24 65େଦବରାଜ େସଠୀ ପି ଲିେ ଶର େସଠୀ YNY1002401
ୀ /003682 34 24 66ବବିତା େସଠୀ ସା େଦବରାଜ େସଠୀ YNY1002419

ପ ୁ /003683 47 24 67ପନୁଃ ସିଂ ପି ବୁଧ ୁସିଂ YNY1002534
ୀ /003684 37 24 68ରଇବାରୀ ସିଂ ସା ପନୁଃ ସିଂ YNY1002542

ପ ୁ /003685 30 24 69ମ  ୁସିଂ ପି ପ  ୁସିଂ YNY1002559
ପ ୁ /003686 30 24 70ରାମ ସିଂ ପି ଶାମ ସ ୁ ର ସିଂ YNY1001882
ୀ /003687 28 24 71ମାଣିକ ସିଂ ସା ମ  ୁସିଂ YNY1002567
ୀ /003688 27 24 72ଚ ଳୀ ସିଂ ସା ବାବୁ ସିଂ YNY1002500
ୀ /003689 27 24 73େଦୗପଦୀ ସିଂ ସା ରାମ ସିଂ YNY1001890

ପ ୁ /003690 43 24 74ଲକ୍ଷଣ େସାେରନ ପି ସରଦାର େସାେରନ YNY1001841
ୀ /003691 29 24 75ସଂକି େସାେରନ ସା ବିଜୟ େସାେରନ YNY1001544
ୀ /003692 28 24 76ମାମା େସାେରନ ସା ଲକ୍ଷଣ େସାେରନ YNY1001619
ୀ /003693 65 24 77ସମିୁତା ଟୁଡୁ ସା ବୀେର ର ଟୁଡୁ YNY1002369

ପ ୁ /003694 51 24 78ଶଯ୍ାମ ଟୁଡୁ ପି ସେୁର  ଟୁଡୁ YNY1002062
ୀ /003695 49 24 79ମନୁା ଟୁଡୁ ସା ଶ ର ଟୁଡୁ YNY1002013
ୀ /003696 46 24 80ରାଣୀ ଟୁଡୁ ସା କାଳିଆ ଟୁଡୁ YNY1001858
ପ ୁ /003697 32 24 81ସ ୟ ଟୁଡୁ ପି କଟିଆ ଟୁଡୁ YNY1002377
ୀ /003698 30 24 82ଫଲୁ ଟୁଡୁ ସା ସ ୟ ଟୁଡୁ YNY1002161
ୀ /CDA SECT3699 57 24 83ମମତା ମାଲାକାର ସା ସପନ ମାଲାକାର YNY0932079
ପ ୁ /CDA SECT3700 30 24 84ସା ୁ ମାଲାକାର ପି ସପନ ମାଲାକାର YNY0932087
ୀ /013701 29 24 85ଉ ଳିକା ପିୟଦଶ ିର୍ନି ମହା ି ସା ଅଭିେଷକ ଜିତ୍ େଲ ା YNY1002070
ୀ /013702 24 24 86ସାଗତିକା ମହା ି ପି ଅଶିନି କମୁାର ମହା ି YNY1002088
ୀ /013703 63 24 87ରାଧାଶୀ େଖସ ସା େଥାମାସ େଖସ YNY1276062
ପ ୁ /13704 78 24 88ରବିନାରାୟଣ ରାଉତ ପି ମାଗଣିୁ ରାଉତ YNY0749358
ପ ୁ /13705 49 24 89ପୀତମ୍ ରାଉତ ପି ରବିନାରାୟଣ ରାଉତ YNY0030940
ୀ /13706 42 24 90ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ପୀତମ ରାଉତ YNY0030957
ୀ /023707 47 24 91ପ ୂ ିର୍ମା କମର୍କାର ସା ଉ ମ କମୁାର କମର୍କାର YNY1001569
ୀ /023708 29 24 92ସମୁନ କମର୍କାର ସା ଉ ମ କମୁାର କମର୍କାର YNY1001551
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ପ ୁ /023709 43 24 93େସୗମିତୀ ମହାପାତ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ YNY1001973
ୀ /23710 20 24 94ନିଶା େକଡିଆ ପି ହନୁମାନ େକଡିଆ YNY1254002
ୀ /23711 38 24 95ସପନ୍ା ପ ନାୟକ ସା ସମିତ େକଶରୀ ପ ନାୟକ YNY0415182

ପ ୁ /33712 27 24 96ପୟାସ ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ ପ ନାୟକ YNY0829879
ପ ୁ /33713 70 24 97ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାମଲ ପି ହେରକୃ  ସାମଲ YNY0413013
ପ ୁ /DUPLEX HO3714 22 24 98ଅନିେମଶ େମାହ ି ପି ଅନିଲ େମାହ ି YNY1124379
ପ ୁ /Plot noF/3715 47 24 99ବେନାଜ କମୁାର ସାମଲ ପି କିନୁ ଚରଣ ସାମଲ YNY0947556
ପ ୁ /043716 43 24 100ଶବି ପସାଦ ମହା ି ପି ପଦ୍ଯମୁନ୍ କମୁାର ମହା ି YNY1116813
ୀ /043717 35 24 101େମୗସମିୁ ମହା ି ସା ଶବି ପସାଦ ମହା ି YNY1116862
ୀ /43718 33 24 102ଦୁେଗର୍ଶ ନ ିନୀ ନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ YNY0212803

ପ ୁ /43719 46 24 103ଭ  ପାଣିଗାହି ପି ଜତି  ପାଣିଗାହି YNY1001981
ୀ /43720 44 24 104ନିଶଗି ା ପାଣିଗାହି ସା ଭ  ପାଣିଗାହି YNY1001999

ପ ୁ /53721 63 24 105ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଇ ମଣୀ ମହା ି YNY0159590
ୀ /53722 53 24 106ସରିତା ମହା ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY0159608

ପ ୁ /53723 28 24 107ଶକି୍ତ ର ନ ମହାପାତ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ମହାପାତ YNY0827139
ପ ୁ /63724 75 24 108ସମେର  କମୁାର ଦାସ ପି ସୀତାନାଥ ଦାସ YNY0756189
ୀ /63725 35 24 109ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ଶାନ  କମୁାର ମହାପାତ YNY0274357
ୀ /63726 32 24 110ସସିତା ମହାପାତ ସା ସି ାଥର୍  ମହାପାତ YNY0212829

ପ ୁ /63727 71 24 111ଶା ନୁ ମହାପାତ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପାତ YNY0342584
ପ ୁ /63728 41 24 112ସି ାଥର୍  ମହାପାତ ପି ଶା ନୁ ମହାପାତ YNY0342592
ପ ୁ /63729 39 24 113େସୗରଭ ମହାପାତ ପି ଶା ନୁ ମହାପାତ YNY0342600
ପ ୁ /73730 70 24 114ଚୂଡାମଣୀ େମେହର ପି ଭାଗବତ େମେହର YNY0159616
ୀ /73731 61 24 115ସବିତା େମେହର ସା ଚୂଡାମଣୀ େମେହର YNY0159624
ୀ /73732 39 24 116ସିଲା େମେହର ପି ଚୂଡାମଣି େମେହର YNY0159632
ୀ /73733 31 24 117ନିକିତା େମେହର ପି ଚୂଡାମଣି େମେହର YNY0130179

ପ ୁ /73734 29 24 118ଅମିତ େଜଯ୍ାତି ମିଶ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମିଶ YNY0513457
ପ ୁ /73735 75 24 119ଡମରୁଧର ପ ା ପି ମଧସୁଦୁନ ପ ା YNY0845487
ୀ /083736 65 24 120ସକୁା ୀ ପ ା ସା ଡମରୁଧର ପ ା YNY1116474
ୀ /83737 52 24 121ସବିତା ନ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ନ YNY0785139
ୀ /83738 39 24 122ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ସ ିପ ନାୟକ YNY0212837

ପ ୁ /83739 26 24 123େକୗସିକ ପାତ ପି େକୖଲାଶ ଚଂଦ ପାତ YNY1116672
ୀ /83740 63 24 124ବାସବୀ େସନ୍ଗୁ ପି େଲାକନାଥ ରାଏ YNY0880625

ପ ୁ /SECTOR 83741 58 24 125ପାଂଡୁରଂଗ େକାପଲ - େସଲ୍  YNY1208271
ପ ୁ /93742 76 24 126ଉେମଶ ଚ  େଜନା ପି ମାଧବ ଚ  େଜନା YNY0651455
ପ ୁ /93743 33 24 127ଅନିଶ କମୁାର ପି ଅରବି  କମୁାର ସିଂହ YNY0684829
ୀ /93744 29 24 128ଅନିଶା ସିଂହ ପି ଅରବି  କମୁାର ସିଂହ YNY0684837

ପ ୁ /103745 62 24 129ବିଜୟା ନ  ମହା ି ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମହା ି YNY1116920
ୀ /103746 31 24 130ସ ିବନୀ ପ ନାୟକ ସା ବିଜୟା ନ  ପ ନାୟକ YNY1116979
ୀ /103747 63 24 131ସପୁଭା ପ ୃ ି ସା ସେୁର  ନାଥ ସାଇଁ YNY0803486

ପ ୁ /103748 77 24 132ସେୁର  ନାଥ ସାଇଁ ପି ସଧୁାକର ସାଇଁ YNY0816769
ୀ /103749 57 24 133ମେନାରମା ସାଇଁ ସା ନିରଞନ ରାଉତ YNY0742205
ପ ୁ /113750 58 24 134ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ୍ ପି େଦୖତାରୀ ଦାସ୍ YNY0816728
ୀ /113751 71 24 135ବିଜୟଲକ୍ଷମ୍ୀ େଜନା ସା ଉେମଶ ଚ  େଜନା YNY0651463
ୀ /113752 38 24 136ପିୟ ା ପାଢୀ ପି ହରି  ପାଢୀ YNY0130195
ୀ /113753 36 24 137ଦୀପିକା ପାଢୀ ପି ହରି  ପାଢୀ YNY0130187

ପ ୁ /113754 63 24 138ଅେଶାକ କମୁାର ପଲାଇ ପି ଦିବଯ୍ସିଂହ ପଲାଇ YNY0699579
ପ ୁ /113755 35 24 139ଅରବି  ପଳାଇ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଳାଇ YNY0816785
ପ ୁ /113756 28 24 140ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ YNY0651596
ପ ୁ /113757 29 24 141ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ YNY0651679
ୀ /123758 23 24 142ପଜ୍ଞା ପସନୂ ଭଦ ଭଦ ମା ଝୁମର ଭଦ ଭଦ YNY1220839
ୀ /123759 42 24 143ସମିୁତା ବିଶାଳ ସା େଦବରାଜ ବିଶାଳ YNY0212845
ପ ୁ /123760 63 24 144ଶସା  େସଖର ରୟ ପି ସଚି  ଲାଲ ରୟ YNY0832568
ୀ /123761 53 24 145େଯାଗମାୟା ରୟ ସା ଶସା  େସଖର ରୟ YNY0832576
ୀ /123762 32 24 146ସସିତା ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ YNY0651604
ୀ /133763 34 24 147ଗ ଲ େଗାଏଲ ସା ସନୁନ୍ୀ େଗାଏଲ YNY1306372
ପ ୁ /133764 34 24 148ସନୁନ୍ୀ େଗାଏଲ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େଗାଏଲ YNY1306380
ୀ /133765 46 24 149ଶଭୁଶୀ େଜନା ପି ଉେମଶ ଚ  େଜନା YNY0749341
ପ ୁ /133766 36 24 150ସି ଥର୍  େଜନା ପି ଉେମଶ ଚ  େଜନା YNY0651505
ୀ /133767 45 24 151ହୀରାମଣୀ ତୁଡୁ ପି ରଘନୁାଥ ତୁଡୁ YNY0513572
ପ ୁ /143768 74 24 152କିେଶାର ଚ  ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ YNY0699231
ୀ /143769 62 24 153ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା କିେଶାର ଚ  ଦାସ YNY0699223
ପ ୁ /143770 35 24 154ଚିନୟ ଦାସ ପି କିେଶାର ଚ  ଦାସ YNY0699215
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ୀ /143771 67 24 155ଶା ିଲତା େଦଇ ସା ବାବାଜୀ ଚରଣ ପ ନାୟକ YNY0651547
ପ ୁ /143772 52 24 156ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ ପି ବା ାନିଧି ମିଶ YNY0516385
ପ ୁ /143773 70 24 157ବାବାଜୀ ଚରଣ ପ ନାୟକ ପି ମେୁତାଇ ପ ନାୟକ YNY0651471
ୀ /143774 41 24 158ଉପାଳୀ ଅପରାଜିତା ପ ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ପ ନାୟକ YNY0651976

ପ ୁ /143775 41 24 159ଅକ୍ଷପାଦ ପ ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ପ ନାୟକ YNY0749333
ପ ୁ /1B/4F3776 44 24 160ବିଧାନ ଚ  ବିଶାଳ ପି ଶଯ୍ାମ ଚା  ବିଶାଳ YNY1308691
ପ ୁ /153777 26 24 161ସତିୃ ଅୟସକା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0699165
ୀ /153778 34 24 162ଫଲୁମଣୀ ବି ାଣୀ ସା ବୁଧରୁାମ ବି ାଣୀ YNY0416636

ପ ୁ /153779 28 24 163େତଜସିନୀ ବିଶାଳ ପି ମାନସ ଚ  ବିଶାଳ YNY1053214
ପ ୁ /153780 29 24 164ସିତମ େଚୗଧରୁୀ ପି ର ନ େଚୗଧରୁୀ YNY0212936
ୀ /153781 74 24 165ପତିମା ଦାଶ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାଶ YNY0756205

ପ ୁ /153782 49 24 166େସୗଗତ ଦାଶ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାଶ YNY0756098
ପ ୁ /153783 45 24 167େଗୗତମ ଦାଶ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାଶ YNY0756080
ୀ /153784 41 24 168କ ନା ଦାଶ ସା ସତିଶ ରଥ YNY0515452
ୀ /153785 39 24 169ମାମା ଦିଗି ସା ସଦୁାମ ଦିଗି YNY0417030
ୀ /153786 39 24 170ସକୁା ି େହମମ ସା ଦାସ େହମମ YNY0417436
ୀ /153787 34 24 171ଶକୁରୁମନିୁ ହିସାଆ ପି ରେମଶ ହିସାଆ YNY0417469

ପ ୁ /153788 49 24 172ଗରୁୁବା କ ାେକଲ ପି ବାଜୁ କ ାେକଲ YNY0417550
ପ ୁ /153789 35 24 173ବାଜାୟ କ ାେକଲ ପି ଗମା କ ାେକଲ YNY0417477
ୀ /153790 34 24 174ଶବୁତି େଲାହାର ସା ବୀରବର େଲାହାର YNY0416594
ୀ /153791 42 24 175ଅନୁପମା ମହାରଣା ସା ବଜବ ୁ ମହାରଣା YNY0415240
ୀ /153792 30 24 176ରଶିତା ମଲୀକ ସା ଭରତ ମଲୀକ YNY0417279
ୀ /153793 42 24 177ନ ିତା ମିଶ ସା େସୗଗତ ଦାଶ YNY0756197

ପ ୁ /153794 76 24 178ନିେରାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମହା ି YNY0342766
ପ ୁ /153795 30 24 179ପୀତିଶ୍ ମହାପାତ ପି ବିଭାସ ମହାପାତ YNY0415901
ୀ /153796 59 24 180େସାମାରୀ ମ ୁ ା ସା ଅଜୁର୍ ନ ମ ୁ ା YNY0417410
ୀ /153797 44 24 181ସକୁା ି ମ ୁ ା ସା ସେୁରଶ ମ ୁ ା YNY0415216

ପ ୁ /153798 36 24 182ବଜ ମ ୁ ା ପି ଚଇତନ ମ ୁ ା YNY0417451
ପ ୁ /153799 34 24 183ଚିଲିକା ମ ୁ ା ପି ପବିତ ମ ୁ ା YNY0417618
ପ ୁ /153800 34 24 184ଟୁକନୁା ମ ୁ ା ପି ଦଁାସାର ମ ୁ ା YNY0417626
ୀ /153801 34 24 185ବାସ ି ମ ୁ ା ସା ଯ ୁ ି ିର ମ ୁ ା YNY0416453
ୀ /153802 59 24 186ନାଲି ମମୁ ୁର୍ ସା ବାଇଧର ମମୁ ୁର୍ YNY0416180
ୀ /153803 44 24 187କାପରା ମମୁ ୁର୍ ସା ରଘ ୁମମୁ ୁର୍ YNY0417428
ୀ /153804 44 24 188ମିନା ମମୁ ୁର୍ ସା ଚ ନ ମମୁ ୁର୍ YNY0416149
ୀ /153805 31 24 189ବସ ି ମମୁ ୁର୍ ସା ବିଜୟ ମମୁ ୁର୍ YNY0415224
ୀ /153806 50 24 190ଫଲୁ ମମୁ ୁର୍ ସା ରାଜୁ ମମୁ ୁର୍ YNY0342758

ପ ୁ /153807 62 24 191ରାଜ କିେଶାର ନାଏକ ପି ମେହଶର ନାଏକ YNY0342659
ୀ /153808 58 24 192ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0699157
ୀ /153809 41 24 193େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ପ ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହାପାତ YNY0417485
ୀ /153810 40 24 194ଶଶୀକଳା ପାଣିଗାହୀ ପି ଶୀକା  ପାଣିଗାହୀ YNY0416446
ୀ /153811 30 24 195ରିନା ପରିଡା ସା ସନାତନ ନାୟକ YNY0417394
ୀ /153812 53 24 196ଶ ାଶୀ ପ ନାୟକ ସା କପିଳ ପସାଦ ଦାସ YNY0342527
ୀ /153813 34 24 197ସ  ୁପଧାନ ସା ସେ ାଷ ପଧାନ YNY0413724
ୀ /153814 27 24 198ସସିୁତା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY1117407
ୀ /153815 34 24 199ସନିୁତା ପ ୂ ିର୍ ସା କରନ ପ ୂ ିର୍ YNY0417576

ପ ୁ /153816 46 24 200ସକୁା  କମୁାର ରଥ ପି ଶରତ କମୁାର ରଥ YNY0699181
ପ ୁ /153817 44 24 201ସତିଶ ରଥ ପି ଶରତ କମୁାର ରଥ YNY0699207
ୀ /153818 53 24 202କା ୀରାଣୀ ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY1159342

ପ ୁ /153819 60 24 203ପେମାଦ କମୁାର ସାମ ରାୟ - ସ ିଦାନ  ସାମ ରାୟ YNY1117316
ୀ /153820 52 24 204ମାଧବୀ ସାମ ରାୟ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY1117373
ୀ /153821 37 24 205ମନୁମନୁ ସରକାର ସା ଜୟ  ସରକାର YNY0414201
ୀ /153822 64 24 206ମିନତୀ ଶତପଥୀ ସା ବସ  କମୁାର ଶତପଥୀ YNY0342345
ପ ୁ /153823 32 24 207ସମିତ ଶତପଥୀ ପି ବସ  କମୁାର ଶତପଥୀ YNY0342352
ୀ /153824 57 24 208ଅନୁରାଧା େସନାପତି ସା ରାଜକିେଶାର ନାଏକ YNY0634428
ୀ /153825 39 24 209ମିନତୀ ସିଂ ସା ଦାମ ସିଂ YNY0417584
ପ ୁ /153826 34 24 210ଅଜୁର୍ ନ ସିଂ ପି ଦଶରଥ ସିଂ YNY0416784
ୀ /153827 34 24 211ଟିକି ସିଂ ସା ବାପି ସିଂ YNY0416156
ୀ /153828 28 24 212ଆଶୀତା ସତିୃେରଖା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0414185
ପ ୁ /153829 44 24 213ଟୁକରୁାମ େସାେରନ୍ ପି କାଲୁରାମ୍ େସାେରନ୍ YNY0415232
ପ ୁ /153830 42 24 214ବାବଲୁ େସାେରନ୍ ପି ସାଲଖ ୁେସାେରନ୍ YNY0415422
ୀ /153831 52 24 215ସାର ସମୁର୍ ପି େମାଚି ରାମ YNY0342741
ପ ୁ /153832 29 24 216ବିଜୟ କୃ  ସାଇଁ ପି େହମ  କିେଶାର ସାଇଁ YNY0416305
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ୀ /153833 39 24 217େମାନାଲିସା ତୀପାଠୀ ସା ସକୁା  କମୁାର ରଥ YNY0699173
ପ ୁ /163834 27 24 218ଅନୁପ କମୁାର ଦାଶ ପି ଗ ାଧର ଦାଶ YNY0678482
ପ ୁ /163835 68 24 219ନିେରାଦ ରଂଜନ ମିଶ ପି ବନମାଳୀ ମିଶ YNY0516294
ପ ୁ /163836 31 24 220ନିମର୍େଳ ୂ ମିଶ ପି ନିେରାଜ ର ନ ମିଶା YNY0514422
ପ ୁ /163837 26 24 221ଜ୍ଞାନ ୟ ନ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନ YNY0699520
ପ ୁ /163838 43 24 222କା ର୍େକଶର ରଣା ପି ଫାଦଲି ରଣା YNY0785444
ୀ /163839 39 24 223ସସିୁତା ରଣା ସା କା ିର୍େକଶର ରଣା YNY0803528

ପ ୁ /173840 31 24 224କ୍ଷୀେରାଦ ମମୁ ୁର୍ ପି ରାମଚ  ମମୁ ୁର୍ YNY0212928
ପ ୁ /173841 52 24 225ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି େଲଟ ନିସାକର ସାହୁ YNY1159359
ପ ୁ /17/C3842 26 24 226େମାହିତ ମହା ି ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ମହା ି YNY0928481
ପ ୁ /H17 Hb co3843 26 24 227ପତ୍େଯଯା ପରୁୁେସା ମ ମା ସାଗରିକା େମାହ ି YNY1346337
ୀ /183844 28 24 228ପିତି ଅଗୱାଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0415174

ପ ୁ /183845 30 24 229ଶବିା ଅଗୱାଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0415257
ପ ୁ /183846 30 24 230ସରୂପ ସ ଦ ଦାସ ପି ଦାରିକାନାଥ ଦାସ YNY0413732
ୀ /193847 57 24 231ଗାୟତୀ ଦାଶ ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାଶ YNY0634378

ପ ୁ /193848 39 24 232େଦବ ନ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନ YNY0947697
ୀ /203849 29 24 233ଶଯ୍ାମାଶୀତ ଦାଶ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ YNY0832501
ୀ /203850 28 24 234ମନସିନୀ େଜନା ପି ବୁେ ଶର େଜନା YNY0678508

ପ ୁ /203851 27 24 235ବିପବ କମୁାର େଜନା ପି ବୁେ ଶର େଜନା YNY0678524
ପ ୁ /203852 31 24 236ଶକି୍ତ ପସାଦ ମିଶ ପି ମେନାର ନ ମିଶ YNY0832519
ୀ /203853 29 24 237ଶୀଜା ମିଶ ପି ମେନାର ନ ମିଶ YNY0832535
ୀ /203854 56 24 238ରୀତା ତିପାଠୀ ସା ମେନାର ନ ମିଶ YNY0832527
ୀ /203855 56 24 239ଗୀତା ତିପାଠୀ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ YNY0832543
ୀ /213856 32 24 240ରଶିତା ବାରିକ ସା ଶୀନିବାସ ବାରିକ YNY0517425

ପ ୁ /213857 28 24 241ଦୀପକ ବାରିକ ପି ନୀଳଚକ ବାରିକ YNY0517409
ପ ୁ /213858 67 24 242ଦାେମାଦର ଭୂୟଁା ପି ଆ ର୍ତାଣ ଭୂୟଁା YNY0829911
ପ ୁ /213859 39 24 243ମିହିର ର ନ ଭୂୟଁା ପି ଦାେମାଦର ଭୂୟଁା YNY0829929
ପ ୁ /213860 67 24 244ଶବିପସାଦ ମହା ି ପି ଗଦାଧର ମହା ି OR/07/038/252620
ୀ /213861 60 24 245ନିନା ମହା ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY0274464
ୀ /213862 57 24 246ତନୁଶୀ ମହା ି ସା ଶବିପସାଦ ମହା ି YNY0651992
ୀ /213863 34 24 247ସତା ି ମହା ି ପି ଶବିପସାଦ ମହା ି YNY0651984
ୀ /223864 64 24 248ଗାୟତୀ କର ସା ପହଲାଦ କମୁାର କର YNY1116425
ୀ /223865 63 24 249ପହଲାଦ କମୁାର କର ପି ଦାେମାଦର କର YNY1116268

ପ ୁ /223866 26 24 250ିତ ପଗଯ୍ନ କର ପି ପହଲାଦ କମୁାର କର YNY1116367
ପ ୁ /223867 39 24 251ପତାପ ଚ  ମିଶ ପି ଶକି୍ତପଶନନ୍ ମିଶ YNY0816702
ପ ୁ /223868 60 24 252ଯାଦବ ନ  ମହାପାତ ପି ଗରୁୁଚରଣ ମହାପାତ YNY0634394
ୀ /223869 58 24 253ସତଯ୍ବତୀ ମହାପାତ ସା ଯାଦବନ  ମହାପାତ YNY0634402

ପ ୁ /223870 32 24 254ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଯାଦବନ  ମହାପାତ YNY0634352
ୀ /223871 35 24 255ମନସିନୀ ପଧାନ ସା ପତାପ ଚ  ମିଶ YNY0785089

ପ ୁ /223872 43 24 256ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଦାଶବି ସାହୁ YNY0816819
ୀ /223873 86 24 257ଶି ାରାଣୀ ସିହନ୍ା ସା ବିଜୟକି ା ସିହନ୍ା YNY0274555
ପ ୁ /223874 69 24 258ଅେଶାକ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ବିଜୟକୃ  ସିହନ୍ା YNY0274548
ୀ /223875 62 24 259ଅମିତା ସିହନ୍ା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସିହନ୍ା YNY0274530

ପ ୁ /223876 39 24 260ମିଥନୁ ସିହନ୍ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସିହନ୍ା YNY0274522
ୀ /223877 32 24 261େମାନାଲୀ ସିହନ୍ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସିହନ୍ା YNY0274514

ପ ୁ /233878 54 24 262ମେହ  େଜନା ପି ବିଦଯ୍ଧର େଜନା YNY1031913
ୀ /233879 47 24 263ବାସଯ୍ମୟା େଜନା ସା ମେହ  େଜନା YNY1031905
ୀ /233880 21 24 264େସତ ପଦା ମହା ି ପି ସା ନୁ କମୁାର ମହା ି YNY1159763
ୀ /233881 52 24 265ଝରଣା ରାଉତରାୟ ସା ବଦିନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ YNY0651513
ପ ୁ /233882 62 24 266ବଦିନାରାୟଣ ରାଉତ ରାୟ ପି ଦିବାକର ରାଉତ ରାୟ LNT1488238
ୀ /243883 55 24 267ଊେମଶ ଚଦ େବହୁରା ସା ସରତ କମୁାର େବହୁରା YNY1306224
ୀ /243884 46 24 268ଆରିତା େବହୁରା ସା ଊେମଶ ଚଦ େବହୁରା YNY1306216
ପ ୁ /243885 22 24 269ଶୀରାଜ େବହୁରା ପି ଊେମଶ ଚଦ େବହୁରା YNY1306190
ୀ /253886 25 24 270ଶାଲିନୀ ଦାସ ପି ସ ୀଭ ଦାସ YNY0928945
ପ ୁ /253887 30 24 271ପଶା  କମୁାର ପରିଡା ପି ରାଜାରାମ ପରିଡା YNY0342410
ୀ /263888 54 24 272େସୗଦାମିନୀ ବିଶାଳ ସା ମାନସ ଚ  ବିଶାଳ YNY1053222
ପ ୁ /263889 64 24 273ଶଶିରି କମୁାର ମହା ି ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ମହା ି YNY0651521
ୀ /263890 60 24 274ନିହାରିକା ମହା ି ସା ଶଶିରି କମୁାର ମହା ି YNY0651430
ୀ /263891 36 24 275ଶମିର୍ ା ପାତ ସା ରଶୀ ରଂଜନ ପାତ YNY0515502
ୀ /273892 54 24 276ରଶେିରଖା ଷାଠିଆ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାଠୀଆ YNY0980920
ପ ୁ /273893 38 24 277ସମିତ ଷଡ ୀ ପି ଶୀ ସେବର୍ ଶର ଷଡ ୀ YNY1002583
ପ ୁ /283894 56 24 278ବିେନାଦ ବିହାରୀ ରାଉତ ପି ସାନ  ରାଉତ YNY0638262
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ୀ /283895 50 24 279େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ରାଉତ ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ରାଉତ YNY0638270
ପ ୁ /283896 54 24 280ପେମାଦ କମୁାର ସାମଲ ପି େଲାକନାଥ ସାମଲ YNY0947598
ପ ୁ /293897 66 24 281ପଵନ କମୁାର େଚୗଧାରୀ ପି ଜାନକୀଲାଲ େଚୗଧରୁୀ YNY0213041
ୀ /293898 63 24 282ଚା  େଦବୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ପବନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0274621

ପ ୁ /293899 39 24 283ଦୀପକ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ପବନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0213082
ପ ୁ /303900 58 24 284ସେବର୍ ଶର ବାରିକ ପି ନାରାୟଣ ବାରିକ YNY0517417
ପ ୁ /303901 39 24 285ସେରାଜ କମୁାର ବାରିକ ପି ନାରାୟଣ ବାରିକ YNY0517359
ପ ୁ /303902 55 24 286ଡଃ.ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ YNY0213132
ୀ /303903 40 24 287ଦି ିରାଣୀ ଦାସ ସା ଡ. ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YNY0213140
ୀ /303904 63 24 288ରାଧିକାେଡବୀ ଗୁ ା ସା ଗିରୀଜା ପସାଦ ଗୁ ା YNY1177674

ପ ୁ /303905 31 24 289େଜଯ୍ାତି ର ନ ମହାପାତ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ମହାପାତ YNY0213157
ପ ୁ /303906 77 24 290ନିର ନ ମଲିକ ପି ରାମପଦ ମଲିକ YNY0634584
ୀ /303907 69 24 291େରଖା ମଲିକ ସା ନିର ନ ମଲିକ YNY0634535

ପ ୁ /303908 45 24 292ନବୀନ କମୁାର ମଲିକ ପି ନିର ନ ମଲିକ YNY0634550
ୀ /303909 39 24 293ଅ ର୍ନା ମଲିକ ସା ନବୀନ କମୁାର ମଲିକ YNY0634568

