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କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 1ବୁଥ ନଂ-

ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ପ ୁ /S/O.SANJA1 23 45 956ଶକ୍ତୀ ପସାଦ ବିେସାଈ ପି ସଂଜୟ ବିେସାଈ YNY1281732
ୀ /082 20 45 957ଅପରାଜିତା ଦାଶ - ବିଧ ୂନ ନ ଦାଶ YNY1278571

ପ ୁ /123 24 45 958େରାେମନ ଅବିଦ ପି ମହ ଦ ଅବିଦ YNY1307909
ୀ /124 19 45 959ଦିପରାଣୀତା େଦବତା ପି କିେଶାର କମୁାର େଦବତା YNY1307875
ୀ /125 20 45 960ନୁପରୁ େଜଠୀ ପି ଚି ରଂଜନ େଜଠୀ YNY1307990
ୀ /126 31 45 961ଆରତୀ ନାୟକ ସା ବିପ ନାୟକ YNY1307891

ପ ୁ /127 63 45 962କାମାକ୍ଷୀ ପ ା ପି ଏଲନା କରୁବକୀ YNY1307925
ୀ /128 60 45 963ଭବାନୀ ପ ା ସା କାମାକ୍ଷୀ ପସାଦ ପ ା YNY1307941
ୀ /129 34 45 964ଦୀପିକା ପ ା ପି କାମଖୀ ପସାଦ ପ ା YNY1308014

ପ ୁ /1510 27 45 965ରାଜ ବାହାଦୁର ଘାେଲ ପି ଆଇତା ବାହାଦୁର ଘାେଲ YNY1308097
ୀ /1511 21 45 966ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହା ୀ ପି ବିେବକାନ  ମହା ୀ YNY1308154

ପ ୁ /1512 49 45 967ସମିତ ନ ପି ଏଲୀନା କରୁବକୀ YNY1307982
ପ ୁ /1513 19 45 968ସବୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ YNY1308139
ୀ /1514 38 45 969ସରିତା ପ ା ପି ଏଲୀନା କରୁବକୀ YNY1308030
ୀ /1515 36 45 970ସସୀତା ପ ା - ଏଲୀନା କରୁବକୀ YNY1308055
ୀ /1516 29 45 971ଲିପିକା ପ ା ପି ଏଲୀନା ପ ା YNY1307966

ପ ୁ /1517 31 45 972ଅତୁଲ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1307859
ପ ୁ /1518 24 45 973ସରୂଜ କମୁାର ସାହୂ ପି ଶକ୍ତୀ ପସାଦ ସାହୂ YNY1308071
ୀ /4519 26 45 974ଲି ା େବେହରା ସା ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା YNY1307834
ୀ /5120 31 45 975େରଶମା ଖାତୁନ ସା େସଖ କତୁୁବ ଉ ୀନ YNY1056563
ୀ /6721 35 45 976ଅଶିତା େମାହ ି େମାହ ି - େଦବୀ ପସାଦ େମାହ ି େମାହ ି YNY1308113
ୀ /11822 19 45 977େସନ୍ହ ପହରାଜ ପି ମାନସ ର ନ ପହରାଜ YNY1278563
ୀ /17223 42 45 978ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ସା ପେରଶ ନାଥ ପ ନାୟକ YNY0279406

ପ ୁ /17224 58 45 979ଅମର ନାଥ ପ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ପ ନାୟକ OR/06/044/060901
ୀ /17225 53 45 980ସଜୁାତା ପ ନାୟକ ସା ଅମର ନାଥ ପ ନାୟକ LNT1634401

ପ ୁ /17226 50 45 981ପେରଶ ନାଥ ପ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ପ ନାୟକ OR/06/044/060867
ୀ /17327 49 45 982ସକୁମୁାୟା ବାହାଦୂର ସା ଆଇତା ବାହାଦୁର ଘାେଲ LNT1657477
ୀ /17328 59 45 983େଭାବି ଦାସ ସା ପବନି ଦାସ LNT4189056

ପ ୁ /17329 35 45 984େସାମନାଥ ଦାସ ପି ପବନି ଦାସ LNT2994341
ପ ୁ /17330 34 45 985ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ ପି ପବନି ଦାସ LNT2994333
ପ ୁ /17331 52 45 986ଆଇତା ବାହାଦୁର ଘାେଲ ପି କଣନ୍ର୍ ବାହାଦୁର ଘାେଲ LNT1657469
ୀ /17332 58 45 987ନୟମୀ ଗରୁୁ ସା ଶଶୀ ଭୁଷଣ ସିଂ OR/06/044/061041
ୀ /17333 57 45 988ଗୀତା ଳି େଜନା ସା କଳୁମଣୀ େଜନା OR/06/044/060982

ପ ୁ /17334 45 45 989ସେବର୍ ଶର େଜନା ପି ପ ାନନ େଜନା LNT1657451
ପ ୁ /17335 38 45 990ପଦୀ  କମୁାର େଜନା ପି କଳୁମଣି େଜନା LNT4177457
ୀ /17336 38 45 991ସଜୁାତା େଜନା ସା ସେବର୍ ଶର େଜନା LNT4199154
ୀ /17337 36 45 992ଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ପଦୀପ କମୁାର େଜନା LNT4177333

ପ ୁ /17338 34 45 993ରଶ ିର ନ ମେନାଜ କମୁାର େଜ ପି ଖେଗଶର େଜନା LNT4177192
ପ ୁ /17339 31 45 994ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା ପି କଳୁମଣି େଜନା YNY0134882
ୀ /17340 25 45 995ଦିପାଲୀ େଜନା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େଜନା YNY0868901

ପ ୁ /17341 32 45 996ଲକି ବ ର୍ ମଲିକ ପି ମିତନ ମାଲିକ YNY0279414
ପ ୁ /17342 53 45 997ଚ କା  ନାୟକ ପି ଶୀରିମା ନାୟକ LNT1657444
ପ ୁ /17343 38 45 998ସରୂପ ନାୟକ ପି ସନିୁଲ ନାୟକ OR/06/044/061084
ୀ /17344 41 45 999ମଧସିୁତା ପଧାନ ସା ମାନସ କମୁାର ପଧାନ YNY0590448

ପ ୁ /17345 59 45 1000ଶଶୀ ଭୁଷଣ ସିଂ ପି ଶାମ ସ ୁ ର ସିଂ OR/06/044/061042
ପ ୁ /17446 74 45 1001େକ୍ଷତ େମାହନ ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ LNT1836006
ୀ /17447 29 45 1002େସା ର୍ମୟୀ ସାମଲ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାମଲ YNY0428359

ପ ୁ /17448 24 45 1003ବିଶେକତନ ସାମଲ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାମଲ YNY0952432
ପ ୁ /17549 34 45 1004ବଳରାମ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ LNT4177416
ପ ୁ /17650 47 45 1005ପିଏନୁଲ୍ ଶାହା ପି କାସିମ୍ ଶାହା YNY0762815
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ପ ୁ /17851 34 45 1006ସବୁାଷ ସାମଲ ପି ସେୁର  ସାମଲ LNT4183505
ପ ୁ /17952 41 45 1007ସେ ାଷ ସାମଲ ପି ସଦୁାମ ସାମଲ LNT4183513
ପ ୁ /18053 42 45 1008ଉେମଶ ସାମଲ ପି ପଦୀପ ସାମଲ LNT4181327
ପ ୁ /18054 37 45 1009ମେହଶର ସାମଲ ପି ପଦୀପ ସାମଲ LNT4177424
ପ ୁ /18155 36 45 1010ସଂଗାମ ସାମଲ ପି ତିେଲାଚନ ସାମଲ LNT4177291
ପ ୁ /18156 34 45 1011ଅଜୟେଦବ ସାମଲ ପି କାହନ୍  ୁସାମଲ LNT4196424
ପ ୁ /18157 32 45 1012େଗୗତମ ସାମଲ ପି ତିେଲାଚନ ସାମଲ YNY0134890
ପ ୁ /18158 24 45 1013ଶେ ାଷ ସାମଲ ପି ତିେଲାଚନ ସାମଲ YNY1007764
ପ ୁ /18259 32 45 1014ପଭାତ ସାମଲ ପି ସେୁର  ସାମଲ YNY0134908
ୀ /18260 31 45 1015ପଜୂା ସାମଲ ସା ପଭାତ ସାମଲ YNY0279448

ପ ୁ /18361 52 45 1016ରବି  େଦବତା ପି ସନାତନ େଦବତା YNY0427450
ୀ /18362 46 45 1017କବିତା େଦବତା ସା ରବି  େଦବତା YNY0427328

ପ ୁ /18363 42 45 1018ସତିଶ କମୁାର ଲି ା ପି ଅମିୟ ଚ  ଲି ା YNY0427435
ପ ୁ /18364 41 45 1019ଧେନଶର ନାୟକ ପି ମାଟିଆ ନାୟକ YNY0427443
ୀ /18365 35 45 1020ସସିତା ନାୟକ ସା ଧେନଶର ନାୟକ YNY0427302

ପ ୁ /18466 29 45 1021େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ନେରା ମ ମହା ି YNY0428367
ୀ /18567 38 45 1022ସଜନୀ ଲି ା ସା ସତିଶ ଲି ା YNY0427310

ପ ୁ /18668 32 45 1023ବିଜୟ ଶବର ପି ଭୀମ ଶବର YNY0428193
ୀ /18769 37 45 1024େସେ ରୀ େଜନା ସା ମଳୟ କମୁାର ସାମଲ YNY0427898

ପ ୁ /18870 32 45 1025ମନୁାକା  େବେହରା ପି ନବକିେଶାର େବେହରା YNY0428235
ୀ /18871 32 45 1026ଲଳିତା େବେହରା ସା ମନୁାକା  େବେହରା YNY0427658

ପ ୁ /18872 30 45 1027ନୂତନ ଦାସ ପି ମରୁଲୀଧର ଦାସ YNY0428201
ପ ୁ /18873 52 45 1028ହୃଦାନ  ମଲିକ ପି ମାଧବ ମଲିକ YNY0427740
ୀ /18874 28 45 1029ନ ିନୀ ମଲିକ ସା ହୃଦାନ  ମଲିକ YNY0591099

ପ ୁ /18875 26 45 1030ଦିଲୀପ ମଲିକ ପି ହୃଦାନ  ମଲିକ YNY0868877
ପ ୁ /18876 65 45 1031ରାଜକିେଶାର ନାଏକ ପି ଉ ବ ନାଏକ YNY0346189
ୀ /18877 58 45 1032ମାଣିକ ନାଏକ ପି ରାଜକିେଶାର ନାଏକ YNY0346197

ପ ୁ /18878 28 45 1033ବିକାଶ ବିାହରୀ ପାତ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପାତ YNY0427294
ପ ୁ /18879 87 45 1034ବିପିନ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ ପି େଗାଲଖ ପ ନାୟକ YNY0428219
ପ ୁ /18880 41 45 1035ଶାରଦା ପସନନ୍ ପ ନାୟକ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ YNY0427757
ୀ /18881 40 45 1036ସତିୃେରଖା ପ ନାୟକ ସା ଶାରଦା ପସନନ୍ ପ ନାୟକ YNY0427666
ୀ /18882 41 45 1037ସବିତା ପଧାନ ସା କ ାନି ପଧାନ YNY0428227
ୀ /18883 30 45 1038ଅମିତା ସାମଲ ପି ପରମାନ  ସାମଲ YNY0428839

ପ ୁ /18884 29 45 1039ଚ ନ ସାମଲ ପି ପରମାନ  ସାମଲ YNY0428896
ପ ୁ /18885 28 45 1040ରବି ସାମଲ ପି ହରି ସାମଲ YNY0654863
ୀ /18886 27 45 1041ମାନସୀ ସାମଲ ପି କାବୁଲି ସାମଲ YNY0427773
ୀ /18887 48 45 1042ମାମି ସ ୁ ୁରା ସା କବିର ଅରଶଲ YNY0428375

ପ ୁ /18988 68 45 1043ବେଜ  କମୁାର େବେହରା ପି ନିଳମଣୀ େବେହରା YNY0591743
ୀ /18989 58 45 1044ଗୀତା ଳୀ େବେହରା ସା ବେଜ  କମୁାର େବେହରା YNY0591768

ପ ୁ /18990 33 45 1045େଦବାଶସି ଦାସ ପି ସେ ାନୁ ଦାସ YNY0590315
ପ ୁ /18991 52 45 1046େବୖ ବ ଦାଶ ପି ଦାେମାଦର ମହା ି YNY0589820
ୀ /18992 49 45 1047ଜୟଶୀ ଦାଶ ସା େବୖ ବ ଦାସ YNY0589846
ୀ /18993 27 45 1048ସସିତା େଜନା ପି ବିେନାଦ େଜନା YNY0671420
ୀ /18994 38 45 1049ରଶିତା ମହା ି ସା ବଳଭଦ ପସାଦ ମହା ି YNY0589929
ୀ /18995 34 45 1050ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ଶବି ପସାଦ ମହା ି YNY0590281

ପ ୁ /18996 27 45 1051ପଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବଳରାମ ମହାପାତ YNY0590232
ୀ /18997 27 45 1052ତନୁଜା ମହାପାତ ପି ସନାତନ ମହାପାତ YNY0590257
ୀ /18998 33 45 1053େରଣବୁାଳା ମହାରଣା ସା ମେନାର ନ ମହାରଣା YNY0590372
ୀ /18999 39 45 1054ଗିନି ନାଏକ ସା କାବୁଲି ନାଏକ YNY0589911
ପ ୁ /189100 59 45 1055ବଟକୃ  ପତି ପି ରାଧାନାଥ ପତି YNY0589804
ପ ୁ /189101 29 45 1056ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0671354
ୀ /189102 71 45 1057ଶା ୀଲତା ସାମଲ ସା ଗ ବର୍  ସାମଲ YNY0590497
ୀ /189103 32 45 1058ରଶୀତା ସାମଲ ସା ରଶୀତା ସାମଲ YNY0590513
ୀ /189104 27 45 1059ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାମଲ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାମଲ YNY0671438
ୀ /189105 27 45 1060ସାବିତୀ ସାମଲ ପି ବୁଢା ସାମଲ YNY0671412
ୀ /472106 32 45 1061ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାମଲ ସା ସତଯ୍ଜିତ ସାମଲ YNY0793505
ୀ /999107 34 45 1062ରିଜୁଆନା େବଗମ୍ ସା ଅବଦୁଲ ଜବାର YNY0952275
ପ ୁ /999108 69 45 1063ସବୁାଶ ଚ  େବେହରା ପି କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା YNY0757716
ୀ /999109 57 45 1064ରାଧାମଣୀ େବେହରା ସା ସବୁାଶ ଚ  େବେହରା YNY0757724
ୀ /999110 39 45 1065ଶସିତା େବେହରା ପି ସବୁାଷ ଚ  େବେହରା YNY0757740
ପ ୁ /999111 37 45 1066ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା ପି ସବୁାଶ ଚ  େବେହରା YNY0757690
ୀ /999112 34 45 1067ନମିତା େବେହରା ପି ସବୁାଶ ଚ  େବେହରା YNY0757732
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ୀ /999113 69 45 1068କଳିକା ସ ୁ ରୀ ଦାସ ସା ପାଣ ର ନ ପରିଛା YNY0869040
ୀ /999114 30 45 1069ପମିଳା ଦାସ ସା ବଳରାମ ଦାସ YNY0952200
ୀ /999115 26 45 1070ପଦିନୀ ଦାଶ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YNY0952234

ପ ୁ /999116 25 45 1071ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YNY0952192
ପ ୁ /999117 25 45 1072େହମ  ଦାସ ପି ଗିରିଧାରୀ ଦାସ YNY0952382
ୀ /999118 39 45 1073ସଜୁାତା ମାଲି ସା ଆଶଷି କମୁାର ପରିଛା YNY0869057

ପ ୁ /999119 60 45 1074ଅନିଲ େମାହନ ମିଶ ପି ଦିବାକର ମିଶ YNY0952226
ୀ /999120 45 45 1075ସ ର୍ ପଭା ମହା ି ସା ମଧସୁଦୁନ ମହା ି YNY0952341

ପ ୁ /999121 37 45 1076ଅନିଲ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବଜବ ୁ ମହାପାତ YNY0952416
ୀ /999122 31 45 1077େଲାପାମଦୁା ମହାପାତ ସା ଅନିଲ କମୁାର ମହାପାତ YNY0952366
ୀ /999123 25 45 1078ସଜୁାତା ନାୟକ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ନାୟକ YNY0952267

ପ ୁ /999124 72 45 1079ପାଣ ର ନ ପରିଛା ପି ଶବୁାସ ଚ  ପରିଛା YNY0869032
ପ ୁ /999125 37 45 1080ଆଶଷି କମୁାର ପରିଛା ପି ପାଣ ର ନ ପରିଛା YNY0868984
ପ ୁ /999126 26 45 1081ବିକାଶ ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟା ନ  ପ ନାୟକ YNY0952218
ୀ /999127 56 45 1082ଶା ିଲତା ସାମଲ ସା ଦୁଃଶାସନ ସାମଲ YNY0952259
ୀ /999128 27 45 1083ଝରଣା ସାମଲ ସା ଜୟେଦବ ସାମଲ YNY0952184

ପ ୁ /999129 26 45 1084କାଜଲ ସାମଲ ପି ଯ଼ଗୁଳ ସାମଲ YNY0952358
ପ ୁ /999130 24 45 1085ଶ ର ସାମଲ ପି ଲଷୀଧର ସାମଲ YNY0952374
ୀ /999131 32 45 1086ସମୁନ େସଠୀ ସା ଶୀମ  ଦାସ YNY0952242

ପ ୁ /999132 33 45 1087ସେରାଜ ସିଂ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସିଂ YNY0952457
ୀ /999133 41 45 1088େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ସାଇଁ ସା ଗାବିଏଲ ସାଇଁ YNY0757708

ପ ୁ /999134 42 45 1089ଅବଦୁଲ ଜବାର ପି ଅବଦୁଲ ରେହମାନ YNY0952283
ୀ /1105135 47 45 1090ପଦାଳୟା ଓଝା ସା ସପନ୍ କମୁାର ଓଝା YNY0793455

ପ ୁ /.136 26 45 1091ଅନୁ ପୁ ଦାସ ପି ଉମାକା  ଦାସ YNY0817551
ୀ /1137 31 45 1092ସଚିୁତା େଗୗଡ ସା ସମୀର ର ନ ମହା ଡୁ YNY0426924
ୀ /1138 65 45 1093ମାନସୀ ମହା ଡୁ ସା େଗାବି  ମହା ଡୁ YNY0426916

ପ ୁ /1139 27 45 1094ଅଭିଜିତ ନାୟକ ପି ବିଶ ର ନାୟକ YNY0706812
ପ ୁ /2140 62 45 1095ସେରାଜ ସା ା ପି ସଧୁୀର ସା ା YNY0345819
ପ ୁ /3141 33 45 1096େସାମିୟ ର ନ ଦାସ ପି ନୀହାର ର ନ ଦାସ YNY0583526
ପ ୁ /3142 29 45 1097ସିକତୃୀ ଦାସ ପି ନୀହାର ର ନ ଦାସ YNY0583534
ୀ /04143 31 45 1098ସଚିୁତା େଗୗଡ ସା ସମୀର ର ନ ମହା ଡୁ YNY0952010

ପ ୁ /5144 47 45 1099ସାରଦା ପସାଦ େବଉରା ପି ପଭାକର େବଉରା YNY0583625
ପ ୁ /5145 61 45 1100ପତାପ ଚ  ଦାସ ପି ସେୁର  ନାଥ ଦାସ YNY0793307
ୀ /5146 53 45 1101ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ପତାପ ଚ  ଦାସ YNY0827477

ପ ୁ /5147 30 45 1102ଅମିତ କମୁାର ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ YNY0793034
ୀ /15148 26 45 1103ପଲବୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ବରୁଣ କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY0805929
ୀ /35149 31 45 1104ସଶୁୀ ନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ନାୟକ YNY0833384
ୀ /47150 39 45 1105ନୟନାବାଳା େଦଇ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ପରିଡା YNY0884916

ପ ୁ /76151 54 45 1106ନିର ନ ସାଇଁ ପି ଧେନଶର ସାଇଁ YNY0793000
ୀ /76152 53 45 1107ଗୀତାଞଳୀ ସାଇଁ ସା ନିର ନ ସାଇଁ YNY0792978

ପ ୁ /99153 62 45 1108ରଣଦା ପସାଦ ସାହା ପି ହରି ସାଧ ୁ YNY0928655
ୀ /99154 53 45 1109ସିପା ସାହା ସା ରଣଦା ପସାଦ ସାହା YNY0928648

ପ ୁ /99155 31 45 1110ସଗାପ ସାହା ପି ରଣଦା ପସାଦ ସାହା YNY0928663
ପ ୁ /99156 28 45 1111ସାହିତଯ୍ ସାହା ପି ରଣଦା ପସାଦ ସାହା YNY0928630
ପ ୁ /108157 38 45 1112େଗୗତମ େଘାଷ ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଘାଷ YNY0162909
ୀ /110158 42 45 1113ଲିପିକା ପାଲ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପାଲ YNY1007079

ପ ୁ /110159 40 45 1114ମେନାଜ କମୁାର ପାଲ ପି ମନଥ ପାଲ YNY1007053
ୀ /110160 40 45 1115ଜୟ ୀ ପାଲ ସା ମନଥ ପାଲ YNY1007087

ପ ୁ /130161 37 45 1116ଦିପ ୁନାୟକ - ସପନ୍ା ନାୟକ YNY1278647
ପ ୁ /200162 26 45 1117ସନୁୀତ ସିହନ୍ା ପି େଦବାଶଷି ସିହନ୍ା YNY0858993
ୀ /324163 27 45 1118ନମତା ଅରିଶଲଯ୍ ପି ହରି  ଅରିଶଲଯ୍ YNY0833400
ପ ୁ /626/c/38164 52 45 1119ଭବାନୀ ପସାଦ େବଉରା ପି ପଭାକର େବଉରା YNY0951822
ୀ /926/c/38165 45 45 1120ଶଧା ଳୀ ରାଉତ ସା ସାରଦା ପସାଦ େବଉରା YNY0951848
ପ ୁ /.166 53 45 1121ସୟଦ ଅେହର ଅହ ଦ ଫଇମ ପି ଖାଲିହ୍ ଅହ ଦ ଅହ ଦି YNY0817676
ୀ /1167 47 45 1122ଡ଼ଃ.ଅ ିର୍ତା ମହା ି ସା ଡ଼ଃ.ଅମିତ େଜୖସିୱାଲ LNT1620491
ୀ /02168 43 45 1123ସେରାଜିନି ସାଇଁ ସା ଚି ର ନ ଖ ୁ ିଆ YNY0707497
ୀ /2169 44 45 1124ସ ିତା କର ପି ଡ଼ଃ. ରାଧାଶଯ୍ାମ କର LNT1628247
ୀ /4170 37 45 1125ମାନସୀ ସାହୁ ସା ପହାଦ ସାହୁ YNY0428714
ୀ /05171 31 45 1126ମଧସିୁତା ମହାପାତ ପି ସନାତନ ମହାପାତ YNY0707638
ପ ୁ /5172 33 45 1127ପଦୀପ କମୁାର ସାମଲ ପି ବିଶନାଥ ସାମଲ YNY0497040
ୀ /06173 33 45 1128େଦବସିତା ମହାପାତ ପି ସନାତନ ମହାପାତ YNY0707620
ପ ୁ /6174 48 45 1129ଲଳିତ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି YNY0428458
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ୀ /7175 38 45 1130ଗୀତା ଳୀ ଦାଶ ସା ଶା ନୁ କମୁାର ଦାଶ YNY0427922
ପ ୁ /8176 30 45 1131ସାରକ ପସାଦ ପି ନୀଳାମର ବରାଳ YNY0427914
ୀ /9177 28 45 1132ଇ ିତା ମହା ି ପି ପଣବ ମହା ି YNY0427906
ୀ /10178 26 45 1133ସାଈ ପଶା ି ମହାରଣା ପି ଗରୁୁବାରୀ ମହାରଣା YNY1037167
ୀ /10179 27 45 1134ତୁଳସୀ ନାଏକ ସା ବିେନଶ ନାୟକ YNY1107622

ପ ୁ /18180 29 45 1135ସେ ାଷ େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ େବେହରା YNY0707505
ପ ୁ /19181 21 45 1136ବବୁଲ ନାଏକ ପି ବଲେରଦ ନାଏକ YNY1107614
ୀ /19182 27 45 1137ଶ ା ଳି ନାୟକ ସା ବିକାଶ ନାୟକ YNY1107630
ୀ /24183 33 45 1138ଜି. ଆେଲଖଯ୍ା ସା ଜି. ସେ ାଷ କମୁାର ପାତ YNY0707448

ପ ୁ /25184 41 45 1139ଜି. ସେ ାଷ କମୁାର ପାତ ପି ଜି. ବାଳକି ା YNY0707430
ୀ /26185 68 45 1140ଜି. ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସା ଜି. ବାଳକି ା YNY0707422

ପ ୁ /27186 71 45 1141ଜି. ବାଳକି ା ପି ଜି. େଭେ ଟରତନ୍ମ୍ YNY0707414
ପ ୁ /30187 34 45 1142ଦୀପକ ସାମଲ ପି ସୀତା ସାମଲ YNY1007343
ପ ୁ /46188 42 45 1143ବହାନ  େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା YNY0934638
ପ ୁ /129189 52 45 1144ରବଟ୍ େବ ାମିନ୍ ପି ଡି. େବ ାମିନ୍ YNY0707554
ୀ /129190 51 45 1145ରୁଏଲା େବ ାମିନ୍ ସା ରବଟ୍ େବ ାମିନ୍ YNY0707547

ପ ୁ /129191 69 45 1146ର ନ ମହା ି ପି ଉଦୟ ମହା ି OR/06/044/060592
ପ ୁ /129192 49 45 1147ମିଲନ୍ ମହା ି ମା ସନ୍ିଗଧା ମହା ି YNY0707521
ୀ /129193 38 45 1148ଲତିକା ମହା ି ସା ମିଲନ୍ ମହା ି YNY0707539
ୀ /141194 46 45 1149ଗୀତାଲି େଦ ପି ରବି  େଦ YNY0868919
ୀ /414195 50 45 1150କାନନ୍ େଦ ସା େଦବାଶଷି େଦ YNY0884999

ପ ୁ /1105196 54 45 1151ସପନ୍ କମୁାର ଓଝା ପି ମାଧବ ଚ  ଓଝା YNY0793661
ୀ /SBI COLO197 21 45 1152ଶଭୁଶୀ ଦାଶ ପି ରାେଜଶ ଦାଶ YNY1352582
ୀ /IJ6/004198 24 45 1153ଦୁଗର୍ା ବିେସାଈ ପି ଜଗବଂଧ ୁବିେସାଈ YNY1353713
ୀ /SIDHESWA199 24 45 1175ଦିପିକା ସିଂହ ପି ନିଳାମର ସିଂହ YXY0964718

ପ ୁ /200 29 46 1ରୁଖଶାନ ଊର େରହମାନ ପି ଶକୀଲୁର େରହମାନ YNY1123405
ପ ୁ /201 57 46 2ଅରୁଣ କମୁାର ରଏ ପି ମାନସ କମୁାର ରଏ YNY1224641
ୀ /202 47 46 3ନିହାରିକା ରାଏ ସା ଅରୁନ କମୁାର ରାଏ LNT1550516
ୀ /.203 28 46 4ନତାଶା େସନାପତି ପି ମେନାଜ କମୁାର େସନାପତି YNY0817684
ୀ /00204 36 46 5ରୀନା ସାମଲ ମା ସୀତା ସାମଲ YNY1007723

ପ ୁ /AT-BANAB205 21 46 6ତପସ େମାହ ି ପି ପିୟଦଶର୍ନ େମାହ ି YNY1342682
ପ ୁ /AT-SIDHE206 34 46 7ସେୟଦା ଏଜାଜ ଆହମଦ ପି ସେୟଦା ା ୁଦଦୀନ ଆହମଦ YNY1147255
ୀ /IMMANUEL207 24 46 8ଅଂକିତା ପାଣୀ ମା ମାୟାବୀନୀ YNY1214394

ପ ୁ /Kanika Ne208 59 46 9ଅଭୟ ପଦ ରଏ ପି ମାନସ କମୁାର ରଏ YNY1218742
ୀ /Kanika Ne209 48 46 10ସମିୁତା ରଏ ସା ଅଭୟ ପଦ ରଏ YNY1218700

ପ ୁ /Kanika Ne210 27 46 11ଅଭିଜିତ ରଏ ପି ଅଭୟ ପଦ ରଏ YNY0591800
ପ ୁ /Near harr211 21 46 12କତୃୀ ଚଂଦ େବେହରା ପି ସରତ କମୁାର େବେହରା YNY1343722
ପ ୁ /Shelter c212 37 46 13ସ ର୍ରା  ଡାନିସ - ସହା ଜାବିନ ସହା YNY1219583
ୀ /Syedani B213 20 46 14ଅଂେଜଲା ମହକ  ପି ଅ ଲୁ ହସୀମ  YNY1225127
ୀ /Udayan214 21 46 15ସିଲରିଲ ସାଇମନ ପି େସୗରଵ େବେହରା YNY1244128

ପ ୁ /01215 41 46 16ବୁ ିରାଜ ଲୀମୂ ପି େସର ବାହାଦୁର ଲୀମୂ YNY1335009
ପ ୁ /01216 30 46 17ଅଜୁ ନାୟକ ମା ଉପମା ନାୟକ YNY0707679
ୀ /1217 31 46 18େଦବଲୀନା ରାୟ େଚୗଧରୁୀ ପି କଲଯ୍ାଣ ରାୟ େଚୗଧରୁୀ YNY0278788

ପ ୁ /1218 65 46 19କଳଯ୍ାଣ ରାୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ପାବର୍ ତୀ ରାୟ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/060002
ପ ୁ /1219 63 46 20େଦବାଶଷି ରାୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ପାବର୍ ତୀ ରାୟ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/060003
ୀ /1220 58 46 21ଶୀେଲଖା ରାୟ େଚୗଧରୁୀ ସା କଳଯ୍ାଣ ରାୟ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/060004
ୀ /1221 56 46 22ଶମିର୍ତା ରାୟ େଚୗଧରୂୀ ସା େଦବାଶୀଷ ରାୟ େଚୗଧରୂୀ OR/06/044/061108
ୀ /1222 83 46 23ସଉରୀ େଦଇ ସା େବୖରାଗୀ ସାମଲ OR/06/044/060249
ୀ /1223 75 46 24ଚିତ ନାୟକ ସା ମରୁଲୀ ନାୟକ YNY1007814
ୀ /1224 38 46 25ଅନନଯ୍ା ରାୟେଚୗଧରୁୀ ପି କଲଯ୍ାଣ ରାୟେଚୗଧରୁୀ LNT1624634
ୀ /1225 26 46 26ସାୂତିେଲଖା ରାୟେଚୖୁ ଧରୁୀ ପି େଦବାଶଷି ରାୟେଚୖୁ ଧରୁୀ YNY0849406
ପ ୁ /1226 48 46 27ବସ ୁସାମଲ ପି େବୖରାଗୀ ସାମଲ OR/06/044/061057
ୀ /1227 40 46 28େରଖା ସାମଲ ସା ବସ ୁସାମଲ LNT1550995
ୀ /1228 39 46 29ଟିକି ସାମଲ ପି େବୖରାଗୀ ସାମଲ LNT1551001
ପ ୁ /2229 68 46 30ସବୁତ େସନଗୁ ପି ଜାମିନୀ େସନଗୁ OR/06/044/060017
ପ ୁ /2230 40 46 31ଶା ନୁ େସନଗୁ ପି ସବୁତ କମୁାର େସନଗୁ LNT4183562
ୀ /2231 61 46 32େବବୀରାନୀ େସନଗ ା ସା ସବୁତ କମୁାର େସନଗୁ YNY0428722
ୀ /2232 29 46 33ଶମିୀ େସନଗୁ ପି ସଦିୁ  େସନଗୁ ା YNY1007780
ୀ /04233 34 46 34ରୁନୁ ସାମଲ ସା କାବୁଲା ସାମଲ YNY0707463
ୀ /04234 31 46 35ପତିମା ସାମଲ ସା ଚଗଲା ସାମଲ YNY0707455
ୀ /4235 44 46 36ଅ ନା ସାମଲ ସା ବାବୁଲି ସାମଲ YNY0163725
ପ ୁ /4236 42 46 37କାବୁଲା ସାମଲ ପି କୃ  ସାମଲ LNT2993509
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ପ ୁ /4237 41 46 38ଚଗଲୁୁ ସାମଲ ପି କେହନ୍ଇ ସାମଲ YNY0254532
ୀ /4238 41 46 39ମିତା ସାମଲ ପି ସନାତନ ସାମଲ YNY0868943

ପ ୁ /4239 39 46 40େଦେବ  ସାମଲ ପି ସନାତନ ସାମଲ LNT4183497
ପ ୁ /4240 37 46 41ଚଗଲା ସାମଲ ପି କୃ  ସାମଲ LNT2993491
ୀ /4241 35 46 42ଚି ୁ ସାମଲ ସା ଚଗଲୁୁ ସାମଲ YNY0134478
ୀ /5242 65 46 43ଚା  େଦଇ ସା ସୀତା ଦାସ OR/06/044/060993
ୀ /5243 55 46 45ବୁ ି ସାମଲ ସା ଗରୀବ ସାମଲ OR/06/044/060028
ୀ /6244 74 46 46େରବତୀ େଜନା ସା ଅନାଦି େଜନା OR/06/044/060031
ୀ /7245 37 46 47ମାମିନା ଦାସ ପି ମଦନେମାହନ ଦାସ LNT4177358

ପ ୁ /8246 35 46 48ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ଅନାଦି ଚରଣ େଜନା LNT2993517
ୀ /9247 50 46 49ଧକିନା େଦଇ ସା ପରମାନ  ସାମଲ OR/06/044/060923

ପ ୁ /9248 55 46 50ପରମାନ  ସାମଲ ପି େଦବ ସାମଲ OR/06/044/060922
ୀ /9249 51 46 51ଅମିତା ସାମଲ ସା ନିତିଆ ସାମଲ OR/06/044/060036
ୀ /9250 24 46 52ରଶୀତା ଦାସ ସା େସାମନାଥ ଦାସ YNY1007657

ପ ୁ /9251 23 46 53ରାେଜଶ ସାମଲ ପି କର୍ ୀତନ ସାମଲ YNY1007707
ୀ /10252 33 46 54ବନଲତା େଜନା ସା ପଶା  େଜନା YNY0591933
ୀ /10253 28 46 55ସରୂପା ମହା ି ପି ଅନୁପ୍ ର ନ ମହା ି YNY0707588
ୀ /10254 59 46 56ବାସ ୀ ସାମଲ ସା ସରୁ ସାମଲ OR/06/044/060039

ପ ୁ /10255 47 46 57ପଶା  ସାମଲ ପି ସେୁର  ସାମଲ OR/06/044/060041
ୀ /10256 36 46 58ସଖୁଲତା ସାମଲ ପି ସେୁର  ସାମଲ LNT2993525
ୀ /011257 28 46 59ନ ିନୀ ସାମଲ ସା ରାେଜ  ସାମଲ YNY1007376

ପ ୁ /11258 51 46 60ପଭାକର ସାମଲ ପି ଶୀଧର ସାମଲ YNY1225614
ୀ /11259 46 46 61େବ ୁଳି ସାମଲ ସା ପଭାକର ସାମଲ OR/06/044/060044
ୀ /11260 33 46 62ମାନିନୀ ସାମଲ ସା ରାମଚ  ସାମଲ YNY1007483

ପ ୁ /11261 29 46 63ବଇଦା ସାମଲ ପି ବଇନ ସାମଲ YNY0707570
ପ ୁ /11262 28 46 64େଦେବ  ସାମଲ ପି ପଭାକର ସାମଲ YNY1007566
ପ ୁ /11263 27 46 65ରାେଜ  ସାମଲ ପି ପଭାକର ସାମଲ YNY1007517
ପ ୁ /11264 24 46 66ଦୀପକ ସାମଲ ପି ବଇନ ସାମଲ YNY1007400
ପ ୁ /11265 22 46 67ମେହ  ସାମଲ ପି ପଭାକର ସାମଲ YNY1068949
ପ ୁ /12266 62 46 68ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା LNT2993533
ୀ /12267 61 46 69ରଜନୀ େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/044/060074

ପ ୁ /12268 55 46 70ଶ ର େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା OR/06/044/060932
ୀ /12269 50 46 71କବିତା େବେହରା ସା ଭିକାରୀ େବେହରା LNT4189031

ପ ୁ /12270 48 46 72ଶେିବ  େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା OR/06/044/060897
ୀ /12271 45 46 73ଡଲି େବେହରା ସା ଟୁକନୁା େବେହରା LNT1748359
ୀ /12272 42 46 74େସୗଦାମିନୀ େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା LNT2993558
ୀ /12273 36 46 75ମମିତା େବେହରା ସା ଶେିବ  େବେହରା YNY0590745
ୀ /12274 34 46 76ପତିମା େବେହରା ସା ଚ ନ େବେହରା YNY0278812

ପ ୁ /12275 27 46 77ବିଶଜିତ ଦାଶ ପି ଇଶର ଚ  ଦାଶ YNY0707398
ୀ /12276 68 46 78ଳକ୍ଷୀ ସାମଲ ସା େଗାଳାପି ସାମଲ OR/06/044/060048

ପ ୁ /12277 60 46 79େଗାଳାପି ସାମଲ ପି ବ ାଳୀ ସାମଲ OR/06/044/060047
ୀ /12278 44 46 81ମାମିନା ସାମଲ ସା ପଦିଆ ସାମଲ LNT1748417

ପ ୁ /12279 40 46 82ଭରତ ସାମଲ ପି େଗାଲାପି ସାମଲ LNT1550920
ୀ /12280 37 46 84ଝୁନୁ ସାମଲ ସା ଭରତ ସାମଲ LNT4189064
ୀ /12281 37 46 85ଚୁମକି ସାମଲ ପି େଗାଲାପୀ ସାମଲ YNY0163758

ପ ୁ /12282 34 46 86ଶରତ ସାମଲ ପି େଗାଲାପୀ ସାମଲ LNT4189049
ୀ /12283 23 46 87ପି ି  ସାମଲ ସା ହୃଷିେକଶ ସାମଲ YNY1225531

ପ ୁ /13284 28 46 88ମାନସ ନାଏକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାଏକ YNY0590869
ୀ /13285 45 46 89କୁ ଳା ନାୟକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ YNY1007822
ୀ /13286 24 46 90ବନିତା ନାୟକ ସା ମାନସ ନାୟକ YNY1278639
ୀ /13287 80 46 91ବୁଢୀ ସାମଲ ସା ଜଗ ସାମଲ OR/06/044/060050
ପ ୁ /13288 52 46 92ଲକ୍ଷଣ ସାମଲ ପି ଜଗ ସାମଲ OR/06/044/061100
ୀ /13289 47 46 93ଉମା ସାମଲ ପି ଗ ବର୍  ସାମଲ YNY1225549
ୀ /13290 28 46 94େଜାସନ୍ା ସାମଲ ସା ଲକ୍ଷଣ ସାମଲ YNY0849430
ପ ୁ /14291 29 46 95େଦବଦ  ମହା ି ପି ବନ ବିହାରୀ ମହା ି YNY0427468
ପ ୁ /14292 80 46 96ବାସେୁଦବ ସାମଲ ପି ମଦନ ସାମଲ OR/06/044/060052
ପ ୁ /14293 77 46 97ମ ୁ ସାମଲ ପି ମଦନ ସାମଲ OR/06/044/060054
ୀ /14294 72 46 98ସ  ୁସାମଲ ସା ମ ୁ ସାମଲ OR/06/044/060055
ୀ /14295 60 46 99ଜକି ସାମଲ ସା ବାସେୁଦବ ସାମଲ OR/06/044/060053
ୀ /14296 41 46 100ସମାରି ସାମଲ ସା ଜନକ ସାମଲ YNY0134486
ୀ /14297 35 46 101ସମିୁତା ସାମଲ ପି ବାସେୁଦବ ସାମଲ YNY0134494
ପ ୁ /14298 33 46 102େକଦାର ସାମଲ ପି ବାସେୁଦବ ସାମଲ LNT2993566
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ପ ୁ /14299 32 46 103ଉମାକା  ସାମଲ ପି ମ ୁ ସାମଲ YNY0134510
ପ ୁ /14300 26 46 104ସେରାଜ ସାମଲ ପି ଭିକାରୀ ସାମଲ YNY1225333
ୀ /15301 45 46 105େବବିନି ଦାସ ପି ସୀତା ଦାସ OR/06/044/060994
ୀ /15302 57 46 106ଦୁଃଖୀ େଦଇ ସା ଘନଶଯ୍ାମ କର YNY0163790

ପ ୁ /15303 34 46 108ପଦିପ କର ପି ଘନଶଯ୍ାମ କର YNY0163782
ୀ /15304 32 46 109େବବିନା କର ସା ପଦୀପ କର YNY1007426

ପ ୁ /15305 31 46 110ପଫଲୁ କମୁାର କର ପି ଘନଶଯ୍ାମ କର YNY0134528
ପ ୁ /15306 29 46 111ପଶା  କର ପି ଘନଶଯ୍ାମ କର YNY1007459
ୀ /15307 75 46 112ଶକୁ ସାମଲ ସା େକଶବ ସାମଲ OR/06/044/060057

ପ ୁ /15308 73 46 113େକଶବ ସାମଲ ପି ପଦନ ସାମଲ OR/06/044/060056
ପ ୁ /15309 52 46 115ରାମଜୀ ସାମଲ ପି େକଶବ ସାମଲ OR/06/044/060058
ପ ୁ /15310 52 46 116େଦେବ  ସାମଲ ପି ରତନ୍ ାକର ସାମଲ LNT1550862
ୀ /15311 51 46 117ସେୁଲାଚନା ସାମଲ ସା ଗଗନ ସାମଲ OR/06/044/061044
ୀ /15312 45 46 118ଜୟ ୀ ସାମଲ ସା ରାମଜୀ ସାମଲ LNT1551092

ପ ୁ /15313 41 46 119ପଭାକର ସାମଲ ପି ଧୁବଚରଣ ସାମଲ LNT2993574
ୀ /15314 41 46 120େଦବକୀ ସାମଲ ସା େଦେବ  ସାମଲ OR/06/044/061049

ପ ୁ /15315 30 46 121ହୃଷିେକଶ ସାମଲ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ସାମଲ YNY0278820
ପ ୁ /15316 28 46 122ସାଦଶବି ସାମଲ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ସାମଲ YNY0427781
ୀ /15317 24 46 123େସାନାଲୀ ସାମଲ ପି େଦେବ  ସାମଲ YNY1007715

ପ ୁ /15318 23 46 124ପିୟଦଶର୍ନ ସାମଲ ପି ରାମଜୀ ସାମଲ YNY1007574
ପ ୁ /15319 22 46 125େଦବଦଶର୍ନ ସାମଲ ପି ରାମତୀ ସାମଲ YNY1068964
ପ ୁ /15320 21 46 126େଦବଦଶର୍ନ ସାମଲ ପି ରାମଜୀ ସାମଲ YNY1090026
ପ ୁ /16321 34 46 127େଶଖ ଅଲିମ ଉ ିନ ପି େଶଖ କତୁବୁ ିନ LNT2993582
ପ ୁ /16322 34 46 128େଶଖ ଅଲିମ ୁ ିନ ପି େଶଖ କତୁବ ଉ ିନ YNY0380451
ପ ୁ /16323 46 46 129େଶଖ ସରିଫଉ ିନ . ପି େଶଖ ସାହାବଉ ିନ LNT1630680
ପ ୁ /16324 27 46 130େସକ ଆସଫାକ ଉ ିନ ପି େସକ ଜହିରୁ ିନ YNY0590786
ପ ୁ /16325 31 46 131େଶଖ ଆଜାରୁ ିନ ପି େସକ ଜହିର ଉ ିନ YNY0188698
ୀ /16326 55 46 132ନୁରଜାହାନ୍ େବଗମ ସା ସାହାବୁ ିନ OR/06/044/060064
ୀ /16327 52 46 133କଲୁସମୁ୍ େବଗମ୍ ସା େଶଖ ଜହିରୁ ିନ LNT1748342
ୀ /16328 36 46 134ସିତାରୁନ େବଗମ ସା େସକ ସରିଫ ଉ ିନ LNT4177481

ପ ୁ /16329 65 46 135େଶଖ ଜହିରୁ ିନ୍ ପି େଶଖ ସଫିକ ଉ ିନ୍ OR/06/044/060062
ପ ୁ /16330 40 46 136େଶଖ କଲିମଉ ିନ ପି େଶଖ କତୁବୁ ିନ YNY0163808
ୀ /16331 31 46 137େରଶମା ଖାତୁନ ସା େସକ୍ କଲିମଉ ିନ YNY1007434

ପ ୁ /16332 55 46 138େଶଖ କତୁବୁ ିନ୍ ପି େଶଖ ସଫିକ ଉ ିନ୍ OR/06/044/060061
ପ ୁ /16333 58 46 139େଶଖ ନବାବଉ ିନ୍ ପି େଶଖ ସଫିକ୍ ଉ ିନ୍ OR/06/044/060063
ୀ /16334 55 46 140ଜଇବୁନ ନିଶା ସା େଶଖ କତୁବୁ ିନ YNY0380469
ୀ /16335 32 46 141େତୖମନୁ ନିଶା ପି େଶଖ କତୁବୁ ିନ YNY1007442

ପ ୁ /16336 38 46 142େଶଖ ସାହାନୱାଦ ଉ ିନ ପି େଶଖ ଶାହାବୁ ିନ LNT4177465
ୀ /17337 68 46 143ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ହେରକୃ  େବେହରା OR/06/044/060072

ପ ୁ /17338 67 46 144େଗାବି  େବେହରା ପି ଜୟୀ େବେହରା OR/06/044/061121
ପ ୁ /17339 66 46 145ନାରଣ େବେହରା ପି ଜୟୀ େବେହରା OR/06/044/060070
ୀ /17340 58 46 146େରଣ ୁେବେହରା ସା ନାରଣ େବେହରା OR/06/044/060077
ୀ /17341 51 46 147ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା YNY0278838

ପ ୁ /17342 50 46 148ଟୁକନୁା େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ୱ େବେହରା OR/06/044/060073
ପ ୁ /17343 49 46 149ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା LNT1748334
ୀ /17344 41 46 150ବିନତା େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YNY0278846

