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କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 1ବୁଥ ନଂ-

ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ପ ୁ /.1 49 12 1ବୁଲୁ ଦାସ ପି ଝରି ଦାସ YNY0397380
ୀ /.2 44 12 2ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ବୁଲୁ ଦାସ YNY0398586

ପ ୁ /.3 36 12 3କାଳିଆ ଦାସ ପି ବୁଲୁ ଦାସ YNY0397612
ୀ /.4 34 12 4ଟିକି ଦାସ ସା ଅଜୁ ଦାସ YNY0398578
ୀ /.5 34 12 5ମାମି ଦାସ ସା କାଳିଆ ଦାସ YNY0397604

ପ ୁ /.6 40 12 6େସକ୍ ଫରିଦ ପି େସକ୍ ହମିଦ YNY0696328
ପ ୁ /.7 66 12 7େଗାଲକ ବିହାରୀ େଜନା ପି ଆଦିକ  େଜନା YNY0744524
ୀ /.8 62 12 8ମୀନାକ୍ଷୀ େଜନା ସା େଗାଲକ େଜନା YNY0744516
ୀ /.9 41 12 9ମଧସିୁତା େଜନା ପି େଗାଲକ େଜନା YNY0744508

ପ ୁ /.10 49 12 10ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ ପି ମ ୁଳି ରଣ ନାୟକ YNY0398156
ୀ /.11 44 12 11ଭାରତି ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ YNY0398164

ପ ୁ /.12 42 12 12କା ିର୍କ ନାୟକ ପି ଶବି ନାୟକ YNY0398149
ପ ୁ /Hairanpu13 61 12 13ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ସରୁ ଦାସ YNY1339365
ୀ /Hairanpu14 35 12 14ପଭାମୟୀ ନାଥ ସା ମେନାଜ ନାଥ YNY1339373
ୀ /Hairanpu15 36 12 15ସଂଜୂ ନାୟକ ସା ଆନ  ନାୟକ YNY1339381
ୀ /SATABDI 16 21 12 16ଦୀପାଳୀ ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସିଂହ YNY1171701
ୀ /0117 38 12 17ମିନତୀ େବେହରା ସା ଯଧିୁ ିର େବେହରା YNY1130731

ପ ୁ /0118 46 12 18ରାଜା ଦାସ ପି ଟୁନା ଦାସ YNY1297118
ପ ୁ /0119 26 12 19ସଶୁୀଲ ଦାସ ପି ନୟା ଦାସ YNY1297258
ୀ /0120 21 12 20ସ ର୍ଲତା ଦାସ ପି ନୟା ଦାସ YNY1297126
ୀ /0121 21 12 21ଶ ା ଳୀ ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YNY1297241
ୀ /0122 20 12 22ସରିତା ଦାସ ସା ସଶୁୀଲ ଦାସ YNY1297282

ପ ୁ /0123 52 12 23ହୃଷିେକଶ ପ ା ପି ନରସିଂହ ପ ା YNY1344449
ୀ /0124 22 12 24ସଚିୁତା ପ ା ସା ଅରୁଣ ପ ା YNY1297274
ୀ /125 49 12 25ଛବିନା େଜନା ସା ରାେଜ  େଜନା YNY1140011

ପ ୁ /Flat D-226 60 12 26ଆେଲାକ ଚତୂରେଵଡୀ - ପୀତି ଚତୂରେଵଡୀ YNY1207984
ପ ୁ /D/327 24 12 27ବରୁଣ ଦାସ ପି ସେରାଜ ଦାସ YNY1212612
ପ ୁ /428 23 12 28ରଵୀ ବ ର୍ ନ ପି ବା ା ବ ର୍ନ୍ YNY0531350
ପ ୁ /429 29 12 29ଅସିତ କମୁାର ମାଝି ପି ଚ ମଣି ମାଝୀ YNY0338343
ପ ୁ /430 50 12 30Abhaya Kumar Parija Parija ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ପରିଜା YNY0631465
ପ ୁ /E/431 45 12 31ଧେମର୍  କମୁାର ସିଂ ପି କୃ  ନ ନ ସିଂ YNY0773424
ପ ୁ /532 36 12 32େସାମଯ୍ ର ନ ଦାସ ପି କି  କମୁାର ଦାସ YNY0530592
ୀ /533 34 12 33େଦବସୀତା ଦାସ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ YNY0532036
ୀ /534 26 12 34ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା YNY0939637

ପ ୁ /Sector-635 23 12 35ସନିୁ ୍ଵପନ୍ସାରିତ ବରାଳ ପି ସକୁେଦବ ବରାଳ YNY1273143
ପ ୁ /Sector-636 56 12 36ସକୁେଦବ ବରାଳ - େରଣକୁା ବରାଳ YNY1273127
ୀ /Sector-637 47 12 37େରଣକୁା ବରାଳ ସା ସକୁେଦବ ବରାଳ YNY1273093
ୀ /Sector-638 23 12 38ପିୟ ା େବରା ପି ଚିନୟ େବରା YNY1276278

ପ ୁ /Sector-639 24 12 39େସାେମନ ବିଶାଳ ପି େଜଯ୍ାତିଷୀ ଚଂଦ ବିଶାଳ YNY1277367

/Sector-640 21 12 40ଦୂେଗର୍ଶ୍ଵରି ଦାସ ପି ସଦାଶବି ଦାସ YNY1273077
ପ ୁ /Sector-641 22 12 41ସାଧୀନ କମୁାର େଲ ା ପି ମେନାଜ କମୁାର େଲ ା YNY1273135
ପ ୁ /Sector-642 19 12 42ଅଭିଲାଷ ରାୟ ପି ବିଶ୍ଵରଂଜନ ରାୟ YNY1277433
ୀ /Sector-643 20 12 43ସେରାଜ କମୁାର ସାହୂ ପି ଭା ର କମୁାର ସାହୂ YNY1276310

ପ ୁ /Sector-644 23 12 44ସଭୁମ ସାନୁ ପି ଧେମର୍ ଂଦ କମୁାର ସିଂ YNY1274307
ୀ /745 59 12 45ସରସତୀ ମହାରଣା ସା ନିଳମଣି ମହାରଣା YNY0531186

ପ ୁ /746 48 12 46ପ ଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସେୁର  କମୁାର ମହାପାତ YNY0631549
ୀ /747 40 12 47ରଶିତା ମହାପାତ ସା ପ ଜ କମୁାର ମହାପାତ YNY0631556

ପ ୁ /848 38 12 48ସମିତ ପ ନାୟକ ପି ପଦୀ  କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0531970
ୀ /949 83 12 49ଅପ ୂର୍ବା କମୁାରୀ ଦାସ ସା େଗୗର ଚ  ଦାସ YNY0744490
ପ ୁ /950 52 12 50ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ ପି େଗୗର ଚ  ଦାସ YNY0253484
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1

ୀ /951 52 12 51େରାଜାଲିନ ଦାସ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ YNY0253492
ପ ୁ /952 33 12 52ବିଘନ୍ରାଜ ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YNY0631580
ପ ୁ /953 44 12 53ମାନସ ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା YNY0530105
ପ ୁ /9H54 48 12 54ଗିରିଧାରୀ ଦାସ ପି ଦୟାନିଧୀ ଦାସ YNY0874578
ୀ /9H55 33 12 55କମା ଦାସ ସା ପବିର୍ ଦାସ YNY0877332

ପ ୁ /1056 54 12 56ଶ ର େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା YNY0631416
ୀ /1057 52 12 57ପତିମା େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା YNY0631648

ପ ୁ /1058 29 12 58ଜତି  େମାହନ ଦାସ ପି େଗୗରେମାହନ ଦାସ YNY0378729
ୀ /1059 28 12 59ସାଗତିକା େଲ ା ପି ମେନାଜ କମୁାର େଲ ା YNY0530584
ୀ /1060 49 12 60େସୗମିତା େସନାପତି ସା ଅନ  ବିକମ େସନାପତି YNY0153635

ପ ୁ /D/1061 64 12 61ଏମ୍ େଗାପାଳ ରାଓ ପି ଏମ୍ ଭି ରତନ୍ମ YNY0744342
ପ ୁ /PLOT NO D62 25 12 62ଗରୁୁପଦ େଜନା ପି ସେୁର   ନାଥ େଜନା YNY1344514
ପ ୁ /1163 39 12 63ଅରୁଣାଭ ମିଶ ପି ରମାବଲଭ ମିଶ YNY0398024
ପ ୁ /1164 68 12 64ଭୀମେସନ ନାୟକ ପି ଅନ  ନାୟକ OR/06/043/162245
ପ ୁ /1165 37 12 65ନେର  କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୀମେସନ ନାୟକ YNY0008003
ୀ /1166 44 12 66ମ ଲୁତା ପଧାନ ସା ଭୀମେସନ ନାୟକ YNY0008011

ପ ୁ /1167 27 12 67ଆଶେୁତାଷ ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ YNY0530014
ପ ୁ /1268 28 12 68ପ ୂ ର୍ ବାେ ପି ଦସମ  ବାେ YNY0696286
ୀ /1269 25 12 69ପିୟ ା ଭଂଜେଦଓ ସା ସଂଦୀପ ହାଜରା YNY1328673
ୀ /1270 32 12 70ପଲବୀ ଦାସ ପି ପକାଶ କମୁାର ଦାସ YNY0208116
ୀ /1271 29 12 71ସବିତା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ YNY0695965

ପ ୁ /1272 21 12 72ସାଥର୍କ କମୁାର େଜନା ପି ସନୁୀଲ କମୁାର େଜନା YNY1135003
ପ ୁ /1273 23 12 73କିଶାନ ନାୟକ ପି ଅଚ୍ଯତୁା ନାୟକ YNY1072883
ୀ /1274 37 12 74ସିଲୁ ରାୟ ପି ଅନ  କିେଶାର ବଳ YNY0839019

ପ ୁ /12Ah75 47 12 75ନିଳମଣୀ ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YNY0877316
ୀ /12Ah76 37 12 76ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ନିଳମଣୀ ନାୟକ YNY0877308
ୀ /12H77 28 12 77ମମତା ଦାସ ସା ଭା ର ଦାସ YNY0695957
ୀ /1378 32 12 78ରୁବିନା ବିବି ସା ପପ ୁଖାନ YNY0531798

ପ ୁ /1379 30 12 79ରହିମ୍ ଖଁା ପି ମ ୁ ଖଁା YNY0531806
ପ ୁ /1380 29 12 80କଲିମ୍ ଖଁା ପି ମ ୁ ଖଁା YNY0529537
ୀ /1381 21 12 81ସଷୁମା ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷଯ୍ କମୁାର ନାୟକ YNY1215433

ପ ୁ /13H82 27 12 82ପି  ୁଦାସ ମା ବାସ ି ଦାସ YNY0877563
ୀ /1483 29 12 83ଅସିମା େବଗମ୍ ପି େସକ ଅଜିଦ YNY0531848
ୀ /1484 31 12 84ସମିମା ବିବି ସା େସକ ହାରୁନ YNY0531764

ପ ୁ /1485 34 12 85େସକ ହାରୁନ ପି େସକ ପପ ୁ YNY0531780
ୀ /1486 34 12 86କମୁାରୀ ନ ିନୀ ତିପାଠି ପି ଶୀଗେଣଶର ତୀପାଠି YNY0012252
ୀ /1587 28 12 87ରୁକସାର ବିବି ସା ଅମିର ଖାନ YNY0529891
ୀ /1588 22 12 88ରଜନୀ ଦାସ ସା ସମୀର ଦାସ YNY1263524

ପ ୁ /1589 46 12 89ବି ୁ ପସାଦ ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାଥ ନାୟକ HLL2194249
ୀ /1590 36 12 90ମମତା ନାୟକ ସା ବି ୁ ପସାଦ ନାୟକ YNY0008102
ୀ /1691 34 12 91ଝମ ବିବି ସା େସକ ମନୁା YNY0531863
ୀ /1692 37 12 92ବିଶଜିତା ମହା ି ସା ପଦୀପ ମହା ି YNY0695825

ପ ୁ /1693 39 12 93େସକ ମନୁା ପି େସକ ଜୁମା YNY0531590
ପ ୁ /C/1694 66 12 94ରାେଧଶଯ୍ାମ ଚିମନକା ପି ଶଆୁଲାଲ ଚିମନକା YNY0643288
ୀ /C/1695 60 12 95ଉଷା ଚିମନକା ସା ରାେଧଶଯ୍ାମ ଚିମନକା YNY0643262
ୀ /C/1696 38 12 96େନହା ଚିମନକା ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ଚିମନକା YNY0643270
ୀ /C/1697 36 12 97ରୁହି ଚିମନକା ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ଚିମନକା LNT4204616

ପ ୁ /C/1698 33 12 98ଅଭିନାଶ ଚିମନକା ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ଚିମନକା YNY0643296
ପ ୁ /1799 31 12 99େସକ ସାନୁଆର ଅଲି ପି େସକ ଅଫସର ଅଲି YNY0529487
ପ ୁ /17100 34 12 100େସକ ଫନୁା ପି େସକ ଅଫସର ଅଲି YNY0530816
ପ ୁ /17101 28 12 101େସକ. ସରିଫ୍ ପି େସକ ବବ ିର୍ ବାବୁ YNY0530071
ପ ୁ /17102 31 12 102େସକ. ଟୁନା ପି େସକ ଅଫସର ଅଲି YNY0529552
ୀ /18103 31 12 103ଶଚିୁସିତା େବେହରା ପି ବାଇଧର େବେହରା YNY0208124
ୀ /18104 31 12 104ଆସମା ବିବି ସା େସକ ଉେମନ୍ YNY0531830
ପ ୁ /18105 31 12 105େସକ ଫୟାଜ୍ ପି େସକ ନିଜାମ YNY0529453
ୀ /19106 31 12 106ସବାନା ବିବି ସା େସକ କଲିମ୍ YNY0531749
ୀ /19107 31 12 107ସବନାମ୍ ବିବି ସା େସକ.ସଲିମ୍ . YNY0532044
ପ ୁ /19108 38 12 108କାହନ୍  ୁେଜନା ପି ହରି େଜନା YNY0531152
ପ ୁ /19109 34 12 109େସକ କଲିମ୍ ପି େସକ ଫକିର YNY0530790
ପ ୁ /19110 36 12 110େସକ ସଲିମ୍ ପି େସକ. ଫକିର YNY0530089
ପ ୁ /19/B111 53 12 111ସ ୟ କମୁାର େଦଓ ପି ପଣୂର୍ଚ  େଦଓ YNY1130772
ପ ୁ /20112 46 12 112ଅମଲ ମ ଳ ପି ପାନନ୍ ାଲାଲ ମ ଳ YNY0877126
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ପ ୁ /20113 28 12 113େଦବାଶଷି େସନାପତି ପି ଭଗବାନ େସନାପତି YNY0529990
ୀ /21114 49 12 114ଉଜିରନ୍ ବିବି ସା େସକ େମୗସିମ ଅଲି YNY0530980

ପ ୁ /22115 60 12 115ହରିହର ଦାସ ପି େଗୗରିଚଂଦ ଦାସ YNY1193721
ପ ୁ /22116 31 12 116ସକୁା  ନାୟକ ପି ଅେଲଖ ନାୟକ YNY0684720
ପ ୁ /F/22117 45 12 117େସଖ େଗାଲାମ େହାେସନ ପି େସଖ ଜମାଲ ଅଲି YNY0847111
ୀ /23118 31 12 118ସାହିମା ବିବି ସା ରଫିକ୍ ଖଁା YNY0529735

ପ ୁ /23119 23 12 119ନିରଜନ ମଲିକ ମଲିକ ପି ଜଗନାଥ ମଲିକ ମଲିକ YNY1140037
ୀ /23120 22 12 120ତୃ ୀ ରାଣୀ ନାୟକ ପି ରାେଜଶ ଫନର୍ା ିସ ନାୟକ YNY1139393
ୀ /24121 44 12 121ମମତା େବେହରା ସା ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା YNY0530550

ପ ୁ /24122 22 12 122ମେନାର ନ ଦାସ ପି ଭଗୀରଥୀ ଦାସ YNY1139351
ୀ /24123 21 12 123ସଷୁମା ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ YNY1139401

ପ ୁ /F- 24124 80 12 124ମହି େମାହନ ପ ନାୟକ ପି ସିମାଦୀ ପ ନାୟକ LNT1539923
ୀ /F- 24125 65 12 125ଅଂଜଳି ପ ନାୟକ ସା ମହି େମାହନ ପ ନାୟକ YNY0643890

ପ ୁ /F- 24126 38 12 126େଦବାଶୀଷ ପ ନାୟକ ପି ମହି େମାହନ ପ ନାୟକ LNT1527936
ପ ୁ /25127 67 12 127ଶୀଧର ଦାସ ପି ଦିନବ ୁ ଦାସ୍ YNY0877522
ୀ /25128 65 12 128ରୂପା ଦାସ ସା ଶୀ ଧର ଦାସ YNY0877514
ୀ /25129 29 12 129ଦି ୀ େମାହରନା ସା ବିମଳ କମୁାର େମାହରନା YNY1155316

ପ ୁ /25B130 67 12 130ପଦୀ  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ପ ନାୟକ YNY0532143
ୀ /25B131 63 12 131ଆଶାଲତା ପ ନାୟକ ସା ପଦୀ  କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0531962
ୀ /25B132 35 12 132ସରୁ ିତା ପ ନାୟକ ସା ସମିତ ପ ନାୟକ YNY0531947

ପ ୁ /25H133 29 12 133େଗାପିନାଥ ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ YNY0877340
ପ ୁ /26134 29 12 134େସକ୍.ଆଲାରଖା . ପି େସକ ମନୁା . YNY0532077
ୀ /26135 29 12 135ଟିକି ଦାସ ପି ସବୁଳ ଦାସ YNY0695932
ୀ /27136 41 12 136ପ ୂ ିର୍ମା େଭାମରାଜକା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େଭାମରାଜ YNY0531392
ୀ /27137 25 12 137ସବିହା ହସିବ ପି ମହ ଦ ହସିବୁଲା YNY0877696
ୀ /27138 22 12 138ଶଭୁଶୀ ମହା ି ପି ଜତି  କମୁାର ମହା ି YNY1139302
ୀ /27/F139 55 12 139ମିନାକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ଯତି  କମୁାର ମହା ି YNY1140060

ପ ୁ /28140 60 12 140ବିନାୟକ ବିଶାଳ ପି ବଜବ ୁ ବିଶାଳ YNY0530907
ପ ୁ /F- 28141 47 12 141ଶୀ ର ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶୀ ରାମଚ  ନାୟକ YNY0397067
ପ ୁ /F- 28142 73 12 142ସେୁର  ନାଥ ରାଉତ ପି ଧରମ ୁରାଉତ YNY0643304
ୀ /F- 28143 60 12 143ସତଯ୍ଭାମା ରାଉତ ସା ସେୁର  ରାଉତ YNY0643320

ପ ୁ /F- 28144 46 12 144ସଶୁା  କମୁାର ରାଉତ ପି ସେୁର  ରାଉତ YNY0643312
ୀ /F- 28145 43 12 145ଶଶିତା ରାଉତ ସା ସଶୁା  ରାଉତ YNY0631697

ପ ୁ /29146 35 12 146ନେରା ମ ବିଶାଳ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବିଶାଳ YNY0877720
ୀ /29147 32 12 147ନଶୀନ ଇକବାଲ ସା ଏହମର ଅଲି ଖଁା YNY0741736
ୀ /29148 38 12 148ରଶେିରଖା ମାଝୀ ସା ସେୁରଶ ଚ  ମାଝୀ YNY0529826

ପ ୁ /29H149 34 12 149ମାନସ କମୁାର ଦାସ ମା ତୁଳସୀ େବେହରା YNY0877654
ୀ /29H150 33 12 150େରାଜାଲିନ୍ ଦାସ୍ ସା ମାନସ କମୁାର ଦାସ୍ YNY0877530

ପ ୁ /29H151 34 12 151ବିଜୟ ନାୟକ ପି କାଳ ି ନାୟକ YNY0877399
ୀ /29H152 28 12 152ସବିତା ନାୟକ ସା ବିଜୟ ନାୟକ YNY0877381

ପ ୁ /30153 80 12 153ଭମରବର େଲ ା ପି ଭା ର େଲ ା YNY0531251
ୀ /30154 29 12 154ସଭୁଦସର୍ୀନୀ ମହାରାଣା ସା ତପନ କମୁାର ପୁ ୀ YNY1197987

ପ ୁ /30155 47 12 155ଅଇଁଠା ନାୟକ ପି େଲାଚନ ନାୟକ YNY0877647
ପ ୁ /30H156 28 12 156ଭ ର ଦାସ ପି େବୗକୁ  ଦାସ YNY0877407
ପ ୁ /30H157 27 12 157ଶଶୁା  ନାୟକ ପି ନିଳମଣୀ ନାୟକ YNY0877365
ୀ /30H158 25 12 158ଦିପା ନାୟକ ସା ଶଶୁା  ନାୟକ YNY0877373

ପ ୁ /F- 30159 53 12 159ମେନାଜ କମୁାର େଲ ା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ େଲ ା YNY0184739
ୀ /F- 30160 51 12 160ବିଦଯ୍ତୁପଭା ମହା ି ସା ମେନାଜ କମୁାର େଲ ା YNY0184747
ୀ /31161 33 12 161ପରବିନ୍ ବିବି ସା େସକ. ଆନୁଆର YNY0532119
ୀ /31162 31 12 162କିରନ୍ ବିବି ସା େସକ ସାରବାର YNY0532051
ୀ /32163 37 12 163ଗୀତା ଳୀ ନାୟକ ସା ମିନେକତନ ନାୟକ YNY0877662
ପ ୁ /32H164 30 12 164ଅେସାକ ନାୟକ ପି ଅଭୟ ନାୟକ YNY0877324
ପ ୁ /F- 32165 54 12 165ହୀରକ େଘାଷ ପି େଗାବି  େଘାଷ YNY0153676
ୀ /F- 32166 48 12 166େସାମା େଘାଷ ସା ହୀରକ େଘାଷ YNY0153684
ୀ /33167 23 12 167ସନୁୀତା ଦାସ ସା ର ନ ଦାସ YNY1263680
ପ ୁ /33168 28 12 168ବିଭସତ ମହାପାତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ YNY0754689
ପ ୁ /33169 67 12 169ପ  ୁନାଏକ ପି େଖତର ନାଏକ YNY0877506
ୀ /33170 65 12 170ହିରା ନାଏକ ସା ପ  ୁନାଏକ YNY0877498
ୀ /33171 46 12 171ମିନାକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ YNY0762039
ପ ୁ /33H172 31 12 172ଛବି ନାଏକ ପି ପ  ୁନାଏକ YNY0877415
ୀ /33H173 27 12 173ରୂପା ନାଏକ ସା ଛବି ନାଏକ YNY0877423
ପ ୁ /D/3, 3rd174 64 12 174ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ରାଜ୍କିେଶାର ଦାସ YNY1212885
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ୀ /34175 39 12 175ମଲିକା ବିବି ସା େସକ ଇସାକ YNY0531053
ୀ /34176 36 12 176ମନିଜା ବିବି ସା େସକ ସକିଲି YNY0531699
ୀ /34177 24 12 177ବଷର୍ା ଦାସ ସା ସରତ ଦାସ୍ YNY0695924

ପ ୁ /35178 29 12 178େସକ. େରାଜିମ୍ . ପି େସକ ଅବଦୁଲ ନଇମ୍ YNY0530006
ପ ୁ /35179 71 12 179ଲକ୍ଷୀଧର ମହାପାତ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମହାପାତ YNY0874537
ୀ /36180 21 12 180ପିୟା ଗୁ ା ପି ବେଜଶ କମୁାର ଗୁ ା YNY1340405

ପ ୁ /36181 62 12 181ଜାନକୀ ବଲଭ ମହା ି ପି ପିୟୁଶ ବି ୁ ମହା ି YNY1234541
ୀ /36182 27 12 182ଶକ୍ତୀ ରୂପା ମହା ି ପି ଜାନକୀ ବଲଭ ମହା ି YNY1234582

ପ ୁ /36183 33 12 183ରତନ୍ ାକର ନାୟକ ପି ନ  ନାୟକ YNY0695676
ପ ୁ /36H184 51 12 184ସନାତନ ଦାସ ପି ସଦୂର୍ ଶନ ଦାସ YNY1247204
ୀ /36H185 46 12 185ମିନୀ ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ YNY1247089

ପ ୁ /36H186 24 12 186ଜୀତୁ ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YNY1247162
ୀ /36H187 22 12 187ଶଧା ଳୀ ଦାସ ସା ରାେଜଶ ବମର୍ନ YNY1247238

ପ ୁ /37188 29 12 188କମୁାର ସତଯ୍ବତ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0695817
ୀ /37189 30 12 189ଅନୁ ଦାସ ସା ମାନସ ଦାସ YNY0695916
ୀ /37190 35 12 190ପଜ୍ଞା ମହା ି ସା ପଣୂର୍ଚ  ବାରିକ YNY1263615

ପ ୁ /G- 38191 78 12 191ବଟକୃ  ନାୟକ ପି ନିଧି ନାୟକ YNY0396598
ୀ /G- 38192 72 12 192େଗାଲାପ ନାୟକ ସା ବଟକୃ  ନାୟକ YNY0127696

ପ ୁ /G- 38193 39 12 193ଚି ର ନ ନାୟକ ପି ବଟକୃ  ନାୟକ YNY0397885
ୀ /G- 38194 38 12 194ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ନାୟକ ସା ଚି ର ନ ନାୟକ YNY0397828

ପ ୁ /G -38195 37 12 195ଜ୍ଞାନର ନ ନାୟକ ପି ବଟକୃ  ନାୟକ YNY0127704
ୀ /39196 31 12 196ଜଗତ୍ଜିତା ପଧାନ ମା ନୟନା ମହା ି YNY0877712
ୀ /39A197 46 12 197ଅନୁ ପଧାନ ସା କରଣୀ ପଧାନ YNY0877555

ପ ୁ /39A198 26 12 198ଜୀବନ ପଧାନ ପି କରଣୀ ପଧାନ YNY0877548
ପ ୁ /41199 23 12 199କନୁା ଦାସ - ବିଜୟ ଦାସ YNY1263508
ୀ /41200 40 12 200ସାତି ସଚୁରିତା ଶକୁ ସା ସତଯ୍ ପସନ ଦାଶ YNY1265495

ପ ୁ /42/H201 25 12 201ଆେଲାକ ଦାସ ପି େବୖକୁ  ଦାସ YNY1152859
ୀ /43202 67 12 202ମାଳତୀ ଦାସ ସା ମଧ ୁଦାସ YNY0877688
ୀ /44203 28 12 203ସନିୁ ଦାସ ସା ମନୁା ଦାସ YNY0695908
ୀ /44H204 34 12 204ମମତା େବେହରା ସା ବିେନାଦ େବେହରା YNY0877357
ୀ /PLOT NO -205 26 12 205ସେ ାଷିନୀ େଜନା ସା ରାେଜଶ କମୁାର େଜନା YNY1348358

ପ ୁ /45206 23 12 206ମ  ୁଦାସ ପି ବି ୁ ଦାସ YNY1139310
ପ ୁ /45207 21 12 207େସଂବିଦ କମୁାର ଦାସ ପି ବାବୁଲା ଦାସ YNY1263532
ପ ୁ /45H208 28 12 208େତାଫାନ ଦାସ ପି ବି ୁ ଦାସ YNY0877571
ପ ୁ /G- 45209 60 12 209ଅକ୍ଷଯ୍ାଂଶ ୁେଶଖର ନ ୀ ପି ଭୂପତି ଚରଣ ନ ୀ YNY0397778
ୀ /G- 45210 32 12 210ଅେନଷା ଅଭିଳାଷ ନ ୀ ପି ଅକ୍ଷଯ୍ାଂଶ ୁେଶଖର ନ ୀ YNY0397745

ପ ୁ /G -47211 78 12 211ବିପିନି ବିହାରୀ ମହା ପି ନଟବର ମହା YNY0744730
ୀ /G -47212 69 12 212ସଂଜୁକ୍ତା ମହା ି ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ମହା ି YNY0744722

ପ ୁ /G -47213 34 12 213ଯେଜ୍ଞଶର ମହା ି ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମହା ି YNY0744714
ପ ୁ /G -47214 33 12 214ଲେକ୍ଷଶର ମହା ି ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମହା ି YNY0744706
ୀ /49215 41 12 215ମ  ୁନାୟକ ସା ମେହ  ନାୟକ YNY0208611
ୀ /50216 53 12 216ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ପତୀ ପି ଜଗବଂଧ ୁେସନାପତି YNY1198662

ପ ୁ /50217 56 12 217ଜଗବଂଧ ୁେସନାପତି ପି ପରୁୁେସା ମ େସନାପତି YNY1198738
ପ ୁ /50218 25 12 218େସୗରଵ େସନାପତୀ ପି ଜଗବଂଧ ୁେସନାପତି YNY1198621
ପ ୁ /51219 62 12 219ବାେଣଶର ପଧାନ ପି ଦୟାନିଧି ପଧାନ YNY0877274
ପ ୁ /51220 82 12 220ଘାସୀରାମ ଶମର୍ା ପି େନତାନ  ଶମର୍ା YNY1260165
ପ ୁ /51221 48 12 221ରାମଚ  ଶମର୍ା ପି ଘାସୀରାମ ଶମର୍ା YNY1260157
ୀ /51222 45 12 222ସେ ାଷ ଶମର୍ା ସା ରାମଚ  ଶମର୍ା YNY1265818

ପ ୁ /51223 22 12 223ଦୀପକ ଶମର୍ା ପି ରାମଚ  ଶମର୍ା YNY1260173
ପ ୁ /G- 51224 42 12 224ଶବି କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଘାସିରାମ ଶମର୍ା YNY0338012
ୀ /G- 51225 40 12 225ସରିତା ଶମର୍ା ସା ଶବି କମୁାର ଶମର୍ା YNY0208587
ୀ /G- 51226 42 12 226େରାଜାଲିନ ସାଇଁ ସା ବିଭୁଦ  ସାମଲ YNY0631630
ୀ /G/51227 20 12 227ଧାରନା ଶମର୍ା ପି ରାମ ଚ  ଶମର୍ା YNY1258367
ପ ୁ /53228 26 12 228ସ ୟ େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା YNY0877217
ୀ /G- 53229 72 12 229ସଷୁମା ମହାପାତ ସା ପରୁୁେଷା ମ ତିପାଠୀ YNY0488627
ପ ୁ /G- 53230 74 12 230ପରୁୁେଷା ମ ତିପାଠୀ ପି ନୀଳମଣି ତିପାଠୀ YNY0488619
ୀ /54231 55 12 231ସ ର୍ଲତା େଦଇ ସା ବାବାଜୀ ସାହୁ YNY0638189
ୀ /55232 31 12 232ସ ର୍ଲତା ଦାସ ସା ରାେକଶ ନାଇକ YNY1263516
ୀ /56233 28 12 233ପଜ୍ଞାପରମିତା େବେହରା ସା ଦୀପକ େବେହରା YNY0877746
ୀ /56234 27 12 234ରବିନା େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା YNY1255249
ପ ୁ /56H235 30 12 235ସତଯ୍ର ନ େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା YNY0877449
ୀ /56H236 29 12 236ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ସତଯ୍ର ନ େବେହରା YNY0877431
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ପ ୁ /57237 25 12 237େରାସନ ବଡମାଳୀ ପି େଲଟ ବିଭୂରାଜ ବଡମାଳୀ YNY1139815
ୀ /57238 22 12 238ରଶିତା ବଡମାଳୀ ପି େଲଟ ବିଭୂରାଜ ବଡମାଳୀ YNY1138049
ୀ /57239 21 12 239ସନୁୀତା ବଡମାଳୀ ପି େଲଟ ବିଭୂରାଜ ବଡମାଳୀ YNY1137959

ପ ୁ /57240 29 12 240ଅନଂତ ଦାସ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଦାସ YNY1073865
ପ ୁ /57241 23 12 241ସାନୁ ଦାସ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଦାସ YNY1073907
ୀ /57242 22 12 242ପଜୂା ନାଥ ସା ସାନୁ ନାଥ YNY1073873
ୀ /57243 23 12 243ମାନସୀ ନାୟକ ସା ଅନଂତ ଦାସ YNY1073857

ପ ୁ /57244 52 12 244ଅଜୟ ସ ୁକା ପି ଭଗବତୀ ସ ୁକା YNY0153767
ପ ୁ /57245 21 12 245ଆୟୁଷ ଶଭୁଦଶର୍ୀ ପି ବିର  ିକମୁାର ସାହୂ YNY1138148
ପ ୁ /F- 57246 41 12 246ଶଶୁା  ଦାସ ପି ସଲୁଭ ଦାସ YNY0011478
ୀ /F- 57247 39 12 247େରଖା ଦାସ ସା ଶଶୁା  ଦାସ YNY0011486
ୀ /F- 57248 64 12 248ସନୁାମଣୀ େଦଇ ସା ସଲୁଭ ଦାସ YNY0011460

ପ ୁ /58249 23 12 249ପି  ୁଦାସ ପି ଶରିିଆ ଦାସ YNY1139773
ପ ୁ /58250 37 12 250ମିନେକତନ ନାୟକ ପି େଲାଚନ ନାୟକ YNY0877670
ପ ୁ /F- 58251 63 12 251ପଭାକର ପ ୃ ି ପି ପାଣକୃ  ପ ୃ ି YNY0011494
ୀ /F- 58252 42 12 252ମମତା ପ ୃ ି ସା ପଭାକର ପ ୃ ି YNY0011502

ପ ୁ /F- 58253 35 12 253ତପନ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ପଭାକର ପ ୃ ି YNY0011510
ପ ୁ /F- 58254 32 12 254ତାପସ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ପଭାକର ପ ୃ ି YNY0208579
ୀ /59255 24 12 255ଶଶୁୀ ସାତୀ ଦାସ ପି ସତଯ୍ଭୂଷଣ ଦାସ YNY1203124
ୀ /59256 71 12 256ପ ଜିନୀ େଦବୀ ସା ବି ୁ ପସାଦ ମିଶ YNY0153775
ୀ /59 H257 26 12 257କେ ଇ ଦାସ ପି ପ ଜ ଦାସ YNY1152826

ପ ୁ /60258 24 12 258ରାେଜ  େଜନା - ଛବିନା େଜନା YNY1140003
ୀ /H - 60259 66 12 259ସଂଜିତା ମହା ି ସା ନଳିନୀକା  ମହା ି YNY0762179

ପ ୁ /H - 60260 74 12 260ନଳିନୀକା  ମହା ି ପି କ ରୁୀ ମହା ି YNY0798058
ୀ /62261 29 12 261ରିନୟୀ ବିଶାଳ ପି ଶୀଧର ବିଶାଳ YNY1139864

ପ ୁ /62262 23 12 262ଗଡୁୁ ନାଇକ ପି ରାଜୁ ନାଇକ YNY1198704
ପ ୁ /63263 24 12 263ଆୟୁଶ ପଟନାୟକ ପି ନିହାର ର ନ ପଟନାୟକ YNY1139765
ପ ୁ /63264 46 12 264ନଲିନିକା  ରାଏ ପି ସାରଦା ପସାଦ େଜନା YNY0397786
ୀ /63265 37 12 265ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ରାଏ ସା ନଲିନୀକା  ରାଏ YNY0397794

ପ ୁ /G-63266 55 12 266ନିହାର ର ନ ପ ନାୟକ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ନାୟକ YNY1140045
ୀ /G-63267 54 12 267ପିୟମଦା ପ ନାୟକ ସା ନିହାର ର ନ ପ ନାୟକ YNY1140052
ୀ /64268 44 12 268ଗୀତାରାଣୀ ଦାଶ ସା ଚ ୀ ପସାଦ ଦାଶ YNY0532002

ପ ୁ /F- 64269 51 12 269ଶୀଧର କମୁାର ଦେଳଇ ପି କମୁରବର ଦେଳଇ YNY0011577
ପ ୁ /F- 64270 47 12 270ଚ ି ପଶାଦ ଦାଶ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ YNY0744607
ୀ /G- 64271 43 12 271ଗୀତାରାଣି ଦାଶ ସା ଚ ି ପସାଦ ଦାଶ YNY0744599
ୀ /65272 36 12 272ଦୀପିକା େବେହରା ସା େକୖଲାଶ େବେହରା YNY1131606

ପ ୁ /67273 26 12 273ମହ ଦ ସଇଦୁଲ କରେନନ୍ ପି ମହ ଦ େମାତିଲାଲ ନାଜିଶ୍ YNY0695890
ପ ୁ /F- 68274 67 12 274ଅଭୟ ଚରଣ େଲ ା ପି କଂୁଜ ବିହାରୀ େଲ ା YNY0643429
ୀ /F- 68275 64 12 275ପଫଲୁ େଲ ା ସା ଅଭୟ େଲ ା YNY0643502
ୀ /F- 68276 42 12 276ମମତାରାଣୀ େଲ ା ପି ଅଭୟ ଚରଣ େଲ ା YNY0643528

ପ ୁ /F- 68277 40 12 277ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର େଲ ା ପି ଅଭୟ ଚରଣ େଲ ା YNY0643403
ୀ /F- 68278 36 12 278ମାନିନୀ େଲ ା ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର େଲ ା YNY0696609

ପ ୁ /F- 68279 35 12 279ଅରୁଣ କମୁାର େଲ ା ପି ଅଭୟ ଚରଣ େଲ ା YNY0696617
ୀ /G- 68280 40 12 280ଅ ର୍ନା େଜନା ସା ଉେନଷ ଚ  େଜନା YNY0762112
ୀ /69281 59 12 281କ ନା େସନାପତି ସା ଭଗବାନ େସନାପତି YNY0397844
ୀ /F- 69282 57 12 282ଅନିତା ରାଉତରାୟ ସା ଗ ବର୍  ରାଉତରାୟ YNY0744656

ପ ୁ /F- 69283 33 12 283ରାେଜଶ ରାଉତରାୟ ପି ଗ ବର୍  ରାଉତରାୟ YNY0744649
ପ ୁ /F- 69284 65 12 284ଗ ବର୍  ଚରଣ ରାଉତ ରାୟ ପି ଧଡୀ ରାଉତରାୟ YNY0744540
ୀ /F/69285 32 12 285େସାନାଲୀ ମଳିୁଆ ସା ରାେଜଶ ରାଉତରାୟ YNY1152867
ୀ /F/69286 34 12 286ଗୀତା ଳି ପାତ ସା ରାେକଶ ରାଉତରାୟ YNY1144898
ପ ୁ /F/69287 33 12 287ରାେକଶ ରାଉତରାୟ ପି ଗ ବର୍  ଚରଣ ରାଉତରାୟ YNY1144856
ୀ /70288 34 12 288ସହୁାନା ବିବି ସା େସକ୍ ଲାଲ YNY0398529
ପ ୁ /70289 32 12 289ଦିେନଶ କମୁାର ଗିରି ପି ସେତଯ୍ନ କମୁାର ଗିରି YNY0397992
ପ ୁ /70290 31 12 290ରବି ନାରାୟଣ େଜନା ପି ସକୁେଦବ େଜନା YNY0397158
ପ ୁ /70291 36 12 291ରି  ୁଖଁା ପି ଫରିଦ୍ ଖଁା YNY0397232
ପ ୁ /70292 32 12 292ଅମିର ଖଁା ପି ଫରିଦ୍ ଖଁା YNY0396283
ୀ /70293 29 12 293ଲିଲି ମା ିର୍ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ େବେହରା YNY0398321
ୀ /70294 28 12 294ପିୟ ା କମୁାରୀ ସାହା ପି ରାଜ୍କମୁାର ସାହା YNY0877191
ପ ୁ /70295 25 12 295ଅଭିେଶକ ସାହା ପି ରାଜ୍କମୁାର ସାହା YNY0877209
ୀ /71296 34 12 296ସାଗରିକା ସିଂ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସିଂ YNY0398461
ପ ୁ /F/71297 28 12 297ଜୟପକାଶ ସାଇଁ ପି କୃ  େମାହନ ସାଇଁ YNY0696542
ୀ /72298 39 12 298ସବିତା ମଲିକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମଲିକ YNY0531103
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ୀ /72299 39 12 299େଲାପାମଦୁା ମହା ି ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ସାହୁ YNY0530063
ପ ୁ /72300 44 12 300ବିପିନ ବିହାରୀ ସାହୁ ପି ଆନ  ସାହୁ YNY0530055
ୀ /73301 35 12 301ରଶିତା ସାହୁ ସା ସ ିଦାନ  ରାଉତ YNY0847061

ପ ୁ /74302 62 12 302ମେହଶର ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା YNY0530113
ୀ /74303 52 12 303ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହାରଣା YNY0530097

ପ ୁ /74304 40 12 304ସ ଦ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତରାୟ YNY0897694
ପ ୁ /77305 48 12 305ନଟବର ନାଥ ପି ରାଘବାନ  ନାଥ YNY0695874
ପ ୁ /F- 77306 73 12 306କଷୁଲ କମୁାର େଘାଷ ପି ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର େଘାଷ YNY0011619
ୀ /F- 77307 63 12 307ମାନୁଶୀ େଘାଷ ପି କଷୁଲ କମୁାର େଘାଷ YNY0011627

ପ ୁ /F- 77308 36 12 308ଫାଲୁଗନୁୀ େଘାଷ ପି କଷୁଲ କମୁାର େଘାଷ YNY0011635
ୀ /F- 77309 33 12 309ଅଭୟା େଘାଷ ପି କଷୁଲ କମୁାର େଘାଷ YNY0011643
ୀ /F- 78310 42 12 310ଜୟ ୀ ଦେଳଇ ସା ଶୀଧର ଦେଳଇ YNY0011585

ପ ୁ /79311 59 12 311ବଂଶୀଧର ଦାସ ପି େଗାକଳୁ ଦାସ YNY0530170
ପ ୁ /F- 79312 42 12 312ଜୟ  କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ YNY0744748
ପ ୁ /G -85313 63 12 313େକ. ଆ ାରାଓ ପି େକ. ପା ାରାଓ YNY0744904
ୀ /G -85314 58 12 314େକ. େଭ ଟ ରତନ୍ ଂ ସା େକ. ଆ ାରାଓ YNY0744920
ୀ /G -85315 37 12 315େକ. ହିମାନୀ ପି େକ. ଆ ାରାଓ YNY0744912

ପ ୁ /G -85316 32 12 316େକ. ଉଦୟନାଥ  ପି େକ. ଆ ାରାଓ YNY0744896
ୀ /G -85317 27 12 317େକ ଶୀଜା ପି େକ ଆ ା ରାଓ YNY0696567

ପ ୁ /86318 63 12 318କ ର୍ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YNY0529925
ୀ /87319 37 12 319ସଜୁାତା ଦାଶ ସା େଲାକନାଥ ଦାଶ YNY0529651

ପ ୁ /87320 54 12 320ପତାପ ଷଢ ୀ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ଷଢ ୀ YNY0529933
ପ ୁ /88321 50 12 321ସକୁା  କମୁାର ବାରିକ ପି େବୖ  ଚରଣ ବାରିକ YNY0529701
ପ ୁ /88322 75 12 322ମହାବୀର ପସାଦ େଭାମରାଜକା ପି ହୀରାଲାଲ େଭାମରାଜକା YNY0184796
ୀ /88323 70 12 323କୀ ାେଦବୀ େଭାମରାଜକା ସା ମହାବୀର ପସାଦ େଭାମରାଜକା YNY0184788

ପ ୁ /88324 48 12 324ଗିରୀଧାରୀ ଲାଲ୍ େଭାମରାଜକା ପି ମହାବୀର ପସାଦ େଭାମରାଜକା YNY0184762
ପ ୁ /88325 46 12 325ଅେଶାକ କମୁାର େଭାମରାଜକା ପି ମହାବୀର ପସାଦ େଭାମରାଜକା YNY0184770
ୀ /88326 35 12 326ନିରାଶା େଦବୀ େଭାମରାଜକା ସା ଗିରୀଧାରୀ ଲାଲ୍ େଭାମରାଜକା YNY0184754

ପ ୁ /88327 25 12 327ପି  ୁଦାସ ପି ବୁଲୁ ଦାସ YNY1139880
ପ ୁ /G -88328 71 12 328ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାମଲ ପି ସଧୁାନିଧି ସାମଲ OR/04/025/346660
ପ ୁ /89329 51 12 329କବି  ବାରିକ ପି ମଷିୁ ବାରିକ YNY0529719
ୀ /90330 47 12 330ସମିୁତା ବାରିକ ସା କବି  ବାରିକ YNY0529792

ପ ୁ /G- 90331 62 12 331ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ ପି ମରୁଲୀଧର ପଧାନ YNY0744862
ୀ /G/90332 59 12 332ପଭାସିନୀ ପଧାନ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ YNY0744847

ପ ୁ /91333 37 12 333େକୖଳାସ େବେହରା ପି ଦିନବ ୁ େବେହରା YNY0529768
ପ ୁ /92334 44 12 334େଲାକନାଥ ଦାଶ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ଦାଶ YNY0529776
ୀ /F - 93335 37 12 335ନିେବଦିତା ଦାସ ସା ଜୀବନ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0208595
ୀ /F - 93336 39 12 336ସାଗତିକା ରାଉତ ସା ଚ ନ ତିପାଠୀ YNY0696575

ପ ୁ /F - 93337 71 12 337ନିର ନ ତିପାଠୀ ପି ଆନ  ଚ  ତିପାଠୀ LNT1531730
ପ ୁ /F - 93338 40 12 338ଜୀବନ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ନିର ନ ତିପାଠୀ YNY0011650
ପ ୁ /F - 93339 42 12 339ଚ ନ ତିପାଠୀ ପି ନିର ନ ତିପାଠୀ YNY0643395
ପ ୁ /F- 95340 65 12 340ସଦୁଶର୍ନ ମହାଲିକ - ଜାନକୀ ମହାଲିକ YNY0011528
ୀ /F- 95341 55 12 341ଜାନକୀ ମହାଲିକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ମହାଲିକ YNY0011536

ପ ୁ /F- 95342 27 12 342ହିମାଲୟ ମହାଲିକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମହାଲିକ YNY0531509
ପ ୁ /F-95343 49 12 343ସଶୁା  କମୁାର ବାରିକ୍ ପି ଗଣୁନିଧି ବାରିକ୍ YNY0930644
ପ ୁ /96344 74 12 344ରବି  େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା YNY0529578
ୀ /96345 69 12 345ମ  େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା YNY0529495

ପ ୁ /96346 60 12 346ଶଵି ଶ ର େବେହରା ପି ବାଉରି ବଂଧ ୁେବେହରା YNY0529529
ପ ୁ /97347 46 12 347ରତନ୍ ାକର ନାଏକ ପି କିେଶାର ନାଏକ YNY0529396
ୀ /97348 36 12 348ପତିମା ସାହୁ ସା େଦବ ସାହୁ YNY0529446
ପ ୁ /98349 41 12 349େଦବ ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ YNY0529438
ୀ /99350 23 12 350ରାଜଶୀ ନ ପି ପମାଦ କମୁାର ନ YNY1198019
ୀ /D 99351 53 12 351କି ା ପ ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା YNY0397331
ପ ୁ /F- 99352 64 12 352ପେମାଦ କମୁାର ନ ପି ବାସେୁଦବ ନ YNY0530782
ୀ /F- 99353 33 12 353ଶଭୁଶୀ ନ ପି ପେମାଦ କମୁାର ନ YNY0530808
ୀ /F- 99354 29 12 354ଜୟଶୀ ନ ପି ପେମାଦ କମୁାର ନ YNY0530824
ୀ /F- 99355 63 12 355ବିମଳା ଶତପଥୀ ସା ପେମାଦ କମୁାର ନ YNY0530774
ୀ /101356 29 12 356ରଶେିରଖା ନାୟକ ସା ସଦୁୀ  କମୁାର ନାୟକ YNY1263631
ପ ୁ /101357 24 12 357ଚି  ର ନ େସନାପତି ପି େଜାେଗଦ େସନାପତି YNY1263623
ୀ /G - 101358 49 12 358ରଂଜୁଲତା ନାୟକ ସା ରାେଜ  ନାୟକ LNT1706688
ପ ୁ /G - 101359 38 12 359ପଦୀ  କମୁାର ନାୟକ ପି ରାେଜ  ନାୟକ LNT1646728
ପ ୁ /G - 101360 33 12 360ସଦୁୀ  କମୁାର ନାୟକ ପି ରାେଜ  ନାୟକ LNT4206611
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ୀ /G - 101361 31 12 361ସସିୁତା ନାଯକ ସା ପଦୀ  କମୁାର ନାଯକ YNY0396564
ପ ୁ /G - 103362 28 12 362ରଣଜିତ୍ େବାଷ ପି ତପନ କମୁାର େବାଷ YNY0396309
ପ ୁ /G - 103363 64 12 363ତପନ କମୁାର େବାଷ ପି ମନି  ନାଥ େବାଷ OR/06/044/010032
ୀ /G - 103364 51 12 364ମକିୁ୍ତରାଣୀ େବାଷ ସା ତପନ କମୁାର େବାଷ OR/06/044/010033

ପ ୁ /G - 103365 59 12 365ସନିୁଲ କମୁାର େଜନା ପି ଦୁଃଶାସନ େଜନା YNY0011676
ୀ /G - 105366 52 12 366ପ ୁ ଲତା ପାଲ ସା ସନିୁଲ କମୁାର େଜନା LNT3101763

ପ ୁ /G- 105367 27 12 367ସି ାଥର୍  କମୁାର େଜନା ପି ସନିୁଲ କମୁାର େଜନା YNY0530022
ୀ /108368 64 12 368ସପୁଭା ମହା ି ସା ସନୁାକର ପରିଡ଼ା YNY1263649

ପ ୁ /108369 63 12 369ସନୁାକର ପରିଡ଼ା ପି ମରୁଲୀଧର ପରିଡ଼ା YNY1263656
ୀ /G - 113370 50 12 370ସାଧନା କମର୍କାର ସା ଜୟେଦବ କମର୍କାର YNY0744755

ପ ୁ /G- 113371 27 12 371ଶେୁଭ ୁ କମର୍କାର ପି ଜୟେଦବ କମର୍କାର YNY0529974
ୀ /G114372 20 12 372େଲାପାମଦୁା ବାରିକ ପି ମାକର୍ େ ଶର ବାରିକ YNY1348689

ପ ୁ /G- 123373 74 12 373ପ ୂ ର୍ଚ  େଲ ା ପି ନୀଳମଣି େଲ ା YNY0153734
ୀ /G- 123374 51 12 374ଆଶାରାଣୀ େଲ ା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େଲ ା YNY0153742

ପ ୁ /G 128375 72 12 375ବି ୁ ପସାଦ ମିଶ ପି ଯଦୁନାଥ ମିଶ YNY0631523
ୀ /130376 30 12 376ପୀତୀ ରାଣୀ ନାୟକ ପି ରାେଜଶ େଫ ର୍ାନ୍ଡିସ୍ ନାୟକ YNY0874560

ପ ୁ /131377 19 12 377ପିତାବାସ ନାଏକ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ନାଏକ YNY1297043
ୀ /132378 37 12 378କାଂଚନ ଶମର୍ା - ସୀତା ଶମର୍ା YNY1199116

ପ ୁ /G - 132379 39 12 379ରତୀଷ କମୁାର ଦାସ ପି ରାେଜ  ଦାସ YNY0267195
ୀ /G - 132380 37 12 380ପିୟ ା ଦାସ ପି ରାେଜ  ଦାସ YNY0267203

ପ ୁ /G - 132381 69 12 381ରାେଜ  ପସାଦ ଦାସ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦାସ YNY0011692
ୀ /G132382 30 12 382ତନୁଜା େମଘମାଳା ପି ଉଲାସ କମୁାର ଷଢ ୀ YNY0529834
ୀ /G - 133383 67 12 383େସୗଦାମିନୀ ଦାସ ସା ରାେଜ  ପସାଦ ଦାସ YNY0011700

ପ ୁ /G - 133384 57 12 384ଜ୍ଞାେନ  ପସାଦ ଦାସ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦାସ YNY0744888
ୀ /G - 133385 52 12 385କାରୁବାକୀ ଦାସ ସା ଜ୍ଞାେନ  ପସାଦ ଦାସ YNY0744870

ପ ୁ /G - 133386 43 12 386େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ରାେଜ  ଦାସ YNY0267187
ପ ୁ /G - 133387 35 12 387େକଦାର ନାଥ ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାହୁ YNY0397679
ପ ୁ /G - 133388 31 12 388ଅମରନାଥ ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାହୁ YNY0397687
ୀ /G 133389 53 12 389େଗାଲାପ ସାହୁ ସା କିେଶାର ଚ  ସାହୁ YNY0529636
ୀ /G 133390 45 12 390କବିତା କମୁାରୀ ସାହୁ ସା ଧେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0529602
ୀ /G/133391 27 12 391ଲିପିସିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି କିେଶାର ଚ  ସାହୁ YNY0529610
ୀ /136/G392 34 12 392ଚିେତା ଳା େଦବଦଶ ିର୍ନୀ ସା ବିେର  କମୁାର ପ ୃ ି YNY0762153
ୀ /G - 136393 41 12 393ଅରୁଣବାଳା ମହା ି ସା ବିଭୂ ପସାଦ ପ ୃ ି YNY0011742
ୀ /G - 136394 70 12 394ସଶତିା ପ ୃ ି ସା ବସ  ପ ୃ ି YNY0011726

ପ ୁ /G - 136395 41 12 395ବିେର  କମୁାର ପ ୃ ି ପି ବସ  ପ ୃ ି YNY0011759
ୀ /G - 136396 36 12 396ବିପଚିତା ପ ୃ ି ସା ବଜର ନ ପ ୃ ି YNY0762146

ପ ୁ /G - 137397 76 12 397ବସ  କମୁାର ପ ୃ ି ପି ଆରତ ପ ୃ ି YNY0011718
ପ ୁ /G - 137398 43 12 398ବଜ ରଂଜନ ପ ୃ ି ପି ବସ  ପ ୃ ି YNY0011767
ପ ୁ /138399 37 12 399ଶୀକମୁାର ନାୟକ ପି ଶୀ କୃ  ଚ  ନାୟକ YNY0877183
ପ ୁ /G - 140400 67 12 400ଖେଗଶର େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା YNY0378612
ପ ୁ /G - 140401 36 12 401ଶଶକିା  େବେହରା ପି ଖେଗଶର େବେହରା YNY0378604
ପ ୁ /G - 140402 32 12 402ନିଶକିା  େବେହରା ପି ଖେଗଶର େବେହରା YNY0378653
ୀ /G - 141403 62 12 403ମେନାରମା େବେହରା ସା ଖେଗଶର େବେହରା YNY0378638

ପ ୁ /G - 141404 40 12 404ରତିକା  େବେହରା ପି ଖେଗଶର େବେହରା YNY0378620
ୀ /G - 141405 36 12 405ଅଳକାବାଳା େବେହରା ସା ରତିକା  େବେହରା YNY0397281
ୀ /G - 142406 60 12 406ଲଳିତା େଦବୀ ସା ଉଲାସ ଶଡ ୀ YNY0267211

ପ ୁ /G - 142407 62 12 407ଉଲାସ କମୁାର ଷଢ ୀ ପି ବଂଶଧିର ଷଢ ୀ YNY0631663
ପ ୁ /G - 143408 37 12 408ଆଶଶି କମୁାର ଷଢ ୀ ପି ଉଲାସ କମୁାର ଷଢ ୀ YNY0631655
ପ ୁ /G - 143409 35 12 409ଦିେନଶ କମୁାର ଷଢ ୀ ପି ଉଲାସ କମୁାର ଷଢ ୀ YNY0267229
ପ ୁ /G - 144410 64 12 410ସତିଶ କମୁାର ଗୁ ା ପି ରାମସରୁପ ଗୁ ା YNY0643411
ୀ /G - 144411 59 12 411ଉମିର୍ଳା ଗୁ ା ସା ସତିଶ ଗୁ ା YNY0643387
ପ ୁ /G - 144412 41 12 412ଭୂେପ  କମୁାର ଗୁ ା ପି ସତିଶ ଗୁ ା YNY0744821
ପ ୁ /G - 144413 38 12 413େଦେବ  କମୁାର ଗୁ ା ପି ସତିଶ ଗୁ ା YNY0643379
ୀ /G - 144414 35 12 414କାବଯ୍ା ଗୁ ା ସା ଭୂେପ  କମୁାର ଗୁ ା YNY0696591
ପ ୁ /G - 144415 34 12 415େଶୖେଳ  କମୁାର ଗୁ ା ପି ସତିଶ ଗୁ ା YNY0643551
ପ ୁ /G - 146416 64 12 416ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ YNY0267146
ପ ୁ /G - 146417 30 12 417ସ ିତ ଦାସ ପି ସବୁତ କମୁାର ଦାସ YNY0370734
ପ ୁ /G - 146418 61 12 418ସବୁତ କମୁାର ଦାଶ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାଶ YNY0267153
ୀ /G - 146419 58 12 419ଅହଲଯ୍ା ଦାଶ ସା ସଶୁା  ଦାଶ YNY0744763
ୀ /G - 146420 56 12 420ପ ୁ ଳି ଦାଶ ସା ସବୁତ କମୁାର ଦାଶ YNY0267161
ପ ୁ /147421 49 12 421ଅନ  େଗାପାଳ ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ YNY0529883
ପ ୁ /G - 147422 63 12 422ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ଜନ େବେହରା LNT2969459
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ପ ୁ /148423 63 12 423ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା YNY0815431
ୀ /148424 21 12 424ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ରତିକା  ଦାସ YNY1255165

ପ ୁ /148425 37 12 425ପକାଶ କମୁାର ମିଶ ପି ପଶା  କମୁାର ମିଶ YNY0672881
ପ ୁ /G - 148426 63 12 426ବିଜୟ େକତନ ଦାସ ପି ବାନାବର ଦାସ YNY0643593
ୀ /G - 148427 61 12 427ପ ୁ ରାଣୀ ଦାସ ସା ବିଜୟ େକତନ ଦାସ YNY0643338

ପ ୁ /G - 148428 37 12 428ବିରଜା ପସାଦ ଦାସ ପି ବିଜୟ େକତନ ଦାସ YNY0695999
ପ ୁ /G - 148429 35 12 429ବିଶଜିତ୍ ଦାସ ପି ବିଜୟ େକତନ ଦାସ YNY0695973
ପ ୁ /G - 148430 32 12 430ବିଧାୟକ ଦାସ ପି ବିଜୟ େକତନ ଦାସ YNY0643353
ୀ /G/148431 34 12 431ଚିରପଭା ଦାସ ସା ବିଶଜିତ୍ ଦାସ YNY0939140
ୀ /149432 42 12 432ପିତି ଅଗୱାଲ ପି ଲଭ କମୁାର ଜାଯଡିଆ YNY0531913
ୀ /149433 37 12 433ମିନାକ୍ଷୀ ଅଗୱାଲ ପି ନିର ନ ଲାଲ୍ ଅଗୱାଲ YNY0531905
ୀ /149434 36 12 434ଟି ି  ଅଗୱାଲ ପି ରିଶ ିକମୁାର ଗୁ ା YNY0531921
ୀ /150435 38 12 435ଦି ିମୟୀ ରାଉତ ସା େସୗମଯ୍ ପକାଶ ପରିଡା YNY0531715

ପ ୁ /151436 39 12 436ଏ.ଶ ର . ପି ଏ.େକେଟୟା . YNY0530576
ପ ୁ /151437 54 12 437ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା YNY0530519
ପ ୁ /151438 36 12 438ଲାଲୁ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YNY0529586
ପ ୁ /151439 27 12 439ମେହ  େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY0531772
ପ ୁ /151440 27 12 440ସାଗତ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YNY0529800
ପ ୁ /151441 33 12 441ଟୁଟୁ ଦାସ ପି ଦୁଯଯ୍ର୍ ଦାସ YNY0530352
ପ ୁ /151442 34 12 442ତିେଲାଚନ ଧଳ ପି କାଳ ୀ ଧଳ YNY0531038
ପ ୁ /151443 37 12 443ଗ ାଧର େଗାଲରୀ ପି ସକୁା େଗାଲରୀ YNY0530535
ୀ /151444 32 12 444ଦମୟ ୀ େଗାଲରୀ ସା ଗ ାଧର େଗାଲରୀ YNY0530451

ପ ୁ /151445 30 12 445େସକ ଇସାକ ପି େସକ ଲାଲୁ YNY0531046
ୀ /151446 41 12 446ସନୁୀତା ନାଏକ ସା ରତନ୍ ାକର ନାଏକ YNY0529370

ପ ୁ /151447 34 12 447ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ YNY0529628
ୀ /151448 29 12 448ପି ି  ପ ା ସା ବରୁଣ ପ ା YNY0531319

ପ ୁ /151449 53 12 449ଶରତ କମୁାର ପଧାନ ପି ଜେମଶର ପଧାନ YNY0529669
ୀ /151450 48 12 450ଅମଲୂଯ୍ ପଧାନ ସା ଶରତ କମୁାର ପଧାନ YNY0529644
ୀ /151451 27 12 451ମାମିନା ପଧାନ ସା ସେୁରଶ ନାୟକ YNY0529750

ପ ୁ /151452 27 12 452ରାେଜଶ ରାଉତ ପି ଦୟାନିଧି ରାଉତ YNY0529594
ପ ୁ /151453 67 12 453ବାବାଜୀ ସାହୁ ପି ବୁଧନନ୍ାଥ ସାହୁ YNY0638197
ୀ /151454 32 12 454ସତଯ୍ଭାମା ସାଇଁ ସା ଭିକାରୀ ସାଇଁ YNY0530568
ୀ /151455 37 12 455ନମିତା ତିପାଠୀ ସା ତାରାଚା  ତିପାଠୀ YNY0530543

ପ ୁ /152456 59 12 456ନିମର୍ଳ ଚ  ମହାପାତ ପି ଜୟକୃ  ମହାପାତ YNY0531939
ପ ୁ /153457 29 12 457ସୟଂଜିତ ରାଉତ ପି ପଶା  କମୁାର ରାଉତ YNY0530915
ପ ୁ /G - 159458 52 12 458ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ମରୂଲୀଧର ଦାସ YNY0488601
ୀ /G - 159459 53 12 459ସୟଂପଭା ମିଶ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ YNY0153759
ୀ /162460 26 12 460ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା େଜଯ୍ୗତିର ନ ସାହୁ YNY0939306

ପ ୁ /G- 162461 54 12 461ଗ ାଧର ନାୟକ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ନାୟକ YNY0267237
ୀ /G- 162462 49 12 462ଶଶତିା ନାୟକ ସା ଗ ାଧର ନାୟକ YNY0267245

ପ ୁ /163463 65 12 463ସେୁରଦନାଥ ସାହୁ ପି ସଗର୍ତରାଜିବ ସାହୁ YNY0939280
ପ ୁ /163464 32 12 464ନିହାର ର ନ ସାହୁ ପି ସେୁରଦନାଥ ସାହୁ YNY0939298
ପ ୁ /163465 36 12 465େଜଯ୍ାତିର ନ ସାହୁ ପି ସେୁରଦନାଥ ଦାସ YNY0939355
ପ ୁ /167466 29 12 466ମହ ଦ ଯାବିର୍ ପି ମହ ଦ ଉମର YNY0877225
ୀ /G- 168467 89 12 467ମାଳତୀଲତା େଜନା ସା ମନଥ ପସାଦ େଜନା YNY0744672

ପ ୁ /G- 168468 55 12 468ପଭାକର େଜନା ପି ପରୁୁେଷା ମ େଜନା YNY0744698
ୀ /G- 168469 53 12 469େଶୖଳବାଳା େଜନା ସା ପଭାକର େଜନା YNY0744680

ପ ୁ /G- 168470 44 12 470ଉେନଷ ଚ  େଜନା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା YNY0762096
ୀ /170471 22 12 471ଜଯ୍ାକଲିନ େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା YNY1139385
ୀ /170472 22 12 472ଜଯ୍ାସଲିନ୍ େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା YNY1139377
ପ ୁ /172473 37 12 473େଦବାଶଷି ରାଉତ ପି ହୂଷିେକସ ରାଉତ YNY0939439
ୀ /172474 33 12 474ଶପନ୍ିତା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ସା େଦବାଶଷି ରାଉତ YNY0939413
ପ ୁ /G- 172475 51 12 475ବିକାଶ େକାନାର ପି ବିଦୁର େକାନାର YNY0153700
ୀ /G- 172476 40 12 476େମାନି େକାନାର ସା ବିକାଶ େକାନାର YNY0153718
ୀ /G- 172477 45 12 477କି ା କମୁାରୀ ନାୟକ ସା ପଭୁଦ  ସାମଲ YNY0631614
ପ ୁ /G- 172478 75 12 478ସଦୁାମ ଚରଣ ସାମଲ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାମଲ YNY0011593
ୀ /G- 172479 68 12 479ଶା ିଲତା ସାମଲ ସା ସଦୁାମ ଚରଣ ସାମଲ YNY0011601
ପ ୁ /G- 172480 50 12 480ପଭୁଦ  ସାମଲ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ସାମଲ YNY0631622
ପ ୁ /G- 172481 44 12 481ବିଭୁଦ  ସାମଲ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ସାମଲ YNY0631606
ପ ୁ /G175482 62 12 482ଦୀନକୃ  ପ ା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପ ା YNY0643585
ୀ /G175483 57 12 483କୀରଣ ବାଳା ପ ା ସା ଦୀନକୃ  ପ ା YNY0643601
ପ ୁ /G175484 35 12 484ଚ ି ପସାଦ ପ ା ପି ଦୀନକୃ  ପ ା YNY0378711
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ପ ୁ /G- 179485 89 12 485େଧାେବଇ ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ YNY0896290
ୀ /G- 179486 85 12 486ସନୁା ସାହୁ ସା େଧାେବଇ ସାହୁ LNT1626092

ପ ୁ /G- 179487 56 12 487ରାମଚ  ସାହୁ ପି େଧାେବଇ ସାହୁ YNY0973842
ପ ୁ /G- 179488 49 12 488କୃ ଚ  ସାହୁ ପି େଧାେବଇ ସାହୁ YNY0896282
ୀ /G- 179489 47 12 489ରୀନା ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ LNT1626076
ୀ /G- 179490 42 12 490ରୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ LNT1626084
ୀ /G/ 179491 26 12 491ରାଜଶୀ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YNY0826511

ପ ୁ /G-180492 19 12 492ସଭୁାଶୀଷ ସାହୁ ପି କୃ ଚଂଦ ସାହୁ YNY1327626
ପ ୁ /G- 183493 84 12 493ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ଶମର୍ା ପି ମହାେଦବ ଶମର୍ା YNY0011783
ପ ୁ /G- 183494 51 12 494ସନୁୀଲ ଶମର୍ା ପି ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ଶମର୍ା YNY0011809
ୀ /G- 183495 46 12 495ଲୀଳା ଶମର୍ା ସା ସନୁୀଲ ଶମର୍ା YNY0011817

ପ ୁ /G- 183496 54 12 496ପବନ ତୀୱାରୀ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଶମର୍ା YNY0011833
ୀ /G- 183497 53 12 497ସବିତା ତୀୱାରୀ ସା ପବନ ତୀୱାରୀ YNY0011825
ୀ /G- 183498 33 12 498େନହା ତୀୱାରୀ ପି ପବନ ତୀୱାରୀ YNY0011841

ପ ୁ /G-185499 24 12 499େଦବାସିଷ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YNY1322205
ପ ୁ /G- 186500 40 12 500ପଦୀପ କମୁାର ମଲିକ ପି େଭାଳାନାଥ ମଲିକ YNY0750307
ପ ୁ /G- 186501 38 12 501ଅେଶାକ କମୁାର ମଲିକ ପି େଭାଳାନାଥ ମଲିକ YNY0750273
ପ ୁ /G- 186502 35 12 502ସବୁାଷ କମୁାର ମଲିକ ପି େଭାଳାନାଥ ମଲିକ YNY0750299
ପ ୁ /G- 186503 64 12 503େଭାଳାନାଥ ମଲିକ ପି ତାରପଦ ମଲିକ YNY0750315
ୀ /G- 186504 60 12 504ଚିତା ମଲିକ ସା େଭାଳାନାଥ ମଲିକ YNY0750281

ପ ୁ /187505 51 12 505କମଳ େଚତାନୀ ପି ରାମ ନିବାଶ େଚତାନୀ YNY0744565
ୀ /187/G506 24 12 506େସାନାଲୀନ ପଧାନ ପି ବାେଣସ୍ଵର ପଧାନ YNY1148469
ୀ /187/G507 49 12 507ପ ୁ ା ଳୀ ପଧାନ ସା ବାେଣଶର ପଧାନ YNY0877605
ୀ /188508 61 12 508ସଂ କୁ୍ତା ମହାପାତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହାପାତ YNY0874529

ପ ୁ /G- 189509 56 12 509ଭା ର ଚ  ସାହୁ ପି ପହଲାଦ ଚ  ସାହୁ YNY0011858
ୀ /G- 189510 54 12 510ଶଶୁୀଳା ବାଳା ସାହୁ ସା କରୁଣାକର ସାହୁ YNY0011874

ପ ୁ /G- 189511 46 12 511ନିରାକାର ସାହୁ ପି ପହଲାଦ ସାହୁ YNY0011882
ୀ /G- 189512 44 12 512ମୀନାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଭା ର ସାହୁ YNY0011866
ୀ /G- 189513 39 12 513ନିରୁପମା ସାହୁ ସା ନିରାକାର ସାହୁ YNY0011890

ପ ୁ /G/191514 53 12 514ବିଜୟ କମୁାର ମହାେଭାଇ ପି ବନମାଳି ମହାେଭାଇ YNY0011973
ୀ /G/191515 49 12 515ଅ ଳି ମହାେଭାଇ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହାେଭାଇ YNY0011981

ପ ୁ /195516 66 12 516ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ନାୟକ YNY0744631
ୀ /195517 57 12 517ବିଦୁଲତା ନାୟକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ YNY0744623
ୀ /F-195518 39 12 518କବିତା ବାରିକ୍ ସା ସଶୁା  କମୁାର ବାରିକ୍ YNY0930651

ପ ୁ /G/196519 48 12 519ଉେପ  େସନାପତି ପି ତିନାଥ େସନାପତି YNY1276336
ପ ୁ /D/199520 44 12 520ରସାନ  େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା YNY0531020
ପ ୁ /200521 79 12 521ଦିବାକର ପ ା ପି େକଳ ୁଚରଣ ପ ା YNY0973826
ୀ /200522 72 12 522ସାବିତୀ ପ ା ସା ଦିବାକର ପ ା YNY0973818

ପ ୁ /203523 37 12 523ଶଭୁାଶଷି ମ ଲ ପି ସତଯ୍ଜିତ ମ ଲ YNY0153726
ୀ /203524 29 12 524େଜବା ନସରିନ ସା ମହ ଦ ନାକିବ ହସେନନ YNY1073840

ପ ୁ /203525 23 12 525ମହ ଦ ନାଜିଫ ସକେଲନ୍ ପି ମହ ଦ େମାତିଉଲା ନାଜିସ୍ YNY1073832
ପ ୁ /D/203526 46 12 526ମହ ଦ ହବିବୁଲା ଖାନ ପି ମ॰ ଆଜାଦ ଖାନ YNY1152834
ପ ୁ /208527 53 12 527କୃ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ମରୁଲୀଧର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0744664
ୀ /D-214528 86 12 528ବାସ ୀ କର ସା ବୀେର  କମୁାର କର YNY0930636

ପ ୁ /215529 33 12 529ସଂଦୀପ ପଧାନ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ YNY0744854
ୀ /215530 27 12 530ସିତା ପଧାନ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ YNY0696583

ପ ୁ /217531 38 12 531କୀ ିର୍ ର ନ ଦାସ ପି କପିଳ ଦାସ YNY0208603
ପ ୁ /219532 63 12 532ଅଭୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ନେର  ନାଥ ଦାଶ YNY1049253
ୀ /219533 60 12 533ପତିଭା ଦାଶ ସା ଅଭୟ କମୁାର ଦାଶ YNY1049261
ୀ /224534 48 12 534ରସୀତା ଦାସ ସା ହରିହର ଦାସ YNY1182484
ୀ /224535 26 12 535ତନୁସିତା ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ YNY1193747
ୀ /224/D536 58 12 536ପେମାଦା ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YNY0877779
ପ ୁ /D/224537 27 12 537ବିଶ ର ନ ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YNY0531889
ୀ /226538 88 12 538େସୗଭାଗଯ୍ ମଂଜରୀ ଦାଶ ସା ରାଜ କିେଶାର ଦାଶ YNY0267138
ପ ୁ /228539 32 12 539ସମୀତ୍ ଦାସ ପି ସଶୁା  ଦାସ YNY0267179
ପ ୁ /231540 54 12 540କିେଶାର ଚ  ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ YNY0397661
ପ ୁ /233541 55 12 541ଗେଜ  କମୁାର ସ ୁକା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସ ୁକା YNY1130640
ୀ /233542 26 12 542କୀତିର୍କା ସ ୁକା ପି ରାେଜଶ କମୁାର ସ ୁକା YNY1130624
ୀ /233543 25 12 543େସନ୍ହା ସ ୁକା ପି ଗେଜ  କମୁାର ସ ୁକା YNY1130657
ପ ୁ /233544 23 12 544ଆଯଯ୍ର୍ମାନ ସ ୁକା ପି ରାେଜଶ କମୁାର ସ ୁକା YNY1130632
ପ ୁ /233545 22 12 545ଅନିରୁ  ସ ୁକା ପି ଗେଜ  କମୁାର ସ ୁକା YNY1130780
ୀ /234546 23 12 546ଦୀକ୍ଷା ଭାଓସ ିଁକା ପି କମଳ କମୁାର ଭାଓସ ିଁକା YNY1130616
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ୀ /234547 68 12 547ଉମା େଦଇ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YNY0011775
ପ ୁ /236548 55 12 548କିେଶାର କମୁାର ଦାଶ ପି େଗୗର ଚ  ଦାଶ YNY0744425
ୀ /241549 36 12 549ଶଭୁଶୀ ଦାସ ସା ବିରଜା ପସାଦ ଦାସ YNY0695981

ପ ୁ /243550 49 12 550ବିଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ଦାସ ପି ବାନାମର ଦାସ YNY0643544
ୀ /F/278551 32 12 551ପ ୁ ଲତା ରଥ ପି ଶଯ୍ାମ ଚରଣ ରଥ YNY0826552

ପ ୁ /F/278552 27 12 552ପଶା  କମୁାର ରଥ ପି ଶଯ୍ାମ ଚରଣ ରଥ YNY0762260
ୀ /316553 38 12 553ପି. ଦମୟ ି ରାଓ ସା ପି. ସେମଶର ରାଓ YNY0877233

ପ ୁ /316554 44 12 554ଜି ଭିମା ପି ଜି ନାଇଡୁ YNY0877241
ୀ /351/D555 47 12 555ସେୁଲାଚନା କମର୍କାର ସା ସପନ କମର୍କାର YNY0762013

ପ ୁ /351/D556 34 12 556ବିଶନାଥ କମର୍କାର ପି େଗାପି କୃ  କମର୍କାର YNY0761999
ପ ୁ /D- 351557 65 12 557େଗାପି କୃ  କମର୍କାର ପି େମାହନ ଚ  କମର୍କାର YNY0798033
ପ ୁ /D/ 351558 44 12 558ଉ ମ କମର୍କାର ପି େମାହନ ଚ  କମର୍କାର YNY0761981
ୀ /D-351559 27 12 559ସ ା କମର୍କାର ସା ଉ ମ କମର୍କାର YNY0762021
ୀ /354560 75 12 560ମୀନା ଚଯ୍ାଟାଜର୍ ୀ ସା ଶଯ୍ାମାପଦ ଚଯ୍ାଟାଜର୍ ୀ YNY0939603

ପ ୁ /354561 45 12 561ସା ନୁ ଚଯ୍ାଟାଜର୍ ୀ ପି ଶଯ୍ାମାପଦ ଚଯ୍ାଟାଜର୍ ୀ YNY0939587
ପ ୁ /D/354562 23 12 562ଶଭୁାଶୀଷ ମ ଳ ପି େଦେବ  ମ ଳ YNY1036490
ୀ /D\354563 36 12 563ସଚୁରିତା ଚଯ୍ାଟାଜର୍ ୀ ସା ସା ୁନ ଚଯ୍ାଟାଜର୍ ୀ YNY0939231
ୀ /D/358564 43 12 564ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା େଦବାଷିସ ମହା ି YNY1207968

ପ ୁ /D/359565 73 12 565ସପଟି ପରୁୁେଷା ମ  ପି ସପଟି ଗେଣଷନ YNY1239482
ପ ୁ /D/359566 41 12 566ସପଟି ରବି ପି ସପଟି ପରୁୁେଷା ମ  YNY1239524
ପ ୁ /D/359567 40 12 567ଏସ. ଚକବ ର୍ୀ ପି ଏସ. ପରୁୁେଷା ମ  YNY1239490
ୀ /D/359568 31 12 568ସପଟି େରାଜା ସା ସପଟି ରଵି YNY1239086
ୀ /D/359569 65 12 569ସପଟି ଚ ାବତୀ ସା ସପଟି ପରୁୁେଷା ମ  YNY1239268

ପ ୁ /PLOT NO.-570 40 12 570ଏସ୍ ଚକବତର୍ ୀ ପି ଏସ୍ ପରୁୁେସା ମ୍ YNY1274042
ପ ୁ /362/E571 34 12 571େଦବାଶଷି ରାଉତ ପି ଶୀ ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତ YNY0877597
ୀ /E/364572 33 12 572ପତିମା ସାହୁ ସା ଗେଣଷ ସାହୁ YNY1036474
ୀ /E-373573 64 12 573ଧରିତୀ ମହା ି ସା ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0877753

ପ ୁ /E-373574 64 12 574ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସାହୁ YNY0877761
ୀ /E-373575 36 12 575ଶମି ା ସାହୁ ପି ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0877795
ୀ /375576 25 12 576ଅପରାଜିତା ପଧାନ ପି େଜଯ୍ାତି ର ନ ପଧାନ YNY0874586

ପ ୁ /377577 54 12 577ପ ୂ ର୍ ଚ  ବାରିକ ପି ଅେଲଖ ଚଂଦ ବାରିକ YNY1261619
ପ ୁ /377578 63 12 578ଯତୀ  ମହା ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା ି YNY1258334
ୀ /377579 62 12 579କଵିତା ମହା ି ସା ଯତୀ  ମହା ି YNY1258508

ପ ୁ /E/379580 27 12 580ତିଲକ େମାହନ ଦାସ ପି େଗୗର େମାହନ ଦାସ YNY0532200
ୀ /E - 392581 67 12 581ଚେମଲି ପାଲିତ୍ ସା ଆନ  କମୁାର ପାଲିତ୍ YNY0127688

ପ ୁ /393582 40 12 582ସତଯ୍ଲିପସ ୁରାୟ ପି ବିବ  ରାୟ YNY0877738
ୀ /E- 393583 36 12 583ଭାଗଯ୍ଶୀ ରାୟ ସା ଶଭୁଜିତ୍ ରାୟ YNY0762047

ପ ୁ /E/393584 42 12 584ଶଭୁଜିତ୍ ରାୟ ପି ବିବ  ରାୟ YNY0762054
ପ ୁ /399/E585 37 12 585ସଂେକତ କମୁାର ବାରିକ ପି ସନାତନ ବାରିକ LNT3220076
ପ ୁ /404586 30 12 586ପେୂଗଯ୍େଶାକ ଗରୁୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଗରୁୁ YNY0998328
ୀ /404587 27 12 587ପଣୂଯ୍େତାୟା ଗରୁୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଗରୁୁ YNY0998310
ପ ୁ /404/E588 30 12 588ପଣୂ୳େଶାକ ଗରୁୁ ପି ପଣୁର୍ ଚ  ଗରୁୁ YNY1123835
ପ ୁ /E/ 404589 52 12 589େକଶବ ଚ  େବେହରା ପି େଗାଲଖ ଚ  େବେହରା YNY0532176
ୀ /E/ 404590 45 12 590ଅନିତା ମ ରୀ େବେହରା ସା େକଶବ ଚ  େବେହରା YNY0532168
ୀ /406591 46 12 591ତିେଳା ମା େଦଈ ପି େଲଟ ଭିଭୂରାଜ ବଡମାଳୀ YNY1139823

ପ ୁ /E-411592 74 12 592ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ ପି ବଜରାଜ ମିଶ YNY0877787
ୀ /E-411593 32 12 593ଅନୁପମା ମିଶ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ YNY0877803

ପ ୁ /416594 75 12 594ଦିଲିପ କମୁାର କାନୁନ୍େଗା ପି ଜ୍ଞାେନ  କାନୁନ୍େଗା YNY1139807
ୀ /416595 37 12 595ମାମୀନା କାନୁନ୍େଗା ସା ସରୂପ କାନୁନ୍େଗା YNY1139781
ପ ୁ /416596 35 12 596ସରୂପ କାନୁନ୍େଗା ପି ଦିଲିପ କମୁାର କାନୁନ୍େଗା YNY1139799
ପ ୁ /416597 35 12 597ସରୂପ କାନୁନେଗା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର କାନୁନୁ େଗା YNY1198084
ୀ /416598 37 12 598ମାମିନା କାନୁନୁ େଗା ସା ସରୂପ କାନୁନ େଗା YNY1198167
ୀ /417599 44 12 599ଅସିଫ ଜୁେଲଖା ଖାତୁନ ସା ଏମ.ଡୀ ସହାବୂଲା YNY1263672
ପ ୁ /420600 61 12 600ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ ପି ଗଣପତି ମିଶ YNY0998161
ୀ /420601 59 12 601ରଶିେରଖା ମିଶ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ YNY0998179
ପ ୁ /420602 57 12 602ଅେଶାକ ମିଶ ପି ଦୁଗର୍ାପଦ ମିଶ YNY0877258
ପ ୁ /420603 30 12 603ଅ ର୍ବ ମିଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ YNY0998187
ୀ /420604 52 12 604େଜଯ୍ାତି ପାଣି ସା ଅେଶାକ ମିଶ YNY0877266
ୀ /420E605 77 12 605େସନ୍ହଲତା ମିଶ ସା ଦୁଗର୍ାପଦ ମିଶ YNY0877639
ପ ୁ /420E606 61 12 606ପ ୂ ର୍ ଚ  ମିଶ ପି ଗଣପତି ମିଶ YNY0877621
ୀ /E 420607 45 12 607ସସିତା ମହା ି ସା ପଭାତ କମୁାର ମହା ି YNY0531061
ପ ୁ /E/420608 49 12 608ପଭାତ କମୁାର ମହା ି ପି ଇ ମଣୀ ମହା ି YNY0530899
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ୀ /E-420609 60 12 609ରଶି ମିଶ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ମିଶ YNY0877613
ୀ /E/425610 49 12 610ନୂତନ ଶମର୍ା ସା ପପ ୁଶମର୍ା YNY0695643

ପ ୁ /E/429611 29 12 611େସୗରଭ କୁ ୁ ପି ଦିପାଶଯ୍ା କୁ ୁ YNY0530956
ୀ /430612 42 12 612ଇତିଶୀ ପ ା ସା େକଶବ ଚରଣ ପ ା YNY1198050
ୀ /431613 38 12 613କବିତା େବେହରା ପି େଲଟ କୃ  ଚ  େବେହରା YNY1139831
ୀ /437614 71 12 614େରବତି ବଳସାମ ସା କା ର୍କଚ  ବଳସାମ YNY0939348
ୀ /G-437615 44 12 615ଭାରତୀ ମ ଳ ସା ଅମଲ ମ ଳ YNY0877134
ୀ /E-441616 58 12 616ନିରୁପମା ମିଶ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ YNY0877811
ୀ /F/466617 43 12 617ବବି କମର୍କର ସା ମତୃ େଗାଲଖ କମର୍ାକର YNY1131762

ପ ୁ /F/466618 25 12 618ରାହୁଲ କମୁାର କମର୍କାର ପି ମତୃ େଗାଲଖ କମର୍କାର YNY1131754
ପ ୁ /F 467619 39 12 619ରେମଶ ଶବର ପି କା ିଆ ଶବର YNY0530501
ୀ /F 467620 33 12 620ବାସ ୀ ଶବର ସା ରେମଶ ଶବର YNY0530527

ପ ୁ /Plot No.4621 29 12 621େଦଵୀ ପସାଦ ପାଲାଇ ପି ଅେଶାକ କମୁାର YNY1157627
ୀ /F/479622 37 12 622ରଶିତା ସାହୁ ସା ଶୀ ସନତ ପଧାନ YNY0696534
ୀ /F/480623 21 12 623ପାଚୀ ପଭା େସଠୀ ପି ବସ  କମୁାର େସଠୀ YNY1134709

ପ ୁ /Plot - 49624 26 12 624ଶୀଜୀତ୍ କମୁାର ପ ା  ପି ନୂରସିଂହ ଚରଣ ପ ା  YNY1208081
ପ ୁ /514625 58 12 625ଶଶୁା  ପ ନାୟକ ପି ବି ୁଚ  ପ ନାୟକ YNY0847129
ୀ /514626 27 12 626ସେ ାଷିନୀ ପଧାନ ପି ବାେଣଶର ପଧାନ YNY0877282
ୀ /533/F627 31 12 627ସାଈ ସିତା ପ ା ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ସାହୁ YNY1131721

ପ ୁ /554628 26 12 628ସଶୁଲି ଦାସ ପି ନୟା ଦାସ YNY1247337
ୀ /555629 25 12 629ପଟିକ୍ଷ୍ଯା େମାହ ି ପି ପସନନ୍  କମୁାର େମାହ ି YNY1198977
ୀ /PLOT NO.630 26 12 630ସାସତୀ ଦାଶ ପି ନିଖିଲ କମୁାର ଦାଶ YNY1131747

ପ ୁ /619A631 68 12 631ଅେଲଖ ଚ  ଶକୁା ପି େଗାପାଳ ଚ  ଶକୁା YNY0754671
ୀ /619A632 64 12 632ଲକ୍ଷୀପିୟା ଶକୁା ସା ଅେଲଖ ଚ  ଶକୁା YNY0754655

ପ ୁ /619A633 39 12 633ଅରବି  ଶକୁା ପି ଅେଲଖ ଚ  ଶକୁା YNY0754663
ୀ /Plot No -634 54 12 634ପତିମା ସାହୂ ସା େକୖଲାଶ ଚଂଦ ସାହୂ YNY1337583
ୀ /F/631635 24 12 635ଶବିାନୀ କମର୍କାର ପି ବଳରାମ କମର୍କାର YNY1048883

ପ ୁ /F-636636 46 12 636େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ସାହୂ ପି କପିଳ ସାହୂ YNY1066943
ୀ /F-636637 44 12 637ସୀମା ସାହୂ ସା େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ସାହୂ YNY1048875

ପ ୁ /Plot no -638 21 12 638ବିଶଜିୂତ୍ ସା◌ୂଈଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସା◌ୂଈଁ YNY1223379
ୀ /657639 32 12 639ଅକଂକ୍ଷ୍ଯା େମାହ ି ସା ପୀତି ର ନ ମହାପାତ YNY1199066

ପ ୁ /F/678640 24 12 640ରିଶବ େକାମଳ ମା ପ ୁ େରଣ ୁମଲିକ YNY1125558
ୀ /F/678641 52 12 641ପ ୁ େରଣ ୁମଲିକ ସା େଜାଗାନଂଦ ମଲିକ YNY1140367

ପ ୁ /696642 53 12 642ଜୟ କୃ  ମିଶ ପି ଜେନଜୟ ମିଶ YNY1198035
ପ ୁ /720643 68 12 643ଅଭିମନଯ୍ ୁେଲ ା ପି ମାୟାଧର େଲ ା YNY0998252
ୀ /720644 59 12 644ସଂଜୁଲତା େଲ ା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେଲ ା YNY0998245

ପ ୁ /720645 32 12 645ଅନିବୀଣ େଲ ା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେଲ ା YNY0998260
ପ ୁ /Plot No.646 58 12 646ବିଶ୍ଵନାଥ କମର୍କାର ପି େଗାବି  ଚ  କମର୍କାର YNY1320134
ୀ /Plot No.647 52 12 647ଜୟଶୀ କମର୍କାର ସା ବିଶ୍ଵନାଥ କମର୍ାକର YNY1320183

ପ ୁ /Plot No.7648 23 12 648ବିେବକ କମର୍କାର ପି ବିଶ୍ଵନାଥ କମର୍କାର YNY1320597
ୀ /732649 57 12 649ସେରାଜିନୀ ପ ନାଯକ ସା ଆନଂଦ କମୁାର ପ ନାଯକ YNY1326156
ପ ୁ /PLOT NO -650 64 12 650ଆନଂଦ କମୁାର ପ ନାଯକ - ନିର ନ ନାୟକ YNY1322767
ପ ୁ /PLOT NO -651 39 12 651ଆଶୀଷ କମୁାର ପ ନାଯକ ପି ଆନଂଦ କମୁାର ପ ନାଯକ YNY1322486
ପ ୁ /784652 24 12 652ଅନିଲ କମୁାର ବାରିକ - ଅେଶାକ ମହା ୀ YNY1129303
ପ ୁ /F/839653 48 12 653କିେଶାର ଚଂଦ ମିଶା ପି ବାସେୁ◌ଦବ ମିଶା YNY1207596
ପ ୁ /Plot No.654 24 12 654ପତଯ୍ଷୁ ପିୟଦଶର୍ନ ପାତ ପି ସ ଦ କମୁାର ପାତ YNY1207760
ପ ୁ /879655 42 12 655ତପସ କମୁାର ବାେନରଜୀ ପି ତପନ କମୁାର ବାେନରଜୀ YNY1326313
ୀ /879656 21 12 656ପଲଵୀ କମର୍ାକର ପି ପ ଜ କମର୍ାକର YNY1167311

ପ ୁ /879657 24 12 657ଆଶୀଷ କମୁାର ପି ବାବଜୀ ସାହୁ YNY0998278
ୀ /879658 24 12 658ନିକିତା ପତି ପି ଦୁଗର୍ାପସନନ୍ ପତି YNY1140029
ପ ୁ /879659 57 12 659ଏ ବାବୁ ରାଓ ପି ଏ ସା ାମାୟା ରାଓ YNY0939496
ୀ /879660 48 12 660ଏ ଭାରତୀ ରାଓ ସା ଏ ବାବୁ ରାଓ YNY0939462
ପ ୁ /879661 28 12 661ପସାଦ ସାହୁ ପି ଦିଲିପକମୁାର ସାହୁ YNY0939611
ପ ୁ /879662 21 12 662ସଭୁେମାଯ ସାମଲ ପି ଶ୍ଯାମଲ ସାସମଲ YNY1326321
ୀ /879663 41 12 663ମାଧବୀ ସାସମଲ ସା ଶ୍ଯାମଲ ସାସମଲ YNY1326222
ୀ /879664 46 12 664ମିନାକ୍ଷୀ ସ୍ଵାଇଁ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ସ୍ଵାଇଁ YNY1199033
ୀ /893665 54 12 665କବିତା କାନୁନ୍େଗା ସା ସ ୀବ କାନୁନ୍େଗା YNY1208248
ୀ /895666 45 12 666ସଚିୁତା େଜନା ସା ରଜତ କମୁାର େଜନା YNY1139849
ୀ /896667 23 12 667ସରିତା େମାହ ି ପି ସମୀର କମୁାର େମାହ ି YNY1198894
ୀ /899668 20 12 668େସନ୍ହଲତା ପ ା ମା େସନ୍ହଲତା େହାତା YNY1263664
ୀ /PLOT NO-9669 34 12 669ସାତୀ ମହାପାତ - ବିଭସତ ମହାପାତ YNY1139724
ପ ୁ /901670 77 12 670େଦେବ ନାଥ ଦାସ ପି କାଶନାଥ ଦାସ YNY0939405
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ୀ /901671 69 12 671ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା େଦେବ  ଦାସ YNY0939397
ପ ୁ /915672 26 12 672ବିେବକାନଂଦ ପା ବ ପି େକଦାର ଚରଣ ପା ବ YNY1277383
ପ ୁ /D-916673 24 12 673ଅବିନାଶ ପାତ ମା ସନ୍ି ା ରାଣୀ ପାତ YNY1217561
ପ ୁ /D 917674 60 12 674କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶକୁେଦବ ରାଉତ YNY0695882
ପ ୁ /D 917675 26 12 675ଟି ଏସ୍ ସରାଜ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ରାଉତ୍ YNY0695866
ୀ /D- 917676 48 12 676ଶମିର୍ ା ନାଥ ସା କ୍ଷୀେରାଦକମୁାର ରାଉତ YNY0695619

ପ ୁ /D/919677 60 12 677ରଶୀ ର ନ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଚ  ଦାସ LNT1650159
ୀ /D/919678 58 12 678ରିତା କାନୁନେଗା ସା ରଶୀ ର ନ ଦାସ LNT1650324

ପ ୁ /920679 23 12 679କଣୁାଳ ରାଠୀ ପି ରାେଜଶ ରାଠୀ YNY1198829
ୀ /C/ 946680 63 12 680ଗୀତା ଳି ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ YNY0396044
ୀ /C/946681 82 12 681ସବୁାସିନୀ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ YNY0396028
ୀ /C\946682 74 12 682ବି ୁପିୟା ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ YNY0396006

ପ ୁ /960683 23 12 683େମାହିତ ଦାସ ପି ଚୀରଂଜୀତ ଦାସ YNY1167378
ପ ୁ /969684 26 12 684ସଂଜୟ ମିଶ ପି ଜୟ କୃ  ମିଶ YNY1167345
ୀ /969685 22 12 685ମେନାଜ୍ଞ ମିଶ ମା ଜୟଶୀ ମିଶ YNY1167337

ପ ୁ /971 D686 29 12 686ଶାଶତ ପ ା ପି ସତଯ୍ାନ  ପ ା YNY0847103
ୀ /974687 22 12 687ଆକାଂକ୍ଷା େଲ ା ପି ସେରାଜ କମୁାର େଲ ା YNY1138098
ୀ /D/977688 33 12 688ରାଜଶୀ ସାମଲ ସା େପମ ପତାପ ସାମଲ YNY1223460
ୀ /979689 23 12 689ରଶି ଅଗଵାଲ ପି ରାଜ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1167352
ୀ /PLOT NO -690 28 12 690େରଖା ଅଗଵାଲ ପି ରାଜକମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1212307
ୀ /D/984691 31 12 691ସମୁନ ମହାପାତ ସା ଅଭିଜିତ୍ ପ ା YNY0877704

ପ ୁ /d/984692 70 12 692େରବତୀ କା  ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା YNY0847145
ୀ /d/984693 63 12 693ସାବିତୀ ପ ା ସା େରବତୀକା  ପ ା YNY0847152

ପ ୁ /D/984694 38 12 694ଅଭିଜିତ୍ ପ ା ମା େରବତୀ କା  ପ ା YNY0847137
ପ ୁ /Plot No -695 24 12 695ରୁଦାକ୍ଷ େବେହରା ପି ଶଂକର େବେହରା YNY1207810
ପ ୁ /994696 70 12 696େଶଖ  ଆସର୍ଦ ରବାନୀ ରବାନ ପି େଶଖ ସାଇ ଦୁ ିନ ସଇଦୁଦିନ YNY0998237
ୀ /994697 66 12 697ହମୀଦା ରବାନୀ ରବାନି ସା େଶଖ ଆସର୍ଦ ରବାନୀ ରବାନି YNY0998229
ୀ /994698 38 12 698ଶାହିନା ପରୱିନ୍ ପରୱିନ୍ ପି  ଆସର୍ଦ ରବାଣୀ YNY0998211

ପ ୁ /994699 44 12 699ଜାହିଦ ଅ ଲୁ ହଲୀମ  ପି ଏମ ଏ ହଲୀମ YNY0998195
ପ ୁ /994700 40 12 700େ େରା  ହମୀଦ ପି େମାହମଦ ଅ ଲୁ ହମୀଦ YNY0939561
ୀ /994701 38 12 701ମାହ୍ଵୀଶ ରଶୀଦ  ପି ମୀଜର୍ା ଅ କ଼ େବୖଗା YNY0939546
ୀ /994702 36 12 702ନୀଲୁ ର ନା  ସା ଜାହିଦ ଅ ଲୁ ହଲୀମ  YNY0998203

ପ ୁ /D- 994703 77 12 703ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ହମିଦ ପି ଅବଦୁଲ ହକିମ YNY0530949
ୀ /D- 994704 73 12 704ଉସସି ହମିଦ ସା ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ହମିଦ YNY0531004

ପ ୁ /995705 21 12 705ସରାଜ ବକ୍ସୀ ପି ପସାଂତ କମୁାର ବକ୍ସୀ YNY1167360
ପ ୁ /997706 66 12 706ଚିନୟ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ଦାସ YNY0998302
ୀ /997707 24 12 707ଇ ିତା ଦାସ ପି ଚିନୟ କମୁାର ଦାସ YNY0998286
ୀ /997708 56 12 708ସରିତା ପ ନାୟକ ସା ଚିନୟ କମୁାର ଦାସ YNY0998294
ୀ /998709 66 12 709େସୖଲାନଂଦୀନୀ େଜନା ସା େଗୗରୀ ପସାଦ ନାୟକ YNY1198506
ୀ /999710 31 12 710ବିମଳା ବ ର୍ ନ ପି ବା ା ବ ର୍ ନ YNY0877472
ୀ /999711 41 12 711ଶମିର୍ ା ଦାଶ ପି େଗାପାଳ କୃ  ଦାଶ YNY0877829
ପ ୁ /999712 27 12 712େକ. ଅଜୟ କମୁାର ପି େକ. ନାେଗଶର ରାଓ YNY0877464
ପ ୁ /999713 25 12 713େକ. କିରଣ କମୁାର ପି େକ. ନାେଗଶର ରାଓ YNY0877480
ପ ୁ /999714 78 12 714ବଜ ସ ୁ ର ମିଶ ପି ରେମଶ ଚ  ମିଶ YNY0874545
ୀ /999715 38 12 715ରିନା ନାୟକ ସା ଶୀ କମୁାର ନାୟକ YNY0877175

ପ ୁ /999716 46 12 716ବିଶ ର ନ ପ ନାୟକ ପି ବୀର କିେଶାର ପ ନାୟକ YNY1048784
ୀ /999717 27 12 717ଅମୀତା ପଧାନ ପି େଜଯ୍ାତି ର ନ ପଧାନ YNY0874511
ୀ /D/999718 40 12 718ରିଟାଲି ମହା ି ପି ନଳିନୀ କା  ମହା ି YNY0773390
ୀ /1002719 33 12 719ସଶୁୀ ମିଶ ସା ଶାରଦା ପସନନ୍ ଦାସ YNY0939520
ପ ୁ /D 1003720 68 12 720ଯଧିୁ ିର େଜନା ପି ଯଚି ନାଥ େଜନା YNY0529677
ୀ /D 1003721 56 12 721ଉଷାରାଣୀ େଜନା ସା ଯଧିୁ ିର େଜନା YNY0529727
ପ ୁ /D 1003722 32 12 722ମନିଷ କମୁାର େଜନା ପି ଯଧିୁ ିର େଜନା YNY0530147
ୀ /D 1003723 31 12 723ପଜୂାରାଣୀ ନାୟକ ସା ମନିଷ କମୁାର େଜନା YNY0529693
ପ ୁ /1005724 74 12 724େସନ୍ହ ାଳୀ ମହା ି ପି ବିର  ିକମୁାର ସାହୁ YNY1198357
ୀ /D- 1007725 34 12 725ରୁହୀ ପୱର୍ନ ପି ରଜାକ ଖଁା YNY0695791
ପ ୁ /D/1018726 23 12 726ରାଧା େଗାବି  ମିଶ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମିଶ YNY1036466
ୀ /D/1026727 28 12 727ସନିୁତା ମିଶ ସା ସମେରଶ ମହାପାତ YNY1036516
ୀ /1029728 63 12 728ସଭୁ ଧଳ - ସବୁାଷ ଚଂଦ େଜନା YNY1198233
ୀ /1030729 56 12 729େଜଯ୍ାସନ୍ାମଇ ବିଶାଳ ସା ସଭୁାଷଚ  ପାଇଟାଲ YNY0939371
ୀ /1030730 26 12 730ଶଭୁଶୀ ଯାଜ୍ଞେସନୀ ପି ସଭୁାଷ ଚ  ପାଇଟାଲ YNY0939389
ୀ /1030731 22 12 731ସଭୁଶୀ ଜସାସ୍ଵିନୀ ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ ପଲ୍ତଲ YNY1167329
ୀ /1030732 22 12 732ଶଭୁଶୀ ଯଶସିନୀ ପି ସବୁାଷ ଚ  ପଈଟାଲ YNY1139336
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ପ ୁ /1030733 63 12 733ସବୁାଷ ଚ  ପାଇଟାଲ ପି ମରୁଲୀଧର ପାଇଟାଲ YNY0939363
ପ ୁ /1033/D734 64 12 734ତିେଲାଚନ ମିଶ ପି ବାବନ ମିଶ YNY0847095
ୀ /1033/D735 62 12 735ପଭାତ ନଳିନୀ ମିଶ ସା ତିେଲାଚନ ମିଶ YNY0847087

ପ ୁ /1033/D736 34 12 736ସବଯ୍ସାଚୀ ମିଶ ପି ତିେଲାଚନ ମିଶ YNY0847079
ୀ /D-1039737 33 12 737ରିଚା ଶମର୍ା ପି େକୗଶଳ ଶମର୍ା YNY1217017

ପ ୁ /Plot No.-738 22 12 738ମାନସ ପାତ ପି ମେନାର ନ ପାତ YNY1135961
ପ ୁ /1051739 38 12 739ମନସିଜ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ YNY1139856
ୀ /PLOT NO-1740 44 12 740ସଚିୁସିତା ବଳ ସା ବିରଜା ପସନନ୍  ବାଳ YNY1339209
ୀ /1114C741 25 12 741ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ YNY0939264

ପ ୁ /C - 1114742 26 12 742ଅରୁଜାସ ମହା ି ପି ପତାପ ଚ  ମହା ି YNY0754762
ୀ /C- 1114743 60 12 743କଲଯ୍ାଣୀ ମହା ି ସା ପତାପ ଚ  ମହା ି YNY0754770

ପ ୁ /C- 1121744 58 12 744ଉେପ  କମୁାର ସାମଲ ପି ବସ  କମୁାର ସାମଲ YNY0696021
ପ ୁ /1124C745 25 12 745କଳି ପତାପ ଦାସ ପି ଶେୁରଶକମୁାର ଦାସ YNY0939256
ୀ /1128746 20 12 746ଶିୟା ମିଶ ପି ରାେଜ  ମିଶ YNY1297266

ପ ୁ /Plot No.-747 19 12 747ଇଶାନ େମାହପାତରା ପି କିେଶାର ଚଂଦ େମାହପାତରା YNY1340322
ୀ /PLOT NO.-748 25 12 748େସାନିୟା ସାରଂଗୀ ପି ସାଂତନୁ କମୁାର ସାରଂଗୀ YNY1213024

ପ ୁ /1191749 46 12 749ରୂେପଶ କମୁାର କନୁନ େଗା - ପେମାଦ କମୁାର ପଟନାୟକ YNY1199389
ୀ /1191750 42 12 750ପଜ୍ଞା ପରମିତା କାନୁନ େଗା - ସଧୁାଶୀ ପ ନାୟକ YNY1199199

ପ ୁ /PLOT NO.751 48 12 751ରାେକଶ କମୁାର କାନୁନ୍େଗା ପି ଗଗନ ବିହାରୀ କାନୁନ୍େଗା YNY1124809
ୀ /1192752 31 12 752ସିବଂଗିନୀ ପ ନାଯକ - ପେମାଦ କମୁାର ପ ନାଯକ YNY1199140

ପ ୁ /1195753 38 12 753ଶତେନର ମହା ି ପି ରୀତା ମହା ି YNY1275981
ୀ /Plot 1205754 19 12 754ପରୂଵୀ ଅଗଵାଲ ଅଗଵାଲ ମା ସେ ାସୀ ଅଗଵାଲ YNY1349125
ୀ /plot no.755 45 12 755େରାମା ରତନ ସା େଦବାସିସ ନାୟକ ନାୟକ YNY1212802
ୀ /C/1222756 23 12 756ସରଣଯ୍ା ପ ନାୟକ ପି ମେନାଜ ପ ନାୟକ YNY1217868
ୀ /C/1255757 36 12 757ପିୟମଦା ମହାରଣା ସା ପଦି ା କମୁାର ମହାରଣା YNY1131663

ପ ୁ /Plot No-1758 21 12 758ଵରୂନ ସିଂହ ମା ମମତା YNY1137124
ୀ /PLOT-C/12759 57 12 759ପତିମା ପଟନାୟକ ସା ମେନାର ନ ପଟନାୟକ YNY1139732
ୀ /1277-C760 58 12 760ଜୟ ୀ ମଲିକ ସା ରବୀ  କମୁାର ମଲିକ YNY1131622
ୀ /1277-C761 37 12 761ବତତୀ ମଲିକ ପି ରବୀ  କମୁାର ମଲିକ YNY1131630

ପ ୁ /C/1290762 30 12 762ଭକି୍ତପସାଦ ଦାସ - ସଶୁାଂତ ତୀପାଠୀ YNY1065291
ୀ /1348763 27 12 763ସାଶତି ଦାସ ସା ସେମ ୁ ଦାସ YNY0939322

ପ ୁ /B/1356764 67 12 764େଦବାସିସ ମହାପାତ ପି ଲାେଥ ରେମଶ ଚଂଦ YNY1213552
ପ ୁ /B/1356765 67 12 765େଦବାସିସ ମହାପାତ ପି ଲାେଥ ରେମଶ ଚଂଦ YNY1213560
ୀ /B/1356766 62 12 766ବିେନାଦିନୀ ମହାପାତ ସା େଦବାସିସ YNY1213545
ୀ /B/1360767 55 12 767ନିେବଦିତା ଗରୁୁ ସା ନିମର୍ଳ ଚ  ମହାପାତ YNY0762070
ୀ /Plot no.-768 32 12 768ରିନନ୍ୀ ସାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ TZI0687319

ପ ୁ /1397/B769 21 12 769େଵୖଭଵ ବାଗରିଆ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ବାଗରିଆ YNY1348192
ପ ୁ /Plot-1416770 24 12 770ରାହୁଲ ଅଗଵାଲ ପି ଲଳିତ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1211093
ପ ୁ /B/1491771 48 12 771କମଲ କମୁାର ଫେତହରମକା ପି ନାଥମଲ ଫେତହରମକା YNY1130707
ପ ୁ /B/1491772 44 12 772ନଭଲ ଫେତହରମକା ପି ନାଥମଲ ଫେତହରମକା YNY1130681
ୀ /B/1491773 42 12 773ଉଷା ଫେତହରମକା ସା କମଲ କମୁାର ଫେତହରମକା YNY1130699
ପ ୁ /B/1549774 19 12 774େଵୖଭଵ ଜେଜାଡିଆ ପି ରାେକଶ ଜେଜାଡିଆ YNY1340330
ୀ /PLOT B-15775 26 12 775ଆଯଶୁୀ ଜେଜାଡିଆ ମା େରଖା ଜେଜାଡିଆ YNY1213123
ୀ /Plot No-1776 28 12 776ଖଶୂ ୂଅଗଵାଲ ସା ଅଶ୍ଵିନ ଅଗଵାଲ YNY1212737

ପ ୁ /2C/139777 51 12 777ଅତୁଲଯ୍ କମୁାର ରଥ - ଶମର୍ୀ ା  YNY1212943
ୀ /2C/139778 45 12 778ଶମର୍ୀ ା ରଥ ସା ଅତୁଲଯ୍ କମୁାର YNY1212935
ୀ /3311779 21 12 779ନିବାସୀ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YNY1263698
ୀ /362/4780 64 12 780େବ ଲତା େବେହରା ସା ଶୀ ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତ YNY0877589
ୀ /E/395, Se781 47 12 781ପ ୁ ା ଳି ମହାପାତ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାପାତ YNY1242338
ପ ୁ /D1047, SE782 43 12 782େମାହମଦ ଇ ିଯାକ଼  ପି େମାହମଦ ଅାୟୁବ YNY1241686
ପ ୁ /Plot No -783 31 12 783ନୂତନ ପାତ ପି ଶୀକା  ପାତ YNY1338227
ୀ /B/1510, S784 38 12 784େସନ୍ହା ଅଗରବାଲ ସା େଗୗରଵ ଅଗରଵାଲ YNY0933226
ପ ୁ /B/1510, S785 38 12 785େଗୗରଵ ଅଗରଵାଲ ପି େଗୗରୀ ଶ ର ଅଗରଵାଲ LNT2479939
ପ ୁ /B/1510, S786 62 12 786େଗୗରୀ ଶ ର ଅଗରଵାଲା ପି ରଘନୁାଥ ଅଗରଵାଲ OR/06/044/364768
ପ ୁ /B/1510, S787 30 12 787ଅନୁଭଵ ଅଗରଵାଲା ପି େଗୗରୀ ଶ ର ଅଗରଵାଲା YNY0456962
ପ ୁ /5F/755/6788 21 12 788ସଂଜୀବ େସଠୀ ପି ବୀେଜନ କମୁାର େସଠୀ YNY1131838
ୀ /G874-16789 30 12 789ସସିତା ମଲିକ ମା ସଷୁମା ମଲିକ YNY0531491
ପ ୁ /Plot No-G790 23 12 790ସ ିପ ତିପାଠୀ ପି ଶଶିରି କମୁାର ତିପାଠୀ YNY1124023
ୀ /879/21791 52 12 791ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାଶ୍ ସା ଅଶନିୀ କମୁାର ଦାଶ LNT4226429
ପ ୁ /879/21792 52 12 792ଅଶନିୀ କମୁାର ଦାଶ୍ ପି ପହଲାଦ ଦାଶ୍ LNT4226411
ୀ /G/ 879/23793 52 12 793େମରୀଉମା ନାୟକ ସା େଫ ର୍ା  ନାୟକ YNY0695684
ପ ୁ /G/879/23794 61 12 794େଫ ର୍ା  ନାୟକ ପି ଗାବିଏଲ ନାୟକ YNY0531269
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ୀ /G/879/23795 26 12 795ସତିୃରାଣୀ ନାୟକ ପି ରାେଜଶ୍ ଫ ର୍ାନଡିସ୍ ନାୟକ YNY0695692
ୀ /G879-24796 31 12 796ବିନି ବ ର୍ ନ ପି ବା ା ବ ର୍ ନ YNY0529339

ପ ୁ /G879-24797 31 12 797ବିଜୟ ବ ର୍ ନ ପି ବା ା ବ ର୍ ନ YNY0529560
ପ ୁ /879/25798 25 12 798ବାପନୁ ସିଂ ପି ଲେଗନ ସିଂ YNY1140078
ପ ୁ /G/879/26799 25 12 799ସ ିତ ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ YNY1140086
ୀ /G879- 26800 27 12 800ସ ିତା ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ YNY0695601

ପ ୁ /G879- 29801 26 12 801େସୗମଯ୍ ର ନ ପ ନାୟକ ପି େଦେବ  କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0695759
ପ ୁ /G879- 46802 29 12 802ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ବିେଶାଇ YNY0530121
ୀ /PLOT NO -803 24 12 803ସଶୁୀ ସାସତୀ ଦାସ ପି ସତ୍ଯାଭୂସନ ଦାସ YNY1322759

ପ ୁ /G/879/66804 24 12 804ପତିତ୍ ମ ଳ ପି ଲକ୍ଷୀରାଣୀ ମ ଳ YNY1036508
ୀ /D-879/79805 22 12 805ବାଗୀ ଦାସ ପି ସେୁରଶ ଚ  ଦାସ YNY1044221

ପ ୁ /D/879/91806 43 12 806ଗେଣଶ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମପଦ ଦାସ YNY1319508
ୀ /D/879/91807 38 12 807ର ିତା ଦାସ ସା ଗେଣଶ ଦାସ YNY1323203

ପ ୁ /PLOT NO D808 43 12 808ରୀତା ଦାସ ପି ଶ୍ଯାମାପଦ ଦାସ YNY1322676
ପ ୁ /99999809 63 12 809ବଂସୀଧର ଦାଶ ପି ମଧସୁଦୂନ ଦାଶ YNY1198266
ୀ /99999810 62 12 810େରଣକୁା ଦାଶ ସା ବଂଶୀ ଧର ଦାଶ YNY1198290
ୀ /99999811 35 12 811ଝାରଣା େଦବନାଥ ସା ଜଯେଦବ େଦବନାଥ YNY1199082

ପ ୁ /99999812 33 12 812ଜଯେଦବ େଦବନାଥ ପି ସଂେତାଷ  କମୁାର େଦବନାଥ YNY1199074
ପ ୁ /99999813 31 12 813ପିଂକୀ େଜନା ପି ପଫଲୁ େଜନା YNY1198761
ପ ୁ /99999814 75 12 814ଦିଲୀପ କମୁାର କନୁନ େଗା ପି ଜ୍ଞାେନଂଦ କନୁନ େଗା YNY1198134
ପ ୁ /99999815 53 12 815ପ ଜ କମର୍ାକର ପି େଗାବିଂଦ କମର୍ାକର YNY1198217
ୀ /99999816 23 12 816ସଂଗୀତା ମହା ି ପି ସମୀର କମୁାର ମହା ି YNY1198944

ପ ୁ /99999817 23 12 817ସାଂକ  େମାହ ି ପି ଜାନକୀ ବାଲାଵ େମାହ ି YNY1198860
ପ ୁ /99999818 68 12 818ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ହାରିସାଧନ ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY1199959
ପ ୁ /99999819 25 12 819ସଂଜୟ ନାୟକ ପି ଦିଲୀପ ନାୟକ YNY1198530
ୀ /99999820 24 12 820ପ ୁ ଲତା ରାଉତ ସା ଅମିତ କମୁାର ନାୟକ YNY1198563
ୀ /99999821 66 12 821ବସଂତ ମ ରୀ ସାମଲ ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ସାମଲ YNY1200005
ୀ /C 11/1565822 22 12 822ଅପିର୍ତା ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ YNY1130533
ୀ /Plot no -823 26 12 823ପା ୀ ମିଶା  ପି ପସାଂତ କମୁାର ମିଶା  YNY1148451