ପ ୁ /303910 36 24 294ଚ ନ କମୁାର ପତି ପି ସେରାଜ କମୁାର ପତି YNY0516674
ପ ୁ /313911 46 24 295ମେନାଜ କମୁାର ଆଚାଯର୍ ପି ନେଗ ନାଥ ଆଚାଯର୍ YNY0699413
ପ ୁ /313912 59 24 296ନିର ନ ଧଳ ପି ନ  କିେଶାର ଧଳ YNY0749325
ପ ୁ /313913 62 24 297ଦାଶରଥି େଜନା ପି ଖଲି େଜନା YNY0213215
ୀ /313914 45 24 298ଶୀମତି ସବିତା େଜନା ସା ଦାଶରଥି େଜନା YNY0213181
ୀ /313915 24 24 299ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା େଗାପୀନାଥ ମହାପାତ YNY1117092

ପ ୁ /313916 31 24 300ଶବିରାମ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ YNY0213231
ୀ /323917 49 24 301େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ଧଲ ସା ନିର ନ ଧଲ YNY0749317

ପ ୁ /323918 43 24 302ଜଟାଧାରୀ ପରିଡା ପି ରାମ ଚରଣ ପରିଡା YNY0831651
ୀ /333919 32 24 303ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ . ସା ଧେମର୍  ସାହୁ YNY0515114
ୀ /333920 31 24 304ନୁପରୁ ମିତ ପି ରାଜୀବ ମିତ YNY0213355

ପ ୁ /333921 66 24 305ଧେନଶର ସାହୁ ପି ମାଗ ୁସାହୁ YNY0515122
ୀ /333922 62 24 306ମିନଭର୍ା ସାହୁ ସା ଧେନଶର ସାହୁ YNY0516195

ପ ୁ /333923 38 24 307ଧେମର୍  ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ YNY0515155
ପ ୁ /333924 37 24 308ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ YNY0213272
ୀ /343925 37 24 309ମମତା ଆଚାଯର୍ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଆଚାଯର୍ YNY0699397

ପ ୁ /343926 47 24 310େଗୗରା  ଚରଣ ମଲିକ ପି େଗାବି  ଚରଣ ମଲିକ YNY0213116
ୀ /363927 35 24 311ବି ୁପିୟା ଓଝା ପି ବାଇଧର ଓଝା YNY0213439
ୀ /363928 37 24 312ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା େସୗରଜିତ ସାହୁ YNY0516872

ପ ୁ /373929 53 24 313ଇତିବତ େଲ ା ପି ବଜବ ୁ େଲ ା YNY0699363
ୀ /373930 50 24 314ଦମୟ ି ରାଉତ ସା ପବିତ କମୁାର ରାଉତ YNY0030973

ପ ୁ /383931 31 24 315ଅନ  ବରାଳ ପି ସକୁା  ବରାଳ YNY0213504
ପ ୁ /383932 32 24 316ସେୁର  େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା YNY0213512
ପ ୁ /383933 54 24 317କତିୃବାସ ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ YNY0213488
ୀ /383934 49 24 318ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା କୃ ିର୍ବାସ ଦାସ YNY0213520

ପ ୁ /383935 31 24 319ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ ପି କତିୃବାସ ଦାସ YNY0213496
ପ ୁ /383936 30 24 320ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ ପି କୃତିବାସ ଦାସ YNY0213470
ପ ୁ /383937 51 24 321ଅନିଲ କମୁାର ପାଣି ପି ବି ୁ ଚରଣ ପାଣି YNY0784959
ୀ /383938 50 24 322ମୀନତୀ ସାବତ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାବତ YNY0159657

ପ ୁ /383939 55 24 323ବାବୁଲି େସଠୀ ପି ଦୁଃଶାସନ େସଠୀ YNY0699355
ପ ୁ /393940 46 24 324ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମଲିକ ପି ଜଗବ ୁ ମଲିକ YNY0213611
ୀ /393941 41 24 325ଭବାନୀ ମଲିକ ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମଲିକ YNY0213546

ପ ୁ /393942 32 24 326ଶାରଦା ପସାଦ ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି YNY0213538
ପ ୁ /393943 47 24 327ଉେମଶ ଚ  ଓଝା ପି ବୃ ାବନ ଓଝା YNY0213561
ପ ୁ /393944 42 24 328ପିୟବତ ପିୟଦଶର୍ନ ପ ନାୟକ ପି େଗୗରୀ ଶ ର ପ ନାୟକ YNY0213603
ୀ /393945 39 24 329ଅମିତା ପ ନାୟକ ସା ପିୟବତ ପିୟଦଶର୍ନ ପ ନାୟକ YNY0213629
ୀ /393946 51 24 330ପବିତା େସଠୀ ସା ବାବୁଲୀ େସଠୀ YNY0699348
ପ ୁ /403947 59 24 331ରବି  କମୁାର େଜନା ପି ଫକିର େଜନା YNY0159665
ୀ /403948 52 24 332ପତିମା େଜନା ସା ରବି  କମୁାର େଜନା YNY0159673
ପ ୁ /403949 27 24 333ଜଗନ କମୁାର େଜନା ପି ରବି  କମୁାର େଜନା YNY0678458
ପ ୁ /403950 60 24 334ଅଜିତ କମୁାର ମିଶ ପି ଓଁ ମନଥନାଥ ମିଶ YNY0516609
ୀ /403951 58 24 335ନିହାରୀକା ମିଶ ସା େସୗେମ  ନାଥ ମିଶ YNY0516591
ପ ୁ /403952 26 24 336ଅରବି  ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ନାୟକ YNY0699330
ପ ୁ /413953 51 24 337ଜି ୁ ପକାଶ େଘାଷ ପି ସନିୁଲ କମୁାର େଘାଷ YNY0342907
ୀ /413954 39 24 338ସଜୁାତା େଘାଷ ସା ବି ୁ ପକାଶ େଘାଷ YNY0213702
ୀ /413955 39 24 339ସଜୁାତା େଘାଷ ସା ଜି ୁ ପକାଶ େଘାଷ YNY0342873
ପ ୁ /413956 54 24 340ସଧୁାକର ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ YNY0213686
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ପ ୁ /413957 80 24 341ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ହରିବଂଧ ୁସାହୁ YNY0699322
ୀ /423958 49 24 342ପେଲାଭିନୀ ପଧାନ ସା ସେୁର  ପଧାନ YNY0213710
ୀ /433959 32 24 343ସସିତା ଦାସ ସା ପେମାଦ କମୁାର କର YNY0699561

ପ ୁ /433960 36 24 344ପେମାଦ କମୁାର କର ପି ଚ  େଶଖର କର YNY0030981
ପ ୁ /433961 33 24 345ପବିତ କର ପି ଚ  େଶଖର କର LNT2970085
ପ ୁ /443962 52 24 346ର ନ କମୁାର ମହା ି ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି LNT2970127
ୀ /443963 50 24 347ର ିତା ମହା ି ସା ର ନ କମୁାର ମହା ି LNT2970119

ପ ୁ /453964 49 24 348ପଶା  କମୁାର ପଧାନ ପି ବନମାଳୀ ପଧାନ YNY0130211
ୀ /453965 38 24 349େବୖଜୟ ୀ ସିଂହ ସା ପବୀର କମୁାର ସିଂହ ପବୀର YNY1142736
ୀ /463966 29 24 350େସୗଭାଗଯ୍ ରଶି ମହାପାତ ସା େସୖମିତ ମହାପାତ YNY0947671
ୀ /463967 34 24 351ଆଶାଲତା ପାଣିଗାହୀ ସା ବୀରକିେଶାର ପାଣିଗାହୀ YNY0213769

ପ ୁ /A/463968 29 24 352ଶୀମୟ ମହାପାତ ପି େଜଯ୍ାତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ YNY0756114
ୀ /473969 76 24 353ରତନ୍ମଣି ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YNY0980938
ୀ /473970 47 24 354ମମତା ସାହୁ ସା ମେହ  କମୁାର ମହାପାତ OR/06/043/030297
ୀ /473971 41 24 355ସପୁରାଣୀ ସାହୁ ସା ପତାପ ସାହୁ YNY0031021
ୀ /483972 48 24 356ଆରତୀ ବିଶାଳ ସା ରମାକା  ବିଶାଳ YNY0213785
ୀ /483973 19 24 357ନୀେଲୗ ା ପଟନାୟକ ପି ଅମେର ନାଥ ପଟନାୟକ YNY1306273

ପ ୁ /483974 32 24 358ଆେଲାକ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ YNY0130203
ପ ୁ /483975 64 24 359ସମର ସରକାର ପି ତାରାଚା  ସରକାର LNT1649566
ୀ /483976 58 24 360ନମିତା ସରକାର ସା ସମର ସରକାର LNT1649474

ପ ୁ /483977 32 24 361ତପନ ସାରକର ପି ସମର ସରକାର YNY0031047
ପ ୁ /493978 64 24 362େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ ପି କୃ  ଚ  ବାରିକ YNY0159723
ୀ /493979 59 24 363ଭାରତୀ ବାରିକ ସା େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ YNY0159731
ୀ /493980 34 24 364ମିତାଲି େମାନାଲିସା ମହା ି ପି ସନୁାକର ମହା ି YNY0213793
ୀ /493981 31 24 365ସୀମା ସ ିକା ମହା ି ପି ସନୁାକର ମହା ି YNY0213801

ପ ୁ /493982 36 24 366ଆଶଶି କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ YNY0159749
ପ ୁ /513983 59 24 367ସବୁାସ ଚ  ଗଉଡ ପି କୀ ର୍ନ ଗଉଡ YNY0752576
ୀ /513984 49 24 368କନକ ଗଉଡ ସା ସବୁାସ ଚ  ଗଉଡ YNY0752592
ୀ /523985 49 24 369ଆେଲାକିକା ନ ସା ପଶା  ନ YNY0514075

ପ ୁ /523986 61 24 370େଗାପାଳ ଚ  ତପାଠୀ ପି କୃତିବାସ ତପାଠୀ YNY0752584
ୀ /523987 59 24 371ଭାରତୀ ତିପାଠୀ ସା େଗାପାଳ ଚ  ତିପାଠୀ LNT1649516

ପ ୁ /5/33988 59 24 372େକୖଲାଶ ଚଂଦ ପାତ ପି ଭା ର ଚ  ପାତ YNY0845446
ୀ /5/33989 50 24 373ମିନତୀ ପାତ ସା େକୖଳାସ ଚ  ପାତ YNY0845420
ୀ /533990 41 24 374କ ନା ମାଇତୀ ସା ଜୟ ି ମାଇତୀ YNY0745810

ପ ୁ /533991 46 24 375ଜୟଂତ େମୖତୀ ପି ଗଣୁଧର େମୖତୀ YNY0745802
ପ ୁ /543992 54 24 376େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ଭାଗିରଥି େବେହରା YNY0213835
ୀ /543993 50 24 377ଜୟ ି େବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YNY0213827
ୀ /543994 30 24 378ର ିତା େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YNY0213843

ପ ୁ /543995 33 24 379ସମିତ୍ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପାତ LNT3101946
ୀ /543996 32 24 380ସିତା ପିୟଦଶର୍ନୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପାତ YNY0031054
ୀ /543997 59 24 381ବୀଣାପାଣି ପରୢଡା ସା ସେରାଜ କମୁାର ପାତ LNT3101920
ପ ୁ /543998 64 24 382ସେରାଜ କମୁାର ପାତ ପି ଶବିଲାଭ ପାତ LNT3101938
ପ ୁ /563999 66 24 383ଅମଲୂଯ୍ ମିଶ ପି ଶବିେମାହନ ମିଶ YNY0752568
ୀ /564000 58 24 384କବିତା ମିଶ ସା ଅମଲୂଯ୍ ମିଶ YNY0752543

ପ ୁ /564001 60 24 385ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତ ପି କୀ ର୍ନ ରାଉତ YNY0213850
ୀ /574002 38 24 386ମାଧରୁୀ ମିଶ ପି ଅମଲୂଯ୍ ମିଶ YNY0752550

ପ ୁ /584003 39 24 387ବିଭୂଦତ େଲ ା ପି ଅଖିଳ କମୁାର େଲ ା ଅଖିଳ YNY1142652
ପ ୁ /594004 64 24 388ରବି  ନାଥ ପ ା ପି ଶ ର ପ ା YNY0159772
ପ ୁ /594005 40 24 389େଦବାଶଷି ପ ା ପି ରବି ନାଥ ପ ା YNY0031062
ୀ /594006 63 24 390ସସୀେରଖା ର ା ସା ରବି ନାଥ ର ା YNY0159780
ୀ /614007 37 24 391ପରିମିତା ଦାସ ପି ସତଯ୍ବତ ଦାସ LNT4235032
ପ ୁ /614008 59 24 392ଶାରଦା ପସାଦ ମହା ି ପି ବିଚିତାନ  ମହା ି YNY0522912
ପ ୁ /614009 50 24 393ବିେବକାନ  ମହା ି ପି ବିଚିତାନ  ମହା ି YNY0522904
ୀ /614010 46 24 394କମଳିନୀ ମହା ି ସା ବିେବକାନ  ମହା ି YNY0522920
ପ ୁ /644011 71 24 395ଭମରବର ମହା ି ପି ବଳରାମ ମହା ି YNY0514810
ୀ /644012 57 24 396ମେନାରମା ସାହୁ ସା େଗାକଳୁାନ  ସାହୁ YNY0784900
ୀ /644013 34 24 397ଦମୟ ୀ ସାହୁ ସା େସୗମଯ୍ର ନ ସାହୁ YNY0784934
ପ ୁ /654014 40 24 398େଦବାଶଷି ସାମ ରାୟ ପି ଉେମଶ ଚ  ସାମ ରାୟ YNY0033647
ୀ /654015 34 24 399ରଚୟୀତା ସାମ ରାୟ ସା େଦବାଶଷି ସାମ ରାୟ YNY0785691
ୀ /664016 38 24 400ସଧୁାରାଣୀ ବାରିକ ସା େଗୗତମ ଅଲୀ େବସ YNY0342519
ପ ୁ /674017 41 24 401ଯଧିୁ ିର ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା LNT3108511
ୀ /684018 40 24 402ସକୁା ି େବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YNY0414151
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ପ ୁ /684019 54 24 403ଆକଳୁ ଚ  ଦାସ ପି କପିଳ ଚରଣ ଦାସ YNY0213900
ୀ /684020 63 24 404ପାବର୍ ତୀ ମହାପାତ ସା ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ YNY0034322

ପ ୁ /684021 42 24 405େସାଲାର କମୁାର ମହାପାତ ପି ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ YNY0034348
ୀ /684022 38 24 406ରାଜଶୀସ ୀତା ମହାପାତ ପି ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ YNY0034330
ୀ /684023 34 24 407ଜୟଶୀ ସ ି ତା ମହାପାତ ପି ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ YNY0034314

ପ ୁ /684024 38 24 408ଦିପକ କମୁାର ମହା ି ପି ଭୂଜେଗାବି  ମହା ି YNY0213918
ୀ /684025 30 24 409ଶଭୁଶୀ ସ ୀତା ମହାପାତ ପି ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ YNY0414169

ପ ୁ /694026 34 24 410ଅଭିେଶକ ପିୟଦଶର୍ୀ ପି େଦୖତାରୀ େସଠି YNY0034397
ପ ୁ /694027 32 24 411ଅଭିଳାଶ ପିୟଦଶର୍ୀ ପି େଦୖତାରୀ େସଠି YNY0034405
ୀ /694028 33 24 412େଲାପାମଦୁା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି େଦୖତାରୀ େସଠି YNY0034363
ୀ /694029 39 24 413ରୀନା ରଥ ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ରଥ YNY1184084
ୀ /694030 50 24 414ସେରାଜିନୀ ରାଉତ ସା ଚ େଶଖର ରାଉତ YNY0909002

ପ ୁ /694031 70 24 415େଦୖତାରୀ େସଠି ପି ସଦାନ  େସଠି YNY0034371
ୀ /694032 60 24 416କା ନ ବାଳା େସଠି ସା େଦୖତାରୀ େସଠି YNY0034389
ୀ /704033 88 24 417ଭବାନୀ ନ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନ YNY0213934

ପ ୁ /704034 62 24 418ପେମାଦ କମୁାର ନ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନ YNY0213942
ୀ /704035 57 24 419ହରପିୟା ନ ସା ପେମାଦ କମୁାର ନ YNY0213959

ପ ୁ /704036 31 24 420ପମିତ ନ ପି ପେମାଦ କମୁାର ନ YNY0213926
ପ ୁ /704037 56 24 421ଚ େଶଖର ରାଉତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ରାଉତ YNY0752535
ୀ /714038 46 24 422ସାତୀତ ବଲରୀ ଦାସ ସା ଆକଳୁ ଚ  ଦାସ YNY0213892

ପ ୁ /714039 29 24 423ଅଂଶମୁାନ ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY0785410
ପ ୁ /714040 51 24 424ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଜଗବ ୁ ମହାରଣା YNY0214031
ୀ /714041 33 24 425ଲିଲିମା ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା YNY0213991
ୀ /714042 53 24 426େମାହିନୀ ମହାରଣା ସା ଭା ର ମହାରଣା YNY0213983
ୀ /714043 42 24 427ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା େନୗଷଦ କମୁାର ନାୟକ YNY0213975
ୀ /714044 35 24 428େସୗଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ନିମର୍ାଲଯ୍ କମୁାର ନାୟକ YNY0214015

ପ ୁ /714045 42 24 429ଦୁଷ  କମୁାର ପାଲ ପି ବସ  କମୁାର ପାଲ YNY0214007
ୀ /714046 41 24 430େସାନାଲୀ ପରିଡା ସା ନିତମ ରାଉତ YNY0752527

ପ ୁ /714047 53 24 431ହମିଦ ଉଲା ପି ରଫି ଊଲା YNY1117282
ପ ୁ /724048 30 24 432ପିୟର ନ ରାଉତ ପି ପବିତ କମୁାର ରାଉତ YNY0415208
ୀ /734049 38 24 433ସମିର୍ଲି ହକ ସା େଦବାଶଷି ଦାସ YNY0034421

ପ ୁ /PLOT NO.-4050 27 24 434ଚ ନ ଦାସ ପି ସ ିଦାନ  ଦାସ YNY1228089
ପ ୁ /754051 25 24 435ଅରିଜୀତ ସାବତ ମା ମିନତୀ ସାବତ YNY1116185
ପ ୁ /754052 24 24 436ଅଭିଜୀତ ସାବତ ମା ମିନତୀ ସାବତ YNY1116219
ପ ୁ /F/754053 57 24 437ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାବତ ପି ବଂଶୀଧର ସାବତ YNY0848432
ୀ /F/754054 50 24 438ମିନତୀ ସାବତ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାବତ YNY0848424
ୀ /774055 67 24 439ସେରାଜିନୀ ମହା ି ସା ପିତାମର ମହା ି YNY0034454

ପ ୁ /774056 54 24 440ପବିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ପତିତପାବନ ରାଉତ YNY1177575
ୀ /774057 54 24 441ଦମୟଂତୀ ରାଉତ ସା ପବିତା କମୁାର ରାଉତ YNY1177542
ୀ /774058 27 24 442ପିୟଦସ ିର୍ନି ରାଉତ ପି ପବିତା କମୁାର ରାଉତ YNY1177591

ପ ୁ /794059 40 24 443ବିଶଜିତ ପରିଡା ପି ରବି  କମୁାର ପରିଡା YNY0034496
ୀ /804060 46 24 444େପମଲତା ପ ା ସା ରଘନୁାଥ ପ ା YNY0034504

ପ ୁ /814061 31 24 445େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ବାରିକ ପି ଅଜୟ େକତନ ବାରିକ YNY0785154
ୀ /814062 57 24 446ସସିତା ମହା ି ସା ନିମର୍ଳ ଚ  ମହା ି YNY0130278

ପ ୁ /814063 24 24 447େଦବଶୀତ ପରଶର ପି ବଦିନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ YNY0947507
ୀ /824064 73 24 448ସଂଧଯ୍ା ଚାଟାଜିର୍ ସା ସତାଦଲ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY1092915

ପ ୁ /824065 54 24 449େଦବାସିଶ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ଶତବଳ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY1076454
ୀ /824066 48 24 450ଅମିତା ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା େଦବାଶୀଷ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY1130558

ପ ୁ /824067 23 24 451ପତିକ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି େଦବାସିଶ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY1076439
ପ ୁ /824068 44 24 452ଜିେନଶ ଦାସ ପି ଯମନୁା ପସାଦ ଦାସ YNY0130286
ପ ୁ /824069 61 24 453ନିମର୍ଳ ଚ  ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି YNY0130260
ୀ /824070 68 24 454ହିମାଂଶବୁାଳା ପ ନାୟକ ସା େଗୗରୀ ଶ ର ପ ନାୟକ YNY0214049
ପ ୁ /834071 27 24 455ଜଗନ େଜନା ପି ରବୀ  କମୁାର େଜନା YNY1116722
ୀ /834072 25 24 456ମନଥ େଜନା ପି ରବୀ  କମୁାର େଜନା YNY1116789
ପ ୁ /834073 60 24 457ଅେଶାକ କମୁାର ପାଳ ପି କାଳିପଦ ପାଳ YNY0379537
ପ ୁ /834074 58 24 458ସିସିର କମୁାର ପାଲ ପି ମଦନ ପାଲ YNY0379503
ୀ /834075 34 24 459ଅପିର୍ତା ପାଲ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାଲ YNY0752519
ୀ /834076 31 24 460ସନିୁତା ପାଲ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାଲ YNY0379495
ପ ୁ /844077 45 24 461ରୁଦ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାସ YNY0214064
ୀ /844078 36 24 462ନିରୁପମା ଦାସ ସା ରୁଦନାରାୟଣ ଦାସ YNY0214056
ପ ୁ /844079 30 24 463ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ ପି କୃ ିର୍ବାସ ଦାସ YNY0130302
ୀ /844080 58 24 464ପଭାସିନୀ ପାଣିଗାହୀ ପି ଶଚି  ପାଣିଗାହୀ YNY0130294
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ପ ୁ /854081 57 24 465ନେଗନ୍ କମୁାର ବାରିକ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ବାରିକ YNY1001809
ୀ /854082 54 24 466େଦବସୀତା ବାରିକ ସା ନେଗନ କମୁାର ବାରିକ YNY1001791
ୀ /854083 24 24 467େସାନାଲି ରଶୀେରଖା ବାରିକ ପି ଶୀ ନେଗନ କମୁାର ବାରିକ YNY1001783

ପ ୁ /854084 23 24 468ଦିବଯ୍ ପକାଶ ବାରିକ ପି ନେଗନ କମୁାର ବାରିକ YNY1001775
ୀ /854085 54 24 469ଉମିର୍ଳା ସାମଲ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାମଲ YNY0947580

ପ ୁ /864086 37 24 470ବୃ ାବନ େବେହରା ପି ବିତବାସ େବେହରା YNY0130237
ୀ /884087 37 24 471ସସିତା ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY0880708
ୀ /894088 46 24 472ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ମେନାର ନ ମହା ି YNY0130369

ପ ୁ /914089 30 24 473ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଧଳ ପି ନୀଳମଣି ଧଳ YNY0214072
ୀ /914090 49 24 474ମିନତୀ ମାଝୀ ସା ପତାପ କମୁାର ସାହୁ YNY0214106
ୀ /D/914091 50 24 475ରାଜଶୀ ମିଶା ସା ପର ୟ ମିଶ YNY1306182

ପ ୁ /914092 55 24 476ପତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ହୃଦାନ  ସାହୁ YNY0214098
ୀ /924093 54 24 477ଦିପାଲି ପାଲ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପାଲ YNY0379529

ପ ୁ /Plot No 94094 49 24 478ସଚିୁତ୍ ପିୟଦଶ ିର୍ ସାଇଁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାଇଁ YNY0862995
ୀ /934095 47 24 479େମାଉ ପାଳ ସା ସିସିର କମୁାର ପାଳ YNY0379511

ପ ୁ /934096 28 24 480ବିଶଜିତ୍ ଶତପଥୀ ପି େବଣଧୁର ଶତପଥୀ YNY1001932
ୀ /944097 40 24 481ସନ୍ି ାରାଣୀ ବଳ ସା ସିତମ୍ ରାଉତ YNY0752311
ୀ /954098 47 24 482ସ କୁ୍ତା େଛାଟରାୟ ସା ଉମାଶ ର ପସାଦ େଛାଟରାୟ YNY0651638
ୀ /964099 26 24 483ସନୁୟନା ତିପାଠୀ ପି ପଦି  ତିପାଠୀ YNY0845370
ୀ /984100 36 24 484ପଭାତ ନଳିନୀ ରାଉତ ସା େଦବାଶଷି ରାଉତ YNY0214122

ପ ୁ /994101 37 24 485ଦୟାନିଧି ବିଶାଳ ପି କୃ  ବିଶାଳ YNY0932129
ୀ /994102 30 24 486ସୀମା ବିଶାଳ ସା ଦୟାନିଧି ବିଶାଳ YNY0933432

ପ ୁ /994103 46 24 487କା ିର୍କ କମୁାର ମ ଳ ପି ଜଗବ ୁ ମ ଳ YNY0829861
ପ ୁ /994104 36 24 488ସଶୁା  ନାଇକ ପି ଗଦାଧର ନାଇକ YNY1303122
ୀ /1014105 42 24 489ପଭାତ େଦବଦଶ ିର୍ନୀ ମିଶ ସା ରଶି ର ନ ମିଶ YNY1001676
ୀ /1014106 42 24 490ପଭାତୀ େଦବଦଶ ିର୍ନୀ ମିଶ ସା ରଶି ର ନ ଦାସ YNY1001684

ପ ୁ /1024107 47 24 491ଭି େଭ ଟ ନାଗ ପି ଭି ଅନ  ଶା ୀ YNY0342428
ପ ୁ /1024108 47 24 492ସ ୟ ପାେ ପି ଅମିର ପାେ YNY0342477
ପ ୁ /1024109 68 24 493ବସ  କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ହଳଧର ଶତପଥୀ YNY0342360
ପ ୁ /1044110 42 24 494ଅମଲୂଯ୍ ସାମ ରାୟ ପି ଧରଣୀଧର ସାମ ରାୟ YNY0214312
ୀ /1054111 47 24 495ନିେବଦିତା ପାେ ସା ସ ୟ ପାେ YNY0342469
ୀ /F-1064112 26 24 496କିରଣବାଳା ନାୟକ ପି ସଧୁାକର ନାୟକ YNY0933002

ପ ୁ /Plot no-f4113 24 24 497ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ନାୟକ ପି ସଧୁାକର ନାୟକ YNY1346279
ପ ୁ /1074114 52 24 498ରଶୀ ର ନ ମିଶ ପି େନତାନ  ମିଶ YNY0827162
ପ ୁ /1074115 45 24 499ମେନାର ନ ମିଶ ପି େନତାନ  ମିଶ YNY0816694
ୀ /1074116 30 24 500ଶଭୁସିତା ପଲାଇ ପି ମାରାଥି କମୁାର ପଲାଇ YNY0214411

ପ ୁ /1074117 29 24 501ନିଖିେଲଶ୍ ରଥ ପି ଶରତ କମୁାର ରଥ YNY0816710
ପ ୁ /1084118 65 24 502ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ନାୟକ YNY0213751
ୀ /1104119 44 24 503ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାପାତ ସା ପଭାତ ଚ  ମହାପାତ YNY0342964

ପ ୁ /F/1104120 66 24 504ବାସେୁଦବ େସଠୀ ପି ବିେନାଦ େସଠୀ YNY0756338
ୀ /F/1104121 59 24 505କା ନ େସଠୀ ସା ବାସେୁଦବ େସଠୀ YNY0756320
ୀ /1114122 24 24 506ପିୟ ା ପାଲ ପି ଶଶିରି କମୁାର ପାଲ YNY1306240
ୀ /1114123 19 24 507ରିଯାଂକା ପାଲ ପି ଶଶିରି କମୁାର ପାଲ YNY1306257
ୀ /1124124 45 24 508ଜୟ ି ପଭା ଦାସ ସା ବିଜନ କମୁାର ଦାସ YNY0517227

ପ ୁ /1124125 29 24 509ଶଭୁ ୟ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YNY0342386
ପ ୁ /1134126 59 24 510ଅଜୟ େକତନ ବାରିକ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ବାରିକ YNY0816850
ପ ୁ /1134127 59 24 511ବିଜନ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ଧମର୍ାନ  ଦାସ YNY0516336
ପ ୁ /1134128 46 24 512ତପନ କମୁାର େଲ ା ପି ମ ରଧର େଲ ା YNY0516344
ୀ /1144129 38 24 513େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ େଲ ା ସା ତପନ କମୁାର େଲ ା YNY0516351
ପ ୁ /1144130 57 24 514ସେୁର  ପଧାନ ପି ଧବୃ ପଧାନ YNY0413500
ୀ /1144131 49 24 515ପେଲାଭିନୀ ପଧାନ ସା ସେୁର  ପଧାନ YNY0413518
ୀ /1154132 43 24 516ସାବିତି ପ ା ସା ଅନାମ ଚରଣ ପ ା YNY0522052
ପ ୁ /1154133 64 24 517ସେରାଜ କମୁାର ପତୀ ପି ଡମରୁଧର ପତୀ YNY0522953
ୀ /1164134 52 24 518ରାଜଶୀ କ ନା ରାଉତ ସା ଆଦିକ  ରାଉତ YNY0522037
ପ ୁ /1174135 32 24 519ସକି୍ତ ଦତା ମହାରଣା ପି ସଦାଶବି ମହାରଣା YNY0522169
ୀ /1184136 84 24 520ବିମଳା ମହାରଣା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହାରଣା YNY0522227
ୀ /1184137 35 24 521ନମିତା ମହାରଣା ପି ହୃଦାନ  ମହାରଣା YNY0522193
ପ ୁ /1194138 36 24 522ଆଶୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଅଭୟ କମୁାର ମହା ି YNY0515288
ପ ୁ /1204139 28 24 523ସୟଂବତ ତିପାଠୀ ପି େଗାପାଳ ଚ  ତିପାଠୀ YNY0413690
ୀ /1214140 46 24 524ରାଇମାଥ େହମମ ପି ପଥୁିର୍ େହମମ YNY0522284
ପ ୁ /1214141 22 24 525ମେନାର ନ ସାହୂ ପି ଅରୂନାେଡଯ ସାହୂ YNY1195882
ପ ୁ /1224142 56 24 526ରାେଜ  ପଧାନ ପି କାଶୀନାଥ ପଧାନ YNY0522318
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ୀ /1224143 52 24 527ରୀନା ପଧାନ ସା ରାେଜ  ପଧାନ YNY0522011
ୀ /1234144 29 24 528ସାତୀ କମୁାରୀ ପି ନେର  ସିଂ YNY0522763
ୀ /1234145 61 24 529ବିମଳା ସିଂ ସା ରାଧା େମାହନ ସିଂ YNY0522797
ୀ /C1/234146 83 24 530ଆରତୀ ମ ରୀ ମହା ି ସା ନିମାଇ ଚରଣ ମହା ି YNY0831644