ପ ୁ /17345 41 46 151ଯେଶାବ  େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା LNT1550771
ପ ୁ /17346 35 46 152ଶଭୁକା  େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା LNT4193108
ପ ୁ /17347 34 46 153ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା LNT2993590
ୀ /17348 33 46 154ଶଭୁାଶୀ େବେହରା ପି ବେଜ  କମୁାର େବେହରା YNY0591784
ୀ /17349 32 46 155ରାଜଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YNY0278895
ପ ୁ /17350 29 46 156ଚ େଶଖର େବେହରା ପି ଟୁକନୁା େବେହରା YNY0428706
ପ ୁ /17351 26 46 157ଶୀକା  େବେହରା ପି ରତନ୍ ାକର େବେହରା YNY1175371
ପ ୁ /17352 41 46 158ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ YNY0278861
ପ ୁ /17353 43 46 159ପହଲାଦ ସାହୁ ପି େକତନ ସାହୁ YNY0491027
ୀ /18354 65 46 160େଗାରୀ ଦାସ ସା ପଦୀପ ଦାସ OR/06/044/060084
ୀ /18355 38 46 161ସ ର୍ଲତା ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାମଲ YNY0762856
ପ ୁ /18356 36 46 162ଚ ନ କମୁାର ଦାସ ପି ପଦିପ କମୁାର ଦାସ LNT2993616
ପ ୁ /18357 34 46 163ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି ପଦିପ କମୁାର ଦାସ LNT2993608
ୀ /18358 24 46 164ଲିଜା ପଧାନ ପି ପଭାକର ପଧାନ YNY1076173
ପ ୁ /18359 55 46 165ଟୁନା ସାମଲ ପି ନରି ସାମଲ LNT1748326
ୀ /19360 37 46 166ସସୀତା େଜନା ସା ନୁସିଂଘା େଜନା YNY1175512
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ୀ /19361 60 46 167ସଶୁଳିା ମହାରଣା ସା ବିଶନାଥ ମହାରଣା YNY0134544
ପ ୁ /19362 40 46 168ପଣୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବିଶନାଥ ମହାରଣା LNT2993624
ୀ /19363 28 46 169ଇତିଶୀ ମହାରଣା ସା ପଣୟ କମୁାର ମହାରଣା YNY0590711
ୀ /19364 30 46 170ମିରା ନାୟକ ସା ରେମଶ ନାୟକ YNY1007368

ପ ୁ /19365 80 46 171ସନିଆ ସାମଲ ପି ବା ା ସାମଲ LNT1523083
ୀ /19366 54 46 172କମଳା ସାମଲ ସା ବଂଶୀଧର ସାମଲ YNY0163816

ପ ୁ /19367 48 46 173କିେଶାର ସାମଲ ପି ସନାତନ ସାମଲ OR/06/044/060966
ପ ୁ /19368 43 46 174େକୖଳାସ ସାମଲ ପି ସନାତନ ସାମଲ LNT1748318
ପ ୁ /19369 34 46 175ଟୁବୁଲା ସାମଲ ପି ସନାତନ ସାମଲ YNY0346148
ୀ /19370 32 46 176ସସିତା ସାମଲ ସା ଟୁବୁଲା ସାମଲ YNY0134551

ପ ୁ /20371 49 46 177ଚି ର ନ ଖୁ ିଆ ପି ନକଳୁ ଚ  ଖୁ ିଆ YNY0707489
ୀ /20372 72 46 178ସୀତା ସାମଲ ସା ମଲିୁଆ ସାମଲ OR/06/044/060090

ପ ୁ /20373 42 46 179ରେମଶ ସାମଲ ପି ମଳିୂଆ ସାମଲ LNT1550961
ୀ /21374 68 46 180ବାସ ୀ େଦଈ ସା ଆକଳିୁ ସାମଲ OR/06/044/060096
ୀ /21375 46 46 181ପତିମା େଜନା ସା େଯାେଗଶ େଜନା YNY0885004

ପ ୁ /22376 64 46 182ବିଶନାଥ ମହାରଣା ପି ଯଧିୁ ିର ମହାରଣା YNY0590323
ପ ୁ /22377 35 46 183ପସନନ୍  କମୁାର ମହାରଣା ପି ବିଶନାଥ ମହାରଣା YNY0590349
ୀ /22378 33 46 184ସ ର୍ପିୟା ମହାରଣା ସା ପସନନ୍  କମୁାର ମହାରଣା YNY0590356

ପ ୁ /22379 44 46 185େଦବରାଜ ପିୟଦଶର୍ନ ପି ର ନ କମୁାର ସାମଲ LNT1550607
ପ ୁ /22380 65 46 186କାହନ୍  ୁସାମଲ ପି ପ ଜ ସାମଲ OR/06/044/060101
ୀ /22381 60 46 187ହାରା ସାମଲ ସା କାହନ୍  ୁସାମଲ OR/06/044/060102

ପ ୁ /22382 48 46 188ଅମୀୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ଶଶୀ ସାମଲ OR/06/044/060100
ପ ୁ /22383 47 46 189ପସନନ୍  କମୁାର ସାମଲ ପି ର ନ କମୁାର ସାମଲ OR/06/044/060099
ପ ୁ /22384 42 46 190ଜୟେଦବ ସାମଲ ପି କାହନ୍  ୁସାମଲ LNT1551142
ୀ /22385 41 46 191ସବିତା ସାମଲ ସା ପଶା  ସାମଲ YNY0849349
ୀ /22386 39 46 192ରୁନୁ ସାମଲ ପି କାହନ୍  ୁସାମଲ LNT1550888
ୀ /22387 38 46 193ଝୁନୁ ସାମଲ ସା ଅମିୟ କମୁାର ସାମଲ YNY0952333

ପ ୁ /22388 37 46 194ଅଜୟ େଦବ ସାମଲ ପି କାହନ୍  ୁସାମଲ YNY1007665
ୀ /22389 34 46 195ବନଲତା ସାମଲ ସା ନୟେନ ୁ ସତଯ୍ପକାଶ YNY0671313
ୀ /22390 31 46 196ରଂଜିତା ସାମଲ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ସାମଲ YNY0671453

ପ ୁ /22391 47 46 197ନୟେନ ୁ ସତଯ୍ପକାଶ ପି ର ନ ସାମଲ LNT1550763
ପ ୁ /23392 94 46 198ଗୟାଧର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େସାମନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2993657
ପ ୁ /24393 50 46 202କିେଶାର କମୁାର ଦାସ ପି ର ିତ ଦାସ YNY0346163
ୀ /24394 44 46 203େଗୗରୀ ରତନ ଦାସ ସା କିେଶାର କମୁାର ଦାସ YNY0346171

ପ ୁ /24395 63 46 205ଅରୁଣ ସିହନ୍ା ପି ରବି  ସିହନ୍ା OR/06/044/060116
ପ ୁ /24396 62 46 206ଅେଶାକ ସିହନ୍ା ପି ରବୀ  ସିହନ୍ା OR/06/044/060117
ୀ /24397 58 46 207କାକଳୀ ସିହନ୍ା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସିହନ୍ା LNT1657733
ୀ /24398 56 46 208ଶବିାନୀ ସିହନ୍ା ସା ଅରୁଣ ସିହନ୍ା OR/06/044/060119
ୀ /24399 46 46 209ଆରତୀ ସିହନ୍ା ସା ମିଲନ େଘାଷ OR/06/044/060122
ୀ /24400 43 46 210ମଧସିୁତା ସିହନ୍ା ସା ଅରବି  ସିହନ୍ା LNT1550722

ପ ୁ /24401 60 46 211ଅମୀୟ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ରବୀ ନାଥ ସିହନ୍ା OR/06/044/060118
ପ ୁ /24402 52 46 212ଅରବି  ସୀଂହା ପି ରବୀ  ନାଥ ସୀଂହା OR/06/044/060121
ୀ /24403 46 46 213ରାଜଶୀ ସିହନ୍ା ସା ଅମିୟ କମୁାର ସିହନ୍ା LNT2993665

ପ ୁ /24404 35 46 214ସ ିପ ଶ ର ସିହନ୍ା ପି ଅରୁନ୍ ସିହନ୍ା LNT2993673
ପ ୁ /24405 31 46 215ସମୁନ ସିହନ୍ା ପି ଅରୁଣ ସିହନ୍ା YNY0278911
ୀ /25406 55 46 216େବ  େଦଈ ସା ହରିଆ ସାମଳ OR/06/044/060126
ୀ /25407 20 46 217ସାସୀତା ସାମଲ ସା ରୂବୀ ସାମଲ YNY1278613

ପ ୁ /26408 35 46 218ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା YNY1007608
ୀ /26409 27 46 219ପଜୂାରାଣୀ େବେହରା ସା ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YNY1007616
ୀ /26410 30 46 220ଲିଲି ବିଶାଳ ସା ରାଜକିେଶାର ବିଶାଳ YNY1007673
ପ ୁ /26411 32 46 221ତୁଷାରକା  ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ YNY1007582
ୀ /26412 26 46 222େସାନାଲିକା ଦାସ ସା ତୁଷାରକା  ଦାସ YNY1007590
ୀ /26413 60 46 224ବତାସୀ େଦଈ ସା ମରୁଲୀ ସାମଲ OR/06/044/060134
ୀ /26414 57 46 225ବଗ େଦଈ ସା ସବୁଳ ସାମଲ OR/06/044/060132
ୀ /26415 75 46 226ସ  ୁସାମଲ ସା ଈଶର ସାମଲ LNT4189098
ପ ୁ /26416 72 46 227ସଦୁାମ ସାମଲ ପି ପହଲି ସାମଲ OR/06/044/060129
ୀ /26417 70 46 228ଅପସରୀ ସାମଲ ସା ଧରଣୀ ସାମଲ LNT1551084
ପ ୁ /26418 70 46 229ସବୁଳ ସାମଲ ପି ପହଲି ସାମଲ OR/06/044/060131
ୀ /26419 60 46 230ସେୁଲାଚନା ସାମଲ ସା ସଦୁାମ ସାମଲ OR/06/044/060130
ପ ୁ /26420 50 46 231ଯଗୁଳ ସାମଲ ପି ହଲଲି ସାମଲ YNY1358704
ୀ /26421 47 46 232ସଂଯକୁ୍ତା ସାମଲ ସା ଯଗୁଳ ସାମଲ YNY1358738
ପ ୁ /26422 45 46 233ସଦୁଶର୍ନ ସାମଲ ପି ଯଗୁଳ ସାମଲ LNT1726041

7 112/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 10ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /26423 41 46 234କା ିର୍କ ସାମଲ ପି ମରୁଲି ସାମଲ LNT1551159
ୀ /26424 41 46 235ମାନି ସାମଲ ସା କା ିର୍କ ସାମଲ YNY0849398
ୀ /26425 39 46 236ପି ି  ସାମଲ ପି ମରୁଲି ସାମଲ LNT1551050
ୀ /26426 39 46 237ସମୁା ସାମଲ ପି ସବୁଳ ସାମଲ LNT1551068
ୀ /26427 38 46 238ରୁମା ସାମଲ ପି ସବୁଳ ସାମଲ LNT1551076
ୀ /26428 35 46 239ଗାୟତୀ ସାମଲ ସା ରାମଚ  ସାମଲ YNY0590166

ପ ୁ /26429 33 46 240ସଂଜୟ ସାମଲ ପି ସଦୁାମ ସାମଲ LNT2993681
ୀ /26430 32 46 241ଟିନୁ ସାମଲ ସା ସଂେତାଷ ସାମଲ YNY1068832

ପ ୁ /26431 31 46 242ଜିତୁ ସାମଲ ପି ମରୁଲି ସାମଲ YNY0134577
ୀ /26432 30 46 243ରଶିତା ସାମଲ ପି ସଦୁାମ ସାମଲ YNY0589960
ୀ /26433 29 46 244ପଜୂା ସାମଲ ସା େଦେବ  ସାମଲ YNY0671388
ୀ /26434 29 46 245ଲିଲି ସାମଲ ସା କିରଣ ସାମଲ YNY1007491

ପ ୁ /26435 28 46 246ଅମର ସାମଲ ପି ଯଗୁଳ ସାମଲ YNY0671362
ୀ /26436 28 46 247ଝୁମା ସାମଲ ପି ସବୁଳ ସାମଲ YNY0590190

ପ ୁ /27437 24 46 248ସାଗର ଦାସ୍ ପି ରବି ଦାସ୍ YNY0952481
ପ ୁ /27438 55 46 249ଭିକାରୀ ସାମଲ ପି ଗ ବର୍  ସାମଲ OR/06/044/060138
ପ ୁ /27439 46 46 250େଯାେଗ  ସାମଲ ପି ଗ ବର୍  ସାମଲ OR/06/044/061010
ପ ୁ /27440 39 46 251ଟବିନା ସାମଲ ପି ଗ ବର୍  ସାମଲ LNT1550797
ପ ୁ /27441 29 46 252ମନଜ ସାମଲ ପି ଭିକାରୀ ସାମଲ YNY0591354
ପ ୁ /28442 26 46 253ପସ ୀତ ପାଲ ପି ବିଶଜିତ ପାଲ YNY0707406
ପ ୁ /28443 49 46 254ତିନାଥ ସାମଲ ପି କୃ  ସାମଲ YNY0046565
ୀ /28444 37 46 255ବିନତୀ ସାମଲ ସା ତିନାଥ ସାମଲ YNY0163824
ୀ /28445 28 46 256ଦୀପା ସାମଲ ପି ବିଜୟ ସାମଲ YNY0589945
ୀ /29446 60 46 257େଜଯ୍ା ନ୍ା େଦଇ ସା ଦିଲିପ ସାମଲ OR/06/044/060146

ପ ୁ /29447 48 46 258େକୖଳାସ ମହାରଣା ପି ଶୀଧର ମହାରଣା LNT1856723
ପ ୁ /29448 56 46 259ବୁଲୁରାଣୀ ପାଲ ପି ଖେଗନ ପାଲ OR/06/044/060875
ପ ୁ /29449 51 46 260ସ ିତ ପାଲ ପି ଖେଗନ ପାଲ OR/06/044/060878
ପ ୁ /29450 49 46 261ବିଶଜିତ ପାଲ ପି ଖେଗନ ପାଲ OR/06/044/060877
ୀ /29451 48 46 262ରି ରୁାଣୀ ପାଲ ସା ସ ିତ ପାଲ LNT1522945

ପ ୁ /29452 46 46 263ମମତା ପାଲ ପି ବିଶଜିତ ପାଲ OR/06/044/060879
ପ ୁ /29453 46 46 264ଜଗନନ୍ାଥ ପାଲ ପି ଖେଗନ ପାଲ LNT1550706
ପ ୁ /29454 41 46 265ସଶୁା  ପାଲ ପି ସେୁରଶ ଚ  ପାଲ LNT1550714
ୀ /29455 39 46 266ସ ା ପାଲ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ପାଲ LNT1726033

ପ ୁ /29456 30 46 267ତରୁନ ପାଲ ପି ସ ିତ ପାଲ YNY0278929
ପ ୁ /29457 28 46 268ପକାଶ ପାଲ ପି ବିଶଜିତ୍ ପାଲ YNY0428631
ପ ୁ /29458 45 46 269କିେଶାର ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ LNT1522929
ପ ୁ /29459 70 46 270ପଦିପ ସାମଲ ପି ମନୁ ସାମଲ LNT1523018
ପ ୁ /29460 65 46 271ଦିଲୀପ ସାମଲ ପି ମାନୁ ସାମଲ OR/06/044/060145
ୀ /29461 60 46 272ସାବିତୀ ସାମଲ ସା ପଦିପ ସାମଲ OR/06/044/060147

ପ ୁ /29462 49 46 273ପକାଶ ସାମଲ ପି ଦିଲୀପ ସାମଲ OR/06/044/060886
ପ ୁ /29463 42 46 274ରେମଶ ସାମଲ ପି ପଦିପ ସାମଲ LNT1550979
ପ ୁ /29464 41 46 275ଶେୁଭ ୁ ସାମଲ ପି ଦିଲିପ ସାମଲ LNT1572668
ୀ /29465 40 46 276କବିତା ସାମଲ ପି ଦିଲୀପ ସାମଲ OR/06/044/060853

ପ ୁ /29466 40 46 277ପଶା  ସାମଲ ପି ପଦିପ ସାମଲ LNT1551019
ୀ /29467 39 46 278ଜୟ ି ସାମଲ ସା ପକାଶ ସାମଲ YNY0163840
ୀ /29468 39 46 279ସସିତା ସାମଲ ପି ଦିଲିପ ସାମଲ LNT1550581

ପ ୁ /29469 39 46 280ସଶୁା  ସାମଲ ପି ପଦିପ ସାମଲ LNT1551027
ୀ /29470 35 46 281ନମିତା ସାମଲ ପି ଦିଲୀପ ସାମଲ YNY0163832
ୀ /29471 33 46 282ଶଭୁଶୀ ସାମଲ ସା ଶେୁଭ ୁ ସାମଲ YNY0590695
ପ ୁ /29472 31 46 283ଜିତୁ ସାମଲ ପି ପଦିପ ସାମଲ YNY0134585
ପ ୁ /29473 31 46 284ମିଟୁ ସାମଲ ପି ପଦିପ ସାମଲ YNY0428698
ୀ /30474 55 46 285ସୀତା େଦଈ ସା ମକ ୁସାମଲ OR/06/044/060149
ୀ /30475 53 46 286ସୀତା ସାମଲ ସା େମାହନ ସାମଲ YNY1007350
ପ ୁ /30476 34 46 287ଦୀପକ ସାମଲ ମା ସୀତା ସାମଲ YNY0428623
ୀ /30477 23 46 288ମଧସିୁତା ସାମଲ ପି େମାହନ ସାମଲ YNY1090000
ପ ୁ /32478 44 46 289ପଦୀପ ବିଶାସ ପି ବି ୁପଦ ବିଶାସ LNT2993707
ପ ୁ /32479 63 46 291ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ YNY0163881
ୀ /32480 53 46 292ଶୀମତୀ ରଶତିା ଦାସ ସା ଶୀ ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଦାସ YNY0163873
ୀ /32481 33 46 293ରିମା ଦାସ ପି ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ଦାସ YNY0163865
ପ ୁ /32482 31 46 294ପତୀକ କମୁାର ଦାସ ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଦାସ YNY0849422
ୀ /32483 31 46 295ବିନିତା ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0254540
ପ ୁ /32484 31 46 296ପତିକ କମୁାର ଦାସ ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଦାସ YNY0134593
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ପ ୁ /32485 34 46 297ଅରକି୍ଷତ ରାଉତ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ରାଉତ YNY0868869
ପ ୁ /32486 65 46 298ବହାନ  ସାମଲ ପି ବୁଲା ସାମଲ OR/06/044/060887
ୀ /32487 55 46 300ଜୟଶୀ ସାମଲ ସା ବହାନ  ସାମଲ OR/06/044/060888
ୀ /32488 27 46 301ବନିତା ସାମଲ ପି ବହାନ  ସାମଲ YNY0590141
ୀ /33489 38 46 302ସ ଯ୍ା ଦାସ ପି ଉଦୟନାଥ ଦାସ LNT4177200

ପ ୁ /33490 37 46 303େଗୗତମ ଦାସ ପି ଉଦୟନାଥ ଦାସ LNT4177218
ୀ /33491 32 46 304ଦିପା ଳୀ ଦାସ ସା ଆେଲାକ ଦାସ YNY0707612

ପ ୁ /33492 42 46 305ଉେପ  ମହା ି ପି ସଦୁାଂଶପୁରମାଣିକ  LNT1856707
ୀ /34493 33 46 307େସୗପନ୍ାମୟୀ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ YNY0590117

ପ ୁ /34494 27 46 308େସାମନାଥ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ YNY1007830
ପ ୁ /34495 55 46 309ଭୁଷଣ ପାେରଖ ପି ଭା ରରାଏ ପାେରଖ OR/06/044/061026
ପ ୁ /34496 85 46 310ଭା ର ରାଏ ପାେରଖ ପି ନାଗର ଦାସ ପାେରଖ OR/06/044/060948
ପ ୁ /34497 71 46 311ରଜନିକା  ପାେରଖ ପି ନାଗରଦାସ ପାେରଖ OR/06/044/061000
ୀ /34498 49 46 312ରୁପଲ ପାେରଖ ସା ଆସିସ ପାେରଖ OR/06/044/060999
ୀ /35499 71 46 313ନୟନା େଦଇ ସା ସଲୁଲୀ ସାମଲ OR/06/044/060161
ୀ /35500 57 46 314େଲାଚନା େଦଈ ସା ବିଶନାଥ ସାମଲ OR/06/044/060834

ପ ୁ /35501 70 46 315ବିଶନାଥ ସାମଲ ପି ନୀଳା ସାମଲ OR/06/044/060833
ୀ /35502 43 46 316ଅନୁସୟୂା ସାମଲ ସା ବଦଯ୍ାଧର ସାମଲ LNT1726025

ପ ୁ /35503 37 46 317ସେୁରଶ କମୁାର ସାମଲ ପି ବିଶନାଥ ସାମଲ LNT4177242
ପ ୁ /35504 35 46 318ରାେଜଶ କମୁାର ସାମଲ ପି ବିଶନାଥ ସାମଲ LNT4177259
ୀ /35505 31 46 319ମାମା ସାମଲ ପି ମରୁଲୀ ସାମଲ YNY1225523

ପ ୁ /36506 56 46 320ବିଜୟ ଦାସ ପି ବାହୁଡା ଦାସ OR/06/044/060936
ପ ୁ /36507 52 46 322ମେନାର ନ ଦାସ ପି ସେୁର  ପସାଦ ଦାସ YNY1195254
ୀ /36508 51 46 323ରମା ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ YNY0491019

ପ ୁ /36509 48 46 324ଅଜୟ ଦାସ ପି ବାହୁଡା ଦାସ OR/06/044/060899
ୀ /36510 42 46 325ମାଳତୀ ଦାସ ସା ଅଜୟ ଦାସ LNT1572924
ୀ /36511 41 46 326ବିଣାପାଣୀ ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ YNY0831412

ପ ୁ /36512 38 46 327ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବାହୁଡା ଦାସ YNY0134601
ୀ /36513 31 46 329ବନିତା ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ YNY0134635
ୀ /36514 29 46 330ରାନୁ ଦାସ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦାସ YNY0591503
ୀ /36515 27 46 331ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0590406
ୀ /36516 26 46 332ଅହଲଯ୍ା କମୁାରୀ ଦାସ୍ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ୍ YNY0793646
ୀ /36517 25 46 333ଦୀପା ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1007699
ୀ /36518 23 46 334ସିତା ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ YNY1007533
ୀ /36519 85 46 335େଶାଭା େଦଇ ସା ବାହୁଡା ଦାସ OR/06/044/060163

ପ ୁ /36520 59 46 336ଲକ୍ଷଣ ସାମଲ ପି ଶୀଧର ସାମଲ YNY0278960
ୀ /36521 51 46 337ଝୁନିତା ସାମଲ ସା ଲକ୍ଷଣ ସାମଲ YNY0134627

ପ ୁ /36522 40 46 338ବା  ସାମଲ ପି ଅରକ୍ଷିତ ସାମଲ YNY0134619
ୀ /36523 30 46 339ର ିତା ସାମଲ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାମଲ YNY0278978
ୀ /36524 28 46 340ସଂଜିତା ସାମଲ ସା ଲଷଣ ସାମଲ YNY0952291
ୀ /36525 28 46 341ନ ିତା ସାମଲ ସା ବା  ୁସାମଲ YNY1068873
ପ ୁ /36526 26 46 342ରାେକଶ ସାମଲ ପି ଲଷଣ ସାମଲ YNY0952309
ୀ /36527 37 46 344େରଣବୁାଳା େସଠୀ ପି ହରି େସଠୀ LNT1856699

ପ ୁ /37528 54 46 345ରବି ଦାସ ପି େବୖରାଗୀ ଦାସ OR/06/044/060171
ୀ /37529 47 46 346ଜୁଲି ଦାସ ସା ରବି ଦାସ OR/06/044/060996

ପ ୁ /37530 46 46 347ରଘନୁାଥ ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଦାସ LNT1550623
ପ ୁ /37531 44 46 348ଛବିନା ଦାସ ପି େବୖରାଗୀ ଦାସ LNT1707959
ୀ /37532 31 46 349ଟିକି ଦାସ ସା ଛବିନା ଦାସ YNY0428607
ୀ /37533 31 46 350ସଭୁଶୀ ଦାସ ସା ରଘନୁାଥ ଦାସ YNY0428615
ୀ /37534 24 46 351ସପନ୍ା ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YNY1007541
ୀ /37535 62 46 352ପାଲି େଦଇ ସା େବୖରାଗୀ ଦାସ OR/06/044/060169
ୀ /37536 62 46 353ଭାନୁମତୀ େସଠୀ ପି ଶୀରାମ େସଠୀ LNT1856681
ପ ୁ /38537 25 46 354ସାରଦା ପସନ େବେହରା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା YNY1159953
ପ ୁ /38538 82 46 355ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଗ ବର୍  ଦାସ OR/06/044/060938
ପ ୁ /38539 38 46 356ଶଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ LNT1722404
ୀ /38540 28 46 357ସସିତା ନାୟକ ପି େକୖଳାସଚ  ନାୟକ LNT4177473
ୀ /38541 22 46 358ଆି ରେହମନ ପି ଲତିଫରୁ ରେହମନ YNY1158435
ୀ /38542 52 46 359ମିନତୀ ରାଉତ ସା ସଦାଶବି ରାଉତ LNT1856673
ୀ /39543 66 46 360ଲବ  ନାୟକ ସା ପିତବାସ ନାୟକ YNY0278986
ୀ /39544 52 46 361ଉପମା ନାୟକ ପି ମରୁଲୀ ନାୟକ YNY0163915
ୀ /39545 39 46 362ଗିନୀ ନାୟକ ସା କାବୁଲି ନାୟକ YNY0591206
ପ ୁ /39546 39 46 363ମିଟୁ ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ YNY0590810
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ୀ /39547 30 46 364ଚାରୁଲତା ନାୟକ ସା ମିଟୁ ନାୟକ YNY0849414
ପ ୁ /39548 70 46 365ଶୀଧର ସାମଲ ପି ନ ିଆ ସାମଲ OR/06/044/060183
ୀ /39549 55 46 366ଫଲୁ ସାମଲ ସା ଶୀଧର ସାମଲ OR/06/044/060184

ପ ୁ /39550 55 46 367ବନମାଳୀ ସାମଲ ପି ନ ିଆ ସାମଲ OR/06/044/060185
ପ ୁ /39551 47 46 368ମେନାଜ ସାମଲ ପି ଶୀଧର ସାମଲ LNT1522754
ପ ୁ /39552 42 46 369ବିେଦଶୀ ସାମଲ ପି ଶୀଧର ସାମଲ LNT1707348
ପ ୁ /39553 41 46 370ତନୟ ସାମଲ ପି ଶୀଧର ସାମଲ LNT1707355
ୀ /39554 38 46 371ଝିଲି ସାମଲ ସା ମେନାଜ ସାମଲ YNY1007475
ୀ /39555 37 46 372କାଇଁଚ ସାମଲ ସା େଦବାଶଷି ସାମଲ YNY1007624
ୀ /39556 34 46 373ବିମଳା ସାମଲ ସା ବନମାଳି ସାମଲ OR/06/044/060186

ପ ୁ /39557 28 46 374ରୁଟୁ ସାମଲ ପି ବନମାଳୀ ସାମଲ YNY0685578
ପ ୁ /39558 26 46 375ଜିତୁ ସାମଲ ପି ବନମାଳି ସାମଲ YNY1007467
ୀ /40559 60 46 376ସାବିତୀ େଦଇ ସା ସେୁର  ସାମଲ OR/06/044/060190
ୀ /40560 57 46 377େଗାଲି େଦଇ ସା ଅଜୁର୍ ନ ସିଂ OR/06/044/060194
ୀ /40561 42 46 378ଟୁନା େଦଇ ସା ଧୀେରନ୍ ସାମଲ OR/06/044/060192

ପ ୁ /40562 42 46 379ସଂଜିବ୍ ରାଉତ୍ ରାୟ ପି ରାମଚ  ରାଉତ୍ ରାୟ LNT1856665
ୀ /40563 59 46 380ଅନିତା ରାଉତ ସା ଉେପ  ରାଉତ YNY1343318
ୀ /40564 39 46 381ଅନିତା ରାଉତ ସା ଉେପ  ରାଉତ YNY1335611

ପ ୁ /40565 23 46 382ହିମାଂଶ ୁରାଉତ ପି ଉେପ  ରାଉତ YNY1343300
ୀ /40566 20 46 383େଶତପଦା ରାଉତ ପି ଉେପ  ରାଉତ YNY1335587

ପ ୁ /40567 51 46 385ଧୀେରନ୍ ସାମଲ ପି ବୟା ସାମଲ LNT1707942
ପ ୁ /40568 42 46 386ରେମଶ ଚ  ସାମଲ ପି ସେୁର  ସାମଲ LNT1522747
ୀ /40569 32 46 387ସଶୁଳିା ସାମଲ ସା ସବୁାଷ ସାମଲ YNY0590471

ପ ୁ /40570 28 46 388ଶକୁ ସାମଲ ପି ଧିେରନ୍ ସାମଲ YNY1007632
ୀ /40571 27 46 389ରଶିତା ସାମଲ ସା ଶକୁା ସାମଲ YNY1007640
ୀ /40572 38 46 390ସଜୁାତା ସିଂ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସିଂ LNT1572858
ୀ /41573 60 46 391ଜୁତି େଦଇ ସା ସେୁର  ସାମଲ OR/06/044/060199
ୀ /41574 27 46 392ସସିୁତା େଜନା ପି େଯାେଗସ େଜନା YNY0671461

ପ ୁ /41575 52 46 393ନିତଯ୍ାନ  ପାଣିଗାହୀ ପି ଅମିକା ପାଣିଗାହୀ LNT1856657
ୀ /41576 67 46 394ପାବର୍ ତୀ ସାମଲ ସା ନେର  ସାମଲ OR/06/044/060200
ୀ /41577 64 46 395ବାସ ି ସାମଲ ସା ଗିରିଧାରୀ ସାମଲ OR/06/044/060197

ପ ୁ /41578 46 46 396ପକାଶ କମୁାର ସାମଲ ପି ସେୁର  ସାମଲ OR/06/044/060201
ପ ୁ /41579 44 46 397ପତାପ ସାମଲ ପି ସେୁର  ସାମଲ OR/06/044/061099
ୀ /41580 39 46 398ଯେଶାଦା ସାମଲ ସା ପକାଶ ସାମଲ LNT1523109

ପ ୁ /41581 37 46 399ମଳୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ନେର ର୍ ସାମଲ YNY0134643
ୀ /41582 34 46 400ଲକ୍ଷୀ ସାମଲ ସା ସ ୟ ସାମଲ YNY0380543
ୀ /41583 30 46 401ଜାନକୀ ସାମଲ ସା ପତାପ ସାମଲ YNY0380550
ୀ /42584 60 46 402ନିମର୍ଳା ପଭା ସାମଲ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ LNT1628965

ପ ୁ /42585 41 46 403ସମୀରନ ସାମଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ LNT1624295
ପ ୁ /42586 39 46 404ସତଯ୍ଜିତ ସାମଲ ପି ବିଜୟ ସାମଲ LNT1626266
ୀ /43587 77 46 405ସରସତୀ କମର୍କର ସା ବାଦଲ ଚ  କମର୍କାର YNY0849380
ପ ୁ /43588 50 46 406ସାମ  କମର୍କାର ପି ବାଦଲ ଚ  କମର୍କାର LNT2993723
ୀ /43589 38 46 407ପାରୁଲ କମର୍କାର ପି ବାଦଲ ଚ  କମର୍କାର LNT2993715

ପ ୁ /43590 31 46 408ସ ୟ କମର୍କାର ପି ସାମ  କମର୍କାର YNY0591875
ୀ /43591 66 46 409େଜାଲି ସାମଲ ସା ଶୀଧର ସାମଲ OR/06/044/060203
ୀ /43592 65 46 410ଶା ି ସାମଲ ସା େଗାବି  ସାମଲ OR/06/044/060205
ୀ /43593 59 46 411େଦାଳି ସାମଲ ସା ଶୀଧର ସାମଲ YNY0278994

ପ ୁ /43594 48 46 412ଲକ୍ଷୀଧର ସାମଲ ପି େଗାବି  ସାମଲ OR/06/044/061035
ୀ /43595 47 46 413ପମିଳା ସାମଲ ସା ବିଜୟ ସାମଲ LNT1572684
ୀ /43596 46 46 414କମୁାରୀ ସାମଲ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାମଲ OR/06/044/061036
ପ ୁ /43597 45 46 415ମାୟାଧର ସାମଲ ମା ଶା ି ସାମଲ LNT4177226
ୀ /43598 44 46 416ଅନୁସୟୂା ସାମଲ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ସାମଲ LNT1572866
ୀ /43599 42 46 417ସରସତୀ ସାମଲ ସା ମାୟାଧର ସାମଲ LNT4177267
ପ ୁ /43600 30 46 418କି ା ସାମଲ ପି ମରୁଲୀଧର ସାମଲ YNY1007798
ପ ୁ /43601 25 46 419େସାମନାଥ ସାମଲ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାମଲ YNY0868885
ପ ୁ /43602 22 46 420ସିବା ସାମଲ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାମଲ YNY1068931
ପ ୁ /43603 21 46 421େଦବ ସାମଲ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାମଲ YNY1076199
ୀ /44604 70 46 422ଧୀର େଦଇ ସା ଅନ  େଦଇ OR/06/044/060208
ପ ୁ /44605 72 46 423ବିେନାଦ େଜନା ପି ରାମଚ  େଜନା OR/06/044/060209
ୀ /44606 65 46 424ଳକ୍ଷୀ େଜନା ପି ପଦୀପ କମୁାର େଜନା OR/06/044/060210
ୀ /44607 50 46 425କବିତା େଜନା ସା ଅକ୍ଷୟ େଜନା LNT1715457
ପ ୁ /44608 50 46 426ଅକ୍ଷୟ େଜନା ପି ଅନ  େଜନା OR/06/044/060211
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ପ ୁ /44609 45 46 427ଅଭୟ େଜନା ପି ଅନ  େଜନା OR/06/044/060212
ପ ୁ /44610 37 46 428େଶୖେଳ  ନାଥ େଜନା ପି େଦାଳେଗାବି  େଜନା LNT2993731
ପ ୁ /44611 36 46 429ସମୁ  ଚ  େଜନା ପି ବିେନାଦ ଚ  େଜନା LNT4177390
ୀ /44612 41 46 430କ ନା ରାୟ ସା ରପିତାମର ରାୟ LNT1856640
ୀ /44613 44 46 431ବୁଟି ସାମଲ ସା ବୁଢା ସାମଲ YNY0163923
ୀ /45614 75 46 432ବୁ ି େଦଇ ସା କାଲ ି ସାମଲ OR/06/044/060214
ୀ /45615 70 46 433ବୁଢୀ େଦଇ ସା ମାଳିଆ ସାମଲ OR/06/044/060215
ୀ /45616 47 46 434ବ ନା େଦଇ ସା ଧେନଶର ସାମଲ OR/06/044/060218

ପ ୁ /45617 62 46 435କରୁଣା ମ ଳ ପି ଭାଗିରଥୀ ମ ଳ LNT1856632
ପ ୁ /45618 53 46 436ଧେନଶର ସାମଲ ପି କାଲ ି ସାମଲ OR/06/044/060217
ପ ୁ /45619 48 46 437ଗନୁ ସାମଲ ପି କାଳ ି ସାମଲ LNT1523091
ପ ୁ /45620 46 46 438ବନୁ ସାମଲ ପି କାଲ ି ସାମଲ OR/06/044/060219
ୀ /45621 42 46 439ଅନିତା ସାମଲ ସା ଗନୁ ସାମଲ YNY0279000

ପ ୁ /45622 29 46 440ସାଗର ସାମଲ ପି ଧେନଶର ସାମଲ YNY0427765
ପ ୁ /46623 21 46 441ରାେକଶ େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା YNY1168368
ୀ /46624 70 46 442ଶକୁ େଦଇ ସା ଅରକି୍ଷତ ସାମଲ OR/06/044/060222
ୀ /46625 45 46 443ଉର େଦଇ ପି ଅରକି୍ଷତ YNY0254573
ୀ /46626 36 46 444ସମୁତୀ ପଧାନ ପି ଭଗତ ବିେସାଈ YNY1134857
ୀ /46627 50 46 445େକୗସଲଯ୍ା ସାମଲ ପି ଅରଖିତ ସାମଲ YNY1076785

ପ ୁ /46628 40 46 446ଉମିର୍ଳା ସାମଲ ପି ଅଜୁ ସାମଲ YNY0654830
ପ ୁ /46629 33 46 447ଅମର ସାମଲ ପି ଅଜୟ ସାମଲ YNY0833475
ୀ /47630 65 46 448ର ା େଦଇ ସା ବୁଲୁ OR/06/044/060224
ୀ /47631 36 46 449େଦୗପଦି େଦଇ ପି ଶଯ୍ାମ୍ ସାମଲ LNT1803444

ପ ୁ /47632 38 46 450ସେୁରନ ସାମଲ ପି ବୁଲୁ ସାମଲ LNT1572692
ପ ୁ /47633 37 46 451ନେର  ସାମଲ ପି ବୁଲୁ ସାମଲ LNT1803436
ୀ /47634 27 46 452ପାବର୍ ତୀ ସାମଲ ସା ନେର  ସାମଲ YNY1007772
ୀ /47635 42 46 453େରାଜାଲୀନୀ ସାମ ରାୟ ସା ବୀରବର ସାମ ରାୟ YNY1175470
ୀ /48636 58 46 454ରୁକଣି ଦାସ ସା ପଭାତ ଦାସ OR/06/044/060226

ପ ୁ /48637 39 46 455ଦିଗ େକଶରୀ ଦାସ ପି ପଭାତ ଦାସ LNT1803428
ୀ /48638 47 46 457େସବତୀ ମଲିକ ସା ବାବୁଲି ମଲିକ OR/06/044/061072
ୀ /48639 28 46 458େସାପନିକା ପ ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ପ ନାୟକ YNY0868950
ୀ /48640 59 46 459ମିନତୀ ପ ନାୟକ ସା ବିଜୟାନ  ପ ନାୟକ YNY0279026

ପ ୁ /48641 39 46 460ବିକମ ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟାନ  ପ ନାୟକ LNT1710250
ୀ /48642 34 46 461ପଜ୍ଞାମୟୀ ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟାନ  ପ ନାୟକ LNT4183570
ୀ /48643 32 46 462ପିୟ ା ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟାନ  ପ ନାୟକ YNY0134650
ୀ /49644 49 46 463ବୀଣା ଦାସ ସା େମାହନ ଦାସ OR/06/044/060229
ୀ /49645 48 46 464ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ମନଚଂଦନ ଦାସ YNY1090034

ପ ୁ /49646 39 46 465ମାନ ଚ ନ ଦାସ ପି େମାହନ ଦାସ OR/06/044/060935
ୀ /49647 34 46 466ମାନସି ଦାସ ମା ବୀଣା ଦାସ LNT3079001

ପ ୁ /49648 32 46 467ଭ ନ ଦାସ ପି େମାହନ ଦାସ YNY0279034
ୀ /49649 28 46 468ମାନସୀ ଦାସ ସା ଭଂଜନ ଦାସ YNY1334978
ୀ /49650 31 46 469ସକୁା ି ସାମଲ ସା ମୀନ ଚ ନ ଦାସ YNY0279042
ୀ /50651 44 46 470ରୂପଶୀ ଚକବ ର୍ୀ ସା େଗୗତମ େଜଠୀ YNY0868935

ପ ୁ /50652 67 46 471େସୗରି ପସାଦ େଜନା ପି ମଥରୁୀ ଚରଣ େଜନା OR/06/044/060857
ୀ /50653 63 46 472ବିଳାସ େଜନା ସା େସୗରୀ ପସାଦ େଜନା OR/06/044/060856

ପ ୁ /50654 35 46 473ସଂବୀତ କମୁାର େଜନା ପି େସୗରି ପସାଦ େଜନା LNT4202842
ପ ୁ /50655 31 46 474େସାମଯ୍ଦିପ୍ େଜନା ପି େସୗରି ପସାଦ େଜନା YNY0591909
ୀ /50656 70 46 475ସ ର୍ଲତା େଜଠୀ ସା ଶୀନାଥ କମୁାର େଜଠୀ YNY0868927
ୀ /50657 69 46 476ସ ର୍ଲତା େଜଠୀ ସା ଶୀନାଥ କମୁାର େଜଠୀ LNT1657493
ପ ୁ /50658 44 46 477େଗୗତମ େଜଠୀ ପି ଶୀନାଥ େଜଠୀ LNT1657519
ପ ୁ /50659 44 46 478ରାମକୃ  େଜଠୀ ପି ଶୀନାଥ େଜଠୀ LNT1657501
ୀ /50660 40 46 479ଜୟମାଲା େଜଠୀ ସା ରାମକୃ  େଜଠୀ LNT2993749
ୀ /50661 74 46 480େରଣବୁାଳା ପ ୃ ି ସା ପଫଲୁ ଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/060844
ୀ /50662 52 46 481ଦି ିେରଖା ପ ୃ ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପ ୃ ି OR/06/044/060845
ୀ /50663 51 46 482ନମିତା ପ ୃ ି ପି ପଫଲୁ ଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/060786
ୀ /50664 48 46 483ସବିତା ପ ୃ ି ପି ପଫଲୁ ଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/060787
ୀ /50665 47 46 484ସରିତା ପ ୃ ି ପି ପଫଲୁ ଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/060788
ୀ /50666 44 46 485ସ ୀତା ପ ୃ ି ପି ପଫଲୁ ଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/060846
ପ ୁ /51667 45 46 486େଦେବ  େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/044/061119
ୀ /51668 50 46 487କବି େଦଇ ସା ବିଜୟ ସାମଲ OR/06/044/060233
ପ ୁ /51669 60 46 488ବିଜୟ ସାମଲ ପି ସାଧ ୁସାମଲ OR/06/044/060232
ପ ୁ /51670 48 46 489ଟିମା ସାମଲ ପି ସାଧ ୁସାମଲ LNT1803402
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ୀ /51671 47 46 490ସନିୁ ସାମଲ ପି ସାଧ ୁସାମଲ LNT1803394
ୀ /51672 40 46 491ମାମିନା ସାମଲ ସା ଟିମା ସାମଲ LNT1725951

ପ ୁ /51673 32 46 492ଜିତୁ ସାମଲ ପି ବିଜୟ ସାମଲ YNY0134668
ପ ୁ /51674 30 46 493ଟୁଲୁ ସାମଲ ପି ବିଜୟ ସାମଲ YNY0221101
ୀ /51675 25 46 494ରୁବିନା ସାମଲ ସା ଟବିନା ସାମଲ YNY1225515

ପ ୁ /52676 82 46 495ସନାତନ ଦାସ ପି ବିପିନ ଚ  ଦାସ LNT1702257
ୀ /52677 76 46 496ପୀତିଲତା ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ LNT1702240
ୀ /52678 61 46 497ମ  ୁଦାସ ସା ଜୟୀ ସାମଲ LNT1803386

ପ ୁ /52679 51 46 498ମିଲନ କମୁାର ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ LNT1703305
ୀ /52680 45 46 499ତୁହିନା ଦାସ ପି ସନାତନ ସାହୁ LNT1657675
ୀ /52681 44 46 500ଶଖିାରାଣୀ ଦାସ ପି ମିଲନ କମୁାର ଦାସ LNT1657659
ୀ /52682 37 46 501ପଜ୍ଞା ପରମିତା ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ LNT1657667
ୀ /52683 37 46 502ସପନ୍ା େମାନାଲିସା େଜନା ପି େସୗରି ପସାଦ େଜନା LNT4202834

ପ ୁ /52684 41 46 503ଶରତ ଚ  ସାମଲ ପି ଜୟୀ ସାମଲ LNT1572700
ୀ /52685 39 46 504ଶଭୁଦା ସାମଲ ସା ଶରତ ଚ  ସାମଲ YNY0591123

ପ ୁ /52686 30 46 505ଶ ର ସାମଲ ପି ଜଇ ସାମଲ YNY0591297
ପ ୁ /53687 70 46 506ହେରକୃ  େବେହରା ପି ଜୟୀ େବେହରା OR/06/044/060067
ୀ /53688 31 46 507ମାମିନା େଭାଳ ସା ସତଯ୍ବତ େଭାଳ YNY1007681

ପ ୁ /53689 52 46 508ସେଲାମନ ମହା ି ପି େଶୖେଳ  କମୁାର ମହା ି YNY0221127
ୀ /53690 38 46 509ଲତିକା ପଧାନ ସା ସିଲନ ମହା ି YNY0221119

ପ ୁ /54691 55 46 510ଗରିବ ସାମଲ ପି େଗାପି ସାମଲ OR/06/044/061064
ୀ /54692 55 46 511େସବତୀ ସାମଲ ସା ଗରିବ ସାମଲ OR/06/044/061065

ପ ୁ /54693 32 46 512ଶକୁା  ସାମଲ ପି ଗରିବ ସାମଲ YNY1007418
ୀ /54694 30 46 513ସିନା ସାମଲ ପି ଗରିବ ସାମଲ YNY1007525

ପ ୁ /54695 27 46 514ଶବିାଶଷି ସାମଲ ପି କାବୁଲି ସାମଲ YNY0671396
ୀ /55696 32 46 515ମଧସିୁତା ଦାସ ପି ପଭାତ ର ନ ଦାସ YNY0707380

ପ ୁ /55697 60 46 516େଦବାଶଷି େଦବସରକାର ପି େଦେବଶ ଚ  େଦବସରକାର YNY0762831
ୀ /55698 36 46 517ଶମିର୍ ା େଦବସରକାର ପି େଦେବଶ ଚ  େଦବସରକାର YNY0762849

ପ ୁ /55699 46 46 518ହରିହର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY1334846
ୀ /56700 77 46 519ସରସତୀ କମର୍କାର ସା ବାଦଲ ଚ  କମର୍କାର YNY0793539

ପ ୁ /57701 71 46 520ମରୁଳୀ ସାମଲ ପି ଧଡି ସାମଲ OR/06/044/060240
ୀ /57702 69 46 521ଶା ିଳତା ସାମଲ ସା ମରୁଲୀ ସାମଲ OR/06/044/060241
ୀ /58703 85 46 523ନିମ େଦଇ ସା ବାବାଜୀ OR/06/044/060243
ୀ /58704 50 46 524ମ  ୁେଦଇ ସା ଅମଲୂଯ୍  OR/06/044/060245
ୀ /58705 46 46 525ରାଧା େଦଇ ସା ସମ ୁ OR/06/044/060247