ପ ୁ /D 1194/19824 49 12 824ଅମିତାଭ ସତପଥି - େଦବଜାନୀ ଦାଶ YNY1219955
ପ ୁ /Plot no -825 60 12 825ଚୀରନ୍ଜିବ ସାରଂଗୀ ପି ନିଳମଣି ସାରଂଗୀ YNY1347582
ପ ୁ /C/1194/64826 22 12 826ପୀତମ ପ ନାଯକ ପି ପସନନ୍ା କମୁାର ନାୟକ YNY1207943
ପ ୁ /Plot No.1827 52 12 827ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହାପାତ YNY0831941
ୀ /Plot No.1828 47 12 828ମମତା ମହାପାତ ସା ନାରାୟଣ ମହାପାତ YNY0831958
ୀ /1348/19-C829 62 12 829ପଣୁିର୍ମା ସାହୂ ସା ଅଶ୍ଵିନୀ କମୁାର ସାହୂ YNY1130194

ପ ୁ /1348/19-C830 44 12 830େପମ ନିସାନ ସାହୂ ପି ଅଶ୍ଵିନୀ କମୁାର ସାହୂ YNY1130343
ପ ୁ /Plot No -831 44 12 831େପମ ନୀଶାନ ସାହୁ ପି େଲଟ ଅଶ୍ଵିନୀ କମୁାର ସାହୂ LNT3314648
ପ ୁ /C-1348/29832 67 12 832ଶରତ ଚ  ଦାଶ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ YNY0815423
ୀ /C-1348/29833 62 12 833ସରିତା ଦାଶ ସା ଶରତ ଚ  ଦାଶ YNY0815399

ପ ୁ /C-1348/29834 37 12 834ସି ାଥର୍  ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ  ଦାଶ YNY0815407
ୀ /C-1348/29835 68 12 835କମଳିନୀ ପ ନାୟକ ସା ବାସେୁଦବ ପ ନାୟକ YNY0815415
ପ ୁ /PLOT NO-1836 24 12 836ଅଂସମୁାନ ମିଶ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ YNY1344985
ପ ୁ /D879/105837 28 12 837ଜୁେବଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା YNY0826529
ୀ /G-879164838 27 12 838େସାନାଲିସା ସାହୁ ପି ଭମରବର ସାହୁ YNY1036482
ୀ /D-897-112839 47 12 839ଅପରାଜିତା ମିଶ ସା ଅନୁରାଗ ମିଶ YNY0874552

ପ ୁ /00840 23 12 840ସାଇ ସାଥର୍କ ଦାସ ପି ରଶିରଂଜନ ଦାସ YNY0998351
ୀ /Hairanpu841 46 12 841କବିତା ଦାସ ସା ଗେଜଂଦ ଦାସ YNY1339399

ପ ୁ /2842 41 12 842ଦୀପକ ର ନ ଦାସ ପି କାଶୀନାଥ ଦାସ YNY0695783
ପ ୁ /4843 56 12 843େହମ  ନାୟକ ପି ସରତ ଚ  ନାୟକ LNT1732650
ୀ /CDA-6844 24 12 844ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ YNY1337724
ୀ /7845 49 12 845ତୁଳସା େବୱା ସା ମହର୍ ଗା ନାୟକ YNY0979393
ପ ୁ /7846 49 12 846କୃ ଚ  ନାୟକ ପି ମହର୍ ଗା ନାୟକ YNY0267476
ୀ /7847 39 12 847ଲତା ନାୟକ ସା କୃ ଚ  ନାୟକ LNT1527654
ପ ୁ /8848 54 12 848ଇ ମଣୀ ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ YNY0009910
ପ ୁ /8849 69 12 849ଅେଶାକ ଦାଶ ପି ଜଳଧର ଦାଶ YNY0184887
ୀ /8850 59 12 850ପଭାତୀ ଦାଶ ସା ଅେଶାକ ଦାଶ YNY0184895
ପ ୁ /8851 49 12 851ଜଳଧର ଦାଶ ପି ଭାଗବତ ଦାଶ YNY0184861
ୀ /8852 69 12 852ନିଆସୀ େଦଇ ସା ଜଳଧର ଦାଶ YNY0184879
ୀ /9853 79 12 853ସେୁଲାଚନା େବୱା ସା ଦୟାନିଧି ଦାଶ YNY0009944
ୀ /9854 49 12 854ରୁନୁ ଦାସ ସା ଇ ମଣୀ ଦାସ YNY0009928
ୀ /9855 44 12 855ଶକୁା ି ଦାସ ସା ଗିରିଧାରୀ ଦାସ YNY0009936
ପ ୁ /9856 35 12 856ପବିର ଦାସ ପି ଦୟାନିଧି ଦାସ YNY0009951

14 109/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ୀ /9857 34 12 857େକୖଶଲଯ୍ା ଦାସ ପି ଦୟାନିଧି ଦାସ YNY0009969
ପ ୁ /10858 42 12 858ଟିମା ଦାଶ ପି ଦୟାନିଧି ଦାଶ YNY0009977
ୀ /10859 37 12 859ରୁନୁ ଦାଶ ସା ଟିମା ଦାଶ YNY0009985

ପ ୁ /11860 39 12 860ବାବୁଲୀ ଦାସ ପି ଶବି ଦାସ YNY0010900
ପ ୁ /12861 69 12 861ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ YNY0184903
ୀ /12862 37 12 862ବୁେଧଇ ଦାସ ସା ଭାଗିରଥୀ ଦାସ YNY0744326
ୀ /13863 64 12 863ଅହଲଯ୍ା ଦାସ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ YNY0184911
ୀ /13864 62 12 864ବାସ ୀ ଦାସ ସା ରବି ଦାସ YNY0184945

ପ ୁ /13865 40 12 865ଭାଗିରଥୀ ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ YNY0184929
ୀ /13866 39 12 866ପମିଳା ଦାସ ସା ବାବୁଲା ଦାସ YNY0184937
ୀ /13867 36 12 867ରୀନା ଦାସ ସା ପରୁୁେଷା ମ ଦାସ YNY0010215
ୀ /14868 42 12 868ଭାନୁ ଦାସ ସା ଜଳଧର ଦାସ YNY0010009

ପ ୁ /14869 32 12 869ସ ିବ ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ YNY0695742
ପ ୁ /14870 30 12 870ସ ୟ ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ YNY0695734
ପ ୁ /15871 52 12 871ମାଗିରାମ ଦାସ ପି ନ  କିେଶାର ଦାସ LNT3109055
ୀ /15872 40 12 872ମିନା ଦାସ ସା ମାଗି ଦାସ YNY0643791

ପ ୁ /15873 32 12 873ସମୀର ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ YNY0010017
ପ ୁ /16874 69 12 874ଶତୁଘନ୍ ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ YNY0184952
ପ ୁ /16875 54 12 875େଚୖତନ ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ YNY0643767
ୀ /16876 49 12 876ରଂଜନା ଦାସ ସା ଶତୁଘନ୍ ଦାସ YNY0010025
ୀ /17877 79 12 877ସାବିତୀ େବେହରା ସା ବିେନାଦ େବେହରା YNY0010033
ୀ /17878 49 12 878କନକ ଦାସ ସା ନ  ଦାସ YNY0010041

ପ ୁ /18879 54 12 879ଟିମା ଦାସ ପି ହୃଷିେକଶ ଦାସ YNY0643759
ୀ /18880 49 12 880ରାଧା ଦାସ ସା ଟିମା ଦାସ YNY0184960

ପ ୁ /20881 59 12 881ଶଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି ଚି ାମଣୀ େବେହରା YNY0184978
ୀ /20882 49 12 882ମମତା େବେହରା ସା ଶଦୁଶର୍ନ େବେହରା YNY0184986
ୀ /21883 74 12 883ପଦୀ େଦଇ ସା ଦ ପାଣି YNY0010066

ପ ୁ /22884 59 12 884ପହଲୀ ନାୟକ ପି ରୁଷି ନାୟକ YNY0010074
ୀ /22885 52 12 885ପମିଳା ନାୟକ ସା ପହଲୀ ନାୟକ YNY0010082

ପ ୁ /22886 41 12 886େବଣଧୁର ନାୟକ ପି ପହଲୀ ନାୟକ LNT3113859
ୀ /22887 36 12 887ବିବିନା ନାୟକ ସା େବଣଧୁର ନାୟକ LNT3109311

ପ ୁ /23888 60 12 888ରବି ଦାସ ପି ଭମର ଦାସ OR/06/044/010808
ୀ /23889 42 12 889ଭାରତୀ ଦାସ ସା ରବି ଦାସ YNY0010108
ୀ /23890 28 12 890ଅନୁ ଦାସ ପି ଭାଗଯ୍ରଥି ଦାସ YNY0695940
ୀ /24891 44 12 891ମୀନତୀ ନାୟକ ସା ଦଇତାରୀ ନାୟକ YNY0010116

ପ ୁ /24892 44 12 892ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ ପି ଦଇତାରୀ ନାୟକ YNY0010124
ୀ /24893 38 12 893ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YNY0010132
ୀ /25894 54 12 894ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YNY0010140

ପ ୁ /26895 69 12 895ଶବୁଳ ଦାସ ପି ବାଜିଆ ଦାସ YNY0010165
ୀ /26896 62 12 896ଜାନକୀ ଦାସ ସା ସବୁଳ ଦାସ YNY0010173

ପ ୁ /26897 54 12 897ରବି ଦାସ ପି େଦବ ଦାସ YNY0010157
ପ ୁ /26898 42 12 898ବିକମ ଦାସ ପି ସବୁଳ ଦାସ YNY0643619
ୀ /26899 37 12 899ମାମି ଦାସ ସା ବିକମ ଦାସ YNY0010181
ୀ /27900 74 12 900େଗାଲାପ ଦାସ ସା ତିନାଥ ଦାସ YNY0010207

ପ ୁ /27901 41 12 901ପରୁୁେଷା ମ ଦାସ ପି ତିନାଥ ଦାସ YNY0184994
ପ ୁ /27902 32 12 902ପବନା ଦାସ ପି ଶବୁଳ ଦାସ YNY0010199
ପ ୁ /29903 64 12 903ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି ନବ େବେହରା YNY0010223
ୀ /29904 56 12 904କମଳା େବେହରା ସା ବାସେୁଦବ େବେହରା YNY0010231

ପ ୁ /29905 38 12 905ନେର  େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା YNY0010249
ୀ /29906 36 12 906ପଜୂା େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା YNY0935437
ପ ୁ /29907 42 12 907ସତଯ୍ଚ  ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ YNY0185009
ୀ /29908 40 12 908ସଜୁାତା ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ YNY0185017
ପ ୁ /30909 64 12 909ବଛରାମ ନାୟକ ପି ଅଧିକାରୀ ନାୟକ YNY0185025
ୀ /30910 54 12 910କନିୁ ନାୟକ ସା ବଛରାମ ନାୟକ YNY0185033
ୀ /30911 37 12 911ରଜନୀ ନାୟକ ସା ରଂଜନ ନାୟକ YNY0010256
ପ ୁ /31912 41 12 912ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ ପି ବଛରାମ ନାୟକ YNY0010264
ୀ /31913 39 12 913ଝୁନୁ ନାୟକ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0185041
ପ ୁ /31914 46 12 914ପପ ୁଶମର୍ା ପି ରାମଧାନୀ ଶମର୍ା YNY0695650
ୀ /32915 28 12 915କାମିନି ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YNY0010314
ପ ୁ /32916 44 12 916ଦୀନବ ୁ ନାୟକ ପି ବଛରାମ ନାୟକ YNY0010272
ୀ /32917 36 12 917ମାମିନା ନାୟକ ସା ଦୀନବ ୁ ନାୟକ YNY0185058
ପ ୁ /32918 34 12 918ଜୟେଦବ ନାୟକ ପି ବଛରାମ ନାୟକ YNY0010280
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ୀ /32919 33 12 919ସରସତୀ ନାୟକ ସା ଜୟେଦହ ନାୟକ YNY0010298
ୀ /32920 32 12 920ଜୟ ୀ ନାୟକ ପି ବଛରାମ ନାୟକ YNY0010306
ୀ /33921 64 12 921ଅନି େବୱା ସା େଲାଚନ ଦାସ YNY0185066

ପ ୁ /33922 41 12 922ରଂଜନ ଦାସ ପି େଲାଚନ ଦାସ YNY0185074
ପ ୁ /33923 37 12 923ସଂଜନ ଦାସ ପି େଲାଚନ ଦାସ YNY0010322
ପ ୁ /34924 59 12 924କଳୁମଣୀ ନାୟକ ପି ମାଗଣିୁ ନାୟକ YNY0010330
ୀ /34925 52 12 925ଦୁଗର୍ା ନାୟକ ସା କଳୂମଣୀ ନାୟକ YNY0010348
ୀ /35926 64 12 926ବାସ ି େବୱା ସା ଲକ୍ଷଣ ପ ା YNY0185082

ପ ୁ /35927 36 12 927ଅରୁଣ ପ ା ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ା YNY0010363
ପ ୁ /35928 33 12 928ବରୁଣ ପ ା ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ା YNY0010371
ପ ୁ /36929 42 12 929ନଖିଆ ଦାସ ପି ନ  ଦାସ YNY0010421
ୀ /36930 72 12 930ଡଲୀ ମହା ି ସା ସେୁର  ମହା ି YNY0010389

ପ ୁ /36931 37 12 931ରାେଜଶ ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି YNY0010397
ୀ /36932 34 12 932ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା ରାେଜଶ ମହା ି YNY0010405

ପ ୁ /37933 64 12 933ଯଗୁଳ ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ YNY0185090
ପ ୁ /37934 34 12 934ମାନସ ଦାସ ପି ଯଗୁଳ ଦାସ YNY0010413
ୀ /37935 29 12 935େଜଯ୍ା ନ୍ା ଦାସ ସା ନଖିଆ ଦାସ YNY0010439
ୀ /37936 55 12 936ରଜନୀ େଦଇ ସା ଯଗୁଳ ଦାସ YNY0185108
ୀ /38937 32 12 937ଅନିସା ହମିଦ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ହମିଦ YNY0531012

ପ ୁ /38938 37 12 938ଅଜୁର୍ ନ ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ YNY0010447
ପ ୁ /39939 84 12 939ସଦୁାମ ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ YNY0185116
ୀ /39940 74 12 940ଶଶ ିଦାସ ସା ସଦୁାମ ଦାସ YNY0010462

ପ ୁ /39941 41 12 941ଧିେରନ୍ ଦାସ ପି ସଦୁାମ ଦାସ YNY0185124
ପ ୁ /39942 37 12 942ସନାତନ ଦାସ ପି ସଦୁାମ ଦାସ YNY0010454
ୀ /39943 37 12 943ମାଳିନୀ ଦାସ ସା ଧିେର  ଦାସ YNY0010470

ପ ୁ /40944 59 12 944ଦୁରୁଜ ନାୟକ ପି ଗେଣଷ ନାୟକ YNY0010488
ୀ /40945 52 12 945ସାବିତୀ ନାୟକ ସା ଦୁରୁଜ ନାୟକ YNY0185132

ପ ୁ /40946 35 12 946ଟୁଟୁ ନାୟକ ପି ଦୁରୁଜ ନାୟକ YNY0010496
ପ ୁ /40947 34 12 947ମିଟୁ ନାୟକ ପି ଦୁରୁଜ ନାୟକ YNY0010504
ୀ /41948 34 12 948ମାମିନା ଦାସ ସା ମନୁା ନାୟକ YNY0010520

ପ ୁ /41949 39 12 949ମନୁା ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ YNY0010512
ୀ /42950 49 12 950ମଂଜୁ ଦାସ ସା େବୖକୁ  ଦାସ YNY0185140

ପ ୁ /42951 32 12 951ଅେଶାକ ଦାସ ପି େବୖକୁ  ଦାସ YNY0010546
ପ ୁ /43952 74 12 952ଭିକାରୀ ଚରଣ ଦାସ ପି ନିଳାମର ଦାସ OR/06/044/010461
ୀ /43953 49 12 953ବିେନାଦିନୀ ଦାସ ସା ଭିକାରୀ ଦାସ LNT1527050

ପ ୁ /44954 64 12 954ସଂସାରୀ ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ YNY0185157
ୀ /44955 59 12 955ମାଳତୀ ଦାସ ସା ସଂସାରୀ ଦାସ YNY0185165

ପ ୁ /44956 38 12 956େତାଫାନ ଦାସ ପି ସଂସାରୀ ଦାସ YNY0010579
ପ ୁ /44957 34 12 957ମନୁା ଦାସ ପି ସଂସାରୀ ଦାସ YNY0010595
ୀ /44958 33 12 958ଅନୁସୟୂା ଦାସ ସା େତାଫାନ ଦାସ YNY0010587

ପ ୁ /44959 64 12 959ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ସରୁ ନାୟକ YNY0253567
ୀ /44960 51 12 960ମଂଜୁଲତା ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ YNY0253575

ପ ୁ /45961 69 12 961େଯାେଗ  ଦାସ ପି ମକରା ଦାସ YNY0185181
ୀ /45962 64 12 962ଉମା ଦାସ ସା େଯାେଗ  ଦାସ YNY0185199

ପ ୁ /45963 59 12 963ବି ୁ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ YNY0010603
ପ ୁ /45964 59 12 964ବାବୁଲା ଦାସ ପି େଯାେଗ  ଦାସ YNY0185207
ୀ /45965 52 12 965ସବିତା ଦାସ ସା ବି ୁ ଦାସ YNY0185173
ୀ /45966 52 12 966ସ  ୁଦାସ ସା ବାବୁଲା ଦାସ YNY0185215

ପ ୁ /45967 36 12 967କାେବରା ଦାସ ପି େଯାେଗ  ଦାସ YNY0643858
ୀ /45968 34 12 968ଝୁନା ଦାସ ସା କାେବରା ଦାସ YNY0010611
ପ ୁ /45969 33 12 969ରବି  ଦାସ ପି େଯାେଗ  ଦାସ YNY0010629
ୀ /46970 32 12 970ଝୁମରୁୀ ନାୟକ ସା ନରୀ ନାୟକ YNY0010637
ୀ /47971 39 12 971ଭାନୁ ଦାସ ସା ପଭାକର ଦାସ YNY0010686
ପ ୁ /47972 63 12 972ରବି ନାଥ ପି ମେହଶର ନାଥ YNY0010645
ୀ /47973 56 12 973ସମିୁ ନାଥ ସା ରବି ନାଥ YNY0010652
ପ ୁ /47974 34 12 974ମେନାଜ ନାଥ ପି ରବି ନାଥ YNY0010660
ପ ୁ /48975 42 12 975ଫକିର ଦାସ ପି ତିେଲାଚନ ଦାସ YNY0750257
ପ ୁ /48976 41 12 976ପଭାକର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ YNY0010678
ୀ /48977 39 12 977ସନିୁ ଦାସ ସା ଫକିର ଦାସ YNY0750240
ୀ /49978 59 12 978ନିଆଳି େବୱା ସା େବୖରାଗୀ ଦାସ YNY0185223
ପ ୁ /49979 69 12 979ଭାଗିରଥି ଦାସ ପି େବୖରାଗୀ ଦାସ YNY0185231
ପ ୁ /49980 39 12 980କନୁା ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ YNY0010702
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ୀ /49981 36 12 981ରୁନୁ ଦାସ ସା େବନୁ ଦାସ YNY0010694
ୀ /49982 36 12 982ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଗୟୁଁା ସା କନୁା ଦାସ YNY0010710
ୀ /50983 62 12 983େଗୗରୀ ଦାସ ସା ଭାଗିରଥି ଦାସ YNY0185249
ୀ /51984 74 12 984ପବନି େବୱା ସା ମେହଶର ଦାଶ YNY0185264

ପ ୁ /51985 74 12 985ଶରିିଆ ଦାସ ପି ରୁଷିଆ ଦାସ YNY0185306
ପ ୁ /51986 54 12 986ଟୁନା ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ YNY0185272
ୀ /51987 49 12 987ବାସ ି ଦାସ ସା ଶରିିଆ ଦାସ YNY0185314

ପ ୁ /51988 44 12 988କନୁା ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ YNY0185280
ୀ /51989 42 12 989ବିଳାସୀ ଦାସ ସା କନୁା ଦାସ YNY0185298

ପ ୁ /51990 34 12 990ଗଂଗ ୁଦାସ ପି ଭାଗିରଥି ଦାସ YNY0185256
ୀ /51991 32 12 991ପି ି  ଦାସ ପି ଶରିିଆ ଦାସ YNY0185322
ୀ /51992 49 12 992ସଭୁଦା ପଧାନ ସା ବାବୁଲା ପଧାନ YNY0010728
ୀ /52993 59 12 993ସଦାଶବି ଦାସ ପି େଗୗରା  ଦାସ YNY0010751
ୀ /52994 59 12 994ନିେଖଇ ଦାସ ସା ସଦାଶବି ଦାସ YNY0010769
ୀ /52995 44 12 995ସରଶୀ ଦାସ ସା େରାହିତ ଦାସ YNY0010736
ୀ /52996 33 12 996ସଭୁଦା ଦାସ ସା ସଞନ ଦାସ YNY0010744
ୀ /53997 74 12 997ସଲୁଚନା େବୱା ସା ଭଗବାନ ଦାସ YNY0010777

ପ ୁ /53998 49 12 998କାଲୁ ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ YNY0010785
ୀ /54999 39 12 999ମଂଜୁ ଦାସ ସା କାଲୁ ଦାସ YNY0010793

ପ ୁ /551000 54 12 1000ନୟା ଦାସ ପି ମନୁ ଦାସ YNY0267492
ୀ /551001 49 12 1001ରମା ଦାସ ସା ନୟା ଦାସ YNY0267500

ପ ୁ /551002 30 12 1002ସେରାଜ ଦାସ ପି ନୟା ଦାସ YNY0010801
ୀ /561003 76 12 1003ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YNY0010835

ପ ୁ /561004 59 12 1004ପାଣକୃ  େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YNY0010819
ୀ /561005 52 12 1005ସଂଜୁଲତା େବେହରା ସା ପାଣକୃ  େବେହରା YNY0010827

ପ ୁ /561006 34 12 1006ଦୀପକ େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା YNY0010843
ପ ୁ /561007 33 12 1007ପଦୀପ େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା YNY0010850
ପ ୁ /571008 52 12 1008ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଦାସ ପି େଯାେଗ  ଦାସ YNY0378570
ୀ /571009 49 12 1009ଲତା ଦାସ ସା ଅଂତଯଯ୍ର୍ମୀ ଦାସ YNY0010868

ପ ୁ /581010 36 12 1010ପଦୀପ ନାୟକ ପି କାଶନିାଥ ନାୟକ YNY0010876
ପ ୁ /591011 62 12 1011ସନିୁଲ କମୁାର ନ ପି କୃ ଚ  ନ YNY0010884
ପ ୁ /601012 42 12 1012ମେନାଜ ଦାସ ପି ଅକୁର ଦାସ YNY0643775
ୀ /601013 36 12 1013ଝୁନା ଦାସ ସା ବାବୁଲୀ ଦାସ YNY0010892
ୀ /611014 35 12 1014େଦବଶୀ କମର୍କାର ପି ଦିନବ ୁ କମର୍କାର YNY0010926
ୀ /611015 34 12 1015ଦୀପିକା କମର୍କାର ପି ଦିନବ ୁ କମର୍କାର YNY0010934

ପ ୁ /691016 46 12 1016ସଂଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଗେ ଶର ମହା ି YNY0010983
ୀ /691017 44 12 1017ବନହଂସି ମହା ି ସା ସଂଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY0010991
ୀ /701018 34 12 1018ରାଜଶୀ ସାହୁ ସା ଅମେର  ରଥ YNY0638205

ପ ୁ /741019 28 12 1019ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିେବକାନ  ସାହୁ YNY0397489
ପ ୁ /741020 58 12 1020ଦିବାକର ସାଇଁ ପି ଦିନବ ୁ ସାଇଁ YNY0695627
ୀ /741021 53 12 1021ସ  ୁସାଇଁ ସା ଦିବାକର ସାଇଁ YNY0695635
ପ ୁ /1051022 22 12 1022ଲୁେବଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା YNY1203256
ପ ୁ /1131023 35 12 1023ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YNY0695718
ପ ୁ /d/1471024 76 12 1024ଗିରିଧାରୀ ଦାଶ ପି ରଘନୁାଥ ଦାଶ YNY0796698
ପ ୁ /1661025 29 12 1025ପସାଂତ କମୁାର େଜନା ପି କଳୁମଣି େଜନା YNY1338524
ପ ୁ /D/ 2021026 45 12 1026ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବିେନାଦ ମହାପାତ YNY0749614
ପ ୁ /D/2021027 46 12 1027ତପନ କମୁାର ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି YNY0749622
ପ ୁ /D/2051028 51 12 1028ମହ ଦ େମାହିବୁଲା ଖଁା  ପି ଆଜାଦ ଖଁା YNY0370809
ପ ୁ /D/2051029 50 12 1029ମହ ଦ ସଫିକଉୁଲା ଖଁା  ପି ଆଜାଦ ଖଁା  YNY0370676
ପ ୁ /D/2051030 63 12 1030େମାହମଦ େମାତୀଊଲାହ ପି ମହ ଦ ଆଜାଦ ଖାନ YNY0370791
ୀ /D/2051031 58 12 1031ସୟଦା ସମିନା ଅଖତାର ସା ମହ ଦ େମାତିଉଲାହ YNY0370817
ୀ /D/2091032 24 12 1032କମୁାରୀ ଆକାଂକ୍ଷା ପି ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ YNY0992917
ୀ /D/2091033 43 12 1033ଶକୁା ି େବେହରା ସା ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ YNY0185363
ପ ୁ /D/2091034 79 12 1034ମଧ ୁସଦୁନ ପଧାନ ପି ପଦ େଲାଚନ ପଧାନ YNY0378661
ପ ୁ /D/2091035 55 12 1035ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ ପି ମଧ ୁସଦୁନ ପଧାନ YNY0378786
ପ ୁ /D/2091036 52 12 1036ସେରାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ମଧ ୁସଦୁନ ପଧାନ YNY0185330
ପ ୁ /D/2091037 49 12 1037ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ମଧ ୁସଦୁନ ପଧାନ YNY0185355
ୀ /D/2091038 48 12 1038ଛବିଲତା ପଧାନ ସା ସେରାଜ କମୁାର ପଧାନ YNY0185348
ପ ୁ /D/2091039 44 12 1039ସେ ାଷ କମୁାର ପଧାନ ପି ମଧ ୁସଦୁନ ପଧାନ YNY0378794
ୀ /D/2091040 39 12 1040ଶଶତିା ପଧାନ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପଧାନ YNY0267534
ପ ୁ /D-2091041 19 12 1041ଅମିତ ପଧାନ ପି ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ YNY1274380
ୀ /D/2101042 34 12 1042େସୗମଯ୍ା ଅନପବୂର୍ା  ପି ଅରଖିତ ଚରଣ ନାୟକ YNY0744177
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ୀ /D/2101043 68 12 1043ନମିତା ମହାପାତ ସା ଅରଖିତ ମହାପାତ YNY0744185
ପ ୁ /D/2101044 68 12 1044ଅରଖିତ ଚରଣ ନାୟକ ପି ମାଧବା ନ  ନାୟକ YNY0744193
ପ ୁ /D/2141045 60 12 1045ମେନାଜ କମୁାର କର ପି ବିେର  କର YNY0267443
ୀ /D/2141046 52 12 1046ଶୀମତୀ ପଭାସିନୀ କର ସା ଶୀ ମେନାଜ କମୁାର କର YNY0337980
ୀ /D/2141047 29 12 1047ସଚିୁସିତା କର ପି ମେନାଜ କମୁାର କର YNY0337998
ୀ /D/2141048 34 12 1048ଶୀମତୀ ମଧସିୁତା େଲ ା ସା ନିହାର ର ନ େଲ ା YNY0267450
ୀ /D/2181049 36 12 1049ରୀତା ଳି େବେହରା ସା ଅେ ର୍ ୁ େଶଖର ମାଝି YNY0153858

ପ ୁ /D/2181050 70 12 1050ଚ ମଣୀ ମାଝି ପି ଫକୀର ଚ  ମାଝି LNT1516582
ପ ୁ /D/2181051 43 12 1051ଅେ ର୍ ୁ େଶଖର ମାଝି ପି ଚ ମଣୀ ମାଝି LNT1516574
ୀ /D/2181052 37 12 1052ପିୟମଦା ମାଝି ପି ଚ ମଣୀ ମାଝି LNT1602952
ୀ /D/2181053 61 12 1053ପମିଳା ତେରଇ ସା ଚ ମଣୀ ତେରଇ LNT1516566
ୀ /D/2241054 66 12 1054େଜଯ୍ା ନ୍ା ଦାସ ସା କି  କମୁାର ଦାସ YNY0631457

ପ ୁ /D/2241055 66 12 1055କୃ  କମୁାର ଦାସ ପି େଗୗରଚ  ଦାସ YNY0267468
ପ ୁ /D/2241056 56 12 1056ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି େଗୗର ଚ  ଦାସ YNY0749572
ୀ /D/2591057 47 12 1057ମାନସୀ ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ YNY0378778

ପ ୁ /D/ 3501058 44 12 1058ରାଜି କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ବଜର  ଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0010967
ପ ୁ /D/3501059 72 12 1059ବଜର  ଲାଲ ଅଗୱାଲ ପି ନାଥଲୁାଲ ଅଗୱାଲ YNY0010942
ୀ /D/3501060 68 12 1060େମନାେଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ବଜର  ଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0010959
ୀ /D/3501061 39 12 1061ଏକତା ଅଗୱାଲ ସା ରାଜ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0010975

ପ ୁ /D/3511062 64 12 1062ଦିନବ ୁ କମର୍କାର ପି ହେରକୃ  କମର୍କାର YNY0631424
ୀ /D/3511063 56 12 1063ପତିମା କମର୍କାର ସା େଗାପିକୃ  କମର୍କାର YNY0762005
ୀ /D/3511064 49 12 1064େବବି କମର୍କାର ସା ଦିନବ ୁ କମର୍କାର YNY0010918

ପ ୁ /D/3541065 64 12 1065ଦୀଲିପ ପରମାଣିକ ପି ଆନ  ପରମାଣିକ YNY0749598
ପ ୁ /D/3541066 34 12 1066ଇ ଜୀତ ପରମାଣିକ ପି ଦୀଲିପ ପରମାଣିକ YNY0749606
ପ ୁ /D/3541067 34 12 1067ଶଖିା ପରମାଣିକ ପି ଦୀଲିପ ପରମାଣିକ YNY0749580
ପ ୁ /Plot No-1068 33 12 1068ସଦୁୀପ େସନ ପି ଶୀମ  େସନ YNY1338466
ୀ /E/4281069 29 12 1069ଶ ା ଳୀ ମହା ି ପି େଗାବି  ଚ  ମହା ି YNY0695833

ପ ୁ /Plot No-1070 31 12 1070ସଶୁା ା କମୁାର ପା ବ ପି େକଦାର ଚରଣ ପା ବ YNY1339191
ପ ୁ /9981071 32 12 1071େସୗମଯ୍ ସରୂପ ପଧାନ ପି ପତଯ୍ଶୁ କମୁାର ପଧାନ YNY1203165
ୀ /9981072 24 12 1072ପଜୁା ଆରାଧନା ପଧାନ ପି ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ପଧାନ YNY1203223

ପ ୁ /D- 10071073 37 12 1073ସାହା ାଜ ଖଁା ପି ରଜାକ ଖଁା YNY0695809
ପ ୁ /C/12551074 42 12 1074ପଦି  କମୁାର ମହାରଣା ପି େଜାେଗ  ମହାରଣା YNY1131655
ପ ୁ /1277-C1075 36 12 1075ବିଜନ ମଲିକ ପି ରବୀ  କମୁାର ମଲିକ YNY1131770
ପ ୁ /Plot No 11076 39 12 1076ସୟଦ କାଶି  ହସନ ପି ନାଫୀସ ମନ ାର ହସନ LNT3090842
ୀ /G879- 251077 26 12 1077େଜଯ୍ାତି ସିଂ ପି ଲେଗନ୍ ସିଂ YNY0695767
ୀ /D/879/1051078 47 12 1078ସଜୁାତା େବେହରା ସା ଭାଗବତ େବେହରା YNY0773366
ୀ /51079 36 12 1079ଶମର୍ୀଳା ଦାଶ ପି େଗାପାଳ କୃ  ଦାଶ YNY0267336
ୀ /91080 56 12 1080ବୀଣାପାଣି େବେହରା ସା େଗୗର େମାହନ ଦାସ LNT1485580
ୀ /141081 79 12 1081ସ ର୍ଲତା ନାୟକ ସା ଧେନଶର ନାୟକ YNY0011148

ପ ୁ /261082 46 12 1082ମେନାଜ କମୁାର ଠାକରୁ ପି େଯ଼ାେଗ  ଠାକରୁ YNY0935445
ପ ୁ /G/461083 30 12 1083ଅଂଶମୁାନ ନ ୀ ପି ଅକ୍ଷଯ୍ାଂଶ ୁେଶଖର ନ ୀ YNY0397752
ୀ /G/461084 62 12 1084କା ନବାଳା ଶତପଥି ସା ଅକ୍ଷଯ୍ାଂଶ ୁେଶଖର ନ ୀ YNY0397760

ପ ୁ /491085 31 12 1085ରବିନ୍ କମୁାର େବେହରା ପି କ ର୍ େବେହରା YNY0397117
ୀ /511086 59 12 1086ସବିତା ନ ସା ରାମକୃ  ନ YNY0397265
ୀ /521087 54 12 1087ମ  ୁମହ ସା ସଦୁାମ ମହ YNY0398453
ୀ /531088 35 12 1088ମନୁୀ ବିବି ସା ଅଲିମ ଖଁା YNY0398263

ପ ୁ /541089 62 12 1089ସେରାଜ ସାହୁ ପି ଉଦୟ ସାହୁ YNY0398420
ୀ /551090 49 12 1090ମଜୁଲତା ସାଇଁ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାଇଁ YNY0397570

ପ ୁ /561091 65 12 1091ଭଗବାନ େସନାପତି ପି େଗାପିନାଥ େସନାପତି YNY0397836
ପ ୁ /571092 69 12 1092େନତାନ  ସତୂାର ପି କୃ ଚ  ସତୂାର YNY0398115
ୀ /581093 35 12 1093ଜେବଦା ବିବି ସା େସକ ଲଲୁ YNY0396689
ପ ୁ /591094 28 12 1094ବିଶଜିତ୍ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YNY0398180
ପ ୁ /G-1441095 49 12 1095ସବୁାସ ଗୁ ା ପି ନିତୀ  ଗୁ ା YNY0184846
ପ ୁ /1681096 42 12 1096େସକ. ର ୀଊଲା ପି େସକ. ହମୀଦଉଲା YNY1146448
ପ ୁ /1701097 33 12 1097ମୀଜର୍ା ରିଆଜ େବଗ ପି ମୀଜର୍ା ମନଜୁର େବଗ YNY1146422
ୀ /G1771098 38 12 1098ଶୀମତି ସନିୁତା ନାୟକ ସା ଶୀ ର ନ କମୁାର ନାୟକ YNY0397075
ପ ୁ /1D/951099 22 12 1099େଶାଭନ େଚୗଧରୁୀ ପି ହେରକୃ  େଚୗଧରୁୀ YNY1274315
ପ ୁ /D/2141100 26 12 1100ବିଶ ୁ ାନ  କର ପି ମେନାଜ କମୁାର କର YNY0762062
ୀ /D- 3571101 47 12 1101ରଶେିରଖା ସାହୁ ସା ପଦ ଚରଣ ସାହୁ YNY0011395
ପ ୁ /D/3571102 51 12 1102ପଦ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YNY0011387
ପ ୁ /E/3641103 82 12 1103ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ YNY0011023
ୀ /E/3641104 69 12 1104ବିଣା ସାହୁ ସା ବି ୁ ସାହୁ YNY0011031
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ପ ୁ /E/3641105 39 12 1105ଗେଣଷ ସାହୁ ପି ବି ୁ ସାହୁ YNY0184820
ପ ୁ /E/3651106 66 12 1106ଶବି ପସାଦ େବେହରା ପି ଶ ଷର୍ ଣ େବେହରା YNY0267344
ୀ /E/3651107 57 12 1107େବୖେଦହୀ େବେହରା ସା ଶବି ପସାଦ େବେହରା OR/06/044/010054

ପ ୁ /E/3651108 35 12 1108ଚିର ୀବି ପସାଦ େବେହରା ପି ଶବି ପସାଦ େବେହରା YNY0267369
ପ ୁ /E/3651109 34 12 1109େଜଯ୍ାତର୍ ୀମୟ ପସାଦ େବେହରା ପି ଶବି ପସାଦ େବେହରା YNY0267351
ପ ୁ /E/3671110 50 12 1110ବିକାଶ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ YNY0643825
ୀ /E/3671111 42 12 1111ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ବିକାଶ ଦାସ YNY0749655

ପ ୁ /E- 3751112 55 12 1112େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ପଧାନ ପି ବିମାଧର ପଧାନ YNY0370767
ୀ /E- 3751113 51 12 1113ସଂଯକୁ୍ତା ପଧାନ ସା େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ପଧାନ YNY0370668

ପ ୁ /E/3761114 70 12 1114ଶୀକା  ମିଶ ପି ମରୁାରୀବହ ମିଶ YNY0011049
ପ ୁ /E/3761115 61 12 1115ନଳିନୀକା  ମିଶ ପି ମରୁାରୀବହ ମିଶ YNY0011056
ୀ /E/3761116 59 12 1116ପତିମା ରାଣୀ ମିଶ ପି ନଳିନୀ ମିଶ YNY0011064

ପ ୁ /E/3771117 30 12 1117ଅ ିତ ମହା ି ପି ଯତି  ନାଥ ମହା ି LNT1485598
ପ ୁ /E/3791118 63 12 1118େଗୗରେମାହନ ଦାସ ପି ଜୟକୃ  ଦାଶ YNY0184838
ପ ୁ /E/3821119 79 12 1119ଉଲାଶ ଚ  କାନୁନେଗା ପି େକୖଳାଶ ଚ  କାନୁନେଗା YNY0749630
ୀ /E/3821120 74 12 1120ସାବିତୀ କାନୁନେଗା ସା ଉଲାସ କାନୁନେଗା YNY0749648
ୀ /E/3821121 76 12 1121ଗୀତାରାଣୀ ମିଶ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ YNY0011452
ୀ /E/3821122 76 12 1122ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ ପି ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0011445

ପ ୁ /E/3861123 72 12 1123ବାବାଜୀ ଚରଣ ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ YNY0011080
ୀ /E/3861124 62 12 1124େସନ୍ହଲତା ନାୟକ ସା ବାବାଜୀ ନାୟକ YNY0011098

ପ ୁ /E/3861125 42 12 1125ଜ୍ଞାନ ର ନ ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ YNY0011106
ପ ୁ /E/3871126 31 12 1126ବିେବକାନ  ନାଥଶମର୍ା ପି ଖେଗଶର ନାଥ YNY0011122
ୀ /E/3871127 53 12 1127ସଧୁାଂଶବୁାଳା ଶମର୍ା ସା ଖେଗଶର ନାଥ YNY0011114

ପ ୁ /E/3891128 87 12 1128ଧେନଶର ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ YNY0011130
ପ ୁ /E/3891129 54 12 1129େମାହନ ଚ  ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ YNY0011155
ୀ /E/3891130 48 12 1130ସବିତା ରାଣୀ ନାୟକ ସା େମାହନ ନାୟକ YNY0011163

ପ ୁ /E/3921131 70 12 1131ଆନ  କମୁାର ପାଲିତ ପି ଅନିଲ କି ା ପାଲିତ YNY0011171
ପ ୁ /E/3921132 38 12 1132ଅମିତ କମୁାର ପାଲିତ ପି ଆନ  ପାଲିତ YNY0011189
ପ ୁ /E/3921133 36 12 1133ଅଜିତ କମୁାର ପାଲିତ ପି ଆନ  ପାଲିତ YNY0011197
ୀ /E/3981134 59 12 1134ପଭାବତୀ ମହାପାତ ସା ରମାନାଥ ପାଳ YNY0011213
ୀ /E/3981135 72 12 1135ସାଧୀନବାଳା ମହା ି ସା ବିଜୟ ମହା ି YNY0011247

ପ ୁ /E/3981136 44 12 1136ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଜୟ ମହା ି YNY0011239
ପ ୁ /E/3981137 62 12 1137ରମାନାଥ ପାଳ ପି ଶବିରାମ ପାଳ YNY0011205
ୀ /E/3981138 34 12 1138ରଶଶିୀ ପାଳ ପି ରମାନାଥ ପାଳ YNY0011221
ୀ /E/4021139 62 12 1139ପମିଳା ବିଶାଳ ସା କରୁଣାକର ବିଶାଳ YNY0749747

ପ ୁ /E/4021140 70 12 1140ବିଳାସ କମୁାର େଜନା ପି କରୁଣାକର େଜନା YNY0749754
ପ ୁ /E/4021141 33 12 1141ସନ୍ି ା ପରିମିତା େଜନା ପି ବିଳାସ େଜନା YNY0749739
ୀ /E/4021142 65 12 1142ନୟନା କମୁାରୀ ମହା ି ପି ଉେପ  ପାଲ YNY0749721

ପ ୁ /4041143 39 12 1143ଦିେବଯ୍ ୁ କମୁାର ଦାସ ପି ଚତୁଭୂର୍ ଜ ଦାସ YNY0998344
ୀ /4041144 37 12 1144ସଭୁଦା ଦାସ ପି ଦିେବଯ୍ ୁ କମୁାର ଦାସ YNY0998336

ପ ୁ /E/4041145 72 12 1145ଚତୁର୍ ଭୂଜ ଦାସ ପି ଗେଜ  ଦାସ YNY0267385
ୀ /E/4041146 68 12 1146ଲାବଣଯ୍ବତୀ ଦାସ ସା ଚତୁର୍ ଭୂଜ ଦାସ YNY0267393
ୀ /E/4041147 36 12 1147ତୃ ିମୟୀ ଦାସ ସା ଜ୍ଞାେନ ୁ ଦାସ YNY0643718
ୀ /E/4081148 59 12 1148େହନାରାଣୀ େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା YNY0643700

ପ ୁ /E/4081149 39 12 1149ମିହିର େକତନ େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା YNY0643643
ପ ୁ /E/4101150 74 12 1150ହରିହର କର ପି ସନାତନ କର YNY0643627
ୀ /E/4101151 68 12 1151େଜଯ୍ା ନ୍ା କର ସା ହରିହର କର YNY0643650

ପ ୁ /E/4101152 49 12 1152ସବଯ୍ସାଚୀ କର ପି ହରିହର କର YNY0643676
ପ ୁ /E/4101153 47 12 1153ପାଥର୍ଶାରଥି କର ପି ହରିହର କର YNY0643726
ୀ /E/4101154 42 12 1154ଅନୁରାଧା ପ ା ସା ସବଯ୍ଶାଚି କର YNY0643692
ପ ୁ /E/4141155 49 12 1156ପଶନନ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ନିଳମଣୀ ମହା ି YNY0153809
ପ ୁ /E/4141156 46 12 1157ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ନିଳମଣୀ ମହା ି YNY0153825
ୀ /E/4141157 42 12 1158ସିତାଶୀ ମହା ି ସା ପଶନନ୍ ମହା ି YNY0153817
ୀ /E/4141158 42 12 1159ସଜୁାତା ମହା ି ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମହା ି YNY0153833
ୀ /E/4151159 71 12 1160ଛବିଲତା ଦାସ ସା ପଦ ଚରଣ ଦାସ YNY0631564
ପ ୁ /E/4171160 46 12 1161ମହ ଦ ଶାହାବ ଉଲଲା  ପି ମହ ଦ ସଲିମ ଉଲାଲ YNY0749663
ପ ୁ /E/4181161 60 12 1162ମହ ଦ ହସିବୁଲା  ପି ମହ ଦ ସଲିମଲୁା  YNY0488551
ୀ /E/4181162 51 12 1163ଖାତୁନ ନଜାରାନା ଜରିନ ସା ମହ ଦ ହସିବୁଲା YNY0488569
ପ ୁ /E/4211163 36 12 1164ଏହମାର ଅଲି ଖାନ ପି ମେହଫଜୁ ଅଲି ଖାନ YNY0631507
ପ ୁ /E/4211164 80 12 1165ରସାନ  ରାଉତରାୟ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ରାଉତରାୟ YNY0267419
ୀ /E/4211165 60 12 1166ପମିଳା ରାଉତରାୟ ସା ରସାନ  ରାଉତରାୟ YNY0267427
ପ ୁ /E/4211166 43 12 1167ହିମାଂଶ ୁରାଉତରାୟ ପି ରସାନ  ରାଉତରାୟ YNY0267435
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ପ ୁ /E/4231167 66 12 1168ମେହଫଜୁ ଅଲି ଖଁା ପି ମକୁରମ୍ ଅଲି ଖଁା YNY0631515
ୀ /E/4231168 56 12 1169ଉେ  ନିଶାତ ସା ମେହଫଜୁ ଅଲି ଖଁା YNY0631531

ପ ୁ /E/4231169 32 12 1170ସାହାବାଜ ଅଲି ଖାନ ପି ମେହଫଜୁ ଅଲି ଖଁା YNY0631499
ପ ୁ /E/4241170 79 12 1171ବିଶନାଥ େଘାଷ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ େଘାଷ YNY0011288
ୀ /E/4241171 75 12 1172ସେୁଲଖା େଘାଷ ସା ବିଶନାଥ େଘାଷ YNY0011296

ପ ୁ /E/4241172 54 12 1173ସଂଜିବ େଘାଷ ପି ବିଶନାଥ େଘାଷ YNY0749705
ୀ /E/4241173 44 12 1174ଅପ ର୍ା େଘାଷ ପି ସଂଜିବ େଘାଷ YNY0749671

ପ ୁ /E/4251174 36 12 1175ସଂଦିପ ଶମର୍ା ପି ରାମଧନି ଶମର୍ା YNY0184853
ୀ /E/4251175 54 12 1176େଶାଭା ଶମର୍ା ସା ରାମଧନୀ ଶମର୍ା YNY0744391

ପ ୁ /E/4251176 37 12 1177ସଦିୁପ ଶମର୍ା ପି ରାମଧନି ଶମର୍ା YNY0643684
ୀ /E/4251177 36 12 1178ନିରୁପା ଶମର୍ା ପି ରାମଧନି ଶମର୍ା YNY0643833

ପ ୁ /E/4251178 34 12 1179ପଦୀପ ଶମର୍ା ପି ରାମଧନି ଶମର୍ା YNY0643668
ପ ୁ /E/4281179 66 12 1180େଗାବି  ଚ  ମହା ି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି OR/06/044/011076
ୀ /E/4281180 54 12 1181ସବୁାସିନୀ ମହା ି ସା େଗାବି  ମହା ି OR/06/044/011077

ପ ୁ /E/4281181 32 12 1182େସୗମଯ୍ ର ନ ମହା ି ପି େଗାବି  ମହା ି YNY0153841
ପ ୁ /E/4291182 74 12 1183ଦୀପାଶଯ୍ା କୁ ୁ ପି େକ. େକ. କୁ ୁ YNY0011304
ୀ /E/4291183 64 12 1184ସଭୁା କୁ ୁ ସା ଦୀପାଶଯ୍ା କୁ ୁ YNY0011312
ୀ /E/4291184 33 12 1185ସଂଚିତା କୁ ୁ ପି ଦୀପାଶଯ୍ା କୁ ୁ YNY0011320
ୀ /E/4301185 79 12 1186େଶତଲତା ପ ା ସା େଯାେଗ  ପ ା YNY0749689
ୀ /E/4301186 64 12 1187େପମଲତା ପ ା ପି େଯାେଗ  ପ ା YNY0749697

ପ ୁ /E/4301187 52 12 1188େକଶବ ଚରଣ ପ ା ପି େଯାେଗ  ପ ା YNY0749713
ପ ୁ /E/4311188 84 12 1189ମେନାଜ ମହା ି ପି ମେହ  େମାହନ ମହା ି YNY0643635
ୀ /E/4311189 75 12 1190ବିେନାଦିନୀ ମହା ି ସା ମେନାଜ େମାହନ ମହା ି YNY0643577

ପ ୁ /E/4321190 60 12 1191ପଫଲୁ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବଳଭଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0643809
ୀ /E/4321191 56 12 1192ଭାରତୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପଫଲୁ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0744318

ପ ୁ /C/4371192 83 12 1193କା ିର୍କ ଚ  ବଳସାମ ପି ଦୀନବ ୁ ବଳସାମ OR/06/044/010063
ପ ୁ /C/4421193 49 12 1194ଅସଦ ରିୟାଜ େମାହମଦ ପି କମରୁଲ େହାଦା େମାହମଦ YNY0973800
ୀ /C/4421194 45 12 1195ହିନା ୟାସମିନ ସା Orissa YNY0378737

ପ ୁ /C/4451195 75 12 1196ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ ପି ବଳଭଦ ମିଶ LNT2972206
ୀ /C/4451196 68 12 1197ସପୁଭା ମିଶ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ LNT2972256

ପ ୁ /C/4451197 44 12 1198େଦବାଶୀଷ ମିଶ ପି ପଫଲୁ ମିଶ LNT2972289
ୀ /C/4451198 37 12 1199ଅନୁଜା ମିଶ ସା େଦବାଶୀଷ ମିଶ LNT2972248
ୀ /C/4511199 57 12 1200ଉଜାଳା େଦବକର ସା ରେମଶ େଦବକର YNY0749762

ପ ୁ /C/4511200 38 12 1201ମେନାଜ ଗାଏକାଡ ପି େମାହନ ଗାଏକାଡ YNY0011338
ୀ /C/4511201 37 12 1202େସାନାଲୀ ଗାଏକାଡ ସା ମେନାଜ ଗାଏକାଡ YNY0011346

ପ ୁ /C/4511202 44 12 1203ପିତବାସ ନାୟକ ପି ସଦୁାମ ନାୟକ YNY0011361
ୀ /C/4511203 42 12 1204ଗୀତା ନାୟକ ସା ପିତବାସ ନାୟକ YNY0011379

ପ ୁ /Plot No -1204 20 12 1205ଐଶୀ ଅନୁରାଗ ପି ସାରଦା ପସନ ବଳ YNY1338268
ପ ୁ /PLOT NO.-1205 26 12 1206ଅଲ୍ହାଦ ଦାଶ ପି ବୀମିସର ଦାଶ YNY1340959
ପ ୁ /PLOT NO.-1206 19 12 1207ଅହଵନ ଦାଶ ପି ବୀମିସର ଦାଶ YNY1340967
ପ ୁ /1397/B1207 21 12 1208େଵୖଭଵ ବାଗରିଆ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ବାଗରିଆ YNY1347434
ୀ /F/353, SE1208 41 12 1209ସିତା ନାୟର ସା ସନିୁଲ୍ କମୁାର ନାୟର YNY1286939

ପ ୁ /111209 23 12 1210ସ ୀପ ତିପାଠୀ ପି ଶଶିରି କମୁାର ତିପାଠୀ YNY1139757
ପ ୁ /221210 60 12 1211ହୃଷିେକଶ ଦାଶ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାଶ YNY0012088
ପ ୁ /311211 63 12 1212ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶକୁେଦବ ରାଉତ YNY0631432
ୀ /311212 51 12 1213ଶସିତା ରାଉତ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ YNY0631440
ୀ /331213 33 12 1214େସନ୍ହାଶୀ ସାମଲ ପି ଶୀଧର ସାମଲ YNY0750018

ପ ୁ /341214 41 12 1215ଶବିାନ  ମିଶ ପି ବସ  କମୁାର ମିଶ YNY0488668
ପ ୁ /461215 44 12 1216ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ବିଶାଳ ପି ଶଯ୍ାମ ଚା  ବିଶାଳ YNY0750059
ୀ /481216 46 12 1217ପ ୂ ିର୍ମା ନ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ YNY0750133
ୀ /521217 49 12 1218ଡ. ଅ ଳି ମହାପାତ ସା ଡ. ଅେରା ବିଶବ ଯ୍  YNY0750166
ପ ୁ /571218 54 12 1219ପବିତ ପାଳ ପି ଗେଜ  ନାଥ ପାଳ YNY0154088
ପ ୁ /581219 33 12 1220େକସର ପଧାନ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପଧାନ YNY0396580
ପ ୁ /591220 32 12 1221ସିଜୁତ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ଭା ର ଚ  େବେହରା YNY0396762
ୀ /611221 35 12 1222ମମିନ୍ ବିବି ସା େସକ୍ ନଇଁମ୍ YNY0396879
ପ ୁ /621222 45 12 1223ବାଦଲ କମୁାର ସାଇଁ ପି କରୁଣାକର ସାଇଁ YNY0638171
ପ ୁ /G/1031223 31 12 1224ସଂଜିବ୍ କମୁାର େବାଷ ପି ତପନ କମୁାର େବାଷ YNY0396325
ପ ୁ /D-1311224 77 12 1225ଡ. ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ ପି ବାଳକୃ  ସାଇଁ YNY0750174
ୀ /1481225 34 12 1226ଚିରପଭା ଦାସ ସା ବିଶଜିତ ଦାସ YNY0939330
ୀ /D/9571226 60 12 1227େସନ୍ହଲତା ବିଶାଳ ସା ଉେମଶ କମୁାର ବିଶାଳ YNY0749770
ପ ୁ /D/9571227 40 12 1228ଦୀପକ ରଂଜନ ବିଶାଳ ପି ଉେମଶ କମୁାର ବିଶାଳ YNY0749788
ପ ୁ /D/9571228 39 12 1229ଆେଲାକ ରଂଜନ ବିଶାଳ ପି ଉେମଶ କମୁାର ବିଶାଳ YNY0749796
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ୀ /D/9601229 76 12 1230ବିମଳା କମୁାରୀ େଦହୁରୀ ସା ଶଶୁଲି ସିଂହ YNY0749804
ୀ /D/9601230 40 12 1231େଶାଷନା ସିଂ ପି ଶଶୁଲି ସିଂ YNY0749812

ପ ୁ /D/9611231 48 12 1232ନିମର୍ଳ ରଂଜନ ବିଶାଳ ପି ନିରଂଜନ ବିଶାଳ YNY0154039
ପ ୁ /D/9611232 89 12 1233ଦାେମାଦର ରାଉତ ପି କୃ  ରାଉତ YNY0154013
ୀ /D/9611233 84 12 1234ମରୁଆ କମୁାରୀ ରାଉତ ସା ଦାେମାଦର ରାଉତ YNY0154021

ପ ୁ /D/9611234 59 12 1235ପଶା  କମୁାର ରାଉତ ପି ଦାେମାଦର ରାଉତ YNY0185405
ୀ /D/9611235 50 12 1236ଶସିୁତା ରାଉତ ସା ପଶା  ରାଉତ YNY0185413

ପ ୁ /D/9611236 48 12 1237ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ମକୁୁ  ରାଉତ YNY0154047
ୀ /D/9621237 72 12 1238କମୁଦିୁନୀ ଜୀ ସା ରେମଶ ଚ  ପରିଡା YNY0012005

ପ ୁ /D/9621238 84 12 1239ରେମଶ ଚ  ପରିଡା ପି ପରବାସୀ ପରିଡା YNY0011999
ପ ୁ /D/9651239 45 12 1240ଶଶିରି କମୁାର େଜନା ପି େଦାଳ େଗାବି  େଜନା YNY0012013
ୀ /D/9651240 42 12 1241ଚାରୁଲତା େଜନା ସା ଶଶିରି କମୁାର େଜନା YNY0012021

ପ ୁ /D/9651241 44 12 1242ଖିେରଦ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସୀତାକା  ପ ନାୟକ YNY0749820
ୀ /D/9651242 42 12 1243ଗାୟତୀ ପ ନାୟକ ସା ଖିେରାଦ ପ ନାୟକ YNY0012039

ପ ୁ /D/9661243 64 12 1244ପଫଲୁ ଚ  ମହା ି ପି ପରମାନ  ମହା ି YNY0012047
ପ ୁ /D/9661244 61 12 1245ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ପରମାନ  ମହା ି YNY0185421
ପ ୁ /D/9661245 38 12 1246ପୀତମ ମହା ି ପି ପଫଲୁ ମହା ି YNY0012054
ୀ /D/9671246 59 12 1247ସ ର୍ ପ ନାୟକ ସା ସାମ  କମୁାର ରାୟ YNY0185439

ପ ୁ /D/9671247 69 12 1248ସାମ  କମୁାର ରାୟ ପି ଯବୁମଣୀ ରାୟ YNY0749838
ୀ /D/9671248 35 12 1249ସିତା ରାୟ ପି ସାମ  କମୁାର ରାୟ YNY0012062

ପ ୁ /D/9671249 32 12 1250ସରୁଜ ରାୟ ପି ସାମ  କମୁାର ରାୟ YNY0012070
ପ ୁ /D/9681250 49 12 1251ବିଭୁ ରଂଜନ ପ ନାୟକ ପି ବହାନ  ପ ନାୟକ YNY0749861
ୀ /D/9691251 53 12 1252ଜୟଶୀ ମିଶ ସା ଜୟକୃ  ମିଶ YNY0749853
ୀ /D/9701252 37 12 1253ରାଧାରାଣୀ ରାଉତରାୟ ପି ଶରତ ଚ  ରାଉତରାୟ YNY0488684

ପ ୁ /D/9701253 34 12 1254ସଯୂଯ୍ର୍କା  ରାଉତରାୟ ପି ଶରତ ଚ  ରାଉତରାୟ YNY0488676
ପ ୁ /D/9711254 57 12 1255ସତଯ୍ାନ  ପ ା ପି େବଣଧୁର ପ ା YNY0370742
ୀ /D/9711255 50 12 1256ମିନତୀ ପ ା ସା ସତଯ୍ାନ  ପ ା YNY0370759
ୀ /D/9721256 65 12 1257ଉଷାମଣୀ େଦଇ ସା ଜଗନାରାୟଣ କଜୁୁର YNY0488577

ପ ୁ /D/9721257 63 12 1258ଜଗନାରାୟଣ କଜୁୁର ପି ବୁ  କଜୁୁର YNY0488585
ପ ୁ /D/9721258 34 12 1259ସବଯ୍ଶାଚି ମହାପାତ ପି ଜଗ ନାରାୟଣ କଜୁୁର YNY0749903
ପ ୁ /D/9741259 57 12 1260ସେରାଜ େଲ ା ପି ବି ୁ ଚରଣ େଲ ା YNY0154054
ୀ /D/9741260 54 12 1261ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ସେରାଜ େଲ ା YNY0154062

ପ ୁ /D/9771261 63 12 1262େଗାବି  ଚ  ମହାପାତ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହାପାତ YNY0267542
ୀ /D/9771262 59 12 1263ଚାରୁଲତା ମହାପାତ ସା େଗାବି  ଚ  ମହାପାତ YNY0012096
ୀ /D/9771263 34 12 1264ସରୁଭି ମହାପାତ ପି େଗାବି  ଚ  ମହାପାତ YNY0012104

ପ ୁ /D/9781264 45 12 1265ଜ୍ଞାନ ଚା ପି ଶଚିଦାନ  ଚା YNY0370783
ୀ /D/9781265 42 12 1266ମମତା ରାଉଳ ସା ଜ୍ଞାନ ଚା LNT2971885
ୀ /D/9801266 47 12 1267କବିତା ପ ନାୟକ ସା ବିଭୁ ରଂଜନ ପ ନାୟକ YNY0749846

ପ ୁ /D/9801267 69 12 1268ଶରତ ଚ  ରାଉତରାୟ ପି ବିଚିତାନ  ରାଉତରାୟ YNY0749879
ୀ /D/9801268 62 12 1269ବୀଣାପାଣି ରାଉତରାୟ ସା ଶରତ ଚ  ରାଉତରାୟ YNY0749895

ପ ୁ /D/9801269 42 12 1270ଶଶକିା  ରାଉତରାୟ ପି ଶରତ ଚ  ରାଉତରାୟ YNY0749887
ୀ /D/9821270 31 12 1271ସମତା ଦାସ ପି ଶଶିରି ଦାସ YNY0495903
ୀ /D/9821271 66 12 1272ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ଶଶିରି ଦାସ YNY0495895

ପ ୁ /D/9831272 70 12 1273ଶଶିରି ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YNY0495887
ୀ /D/9831273 39 12 1274ଲଗନ୍ଜୀତା ମହା ି ସା ଶଭୁ ସେ ାଷ ମହା ି LNT4202107
ୀ /D9831274 66 12 1275ଜୟ ୀ କାନୁନେଗା ସା ଅନବି ଭୂଷଣ କାନୁନେଗା YNY0749911

ପ ୁ /D9831275 42 12 1276ଶଭୁ ସେ ାଷ କାନୁନେଗା ପି ଅବନୀ ଭୂଷଣ କାନୁନେଗା LNT4202099
ୀ /D/9851276 61 12 1277ସାବିତୀ ଦାଶ ସା େପମାନ  ଦାଶ YNY0749929

ପ ୁ /D/9851277 36 12 1278ପିନାକୀ ଦାଶ ପି େପମାନ  ଦାଶ YNY0749978
ପ ୁ /D9851278 64 12 1279େପମାନ  ଦାସ ପି ପରୁୁେଷା ମ ଦାସ YNY0749960
ପ ୁ /D/9881279 65 12 1280ରମାନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େକୖଳାସ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0749937
ପ ୁ /D/9881280 37 12 1281ଜୀବନ େଜଯ୍ାତି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରମାନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0749945
ୀ /D/9881281 63 12 1282େସନ୍ହଲତା ଶର ୀ ସା ରମାନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0749986
ପ ୁ /D/9901282 57 12 1283ନିମର୍ଳ ଚ  ଦାଶ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ YNY0749952
ୀ /D/9901283 51 12 1284ଅନିତା ଦାଶ ସା ନିମର୍ଳ ଚ  ଦାଶ YNY0749994
ପ ୁ /D/9901284 63 12 1285ଶୀଧର ସାମଲ ପି ଭାଗବତ ସାମଲ YNY0750000
ୀ /9931285 22 12 1286ରୂପାମିକା ତିପାଠୀ ପି ସି ୁ େଜଯ୍ାତି ତିପାଠୀ YNY1203199
ୀ /D/9931286 71 12 1287ନମିତା ବକି୍ସ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ବକି୍ସ YNY0744227
ୀ /D/9931287 59 12 1288ପଶା  ବକି୍ସ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ବକି୍ସ YNY0744219
ୀ /D/9931288 74 12 1289ଇ ିରା ତିପାଠୀ ସା ପଶା  ତିପାଠୀ YNY0488494
ପ ୁ /D/9931289 79 12 1290ପଶା  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ତିପାଠୀ YNY0488502
ପ ୁ /D/9931290 53 12 1291ସି ୁେଜଯ୍ାତି ତିପାଠୀ ପି ପଶା  ତିପାଠୀ YNY0488486
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ୀ /D/9931291 46 12 1292ନିେବଦିତା ତିପାଠୀ ପି ସି ୁେଜଯ୍ାତି ତିପାଠୀ YNY0488478
ୀ /D/9941292 69 12 1293ହବିବା ଖାତୁନ ସା ଏମ. ଏ. ହଲିମ YNY0750026

ପ ୁ /D/9941293 47 12 1294ରଶୀଦ ଅ ଲୁ ହଲୀମ  ମା ହବୀବା ଖାତୁନ YNY0973859
ୀ /D/9951294 79 12 1295େରଖା ଳି ବକି୍ସ ସା ପସା  ବକି୍ସ YNY0744334

ପ ୁ /D/9951295 80 12 1296ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବ ି ପି ସେୁର  ନାଥ ବ ି YNY0744235
ୀ /D/9961296 41 12 1297ସପନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ବହାନ  ସାହୁ YNY0488593

ପ ୁ /D/9961297 79 12 1298ବହାନ  ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YNY0744250
ୀ /D/9961298 72 12 1299ଛାୟାରାଣୀ ସାହୁ ସା ବହାନ  ସାହୁ YNY0744243

ପ ୁ /D/9981299 62 12 1300ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ପଧାନ ପି ମାଗଣିୁ ପଧାନ YNY0750034
ୀ /D/9981300 59 12 1301ସେରାଜିନୀ ପଧାନ ସା ପତଯ୍ଷୁ ପଧାନ YNY0750042

ପ ୁ /9991301 46 12 1302ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି କିେଶାର ଚ  େବେହରା YNY0877142
ୀ /9991302 28 12 1303ମାମିନା େବେହରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY0877167
ୀ /9991303 35 12 1304ପିୟା ଶତପଥୀ ସା ଦିପକ ଶତପଥୀ YNY0877159

ପ ୁ /D/10021304 47 12 1305ନିମର୍ାତା ଭାରତୀ ପି ନିରଂଜନ ଭାରତୀ YNY0744292
ପ ୁ /D/10021305 42 12 1306ଶୀଜାତା ଭାରତୀ ପି ନିରଂଜନ ଭାରତୀ YNY0744300
ପ ୁ /D/10021306 68 12 1307େଗାଲକ ବିହାରୀ ଦାଶ ପି େସାମନାଥ ଦାଶ YNY0488536
ୀ /D/10021307 62 12 1308େରଣପିୁୟା ଦାଶ ସା େଗାଲକ ବିହାରୀ ଦାଶ YNY0488528

ପ ୁ /D/10021308 37 12 1309ଶାରଦା ପସନନ୍  ଦାଶ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ଦାଶ YNY0488544
ୀ /D/10021309 43 12 1310ସସିତା ଗଡନାୟକ ସା ନିମର୍ାତା ଭାରତୀ YNY0744383
ୀ /D/10061310 42 12 1311ଶାବଣୀ ବିଶାଳ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ବିଶାଳ YNY0185462

ପ ୁ /D/10061311 69 12 1312ତପନ କମୁାର ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି YNY0185447
ୀ /D/10061312 66 12 1313ମାନସ େମାହିନି ମହା ି ସା ତପନ କମୁାର ମହା ି YNY0185454

ପ ୁ /D/10271313 61 12 1314ସେୁର  କମୁାର ପତୀ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ପତୀ YNY0744359
ୀ /Plot No-1314 39 12 1315ଅନୁରବାଲା େଦହୁରୀ ସା ମେନାର ନ େଦହୁରୀ YNY1338474
ୀ /C/11241315 72 12 1316କନକ ଲତା ଦାସ ସା ବା ାନିଧି ଦାସ YNY0750109

ପ ୁ /C/11241316 55 12 1317ଶେୁଭଷ କମୁାର ଦାସ ପି ବା ାନିଧି ଦାସ YNY0750075
ପ ୁ /C/11241317 50 12 1318ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ବା ାନିଧି ଦାସ YNY0750083
ୀ /C/11241318 48 12 1319ସବିତା ଦାସ ସା ଶେୁରଷ କମୁାର ଦାସ YNY0750125

ପ ୁ /C/11241319 58 12 1320ଶରତ କମୁାର ଦାଶ ପି ବା ାନିଧି ଦାଶ YNY0750067
ୀ /C/11241320 49 12 1321ମୀନାକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ଶରତ ଚ  ଦାଶ YNY0750117
ୀ /C/11281321 71 12 1322ପତିଭା ମିଶ ସା ବିେଶଶର ମିଶ YNY0750091

ପ ୁ /C/11281322 48 12 1323ସି ାଥର୍  ମିଶ ପି ବିେଶଶର ମିଶ YNY0154070
ୀ /C/11281323 41 12 1324ଦୀ ି ମିଶ ସା ରାେଜ  ମିଶ YNY0750141
ୀ /C/11281324 36 12 1325ବ ିତା ମିଶ ସା ସି ାଥର୍  ମିଶ LNT3084670
ୀ /C/11291325 65 12 1326ଅଳକାରାଣୀ ଦାଶ ସା ବିବୁେ ୁ ପତି YNY0378687

ପ ୁ /C/11291326 69 12 1327ବିବୁେ ୁ ପତି ପି େକଶବ ଚ  ପତି YNY0378646
ପ ୁ /C/11291327 38 12 1328ପରମଜୀତ ପତି ପି ବିଭୁେ ୁ ପତି YNY0378596
ପ ୁ /C/11291328 31 12 1329ସମରଜୀତ ପତି ପି ବିଭୁେ ୁ ପତି YNY0378695
ପ ୁ /C-11291329 49 12 1330ଡ. ଅେରା ବିଶବ ଯ୍ ପି ଡ. ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ YNY0750182
ପ ୁ /D-11311330 54 12 1331ବସ  େବେହରା ପି କତୃାଥର୍  େବେହରା YNY0750190
ୀ /D-11311331 74 12 1332ଡ. ପତିଭା େସନ ସା ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ YNY0750158
ୀ /1206/C1332 25 12 1333େସୗମଯ୍ା ଆଦଯ୍ାଶା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY1299288

ପ ୁ /PLOT NO-81333 23 12 1334ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ପଦି  କମୁାର ସାହୁ YNY1254903
ପ ୁ /KAMALA N1334 40 12 1335ସାଂତନୁ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ YNY1349018
ପ ୁ /Krusak B1335 46 12 1336ବାଜୀ ନାୟକ ପି କୁ  ନାୟକ YNY1338821
ୀ /11336 71 12 1337ପଭାତୀ ମିଶ ସା ବଜ ସ ୁ ର ମିଶ OR/06/044/312121
ୀ /61337 70 12 1338ନମର୍ଦା ସାହୁ ସା ଭମରବର ସାହୁ OR/05/039/142514

ପ ୁ /61338 47 12 1339ଭମରବର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ LNT4182374
ୀ /61339 39 12 1340ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ଭମରବର ସାହୁ LNT4182390
ୀ /71340 60 12 1341ମାଥର୍ା ବ ର୍ ନ ସା ବା ାନିଧି ବ ର୍ ନ OR/06/044/010178
ପ ୁ /81341 58 12 1342ଲେଗନ୍ ସିଂ ପି ଗରୁୁରା ସିଂ OR/06/044/010180
ୀ /81342 48 12 1343େଗାଲାପ ସିଂ ସା ଲେଗନ୍ ସିଂ OR/06/044/010181
ପ ୁ /121343 66 12 1344ଗିରିଶ ଚ  ମହାପାତ ପି ଜୟରାମ ମହାପାତ LNT1555119
ପ ୁ /181344 60 12 1345ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YNY0973867
ପ ୁ /201345 33 12 1346ଅନିସ୍ କମୁାର . ପି ଅରବି  କମୁାର ସିଂହ YNY0695593
ପ ୁ /201346 60 12 1347ଅରବି  କମୁାର ସିଂହ ପି ଭୂେନଶର ସିଂହ YNY0695569
ୀ /201347 56 12 1348ସ ୁ ା ସିଂହ ସା ଅରବି  କମୁାର ସିଂହ YNY0695585
ୀ /201348 29 12 1349ଅନିସା ସିଂହ ପି ଅରବି  କମୁାର ସିଂହ YNY0695577
ୀ /221349 39 12 1350ମାଳବିକା ପ ନାୟକ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ପ ନାୟକ YNY0012260
ୀ /231350 49 12 1351ଉମିର୍ଳା ବିଶାଳ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ବିଶାଳ LNT4191961
ପ ୁ /231351 34 12 1352ସନୁୀଲ୍ ବିଶାଳ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବିଶାଳ LNT4198099
ପ ୁ /C-381352 45 12 1353େଶୖେଳ ୁ କମୁାର ଦାସ ପି ରବୀ  କମୁାର ଦାସ YNY0979401
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ପ ୁ /C-381353 40 12 1354େସୗେମ ୁ ଦାସ ପି ରବୀ  କମୁାର ଦାସ YNY0012369
ପ ୁ /411354 48 12 1355େସୗମଯ୍ ର ନ େଜନା ପି ଦିବାକର େଜନା YNY0153981
ୀ /411355 46 12 1356ଗାୟତୀ େଜନା ସା େସୗମଯ୍ ର ନ େଜନା YNY0153999

ପ ୁ /411356 38 12 1357ବିେବକାନ  େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନା YNY0154005
ପ ୁ /441357 55 12 1358ରିଷିେଦବ ଚିମନକା ପି ବିଶନାଥ ଚିମନକା YNY0012377
ପ ୁ /G 641358 59 12 1359େକ. ନାେଗଶର ରାଓ ପି େକ. ନୀଳକ  ରାଓ YNY0750232
ୀ /731359 46 12 1360ନିରୁପମା ବରାଳ ସା ଉତକଳ ର ନ ବରାଳ YNY0754697

ପ ୁ /1701360 26 12 1362େସକ. ସିଦିକି ପି େସକ. ଅ ଲୁ ମଜୀଦ YNY1146497
ପ ୁ /2231361 48 12 1363ଶମ ୁସାମ ପି ଫତିକ ସାମ YNY0939181
ୀ /2231362 34 12 1364ମାନସୀ ସାମ ସା ଶମ ୁସାମ YNY0939165

ପ ୁ /399/E1363 69 12 1365ସନାତନ ବାରିକ ପି ବାବାଜି ବାରିକ YNY0754739
ୀ /399/E1364 67 12 1366ସଂଯକୁ୍ତା ବାରିକ ସା ସନାତନ ବାରିକ YNY0754705

ପ ୁ /399/E1365 35 12 1367ସଂଯିତ୍ କମୁାର ବାରିକ ପି ସନାତନ ବାରିକ YNY0754713
ପ ୁ /399/E1366 33 12 1368ସଂଦିପ କମୁାର ବାରିକ ପି ସନାତନ ବାରିକ YNY0754721
ୀ /Plot No-1367 20 12 1369ଡି ଅନନଯ୍ା  ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YNY1270040

ପ ୁ /G8791368 70 12 1370କାଶୀନାଥ ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ OR/06/043/096024
ୀ /G8791369 67 12 1371କନକ ପଭା ଦାସ ସା କାଶୀନାଥ ଦାସ YNY0979435

ପ ୁ /G8791370 44 12 1372ମାନସ ର ନ ଦାସ ପି କାଶୀନାଥ ଦାସ LNT1732593
ପ ୁ /C-8801371 73 12 1373ପଶା  କମୁାର ପଟନାୟକ ପି େଗୗରହରି ପଟନାୟକ LNT4210944
ୀ /C-8801372 36 12 1374େସୗମଯ୍ା ପ ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0012393
ୀ /C-8801373 32 12 1375ଶୁତି ପ ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁର ପ ନାୟକ YNY0012401
ୀ /9171374 22 12 1376େସତା ପ ା ପି ସତଯ୍ାନ  ପ ା YNY1203082
ୀ /Plot B-151375 26 12 1377ଆଯଶୁୀ ଜେଜାଡିଆ ପି ରାେକଶ ଜେଜାଡିଆ YNY1346733

ପ ୁ /G/879/21376 72 12 1378ବୀରବର ସାହୁ ପି ମ ର ସାହୁ OR/06/034/248556
ପ ୁ /G/879/21377 49 12 1379ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୀରବର ସାହୁ YNY0012153
ୀ /G/879/21378 42 12 1380ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0012161

ପ ୁ /G/879/31379 48 12 1381ବିଶନାଥ ମାନନ୍ ା ପି ଅଭୟ ମାନନ୍ ା LNT2387025
ୀ /G/879/31380 43 12 1382ସପିୁୟା ମାନନ୍ ା ସା ବିଶନାଥ ମାନନ୍ ା LNT2387033

ପ ୁ /G/879/61381 28 12 1383ବିଶଜିତ୍ ମଲିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ YNY0012187
ୀ /PLOT No B1382 55 12 1384ବାସମୂୀତରା ଦାସ ପି ଚି ରଂଜନ ପାଲ YNY1344647
ୀ /G/879/201383 51 12 1385ସଷୁମା ମଲିକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ YNY0012179

ପ ୁ /G/879/241384 41 12 1386ସ ୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ପ ନାୟକ YNY0973834
ପ ୁ /G879/251385 27 12 1387ବା ାନିଧି ବ ର୍ ନ ପି ରାଜବ ୁ ବ ର୍ ନ OR/06/044/010179
ୀ /G/879/261386 54 12 1388ଜବିତା ନାୟକ ସା ଶ ର ନାୟକ OR/06/044/010183

ପ ୁ /G/879/291387 62 12 1389େଦେବ  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ପ ନାୟକ YNY0744375
ୀ /G879/291388 48 12 1390ସବିତା ପ ନାୟକ ସା େଦେବ  କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0744201

ପ ୁ /G/879/331389 50 12 1391ସଶୁା  କମୁାର ପରିଡା ପି ଗଣୁନିଧି ପରିଡା YNY0750208
ୀ /G/879/331390 41 12 1392ରୂପା ପରିଡା ସା ସଶୁା  କମୁାର ପରିଡା LNT3107620
ୀ /G/879/401391 59 12 1393ସଂଯକୁ୍ତା ମହାପାତ ସା ଗିରିଶ ଚ  ମହାପାତ YNY0750216

ପ ୁ /G/879/401392 44 12 1394ଆଶେୁତାଷ ମହାପାତ ପି ଗିରିଶ ଚ  ମହାପାତ LNT1555127
ପ ୁ /G/879/401393 36 12 1395ଅଭିଳାଷ ମହାପାତ ପି ଗିରୀଶ ଚ  ମହାପାତ YNY0153866
ପ ୁ /G/879/401394 57 12 1396ଶ ର ନାୟକ ପି ନ ିଆ ନାୟକ OR/06/044/010182
ପ ୁ /G/879/441395 61 12 1397ଜୟକୃ  େବେହରା ପି ବଜବ ୁ େବେହରା OR/06/044/354161
ପ ୁ /G/879/441396 36 12 1398ସବୁାସ କମୁାର େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା LNT3086253
ୀ /G/879/441397 34 12 1399ଟିକିନା େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା LNT3086261

ପ ୁ /G/879/461398 32 12 1400ପେୂ ର୍ ୁ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ବିେଶାଇ YNY0643817
ୀ /G879-461399 55 12 1401ଝୁନୁବାଳା ବିେଶାଇ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ବିେଶାଇ YNY0744284

ପ ୁ /G/879/471400 59 12 1402ଜଗନନ୍ ାଥ ବିେଶାଇ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ବିେଶାଇ LNT4187332
ପ ୁ /G/879/471401 42 12 1403େଦବାଶଷି ନ ପି କା ର୍ୀେକଶର ନ YNY0012229
ପ ୁ /G879/471402 45 12 1404ଅଜିତ୍ କମୁାର ନ ପି କା ର୍ୀେକଶର ନ YNY0643742
ୀ /G879-471403 42 12 1405ସରିତା ନ ସା ଅଜିତ୍ କମୁାର ନ YNY0744268
ପ ୁ /G-879/581404 63 12 1406ସେୁରଶ ଚ  ତିପାଠୀ ପି କୃ ଚ  ତିପାଠୀ LNT3288644
ୀ /G-879/581405 57 12 1407ସହୁାସିନୀ ତିପାଠୀ ସା ସେୁରଶ ଚ  ତିପାଠୀ LNT3288669
ୀ /G-879/651406 49 12 1408େକ. େଜଯ୍ାତି ରାଓ ସା େକ. ନାେଗଶର ରାଓ YNY0750224
ୀ /G 879/701407 36 12 1409ବିଣାପାଣି ତିପାଠୀ ପି ଗେଣଶର ତିପାଠୀ YNY0012245
ୀ /G879/701408 43 12 1410ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ତିପାଠୀ ପି ଗେଣଶର ତିପାଠୀ YNY0012237
ୀ /D-879/791409 54 12 1411ନିେବଦିତା ଦାସ ସା ସେୁରଶ ଚ  ଦାସ LNT1516442
ପ ୁ /D879/801410 61 12 1412ପକାଶ ଚ  େଜୖନ ପି େମାହନ ଲାଲା େଜୖନ LNT1501964
ପ ୁ /D/879/851411 61 12 1413ତିେଲାଚନ ଓଝା ପି େକୖଳାଶ ଚ  ଓଝା YNY0153874
ପ ୁ /D/879/851412 64 12 1414ଧେନଶର ସତୂାର ପି ନକଳୁୀ ଚରଣ ସତୂାର OR/05/031/364648
ପ ୁ /D/879/851413 38 12 1415ସଶୁା  କମୁାର ସତୂାର ପି ଧେନଶର ସତୂାର LNT1652874
ୀ /D/879/851414 38 12 1416େଗୗରୀ ସତୂାର ସା ଧେନଶର ସତୂାର OR/05/031/364649
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ୀ /D/879/861415 61 12 1417ବିଜୟା ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ରତିକା  ଦାସ LNT4222659
ୀ /D/879/861416 44 12 1418ସ ମିତା ନାୟକ ସା ଅଜିତ୍ କମୁାର ନାୟକ YNY0012302
ୀ /D-879/861417 71 12 1419ରତିକା  ପ ନାୟକ ସା ନଟବର ପ ନାୟକ LNT4188280

ପ ୁ /D-879/861418 39 12 1420ରିପ ୁ ୟ ପ ନାୟକ ପି ରତିକା  ପ ନାୟକ YNY0012310
ପ ୁ /D-879/871419 51 12 1421ଅ ନ କମୁାର ମହାପାତ ପି ପଭାକର ମହାପାତ LNT1720937
ୀ /D-879/871420 49 12 1422ହରପିୟା ମହାପାତ ସା ଅ ନ କମୁାର ମହାପାତ LNT1720929
ୀ /D-879/871421 48 12 1423ପଣତୀ ନ ସା ଦିେନଶ କମୁାର ପ ା MDL1497213

ପ ୁ /D-879/881422 55 12 1424ସଶୁା  କମୁାର ପଧାନ ପି ବହାନ  ପଧାନ YNY0012328
ୀ /D-879/881423 50 12 1425ସସିତା ପଧାନ ସା ସଶୁା  କମୁାର ପଧାନ YNY0012336

ପ ୁ /D/879/911424 44 12 1426ତପନ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅନ  ମହାପାତ OR/06/044/433349
ପ ୁ /D/879/911425 39 12 1427ଜିତନ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅନ  ମହାପାତ YNY0153924
ୀ /D-879/911426 43 12 1428ସସିତା େସନାପତି ସା ତପନ କମୁାର ମହାପାତ YNY0153916

ପ ୁ /D-879/961427 64 12 1429ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି େବୖେଲାଚନ ଦାସ YNY0979419
ପ ୁ /D-879/961428 49 12 1430ସଚିଦାନ  ତିପାଠୀ ପି ଦୟାନ  ତିପାଠୀ YNY0979427
ୀ /D-879/961429 42 12 1431ତୃ ିମୟୀ ତିପାଠୀ ସା ସଚିଦାନ  ତିପାଠୀ LNT2969616
ୀ /D-879/981430 71 12 1432ଆରତୀ ପତି ପି ହୃଷିେକଶ ପତି OR/06/044/010784

ପ ୁ /D-879/981431 62 12 1433ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍  ପତି ପି ହୃଷିେକଶ ପତି OR/06/044/011009
ୀ /D-879/981432 54 12 1434ସ ର୍ପଭା ପତି ସା ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍  ପତି OR/06/044/010695
ୀ /D-879/1021433 33 12 1435େମାନାଲିସା ଦାସ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YNY0153957
ୀ /D-879/1081434 40 12 1436ଲିପସିତା ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ଦାସ LNT1528959

ପ ୁ /D-879/1081435 39 12 1437ପସନନ୍  ଜିତ୍ ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ଦାସ LNT1555465
ୀ /D/879/1891436 51 12 1438ଚିନୟୀ ଓଝା ସା ତିେଲାଚନ ଓଝା OR/07/035/028503

ପ ୁ /1195/19(E1437 58 12 1439ସ ୟ କମୁାର ଅଗରୱାଲ ପି େନାରା  ଲାଲ ଅଗରୱାଲ YNY1350388
ପ ୁ /Plot No -1438 18 12 1440ଶତିିକ  ଶରଣ ପି େଚୖତନଯ୍ େସଠୀ YNY1352160
ପ ୁ /bidanasi1439 53 12 1441ନିକୁ ା କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି କା ର୍କା ଚଂଦ ସାମ ରାୟ YNY1353416
ପ ୁ /plot.no 61440 47 12 1442ନିର ନ େ◌ବବ ର୍ା ପଟନାୟକ ପି େନତାନ  େ◌ବବ ର୍ା ପଟନାୟକ YNY1271444
ପ ୁ /PLOT NO1441 61 12 1443ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ ପି କୃପାସ ୁ ସାହୁ XFO0466789
ପ ୁ /509 1/f1442 31 12 1444େସକ ରମ ାନ ଅଲୀ ପି େସକ ଆଜହାର ଅଲୀ YNY1355601
ପ ୁ /PLOT NO-61443 55 12 1445ଚି  ରଂଜନ ମହା ି ପି ନବୀନ କମୁାର ମହା ି YNY0489799
ୀ /2C/218, S1444 45 12 1446କବିତା ମିଶ ସା ସପନ୍ ମିଶ YNY1356658
ୀ /PLOT NO-61445 45 12 1447ଶାବଣୀ ମହା ି ସା ଚି  ରଂଜନ ମହା ି YNY0489807
ୀ /3301446 23 12 1448ସଷୁମା େସଠୀ ସା ସତ୍ଯ ନାରାୟଣ େସଠୀ YNY1356963

ପ ୁ /2C/218, S1447 22 12 1449ସାଥର୍କ ମିଶ ପି ସପନ୍ ମିଶ YNY1357482
ୀ /879/D1101448 31 12 1450ଏମ ଲଳିତା ରାଓ ପି ଏମ କୃ ା ରାଓ YNY1359009
ୀ /879/D/1101449 48 12 1451ଏମ ଜୟ ୀ ରାଓ ପି ଏମ େଗାପାଲ ରାଓ YNY1359025
ୀ /D/10431450 56 12 1452ସନୁୀତା ଅଗୱାଲ ସା ରେମଶ ଅଗୱାଲ YNY1359033

ପ ୁ /D/10431451 27 12 1453ସଭୁମ ଅଗୱାଲ ପି ରେମଶ ଅଗୱାଲ YNY1359041
ପ ୁ /D/10431452 67 12 1454ରେମଶ ଅଗୱାଲ ପି ଆଦିତ୍ଯ ମହାପାତ YNY1359058
ୀ /879/110/D1453 52 12 1455ଏମ େଗୗତମ ରାଓ ପି ଏମ କୃ ା ରାଓ YNY1359066
ୀ /1030/A1454 22 12 1456ସଭୁଶୀ ଯଶସ୍ଵିନୀ ପି ସବୁାଷ ଚ  ପାଇଟାଲ YNY1359074

ପ ୁ /011455 19 12 1457ଶତିିକ  ସରନ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ େସଠୀ YNY1361377
ୀ /D/10481456 67 12 1458ଭାରତୀ େଜନା ସା ବିଜୟ କମୁାର େଜନା YNY1361419

ପ ୁ /D/10481457 71 12 1459ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଶତୁଘନ୍ େଜନା YNY1361427
ୀ /183/G1458 24 12 1460େଗୗରିକା ଶମର୍ା ପି ସନୁୀଲ ଶମର୍ା YNY1361443
ୀ /879/101/D1459 56 12 1461ଶକୁ ଳା ଦାଶ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ YNY1361476

ପ ୁ /879/101/D1460 27 12 1462ସତଯ୍ଜିତ ଦାଶ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ YNY1361484
ପ ୁ /183/G1461 20 12 1463େଗୗରବ ଶମର୍ା ପି ସନୁୀଲ ଶମର୍ା YNY1361500
ପ ୁ /D/10481462 38 12 1464ବିପବ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା YNY1361526
ୀ /D/3571463 42 12 1465ସଦୁୀପା ମହା ି ସା ଅଭୟ କମୁାର ମହା ି YNY1361534
ୀ /879/101/D1464 31 12 1466େଶତପଦା ଦାଶ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ YNY1361559
ପ ୁ /879/101/D1465 61 12 1467ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ ପି କୃ ଚଂଦ ଦାଶ YNY1361567
ୀ /D/9091466 20 12 1468େସତାଲୀନା ସାଇଁ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ସାଇଁ YNY1361575
ୀ /011467 22 12 1469ରଜନୀ ଦାସ ସା ସମୀର ଦାସ YNY1361609
ୀ /011468 29 12 1470ପଣୁିର୍ମା ଦାସ ସା ରବୀ  ଦାସ YNY1361625
ପ ୁ /011469 20 12 1471ସିବାଜୀ େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY1361641
ପ ୁ /1194/26D1470 19 12 1472ସାଧୀନ ସାହୂ ପି େଦେବ  କମୁାର ସାହୂ YNY1361658
ୀ /G/879/361471 30 12 1473ମାନସୀ ରଣା ସା ରାଜକମୁାର ଚଂଦନ ସାଗର ନାୟକ YNY1361666
ୀ /011472 20 12 1474ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ମା ରଜନୀ ନାୟକ YNY1361682
ପ ୁ /011473 46 12 1475ଗେଜଂଦ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ YNY1361708
ୀ /011474 41 12 1476କବିତା ଦାସ ସା ଗେଜଂଦ ଦାସ YNY1361724
ପ ୁ /2841475 68 12 1477ମଦନ େମାହନ େଦଓ ପି ନ କିେଶାର େଦଓ YNY1367598
ପ ୁ /D/10471476 43 12 1478େମାହ ଦ ଇ ିୟାକ଼ ପି ମହ ଦ ଅୟୁବ YNY1368570

24 109/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ୀ /061477 24 12 1479ବନିତା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ YNY1370048
ୀ /061478 51 12 1480ମମତା େବେହରା ମା ସାବିତୀ େବେହରା YNY1370055
ୀ /061479 19 12 1481ଦୀପା ଦାସ ପି ପରୁୁେଷା ମ ଦାସ YNY1370063
ୀ /061480 21 12 1482ମେନାରମା ଦାସ ମା ପଭାତୀ ଦାସ YNY1370071

ପ ୁ /061481 23 12 1483ସେ ାଷ ଦାସ ମା ସରସତି ଦାସ YNY1370089
ପ ୁ /061482 21 12 1484ସମୀର ନାୟକ ପି ଟୁନା ନାୟକ YNY1370097
ପ ୁ /121483 19 12 1485ବିଶ୍ଵନାଥ ଦାସ ପି ଇ ମଣି ଦାସ YNY1370105
ୀ /D/9961484 19 12 1486ସାଇ ନି ା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY1370147
ୀ /C/1378/41485 69 12 1487ଦୁଗର୍ା ଶମର୍ା ସା ଜୟେଦବ ଶମର୍ା YNY1370188
ୀ /C/12051486 45 12 1488ସେ ାଷି ଅଗୱାଲ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1370196
ୀ /10631487 41 12 1489ଭାନୁ ଦାସ ସା ମରୁଲୀଧର ଦାସ YNY1370204
ୀ /10661488 22 12 1490ମନୀଷା ଦାସ ସା ମ  ୁଦାସ YNY1370212

ପ ୁ /61489 28 12 1491ନିର ନ ଦାସ - ଶୀଧର ଦାସ YNY1370220
ପ ୁ /61490 22 12 1492ଚି  ୁଦାସ ପି ସିରିଆ ଦାସ YNY1370238
ପ ୁ /061491 71 12 1493କନୁା ଦାସ - ପଦି ଦାସ YNY1370246
ପ ୁ /061492 20 12 1494ମକରା ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦାସ YNY1370253
ପ ୁ /61493 20 12 1495ଆଶେୁତାଶ ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ YNY1370261
ପ ୁ /C/1378/41494 40 12 1496ଜୀେତଶ ଶମର୍ା ପି ଜୟେଦବ ଶମର୍ା YNY1370279
ପ ୁ /C/1378/41495 74 12 1497ଜୟେଦବ ଶମର୍ା ପି ରାମ େଗାପାଲ ଶମର୍ା YNY1370287
ୀ /D/19891496 32 12 1498ବ ିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ପାଢ଼ୀ YNY1370295
ୀ /879/D/1101497 59 12 1499ଏମ ଯେଶାଦା ରାଓ ସା ଏମ କୃ ା ରାଓ YNY1370303

ପ ୁ /879/D/1101498 19 12 1500ଏମ ଓମ ପକାଶ ରାଓ ପି ଏମ େଗାପାଲ ରାଓ YNY1370311
ୀ /879/D/1101499 20 12 1501ଏମ େବୖ ବୀ ରାଓ ପି ଏମ େଗାପାଲ ରାଓ YNY1370329
ୀ /424/E1500 24 12 1502ଲିସା େଘାଷ ପି ସ ୀବ କମୁାର େଘାଷ YNY1370337

ପ ୁ /D/3531501 46 12 1503ଅରୁଣ କମୁାର ଖୀଲାର - ସଂଜୀବ କମୁାର େଘାଷ YNY1370345
ୀ /D/3531502 43 12 1504ଲାବଣଯ୍ ଖୀଲର ସା ସନଦୀପ କମୁାର େଘାଷ YNY1370352
ୀ /D/9741503 22 12 1505ଆକାକ୍ଷା େଲ ା ପି େସାରାଜ କମୁାର େଲ ା YNY1370360
ୀ /1033/D1504 32 12 1506ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ସବଯ୍ସାଚୀ ମିଶ YNY1370378
ୀ /021505 23 12 1507ସନୁୀତା ଦାସ ସା ର ନ ଦାସ YNY1370386

ପ ୁ /151506 18 12 1508େଗୗତମ େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା YNY1372788
ୀ /061507 18 12 1509ସରିତା ଦାସ ସା କନୁା ଦାସ YNY1372838
ୀ /131508 18 12 1510ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ପି ଟୁନା ଦାସ YNY1372853

ପ ୁ /224/D1509 18 12 1511ଆଶେୁତାଷ ଦାସ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ YNY1373141
ୀ /Plot numb1510 19 12 1512ଶମର୍ୀ ା ରାୟ ମା ସପିୁୟା ମୀତ YNY1376383

ପ ୁ /001511 20 12 1513େରାହିତ ମଲିକ ପି ରବି ମଲିକ  YNY1380302
ପ ୁ /11512 34 12 1514େପନ୍ଟୂ  େପନ୍ଟୂ - ଅନସର ଅଲୀ YNY1386820
ପ ୁ /11513 38 12 1515ନସରୂ େସଖ ନସରୂ େସଖ - ଅନସର ଅଲୀ YNY1386887
ୀ /11514 35 12 1516ମମତା ସିଂ ପି ରାମବାବୁ ସାହା YNY1388560
ୀ /814/A/21515 48 12 1517ଅେସମା ଦାସ ପି ସ ିଦାନ  େମାହ ି YNY1391028
ୀ /814/A/21516 23 12 1518ହିଟାଶା ଦାସ ମା ଅେସମା ଦାସ YNY1391119
ୀ /.1517 48 13 1ଏସ.କି ା . ସା ଏସ.ରାମ ୁ. YNY0531327
ୀ /.1518 39 13 2ଏ.ଜାନକୀ ଆଚାରୀ ସା ଶବି ଶଂକର େବେହରା YNY0529511

ପ ୁ /.1519 54 13 3ତିନାଥ ବାରିକ ପି େଗାପିନାଥ ବାରିକ YNY0531236
ପ ୁ /.1520 54 13 4ଶ ର ବାରିକ ପି ଧେନଶର ବାରିକ YNY0530493
ୀ /.1521 50 13 5ପଭାତି ବାରିକ ସା ତିନାଥ ବାରିକ YNY0531228
ୀ /.1522 45 13 6କ ନା ବାରିକ ସା ଶକୁା  କମୁାର ବାରିକ YNY0530832
ୀ /.1523 45 13 7ବବି ବାରିକ ସା ରଂଜନ ବାରିକ YNY0398354
ୀ /.1524 44 13 8କା ନ ବାରିକ ସା ଶ ର ବାରିକ YNY0530634

ପ ୁ /.1525 30 13 9ସେବର୍ ଶର ବାରିକ ପି ଶ ର ବାରିକ YNY0530345
ପ ୁ /.1526 29 13 10ପଶା  ବାରିକ ପି ତିନାଥ ବାରିକ YNY0531301
ପ ୁ /.1527 27 13 11ସଶୁା  ବାରିକ ପି ତିନାଥ ବାରିକ YNY0531210
ପ ୁ /.1528 73 13 12ଦିନବ ୁ େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା YNY0530188
ପ ୁ /.1529 61 13 13ଭା ର େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା YNY0531400
ପ ୁ /.1530 58 13 14େଗାବ ର୍ ନ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YNY0530212
ପ ୁ /.1531 57 13 15େଗାବି  ଚ  େବେହରା ପି କୃ ର୍ଚ  େବେହରା YNY0531194
ୀ /.1532 55 13 16ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ଭା ର େବେହରା YNY0531608
ୀ /.1533 54 13 17ମଇନା େବେହରା ସା କ ର୍ େବେହରା YNY0530048
ପ ୁ /.1534 54 13 18ଗ ବର୍  େବେହରା ପି ସପନି େବେହରା YNY0530691
ପ ୁ /.1535 51 13 19ସବୁାସ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YNY0531731
ୀ /.1536 51 13 20ସକୁା ି େବେହରା ସା େଗାବି  ଚ  େବେହରା YNY0531897
ପ ୁ /.1537 50 13 21କା ିର୍କ େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା YNY0529818
ପ ୁ /.1538 50 13 22ପ ାନନ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YNY0529784
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ପ ୁ /.1539 49 13 23ନାରାୟଣ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YNY0531616
ୀ /.1540 47 13 24ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା କା ିର୍କ େବେହରା YNY0530162

ପ ୁ /.1541 44 13 25ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଆକଳିୁ େବେହରା YNY0531202
ପ ୁ /.1542 42 13 26ଭଗବାନ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YNY0531681
ୀ /.1543 42 13 27ପି ିନୀ େବେହରା ସା ସବୁାସ େବେହରା YNY0531855
ୀ /.1544 39 13 28ନମିତା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା YNY0531723

ପ ୁ /.1545 39 13 29ପଦାଲାଭ େବେହରା ପି ପିର େବେହରା YNY0530204
ପ ୁ /.1546 37 13 30ରୁଷିଆ େବେହରା ପି ମ ୁଳି େବେହରା YNY0530303
ପ ୁ /.1547 37 13 31ରାଜୁ େବେହରା ପି ଦାଶରଥି େବେହରା YNY0530675
ୀ /.1548 36 13 32ବାସ ି େବେହରା ସା ରାଜୁ େବେହରା YNY0530758

ପ ୁ /.1549 36 13 33ସବୁ ର୍ େବେହରା ପି କ ର୍ େବେହରା YNY0529875
ୀ /.1550 36 13 34ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା YNY0531541
ୀ /.1551 34 13 35ସଶିତା େବେହରା ସା ପଦଲାଭ େବେହରା YNY0532010
ୀ /.1552 34 13 36ରଶି େବେହରା ସା ରୁଷିଆ େବେହରା YNY0530238

ପ ୁ /.1553 33 13 37ତପନ େବେହରା ପି କ ର୍ େବେହରା YNY0529941
ୀ /.1554 32 13 38ରୀନା େବେହରା ସା ଲାଲୁ େବେହରା YNY0529404
ୀ /.1555 30 13 39େଜା ନ୍ାରାଣି େବେହରା ସା ସବୁ ର୍ େବେହରା YNY0695726

ପ ୁ /.1556 30 13 40ପକାଶ େବେହରା ପି ଦିନବ ୁ େବେହରା YNY0531756
ୀ /.1557 27 13 41ମମତା େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା YNY0530196
ୀ /.1558 74 13 42ସଷୁମା େବୱା ସା କରୁଣାକର ମହାପାତ YNY0530402

ପ ୁ /.1559 44 13 43ଗେଜ  େଭାଇ ପି ବଟକୃ  େଭାଇ YNY0530485
ୀ /.1560 36 13 44ମ ତାରାଣୀ େଭାଇ ସା ଗେଜ  େଭାଇ YNY0530626
ୀ /.1561 43 13 45ସନଓରୀ ବିବି ସା େସକ ତସଲିମ୍ YNY0762104
ୀ /.1562 77 13 46ସ ର୍ଲତା ବିଶାଳ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ YNY0398347

ପ ୁ /.1563 51 13 47ବିଜୟ ଦେଳଇ ପି ଫକୀର ଦେଳଇ YNY0530881
ପ ୁ /.1564 47 13 48ନିର ନ ଦେଳଇ ପି ଲି ରାଜ ଦେଳଇ YNY0529503
ପ ୁ /.1565 54 13 49ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ YNY0531566
ୀ /.1566 49 13 50ଛଇଳ ଦାସ ସା ବଂଶୀଧର ଦାସ YNY0529842
ୀ /.1567 32 13 51ବବି ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0531632

ପ ୁ /.1568 57 13 52ସେୁର  କମୁାର ଦାଶ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାଶ YNY0530964
ୀ /.1569 50 13 53ନିହାରବାଳା ଦାଶ ସା ସେୁର  କମୁାର ଦାଶ YNY0530972
ୀ /.1570 37 13 54ଲିଲି େଦହୁରୀ ସା ବଚିଆ େଦହୁରୀ YNY0530659
ୀ /.1571 39 13 55ସଷୁମା େଜନା ସା ନିର ନ େଜନା YNY0530931

ପ ୁ /.1572 39 13 56ସଶୁା  କମୁାର େଜନା ପି ସେପନ୍ଶର େଜନା YNY0530642
ୀ /.1573 39 13 57ସବିତା େଯନା ସା ଅେଶାକ େଯନା YNY0531822
ୀ /.1574 29 13 58େଶାନି କଶଯ୍ପ ପି ମେନାଜ କଶଯ୍ପ YNY0531996

ପ ୁ /.1575 47 13 59ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ମହାପାତ YNY0530840
ୀ /.1576 41 13 60କ ନା ମହାରଣା ସା ମ ରାଜ ମହାରଣା YNY0531145

ପ ୁ /.1577 32 13 61େଲାକନାଥ ମହାରଣା ପି ମେନାଜ ମହାରଣା YNY0531483
ପ ୁ /.1578 27 13 62ଜ୍ଞାନ ମହାରଣା ପି ମେନାଜ ମହାରଣା YNY0531459
ପ ୁ /.1579 65 13 63ରଘ ୁମାଇତି ପି ସଚିନ ମାଇତି YNY0531434
ୀ /.1580 55 13 64ଆରତୀ ମାଇତି ସା ରଘ ୁମାଇତି YNY0531384

ପ ୁ /.1581 34 13 65ମଧ ୁସଦୁନ ମାଇତି ପି ରଘ ୁମାଇତି YNY0531442
ପ ୁ /.1582 71 13 66ଲକ୍ଷଣ ମଲିକ ପି େଗାପାଳ ମଲିକ YNY0529859
ୀ /.1583 69 13 67ତୁଳସି ମଲିକ ସା ଲକ୍ଷଣ ମଲିକ YNY0530139

ପ ୁ /.1584 44 13 68ସଂେତାଷ ମଲିକ ପି େଗାବି  ମଲିକ YNY0530030
ପ ୁ /.1585 39 13 69ସଂଜୟ ମଲିକ ପି େଗାବି  ମଲିକ YNY0529917
ୀ /.1586 39 13 70କମଳିନୀ ମଲିକ ସା ସଂେତାଷ ମଲିକ YNY0529958
ୀ /.1587 36 13 71ରଂଜନା ମଲିକ ସା ସଂଜୟ ମଲିକ YNY0529545
ପ ୁ /.1588 60 13 72ଅପ ର୍ୀ ମହା ି ପି ମାଗଣୁୀ ମହା ି YNY0531244
ୀ /.1589 56 13 73ସକୁା ି ମହା ି ସା ଅପ ର୍ୀ ମହା ି YNY0531178
ପ ୁ /.1590 46 13 74ବିେବକାନ  ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି YNY0529461
ପ ୁ /.1591 40 13 75ମେନାଜ ମହା ି ପି ଅପ ର୍ୀ ମହା ି YNY0531160
ୀ /.1592 39 13 76ମୀରା ମହା ି ସା ମେନାଜ ମହା ି YNY0530873
ୀ /.1593 39 13 77ଚ।େମଲୀ ମହ। ି ସା େଲଟ ମାକର୍  ଚରଣ ମହ। ି YNY1217967
ପ ୁ /.1594 38 13 78ସେରାଜ ମହା ି ପି ଅପ ର୍ୀ ମହା ି YNY0530865
ୀ /.1595 36 13 79ସଜୁାତା ମହା ି ସା ସେରାଜ ମହା ି YNY0530857
ପ ୁ /.1596 59 13 80େହମ  କମୁାର ମହାପାତ ପି କରୁଣାକର ମହାପାତ YNY0530394
ପ ୁ /.1597 59 13 81ସେୁରଶ ଚ  ମହାରଣା ପି ଯଦୁନାଥ ମହାରଣା YNY0530279
ୀ /.1598 54 13 82େଗାରୀ ମହାରଣା ସା ସେୁରଶ ଚ  ମହାରଣା YNY0530287
ପ ୁ /.1599 51 13 83କୁ  ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା YNY0530337
ୀ /.1600 47 13 84ପ ୁ ା ମହାରଣା ସା କୁ  ମହାରଣା YNY0530923
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ପ ୁ /.1601 45 13 85ସାଗର ମହାରଣା ପି ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା YNY0530741
ପ ୁ /.1602 41 13 86ସସୁା  ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା YNY0530329
ୀ /.1603 38 13 87ସଷୁମା ମହାରଣା ସା ସାଗର ମହାରଣା YNY0531285
ୀ /.1604 36 13 88ଟୁନି ମହାରଣା ସା ସସୁା  ମହାରଣା YNY0530733

ପ ୁ /.1605 35 13 89ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହାରଣା ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହାରଣା YNY0530295
ପ ୁ /.1606 34 13 90ବିକମ େକଶରୀ ମହାରଣା ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହାରଣା YNY0530261
ପ ୁ /.1607 36 13 91େସକ େମାହିମ ପି େସକ ହଲିମ୍ YNY0815456
ପ ୁ /.1608 34 13 92ପେମାଦ କମୁାର ନାଏକ ପି ନେରା ମ ନାଏକ YNY0531582
ୀ /.1609 36 13 93କନୁୀ ନାଏକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ନାଏକ YNY0531574

ପ ୁ /.1610 68 13 94ଫକୀର ଚରଣ ନାୟକ ପି କୁ  ନାୟକ YNY0529420
ୀ /.1611 57 13 95ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ଫକିର ଚରଣ ନାୟକ YNY0529354
ୀ /.1612 54 13 96େଶୖଳ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ବାଦୀ ନାୟକ YNY0530683

ପ ୁ /.1613 51 13 97ସତଯ୍ବାଦୀ ନାୟକ ପି ସ  ୁନାୟକ YNY0530360
ପ ୁ /.1614 49 13 98ବସ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୂବନାନ  ନାୟକ YNY0531087
ପ ୁ /.1615 44 13 99ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YNY0531707
ପ ୁ /.1616 44 13 100ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ YNY0530220
ପ ୁ /.1617 40 13 101ସକୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YNY0531871
ୀ /.1618 39 13 102ମାମିନା ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ନାୟକ YNY0530709

ପ ୁ /.1619 38 13 103ଗଗନ ବିହାରୀ ନାୟକ ପି ଗଦାଧର ନାୟକ YNY0530253
ପ ୁ /.1620 38 13 104ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ପାଣକୃ  ନାୟକ YNY0531624
ୀ /.1621 38 13 105ପ ୁ ଲତା ନାୟକ ପି ବୀର ନାୟକ YNY0530998

ପ ୁ /.1622 36 13 106ଶଶିରି କା  ନାୟକ ପି ଫକୀର ଚରଣ ନାୟକ YNY0529347
ପ ୁ /.1623 36 13 107ବିଜୟ ନାୟକ ପି ଶତୃଘନ ନାୟକ YNY0530667
ୀ /.1624 35 13 108ସେୁରଖା ନାୟକ ସା ସଦୁାମ ନାୟକ YNY0530311
ୀ /.1625 35 13 109ମିଲି ନାୟକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YNY0531673
ୀ /.1626 34 13 110ସା ିଲତା ନାୟକ ସା ବିଜୟ ନାୟକ YNY0530766
ୀ /.1627 34 13 111ରିନାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ନାୟକ YNY0530246
ୀ /.1628 33 13 112ମାନିନୀ ନାୟକ ସା ପଶା  ନାୟକ YNY0531376

ପ ୁ /.1629 32 13 113ସମୀରକା  ନାୟକ ପି ଫକୀର ଚରଣ ନାୟକ YNY0529412
ୀ /.1630 31 13 114ଦମୟ ି ନାୟକ ସା ସକୁା  କମୁାର ନାୟକ YNY0531814

ପ ୁ /.1631 31 13 115ସାଗରକା  ନାୟକ ପି ଫକୀର ଚରଣ ନାୟକ YNY0529362
ପ ୁ /.1632 30 13 116ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ନାୟକ ପି ନୀର ନ ନାୟକ YNY0531640
ୀ /.1633 30 13 117ଭବାନୀ ନାୟକ ସା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ YNY0695700

ପ ୁ /.1634 30 13 118ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ନାୟକ YNY0531137
ୀ /.1635 43 13 119ପ ୁ ଲତା ପ ନାୟକ ସା ବିେବକାନ  ମହା ି YNY0529479

ପ ୁ /.1636 53 13 120ଏସ. ରାମ ୁ ପି ଏସ.କରୁୁମୟା . YNY0532101
ପ ୁ /.1637 42 13 121ମେହ  କମୁାର ରାଉତ ପି ଗଣନାଥ ରାଉତ YNY0529685
ପ ୁ /.1638 50 13 122ଓମନାଥ ସାହା ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହା YNY0531525
ୀ /.1639 43 13 123ବୀଣା ସାହା ସା ଓମ ନାଥ ସାହା YNY0531517

ପ ୁ /.1640 57 13 124ଶରତ ଚ  ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ YNY0530428
ୀ /.1641 49 13 125ରାଧାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଶରତ ଚ  ସାହୁ YNY0530436
ପ ୁ /.1642 49 13 126ପଶନନ୍  କମୁାର ସାହୁ ପି ପହଲାଦ ସାହୁ YNY0531533
ପ ୁ /.1643 47 13 127େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ଗରୁୁବାରି ସାହୁ YNY0530477
ପ ୁ /.1644 46 13 128େଗୗ ମ ସାହୁ ପି ହରି ସାହୁ YNY0529388
ୀ /.1645 44 13 129ଟିକିନା ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ YNY0530469
ୀ /.1646 44 13 130କା ନବାଳା ସାହୁ ସା ପଶନନ୍  କମୁାର ସାହୁ YNY0531293
ୀ /.1647 41 13 131େଗୗରୀ ସାହୁ ସା େଗୗ ମ ସାହୁ YNY0531335

ପ ୁ /.1648 38 13 132ସମୀର ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ YNY0530378
ପ ୁ /.1649 33 13 133ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ ପି ବଜବ ୁ ସାହୁ YNY0531095
ୀ /.1650 32 13 134ନିମର୍ଳା ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ YNY0530410
ପ ୁ /.1651 30 13 135ରାମଚ  ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ YNY0530444
ପ ୁ /.1652 27 13 136ସତଯ୍ବତ ସାହୁ ପି ସକୁା  ସାହୁ YNY0530600
ପ ୁ /.1653 27 13 137ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେରାଜ ସାହୁ YNY0532135
ପ ୁ /.1654 73 13 138ଶକୁେଦବ ଷଡ ୀ ପି ସତଯ୍ାନ  ଷଡ ୀ YNY0529909
ପ ୁ /.1655 46 13 139ନାରାୟଣ ସତୂାର ପି ପିତାମର ସତୂାର YNY0531665
ୀ /.1656 42 13 140ମମତା ମ ରୀ ସତୂାର ସା ନାରାୟଣ ସତୂାର YNY0531657
ପ ୁ /.1657 75 13 141େବଣଧୁର ତରାଇ ପି ବୁ ି ତରାଇ YNY0530618
ୀ /.1658 34 13 142ରାନୁ ତରାଇ ସା ପଦି  ତରାଇ YNY0530717
ପ ୁ /.1659 36 13 143ଅଜୟ ଉନନ୍ୀଟନ ପି ପି.ରାେଜ ନ ପିଲାଇ YNY0531111
ପ ୁ /01660 36 13 144ଧନ ୟ େଦ ପି େଗୗର ଚ  େଦ YNY1065952
ୀ /01661 28 13 145ରୁମୀ େଦ ସା ଧନଂଜୟ େଦ YNY1065945
ୀ /01662 48 13 146ପଭାସିନୀ ମଲିକ ସା ସନୁାକର ମଲିକ YNY1065978
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ୀ /01663 24 13 147େରାଜାଲୀନୀ ମଲିକ ପି ସନୁାକର ମଲିକ YNY1065960
ୀ /001664 38 13 148ମୀନା ବାରିକ ସା ପତାପ ବାରିକ YNY0998542
ୀ /001665 58 13 150ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା YNY0998468
ୀ /001666 39 13 151ଶା ି ଲତା େବେହରା ସା ବୁଲୁ େବେହରା YNY0998534

ପ ୁ /001667 38 13 152ସେ ାଷ େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା YNY0998484
ୀ /001668 27 13 153ଶସିତା େବେହରା ସା ପ ାନନ େବେହରା YNY0998435

ପ ୁ /001669 27 13 154ନେରଶ େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା YNY0998500
ପ ୁ /001670 41 13 155ରାମଚ  ଚ ର୍ା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଚ ର୍ା YNY0999037
ୀ /001671 35 13 156ଅନୂସୟା ଚ ର୍ା ସା ରାମଚ  ଚ ର୍ା YNY0999029

ପ ୁ /001672 41 13 157ବିଭୂତି ଦଳାଇ ପି ମହାେଦବ ଦଳାଇ YNY0998583
ୀ /001673 33 13 158ସଂହୁଲତା ଦଳାଇ ସା ବିଭୁତି ଦଳାଇ YNY0998559
ୀ /001674 33 13 159ଗୀତା ଳୀ ଦଳାଇ ସା ତିନାଥ ଦଳାଇ YNY0998567

ପ ୁ /001675 37 13 160ତିନାଥ ଦେଳଇ ପି ବାଇଧର ଦେଳଇ YNY0998575
ପ ୁ /001676 45 13 161ନଚିେକତା ଦାଶ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାଶ YNY0998898
ୀ /001677 60 13 162ମିନତି ମହାପାତ ସା େହମ  କମୁାର ମହାପାତ YNY0999334
ୀ /001678 28 13 163ଲିଜା ମହାରଣା ମା ପ ୁ ା ମହାରଣା YNY0999417

ପ ୁ /001679 25 13 164ଅମରଜିତ ମହାରଣା ମା ପ ୁ ା ମହାରଣା YNY0999409
ୀ /001680 28 13 165ସପନା ମାଇତି ସା ମଧସୁଦୁନ ମାଇତି YNY0999169
ୀ /001681 26 13 166ଉମିର୍ଳା ମ ଳ ସା ବିସ୍ଵହରୀ ମ ଳ YNY1176817
ୀ /001682 23 13 167କାେ ଇ ମ ଳ ସା ପଦୀପ ମ ଳ YNY1176858

ପ ୁ /001683 23 13 168ରୁଦ ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମିଶ YNY0998716
ପ ୁ /001684 41 13 169େକ୍ଷତବାସୀ ନାଏକ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ନାଏକ YNY0999243
ୀ /001685 32 13 170ପତିଲାବନଯ୍ ନାଏକ ସା ପହଲାଦ ନାଏକ YNY0999045