ପ ୁ /C1/234147 57 24 531ଶା ନୁ କମୁାର ମହା ି ପି ନିମାଇ ଚରଣ ମହା ି YNY0831628
ୀ /C1/234148 46 24 532ସସିତା ପ ନାୟକ ସା ଶା ନୁ କମୁାର ମହା ି YNY0831610
ୀ /1244149 30 24 533ସିତାଲୀନା େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା YNY0517870
ୀ /1244150 27 24 534ଏସ୍ ଶଭୁଦା ପକାଶ ସା ଏସ୍ କିରଣ ପକାଶ YNY1002492
ୀ /1C/244151 50 24 535ସ ୀତା ବିଶାଳ ସା େଗୗରୀ ପସାଦ ବିଶାଳ YNY1289230
ୀ /1C/244152 27 24 536ବିଜୟାଲକ୍ଷୀ ବିଶାଳ ପି େଗୗରୀ ପସାଦ ବିଶାଳ YNY1287903

ପ ୁ /1254153 49 24 537କାରୁ ମମୁ ୁର୍ ପି ପହଲା ମମୁ ୁର୍ YNY0518191
ୀ /1264154 30 24 538ବିଜୟିନୀ ମିଶ ପି ନରହରି ମିଶ YNY0514109

ପ ୁ /1274155 39 24 539ପଦୀପ କମୁାର ମାଣିକ ପି ନାରାୟଣ ମାଣିକ YNY0515379
ୀ /1284156 34 24 540େମାନାଲିଷା ପଧାନ ସା ରଜନୀକା  ପଧାନ YNY0516443
ୀ /1294157 63 24 541ଉମିର୍ଳା େଜନା ସା ଧବୃ ଚରଣ େଜନା YNY0858860

ପ ୁ /1294158 44 24 542ଅଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଧବୃ ଚରଣ େଜନା YNY0858886
ପ ୁ /1294159 41 24 543ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଧବୃ ଚରଣ େଜନା YNY0858894
ୀ /1294160 34 24 544ଅମିତା େଜନା ସା ଅଜୟ କମୁାର େଜନା YNY0858878

ପ ୁ /1294161 47 24 545େଭାଳାନାଥ ରଥ ପି କୃ ଚ  ରଥ YNY0415158
ପ ୁ /1294162 21 24 546ସାସତୀ ସତଯ୍ପଜ୍ଞ ସାହୂ ପି ପତାପ କମୁାର ସାହୂ YNY1159748
ୀ /1304163 29 24 547ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ େବଉରା ପି ହୃଷିେକଶ େବଉରା YNY0415166
ୀ /1304164 22 24 548େଶତାସମୁନ ପଶାୟତ ପି ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର ପଶାୟତ YNY1170539

ପ ୁ /1B-304165 31 24 549ରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ବାଳ ମକିୁ  ଦାସ YNY0756106
ପ ୁ /F/1304166 51 24 550ଗରୁୁ ଚରଣ ଦାସ ପି କୃ  ଚ  ଦାସ YNY0848358
ୀ /1314167 51 24 551ଲିଲି ଦାସ ସା ପଦି  କମୁାର ଦାସ YNY0517946

ପ ୁ /1324168 27 24 552ବିସୟ ମହା ି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି YNY0516716
ୀ /1334169 55 24 553ମ ଲୁତା ପତି ସା ସେରାଜ କମୁାର ପତି YNY0516401

ପ ୁ /1334170 35 24 554ରଂଜନ କମୁାର ପତି ପି ସେରାଜ କମୁାର ପତି YNY0516419
ୀ /1344171 33 24 555କବିତା ବାରିକ ପି ସରୁଥ ବାରିକ YNY0415141
ୀ /1354172 33 24 556ଲଗନ୍ଜୀତା ମଲିକ ସା େସୗଭାଗଯ୍ ରଂଜନ େସଠୀ YNY0516476
ୀ /1364173 34 24 557ପାବର୍ ତୀ ମଲିକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ YNY0516518
ୀ /1374174 29 24 558ଶୁତପଜ୍ଞା ଭ ପି ଭଗବାନ ଭ YNY0513879

ପ ୁ /1374175 29 24 559ବିଭୁଦ  ଭ ପି ଭଗବାନ ଭ YNY0513887
ପ ୁ /1384176 63 24 560ଭଗବାନ ଭ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ଭ YNY0514166
ୀ /1384177 39 24 561େରାଜି ପେଟଲ ସା େଦେବନ କମୁାର ପେଟଲ YNY0816777
ୀ /1384178 77 24 562ଚପଳ କମୁାରୀ ସତପଥୀ ସା ରାମନାଥ ସତପଥୀ YNY1116409

ପ ୁ /1384179 57 24 563ନିହାର ର ନ ଶତପଥୀ ପି ରମ।ନ।ଥ ଶତପଥୀ ଶତପଥୀ YNY1116243
ୀ /1384180 49 24 564ମେନାରମା ସତପଥୀ ସା ନିହାର ର ନ ସତପଥୀ YNY1116300
ୀ /1394181 33 24 565ମହୁଆ ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା ରାେକଶ ପରିଜା YNY1002179

ପ ୁ /1394182 29 24 566ଅଭିେଷକଜିତ େଲ ା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଲ ା YNY1002203
ୀ /1394183 31 24 567ପିୟା ମିତ ପି ରାଜୀବ ମିତ YNY0515676
ପ ୁ /1394184 35 24 568ରାେକଶ ପରିଡ଼ା ପି ସଦୁାମ ପରିଡ଼ା YNY1159771
ପ ୁ /1394185 35 24 569ରାେକଶ ପରିଜା ପି ସଦୁାମ ପରିଜା YNY1002187
ୀ /1404186 30 24 570ଦି ୀମୟୀ ରାଉତ ପି ବିମାଧର ରାଉତ YNY0514125
ୀ /1414187 37 24 571ତଅେପାଇ େବେହରା ପି ବୁ ିଆ େବେହରା YNY0516732

ପ ୁ /1414188 35 24 572ଘନ ବିଶାଳ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବିଶାଳ YNY0515643
ୀ /1414189 31 24 573ସରସତୀ ଦାସ ପି ଗରୁୁଚରଣ ଦାସ YNY0517110

ପ ୁ /1414190 49 24 574ଜ୍ଞାନରଂଜନ ମହାରଣା ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ମହାରଣା YNY0515635
ୀ /1414191 30 24 575ସପିୁୟା ନାୟକ ପି ଗଗନ ଚ  ନାୟକ YNY0516765
ୀ /1414192 40 24 576କନୁାରାଣୀ ସାହୁ ପି କବିଚ  ସାହୁ YNY0516757
ପ ୁ /1424193 31 24 577ରଣଜିତ୍ ମିଶ ପି ବିଭାକର ମିଶ YNY0678441
ପ ୁ /1434194 66 24 578ସତଯ୍ର ନ ଭଦ ପି େଯାେଗଶ ଚ  ଭଦ YNY0515692
ୀ /1444195 34 24 579ରଇବାରୀ ଲହାର ପି ଟିପ ୁଲହାର YNY0515841
ପ ୁ /1444196 30 24 580ଦାେମାଦର ମାଝୀ ପି ଦଶରଥ ମାଝୀ YNY0513283
ପ ୁ /1444197 32 24 581ବିକାଶ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY0678557
ପ ୁ /1444198 67 24 582ରବି ନାଥ ପାତ ପି ବହାନ  ପାତ YNY0515809
ପ ୁ /1454199 51 24 583େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ନରହରି ସାହୁ YNY0515833
ପ ୁ /1474200 30 24 585ସ ୁ ମାଲାକାର ପି ସପନ ମାଲକାର YNY0516534
ୀ /1484201 31 24 586ଅମିତା ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY0513770
ପ ୁ /1B / 484202 44 24 587ବିଧାନ ଚଂଦ ବିସ୍ଵାଲ ବିସ୍ଵାଲ - ସଭୁଶୀ େଜନା େଜନା YNY1223916
ପ ୁ /1494203 36 24 588ବି ୁଚରଣ ମହା ି ପି ସଦୁଶର୍ନ ମହା ି YNY0514315
ପ ୁ /1504204 58 24 589କମଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ହରି ଶ ର ଅଗୱାଲ YNY0515437
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ୀ /1514205 51 24 590ସମୀନା ମିଶ ପି ଅଜିତ କମୁାର ମିଶ YNY0516567
ପ ୁ /1524206 68 24 591ଅଭୟ କମୁାର ମହା ି ପି ମଧସୁଦୂନ ମହା ି YNY0515403
ୀ /1534207 63 24 592ବସ  ମଂଜୁରୀ ପାତ ସା ରବି ନାଥ ପାତ YNY0515791

ପ ୁ /1534208 37 24 593ରଶି ରଂଜନ ପାତ ପି ରବି  ନାଥ ପାତ YNY0517235
ପ ୁ /1534209 35 24 594ଦିବଯ୍ ରଂଜନ ପାତ ପି ରବି ନାଥ ପାତ YNY0515783
ୀ /1544210 67 24 595ମମତା ମିଶ ସା ରାେଜ  ନାଥ ମିଶ YNY0516583

ପ ୁ /1564211 74 24 596ରାେଜ  ନାଥ ମିଶ ପି ଉଦୟ ନାଥ ମିଶ YNY0516633
ପ ୁ /1564212 64 24 597ଶେୁଭ  କମୁାର ମିଶ ପି ଉଦୟ ନାଥ ମିଶ YNY0516617
ପ ୁ /1564213 62 24 598େସୗେମ  ନାଥ ମିଶ ପି ଉଦୟ ନାଥ ମିଶ YNY0516625
ପ ୁ /1564214 29 24 599ସମୀରନ୍ ମିଶ ପି େସୗେମ  ନାଥ ମିଶ YNY0516575
ୀ /1574215 55 24 600ନ ିତା ବାରିକ ସା ସେବର୍ ଶର ବାରିକ YNY0515510
ୀ /1584216 28 24 601ଉପାସନା ଦାସ ପି ସେବର୍ ଶର ବାରିକ YNY0517367
ୀ /1594217 37 24 602ରଶିତା ମିଶ ସା ବିଭୂଦ  ମିଶ YNY0513747

ପ ୁ /1604218 33 24 603ଅନନ୍ଦା ପସନନ୍  ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ YNY0516005
ପ ୁ /1604219 39 24 604ମୀନେକତନ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ YNY0515668
ପ ୁ /1614220 36 24 605ଡମରୁଧର ସାହୁ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ସାହୁ LNT4149332
ୀ /1624221 69 24 606ପମିଳା ମାଣିକ ସା ନାରାୟଣ ମାଣିକ YNY0515395
ୀ /1634222 54 24 607େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଚରଣ ଦାସ YNY0514273
ୀ /1634223 29 24 608ବିଜୟାଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ବାବୁଲି ଚରଣ ଦାସ YNY0514349
ୀ /1644224 31 24 609ସଜୁାତା ପ ନାୟକ ପି ତୁଷାର ପ ନାୟକ YNY0517201

ପ ୁ /1654225 40 24 610ସବୁାସ ଚ  ଦାଶ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାଶ YNY0516823
ପ ୁ /1654226 29 24 611ସତିୃ ର ନ େପାେଲଇ ପି ସେ ାଷ କମୁାର େପାେଲଇ YNY0516815
ପ ୁ /1664227 51 24 612ଅଜିତ୍ କମୁାର ମହା ୀ ପି ନିର ନ ମହା ୀ YNY0515627
ୀ /1664228 47 24 613ଅ ନା ମହା ୀ ସା ଅଜିତ୍ କମୁାର ମହା ୀ YNY0515619

ପ ୁ /1674229 56 24 614ଅରୁଣ କମୁାର ଦାଶ ପି ପରମାନ  ଦାଶ YNY0513374
ୀ /1684230 55 24 615େସୗଭାଗିନି ଦାଶ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାଶ YNY0513473

ପ ୁ /1694231 30 24 616ସିବାଶଶି ବିଶାଳ ପି ପକାଶ କମୁାର ବିଶାଳ YNY0514307
ପ ୁ /1704232 75 24 617ଭା ର ମହାରଣା ପି ସାେହବ ମହାରଣା YNY0515338
ପ ୁ /1714233 58 24 618ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି େଗୗରା  ଚରଣ େବେହରା YNY0513580
ୀ /1744234 28 24 619ଭାରତୀ ରାଓ ସା ୱାଇ େଲାକନାଥ ରାଓ YNY1002484

ପ ୁ /1774235 25 24 620େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ YNY1001874
ୀ /1804236 32 24 621ପିୟ ା ସିଂ ସା ସମିତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY1117050
ୀ /F/1844237 71 24 622ମିନତୀ େଘାଷ ସା େଦବଦାସ େଘାଷ YNY0785212

ପ ୁ /F/1844238 52 24 623ଅଭିଜିତ୍ େଘାଷ ପି େଦବଦାସ େଘାଷ YNY0785337
ୀ /F/1844239 50 24 624ଜୟଶୀ େଘାଷ ସା ଅଭିଜିତ େଘାଷ YNY0785246

ପ ୁ /1884240 24 24 625ଜୟପକାଶ ଦାସ ପି ତନୟ ଦାସ YNY1116870
ପ ୁ /F/1914241 42 24 626ଶଶୀକା  ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ YNY0848416
ପ ୁ /F/1924242 49 24 627ବସ  ପରିଡା ପି ବୁଲାକୀ ଚ  ପରିଡା YNY0848374
ୀ /1944243 22 24 628ସଚୂୀସିତା ନାୟକ ପି ଭା ର ଚ  ନାୟକ YNY1158567

ପ ୁ /1D/954244 24 24 629ଚଂଦନ େଚୗଧରୁୀ ପି ହେରକୃ  େଚୗଧରୁୀ YNY1347806
ପ ୁ /F/1964245 65 24 630ବିଭାସ ମହାପାତ ପି ଲାଲୁ ମହାପାତ YNY0803551
ୀ /F/1964246 63 24 631କ ନା ମହାପାତ ସା ବିଭାସ ମହାପାତ YNY0829895

ପ ୁ /F/1974247 26 24 632ଅ।ଶେୁତାଷ ପରମାଣିକ ପି ଊମାକାଂତ ପରମାଣିକ YNY1147347
ପ ୁ /1984248 62 24 633ସନୁାକର ମହା ି ପି ଆନ  ଚଦ ମହା ି YNY1159805
ୀ /1984249 59 24 634ସ କୁ୍ତା ମହା ି ସା ସନୁାକର ମହା ି YNY1159797
ୀ /1984250 24 24 635କାଜଲ ସାହୂ ପି େକୖଳାଶ ଚଦ ସାହୂ YNY1159789

ପ ୁ /F/2104251 72 24 636ଭୂବନା ନ  ନାଥ ପି ଚକଧର ନାଥ YNY0880724
ୀ /2124252 31 24 637ସାଗରିକା ଦାସ ସା ଅରବି  କମୁାର ପଲାଇ YNY0699595
ୀ /2154253 27 24 638ସ ମୀତା ମିଶା ସା ପବିତ େମାହନ ମିଶା YNY1076397
ୀ /2154254 31 24 639େସାନାଲୀ ମହାପାତ ସା ପତିତପାବନ ମିଶ YNY1076405
ପ ୁ /F/2154255 60 24 640ନରହରି ମିଶ ପି ଦଇତାରୀ ମିଶ YNY0756130
ପ ୁ /F/2154256 35 24 641ପତିତପାବନ ମିଶ ପି ନରହରି ମିଶ YNY0756148
ପ ୁ /F/2154257 33 24 642ପବିତ େମାହନ ମିଶ ପି ନରହରି ମିଶ YNY0756122
ୀ /F/2154258 32 24 643େସାନାଲିସା ମିଶ ସା ପିୟର ନ ମିଶ YNY0756163
ୀ /F-2154259 54 24 644ବ ର୍ଲତା ମିଶ ସା ନରହରି ମିଶ YNY0756171
ପ ୁ /F-2154260 39 24 645ପିୟର ନ ମିଶ ପି ନରହରି ମିଶ LNT1648765
ପ ୁ /2294261 40 24 646ମହ ଦ ସାଦାବ ଅୟୁବ ପି ମହ ଦ ଅୟୁବ YNY1001635
ପ ୁ /2294262 29 24 647ରାହତ ଅୟୁବ ପି ମହ ଦ ଅୟୁବ YNY1001734
ୀ /2294263 37 24 648ଲୁବନା ତଅକିର ସା ତାଜଦାର ରେହମାନ YNY1001726
ପ ୁ /f/2294264 68 24 649ମହ ଦ ଅୟୁବ ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ YNY0862912
ୀ /f/2294265 59 24 650ସଲମା ଅୟୁବ ସା ମହ ଦ ଅୟୁବ YNY0862920
ୀ /2304266 38 24 651ସରସତି ସାହୂ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୂ YNY1177401
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ପ ୁ /F/2314267 46 24 652ଶୀଧର କର ପି ଶ ଷର୍ଣ କର YNY0848341
ୀ /2344268 26 24 653ସାଂତୀ େଜନା ସା ସନଜୀ କମୁାର େଜନା YNY1177369

ପ ୁ /2364269 28 24 654େଦବି ପସାଦ ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି YNY0803411
ୀ /2424270 41 24 655ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େଦବୀ ସା ସ ୟ କମୁାର YNY1254101

ପ ୁ /2424271 21 24 656ଆଶଷି କମୁାର ପି ସ ୟ କମୁାର YNY1254119
ପ ୁ /2424272 23 24 657ବୂଦଢାେଦଵ ମ ଳ ପି ତାନୀ ମ ଳ YNY1177294
ପ ୁ /2424273 23 24 658ସରୂଜୀତ କମୁାର ପାଲ ପି କିନକର ପାଲ YNY1177245
ୀ /F-2434274 55 24 659ନ ିନୀ ପ ୂ ିର୍ ପି ରାମ ଚ  ପ ୂ ିର୍ YNY0756221

ପ ୁ /F / 2444275 40 24 660ବିେବକାନ  ତିୱାରୀ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ତିୱାରୀ YNY1347087
ପ ୁ /2524276 31 24 661ସେରାଜ ମିଶ ପି ଶୀପଦ ମିଶ YNY1177336
ପ ୁ /f/2594277 67 24 662ମିହିର େକତନ ସାମଲ ପି ନଟବର ସାମଲ YNY0785584
ୀ /F/2594278 59 24 663ସ ର୍ ପଭା ସାମଲ ସା ମିହିର େକତନ ସାମଲ YNY0829887
ୀ /2634279 19 24 664ସମୀକ୍ଷା ପ ନାୟକ ପି େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY1289958
ୀ /f-2634280 50 24 665ସ ିକା ମହା ି ସା େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0862979

ପ ୁ /f-2634281 53 24 666େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YNY0862961
ୀ /2684282 40 24 667ସସୀତା େସନାପତି ସା ସତ୍ଯାନ  େସନାପତି YNY1075357

ପ ୁ /2714283 56 24 668ପଦି  କମୁାର ମହାପାତ ପି େସଲ୍  ମହାପାତ YNY1117191
ପ ୁ /2714284 24 24 669ବିକାଶ ମହାପାତ ପି ପଦି  ଚଦ ମହାପାତ YNY1117134
ୀ /2814285 56 24 670ଗୀତା େଦଵୀ ସା େଶଖର ସିହନ୍ା YNY1116102

ପ ୁ /2814286 59 24 671େଶଖର ସିହନ୍ା - ଶ ଷର୍ଣ ସାହୂ YNY1116136
ପ ୁ /2814287 37 24 672ସନୁୀଲ ସିହନ୍ା ପି େଶଖର ସିହନ୍ା YNY1116052
ୀ /2814288 28 24 673ରାଧା ସିହନ୍ା ସା ସକୁୀଲ ସିହନ୍ା YNY1116003

ପ ୁ /286/F4289 38 24 674ସଯୂଯ୍ର୍କା  ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ YNY0848382
ପ ୁ /2904290 73 24 675ଉେମଶ ଚ  ସାମ ରାୟ ପି େଦାଳେଗାବି  ସାମ ରାୟ YNY0785550
ୀ /2914291 79 24 676ବନୀତା ମହାପାତ ସା ରାମ ପସାଦ ମହାପାତ YNY1001742

ପ ୁ /2914292 47 24 677ରାମ ପସାଦ ମହାପାତ ପି ସଧୁାକର ରଣା YNY1001643
ୀ /2914293 32 24 678ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଶାରଦା ପସାଦ ମହାପାତ YNY1001759

ପ ୁ /2914294 78 24 679ସଧୁାକର ରଣା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ରଣା YNY1001767
ୀ /2914295 69 24 680େଗାଲାପ ରଣା ସା ସଧୁାକର ରଣା YNY1001825

ପ ୁ /291-F4296 39 24 681ଶାରଦା ପସାଦ ମହାପାତ ପି ସଧୁାକର ରଣା YNY0816827
ପ ୁ /F/2984297 78 24 682ଶୀକା  ଦାସ ପି ଶକୁେଦବ ଦାସ YNY0756296
ପ ୁ /F/2984298 55 24 683ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଶୀକା  ଦାସ YNY0756262
ୀ /F/2984299 47 24 684ଇତିଶୀ ଦାସ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0756312

ପ ୁ /F/2984300 37 24 685ସି ାଥର୍  ଦାସ ପି ଶୀକା  ଦାସ YNY0756270
ୀ /F/2984301 36 24 686ସସିତା ମହା ି ସା ସି ାଥର୍  ଦାସ YNY0756288
ୀ /3004302 24 24 687ସସିୁତା ମାଲାକାର ପି ସପନ୍ ମାଲାକାର YNY1117019

ପ ୁ /3034303 22 24 688ସତିଶ କମୁାର େଜନା ମା ଶୀବ  କମୁାର େଜନା YNY1116201
ୀ /3044304 34 24 689ବବିତା ସାମଲ ସା ବେନାଜ କମୁାର ସାମଲ YNY1184035

ପ ୁ /3114305 61 24 690ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ େମାହ ି YNY1117142
ୀ /3114306 53 24 691ଶମର୍ୀ ା ମହା ି ସା ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି YNY1117241
ୀ /3114307 26 24 692ସଶୁୀ ବଷର୍ା ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି YNY1117084
ପ ୁ /3174308 72 24 693େଥାମାସ େଖସ ପି ଇେଗନ୍ସ େଖସ YNY1235100
ୀ /3174309 38 24 694ସଜୁାତା େଖସ ପି େଥାମାସ େଖସ YNY1235191

ପ ୁ /3254310 35 24 695ଶ୍ଯାମଜୀ ପସାଦ ଗୁ ା ପି ହୀରାଲାଲ ପସାଦ ଗୁ ା YNY1155282
ୀ /3254311 31 24 696ଦୁଗର୍ା ଗୁ ା ସା ଶ୍ଯାମଜୀ ପସାଦ ଗୁ ା YNY1155274
ୀ /3254312 32 24 697ସ ୀତା ସାହା ସା କି ା ସାହା YNY0839753
ୀ /F/3254313 52 24 698ମାଳତୀ ସାହା ସା ରାମ ୁସାହା YNY0832550
ୀ /3294314 28 24 699ସଲୁଚନା ଭୂୟଁା ସା ମିହିର ର ନ ଭୂୟଁା YNY0699603

ପ ୁ /3334315 25 24 700କାେମଶ େଛାତରାଯ ପି ଉମା ଶଂକର େଛାତରାଯ ପଠର YNY1091875
ପ ୁ /3354316 23 24 701ଗିରୀଜା ଶଂକର େବେହରା ପି କାମେଦବ େବେହରା YNY1116482
ୀ /3354317 39 24 702େସନ୍ହଲତା ସାହୂ ସା ରୂଦ ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY1184001
ପ ୁ /3354318 39 24 703ରୂଦନାରାୟଣ ସାହୂ ପି ହନୂଜ୍ର୍ଯା ସାହୁ YNY1183755
ପ ୁ /3384319 48 24 704ଶବି ପସାଦ ପ ନାୟକ ମା ଅୱଳି ପ ନାୟକ YNY1116615
ୀ /3384320 38 24 705ପିୟ ା ପ ନାୟକ ସା ଶବି ପସାଦ ପ ନାୟକ YNY1116557
ୀ /3384321 76 24 706ଅ ଳୀ ପ ନାୟକ ସା ସେୁରଶ  ଚଦ ପ ନାୟକ YNY1116524
ୀ /3404322 45 24 707ଅନିମା ଆଲୁ ସା ରବି ନାଥ ଆଲୁ YNY1254044
ପ ୁ /3404323 24 24 708େସୗେମନ ଆଲୁ ପି ରବି ନାଥ ଆଲୁ YNY1254036
ପ ୁ /3434324 56 24 709ସଦୁାମ ଚରଣ େବେହରା ପି ଇ ମଣୀ େବେହରା YNY0816843
ୀ /F/3434325 40 24 710ଶଭୁଶୀ େବେହରା ସା ସଦୁାମ ଚରଣ େବେହରା YNY0845396
ୀ /3544326 51 24 711ଗୀତାରାଣୀ କର ସା ପସନ କମୁାର କର YNY1177476
ପ ୁ /3544327 32 24 712ରାେକଶ କମୁାର କର ପି ପସନ କମୁାର କର YNY1177419
ପ ୁ /F/3584328 64 24 713ମେହଶର େଗା ାୟତ ପି ନିତଯ୍ାନ  େଗା ାୟତ LNT2970150
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ପ ୁ /F/3584329 41 24 714ମଳୟ କମୁାର େଗା ାୟତ ପି ମେହଶର େଗା ାୟତ LNT2970176
ୀ /F/3584330 34 24 715ମଧସିୁତା େଗା ାୟତ ପି ମେହଶର େଗା ାୟତ LNT2970184
ୀ /F/3584331 32 24 716ମିତାଲୀ େଗାଛାୟତ ସା ମଳୟ କମୁାର େଗାଛାୟତ YNY0862987

ପ ୁ /3604332 62 24 717ଜଗନନ୍ ାଥ ରଣା ପି ବନମାଳୀ ରଣା YNY1289792
ୀ /3604333 53 24 718ସ ଯ୍ାରାଣୀ ରଣା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ରଣା YNY1289966

ପ ୁ /3614334 58 24 719ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହା ି YNY1002096
ପ ୁ /3614335 48 24 720ରେମଶ ଚଂଦ ମହା ୀ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହା ୀ YNY1306349
ପ ୁ /3684336 36 24 721ସାଗତ ମହାରଣା ପି ନକଳୁ ଚ  ମହାରଣା YNY1289818
ୀ /3684337 28 24 722ରଶୀତା ମହାରଣା ସା ସାଗତ ମହାରଣା YNY1289800

ପ ୁ /F/3684338 45 24 723େଦବାଶଷି ମହାରଣା ପି ନକଳୁ ଚ  ମହାରଣା YNY1051606
ୀ /F/3684339 35 24 724ଇତିଶୀ ମହାରଣା ସା େଦବାଶଷି ମହାରଣା YNY1051614
ୀ /3724340 31 24 725ସାତୀ ମହା ି ସା ମିହିର କମୁାର ପ ନାୟକ YNY1254010
ୀ /3734341 24 24 726ସାତି ସମୁନ ଯତି ପି ବିସୟ ର ନ ଯତି YNY1289859
ୀ /3734342 21 24 727େମୖତି ମିଲନ ଯତୀ ପି ବିସୟ ର ନ ଯତୀ YNY1287978

ପ ୁ /382F4343 70 24 728ଶତୃଘନ୍ ସତାର - ନକଳୁ ଚରଣ ସତାର YNY0863035
ୀ /382F4344 63 24 729ପଦାବତୀ ସତାର ସା ଶତୃଘନ୍ ସତାର YNY0863027

ପ ୁ /382F4345 41 24 730ପଶା  ସତାର ପି ଶତୃଘନ୍ ସତାର YNY0863043
ପ ୁ /3934346 61 24 731ରେମଶ କମୁାର ସିଂ ପି ବୀରପାଲ ସିଂ YNY0947754
ୀ /F/4004347 38 24 732େଦବେଜଯ୍ାତି ପତି ସା ଚ ନ କମୁାର ପତି YNY0845347

ପ ୁ /4104348 23 24 733ଞାନ ର ନ ଦାସ ପି ବିଜନ କମୁାର ଦାସ YNY1089630
ୀ /4224349 27 24 734ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ନାୟକ YNY1170919

ପ ୁ /C/4254350 32 24 735ରିେତଶ ମିଶ ପି ପତାପ କମୁାର ମିଶ YNY0845461
ୀ /D/4554351 39 24 736ଦିପିକା ସାହୁ ସା ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ YNY0928242
ୀ /4614352 39 24 737ସବୁାଶୀନି ସାହୁ ପି ମହିନୀ ସାହୁ YNY0816835

ପ ୁ /4664353 53 24 738ମେହଶ କମୁାର ସାହୁ ପି କାତିର୍କ ଚ ର ସାହୁ YNY1090091
ୀ /4664354 46 24 739େସନ୍ହଲତା ସାହୂ ସା ମେହଶ କମୁାର ସାହୂ YNY1090075
ୀ /4664355 21 24 740କାେଜାଲିକା ସାହୁ ପି ମେହଶ କମୁାର ସାହୁ YNY1090083

ପ ୁ /4684356 64 24 741ମାନସ ଚ  ବିଶାଳ ପି କମୂରବର ବିଶାଳ YNY1053206
ୀ /4724357 44 24 742ସିଂଗ୍ଢରାନୀ ସାମଲ ସା ନିମର୍ଳା କମୁାର ସାମଲ YNY1195890

ପ ୁ /D/4774358 63 24 743ରାମାନ  ଶମର୍ା ଶମର୍ା ପି ଲାେଥ କାବୁଲ ଚଂଦା ଶମର୍ା ଶମର୍ା YNY1241645
ପ ୁ /4894359 54 24 744ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପରୁୁେଷା ମ ସାହୁ YNY1092881
ୀ /4894360 51 24 745ରିତାଶୀ ସାହୂ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୂ YNY1092899
ୀ /D/4904361 45 24 746ସସିତା ଅଧୀକାରୀ ସା ମାନସ କମୁାର ସାହୁ YNY0845321

ପ ୁ /D/4904362 46 24 747ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  ନାଥ ସାହୁ YNY0845305
ପ ୁ /4934363 63 24 748ଅମିୟ ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ YNY1001916
ୀ /4934364 59 24 749ର ିତା ଦାସ ସା ଅମିୟ ଦାସ YNY1001940

ପ ୁ /4934365 29 24 750ପତୀକ ଅନୁରାଗ ଦାସ ପି ଅମିୟ ଦାସ YNY1001957
ପ ୁ /4934366 24 24 751ସଂ ିତ ସିଃତପଜ୍ଞ ଦାସ ପି ଅମିୟ ଦାସ YNY1001965
ୀ /5034367 34 24 752େମାନାଲିସା ମହା ି ସା ସତଯ୍ ପକାଶ ସାମ ରାୟ YNY0880682
ୀ /5084368 42 24 753େଶତାଲିନା ରାଉତ ପି କାଳ ି ଚରଣ ରାଉତ YNY1257302