ପ ୁ /58706 52 46 526ରାଜ କିେଶାର ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ ମହା ି LNT2993756
ପ ୁ /58707 55 46 527ଅମଲୂଯ୍ ସାମଲ ପି ବାବାଜୀ ସାମଲ OR/06/044/060244
ପ ୁ /58708 50 46 528ସମ ୁସାମଲ ପି ବାବାଜୀ ସାମଲ OR/06/044/060246
ୀ /58709 27 46 529ମିନା ସାମଲ ପି ଅମଲୁଯ୍ ସାମଲ YNY1007558

ପ ୁ /59710 38 46 530େଶଖ ହାକିମ  ପି କରିମ ବକ୍ସ LNT1572882
ୀ /60711 79 46 531େରାହିଣି ମହାପାତ ସା ବାବାଜୀ ମହାପାତ OR/06/044/061111
ପ ୁ /60712 67 46 532ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବାବାଜୀ ମହାପାତ OR/06/044/060254
ୀ /60713 64 46 533ଅହଲଯ୍ା ମହାପାତ ସା ପଫଲୁ ମହାପାତ OR/06/044/060255

ପ ୁ /60714 54 46 534ସନାତନ ମହାପାତ ପି ବାବାଜୀ ମହାପାତ OR/06/044/060256
ପ ୁ /60715 53 46 535ବଳରାମ ମହାପାତ ପି ବାବାଜୀ ମହାପାତ OR/06/044/060259
ୀ /60716 51 46 536କନିୁ ମହାପାତ ସା ରବି  କମୁାର ମହାପାତ YNY0221143
ୀ /60717 47 46 538କନକ ମହାପାତ ସା ବଳରାମ ମହାପାତ OR/06/044/061110
ୀ /60718 47 46 539ମିନାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ସନାତନ ମହାପାତ OR/06/044/061117
ୀ /60719 42 46 540ମଳୟ ମ ରୀ ମହାପତ ସା କାହନ୍  ୁମହାପତ YNY1175520
ୀ /60720 39 46 541େଡଜି ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ LNT4183521
ପ ୁ /60721 34 46 542ଶୀ ସଭୁଷ ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ LNT4177283
ପ ୁ /60722 31 46 543ରାେଜ  ମହାପାତ ପି ରବି  ମହାପାତ YNY0134676
ୀ /60723 24 46 545କଳପନା ମହାପାତ ପି ସନାତନ ମହାପାତ YNY1068956
ପ ୁ /60724 24 46 546ଶଂକର ମହାପାତ ପି ବଳରାମ ମହାପାତ YNY1068923
ପ ୁ /60725 40 46 547କାହନ୍  ୁମହାପାତ ପି ବାବାଜୀ ମହାପାତ OR/06/044/060260
ୀ /60726 33 46 548ସସିତା ମହାପାତ ସା ସଭୁାଷ ମହାପାତ YNY0793620
ପ ୁ /60727 27 46 549ଜିେତ  ମହାପାତ ପି ରବି  ମହାପାତ YNY0590422
ପ ୁ /60728 27 46 550ବିଜୟ ନାୟକ ପି ବୁଲା ନାୟକ YNY0952317
ପ ୁ /60729 27 46 551ଅଜୁ ନାୟକ ପି ବୁଲା ନାୟକ YNY0707364
ୀ /60730 26 46 552ଶତୃୀ ନାୟକ ସା ବିଜୟ ନାୟକ YNY0952325
ୀ /61731 72 46 553ଗୀତାରାଣୀ ଦାସ ସା େକ୍ଷତେମାହନ ଦାସ OR/06/044/060781
ପ ୁ /61732 50 46 554ବିରଜା ପସନନ୍ ଦାସ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ଦାସ OR/06/044/060782
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ୀ /61733 45 46 555ଅନୁପମା ଦାସ ସା ବିରଜା ପସନନ୍  ଦାସ LNT2993764
ପ ୁ /61734 39 46 556ଚ ିକା ପସନନ୍  ଦାସ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ଦାସ LNT3079019
ପ ୁ /61735 42 46 557ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଚ କା  ମହାପାତ YNY0221168
ୀ /61736 37 46 558ପିତିେରଖା ମହାପାତ ସା ଚ ିକା ପଶନନ୍  ଦାସ YNY0221150
ୀ /61737 39 46 559ପଭାତୀ ପଧାନ ସା ଶବି ଶ ର ପଧାନ YNY0869024

ପ ୁ /61738 65 46 560ଅେଳଖ ସାମଲ ପି େଧାବି ସାମଲ OR/06/044/060262
ପ ୁ /61739 60 46 561େଗାଲକ ସାମଲ ପି େଧାବି ସାମଲ OR/06/044/060263
ପ ୁ /61740 55 46 562ର ନ ସାମଲ ପି େଧାବି ସାମଲ OR/06/044/060264
ପ ୁ /61741 50 46 563ନିର ନ ସାମଲ ପି େଧାବି ସାମଲ OR/06/044/060265
ୀ /61742 45 46 564ତଅେପାଇ ସାମଲ ସା ର ନ ସାମଲ OR/06/044/060268
ୀ /61743 34 46 565ମାନସୀ ସାମଲ ପି ଅେଲଖ ସାମଲ LNT4189114
ୀ /61744 34 46 566ଟିକିନା ସାମଲ ପି ଅେଲଖ ସାମଲ LNT4189106
ୀ /61745 34 46 567ର  ୁସାମଲ ସା ନିର ନ ସାମଲ YNY0590646
ୀ /61746 29 46 568େସା ର୍ମୟୀ ସାମଲ ପି ଦୁଃସାଶନ ସାମଲ YNY0591727
ୀ /61747 27 46 569ପୀତି ମୟୀ ସାମଲ ପି ଦୁଃସାଶନ ସାମଲ YNY0591693

ପ ୁ /62748 64 46 570ପଭାତ ଦାସ ପି ପରୁୁେଷା ମ ଦାସ YNY0707356
ୀ /62749 88 46 572ଦୁଗର୍ାମଣି ପ ା ସା ପଦ ପ ା OR/06/044/060270

ପ ୁ /62750 65 46 573ପଭାତ ପ ା ପି ପଦ ପ ା OR/06/044/060271
ପ ୁ /62751 60 46 574ଶରତ ପ ା ପି ପଦ ପ ା OR/06/044/060273
ୀ /62752 60 46 575ସଷୁମା ପ ା ସା ପଭାତ ପ ା OR/06/044/060272
ୀ /62753 54 46 576କିରଣ ପ ା ସା ଶରତ ପ ା OR/06/044/060274
ୀ /62754 39 46 578ଶବିାନୀ ପ ା ପି ପଭାତ ପ ା LNT4202826

ପ ୁ /62755 37 46 579ରୁଦ ପସାଦ ପ ା ପି ପଭାତ ପ ା LNT4202776
ୀ /62756 32 46 580ପିୟ ା ପ ା ପି ଶରତ କମୁାର ପ ା YNY0221176
ୀ /62757 26 46 581ମନିଷା ପ ା ମା ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପ ା YNY1007848

ପ ୁ /62758 26 46 582େଦବୀ ପସାଦ ପ ା ପି ଶରତ କମୁାର ପ ା YNY1007863
ୀ /62759 25 46 583ପିୟ ା ପ ା ସା ରୂଦ ପସାଦ ପ ା YNY1341049
ୀ /62760 23 46 584ଅନୀଷା ପ ା ମା ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପ ା YNY1007756

ପ ୁ /63761 81 46 585କପିଳ ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ YNY0188706
ପ ୁ /63762 49 46 586ରେମଶ ବାରିକ ପି କପିଳ ବାରିକ YNY0188730
ପ ୁ /63763 47 46 587ପେରଶ ବାରିକ ପି କପିଳ ବାରିକ YNY0188763
ପ ୁ /63764 43 46 588ରାେଜଶ ବାରିକ ପି କପିଳ ବାରିକ YNY0188714
ୀ /63765 38 46 589ନମିତା ବାରିକ ସା ରେମଶ ବାରିକ YNY0188722
ୀ /63766 38 46 590େହନାରାଣୀ ବାରିକ ସା ପେରଶ କମୁାର ବାରିକ YNY0221184

ପ ୁ /63767 45 46 591ତିନାଥ େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା YNY0188748
ୀ /63768 38 46 592ଅନିତା େବେହରା ସା ତିନାଥ େବେହରା YNY0188755
ୀ /63769 92 46 593ବାସ ୀ ଦାସ ସା ନରହରି ଦାସ OR/06/044/060278

ପ ୁ /63770 66 46 594ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି ନରହରି ଦାସ OR/06/044/060279
ୀ /63771 63 46 595ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ଅରୁଣ ଦାସ OR/06/044/060280

ପ ୁ /63772 35 46 596ଅଭିେଷକ ଦାସ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ LNT4196416
ପ ୁ /64773 68 46 597ସଂଜୟ ପ ା ପି ଧେନଶର ପ ା OR/06/044/060281
ୀ /64774 49 46 598ଅରୁଣା ପ ା ସା ସ ୟ ପ ା OR/06/044/060282
ୀ /65775 59 46 599ନିରୂପମା ମହାପାତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ା OR/06/044/060286

ପ ୁ /65776 39 46 600କାଳି ପସନନ୍  ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା LNT4199121
ୀ /65777 36 46 601ସସିତା ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YNY0254581

ପ ୁ /65778 33 46 602େଦବୀପସନନ୍  ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YNY0591677
ୀ /65779 22 46 603ଇତିଶୀ ସାମଲ ପି ଅେଶାକ ସାମଲ YNY1335058
ୀ /66780 49 46 604ସନିୁତା ମହା ି ସା ବିଶର ନ ନ LNT4202768

ପ ୁ /66781 83 46 605ଡା.ଯଗୁଳ କିେଶାର ନ ପି ପାଣକୃ  ନ OR/06/044/060289
ୀ /66782 72 46 606ମେନାରମା ନ ସା ଯଗୁଳ ନ OR/06/044/060290
ପ ୁ /66783 52 46 607ନିର ନ ନ ପି କୃ ଚ  ନ YNY0046649
ପ ୁ /66784 51 46 608ବିଶର ନ ନ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ନ LNT4202750
ୀ /67785 31 46 609େସାମଯ୍ା ଦାସ ସା େଶାଭରାଜ ସିଂହ YNY0221200
ପ ୁ /67786 55 46 610ଶଭୁାଂଶ ୁେଘାଷ ପି ବଲାଇଲାଲ େଘାଷ YNY0849448
ୀ /67787 34 46 611ସାଧନା ପ ନାୟକ ମା ସାଗରୀକା ପ ନାୟକ LNT2993780
ୀ /67788 66 46 612ସନୁ ା ସିଂହ ସା ସନୁୀଲ ସିଂହ OR/06/044/060296
ପ ୁ /67789 59 46 613ଦୀଲୀପ ସିଂହ ପି ନଟବର ସିଂହ LNT1550755
ପ ୁ /67790 56 46 614ସ ିପ ସିଂହ ପି ନଟବର ସିଂହ OR/06/044/060984
ୀ /67791 50 46 615ସଂ ୀତା ସିଂହ ସା ଦିଲିପ ସିଂହ OR/06/044/060298
ୀ /67792 43 46 616ଶଭୁଶୀ ସିଂହ ପି ସନିୁଲ ସିଂହ LNT1803527
ପ ୁ /67793 39 46 617େଶାଭରାଜ ସିଂହ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ସିଂହ LNT2993772
ୀ /67794 29 46 618େମାନିଷା ସିଂହ ପି ଦିଲିପ ସିଂହ YNY0671305
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ପ ୁ /67795 25 46 619ଅଭିଜିତ୍ ସିଂହ ପି ଦିଲିପ ସିଂହ YNY0952515
ପ ୁ /69796 34 46 620ସି ାଥର୍  ଦାସ ପି ଚ  େଶଖର ଦାସ YNY0279109
ପ ୁ /69797 60 46 621ଚ େଶଖର ଦାଶ ପି ସେବର୍ ଶର ଦାଶ OR/06/044/060303
ୀ /69798 55 46 622ଅନୁସୟୁା ଦାଶ ସା ଚ େଶଖର ଦାଶ OR/06/044/060304

ପ ୁ /69799 25 46 623ପଭୁଦ  ଦାଶ ପି ଚ  େଶଖର ଦାଶ YNY0869016
ୀ /69800 30 46 624େନହା କମର୍କାର ପି ଶା ନୁ କମର୍କାର YNY0221218

ପ ୁ /69801 51 46 625ଅଭୟ ମଥାନ ପି କାଳ ୀ ମଥାନ YNY0221226
ୀ /69802 46 46 626ସବିତା ମଥାନ ସା ଅଭୟ ମଥାନ YNY0221234

ପ ୁ /70803 58 46 627ବିଶନାଥ ବାରିକ ପି ଚ ମଣି ବାରିକ YNY0221242
ୀ /70804 26 46 628ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି ବି ୁ କମୁାର ସାହୁ YNY1225358

ପ ୁ /70805 78 46 629ରବି  ସାହୁ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ସାହୁ OR/06/044/060318
ୀ /70806 75 46 630କମୁଦିୁନୀ ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ YNY0654889
ୀ /70807 50 46 631ଜୟଶୀ ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ LNT1803519

ପ ୁ /71808 85 46 632ଉେମଶ ଚ  ମିଶ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମିଶ OR/06/044/060305
ୀ /71809 80 46 633ସେରାଜିନି ମିଶ ସା ଉେମଶ ମିଶ OR/06/044/060306

ପ ୁ /71810 48 46 634ରାେକଶ ମିଶ ପି ଉେମଶ ମିଶ OR/06/044/060308
ୀ /71811 43 46 635କ ରୁୀ ମିଶ ସା ରାେକଶ ମିଶ YNY0221259

ପ ୁ /72812 96 46 636ଜାମିନୀକା  େଚଲ ପି ରାଧାକା  େଚଲ OR/06/044/060313
ପ ୁ /72813 64 46 637ପଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଜାମିନୀକା  େଚଲ୍ OR/06/044/060315
ୀ /72814 53 46 638ସିତା ଦାସ ସା ପଦିପ କମୁାର ଦାସ YNY0982124

ପ ୁ /72815 32 46 639ସଭୁଦିପ ଦାସ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ LNT2993798
ପ ୁ /72816 30 46 640ସୟଂଦିପ ଦାସ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YNY0346213
ୀ /72817 85 46 641ଦୁଗର୍ା େଦଇ ସା ଜାମିନୀକା  େଚଲ୍ OR/06/044/060314
ୀ /72818 30 46 642ସବୁାସୀନି କର ସା ପଫଲୁ କମୁାର କର YNY0707372

ପ ୁ /73819 59 46 643ଏନ ଶୀର ନ . ପି ଏନଶୀ ଦରଜି . OR/06/044/060324
ୀ /73820 76 46 644ଳକ୍ଷୀ େଦବୀ ସା ଏନ୍ ଦରଜୀ OR/06/044/060322
ୀ /73821 55 46 645ଡି ଶୀର ନ ସା ଏନ ଶୀର ନ OR/06/044/060325

ପ ୁ /73822 27 46 646ଅଭୀଳାସ ଶୀ ର ନ ପି ନିତଯ୍ା ଶୀ ର ନ YNY0591826
ୀ /73823 33 46 647ପିତୀ ଶୀର ନ ପି ଏନ୍ ଶୀର ନ YNY0428599
ୀ /74824 74 46 648ଲକ୍ଷିପିୟା େଯାଶୀ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ େଯାଶୀ OR/06/044/060327
ୀ /74825 46 46 649ଆରାଧନା େଯାଷୀ ସା ଶଶୁା  କମୁାର େଯାଷୀ LNT2993806
ୀ /74826 38 46 650ସ ଯ୍ାରାଣୀ େଯାଷୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଯାଷୀ LNT2993822
ୀ /74827 36 46 651ସେରାଜିନି େଯାଷୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଯାଷୀ LNT2993814

ପ ୁ /74828 85 46 652ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜାଶୀ ପି ରାମଚ  େଜାଶୀ OR/06/044/060326
ପ ୁ /74829 80 46 653ପଭାତ କମୁାର େଯାଷୀ ପି ରାମ ଚ  େଯାଷୀ OR/06/044/060329
ପ ୁ /74830 74 46 654ବିଜୟ କମୁାର େଜାଶୀ ପି ରାମ ଚ  େଜାଶୀ LNT1731884
ୀ /74831 57 46 655ଉମାରାଣି େଜାଶୀ ସା ପଭାତ େଜାଶୀ OR/06/044/060330

ପ ୁ /74832 51 46 656ସଶୁା  କମୁାର େଜାଶୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜାଶୀ OR/06/044/060332
ପ ୁ /74833 50 46 657ସମୁ  କମୁାର େଜାଶୀ ପି ନୃସିଂହ େଜାଶୀ OR/06/044/060334
ପ ୁ /74834 47 46 658ପଦୀପ କମୁାର େଯାଷୀ ପି ପଭାତ େଯାଷୀ OR/06/044/060960
ପ ୁ /74835 43 46 659େଜଯ୍ାତି ର ନ େଯାଷୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଯାଷୀ LNT1717917
ୀ /74836 39 46 660ସାଗରିକା େଯାଷୀ ପି ପଭାତ େଯାଷୀ LNT1574474

ପ ୁ /75837 43 46 661ଧିର େବେହରା ପି େଗାଲଖ େବେହରା LNT1726017
ୀ /75838 75 46 662ବିଦଯ୍ତୁଲତା ରାଉତରାୟ ସା େଚୗଧରୁୀ ପସନନ୍  କମୁାର ରାଉତରା OR/06/044/060336

ପ ୁ /75839 47 46 663େଦବଦ  ରାଉତରାୟ ପି େଚୗଧରୁୀ ପସନନ୍  କମୁାର ରାଉତରା OR/06/044/060338
ୀ /75840 44 46 664ଜୟସିତା ରାଉତରାୟ ସା େଦବଦ  ରାଉତରାୟ YNY0380535
ୀ /77841 70 46 665କମଳା େଦବୀ ସା ଏସ.ଏନ୍. େଦବୀ OR/06/044/060340
ୀ /77842 39 46 666େସୗଦାମିନୀ େଯାଶୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଯାଶୀ YNY0221275

ପ ୁ /77843 31 46 667ବିକାସ କମୁାର େଯାଶୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଯାଶୀ YNY0221267
ପ ୁ /77844 60 46 668ରାେଜ  କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଏସ୍ .ଏନ୍ ପଟନାୟକ OR/06/044/060342
ୀ /77845 46 46 669ଅନୀତା ପ ନାୟକ ସା ରାେଜ  ପ ନାୟକ OR/06/044/060343
ପ ୁ /78846 44 46 670ସିଡିନି ଆଟିକ ପି ରଡନି ଆଟିକ LNT1550532
ୀ /78847 42 46 671ର ିତା ଆଟିକ ସା ସିଡନି ଆଟିକ LNT1554948
ପ ୁ /78848 47 46 672ନେରଶ ଦାସ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ଦାସ YNY0221283
ୀ /78849 41 46 673ସମୁତି ଦାସ ସା ନେରଶ ଦାସ YNY0221291
ୀ /78850 41 46 674ସସିତାରାଣୀ ଦାସ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାସ YNY0221309
ପ ୁ /78851 52 46 675ଟରନିଶ ହାଇଟ ଫିଲଡ୍ ପି ରେବର୍ାଟ ୱାଇଟ ଫିଲଡ୍ YNY0221325
ପ ୁ /78852 55 46 676ଉଇଲିୟମ ହାଇଟ ଫିଲଡ ପି ରବଟର୍  ହାଇଟ ଫିଲଡ LNT1572890
ପ ୁ /78853 48 46 677େଟେରନସି ହାଇଟଫିଲି ପି ରବଟର୍  ହାଇଟ ହାଇଟଫିଲି YNY0254607
ପ ୁ /78854 37 46 678କାଶନିାଥ ମହା ି ମା ପଦୁଆଁ ମହା ି YNY0221317
ୀ /78855 82 46 679ନମର୍ା ହାଇଟ ଫିଲଡ ସା ରବଟର୍  ହାଇଟ ଫିଲଡ LNT1573013
ପ ୁ /79856 78 46 680ଜ୍ଞାନଚ  କର ପି େଗାକଳୁ କର OR/06/044/060348
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ୀ /79857 73 46 681ନିଲିମା କର ସା ଜ୍ଞାନଚ  କର OR/06/044/060349
ପ ୁ /79858 55 46 682ସବୁତ କର ପି ଜ୍ଞାନ କର OR/06/044/060350
ୀ /79859 50 46 683େସନ୍ହ କର ସା ସବୁତ କର LNT1803501

ପ ୁ /79860 50 46 684ସଶୁତୃ କର ପି ଜ୍ଞାନ କର OR/06/044/060868
ୀ /79861 46 46 685କାବଯ୍ତାରା କର ସା ସଶୁୁତ କର LNT1726009

ପ ୁ /79862 51 46 686ବାଲକ ୁେଖସ୍ ପି େଜାହାନ େଖସ୍ LNT2993830
ୀ /79863 48 46 687େସବତୀ େଖସ୍ ସା ବାଲକ ୁେଖସ୍ LNT2993848

ପ ୁ /79864 45 46 688ହଳଧର ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ LNT1550789
ପ ୁ /80865 63 46 689ମଦନ େମାହନ ଦାସ ପି ବୁଲୁ ଦାସ OR/06/044/060354
ୀ /80866 58 46 690ମିନାତୀ ଦାସ ସା ମଦନ େମାହନ ଦାସ LNT1712074

ପ ୁ /80867 55 46 691କୃ େମାହନ ଦାସ ପି ବୁଲୁ ଦାସ OR/06/044/060356
ୀ /80868 50 46 692ହରପିୟା ଦାସ ସା କୃ  ଦାସ OR/06/044/060357

ପ ୁ /80869 38 46 693ଜୀବନ କମୁାର ଦାସ ପି ମଦନ େମାହନ ଦାସ LNT4177341
ପ ୁ /80870 38 46 694ରାେଜ  କମୁାର ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ତୁ ଚ  ଦାସ LNT4177440
ପ ୁ /80871 33 46 695ସେ ାଷ ଦାସ ପି କୃ େମାହନ ଦାସ YNY0046896
ପ ୁ /80872 30 46 696ସେ ାଷ ଦାସ ପି କୃ େମାହନ ଦାସ YNY0221333
ପ ୁ /80873 30 46 697ଫକୀର େମାହନ ଦାସ ପି କୃ େମାହନ ଦାସ YNY0221341
ପ ୁ /80874 30 46 698ହରି େମାହନ ଦାସ ପି କୃ େମାହନ ଦାସ YNY0221358
ପ ୁ /80875 26 46 699ପଯ୍ାରୀ େମାହନ ଦାସ୍ ପି କୃ  େମାହନ ଦାସ୍ YNY0952473
ୀ /81876 66 46 700ଉମା ଦାସ ସା ବିଦଯ୍ତୁ୍ ଦାସ OR/06/044/060365
ୀ /81877 63 46 701ଖଲୁଣା ଦାସ ସା ଉଦୟନାଥ ଦାସ OR/06/044/060362

ପ ୁ /81878 56 46 702ମ  ୁଦାସ ପି ଭୁବନ ଦାସ OR/06/044/060359
ପ ୁ /81879 45 46 703ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଦାସ LNT1550631
ୀ /81880 44 46 704ସନିୁତା ଦାସ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଦାସ LNT1550839
ୀ /81881 43 46 705ବନିତା ଦାସ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଦାସ LNT1550847
ୀ /81882 42 46 706େସବତୀ ଦାସ ସା ମେହ  ଦାସ OR/06/044/060360
ୀ /81883 39 46 707ସମିୁତା ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ତୁ ଚ  ଦାସ LNT1550946

ପ ୁ /81884 33 46 708ମାନସ ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ YNY0591149
ୀ /81885 31 46 709ସଜୁାତା ଦାସ ମା ଉମା ଦାସ YNY0833491
ୀ /81886 29 46 710ରଶିତା ଦାସ୍ ମା ଉମା ଦାସ୍ YNY0793562

ପ ୁ /81887 24 46 711ରେମଶ ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ YNY1007806
ପ ୁ /82888 67 46 712ବଂଶୀଧର ଦାସ ପି ରାଧ ୁଦାସ LNT1550672
ୀ /82889 56 46 713େରବତୀ ଦାସ ସା ମରୁଲୀ ଦାସ OR/06/044/060371

ପ ୁ /82890 50 46 714ଗିରିଧାରି ଦାସ ପି ରାଧ ୁଦାସ OR/06/044/060372
ପ ୁ /82891 41 46 715ଆେଲାକ ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ LNT4196432
ୀ /82892 41 46 716ମାମି ଦାସ ସା ଗିରିଧାରୀ ଦାସ LNT4177382

ପ ୁ /82893 40 46 717ଆନ  ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ LNT4177275
ପ ୁ /82894 38 46 718ପେମାଦ ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ LNT4177234
ୀ /82895 37 46 719ମମତା ଦାସ ପି ଶବିାନ  ଦାସ LNT4177366

ପ ୁ /82896 28 46 720ବୁବୁନା ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ YNY0591362
ୀ /82897 25 46 721ବଷର୍ା ଦାସ ସା ଉ ମ ଦାସ YNY0952390
ପ ୁ /82898 22 46 722କରମ ଦାସ ପି ଗିରିଧର ଦାସ YNY1076256
ପ ୁ /82899 59 46 723ମରୂଲିଧର ଦାଶ ପି ରାଧ ୁଦାଶ OR/06/044/060370
ପ ୁ /82900 35 46 724ଉ ମ ସାମଲ ପି ମରୁଲିଧର ସାମଲ YNY0134684
ୀ /82901 38 46 725େଯାେଷଫାଇନ ସାମ ରାୟ ସା ରାେଜଶ ଦାସ YNY0849331
ୀ /83902 64 46 726ରମା ଦାସ ସା ଶବିାନ  ଦାସ OR/06/044/060375

ପ ୁ /83903 44 46 727ତିେଲାଚନ ଦାସ ପି ଶବିାନ  ଦାସ LNT1550540
ୀ /83904 30 46 728ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ତିେଲାଚନ ଦାସ YNY0590554

ପ ୁ /83905 29 46 729ସମିତ ଦାସ ପି ଶବିାନ  ଦାସ YNY0590539
ୀ /84906 51 46 731କନିୁ ରାଉତ ସା ରବି ରାଉତ OR/06/044/060378
ୀ /85907 60 46 734େଦବୀ ସାମଲ ସା ତିେଲାଚନ ସାମଲ OR/06/044/060383
ପ ୁ /85908 49 46 735ବିକାଶ ସାମଲ ପି ସତଯ୍ା ସାମଲ OR/06/044/061071
ପ ୁ /85909 48 46 736ପକାଶ ସାମଲ ପି ପା ବ ସାମଲ OR/06/044/060388
ପ ୁ /85910 40 46 737ବିକମ ସାମଲ ପି ତିେଲାଚନ ସାମଲ LNT1551118
ୀ /85911 39 46 738େଜଯ୍ାସନ୍ା ସାମଲ ସା ବିକାଶ ସାମଲ YNY0221366
ୀ /85912 38 46 739ଅଳକା ସାମଲ ସା ପକାଶ ସାମଲ YNY0346155
ପ ୁ /85913 31 46 740ଶ ର ସାମଲ ପି ତିେଲାଚନ ସାମଲ YNY0134692
ପ ୁ /85914 27 46 741ସେରାଜ ସାମଲ ପି ତିେଲାଚନ ସାମଲ YNY0685586
ୀ /85915 26 46 742ଦିପା ସାମଲ ସା ଶ ର ସାମଲ YNY0952465
ୀ /85916 25 46 743ଭାଗଯ୍ଶୀ ସାମଲ ସା ସେରାଜ ସାମଲ YNY1007384
ପ ୁ /85917 24 46 744ଧୀରଜ ସାମଲ ପି ଭିକାରୀ ସାମଲ YNY1225366
ୀ /86918 45 46 745ଉଷା ସାମଲ ସା ଅେଶାକ ସାମଲ OR/06/044/060387

15 112/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 10ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /86919 25 46 746ଭାଗଯ୍ଶୀ ସାମଲ ପି ଅେଶାକ ସାମଲ YNY0868992
ୀ /86920 24 46 747େଜଯ୍ାତିଶୀ ସାମଲ ମା ଉଷା ସାମଲ YNY0952507
ୀ /87921 83 46 748ପ ୂ ିର୍ମା ଦାସ ସା ବୀେରନ ଦାସ OR/06/044/060394

ପ ୁ /87922 53 46 749େମାେଜସ ପିଟର ଦାସ ପି ବୀେରନ୍ ଦାସ OR/06/044/060397
ପ ୁ /87923 47 46 750ରାେଜଶ ଦାସ ପି ବୀେରନ୍ ଦାସ OR/06/044/060398
ୀ /87924 49 46 751ପଣତୀ ନାୟକ ସା େମାେଜସ ପିଟର ଦାସ YNY0346239
ୀ /87925 56 46 752େରଣ ୁସାମଲ ସା କାବୁଲି ସାମଲ YNY0590844
ୀ /87926 34 46 753ମିନତୀ ସାମଲ ପି କାବୁଲି ସାମଲ YNY0221374
ୀ /87927 27 46 754ନିତୁଶୀ ସାମଲ ପି ଅେଶାକ ସାମଲ YNY0591263

ପ ୁ /87928 24 46 755ଶବିାଶଷି ସାମଲ ପି କାବୁଲି ସାମଲ YNY0952499
ପ ୁ /87929 23 46 756କ ନା ସାମଲ ପି କାବୁଲୀ ସାମଲ YNY1176718
ୀ /88930 56 46 757ସ ର୍ଲତା ସାହାଣୀ ସା ଶରିିଶ କମୁାର ମହାପାତ LNT1657725
ୀ /88931 36 46 758ଚିନୟୀ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ LNT3117603
ୀ /88932 69 46 759ଶୀଲା ମହାପାତ ସା ରାଜ କମୁାର ମହାପାତ OR/06/044/060402

ପ ୁ /88933 67 46 760ରାଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସନୁୀଲ ମହାପାତ OR/06/044/060401
ପ ୁ /88934 57 46 761ସରୁଜିତ ମହାପାତ ପି ସନିୁଲ ମହାପାତ LNT4202784
ୀ /88935 51 46 762ସାଗରିକା ମହାପାତ ସା ସରୁଜିତ ମହାପାତ LNT4202800

ପ ୁ /88936 61 46 763ଶରିିଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସଶୁଲି୍ ଚ  ମହାପାତ LNT1657717
ପ ୁ /88937 34 46 764ସ ୀପ୍ ମହାପାତ ପି ଶରିିଶ୍ କମୁାର ମହାପାତ YNY0163956
ୀ /88938 33 46 765ଦୀପ୍େରଖା ମହାପାତ ପି ଶରିିଶ୍ କମୁାର ମହାପାତ YNY0163964

ପ ୁ /88939 51 46 766ସବୁଲ ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ YNY0762823
ୀ /88940 39 46 767ରଶିତା ନାୟକ ସା ସବୁଳ ନାୟକ LNT1856830
ୀ /89941 95 46 768ସବୁାସିନୀ ସାଇଁ ପି ଅଭୟ ସାଇଁ OR/06/044/060407
ୀ /89942 91 46 769କମଳିନୀ ସାଇଁ ପି ଅଭୟ ସାଇଁ OR/06/044/060408

ପ ୁ /89943 82 46 770ଶଶୀ ଭୂଷଣ ସାଇଁ ପି ଅଭୟ ସାଇଁ OR/06/044/060405
ୀ /89944 69 46 771େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ଶଶୀ ସାଇଁ OR/06/044/060406

ପ ୁ /89945 44 46 772ଦାନିଏଲ ସାଇଁ ପି ଶଶଭୂିଷଣ ସାଇଁ LNT1573005
ପ ୁ /89946 41 46 773ଗାବିଏଲ ସାଇଁ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ସାଇଁ LNT1572965
ପ ୁ /90947 59 46 774ମାନସ ର ନ ଦାସ ପି ବିମଳ ଚ  ଦାସ OR/06/044/060411
ୀ /90948 56 46 775େପମଲତା ଦାସ ସା ମାନସ ର ନ ଦାସ LNT1573047
ୀ /90949 53 46 776ସବିତା ଦାସ ପି ବିମଲଚ  ଦାସ OR/06/044/060412

ପ ୁ /90950 31 46 777ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ପି ମାନସ ର ନ ଦାସ YNY0221382
ପ ୁ /90951 31 46 778ଲଳିତ କମୁାର ଦାସ ପି ମାନସ ର ନ ଦାସ YNY0221390
ପ ୁ /91952 76 46 779େହମ  କମୁାର ପାଲ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ପାଲ OR/06/044/060413
ୀ /91953 43 46 780ଯଥୁୀକା ପଲ ସା ସ ିବ କମୁାର ସାହୁ YNY0279117
ୀ /91954 39 46 781ବିଥୀକା ପଅଲ - ସରୁଜ ରାୟ LNT1725993
ୀ /91955 71 46 782ସିତାଂଶ ୁନଳିନୀ ସିଂହ ସା େହମ  କମୁାର ପାଲ OR/06/044/060414
ୀ /92956 71 46 783ଶା ିଲତା ସାମଲ ସା ଗ ବର୍  ସାମଲ YNY1187368

ପ ୁ /92957 23 46 784େସାମ ୁସାମଲ ପି ମ ୁ ସାମଲ YNY1187624
ପ ୁ /92958 39 46 785ସକୁା  ସାଇଁ ପି ଜଚୀ ର ସାଇଁ YNY1090042
ପ ୁ /92959 34 46 786ବଲଭ ସାଇଁ ପି ବାନମାର ସାଇଁ YNY1093087
ୀ /93960 76 46 787ଆନନ୍ି ଦାସ ସା ରାଜେମାହନ ଦାସ OR/06/044/060419

ପ ୁ /93961 43 46 788େମାେଜସ ଦାସ ପି ରାଜ େମାହନ ଦାସ LNT1721737
ୀ /93962 24 46 789ମମତା ସାମଲ ସା େକଦାର ସାମଲ YNY1187491

ପ ୁ /94963 76 46 790ତାପସ କମୁାର େସନ ପି ବି.େକ. େସନ OR/06/044/060422
ପ ୁ /94964 76 46 791ତାପସ କମୁାର େସନ ପି ବରଡାକା  େସନ YNY0793695
ୀ /94965 65 46 792ଗୀତା େସନ ସା ତାପସ େସନ OR/06/044/060423

ପ ୁ /94966 50 46 793ସବଯ୍ସାଚୀ େସନ ପି ତାପସ େସନ OR/06/044/060426
ପ ୁ /95967 52 46 794େକୗଶକି ଚାଟାଜିର୍ ପି ପ ାନନ ଚାଟାଜିର୍ YNY0046656
ପ ୁ /95968 79 46 795ଅରୁଣ େଘାଷ ପି ଲଳିତ େମାହନ େଘାଷ OR/06/044/060427
ୀ /95969 43 46 796ଅମିତା େଘାଷ ପି ଅରୁଣ େଘାଷ LNT1624816
ୀ /95970 40 46 797ଅ ିତା େଘାଷ ପି ଅରୁଣ େଘାଷ LNT1803493
ପ ୁ /96971 60 46 798ଅନୁପ ର ନ ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି OR/06/044/060432
ୀ /96972 58 46 799ସମିତା ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି LNT2993855
ୀ /96973 56 46 800ପଣତୀ ମହା ି ସା କମୁାର ର ନ ମହା ି OR/06/044/060433
ୀ /96974 53 46 801େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହା ି ସା ଅନୁପ ର ନ ମହା ି OR/06/044/060434
ପ ୁ /96975 38 46 802େରାମିତ ରଂଜନ ମହା ି ପି କମୁାର ରଂଜନ ମହା ି LNT2993863
ୀ /96976 33 46 803ଅନୁରୂପା ମହା ି ପି ଅନୁପ ରଂଜନ ମହା ି LNT2993889
ୀ /96977 30 46 804ଆରାଧନା େପଦିନି ମା ସମିତା ମହା ି YNY0346205
ୀ /96978 35 46 805ଉପାସନା େପଦିନୀ ମା ସମିତା ମହା ି LNT2993871
ପ ୁ /97979 86 46 806ଶୀତଲ କମୁାର ମହା ି ପି ପରମାନ  ମହା ି OR/06/044/060444
ୀ /97980 80 46 807କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାରୀ ମହା ି ସା ଶୀତଲ କମୁାର ମହା ି OR/06/044/060445
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ପ ୁ /97981 52 46 808ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ଶୀତଲ କମୁାର ମହା ି OR/06/044/060448
ୀ /97982 48 46 809ନିେବଦିତା ମହା ି ସା ସେରାଜ ମହା ି LNT1572817
ୀ /97983 45 46 810ସଜୁୟଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ଶୀତଲ କମୁାର ମହା ି OR/06/044/060449
ୀ /97984 40 46 811ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ଶତିଲ କମୁାର ମହା ି LNT1572635
ୀ /97985 23 46 812େସତା ମହା ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି YNY1348051

ପ ୁ /97986 19 46 813ଶୀଜୀତ ମହା ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି YNY1341031
ୀ /98987 39 46 814ସିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଶଭୁାଶଷି ପତିହାରୀ YNY0046672
ୀ /98988 41 46 815ଦି ିମୟୀ ଦାସ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପଢିଆରୀ YNY0868893
ୀ /98989 55 46 816େରଣବୁାଳା େଲ ା ସା ଯଧିୁ ିର େଲ ା LNT2993897

ପ ୁ /98990 40 46 817ବିକାଶ ଚ  େଲ ା ପି େକୖଳାଶ ଚ  େଲ ା YNY0046664
ପ ୁ /98991 78 46 818ଶରତ ପତିହାରୀ ପି େଲାକନାଥ ପତିହାରୀ OR/06/044/060455
ୀ /98992 70 46 820କନକଲତା ପତିହାରୀ ସା ଶରତ ପତିହାରୀ OR/06/044/060456
ୀ /98993 64 46 821ନଳିନୀପଭା ପତିହାରୀ ସା ମେହ  ଚ  ପତିହାରୀ OR/06/044/060453

ପ ୁ /98994 58 46 822ସୀତାନାଥ ପତିହାରୀ ପି ରଘନୁାଥ ପତିହାରୀ OR/06/044/060454
ୀ /98995 50 46 823ଗୀତା ଳି ପତିହାରୀ ପି ଶରତ ପତିହାରୀ OR/06/044/060458

ପ ୁ /98996 47 46 824ସେ ାଷ କମୁାର ପତିହାରୀ ପି ଶରତ ଚ  ପତିହାରୀ OR/06/044/060961
ପ ୁ /98997 45 46 825ଶଭୁାଷିଷ ପତିହାରୀ ପି ମେହ  ଚ  ପତିହାରୀ YNY0046680
ପ ୁ /98998 43 46 826େଦବାଶୀଷ ପତିହରୀ ପି ମେହ  ଚ  ପତିହରୀ LNT1551100
ୀ /98999 34 46 827େରାଜାଲିନ୍ ପତିହାରୀ ସା େଦବାଶଷି ପତିହାରୀ YNY0590588

ପ ୁ /991000 58 46 828ସେତଯ୍  ଗିରି ପି େଦେବ  ଗିରି OR/06/044/060461
ୀ /991001 49 46 829ରଶୀେରଖା ଗିରି ସା ସେତଯ୍  ଗିରି LNT1572999

ପ ୁ /1001002 80 46 830କୃ  ସାମଲ ପି ବୃ ାବନ ସାମଲ OR/06/044/060094
ପ ୁ /1011003 45 46 831ରବି େବେହରା ପି ବଂଶ ିେବେହରା YNY0134726
ୀ /1011004 39 46 832ଝୁନା େବେହରା ସା ରବି େବେହରା YNY0134734

ପ ୁ /1011005 30 46 833ବିନିତ୍ ର ନ ମହା ି ପି କମୁାର ର ନ ମହା ି YNY0428482
ପ ୁ /1011006 51 46 834କାଳିଆ ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ YNY0591222
ପ ୁ /1011007 60 46 835ରବି  ସାମଲ ପି ବୃ ାବନ ସାମଲ OR/06/044/060092
ୀ /1011008 33 46 836ପ ୂ ିର୍ମା ସାମଲ ସା ସବୁୁଲା ସାମଲ YNY0134700
ୀ /1021009 89 46 837ଆରତୀ ରାୟ େଚୗଧରୁୀ ସା ତୁଲସୀରାୟ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/060464
ୀ /1021010 64 46 838ଅରୂ ତୀ ରାୟ େଚୗଧରୁୀ ସା େଗୗତମ ରାୟ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/060466
ୀ /1021011 53 46 839ମଧମିୁତା ରାୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ତୁଲସୀ ରାୟ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/060469
ୀ /1021012 70 46 840େଗୗତମ ରାୟ ରାୟେଚୗଧରୁୀ ପି ତୁଲସୀ ରାୟ ରାୟେଚୗଧରୁୀ OR/06/044/060465

ପ ୁ /1021013 37 46 841ଅନୁପମ ରାଏ େଚୗଧରୁୀ ପି େଗୗତମ ରାଏ େଚୗଧରୁୀ YNY0428474
ପ ୁ /1021014 56 46 842ତୁହିନ ରାୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ତୁଳସୀ ରାୟ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/060467
ୀ /1021015 51 46 843ମିତାଲି ରାୟ େଚୗଧରୁୀ ସା ତୁହିନ ରାୟ େଚୗଧରୁୀ LNT1572825
ୀ /1021016 31 46 844େଦାଲନ ରାୟେଚୗଧରୁୀ ସା ଅନୁପମ ରାୟେଚୗଧରୁୀ YNY1007731
ୀ /1021017 26 46 845େଏୖଶରୀୟା ରାୟେଚୗଧରୁୀ ପି େଗୗତମ ରାୟେଚୗଧରୁୀ YNY1007749
ୀ /1021018 23 46 846ଅପବୂର୍ା ରାୟେଚୗଧରୁୀ ପି ତୁହୀନ କମୁାର ରାୟେଚୗଧରୁୀ YNY1007855

ପ ୁ /1031019 78 46 847େଗାକଲୁାନ  ମହା ି ପି ନବକିେଶାର ମହା ି OR/06/044/060471
ପ ୁ /1031020 50 46 848ଶେୁଭ ୁ ମହା ି ପି େଗାକଲୁାନ  ମହା ି OR/06/044/060473
ୀ /1031021 77 46 849ଡା.ବି ୁପିୟା ପ ନାୟକ ସା େଗାକଳୁାନ  ମହା ି OR/06/044/060472
ପ ୁ /1041022 73 46 850ପଶା  ମହା ି ପି ମେହ  ମହା ି OR/06/044/060475
ୀ /1041023 68 46 851କଲଯ୍ାଣୀ ମହା ି ସା ପଶା  ମହା ି OR/06/044/060476

ପ ୁ /1041024 65 46 852ପେବାଧ ମହା ି ପି ମେହ  ମହା ି OR/06/044/060477
ୀ /1041025 62 46 853ପ ୁ ଶୀ ମହା ି ସା ପେବାଧ ମହା ି OR/06/044/060478
ୀ /1041026 42 46 854ଶଶୁୀ ଶେୁଭଛା ମହା ି ପି ପଶା  ମହା ି LNT1523059

ପ ୁ /1041027 40 46 855ସା ିକ ମହା ି ପି ପଶା  ମହା ି LNT1522895
ୀ /1041028 32 46 856େଶତା ମହା ି ପି ପେବାଧ ମହା ି LNT2993905
ୀ /1041029 28 46 857ଆକୃତି ମହା ି ପି ପେବାଧ କମୁାର ମହା ି YNY0428466
ୀ /1041030 21 46 858ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ମଧସୁଦୂନ ମହା ି YNY1093129
ୀ /1041031 21 46 859ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ମଧସୁଦୂନ ମହା ି YNY1076850
ପ ୁ /1051032 39 46 860ଦୀପକ େଜନା ପି କୃ  େଜନା LNT1725985
ୀ /1051033 76 46 861ନୀଳିମା ମ ରାଜ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ମ ରାଜ OR/06/044/060479
ପ ୁ /1051034 54 46 862ନିର ନ ମ ରାଜ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମ ରାଜ OR/06/044/060480
ୀ /1051035 53 46 863ସପନ୍ାରାଣୀ ମ ରାଜ ସା ନିର ନ ମ ରାଜ LNT1717230
ପ ୁ /1051036 53 46 864ନବକିେଶାର ମ ରାଜ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମ ରାଜ OR/06/044/060481
ୀ /1051037 51 46 865ନମିତା ମ ରାଜ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମ ରାଜ OR/06/044/060483
ୀ /1051038 50 46 866ମମିତା ମ ରାଜ ପି ନୃସିଂହ ମ ରାଜ OR/06/044/060484
ୀ /1051039 49 46 867ନମର୍ଦା ମ ରାଜ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମ ରାଜ OR/06/044/060485
ପ ୁ /1051040 47 46 868ନିକୁ  କିେଶାର ମ ରାଜ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମ ରାଜ OR/06/044/060486
ୀ /1051041 21 46 869ନିଲିର୍ ା ମ ରାଜ ମା ସପନ୍ା ରାଣୀ ମ ରାଜ YNY1157056
ପ ୁ /1051042 54 46 870େଦେବ  ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି LNT1657634
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ୀ /1051043 51 46 871ଅପିର୍ତା ମହା ି ସା ନବକିେଶାର ମ ରାଜ୍ OR/05/040/140371
ୀ /1051044 49 46 872ପମିଳା ମହା ି ସା ବିଶନାଥ ମହା ି LNT1657626

ପ ୁ /1051045 44 46 873ବିଶନାଥ ମହା ି ପି ହୀନ ମହା ି LNT1657618
ପ ୁ /1051046 41 46 874ଜୟ  କମୁାର ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି LNT1657345
ୀ /1051047 21 46 875ଇପିସିତା ମହା ି ପି େଦବ  ମହା ି YNY1183557

ପ ୁ /1051048 63 46 876ସେୁର  ପାଢୀ ପି େସାମନାଥ ପାଢୀ YNY0046748
ପ ୁ /1051049 62 46 877ନିର ନ ପାଢୀ ପି ହୃଷିେକଶ ପାଢୀ YNY0046714
ୀ /1051050 39 46 879କମଳା ପାଢୀ ସା ସେୁର  ପାଢୀ YNY0046706

ପ ୁ /1051051 35 46 880ସନିୁଲ ପାଢୀ ପି ସେୁର  ପାଢୀ YNY0046730
ୀ /1051052 34 46 881ନିେବଦିତା ପାଢୀ ପି ସେୁର  ପାଢୀ LNT2993913