ପ ୁ /001686 50 13 171ପସା  କମୁାର ନାୟକ ପି ନୀଳମଣୀ ନାୟକ YNY0696732
ପ ୁ /001687 23 13 172ଦିପ ୁନାୟକ ପି ପୀତବାଶ ନାୟକ YNY1167386
ପ ୁ /001688 23 13 173ମନୂା ନାୟକ ପି ପୀତବାଶ ନାୟକ YNY1167394
ୀ /001689 79 13 174ଆଶାରାଣୀ ପ ା ସା କୃ ଚ  ପ ା YNY0998880
ୀ /001690 53 13 175ମଧସିୁତା ପ ା ପି କୃ ଚ  ପ ା YNY0998773
ୀ /001691 51 13 176ଅ ଳୀ ପ ା ସା ସେରାଜ କମୁାର ପ ା YNY0998872

ପ ୁ /001692 50 13 177ସେରାଜ କମୁାର ପ ା ପି କୃ ଚ  ପ ା YNY0998765
ୀ /001693 26 13 178ଜୁଲି ପରିଡା ପି କରୁଣା ପରିଡା YNY0998864

ପ ୁ /001694 24 13 179ବୁ େଦବ ପରିଡା ପି କରୁଣା ପରିଡା YNY0998856
ପ ୁ /001695 44 13 180ଟି. ଦିବାକର ରାଓ ପି ଟି.ଲକ୍ଷଣ ରାଓ YNY0999003
ୀ /001696 31 13 181ଟି. ରି  ୁରାଓ ସା ଟି. ଦିବାକର ରାଓ YNY0999011

ପ ୁ /001697 31 13 182ଏସ ତିନାଥ ରାଓ ପି ଏସ ରାମା ରାଓ YNY1176833
ୀ /001698 29 13 183ଏସ ଭାରତୀ ରାଓ ସା ଏସ ତିନାଥ ରାଓ YNY1176874

ପ ୁ /001699 51 13 184ରାଧାନାଥ ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YNY0999201
ୀ /001700 39 13 185ଜୟ ି ସାହୁ ସା ରାଧାନାଥ ସାହୁ YNY0999342

ପ ୁ /001701 32 13 186ତରଣି ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YNY0999227
ୀ /001702 28 13 187ବବିତା ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ YNY0999250

ପ ୁ /001703 25 13 188ଶଭୁମ ସାହୁ ପି ବାବୁଲା ସାହୁ YNY0999235
ପ ୁ /001704 24 13 189ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ YNY0999276
ୀ /001705 24 13 190ରଶୀ େରଖା ସାହୁ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ସାହୁ YNY0999102
ୀ /001706 23 13 191ପଶା  ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ YNY0998492
ୀ /001707 23 13 192ଲିପିନା ସାହୁ ସା ଶଭୁମ ସାହୁ YNY0999284
ୀ /001708 23 13 193ପଣତି ସାହୁ ପି ରାଧାନାଥ ସାହୁ YNY0999326
ୀ /001709 35 13 194ଜାନକି ସିଂ ସା େଦବ ସିଂ YNY0999318
ୀ /AT-SATAB1710 23 13 195ଦି ୀ ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସିଂହ YNY1168772
ୀ /Imampada1711 22 13 196ଗଡ଼ୁିଆ େବଗମ ସା େସକ ସାଜୀତ YNY1129287
ପ ୁ /Krusak B1712 21 13 197ଗରୁୁ ପସାଦ ବାରିକ ପି କବି ର ବାରିକ YNY1339340
ପ ୁ /Krusak B1713 36 13 198ସଂଜୀବ ମହାପାତ ପି ଗିରିଧାରୀ ମହାପାତ YNY1339357
ପ ୁ /Krusak B1714 19 13 199ଶଶୁା  ନାଏକ ପି ବାଜୀ ନାଏକ YNY1338367
ୀ /KRUSHAK 1715 35 13 200ଆଶା ନାଏକ ସା ଗଦାଧର ନାଏକ YNY1344118
ୀ /Mahavir B1716 23 13 201ମିନାକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ନାୟକ YNY1338771
ପ ୁ /011717 64 13 202ପାଣକୃ  େବେହରା ପି ଚିଂତାମଣି େବେହରା YNY1050632
ପ ୁ /011718 38 13 203ଅଜୟ ଧାନ୍ ପି ଜିୱନ ଧାନ୍ YNY0998955
ୀ /011719 30 13 204ଯାଜ୍ଞେସନୀ ହରିଚ ନ ସା ଅନିରୁ  େଜନା YNY1297225
ୀ /011720 64 13 205ମିନାକ୍ଷୀ େଜନା ସା ପଭାତ କମୁାର େଜନା YNY1297134
ପ ୁ /011721 36 13 206ସକୁା  ମହାପାତ ପି ଜେମଶର ମହାପାତ YNY1297159
ୀ /011722 40 13 207ମୀନା ମହାରଣା ସା ସ ୀବ ମହାପାତ YNY1297209
ପ ୁ /011723 39 13 208ପକାଶ ନାୟକ - ବଂଦନା ନାୟକ YNY1050624
ୀ /011724 29 13 209ରୁନା ନାୟକ ସା ପତାପ କମୁାର ନାୟକ YNY1315480
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ୀ /011725 36 13 210ସମିୁତା ରାୟ ସା ସାଧ ୁଚରଣ ରାୟ YNY1130582
ୀ /011726 20 13 211େସାନାଲୀ ସାହା ପି ଓମ ନାଥ ସାହା YNY1315407

ପ ୁ /011727 47 13 212ଶରତ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଫଗ ୁସାମ ରାୟ YNY1297142
ୀ /011728 35 13 213େଶୖଳବାଳା ସାମ ରାୟ ସା ଶରତ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY1297217
ୀ /01(A)1729 24 13 214ସମିୁତା ସାହୁ ସା ମାନସ କମୁାର ସାହୁ YNY1066505

ପ ୁ /11730 25 13 215ଲଷୀଧର ବାରିକ ପି ତିନାଥ ବାରିକ YNY0944983
ପ ୁ /11731 24 13 216ପଯ୍ାରିେମାହନ ବାରିକ ପି େଦୖତାରୀ ବାରିକ YNY0939967
ୀ /11732 26 13 217ରୁକ୍ସାନା େବଗମ୍ ସା େଶକ୍ ହବିବୁଲା YNY1036532

ପ ୁ /11733 25 13 218ରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ନିରଂଜନ େବେହରା YNY0940114
ୀ /11734 24 13 219ସ ୀତା େବେହରା ପି ନିରଂଜନ େବେହରା YNY0940122
ୀ /11735 62 13 220ଜନାବୁନ ବିବି ସା କଦୁୁସ ମହ ଦ YNY0762229
ୀ /11736 64 13 221ସକୁା ି ଧାନ ସା ଜୀବନ ଧାନ YNY0266841

ପ ୁ /11737 37 13 222ସ ୟ କମୁାର ଧାନ ପି ଜୀବନ ଧାନ YNY0208363
ପ ୁ /11738 37 13 223ମେନାଜ କଶଯ୍ପ ପି ଦରିଆ କଶଯ୍ପ YNY0939884
ୀ /11739 67 13 224ନିମର୍ଳା ମହାପାତ ସା ସେୁର  ମହାପାତ YNY0944892

ପ ୁ /11740 36 13 225ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ YNY0131490
ୀ /11741 30 13 226େସନ୍ହଲତା ନାୟକ ସା ଅଭିେଷକ ନାୟକ YNY0944926
ୀ /11742 27 13 227କନିୁ ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YNY0940056

ପ ୁ /11743 26 13 228ଅମିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଆଦିତଯ୍ ନାୟକ YNY0945006
ପ ୁ /11744 36 13 229ଜୟ  ପଧାନ ପି ପଭାତ ପଧାନ YNY0944900
ୀ /11745 33 13 230ସତଯ୍ଭାମା ପଧାନ ସା ଜୟ  ପଧାନ YNY0944868
ୀ /11746 24 13 231ପ ୁ  ଲତା ରାଉତ ସା ଅମିତ କମୁାର ରାଉତ YNY1141555

ପ ୁ /11747 38 13 232ରାଜୁ େଶଠୀ ପି ଖଦାଳ େଶଠୀ YNY0944876
ୀ /11748 36 13 233ମମତା େସଠୀ ସା ରାଜୁ େସଠୀ YNY0944884

ପ ୁ /11749 27 13 234ଏସ୍ େତଜୁ ପି ଏସ୍ ରାମ ୁ YNY0939942
ପ ୁ /21750 33 13 235ପଦନ ମହାରଣା ପି ଗ ବର୍  ମହାରଣା YNY0877928
ପ ୁ /21751 50 13 236ପଶାଦ ମଲିକ ପି ହରି ମଲିକ YNY0397398
ୀ /21752 45 13 237େଜଯ୍ାତିମୟୀ ମଲିକ ସା ପଶାଦ ମଲିକ YNY0397406

ପ ୁ /21753 48 13 238ଧରଣୀ ଧର େସଠୀ ପି େମାତିଲାଲ େସଠି YNY0979518
ପ ୁ /21754 43 13 239େକଶବ େସଠୀ ପି ଝରୀ େସଠୀ YNY0338160
ୀ /21755 38 13 240ମ  ୁେସଠୀ ସା େକଶବ େସଠୀ YNY0338145
ୀ /2A1756 37 13 241ମେନାରମା େଜନା ସା ମେନାର ନ େଜନା YNY1050574

ପ ୁ /2B1757 45 13 242େଦବାନ  ମହାପାତ ପି େଦାଳେଗାବି  ମହାପାତ YNY1050590
ୀ /G/021758 25 13 243ବୀ. ଗୀତା ପି ବୀ. କୃ ା YNY1131689

ପ ୁ /031759 21 13 244େଶଖ ଅ ତାବ ପି େଶଖ ୟୁସଫୁ YNY1108711
ପ ୁ /31760 51 13 245ବଜବ ୁ ବାରିକ ପି େବୖକୁ  ନାଥ ବାରିକ YNY0877977
ୀ /31761 42 13 246ସଜୁାତା ବାରିକ ସା ବଜ ବ ୁ ବାରିକ YNY0397083
ୀ /3B BIMA B1762 30 13 247ଅସୀମା ମିଶା ପି ଡ େବୖକଂୁଠ ନାରାୟଣ YNY1168749

ପ ୁ /41763 49 13 248ସନୁାକର େଲ ା ପି ମଥରୁୀ େଲ ା YNY0398099
ୀ /41764 45 13 249େରବତୀ ନାୟକ ସା ସନୁାକର େଲ ା YNY0398107
ୀ /41765 47 13 250ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଜନା YNY0370718
ପ ୁ /51766 69 13 251ମିହିର କମୁାର ଦାଶ ପି ବହାନ  ଦାଶ YNY0208306
ୀ /051767 25 13 252ସତିୃେରଖା ଦାଶ ସା ପେୟାଧୀ କମୁାର ଦାଶ YNY0999516
ୀ /051768 36 13 253ଲିଲୀ ନାୟକ ସା ସବୂାସ ନାଇକ YNY1260108
ୀ /51769 58 13 254ବି ୁପିୟା ଦାଶ ସା ମିହିର କମୁାର ଦାଶ YNY0266668

ପ ୁ /51770 35 13 255ପେୟାଧୀ କମୁାର ଦାଶ ପି ମିହିର କମୁାର ଦାଶ YNY0266676
ପ ୁ /51771 26 13 256ଅଭୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ହେରକୃ  ରାଉତ YNY0696088
ୀ /061772 23 13 257ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାଏକ ସା ରାଜା ନାଏକ YNY0998385

ପ ୁ /61773 55 13 258ତପନ କମୁାର ଦାଶ ପି ବହାନ  ଦାଶ YNY0370726
ୀ /61774 53 13 259ବ ନା ଦାଶ ସା ତପନ କମୁାର ଦାଶ YNY0266973
ପ ୁ /61775 29 13 260ରଜତ କମୁାର ଦାଶ ପି ତପନ କମୁାର ଦାଶ YNY0338152
ୀ /61776 38 13 261ବିପାଶା େଦବତା ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କିେଶାର େଦବତା YNY0266940
ପ ୁ /61777 24 13 262ରାଜା ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ YNY0944850
ପ ୁ /CDA - 61778 21 13 263ସମିଦ କମୁାର ଦାସ ପି ବାବୁଲୀ ଦାସ YNY1339159
ୀ /CDA 61779 28 13 264ଏସ ଜୟା ସା ଏସ ସବୁାଷ YNY1340801
ୀ /CDA-61780 30 13 265ଗୀତାଶୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନେର ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY1338458
ୀ /CDA-61781 21 13 266ଶୁତିଶୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନେର ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY1337781
ୀ /CDA-61782 21 13 267ରାନୀ ଶମର୍ା ପି ପପ ୁଶମର୍ା YNY1335660
ପ ୁ /071783 24 13 268ଜାପସ େଦାଳୁଇ ପି ଜନକ େଦାଳୁଇ YNY0999359
ପ ୁ /71784 48 13 269ଆଦିତଯ୍ ର ନ ଦାଶ ପି ବହାନ  ଦାଶ YNY0370700
ୀ /71785 35 13 270ଜୟଶୀ ଦାଶ ସା ଆଦିତଯ୍ ର ନ ଦାଶ YNY0266825
ପ ୁ /71786 56 13 271ଗ ାଧର େଲ ା ପି ଗଣୁନିଧି େଲ ା YNY0998989
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ୀ /71787 51 13 272କ ନା େଲ ା ସା ଗ ାଧର େଲ ା YNY0998971
ୀ /71788 31 13 273ମିଲି ନାୟକ ମା ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0696211
ୀ /E/71789 25 13 274େରାନାଲି ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YNY0878488
ୀ /E-71790 47 13 275ନିେବଦିତା ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YNY0877837

ପ ୁ /SECTOR 71791 20 13 276ରାେକଶ କମୁାର ମହା ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା ି  YNY1340819
ପ ୁ /81792 40 13 277ପଳୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ମିହିର କମୁାର ଦାଶ YNY0208371
ୀ /81793 37 13 278ମେନରମା ଦାଶ ସା ପଳୟ କମୁାର ଦାଶ YNY0266932

ପ ୁ /81794 31 13 279ଅରୁଣ ନାୟକ ପି କରୁଣା ନାୟକ YNY0696229
ୀ /81795 29 13 280ମମତା ନାୟକ ମା ଅରୁଣ ନାୟକ YNY0696245

ପ ୁ /81796 27 13 281ପବିଣ କମୁାର ନାୟକ ପି କରୁଣା ନାୟକ YNY0696237
ପ ୁ /81797 26 13 282ଚିନୟ ଚିତାନ୍ଜିବୀ ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ସାହୁ YNY1067925
ପ ୁ /QUARTERS1798 25 13 283େଦବରାମ ହଁ।ସଦା ପି ପ।ଣକୃ  ହଁ।ସଦା YNY1180827
ପ ୁ /91799 49 13 284ପଦଯ୍ମୁନ୍ କିେଶାର େଦବତା ପି ଦଧିବାମନ େଦବତା YNY0266643
ୀ /91800 33 13 285ଲିନୁ କାନୁନେଗା ସା ଅଜୟ କାନୁନେଗା YNY0696062

ପ ୁ /91801 46 13 286ଅଜୟ କମୁାର କାନୁନ୍େଗା ପି ଦିଲୀପ ଚ  କାନୁନ୍େଗା YNY0696369
ପ ୁ /91802 33 13 287ଚଂଦ ସିଂହ - ବୁଧିଆ ସିଂହ YNY1340397
ୀ /101803 45 13 288ମାଳତୀ େଦବି ସା ରାମ ବଚନ ଯାଦବ YNY0878017

ପ ୁ /101804 56 13 289ସବୁାଷ ଚ  ମହାପାତ ପି େଗାପିନାଥ ମହାପାତ YNY0338111
ପ ୁ /101805 58 13 290ଅନାଦି ନାୟକ ପି ଫଗଚୁରଣ ନାୟକ YNY0696138
ୀ /101806 43 13 291ସଭୁ ନାୟକ ସା ଅନାଦି ନାୟକ YNY0696294

ପ ୁ /101807 38 13 292ରେମଶ ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ YNY0696187
ପ ୁ /101808 33 13 293ମାନସ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାବି  ନାୟକ YNY0944785
ୀ /101809 31 13 294ଅନିତା ରାଣି ନାୟକ ସା ରେମଶ ନାୟକ YNY0696195
ୀ /101810 27 13 295ନମିତା ନାୟକ ସା ମାନସ କମୁାର ନାୟକ YNY0945022

ପ ୁ /101811 26 13 296ବିଶରଜନ ପଧାନ ପି ଗଣୁନିଧି ପଧାନ YNY0939843
ୀ /101812 39 13 297କାେକାଲ ୁେଭ ଟ ରମଣ ସା କାେକାଲ ୁଶୀନିବାସ YNY0945048

ପ ୁ /101813 32 13 298ଅନାଦୀ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଧରଣୀଧର ସାହୁ YNY0945030
ୀ /101814 27 13 299କମଳିନୀ ସାହୁ ସା ଅନାଦୀ ଚରଣ ସାହୁ YNY0944819

ପ ୁ /101815 33 13 300ସତିୃର ନ ସାଇଁ ମା ସାବିତୀ ସାଇଁ YNY0945014
ପ ୁ /101816 52 13 301ରାମ ବଚନ ଯାଦବ ପି ବାବୁଲାଲ୍ ଯାଦବ YNY0878009
ୀ /111817 40 13 302ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା କାଳୁ େବେହରା YNY0338434
ୀ /111818 51 13 303ବାସ ି ଦାସ ସା ସଧୁୀର ଦାସ YNY0338137

ପ ୁ /111819 31 13 304ବି.ପି ଦାସ ପି ସଧିୁର ଦାସ YNY0396085
ୀ /111820 45 13 305ସେୁଲାଚନା ମହା ି ସା ବିଜୟ େବେହରା YNY0877910
ୀ /111821 26 13 306ପଜୁଲୀନ ପଧାନ ସା ବୀ.ପୀ. ଦାସ YNY1050525

ପ ୁ /121822 36 13 307ପତାପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ମଣି ମହାପାତ YNY1149566
ୀ /121823 32 13 308ଟୁନୀ ମହାପାତ ସା ପତାପ କମୁାର ମହାପାତ YNY1149608
ୀ /121824 37 13 309ହରପିୟା ମଲିକ ସା ସନୁାକର ମଲିକ YNY0696146

ପ ୁ /121825 58 13 310ବିକମ ମଲିକ ପି ଜଟାଧାରୀ ମଲିକ YNY0397349
ୀ /121826 45 13 311ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଲିକ ସା ବିକମ ମଲିକ YNY0398560

ପ ୁ /121827 26 13 312ବଶଜିତ ମଲିକ ପି ବିକମ ମଲିକ YNY0696526
ପ ୁ /131828 39 13 313ସେବର୍ ଶର ମହାରଣା ପି ଧେୁଳଶର ମହାରଣା YNY0696047
ୀ /131829 35 13 314ନମିତା ମହାରଣା ପି ଅଭିନା ମହାରଣା YNY0696260

ପ ୁ /131830 43 13 315ପକାଶ କମୁାର ମଲୀକ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମଲୀକ OR/06/044/098796
ପ ୁ /131831 43 13 316ପଦୀପ ମଲୀକ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମଲୀକ OR/06/044/098797
ପ ୁ /131832 54 13 317ଚି ରଂଜନ ମଲିକ ପି ଜଟାଧାରୀ ମଲିକ YNY0396739
ୀ /131833 50 13 318ସଂଯକୁ୍ତା ମଲିକ ସା ଚି  ରଂଜନ ମଲିକ YNY0396648
ୀ /131834 39 13 319ନିରୁପମା ମଲିକ୍ ସା ପଦୀପ ମଲିକ୍ YNY0008052
ୀ /131835 38 13 320ମମତା ମଲିକ୍ ସା ପକାଶ ମଲିକ୍ YNY0008045
ପ ୁ /131836 28 13 321ଅଜିତ କମୁାର ମା ିର୍ ପି ମାତୁ ମା ିର୍ YNY0398313
ୀ /131837 46 13 322ଲକ୍ଷୀପିୟା େମାହ ି ପି େଗାପୀନାଥ େମାହ ି YNY1184779
ପ ୁ /131838 37 13 323ଘ ିଆ ନାୟକ ପି ପ ୂଲ ନାୟକ YNY1063437
ପ ୁ /13(A)1839 38 13 324ସବୁାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ପାଣକୃ  ସାହୁ YNY0927525
ୀ /13(A)1840 34 13 325େଜଯ୍ୖାସନ୍ା ରାଣୀ ସାହୁ ସା ସବୁାଶ କମୁାର ସାହୁ YNY0927517
ପ ୁ /141841 51 13 326ପଭାତ କମୁାର ମ ରାଜ ପି ପାଣକୃ  ମ ରାଜ YNY0266767
ୀ /141842 46 13 327ନମିତା ମ ରାଜ ସା ପଭାତ କମୁାର ମ ରାଜ YNY0266882
ପ ୁ /141843 25 13 328ସଚିନି ମ ରାଜ ପି ପଭାତ ମ ରାଜ YNY0999482
ପ ୁ /141844 23 13 329ସମିୁତ ମ ରାଜ ପି ପଭାତ ମ ରାଜ YNY0999474
ପ ୁ /141845 35 13 330େମାହନ ଲାଲ ମାରା ି ପି ମ  ୁମାରା ିର୍ YNY0397919
ୀ /141846 34 13 331ସମିୁତା ମାରା ି ସା େମାହନ ଲାଲ ମା ିର୍ YNY0397901
ପ ୁ /141847 59 13 332ମାତୁ ମା ିର୍ ପି େଲବା ମା ିର୍ YNY0488650
ୀ /141848 54 13 333ସଲମା ମା ିର୍ ସା ମାତୁ ମା ିର୍ YNY0488635
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ପ ୁ /141849 57 13 334ପତାପ ଚ  ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି YNY0266569
ପ ୁ /141850 29 13 335ନିଗମାନ  ନାଥଶମର୍ା ପି ଖେଗଶର ନାଥ YNY0338020
ପ ୁ /141851 47 13 336ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ ପି ନିଳକ  ସାହୁ YNY0338194
ୀ /141852 39 13 337ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ YNY0338210

ପ ୁ /141853 38 13 338ରାମଚ  ସାହୁ ପି ଲି  ରାଜ ସାହୁ YNY0878108
ପ ୁ /141854 21 13 339ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ରାଧାନାଥ ସାହୁ YNY1164714
ୀ /141855 25 13 340ଭାଗଯ୍ଶୀ ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ YNY0999557

ପ ୁ /14(A)1856 45 13 341ବସ  େଦହୁରୀ ପି ଚତୁଭୂଜ େଦହୁରୀ YNY0878272
ୀ /14(A)1857 34 13 342ସସିତା େଦହୁରୀ ସା ବସ  େଦହୁରୀ YNY0878280

ପ ୁ /151858 42 13 343ଜଗତ ର ନ ମହାକଡୁ ପି ପଭାକର ମହାକଡୁ YNY1225382
ପ ୁ /151859 54 13 344ଦାେମାଦର ମହା ି ପି ସଂଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY1065986
ୀ /151860 39 13 345ଚ।େମଲି ମହ। ି ସା ଜଗତ ର ନ ମହାକଡୁ YNY1225374

ପ ୁ /151861 50 13 346ପଦୀପ କମୁାର ନାଥ ପି ପରୁୁେଷା ମ ନାଥ YNY0266759
ୀ /151862 48 13 347ସତୀ ନାଥ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାଥ YNY0266684
ୀ /151863 25 13 348ସରସତୀ ନାଥ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନାଥ YNY0878389

ପ ୁ /151864 24 13 349ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନାଥ ପି ପଦିପ କମୁାର ନାଥ YNY0939975
ପ ୁ /151865 40 13 350ସ ୟ କମୁାର ପ ାରି ପି ଖଲି ପ ାରି YNY0338301
ୀ /151866 32 13 351ସ ର୍ମ ରି ପ ାରି ସା ସ ୟ କମୁାର ପ ାରୀ YNY0398008

ପ ୁ /161867 25 13 352ନ  କିେଶାର ଦାସ ପି ବଂଶଧିର ଦାସ YNY0877936
ୀ /161868 23 13 353ଭାବନା େଜନା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା YNY1157114
ୀ /161869 66 13 354େଜମା ମାଝୀ ସା ବଂଶଧିର ମାଝୀ YNY1074053

ପ ୁ /161870 33 13 355େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ବଜବ ୁ ସାହୁ YNY0338202
ୀ /171871 25 13 356ସରସତି େବେହରା ସା ତପନ େବେହରା YNY0877969
ୀ /181872 30 13 357େରାେକୟା ବିବୀ ସା େସକ ୟା YNY1149814
ୀ /181873 52 13 358କନୁୀ ବିଟ୍ ସା ମ ୁଲି ବିଟ୍ YNY1066513

ପ ୁ /181874 34 13 359ତପନ ବିଟ୍ ପି ମ ୁଲି ବିଟ୍ YNY1065994
ୀ /181875 24 13 360ଅନିତା ବିଟ ସା ତପନ ବିଟ YNY1050517

ପ ୁ /181876 54 13 361ମ ୁଳି ଚରଣ ବିଟୀ ପି ଉ ର ବିଟୀ YNY0266775
ପ ୁ /181877 27 13 362ମନ ମନ କମୁାର ବିଟୀ ପି ମ ୁଳି ଚରଣ ବିଟୀ YNY0696518
ୀ /181878 53 13 363ଶମିର୍ଳା ଦାସ ସା ଅ ନ କମୁାର ମଲିକ YNY1108406

ପ ୁ /181879 25 13 364ଅଭିେଷକ କମୁାର ପି ଅ ନ କମୁାର ମଲିକ YNY1108299
ପ ୁ /181880 54 13 365ଅ ନ କମୁାର ମଲିକ - ନଚିକତା ଦାଶ YNY1108448
ପ ୁ /181881 33 13 366ରକୀ ମିଶ ପି ରବୀ  ମିଶ YNY1067768
ୀ /181882 54 13 367ସକୁା ୀ ସାହୁ ସା ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ YNY1129543

ପ ୁ /181883 33 13 368ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ YNY1129535
ୀ /191884 43 13 369ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ଶରତ କମୁାର ସାହୁ YNY0397620

ପ ୁ /191885 40 13 370େଶତ କମୁାର ସାହୁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ YNY0396572
ୀ /191886 34 13 371ସେୁରଖା ସାହୁ ସା େଶତ କମୁାର ସାହୁ YNY0396556

ପ ୁ /191887 49 13 372ଶରତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ସାହୁ YNY0208322
ୀ /19/B1888 51 13 373ଗାୟତୀ େଦଓ ସା ସ ୟ େଦଓ YNY1130590

ପ ୁ /19A1889 44 13 374ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା YNY1050608
ପ ୁ /19B1890 48 13 375ଗିରୀଶ ଚ  େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା YNY1050616
ୀ /201891 66 13 376ରାଉଲ ଆମା ସା ଜି ସଭାରାଓ YNY0998963
ୀ /201892 21 13 377ଇପସିତା ବାରିକ ସା ପଷା  ବାରିକ YNY1203280

ପ ୁ /201893 42 13 378େଦବାଶଷି େଘାଷ ପି ତାରାଶ ର େଘାଷ YNY0945055
ୀ /201894 33 13 379େମୖାସମୁୀ େଘାଷ ସା େଦବାଶଷି େଘାଷ YNY0945063
ୀ /201895 23 13 380ସସିତା େଜଠୀ ପି ପାଣକୃ  େଜଠୀ YNY1108885
ୀ /201896 34 13 381ସଭୁଦା ନାଏକ ସା ଲାଲା ନାଏକ YNY1062991

ପ ୁ /201897 51 13 382ପାଇଡୁ ରାଜୁ ପି ୟାମାଲୁ ରାଜୁ YNY0266791
ପ ୁ /201898 42 13 383ଇସାକ ୁରାଓ ପି ସବୁା ରାଓ YNY0940106
ପ ୁ /201899 30 13 384ସ ର ରାଓ ପି ପାଇଡୁ ରାଜୁ YNY0266551
ୀ /201900 30 13 385ଚ ମା ରାଓ ସା ଇସାକ ୁରାଓ YNY0266908
ୀ /201901 23 13 386ଶାଵାଣୀ ରାଓ ସା ଶ ର ରାଓ YNY1140110
ପ ୁ /211902 58 13 387ନବୀନ େବେହରା ପି କାଳ ୁେବେହରା YNY0253542
ପ ୁ /211903 70 13 388ରାେଜ  କମୁାର ଷଢ ୀ ପି ମଦନ େମାହନ ଷଢ ୀ YNY0631671
ୀ /211904 61 13 389ମାଧରୁୀ ଷଢ ୀ ସା ରାେଜ  କମୁାର ଷଢ ୀ OR/06/044/469167
ୀ /211905 38 13 390ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ଷଢ ୀ ପି ରାେଜ  କମୁାର ଷଢ ୀ YNY0008078
ପ ୁ /211906 36 13 391ରାେକଶ କମୁାର ଷଢ ୀ ପି ରାେଜ  କମୁାର ଷଢ ୀ YNY0008086
ୀ /211907 31 13 392ସଶୁୀ ସକୁଲଯ୍ାଣୀ ତିପାଠୀ ପି ସେୁରଶ ଚ  ତିପାଠୀ YNY0338061
ପ ୁ /211908 29 13 393ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ସେୁରଶ ଚ  ତିପାଠୀ YNY0338079
ପ ୁ /221909 38 13 394ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ରାଜ କିେଶାର େବେହରା YNY0999219
ପ ୁ /221910 38 13 395ଆଭୟ ଗଡନାୟକ ପି ବନମାଳୀ ଗଡନାୟକ YNY0999532

31 109/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



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

1

ୀ /221911 29 13 396େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ଗଡନାୟକ ସା ଅଭୟ ଗଡନାୟକ YNY0999540
ପ ୁ /221912 39 13 397ସତଯ୍ବତ ମହାରଣା ପି ମେନାର ନ ମହାରଣା YNY0999300
ୀ /221913 37 13 398ସ ି ତା ମହାରଣା ସା ସତଯ୍ବତ ମହାରଣା YNY0999292

ପ ୁ /221914 46 13 399ଦିଲୀପ କମୁାର ମିଶ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ମିଶ YNY0998724
ପ ୁ /221915 26 13 400ନାରାୟଣ ନାଥ ପି ପଦୀପ କମୁାର ନାଥ YNY1131473
ପ ୁ /221916 31 13 401ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YNY0695668
ପ ୁ /221917 24 13 402ମନୟ ରାଉତ ପି ମେନାର ନ ରାଉତ YNY0999144
ପ ୁ /221918 45 13 403ଲଲାେଟ ୁ ରାଉତରାୟ ପି ଗଗନାଥ େବେହରା YNY0397638
ପ ୁ /221919 56 13 404ବଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ YNY0999268
ୀ /221920 51 13 405ସକୁା ି ସାହୁ ସା ବଜ କିେଶାର ସାହୁ YNY0696377

ପ ୁ /22 C1921 53 13 406ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ ପି ଅମେରଶର ସାହୁ YNY0696682
ୀ /22 C1922 45 13 407କଲଯ୍ାଣି ସାହୁ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YNY0696674

ପ ୁ /22 D1923 54 13 408ମେନାରଞନ ରାଉତ ପି ମନେମାହନ ରାଉତ YNY0696666
ୀ /22 E1924 54 13 409ମ  ୁସାହୁ ସା ବଜବ ୁ ସାହୁ YNY0696658

ପ ୁ /22 F1925 46 13 410ତନୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YNY0696641
ୀ /22 F1926 46 13 411ବ ିତା ଦାସ ସା ତନୟ କମୁାର ଦାସ YNY0696633
ୀ /22(A)1927 47 13 412ପଜୂା ନାୟକ ସା େଦବରାଜ ନାୟକ YNY0878264

ପ ୁ /22(A)1928 42 13 413େଦବରାଜ ନାୟକ ପି ଲେମାଦର ନାୟକ YNY0878256
ୀ /22, Bhawa1929 62 13 414ବାସ ି ପଭା ମିଶ ସା ଶ ର ପସାଦ ମିଶ YNY1129238
ୀ /22B1930 47 13 415ମିନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା େଦବରାଜ ମହା ି YNY0696690

ପ ୁ /22B1931 48 13 416େଦବରାଜ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YNY0696708
ୀ /231932 24 13 417ସସୀତା ନାଥ ସା ନାରାୟଣ ନାଥ YNY1131465

ପ ୁ /231933 41 13 418ରବି  କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ YNY0208132
ପ ୁ /231934 25 13 419ଅରବି  ସାହା ପି ଓମ ନାଥ ସାହା YNY0878025
ପ ୁ /PLOT-NO-31935 45 13 420ରଂଜନ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ଘେଡଇ YNY0398362
ୀ /241936 36 13 421େମାନାଲିଶା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ହୃଷିେକଶ ଦାସ YNY0208140
ୀ /PLOT NO 31937 42 13 422ସସିତା ସିଂହ ସା ର ନ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0398339
ୀ /251938 25 13 423ସକୁା ୀ େବେହରା ସା ପକାଶ େବେହରା YNY1131614
ୀ /251939 29 13 424ଶଭୁଶୀ ମହାପାତ ପି େଗାବି  ଚ  ମହାପାତ YNY0338384
ୀ /251940 38 13 425ହିବଯ୍ା କମୁାରୀ େମାନାଲିସା ପି ନାରାୟଣ ପରିଜା YNY0945071
ୀ /251941 50 13 426ମିନତୀ ସାହୁ ସା ସେରାଜ ସାହୁ YNY0398271
ୀ /251942 30 13 427ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ପି ସେରାଜ ସାହୁ YNY0397968
ୀ /251943 41 13 428େବବିନା ସାଇଁ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାଇଁ YNY0531343

ପ ୁ /261944 40 13 429ନାରୟଣ ମଲିକ ପି ଲକ୍ଷଣ ମଲିକ YNY0397315
ୀ /261945 34 13 430ନିେବଦିତା ମଲିକ ସା ନାରାୟଣ ମଲିକ YNY0397307

ପ ୁ /271946 60 13 431ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ଆ ର୍ବଂଧ ୁଦାସ YNY0830356
ପ ୁ /271947 49 13 432ଖେଗଶର ମାହ ପି ଜଟିଆ ମାହ YNY0266577
ୀ /271948 45 13 433ବାସ ି ମାହ ସା ଖେଗଶର ମାହ YNY0266924
ୀ /271949 26 13 434ପ ୁ ା ଳୀ ମହା ପି ଖେଗଶର ମହା YNY0878090
ୀ /271950 79 13 435ସକୁା ି ମହା ି ପି େକ୍ଷତବାସୀ ମହା ି YNY0208033

ପ ୁ /271951 74 13 436ଅେଶାକ ମହା ି ପି େକ୍ଷତବାସୀ ମହା ି YNY0208017
ୀ /271952 70 13 437ଦୂରଦଶ ିର୍ନୀ ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି YNY0208025
ୀ /271953 55 13 438ଶଭୁଶୀ ମହା ି ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ YNY0754747
ୀ /271954 43 13 439େସୗମଯ୍ା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି YNY0208041
ୀ /271955 41 13 440ଅପ ର୍ା ଅପରାଜିତା ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି YNY0208058

ପ ୁ /271956 58 13 441ଜୀବନକା  ପ ନାୟକ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ଦାସ YNY0208066
ୀ /271957 50 13 442ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପ ନାୟକ ସା ଜୀବନକା  ପ ନାୟକ YNY0208074
ୀ /271958 23 13 443ହଷ ିର୍ତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YNY0944975
ୀ /271959 43 13 444ଗୀତା ଳୀ ରଥ ସା ଧେମ  କମୁାର ସିଂ YNY0815464
ପ ୁ /271960 58 13 445ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ YNY0398297
ୀ /271961 50 13 446ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YNY0398305
ପ ୁ /281962 49 13 447ସି ାଥର୍  େଛାଟରାୟ ପି ରଜନୀ କା  େଛାଟରାୟ YNY0862102
ପ ୁ /281963 53 13 448ଅଭୟ କାନୁନେଗା ପି େପମାନ  କାନୁନେଗା YNY0396317
ୀ /281964 49 13 449ଜୟ ୀ ରାଜ୍ ପି ଜନଜୟୀ ରାଜ୍ YNY0862094
ୀ /281965 52 13 450ସଂଯକୁ୍ତା ରାୟ ସା ରବି  ରାୟ YNY0878157
ପ ୁ /281966 33 13 451ସାଧ ୁଚରଣ ରାୟ ପି ରବି  ରାୟ YNY0878140
ୀ /281967 26 13 452ସମିୁତା ରାୟ ସା ସାଧ ୁଚରଣ ରାୟ YNY1141696
ୀ /281968 52 13 453ସଷୁମା ସାମଲ ସା ଉେପ  କମୁାର ସାମଲ YNY0696013
ୀ /281969 29 13 454ଅନୁରାଧା ସାମଲ ପି ଉେପ  କମୁାର ସାମଲ YNY0696005
ୀ /291970 46 13 455ଝରଣା ନାୟକ ସା ପବିତ ନାୟକ YNY0398065
ପ ୁ /291971 42 13 456ପବିତ ନାୟକ ପି ହଟ କିେଶାର ନାୟକ YNY0398073
ପ ୁ /301972 36 13 457ସାଈପସନନ୍ ରାୟସିଂହ - େସୗଦାମିନୀ ପାତ YNY1123926
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ପ ୁ /301973 30 13 458ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି େବନୁଧର ସାହୁ YNY0531368
ପ ୁ /311974 40 13 459ସେ ାଷ କମୁାର ବାରିକ ପି ଲି ରାଜ ବାରିକ YNY0878371
ୀ /311975 39 13 460ଅନୁପମା ବାରିକ ସା ସେ ଷ କମୁାର ବାରିକ YNY0878363

ପ ୁ /311976 48 13 461ଶବୁାସ ଚ  େବେହରା ପି େବୖ ବ ଚରଣ େବେହରା YNY0396929
ପ ୁ /311977 45 13 462ଗେଜ  ଦାସ ପି ନରହରି ଦାସ YNY0266361
ୀ /311978 38 13 463କବିତା ଦାସ ସା ଗେଜ  ଦାସ YNY0378588
ୀ /311979 59 13 464ପମିଳା ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ YNY0933291
ୀ /311980 30 13 465ପତିଭା ଦାଶ ପି େପମାନ  ଦାଶ YNY0397810

ପ ୁ /311981 28 13 466ସରୱର ହସିବ ପି ମହ ଦ ହସିବୁଲା YNY0396549
ୀ /311982 26 13 467ଆଶେୁତାଷ ଷଢ ୀ ପି ପତାପ ଷଢ ୀ YNY0944991
ୀ /31- A1983 23 13 468ପଟିକ୍ଷ୍ଯା େମାହ ି ମା ବୀେଜାଯଲକ୍ଷୀ ଦାସ YNY1124395

ପ ୁ /321984 21 13 469େସକ ଅସିଫ ପି େସକ ଅ ସର YNY1160738
ୀ /321985 39 13 470ନୟିନି ବିଶାଳ ସା ବିନାୟକ ବିଶାଳ YNY0396754

ପ ୁ /321986 49 13 471ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା YNY1108778
ପ ୁ /321987 46 13 472ରଜନି କା  ମହା ି ପି ରବି  ମହା ି YNY0398198
ୀ /321988 35 13 473ଶଶିତା ମହା ି ସା ରଜନୀକା  ମହା ି YNY0398206

ପ ୁ /321989 40 13 474ମେହଶର ନାୟକ ପି ଗମୂଣୀ ନାୟକ YNY1066539
ୀ /321990 37 13 475ପେମାଦିନୀ ନାୟକ ସା ମେହଶର ନାୟକ YNY1066521
ୀ /321991 37 13 476ଜାନକୀ ରଣା ସା ଟୁଟୁ ରଣା YNY0940189
ୀ /321992 41 13 477ମଧସିୁତା ରାଉତରାୟ ସା ହିମାଂଶ ୁରାଉତରାୟ YNY0338392

ପ ୁ /331993 50 13 478ମ ରାଜ ମହାରଣା ପି ଭଗବାନ ମହାରଣା YNY0397372
ପ ୁ /331994 44 13 479େବୖକୁ  ପରିଡା ପି ବସ  ପରିଡା YNY0397448
ୀ /331995 36 13 480ଦମୟ ୀ ପରିଡା ସା େବୖକୁ  ପରିଡା YNY0397026
ୀ /341996 23 13 481ପତିକ୍ଷା ପିରୀୟଦଶ ିର୍ନୀ ବିଶାଳ ସା ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ YNY1050558

ପ ୁ /341997 37 13 482ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ମା େଦବକୀ ଦାସ YNY0878405
ୀ /341998 60 13 483ସମିୁତା େଦବୀ ସା ସେୁର  ପସାଦ ସାହା YNY0266858
ୀ /341999 44 13 484ସ ୀତା ଗୁ ା ସା ଲଳିତ କମୁାର ଗୁ ା YNY0208389

ପ ୁ /342000 42 13 485ଅଭୟ କମୁାର େଲ ା ପି ଭମରବର େଲ ା YNY0338426
ୀ /342001 41 13 486ନିଝର୍ ରିଣୀ େଲ ା ସା ଅଭୟ କମୁାର େଲ ା YNY0338418

ପ ୁ /342002 64 13 487ସେୁର  ପସାଦ ସାହା ପି ସାଧଲୁାଲ ସାହା YNY0397927
ପ ୁ /34(a)2003 33 13 488ରାଜଦୀପ ବିଶାଳ ମା ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ YNY0878207
ୀ /34(a)2004 56 13 489ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ YNY0878231

ପ ୁ /352005 34 13 490ମାନସ ର ନ ଦାଶ ପି ବୀରବର ଦାଶ YNY0153650
ପ ୁ /352006 32 13 491ତାପସ ର ନ ଦାଶ ପି ବୀରବର ଦାଶ YNY0153643
ପ ୁ /362007 22 13 492େସକ ବାବୁନା ପି େସକ ମନୂା YNY1160746
ପ ୁ /362008 54 13 493ପବିତ େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା YNY0940098
ୀ /362009 45 13 494ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ପବିତ େବେହରା YNY0940080

ପ ୁ /362010 37 13 495ଦିପକ େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା YNY0877886
ପ ୁ /362011 52 13 496ବିଜୟ କମୁାର ନାଥ ପି ରାଜ ନାଥ YNY0397018
ୀ /362012 49 13 497ଉମିର୍ଳା ନାଥ ସା ବିଜୟ ନାଥ YNY0397430
ୀ /362013 26 13 498େସାନାଲି ନାଥ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାଥ YNY0939827
ପ ୁ /362014 23 13 499େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ନାଥ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାଥ YNY0999524
ପ ୁ /362015 24 13 500ଚିନୟ ନାଥ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାଥ YNY0944918
ୀ /362016 36 13 501ପମିଳା ନାୟକ ସା ଅଜୟ ନାୟକ YNY0940213

ପ ୁ /362017 33 13 502ସ ୟ କମୁାର ପାଲ ପି ଫନି ନାଥ ପାଲ YNY0877985
ୀ /362018 25 13 503େଗୗରୀ ପାଲ ସା ସ ୟ ପାଲ YNY0877993
ୀ /372019 36 13 504ରସୀ ର ନ ମହା ୀ ପି ମେହ  ପସାଦ ମହା ୀ YNY1129519

ପ ୁ /382020 56 13 505ଜନା ର୍ନ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YNY0878314
ୀ /382021 51 13 506ଦିପା େବେହରା ସା ଜନା ର୍ନ େବେହରା YNY0878322
ପ ୁ /382022 46 13 507ବୁଲୁ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା YNY0877944
ୀ /382023 29 13 508ମିଲନ୍ େବେହରା ସା ବୁଲୁ େବେହରା YNY0877951
ୀ /382024 30 13 509କିରଣବାଳା ଦାସ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YNY0396770
ପ ୁ /382025 41 13 510ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମାହାରଣା ପି ଉେମଶ ଚ  ମାହାରଣା YNY0878330
ୀ /382026 33 13 511ସ ର୍ଲତା ମହାରଣା ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହାରଣା YNY0878348
ପ ୁ /382027 50 13 512ଶବି ପସାଦ ମିଶ ପି ବୃ ାବନ ମିଶ YNY0999185
ୀ /382028 50 13 513ଜୟ ି ମିଶ ସା ଶବି ପସାଦ ମିଶ YNY0999193
ପ ୁ /382029 68 13 514ଉଛବ ରାଉତ ପି ଶକୁେଦବ ରାଉତ YNY0208348
ପ ୁ /382030 43 13 515ପଶା  ରାଉତ ପି ଉଛବ ରାଉତ YNY0208330
ୀ /382031 36 13 516ଚିନୟୀ ରାଉତ ସା ପଶା  ରାଉତ YNY0696435
ପ ୁ /38(B)2032 30 13 517ଜୟ  େବେହରା ପି ଜନା ର୍ନ େବେହରା YNY0878298
ୀ /38(B)2033 27 13 518ଝରଣା େବେହରା ସା ଜୟ  େବେହରା YNY0878306
ୀ /392034 45 13 519ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0398412
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ପ ୁ /392035 56 13 520ନିଳା ଳ ସାହୁ ପି ଜୁରୀଆ ସାହୁ YNY0862110
ପ ୁ /392036 47 13 521ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବହାନ  ସାହୁ YNY0398370
ୀ /392037 41 13 522େବୖଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ନିଳା ଳ ସାହୁ YNY0862128
ୀ /402038 29 13 523ବାସ ି ପଧାନ ସା େବଞାମିନ୍ ପଧାନ YNY0696351
ୀ /402039 45 13 524ଗୀତା ସାହା ସା ଗେଣଷ ପସାଦ ସାହା YNY0397422

ପ ୁ /402040 28 13 525ସନିୁଲ ସାହା ପି ଗେଣଷ ପଶାଦ ସାହା YNY0397455
ୀ /402041 60 13 526ଶା ି ଶାହା ମା ପାନାଲାଲ ଶାହା YNY0696203

ପ ୁ /412042 57 13 527ଜୟକୃ  େବେହରା ପି ଦୁଯଯ୍ର୍ େବେହରା YNY0878181
ୀ /412043 47 13 528କନିୁ େବେହରା ସା ଜୟକୃ  େବେହରା YNY0878199

ପ ୁ /412044 47 13 529ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା YNY0877894
ପ ୁ /412045 43 13 530ରେମଶ େବେହରା ପି ଚରଣ େବେହରା YNY0878165
ୀ /412046 42 13 531କବିତା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା YNY0877902
ୀ /412047 33 13 532ବନିତା େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା YNY0878173
ୀ /412048 32 13 533ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ନିମର୍ଳ େବେହରା YNY0998518

ପ ୁ /412049 28 13 534ନିମର୍ଳ େବେହରା ପି ଅନ  େବେହରା YNY0998526
ପ ୁ /412050 24 13 535ସେ ାଷ େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା YNY0940072
ପ ୁ /412051 22 13 536ସେୁରଶ େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା YNY1050533
ୀ /412052 41 13 537ମିନତୀ ଦେଳଇ ସା ନିର ନ ଦେଳଇ YNY0266866

ପ ୁ /412053 52 13 538େବୖକୁ  ଦାସ ପି ନାଗଲିୁ ଦାସ YNY0208157
ପ ୁ /412054 52 13 539େକୖଳାସ ଚ  ଦାଶ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାଶ YNY0877860
ୀ /412055 39 13 540ପଭାସିନି ଦାଶ ସା େକୖଳାସ ଚ  ଦାଶ YNY0877878
ୀ /412056 37 13 541ନିରୂପମା ଖଟୁଆ ସା ନିମର୍ଳ ଖଟୁଆ YNY1050566
ୀ /412057 36 13 542ସିଲା ସାହା ସା ରବି  ସାହା YNY0266965

ପ ୁ /412058 35 13 543ରବି  ସାହା ପି େଲାକନାଥ ସାହା YNY0378745
ପ ୁ /412059 47 13 544ଜ୍ଞାନଧର ସାମଲ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାମଲ YNY0773416
ପ ୁ /412060 39 13 545ଜିେତ  କମୁାର ସାମଲ ପି ଜ୍ଞାନଧର ସାମଲ YNY0815449
ପ ୁ /412061 34 13 546ଚି ର ନ ସାମଲ ପି ଜ୍ଞାନଧର ସାମଲ YNY0762120
ପ ୁ /41/A2062 32 13 547ସି ା  ପ ନାୟକ ପି ଶବିାନ  ପ ନାୟକ YNY0926212
ପ ୁ /422063 47 13 548େଯାଗିନାଥ ଦାସ ପି ନିଳାମର ଦାସ YNY0266379
ୀ /422064 45 13 549ଗୀତା ଦାସ ସା ଚ ୁ ଦାସ LNT3100286
ୀ /422065 40 13 550ସବିତା ଦାସ ସା େଯାଗିନାଥ ଦାସ YNY0266395

ପ ୁ /422066 31 13 551ଭାବଗାହୀ ଦାସ ପି ଭିକାରିୀଚରଣ ଦାସ YNY0208165
ୀ /422067 22 13 552ସଜୁାତା ଦାସ ସା ପଣୂର୍ଚ  ଦାସ YNY1302280

ପ ୁ /422068 33 13 553ରାଜୁ େଜନା ପି ଧଡି େଜନା YNY0266387
ୀ /422069 29 13 554ରିବିକା ପଧାନ ସା ଜନ୍ ପଧାନ YNY0696336
ୀ /422070 37 13 555େଜଯ୍ାତି ସାହା ସା ରାେଜଶ ସାହା YNY0397463
ୀ /432071 52 13 556ପମିଳା ଦେଳଇ ସା ବିଜୟ ଦେଳଇ YNY0208413

ପ ୁ /432072 52 13 557ଗୟାଧର େଲ ା ପି ଗଣୁନିଧି େଲ ା YNY0266601
ୀ /432073 47 13 558କନକ େଲ ା ସା ଗୟାଧର େଲ ା YNY0266833
ୀ /442074 47 13 559ପତିମା ସିଂ ସା େସାମନାଥ ସିଂ YNY0396721

ପ ୁ /452075 51 13 560ଶ ଷର୍ଣ େବେହରା ପି ନିଧି େବେହରା YNY0398040
ୀ /452076 45 13 561ଝରଣା େବେହରା ସା ଶ ରଷର୍ଣ େବେହରା YNY0398032
ୀ /452077 39 13 562ଅନୁସୟୁା ଦେଳଇ ସା ହୃଷିେକଶ ସାହୁ YNY0397240

ପ ୁ /452078 25 13 563ଦିଲିପ ନାୟକ ପି ସାରଥ ନାୟକ YNY0999078
ପ ୁ /452079 44 13 564ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ପି ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ YNY0397182
ପ ୁ /452080 38 13 565ସେ ାଷ ସାହୁ ପି େଗାେଲଖ ସାହୁ YNY0878223
ୀ /452081 32 13 566ଚପଳା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ YNY0878249

ପ ୁ /452082 27 13 567ବଳରାମ ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ YNY0878215
ୀ /462083 36 13 568ପ ୁ ଲତା ବାରିକ ସା ସଦାଶବି ବାରିକ YNY0877852
ପ ୁ /462084 32 13 569ସଦାଶବି ବାରିକ ପି ଭମର ବାରିକ YNY0877845
ୀ /462085 26 13 570େସାନାଲୀ ବାରିକ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁବାରିକ YNY1065937
ୀ /462086 38 13 571ଅ ଳୀ ମହାପାତ ସା ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ YNY0696393
ୀ /462087 49 13 572େହମଲତା ଓଝା ସା ମଦନେମାହନ ଓଝା YNY0878124
ପ ୁ /462088 30 13 573ନାରାୟଣ ଓଝା ପି ମଦନେମାହନ ଓଝା YNY0878116
ପ ୁ /462089 29 13 574ନିପନୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1108851
ପ ୁ /462090 42 13 575ସେୁରଶ ସାଇଁ ପି ମରୁଲିଧର ସାଇଁ YNY0878058
ପ ୁ /472091 42 13 576ବୁ ିଆ ବାରିକ ପି ଅପ ିର୍ଆ ବାରିକ YNY0208314
ୀ /472092 40 13 577ଲକ୍ଷୀ ବାରିକ ସା ବୁ ିଆ ବାରିକ YNY0266874
ୀ /472093 31 13 578ବିଲାସ ବାରିକ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ବାରିକ YNY1050541
ୀ /482094 36 13 579େରାଜି ଦାସ ସା କନୁା ଦାସ YNY0266411
ପ ୁ /482095 33 13 580ରତନ ମାଇତି ପି ରଘନୁାଥ ମାଇତି YNY0266718
ପ ୁ /492096 41 13 581ଶରତ େବେହରା ପି େଯାଗୀ େବେହରା YNY0397711
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ୀ /492097 37 13 582ଟୁନି େବେହରା ସା ଶରତ େବେହରା YNY0397729
ୀ /492098 47 13 583ରୁବିନା ଶତପଥୀ ସା ଶତୃଘନ ଶତପଥୀ YNY0266957

ପ ୁ /492099 35 13 584ପିୟବତ ଶତପଥି ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ଶତପଥି YNY0878033
ପ ୁ /502100 44 13 585ରାଜ କିେଶାର ଦାସ ପି କାଳ ି ଚରଣ ଦାସ YNY0396747
ପ ୁ /502101 53 13 586ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗୗରା  ନାୟକ YNY0696104
ୀ /502102 46 13 587ପେମାଦିନୀ ନାୟକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ YNY0696302

ପ ୁ /502103 21 13 588ଶଭୁମ େସନାପତି ପି ଜଗବ ୁ େସନାପତି YNY1138981
ପ ୁ /502104 21 13 589ଶଭୁମ େସନାପତି ପି ଜଗବ ୁ େସନାପତି YNY1203298
ୀ /502105 69 13 590ପାବର୍ ତୀ ସପୁର ସା େନତାନ  ସପୁର YNY0208405

ପ ୁ /502106 36 13 591କାହନ୍  ୁଚରଣ ସତୂାର ପି େନତାନ  ସତୂାର YNY0398081
ପ ୁ /502107 32 13 592ମନେମାହନ ସତୁାର ପି େନତାନ  ସତୁାର YNY0266635
ୀ /502108 29 13 593ଗୀତା ଳି ସତୂାର ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ସତୂାର YNY0398131
ୀ /502109 25 13 594ମମତା ସତୁାର ସା ମନେମହନ ସତୁାର YNY0878397

ପ ୁ /512110 39 13 595ର ିତ୍ େବେହରା ପି କମୁଟିୁ େବେହରା YNY0998708
ୀ /512111 34 13 596ଖଲୁଣା େବେହରା ସା ର ିତ େବେହରା YNY0999565
ୀ /512112 63 13 597ସମିୁତା ରାଣୀ ଗିରି ସା ସେତଯ୍ନ କମୁାର ଗିରି YNY0398248

ପ ୁ /512113 35 13 598ଦିଲିପ କମୁାର ଗିରି ପି ସେତଯ୍ନ କମୁାର ଗିରି YNY0397976
ୀ /512114 31 13 599ଦିପାଲି ଗିରି ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଗିରି YNY0878082
ୀ /512115 27 13 600କବିତା ଗିରି ସା ଦିେନଶ କମୁାର ଗିରି YNY0878074
ୀ /512116 57 13 601ଭାରତୀ ନାଏକ ସା ରବି ନାଏକ YNY0999094
ୀ /512117 35 13 602ମମତା ନାୟକ ସା କା ିର୍କ ନାୟକ YNY0398123

ପ ୁ /G/512118 22 13 603ଦୀପକ ଶମର୍ା ପି ରାମଚଂଦ ଶମର୍ା YNY1228907
ୀ /522119 28 13 604ବନିତା ବରାଳ ସା ଅେଲଖ େସଠୀ YNY0944934

ପ ୁ /522120 51 13 605ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ବାରିକ YNY0396713
ୀ /522121 40 13 606ଝରାଶୀ ବାରିକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ YNY0208397
ୀ /522122 29 13 607ମାହାମାୟା ବାରିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ YNY0398438

ପ ୁ /522123 26 13 608.ଚିନୟ ବାରିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ YNY0878355
ୀ /522124 94 13 609କମଳା େବଦୀ ସା ଗଆୁଲାଲ ଚିମନକା YNY0643841

ପ ୁ /522125 44 13 610ମେହ  ନାୟକ ପି ଗିରିଧାରୀ ନାୟକ YNY0266742
ୀ /522126 26 13 611ଛବିରାଣୀ ରାଓ ସା ରାଜା ରାଓ YNY0939876

ପ ୁ /522127 31 13 612ଅେଲଖ େସଠୀ ପି ଶବି ପସାଦ େସଠୀ YNY0944942
ୀ /532128 34 13 613ଇତିଶୀ ବାରିକ ସା ସବୁାଶ ଚ  ବାରିକ YNY0396705
ୀ /532129 42 13 614ସନୁୱାରୀ ବିବି ସା ରିୟାସାଦ ଖାନ YNY0208207
ୀ /542130 50 13 615େଛାଟି ବିବି ସା େସକ ସଲିମ YNY0998401
ୀ /542131 41 13 616େରସମା ବିବି ସା େସକ ସଲିମ YNY0878447

ପ ୁ /542132 51 13 617େସକ େନୗସାଦ ପି େସକ ବାଜି YNY0998393
ପ ୁ /542133 44 13 618ସେୁରସ କମୁାର ପଧାନ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ପଧାନ YNY0370692
ୀ /542134 38 13 619କମୁଦିୁନି ପଧାନ ସା ସେୁରସ କମୁାର ପଧାନ YNY0696401

ପ ୁ /552135 41 13 620େସକ୍ ବାବୁ ପି େସକ୍ େଗାଲାପ YNY0488643
ୀ /552136 22 13 621ମନୂୁ େବଗମ ପି  ବାବୁ YNY1129279

ପ ୁ /552137 31 13 622ସତଯ୍ର ନ େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା YNY0208215
ପ ୁ /562138 27 13 623ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା YNY0878066
ପ ୁ /562139 42 13 624ଶରତ ନାୟକ ପି କା ର୍ୀକ ନାୟକ YNY0696096
ୀ /562140 33 13 625ସବିତା ନାୟକ ସା ଶରତ ନାୟକ YNY0696278
ୀ /572141 29 13 626ଅନିତା ପାତ ସା ସହେଦବ ପାତ YNY0696179

ପ ୁ /582142 46 13 627ବିପିନ୍ େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା LNT3100302
ୀ /582143 39 13 628ମାମିନା େବେହରା ସା ବିପିନ େବେହରା LNT3100294

ପ ୁ /582144 38 13 629ପକାଶ ଚ  େବେହରା ପି ଆକଳୁୀ େବେହରା YNY0878041
ୀ /582145 27 13 630ଗିତା େବେହରା ସା ପକାଶ ଚ  େବେହରା YNY0944793
ପ ୁ /592146 62 13 631େସକ୍ ଅବଦୁଲ ନୟମି୍ ପି େସକ୍ କରିମ୍ OR/06/044/038740
ପ ୁ /592147 46 13 632ପ ାନନ ପାତ ପି ମେହଶର ପାତ YNY0940155
ପ ୁ /592148 48 13 633ଅେଶାକ େସଠୀ ପି ରଥ େସଠୀ YNY0397943
ୀ /592149 31 13 634ସ ଯ୍ାରାଣୀ େସଠୀ ସା ଅେଶାକ େସଠୀ YNY0338293
ପ ୁ /602150 53 13 635ଚି  ର ନ ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ନାୟକ YNY0999391
ୀ /602151 49 13 636ସକୁା ି ନାୟକ ସା ଚି  ର ନ ନାୟକ YNY0999383
ପ ୁ /602152 46 13 637ତିନାଥ ସାଇଁ ପି ହରି ସାଇଁ YNY0696153
ୀ /602153 41 13 638ବିନି ସାଇଁ ସା ତିନାଥ ସାଇଁ YNY0696161
ୀ /612154 42 13 639ପମିଳା ଡାକଆୁ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଡାକଆୁ YNY0998740
ପ ୁ /612155 31 13 640ଅଭିମନଯ୍ ୁଡାକଆୁ ପି ନାରାୟଣ ଡାକଆୁ YNY0998732
ପ ୁ /612156 30 13 641ସ ର କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଡାକଆୁ YNY0940148
ୀ /612157 26 13 642ଗାୟତୀ ଡାକଆୁ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଡାକଆୁ YNY0998757
ୀ /612158 43 13 643େସୖମଯ୍ା ମହା ି ସା ରାେଦଶ ପ ନାୟକ YNY0696625
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ୀ /612159 23 13 644ସୟଂପଭା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଚ ଭାନୂ ରାଊତ YNY1063429
ପ ୁ /612160 59 13 645ଚ ଭାନୁ ରାଉତ ପି ମାଧବାନ  ରାଉତ YNY0397414
ପ ୁ /612161 31 13 646ସ ଦ ରାଉତ ପି ଚ ଭାନୁ ରାଉତ YNY0396994
ୀ /612162 45 13 647ବିଣାପାଣୀ ରାଉତ ସା ଚ ଭାନୁ ରାଉତ YNY0338442

ପ ୁ /622163 57 13 648ମହ ଦ ଜହୁର ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ୍ YNY0253500
ୀ /622164 46 13 649ନିରୁପମା ବିଶାଳ ସା େଶଷେଦବ ବିଶାଳ YNY0398016

ପ ୁ /622165 26 13 650ମହ ଦ ଜହିର ପି ମହ ଦ ଜହୁର YNY0999375
ୀ /622166 47 13 651େଦବୀପଭା ମହା ି ମା ଦିପକ କମୁାର ରାୟ YNY0266817

ପ ୁ /622167 62 13 652େଦବବତ ସାହୁ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ସାହୁ YNY0998450
ୀ /622168 50 13 653ମିନତୀ ସାହୁ ସା େଦବବତ ସାହୁ YNY0998443

ପ ୁ /622169 25 13 654େଜଯ୍ାତି ର ନ ସାହୁ ପି େଦବବତ ସାହୁ YNY0998419
ପ ୁ /622170 24 13 655ମହ ଦ ତହିର ପି ମହ ଦ ଜହୁର YNY0999367
ୀ /632171 40 13 656ସତଯ୍ଭାମା େବେହରା ସା ଆଶେୁତାଷ ବିଶାଳ YNY0338376

ପ ୁ /632172 45 13 657ଆଶେୁତାଷ ବିଶାଳ ପି ବଟକୃ  ବିଶାଳ YNY0338368
ପ ୁ /642173 50 13 658ଦାନିଏଲ ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ LNT1605849
ୀ /642174 24 13 659େସାନାଲି େପାଥାଳ ସା ବିଜୟ କମୁାର େପାଥାଳ YNY0999151

ପ ୁ /642175 41 13 660ସସୁା  ସାହୁ ପି ଜଳ ର ସାହୁ YNY0696385
ୀ /652176 49 13 661ସ କୁ୍ତା ରାଉତ ପି ହରିହର ମଦୁୁଲି YNY1066562

ପ ୁ /652177 24 13 662ମେନାଜ ରାଉତ ମା ସ କୁ୍ତା ରାଉତ YNY1066554
ପ ୁ /652178 44 13 663ଗରୁୁପସାଦ ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତର ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତରାଯ YNY0397000
ୀ /652179 31 13 664ଗାୟତୀ ସାମଲ ସା ଗରୁୁ ପସାଦ ରାଉତରାଏ YNY1259324

ପ ୁ /652180 35 13 665ବିକମ ସାଇଁ ପି ନ  କିେଶାର ସାଇଁ YNY1066547
ପ ୁ /672181 64 13 666ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜଗବ ୁ ନାୟକ YNY0397042
ପ ୁ /672182 38 13 667ସବୁାସ କମୁାର ରାଉତ ପି ସେୁର ନାଥ ରାଉତ YNY0631689
ପ ୁ /672183 48 13 668ଦୁଯଯ୍ର୍ଧନ ସାଇଁ ପି ଉ ବ ସାଇଁ YNY0397166
ପ ୁ /682184 42 13 669ପକାଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଅ ନ କମୁାର ଦାଶ େଚୗଧରୁୀ YNY0930578
ପ ୁ /682185 52 13 670ପ ଜ କମର୍କାର ପି େଗାବି  କମର୍କାର YNY0944843
ୀ /682186 45 13 671ମିନାକ୍ଷୀ କମର୍କାର ସା ପ ଜ କମର୍କାର YNY0944827

ପ ୁ /682187 66 13 672ଶରତ ଚ  ମହା ି ପି ପାଣବ ୁ ମହା ି YNY0127654
ୀ /682188 62 13 673ମେନାରମା ପ ା ପି େକୖଳାସ ଚ  କର YNY0338178

ପ ୁ /682189 47 13 674ନେଗ  ନାଥ ପାତ ପି କୃ  ଚ  ପାତ YNY0940049
ୀ /682190 38 13 675ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ନେଗ ନାଥ ସାହୁ YNY0826537

ପ ୁ /692191 60 13 676ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ପି ରବି  ନାଥ ପ ା YNY0397323
ୀ /692192 47 13 677ମାମିନା ସାହୁ ସା ବିଜୟ ସାହୁ YNY0266916

ପ ୁ /702193 41 13 678ଯଧିୁ ିର େବେହରା ପି ମଣି େବେହରା YNY0696054
ୀ /702194 65 13 679େଶୖଳଜା ନ ିନୀ େଜନା ସା େଗୗରୀ ପସାଦ ନାୟକ YNY0397091
ୀ /702195 61 13 680ଲିଲିମା ମହା ି ସା ଶରତ ଚ  ମହା ି YNY0370684
ୀ /702196 38 13 681ଶୀଜା ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି YNY0127662

ପ ୁ /702197 30 13 682େଦବୀଶତୃ ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି YNY0338095
ପ ୁ /702198 70 13 683ସ ିଦାନ  ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା YNY0338251
ୀ /712199 27 13 684ଭାଗଯ୍ଶୀ ପାଣି ପି ବଦି ନାରାୟଣ ପାଣି YNY0496232
ପ ୁ /712200 43 13 685ସନିୁଲ କମୁାର ରାଉତ ପି େକଶବ ଚ  ରାଉତ YNY0266627
ୀ /722201 67 13 686ବିେନାଦିନି ଭୁକ୍ତା ସା ରମାର ନ ଭୁକ୍ତା YNY0397133

ପ ୁ /722202 58 13 687ଅଜୟ ନାୟକ ପି ନ  ନାୟକ YNY0127936
ପ ୁ /722203 37 13 688ପଶା  ନାୟକ ପି ଅଜୟ ନାୟକ YNY0127944
ୀ /742204 50 13 689ବନଲତା କାନୁନେଗା ସା ଅଭୟ କାନୁନେଗା YNY0396291

ପ ୁ /762205 67 13 690ରାମକୃ  ନ ପି ର ନାଥ ନ YNY0397257
ପ ୁ /762206 29 13 691ରାେଜଶ େରାଶନ ନ ପି ରାମକୃ  ନ YNY0397273
ପ ୁ /M I G 762207 30 13 692ଅରିଜିତ େଦ ପି ଦୀପକ କମୁାର େଦ YNY0312215
ୀ /772208 50 13 693ସଂ ଯ୍ା ରାଣୀ ସାହୁ ସା ବିେବକାନ  ସାହୁ YNY0397471
ୀ /772209 31 13 694ଲିଜାରାଣୀ ସାହୁ ପି ବିେବକାନ  ସାହୁ YNY0398545
ପ ୁ /782210 66 13 695େଦେବ  ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଗଣୁନିଧି ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0208272
ପ ୁ /782211 65 13 696ନେର  ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଗଣୁନିଧି ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0127712
ପ ୁ /782212 30 13 697ଓମ ଶାଶତ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ମା ବାସ ୀ କମୁାରୀ ମିଶ YNY0370775
ପ ୁ /782213 25 13 698େସକ୍ ଆସିକ ପି େସକ୍ ଖାଲିକ YNY0940163
ୀ /782214 62 13 699ବାସ ି କମୁାରୀ ମିଶ ସା େଦେବ  ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0208264
ପ ୁ /782215 69 13 700ସ ୟ କିେଶାର ମହା ି ପି ନୟନ କିେଶାର ମହା ି YNY0338186
ୀ /782216 63 13 701ଜୟଶୀ ମହା ି ପି ସ ୟ କିେଶାର ମହା ି YNY0338269
ୀ /782217 33 13 702ଲୀପସା ମହା ି ପି ସ ୟ କିେଶାର ମହା ି YNY0338244
ପ ୁ /782218 26 13 703େସକ୍ ସାଜିଦ୍ ପି େସକ୍ ଖାଲିକ୍ YNY0944769
ପ ୁ /792219 22 13 704ଏସ େକ ବାବୁନା ପି ଏସ େକ ମନୂା YNY1302264
ୀ /792220 23 13 705େରାଜୀ େବଗମ ସା ଏସ େକ ବାବୁନା YNY1302272
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ୀ /792221 43 13 706ନୁରଜାନ ବିବି ସା େସକ୍ ଖଲିକ୍ LNT3107000
ୀ /792222 49 13 707ସସିତାେରଖା ପରିଡ଼ା ସା ବିଜୟ ପରିଡ଼ା YNY1108927
ୀ /822223 66 13 708ତୃ ି ମହା ି ସା ବିଜୟ କିେଶାର ମହା ି YNY0338285

ପ ୁ /822224 44 13 709ସତଯ୍ବିକାଶ ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY0338228
ୀ /822225 44 13 710େରାଜାଲିସା ରାୟ ସା ସତଯ୍ ବିକାଶ ମହା ି YNY0338236

ପ ୁ /862226 32 13 711େଦବୀ ପସାଦ ମିଶ ପି ରବିନ୍ ଚ  ମିଶ YNY0127720
ପ ୁ /882227 25 13 712େରାହିତ କମୁାର ସାହା ମା ଶା ିଲତା ସାହା YNY1108570
ପ ୁ /892228 52 13 713କରଣି ପଧାନ ପି ସହେଦବ ପଧାନ YNY0008391
ୀ /892229 49 13 714ପମିଳା ପଧାନ ସା କରଣି ପଧାନ YNY0008409

ପ ୁ /902230 39 13 715ମନୁା ଦେଳଇ ପି ମାଟିଆ ଦେଳଇ YNY0127738
ପ ୁ /902231 22 13 716ଚ ିର୍୍ଲ ଦାସ ପି ପରଦି  କମୁାର ଦାସ YNY1129949
ପ ୁ /902232 34 13 717ସବୁାଶ େଗୗଡ ପି ଇ  େଗୗଡ YNY0939926
ୀ /902233 31 13 718ରୀନା େଗୗଡ ସା ସବୁାଶ େଗୗଡ YNY0939918
ୀ /90 A2234 33 13 719ବୁ ିମତୀ ପାତ ସା ସେ ାଷ ପାତ YNY0696070

ପ ୁ /90 A2235 26 13 720ସେ ାଷ ପାତ ପି ଦୟା ପାତ YNY0696112
ପ ୁ /912236 23 13 721ସୟଦ ଆଦିଲ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଆରିଫ ଅଲୀ YNY1108612
ପ ୁ /912237 31 13 722ଦସମତ ଟୁଡୁ ପି ମହାବୀର ମାଝୀ YNY0127746
ପ ୁ /91 A2238 33 13 723ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉ ମ ନାୟକ YNY0696252
ୀ /92 A2239 41 13 724ସନିୁତା ସାହୁ ସା ସଶୁା  ସାହୁ YNY0696120
ୀ /932240 43 13 725ମମତା ଦାସ ସା ଅନ  େଗାପାଳ ଦାସ YNY0643866

ପ ୁ /932241 49 13 726ସେୁରଶ ଚ  ମାଝୀ ପି ବିକ ର୍ନ ମାଝୀ YNY0631598
ପ ୁ /932242 36 13 727ମେନାର ନ ମାଝି ପି ରାମ ଚ  ମାଝି YNY0396945
ୀ /932243 34 13 728ବବିତା ନାଏକ ସା ସିପନ ନାଏକ YNY0396887

ପ ୁ /932244 38 13 729ସିପନ ନାୟକ - ବବିତା ନାୟକ YNY1129469
ୀ /932245 36 13 730େବୖଜୟ ି ନାୟକ ସା ବାସେୁଦବ ନାୟକ YNY0008417

ପ ୁ /942246 36 13 731ଉଲାସ ନାଏକ ପି େଗୗରା  ନାଏକ YNY0396952
ୀ /942247 54 13 732ସତଯ୍ା ନାୟକ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YNY0008433
ୀ /942248 34 13 733ସାବିତି ନାଯକ ସା ମାନସ ନାଯକ YNY0396960

ପ ୁ /942249 34 13 734ର ନ ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YNY0208298
ପ ୁ /952250 44 13 735ସଫିକ୍ ଖାନ୍ ପି ଜବିର ଖାନ୍ LNT1605336
ୀ /952251 39 13 736େସାଗରା ବିବି ସା ସଫିକ୍ ଖାନ୍ YNY0744946

ପ ୁ /952252 46 13 737ବାବୁଲି ମହା ି ପି ମକଦର୍ ମ ମହା ି YNY0396978
ୀ /952253 44 13 738ସବୁାସିନି ମହା ି ସା ବାବୁଲି ମହା ି YNY0396986
ୀ /962254 54 13 739େକାରାତୁନ୍ ବିବି ସା ମ ୁ ଖଁା  LNT1606037

ପ ୁ /962255 64 13 740ମ ୁ ଖଁା  ପି ଦିଲବର ଖଁା  LNT1605427
ପ ୁ /962256 29 13 741ରହିମ ଖାନ୍ ପି ମ ୁ ଖାନ୍ YNY1141720
ପ ୁ /962257 48 13 742ରାମଚ  ମହା ପି େଯାେଗଶର ମହା YNY0127753
ପ ୁ /962258 37 13 743େଭାଳା ପ ା ପି ନିେତଇ ପ ା YNY0397190
ପ ୁ /962259 44 13 744ବୁଧିଆ ପଧାନ ପି କାଳିଆ ପଧାନ YNY0396812
ପ ୁ /972260 49 13 745େସଖ୍ ଅଜିଦ୍ ପି େସକ୍ ରେହମାନ୍ LNT1604727
ୀ /972261 45 13 746ଲାଇଲୁନ୍ ବିବି ସା େସକ୍ ଅଜିଦ୍ LNT1606342
ୀ /982262 48 13 747ଏ ବୁଧି ପି ଏ ଜଗନନ୍ ାଥ YNY0127795
ୀ /982263 37 13 748ରୁକ୍ସାନା ବିବି ସା େସକ୍ ସମୀମ୍ LNT3100237

ପ ୁ /982264 32 13 749େସଖ୍ ବାବୁ ପି େସଖ୍ ମନୁା YNY0930586
ୀ /982265 31 13 750େରାଶନୀ ବିବୀ ସା ଏସ େକ ବାବୁ YNY1302298
ୀ /982266 19 13 751ରିଜାନା ଖାତୁନ ସା ଏସ େକ ସମୀର YNY1303320

ପ ୁ /982267 55 13 752ଏ. ଜଗନନ୍ ାଥ ପଧାନ ପି ଏ. କାରିେରାଡ୍ ପଧାନ YNY0338053
ୀ /982268 48 13 753େସନ େପଲା ପଧାନ ସା ବୁଧିଆ ପଧାନ YNY0127787

ପ ୁ /982269 34 13 754େକ ସେୁରଷ ରାଓ ପି େକ ଜନା ରାଓ YNY0396796
ପ ୁ /982270 19 13 755ଏସ େକ ସମୀର ପି ଏସ େକ ସମୀମ YNY1303312
ୀ /982271 26 13 756ବନସୀତା େସଠୀ ପି ପସାଂତ କମୁାର େସଠୀ YNY1129725
ପ ୁ /982272 23 13 757ସରିତା େସଠୀ ପି ପସାଂତ କମୁାର େସଠୀ YNY1129733
ୀ /992273 62 13 758ରକାତୁନ୍ ବିବି ସା େସଖ୍ ସଦିମ  LNT1606045
ୀ /992274 42 13 759ବିସ୍ଵଜୀତା ବାରିକ ପି ବଜବଂଧ ୁବାରିକ YNY1303072
ପ ୁ /992275 22 13 760େସୗରାଵ୍କା  ବାରିକ ପି ର ନ କମୁାର ବାରିକ YNY1302710
ପ ୁ /992276 50 13 761ସସୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା YNY1303197
ୀ /992277 36 13 762କଲଯ୍ାଣୀ େବେହରା ପି ସସୁା  େବେହରା YNY1303189
ପ ୁ /992278 32 13 763ବାଦଲ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1303106
ପ ୁ /992279 21 13 764ସେ ାଷ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1303031
ୀ /992280 21 13 765େସାନୀଶୀ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1302728
ୀ /992281 19 13 766ପ ୁ ିତା େବେହରା ପି ସବୁାଷ େବେହରା YNY1302736
ପ ୁ /992282 48 13 767ସକୁେଦବ ବିସ୍ଵାଲ ପି ଗଣୁନିଧି ବିସ୍ଵାଲ YNY1302603
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ପ ୁ /992283 28 13 768ଟିକୀ ବିସ୍ଵାଲ ପି ପଫଲୁ ବିସ୍ଵାଲ YNY1302819
ୀ /992284 28 13 769େଜଯ୍ାତି ଦାସ ପି ଆବିଲ ଦାସ YNY1303023
ୀ /992285 22 13 770େରାସୀ ଧନ ସା ଅଜୟ ଧନ YNY1303064

ପ ୁ /992286 20 13 771ଅଜୟ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଲଳିତ କମୁାର ଗୁ ା YNY1302645
ପ ୁ /992287 48 13 772ସିବୂ ଜନ ପି କାଳୀପଦ ଜନ YNY1302587
ପ ୁ /992288 19 13 773ବିଶ୍ଵନାଥ ଜନ ପି ସିବୂ ଜନ YNY1302579
ୀ /992289 19 13 774ବି ୁ ପିୟଦସ ିର୍ନି େଜନା ପି ପି ବାସ େଜନା YNY1302678
ୀ /992290 36 13 775ଟୁଟୂ କିଶ ୂ ସା ରାେଜଶ କିଶ ୂ YNY1303098

ପ ୁ /992291 32 13 776ରାେଜଶ କି ୁ ପି େଦାେମନ କି ୁ YNY1303114
ପ ୁ /992292 20 13 777େସୗଭାଗଯ୍ ମହାରଣା ପି ମ ରାଜ ମହାରଣା YNY1302629
ୀ /992293 37 13 778ସମିୁତା ମଲିକ ସା େଡାଲ ମଲିକ YNY1303015
ୀ /992294 22 13 779ସମିୁତା ମଲିକ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ବିେଶାଈ YNY1303080

ପ ୁ /992295 53 13 780େଗୗରା  ମ ଳ ପି ଶତିସ୍ ମ ଳ YNY0127803
ୀ /992296 43 13 781ଆରତୀ ମ ଳ ସା େଗୗରା  ମ ଳ YNY0127811

ପ ୁ /992297 31 13 782ପଦିପ ମ ଳ ପି େଗୗରା  ମ ଳ YNY0396820
ୀ /992298 30 13 783ମମତା ମ ଳ ସା ସିଜିତ୍ ମ ଳ YNY0397224

ପ ୁ /992299 28 13 784େଗୗତମ ମ ଳ ପି େଗୗରା  ମ ଳ YNY1259357
ୀ /992300 23 13 785କାଂଡୀ ମ ଳ ସା ପଦୀପ ମ ଳ YNY1129451

ପ ୁ /992301 42 13 786ପଥେମଶ ନାୟକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ YNY0998369
ପ ୁ /992302 42 13 787ବିକାଶ ନାୟକ ପି େଗାଖଲ ନାୟକ YNY1302637
ୀ /992303 38 13 788ସବିତା ନାୟକ ସା ବିକାଶ ନାୟକ YNY1302652
ୀ /992304 34 13 789ମିନି ନାୟକ ସା ଅଜୁର୍ ନ ନାୟକ YNY0397208

ପ ୁ /992305 22 13 790ସନାତନ ନାୟକ ପି ସେରାଜ ନାୟକ YNY1302694
ୀ /992306 26 13 791ପଜୁରାଣୀ ପଢ଼ୀ ସା ସନାତନ ଧଳ YNY1302801

ପ ୁ /992307 44 13 792ସହେଦବ ପାତ ପି ପବିତ ପାତ YNY1302660
ପ ୁ /992308 32 13 793ରାଜା ରାଓ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ରାଓ YNY1303049
ପ ୁ /992309 25 13 794ବିଶ୍ଵଜୀତ ସାହୂ ପି ମାନସ ର ନ ସାହୁ YNY1303148
ୀ /992310 25 13 795ପିୟ ା ସାହୂ ସା ବାଦଲ କମୁାର ସାହୂ YNY1302793

ପ ୁ /992311 23 13 796ଚିନୟ କମୁାର ସାହୂ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୂ YNY1302611
ପ ୁ /992312 22 13 797ଆକାଶ ସାହୂ ପି ଦଶରଥ ସାହୁ YNY1302686
ପ ୁ /992313 20 13 798ରାେଜ  ସାହୂ ପି େଗୗତମ ସାହୂ YNY1303163
ପ ୁ /992314 37 13 799ନିର ନ ସାଇଁ ପି ପଣୂର୍ଚ  ସାଇଁ YNY1302702
ପ ୁ /1002315 45 13 800ଉେପ  କମୁାର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା YNY0398289
ପ ୁ /1002316 38 13 801ର ନ ଦେଳଇ ପି ଶଶିରି ଦେଳଇ YNY0999177
ୀ /1002317 31 13 802ସସିତା ଦାସ ସା ସକୁମୁାର ଦାସ YNY0939900
ୀ /1002318 48 13 803ଶଖିା ମ ଳ ସା ଶକୁ ମ ଳ YNY0127829

ପ ୁ /1002319 33 13 804ସଜୁୀତ ମ ଳ ପି େଗାବି  ଚ  ମ ଳ YNY0127837
ୀ /1002320 29 13 805ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାପାତ ସା ସକୁା  ମହାପାତ YNY1297183

ପ ୁ /1002321 49 13 806ଦିନବ ୁ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ YNY0397216
ପ ୁ /1002322 36 13 807ପତାପ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ YNY0127845
ପ ୁ /1002323 41 13 808ପସନନ୍ ା କମୁାର ସାହୂ ପି ବନମାଳୀ ସାହୂ YNY1340389
ପ ୁ /1012324 32 13 809ଶୀଧର ନାଏକ ପି ମଧ ୁନାଏକ YNY0127860
ୀ /1012325 25 13 810େଜାସଦା ନାଇକ ସା ଶୀଧର ନାଇକ YNY1264399
ୀ /1012326 20 13 811ଅନୁପମା ନାୟକ ପି ତହଲି ନାୟକ YNY1264415

ପ ୁ /1022327 77 13 812ଧଡି େଜନା ପି ଦଇତାରୀ େଜନା YNY0501791
ୀ /1022328 62 13 813ଗନୁୀ େଜନା ସା ଧଡି େଜନା LNT3100203

ପ ୁ /1022329 57 13 814ବିଦୁ େଜନା ପି ଧଡି େଜନା YNY0501783
ପ ୁ /1022330 52 13 815କାହନ୍  ୁେଜନା ପି ଧଡି େଜନା YNY0501775
ପ ୁ /1032331 36 13 816ଆଫରୁଜ ଖଁା ମା ଫରିଦ୍ ଖଁା  LNT3107034
ୀ /1032332 34 13 817ଜୁେଲଖଁା ବିବି ସା ଆଫରୁଜ୍ ଖଁା  YNY0979450
ପ ୁ /1032333 60 13 818ଫରିଦ୍ ଖଁା ପି ଗିରୁ ଖଁା YNY0396846
ୀ /1032334 29 13 819ଅନୂ ନାୟକ ସା ପକାଶ ନାୟକ YNY1141837
ପ ୁ /1042335 40 13 820ଲକ୍ଷିଧର େବେହରା ପି ମ ୁଳିଆ େବେହରା YNY0741744
ୀ /1042336 34 13 821ପଣତୀ େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା YNY0944777
ୀ /1042337 33 13 822ଜୟ ି େବେହରା ସା ଲକ୍ଷିଧର େବେହରା YNY0696310
ପ ୁ /1042338 47 13 823ସବୁାଷ ନାଏକ - ପଣତି େବେହରା YNY1050582
ୀ /1052339 37 13 824କନିୁ େବେହରା ସା ଚଗଲା େବେହରା LNT3085578
ୀ /1052340 29 13 825ପ ୂ ିର୍ମା ଦାସ ସା ରବି  ନାଥ ଦାସ YNY0266403
ପ ୁ /Plot No -2341 21 13 826ସାଥର୍କ କମୁାର େଜନା ପି ସନୁୀଳ କମୁାର େଜନା YNY1339175
ପ ୁ /1062342 51 13 827େସକ୍ ଫିେରାଜ୍ ପି େସକ୍ ଯସୁଫୁ୍ LNT1606011
ୀ /1062343 47 13 828ପାପା  ସା ପାଇଡୁ ରାଜୁ YNY0266890
ପ ୁ /1062344 39 13 829ସବୁାଶ ଚ  ବାରିକ ପି ସେବର୍ ଶର ବାରିକ YNY0396697

38 109/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



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

1

ପ ୁ /1062345 51 13 830ଲଳିତ କମୁାର ଗୁ ା ପି ରାମାଆେଶ ଗୁ ା YNY0208355
ପ ୁ /1062346 36 13 831ପକାଶ ଗୁ ା ପି ଲଲିତ କମୁାର ଗୁ ା YNY0930941
ପ ୁ /1062347 26 13 832ରାଜୁ ଗୁ ା ପି ଲଲିତ ଗୁ ା YNY0930560
ପ ୁ /1062348 38 13 833ଅମିକା ପସାଦ ମିଶ ପି ନାରାୟନ ମିଶ YNY0696419
ପ ୁ /1062349 63 13 834ହାଡିବ ୁ ନାଏକ ପି ମିଟୁ ନାଏକ YNY0127977
ୀ /1062350 53 13 835ଚ ା ନାଏକ ସା ଅଜୟ ନାଏକ YNY0127951

ପ ୁ /1062351 43 13 836ଅମର ନାଏକ ପି ପତିଆ ନାଏକ YNY0127969
ୀ /1062352 28 13 837ସାନୁ ନାୟକ ସା ଜାଳୁ ନାୟକ YNY0998815
ୀ /1062353 23 13 838ସ ିତା ନାୟକ ପି ଡାଳୁ ନାୟକ YNY0998823

ପ ୁ /1062354 47 13 839ଗେଣସ ପସାଦ ସାହା ପି ରାେଜ  ସାହା YNY0397125
ପ ୁ /1062355 24 13 840ବିକମ ସାହୁ ପି ସତ୳ ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY1108836
ପ ୁ /1062356 58 13 841ଶତୃଘନ ଶତପଥି ପି ବଟକୃ  ଶତପଥି YNY0266809
ପ ୁ /1062357 23 13 842ସତଯ୍ବତ ସତପଥୀ ପି ସତୂଘନ୍ ସତପଥୀ YNY1047448
ପ ୁ /1062358 50 13 843ପଦିପ େସଠୀ ପି େଯାେଗ  ନାଥ େସଠୀ YNY0930602
ୀ /1062359 48 13 844ସତଯ୍ଭାମା େସଠୀ ସା ଅଜୟ କମୁାର େସଠୀ YNY0930628
ୀ /1062360 43 13 845ପଭାସିନୀ େସଠୀ ସା ପଦୀପ େସଠୀ YNY0930610

ପ ୁ /1072361 22 13 846ସମିତ କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ମେହଶ କମୁାର କାନୁନେଗା YNY1129667
ପ ୁ /1072362 54 13 847ରବି  ନାଥ ପି ମେହ  ନାଥ YNY0208173
ପ ୁ /1082363 28 13 848ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଧୁବ ଚରଣ େବେହରା YNY1108679
ପ ୁ /1082364 21 13 849ହରିଶ େବେହରା ପି ଉତମ େବେହରା YNY1108745
ପ ୁ /Plot No-2365 30 13 850େଗୗରଭମୟ େମାହ ି ପି ସନୁାକର ପରିଡ଼ା YNY1337641
ପ ୁ /1092366 91 13 851େସକ୍ ନିଜାମ ପି େସକ୍ ନୱାଦ୍ LNT1605583
ପ ୁ /1092367 39 13 852େସକ୍ ବାବୁ ପି େସକ୍ ନିଜାମ YNY0008136
ପ ୁ /1092368 34 13 853େସକ୍ ଉେମନ ପି େସକ୍ ନିଜାମ୍ YNY0501833
ୀ /1092369 69 13 854ଅକତରୀ ବିବି ସା େସକ୍ ନିଜାମ YNY0979468
ୀ /1092370 45 13 855ଫରିଦା ବିବି ପି େସକ୍ ବବତିର୍ ବାବୁ LNT1605617

ପ ୁ /1092371 44 13 856େସକ୍ ରାଜା ପି େସକ୍ ନିଜାମ LNT1605609
ୀ /1092372 40 13 857ନସୀମା ବିବି ସା େସକ୍ ରାଜା YNY0744953
ୀ /1092373 36 13 858ୟାନା ବିବି ସା େସକ୍ ବାବୁ YNY0008144
ୀ /1092374 21 13 859ସମସାଦ େବଗମ ସା  ରାଜା YNY1129428
ୀ /1092375 21 13 860ସମସାଦ େବଗମ ପି େସକ ରାଜା ବାବୁ YNY1138965
ୀ /1092376 20 13 861ତ୍େଵନକଲ େବଗମ ସା ଏସ େକ କଲାମ YNY1303288
ୀ /1092377 30 13 862େରାେକୟା ବିବୀ ସା ଏସ େକ ଯ YNY1303304
ୀ /1092378 61 13 863ଜେସାଦା ରାଉତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ YNY1130228

ପ ୁ /1102379 23 13 864ଅମିତ ସାହୁ ପି ରବୀ  ସାହୁ YNY1108638
ୀ /1112380 79 13 865ସଲମା େବୱା ସା ପିରୁ ଖଁା YNY0398255
ୀ /1112381 58 13 866ନସିମା ବିବି ସା େସକ୍ ସଲିମ YNY0398537
ୀ /1112382 34 13 867ଆଫସାନା ବିବି ସା େସକ୍ ମ ୁ ାକିମି YNY0398396

ପ ୁ /1112383 44 13 868ସବୁାସ ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ OR/06/044/038810
ପ ୁ /1112384 34 13 869େସକ୍ ଜାକିର ପି େସକ୍ ସଲିମ YNY0398446
ପ ୁ /1112385 38 13 870ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ ପି େସୗରୀ ବାରିକ YNY1108364
ପ ୁ /1112386 68 13 871ନୃସିଂହ ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ନାୟକ OR/06/044/116611
ପ ୁ /1112387 34 13 872ଜଗା ପ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ପ ନାୟକ YNY0008714
ପ ୁ /1112388 35 13 873େସକ୍ ସକିର ପି େସକ୍ ସଲିମ YNY0398404
ପ ୁ /1122389 56 13 874େସକ୍ ଅଫସର୍ ପି ଅବଦୁଲ ହକିମ୍ YNY0008169
ୀ /1122390 54 13 875ସଲୁତାନା ସା େସକ୍ ଜୁେବର YNY0008193

ପ ୁ /1122391 53 13 876େସକ୍ ଜୁେବର ପି ଅବଦୁଲ୍ ହକିମ  YNY0008177
ୀ /1122392 49 13 877ଅମି ବିବି ସା େସକ୍ ଅଫସର YNY0008185
ୀ /1122393 27 13 878ତାେହରା ପରବୀନ ସା ରହିମ ଖଁା YNY1149764
ୀ /1132394 62 13 879ମଦିନା ବିବି ସା େସକ ଆଲା ବକ୍ସ YNY0266429
ପ ୁ /1132395 67 13 880େସକ ଆଲା ବକ୍ସ ପି ଏସ. େକ ଅବଦୁଲା YNY0208199
ୀ /1142396 79 13 881ସରିଫା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ୍ ହକିମ୍ ବକ୍ସ୍ YNY0744979
ପ ୁ /1162397 50 13 882େସକ୍ ରିୟାସତ୍  ପି େସକ୍ ଅେହ ଦ ଖଁା  YNY0266437
ୀ /1162398 21 13 883ଜହର େବଗମ ସା ପପ ୂଖାନ YNY1302306
ୀ /1172399 49 13 884ଟୁନି ବିବି ସା େସକ୍ ବାବୁ YNY0008151
ୀ /1182400 44 13 885ସମସାତ ବିବି ସା େସକ ସଲିମ YNY0762211
ପ ୁ /1182401 47 13 886େସକ ସଲିମ ପି େସକ େତାହିର YNY0762195
ପ ୁ /1192402 68 13 887ଜବିର ଖଁା  ପି ବସିର ଖଁା  YNY0266445
ୀ /1192403 25 13 888ମଦିନା େବଗମ୍ ସା େସକ ଆଶକି YNY0696492
ୀ /1202404 46 13 889ସାବି ମାହା ି ସା ଗରୁୁବାରି ମାହା ି YNY0998997
ପ ୁ /1202405 47 13 890ଗରୁୁବାରି ମାହା ି ପି ବିରବର ମାହା ି YNY0397695
ୀ /1202406 45 13 891ସାବି ମାହା ି ସା ଗରୁୁବାରୀ ମାହା ି YNY0397703
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ୀ /1202407 38 13 892ଗହମୀ ମହା ୀ ସା ଗରୁୁବାରୀ ମହା ୀ YNY1139898
ପ ୁ /1202408 29 13 893େସଖ ଓକିଲ ପି େସଖ ସରିଫ YNY0762237
ୀ /1202409 31 13 894ବୀ. ରିତା ସା ବୀ. ବାସେୁଦବ YNY1131671
ୀ /1212410 46 13 895ଆନୁଆରୀ ବିବି ସା େସକ୍ େଭାଲା YNY0744995
ୀ /1212411 39 13 896କୃ ାେଦବୀ ସାହା ସା ରାମ ସାହା YNY0008888
ୀ /1222412 44 13 897ବ ାଲି େବେହରା ସା ହୀନ େବେହରା YNY0266999
ୀ /1222413 63 13 898ହାସିନା ବିବି ସା ଜାବିର ଖଁା YNY0266452

ପ ୁ /1232414 46 13 899ବୁଲା ଖଁା ପି ଦିଲଦାର ଖଁା  YNY0008201
ୀ /1232415 37 13 900ନମିମା ବିବି ସା େସକ ମ ୁ ାକ YNY0998690
ୀ /1232416 36 13 901ସମିମା ବିବି ସା ବୁଲା ଖଁା YNY0940197

ପ ୁ /1232417 45 13 902େସକ ମ ୁ ାକ ପି େସକ େସାନା YNY0998377
ପ ୁ /1232418 28 13 903େମାହନ ପରିଡା ପି କରୁଣା ପରିଡା YNY0998682
ପ ୁ /1242419 59 13 904େସକ୍ କଲିଲ୍ ପି େସଖ୍ ଇଜାରୁ ିନ୍ YNY0008219
ୀ /1242420 49 13 905ଦୁରୁ ବିବି ସା େସକ୍ ଦଲିଲ୍ YNY0008227

ପ ୁ /1242421 48 13 906ଶୀକା  ନାୟକ ପି ନୀବାସି ନାୟକ YNY0008896
ୀ /1242422 42 13 907ମ ଲୁତା ନାୟକ ସା ଶୀକା  ନାୟକ YNY0008904
ୀ /1252423 67 13 908କବିତା େବୱା ସା ଫକୀର ନାଏକ YNY0128181
ୀ /1252424 27 13 909ପଜୁା ସାହ ସା େମାହନ ପରିଡ଼ା YNY1264431

ପ ୁ /1262425 42 13 910ସେ ାଷମଣି ଶତପଥି ପି ଭା ର ଶତପଥି YNY0208009
ୀ /1262426 38 13 911ପଣତୀ ଶତପଥି ସା ସେ ାଷମଣି ଶତପଥି YNY0370825

ପ ୁ /1272427 57 13 912ରାମଚ  ଦାସ ପି ମିଟିକ ଦାସ YNY0008938
ୀ /1282428 52 13 913ଗଲୁାବୁନ ବିବି ସା େସକ୍ ନୟିମ୍ OR/06/044/038729
ୀ /1292429 45 13 914ଖଲୁଣା ନାୟକ ସା ଚ ମଣି ନାୟକ YNY0338087
ୀ /1292430 25 13 915ଝରଣା ପାଣୀ ସା ବିପିନ ପାଣୀ YNY1264423

ପ ୁ /1292431 41 13 916ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ବଜ ସାହୁ YNY0999086
ପ ୁ /1302432 24 13 917େସକ ତାହିହୁମ ପି େସକ ତସୀମ YNY1067743
ପ ୁ /1302433 50 13 918େସକ ତସଲିମ ପି େସକ ଲତିଫ YNY0762088
ପ ୁ /1302434 22 13 919େସକ ଯେୂନଥ ପି େସକ ତସୀମ YNY1129402
ୀ /Plot No-2435 41 13 920ମୀଲୀ େଘାଷ ସା ଶଵି ଶ ର େଘାଷ YNY1339167
ୀ /1312436 40 13 921େସାନାଲି ମହା ି ପି ନଳିନୀ କା  ମହା ି YNY0762161
ୀ /1322437 29 13 922ସରିତା ପ ା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା YNY0396937

ପ ୁ /1332438 52 13 923େସକ୍ ତୟିସିମ୍ ଅଲି ପି େସକ୍ ହାସିମ୍ YNY0008235
ପ ୁ /1332439 49 13 924େସକ୍ ଅସିମ୍ ଅଲୀ ପି େସକ୍ ହାସିମ୍ LNT1605872
ପ ୁ /1332440 45 13 925ନସିମ ଅଲି ପି ହାସିମ ଅଲି YNY0940007
ପ ୁ /1332441 28 13 926ମିଜର୍ା ମ ୁ ାକିମ୍ େବଗ୍ ପି ମିଜର୍ା ତାଇସିମ୍ େବଗ୍ YNY0940171
ପ ୁ /1342442 44 13 927େସକ୍ େମୖସିମ୍ ଅଲୀ ପି ଅସୀମ ଅଲୀ YNY0744938
ୀ /1342443 41 13 928ରହିମା ବିବି ସା ଅସିମ୍ ଅଲି LNT1606966

ପ ୁ /1342444 27 13 929ଏସ େକ ଜୁମା ଅଲୀ ପି ଏସ େକ େମୗେସାମୀ ସାହୂ YNY1303296
ୀ /1342445 27 13 930ପରବୀନ ବିବୀ ସା େସକ ହାଇଦର ଅଲୀ YNY1141779
ୀ /1342446 24 13 931ନସୀମା ବିବୀ ସା ରାଜୁ ଖଁା YNY1149707
ୀ /1342447 23 13 932େସୖରୁନ ନିସା ସା ଏସ େକ ଜୁମା ଅଲୀ YNY1303270
ୀ /1352448 39 13 933ଟୁନି ବିବି ସା େସକ୍ ବାବୁ YNY0744961
ୀ /1352449 26 13 934କନୁୁ ବିବି ସା େସକ ପାପନୁ YNY0998831

ପ ୁ /1352450 29 13 935େଦବାସିସ କମର୍ାକାର ପି ଦିନବ ୁ କମର୍କାର YNY0397869
ପ ୁ /1352451 31 13 936େସକ ପାପନୁ ପି େସକ ଅହ ଦ YNY0998849
ପ ୁ /1362452 50 13 937ଟୁଲୁ ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ YNY0488510
ୀ /1362453 44 13 938ଅନୁ ନାୟକ ସା ଟୁଲୁ ନାୟକ YNY0267039

ପ ୁ /1362454 32 13 939ମାନସ ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ YNY0338103
ୀ /1372455 49 13 940ସାବାନା ବିବି ସା ମହ ଦ ଜହୁର YNY0253518
ୀ /1372456 50 13 941ଶା ି େବେହରା ସା ଗେଣଶ େବେହରା YNY0208462
ୀ /1382457 67 13 942ଜାହାନାରା ବିବି ସା ହବିଦ୍ ସାହା YNY0501817
ୀ /1382458 49 13 943ସରିଫା ବିବି ସା ଅବୁକର ସାହା  YNY0008243
ୀ /1382459 27 13 944େରସମା ବିବୀ ସା ସବୀର ସାହ YNY1303205
ୀ /1382460 39 13 945ଭବାନୀ ନାଏକ ସା ରାଜୁ ନାଏକ YNY0009076
ପ ୁ /1382461 37 13 946ର  ୁନାଏକ ପି ରାମ ନାଏକ YNY0253559
ୀ /1382462 36 13 947ସବୁାନୀ ନାଏକ ସା ରାଜୁ ନାଏକ YNY0009084
ୀ /1382463 23 13 948େମରୀ ନାୟକ ପି ରାଜୁ ନାୟକ YNY1264464
ପ ୁ /1382464 55 13 949ଅବୁକର ସାହା ପି ହବିବ୍ ସାହା YNY0253526
ୀ /1392465 28 13 950ରିହାନା େବଗମ ପି େସକ ସଲିମ YNY0998591
ୀ /1392466 68 13 951ସମସନୁ ନିଶା ବିବି ସା ମିଜର୍ା େଗାରା ସ ର୍ାର YNY0208231
ୀ /1392467 46 13 952ସସିମା ବିବି ସା ମିଜର୍ା ତାଇସିମ୍ YNY0940023
ୀ /1392468 28 13 953ମାମା ଦାସ ସା ରାେଜଶ ଦାସ YNY0999052
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ପ ୁ /1392469 75 13 954ମିଜର୍ା େଗାରା ସ ର୍ାର ହୁେସନ ପି ମିଜର୍ା ଲତିଫ YNY0266460
ୀ /1392470 54 13 955ନୀସାମଣି ନାଏକ ସା ଦୀନବ ୁ ନାଏକ YNY0979476

ପ ୁ /1392471 68 13 956ଦୀନବ ୁ ନାୟକ ପି ସାମ ନାୟକ YNY0979484
ୀ /1392472 57 13 957ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ଉ ନ ନାୟକ YNY0999060
ୀ /1392473 30 13 958ମାନିନୀ ନାୟକ ପି ଦିନବ ୁ ନାୟକ YNY0998658
ୀ /1392474 28 13 959ସ ଯ୍ା ନାୟକ ପି ଦିନବ ୁ ନାୟକ YNY0998427
ୀ /1392475 28 13 960ମାମା ନାୟକ ମା ସାଂତିଲତା ନାୟକ YNY1129295
ୀ /1392476 26 13 961ଭାରତୀ ନାୟକ ପି ଦିନବ ୁ ନାୟକ YNY0998666
ୀ /1402477 27 13 962ହରପିୟା ମହା ୀ ସା ରାେକଶ ନାୟକ YNY1302322
ୀ /1402478 50 13 963ସଂଜୁକ୍ତା ମହା ି ସା ଦାନିଏଲ ନାୟକ LNT1605641
ୀ /1402479 76 13 964ପଦା ନାଏକ ସା ରାମ ନାଏକ OR/06/044/038715

ପ ୁ /1402480 29 13 965ରାେକଶ ନାୟକ ପି ଡାନିଏଲ ନାୟକ YNY0338038
ପ ୁ /1412481 45 13 966ଜୀବନ ରାମ ମିଶ ପି ବି ୁ ପସାଦ ମିଶ YNY0153783
ୀ /1412482 49 13 967ପଭାସିନୀ ନାଏକ ସା ଜ ଳି ନାଏକ YNY0009167
ୀ /1412483 39 13 968ସସିତା ନାଏକ ପି ଜ ଳି ନାଏକ YNY0009175

ପ ୁ /1412484 34 13 969ରଶିତା ନାଏକ ପି ଜ ଳି ନାଏକ YNY0009183
ୀ /1412485 33 13 970ଛବିତା ନାଏକ ପି ଜ ଳି ନାଏକ YNY0009191

ପ ୁ /1412486 34 13 971ସାଗତ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ YNY0338004
ପ ୁ /1422487 34 13 972ର ନ ନାଏକ ପି ଗଦାଧର ନାୟକ YNY0338129
ପ ୁ /1422488 41 13 973େଯାେଶଫ୍ ପଧାନ ପି କେୁବର ପଧାନ LNT2331163
ୀ /1422489 33 13 974ଶଶୁଳିା ପଧାନ ସା େଯାେସଫ ପଧାନ YNY0009225

ପ ୁ /1432490 55 13 975ଇ ଜିତ୍ ପଧାନ ପି ବିରୁେସନ ପଧାନ LNT1606110
ୀ /1432491 52 13 976ଦରକା ପଧାନ ସା ଇସାଦକ ପଧାନ LNT1606185
ୀ /1432492 31 13 977ବଷର୍ା ପଧାନ ସା ଇସାଏଲ ପଧାନ YNY0208470

ପ ୁ /1432493 44 13 978ମେନାଜ ସାହା ପି ଶ ନୁାଥ ସାହା OR/06/044/102653
ୀ /1432494 40 13 979ମୀନା ସାହା ସା ମେନାଜ ସାହା LNT1606136

ପ ୁ /PLOT NO-E2495 20 13 980ଆରିଆ ଶ ର ମହାପଶ ା ପି େଜାଗସନକର ମହାପଶ ା YNY1274992
ପ ୁ /1442496 36 13 981ସଚିୁତ ମହା ି ପି ନଳିନୀକା  ମହା ି YNY0762187
ପ ୁ /1442497 66 13 982ଭଜରାମ ନାଏକ ପି ହୀନ ନାଏକ LNT1604842
ୀ /1442498 54 13 983ସାଇବାଣୀ ନାଏକ ସା ଭଜରାମ ନାଏକ YNY0009282

ପ ୁ /1442499 38 13 984ସୀମା ନାଏକ ପି ଭଜରାମ ନାଏକ LNT1605674
ୀ /1442500 34 13 985ଗୀତା ଳି ନାଏକ ସା ସୀମା ନାଏକ YNY0009308

ପ ୁ /1452501 36 13 986ସାଜିଦ୍ ଖଁା ପି ଜବିର ଖଁା YNY0501809
ପ ୁ /1452502 30 13 987ରଫିକ୍ ଖଁା ପି ଜବିର ଖଁା YNY0266486
ୀ /1452503 33 13 988ପନୁମ ବିବି ସା ସାଜିଦ୍ ଖଁା YNY0266478

ପ ୁ /1452504 37 13 989ଆନ  ପଧାନ ପି ସିମା ଳ ପଧାନ YNY0998633
ୀ /1452505 37 13 990େଦବୀ ପଧାନ ସା ଆନ  ପଧାନ YNY0998641

ପ ୁ /1452506 36 13 991େବ ାମିନ୍ ପଧାନ ପି କେୁବର ପଧାନ YNY0009324
ପ ୁ /1452507 34 13 992ଲାଜାର ପଧାନ ପି କେୁବର ପଧାନ YNY0009332
ୀ /1452508 31 13 993ରି ି  ପଧାନ ସା ଲାଜାର ପଧାନ YNY0208504
ୀ /1462509 39 13 994ତନୁ େବେହରା ସା ଯଗୁଳ େବେହରା YNY0009357
ପ ୁ /1462510 30 13 995ମହ ଦ ନକ଼ିବ ହେସନ୍ୖନ ପି ମହ ଦ େମାତିଉଲା ନାଜିସ୍ YNY0338046
ୀ /1472511 30 13 996େସାଗରା ବିବି ସା ସଫିକ୍ ଖଁା YNY0266494

ପ ୁ /1472512 84 13 997ହରିହର ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ YNY0009365
ପ ୁ /1472513 38 13 998ମମତା ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ YNY0009381
ପ ୁ /1472514 36 13 999ବାପନୁ ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ YNY0009373
ୀ /1472515 41 13 1000କାମିନୀ ନାୟକ ସା ବାବୁଲା ନାୟକ YNY0009399
ୀ /1482516 39 13 1001ସନିୁମ ମଖୁୀ ସା େଦବରାଜ ମଖୁୀ YNY0208249
ୀ /1482517 44 13 1002ବିଶାସିନୀ ପଧାନ ସା ଜିରୀ ପଧାନ YNY0009415
ପ ୁ /1482518 34 13 1003ସାମଏୁଲ ପଧାନ ପି ଜିରୀ ପଧାନ YNY0009423
ୀ /1492519 36 13 1004ପଯ୍ାରୀ ବିବି ସା ଜାବିର ସାହା  YNY0008276
ପ ୁ /1492520 38 13 1005କାବିର ସାହା  ପି ଅବୁକର ସାହା  YNY0501825
ପ ୁ /1492521 31 13 1006ସାବିର ସାହା  ପି ଅବୁକର ସାହା  YNY0501841
ପ ୁ /1492522 40 13 1007େଶଖର ନାୟକ ପି ଲଡୁ କିେଶାର ନାୟକ YNY0208512
ୀ /1492523 35 13 1008ସ ଯ୍ା ନାୟକ ସା େଶଖର ନାୟକ YNY0208520
ପ ୁ /1502524 37 13 1009େସକ୍ ରିଆଜ  ପି େସକ୍ ଜଲିଲ୍ YNY0266536
ୀ /1502525 36 13 1010ସକିନା ବିବି ସା େସକ୍ ରିଆଜ LNT1605559
ପ ୁ /1512526 61 13 1011େସକ୍ ଜଲିଲ ପି େସକ୍ ଜାଫର YNY0008284
ପ ୁ /1512527 38 13 1012େସକ୍ ଫୟାଜ  ପି େସକ୍ ଜଲିଲ LNT1605708
ୀ /1512528 23 13 1013କରିସା େବଗମ ସା ସେଲନ ଖାନ YNY1303254
ୀ /1512529 43 13 1014ଫରୀଦ ବିବୀ ସା ସଲାମ ଖାନ YNY1303247
ୀ /1512530 27 13 1015ଖସୂବୂୁ ବିବୀ ସା ଏସ େକ ଯ YNY1303353
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ପ ୁ /1512531 53 13 1016ସଲମା ଖାନ ପି ରାେହମନ ଖାନ YNY1303239
ପ ୁ /1512532 23 13 1017ସେଲନ ଖାନ ପି ସଲମା ଖାନ YNY1303262
ପ ୁ /1512533 55 13 1018ମେହ  ନାଏକ ପି ନ ୁଳି ନାଏକ LNT1604974
ୀ /1512534 50 13 1019ବିମଳା ନାଏକ ସା ମେହ  ନାଏକ LNT1604982

ପ ୁ /1512535 25 13 1020ସାନିଆ ନାୟକ ପି ମେହ  ନାୟକ YNY1259340
ୀ /1512536 28 13 1021ସଂଗୀତା ରାମ ସା େଗାପୀ ରାମ YNY1259332

ପ ୁ /1522537 49 13 1022ଦିଗାମର ନାଏକ ପି ହାେବଳି ନାଏକ YNY0009456
ପ ୁ /1522538 35 13 1023ଅଖିଳ କମୁାର ନାୟକ ପି ଋଷିଆ ନାୟକ YNY0397174
ୀ /1532539 45 13 1024େରେହନା ବିବି ସା େସକ୍ ସଲିମ୍ LNT1606490

ପ ୁ /1532540 41 13 1025େସକ୍ ସଲିମ୍ ପି େସକ୍ ଫରିଦ୍ LNT1605906
ୀ /1532541 41 13 1026ବବି ନାଏକ ସା ଦିଗାମର ନାଏକ YNY0009464

ପ ୁ /1532542 20 13 1027ବାବୂସାନ ନାୟକ ପି ଭୀମେସନ ନାୟକ YNY1259290
ପ ୁ /1532543 32 13 1028ଇସାଏଲ ପଧାନ ପି ଇମାହକ ପଧାନ YNY0009472
ୀ /1542544 39 13 1029ରିୟାନା ବିବି ସା େସକ୍ ସରିଫ YNY0008292
ୀ /1542545 74 13 1030ସରୁାତୁନ ବିବି ସା େସକ୍ ଫରିଦ୍ OR/06/044/368695
ୀ /1542546 59 13 1031ମ  ୁନାଏକ ସା ଦାଶରଥି ନାଏକ LNT1604909

ପ ୁ /1542547 44 13 1032ଜଗା ନାଏକ ପି ଦାସରଥି ନାଏକ LNT1604891
ୀ /1542548 39 13 1033ରଜନୀ ନାଏକ ସା ଜଗା ନାଏକ YNY0009514
ୀ /1542549 32 13 1034ର  ୁନାଏକ ପି ଦାସରଥି ନାଏକ YNY0744532

ପ ୁ /1542550 44 13 1035େସକ୍ ସରିଫ ପି େସକ୍ ଫରିଦ୍ LNT1605369
ୀ /1552551 69 13 1036ଚ ଳା ଦାସ ସା ମଧସୁଦୁନ ଦାସ YNY0398552

ପ ୁ /1552552 57 13 1037ଜନା ର୍ନ ନାଏକ ପି ହାବିଳି ନାଏକ LNT1605997
ୀ /1552553 45 13 1038ସଷୁମା ନାଏକ ସା ଜନା ର୍ନ ନାଏକ LNT1605401

ପ ୁ /1552554 36 13 1039ସେୁରଶ ନାଏକ ପି ଜନା ର୍ନ ନାଏକ YNY0009548
ୀ /1552555 32 13 1040ନିଲି ନାଏକ ପି ଜନା ର୍ନ ନାଏକ YNY0009555

ପ ୁ /1562556 41 13 1041କନୁା ନାଏକ ପି ଅମର ନାଏକ YNY0267070
ୀ /1562557 34 13 1042ବଟୀ ନାଏକ ସା କନୁା ନାଏକ YNY0009563

ପ ୁ /1562558 34 13 1043କାଳିଆ ନାୟକ ପି ଅମର ନାୟକ YNY0208553
ୀ /1562559 32 13 1044କବିତା ନାୟକ ସା କାଳିଆ ନାୟକ YNY0208561
ୀ /1572560 64 13 1045ହସରତ୍ ବିବି ସା େସକ୍ େମେହର ଆଲୀ YNY0008300
ୀ /1572561 49 13 1046ପତିମା ନାଏକ ସା େମାହନ ନାଏକ YNY0009571
ୀ /1582562 34 13 1047ପଜୂା ନାୟକ ସା ପଶା  ନାୟକ YNY0396788

ପ ୁ /1582563 59 13 1048ରବି ରାଉଳ ପି କଶୁଆି ରାଉଳ YNY0009589
ୀ /1582564 54 13 1049ଶଶୀ ରାଉଳ ସା ରବି ରାଉଳ YNY0009597
ୀ /1582565 33 13 1050ସନୁୀତା ରାଉତ ସା ବୁଲୁ ରାଉତ YNY0009613
ୀ /1592566 33 13 1051ଜରୀନା ବିବି ସା େସକ୍ ରହିମ୍ YNY0008326
ୀ /1592567 49 13 1052ସାଗର ନାଏକ ସା ଜୟ ନାଏକ YNY0009639
ୀ /1592568 49 13 1053ଶଶୀ ନାଏକ ସା ଜୟ ନାଏକ YNY0009647