ପ ୁ /5424369 57 24 754ଶୀମ  ଦାସ ପି ଉମା ଚରଣ ଦାସ YNY1001692
ୀ /5424370 56 24 755ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ଶୀମ  ଦାସ YNY1001700
ୀ /5424371 26 24 756ନିଭା ଦାସ ପି ଶୀମ  ଦାସ YNY1001718

ପ ୁ /5454372 102 24 757ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ - ପତିମା ନାୟକ YNY1209816
ୀ /5454373 59 24 758ପତିମା ନାୟକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ YNY1209840
ୀ /5564374 57 24 759ବ ନା ରଥ ସା ତପନ କମୁାର ରଥ YNY0947655
ୀ /5684375 67 24 760ପତିମା ଶତପଥି ସା କାଳ ି ଚରଣ ରାଉତ YNY1257252
ୀ /5684376 59 24 761ସରୁମା ଶତପଥି ସା ସୀତାରାମ ମିଶ YNY1257310

ପ ୁ /5724377 55 24 762ରାଜୀବ େଲାଚନ ଦାଶ ପି ଜୟ  କମୁାର ଦାଶ YNY1287986
ୀ /5724378 45 24 763ଦି ୀମୟୀ ଦାଶ ସା ରାଜୀବ େଲାଚନ ଦାଶ YNY1288075
ପ ୁ /5724379 20 24 764ପିୟୁଷ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାଶ ପି ରାଜୀବ େଲାଚନ ଦାଶ YNY1288067
ୀ /Plot No -4380 56 24 765କ ନା ନ ସା ନିର ନ ନ LQN2713212
ପ ୁ /Plot No-4381 62 24 766ନିର ନ ନ ପି େଗାପୀନାଥ ନ LQN2713220
ୀ /5844382 26 24 767ସରସତି ବରାଲ ସା ସଂଜୀବ ବରାଲ YNY1306364
ୀ /5864383 30 24 768କ୍ଷଣପଭା ଦାଶ ସା କମଳାବତୀ ତିପାଠୀ YNY1092907
ୀ /5894384 33 24 769ମଧସିୁତା ବାରିକ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ବାରିକ YNY1184050
ୀ /5904385 35 24 770ଚା ିନୀ ମହାପାତ ସା ଗେଣଶ ମହାପାତ YNY0699272
ପ ୁ /f/5914386 67 24 771ନେର  କମୁାର ରାୟ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ରାୟ OR/07/037/026318
ପ ୁ /5964387 69 24 772ନିର ନ ସାହୁ - ନିର ନ ସାହୁ YNY1116680
ୀ /5964388 66 24 773ମେନାରମା ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ YNY1116714
ୀ /5964389 40 24 774ନିଝର୍ ରିଣୀ ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ YNY1116763
ପ ୁ /5964390 39 24 775ଜ୍ଞାନଦୀପ ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ YNY1116664
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ୀ /6134391 73 24 776ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମହାରଣା ସା ଭା ର ମହାରଣା YNY0699298
ୀ /6324392 50 24 777ମିନତୀ ପାତ ସା େକୖଳାଶ ଚଂଦ ପାତ YNY1116573
ୀ /6324393 22 24 778ମଣୃାଲିନୀ ପାତ ପି େକୖଳାଶ ଚଂଦ ପାତ YNY1116623
ୀ /6394394 30 24 779ଉମିର୍ଳା ଭ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ଭ YNY1091867

ପ ୁ /6514395 24 24 780ଚ ନ କମୁାର ଷଡ ି ମା ପେମାଦ କମୁାର ଷଡ ି YNY1076413
ୀ /6514396 26 24 781ନିହାରିକା ଷଡ ି ମା ପେମାଦ କମୁାର ଷଡ ି YNY1076421
ୀ /6834397 40 24 782ସଂଯକୁ୍ତା କର ସା ଶୀଧର କର YNY0699553
ୀ /77F14398 27 24 783ପିୟଦସର୍ନୀ ରାଉତ ପି ପବିତ କମୁାର ରାଉତ YNY0863019
ୀ /7774399 37 24 784ଅମିତା େଜନ୍ ପି ପରସ ନାଥ େଜନ୍ YNY0947747
ୀ /7774400 32 24 785େଜଯ୍ାତି େସଠିଆ ସା ଅନିଲ େସଠିଆ YNY0947721

ପ ୁ /D-7824401 67 24 786ନିହାର ରଂଜନ ମହା ି ପି ବରଦା ପସାଦ ମହା ି YNY0342790
ୀ /D-7824402 62 24 787ପଣତୀ ପଭା ମହା ି ସା ନିହାର ରଂଜନ ମହା ି YNY0342782

ପ ୁ /D-7824403 30 24 788ଦୁଗର୍ା ପଶନନ୍  ମହା ି ପି ନିହାର ରଂଜନ ମହା ି YNY0212852
ପ ୁ /D/7864404 45 24 789ଅବିନାଶ ରାଉତ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ରାଉତ YNY0756239
ୀ /D/7864405 40 24 790େଲାପାମଦୁା ରାଉତ ସା ଅବିନାଶ ରାଉତ YNY0756247

ପ ୁ /D7864406 45 24 791ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଟାଧାରୀ ସାହୁ YNY1216050
ୀ /D-7864407 42 24 792ତପସିନୀ ସାହୁ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY1216043

ପ ୁ /8324408 43 24 793ରମାକା  େଚୗଧରୁୀ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େଗା ାୟତ YNY0784975
ୀ /8324409 36 24 794ନିେବଦିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ରମାକା  େଚୗଧରୁୀ YNY0803569
ୀ /PLOT NO.4410 24 24 795ସିତା ଦାଶ ପି ସସୁା ା କମୁାର ଦାଶ YNY1345578
ୀ /PLOT NO.4411 24 24 796ସିତା ଦାଶ ପି ସସୁା ା କମୁାର ଦାଶ YNY1345552

ପ ୁ /8GH8c/34412 27 24 797ଅଭିଜିତ୍ ସାମଲ ପି ଅମର କମୁାର ସାମଲ YNY0880781
ପ ୁ /8934413 26 24 798ସି ା  ସଡ ୀ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ଷଡ ୀ YNY0699421
ୀ /9F/114414 43 24 799ଉେ  ସଲମା ସା ମହ ଦ ରହମ ତୁଲାହ YNY0925651

ପ ୁ /9764415 48 24 800ଅେଲଖ ପସାଦ ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ YNY1116995
ୀ /9994416 36 24 801ମାମାଲିନି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା େଜଯ୍ାତି ର ନ ନାଥ YNY0880641
ୀ /9994417 27 24 802ମାନିନୀ େବେହରା ସା ବିଶଜିତ େବେହରା YNY1257153
ୀ /9994418 36 24 803ବୁଲବୁଲ ବିବି ସା େସକ ବାବୁନୁ YNY0785741

ପ ୁ /9994419 65 24 804ପାରସ ନାଥ େଜନ୍ ପି ଭତରଲାଲ େଜନ୍ YNY0947705
ୀ /9994420 63 24 805ସଶୁଲିା େଜନ୍ ସା ପରସ ନାଥ େଜନ୍ YNY0947713
ୀ /9994421 25 24 806ସୀତା ମମୁ ୁର୍ ସା ଅଜୁର୍ ନ ମମୁ ୁର୍ YNY1257187

ପ ୁ /9994422 20 24 807ଅଜୁର୍ ନ ମମୁ ୁର୍ ପି ଲକ୍ଷଣ ମମୁ ୁର୍ YNY1257203
ୀ /9994423 28 24 808ଆଶାଲତା ନାୟକ ସା ପକାଶ ନାୟକ YNY1257161
ୀ /9994424 65 24 809ସାଧୀନୀ ନାଥ ସା ଭୂବନାନ  ନାଥ YNY0880666

ପ ୁ /9994425 47 24 810ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାଥ ପି ଭୂବନାନ  ନାଥ YNY0880658
ପ ୁ /9994426 44 24 811େଜଯ୍ାତି ର ନ ନାଥ ପି ଭୂବନାନ  ନାଥ YNY0880633
ପ ୁ /9994427 41 24 812ପଦୀପ କମୁାର ନାଥ ପି ଭୂବନାନ  ନାଥ YNY0880674
ୀ /9994428 46 24 813ପାରମିତା େସନଗୁ ସା ଜୟେଦବ େସନଗୁ YNY0947572

ପ ୁ /9994429 34 24 814ଅନିଲ େସଠିଆ ପି ପରସ େଜନ୍ YNY0947739
ୀ /9994430 59 24 815ବ ନା ସିଂ ସା ରେମଶ କମୁାର ସିଂ YNY0947762

ପ ୁ /9994431 32 24 816ସ ୟ ଟୁଡୁ ପି ପଟିଆ ଟୁଡୁ YNY1257344
ୀ /9994432 31 24 817ଗୀତା ମାର ି ସା କନୁା ମାର ି YNY1257328
ୀ /9994433 31 24 818ଫଲୁ ଟୁଡୁ ସା ସ ୟ ଟୁଡୁ YNY1257336
ୀ /10754434 33 24 819ମିନଭର୍ା ନାଥ ସା ଆଦିତଯ୍ ବିଜୟ େଲ ା YNY1251610
ୀ /F1/2574435 27 24 820ସୀମାନୀ ଆଚାୟଯ୍ର୍ ସା ସଶୁୀ ସନୁୀଲ କା  ନାୟକ YNY0845354

ପ ୁ /c 14614436 48 24 821ସଂଜିବ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ YNY0816793
ପ ୁ /2F/2034437 38 24 822ପଥିୃରାଜ ରାଉତ ପି ପଶ ୂର୍ରାମ ରାଉତ YNY0848408
ପ ୁ /2f/3004438 61 24 823ସପନ ମାଲାକାର ପି ଜ୍ଞାେନ  ନାଥ ମାଲାକାର YNY0785618
ପ ୁ /2F/3004439 30 24 824ସ ୁ ମାଲାକାର ପି ସପନ ମାଲାକାର YNY0803593
ପ ୁ /Plot No.4440 28 24 825େଦବାଶସି ରଣା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ରଣା YNY1123686
ୀ /2F/3954441 23 24 826ସାତି ପାେ ପି ରାେଜଶ ପାେ YNY1257625
ପ ୁ /2F/4154442 23 24 827ଇଯାସୀନ ଅଲୀ ଖାନ ପି ଇ ର୍ାନ ଅଲୀ ଖାନ YNY1243955
ୀ /2E/7494443 35 24 828ଅତସୀ ରଥ ସା େଦବଦାସ ରଥ YNY0845479
ପ ୁ /PLOT NO 24444 26 24 829ପଦଶୀ ପସାଦ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ଦାସ YNY0756254
ପ ୁ /3E/4004445 39 24 830ସେୁଭ ୁ ପଧାନ ପି ସାଧବ ପଧାନ YNY0803585
ପ ୁ /3c/4684446 64 24 831ମାନସ ଚ  ବିଶାଳ ପି କମୁରବର ବିଶାଳ YNY0929026
ୀ /3c/4684447 54 24 832େସୗଦାମିନି ବିଶାଳ ସା ମାନସ ଚ  ବିଶାଳ YNY0929018
ୀ /3c/4684448 35 24 833ତମିଶା ବିଶାଳ ପି ମାନସ ଚ  ବିଶାଳ YNY0929000
ୀ /3c/4684449 28 24 834େତଜସିନୀ ବିଶାଳ ପି ମାନସ ଚ  ବିଶାଳ YNY0928994
ୀ /PLOT# 3C/4450 46 24 835ରଶବିାଳା ବିଶାଳ ବିଶାଳ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବିଶାଳ ବିଶାଳ YNY1214345
ପ ୁ /PLOT# 3C/4451 21 24 836ପତ୍ଯଶୁ ବିଶାଳ ମା ରଶବିାଳା ବିଶାଳ ବିଶାଳ YNY1214329
ପ ୁ /3D/5694452 28 24 837ସଂକ  ଅନୁକଳୁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1051655
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ପ ୁ /3D/5694453 58 24 838ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ହୃଶୀେକଶ ଶମର୍ା YNY1051663
ପ ୁ /D/3-5704454 64 24 839ମନଥ କମୁାର ନାଥ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ନାଥ YNY1051630
ୀ /D/3-5704455 58 24 840ଅନୁପମା ନାଥଶମର୍ା ସା ମନଥ କମୁାର ନାଥ YNY1051622
ୀ /D3/5704456 30 24 841ଅନିଶା ଅଭିଜୀତା ପି ମନଥ କମୁାର ନାଥ YNY1051648
ୀ /plot no 34457 62 24 842ସମିତା ନାହା ପି ନିତଆନଂଦ ପାଲିତ YNY1252568
ୀ /3f/5864458 29 24 843ସତଯ୍ଭାମା ନ ସା ଆେଶାକ କମୁାର ତୀପାଠୀ YNY1051671
ୀ /3c-5874459 68 24 844କିରଣବାଳା ମହା ି ସା ପେମାଦ ଚ  ମହା ି OR/06/044/040051

ପ ୁ /3f/6324460 47 24 845ଝ  ୁେଭୗମିକ୍ ପି ନ ଲାଲ େଭୗମିକ୍ YNY0862904
ୀ /3f/6324461 41 24 846ମଳତୀ େଭୗମିକ୍ ସା ଝ  ୁେଭୗମିକ୍ YNY0862938
ୀ /3 C-687.4462 43 24 847ଶବଣୀ େମାହ ି ସା ଅଂବିକା େମାହ ି YNY1220094

ପ ୁ /PLOT NO.4463 37 24 848ସନତ ମିଶା ପି ରାେଜ  ନାଥ ମିଶା TDZ0670720
ପ ୁ /3D-7874464 58 24 849ଶକୁେଦବାନ  େଜନା ପି ବ ିମ ଚ  େଜନା YNY0880849
ୀ /3D-7874465 48 24 850ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ େଜନା ସା ଶକୁେଦବାନ  େଜନା YNY0880831

ପ ୁ /3D-7874466 36 24 851ନିରାକାର େଜନା ପି ନିର ନ େଜନା YNY0880823
ୀ /3D-7874467 31 24 852ଶଭୁସିତା େଜନା ସା ନିରାକାର େଜନା YNY0880856
ୀ /3D-7874468 25 24 853ସତିୃ ସଂଚିତା େଜନା ପି ଶକୁେଦବାନ  େଜନା YNY0880815

ପ ୁ /3c/9834469 67 24 854ପେମାଦଚ  ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି OR/06/044/040050
ୀ /F5/1924470 48 24 855ନିରୁପମା ପରିଡା ସା ବସ  ପରିଡା YNY0848390

ପ ୁ /PLOT NO-54471 31 24 856କମୁାର କୃ ା ସାଇଁ ପି ଦୁଷ   କିେଶାର ସାଇଁ YNY1224385
ପ ୁ /5D 7834472 42 24 857ପଶା  ଦଲାଇ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦଲାଇ YNY0880757
ୀ /5D 7834473 38 24 858ଲିଲି ପିୟା ଦଲାଇ ସା ପଶା  ଦଲାଇ YNY0880765
ୀ /05D/8874474 57 24 859ପତିଭା ରାଉତ ସା େହମ  କମୁାର ରାଉତ YNY0848366

ପ ୁ /PLOT NO 84475 58 24 860େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଦଳାଇ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ଦଳାଇ YVY0861591
ପ ୁ /81LF/114476 28 24 861ଅ ିତ କମୁାର େବହୁରା ପି ଜୟ  କମୁାର େବହୁରା YNY0932095
ୀ /PLOT NO 84477 23 24 862ଅନ୍ଜୀ େଜୖନ ମା ଗଲୁାବ େଜୖନ YNY1212422

ପ ୁ /81GH8C/34478 63 24 863ଅମର କମୁାର ସାମଲ ପି ଧେନଶର ସାମଲ LNT4231130
ପ ୁ /81GH8C/34479 34 24 864ଅଭିନାଶ ସାମଲ ପି ଅମର କମୁାର ସାମଲ LNT4231155
ୀ /81-GH-8C/4480 55 24 865େଶୖବାଳିନୀ ରାୟ ସା ଅମର କମୁାର ସାମଲ YNY0827121

ପ ୁ /Sector-8,4481 44 24 866ମେନାଜ କମୁାର େମାହ ି େମାହ ି ପି ସକୁେଦବ େମାହ ି ାଠର YNY1220417
ୀ /2-E-16624482 31 24 867େମାନାଲିସା ମିଶ ସା ଶଭୁାଶ ୁମିଶ YNY0785006
ୀ /23c/4684483 35 24 868ତମିଶା ବିଶାଳ ପି ମାନସ ଚ  ବିଶାଳ YNY1051697
ୀ /3D/11174484 62 24 869ଚାରୁଲତା ମିଶ ସା ଜଗବ ୁ ମିଶ YNY0212878
ୀ /3D/479,SE4485 21 24 870େବୖଷନ୍ଵୀ ମା ଉମିର୍ଳା ସାହୁ YNY1137355

ପ ୁ /PLOT NO 44486 31 24 871ଗେଣଶ ବମର୍ା ପି େକୖଲାଶ ବମର୍ା YNY1229004
ପ ୁ /5D/13664487 62 24 872ସେରାଜ କମୁାର ବାରିକ ପି ସାନ  ଚ  ବାରିକ YNY0699124
ୀ /52F/2164488 55 24 873ମିନାକ୍ଷୀ ପାତ ସା ବୃ ାବନ ପାତ YNY0785113

ପ ୁ /81f/1034489 51 24 874କୃ  ଚ  ରାୟ ପି ଦାେମାଦର ରାୟ YNY0862946
ୀ /8-1-F/1104490 37 24 875ମଧସିୁତା େସଠୀ ପି ବାସେୁଦବ େସଠୀ YNY0880799
ୀ /8-1-F/1104491 35 24 876ସସିତା େସଠୀ ପି ବାସେୁଦବ େସଠୀ YNY0880807

ପ ୁ /81/F/1754492 72 24 877େଗୗରୀଶ ର ପ ନାୟକ ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ପ ନାୟକ YNY0845453
ପ ୁ /PLOT NUM4493 31 24 878ସିତ ର ନ ମହା ି ପି ଶଶିରି କମୁାର ମହା ି YNY0274613
ପ ୁ /82F/2124494 35 24 879ଅରବି  କମୁାର ପଲାଇ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଲାଇ YNY0845313
ୀ /82F/2164495 27 24 880ନିେବଦିତା ପାତ ପି ବୃ ାବନ ପାତ YNY0785055
ୀ /82F/2164496 25 24 881ସାଗତିକା ପାତ ପି ବୃ ାବନ ପାତ YNY0880690

ପ ୁ /Plot no F4497 60 24 882ବୃ ାବନ ପାତ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ପାତ YNY0803429
ୀ /82F/2904498 67 24 883ବିଦଯ୍ଲୁତା ସାହୁ ସା ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ YNY0816751

ପ ୁ /82f/2944499 63 24 884ହୃଷିେକଶ େବଉରା ପି ଦିବାକର େବଉରା YNY0803601
ୀ /82/f/3094500 49 24 885ପଭାତୀ ରାୟ ସା କୃ  ଚ  ରାୟ YNY0862953
ୀ /82F/3294501 35 24 886ଶଭୁଶୀ ଭୂୟଁା ସା ନିହାର ର ନ ଭୂୟଁା YNY0827154
ୀ /8-2F/3294502 28 24 887ସେୁଲାଚନା ଭୂୟଁା ସା ମିହିର ଭୂୟଁା YNY0827147
ୀ /83B/3114503 66 24 888େଶାଭାରାଣୀ ରଥ ସା ଶରତ କମୁାର ରଥ YNY0845438
ୀ /999994504 23 24 889େନହା େକଡିଆ ପି ହନୁମାନ େକଡିଆ YNY1177518
ପ ୁ /999994505 39 24 890ସିବ କମୁାର ସାହୂ ପି ଅଂକରୁ ଚରଣ ସାହୂ YNY1195874
ୀ /999994506 33 24 891େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ସାହୂ ସା ସିବକମୁାର ସାହୂ YNY1195866
ୀ /244/24604507 33 24 892ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ନାୟକ ସା ନିଳାଚଳ ନାୟକ YNY0848440
ୀ /.4508 70 24 893ପାବର୍ ତୀ େଦଇ ସା ରବୀ  ନାଥ ସାଇଁ YNY0845412
ୀ /004509 57 24 894ସଲମା କି ୁ ସା ରାଧ ୁକି ୁ YNY1001536
ପ ୁ /004510 26 24 895ମ  ୁମାରା ି ପି ଦାଶ ମାରା ି YNY1001817
ୀ /004511 23 24 896ଜମନୁା ମାରା ି ସା ମ  ୁମାରା ି YNY1001866
ପ ୁ /004512 26 24 897ହରିହର ମା ିର୍ ପି ରାଉତ ମା ିର୍ YNY1001833
ପ ୁ /004513 34 24 898ବୁଲୁ ସାହୁ ପି େଜାରହରୀ ସାହୁ YNY1001924
ପ ୁ /004514 24 24 899ବୁଧ ୁସିଂ ପି ଡୁଗରୁୁ ସିଂ YNY1001908
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ପ ୁ /24515 54 24 900ଅନିଲ ମହା ି ପି ସମେର  ନାଥ ମହା ି LNT1619055
ପ ୁ /24516 65 24 901ସଦୁାମ ପରିଜା ପି େଶାବନି ପରିଜା YNY0829853
ପ ୁ /34517 82 24 902ପଦୀ  କମୁାର ନାୟକ ପି ରାଧାବିେନାଦ ନାୟକ YNY0030858
ୀ /34518 79 24 903ପତିଭା ନାୟକ ସା ପଦୀ  କମୁାର ନାୟକ YNY0030866

ପ ୁ /34519 45 24 904ସ ୀପ ନାୟକ ପି ପଦୀ  କମୁାର ନାୟକ YNY0030874
ୀ /54520 44 24 905ସମିୁ ମାଝୀ ପି ବାଜୁନ ମାଝୀ YNY0513507
ୀ /64521 71 24 906କଲଯ୍ାଣୀ ଦାସ ସା ସମେର  କମୁାର ଦାସ YNY0488023
ୀ /84522 34 24 907ସଂଚୟିତା େସନଗୁ ା ପି ଜନ ର ନ େସନଗୁ ା YNY0880716
ୀ /94523 76 24 908େରଣକୁା ମହା ି ସା ଅଶନୀ କମୁାର ମହା ି YNY0031930

ପ ୁ /94524 75 24 909ଅଶିନୀ କମୁାର ମହା ି ପି ଚି ାମଣି ମହା ି YNY0031922
ପ ୁ /94525 50 24 910ଅନୁର ନ ମହା ି ପି ଅଶନୀ କମୁାର ମହା ି YNY0031948
ପ ୁ /114526 60 24 911ସମୁ  କମୁାର ମହା ି ପି ସେୁର  ନାଥ. ମହା ି YNY0032623
ୀ /124527 57 24 912ବିଣାପାଣି ପଲାଇ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପଲାଇ YNY0699587
ୀ /144528 35 24 913ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ଷଡ ୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର ପ ା YNY0699546

ପ ୁ /154529 73 24 914ଶରତ କମୁାର ରଥ ପି ଭଗବାନ ରଥ YNY0699199
ପ ୁ /194530 51 24 915ରବି ନାଥ େବେହରା ପି ବି ୁଚରଣ େବେହରା YNY0699496
ୀ /194531 47 24 916ସଜୁାତା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ YNY0505115
ୀ /204532 56 24 917ମିନତୀ ମିଶ ସା ବାମେଦବ ମିଶ LNT4201091

ପ ୁ /234533 41 24 918ସବୁତ ସରକାର ପି ସହେଦବ ଚ  ସରକାର LNT2474492
ପ ୁ /0264534 24 24 919ଶଭମ େଜନା ପି ମେହ  େଜନା YNY1031921
ୀ /334535 38 24 920େଦବସିତା ନାୟକ ସା ରାଜିବେଲାଚନ େସନାପତି YNY0699405

ପ ୁ /354536 41 24 921ଅଖିେଳଶର ପି.ସିଂ ପି ପରମାନ  ରାମଜୀ.ସିଂ YNY0699389
ପ ୁ /404537 43 24 922େନତାନ  ନାୟକ ପି ତାେରଶର ନାୟକ YNY0159988
ପ ୁ /444538 37 24 923େଗୗରବ ଅଲୀ େବସା ପି ରେମଶ ଅଲୀ େବସା LNT2973006
ୀ /444539 32 24 924ବଷର୍ାରାଣୀ ଶତପଥି ସା େଗୗରବ ଅଲୀ େବସା LNT2972990

ପ ୁ /454540 26 24 925ସଂଦୀପ ମହାପାତ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମହାପାତ YNY0699280
ୀ /474541 78 24 926ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାଥ ସା େଗାଲକ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/120621

ପ ୁ /514542 48 24 927ପିୟ ର ନ ଦାଶ ପି ପହାଦ ଦାଶ YNY0651844
ୀ /514543 42 24 928ଲିପି ଷଡ ୀ ସା ପିୟ ର ନ ଦାସ YNY0033480

ପ ୁ /524544 62 24 929ପସନନ୍ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େକଶବ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT1847094
ପ ୁ /524545 36 24 930େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0033498
ପ ୁ /564546 40 24 931କା ିର୍କ ଚ  ପ ା ପି ସତଯ୍ାନ  ପ ା YNY0033555
ୀ /574547 26 24 932େଲାପାମଦୁା ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ YNY0785717

ପ ୁ /654548 62 24 933ସେୁରଶ ଚ  ନାଏକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାଏକ YNY0785238
ପ ୁ /704549 52 24 934ଶଶୀକା  ମିଶ ପି ପଦେଲାଚନ ମିଶ LNT4201042
ୀ /704550 47 24 935ସସିତା ମିଶ ସା ଶଶୀକା  ମିଶ YNY0033761

ପ ୁ /724551 84 24 936ହେରକୃ  ନାୟକ ପି ଯଦୁମଣି ନାୟକ LNT1846344
ୀ /724552 61 24 937ବାସ ୀ ନାୟକ ସା ହେରକୃ  ନାୟକ LNT1846336
ୀ /744553 67 24 938ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0752410

ପ ୁ /744554 44 24 939ଭାରତ ଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0752402
ୀ /744555 41 24 940ବିଶ ଭାରତୀ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT3109824
ପ ୁ /784556 39 24 941ଅଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ରେମଶ କମୁାର େଜନା YNY0033860
ୀ /794557 44 24 942କବିତା ମହା ି ସା ବିଶଜିତ ମହା ି YNY0634469
ୀ /904558 36 24 943ସଶୁୀ ସ ୀତା ପରିଡା ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ପରିଡା YNY0160051

ପ ୁ /914559 36 24 944ଅସୀମ ଅଭିଳାଷ ମହା ି ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହା ି YNY0034033
ପ ୁ /914560 36 24 945ଅମୀୟ ଅଭିେଷକ ମହା ି ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହା ି YNY0034041
ପ ୁ /924561 41 24 946ସମେର  ସାମଲ ପି ରବି  ସାମଲ LNT3107927
ପ ୁ /944562 80 24 947ରତନ୍ ାକର ପ ା ପି ବନମାଳୀ ପ ା LNT1846377
ୀ /1024563 39 24 948ସସିତା ଦାଶ ପି ରବି  ନାଥ ଦାଶ LNT1599596
ୀ /1044564 62 24 949କବିତା ସାମ ରାୟ ସା ପଫଲୁ ଚ  ସାମ ରାୟ LNT1865344
ୀ /1154565 41 24 950ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପ ା ସା ମାନସ ପ ା YNY0034199
ପ ୁ /1174566 34 24 951ସବୁତ ସାହୁ ପି ସକୁା  ସାହୁ LNT4202081
ପ ୁ /Plot No-F4567 26 24 952ରଶ ିର ନ ସାଇଁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ YNY1011022
ପ ୁ /1364568 52 24 953େଶଖ୍ ଜାହିଦ୍ ପି ଅବଦୁଲ ଜବାର LNT1556893
ୀ /1364569 45 24 954ଅ ମୁ ନଗିର୍ସ ସା େଶଖ୍ ଜାହିଦ LNT1556901
ୀ /1374570 20 24 955ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ଶତପଥି ପି ନିହାର ର ନ ଶତପଥି YNY1289842
ପ ୁ /1994571 61 24 956ନିର ନ ମ ୁଆଳ ପି ଶୀ ଚ ନ ମ ୁଆଳ YNY0699314
ୀ /1994572 55 24 957ବିଣାପାଣି ମ ୁଆଲ ସା ନିର ନ ମ ୁଆଳ YNY0699306
ୀ /F-2104573 34 24 958ଅନୁରାଧା ନାଥ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାଥ YNY0880732
ପ ୁ /2484574 50 24 959ସକୁେଦବ ବିଶାଳ - ମିତା ଳି ସାହୁ YNY1254127
ପ ୁ /2484575 21 24 960ଶଭୁମ ସାଲଭି ବିଶାଳ ପି ସକୁେଦବ ବିଶାଳ YNY1254135
ୀ /2484576 48 24 961ମିତା ଳୀ ସାହୁ ସା ସକୁେଦବ ବିଶାଳ YNY1254143
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ପ ୁ /2514577 53 24 962ଦିବଯ୍ େଲାଚନ ସିଂହ - ପରୁୁେଶା ମ ସିଂହ YNY1254150
ପ ୁ /2514578 21 24 963ସି ାଥର୍  େଶଖର ସିଂହ ମା ଦିବଯ୍ େଲାଚନ ସିଂହ YNY1254168
ୀ /3044579 27 24 964ଶୀପଦା େଜନା ପି ଶୀବ  କମୁାର େଜନା YNY0699264

ପ ୁ /3404580 54 24 965ରବି ନାଥ ଆଲୁ ପି କି ା େମାହନ ଆଲୁ YNY1254028
ପ ୁ /6104581 49 24 966ତରୁଣ ସାହୁ - ଅ ନା ସାହୁ YNY1254077
ୀ /6104582 45 24 967ଅ ନା ସାହୁ ସା ତରୁଣ ସାହୁ YNY1254069
ୀ /6134583 21 24 968େଲାପାମଦୁା ବାରିକ ମା ଲିଲିମା ମହାରଣା YNY1253897

ପ ୁ /9994584 26 24 969େସକ ଅଫତାର ପି େସକ େଗାରା YNY0785824
ୀ /9994585 33 24 970ଉମି ଫାତମା ସା ରହିମ ବକ୍ସ YNY0785790
ୀ /D/15794586 61 24 971ରଶିେରଖା ନାୟକ ସା ରାଜକିେଶାର ନାୟକ YNY1130764