ପ ୁ /1051053 29 46 882ଅନିଲ ପାଢି ପି ସେୁର  କମୁାର ପାଢୀ YNY0589879
ପ ୁ /1051054 31 46 883ନଚୀେକତ ପର ପି ନିର ନ ପାଢୀ YNY0046722
ପ ୁ /1051055 45 46 884ବିଭୁତିଭୂଷଣ ପ ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ପ ନାୟକ LNT1803477
ୀ /1051056 85 46 885ଶାରଦା ପ ନାୟକ ସା େଗାଲକ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ LNT1550912
ୀ /1051057 56 46 886ତନୁଜା ପ ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ପ ନାୟକ LNT1573021
ୀ /1051058 54 46 887ପଭାତୀ ପ ନାୟକ ପି ବସ  ପ ନାୟକ LNT1573039

ପ ୁ /1051059 49 46 888ଚି ର ନ ପ ନାୟକ ପି େଗାଲକବିହାରୀ ପ ନାୟକ LNT4202818
ପ ୁ /1051060 46 46 889କୃ ଚରଣ ପ ନାୟକ ପି ବସ  ପ ନାୟକ LNT4202792
ପ ୁ /1051061 44 46 890ତୁଷାର ର ନ ପ ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ପ ନାୟକ LNT1572841
ପ ୁ /1051062 43 46 891ଅମାନ େଜଯ୍ାତି ପ ନାୟକ ପି ବସ  ପ ନାୟକ LNT1572874
ୀ /1061063 41 46 892ପଣତି ମହା ି ସା ଚି  ର ନ ପ ନାୟକ YNY0590273

ପ ୁ /1061064 90 46 893େଗାଲକ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ ପି ଲି ରାଜ ପ ନାୟକ LNT1550730
ପ ୁ /1061065 59 46 894ମନେମାହନ ପ ନାୟକ ପି େଗାଲକବ୍ହାରୀ ପ ନାୟକ LNT4199147
ୀ /1061066 37 46 895ନିରୂପମା େଟେଟ ମା େଜମା େଟେଟ LNT2993939
ୀ /1061067 35 46 896ଅନୁପମା େଟେଟ ମା େଜମା େଟେଟ LNT2993947
ୀ /1061068 33 46 897ନିଳିମା େଟେଟ ମା େଜମା େଟେଟ LNT2993954

ପ ୁ /1061069 31 46 898ଆଶଷି େରାଶନ େଟେଟ ପି ନିେକାେଲସ େଟେଟ YNY0428441
ପ ୁ /1071070 77 46 899ନୀଳମଣି ଦାସ ପି ଜଗବ ୁ ଦାସ YNY1032127
ୀ /1071071 64 46 900ନିମର୍ଳା ଦାସ ସା ନୀଳମଣି ଦାସ YNY1032119

ପ ୁ /1071072 50 46 901େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ନୀଳମଣି ଦାସ YNY1032077
ପ ୁ /1071073 42 46 902ମାନସ କମୁାର ଦାସ ପି ନୀଳମଣି ଦାସ YNY1032085
ୀ /1071074 31 46 903ଶଭୁଶୀ ଦାସ ସା ମାନସ କମୁାର ଦାସ YNY1032135
ୀ /1071075 80 46 905କା ନବାଲା ମହା ି ସା ମଦନ ମହା ି OR/06/044/060492

ପ ୁ /1071076 80 46 906ଶବି ମହା ି ପି ମଦନ ମହା ି OR/06/044/060493
ୀ /1071077 55 46 907ଉଷାରାଣୀ ମହା ି ସା ଶବି ମହା ି OR/06/044/060494

ପ ୁ /1071078 54 46 908ଅମରପସାଦ ମହା ି ପି ମଦନ ମହା ି OR/06/044/060495
ୀ /1071079 50 46 909ପତିମାବାଳା ମହା ି ସା ମଦନ େମାହନ ମହା ି YNY0427930

ପ ୁ /1071080 46 46 910ବଲଭଦ ମହା ି ପି ମଦନ ମହା ି OR/06/044/060496
ୀ /1071081 44 46 911ମମତା ମହା ି ସା ଅମର ପସାଦ ମହା ି LNT1803642

ପ ୁ /1071082 29 46 912ମାନସ ରଂଜନ ମହା ି ପି ଶବି ପସାଦ ମହା ି YNY0428383
ୀ /1071083 48 46 913ସଚୁରିତା ପ ନାୟକ ସା େଦବାଶଷି ଦାସ YNY1032069
ପ ୁ /1081084 32 46 914ସମୁନ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ବି ୁ ଚାଟାଜର୍ ୀ LNT2993962
ପ ୁ /1081085 72 46 915ପ ୂ ର୍ଚ  ପତିହାରୀ ପି ରଘନୁାଥ ପତିହାରୀ OR/06/044/060499
ୀ /1081086 66 46 916କନକଲତା ପତିହାରୀ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ପତିହାରୀ OR/06/044/060500

ପ ୁ /1081087 46 46 917ଅରବି  ପତିହାରି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପତିହାରି OR/06/044/061098
ପ ୁ /1081088 44 46 918ବିେବକାନ  ପତିହାରୀ ପି ପ ୂ ର୍ ପତିହାରୀ LNT1550748
ପ ୁ /1091089 65 46 919ବି ୁ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ଶବି ଦାଶ ଚାଟାଜର୍ ୀ LNT2993988
ୀ /1091090 58 46 920ରାନୁ ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା ବି ୁ ଚାଟାଜର୍ ୀ LNT2993970
ୀ /1091091 23 46 921ସତୀ ଚାଟାରଜୀ ପି ବି ୁ ଚାଟାରଜୀ YNY1211788
ପ ୁ /1101092 40 46 922ଅବିନାଶ ପଧାନ ପି ଶୀକା  ପଧାନ LNT1725977
ପ ୁ /1111093 65 46 923େଗାଲକ ବିହାରି େବଉରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବଉରା OR/06/044/060916
ୀ /1111094 60 46 924ସ ର୍ଲତା େବଉରା ସା େଗାଲକ େବଉରା  OR/06/044/060917
ପ ୁ /1111095 49 46 925ପରୁୁେଷା ମ େବଉରା ପି େଗାଲକ ବିହାରି େବଉରା OR/06/044/060798
ପ ୁ /1111096 46 46 926େଗୗତମ କମୁାର େବଉରା ପି େଗାଲଖ ବିହାରୀ େବଉରା OR/06/044/060768
ୀ /1111097 44 46 927େରାଜାଲିନ େବଉରା ସା େଗୗତମ କମୁାର େବଉରା LNT1572833
ପ ୁ /1111098 43 46 928ଉ ମ କମୁାର େବଉରା ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ େବଉରା OR/06/044/060777
ୀ /1111099 19 46 929ଶୁତି କିରଣ ପି େଗୗତମ କମୁାର େବଉରା YNY1335512
ପ ୁ /1121100 54 46 930ମାଧବ ମିଶ ପି ରଘନୁାଥ ମିଶ OR/06/044/061123
ୀ /1121101 54 46 931ବ ିତା ମିଶ ସା ମାଧବ ମିଶ YNY0374173
ପ ୁ /1131102 42 46 932ମହ ଦ ରିଆଜ ଆଲମ ପି ମହ ଦ ହାରୁନ ରସିଦ LNT1550615
ପ ୁ /1131103 34 46 933ମହ ଦ ସିରାଜ ଆଲାମ ପି ମହ ଦ ହାରୁନ ରସିଦ LNT4203188
ୀ /1131104 56 46 934ସମୁନ ଆେ ଲା ଏଭର୍ସନ୍ ସା ଡାନିସ୍ ପାଟିକ୍ ଏଭର୍ସନ୍ YNY0046904
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ୀ /1131105 33 46 935ଅଫସାନା ପରବିନ ସା ମହ ଦ ରିୟାଜ ଆଲମ YNY0869008
ୀ /1131106 24 46 936ସେୁମୖୟା ତମକନତ ସା ଏମ୍ଡି ସିରାଜ ଆଲମ YNY1228626

ପ ୁ /1131107 36 46 937କାଲର୍  େଥାମାସ ପି େଡନିସ ଏଭରସନ YNY0134742
ପ ୁ /1141108 48 46 938ଜୟଦୀପ େବାଷ ପି ବି ୁଚରଣ େବାଷ OR/06/044/060802
ୀ /1141109 40 46 939ରଶୀତା େବାଷ ସା ଜୟଦୀପ େବାଷ LNT1550524

ପ ୁ /1151110 44 46 940େଶଖ କମରାନ ଅଲୀ ପି େଶଖ ଉସମାନ ଅଲୀ YNY0654814
ପ ୁ /1151111 38 46 941େଶଖ ଅମନ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ହନନ LNT1572981
ପ ୁ /1151112 37 46 942େଶଖ ଅମନ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ହନାନ YNY0254631
ୀ /1151113 70 46 943ଗଲୁଜାର୍ େବଗମ୍ ସା ଅବଦୁଲ୍ େରେହମାନ୍ YNY0707661
ୀ /1151114 68 46 944ହୁସନ ଆରା େବଗମ ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ ହନନ LNT1572585
ୀ /1151115 53 46 945ଉେମରା େବଗମ ସା ୟାସିନ ଖଁା YNY0254615
ୀ /1151116 41 46 946ଉେମରା େବଗମ ସା େଶଖ ୟାସିନ YNY0134767
ୀ /1151117 41 46 947ସମିମା େବଗମ ସା େଶଖ କମରାନ ଅଲୀ YNY0254623

ପ ୁ /1151118 73 46 948େଶଖ ଅବଦୁଲ ହୁନନ ପି େସଖ ଯସୂ ୁ  ଆଲୀ ଅଲୀ LNT1572577
ପ ୁ /1151119 39 46 949େଶଖ କାମରାନ୍ ପି େଶଖ ଉସମାନ YNY0134759
ପ ୁ /1151120 55 46 950ୟାସିମ ଖାନ ପି ରୁ ମ ଖାନ LNT1572544
ପ ୁ /1151121 26 46 951ସାହୀଶ ଖାନ ପି ୟାସୀନ ଖାନ YNY1341098
ପ ୁ /1151122 36 46 952ଅ ଲୁ ନିୟାଜ ପି ଅ ଲୁ ରାେହମନ YNY1175330
ୀ /1151123 22 46 953ସାହୀନ ପରବିନ ପି ୟାସୀନ ଖାନ YNY1334994

ପ ୁ /1151124 79 46 954ଅବଦୁଲ୍ େରେହମାନ୍ ପି ଅବଦୁଲ୍ େଜବାର୍ YNY0707646
ପ ୁ /1151125 40 46 955ଅବଦୁଲ୍ ସିରାଜ ପି ଅବଦୁଲ୍ େରେହମାନ୍ YNY0707653
ପ ୁ /1161126 71 46 956ସୟଦ୍ ଜଫରୁ ିନ୍ ଅହମଦ ପି ସୟଦ୍ େମାବସରୁ ିନ୍ ଅହମଦ OR/06/044/060699
ପ ୁ /1161127 43 46 957ସେୟଦ ଇମ୍ତିଆ  ପି ସୟଦ୍ ଜଫରୁ ିନ୍ ଅହମଦ LNT1572536
ୀ /1161128 69 46 958ସୟଦା ଖସୁ ିର୍ଦାରା େବଗମ୍ ସା ସୟଦ୍ ଜଫରୁ ିନ୍ ଅହମଦ LNT1731678
ୀ /1161129 44 46 959ସୟଦା ମଜିର୍ଆ ର ି ପି ସୟଦ୍ ଜଫରୁ ିନ୍ ଅହମଦ୍ LNT1572569
ୀ /1171130 26 46 960ନାଫୀସା ଅକତର ସା ସୟଦ ୱ ାଦ ଆଲୀ YNY1076207

ପ ୁ /1171131 32 46 961ସୟଦ ୱ ାଦ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଇନାମ ଅଲୀ YNY1076215
ପ ୁ /1171132 39 46 962ସୟଦ ଲିୟାକତ ଅଲି ପି ସହଇନାମ ଅଲି LNT1550573
ପ ୁ /1171133 32 46 963ସୟଦ ୱାଜିଦ ଅଲୀ ମା ସାେବରା ବିବି YNY0654871
ୀ /1171134 30 46 964ରୁକସାନା େବଗମ ସା ସୟଦ ଲିୟାକତ ଅଲୀ YNY0671321
ୀ /1171135 60 46 965ସାେବଗ ବିବି ସା ସଦ ଇରାମ ଅଲୀ OR/06/044/060512
ୀ /1171136 32 46 966ଜାହାରା ଖାତୁନ ମା ସାେବରା ବିବି YNY0654848
ୀ /1171137 27 46 967ସାହିନ ପରବିନ ପି େସକ ରିୟାଜ YNY0671339

ପ ୁ /1181138 50 46 968େଶଖ ରିୟାଜ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଓହିଜ LNT1803600
ପ ୁ /1181139 80 46 969ସୟଦ ଏକରାମ ଅଲୀ ପି ନିଜାମ ଅଲୀ OR/06/044/060513
ପ ୁ /1181140 24 46 970େସଖ ଆୟାଜ ପି େସଖ୍ ରିୟାଜ YNY0952424
ୀ /1181141 47 46 971ଜୟନବ ଖାତୁନ ପି ଏକରାମ ଅଲି OR/06/044/060515
ୀ /1181142 45 46 972ଜାେହରା ଖାତୁନ ସା େଶଖ ରିୟାଜ LNT1572734
ୀ /1181143 22 46 973ସାଦିକା ପରବିନ ପି େସଖ ରିୟାଜ YNY1093103

ପ ୁ /1181144 21 46 974ମହମଦ ତାଲିବ ପି ମହମଦ ତାହୀଦ YNY1076231
ପ ୁ /1181145 47 46 975ମହ ଦ ତୁହିଦ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ YNY0380444
ୀ /1191146 23 46 976ନାଜିଆ ଆଫିନ ପି ମହ ଦ ଜାକିର YNY1037175

ପ ୁ /1191147 54 46 977ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି ମ ୁଳି େବେହରା YNY0654822
ୀ /1191148 42 46 978ବିଳାସିନୀ େବେହରା ସା ବାସେୁଦବ େବେହରା YNY0654855
ୀ /1191149 27 46 979ଯାସମିନ ଫାତମା ପି େସକ ହାଫିକ ଉ ିନ YNY0671297

ପ ୁ /1191150 48 46 980ମହ ଦ ଜାକିର ପି ମହ ଦ ସାକିର YNY0654806
ପ ୁ /1191151 35 46 981କଲିମ ଖାନ ପି ଅଲୀ ଖାନ YNY0868968
ୀ /1191152 61 46 982ଲତିଫା ଖାତୁନ୍ ସା େସକ ହାପିକ ଉ ିନ LNT1717842
ୀ /1191153 42 46 983ଜରିଫା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଜାକିର YNY0654897
ୀ /1191154 34 46 984ସବାନା ନିଶ ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ ଇସମାଇଲ YNY0671347
ୀ /1191155 30 46 985ସିମା ପରୱନି ସା କଲିମ ଖଁା YNY0868976
ୀ /1191156 34 46 986ପରବିନ ଫାତମା ପି େସକ ହାପିଜ ଉ ିନ LNT4177317
ପ ୁ /1191157 76 46 987େସକ ହାଫିଜ ଉ ିନ ପି ନାସିରୁ ିନ LNT1572528
ପ ୁ /1191158 33 46 988େଶଖ ଇମରାନ୍ ଉ ିନ ପି ହାଫିଜ ଉ ିନ LNT4177325
ୀ /1201159 47 46 989ସଜୁାତା ମହା ି ସା ମେନାର ନ ପ ନାୟକ YNY0046789
ୀ /1201160 55 46 990ସୀମା ପ ନାୟକ ସା ଉଦି  କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0380477
ପ ୁ /1201161 35 46 991ଅନୁପମ ପ ନାୟକ ପି ଉଦି  କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0134429
ପ ୁ /1201162 63 46 992ଉଦି  ପ ନାୟକ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ LNT2993996
ପ ୁ /1201163 58 46 993ପଦୀ  ପ ନାୟକ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ OR/06/044/060884
ୀ /1201164 57 46 994ସୀମା ପ ନାୟକ ସା ଉଦି  ପ ନାୟକ YNY0134437
ୀ /1201165 54 46 995େସୗଭାଗିନି ପ ନାୟକ ସା ପଦି  ପ ନାୟକ OR/06/044/060885
ପ ୁ /1211166 82 46 996େସୗଭାଗଯ୍ ଚ  ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ YNY0833483
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ୀ /1211167 58 46 997େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ଦାସ ପି ମରୁଲୀ ଦାସ OR/06/044/060523
ପ ୁ /1211168 55 46 998ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ମରୁଲୀଧର ଦାସ OR/06/044/060524
ୀ /1211169 48 46 999େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ଦାସ ପି ମରୁଲିଧର ଦାସ OR/06/044/061046
ୀ /1211170 47 46 1000ଗାୟତୀ ଦାସ ପି ମରୁଲୀଧର ଦାସ OR/06/044/060528
ୀ /1211171 47 46 1001ବ ିତା ଦାସ ସା ଦିଲିପ ଦାସ YNY0046797

ପ ୁ /1211172 45 46 1002ପଦୀ  କମୁାର ଦାସ ପି ମରୁଲୀଧର ଦାସ OR/06/044/060525
ପ ୁ /1211173 32 46 1003ଶୀମ  ଦାସ୍ ପି େସୗଭାଗଯ୍ ଚ  ଦାସ୍ YNY0793596
ପ ୁ /1211174 73 46 1004ଶୀକା  ପଧାନ ପି େଦୖତାରୀ ପଧାନ YNY0589986
ପ ୁ /1211175 37 46 1005ଅଭିନାଶ ପଧାନ ପି ଡ ଶୀକା  ପଧାନ YNY0134775
ପ ୁ /1211176 68 46 1006ଡ ଶୀକା  ପଧାନ ପି େଦୖତାରୀ ପଧାନ OR/06/044/060799
ୀ /1211177 65 46 1007େସନ୍ହମୟୀ ପଧାନ ସା ଶୀକା  ପଧାନ OR/06/044/060527

ପ ୁ /1211178 42 46 1008ଅଭିେଷକ ପଧାନ ପି ଶୀକା  ପଧାନ LNT1704790
ୀ /1221179 38 46 1009େସୗମଯ୍ା ସରୁଜିତା ପି ଡ ନିଳାମର ବରାଳ YNY0134783
ୀ /1221180 69 46 1010ଡା. ନୀଳାମର ବରାଳ ପି ବଂଶୀଧର ବରାଳା YNY0849364

ପ ୁ /1221181 68 46 1011ଡା.ନିଳାମର ବରାଳ ପି ବଂଶୀଧର ବରାଳ OR/06/044/060529
ୀ /1221182 66 46 1012ସ ଯ୍ାରାଣୀ ବରାଳ ସା ଡ ଏନ ବରାଲ OR/06/044/060530

ପ ୁ /1221183 46 46 1013ସଂଜୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ବା ାନିଧି େଚୗଧରୁୀ YNY0707562
ୀ /1221184 34 46 1014ଲିପସା େଚୗଧରୁୀ ସା ସଂଜୟ େଚୗଧରୁୀ YNY0707513
ୀ /1221185 35 46 1015ସଂଯକୁ୍ତା ମହାପାତ ପି ପେରଶ ଚ  ମହାପାତ YNY0707596
ୀ /1221186 31 46 1016ସଭୁଦା ମହାପାତ ପି ପେରଶ ଚ  ମହାପାତ YNY0707604
ୀ /1221187 65 46 1017ଡା. ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପରିଡା ସା ଡା.ନିଳାମର ପରିଡା YNY0849372
ୀ /1221188 39 46 1018େସୗମଯ୍ା ସରୁଜିତ ପି ଡା. ନୀଳାମର ବରାଳ YNY0849356

ପ ୁ /1231189 75 46 1019ଶୀମ  େବେହରା ପି ଶଶୀକା  େବେହରା OR/06/044/060535
ୀ /1231190 73 46 1020ରାଜଶୀ େବେହରା ସା ଜୟ  େବେହରା OR/06/044/060533
ୀ /1231191 70 46 1021େପମନଲିନୀ େବେହରା ସା ଶୀମ  େବେହରା OR/06/044/060543
ୀ /1231192 67 46 1022କନକଳତା େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା LNT4177432

ପ ୁ /1231193 58 46 1023କଲଯ୍ାଣ କମୁାର େବେହରା ପି ଜୟଂତ କମୁାର େବେହରା YNY1076223
ପ ୁ /1231194 57 46 1024କଲଯ୍ାଣ କମୁାର େବେହରା ପି ଜୟ  େବେହରା OR/16/106/276728
ପ ୁ /1231195 55 46 1025ସ ୀପ େବେହରା ପି ପଶା  େବେହରା OR/06/044/060540
ପ ୁ /1231196 54 46 1026ବିକାଶ େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା LNT1624832
ପ ୁ /1231197 51 46 1027ସ ୟ େବେହରା ପି ଶୀମ  େବେହରା OR/06/044/060824
ପ ୁ /1231198 50 46 1028ବିଭୁଦ  େବେହରା ପି ଶୀମ  େବେହରା LNT1550649
ପ ୁ /1231199 49 46 1029ସ ିପ େବେହରା ପି ଶୀମ  େବେହରା OR/06/044/060774
ୀ /1231200 49 46 1030ସଂଜିତା େବେହରା ସା କଲଯ୍ାଣ କମୁାର େବେହରା OR/16/106/276729

ପ ୁ /1231201 48 46 1031ଯେଶାବ  େବେହରା ପି ଶୀମ  େବେହରା OR/06/044/061087
ପ ୁ /1231202 47 46 1032ପଭାତ େବେହରା ପି ସମୁ  େବେହରା YNY0164004
ୀ /1231203 47 46 1033ସଭୁା େବେହରା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY1341056
ୀ /1231204 46 46 1034ନମିତା େବେହରା ସା ବି ଦ  େବେହରା YNY0163998
ୀ /1231205 46 46 1035ସଚିୁତା େବେହରା ପି ଶୀମ  େବେହରା YNY0279216

ପ ୁ /1231206 44 46 1036ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଜୟ  କମୁାର େବେହରା LNT1704493
ୀ /1231207 44 46 1037େଶୖଳବାଳା େବେହରା ପି ପଭାତ େବେହରା LNT1803584
ୀ /1231208 43 46 1038ପ ୂ ିର୍ମା େବେହରା ପି ସମୁ  କମୁାର େବେହରା YNY0046946

ପ ୁ /1231209 42 46 1039ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ସମୁ  େବେହରା YNY0638361
ୀ /1231210 37 46 1040େଶୖଳବାଳା େବେହରା ସା ପଭାତ େବେହରା YNY0279208
ୀ /1231211 37 46 1041ଉସାରାଣୀ େବେହରା ସା ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା YNY1175595

ପ ୁ /1231212 24 46 1042ରେମଶ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାମଲ YNY1225341
ପ ୁ /1231213 21 46 1043ଶୁେଜାଯ କମୁାର େବେହରା ପି ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY1334911
ୀ /1231214 20 46 1044େଶତପଦା େବେହରା ପି ବିଭୂଦ  େବେହରା YNY1335033

ପ ୁ /1231215 20 46 1045େସୗଭାଗ୍ଯ େବେହରା ପି ପଭାତ େବେହରା YNY1335017
ୀ /1231216 40 46 1046େଶତଲିନା ବିହାରୀ ସା ସ ିପ େବେହରା YNY0046961
ପ ୁ /1231217 46 46 1047ପଦଯ୍ତୁ୍ ପରିଛା ପି ଜିଶାୟ ପରିଛା YNY0046953
ୀ /1231218 22 46 1048ପତୟାଶ। ପରିଛା ପି ପଦ୍ଯତୁ ପରିଛା YNY1341080
ୀ /1231219 47 46 1049ସନିୁତା ପ ନାୟକ ସା ବିକାଶ େବେହରା LNT1624824
ୀ /1231220 39 46 1050ମସ ିର୍ େରାଜାଲିନ୍ ସିଂ ସା ଯେଶାବ  େବେହରା YNY0046938
ୀ /1241221 80 46 1051ଶଭୁା ଦାସଗୁ ା ସା ଅନିଲ ଦାସଗୁ ା OR/06/044/060546
ୀ /1241222 60 46 1052ଜୟ ି ଦାସଗୁ ସା ସପନ ଦାସଗୁ OR/06/044/060548
ପ ୁ /1241223 56 46 1053ସଯୂଯ୍ର୍ ଦାସଗୁ ା ପି ଅନିଲ ଦାସଗୁ ା OR/06/044/060549
ପ ୁ /1241224 50 46 1054ସ ୟ ଦାସଗୁ ପି ଅନିଲ ଦାସଗୁ OR/06/044/060550
ୀ /1241225 37 46 1055ସଦୁୟା ଦାସଗୁ ା ପି ସପନ ଦାସଗୁ ା LNT4183596
ପ ୁ /1241226 55 46 1056ଅେଶାକ କମୁାର ଝା ପି ଧରଣୀଧର ଝା LNT2994002
ୀ /1241227 47 46 1057ଚ ିକା ପାଢୀ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଝା LNT2994010
ପ ୁ /1251228 68 46 1058ଛାୟାକା  େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/044/060561
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ୀ /1251229 62 46 1059ପତିଭା େବେହରା ସା ଛାୟାକା  େବେହରା OR/06/044/060562
ପ ୁ /1251230 44 46 1060ଆଦଯ୍କା  େବେହରା ପି ଛାୟାକା  େବେହରା LNT1572973
ପ ୁ /1261231 61 46 1061ରଜତ କମୁାର ଦାସ ପି ବଜାନ  ଦାସ OR/06/043/076623
ୀ /1261232 27 46 1062ଶାଲିନୀ ଦାସ ପି ରଜତ କମୁାର ଦାସ YNY0590661

ପ ୁ /1261233 26 46 1063ଏସ୍. େସାହନ କମୁାର ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY0926287
ୀ /1261234 46 46 1064ମୀନାରାଣୀ େପଦିନୀ ସା ସପନ କମୁାର ସାହୁ LNT2994028

ପ ୁ /1261235 60 46 1066ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଶୁୀଲ ସାହୁ OR/06/044/060588
ୀ /1261236 59 46 1067ମମତା ସାହୁ ପି ସନିୁଲ ସାହୁ OR/06/044/060582

ପ ୁ /1261237 57 46 1068ସ ିପ ସାହୁ ପି ସଶୁୀଲ ସାହୁ OR/06/044/060589
ପ ୁ /1261238 57 46 1069ସପନ ସାହୁ ପି ସନିୁଲ ସାହୁ OR/06/044/060581
ପ ୁ /1261239 55 46 1070ଅନୁପ ସାହୁ ପି ସଶୁୀଲ ସାହୁ OR/06/044/060590
ପ ୁ /1261240 54 46 1071ଅରୁପ ସାହୁ ପି ସନିୁଲ ସାହୁ OR/06/044/060583
ୀ /1261241 50 46 1072ସିତା ସାହୁ ସା ପଦିପ ସାହୁ YNY0374157
ୀ /1261242 49 46 1073ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ସ ିପ ସାହୁ YNY0982132

ପ ୁ /1261243 49 46 1074ସରୁପ କମୁାର ସାହୁ ପି ସନୁୀଲ ସାହୁ OR/06/044/060584
ପ ୁ /1261244 48 46 1075ବିନୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଧିୁର କମୁାର ସାହୁ YNY0134445
ୀ /1261245 48 46 1076ଅେନନ୍ ାନା ସାହୁ ସା ଅନୁପ ସାହୁ LNT1523026

ପ ୁ /1261246 42 46 1077ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଧିୁର କମୁାର ସାହୁ YNY0885038
ୀ /1261247 42 46 1078ଇପସିତା ସାହୁ ସା ଅରୂପ ସାହୁ YNY0279232
ୀ /1261248 37 46 1079ସା  ନା ସାହୁ ସା ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0885020

ପ ୁ /1261249 47 46 1080ପଦ ଚରଣ ସାମଲ ପି ବିପ ସାମଲ YNY0638379
ୀ /1261250 38 46 1081େସୗଦାମୀନି ସାମଲ ସା ପଦ ଚରଣ ସାମଲ YNY0638387
ୀ /1271251 67 46 1082ଏ.େଜଯ୍ାତି ସା ଏ.ଏସ. ନାଇଡୁ LNT1588128
ୀ /1271252 42 46 1083ଏ ଶରିିଷା ପି ଏ.ଏସ ନଇଡୁ LNT1588136
ୀ /1271253 38 46 1084ପତଯ୍ଷୁା  ପି ଏ.ଏସ. ନାଇଡୁ LNT4189023

ପ ୁ /1271254 72 46 1085ଏ.ଏସ. ନାଇଡୁ ପି ଏ.କୃ ମ ୁ ିର୍ ନାଇଡୁ LNT1588110
ପ ୁ /1281255 80 46 1086ଅରୁଣ ବାନାଜିର୍ ପି ଭଗବତୀ ବାନାଜିର୍ OR/06/044/060506
ୀ /1281256 74 46 1087ଛାୟା ବାନାଜିର୍ ସା ଅରୁଣ ବାନାଜିର୍ OR/06/044/060507

ପ ୁ /1281257 53 46 1088ଅରୁପ କମୁାର ବାନାଜିର୍ ପି ଅରୁଣ କୀ  ବାନାଜିର୍ OR/06/044/060508
ୀ /1281258 48 46 1089ଅପ ର୍ା ବାନାଜିର୍ ପି ଅରୁଣ ବାନାଜିର୍ OR/06/044/060510
ୀ /1281259 47 46 1090ନମିତା ବାନାଜର୍ ୀ ସା ଅରୁପ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ LNT1572619

ପ ୁ /1281260 19 46 1091ଅଯଶୁ ବନଜୀ ପି ଅରୂପ କମୁାର ବନଜୀ YNY1334895
ପ ୁ /1281261 52 46 1092େଶଖର ଲାଲ େଘାଷ ପି ଅତି  ଲାଲ େଘାଷ LNT1572775
ୀ /1281262 49 46 1093ଅ ର୍ନା େଘାଷ ସା େଶଖର ଲାଲ େଘାଷ OR/06/044/060509

ପ ୁ /1281263 31 46 1094େଶଖ ଇମତିଆଜ ଉ ିନ ପି େଶଖ ହାଫିଜ ଉ ିନ YNY0134791
ପ ୁ /1291264 53 46 1095େସୗରଵ େବେହରା ପି ସାଇମନ େବେହରା YNY1334945
ପ ୁ /1291265 23 46 1096ଜୁବେଟ ମହା ୀ ପି େଜାେସଫ ମହା ୀ YNY1334937
ୀ /1291266 39 46 1097ଅନୁ ମାଥିଉ ସା ଅ ର୍ବ ମହା ି YNY0346122
ୀ /1291267 79 46 1098େରଣକୁା ମହା ି ସା ଜିେତ  ମହା ି LNT1630714

ପ ୁ /1291268 78 46 1099ସେୁର  ମହା ି ପି ଉଦୟ ମହା ି OR/06/044/060594
ୀ /1291269 74 46 1100େପମଲତା ମହା ି ସା ସେୁର  ମହା ି OR/06/044/060595
ୀ /1291270 68 46 1101ସଜୁାତା ମହା ି ସା ର ନ ମହା ି OR/06/044/060593

ପ ୁ /1291271 50 46 1102ରୁବିନ ମହା ି ପି ଜିେତ  ମହା ି LNT1631571
ପ ୁ /1291272 49 46 1103େଯାେସଫ ମହା ି ପି େରଣକୁା ମହା ି YNY0589895
ୀ /1291273 48 46 1104ଆେ ଲିନା ମହା ି ସା ରୁବିନ ମହା ି LNT1657527

ପ ୁ /1291274 45 46 1105େମାେଜସ ମହା ି ପି ଜିେତ  ମହା ି LNT1657535
ୀ /1291275 45 46 1106ଗୀତାଞଳୀ ମହା ି ସା େଯାେସଫ ମହା ି YNY0952523
ୀ /1291276 43 46 1107ବିଥିକା ମହା ି ସା େମାେଜସ ମହା ି LNT1657543
ୀ /1291277 41 46 1108େମୗସମୁୀ ମହା ି ପି ର ନ କମୁାର ମହା ି LNT1631589
ପ ୁ /1291278 40 46 1109ଅ ର୍ବ ମହା ି ପି ସେୁର  କମୁାର ମହା ି YNY0346130
ୀ /1291279 37 46 1110ରୁପାଲୀ ମହା ି ପି ର ନ କମୁାର ମହା ି LNT1657550
ପ ୁ /1301280 36 46 1111ବିଭୁଦ  ପଧାନ ପି ରଥିଆ ପଧାନ YNY0046979
ପ ୁ /1301281 74 46 1112ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ ପି ହରି  ରାୟ YNY0046847
ପ ୁ /1301282 41 46 1113ଶି ାଥର୍  ରାୟ ପି ଅେଶାକ ରାୟ LNT1522861
ପ ୁ /1301283 83 46 1114ବୀେର  ଚ  ରାୟ ପି ହରିଶ୍ ଚ  ରାୟ OR/06/044/060606
ୀ /1301284 77 46 1115ଅନୀତା ରାୟ ସା ବୀେର  ଚ  ରାୟ OR/06/044/060607
ୀ /1301285 73 46 1116ସବୁତ ଜିତ ରାୟ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ YNY0046839
ପ ୁ /1301286 43 46 1117ସରୁଜ ରାୟ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ YNY0046854
ୀ /1301287 35 46 1118ଲକ୍ଷୀ ଶମର୍ା ପି ପହଲାଦ ଶମର୍ା YNY0046987
ୀ /1311288 38 46 1119ପଜ୍ଞାବତୀ େବେହରା ସା ଚ ନ କମୁାର େବେହରା LNT2994069
ପ ୁ /1311289 82 46 1120ରବି  କମୁାର ଦାସ ପି ବେର  କମୁାର ଦାସ LNT1572767
ୀ /1311290 74 46 1121େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା ରବି  କମୁାର ଦାସ LNT1572726
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ପ ୁ /1311291 56 46 1122ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ LNT2994051
ୀ /1311292 55 46 1123ମମତା ରାଣୀ ଦାସ ସା ତପନ କମୁାର ଦାସ LNT2994044

ପ ୁ /1311293 46 46 1124ଚ ନ କମୁାର ଦାସ୍ ପି ରବି  ଦାସ୍ LNT1572718
ୀ /1311294 38 46 1125ସବିତା ଦାସ ସା ମିଲନ୍ ସାମଲ YNY0707471

ପ ୁ /1311295 39 46 1126େଗାପୀନାଥ କର ପି ପାଣକୃ  କର YNY1076181
ପ ୁ /1321296 40 46 1127ସ ିପ େଜଠୀ ପି େଦେବ  େଜଠୀ YNY0982140
ପ ୁ /1331297 54 46 1128ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି େଭାେଳଶର େବେହରା YNY0427138
ୀ /1331298 42 46 1129ମାନସୀ େବେହରା ସା ବସ  କମୁାର େବେହରା YNY0427146
ୀ /1331299 42 46 1130ସା ିତପା େଚୗଧରୁୀ ସା େଗୗତମ ମିଶ YNY0427120

ପ ୁ /1331300 74 46 1131ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ ପି ଜୟକୃ  ମିଶ YNY0427104
ୀ /1331301 69 46 1132ଭାରତୀ ମିଶ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ YNY0427112

ପ ୁ /1331302 43 46 1133େଗୗତମ ମିଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ YNY0134809
ୀ /1331303 79 46 1135ସଷୁମା ରଥ ସା ସନାତନ ରଥ OR/06/044/060629

ପ ୁ /1331304 72 46 1136ଗଦାଧର ସାହୁ ପି ଅଇଁଠା ସାହୁ OR/06/044/060631
ପ ୁ /1331305 67 46 1137ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି ପଦନ ସାହୁ OR/06/044/060632
ପ ୁ /1331306 52 46 1138ସବୁଳ ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ OR/06/044/060633
ପ ୁ /1331307 47 46 1139ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ଶ ର ସାହୁ OR/06/044/060634
ପ ୁ /1331308 40 46 1140ରାମଚ  ଉପାଧଯ୍ାୟ ପି କୁ ବନ ଉପାଧଯ୍ାୟ YNY0254656
ୀ /1341309 68 46 1141ବୀଣାପାଣି େଜଠୀ ସା େଦେବ  କମୁାର େଜଠୀ YNY0380493

ପ ୁ /1341310 44 46 1142ସନିୁଲ େଜଠୀ ପି େଦେବ  େଜଠୀ LNT1550599
ୀ /1341311 36 46 1143େଜଯ୍ାତିମାଲା େଜଠୀ ସା ସନିୁଲ େଜଠୀ LNT2994093

ପ ୁ /1341312 65 46 1144େବୖକୁ  ବିହାରୀ ମହା ି ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ମହା ି YNY0164038
ୀ /1341313 35 46 1145ରୁପାଲିସା ମହା ି ସା ବୃଂଦାବନ ମହା ି YNY1334986

ପ ୁ /1341314 34 46 1146ବି ାବନ ମହା ି ପି େବୖକୁ  ବିହାରୀ ମହା ି LNT2994085
ୀ /1341315 34 46 1147ସମିୁତା ମହା ି ସା େବୖକୁ  ବିହାରୀ ମହା ି YNY0164046

ପ ୁ /1341316 31 46 1148ଅରୁଣ ମହା ି ପି େବୖକୁ  ବିହାରି ମହା ି YNY0134817
ପ ୁ /1361317 40 46 1149ଭି. ଉଦୟ କମୁାର ପି ଭି. ଶୀନିବାସ ରାଓ LNT2994143
ୀ /1361318 33 46 1150ଇ ିତା ପ ନାୟକ୍ ପି ଗିରିଶ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT2994168

ପ ୁ /1361319 69 46 1151ଗିରିଶ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ପ ନାୟକ LNT2994127
ୀ /1361320 36 46 1152ଲି ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି େକ୍ଷତେମାହନ େସଠୀ LNT1856848
ୀ /1361321 39 46 1153ପଜ୍ଞାଶୀ ପିୟମଦା ପି େକ୍ଷତେମାହନ େସଠୀ LNT1624410

ପ ୁ /1361322 32 46 1154ରୂେପଶ ରାମଭଦ ପି େକ୍ଷତେମାହନ େସଠୀ LNT2994135
ୀ /1361323 37 46 1155ତନୁଶୀ ସଂଦୀ ା ରଥ ପି ଅମେର  କମୁାର ରଥ LNT2994119
ୀ /1361324 33 46 1156ଶଭୁଶୀ ବ ିତା ରଥ ପି ଅମେର  କମୁାର ରଥ LNT2994101
ୀ /1361325 47 46 1157ବିମାନ ସାମଲ ପି ବନମାଳୀ ସାମଲ YNY1090018

ପ ୁ /1361326 68 46 1158େକ୍ଷତେମାହନ େସଠୀ ପି ଉ ବ େସଠୀ OR/06/044/060759
ୀ /1361327 59 46 1159ମ ଳୁା ପଭା େସଠୀ ସା େକ୍ଷତେମାହନ େସଠୀ OR/06/044/060760
ୀ /1361328 32 46 1160ଭି. ଦିବଯ୍ା ଶମର୍ା ପି ଭି. ଶୀନିବାସ ରାଓ LNT2994150
ୀ /1361329 42 46 1161ରଶତିା ସିଂହ ସା ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ସିଂହ YNY0279240
ୀ /1371330 71 46 1162ମେନାରମା ସିଂ ସା ସଧୁାକର ସିଂ LNT1657782

ପ ୁ /1371331 49 46 1163ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ସିଂ ପି ସଧୁାକର ସିଂ LNT1657766
ୀ /1371332 42 46 1164ରସିତା ସିଂହ ସା ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ସିଂହ YNY1211465

ପ ୁ /1381333 67 46 1165ଶରତ କମୁାର ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି LNT1657576
ପ ୁ /1381334 67 46 1166ପଦୀ  ମହା ି ପି ନରନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/060652
ପ ୁ /1381335 65 46 1167ବୀେର  କମୁାର ମହା ି ପି ରାେଜ  ମହା ି OR/06/044/060663
ୀ /1381336 63 46 1168ନିହାର ବାଳା ମହା ି ସା ଶରତ କମୁାର ମହା ି LNT1657584
ୀ /1381337 61 46 1169େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହା ି ସା ପଦୀ  ମହା ି OR/06/044/060657
ୀ /1381338 61 46 1170ନମିତା ମହା ି ସା ପଶା  କମୁାର ମହା ି OR/06/044/060658

ପ ୁ /1381339 61 46 1171ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି ପି ନରନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/060661
ୀ /1381340 61 46 1172ନଲିନୀପଭା ମହା ି ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମହା ି OR/06/044/060655
ୀ /1381341 59 46 1173ମାନସୀ ମହା ି ସା ବୀେର  ମହା ି OR/06/044/060664
ୀ /1381342 57 46 1174ମୀରା ମହା ି ସା ପଣବ ମହା ି OR/06/044/060659
ପ ୁ /1381343 42 46 1175ସ ିପ କମୁାର ମହା ି ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମହା ି LNT1550904
ୀ /1381344 40 46 1176ସଂଘମିତା ମହା ି ପି ପଦି  କମୁାର ମହା ି LNT1522986
ୀ /1381345 38 46 1177ରାଜଶୀ ମହା ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା ି LNT1657592
ପ ୁ /1381346 37 46 1178ରାେଜ  ମହା ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା ି LNT1657600
ପ ୁ /1381347 37 46 1179ସ ିବ କମୁାର ମହା ି ମା ନଳିନୀ ପଭା ମହା ି LNT4199162
ୀ /1381348 31 46 1180େଦବାଶତିା ମହା ି ପି ପଶା  କମୁାର ମହା ି YNY0590612
ପ ୁ /1381349 59 46 1181ବାଉରୀବ ୁ ପାଣିଗାହୀ ପି ରାମଚ  ପାଣିଗାହୀ LNT1732080
ୀ /1381350 45 46 1182କନିୁ ପାଣିଗାହୀ ସା ବାଉରୀବ ୁ ପାଣିଗାହୀ LNT1732098
ପ ୁ /1381351 47 46 1183ପଦି  କମୁାର ପତି ପି େଗାପିନାଥ ପତି YNY1007392
ୀ /1381352 47 46 1184ସରିତା ପତି ସା ପଦି  କମୁାର ପତି YNY1007509
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ପ ୁ /1391353 81 46 1185ସବୁାଷ ଚ  େବାଷ ପି ଜ୍ଞାେନ  ନାଥ େବାଷ YNY0428805
ୀ /1391354 73 46 1186ବ ନା େବାଷ ସା ସବୁାଷ ଚ  େବାଷ YNY0428813

ପ ୁ /1391355 83 46 1187ମାନସ କମୁାର ରାୟ ପି ଯାମିନି ବଲଭ ରାୟ YNY1242999
ୀ /1391356 79 46 1188େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାୟ ସା ମାନସ ରାୟ YNY1243005

ପ ୁ /1391357 56 46 1189ସକୁମୁାର ରାୟ ପି ମାନସ ରାୟ YNY1242981
ୀ /1401358 52 46 1190ସଜୁାତା ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି LNT1550458

ପ ୁ /1401359 62 46 1191ସ ୟ ମହା ି ପି ରବି ମହା ି OR/06/044/060680
ପ ୁ /1401360 55 46 1192ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ରବି ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/060684
ୀ /1401361 54 46 1193ହିରଣୟୀ ମହା ି ସା ସ ୟ ମହା ି OR/06/044/060682

ପ ୁ /1401362 31 46 1194ସ ିତ ମହା ି ପି ସ ୟ କମୁାର ମହା ି YNY0279265
ୀ /1411363 79 46 1195ଆରତୀ େଦ ସା ରବି  େଦ OR/06/044/060705

ପ ୁ /1411364 57 46 1196େଦବାଶଷି େଦ ପି ରବୀ  େଦ OR/06/044/060706
ୀ /1421365 71 46 1197ହରଜିତା ଆେରାରା ସା ଉଜଳ ସିଂ ଆେରାରା YNY0380501

ପ ୁ /1421366 48 46 1198ପୀତୀ ଆେରାରା ପି ଉଜଲ ସିଂ ଆେରାରା YNY0380485
ୀ /1421367 40 46 1199ବନୀତା ଆେରାରା ପି ଉ ଳସିଂ ଆେରାରା OR/06/044/060988

ପ ୁ /1421368 43 46 1200ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ବାଇ ପି େଗାବ ର୍ନ ବାଇ LNT1840313
ୀ /1421369 48 46 1201ରାହୀସଚ  କର ପି ରତନ୍ ାକର କର LNT1856764
ୀ /1421370 48 46 1202ଅଜୟକମୁାର ଷଡ ୀ ପି କାଶୀନାଥ ଷଡ ୀ LNT1856780
ୀ /1421371 42 46 1203ଅରୁ ତୀ ଷଡ ୀ ସା ଅଜୟକମୁାର ଷଡ ୀ LNT1856772

ପ ୁ /1421372 65 46 1204ଉଜଲ ସିଂହ ପି ଜ୍ଞାନ ସିଂହ OR/06/044/060708
ୀ /1431373 45 46 1205କା ନ ଜଲନ ସା ବବନ କମୁାର ଜଲନ LNT1657436
ୀ /1431374 79 46 1206େଦବୀ ଶାରଳା ଜଲନ ସା ସୀତାରାମ ଜଲନ LNT1657360

ପ ୁ /1431375 64 46 1207ଗେଣଶ କମୁାର ଜଲନ ପି ସୀତାରାମ ଜଲନ LNT1657386
ପ ୁ /1431376 62 46 1208ମେହଶ କମୁାର ଜଲନ ପି ସୀତାରାମ ଜଲନ LNT1657378
ୀ /1431377 57 46 1209ସରିତା ଜଲନ ସା ଗେଣଶ ଜଲନ LNT1657394

ପ ୁ /1431378 57 46 1210ବବନ କମୁାର ଜଲନ ପି ସୀତାରାମ ଜଲନ LNT1657428
ପ ୁ /1431379 53 46 1211ଲଲନ କମୁାର ଜଲନ ପି ସୀତାରାମ ଜଲନ LNT1657402
ୀ /1431380 49 46 1212ବବିତା ଜଲନ ସା ମେହଶ କମୁାର ଜଲନ LNT1657410
ୀ /1431381 41 46 1213ଦିପିକା ଜଲାନ ସା ଲାଲାନ କମୁାର ଜଲାନ YNY0279281
ୀ /1431382 65 46 1214ହାରବଜନ େକୗର ସା ଦଲଜିତ ସିଂ OR/06/044/060713
ୀ /1431383 41 46 1215ମନମିତ େକୗର ପି ଦଲଜିତ ସିଂ LNT1572916
ୀ /1431384 39 46 1216ଦୁରମାତ େକୗର ପି ଦଲଜିତ ସିଂ LNT1572908

ପ ୁ /1431385 66 46 1217ସ ର୍ାର ଦଲଜିତ ସିଂ ପି ଜ୍ଞାନ ସିଂ OR/06/044/060712
ପ ୁ /1441386 75 46 1218ଦିଲୀପ କମୁାର ନାଗ ପି ଅମତୃ ନାଗ OR/06/044/060690
ୀ /1441387 44 46 1219ରୀନା ନାଗ ପି ଦିଲୀପ ନାଗ OR/06/044/060692