ପ ୁ /1592569 54 13 1054ଜୟ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ YNY0009621
ପ ୁ /1592570 29 13 1055ଜ୍ଞ।ନରଞନ ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ YNY0696468
ପ ୁ /1592571 27 13 1056ଚ ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ YNY0696476
ୀ /1592572 24 13 1057କ ନା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ଜୟ ନାୟକ YNY1264324
ୀ /1602573 49 13 1058ନଜମା ବିବି ସା େସକ୍ ମନୁନ୍ ା YNY0903757
ୀ /1612574 39 13 1059ର ିତା ଦାସ ସା ର ନ ଦାସ YNY0396911
ୀ /1612575 48 13 1060ଗୀତା ନାୟକ ସା ଦିଲୀପ୍ ନାୟକ YNY0009654

ପ ୁ /1612576 26 13 1061ସଂଜୟ ନାୟକ ପି ଦିଲିପ ନାୟକ YNY1149640
ୀ /1622577 84 13 1062ସଲମା େବଓା ସା ପିରୁ ଖାନ୍ LNT1608542

ପ ୁ /1622578 39 13 1063କଲିମ ଖାନ ପି ପିରୁ ଖାନ OR/06/044/038792
ୀ /1622579 44 13 1064ସ ଯ୍ା ନାଏକ ସା ରାଜୁ ନାଏକ YNY0009670
ପ ୁ /1622580 39 13 1065ସଂଜୁ ନାଏକ ପି ଧନା ନାଏକ YNY0009696
ପ ୁ /1622581 49 13 1066ରାଜୁ ନାୟକ ପି ଧନା ନାୟକ YNY0009662
ୀ /1632582 69 13 1067ମନିୁ ବିବି ସା େସକ୍ ହଲିମ୍ OR/06/044/038666
ୀ /1632583 40 13 1068ସକିଲା େବଗମ୍ ପି େସକ୍ ହଲିମ୍ LNT3100427
ପ ୁ /1632584 79 13 1069େସକ୍ ହଲିମ୍ ପି େସକ୍ ସାନୁ OR/06/044/038676
ପ ୁ /1632585 36 13 1070େସକ୍ େମାହିନି ପି େସକ୍ ହଲିମ୍ OR/06/044/038672
ପ ୁ /1632586 32 13 1071େସକ ନାଇମ ପି େସକ ହଲିମ YNY0208280
ୀ /1632587 42 13 1072ରୀନା ନାୟକ ସା ଚରଣ ନାୟକ YNY0744482
ୀ /1632588 29 13 1073ର୍ନା ପରବିନ ସା ଏସ େକ େମାହିନ YNY1302314
ପ ୁ /1642589 49 13 1074େସକ୍ ଫିେରାଜ୍ ପି ଦାଦା ମିଆଁ YNY0979492
ପ ୁ /1642590 49 13 1075ଚ ମଣୀ ନାଏକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାଏକ YNY0009704
ପ ୁ /1642591 31 13 1076ସକି୍ତ ନାୟକ ପି ଚ ମଣି ନାୟକ YNY0696484
ପ ୁ /1642592 28 13 1077ପଭାକର ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YNY0878454
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ୀ /1642593 25 13 1078େଜଯ୍ାସନ୍ା ନାୟକ ସା ପଭାକର ନାୟକ YNY0878462
ପ ୁ /1652594 59 13 1079ଅମର ନାଏକ ପି େତାଟାୟା ନାଏକ YNY0744474
ୀ /1652595 40 13 1080ଲିଲି ନାଏକ ସା ଅମର ନାଏକ YNY0744466

ପ ୁ /1652596 36 13 1081ବାବୁ ନାଏକ ପି ଅମର ନାଏକ YNY0009720
ୀ /1652597 33 13 1082ମ  ୁନାଏକ ସା ବାବୁ ନାଏକ YNY0009738

ପ ୁ /1652598 30 13 1083ପଭାତ ନାଏକ ପି ପହଲାଦ ନାୟକ YNY0338327
ପ ୁ /1662599 55 13 1084ଚ ମଣି େବେହରା ପି େଦୖତାରୀ େବେହରା YNY0338319
ପ ୁ /1662600 44 13 1085ରେମଶ ନାୟକ ପି ବୁଲୁ ନାୟକ YNY0009746
ୀ /1672601 34 13 1086ପରବିନ୍ ବିବି ସା େସକ୍ େସାନୁ LNT3100195

ପ ୁ /1672602 36 13 1087େସକ୍ େସାନୁ ପି େସକ୍ ଉମର୍ LNT3100211
ପ ୁ /1672603 69 13 1088ସରୁଥ ନାୟକ ପି କଶୁଆି ନାୟକ YNY0009779
ପ ୁ /1672604 49 13 1089ପିତାମର ନାୟକ ପି ସରୁଥ ନାୟକ YNY0009753
ୀ /1672605 39 13 1090କବିତା ନାୟକ ସା ପିତାମର ନାୟକ YNY0009761

ପ ୁ /1672606 31 13 1091ଦିଲୀପ ନାୟକ ପି ସରୁଥ ନାୟକ YNY0696450
ୀ /1682607 69 13 1092କମରୁନ୍ େବୱା ସା େସକ୍ ଜାନୀ YNY0008441

ପ ୁ /1682608 68 13 1093ବିଶନାଥ ନାୟକ ପି ଖଲିଆ ନାୟକ OR/06/044/038807
ୀ /1682609 59 13 1094ଇ ୁ ନାୟକ ସା ବିଶନାଥ ନାୟକ OR/06/044/038800

ପ ୁ /1682610 43 13 1095େବୖକୁ  ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ YNY0979500
ୀ /1682611 39 13 1096ଜୁଲି ନାୟକ ସା େବୖକୁ  ନାୟକ YNY0009795

ପ ୁ /1682612 28 13 1097ବିକମ ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ YNY0696443
ୀ /1682613 20 13 1098କ ନା ନାୟକ ସା ବିକମ ନାୟକ YNY1264456

ପ ୁ /1692614 32 13 1099େସକ୍ ସଲିମ୍ ପି େସକ୍ ଜଲିଲ YNY0008458
ପ ୁ /1692615 27 13 1100େଶକ ଅରଫାନ ପି େଶକ ସଲିମ YNY0998617
ୀ /1692616 26 13 1101ସବିନା ବିବି ସା େସକ୍ ସଲିମ୍ YNY0696500

ପ ୁ /1692617 25 13 1102େସକ ଫରୁକାନ ପି େସକ ସଲିମ YNY0998609
ପ ୁ /1692618 49 13 1103ପଫଲୁ ନାହକ ପି ରାଜୁ ନାହକ YNY0009811
ୀ /1692619 39 13 1104ନମିତା ନାହାକ ସା ପଫଲୁ ନାହାକ YNY0009829

ପ ୁ /1702620 58 13 1105ସଦୁାମ ମହା ପି ଅଗନ୍ ୁମହା YNY0127761
ପ ୁ /1702621 34 13 1106ମ  ୁମହା ପି ସଦୁାମ ମହା YNY0127779
ୀ /1702622 30 13 1107ରାେଗଶ୍ଵରି ମହା ୀ ସା ମ  ୁମହା ୀ YNY1129444
ୀ /1702623 29 13 1108କବିତା ମହା ି - ସଦୁାମ ମହା ି YNY1129436

ପ ୁ /1702624 29 13 1109ଟୁଂଟୂ ମହା ୀ ପି ସଦୁାମ ମହା ୀ YNY1129584
ପ ୁ /1702625 52 13 1110ସେ ାଷ ନାୟକ ପି ଖଲିଆ ନାୟକ OR/06/044/038809
ୀ /1702626 44 13 1111ଟୁନୀ ନାୟକ ସା ସେ ାଷ ନାୟକ YNY0009845

ପ ୁ /1712627 66 13 1112ଜୁଗଳ ଲିମା ପି ମଦନ ଲିମା YNY0397950
ୀ /1712628 46 13 1113ପାବର୍ ତୀ ଲିମା ସା ଜୁଗଳ ଲିମା LNT0605732
ୀ /1712629 43 13 1114ଉମା ନାୟକ ସା ପା ବ ନାୟକ YNY0009860

ପ ୁ /1732630 43 13 1115ଗେଣଶ ବିେଶାଇ ପି ସରୁଥ ବିେଶାଇ YNY0009886
ୀ /1732631 64 13 1116ଗଂଗୀ େଦଇ ସା ସରୁଥ ବିେଶାଇ YNY0009878
ୀ /1732632 50 13 1117ଦୁଲଣା ନାଏକ ସା ମଧ ୁନାଏକ YNY0127852

ପ ୁ /1742633 54 13 1118ବାବୁଲି େଜଠୀ ପି ରାମଚ  େଜଠୀ YNY0744458
ୀ /1742634 44 13 1119ନୀରୁପମା େଜଠୀ ସା ବାବୁଲି େଜଠୀ YNY0744441

ପ ୁ /1742635 50 13 1120ବାବୁଲି ନାଏକ ପି ଶକୁେଦବ ନାଏକ YNY0008508
ୀ /1742636 40 13 1121ମୀନା ନାଏକ ସା ବାବୁଲି ନାଏକ YNY0008490

ପ ୁ /1752637 54 13 1122ବିଜୟ ପରିଡା ପି ବାଇଧର ପରିଡା YNY0744433
ୀ /1752638 47 13 1123େରଣକୁା ପରିଡା ସା ବିଜୟ ପରିଡା YNY0744813

ପ ୁ /1752639 39 13 1124ସେ ାଷ େସଠୀ ପି ମେହଶର େସଠୀ YNY0127878
ପ ୁ /1762640 54 13 1125େସକ୍ ଅନୱାର ପି େସକ୍ ପରୱାନ୍ YNY0008524
ୀ /1762641 49 13 1126ହସିନା ବିବି ସା େସକ୍ ଅନୱାର YNY0008516
ପ ୁ /1772642 34 13 1127େସକ୍ ମ ୁ ାକିମ୍ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ ନଇମଁ YNY0396903
ୀ /1772643 69 13 1128ମିନିକା ନାୟକ ସା ଗୟା ନାୟକ YNY0009894
ୀ /1772644 47 13 1129ଗିତାରାଣୀ ରାଉତ ସା େଗାବି  ରାଉତ YNY0744805
ୀ /1782645 33 13 1130ଟୁକନୁୀ ପଧାନ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପଧାନ YNY0127886
ପ ୁ /1792646 40 13 1131େସକ୍ ତାହିଲ୍ ପି େସକ୍ ସଲିମ YNY0396895
ୀ /1802647 38 13 1132ଏନ ମନୁା ପଧାନ ସା ଏନ େଲାକା ପଧାନ YNY0127894
ପ ୁ /G/1802648 27 13 1133େରାଶନ କମୁାର ସାହୂ ପି କାେମଶ୍ଵର ସାହୂ YNY1221134
ୀ /1812649 35 13 1134ସମୁା େଦବୀ ପି ସବୁଦ କମୁାର େଜନା YNY0744789
ୀ /1812650 33 13 1135ତନୟା େଦବୀ ପି ସବୁତ କମୁାର େଜନା YNY0744417
ପ ୁ /1812651 40 13 1136ମଦନ ଲାଲ ସାହା ପି ଛୁଟିଲାଲ ସାହା YNY0266544
ୀ /1812652 37 13 1137ରୀନା ସାହା ସା ମଦନ ଲାଲ ସାହା YNY0008532
ପ ୁ /1812653 36 13 1138େମାହନ ଲାଲ ସାହା ପି ଛଟିଲାଲ ସାହା YNY0008540
ପ ୁ /1812654 34 13 1139େସାହନ ସାହା ପି ଛଟିଲାଲ ସାହା YNY0008565
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ୀ /1812655 34 13 1140ପାୟଲ ସାହା ସା େମାହନ ଲାଲ ସାହା YNY0008557
ପ ୁ /1812656 29 13 1141ଶତୁଘନ୍ ସାହ ପି େଛାଟିଲାଲ ସାହ YNY1303338
ୀ /1812657 27 13 1142ସନିୁତା ସାହା ସା େସାହନ ସାହା YNY0998914
ୀ /1812658 24 13 1143ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାହ ସା ଶତୁଘନ ସାହ YNY1303346

ପ ୁ /1822659 44 13 1144ସ ୟ ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ YNY0397356
ପ ୁ /1832660 38 13 1145ଗିରୀଧାରୀ େବେହରା ପି ଶତୃଘନ୍ େବେହରା YNY0127910
ୀ /1832661 37 13 1146ସବିତା େବେହରା ସା ଗିରୀଧାରୀ େବେହରା YNY0127928
ୀ /1842662 74 13 1147ବାସ ୀ େବୱା ସା କୃ ଚ  ଦାସ OR/06/044/038635

ପ ୁ /1842663 48 13 1148ତିନାଥ ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ LNT3100377
ୀ /1842664 39 13 1149ଚ ା ଦାସ ସା ତିନାଥ ଦାସ LNT3100385
ୀ /1852665 69 13 1150ଫାେତମା ବିବି ସା େସକ ନିଜାମ ଉ ିନ େନଦାମ YNY0396671

ପ ୁ /1852666 49 13 1151ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ମିଶ ପି ଭରତ ଚ  ମିଶ YNY0744573
ୀ /1852667 46 13 1152ଗୀତା ଳି ମିଶ ସା ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ମିଶ YNY0744581
ୀ /1862668 58 13 1153ଶୀମତି େଦହୁରୀ ସା ଚକରା େଦହୁରୀ YNY0127902
ୀ /Plot No-2669 34 13 1154ଗଂେଗାତୀ ମଲିକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ମଲିକ YNY1338086
ୀ /1872670 42 13 1155ଅନିତା େଚତାନୀ ସା କମଳ େଚତାନୀ YNY0744557

ପ ୁ /1872671 35 13 1156ଉେମଶ ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ YNY0397364
ପ ୁ /1882672 48 13 1157ଟହଲି ନାଏକ ପି ସବୁଳ ନାଏକ YNY0127993
ୀ /1882673 43 13 1158ନୟନା ନାଏକ ସା ଟହଲି ନାଏକ YNY0127985
ୀ /1882674 23 13 1159ପଦୀପ ନାଇକ ସା ତହଲି ନାଇକ YNY1264407

ପ ୁ /1892675 55 13 1160ପହଲାଦ ନାଏକ ପି ରାଜ ନାଏକ YNY0128009
ୀ /1892676 48 13 1161ବୁେ ଇ ନାଏକ ସା ପହଲାଦ ନାଏକ YNY0128017

ପ ୁ /1902677 60 13 1162ପକାଶ ପରି ା ପି ବାବୁ ପରି ା LNT1605526
ୀ /1902678 54 13 1163ବାସ ୀ ପରି ା ସା ପକାଶ ପରି ା YNY0008623

ପ ୁ /1912679 48 13 1164ପେମାଦ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YNY0008631
ୀ /1912680 38 13 1165ପ ୁ ିର୍ମା େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା YNY0008649
ୀ /1912681 69 13 1166ଶଶୀ େବୱା ସା ସେୁର  େବେହରା YNY0008656

ପ ୁ /1922682 43 13 1167ରାେଜ  ଦାସ ପି ଅପନା ଦାସ YNY0128025
ପ ୁ /1932683 43 13 1168ବାବୁଲା ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ YNY0128041
ୀ /1932684 47 13 1169ବଦୁରୁନ ନିଶା ପି େସକ ନୟାମାତ ବକ୍ସ୍ YNY0696039

ପ ୁ /1932685 54 13 1170େସକ୍ ନିୟାମତ ବକ୍ସ ପି େସକ୍ କରିମ ବକ୍ସ YNY0696344
ୀ /1932686 37 13 1171େରହାନା ପରୱିନ ସା େସକ୍ ଫରିଦ YNY0696427
ୀ /1942687 43 13 1172କେ ଇ ନାଏକ ସା ହାଡିବ ୁ ନାଏକ YNY0128033
ୀ /1952688 37 13 1173ମିନୁ ସାମଲ ସା କା ିର୍କ ସାମଲ YNY0128058

ପ ୁ /E/1952689 33 13 1174ଦିେନଶ ପ ନାୟକ ପି ଶଶଭୂିଷଣ ପ ନାୟକ LNT2988343
ପ ୁ /1962690 34 13 1175ମେୁକଶ କମୁାର ସିଂ ପି ଉେପ  ସିଂ YNY0398594
ୀ /1972691 38 13 1176ରଜନୀ େବେହରା ସା ଶକୁଟୁା େବେହରା YNY0128082

ପ ୁ /1982692 43 13 1177ବିଜୟ ପାତ ପି ରାମ ପାତ YNY0128066
ୀ /1982693 41 13 1178ଧକି ପାତ ସା ବିଜୟ ପାତ YNY0128074
ୀ /1992694 41 13 1179ସ୍ଵାଗତିକା ଦାଶ େଚୗଧରୁୀ ସା ପକାଶ କମୁାର ଦାଶ େଚୗଧରୁୀ YNY0930552
ୀ /1992695 39 13 1180ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YNY0398495
ୀ /D/1992696 28 13 1181େସାନର୍ାଲୀ ସାହା ମା ସାରଶୀ ଭ ାଚାୟର୍ YNY1136019
ୀ /2002697 33 13 1182ସସିତା େବେହରା ସା ବୁଲୁ େବେହରା YNY0128157
ୀ /2002698 33 13 1183କନିୁ େବେହରା ସା ବୁଲୁ େବେହରା YNY0128124

ପ ୁ /2002699 42 13 1184ରାେଜସ କମୁାର ବମର୍ା ପି ଗଲୁଜାରି ଲାଲ ବମର୍ା YNY0927509
ୀ /2012700 34 13 1185ଟଜମନୁ ନିସା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ହଲିମ୍ YNY0396630
ୀ /PLOT NO -2701 27 13 1186ଶଶୀ ରାଣୀ ମାଝୀ ମାଝୀ - ସନୁୀଲ କମୁାର ମାଝୀ ମାଝୀ YNY1272103
ୀ /2022702 54 13 1187ଦୁଲରି ବିବି ସା ଅବଦୁଲ କଲମା YNY0396614
ୀ /2032703 39 13 1188ରୀନାରାଣୀ ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ YNY0128140
ୀ /2042704 40 13 1189ର ିତା ଦାସ ସା ଟାଟୁଆ ଦାସ YNY0128132
ପ ୁ /2052705 36 13 1190ଅବଦୁଲ ହଲିମ ପି ଅବଦୁଲ କାଲାମ YNY0396622
ପ ୁ /2052706 61 13 1191ଅବଦୁଲ କାଲାମ ପି ଅବଦୁଲ ସଲାମ YNY0396606
ୀ /2062707 39 13 1192ଜୟ ି ମହ ସା ଗେଣଷ ମହ YNY0398503
ପ ୁ /2072708 49 13 1193େସକ ନିଜାମଉୁ ିନ୍ ନିଜାମ୍ ପି େସକ ଅଲାଉ ିନ୍ ମନା YNY0396663
ୀ /2082709 43 13 1194ଡି ଚିଲିକା ପଧାନ ସା ଡି କା ିର୍କ ପଧାନ YNY0128116
ପ ୁ /2082710 36 13 1195ଡି ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଡି ବିର ପଧାନ YNY0128108
ୀ /2082711 34 13 1196ତୁଳସୀ ପଧାନ ସା ଡି ନାରାୟଣ ପଧାନ YNY0128090
ୀ /2102712 34 13 1197ସଲା ବିବି ସା ଅନୁଆର ଖଁା YNY0397497
ୀ /2112713 35 13 1198େଯାେଲଖା ବିବି ସା ଅଫରୁଜ ଖଁା YNY0397513
ୀ /2122714 36 13 1199ନାସିରିନ୍ ବିବି ସା େସକ୍ ଲାଲୁ YNY0398172
ପ ୁ /2122715 42 13 1200େସକ୍ ଲାଲୁ ପି େସକ୍ ଫକରୁୁ YNY0998930
ୀ /2132716 49 13 1201େଗାଲାବୁନ୍ ବିବି ସା େସକ୍ ଅବଦୁଲ ନଇଁମ YNY0397521
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ୀ /2142717 49 13 1202ପ ୁ ା େବୱା ସା େକୖଳାଶ ସାହୁ LNT3564639
ୀ /2142718 54 13 1203ହାଜିରା ବିବି ସା ମହ ଦ ଉମର YNY0397646

ପ ୁ /2162719 39 13 1204େସକ୍ ଲାଲ ପି େସକ୍ ମନୁନ୍ ା YNY0397539
ପ ୁ /2172720 34 13 1205ବଳବ  କମୁାର ପି େବୖଜ ନାଥ YNY0944959
ପ ୁ /2172721 34 13 1206ପଶା  ନାୟକ ପି ପହାଦ ନାୟକ YNY0128199
ୀ /2172722 31 13 1207ମମତା ତିୱାରୀ ସା ବଳବ  କମୁାର YNY0944967

ପ ୁ /2182723 62 13 1208ରାେଜ  ନାୟକ ପି ଜଗଦିଶ ନାୟକ OR/06/044/010027
ୀ /2182724 64 13 1209ପରୀ ପ ନାୟକ ସା ନୃସିଂହ ପ ନାୟକ OR/06/044/116634
ୀ /2192725 48 13 1210ସମଲୁ ପଧାନ ସା ହାଡିଆ ପଧାନ YNY0128173

ପ ୁ /2202726 37 13 1211ମନୁା ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ YNY0128165
ୀ /2212727 22 13 1212ସ୍ଵଯାମ୍ସଦୂହା ବ ିଆ ପି ନିଖିଲ େମାହନ YNY1067784

ପ ୁ /2212728 22 13 1213ଅାଶେୁତାସ େବେହରା ପି ବିଜୟା କମୁାର େବେହରା YNY1067776
ୀ /2212729 48 13 1214ଦି ୀମୟ ମହାପାତ ସା ନିଖିଲ େମାହନ YNY1067727

ପ ୁ /2222730 24 13 1215େସକ୍ ରମଜାନି ଅଲୀ ପି େସକ୍ ଅଫସର ଅଲୀ YNY0998807
ୀ /2222731 19 13 1216ଜାଣୀ  େବଗମ ପି ଏସ େକ ଅ ସର ଅଲୀ YNY1303221
ୀ /2222732 32 13 1217ସଲୀମା ବିବୀ ସା ଏସ େକ ସାନୂବାର ବିେଶାଈ YNY1303213
ୀ /2222733 28 13 1218ହଲିମା ବିବି ସା ମହ ଦ ଜାବିର YNY0998799

ପ ୁ /2222734 27 13 1219ମହ ଦ ବୁଲା ପି ମହ ଦ ଉମର YNY0998948
ପ ୁ /2222735 24 13 1220େସକ୍ ହସନ ପି ମହ ଦ ଉମର YNY0998781
ପ ୁ /2222736 41 13 1221ମହ ଦ ଉମର ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ YNY0397653
ୀ /2232737 34 13 1222ରାନି ବିବି ସା ରି  ୁଖଁା YNY0397596

ପ ୁ /2232738 34 13 1223ଅନୁଆର ଖଁା ପି ଫରିଦ୍ ଖଁା YNY0397562
ପ ୁ /2232739 59 13 1224ନରସିଂହ ନାୟକ ପି େତାଟାଳିଆ ନାୟକ YNY0999441
ୀ /2232740 49 13 1225ସୀତା ନାୟକ ସା ନରସିଂହ ନାୟକ YNY0999425

ପ ୁ /2232741 38 13 1226ସନାତନ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ YNY0999466
ୀ /2232742 34 13 1227ଦୀପା ନାୟକ ସା ସନାତନ ନାୟକ YNY0999458
ୀ /2232743 32 13 1228ସ  ୁନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ YNY0999433
ୀ /2232744 30 13 1229ଆରତି ନାୟକ ସା ରବି ନାୟକ YNY0999490

ପ ୁ /2232745 30 13 1230ରବି ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ନାୟକ YNY0999508
ପ ୁ /2242746 43 13 1231ରଂଜନ ସାମଲ ପି ଫକିର ସାମଲ YNY0397505
ପ ୁ /2252747 46 13 1232ଶରତ ସାଇଁ ପି ଅରିକ୍ଷୀତ ସାଇଁ YNY0008730
ୀ /2252748 41 13 1233ମ  ୁସାଇଁ ସା ଶରତ ସାଇଁ YNY0008722

ପ ୁ /2262749 56 13 1234ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା YNY0008748
ୀ /2262750 49 13 1235ସଷୁମା େବେହରା ସା ଅଭିମନୁଯ୍ ୁେବେହରା YNY0008755

ପ ୁ /2262751 29 13 1236ମେହ  େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY1259308
ୀ /2262752 28 13 1237ରାଧାରାଣୀ େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା YNY1259316
ୀ /2272753 89 13 1238ତୁଳସୀ ଦାସ ସା େଗାେଲଖ ଦାସ YNY0398511
ୀ /2272754 52 13 1239ପତିମା ଦାସ ସା ମନୁା ଦାସ YNY0902940

ପ ୁ /2282755 50 13 1240ଅେଶାକ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ YNY0208439
ୀ /2282756 47 13 1241ର ଲୁତା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ YNY0998906
ୀ /2292757 44 13 1242କମଳା ନାୟକ ସା ଦିନବଂଧ ୁନାୟକ YNY0398479
ୀ /2302758 37 13 1243ଲକ୍ଷୀ ନାଏକ ସା ବୁଲୁ ନାଏକ YNY0008789

ପ ୁ /2312759 69 13 1244େସକ୍ ଅବଦୁଲ ନଇଁମ୍ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ କରିମ୍ YNY0398487
ପ ୁ /2312760 36 13 1245ସେ ାଷ ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ସାହୁ YNY0008805
ୀ /2312761 34 13 1246ଲିପି ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ YNY0008813

ପ ୁ /2312762 33 13 1247ମେନାଜ ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ସାହୁ YNY0008821
ୀ /2312763 33 13 1248ମାମିନା ସାହୁ ସା ମେନାଜ ସାହୁ YNY0998922

ପ ୁ /2312764 21 13 1249େସକ୍ ସାଇଲ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ ନଈମ YNY1139013
ୀ /2322765 45 13 1250ସରମିଲା ଶମର୍ା ସା ଦଶରଥ ଶମର୍ା YNY0397588
ପ ୁ /2332766 61 13 1251ଦାେମାଦର ପତି ପି ନିତଯ୍ାନ  ପତି YNY0397802
ୀ /2332767 45 13 1252େସନ୍ହଲତା ପତି ସା ଦାେମାଦର ପତି YNY0398057
ପ ୁ /2332768 33 13 1253ଦିପକ କମୁାର ପତି ପି ଦାେମାଦର ପତି YNY0398214
ପ ୁ /2332769 46 13 1254ବିଭୁ ପସାଦ ପ ୃ ି ପି ବସ  କମୁାର ପ ୃ ି YNY0011734
ୀ /2342770 39 13 1255ସଖୀ ନାଏକ ସା ଅମର ନାଏକ YNY0008839
ୀ /2352771 32 13 1256େସୗମଯ୍ା େଶତସଧୁା ସାହୁ ପି ବସ କମୁାର ସାହୁ YNY0397893
ୀ /2362772 41 13 1257ପରୀ ମଲିକ୍ ସା ତରନାଥ ମଲିକ୍ YNY0008862
ପ ୁ /2362773 22 13 1258ବିଶ୍ଵନାଥ ମଲିକ ପି େତୖେଲାକ୍ଯନାଥ ମଲିକ YNY1264332
ୀ /2362774 20 13 1259ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଲିକ ପି ଟିେଲାକ୍ଯାନାଥ ମଲିକ YNY1264449
ୀ /2372775 93 13 1260େଗୗରୀ ପାଳ ସା ଜୟ ପାଳ YNY0008854
ପ ୁ /2382776 61 13 1261ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ପି ଭଗବାନ ପ ା YNY0398230
ୀ /2382777 53 13 1262କବିତା ପ ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା YNY0398222
ୀ /2392778 40 13 1263ନସିମା େବଗମ ସା େସକ ଜାକିର YNY0762203
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ପ ୁ /2402779 54 13 1264େସକ୍ ବବଲୁ ରେହମାନ ପି େସକ୍ ଆବୁ େହାେସନ୍ YNY0267013
ୀ /2402780 21 13 1265ଶଶମିା େବଗମ ପି େସକ ଜଲିଲ YNY1129840
ୀ /2402781 52 13 1266ସଲୀମ େବଗମ ସା େସକ ବବୁଲ େରହମନ YNY1129394

ପ ୁ /2402782 22 13 1267େସକ ବୁଲୁ ପି େସକ ବବଲୁ େରେହମାନ YNY1067719
ପ ୁ /2412783 39 13 1268େସକ୍ ବବଲୁ ପି େସକ୍ େସାନା YNY0008912
ୀ /2412784 34 13 1269ସମିମା େବଗମ୍ େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ବବଲୁ େବଗମ୍ YNY0008920

ପ ୁ /2422785 54 13 1270େସକ୍ ଇମତିୟାଜ୍ ପି େସକ୍ ସିରାଜ YNY0008953
ୀ /2432786 44 13 1271ଲକ୍ଷୀରାଣୀ ଦାସ ସା ରାମଚ  ଦାସ YNY0008946
ୀ /2442787 39 13 1272ଅଫ ବିବି ସା େସକ୍ ଇମିତିୟାଜ୍ YNY0008961

ପ ୁ /2452788 79 13 1273େସକ୍ ବାସା ପି େସକ୍ ସଫିକ୍ YNY0008995
ୀ /2452789 74 13 1274ଫକରୁନ୍ ବିବି ସା େସକ୍ ସଫିକ୍ YNY0643569

ପ ୁ /2452790 37 13 1275େସକ୍ ଚା  ପି େସକ୍ ସଫିକ୍ YNY0008979
ୀ /2452791 34 13 1276ରୁମା ବିବି ବିବି ସା େସକ୍ ଚା  ବିବି YNY0008987
ୀ /2452792 29 13 1277ଗଲୁାବୁନ ବିବି ସା େସକ ବାମା YNY0998625

ପ ୁ /2452793 63 13 1278ରହିମ୍ ଖାନ୍ ପି ଅଜିତ ଖାନ୍ YNY0940130
ୀ /2462794 69 13 1279ସେରାଜିନୀ େବୱା ସା ଲି ରାଜ େବୱା YNY0009001
ୀ /2472795 39 13 1280ସଂଜୁକ୍ତା ରାଉତ ସା କମଲ ରାଉତ YNY0009019
ୀ /2482796 30 13 1281ହୁେସନ ଆରା େବଗମ ସା େସକ ଖାଡିମ YNY1129410

ପ ୁ /2482797 32 13 1282େଶଖ ଖାଦିମ ପି େସଖ ସରିମ YNY0208454
ପ ୁ /2492798 42 13 1283େସକ୍ ଗଟୁୁ ପି େସକ୍ ସରିଫ୍ YNY0009027
ୀ /2492799 39 13 1284ହସିନା ଖାତୁନ୍ ସା େସକ୍ ଗଟୁୁ YNY0009035
ୀ /2502800 42 13 1285ଗଡିୁଆ ବିବି ସା େସକ୍ ଲଲୁ YNY0009050

ପ ୁ /2502801 49 13 1286େସକ୍ ଲଲୁ ପି େସଦ୍ ସାଦଜାନ୍ YNY0009043
ୀ /2522802 69 13 1287ଡ. ମାୟା ଗ ାୟତ ସା ସବୁତ କମୁାର େଜନା YNY0744797

ପ ୁ /2522803 70 13 1288ଡ. ସବୁତ କମୁାର େଜନା ପି ରଜନୀକା  େଜନା YNY0744771
ପ ୁ /2532804 41 13 1289େସକ୍ ଖଲିଲ ପି େସକ୍ ବାରି YNY0396861
ପ ୁ /2542805 51 13 1290ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ବାଉରି ବ ୁ େବେହରା YNY0696724
ୀ /2542806 43 13 1291େରାଜାଲିନ ଦାସ ସା ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା YNY0696716
ୀ /2542807 45 13 1292ଅପ ର୍ା ଦାଶ ସା ନଚିେକତା ଦାଶ YNY0999110

ପ ୁ /2542808 50 13 1293ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ପଧାନ ପି ବନମାଳି ପଧାନ YNY0999128
ୀ /2542809 48 13 1294ଶାରଦା ପଧାନ ସା ସଧୁାଂଶ କମୁାର ପଧାନ YNY0999136
ୀ /2552810 30 13 1295ମନନ୍ା ବିବି ସା େସକ ମନୁନ୍ ା YNY0762245

ପ ୁ /2552811 41 13 1296େସକ ମନୁନ୍ ା ପି େସକ ନିଜାମ YNY0762252
ପ ୁ /2562812 29 13 1297ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା YNY0754754
ପ ୁ /Plot No -2813 20 13 1298ମତୃ୍ଯ ୁ ଯ େବେହରା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା YNY1267459
ପ ୁ /2802814 29 13 1299ସନୁୀଲ କମୁାର ମାଝୀ ପି ରଘନୁାଥ ମାଝୀ YNY0531277
ୀ /3092815 22 13 1300େସୗମାୟ ସ ମୀତା ରଥ ପି ସଧିୁର ଚଂଦ ରଥ YNY1129568

ପ ୁ /3682816 22 13 1301ଆଶେୁତାଷ ମିଶ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ YNY1129527
ୀ /E/3682817 29 13 1302ଦୀପାଲି େସନ ପି ୰ ଶୀମ  େସନ YNY1338136
ୀ /Plot No -2818 52 13 1303ଦୀ ି େସନ ସା ସମୁ  େସନ YNY1338102
ୀ /Plot No-2819 24 13 1304ସଚୂୀସିତା େବେହରା ପି ଜତିଂଦ େମାହନ ଦାସ YNY1338441
ୀ /3872820 32 13 1305କମଲ ନାୟକ ସା ବଂଶଧିର ନାୟକ YNY1108232
ୀ /E/3872821 31 13 1306ସରିତା ଶମର୍ା ସା ବିେବକାନଦ ନାଥଶମର୍ା YNY1338078
ୀ /3882822 29 13 1307େଜାସନ୍ା ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ YNY1108000

ପ ୁ /3882823 28 13 1308ରତନ୍ ାକର ନାୟକ ପି ମନୁୁ ନାୟକ YNY1108034
ପ ୁ /E/3952824 20 13 1309ଦିପନୁ ମହାପାତ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାପାତ YNY1229012
ୀ /Plot No-2825 36 13 1310ସସୀତା ଶମର୍ା ସା ସଦୁୀପ ଶମର୍ା YNY1338672

ପ ୁ /plot-475/2826 34 13 1311ଅନୁରାଧା ପଟନାୟକ ପି ଟୁନରାମ ପଟନାୟକ YNY1225143
ୀ /4932827 43 13 1312ଡଲି େବରା ସା କାଶୀନାଥ େବରା YNY1129550
ପ ୁ /plot no-f2828 19 13 1313ଅରବିନ କମୁାର କେୁ ର ପି ସେୁରଶ କମୁାର କେୁ ର YNY1300375
ପ ୁ /F/5242829 22 13 1314ପଦି୍  େଶଖର ମହାପାତ◌୍ର୍ର୍ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ମହାପାତ୍ YNY1135565
ପ ୁ /5282830 33 13 1315ସିକା  କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ରବୀ  ନାଥ ପରିଡ଼ା YNY1129477
ୀ /F/5292831 48 13 1316େଦବ ପଭା ଦାସ - ଅତିମାନସ ଯତି YNY1131697
ୀ /F/5292832 24 13 1317ଗାୟତୀ ଯତି ପି ଅତିମାନସ ଯତି YNY1131549
ପ ୁ /5472833 59 13 1318ସେୁର  ନାୟକ ପି Jagannath press infront YNY1108505
ୀ /5472834 55 13 1319ସଶୁଳିା ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାୟକ YNY1108521
ୀ /5472835 24 13 1320ଶବିାନୀ ନାୟକ ସା ଦିଲିପ ନାୟକ YNY1108331
ୀ /PLOT NO F2836 24 13 1321ଆଇ ଶୀ ଫଣୀ ସାଈ େସୗ ଯଯ୍ର୍ା  ପି ଆଇ ଶଭୁମଣଯ୍ମ  YNY1217447
ୀ /561/f2837 19 13 1322ଆଯର୍ାଶୀ ରାଜ ପି ହର ପସାଦ ରାଜ YNY1274596
ୀ /Plot No.-2838 23 13 1323ଶୀେଲଖା ଦ ପି ଶୀମ  ଦ YNY1171735
ପ ୁ /F/585, CD2839 29 13 1324ଅଂଶମୁାନ ମହାପାତ Mohapatra ମା େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ମହାପାତ ମହାପାତ YNY1162411
ୀ /5872840 36 13 1325େମା ାସିମ ଜାହାନ ସା େମଡି ଇ ୟାକ YNY1107960
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ୀ /5882841 31 13 1326ସାହାନଜ େବଗମ ସା େସକ ଅମୀନ YNY1107887
ପ ୁ /5922842 22 13 1327ସାଈରାମ ପଟନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଟନାୟକ YNY1129485
ପ ୁ /6152843 31 13 1328ଦିପକ େସନାପତି ପି ଭଗବାନ େସନାପତି YNY0397851
ପ ୁ /Plot No-2844 57 13 1329େକୖଲାଶ ଚଂଦ ସାହୂ ପି ପହଲାଦ ସାହୂ YNY1339183
ପ ୁ /Plot No-2845 27 13 1330ପଲୁକ କମୁାର ସାହୂ ପି େକୖଲାଶ ସାହୂ YNY1337609
ୀ /F 6342846 50 13 1331ଶଧା ଳୀ ମିଶ ସା ଊେମଶ ଚଂଦ ମିଶ YNY1130475

ପ ୁ /F-6802847 67 13 1332େଶଖ ଖଲିଲ୍ ପି େଶଖ  ହୟାତି YNY1222322
ୀ /F-6802848 56 13 1333ସଜାତୁନ ବିବି ସା େଶଖ ଖଲିଲ୍ YNY1222330
ୀ /7072849 24 13 1334ନସୀମା ବିବି ପି େସକ ୱାସୀମ YNY1108083
ୀ /7082850 34 13 1335ଝରଣା େଦବନାଥ ସା ଜଯେଦବ େଦବନାଥ YNY1176791

ପ ୁ /F/7222851 60 13 1336ଲକ୍ଷଣ େଗାଛାୟତ ପି ଦିଜ େଗାଛାୟତ YNY1168475
ପ ୁ /PLOT NO F2852 31 13 1337ଅେଶାକ  ଅଭିେଷକ ମହା ି ପି ପବାସ  ଚ  ମହା ି YNY1124213
ୀ /Plot No 72853 33 13 1338ସହୁାସିନୀ ସାହୁ ସା ରକୀ ମିଶ YNY1067750
ୀ /PLOT NO F2854 37 13 1339େସନ୍ହଲତା ଦାସ ପି ସମୀର ର ନ ଦାସ YNY1219971
ୀ /7/562855 21 13 1340ସାତି ପଜ୍ଞା ସାହୁ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ସାହୁ YNY1203306

ପ ୁ /7652856 23 13 1341େସୗରଭ ମହା ୀ ପି ଅେଶାକ ମହା ୀ YNY1067891
ପ ୁ /PLOT NO-F2857 23 13 1342ଅମାନ କାନୁନ୍େଗା ପି ଲଳିେତ ୁ କାନୁନ୍େଗା YNY1162270
ପ ୁ /7842858 26 13 1343ବିକାଶ ଶମର୍ା - ସଭୁଶୀ ମହା ୀ YNY1067909
ପ ୁ /7932859 22 13 1344ସଂେତାଷ କମୁାର ଦଲାଇ ମା ଗୀତାଂଜଳୀ ଦଲାଇ YNY1067917
ପ ୁ /7932860 31 13 1345ଅମେରଦ ଦାସ ପି ରସୀ ର ନ ଦାସ YNY1160324
ପ ୁ /7932861 22 13 1346ଦୀପକ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ଡମରୁ ଧର ପରିଡ଼ା YNY1160761
ୀ /7972862 21 13 1347ମାମା ଲିମା ପି ଯଗୁଳ ଲିମା YNY1108216

ପ ୁ /7982863 24 13 1348ଅମର ଲିମା ପି ଯଗୁଳ ଲିମା YNY1108182
ପ ୁ /825/F2864 33 13 1349ନେରଶ ଭି ମା ଲକ୍ଷୀ ଵରରାଯ YNY1219476
ୀ /8262865 22 13 1350ଶା ି ସାହା ସା ତୀମତୀ ଲୀମା YNY1108158
ୀ /PLOT NO.2866 30 13 1351େନହା ଅଗଵାଲ ସା ଵୀକାସ ଅଗଵାଲ RXL0921874
ୀ /Plot No.2867 27 13 1352ନୀଶୀତା ଅଗଵାଲ ପି ସିବ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1132737

ପ ୁ /PLOT NO.2868 23 13 1353ସାଈ ସାଥର୍କ ଦାସ ପି ରଶି ର ନ ଦାସ YNY1287028
ପ ୁ /9312869 64 13 1354କଲଯ୍ାଣ କମୁାର ମିଶ ପି ଲି ରାଜ ମିଶ YNY1302744
ୀ /9312870 42 13 1355ରଶୀତା ମିଶ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମିଶ YNY1302777
ୀ /9312871 37 13 1356ରାଜଶୀ ମିଶ ସା ଭବାନୀ ପସାଦ ମିଶ YNY1302769
ୀ /Plot No-D2872 25 13 1357ଚିନୟ େବେହରା ପି େଦବା ପିୟା େବେହରା YNY1220565
ୀ /9502873 55 13 1358ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ବଜ କିେଶାର ସାହୁ YNY1129634

ପ ୁ /9502874 32 13 1359ରାେକଶ ର ନ ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ YNY1129642
ୀ /9502875 26 13 1360ସୀ ା ସ ମୀତା ସାହୁ ସା ରାେକଶ ରାନଜନ୍ ସାହୁ YNY1129659
ୀ /9512876 23 13 1361ଗଡ଼ୁିଆ େବଗମ ପି େସକ ରାଜୁ YNY1108273
ୀ /961/D2877 42 13 1362ସଧୁାଂସବୁାଳା ବିସ୍ଵାଲ ସା ନିମର୍ଳ ର ନ ବିସ୍ଵାଲ YNY1274695
ୀ /9812878 60 13 1363ସପିୁୟା ମିଶ ସା କଲଯ୍ାଣ କମୁାର ମିଶ YNY1302751

ପ ୁ /9992879 23 13 1364େସକ୍ ଆମିଲ୍ ମା ନୁର ଜାହାନ୍ ବିବି YNY1036557
ୀ /9992880 24 13 1365ନିହାର ବିବି ସା ଅନିଲ କମୁାର ରାଉତ YNY1036565
ୀ /9992881 24 13 1366ରିହାନା ବିବି ସା େଶଖ୍ ଫନୁା YNY1036524
ପ ୁ /9992882 65 13 1367ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି କାଳ ି ଚରଣ ଦାସ YNY1129576
ୀ /9992883 23 13 1368ର ିତା ଦାସ ପି ମନୁା ଦାସ YNY1036540
ୀ /9992884 31 13 1369ସସିତା ମହାକଡୁ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାକଡୁ YNY0878421
ୀ /9992885 37 13 1370ସଜୁାତା ମହାପାତ ସା ରଘନୁାଥ ପାଣି YNY0862136
ୀ /9992886 55 13 1371ଇ ୁବତୀ ମ ୁ ା ସା େବେହରା ମ ୁ ା YNY0862151
ୀ /9992887 42 13 1372ପାଚିପରିଚିତା ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ନାୟକ YNY0878496

ପ ୁ /9992888 47 13 1373ରଘନୁାଥ ପାଣି ପି ମଦନ େମାହନ ପାଣି YNY0862144
ପ ୁ /9992889 60 13 1374େକାଦ ଧର ପଧାନ ପି କୁ ବିହାରୀ ପଧାନ YNY1034859
ୀ /9992890 53 13 1375ରିତା ପଧାନ ସା େକାଦ ଧର ପଧାନ YNY1034867
ୀ /9992891 34 13 1376କଲଯ୍ାଣି ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ YNY0878439
ପ ୁ /D/10232892 19 13 1377ତନୟ ଦଲାଲ ପି ସେୁପେବର୍ାନ ପିନାକିନ YNY1277342
ପ ୁ /Plot N0-2893 50 13 1378ମେନାର ନ େଦହୁରୀ ପି ବଜବଂଧ ୁେଦହୁରୀ YNY1337708
ପ ୁ /D/10472894 43 13 1379ମହ ଦ ଇ ିୟାକ଼ ପି ମହ ଦ ଅୟୁବ YNY1315431
ୀ /D/10472895 35 13 1380େମା ାସିମ ଜାହାନ ସା ମହ ଦ ଇ ିୟାକ଼ YNY1315472
ପ ୁ /106(3)2896 47 13 1381ଅଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ଦୟାନିଧି େସଠୀ YNY0930594
ୀ /Plot No -2897 78 13 1382କନକା କମୁାରୀ େଭାଳ ସା ବସ  କମୁାରୀ େଭାଳ YNY1338854
ପ ୁ /Plot No-2898 52 13 1383ସାରଦା ପସନ ବଳ ପି ବସ  କମୁାର େଭାଳ YNY1339415
ପ ୁ /Plot No-2899 47 13 1384ବିରଜା ପସନନ୍ ବଳ ପି ବସ  କମୁାର େଭାଳ YNY1339407
ୀ /Plot No-2900 46 13 1385ମମତା େଜନା ସା ସାରଦା ପସନ ବଳ YNY1339423
ପ ୁ /D-11062901 21 13 1386ସିଧା  ପ ନାଯକ ମା ସ ର୍ପଭା ପ ନାଯକ YNY1219641
ୀ /1132/C CD2902 63 13 1387ଗାୟତୀ େଦଵୀ ଅଗଵାଲ ପି ଶୀଲାଲ ଅଗଵାଲ YNY1218957
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ୀ /PLOT NO-12903 45 13 1388େକାମଳ ଅଗଵାଲ ସା ଜଗଦିଶ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1131572
ପ ୁ /PLOT NO-12904 24 13 1389େରାଣକ କମୁାର ଅଗଵାଲ ପି ଜଗଦିଶ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1134907
ୀ /11492905 21 13 1390ସଯାସୀ ସ୍ଠିତାପଗ୍ଯାନ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପ ା YNY1264563
ୀ /C/11702906 24 13 1391ମାଟୁରୁ ଆଶିତା ପି ଏମ. ବାଳକୃ  ରାଓ YNY1130244

ପ ୁ /C/11972907 38 13 1392ବିପବ େଜନା େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା େଜନା YNY1224229
ୀ /1253-C2908 23 13 1393ଦୀକ୍ଷା କାେଜରିଆ ପି ଦୀପକ କାେଜରିଆ YNY1131648
ୀ /Plot No-12909 99 13 1394ସଟାବ୍ଡୀ ସିଂହ ପି ସେୁର ା ସିଂହ YNY1135870

ପ ୁ /PLOT NO.12910 19 13 1395ପସନନ୍ ାଜୀତ ପାଣିଗାହି ପି ବିଶ୍ଵଜୀତ ପାଣିଗାହି YNY1273754
ପ ୁ /PLOT NO-2911 30 13 1396ଭକି୍ତ ପସାଦ ଦାସ ପି ଅଖିଳ େମାହନ ଦାସ YNY1279041
ପ ୁ /C/12922912 26 13 1397କିଟିର୍ଜୀତ ତିପାଠୀ ମା ପଭାତୀ ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ YNY1220946
ୀ /C/13252913 42 13 1398ରିଜୱାନା େବଗମ ସା ଜାହା ୀର ଖାନ୍ YNY0928276

ପ ୁ /C/13252914 53 13 1399ଜାହା ୀର ଖାନ୍ ପି ଅବଦୁଲ ଅହମଦ ଖାନ୍ YNY0928267
ୀ /1362/B2915 31 13 1400ଶଵିାନୀ େଚୗହାନ ପି ଶଵିରମ ପସାଦ ସିଂ YNY1131556

ପ ୁ /Plot No-2916 67 13 1401ବଜନାରାଯଣ ମହାପାତ ପି ରାଧାନାଥ ମହାପାତ YNY1279108
ୀ /Plot No-2917 67 13 1402ଚାରୁଲତା ଷଡ ି ସା ବଜନାରାଯଣ ମହାପାତ YNY1279793

ପ ୁ /plot numb2918 22 13 1403ଦୀଵ୍ଯାମ େମାହ ି ପି େଦବାସିଶ େମାହ ି YNY1286855
ୀ /1457/B2919 28 13 1404ସ ଯ୍ାଦୀପା ପାଣୀ ମା ଅନୁରାଧା ଦାସ YNY1131564

ପ ୁ /14852920 23 13 1405ସିଧା  ପାଢ଼ୀ ପି ବିେରଂଦ କମୁାର ପାଢ଼ୀ YNY1129675
ୀ /B/14912921 23 13 1406ମସୁକାନ ଫେତହରମକା ପି ବିମଲ କମୁାର ଫେତହରମକା YNY1130525
ୀ /B/14912922 21 13 1407ଚ ଲ ଫେତହରମକା ପି କାମଲ କମୁାର ଫେତହରମକା YNY1130541
ୀ /B/15102923 36 13 1408ରିଚା ଅଗଓାଲ ସା େସୗରଵ ଅଗରଵାଲ YNY0836569

ପ ୁ /B/15102924 34 13 1409େସୗରଵ ଅଗରଵାଲ ପି େଗୗରୀ ଶ ର ଅଗରଵାଲ YNY0174276
ୀ /B/15102925 59 13 1410ନିମର୍ଳା ଅଗରଵାଲା ସା େଗୗରୀ ଶ ର ଅଗରଵାଲା OR/06/044/364769
ୀ /F/353, SE2926 22 13 1411ମନିଷ। ନାୟର ପି ସନିୁଲ୍ ନାୟର YNY1272897
ୀ /Plot no.32927 24 13 1412ଏସ ପିୟ ା ପି ପଦ ଚରଣ ସ।ହୂ YNY1219286
ୀ /plot no-F2928 55 13 1413ପ ୁ ାଶୀ ମହା ି ସା ଶାରଦା ପସାଦ ମହା ି YNY0522888

ପ ୁ /E/395 Sec2929 52 13 1414ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସ ଅେଦୖତ ପସାଦ ମହାପାତ YNY1220623
ପ ୁ /PLOT NO-62930 20 13 1415ନିେତଶ ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସିଂହ YNY1272079
ୀ /732/F,SEC2931 36 13 1416ବିଶଜିୃତା ଦାସ ସା ଆଶଷି କମୁାର ପଟନାୟକ YNY1337872

ପ ୁ /1132/C, S2932 68 13 1417ଜୀଵନ କମୁାର ଅଗଵାଲ ପି ରାଧା କିଶାନ YNY1218965
ୀ /D-1/13812933 44 13 1418ପ ୁ ଲତା ରାଉତ ସା ପେବାଧ କମୁାର ରାଉତ JTV1477546

ପ ୁ /C-1282, S2934 62 13 1419ରାେହମନ ଖାନ - ଜୂହୀ ଖାନ WZN0415786
ପ ୁ /1397/B, S2935 21 13 1420େଵୖଭଵ ବାଗରିଆ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ବାଗରିଆ YNY1347574
ୀ /PLOT NO.2936 23 13 1421ଅମିତା ତିପାଠୀ ପି ବିଚିତାନଂଦ ତିପାଠୀ YNY1140276
ୀ /Plot No -2937 24 13 1422ସତଯ୍ସୀଖା ଦାସ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ YNY1105600

ପ ୁ /3D/12952938 68 13 1423ଆଦିତଯ୍ ପସାଦ ମିଶ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମିଶ OR/06/044/108335
ପ ୁ /PLOT NO 42939 34 13 1424ଅଭିେଷଖ ରାଜକମୁାର ପି ହିମାଂଶ ୁଚ  ପଧାନ LNT3068244
ପ ୁ /Plot No 42940 53 13 1425ଅଚଯ୍ତୁ ପସାଦ ମହାପାତ ପି ଲି ରାଜ ମହାପାତ YNY1162361
ୀ /Plot No-D2941 64 13 1426େସନ୍ହଲତା ଦାଶ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ YNY1133990

ପ ୁ /PLOT NO-2942 41 13 1427ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି େଗୗଡ େସଠୀ YNY0762138
ୀ /PLOT NO 62943 68 13 1428ଅନୁପମା େଦବୀ - ରାେଜଶ ରତନ୍ ା ପ ା YNY1168566
ପ ୁ /plot no 62944 35 13 1429ରାେଜଶ ରତନ୍ ା ପ ା ମା ଅନୁପମା େଦବୀ YNY1192053
ପ ୁ /PLOT NO -2945 22 13 1430ସମିତ ଦାସ ପି ସତଭୂସନ ଦାସ YNY1322700
ପ ୁ /Plot no-G2946 24 13 1431ପତିତ୍ ମ ଲ୍ ମା ଲକ୍ଷୀରାଣୀ YNY1221514
ୀ /999992947 23 13 1432ରଶୀତା େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା YNY1164797

ପ ୁ /999992948 22 13 1433ସେୁରଶ େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା YNY1164748
ୀ /999992949 22 13 1434ଟିକିଲି େବେହରା ପି ଜନା ର୍ନ େବେହରା YNY1164672
ୀ /Plot no-12950 55 13 1435ମନ୍ଜୂସାବାଲା ସାରଂଗୀ ସା ଚୀରନ୍ଜିବ ସାରଂଗୀ YNY1347491

ପ ୁ /D1194/502951 38 13 1436େଦବାନାଂ ପିୟ େଦବାଶଷି େହାତ ପି ପଦୀପ କମୁାର େହାତା YNY1220185
ପ ୁ /1195 10 E2952 19 13 1437ଅରିନ୍ ଆଦଶର୍  ସାହୂ ପି ମାନସ ର ନ ସାହୂ YNY1323070
ୀ /Plot No.-2953 21 13 1438ସନ୍ି ା ମହାପାତ ପି ନାରାୟଣ ମହାପାତ YNY1180884
ୀ /G124/1252954 36 13 1439ନିହାରିକା ମହାପାତ ସା ସତିୃ ର ନ ସାହୁ YNY0878470
ପ ୁ /G124/1252955 36 13 1440ସତିୃର ନ ସାହୁ ପି ବିଚିତାନ  ସାହୁ YNY0878413
ୀ /1348/19-C2956 39 13 1441ସସୀତା ସାହୂ ସା େପମ ନିସାନ ସାହୂ YNY1130335
ୀ /C-1348/312957 22 13 1442ଅପିର୍ତା ମହା ି ପି ସତିୃର ନ ମହା ି YNY1130509
ୀ /Plot No-12958 21 13 1443ବମିଡୀ ଶିଵାଲୀ ପି ବମିଡୀ ରେମଶ YNY1133685
ୀ /PLOT NO-42959 38 13 1444ବନାନୀ ଶତପଥୀ ସା ମିଲନ୍ ମିଶ JGN2949659
ୀ /PLOT NO.2960 21 13 1445ଅଵ୍ଯାଥର୍ନା ଦାସ ପି ବନମାର ଦାସ YNY1221563
ପ ୁ /D/879/1052961 22 13 1446ଲୁେବଶ କମୁାର େବେହରା ମା ସଜୁାତା େବେହରା YNY1124411
ପ ୁ /D/879/1092962 25 13 1447ଆକାଶ ସାମଂତରାଯ ଆକାଶ ପି ଆକାଶ ସାମଂତରାଯ ଆକାଶ YNY1135722
ପ ୁ /C/12932963 40 13 1448ଅନି ଯ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ JFX2040210
ୀ /C/12932964 36 13 1449ଗିରିଜା ପଢ଼ହିାରୀ ସା ଅନି ଯ୍ କମୁାର ଦାସ YNY1350453
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ପ ୁ /MARKAT N2965 31 13 1450ସେ ାଷ କମୁାର ସିଂ - ସା YNY1350495
ୀ /Plot No-92966 23 13 1451ପଭାସିନୀ ବିଶ୍ଵାଳ ସା େସୗମ୍ଯଶୀ େଦଵୀଦାସ YNY1351535
ୀ /PLOT NO-12967 25 13 1452େନହା ଅଗରୱାଲ ସା େସୗରଭ ଅଗରୱାଲ YNY1351972

ପ ୁ /PLOT NO-12968 27 13 1453େସୗରଭ ଅଗରୱାଲ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY1351998
ୀ /PLOT NO-F2969 20 13 1454ପାଚୀ ପଭା େସଠୀ ପି ବସ  କମୁାର େସଠୀ YNY1352004
ୀ /G/1482970 30 13 1455ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ରତିକା  ଦାସ YNY1352129

ପ ୁ /Plot no -2971 57 13 1456ପସନ ନାୟକ ପି ଚି ର ନ ନାୟକ YNY1352343
ପ ୁ /1566/P2972 21 13 1457ପି ଅମିତ ଚରଣ  ପି ଅନାଦି ଚରଣ ପଧାନ YNY1352616
ପ ୁ /CDA, Sect2973 20 13 1458କନ୍ହା େବେହରା ପି ପେମାଦ େବେହରା YNY1352673
ୀ /PLOT NO-P2974 36 13 1459େଲାପାମଦୂା ସାହୁ ସା ତପନ କମୁାର ସାହୁ IBO0642108

ପ ୁ /Plot no 12975 48 13 1460ପାଥର୍  ପତିମା ହୀରା - କାକାଲି ହୀରା YNY1353218
ୀ /Plot no-C2976 51 13 1461ମେନାରମା ନାୟକ - ପୀତମ ପ ନାଯକ YNY1353432

ପ ୁ /PLOT NO-P2977 42 13 1462ତପନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭା ର ଚଂଦ ସାହୁ IBO0628982
ୀ /484 & 4852978 21 13 1463ଅଭଯ୍ଥର୍ନା ଦାସ ପି ବାନାମର ଦାସ YNY1353549
ୀ /F/8542979 31 13 1464ସେରାଜିନୀ ଦେଳଇ ସା ସହେଦବ ଦେଳଇ YNY1354794
ୀ /E/59 ,Sec2980 27 13 1465ଶୀଜା ମହାପାତ ସା ସାଇ ସରୂପ ଷଢ ୀ YNY1355254

ପ ୁ /Plot 12052981 51 13 1466ରାେଜଶ କମୁାର ଅଗଵାଲ ଅଗଵ - ପରୂଵୀ ଅଗଵାଲ YNY1355973
ୀ /PLOT NO-F2982 19 13 1467ଅନନଯ୍ା ପରିଡ଼ା ପି ବିଶ୍ଵଜୀତ ପରିଡ଼ା YNY1357656
ୀ /B/15152983 56 13 1468ସଂଗୀତା ସଂେଗେନରିଆ ସା ଶରତ କମୁାର ସଂଗେନରିଆ  YNY1358522
ୀ /B/15152984 27 13 1469କୃ ା ସଂେଗେନରିଆ ପି ଶରତ କମୁାର ସଂଗେନରିଆ  YNY1358530

ପ ୁ /B/15152985 57 13 1470ଶରତ କମୁାର ସି ାଣିଆ ପି ଆ ା ରାମ ସି ାଣିଆ YNY1358548
ପ ୁ /10882986 30 13 1471ବିକମ ନାୟକ ପି ସରୂଥ ନାୟକ YNY1361740
ପ ୁ /10542987 23 13 1472ପଦ ଚରଣ ନାୟକ ପି ଜୟ ନାୟକ YNY1361757
ୀ /10882988 24 13 1473ପିୟ ା ସାହୂ ପି ଚଂଦମଣି ସାହୂ YNY1361765
ୀ /12572989 34 13 1474ନୟନା ସାଇଁ ସା ପକାଶ ସାଇଁ YNY1361773

ପ ୁ /532990 24 13 1475ସକୁଟୂା େବେହରା ପି ହିନା େବେହରା YNY1361799
ୀ /532991 21 13 1476ମାଧରୁୀ େବେହରା - ହିନ େବେହରା YNY1361823
ୀ /532992 42 13 1477ନିସା େବେହରା ସା ହିନ େବେହରା YNY1361831
ୀ /2512993 21 13 1478ନମିତା ରାଉତ ସା ରାଧ ୂରାଉତ YNY1361880
ୀ /6132994 46 13 1479ବାହୀଦା ବିବୀ ପି ଏସ.େକ. ର ିଦ YNY1361906
ୀ /12202995 21 13 1480ଏନ. େମାହିନୀ ସା େକଶର ପଧାନ YNY1361922
ୀ /2512996 20 13 1481ଗୀତା ପାତ ମା ଅ ଳି ପାତ YNY1361930

ପ ୁ /13502997 25 13 1482ବିକମ େକଶରୀ ବାରିକ ପି େକଶବ ଚଂଦ ବାରିକ YNY1361948
ପ ୁ /6422998 20 13 1483େଶଖର ଡାକଆୁ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଡାକଆୁ YNY1361963
ୀ /6422999 24 13 1484ମଧସିୁତା ଡାକଆୁ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଡାକଆୁ YNY1361971
ୀ /1223000 22 13 1485ସସିୁତା ସାହା ପି ଓମ ନାଥ ସାହା YNY1361989
ୀ /PLOT NO3001 43 13 1486ମଧସିୁତା ମହା ି ସା ରାଜକମୁାର ପ ନାୟକ YNY1369057
ୀ /6493002 18 13 1487ଗହୃଲକ୍ଷୀ ବିଶାଳ ପି େଶଷେଦଵ ବିଶାଳ YNY1373166
ୀ /Plot no 13003 18 13 1488ଶୂତିଶୀ ମହାପାତ ପି କିେଶାର ଚଂଦ ମହାପାତ YNY1375765
ୀ /Plot no-C3004 18 13 1489େସତା ପ ନାଯକ - ପୀତମ ପ ନାଯକ YNY1375807

ପ ୁ /E 3953005 18 13 1490ପପନୁ ମହାପାତ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାପାତ  YNY1376052
ୀ /Plot no-C3006 18 13 1491ମତରୂ ଅଦିତୀ ମତରୂ ପି ମତରୂ ବାଳକୃ  ରାଓ YNY1376086

ପ ୁ /F/4993007 42 13 1492ପଦୀପ କମୁାର ନାଥ ପି ସଗର୍ତଃ ପଫଲୁ କମୁାର ନାଥ YNY1377449
ପ ୁ /B 14123008 22 13 1493ଦୀଵ୍ଯାମ େମାହ ି ପି େଦବାସିସ େମାହ ି YNY1380328
ୀ /cda sec 63009 37 13 1494ଝାରଣା ପଧାନ ପଧାନ - ଆରତୀ ପଧାନ YNY1381540

ପ ୁ /1519/B3010 19 13 1495ସାଗନ୍ିକ କମର୍ାକର ପି ଆଶୀଷ କମର୍ାକର YNY1385608
ୀ /Duplex No3011 73 13 1496ସାବିତୀ ଶମର୍ା - କିରଣ ଶମର୍ା YNY1386671
ୀ /PLOT NO 13012 26 13 1497ଶୀତଲ ଦାସ ପି ପଦିପ କମୁାର ଦାସ TSU0716126

ପ ୁ /F/4993013 55 13 1498ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ସଗର୍ତଃ ସେୁବାଧ କମୁାର େବେହର YNY1386903
ପ ୁ /Plotno F/3014 20 13 1499ସମିତ େଗୗ ମ ମଲିକ ପି ରବୀ  ନାଥ ମଲିକ ରବୀ  ନାଥ ମ YNY1387877
ପ ୁ /plot no-3015 34 13 1500ସଂଦୀପ ଶମର୍ା ପି ପଵନ ଶମର୍ା YNY1390632
ପ ୁ /1180/C3016 46 13 1501ସଂଦୀପ େମାହ ି ପି ନୟନ କିେଶାର େମାହ ି  YNY1392745
ପ ୁ /999993017 32 13 1502େସଖ ବାବୁ ପି େସଖ ମନୁା YNY1393081
ପ ୁ /999993018 22 13 1503େସଖ ବାବୁନା ପି େସଖ ମନୁା YNY1393099
ପ ୁ /999993019 19 13 1504େସାନୁ ନାୟକ ପି ସ ୟ ନାୟକ YNY1393107
ପ ୁ /999993020 19 13 1505ପେମାଦ ନାୟକ ପି ସ ୟ ନାୟକ YNY1393115
ୀ /999993021 46 13 1506େଜ ରାଧା ପି ଜୀ ମୀନା ରାଓ YNY1393123
ୀ /999993022 64 13 1507କମୁା ବାରିକ ସା େଦବରାଜ ବାରିକ YNY1393164
ପ ୁ /999993023 70 13 1508େଦବରାଜ ବାରିକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବାରିକ YNY1393180
ପ ୁ /999993024 19 13 1509ଅଜୟ ଲିମା ପି ଜୁଗ ଲିମା YNY1393198
ୀ /999993025 24 13 1510ମାମା େଜନା ପି ସଧୁୀର େଜନା YNY1393206
ୀ /999993026 23 13 1511େସାନୀ ସାଇଁ ସା ରାେଜ  ପସାଦ ସିଂହ YNY1393214
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ପ ୁ /999993027 34 13 1512ପପ ୁଖାନ ପି ମ ୁ ଖାନ YNY1393222
ୀ /999993028 23 13 1513େରାଜି େବଗମ ସା େସଖ ମନୁା YNY1393230

ପ ୁ /999993029 19 13 1514େସଖ କଲାମ ପି େସଖ ରାଜାବାବୁ YNY1393248
ପ ୁ /999993030 29 13 1515େସଖ େରାଜିମ ପି େସଖ  ଅବଦୁଲ ନଈଁମ YNY1393255
ପ ୁ /999993031 24 13 1516ଲିପ ୁନାୟକ ପି ବାଜୀ ନାୟକ YNY1393297
ୀ /999993032 36 13 1517େଶୖଳବାଳା ସାମ ରାୟ ସା ସରତ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY1393305
ୀ /999993033 65 13 1518ମମତା ଗା ୁଲୀ ସା େଦବ ପସାଦ ଗା ୁଲୀ YNY1393313

ପ ୁ /999993034 37 13 1519ଅଭିଜିତ ଗା ୁଲି ପି େଦବ ପସାଦ ଗା ୁଲି YNY1393321
ପ ୁ /999993035 44 13 1520କା ିର୍କ ସାମଲ ପି ବିଶନାଥ ସାମଲ YNY1393339
ପ ୁ /999993036 27 13 1521ମନୁା ପଧାନ ପି ବୁ ିଆ ପଧାନ YNY1393347
ୀ /999993037 31 13 1522ବାସ ୀ ନାୟକ ସା ଉଲାସ ନାୟକ YNY1393354

ପ ୁ /999993038 27 13 1523ବିଦଯ୍ାଧର ନାଏକ ପି ଧେନଶର ନାଏକ YNY1393388
ପ ୁ /999993039 30 13 1524ନିର ନ ନାୟକ ପି େମାହିତ ନାୟକ YNY1393404
ୀ /999993040 32 13 1525େଜ ସନୁୀତା ପି େଜ   ମେହଶର ରାଓ YNY1393446
ୀ /999993041 36 13 1526ସେୁଲାଚନା ପାତ ସା ଦୟାନିଧି ପାତ YNY1393453
ୀ /999993042 39 13 1527େଜ ପମିଳା ସା େଜ ଶୀନିବଶ ରାଓ YNY1393487

ପ ୁ /999993043 31 13 1528ଚ ନ ମାଈତି ପି ରଘନୁାଥ ମାଇତି YNY1393503
ପ ୁ /999993044 28 13 1529େଗୗତମ ମ ଳ ପି େଗୗରା  ମ ଳ YNY1393529
ୀ /999993045 31 13 1530ମାମୀ ବିଶାଳ ସା ପଦୀପ ବିଶାଳ YNY1393552
ୀ /343046 54 13 1531ଏସ ଲୀଳାବତୀ ରାଓ ସା ଏସ ରାମ ରାଓ YNY1393594

ପ ୁ /1563047 44 13 1532ଭୀମ୍େସନ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ YNY1393628
ପ ୁ /999993048 25 13 1533ଜୀ ରଵୀ ପି ଜୀ ମୀନା ରାଓ YNY1393651
ପ ୁ /12523049 24 13 1534ପକାଶ ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ YNY1393677
ପ ୁ /343050 58 13 1535ଏସ ରାମ ରାଓ ପି ଏସ ଆ ାନା ରାଓ YNY1393719
ପ ୁ /999993051 31 13 1536ର ୀତ ନାଏକ ପି େମାହିତ ନାଏକ YNY1393768
ୀ /12303052 30 13 1537ଆରତୀ ନାୟକ ସା ରବି ନାୟକ YNY1393792
ୀ /9033053 22 13 1538ଆରତୀ ପରିଡ଼ା ସା େମାହନ ପରିଡ଼ା YNY1393842

ପ ୁ /1003054 21 13 1539ଅଜୟ ମ ଳ ପି ସକୁ େଦଵ ମ ଳ YNY1393875
ପ ୁ /999993055 25 13 1540ବୁଟୁ ପାତ ପି ଦୟାନିଧି ପାତ YNY1393891
ୀ /999993056 26 13 1541ରଶିତା ନାୟକ ମା ସବିତା ରାୟ YNY1393917
ୀ /1163057 21 13 1542କ ନା ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ନାୟକ YNY1394014
ୀ /993058 21 13 1543ବିମଳା ସାହୁ ସା ବିଶଜିତ ସାହୁ YNY1394030
ୀ /999993059 21 13 1544କୀ ା ମାଇତି ସା ଚ ନ ମାଇତି YNY1394055
ୀ /999993060 18 13 1545ମିନୀ ପଧାନ ସା ମନୁା ପଧାନ YNY1394071
ୀ /2783061 19 13 1546ଅନିଶା ରାୟ ପି ଆେଲାକ ର ନ ରାୟ YNY1394105
ୀ /4553062 19 13 1547କରିସା ତିପାଠୀ ପି ତାରାଚା  ତିପାଠୀ YNY1394139

ପ ୁ /999993063 21 13 1548ଜ୍ଞାନ ର ନ ରାୟ ପି ଆେଲାକ କମୁାର ରାୟ YNY1394170
ପ ୁ /,3064 31 14 1ରଘନୁାଥ ମହାପାତ ପି କପିଳ ଚରଣ ମହାପାତ YNY0826578
ୀ /.3065 60 14 2ଲିପିକା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅଶନୀ କମୁାର େଟୗଧରୁୀ YNY0798199

ପ ୁ /.3066 49 14 3ବି ୁପଦା ଜାନା ପି ଜଲାଧା ଜାନା YNY0815597
ୀ /.3067 33 14 4ସିତା େସନାପତି ସା ବିଶ ର ନ ସାହୁ YNY0854430
ୀ /003068 58 14 5ସରସତୀ େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା YNY0999789

ପ ୁ /003069 68 14 6ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ YNY0999649
ୀ /003070 59 14 7ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା ସହୁଶର୍ନ ଦାସ YNY0999631
ୀ /003071 33 14 8ଦିନୟାଲକ୍ଷୀ ଧଳ ପି େଶୖେଳ  କମୁାର ଧଳ YNY0999706

ପ ୁ /003072 71 14 9ମାୟାଧର ଜତି ପି ଉଛବ ଜତି YNY0999847
ପ ୁ /003073 39 14 10ଶାଶତ ମିଶ ପି ଜ୍ଞାେନ  ନାଥ ମିଶ YNY0999805
ପ ୁ /003074 67 14 11ଜ୍ଞାେନ  ନାଥ ମିଶ ପି ଉଦୟ ନାଥ ମିଶ YNY0999771
ୀ /003075 61 14 12ଅମିତ ମିଶ ସା ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ମିଶ YNY0999748
ପ ୁ /003076 36 14 13ସମିୁତ ମିଶ ପି ଜ୍ଞାେନ  ନାଥ ମିଶ YNY0999797
ପ ୁ /003077 24 14 14ନାରାୟଣ ନାଏକ ପି ଦିନବ ୁ ନାଏକ YNY0999623
ୀ /003078 24 14 16ସମିକ୍ଷା ସାମ ରାୟ ପି ମେନାର ନ ସାମ ରାୟ YNY0999607
ୀ /Krusak B3079 40 14 17ତୟମନୂ ଖାତୁନ ସା େସକସଖଓାତ ଅଲୀ YNY1338748
ୀ /13080 64 14 18ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା LNT3085586
ପ ୁ /23081 61 14 19ପିତାମର େଜନା ମା ରୂପା େଜନା LNT2981561
ୀ /23082 54 14 20ଅନିତା େଜନା ସା ପିତାମର େଜନା LNT2981603
ୀ /33083 59 14 21ପଭାତୀ ମିଶ ସା ବଜ ସ ୁ ର ମହାପାତ YNY0534669
ପ ୁ /33084 62 14 22ବଜ ସ ୁ ର ମହାପାତ ପି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ YNY0534602
ୀ /33085 27 14 23ପଜୂା ମହାପାତ ପି ବଜ ସ ୁ ର ମହାପାତ YNY0534651
ପ ୁ /43086 56 14 24ଅବନୀ ର ନ ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ YNY0338491
ୀ /43087 50 14 25କ ନା ଦାସ ସା ଅବନୀ ର ନ ଦାସ YNY0338483
ୀ /53088 67 14 26ଆଶାଲତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଲକ୍ଷୀଧର କର YNY0532481
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ପ ୁ /53089 55 14 27ନିହାର ର ନ ମିଶ ପି ନିର ନ ମିଶ YNY0208702
ୀ /53090 30 14 28ସମପିର୍ତା ନାୟକ ପି େହମ  କମୁାର ନାୟକ YNY0208678

ପ ୁ /53091 52 14 29ନିରାକାର ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା YNY0208686
ପ ୁ /63092 51 14 30ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ ପି ବିରୁପାକ୍ଷ ମିଶ YNY0773911
ପ ୁ /63093 71 14 31ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ YNY0532879
ପ ୁ /CDA 63094 37 14 32ଗଂଗାଧର ମଡଂଳ ପି ବିଶୱନାଥ ମଡଂଳ YNY1338540
ୀ /73095 31 14 33ସଲୁତାନା େବଗମ ପି ମହ ଦ େକୗଶର YNY0401505
ୀ /73096 29 14 34ସମାପିକା ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ YNY0533075
ୀ /83097 43 14 35ତୃ ିଲତା ପ ା ସା ନାରାକାର ପ ା YNY0398750
ୀ /103098 26 14 36ଶୀୟା ବାରିକ ପି ଭାରତୀପସାଦ ବାରିକ YNY0696997
ୀ /103099 50 14 37ପଦକା ନାୟକ ସା ଭରତ ଚ ର ନାୟକ YNY1133073
ୀ /103100 30 14 38ରାଜଲକ୍ଷୀ ପାଇକରାୟ ପି ନିର ନ ପାଇକରାୟ YNY1031806

ପ ୁ /103101 48 14 39ଅଜିତ ବରଣ ପ ା ପି ପଣୂର୍ ଚଦ ପ ା YNY1211473
ୀ /103102 48 14 40ରିତା ରାଉତରାୟ ସା ଅଜିତ ବରଣ ପ ା YNY1211408

ପ ୁ /103103 35 14 41ସେରାଜ େସଠୀ ପି ଶବିରାମ େସଠୀ YNY0208710
ୀ /103104 24 14 42ବୀଜୟାଲକି୍ଷ େସଠୀ ସା ସେରାଜ େସଠୀ YNY1118553

ପ ୁ /103105 47 14 43ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅପ ିର୍ ସାଇଁ YNY0015339
ୀ /103106 41 14 44ଲିଲି ସାଇଁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ LNT1652072
ୀ /103107 32 14 45େରାଶନଆରା ୟାସମିନ୍ ପି ମ ଦ ମ ୁ ଫା କମାଲ YNY0401612
ୀ /103108 30 14 46ଫରହା ୟାସମିନ୍ ପି ମହ ଦ କମାଲ YNY0401554
ୀ /113109 45 14 47ସମିୁତା ନାଏକ ସା ରବି ନାଏକ YNY0015354
ୀ /113110 36 14 48ବ ନା ନାଏକ ସା ପକାଶ ନାଏକ YNY0015347
ୀ /House no3111 28 14 49ଶୀପନର୍ା େମାହପାତରା ପି ପଦୀପ େମାହପାତରା YNY1213271
ୀ /123112 71 14 50ହରିପିୟା ମିଶ ସା ଶ ନୁାଥ ମିଶ YNY0185488

ପ ୁ /123113 46 14 51େସୗଭାଗଯ୍ ରଜନ ପଧାନ ପି ସେବର୍ ଶାର ପଧାନ YNY0754796
ୀ /133114 35 14 52ପିୟା ଶତପଥୀ ସା ଦୀପକ ଶତପଥୀ YNY0935197

ପ ୁ /133115 71 14 53େଗୗର ପସାଦ ଶତପଥୀ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଶତପଥୀ YNY0015362
ୀ /133116 60 14 54ସଂଯକୁ୍ତା ଶତପଥୀ ସା େଗୗର ପସାଦ ଶତପଥୀ YNY0015370

ପ ୁ /Plot No -3117 61 14 55ନିର ନ ପାଯ୍କରାଯ ପି େକ୍ଷତାେମାହନ YNY1281815
ୀ /Plot No -3118 52 14 56ମେନାରମା ପାଯ୍କରାଯ ସା ନିର ନ YNY1281807

ପ ୁ /153119 50 14 57ପକାଶଚ  ବାରିକ ପି ବଟୁ ବାରିକ YNY0696864
ୀ /153120 50 14 58ର ିତା ଦାସ ସା ଇ ୁଭୁଷଣ ଦାସ YNY0696948

ପ ୁ /153121 29 14 59ଅଂଶମୁାନ ମହାପାତ ପି ସଧୁାଂସ ୁେମାହନ ମହାପାତ YNY0534032
ପ ୁ /163122 53 14 60ଡମରୁଧର ପରିଡା ପି ଧବୃାନ  ପରିଡା YNY0015388
ୀ /163123 48 14 61ରଶତିା ପରିଡା ସା ଡମରୁଧର ପରିଡା YNY0015396

ପ ୁ /163124 71 14 62ମରଗଥ ରାଜା ପି ସ ିବ ରାଜା LNT1699974
ପ ୁ /173125 44 14 63ସେୁରଶ ଚ  ପାଳ ପି ଦ ାସୀ ଚ  ପାଳ YNY0015404
ୀ /173126 38 14 64ସମିୁତା ପାଳ ସା ସେୁରଶ ଚ  ପାଳ YNY0015412
ୀ /173127 29 14 65ସସିତା ସାହୁ ପି ସକୁା  କମୁାର ସାହୁ YNY0534008

ପ ୁ /183128 38 14 66େସୗଯଯ୍ର୍ ପକାଶ ପରିଡା ପି ରେମଶ ଚ  ପରିଡା YNY0015420
ପ ୁ /183129 38 14 67େସୗମଯ୍ ପକାଶ ପରିଡା ପି ରେମଶ ଚ  ପରିଡା YNY0015438
ୀ /193130 68 14 68ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େଦଈ ସା ସନାତନ ନାହାକ YNY0945303

ପ ୁ /193131 68 14 69ସନାତନ ନାହାକ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ନାହାକ YNY0945337
ୀ /193132 40 14 70ସିତାରାଣୀ ନାହାକ ପି ସନାତନ ନାହାକ YNY0945287

ପ ୁ /193133 36 14 71ଶବିାଶଷି ନାହାକ ପି ସନାତନ ନାହାକ YNY0945295
ପ ୁ /193134 77 14 72େଦୖତାରୀ ନାୟକ ପି ଭୀକାରି ଚରଣ ନାୟକ YNY0745323
ୀ /193135 42 14 73ସିଲୁ ନାୟକ ପି େଦୖତାରୀ ନାୟକ YNY0745315
ୀ /193136 39 14 74ରୀତା ନାୟକ ପି େଦୖତାରୀ ନାୟକ YNY0745299
ୀ /203137 21 14 75ଅଭଯ୍ଥର୍ନା ଦାସ ପି ବନାମର ଦାସ YNY1297191
ପ ୁ /203138 67 14 76ରମାବଲଭ ମିଶ ପି କୃ ଚ  ମିଶ YNY0488718
ପ ୁ /203139 41 14 77ଅଭିେଷକ ମିଶ ପି ରମାବଲଭ ମିଶ YNY0488726
ୀ /203140 35 14 78ଅରୁଣିମା ମିଶ ପି ରମାବଲଭ ମିଶ YNY0488833
ୀ /203141 65 14 79ନିମର୍ଳା ଶତପଥୀ ସା ରମାବଲଭ ମିଶ YNY0488825
ୀ /203142 26 14 80ସସିୁତା ଶତପଥୀ ମା ଲକ୍ଷୀପିୟା ଶତପଥୀ YNY0925628
ପ ୁ /213143 29 14 81ଦିପକ ର ନ ନାୟକ ପି ବାଇଧର ନାୟକ YNY0533471
ପ ୁ /213144 47 14 82ଶଭୁା  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ସରତ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0208728
ୀ /213145 33 14 83ଲକ୍ଷୀେଦବୀ ଭେର ସା ବିେନାଦ ଭେର YNY0826602
ପ ୁ /22, Bhawa3146 70 14 84ଶ ର ପସାଦ ମିଶା - ବାସଂତୀ ପଭା ମିଶା YNY1124734
ୀ /233147 29 14 85କରିସା େବଗମ ପି ସିରାଜୁ ିନ ଖଁା YNY0862169
ୀ /233148 34 14 86ସମିମା ପରୱାନ ପି ଅେହମଦ ଖଁା YNY0862177
ୀ /243149 35 14 87ରୀତା ଦାସ ସା ପଦଚରଣ ଦାସ YNY0696856
ୀ /243150 56 14 88ଶୀମତୀ େପମଲତା ଗିରି ପି ରମାକା  ଗିରି YNY0015479
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ପ ୁ /243151 33 14 89ମାନସ ର ନ ଗିରି ପି ରଘନୁାଥ ଗିରି YNY0015487
ପ ୁ /253152 39 14 90ବିମଳ କମୁାର େମାହରନା ପି ଲେମାଦର େମାହରନା YNY1155308
ୀ /253153 29 14 91େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ପ ା ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YNY1155332
ୀ /253154 57 14 92ବାସ ି ସତୁାର ସା େଦେବ  ସତୁାର YNY0696849
ୀ /263155 29 14 93ସନିୁତା ମଲିକ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ମଲିକ YNY0534321

ପ ୁ /263156 57 14 94େଦେବ  ସତୁାର ପି ପରୁୁେଷା  ସତୁାର YNY0696831
ପ ୁ /263157 69 14 95ଧବୃଚରଣ ସାଇଁ ପି ରୁପ ସାଇଁ YNY0631879
ୀ /273158 61 14 96ଗାୟତୀ ମିଶ ସା ସହସାକ୍ଷ ନ YNY0754812
ୀ /273159 38 14 97ଶଶୁିସଂଗୀତା ମହା ି ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାଇଁ YNY0631887

ପ ୁ /273160 63 14 98ସହସାକ୍ଷ ନ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ନ YNY0754846
ପ ୁ /273161 46 14 99ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ହାଡି ବ ୁ ସାହୁ YNY0015537
ୀ /273162 64 14 100ରୁକିଣି ସାଇଁ ସା ଧବୃଚରଣ ସାଇଁ YNY0015503

ପ ୁ /273163 43 14 101ସଂଗାମ େକଶରି ସାଇଁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାଇଁ YNY0015511
ପ ୁ /273164 40 14 102ଚି ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ଧୁବଚରଣ ସାଇଁ YNY0015529
ୀ /273165 40 14 103ନଳିନୀ ସାଇଁ ସା ଚି ର ନ ସାଇଁ YNY1266642
ୀ /PLOT NO -3166 57 14 104ନମିତା ଭ ାଚାୟର୍ ସା ଶଶିରି କମୁାର ଭ ାଚାୟର୍ YNY1270115

ପ ୁ /283167 22 14 105ନାେବଂଦୂ େଶଖର ମିଶା ପି ନିତ୍ଯାନ  ମିଶା YNY1129592
ୀ /283168 44 14 106ଚ ମା ମହା ି ସା ଅରକି୍ଷତ ମହା ି YNY0015552
ୀ /283169 55 14 107କ ନା ରଥ ସା ଅମୀୟ ରଥ YNY0879106
ୀ /303170 36 14 108ଭାରତୀ ଲିମା ସା ତିମଥି ଲିମା YNY0015560

ପ ୁ /313171 36 14 109ଲଳିତ େମାହନ ରାୟ ପି ନରହରି ରାୟ YNY0015578
ୀ /PLOT NO-D3172 22 14 110ସମିମା ଖାତୁନ ପି େଶଖ ରୁ◌ୂପଲାଲ YNY1271576
ୀ /323173 29 14 111କବିତା ମହା ସା ଟୁଣ୍ଚୁ ମହା YNY1044387
ୀ /323174 36 14 112ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ ସା ନିରଂଜନ ସାହୁ YNY0878918

ପ ୁ /333175 63 14 113ଅନାଦି ଚରଣ େବେହରା ପି ମ ୁଳି ଚରଣ େବେହରା YNY0208751
ପ ୁ /333176 35 14 114ମହାବୀର େବେହରା ପି ଅନାଦି ଚରଣ େବେହରା YNY0532846
ପ ୁ /333177 27 14 115ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା ପି ଅନାଦି ଚରଣ େବେହରା YNY0533604
ପ ୁ /333178 30 14 116ସାରଦା ପସାଦ ସାଇଁ ପି ର ିତ କମୁାର ସାଇଁ YNY0208744
ୀ /343179 69 14 117େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ପ ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0015586

ପ ୁ /353180 34 14 118େସକ ସରବର ପି େସକ ଅଫସର ଅଲୀ YNY0015602
ପ ୁ /353181 69 14 119େସକ୍ ଅଫସର ଅଲୀ ପି େସକ୍ ହୁେଶନ ଅଲୀ YNY0015594
ୀ /353182 43 14 120ମମତାମୟୀ ବାରିକ ପି ନିତ୍ଯାନ  ବାରିକ YNY1066745
ୀ /353183 59 14 121ହୁସନା ବିବି ସା େସକ ଅଫସର ଅଲୀ YNY0015628
ୀ /353184 29 14 122ଲିଜାଲୀନ ରାଉତ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ରାଉତ YNY1155290

ପ ୁ /363185 36 14 123େସକ ଅନୱର ପି େସକ ଅଫସର ଅଲୀ YNY0015610
ପ ୁ /363186 23 14 124ସତଯ୍ଜିତ ପ ା ପି େଦୖତାରୀ ପ ା YNY0999656
ୀ /363187 25 14 125ଝରଣା ପାଣି - ନିର ନ ନାୟକ YNY1047430

ପ ୁ /363188 50 14 126ସେପନ୍ଶର ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ଚ  ପ ନାୟକ YNY0773762
ୀ /363189 43 14 127ରଶୀବାଳା ପ ନାୟକ ସା ସେପନ୍ଶର ପ ନାୟକ YNY0773747

ପ ୁ /373190 65 14 128େସକ ଲଥିଫ ପି େସକ ହମିଦ YNY0015636
ୀ /373191 49 14 129ମନିୁ ବିବି ସା େସକ ଲଥିବ ବିବି YNY0015644
ୀ /373192 33 14 130ଅନୁଜା ମହା ି ସା ରସୀ ର ନ ମହା ି YNY1129618

ପ ୁ /373193 70 14 131ଆଶଷି କମୁାର ମହାପାତ ପି ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ YNY0773564
ପ ୁ /373194 58 14 132ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାପାତ YNY0815563
ପ ୁ /373195 27 14 133ଆକାଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ YNY0773598
ୀ /383196 42 14 134ସଜୁାତା ପ ା ସା ହୁଦାନଂଦ ପଢ଼ୀ YNY1155324

ପ ୁ /383197 33 14 135ଜନ ପଧାନ ପି କେୁବର ପଧାନ YNY0015651
ୀ /403198 53 14 136ପଣତୀ ଭୃୟଁା ପି ସନୁାକର ଭୃୟଁା YNY0015669

ପ ୁ /403199 23 14 137ସି ାଥର୍  କମୁାର େଲ ା ପି ଧୀେର  କମୁାର େଲ ା YNY1066596
ପ ୁ /413200 70 14 138ଶ ରଲାଲ ଅଗୱାଲ - ପ ୂ ର୍ଚ  ପଧାନ YNY1044437
ୀ /423201 29 14 139ନମସଯ୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ପରିକ୍ଷିତ େବେହରା YNY0338665
ୀ /423202 31 14 140େମାନାଲିନ ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ YNY0208769
ପ ୁ /423203 37 14 141ପଶା  ସାମଲ ପି ମାଧବ ସାମଲ YNY0338681
ପ ୁ /433204 23 14 142ଆଦଶର୍  ହାଲଦାର ପି ଅରୁଣ ହାଲଦାର YNY1065168
ପ ୁ /433205 45 14 143େକସିତ କମୁାର ପରିଜା ପି ମଧସୁଦୁନ ପରିଜା YNY0208777
ୀ /433206 40 14 144ଶଭୁାସିନୀ ପ ନାୟକ ସା ଦି ିର ନ ପ ନାୟକ YNY0208785
ପ ୁ /443207 66 14 145ଅଭୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ନେର  ନାଥ ଦାଶ YNY1162122
ୀ /443208 41 14 146ରୁବିସିତା ମହା ି ସା ସତଯ୍ଜିତ ମହା ି YNY0773648
ପ ୁ /443209 40 14 147ସତଯ୍ଜିତ୍ ମହା ି ପି େଦୖତାରୀ ମହା ି YNY0815159
ୀ /453210 52 14 148ଇ ୍ତଟ ପଵର୍ୀନ ସା େମାହମଦ ଫଜଲ ହୂେସୖନ  YNY1340934
ପ ୁ /453211 68 14 149ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାପୀନାଥ ଦାଶ YNY0399360
ୀ /453212 61 14 150ସେୁଲାଚନା ଦାଶ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ YNY0399527
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ପ ୁ /463213 41 14 151ଏମ.ଡି ଜାହିଦ ଆଲାମ ପି ଏମ୍.ଡି ସରାଜୁଲ ଆଲାମ୍ YNY0532994
ୀ /463214 42 14 152ମ ଶୁୀ ପଧାନ ସା େଲେଟ ରଶି ର ନ ପଧାନ YNY0532739

ପ ୁ /473215 37 14 153ଶବି ପସାଦ ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YNY0400150
ୀ /473216 26 14 154ପିୟ ା କମର୍କାର ପି ପ ଜ କମର୍କାର YNY0945311
ୀ /503217 40 14 155ପତିଭାରାଣୀ ପଧାନ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ପଧାନ YNY0896225
ୀ /513218 51 14 156ବାସ ି େବେହରା ସା ଅନାଦି ଚରଣ େବେହରା YNY0532853

ପ ୁ /513219 47 14 157ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ମରୂଲୀଧର ସାହୁ YNY0338699
ପ ୁ /523220 73 14 158ଭଗବାନ େବେହରା ପି ଚି ାମଣୀ େବେହରା YNY0773960
ୀ /523221 68 14 159ଶୀମତୀ ବାସ ି କମୁାରୀ େଜନା ସା ରାମଚ  େଜନା YNY0128488

ପ ୁ /523222 68 14 160ରାମଚ  େଜନା ପି କୃ ଚ  େଜନା YNY0128454
ପ ୁ /523223 47 14 161ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା ପି ରାମଚ  େଜନା YNY0128470
ୀ /523224 44 14 162ସପିୁୟା େଜନା ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା YNY0128462
ୀ /543225 63 14 163ଭି ଦିବଯ୍ା ପି ଭି ଧରମା YNY1035211

ପ ୁ /543226 67 14 164ଅେଶାକ କମୁାର ତା ପି େବୖ ବ ଚରଣ ତା YNY0773515
ପ ୁ /543227 35 14 165ଅଭିେଷକ ତା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ତା YNY0773671
ୀ /553228 50 14 166ଭି. ମାଳବିକା ସା ଭି. ନରସିଂହ YNY1035195
ୀ /553229 37 14 167ସ ି ତା ମିଶ ପି କୃ ଚ  ମିଶ YNY0128421
ୀ /553230 36 14 168େସାନାଲି ମିଶ ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମିଶ YNY0128439
ୀ /553231 32 14 169େସଫାଳି ମିଶ ପି କୃ ଚ  ମିଶ YNY0128447

ପ ୁ /553232 67 14 170ପଭାଶ ଚ  ମହା ି ପି େବୖକୁ  ନାଥ ମହା ି YNY0773820
ପ ୁ /553233 31 14 171ଅେଶାକ ଅଭିେଶକ ମହା ି ପି ପଭାଶ ଚ  ମହା ି YNY0773804
ୀ /553234 24 14 172ଭି. ନିମି ା ପି ଭି. ନରସିଂହ YNY1035203
ୀ /553235 63 14 173ଭି. ବିଦଯ୍ା ପି ଭି. େଗାପାଳସାମୀ YNY1035252

ପ ୁ /563236 68 14 174ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମିଶ ପି ପରମାନ  ମିଶ YNY0128405
ୀ /573237 34 14 175ସଚୁରିତା ଦାସ ପି ସମିର ର ନ ଦାସ YNY0533497

ପ ୁ /573238 33 14 176ଜି ବିକାଶ ପି ଜି ଜଗଦିଶର YNY0208793
ପ ୁ /583239 43 14 177ନିତାଇ ଚ  ବାଉର ପି ମହାେଦବ ବାଉର YNY0879114
ୀ /583240 33 14 178େମାନାଲିସା ମହାପାତ ପି କପିଳ ଚରଣ ମହାପାତ YNY0774109

ପ ୁ /583241 29 14 179ଡି.ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ ପି ଡି.ଶ ର ରାଓ YNY0534495
ୀ /603242 58 14 180ମିନାକ୍ଷୀ ଭୂୟଁା ସା ଅନିଲ କମୁାର େଲ ା YNY0185512

ପ ୁ /603243 63 14 181ଅନିଲ କମୁାର େଲ ା ପି ମାଧବ ଚ  େଲ ା YNY0185504
ପ ୁ /603244 28 14 182ଟୁ  ୁମହା ପି ସଦୁାମ ମହା YNY1047505
ପ ୁ /AT HIG B/3245 27 14 183ସେୁସାଭାନ ଦାସ ଦାସ ପି ଲାେଥ ସତ୍ଯ ସାଧନ ଦାସ ଦାସ YNY1281831
ପ ୁ /613246 82 14 184ଧୃବଚରଣ ନାଥ ପି ଦାେମାଦର ନାଥ YNY0488783
ୀ /613247 65 14 185ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ନାଥ ସା ଧୃବଚରଣ ନାଥ YNY0488817
ୀ /613248 29 14 186ସଶୁୀ ଅଭିଧାତୀ ଶମର୍ା ପି ରବି  କମୁାର ଶମର୍ା YNY0401018

ପ ୁ /C.D.A Sec3249 31 14 187ବିଧଦିୂ  େଜନା - େଜଯ୍ାତୀମୟୀ ମଲିକ YNY1208305
ପ ୁ /C.D.A Sec3250 25 14 188େଦବବତ େଜନା - େଜଯ୍ାତୀମୟୀ ମଲିକ YNY1208339
ୀ /623251 51 14 189ସ ର୍ଲତା ମିଶ ସା ପଦୀପ କମୁାର ମିଶ YNY0128272

ପ ୁ /623252 60 14 190ପଦୀ  କମୁାର ନ ପି ରାଜକିେଶାର ନ YNY0128264
ୀ /633253 40 14 191ମ ଲୁତା ମିଶ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ମହାପାତ YNY0128280
ପ ୁ /633254 27 14 192ଅଖିେଳଶ ନାୟକ ପି େଗାବି  ଚ  ନାୟକ YNY0533505
ପ ୁ /643255 21 14 193ଶଵିମ ପଟନାୟକ ପି ପିୟବତ ପଟନାୟକ YNY1169085
ୀ /663256 46 14 194ସବିତା ଦାଶ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ଦାଶ YNY0378836

ପ ୁ /673257 50 14 195ସସୁା  କମୁାର ଧଳ ସାମ ପି ସେରାଜ କମୁାର ଧଳ ସାମ YNY0860304
ପ ୁ /673258 34 14 196ଅସିତାଭ ପ ନାୟକ ପି େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ପ ନାୟକ YNY0208801
ପ ୁ /683259 31 14 197ପତଯ୍ାଶା ନାୟକ ପି ବିେର ନାଥ ନାୟକ YNY0128256
ୀ /693260 41 14 198ରୁପସା ଦାସ ସା ତପନ କମୁାର ଦାସ YNY0128330

ପ ୁ /703261 76 14 199ବି ୁଚରଣ ମହା ି ପି ଶଦୁଶର୍ନ ମହା ି YNY0208835
ୀ /703262 70 14 200ସ  ୁପଭା ମହା ି ସା ବି ୁଚରଣ ମହା ି YNY0208843
ପ ୁ /703263 56 14 201ର ନ କମୁାର ମହା ି ପି ହାଡିବ ୁ ମହା ି YNY0128363
ୀ /703264 51 14 202େସାନାଲି ମହା ି ସା ରଂଜନ କମୁାର ମହା ି YNY0128348
ପ ୁ /703265 47 14 203ଜିତାମିତ ମହା ି ପି ବି ୁଚରଣ ମହା ି YNY0208819
ପ ୁ /703266 43 14 204େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି YNY0208827
ପ ୁ /713267 33 14 205େସୗମଯ୍ ର ନ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ନାୟକ YNY0128371
ପ ୁ /723268 38 14 206ବୁଲୁ େବେହରା ପି ମାରକ  େବେହରା YNY0128389
ୀ /723269 31 14 207ପିତିମୟୀ େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା YNY0128397
ୀ /723270 28 14 208ପେଚତା ସାହୁ ପି ପୀତାମର ସାହୁ YNY0400812
ୀ /733271 51 14 209ସଜୁାତା ଦାସ ସା େଦେବ  କମୁାର ଦାସ YNY0128322
ୀ /733272 22 14 210ଶଭୁଶୀ ଦାସ ପି ନଳିନିକା  ଦାସ YNY1203371
ୀ /733273 61 14 211ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ପ ୃ ି YNY0844811
ପ ୁ /733274 29 14 212ଲଲିତ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YNY0401547
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ପ ୁ /733275 51 14 213େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ YNY0128314
ପ ୁ /743276 19 14 214େଦବାଶଷି ରାୟ ପି ଦି ୀ ର ନ ରାୟ YNY1266584
ପ ୁ /743277 53 14 215ବସ  କମୁାର େସଠୀ ପି ଶୀ ନାରାୟଣ େସଠୀ YNY0128223
ୀ /743278 48 14 216ଦମୟ ୀ େସଠୀ ସା ବସ  କମୁାର େସଠୀ YNY0128231

ପ ୁ /753279 76 14 217କଳୁମଣି ମଲିକ ପି ଭାଗବତ ମଲିକ YNY0128207
ୀ /753280 73 14 218େଜଯ୍ା ନ୍ା ମଲିକ ସା କଳୁମଣି ମଲିକ YNY0370916

ପ ୁ /753281 34 14 219ପ ଜ ମଲିକ ପି କଳୁମଣି ମଲିକ YNY0128215
ୀ /763282 37 14 220ଭାରତୀ ପ ୃ ି ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ପ ୃ ି YNY0128249

ପ ୁ /773283 55 14 221ବିଜୟ କମୁାର ବରାଳ ପି େଗାକଳୁାନ  ବରାଳ YNY0128306
ୀ /773284 49 14 222ସକୁା ି ବରାଳ ସା ବିଜୟ କମୁାର ବରାଳ YNY0128298

ପ ୁ /783285 29 14 223ସି ାଥର୍  ପାଲ ପି ଶବିଶ ର ପାଲ YNY0534016
ୀ /783286 31 14 224ତୃ ିମୟୀ ପ ନାୟକ ସା ସଧୁୀର ରଂଜନ ମହାପାତ YNY0854448
ୀ /793287 30 14 225ପାୟଳ ଅଗୱାଲ ପି ସେୁରଶ ଅଗୱାଲ YNY0208850
ୀ /793288 29 14 226ଦୀ ି ରଥ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁରଥ YNY0532788

ପ ୁ /803289 31 14 227େସୖରଭ ମହା ି ପି ସବୁାସ ଚ  ମହା ି YNY0399543
ୀ /803290 30 14 228ଶତା ୀ ମହାପାତ ପି ସରୂପ କମୁାର ମହାପାତ YNY0208660

ପ ୁ /813291 30 14 229େଗାବି  ବଲଭ ଦାଶ ପି େସାମନାଥ ଦାଶ YNY0400937
ୀ /813292 67 14 230ଗୀତାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଧେନଶର ସାହୁ YNY0208868

ପ ୁ /813293 34 14 231େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ YNY0378802
ୀ /813294 30 14 232େଦବଦ ା ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ YNY0378810

ପ ୁ /F/813295 54 14 233ଶରତ  କମୁାର ସିଂ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସିଂ YNY1102060
ପ ୁ /823296 49 14 234ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ବଳରାମ େଜନା YNY0208876
ୀ /823297 44 14 235ଶା ିଲତା େଜନା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା YNY0208884
ୀ /823298 67 14 236ସାଗତିକା କାନୁନେଗା ପି କାନୁନେଗା ପକାଶ ଚ  ମହା ି YNY0773994
ୀ /823299 67 14 237ସବିତା କାନୁନେଗା ସା କାନୁନେଗା ପକାଶ ଚ  ମହା ି YNY0774026

ପ ୁ /833300 28 14 238ଅଭିଳାଶ େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା YNY0399014
ୀ /833301 31 14 239କେଲାଳିନୀ ନାୟକ ପି ଦଯ୍ଜୁବର ନାୟକ YNY0208892

ପ ୁ /833302 34 14 240ଜିେତ  ପାଢୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାଢୀ YNY0400952
ପ ୁ /833303 32 14 241ଶୀନିବାସ ପାଢୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାଢୀ YNY0400945
ପ ୁ /843304 32 14 242ଭିକାଶ ଅଗୱାଲ ପି ଶବି୍ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0208900
ୀ /843305 24 14 243ଜସଲିନ େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନା YNY1043645
ୀ /843306 30 14 244ର ିତା କମୁାରୀ ନାଥ ପି ରବି  କମୁାର ନାଥ YNY0399006
ୀ /853307 44 14 245ପାପିଆ ହାଲଦାର ସା ଅମିତ କମୁାର ହାଲଦାର YNY0208918

ପ ୁ /853308 48 14 246ସଶୁା  କମୁାର ମିଶ ପି ଶରତ କମୁାର ମିଶ YNY0815589
ୀ /863309 41 14 247ସସିତା ରଥ ସା ରଜତ କମୁାର ରଥ YNY0854422
ୀ /873310 30 14 248ସଯୂଯ୍ର୍ ରଶୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ . ପି ଜେଟଶର େସଠୀ YNY0534040

ପ ୁ /873311 45 14 249ସଶୁଲି କମୁାର ଧଳ ସାମ ପି ସେରାଜ କମୁାର ଧଳ ସାମ YNY0860312
ୀ /873312 31 14 250ଆଶାଦିପ େଜନା ପି ସବୁାଷ ଚ  େଜନା YNY0488874
ୀ /883313 55 14 251ପଭାସିନୀ େଲ ା ସା ସ ଦ କମୁାର ପାତ YNY0371062

ପ ୁ /883314 56 14 252ସ ଦ କମୁାର ପାତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପାତ YNY0208629
ପ ୁ /883315 49 14 253ସଶୁା  କମୁାର ପାତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପାତ YNY0208637
ୀ /883316 45 14 254ସସିତା ପାତ ସା ସଶୁା  କମୁାର ପାତ YNY0338988

ପ ୁ /883317 44 14 255ସକୁା  କମୁାର ପାତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପାତ YNY0208645
ୀ /893318 28 14 256ପିତୀ େପରନା ଦାସ ପି ଧୀେର  ନାଥ ଦାସ YNY0401042

ପ ୁ /903319 60 14 257ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ନାୟକ YNY0401653
ୀ /903320 25 14 258ଭାଗଯ୍ଶୀ ପରିଡା ପି ମରୁଲୀଧର ପରିଡା YNY1044429
ୀ /903321 26 14 259ମୟୁରୀ ପ ନାୟକ ପି ଉେମସ ପ ନାୟକ YNY0697078
ୀ /913322 30 14 260ହିମାଦୀ ନ ିନୀ ବିଶାଳ ପି ସକୁା  କମୁାର ବିଶାଳ YNY0338657
ୀ /923323 33 14 261ରିତା ସ ୁକା ପି ସଂଜୟ ସ ୁକା YNY0400143
ୀ /923324 20 14 262ପାୟଲ ସ ୁକା ପି ବିଜୟ କମୁାର ସ ୁକା YNY1319433
ୀ /933325 36 14 263ପତିଚୀ ରାୟ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ରାୟ YNY0338715
ପ ୁ /943326 28 14 264ଦୀ ିକା  ମଲିକ ପି ନୀଳମାଧବ ମଲିକ YNY0400929
ପ ୁ /953327 28 14 265ଧୀରାେଜ ୁ ସାହୁ ମା େତେଜଶ କମୁାର ସାହୁ YNY0401513
ୀ /953328 34 14 266ମୟୁରୀ ଠାକର ପି ରାେକଶ କମୁାର ଠାକର YNY0401521
ପ ୁ /963329 56 14 267ଅଜିତ କମୁାର ମହା ୀ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମହା ୀ YNY1129683
ୀ /963330 24 14 268ଅଚର୍ନା ମହା ୀ ପି ଅଜିତ କମୁାର ମହା ୀ YNY1129741
ୀ /963331 31 14 269ମିତା ମ ଲ ସା ହାରାଧନ ମ ଲ YNY0697060
ପ ୁ /963332 19 14 270ଅତନୁ ମନ୍ଡଲ ପି ଅସିତ କମୁାର ମନ୍ଡଲ YNY1327584
ପ ୁ /963333 29 14 271େରାଶନ ତିପାଠୀ ପି ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ YNY0398735
ପ ୁ /973334 30 14 272ଶବିରାମ ଆଚାଜଯ୍ର୍ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0400911
ୀ /993335 23 14 273ରାଜୁ ଅଲୀ ପି ଆସିକ ଅଲୀ YNY1268879
ୀ /993336 35 14 274େସାମା େବରା ସା ସପନ େବରା YNY0399097
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ପ ୁ /993337 46 14 275ସିତାକା  ବିଶାଳ ପି କଳୁମଣି ବିଶାଳ YNY0935973
ପ ୁ /993338 40 14 276ଅଶିନୀ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ବିଶାଳ YNY0935957
ୀ /993339 39 14 277ବବିତା ବିଶାଳ ସା ସିତାକା  ବିଶାଳ YNY0935965
ୀ /993340 39 14 278ନୂପରୁ ଦାସ ସା ରାଜୀବ କମୁାର ଦାସ YNY1034669
ୀ /993341 62 14 279ରାଜଲକ୍ଷୀ ରାଜା ସା ମରଗଥ ରାଜା YNY0928283
ୀ /1003342 42 14 280ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପକାଶ ର ନ ମିଶ YNY0533794

ପ ୁ /1003343 73 14 281ଦାେମାଦର ଦାଶ ପି ଗେଣଶର ଦାଶ YNY0398768
ୀ /1003344 71 14 282େଜଯ୍ାତୀମର୍ୟୀ ଦାଶ ସା ଦାେମାଦର ଦାଶ YNY0398743

ପ ୁ /1003345 44 14 283ଶରତ ଚ  ଦାଶ ପି ଦାେମାଦର ଦାଶ YNY0398776
ପ ୁ /1003346 42 14 284େହମ  କମୁାର ଦାଶ ପି ଦାେମାଦର ଦାଶ YNY0398974
ୀ /1003347 37 14 285ଚିନୟୀ ଦାଶ ସା ଶରତ ଚ  ଦାଶ YNY0398990
ୀ /1003348 52 14 286ନମିତା କର ସା ବଜ କିେଶାର କର YNY0532861
ୀ /1003349 37 14 287େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ କର ସା ସ ୟ କମୁାର ପ ା YNY0338764

ପ ୁ /1003350 31 14 288ଜଗନନ୍ ାଥ ପସାଦ କର ପି ବଜ କିେଶାର କର YNY0532457
ୀ /1003351 28 14 289ଇପସିତା କର ପି ବଜ କିେଶାର କର YNY0534644

ପ ୁ /1003352 46 14 290ପକାଶ ର ନ ମିଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ YNY0533802
ୀ /1003353 42 14 291ଶାଶତୀ ମହାପାତ ସା େହମ  କମୁାର ଦାଶ YNY0398982

ପ ୁ /1003354 66 14 292ସନୁାକର ପ ା ପି ମଦନ େମାହନ ପ ା YNY0338756
ପ ୁ /1003355 44 14 293ସ ୟ କମୁାର ପ ା ପି ସନୁାକର ପ ା YNY0338749
ପ ୁ /1003356 39 14 294ବିଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ସନୁାକର ପ ା YNY0338780
ୀ /1003357 62 14 295ସମିୁତା ତିପାଠୀ ସା ସନୁାକର ପ ା YNY0338772

ପ ୁ /1013358 31 14 296ଅମନୃ୍ େଗୗରବ ପି ଲକ୍ଷଣ ସି YNY0338798
ୀ /1013359 52 14 297ଅମିତା ପାତ ସା ଲକ୍ଷଣ ସି YNY0338814
ୀ /1013360 74 14 298ସଷୁମା କମୁାରୀ ଶମର୍ା ପି ଦିଗମର ନାଥଶମର୍ା YNY0338640

ପ ୁ /1013361 62 14 299ଲକ୍ଷଣ ସି ପି ବାଇଧର ସି YNY0338806
ୀ /1023362 37 14 300ସରିତା େଦ ସା ରାମନ ନ େଦ YNY0398917

ପ ୁ /1023363 21 14 301ଵିଶାଲ େଦ ପି ପରିେତାଷ କମୁାର େଦ YNY1203314
ପ ୁ /1023364 44 14 302ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାରଣା ପି ଆ ର୍ତାଣ ମହାରଣା YNY0338830
ୀ /1023365 35 14 303ଉମିର୍ଳା ମହାରଣା ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାରଣା YNY0338822
ୀ /1023366 19 14 304କ୍ଷମା ରାଉତରାୟ ପି ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତରାୟ YNY1298132

ପ ୁ /1033367 30 14 305େସୗରଭ କମୁାର େଦ ପି ମଳୟ କମୁାର େଦ YNY0338848
ପ ୁ /1043368 59 14 306ସମୀର ରଂଜନ ଦାସ ପି ଶଶା  ଭୂଷଣ ଦାସ YNY0532812
ପ ୁ /1043369 43 14 307ସ ିତ କମୁାର ଦାସ ପି େସନ୍ହାଶଂୁ କମୁାର ଦାସ YNY0999755
ୀ /1043370 37 14 308େସନ୍ହଲତା ଦାସ ସା ସ ିତ କମୁାର ଦାସ YNY0999763

ପ ୁ /1043371 30 14 309ଚି ର ନ ଦାସ ପି ସମୀର ର ନ ଦାସ YNY0696872
ପ ୁ /1043372 29 14 310େମାହନ ଦାସ ପି ପଲୁକ ରଂଜନ ଦାସ YNY0399329
ପ ୁ /1043373 64 14 311ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ନାୟକ ପି ପଦଚରଣ ନାୟକ YNY0338871
ୀ /1043374 29 14 312ପତିଚୀ ପରିଡା ପି ମରୂଲୀଧର ପରିଡା YNY0534701
ୀ /1043375 55 14 313ର ଲୁତା ରାଉତରାୟ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ନାୟକ YNY0338855
ୀ /1043376 56 14 314େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ପଦୀ  କିେଶାର ସାହୁ YNY0399352

ପ ୁ /1053377 39 14 315େଗାପାଳ ଚ  ବାଉର ପି ମହାେଦବ ବାଉର YNY0878983
ୀ /1053378 33 14 316କବିତା ବାଉର ସା େଗାପାଳ ଚ  ବାଉର YNY0878991
ୀ /1053379 55 14 317ପାମିଲ ଭଟାଚାରିଆ ସା େଦବବତ ଭଟାଚାରିଆ YNY0879015
ୀ /1053380 26 14 318ଦିପିକା ଭଟାଚାରିଆ ପି େଦବବତ ଭଟାଚାରିଆ YNY0879007
ୀ /1053381 57 14 319ପତିଭା ଦାସ ସା ସଦାଶବି ମହାରଣା YNY0338889

ପ ୁ /1053382 32 14 320ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦାସ ପି ପିୟରଂଜନ ଦାସ YNY0878967
ୀ /1053383 32 14 321ପାଚୀ ଦାଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ YNY0399535

ପ ୁ /1053384 49 14 322ଭିମ େଦଓବା ପି କରଣ େଦଓବା YNY0878975
ୀ /1053385 44 14 323ତନିମା ହିରା ସା ପାଥର୍  ପତିମ୍ ହିରା YNY0879072
ପ ୁ /1053386 52 14 324େକୖଳାସ ଚ  େଜନା ପି କୃ  ଚ  େଜନା YNY0879056
ପ ୁ /1053387 61 14 325ସଦାଶବି ମହାରଣା ପି ନାଲୁ ମହାରଣା YNY0338897
ପ ୁ /1053388 30 14 326ପେରଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସଦାଶବି ମହାରଣା YNY0338905
ୀ /1053389 60 14 327େରଣବୁାଳା ମିଶ ସା କମଳାକା  ମିଶ YNY0879023
ପ ୁ /1053390 39 14 328େଦବଦ  ମିଶ ପି କମଳାକା  ମିଶ YNY0879031
ୀ /1053391 37 14 329େଲାପାମ ୁ ା ମିଶ ପି କମଳାକା  ମିଶ YNY0879049
ପ ୁ /1053392 32 14 330ବିଭୁଦ  ମିଶ ପି କମଳାକା  ମିଶ YNY0879098
ୀ /1053393 49 14 331ସା ା ମଖୁାଜି ସା ତରୁଣ ମଖୁାଜି YNY0879080
ୀ /1053394 70 14 332ଶୀମତି ଭରତୀ ସାହୁ ସା ଶୀରବି ନାଥ ସାହୁ YNY0879064
ପ ୁ /1063395 61 14 333ଜୟକୃ  େବେହରା ପି ବଜବ ୁ େବେହରା YNY0338921
ୀ /1063396 56 14 334ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ଜୟକୃ  େବେହରା YNY0338939
ପ ୁ /1063397 37 14 335ସବୁାସ କମୁାର େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା YNY0338954
ୀ /1063398 34 14 336ଟିକିନା େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା YNY0338947
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ୀ /1063399 29 14 337ଲିପିନା େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା YNY0338913
ପ ୁ /1063400 63 14 338ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାଲକ ଦାସ YNY0399642
ୀ /1063401 62 14 339ଆରତୀ ଦାସ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ YNY0399634