ପ ୁ /2E-6224587 35 24 972ଦିବଯ୍ର ନ ପରିଡା ପି େବୖ ବ ଚରଣ ପରିଡା YNY0921221
ପ ୁ /5F/6224588 57 24 973ନିମର୍ଳ କମୁାର େସନାପତି ପି ନକଳୁ େସନାପତି YNY0880609
ୀ /5F/6224589 47 24 974ଭାରତୀ େସନାପତି ସା ନିମର୍ଳ େସନାପତି YNY0880617

ପ ୁ /PLOT NO-54590 29 24 975िब वजीत िम ा ପି स यनारायण िम ा YNY1324292
ପ ୁ /8-2F/3294591 41 24 976ନିହାର ର ନ ଭୂୟଁା ପି ଦାେମାଦର ଭୂୟଁା YNY0699611
ପ ୁ /1194/16 D4592 22 24 977ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ମିଶ  ପି ପଶା  କମୁାର ମିଶ  YNY1124049
ପ ୁ /14593 61 24 978ପକାଶ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଶ ର ଚରଣ ବିଶାଳ YNY0752444
ପ ୁ /24594 64 24 979ଶା ନୁ କମୁାର ଷଡ ି ପି ତାରାପଦ ଷଡ ି OR/06/044/454213
ୀ /24595 59 24 980ସରଜୁବାଳା ଷଡ ୀ ସା ଶା ନୁ କମୁାର ଷଡ ୀ OR/06/044/454214
ୀ /24596 33 24 981ଶି ା ଷଡ ୀ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ଷଡ ୀ YNY0159814

ପ ୁ /54597 66 24 982ପତାପ କମୁାର ମିଶ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ YNY0159822
ୀ /54598 38 24 983ରିଲା ରାଣୀ ମିଶ ପି ପତାପ କମୁାର ମିଶ YNY0159855

ପ ୁ /74599 61 24 984ଶରତ ଚ  ନାୟକ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ନାୟକ YNY0373217
ୀ /74600 58 24 985ଭଗବତୀ ନାୟକ ସା ଶରତ ଚ  ନାୟକ YNY0980961
ୀ /74601 36 24 986ରାେକଶ ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ନାୟକ YNY0752451
ୀ /74602 34 24 987େମାନାଲିସା ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ନାୟକ YNY0373407
ୀ /74603 33 24 988େସହାଲିସା ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ନାୟକ YNY0651893
ୀ /84604 53 24 989ମଉନାବତୀ ସାହୁ ସା ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ LNT2469138
ୀ /104605 51 24 990େହମଲତା ମିଶ ପି ଶବି ପସାଦ ମିଶ YNY0416909

ପ ୁ /104606 40 24 991ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ LNT2469153
ପ ୁ /114607 34 24 992ଘାସିରାମ ବାରୀ ପି ବିରି ସିଂ ବାରି YNY0415869
ପ ୁ /114608 56 24 993ସରୁଥ ବାରିକ ପି ଯଦୁ ବାରିକ YNY0415372
ପ ୁ /114609 39 24 994କଆୁଁର ବାେ ପି ରାମଚ  ବାେ YNY0415653
ୀ /114610 35 24 995ମମତା ବାେ ସା କଆୁଁର ବାେ YNY0416107

ପ ୁ /114611 34 24 996ରାଇେସନ୍ ବାେ ପି ରାମଚ  ବାେ YNY0415521
ୀ /114612 34 24 997ବାସ ି ବାେ ସା ରାଇେସନ୍ ବାେ YNY0416131

ପ ୁ /114613 49 24 998ଗେଣଶ େବଶା ପି ସା  େବଶା YNY0416404
ୀ /114614 69 24 999ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଶରତ ଦାସ YNY0416289
ୀ /114615 54 24 1000ସାବିତୀ ଦାସ ସା ଯାଦବ ଦାସ YNY0416198

ପ ୁ /114616 64 24 1001ସଦୁାମ ଦିଗି ପି ଦଶରା ଦିଗି YNY0415729
ପ ୁ /114617 38 24 1002ଗଲିୁଆ ହଁାସଦାଃ ପି ଅନ  ହଁାସଦାଃ YNY0523159
ୀ /114618 34 24 1003ଧାନୀ ହଁାସଦାଃ ସା ଗଲିୁଆ ହଁାସଦାଃ YNY0513564
ୀ /114619 39 24 1004ସରୁୁ େହମମ ସା ଅନାମ େହମମ YNY0416529

ପ ୁ /114620 37 24 1005ଦୀଲିପ େହମମ ପି ଲକ୍ଷଣ େହମମ YNY0416032
ପ ୁ /114621 36 24 1006ଅନାମ େହମମ ପି ମଧସୁଦୁନ େହମମ YNY0415851
ୀ /114622 34 24 1007ସମଯ୍ା ଶା ି େହମମ ସା େଗାରା େହମମ YNY0416073

ପ ୁ /114623 60 24 1008ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା ପି ସହେଦବ ମହାରଣା YNY0415752
ପ ୁ /114624 49 24 1009ପକାଶ ମହାରଣା ପି ଦୁଃଶାସନ ମହାରଣା YNY0416677
ପ ୁ /114625 41 24 1010କା ାନ ମାଝୀ ପି ଆନପା ମାଝୀ YNY0513226
ପ ୁ /114626 35 24 1011ଭରତ ମଲୀକ ପି ଯଦୁ ମଲୀକ YNY0415711
ପ ୁ /114627 44 24 1012ବୁଢାନ ମାରା ି ପି କାଳ ି ମାରା ି YNY0415844
ପ ୁ /114628 34 24 1013ସକୁଲୁ ମାରା ି ପି େଗାରା ମାରା ି YNY0415984
ପ ୁ /114629 54 24 1014ଲଥ ମା ିର୍ ପି ମା ାତ ମା ିର୍ YNY0415497
ୀ /114630 41 24 1015କାଲି ମା ିର୍ - ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଦାଶ YNY0416230
ୀ /114631 34 24 1016ପଣୁଗୀ ମା ିର୍ ପି ସାଲଖ ୁମା ିର୍ YNY0416040
ପ ୁ /114632 28 24 1017ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହା ି ପି ରବି ପସାଦ ମହା ି YNY0415745
ୀ /114633 64 24 1018ଇ ୁ ମ ୁ ା ସା ଚକରା ମ ୁ ା YNY0415778
ପ ୁ /114634 54 24 1019ବୁଜୁ ମ ୁ ା ପି ସମା ମ ୁ ା YNY0416438
ପ ୁ /114635 49 24 1020ସେୁରଶ ମ ୁ ା ପି ରାଉତ ମ ୁ ା YNY0415364
ୀ /114636 44 24 1021ରାେ ଇ ମ ୁ ା ସା ସମା ମ ୁ ା YNY0416099
ପ ୁ /114637 44 24 1022ସମା ମ ୁ ା ପି େଗାପି ମ ୁ ା YNY0415505
ୀ /114638 36 24 1023ଜୁନା ମ ୁ ା ସା ରଁାସି ମ ୁ ା YNY0416370
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ୀ /114639 34 24 1024େଯାଶଦା ମ ୁ ା ପି ବିରସିଂ ମ ୁ ା YNY0416248
ୀ /114640 34 24 1025ବାସ ି ମ ୁ ା ପି େଚୖତନଯ୍ ମ ୁ ା YNY0416255
ୀ /114641 34 24 1026ସାବିତୀ ମ ୁ ା ସା େଗାବି  ମ ୁ ା YNY0416214
ୀ /114642 34 24 1027ଲକ୍ଷୀ ମ ୁ ା ପି ଶବି ମ ୁ ା YNY0416537
ୀ /114643 34 24 1028ନାମସୀ ମ ୁ ା ପି ବୁଧରୁାମ ମ ୁ ା YNY0416354

ପ ୁ /114644 34 24 1029ବଟ ମ ୁ ା ପି ସାଦୁଆ ମ ୁ ା YNY0415539
ୀ /114645 49 24 1030କନିୁ ମମୁ ୁର୍ ସା େମାଚିରାମ ମମୁ ୁର୍ YNY0415893

ପ ୁ /114646 34 24 1031େମାଚିରାମ ମମୁ ୁର୍ ପି ଲକ୍ଷଣ ମମୁ ୁର୍ YNY0415810
ପ ୁ /114647 33 24 1032ବିଜୟ ମମୁ ୁର୍ ପି ମମାଇ ମମୁ ୁର୍ YNY0415356
ପ ୁ /114648 33 24 1033ମଦନ େମାହନ ମମୁ ୁର୍ ପି ମାନସିଂ ମମୁ ୁର୍ YNY0415976
ୀ /114649 34 24 1034ସବୁାସିନୀ ଓରାମ୍ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଓରାମ୍ YNY0513606
ୀ /114650 39 24 1035ସମୁତି ପାତ ପି େସାମଯ୍ର ନ ପାତ YNY0513549
ୀ /114651 49 24 1036ଜୟ ି ପି ୁଆ ସା ଅଜୟ ପି ୁଆ YNY0416123

ପ ୁ /114652 49 24 1037ଅଜୟ ପି ୁଆ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପି ୁଆ YNY0415646
ୀ /114653 59 24 1038ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ଦ ିଆ ପଧାନ YNY0416388
ୀ /114654 44 24 1039ସକୁମୁାରୀ ପଧାନ ସା ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ YNY0416263
ୀ /114655 61 24 1040େଶାଭା ସରକାର ସା ସହେଦବ ସରକାର YNY0414227

ପ ୁ /114656 39 24 1041େଯାେଶଫ୍ େସନ୍ ପି ବନ ବିହାରି େସନ୍ YNY0415687
ପ ୁ /114657 74 24 1042ଦଶରଥ ସିଂ ପି େସାମା ସିଂ YNY0415828
ୀ /114658 54 24 1043ବୁଲୁ ସିଂ ସା ଦଶରଥ ସିଂ YNY0416271

ପ ୁ /114659 39 24 1044ବାପି ସିଂ ପି ପ  ୁସିଂ YNY0416420
ୀ /114660 34 24 1045ମିନତୀ ସିଂ ସା ଲକ୍ଷଣ ସିଂ YNY0416206

ପ ୁ /114661 54 24 1046କାଳିଆ େସାେରନ୍ ପି ମାତା  େସାେରନ୍ YNY0415513
ୀ /114662 54 24 1047ସକୁା ି େସାେରନ ସା କାଳିଆ େସାେରନ YNY0416057

ପ ୁ /114663 49 24 1048ଲାଖାଇ େସାେରନ୍ ପି ରାଇମାତ୍ େସାେରନ୍ YNY0415661
ପ ୁ /114664 46 24 1049ସପୁାଇ େସାେରନ ପି ନାରାନ େସାେରନ YNY0513275
ୀ /114665 41 24 1050ମଲୀ େସାେରନ ପି ରାମ େସାେରନ YNY0513465
ୀ /114666 39 24 1051େମୗନାବତୀ େସାେରନ୍ ସା ଲାଖାଇ େସାେରନ YNY0416115
ୀ /114667 37 24 1052ମାହି େସାେରନ୍ ପି ଜିତରାୟ େସାେରନ YNY0416065

ପ ୁ /114668 35 24 1053ବାଇଧର େସାେରନ୍ ପି ଜିତରାୟ େସାେରନ୍ YNY0415679
ୀ /114669 34 24 1054ଆଝମଣୀ େସାେରନ ସା ଡମାନ େସାେରନ YNY0416347
ୀ /114670 34 24 1055ସିନେଗା େସାେରନ୍ ସା ବାଇଧର େସାେରନ୍ YNY0416081

ପ ୁ /114671 31 24 1056ଫାତୁରାମ େସାେରନ ପି ଡମାନ େସାେରନ YNY0513861
ପ ୁ /114672 66 24 1057ଲକ୍ଷଣ ଟୁଡୁ ପି ସନାତନ ଟୁଡୁ YNY0415943
ୀ /114673 39 24 1058ଜବା ଟୁଡୁ ସା ରାଜୁ ଟୁଡୁ YNY0416362
ୀ /114674 28 24 1059େସାହାଗି ଟୁଡୁ ସା ରାେମଶର ଟୁଡୁ YNY0416222

ପ ୁ /124675 40 24 1060ରେମଶ ଚ  ମାଝୀ ପି ବାରିଆନ୍ ମାଝୀ YNY0513630
ୀ /124676 37 24 1061ଆସୁର୍  ମାଝୀ ସା ରେମଶ ଚ  ମାଝୀ YNY0513648
ୀ /134677 69 24 1062କା ନ ପଢିହାରି ସା ସଦୁଶର୍ନ ପଢିହାରି YNY0031146

ପ ୁ /134678 44 24 1063ସବୁତ ପଢିହାରି ପି ସଦୁଶର୍ନ ପଢିହାରି YNY0651901
ୀ /134679 38 24 1064ସଜୁାତା ପଢିହାରି ପି ସଦୁଶର୍ନ ପଢିହାରି YNY0031153
ପ ୁ /144680 58 24 1065ଗ ାଧର ଦାଶ ପି େଦୖତାରୀ ଦାଶ YNY0031161
ୀ /144681 52 24 1066ଅନିମା ଦାଶ ସା ଗ ାଧର ଦାଶ YNY0031179
ୀ /144682 34 24 1067ମଧସିୁତା ଦାଶ ପି ଗ ାଧର ଦାଶ YNY0031187
ୀ /144683 32 24 1068େମାନାଲିସା ଦାଶ ପି ର ାଧର ଦାଶ YNY0031195

ପ ୁ /154684 27 24 1069ଅମାନ ଦାସ ପି କପିଳ ପସାଦ ଦାସ YNY0699645
ୀ /154685 60 24 1070ବାସ ିଲତା େଗା ାୟତ ସା ମେହଶର େଗା ାୟତ LNT2970143

ପ ୁ /154686 40 24 1071ମାନସ କମୁାର େଗା ାୟତ ପି ମେହଶର େଗା ାୟତ LNT2970168
ୀ /154687 31 24 1072କବିତା ରାଣୀ େଗା ାୟତ ସା ମାନସ କମୁାର େଗା ାୟତ YNY0517482
ପ ୁ /154688 35 24 1073ଭୀମଚରଣ େହମମ୍ ପି ଗବଧର୍ନ େହମମ୍ YNY0513176
ପ ୁ /164689 61 24 1074ଦାରିକାନାଥ ଦାସ ପି ଭଗବାନ ପସାଦ ଦାସ LMT1503572
ୀ /164690 58 24 1075େସନ୍ହଲତା ଦାଶ ସା ଦାରିକାନାଥ ଦାଶ LNT1503580
ୀ /164691 35 24 1076ସପନ୍ା ସନ୍ି ା ଦାଶ ପି ଦାରିକାନାଥ ଦାଶ YNY0031211
ପ ୁ /164692 24 24 1077େଦଵୀ ବାସ୍ଚଲ୍ଯ ରଥ ପି କରୁଣାକର ରଥ YNY1002591
ୀ /174693 41 24 1078ଜରାତୁନ ବିବି ସା େସଖ୍ ନିଆମତ YNY0699512
ପ ୁ /174694 61 24 1079ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ ପି ମକିୁ୍ତକା  ଦାସ LNT4202164
ୀ /174695 54 24 1080ମଧସିୁତା ଦାସ ସା ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ LNT4202172
ପ ୁ /174696 31 24 1081ଅମିୟାଂଶ ୁକମୁାର ଦାସ ପି ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ YNY0373415
ୀ /174697 43 24 1082ସସିତା ପ ା ପି ନେର  କମୁାର ପ ା LNT4202206
ପ ୁ /184698 31 24 1083ରାମଦାସ ହଁାସଦାଃ ପି ପ ୂ ର୍ ହଁାସଦାଃ YNY0513184
ପ ୁ /184699 26 24 1084କି ପକାଶ େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା YNY0699504
ପ ୁ /184700 36 24 1085େଛାଟରାୟ ମମୁ ୁର୍ ପି ଭାଦାଓ ମମୁ ୁର୍ YNY0513200
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ପ ୁ /184701 46 24 1086ମାକର୍  ନାଏକ ପି ଗବଧର୍ନ ନାଏକ YNY0523134
ୀ /194702 84 24 1087ସେରାଜିନୀ େଦଇ ସା ଧବୃଚରଣ େଜନା YNY0651950

ପ ୁ /194703 56 24 1088ବୁେ ଶର େଜନା ପି ଧବୃଚରଣ େଜନା LNT1649441
ୀ /194704 51 24 1089ମେନାରମା େଜନା ସା ବୁେ ଶର େଜନା LNT1649458

ପ ୁ /204705 59 24 1090ରାଜାରାମ ପରିଡା ପି ମଷୂା ପରିଡା YNY0031237
ୀ /204706 54 24 1091ମିନତୀ ପରିଡା ସା ରାଜାରାମ ପରିଡା YNY0031245
ୀ /214707 64 24 1092ରାମପଯ୍ାରୀ େଦବୀ ସା ରାେମଶର ଶାହା YNY0031286

ପ ୁ /214708 39 24 1093ସ ିକା  ମିଶ ପି ଚକଧର ମିଶ YNY0651935
ୀ /214709 37 24 1094ମଂଜୁ ପ ନାୟକ ସା ନିଳମାଧବ ପ ନାୟକ YNY0031302

ପ ୁ /214710 69 24 1095ରାମ ୁଶାହା ପି ରାମ ଅପତାରା ଶାହା OR/06/044/142166
ୀ /214711 64 24 1096ଶାରଦା ଶାହା ସା ନ କିେଶାର ଶାହା YNY0031294
ୀ /214712 54 24 1097ମାଳତୀ ଶାହା ସା ରାମ ୁଶାହା OR/06/044/142167

ପ ୁ /214713 39 24 1098ସଂଜୟ ଶାହା ପି ରାେମଶର ଶାହା YNY0373365
ପ ୁ /214714 32 24 1099କି ା ଶାହା ପି ରାମ ୁଶାହା YNY0031278
ପ ୁ /214715 61 24 1100ବିଜୟ କମୁାର ଷାଠିଆ ପି ବହାନ  ଷାଠିଆ YNY0699470
ପ ୁ /224716 66 24 1101ଚକଧର ମିଶ ପି ବଳଭଦ ମିଶ YNY0651919
ୀ /224717 58 24 1102େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣି ମିଶ ସା ଚକଧର ମିଶ YNY0651927

ପ ୁ /234718 48 24 1103ଶବିଶ ର ଦାଶ ପି େକୖଳାସ ଦାଶ YNY0031328
ୀ /234719 43 24 1104ତନୁଶୀ ଦାଶ ସା ଶବିଶ ର ଦାଶ DCX2029296
ୀ /234720 56 24 1105ନିରୁପମା ଶାସମଲ ସା କାଶନିାଥ ଶାସମଲ YNY0699454

ପ ୁ /244721 75 24 1106ଶ ଷର୍ଣ ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନି ସାହୁ OR/06/044/206036
ୀ /254722 36 24 1107ପେମାଦା ଳି ନାୟକ ସା ଶଶୀକ  ନାୟକ LNT4201562
ୀ /254723 29 24 1108ପିୟ ା ଶତପଥୀ ସା େଦବାଶଷି୍ ପ ା YNY0699439
ୀ /264724 43 24 1109ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା େଜଯ୍ାତି  ମଲିକ LNT4198552

ପ ୁ /264725 78 24 1110ସାରଥି ମଲିକ ପି ପରମାନ  ମଲିକ LNT4198537
ୀ /264726 70 24 1111େରଣବୁାଳା ମଲିକ ସା ସାରଥି ମଲିକ LNT4198545
ୀ /264727 49 24 1112ସ ଯ୍ା ମଲିକ ପି ସାରଥି ମଲିକ LNT4198628

ପ ୁ /264728 46 24 1113େଜଯ୍ାତି  ମଲିକ ପି ସାରଥି ମଲିକ LNT4198420
ପ ୁ /264729 43 24 1114ମଳୟ କମୁାର ମଲିକ ପି ସାରଥି ମଲିକ LNT4198560
ୀ /264730 41 24 1115ମିନାଲି ମଲିକ ସା ମଳୟ କମୁାର ମଲିକ YNY0752469

ପ ୁ /264731 39 24 1116ସତଯ୍ପକାଶ ମଲିକ ପି ସାରଥି ମଲିକ LNT4198610
ପ ୁ /274732 62 24 1117ସେ ାଷ କମୁାର ପେଲଇ ପି ଯଦୁମଣି ପେଲଇ LNT1649375
ୀ /274733 52 24 1118ରଂଜନା ପେଲଇ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପେଲଇ LNT1649383
ୀ /274734 33 24 1119େରାଜାଲିନ ପେଲଇ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପେଲଇ YNY0031492

ପ ୁ /284735 80 24 1120ଶୀପଦ ମିଶ ପି ଆନ  ଚ  ମିଶ OR/04/027/242599
ୀ /284736 64 24 1121ପତିମା ମିଶ ସା ଶୀପଦ ମିଶ OR/04/027/242600
ୀ /284737 34 24 1122େସାନାଲି ମିଶ ପି ଶୀପଦ ମିଶ YNY0373290

ପ ୁ /294738 72 24 1123ସକୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଚକଧର ନାୟକ OR/06/044/348478
ୀ /294739 69 24 1124ସଷୁମା ନାୟକ ସା ସକୁା  କମୁାର ନାୟକ OR/05/030/364341

ପ ୁ /294740 64 24 1125ପଶା  ନାୟକ ପି ଚକଧର ନାୟକ YNY0651943
ପ ୁ /294741 40 24 1126ସଶୁୀ ସନିୁଲକା  ନାୟକ ପି ସକୁା  କମୁାର ନାୟକ YNY0651836
ପ ୁ /314742 35 24 1127ଅନିରୁ  ସାମଲ ପି ମିହିର େକତନ ସାମଲ YNY0031591
ୀ /314743 33 24 1128େପାକି୍ସମା ସାମଲ ପି ମିହିରେକତନ ସାମଲ YNY0489989
ୀ /324744 37 24 1129ସେ ାଷିନୀ ପରିଡା ସା ଜଟାଧାରୀ ପରିଡା YNY0031617

ପ ୁ /334745 48 24 1130ମିହିର ପସାଦ ମହା ି ପି ବିଚିତାନ  ମହା ି YNY0031658
ୀ /334746 42 24 1131ଐକା ିକା ମହା ି ସା ମିହିର ପସାଦ ମହା ି YNY0031666

ପ ୁ /344747 57 24 1132ବାସେୁଦବ େଦହୁରୀ ପି ମାଗଣୁୀ େଦହୁରୀ LNT1527449
ୀ /344748 46 24 1133ନଳିନୀ େଦହୁରୀ ସା ବାସେୁଦବ େଦହୁରୀ LNT1527456

ପ ୁ /354749 37 24 1134ହିମା ଳ ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ YNY0034512
ପ ୁ /364750 31 24 1135େରାସନ ସାମଲ ପି ଶୀନିବାସ ସାମଲ YNY0516864
ୀ /364751 35 24 1136ବବଲୀ ସିଂ ସା ଅେଖେଳଶର ପି.ସିଂ YNY0699371
ପ ୁ /374752 31 24 1137ପେମାଦ କମୁାର ବାରିକ ପି ସରୁଥ ବାରିକ YNY0416891
ପ ୁ /384753 27 24 1138ଅଂଶମୁାନ ଦାଶ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାଶ YNY0513291
ପ ୁ /394754 59 24 1139ବିଚିତ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବାଲୁେ ଶର ସାହୁ YNY0516708
ୀ /394755 55 24 1140ହରପିୟା ସାହୁ ସା ବିଚିତ ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0516427
ପ ୁ /394756 28 24 1141ବିଭୂ ପଦାରବି  ସାହୁ ପି ବିଚିତ ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0515361
ପ ୁ /404757 59 24 1142ପକାଶ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଶ ର ବିଶାଳ YNY0514067
ୀ /654758 48 24 1143ସସିତା େଲ ା ସା ଇତିବତ େଲ ା YNY1261882
ୀ /824759 43 24 1144ମମତା ଦାସ ସା ସମେର  ଦାସ YNY1289826
ୀ /834760 20 24 1145ସାଇଲ ଦାସ ପି ସମେର  ଦାସ YNY1289974
ୀ /884761 34 24 1146ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY0130351
ପ ୁ /1134762 45 24 1147ସତଯ୍ ର ନ ଦାଶ ପି ର ିତ କମୁାର ଦାଶ YNY0829689
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ୀ /1714763 28 24 1148ବନିତା େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା YNY0522987
ପ ୁ /f/2054764 37 24 1149ଯଗୁଳ କିେଶାର ମଲିକ ପି ସାରଥି ମଲିକ YNY0932103
ୀ /F/2054765 35 24 1150ମମତା ମଲିକ ସା ଜୁଗଳ କିେଶାର ମଲିକ YNY0932111

ପ ୁ /5684766 29 24 1151ସରୁପ ମିଶ ମା ସରୁମା ଶତପଥୀ YNY1253921
ପ ୁ /5684767 74 24 1152କାଳ ୀ ଚରଣ ରାଉତ ପି େଗୗରୀ ଚରଣ ରାଉତ YNY1253905
ୀ /PLOT NO F4768 21 24 1153ବଷର୍ା ରାଣୀ ମହା ି ପି ବିରନ୍ଚୀ ନାରାୟଣ ମହା ି YNY1323674

ପ ୁ /2D/7734769 77 24 1154ସହେଦବ ସରକାର ପି ଲଳିତ େମାହନ ସରକାର YNY0880872
ପ ୁ /2D-7734770 43 24 1155ଜୟ  ସରକାର ପି ସହେଦବ ସରକାର YNY0880864
ପ ୁ /2D-7734771 40 24 1156ସବୁତ ସରକାର ପି ସହେଦବ ସରକାର YNY0880880
ପ ୁ /14772 67 24 1157ରଜନୀକା  ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଦାସ YNY0379552
ୀ /14773 64 24 1158ଆଶାଲତା ଦାସ ସା ରଜନୀକା  ଦାସ YNY0379560
ୀ /14774 40 24 1159ରୂପଶୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ମହା ି YNY0379545

ପ ୁ /14775 36 24 1160ଭବାନୀ ଶ ର ଦାସ ପି ରଜନୀକା  ଦାସ YNY0379578
ପ ୁ /24776 75 24 1161ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଗ ା ପାଣି ଦାସ YNY0030916
ୀ /24777 67 24 1162ପମିଳା ଦାଶ ସା ରବିନାରାୟଣ ଦାଶ LNT3113214

ପ ୁ /24778 46 24 1163ସ ୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାଶ YNY0030924
ପ ୁ /24779 40 24 1164ଶବୁତ କମୁାର ଦାଶ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାଶ YNY0030932
ୀ /24780 39 24 1165ଉମାଆଦିକ  ମହାପାତ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦାଶ LNT3113222
ୀ /34781 55 24 1166ରସୀତା ମହା ି ସା ପେମାଦ ପ ନାୟକ YNY1253202

ପ ୁ /34782 60 24 1167ପେମାଦ ପ ନାୟକ ପି ଦିବାକର ମଜୁମ୍ଦାର ପ ନାୟକ YNY1253194
ୀ /44783 74 24 1168ଗୀତା ମିଶ ସା ଯତୀ  େମାହନ ମିଶ LNT2972065

ପ ୁ /44784 48 24 1169େଦବଦ  ମିଶ ପି ଯତୀ  େମାହନ ମିଶ LNT2972040
ୀ /44785 46 24 1170ସବିତା ମିଶ ସା େଦବଦ  ମିଶ LNT2972032

ପ ୁ /44786 45 24 1171ବିଭୁଦ  ମିଶ ପି ଯତୀ  େମାହନ ମିଶ LNT2972024
ପ ୁ /44787 51 24 1172ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୟକୃ  ସାହୁ YNY0159897
ୀ /74788 53 24 1173େଦବଯାନୀ ମିଶ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମିଶ YNY0634261

ପ ୁ /84789 24 24 1174ନେରଶ ଅଗୱାଲ ପି କମଲ ଅଗୱାଲ YNY1001528
ୀ /84790 80 24 1175ଗିତା େଦବୀ େକଡିଆ ସା ହରିରାମ େକଡିଆ YNY0947622

ପ ୁ /84791 62 24 1176ଶଯ୍ାମଲାଲ୍ େକଡିଆ ପି ହରିରାମ େକଡିଆ YNY0947390
ୀ /84792 58 24 1177କିରଣ େକଡିଆ ସା ଶଯ୍ାମଲାଲ େକଡିଆ YNY0947416

ପ ୁ /84793 54 24 1178ଜଗଦିସ ପସାଦ େକଡିଆ ପି ହରିରାମ େକଡିଆ YNY0947614
ପ ୁ /84794 51 24 1179ହନୁମାନ େକଡିଆ ପି ହରିରାମ େକଡିଆ YNY0947358
ୀ /84795 48 24 1180େରକ୍ଷା େକଡିଆ ସା ଜଗଦିଶ ପସାଦ େକଡିଆ YNY0947408
ୀ /84796 46 24 1181ଲତା େକଡିଆ ସା ହନୁମାନ େକଡିଆ YNY0947366

ପ ୁ /84797 34 24 1182ବିକାସ େକଡିଆ ପି ଶଯ୍ାମ ଲାଲ େକଡିଆ YNY0947606
ପ ୁ /84798 27 24 1183ନିଖିଲ େକଡିଆ ପି ଜଗଦିସ ପସାଦ େକଡିଆ YNY0947424
ୀ /84799 25 24 1184ନିକିତା େକଡିଆ ପି ଜଗଦିସ ପସାଦ େକଡିଆ YNY0947382
ୀ /94800 50 24 1185େରଖା ଭରଦାଜ ସା ମେନାଜ ଭରଦାଜ YNY0373274

ପ ୁ /94801 52 24 1186ମେନାଜ କମୁାର ଭରଦାଜ ପି ଜୟନ  ଶମର୍ା YNY0373241
ପ ୁ /104802 50 24 1187ମରୂଲୀଧର େବେହରା ପି ଦାେମାଦର େବେହରା LNT1550292
ୀ /104803 58 24 1188େସୗଦାମିନି ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ YNY0031682
ପ ୁ /104804 45 24 1189ସି ାଥର୍  ଶ ର ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ YNY0947465
ୀ /104805 40 24 1190ଶଭୁଶୀ ଦାସ ସା ସି ାଥର୍  ଶ ର ଦାସ YNY0947473

ପ ୁ /104806 45 24 1191ଶା ନୁ ମହାପାତ ପି ଭାଗିରଥି ମହାପାତ YNY0031690
ପ ୁ /104807 63 24 1192କୃ  ଚ  ମିଶ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମିଶ YNY0187534
ପ ୁ /104808 45 24 1193ସଧିୁର ପସାଦ ନ ପି ପଣୂର୍ଚ  ନ YNY0031708
ପ ୁ /104809 66 24 1194ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ OR/06/044/242214
ୀ /114810 81 24 1195ପକୃତି େସନ୍ଗୁ ା ପି ୟଦୁମଣି େସନ୍ଗୁ ା YNY0752477