ପ ୁ /1441388 79 46 1220ଜଗଦାନ  ନ ପି େନତାନ  ନ LNT1856863
ୀ /1441389 73 46 1221କିରଣ ନ ସା ଜଗଦାନ  ନ LNT1863109

ପ ୁ /1441390 53 46 1222ରାଜୀବ ନ ପି ଜଗଦାନ  ନ LNT1856855
ୀ /1441391 48 46 1223ଭକି୍ତପଭା ନ ସା ରାଜୀବ ନ LNT1863117
ୀ /1441392 46 46 1224ସଂେଯାଗିତା ନ ପି ଜଗଦାନ  ନ LNT1863091
ୀ /1441393 26 46 1225ଚ କା ି ପାଲ ସା ତରୁନ ପାଲ YNY0952440
ୀ /1441394 29 46 1226ଲି ିତା ପ ନାୟକ ପି ଗିରୀଶ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0428821
ୀ /1451395 86 46 1227ବିଦଯ୍ତୁଲତା ଦାଶ ସା ବିଧଭୂୁଷଣ ଦାଶ LNT1522978

ପ ୁ /1451396 48 46 1228ସତଯ୍ସ ୁ ର ଦାଶ ପି ବିଧଭୂୁଷଣ ଦାଶ OR/06/044/060763
ୀ /1451397 40 46 1229ପିତିପଦା ମିଶ ସା ସତଯ୍ସ ୁ ର ମିଶ YNY0134858
ୀ /1451398 39 46 1230ପୀତିପଦା ମିଶ ସା ସତଯ୍ସ ୁ ର ଦାଶ YNY0428797

ପ ୁ /1451399 76 46 1231ହରିହର ପାତ ପି ନାରାୟଣ ପାତ YNY0134825
ୀ /1451400 68 46 1232େବୖଜୟ ି ପାତ ସା ହରିହର ପାତ YNY0134833

ପ ୁ /1451401 41 46 1233ସି ାଥର୍  ପାତ ପି ହରିହର ପାତ YNY0134841
ପ ୁ /1461402 87 46 1234ମଣୃାଳ କା  ଚକବ ିର୍ ପି ହରେମାହନ ଚକବ ିର୍ OR/06/044/060784
ୀ /1461403 49 46 1235େମୗସମୁୀ ଚକବ ିର୍ ପି ମଣୃାଳ ଚକବ ିର୍ OR/06/044/060772
ୀ /1461404 81 46 1236ସଜୁାତା ଚକବ ର୍ୀ ସା ମଣୃାଳ କା  ଚକବ ର୍ୀ OR/06/044/060785
ପ ୁ /1461405 48 46 1237ନେରଶ କମୁାର ପରି ା ପି ଦାନିଏଲ ପରି ା LNT2994176
ୀ /1471406 82 46 1238ରମଲା ବିହାରୀ ସା ରାଜୀବ ବିହାରୀ OR/06/044/060715
ପ ୁ /1471407 44 46 1239ସ ିବ କମୁାର ବିହାରୀ ପି ରାଜୀବ ବିହାରୀ OR/06/044/060716
ପ ୁ /1481408 84 46 1240ତପନ କମୁାର ମହା ି ପି ନେଗ  ମହା ି LNT1550680
ୀ /1481409 80 46 1241େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ମହା ି ସା ତପନ କମୁାର ମହା ି LNT1550698
ୀ /1481410 33 46 1242ଅ ିତା ମହା ି ପି ତପନ କମୁାର ମହା ି LNT2994184
ୀ /1491411 106 46 1243ବସ  ମହା ି ସା ଜି.ଭି. ମହା ି OR/06/044/061020
ପ ୁ /1491412 85 46 1244ପି.ଭି. ମହା ି ପି ଜି.ଭି.. ମହା ି OR/06/044/060739
ପ ୁ /1491413 80 46 1245ନଲିନୀ ବିହାରୀ ମହା ି ପି ଜି.ଭି. ମହା ି OR/06/044/060740
ପ ୁ /1491414 77 46 1246ଡ଼ଃ.ବ ିମ ବିହାରି ମହା ି ପି ଗଗନ ବିହାରି ମହା ି LNT1619907
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ୀ /1491415 72 46 1247ଆନି ମହା ି ସା ଡ଼ଃ.ବ ିମ ବିହାରୀ ମହା ି LNT1619915
ୀ /1491416 68 46 1248ବିେନାଦିନୀ ମହା ି ସା ନଳିନୀ ମହା ି OR/06/044/060742

ପ ୁ /1491417 50 46 1249କମୁାର ମହା ି ପି ପି.ଭି. ମହା ି OR/06/044/060743
ୀ /1491418 42 46 1250ପଜ୍ଞା ମହା ି ପି ନଳିନୀ ମହା ି OR/06/044/061019

ପ ୁ /1501419 89 46 1251ଡା.ରାଧାଶଯ୍ାମ କର ପି କା ାଳି କର OR/06/044/060717
ୀ /1501420 79 46 1252ଗୀତାରାଣୀ କର ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ କର OR/06/044/060718

ପ ୁ /1501421 58 46 1253ସଜୁୟ କର ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ କର OR/06/044/060719
ପ ୁ /1501422 57 46 1254ଶୀଜୟ କମୁାର କର ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ କର OR/06/044/060720
ପ ୁ /1501423 55 46 1255ସ ୟ କର ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ କର OR/06/044/060721
ପ ୁ /1501424 54 46 1256ସଜୁୟ କମୁାର କର ପି ଡଃ. ରାେଧଶଯ୍ାମ କର YNY0380519
ୀ /1501425 53 46 1257ସସିୁତା କର ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ କର OR/06/044/060722
ୀ /1501426 52 46 1258ସିତା କର ସା ଶୀଜୟ କର YNY0164053
ୀ /1501427 51 46 1259ମିନତୀ କର ସା ସଂଜୟ କମୁାର କର YNY0380527
ୀ /1501428 45 46 1260ଚ ିକା କର ସା ସ ୟ କମୁାର କର YNY0134916

ପ ୁ /1501429 57 46 1261ଅନିଲ କମୁାର ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ YNY0164087
ପ ୁ /1501430 33 46 1262େସମ ମ ଳ ପି େପ ା ମ ଳ YNY0428730
ପ ୁ /1501431 35 46 1263ହାେରାଣ ଶବର ପି ଆ ିୟା ଶବର YNY0428078
ପ ୁ /1511432 81 46 1264ଅସୀମ ଦାସ ପି ସରସୀ େମାହନ ଦାସ OR/06/044/060724
ପ ୁ /1511433 38 46 1265ସଦୁୀପ ଦାସ ପି ସସୁୀମ ଦାସ LNT3079035
ପ ୁ /1521434 58 46 1266ଅଭୟ େବେହରା ପି ବହାନ  େବେହରା LNT1550565
ୀ /1521435 52 46 1267ଶୀଲା େବେହରା ସା ଅଭୟ େବେହରା LNT1550557

ପ ୁ /1521436 37 46 1268କ ତରୁ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YNY0164061
ୀ /1521437 24 46 1269ଅପିର୍ତା େବେହରା ପି ଅଭୟ େବେହରା YNY1068881

ପ ୁ /1531438 58 46 1270ଜନ ଉଲିୟମ ବାରିକ ପି ସେୁର  ବାରିକ LNT2994200
ୀ /1531439 52 46 1271ବ ନା ବାରିକ ସା ଜନ୍ ଉଲିୟମ ବାରିକ LNT2994192
ୀ /1531440 24 46 1272ତୁଳସୀ ବାରିକ ପି େଗୗରାଂଗ ବାରିକ YNY1068857
ୀ /1531441 25 46 1273ଋତ୍ ରାଏ ପି ସେୁରନ ଚ  ରାଏ YNY0952408
ୀ /1531442 22 46 1274ଏସ୍େଠର ରାଇ ପି ସେୁରନ ଚଂଦ ରାଇ YNY1068840

ପ ୁ /1531443 53 46 1275ସେୁରନ ଚ  ରାଏ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ରାଏ LNT1550482
ୀ /1531444 45 46 1276ମମତା ରାଏ ସା ସେୁରନ ଚ  ରାଏ LNT1550490

ପ ୁ /1541445 53 46 1277ମନେମାହନ ନାଏକ ପି ଦୟାନିଧି ନାଏକ YNY0428052
ୀ /1541446 31 46 1278ରଶିତା ନାଏକ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ନାଏକ YNY0279299

ପ ୁ /1541447 61 46 1279କାଳ ୀ ଚରଣ ନାୟକ ପି ବିଠଲ ନାୟକ LNT1572627
ୀ /1541448 55 46 1280କ ରୁୀ ନାୟକ ସା କାଳ ୀ ନାୟକ YNY0374165

ପ ୁ /1541449 42 46 1281ପରୁୁେଷା ମ ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ YNY0164079
ପ ୁ /1541450 39 46 1282ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି କାଳ ୀ ନାୟକ LNT1550508
ପ ୁ /1541451 35 46 1283ଆେଲାକ କମୁାର ନାୟକ ପି କାଳ ୀ ନାୟକ LNT4177408
ୀ /1541452 29 46 1284ଉନନ୍ତ ପିୟା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ YNY0868851
ୀ /1541453 22 46 1285ଅଵରାନୀ ନାୟକ ପି ମନେମାହନ ନାୟକ YNY1134345
ୀ /1541454 54 46 1286ରଶତିା ପଧାନ ସା ମନେମାହନ ନାଏକ YNY0428060

ପ ୁ /1551455 43 46 1287ରାମଚ  ସାମଲ ପି ସବୁଳ ସାମଲ LNT1572759
ୀ /1561456 37 46 1288ସମପିତା ସାହୁ ପି ଉ ମ କମୁାର ସାହୁ LNT4193116
ୀ /1561457 32 46 1289ଉପାସନା ସାହୁ ପି ଉ ମ କମୁାର ସାହୁ LNT2994226

ପ ୁ /1561458 64 46 1290ଉ ମ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚିତରଂଜନ ସାହୁ OR/06/044/061089
ୀ /1561459 60 46 1291ରତନ୍ପଭା ସାହୁ ସା ଉ ମ ସାହୁ OR/06/044/061090
ୀ /1561460 29 46 1292ଝିଲି ବଳିଆର ସିଂ ସା ସଦୁାମ ବିେଷାୟୀ YNY0428045

ପ ୁ /1571461 45 46 1293ନୀଳକ  ଛଆଳସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଛଆଳସିଂହ LNT3079043
ୀ /1571462 43 46 1294ସଂଜୟ େଛାଟରାୟ ପି କାଶୀନାଥ େଛାଟରାୟ LNT4189072

ପ ୁ /1571463 41 46 1295ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଛୁଆଳସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ଥ ଛୁଆଳସିଂହ LNT1856756
ପ ୁ /1571464 34 46 1296େଯାେସଫ ଗମା ମା ରୂପ ଗମା YNY0279307
ୀ /1571465 73 46 1297ସନିୁଲା ପାତ ପି େଯାେଶଫ ସାମଏୁଲ ପାତ YNY0279323
ପ ୁ /1571466 68 46 1298ଅଜିତ୍ କମୁାର ପାତ ପି େଯାେସଫ ସାମଏୁଲ ପାତ OR/06/044/060746
ୀ /1571467 62 46 1299ଶଲିା ପାତ ସା ପଦୀ  କମୁାର ପାତ LNT1572940
ୀ /1571468 52 46 1300ସତଯ୍ଭାମା ପାତ ସା ଅଜିତ ପାତ LNT1572783
ପ ୁ /1571469 39 46 1301ସଂବିତ କମୁାର ପାତ ପି ବିଜିତ କମୁାର ପାତ LNT1856749
ପ ୁ /1571470 38 46 1302ଅସୀମ ପାତ ପି ପଦୀ  କମୁାର ପାତ LNT2994259
ପ ୁ /1571471 35 46 1303ଆଶୀଷ କମୁାର ପାତ ପି ପଦୀ  କମୁାର ପାତ LNT2994242
ୀ /1571472 31 46 1304ମଧସୁୀତା ପାତ ସା ଅସିମ ପାତ YNY0591842
ପ ୁ /1571473 39 46 1305ଗ ନ ଶବର ପି ସେୁରଶ ଶବର YNY0793471
ପ ୁ /1571474 48 46 1306ଅମଲୂଯ୍ ସାହୁ ପି କାହନ୍  ୁସାହୁ LNT2994267
ପ ୁ /1581475 62 46 1307ନେରା ମ ମହା ି ପି ଆଦିକ  ମହା ି LNT2994291
ୀ /1581476 56 46 1308ଦି ୀମ ରୀ ମହା ି ସା ନେରା ମ ମହା ି LNT2994309
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ୀ /1581477 45 46 1309େଲାପାମଦୁା ପ ା ସା ଅରୂପ କମୁାର ସିଂ LNT1657709
ୀ /1581478 47 46 1310ସନ୍ି ା ପଧାନ ସା ଅନୁପ କମୁାର ସିଂ LNT1572809

ପ ୁ /1581479 88 46 1311ଜନ୍ ସିଂ ପି ରାମ ସିଂ LNT1618487
ୀ /1581480 83 46 1312ସୀତା ସିଂ ସା ଜନ ସିଂ OR/06/044/061106

ପ ୁ /1581481 56 46 1313ଅନୁପ କମୁାର ସିଂ ପି ଜନ ସିଂ LNT1618453
ପ ୁ /1581482 48 46 1314ଅରୁପ କମୁାର ସିଂ ପି ଜନ ସିଂ OR/06/044/061112
ପ ୁ /1581483 22 46 1315ସତଯ୍ଜୀତ ସିଂହ ପି ଅରୂପ କମୁାର ସିଂହ YNY1076249
ୀ /1581484 19 46 1316ଅପିର୍ତା ପିୟଦସ ିର୍ନି ସିଂ ପି ଅନୁପ କମୁାର ସିଂ YNY1334903

ପ ୁ /1591485 46 46 1317ପତାପ ଚ  େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା YNY0046995
ପ ୁ /1591486 74 46 1318ସେୁର  ନାଥ ଦାଶ ପି ଶୀଧର ଦାଶ OR/06/044/060860
ୀ /1591487 68 46 1319ପମିଳା କମୁାରୀ ଦାଶ ସା ସେୁର  ନାଥ ଦାଶ LNT1657741

ପ ୁ /1591488 47 46 1320ଶା ନୁ କମୁାର ଦାଶ ପି ସେୁର  ନାଥ ଦାଶ LNT1657758
ୀ /1591489 44 46 1321ପ ଜିନୀ ଦାଶ ପି ସେୁର  ଦାଶ OR/06/044/061079

ପ ୁ /1591490 33 46 1322ଶୀ ଅଭିଜିତ ଦାଶ ପି ସେୁର  ନାଥ ଦାଶ LNT2994317
ୀ /1591491 32 46 1323ସ୍ଵଯମ ପଭା ପାଣୀ ସା ଅଭିଜିତ ଦାଶ YNY1334929
ୀ /1611492 41 46 1324ଭବାନୀମୟୀ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ OR/06/044/060156

ପ ୁ /1621493 43 46 1325ସ ୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଖୁ ିଆ YNY0591388
ୀ /1621494 42 46 1326ଜନତା ଖୁ ିଆ ସା ସ ୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ YNY0591461

ପ ୁ /1621495 42 46 1327ଚ ଭାନୁ ସାମଲ ପି ବିଶନାଥ ସାମଲ LNT1522903
ୀ /1621496 32 46 1328ସସିତା ସାମଲ ପି ବିଶନାଥ ସାମଲ YNY0134866
ୀ /1631497 59 46 1329ମିନତୀ ନାୟକ ସା େକୖଳାସ ନାୟକ OR/06/044/060945

ପ ୁ /1641498 45 46 1330ପବିତ କମୁାର ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ନାୟକ LNT1550656
ପ ୁ /1651499 40 46 1331ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ନାୟକ LNT1706225
ପ ୁ /1661500 67 46 1332େକୖଳାସ ନାୟକ ପି ଡମରୁଧର ନାୟକ OR/06/044/060944
ୀ /1671501 47 46 1333ରୁମାନା େକୗଶର . ସା ଫିେରାଜ ଅହ ଦ LNT1627595

ପ ୁ /1671502 42 46 1334େବସାରତ ଅହ ଦ ପି ଖାଲିଦ ଅହ ଦ LNT3079050
ପ ୁ /1671503 65 46 1335ଖାଲିଦ ଅହ ଦ ଅହମଦି ପି େଗାଲାମ ମ ୁ ାଫା OR/06/044/060924
ପ ୁ /1671504 32 46 1336ନିଆଜ ଅହମଦ ପି ଖାଲିଦ ଅହମଦ YNY0254664
ପ ୁ /1671505 53 46 1337ଖଲିଲ ଅେହମଦ ପି ସଲାଉଦିନ ଆରିଫ OR/06/044/060976
ପ ୁ /1671506 50 46 1338ସେୟଦ ୱସିମ ଅେହମଦ ପି ସେୟଦ ନୁର ଅେହମଦ YNY0427476
ପ ୁ /1671507 42 46 1339ଖରୁସିଦ୍ ଅହମଦ୍ ପି ଖାଲିଦ ଅହ ଦ୍ LNT1863661
ପ ୁ /1671508 75 46 1340େଶଖ କରିମ ବକ୍ସ ପି ଖଦୁା ବକ୍ସ LNT1523000
ୀ /1671509 52 46 1341ରାସିଦା େବଗମ ସା ସୟଦ ୱସିମ ଅହମଦ ହଲିମ୍ YNY0346247
ୀ /1671510 46 46 1342ନଶମିା େବଗମ ସା ସୟଦ ୱାସିମ ଅହ ଦ YNY0254672
ୀ /1671511 85 46 1343ସୟଦା କାେନତା େବଗମ ସା େଗାଲାମ ମ ୁ ାଫା OR/06/044/060925
ୀ /1671512 75 46 1344ଖରୁସିଦ େବଗମ ସା ସଲାଉ ିନ ଆରିଫ OR/06/044/060809
ୀ /1671513 52 46 1345ରାସିଦା େବଗମ ସା ସୟଦ ୱସିମ ଅହମଦ ହଲିମ YNY0427625
ୀ /1671514 40 46 1346ହମିଦା େବଗମ ସା ଖଲିଲ ଅେହମଦ LNT4196408
ୀ /1671515 33 46 1347ସହିନା େବଗମ ସା େସଖ ହାକିମ YNY1076801
ୀ /1671516 21 46 1348ରୁକିଆ େବଗମ ପି େସକ କାସିମ YNY1076835
ୀ /1671517 62 46 1349ସଈଦା ବିବୀ ପି େସଖ କରୀମ YNY1092964
ୀ /1671518 50 46 1350ଜରୀନା ବିବୀ ପି ଏସ େକ କରୀମ ବକ୍ସ YNY1175439
ୀ /1671519 45 46 1351ଫତିମା ବିବି ସା େଶଖ କାସିମ LNT1522994
ୀ /1671520 40 46 1352ୟାସୀନ ବିବୀ ସା ଏସ େକ ହସୀମ YNY1175405
ୀ /1671521 33 46 1353ଅଫସନା ବିବି ସା େସକ ହାତିମ YNY0671446
ୀ /1671522 30 46 1354ସଗୁ ା ବୁଶରା ପି ସୟଦ ୱାସିମ ଅହମଦ ହଲିମ YNY0254680
ୀ /1671523 20 46 1355ଏସ ଫାତିମା ବୁଶରା ପି ସୟଦ ତୟବ ଅହମଦ ସଲୀମ YNY1334861
ୀ /1671524 70 46 1356ନିଶା େଦଇ ସା ବି. ରାେଜଶର ରାଓ YNY0046870

ପ ୁ /1671525 60 46 1357ସୟଦ ୱାସିମ ଅହ ଦ ହଲିମ ପି ସୟଦ ଅବୁସାେଲ YNY0279356
ପ ୁ /1671526 44 46 1358େଶଖ୍ ହାସିମ୍ ପି େଶଖ୍ କରିମ୍ ବକ୍ସ OR/06/044/060837
ପ ୁ /1671527 38 46 1359େସକ ହାତିମ ପି େସକ କରିମ ବକ୍ସ OR/06/044/061023
ପ ୁ /1671528 23 46 1360େସଖ କାସିଦ ପି େସଖ କାସିମ YNY1076793
ପ ୁ /1671529 42 46 1361େସକ କାଶମି ପି େସକ କରିମ ବକ୍ସ OR/06/044/060836
ୀ /1671530 21 46 1362ଲକୀ େକୗସର ପି େ େରାଜ ଅହଦ YNY1334879
ୀ /1671531 54 46 1363ସଲମା ଖଦିଜା ସା ସୟଦ ତୟବ ଅହମଦ ସଲିମ YNY0279398
ୀ /1671532 33 46 1365ଅମତୁଲ ସବୂର ପି ସୟଦ ତୟକ ଅହମଦ ସଲିମ YNY0427633
ୀ /1671533 33 46 1366ଅମତୁଲ ସବୂର ପି ସୟଦ ତୟବ ଅହମଦ ସଲିମ୍ YNY0346221
ପ ୁ /1671534 63 46 1367ସୟଦ ତୟବ ଅହମଦ ସଲିମ ପି ସୟଦ ଅବୁସାେଲ YNY0279372
ୀ /1671535 46 46 1368ସଜୁାତା ସୟଦ ସା ସୟଦ ଅତହର ଅହମଦ ଫହିମ YNY0279380
ୀ /1671536 31 46 1369ଅମତୁଲ ଶକରୂ ପି ସୟଦ ତୟବ ଅହ ଦ ସଲିମ YNY0279364
ପ ୁ /1691537 60 46 1370ବିଶନାଥ ସାମଲ ପି ବସ  ସାମଲ OR/06/044/060990
ୀ /1691538 50 46 1371ମାଳତୀ ସାମଲ ସା ବିଶନାଥ ସାମଲ OR/06/044/060995

25 112/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 10ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1691539 41 46 1372ଶବିାନ  ସାମଲ ପି ବିଶନାଥ ସାମଲ LNT1722255
ପ ୁ /1691540 40 46 1373ରାମ ଚ  ସାମଲ ପି ବିଶନାଥ ସାମଲ LNT1722545
ୀ /1691541 33 46 1374ମାନିନୀ ସାମଲ ସା ରାମ ଚ  ସାମଲ YNY1187442
ୀ /1691542 29 46 1375କ ରୁୀ ସାମଲ ସା ଶବିାନ  ସାମଲ YNY0427641

ପ ୁ /1701543 53 46 1376ଚି ାମଣୀ ସାହୁ ପି ଶଶୀ ସାହୁ OR/06/044/060928
ପ ୁ /1701544 33 46 1377ଶୀ ଚି ର ନ ସାହୁ ପି ଶୀ ଚି ାମଣୀ ସାହୁ LNT2994325
ପ ୁ /1721545 72 46 1378ଯନାଥନ ଦାସ ପି ବିପିନଚ  ଦାସ OR/06/044/061201
ପ ୁ /1721546 39 46 1379ନୁତନ କମୁାର ଦାସ ପି ଯନାଥନ ଦାସ LNT1550854
ପ ୁ /1721547 38 46 1380ସମୁନ ଦାସ ପି ଯନାଥନ ଦାସ LNT1550938
ପ ୁ /1721548 31 46 1381ନୟନ କମୁାର ଦାସ ପି ଯନାଥନ ଦାସ YNY0134874
ୀ /1721549 70 46 1382ରିକ୍ତାରାଣି ପାତ ସା ଯନାଥନ ଦାସ OR/06/044/061022

ପ ୁ /1821550 39 46 1383ବୃଂଦାବନ ମହାରଣା ପି ନୂସିଂହ ଚରଣ ମହାରଣା YNY1175561
ୀ /B. N. 37/1551 28 46 1384ରା ିୟା େଶଖ ସା େଶଖ ଅମନ YNY1222801

ପ ୁ /B.N. 37/11552 38 46 1385େସକ ଅମନ ପି େସକ ଅ ଲୁ ହନାନ YNY1222744
ୀ /3991553 45 46 1386ଅଚର୍ନା କମର୍ାକର ପି ଶ ର ରଣା YNY1203744
ୀ /5011554 31 46 1387ମିନତୀ ସାମଲ ପି କାବୁଲୀ ସାମଲ YNY1203769
ୀ /5051555 22 46 1388ତୁୀ ମିଶ ପି ଶଶକିା  ମିଶ YNY1167089

ପ ୁ /5151556 66 46 1390ସଂଜୟ କମୁାର ପ ା - ଶରତ GRG0660092
ୀ /5151557 63 46 1391ଅରୁଣା ପ ା - ଶରତ GRG0660084

ପ ୁ /58 A/31558 42 46 1392ପସାଂତ କମୁାର ସଦ ୀ - ମାଧବିଲତା ସଦ ୀ YNY1212620
ପ ୁ /58 A/31559 46 46 1393ସବୁତ କମୁାର ସାଇଁ ସାଇଁ - ମାନସିନୀ ସାଇଁ YNY1212455
ୀ /58 A/31560 42 46 1394ମାନସିନୀ ସାଇଁ ସା ସବୁତ କମୁାର ସାଇଁ YNY1212489
ୀ /58 A/31561 42 46 1395ସସୀତା ସାଇଁ ସା େଦବବତ ସାଇଁ YNY1212505
ୀ /58A/31562 40 46 1396ମାଧବିଲତା ସଦ ୀ ସା ପସାଂତ କମୁାର ସଦ ୀ YNY1213669
ୀ /9991563 25 46 1397ଶରିିନ ପବର୍ ଇନ ପି ମହ ଦ କାସିମ୍ YNY1212018

ପ ୁ /1694(P)1564 22 46 1398କୃେଶନ୍ଂଦୂ ମ ଳ ପି କଶୁଧ୍ଵଜ ମ ଳ YNY1223635
ୀ /442 A/21565 41 46 1399ଗଜାଲା ପରବିନ ସା େତୗକିର୍ ଆହମଦ YNY1219534
ୀ /999991566 36 46 1400ସାବନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ନଦିମ YNY1187400
ୀ /999991567 26 46 1401ପିୟଦସ ିର୍ନି େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା YNY1093079

ପ ୁ /999991568 24 46 1402ପସାଂତ େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା YNY1093061
ୀ /999991569 38 46 1403େଜାେସଫାନ ଦାସ ସା ରାେଜଶ ଦାସ YNY1076769
ୀ /999991570 28 46 1404େରଣବୁାଳା ମହା ି ପି ତପନ କମୁାର ମହା ି YNY1076165

ପ ୁ /999991571 39 46 1405ମହ ଦ ନଦିମ ପି ମହ ଦ ନଇମ YNY1187582
ପ ୁ /999991572 21 46 1406ପତୀକ ପରିଛା ପି ପଦଯ୍ତୁ ପରିଛା YNY1156637
ୀ /999991573 30 46 1407ସସୀତା ପଟନାୟକ ପି ଅନଂତ ପଟନାୟକ YNY1086560

ପ ୁ /999991574 36 46 1408େକଦାର ରାୟ ପି ଅଭିଜିତ ରାୟ YNY1090059
ପ ୁ /999991575 25 46 1409ରାେକଶ ସାହୁ ପି ନ  କିେଶାର ସାହୁ YNY1093137
ୀ /999991576 24 46 1410ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ସାମଲ ପି ଧେନଶ୍ଵର ସାମଲ YNY1076827
ୀ /PLOT NO-1577 41 46 1411ଲିନା ପଟନାୟକ ସା ଅମିତ ଦାସ YNY1032101

ପ ୁ /PLOT NO-71578 41 46 1412ଅମିତ ଦାସ ପି ନୀଳମଣି ଦାସ YNY1032093
ୀ /Plot no 21579 57 46 1413ମାଧରୁୀ ମିଶା ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ମିଶା YNY1341833
ପ ୁ /Plot no 21580 21 46 1414ନୀରଜ ମିଶା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମିଶା YNY1341478
ୀ /811581 26 46 1415ମ  ୁଦାସ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1356146

ପ ୁ /91582 23 46 1416ମେହ  ସାମଲ ମା ଅନିତା ସାମଲ YNY1358126
ୀ /391583 21 46 1417େସାନାଲୀ ନାୟକ ସା ସେୁରଶ ନାୟକ YNY1358134

ପ ୁ /391584 22 46 1418ସେୁରଶ ନାୟକ - ସେୁରଶ ନାୟକ YNY1358183
ୀ /171585 29 46 1419କ ନା େବେହରା ସା ସଭୁକା  େବେହରା YNY1358217
ୀ /181586 28 46 1420ସଜୁାତା ସାମଲ ସା ର ନ କମୁାର ଦାସ YNY1358225
ୀ /821587 29 46 1421ସ୍େଵାପନ୍ା ଦାସ ସା ଆନଂଦ ଦାସ  YNY1358308
ୀ /831588 25 46 1422ସଂଗୀତା ଦାସ ସା ସମିତ ଦାସ  YNY1358324
ୀ /431589 23 46 1423େରାଜୀ ସାମଲ ସା ସିବା ସାମଲ YNY1358332
ୀ /471590 24 46 1424ସମିୁତା ସାମଲ ସା ସେୁରନ ସାମଲ YNY1358407
ୀ /431591 21 46 1425ରଶେିରଖା ସାମଲ ମା ଅନୁସୟା ସାମଲ YNY1358415
ପ ୁ /581592 20 46 1426ଊେମଶ ସାମଲ ପି ଅମଲୁଯ୍ ସାମଲ YNY1361393
ପ ୁ /581593 20 46 1427ଊେମଶ ସାମଲ ପି ଅମଲୁଯ୍ ସାମଲ YNY1361401
ପ ୁ /151594 22 46 1428କନୁା ସାମଲ ପି େଦେବ  ସାମଲ YNY1364249
ୀ /811595 26 46 1429ମ  ୁଦାସ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1364348
ପ ୁ /sidheswa1596 23 46 1430େସାମନାଥ ସାମଲ ମା ବୁଟୀ ସାମଲ YNY1365329
ପ ୁ /1531597 33 46 1431େମାହମଦ ରାସୀ ସିରାଜ ପି େମାହମଦ ସିରାଜୁଲ ଇସାମ  YNY1365964
ୀ /1541598 24 46 1432ସଲୂତନା ଆ େରା ସା େମାହମଦ ରାସୀ ସିରାଜ YNY1365972
ୀ /sidheswa1599 19 46 1433କବିତା ଦାସ ପି ଗିରିଧର ଦାସ YNY1367481
ପ ୁ /431600 19 46 1434ରାମଚ  ସାମଲ ମା ପମିଳା ସାମଲ YNY1367564
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ୀ /151601 29 46 1435ସଭୁଦା ସାମଲ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ସାମଲ YNY1367630
ପ ୁ /41602 19 46 1436ପିପନୁା ସାମଲ ପି େବୖନ ସାମଲ YNY1367648
ପ ୁ /1431603 20 46 1437ସୟଦ ହସତ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ମସୁରତ ଅଲୀ YNY1367655
ପ ୁ /1441604 21 46 1438ସୟଦ ହୂେସୖନ ଅଲୀ ମା େରସମା େବଗମ YNY1367663
ପ ୁ /Sidheswa1605 21 46 1439ଅଭିେଶକ ମଖୁାଜିର୍ ପି ଅଭିଜିତ ମଖୁାଜିର୍ YNY1368463
ୀ /1621606 18 46 1440ତସନ୍ୀମ ଫାତିମା ପି ମୀର ଲଯ୍ାକତ ଅଲୀ YNY1374719

ପ ୁ /651607 18 46 1441ବିସଲ କମୁାର ସାମଲ ମା ଲକ୍ଷୀ େଜନା  YNY1375310
ପ ୁ /11608 18 46 1442େଲାକନାଥ ସାମଲ ପି ବୁଧ ସାମଲ YNY1375328
ପ ୁ /11609 18 46 1443ଜୀତୁ ସାମଲ ପି ବସ ୁସାମଲ YNY1375336
ୀ /4961610 18 46 1444ସେ ାଶୀ େବେହରା ପି ରବି େବେହରା YNY1375427

ପ ୁ /1541611 27 46 1445ସଶୁାଂତ ସାମଲ ମା ବୁଧୀ ସାମଲ YNY1383850
ପ ୁ /5421612 19 46 1446ସାଗର ନାଏକ ପି କାବୁଲୀ ନାୟକ YNY1389709
ୀ /101613 29 46 1447େସାପନ୍ା ଦାସ ସା ଆନଂଦ ଦାସ YNY1392901
ୀ /101614 20 46 1448ରୁନୂ ସାମଲ ସା ଦିଲିପ ମଲିକ YNY1392919

ପ ୁ /101615 24 46 1449କାହନ୍ଚୁରଣ ସାମଲ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାମଲ YNY1392927
ୀ /101616 28 46 1450ତାପିନା ସାମଲ ସା ବାବୁଲା ସାମଲ YNY1392935
ୀ /101617 22 46 1451ବଷର୍ା ସାମଲ ସା ର ୀତ ସାମଲ YNY1392943

ପ ୁ /101618 22 46 1452ର ୀତ ସାମଲ ପି ବିଜୟ ସାମଲ YNY1392950
ୀ /.1619 36 47 1ସଂଗୀତା େଜନା ସା ର ନ କମୁାର େଜନା YNY0817718
ୀ /.1620 47 47 2ଶମିର୍ ା ମହା ି ସା ସଦିୁ  ପ ନାଏକ YNY0818278
ୀ /001621 31 47 3େମୗସମୁୀ େବେହରା ସା ମାନସର ନ େବେହରା YNY1086552

ପ ୁ /011622 33 47 4ଚ ଚୁଡ ନାୟକ ପି ଶ  ୂନାଥ ନାୟକ YNY1335504
ୀ /011623 27 47 5ବିେନାଦିନୀ ନାୟକ ସା ଚଂଦ ଚୁଡା ନାୟକ YNY1335454
ୀ /11624 49 47 6ସନିୁତା ଦାସ ସା ପଦି  ଦାସ LNT3076379

ପ ୁ /1_D1625 47 47 7ବିଶବ ନ ରାଉତରାଏ ପି ବିଜ୍ଞାନ ମିହିର ରାଉତରାଏ YNY0831396
ୀ /1-D1626 41 47 8ସତିୃସଧୁା ପ ନାୟକ ସା ବିଶବ ନ ରାଉତରାଏ YNY0831404

ପ ୁ /21627 33 47 9ଚ ୁରଚୁଡୀ ନାୟକ ପି ଶ ନୂାଥ ନାୟକ YNY1199124
ୀ /21628 39 47 10ନିକି ସଷୁମା ସାହୁ ସା ସଜିୁତ ମାଝୀ LNT2994358
ୀ /21629 27 47 11ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ ସା ଚ ୁରଚୁଡା ନାୟକ YNY1199207

ପ ୁ /31630 73 47 12େଗାବି  ଚ  ଦାଶ ପି େଭାବନି ଦାଶ OR/06/044/074632
ୀ /31631 70 47 13ଶକୁ ଳା ଦାଶ ସା େଗାବି  ଚ  ଦାଶ YNY0502963

ପ ୁ /31632 54 47 14ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍ ଦାଶ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାଶ YNY0164095
ପ ୁ /31633 49 47 15ହର ପସନନ୍ ଦାଶ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାଶ YNY0254714
ୀ /31634 44 47 16ଅସୀମା ଦାଶ ସା ହର ପସନନ୍ ଦାଶ YNY0164103
ୀ /31635 54 47 17ଅନୀତା ନାଇଡୁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ନ YNY0254706

ପ ୁ /31636 64 47 18ଅଜୟ କମୁାର ନ ପି ପତାପ ଚ  ନ YNY0254698
ୀ /31637 48 47 19ଜୟ ି ରାଉତ ସା ସ ିତ ସାହୁ LNT1620970
ୀ /31638 21 47 20ଅପିର୍ତା ସାହୁ ପି ସଂଜୀତ ସାହୁ YNY1198951

ପ ୁ /31639 52 47 21ସ ିତ ସାହୁ ପି ସକୁା  ଚ  ସାହୁ LNT1620988
ପ ୁ /31640 51 47 22ସ ୀପ ସାହୁ ପି ସକୁା  ଚ  ସାହୁ LNT1620962
ୀ /31641 45 47 23ସସିୁତା ସାହୁ ସା ସ ୀପ ସାହୁ LNT1620954
ୀ /31642 29 47 24ଶୀଜା ଶତପଥୀ ପି ପଦୀ  କିେଶାର ଶତପଥୀ YNY0592329

ପ ୁ /31643 25 47 25ରନକ୍ ଶତପଥି ପି ପଦି  କିେଶାର ଶତପଥି YNY0869073
ପ ୁ /31644 61 47 26ପଦୀ  କିେଶାର ଶତପଥୀ ପି ରାଜ କିେଶାର ଶତପଥୀ LNT1459569
ପ ୁ /41645 82 47 27ଶଯ୍ାମଳ ଚ  ରଏ ପି ଫନି ଭୂଷଣ ରଏ OR/06/044/286564
ୀ /41646 72 47 28େହନା ରଏ ସା ଶଯ୍ାମଳ ଚ  ରଏ OR/06/044/286709

ପ ୁ /41647 53 47 29ହିମାଂଶ ୁରଏ ପି ଶଯ୍ାମଳ ଚ  ରଏ LNT3243292
ୀ /41648 48 47 30ସ ର୍େଗୗରୀ ରଏ ସା ହିମାଂଶ ୁରଏ LNT3243284

ପ ୁ /41649 46 47 31ଅରିଜିତ ରଏ ପି ଶଯ୍ାମଳ ଚ  ରଏ LNT2449569
ୀ /41650 32 47 32ରିତା ରାଣି ରଏ ସା ଅରିଜିତ୍ ରଏ YNY0806273
ପ ୁ /051651 55 47 33ସଜିୁତ ପାଣି ପି ସାମଏୁଲ ପାଣି YNY1231521
ପ ୁ /051652 33 47 34ସତଯ୍ଜିତ ପାଣି ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଣି YNY1231588
ୀ /051653 31 47 35ମଧଲିୁଶା ପାଣୀ ସା ସତ୍ଯଜୀତ ପାଣୀ YNY1049972
ୀ /51654 101 47 36ସହୁାସିନି ପାଣି ସା ଉଦୟନାଥ ପାଣି OR/06/044/062007
ପ ୁ /51655 77 47 37ବିଜୟ କମୁାର ପାଣି ପି ଉଦୟ ନାଥ ପାଣି OR/06/044/062010
ୀ /51656 72 47 38ମିନତୀ ପାଣି ସା ବିଜୟ କମୁାର ପାଣି OR/06/044/062011
ୀ /51657 67 47 39ବିନିତା ପାଣି ସା ଶାମଏୁଲ ପାଣି OR/06/044/062009
ପ ୁ /51658 53 47 40ସଜିୃତ୍ ପାଣି ପି ଶାମଏୁଲ ପାଣି LNT1727395
ପ ୁ /51659 51 47 41ଅଜିତ ପାଣି ପି ଶାମଏୁଲ ପାଣି OR/06/044/062012
ୀ /51660 48 47 42ସେୁଚତନା ପାଣି ସା ସଜିୁତ ପାଣି OR/06/044/062574
ୀ /51661 47 47 43ଉପାଲି ପାଣି ସା ଅଜିତ୍ ପାଣି OR/06/044/062013
ୀ /51662 45 47 44ଅପିର୍ତା ପାଣି ପି ବିଜୟ ପାଣି OR/06/044/062015

27 112/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 10ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /51663 27 47 45ଜୟ େଯାେଶଫ୍ ପାଣି ପି ଅଜିତ ପାଣି YNY0707968
ପ ୁ /51664 26 47 46େଗୗରବ ପାଣି ପି ସଜିୁତ୍ ପାଣି YNY0707976
ୀ /51665 39 47 47ଦିଭଯ୍ା ରାୟ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସ ୁ ରରାୟ YNY0428243
ୀ /51666 35 47 48ଭାବନା ରାୟ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସ ୁ ରରାୟ YNY0428250

ପ ୁ /51667 33 47 49ସାଗତ ସ ୁ ର ରାୟ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସ ୁ ର ରାୟ LNT2994366
ପ ୁ /51668 67 47 50ଅଜୟ କମୁାର ସ ୁ ରରାୟ ପି ଜୟ ଜୟ ସ ୁ ରରାୟ YNY0047043
ପ ୁ /61669 77 47 51ର ିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ LNT1618651
ୀ /61670 69 47 52ଚିତେଲଖା ଦାସ ସା ର ିତ କମୁାର ଦାସ LNT1618669
ୀ /071671 70 47 53ରମଲା ସାହୁ ସା ରବୀ  କମୁାର ରାଉତ YNY1231554

ପ ୁ /71672 65 47 54ସକୁମୁାର ରାଉତ ପି ବସ  ରାଉତ OR/06/044/062028
ୀ /71673 55 47 55ମଶ ିର୍ସନିୁଲା ରାଉତ ସା ସକୁମୁାର ରାଉତ OR/06/044/062029

ପ ୁ /71674 55 47 56ରମିୟ କମୁାର ରାଉତ୍ ପି ବସ  ରାଉତ୍ LNT1514645
ୀ /71675 40 47 57େଗସି ଅନୀଲା ରାଉତ ସା ରମିୟ କମୁାର ରାଉତ YNY0047076

ପ ୁ /71676 37 47 58ସପନଜିତ୍ ରାଉତ ପି ସକୁମୁାର ରାଉତ LNT2994408
ୀ /71677 36 47 59େମାନାଲିସା ରାଉତ ସା ଚିର ିତ ରାଉତ LNT4217386
ୀ /71678 91 47 60ନିହାର ନଳିନୀ ରାଉତ ସା ବସ  କମୁାର ରାଉତ OR/06/044/062018

ପ ୁ /71679 71 47 61ରବି  ରାଉତ ପି ବସ  ରାଉତ OR/06/044/062025
ପ ୁ /71680 44 47 62ଚିର ିତ ରାଉତ ପି ରବି  କମୁାର ରାଉତ LNT1506062
ପ ୁ /081681 21 47 63ଶବି ପସାଦ େଲ ା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଲ ା YNY1100429
ପ ୁ /81682 31 47 64ଆଶୀଷ େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା YNY1037183
ପ ୁ /81683 40 47 65ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଲ ା ପି ରାମ ଚ  େଲ ା LNT1856913
ୀ /81684 38 47 66ପଭାସିନୀ େଲ ା ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଲ ା LNT1856921
ୀ /91685 83 47 67ସନୁୟନା ରାଉତ୍ ସା ନେରନ ରାଉତ୍ OR/06/044/062032
ୀ /91686 83 47 68େହମଲତା ରାଉତ ପି ଶରତ ରାଉତ OR/06/044/062035

ପ ୁ /91687 60 47 69ପଦୀ  କମୁାର ରାଉତ ପି ନେରନ୍ କମୁାର ରାଉତ OR/06/044/062033
ୀ /91688 55 47 70ସନୁ ା ରାଉତ ସା ପଦୀ  ରାଉତ OR/06/044/062034

ପ ୁ /91689 33 47 71ଆଇଭାନ ସନୁୀତ ରାଉତ ପି ପଦୀ  କମୁାର ରାଉତ YNY0164111
ୀ /101690 22 47 72େସାଵନ୍ା ମିଶା ପି ସପନ କମୁାର ମିଶା YNY1155753

ପ ୁ /101691 70 47 73େବ ାମିନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ YNY0164145
ୀ /101692 57 47 74ସୀତା ସାହୁ ସା େବ ାମିନ କମୁାର ସାହୁ LNT1727379
ୀ /101693 38 47 75ଲୀଡନା ସାହୁ ପି େବ ାମିନ୍ ସାହୁ YNY0254722

ପ ୁ /101694 35 47 76ଲୀଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି େବ ାମିନ୍ ସାହୁ YNY0164137
ୀ /101695 38 47 77ଦୀପିକା ତିପାଠୀ ସା ପେଦାସ ପତି YNY0869214

ପ ୁ /111696 65 47 78ବାସେୁଦବ ତିପାଠୀ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ତିପାଠୀ OR/06/044/062700
ୀ /111697 55 47 79ସବିତା ତିପାଠୀ ସା ବାସେୁଦବ ତିପାଠୀ OR/06/044/062040
ୀ /111698 34 47 80ନିରୁପମା ତିପାଠୀ ପି ବାସେୁଦବ ତିପାଠୀ LNT2994424

ପ ୁ /111699 30 47 81ଅଵିନାଶ ତିପାଠୀ ପି ବାସେୁଦବ ତିପାଠୀ YNY0221408
ୀ /121700 73 47 82ଶା  କମୁାରୀ ସାହୁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/062051
ୀ /121701 60 47 83ସଜୁାତା ସାହୁ ପି ପେମାଦ ସାହୁ OR/06/044/062052
ୀ /121702 48 47 84ସନିୁତା ସାହୁ ସା ପଭୁଦ  ସାହୁ LNT1727353
ୀ /131703 46 47 85େସାନାଲି ରାଉତ ପି ଦିେନଶ ରାଉତ OR/06/044/062595
ପ ୁ /131704 76 47 86ଦୀେନଶ ଚ  ରାଉତ ପି ଶଶୁଲି ଚ  ରାଉତ OR/06/044/062055
ପ ୁ /131705 44 47 87ସଂବିତ ରାଉତ ପି ଦିେନଶ ଚ  ରାଉତ LNT1727346
ୀ /131706 30 47 88ସାଗନ୍ୀକା ରାଉତ ପି ଦୀେନଶ ଚ  ରାଉତ YNY0592451
ୀ /131707 77 47 89ଆରତି ସାହୁ ପି ବିନୟ ସାହୁ LNT4217378
ୀ /131708 74 47 90ମିନତୀ ସାହୁ ସା ଦିେନଶ ଚ  ରାଉତ OR/06/044/062056
ୀ /141709 63 47 91ରଶିରାଣୀ ଦାସ ସା ଜଜ ିେଫନ ଦାସ OR/06/044/062059