ପ ୁ /1063402 34 14 340ଅମିତ ଦାସ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ YNY0399626
ପ ୁ /1063403 30 14 341ଅ ିତ ଦାସ ପି ଅରୁଣା କମୁାର ଦାସ YNY0399550
ୀ /1063404 33 14 342କି ିର୍ େଗାଏ ା ସା ଅଜୟ େଗାଏ ା YNY0532499
ୀ /1063405 35 14 343ଆନୀ ପ ନାୟକ ସା ଅମିତ ଦାସ YNY0399568
ୀ /1073406 30 14 344ସଶୁୀତା ଦାସ ପି ସ ୀବ କମୁାର ଦାସ YNY0399683

ପ ୁ /1073407 31 14 345ପେମାଦ ମିଶ ପି ପହାଦ ଚ  ମିଶ YNY0338962
ପ ୁ /1073408 29 14 346ପଭାତ ମିଶ ପି ପହାଦ ଚ  ମିଶ YNY0338970
ପ ୁ /1083409 28 14 347ଅରବି  େଭାଳ ପି ଅେ ର୍ ୁ େଶଖର େଭାଳ YNY0399691
ପ ୁ /1093410 51 14 348ସେୁଭ  ପସାଦ ମହା ି ପି େଦେବ  ମହା ି YNY0338509
ୀ /1093411 47 14 349ବବିତା ମହା ି ସା ସେୁର  କମୁାର ମହା ି YNY0338517
ୀ /1093412 28 14 350ଅ ିତା ଶଭୁସିତା ପି ଲକ୍ଷଣ ସି YNY0399709

ପ ୁ /1093413 28 14 351ଅପିର୍ତ ର ନ ତିପାଠୀ ପି ଅତନୁ ର ନ ତିପାଠୀ YNY0399717
ୀ /1103414 30 14 352େଜଯ୍ାତି ଖଡ୍କା ସା ବାବୁ ଖଡ୍କା YNY1259753

ପ ୁ /1103415 55 14 353ଡଃ ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ YNY0399725
ପ ୁ /1103416 53 14 354ରଘନୁାଥ ସିଂହ ପି ଜଗବ ୁ ସିଂହ YNY0338525
ପ ୁ /1113417 55 14 355ବିଭୁଦ  ମହା ି ପି ନ କିେଶାର ମହା ି YNY0338533
ୀ /1113418 47 14 356ଅ ୁରବାଳା ମହା ି ସା ବିଭୁଦ  ମହା ି YNY0338541

ପ ୁ /1113419 58 14 357େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ YNY0399741
ୀ /1113420 54 14 358ସବିତା ସାହୁ ସା ନଟବର ସାହୁ YNY0399907

ପ ୁ /1113421 29 14 359ସତିୃର ନ ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ YNY0399758
ପ ୁ /1123422 59 14 360ପିତବାସ ହଁାସଦା ପି ଗାଡୁ ହଁାସଦା YNY0338558
ୀ /1123423 49 14 361ସଜୁାତା ହଁାସଦା ସା ପିତବାସ ହଁାସଦା YNY0338566

ପ ୁ /1123424 63 14 362ତପନ କମୁାର ମିଶ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମିଶ YNY0399808
ୀ /1123425 56 14 363ଶଭୁଶୀ ମିଶ ସା ତପନ କମୁାର ମିଶ YNY0399790
ୀ /1123426 34 14 364ରିନି ମିଶ ପି ତପନ କମୁାର ମିଶ YNY0399782
ୀ /1123427 33 14 365େମାନିକା ମିଶ ପି ତପନ କମୁାର ମିଶ YNY0399766

ପ ୁ /1123428 28 14 366େରାହିତ୍ ମିଶ ପି ତପନ କମୁାର ମିଶ YNY0399774
ପ ୁ /1133429 71 14 367ସପନ ବିସ୍ଵାଲ ପି ସଚିନ ବିସ୍ଵାଲ YNY1259779
ପ ୁ /1133430 52 14 368ଅ ନ କମୁାର ଦାସ ପି ନବ କିେଶାର ଦାସ YNY0338574
ୀ /1133431 45 14 369େସନ୍ହଲତା ଦାସ ସା ଅ ନ କମୁାର ଦାସ YNY0338590
ୀ /1133432 35 14 370ରୀତୂ େଜୖନ ସା େଚତନା GGC4398194

ପ ୁ /1133433 64 14 371ପଭାସ ଚ  ମିଶ ପି ପିତାମର ମିଶ YNY0399899
ୀ /1133434 32 14 372ବଷର୍ା ମିଶ ପି ପଭାଶ ଚ  ମିଶ YNY0399865
ୀ /1133435 29 14 373ମାନସୀ ପ ା ପି ପଫଲୁ ଚ  ପ ା YNY0534073
ୀ /1143436 38 14 374ମଧସିୁତା େଜନା ସା େଦବଦ  ଭଦ YNY0534313
ୀ /1143437 65 14 375ପିୟଲତା ତିପାଠୀ ସା ଗେଣଶର ତିପାଠୀ YNY0338582

ପ ୁ /1163438 77 14 376ବସ  କମୁାର ମହା ି ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ମହା ି YNY0826594
ପ ୁ /1163439 46 14 377ଦି ିକା  ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି YNY0826586
ୀ /1163440 72 14 378େରଣବୁାଳା ମହା ି ସା ବସ  କମୁାର ମହା ି YNY0798074

ପ ୁ /1163441 30 14 379ରାଜ କମୁାର ଚ ନ ସାଗର ନାୟ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ନାୟକ YNY0400820
ୀ /1163442 29 14 380ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ YNY1259787

ପ ୁ /1173443 55 14 381େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା YNY0400846
ପ ୁ /1183444 47 14 382ସେରାଜ ର ନ ସବୁୁ ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସବୁୁ ି YNY0401026
ୀ /1183445 46 14 383ରଶୀତା ସବୁୁ ି ସା ସେରାଜ ର ନ ସବୁୁ ି YNY0401034

ପ ୁ /1193446 28 14 384ଶବିାଷୀଷ ପତୀ ପି ସେୁର  କମୁାର ପତୀ YNY0401059
ପ ୁ /1193447 55 14 385ରବିନାରାୟଣ ପ ନାୟକ ପି ବାଉରୀବ ୁ ପ ନାୟକ YNY0774166
ୀ /1193448 52 14 386ମୀନତୀ ମ ରୀ ରଥ ସା ସେୁର  କମୁାର ପତୀ YNY0401125
ପ ୁ /1203449 29 14 387ପତଯ୍ାଶ ୁକମୁାର ମହା ି ପି ପଦିପ କମୁାର ମହା ି YNY0401117
ୀ /1203450 58 14 388ସଂଯକୁ୍ତା ନାୟକ ସା ରେମଶ ଚ  ନାୟକ YNY0631994
ୀ /1203451 28 14 389ସଚିୁସିତା ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ନାୟକ YNY0532465
ପ ୁ /1213452 67 14 390େଗାକଳୁାନ  େବେହରା ପି ପା ବ େବେହରା YNY0401141
ପ ୁ /1213453 38 14 391ମାନସ ର ନ େବେହରା ପି େଗାକଳୁାନ  େବେହରା YNY0401133
ପ ୁ /1213454 26 14 392େଦବାଶସି୍ ସାଇଁ ପି ଭୀମେସନ ସାଇଁ YNY0697086
ୀ /1213455 23 14 393ଶୀଲି ା ତିପାଠୀ ପି ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ YNY0999821
ୀ /1223456 46 14 394ଅନି ିତା ଦ ସା ସଦିୁ  ଦ YNY0534420
ପ ୁ /1223457 84 14 395ଗେଣଶ ଚ  େଘାଷ ପି ଉେମଶ ଚ  େଘାଷ YNY0401273
ୀ /1223458 76 14 396ଅନୁଭା େଘାଷ ସା ଗେଣଶ ଚ  େଘାଷ YNY0401281
ପ ୁ /1223459 51 14 397ଅଭିଜୀତ େଘାଷ ପି ଗଣଏଶ ଚ  େଘାଷ YNY0401299
ପ ୁ /1223460 41 14 398ଅରବି  େଘାଢ ପି ଗେଣଶ ଚ  େଘାଷ YNY0401356
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ୀ /1223461 27 14 399େଶୖଳଜା ସାମଲ ସା ଦୀପକ କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY0534057
ପ ୁ /1233462 29 14 400ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ବିେଶାଇ YNY0401364
ପ ୁ /1243463 75 14 401ଡାଃ ବା ନିଧି ମିଶ ପି ବା ାନିଧି ମିଶ YNY0401380
ୀ /1243464 74 14 402ଡାକ୍ତର ଶୀମତୀ କନକ ମିଶ ସା ବା ନିଧି ମିଶ YNY0401372
ୀ /1243465 31 14 403ସଜୁାତା ମହା ି ସା ଧନ ୟ ମହାପାତ YNY0401398

ପ ୁ /1253466 53 14 404ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା ପି ପାଇଛାନିଧି େଜନା YNY0401489
ୀ /1263467 86 14 405ଅନିତା େବେହରା ସା ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା YNY0401497

ପ ୁ /1263468 80 14 406ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା YNY0401471
ୀ /1273469 33 14 407େସହନ୍ଶୀ ସାମଲ ପି ଶୀଧର ସାମଲ YNY0401265

ପ ୁ /1283470 29 14 408ରଣଜିତ ମହା ି ପି ଅବନି  ମହା ି YNY0399113
ୀ /1283471 57 14 409ଧରିତୀ ମିଶ ପି ବହାନ  ମିଶ YNY0398883

ପ ୁ /1283472 51 14 410ପେଦଯ୍ାତ କିେଶାର ମିଶ ପି ବହାନ  ମିଶ YNY0398891
ପ ୁ /1283473 48 14 411ପବୀର କିେଶାର ମିଶ ପି ବହାନ  ମିଶ YNY0398909
ୀ /1283474 46 14 412ସମା ି ମିଶ ସା ପେଦଯ୍ାତ କିେଶାର ମିଶ YNY0398875

ପ ୁ /1283475 46 14 413ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି YNY0496257
ପ ୁ /1283476 42 14 414ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି YNY0496273
ୀ /1283477 41 14 415ଚିନମୟୀ ମହା ି ସା ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି YNY0496265
ୀ /1283478 33 14 416ସନ୍ି ା ପରିମିତା ମହା ି ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି YNY0496281

ପ ୁ /1283479 30 14 417େଗାକେୁଳଶ ନାୟକ ପି େଗାବି  ଚ  ନାୟକ YNY0496299
ପ ୁ /1283480 51 14 418ସେୁରଶ ଚ  ପାଳ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ପାଳ YNY0401638
ୀ /1283481 44 14 419ପମିତା ପାଳ ସା ସେୁରଶ ଚ  ପାଳ YNY0401646

ପ ୁ /1283482 74 14 420କୁ  ବିହାରୀ ପରିଡା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପରିଡା YNY0504977
ୀ /1283483 65 14 421େହମଲତା ପରିଡା ସା କୁ  ବିହାରୀ ପରିଡା YNY0504985

ପ ୁ /1283484 44 14 422ଅବିନାଶ ପରିଡା ପି କୁ  ବିହାରୀ ପରିଡା YNY0504993
ପ ୁ /1283485 33 14 423ଆଶେୁତାଷ ପରିଡା ପି କୁ  ବିହାରୀ ପରିଡା YNY0505016
ୀ /1283486 36 14 424ପିତୀନ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ଅବିନାଶ ପରିଡା YNY0505008

ପ ୁ /1283487 37 14 425ନିହାର ର ନ ସାମଲ ପି ଶୀଧର ସାମଲ YNY0401158
ପ ୁ /1293488 22 14 426ଚି  ୁଦାସ ପି ସିରିଆ ଦାସ YNY1259761
ପ ୁ /1293489 66 14 427େଶୖେଳ  କମୁାର ଧଳ ପି ରାମଚ  ଧଳ YNY0999730
ୀ /1293490 58 14 428ସେୁଲଖା ଧଳ ସା େଶୖେଳ  କମୁାର ଧଳ YNY0999714
ୀ /1293491 31 14 429େବୖଶାଳୀ ଧଳ ପି େଶୖେଳ  କମୁାର ଧଳ YNY0999698

ପ ୁ /1293492 25 14 430ଝାେଡଶ ର ନ ଧଳ ପି େଶୖେଳ  କମୁାର ଧଳ YNY0999680
ୀ /1293493 23 14 431ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ଧଳ ପି େଶୖେଳ  କମୁାର ଧଳ YNY0999672

ପ ୁ /1293494 64 14 432ରାମକୃ  ମହା ି ପି ନିତାଇେଗୗର ମହା ି YNY0338723
ପ ୁ /1303495 66 14 433ଶୀନିବାସ ମଲ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମଲ YNY0338616
ୀ /1303496 58 14 434େସୗଦାମିନୀ ମଲ ସା ଶୀନିବାସ ମଲ YNY0338624

ପ ୁ /1303497 37 14 435େସୗମଯ୍ଶୀ ମଲ ପି ଶୀନିବାସ ମଲ YNY0338632
ପ ୁ /1303498 29 14 436ସୟଂଦୀପ ମଲ ପି ଶୀନିବାସ ମଲ YNY0338608
ପ ୁ /1313499 28 14 437ଅଂଶମୁାନ ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ YNY0532762
ୀ /1323500 31 14 438ରୁକଣୀ ସାହୁ ସା ଭଗବାନ୍ ସାହୁ YNY0533620

ପ ୁ /1333501 27 14 439ବିଶଜିତ ପ ା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ ା YNY0534560
ପ ୁ /1343502 33 14 440ବିକାଶ କମୁାର ପରିଜା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପରିଜା YNY0533430
ପ ୁ /1353503 28 14 441ସତଯ୍ ମହାପାତ ପି େସୗର ଚ  ମହାପାତ YNY0532689
ୀ /1363504 32 14 442ଶଭୁା ସେରାଜା ପାଣି ସା ଶାଶତ ରଥ YNY0534537
ୀ /1373505 33 14 443ପାରଦଶ ିର୍ନୀ ପରିଡା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପରିଡା YNY0667170

ପ ୁ /1373506 28 14 444େସୗମଯ୍ େଶଖର ପରିଡା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପରିଡା YNY0667188
ପ ୁ /1383507 28 14 445ଶାଶତ ମିଶ ପି ତିେଲାଚନ ମିଶ YNY0534453
ପ ୁ /1393508 72 14 446ରଘନୁାଥ ପ ା ପି ଫକିର ଚରଣ ପ ା YNY0534404
ପ ୁ /1403509 55 14 447ଧେନଶର େଦହୁରୀ ପି ବଜବ ୁ େଦହୁରୀ YNY0534750
ୀ /1413510 34 14 448ଉପାସନା ମହାପାତ ସା ଅମେରଶ ମହାପାତ YNY0532986
ୀ /1423511 29 14 449ଶି ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ଦାଶରଥି ସାହୁ YNY0534636
ପ ୁ /1433512 62 14 450ଦାସରଥି ସାହୁ ପି ଗ ାପାଣି ସାହୁ YNY0534768
ୀ /1443513 54 14 451ନମର୍ଦା ସାହୁ ସା ଦାସରଥି ସାହୁ YNY0534677
ପ ୁ /1453514 70 14 452ପଦିପ କମୁାର ମିତ ପି ଅମେର  ନାଥ ମିତ YNY0534685
ୀ /1453515 68 14 453ପଣତି ମିତ ସା ପଦିପ କମୁାର ମିତ YNY0534693
ପ ୁ /1463516 46 14 454ରିକାଦର୍  ବ ର୍ ନ ପି ରାଜବ ୁ ବ ର୍ ନ YNY0534719
ପ ୁ /1463517 64 14 455ରମାର ନ ପାଢୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଢୀ OR/07/042/124191
ୀ /1473518 33 14 456ନିେବଦିତା ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ YNY0667220
ୀ /1473519 28 14 457ଅ ିତା ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ YNY0667212
ୀ /1483520 54 14 458ଜୟଶୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0534396
ପ ୁ /1483521 59 14 459ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ ପି ବାଉରୀବ ୁ ଦାଶ YNY0534479
ପ ୁ /1483522 30 14 460ସାେକତ କମୁାର ଦାଶ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ YNY0534412
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ୀ /1483523 28 14 461ଅଳ ାର ଦାଶ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ YNY0534461
ପ ୁ /1483524 49 14 462ରବି ନାଥ ସାହୁ ପି ପାଣ ୁସାହୁ YNY0534727
ୀ /1483525 39 14 463େଜଯ୍ାସନ୍ା ସାହୁ ସା ରବି ନାଥ ସାହୁ YNY0534735
ୀ /1493526 35 14 464ସରୁଭି ମହାପାତ ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହାପାତ YNY0534529

ପ ୁ /1493527 32 14 465ପିୟର ନ ମହାପାତ ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହାପାତ YNY0534446
ୀ /1493528 28 14 466ପଲବୀ ମହାପାତ ପି ସେୁରସ ଚ  ମହାପାତ YNY0534545

ପ ୁ /1493529 26 14 467ପ ୁ କ କମୁାର ସାହୁ ପି ଯଦୁନାଥ ସାହୁ YNY0844746
ପ ୁ /1503530 30 14 468େଗୗରବମୟ ମହା ି ପି ସନୁାକର ପରିଡା YNY0534487
ପ ୁ /1513531 62 14 469ପୀତାମର ପ ନାୟକ ପି ବା ାନିଧି ପ ନାୟକ YNY0534552
ପ ୁ /1523532 64 14 470ନିଖିଳ କମୁାର ଦାଶ ପି କିେଶାରୀ ଚରଣ ଦାଶ YNY0534081
ୀ /1523533 61 14 471ଚିତେରଖା ଷଡ ୀ ସା ନିଖିଲ କମୁାର ଦାଶ ନିଳମଣି ଷଡ଼ YNY0534107
ୀ /1533534 42 14 472ର ଲୁତା େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY0533554
ୀ /1533535 29 14 473େଦବସିତା ଦାସ ପି କି୍ଷତିଶ ଚ  ଦାସ YNY0534305

ପ ୁ /1543536 78 14 474ସ ିଦାନ  ମହାପାତ ପି ଜୟକୃ  ମହାପାତ YNY0534149
ୀ /1543537 76 14 475ପଗଲଭା କମୁାରୀ ମହାପାତ ସା ସ ିଦାନ  ମହାପାତ YNY0534131

ପ ୁ /1543538 49 14 476ହିମାଦି ଭୂଷଣ ମହାପାତ ପି ସ ିଦାନ  ମହାପାତ YNY0534115
ୀ /1543539 44 14 477ରୁନୁବାଳା ପାତ ସା ହିମାଦି ଭୂଷଣ ମହାପାତ YNY0534164
ୀ /1553540 39 14 478ଶଭୁଶୀ ଦାସ ସା ଶରତ ଚ  ଦାସ YNY0534222

ପ ୁ /1563541 50 14 479କାମେଦବ େବେହରା ପି କିେଶାର ଚ  େବେହରା YNY0533943
ପ ୁ /1563542 44 14 480େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା YNY0534347
ପ ୁ /1563543 41 14 481ଶଧୁାଂସ ୁେଶଖର ଦାସ ପି ଭମର ଦାସ YNY0534339
ପ ୁ /1563544 49 14 482ଭଗବାନ େଗାପାଳ ପି ପଦନ େଗାପାଳ YNY0534362
ୀ /1563545 39 14 483ତପସନୀ ପ ା ସା ସିସିର କମୁାର ପ ା YNY0534297
ୀ /1563546 37 14 484ଲକ୍ଷିପିୟା ପ ା ସା ସମୀର କମୁାର ପ ା YNY0533976
ୀ /1563547 36 14 485ରସିତା ପ ା ସା ସବୁାଷ କମୁାର ପ ା YNY0534354
ୀ /1563548 36 14 486ଦି ୀମୟୀ ରାଉତ ସା ନାରାୟଣ ପସାଦ େଲ ା YNY0533984
ୀ /1573549 42 14 487ମଧସିୁତା ସାମଲ ପି ଉେପ  ସାମଲ YNY0533877

ପ ୁ /1583550 44 14 488ବିଭୁତି ଭୂଷଣ େବେହରା ପି ନାଭ େବେହରା YNY0533893
ୀ /1583551 38 14 489ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େବେହରା YNY0533653

ପ ୁ /1593552 43 14 490ପଭଂଜନ େଜନା ପି ଜୁଗଳ କିେଶାର େଜନା YNY0533679
ୀ /1593553 41 14 491ପଭାତୀ ପାତ ସା ପଭଂଜନ େଜନା YNY0533687

ପ ୁ /1593554 37 14 492ଅରୁଣ କମୁାର ପାତ ପି ଶା ିଲତା ପାତ YNY0533695
ୀ /1603555 31 14 493ରଶିେରଖା େବେହରା ସା ବୀପବୀ ନାୟକ YNY0999722

ପ ୁ /1603556 55 14 494ସରୂଜମଣୀ ନାୟକ ପି ଗେଣଶର ନାୟକ YNY0533562
ୀ /1603557 46 14 495େଜଯ୍ାତି ମାଳିନୀ ନାୟକ ସା ନିଦି ଚରଣ ମାହାଳିକ YNY0533638

ପ ୁ /1603558 43 14 496ବିପବୀ ନାୟକ ପି ସାଧଚୁରଣ ନାୟକ YNY0533646
ପ ୁ /1613559 61 14 497େପମାନ  ଦାସ ପି ବଜବ ୁ ଦାସ YNY0533588
ପ ୁ /1613560 35 14 498ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି େପମାନ  ଦାସ YNY0533570
ୀ /1613561 30 14 499ପିୟ ା ଦାସ ପି େପମାନ  ଦାସ YNY0533596
ୀ /1623562 43 14 500କବିତା େବେହରା ସା କାମେଦବ େବେହରା YNY0533539
ୀ /1623563 43 14 501ପଜୁାରାଣୀ ଦାସ ସା ସଧୁାସଂୁ େଶଖର ଦାସ YNY0533521
ପ ୁ /1633564 48 14 502ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା YNY0533463
ପ ୁ /1633565 65 14 503ଯଗୁଳ କିେଶାର ସାଇଁ ପି ପରମାନ  ସାଇଁ YNY0798264
ୀ /1633566 61 14 504ମ ାକିନୀ ସାଇଁ ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର ସାଇଁ YNY0774216
ୀ /1643567 29 14 505ଟିକିନା ଡାକଆୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଡାକଆୁ YNY0534198

ପ ୁ /1643568 55 14 506ପସନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାଧାନାଥ ସାଇଁ YNY0844837
ୀ /1653569 85 14 507ରମାମଣୀ ବରାଳ ସା ଯଧିୁ ିର ବରାଳ YNY0534248

ପ ୁ /1653570 51 14 508ସବୁାଷ ଚ  ବରାଳ ପି ଯଧିୁ ିର ବରାଳ YNY0534214
ୀ /1663571 72 14 509ମିନତି ଦାଶ ପି ବିଜନ ଦାଶ YNY0534263
ୀ /1663572 35 14 510ମିଲାନୀ ଦାଶ ପି ବିଜନ ଦାଶ YNY0534271
ପ ୁ /1663573 30 14 511ଆକାଶ ଦାଶ ପି ବିଜନ ଦାଶ YNY0534289
ପ ୁ /1673574 49 14 512ବିନୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ବସ  କମୁାର ଦାଶ YNY0533703
ପ ୁ /1673575 22 14 513ରାେଜ  ପଧାନ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପଧାନ YNY1203330
ପ ୁ /1673576 21 14 514ଉଦୟ ପଧାନ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପଧାନ YNY1203355
ୀ /1683577 65 14 515ଅହଲଯ୍ା ବିଶାଳ ସା ଅନିରୁ  ନାୟକ YNY0533869
ପ ୁ /1683578 73 14 516ଅନିରୁ  ନାୟକ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ନାୟକ YNY0533844
ପ ୁ /1683579 58 14 517େସୗେମ  ପସାଦ ନାୟକ ପି ଜୟକି ା ନାୟକ YNY0533836
ପ ୁ /1683580 55 14 518ଭବାନି ଶ ର ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0534503
ୀ /1683581 47 14 519ଅମିତା ନାୟକ ସା େସୗମ  ପସାଦ ନାୟକ YNY0533778
ୀ /1683582 46 14 520ଅତସୀ ନାୟକ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ନାୟକ YNY0533786
ପ ୁ /1683583 41 14 521ସଂଗାମ ନାୟକ ପି ଅନିରୁ  ନାୟକ YNY0533901
ୀ /1683584 33 14 522େଶତା ରାୟ ସା ସଂଗାମ ନାୟକ YNY0999599
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ପ ୁ /1693585 31 14 523ସେ ାଷ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ହାଡୁ ଡାକଆୁ YNY0533927
ୀ /1693586 54 14 524ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା େପମାନ  ଦାସ YNY0533513

ପ ୁ /1703587 47 14 525ଗତିକୃ  ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ YNY0533109
ୀ /1703588 48 14 526ଦି ି ପ ନାୟକ ପି ରବି  ପ ନାୟକ YNY0999813

ପ ୁ /1713589 35 14 527ଦୀ ି ପକାଶ ମିଶ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ମିଶ YNY0533208
ପ ୁ /1713590 31 14 528ସମିର ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି YNY0533091
ୀ /1723591 36 14 529ସସିତା ପରିଜା ସା େକସିତ କମୁାର ପରିଜା YNY0533133

ପ ୁ /1733592 37 14 530କଳୁଦୀପ ମିତ ପି ପଦୀପ କମୁାର ମିତ YNY0533190
ୀ /1743593 27 14 531ଶ ା ଦାସ ପି ଶଶିରି ଦାସ YNY0533182

ପ ୁ /1753594 61 14 532ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଚକଧର ଦାସ YNY0533166
ୀ /1753595 53 14 533େସନ୍ହଲତା ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0533265
ୀ /1753596 29 14 534ମନିଷା ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0533257
ୀ /1763597 30 14 535ପିୟ ା ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ YNY0533224
ୀ /1763598 29 14 536ଅଲକା ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ YNY0533232

ପ ୁ /1773599 50 14 537ଶଭୁାଶଶି୍ ମିଶ ପି ରାମନାଥ ମିଶ YNY0533810
ୀ /1773600 37 14 538ଶଭୁଦା ମିଶ ସା ଶଭୁାଶଶି୍ ମିଶ YNY0533307
ୀ /1783601 48 14 539ନିେବଦିତା ଦାସ ସା ସେୁରଶ ଚ  ଦାସ YNY0533299

ପ ୁ /1783602 46 14 540ସେୁରସ ଚ  ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ YNY0533273
ପ ୁ /1783603 29 14 541ଅଭିଜିତ ଦାସ ପି ସେୁରଶ ଚ  ଦାସ YNY0533349
ୀ /1783604 66 14 542ମ ବୁାଳା ମହାପାତ ସା ବିଜୟ ଚ  ପ ା YNY0754853

ପ ୁ /1793605 67 14 543ପଭାକର ପତୀ ପି ବନମାଳୀ ପତୀ YNY0533364
ୀ /1793606 66 14 544େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ପତୀ ସା ପଭାକର ପତୀ YNY0533315

ପ ୁ /1793607 63 14 545ସଧୁାକର ପତୀ ପି ବନମାଳୀ ପତୀ YNY0532549
ୀ /1793608 57 14 546ରତନ୍ମୟୀ ପତୀ ସା ସଧୁାକର ପତୀ YNY0533372

ପ ୁ /1793609 46 14 547ସଂଜୀବ କମୁାର ପତୀ ପି ପଭାକର ପତୀ YNY0533398
ପ ୁ /1793610 44 14 548ରାଜୀବ କମୁାର ପତୀ ପି ପଭାକର ପତୀ YNY0533331
ୀ /1793611 44 14 549ଚିନୟୀ ପତୀ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ପତୀ YNY0532804
ୀ /1793612 42 14 550ସଶୁୀ ସ ୀତା ପତୀ ସା ରାଜୀବ କମୁାର ପତୀ YNY0533380
ୀ /1793613 28 14 551ତୁଷାରକା ୀ ପତୀ ପି ସଧୁାକର ପତୀ YNY0532838
ୀ /1803614 29 14 552ଅରୁଣା େଚୗଧରୁୀ ପି ଅଶିନୀ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0798173

ପ ୁ /1803615 39 14 553ଦୀପକ ମହାପାତ ପି ଅରବି  ମହାପାତ YNY0532523
ୀ /1803616 31 14 554ବଷର୍ା ପ ା ସା ଦୀପକ ମହାପାତ YNY0532531

ପ ୁ /1813617 27 14 555ଗ ାଧର େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା YNY0532507
ୀ /1813618 33 14 556ସରିତା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ସାମ ରାୟ ସା ସେ ାଷ ମିଶ YNY0532754
ୀ /1823619 32 14 557ସଘଂମିତା ପଧାନ ପି ଗଦାଧର ପଧାନ YNY0532747

ପ ୁ /1823620 43 14 558ଦିଲିପ ରାଉତରାୟ ପି ବୃ ାବନ ରାଉତରାୟ YNY0532606
ପ ୁ /1833621 36 14 559ସକୁା  େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା YNY0532580
ୀ /1833622 30 14 560ଆନ ିତା େବେହରା ପି ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY0532770
ୀ /1843623 48 14 561ଗାୟତୀ ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ନାୟକ YNY0532820

ପ ୁ /1853624 66 14 562ବି ୁ ଚରଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0534511
ପ ୁ /1853625 45 14 563ପଫଲୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0532945
ୀ /1853626 42 14 564ସଂଯକୁ୍ତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପଫଲୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0532960

ପ ୁ /1853627 38 14 565ବିଶ ର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0533000
ପ ୁ /1853628 31 14 566ଅନ  େକଶରି େଜନା ପି ନରେତାମ େଜନା YNY0532572
ୀ /1863629 39 14 567ସୀତା ଳୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବିଶ ର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0532937

ପ ୁ /1863630 71 14 568ମାେ ରାମ ଗର୍ାଗ୍ ପି ବନାରାଶ ିଦାଶ ଗର୍ାଗ YNY0532630
ୀ /1863631 69 14 569ଗୀତା େଦବୀ ଗର୍ାଗ୍ ସା ମାେ ରାମ ଗର୍ାଗ୍ YNY0532614

ପ ୁ /1863632 53 14 570ଅନିଲ କମୁାର ଗର୍ାଗ ପି ମାେ ରାମ ଗର୍ାଗ୍ YNY0532713
ପ ୁ /1863633 43 14 571ପୱନ କମୁାର ଗର୍ାଗ୍ ପି ମାେ ରାମ ଗର୍ାଗ YNY0532648
ୀ /1863634 40 14 572ସଟିୁ ଗର୍ାଗ୍ ସା ପୱନ ଗର୍ାଗ YNY0532564
ପ ୁ /1863635 31 14 573େଗୗରବ କମୁାର ଗର୍ାଗ୍ ପି ଅନିଲ ଗର୍ାଗ YNY0532655
ୀ /1863636 52 14 574ସନିୁତା େଦବି ଗାଗ ସା ଅନିଲ ଗର୍ାଗ YNY0532705
ପ ୁ /1863637 28 14 575ଧନ ୟ ନାୟକ ପି ଧିେର  ନାୟକ YNY0533406
ୀ /1883638 69 14 576ସେୁଲାଚନା ମହା ି ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପରିଜା YNY0533455
ପ ୁ /1893639 55 14 577େକୖଳାସ ଚ  ଧଳ ପି ବଜକିେଶାର ଧଳ YNY0696823
ପ ୁ /1893640 76 14 578ମରୁାରଲାଲ୍ ଶମର୍ା ପି ନ ଲାଲ୍ ଶମର୍ା YNY0533356
ୀ /1893641 72 14 579େକୗଶଲଯ୍ା ଶମର୍ା ସା ମରୁାରିଲାଲ୍ ଶମର୍ା YNY0533034
ପ ୁ /1893642 35 14 580ସଂଦିପ ଶମର୍ା ପି ମରୁାରଲାଲ ଶମର୍ା YNY0533018
ୀ /G-1893643 49 14 581ଅନସୟୂା ଧଳ ସା େକୖଳାସ ଚ  ଧଳ YNY0696815
ପ ୁ /1903644 49 14 582ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ପିତାମର ନାୟକ YNY0532796
ୀ /1913645 54 14 583ମିନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY0533174
ୀ /1913646 22 14 584ସଂେଦଶା ବିଶାଳ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ବିଶାଳ YNY1158468
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ପ ୁ /1923647 44 14 585େଦବାଶଷି େଘାଷ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଘାଷ YNY0532978
ୀ /1933648 31 14 586ନିହାରିକା ପରିଡା ସା ଅଜିତ କମୁାର ପରିଡା YNY0667196
ୀ /1943649 29 14 587ଆଗମନୀ କମର୍କାର ପି ବଳରାମ କମର୍କାର YNY0534594
ୀ /1953650 58 14 588ରୀନା େସନଗୁ ା ସା ରଜ  କମୁାର େସନଗୁ ା YNY0533141

ପ ୁ /1953651 50 14 589ରଜ  କମୁାର େସନଗୁ ା ପି ଇଲା ରାନୀ େସନଗୁ ା YNY0533083
ପ ୁ /1953652 26 14 590ମାନସ କମୁାର େସନଗୁ ା ପି ରଜ  କମୁାର େସନଗୁ ା YNY0844852
ୀ /1963653 32 14 591ସାଗତିକା ମହା ି ସା ଅମିୟ ର ନ ମହା ି YNY0667162

ପ ୁ /1973654 82 14 592ନ  କିେଶାର ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ YNY0534438
ପ ୁ /1973655 48 14 593ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ନ  କିେଶାର ଦାସ YNY0534370
ୀ /1973656 48 14 594ସଜୁାତା ଦାସ ସା ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ଦାସ YNY0534388

ପ ୁ /1983657 27 14 595େମାହିତ େଚୗଧରୁୀ ପି ମେହଶ େଚୗଧରୁୀ YNY0667154
ୀ /1993658 30 14 596ଶତିୃ ମହା ି ପି ଗେଣଶ ପସାଦ ମହା ି YNY0422543
ୀ /2003659 33 14 597ସସିତା ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ YNY0667204

ପ ୁ /2013660 35 14 598ଶଶା  େଶଖର ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ AIZ0243444
ପ ୁ /201/C3661 23 14 599ଚିରଂଞୀବ୍ ମହା ି ପି ଅମେର  ମହା ି YNY1123611
ୀ /2023662 28 14 600ଏ ଲାୱାନୟା ପି ଏ ବାବୁରାଓ YNY0667147

ପ ୁ /Sahoo Nib3663 45 14 601ପ୍ଯ୍ଵ ରାମ ରାଓ ପି ପକ ରାଓ YNY1281724
ପ ୁ /plot no d3664 30 14 602mehul େଟୗଂକ ପି trikamlal େଟୗଂକ YNY1208347
ପ ୁ /2133665 44 14 603ଅରବି  ଶତପଥୀ ପି ମରୁଲି ଧର ଶତପଥୀ YNY0774133
ୀ /220 ( D )3666 26 14 604ନିହାରିକା ନାୟକ ପି ସରୁଜ ମଣୀ ନାୟକ YNY0854489
ୀ /220/D3667 46 14 605େଜଯ୍ାତି ମାଳିନୀ ନାୟକ ସା ସରୁଜ ମଣୀ ନାୟକ YNY0844779
ୀ /2293668 21 14 606ଉପାସନା ସାଇଁ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ସାଇଁ YNY1259746
ୀ /2483669 52 14 607ସନୁୀତା ସାଇଁ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ସାଇଁ YNY1263557
ୀ /2593670 42 14 608ବାସ ୀ ଲତା ନାଥ ସା ହୃଦୟାନ  ନାଥ YNY1130673

ପ ୁ /F/3553671 19 14 609ରାମ ଚ  ସାହୁ ପି ରବୀ  ନାଥ ସାହୁ YNY1266634
ପ ୁ /D/3573672 40 14 610ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାଜୁ କିେଶାର ନାୟକ YNY1048123
ପ ୁ /PLOT NO.3673 40 14 611ଚକବତର୍ ୀ ଏସ୍ ପି ପରୁୁେସା ମ୍ ଏସ୍ YNY1222769
ପ ୁ /E/364 CDA3674 76 14 612ରାଜକମୁାର ସିଂହ ପି ଜଗବଂଧ ୁସିଂହ YNY1266899
ୀ /PLOT- E-33675 35 14 613େଦବସୀତା ସତପତୀ ସା ଚିନୟ ପସାଦ େମାହପାତର YNY1136886

ପ ୁ /C/4363676 20 14 614ଆଦିତଯ୍ ମିଶ ମିଶ ପି ସେୁଭ  କମୁାର ମିଶ YNY1347673
ପ ୁ /4563677 23 14 615ସି ାଥର୍  ପିୟଦଶର୍ନ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୂ YNY1297357
ପ ୁ /4563678 21 14 616ସଭୁାନକର ପିୟଦଶର୍ନ ପି ପଦୀପ ଚଂଦ ସାହୂ YNY1298223
ୀ /F/4643679 21 14 617ଅ ିତା ଦାସ ପି ଅ ନ କମୁାର ଦାସ YNY1102086
ୀ /469/F3680 25 14 618ଭାବନା ସାମ ରାୟ ପି ଚ େଶଖର ସାମ ରାୟ YNY0999581
ୀ /F-4693681 27 14 619େଚତନା ସାମ ରାୟ ପି ଚ  େଶଖର ସାମ ରାୟ YNY0844829

ପ ୁ /F/4733682 44 14 620ଅମାୟିକ ଖ ୁ ିଆ ମା ଯେଶାବ ୀ ନାୟକ YNY0798249
ୀ /F/4733683 40 14 621ସାଗରୀକା ଖ ୁ ିଆ ସା ଅମାୟିକ ଖ ୁ ିଆ YNY0774265

ପ ୁ /F/4983684 26 14 622କ୍ଷୀତିଶ ପାଢୀ ପି ଦିବଯ୍ସିଂହ ପାଢୀ YNY0844738
ୀ /F/4983685 49 14 623ଆରତୀ ପଧାନ ସା ମେହଶର ପଧାନ YNY0844787

ପ ୁ /5043686 71 14 624ରେମଶ ଚ  ପଲାଇ ପି ଲଷୀଧର ପଲାଇ YNY0945121
ୀ /5043687 60 14 625ନଳିନୀ ପଭା ପଲାଇ ସା ରେମଶ ଚ  ପଲାଇ YNY0945139
ପ ୁ /5043688 37 14 626େଦବଦ  ପଲାଇ ପି ରେମଶ ଚ  ପଲାଇ YNY0945170
ପ ୁ /5043689 34 14 627େଦବବତ ପଲାଇ ପି ରେମଶ ଚ  ପଲାଇ YNY0945154
ୀ /F/5153690 37 14 628ଚ ନା ଗୁ ସା ସବୁାସ ଗୁ YNY0854463

ପ ୁ /5173691 21 14 629େରାହିତ କମୁାର ବାଇ ପି ଭ।ଗିରଥୀ ବାଇ YNY1327998
ପ ୁ /F-5303692 35 14 630େଗୗତମ ସାହୁ ପି ବ  େମାହନ ସାହୁ YNY0931055
ୀ /5323693 52 14 631ଅମିତା ସାମଲ ସା ଶୀନିବାସ ସାମଲ YNY1065150

ପ ୁ /5333694 58 14 632ପରୁୁେଷା ମ ସାହୁ ପି ଉସବ ଚରଣ ସାହୁ YNY0878942
ୀ /5333695 52 14 633ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ପରୁୁେଷାତମ ସାହୁ YNY0878959
ୀ /F/5363696 46 14 634ଜୟସିତା ମିଶ ସା ଦିପକ କମୁାର ପ ା YNY0879155
ପ ୁ /F/5363697 48 14 635ଦିପକ କମୁାର ପ ା ପି ଜୟେଦବ ପ ା YNY0879148
ୀ /F/5733698 26 14 636ଅଂକିତା ନ ପି ସହସାକ୍ଷ ନ YNY0826560
ୀ /5923699 27 14 637ସତିୃ ପଜ୍ଞା ପ ନାୟକ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0945097
ୀ /5923700 31 14 638େଶତପଦା ପ ନାୟକ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0945089
ୀ /637/F3701 76 14 639ବୀଣାପାଣି ବ ିଆ ପି ରତନ୍ ାକର ବ ିଆ YNY0854455
ପ ୁ /6513702 48 14 640ଦୂଗର୍ା ପସାଦ ଷଡ ୀ ପି ନବକିେଶାର ଷଡ ୀ YNY1130798
ୀ /F/6793703 23 14 641କିରଣ େଜନା ପି େକୖଳାଶ ଚଂଦ YNY1102102
ୀ /F/6793704 22 14 642କାଜଲ େଜନା ପି େକୖଳାସ ଚ  େଜନା YNY1102094
ପ ୁ /6803705 61 14 643େସକ ଖଲିଲ ପି େସକ ହାଯାତ YNY1297415
ପ ୁ /F/6923706 19 14 644ଦିବଯ୍ ସରୂପ ମିଶ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମିଶ YNY1274885
ପ ୁ /718/F3707 29 14 645ବାଲ କିେଶାର ୟାଦବ ପି ଅନିରୁ  ୟାଦବ YNY0879197
ପ ୁ /F/7183708 43 14 646ଶଶ ିଭୁଷଣ ୟାଦବ ପି ପେମାଦ ପସାଦ ୟାଦବ YNY0754820
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ୀ /F/7183709 33 14 647ସଇୁଟି ୟାଦବ ସା ଶଶ ିଭୁଷଣ ୟାଦବ YNY0754838
ପ ୁ /Plot No-F3710 24 14 648ଅଭିଜି୍ତ ନ  ନ ମା ତୃ ି ମିଶ ମିଶ YNY1223668
ପ ୁ /7463711 55 14 649େଡନିସ୍ େଗ ପି ଗିଲି େଗ YNY0878504
ୀ /7463712 38 14 650େପମିନା େଗ ସା େଡନିସ୍ େଗ YNY0878512

ପ ୁ /7463713 25 14 651େଡରିକ ଜନ୍ େଗ ପି େଡରିକ ଜନ୍ େଗ YNY0945113
ୀ /746/F3714 60 14 652ଅ ନା ତା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ତା YNY0773945

ପ ୁ /7533715 70 14 653ପଲୁକ ର ନ ଦାସ ପି ଶଶା  ଭୂଷଣ ଦାସ YNY0878892
ପ ୁ /f/7653716 34 14 656ସବୁତ ପ ା ପି ଶରତ ଚ  ପ ା YNY0774356
ପ ୁ /Plot No-3717 24 14 657ଅକିଂତ ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YNY0999839
ୀ /786/F3718 43 14 658ରାଜଶୀ ମିଶ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ YNY0773853

ପ ୁ /8023719 50 14 659ଶରତ କମୁାର ଦାଶ ପି ହେରକିସା ଦାଶ YNY0945188
ୀ /8023720 47 14 660ହରପିୟା ଦାଶ ସା ଶରତ କମୁାର ଦାଶ YNY0945196

ପ ୁ /F/8163721 27 14 661ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ ପି ସେୁରଶ ଚଂଦ ଦାସ YNY1102078
ପ ୁ /F/8163722 59 14 662ଧବୃା ଚରଣ ସିଂହ ପି ଶଯ୍ାମ  ସ ୁ ର ସିଂହ YNY1102011
ୀ /F/8163723 52 14 663ର ଲୁତା ସିଂହ ପି େବଣଧୁର ସିଂହ YNY1102029
ୀ /F/8163724 44 14 664ଉମିର୍ଳା ସିଂହ ସା ଶରତ କମୁାର ସିଂହ YNY1102045
ୀ /F/8163725 25 14 665େଜଯ୍ାତୀମୟୀ ସିଂହ ପି ଶରତ କମୁାର ସିଂହ YNY1102052
ୀ /F/8163726 22 14 666ସସିତା ସିଂହ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସିଂହ YNY1102037
ୀ /8173727 68 14 667କନକ େଚୗଧରୁୀ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0830372

ପ ୁ /8173728 66 14 668ପେମାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଲଳିତ େମାହନ ପ ନାୟକ YNY0830380
ୀ /8173729 35 14 669େସାମା ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0830364
ୀ /8193730 61 14 670ନଳିନୀ ପଭା ଦାସ ସା ଭା ର ଚ  େଜନା YNY0815571

ପ ୁ /8193731 56 14 671ଭା ର ଚ  େଜନା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା YNY0815530
ୀ /8193732 26 14 672ରାଜଲକ୍ଷୀ େଜନା ପି ଭା ର ଚ  େଜନା YNY0815555
ୀ /8193733 23 14 673ସଭୁଲକ୍ଷୀ େଜନା ପି ଭା ର ଚଂଦ େଜନା YNY1091859
ୀ /F/8213734 20 14 674ଅଭୀ ା ମିଶ ପି ଅଭୟ କମୁାର ମିଶ YNY1266600
ୀ /PLOT NO.3735 49 14 675ଲିଲି ପାତ  ସା ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ YNY1271790

ପ ୁ /856/f3736 70 14 676ଧେନଶର ସାହୁ ପି ଜଟାଧାରୀ ସାହୁ YNY0773887
ୀ /8743737 40 14 677ଜୟଶୀ ରାଉତରାଏ ସା ସଂଜୟ ପଧାନ YNY1297365
ୀ /F/8743738 36 14 678ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା ସେବର୍ ଶର ପଧାନ YNY0754788

ପ ୁ /F/8753739 21 14 679ଅମିତ କମୁାର ପାତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପାତ YNY1102003
ପ ୁ /876/F3740 33 14 680େଦବାଶଷି ମହାପାତ ପି ଶରତ କମୁାର ରଣା YNY0844860
ୀ /876/F3741 27 14 681େଦବସିତା ମହାପାତ ପି ଶରତ କମୁାର ରଣା YNY0844761
ୀ /8793742 37 14 682ସରିତା ମିଶ ସା ସଶୁା  କମୁାର ମିଶ YNY0774182

ପ ୁ /8793743 56 14 683ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ସାଇଁ ପି ସଲୂଵ ସାଇଁ YNY1260181
ପ ୁ /C-8823744 52 14 684ସମିର କମୁାର ମିଶ ପି ବଂଶଧିର ମିଶ YNY0978734
ୀ /C-8823745 42 14 685େସନ୍ହଲତା ମିଶ ସା ସମିର କମୁାର ମିଶ YNY0978742

ପ ୁ /D8873746 38 14 686େସୗରଭ କମୁାର ରାଉତ ପି ରବି ନାଥ ରାଉତ NEX1522440
ପ ୁ /895/D3747 44 14 687ସଶୁା  କମୁାର େଜନା ପି ଚରଣ େଜନା YNY0879171
ପ ୁ /Plot No 93748 36 14 688େସୗମଯ୍ଶୀ େଦବୀଦାସ  ପି କୃ  ଚ  ଚା  YNY1220177
ୀ /D/9123749 59 14 689ନିହାରିକା ମିଶ ସା ଶାରଦା ପସନନ୍  ମିଶ OR/06/043/055213
ପ ୁ /D/9123750 58 14 690ଶାରଦା ପସନନ୍  ମିଶ ପି ସଚିଦାନ  ମିଶ YNY0844845
ୀ /D/9123751 25 14 691ଲିପସା ମିଶ ପି ଶାରଦା ପସନନ୍  ମିଶ YNY0879163
ୀ /9173752 64 14 692ଭାରତୀ ନାଥ ସା ନଟବର ନାଥ YNY0696773
ୀ /9173753 48 14 693ଶମିର୍ ା ନାଥ ସା କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ରାଉତ YNY0696757

ପ ୁ /9173754 26 14 694ଟି.ଏସ୍ ସରାଜ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ରାଉତ YNY0696765
ୀ /D\9233755 26 14 695ବିଭାମୟୀ ପ ା ପି ଅରବି  ପ ା YNY0931048
ୀ /D/9273756 61 14 696ଭାରତୀ େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ େବେହରା YNY0854471
ୀ /9293757 24 14 697ଅନ୍େଵଶା ଦାସ ପି ମେନାର ନ ଦାସ YNY1298157
ୀ /9293758 24 14 698ଅେନସା ଦାସ ପି ମେନାର ନ ଦାସ YNY1263540
ୀ /9403759 37 14 699େଡେକନ ମହା ି ପି ଡା.ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି YNY0741942
ପ ୁ /9503760 64 14 700ବଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ବାଟକୁସନ ସାହୁ YNY1129626
ପ ୁ /9643761 60 14 701ତିେଲାଚନ ବାରିକ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଅରୁକ YNY1298173
ୀ /9643762 51 14 702ସ କୁ୍ତା ବାରିକ ପି ତିେଲାଚନ ବାରିକ YNY1298199
ପ ୁ /9643763 19 14 703ତନୀସ କମୁାର ବାରିକ ପି ତିେଲାଚନ ବାରିକ YNY1298140
ପ ୁ /9643764 24 14 704ଶଇଭମ ଗିରି ପି ଜିେତ  ଗିରି YNY0999664
ୀ /DAKHINA3765 38 14 706ସ ର୍ ଲତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା େଦବାଶଷି ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0878694
ୀ /9883766 38 14 707ସ ର୍ ଲତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା େଦବାଶଷି ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0878702
ୀ /9993767 25 14 709ଅନନ୍ନଯ୍ା ଆଦଯ୍ାଶା ପି ଶୀ େଦେବ  ସତୂାର YNY0945212
ପ ୁ /9993768 25 14 710ଆମ ଯ୍ର୍ ଅନୁରାଗ ପି ରବି  ସତୂାର YNY0945204
ୀ /9993769 20 14 711େସୗମ୍ଯାଶୀ ବାଲ ପି ମେନାର ନ ବାଲ YNY1320605
ପ ୁ /9993770 25 14 712ସତଯ୍କାମ ବଳିଆରସିଂ ପି େସାମନାଥ ରଉତ YNY0878660
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ପ ୁ /9993771 66 14 713ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ସରୁଥ େବେହରା YNY0878587
ପ ୁ /9993772 34 14 714ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ତିେଲାଚନ େବେହରା YNY0878561
ପ ୁ /9993773 28 14 715ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େବେହରା ପି ଟୁନା େବେହରା YNY0878819
ୀ /9993774 27 14 716େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ େବେହରା ପି ଟୁନା େବେହରା YNY0878801

ପ ୁ /9993775 36 14 717ଦିନ ଅକି ନ ଦାସ ପି ଅ ଯଯ୍ାମୀ ଦାସ YNY0878645
ୀ /9993776 34 14 718ମାନସୀ ଦାସ ସା ସେୂଯଯ୍ର୍ ୁ ବିକାଶ ଶତପଥୀ YNY0878553
ୀ /9993777 31 14 719ପତିମା ଦାସ ସା ଦିନ ଅକି ନ ଦାସ YNY0878637
ୀ /9993778 59 14 720େସନ୍ହଲତା ଦାଶ ସା ମେହଶର ଦାଶ YNY0878769

ପ ୁ /9993779 29 14 721ହରିକୃ  େଦଉବା ପି କରନା େଦଉବା YNY0878793
ୀ /9993780 35 14 722ଯସିନ୍ ଘରାଇ ପି ଲୁନିଲ କମୁାର ଘରାଇ YNY0878579

ପ ୁ /9993781 25 14 723େଡରିକ୍ ଜନ୍ େଗ ପି େଡନିସ୍ େଗ YNY0878520
ପ ୁ /9993782 26 14 724ସନିୁଲ କମୁାର ମଲିକ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ମଲିକ YNY0878652
ୀ /9993783 59 14 725ନିହାରିକା ମିଶ ସା ସାରଦା ପସନନ୍  ମିଶ YNY0878785

ପ ୁ /9993784 50 14 726ଦୂଗର୍ା ପସାଦ ମିଶ ପି ସେପନ୍ଶର ମିଶ YNY0878686
ୀ /9993785 46 14 727ସନ୍ି ାରାଣୀ ମିଶ ସା ବିନୟ କମୁାର ମିଶ YNY0878744

ପ ୁ /9993786 55 14 728ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶୀକା  ମହାପାତ YNY0878827
ୀ /9993787 46 14 729ସ ର୍ପଭା ମହାପାତ ସା ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ YNY0878835

ପ ୁ /9993788 35 14 730ସମିୁତ ନ ପି ସଧୁାକର ନ YNY0878850
ପ ୁ /9993789 26 14 731ଶୀବାଶୀଷ୍ ପ ନାୟକ ପି ପିତାମର ପ ନାୟକ YNY0878777
ପ ୁ /9993790 47 14 732ସେ ାଷ ପତି ପି େଗାେଲଖ ପତି YNY0878900
ୀ /9993791 55 14 733ସପୁଭା ପ ନାୟକ ସା ପିତାମର ପ ନାୟକ YNY0878751

ପ ୁ /9993792 26 14 734ମିଶାଲ ପ ନାୟକ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0878595
ପ ୁ /9993793 21 14 735ପୀ. ରିତିକ ପି ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ YNY1203397
ପ ୁ /9993794 25 14 736ଆେରାଶଷି୍ ସାହୁ ପି ପଦି  କିେଶାର ସାହୁ YNY0878884
ପ ୁ /9993795 67 14 737ଡାକ୍ତର ଚିଦାମର ସାହୁ ପି ପାଣଧନ ସାହୁ YNY0878876
ୀ /9993796 60 14 738ଲତିକା ମ ରୀ ସାହୁ ସା ଡାକ୍ତର ଚିଦାମର ସାହୁ YNY0878868
ୀ /9993797 33 14 739ଚ ିକା ସାହୁ ପି ଚିଦାମର ସାହୁ YNY0878538
ୀ /9993798 44 14 740ସନିୁତା ତୀପାଠୀ ସା ଦୂଗର୍ା ପସାଦ ମିଶ YNY0878678

ପ ୁ /9993799 58 14 741ରାମ ୁଭେର ପି ସସୂଯ୍ର୍ରାଓ ଭେର YNY0878611
ପ ୁ /9993800 36 14 742ବିେନାଦ ଭେର ପି ରାମ ୁଭେର YNY0878629
ପ ୁ /9993801 33 14 743ନେରଶ ଭେର ପି ରାମ ୁଭେର YNY0878603
ପ ୁ /D/10053802 74 14 744ଡଃ ଉ ମ ଚରଣ ନାୟକ - ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ YNY1048164
ପ ୁ /Plot No.3803 24 14 745େସୗମଯ୍ ର ନ ପ ୃ ି  ପି ନିେରାଦ କମୁାର ପ ୃ ି  YNY1061878
ପ ୁ /1030/A3804 20 14 746ଶଭୁମ ପୀତମ ପାଇକରାୟ ପି ସେରାଜକା  ପାଇଟାଲ YNY1266626
ପ ୁ /1030A3805 25 14 747ପଦଜ ପାଇକରାୟ ପି ସେରାଜକା  ପାଇଟାଳ YNY0945162
ପ ୁ /1030A3806 57 14 748ସେରାଜକା  ପାଇଟାଲ ପି ମରୁଲିଧର ପାଇଟାଲ YNY0974618
ୀ /1030A3807 49 14 749ପଦାବତୀ ପାଇଟାଲ ସା ସେରାଜକା  ପାଇଟାଲ YNY0974600
ୀ /Plot No D3808 31 14 750ଶକୁ ଳା ସାଇଁ ସା ପୀତୀଶ କମୁାର ଦାଶ YNY1130806

ପ ୁ /D/10473809 75 14 751ମହ ଦ ଆୟୁବ ପି ମହ ଦ େଗାଲାମ ରସଲୁ YNY1101997
ୀ /D/10473810 81 14 752େ ାହରା ଖାତୂନ ସା ଏମଡ଼ି ଅାୟୁବ YNY1101989

ପ ୁ /1053/D3811 27 14 753ସି ାଥର୍  ଶଭୁଦଶର୍ୀ ମହା ି ପି େଗାପାଳ କୃ  ମହା ି YNY0844803
ପ ୁ /1057/d3812 23 14 754ମୟ  ସାଇଁ ପି ପଶନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ YNY1036573
ପ ୁ /Plot No -3813 80 14 755ବସ  କମୁାର େଭାଳ ପି ବଳରାମ େଭାଳ YNY1340371
ୀ /D-10723814 33 14 756େଶତା ରାୟ ସା ସଂଗାମ ନାୟକ YNY0879130

ପ ୁ /10813815 23 14 757ଆଦଶର୍  କମୁାର ହାଇଦର ପି ଅରୁଣ କମୁାର ହାଇଦର YNY1157312
ପ ୁ /1083/D3816 29 14 758ଶବଣ ରଥ ପି ବିରଜା ରଥ YNY0879122
ୀ /10923817 49 14 759ସ ୀତା ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି YNY0879189
ୀ /D/11043818 46 14 760ଜୟଶୀ ନାୟକ ସା ସବୁାଷ ଚ  ବରାଳ YNY0798066

ପ ୁ /11063819 21 14 761ସି ା  ପ ନାୟକ ପି ରବିନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YNY1298165
ୀ /11063820 26 14 762େସତା ପ ନାୟକ ପି ରବିନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YNY0774323
ପ ୁ /1132/C3821 36 14 763େଚତନା ଅଗଵାଲ ପି ଜୀଵନ କମୁାର YNY1211911
ୀ /Plot no-13822 21 14 764ଅନୁଷା ଅଗଵାଲ ପି ଜଗଦିଶ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1211671
ପ ୁ /1D/1653823 27 14 765ପକାଶ କମୁାର େଲ ା ପି କାଳ ୀ ଚରଣ େଲ ା YNY0815548
ପ ୁ /12263824 72 14 766ରବି  ନାଥ ସାହୁ ପି ଉ ବ ସାହୁ YNY0878736
ୀ /Plot no-C3825 23 14 767େସାଭନା େସାଭା ୀ ନାୟକ ପି ସେବର୍ ଶର ନାୟକ YNY1220805
ପ ୁ /1242/C3826 81 14 768ସିତାରାମ ଅଗଓାଲ ପି ପାନାଲାଲ ଅଗଓାଲ YNY0798082
ପ ୁ /1242/C3827 57 14 769ରତନ୍ ଅଗଓାଲ ପି ସିତାରାମ ଅଗଓାଲ YNY0798116
ପ ୁ /1242/C3828 31 14 770ଜିେତଶ ଅଗଓାଲ ପି ରତନ ଅଗଓାଲ YNY0774059
ପ ୁ /1242/C3829 49 14 771ମେହଶ ଅଗଓାଲ ପି ସିତାରାମ ଅଗଓାଲ YNY0798132
ପ ୁ /C-12823830 31 14 772ସାହିଲ ନାଦିମ ପି ରାେହମନ ଖାନ WZN0415430
ୀ /PLOT NO.-3831 37 14 773ବୀନନ୍ୀ ସାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YNY1224575
ପ ୁ /C/13783832 71 14 774ନିଶାନ କମୁାର ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାଥ ନାୟକ YNY0945279
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ୀ /B/14233833 24 14 775େସାନାଲୀ ନାଏକ ପି ସେବର୍ ଶର ନାଏକ YNY1036581
ୀ /B/14913834 49 14 776ସନିୁତା ଫେତହରମକା ସା ବିମଲ କମୁାର ଫେତହରମକା YNY1130715

ପ ୁ /PLOT 2D 23835 30 14 778ସ ୀପ କମୁାର େସଠୀ ପି ସ ୟ କମୁାର େସଠୀ YNY0338731
ପ ୁ /278/V/23836 22 14 779ଦୀପକ ବାେଲାଚା ପି ଲକ୍ଷଣ ବାେଲାଚା YNY1273770
ପ ୁ /3E/4103837 23 14 780େଗୗରଵ େଦ ପି ନିଳାଇ କମୁାର େଦ YNY1274125
ପ ୁ /3D/4893838 20 14 781ଦିବଯ୍ଦଶର୍ୀ ସାହୁ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୂ YNY1272228
ୀ /Plot No-3839 27 14 782ଚଂଦିକା ତିପାଠୀ ସା ଶତିିକଂଥ ନ YNY1274117
ୀ /Plot no-93840 23 14 783ଜେସାଦା ସଂଟୁକା ପି ବିଜୟ କମୁାର ସଂଟୁକା YNY1220896
ୀ /C/1378/33841 66 14 784ମ  ୁନାୟକ ସା ନିଶାନ କମୁାର ନାୟକ YNY0945261
ୀ /C/1378/33842 44 14 785ସାେବରୀ ନାୟକ ପି ନିଶାନ କମୁାର ନାୟକ YNY0945238
ୀ /C/1378/33843 39 14 786ଶୀ ନାୟକ ପି ନିଶାନ କମୁାର ନାୟକ YNY0945246

ପ ୁ /2D-10523844 34 14 787େତୗସି  ଲତିଫ ମା ଅଲାସ ତଲତ ଲତିଫ YNY1348218
ୀ /Plot No .3845 20 14 788ଅଭୀଲିପ୍ଶା ବରାଲ ପି ପରୂନ ଚଂଦ ବରାଲ YNY1271873
ୀ /4d/11533846 54 14 789େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ଦାସ୍ ସା ବାବୁଲି ଚରଣ ଦାସ୍ YNY0815506
ୀ /4d/11533847 29 14 790ବିଜୟାଲକ୍ଷୀ ଦାସ୍ ସା ବାବୁଲି ଚରଣ ଦାସ୍ YNY0815522
ୀ /F - 634 ,3848 19 14 791ରୂପାଲି ମିଶ ପି ଊେମଶ ଚଂଦ ମିଶ YNY1272004

ପ ୁ /999993849 22 14 792ନିଭଲ ଓତା ପି େଦାଳେଗାବି  ଓତା YNY1102110
ପ ୁ /F 115/1163850 24 14 793ଆକାନ୍ଶ ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ ପି େଦବାସିସ୍ ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ YNY1273788
ପ ୁ /B/1511 SE3851 26 14 794ଅଂସମୁନ ବିସ୍ଵାଲ ବିସ୍ଵାଲ ପି ପେମାଦ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ ବିସ୍ଵାଲ YNY1270123
ୀ /1565/213852 28 14 795ପ ଜ ମନୂ୍ଢରା ସା ଅନିଲ କମୁାର ମନୂ୍ଢରା YNY1212539

ପ ୁ /533/6333853 51 14 796ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା YNY1044270
ପ ୁ /533/6333854 52 14 797ଶୀ ନିବାସ ସାମଲ ପି ଚ ମଣୀ ସାମଲ YNY1044254
ପ ୁ /C/1348/313855 50 14 798ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ମନେମାହନ ମହା ି YNY1222314
ୀ /PLOT NO-3856 21 14 799ସପନ୍ା େସାୟମ ପଭା ପି ଅଭୟ କମୁାର େଜନା YNY1271923

ପ ୁ /003857 37 14 800ବିଶ୍ଵରୂପ କମୁାର ବିଶ୍ଵାଳ ପି ରାଜକିେଶାର ବିଶ୍ଵାଳ YNY1102508
ୀ /003858 61 14 801ପତିମା ଦାସ ସା ସରତ ଚଂଦ ଦାସ YNY1102599
ୀ /003859 41 14 802ରାଜଶୀ ଦାସ ପି ସରତ ଚଂଦ ଦାସ YNY1102607

ପ ୁ /003860 45 14 803ପଦ ଚରଣ ଦାଶ ପି ବଜବଂଧ ୁଦାଶ YNY1102417
ୀ /13861 56 14 804େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ନିହାର ର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT4230868
ୀ /13862 65 14 805ଆଶାଲତା କର ସା ଲକ୍ଷୀଧର କର OR/06/044/010650
ୀ /13863 40 14 806ତରୁଲତା କର ପି ଲକ୍ଷୀଧର କର YNY0012419
ୀ /13864 37 14 807ତନୟୀ କର ପି ଲକ୍ଷୀଧର କର LNT4216917
ୀ /13865 33 14 808ତନିମା କର ପି ଲକ୍ଷୀଧର କର LNT3112448

ପ ୁ /13866 35 14 809ସ ୟ ପାଇତୁ ି ମା ଝରଣା ପାଇତୁ ି LNT4198065
ପ ୁ /23867 34 14 810ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୂ ପି େମାହନ ଚରଣ ସାହୁ YNY0012435
ପ ୁ /23868 68 14 811େମାହନ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଇ ମଣି ସାହୁ LNT4210753
ୀ /23869 67 14 812ଗିତା ଳୀ ସାହୁ ସା େମାହନ ଚରଣ ସାହୁ LNT4210779

ପ ୁ /23870 40 14 813ସୀତାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି େମାହନ ଚରଣ ସାହୁ LNT4182283
ପ ୁ /43871 61 14 814ଅବନୀ  ମହା ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା ି OR/06/044/010101
ୀ /43872 54 14 815ପତିଭା ମହା ି ସା ଅବନୀ  ମହା ି OR/06/044/010102

ପ ୁ /43873 32 14 816ବିଶଜିତ୍ ମହା ି ପି ଅବନୀ  ମହା ି LNT3099736
ପ ୁ /53874 44 14 817ପଶା  କମୁାର ଦଳାଇ ପି ପଦଲାଭ ଦଳାଇ OR/07/035/212342
ପ ୁ /53875 67 14 818ଶବିରାମ େସଠୀ ପି ଭିକାରୀ େସଠୀ OR/06/044/014064
ୀ /53876 53 14 819ପତିମା େସଠୀ ସା ଶବିରାମ େସଠୀ OR/06/044/014065

ପ ୁ /63877 59 14 820ରୁଦ ପସନନ୍  ମିଶ ପି ରାଜକୃ  ମିଶ YNY0012492
ୀ /63878 44 14 821ମ ୁ ାରାଣୀ ମିଶ ସା ରୁଦ ପସନନ୍  ମିଶ YNY0012500
ୀ /63879 41 14 822ସରିତା ମିଶ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ YNY0012526

ପ ୁ /63880 39 14 823ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ ପି ରାଜକୃ  ମିଶ YNY0012518
ୀ /73881 56 14 824ନମିତା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାଇଁ LNT4187670
ପ ୁ /73882 59 14 825ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ LNT1590892
ପ ୁ /83883 53 14 826ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପାଣିଗାହୀ ପି ଦୁଷ  ପାଣିଗାହୀ YNY0979526
ୀ /83884 47 14 827ସଜୁାତା ଷଢ ୀ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପାଣିଗାହୀ LNT3289071
ପ ୁ /93885 59 14 828ବିଶନାଥ ପଧାନ ପି ଭରତ ପଧାନ LNT3101912
ୀ /93886 57 14 829ସ ର୍ଲତା ପଧାନ ସା ବିଶନାଥ ପଧାନ LNT3102613
ପ ୁ /103887 49 14 830ସଯୂଯ୍ର୍କା  େସଠୀ ପି ଭାଗରଥି େସଠୀ YNY0154112
ୀ /103888 44 14 831କ୍ଷୀେରାଦି େସଠୀ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  େସଠୀ YNY0154120
ପ ୁ /113889 63 14 832ଅନାମ ଚରଣ ରାଉତ ପି ବିନ ରାଉତ OR/06/044/120554
ୀ /113890 58 14 833ଶା ିଲତା ରାଉତ ସା ଅନାମ ଚରଣ ରାଉତ OR/06/044/120555
ପ ୁ /113891 47 14 834ଧୀେର  ନାଥ ରାଉତ ପି ଅନାମ ଚରଣ ରାଉତ OR/06/044/120557
ୀ /113892 41 14 835େମାନାଲିସା ରାଉତ ସା ଧୀେର  ନାଥ ରାଉତ YNY0012591
ୀ /113893 36 14 836ତନୟା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ରାଉତ ପି ଅନାମ ଚରଣ ରାଉତ YNY0012609
ୀ /113894 34 14 837ଜଗନନ୍ାଥ ରାଉତ ପି ଅନାମ ଚରଣ ରାଉତ YNY0012617
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ୀ /143895 58 14 838ପଭାତୀ ସାହୁ ପି ନିଶାକର ସାହୁ LNT4204749
ୀ /153896 35 14 839ପଲବୀ ଦାଶ ସା ରାଜିବ େଲାଚନ ସାହୂ YNY1336288

ପ ୁ /163897 71 14 840ହାରାଧନ ମ ରାଜ ପି େଗାପୀନାଥ ମ ରାଜ LNT1538966
ୀ /163898 59 14 841ମମତାରାଣୀ ମ ରାଜ ସା ହାରାଧନ ମ ରାଜ LNT1571611

ପ ୁ /163899 52 14 842ଶଶିରି କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଲେମାଦର ତିପାଠୀ YNY0696930
ପ ୁ /173900 65 14 843ଦାରିକା ନାଥ ମହା ି ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ମହା ି LNT1650464
ୀ /173901 64 14 844େଜଯ୍ା ନ୍ାଲତା ମହା ି ସା ଦାରିକାନାଥ ମହା ି LNT1650472
ୀ /173902 37 14 845େସୗମଯ୍ା ମହା ି ପି ଦାରିକାନାଥ ମହା ି LNT4192506

ପ ୁ /183903 59 14 846ପବିତ ମହାପାତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାପାତ YNY0154187
ୀ /183904 55 14 847ପଭାତୀ ମହାପାତ ସା ପବିତ ମହାପାତ YNY0154195

ପ ୁ /183905 34 14 848ଆଶେୁତାଷ ମହାପାତ ପି ପବିତ ମହାପାତ YNY0154203
ୀ /183906 32 14 849ଉପାସନା ମହାପାତ ପି ପବିତ ମହାପାତ YNY0154211

ପ ୁ /183907 39 14 850ତୁଷାର କା  ପଧାନ ପି ପବିତ ପଧାନ YNY0154229
ପ ୁ /193908 60 14 851େଦବାନ  ଦାସ ପି କୃ  ଚ  ବାରିକ YNY0253583
ୀ /193909 49 14 852ଲତା ଦାସ ସା େଦବାନ  ଦାସ OR/06/044/346630
ୀ /193910 25 14 853ଶୀତଲ ଦାସ ପି େଦବାନ  ଦାସ YNY0879221

ପ ୁ /203911 61 14 854ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ BFB1606755
ୀ /203912 52 14 855ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ BFB1606789

ପ ୁ /213913 82 14 856ମେହଶର ଦାଶ ପି ଚ  େଶଖର ଦାଶ LNT1528447
ପ ୁ /213914 54 14 857ପଭାତ କମୁାର ଦାଶ ପି ମେହଶର ଦାଶ LNT1528454
ୀ /213915 47 14 858ପିୟମଦା ଦାଶ ସା ପଭାତ କମୁାର ଦାଶ LNT4198412

ପ ୁ /plot-f/213916 39 14 859ସମିତ େମାହ ି ପି ଦିବଯ୍େଲାଚନ େମାହ ି YNY1278597
ୀ /293917 44 14 860ଅ ର୍ନା ରାୟ ସା ସତିୃ ର ନ ପଧାନ LNT1652114
ୀ /293918 30 14 861ସସିୁତା ସିଂ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସିଂ YNY0932640

ପ ୁ /303919 65 14 862ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ YNY0644401
ୀ /303920 58 14 863ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YNY0644690
ୀ /303921 35 14 864ବିଶ ବିଜୟୀତା ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YNY0644393

ପ ୁ /303922 33 14 865ରଶି ର ନ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YNY0644419
ୀ /323923 43 14 866ବିମଳା ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ YNY0631838
ୀ /323924 70 14 867େପମଲତା ସାହୁ ସା େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/06/044/040144
ୀ /323925 47 14 868କମଳା ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ YNY0012658

ପ ୁ /323926 42 14 869ନିର ନ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ YNY0012666
ୀ /323927 39 14 870ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ YNY0012674
ୀ /333928 31 14 871ତନୁଜା ଲାଲ ସା ରାମଚ  ଲାଲ YNY0631911

ପ ୁ /343929 58 14 872ପରିକ୍ଷିତ େବେହରା ପି ନିଧି େବେହରା YNY0979633
ୀ /343930 52 14 873ପ ୁ ିତା େବେହରା ସା ପରିକ୍ଷିତ େବେହରା YNY0979625

ପ ୁ /353931 56 14 874ଜ୍ଞାେନ  ପସାଦ ଦାସ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦାସ YNY0979658
ୀ /353932 50 14 875କାରୁବାକି ଦାସ ସା ଜ୍ଞାେନ  ପସାଦ ଦାସ YNY0979641

ପ ୁ /363933 51 14 876େଦୖତାରୀ ପ ା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପ ା YNY0979674
ୀ /363934 46 14 877କିରଣବାଳା ପ ା ସା େଦୖତାରୀ ପ ା YNY0979666

ପ ୁ /373935 56 14 878ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ YNY0644260
ୀ /373936 53 14 879ଅମିତା ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YNY0644278

ପ ୁ /383937 57 14 880ଲଳିେତ ୁ କାନୁନେଗା ପି ଭାଗିରଥି କାନୁନେଗା YNY0644252
ୀ /383938 47 14 881ପାଥର୍ବୀ କାନୁନେଗା ସା ଲଳିେତ ୁ କାନୁନେଗା YNY0644237
ୀ /393939 51 14 882କମରୁଲ ନିଶା  ସା ଅବଦୁଲ ସଲିମ ଖାନ YNY0979716
ୀ /393940 37 14 883ଆରଫାନ ନାଜମିନ୍ ପି ଅବଦୁଲ ସଲିମ ଖାନ୍ YNY0979690

ପ ୁ /393941 36 14 884ନାଜମା ଆରଫିନ୍ ପି ଅବଦୁଲ ସଲିମ ଖାନ୍ YNY0979682
ପ ୁ /403942 66 14 885ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ଦାସ YNY0012757
ୀ /403943 58 14 886ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YNY0012765
ପ ୁ /403944 29 14 887ଶକି୍ତ ପସାଦ ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YNY0012773
ପ ୁ /413945 74 14 888ମରୂଲୀଧର ପଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପଧାନ YNY0631796
ୀ /413946 64 14 889ସମିୁତା ପଧାନ ସା ମରୂଲୀଧର ପଧାନ YNY0631762
ପ ୁ /413947 47 14 890ରଶ ିର ନ ପଧାନ ପି ମରୂଲୀଧର ପଧାନ YNY0631788
ପ ୁ /413948 44 14 891ସତିୃ ରଂଜନ ପଧାନ ପି ମରୂଲୀଧର ପଧାନ YNY0631770
ପ ୁ /423949 41 14 892ସହେଦବ ଦେଳଇ ପି ଭମରବର ଦେଳଇ YNY0154237
ପ ୁ /443950 60 14 893ଅନିଲ କମୁାର ମ ଳ ପି ପ ାନନ ମ ଳ YNY0253591
ୀ /443951 52 14 894ସବିତା ମ ଳ ସା ଅନିଲ କମୁାର ମ ଳ YNY0253609
ୀ /443952 30 14 895ସିଲୁରାଣୀ ମ ଳ ପି ଅନିଲ କମୁାର ମ ଳ YNY0253617
ପ ୁ /453953 48 14 896ରବି  ନାଥ ମଲିକ ପି ହରି ମଲିକ YNY0631804
ୀ /453954 45 14 897ପଭାତୀ ମଲିକ ସା ରବି  ନାଥ ମଲିକ YNY0631812
ୀ /453955 41 14 898ସ ର୍ପଭା ମଲିକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମଲିକ YNY0631820
ପ ୁ /473956 50 14 899ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ବାରିକ ପି ହାଡିବ ୁ ବାରିକ YNY0644245
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ୀ /473957 46 14 900ଆଶାଲତା ବାରିକ ସା ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ବାରିକ YNY0644187
ପ ୁ /483958 74 14 901କୃ  ଚରଣ ଦାସ ପି ବିପ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/024475
ପ ୁ /483959 42 14 902କିେଶାର କମୁାର ଦାସ ପି କୃ  ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/372673
ପ ୁ /483960 41 14 903ସଜିୁତ୍ କମୁାର ଦାସ ପି କୃ  ଚରଣ ଦାସ YNY0012815
ୀ /483961 40 14 904ଇତିଶୀ ଦାସ ପି କୃ  ଚରଣ ଦାସ JTV1426964

ପ ୁ /493962 89 14 905େକ. ନରସି ା ପି ବି. େକ. ବିଶନାଥନ୍ YNY0979740
ୀ /493963 62 14 906ବି. ସଜୁାତା ସା ଜି. ଜଗଦୀଶର ରାଓ YNY0979732

ପ ୁ /493964 34 14 907ଜି. ବିକାଶ ପି ଜି. ଜଗଦୀଶର ରାଓ YNY0644211
ପ ୁ /493965 37 14 908ଜି. ଦୀପକ ପି ଜି. ଜଗେଧଶର ରାଓ YNY0979757
ପ ୁ /493966 66 14 909ଜି. ଜଗଦୀଶର ରାଓ ପି ଜି. େସାମଲୁ YNY0979765
ପ ୁ /503967 57 14 910ଲକ୍ଷୀଧର େଲ ା ପି ପିତାମର େଲ ା YNY0012856
ପ ୁ /503968 57 14 911ପିତାମର େଲ ା ପି େକଶବ େଲ ା OR/06/044/010154
ୀ /503969 40 14 912ଅନିତା େଲ ା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େଲ ା YNY0012864

ପ ୁ /503970 34 14 913ଧେମର୍  େଲ ା ପି ପିତାମର େଲ ା YNY0012872
ୀ /503971 44 14 914େରଣବୁାଳା ମଦୁୁଲୀ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ମଦୁୁଲୀ YNY0012898
ୀ /513972 27 14 915ଆକାଂକ୍ଷଯ୍ ନାୟକ ପି େବେର  ନାଥ ନାୟକ YNY1102573

ପ ୁ /523973 47 14 916ତୁଷାର କା  ଧଳ ପି ବୀରବର ଧଳ OR/05/031/154278
ୀ /523974 45 14 917ମଧସିୁତା ଧଳ ସା ତୁଷାର କା  ଧଳ GZQ1546274

ପ ୁ /533975 23 14 918ଶଭୁମ ଶତପଥୀ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଶତପଥୀ YNY1102466
ପ ୁ /533976 53 14 919ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବନ ବିହାରୀ ସାଇଁ YNY0644229
ୀ /533977 46 14 920ଗୀତା ଳି ସାଇଁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ YNY0644203

ପ ୁ /F/5/33978 56 14 921ସସୁା  କମୁାର ଶତପଥୀ - ଏକଦଶୀ ଶତପଥୀ YNY1102482
ପ ୁ /F/5/33979 25 14 922ସମୁନ ଶତପଥୀ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଶତପଥୀ YNY1102474
ୀ /543980 71 14 923କମୁଦିୁନୀ ମିଶ ସା କୃ ଚ  ମିଶ YNY0644294
ୀ /543981 48 14 924ତୃ ି ମିଶ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ନ YNY0644195

ପ ୁ /553982 76 14 925ସେ ାଷ କମୁାର େଦବନାଥ ପି ହେରକୃ  େଦବନାଥ YNY0644385
ୀ /553983 65 14 926ବାସ ୀ େଦବନାଥ ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଦବନାଥ YNY0644146

ପ ୁ /553984 42 14 927ସେୁଦବ େଦବନାଥ ପି ସେ ାଷ କମୁାର େଦବନାଥ YNY0644377
ୀ /553985 33 14 928ବୁଲନ େଦବନାଥ ସା ସେୁଦବ େଦବନାଥ YNY0644138
ୀ /553986 66 14 929ସପୁଭା ମ ରି ମହା ି ସା ପଭାଶ ଚ  ମହା ି YNY0773705

ପ ୁ /553987 37 14 930ଅମିତ ପୀତମ ମହା ି ପି ପଭାଶ ଚଦ ମହା ି YNY1102458
ୀ /553988 31 14 931ମଧସିୁତା ସଭୁଦସର୍ୀନୀ ମହା ି ସା ଅମିତ ପୀତମ ମହା ି YNY1102433

ପ ୁ /563989 36 14 932ପାଲାସ େଘାଷ ପି ସନତ୍ େଘାଷ YNY0644161
ପ ୁ /563990 49 14 933ଦୀପକ ପାଲ ପି ବାଦଲ ଚ  ପାଲ YNY0644179
ୀ /563991 46 14 934ବବିତା ପାଲ ସା ଦୀପକ ପାଲ YNY0644153
ୀ /573992 64 14 935ସଭୁାଗିନୀ ଦାସ ସା ଜିେତ  ଗିରି YNY0644286

ପ ୁ /573993 66 14 936ଜିେତ  ଗିରି ପି େଦେବ  ଗିରି YNY0644369
ପ ୁ /593994 61 14 937ରବି  ନାଥ ଦାସ ପି େଗାପିନାଥ ଦାସ YNY0979807
ୀ /593995 57 14 938ଶଶୁଳିା ଦାସ ସା ରବି  ନାଥ ଦାସ YNY0979799

ପ ୁ /593996 33 14 939ରଶ ିର ନ ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ YNY0012971
ୀ /593997 41 14 940କ୍ଷିେରାଦ ବାଳା ମହା ି ସା େଶତାମର ମହା ି YNY0012997
ପ ୁ /603998 49 14 941େଶତାମର ମହା ି ପି େଗୗରୀ ଶ ର ମହା ି YNY0012989
ପ ୁ /613999 62 14 942ମରୂଲୀଧର ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ YNY0874081
ୀ /614000 57 14 943େଶୖଳବାଳା ସାହୁ ସା ମରୂଲୀଧର ସାହୁ YNY0874073

ପ ୁ /624001 50 14 944ସ ୟ ଜଗତ ପି ଭାଇଲାଲ ଜଗତ LNT1486190
ପ ୁ /634002 23 14 945େଗୗରଵ ହଁାସଦା ପି ପିତାବାସ ହଁାସଦା YNY1102516
ୀ /634003 69 14 946ବାସ ୀ ମିଶ ସା ପଭାକର ରଥ OR/06/043/004483

ପ ୁ /634004 50 14 947ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମିଶ ପି ସେପନ୍ଶର ମିଶ YNY0979815
ୀ /634005 39 14 948ଅ ର୍ନା ମିଶ ସା ମିହିର ରଂଜନ ରଥ YNY0370908
ୀ /634006 44 14 949ସଂଗୀତା ରାଓ ସା ମାନସ ରଂଜନ ରଥ YNY0979823
ପ ୁ /634007 75 14 950ପଭାକର ରଥ ପି ଉଦୟ ନାଥ ରଥ OR/06/043/004482
ପ ୁ /634008 48 14 951ମାନସ ରଂଜନ ରଥ ପି ପଭାକର ରଥ YNY0979849
ପ ୁ /634009 43 14 952ମିହିର ରଂଜନ ରଥ ପି ପଭାକର ରଥ YNY0979831
ୀ /634010 44 14 953ସନୁୀତା ତିପାଠୀ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ତିପାଠୀ YNY0979856
ୀ /644011 58 14 954େକ. ଧନଲକ୍ଷୀ େକ. ସା େକ. ଜନା ର୍ନ ରାଓ  YNY0979872
ପ ୁ /644012 67 14 955େକ. ଜନା ର୍ନ ରାଓ ପି େକ. ଆଦି ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0979880
ୀ /654013 59 14 956ମିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ତାରିଣୀ ଚରଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0644351
ପ ୁ /654014 34 14 957ତାରେକଶର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0013094
ୀ /654015 33 14 958ସ ି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0013102
ପ ୁ /664016 54 14 959ରାଜ କମୁାର ପାଲ ପି ମଦନ କମୁାର ପାଲ YNY0013110
ୀ /664017 49 14 960ମୀନା ପାଲ ସା ରାଜ କମୁାର ପାଲ YNY0013128
ୀ /684018 75 14 961କା େଗୗରୀ ଜଗତ୍ ସା ଭାଇଲାଲ ଜଗତ୍ OR/06/044/010168
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ୀ /684019 46 14 962ନିମଷା ଜଗତ୍ ସା ଜେୟଶ ଜଗତ୍ LNT1487172
ୀ /684020 36 14 963ପଜୂା ଜଗତ୍ ସା ସ ୟ ଜଗତ୍ LNT3100021

ପ ୁ /694021 76 14 964କାଳିଆ ସନୁା ପ ନାୟକ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ପ ନାୟକ OR/06/043/046288
ୀ /694022 68 14 965ସଯୂଯ୍ର୍କମୁାର ପ ନାୟକ ସା ଦାେମାଦର ପ ନାୟକ OR/06/043/046290
ୀ /694023 59 14 966ପଦାବତୀ ପ ନାୟକ ସା କାଳିଆସନୁା ପ ନାୟକ OR/06/043/046289
ୀ /694024 39 14 967ସବୁାସିନୀ ପ ନାୟକ ପି କାଳିଆସନୁା ପ ନାୟକ JTV1463538

ପ ୁ /694025 38 14 968ଜଗଦୀଶ ଚ  ପ ନାୟକ ପି କାଳିଆସନୁା ପ ନାୟକ JTV1463546
ପ ୁ /704026 70 14 969ମାଧବାନ  ନାୟକ ପି ଗେଣଶର ନାୟକ YNY0979948
ୀ /704027 65 14 970ଭାରତୀ ନାୟକ ସା ମାଧବାନ  ନାୟକ YNY0979930

ପ ୁ /704028 45 14 971ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ମାଧବାନ  ନାୟକ YNY0979922
ୀ /704029 42 14 972ଦି ିଶୀ ନାୟକ ପି ମାଧବାନ  ନାୟକ YNY0979914
ୀ /704030 39 14 973ଶଭୁଶୀ ନାୟକ ପି ମାଧବାନ  ନାୟକ YNY0979906

ପ ୁ /714031 62 14 974ପିତବାସ େବେହରା ପି ବା ାନିଧି େବେହରା YNY0644344
ୀ /714032 59 14 975ମିନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ପିତବାସ େବେହରା OR/07/038/298481

ପ ୁ /724033 60 14 976ରବି  କମୁାର ନାଥ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ନାଥ YNY0979971
ୀ /724034 56 14 977ମେନାରମା ନାଥ ସା ରବି  କମୁାର ନାଥ YNY0979963

ପ ୁ /724035 32 14 978ରଂଜନ କମୁାର ନାଥ ପି ରବି  କମୁାର ନାଥ YNY0979955
ପ ୁ /734036 32 14 979ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ପ ୃ ି ପି ଅନ  ଚରଣ ପ ୃ ି OR/05/040/112735
ପ ୁ /744037 32 14 980ଦି ି ରଂଜନ ରାଏ ପି ଶକାଜିତ୍ ପଧାନ YNY0979989
ୀ /744038 32 14 981ଗୀତା ଳି ରାୟ ସା ଦି ି ରଂଜନ ରାୟ YNY0979997

ପ ୁ /754039 52 14 982ବିଶନାଥ ଶମର୍ା ପି ସୀତାରାମ ଶମର୍ା YNY0644310
ୀ /764040 39 14 983ଅନୀତା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ YNY0013359

ପ ୁ /764041 36 14 984ବିମଳାକା  ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ YNY0013367
ପ ୁ /764042 76 14 985କୃ ଚ  ସାହୁ ପି ନିଳମଣୀ ସାହୁ OR/06/044/366442
ୀ /764043 66 14 986ସବିତା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ YNY0013342

ପ ୁ /764044 42 14 987କମଳାକା  ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ LNT4230934
ପ ୁ /774045 52 14 988ଆେଲାକ ରାଉତରାୟ ପି ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତରାୟ YNY0013375
ୀ /774046 50 14 989କ ନା ରାଉତରାୟ ସା ଆେଲାକ ରାଉତରାୟ LNT4195715

ପ ୁ /784047 68 14 990ଧୀେର  କମୁାର ମହାପାତ ପି ଧରଣୀଧର ମହାପାତ OR/05/059/018819
ୀ /784048 60 14 991ସ ର୍ଲତା ମହାପାତ ସା ଧୀେର  ମହାପାତ YNY0013391

ପ ୁ /784049 40 14 992ପୀତୀ ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ଧୀେର  କମୁାର ମହାପାତ YNY0013417
ପ ୁ /784050 41 14 993ସଧୁୀର ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ଧୀେର  କମୁାର ମହାପାତ LNT4188512
ପ ୁ /794051 55 14 994ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶରତ ଚ  ସାଇଁ YNY0980011
ୀ /794052 50 14 995ସଷୁମା ସାଇଁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YNY0980003
ୀ /804053 72 14 996କ ନା କମୁାରୀ ଜଗଡ ପି ରସିକଲାଲ ଜଗଡ YNY0013458
ୀ /814054 44 14 997େସାମା ମ ଳ ସା ନିମାଇ ଁମ ଳ YNY0980029

ପ ୁ /824055 65 14 998ସକୁା  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ନାରାୟଣ ବିଶାଳ YNY0013474
ୀ /824056 60 14 999କା ିଲତା ସାଇଁ ସା ସକୁା  କମୁାର ବିଶାଳ YNY0980037

ପ ୁ /834057 52 14 1000ସୀତାକା  ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YNY0013482
ୀ /834058 49 14 1001ସସିତା ସାହୁ ସା ସୀତାକା  ସାହୁ YNY0013490

ପ ୁ /844059 57 14 1002ବସ  କମୁାର େଜନା ପି ଗରୁୁ ଚରଣ େଜନା LNT4195145
ୀ /844060 53 14 1003ସଚୁୀସିତା େଜନା ସା ବସ  କମୁାର େଜନା YNY0980045

ପ ୁ /854061 63 14 1004େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ରାଉତ ପି ଗେଣଶର ରାଉତ YNY0013516
ୀ /854062 62 14 1005ଶୀମତୀ ରାଉତ ସା େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ରାଉତ YNY0013524

ପ ୁ /854063 40 14 1006ଶଶିରି କମୁାର ରାଉତ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ରାଉତ YNY0013532
ୀ /854064 38 14 1007ନିେବଦିତା ରାଉତ ସା ଶଶିରି କମୁାର ରାଉତ YNY0013540

ପ ୁ /864065 75 14 1008ବାମେଦବ ରଥ ପି ଦୀନବ ୁ ରଥ YNY0980052
ୀ /864066 66 14 1009ସବିତା ରଥ ସା ବାମେଦବ ରଥ LNT4198032

ପ ୁ /864067 43 14 1010ରଜତ୍ କମୁାର ରଥ ପି ବାମେଦବ ରଥ LNT4198024
ପ ୁ /874068 77 14 1011ଅରକି୍ଷତ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YNY0644328
ୀ /874069 67 14 1012େଶୖଳବାଳା ମହା ି ସା ଅରକି୍ଷତ ମହା ି YNY0644336
ପ ୁ /884070 42 14 1013ଅଜୟ ର ନ ମହା ି ପି ଅରକି୍ଷତ ମହା ି YNY0643965
ପ ୁ /894071 74 14 1014ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି କୃ  ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/004690
ୀ /894072 66 14 1015ରତନ୍ମଣୀ େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା OR/06/043/004691
ୀ /894073 50 14 1016ମଧଛୁ ା େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା OR/06/043/004692
ପ ୁ /894074 44 14 1017ରବି ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା JTV1419787
ପ ୁ /894075 42 14 1018ମାନସ ର ନ େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା JTV1420496
ୀ /894076 36 14 1019ସ ର୍ପଭା େବେହରା ସା ରବି ନାରାୟଣ େବେହରା YNY0013623
ୀ /904077 63 14 1020େରଣକୁା ଦାସ ସା ମରୂଲୀଧର ପରିଡା OR/09/063/056502
ପ ୁ /904078 64 14 1021ମରୂଲୀଧର ପରିଡା ପି ର ାଧର ପରିଡା OR/09/063/056503
ୀ /904079 35 14 1022ପାଚୀ େମାନାଲି ପରିଡା ପି ମରୂଲୀଧର ପରିଡା YNY0632026
ୀ /904080 32 14 1023ଲିଚି େସାନାଲି ପରିଡା ପି ମରୂଲୀଧର ପରିଡା YNY0632034
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ପ ୁ /924081 60 14 1024ବଳରାମ ଦାସ କମର୍କାର ପି ଇଶର ଜୟକୃ  ଦାସ LNT1486257
ୀ /924082 50 14 1025ଚ ା କମର୍କାର ସା ବଳରାମ ଦାସ କମର୍କାର YNY0980060

ପ ୁ /924083 45 14 1026ସଜଲ ଦାସ କମର୍କାର ପି ଦିନାନାଥ ଦାସ କମର୍କାର LNT1480334
ପ ୁ /924084 43 14 1027ରାଧାଶଯ୍ାମ ସାଇଁ ପି ପବନ କମୁାର ସାଇଁ LNT1589787
ପ ୁ /934085 60 14 1028ବିଶଜିତ୍ ବିଶାଳ ପି ର ାଧର ବିଶାଳ LNT1485465
ୀ /934086 50 14 1029ସେୁଲାଚନା ବିଶାଳ ସା ବିଶଜିତ୍ ବିଶାଳ LNT1485457

ପ ୁ /944087 48 14 1030ଦୟାନିଧି ମହାପାତ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହାପାତ YNY0185538
ୀ /944088 43 14 1031ସବୁାସିନୀ ମହାପାତ ସା ଦୟାନିଧି ମହାପାତ YNY0371120

ପ ୁ /954089 66 14 1032ରବୀ ନାଥ ରାଉତ - ଜୟରାମ ସାହୂ YNY1044395
ୀ /954090 60 14 1033ଛବିଲତା ରୂତ ସା ରବୀ ନାଥ ରୂତ YNY1044411

ପ ୁ /954091 39 14 1034ରିେତ  ରାଉତ ପି ରବି ନାଥ ରାଉତ YNY1047489
ୀ /954092 37 14 1035େଡଜିନା ରାଉତ - ଜୟରାମ ସାହୁ YNY1044361

ପ ୁ /954093 34 14 1036ରିେତଶ ରୂତ - ଜୟରାମ YNY1044379
ପ ୁ /954094 78 14 1037ଜଇରାମ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/044/402258
ୀ /954095 63 14 1038ର ଲତା ସାହୁ ସା ଜଇରାମ ସାହୁ OR/06/044/402259

ପ ୁ /954096 49 14 1039ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ ପି ଜଇରାମ ସାହୁ OR/06/044/402260
ୀ /954097 42 14 1040ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ YNY0013722

ପ ୁ /954098 36 14 1041ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଇରାମ ସାହୁ YNY0013730
ପ ୁ /964099 43 14 1042ସପନ େବରା ପି ଅଜିତ େବରା YNY0488700
ପ ୁ /964100 35 14 1043କି ା େଗାସାମୀ ପି ନିମାଇ ଁେଗାସାମୀ LNT3102548
ପ ୁ /964101 52 14 1044ଅସୀତ୍ କମୁାର ମ ଳ ପି ଶୀତଲ ଚ  ମ ଳ LNT1480201
ପ ୁ /964102 47 14 1045ସନୁୀଲ ମ ଳ ପି ଶୀତଲ ଚ  ମ ଳ YNY0980078
ୀ /964103 46 14 1046ଅ ର୍ନାରାଣୀ ମ ଳ ସା ଅସୀତ କମୁାର ମ ଳ LNT1480193

ପ ୁ /964104 42 14 1047ବି ପଦ ମ ଳ ପି ଶୀତଲ ଚ  ମ ଳ LNT1480219
ପ ୁ /964105 39 14 1048ହାରାଧନ ମ ଳ ପି ଶୀତଲଚ  ମ ଳ LNT3099744
ପ ୁ /964106 35 14 1049ବିଜୟ ରାୟ ପି ଅ ପଦ ରାୟ LNT3099769
ପ ୁ /964107 35 14 1050ବିଶଜିତ୍ ସାହୁ ପି ସକୁମୁାର ସାହୁ LNT3099751
ପ ୁ /974108 77 14 1051ଅମେର  କମୁାର ପାତ ପି ଧୀେର  ପାତ LNT1839257
ୀ /974109 69 14 1052ସରୁମା ପାତ ସା ଅମେର  ପାତ YNY0370890

ପ ୁ /974110 48 14 1053ପଦୀ  କମୁାର ପାତ ପି ଅମେର  କମୁାର ପାତ YNY0370957
ପ ୁ /974111 46 14 1054ସ ୀ  କିେଶାର ପାତ ପି ଅମେର  କମୁାର ପାତ LNT1839265
ପ ୁ /984112 100 14 1055ଅତୁଲ ଚ  େଦ ପି ଶରତ କମୁାର େଦ YNY0013755
ପ ୁ /984113 71 14 1056ସେରାଜ େଦ ପି ଅତୁଲ ଚ  େଦ YNY0013748
ୀ /984114 60 14 1057ଅନୁସୟୂା େଦ ସା ସେରାଜ େଦ YNY0643932
ୀ /984115 52 14 1058ମାନୁକା େଦ ସା ପରିେତାଷ େଦ LNT1590223

ପ ୁ /984116 44 14 1059ରାମ ନ ନ େଦ ପି ସେରାଜ େଦ YNY0643940
ପ ୁ /994117 44 14 1060ପୱନ ଅଗୱାଲା ପି ପହଲାଦ ରାଏ ଅଗୱାଲା LNT4235057
ୀ /994118 41 14 1061ନିତୁ ଅଗୱାଲା ସା ପୱନ ଅଗୱାଲା LNT4235065

ପ ୁ /1004119 56 14 1062ତିବତ ନାଗ ପି ବରଦା ଚରଣ ନାଗ YNY0980086
ୀ /1004120 46 14 1063ସପନ୍ା ନାଗ ସା ତିବତ ନାଗ YNY0378851

ପ ୁ /1014121 64 14 1064ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି କାଳ ୀ ପସାଦ ମହା ି YNY0013771
ୀ /1014122 57 14 1065ମେନାରମା ମହା ି ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି YNY0013789

ପ ୁ /1014123 32 14 1066ସଯୂଯ୍ର୍ଦ  ମହା ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି YNY0013797
ୀ /1024124 90 14 1067ବଗଲା କମର୍କାର ସା େଗାବି  କମର୍କାର LNT1487065

ପ ୁ /1024125 62 14 1068ପ ାନନ କମର୍କାର ପି େଗାବି  କମର୍କାର LNT1480078
ୀ /1024126 54 14 1069ଦୁଗର୍ା କମର୍କାର ସା ପ ାନନ କମର୍କାର LNT1645324

ପ ୁ /1024127 39 14 1070ସକୁମୁାର କମର୍କାର ପି ପ ାନନ କମର୍କାର LNT1480086
ପ ୁ /1024128 34 14 1071ପଦୀପ କମର୍କାର ପି ପ ାନନ କମର୍କାର LNT3100310
ୀ /1044129 79 14 1072େରଣବୁାଳା େଦଇ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ LNT1590256
ପ ୁ /1044130 77 14 1073ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ନାୟକ LNT1590975
ୀ /1054131 60 14 1074ପ ୁ ା ଚା ସା େଦେବ  ନାଥ ସାମଲ LNT1555010
ପ ୁ /1054132 61 14 1075େଦେବ  ନାଥ ସାମଲ ପି ନୀଳମଣି ସାମଲ LNT1627926
ପ ୁ /1064133 64 14 1076ସେୁରଶ ଅଗୱାଲ ପି େକଦାର ନାଥ ଅଗୱାଲ LNT1589753
ୀ /1064134 62 14 1077ମ  ୁଅଗୱାଲ ସା ସେୁରସ ଅଗୱାଲ LNT1589761
ପ ୁ /1064135 35 14 1078ଅେଶାକ ଅଗୱାଲ ପି ସେୁରସ ଅଗୱାଲ LNT4200937
ପ ୁ /1064136 33 14 1079ଆଶୀଷ ଅଗୱାଲ ପି ସେୁରଶ ଅଗୱାଲ LNT4200945
ପ ୁ /1084137 35 14 1080େଶଖ୍ ଇମଦାଦ୍  ପି େଶଖ୍ ଖଲିଲ୍ LNT4182762
ୀ /1094138 46 14 1081ଗୀତା ଳୀ ମହାପାତ ସା ସଦୁୀପ େସନାପତି YNY0013847
ପ ୁ /1094139 51 14 1082ସଦୁୀପ େସନାପତି ପି ସବର୍ାନ  େସନାପତି YNY0980094
ପ ୁ /1114140 52 14 1083ବିଶ ର ନ ଦଳାଇ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ଦଳାଇ LNT3085677
ୀ /1114141 49 14 1084କ୍ଷଣପଭା ଦଳାଇ ସା ବିଶ ର ନ ଦଳାଇ LNT3085685
ପ ୁ /1124142 57 14 1085ନୀଳ ମାଧବ ମଲିକ ପି େଗାପୀନାଥ ମଲିକ YNY0013870
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ୀ /1124143 49 14 1086ପିତୀଲତା ମଲିକ ସା ନୀଳମାଧବ ମଲିକ YNY0013888
ପ ୁ /1144144 66 14 1087ଗଦାଧର ସାଇଁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାଇଁ LNT1487370
ୀ /1144145 55 14 1088ଜୟଶୀ ସାଇଁ ସା ଗଦାଧର ସାଇଁ LNT3063146

ପ ୁ /1144146 32 14 1089ଜୟଦୀପ୍ ସାଇଁ ପି ଗଦାଧର ସାଇଁ LNT3099629
ପ ୁ /1154147 67 14 1090ତରୁଣକା ି ତିପାଠୀ ପି ମାୟାଧର ତିପାଠୀ LNT1503770
ୀ /1154148 59 14 1091ଗୀତା ଳୀ ତିପାଠୀ ପି ତରୁଣକା ି ତିପାଠୀ LNT1503762

ପ ୁ /1154149 33 14 1092ନିମର୍ାଲଯ୍ ତିପାଠୀ ପି ତରୁଣକା ି ତିପାଠୀ YNY0631846
ପ ୁ /1164150 61 14 1093ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େଦେବ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0013896
ପ ୁ /1164151 33 14 1094ଅବିନାଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0013912
ୀ /1164152 59 14 1095ଜନତା ମହାପାତ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT1590918

ପ ୁ /1174153 62 14 1096ଜ୍ଞାନ ର ନ ପ ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ନାୟକ LNT2484822
ପ ୁ /1184154 63 14 1097ବଳରାମ ବାରିକ ପି ଦାେମାଦର ବାରିକ JSN2278380
ୀ /1184155 62 14 1098େସନ୍ହଲତା ବାରିକ ପି ବଳରାମ ବାରିକ LNT1502376
ୀ /1184156 40 14 1099ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ବାରିକ ପି ବଳରାମ ବାରିକ LNT1502632

ପ ୁ /1184157 36 14 1100ପଭାତ କସୁମୁ୍ ବାରିକ ପି ବଳରାମ ବାରିକ YNY0371112
ପ ୁ /1194158 84 14 1101ଭାଗବତ ପସାଦ େଦବେଗାସାମୀ ପି େଗାବି  ଚ  େଦବେଗାସାମୀ LNT1557941
ପ ୁ /1194159 50 14 1102େସୗମଯ୍ ର ନ େଦବେଗାସାମୀ ପି ଭାଗବତ ପସାଦ େଦବେଗାସାମୀ LNT1516392
ୀ /1194160 44 14 1103ସାଗତୀକା େଦବ େଗାସାମୀ ସା େସୗମଯ୍ ର ନ େଦବ େଗାସାମୀ YNY0013946

ପ ୁ /1204161 74 14 1104ଯଗୁଳ କିେଶାର ଖଟୁଆ ପି େଲାକନାଥ ଖଟୁଆ YNY0013953
ୀ /1204162 69 14 1105ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଖଟୁଆ ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର ଖଟୁଆ YNY0631937
ୀ /1204163 40 14 1106ଲିଜିନା ଖଟୁଆ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ଖଟୁଆ YNY0013961

ପ ୁ /1214164 58 14 1107ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ ପି ରାଜକିେଶାର ତିପାଠୀ YNY0013979
ୀ /1224165 51 14 1108ସପନ୍ାରାଣୀ ତିପାଠୀ ସା ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ YNY0013987
ୀ /1244166 57 14 1109େସନ୍ହଲତା େହାତା ସା ବିଭୁତି ପ ା LNT1528470

ପ ୁ /1244167 57 14 1110ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପ ା ପି ବଂଶୀଧର ପ ା YNY0631903
ପ ୁ /1254168 58 14 1111ଶବି କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ବାବୁଲାଲ LNT1499524
ୀ /1254169 48 14 1112ବବିତା ଅଗୱାଲା ସା ଶବି କମୁାର ଅଗୱାଲା LNT1499532

ପ ୁ /1264170 26 14 1113ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ YNY0696740
ପ ୁ /1264171 62 14 1114ଶୀଚନ ଶମର୍ା ପି େମାହନ ଲାଲ ଶମର୍ା OR/06/044/010685
ୀ /1264172 56 14 1115ଅରୁଣା େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ଶୀଚନ ଶମର୍ା LNT1819044

ପ ୁ /1264173 49 14 1116ମାମରାଜ ଶମର୍ା ପି ହରିରାମ ଶମର୍ା YNY0750828
ୀ /1264174 44 14 1117ସନୁୀତା ଶମର୍ା ସା ମାମରାଜ ଶମର୍ା YNY0750810
ୀ /1274175 49 14 1118ସଜୁାତା ସାମ ରାୟ ସା ତପନ ସାମ ରାୟ YNY0644757
ୀ /1274176 45 14 1119ସ ୀତା ସାମ ରାୟ ସା ସାଧୀନ ସାମ ରାୟ LNT1602770
ୀ /1294177 48 14 1120ସୀତାଂଶବୁାଳା ଦାସ ସା ମିତ ର ନ ତିପାଠୀ YNY0185553

ପ ୁ /1294178 52 14 1121ମିତ ର ନ ତିପାଠୀ ପି ମେହଶର ତିପାଠୀ YNY0185546
ୀ /1304179 100 14 1122ନିଶାମଣି ଦାଶ ସା କମଳାକା  ଦାଶ LNT1485341
ୀ /1304180 60 14 1123ଶଭୁା ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ LNT1480136
ୀ /1314181 78 14 1124ଶଭୁ ରୀ ଦାଶ ପି କମଳାକା  ଦାଶ LNT1480102

ପ ୁ /1314182 53 14 1125ଇ ୁଭୂଷଣ ଦାଶ ପି କମଳାକା  ଦାଶ LNT1480110
ପ ୁ /1324183 70 14 1126ଅ ନ କମୁାର େଘାଷ ପି କମଳାକା  େଘାଷ YNY0014035
ୀ /1324184 62 14 1127ତନୁଶୀ େଘାଷ୍ ସା ଅ ନ କମୁାର େଘାଷ୍ YNY0014043
ୀ /1334185 90 14 1128ଧନିତୀ େଲ ା ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େଲ ା OR/06/044/104582

ପ ୁ /1334186 68 14 1129ଦୟାନିଧି େଲ ା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େଲ ା OR/06/044/104580
ୀ /1334187 40 14 1130ରଶିତା େଲ ା ପି ଦୟାନିଧି େଲ ା LNT1589985

ପ ୁ /1334188 38 14 1131ନିହାର ର ନ େଲ ା ପି ଦୟାନିଧି େଲ ା LNT1589852
ୀ /1334189 35 14 1132େମାତିପଭା େଲ ା ପି ଦୟାନିଧି େଲ ା LNT3099538

ପ ୁ /1344190 64 14 1133ବିେର  କମୁାର େବେହରା ପି ଭମରବର େବେହରା LNT3101417
ପ ୁ /1344191 32 14 1134େରାହିତ େବେହରା ପି ବିେର  କମୁାର େବେହରା LNT3101425
ୀ /1344192 56 14 1135ଗୀତାରାଣୀ ଦାସ ସା ବିେର  କମୁାର େବେହରା LNT3101409
ୀ /F/1344193 23 14 1136େରଶା ପାଲ ପି ଦୀପକ ପାଲ YNY1102706
ୀ /1354194 71 14 1137ବିଦଯ୍ତୁ୍ ପଭା ଭୂୟଁା ସା ତିେଲାଚନ ଭୂୟଁା YNY0644773
ପ ୁ /1354195 47 14 1138ତରୁଣ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ତିେଲାଚନ ଭୂୟଁା YNY0644799
ପ ୁ /1354196 45 14 1139ତୁଷାରକା  ଭୂୟଁା ପି ତିେଲାଚନ ଭୂୟଁା YNY0644765
ପ ୁ /1364197 47 14 1140ରତନ୍ ାକର ଦାସ ପି ବାଳକୃ  ଦାସ LNT1517291
ପ ୁ /1364198 85 14 1141ଏମ. ଏଚ. ପି. ଭା ର ପ ନାୟକ ପି ଏସ. େକ. ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ LNT1503812
ପ ୁ /1394199 65 14 1142ନେଗନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗେଣଶର ସାହୁ YNY0015289
ୀ /1394200 61 14 1143ନିମର୍ଳା ସାହୁ ସା ନେଗନ୍ କମୁାର ସାହୁ YNY0015297
ପ ୁ /1394201 36 14 1144ନିଖିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେଗତ କମୁାର ସାହୁ YNY0015305
ପ ୁ /1394202 32 14 1145ନିତିନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେଗନ୍ କମୁାର ସାହୁ YNY0015313
ୀ /1404203 69 14 1146େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ପ ନାୟକ ସା ପସାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT4210951
ପ ୁ /PLOT NO-E4204 37 14 1147ଦିେପଶ ପ ନାୟକ ପି ଶଶଭୁିଷଣ ପ ନାୟକ YNY1273267
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ୀ /2524205 40 14 1148ଭାଗଯ୍ବତୀ େବେହରା ସା ପେମାଦ କମୁାର ଦଳାଇ LNT1661370
ପ ୁ /470/F4206 23 14 1149ରାହୁଲ ପ ା ପି ର ନ ପ ା YNY1102649
ୀ /F/5084207 27 14 1150ସୀତା ଳୀ ପଧାନ ସା େଗାକେୁଲଶ ନାୟକ YNY1102524
ୀ /510/F4208 37 14 1151ଧରିତୀ ମହାପାତ ସା ବିଶ୍ଵରୂପ କମୁାର ବିଶ୍ଵାଳ YNY1102490
ୀ /F/5134209 49 14 1152େସନ୍େହଲତା ଶତପଥୀ ସା ସସୁା  କମୁାର ଶତପଥୀ YNY1102631
ୀ /F/5324210 51 14 1153ଅମିତା ସାମଲ ସା ଶୀନିବସ ସାମଲ YNY1102656
ୀ /F/5334211 23 14 1154ସା ୍ଵନା ସାମ ରାୟ ପି ଚଂଦ େଶଖର ସାମ ରାୟ YNY1102680

ପ ୁ /F/5704212 43 14 1155ସଂେତାଷ ପଧାନ ପି ନବକିେଶାର ପଧାନ YNY1102540
ୀ /F/5704213 40 14 1156ବନାନୀ ପଧାନ ସା ସଂେତାଷ ପଧାନ YNY1102532
ୀ /6454214 25 14 1157ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YNY1102425

ପ ୁ /705/F4215 24 14 1158ସଭୁମ ଗିରୀ ପି ଜୀେତ  ଗିରୀ YNY1102672
ପ ୁ /F/7324216 69 14 1159ସରତ ଚଂଦ ଦାସ ପି େକଳୁ ଚରଣ ଦାସ YNY1102581
ୀ /F/7374217 28 14 1160ପିଆଲି େଘାଶ ସା ପଲାଶ େଘାଶ YNY1135052
ୀ /7564218 26 14 1161ଲି ା େଲ ା ପି ପିତାମର େଲ ା YNY1102409

ପ ୁ /F/8784219 38 14 1162ସଶୁାଂତ ବାରିକ ପି ପହଲାଦ ବାରିକ YNY1102623
ୀ /F/8784220 31 14 1163େଦଵୀକା ବାରିକ ସା ସସୁା  ବାରିକ YNY1102565
ୀ /G/8794221 35 14 1164ସଜୁାତା ପରିଜା ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ପରିଜା YNY1102557

ପ ୁ /8904222 56 14 1165ଅନିଲା କମୁାର ମିଶା ପି ଗେଣଶ ମିଶା YNY1135045
ୀ /8904223 42 14 1166ବନଜା ମିଶ ସା ଅନିଲ କମୁାର ମିଶ YNY1102441
ୀ /D/10274224 21 14 1167େତଜସିନି ପତୀ ପି ସଂଜୀବ କମୁାର ପତୀ YNY1102664

ପ ୁ /D/10614225 41 14 1168ଦୀପକ ଦାସ ପି ସଦାନ  ଦାସ YNY1102698
ୀ /PLOT NO-B4226 54 14 1169ଜ ନା ବିସ୍ଵାଲ ସା ପତାପ ଚଂଦ ବିସ୍ଵାଲ YNY1270289

ପ ୁ /PLOT NO-B4227 57 14 1170ଚିନୟ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଗେଜଂଦ ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY1347798
ପ ୁ /B/14914228 25 14 1171େସାମ ପକାଶ ଫେତହରମକା ପି ବିମଲ କମୁାର ଫେତହରମକା YNY1130723
ୀ /PLOT  No4229 23 14 1172ଶୀ ୀ ଦାସ ପି ପସନନ୍ ା  କମୁାର ଦାସ YNY1344662

ପ ୁ /Plot No 14230 20 14 1173ଆରିଆ ଅଂସମୁନ ମା ସମୁୀତା ପାଲ YNY1231935
ୀ /1515/B4231 27 14 1174ଅଂକିତା ଅଗୱାଲ ପି ସବୁାଷ ଅଗୱାଲ YNY1337831
ୀ /Krusak B4232 41 14 1175ମ  ୁନାୟକ ସା ବାଜୀ ନାୟକ YNY1338813

ପ ୁ /Krusak B4233 24 14 1176ଲିପ ୂନାୟକ ପି ବାଜୀ ନାୟକ YNY1338805
ପ ୁ /14234 55 14 1177ପଦୀପ ଚ  ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ LNT1732825
ୀ /14235 49 14 1178ପତିମା ସାହୁ ସା ପଦୀପ ଚ  ସାହୁ LNT1501907
ୀ /14236 49 14 1179ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ପତାପ ଚ  ସାହୁ LNT1501741
ୀ /24237 67 14 1180କାଦମିନୀ ମଲିକ୍ ସା ବିଶ ର ଦାସ OR/06/044/058197

ପ ୁ /34238 68 14 1181େହମ  କମୁାର ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ OR/06/044/112751
ୀ /34239 41 14 1182ସସିତା ନାୟକ ପି େହମ  କମୁାର ନାୟକ YNY0185587
ୀ /34240 73 14 1183ପିୟମଦା ପ ନାୟକ ସା େହମ  କମୁାର ନାୟକ OR/06/044/112752

ପ ୁ /64241 42 14 1184ଜୟ ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି LNT1543917
ପ ୁ /74242 68 14 1185ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ ପି ପାଣବ ୁ ସାହୁ YNY0745026
ୀ /74243 58 14 1186ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ LNT1528546
ୀ /74244 32 14 1187ସାଗତୀକା ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ LNT3090545
ୀ /84245 35 14 1188ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0631861
ପ ୁ /84246 52 14 1189ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ LNT1527043
ପ ୁ /94247 72 14 1190ଦିବାକର ଶତପଥୀ ପି ହୃଦାନ  ଶତପଥୀ OR/06/044/010110
ପ ୁ /114248 67 14 1191ବିଦଯ୍ାଧର ମହାପାତ ପି ଦୀନବ ୁ ମହାପାତ YNY0745141
ୀ /114249 66 14 1192ପଭାସିନୀ ମହାପାତ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ମହାପାତ YNY0745000
ୀ /114250 35 14 1193ସିତା ମହାପାତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହାପାତ YNY0745125