ପ ୁ /114811 51 24 1196ଜୟେଦବ େସନ୍ଗୁ ା ପି ନିର ନ େସନ୍ଗୁ ା YNY0651562
ୀ /114812 48 24 1197ପାରମିତା େସନ୍ଗୁ ା ସା ଜୟେଦବ େସନ୍ଗୁ ା YNY0652008
ପ ୁ /114813 75 24 1198ରବି ନାଥ ସାଇଁ ପି କୃ  ଚ  ସାଇଁ YNY1261890
ପ ୁ /124814 73 24 1199ଦୀପକ କମୁାର େଦ ପି ରାଦାେମାହନ େଦ YNY0031716
ୀ /124815 63 24 1200ଶାବଣୀ େଦ ସା ଦୀପକ କମୁାର େଦ YNY0031724
ୀ /134816 60 24 1201ଚପଳା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଅନ  ଚରଣ ନ LNT3112794
ପ ୁ /134817 37 24 1202ପାଥର୍  ସାରଥି ନ ପି ଅନ  ଚରଣ ନ LNT3112703
ପ ୁ /144818 81 24 1203ନବକିେଶାର କମର୍ୀ ପି ଭରତ ଚରଣ କମର୍ୀ LNT3086931
ୀ /144819 74 24 1204କସୁମୁ ମ ରୀ କମର୍ୀ ସା ନବକିେଶାର କମର୍ୀ OR/06/044/064283
ପ ୁ /154820 59 24 1205ମାନସ ର ନ ପ ନାୟକ ପି ରବି  ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YNY0031765
ୀ /154821 56 24 1206ଇତିଶୀ ପ ନାୟକ ସା ମାନସ ର ନ ପ ନାୟକ YNY0031773
ୀ /154822 32 24 1207ଶତିୃ ପ ନାୟକ ପି ମାନସ ର ନ ପ ନାୟକ YNY0031781
ପ ୁ /164823 35 24 1208ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଶ ନୁାଥ େସଠୀ YNY0031799
ପ ୁ /164824 31 24 1209ସଜିୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ଶ ନୁାଥ େସଠୀ YNY0031807
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ପ ୁ /164825 69 24 1210ଶ ନୁାଥ େସଠୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ େସଠୀ OR/14/098/340329
ପ ୁ /164826 69 24 1211ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ YNY0379594
ୀ /164827 63 24 1212ସକୁା ୀ େସଠୀ ସା ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ YNY0379602

ପ ୁ /164828 40 24 1213େସୗଭାଗଯ୍ ରଂଜନ େସଠୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ YNY0379610
ୀ /174829 40 24 1214େସାନାଲି ଦାଶ ସା ମେନାଜ ଦାଶ YNY0031815

ପ ୁ /174830 74 24 1215କଳୁମଣୀ ନାୟକ ପି ଜଗବ ୁ ନାୟକ LNT4206579
ୀ /174831 66 24 1216ପମିଳା ନାୟକ ସା କଳୁମଣୀ ନାୟକ LNT4206587

ପ ୁ /174832 46 24 1217ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ନାୟକ YNY0521385
ୀ /174833 36 24 1218ସମିୁତା ସାହୁ ସା ରାେଜଶ ନାୟକ YNY0634436
ୀ /174834 38 24 1219ଦିପିକା ସାହୁ ସା ରାେକଶ ନାୟକ LNT4206561

ପ ୁ /184835 60 24 1220ଶଯ୍ାମଘନ କହଁର ପି ନେର  କହଁର YNY0031823
ୀ /184836 51 24 1221ଶଭୁଦା ପଧାନ ସା ଶଯ୍ାମଘନ କହଁର YNY0031831
ୀ /194837 53 24 1222ଅନୁରାଧା ମହା ି ସା ଭଗବାନ ଭ YNY0752485
ୀ /204838 43 24 1223ସଶୁୀ ବାଣି ଭବାନି ବହା ସା ରବି ନାଥ େବେହରା YNY0699488

ପ ୁ /204839 49 24 1224ଅନ  କମୁାର େଜନା ପି େବଣଧୁର େଜନା YNY0947549
ୀ /204840 39 24 1225ନିଳିମା ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା YNY0752493
ୀ /204841 31 24 1226ସନିୁତା ସାଇଁ ସା ଅନ  କମୁାର େଜନା YNY0947531

ପ ୁ /214842 48 24 1227ଡି.ଶୀନିବାସ େଦାରା ପି ଡି.ସତଯ୍ବାଦୀ େଦାରା YNY0752501
ୀ /214843 41 24 1228ରତନ୍ମ ରୀ େଦାରା ସା ଡି. ଶୀନିବାସ େଦାରା YNY0031849

ପ ୁ /214844 36 24 1229ମଧସୂଦୂନ େଦାରା ପି ଦୟାନିଧି େଦାରା YNY0921411
ୀ /224845 60 24 1230ନଳିନୀ ପଭା ରାଉତ ସା ବିମାଧର ରାଉତ YNY0980979

ପ ୁ /234846 62 24 1231ସକୁା  କମୁାର େଭାଳ ପି କଳୁମଣି େଭାଳ LNT1650043
ୀ /234847 55 24 1232ଅନୀତା େଭାଳ ସା ସକୁା  କମୁାର େଭାଳ LNT1650050
ୀ /234848 36 24 1233ସସିତା େଭାଳ ପି ସକୁା  କମୁାର େଭାଳ LNT1650068
ୀ /234849 34 24 1234ରଶିତା େଭାଳ ପି ସକୁା  କମୁାର େଭାଳ YNY0031864
ୀ /234850 69 24 1235ପଦାବତୀ ମହାପାତ ସା ମରୂଲୀ େମାହନ ମହାପାତ OR/06/044/086459

ପ ୁ /234851 42 24 1236ଗେଣଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ମରୁଲୀ େମାହନ ମହାପାତ YNY0921379
ପ ୁ /234852 40 24 1237କା ିର୍କ କମୁାର ମହାପାତ ପି ମରୂଲୀ େମାହନ ମହାପାତ YNY0921346
ପ ୁ /244853 32 24 1238ମିରଜା ଅକରମ୍ ପି ମିରଜା ଅନୁୱାର େବଗ YNY0947499
ୀ /244854 30 24 1239ରିହାନା ମିରଜା ପି ମିରଜା ଆନୁୱାର େବଗ YNY0947481

ପ ୁ /244855 49 24 1240ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ବାଇଧର ମହା ି LNT3091980
ୀ /244856 40 24 1241େଲାପାମଦୁା ମହା ି ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି YNY0921106

ପ ୁ /244857 33 24 1242ଅନିେମଶ ଶାସମଲ ପି କାଶନିାଥ ଶାସମଲ YNY0699447
ପ ୁ /254858 54 24 1243ସ ୀଭ୍ ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସବର୍ ମା YNY0699249
ୀ /254859 52 24 1244େଶଫାଳିକା ମଲିକ୍ ସା ସ ୀଭ୍ ଦାସ YNY0699256
ୀ /264860 47 24 1245େରାଜାଲିନ୍ ଦାସ ସା ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି LNT2970796

ପ ୁ /264861 52 24 1246ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି ପି ସେୁର  ନାଥ ମହା ି LNT2970788
ପ ୁ /284862 54 24 1247ତପନ କମୁାର ବାରିକ ପି ବାମେଦବ ବାରିକ YNY0651497
ୀ /284863 49 24 1248ସଷୁମା ବାରିକ ସା ତପନ କମୁାର ବାରିକ YNY0651661

ପ ୁ /294864 70 24 1249ନବକିେଶାର ଭ ପି ଲି ରାଜ ଭ LNT4188447
ୀ /294865 57 24 1250ରାଜଶୀ ଭ ସା ନବକିେଶାର ଭ LNT4188439
ପ ୁ /294866 38 24 1251ସେ ାଷ କମୁାର ଭ ପି ନବକିେଶାର ଭ LNT4188454
ପ ୁ /294867 37 24 1252ବସ  କମୁାର ଭ ପି ନବକିେଶାର ଭ LNT4205100
ୀ /304868 74 24 1253କମଳା ନାୟକ ସା ରବି  ନାଥ ସାଇଁ YNY0031880

ପ ୁ /304869 76 24 1254ରବି  ନାଥ ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ YNY0980987
ପ ୁ /304870 43 24 1255ଭାଗିରଥୀ ସାଇଁ ପି ରବି  ନାଥ ସାଇଁ YNY0031898
ପ ୁ /314871 46 24 1256ପଣୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ନବକିେଶାର ଦାଶ YNY0031906
ୀ /314872 44 24 1257ବିସିତା ଶତପଥୀ ସା ପଣୟ କମୁାର ଦାଶ YNY0031914

ପ ୁ /324873 38 24 1258େଦବଦୀ  େଦ ପି ସପନ କମୁାର େଦ LNT1646504
ପ ୁ /334874 51 24 1259ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YNY0159905
ୀ /334875 47 24 1260ଅ ନା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0159913
ୀ /464876 27 24 1261ବତତୀ ମହାପାତ ପି ପଦୀ  କମୁାର ମହାପାତ YNY0947689
ୀ /654877 21 24 1262ଇପସିତା େଲ ା ପି ଇତିବତ େଲ ା YNY1254176
ପ ୁ /3954878 53 24 1263ରାେଜଶ ପାେ ପି ରାମଜୀ ପାେ YNY1253996
ୀ /3954879 49 24 1264େସାଭା ପାେ ସା ରାେଜଶ ପାେ YNY1253988
ପ ୁ /3954880 28 24 1265ଶଭୁମ ପାେ ପି ରାେଜଶ ପାେ YNY1261916
ୀ /4554881 34 24 1266େଗାେଲାନି ସାଇଁ ସା ବିପିନି ସାଇଁ YNY0947432
ପ ୁ /5564882 61 24 1267ତପନ କମୁାର ରଥ ପି ନୃସିଂହ ଚ  ରଥ YNY0947648
ପ ୁ /5564883 32 24 1268ତନୟ ରଥ ପି ତପନ କମୁାର ରଥ YNY0947630
ପ ୁ /5564884 26 24 1269ଚିନୟ ରଥ ପି ତପନ କମୁାର ରଥ YNY0947663
ପ ୁ /6104885 25 24 1270ସି ାଥର୍  ଶ ର ସାହୁ ପି ତରୁଣ ସାହୁ YNY1254051
ପ ୁ /7014886 70 24 1271ସେୁର  ନାଥ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ YNY0947440
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ୀ /7014887 64 24 1272କା ନବାଳା ସାଇଁ ସା ସେୁର  ନାଥ ସାଇଁ YNY0947457
ପ ୁ /9994888 25 24 1273ଆେଲାକ ଅରୁଣ ପି ଶୀ ନିବାସ ମହାପାତ YNY0947374
ପ ୁ /9994889 67 24 1274ଶୀନିବାସ ମହାପାତ ପି ହରିହର ମହାପାତ YNY0947515
ୀ /9994890 57 24 1275ପ ୁ ା ଳୀ ମହାପାତ ସା ଶୀନୀବାସ ମହାପାତ YNY0947523
ୀ /9994891 35 24 1276ପଣତି ପାଣିଗାହୀ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାଥ YNY0880773

ପ ୁ /3C/4694892 72 24 1277ଦିପକ କମୁାର େଦ ପି ରାଧା େମାହନ େଦ YNY0803452
ୀ /3C/4694893 61 24 1278ଶାବଣୀ େଦ ସା ଦିପକ କମୁାର େଦ YNY0803460

ପ ୁ /3C/4694894 41 24 1279ବିଶଜିତ୍ େଦ ପି ଦିପକ କମୁାର େଦ YNY0803445
ୀ /3C/4694895 40 24 1280ଶମିର୍ ା ପଶା ି େଦ ସା ବିଶଜିତ୍ େଦ YNY0803478

ପ ୁ /PLOT NO.84896 23 24 1281ଅମୀତାଭ ମହାରଣା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା YNY1062819
ୀ /Plot no F4897 20 24 1282ଭ।ଗଯ୍ଲଷୀ ଶତପଥୀ ପି ନିହ।ର ରନ୍ଜନ ଶତପଥୀ ସତପଥି YNY1350255
ୀ /PLOT NO 84898 58 24 1283ବିଦୂଲତା ସାମଲ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଦଳାଇ YVY0999987
ୀ /Plot No 84899 24 24 1284ରିତୁପ ା ଦଳାଇ ପି େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଦଳାଇ YVY0999995
ୀ /9F/224900 23 24 1285ପଗ୍ଯା ପସନୁା ଭଦ ମା ଝୁମରୁ ଭଦ YNY1350933

ପ ୁ /3D/5764901 19 24 1286େସୗମ୍ଯା ସାଗତ ନାୟକ ପି ଜେଟଶର ନାୟକ YNY1351089
ୀ /asha Agar4902 45 24 1287ଆଶା ଅଗୱାଲ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ରାମ YNY0513556

ପ ୁ /F/1344903 19 24 1288ପିୟ ର ନ ସାଇଁ ପି ଅଖଯ କମୁାର ସାଇଁ YNY1352301
ୀ /Plot No-F4904 19 24 1289ସତିୃ େମାହ ି  ପି ବିେବକାନଂଦ େମାହ ି  YNY1352491
ୀ /Plot no C4905 26 24 1290ଅଂକିତା ମହାନ୍ନ୍ତି ମା ସରିତା ମହା ି YNY1356500
ୀ /2B/4434906 44 24 1291ପ ଜ େଯୖଶ୍ଵାଲ ଭଗତ ସା ସତ୍ଯମ ଭଗତ YNY1356575
ୀ /2F 385 Se4907 29 24 1292ସଶୁୀ ସକୁନଯ୍ା ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ UGZ0522250

ପ ୁ /244908 18 24 1293ନିଖିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ YNY1375088
ୀ /PLOT NO 34909 26 24 1294ମଧସୁମିତା ପଧାନ ପଧାନ ସା କିରଂଜୀତ ପରିଡ଼ା  YNY1376326
ୀ /2F/3074910 20 24 1295ରୁତ ରା ପଜ୍ଞା ପି ରବୀ  ନାଥ େବେହରା YNY1379072

ପ ୁ /2F/3074911 20 24 1296ଓ କର ତ ାମସୀ ପି ରବୀ  ନାଥ େବହ୍େଜରା YNY1379155
ୀ /8-1C/194912 51 24 1297ମୀତାଲୀ ଚା ସା ସଂଜୟ କମୁାର ଚା YNY1379163
ୀ /8-1C/194913 24 24 1298ଆଦିତି ଚା ପି ସଂଜୟ କମୁାର ଚା YNY1379189
ୀ /8-1C/194914 28 24 1299ଆୟୁସି ଚା ପି ସଂଜୟ କମୁାର ଚା YNY1379205

ପ ୁ /8-1C/194915 60 24 1300ସଂଜୟ କମୁାର ଚା ପି ସେୁର  ନାଥ ଚା YNY1379239
ପ ୁ /014916 46 24 1301ରାଜୁ ମମୂ ୂର୍ ପି ଲକ୍ଷଣ ମମୂ ୂର୍ YNY1379254
ପ ୁ /014917 23 24 1302ବିେନାଦ ବିଂଧାଣୀ ପି ସାେହବ ବିଂଧାଣୀ YNY1379270
ୀ /014918 31 24 1303ଲୁଦି ଟୁଡୁ ସା ନାରାୟଣ ଟୁଡୁ YNY1379296
ୀ /014919 21 24 1304ପ ୁ ିର୍ମା ଟୁଡୁ ସା ବାସ ୁଟୁଡୁ YNY1379320
ୀ /F/1344920 20 24 1305ବଷର୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ସାଇଁ YNY1379353
ୀ /014921 22 24 1306ଦୀପା ସିଂ ସା ବୁଧ ୁସିଂ YNY1379361

ପ ୁ /014922 26 24 1307ବୁଧ ୁସିଂ ପି ଡୁବୁରୁ ସିଂ YNY1379387
ୀ /3C/5464923 27 24 1308ଅଂକିତା ସାହୂ ପି ଅେଲଖ ଚଂଦ ସାହୂ YNY1379411
ୀ /3C/5464924 49 24 1309ଝରଣା ସାହୂ ସା ଅେଲଖ ଚଂଦ ସାହୂ YNY1379437

ପ ୁ /3C/5464925 61 24 1310ଅେଲଖ ଚଂଦ ସାହୂ ପି କପୃାସିଂଧ ୁସାହୂ YNY1379452
ୀ /1F/954926 19 24 1311ସଭୁ ନିଝର୍ରଣୀ ସାଇଁ ପି ସଧୁାଂସ ୁେମାହନ ସାଇଁ YNY1379460

ପ ୁ /81F/1304927 20 24 1312ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ଦାସ YNY1379478
ୀ /81F/1254928 20 24 1313ପ ୁ ା ଳୀ କାମଲା ପି ଇଂଦମଣି କାମଲା YNY1379486

ପ ୁ /81F/1254929 19 24 1314େଦଵୀ ପସାଦ କାମଲା ପି ଇଂଦମଣି କାମଲା YNY1379494
ପ ୁ /014930 43 24 1315ଛବି  ଦେଳଇ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦେଳଇ YNY1379502
ୀ /014931 34 24 1316ଚ ନୀ ଦେଳଇ ପି େଗାବ ର୍ନ ଦେଳଇ YNY1379510
ୀ /014932 18 24 1317ଚଂଦିକା ଦେଳଇ ପି ଛବି  ଦେଳଇ YNY1379536

ପ ୁ /3C-5464933 23 24 1318ଅନୁପ େଜଯ୍ାତି ସାହୂ ପି ଅେଲଖ ଚଂଦ ସାହୂ YNY1379544
ପ ୁ /81F/114934 18 24 1319େଦବଦ  ଧଳ ପି ନିର ନ ଧଳ YNY1379643
ୀ /PLOT NO 24935 20 24 1320ସଵୁସୀ ସଭୁସୀତା ରାଉତ ସା ପଭୂଦ  ପଧାନ YNY1386952
ୀ /CDA SECT4936 20 24 1321ବଷର୍ା ରାଣୀ ସାଇଁ ସା େସୗମ୍ଯା ର ନ ସାଇଁ YNY1388461
ୀ /Plot no-24937 28 24 1322ସିତା ମହା ି ପି ବିଭୂ ର ନ େମାହ ି YVY0503557
ପ ୁ /Plot no -4938 33 24 1323ଆଦିତଯ୍ ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି NCF0340596
ପ ୁ /.4939 37 17 1ଶୀ ସାଉନା ବାେ ପି ସି ରାଇ ବାେ YNY0775387
ୀ /.4940 32 17 2ଶୀମତୀ ସାରମଣୀ ବାେ ସା ଶୀ ସାଉନା ବାେ YNY0775346
ୀ /.4941 31 17 3ଦା ି  ବାେ ସା ଶୀ ସାଉନା ବାେ YNY0775361
ୀ /.4942 27 17 4ଶୀମତୀ ଛିତା ବାେ ସା ଶୀ ସାଉନା ବାେ YNY0775304
ପ ୁ /.4943 48 17 8ଶୀ ଦାଶରଥି କି ୁ ପି ଘାସିରାମ କି ୁ YNY0775296
ୀ /.4944 33 17 9ଯମନୁା ମାେର ି ସା ଫାଗ ୁମାେର ି YNY0775395
ୀ /.4945 30 17 10ମାଣିକ ମ ୁ ା ସା େଗୗରା ମ ୁ ା YNY0775403
ପ ୁ /.4946 29 17 11େଗୗର ମ ୁ ା ପି ଶୀ ସାନସିେଲଇ ମ ୁ ା YNY0775320
ୀ /004947 27 17 13ମନିନୀ େବେହରା ପି ଲଖନ େବେହରା YNY1342435
ପ ୁ /004948 34 17 18ଲକ୍ଷୀଧର ଦେଳଇ ପି ମ ୁଳ ସାହୁ YNY1000322
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ୀ /004949 25 17 19ସନିୁତା ଦେଳଇ ପି ମ ୁଳ ସାହୁ YNY1000330
ପ ୁ /004950 27 17 23ତାରାକା  ମ ଳ ପି କାଶୀନାଥ ମ ଳ YNY1000272
ପ ୁ /004951 24 17 24ଅନିଲ ମମୂ ୂର୍ ମା ସନୁାରାମ ମମୂ ୂର୍ YNY1342385
ୀ /004952 24 17 25ସୀତା ମମୂ ୂର୍ ସା ଅଜୁର୍ ନ ମମୂ ୂର୍ YNY1342419

ପ ୁ /004953 19 17 26ଅଜୁର୍ ନ ମମୂ ୂର୍ ପି ଲକ୍ଷଣ ମମୂ ୂର୍ YNY1342427
ପ ୁ /004954 52 17 27େବୖକୁ  ନାଏକ ପି ବଇଶଁୀ ନାଏକ YNY1000488
ୀ /004955 24 17 28ଶା ି ନାଏକ ସା େବୖକୁ  ନାଏକ YNY1000470
ୀ /004956 30 17 29ଭବାନୀ ପାତ ସା ମେନାଜ ପାତ YNY1000355
ୀ /004957 37 17 35ସନିୁତା ସାହୁ ସା ମ ୁଳ ସାହୁ YNY1000314

ପ ୁ /004958 22 17 36ସାେଳଖ ୂତୁଡୂ ମା ଜବା ତୁଡୂ YNY1342393
ପ ୁ /004959 19 17 37ବୀରା ତୁଡୂ ମା ଜବା ତୁଡୂ YNY1342401
ପ ୁ /NA4960 27 17 40ବି ଧୀରଜ କମୁାର ସାମୀ ପି ବି ହରି ସାମୀ YNY1220813
ପ ୁ /014961 26 17 41ସେ ାଷ କମୁାର ବାରିକ ପି ନିର ନ ବାରିକ YNY1273911
ୀ /014962 71 17 48କୁ ା ନାଏକ ସା ଋଷି ନାଏକ YNY1296995
ୀ /014963 40 17 49ମ ଲୁତା ନାଏକ ସା ସମୁନ ନାଏକ YNY1295757

ପ ୁ /014964 19 17 51କାହନ୍  ୁନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YNY1296946
ପ ୁ /014965 21 17 52ବିମଳ ପଧାନ ପି ବିର  ିପଧାନ YNY1273895
ପ ୁ /24966 74 17 65ହରିପଦ ମ ଳ ପି େହମ  ମ ଳ YNY0659029
ୀ /24967 59 17 66ନମିତା ମ ଳ ସା ହରିପଜ ମ ଳ YNY0659011

ପ ୁ /24968 36 17 67ହେରରାମ ମ ଳ ପି ହରିପଦ ମ ଳ YNY0659003
ୀ /34969 59 17 72ସଂଜୁ ପାତ ସା ରାଜୁ ପାତ LNT1644483

ପ ୁ /34970 44 17 73ଟୁନା ପାତ ପି ରାଜୁ ପାତ LNT1644467
ୀ /34971 41 17 74ମନୁା ପାତ ପି ରାଜୁ ପାତ LNT1644459
ୀ /34972 36 17 75ଭାରତୀ ପାତ ସା ଟୁନା ପାତ LNT1643675
ୀ /34973 34 17 76ମାମିନା ପାତ ସା ମନୁା ପାତ LNT1643683

ପ ୁ /44974 54 17 82ଅନାମ ବ ିଆ ପି ଅକ୍ଷୟ ବ ିଆ LNT3085396
ୀ /44975 44 17 83କନକ ବ ିଆ ସା ଅନାମ ବ ିଆ YNY0501890
ୀ /54976 32 17 84ଚଂପା େବେହରା ପି ସାଗର େବେହରା YNY1319102
ୀ /54977 36 17 85ପଜ୍ଞା ପରିମୀତା େଚୗଧରୁୀ ସା ମେନାର ନ ପ ନାୟକ YNY0541169
ୀ /54978 49 17 86ପ ୁ ଲତା େଦବନାଥ ସା ଖେଗଶର େଦବନାଥ LNT3085891

ପ ୁ /64979 46 17 91ଗେଜ  ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ LNT1643881
ୀ /64980 45 17 92ବିଳାସିନି ଦାସ ସା ଗେଜ  ଦାସ LNT1643899

ପ ୁ /64981 23 17 93ସତଯ୍ାନ  ଦାସ ମା ବିଳାସିନୀ ଦାସ YNY1157189
ପ ୁ /74982 59 17 102ବସ  କମୁାର ଲିମା ପି ଯଗୁଳ ଲିମା LNT1643857
ପ ୁ /94983 49 17 111ଅଜୁର୍ ନ ସିଂ ପି େକୖଳାସ ସିଂ LNT3084977
ୀ /94984 39 17 112ଜୟ ି ସିଂ ସା ଅଜୁର୍ ନ ସିଂ LNT3084985

ପ ୁ /94985 36 17 113ସ ୁ ର େମାହନ ସିଂ ପି ସବନ ସିଂ YNY0539551
ୀ /104986 28 17 117ସୟୁର୍ ତୁଡୂ ସା ରାମ ତୁଡୂ YNY1318674
ୀ /104987 20 17 118ଜମନୁା ତୁଡୂ ସା ମ  ୁତୁଡୂ YNY1319185
ୀ /114988 69 17 120ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ବିେରଦ େବେହରା YNY1112598
ୀ /114989 45 17 121ଲକ୍ଷୀ ମ ୁ ା ସା ବାବୁ ମ ୁ ା YNY1067800
ପ ୁ /114990 49 17 123ରାମ ସଏ ପି ଚକଧର ସଏ YNY0751602
ୀ /114991 39 17 124ଶା ି ସଏ ସା ରାମ ସଏ LNT3085826

ପ ୁ /114992 32 17 125ମେହ  ସଏ ପି ଚକଧର ସଏ YNY0697482
ୀ /114993 30 17 126ସକୁା ି ସଏ ସା ମେହ  ସଏ YNY0697474
ୀ /114994 77 17 127ରତନୀ ସିଂହ ସା େକୖଳାଶ ସିଂହ YNY1111798

ପ ୁ /124995 33 17 132ଚ  ଲି ା ପି ଯଗୁଳ ଲି ା YNY0697466
ପ ୁ /134996 75 17 139ଅଜୟ ମ ୁ ା ପି ରାଇଁଆ ମ ୁ ା YNY0403584
ୀ /134997 72 17 140ଗରୁୁବାରି ମ ୁ ା ସା ଅଜୟ ମ ୁ ା YNY0403683
ପ ୁ /134998 53 17 141ଗରୁା ମ ୁ ା ପି ସାନସିେଲଇ ମ ୁ ା YNY0538330
ପ ୁ /134999 53 17 142ଦଶରଥ ମ ୁ ା ପି ବୁ ଆୁ ମ ୁ ା YNY0538470
ୀ /135000 48 17 143ମାଣୀକ ମ ୁ ା ସା ଗରୁା ମ ୁ ା YNY0538355
ପ ୁ /135001 68 17 145ମେହ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ YNY0541839
ପ ୁ /145002 56 17 149ପଶା  େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା LNT4210522
ପ ୁ /145003 33 17 152ଦିପକ କମୁାର େଦବନାଥ ପି ଖେଗଶର େଦବନାଥ YNY0268318
ୀ /145004 38 17 153ବାସ ି କଅଁର ସା େବୖରାଗି କଅଁର YNY0538454
ୀ /145005 52 17 157ଶଚି ନାଥ ସା ନିରାକାର ନାଥ YNY0268334
ପ ୁ /145006 30 17 158ଅଜୟ କମୁାର ନାଥ ପି ନିରାକାର ନାଥ YNY0268342
ପ ୁ /145007 64 17 159ପେମାଦ ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ YNY0403709
ପ ୁ /145008 60 17 160ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ ପି ରାମ ପଧାନ YNY0403469
ୀ /145009 45 17 161ସକୁମୁାରୀ ପଧାନ ସା ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ YNY0403477
ପ ୁ /145010 35 17 162ସୀମା ପଧାନ ପି ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ YNY0403451
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ପ ୁ /155011 32 17 171ସ ୟ କମୁାର ନାଥ ପି ନିରାକାର ନାଥ YNY0339507
ପ ୁ /155012 68 17 172ନିରାକାର ନାଥ ଶମର୍ା ପି ସକୁେଦବ ନାଥ YNY0268359
ପ ୁ /155013 39 17 173ସେୁର  ପଧାନ ପି େମଘନାଦ ପଧାନ YNY0339614
ୀ /155014 49 17 174ସାରଦା ପସନନ୍ୀ ସାହୁ ପି ନଳିନୀ ରଂଜନ ସାହୁ YNY0751594

ପ ୁ /155015 83 17 175ମାମା ଶମର୍ା ପି ଉ ମ ଚ  ଶମର୍ା LNT1486125
ପ ୁ /165016 33 17 178ବିଜୟ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ YNY0945469
ପ ୁ /165017 52 17 179ସଂଜୟ ଶମର୍ା ପି ମାମର୍ାରାଜ ଶମର୍ା YNY0658997
ୀ /165018 39 17 180େସାନିତା ଶମର୍ା ସା ସଂଜୟ ଶମର୍ା YNY0658559
ୀ /175019 54 17 181ଫଲୁ ମାରା ି ସା ବାଇଧର ମାରା ି YNY0539544
ୀ /175020 42 17 182ଲିଲିମନିୁ ମାରା ୀ ସା ଧିେରନ ମାରା ୀ LNT3086154
ୀ /175021 48 17 183ସଲମା ମା ିର୍ ସା ମଧ ୁମା ିର୍ YNY0541243

ପ ୁ /185022 49 17 187ଦାସ ହାଂସଦା ପି େଜାଡା ହାଂସଦା LNT3085693
ୀ /185023 39 17 188ଫଲୁ ହାଂସଦା ସା ଦାସ ହାଂସଦା LNT3085701

ପ ୁ /195024 50 17 204ଶବି ମହା ି ପି ଦଇତାରି ମହା ି LNT1487131
ୀ /195025 43 17 205ପାବର୍ ତୀ ମହା ି ସା ଶବି ମହା ି LNT1487164
ୀ /205026 28 17 212ପିଂକୀ ନାଇକ ସା ଟୁଟୂ ନାଇକ YNY1319045

ପ ୁ /205027 33 17 214ଟୁଟୂ ନାୟକ ପି ଦୂରଜା ନାୟକ YNY1319052
ୀ /205028 54 17 215ନାଗୀ ପାଳିଆ ସା ଶ ର ପାଳିଆ LNT1644418

ପ ୁ /205029 35 17 216ସଂଜତ ପାଳିଆ ପି ଶ ର ପାଳିଆ LNT3084845
ପ ୁ /215030 34 17 219ସାଲଖାନ ମା ିର୍ ପି ବିଶନାଥ ମା ିର୍ YNY0541052
ପ ୁ /215031 32 17 221ବାପି ରାଓ ପି ଟି.ଚିନନ୍ ା ରାଓ YNY0945675
ପ ୁ /215032 69 17 222ମ ଲ ସେରନ୍ ପି ମିରଜା ସେରନ YNY0542357
ୀ /225033 44 17 224ଫଲୁ କିସ ୁ ସା ବୁଧିଆ କିସ ୁ LNT3102860