ପ ୁ /141710 47 47 92ଚ ନ ଦାସ ପି ଜନ ିେଫନ ଦାସ OR/06/044/062570
ପ ୁ /141711 44 47 93ରଂଜନ ଦାସ ପି ଜନ ିେପନ ଦାସ OR/06/044/062571
ପ ୁ /141712 42 47 94ଅ ନ ଦାସ ପି ଜନ. ିେଫନ ଦାସ LNT1514710
ୀ /141713 79 47 95ସ ୁ ରମଣି ପ ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ପ ନାୟକ YNY0047662
ୀ /141714 36 47 96େମାନାଲିସା ପ ନାୟକ ସା ରଂଜନ ଦାସ YNY0164160
ପ ୁ /161715 52 47 97ଶାମଏୁଲ ପ ୁ ରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦିଜରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/062650
ପ ୁ /161716 24 47 98ଡାନିଏଲ୍ େସାରୁପ େଚୗଧରୁୀ ପି ସାମଏୁଲ ପ ୁ ରାଜ େଚୗଧରୁୀ YNY1008143
ପ ୁ /161717 95 47 99ବଜରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଧନୀରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/062077
ପ ୁ /161718 88 47 100ଦିଜରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଧନୀରାଜ େଚୗଧରୁୀ LNT1589209
ୀ /161719 86 47 101ଅଳକାରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ବଜରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/062078
ପ ୁ /161720 66 47 102ଧୀରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ବଜରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/062079
ପ ୁ /161721 64 47 103ରୁପରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ବଜରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/062600
ୀ /161722 60 47 104ସ କୁ୍ତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଧୀରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/062080
ୀ /161723 58 47 105ସବିତା େଚୗଧରୁୀ ସା େପମରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/062626
ୀ /161724 58 47 106ଅନିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ରୁପରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/062601
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ୀ /161725 56 47 107େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ବଜରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/062086
ପ ୁ /161726 52 47 108ଧମର୍ରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ବଜରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/062085
ୀ /161727 51 47 109ସ ଯ୍ାରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ପ ୁ ରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/062649

ପ ୁ /161728 50 47 110ବିଘନ୍ରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦିଜରାଜ େଚୗଧରୁୀ LNT1514918
ପ ୁ /161729 45 47 111େଦବରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଧିରରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/062648
ୀ /161730 43 47 112ସଜୁାତା େଚୗଧରୁୀ ସା ବିଘନ୍ରାଜ େଚୗଧରୁୀ LNT1514926
ୀ /161731 42 47 113ସ ର୍ଲତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଧମର୍ରାଜ େଚୗଧରୁୀ YNY0380584

ପ ୁ /161732 41 47 114ସରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଧୀରାଜ େଚୗଧରୁୀ LNT1514751
ପ ୁ /161733 40 47 115ଶା ିରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ରୂପରାଜ େଚୗଧରୁୀ LNT1514702
ପ ୁ /161734 39 47 116ସପନ୍ରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି େପମରାଜ େଚୗଧରୁୀ LNT1514686
ୀ /161735 39 47 117କଯ୍ାେରାଲିନ ନାୟକ ସା ସରାଜ େଚୗଧରୁୀ LNT2994465

ପ ୁ /171736 23 47 118େସାମଯ୍ରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ସାମଏୁଲ ପ ୁ ରାଜ େଚୗଧରୁୀ YNY1008291
ପ ୁ /171737 90 47 119ଶଶିରି ମହା ି ପି ଗରୁୁଚରଣ ମହା ି OR/06/044/062108
ୀ /171738 80 47 120ଗୀତା ମହା ି ସା ଶଶିରି ମହା ି OR/06/044/062109

ପ ୁ /171739 71 47 121ସଖୁମୟ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି OR/06/044/062104
ୀ /171740 69 47 122ସେୁଚତା ମହା ି ସା ସଖୁମୟ ମହା ି OR/06/044/062103

ପ ୁ /171741 60 47 123ଅନୁପ ମହା ି ପି ନବକିେଶାର ମହା ି OR/06/044/062119
ପ ୁ /171742 58 47 124ଶା ିପକାଶ ମହା ି ପି ଶରତ ମହା ି OR/06/044/062106
ୀ /171743 54 47 125େମୗସମୁୀ ମହା ି ସା ଶା ିପକାଶ ମହା ି OR/06/044/062107
ୀ /171744 51 47 126ଅପ ର୍ା ମହା ି ସା ଅନୁପ ମହା ି OR/06/044/062120

ପ ୁ /171745 43 47 127ବିଶରୂପ ମହା ି ପି ଡଃ.ସଖୁମୟ ମହା ି LNT1514611
ପ ୁ /181746 47 47 128େମାହନ ଦଳାଇ ପି ଧବୃଚରଣ ଦଳାଇ LNT1856897
ପ ୁ /181747 46 47 129ସମୁନ ରାଜନ ଦଳାଇ ପି ପହଲୀଦ ଦଳାଇ LNT1856871
ୀ /181748 43 47 130େମାହିନୀ ଦଳାଇ ସା ସନୁାକର ଦଳାଇ LNT3076403

ପ ୁ /181749 40 47 131େଦଶବ ୁ ଦଳାଇ ପି ପହାଦ ଦଳାଇ LNT1856889
ୀ /181750 38 47 132ଲିପିକା ଦଳାଇ ସା େମାହନ ଦଳାଇ YNY0221416

ପ ୁ /181751 37 47 133ମନମସ୍ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ପହାଦ ଦଳାଇ LNT3076411
ପ ୁ /191752 93 47 134କୃ ର୍ମୟ ଦାସ ପି ସେୁର  ନାଥ ଦାସ OR/06/044/062666
ପ ୁ /191753 61 47 135ନ  ଦାସ ପି କୃ ମୟ ଦାସ OR/06/044/062665
ପ ୁ /191754 53 47 136ସବୁାସ ଚ  ଦାସ ପି କୃ ମୟ ଦାସ LNT1515055
ୀ /191755 51 47 137ସଜୁାତା ଦାସ ସା ନ  ଦାସ OR/06/044/062664

ପ ୁ /191756 28 47 138ଅଭିଜିତ୍ ଦାସ ପି ନ  କିେଶାର ଦାସ YNY0592212
ପ ୁ /1-91757 52 47 139ପେମାଦ କମୁାର ବାରିକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ବାରିକ LNT4223079
ୀ /1-91758 45 47 140ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ବାରିକ LNT4223061

ପ ୁ /201759 50 47 141ପେଦାସ ପତି ପି ମାୟାଧର ପତି YNY0869206
ପ ୁ /201760 64 47 142ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ YNY0380626
ପ ୁ /201761 35 47 143ଶୀ ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ LNT2994473
ୀ /201762 34 47 144ଶ ା ଳି ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ LNT2994499
ୀ /201763 61 47 145ରଂଜିତା ସାହୁ ସା ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ LNT2994481
ୀ /201764 33 47 146ମେନାଜ ତିପାଠୀ ସା ଜ୍ଞାେନ  ଗୀରିେଗାସାମୀ YNY1032143

ପ ୁ /211765 76 47 147ରାଜକିେଶାର ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ OR/06/044/062137
ୀ /211766 74 47 148ସ ର୍ପଭା ନାୟକ ସା ରାଜକିେସାର ନାୟକ OR/06/044/062138

ପ ୁ /211767 52 47 149ରଶିର ନ ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ନାୟକ OR/06/044/062140
ୀ /211768 46 47 150ଉଷାରାଣୀ ନାୟକ ସା ରଶିରଂଜନ ନାୟକ LNT2994507

ପ ୁ /211769 45 47 151ରତିରଂଜନ ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ନାୟକ OR/06/044/062629
ପ ୁ /221770 63 47 152ପଫଲୁ ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ OR/06/044/062146
ୀ /221771 58 47 153ନିମର୍ଳା ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ନାୟକ OR/06/044/062147

ପ ୁ /221772 56 47 154ପେମାଦ ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ OR/06/044/062148
ୀ /221773 52 47 155ଗୀତା ଳି ନାୟକ ସା ପେମାଦ ନାୟକ OR/06/044/062149
ପ ୁ /221774 51 47 156ପତାପ ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ LNT1593821
ୀ /221775 46 47 157ବିେନାଦିନି ନାୟକ ସା ପତାପ କମୁାର ନାୟକ LNT1593839
ପ ୁ /221776 31 47 158ଜ୍ଞାନ ର ନ ନାୟକ ପି ପେମାଦ ନାୟକ YNY0592246
ୀ /221777 28 47 159ଭାନୁପିୟା ନାୟକ ପି ପେମାଦ ନାୟକ YNY0428268
ପ ୁ /221778 27 47 160ମେନାଜ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ YNY0869198
ପ ୁ /221779 27 47 161ରତିର ନ ନାୟକ ପି ପେମାଦ ନାୟକ YNY0869065
ୀ /221780 22 47 162ପଜ୍ଞା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ନାୟକ ପି ପତାପ ନାୟକ YNY1086644
ୀ /221781 22 47 163ସନୁୀତା ନାୟକ ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ନାୟକ ନାୟକ YNY1311513
ୀ /221782 19 47 164ବଷର୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ମେନାଜ ନାୟକ YNY1335421
ପ ୁ /231783 78 47 165ଧରଣୀଧର ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/066231
ୀ /231784 75 47 166ପମିଳା ଦାସ ସା ଧରଣୀଧର ଦାସ OR/06/044/066232
ପ ୁ /241785 26 47 167ଜାବିଦ ଅନସାରୀ ପି ଜମୀର ଅନସାରୀ YNY1208719
ପ ୁ /241786 30 47 168ନିଜାମ ୁ ୀନ ଅନସାରୀ ପି ସିଧିକ ଅନସାରୀ YNY1208693
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ପ ୁ /241787 58 47 169ସେୁର  ଗିରି ପି ଧନ ୟ ଗିରି LNT1543784
ୀ /241788 23 47 170ଅୟୁଷି ଅମିଷା ଗିରି େଗାସାମୀ ପି େଦେବ  ଗିରି େଗାସାମୀ YNY1008135
ୀ /241789 42 47 171ରଚିତା ଗିରି େଗାସାମୀ ସା ସେୁର  ଗିରି େଗାସାମୀ YNY0592162
ୀ /241790 37 47 172ରୀତା ଳି ଗିରି େଗାସାମୀ ସା ସମେର  ଗିରି େଗାସାମୀ YNY0592295
ୀ /241791 36 47 173ସସିତା ଗିରି େଗାସାମୀ ସା ଅମେର  ଗିରି େଗାସାମୀ YNY0592550
ୀ /241792 33 47 174ଶି ା େସୗମିତୀ ଗିରି େଗାସାମୀ ପି ରବି  ଗିରି େଗାସାମୀ YNY0428284
ୀ /241793 30 47 175ରୂପାଲି ଗିରି େଗାସାମୀ ପି ଶେିବ  ଗିରି େଗାସାମୀ YNY0428342
ୀ /241794 30 47 176ବଷର୍ା େବୖଶାଖୀ ଗିରି େଗାସାମୀ ପି ରବି  ଗିରି େଗାସାମୀ YNY0427864
ୀ /241795 29 47 177ସଶୁୀ େଶୖବାଳିନୀ ଗିରି େଗାସାମୀ ପି ରବି  ଗିରି େଗାସାମୀ YNY0428276

ପ ୁ /241796 28 47 178ସତଯ୍ଜିତ୍ ଗିରି େଗାସାମୀ ପି ରବି  ଗିରି େଗାସାମୀ YNY0427856
ପ ୁ /241797 28 47 179ଆଶେୁତାଷ ଅଭିନାଶ ଗିରୀ େଗାସ ପି େଦେବ  ଗିରୀ େଗାସାମୀ YNY0427872
ୀ /241798 29 47 180େମୗସମୁୀ ଗିରିେଗାସାମୀ ପି ଧୀେର  ଗିରିେଗାସାମୀ YNY1008218

ପ ୁ /241799 76 47 181ନେର  ଗିରିେଗାସାମୀ ପି ଧନ ୟ ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062637
ପ ୁ /241800 61 47 182ରବି  ଗିରିେଗାସାମୀ ପି ଧନ ୟ ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062710
ୀ /241801 61 47 183ଜାନକୀ ଗିରିେଗାସାମୀ ସା ନେର  ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062638

ପ ୁ /241802 56 47 184େଦେବ  ଗିରିେଗାସାମୀ ପି ଧନ ୟ ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062166
ପ ୁ /241803 54 47 185ଅମେର  ଗିରିେଗାସାମୀ ପି ନେର  ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062159
ୀ /241804 53 47 186ସରସତୀ ଗିରିେଗାସାମୀ ସା ଧୀେର  ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062161

ପ ୁ /241805 52 47 187ରାେଜ  ଗିରିେଗାସାମୀ ପି ଧନ ୟ ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062647
ୀ /241806 51 47 188ନିମର୍ଳା ଗିରିେଗାସାମୀ ସା ରବି  ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062709
ୀ /241807 50 47 189ପ ୁ ଲତା ଗିରିେଗାସାମୀ ସା ଶେିବ  ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062753
ୀ /241808 46 47 190ସଷୁମା ଗିରିେଗାସାମୀ ସା େଦେବ  ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062754

ପ ୁ /241809 46 47 191ସମେର  ଗିରିେଗାସାମୀ ପି ନେର  ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062158
ୀ /241810 45 47 192ମଧମିୁତା ଗିରିେଗାସମୀ ସା ରାେଜ  ଗିରିେଗାସାମୀ LNT1640101

ପ ୁ /241811 44 47 193ଜ୍ଞାେନ  ଗୀରିେଗାସାମୀ ପି ନେର  ଗୀରିେଗାସାମୀ LNT1636398
ପ ୁ /241812 42 47 194ଜିେତ  ଗିରିେଗାସାମୀ ପି ନେର  ଗିରିେଗାସାମୀ LNT1514728
ୀ /241813 40 47 195ଉବର୍ ଶୀ ଗିରିେଗାସମୀ ପି ଧୀେର  ଗିରିେଗାସମୀ LNT1640663
ୀ /241814 39 47 196ଶୀଲତା ଗିରିେଗାସାମୀ ପି ଧିେର  ଗିରିେଗାସାମୀ LNT4222915
ୀ /241815 39 47 197ର ିତା ଗିରିେଗାସମୀ ପି ନେର  ଗିରିେଗାସମୀ LNT1640648
ୀ /241816 35 47 198ରାଜଲକ୍ଷୀ ଗିରିେଗାସାମୀ ପି ଧିେର  ଗିରିେଗାସାମୀ LNT4222907

ପ ୁ /241817 33 47 199ରାମାନ  ଗିରି େଗାସାମୀ ପି ଧୀେର  ଗିରି େଗାସାମୀ YNY0221424
ପ ୁ /241818 27 47 200ହୀରାଲାଲ ପିୟଦଶର୍ୀ ପି ଶେିବ  ଗିରିେଗାସାମୀ YNY0678144
ପ ୁ /241819 22 47 201ଅଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ YNY1199090
ପ ୁ /251820 46 47 202ମାନସ ର ନ େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା LNT1514975
ପ ୁ /251821 40 47 203ଶକୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା LNT1514967
ୀ /251822 37 47 204େଜମାମଣୀ େବେହରା ସା ମାନସ ର ନ େବେହରା YNY0221432

ପ ୁ /261823 67 47 205ମାନେଗାବି  ବିଶାଳ ପି ବାଡିବ ୁ ବିଶାଳ LNT1727320
ୀ /261824 60 47 206ମମତା ବିଶାଳ ସା ମାନେଗାବି  ବିଶାଳ LNT1640754

ପ ୁ /261825 31 47 207ମେନାଜ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ମାନେଗାବି  ବିଶାଳ YNY0427880
ୀ /261826 24 47 208ମେହଶତା ବିସ୍ଵାଲ ପି ମନେଗାବି  ବିସ୍ଵାଲ YNY1171461

ପ ୁ /271827 42 47 209ଜିତୁ ଗିରି ପି ମେହ  ଗିରି YNY0164194
ପ ୁ /271828 40 47 210ସେ ାଷ ଗିରି ପି ମେହ  ଗିରି YNY0047092
ୀ /271829 37 47 211ମାନସୀ ଗିରି ସା ସେ ାଷ ଗିରି YNY0047100
ୀ /271830 24 47 212ସଜୁାତା ଗିରି ସା ଜିତୁ ଗିରି YNY1100536
ୀ /271831 50 47 213ସପନ୍ା ଳୀ ଗିରିେଗୗସାମୀ ସା ନାରାୟଣ ଗିରିେଗୗସାମୀ LNT1592427
ୀ /271832 56 47 214ସରସତୀ ଗିରିେଗାସାମୀ ସା ମେହ  ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062620

ପ ୁ /271833 52 47 215ନାରାୟଣ ଗିରିେଗାସାମୀ ପି େଲାକନାଥ ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062171
ପ ୁ /271834 63 47 216ମେହ  ଗିରୀ େଗାସ୍ଵାମୀ ପି େଲାକନାଥ ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062172
ୀ /271835 24 47 217ସକୁନଯ୍ା ଗିରି େଗାସ୍ଵାମୀ ପି ନାରାୟଣ ଗିରି େଗାସ୍ଵାମୀ YNY1100585
ପ ୁ /271836 21 47 218ଅଶେୁତାଷ ଗିରି େଗାସ୍ଵାମୀ ପି ନାରାୟଣ ଗିରି େଗାସ୍ଵାମୀ YNY1100528
ପ ୁ /271837 40 47 219ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ମ ୁଳି ସାହୁ YNY0592642
ୀ /271838 32 47 220ସମିୁତା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0592626
ୀ /281839 67 47 221େଗୗରୀ େଦବୀ ସା ହରି ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062611
ପ ୁ /281840 53 47 222ହଳଧର ଗିରି ପି ହରି ଗିରି OR/06/044/062182
ୀ /281841 46 47 223େସାନାଲୀ ଗିରି ସା ହଳଧର ଗିରି YNY0707950
ପ ୁ /281842 54 47 224େବଣଧୁର ଗିରୀ େଗାସ୍ଵାମୀ ପି ଶୀ ହରି ଗିରୀ େଗାସ୍ଵାମୀ YNY1280437
ପ ୁ /281843 28 47 225ହିମାଦୀ ଗିରି େଗାସାମୀ ପି େବଣଧୁର ଗିରି େଗାସାମୀ YNY0427997
ୀ /281844 24 47 226ପୀତି ପଗତି ଗିରୀ େଗାସ୍ଵାମୀ ପି େବଣଧୁର ବିେଶାଈ YNY1280536
ୀ /281845 24 47 227ପୀତି ପଗତି ଗିରୀ େଗାସ୍ଵାମୀ ପି େବଣଧୁର ଗିରୀ େଗାସ୍ଵାମୀ YNY1049980
ୀ /281846 48 47 228ମମତା ଗିରିେଗାସାମୀ ସା େବଣଧୁର ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062612
ପ ୁ /281847 47 47 229ଜଳଧର ଗିରିେଗାସାମୀ ପି ହରି ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062598
ପ ୁ /281848 44 47 230ବଳରାମ ଗିରିେଗାସାମୀ ମା ଶୀହରି ଗିରିେଗାସାମୀ LNT1717941
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ୀ /281849 42 47 231ମଧମିୁତା ଗିରି େଗାସାମୀ ସା ଜଳଧର ଗିରି େଗାସାମୀ YNY0047118
ୀ /281850 40 47 232ରଶିତା ଗିରି େଗାସାମୀ ସା ବଳରାମ ଗିରି େଗାସାମୀ YNY0221440
ୀ /281851 34 47 233ଶଶିତା ସାହୁ ପି ଖେଗଶର ସାହୁ YNY0428011
ୀ /281852 21 47 234ଜୟଂତୀ ସାହୂ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୂ YNY1280528
ୀ /281853 49 47 235ସମିୁତା ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ LNT2994515

ପ ୁ /291854 22 47 236ସବୁାଷ ଗିରି େଗାସାମୀ ପି ଉେମଶ ଚ  ଗିରି େଗାସାମୀ YNY1077056
ୀ /291855 70 47 237େମନକା ଗିରିେଗାସାମୀ ସା ରାଧାନାଥ ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062732

ପ ୁ /291856 57 47 238ରେମଶ ଗିରିେଗାସାମୀ ପି ରାଧାନାଥ ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062190
ପ ୁ /291857 50 47 239ଉେମଶ ଚ  ଗିରିେଗାସାମୀ ପି ରାଧାନାଥ ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062733
ୀ /291858 49 47 240ମିନତି ଗିରିେଗାସାମୀ ସା ରେମଶ ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062695
ୀ /291859 45 47 241ସଂଯକୁ୍ତା ଗିରିେଗାସାମୀ ସା ଉେମଶଚ  ଗିରିେଗାସାମୀ OR/06/044/062734

ପ ୁ /291860 27 47 242ସଦୁାମ ଗିରିେଗାସାମୀ ପି ଉେମଶ ଚ  ଗିରିେଗାସାମୀ YNY0678169
ପ ୁ /291861 35 47 243ଅନ  ଗିରି େଗାସାମୀ ପି ରେମଶ ଚ  ଗିରି େଗାସାମୀ LNT2994523
ପ ୁ /291862 34 47 244କିେଶାର ଗିରି େଗାସାମୀ ପି ରେମଶ ଚ  ଗିରି େଗାସାମୀ YNY0221457
ପ ୁ /291863 79 47 245େବୖରାଗୀ େଲ ା ପି ଚ ମଣି େଲ ା OR/06/044/062193
ପ ୁ /2-91864 83 47 246ପାଣବଲଭ ମିଶ ପି କୃ ଚ  ମିଶ LNT4232369
ୀ /2-91865 62 47 247ବିେନାଦିନୀ ମିଶ ସା ପାଣ ବଲଭ ମିଶ LNT2996072

ପ ୁ /2-91866 43 47 248ବିଶଜିତ୍ ମିଶ ପି ପାଣ ବଲଭ ମିଶ LNT4211389
ୀ /2-91867 38 47 249େସୗମଯ୍ ପିୟା ମିଶ ପି ପାଣ ବଲଭ ମିଶ LNT4211405
ୀ /2-91868 37 47 250ପଣୁଯ୍େତାୟା ମିଶ ପି ପାଣ ବଲଭ ମିଶ LNT4211397

ପ ୁ /301869 29 47 251ସକୁା  ଚ  େବେହରା ପି େଗୗରା  ଚରଣ େବେହରା YNY0428003
ୀ /301870 29 47 252କାଜଲ ଗିରି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଗିରି YNY0678136

ପ ୁ /301871 26 47 253କମୁାର ଗିରି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଗିରି YNY0707935
ୀ /301872 26 47 254କିରନ୍ ଗିରି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଗିରି YNY0707943

ପ ୁ /301873 82 47 255ବୀେର  ଗିରୀେଗାସାମୀ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଗିରୀେଗାସାମୀ OR/06/044/062206
ପ ୁ /301874 53 47 256େବୖଦଯ୍ନାଥ ଗୀରୀେଗାସାମୀ ପି ବୀେର  ଗୀରୀେଗାସାମୀ OR/06/044/062208
ୀ /301875 50 47 257ମେନାରମା ଗୀରୀେଗାସାମୀ ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ଗୀରୀେଗାସାମୀ LNT1594167

ପ ୁ /301876 50 47 258ତିେଲାକନଥ ଗୀରୀେଗାସାମୀ ପି ବୀେର  ଗୀରୀେଗାସାମୀ OR/06/044/062211
ୀ /301877 40 47 259ବବିତା ଗିରିେଗାସମୀ ସା ତିେଲାଚନ ଗିରିେଗାସମୀ LNT1727312

ପ ୁ /301878 50 47 260ସମେର  ଗିରି େଗାସାମୀ ପି ବୀେର  ଗିରିେଗାସାମୀ LNT1594175
ୀ /301879 38 47 261ପଣତୀ ଗିରି େଗାସାମୀ ସା େସୗମ  େଗାସାମୀ LNT1594159
ୀ /311880 51 47 262ଲକ୍ଷୀପିୟା ଗିରି ସା ଧିେର  କମୁାର ଗିରି LNT1727304

ପ ୁ /311881 33 47 263ଆଦିତଯ୍ ଗିରି ପି ଧିେର  କମୁାର ଗିରି YNY0678094
ପ ୁ /311882 63 47 264ଧିେର  କମୁାର ଗିରିେଗାସାମୀ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଗିରିେଗାେସାମୀ YNY0164202
ୀ /311883 26 47 265ଋତୁପ ର୍ା ମହା ି ସା ଆଦିତଯ୍କମୁାର ଗିରି YNY1100577

ପ ୁ /311884 43 47 266ସବୂାସ ଚ  ନାୟକ ପି ଶବି  ଚଂଦ ନାୟକ YNY1070184
ୀ /311885 39 47 267ନମର୍ଦା ନାୟକ ସା ସବୁାଷ ଚଂଦ ନାୟକ YNY1076660
ୀ /311886 21 47 268ମନିଷା ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ ନାୟକ YNY1086461

ପ ୁ /311887 22 47 269ପୀତିରଂଜନ ସାହୂ ପି ଭାରତ କମୁାର ସାହୂ YNY1169770
ୀ /311888 38 47 270େମାନାଲୀସା ସାମଲ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ YNY0707745

ପ ୁ /321889 47 47 271େଦବେଜଯ୍ାତି ସରୁ ପି ପବୀର ସରୁ OR/06/044/062227
ପ ୁ /331890 79 47 272େଚୗଧରିୁ ସାହୁ ପି ଭଗୀ ସାହୁ OR/06/044/062705
ପ ୁ /331891 53 47 273ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ OR/06/044/062245
ପ ୁ /331892 79 47 274େଗାପାଳ ଚ  ସରୁ ପି ଧିେର  ନାଥ ସରୁ OR/06/044/062228
ୀ /331893 77 47 275େଗୗରୀ ସରୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସରୁ OR/06/044/062681

ପ ୁ /331894 51 47 276ର ିତ ସରୁ ପି ପଦୀପ ସରୁ OR/06/044/062704
ପ ୁ /341895 59 47 277ରେମଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ରାମ ଚ  ରାଉତ LNT2994531
ପ ୁ /341896 52 47 278ପକାଶ ସାହୁ ପି େଚୗଧରୁୀ ସାହୁ OR/06/044/062236
ୀ /351897 75 47 279ସେୁଲାଚନା ସିଂହ ସା ହେରକୃ  ସିଂହ OR/06/044/062593
ପ ୁ /351898 50 47 280ପତାପ ସିଂହ ପି ହେରକୃ  ସିଂହ OR/06/044/062251
ପ ୁ /351899 48 47 281ପଦୀପ ସିଂହ ପି ହେରକୃ  ସିଂହ OR/06/044/062667
ପ ୁ /351900 40 47 282ପସନନ୍ ସିଂହ ପି ହେରକୃ  ସିଂହ OR/06/044/062669
ପ ୁ /351901 39 47 283ପକାଶକମୁାର ସିଂହ ପି ହେରକୃ  ସିଂହ LNT4217410
ପ ୁ /351902 60 47 284ପଫଲୁ ସିଂହ ପି ହେରକୃ  ସିଂହ LNT4227252
ପ ୁ /351903 56 47 285ପଶା  ସିଂହ ପି ହେରକୃ  ସିଂହ OR/06/044/062615
ୀ /351904 53 47 286ସପିୁୟା ସିଂହ ସା ପଫଲୁ ସିଂହ LNT4227260
ୀ /351905 42 47 287ରାଜଶୀ ସିଂହ ସା ପତାପ କମୁାର ସିଂହ YNY0428029
ୀ /351906 40 47 288ଛବିରାଣୀ ସିଂହ ସା ପଶା  କମୁାର ସିଂହ YNY0428037
ପ ୁ /351907 34 47 289େଦଶରାଜ ସିଂ ପି ପଫଲୁ ସିଂ YNY0164210
ୀ /361908 60 47 290େଶାଭା ଦାସ ସା କୃ ଚ  ଦାସ LNT1514785
ପ ୁ /361909 45 47 291ମାନସ ର ନ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ OR/06/044/062578
ପ ୁ /361910 42 47 292ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ LNT1514793
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ୀ /361911 39 47 293ଦି ିମ ରୀ ପଧାନ ସା ମାନସ ର ନ ଦାସ YNY0952630
ପ ୁ /371912 65 47 294କୃ ଚ  ଦାସ ପି ଦୟାନିଧି ଦାସ OR/06/044/062258
ପ ୁ /371913 54 47 295ଶବି ଶ ର ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷା ମ ନାୟକ OR/06/044/064007
ୀ /371914 47 47 296କ ନା ନାୟକ ସା ଶବି ଶ ର ନାୟକ YNY0221465

ପ ୁ /371915 49 47 297ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତ ପି ଧରମାନ  ରାଉତ LNT2994549
ୀ /371916 46 47 298ମୀନା ରାଉତ ସା ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତ LNT2994556
ୀ /381917 75 47 299ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ଦାେମାଦର ଦାସ OR/06/044/062703

ପ ୁ /381918 55 47 300ପତାପ ଚ  ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ LNT1592369
ୀ /381919 45 47 301େଶୖଳ ଦାସ ସା ପତାପ ଦାସ LNT1592377

ପ ୁ /381920 25 47 302ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ YNY0952614
ପ ୁ /381921 36 47 303କମୁାରୀ ସବୁାସିନୀ ଦାଶ ପି ଦାେମାଦର ଦାଶ LNT2994564
ପ ୁ /391922 56 47 304ରବୀଂଦ େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/044/062272
ପ ୁ /391923 54 47 305ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/044/062273
ପ ୁ /391924 52 47 306କାଳ ି େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/044/062274
ୀ /391925 50 47 307ସପନ୍ା େବେହରା ସା ରବି  କମୁାର େବେହରା LNT1592393

ପ ୁ /391926 50 47 308କିେଶାର ଚ  େବେହରା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା OR/06/044/062275
ୀ /391927 42 47 309ସରସତୀ େବେହରା ସା କିେଶାର ଚ  େବେହରା LNT2994572
ୀ /391928 41 47 310ଅଂଜନା େବେହରା ସା କାଳ ୀ େବେହରା YNY0047621
ୀ /391929 24 47 311ଅପିର୍ତା େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YNY0952622

ପ ୁ /391930 22 47 312େସୗରଭ କମୁାର େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା YNY1198985
ପ ୁ /401931 51 47 313ଅଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େସଠୀ OR/06/044/062264
ପ ୁ /401932 45 47 314ଅମୀୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େସଠୀ OR/06/044/062579
ୀ /411933 47 47 315ନିଳିମା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା LNT1514934

ପ ୁ /421934 80 47 316ଈଶର ଚ  ମହା ି ପି ରାମ ଚ  ମହା ି LNT1703909
ୀ /421935 68 47 317ବାସ ି ମହା ି ସା ଇଶର ମହା ି OR/06/044/062623

ପ ୁ /421936 47 47 318ଶୀବ  ମହା ି ପି ଇଶର ମହା ି OR/06/044/062639
ପ ୁ /421937 43 47 319ସଶୁା  କମୁାର ମହା ି ପି ଇଶର ଚ  ମହା ି OR/06/044/062586
ୀ /421938 37 47 320ସମା ିକା ମହା ି ପି ଈଶର ଚ  ମହା ି LNT2994598
ୀ /421939 35 47 321ଯେଶାଦା ରଣସିଂହ ସା ମାନସ ରଂଜନ ମହା ି YNY1008309

ପ ୁ /421940 40 47 322ମାନସ ର ନ ମହା ି ପି କିେଶାର ଚ  ମହା ି OR/06/044/062587
ପ ୁ /431941 59 47 323ସ ିଦାନ  ରାୟ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ରାୟ OR/06/044/062644
ୀ /431942 54 47 324ସରୁବାଳା ରାୟ ସା ଜିେତ  ରାୟ OR/06/044/062641
ୀ /431943 54 47 325ପଦାବତୀ ରାୟ ସା ସ ିଦାନ  ରାୟ YNY0047175

ପ ୁ /431944 54 47 326ରବୀ  ରାୟ ପି ଭିକାରୀ ରାୟ OR/06/044/062292
ପ ୁ /431945 52 47 327ନେଗ  ରାୟ ପି ଭିକାରୀ ରାୟ OR/06/044/062294
ୀ /431946 50 47 328କି ା ରାୟ ସା ରବୀ  ରାୟ OR/06/044/062640
ୀ /431947 48 47 329ପ ୁ ା ଳି ରାୟ ସା ନେଗ  କମୁାର ରାୟ YNY0221473

ପ ୁ /431948 39 47 330କମୁାର ରାୟ ପି ଜିେତ  ରାୟ LNT4222956
ୀ /431949 33 47 331ସିତା ରାୟ ପି ରବି  ରାୟ YNY0678037

ପ ୁ /431950 29 47 332ଚ ନ ରାୟ ପି ରବି  ରାୟ YNY0678110
ପ ୁ /431951 28 47 333ରାେକଶ କମୁାର ରାୟ ପି ଜିେତ  କମୁାର ରାୟ YNY0678045
ୀ /441952 23 47 334ସଭୁଶୀ େବେହରା ପି ରବୀ  କମୁାର େବେହରା YNY1050145
ୀ /441953 70 47 335ଲାଲା େକତକୀ ରାୟ ସା ଲାଲ ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାୟ OR/06/044/062297

ପ ୁ /441954 54 47 336ଲାଲା ଦିଲିପ ରାୟ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାୟ LNT1514678
ପ ୁ /441955 52 47 337ଲାଲା ପତାପ ରାୟ ପି ଲାଲା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାୟ YNY1291186
ୀ /441956 48 47 338ଲାଲା ର ିତା ରାୟ ସା ଦିଲିପ ରାୟ OR/06/044/062635

ପ ୁ /441957 47 47 339ଲାଲା ସ ିବ ରାୟ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାୟ OR/06/044/062302
ୀ /441958 46 47 340ଲାଲା ତାପସୀ ରାୟ ସା ଲାଲା ପତାପ ରାୟ YNY0047191

ପ ୁ /441959 43 47 341ଲାଲା ସେ ାଷ ରାୟ ପି ଲାଲା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାୟ LNT1514603
ୀ /441960 37 47 342ଲାଲା ଜୟଶୀ ରାୟ ସା ଲାଲା ସେ ାଷ ରାୟ YNY0047209
ୀ /441961 37 47 343ଲାଲା ମଧସିୁତା ରାୟ ସା ଲାଲା ସ ୀପ ରାୟ YNY0254730
ୀ /441962 22 47 344ଲାଲା େଦବସିତା ରାୟ ପି ଲାଲା ଦିଲୀପ କମୁାର ରାୟ YNY1070150
ୀ /441963 21 47 345ସାଇ ଶଭୁ େଜଯ୍ାତି ରାୟ ପି ଲାଲା  ପତାପ ରାୟ YNY1088822
ପ ୁ /451964 58 47 346ଜୟାନ  ବାରିକି ପି ଜଗନନ୍ାଥ ବାରିକି LNT4222964
ପ ୁ /451965 59 47 347ରଣଜିତ ରାୟ ପି ଲାଲା େମାତିଲାଲ ରାୟ OR/06/044/062306
ୀ /451966 54 47 348େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାୟ ସା ରଣଜିତ ରାୟ OR/06/044/062307
ପ ୁ /451967 25 47 349ସି ାଥର୍ ରାୟ ପି ର ିତ ରାୟ YNY1076991
ୀ /461968 70 47 350ମିନତି ପ ୃ ି ସା ପଭାତ ପ ୃ ି OR/06/044/062320
ପ ୁ /461969 44 47 351ପସାେଦା  ପ ୃ ି ପି ପଭାତ ଚ  ପ ୃ ି LNT1514652
ପ ୁ /471970 24 47 352ବି. ସେ ାଷ . ପି ବି. ଜାନକୀ ରାଓ YNY0952689
ପ ୁ /471971 93 47 353େକଶବାନ  ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ YNY0047688
ପ ୁ /471972 81 47 354ତିେଲାଚନ କାନୁନ୍େଗା ପି େପମାନ  କାନୁନ୍େଗା OR/06/044/246897
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ୀ /471973 78 47 355ଅଗ ି କାନୁନ୍େଗା ସା ତିେଲାଚନ କାନୁନ୍େଗା YNY0135012
ପ ୁ /471974 51 47 356ଶଭୁ ଦଶର୍ନ କାନୁନେଗା ପି ତିେଲାଚନ କାନୁନେଗା OR/06/044/246900
ୀ /471975 44 47 357େସାନାଲି କାନୁନେଗା ସା ଶଭୁ ଦଶର୍ନ କାନୁନେଗା YNY0047274
ୀ /471976 45 47 358ବି ଲକ୍ଷୀ ସା ବି.ଜାନକୀ ରାଓ YNY0592840

ପ ୁ /471977 54 47 359ରବି  ପ ନାୟକ ପି ଆନ  ପ ନାୟକ YNY0164269
ପ ୁ /471978 48 47 360ବି.ଜାନିକୀ ରାଓ ପି ବି ମଲୀବାବ YNY0592824
ୀ /471979 75 47 361େଶୖଳବାଳା ରାୟ ସା େଯାେଗ  ରାୟ OR/06/044/062323

ପ ୁ /471980 62 47 362େଜଯ୍ାତିଷ ରାୟ ପି େଯାେଗ  ନାରୟଣ ରାୟ YNY0164236
ପ ୁ /471981 55 47 363ବିଶଜିତ୍ ରାୟ ପି େଯାେଗ  ରାୟ OR/06/044/062326
ପ ୁ /471982 51 47 364ଜଗଦିଶ ରାୟ ପି େଯାେଗ  ରାୟ OR/06/044/062327
ୀ /471983 51 47 365ମନିଷା ରାୟ ସା େଜଯ୍ାତିଷ ରାୟ OR/06/044/062325
ୀ /471984 32 47 366ପତଯ୍ାଶା ରାୟ ପି େଜଯ୍ାତିଷ ରାୟ YNY0678060

ପ ୁ /471985 31 47 367ଜଜ୍ଞଦୀପ ରାୟ ପି େଜଯ୍ାତିଷ ରାୟ YNY0678078
ପ ୁ /481986 76 47 368କମଳା କା  ପ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ପ ନାୟକ LNT1634740
ୀ /481987 67 47 369ସ କୁ୍ତା ପ ନାୟକ ସା କମଳା କା  ପ ନାୟକ OR/06/044/062746

ପ ୁ /481988 44 47 370ସିକନ୍ ପ ନାୟକ ପି କମଳାକା  ପ ନାୟକ OR/06/044/062747
ୀ /491989 59 47 371କ ନା ମହାପାତ ସା ତୁଷାରକା  ପ ନାୟକ LNT1514991

ପ ୁ /491990 27 47 372େକୖବଲଯ୍ ପ ନାୟକ ପି ତୁଷାରକା  ପ ନାୟକ YNY0707919
ପ ୁ /491991 59 47 373ତୁଷାରକା  ପ ନାୟକ ପି ହେରକୃ  ପ ନାୟକ OR/06/044/062341
ପ ୁ /501992 85 47 374ଦ ହରି ବିଶାଳ ପି ଚକଧର ବିଶାଳ OR/06/044/062604
ପ ୁ /501993 51 47 375ପଦୀପ ବିଶାଳ ପି ଦ ହରି ବିଶାଳ OR/06/044/062353
ପ ୁ /501994 29 47 376ଦିବଯ୍ଜିତ୍ ପ ନାୟକ ପି ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ପ ନାୟକ YNY0428102
ୀ /511995 35 47 377େମାନାଲିସା ପ ନାୟକ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ ନାୟକ YNY0047282
ୀ /511996 33 47 378ମନସିନୀ ପ ନାୟକ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ ନାୟକ YNY0047290

ପ ୁ /521997 82 47 379ଜାନକୀନାଥ ମହା ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା ି LNT4206439
ୀ /521998 72 47 380ଆନ  ମହା ି ସା ଜାନକୀନାଥ ମହା ି OR/06/044/062370

ପ ୁ /521999 50 47 381ସୀ ାଥର୍  େମାହନ୍ଟୀ ପି ଜାନକୀ ନାଥ ମହା ି LNT4236113
ୀ /522000 44 47 382ଶୀମତୀ ଶୀ କାନୁନ୍େଗା ଓରଫ ମ ସା ଶୀ ସି ାଥର୍  ମହା ି LNT4211231
ୀ /532001 46 47 383ଇପସିତା ଦାସ ସା ସ ୀପ ପ ନାୟକ YNY0592170

ପ ୁ /532002 77 47 384େଗାପାଳକି  ପ ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ପ ନାୟକ OR/06/044/062373
ପ ୁ /532003 50 47 385ସଦିୁ  ପ ନାୟକ ପି େଗାପାଳକୃ  ପ ନାୟକ OR/06/044/062376
ପ ୁ /532004 47 47 386ସ ୀପ ପ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ କି ର୍ ପ ନାୟକ OR/06/044/062631
ୀ /532005 74 47 387ଉମିର୍ଳା ପ ନାୟକ ସା ଡଃ. େଗାପାଳକି  ପ ନାୟକ OR/06/044/062630

ପ ୁ /542006 80 47 388ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ମହାେଦବ େବେହରା OR/06/044/062386
ୀ /542007 72 47 389ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ରଘନୁାଥ େବେହରା OR/06/044/062387

ପ ୁ /542008 40 47 390ଶୀ ଶତୁଘନ୍ ପଧାନ ପି ବିେନାଦ ପଧାନ YNY0164277
ପ ୁ /552009 61 47 391ତାପସ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି କା ାଳି ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT2994614
ୀ /552010 56 47 392ଆଁଖି ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ତାପସ ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT2994622
ୀ /552011 33 47 393ଅପରାଜିତା ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ତାପସ ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT2994630

ପ ୁ /562012 48 47 394ଜେନଜୟ କଟକିଆ ପି ବଳଭଦ କଟକିଆ OR/06/044/062651
ୀ /562013 19 47 395ରଶୀତା ପଧାନ ମା ରୀନା ପଧାନ YNY1309939
ପ ୁ /572014 54 47 396ଶୀ ଦୁଃସାଶନ ବାରିକ ପି ଶକୁେଦବ ବାରିକ YNY0982157
ୀ /572015 46 47 397ଶୀମତୀ ମିନଭର୍ା େବେହରା ସା ଶୀ ଦୁଃଶାସନ ବାରିକ OR/06/044/062645

ପ ୁ /572016 28 47 398ମାନସ େବେହରା ପି କା ର୍ୀକ ଚ  େବେହରା YNY0678185
ପ ୁ /582017 41 47 399କମୁାର ରାଜା ପି ପି.େହମାରାଓ ନାଇଡୁ LNT2994663
ପ ୁ /582018 65 47 400ପି େହମାରାଓ ନାଇଡୁ ପି ଜନା ର୍ ନ ନାଇଡୁ OR/06/044/062465
ୀ /582019 60 47 401ପି ରମାେଦବୀ ନାଇଡୁ ସା ପିେହମାରାଓ ନାଇଡୁ OR/06/044/062466

ପ ୁ /592020 38 47 402ଅଜିତ କମୁାର େବେହରା ପି ବିେନାଦ େବେହରା YNY0134957
ୀ /592021 31 47 403ମଦୁୃଶୀଳା ମହା ି ପି ସଦାନ  ମହା ି YNY0707901
ପ ୁ /592022 68 47 404ସଦାନ  ମହା ି ପି େକ୍ଷତବାସୀ ମହା ି YNY0707885
ୀ /592023 58 47 405ମେନାେମାହିନୀ ମହା ି ସା ସଦାନ  ମହା ି YNY0707893
ପ ୁ /602024 51 47 406ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ YNY0793752
ୀ /602025 21 47 407ସକୁନଯ୍ା କାନୁନ୍େଗା ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ YNY1158617
ୀ /602026 44 47 408ତପସି ମହା ି ସା ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ YNY0793778
ୀ /602027 58 47 409ନମିତା ପତି ସା ଅନିଲ େମାହନ ପତି OR/06/044/062683
ୀ /612028 38 47 410ଶଭୁଶୀ ବିଶାଳ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବିଶାଳ YNY0164293
ପ ୁ /612029 35 47 411େସୗମଯ୍ ପକାଶ  ବିଶାଳ ବିଶାଳ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବିଶାଳ YNY0134965
ୀ /612030 68 47 412ତିପରୁା େମାହିନୀ ସାମ ରାୟ ସା େକୖଳାସ ବିଶାଳ YNY1316025
ୀ /622031 46 47 413ଶମିର୍ ା ମହା ି ସା ପିତମ ଦାସ YNY0164301
ୀ /622032 64 47 414ନିବାସିନୀ ତିପାଠୀ ସା ପତିତପାବନ ତିପାଠୀ LNT1589191
ପ ୁ /622033 49 47 415ସାଇ ଚ େଶଖର ତିପାଠୀ ପି ପତିତପାବନ ତିପାଠୀ OR/06/044/062417
ପ ୁ /622034 44 47 416ସାଇ ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ ପି ପତିତପାବନ ତିପାଠୀ OR/06/044/062418
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ୀ /622035 42 47 417ପଭାତି ତିପାଠି ସା ସାଇ ଚ େଶଖର ତିପାଠି LNT1514660
ୀ /622036 40 47 418େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ ତିପାଠୀ ସା ସାଇ ଚ େଶଖର ତିପାଠୀ LNT1458595

ପ ୁ /622037 37 47 419ସାଇ ବିଶନାଥ ତିପାଠୀ ପି ପତିତପାବନ ତିପାଠୀ LNT1514827
ପ ୁ /622038 36 47 420ସାଇ ବନମାଳୀ ତିପାଠୀ ପି ପତିତପାବନ ତିପାଠୀ LNT1514835
ୀ /622039 31 47 421ସାଇ େଗୗରି ତିପାଠୀ ପି ପତିତପାବନ ତିପାଠୀ YNY0134973
ୀ /632040 63 47 422ନମିତା ନ ସା ପେମାଦ ନ OR/06/044/062636
ୀ /642041 38 47 423ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା େରେକଶ କମୁାର େବେହରା YNY1199157

ପ ୁ /642042 45 47 424ସେରାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ବସ  କମୁାର ପରିଡା LNT1629567
ପ ୁ /652043 53 47 425ର ିତ ସାମଲ ପି ରାଖାଲ ଚ  ସାମଲ LNT1718196
ୀ /652044 53 47 426ସଜୁାତା ସାମଲ ସା ର ିତ ସାମଲ LNT1718188
ୀ /652045 27 47 427ରକ୍ଷା ଶଭୁା ି ନୀ ପି ର ିତ ସାମଲ YNY0592345

ପ ୁ /662046 44 47 428ବାବୁଲା ଅଧିକାରୀ ପି ବାେଲ ିନ ଅଧିକାରୀ OR/06/044/062445
ୀ /662047 43 47 429ସେରାଜିନୀ ଅଧିକାରୀ ସା ବୁ େଦବ ଅଧିକାରୀ OR/06/044/062688
ୀ /662048 41 47 430ଆଶାଲତା ଅଧିକାରୀ ପି ବାେଲ ିନ ଅଧିକାରୀ LNT1657816

ପ ୁ /662049 23 47 431େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ପାଲ ପି ସ ିଦାନ  ପାଲ YNY1087477
ପ ୁ /662050 32 47 432ସତଯ୍ାଥର୍  ଶ ର ସିଂ ମା ମକିୁ୍ତଲତା ସିଂ YNY0221481
ପ ୁ /662051 61 47 433ବିଜୟ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ସହସନାମ ତିପାଠୀ YNY0346361
ୀ /662052 53 47 434ଆଗମନୀ ତିପାଠୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0346379
ୀ /662053 33 47 435ସନ୍ି ାରାଣୀ ତିପାଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0346387
ୀ /662054 30 47 436ମଧସିୁତା ତିପାଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0346395
ୀ /672055 21 47 437ପଜୂା ବାରିକ ସା ଜିେତଂଦ କମୁାର ବାରିକ YNY1087485