ପ ୁ /114251 34 14 1194ପବିତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସଧୁାକର ମହାପାତ YNY0745133
ପ ୁ /114252 33 14 1195ସମୀର କମୁାର ମହାପାତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହାପାତ YNY0745117
ୀ /124253 40 14 1196ନମିତା କମର୍କାର ସା େମଥ ୁକମର୍କାର YNY0014100
ପ ୁ /154254 58 14 1197ଭାରତୀ ପସାଦ ବାରିକ ପି ନାଥ ବାରିକ OR/06/044/010112
ୀ /154255 40 14 1198ସତଯ୍ଭାମା ବାରିକ ସା ପକାଶ ଚ  ବାରିକ YNY0697037
ପ ୁ /154256 32 14 1199ଲି ରାଜ ପସାଦ ବାରିକ ପି ଭାରତୀ ପସାଦ ବାରିକ LNT3099777
ୀ /154257 51 14 1200ଲକ୍ଷୀ େଦଇ ସା ଭାରତୀ ପସାଦ ବାରିକ OR/06/044/010113
ୀ /174258 52 14 1201େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହାପାତ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ ମହାପାତ LNT1563840
ୀ /194259 57 14 1202ସଚିୁତା ସାହୁ ସା ସକୁା  କମୁାର ସାହୁ LNT1499441
ୀ /204260 52 14 1203ରଶିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ବିଜୟ କିେଶାର େଚୗଧରୁୀ YNY0154310
ପ ୁ /204261 25 14 1204ପଥେମଶ ନାୟକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ YNY0999573
ପ ୁ /224262 41 14 1205ବି. ରାେଜଶ  ପି ବି. ବଲଭ ରାଓ  YNY0371146
ୀ /224263 39 14 1206ବି. ଉମା  ସା ବି. ରାେଜଶ  YNY0371138
ପ ୁ /224264 36 14 1207ପଶା  କମୁାର େସଠୀ ପି ହରିହର େସଠୀ LNT4226825
ପ ୁ /224265 68 14 1208ହରିହର େସଠୀ ପି ନରସିଂହ େସଠୀ LNT4230553
ୀ /224266 56 14 1209ରସିତା େସଠୀ ସା ହରିହର େସଠୀ LNT4226858

69 109/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



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

1

ପ ୁ /234267 76 14 1210ଚ  େଶଖର ପ ା ପି ବନମାଳୀ ମହାପାତ YNY0750794
ୀ /234268 69 14 1211ସାବିତୀ ପ ା ସା ଚ  େଶଖର ପ ା YNY0750331

ପ ୁ /234269 48 14 1212ଶଶିରି କମୁାର ପ ା ପି ଚ  େଶଖର ପ ା YNY0750802
ପ ୁ /234270 44 14 1213ସବୁାସ କମୁାର ପ ା ପି ଚ  େଶଖର ପ ା YNY0750786
ପ ୁ /234271 42 14 1214ସମୀର କମୁାର ପ ା ପି ଚ  େଶଖର ପ ା YNY0750778
ୀ /234272 37 14 1215ରଶିତା ପଣ୍ଡ଼ା ସା ସବୁାସ କମୁାର ପଣ୍ଡ଼ା YNY0750323

ପ ୁ /244273 59 14 1216ବାଇଧର ନାୟକ ପି ପାଣକୃ  ନାୟକ YNY0750349
ୀ /244274 49 14 1217ପଭାତୀ ନାୟକ ସା ବାଇଧର ନାୟକ YNY0750356

ପ ୁ /254275 31 14 1218ସମିୁତ୍ ଦ ପି ଶୀମ  ଦ YNY0631978
ୀ /264276 76 14 1219ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା ମହା ି ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି LNT1563691

ପ ୁ /264277 44 14 1220ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ସଂଗାମ କିେଶାର ମହା ି LNT1557966
ପ ୁ /264278 41 14 1221ଅମେର  କମୁାର ମହା ି ପି ସଂଗାମ କିେଶାର ମହା ି LNT1563683
ପ ୁ /274279 47 14 1222ଆଶଷି କମୁାର ମହା ି ପି ଚ  େଶଖର ମହା ି LNT4205217
ୀ /274280 44 14 1223ସରିତା ମହା ି ସା ଆଶଷି କମୁାର ମହା ି LNT4205225

ପ ୁ /284281 58 14 1224ବାବାଜି ଚରଣ ମଲିକ ପି େଦୖତାରୀ ମଲିକ LNT1563246
ୀ /284282 54 14 1225କବିତା ମଲିକ ସା ବାବାଜି ଚରଣ ମଲିକ OR/06/044/011006
ୀ /294283 39 14 1226ସନୁୀତା େବେହରା ସା ର ନ କମୁାର େସଠୀ KDN2100915

ପ ୁ /294284 76 14 1227ଉଦୟ ନାଥ େସଠୀ ପି େଲାଚନ େସଠୀ YNY0980102
ପ ୁ /314285 55 14 1228ଦିଲୀପ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ବାବୁ ଚରଣ ମହା ି YNY0014118
ୀ /314286 48 14 1229ସଜୁାତା ମହା ି ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି YNY0014126
ୀ /324287 44 14 1230ମନସିନୀ ପ ା ସା ବିଭୁକଲଯ୍ାଣ ଷଢ ୀ YNY0750414
ୀ /324288 38 14 1231ସେରାଜିନୀ ପ ା ସା ପଭୁ କଲଯ୍ାଣ ଷଢ ୀ YNY0750422
ୀ /324289 84 14 1232େଶୖଳବାଳା ଷଢ ୀ ସା ନୀଳମଣି ଷଢ ୀ YNY0750364
ୀ /324290 64 14 1233ସତିୃେରଖା ଷଢ ୀ ସା ପଫଲୁ ଚ  ପ ା YNY0750372
ୀ /324291 56 14 1234ରଶିେରଖା ଷଢ ୀ ପି ନୀଳମଣି ଷଢ ୀ YNY0750380

ପ ୁ /324292 50 14 1235ବିଭୁ କଲଯ୍ାଣ ଷଢ ୀ ପି ନୀଳମଣି ଷଢ ୀ YNY0750398
ପ ୁ /324293 45 14 1236ପଭୁ କଲଯ୍ାଣ ଷଢ ୀ ପି ନୀଳମଣି ଷଢ ୀ YNY0750406
ୀ /344294 77 14 1237କ ନା ରାଜ ସା କିେଶାର ଚ  ରାଜ LNT1721463

ପ ୁ /344295 54 14 1238ହର ପସାଦ ରାଜ ପି କିେଶାର ଚ  ରାଜ LNT1720002
ୀ /344296 46 14 1239ମାନସ େମାହିନୀ ରାଜ ସା ହର ପସାଦ ରାଜ LNT1721455
ୀ /344297 41 14 1240ଅନୀତା ରାଜ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ପସାଦ ରାଜ YNY0631721
ୀ /354298 54 14 1241ମୀନା ସାମଲ ସା ଉେପ  ସାମଲ YNY0745224
ୀ /354299 42 14 1242ସଂଘମିତା ସାମଲ ସା ବିେର  ଖିଲାର YNY0745216
ୀ /354300 38 14 1243େଲାପାମଦୁା ସାମଲ ପି ଉେପ  ସାମଲ YNY0745208

ପ ୁ /364301 57 14 1244ର ିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଇ ମଣି ସାଇଁ LNT4188660
ୀ /364302 55 14 1245ମମତା ସାଇଁ ସା ର ିତ କମୁାର ସାଇଁ LNT4182747
ୀ /364303 33 14 1246େରାଜାଲିନ୍ ସାଇଁ ସା ଅଂଶମୁାନ େଜନା LNT4182754

ପ ୁ /374304 66 14 1247କପିଳ ଚରଣ ମହାପାତ ପି ବାନାମର ମହାପାତ YNY0745067
ୀ /374305 39 14 1248େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମହାପାତ ପି କପିଳ ଚରଣ ମହାପାତ YNY0745075
ୀ /374306 36 14 1249ରଶରିାଣୀ ମହାପାତ ପି କପିଳ ଚରଣ ମହାପାତ YNY0745034

ପ ୁ /384307 49 14 1250ତିେଲାଚନ ମହାପାତ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହାପାତ YNY0745042
ୀ /384308 44 14 1251ଲିପିକା ମହାପାତ ସା ତିେଲାଚନ ମହାପାତ YNY0745059

ପ ୁ /394309 63 14 1252ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ବଳୀୟାର ସିଂ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ବଳୀୟାର ସିଂ YNY0014134
ୀ /394310 60 14 1253ସ ର୍ଲତା ବଳୀୟାର ସିଂ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବଳୀୟାର ସିଂ YNY0014142
ୀ /394311 37 14 1254ସାତୀ ବଳୀୟାର ସିଂ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ବଳୀୟାର ସିଂ YNY0014159
ୀ /394312 34 14 1255ଶଭୁା ବଳୀୟାର ସିଂ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ବଳୀୟାର ସିଂ YNY0014167
ୀ /404313 50 14 1256ଆରତୀ ଦାସ ସା ଧୀେର  କମୁାର େଲ ା LNT1651066

ପ ୁ /404314 58 14 1257ଧୀେର  କମୁାର େଲ ା ପି ହାଡିବ ୁ େଲ ା LNT1651074
ୀ /404315 32 14 1258ସିପା େଲ ା ପି ଧୀେର  କମୁାର େଲ ା YNY0014209
ୀ /414316 44 14 1259ଉବର୍ ଶୀ ମଲିକ ସା ଶୀକା  ମଲିକ LNT4182580
ପ ୁ /414317 48 14 1260ଶୀକା  ମଲିକ୍ ପି ନଟବର ମଲିକ୍ LNT4182572
ପ ୁ /424318 43 14 1261ବାଳକୃ  ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ LNT1644335
ୀ /424319 37 14 1262ରଜନୀଗ ା ନାୟକ ସା ବାଳକୃ  ନାୟକ YNY0014241
ପ ୁ /424320 36 14 1263ପଦଲାଭ ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ YNY0014258
ପ ୁ /424321 47 14 1264ଦିବାକର ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା YNY0014266
ପ ୁ /424322 58 14 1265ବିଶନାଥ ରାଉତ ପି ବାବୁରି ରାଉତ YNY0014217
ୀ /424323 56 14 1266େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ରାଉତ ସା ବିଶନାଥ ରାଉତ YNY0014225
ୀ /434324 86 14 1267େଧାବି େଦଇ ସା ଧିେର  ନାଥ ମହା ି YNY0644781
ପ ୁ /434325 56 14 1268ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ଧିେର  ନାଥ ମହା ି OR/06/044/010846
ୀ /434326 54 14 1269ସେୁରଖା ମ ରୀ ନାୟକ ସା ପଶନନ୍ କମୁାର ମହା ି OR/06/044/010848
ପ ୁ /444327 72 14 1270ବି ୁ ଚରଣ େମକାପ୍ ପି ମାୟାଧର େମକାପ୍ LNT2450104
ୀ /444328 68 14 1271େହମଲତା େମକାପ୍ ସା ବି ୁ ଚରଣ େମକାପ୍ OR/06/025/390291
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ପ ୁ /444329 46 14 1272ଆରତ େମକାପ୍ ପି ବି ୁ ଚରଣ େମକାପ୍ YNY0745174
ୀ /444330 42 14 1273ମମତା େମକାପ୍ ସା ଆରତ େମକାପ୍ YNY0745166

ପ ୁ /454331 63 14 1274ଧେନଶର ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ OR/06/044/038431
ୀ /454332 57 14 1275ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ଧେନଶର ସାହୁ OR/06/044/038432

ପ ୁ /F/2324333 22 14 1276ରାଜା ମହା ି ପି ମନଥ କମୁାର ମହା ି  YNY1279777
ପ ୁ /Plot No-74334 34 14 1277ଚ ନ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ବିଶମର ଦାସ YNY0014092
ୀ /14335 43 14 1278ଶୀମୟୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସହସବି ୁ ନ YNY0012625
ୀ /34336 32 14 1279ଟିନା ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ YNY0015255
ୀ /54337 54 14 1280ଖତି ଦାସ ସା ନିର ନ େବେହରା YNY0015263
ୀ /64338 44 14 1281ମ  ୁଦାସ ପି ଦ ପାଣି ଦାସ YNY0015271
ୀ /214339 32 14 1282ବାସ ି ନାୟକ ସା ହୁଲାସ ନାୟକ YNY1044403
ୀ /374340 54 14 1283ଆରତୀପଭା ମହାପାତ ସା ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ YNY0774240
ୀ /794341 29 14 1284ବି ୁପିୟା ସାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YNY0696971
ୀ /1144342 33 14 1285େମାନାଲିସା ମହାପାତ ସା ଜୟଦୀପ ସାଇଁ YNY0926675

ପ ୁ /PLOT NO-E4343 55 14 1286େଜାଗସନକର ମହାପଶ ା ପି ଗରୁ ଶ ର ମହାପଶ ା YNY1274976
ୀ /1854344 26 14 1287ଶଭୁଶୀ ଯାଜ୍ଞେସନି ପି ସବୁାଶଚ  ପାଇଟାଲ YNY0696963
ୀ /D/6024345 43 14 1288ପଜ୍ଞା ପରମିତା ରାଉତ ସା ର ନ କମୁାର ମହା ି YNY0815480
ୀ /6324346 39 14 1289େସାମା େଜନା ସା ବି ୁ ପ ା YNY0798223

ପ ୁ /PLOT NO B4347 59 14 1290ପସନନ୍ ା  କମୁାର ଦାସ ପି ଲାେଥ  ଭାମବର୍ ର ଦଲାଇ YNY1344654
ପ ୁ /C/6-9494348 41 14 1291େସାହନ ଶମର୍ା ପି ମହାବୀର ପସାଦ ଶମର୍ା ଶମର୍ା YNY1346766
ୀ /PLOT NO-14349 20 14 1292ସନୁୀତା ବଳ ପି ହେରକୃ  ବଳ YNY1225259

ପ ୁ /UnitA4350 36 14 1293ବିଭୂେଡଂଦୂ େମାହପାତରା ପି ବାଜନାରାଯଣ େମାହପାତରା
ପ ୁ /14 Grange4351 41 14 1294ବିଶନ୍ବୁରତା ପାଣିଗାହି ପି ଜୂ ିସ ବସେୂଦଵା ପାଣିଗାହି
ପ ୁ /Apt 3214352 29 14 1295ହଶର୍ୀତ ଶମର୍ା ପି େକୗଶଳ ଶମର୍ା
ୀ /8994353 20 14 1296େସନ୍ହାସୀନୀ ପ ା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ ା YNY1362508

ପ ୁ /9044354 42 14 1297ବିକାଶ ଧନାେଚାଲିଆ - ରୀତୂ ସ ୁକା YNY1362524
ପ ୁ /9044355 68 14 1298ଘନଶଯ୍ାମ ଶମର୍ା - ରୀତୂ ସ ୁକା YNY1362532
ୀ /9044356 66 14 1299ସଂେତାଷ ଶମର୍ା - ରୀତୂ ସ ୁକା YNY1362540
ୀ /224357 27 14 1300ଶଧା ଳୀ େସଠୀ ସା ପସାଂତ କମୁାର େସଠୀ YNY1362557

ପ ୁ /2164358 66 14 1301ପତାପ ଚଂଦ ଦାସ ପି ପଣୂର୍ଚ  ଦାସ YNY1362599
ୀ /2164359 58 14 1302ଆେଲାକ ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ପତାପ ଚଂଦ ଦାସ YNY1362664

ପ ୁ /7214360 28 14 1303ରବି କମୁାର ଟିେବୱାଲ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଟିେବୱାଲ YNY1372382
ପ ୁ /5604361 32 14 1304ବହ ପସାଦ ମହାପାତ ପି ବଜ ସ ୁ ର ମହାପାତ YNY1372390
ପ ୁ /1144362 53 14 1305ସେ ାଷ ଟିେବୱାଲ ପି ମାତୁରାମ ଟିେବୱାଲ YNY1372408
ପ ୁ /3694363 19 14 1306ଅବିନାଶ େବଉରିଆ ପି ବିେବକାନ  େବଉରିଆ YNY1372416
ପ ୁ /1154364 41 14 1307ଅଭିଜିତ ଦାସ - ସେ ାଷ କମୁାର ଟିେବୱାଲ YNY1372432
ପ ୁ /7874365 34 14 1308େତୗସି  ଲତିଫ ପି ଆୟାଜ େମାହ ଦ ଲତିଫ YNY1372457
ୀ /1014366 31 14 1309ସାଈଶୀ ଦାସ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ଦ  ମହା ି YNY1372481
ୀ /2314367 49 14 1310ଲିଲୀ ପାତ ସା ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ YNY1372499

ପ ୁ /074368 18 14 1311ସମିତ ସାହୂ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୂ YNY1372523
ୀ /7214369 49 14 1312ସନୁୀତା ତିବିରିୱାଲ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ତିବିରିୱାଲ YNY1372549
ୀ /7214370 25 14 1313େମାନା ତିବିରିୱାଲ ପି ସେ ାଷ ତିବିରିୱାଲ YNY1372572

ପ ୁ /1674371 18 14 1314ଅମଟୃାନ୍ଶ ୂଦାଶ ପି ବିନୟ କମୁାର ଦାଶ YNY1374701
ପ ୁ /.4372 39 15 1ସ ିପ କମୁାର ଅଗରୱାଲ ପି ନ  କିେଶାର ଅଗରୱାଲ YNY0775080
ପ ୁ /.4373 52 15 2ନେରଶ କମୁାର ଗେନରୀୱାଲ ପି କାଶୀ ପସାଦ ଗେନରୀୱାଲ YNY0775114
ପ ୁ /.4374 50 15 3କମେଲଶ କମୁାର ଗେନରୀୱାଲ ପି କାଶୀ ପସାଦ ଗେନରୀୱାଲ YNY0775130
ୀ /.4375 39 15 4ମାରୁତୀ େଯାସୀ ସା େଗାପାଳ େଯାସୀ YNY0826644

ପ ୁ /.4376 35 15 5େସୗଭାଗଯ୍ ରଂଜନ କର ପି ବିଚିତାନ  କର YNY0826636
ୀ /.4377 62 15 6କଲଯ୍ାଣୀ ମହା ି ସା ମନଥ କମୁାର ମ ଳ YNY0843706

ପ ୁ /.4378 30 15 7ସାଗରିକା ନ ପି ଦାେମାଦର ନ YNY0801548
ୀ /.4379 57 15 8ସଂଯକୁ୍ତା ଷଢ ୀ ସା ବିଚିତାନ  କର YNY0774588
ୀ /.4380 41 15 9କଲଯ୍ାଣି େସନାପତି ସା ସ ୟ କମୁାର େସନାପତି YNY0774562
ପ ୁ /004381 28 15 10ସଜୁୟ ଦାଶଗୁ ା ପି ତନୟ ଦାଶଗୁ ା YNY0999870
ୀ /14382 50 15 11େରଖା ଝୁନ୍ଝୁନାଲା ସା ବିଜୟ ଝୁନ୍ଝୁନାଲା YNY0826669
ପ ୁ /14383 59 15 12ସରତ ଚ  ପାତ ପି ସ ଷର୍ଣ ପାତ YNY0536409
ୀ /024384 24 15 13ସାଗରିକା ବିସ୍ଵାଲ ପି ନେର  କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ YNY1109032
ୀ /024385 67 15 14ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ବାଳକୃ  ପରିଡା YNY0879239
ୀ /024386 26 15 15େରାସନ୍ି ମିଶ ପି ରଂଜନ ମିଶ YNY0879254
ୀ /24387 29 15 16ତୃ ି ମହାଳିକ ପି ଗଦାଧର ମହାଳିକ YNY0536649
ପ ୁ /24388 27 15 17ଦିପକ ମହାଳିକ ପି ଗଦାଧର ମହାଳିକ YNY0536631
ପ ୁ /B/24389 27 15 18ସଲିମ ଖଁା ପି ସଫାତ୍ ଖଁା YNY0879452
ୀ /034390 39 15 19ମଧ ୁଛ ା ଦାସ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ଦାସ ପରିଡା YNY0879270
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ୀ /034391 22 15 20ସରସତି ଦାସ ପି ସେୁର  ଚଂଦ ଦାସ YNY1109016
ପ ୁ /034392 42 15 21ଭବାନୀ ଶ ର ଦାସ ପରିଡା ପି ବାଳକୃ  ପରିଡା YNY0879262
ୀ /34393 27 15 22ଅଭିଜ୍ଞା ପାତ ପି ଶାରଦା ପସନନ୍  ପାତ YNY0536425

ପ ୁ /044394 27 15 23ମେନାଜକମୁାର େଲ ା ପି ସକୁା  କମୁାର େଲ ା YNY1108984
ୀ /044395 27 15 24ସସିତା ପରିଡା ପି ନେର  ନାଥ ପରିଡା YNY0879460
ୀ /44396 27 15 25ଜସିନ ଧଳ ପି ହରେମାହନ ଧଳ YNY0536599
ୀ /054397 22 15 26ସ୍େଵପନ୍ା ସରୁୂପା ସାଇଁ ପି ମରୁଲୀଧର ସାଇଁ YNY1109008
ୀ /54398 29 15 27ଦିପା ଳି ମିଶ ପି ଦାେମାଦର ମିଶ YNY0535641

ପ ୁ /64399 55 15 28କମଳା କା  ଦାସ ପି ଭରତ ଚ  ଦାସ YNY0697094
ୀ /64400 48 15 29ସସିତା ଦାସ ସା କମଳା କା  ଦାସ LNT4195319

ପ ୁ /64401 24 15 30ଶଭୁମ ଦାସ ପି କମଳାକା  ଦାସ YNY1092113
ପ ୁ /64402 27 15 31ମାନସ ନାୟକ - ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ YNY1149939
ପ ୁ /64403 23 15 32ରାେଜଶ ନାୟକ - ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ YNY1149889
ୀ /64404 28 15 33ଅସୀମା ପ ିତ ପି ନଳିନୀ ର ନ ପ ିତ YNY0684746
ୀ /74405 39 15 34ନିେବଦିତା ନ ପି ଦାେମାଦର ନ YNY0801571

ପ ୁ /74406 30 15 35ଶଭୁଜିତ ଶତପଥୀ ପି ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ ଶତପଥୀ YNY0535567
ୀ /84407 58 15 36ପଣତି ପତି ସା ଅଜୟ କମୁାର ପତି YNY0535260

ପ ୁ /94408 27 15 37ରାେକଶ କମୁାର ପ ା ପି ରବି  କମୁାର ପ ା YNY0682989
ୀ /DUPLEX NO4409 19 15 38େନୗଶୀନ ସାହାନା ପି ମୀର ଆଲୀମ ୁ ୀନ YNY1348804

ପ ୁ /104410 28 15 39ରାେଜଶ କମୁାର େଜନା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା YNY0536581
ପ ୁ /104411 53 15 40ଜାହା ୀର ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ଅହମଦ ଖଁା YNY0862193
ୀ /114412 74 15 41ଶା ିଲତା ସତପଥୀ ସା ସବୁାଷ ଚଂଦ ସତପଥୀ YNY1342146

ପ ୁ /114413 27 15 42ଅ ିର୍ଷାନ ତିପାଠୀ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0535625
ପ ୁ /124414 28 15 43ବି.କ ା . ପି ବି.େନାକିଆ . YNY0535302
ପ ୁ /134415 28 15 44ଶଭୁେଜଯ୍ାତି ପାତ ପି ସ ିବ କମୁାର ପାତ YNY0535112
ୀ /144416 47 15 45ସନୁୁ ଗେନରୀୱାଲ ସା ନେରଶ କମୁାର ଗେନରୀୱାଲ YNY0815647
ୀ /144417 27 15 46ରୁମାନୀ ଗେନରୀୱାଲ ପି ନେରଶ କମୁାର ଗେନରୀୱାଲ YNY0815639
ୀ /144418 30 15 47ଶାଶତୀ ସତପଥୀ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସତପଥୀ YNY0682955
ୀ /14A4419 28 15 48ରାନି ଅଗରୱାଲ ସା ସ ିପ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY0815605
ୀ /154420 26 15 49ପଜୁରାଣୀ ଦାସ ସା େଦବାସିସ ପାଲାଇ YNY1306810

ପ ୁ /154421 21 15 50ମିଲନ ମହାର ପି ନିର ନ ମହାର YNY1169226
ୀ /154422 40 15 51ନୟନପର ପାଲିତ ପି କାଳି ପସାଦ କାନୁନେଗା YNY0535203
ୀ /164423 31 15 52ପରିଧି ଅଗୱାଲ ପି ରାମ ପସାଦ ଅଗୱାଲ YNY0671289

ପ ୁ /174424 71 15 53ଜଗବ ୁ େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା YNY0536201
ୀ /174425 66 15 54ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ଜଗବ ୁ େବେହରା YNY0536227

ପ ୁ /174426 37 15 55ଭା ର ଚ  େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା YNY0536243
ୀ /174427 37 15 56େମାନାଲିସା ମହା ି ସା େଗାପାଳ ପସାଦ ମହା ି YNY1343227
ୀ /184428 22 15 57ଶଭୁଦା ଗଇୁଁ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ଗଇୁଁ YNY1157601

ପ ୁ /184429 60 15 58ନିମର୍ଳ ଚ  ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି YNY0879544
ୀ /184430 56 15 59ସିପା ମହା ି ସା ନିମର୍ଳ ଚ  ମହା ି YNY0879536

ପ ୁ /184431 29 15 60ସ କ ମହା ି ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ମହା ି YNY0671263
ପ ୁ /184432 21 15 61ଅ ିତ ସାହୁ ପି ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ YNY1341593
ପ ୁ /194433 36 15 62େଦବାଶଷି େଦବତା ପି ପସନନ୍  କମୁାର େଦବତା YNY0535559
ପ ୁ /194434 30 15 63ଶଭୁାଷୀଶ େଦବତା ପି ପସନନ୍  କମୁାର େଦବତା YNY0535542
ପ ୁ /19-b4435 52 15 64ସଂଜୟ କମୁାର େଦଓ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େଦଓ YNY1164912
ୀ /19-B4436 51 15 65ଗାୟତୀ େଦଓ ସା ସଂଜୟ କମୁାର େଦଓ YNY1164946

ପ ୁ /204437 27 15 66ଉ ଷର୍  ଭାଓସିଂକା ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ଭାଓସିଂକା YNY0682948
ୀ /214438 35 15 67ଅନୀତା େଚୗଧରୁୀ ସା ସାଥର୍କ ମହାପାତ YNY0535856
ୀ /214439 93 15 68ଚ ଳା ମହାପାତ ସା ସାଧଚୁରଣ ମହାପାତ YNY0535963
ୀ /224440 35 15 69େରଖା ଳୀ ମହା ି ସା ସନିୁଲ ସି ାଥର୍  େବାଷ YNY0535633
ୀ /234441 28 15 70ପଜୂା ଅଗୱାଲ ପି ବିମଳ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0535906
ପ ୁ /244442 43 15 71ବିକାଶ କମୁାର ଅଧିକାରୀ ପି ଚକଧର ଅଧିକାରୀ YNY0209072
ୀ /244443 35 15 72ଗୀତାରାଣୀ ଅଧିକାରୀ ସା ବିକାଶ କମୁାର ଅଧିକାରୀ YNY0536607
ୀ /244444 42 15 73ଲିଲନ ସାହୁ ସା ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ YNY0754903
ପ ୁ /244445 52 15 74ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାହୁ YNY0754929
ପ ୁ /244446 49 15 75ଚ  େଶଖର ସାମଲ ପି କ୍ଷିେରାଦ ଚ  ସାମଲ YNY0017319
ୀ /244447 48 15 76ଶା ିଲତା ସାମଲ ସା ଚ େଶଖର ସାମଲ YNY0017327
ୀ /254448 42 15 77ସଂଘମିତା େବୖଶଯ୍ାଖ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ପାତ YNY0017368
ୀ /254449 29 15 78ଅ ିତା ପରମିତା େହାତା ପି ପଦିପ କମୁାର େହାତା YNY0535252
ପ ୁ /254450 48 15 79ତନୁରାମ ମହା ପି ଦିନବ ୁ ମହା YNY0402883
ୀ /254451 41 15 80ଋକଣୀ ମହା ସା ତନୁରାମ ମହା YNY0402875
ୀ /254452 49 15 81ଶୀୟାସିତା ମହା ି ସା ଜୟପକାଶ ପାତ YNY0645341
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ପ ୁ /254453 82 15 82କୃ ଚ  ପାତ ପି େଲାକନାଥ ପାତ YNY0017335
ୀ /254454 72 15 83େକାକିଳସରା ପାତ ସା କୃ ଚ  ପାତ OR/06/044/166423

ପ ୁ /254455 50 15 84ଜୟ ପକାଶ ପାତ ପି କୃ  ଚ  ପାତ YNY0488916
ପ ୁ /254456 47 15 85େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ପାତ ପି କୃ  ଚ  ପାତ OR/06/044/166425
ୀ /254457 43 15 86ଜୟପଭା ପାତ ପି କୃ ଚ  ପାତ LNT1492362

ପ ୁ /254458 45 15 87ରବିଶରଣ ସିଂହ ପି ରାେଜ  ପସାଦ ସିଂହ YNY0750901
ପ ୁ /264459 71 15 88ଚିନୟାନ  େଜନା ପି ମରୁଲିଧର େଜନା YNY0645291
ୀ /264460 67 15 89େସୗଦାମିନୀ େଜନା ସା ଚିନୟନ  େଜନା LNT1650589
ୀ /264461 41 15 90ଅଲି ା େଜନା ପି ଚିନୟାନ  େଜନା YNY0645176
ୀ /274462 30 15 91ପୟାସୀ ପଧାନ ପି େକାଦା ଧର ପଧାନ YNY0945345

ପ ୁ /274463 73 15 92ବିେର  କମୁାର ଠାକରୁ ପି ସି ିନାଥ ଠାକରୁ LNT1514074
ୀ /274464 68 15 93ହିମା ି ନୀ ଠାକରୁ ସା ବିେର  କମୁାର ଠାକରୁ LNT1514082

ପ ୁ /284465 64 15 94ଯଗୁଳ କିେଶାର ରାଠି ପି େସାହନ ଲାଲ ରାଠି YNY0645192
ୀ /284466 58 15 95ସମିୁତା େଦଵୀ ରାଠୀ ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର ରାଠୀ YNY0268029

ପ ୁ /284467 33 15 96ବିମଲ କମୁାର ରାଠି ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ରାଠି YNY0268078
ୀ /304468 63 15 97ପ ୁ ମିତା କାନୁନେଗା ସା ନିକୁ  କିେଶାର କାନୁନେଗା YNY0697128

ପ ୁ /304469 66 15 98େଗାକଳୁ ଚା  ମ ୁଁଧା ପି େଶାହନ ଲାଲ ମ ୁଁଧା YNY0879395
ପ ୁ /304470 63 15 99ମରୁଲୀଧର ମ ୁଁଧା ପି େଶାହନଲାଲ ମ ୁଁଧା YNY0879312
ୀ /304471 60 15 100ଦୁଗର୍ା େଦବୀ ମ ୁଁଧା ସା ମରୁଲୀଧର ମ ୁଁଧା YNY0879304

ପ ୁ /304472 38 15 101ଗଜାନ  ମ ୁଁଧା ପି େଗାକଳୁ ଚା  ମ ୁଁଧା YNY0879320
ୀ /304473 38 15 102କସୁମୁ ମ ୁଁଧା ସା ଗଜାନ  ମ ୁଁଧା YNY0879338

ପ ୁ /304474 37 15 103ଆନ  କମୁାର ମ ୁଁଧା ପି ମରୁଲୀଧର ମ ୁଁଧା YNY0879379
ୀ /304475 35 15 104ଶାରଳା ମ ୁଁଧା ସା ଆନ  କମୁାର ମ ୁଁଧା YNY0879361

ପ ୁ /304476 33 15 105ନାରାୟଣ ମ ୁଁଧା ପି ମରୁଲୀଧର ମ ୁଁଧା YNY0879346
ୀ /304477 32 15 106ମଧ ୁମ ୁଁଧା ସା ନାରାୟଣ ମ ୁଁଧା YNY0879353

ପ ୁ /304478 31 15 107ଅନୀଲ ମ ୁଁଧା ପି ମରୁଲୀଧର ମ ୁଁଧା YNY0879387
ପ ୁ /304479 88 15 108ମାଣିକ ଚା  ରାଠି ପି ତୁଳସିରାମ ରାଠି LNT4226999
ପ ୁ /314480 63 15 109ଲି ରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଏନ.ସତଯ୍ରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/07/038/304642
ୀ /314481 55 15 110ଗିତା ଳୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଲି ରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/07/038/304643

ପ ୁ /314482 36 15 111ସମିତ େଚୗଧରୁୀ ପି ଲି ରାଜ େଚୗଧରୁୀ YNY0017418
ୀ /314483 21 15 112ଅଚର୍ନା କମୁାରୀ ମଲିକ ପି ବିକମ ମଲିକ YNY1160753

ପ ୁ /314484 67 15 113କିେଶାର ଚଂଦ ସତପଥି ପି ବୀର କିେଶାର ଶତପଥୀ LNT1644590
ୀ /314485 61 15 114ଦି ୀରାଣୀ ସତପତୀ ସା କିେଶାର ଚ  ଶତପଥୀ LNT1644608
ୀ /314486 37 15 115େସାନାଲି ଶତପଥୀ ପି କିେଶାର ଚ  ଶତପଥୀ YNY0017384

ପ ୁ /324487 36 15 116ଅକର୍ ଦଯ୍ତିୁ ପିୟଦଶ ିର୍ ପି ଡା.ରବିନାରାୟଣ ମାଣିଆ YNY0017459
ପ ୁ /324488 70 15 117ଡା.ରବିନାରାୟଣ ମାଣିଆ ପି ସି ୁ ମାଣିଆ OR/06/044/402211
ୀ /324489 69 15 118ଆରତି ମହା ି ସା ରବିନାରାୟଣ ମାଣିଆ OR/06/044/402212

ପ ୁ /324490 27 15 119ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଉରିଆ ସାହୁ YNY0847160
ୀ /324491 38 15 120ଅଭିପସା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଡା.ରବିନାରାୟଣ ମାଣିଆ YNY0017442

ପ ୁ /334492 88 15 121ବିଜୟ ରାମ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ OR/06/044/078203
ୀ /334493 48 15 122ସିତା ଦାସ ସା େଦବଦ  ଦାସେଚୗଧରୁୀ YNY0017483
ପ ୁ /334494 54 15 123େଦବଦ  ଦାସ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଜୟ ରାମ ଦାସ OR/06/044/078205
ୀ /334495 28 15 124ଏକତା ମହା ି ପି େସାମଦଶର୍ନ ମହା ି YNY0775098
ୀ /334496 48 15 125ସିତହାସି ଚାରୁେକତକି ପ ନାୟକ ସା େଦବଦ  ଦାସ YNY0775072

ପ ୁ /354497 69 15 126ଡ.େଦେବ ନାଥ ଭୂଯା - ଜୟ ୀ ଭୂଯା YNY1260207
ୀ /354498 52 15 127ମିଲି ଭୂୟଁା ସା େସୗଭାଗଯ୍ େକତନ ନାୟକ YNY0017509

ପ ୁ /354499 56 15 128େସୗଭାଗଯ୍ େକତନ ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ YNY0017491
ପ ୁ /364500 79 15 129ପାଥର୍  ସାରଥୀ ସିଂହ ପି େଦେବ  କମୁାର ସିଂହ LNT1516533
ୀ /364501 78 15 130ସଜୁାତା ସିଂହ ସା ପାଥର୍  ସାରଥୀ ସିଂହ YNY0647115
ପ ୁ /374502 77 15 131ହରିରାମ ଅଗରୱାଲ ପି ରତନଲାଲ ଅଗରୱାଲ YNY0647057
ୀ /374503 72 15 132ସେ ାଷ େଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ହରିରାମ ଅଗୱାଲ YNY0647032
ପ ୁ /374504 52 15 133ପୱନ ଅଗୱାଲ ପି ହରିରାମ ଅଗୱାଲ YNY0647008
ୀ /374505 27 15 134ଆୟୁଷି ମି ଲ ପି ପବନ କମୁାର ମି ଲ YNY0697243
ପ ୁ /374506 26 15 135ଆଶଶି ମି ଲ ପି ପବନ କମୁାର ମି ଲ YNY0697250
ପ ୁ /374507 39 15 136କମଳା କା  ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ LNT4192670
ପ ୁ /384508 66 15 137ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ବି ୁଚରଣ ନାୟକ LNT4192811
ପ ୁ /394509 62 15 138ଶୀଧର କମୁାର ପ ା ପି ମାୟାଧର ପ ା LNT2971711
ୀ /394510 54 15 139େସୗଦାମିନୀ ପ ା ସା ଶୀଧର କମୁାର ପ ା LNT2971778
ୀ /394511 31 15 140ସ ୀତା ପ ା ପି ଶୀଧର ପ ା YNY0209080
ୀ /404512 36 15 141ବି ୁପିୟା ଭୂୟଁା ସା କମଳାକା  ନାୟକ YNY0209098
ପ ୁ /404513 32 15 142ଶୀକା  ଭୂୟଁା ପି ପରମାନ  ଭୂୟଁା YNY0017517
ପ ୁ /414514 52 15 143ଅନାଦି ଚରଣ ପଧାନ ପି ସଦୁାମ ପଧାନ YNY0017525
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ୀ /414515 46 15 144ଶକୁ ଳା ପଧାନ ସା ଅନାଦି ଚରଣ ପଧାନ YNY0017533
ୀ /424516 62 15 145େରଣକୁା ଦାସ ସା ଶକୁା  କିେଶାର ଦାସ YNY0017558

ପ ୁ /424517 38 15 146ସମିତ ଦାସ ପି ଶକୁା  କିେଶାର ଦାସ YNY0017566
ୀ /424518 32 15 147ଶଶୁୀ ଦାସ ପି ଶକୁା  କିେଶାର ଦାସ YNY0017574
ୀ /444519 51 15 148ସବିତା େବେହରା ସା କିେଶାର କମୁାର ଦାସ YNY0980151
ୀ /444520 74 15 149େହମଲତା ଦାସ ସା େଦବ କମୁାର ଦାସ YNY0017582

ପ ୁ /444521 52 15 150କିେଶାର କମୁାର ଦାସ ପି େଦବ କମୁାର ଦାସ LNT1623412
ପ ୁ /444522 51 15 151ଅନୁପ କମୁାର ଦାସ ପି େଦବ କମୁାର ଦାସ YNY0980169
ୀ /444523 46 15 152କ ନା ଦାସ ସା ଅନୁପ କମୁାର ଦାସ YNY0647073
ୀ /454524 58 15 153ରାମା େଦବୀ ଯଶୱାଲ ସା ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ଯଶୱାଲ YNY0774638

ପ ୁ /454525 62 15 154ର ନ କମୁାର ମହା ି ପି ହାଡିବଂଧ ୁମହା ି YNY0647164
ୀ /454526 56 15 155େବୖଜୟ ି ବାଳା ମହା ି ସା ର ନ କମୁାର ମହା ି YNY0751040
ୀ /454527 34 15 156ପୀୟ ା ମହା ି ପି ର ନ କମୁାର ମହା ି YNY0646984

ପ ୁ /454528 33 15 157େସୗରଭ କମୁାର ମହା ି ପି ର ନ କମୁାର ମହା ି YNY0647172
ୀ /464529 33 15 158ଲକ୍ଷୀପୀୟା ମହା ି ସା ରାେଜଶ ମହା ି YNY0774786

ପ ୁ /474530 59 15 159ପାଣକୃ  ହାଂସଦା ପି ମ ଲ ହାଂସଦା YNY0647099
ୀ /474531 51 15 160ମାଳତି ହାଂସଦା ସା ପାଣକୃ  ହାଂସଦା YNY0647123

ପ ୁ /474532 32 15 161େଦବାଶଷି ମ ଲ ହାଂସଦା ପି ପାଣକୃ  ହାଂସଦା YNY0647081
ପ ୁ /484533 61 15 162ବିପିନ କମୁାର େଜନା ପି ଅନିରୁ  େଜନା YNY0751032
ୀ /484534 54 15 163ସବିତା େଜନା ସା ବିପିନ କମୁାର େଜନା YNY0017590
ୀ /484535 34 15 164େଶତାଲିନା େଜନା ପି ବିପିନ କମୁାର େଜନା YNY0017608

ପ ୁ /484536 32 15 165ଦିବଯ୍ଦଶର୍ନ େଜନା ପି ବିପିନ କମୁାର େଜନା YNY0017616
ପ ୁ /484537 59 15 166ନବୀନ କମୁାର ମହା ି ପି ସଲୁଭ ମହା ି YNY0017624
ୀ /494538 54 15 167କନକ ଲତା ମହା ି ସା ନବୀନ କମୁାର ମହା ି YNY0017632

ପ ୁ /504539 64 15 168ପେମାଦ କମୁାର ପରିଡା ପି ଚି ାମଣି ପରିଡା YNY0751024
ପ ୁ /514540 36 15 169ଏମ.ଡି େଜାହୁର ଆଲମ୍ ପି ଏମ.ଡି ସରାଜୁଲ ଆଲମ୍ YNY1328863
ୀ /514541 22 15 170ନୀତୂ େଭାଇ ସା ରସାନ  େଭାଇ YNY1326198
ୀ /514542 53 15 171େସନ୍ହଲତା ମିଶ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0774752
ୀ /514543 52 15 172କ ନା ବିଭୁତି ପରିଡା ସା ପେମାଦ କମୁାର ପରିଡା YNY0378893

ପ ୁ /514544 34 15 173ମ ଳ ବିଭୁତି ପରିଡା ପି ପେମାଦ କମୁାର ପରିଡା YNY0017640
ପ ୁ /524545 33 15 174ମେନାଜ ସିଂହ ମହାପାତ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ସିଂହ ମହାପାତ YNY0017657
ପ ୁ /554546 60 15 175ନେର ୍ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଗ ବର୍  ବିଶାଳ YNY0751016
ୀ /564547 50 15 176ପଭାତି ବିଶାଳ ସା ନେର  କମୁାର ବିଶାଳ YNY0751008

ପ ୁ /574548 59 15 177ଶକୁା  କମୁାର େଲ ା ପି ଶବି ଚରଣ େଲ ା YNY0017665
ୀ /574549 54 15 178ସଂଯକୁ୍ତା େଲ ା ସା ଶକୁା  କମୁାର େଲ ା YNY0017673

ପ ୁ /574550 34 15 179ସେରାଜ କମୁାର େଲ ା ପି ଶକୁା  କମୁାର େଲ ା YNY0017681
ପ ୁ /574551 26 15 180ପିତିଶ  ପକାଶ ପ ୃ ି ପି ନେର  ଚଦ ପ ୃ ି YNY1088178
ୀ /594552 40 15 181ସପୁ ର୍ା ଦାଶ ସା ବିଦୁଭୂଷଣ ଦାଶ YNY1142157

ପ ୁ /594553 22 15 182ଶାୟନ ଦାଶ ପି ବିଦୁଭୂଷଣ ଦାଶ YNY1139039
ୀ /594554 24 15 183ମମତା ପ ା ସା ସତଯ୍ବତ ପ ା YNY1142124

ପ ୁ /594555 51 15 184ମରୁଲୀଧର ସାଇଁ ପି ମାୟାଧର ସାଇଁ FCK0018374
ୀ /594556 44 15 185ବିଦଯ୍ତୁ ଲତା ସାଇଁ ସା ମରୁଲୀଧର ସାଇଁ YNY0632125

ପ ୁ /604557 64 15 186ବିରକିେଶାର ନାୟକ ପି େକ୍ଷତବାସି ନାୟକ YNY0268144
ୀ /614558 56 15 187କମଳିନୀ ନାୟକ ସା ବିରକିେଶାର ନାୟକ YNY0644880

ପ ୁ /624559 54 15 188ବାସେୁଦବ କଅୁଁର ପି ଅହଭୁତ କଅୁଁର YNY0644914
ୀ /624560 44 15 189ସଂଯକୁ୍ତା କଅୁଁର ସା ବାସେୁଦବ କଅୁଁର YNY0750984

ପ ୁ /624561 62 15 190ବସ  କମୁାର ମିଶ ପି ବିମାଧର ମିଶ YNY0647156
ୀ /624562 28 15 191ପିୟ ା ମିଶ ପି ବସ  କମୁାର ମିଶ YNY0671271
ୀ /634563 28 15 192ଭିଶାଖା ଝୁନ୍ଝୁନାଲା ପି ବିଜୟ ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY0826677
ୀ /634564 47 15 193ସବିତା ମିଶ ସା ବସ  କମୁାର ମିଶ YNY0750992
ପ ୁ /644565 57 15 194ବିରକିେଶାର ସାଇଁ ପି ନଟବର ସାଇଁ YNY0155150
ୀ /644566 55 15 195ବିନିତା ସାଇଁ ସା ବିରକିେଶାର ସାଇଁ YNY0155168
ପ ୁ /644567 34 15 196ଅଜୁର୍ ନ ସାଇଁ ପି ବିରକିେଶାର ସାଇଁ YNY0155176
ପ ୁ /654568 60 15 197ପଦିପ କମୁାର ମିଶ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମିଶ OR/06/044/080590
ପ ୁ /654569 32 15 198େଦବପସାଦ ମିଶ ପି ପଦିପ କମୁାର ମିଶ YNY0647131
ପ ୁ /664570 53 15 199ସେୁରଶ ଚ  ଦାସ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ଦାସ OR/06/048/196474
ପ ୁ /664571 35 15 200ଶା ନୁ କମୁାର ଦାସ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ଦାସ YNY0268151
ୀ /674572 44 15 201ରିନାରାଣୀ ଦାସ ସା ସେୁରଶ ଚ  ଦାସ YNY0268177
ୀ /704573 45 15 202ଗାୟତୀ.ଏସ ପାଣିଗାହୀ ସା ବି ୁ ର ନ ପାଣିଗାହୀ LNT4188421
ପ ୁ /704574 20 15 203େଦବେଜଯ୍ାତି ପାଣିଗାହି ପି ବି ୁ ର ନ ପାଣିଗାହି YNY1297290
ୀ /714575 37 15 204ପଜୂା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ YNY0268185
ପ ୁ /714576 65 15 205ସେୁରଶ ଚ  ୍ଭାଟିଆ ପି େଗାବି  ଭାଟିଆ YNY0980177
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ୀ /714577 65 15 206ସନିୁତା ଭାଟିଆ ସା ସେୁରଶ ଚ  ଭାଟିଆ YNY0155226
ପ ୁ /714578 36 15 207ଦିେନଶ ଭାଟିଆ ପି ସେୁରଶ ଚ  ଭାଟିଆ YNY0155242
ୀ /714579 36 15 208ଲଭିଲୀନା ଭାଟିଆ ପି ସେୁରଶ ଚ  ଭାଟିଆ YNY0155234
ୀ /714580 33 15 209େଜଯ୍ାତି ଭାତିଯା ସା ଦିେନଶ ଭାତିଯା YNY1306786
ୀ /714581 71 15 210ମ  ୁବଯ୍ାସ ସା ଉମାଶ ର ବଯ୍ାସ YNY0371351
ୀ /714582 42 15 211ମିତୁ ବଯ୍ାସ ସା ବିଶାଲ ବଯ୍ାସ YNY0371369
ୀ /714583 62 15 212ଭାରତୀ ମହାପାତ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ LNT1477249

ପ ୁ /714584 57 15 213ଉେମଶ ଚ  ମହା ି ପି ପଦ ଚରଣ ମହା ି YNY0488940
ୀ /714585 49 15 214କ୍ଷୀରା ୀ ତନୟା ମହା ି ସା ଉେମଶ ଚ  ମହା ି YNY0488932

ପ ୁ /714586 44 15 215ସ ୀପ ମହା ି ପି ବିେନାଦ ଚ  ମହା ି YNY0155184
ୀ /714587 39 15 216ସ ି ମହା ି ସା ସ ୀପ ମହା ି YNY0403154
ୀ /714588 36 15 217ସିପା ମହା ି ପି ବିେନାଦ ଚ  ମହା ି YNY0750976

ପ ୁ /714589 63 15 218ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ LNT1477231
ୀ /714590 32 15 219ପଜ୍ଞା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମହାପାତ ପି ଡା.ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ YNY0155259

ପ ୁ /714591 82 15 220ଶଯ୍ାମଲ ଚ  ରାୟ ପି ଶେୁରଶ ଚ  ରାୟ YNY0155192
ୀ /714592 81 15 221ଗାୟତୀ ରାୟ ସା ଶଯ୍ାମଲ ଚ  ରାୟ YNY0155200

ପ ୁ /714593 59 15 222େଦବାଶଷି ରାୟ ପି ଶଯ୍ାମଲ ଚ  ରାୟ YNY0371195
ୀ /714594 56 15 223େଦବାରତି ରାୟ ସା େଦବାଶଷି ରାୟ YNY0371302

ପ ୁ /714595 49 15 224ତପାୟନ ରାୟ ପି ଡା.ମିନାଲକା ି ରାୟ YNY0647024
ୀ /714596 46 15 225େଦାେଲାନ ରାୟ ସା ଦିପାୟନ ରାୟ YNY0644864
ୀ /714597 46 15 226ସଜୁାତା ରାୟ ସା ତପାୟନ ରାୟ YNY0647040

ପ ୁ /714598 70 15 227ପଦିପ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ହରିହର ତିପାଠୀ LNT4204863
ୀ /714599 57 15 228ନିେବଦିତା ତିପାଠୀ ସା ପଦିପ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0644898
ୀ /714600 41 15 229େସୗମଯ୍ର ନ ତିପାଠୀ ସା ପଦିପ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0647149

ପ ୁ /714601 40 15 230ସତିୃ ର ନ ତିପାଠୀ ପି ପଦିପ କମୁାର ତିପାଠୀ LNT4204772
ୀ /714602 31 15 231ପଜୂା ତିପାଠୀ ପି ପଦିପ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0859777

ପ ୁ /714603 76 15 232ଉମାଶ ର ବଯ୍ାସ ପି ପଭୁଲାଲ ବଯ୍ାସ YNY0371245
ପ ୁ /714604 45 15 233ବିଶାଲ ବଯ୍ାସ ପି ଉମାଶ ର ବଯ୍ାସ YNY0371252
ୀ /724605 44 15 234ନିେବଦିତା ପାଢୀ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ପାଢୀ YNY0155267
ୀ /744606 71 15 235ଶାରଦା େଦବୀ ଅଗୱାଲ୍ ସା ନାଥରୁାମ ଅଗୱାଲ OR/06/044/010198

ପ ୁ /744607 44 15 236ସମିୁତ େକ ଅଗଵାଲ ପି ନାଥରୁାମ ଅଗଵାଲ LNT1527563
ୀ /744608 40 15 237ବଷର୍ା ଅଗୱାଲ ସା ସମିୁତ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT3113298
ୀ /744609 32 15 238ସମୁନ ଅଗୱାଲ ପି ନାଥରୁାମ ଅଗୱାଲ LNT3113271

ପ ୁ /744610 49 15 239ମନ େମାହନ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YNY0402958
ୀ /744611 35 15 240କା ନ େବେହରା ସା ମନ େମାହନ େବେହରା YNY0402966
ୀ /764612 53 15 241ସାତୀ ଦାସଗୁ ା ସା ତନୟ ଦାସଗୁ ା OR/06/044/124495

ପ ୁ /764613 56 15 242ତନୟ ଦାସଗୁ ା ପି େଯାେଗଶ ଚ  ଦାସଗୁ ା OR/06/044/124494
ପ ୁ /764614 28 15 243ସଜୁୟ ଦାସଗୁ ପି ତନୟ ଦାସଗୁ YNY1043603
ୀ /774615 37 15 244ଶାଶତୀ ମିଶ ପି ରବିନ ଚ  ମିଶ LNT2966571
ୀ /774616 60 15 245ବସ  ମ ରୀ ପାଢୀ ସା ରବୀନ ଚ  ମିଶ LNT2969640
ୀ /784617 29 15 246ପତିକ୍ଷା ପାରମିତା ମା ସଜୁାତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ YNY0697276
ୀ /784618 60 15 247ସଜୁାତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଅନାଦି ସାହୁ YNY0697284
ୀ /784619 70 15 248ଭାରତୀ ସାହୁ - ସଜୁାତା ପିୟଦସ ିର୍ନି YNY1260199

ପ ୁ /784620 81 15 249ଅନାଦି ସାହୁ ପି ମାଗଣ ସାହୁ LNT4182739
ପ ୁ /784621 40 15 250ପଦୀପ ସାହୁ ପି େବୖ ବ ସାହୁ LNT4182648
ପ ୁ /784622 37 15 251ତପନ କମୁାର ସାହୁ ମା ମାୟାଧର ସାହୁ YNY0017715
ପ ୁ /794623 54 15 252େବଣଧୁର ପାଣି ପି ଦିବଯ୍ସିଂହ ପାଣି LNT1499763
ୀ /794624 39 15 253େରଣବୁାଳା ପାଣି ସା େବଣଧୁର ପାଣି LNT1499755

ପ ୁ /794625 25 15 254ପ ୂ ର୍ ଚ  ପାଣି ପି େବଣଧୁର ପାଣି YNY0999904
ପ ୁ /794626 48 15 255ଶୀଧର ସାହୁ ପି େବୖ ବ ସାହୁ YNY0017723
ୀ /804627 85 15 256ଭି ଧମର୍ାମା ସା ଭି. େଗାପାଳସାମୀ OR/06/044/010708
ପ ୁ /804628 54 15 257ଭି. ନରସିଂହ ପି ଭି. େଗାପାଳସାମୀ OR/06/044/010709
ପ ୁ /814629 25 15 258େରାହିତ ଜଯ୍ାନ ପି ଶଶୁଲି ଜଯ୍ାନ YNY0862185
ୀ /824630 69 15 259ସକୁା ୀ େବେହରା ସା ଗ ବର୍  ଦଳାଇ YNY0017731
ୀ /824631 40 15 260ସାଗରିକା େବେହରା ସା ସାଗର ଦଳାଇ YNY0017756
ପ ୁ /824632 46 15 261ସାଗର ଦଳାଇ ପି ଗ ବର୍  ଦଳାଇ YNY0017749
ପ ୁ /824633 44 15 262ସାଗତ ଦଳାଇ ପି ଗ ବର୍  ଦଳାଇ YNY0017764
ୀ /824634 46 15 263ଟୁକନୁା ମାଝି ସା ସାଗତ ଦଳାଇ OR/06/046/350020
ପ ୁ /834635 70 15 264ପ ଜ ଦାସ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦାସ OR/06/044/136138
ୀ /834636 65 15 265େଜଯ୍ା ନ୍ା ଦାସ ସା ପ ଜ ଦାସ LNT1502756
ପ ୁ /834637 43 15 266ଜୀବନ ପକାଶ ଦାସ ପି ପ ଜ ଦାସ LNT1502863
ୀ /834638 42 15 267ଅପ ର୍ା ଦାସ ସା ଜୀବନ ପକାଶ ଦାସ YNY0155275
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ୀ /834639 38 15 268େଜଯ୍ାତିପଭା ଦାସ ପି ପ ଜ ଦାସ YNY0155283
ପ ୁ /844640 69 15 269ସ ିଦାନ  ନ ପି ସେୁର  ନାଥ ନ OR/06/043/000078
ୀ /844641 62 15 270ଶୀଲତା ନ ସା ସ ିଦାନ  ନ YNY0017798
ୀ /844642 34 15 271ସଲୁଗନ୍ା ନ ପି ସ ିଦାନ  ନ YNY0017806

ପ ୁ /854643 58 15 272ଭୂେପଶ ର ନ ମହା ି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହା ି LNT2969368
ୀ /854644 54 15 273ଉମିର୍ଳା ମହା ି ସା ଭୂେପଶ ର ନ ମହା ି LNT2969376

ପ ୁ /854645 28 15 274େସାମିତ ପାଠକ ପି ଶଯ୍ାମ ପସାଦ ପାଠଖ YNY0535716
ୀ /854646 64 15 275ପଭାତୀ ଶତପଥୀ ସା େକଶବ ଚ  ଶତପଥୀ YNY0750836

ପ ୁ /864647 53 15 276ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଦାଶ ପି ରାଧାେଗାବି  ଦାଶ YNY0017814
ୀ /864648 53 15 277ମିନତୀ ଦାଶ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଦାଶ YNY0017822

ପ ୁ /874649 58 15 278ଶଭୁ ପସନନ୍ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େଦବୀ ପସନନ୍ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT4182408
ୀ /874650 54 15 279ଈରା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଶଭୁ ପସନନ୍ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT1441104
ୀ /874651 26 15 280ଶାବଣୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶଭୁ ପସନନ୍ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0697136
ୀ /874652 48 15 281ସଜୁାତା କାନୁନ୍େଗା ସା େଗୗରବ ଦାସ YNY1331172
ୀ /874653 32 15 282ବାଣୀଶୀ ନାୟକ ସା ସଂଗାମ କମୁାର ନାୟକ YNY1330505
ୀ /874654 26 15 283ନଳିନୀ ପଭା ନାୟକ ସା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ YNY1329812

ପ ୁ /894655 62 15 284େଯାଗୀଲାଲ ସ ୁ ରକା ପି ମା ୀଲାଲ ରାମ OR/06/044/010734
ୀ /894656 55 15 285ନିମର୍ଳା ସ ୁ ରକା ସା େଯାଗୀଲାଲ ସ ୁ ରକା OR/06/044/101735
ୀ /904657 67 15 286ରାଜଶୀ ମହା ି ସା ଅଭୟ କମୁାର ମହା ି LNT4195723
ୀ /914658 43 15 287ସମୁନ୍ ଉଦୟପରୁୀଆ ସା ବିେନାଦ ଉଦୟପରୁୀଆ LNT2392892
ୀ /924659 69 15 288ମେନାରମା ପାଣିଗାହୀ ସା ଶବି ପାଣିଗାହୀ OR/06/044/366037
ୀ /924660 51 15 289ତୂଳିକା ପାଣିଗାହୀ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େହାତା YNY0017939

ପ ୁ /924661 47 15 290ରାଜକମୁାର ପାଣିଗାହୀ ପି ଶବି ପାଣିଗାହୀ OR/06/044/366039
ୀ /924662 40 15 291ମାଳବିକା ପାଣିଗାହୀ ସା ରାଜକମୁାର ପାଣିଗାହୀ YNY0017921

ପ ୁ /934663 40 15 292ଅସିତ୍ ଶତପଥୀ ପି ନଟବର ଶତପଥୀ YNY0644872
ପ ୁ /934664 74 15 293ନଟବର ଶତପଥୀ ପି େଗାପୀନାଥ ଶତପଥୀ LNT3257680
ପ ୁ /934665 43 15 294ଅମିତ୍ ଶତପଥୀ ପି ନଟବର ଶତପଥୀ YNY0644948
ୀ /934666 40 15 295ସାତୀ ଶତପଥୀ ସା ଅମିତ୍ ଶତପଥୀ YNY0644930
ୀ /944667 59 15 296ସାଧନା ବିଶାସ ସା ସମେର  ବିଶାସ LNT1563873

ପ ୁ /954668 58 15 297ଡ.ପଦୀପ କମୁାର େହାତା ପି ଧରଣୀଧର େହାତା YNY0371211
ୀ /954669 52 15 298କା ନିକା େହାତା ସା ଡ. ପଦୀପ କମୁାର େହାତା LNT3269051

ପ ୁ /964670 81 15 299ଡଃ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପ ା ପି ବଜ ବିହାରୀ ପ ା OR/06/044/438517
ୀ /964671 80 15 300ଡଃ ଅନୁପମା ପ ା ସା ଡଃ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପ ା YNY0371328

ପ ୁ /964672 42 15 301ବଟକୃ  ପଧାନ ପି େସୗରୀ ପଧାନ YNY0647016
ପ ୁ /974673 63 15 302ତପନ ମିଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ LNT1844703
ୀ /974674 58 15 303ଗାୟତୀ ମିଶ ସା ତପନ ମିଶ LNT1844695
ୀ /974675 31 15 304ତେପାଜା ମିଶ ପି ତପନ କମୁାର ମିଶ YNY0268193
ୀ /974676 28 15 305ମନିଶା ମିଶ ପି ତପନ କମୁାର ମିଶ YNY0535880

ପ ୁ /984677 54 15 306କିେଶାର ମହାପାତ ପି ସେବର୍ ଶର ମହାପାତ OR/02/008/060164
ୀ /984678 46 15 307େମୗସମୁୀ ମହାପାତ ସା କିେଶାର ମହାପାତ OR/02/014/224417

ପ ୁ /984679 70 15 308ପତାପ ଚ  ରଥ ପି ପକାଶ ଚ  ରଥ YNY0268201
ୀ /984680 64 15 309ଇତିଶୀ ରଥ ସା ପତାପ ଚ  ରଥ OR/06/044/010977
ୀ /994681 62 15 310ଶ ା ଳୀ ମହା ି ସା ଶରତ କମୁାର ନାୟକ OR/06/044/010329

ପ ୁ /994682 66 15 311ଡଃ ଶରତ ଚ  ନାୟକ ପି ହୃଦାନ  ନାୟକ OR/06/044/010328
ୀ /994683 34 15 312ସାଗରିକା ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ନାୟକ YNY0017947
ୀ /994684 32 15 313େଶଫାଳୀ ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ YNY0017954

ପ ୁ /1004685 71 15 314ଡଃ ମରୁଲୀଧର ଦାଶ ପି ଦାେମାଦର ଦାଶ OR/06/044/448884
ୀ /1004686 66 15 315ଲଳିତା ଦାଶ ସା ମରୁଲୀଧର ଦାଶ OR/06/044/448885

ପ ୁ /1004687 39 15 316ବିରଜା ଶ ର ଦାଶ ପି ମରୂଲୀଧର ଦାଶ YNY0371161
ପ ୁ /1004688 35 15 317ଉମାଶ ର ଦାଶ ପି ମରୁଲୀଧର ଦାଶ YNY0371153
ପ ୁ /1014689 75 15 318ନବକିେଶାର ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ LNT3114048
ପ ୁ /1014690 44 15 319େଦବାଶୀଷ ଦାସ ପି ନବକିେଶାର ଦାସ LNT3114030
ୀ /1014691 44 15 320ସରିତା ଦାସ ସା େଦବାଶୀଷ ଦାସ LNT3114683
ୀ /1014692 39 15 321େଲାପାମଦୁା ଦାସ ସା ଶେତ ୁ ପ ନାୟକ LNT3114675
ୀ /1014693 67 15 322ଗୀତା ଳୀ ପ ନାୟକ ସା ନବକିେଶାର ଦାସ LNT3114667
ୀ /1024694 35 15 323ଅଭିପ୍ସା ଚା ପି ନେଗ  କମୁାର ଚା YNY0745331
ୀ /1024695 63 15 324ଅନିମା ଚା ସା ନେଗ  କମୁାର ଚା YNY0745349
ୀ /1024696 38 15 325ଆେୟସା ଚା ପି ନେଗ  କମୁାର ଚା YNY0745356
ୀ /1054697 64 15 326ମ ଶୁୀ କର ସା ଜୟକୃ  କର LNT1760578
ପ ୁ /1054698 39 15 327ମାନସ ର ନ କର ପି ଜୟକୃ  କର LNT3063666
ୀ /1054699 35 15 328ମନୀଷା ମ ରୀ କର ପି ଜୟକୃ  କର LNT3063674
ୀ /1064700 26 15 329ତପସିନୀ ଦାଶ ସା ସଂବିତ ମହାପାତ YNY0999896
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ପ ୁ /1064701 63 15 330ନିହାର କା ି ମହାପାତ ପି ନାରଦ ମହାପାତ LNT4222261
ୀ /1064702 57 15 331ଶଶୀକଳା ମହାପାତ ସା ନିହାରକା  ମହାପାତ LNT4222279

ପ ୁ /1064703 34 15 332ସଂବିତ ମହାପାତ ପି ନିହାରକା ି ମହାପାତ LNT3084837
ୀ /1064704 32 15 333ସସିତା ମହାପାତ ପି ନିହାରକା ି ମହାପାତ YNY0402206

ପ ୁ /1074705 76 15 334ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି ପି ଦିନବଂଧ ୁମହା ି LNT1527415
ୀ /1074706 66 15 335ଆଭା ମହା ି ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି OR/06/044/010306
ୀ /1074707 65 15 336ନିରୂପମା ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YNY0371427

ପ ୁ /1074708 64 15 337ପତାପ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YNY0980201
ପ ୁ /1074709 55 15 338ବାଦଲ ମହା ି ପି ଚକଧର ମହା ି YNY0155333
ପ ୁ /1074710 41 15 339ପସାଦ ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି LNT1504513
ୀ /1074711 39 15 340ମଧସିୁତା ମହା ି ସା ପସାଦ ମହା ି YNY0403055

ପ ୁ /1074712 37 15 341ପଦଯ୍ଷୁ ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି LNT4204707
ପ ୁ /1074713 24 15 342ପତୀକ ମହା ି ପି ପତାପ ମହା ି YNY0999920
ପ ୁ /1074714 49 15 343ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ଚ  ପରିଡା YNY0403204
ପ ୁ /1074715 49 15 344ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡା YNY0402792
ପ ୁ /1074716 36 15 345ସଯୂଯ୍ର୍ସନ୍ାତ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ YNY0155341
ପ ୁ /1084717 53 15 346ଜୟେଦବ ପାଲ ପି େଯାେଗ  ପାଲ LNT1539139
ୀ /1084718 62 15 347ସମିୁତା ପାଲକବି ସା ଶ ର ପାଲକବି YNY0017988

ପ ୁ /1084719 41 15 348ତାପସ ପାଲକବି ପି ଶ ର ପାଲକବି LNT1500115
ପ ୁ /1084720 69 15 349ଶ ର ପାଲ୍କବି ପି ଶୀତମ୍ ପାଲ୍କବି LNT1500107
ୀ /1084721 42 15 350ତି ା ପାଲ୍କବି ପି ଶ ର ପାଲ୍କବି LNT1500123

ପ ୁ /1094722 59 15 351ଅେଶାକ କମୁାର ଧଳ ପି ରାଧା ଶଯ୍ାମ ଧଳ YNY0860262
ୀ /1094723 54 15 352ନିହାରଲକ୍ଷୀ ଧଳ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଧଳ YNY0860247
ୀ /1094724 29 15 353ସୀକୃତି ଧଳ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଧଳ YNY0860254

ପ ୁ /1094725 20 15 354ସମପିର୍ତ ଧଳ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଧଳ YNY1341585
ପ ୁ /1094726 50 15 355ଶୀମ  ପାଲ ପି େଯାେଗ  ପାଲ LNT1500149
ୀ /1094727 40 15 356ଶଲିା ପାଲ୍ ସା ଶୀମ  ପାଲ୍ YNY0980219

ପ ୁ /1094728 37 15 357କିରଣ ପାଲ୍କବି ପି ଶ ର ପାଲ୍କବି YNY0017996
ପ ୁ /1094729 66 15 358କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପ ୃ ି ପି ନୀଳମଣୀ ପ ୃ ି YNY0754952
ୀ /1094730 61 15 359ମ  ୁଲତା ପ ୃ ି ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପ ୃ ି YNY0754945

ପ ୁ /1094731 37 15 360ରଜତ କମୁାର ପ ୃ ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପ ୃ ି YNY0754937
ୀ /1094732 35 15 361ମିନାକ୍ଷୀ ପ ୃ ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପ ୃ ି YNY0754960

ପ ୁ /1104733 41 15 362ସନିୁଲ ସି ାଥର୍  େବାଷ ପି ବୁ େଦବ େବାଷ YNY0535278
ପ ୁ /1104734 36 15 363ଅନୀଲ୍ ସି ାଥର୍  େବାଷ ପି ବୁ େଦବ େବାଷ YNY0268219
ୀ /1104735 36 15 364େରଖା ଳୀ େବାଷ ସା ସନୁୀଲ ସି ାଥର୍  େବାଷ YNY1142066
ୀ /1104736 62 15 365ଲକ୍ଷୀ େବାଷ ସା ବୁ େଦବ େବାଷ LNT1485523

ପ ୁ /1104737 60 15 366ପଭାତ ଚ  ପାଠୀ ପି ଦାଶରଥି ପାଠୀ YNY1328152
ୀ /1104738 56 15 367ସଂଜିତା ପାଠୀ ସା ପଭାତ ଚ  ପାଠୀ YNY1328111

ପ ୁ /1104739 52 15 368ସନୁୀଲ କମୁାର ସାମଲ - ଲକ୍ଷୀ େବାଷ YNY1142108
ପ ୁ /1114740 24 15 369ରାମକୃ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବିରଜା ପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0999953
ପ ୁ /1114741 46 15 370ହେରକୃ  କର ପି େଗାବି  ଚ  କର YNY0644989
ୀ /1114742 44 15 371ମମତା କର ସା ହେରକୃ  କର YNY0645002

ପ ୁ /1114743 31 15 372ସି ା  ସାମଲ ପି ବଟକୃ  ସାମଲ YNY0402693
ୀ /1124744 65 15 373ବି ୁପିୟା ନାୟକ ସା ଶବି ଚରଣ ସାଇଁ LNT4211165
ୀ /1124745 38 15 374ସିତା ସ ୁ ରାୟ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ YNY1297324

ପ ୁ /1124746 76 15 375ଶବି ଚରଣ ସାଇଁ ପି ମରୁଲୀଧର ସାଇଁ LNT4211181
ପ ୁ /1124747 41 15 376ସଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାଇଁ LNT4211173
ପ ୁ /1134748 67 15 377ପଦୀପ କମୁାର େହାତା ପି ରାଧାନାଥ େହାତା OR/08/056/238875
ୀ /1134749 56 15 378ପତିମା େହାତା ସା ପଦୀପ କମୁାର େହାତା YNY0980227
ପ ୁ /1134750 34 15 379ଜୟଦୀପ େହାତା ପି ପଦୀପ କମୁାର େହାତା YNY0632117
ପ ୁ /1144751 61 15 380ଶଯ୍ାମ ପସାଦ ପାଠକ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ପାଠକ OR/15/112/246103
ୀ /1144752 51 15 381ମ ଶୁୀ ପାଠକ ସା ଶଯ୍ାମା ପସାଦ ପାଠକ OR/15/112/246104
ୀ /1144753 31 15 382େସୗମଯ୍ା ପାଠକ ପି ଶଯ୍ାମା ପସାଦ ପାଠକ YNY0371476
ପ ୁ /1154754 65 15 383ନାରାୟଣ ଚ  ମହା ି ପି ଆଦିକ  ମହା ି YNY0018028
ୀ /1154755 36 15 384ସିତା ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ଚ  ମହା ି YNY0155358
ପ ୁ /1154756 28 15 385ସ ିପ ମାହା ି ପି ନାରାୟଣ ଚ  ମହା ି YNY0535724
ୀ /1154757 63 15 386ମ  ୁପରିଡା ସା ନାରାୟଣ ଚ  ପରିଡା YNY0018036
ୀ /1164758 64 15 387ନିରୂପମା େହାତା ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େହାତା LNT1527787
ପ ୁ /1164759 67 15 388କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପ ା ପି ସଦୁଶର୍ନ ପ ା OR/06/044/010786
ପ ୁ /1164760 37 15 389ଚିର ିବୀ ଦୀ ିର ନ ପ ା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପ ା YNY0647107
ୀ /1164761 29 15 390ସପନ୍ା େସାନାଲୀ ପ ା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପ ା YNY0682963
ୀ /1174762 31 15 391ଲୁଶତିା ବଳ ପି ଶକୁା  କମୁାର ବଳ YNY0402222
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ପ ୁ /1174763 63 15 392ରାମଚ  ମଲିକ ପି ସଦାନ  ମଲିକ LNT1529007
ପ ୁ /1174764 32 15 393ରାେକଶ କମୁାର ମଲିକ ପି ରାମଚ  ମଲିକ YNY0371229
ୀ /1174765 31 15 394ର ିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ରାମଚ  ମଲିକ YNY0339283
ୀ /1174766 31 15 395ର ିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ରାମ ଚ  ମଲିକ YNY0402453
ୀ /1174767 55 15 396ଇ ିରା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ରାମଚ  ମଲିକ LNT1529015
ୀ /1184768 48 15 397ତପତି ଦାସ ସା ନିମର୍େଳ ୁ ଜୀ OR/06/044/104379

ପ ୁ /1184769 58 15 398ନିେମର୍େଳ ୁ ଜୀ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ଜୀ OR/06/044/104378
ୀ /1184770 29 15 399ସପୁ ର୍ା ଜୀ ପି ନିମର୍େଳ ୁ ଜୀ YNY0339259

ପ ୁ /1204771 73 15 400େଦବୀ ପସାଦ ନ ପି କାଶୀନାଥ ନ OR/06/044/346126
ୀ /1204772 68 15 401ମିନାକ୍ଷୀ ନ ସା େଦବୀ ପସାଦ ନ OR/06/044/346127

ପ ୁ /1204773 43 15 402ସମିୁତ୍ ନ ପି େଦବୀ ପସାଦ ନ YNY0018069
ୀ /1204774 39 15 403ବି ୁପିୟା ପହପାଜ ସା ସମିୁତ ନ YNY0535674

ପ ୁ /1214775 74 15 404ଶୀଚରଣ ମହାପାତ ପି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ LNT3090446
ୀ /1214776 65 15 405ସବିତା ମହାପାତ ସା ଶୀଚରଣ ମହାପାତ YNY0980235

ପ ୁ /1214777 41 15 406ଶଯ୍ାମେଳ ୁ ମହାପାତ ପି ଶୀଚରଣ ମହାପାତ LNT3090453
ପ ୁ /1214778 41 15 407ବିମେଳ ୁ ମହାପାତ ପି ଶୀଚରଣ ମହାପାତ YNY0632059
ୀ /1214779 38 15 408ଲିପିକା ମହାପାତ ସା ବିମେଳ ୁ ମହାପାତ YNY0632067
ୀ /1214780 38 15 409ଜୟଶୀ ମହାପାତ ସା ଶଯ୍ାମେଳ ୁ ମହାପାତ LNT3090461
ୀ /1214781 50 15 410ସନୁୀତା ପଧାନ ସା ମେନାଜ ପଧାନ LNT3090479
ୀ /1224782 58 15 411ସନୁ ା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସେୁରଶ ଚ  ମିଶ YNY1165000
ୀ /1224783 46 15 412ଗୀତାରାଣୀ େଜନା ସା ନେର  ନାଥ େଜନା LNT1502087

ପ ୁ /1224784 68 15 413ସେୁରଶ ଚଂଦ ମିଶ - ନେର  ନାଥ ସାଇଁ YNY1165026
ପ ୁ /1224785 59 15 414ଡଃ ନେର  ନାଥ ସାଇଁ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ସାଇଁ LNT1502079
ପ ୁ /1244786 72 15 415ପଦୀପ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି େଗାପାଳ ପସାଦ ସିହନ୍ା YNY0745372
ୀ /1244787 59 15 416ଝୁମା ସିହନ୍ା ସା ପଦୀପ କମୁାର ସିହନ୍ା YNY0745364

ପ ୁ /1254788 59 15 417ରବୀ  କମୁାର ସାହୁ ପି କରୁଣାକର ସାହୁ YNY0268235
ୀ /1254789 24 15 418ସନୁ ା ସାହୂ ପି େଦେବ  କମୁାର ସାହୂ YNY1142199

ପ ୁ /12/A, BIM4790 27 15 419ଆକାଶ ପ ିତ ପି ନଳିନୀ ର ନ ପ ିତ YNY0684779
ପ ୁ /1264791 70 15 420ଡଃ ନବକିେଶାର ଷଡ ୀ ପି ବାସେୁଦବ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT1561927
ୀ /1264792 62 15 421ବସ  ମ ରୀ ଷଡ ୀ ସା ଡଃ. ନବକିେଶାର ଷଡ ୀ LNT1561935

ପ ୁ /1264793 35 15 422ସଂବିତ୍ ଷଡ ୀ ପି ଡଃ. ନବକିେଶାର ଷଡ ୀ LNT1361919
ୀ /1264794 33 15 423ସାତୀମକୁ୍ତା ଷଡ ୀ ପି ନବକିେଶାର ଷଡ ୀ LNT2972610

ପ ୁ /D1194/214795 62 15 424ମାନସ ର ନ ପ ନାୟକ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ YNY1351774
ପ ୁ /1284796 26 15 425ବିେବକ ପ ନାୟକ ପି ମାନସ ର ନ ପ ନାୟକ YNY0697235
ପ ୁ /1284797 19 15 426ସାଥର୍କ ପ ନାୟକ ପି େରାହୀନିକାଂତା ପ ନାୟକ YNY1329820
ୀ /1284798 59 15 427ମଧଛୁ ା ପ ନାୟକ ସା ମାନସ ର ନ ପ ନାୟକ OR/06/044/010668
ୀ /1284799 32 15 428ଅପିର୍ତା ପ ନାୟକ ପି ମାନସ ର ନ ପ ନାୟକ LNT3090438
ୀ /1284800 50 15 429େଶତା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ସା େରାହିଣୀକା  ପ ନାୟକ YNY1331230
ୀ /1294801 55 15 430ମାଳତୀ କମର୍କାର ସା ଆେଲାକ କମର୍କାର LNT1646751

ପ ୁ /1294802 47 15 431ସନୁୀଲ କମୁାର ମ ଲ ପି ଶୀତଳ ଚ  ମ ଲ LNT1480227
ପ ୁ /1304803 92 15 432େବୖଦଯ୍ନାଥ ସାଇଁ ପି ଜଗବ ୁ ସାଇଁ LNT1528868
ପ ୁ /1304804 52 15 433ସତଯ୍ ର ନ ସାଇଁ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ସାଇଁ OR/06/044/010235
ପ ୁ /1314805 58 15 434ପଶା  କମୁାର ମିଶ ପି େଦୖତାରୀ ମିଶ OR/06/044/106627
ୀ /1314806 52 15 435ଇତିଶୀ ମିଶ ସା ପଶା  କମୁାର ମିଶ OR/06/044/106628
ୀ /1324807 49 15 436ସୀତା ଶମର୍ା ସା ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ଶମର୍ା YNY0018093

ପ ୁ /1324808 47 15 437କି ା ଶମର୍ା ପି ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ଶମର୍ା YNY0018085
ୀ /1324809 43 15 438ପନୁମ ଶମର୍ା ସା କି ା ଶମର୍ା YNY0018101

ପ ୁ /1324810 42 15 439ପକାଶ ଶମର୍ା ମା ସୀତା ଶମର୍ା YNY1199280
ପ ୁ /1334811 76 15 440ଡଃ ଜଗଦୀଶ ମିଶ ପି ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0018119
ୀ /1334812 67 15 441କ ନା ମିଶ ସା ଡ.ଜଗଦୀଶ ମିଶ OR/06/044/286444
ପ ୁ /1344813 43 15 442ରାଜୀବ କମୁାର ଦ ପି ବସ  କମୁାର ଦ LNT3112935
ପ ୁ /1354814 63 15 443ସି ାଥର୍  ମିଶ ପି ସଶୁଲି କମୁାର ମିଶ OR/06/044/010862
ୀ /1354815 59 15 444ବିଦଯ୍ତୁ୍ପଭା ମିଶ ସା ସି ାଥର୍  ମିଶ OR/06/044/010863
ୀ /1354816 51 15 445ସିତା ମିଶ ସା ସଶୁଲି କମୁାର ମିଶ OR/06/044/010865
ୀ /1354817 30 15 446େଶତା ମିଶ ପି ସି ାଥର୍  ମିଶ YNY0402446
ୀ /1354818 41 15 447େରାଲୀ େସନାପତି ସା ବିରୁପାକ୍ଷ ତିପାଠୀ YNY0488965
ପ ୁ /1354819 43 15 448ବିରୂପାକ୍ଷ ତିପାଠୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ ତିପାଠୀ YNY0501866
ୀ /1374820 64 15 449ଅ ନ ମ ରୀ ପ ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YNY0750844
ପ ୁ /1384821 72 15 450ତାରାପଦ ଦାନ୍ ପି ଶ  ୁଚରଣ ଦାନ୍ LNT1700335
ୀ /1384822 61 15 451ସବିତା ଦାନ୍ ସା ତାରାପଦ ଦାନ୍ LNT1770197
ପ ୁ /1384823 34 15 452ସ ିପ୍ ଦାନ୍ ପି ତାରାପଦ ଦାନ୍ LNT1770189
ୀ /1C/384824 24 15 453ନିଲନଜନ ପ ା ପି ରାେଜ  କମୁାର ପ ା YNY1272137
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ପ ୁ /1394825 41 15 454େଗାପାଳ କମୁାର ଗୁ ା ପି ରତନଲାଲ୍ ଖ ଲୱାଲ୍ YNY0018150
ୀ /1394826 39 15 455ପଜୂା ଗୁ ା ସା େଗାପାଲ ଗୁ ା YNY0018168

ପ ୁ /1394827 72 15 456ରତନଲାଲ୍ ଖ ଲୱାଲ୍ ପି ରାେମଶର ଲାଲ୍ YNY0018135
ୀ /1394828 68 15 457ଲଳିତା େଦବୀ ଖ ଲୱାଲ୍ ସା ରତନଲାଲ୍ ଖ ଲୱାଲ୍ YNY0018143

ପ ୁ /1404829 44 15 458ରାଜା ବିଶାସ ପି ସପନ ବିଶାସ LNT1651348
ୀ /1404830 40 15 459ଦୀପିକା ବିଶାସ ପି ସପନ ବିଶାସ LNT1651355

ପ ୁ /1414831 86 15 460ପହାଦ ରାୟ ପି ଗଣୁନିଧି ରାୟ YNY0018176
ପ ୁ /1414832 54 15 461ତପନ େଜଯ୍ାତି ରାୟ ପି ପହାଦ ଚ  ରାୟ YNY0209114
ପ ୁ /1414833 47 15 462ତୁହିନ୍ଶଭୁ ରାୟ ପି ପହାଦ ରାୟ YNY0018192
ୀ /1414834 46 15 463ପମିଳା ରାୟ ସା ତପନ େଜଯ୍ାତି ରାୟ YNY0209122
ୀ /1414835 43 15 464ସୀମା ରାୟ ସା ତୁହିନି ପସାଦ ରାୟ YNY0018556

ପ ୁ /1424836 66 15 465ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମିଶ ପି ପରମାନ  ମିଶ YNY0750877
ୀ /1424837 37 15 466େସାନାଲି ମିଶ ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମିଶ YNY0750885

ପ ୁ /1464838 72 15 467ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ YNY0645028
ୀ /1464839 70 15 468ଦୁେଗର୍ଶ ନ ିନୀ ଦାସ ସା ପେମାଦ ଚ  ଦାସ OR/06/044/111036

ପ ୁ /1464840 38 15 469ପଶା  ଚ  ଦାସ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ LNT3101995
ପ ୁ /1474841 76 15 470ଧୀେର  କମୁାର ମହା ି ପି ମଧସୁଦୂନ ମହା ି YNY0018200
ୀ /1474842 75 15 471ଯଧିୁକା ମହା ି ସା ଧୀେର  କମୁାର ମହା ି YNY0018218

ପ ୁ /1484843 57 15 472ନିର ନ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ ଚ  େବେହରା YNY0018234
ୀ /1484844 49 15 473ପଶା ିଲତା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା YNY0018242

ପ ୁ /1484845 46 15 474ବିଶ ର ନ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ ଚ  େବେହରା YNY0018226
ୀ /1484846 40 15 475ସରୂପା େବେହରା ସା ବିଶ ର ନ େବେହରା YNY0018259
ୀ /1494847 36 15 476ସାତୀ େଚୗହାନ ପି ଶବିରାମ ପସାଦ ସିଂ YNY0750893

ପ ୁ /1494848 49 15 477ପବିତ େମାହନ ସାହୁ ପି ଦାରିକାନାଥ ସାହୁ LNT2969756
ୀ /1494849 60 15 478ସଧୁା କମୁାରୀ ସିଂ ପି ଶବି ରାମ ସିଂ YNY0980250

ପ ୁ /1504850 60 15 479ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଜା ପି ନେରା ମ ପସାଦ ପରିଜା YNY1336312
ୀ /1504851 57 15 480ବିଲ୍କିଶ୍ ପରିଜା ସା ଅେଶାକ ପରିଜା YNY1336320
ୀ /1514852 69 15 481ରଂଜୁ ଗୁ ା ସା ବିଜୟ କମୁାର ଗୁ ା OR/06/044/210637

ପ ୁ /1514853 48 15 482ସଂଜୟ ଗୁ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଗୁ ା YNY0018291
ପ ୁ /1514854 44 15 483ସଚିନ୍ ଗୁ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଗୁ ା YNY0018317
ୀ /1514855 43 15 484ଚିତା ଗୁ ା ସା ସଚିନ୍ ଗୁ ା LNT2971463
ୀ /1514856 41 15 485ପଜୂା ଗୁ ା ସା ସଂଜୟ ଗୁ ା LNT2971448
ୀ /1514857 44 15 486କଯ୍ାଥରିନ୍ ଓବ୍ରାଇନ୍ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ଗୁ ା YNY0018283

ପ ୁ /1524858 64 15 487ଅେଶାକ କମୁାର ଗୁ ା ପି ନିୟାମତ୍ଲାଲ୍ ଗୁ ା LNT1514066
ୀ /1524859 53 15 488ମଂଜୁ ଗୁ ା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଗୁ ା LNT1514058
ୀ /1524860 36 15 489ନିତୁ ଗୁ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଗୁ ା YNY0018358
ୀ /1534861 45 15 490ପିୟମଦା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସଶୁା  େସନାପତି YNY0018408

ପ ୁ /1534862 80 15 491ସାଧ ୁଚରଣ େସନାପତି ପି ନାରାୟଣ େସନାପତି YNY0018374
ୀ /1534863 70 15 492ଚଂପାଶୀ େସନାପତି ସା ସାଧ ୁଚରଣ େସନାପତି YNY0018382

ପ ୁ /1534864 51 15 493ସଶୁା  କମୁାର େସନାପତି ପି ସାଧ ୁଚରଣ େସନାପତି YNY0018390
ୀ /1534865 37 15 494ରୀନା େସନାପତି ସା ଶାଶତ କମୁାର େସନାପତି YNY0209130
ୀ /1564866 45 15 495ରଂଜିତା ମହା ି ସା େଦେବ ନାଥ ମହା ି LNT4227179

ପ ୁ /1574867 74 15 496ଡ. ଗଗନ ବିହାରୀ ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ସାହୁ YNY0980276
ପ ୁ /1574868 40 15 497ବିେବକ ର ନ ସାହୁ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ସାହୁ YNY0185991
ୀ /1574869 36 15 498ଉପାସନା ସାହୁ ସା ବିେବକ ର ନ ସାହୁ YNY0186007

ପ ୁ /1584870 75 15 499ପଦୀପ ଚ  ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ YNY0155366
ୀ /1584871 73 15 500ଡଃ ପଦୀ ା ଦାସ ସା ପଦୀପ ଚ  ଦାସ YNY0155374
ୀ /1584872 49 15 501ପଶା ୀ ଦାସ ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ LNT2971299

ପ ୁ /1594873 75 15 502ଶରତ ଚ  ଦାସ ପି େକଶବ ଚ  ଦାସ LNT1644699
ୀ /1594874 72 15 503ବି ୁପିୟା ଦାସ ସା ଶରତ ଚ  ଦାସ LNT1644707
ପ ୁ /1594875 46 15 504ସ ିପ୍ ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ LNT3084894
ୀ /1594876 44 15 505ବନଲତା ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ LNT1644715
ୀ /1594877 39 15 506ଅମିକାରାଣୀ ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT1644723
ୀ /1594878 35 15 507ସଲୁତା ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ LNT3084902
ୀ /1604879 72 15 508େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା ଶରତ ଚ  ଦାସ YNY0644963
ପ ୁ /1604880 44 15 509ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ YNY0645051
ପ ୁ /1604881 40 15 510ସମୁ  କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ YNY0645036
ୀ /1604882 60 15 511ସଷୁମା େଦ ସା ରେମଶ ଚ  େଦ OR/06/044/010640
ପ ୁ /1604883 36 15 512ଆଶଷି େଦ ପି ରେମଶ ଚ  େଦ LNT3090503
ୀ /1604884 34 15 513ସଭୁଦା ଲାଲା ସା ସମୁ  କମୁାର ଦାସ YNY1341601
ପ ୁ /1614885 51 15 514ପଭିନ ସି ଲ ପି ଚି ାମଣି ଅଗୱାଲ YNY0209148
ୀ /1614886 51 15 515େରଖା ସି ଲ ସା ପଭିନ ସି ଲ YNY0339101
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ୀ /1614887 27 15 516ଜୟା ସ ିଁହାଲ ପି ପବିନ ସ ିଁହାଲ YNY0697144
ୀ /1614888 64 15 517ତରୁଲତା ଠାକର ସା ରେମଶ ଠାକର OR/06/044/010301
ୀ /1614889 34 15 518ହିନା ଠାକର ପି ରେମଶ ଠାକର LNT4187591

ପ ୁ /1614890 68 15 519ରେମଶ ଚ  ଠାକର ପି ଜନ ଶ ର ଠାକର OR/06/044/010300
ପ ୁ /1614891 35 15 520ମୟୁର ଠାକର ପି ରେମଶ ଠାକର LNT4817571
ୀ /1624892 33 15 521େସାନମ ଷଡ ୀ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ଷଡ ୀ YNY0209155

ପ ୁ /1624893 60 15 522ଶା ନୁ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ପଦନାଭ ଷଡ ୀ LNT1644574
ୀ /1624894 33 15 523େସାନମ୍ ଷଡ ୀ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ଷଡ ୀ YNY0750919
ୀ /1624895 54 15 524ସସିତା ଶତପଥି ସା ଶା ନୁ କମୁାର ଷଡ ୀ LNT1644582

ପ ୁ /1634896 47 15 525ସବୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ଗରୁୁ ପସାଦ ଦାସ YNY0155382
ୀ /1634897 43 15 526େସନ୍ହା ଳୀ ମହା ି ସା ସବୁତ କମୁାର ଦାସ KLX3627981
ୀ /1644898 51 15 527ସଂଯକୁ୍ତା ରାଉତ ସା ପଫଲୁ ରାଉତ YNY0999938

ପ ୁ /1644899 65 15 528ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ବଳରାମ ସାମଲ LNT1541689
ୀ /1644900 59 15 529େରଣକୁା ସାମଲ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ LNT1541697

ପ ୁ /1644901 36 15 530ବିଶଜିତ୍ ସାମଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ YNY0155390
ପ ୁ /1644902 31 15 531ବହଜିତ୍ ସାମଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ YNY0155408
ପ ୁ /1654903 63 15 532ନିହାର ଚ  ମହା ି ପି ଭଗବାନ ମହା ି OR/06/044/022624
ୀ /1654904 57 15 533ଚିନୟୀ ମହା ି ସା ନିହାର ର ନ ମହା ି OR/06/044/022625

ପ ୁ /1654905 36 15 534େସୗରଭ ମହା ି ପି ନିହାର ଚ  ମହା ି YNY0018432
ୀ /1654906 32 15 535େଶତା ମହା ି ପି ନିହାର ଚ  ମହା ି YNY0018440

ପ ୁ /1664907 65 15 536ଯଯାତି େକଶରୀ ମହାପାତ ପି ପଦ ଚରଣ ମହାପାତ OR/06/044/060980
ୀ /1664908 61 15 537ଆଯଯ୍ର୍ାବାଳା ମହାପାତ ସା ଯଯାତି େକଶରୀ ମହାପାତ OR/06/044/060981
ୀ /1664909 40 15 538ଡଃ. ସିପା ମହାପାତ ପି ଯଯାତି େକଶରୀ ମହାପାତ YNY0209163
ୀ /1674910 56 15 539ପ ୁ ା ଳୀ ରାଉତ ସା ମେହ  କମୁାର ସାଇଁ OR/06/044/010228

ପ ୁ /1674911 64 15 540ମେହ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଭା ର ସାଇଁ YNY0209171
ପ ୁ /1674912 31 15 541ସ ିପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମେହ  କମୁାର ସାଇଁ YNY0535146
ପ ୁ /1684913 48 15 542େକୖଳାସ ଚ  ଧଳ ପି ଗ ାଧର ଧଳ LNT2969483
ପ ୁ /1694914 66 15 543ସକୁା  ପ ନାୟକ ପି ଜୟକୃ  ପ ନାୟକ YNY0155416
ୀ /1694915 56 15 544ମମତା ପ ନାୟକ ସା ସକୁା  ପ ନାୟକ YNY0155424
ୀ /1694916 35 15 545ପତଯ୍ାଶା ପ ନାୟକ ପି ସକୁା  ପ ନାୟକ YNY0018457

ପ ୁ /1744917 68 15 546େଗାବି  ରାମ ଅଗୱାଲ ପି ହରିରାମ ଅଗୱାଲ LNT3086469
ୀ /1744918 59 15 547ଶା ି ଅଗୱାଲ ସା େଗାବି  ରାମ ଅଗୱାଲ LNT3086477

ପ ୁ /1744919 40 15 548ସ ିପ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ନ  କିେଶାର ଅଗୱାଲା YNY0209189
ପ ୁ /1754920 63 15 549ଶାରଦା ପସାଦ ମହାପାତ ପି ପହଲାଦ ମହାପାତ LNT3086295
ପ ୁ /1754921 33 15 550ସେୁଶାଭନ ମହାପାତ ପି ଶାରଦା ପସାଦ ମହାପାତ LNT3086311
ୀ /1754922 62 15 551ସତିୃେରଖା ମହାପାତ ସା ଶାରଦା ପସାଦ ମହାପାତ LNT3086303
ୀ /1754923 32 15 552ସି ା ନା ମହାପାତ ପି ଶାରଦା ପସାଦ ମହାପାତ YNY0645044

ପ ୁ /1774924 57 15 553ବୀର କିେଶାର ନାୟକ - ସେରାଜ େଲ ା YNY1141977
ପ ୁ /1784925 56 15 554ରାେଜ  କିେଶାର ଦାସ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ଦାସ LNT1503200
ପ ୁ /1784926 76 15 555ଶ ାକର ନାୟକ ପି ଚକଧର ନାୟକ YNY0209197
ୀ /1794927 64 15 556ଗାୟତୀ ମିଶ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ YNY0155432
ପ ୁ /1794928 58 15 557ର ନ କମୁାର ମିଶ ପି ସନାତନ ମିଶ YNY0371260
ୀ /1794929 50 15 558ନମିତା ମିଶ ସା ର ନ କମୁାର ମିଶ YNY0155440

ପ ୁ /1804930 61 15 559କା ିର୍କ ଚ  ରାଉତ ପି ଉେପ  ରାଉତ YNY0371443
ପ ୁ /1804931 52 15 560େହମ  କମୁାର ରାଉତ ପି ଉେପ  ରାଉତ YNY0371468
ୀ /1804932 51 15 561ଶମିର୍ ା ରାଉତ ସା କା ିର୍କ ଚ  ରାଉତ YNY0371450
ୀ /1804933 48 15 562ରୀତା ରାଉତ ସା େହମ  କମୁାର ରାଉତ YNY0155457
ୀ /1804934 29 15 563ଶଭୁକା ି ରାଉତ ପି କା ିର୍କ  ରାଉତ YNY0339234
ୀ /1804935 39 15 564ସଲୁଗନ୍ା ସମନନ୍ିତା ରାଉତରାୟ ପି ରାଧାକା  ରାଉତ YNY0684753
ପ ୁ /1824936 89 15 565ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା ପି ଉମାକା  େଜନା LNT1591643
ୀ /1834937 86 15 566କୃ ା କମୁାରୀ ମହା ି ସା ପଫଲୁ ଚ  ମହା ି YNY0018481
ପ ୁ /1834938 62 15 567ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ମହା ି ପି ପଫଲୁ ମହା ି YNY0018465
ୀ /1834939 56 15 568ଦୀ ି ପ ନାୟକ ସା ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ମହା ି YNY0018473
ପ ୁ /1844940 19 15 569ଓମ ଆଯଯ୍ର୍ନ ପି ପବୀର କମୁାର ଆଯଯ୍ର୍ନ YNY1311372
ପ ୁ /1844941 40 15 570ସଶୁା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ଲାଲବିହାରୀ ମହାପାତ YNY0018499
ପ ୁ /1864942 47 15 571ିତପଜ୍ଞା େଦବଦ  କର ପି ନିଖିଳ ଚ  କର YNY0018507
ପ ୁ /1864943 39 15 572ଜଗତଜୀତ କର ପି ବଜବ ୁ କର YNY0684761
ୀ /1864944 31 15 573ସପିୁତୀ କର ପି ବଜବ ୁ କର YNY0684738
ୀ /1864945 44 15 574ଈରାବତୀ ପତି ସା ିତପଜ୍ଞା େଦବଦ  କର YNY0018515
ପ ୁ /1874946 61 15 575ଡଃ ମେନାର ନ ପ ନାୟକ ପି ଉଗେସନ ପ ନାୟକ LNT1647072
ପ ୁ /1884947 67 15 576ଡଃ ଅନୀଲ କମୁାର ମହା ି ପି ଗିରିଧାରୀ ମହା ି LNT1528033
ୀ /1884948 56 15 577ଶଭୁା ମହା ି ସା ଅନୀଲ କମୁାର ମହା ି LNT1528025
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ୀ /1884949 35 15 578ମନୁ୍ମନୁ୍ ମହା ି ପି ଡଃ ଅନୀଲ କମୁାର ମହା ି LNT2971281
ୀ /1884950 31 15 579ବୁଲବୁଲ୍ ମହା ି ପି ଡା. ଅନୀଲ କମୁାର ମହା ି YNY0209205

ପ ୁ /1904951 78 15 580ବସ  କମୁାର ମିଶ ପି ରମାକା  ମିଶ OR/06/044/312089
ୀ /1904952 67 15 581ଡଃ ସାଧନା ମିଶ ସା ବସ  କମୁାର ମିଶ OR/06/044/312090
ୀ /1914953 68 15 582ବିନତୀ ଦାଶ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ଦାଶ LNT3086113

ପ ୁ /1924954 63 15 583ସମୀର ପସାଦ ମହା ି ପି ବଟକୃ  ମହା ି YNY0018523
ୀ /1924955 57 15 584ସଧୁାଂଶବୁାଳା ମହା ି ସା ସମୀର ପସାଦ ମହା ି OR/05/039/382131

ପ ୁ /1924956 31 15 585ବିଶାସ ମହା ି ପି ସମୀର ପସାଦ ମହା ି YNY0339242
ପ ୁ /1944957 67 15 586ମାଗିତି ପାଢୀ ପି ତିନାଥ ପାଢୀ YNY0750935
ପ ୁ /1944958 37 15 587ମାନସ ର ନ ପାଢୀ ପି ମାଗିତି ପାଢୀ YNY0750943
ୀ /1944959 35 15 588ପଜ୍ଞାପରମିତା ପାଢୀ ପି ମାଗିତି ପାଢୀ YNY0750927

ପ ୁ /1944960 32 15 589ଅମିୟ ର ନ ପାଢୀ ପି ମାଗିତି ପାଢୀ YNY0018549
ୀ /1944961 56 15 590ନମିତା କମୁାରୀ ପାଣିଗାହି ସା ମାଗିତି ପାଢ଼ୀ YNY1137306
ୀ /1974962 41 15 591ନିେବଦିତା ବିଶାଳ ସା ର ନ କମୁାର ବିଶାଳ LNT4192837

ପ ୁ /1984963 32 15 592େଶୖବାଳ ସିହନ୍ା ପି ପଦୀପ କମୁାର ସିହନ୍ା YNY0750950
ପ ୁ /1994964 37 15 593ଭବାନିଶ ର ଦାଶ ପି ମରୁଲିଧର ଦାଶ YNY0645085
ପ ୁ /2004965 42 15 594ସଇଁଠୁ ଦୀପ ପି ମବଡ ଦୀପ YNY0018564
ପ ୁ /2004966 21 15 595ଅଶିନ କମୁାର ମିଶ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ YNY1273283
ପ ୁ /2004967 46 15 596ବାବୁଲି ସାହୁ ପି ସାଧଚୁରଣ ସାହୁ YNY0018622
ୀ /2004968 42 15 597ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ବାବୁଲି ସାହୁ YNY0018614
ୀ /2014969 54 15 598ଯେଶାଧରା ମହାପାତ ସା ସତୃୀ ଜର୍ନ ମହାପାତ YNY0018572

ପ ୁ /2014970 53 15 599ସତିୁ ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ଦ ହରି ମହାପାତ YNY0155465
ପ ୁ /2014971 43 15 600ଅମିତ ପଟନାୟକ ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର ପଟନାୟକ YNY1068782
ୀ /2044972 53 15 601ନିଝରିଣି ଦାସ ସା ବିଚିତା ନ  ଦାସ YNY0018580

ପ ୁ /2054973 51 15 602ସବୁତ କମୁାର ମିଶ ପି ସଯଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0018598
ୀ /2064974 43 15 603େସାନାଲି ମିଶ ସା ସବୁତ କମୁାର ମିଶ YNY0018606
ୀ /2084975 49 15 604ଲତା ମଲିକ ସା ସତଯ୍ଜିତ ମଲିକ YNY0018648

ପ ୁ /2084976 35 15 605ସତଯ୍ଜିତ ମଲିକ ପି ମାକର୍  ମଲିକ YNY0018630
ୀ /2104977 26 15 606ରମଯ୍ା ଅେନସା ପି ପଦୀପ କମୁାର ପଟନାୟକ YNY0879528
ୀ /2104978 49 15 607ସୀତା ମହା ି ସା ପଦୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0018671

ପ ୁ /2104979 63 15 608ପଦିପ ପ ନାୟକ ପି ବନବିହାରୀ ପ ନାୟକ YNY0754895
ୀ /2104980 47 15 609ନବନୀତା ପ ନାୟକ ସା ବିମଳ ଚ  ମହାପାତ YNY0767871

ପ ୁ /2104981 44 15 610ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ବନବିହାରୀ ପ ନାୟକ YNY0767889
ୀ /2104982 76 15 611ଶୀମତୀ ପତିଭା ପ ନାୟକ ସା ବନବିହାରୀ ପ ନାୟକ YNY0018655

ପ ୁ /2104983 60 15 612ପଦୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବନବିହାରୀ ପ ନାୟକ YNY0018663
ପ ୁ /2104984 54 15 613ଦିଲିପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବନବିହାରୀ ପ ନାୟକ YNY0018713
ପ ୁ /2104985 50 15 614ମେନାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବନବିହାରୀ ପ ନାୟକ YNY0018697
ୀ /2104986 47 15 615ଶୀମତୀ ବ ନା ପ ନାୟକ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0018705
ୀ /2104987 45 15 616ଶୀମତୀ ସସିତା ପ ନାୟକ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0018721

ପ ୁ /2114988 43 15 617ଚ େଶଖର ରାୟ ପି ମନଥ ନାଥ ରାୟ YNY0018689
ପ ୁ /2124989 51 15 618ଚି ର ନ ମହାପାତ ପି ରବି ନାଥ ମହାପାତ YNY0018739
ପ ୁ /2134990 68 15 619ରବି  ନାଥ େଲ ା ପି ଭା ର ଚ  େଲ ା YNY0208942
ପ ୁ /2134991 80 15 620ରବି ନାଥ ମହାପାତ ପି ଯଦୁନାଥ ମହାପାତ OR/09/050/428114
ୀ /2134992 69 15 621ବିଦଯ୍ତୁ୍ପଭା ମହାପାତ ସା ରବି ନାଥ ମହାପାତ YNY0018754
ୀ /2134993 44 15 622ସସିତା ମହାପାତ ସା ଚି ର ନ ମହାପାତ YNY0018747
ୀ /2154994 38 15 623ଅମିତା ରାଉତ ସା ଅପେରଶ ରାଉତ YNY0128546

ପ ୁ /2154995 52 15 624ଅରୁଣାଶଂୁ ଶତପଥି ପି ରାମଚ  ଶତପଥି YNY0128520
ପ ୁ /2164996 45 15 625ରାେଜ  ପତି ପି ସେୁର ୍ର ପତି YNY0128553
ପ ୁ /2174997 74 15 626ପଶା  କମୁାର କର ପି ବନମାଳୀ କର YNY0128561
ୀ /2174998 69 15 627ବୀଣାପାଣି କର ସା ପଶା  କମୁାର କର YNY0128579
ପ ୁ /2184999 53 15 628ଅରକି୍ଷତ ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା YNY0128587
ୀ /2185000 46 15 629ଭାନୁମତୀ ପ ା ସା ଅରକି୍ଷତ ପ ା YNY0128595
ପ ୁ /2195001 32 15 630ନିମର୍ଳ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ରେମଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0128603
ୀ /2195002 31 15 631ଆଶା ଅଗୱାଲ ପି ରେମଶ ଅଗୱାଲ YNY0128611
ପ ୁ /2205003 47 15 632ସଂବିତ କମୁାର ମିଶ ପି ରବି  ନାଥ ମିଶ YNY0128637
ପ ୁ /2205004 33 15 633ସଂଜିତ କମୁାର ମିଶ ପି ରବି  ନାଥ ମିଶ YNY0128629
ୀ /2205005 39 15 634ନିେବଦିତା ତିପାଠୀ ସା ସଂବିତ କମୁାର ମିଶ YNY0750968
ୀ /2215006 61 15 635ସବୁଳ ରାୟ ସା ନାରାୟଣ ରାୟ YNY0128652
ୀ /2215007 55 15 636ମଧମିୁତା ରାୟ ସା ସବୁଳ ରାୟ YNY0128645
ୀ /2215008 19 15 637ନ ିତା ର।ଏ ପି ସବୁଳ ଚ  ରାଏ YNY1329275
ୀ /2215009 19 15 638ନ ିତା ରାୟ ପି ସବୁଲ ଚଂଦ ରାୟ YNY1341627
ୀ /2215010 40 15 639ସରଣିକା ସାଇଁ ସା ସମେର  ସାଇଁ YNY1329200
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ୀ /2215011 40 15 640ସରଣିକା ସାଇଁ ସା ସମେର  ମହ। ି YNY1328939
ୀ /2225012 60 15 641ଦୀପିକା ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ YNY0128660

ପ ୁ /2225013 60 15 642ଅରବି  ରାଉତରାୟ ପି ସୀତାନାଥ ରାଉତରାୟ YNY0128686
ୀ /2225014 48 15 643ଶମିର୍ଲା ରାଉତରାୟ ସା ସମେର  ରାଉତରାୟ YNY0128678
ୀ /2225015 33 15 644ସଯୂଯ୍ର୍ସନ୍ାତା ରାଉତରାୟ ପି ଅରବି  ରାଉତରାୟ YNY0128694
ୀ /2235016 47 15 645ମନିଷା େବେହରା ସା ଈଶର ଚ  େବେହରା YNY0128702
ୀ /2245017 38 15 646ସମିୁତା େଦବୀପଭା ମଲିକ ପି ନିହାର ଚ  ମଲିକ YNY0128736
ୀ /2245018 37 15 647ସପୁଭା ମଲିକ ପି ନିହାର ଚ  ମଲିକ YNY0128710
ୀ /2245019 37 15 648ଶଭୁା ମଲିକ ପି ନିହାର ଚ  ମଲିକ YNY0128728

ପ ୁ /2255020 32 15 649ଜ୍ଞାନରଂଜନ ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ YNY0128751
ପ ୁ /2255021 40 15 650ରଶିର ନ ପଧାନ ପି ଜଳଧର ପଧାନ YNY0128744
ପ ୁ /2265022 49 15 651ଜତି  ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ YNY0128769
ୀ /2275023 38 15 652ସତିୃସିକ୍ତା ମିଶ ପି ଡଃ. ସେୁରଶ କମୁାର ମିଶ YNY0128777
ୀ /2285024 84 15 653କମଳା େଦବୀ ଭାମି ସା ମରୁଲୀଧର ଭାମି YNY0128801

ପ ୁ /2285025 64 15 654ପବନ କମୁାର ଭାମି ପି ମରୁଲୀଧର ଭାମି YNY0128827
ୀ /2285026 56 15 655ଅନିତା ଭାମି ସା ପବନ କମୁାର ଭାମି YNY0128819

ପ ୁ /2285027 54 15 656ସେୁରଶ କମୁାର ଭାମି ପି ମରୁଲୀଧର ଭାମି YNY0128793
ୀ /2285028 51 15 657ମମତା ଭାମି ସା ସେୁରଶ କମୁାର ଭାମି YNY0128785

ପ ୁ /2285029 32 15 658ଅନୁଜ ଭାମି ପି ପବନ କମୁାର ଭାମି YNY0128835
ୀ /2285030 29 15 659େମଘନା ଭାମି ପି ସେୁରଶ କମୁାର ଭାମି YNY0754879
ୀ /2285031 28 15 660ବରଖା ଭାମି ପି ସେୁରସ କମୁାର ଭାମି YNY0754861

ପ ୁ /2295032 48 15 661େଶଖ୍ ରୂପଲାଲ ପି େଶଖ୍ ଆରାଫାତ୍ YNY0128850
ୀ /2295033 40 15 662ନସିମା ବିବି ସା େଶଖ୍ ରୂପଲାଲ YNY0128843
ୀ /2305034 68 15 663କମଳା େବେହରା ସା ସେପନ୍ଶର େବେହରା YNY0128892
ୀ /2305035 47 15 664ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ନୀଳକ  େବେହରା YNY0128868

ପ ୁ /2305036 46 15 665ନୀଳକ  େବେହରା ପି ସେପନ୍ଶର େବେହରା YNY0128876
ପ ୁ /2305037 51 15 666କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି ହଟ କିେଶାର ରାଉତ YNY0128900
ପ ୁ /2315038 37 15 667େକଦାରନାଥ ଦେଳଇ ପି ନିର ନ ଦେଳଇ YNY0128918
ପ ୁ /2325039 83 15 668ନାଗରୀ େମାହନ ମିଶ ପି ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0128934
ୀ /2325040 76 15 669ମନିଷା ମିଶ ସା ନାଗରୀ େମାହନ ମିଶ YNY0128926

ପ ୁ /2335041 52 15 670ସଂଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବାଲୁେ ଶର ମହାପାତ YNY0128959
ୀ /2335042 44 15 671ସନୁ ା ମହାପାତ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ମହାପାତ YNY0128942

ପ ୁ /2345043 28 15 672ଶୀକା  ବାମିଡି ପି ରେମଶ ବାମିଡି YNY0403238
ୀ /2345044 79 15 673ବମିଦି ସେରାଜିନୀ ସା ବମିଦି ଚିରୱିଲୁ YNY0644856

ପ ୁ /2355045 35 15 674େଦବୀ ପସାଦ ରାଜଗରୁୁ ପି ବିେବକାନ  େଗରୁ YNY0128967
ପ ୁ /2365046 32 15 675ଅରିଷାନ ଖ ୁ ିଆ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ YNY0128975
ପ ୁ /2365047 63 15 676ଡି ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ ପି ଡି ଆଚଡୁ ପଧାନ YNY0129015
ପ ୁ /2365048 58 15 677ବୁ ିଆ ପଧାନ ପି ନରସିଂହ ପଧାନ YNY0129064
ୀ /2365049 58 15 678ଡି ପଟି ପଧାନ ସା ଡି ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ YNY0129007
ୀ /2365050 53 15 679ଟିକି ପଧାନ ସା ବୁ ିଆ ପଧାନ YNY0129080

ପ ୁ /2365051 51 15 680ଡି କା ିର୍କ ପଧାନ ପି ଡି ଅପାନ ପଧାନ YNY0129098
ପ ୁ /2365052 51 15 681ଏ ହାତିଆ ପଧାନ ପି ଏ େଟାକନ ପଧାନ YNY0129031
ପ ୁ /2365053 48 15 682କା ିର୍କ ପଧାନ ପି ସ ାରିଆ ପଧାନ YNY0129072
ୀ /2365054 43 15 683ଏ ସୀତା ପଧାନ ସା ଏ ହାତିଆ ପଧାନ YNY0129056
ୀ /2365055 43 15 684ଶଶ ିପଧାନ ସା କା ିର୍କ ପଧାନ YNY0129023

ପ ୁ /2365056 43 15 685ପକାଶ ପଧାନ ପି ତାରିଣୀ ପଧାନ YNY0128983
ୀ /2365057 38 15 686ମୀନା ପଧାନ ସା ପକାଶ ପଧାନ YNY0128991
ୀ /2365058 38 15 687ପଦା ପଧାନ ସା ଭବନ ପଧାନ YNY0129049

ପ ୁ /2365059 35 15 688ନିେରାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି ହଟକିେଶାର ରାଉତ YNY0129106
ପ ୁ /2365060 52 15 689ନଳିନୀକା  ସାଇଁ ପି େଲାକନାଥ ସାଇଁ YNY0129114
ୀ /2385061 43 15 690ବିଚିତା ରାଉତ ସା ଡ ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ YNY0129122
ୀ /2395062 45 15 691ସ ି ତା ପଧାନ ସା େଗୗତମ ପଧାନ YNY0129130
ୀ /2405063 45 15 692ରିତୁ ଅଗୱାଲ ସା ଶରଦ ଅଗୱାଲ YNY0339010
ପ ୁ /2405064 72 15 693ବାସେୁଦବ ଅଗୱାଲା ପି କେହନ୍ଇଲାଲ ଅଗୱାଲା YNY0339051
ୀ /2405065 68 15 694ପ ୁ େଦବୀ ଅଗୱାଲା ସା ବାସେୁଦବ ଅଗୱାଲା YNY0339036
ପ ୁ /2405066 44 15 695ଶଶିରି ଅଗୱାଲା ପି ବାସେୁଦବ ଅଗୱାଲା YNY0339028
ପ ୁ /2405067 44 15 696ଶରଦ ଅଗୱାଲା ପି ବାସେୁଦବ ଅଗୱାଲା YNY0339093
ୀ /2405068 40 15 697ସମିୁତା ଅଗୱାଲା ସା ଶଶିରି ଅଗୱାଲା YNY0339044
ପ ୁ /2405069 52 15 698ନିର ନ ଲାଲ ସ ୁ ରକା ପି ନ  କିେଶାର ରାମ YNY0402776
ପ ୁ /2405070 52 15 699ନିରଞନଲାଲ ସ ୁ ରକା ପି ନ କିେଶାର ରାମ YNY0403220
ୀ /2405071 50 15 700ଉଷା ସ ୁ ରକା ସା ନିର ନ ଲାଲ ସ ୁ ରକା YNY0403212
ପ ୁ /2405072 25 15 701େବୖଭବ ସ ୁ ରକା ପି ନିର ନ ସ ୁ ରକା YNY0879247
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ପ ୁ /2405073 23 15 702େମାହିତ ସ ୁ କର୍ା ପି ନିର ନ ସ ୁ ୍କା YNY0999946
ପ ୁ /2415074 45 15 703ମାଧବ େବେହରା ପି ବଜକିେଶାର େବେହରା YNY0403196
ପ ୁ /2415075 45 15 704ମାଧବ େବେହରା ପି ବଜ କିେଶାର େବେହରା YNY0402800
ୀ /2415076 84 15 705ଗୀତାେଦବୀ ଝନ୍ଝୁନାଲା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଝନ୍ଝୁନାଲା YNY0339135