ପ ୁ /225034 41 17 225ଜୁରା ମ ୁ ା ପି ହରି ମ ୁ ା YNY0541672
ପ ୁ /225035 38 17 226ରେମଶ ମ ୁ ା ପି ହରି ମ ୁ ା YNY0541607
ପ ୁ /225036 36 17 227ନରସିଂ ମ ୁ ା ପି ମଥରୁା ମ ୁ ା YNY0403642
ୀ /225037 35 17 228ଜି ି  ମ ୁ ା ସା ଜୟରାମ ମ ୁ ା YNY0403634
ୀ /225038 35 17 229ମିନିକିତିରି ମ ୁ ା ସା ନରସିଂ ମ ୁ ା YNY0403980

ପ ୁ /235039 47 17 231ମଦନ େମାହନ ମା ି ପି ଦିବାକର ମା ି LNT3085313
ପ ୁ /255040 25 17 248ରାହୁଲ ନାୟକ ପି ସରତ ନାୟକ YNY1275361
ପ ୁ /255041 20 17 249ସାଧୀନ ନାୟକ ପି ଘନ ନାୟକ YNY1275064
ପ ୁ /255042 23 17 250ବିଶ୍ଵାମିତ ପଧାନ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପଧାନ YNY1275098
ପ ୁ /255043 22 17 251ମେୁକଶ ସିଂ ପି ପବନ ସିଂ YNY1275049
ପ ୁ /275044 49 17 263ବାବୁଲି ସିଂ ପି ଚ  ସିଂ YNY0268441
ୀ /275045 45 17 264ବାସ ୀ ସିଂ ସା ରତନ୍ ା ସିଂ YNY0404020
ୀ /275046 44 17 265ମାମି ସିଂ ସା ବାବୁଲି ସିଂ LNT3086147
ୀ /275047 49 17 266ଆଲାଦି େସାେରନ୍ ପି ଗନୁାରାମ େସାେରନ୍ YNY0539528

ପ ୁ /295048 45 17 275ସହେଦବ ମ ଳ ପି ଭଗବାନ ମ ଳ YNY0268474
ୀ /295049 34 17 276ଗୀତା ମହା ି ସା ରାମବାବୂ ମହା ି YNY1112770
ୀ /295050 44 17 277ବାସ ୀ ସାହୁ ପି ସହେଦବ ମ ଳ YNY0268466
ୀ /295051 63 17 278ଚ ଳା ସାମଲ ସା ଉ ମ ସାମଲ YNY0541797
ପ ୁ /315052 38 17 298ଦିଲିପ ପଥୃର୍ ୀ ପି ବୁଧ ୁପଥୃର୍ ୀ LNT3085107
ପ ୁ /325053 48 17 299ତିନାଥ ମାରା ି ପି ନେର  ମାରା ି LNT3085230
ପ ୁ /345054 54 17 310ମନୁା ପ ୂ ିର୍ ପି ସେୁର  ପ ୂ ିର୍ LNT1643832
ୀ /345055 44 17 311ଦଶମା ପ ୂ ିର୍ ସା ମନୁା ପ ୂ ିର୍ LNT1643840

ପ ୁ /355056 74 17 326ମଂଗଳୁୁ ସାହୁ ପି ଦୁେଖଇ ସାହୁ LNT3087061
ୀ /355057 49 17 327ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ମଂଗଳୁୁ ସାହୁ LNT3087079

ପ ୁ /355058 43 17 328େସାମନାଥ ସାହୁ ପି ମଂଗଳିୁ ସାହୁ LNT3787087
ୀ /365059 39 17 332େବୖସା ି  ନାଏକ ସା େସାମନାଥ ନାଏକ LNT1643824
ପ ୁ /365060 47 17 333େସାମନାଥ ନାୟକ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ନାୟକ LNT1643816
ପ ୁ /375061 64 17 334କାଶନିାଥ ମ ଳ ପି ରଜନୀକା  ମ ଳ LNT3085636
ୀ /375062 59 17 335ଅମିକା ମ ଳ ସା କାଶନିାଥ ମ ଳ LNT3085644
ପ ୁ /375063 54 17 336ବିେରନ୍ ମଣ୍ଡ଼ଳ ପି ଧୀେରନ ମଣ୍ଡ଼ଳ LNT3085651
ୀ /385064 39 17 339ଶକୁ ଳା ମ ଳ ସା ବିେରନ ମ ଳ LNT3085669
ୀ /385065 58 17 340କଲଯ୍ାଣୀ ମିଶ ପି କଳୁମଣି ମିଶ YNY0268581
ୀ /385066 45 17 341ସଜୁାତା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ମିଶ ସା ଅମରଶୀଶ ପ ା YNY0542084
ୀ /385067 79 17 342ପଭାମଣୀ ପ ା ସା ଭୂବନାନ  ପ ା YNY0541912
ୀ /385068 60 17 343ସଜୁାତା ପ ା ପି ଭୂବନାନ  ପ ା YNY0542142
ପ ୁ /385069 52 17 344ଅମରଶୀଷ କମୁାର ପ ା ପି ଭୂବନାନ  ପ ା YNY0542159
ୀ /385070 44 17 345ସ ୀତା ପ ା ପି ଭୂବନାନ  ପ ା YNY0542134
ପ ୁ /385071 63 17 346ରାମକୃ  ସାହୁ ପି ଦାଶରଥି ସାହୁ YNY0268532
ପ ୁ /385072 32 17 347ପିତି ର ନ ସାହୁ ପି ରାମକୃ  ସାହୁ YNY0268557

82 89/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 4ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /385073 49 17 348ମାମିନା ସାହୁ ସା ରାମକୃ  ସାହୁ YNY0268540
ପ ୁ /HIG - A/35074 64 17 349ଡ ସନାତନ େମାହ ି ପି ନାରନ େମାହ ି ZRD0021378
ପ ୁ /HIG - A/35075 24 17 350ସାରାରୀ େମାହ ି ପି ଡ ସନାତନ େମାହ ି ZRD0723593
ପ ୁ /395076 73 17 351ବିଶନାଥ ମ ଳ ପି ଶବି ମ ଳ LNT3085016
ପ ୁ /405077 44 17 356ନିରଜଂନ ରାଉତ ପି ଗେଣଶର ରାଉତ LNT3086121
ୀ /405078 38 17 357ଗନୁୁ ରାଉତ ସା ନିରଜଂନ ରାଉତ LNT3086139

ପ ୁ /415079 54 17 358ବିର ି ପାତ ପି ମରୁଲି ପାତ LNT3085610
ୀ /415080 52 17 359ପ ୂ ିର୍ମା ପାତ ସା ବିର ି ପାତ LNT3085602
ୀ /415081 42 17 360କା ନ ପାତ ସା ବିର ି ପାତ LNT3085628
ୀ /435082 71 17 370ରାଧି ଟୁଡୁ ପି ଶଯ୍ାମ ଟୁଡୁ YNY0268599
ୀ /445083 30 17 371ବାେଲ େହମରମ ସା ସତଯ୍ େହମମ YNY0539957

ପ ୁ /445084 32 17 372ସତଯ୍ େହମମ ପି ବିେନାଦ େହମମ YNY0539973
ୀ /455085 34 17 377ମମତା େବେହରା ସା ବୁଧିଆ େବେହରା YNY1112747

ପ ୁ /455086 63 17 378ରାଜୁ ଦାସ ପି ଧଡି ଦାସ YNY1112671
ପ ୁ /455087 39 17 379ଧମର୍ାନ  େଦହୁରୀ ପି ନୃସିଂହ େଦହୁରୀ YNY0211540
ୀ /455088 42 17 382କମଳା କି ୁ ସା ଦାଶରଥି କି ୁ YNY0775577
ୀ /455089 63 17 383ମଂଜୁ ସଏ ସା ଚକଧର ସଏ LNT1643998
ୀ /465090 38 17 385ଝୁନୁ ଲିମା ସା କାଳିଆ ଲିମା LNT1643865
ୀ /475091 54 17 387ମିନତି ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ LNT3085743
ୀ /485092 51 17 392ସକୁା ୀ ନାୟକ ସା ରାଜୁ ନାୟକ YNY0268615

ପ ୁ /485093 33 17 393େଲାକନାଥ ନାୟକ ପି ରାଜୁ ନାୟକ YNY0268631
ୀ /485094 31 17 394େରବତୀ ନାୟକ ସା େଲାକନାଥ ନାୟକ YNY0268623

ପ ୁ /485095 27 17 395ସଶୁା  ପଧାନ ପି ନିଳମଣି ପଧାନ YNY0945733
ୀ /485096 25 17 396ସପନ୍ା ପଧାନ ପି ଅଇଁଠା ପଧାନ YNY0945691
ୀ /495097 54 17 405ଜାନକି ସାମଲ ସା ଗୟା ସାମଲ LNT3085297

ପ ୁ /505098 54 17 407ୁଦାନ ହାଂସଦା ପି ସାଲଗ ୁହାଂସଦା LNT3086048
ୀ /505099 46 17 408ଆଶ ୂର୍  ହାଂସଦା ସା ୁଦନ ହାଂସଦା YNY0658971
ୀ /585100 39 17 447େବୖେଦୖଦହୀ ବାଇ ସା ସବୁାସ ବାଇ LNT3100997

ପ ୁ /585101 50 17 450ସବୁାସ ପାତ ପି ସନାତନ ପାତ LNT1486638
ପ ୁ /595102 50 17 455ପବାନା ସିଂ ପି ଅରକ୍ଷିତ ସିଂ LNT4181350
ୀ /595103 40 17 456ପତିମା ସିଂ ସା ପବନ ସିଂ YNY0980433

ପ ୁ /595104 27 17 457ରିେତଶ କମୁାର ସିଂହ ପି ରେମଶ କମୁାର ସିଂହ YNY0540179
ପ ୁ /605105 55 17 458ଘନ ନାୟକ ପି କମୁର ନାୟକ LNT1486455
ୀ /605106 42 17 459ମାମି ନାୟକ ସା ଘନ ନାୟକ LNT1486547

ପ ୁ /615107 80 17 463କମୁର ନାୟକ ପି ଅଧିକାରି ନାୟକ LNT1486471
ୀ /615108 76 17 464ସସୀ ନାୟକ ସା କମୁର ନାୟକ YNY0339838
ୀ /615109 70 17 465ସସି ନାୟକ ସା କମୁର ନାୟକ LNT1486505

ପ ୁ /615110 48 17 466ଶବି ନାୟକ ପି ଘନ ନାୟକ YNY0539304
ୀ /615111 40 17 467କାେବରୀ ନାୟକ ସା ଜିେତ  ନାୟକ YNY0658963
ୀ /625112 35 17 475ସମିୁତା ମ ୁ ାରୀ ସା ମେହ  ମ ୁ ାରୀ YNY0404293
ୀ /625113 39 17 476ନ ିନି ନାୟକ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YNY0018861
ୀ /645114 42 17 490ଦିପାଲି ପାତ ସା ପକାଶ ପାତ LNT3100658

ପ ୁ /15115 67 17 498ନରସିଂହ ପାଣିଗାହି ପି ରାମଚ  ପାଣିଗାହି LNT4230249
ୀ /655116 61 17 499କମୁଦିୁନି ପାଣିଗାହି ସା ନରସିଂହ ପାଣିଗାହି LNT4226379

ପ ୁ /655117 33 17 500ଲକି୍ଷକା  ପାଣିଗାହି ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗାହି LNT3099827
ପ ୁ /655118 47 17 501ବାଳକୃ  ପ ନାୟକ ପି ଚତଭୁର୍ ଜ ପ ନାୟକ YNY0538520
ପ ୁ /665119 55 17 502ଦାେମାଦର େଗାଛି ପି କା ିର୍କ େଗାଛି LNT1485762
ୀ /665120 45 17 503କନକଲତା େଗାଛି ସା ଦାେମାଦର େଗାଛି LNT1485770
ୀ /665121 25 17 504ଦୀପା ରାଣି େଗାଛି ପି ଦାମଦର େଗାଛି YNY0945428
ୀ /665122 40 17 505ଅନୀତା ନାୟକ ସା ସାର ନାୟକ YNY0268797
ପ ୁ /665123 36 17 506ସଜୁନ ନାୟକ ପି ଗଦାଧର ନାୟକ YNY0539106
ପ ୁ /675124 60 17 524କା ି ମ ଳ ପି ନୁନୀ ମ ଳ YNY0404426
ପ ୁ /675125 40 17 525କାଳିପଦ ମ ଳ ପି ଅଚି ା ମ ଳ YNY0404319
ୀ /675126 34 17 526େରଣକୁା ମ ଳ ସା କାଳିପଦ ମ ଳ YNY0404418
ପ ୁ /695127 79 17 554େଗାରା  ଚରଣ ସାହୁ ପି ବୁଲୁରି ସାହୁ LNT1645431
ୀ /695128 69 17 555ବାସ ି ସାହୁ ସା େଗାରା  ସାହୁ LNT1485937
ପ ୁ /695129 54 17 556ବିମାଧର ସାହୁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ LNT1485820
ୀ /695130 44 17 557େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ବିମାଧର ସାହୁ LNT1485838
ପ ୁ /695131 42 17 558ବିଭୁତି ସାହୁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ LNT3099488
ୀ /695132 37 17 559ସବିତା ସାହୁ ସା ବିଭୁତି ସାହୁ LNT3099496
ପ ୁ /705133 66 17 562ବଂଶୀଧର ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ LNT1485861
ୀ /705134 29 17 570ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ନାୟକ ସା ର ିତ ନାୟକ YNY0538025
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ପ ୁ /725135 52 17 576ବିଶର ନ ମହା ି ପି ଶକୁେଦବ ମହା ି LNT1485853
ୀ /725136 44 17 577ମକୁ୍ତାମ ରୀ ମହା ି ସା ବିଶରଂଜନ ମହା ି LNT1485846

ପ ୁ /735137 48 17 582ଅନାମ ବିଶାଳ ପି ଶକୁେଦବ ବିଶାଳ LNT1486265
ୀ /735138 41 17 583ମନି ବିଶାଳ ସା ଅନାମ ବିଶାଳ LNT3099371

ପ ୁ /755139 39 17 589ବଳରାମ ଦାସ ପି ଧବୃ ଚରଣ ଦାସ LNT1487057
ୀ /755140 28 17 590ମମତା ଦାସ ସା ବଳରାମ ଦାସ YNY0676031
ୀ /775141 47 17 599କବିତା ମହା ି ସା ରଘନୁାଥ ମହା ି YNY0339846
ୀ /775142 40 17 600ରୀତା ଳି ମହା ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା ି LNT3101045

ପ ୁ /775143 46 17 605ଶଯ୍ାମ ଟୁଡୁ ପି ସେୁର  ଟୁଡୁ YNY0268896
ୀ /825144 65 17 647େସୗଦାମିନୀ ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ ମହା ି LNT1486356

ପ ୁ /825145 64 17 648ଅକ୍ଷୟ ମହା ି ପି େକଶବ ଚରଣ ମହା ି LNT1644244
ପ ୁ /825146 41 17 649ଶୀକା  ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ ଚରଣ ମହା ି LNT1644251
ପ ୁ /825147 40 17 650ସଶୁା  କମୁାର ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ ମହା ି LNT1644269
ୀ /825148 39 17 651ତପସିନୀ ମହା ି ସା ସଶୁା  ମହା ି YNY0019042

ପ ୁ /825149 37 17 652ପଦକା  ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ ଚରଣ ମହା ି LNT1486182
ୀ /825150 35 17 653ସରସତୀ ମହା ି ସା ପଦକା  ମହା ି LNT1644277

ପ ୁ /15151 46 17 655ଡମରୁ ଦାସ ପି ଫକିର ଦାସ LNT1486869
ୀ /15152 44 17 656ସନୁା ଦାସ ସା ଡମରୁ ଦାସ LNT1486828

ପ ୁ /835153 32 17 657କରୁଣା ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ YNY1087428
ୀ /835154 31 17 658ମଧସିୁତା ଦାସ ପି ରାେଜ  କିେସାର ଦାସ YNY0684787
ୀ /835155 29 17 659ସବିତା ଦାସ ସା କରୁଣା ଦାସ YNY1087451

ପ ୁ /855156 58 17 666ବିଜୟ କମୁାର ଓଝା ପି ନିରଂଜନ ଓଝା LNT1486950
ୀ /855157 56 17 667ସେୁଲାଚନା ଓଝା ସା ବିଜୟ କମୁାର ଓଝା LNT1486943

ପ ୁ /855158 35 17 668େସୗମଯ୍ରଂଜନ ଓଝା ପି ବିଜୟ ଓଝା LNT3063062
ପ ୁ /855159 32 17 669େସାେଭଶ ରଂଜନ ଓଝା ପି ବିଜୟ ଓଝା YNY0019075
ୀ /895160 42 17 681ଭନୁ ନାୟକ ସା ଲି ୁ ନାୟକ LNT1486158
ୀ /905161 52 17 683ଏ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏ.ଚ େଶଖର ରାଓ YNY0741967

ପ ୁ /905162 36 17 686େକ୍ଷତବାସୀ ମ ୁ ା ପି ବିରି ସିଂ ମ ୁ ା YNY0404780
ୀ /905163 35 17 687ସମିୁତା ମ ୁ ା ସା େକ୍ଷତବାସୀ ମ ୁ ା YNY0404772
ୀ /905164 35 17 698ସନିୁଆ ଟୁଡୁ ସା ସନୁା ଟୁଡୁ YNY0404657

ପ ୁ /905165 34 17 699ରାମ ଟୁଡୁ ପି ବିକମ ଟୁଡୁ YNY0539478
ପ ୁ /915166 55 17 702ପରୁୁେଷା ମ ନାୟକ ପି ବନମାଳି ନାୟକ YNY0019083
ୀ /915167 46 17 703କନିୁ ନାୟକ ସା ପରୁୁେଷା ମ ନାୟକ LNT3102514
ୀ /935168 49 17 706େଜଯ୍ାତି ପରିଚା ସା ବିେର  ପରିଚା YNY0019091
ୀ /935169 31 17 707ଜାସମିନ୍ ପରିଛା ପି ବିେର  ପରି ା YNY0539643

ପ ୁ /945170 63 17 710ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ YNY0269027
ୀ /945171 52 17 711କାଦମିନୀ ଦାସ ସା ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ LNT1486489

ପ ୁ /945172 32 17 712େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ LNT3084779
ପ ୁ /945173 29 17 713ଦି ୀ ପକାଶ ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ YNY0404905
ପ ୁ /945174 28 17 714ସତିୃ ପକାଶ ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ YNY0542118
ପ ୁ /945175 61 17 715ମଦନ ନାଏକ ପି ଉଦିୟ ନାଏକ YNY0269043
ପ ୁ /955176 46 17 718ରେମଶ ଚ  ମ ଳ ପି ଜଗନାଥ ମ ଳ LNT3085933
ୀ /955177 44 17 719ବୁ ି ମ ଳ ସା ରେମଶ ମ ଳ LNT1486935

ପ ୁ /965178 59 17 721ବିପିନ ବିହାରୀ ପଧନ ପି ସାନ  ପଧନ LNT1486026
ୀ /965179 49 17 722ଛବିରାଣୀ ପଧାନ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ପଧାନ LNT1486034
ୀ /975180 46 17 724ସ ଲୁତା େବହୁରା ସା ଛାୟାକା  େବହୁରା YNY0269308
ୀ /975181 57 17 725ପାନ େଦଈ ପି ରୁଇୟା ସିଂହ YNY0269134

ପ ୁ /975182 51 17 726ସନାତନ େହମମ ପି ଡାଗଆୁ େହମମ YNY0269217
ୀ /975183 40 17 727ସାବିତୀ େହମମ ସା ସନାତନ େହମମ YNY0404913
ୀ /975184 41 17 728ମାଳତୀ େହମମ୍ ସା ଯଦୁ େହମମ୍ YNY0269159
ୀ /975185 37 17 729କନିୁ କି ୁ ସା ଚା ୁ କି ୁ YNY0269142
ୀ /975186 36 17 730ମାଳତୀ ମାରା ି ସା କଶୁ ମହା ି YNY0269282
ୀ /975187 38 17 731େଗୗରି ମା ିର୍ ସା ନାରାୟଣ ମା ିର୍ YNY0269167
ୀ /975188 49 17 734ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ହେରକୃ  ମହା ି YNY0019125
ୀ /975189 44 17 735କ ନା ମହା ି ସା ବାସେୁଦବ ମହା ି YNY0405001
ପ ୁ /975190 28 17 736ସତିୃର ନ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YNY0542100
ପ ୁ /975191 61 17 737ଚ ନ ମମୁ ୁର୍ ପି ରଘ ୁମମୁ ୁର୍ YNY0404921
ପ ୁ /975192 54 17 738ଦୁଲା ମମୁ ୁର୍ ପି ସାମ ମମୁ ୁର୍ YNY0540211
ୀ /975193 49 17 739ଚା  ମମୁ ୁର୍ ସା ଦୁଲା ମମୁ ୁର୍ YNY0540229
ପ ୁ /975194 46 17 740ଲକ୍ଷଣ ମମୁ ୁର୍ ପି ଅଜୁର୍ ନ ମମୁ ୁର୍ YNY0269225
ୀ /975195 45 17 750ଲକ୍ଷୀ ଟୁଡୁ ସା େଦବରାଜ ଟୁଡୁ YNY0269266
ୀ /975196 40 17 751ସମବାରୀ ଟୁଡୁ ସା ଶଯ୍ାମ ଟୁଡୁ YNY0269274

84 89/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 4ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /985197 54 17 752ପରମାନ  େବେହରା ପି ବା ାନିଧି େବେହରା YNY0269340
ପ ୁ /985198 48 17 753କ ତରୁ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YNY0539403
ପ ୁ /985199 48 17 754ବୁଲୁ େବେହରା ପି ଅପ ିର୍ େବେହରା YNY0542258
ୀ /985200 43 17 755ଶଶିଳୁା େବେହରା ସା ପରମାନ  େବେହରା YNY0269399
ୀ /985201 40 17 756ସ କୁ୍ତା େବେହରା ସା ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା YNY0269423
ୀ /985202 34 17 761ସ କୁ୍ତା େଦହୁରୀ ସା ଜଗବ ୁ େଦହୁରୀ YNY0405027
ୀ /985203 44 17 763ତୁଳସୀ ମମୁ ୁର୍ ସା େମାଚିରାମ ମମୁ ୁର୍ YNY0539429
ୀ /985204 61 17 770ଲିପି ଟୁଡୁ ସା ବିପ ଟୁଡୁ YNY0540104
ୀ /995205 41 17 772ତନୁଲତା ଦାସ ସା ମନୁଆ ଦାସ LNT3085065
ୀ /995206 32 17 773ର  ୁଦାସ ସା ବିର  ିଦାସ YNY0539171
ୀ /995207 29 17 774ସନିୁତା ଦାସ ସା ଉ ବ ଦାସ YNY0539064
ୀ /995208 45 17 775କାଳି ମ ୁ ା ସା ବୁଦୁ ମ ୁ ା YNY0405084

ପ ୁ /995209 35 17 776ରଘନୁାଥ ମମୁ ୁର୍ ପି ଲକ୍ଷଣ ମମୁ ୁର୍ YNY0405043
ପ ୁ /1005210 57 17 785ସେୁର  ଡାଳୁଆ ପି ହେରକୃ  ଡାଳୁଆ YNY0945501
ୀ /1105211 26 17 832ସସିୁତା େଦବନାଥ ସା ଦୀପକ କମୁାର େଦବନାଥ YNY1111731
ୀ /1145212 36 17 837ସବିତା ନାୟକ ସା ବିଭିଷଣ ନାୟକ YNY0405159
ୀ /1145213 32 17 838ଅନୁପମା ନାୟକ ସା ସଶୁା  ନାୟକ YNY0405134
ୀ /1145214 29 17 839ନିରୁପମା ନାୟକ ପି ବନମାଳୀ ନାୟକ YNY0405142

ପ ୁ /1155215 62 17 841ଦୁଷ  ଦାସ ପି ମକୁୁ  ଚରଣ ଦାସ LNT3099546
ୀ /1155216 57 17 842ପ ୁ ଲତା ଦାସ ସା ଦୁଷ  ଦାସ LNT3099553

ପ ୁ /1165217 68 17 845ଶରତ ଚ  ଦାସ ପି ମକୁୁ  ଚରଣ ଦାସ LNT3099561
ୀ /1165218 66 17 846ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ଶରତ ଦାସ LNT3099579

ପ ୁ /1255219 50 17 879ଅଜୁର୍ ନ ସିଂହ ପି ଜୟା ସିଂହ YNY0269514
ପ ୁ /1265220 34 17 887ମ  ୁସିଂ ପି ପ  ୁସିଂ YNY0540070
ୀ /1315221 39 17 898କାଜଲ ମାଇତି ସା ଚି ରଂଜନ ମାଇତି YNY0186031

ପ ୁ /1325222 52 17 899େକଳୁ ଦାସ ପି ମନୁ ଦାସ LNT3085719
ୀ /1325223 44 17 900ମଂଜୁଳା ଦାସ ସା େକଳୁ ଦାସ LNT3085727
ୀ /1355224 59 17 909ମିନତୀ ସାଇଁ ସା ଗରୁୁଚରଣ ସାଇଁ LNT3086576

ପ ୁ /1355225 30 17 910ନିମର୍ଳ ସାଇଁ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ସାଇଁ YNY0405340
ୀ /1375226 64 17 915ସୀତା ଦାସ ସା ଆନ  ଦାସ LNT3101821

ପ ୁ /1385227 51 17 916ସପନ କମୁାର ସିଂ ପି ଭାକ ୁସିଂ LNT1644970
ୀ /1395228 48 17 917ପତିମା ସିଂ ସା ସପନ ସିଂ LNT1644988

ପ ୁ /1485229 36 17 943ଅଭି ଦାସ ପି ପରୀକ୍ଷିତ ଦାସ YNY0378968
ପ ୁ /1495230 32 17 946ବୁଢାନ ବାଂ ସିଂ ପି ହରି ବାଂ ସିଂ YNY0537704
ପ ୁ /1495231 50 17 947ଶରତ ଦାସ ପି ଧରମା ଦାସ LNT1487495
ୀ /1495232 41 17 948ପଭାତୀ ଦାସ ସା ଶରତ ଦାସ LNT1487503

ପ ୁ /1495233 33 17 949କା ିର୍କ ଦାସ ପି ଜୟ ଦାସ YNY0269605
ପ ୁ /1495234 31 17 950ପପ ୁଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ YNY0658872
ପ ୁ /1495235 39 17 951ଦିଲୁ ପସାଦ େହମମ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ େହମମ YNY0537720
ପ ୁ /1495236 38 17 956ବାବୁଲି ପାତ ପି ଚି ର ନ ପାତ YNY0269670
ପ ୁ /1495237 35 17 957କା ିର୍କ ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ପଧାନ YNY0269662
ପ ୁ /1495238 31 17 958ରତିକା  ସାମଲ ପି ରମାକା  ସାମଲ YNY0697516
ପ ୁ /1495239 29 17 959ରଜନୀକା  ସାମଲ ପି ରମାକା  ସାମଲ YNY0697524
ପ ୁ /1525240 50 17 973େଦେବ  ନାୟକ ପି ବୁ ିବାନ ନାୟକ LNT3099942
ୀ /1525241 44 17 974ମମତା ନାୟକ ସା େଦେବ  ନାୟକ YNY0019273

ପ ୁ /1525242 59 17 976ସରୁ ସାହୁ ପି େଧଡ ସାହୁ YNY0269738
ୀ /1535243 65 17 977ଗୀତା ଦାସ ସା ରଘ ୁଦାସ LNT3085370

ପ ୁ /1535244 35 17 978ସଶୁା  ଦାସ ପି ରଘ ୁଦାସ LNT3085388
ୀ /1535245 31 17 979ଝିଲି ଦାସ ସା ସଶୁା  ଦାସ YNY0658807
ୀ /1535246 29 17 980ଝିଲି ଦାସ ସା ଶସୁା  ଦାସ YNY0539049
ୀ /1545247 44 17 981ପତିମା ଦାସ ସା ସିରିଆ ଦାସ YNY0269787
ପ ୁ /1545248 40 17 982ରାମଚ  ଦାସ ପି ଉ ବ ଚ  ଦାସ YNY0269761
ପ ୁ /1545249 50 17 983ବିଜୟ ପ ା ପି ବଳଭଦ ପ ା OR/06/044/010479
ୀ /1545250 46 17 984ମିନତୀ ପ ା ସା ବିଜୟ ପ ା OR/06/044/010480
ପ ୁ /1555251 37 17 985ମତଲ ମ ଳ ପି ଶ ର ମ ଳ LNT3100740
ପ ୁ /1565252 74 17 986ଚ ମଣୀ ଦାସ ପି ଇ ମଣୀ ଦାସ LNT3099876
ୀ /1565253 72 17 987ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଚ ମଣୀ ଦାସ LNT3101896
ପ ୁ /1565254 38 17 988କିେଶାର ଦାସ ପି ଚ ମଣି ଦାସ YNY0658880
ୀ /1565255 32 17 989ଛୁଇଁନା ଦାସ ସା କିେଶାର ଦାସ YNY0658757
ପ ୁ /1575256 50 17 990କୃ  ଚ  ମଲିକ ପି ମେହଶର ମଲିକ LNT1486372
ପ ୁ /1575257 29 17 991ସିଲୁ ମଲିକ ପି କୃ  ମଲିକ YNY0802363
ପ ୁ /1585258 64 17 992ବି ୁଚ  ମଲିକ ପି ମେହଶର ମଲିକ LNT3099793
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ୀ /1585259 45 17 993େଶାଭା ମଲିକ ସା ବି ୁଚ  ମଲିକ LNT1486364
ପ ୁ /1585260 35 17 994ମେନାଜ କମୁାର ମଲିକ ପି କୃ ଚ  ମଲିକ LNT3099801
ୀ /1585261 33 17 995ବାସ ି ମଲିକ ସା ମେନାଜ କମୁାର ମଲିକ YNY0269803
ୀ /1595262 42 17 996ଛବି ଦାସ ପି ପରୀକି୍ଷତ ଦାସ YNY0019398
ୀ /1595263 39 17 997ମଂଜୁ ଦାସ ସା ଛବି ଦାସ YNY0019406

ପ ୁ /1605264 41 17 998ଚରଣ ଦାସ ପି ଚ ମଣୀ ଦାସ YNY0019414
ୀ /1605265 36 17 999େଗାଲାପ ଦାସ ସା ଚରଣ ଦାସ LNT3101904
ୀ /1615266 41 17 1000ଅନୁ ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ LNT3085255

ପ ୁ /1625267 54 17 1001ରବି ଦାସ ପି ଚରଣ ଦାସ YNY0019422
ୀ /1625268 39 17 1002ମିନତୀ ଦାସ ସା ରବି ଦାସ LNT3102688