ପ ୁ /672056 27 47 438ଦୀପକ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା YNY1100593
ୀ /672057 26 47 439େହନା େବେହରା ସା ଦୀପକ େବେହରା YNY1100601

ପ ୁ /672058 82 47 440ଦୀେପ  ନାରାୟଣ େଘାଷ ପି ରବୀ  ନାରାୟଣ େଘାଷ OR/06/044/062689
ୀ /672059 69 47 441ଅ ର୍ନା େଘାଷ ସା ଦୀେପ  ନାରାୟଣ େଘାଷ OR/06/044/062450

ପ ୁ /672060 49 47 442ଦୀପ ର େଘାଷ ପି ରଥୀ  େଘାଷ OR/06/044/062451
ୀ /672061 48 47 443ଦୀପାନିତା େଘାଷ ସା ସବୁତ ସିଂହ LNT1722701

ପ ୁ /672062 44 47 444ଅଭିେଷକ େଘାଷ ପି ଦୀେପ  ନାରାୟଣ େଘାଷ YNY0380600
ୀ /672063 43 47 445ଅନି ିତା େଘାଷ ସା ଯିତନ କମୁାର ସିହନ୍ା YNY0655035
ୀ /672064 43 47 446ରାନୁ େଘାଷ ସା ଦିପ ର େଘାଷ LNT2994655
ୀ /672065 41 47 447ଶୀ ି  ଅପରାଜିତା େଘାଷ ସା ସି ାଥର୍  ବିଶାଳ OR/06/044/062003

ପ ୁ /682066 59 47 448େପମାନ  ଦାସ ପି ପଶା  ଦାସ OR/06/044/062633
ପ ୁ /682067 52 47 449ପେଶଷ ଦାସ ପି ପଶା  ଦାସ OR/06/044/062456
ପ ୁ /682068 48 47 450ପୀତମ ଦାସ ପି ପଶା  ଦାସ OR/06/044/062457
ୀ /682069 45 47 451ସରିତା ଦାସ ସା ପେଶଷ କମୁାର ଦାସ LNT4227286
ୀ /692070 86 47 452େରଖା ମହା ି ସା େଦେବ  ମହା ି OR/06/044/062467

ପ ୁ /702071 53 47 453ଦୁଲାଲ ଚ  େଘାଷ ପି ଉେପ ନାଥ େଘାଷ YNY0346270
ୀ /702072 43 47 454ମିତୁରାଣୀ େଘାଷ ସା ଦୁଲାଲ ଚ  େଘାଷ YNY0346288

ପ ୁ /702073 80 47 455ରାମଚ  ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/044/062468
ପ ୁ /712074 21 47 456ବି େନେଗଶ ପି ବି ଜାନକୀ ରାଓ YNY1335496
ୀ /712075 43 47 457ବିପାଶା ଭ ି ସା ରାଜ କିେଶାର ସାମଲ YNY0707737
ପ ୁ /712076 74 47 458ନିର ନ ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ YNY0592501
ୀ /712077 65 47 459କମଳା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ YNY0592485
ୀ /712078 37 47 460ଚିନୟୀ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ YNY0592527

ପ ୁ /712079 83 47 461ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ରାୟ ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରାୟ ମହାପାତ OR/06/044/062476
ୀ /712080 78 47 462ବିଳାସିନୀ ରାୟ ମହାପାତ ସା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ରାୟ ମହାପାତ OR/06/044/062477

ପ ୁ /712081 53 47 463ବାଣୀଦ  ରାଏ ମହାପାତ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ରାଏ ମହାପାତ LNT1620392
ୀ /712082 49 47 464ସାଗରିକା ମହାପାତ ସା ବାଣୀଦ  ରାୟ ମହାପାତ YNY0047324

ପ ୁ /712083 49 47 465ସାଇଦ  ମହାପାତ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ରାଏ ମହାପାତ୍ OR/06/044/062729
ୀ /712084 43 47 466ପଦଶୀ ମହାପାତ ସା ପଭୁଦ  ରୟ ମହାପାତ YNY0047316
ୀ /712085 37 47 467ମଧସିୁତା ମହପାତ ସା ସାଇଦ  ମହପାତ YNY0047308
ପ ୁ /712086 56 47 468ଟି॰ ଆର॰େକ ନାେଗଶ୍ଵର ରାଓ ପି ଟି॰ଆର॰ଏ॰ ନରାଶି ମ ରାଓ YNY0932400
ପ ୁ /712087 45 47 469ପଭୁଦ  ରାଏ ମହାପାତ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ରଏ ମହାପାତ LNT1632041
ପ ୁ /712088 67 47 470ବଂଶଧିର ସାମଲ ପି ଲି ରାଜ ସାମଲ YNY0707703
ପ ୁ /712089 46 47 471ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ବଂଶଧିର ସାମଲ YNY0707687
ପ ୁ /712090 43 47 472ଅଜୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ବଂଶଧିର ସାମଲ YNY0707695
ପ ୁ /712091 41 47 473ରାଜ କିେଶାର ସାମଲ ପି ବଂଶୀଧର ସାମଲ YNY0707729
ୀ /712092 32 47 474ଲିପିକା ସାମଲ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାମଲ YNY0707711
ୀ /712093 51 47 475ଟି ଉମାରାଣି ସା ଟି.ଆର.େକ ନାେଗଶର ରାଓ YNY1008267
ପ ୁ /722094 42 47 476ଜଗବ ୁ େଲ ା ପି ରେମଶ ଚ  େଲ ା LNT1620400
ପ ୁ /732095 31 47 477ସନିୁଲ େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା YNY0346296
ୀ /732096 50 47 478ରତନ୍ଶଳିା ମହାପାତ ସା ଶ ାନ  ମିଶ YNY0164327
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ୀ /732097 83 47 479ପ ୂ ର୍ଲତା ମିଶ ସା େଲାକନାଥ ମିଶ YNY0164335
ପ ୁ /732098 57 47 480ଅରବି  ମିଶ ପି େଲାକନାଥ ମିଶ OR/06/044/062488
ପ ୁ /732099 57 47 481ବିେବକାନ  ମିଶ ପି େଲାକନାଥ ମିଶ YNY0380618
ପ ୁ /732100 52 47 482ବିଜୟାନ  ମିଶ ପି େଲାକନାଥ ମିଶ OR/06/044/062491
ୀ /732101 48 47 483ନୟନ ପଭା ମିଶ ସା ବିଜୟାନ  ମିଶ YNY0164319

ପ ୁ /732102 47 47 484େପମାନ  ମିଶ ପି େଲାକନାଥ ମିଶ OR/06/044/062494
ୀ /732103 47 47 485ଦି ିମୟୀ ମିଶ ସା େପମାନ  ମିଶ LNT4227245

ପ ୁ /742104 81 47 486େଗାରା ଦାସ ପି ବନ ବିହାରୀ ଦାସ YNY0047332
ପ ୁ /752105 72 47 487ଭରତ େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା OR/06/044/062507
ପ ୁ /752106 67 47 488ପଫଲୁ େବେହରା ପି ପ  ୁେବେହରା OR/06/044/062512
ୀ /752107 65 47 489ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା OR/06/044/062506

ପ ୁ /752108 64 47 490ଦିବାକର େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା YNY0655027
ୀ /752109 62 47 491ହରପିୟା େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/044/062513

ପ ୁ /752110 60 47 492ସେୁର  େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା YNY0380576
ୀ /752111 54 47 493ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା OR/06/044/062691
ୀ /752112 43 47 494ସସିତା େବେହରା ସା େଲାକନାଥ େବେହରା YNY0757757

ପ ୁ /752113 42 47 495ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା LNT1515022
ପ ୁ /752114 34 47 496ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଭରତ କମୁାର େବେହରା LNT2994671
ପ ୁ /752115 32 47 497ସଜିୁତ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YNY0221515
ୀ /752116 31 47 498ସସିତା େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YNY0221507

ପ ୁ /752117 57 47 499ସପନ୍ କମୁାର ମିଶା ପି ମୂଗନକା ମିଶା YNY1335546
ୀ /752118 49 47 500ସଚୁରିତା ମିଶା ସା ସପନ୍ କମୁାର ମିଶା YNY1335553
ୀ /752119 22 47 501େସାେଵାନା ମିଶା ପି ସପନ୍ କମୁାର ମିଶା YNY1335561
ୀ /762120 82 47 502ପମିଳା େବେହରା ସା ଧମର୍ାନ  େବେହରା YNY0221549
ୀ /762121 67 47 503କମଳା େବେହରା ସା ବଟ େବେହରା OR/06/044/062725

ପ ୁ /762122 62 47 504ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି ମନି େବେହରା OR/06/044/062531
ପ ୁ /762123 61 47 505ରବୀ  େବେହରା ପି ଦିଜ େବେହରା OR/06/044/062518
ୀ /762124 60 47 506ନିରୁପମା େବେହରା ସା ମେହ  କମୁାର େବେହରା OR/06/044/062722
ୀ /762125 55 47 507କନକ େବେହରା ସା ରାଜକିେଶାର େବେହରା OR/06/044/062532
ୀ /762126 54 47 508ସବିତା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା OR/06/044/062673

ପ ୁ /762127 53 47 509ଶ ର େବେହରା ପି ବଟ କୃ  େବେହରା OR/06/044/062699
ପ ୁ /762128 52 47 510ଶବି େବେହରା ପି ବଟ େବେହରା OR/06/044/062526
ୀ /762129 49 47 511େରବତୀ େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା LNT1514892
ୀ /762130 48 47 512ସସିତା େବେହରା ସା ସବୁାସ ଚ  େବେହରା YNY0221523

ପ ୁ /762131 46 47 513ମେହଶର େବେହରା ପି ବଟକୃ  େବେହରା LNT1514777
ୀ /762132 44 47 514ରୀତା ଳି େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା LNT1514884

ପ ୁ /762133 40 47 515ମାନସ ର ନ େବେହରା ପି ମେହ  କମୁାର େବେହରା LNT1657790
ୀ /762134 39 47 516ସାଗତିକା େବେହରା ପି ମେହ  କମୁାର େବେହରା LNT1657808
ୀ /762135 39 47 517ମମତା େବେହରା ସା ମେହଶର େବେହରା JTV1416130

ପ ୁ /762136 37 47 518ରଶ ିର ନ େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା LNT4206355
ପ ୁ /762137 35 47 519େଦେବ  କମୁାର େବେହରା ପି ରାଜ କିେଶାର େବେହରା LNT4206447
ପ ୁ /762138 35 47 520ସତିୃରଂଜନ େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା LNT2994689
ୀ /762139 31 47 521ଭାଗଯ୍ଶୀ େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା YNY0221564

ପ ୁ /762140 31 47 522ପଭାସ ର ନ େବେହରା ପି ସବୁାସ ଚ  େବେହରା YNY0221531
ୀ /762141 30 47 523ଇତିଶୀ େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା YNY0221556

ପ ୁ /762142 28 47 524ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ରାଜ କିେଶାର େବେହରା YNY0592667
ୀ /762143 28 47 525ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା େଦେବ  କମୁାର େବେହରା YNY1230754

ପ ୁ /762144 27 47 526ର ନ କମୁାର େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା YNY0869107
ପ ୁ /762145 26 47 527ସାଗର େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା YNY0869180
ପ ୁ /762146 20 47 528ଧନରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଧମର୍ରାଜ େଚୗଧରୁୀ YNY1335462
ପ ୁ /772147 70 47 529ବାବାଜୀ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା OR/06/044/062540
ୀ /772148 60 47 530କା ନ େବେହରା ସା ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/044/062658
ପ ୁ /772149 55 47 531ଚକଧର େବେହରା ପି ବୀର େବେହରା OR/06/044/062736
ୀ /772150 48 47 532ଉମା େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା YNY0221606
ୀ /772151 44 47 533ସମିୁତା େବେହରା ସା ଚକଧର େବେହରା OR/06/044/062660
ପ ୁ /772152 31 47 534ବିକମ କମୁାର େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା YNY0221598
ୀ /772153 26 47 535ସନିୁତା େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା YNY0952671
ୀ /772154 25 47 536ସଜୁାତା େବେହରା ସା ବିକମ କମୁାର େବେହରା YNY1171495
ପ ୁ /772155 22 47 537ବିଶ୍ଵଜୀତ େବେହରା ପି ବି  ଚରଣ େବେହରା YNY1049998
ୀ /772156 21 47 538ସ ର୍ପଭା େବେହରା ପି ଚକଧର େବେହରା YNY1070143
ପ ୁ /772157 47 47 539ନେର  ପରିଡା ପି କନିୁ ପରିଡା YNY0221572
ୀ /782158 68 47 540ନମର୍ଦା େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା OR/06/044/062693
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ୀ /782159 47 47 541ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା LNT1515063
ପ ୁ /782160 45 47 542ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା OR/06/044/062619
ୀ /782161 44 47 543ରାଜରାଣୀ େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା LNT1515097

ପ ୁ /782162 43 47 544ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା OR/06/044/062616
ୀ /782163 40 47 545ରାଜଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା LNT1515089

ପ ୁ /782164 38 47 546ମେନ  କମୁାର େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା LNT1515071
ପ ୁ /782165 49 47 547ସେରାଜ କା  ମଲିକ ପି ଶୀଚରଣ ମଲିକ YNY0427393
ୀ /792166 84 47 548ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/044/062680

ପ ୁ /792167 52 47 549ଉେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ଧମର୍ାନ  େବେହରା OR/06/044/062548
ୀ /792168 50 47 550ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା ଉେମଶ ଚ  େବେହରା YNY0221614

ପ ୁ /792169 47 47 551ପକାଶଚ  େବେହରା ପି ଧମର୍ାନ  େବେହରା OR/06/044/062668
ୀ /792170 47 47 552ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା ଉେମଶ ଚ  େବେହରା YNY0869081
ୀ /792171 46 47 553ବିମଳା େବେହରା ସା ନଟବର େବେହରା LNT1514900
ୀ /792172 39 47 554ଚୁମ୍କି େବେହରା ସା ପକାଶ ଚ  େବେହରା LNT4206462
ୀ /792173 26 47 555ଜୟଶୀ େବେହରା ପି ଉେମଶ ଚ  େବେହରା YNY0869164

ପ ୁ /792174 25 47 556େଦେବାଜିତ୍ େବେହରା ପି ଉେମଶ ଚ  େବେହରା YNY0869099
ପ ୁ /802175 52 47 557ଅଜୟ େବେହରା ପି ବହାନ  େବେହରା OR/06/044/062727
ୀ /802176 50 47 558ନିରୁପମା େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା LNT1514801
ୀ /802177 47 47 559ପଭାସିନୀ େବେହରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା LNT1514819

ପ ୁ /802178 44 47 560ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି ବହାନ  େବେହରା LNT1727221
ୀ /802179 40 47 561କୁ ଳା େବେହରା ସା ଅଭୟ େବେହରା YNY0221630
ୀ /802180 39 47 562ବି ୁପିୟା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା LNT1515360

ପ ୁ /802181 29 47 563ସଜିୁତ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY0428110
ପ ୁ /802182 26 47 564ର ିତ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା YNY0952606
ପ ୁ /802183 23 47 565ସତ୳ଜିତ େବେହରା ପି ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY1070192
ପ ୁ /812184 80 47 566ସଧୁାନିଧି େବେହରା ପି ବା ାନିଧି େବେହରା OR/06/044/062560
ପ ୁ /812185 54 47 567ଜ୍ଞାନର ନ େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା LNT1625334
ପ ୁ /812186 42 47 568ସବୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ସଧୁାନିଧି େବେହରା LNT1514843
ୀ /812187 48 47 569ମମତା ଦାସ ସା ତିେଲାଚନ ଦାସ LNT1514694
ୀ /812188 24 47 570େସାନାଲି ଦାସ ପି ତିେଲାଚନ ଦାସ YNY1047562

ପ ୁ /812189 20 47 571ସଂ େଯାଗ ଦାସ ମା ମମତା ଦାସ YNY1335488
ପ ୁ /822190 60 47 572ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ OR/06/044/064003
ୀ /822191 50 47 573ନୀରୁପମା ସାହୁ ସା ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/044/064004
ୀ /822192 28 47 574ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YNY0428128

ପ ୁ /822193 26 47 575ଗେଣଶର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YNY0869131
ୀ /822194 25 47 576ସତୀପିୟା ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YNY0869156

ପ ୁ /822195 56 47 577ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଡ଼ୁ ୁରୀ ସାହୁ YNY0932426
ପ ୁ /822196 27 47 578ଶେୁଭ ୁ ସାମ ରାୟ ପି ଭଗବାନ ସାମ ରାୟ YNY0592923
ପ ୁ /832197 42 47 579ଅଶନିୀ େବେହରା ପି ମାନ େଗାବି  େବେହରା LNT2994721
ପ ୁ /842198 53 47 580ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ଦାସରଥି େସଠୀ LNT2994747
ୀ /842199 46 47 581ରଂଜିତା େସଠୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ LNT2994754
ପ ୁ /852200 57 47 582ବିକାଶ ରଂଜନ ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି LNT2994804
ୀ /852201 47 47 583ମଧମିୁତା ମହା ି ସା ବିକାସ ରଂଜନ ମହା ି LNT2994812

ପ ୁ /852202 24 47 584ସଂକ  ମହା ି ପି ବିକାଶ ର ନ ମହା ି YNY0993402
ୀ /862203 57 47 585ଆରତୀ ରାୟ ସା ସଚିଦାନ  ରାୟ OR/06/044/062278

ପ ୁ /862204 42 47 586ରାେଜ  ରାୟ ପି ସ ିଦାନ  ରାୟ LNT1515006
ୀ /862205 41 47 587ନବନୀତା ରାୟ ସା ରାେଜ  ରାୟ YNY0134981

ପ ୁ /862206 46 47 588େସୗେମ  କମୁାର ରଏ ପି ସ ିଦାନ  ରାଏ YNY0346304
ୀ /872207 91 47 589ଶଖୁଲତା ଦାସ ସା ସତଯ୍ବାଦୀ ଦାସ OR/06/044/064010
ପ ୁ /872208 74 47 590ଶା ି ପକାଶ ଦାସ ପି ସତଯ୍ବାଦି ଦାସ OR/06/044/064013
ପ ୁ /872209 72 47 591େଜଯ୍ାତିପକାଶ ଦାସ ପି ସତଯ୍ବାଦି ଦାସ OR/06/044/064011
ୀ /872210 62 47 592ସବିତା ଦାସ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଦାସ OR/06/044/064012
ୀ /872211 36 47 593ଶଯ୍ାମା ଦାସ ପି େଜଯ୍ାତିପକାଶ ଦାସ LNT2994788
ପ ୁ /872212 35 47 594ଚିନୟ ଦାସ ପି ଶା ି ପକାଶ ଦାସ LNT2994770
ୀ /872213 34 47 595ପଜୂା ଦାସ ପି ଶା ି ପକାଶ ଦାସ LNT2994762
ପ ୁ /872214 32 47 596ସତଯ୍ ସରୂପ ଦାସ ପି େଜଯ୍ାତି ପକାସ ଦାସ LNT2994796
ୀ /872215 65 47 597ରାତି ମହା ି ସା ଶା ି ପକାଶ ଦାସ OR/06/044/064014
ୀ /872216 69 47 598ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍ ସାହୁ OR/06/044/064052
ପ ୁ /872217 47 47 599ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍ ସାହୁ OR/06/044/064053
ପ ୁ /872218 38 47 600ବିଶଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍ ସାହୁ LNT1727213
ପ ୁ /872219 33 47 601େଶଷେଦବ ସାହୁ ପି ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍ ସାହୁ YNY0374181
ପ ୁ /872220 78 47 602ଦୁଗର୍ାପସନନ୍ ସାହୁ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ସାହୁ OR/06/044/064051
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ୀ /872221 39 47 603କବିତା ସାହୁ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ YNY0655001
ୀ /872222 38 47 604ସେ ାଷି ସାହୁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ YNY0707877

ପ ୁ /882223 45 47 605ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ LNT1592567
ପ ୁ /892224 72 47 606ଶରତ େବେହରା ପି କାଳ ୀ େବେହରା OR/06/044/064039
ୀ /892225 69 47 607ଡଲି େବେହରା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା OR/06/044/064038
ୀ /892226 61 47 608ସଭୁଦା େବେହରା ସା ଶରତ େବେହରା OR/06/044/064040

ପ ୁ /892227 43 47 609ସଯୁଯ୍ର୍ଚ  େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା OR/06/044/064561
ପ ୁ /892228 41 47 610ସଜିୁତ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ଶରତ ଚ  େବେହରା LNT4211314
ପ ୁ /892229 41 47 611ସବୁାଷ ଚ  େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା LNT1515998
ପ ୁ /892230 40 47 612ରଣଜିତ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ଶରତ ଚ  େବେହରା LNT4211322
ପ ୁ /892231 40 47 613ସଜିୁତ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜନ ଚ  େବେହରା YNY0047712
ୀ /892232 38 47 614ଶକୁ ଳା େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା YNY0047381

ପ ୁ /892233 37 47 615ବିଶଜିତ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ଶରତ ଚ  େବେହରା LNT4206470
ୀ /892234 36 47 616ଗାୟତୀ େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା YNY0047399
ୀ /892235 35 47 617ବିେନାଦିନୀ େବେହରା ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ଚ  େବେହରା YNY1230770
ୀ /892236 34 47 618ଭାରତୀ େବେହରା ପି ସଜୁୀତ କମୁାର େବେହରା YNY1335579
ୀ /892237 33 47 619ପମିଳା େବେହରା ସା ର ୀତ କମୁାର େବେହରା YNY1335439

ପ ୁ /892238 31 47 620ଧେମର୍  େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା YNY0221648
ୀ /892239 30 47 621ସାସୀତା େବେହରା ସା ବିଶ୍ଵଜୀତ କମୁାର େବେହରା YNY1335405

ପ ୁ /892240 54 47 622ଦଇତାରି ଭୂଆଁ ପି ଫକିର େମାହନ ଭୂଆଁ YNY0047704
ୀ /892241 29 47 623ସମିତା ଦାସ ସା ସବୁାସ ଚ  େବେହରା YNY1008259
ୀ /892242 29 47 624ସମିୁତା ଦାସ ସା ସବୁାଷ ଚ  ଦାସ YNY1230762
ୀ /892243 34 47 625ଛବିରାଣୀ ମହା ି ସା ପଭାସ ର ନ ମହା ି YNY1050160

ପ ୁ /902244 61 47 626ଅଭୟ କମୁାର କର ପି େଗୖରା  ଚରଣ କର YNY0047407
ପ ୁ /912245 68 47 627ଦିଲିପ କମୁାର ପାଲ ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପାଲ LNT2994820
ୀ /912246 57 47 628ମିରା ପାଲ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ପାଲ LNT2994838
ୀ /912247 32 47 629େମୗମିତା ପାଲ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପାଲ LNT2994846
ୀ /912248 35 47 630ସ ନନ୍ ା ତିପାଠୀ ପି ଚା ୁଲାଲ ତିପାଠୀ LNT2994853

ପ ୁ /922249 62 47 631ହରିହର େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା OR/06/044/064045
ୀ /922250 54 47 632ପତିମା େବେହରା ସା ହରିହର େବେହରା OR/06/044/064529

ପ ୁ /922251 45 47 633ରେମଶ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/044/064047
ୀ /922252 44 47 634ସସିତା େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା LNT4211306

ପ ୁ /922253 44 47 635ପକାଶଚ  େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/044/064574
ପ ୁ /922254 40 47 636ସେୁରଶ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା LNT4211298
ୀ /922255 38 47 637ଉଲାସ େବେହରା ସା ପକାଶ ଚ  େବେହରା YNY1087246
ୀ /932256 72 47 638ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା OR/06/044/064062

ପ ୁ /932257 60 47 639ଧେନଶର େବେହରା ପି ମ ୁଳି େବେହରା OR/06/044/064528
ୀ /932258 58 47 640ଦୁଗର୍ା େବେହରା ପି ନିଶାମଣି େବେହରା OR/06/044/064066
ୀ /932259 55 47 641ଚିନୟୀ େବେହରା ସା ଧେନଶର େବେହରା OR/06/044/064555
ୀ /932260 48 47 642ମେନାରମା େବେହରା ସା ଦୀପକ େବେହରା OR/06/044/064065

ପ ୁ /932261 41 47 643ଶଭୁାଶଷି େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା LNT1516236
ୀ /932262 41 47 644ସପୁ ର୍ା େବେହରା ସା ଶଭୁାଶୀଷ େବେହରା LNT2994887
ୀ /932263 37 47 645ମନିଷା େବେହରା ସା େଦବାଶୀଷ େବେହରା LNT4206405

ପ ୁ /932264 32 47 646ମାନସ ର ନ େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା YNY0427427
ପ ୁ /932265 31 47 647େଜଯ୍ାତି ପକାଶ େବେହରା ପି ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା YNY0221655
ପ ୁ /932266 48 47 648ପଫଲୁ କମୁାର ସିଂ ପି େକୖଳାସ ସିଂ YNY0428136
ୀ /932267 44 47 649ସଷୁମା ସିଂ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସିଂ YNY0427401
ୀ /932268 31 47 650ନମିତା ସିଂ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସିଂ YNY0592196
ୀ /932269 28 47 651ମୀନାରାଣୀ ସିଂ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସିଂ YNY0497057
ପ ୁ /942270 80 47 652ହେରକୃ  ଦାସ ପି ପରମାନ  ଦାସ LNT1657899
ୀ /942271 68 47 653କସୁମୁ ମ ରୀ ଦାସ ସା ହେରକୃ  ଦାସ LNT1657907
ପ ୁ /942272 49 47 654େସାମନାଥ ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ LNT1657915
ୀ /942273 44 47 655ଗାୟତୀ ଦାସ ସା େସାମନାଥ ଦାସ YNY0221663
ପ ୁ /942274 43 47 656ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ LNT1657923
ୀ /942275 41 47 657ଅ ର୍ନା ଦାସ ସା ଶାଶତ କମୁାର ଦାସ LNT1657931
ୀ /942276 28 47 658ସୀମା ଦାସ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ YNY0592725
ୀ /942277 60 47 659ରତନ୍  ପଭା ମହା ି ସା କମଳାକା  ମହା ି LNT2994861
ପ ୁ /952278 57 47 660ଦିଲୀପ କମୁାର େଦ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ େଦ OR/06/044/064075
ୀ /952279 52 47 661ସାଗରୀକା େଦ ସା ପଦିପ େଦ OR/06/044/064564
ୀ /952280 50 47 662ବାସ ୀ େଦ ସା ଦିଲିପ େଦ LNT1727189
ପ ୁ /952281 49 47 663ରଣଜିତ େଦ ପି େଗାେଲଖ େଦ OR/06/044/064076
ପ ୁ /952282 49 47 664ସ ିବ କମୁାର େଦ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ େଦ OR/06/044/064077
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ୀ /952283 40 47 665ସଜୁାତା େଦ ସା ରଣଜିତ୍ କମୁାର େଦ YNY0221671
ୀ /952284 38 47 666ସସିତା େଦ ସା ସ ିବ କମୁାର େଦ YNY0592261
ୀ /962285 72 47 667ପ ୁ ାରାଣୀ ଦ ସା ରାମକୃ  ଦ OR/06/044/064079

ପ ୁ /962286 47 47 668ତାପସ ଦ ପି ରାମକୃ  ଦ LNT1515923
ୀ /962287 42 47 669ବବିତା ଦ ସା ତାପସ ଦ YNY0164350
ୀ /972288 21 47 670ଚିନୟୀ େବେହରା ପି େଦେବ ନାଥ େବେହରା YNY1309558

ପ ୁ /972289 60 47 671ଶନିୁଲ ଦ ପି ରାଧାକୃ  ଦ OR/06/044/064081
ପ ୁ /972290 57 47 672ଅନିଲ ଦ ପି ରାଧାକୃ  ଦ OR/06/044/064083
ୀ /972291 52 47 673ଅନିତା ଦ ସା ଅନିଲ ଦ LNT1516079
ୀ /972292 50 47 674ମ ବୂାଳା ଦ ସା ସନିୁଲ ଦ OR/06/044/064082
ୀ /972293 46 47 675ଝୁନୁ ଦ ପି ରାଧାକୃ  ଦ OR/06/044/064084

ପ ୁ /972294 30 47 676ସବୁାସ ଦ ପି ସନୁୀଲ ଦ YNY0346312
ୀ /972295 24 47 677ଅ ିତା ଦ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଦ YNY1008176
ୀ /982296 53 47 678ଜୟା ମିତ ପି ରେମ  ମିତ OR/06/044/064088
ୀ /982297 53 47 679ଝୂ ା ମିତ ପି ରେମ  ମିତ LNT1592500

ପ ୁ /982298 53 47 680ଲାଲା ବିଜୟ କମୁାର ରାୟ ପି ଲାଲା ପିତବାସ ରାୟ YNY0380568
ୀ /992299 33 47 681ଜୟଶୀ ଦାସ ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ଦାସ YNY0952564
ୀ /992300 52 47 682ଲିପସା ମହା ି ସା ଶଭୁ ମହା ି OR/06/044/064092

ପ ୁ /992301 32 47 683ଶତାକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ଶଭୁ କମୁାର ମହା ି YNY0678011
ୀ /992302 30 47 684ସରୂପା ମହା ି ପି ଶଭୁ କମୁାର ମହା ି YNY0678052
ୀ /1002303 57 47 685ଶମିର୍ ା ଦାଶ ସା ରାମକୃ  ରଥ OR/06/044/064111

ପ ୁ /1002304 59 47 686କମଲ ଦ ପି ଅନିଲ ଦ YNY1100411
ପ ୁ /1002305 107 47 687ଭା ର ଚ  ରଥ ପି ବିଶନାଥ ରଥ LNT1515873
ପ ୁ /1002306 59 47 688ରାମକୃ  ରଥ ପି ଭା ର ରଥ OR/06/044/064110
ପ ୁ /1002307 50 47 689ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ରଥ ପି ଭା ର ରଥ OR/06/044/064112
ୀ /1002308 48 47 690ଜୟଶୀ ରଥ ସା ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ରଥ LNT1515790

ପ ୁ /1002309 28 47 691ଅଲେଜଯ୍ାତି ସନାତନି ରଥ ପି ରାମକୃ  ରଥ YNY0592873
ପ ୁ /1002310 27 47 692ଅନ  ନାରାୟଣ ରଥ ପି ରାମକୃ  ରଥ YNY0592865
ୀ /1002311 21 47 693ଭାଗ୍ଯଶୀ ରଥ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ରଥ YNY1070168

ପ ୁ /1012312 56 47 694ପକାଶ ଚ  ସାହୁ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ OR/06/044/064114
ୀ /1012313 26 47 695ପଜ୍ଞାମୟୀ ସାହୁ ପି ପକାଶ ଚ  ସାହୁ YNY0707869
ୀ /1012314 24 47 696ପୀତିପଜ୍ଞା ସାହୁ ସା ପକାଶ ଚ  ସାହୁ YNY1008168
ୀ /1012315 19 47 697ସତିୃ ପଜ୍ଞ। ସାହୂ ପି ପକାଶ ଚଂଦ ସାହୂ YNY1335470
ୀ /1012316 46 47 698ପଭାବତୀ ସାହୁ ସା ପକାଶ ସାହୁ LNT1727155

ପ ୁ /1022317 72 47 699େକୖଳାସଚ  ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ OR/06/044/064124
ପ ୁ /1022318 65 47 700କୃ ଚଂଦ ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ OR/06/044/064572
ୀ /1022319 63 47 701ସକୁା ି ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ସାହୁ OR/06/044/064125

ପ ୁ /1022320 45 47 702ମେନାଜ ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ସାହୁ OR/06/044/064126
ୀ /1022321 43 47 703ମମତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT1515832

ପ ୁ /1022322 41 47 704ସାରଦା ପସନନ୍  ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ସାହୁ LNT1515642
ୀ /1022323 38 47 705ପଦିନୀ ସାହୁ ସା ପାଣନାଥ ଧଳ LNT1515725
ପ ୁ /1032324 76 47 706ଫକୀର ମଲିକ ପି ମଧସୂଦୁନ ମଲିକ OR/06/044/064128
ୀ /1032325 65 47 707ଶା ିଲତା ମଲିକ ସା ଫକିର ମଲିକ OR/06/044/064129

ପ ୁ /1032326 44 47 708ସେୁର  ମଲିକ ପି ଫକିର ମଲିକ OR/06/044/064562
ୀ /1032327 32 47 709ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମଲିକ ସା ସେୁର  ମଲିକ YNY0221689

ପ ୁ /1032328 31 47 710ମଦନ ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ଚ  ସାହୁ YNY0221697
ୀ /1032329 28 47 711ଶକୁ ଳା ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ଚ  ସାହୁ YNY0592386

ପ ୁ /1032330 27 47 712େମାହନ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ଚ  ସାହୁ YNY0592402
ୀ /1032331 56 47 713ଉଷାମଣି ସାହୁ ସା ପଫଲୁ ଚ  ସାହୁ LNT1657956
ପ ୁ /1042332 59 47 714ମହାେଦବ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା LNT2994952
ପ ୁ /1042333 41 47 715ନେର  କମୁାର େଭାଇ ପି ନ କିେଶାର େଭାଇ YNY0427583
ପ ୁ /1042334 36 47 716ରଂଜିତ କମୁାର େଭାଇ ପି ଅଗ ି େଭାଇ LNT2994903
ପ ୁ /1042335 60 47 717େକୖଳାସ ଚ  େଜନା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା LNT1516103
ପ ୁ /1042336 51 47 718ଆେଲାକ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି େପମାନ  ଖଟୁଆ YNY0047464
ପ ୁ /1042337 64 47 719ଅଜିତ ପସାଦ ମହାପାତ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାପାତ LNT1863687
ପ ୁ /1042338 45 47 720ରୁଦ ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ସଦାଶବି ମହାପାତ LNT2995207
ପ ୁ /1042339 64 47 721େମାହିନୀ େମାହନ ମିଶ ପି ପଦନାଭ ମିଶ OR/06/044/064532
ପ ୁ /1042340 43 47 722ମାନସ କମୁାର ମହା ି ପି ରାଜକିେଶାର ମହା ି LNT2994945
ପ ୁ /1042341 42 47 723ରାେଜ  କମୁାର ମହା ି ପି ଖେଗଶର ମହା ି LNT2994911
ପ ୁ /1042342 85 47 724ହରିହର ନ ପି କୃ ିବାସ ନ OR/06/044/064132
ପ ୁ /1042343 53 47 725ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ YNY0047456
ପ ୁ /1042344 43 47 726ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗୁ ିଚା ନାୟକ LNT2994929
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ପ ୁ /1042345 56 47 727ନିର ନ ପ ା ପି କୃ ଚ  ପ ା LNT3076445
ପ ୁ /1042346 50 47 728ଅନନ୍ଦା ଶ ର ପାଣିଗାହୀ ପି ପକାଶ ପାଣିଗାହୀ YNY0380592
ପ ୁ /1042347 62 47 729ସଧୁାଂଶେୁମାହନ ପ ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ପ ନାୟକ YNY1050020
ପ ୁ /1042348 70 47 730ଆର ଭି ରାମାରାଓ ପି ଆର ଭି ରାମାନାୟା LNT1863695
ପ ୁ /1042349 40 47 731ପଦି  କମୁାର ରାୟ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାୟ LNT1657865
ପ ୁ /1042350 29 47 732ଶବିାନ  ଶବର ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ଶବର YNY0427575
ପ ୁ /1042351 56 47 733େଗାବି  ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ OR/06/044/064137
ପ ୁ /1042352 43 47 734ଶାରଦା ପସାଦ ଶତପଥି ପି ମେନାରଂଜନ ଶତପଥି LNT2994937
ପ ୁ /1042353 69 47 735ରାେଜ  ପସାଦ ଶୀବା ବ ପି ବି. ଡି. ଲାଲ ଶୀବା ବ YNY0746305
ପ ୁ /1052354 86 47 736ଦିବଯ୍ସିଂହ ଦାସ ପି ପଦ େଲାଚନ ସିଂହ YNY0221705
ପ ୁ /1052355 82 47 737ନିର ନ କିେଶାର ଦାସ ପି ପଦେଲାଚନ ଦାସ LNT1608439
ପ ୁ /1052356 52 47 738ଚିର ିବ ଦାସ ପି ନିର ନ କିେଶାର ଦାସ LNT1608504
ୀ /1052357 85 47 739ମାଳତୀ େଦବୀ ସା ଦିବଯ୍ସିଂହ ଦାସ YNY0221713
ୀ /1052358 43 47 740ସଚିୁତା ମହା ି ସା ଚିର ିବ ଦାସ LNT1608520

ପ ୁ /1062359 62 47 741ଦାେମାଦର ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଦାସ OR/06/044/064163
ପ ୁ /1062360 59 47 742େହମ  ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଦାସ OR/06/044/064165
ୀ /1062361 54 47 743ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ଦାେମାଦର ଦାସ OR/06/044/064164
ୀ /1062362 49 47 744ସକୁା ି ଦାସ ସା େହମ  ଦାସ OR/06/044/064166
ୀ /1062363 39 47 745ମାନସୀ ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0592683

ପ ୁ /1062364 36 47 746େନତାନ  ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ LNT2994960
ପ ୁ /1062365 36 47 747େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ LNT4206413
ପ ୁ /1062366 35 47 748କୁ ନ ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ LNT2994978
ପ ୁ /1062367 33 47 749େଲାକନାଥ ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ YNY0164376
ୀ /1062368 32 47 750ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି େହମ  କମୁାର ଦାସ YNY0047738
ୀ /1062369 29 47 751ପଭାସୀନୀ ଦାସ ସା ଟିେଲାକନାଥ ଦାସ YNY1280544
ୀ /1062370 28 47 752ଭାଗ୍ଯଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା େନତାନ  ଦାସ YNY1281153

ପ ୁ /1062371 27 47 753େମାହିତ କମୁାର ଦାସ ପି େହମ  କମୁାର ଦାସ YNY0592436
ପ ୁ /1072372 63 47 754ପେମାଦ ଦାସ ପି ହରେମାହନ ଦାସ OR/06/044/064169
ପ ୁ /1072373 59 47 755ଶରତ ଦାସ ପି ହରେମାହନ ଦାସ OR/06/044/064171
ୀ /1072374 54 47 756ଗୀତା ଦାସ ସା ଶରତ ଦାସ OR/06/044/064172

ପ ୁ /1072375 47 47 757ରାେଜ  ଦାସ ପି ହରେମାହନ ଦାସ OR/06/044/064175
ୀ /1072376 46 47 758ବିଶଜିତା ଦାସ ସା ରାେଜ  ଦାସ YNY0047472
ୀ /1072377 38 47 759ରଶିତା ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ LNT1727122

ପ ୁ /1072378 34 47 760ସନାତନ ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ YNY0592469
ପ ୁ /1072379 34 47 761ବିଶ୍ଵନାଥ ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ YNY1281146
ୀ /1072380 31 47 762ନିରୁପମା ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ YNY0592592
ୀ /1072381 30 47 763େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ଦାସ ସା ବିଶ୍ଵନାଥ ଦାସ YNY1280551
ୀ /1072382 28 47 764କ ନା ଦାସ ସା ପେମାଦ ଦାସ YNY1290519

ପ ୁ /1072383 27 47 765ସେୁଶାଭିତ ରାଉତ ପି ପଦି  ରାଉତ YNY0925172
ୀ /1082384 72 47 766ପବୀଣା ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ ମହା ି OR/06/044/064179

ପ ୁ /1082385 48 47 767ମିତଭାନୁ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ ମହା ି OR/06/044/064183
ପ ୁ /1082386 43 47 768ଚିତଭାନୁ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି LNT1516277
ପ ୁ /1092387 77 47 769େଗାଲଖ େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା YNY0221747
ୀ /1092388 62 47 770ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା େଗାଲଖ େବେହରା YNY0221754

ପ ୁ /1092389 39 47 771ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି େଗାଲଖ େବେହରା YNY0164392
ୀ /1092390 39 47 772ଜୟ ୀ େଦଇ ପି େଗାଲଖ େବେହରା YNY0221762

ପ ୁ /1092391 70 47 773େଗାବି  ନାରାୟଣ ଗଟୁୁ ପି ସରୁପ ଗଟୁୁ OR/06/044/064185
ୀ /1092392 58 47 774କ ନା ମ ରୀ ଗଟୁୁ ସା େଗାବି  ଗଟୁ OR/06/044/064186
ୀ /1092393 55 47 775ମ ଲୁତା ଗଟୁୁ ସା ହରିନାରାୟଣ ଗଟୁୁ OR/06/044/064188
ପ ୁ /1092394 40 47 776ଦିଲିପ ନାରାୟଣ ଗଟୁୁ ପି ହରି ନାରାୟଣ ଗଟୁୁ LNT1515717
ୀ /1092395 30 47 777ଭାଗଯ୍ଶୀ ମହାପାତ ସା ଦିଲୀପ ନାରାୟଣ ଗଟୁୁ YNY1100569
ପ ୁ /1092396 36 47 778େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ନାରାୟଣ ଗଟୁୁ ପି େଗାବି  ନାରାୟଣ ଗଟୁୁ LNT4206322
ୀ /1092397 27 47 779ଚ ାଶୀ ପ ା ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ନାରାୟଣ ଗଟୁୁ YNY1100551
ୀ /1092398 21 47 780ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ YNY1134600
ପ ୁ /1102399 89 47 781ନିର ନ ଚ  ନ ପି ମାଧବ ନ LNT1515774
ୀ /1102400 85 47 782ଇ ିରା ନ ପି ମାଧବ ନ OR/06/044/064191
ୀ /1102401 75 47 783ବି ୁପିୟା ନ ସା ନାରାୟଣ ନ OR/06/044/064190
ୀ /1102402 70 47 784ଶେୁଚତା ନ ସା ନିର ନ ନ LNT1515766
ପ ୁ /1102403 55 47 785ଦିପକ ନ ପି ନାରାୟଣ ନ OR/06/044/064192
ୀ /1112404 60 47 786ଫଜିଲତ୍ ଜାହଁା ସା େଶଖ ତଫିଜୁଲ ହୁେସନ LNT2994994
ୀ /1112405 45 47 787ଦିଲରୁବା ଦରଖସଁା ସା େଶଖ କ୍ଷାରୁଲ େହାତା LNT2994986
ୀ /1112406 35 47 788ନୁର ଜାହଁା  ପି େଶଖ ତଫିଜୁଲ ହୁେସନ LNT2995009

39 112/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ପ ୁ /1112407 28 47 789ମହ ଦ ଆସିଫ ଆଲମ୍ ପି ମହ ଦ ଅଫତାବ ଆଲମ YNY0678003
ୀ /1112408 42 47 790ନିଖତ ଅ ମୁ ସା େଶଖ ନଜରୁଲ େହାଦା LNT1592518
ୀ /1112409 63 47 791ନୁରଯାହଁା େବଗମ ସା େସଖ ନୁରୁଲ େହାଦା OR/06/044/064504

ପ ୁ /1112410 53 47 792େମାଚିଆ େବେହରା ପି ବାହାଦୁର େବେହରା YNY0707844
ପ ୁ /1112411 29 47 793ମହ ଦ ଏହେତ ଶାମ୍ ପି ମହ ଦ ହାନାନ୍ YNY0592741
ପ ୁ /1112412 46 47 794ନଜରୁଲ େହାଦା ପି େଶଖନୁରୁଲ େହାଦା OR/06/044/064198
ପ ୁ /1112413 42 47 795େଶଖ କ୍ଷାରୁଲ େହାଦା ପି େଶଖ ନୁରୁଲ େହାଦା OR/06/044/064200
ପ ୁ /1112414 23 47 796 ଅମାନୁଲା େହାଦା ପି  ନଜରୁଲ େହାଦା YNY1171529
ପ ୁ /1112415 54 47 797ମହ ଦ ଇସମାଇଲ ପି େଶଖ୍ ମହ ଦ ହୁେସନ OR/06/044/064509
ପ ୁ /1112416 31 47 798ମହ ଦ ଜମାଲ ପି ମହ ଦ ଇବରାର୍ YNY0592709
ପ ୁ /1112417 36 47 799ମହ ଦ କମାଲ ପି ମହ ଦ ହାନାନ୍ YNY0592790
ୀ /1112418 34 47 800ରାେବୟା େକୗଶର ସା େସଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ ଆହାଦ୍ YNY0707810

ପ ୁ /1112419 57 47 801ସାଦତ ଅଲି ଖଁା ପି ଅଜମଲ ଅଲି ଖଁା LNT1515816
ୀ /1112420 50 47 802ଫରଜାନା ଖାତୁନ ସା ସାଦତ୍ ଅଲି ଖଁା LNT1727106
ୀ /1112421 50 47 803ରିଜୁୱାନା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଇସମାଇଲ OR/06/044/064505
ୀ /1112422 42 47 804ନଜରାନା ଖାତୁନ ପି େଶଖ ନୁରୁଲ ଖାତୁନ LNT1592526
ୀ /1112423 32 47 805ଆଫିନ୍ ମଲିକ ସା ମହ ଦ କମାଲ YNY0592766

ପ ୁ /1112424 27 47 806ମହ ଦ ନଉଶାଦ ପି ମହ ଦ ଇସମାଇଲ YNY0678128
ୀ /1112425 28 47 807ନସନିୁ ପରଭିନ୍ ପି ମହ ଜ ଇସମାଇଲ YNY0678086
ୀ /1112426 36 47 808ସାହିନା ପରବିନ୍ ସା ମହ ଦ ସାଜିଦ୍ ଖାନ YNY0707828

ପ ୁ /1112427 31 47 809ମହ ଦ ଦାଉଦ୍ ଜମାନ୍ ପି ମହ ଦ ଅମିନ୍ ଉ ିନ୍ YNY0592956
ୀ /1122428 77 47 810ଚ ାବତୀ ପଧାନ ସା ସସି ପଧାନ OR/06/044/064506

ପ ୁ /1132429 23 47 811ଗ୍ଯାନା ର ନ ମଲିକ ପି ଶଶଧର ମଲିକ YNY1171545
ପ ୁ /1132430 37 47 812ଚି ାମଣି ପଧାନ ମା ଚ ାବତୀ ପଧାନ LNT4222949
ପ ୁ /1142431 29 47 813ବାବୁ େବେହରା ପି ଜୁଗଳ େବେହରା YNY0678102
ୀ /1142432 74 47 814ଶା ିଲତା ଦାସ ସା େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/064215
ୀ /1142433 56 47 815ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/064216