ପ ୁ /2415077 59 15 706ଚି ର ନ ମହା ି ପି ଆ ର୍ବ ୁ ମହା ି YNY0339119
ୀ /2415078 53 15 707କଳାଶୀ ମହା ି ସା ଚି ର ନ ମହା ି YNY0339127

ପ ୁ /2415079 79 15 708ଶବିାନ  ପ ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ପ ନାୟକ OR/06/044/190920
ୀ /2415080 69 15 709ପୀତୀ ପ ନାୟକ ସା ଶବିାନ  ପ ନାୟକ OR/07/035/074367

ପ ୁ /2415081 47 15 710ବିେରଶରନ  ପ ନାୟକ ପି ଶବିାନ  ପ ନାୟକ OR/06/044/190922
ପ ୁ /2415082 59 15 711ବାମିଡି ରେମଶ ପି ବାମିଡି ଚିର ିବୁଲୁ YNY0339200
ୀ /2415083 81 15 712ବାମିଡି ସେରାଜିନୀ ସା ବାମିଡି ଚିର ିବୁଲୁ YNY0339218
ୀ /2415084 47 15 713ବାମିଡି ଶୀଲତା ସା ବାମିଡି ରେମଶ YNY0339226

ପ ୁ /2425085 72 15 714େସନିମଲାଇ ଗାଉ ର ଦୁରାଇସ ପି େସନିମଲାଇ ଗାଉ ର YNY0339291
ପ ୁ /2425086 31 15 715ବିକମ େକଶରୀ ମହାରଣା ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହାରଣା YNY0403246
ପ ୁ /2435087 29 15 716ସମିତ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବିରଜା ପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0402842
ପ ୁ /2435088 58 15 717ପରୁୁେଷା ମ ଝନ୍ଝୁନାଲା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଝନ୍ଝୁନାଲା YNY0339150
ପ ୁ /2435089 53 15 718ବିଜୟ ଝନ୍ଝୁନାଲା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଝନ୍ଝୁନାଲା YNY0339143
ୀ /2435090 47 15 719ମ େୁଦବୀ ଝନ୍ଝୁନାଲା ସା ପରୁୁେଷା ମ ଝନ୍ଝୁନାଲା YNY0339168
ୀ /2435091 31 15 720ପିୟ ା ଝନ୍ଝୁନାଲା ପି ପରୁୁେଷା ମ ଝନ୍ଝୁନାଲା YNY0339176
ୀ /2435092 30 15 721ଏକତା ଝନ୍ଝୁନାଲା ପି ପରୁୁେଷା ମ ଝନ୍ଝୁନାଲା YNY0339192

ପ ୁ /2445093 53 15 722ସଂଗାମ େକଶରୀ ଗଇୁଁ ପି ହରି ଚରଣ ଗଇୁଁ YNY0402867
ୀ /2445094 46 15 723ସ ୀତା ପରିଡା ସା ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡା YNY0339317
ୀ /2445095 46 15 724ବିଜନବାଳା ସିଂହ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ଗଇୁଁ YNY0402859

ପ ୁ /E/2445096 69 15 725ଲକ୍ଷୀ ପସାଦ ଯଶୱାଲ ପି ବାବୁରାମ ଶାଓ YNY0831933
ୀ /E/2445097 34 15 726ବୀନିତା କମୁାରୀ ଯଶୱାଲ ପି ଲକ୍ଷୀ ପସାଦ ଯଶୱାଲ YNY0774695

ପ ୁ /2455098 61 15 727ବଜର ଲାଲ ଅଗୱାଲ ପି ଏଲ. ରାମବିଳାସ ଅଗୱାଲ YNY0402164
ୀ /2465099 39 15 728ସସିୁତା ଅଗୱାଲ ସା ସମିୁତ ଅଗୱାଲ YNY0402172

ପ ୁ /2475100 28 15 729ରାମ ବିହାନୀ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ବିହାନୀ YNY0402263
ପ ୁ /2475101 57 15 730ରାଧା କିଶନ ରାଠି ପି େସାହନ ଲାଲ ରଥି YNY0402271
ୀ /2475102 49 15 731ସେ ାଷ େଦଵୀ ରାଠି ସା ରାଧା କିଷନ ରଥି YNY0402255

ପ ୁ /2475103 32 15 732ବିମଲ କମୁାର ରଥି ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ରଥି YNY0403162
ୀ /2475104 31 15 733ପଜୂା ରଥି ପି ରାଧା କିଷନ ରଥି YNY0402289
ୀ /2475105 29 15 734େନୖନା ରଥି ପି ରାଧା କିଷନ ରଥି YNY0402248
ୀ /2475106 27 15 735ଵ ନା ରାଠି ପି ରାଧାକିଷନ ରାଟୀ YNY0535138

ପ ୁ /2485107 74 15 736ପୟାତନ େଜୖନ ପି ବଂଶରାଜ େଜୖନ YNY0339309
ପ ୁ /2485108 39 15 737ରାମ େଦଵ ରାଠି ପି ଜୁଗଳ କିେଶାର ରାଠି YNY0402297
ୀ /2485109 39 15 738େଶାଉା ରାଠୀ ସା ରାମେଦବ ରଥି YNY0402305
ୀ /2495110 40 15 739ମଧ ୁରଥି ସା ରାଜ କମୁାର ରଥି YNY0402313

ପ ୁ /2495111 39 15 740ପବନ କମୁାର ରଥି ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ରଥି YNY0402321
ୀ /2495112 84 15 741ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0339325

ପ ୁ /2495113 55 15 742େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0339333
ୀ /2495114 44 15 743ବସ ମାଳା ସାହୁ ସା େଲାକନାଥ ସାହୁ YNY0339341

ପ ୁ /2505115 44 15 744ମେହଶ କମୁାର ମ ୁ ା ପି ଶୀ କିଷନ ମ ୁ ା YNY0402347
ୀ /2505116 38 15 745ମିତାଲି ମଧସିୁତା ପ ନାୟକ ସା ଅମିତ ପ ନାୟକ YNY0339358
ୀ /2505117 36 15 746ଅମିକା ରଥି ସା ପବନ କମୁାର ରଥି YNY0402339

ପ ୁ /2515118 57 15 747ସଂଗାମ କିେଶାର ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି YNY0402354
ପ ୁ /2525119 77 15 748ଗ ାଧର ରାଉତରାୟ ପି ସଦାନ  ରାଉତରାୟ YNY0402362
ୀ /2535120 57 15 749ଆଶାଲତା େବାଇତି ସା ଦୟାନିଧି ପଲାଇ YNY0402925

ପ ୁ /2535121 20 15 750େଦବଦ  ମିଶ ପି ର ନ କମୁାର ମିଶ YNY1343243
ପ ୁ /2535122 58 15 751ଦୟାନିଧି ପଲାଇ ପି ଦ ହରି ପଲାଇ YNY0402917
ପ ୁ /2535123 32 15 752େଦବାଶଷି ପଲାଇ ପି ଦୟାନିଧି ପଲାଇ YNY0402891
ୀ /2535124 30 15 753େଦବଶୀ ପଲାଇ ପି ଦୟାନିଧି ପଲାଇ YNY0402909
ପ ୁ /2555125 65 15 754ସଧୁାକର ପ ନାୟକ ପି ରଘ ୁମହା  ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ପ ନ YNY0402974
ୀ /2555126 63 15 755ରମା ପ ନାୟକ ସା ସଧୁାକର ପ ନାୟକ YNY0402990
ପ ୁ /2555127 31 15 756ସ ୟ ପ ନାୟକ ପି ସଧୁାକର ପ ନାୟକ YNY0402982
ପ ୁ /2565128 61 15 757ଅଜିତ କମୁାର େହାତା ପି େଗୗର ଚ  େହାତା YNY0403014
ୀ /2565129 29 15 758ସାଇଶୀ େହାତା ପି ଅଜିତ କମୁାର େହାତା YNY0403006
ୀ /2565130 50 15 759ସବିତା ମିଶ ସା ଅଜିତ କମୁାର େହାତା YNY0403022
ପ ୁ /2575131 30 15 760ବି. ଜଗା ପି ବି. େନାକିଆ YNY0403030
ୀ /2575132 29 15 761ବି. ରିନା ସା ବି. ଜଗା YNY0403048
ପ ୁ /2585133 64 15 762ସେ ାଷ କମୁାର ନ ପି ସେୁର ନାଥ ନ YNY0403063
ୀ /2585134 53 15 763ଦି ୀ ନ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନ YNY0403089
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ପ ୁ /2585135 32 15 764ସମିତ ନ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ନ YNY0403071
ୀ /2585136 42 15 765କୁ ଳା ପଧାନ ସା ରବି ପଧାନ YNY0339374

ପ ୁ /2595137 59 15 766ଦୀପକ କାଜଡିୟା ପି ରାମ ବଲଭ କାଜଡିୟା YNY0403097
ୀ /2595138 54 15 767ରଜନୀ କାଜଡିୟା ସା ଦୀପକ କାଜଡିୟା YNY0403105
ୀ /2595139 31 15 768ଖସୁବୁ କାଜଡିୟା ପି ଦୀପକ କାଜଡିୟା YNY0403113

ପ ୁ /2595140 51 15 769ଗିରିଜା ପସାଦ ସାଇଁ ପି ଗଣୁନିଧି ସାଇଁ YNY0927723
ପ ୁ /2605141 61 15 770ସମୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ସାହୁ YNY0403121
ୀ /2605142 51 15 771ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ସମୀର କମୁାର ସାହୁ YNY0403139

ପ ୁ /2605143 30 15 772େଗୗରବ ସାହୁ ପି ସମୀର କମୁାର ସାହୁ YNY0403147
ପ ୁ /2615144 72 15 773ଜଗନନ୍ ାଥ ପସାଦ ମିଶ ପି ନୃସିଂହ ମିଶ YNY0402370
ୀ /2615145 70 15 774ସଷୁମା ମିଶ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ପସାଦ ମିଶ YNY0402388

ପ ୁ /2625146 58 15 775ସ ୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ନେର  ଲାଲ୍ ଅଗୱାଲ YNY0402396
ୀ /2625147 52 15 776ଖସୁବୁ ଅଗୱାଲ ସା ସ ୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0402412

ପ ୁ /2625148 28 15 777େସୗରଭ ଅଗୱାଲ ପି ସ ୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0402404
ୀ /2635149 41 15 778େଦବଯାନୀ ଦାଶ ସା ଅମିତାଭ ଶତପଥି YNY0402511

ପ ୁ /2645150 87 15 779ଉେମଶ ଚ  ଦାସ ପି େହମ  କମୁାର ଦାସ YNY0402727
ୀ /2655151 50 15 780ଅ ଳି ଭ ମିଶ ସା େଦେବ  ନାରାୟଣ ପତୀ YNY0402578

ପ ୁ /2655152 80 15 781ଦିଗମର ପତୀ ପି ଦିନବ ୁ ପତୀ YNY0402545
ୀ /2655153 70 15 782ରୁକଣୀ ପତି ସା ଦିଗମର ପତି YNY0402586

ପ ୁ /2655154 52 15 783େଦେବ  ନାରାୟଣ ପତୀ ପି ଦିଗମର ପତୀ YNY0402552
ୀ /2655155 51 15 784ଅନସୟୂା ପତୀ ସା ଆଶେୁତାଷ ପାଣିଗାହୀ YNY0402560

ପ ୁ /2665156 62 15 785ସହେଦବ ବାରିକ ପି ଆଦିକ  ବାରିକ YNY0402628
ୀ /2665157 57 15 786ଜାନକୀ ବାରିକ ସା ସହେଦବ ବାରିକ YNY0402636

ପ ୁ /2665158 29 15 787ସାଗର କମୁାର ବାରିକ ପି ସହେଦବ ବାରିକ YNY0402644
ୀ /2675159 69 15 788ମାଧରୁୀ େବେହରା ସା ରେମଶ ଚ  ରଥ YNY0774844

ପ ୁ /2675160 76 15 789ରେମଶ ଚ  ରଥ ପି ଗ ାଧର ରଥ YNY0402669
ପ ୁ /2685161 29 15 790ସି ାଥର୍  େଶଖର ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ YNY0402685
ୀ /2695162 55 15 791ସସିୁତା େହାତା ସା ଅମରନାଥ ପଜୂାରୀ YNY0402719

ପ ୁ /2705163 61 15 792ଭାଗବତ ପସାଦ ମହାପାତ ପି ବରଦା ପସାଦ ମହାପାତ YNY0402735
ୀ /2705164 55 15 793ଭାରତୀ ମହାପାତ ସା ଭାଗବତ ପସାଦ ମହାପାତ YNY0402743
ୀ /2705165 28 15 794ଐଶଯଯ୍ର୍ା ମହାପାତ ପି ଭାଗବତ ପସାଦ ମହାପାତ YNY0402750

ପ ୁ /2715166 62 15 795ଅଜୟ କମୁାର ପତି ପି ଉେପ ନାଥ ପତି YNY0535435
ପ ୁ /2715167 30 15 796େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ପତି ପି ଅଜୟ କମୁାର ପତି YNY0402610
ପ ୁ /2725168 74 15 797େବଦ ପକାଶ ଅଗୱାଲ ପି ମଦନ ଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0402487
ୀ /2725169 68 15 798େଗାମତୀ େଦବୀ ସା େବଦ ପକାଶ ଅଗୱାଲ YNY0402495
ୀ /2735170 46 15 799କନିୁ ଦାସ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ଦାସ YNY0536557

ପ ୁ /2745171 53 15 800ଭାବଗାହୀ ବାରିକ ପି ବାଉରିବ ୁ ବାରିକ YNY0536615
ୀ /2745172 44 15 801ମଧସିୁତା ବାରିକ ସା ଭାବଗାହୀ ବାରିକ YNY0536623

ପ ୁ /2755173 33 15 802କମଲକି  େବରା ପି ସେୁରଶ ଚ  େବରା YNY0536656
ପ ୁ /2765174 52 15 803ସନିୁଲ କମୁାର ସାମଲ ପି ଭାନୁ ଚରଣ ସାମଲ YNY0535617
ପ ୁ /2775175 38 15 804ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାସ ପି ରବୀ  କମୁାର ଦାସ YNY0535872
ପ ୁ /2775176 69 15 805ବଂକିମ୍ ଚଂ  ମହା ି ପି ସଦାନ  ମହା ି YNY0535609
ୀ /2775177 63 15 806ପ ୂ ିର୍ମା ମହା ି ସା ବଂ ିମ ଚ  ମହା ି YNY0535534
ୀ /2775178 39 15 807ଧରିତୀ ମହା ି ପି ବ ିମ ଚ  ମହା ି YNY0535526

ପ ୁ /2785179 55 15 808ମୀର ଅଲୀମ ୁ ିନ ପି ରଫିକ . YNY0535377
ୀ /2785180 49 15 809ପରୱିନ୍ ଫିରେଦାଷ ସା ମୀର ଅଲିମ ୁ ିନ YNY0535385
ୀ /02795181 37 15 810ଜୟସଲୀଳା ପ ା ସା ମେହସ ପ ା YNY0754978
ୀ /2795182 56 15 811ସଂଘମିତା ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YNY0535344
ୀ /2795183 32 15 812ଆକାଂକ୍ଷା ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YNY0535351
ୀ /2795184 24 15 813ଆଦଯ୍ାଶା ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YNY0999961
ପ ୁ /2805185 59 15 814ସନାତନ ନାୟକ ପି ଇ ମଣି ନାୟକ YNY0535476
ୀ /2805186 53 15 815ମମତା ନାୟକ ସା ସନାତନ ନାୟକ YNY0535443
ୀ /2805187 29 15 816ମନୀଷା ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ YNY0535468
ପ ୁ /2815188 70 15 817ଶ ର ପସାଦ ମିଶ ପି ପିତାମର ମିଶ YNY0535237
ୀ /2815189 62 15 818ବାସ ି ପଭା ମିଶ ସା ଶ ର ପସାଦ ମିଶ YNY0535229
ପ ୁ /2825190 28 15 819ଜି.େଜ ଆଦିତଯ୍ ପସାଦ ପି ଗରୁୁ ପସାଦ ପ ୃ ି YNY0535492
ୀ /2825191 30 15 820ପ ୁ ା ଦଳାଇ ପି ଧୀେରନ୍ ଦଳାଇ YNY0535211
ପ ୁ /2825192 58 15 821ଗରୁୁପସାଦ ପ ୃ ି ପି ଶୀଧର ପ ୃ ି YNY0535195
ୀ /2825193 59 15 822େଜଯ୍ା ନ୍ା ସାହୁ ସା ଗରୁୁ ପସାଦ ପ ୃ ି YNY0535179
ୀ /2835194 58 15 823ମମତା େଦବୀ ସ ୁ ରକା ସା ପବନ କମୁାର ସ ୁ ରକା YNY0535500
ୀ /2835195 35 15 824େସାନାଲୀ ସ ୁ ରାକ ସା ବିକାଶ ସ ୁ ରକା YNY0535039
ପ ୁ /2835196 61 15 825ପବନ କମୁାର ସ ୁ ରକା ପି ନ  କିେଶାର ରାମ YNY0536482
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ପ ୁ /2835197 37 15 826ସେ ାଷ କମୁାର ସ ୁ ରକା ପି ପବନ କମୁାର ସ ୁ ରକା YNY0535104
ପ ୁ /2835198 36 15 827ବିକାଶ ସ ୁ ରକା ପି ପବନ କମୁାର ସ ୁ ରକା YNY0536458
ୀ /2835199 34 15 828ଲଲିତା େଦବୀ ସ ୁ ରକା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସ ୁ ରକା YNY0536466
ୀ /2845200 29 15 829ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YNY0535013
ୀ /2855201 28 15 830ପା ି ବିଶାଳ ପି ବଜ େଗାପାଳ ବିଶାଳ YNY0535005
ୀ /2865202 57 15 831ମାେଲସ ୁେଜଯ୍ାତି . ସା ଏମ୍.ଜଗନେମାହନ ରାଓ YNY0535062

ପ ୁ /2865203 37 15 832ବିଜୟ କମୁାର ମାେଲସ ୁ ପି ଏମ.ଜଗନେମାହନ ରାଓ YNY0536433
ୀ /2865204 33 15 833େରଣକୁା ମାେଲସ ୁ ପି ଏମ.ଜଗନେମାହନ ରାଓ YNY0535070

ପ ୁ /2865205 68 15 834ଏମ.ଜଗନେମାହନ ରାଓ ପି ଏମ୍.ଏମ୍. ରାଓ YNY0535294
ପ ୁ /2875206 61 15 835ବିଚିତା ନ  କର ପି ବିଶନାଥ କର YNY0775163
ପ ୁ /2875207 33 15 836େସୗମଯ୍ ରଂଜନ କର ପି ବିଚିତା ନ  କର YNY0775155
ପ ୁ /2875208 28 15 837ସତିୃରଂଜନ କର ପି ବିଚିତା କର YNY0535054
ୀ /2875209 31 15 838େସୗମଯ୍ା ତିପାଠୀ ସା ଶୀ େସୗଭାଗଯ୍ କର YNY0999912

ପ ୁ /2895210 55 15 839ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ଧିେର  ନାଥ ଷଡ ୀ YNY0535948
ୀ /2895211 27 15 840େସୗମଯ୍ା ସଚୁରିତା ଷଡ ୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଷଡ ୀ YNY0535930
ୀ /2895212 50 15 841ସାଗତିକା ଶତପଥୀ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଷଡ ୀ YNY0535914
ୀ /2905213 36 15 842କବିତା ପତୀ ପି େଗାବ ର୍ ନ ପତୀ YNY0536052
ୀ /2905214 53 15 843ସବୁାସିନୀ ସାହୁ ସା ହରିହର ସାହୁ YNY0536037

ପ ୁ /2905215 50 15 844ସବୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ YNY0536029
ପ ୁ /2915216 38 15 845ସଶୁା  କମୁାର ପରିଡା ପି ଅନାମ ଚରଣ ପରିଡା YNY0536003
ପ ୁ /2925217 57 15 846େବଣଧୁର ପ ା ପି କୃ ଚ  ପ ା YNY0535658
ୀ /2925218 52 15 847ସକୁା ି ପ ା ସା େବଣଧୁର ପ ା YNY0536128
ୀ /2925219 28 15 848ଅପିର୍ତା ପ ା ପି େବଣଧୁର ପ ା YNY0682997

ପ ୁ /2935220 53 15 849େଜଯ୍ାତି ରଜଂନ ମହାପାତ ପି ଦ ହରି ମହାପାତ YNY0535708
ପ ୁ /2945221 64 15 850ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ YNY0535765
ପ ୁ /2955222 63 15 851ଜ୍ଞାନ ର ନ ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି YNY0535740
ପ ୁ /2955223 30 15 852ଆଶଷି କମୁାର ମହା ି ପି ଜ୍ଞାନରଂଜନ ମହା ି YNY0535757
ପ ୁ /2965224 58 15 853େଗୗତମ ପ ନାୟକ ପି ବିମଳ ପ ନାୟକ YNY0535807
ୀ /2965225 54 15 854ଆରତୀ ପ ନାୟକ ସା େଗୗତମ ପ ନାୟକ YNY0535815

ପ ୁ /2965226 27 15 855ଅନୂପ ପ ନାୟକ ପି େଗୗତମ ପ ନାୟକ YNY0535773
ପ ୁ /2975227 32 15 856ଏସ.ଜୀବନ . ପି େମାହନ ରାଓ YNY0535799
ୀ /2975228 31 15 857ଏସ. େଜଯ୍ାତି ସା ଏସ. ଜୀବନ YNY0535781

ପ ୁ /2985229 30 15 858ରାେଜ  େହମମ ପି ଦାସ େହମମ YNY0536102
ୀ /2995230 35 15 859ମିନୁ ପ ନାୟକ ସା ଚ େଶଖର ରାଓ YNY0536086
ୀ /3005231 32 15 860େଯାଗମାୟା ପଧାନ ପି ପିତାମର ପଧାନ YNY0536078

ପ ୁ /3015232 68 15 861ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମହାପାତ YNY0536193
ୀ /3015233 61 15 862ପ ୁ ା ମହାପାତ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମାହାପାତ YNY0536177

ପ ୁ /3025234 70 15 863ଜଗତ ବଲଭ େଗାପାଳ ପି ଯାଦବ େଗାପାଳ YNY0536151
ପ ୁ /3035235 62 15 864ରବି  ନାଥ ନାୟକ ପି ରୁଷିନାଥ ନାୟକ YNY0535682
ୀ /3035236 49 15 865ମିଳନିକା ନାୟକ ସା ରବି  ନାଥ ନାୟକ YNY0535690
ୀ /3045237 34 15 866ଶି ିବାଳା . ପି ଲକ୍ଷଣ ପସାଦ YNY0683003
ପ ୁ /3045238 67 15 867ସଭୁାଷ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଜିେତ ିୟ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0535666
ୀ /3045239 62 15 868ଗୀତାରାଣୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସଭୁାଷ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0535732
ୀ /3045240 39 15 869େରାମା ଅଗୱାଲ ସା ଅନଂତ ଅଗୱାଲ YNY1109677
ୀ /3045241 21 15 870ଜିଗିଶା ଅଗରଵାଲ ପି ଅମିତ କମୁାର ଅଗରଵାଲ YNY1157403

ପ ୁ /3045242 50 15 871ସନିୁଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ସ ତରାୟ ଅଗୱାଲ YNY0697169
ୀ /3045243 48 15 872ମନିଷା ଅଗୱାଲ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0697151
ୀ /3045244 32 15 873ଅବ ିକା ଧନୱାତ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0535583
ୀ /3045245 38 15 874ସାତୀ କମୁାରୀ ସା ପାେବଲ କର YNY0697268
ପ ୁ /3045246 68 15 875ସେୁରଶ ଚ  ମିଶ - େଦବବ  ମହାପାତ YNY1150127
ୀ /3045247 58 15 876ସନୁ ା ମିଶ ସା ସେୁରଶ ଚ  ମିଶ YNY1150085
ୀ /3045248 28 15 877ଅେଶଷା ମହାପାତ ପି େଦବବତ ମହାପାତ YNY0682971
ପ ୁ /3045249 69 15 878ଲକ୍ଷଣ ପସାଦ ପି ବଳିରାମ ପସାଦ YNY0697300
ପ ୁ /3045250 60 15 879ଅମରନାଥ ପଜୁାରୀ ପି ନିକୁ  ବିହାରୀ ପଜୁାରୀ YNY0535328
ପ ୁ /05251 77 15 880ସେୁରଶ ଚ  ରାୟ ପି ନଟବର ରାୟ YNY0536516
ପ ୁ /3045252 54 15 881ଶବିଦ  ରାୟ ପି ସବୁାଷ ଚ  ରାୟ YNY0536532
ୀ /3045253 46 15 882ସପନ୍ା ରାୟ ସା ଶବିଦ  ରାୟ YNY0536565
ୀ /3045254 64 15 883ଶଶବିାଳା େସଠୀ ସା ଲକ୍ଷଣ ପସାଦ YNY0697292
ପ ୁ /3055255 35 15 884ବିଶାଲ କମୁାର ସ ୁ ରକା ପି ପବନ କମୁାର ସ ୁ ରକା YNY0536508
ୀ /3065256 46 15 885ମମତା ମ ରୀ ସାହୁ ସା ପବିତ କମୁାର ସାହୁ OR/19/120/028103
ପ ୁ /3075257 41 15 886େକୖଳାସ ଚ  ମହା ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା ି YNY0402503
ପ ୁ /3085258 54 15 887େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ଉେମଶ ଚ  ଦାସ YNY0402529
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ୀ /3085259 41 15 888ବନିଶୀ ବ ନା ଦାସ ସା େଦବାଶଷି ଦାସ YNY0402537
ପ ୁ /3095260 29 15 889ୟାସ ଧନାୱାତ୍ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0535591
ପ ୁ /3105261 66 15 890ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହାପାତ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମହାପାତ YNY0536250
ୀ /3105262 61 15 891ମିନାକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହାପାତ YNY0536276
ୀ /3105263 35 15 892େସାନାଲି ମହାପାତ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହାପାତ YNY0536318

ପ ୁ /3105264 34 15 893େସାମ ଶଂଖାୟନ ମହାପାତ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହାପାତ YNY0536292
ପ ୁ /4545265 64 15 894ରମଣ କମୁାର ବାେଗଡିୟା ପି େମାହନ ଳାଳ ବାେଗଡିଆ YNY0774877
ପ ୁ /4745266 69 15 895କାନୁନ୍େଗା ପକାଶ ଚ  ମହା ି - ସବିତା କାନୁନ୍େଗା YNY1150184
ୀ /F-4755267 34 15 896ଅନୁରାଧା ପ ନାୟକ ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ପ ନାୟକ YNY1297316

ପ ୁ /F-4865268 22 15 897େସନ୍ହଶଷି ପ ନାୟକ ପି ପିତାମର ପ ନାୟକ YNY1297233
ୀ /4905269 21 15 898ପଜୁାଶୀ ପ ା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପ ା YNY1158385
ୀ /5145270 23 15 899ଡୀ. େରାଜା ସା ବି॰କୀ ା  YNY1149871
ୀ /5215271 51 15 900ବିଶ ବ ୀତା ରାଉତ ସା ବୁ ିମାନ ରାଉତ YNY0774604
ୀ /F/5255272 32 15 901ବି କୃ ା ସା େକ ହରିନାଥ YNY1273242

ପ ୁ /5315273 37 15 902ମେନାଜ କମୁାର ପ ା ମା େଗୗରା  ଚରଣ ପ ା YNY1149988
ପ ୁ /5335274 37 15 903ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ସାହୂ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୂ YNY1141886
ୀ /7925275 33 15 904ଅନାମିକା ମହାପାତ ସା େଶୖେଳସ ପରିଡା YNY0775056

ପ ୁ /7925276 33 15 905େଶୖେଳସ ପରିଡା ପି ସେବର୍ ଶର ପରିଡା YNY0774489
ପ ୁ /8035277 62 15 906ପେମାଦ କମୁାର ରଣସିଂହ ପି କାଶୀନାଥ ରଣସିଂହ YNY1108976
ୀ /8035278 58 15 907କୃ ା ରଣସିଂହ ସା ପେମାଦ କମୁାର ରଣସିଂହ YNY1108968

ପ ୁ /8815279 75 15 908ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦାଶରଥି ସାହୁ YNY0754994
ୀ /8815280 69 15 909ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସହୁ YNY0755009

ପ ୁ /8815281 47 15 910ପଭାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YNY0754986
ୀ /8815282 40 15 911ଦୀ ି ସାହୁ ସା ପଭାସ କମୁାର ସାହୁ YNY0755017

ପ ୁ /D-9365283 20 15 912ଏସ୍ େରାହିତ୍ କମୁାର ପି ଏସ୍ େଲାେକଶ କମୁାର YNY1297308
ପ ୁ /D/10565284 47 15 913ଦିପକ େବେହରା ପି ଭାଗଯ୍ଧର େବେହରା YNY0879478
ୀ /D/10565285 46 15 914େସୗଦାମିନୀ େବେହରା ସା ଦିପକ େବେହରା YNY0879486

ପ ୁ /11045286 37 15 915ଚି  ର ନ ସାହୂ - ଗଦାଧର ସାହୂ YNY1141969
ୀ /D/11065287 54 15 916ସ ର୍ ପଭା ପ ନାୟକ ସା ରବିନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YNY0879288
ୀ /11115288 21 15 917ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ହାତୀ ପି ପବିତ କମୁାର ହାତୀ YNY1165091
ୀ /11225289 22 15 918ସିମରନ ରାଉଳ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉଳ YNY1160779
ୀ /1155/C5290 34 15 919ଚିନୟୀ ଦାଶ ସା ବିରଜା ଶ ର ଦାଶ YNY0879296
ୀ /1165/C5291 23 15 920ବଷର୍ା ସ ୁ ରକା ସା ବିଶାଲ କମୁାର ସ ୁ ରକା YNY1063395
ୀ /C/11765292 36 15 921ଶଖିା ଦାଶ ପି ସେରାଜ ଦାଶ YNY0697334
ୀ /C/11765293 33 15 922ଚି ି  ଦାଶ ପି ସେରାଜ ଦାଶ YNY0697318
ୀ /C/11765294 57 15 923ଦି ି ମିଶ ସା ସେରାଜ ଦାଶ YNY0697326
ୀ /11915295 76 15 924ସବିତା କନୁନ େଗା - ପେମାଦ କମୁାର କନୁନ େଗା YNY1199256
ୀ /11915296 37 15 925େରାଜଲୀନ କନୁନ େଗା - ସଧୁା ଶୀ ପ ନାଯକ YNY1199223

ପ ୁ /11915297 72 15 926ଗଗନ ବିହାରୀ କନୁନୂ େଗା - ପେମାଦ କମୁାର ପଟନାୟକ YNY1199421
ପ ୁ /C-11925298 65 15 927ପେମାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ପ ନାୟକ YNY0754887
ୀ /C-11925299 56 15 928ସଧୁାଶୀ ପ ନାୟକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0754911
ପ ୁ /11965300 23 15 929ଅପର୍ଣ କମୁାର େଜନା ପି ପଦୀପ କମୁାର େଜନା YNY1165067
ପ ୁ /C/12035301 69 15 930ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା YNY0697201
ୀ /C/12035302 61 15 931ବିନତୀ ପ ା ସା ଶୀ ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା YNY0697193
ୀ /C/12035303 35 15 932ପାୟଲଶଲିା ପ ା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା YNY0697185

ପ ୁ /C/12035304 33 15 933ପବିଣ କମୁାର ପ ା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା YNY0697177
ୀ /12045305 30 15 934ଶମର୍ୀ ା ପାତ ପି ଶୀକା  କମୁାର ପାତ YNY1247394

ପ ୁ /1204/c5306 60 15 935ଶୀକା  କମୁାର ପାତ ପି ଉେପ  ପାତ YNY1247048
ୀ /1204/c5307 58 15 936େଜଯ୍ା ନ୍ାବାଳା ରାଉତ ସା ଶୀକା  କମୁାର ପାତ YNY1247139
ୀ /1206/C5308 53 15 937ସିତା ମହା ି ସା ପଦିପ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0830398
ପ ୁ /12145309 27 15 938େମାହିତ ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ବିଜୟ Jhunjhunwala YNY0826651
ପ ୁ /1256/c5310 66 15 939ଶେୁଭ ୁ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ YNY0697110
ୀ /C/12615311 30 15 940ଶଭୁସିତା ରାଉତରାୟ ପି ଅରବି  ରାଉତରାୟ YNY0697219
ୀ /12665312 57 15 941ପତିମା ପଟନାୟକ ସା ମେନାର ନ ପଟନାୟକ YNY1306802
ୀ /C-12775313 33 15 942ପୀନ୍ସା ମଲିକ ସା ବୀଜନ ମଲିକ YNY0999862
ୀ /C-12825314 27 15 943ଲୁବନ୍ା ହର୍ ୀନ ପି ରାେହମନ ଖାନ WZN0823476
ୀ /C-12825315 54 15 944ଜୂହୀ ଖାନ ସା ରାେହମନ ଖାନ YNY1252998
ୀ /12955316 59 15 945ବିଦ୍ଯଟୁବାଲା ଦାଶ ସା ରବୀ  କମୁାର ଦାଶ YNY1306778
ପ ୁ /1364/b5317 29 15 946ଆଦିତଯ୍ ଗୁ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଗୁ ା YNY0682922
ୀ /1364-B5318 27 15 947ଶଖିା ଗୁ ା ସା ଆଦିତଯ୍ ଗୁ ା YNY1297175
ପ ୁ /13975319 91 15 948େମାହନ ଲାଳ ବାେଗଡିଆ ପି େଖମଚା  ବାେଗଡିଆ YNY0801555
ପ ୁ /13975320 62 15 949ପୱନ କମୁାର ବାେଗଡିଆ ପି େମାହନଲାଲ ବାେଗଜଡିଆ YNY0775015
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ୀ /1397/B5321 60 15 950ରୀତା ବାଗାଡଡି◌ିଆ - େମାହନାଲ ବାଗାଡଡି◌ିଆ YNY1043819
ୀ /1397/B5322 36 15 951ଅଂକିତା ବାଗରିଆ - େମାହନାଲ ବାଗରିଆ YNY1043827

ପ ୁ /B/13975323 35 15 952ଆଶୀଶ ବାଗଡିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାଗଡିଆ YNY1036607
ପ ୁ /B/13975324 61 15 953ବିେନାଦ କମୁାର ବାେଗଡିଆ ପି େମାହନ ଲାଲ ବାେଗଡିଆ YNY0775064
ୀ /B/13975325 56 15 954ରୀତା ବାେଗଡିଆ ସା ରମଣ କମୁାର ବାେଗଡିଆ YNY0774513
ୀ /B/13975326 27 15 955କରିସା ବାେଗଡିଆ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ବାେଗଡିଆ YNY0774455

ପ ୁ /B/14095327 27 15 956ଧୀରଜ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ସଶୁୀଲ ଅଗୱାଲ YNY0879437
ୀ /1412/b5328 37 15 957ଭିବା େଯାସୀ ସା ସଂଯୟ େଯାସୀ YNY0801530

ପ ୁ /1413/B5329 65 15 958ନଥମଲ େଯାସୀ ପି େକସର େଦବ େଯାସୀ YNY0815662
ପ ୁ /B/14495330 74 15 959ସଶୁୀଲ ଅଗୱାଲ ପି ମରୁଲୀ ଧର ଅଗୱାଲ YNY0879403
ୀ /B/14495331 72 15 960େଦୗପଦୀ ଅଗୱାଲ ସା ସଶୁୀଲ ଅଗୱାଲ YNY0879411

ପ ୁ /B/14495332 52 15 961କମଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ସଶୁୀଲ ଅଗୱାଲ YNY0879429
ୀ /B/14495333 49 15 962ସ ୀତା ଅଗୱାଲ ସା କମଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0879445

ପ ୁ /B-14495334 24 15 963ବରୁଣ ଅଗୱାଲ ପି କମଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1036615
ପ ୁ /14715335 67 15 964ଆନ  କମୁାର ଅଗଵାଲ ପି ସ ଦ ଅଗଵାଲ YNY1195189
ୀ /14715336 63 15 965ସେୁଲାଚନା ଅଗଵାଲ ସା ଆନ  ଅଗଵାଲ YNY1195155

ପ ୁ /14715337 42 15 966ଅନଂତ ଅଗଵାଲ ପି ସପଲରାୟ ଅଗଵାଲ YNY1195163
ପ ୁ /14965338 74 15 967ଓମ୍ ପକାଶ ଅଗୱାଲ ପି ରାମ ସରୂପ ଅଗୱାଲ YNY0931162
ପ ୁ /14965339 50 15 968କମଳ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଓମ୍ ପକାଶ ଅଗୱାଲ YNY0931170
ୀ /14965340 48 15 969ବ ନା ଅଗୱାଲ ସା କମଳ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0931188
ୀ /14965341 31 15 970କିରନ ଅଗୱାଲ ପି ରାଜ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0931204
ୀ /14965342 25 15 971େପରଣା ଅଗୱାଲ ପି କମଳ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0931196
ୀ /1566-P5343 22 15 972ଦିଶା ରାୟ ପି େଦଶଷି ରାୟ YNY1297167
ୀ /99995344 37 15 973ନଯମା େବଗମ ସା ଅ ଲୁ ସମିମ ଖଁା YNY0974626
ୀ /141315345 41 15 974େଜଯ୍ାତି େଯାସୀ ସା ଘନସଯ୍ାମ େଯାସୀ YNY0815613

ପ ୁ /194/305346 26 15 975ପଣୁଯ୍େଶାକ ସାଇଁ ପି ନେର  ନାଥ ସାଇଁ YNY0774729
ୀ /999995347 25 15 976ଋତୁପ ର୍ା ମହା ି ପି ଚିତା ର ନ ମହା ି YNY1165075
ୀ /999995348 71 15 977ସଶୁୀଳା େଦାରାଇ ସାମି ସା ଏସ େଦାରାଇ ସାମି YNY1200468

ପ ୁ /1195/14/E5349 23 15 978ସଂଜିତ ପାଲ ପି ଅସୀମ କମୁାର ପାଲ YNY1341643
ୀ /1413/135350 61 15 979ସମିୁତା େଯାସୀ ସା ନଥମଲ େଯାସୀ YNY0815621
ୀ /1565/16c5351 25 15 980ଉମା ରାଠି ପି ରାଧା କିଶନ ରାଠି YNY1036599
ୀ /1565/325352 24 15 981ଅେନଷା ନାୟକ ପି େସୗଭାଗଯ୍ େକତନ ନାୟକ YNY1062868
ୀ /1565/35 c5353 61 15 982ଜୟ ୀ ଭୂୟଁା - ପଵନ ଅଗରଵାଲ YNY1048107

ପ ୁ /F19  -2-55354 59 15 983େଲାକନାଥ ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଦାସ OR/06/044/270849
ୀ /NA5355 41 15 984ସପୁକଳା ଦଳାଇ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦଳାଇ YNY0693655
ୀ /455356 36 15 985େରାଜାଲିନ୍ ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ LNT4198321
ୀ /465357 66 15 986େନତମଣି ପ ନାୟକ ସା ବିଶନାଥ ପ ନାୟକ YNY0154328

ପ ୁ /465358 46 15 987ଦି ୀ ରଂଜନ ପ ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ପ ନାୟକ YNY0643981
ୀ /D-475359 20 15 988ଅଂକିତା ସାମ ରାୟ ପି ବିଜୟାନଂଦ ସାମ ରାୟ YNY1335694

ପ ୁ /485360 75 15 989ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ ପି ନୃସିଂହ ପସାଦ ମିଶ YNY0745109
ୀ /485361 68 15 990େଗାଲାପ ରାଣୀ ମିଶ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ YNY0745091
ପ ୁ /485362 41 15 991ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ YNY0745083
ପ ୁ /495363 55 15 992ସଂଜୟ ବାରିକ୍ ପି ଭାଗବତ ପସାଦ ବାରିକ୍ YNY0644302
ୀ /495364 50 15 993କାଜଲ ବାରିକ୍ ସା ସଂଜୟ ବାରିକ୍ LNT3114378

ପ ୁ /515365 40 15 994ନୀଳମାଧବ ମିଶ ପି ସତଯ୍ାନ  ମିଶ LNT2972834
ୀ /525366 68 15 995େରଣକୁା େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା YNY0644096

ପ ୁ /525367 46 15 996ସଂଜୀତ କମୁାର େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା YNY0154336
ପ ୁ /525368 42 15 997ସଜୁୀତ କମୁାର େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା YNY0745265
ପ ୁ /525369 40 15 998ଅମରଜୀତ୍ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା YNY0643957
ୀ /525370 39 15 999ପଣତୀ େବେହରା ସା ସଂଜୀତ କମୁାର େବେହରା YNY0154344
ପ ୁ /535371 52 15 1000ଗଦାଧର ସାହୁ ପି ମହାେଦବ ସାହୁ OR/06/044/010657
ୀ /535372 42 15 1001ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ଗଦାଧର ସାହୁ LNT1528413
ପ ୁ /545373 71 15 1002ମରୂଲୀଧର ସାହୁ ପି ମାଗି ସାହୁ OR/06/044/010658
ୀ /545374 67 15 1003ନିଶାମଣି ସାହୁ ସା ମରୂଲୀଧର ସାହୁ OR/06/044/010687
ପ ୁ /545375 49 15 1004ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ମରୂଲୀଧର ସାହୁ OR/06/044/010656
ୀ /545376 42 15 1005ମମତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ LNT1645951
ୀ /545377 39 15 1006ମିନତୀ ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ LNT1531714
ୀ /555378 62 15 1007େହମଲତା ପରିଡା ସା ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ପରିଡା OR/06/044/010133
ପ ୁ /555379 39 15 1008ଅଜୀତ୍ କମୁାର ପରିଡା ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ପରିଡା YNY0371088
ୀ /555380 34 15 1009ମେନାରମା ପରିଡା ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ପରିଡା LNT3063203
ପ ୁ /555381 32 15 1010ସଜୁୀତ୍ କମୁାର ପରିଡା ମା େହମଲତା ପରିଡା LNT3099868
ପ ୁ /565382 37 15 1011େକ. ଇ ୁ ପସାଦ  ପି େକ. ସରିୂୟା ରାଓ YNY0644112
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ପ ୁ /565383 35 15 1012େକ. ହରିନାଥ  ପି େକ. ସରିୂୟା ରାଓ YNY0745158
ପ ୁ /565384 57 15 1013େକ. ସରିୂୟା ରାଓ ପି େକ. ଚିଟୟା YNY0644104
ୀ /565385 52 15 1014େକ. ଆଦିଲକ୍ଷୀ ସା େକ. ସରିୂୟା ରାଓ YNY0644674

ପ ୁ /575386 82 15 1015ବାମନ ଚରଣ ଦାଶ ପି ବଳରାମ ଦାଶ YNY0750430
ୀ /575387 79 15 1016ମାଳତୀ ଦାଶ ସା ବାମନ ଚରଣ ଦାଶ YNY0750448

ପ ୁ /575388 48 15 1017ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ବାମନ ଚରଣ ଦାଶ YNY0750455
ୀ /575389 39 15 1018କ୍ଷଣପଭା ଦାଶ ସା ନାରାୟଣ ଦାଶ YNY0750463

ପ ୁ /585390 54 15 1019ବିଜୟ କମୁାର ରାଉଳ ପି ପଫଲୁ ଚ  ରାଉଳ LNT1644830
ୀ /585391 44 15 1020ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉଳ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାଉଳ LNT1644822
ୀ /595392 37 15 1021ସବିତା ବାଇ ସା ଭାଗୀରଥି ବାଇ LNT2972800

ପ ୁ /595393 58 15 1022ସତଯ୍ଜିତ୍ ମହାପାତ ପି ରାେଜ  ମହାପାତ OR/07/035/180110
ୀ /595394 55 15 1023ସନ୍ିଗଧା ପ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ଜିତ୍ ମହାପାତ OR/06/044/094925

ପ ୁ /605395 42 15 1024ଭାଗୀରଥି ବାଇ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ବାଇ LNT2972818
ପ ୁ /615396 63 15 1025େଗାକଳୁ ଚ  ମହାପାତ ପି ଆନ  ଚ  ମହାପାତ LNT1528702
ୀ /615397 56 15 1026ଶକୁ ଳା ମହାପାତ ସା େଗାକଳୁା ଚ  ମହାପାତ LNT1528694
ୀ /615398 35 15 1027ଅପ ର୍ା ମହାପାତ ପି େଗାକଳୁ ଚ  ମହାପାତ LNT4216933

ପ ୁ /615399 32 15 1028ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ମହାପାତ ପି େଗାକଳୁ ଚ  ମହାପାତ YNY0014332
ପ ୁ /615400 50 15 1029ଚକଧର ପହରାଜ ପି େଗାପୀନାଥ ପହରାଜ LNT3113479
ପ ୁ /625401 48 15 1030ରାେଜ  ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ LNT3113495
ୀ /625402 46 15 1031ରଶିନୀ ସାଇଁ ସା ରାେଜ  ସାଇଁ LNT3113230

ପ ୁ /635403 67 15 1032େଦେବ  ନାଥ ଗୁ ା ପି ସ ୀ  ନାଥ ଗୁ ା YNY0750471
ପ ୁ /635404 40 15 1033ସବୁାସ ଗୁ ା ପି ନିେତ  ନାଥ ଗୁ ା YNY0631952
ୀ /635405 35 15 1034େସାମା ଗୁ ା ମା ଗାୟତୀ ଗୁ ା LNT3112497

ପ ୁ /635406 34 15 1035େରମା ଗୁ ା ମା ଗାୟତୀ ଗୁ ା LNT3112505
ପ ୁ /645407 65 15 1036ଡି. ଶ ର ରାଓ ପି ଡି. ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ YNY0014340
ୀ /645408 52 15 1037ଡି. ପ ୁ ା ରାଓ ସା ଡି. ଶ ର ରାଓ YNY0750489
ୀ /645409 32 15 1038ଡି. େମାହନ ରାଓ ପି ଡି. ଶ ର ରାଓ YNY0014357

ପ ୁ /655410 69 15 1039ର ିତ୍ ପାଠକ ପି ଚ ି ଚରଣ ପାଠକ YNY0643973
ୀ /655411 60 15 1040ମ  ୁପାଠକ ସା ର ିତ୍ ପାଠକ YNY0154351

ପ ୁ /655412 44 15 1041େଦବବତ ପାଠକ ପି ର ିତ୍ ପାଠକ YNY0745018
ୀ /655413 42 15 1042ଉଜଲ ପାଠକ ସା ର ିତ୍ ପାଠକ YNY0154377

ପ ୁ /655414 39 15 1043ସଜଲ ପାଠକ ପି ର ିତ୍ ପାଠକ YNY0154393
ୀ /655415 37 15 1044ତନୁଶୀ ପାଠକ ସା ଉଜଲ ପାଠକ YNY0154385
ୀ /665416 59 15 1045ସରଳା ନାୟକ ପି ହୁଲିଆ ନାୟକ YNY0488809
ୀ /665417 32 15 1046ମାଧରୁୀ ନାୟକ ମା ସରଳା ନାୟକ YNY0014365
ୀ /675418 49 15 1047େଶୖଳ ବାଳା ନାୟକ ସା େଗାବି  ଚ  ନାୟକ OR/06/044/026182

ପ ୁ /675419 63 15 1048ଚ  େଶଖର ସାମ ରାୟ ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାମ ରାୟ YNY0014373
ୀ /675420 52 15 1049ପଭାତୀ ନଳିନୀ ସାମ ରାୟ ସା ଚ  େଶଖର ସାମ ରାୟ YNY0014381
ୀ /685421 54 15 1050ମ ଳୁା କମୁାରୀ େଦବୀ ସା େଦାଳ େଗାବି  ଓତା YNY0631929

ପ ୁ /685422 59 15 1051େଦାଳ େଗାବି  ଓତା ପି ପହଲାଦ ଓତା YNY0014399
ପ ୁ /695423 63 15 1052େଗାବି  ଚ  ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ OR/06/043/026181
ପ ୁ /705424 63 15 1053ର ନ ପ ା ପି କୃ ିବାସ ପ ା LNT1589746
ୀ /705425 51 15 1054ପ ୁ ା ପ ା ସା ର ନ ପ ା LNT1589399
ୀ /715426 50 15 1055ମିନତୀ ପରିଡା ସା ସତଯ୍ଜିତ୍ ପରିଡା LNT1650902

ପ ୁ /715427 52 15 1056ସତଯ୍ଜିତ୍ ପରିଡ଼ା ପି ସନୁାକର ପରିଡ଼ା LNT1513506
ପ ୁ /725428 55 15 1057ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ପ ନାୟକ YNY0745190
ୀ /725429 47 15 1058ନ ିତା ପ ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0745182
ୀ /725430 79 15 1059ସଶୁୀଳା କମୁାରୀ ପ ନାୟକ ସା ମଦନ େମାହନ ପ ନାୟକ YNY0750513

ପ ୁ /725431 62 15 1060ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ପ ନାୟକ YNY0750497
ୀ /725432 51 15 1061ମମତା ଳୀ ପ ନାୟକ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0750505
ୀ /725433 32 15 1062େଶତପଦା ପ ନାୟକ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0154401
ୀ /735434 56 15 1063ରଶ ିମହା ି ସା େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ପ ନାୟକ LNT1527381
ୀ /735435 32 15 1064ଅପ ର୍ା ନାଏକ ପି ସଶୁା  କମୁାର ନାଏକ YNY0014415
ପ ୁ /735436 67 15 1065େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ପ ନାୟକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପ ନାୟକ LNT1527399
ପ ୁ /735437 35 15 1066ଅମିତାଭ ପ ନାୟକ ପି େଜଯ୍ାତିରମୟ ପ ନାୟକ YNY0014407
ପ ୁ /735438 33 15 1067ଅସିତାଭ ପ ନାୟକ ପି େଜଯ୍ାତିରମୟ ପ ନାୟକ LNT3113651
ପ ୁ /745439 67 15 1068ସପେନଶର ମହା ି ପି ପାଣକୃ  ମହା ି OR/06/044/010885
ୀ /745440 62 15 1069ପତିମା ମହା ି ସା ସପେନଶର ମହା ି OR/06/044/010886
ୀ /745441 39 15 1070ପିୟ ା ମହା ି ପି ସପେନଶର ମହା ି YNY0014449
ପ ୁ /745442 35 15 1071େଜଯ୍ାତିର ନ ମହା ି ପି ସପେନଶର ମହା ି YNY0014431
ୀ /765443 65 15 1072େଶୖଳବାଳା ମହାପାତ ସା ଚ  େଶଖର ଶତପଥୀ YNY0014456
ପ ୁ /765444 66 15 1073ଚ  େଶଖର ଶତପଥୀ ପି ଗେଜ  ନାଥ ଶତପଥୀ LNT1839661
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ପ ୁ /765445 40 15 1074ଦିେବଯ୍ ୁ ଶତପଥୀ ପି ଚ  େଶଖର ଶତପଥୀ LNT1839653
ପ ୁ /765446 38 15 1075ଅମେଳ ୁ ଶତପଥୀ ପି ଚ  େଶଖର ଶତପଥୀ YNY0014464
ପ ୁ /765447 38 15 1076ବିମେଳ ୁ ଶତପଥୀ ପି ଚ  େଶଖର ଶତପଥୀ LNT1839679
ପ ୁ /765448 41 15 1077ସେୂଯଯ୍ର୍ ୁ ବିକାଶ ଶଥପଥୀ ପି ଚ  େଶଖର ଶଥପଥୀ YNY0014472
ୀ /M I G 765449 30 15 1078େସାନାଲୀ େଦ ସା ଆରିଜୀତ େଦ YNY1334606
ୀ /775450 62 15 1079ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ପିତାମର ସାହୁ LNT1590850
ୀ /775451 36 15 1080ସ ି ସରିତା ସାହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ LNT4226890
ୀ /775452 32 15 1081ସପନ୍ା ସ ୀତା ସାହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ LNT3112323

ପ ୁ /775453 70 15 1082ପିତାମର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ LNT1589555
ୀ /775454 37 15 1083େସୗମଯ୍ େସୗମିତୀ ସାହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ LNT4201554

ପ ୁ /785455 56 15 1084ଭାଗିରଥି େବେହରା ପି ଚରଣ େବେହରା YNY0014480
ୀ /785456 52 15 1085ଚ ା େବେହରା ସା ଭାଗୀରଥି େବେହରା YNY0644054

ପ ୁ /785457 32 15 1086ସଶୁା  େବେହରା ପି ଭାଗିରଥୀ େବେହରା YNY0014498
ୀ /795458 66 15 1087ପ ୂ ିର୍ମା ପଲାଇ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ପଲାଇ YNY0014506

ପ ୁ /795459 52 15 1088ଅେଶାକ କମୁାର ପଲାଇ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପଲାଇ YNY0014514
ୀ /795460 49 15 1089ଅନୁସୟା ପଲାଇ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପଲାଇ YNY0014522

ପ ୁ /795461 39 15 1090ନଳିନୀକା  ପଲାଇ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପଲାଇ YNY0371039
ପ ୁ /795462 35 15 1091େଲାକନାଥ ପଲାଇ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପଲାଇ YNY0371021
ୀ /805463 47 15 1092ଦି ୀମୟୀ ମହା ି ସା ମନଥ ମହା ି YNY0014530
ୀ /815464 41 15 1093ର ିତା େବଉରା ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ େବଉରା LNT4230322

ପ ୁ /825465 27 15 1094ଗରୁୁକଲଯ୍ାଣ ବିଶାଲ ପି ସକୁା  କମୁାର ବିଶାଳ YNY0697052
ୀ /825466 58 15 1095ଅହଲଯ୍ା ରାଉତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ YNY0014555

ପ ୁ /825467 48 15 1096େରାହିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଖଲି ରାଉତ OR/06/044/327050
ପ ୁ /825468 68 15 1097ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଖଲି ରାଉତ YNY0014548
ପ ୁ /825469 46 15 1098ବୁ ିରାମ ରାଉତ୍ ପି ଖଲି ରାଉତ୍ YNY0014589
ୀ /825470 42 15 1099ଜାନକୀ ରାଉତ ସା େରାହିତ କମୁାର ରାଉତ YNY0014571
ୀ /825471 34 15 1100ମିନାକ୍ଷୀ ରାଉତ୍ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ୍ YNY0014597
ୀ /825472 33 15 1101ଦିପୀକା ରାଉତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ YNY0014605

ପ ୁ /845473 62 15 1102ଅଭିମନଯ୍ ୁରଥ ପି କୃ ଚ  ରଥ LNT1645332
ୀ /845474 55 15 1103କ ନା ରଥ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁରଥ LNT1644731

ପ ୁ /845475 34 15 1104ଅଂଶମୁାନ ରଥ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁରଥ LNT4191862
ପ ୁ /845476 47 15 1105ପଶା  କମୁାର ଷଢ ୀ ପି ଶକୁେଦବ ଷଢ ୀ YNY0014639
ୀ /845477 41 15 1106ମମତାମୟୀ ଷଢ ୀ ସା ପଶା  କମୁାର ଷଢ ୀ YNY0014647

ପ ୁ /855478 64 15 1107େସାମନାଥ ଦାଶ ପି ଅକୁର ଦାଶ LNT1702364
ପ ୁ /855479 55 15 1108ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ଅକୁର ଦାଶ LNT1644558
ୀ /855480 35 15 1109ଶ ା ଳୀ ଦାଶ ପି େସାମନାଥ ଦାଶ LNT4191870
ୀ /855481 54 15 1110ମ ଳୁା େଦବୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT1644506
ୀ /855482 59 15 1111ନିରୂପମା ମିଶ ସା େସାମନାଥ ଦାସ LNT1644491

ପ ୁ /865483 67 15 1112େଗାଲକ ଚ  ନାୟକ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ନାୟକ YNY0014688
ୀ /865484 59 15 1113ସବୁାସିନୀ ନାୟକ ସା େଗାଲକ ଚ  ନାୟକ YNY0014696

ପ ୁ /865485 40 15 1114ସଂଗାମ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାଲକ ଚ  ନାୟକ YNY0014704
ୀ /865486 39 15 1115ସଯୂଯ୍ର୍ସନ୍ାତା ନାୟକ ପି େଗାଲକ ଚ  ନାୟକ YNY0014712

ପ ୁ /865487 37 15 1116ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାଲକ ଚ  ନାୟକ YNY0154427
ପ ୁ /F/4835488 34 15 1117ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ ପି େଗାଲକ ଚ  ନାୟକ YNY0014720
ପ ୁ /865489 32 15 1118ସଜୁୀତ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାଲକ ଚ  ନାୟକ YNY0154435
ପ ୁ /875490 64 15 1119ଦିବଯ୍ସିଂହ ପାଢୀ ପି ନବଘନ ପାଢୀ OR/06/044/010725
ୀ /875491 58 15 1120ନିରୂପମା ପ ା ସା ଦିବଯ୍ସିଂହ ପାଢୀ OR/06/044/010726

ପ ୁ /885492 43 15 1121ପସନନ୍  କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାଶ ଚ  େବେହରା YNY0014753
ପ ୁ /885493 42 15 1122ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଗତିକୃ  େବେହରା YNY0014746
ପ ୁ /885494 42 15 1123ଶରତ କମୁାର େଜନା ପି ବଟକୃ  େଜନା YNY0014738
ପ ୁ /895495 53 15 1124ନଳିନୀକା  ଦାସ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ LNT1590587
ୀ /905496 32 15 1125ମନୁମନୁ ପ ନାୟକ ପି ଉେମଶ ପ ନାୟକ YNY0488791
ୀ /905497 55 15 1126କ ନା ପ ନାୟକ ସା ଉେମଶ ପ ନାୟକ YNY0863175
ପ ୁ /915498 67 15 1127ଜେଟଶର େସଠୀ ପି େକ୍ଷତେମାହନ େସଠୀ LNT1502293
ୀ /915499 62 15 1128କା ନବାଳା େସଠୀ ସା ଜେଟଶର େସଠୀ LNT1502285
ପ ୁ /915500 39 15 1129ଜ୍ଞାନ ପକାଶ େସଠୀ ପି ଜେଟଶର େସଠୀ LNT1502483
ପ ୁ /915501 36 15 1130ବିଜ୍ଞାନ ପକାଶ େସଠୀ ପି ଜେଟଶର େସଠୀ MDN2100238
ପ ୁ /915502 32 15 1131ସଜୁ୍ଞାନ ପକାଶ େସଠୀ ପି ଜେଟଶର େସଠୀ YNY0631945
ୀ /925503 62 15 1132କା ନ ବାଳା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପିୟ କମୁାର ଭାରତ ଭୂଷଣ ଆଚାଯ LNT4201430
ପ ୁ /925504 64 15 1133ପିୟ କମୁାର ଭାରତ ଭୂଷଣ ତିପା ପି ବାସେୁଦବ ତିପାଠୀ LNT4201422
ପ ୁ /925505 38 15 1134ପସନନ୍ଜିତ୍ ତିପାଠୀ ପି ପିୟକମୁାର ଭାରତ ଭୂଷଣ ତିପାଠୀ YNY0154443
ୀ /925506 35 15 1135ପାଚୀ ଅପରାଜିତା ତିପାଠୀ ପି ପିୟ କମୁାର ଭାରତ ଭୂଷଣ ତିପାଠ YNY0014787
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ପ ୁ /935507 58 15 1136ଧୀେର  ନାଥ ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ OR/03/019/208883
ୀ /965508 26 15 1137ଅତଶି ମ ଲ ପି ଅଶତି ମ ଲ YNY0697045

ପ ୁ /965509 66 15 1138ରବୀ  ନାଥ ସାଇଁ ପି େଗାପୀନାଥ ସାଇଁ YNY0750521
ପ ୁ /965510 37 15 1139ବିଶ ର ନ ସାଇଁ ପି ରବୀ  ନାଥ ସାଇଁ YNY0750539
ୀ /975511 64 15 1140ପଭାବତୀ ସାଇଁ ସା ରବୀ  ନାଥ ସାଇଁ YNY0750547

ପ ୁ /985512 76 15 1141ସତଯ୍ମ୍ େବୖରାଗୀ ପି ଏସ୍ ରାମନନ୍ ା YNY0750554
ୀ /985513 70 15 1142ସତଯ୍ମ୍ େତଜବତୀ ସା ସତଯ୍ମ୍ େବୖରାଗୀ YNY0750562

ପ ୁ /985514 52 15 1143ଏସ୍ େଲାେକଶ କମୁାର ପି ସତଯ୍ମ୍ େବୖରାଗୀ YNY0750570
ପ ୁ /985515 49 15 1144ଏସ୍ େମାହନ କମୁାର ପି ସତଯ୍ମ୍ େବୖରାଗୀ YNY0750596
ୀ /985516 48 15 1145ଏସ୍ ଲଳିତା ସା ଏସ୍ େଲାେକଶ କମୁାର YNY0750588

ପ ୁ /985517 46 15 1146ଏସ୍ ବିଜୟ କମୁାର ପି ସତଯ୍ମ୍ େବୖରାଗୀ YNY0750604
ୀ /985518 41 15 1147ଏସ୍ ଅପରାଜିତା ସା ଏସ୍ ବିଜୟ କମୁାର YNY0750612

ପ ୁ /995519 88 15 1148ନଳିନୀ ର ନ ପ ନାୟକ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ପ ନାୟକ LNT1590744
ୀ /995520 78 15 1149େଜଯ୍ା ନ୍ା ପ ନାୟକ ସା ନଳିନୀ ର ନ ପ ନାୟକ LNT1590751

ପ ୁ /1005521 76 15 1150େଗାବି  ଚ  ଦାସ ପି ଅନ  ରାମ ଦାସ YNY0014795
ୀ /1005522 74 15 1151ରତନ୍ପଭା ଦାସ ସା େଗାବି  ଚ  ଦାସ YNY0014803
ୀ /1005523 49 15 1152େହେଲନ୍ ଦାସ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାସ YNY0014811
ୀ /1005524 39 15 1153ମଧସିୁତା ଦାସ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାସ YNY0014829

ପ ୁ /1005525 38 15 1154ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଦାସ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାସ YNY0014837
ୀ /1015526 53 15 1155ଶବି ପିୟା ମିଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ YNY0014845

ପ ୁ /1015527 51 15 1156ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମିଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ YNY0014852
ପ ୁ /1035528 69 15 1157ଭଗବତୀ ପସାଦ ସ ୁକା ପି ନାଲୁରାମ ସ ୁକା YNY0750620
ୀ /1035529 68 15 1158େଗାମତିେଦବୀ ସ ୁକା ସା ଭଗବତୀ ପସାଦ ସ ୁକା YNY0750638

ପ ୁ /1035530 47 15 1159ବିଜୟ କମୁାର ସ ୁକା ପି ଭଗବତୀ ପସାଦ ସ ୁକା YNY0154450
ପ ୁ /1035531 44 15 1160ଅଜୟ କମୁାର ସ ୁକା ପି ଭଗବତୀ ପସାଦ ସ ୁକା YNY0750646
ୀ /1035532 44 15 1161ଅନୀତା େଦବୀ ସ ୁକା ସା ବିଜୟ କମୁାର ସ ୁକା YNY0154468

ପ ୁ /1035533 42 15 1162ସଂଜୟ କମୁାର ସ ୁକା ପି ଭଗବତୀ ପସାଦ ସ ୁକା YNY0488742
ୀ /1035534 42 15 1163ମଂଜୁେଦବୀ ସ ୁକା ସା ଅଜୟ କମୁାର ସ ୁକା YNY0750653
ୀ /1035535 37 15 1164ଲକ୍ଷୀ କମୁାରୀ ସ ୁକା ପି ଭଗବତୀ ପସାଦ ସ ୁକା YNY0154476
ୀ /1035536 35 15 1165ସେ ାଷୀ କମୁାରୀ ସ ୁକା ପି ଭଗବତୀ ପସାଦ ସ ୁକା YNY0154484
ୀ /1045537 50 15 1166ପିତୀଲତା ଟୁଡୁ ସା ମହାବୀର ଟୁଡୁ OR/04/024/268113

ପ ୁ /1055538 70 15 1167େକୖଳାସ ଚ  ମିଶ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମିଶ YNY0750661
ୀ /1055539 64 15 1168ପଭାତୀ ମିଶ ସା େକୖଳାସ ଚ  ମିଶ YNY0750679
ୀ /1055540 47 15 1169ରଂଜିତା ମିଶ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମିଶ LNT1555614

ପ ୁ /1065541 67 15 1170େଗୗରେଗାପାଳ ଦାସ ପି ପହଲାଦ ଚରଣ ଦାସ YNY0745257
ୀ /1065542 62 15 1171େବୖଜୟ ି ଦାସ ସା େଗୗରେଗାପାଳ ଦାସ YNY0644062
ୀ /1065543 40 15 1172ଅଂଜଳି ଦାସ ପି େଗୗରବ ମହା ି YNY0644070
ୀ /1065544 39 15 1173ଦିପାଳୀ ଦାସ ପି େଗୗରେଗାପାଳ ଦାସ YNY0644567

ପ ୁ /1075545 80 15 1174ନିରଂଜନ ପ ା ପି ସାନ  ପ ା YNY0014860
ପ ୁ /1085546 61 15 1175ବିେନାଦ କମୁାର େଗାଇ ା ପି ନାଥମଲ େଗାଇ ା LNT4230991
ୀ /1085547 56 15 1176ବୀଣାେଦବି େଗାଇକା ସା ବିେନାଦ କମୁାର େଗାଇକା LNT4230983
ପ ୁ /1085548 36 15 1177ପଜୁା େଗାଇକା ପି ବିେନାଦ କମୁାର େଗାଇକା LNT3090859
ପ ୁ /1085549 36 15 1178ଅଜୟ କମୁାର େଗାଇକା ପି ବିେନାଦ କମୁାର େଗାଇକା LNT4230926
ୀ /1095550 41 15 1179ଶଭୁଶିତା ଦାସ ସା େଯାେଶଫ ମହା ି YNY0014910
ୀ /1095551 88 15 1180ଶା ିସଧୁା ମହା ି ସା େଗାକଳୁାନ  ମହା ି LNT1804699
ୀ /1095552 53 15 1181ଅବ ିବାଳା ମହା ି ସା େସୗେମ  ମହା ି YNY0014894

ପ ୁ /1095553 47 15 1182େଯାେଶଫ ମହା ି ପି େଗାକଳୁା ନ  ମହା ି OR/07/035/070048
ପ ୁ /1105554 74 15 1183ରଘନୁାଥ ଦାସ ପି େବୖକୁ  ଚରଣ ଦାସ YNY0644088
ୀ /1105555 70 15 1184ରୀତା ଦାସ ସା ରଘନୁାଥ ଦାସ YNY0745273
ପ ୁ /1105556 42 15 1185ସି ାଥର୍  କମୁାର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ YNY0644039
ୀ /1115557 62 15 1186ଆେଲାକ ପଭା ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା LNT1527019
ପ ୁ /1115558 38 15 1187ସଂ ିପ ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା LNT4201653
ପ ୁ /1115559 35 15 1188ସଦୁୀପ୍ ପ୍ ା ପି ନାରାୟଣ ପ୍ ା LNT4201414
ପ ୁ /1125560 64 15 1189ଅେ ର୍ ୁ େସଖର େଭାଳ ପି ବାଇଧର େଭାଳ LNT1485788
ୀ /1125561 62 15 1190ସଂଯକୁ୍ତା େଭାଳ ସା ଅେ ର୍ ୁ େଭାଳ LNT1485796
ପ ୁ /1125562 35 15 1191ଅପେମୟ େଭାଳ ପି ଅେ ର୍ ୁ େଶଖର େଭାଳ LNT3112471
ୀ /1135563 37 15 1192ଆର୍ ରାଧିକା  ସା େଦବାଶଷି ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0370874
ପ ୁ /1135564 32 15 1193ଆର୍ ବିଜୟ ପି ଆର୍ ରବିଚ ନ୍ YNY0370999
ୀ /1135565 60 15 1194ଆର୍ ଭୁବେନଶରୀ ସା ଆର ରବିଚ ନ୍ YNY0370940
ପ ୁ /1135566 64 15 1195ଆର ରବିଚ ନ୍ ପି େକ. ରାମନାଥନ୍ YNY0371005
ପ ୁ /1145567 46 15 1196ଶଭୁବତ ମହା ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା ି YNY0014928
ୀ /1145568 45 15 1197ସରୀତା ମହା ି ସା ସତଯ୍ବତ ମହା ି YNY0014936
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ପ ୁ /1155569 65 15 1198ଅଭିରାମ ଦାସ ପି ନ  କମୁାର ଦାସ YNY0014944
ୀ /1155570 59 15 1199ମିନାକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଅଭିରାମ ଦାସ YNY0014951

ପ ୁ /1155571 33 15 1200ଅନିେମଷ ଦାସ ପି ଅଭିରାମ ଦାସ YNY0014969
ୀ /1165572 49 15 1201ନମିତା ପା ବ ପି ଶଭୁ େକଶରୀ ପରିଡା YNY0750703

ପ ୁ /1165573 84 15 1202େକଦାରନାଥ ପରୢଡା ପି ବଂଶୀଧର ପରୢଡା LNT1645266
ପ ୁ /1165574 55 15 1203ଶଭୁ େକଶରୀ ପରୢଡା ପି େକଦାର ନାଥ ପରୢଡା YNY0750695
ୀ /1165575 45 15 1204ତପସିନୀ ପରିଡା ପି େକଦାରନାଥ ପରିଡା YNY0750687
ୀ /1165576 42 15 1205ସିମ ିନୀ ପରିଡା ପି େକଦାରନାଥ ପରିଡା LNT1602895

ପ ୁ /1175577 59 15 1206ଭରତ ଚ  ମହା ି ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମହା ି LNT3086840
ୀ /1175578 32 15 1207ପିୟ ା ମହା ି ପି ଭରତ ଚ  ମହା ି LNT3086584
ୀ /1175579 58 15 1208ମ ଲୁତା ସିଂ ସା ଭରତ ଚ  ମହା YNY0014993
ୀ /1185580 66 15 1209କବିତା ଳୀ ଦାସ ସା େଗୗରା  ଚ  ମହା ି LNT2969150

ପ ୁ /1185581 65 15 1210େଗୗରା  ଚ  ମହା ି ପି ବାଳକୃ  ମହା ି OR/06/044/010689
ପ ୁ /1185582 35 15 1211ଆେଲାକ ମହା ି ପି େଗୗରା  ଚ  ମହା ି YNY0632000
ପ ୁ /1185583 32 15 1212ଅରୁଣ ମହା ି ପି େଗୗରା  ଚ  ମହା ି YNY0015008
ପ ୁ /1195584 45 15 1213ତୁଷାର କା  େଚୗଧରୁୀ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ YNY0371047
ପ ୁ /1195585 55 15 1214ଆେଲାକ ର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ YNY0371013
ପ ୁ /1195586 53 15 1215ବାଦଲ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ YNY0015032
ୀ /1195587 51 15 1216ବିନତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଆେଲାକ ର ନ େଚୗଧରୁୀ YNY0015016

ପ ୁ /1195588 50 15 1217ଦୀପକ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ YNY0015040
ୀ /1195589 46 15 1218ଭାରତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ବାଦଲ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0015024
ୀ /1195590 44 15 1219ମଧସିୁତା େଚୗଧରୁୀ ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ େଚୗଧରୁୀ YNY0015065
ୀ /1195591 42 15 1220ଜୟ ୀ ମହା ି ସା ଦୀପକ୍ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0015057

ପ ୁ /1205592 34 15 1221ସମିତ୍ ସାହୁ ପି ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ LNT2969046
ୀ /1485593 24 15 1222ନାନ୍ସୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ନିର ନ େବେହରା YNY1215904
ୀ /1805594 37 15 1223କବିତା ଜୀ ସା ଗରୁ ଲକ୍ଷଣ ରାଓ YNY1229178
ୀ /Plot no-5595 36 15 1224କ ନା ମଲିକ୍ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମଲିକ୍ YNY1223924
ୀ /Plot no.-5596 20 15 1225ସମୁନା ଦଲାଲ ପି କମଳ କା  ଦଲାଲ YNY1252303

ପ ୁ /PLOT NO.5597 41 15 1226ସମୀର େମାହ ି ପି ମିହିର ର ନ େମାହ ି YNY1252824
ପ ୁ /5305598 37 15 1227ଚି  ର ନ ସାହୂ ପି ଗଦାଧର ସାହୂ YNY1160332
ୀ /PLOT NO-65599 28 15 1228ସଦୁୀ ା ଗଛୁାଇତ୍ ପି ଦିଲୀପ ଗଛୁାଇତ୍ YNY1168715

ପ ୁ /B/15295600 77 15 1229ବୃଂଦାବନ େମାହ ି ପି ଚୁଂତା େମାହ ି YNY1213677
ୀ /PLOT NUMB5601 30 15 1230ସତିୃେରଖା ସାଇଁ ମା େସନ୍ହଲତା ଭୂଯାନ SRC0699090
ୀ /PLOT NO-15602 56 15 1231ସସୀତା ପଧାନ ସା ନିଳକ  ପଧାନ YSP0687426
ୀ /2/E/11955603 42 15 1232ଅଚର୍ନା ବେଜାରିଆ ସା ଉ ମ କମୁାର ବେଜାରିଆ YNY1341791

ପ ୁ /.5604 41 15 1233ସଂଯୟ େଯାସୀ ପି ନଥମଲ Joshi YNY0774968
ୀ /.5605 51 15 1234ବିେନାଦିନୀ ସାମଲ ସା ପସାଦ ପ ନାୟକ YNY0801597

ପ ୁ /.5606 42 15 1235ଘନସଯ୍ାମ େଯାସୀ ପି ନଥମଲ େଯାସୀ YNY0774943
ପ ୁ /.5607 39 15 1236େଗାପାଲ େଯାସୀ ପି ନଥମଲ େଯାସୀ YNY0774901
ୀ /025608 57 15 1237ସଯଂକ୍ତା ଦାସ ସା ବାଳକୃ  ପରିଡା YNY0879494

ପ ୁ /45609 29 15 1238ଅବିନାଶ ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ YNY0638213
ପ ୁ /55610 47 15 1239ସ ୟ କମୁାର େସନାପତି ପି େପମା ନ େସନାପତି YNY0774547
ୀ /CDA-65611 23 15 1240ମାନସୀ ଦାସ ସା ତପନ ଦାସ YNY1339233
ୀ /Duplex Ho5612 74 15 1241େପମଲତା ମହାପାତ - ପଦୀପ ମହପାତ YNY1221217

ପ ୁ /D-475613 23 15 1242ଅନିେମଶ ସାମ ରାୟ ପି ବିଜୟାନଂଦ ସାମ ରାୟ YNY1335702
ପ ୁ /HIG 59(B)5614 54 15 1243ପଭାସ କମୁାର ପାଣୀ ପାଣୀ - ସାସୀତା ସାରଂଗୀ ସାରଂଗୀ YNY1168624
ୀ /1115615 26 15 1244ଶଚିୁସୀତା କର ପି ହେରକୃ  କର YNY0999888
ୀ /F/1435616 53 15 1245ଜବା ମିତ ସା ସଜିୁତ୍ େସନ୍ YNY0775106

ପ ୁ /F/1435617 57 15 1246ସଜିୁତ େସନ୍ ପି େରାହିଣୀ କମୁାର େସନ୍ YNY0815654
ୀ /Plot No.5618 27 15 1247ପଟ୍ଯାସ ମ ଳ ପି ପରୂନ ଚଂଦ ମ ଳ YNY1285733
ପ ୁ /3045619 59 15 1248େଦବବତ ମହାପାତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହାପାତ YNY0999979
ୀ /3045620 56 15 1249ସଚିୁତା ମହାପାତ ସା େଦବବତ ମହାପାତ YNY0999987
ୀ /4325621 32 15 1250ମଧସିୁତା ପ ା ପି ବାଳ କୃ  ପ ା YNY0774810
ୀ /7915622 34 15 1251େଦବକୀ ମିଶ ସା ସ ୟ ମିଶ YNY1150333
ପ ୁ /9995623 69 15 1252ପକାଶ ର ନ ଦାଶ - ଆେଯାଢ୍ଯା ର ନ ଦାଶ YNY1324714
ୀ /11945624 43 15 1253ବିେନାଦିନୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବିରଜା ପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/006635
ୀ /11965625 48 15 1254ମାନସୀ ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର େଜନା YNY1164987
ୀ /Plot no 15626 52 15 1255ଆରତୀ ପଟନାୟକ ସା ସରତ ଚଂଦ ପଟନାୟକ YNY1288521
ପ ୁ /5D/8895627 40 15 1256ବିଶ୍ଵ ର ନ େମାହ ି େମାହ ି ମା ସେରାଜବାଲା େମାହ ି  YNY1291400
ପ ୁ /6F/9855628 19 15 1257ଅେରା କମୁାର ମହା ି ପି ର ନ କମୁାର ମହା ି YNY1271253
ୀ /4C/14135629 40 15 1258ବିମଳଲକ୍ଷୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ପେଜଶ ମିଶ YNY0879502
ପ ୁ /4C/14135630 48 15 1259ପେଜଶ ମିଶ ପି ସରୁରାଜ ମିଶ YNY0879510

91 109/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ୀ /Plot No -5631 53 15 1260ତାତୀନୀ ଦାସ ସା ବିଜୟ େକତନ ଦାସ YNY1168764
ପ ୁ /Plot No -5632 23 15 1261ସାଥର୍କ ଦାସ ପି ବିଜୟ  େକତନ ଦାସ YNY1168756
ପ ୁ /15633 52 15 1262ପଭାସ ଚ  ବିଶାଳ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ବିଶାଳ YNY0496380
ୀ /15634 42 15 1263କବିତା ପଧାନ ସା ପଭାସ ଚ  ବିଶାଳ YNY0496372
ୀ /25635 44 15 1264ଅଚର୍ନା େଖମକା ସା ମେନାଜ େଖମକା YNY0496356

ପ ୁ /25636 42 15 1265ମେନାଜ କମୁାର େଖମକା ପି ବାବୁଲାଲ େଖମକା YNY0496364
ୀ /35637 53 15 1266କନକଲତା ସାହୁ ସା ରବି  କମୁାର ସାହୁ YNY0268243
ୀ /1C/575638 49 15 1267ରୀତା ଝା ସା ଅଜୟ କମୁାର ଝା YNY1335231

ପ ୁ /13295639 55 15 1268ବିକମ କିେଶାର ନାୟକ ପି ନୁସିଂଘା ଚରଣ ନାୟକ YNY1288547
ୀ /3C/282,5640 29 15 1269େଵୖଶନବି ସାହୂ ସା ସ ୀତ େବେହରା YNY1288984

ପ ୁ /PLOT No -5641 20 15 1270ଚୀରନ୍ଜିବ ରାଉତ ପି ହିମାଦୀ ବିହାରୀ ରାଉତ YNY1335199
ୀ /1165642 30 15 1271ସ୍ଵୟାଂସ ନୂନ୍ ା ପାଢ଼ୀ ସା ଚିରଂଜୀବୀ ପାଢ଼ୀ YNY1362169

ପ ୁ /11715643 64 15 1272ପଣୂର୍ଚ  ପ ା ପି ରାଜ କମୁାର ପାଣିଗାହି YNY1362177
ପ ୁ /11955644 21 15 1273ଶୀ ଅଭିେଷକ ରାୟ ପି ସିବଦ  ରାୟ YNY1362185
ୀ /11715645 64 15 1274େଶୖଳବାଳା ପ ା - ରାଜ କମୁାର ପାଣିଗାହି YNY1362193
ୀ /1194/355646 26 15 1275ଅଭିଜିତା ପାଲକବି ସା ତପସ ପାଲକବି YNY1369891

ପ ୁ /705647 26 15 1276ଅଲାଦ ଦାଶ ମା ପଭାତୀ ମହାପାତ YNY1369958
ପ ୁ /705648 19 15 1277ଆହ୍ଵାନ ଦାଶ ମା ପଭାତୀ ମହାପାତ YNY1369966
ୀ /7305649 25 15 1278ଉମା ରାଠି ପି ରାଧା କିଶନ ରାଠି YNY1369974

ପ ୁ /165650 20 15 1279େଦବଦ  ମିଶ ମା ନମିତା ମିଶ YNY1369982
ୀ /045651 56 15 1280ଶା ିଲତା ସାହୂ ସା ପଦଲାଭ ସାହୂ YNY1369990

ପ ୁ /045652 35 15 1281ସବୁତ ସାହୂ ପି ପଦଲାଭ ସାହୂ YNY1370006
ୀ /1645653 29 15 1282େଦବସିତା ସ ୁ ରାୟ ସା ବିଶଜିତ ସାମଲ YNY1370014
ୀ /105654 74 15 1283ଶା ିଲତା ସତପଥି ସା ସବୁାଷ ଚ  ସତପତୀ YNY1370030
ୀ /175655 37 15 1284େମାନାଲିସା ମହା ି ସା େଗାପାଳ ପସାଦ ମହା ି YNY1370121
ୀ /215656 25 15 1285ସସିୁତା ସାହୂ ସା ସବୁତ ସାହୂ YNY1372804
ୀ /2105657 18 15 1286ସାଈ ସାବଲର୍ ୀ ପି ପଦୀପ କମୁାର ପଟନାୟକ YNY1372812
ୀ /.5658 29 16 1ସଷୁମା ମହାପାତ ସା ଅ ଯଯ୍ାମୀ ମହାପାତ YNY0815738

ପ ୁ /.5659 54 16 2ରତନ ପାଲେମାଲ ପି ଶୀକା  ପାଲେମାଲ YNY0801803
ୀ /.5660 44 16 3ଅପ ର୍ା ପାଲେମାଲ ସା ଚ  େଘାଷ YNY0802009
ୀ /.5661 55 16 4ପଭାତୀ ପ ା ସା ତପନ କା ି ମିଶ YNY0796847
ୀ /.5662 56 16 5ସଜୁାତା ପ ନାୟକ ସା ଉେମଶ ଚ  ପ ନାୟକ YNY0802041

ପ ୁ /.5663 28 16 6ବଶଜିତ ରାଉତ ପି ପଭାକର ରାଉତ YNY0829648
ୀ /005664 33 16 7େସାନମ ଅଗୱାଲ ସା ଦୀପକ ଅଗୱାଲ YNY1000074
ୀ /005665 29 16 8ପନୁମ ଅଗୱାଲ ପି ରତନ ଅଗୱାଲ YNY1000082
ୀ /005666 54 16 9କି ା ପ ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା YNY1000025

ପ ୁ /005667 24 16 10ସଲିଲ ପ ା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା YNY1000041
ପ ୁ /005668 25 16 11ବିଭାବ  ୁପାତ ପି ବସ  କମୁାର ପାତ YNY1000173
ପ ୁ /005669 68 16 12ନିହାର ର ନ ପ ନାୟକ ପି ମେହଶର ପ ନାୟକ YNY1000066
ପ ୁ /005670 24 16 13ସି ାଥର୍  ପ ନାୟକ ପି ନିହାର ର ନ ପ ନାୟକ YNY1000058
ୀ /005671 69 16 14ରାଜ ଲକ୍ଷୀ ରାୟ - ବିଧାନ ଚଂଦ ରାୟ YNY1043843
ୀ /0005672 27 16 15ଗାଗର୍ୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଶେୁଭ ୁ ମହା ି YNY1000132
ୀ /NEW5673 57 16 16ବିଦୁ◌ୁ ନାୟକ ସା ସବୁାଷ ନାୟକ YNY1043587

ପ ୁ /015674 19 16 17ସି ାଥର୍  ସରୂପ ବାରିକ ପି ତୁଷାର କା  ବାରିକ YNY1293398
ୀ /015675 33 16 18ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଓହ୍ଜା ସା ପଦୀପ କମୁାର ଓଝା YNY1289032

ପ ୁ /015676 25 16 19କୀ ିର୍ରାଜ ସାହୁ ପି େକଦାରନାଥ ସାହୁ YNY1293414
ୀ /015677 20 16 20ସଶୁୀ କମୁକମୁ ସାହୁ ପି େକଦାର ସାହୁ YNY1293406
ୀ /15678 37 16 21ସୀମା େବେହରା ସା ବିନୀତ େବେହରା YNY0208959

ପ ୁ /025679 64 16 22ସବୁାଷ ଅଗଵାଲ ପି ସତ୍ଯନାରାୟଣ ଅଗଵାଲ YNY1328582
ୀ /25680 59 16 23ହରପିୟା ମହା ି ସା େହମ  କମୁାର ମହା ି YNY0015735
ପ ୁ /35681 25 16 24ସାହାନଜ େବଗମ ପି ଜିଆଉ ୀନ େସକ YNY1036649
ପ ୁ /35682 47 16 25ସଂବିତ୍ ପ ନାୟକ ପି ମେନାର ନ ପ ନାୟକ YNY0645812
ୀ /35683 44 16 26ଅବନିତା ପ ନାୟକ ସା ସଂଚିତ ପ ନାୟକ YNY0647180
ପ ୁ /35684 44 16 27ସଂଚିତ ପ ନାୟକ ପି ମେନାର ନ ପ ନାୟକ YNY0647198
ୀ /065685 22 16 28ଫଲୂମତୀ ମହ ମା ବାସଂତୀ ମହ YNY1229962
ପ ୁ /65686 60 16 29ବିମଳ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଦୟାନିଧୀ ତିପାଠୀ YNY0402420
ୀ /65687 48 16 30ଧମିର୍ ା ତିପାଠୀ ସା ବିମଳ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0402438
ପ ୁ /b/75688 24 16 31ସିେ ସର େଜଠୀ ସିେ ସର େଜଠ ମା ଚାଂଦନୀ େବଵା YNY1220300
ପ ୁ /SECTOR 75689 22 16 32ଚିନୟ ଦାସ  ପି କନ୍ହୂ ଦାସ  YNY1340793
ୀ /85690 25 16 33ରିତୁ ପଣର୍ା ମହା ି ପି ଚି  ର ନ ମହା ି YNY1067933
ପ ୁ /85691 73 16 34ଗିରୀଜା ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ପ ୂ ଚ  ପ ନାୟକ YNY0015776
ୀ /85692 55 16 35େମଘମାଳା ପ ନାୟକ ସା ଗିରୀଜାପସାଦ ପ ନାୟକ YNY0015784
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ପ ୁ /85693 26 16 36ଚିନୟ ଚିର ିବୀ ସାହୁ - ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ YNY1166222
ୀ /95694 58 16 37ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଆନ  ଚ  ସାହୁ YNY0267609

ପ ୁ /105695 32 16 38ଚିନୟ େବେହରା ପି ଚି ର ନ େବେହରା YNY0974634
ୀ /105696 28 16 39ସଚିୁତା େବେହରା ପି ଚି ର ନ େବେହରା YNY0974642
ୀ /105697 25 16 40େସୖାମଯ୍ ଶଭୁଶୀ ରାଉଳ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ରାଉଳ YNY0999995

ପ ୁ /105698 23 16 41ସେ ତ ରାଉଳ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ରାଉଳ YNY1000009
ପ ୁ /105699 32 16 42ଶୀ ସି ାଥର୍  ସାମଲ ପି ଶୀ ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାମଲ YNY1035286
ପ ୁ /115700 28 16 43ସେ ାଷ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି େଦେବ  କମୁାର ଖଟୁଆ YNY1232032
ପ ୁ /115701 44 16 44ଶବିଲାଲ ମନୁା ପି ଶୀକା  ମନୁା YNY0154617
ୀ /115702 32 16 45ସଶୁୀ ସ ି ତା ପହୁାଣ ସା ହୃଷିେକଶ ପହୁାଣ YNY0496331

ପ ୁ /11B5703 24 16 46ଆ ାଦ୍ କମୁାର ମା ଭାରତୀ ମହାପାତ YNY1048065
ୀ /125704 24 16 47ଉଜିଯାଇନ ଅଵାଂତିକା ପି ପ ୂଲ କମୁାର େସଠୀ YNY1199561

ପ ୁ /125705 20 16 48ଅଯର୍ଅଂଶମୁାନ େବେହରା ପି ଦୀପକ ର ନ େବେହରା YNY1293422
ୀ /125706 27 16 49ଗଗର୍ୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମହା ି ପି ଶେୁଭ ୁ ମହା ି YNY1294768
ୀ /125707 29 16 50େମାନାଲିଶ୍ଜା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ପ ୂଲ କମୁାର େସଠୀ YNY1199587
ୀ /125708 56 16 51ପିୟମଦ ସାହୁ ସା େଧାଇଧର ସାହୁ LNT3114071
ୀ /125709 48 16 52ନୀରୁପମା ସାହୁ ସା ପିୟମଦ ସାହୁ LNT2969525
ୀ /125710 32 16 53ପଜ୍ଞାନ ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଶଠୀ YNY1199488
ୀ /12/B5711 29 16 54େମାନାଲିସା ପିୟଦଶର୍ନୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ YNY1171628
ୀ /Duplex No5712 24 16 55ଉ ୟନୀ ଅବ ୀକା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ YNY1171644
ୀ /Duplex No5713 32 16 56ପଜ୍ଞା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ YNY1171651
ୀ /135714 54 16 57ନୀନୀମା ମହା ି ସା ଭି.େକ. ରାୟ YNY0253658
ୀ /135715 55 16 58ଭି.େକ. ରାୟ ପି ଗିରିଧାରୀ ରାୟ YNY0185694
ୀ /A-145716 50 16 59ପତିଚୀ ଦାଶ ସା ନବନ୍ୀତ୍ ଗୁ ା YNY0796722

ପ ୁ /A-145717 49 16 60ନବନୀତ ଗୁ ା ପି େମାହନ ଲାଲ ଗୁ ା YNY0796714
ୀ /155718 32 16 61େସାନାଲୀ ମଶ ସା ସ ୟ ପାତ YNY1049063
ୀ /155719 56 16 62େକ ମୀନା ପାତ ସା େକ ସୀମା ଳ ପାତ YNY0691758

ପ ୁ /155720 35 16 63ସଂଜୟ କମୁାର ପାତ ପି େକ.ସିମା ଳ ପାତ YNY0015818
ପ ୁ /155721 32 16 64ସଶୁା  କମୁାର ପାତ ପି େକ.ସିମା ଳ ପାତ YNY0015826
ପ ୁ /155722 37 16 65ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ YNY0208967
ପ ୁ /155723 42 16 66ଜୟରାମ ସାହୁ ପି ଜଗୂ ୁ ସାହୁ YNY0945360
ୀ /165724 24 16 67େମାନାଲିସା େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YNY1199520

ପ ୁ /165725 53 16 68ଶୀକା  ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ YNY1341619
ୀ /16/A5726 21 16 69େସାନାଲିକା େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YNY1203439
ୀ /175727 57 16 70ମାେଲସ ୁେଜଯ୍ାତି ସା ଏମ ଜଗନେମାହନ ରାଓ YNY0832147

ପ ୁ /175728 37 16 71ଭିଜୟ କମୁାର ମାେଲସ ୁ ପି ଏମ ଜଗନେମାହନ ରାଓ YNY0832139
ପ ୁ /175729 68 16 72ଏମ ଜଗନେମାହନ ରାଓ ପି ଏମ ଏମ ରାଓ YNY0832121
ପ ୁ /185730 66 16 73ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ସାହୁ YNY0185702
ୀ /185731 62 16 74େରଣବୁାଳା ସାହୁ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ YNY0185710

ପ ୁ /195732 26 16 75ଶ ର ବାରିକ ପି ସହେଦବ ବାରିକ YNY0945410
ୀ /195733 84 16 76କୁ ଳା କମୁାରୀ ମହାପାତ ସା ଦ ହରି ମହାପାତ YNY0185736
ୀ /195734 56 16 77ସପନ୍ା ମହାପାତ ପି ଦ ହରି ମହାପାତ YNY0745380
ୀ /195735 53 16 78ଯେଶାଧାରା ମହାପାତ ସା ସତିୃ ର ନ ମହାପାତ YNY0185744
ୀ /19/A5736 65 16 79ବିେନାଦିନୀ ମହା ି ସା ପତାପଚ  ମହାପାତ YNY1048966

ପ ୁ /19/A5737 64 16 80ପତାପଚ  ମହାପାତ ପି ପଵାକର ମହାପାତ YNY1048974
ପ ୁ /205738 52 16 81ସଶୁଲି କମୁାର ଜଯ୍ାନ ପି ମିରଜାମଲ ଜଯ୍ାନ YNY0879593
ୀ /205739 47 16 82ଗଲୁାବ ଜଯ୍ାନ ସା ସଶୁଲି କମୁାର ଜଯ୍ାନ YNY0879585

ପ ୁ /205740 27 16 83ପଜଳଜିତ୍ ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ ଚ  ସାଠୁଆ YNY1000215
ପ ୁ /205741 55 16 84େଜଯ୍ାତି ର ନ ମହାପାତ ପି ଦ ହରି ମହାପାତ YNY0745398
ପ ୁ /215742 47 16 85ଏସ.ବିଜୟ କମୁାର ପି ଏସ.େବୖରାଗୀ YNY0015834
ପ ୁ /235743 58 16 86ସାରଦା ପସନନ୍ ଷଡ ୀ ପି ନେର  କମୁାର ଷଡ ୀ YNY0831982
ୀ /235744 57 16 87ସରିତା ଷଢ ୀ ସା ଶାରଦା ପସନନ୍ ଷଢ ୀ YNY0745422
ପ ୁ /235745 26 16 88ଅଭିଳାଷ ଷଡ ୀ ପି ସାରଦା ପସନନ୍ ଷଡ ୀ YNY0831990
ପ ୁ /235746 32 16 89ଅଭିେଷକ ଷଡ ୀ ପି ଶାରଦା ପସନନ୍ ଷଡ ୀ YNY0645804
ୀ /245747 53 16 90ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ତିେଲାଚନ ମହା ି YNY0154633
ପ ୁ /245748 55 16 91ତିେଲାଚନ ମହା ି ପି ବଳରାମ ମହା ି YNY0154625
ପ ୁ /255749 54 16 92ଚି ର ନ ପ ନାୟକ ପି ଭା ର ପ ନାୟକ YNY0645796
ୀ /265750 78 16 93େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହା ି ସା ରେମଶ ଚ  ପ ନାୟକ YNY0632190
ପ ୁ /265751 86 16 94ରେମଶ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ବଳଭଦ ପ ନାୟକ YNY0632216
ପ ୁ /265752 57 16 95ଡାକ୍ତର ସବଯ୍ସା ୀ ପ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ପ ନାୟକ YNY0745414
ୀ /265753 52 16 96େକୗମଦିୁ ପ ନାୟକ.. ସା ସବଯ୍ସଚି ପ ନାୟକ. YNY0745406
ୀ /26/B5754 30 16 97ପଯ୍ାସା ପ ନାୟକ ପି ଗିରିଜା ପସାଦ ପ ନାୟକ YNY0832071

93 109/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



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

1

ୀ /26B5755 36 16 98କଲୁସନ ପ ନାୟକ ସା ସଧୁାଂଶ ୁମହା ି YNY0832089
ୀ /275756 23 16 99ଅନନଯ୍ା ରଥ ପି େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ରଥ YNY1166180
ୀ /285757 79 16 100ପି.ସୀତା  ପି ପି.ଭି ରାମଦାସ  YNY0980300

ପ ୁ /295758 77 16 101ନାରାୟଣ ଚ  ରଥ ପି ହେରକୃ  ରଥ YNY0185769
ୀ /295759 66 16 102େଜଯ୍ାସନ୍ା ରଥ ସା ନାରାୟଣ ଚ  ରଥ YNY0185777

ପ ୁ /295760 53 16 103େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ରଥ ପି ନାରାୟଣ ରଥ YNY0185751
ୀ /295761 51 16 104ଗୀତିମୟ ରଥ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ରଥ YNY0645705
ୀ /295762 47 16 105େସନ୍ହମୟୀ ରଥ ସା େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ରଥ YNY0645762
ୀ /295763 45 16 106ରିପଲ ରଥ ସା ଗୀତିମୟ ରଥ YNY0645788

ପ ୁ /305764 63 16 107ହରେମାହନ ଧଳ ପି ରଘନୁାଥ ଧଳ YNY0253666
ୀ /305765 57 16 108ବିରଜା ଧଳ ସା ହରେମାହନ ଧଳ YNY0185785
ୀ /315766 49 16 109ପିୟମଦା ଶତପଥି ସା ରାମଚ  ଶତପଥି YNY0645770

ପ ୁ /315767 53 16 110ଅରୁଣାଂଶ ୁଶତପଥୀ ପି ରାମଚ  ଶତପଥୀ YNY0905729
ୀ /315768 49 16 111ଚିନୟୀ ଶତପଥୀ ସା ଅରୁଣାଂଶ ୁଶତପଥୀ YNY0905737

ପ ୁ /31/B5769 31 16 112ଅଭିେଷକ ଷଡ ୀ ପି ସାରଦା ପସନନ୍  ଷଡ ୀ YNY1049048
ପ ୁ /335770 65 16 113ଦାେମାଦର ମିଶ ପି ଶକୁେଦବ ମିଶ LNT3113743
ୀ /335771 60 16 114ପବାସୀନୀ ମିଶା ସା ଦାେମାଦର ମିଶ LNT3114535

ପ ୁ /345772 66 16 115ଶାରଦା ପସନନ୍  ପାତ ପି କୃ  ପାତ OR/06/044/058346
ୀ /345773 54 16 116ରଶୀ ପ ନାୟକ ସା ଶାରଦା ପସନନ୍  ପାତ OR/06/044/058347
ୀ /36/A5774 54 16 117ମିନା ପାତ ସା େକ ସିମା ଳ ପାତ YNY1036698

ପ ୁ /375775 66 16 118ବିଜନ କମୁାର ଦାଶ ପି କାଳୀ ଚରଣ ଦାଶ LNT3113800
ୀ /375776 57 16 119ମିନତୀ ଦାଶ ସା ବିଜନ କମୁାର ଦାଶ YNY0905711

ପ ୁ /385777 50 16 120ପେମାଦ କମୁାର ବମର୍ା ପି ଭରତ ଚ  ମହା LNT3086535
ୀ /385778 48 16 121େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ମହଲ ସା ପେମାଦ କମୁାର ବମର୍ା LNT3086543
ୀ /38/A5779 67 16 122ମ ଲୁତା ମହା ି ସା ବି.ଭି.ଏସ ଶା ୀ YNY1048990

ପ ୁ /38/A5780 78 16 124ବି.ବି..ଏସ ଶା ୀ ପି ବୀ.ଵୀ.ସବୁମନଯ୍ ଶା ୀ YNY1063973
ୀ /38/B5781 35 16 125ସଜୁ୍ଞାନୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ମା ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ YNY1087469

ପ ୁ /405782 59 16 126ବିର  ିନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଦାସ YNY0632091
ପ ୁ /405783 51 16 127ଦପର୍ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଦାସ YNY0632083
ୀ /405784 50 16 128ରଶୀ ମ ରୀ ଦାସ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ଦାସ YNY0632109
ୀ /405785 49 16 129ପିୟମଦା ଦାସ ସା ଦପର୍  ନାରାୟଣ ଦାସ YNY0632075
ୀ /415786 72 16 130ଅଦୀତି ଦାସ ସା ରେମ  କମୁାର ଦାସ JTV1442367

ପ ୁ /415787 51 16 131ପାଥର୍  ଦାସ ପି ରେମ  କମୁାର ଦାସ YNY1336197
ୀ /435788 24 16 132ଏମ ସିଢ୍ଥ େଗୗତମ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ମିଶ YNY1245810
ୀ /435789 67 16 133ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା ମିଶ ସା ଶୀକା  କମୁାର ମିଶ LNT3114402
ୀ /435790 45 16 134ସସିତା ମିଶ ପି ଶୀକା  କମୁାର ମିଶ LNT3114428
ୀ /445791 66 16 135ପତିଭା ଦାଶ ସା ଅଭୟ କମୁାର ଦାଶ YNY1162114

ପ ୁ /445792 66 16 136ଆନ  ଚ  ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ YNY0339085
ପ ୁ /445793 29 16 137ତନୟାନ  ସାହୁ ପି ଆନ  ଚ  ସାହୁ YNY0339002
ପ ୁ /455794 56 16 138ରାଧାଶଯ୍ଯ୍ାମ ରାଉଳ ପି ସଚି  ରାଉଳ YNY0645747
ୀ /455795 51 16 139ସଂଜୁକ୍ତା ରାଉଳ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ରାଉଳ YNY0645713
ପ ୁ /b/455796 26 16 140ସତଯ୍ବତ େଜନା ପି ରାମଚ  େଜନା YNY1036664
ୀ /485797 57 16 141ପତୀମା ଦାଶ ସା ନଳିନୀ ର ନ ପ ିତ YNY0371294

ପ ୁ /485798 61 16 142ନଳୀନୀ ର ନ ପ ିତ ପି ନୀଳକ  ପ ିତ YNY0371179
ପ ୁ /495799 60 16 143ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ ପି ବିକଳୀ େସଠୀ YNY0645689
ୀ /495800 54 16 144ମମତା େସଠୀ ସା ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ YNY0646943

ପ ୁ /49A5801 67 16 145ଉେମଦ ସିଂ େବାହରା ପି ମଲଚା  େବାହରା YNY0832030
ୀ /49B5802 61 16 146ଜୟଶୀ େବାହରା ସା ଉେମଦ ସିଂ େବାହରା YNY0832048
ୀ /505803 30 16 147ଏଲିନା ଭଦା ପି ରେମଶ ଚ  ଭଦା YNY0697409
ପ ୁ /505804 26 16 148ଆଶେୁତାଷ ଭଦା ପି ରେମଶ ଚ  ଭଦା YNY0697417
ୀ /505805 54 16 149କ ନା ନାୟକ ସା ରେମଶ ଚ  ଭଦ YNY0646935
ୀ /515806 60 16 150ବାସବଦ ା ମିଶ ସା େବୖକୁ  ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0646950
ୀ /515807 35 16 151ଅନୀମା ମିଶ ପି େବକୖୁ  ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0646968
ପ ୁ /525808 56 16 152େକଦାର ନାଥ ସାହୁ ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ YNY0267658
ୀ /525809 47 16 153ଶୀମତୀ ରଶୀତା ସାହୁ ସା େକଦାର ନାଥ ସାହୁ YNY0267666
ୀ /535810 75 16 154ମୀନା ରାୟ ସା ବାଦଲ କମୁାର ରାୟ YNY0267682
ୀ /535811 47 16 155ମୀତା ରାୟ ସା ତୁସାରକା  ବାରିକ YNY0267690
ପ ୁ /545812 68 16 156ବିଜୟାନ  ଦାସ ପି ଧବୃାନ  ଦାସ OR/09/050/674566
ୀ /545813 58 16 157ସବିତା ଦାସ ସା ବିଜୟା  ଦାସ OR/09/050/674567
ପ ୁ /545814 34 16 158ସବଯ୍ସାଚୀ ଦାସ ପି ବିଜୟାନ  ଦାସ YNY0015891
ପ ୁ /545815 31 16 159ଶଳିାଦିତଯ୍ ଦାସ ପି ବିଜୟାନ  ଦାସ YNY0403188
ପ ୁ /545816 68 16 160ସକୁା  କମୁାର ଷଢ ୀ ପି ପଦନାଭ ଷଢ ୀ YNY0802033
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ପ ୁ /555817 41 16 161େଦବୀ ପସନନ୍  ଚକ ପି ଦୟାନିଧୀ ଚକ YNY0632281
ପ ୁ /565818 72 16 162ପସନନ୍  କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାପିନାଥ ଦାଶ LNT3085149
ୀ /565819 49 16 163ଦୀପକ କମୁାର ଦାଶ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଦାଶ LNT3085792

ପ ୁ /565820 45 16 164ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାଶ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଦାଶ LNT3086022
ୀ /565821 44 16 165େସୗମଯ୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାଶ LNT3086105
ୀ /565822 45 16 166ସଚିୁତା ତିପାଠୀ ସା ଦୀପକ କମୁାର ଦାଶ LNT3085800
ୀ /575823 37 16 167ଶକୁା ଶତପଥୀ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଶତପଥୀ YNY0632273
ୀ /575824 32 16 168ସନ୍ି ା ଶତପଥୀ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଶତପଥୀ YNY0154658

ପ ୁ /585825 66 16 169ବିେବକାନ  େଗରୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ େଗରୁ JTV1669142
ୀ /585826 58 16 170େସନ୍ହଲତା େଗରୁ ସା ବିେବକାନ  େଗରୁ JTV1669134

ପ ୁ /585827 61 16 171ଶଶୀ ଭୂଷଣ ପଧାନ ପି ବାଲୁେ ଶର ପଧାନ YNY1000165
ୀ /585828 49 16 172କବିତା ପଧାନ ସା ଶଶୀ ଭୂଷଣ ପଧାନ YNY1000181

ପ ୁ /595829 64 16 173ବଟକୃ  ସାମଲ ପି ଶୀନାଥ ସାମଲ YNY0015966
ୀ /595830 54 16 174ପଜ୍ଞା ସାମଲ ସା ବଟକୃ  ସାମଲ YNY0015974

ପ ୁ /595831 32 16 175ଶି ା  ସାମଲ ପି ବଟକୃ  ସାମଲ YNY0645531
ପ ୁ /595832 29 16 176ସୀମା  ସାମଲ ପି ବଟକୃ  ସାମଲ YNY0402701
ପ ୁ /605833 69 16 177ବିଚିତା ନ  ତିପାଠୀ ପି ବଳରାମ ତିପାଠୀ LNT1860808
ୀ /615834 59 16 178ଶା ିଲତା ତିପାଠୀ ସା ବିଚିତାନ  ତିପାଠୀ LNT1845387
ୀ /635835 42 16 179ସାଗରିକା ଦାସ ପି ଚି ରଞନ ଦାସ YNY0697383
ୀ /635836 71 16 180ମ ଳୁା ପାଢୀ ସା ଚି ର ନ ଦାସ YNY0645416
ୀ /645837 38 16 181ସାଗତୀକା ଦାସ ପି ଚି ର ନ ଦାସ YNY0645549

ପ ୁ /655838 43 16 182କାଶନିାଥ ଜାନା ପି ବଟକୃ  ଜାନା YNY0796755
ପ ୁ /655839 66 16 183ଅେଶାକ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଧେନଶର ଖୁ ିଆ YNY0015982
ୀ /655840 60 16 184ବ ନା ଖୁ ିଆ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଖୁ ିଆ YNY0015990

ପ ୁ /655841 34 16 185ଅଂଶମୁାନ ଖୁ ିଆ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଖୁ ଆ YNY0016006
ପ ୁ /655842 31 16 186ଅରିଷାନ ଖୁ ିଆ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଖୁ ିଆ YNY0697391
ୀ /665843 56 16 187ରଶୀପଭା ପାଣୀଗାହୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର ତିପାଠୀ OR/06/044/010375

ପ ୁ /665844 63 16 188ବିଜୟ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ତିପାଠୀ OR/06/044/010356
ୀ /665845 33 16 189ଶଭୁଶୀ ତିପାଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0267708

ପ ୁ /665846 31 16 190ଅଂଶମୁାନ ତିପାଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0339184
ପ ୁ /675847 54 16 191ଖେଗଶର ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଦାସ YNY0016014
ୀ /675848 53 16 192ନମିତା ଦାସ ସା ଖେଗଶର ଦାସ OR/06/044/010354

ପ ୁ /675849 29 16 193ପଥୃୀ ରାଜ ଦାସ ପି ଖେଗଶର ଦାସ YNY0338996
ପ ୁ /685850 33 16 194ପଜ୍ଞାରାଜ ଦାସ ପି ଖେଗଶର ଦାସ YNY0016022
ପ ୁ /695851 63 16 195ରେମଶ ଚ  ପାତ ପି ନରହରି ପାତ OR/06/044/010348
ୀ /695852 56 16 196ପିୟମଦା ପାତ ସା ରେମଶ ଚ  ପାତ OR/06/044/010349
ୀ /695853 33 16 197େତଜସିନୀ ପାତ ପି ରେମସ ଚ  ପାତ YNY0645838
ୀ /695854 29 16 198େଶତସିନୀ ପାତ ପି ରେମଶ ଚ  ପାତ YNY0402826

ପ ୁ /695855 49 16 199ପ ାନନ ପଧାନ ପି ଜଳଧର ପଧାନ YNY0905703
ପ ୁ /705856 55 16 200ପ ୂ ର୍ଚ  ବାରିକ ପି ଆନ  ଚ  ବାରିକ YNY0371237
ୀ /705857 38 16 201ନ ୀନି ବାରିକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ବାରିକ YNY0371344
ପ ୁ /715858 60 16 202ରାଧାକା  େଜନା ପି ଗୟାଧର େଜନା YNY0632315
ୀ /715859 56 16 203ସ ର୍ଲତା େଜନା ସା ରାଧାକା  େଜନା YNY0632307

ପ ୁ /715860 38 16 204ଶବି ସିଂ ପି ମନୁା ସିଂ YNY0016030
ୀ /715861 34 16 205ତୁଳସୀ ସିଂ ସା ଶବି ସିଂ YNY0016048

ପ ୁ /725862 58 16 206ରବି  କମୁାର ପ ା ପି ପହଲାଦ ପ ା OR/06/044/010827
ୀ /725863 55 16 207ଶୀମତୀ ଶା ିଲତା ପ ା ସା ରବି  କମୁାର ପ ା OR/06/044/010828

ପ ୁ /725864 29 16 208ରାେଜସ କମୁାର ପ ା ପି ରବି  କମୁାର ପ ା YNY0402479
ପ ୁ /745865 59 16 209ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା ପି ବା ାନିଧୀ େଜନା YNY0632299
ପ ୁ /755866 60 16 210େଦେବ  ନାଥ ପଧାନ ପି ରାମଚ  ପଧାନ LNT1646694
ୀ /765867 56 16 211ମାନସୀ ବରାଳ ସା େଦେବ  ନାଥ ପଧାନ LNT1646702
ପ ୁ /775868 55 16 212ଚତୁଭୁର୍ ଜ ପଧାନ ପି ହରି ପଧାନ LNT4182671
ୀ /785869 42 16 213ସଷୁମା ପଧାନ ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ପଧାନ LNT4182721
ପ ୁ /785870 42 16 214ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ପଧାନ ପି ହରି ପଧାନ LNT4182770
ୀ /805871 25 16 215ତିୁ କଲଯ୍ାଣି ପି ର ିତ କମୁାର ସାହୁ YNY0945386
ପ ୁ /805872 56 16 216ରଣଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ YNY0016089
ୀ /805873 51 16 217ଜାହନ୍ବୀ ସାହୁ ସା ରଣଜିତ କମୁାର ସାହୁ YNY0016097
ୀ /815874 41 16 218ପି ି  ସାହୁ ସା ହରିହର ସାହୁ YNY0185801
ପ ୁ /825875 57 16 219ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍ େଜନା ପି ଅଜୁର୍ ନ େଜନା LNT1516855
ୀ /825876 49 16 220ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜନା ସା ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍ େଜନା LNT1516848
ୀ /835877 56 16 221ବିେନାଦିନୀ ନାୟକ ସା ମଧସୁଦୂନ ସାଇଁ OR/06/044/312602
ପ ୁ /835878 62 16 222ମଧସୁଦୂନ ସାଇଁ ପି ଶୀଧର ସାଇଁ OR/06/044/312601
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ପ ୁ /835879 31 16 223ବି.ଏମ୍ ବିଶଜିତ୍ ସାଇଁ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାଇଁ YNY0378885
ପ ୁ /835880 26 16 224ବିଏମ ଅଭିଜିତ ସାଇଁ ପି ମଧ ୁସଦୂନ ସାଇଁ YNY0832105
ପ ୁ /845881 72 16 225ସେରାଜ ଚ  ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0645440
ୀ /845882 66 16 226ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ସେରାଜ ଚ  ସାହୁ YNY0645820

ପ ୁ /875883 81 16 227ସଜିୁତ୍ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି େଭାଲାନାଥ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0016113
ପ ୁ /885884 60 16 228ଚ ନ ଦାସ ପି ଶା ି ଦାସ OR/06/044/086851
ୀ /885885 48 16 229ବିଜୟାରାଣୀ ଦାସ ସା ଚ ନ ଦାସ OR/06/044/086852
ୀ /885886 22 16 230ଶତା ୀ ଦାସ ପି ଚ ନ କମୁାର ଦାସ YNY1203413

ପ ୁ /905887 43 16 231ସନାତନ ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ LNT1845171
ୀ /935888 55 16 232ବି. ଲକ୍ଷୀ ପି ବି େନାେକୟା OR/06/044/010388

ପ ୁ /945889 39 16 233ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ YNY0154682
ୀ /945890 74 16 234ଶୀେଲଖା ପ ା ସା ବନବିହାରୀ ପ ା LNT1469477
ୀ /955891 36 16 235େଗାପା ନା ଦାସ ସା ଜିେନଶ ଦାସ YNY0496349
ୀ /955892 63 16 236ମ ଶୁୀ ମିଶ ସା ସପନ କମୁାର ମିଶ MDL1765023

ପ ୁ /985893 57 16 237ସଂଜିବ୍ କମୁାର ପାତ ପି କମଳାକା  ପାତ LJQ5622774
ୀ /985894 48 16 238ସପୁଭା ପାତ ସା ସଂଜିବ କମୁାର ପାତ LJQ5622766

ପ ୁ /995895 21 16 239େଶକ. ାୟ ଉ ିନ ପି େଶକ. ସିରାଜୁଉ ୀନ YNY1170596
ୀ /1005896 63 16 240କ ନା ମିଶ ସା ରମାକା  ମହାପାତ YNY0016147

ପ ୁ /1005897 76 16 241ରମାକା  ମହାପାତ ପି ଗ ାଧର ମହାପାତ YNY0016139
ପ ୁ /1015898 64 16 242ଧବୃ ଚରଣ ଶତପଥୀ ପି ହାଡିବ ୁ ଶତପଥୀ LNT3087186
ପ ୁ /1015899 36 16 243ବିଭୁ ପସାଦ ଶତପଥି ପି ଧବୃ ଚରଣ ଶତପଥି YNY0645457
ୀ /1015900 59 16 244ବନଲତା ଶତପଥି ସା ଧବୃ ଚରଣ ଶତପଥି LNT3087194
ୀ /1025901 68 16 245ସଂଯକୁ୍ତା ମହାପାତ ସା ଶୀକା  ରଥ LNT3086063