ପ ୁ /1635269 44 17 1003ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ ପି କରୁଣା ଦାସ YNY0019430
ୀ /1635270 39 17 1004ପତିମା ଦାସ ସା ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ YNY0019448

ପ ୁ /1645271 44 17 1005ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି ଚରଣ ଦାସ LNT3102696
ୀ /1645272 39 17 1006େସବତୀ ଦାସ ସା ରାଜକିେଶାର ଦାସ LNT3102704
ୀ /1655273 36 17 1010ସମୁତୀ ଦାସ ସା ନିରଂଜନ ଦାସ LNT3099983
ୀ /1665274 43 17 1012କମୁାରୀ ମଲିକ ସା ଅରୁଣ ମଲିକ YNY0541565

ପ ୁ /1665275 29 17 1013ଶ ର ମଳିକ ପି କାଳିଆ ମଶକି YNY0542316
ୀ /1665276 41 17 1015କବିତା ମଲୀକ ସା ସନାତନ ମଲୀକ YNY0405282

ପ ୁ /1665277 35 17 1022ନିରାକାର ପଧାନ ପି େଗାଲଖ ପଧାନ YNY0269829
ପ ୁ /1675278 40 17 1023ଅଶୀନ କମୁାର ନାୟକ ପି ମ ୁଳୁ ନାୟକ LNT3086634
ପ ୁ /1685279 54 17 1031ଆରତ ରଣା ପି ଶତୃଘନ ରଣା LNT1643600
ୀ /1685280 40 17 1032ଲକ୍ଷୀ ରଣା ସା ଆରତ ରଣା LNT1630870

ପ ୁ /1695281 48 17 1033ଝରି ଦାସ ପି ଦାରି ଦାସ LNT1630888
ୀ /1695282 44 17 1034ବବି ଦାସ ସା ଝରି ଦାସ LNT1645126

ପ ୁ /1695283 32 17 1035ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ YNY0945709
ପ ୁ /1695284 31 17 1036ଶରତ ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ YNY0945667
ୀ /1695285 29 17 1037ବି ୁପିୟା ନାୟକ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ YNY0945725
ୀ /1695286 28 17 1038ସବିତା ନାୟକ ସା ଶରତ ନାୟକ YNY0945683
ୀ /1705287 34 17 1039ଚୁଡା ହଁାସଦାଃ ପି ନା  ୁହଁାସଦାଃ YNY0405662

ପ ୁ /1705288 36 17 1040ପରମା ମ ୁ ା ପି କରିୁଆ ମ ୁ ା YNY0405654
ୀ /1705289 35 17 1041ସବିତା ମ ୁ ା ସା ପରମା ମ ୁ ା YNY0405597

ପ ୁ /1705290 38 17 1042ରବି ରଣା ପି େକୖଳାସ ରଣା LNT3085776
ୀ /1705291 33 17 1043ଝୁନା ରଣା ସା ରବି ରଣା YNY0371609
ୀ /1715292 74 17 1045ଶା ି ମହାରଣା ସା େକୖଳାସ ମହାରଣା LNT3102472

ପ ୁ /1715293 49 17 1046ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି େକୖଳାସ ମହାରଣା LNT3102480
ୀ /1715294 44 17 1047ସର ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ ମହାରଣା LNT3102464
ୀ /1725295 55 17 1055ସାବିତୀ ରାଉତ ସା ବୁଧି ରାଉତ LNT4191805

ପ ୁ /1725296 35 17 1056ପକାଶ ରାଉତ ପି ବୁଧିଆ ରାଉତ YNY0538090
ୀ /1745297 72 17 1059ସକୁା ି େବେହରା ସା ଦାଶରଥୀ େବେହରା LNT3099926

ପ ୁ /1745298 44 17 1060େମଘନାଦ େବେହରା ପି ଦାଶରଥୀ େବେହରା LNT3099900
ୀ /1745299 44 17 1061କନିୁ େବେହରା ସା ନଟ େବେହରା YNY0539130
ୀ /1745300 38 17 1062ଟିକିଲି େବେହରା ସା େମଘନାଦ େବେହରା LNT3099892
ୀ /1755301 39 17 1063ମିନତୀ ନାୟକ ସା ଗିରିବର ନାୟକ LNT3102225

ପ ୁ /1765302 41 17 1064ବାବୁଲି େବେହରା ପି ଦାଶରଥି େବେହରା LNT3085073
ୀ /1765303 36 17 1065ଆରତୀ େବେହରା ସା ବାବୁଲି େବେହରା LNT3102217

ପ ୁ /1795304 44 17 1075ସନାତନ ଭଂଜ ପି ଶରତ କମୁାର ଭଂଜ LNT1527712
ୀ /1795305 39 17 1076ଉବର୍ ଶୀ ଭଂଜ ସା ସନାତନ ଭଂଜ YNY0019539
ୀ /1805306 79 17 1077ଶା ି ମହା ି ସା ରାଜୁ ମହା ି LNT3102431

ପ ୁ /1805307 42 17 1078ଜୟ  ମହା ି ପି ରାଜୁ ମହା ି LNT3102076
ୀ /1805308 39 17 1079ଟୁନି ମହା ି ସା ଜୟ  ମହା ି LNT3102738
ୀ /1805309 45 17 1080ସରସତୀ ନାୟକ ସା ତପନ କମୁାର ନାୟକ YNY0826719
ୀ /1815310 54 17 1081ରସାନ  ବାରିକ ପି ନୃସିଂହ ବାରିକ LNT3100823
ୀ /1815311 50 17 1082ମାଳତୀ ବାରିକ ସା ରସାନ  ବାରିକ LNT3100674
ପ ୁ /1815312 33 17 1083ମାନସ ବାରିକ ପି ରସାନ  ବାରିକ YNY1000256
ୀ /1815313 32 17 1084ରଶୀତା ବାରିକ ପି ରସାନ  ବାରିକ LNT3100989
ୀ /1815314 31 17 1085ସମିୁତା ବାରିକ ସା ମାନସ ବାରିକ YNY1000264
ୀ /1825315 52 17 1090ଶା ି ରଣା ସା େକୖଳାସ ରଣା LNT3086162
ପ ୁ /1835316 49 17 1091ବାବୁଲା ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ LNT1645076
ୀ /1835317 44 17 1092ସାଇବ ଦାସ ସା ବାବୁଲା ଦାସ LNT1645084
ୀ /1835318 43 17 1093ନିବାସୀ ଦାସ ସା ସେୁରଶ ଦାସ LNT1645092
ପ ୁ /1835319 36 17 1094ମେହ  ସଏ ପି ଚକଧର ସଏ YNY0832162
ୀ /1855320 54 17 1103ରୀତା ପଧାନ ସା ସନାତନ ପଧାନ YNY0019562
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ପ ୁ /1865321 38 17 1104ମେନାଜ େବେହରା ପି ସି ୁ େବେହରା YNY0658765
ୀ /1865322 36 17 1105ଦିପିକା ମହା ି ସା ମେନାଜ େବେହରା LNT3086097

ପ ୁ /1875323 84 17 1106ସି ୁ େବେହରା ପି ଇ ମଣୀ େବେହରା YNY0658799
ୀ /1875324 70 17 1107େଗହି େବେହରା ସା ନକଳୁ େବେହରା YNY0538827
ୀ /1875325 38 17 1108ସିଲା େବେହରା ସା ବଳଭଦ େବେହରା YNY0538785

ପ ୁ /1875326 33 17 1109ସେ ାଷ େବେହରା ପି ସା ୁ େବେହରା LNT3085404
ୀ /1875327 30 17 1110େରାଜାଲିନ୍ େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା YNY0676114
ୀ /1885328 71 17 1112ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା ସି ୁ େବେହରା LNT3085511
ୀ /1895329 45 17 1127ପଦି େଦହୁରୀ ସା ସେୁରଶ େଦହୁରୀ YNY0270009

ପ ୁ /1895330 30 17 1128ଜଟିଆ େଦହୁରୀ ପି କୃ ଚ  େଦହୁରୀ YNY0378976
ୀ /1915331 31 17 1158ରାଜଶୀ ପିୟଦଶର୍ନୀ ରାୟ ସା ଆଶେୁତାଷ ଚକ YNY0405688

ପ ୁ /2015332 35 17 1184ମାନସିଂ ହଁାସଦାଃ ପି ନା  ୁହଁାସଦାଃ YNY0540245
ୀ /2035333 55 17 1188ପାବର୍ ତୀ ବିଂଧାଣୀ ସା ପରୂନ ଚଦରା ବିଂଧାଣୀ YNY1067974
ୀ /2035334 28 17 1189କବିତା ବିଂଧାଣୀ ସା ବଲିଆ ବିଂଧାଣୀ YNY1067792

ପ ୁ /2035335 28 17 1190ବଲିଆ ବିଂଧାଣୀ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ବିଂଧାଣୀ YNY1067982
ପ ୁ /2165336 31 17 1222ଅନସାର ଅଲୀ ପି ମକବୁଲ େସଖ YNY0542233
ୀ /2165337 59 17 1223ଅନାହାରା େବଗମ୍ ସା େସଖ୍ ଲିଆକତ୍ ଅଲୀ YNY0405886
ୀ /2165338 45 17 1224େସାଫିଆ ଖାତୁନ୍ ସା ଅବଦୁଲ ସଲାମ୍ YNY0405910

ପ ୁ /2165339 54 17 1225ସଦାନ  ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି YNY0832261
ୀ /2345340 32 17 1272ଜସତୀ ନାଏକ ସା ବିକମ ନାଏକ YNY0406348
ୀ /2345341 75 17 1273ଖଲୁଣା ପହୁାଣ ସା ବିପିନ ପହୁାଣ YNY0406249

ପ ୁ /2355342 50 17 1278ବିପ ଚରଣ ଟୁଡୁ ପି ମକୁ େମାହନ ଟୁଡୁ YNY0406314
ୀ /2355343 40 17 1279ଯମନୁା ଟୁଡୁ ସା େମାହନ ଟୁଡୁ YNY0406306
ୀ /2355344 40 17 1280ଦୁଲାରୀ ଟୁଡୁ ସା ବିପ ଚରଣ ଟୁଡୁ YNY0406322

ପ ୁ /2355345 34 17 1281ରାମଚ  ଟୁଡୁ ପି ଚ  ଟୁଡୁ YNY0540732
ୀ /2365346 40 17 1286ଫଲୁ ମମୁ ୁର୍ ସା ରାମ ମମୁ ୁର୍ YNY0406397

ପ ୁ /2375347 45 17 1289ନାଥ ମାଡିର୍ ପି ଲ ା ମାଡିର୍ YNY0406454
ୀ /2375348 40 17 1290େଯମା ମାଡିର୍ ସା ନାଥ ମାଡିର୍ YNY0406462

ପ ୁ /2385349 81 17 1293ତାେରଣୀ ପଧାନ ପି କାଳିଆ ପଧାନ YNY0406256
ୀ /2385350 70 17 1294ଭାଲୁ ପଧାନ ସା ତାେରଣୀ ପଧାନ YNY0406488

ପ ୁ /2385351 51 17 1295ପ ୂ ର୍ ପଧାନ ପି ମ ୁଳି ପଧାନ YNY0406280
ୀ /2385352 45 17 1296ହାଡିଆଣୀ ପଧାନ ସା ପ ୂ ର୍ ପଧାନ YNY0406298
ୀ /2385353 40 17 1297କମଳା ପଧାନ ସା ଶବି ପଧାନ YNY0406264
ୀ /2385354 35 17 1298ସମିୁତା ପଧାନ ସା ମ ୁ ପଧାନ YNY0406496
ୀ /2385355 35 17 1299ସକୁା ି ପଧାନ ସା ବିପିନ ପଧାନ YNY0406504

ପ ୁ /2385356 29 17 1300ଅେଶାକ ପଧାନ ପି ସ ାରିଆ ପଧାନ YNY0406272
ପ ୁ /2395357 35 17 1301ଶୀରାମ ମ ୁ ା ପି ସାଲୁକା ମ ୁ ା YNY0406512
ପ ୁ /2405358 35 17 1302ବିପିନ ପଧାନ ପି ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ YNY0406413
ୀ /2415359 60 17 1303ସତୀ ମାଡିର୍ ସା ବାଇଧର ମାଡିର୍ YNY0406439

ପ ୁ /2425360 35 17 1304ରାଜୁ ମହ ପି େଗାକଳୁ ମହ YNY0406546
ପ ୁ /2435361 65 17 1305ନାରାୟଣ ବରାଳ ପି ନ  ବରାଳ YNY0406561
ପ ୁ /2435362 42 17 1306ଗ ାଧର ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ YNY0406579
ୀ /2435363 38 17 1307ସମିୁତା ସାହୁ ସା ଗ ାଧର ସାହୁ YNY0406637
ୀ /2445364 40 17 1308ତିେବଣୀ ଗୁ ା ପି ଯେୁଗାଳ ଗୁ ା YNY0406629

ପ ୁ /2445365 33 17 1309କା ା ମମୁ ୁର୍ ପି ସି ୁଲାଲ ମମୁ ୁର୍ YNY0406603
ପ ୁ /2445366 28 17 1310ବାବୁ ସିଂ ପି ରାମ ସିଂ YNY0539932
ୀ /2455367 48 17 1311ମ  ୁବାରିକ ସା ପତା ବାରିକ YNY0541680

ପ ୁ /2455368 27 17 1312େଦବାଶୀଷ ବାରିକ ପି ରାଜ କିେଶାର ବାରିକ YNY0541961
ୀ /2455369 35 17 1313ମିନତୀ େହମମ ପି େଗାବ ର୍ ନ େହମମ YNY0405506
ପ ୁ /2455370 35 17 1314ଯଦୁନାଥ େହମମ ପି ମ ଲ େହମମ YNY0405514
ୀ /2455371 35 17 1315ଦୁଲି େହମମ ସା ମ ଲ େହମମ YNY0405522
ପ ୁ /2455372 29 17 1316େଗାପିନାଥ କି ୁ ପି ଲସ କି ୁ YNY0405845
ପ ୁ /2455373 46 17 1317ରାଜୁ ମାଝି ପି ରୂପା ମାଝି YNY0541748
ପ ୁ /2455374 45 17 1318ସମେର  ମାଝି ପି ବିରସିଂ ମାଝି YNY0541755
ପ ୁ /2455375 36 17 1319ଦାଶରଥି ମାଝୀ ପି ଉଦୟ ମାଝୀ YNY0405803
ୀ /2455376 35 17 1320ମାନକି ମାଝୀ ସା ଦାଶରଥି ମାଝୀ YNY0405811
ୀ /2455377 44 17 1321ନିଆଶୀ ନାଏକ ସା ଧନୀ ନାଏକ YNY0406595
ୀ /2455378 27 17 1322ରଶୀତା ନାୟକ ପି ଧନୀ ନାୟକ YNY0676130
ୀ /2465379 45 17 1323ସବିତା ହଁାସାଦ ସା ଚ ମଣି ହଁାସଦା YNY0404822
ପ ୁ /2465380 32 17 1324ବିଜୟ କମୁାର ହାଃସଦା ପି ରାମ ହାଃସଦା YNY0541698
ପ ୁ /2475381 46 17 1325ଅକ୍ଷୟ ମହ ପି ବଇଲା ମହ YNY0404855
ୀ /2475382 35 17 1326ସରସତୀ ମହ ସା ଅକ୍ଷୟ ମହ YNY0405530
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ୀ /2475383 52 17 1327ନଳିନୀପଭା ମଲୀକ ସା େହମ  କମୁାର ମଲିକ YNY0404848
ୀ /2475384 27 17 1328ରଶି ମଲିକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମଲିକ YNY0540146
ୀ /2475385 40 17 1329ଲାବନଯ୍ବତୀ ତାମଡିୁଆ ସା ନ  ତାମଡିୁଆ YNY0403444

ପ ୁ /2485386 68 17 1330େହମ  କମୁାର ମଲିକ ପି ନବଘନ ମଲିକ YNY0403428
ପ ୁ /2485387 51 17 1331ବାବୁକୃ  ମଲିକ ପି ଗ ବର୍  ମଲିକ YNY0541904
ୀ /2485388 47 17 1332କ ନା ମଲିକ ସା ବାବୁକୃ  ମଲିକ YNY0541896
ୀ /2495389 40 17 1333ଦସତୀ ନାଏକ ସା ବିକମ ନାଏକ YNY0542464

ପ ୁ /2495390 34 17 1334ନବ କିେଶାର ପ ୁ ର୍ୀ ପି ନାରାୟଣ ପ ୂ ର୍ୀ YNY0542480
ୀ /2495391 32 17 1335ମାମାଲି ପ ୂ ର୍ୀ ପି ନବ କିେଶାର ପ ୂ ର୍ୀ YNY0542472

ପ ୁ /2495392 45 17 1342େଗାଲିଆ େସଠ ପି ହରିହର େସଠ YNY0404988
ପ ୁ /2495393 27 17 1343ଅଜୟ େସଠ ପି େଗାଲିଆ େସଠ YNY0538801
ପ ୁ /2495394 34 17 1344ଦିଗାମର ତାମଡିୁଆ ପି ନ  ତାମଡିୁଆ YNY0404962
ୀ /2495395 32 17 1345ଚ ାବତୀ ତାମଡିୁଆ ସା ଦିଗାମର ତାମଡିୁଆ YNY0404970
ୀ /2535396 41 17 1360ଛବି େବେହରା ସା ମେହଶର େବେହରା YNY0404103
ୀ /2535397 53 17 1361ସ ର୍ଲତା ଦଳାଇ ସା ସରୁଥ କମୁାର ନାୟକ YNY0538751

ପ ୁ /2535398 52 17 1362ସରୁଥ କମୁାର ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ YNY0538777
ୀ /2545399 69 17 1363ର ା ଦାସ ସା ନ  କିେଶାର ଦାସ YNY0540096

ପ ୁ /2545400 50 17 1364ବ ିଆ ଦାସ ପି ଗା ଆୁ ଦାସ YNY0404749
ୀ /2545401 50 17 1365ସମୁତି ଦାସ ସା ବ ିଆ ଦାସ YNY0403865
ୀ /2545402 40 17 1367ଅ ଳି ପଧାନ ସା େକୖଳାସ ପଧାନ YNY0403857

ପ ୁ /2575403 28 17 1383ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ YNY0403618
ୀ /2615404 47 17 1397ଝିଲି ସାହୁ ସା ଶରତ ଚ  ସାହୁ YNY0542399
ୀ /2625405 74 17 1398ଚ ା ପାତ ସା ରତନ୍ ାକର ପାତ YNY0542381
ୀ /2635406 78 17 1399ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା YNY0542373
ୀ /2645407 39 17 1400ସରୁୁବାଲି ନାଏକ ପି ମ ଲ ନାଏକ YNY0540195
ୀ /2645408 34 17 1401ଶକୁରୁୁମନିୁ ତାମଡିୁଆ ପି ମ ଲ ତାମଡିୁଆ YNY0542365

ପ ୁ /2655409 41 17 1406ଦୁସ  ମାଝି ପି କୃପା ମାଝି YNY0537209
ୀ /2655410 39 17 1407ସମାରୀ ମାଝି ସା ଦୁସ  ମାଝି YNY0537183

ପ ୁ /2665411 32 17 1408ସମୁ  େସଠୀ ପି ଦ ଧର େସଠୀ YNY0539213
ୀ /2665412 30 17 1409ସ ୀତା େସଠୀ ସା ସମୁ  େସଠୀ YNY0539197
ୀ /2985413 28 17 1415ରୁବୀ ମ ଳ ସା ଗ ାଧର ମ ଳ YNY1087410

ପ ୁ /4005414 43 17 1420ଶଂକର ଟୁଡୁ ପି ରେମଶ ଟୁଡୁ YNY1067859
ପ ୁ /4445415 23 17 1425ମେନାଜ କମୁାର େଗାଛୀ ପି ଦାେମାଦର େଗାଛୀ YNY1154897
ୀ /4575416 31 17 1427କନୁୀ ପଧାନ ସା ଶଂକର ପଧାନ YNY1067875
ୀ /4625417 26 17 1428ସଦୁସା ରାଣୀ େବେହରା ସା ବଳଭଦ େବେହରା YNY1129832
ୀ /4705418 21 17 1430ବୀଣାପାଣି ସାଇଁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାଇଁ YNY1154871
ୀ /4725419 29 17 1431ସନୁୀତା ନାୟକ ସା ମେନାର ନ ନାୟକ YNY1068105
ୀ /5685420 21 17 1443ସପନ୍ାରାଣୀ ମହା ି ପି ରାେଧଶ୳।ମ ମହା ି YNY1112713
ୀ /5685421 69 17 1444େଦବକୀ ସାଇଁ ସା ମ ଳ ସାଇଁ YNY1112689
ୀ /7215422 32 17 1450େଜଯ୍ାତି ନାଇକ ସା ସେୁରଶ ନାଇକ YNY1129956
ୀ /8195423 22 17 1461େଜାସଦା ନାଇକ ସା ବୁଧିଆ ନାଇକ YNY1318898
ପ ୁ /8195424 22 17 1462ବୁଧିଆ ନାଇକ ପି ଭୀମ ନାଇକ YNY1318831
ପ ୁ /8265425 37 17 1463ଅଭୟା େସଠ ପି ଅମେରଶ୍ଵର େସଠ YNY1112721
ୀ /8265426 35 17 1464ଗୀତା ସିଂହ ସା ଜୀତୁ ସିଂହ YNY1112739

ପ ୁ /8995427 25 17 1468ଅନିଲ ନାୟକ ପି େଦେବଦ ନାୟକ YNY1112655
ୀ /8995428 24 17 1469ମନିୁ ନାୟକ ସା ଅନିଲ ନାୟକ YNY1112648
ୀ /9405429 41 17 1473ରୁନିଆ ନାହାକ ସା ୁକନୂା ନାହାକ YNY1067834
ୀ /9405430 19 17 1474ସନୁୀତା ନାୟକ ପି େଦେବ ର ନାୟକ YNY1318039

ପ ୁ /9465431 30 17 1475ପ ଜ ମଲିକ ପି ନରହରି ମଲିକ YNY1135243
ୀ /9465432 41 17 1476ପତିମା ସାହୁ ସା ପଦୀପ ସାହୁ YNY1112697
ପ ୁ /9465433 41 17 1477ପଦୀପ ସାହୁ ପି େଗାଲଖ ସାହୁ YNY1112705
ୀ /9475434 38 17 1478କ ନା ମହାରଣା ସା ଅଭୟ ମହାରଣା YNY1112663
ୀ /9995435 46 17 1489ଆଶ ୁର୍  ହଁାସଦା ସା ଫଡୁାନ ହଁାସଦା YNY0755074
ପ ୁ /10165436 23 17 1490ଚିଂତା ମଣି ରାଣା ପି ନିଳମଣି ରାଣା YNY1068113
ପ ୁ /10565437 41 17 1492ବିଜୟା େସାରନ ପି ଲାପର୍ା େସାରନ YNY1068170
ୀ /10565438 36 17 1493ସ ରୀ େସାରନ ସା ବିଜୟା େସାରନ YNY1132968
ୀ /10695439 23 17 1494କବିତା ନାଇକ ସା ସନାତନ ନାଇକ YNY1318047
ପ ୁ /10815440 24 17 1495ହରିେବାଲା େବେହରା ପି ନାଟବର େବେହରା YNY1328095
ୀ /11025441 42 17 1496ବାସଂତୀ ଲତା ନାଥ ସା ହୁଯଆନଂଦ ରଥ YNY1321348
ୀ /11055442 32 17 1497େଗୗରୀ ମ ୁ ାରୀ◌ା ସା ଠାକରୁ ମ ୁ ରୀ YNY1321124
ୀ /11405443 28 17 1500ସାହିଦା ବିବୀ ସା ଅନସର ଅଲୀ YNY1111970
ୀ /11485444 36 17 1501ନ ିନୀ ମ ୁ ା ସା ତରୁନ ମ ୁ ା YNY1321058
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ୀ /12825445 26 17 1504ନିରୂପମା ପଧାନ ସା ଅଜୟ ପଧାନ YNY1319284
ୀ /12835446 30 17 1505ଜବ ମ।ର। ୀ ପି ବରିଲା ମ।ର। ୀ YNY1320050

ପ ୁ /12855447 84 17 1506ସିବରାମ ଦାସ ପି ଅରକି୍ଷତ ଦାସ YNY1111475
ୀ /12855448 63 17 1507ପଭାତୀ ଦାସ ସା ସିବରାମ ଦାସ YNY1111426

ପ ୁ /12865449 26 17 1508ବିଜୟା ମମୂ ୂର୍ ପି େଦବା ମମୂ ୂର୍ YNY1319938
ପ ୁ /12885450 49 17 1509ରାଧା ଚଖୀ ପି କଅୁର ଚଖୀ YNY1320084
ୀ /12895451 44 17 1510ସକୁା ୀ ସିଂହ ପି ବଡାଗରୂୂ ସି YNY1319540
ୀ /13295452 30 17 1512ସରୂୂବାଲୀ ମ ୁ ା ପି ବୁଧରୁାମ ମ ୁ ା YNY1321140

ପ ୁ /13485453 39 17 1513ସଲଖାନ ବାେ ପି ବରିସା ବାେ YNY1111616
ୀ /13485454 34 17 1514ମାଇେନା ବାେ ସା ସଲଖାନ ବାେ YNY1111673
ୀ /14515455 21 17 1515ସାଇବାଣୀ ମ ୁ ା ପି ଅଜୁର୍ ନ ମ ୁ ା YNY1319516

ପ ୁ /999995456 59 17 1529ଲେମାଦର େବେହରା ପି ପବିତ େବେହରା YNY1201128
ୀ /999995457 53 17 1530ବୁଦୁନୀ େବେହରା ସା ଲେମାଦର େବେହରା YNY1200682
ୀ /999995458 45 17 1531ପ ାନନ େବେହରା ପି କାଳୀପଦ େବେହରା YNY1111400

ପ ୁ /999995459 45 17 1532ପ ାନନ େବେହରା ପି କାଳିପଦ େବେହରା YNY1112911
ପ ୁ /999995460 35 17 1533ସଂେତାଷ େବେହରା ପି କୀତର୍ ନ େବେହରା YNY1111988
ପ ୁ /999995461 33 17 1534ସେ ାଷ େବେହରା ପି କୀତର୍ ନ େବେହରା YNY1113034
ୀ /999995462 62 17 1538ମ ୁଳି ଦାସ ସା ବୀନା ଦାସ YNY1112614

ପ ୁ /999995463 44 17 1539ବାବୁଲା ଦାସ ପି ଅମୀନ ଦାସ YNY1112812
ପ ୁ /999995464 41 17 1540ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଦାସ YNY1113026
ପ ୁ /999995465 41 17 1541ନିତଯ୍ା ନ  ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଦାସ YNY1111921
ୀ /999995466 36 17 1542ଗୀତା ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ YNY1113018

ପ ୁ /999995467 23 17 1551ଉେପ  ମଳିୂ ପି ବିପ ଚରଣ ମଳିୂ YNY1112796
ପ ୁ /999995468 51 17 1552ପଣୂର୍ଚ  ନୟକ ପି ଚରଣ ନାୟକ YNY1112903
ପ ୁ /999995469 30 17 1553ବୀରସ ନାୟକ ପି ବନମାଳୀ ନାୟକ YNY1113042
ପ ୁ /999995470 51 17 1554ପଣୂର୍ଚ  ନାୟକ ପି ଚରଣ ଦାସ YNY1111376
ପ ୁ /999995471 48 17 1555ୁକନୂା ନାୟକ ମା ରାଉଳ ନାୟକ YNY1113059
ପ ୁ /999995472 48 17 1556ୁକନୂା ନାୟକ ପି ରାଉଳ ନାୟକ YNY1112051
ପ ୁ /999995473 31 17 1557ବିଚିତ ନାୟକ ପି େଗାଲା ନାୟକ YNY1112978
ପ ୁ /999995474 30 17 1558ବୀରସ ନାୟକ ପି ବନମାଳୀ ନାୟକ YNY1112028
ୀ /999995475 27 17 1559କବିତା ନାୟକ ସା ରବୀ  କମୁାର ନାୟକ YNY1112283
ୀ /999995476 37 17 1567େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ପାଣିଗାହି ସା ସକୁା  ଦାସ YNY1111210
ୀ /999995477 36 17 1568େଜଯ୍ାଷନ୍ାମୟୀ ପାଣିଗାହି ସା ସକୁା  ଦାସ YNY1112879
ୀ /999995478 24 17 1569ଶଭୁସୀତା ପାଣିଗାହି ସା ଲକ୍ଷୀକା  ପାଣିଗାହି YNY1112887

ପ ୁ /999995479 46 17 1573ଧରଣୀ ପଧାନ ପି ଦୁଗର୍ା ପଧାନ YNY1113091
ୀ /999995480 33 17 1574ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ପଧାନ ସା କୃ  ପଧାନ YNY1146331

ପ ୁ /999995481 32 17 1575କୃ  ପଧାନ ପି ବନମାଳୀ ପଧାନ YNY1146349
ପ ୁ /999995482 22 17 1582ଲିପନୁ ରଣା ପି ଆରତ ରଣା YNY1113075
ପ ୁ /999995483 39 17 1583ବୀ. ଟିକ ୂରାଓ ପି ବି।ଅସାରମା ରାଓ YNY1111178
ୀ /999995484 29 17 1590ରାନୁ ସାହୁ ସା ନବଘନ ସାହୁ YNY1112853

/999995485 28 17 1591ବନିତା ସାହୂ ସା ଗେଣଶ ସାହୂ YNY1200666
ୀ /999995486 25 17 1593ସମିୁତା ସାହୁ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY1154384

ପ ୁ /999995487 24 17 1595ବାପୀ ସିଂହ ପି ବାବୁଲୀ ସିଂହ YNY1199884
ପ ୁ /999995488 40 17 1596ଏମଡ଼ି ଉକିଲ େଶଖ ପି ମନୁତାଜ ହୁେସନ YNY1112804
ୀ /999995489 30 17 1597ଇତିଶୀ ସାଇଁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YNY1154319
ୀ /999995490 25 17 1598ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା ର ୀତ କମୁାର ସାଇଁ YNY1154327

ପ ୁ /999995491 35 17 1599ବିପ ଚରଣ ତାରାଇ ପି ନାରାୟଣ ତାରାଇ YNY1111541
ପ ୁ /PLOT NO 65492 57 17 1603ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ ପି ରବୀ  ଦାସ YNY1222116

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବର୍ାଚନ ପାଇଁ ଉ ି  | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନନ୍  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବର୍ାଚନ କମିଶନ  ଦାରା 
ପକାଶନ କରାଯାଏ  | ପେତଯ୍କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବର୍ାଚନ ପବୂର୍ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ  ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ତନଖି କର ୁ  |

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

Election Officer Seal and Signature
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