ପ ୁ /1035902 74 16 246ଶୀକା  ରଥ ପି େଲାକନାଥ ରଥ LNT3086055
ପ ୁ /1045903 60 16 247ବିେନାଦ ଅଗରୱାଲ ପି ରାମନିବାସ ଅଗରୱାଲ YNY0016170
ପ ୁ /1045904 53 16 248ବିଜୟ ଅଗରୱାଲ ପି ରାମନିବାସ ଅଗରୱାଲ YNY0016196
ପ ୁ /1045905 50 16 249ଅଜୟ ଅଗରୱାଲ ପି ରାମନିବାସ ଅଗରୱାଲ YNY0016212
ୀ /1045906 47 16 250ମିନୁ ଅଗରୱାଲ ପି ବିଜୟ ଅଗରୱାଲ YNY0016204
ୀ /1045907 42 16 251ର ନା ଅଗରୱାଲ ସା ଅଜୟ ଅଗରୱାଲ YNY0016220
ୀ /1045908 49 16 252ଗୀତା େଦବୀ ସା ବିେନାଦ ଅଗରୱାଲ YNY0016188
ୀ /1065909 54 16 253ବନଲତା ଦାଶ ସା ରମାକା  ମିଶ YNY0208975

ପ ୁ /1065910 78 16 254ରମାକା  ମିଶ ପି ଯଦୁନାଥ ମିଶ YNY0339267
ପ ୁ /1065911 54 16 255ସ ୟ କମୁାର ମିଶ ପି ରମାକା  ମିଶ YNY0208983
ୀ /1065912 37 16 256ନିେବଦିତା ମହାପାତ ସା ରଶ ିର ନ ସାହୁ YNY0185850

ପ ୁ /1065913 70 16 257ଜୟକୃ  ସାହୁ ପି ପଦଲାଭ ସାହୁ YNY0980359
ୀ /1065914 62 16 258ସଷୁମାମୟୀ ସାହୁ ସା ଜୟକୃ  ସାହୁ YNY0185827

ପ ୁ /1065915 43 16 259ଜ୍ଞାନ ର ନ ସାହୁ ପି ଜୟକୃ  ସାହୁ YNY0128496
ପ ୁ /1065916 42 16 260ରଶ ିର ନ ସାହୁ ପି ଜୟକୃ  ସାହୁ YNY0185835
ୀ /1065917 39 16 261ରୂପ ିର୍ତା ସାହୁ ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ସାହୁ YNY0185843
ୀ /1065918 46 16 262ସମିୁତା ଷଡ ୀ ସା ସ ୟ କମୁାର ମିଶ YNY0208991

ପ ୁ /1075919 86 16 263ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା YNY0745489
ୀ /1075920 41 16 264ଇପ୍ସିତା ଦାସ ସା ମାନଭ ନ ମହା ି YNY0905745

ପ ୁ /1075921 58 16 265ସତିୃ ର ନ ମହା ି ପି ମନେମାହନ ମହା ି YNY0185876
ୀ /1075922 44 16 266ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ସତିୃ ର ନ ମହା ି YNY0185884
ୀ /1085923 74 16 267େହମଲତା େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YNY1336296

ପ ୁ /1095924 65 16 268ରଘନୁାଥ ପସାଦ ପ ା ପି ଭାଗବତ ପସାଦ ପ ା YNY0185918
ୀ /1095925 33 16 269ମାନସୀ ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପସାଦ ପ ା YNY0185892
ୀ /1095926 60 16 270ସଜୁାତା ତିପାଠୀ ସା ରଘନୁାଥ ପସାଦ ପ ା YNY0185900
ୀ /1105927 68 16 271ଖଲୁଣା ସାଇଁ ସା ଡଃ ମାଗଣିୁ ଚରଣ ସାଇଁ YNY0973875
ପ ୁ /1105928 40 16 272ମାନସ ର ନ ସାଇଁ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ସାଇଁ YNY0973883
ୀ /D/1115929 36 16 273ପଣୂନ୍ିର୍ମା ଜାନା ସା କାଶନିାଥ ଜାନା YNY0796706
ପ ୁ /1125930 62 16 274ସତିୃ ର ନ ଷଡ ୀ ପି ଭରତବ ୁ ଷଡ ୀ OR/06/043/052406
ୀ /1125931 56 16 275ସ  ୁଷଡ ୀ ସା ସତିୃ ର ନ ଷଡ ୀ YNY0980367
ୀ /1125932 34 16 276ଶତା ୀ ଷଡ ୀ ପି ସତିୃ ର ନ ଷଡ ୀ YNY0371336
ପ ୁ /1125933 29 16 277ଶକା  ଷଡ ୀ ପି ସତିୃ ର ନ ଷଡ ୀ YNY0339275
ପ ୁ /1145934 69 16 278ପଶା  କମୁାର ମିଶ ପି େସାମନାଥ ମିଶ YNY0154690
ପ ୁ /1145935 38 16 279ଆୟୁଷ ମିଶ ପି ପଶା  କମୁାର ମିଶ LNT4198883
ପ ୁ /1145936 31 16 280ଅ ିତ ମିଶ ପି ପବିଣ କମୁାର ମିଶ YNY0209007
ପ ୁ /1145937 52 16 281ତପନ କମୁାର ନ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନ YNY0371203
ୀ /1145938 49 16 282ସ ୀତା ନ ସା ତପନ କମୁାର ନ YNY0371310
ପ ୁ /1145939 62 16 283ଅଭୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଶୀବ  ପ ନାୟକ YNY0796771
ୀ /1145940 60 16 284ଗୀତା ଳୀ ରଥ ସା ଅଭୟ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0815696
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ୀ /1155941 56 16 285ମ  ୁସାଇଗଲ୍ ସା ମେୁକଶ ସାଇଗଲ୍ YNY0645465
ୀ /1155942 32 16 286ସତିୃ ସାଇଗଲ ପି ମେୁକଶ ସାଇଗଲ YNY0645382

ପ ୁ /1165943 60 16 287େବଦ ପକାଶ ଅଗରୱାଲ ପି ସ  ୁଦୟାଲ ଅଗରୱାଲ YNY0016246
ୀ /1165944 58 16 288ମ େୁଦବୀ ଅଗରୱାଲ ପି େବଦ ପକାଶ ଅଗରୱାଲ YNY0016253

ପ ୁ /1165945 35 16 289ବିକାଶ ଅଗରୱାଲ ପି େବଦ ପକାଶ ଅଗରୱାଲ YNY0016261
ୀ /1165946 30 16 290ଓନମ ଅଗୱାଲ ସା ବିକାଶ ଅଗୱାଲ YNY1000090
ୀ /1175947 64 16 291ଜୟ ୀ ଦାସ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ପଣ୍ଡ଼ା YNY0016287

ପ ୁ /1175948 74 16 292ଅରୁଣ କମୁାର ପ ା ପି ଭିକାରୀବଳ ପ ା YNY0645424
ପ ୁ /1175949 37 16 293ସଂତୁକ୍ତ ପ ା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପ ା YNY0645408
ପ ୁ /1175950 35 16 294ସଂଦୀ  ପ ା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପ ା YNY0016295
ପ ୁ /1175951 34 16 295ପଦୀ  ପ ା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପ ା YNY0016303
ପ ୁ /1185952 74 16 296ରାଧା େମାହନ ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ LNT1590405
ପ ୁ /1195953 39 16 297ଚିନୟ ପାତ  ପି ରାଧାେମାହନ ପାତ YNY0016329
ୀ /1195954 49 16 298କମଳା କମୁାରୀ ଦିକି୍ଷତ୍ ସା ରାଧାେମାହନ ପାତ OR/06/044/024062
ୀ /1195955 41 16 299ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ପ ା ସା ଚିନୟ ପାତ YNY1049030

ପ ୁ /1195956 41 16 300ନିହାର ର ନ ପାତ ପି ରାଧା େମାହନ ପାତ LNT1590702
ପ ୁ /1205957 76 16 301ବେଜ  କିେଶାର କାନୁନ୍େଗା ପି ବଜ କିେଶାର କାନୁନ୍େଗା YNY0185926
ୀ /1205958 68 16 302େସନ୍ହଲତା କାନୁନ୍େଗା ସା ବେଜ  କିେଶାର କାନୁନ୍େଗା OR/05/043/130381

ପ ୁ /1205959 42 16 303କାଳି ପସାଦ କାନୁନ୍େଗା ପି ବେଜ  କିେଶାର କାନୁନ୍େଗା YNY0185942
ପ ୁ /1215960 45 16 304ବିଭୁ ପସାଦ କାନୁନ୍େଗା ପି ବେଜ  କିେଶାର କାନୁନ୍େଗା YNY0185959
ପ ୁ /1225961 73 16 305ଶାଦି ରାମ ଶମର୍ା ପି ମଲୁଚା ଧାନ େଚାଲିଆ YNY0371286
ୀ /1235962 68 16 306ସୀତାେଦବୀ ଶମର୍ା ସା ସାଦିରାମ ଶମର୍ା YNY0371401
ୀ /1235963 38 16 307ସଜୁାତା ଶମର୍ା ପି ସାଧିରାମ ଶମର୍ା YNY0371419
ୀ /1235964 35 16 308େସାନୁ ଶମର୍ା ପି ସାଧିରାମ ଶମର୍ା YNY0371377

ପ ୁ /1245965 79 16 309ଜଗଦିଶ୍ େପାଦାର ପି ଉମାଦ  େପାଦାର YNY0016337
ୀ /1245966 70 16 310େମନା େପାଦାର ସା ଜଗଦିଶ୍ େପାଦାର YNY0016345

ପ ୁ /1255967 42 16 311ବିଜୟ େପାଦାର ପି ଜଗଦିଶ୍ େପାଦାର YNY0016352
ପ ୁ /1265968 60 16 312ହରି କିଶନ ଚ କ ପି ବନୱାର ଲାଲ ଚ କ YNY0796763
ୀ /1265969 53 16 313ପାରୱାତି ଚ କ ସା ହରିକିଶନ ଚ କ YNY0796821

ପ ୁ /1265970 32 16 314ନିଖିଲ ଚ କ ପି ହରିକିଶନ ଚ କ YNY0815704
ପ ୁ /1265971 57 16 315ସିେ ଶର ମଲିକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ମଲିକ YNY0016378
ୀ /1265972 51 16 316ମମତା ମଲିକ ସା ସିେ ଶର ମଲିକ YNY0371385

ପ ୁ /1275973 80 16 317ହରିହର କାନୁନ୍େଗା ପି ଆନ  ଚ  କାନୁନ୍େଗା YNY0645473
ୀ /1285974 75 16 318ବା ୀଲତା ଦାସ ସା ହରିହର କାନୁନ୍େଗା OR/09/050/458245

ପ ୁ /1285975 43 16 319ସତଯ୍ପିୟ କାନୁନ୍େଗା ପି ହରିହର କାନୁନ୍େଗା YNY0645499
ପ ୁ /1295976 66 16 320କୃ ଚ  ଦାଶ ପି ବା ାନିଧି ଦାଶ YNY0267740
ପ ୁ /1305977 26 16 321ଅନୀଶ ପତୀମ େଚୗଧରୁୀ ପି ପାଥର୍  େଚୗଧରୁୀ YNY0755033
ୀ /1305978 62 16 322ଅଳକା ଦାଶ ସା କୃ ଚ  ଦାଶ YNY0267757

ପ ୁ /1305979 33 16 323କମ୍େଲଶ ଦାଶ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ YNY0267765
ୀ /1305980 31 16 324ସମୁନ୍ ସ ୁ ା ଦାଶ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ YNY0267773

ପ ୁ /1315981 77 16 325ବିରଜା ଶ ର ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ YNY0645432
ୀ /1315982 72 16 326ଜୟ ୀ ଦାସ ସା ବିରଜା ଶ ର ଦାସ YNY0645606

ପ ୁ /1325983 46 16 327ବିେଶଶର ଦାସ ପି ବିରଜା ଶ ର ଦାସ YNY0645515
ପ ୁ /1325984 41 16 328ଜ୍ଞାେନଶର ଦାସ ପି ବିରଜା ଶ ର ଦାସ YNY0645556
ପ ୁ /1335985 41 16 329ଅେଲଖ ଚ  ସାଇଁ ପି ବଟକୃ  ସାଇଁ YNY0154708
ପ ୁ /1355986 77 16 330ନଟବର ନାୟକ ପି ହେରକୃ  ନାୟକ YNY0267781
ୀ /1355987 70 16 331ଆଶାଲତା ନାୟକ ସା ନଟବର ନାୟକ YNY0267799

ପ ୁ /1355988 46 16 332େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ YNY0267807
ୀ /1355989 32 16 333େନହା ପଟନାୟକ ପି ନବ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY1225390
ପ ୁ /1365990 57 16 334ସବୁତ ମହାପାତ ପି ସେୁର  କମୁାର ମହାପାତ YNY0209213
ପ ୁ /1375991 37 16 335ନିଶା  ପ ନାୟକ ପି ଡ. ନବ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0154740
ୀ /1385992 41 16 336ସେ ାଷୀ ଜାଲି ସା ବିଚିତାନ  ଜାଲି YNY0209049
ପ ୁ /1385993 64 16 337େକଦାର ନାଥ ଜାଲି ପି େକୖବଲଯ୍ ଜାଲି YNY0267815
ପ ୁ /1385994 50 16 338ବିଚିତାନ  ଜାଲି ପି େକୖବଲଯ୍ ଜାଲି YNY0209031
ପ ୁ /1385995 37 16 339େଶାଭିେତ ୁ ଜାଲି ପି େକଦାରନାଥ ଜାଲି YNY0267823
ପ ୁ /1385996 31 16 340ଶେୁଶାେଭ ୁ ଜାଲି ପି େକଦାରନାଥ ଜାଲି YNY0402461
ୀ /1385997 58 16 341ମାଳତୀ ଜାଲି ସା େକଦାରନାଥ ଜାଲି YNY0488981
ୀ /1405998 58 16 342ଅଲକା ଅଗରୱାଲ ସା ରାମ ପସାଦ ଅଗରୱାଲ YNY0645614
ପ ୁ /1415999 64 16 343େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ YNY0016428
ୀ /1416000 59 16 344ପଭାବତୀ ନାୟକ ସା େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ YNY0016436
ୀ /1416001 33 16 345ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ YNY0745513
ୀ /1416002 31 16 346ରୁତୁମରା ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ YNY0745505
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ୀ /1416003 28 16 347ପଜ୍ଞା ପରିମିତା ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ YNY0741900
ୀ /1426004 67 16 348ଡା ସବିତା ସାହୁ ସା ଡା େଦବି ପସାଦ ସାହୁ YNY0745455

ପ ୁ /1426005 64 16 349ଡା େଦବି ପସାଦ ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ଚ  ସାହୁ YNY0745471
ପ ୁ /1426006 37 16 350େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ଡା େଦବି ପସାଦ ସାହୁ YNY0745448
ପ ୁ /1426007 32 16 351ଡା ଶବିାଶଷି ସାହୁ ପି ଡା େଦବି ପସାଦ ସାହୁ YNY0745430
ପ ୁ /1436008 88 16 352ଉେମଶ ଚ  ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ LNT2528933
ପ ୁ /1436009 52 16 353ସବୁାଶଷି ଦାସ ପି ଉେମଶ ଚ  ଦାସ OR/06/044/234484
ୀ /1436010 42 16 354ବାଣୀଶୀ ବ ନା ଦାସ ସା େଦବାଶଷି ଦାସ YNY0751412
ୀ /1436011 45 16 355ମିଲି ମିତ ସା େସୗେମନ ମିତ YNY0339382

ପ ୁ /1436012 45 16 356େସୗେମନ ମିତ ପି ର ିତ ମିତ YNY0339390
ୀ /1436013 48 16 357ସମୁନ୍ ପ ନାୟକ ସା ସବୁାଶଷି ଦାସ YNY0751420

ପ ୁ /1456014 68 16 358ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ଖଲି ପଧାନ YNY0154757
ୀ /1456015 60 16 359େସନ୍ହଲତା ପଧାନ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ YNY0154765
ୀ /1456016 39 16 360ଡା. ସରିତା ପଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ YNY0154773
ୀ /1456017 34 16 361ସଂଗୀତା ପଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ YNY0154781
ୀ /1516018 89 16 362ଶା ି ଦାସ ସା େଗାବି  ଦାସ YNY0645523

ପ ୁ /1516019 39 16 363ଆନ  ଦାସ ପି େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଦାସ YNY0645598
ୀ /1516020 38 16 364ରଚିତା ଦାସ ସା ଆନ  ଦାସ YNY0645564

ପ ୁ /1526021 45 16 365ମାଧବ େବେହରା ପି ବଜ କିେଶାର େବେହରା YNY0645507
ପ ୁ /1536022 69 16 366ବିପିନ୍ ପାଇଟାଲ୍ ପି ବୁଧି ପାଇଟାଲ୍ YNY0645580
ୀ /1556023 66 16 367ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପରିଡା ସା ଅରବି  ପରିଡା YNY0154807
ୀ /1556024 35 16 368େଶତପଦା ପରିଡା ପି ଅରବି  ପରିଡା YNY0154815

ପ ୁ /1566025 51 16 369ରାେଜଶ ସେୁରଶା ପି ଓମ୍ ପକାଶ ସେୁରଶା YNY0645093
ୀ /1566026 49 16 370େରଣ ୁସେୁରଶା ସା ରାେଜଶ ସେୁରଶା YNY0645390

ପ ୁ /1566027 89 16 371ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସରାଭ ପି କିନିୟାଲାଲ ସରାଭ YNY0645572
ପ ୁ /1576028 57 16 372ରତନ ଅଗରଓାଲ ପି ସୀତାରାମ ଅଗରୱାଲ YNY1043157
ୀ /1576029 53 16 373ର ନା ଅଗରୱାଲ ସା ରତନ ଅଗରୱାଲ YNY1043173

ପ ୁ /1576030 49 16 374ମେହଶ ଅଗରଓାଲ ପି ସୀତାରାମ ଅଗରଓାଲ YNY1043207
ୀ /1576031 45 16 375ସଧୁା ଅଗରଓାଲ ସା ମେହଶ ଅଗରୱାଲ YNY1043199

ପ ୁ /1576032 31 16 376ଜିେତଶ ଅଗରଓାଲ ପି ରତନ ଅଗରଓାଲ YNY1043181
ପ ୁ /1576033 34 16 377ଦୀପକ ଅଗରୱାଲ ପି ରତନ ଅଗରୱାଲ YNY1043165
ପ ୁ /1586034 70 16 378କାନନ ଦାଶ ପି େଗାଲଖ ବିହାରୀ ଦାଶ YNY0489021
ୀ /1586035 64 16 379ସବିତା ଦାଶ ସା କାନନ ଦାଶ YNY0488999

ପ ୁ /1586036 41 16 380ଅମଲାନ୍ ଦାଶ ପି କାନନ ଦାଶ YNY0402602
ୀ /1586037 35 16 381ସମ ିର୍କା ମିଶ ସା ଅମଲାନ୍ ଦାଶ YNY0402594
ୀ /1596038 29 16 382େମାନା ପ ନାୟକ ପି ତପନ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0339069

ପ ୁ /1596039 61 16 383ତପନ ପ ନାୟକ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ YNY0154823
ୀ /1596040 53 16 384ନମିତା ପ ନାୟକ ସା ତପନ ପ ନାୟକ YNY0154831
ୀ /1596041 34 16 385ତିୁ ପ ନାୟକ ପି ତପନ ପ ନାୟକ YNY0154849
ୀ /1596042 30 16 386ପାଚୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୂ ସା ବିପବ ସାମ ରାୟ YNY1320704

ପ ୁ /D1606043 26 16 387ଆଦିତଯ୍ ବମର୍ା ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ବମର୍ା YNY0815720
ୀ /1626044 43 16 388ର ିତା ପାତ ପି ରାଧାେମାହନ ପାତ LNT1590413

ପ ୁ /1636045 63 16 389ଶେୁଭ ୁ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ YNY0802058
ପ ୁ /1636046 71 16 390ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମ ରାୟ ପି ଦାସରଥୀ ସାମ ରାୟ YNY0755041
ପ ୁ /1636047 63 16 391ସେୁର  କମୁାର ସିଂହ ପି ଚି ାମଣି ସିଂହ YNY0154856
ୀ /1636048 57 16 392ମମତା ସିଂହ ସା ସେୁର  କମୁାର ସିଂହ YNY0154864
ୀ /1636049 34 16 393େସାନମ୍ ସିଂହ ପି ସେୁର  କମୁାର ସିଂହ YNY0154872
ୀ /1636050 32 16 394ପିୟା ପନୁମ୍ ସିଂହ ପି ସେୁର  କମୁାର ସିଂହ YNY0154880
ୀ /1666051 75 16 395ସେ ାଷ ମରୁାକା ସା ଜିଡି ମରୁାକା YNY0016477
ପ ୁ /1666052 54 16 396ଲାଲିତ ମରୁାକା ପି ଜିଡି ମରୁାକା YNY0016451
ପ ୁ /1666053 46 16 397େଚତନ ମରୁାକା ପି ଜିଡି ମରୁାକା YNY0016469
ୀ /1666054 82 16 398ପ ୁ ା ଡି ମରୁାପକା ସା ଦାଓକୀ ନ ନ ମରୁାରକା YNY1000124
ପ ୁ /1666055 84 16 399େଦଓକୀ ନ ନ ମରୁାରକା ପି େଗାପୀରାମ ମରୁାରକା YNY1000116
ପ ୁ /1666056 79 16 400େଗାବ ର୍ ନ ମରୁାକର୍ା ପି େଗାପିରାମ୍ଜୀ ମରୁାକା YNY0016444
ପ ୁ /1676057 54 16 401ଈଶର ଚ  େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YNY0016485
ୀ /1686058 62 16 402ଭକି୍ତ ମହା ି ସା ଭୁବନ ବିହାରୀ ମହା ି YNY0645655
ପ ୁ /1696059 50 16 403ବିଶଜିତ୍ ପାଣିଗାହୀ ପି ପିତବାସ ପାଣିଗାହୀ YNY0645622
ୀ /1706060 46 16 404େସୗଭାଗିନି ପାଣିଗାହୀ ସା ବିଶଜିତ୍ ପାଣିଗାହୀ YNY0645648
ପ ୁ /1746061 38 16 405ଦୀପକ କମୁାର େଜନା ପି ମରୁଲୀଧର େଜନା YNY0016493
ପ ୁ /1746062 36 16 406ପଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି ମରୁଲୀଧର େଜନା YNY0016501
ପ ୁ /1756063 75 16 407ସେୁରଶ ଚ  ମହା ି ପି ଉେମଶ ଚ  ମହା ି YNY0154955
ୀ /1756064 62 16 408ପ ଜିନୀ ମହା ି ସା ସେୁରଶ ଚ  ମହା ି YNY0154948
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ୀ /1756065 44 16 409ବାସ ି ମହା ି ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହା ି YNY0645671
ପ ୁ /1756066 38 16 410ଜଗେଜଯ୍ାତି ଚ  ମହା ି ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହା ି YNY0154930
ପ ୁ /1776067 78 16 411ଚ ି ପସାଦ େସନ୍ଗୁ ପି ରାମାକୃ  େସନ୍ଗୁ YNY0645127
ୀ /1776068 70 16 412ସପନ୍ା େସନ୍ଗୁ ସା ଚ ି ପସାଦ େସନ୍ଗୁ YNY0645630

ପ ୁ /1776069 42 16 413ପଶନ୍ଜିତ୍ େସନ୍ଗୁ ପି ଚ ି ପସାଦ େସନ୍ଗୁ YNY0645101
ୀ /1786070 73 16 414ନଜମନୁ୍ ନିଶା ପି ଏମ୍.ଏ ମଜିଜ୍ YNY0016527
ୀ /1786071 77 16 415ଶାହାନାଜ ରହିମ୍ ପି ଡା.ଏମ୍.ଏ ରହିମ୍ YNY0016519

ପ ୁ /1796072 54 16 416ଗଫୁ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପି ଉସ୍ମାନ୍ ଖାନ୍ YNY0016550
ୀ /1796073 47 16 417ଜାେହଦା ଖାନମ୍ ପି ଉସ୍ମାନ୍ ଖାନ୍ YNY0016576
ୀ /1796074 52 16 418ନାହିନ ତବସମୁ୍ ସା ଗଫୁ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ YNY0016568
ୀ /1826075 36 16 419ରୂପା ପ ନାୟକ ପି ନିହାର ର ନ ପ ନାୟକ YNY0016618
ୀ /1826076 35 16 420ରାକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ପି ନିହାର ର ନ ପ ନାୟକ YNY0016626

ପ ୁ /1826077 68 16 421ନିହାର ର ନ ପ ନାୟକ ପି ମେହଶର ପ ନାୟକ YNY0016592
ୀ /1826078 59 16 422ସିତା ପ ନାୟକ ସା ନିହାର ର ନ ପ ନାୟକ YNY0016600

ପ ୁ /1836079 56 16 423ବହାନ  ଦାଶ ପି ବୃ ାବନ ଦାଶ YNY0371278
ୀ /1836080 50 16 424ସରିତା ମିଶ ସା ବହାନ  ଦାଶ YNY0371393

ପ ୁ /1846081 56 16 425ପବିର କମୁାର ମଲିକ ପି ବିେନାଦବିହାରୀ ମଲିକ YNY0802066
ୀ /1846082 52 16 426ସନ୍ି ା ପାତ ସା ପବୀର କମୁାର ମଲିକ YNY0796854
ୀ /1846083 23 16 427େସୗମଯ୍ା ସଯୂଯ୍ର୍ସନ୍ାତା ପି ପବୀର କମୁାର ମଲିକ YNY1000108

ପ ୁ /1846084 94 16 428ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ ପି ଜୟକୃ  ତିପାଠୀ YNY0016634
ୀ /1846085 84 16 429ସରସତୀ ତିପାଠୀ ସା ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ YNY0016642

ପ ୁ /1846086 61 16 430ସେ ାଷ ତିପାଠୀ ପି ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ YNY0016659
ପ ୁ /1846087 54 16 431ସଶୁା  ତିପାଠୀ ପି ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ YNY0016675
ୀ /1846088 46 16 432ଅରୁ ତି ତିପାଠୀ ସା ସେ ାଷ ତିପାଠୀ YNY0016667
ୀ /1846089 45 16 433ଅଂଶମୁାଳୀ ତିପାଠୀ ସା ସଶୁା  ତିପାଠୀ YNY0016683
ୀ /1846090 32 16 434ଗାୟତୀରାଣୀ ତିପାଠୀ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0016691

ପ ୁ /1876091 67 16 435ରଜତ କମୁାର ଦାଶ ପି ହୃଦୟ ର ନ ଦାଶ LNT3091592
ୀ /1876092 63 16 436ସସିୁତା ଦାଶ ସା ରଜତ କମୁାର ଦାଶ LNT3091600
ୀ /1876093 37 16 437ଅନୁଶୀ ଦାଶ ପି ରଜତ କମୁାର ଦାଶ LNT3091667

ପ ୁ /1886094 70 16 438ସକୁମୁାର େସନ୍ ପି େରାହିତ୍ କମୁାର େସନ୍ YNY0016709
ୀ /1886095 68 16 439ର ିତା େସନ୍ ସା ସକୁମୁାର େସନ୍ YNY0016717

ପ ୁ /1886096 40 16 440ପିତମ୍ େସନ୍ ପି ସକୁମୁାର େସନ୍ YNY0016725
ପ ୁ /1906097 61 16 441ପେମାଦ କମୁାର ସାମ ରାଏ ପି ସଚିଦାନ  ସାମ ରାଏ YNY0016733
ୀ /1906098 53 16 442ମାଧବୀ ସାମ ରାଏ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାମ ରାଏ YNY0016741
ୀ /1916099 51 16 443ସ ଯ୍ାରାଣୀ ତିପାଠୀ ସା ଉ ଳ କମୁାରୀ ତିପାଠୀ YNY0645168
ୀ /1916100 75 16 444ଡା.ରାଧା ତିପାଠୀ ପି ଅନାମ ଚରଣ ତିପାଠୀ YNY0016758

ପ ୁ /1916101 69 16 445ବୃ ାବନ ତିପାଠୀ ପି ଅନାମ ଚରଣ ତିପାଠୀ YNY0645119
ପ ୁ /1916102 59 16 446ଉ ଳ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଅନାମ ଚରଣ ତିପାଠୀ YNY0016766
ପ ୁ /1926103 77 16 447ଜୟ  କମୁାର ରଥ ପି ସଚିଦାନ  ରଥ YNY0154963
ୀ /1926104 74 16 448ସଷୁମା ରଥ ସା ଜୟ  କମୁାର ରଥ YNY0154971

ପ ୁ /1926105 45 16 449ଦୁେକର୍ ଶ ନାରାୟଣ ରଥ ପି ଜୟ  କମୁାର ରଥ YNY0154989
ୀ /1926106 40 16 450ରଶି ରଥ ସା ଦୁେକର୍ ଶ ନାରାୟଣ ରଥ YNY0154997

ପ ୁ /1926107 34 16 451ଯେଜ୍ଞଶ ନାରାୟଣ ରଥ ପି ଜୟ  କମୁାର ରଥ YNY0755025
ପ ୁ /1936108 68 16 452ସେୁରଶ କମୁାର ମିଶ ପି ଚ େଶଖର ମିଶ YNY0016774
ୀ /1936109 65 16 453ସ ର୍ଲତା ମିଶ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ମିଶ YNY0016782
ୀ /1936110 38 16 454ସତିୃସିକ୍ତା ମିଶ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ମିଶ YNY0371435

ପ ୁ /1936111 30 16 455ତିୁଦ  ମିଶ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ମିଶ YNY0209056
ପ ୁ /1946112 71 16 456ପାଥର୍  େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାପାଳ େଚୗଧରୁୀ YNY0371187
ୀ /1946113 42 16 457ବବିତା ଦାଶ ସା ଶଶୁଲି ଦାଶ YNY0402214
ପ ୁ /1986114 52 16 458ରମାକା  ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ଚ  ନାୟକ YNY0016790
ୀ /1986115 44 16 459ବ ର୍ଶୀ କାନନୀକା ନାୟକ ସା ରମାକା  ନାୟକ YNY0016808
ପ ୁ /2006116 78 16 460ରତନ ଚା  ଦାସ ପି ହାରାଚା  ଦାସ YNY0016816
ୀ /2006117 75 16 461ପ ୁ ା ଳୀ ଦାସ ସା ରତନଚା  ଦାସ YNY0016824
ୀ /2006118 67 16 462ସରସତୀ ଦାସ ପି ଶ ନୁାଥ ଦାସ YNY0645150
ୀ /2006119 38 16 463ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ପି ଶ ନୁାଥ ଦାସ YNY0645184
ପ ୁ /2006120 35 16 464ଶା ନୁ ଦାସ ପି ଶ ନୁାଥ ଦାସ YNY0645135
ପ ୁ /2016121 67 16 465ପସନନ୍ କମୁାର େଦବତା ପି େବୖକୁ  ନାଥ େଦବତା YNY0632265
ୀ /2016122 59 16 466ସନ୍ି ା ବନବାସିନୀ ନ ସା ପସନନ୍ କମୁାର େଦବତା YNY0016832
ୀ /2016123 29 16 467ତିୁ ନ ପି ସହସାଂଶ ୁନ YNY0697375
ପ ୁ /2026124 58 16 468ସହସଆନସ ୁନ ପି ସିରିସ କମୁାର ନ YNY0645226
ୀ /2026125 49 16 469ସିପା ନ ସା ସହସାଂଶ ୁନ YNY0645267
ପ ୁ /2026126 49 16 470ସହସଦଳ ନ ପି ଶରିିଶ କମୁାର ନ YNY0016840
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ୀ /2026127 41 16 471ସିମାଇ ନ ସା ସହସବି ୁ ନ YNY0016865
ୀ /2026128 40 16 472ସନିୁତା ନ ସା ସହସଦଳ ନ YNY0016857

ପ ୁ /2036129 74 16 473ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ବା ାନିଧି ମହାପାତ YNY0016873
ପ ୁ /2046130 52 16 474ସ ୟ ମହାପାତ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାପାତ YNY0016899
ପ ୁ /2046131 50 16 475ଅଜୟ ମହାପାତ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାପାତ YNY0016915
ୀ /2046132 46 16 476େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହାପାତ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାପାତ YNY0016931
ୀ /2046133 44 16 477ରଶିତା ମହାପାତ ସା ସ ୟ ମହାପାତ YNY0016907
ୀ /2046134 44 16 478ପ ୂ ିର୍ମା ମହାପାତ ସା େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହାପାତ YNY0185967
ୀ /2046135 44 16 479େସୗମଯ୍ା ମହା ି ସା ଅଜୟ ମହାପାତ YNY0016923
ୀ /2046136 72 16 480େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ପାଣି ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାପାତ YNY0016881

ପ ୁ /2056137 80 16 481ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି LNT1517085
ୀ /2056138 75 16 482େରଣବୁାଳା ମହା ି ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି LNT1517077
ୀ /2066139 80 16 483ସକୁା ି ପ ନାୟକ ସା ବିଚିତା ନ  ପ ନାୟକ YNY0796797
ୀ /2066140 55 16 484ବେହାତୀ ପ ନାୟକ ପି ବିଚିତା ନ  ପ ନାୟକ YNY0796805

ପ ୁ /2066141 53 16 485େଦବାଶଷି ପ ନାୟକ ପି ବିଚିତା ନ  ପ ନାୟକ YNY0796839
ୀ /2066142 44 16 486ତପସନୀ ପ ନାୟକ ସା େଦବାଶଷି ପ ନାୟକ YNY0796789

ପ ୁ /2066143 89 16 487ବିଚିତାନ  ପ ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ମାଧବ ପ ନାୟକ OR/06/044/016394
ପ ୁ /2066144 66 16 488ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ପସାଦ ସାହୁ YNY0017046
ୀ /2066145 62 16 489ପଭାତି ସାହୁ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ YNY0017053

ପ ୁ /2066146 34 16 490ମାନସ ର ନ ସାହୁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ YNY0017061
ପ ୁ /2076147 63 16 491ରବି ନାଥ ନାୟକ ପି ଋଷିନାଥ ନାୟକ YNY0267906
ୀ /2076148 50 16 492ମିଳନିକା ନାୟକ ସା ରବି ନାଥ ନାୟକ YNY0645218
ୀ /2086149 57 16 493ପତିଭା ବଳ ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ବଳ OR/06/044/010787

ପ ୁ /2086150 52 16 494ମେନାର ନ ବଳ ପି ଗଣୁନିଧି ବଳ OR/06/044/010788
ୀ /2096151 86 16 495ଶଶେିରଖା ବଳ ସା ଗଣୁନିଧି ବଳ YNY0017012

ପ ୁ /2096152 58 16 496ଜନା ର୍ନ ବଳ ପି େଚମ ଚ  ବଳ YNY0017004
ୀ /2096153 48 16 497ଶଶିଲିା ବଳ ସା ଜନା ର୍ନ ବଳ YNY0645143
ୀ /2096154 44 16 498ସତିୃେରଖା ବଳ ସା ମେନାର ନ ବଳ LNT1602887
ୀ /2096155 31 16 499ପଜ୍ଞାଶୀ ବଳ ପି ଜ୍ଞାନ ର ନ ବଳ YNY0017020
ୀ /2106156 32 16 500ମନିଶା ମହାପାତ ପି ଅେଶାକ ମହାପାତ YNY0017038

ପ ୁ /2126157 70 16 501ଶରତ କମୁାର ଦାସ ପି ଶୀରାମ ଚ  ଦାସ YNY0632224
ୀ /2126158 65 16 502େସନ୍ହା ଳୀ ଦାସ ସା ଶରତ କମୁାର ଦାସ YNY0632232

ପ ୁ /2126159 38 16 503ଓଁକାର ନ ଲାଲ େଦବଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ YNY0632240
ପ ୁ /2146160 67 16 504ଡା.ନିର ନ ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ଚ  ମହା ି YNY0017079
ୀ /2146161 61 16 505ବିଜନବାଳା ମହା ି ସା ଡାଃ ନିର ନ ମହା ି YNY0017087
ୀ /2146162 37 16 506େସୗମଯ୍ା ମହା ି ପି ଡା.ନିର ନ ମହା ି YNY0017095
ୀ /2166163 32 16 507ନଫିସା ନାଜ୍ ଆଲାମ୍ ପି ମହ ଦ ସୟିଦ୍ େନୗଶାଦ LNT3086774

ପ ୁ /2166164 33 16 508ବିଜୁ େବେହରା ପି ପ  ୁେବେହରା LNT3087152
ପ ୁ /2166165 66 16 509ମହ ଦ ସୟିଦ େନୗସାଦ ପି ମହ ଦ ସମ୍ସଲୁ୍ ଆଲାମ୍ LNT2381564
ପ ୁ /2166166 45 16 510ଆେଲାକ ନାୟକ ପି ବା ଲୁ କମୁାର ନାୟକ LNT3087038
ୀ /2166167 54 16 511ଖସୁ ିର୍ଦା ପରୱାନ ସା ମହ ଦ ସୟିଦ େନୗଶାଦ୍ LNT2381556
ପ ୁ /2176168 63 16 512ଶଚିତ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ବାମେଦବ ବିଶାଳ OR/06/044/010339
ୀ /2176169 58 16 513େବୖଜୟ ି ମାଳା ବିଶାଳ ସା ଶଚିତ କମୁାର ବିଶାଳ OR/06/044/010340
ୀ /2176170 37 16 514ସଂଗୀତା ବିଶାଳ ପି ଶଚିତ କମୁାର ବିଶାଳ LNT2972537
ୀ /2176171 34 16 515ସରୀତା ବିଶାଳ ପି ଶଚିତ କମୁାର ବିଶାଳ LNT2972461

ପ ୁ /2176172 33 16 516ସ ୀପ୍ ବିଶାଳ ପି ଶଚିତ କମୁାର ବିଶାଳ YNY0751404
ପ ୁ /2186173 67 16 517ଶଶି ୁଶ ର ମିଶ ପି କୃ ଚ  ମିଶ LNT1589365
ୀ /2186174 59 16 518ଗାୟତୀ ମିଶ ସା ଶଶି ୁଶ ର ମିଶ YNY0267914

ପ ୁ /2196175 63 16 519ଶ  ୁେଗାଏ ା ପି ମାଳିରାମ େଗାଏ ା OR/06/044/210047
ୀ /2196176 58 16 520ଉଷା େଗାଏ ା ସା ଶ  ୁେଗାଏ ା OR/06/044/210048
ପ ୁ /2196177 37 16 521େଗୗରଭ େଗାଏ ା ପି ଶ  ୁେଗାଏ ା YNY0155028
ପ ୁ /2196178 36 16 522େସୗରଭ େଗାଏ ା ପି ଶ  ୁେଗାଏ ା YNY0155044
ୀ /2196179 34 16 523ଆୟୁସୀ େଗାଏ ା ସା େଗୗରଭ େଗାଏ ା YNY0155036
ପ ୁ /2206180 26 16 524ରେମଶ ଚ  ବିଶାଳ ପି ଶରତ ଚ  ବିଶାଳ YNY1000207
ପ ୁ /2206181 24 16 525ଉେମଶ ଚ  ବିଶାଳ ପି ଶରତ ଚ  ବିଶାଳ YNY1000199
ପ ୁ /2206182 67 16 526ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମିଶ ପି ଯଧିୁ ିର ମିଶ LNT1504752
ୀ /2206183 65 16 527ଭ ି ମା ମିଶ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମିଶ LNT1504760
ୀ /2206184 35 16 528ମାନିନୀ ମିଶ ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମିଶ YNY0751396
ପ ୁ /2206185 28 16 529ଆନ  କମୁାର ପଧାନ ପି କଳୁମଣି ପଧାନ YNY0815670
ୀ /2216186 86 16 530ପଦାବତୀ ମିଶ ସା େଦାଳେଗାବି  ମିଶ YNY0128504
ୀ /2216187 65 16 531ର ିତା ମିଶ ସା ବିଜୟାନ  ମିଶ LNT1650829
ପ ୁ /2216188 62 16 532ବିଜୟାନ  ମିଶ ପି େଦାଳେଗାବି  ମିଶ LNT1650837
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ପ ୁ /2216189 38 16 533ସୟ  ୁମିଶ ପି ବିଜୟାନ  ମିଶ LNT1650811
ପ ୁ /2216190 35 16 534ଜୟ ପକାଶ ମିଶ ପି ସବୁାଷ ଚ  ମିଶ YNY0129163
ପ ୁ /2226191 65 16 535ଡ.ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ ପି ଚକଧର ମହାପାତ YNY0751388
ୀ /2226192 65 16 536ଡ.ଜୟଶୀ ପ ନାୟକ ସା ଡ. ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ LNT3092004

ପ ୁ /2236193 90 16 537ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ ପି ସଦାଶବି ମିଶ OR/06/044/078565
ୀ /2236194 75 16 538ନମର୍ଦା ମିଶ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ OR/06/044/078566

ପ ୁ /2236195 62 16 539ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ OR/06/044/078489
ୀ /2236196 52 16 540ଗାୟତୀ ମିଶ ସା ଅରୁଣ ମିଶ OR/06/044/078567

ପ ୁ /2236197 31 16 541ଆଦିତଯ୍ ମିଶ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ YNY0862235
ୀ /2236198 55 16 542କି ିନା ନାୟକ ସା ଯଶଆୁ ନାୟକ LNT1556158

ପ ୁ /2236199 37 16 543ପତାପ ନାୟକ ପି ଯଶଆୁ ନାୟକ LNT1556141
ପ ୁ /2246200 64 16 544ଯସଆୁ ନାୟକ ପି କା ିର୍କା ନାୟକ YNY0017103
ୀ /2256201 56 16 545ସନୁୀତା ଅଗୱାଲ ସା ଆ ାରାମ ଅଗୱାଲ YNY0751370

ପ ୁ /2256202 43 16 546ଆନ  ଅଗୱାଲ ପି ଆ ାରାମ ଅଗୱାଲ LNT3213824
ପ ୁ /2256203 41 16 547ଅମିତ ଅଗୱାଲ ପି ଆ ାରାମ ଅଗୱାଲ YNY0751065
ୀ /2256204 40 16 548ପାୟଲ ଅଗୱାଲ ସା ଆନ  ଅଗୱାଲ YNY0751057
ୀ /2256205 38 16 549ର ନା ଅଗୱାଲ ସା ଅମିତ ଅଗୱାଲ YNY0751073
ୀ /2266206 68 16 550କ ନା ରାୟ ସା ବିଧାନ ଚ  ରାୟ YNY1049071

ପ ୁ /2266207 47 16 551କଲଯ୍ାଣ ରାୟ ପି ବିଧାନଚ  ରାୟ YNY1049097
ୀ /2266208 43 16 552ମମତା ରାୟ ସା କଲଯ୍ାଣ ରାୟ YNY1049105

ପ ୁ /2286209 93 16 553ବଂଶୀଧର ଦାସ ପି ଗେଜ  ନାରାୟଣ ଦାସ LNT1569334
ୀ /2286210 82 16 554ଶା ା ଦାସ ସା ବଂଶୀଧର ଦାସ LNT1569326
ୀ /2296211 36 16 555ସଫିନା ଆେଫାଜ୍ ସା ସୟଦ୍ ସାହିଦ୍ ନୁର୍ YNY0017129

ପ ୁ /2296212 46 16 556ସୟଦ୍ ସାହିଦ୍ ନୁର୍ ପି ସୟଦ େମେହମଦୁ ନୁର୍ YNY0017111
ପ ୁ /2306213 69 16 557ଅଜିତ୍ କମୁାର େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା YNY0155051
ପ ୁ /2306214 34 16 558ରାହୁଲ େଜନା ପି ଅଜିତ୍ କମୁାର େଜନା YNY0155077
ୀ /2306215 64 16 559ଜୟଶୀ ପ ନାୟକ ସା ଅଜିତ୍ କମୁାର େଜନା YNY0155069
ୀ /2316216 62 16 560େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ପ ନାୟକ ସା ଜାନକୀ ପସାଦ ପ ନାୟକ YNY0185975

ପ ୁ /2316217 70 16 561ଜାନକି ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ଭାଗବତ ପ ନାୟକ YNY0632323
ପ ୁ /2316218 38 16 562େସୗମଯ୍ ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ଜାନକୀ ପସାଦ ପ ନାୟକ YNY0632158
ପ ୁ /2316219 32 16 563େସୗଯଯ୍ର୍ ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ଜାନକୀ ପସାଦ ପ ନାୟକ YNY0185983
ୀ /2336220 81 16 564ଗାୟତୀ େଦବୀ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସ ୁକା YNY0751099

ପ ୁ /2336221 83 16 565ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସ ୁକା ପି ରାମାନ  ଲାଲ YNY0751081
ପ ୁ /2336222 57 16 566ରାେଜ  କମୁାର ସ ୁକା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସ ୁକା OR/06/044/242790
ୀ /2336223 57 16 567ସରିତା ସ ୁକା ସା ରାେଜ  କମୁାର ସ ୁକା OR/06/044/242978
ୀ /2336224 51 16 568ସୀମା ସ ୁକା ସା ରାେକଶ ସ ୁକା OR/06/044/242983
ୀ /2336225 51 16 569ସନିୁତା ସ ୁକା ସା ଗେଜ  କମୁାର ସ ୁକା YNY0751107

ପ ୁ /2336226 35 16 570ରାହୁଲ ସ ୁକା ପି ରାେଜ  କମୁାର ସ ୁକା YNY1137314
ୀ /2336227 32 16 571ଏକତା ସ ୁକା ପି ରାହୁଲ ସ ୁକା YNY1076496
ୀ /2346228 31 16 572ଶ ା ଅଗୱାଲ ସା ତନୁଜା ଭାଉସିଂକା YNY1067941

ପ ୁ /2346229 61 16 573ଡ.ରାେଧଶଯ୍ାମ ଭାଉସିଂକା ପି ମାତାଦିନ ଭାଉସିଂକା YNY0645234
ପ ୁ /2346230 58 16 574ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଭାଉସିଂକା ପି ମାତାଦିନ ଭାଉସିଂକା YNY0751123
ୀ /2346231 53 16 575ସଷୁମା ଭାଉସି ା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଭାଉସି ା YNY0647065
ୀ /2346232 53 16 576ଅନୀତା ଭାଉସିଂକା ସା ଡରାେଧଶଯ୍ାମ ଭାଉସିଂକା YNY0645200

ପ ୁ /2346233 51 16 577କମଲ କମୁାର ଭାଉସିଂକା ପି ମାତାଦିନ ଭାଉସିଂକା YNY0645259
ୀ /2346234 49 16 578ବୀଣା ଭାଉସିଂକା ସା କମଲ କମୁାର ଭାଉସିଂକା YNY0645242
ୀ /2346235 32 16 579େଯାଶୀତା ଭାଵ୍ସୀନ୍କା ପି .ରାେଧଶଯ୍ାମ ଭାଉସିଂକା YNY0751115

ପ ୁ /2346236 31 16 580ତନୁଜ ଭାଉସିଂକା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଭାଉସିଂକା YNY0488924
ପ ୁ /2346237 25 16 581ଧରୁଵ ଭାଵ୍ସୀନ୍କା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଭାଵ୍ସୀନ୍କା YNY1000140
ୀ /2356238 66 16 582ନିରୁପମା ସାହୁ ସା ଶରତ କମୁାର ସାହୁ YNY0751131
ପ ୁ /2376239 81 16 583ବିଭୁ କଲଯ୍ାଣ ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି OR/06/044/010627
ପ ୁ /2376240 49 16 584ରଜତ ମହା ି ପି ବିଭୁକଲଯ୍ାଣ ମହା ି YNY0339077
ପ ୁ /2386241 59 16 585ହିମାଂଶ ୁେମାହନ ମିଶ ପି ବଜେମାହନ ମିଶ YNY0751149
ପ ୁ /2386242 44 16 586ବିମଳା ପସାଦ ମିଶ ପି ଯଦୁନାଥ ମିଶ YNY0751156
ୀ /2386243 40 16 587ସପନ୍ା ମିଶ ସା ବିମଳା ପସାଦ ମିଶ YNY0751164
ପ ୁ /2396244 75 16 588ପାବକ କାନୁନ୍େଗା ପି ବିେନାଦ କାନୁନ୍େଗା YNY0751172
ୀ /2396245 69 16 589ଦୁଗର୍ାବତୀ କାନୁନ୍େଗା ସା ପାବକ କାନୁନ୍େଗା YNY0751180
ପ ୁ /2396246 69 16 590ଦୀପକ କାନୁନ୍େଗା ପି ବିେନାଦ କାନୁନ୍େଗା YNY0751198
ପ ୁ /2396247 46 16 591ଅନିବର୍ାଣ କାନୁନ୍େଗା ପି ପାବକ କାନୁନ୍େଗା YNY0751206
ପ ୁ /2396248 41 16 592ଅୟସକା  କାନୁନ୍େଗା ପି ପାବକ କାନୁନ୍େଗା YNY0751214
ପ ୁ /2406249 21 16 593େରାହ  ଧନୁକା ପି ସଂୱରମଲ ଧନୁକା YNY1067958
ପ ୁ /2416250 57 16 594ସେବର୍ ଶର ନାୟକ ପି ଶୀ ବୁ ିମ  ନାୟକ YNY0862243
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ୀ /2416251 51 16 595ସ ର୍ଲତା ନାୟକ ସା ସେବର୍ ଶର ନାୟକ YNY0862250
ୀ /2416252 27 16 596ସଚିୁସିତା ନାୟକ ପି ସେବର୍ ଶର ନାୟକ YNY0862276
ୀ /2416253 25 16 597ସରୁୀୟା ପଭା ନାୟକ ପି ସେବର୍ ଶର ନାୟକ YNY0862268

ପ ୁ /2416254 79 16 598ବାସେୁଦବ ପାଣିଗାହି ପି ନିତଯ୍ାନ  ପାଣିଗାହି YNY0488908
ୀ /2416255 66 16 599ବି ଯ୍ବାଳା ପାଣିଗାହି ସା ବାସେୁଦବ ପାଣିଗାହି YNY0488890

ପ ୁ /2416256 41 16 600ବି ୁବତ ପାଣିଗାହୀ ପି ବାସେୁଦବ ପାଣିଗାହୀ YNY0496315
ପ ୁ /2416257 39 16 601େବୖବଶତ ପାଣିଗାହି ପି ବାସେୁଦବ ପାଣିଗାହି YNY0488882
ୀ /2416258 38 16 602ସଂଘମିତା ପାଣିଗାହୀ ସା ବି ୁବତ ପାଣିଗାହୀ YNY0862284
ୀ /2416259 35 16 603ଅଭିପସା ପାଣିଗାହୀ ପି େବୖବସତ ପାଣିଗାହୀ YNY0862292

ପ ୁ /2416260 42 16 604ବନମାଳୀ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ YNY0862219
ୀ /2416261 35 16 605ସନିୁତା ସାହୁ ସା ବନମାଳି ସାହୁ YNY0862201
ୀ /2426262 64 16 606ଅନୁରାଧା ଦାସ ସା ଜୟପକାଶ ପାେନ YNY0267922

ପ ୁ /2426263 32 16 607ରାେକଶ ପାେନ ପି ଜୟପକାଶ ପାେନ YNY0378877
ପ ୁ /2436264 34 16 608ସ ଦ ପ ନାୟକ ପି ସ ିତ ପ ନାୟକ YNY0155085
ୀ /2436265 90 16 609ବିେନାଦିନୀ ପ ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷଣ ପ ନାୟକ LNT1848357

ପ ୁ /2436266 63 16 610ଡ.ସ ିତ୍ ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ନାୟକ LNT1848340
ୀ /2436267 60 16 611ଡ.େଜଯ୍ାତି ପ ନାୟକ ସା ଡ.ସ ିତ୍ ପ ନାୟକ LNT1848332

ପ ୁ /2466268 39 16 612ବିକାଶ ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ YNY0267955
ପ ୁ /2466269 76 16 613ଅଜୟ କମୁାର ପରିଜା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ପରିଜା YNY0267930
ୀ /2466270 72 16 614େଗାଲାପ ପରିଜା ସା ଅଜୟ କମୁାର ପରିଜା YNY0267948

ପ ୁ /2466271 42 16 615େଗୗତମ ପରିଜା ପି ଅଜୟ କମୁାର ପରିଜା YNY0267963
ପ ୁ /2476272 60 16 616େକୖଳାଶ ଚ  ଅଗରୱାଲ ପି ପରମାନ  ଅଗରୱାଲ YNY0751222
ୀ /2476273 52 16 617ଲତା ଅଗରୱାଲ ସା େକୖଳାସ ଚ  ଅଗରୱାଲ YNY0751230
ୀ /2476274 49 16 618ରୀତା ରଥ ସା ଚିନୟ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/19/118/340109
ୀ /2486275 70 16 619ସଂଯକୁ୍ତା ସାମ ରାୟ ସା ନଳିନୀ େମାହନ ସାମ ରାୟ YNY1137322

ପ ୁ /2496276 89 16 620ବନୱାରୀ ଲାଲ ଧନୁକା ପି ବାସେୁଦବ ଲାଲ ଧନୁକା YNY0017137
ୀ /2496277 74 16 621ସୀତାେଦବୀ ଧନୁକା ସା ବନୱାରୀ ଲାଲ ଧନୁକା YNY0017145

ପ ୁ /2496278 60 16 622ସସୁୀଲ କମୁାର ଧନୁକା ପି ବନୱାରୀ ଲାଲ ଧନୁକା YNY0017152
ପ ୁ /2496279 57 16 623ସାୱାର୍ମଲ ଧନୁକା ପି ବନୱାରୀଲାଲ ଧନୁକା YNY0017178
ପ ୁ /2496280 54 16 624ଉେମଶ ଧନୁକା ପି ବନୱାରୀଲାଲ ଧନୁକା YNY0017194
ୀ /2496281 52 16 625ସମୁନ ଧନୁକା ସା ଶସିୁଲ କମୁାର ଧନୁକା YNY0017160

ପ ୁ /2496282 52 16 626ଶବି କମୁାର ଧନୁକା ପି ବନୱାରୀଲାଲ ଧନୁକା YNY0017210
ପ ୁ /2496283 50 16 627କିଶନ କମୁାର ଧନୁକା ପି ବନୱାରୀଲାଲ ଧନୁକା YNY0017236
ୀ /2496284 50 16 628ସାରୀକା ଧନୁକା ସା ଉେମଶ ଧନୁକା YNY0017202
ୀ /2496285 50 16 629କୀରଣ ଧନୁକା ସା ସାୱାରମଲ ଧନୁକା YNY0017186
ୀ /2496286 42 16 630ରିଚା ଧନୁକା ସା ଶବି କମୁାର ଧନୁକା YNY0017228
ୀ /2496287 40 16 631ସଂଗୀତା ଧନୁକା ସା କିଶନ କମୁାର ଧନୁକା YNY0017244

ପ ୁ /2496288 29 16 632େରାହିତ କମୁାର ଧନୁକା ପି ସସିୁଲ କମୁାର ଧନୁକା YNY0402156
ପ ୁ /2496289 27 16 633େଗୗରଭ ଧନୁକା ପି ସସିୁଲ କମୁାର ଧନୁକା YNY0697367
ପ ୁ /2496290 24 16 634ଅନୁରାଗ ଧନୁକା ପି ସନ୍ଵରମଲ ଧନୁକା YNY1000157
ପ ୁ /2506291 72 16 635ସାଧରୁାମ ଅଗୱାଲ ପି ବନୱାରୀଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/010872
ପ ୁ /2506292 54 16 636ପେମାଦ ଅଗୱାଲ ପି ସାଧରୁାମ ଅଗୱାଲ OR/06/044/010871
ୀ /2506293 53 16 637ଅନିତା ଅଗୱାଲ ସା ପେମାଦ ଅଗୱାଲ OR/06/044/010868

ପ ୁ /2506294 51 16 638ତରୁଣ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ସାଧରୁାମ ଅଗୱାଲ OR/01/044/010870
ୀ /2506295 50 16 639ସମୁନ ଅଗୱାଲ ସା ତରୁଣ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0155093

ପ ୁ /2506296 46 16 640ମେନାଜ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ସାଧରୁାମ ଅଗୱାଲ OR/01/044/010869
ୀ /2506297 45 16 641ପନୁମ ଅଗୱାଲ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0155101

ପ ୁ /2506298 31 16 642ହରଶତି୍ କମୁାର ଅଗୱାଲ୍ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0402933
ୀ /2506299 70 16 643େପମଲତା େଦଇ ସା ସାଧରୁାମ ଅଗୱାଲ OR/06/044/010867
ପ ୁ /2516300 24 16 644ମୀତା କମୁାରୀ େଜନା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା YNY1246032
ୀ /2516301 76 16 645ନିରୁପମା ରଥ ସା ଲି ରାଜ ରଥ LNT1504984
ପ ୁ /2526302 70 16 646ଡ.ଉଦୟନାଥ ମିଶ ପି ଅଭିରାମ ମିଶ LNT4204665
ୀ /2526303 65 16 647ଇ ିରା ମିଶ ସା ଡ. ଉଦୟନାଥ ମିଶ LNT4204673
ପ ୁ /2526304 40 16 648ସକୁମୁାର ମିଶ ପି ଡ. ଉଦୟନାଥ ମିଶ LNT4204681
ପ ୁ /2546305 84 16 649ଚି ରଂଜନ ପାଲ ପି ଇଶର ଚ  ପାଲ YNY0751248
ୀ /2546306 79 16 650ବନଲତା ପାଲ ସା ଚି ରଂଜନ ପାଲ YNY0751255
ୀ /2546307 51 16 651ସମିୁତା ପାଳ ସା ଦୀପକ ର ନ େବେହରା YNY0862227
ପ ୁ /2556308 71 16 652ପକାଶ ଚ  ପ ା ପି ଜଗତବ ୁ ପ ା OR/05/033/292003
ୀ /2556309 63 16 653ଯୟ ୀ ପ ା ସା ପକାଶ ଚ  ପ ା OR/05/033/292007
ପ ୁ /2556310 45 16 654ପଦୀପ ରଂଜନ ପ ା ପି ପକାଶ ଚ  ପ ା YNY0488973
ୀ /2556311 39 16 655ପିୟଦଶ ିର୍ନି ପ ା ସା ପଦୀପ ରଂଜନ ପ ା YNY0488957
ପ ୁ /2576312 80 16 656ଜ୍ଞାନଦା ଚରଣ ଦାସ ପି ଜୟକୃ  ଦାସ YNY0751271
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ୀ /2576313 68 16 657ରଂଜିତା କମୁାରୀ ପ ନାୟକ ସା ଜ୍ଞାନଦା ଚରଣ ପ ନାୟକ YNY0751263
ପ ୁ /2586314 77 16 658ପଫଲୁ ଚ  ପରିଡା ପି ଫକୀର ଚରଣ ପରିଡା YNY0632133
ୀ /2586315 70 16 659େପମଲତା ପରିଜା ସା ପଫଲୁ ଚ  ପରିଡା YNY0632141

ପ ୁ /2586316 50 16 660ପିୟବତ ପରିଜା ପି ପଫଲୁ ଚ  ପରିଡା YNY0632174
ୀ /2596317 66 16 661ମିରାବାଳା ମହାପାତ ସା ଡ. ପଶନନ୍  କମୁାର ନାୟକ YNY0155127

ପ ୁ /2596318 36 16 662ସଚିୁସିତା ମହାପାତ ପି ଡ. ପଶନନ୍  କମୁାର ନାୟକ YNY0155143
ୀ /2596319 40 16 663େସୗମଯ୍ା ନ ସା େସୗମଯ୍ଦଶର୍ନ ନାୟକ YNY0489005

ପ ୁ /2596320 72 16 664ଡ. ପଶନନ୍  କମୁାର ନାୟକ ପି ମକରଧଜ ନାୟକ YNY0155119
ପ ୁ /2596321 43 16 665ଡ. େସୗମଯ୍ ଦଶର୍ନ ନାୟକ ପି ଡ. ପଶନନ୍  କମୁାର ନାୟକ YNY0155135
ପ ୁ /2606322 75 16 666ଗରୁୁଚରଣ ସାହୁ ପି ଶୀନାଥ ସାହୁ YNY0017251
ୀ /2606323 68 16 667ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ଗରୁୁଚରଣ ସାହୁ YNY0017269

ପ ୁ /2606324 46 16 668ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ସାହୁ ପି ଗରୁୁଚରଣ ସାହୁ YNY0017277
ୀ /2606325 44 16 669କ୍ଷଣପଭା ସାହୁ ସା ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ସାହୁ YNY0017285

ପ ୁ /2616326 60 16 670ବିେନାଦ କମୁାର ଅଗରୱାଲ ପି େଦୗଲତାରାମ ଅଗରୱାଲ LNT1839458
ୀ /2616327 54 16 671େରଖା ଅଗରୱାଲ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ଅଗରୱାଲ LNT1839141

ପ ୁ /2626328 76 16 672ପେୂ ର୍ ୁ କମୁାର େସନାପତି ପି ଦାଶରଥି େସନାପତି YNY0645374
ୀ /2626329 70 16 673ଚ େଲଖା େସନାପତି ସା ପେୂ ର୍ ୁ କମୁାର େସନାପତି YNY0645317

ପ ୁ /2636330 79 16 674ବଜ ସ ୁ ର ଦାସ - କ ଲତା ଦାସ YNY1160571
ୀ /2636331 70 16 675କ ଲତା ଦାସ ସା ରାଜକିେଶାର ଦାସ LNT1644939

ପ ୁ /2636332 41 16 676େସାେଭସ ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ LNT1644947
ୀ /2646333 60 16 677ମଧମୁତୀ ଅଗରୱାଲ ସା ପେମାଦ କମୁାର ବିଶାଳ YNY0017293

ପ ୁ /2646334 61 16 678ପେମାଦ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଭାବଗାହୀ ବିଶାଳ OR/06/044/010691
ପ ୁ /2646335 31 16 679ନିଶା  ବିଶାଳ ପି ପେମାଦ କମୁାର ବିଶାଳ YNY0378901
ପ ୁ /2656336 74 16 680ଡ. ବହାନ  ଦାସ ପି ପରମାନ  ଦାସ YNY0751289
ୀ /2656337 65 16 681ଡ.ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ଦାସ ସା ଡ.ବହାନ  ଦାସ YNY0646976
ୀ /2656338 37 16 682ଡ.ବେହାତୀ ଦାସ ପି ଡ.ବହାନ  ଦାସ YNY0751297

ପ ୁ /2656339 28 16 683ପିନାକୀ ଦାସ ପି ବହାନ  ଦାସ YNY0832006
ୀ /2676340 70 16 684ଶେୁକଶନିି ଦାସ ସା ଡ.ଜେଜ୍ଞଶର ଦାସ LNT4217329
ୀ /2676341 44 16 685ସାଗତିକା ଦାସ ପି ଡା.ଜେଜ୍ଞଶର ଦାସ YNY0751313

ପ ୁ /2676342 41 16 686ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଜେଜ୍ଞଶର ଦାସ YNY0751305
ୀ /2676343 36 16 687ଶୀମତୀ େସୗମଯ୍େଶତା ଦାସ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT2971323

ପ ୁ /2686344 52 16 688ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ LNT2972149
ପ ୁ /2686345 83 16 689ପେବାଧ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବନବିହାରୀ ପ ନାୟକ LNT1500214
ୀ /2686346 77 16 690ଜୟ ୀ ପ ନାୟକ ସା ପେବାଧ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT1500256
ୀ /2686347 54 16 691ରଚିତା ପ ନାୟକ ପି ପେବାଧ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT1500222

ପ ୁ /2696348 80 16 692ଯତୀ  ନାରାୟଣ ପହରାଜ ପି ଅକ୍ଷୟ ନାରାୟଣ ପହରାଜ LNT1636257
ୀ /2696349 71 16 693ପତିମା ପହରାଜ ସା ଯତୀ  ନାରାୟଣ ପହରାଜ LNT1636273

ପ ୁ /2696350 49 16 694ଶେୁଭ  ପହରାଜ ପି ଯତୀ  ନାରାୟଣ ପହରାଜ LNT1636265
ୀ /2706351 38 16 695ସସିତା ପ ନାୟକ ପି ବନବାସୀ ପ ନାୟକ YNY0697359
ୀ /2706352 39 16 696ଇପସିତା ପ ନାୟକ ପି ବନବାସୀ ପ ନାୟକ YNY0697342

ପ ୁ /2706353 75 16 697ବନବାସୀ ପ ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପ ନାୟକ LNT1563600
ୀ /2706354 69 16 698ଗୀତା ଳୀ ପ ନାୟକ ପି ବନବାସୀ ପ ନାୟକ LNT1563618
ୀ /2716355 53 16 699ସେୁଚତା ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ LNT2969590

ପ ୁ /2716356 62 16 700ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ OR/06/044/328657
ପ ୁ /2716357 30 16 701ବିେଶଶର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YNY0402180
ୀ /2726358 70 16 702ଗୀତା ମହା ି ସା େରବତୀ ରମଣ ମହାପାତ LNT1516954
ୀ /2726359 99 16 703ଚ ଳା ମହାପାତ ସା ସାଧ ୁଚରଣ ମହାପାତ LNT1513498

ପ ୁ /2726360 99 16 704େରବତୀ ରମଣ ମହାପାତ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ମହାପାତ LNT1516962
ପ ୁ /2726361 40 16 705ସାଥର୍କ ମହାପାତ ପି େରବତୀ ରମଣ ମହାପାତ LNT1528488
ୀ /2746362 42 16 706ଶୁତି ଅଗରୱାଲ୍ ସା ବିେବକ ଅଗରୱାଲ୍ LNT2989036
ପ ୁ /2746363 45 16 707ବିେବକ ଅଗୱାଲ ପି ଧନରାଜ ଅଗୱାଲ YNY0594614
ପ ୁ /2746364 72 16 708ଧନରାଜ ଅଗୱାଲ ପି ରାମଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/052063
ୀ /2746365 68 16 709େପମ ଅଗୱାଲ ସା ଧନରାଜ ଅଗୱାଲ OR/06/044/052064
ପ ୁ /2746366 68 16 710ସରିୁ ର କମୁାର ଅେରାରା ପି ଆତମ୍ପକାଶ ଅେରାରା LNT1626001
ୀ /2746367 62 16 711ବିନୀତା ଅେରାରା ସା ସରିୁ ର କମୁାର ଅେରାରା YNY0645366
ପ ୁ /2746368 39 16 712ନିଶା  ଆେରାରା ପି ସରିୁ ର କମୁାର ଆେରାରା YNY0489013
ପ ୁ /2746369 35 16 713ନିତିନ୍ ଅେରାରା ପି ସରିୁ ର କମୁାର ଅେରାରା YNY0017301
ୀ /2746370 28 16 714ରିଆ ଆେରାରା ପି ସେୁର  କମୁାର ଆେରାରା YNY0402677
ପ ୁ /2746371 64 16 715ସତିଶ କମୁାର େଗାେୟ ା ପି ବିଶନାଥ େଗାେୟ ା YNY1035757
ୀ /2746372 61 16 716ଅନୁସୟୁା େଗାଏକ୍କା ସା ସତିଶ କମୁାର େଗାଏ ା YNY1035732
ପ ୁ /2746373 38 16 717ଅଂକିତ େଗାେୟ ା ପି ସତୀଶ କମୁାର େଗାେୟ ା YNY1035740
ୀ /2746374 32 16 718େତଜାଲ େଗାେୟ ା ସା ଅଂକିତା େଗାେୟ ା YNY1035724
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ୀ /2746375 24 16 719ନିଲାଖସି ଟିବାେରୱାଲ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଟିବାେରୱାଲ YNY1157411
ପ ୁ /2746376 21 16 720ଦିେଵଶ ଟିବାେରୱାଲ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଟିବାେରୱାଲ YNY1157429
ପ ୁ /2756377 74 16 721ସତଯ୍ନାରାୟଣ ରାଠୀ ପି ହରିଲାଲ୍ ରାଠୀ YNY0751321
ୀ /2756378 37 16 722ଅମିକା େଦବୀ ରାଠୀ ସା ପୱାନ ରାଠୀ YNY0209064

ପ ୁ /2766379 73 16 723ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ YNY0267989
ୀ /2766380 46 16 724ଶଲୁଗନ୍ା ଦାଶ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାଶ YNY0268003
ୀ /2766381 73 16 725ପତିମା କର ସା ରାଜକିେଶାର ଦାଶ YNY0267997

ପ ୁ /2776382 50 16 726ବି.ବି ପ ନାୟକ ପି ଉେମଶ ଚ  ପ ନାୟକ YNY0645333
ପ ୁ /2786383 34 16 727ଅଶ୍ଵିନ କମୁାର ଅଗଵାଲ ପି ସେ ାଷ ଅଗୱାଲ LNT4493441
ୀ /2786384 55 16 728ଶଶକିଳା ଅଗୱାଲ ସା ସେ ାଷ ଅଗୱାଲ OR/06/044/364724

ପ ୁ /2786385 36 16 729େସୗରଭ ଅଗୱାଲ ପି ସେ ାଷ ଅଗୱାଲ YNY0645358
ୀ /2796386 71 16 730ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଅଗୱାଲ ସା େଯାେଗ  କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0632182
ୀ /2796387 49 16 731ଆରାଧନ ଅଗୱାଲ ସା ବିମଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ OR/06/043/034602

ପ ୁ /2806388 51 16 732ଶଯ୍ାମଲାଲ ଗୁ ା ପି ସ ୁ ରଲାଲ ଗୁ ା YNY0980409
ପ ୁ /2816389 62 16 733ବଜର ଲାଲ ଅଗୱାଲ ପି ରାମ ବିଲାସ ଅଗୱାଲ YNY0751339
ୀ /2816390 56 16 734ସନୁୀତା ଅଗୱାଲ ସା ବଜର ଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0751347

ପ ୁ /2816391 39 16 735ବିକମ ଅଗୱାଲ ପି ବଜର ଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0751354
ୀ /2816392 37 16 736ନିକିତା ଅଗୱାଲ ସା ବିକମ ଅଗୱାଲ YNY0751362
ୀ /2836393 52 16 737ମିରା ବିଶବ ଯ୍ା ସା ପିୟବତ ପ ନାୟକ LNT1839273

ପ ୁ /2836394 56 16 738ପିୟବତ ପ ନାୟକ ପି େଗାରାଚା  ପ ନାୟକ LNT1839240
ପ ୁ /2846395 66 16 739ସତଯ୍ ରାୟ ପି ପଫଲୁ ଚ  ରାୟ OR/06/043/002047
ପ ୁ /2886396 57 16 740ଯତି  କର ପି ଉେପ  କର YNY0862359
ୀ /2886397 49 16 741କଲଯ୍ାଣୀ କର ସା ଯତି  କର YNY0862342
ୀ /2886398 29 16 742ପିୟ ା କର ପି ଯତି  କର YNY0862326

ପ ୁ /2886399 25 16 743ପଜଯ୍ତୁ କର ପି ଯତି  କର YNY0862334
ପ ୁ /2906400 68 16 744ପସନନ୍  କମୁାର ପାତ ପି ପହଲାଦ ଚ  ପାତ YNY0862300
ୀ /G- 4206401 34 16 745ଅନିମା େବଗ ସା ଆଦିତଯ୍ ଶ ର େବଗ YNY0802017
ୀ /4676402 25 16 746ଆକାଂକ୍ଷା ତିପାଠୀ ପି ବିମଳ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0931816

ପ ୁ /5476403 40 16 747ସଜିୁତ କମୁାର ଘଢ ୀ ପି ସକୁା  କମୁାର ଷଢ ୀ YNY0802025
ପ ୁ /6356404 52 16 748େବୖଦଯ୍ନାଥ ଜାନା ପି ବଟକୃ  ଜାନା YNY0796748
ୀ /783/f6405 55 16 749େସନ୍ହଲତା ଷଢ ୀ ସା ପଶା  କମୁାର ଷଢ ୀ YNY0801969
ୀ /F/8746406 38 16 750ଦିପାଲି ସରଖଦ ସା ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ସରଖଦ YNY0801985

ପ ୁ /F/8746407 46 16 751ତକ୍ଷି ନାରାୟଣ ସରେଖଲ ପି ନିେମ ଚ  Sarkhel YNY0801761
ପ ୁ /8796408 35 16 752ବିଶ୍ଵଜୀତ ଗାଂଗଲୁୀ ମା ସଧୁା େଗାସ୍ଵାମୀ YNY1178086
ୀ /9996409 52 16 753ସମିୁତା ଅଗଵାଲ ସା ସବୁାଷ ଅଗଵାଲ YNY1313741
ୀ /9996410 25 16 754ରାେଜଶରୀ ଅଗୱାଲ ପି ସେ ାଷ ଅଗୱାଲ YNY0945402

ପ ୁ /9996411 26 16 755ଶଭୁମ୍ ଦାସ ପି ଚ ନ କମୁାର ଦାସ YNY0945394
ପ ୁ /9996412 74 16 756ଊେମଶ ଚଂଦ ଦାଶ ପି ଦୟାନିଧି ଦାଶ YNY1319326
ୀ /9996413 67 16 757କଲଯ୍ାଣୀ ଦାଶ ସା ଉେମଶ ଚଂଦ ଦାଶ YNY1320548

ପ ୁ /9996414 22 16 758ଅଭିଜିତ ମହ। ି ପି ରମନୀ ର ନ ମହ। ି YNY1328392
ପ ୁ /9996415 25 16 759ବିଭାବସ ୁପାତ ପି ବସ  କମୁାର ପାତ YNY1036680
ପ ୁ /9996416 54 16 760ସାରଦା ପସାଦ ପଧାନ ପି ବ।ନ।ମର ପଧାନ YNY1330133
ୀ /9996417 50 16 761ସାଗରିକା ପଧାନ ସା ଶ।ରଦା ପସାଦ ପଧାନ YNY1329739

ପ ୁ /9996418 37 16 762ରାେଜ  ନାଥ ପଧାନ ପି ରବି ନାଥ ପଧାନ YNY0879627
ପ ୁ /9996419 33 16 763ଭୁବେନ  ପଧାନ ପି ରବି  ନାଥ ପଧାନ YNY0879551
ପ ୁ /9996420 51 16 764ରମାକା  ତରାଇ ପି ଯଧିୁ ିର ତରାଇ YNY0412007
ପ ୁ /D/10346421 69 16 765ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ମହାପାତ ପି ବଳଭଦ ମହାପାତ YNY0879635
ୀ /10446422 22 16 766େସନ୍ହା ଳୀ ମହା ି ସା ଗଦାଧର ସାହୂ YNY1160316
ୀ /10606423 39 16 767ଶଧା ଳୀ ରାଉତ ସା ଜେନଜୟ ଦାଶ YNY1176775
ୀ /1198C6424 59 16 768ରାନୁ ପାତ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ପାତ OR/06/043/215430
ପ ୁ /Plot No-16425 69 16 769ଡ.ନବ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0154724
ୀ /Plot No-16426 60 16 770ସୀମା ପ ନାୟକ ସା ଡ.ନବ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0154732
ୀ /1215/C6427 26 16 771ତିୁ ଅଗୱାଲ ପି ରାମ ପସାଦ ଅଗୱାଲ YNY0832055
ପ ୁ /1222/c6428 54 16 772ମେନାଜ ପ ନାୟକ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ପ ନାୟକ 08/19/118/326880
ୀ /1222/c6429 49 16 773ଲିପିକା ପ ନାୟକ ସା ମେନାଜ ପ ନାୟକ MCM2457257
ୀ /1256/C6430 63 16 774ପ ୁ ମିତା କାନୁନେଗା ପି ନିକୁ  କିେଶାର କାନୁନେଗା YNY0832014
ପ ୁ /1263/C6431 29 16 775ଏକାଂଶ ମରୁାରକା ପି ଲଲିତ ମରୁାରକା YNY0832113
ପ ୁ /C/12716432 68 16 776ମରୁଲୀଧର େଜନା ପି େଗାବି  ଚ  େଜନା YNY0928309
ୀ /C/12716433 60 16 777ସରଳା ବାଳା େଜନା ସା ମରୁଲୀଧର େଜନା YNY0928291
ପ ୁ /12726434 22 16 778ରିଧି  ପତିମା ହୀରା ପି ପାଥର୍  ପତିମା ହୀରା YNY1176759
ପ ୁ /C/12736435 38 16 779ଜଗଦୀଶ ଚ  ମହା ି ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହା ି YNY0879601
ୀ /12746436 57 16 780ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାମ ରାୟ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମ ରାୟ YNY0755058
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ପ ୁ /C/12986437 55 16 781ବିରଜା ପଶନନ୍  ଶତପଥୀ ପି ଭଗବାନ ଶତପଥୀ LNT1652262
ୀ /C/12986438 54 16 782ସଛୁ ା ଶତପଥୀ ସା ବିରଜା ପଶନନ୍  ଶତପଥୀ LNT1652270

ପ ୁ /C/12986439 26 16 783ସୟମଜୀତ୍ ଶତପଥୀ ପି ବିରଜା ପଶନନ୍  ଶତପଥୀ YNY0879619
ପ ୁ /13016440 77 16 784ହେରକୃ  ନାୟକ ପି ସଦାଶବି ନାୟକ YNY0931782
ୀ /13016441 75 16 785ମଦୁୃଳା ନାୟକ ସା ହେରକୃ  ନାୟକ YNY0931774

ପ ୁ /C/13016442 23 16 786ସିତମ ମହା ି ପି ସଂଗାମ କିେଶାର ମହା ି YNY1065804
ପ ୁ /C/13016443 49 16 787ନୃସିଂହ ପସାଦ ନାୟକ ପି ଗଣୁନିଧି ନାୟକ YNY1050194
ୀ /C/13016444 46 16 788ପତିମା ନାୟକ ସା ନୃସିହପସାଦ ନାୟକ YNY1049055

ପ ୁ /C-13016445 74 16 789କୃ  କମୁାର ଦାସବମର୍ା ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦାସ YNY0830224
ୀ /C-13016446 68 16 790ପମିଳା ଦାସବମର୍ା ସା କୃ  କମୁାର ଦାସବମର୍ା YNY0829630

ପ ୁ /C/13116447 24 16 791ଉଦିତ ଅଗୱାଲ ପି ଲଳିତ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1278522
ପ ୁ /13396448 28 16 792କାେମଶର ଆଦିତଯ୍ ନି ାଲା ପି ଶୀ ନିବାସ ୁନି ାଲା YNY0879577
ପ ୁ /c-13396449 27 16 793ଶୀନିବାସ ଆଦର୍ଶ ନି ାଲା ପି ଶୀନିବାସ ୁନି ାଲା YNY0879569
ପ ୁ /1356/B6450 28 16 794େଶୗନକ ପ ା ପି କମଳ ବିହରୀ ପ ା YNY1048529
ୀ /13666451 47 16 795ଆରତି ସାଇଁ ସା ଶୀକା  ରାଉତ YNY1331099
ୀ /C/13806452 22 16 796ବଷର୍ା ପଧାନ ପି ଚତୁଭୂଜା ପଧାନ YNY1047984

ପ ୁ /Plot No 16453 22 16 797ଦୟାନଂଦ ପଧାନ ପି େଦେବ ନାଥ ପଧାନ YNY1048099
ପ ୁ /B/14096454 67 16 798ବଜନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ରାଧାନାଥ ମହାପାତ YNY1049113
ୀ /B/14096455 67 16 799ଚାରୁଲତା ଷଢ ୀ ସା ବଜ ନାରାୟଣ ଷଢ ୀ YNY1066489
ୀ /1429/B6456 26 16 800ହଷର୍ତା ଭାଉସିଂକା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଭାଉସିଂକା YNY0831966
ୀ /1429/B6457 26 16 801କି ିର୍ ଭାଉସିଂକା ପି କମଲ କମୁାର ଭାଉସିଂକା YNY0831974
ୀ /14586458 56 16 802ଲକ୍ଷୀ ପାତ ସା ରଘନୁାଥ ପାତ YNY1320639

ପ ୁ /14586459 25 16 803ସି ାଥର୍  ପ ନାୟକ ପି ସ ିତ ପ ନାୟକ YNY0931790
ୀ /B/14816460 59 16 804ତଲତ ନ ିସ ସା ନାଫୀସ ମନ ାର ହସନ YNY1048289
ୀ /B/14816461 39 16 805ନୁସରତ ପରୱିନ ସା ସୟଦ କାସି  ହାସନ YNY1048412

ପ ୁ /Plot No B6462 71 16 806ନ ିସ ମଞର ହାସନ ପି ସୟଦ ମଞର ହାସନ YNY1048388
ୀ /14856463 25 16 807ଅଦିତି ଅଗୱାଲ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0931808

ପ ୁ /14856464 25 16 808ରାହୁଲ ଅଗୱାଲ ପି ତରୁଣ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0874099
ପ ୁ /B/14916465 76 16 809ନଥମଲ ଫେତହରମକା ପି ରାମରିଛପାଲ ଫେତହରମକା YNY1094069
ୀ /B/14916466 68 16 810ଭଗବତୀ େଦବୀ ଫେତହରମକା ସା ନଥମଲ ଫେତହରମକା YNY1087386

ପ ୁ /B/14916467 50 16 811ବିମଲ କମୁାର ଫେତହରମକା ପି ନଥମଲ ଫେତହରମକା YNY1087402
ୀ /B/14916468 44 16 812େରଖା ଫେତହରମକା ସା ନଭଲ କିେଶାର ଫେତହରମକା YNY1087444
ୀ /15546469 35 16 813ସି ି  ଆଗୱାଲ ପି େସୗରଭ ଅଗୱାଲ YNY0945378
ୀ /15706470 50 16 814ସତୁଘନ୍ନ ବାରିକ ପି ଧମର୍ାନ  ବାରିକ YNY1250430
ୀ /15706471 36 16 815ପିୟତମା ବାରିକ ସା ସତୁଘନ୍ ବାରିକ YNY1250448
ୀ /15796472 38 16 816ଦୁଗର୍ା ମାଧଵ ପାଢ଼ୀ ପି ଧେନଶ୍ଵର ପାଢ଼ୀ YNY1246024
ୀ /15796473 37 16 817ବଦନା ରହସୀ ସା ଦୁଗର୍ା ମାଧଵ ପାଢ଼ୀ YNY1245802
ୀ /2D/7726474 65 16 818ସିତା ଦାସ ସା ବହ କଲଯ୍ାଣ ମହା ି YNY0796862
ୀ /3 4616475 21 16 819େସନ୍ହ ସତପତୀ ମା ଲକ୍ଷୀପିୟା ସତପତୀ YNY1266956

ପ ୁ /3D5736476 71 16 820ସଭୁନ୍ସ ୂନାହା ନାହା ପି ସେୁଖ ୂ ବିକାଶ ନାହା YNY1244060
ୀ /PLOT NO 66477 33 16 821ପ ୁ ା ଳୀ ମହାପାତ ସା ରାେଜଶ ରତନ୍ ା ପ ା YNY1349836
ପ ୁ /PLOT NO 66478 35 16 822ରାେଜଶ ରତନ୍ ା ପ ା ମା ଡ ଅନୁପମା େଦବୀ YNY1349828
ୀ /1580/E/76479 26 16 823େରାନାଲି ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YNY0832022
ୀ /999996480 50 16 824ସଧୁା େଗାସ୍ଵାମୀ ପି ଅମଲୁଯ୍ େଗାପାଳ େଗାସ୍ଵାମୀ YNY1178110

ପ ୁ /1194/266481 41 16 825ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ଆନ  ଚ  ମହା ି YNY1050004
ୀ /1194/26 D6482 39 16 826ଏେଲାରା ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ମହା ି YNY1050012

ପ ୁ /1195/31c6483 25 16 827ଅ ିତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଭାଗବତ ପସାଦ ମହାପାତ YNY1036656
ପ ୁ /1195/36C6484 24 16 828ଅଜାଦ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଭାଗବତ ପସାଦ ମହାପାତ YNY1036706
ପ ୁ /C/1348/236485 75 16 829ମେହ  ନାରାୟଣ ରାୟ ପି ଉେପ ନାଥ ରାୟ YNY1087394
ୀ /1348/43C6486 54 16 830ସବିତା ଅଗୱାଲ ସା ନ ଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY1036672
ପ ୁ /c-1348/436487 58 16 831ନ ଲାଲ ଅଗୱାଲା ପି ରାମପସାଦ ଅଗୱାଲା YNY1036623
ପ ୁ /C-1348/436488 23 16 832ସିତମ ମହା ି ପି ସଂଗାମ କିେଶାର ମହା ି YNY1049006
ୀ /1565/11C6489 56 16 833ଅମିକା ପ ୃ ି ସା ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ YNY1049022
ୀ /1565/12c6490 43 16 834ବ ନା ଠାକରୁ ପି ବିେର  କମୁାର ଠାକରୁ YNY1036631
ପ ୁ /PLOT-13486491 33 16 835ଅମର ନାଥ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା YNY0745497
ୀ /Plot No-6492 22 16 836ସମିମା ଖାତୁନ ପି ରୁପ ଲାଲ େଶଖ YNY1334614
ୀ /426493 48 16 837ଏସ୍ . େସାଭା ସା ସେୁରଶ କମୁାର କୁ ର YNY1044288
ୀ /426494 34 16 838ଦୀପିକା ରାଣୀ ଦାସ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ YNY1044296
ପ ୁ /426495 56 16 839ସେୁରଶ େକ କମୁାର ପି କି  କମୁାର LNT4150785
ପ ୁ /436496 23 16 84043 ହାଲଦାର ପି ତପନ କମୁାର ହାଲଦାର YNY1044353
ୀ /536497 22 16 841େକ. ଗିରିଜା କମୁାରି ସା େକ . ଇ ୁ ପସାଦ  YNY1044320
ୀ /536498 30 16 842େସାନମ ବାରିକ୍ ପି ସ ୟ ବାରିକ YNY1044304
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ୀ /536499 26 16 843ପନୁମ୍ ବାରିକ୍ ପି ସ ୟ ବାରିକ୍ YNY1044312
ୀ /536500 25 16 844ରସୀତା ପରିଡ଼ା ସା ସଜିୁତ କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1043918

ପ ୁ /536501 22 16 845େଚୗଧରୂୀ ସମିତ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୂ YNY1044338
ପ ୁ /536502 22 16 846ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୂ YNY1044346
ପ ୁ /1216503 91 16 847ଉ ବ ଚରଣ ଦାସ ପି ବାଳକୃ  ଦାସ OR/06/044/010219
ୀ /1216504 81 16 848ସରସତୀ ଦାସ ସା ଉ ବ ଚରଣ ଦାସ OR/06/044/011043

ପ ୁ /1216505 52 16 849ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଉ ବ ଚରଣ ଦାସ OR/06/044/010224
ୀ /1216506 40 16 850ପଭାସିନୀ ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YNY0631853

ପ ୁ /1226507 62 16 851ରେମଶ ଚ  ନାୟକ ପି ଚକଧର ନାୟକ YNY0631986
ପ ୁ /1236508 54 16 852ପଫଲୁ ସିଂ ପି ଉେପ  ନାଥ ସିଂ YNY0980128
ପ ୁ /1246509 85 16 853ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ରାୟ ପି ରାମଚ  େଜନା YNY0371096
ୀ /1276510 86 16 854କିରଣବାଳା ମହାପାତ ସା ପଦ ଚରଣ ମହାପାତ LNT1653021

ପ ୁ /1276511 69 16 855ସରୂପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ପଦ ଚରଣ ମହାପାତ LNT3356839
ୀ /1276512 60 16 856ପତିମା ମହାପାତ ସା ସରୂପ କମୁାର ମହାପାତ LNT1653039

ପ ୁ /1276513 35 16 857ସାଥର୍କ ମହାପାତ ପି ସରୂପ କମୁାର ମହାପାତ LNT4202024
ପ ୁ /1296514 69 16 858ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଚ ମଣି ମହା ି OR/06/044/010202
ପ ୁ /1296515 42 16 859ପୀୟୁଷ ର ନ ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି LNT1504927
ୀ /1346516 44 16 860ଶଭୁେରଖା ପ ନାୟକ ସା ପଭ ନ ପ ନାୟକ YNY0632018

ପ ୁ /1356517 72 16 861ନାନୁରାମ ଶମର୍ା ପି ରାସେଦବଜୀ ଶମର୍ା YNY0750711
ୀ /1356518 70 16 862ଶାରଦା େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ନାନୁରାମ ଶମର୍ା YNY0750729
ୀ /1366519 44 16 864ମମତା ଶମର୍ା ସା ମେୁକଶ ଶମର୍ା YNY0750745
ୀ /1366520 41 16 865ରାେକଶ ଶମର୍ା ପି ନାନୁରାମ ଶମର୍ା YNY0370833
ୀ /1366521 39 16 866ନିଶା ଶମର୍ା ସା ରାେକଶ ଶମର୍ା YNY0750752

ପ ୁ /1376522 37 16 867ସଂଦୀପ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ମରୁାରୀଲାଲ ଶମର୍ା YNY0745232
ୀ /1386523 64 16 868ଉଷାରାଣୀ ସାହୁ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ YNY0644435
ୀ /1386524 39 16 869ଶମିର୍ ା ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ YNY0644120
ୀ /1396525 66 16 870ମମତା ମହା ି ସା ତିେଲାଚନ ମହା ି LNT1732635

ପ ୁ /1396526 41 16 871ତପନ ମହା ି ପି ତିେଲାଚନ ମହା ି LNT1732627
ୀ /1396527 39 16 872କବତା ମହା ି ପି ତିେଲାଚନ ମହା ି LNT1732619

ପ ୁ /1406528 41 16 873ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ବନବିହାରୀ ସାହୁ LNT3086790
ପ ୁ /1426529 64 16 874ବିଶନାଥ ପାତ ପି ଦିବାକର ପାତ OR/06/044/010832
ୀ /1426530 47 16 875ନିରୂପମା ପାତ ସା ବିଶନାଥ ପାତ OR/06/044/010833

ପ ୁ /1436531 88 16 876ସେୁର  ନାଥ ମହାପାତ ପି ପରୁୁେଷା ମ ମହାପାତ OR/07/035/094165
ୀ /1436532 85 16 877େପମଲତା ମହାପାତ ସା ସେୁର  ନାଥ ମହାପାତ LNT1598283

ପ ୁ /1436533 65 16 878ନିହାର ର ନ ମହାପାତ ପି ସେୁର  ନାଥ ମହାପାତ OR/06/044/010858
ୀ /1436534 60 16 879ସଂଯକୁ୍ତା ମହାପାତ ସା ନିହାର ର ନ ମହାପାତ OR/06/044/010811
ୀ /1436535 53 16 880ଶମିର୍ ା ମହାପାତ ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ମହାପାତ LNT1598291

ପ ୁ /1436536 34 16 881ସତଯ୍କାମ ମହାପାତ ପି ନିହାର ର ନ ମହାପାତ YNY0015073
ୀ /1436537 32 16 882ସଗନ୍ିକା ମହାପାତ ପି ନିହାର ର ନ ମହାପାତ YNY0015081
ୀ /1446538 62 16 883କମଳ ବାସିନୀ େଦବୀ ସା ଭଗବତୀ ପସାଦ ତିପାଠୀ YNY0015099

ପ ୁ /1446539 38 16 884ସେ ାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଭଗବତୀ ପସାଦ ତିପାଠୀ YNY0154534
ୀ /1446540 37 16 885େସାନୀଲୀ ତିପାଠୀ ପି ଭଗବତୀ ପସାଦ ତିପାଠୀ YNY0015107
ୀ /1466541 59 16 886ବି ୁପିୟା ଦାଶ ସା ରମାର ନ ପାଢୀ OR/06/045/043004
ୀ /1466542 39 16 887ଯଶସିନୀ ପାଢୀ ପି ରମାର ନ ପାଢୀ YNY0015115
ୀ /1486543 34 16 888ସାତୀ ମହାପାତ ପି େସୗରଚ  ମହାପାତ LNT3084878

ପ ୁ /1496544 66 16 889ଯଦୁନାଥ ସାହୁ ପି ହୃଦାନ  ସାହୁ YNY0015123
ୀ /1496545 61 16 890ମ ଳୁା ସାହୁ ସା ଯଦୁନାଥ ସାହୁ OR/06/044/114516

ପ ୁ /1496546 36 16 891ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଯଦୁନାଥ ସାହୁ YNY0015131
ପ ୁ /1496547 32 16 892ରୂପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଯଦୁନାଥ ସାହୁ YNY0015149
ପ ୁ /1506548 84 16 893ପତାପ ଚ  ସାମଲ ପି େକୖଳାସ ସାମଲ JTV1705722
ୀ /1506549 56 16 894ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ସାମଲ ସା ପତାପ ଚ  ସାମଲ LNT3091428
ୀ /1506550 40 16 895ସାବିତୀ ସାମଲ ପି ପତାପ ଚ  ସାମଲ LNT3091956
ପ ୁ /1506551 33 16 896ର ିତ୍ ସାମଲ ପି ପତାପ ଚ  ସାମଲ LNT3091485
ପ ୁ /1516552 76 16 897ପ ୂ ର୍ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଚକପାଣି ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0370973
ୀ /1516553 69 16 898ସଷୁମା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0370858
ପ ୁ /1516554 42 16 899ପଦୀପ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0370981
ୀ /1516555 39 16 900ବନୀତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପଦୀପ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0370866
ୀ /1526556 63 16 901ତପସିନୀ ମିଶ ସା ପାବର୍ ତୀ ପସାଦ ରଥ YNY0378869
ପ ୁ /1526557 71 16 902ପାବର୍ ତୀ ପସାଦ ରଥ ପି େଲାକନାଥ ରଥ LNT1839091
ପ ୁ /1526558 39 16 903ଶାଶତ ରଥ ପି ପାବର୍ ତୀ ପସାଦ ରଥ YNY0154542
ୀ /1536559 65 16 904ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଭୂୟଁା ସା କୁ  ବିହାରୀ େଜନା OR/06/044/010664
ପ ୁ /1536560 67 16 905କୁ  ବିହାରୀ େଜନା ପି ଚି ାମଣି େଜନା OR/06/044/010663
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ପ ୁ /1546561 54 16 906ଅରୁଣ ହାଲଦାର ପି ଭିକାରୀ ହାଲଦାର YNY0644427
ୀ /1546562 50 16 907ସୀମା ହାଲଦାର ସା ଅରୁଣ ହାଲଦାର YNY0644575
ୀ /1546563 48 16 908ଡାଲିଆ ହାଲଦାର ସା ତପନ କମୁାର ହାଲଦାର LNT1602978

ପ ୁ /1546564 48 16 909ତପନ ହାଲଦାର ପି ଭିକାରୀ ହାଲଦାର OR/06/044/134406
ୀ /1546565 43 16 910ବାସ ୀ ହାଲଦାର ସା ଭିକାରୀ ହାଲଦାର YNY0015164

ପ ୁ /1546566 43 16 911ଅମିତ ହାଲଦାର ପି ଭିକାରୀ ହାଲଦାର YNY0185603
ପ ୁ /1556567 69 16 912ଭଗବାନ ପଧାନ ପି ଗେଣଶର ପଧାନ YNY0644526
ପ ୁ /1566568 62 16 913ଜଗନନ୍ ାଥ ପରିଡା ପି ଧେନଶର ପରିଡା YNY0644443
ୀ /1566569 58 16 914ଗୀତାଢ୍ଜଳୀ ପରିଡା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ପରିଡା OR/06/044/010252
ୀ /1576570 57 16 915ଜୟ ୀ େସଠୀ ସା ନଟବର େସଠୀ OR/06/044/010662

ପ ୁ /1576571 35 16 916ପାବନ କମୁାର େସଠୀ ପି ନଟବର େସଠୀ YNY0644542
ପ ୁ /1606572 68 16 917ରେମଶ ଚ  ବିଶାଳ ପି ଶଯ୍ାମ ଚରଣ ବିଶାଳ YNY0644468
ୀ /1606573 66 16 918ଶା ିଲତା ବିଶାଳ ସା ରେମଶ ଚ  ବିଶାଳ LNT4202198

ପ ୁ /1606574 42 16 919ଆଶେୁତାଷ ବିଶାଳ ପି ରେମଶ ଚ  ବିଶାଳ YNY0644617
ପ ୁ /1606575 38 16 920ଭବେତାଷ ବିଶାଳ ପି ରେମଶ ଚ  ବିଶାଳ YNY0644450
ୀ /1616576 73 16 921ସାବିତୀ େଦଈ ସା ମେହଶର ସାଇଁ YNY0185611

ପ ୁ /1616577 50 16 922ସି ାଥର୍  ସାଇଁ ପି ମେହଶର ସାଇଁ YNY0185629
ୀ /1616578 44 16 923ତୃ ି ମୟୀ ସାଇଁ ସା ସି ାଥର୍  ସାଇଁ YNY0185637

ପ ୁ /1626579 61 16 924େଗାପାଳକୃ  ମହା ି ପି ନିତାଇ େଗୗର ମହା ି YNY0371070
ୀ /1626580 51 16 925କ ନା ମହା ି ସା େଗାପାଳକୃ  ମହା ି YNY0370924

ପ ୁ /1636581 37 16 926ବିଜୟ ସାଇଁ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ସାଇଁ YNY0750760
ୀ /1656582 79 16 927ସ ର୍ଲତା ଭୂୟଁା ସା ଅେଲଖ ଚ  ଭୂୟଁା LNT1732759

ପ ୁ /1656583 54 16 928ପିତୀ ର ନ ଭୂୟଁା ପି ଅେଲଖ ଚ  ଭୂୟଁା LNT1732734
ୀ /1656584 49 16 929ସାଗରୀକା ଭୂୟଁା ସା ପିତୀ ର ନ ଭୂୟଁା LNT2969350

ପ ୁ /1656585 49 16 930ଶୁତି ର ନ ଭୂୟଁା ପି ଅେଲଖ ଚ  ଭୂୟଁା YNY0644476
ପ ୁ /1656586 39 16 931େଜଯ୍ାତି ର ନ ଭୂୟଁା ପି ଅେଲଖ ଚ  ଭୂୟଁା LNT1732809
ୀ /1656587 56 16 932କଲଯ୍ାଣୀ େଜନା ସା ଧେନଶର େଜନା YNY0644500
ୀ /1676588 37 16 933େସାନାଲି ସସିୁତା ପି ପଭାତ ଚ  ମହାପାତ YNY0644518

ପ ୁ /1686589 33 16 934ଶବଯ୍ସାଚୀ ମିଶ ପି ତିେଲାଚନ ମିଶ LNT3084803
ୀ /1696590 63 16 935ମ ଳୁା ପ ା ସା ରଘନୁାଥ ପ ା LNT3102571
ୀ /1696591 63 16 936ରାଜ େକୗଶକି ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା LNT3102555
ୀ /1696592 38 16 937ଅଭିଷିକ୍ତ ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା LNT3102563

ପ ୁ /1716593 69 16 938ନିଶାକର ଦାଶ ପି ମାଗଣିୁ ଦାଶ OR/07/036/134480
ୀ /1716594 63 16 939େରବତୀ ଦାଶ ସା ନିଶାକର ଦାଶ OR/06/044/080564

ପ ୁ /1716595 40 16 940ଜେନଜୟ ଦାଶ ପି ନିଶାକର ଦାଶ LNT1623974
ୀ /1716596 36 16 941େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ଦାଶ ପି ନିଶାକର ଦାଶ YNY0015198
ୀ /1736597 36 16 942ପଜ୍ଞାଶୀ ଦାଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ LNT2970879

ପ ୁ /1736598 35 16 943ପୀତୀଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ LNT2970887
ୀ /1736599 63 16 944ପତିମା ମହାପାତ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ YNY0378828
ୀ /1756600 29 16 945େଶାଭନା ବଳିଆରସିଂ ପି େସାମନାଥ ରାଉତ YNY0185660

ପ ୁ /1756601 60 16 946େସାମନାଥ ରାଉତ ପି ଶୀପତି ରାଉତ YNY0185652
ୀ /1756602 52 16 947ଶଭୁଶୀ ରାଉତ ସା େସାମନାଥ ରାଉତ YNY0185645

ପ ୁ /1776603 68 16 948ସେୁର  ନାଥ େଜନା ପି ଫକୀର େମାହନ େଜନା YNY0370965
ୀ /1776604 62 16 949କନକ ମ ରୀ େଜନା ସା ସେୁର  ନାଥ େଜନା YNY0370882

ପ ୁ /1786605 64 16 950ପକାଶ ଚ  ପ ା ପି େଗୗରହରି ପ ା OR/06/044/010264
ୀ /1786606 56 16 951ନିରୂପମା ପ ା ସା ପେମାଦ ଚ  ପ ା OR/06/044/010260

ପ ୁ /1786607 55 16 952ପଭାସ ଚ  ପ ା ପି େଗୗରହରି ପ ା OR/06/044/010262
ପ ୁ /1786608 51 16 953ପେବାଧ ଚ  ପ ା ପି େଗୗରହରି ପ ା LNT1770940
ୀ /1786609 45 16 954ସସିତା ପ ା ସା ପଭାସ ଚ  ପ ା YNY0370932
ୀ /1786610 34 16 955ଅଭିଳାଷା ପ ା ପି ପେମାଦ ଚ  ପ ା LNT4195236
ପ ୁ /1796611 65 16 956ଅଜିତ୍ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ବାସେୁଦବ ତିପାଠୀ LNT1770007
ୀ /1796612 64 16 957ପଭୀତୀ ତିପାଠୀ ସା ଅଜିତ୍ କମୁାର ତିପାଠୀ LNT1769991
ୀ /1796613 64 16 958ସତୀଶ୍ ତିପାଠୀ ପି ଅଜିତ କମୁାର ତିପାଠୀ LNT3084886
ୀ /1806614 52 16 959ପାବର୍ ତୀ େସଠୀ ସା ସ ୟ େକତନ େସଠୀ YNY0185678
ପ ୁ /1806615 60 16 960ସ ୟ େକତନ େସଠୀ ପି ନିଶାମଣି େସଠୀ YNY0371054
ୀ /1816616 42 16 961ମିତା ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି YNY0015214
ପ ୁ /1816617 33 16 962ରଣଜିତ୍ ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି YNY0015222
ୀ /1826618 32 16 963ସାଗରୀକା ସାମଲ ପି ର ନ ସାମଲ YNY0154559
ପ ୁ /1836619 82 16 964ପସନନ୍ କମୁାର ପ ୃ ି ପି େଗୗରହରି ପ ୃ ି YNY0644724
ୀ /1836620 72 16 965େପମଲତା ପ ୃ ି ସା ପସନନ୍ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0644633
ପ ୁ /1836621 54 16 966ପଦୀପ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ପସନନ୍ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0644732
ପ ୁ /1836622 49 16 967ପକାଶ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ପସନନ୍ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0644658
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ୀ /1836623 49 16 968ପ ୁ ଲତା ପ ୃ ି ପି ପଦୀପ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0745307
ୀ /1836624 45 16 969ମେନାରମା ପ ୃ ି ସା ନୀେରାଦ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0488841
ୀ /1836625 44 16 970ବନଜା ପ ୃ ି ସା ପକାଶ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0644609
ୀ /1856626 54 16 971େଜଯ୍ା ନ୍ା ବିଶାଳ ସା ସବୁାଷ ଚ  ପାଇଟାଲ YNY0745281

ପ ୁ /1856627 60 16 972ସବୁାଷ ଚ  ପାଇଟାଲ ପି ମରୂଲୀଧର ପାଇଟାଲ YNY0745240
ପ ୁ /1866628 75 16 973ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ ପି ଗ ାଧର ମହାପାତ YNY0631747
ୀ /1866629 65 16 974କମୁଦିୁନୀ ମହାପାତ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ YNY0631754

ପ ୁ /1866630 41 16 975ଅମେରଶ ମହାପାତ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ YNY0631739
ପ ୁ /1866631 37 16 976ସମେରଶ ମହାପାତ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ YNY0378844
ପ ୁ /1876632 62 16 977େହମ  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାଥ ପ ନାୟକ YNY0644708
ପ ୁ /1876633 33 16 978ପୀତମ୍ ପିତିଶ୍ ପ ନାୟକ ପି େହମ  କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0644740
ପ ୁ /PLOT NO-16634 20 16 979ଶଭୁମ ଅଗଵାଲ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1349612
ପ ୁ /1886635 57 16 980ଚ ଭାନୁ ନାୟକ ପି କବିନାଥ ନାୟକ YNY0154567
ୀ /1886636 46 16 981େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଚ ଭାନୁ ନାୟକ YNY0154575
ୀ /1896637 59 16 982ସିପା ଧଳ ସା ସବୁାସ ଚ  େଜନା OR/06/044/010661

ପ ୁ /1896638 61 16 983ସବୁାସ ଚ  େଜନା ପି ସହେଦବ େଜନା OR/06/044/110018
ୀ /1896639 33 16 984ସ ଯ୍ାଦୀପ୍ େଜନା ପି ସବୁାସ ଚ  େଜନା YNY0015248

ପ ୁ /1906640 55 16 985ସଧୁୀପ୍ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ରାଉତରାୟ YNY0253625
ପ ୁ /1906641 52 16 986ଦୀପକ୍ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ରାଉତରାୟ YNY0253633
ୀ /1906642 48 16 987ସସିତା ରାଉତରାୟ ସା ଦୀପକ କମୁାର ରାଉତରାୟ YNY0253641
ୀ /1906643 45 16 988ସତିୃରାଣୀ ରାଉତରାୟ ସା ସଧୁୀପ୍ କମୁାର ରାଉତରାୟ YNY0370841
ୀ /1926644 52 16 989ନୟନ ମହା ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0015677
ୀ /1936645 62 16 990ସ  ୁପ ା ପି େଗୗରହରି ପ ା YNY0015693

ପ ୁ /1946646 27 16 991କିଶନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦାଶରଥି ସାହୁ YNY0534628
ୀ /5326647 27 16 992େଦବସିତା ସାମଲ ପି ଶୀନିବାସ ସାମଲ YNY1044262

ପ ୁ /9996648 25 16 993ସିତରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଜୟ କିେଶାର େଚୗଧରୁୀ YNY0879213
ପ ୁ /9996649 26 16 994ଆେଲାକ ରଂଜିତ ନାୟକ ପି ବାଇଧର ନାୟକ YNY0879205
ପ ୁ /PLOT NO-6650 55 16 995ନୃସିଂହ କମୁାର ମହା ି ପି ପହଲାଦ ଚରଣ ମହା ି YNY1293794
ୀ /10056651 25 16 996ପତଯ୍ାଶା ମହାରଣା ପି ସଦାଶବି ମହାରଣା YNY0945220
ୀ /1080 (D)6652 40 16 997ଅପରିମିତା ପଧାନ ପି ଭଗବାନ ପଧାନ YNY0644484
ୀ /11016653 33 16 998ପଜ୍ଞା ଦାସ ପି ପତାପ ସି ୍ ଦାସ YNY0945253

ପ ୁ /PLOT NO-36654 34 16 999ସସୀତ ଅରୂନଵ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମାହା ି YNY1253368
ପ ୁ /Plot No.16655 52 16 1000ନୀେରାଦ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ପସନନ୍ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0488734
ୀ /plot no-36656 28 16 1001ସାଗକର୍ ନ୍ଯା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ଶୁତିକା  ପାତ YNY1286905
ୀ /533/6336657 46 16 1002ଅନୀତା େବେହରା ସା ରାେଜଶ େବେହରା LNT1582014

ପ ୁ /533/6336658 25 16 1003େଦବବତ ସାମଲ ପି ଶୀନିବାସ ସାମଲ YNY1044247
ୀ /016659 23 16 1004ପତୀକ୍ଷା ମହା ି ପି ତିେଲାଚନ ମହା ି YNY1293448

ପ ୁ /16660 81 16 1005େବୖଦଯ୍ନାଥ େଜନା ପି ନୀଳକ  େଜନା YNY0338467
ୀ /16661 72 16 1006େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ େଜନା ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ େଜନା YNY0338475

ପ ୁ /16662 26 16 1007ସବୁମନଯ୍ମ ସାହୁ ପି େକୖଳାସଚ  ସାହୁ YNY0697029
ୀ /16663 45 16 1008ମମତା ଶତପଥୀ ସା ବିଭୁଦ  େଜନା YNY0338459
ୀ /46664 70 16 1009ଗୀତା ଳି ମହା ି ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0399105
ୀ /56665 52 16 1010କା ନିକା େହାତା ସା ଡଃ ପଦୀପକମୁାର େହାତା YNY0399089

ପ ୁ /56666 26 16 1011ଆଶଷି କମୁାର ପ ୃ ି ପି ପଦୀପ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0697011
ପ ୁ /66667 28 16 1012ମା ର େଦବାଶସି୍ ପି ପଦୀ  କିେଶାର ସାହୁ YNY0399337
ପ ୁ /66668 72 16 1013ନଟବର ନାଥ ପି ରାଘବା ନ  ନାଥ YNY0696781
ପ ୁ /66669 59 16 1014ପଦୀ  କିେଶାର ସାହୁ ପି ମଥରୁାନ  ସାହୁ YNY0399345
ପ ୁ /76670 34 16 1015ଧନ ୟ ମହାପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ YNY0401463
ୀ /86671 68 16 1016ଉମିର୍ଳା ମହା ି ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି YNY0496240
ୀ /96672 53 16 1017ସେୁରଖା ମହାପାତ ସା େଗୗରଚ  ତିପାଠୀ YNY0600759
ପ ୁ /96673 59 16 1018େଗୗରଚ  ତିପାଠୀ ପି ତିେଲାଚନ ତିପାଠୀ YNY0600775
ୀ /116674 27 16 1019ନିେବଦିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପାତ ପି ବିଶନାଥ ପାତ YNY0697003
ୀ /126675 58 16 1020କବିତା ଅଗାଲ ସା ବିନୟ ଅଗୱାଲ YNY1293463
ପ ୁ /136676 33 16 1021ଶରଦ ଅଗୱାଲ ପି ବିନୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1293489
ୀ /156677 51 16 1022ପଣତି ମହା ି ସା େହମ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY1293455
ୀ /166678 31 16 1023ରାଜଲକ୍ଷୀ ମ ରାଜ ପି ହରଧାନ ମ ରାଜ YNY0774299
ୀ /176679 27 16 1024ସଚୁରିତା ତିପାଠୀ ପି ଶଶିରି କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0696922
ୀ /186680 51 16 1025ଗୀତା ମ ରୀ ଦାଶ ସା ଶଶିରି କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0696914
ୀ /216681 57 16 1026ଲକ୍ଷୀ ଭେର ସା ରାମ ୁଭେର YNY0826610
ୀ /526682 40 16 1027ସାଗରିକା େବେହରା ସା ଅମରଜୀତ୍ େବେହରା YNY0696898
ୀ /526683 38 16 1028େରଣବୁାଳା େବେହରା ସା ସଜୁୀତ୍ କମୁାର େବେହରା YNY0696906
ୀ /706684 19 16 1029ସଭୁସୀତା ବାରିକ ପି ପଣୂର୍ଚ  ବାରିକ YNY1293430
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1

ୀ /1106685 39 16 1030ସଧୁା ଦାସ ସା ସି ାଥର୍  କମୁାର ଦାସ YNY0696880
ପ ୁ /1306686 29 16 1031ଶୀକା  ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ YNY0696955
ପ ୁ /E/1536687 33 16 1032ଜୟ  କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ବୀରକିେଶାର ସାମ ରାୟ YNY1338193
ୀ /565/F6688 41 16 1033ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହା ି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YNY0844753
ୀ /6236689 26 16 1034ଦୀକ୍ଷୀତା ସାମଲ ପି େଦେବ ନାଥ ସାମଲ YNY0696989

ପ ୁ /9176690 40 16 1035ବଶମଦ ନାଥ ପି ନଟବର ନାଥ YNY0696807
ପ ୁ /9176691 60 16 1036କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶକୁେଦବ ରାଉତ YNY0696799
ୀ /9996692 40 16 1037େଦବଯ଼ାନୀ ପଲାଇ ସା ଅବକାଶ ବାଲା YNY0945105
ୀ /PLOT NO.6693 31 16 1039ଅଚର୍ନା ମଲିକ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ମଲିକ YNY1334499

ପ ୁ /Plot no.-6694 39 16 1040ରୂେପଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଇଶର ଚ  ମହାପାତ YNY0026310
ୀ /15796695 39 16 1041ନ ିତା ମହା ି ସା ସଭୁବତ ମହା ି YNY1362029

ପ ୁ /F/5846696 62 16 1042ପଫଲୁ କମୁାର ରାୟ ପି ଡମରୁଧର େବେହରା YNY1362045
ୀ /D/10236697 19 16 1043ଶଭୁଶୀ ପ ୃ ି ପି ପଦୀପ କମୁାର ପ ୃ ି YNY1362060
ୀ /1806698 51 16 1044ମ  ୁରାୟ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ରାୟ YNY1362078

ପ ୁ /F/5846699 28 16 1045ପମିତ ରାୟ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରାୟ YNY1362086
ୀ /15796700 70 16 1046ପ ୁ ା ଳୀ ମହା ି ସା ସରତ କମୁାର ମହା ି YNY1362094

ପ ୁ /15796701 78 16 1047ସରତ କମୁାର ମହା ି - ସଭୁବତ ମହା ି YNY1362110
ପ ୁ /1876702 65 16 1048େହମଂତ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାଥ ପ ନାୟକ YNY1362136
ପ ୁ /19/A6703 27 16 1049ସବଯ୍ସାଚୀ ମହାପାତ ପି ପତାପ ଚ  ମହାପାତ YNY1370113
ୀ /1211/C6704 51 16 1050ବୁଲୁ ଦାସ - ନବ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY1370139

ପ ୁ /1576705 20 16 1051ବିଶାଲ ଅଗୱାଲ ପି ମେହଶ ଅଗୱାଲ YNY1370154
ୀ /1636706 25 16 1052ସତା ୀ ସିଂହ ମା ମମତା ସିଂହ YNY1370162

ପ ୁ /1636707 21 16 1053ବରୁଣ ସିଂହ ପି ସେୁର  କମୁାର ସିଂହ YNY1370170
ପ ୁ /1846708 18 16 1054ସଯୂଯ୍ର୍କା  ତିପାଠୀ ପି ଶସୁା  କମୁାର ତିପାଠୀ YNY1372796
ପ ୁ /1576709 18 16 1055ବିକାଶ ଅଗୱାଲ ପି ମେହଶ ଅଗୱାଲ YNY1372879
ପ ୁ /D/10236710 18 16 1056ଦିବଯ୍ର ନ ପ ୃ ି ପି ପକାଶ କମୁାର ପ ୃ ି YNY1373133

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.6 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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