ପ ୁ /1142434 54 47 816ର ନ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/064217
ପ ୁ /1142435 50 47 817ନିର ନ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/064218
ପ ୁ /1142436 48 47 818ଅ ନ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/064219
ୀ /1142437 46 47 819ଝରଣା ଦାସ ସା ର ନ ଦାସ LNT1515881
ୀ /1142438 46 47 820ପ ୂ ର୍ମାସୀ ଦାସ ସା ଅ ନ କମୁାର ଦାସ YNY0047514

ପ ୁ /1142439 44 47 821େଜଯ୍ାତି ର ନ ଦାସ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାସ LNT1516244
ପ ୁ /1142440 44 47 822ମେନାର ନ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/064221
ୀ /1142441 41 47 823ମଧସିୁତା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ LNT1657980
ୀ /1142442 33 47 824ଅରୁ ତୀ ଦାସ ପି ମେନାର ନ ଦାସ YNY0221770
ୀ /1152443 52 47 825ସିତା ମିଶ ସା ର ନ ପତି YNY0221788
ୀ /1152444 53 47 826ସ ିବନି ନ ସା ର ିତ ପତି LNT1515972
ୀ /1152445 81 47 827ବାସ ି ପତି ସା ବିେବକାନ  ପତି OR/06/044/064227
ୀ /1152446 66 47 828ସିତା ପତି ପି ବିେବକାନ  ପତି OR/06/044/064228
ୀ /1152447 64 47 829ସନ୍ିଗଧା ପତି ପି ବିେବକାନ  ପତି OR/06/044/064229
ପ ୁ /1152448 57 47 830ର ିତ ପତି ପି ବିେବକାନ  ପତି OR/06/044/064231
ପ ୁ /1152449 53 47 831ର ୀନ ପତି ପି ବିେବକାନ  ପତି OR/06/044/064551
ୀ /1152450 50 47 832େଶାଭନା ପତି ପି ବିେବକାନ  ପତି OR/06/044/064233

ପ ୁ /1152451 19 47 833ସତୀଶ ପତି ପି ର ୀତ ପତି YNY1280593
ପ ୁ /1162452 46 47 834ପଭାତ କମୁାର ମଲିକ ପି ପିତାମର ମଲିକ OR/06/044/064241
ୀ /1162453 42 47 835େମୗସମୁୀ ମଲିକ ସା ପଭାତ କମୁାର ମଲିକ LNT1727072
ୀ /1172454 33 47 836ସାଗତିକା େବେହରା ସା ବଜ  କିେଶାର େବେହରା YNY1093194

ପ ୁ /1172455 71 47 837ତୁଷାର କା ି ଦାସ ପି ବଜ ନାଥ ଦାସ OR/06/044/064266
ପ ୁ /1172456 35 47 838ସତଯ୍ଜିତ ଦାସ ପି ତୁଷାରକା ି ଦାସ YNY0164434
ୀ /1172457 65 47 839କଲଯ୍ାଣୀ େଘାଷ ସା ତୁଷାରକା ି ଦାସ OR/06/044/064267
ପ ୁ /1182458 35 47 840ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ଶୀକା  ସାହୁ LNT3076452
ୀ /1182459 29 47 841ବିଶାତୀ ସାହୁ ପି ଶୀକା  ସାହୁ YNY0346262
ପ ୁ /1182460 22 47 842ଅଭିେସକ ସାହୁ ପି ପସାଂତ ସାହୁ YNY1302520
ପ ୁ /1182461 61 47 843ଶୀକା  ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ OR/06/044/064263
ୀ /1182462 55 47 844ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସାହୁ ସା ଶୀକା  ସାହୁ OR/06/044/064264
ପ ୁ /1182463 51 47 845ପଶା  ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ OR/06/044/064265
ୀ /1182464 44 47 846କଲଯ୍ାଣି ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/064557
ୀ /1192465 24 47 847ଖଶୁୀ ଚଂଦପତୀ ସା ଚାଂଦନ୍ ାଡା େସନାପତି YNY1280585
ୀ /1192466 82 47 848ଆଶାଲତା େଦଇ ସା ସନାତନ େସନାପତି OR/06/044/064250
ପ ୁ /1192467 53 47 849େଯାେଗ  େସନାପତି ପି ସନାତନ େସନାପତି OR/06/044/064540
ୀ /1192468 48 47 850ମୀନା େସନାପତି ସା େଯାେଗ  େସନାପତି OR/06/044/064541
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ପ ୁ /1192469 47 47 851ପ ୁ ର୍ଚ  େସନାପତି ପି ସନାତନ େସନାପତି OR/06/044/064253
ପ ୁ /1192470 40 47 852ବସ  କମୁାର େସନାପତି ପି ସନାତନ େସନାପତି OR/06/044/064254
ପ ୁ /1192471 39 47 853େହମ  କମୁାର େସନାପତି ପି ସନାତନ େସନାପତି YNY0164442
ପ ୁ /1192472 33 47 854ସିବା ଶଂକର େସନାପତି ପି େଜାେଗଂଦ େସନାପତି YNY1280577
ୀ /1192473 26 47 855ସନୁୀତା େସନାପତି ସା ସିବ ଶ ର େସନାପତି YNY1280569

ପ ୁ /1202474 48 47 856ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/06/044/064247
ପ ୁ /1202475 45 47 857ର ିତ କମୁାର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ LNT1516319
ପ ୁ /1202476 43 47 858ନିର ନ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ YNY0164467
ୀ /1202477 42 47 859ସମିୁତା ଦାସ ସା ର ନ କମୁାର ଦାସ LNT1516301
ୀ /1202478 35 47 860ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ର ିତ କମୁାର ଦାସ YNY0164459
ୀ /1202479 62 47 861ଶରିି େଦଇ ସା ରଘନୂାଥ ଦାସ OR/06/044/064246
ୀ /1202480 38 47 862ଦି ି ମ ରୀ ପଧାନ ସା ମାନସ ର ନ ପଧାନ YNY0221796
ୀ /1212481 65 47 863ଅନ ବାଳା ମହା ି ପି ମଧସୁଦୂନ ମହା ି YNY0427732

ପ ୁ /1212482 64 47 864ଜିେତ  ମହା ି ପି ମଧସୁଦୁନ ମହା ି OR/06/044/064275
ୀ /1212483 57 47 865ପଦି ା ମହା ି ସା ଜିେତ  ମହା ି OR/06/044/064276

ପ ୁ /1212484 38 47 866ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ଜିେତ  କମୁାର ମହା ି LNT4211256
ପ ୁ /1212485 36 47 867ନିହାର ର ନ ମହା ି ପି ଜିେତ  ମହା ି LNT4211223
ପ ୁ /1222486 77 47 868ପସନନ୍କମୁାର ସାହୁ ପି ଫକିର ସାହୁ OR/06/044/064575
ୀ /1222487 71 47 869ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ପସନନ୍  ସାହୁ OR/06/044/064576

ପ ୁ /1222488 44 47 870େଦବାସିଷ ସାହୁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ LNT1657998
ପ ୁ /1222489 43 47 871ସବୁାଶଷି ସାହୁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ LNT1515543
ୀ /1232490 37 47 872େପମଲତା େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା LNT1657832

ପ ୁ /1232491 71 47 873ସଭୁାଂସ ୁମହାପାତ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାପାତ OR/06/044/064289
ୀ /1232492 63 47 874ବାସ ି ମହାପାତ ସା ଶଭୁାଂଶ ୁମହାପାତ OR/06/044/064290

ପ ୁ /1232493 45 47 875ସେୁଭ  ମହାପାତ ପି ଶଭୁାଂଶ ୁମହାପାତ LNT1516194
ପ ୁ /1232494 42 47 876େସୗେର  ମହାପାତ ପି ଶଭୁାଂଶ ୁମହାପାତ LNT1516145
ପ ୁ /1232495 39 47 877େସୗେମ  ମହାପାତ ପି ଶଭୁାଂଶ ୁମହାପାତ LNT1516129
ୀ /1232496 36 47 878ଦୀ ି ମହାପାତ ସା ସେୁର  ମହାପାତ YNY0221804

ପ ୁ /1232497 41 47 879ଜୟ େଜଯ୍ାତି ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ LNT1657857
ପ ୁ /1232498 39 47 880ଜୟ ଜୟ ୀ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ LNT1657840
ୀ /1242499 67 47 881ପତିଭା ମହାପାତ ସା ସଧୁାଂଶ ୁମହାପାତ OR/06/044/064296

ପ ୁ /1242500 43 47 882ସଶୁୁତା ମହାପାତ ପି ସଧୁାଂଶ ୁମହାପାତ LNT1702018
ପ ୁ /1242501 87 47 883ସଧୁାଂଶ ୁମହାପାତ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହାପାତ OR/06/044/064295
ୀ /1252502 51 47 884ଲିଟି େଯାେସଫ ସା ରତନ୍ସାମି ରାୟପନ YNY0346338

ପ ୁ /1252503 56 47 885ରତନ୍ସାମି ରାୟପନ ପି ଏସ ରତନ୍ସାମି YNY0346320
ପ ୁ /1252504 64 47 886ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗେଣଶର ସାହୁ LNT1515964
ୀ /1252505 52 47 887ସ ୀତା ସାହୁ ସା ସ ୟ ସାହୁ LNT1516095
ୀ /1262506 67 47 888ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/064301

ପ ୁ /1262507 56 47 889େଗୗରା  ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/064302
ପ ୁ /1262508 45 47 890ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/064304
ୀ /1262509 43 47 891ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା େଗୗରା  ସାହୁ OR/06/044/111168
ୀ /1262510 38 47 892କନକ ମ ରୀ ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ YNY0134999

ପ ୁ /1272511 45 47 893ଅରବି  ମଲ ପି ହରିହର ମଲ LNT1710763
ୀ /1292512 72 47 894ପଦିନି ରାଉତରାୟ ସା ନଟବର ରାଉତରାୟ OR/06/044/064315
ୀ /1302513 29 47 895ଟି େଗୗରୀ ପି ଟି ବାବୁଲି YNY0427724
ୀ /1302514 53 47 896ଟି ନାରସାମା ସା ଟି ବାବୁଲି ରାଓ OR/06/044/064553

ପ ୁ /1302515 27 47 897ଟି ରାମ ୁ ପି ଟି.ବାବୁଲି ରାଓ YNY0592857
ପ ୁ /1302516 55 47 898ଟି ବାବୁଲି ରାଓ ପି ପି.ଟି ରାମଡୁୁ OR/06/044/064552
ପ ୁ /1312517 56 47 899ରମାକା  ପଧାନ ପି ଫକିର ଚରଣ ପଧାନ LNT1717040
ୀ /1312518 51 47 900େଦବକୀ ପଧାନ ସା ରମାକା  ପଧାନ LNT1717909
ପ ୁ /1322519 31 47 901ଏସ େଲାକନାଥ ଦାସ ପି ଏସ ଗେଣଶ ଦାସ YNY0221820
ପ ୁ /1322520 30 47 902ଏସ ରାଜୁ ଦାସ ପି ଏସ ଗେଣଶ ଦାସ YNY0221812
ପ ୁ /1322521 47 47 903ଏସ. ଗେଣଶ ପି ଏସ. ଏ ା OR/06/044/064582
ୀ /1322522 47 47 904ଏସ. ସରସତି ସା ଏସ. ଗେଣଶ OR/06/044/064573
ୀ /1332523 59 47 905ସ ର୍ଲତା େବବ ର୍ା ପ ନାୟକ ସା ବିକମ େକଶରୀ ରାୟ OR/06/044/064334
ପ ୁ /1332524 81 47 906ପଦୀପ ପଟନାୟକ ପି ଜଗବ ୁ ପଟନାୟକ OR/06/044/064107
ୀ /1332525 41 47 907େମାନାଲିସା ପ ନାୟକ ସା ବଜେମାହନ ପ ନାୟକ YNY0221838
ପ ୁ /1332526 71 47 908ହେରକୃ  ପ ନାୟକ ପି ଜଗବ ୁ ପ ନାୟକ LNT1592443
ୀ /1332527 70 47 909ମ ଲୁତା ପ ନାୟକ ସା ଲାଲେମାହନ ପ ନାୟକ OR/06/044/064108
ୀ /1332528 63 47 910ଜୟ ି ପ ନାୟକ ସା ହେରକୃ  ପ ନାୟକ LNT1592468
ପ ୁ /1332529 46 47 911ବଜେମାହନ ପ ନାୟକ ପି ଲାଲେମାହନ ପ ନାୟକ OR/06/044/064109
ପ ୁ /1332530 40 47 912ଦୁଗର୍ା ମାଧବ ପ ନାୟକ ପି ହେରକୃ  ପ ନାୟକ LNT1592450
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ପ ୁ /1332531 60 47 913ବିକମ େକଶରୀ ରାୟ ପି ଡ଼ଃ. ଜଗନନ୍ ାଥ ରାୟ OR/06/044/064332
ପ ୁ /1332532 32 47 914ଶୀ ରାମ ରାୟ ପି ବିକମ େକଶରୀ ରାୟ LNT2995058
ୀ /1332533 25 47 915ସପିୁୟା ରାୟ ପି ବିକମ େକଶରୀ ରାୟ YNY0869123

ପ ୁ /1342534 31 47 916େଶୖେଲଶ୍ ଭ ାଚାଜର୍ ୀ ପି ଶବିେଜଯ୍ାତି ଭ ାଚାଜର୍ ୀ YNY0427708
ପ ୁ /1342535 46 47 917ତାପସ କମୁାର ଚାଟାଜିର୍ ପି ଧିେର  ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/064339
ପ ୁ /1342536 53 47 918ମାନସ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ଧିେର  କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY1266261
ୀ /1342537 51 47 919ଗୀତା ଳୀ ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା ମାନସ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ LNT1638808

ପ ୁ /1342538 24 47 920େମାହିତ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ମାନସ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY1008127
ପ ୁ /1352539 56 47 921ବି ଏସ୍ େରଡି ପି ବି େକ େରଡି OR/06/044/064404
ୀ /1362540 43 47 922ମଧସିୁତା ଦାଶ ସା ଅମେର  ମହାପାତ YNY0047555

ପ ୁ /1362541 87 47 923େକଦାେରଶର ମହାପାତ ପି ଫକୀର ମହାପାତ OR/06/044/064352
ୀ /1362542 77 47 924ମେନାରମା ମହାପାତ ସା େକଦାେରଶର ମହାପାତ OR/06/044/064353
ୀ /1362543 51 47 925ବବିତା ମହାପାତ ସା ଅରବି  ମହାପାତ LNT1592559

ପ ୁ /1362544 49 47 926ଅମେରଂଦ ମହାପାତ ପି େକଦାେରଶର ମହାପାତ OR/06/044/064357
ୀ /1372545 62 47 927ଶକୁା ି େଯନା ସା କା ିର୍କ େଯନା OR/06/044/064361

ପ ୁ /1372546 46 47 928ର ନ କମୁାର େଯନା ପି କା ିର୍କ େଯନା OR/06/044/064363
ପ ୁ /1382547 56 47 929ଗିରିଧାରୀ େବେହରା ପି ନାଥ େବେହରା YNY0707778
ୀ /1382548 48 47 930ଅ ଳି େବେହରା ସା ଗିରିଧାରୀ େବେହରା YNY0707786

ପ ୁ /1382549 59 47 931ଗ ାଧର ଦାସ ପି ଭୀମେସନ ଦାସ YNY1100502
ୀ /1382550 56 47 932ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ YNY0047597
ୀ /1382551 56 47 933ତପସିନୀ ପେଟଲ ସା ଗ ାଧର ଦାସ YNY1100510

ପ ୁ /1382552 33 47 934ଦିବଯ୍ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ LNT4211348
ୀ /1382553 55 47 935କା ନବାଳା ସାହୁ ସା ପଭାକର ସାହୁ OR/06/044/064538
ୀ /1382554 45 47 936ଧରିତୀ ଷଡ ୀ ସା ସୀମା ଳ ଷଡ ୀ YNY0047571

ପ ୁ /1382555 65 47 937ଧେନଶର ସାଇଁ ପି ଖେଗଶର ସାଇଁ OR/06/044/064503
ୀ /1382556 53 47 938େଦବକୀ ସାଇଁ ସା ଧେନଶର ସାଇଁ LNT1621762
ୀ /1382557 27 47 939ପିୟଲତା ସାଇଁ ପି ଧେନଶର ସାଇଁ YNY0707802
ୀ /1392558 77 47 940ଶା ି େଦଇ ସା ସନାତନ ନାୟକ OR/06/044/064366
ୀ /1392559 49 47 941ବିଜୂଳି େଦଇ ସା ଅ ରା ନାୟକ OR/06/044/064367
ୀ /1392560 34 47 942ରୁପା ନାଏକ ପି ଅ ରା ନାଏକ YNY0047605

ପ ୁ /1392561 24 47 943ଗରୁୁ ପସାଦ ନାଏକ ପି ପଫଲୁ ନାଏକ YNY1008150
ପ ୁ /1392562 52 47 944ପଫଲୁ ନାୟକ ପି ଶୀରାମ ନାୟକ OR/06/044/064370
ୀ /1392563 45 47 945ଅ ଳି ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ନାୟକ OR/06/044/064369
ୀ /1402564 70 47 946ମାଧବୀ େଦଇ ସା ଗ ୁ ିଚା ନାୟକ LNT1515865

ପ ୁ /1412565 40 47 947ଶଯ୍ାମ ପସାଦ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ LNT1516251
ପ ୁ /1412566 36 47 948ଶକି୍ତ ପସାଦ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ LNT4217394
ପ ୁ /1412567 48 47 949ଗରୁୁ ପସାଦ େଗାସାମୀ ପି ସଚିଦାନ  େଗାସାମୀ LNT1516269
ପ ୁ /1412568 45 47 950େଦବୀପସାଦ େଗାସାସୀ ପି ହରିବଲଭ େଗାସାସୀ OR/06/044/064392
ୀ /1412569 52 47 951ରତନ୍ମାଳା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା େସନ୍ହାଶଷି ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY0346346
ୀ /1412570 23 47 952ସୀମାଶୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ ମା ରତନ୍ମାଳା ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY1100247

ପ ୁ /1422571 44 47 953ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ନାୟକ LNT2995074
ୀ /1422572 86 47 954େପମଲତା ପଟନାଏକ ସା େଗାଲାମ ଚ  ପଟନାଏକ YNY0380634

ପ ୁ /1422573 64 47 955ସିତ ର ନ ପ ନାୟକ ପି େଗାଲକ ଚ  ପ ନାୟକ OR/06/044/064411
ୀ /1422574 57 47 956ସଚିୁତା ପ ନାୟକ ସା ସିତ ର ନ ପ ନାୟକ OR/06/044/064412

ପ ୁ /1422575 55 47 957ସମିତ ପ ନାୟକ ପି େଗାଲକ ଚ  ପ ନାୟକ YNY0592204
ୀ /1422576 51 47 958ଶଭୁସିତା ପ ନାୟକ ସା ସମିତ ପ ନାୟକ YNY0592188

ପ ୁ /1422577 37 47 959ଇପସିତା ପ ନାୟକ ପି ସିତ ରଂଜନ ପ ନାୟକ LNT2995116
ପ ୁ /1442578 45 47 960ମାନସ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରମାକା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2995090
ପ ୁ /1442579 32 47 961ଶଶୀ ଭୂଷଣ ନାୟକ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ନାୟକ LNT2995082
ପ ୁ /1442580 46 47 962ବନମାଳି ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ LNT1706191
ପ ୁ /1442581 38 47 963ଚି  ରଂଜନ ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ LNT2995108
ପ ୁ /1452582 67 47 964ନୀଳମଣି େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା OR/06/044/064420
ୀ /1452583 65 47 965େଗହୀ େବେହରା ସା ନୀଳମଣି େବେହରା OR/06/044/064421
ୀ /1452584 62 47 966ଫଲୁ େବେହରା ସା କାଳ ୀ େବେହରା OR/06/044/064419
ପ ୁ /1452585 59 47 967ଚ ମଣି େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା OR/06/044/064422
ପ ୁ /1452586 54 47 968ନୃସିଂହ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା OR/06/044/064424
ୀ /1452587 53 47 969ବୁଲି େବେହରା ସା ଚ ମଣି େବେହରା OR/06/044/064423
ୀ /1452588 50 47 970ଟିକି େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା OR/06/044/064545
ୀ /1452589 45 47 971ଲିତାରାଣୀ େବେହରା ପି କାଳ ୀ େବେହରା LNT4206330
ପ ୁ /1452590 45 47 972ରାେଜ  କମୁାର େବେହରା ପି କାଳ ୀ େବେହରା OR/06/044/064426
ୀ /1452591 43 47 973ରାଜଶୀ େବେହରା ସା େଶୖେଳ  କମୁାର ପେଲଇ YNY0164475
ପ ୁ /1452592 40 47 974ଦିପକ କମୁାର େବେହରା ପି କାଳ ୀ େବେହରା LNT1657972
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ୀ /1452593 39 47 975ସକୁା ି େବେହରା ସା ରାେଜ  କମୁାର େବେହରା LNT4211264
ୀ /1452594 37 47 976ରୀନାରାଣୀ େବେହରା ସା ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା LNT4206348

ପ ୁ /1452595 37 47 977ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା LNT4206363
ପ ୁ /1452596 36 47 978େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା LNT4206371
ପ ୁ /1452597 34 47 979ଜିେତ  କମୁାର େବେହରା ପି କାଳ ୀ େବେହରା LNT4206389
ପ ୁ /1452598 32 47 980େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା YNY0047613
ପ ୁ /1452599 32 47 981େସାମନାଥ େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା YNY1008200
ୀ /1452600 29 47 982ସ୍ଵନର୍ ମଯୀ େବେହରା ସା ରଘନୁାଥ େବେହରା YNY1335413
ୀ /1452601 29 47 983େଲାପାମଦୂା େବେହରା ସା େସାମ୍ଯା ର ନ େବେହରା YNY1171511

ପ ୁ /1452602 28 47 984ସତିୃ ର ନ େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା YNY0427617
ୀ /1452603 23 47 985ମଧସିୁତା େବେହରା ସା ଜିେତଂଦ କମୁାର େବେହରା YNY1171446

ପ ୁ /1462604 65 47 986ସେ ାଷ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଗା ାରେସନ ବିଶାଳ ଶମର୍ା YNY0047647
ୀ /1462605 60 47 987ହରପିୟା ଶମର୍ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0047654

ପ ୁ /1462606 36 47 988ଆଶେୁତାଷ ଶମର୍ା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0047639
ପ ୁ /1472607 80 47 989କୃ  େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା OR/06/044/064427
ପ ୁ /1472608 53 47 990ଭଗବାନ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/044/064429
ୀ /1472609 44 47 991ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା LNT2995132
ୀ /1472610 23 47 992ଭାରତୀ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା YNY1037191
ୀ /1472611 22 47 993ଆରତୀ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା YNY1050046

ପ ୁ /1482612 50 47 994रंजन चटजीर् ପି ରାେଜ  ଚାଟାଜିର୍ YNY1290642
ୀ /1482613 31 47 995ନୂପରୁ ଅଧିକାରୀ ସା ମଲୟ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0817692

ପ ୁ /1482614 89 47 996େହରମ କମୁାର ଚାଟାଜିର୍ ପି ସେୁର  ନାଥ ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/064452
ୀ /1482615 82 47 997ବୀଣାପାଣି ଚାଟାଯର୍ ୀ ସା େହରମ କମୁାର ଚାଟାଯର୍ ୀ YNY0654947
ୀ /1482616 75 47 998େବଲାରାଣୀ ଚାଟାଜିର୍ ପି ସେୁର  ନାଥ ଚାଟାଜିର୍ LNT1515949

ପ ୁ /1482617 67 47 999ଦିଲିପ ଚାଟାଜିର୍ ପି ସେୁର  ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/064454
ୀ /1482618 66 47 1000େମାନିକା ଚାଟାଯର୍ ୀ ସା ରାେଜ  କମୁାର ଚାଟାଯର୍ ୀ YNY0655043
ୀ /1482619 59 47 1001ସ ଯ୍ା କମୁାରୀ ଚାଟାଜିର୍ ସା ଦିଲିପ ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/064455

ପ ୁ /1482620 38 47 1002ମଳୟ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ LNT4206314
ୀ /1482621 33 47 1003ସପିୁୟା ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା ର ନ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0592360

ପ ୁ /1482622 34 47 1004ଅବିନାଶ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT2995140
ପ ୁ /1492623 68 47 1005ସତଯ୍ ଜୀବନ ବରାଳ ପି ଯିେତ  ବରାଳ OR/06/044/064460
ୀ /1492624 33 47 1006ସାତୀ ବରାଳ ପି ସତଯ୍ ଜୀବନ ବରାଳ LNT2995157
ୀ /1492625 65 47 1007ଭାରତୀ ବ ର୍ ନ ସା ସତଯ୍ଜୀବନ ବରାଳ OR/06/044/064461

ପ ୁ /1502626 84 47 1008ସେୁବାଧ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି କୃ େମାହନ ଚାଟାଜର୍ ୀ OR/06/044/064464
ୀ /1502627 79 47 1009ଗୀତା ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ OR/06/044/064465
ୀ /1502628 35 47 1010ସ ର୍ଲତା ସାହୂ ସା ପଦୀପ କମୁାର ମଲିକ YNY1094176

ପ ୁ /1512629 55 47 1011ସବୁତ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ OR/06/044/064466
ପ ୁ /1512630 53 47 1012େସୗମିତ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ OR/06/044/064467
ୀ /1512631 45 47 1013ସସିୁତା ଚାଟାଜିର୍ ସା େସୗମିତ କମୁାର ଚାଟାଜିର୍ LNT1592484

ପ ୁ /1522632 70 47 1014ଉେପଦ େବେହରା ପି ମହନୀ େବେହରା OR/06/044/064469
ୀ /1522633 62 47 1015େହମଲତା େବେହରା ସା ଉେପ  େବେହରା OR/06/044/064470
ପ ୁ /1522634 50 47 1016ର ନ େବେହରା ପି ମହୀନ େବେହରା OR/06/044/064472
ୀ /1522635 50 47 1017ଦୁଲଣା େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା OR/06/044/064544
ୀ /1522636 49 47 1018ର ିତା େବେହରା ସା ର ନ କମୁାର େବେହରା LNT1637149
ୀ /1522637 37 47 1019ମିନତୀ େବେହରା ସା ସବୁାସ ଚ  ଦାସ LNT2994713
ୀ /1522638 34 47 1020ଗାୟତୀ େବେହରା ପି ଉେପ  କମୁାର େବେହରା LNT2994705

ପ ୁ /1522639 32 47 1021ବିେନାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ଉେପ  କମୁାର େବେହରା LNT2994697
ପ ୁ /1522640 24 47 1022େଯାେଗଶ କମୁାର େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା YNY1008283
ପ ୁ /1522641 21 47 1023ଆଦିତଯ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ର ନ କମୁାର େବେହରା YNY1231653
ୀ /1522642 20 47 1024ଯାଜ୍ଞଯ୍ସିନୀ େବେହରା ମା ଦୁଲଣା େବେହରା YNY1230788
ୀ /1522643 25 47 1025ଶଶୁୀ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ସବୁତ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY1100544
ୀ /1532644 36 47 1026େରାଜାଲିନ୍ ବାରିକ ସା ପତଯ୍ଷୁ ବାରିକ YNY0869115
ପ ୁ /1532645 65 47 1027ସେୁର  େବେହରା ପି ବୀର େବେହରା YNY0654962
ୀ /1532646 56 47 1028ଉମା େବେହରା ସା ଶେୁର  େବେହରା OR/06/044/064475
ପ ୁ /1532647 55 47 1029ସକୁା  େବେହରା ପି ବୀର େବେହରା OR/06/044/064476
ୀ /1532648 45 47 1030ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େବେହରା ସା ଉେମଶ ଚ  େବେହରା YNY0374199
ପ ୁ /1532649 30 47 1031ଛବିନା େବେହରା ପି ଦୁଲା େବେହରା YNY0592220
ପ ୁ /1542650 74 47 1032ଦାଶରଥି େବେହରା ପି ବୁଲା େବେହରା OR/06/044/064481
ପ ୁ /1542651 71 47 1033ଭା ର େବେହରା ପି ବୁଲା େବେହରା OR/06/044/064483
ପ ୁ /1542652 68 47 1034ବସ  େବେହରା ପି ବୁଲା େବେହରା OR/06/044/064485
ୀ /1542653 62 47 1035େଜଯ୍ା ନ୍ା େବେହରା ସା ଭା ର େବେହରା OR/06/044/064484
ୀ /1542654 60 47 1036ରମା େବେହରା ସା ଦାଶରଥୀ େବେହରା LNT1592591
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ୀ /1542655 55 47 1037ବାସଂତୀ େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା OR/06/044/064486
ପ ୁ /1542656 54 47 1038ବଂଶୀଧର େବେହରା ପି ବୁଲା େବେହରା OR/06/044/064487
ପ ୁ /1542657 47 47 1039ଅଜୟ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା YNY0221846
ୀ /1542658 47 47 1040ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ବଂଶଧିର େବେହରା LNT1727031

ପ ୁ /1542659 46 47 1041ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା LNT2995165
ୀ /1542660 42 47 1042ମମତା େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା YNY0221853
ୀ /1542661 42 47 1043େଶୖଳ େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା LNT2995173
ୀ /1542662 41 47 1044ବିଦୁଲତା େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା LNT2995181

ପ ୁ /1542663 41 47 1045ସ ିବ େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା LNT1592583
ପ ୁ /1542664 39 47 1046େଲାକନାଥ େବେହରା ପି କାଶୀନାଥ େବେହରା LNT4217360
ପ ୁ /1542665 34 47 1047ଦିବାକର େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା LNT4217402
ୀ /1542666 34 47 1048ମିନତୀ େବେହରା ସା ସଂଜୀବ କମୁାର େବେହରା YNY0678177
ୀ /1542667 33 47 1049ରୀତା ଳି େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା YNY0993394
ୀ /1542668 31 47 1050କଲଯ୍ାଣୀ େବେହରା ସା କୃଷନ ଚ  େବେହରା YNY1070176

ପ ୁ /1542669 30 47 1051କୃ  ଚ  େବେହରା ପି ଦାଶରଥି େବେହରା YNY0346254
ୀ /1542670 30 47 1052ମଧସିୁତା େବେହରା ସା ଦିବାକର େବେହରା YNY1008275

ପ ୁ /1542671 29 47 1053ଗେଣଷ ଚ  େବେହରା ପି ଦାଶରଥୀ େବେହରା YNY0678151
ପ ୁ /1542672 27 47 1054େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା YNY0952572
ପ ୁ /1542673 23 47 1055ଶବିସ ୁ ର େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YNY1050053
ୀ /1552674 77 47 1056ଫକୀ େବେହରା ସା ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/064489

ପ ୁ /1552675 62 47 1057କାତିର୍କ େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/064490
ପ ୁ /1552676 57 47 1058ଗେଣଶ େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/064492
ପ ୁ /1552677 56 47 1059ମେହଶର େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/064517
ୀ /1552678 52 47 1060ସ କୁ୍ତା େବେହରା ସା କା ିର୍କ େବେହରା OR/06/044/064491

ପ ୁ /1552679 50 47 1061ବି ୁ େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/064524
ୀ /1552680 50 47 1062ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ଗେଣଷ େବେହରା OR/06/044/064525

ପ ୁ /1552681 44 47 1063ଝରୀ େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/064520
ୀ /1552682 42 47 1064ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା ବି ୁ େବେହରା LNT1515824

ପ ୁ /1552683 28 47 1065େଗୗରା  େବେହରା ପି ଗେଣଶ େବେହରା YNY0592907
ପ ୁ /1552684 27 47 1066ମାନସ େବେହରା ପି ଗେଣଶ େବେହରା YNY0592576
ୀ /1562685 87 47 1067ନାବ େବୱା ସା କ୍ଷିର େବେହରା OR/06/044/064493

ପ ୁ /1572686 82 47 1068ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ଅପ ିର୍ େବେହରା OR/06/044/064495
ପ ୁ /1572687 35 47 1069ପକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା YNY0279463
ପ ୁ /1572688 33 47 1070ସବୁାସ ଚ  େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା YNY0279455
ୀ /1572689 19 47 1071ଅଂକିତା ସିଂହ ପି ସଂଜୟ ସିଂହ YNY1335447

ପ ୁ /1582690 42 47 1072ଧୀେର  େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା LNT1516202
ୀ /1582691 34 47 1073କବିତା େବେହରା ସା ଧୀେର  େବେହରା YNY0952655
ୀ /1582692 97 47 1074େଛୖଲମଣି ଦାସ - େକ୍ଷତେମାହନ ଦାସ OR/06/044/064497
ୀ /1582693 71 47 1075ଉ ମା ମହା ି ସା େନତାନ  ମହା ି LNT0230383
ୀ /1582694 41 47 1076ସପନ୍ା ମହା ି ସା ନିହାର ରଂଜନ ମହା ି YNY0164491

ପ ୁ /1582695 44 47 1077ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ପ ୃ ି ପି କୃ  ଚ  ପ ୃ ି LNT2995199
ପ ୁ /1592696 42 47 1078ସ ିପ ବାଦଲ ପି ସତଯ୍ଜୀବନ ବାଦଲ LNT1592492
ପ ୁ /1602697 43 47 1079େଦବାଶଶି େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା OR/06/044/064508
ପ ୁ /1612698 43 47 1080ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ନୀଳମଣି େବେହରା LNT1657873
ପ ୁ /1612699 39 47 1081ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ନୀଳମଣି େବେହରା LNT1719186
ୀ /1612700 38 47 1082ପଜୂା େବେହରା ସା ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା LNT4227294
ୀ /1622701 43 47 1083ସଚିୁତା ପରିଡା ସା ନେର  ପରିଡା YNY0221580

ପ ୁ /1632702 46 47 1084ବାବାଜି େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା YNY0427609
ୀ /1632703 35 47 1085େବବି େବେହରା ସା ବାବାଜି େବେହରା YNY0427716
ୀ /1632704 62 47 1086ର ିତା ମହା ି ସା ରେମଶ ମହା ି YNY0427690
ପ ୁ /1632705 29 47 1087ଅବୟ ମହାରଣା ପି ଅନାଦି ମହାରଣା YNY0678193
ୀ /1642706 55 47 1088ସପିୁୟା ଶତପଥୀ ସା ପଦୀ  କିେଶାର ଶତପଥୀ LNT1459577
ପ ୁ /2022707 23 47 1089ସି ାଥର୍  ସାତିକ ମହାପାତ ପି ନୀଳମର ମହାପାତ YNY1199041
ୀ /31-92708 38 47 1090ସ ିଦା ଖାତୁନ ସା ମିରଜଲନ ଅଲୀ YNY0806398
ପ ୁ /4422709 43 47 1091ମହ ଦ ନସିମ ପି ମହ ଦ ନଇମ YNY0817700
ପ ୁ /53-92710 44 47 1092ପଦଯ୍ମୁନ୍ ଦାଶ ପି ନିତାଇ ଚରଣ ଦାଶ YNY0708016
ପ ୁ /53-92711 40 47 1093ଅଧିକାରୀ ପଶା  କମୁାର ଦାଶ ପି ନିତାଇ ଚରଣ ଦାଶ YNY0708008
ପ ୁ /82-92712 25 47 1094ଭାନୁ ପତାପ େବେହରା ପି କାଶୀନାଥ େବେହରା YNY0952846
ପ ୁ /82-92713 25 47 1095ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ େବେହରା YNY0952853
ପ ୁ /82-92714 25 47 1096ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ େବେହରା YNY0952812
ପ ୁ /95-92715 24 47 1097ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YNY0952838
ୀ /97-92716 35 47 1098ମିନା େବେହରା ସା ରାମ େବେହରା YNY0952887
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ୀ /97-92717 30 47 1099ଦିପିକା େବେହରା ସା ଫକିର େବେହରା YNY0952879
ପ ୁ /97-92718 24 47 1100ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା YNY0952705
ପ ୁ /09992719 38 47 1101ବିଜୟ େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା YNY0845636
ୀ /9992720 61 47 1102ବାସ ି େବେହରା ସା ଭମରବର େବେହରା YNY0845651
ୀ /9992721 41 47 1103ସବିତା େବେହରା ସା ରାଇ ଚରଣ େବେହରା YNY0845644
ୀ /9992722 35 47 1104ବି ୁପିୟା େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା YNY0845628
ୀ /9992723 31 47 1105ଭଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା YNY0845586
ୀ /9992724 20 47 1106ସୀମା େବେହରା ମା ସବିତା େବେହରା YNY1230713

ପ ୁ /9992725 20 47 1107ପପୁନୁ େବେହରା ମା ସବିତା େବେହରା YNY1230739
ୀ /9992726 46 47 1108େସାନାଲି ଗିରିେଗାସାମୀ ସା ହଳଧର ଗିରି YNY0845552
ୀ /9992727 26 47 1109େସାନାଲି ଗିରିେଗାସାମୀ ସା ହଳଧର ଗିଗି YNY0845560
ୀ /9992728 32 47 1110ସଚିୁସିତା ଖୁ ିଆ ସା େଦବରାଜ େଚୗଧରୁୀ YNY0845578

ପ ୁ /9992729 49 47 1111ଆେଲାକ କଲୁୁ ପି ଶକୁା କଲୁୁ YNY0845602
ୀ /9992730 46 47 1112ଗୀତା ପାଣି ସା ଭାଗବତ ପସାଦ ପାଣି YNY0845594

ପ ୁ /9992731 56 47 1113ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ସାହୁ YNY0952648
ପ ୁ /9992732 55 47 1114ରାଜକିେଶାର େସନାପତି ପି େଗୗରା  ସ ୁ ର େସନାପତି YNY0845545
ୀ /9992733 49 47 1115ପମିଳାରାଣୀ େସନାପତି ସା ରାଜ କିେଶାର େସନାପତି YNY0845537

ପ ୁ /9992734 28 47 1116ଅଭିେଶକ ତିପାଠୀ ପି ସ ର୍ପଭା ତୀପାଠୀ YNY0845610
ପ ୁ /105-92735 25 47 1117ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ ପି ଉେପ  ସାହୁ YNY0869248
ପ ୁ /105-92736 24 47 1118ତୁସାର କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  କମୁାର ସହୁ YNY0952697
ୀ /110-92737 35 47 1119ସନୁୀତା ମହାରଣା ସା ରାେକଶ ପ ୃ ି YNY0952721

ପ ୁ /110-92738 54 47 1120ସଂଗାମ ପଧାନ ପି ନିକୁ  ପଧାନ YNY0952739
ପ ୁ /111-92739 24 47 1121େସୗମଯ୍ର ନ େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା YNY0952895
ୀ /113-92740 27 47 1122ଦି ିମୟୀ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YNY0952788
ୀ /113-92741 24 47 1123ବାସ ୀ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YNY0952747

ପ ୁ /113-92742 24 47 1124ସିପନୁ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YNY0952796
ପ ୁ /118-92743 70 47 1125ନିର ନ ରାଉତରାୟ ପି ବିରଭଦ ରାଉତରାୟ YNY0858902
ପ ୁ /119-92744 25 47 1126େସୗମଯ୍ର ନ ମହାପାତ ପି ମେନାର ନ ମହାପାତ YNY0952770
ପ ୁ /126-92745 58 47 1127ତେନାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ପ ନାୟକ LNT2996031
ୀ /146-92746 32 47 1128ପତିଭା ସାହୁ ସା ଭରତ ସାହୁ YNY0952804

ପ ୁ /150-92747 23 47 1129ନେରଶ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YNY0934653
ୀ /15972748 22 47 1130ବି ୁ ପିୟା ସିଂ ପି ପଶା  କମୁାର ସିଂ YNY1231638
ୀ /15972749 20 47 1131ଭାନୁପିୟା ସିଂ ପି ପଶା  ସିଂ YNY1231646

ପ ୁ /159-72750 60 47 1132ମଳୟ କମର୍କାର ପି ଅମର କମର୍କାର YNY0048363
ପ ୁ /159-72751 58 47 1133କୃ ଚ  ମହାପାତ ପି ର ନାଥ ମହାପାତ OR/06/044/068517
ୀ /159-72752 52 47 1134ସଜୁାତା ମିଶ ସା କୃ ଚ  ମହାପାତ OR/06/044/068518
ୀ /159-72753 28 47 1135େମଘନ୍ା ମହାପାତ ପି କୃ ଚ  ମହାପାତ YNY0833640

ପ ୁ /159-72754 52 47 1136ପରିେଶ ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ପରିେଶ ରାମା ରାଓ YNY0594366
ପ ୁ /159-72755 57 47 1137ପଶା  କମୁାର ସିଂହ ପି ଭା ର ସିଂହ OR/06/044/068089
ପ ୁ /159-72756 56 47 1138ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସିଂହ ପି ଭା ର ସିଂହ OR/06/044/068090
ପ ୁ /159-72757 53 47 1139େସୗେମ  କମୁାର ସିଂହ ପି ଅକ୍ଷୟ ସିଂହ OR/06/044/068091
ୀ /159-72758 52 47 1140ସଚିୁତା କମୁାରୀ ସିଂହ ସା ପଶା  ସିଂହ OR/06/044/068092

ପ ୁ /159-72759 48 47 1141ରବି  ସିଂହ ପି ରାମେମାହନ ସିଂହ OR/06/044/068094
ୀ /159-72760 47 47 1142ବନିତା ସିଂହ ପି ରାମେମାହନ ସିଂହ OR/06/044/068093

ପ ୁ /159-72761 34 47 1143ରାଜୀବ ସିଂହ ପି କୃ  େମାହନ ସିଂହ LNT4217493
ପ ୁ /159-72762 72 47 1144କୃ  େମାହନ ସିଂହ ପି ଭା ର ସିଂହ OR/06/044/068087
ୀ /159-72763 69 47 1145ଉମିର୍ଳା ସିଂହ ସା ରାମେମାହନ ସିଂହ YNY0048348

ପ ୁ /159-72764 43 47 1146ରାେଜ  ସିଂହ ପି ରାମେମାହନ ସିଂହ OR/06/044/068095
ପ ୁ /159-72765 33 47 1147ଅମିତ ସିଂହ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସିଂହ YNY0636084
ୀ /159-72766 32 47 1148ସନିୁତା ସିଂହ ପି କୃ େମାହନ ସିଂହ YNY0048421
ୀ /159-72767 32 47 1149ରୁବୀତା ସିଂହ ସା ରାଜୀବ ସିଂହ YNY0593251
ପ ୁ /159-72768 31 47 1150ପିତମ ସିଂହ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସିଂହ YNY0222778
ୀ /159-72769 30 47 1151ଲକ୍ଷୀପିୟା ସିଂହ ପି ପଶା  କମୁାର ସିଂହ YNY0430934
ୀ /159-72770 28 47 1152କି ାପିୟା ସିଂ ପି ପଶା  କମୁାର ସିଂ YNY0430900
ୀ /159-92771 54 47 1153ସପୁ ର୍ା କମର୍କାର ସା ମଳୟ କମର୍କାର YNY0048355
ୀ /159-92772 54 47 1154ସପୁ ର୍ା କମର୍କାର ସା ମଳୟ କମର୍କାର YNY0859413
ପ ୁ /159-92773 26 47 1155ସାୟକ କମର୍କାର ପି ମଳୟ କମର୍କାର YNY0757773
ୀ /160-72774 44 47 1156ପ ୁ ଶୀ ଆେ ଲ େଲାପାମଦୁା େବ ସା ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା YNY0222083
ପ ୁ /161-72775 70 47 1157ବିକାଶ ତିପାଠୀ ପି ନିଶାମଣୀ ତିପାଠୀ YNY0431569
ପ ୁ /161-72776 64 47 1158ଚା ୁଲାଲ ତିପାଠୀ ପି େଗୗରିପଦ ତିପାଠୀ YNY0429993
ୀ /161-72777 60 47 1159େଜଯ୍ା ନ୍ା ତିପାଠୀ ସା ବିକାଶ ତିପାଠୀ YNY0431585
ୀ /161-72778 59 47 1160ରଶୀ ତିପାଠୀ ସା ଚା ୁଲାଲ ତିପାଠୀ YNY0431700
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ୀ /161-72779 37 47 1161େଜଯ୍ାତିସିତା ତିପାଠୀ ପି ବିକାଶ ତିପାଠୀ YNY0429985
ୀ /161-72780 36 47 1162ମଧସିୁତା ତିପାଠୀ ପି ବିକାଶ ତିପାଠୀ YNY0431577

ପ ୁ /161-72781 27 47 1163ସାଥର୍କ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଚା ୁଲାଲ୍ ତିପାଠୀ YNY0593954
ୀ /162-72782 45 47 1164ମୀନା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପ ଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0594093
ୀ /162-72783 68 47 1165େହମଲତା ସାହୁ ସା ମଦନ େମାହନ ସାହୁ YNY0593681

ପ ୁ /162-72784 47 47 1166ପ ଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାହୁ YNY0594051
ୀ /258-72785 32 47 1167ରୁବି ମହା ି ସା ସତଯ୍ଜିତ ମହା ି YNY0952903
ୀ /449-72786 37 47 1168ସନିୁତା ମହାରଣା ସା ମନୁା ମହାରଣା YNY0793901

ପ ୁ /999-72787 26 47 1169ଅଭିରାମ ସାହୁ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ YNY0885145
ପ ୁ /999-72788 71 47 1170ସେ ାଷ ଚ  ସାମଲ ପି ଗଦାଧର ସାମଲ YNY0885111
ୀ /999-72789 67 47 1171ସହୁାସିନୀ ସାମଲ ସା ସେ ାଷ ଚ  ସାମଲ YNY0885095

ପ ୁ /999-92790 41 47 1172ପକାଶ େବେହରା ପି େଚୖତନଯ୍ େବେହରା YNY0952762
ୀ /999-92791 35 47 1173ଗାୟତୀ େବେହରା ସା ପକାଶ େବେହରା YNY0952754

ପ ୁ /1111112792 41 47 1174ଅନଜାନ ଦାସ ପି େଜାହନ୍ େ ଫନ ଦାସ YNY1335595
ୀ /.2793 26 47 1175େଶୟା ଭରଦାଜ ପି ର ିତ ପତି YNY0817726
ୀ /12794 33 47 1176ନିେବଦିତା ତିପାଠୀ ପି ବାସେୁଦବ ତିପାଠୀ LNT2994416

ପ ୁ /22795 29 47 1177ଦୀ ୀମୟୀ େବେହରା ପି ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା YNY0427419
ପ ୁ /2RA/52796 21 47 1178େଜଯ୍ାତି ର ନ େବେହରା ପି ପସାଂତ କମୁାର େବେହରା YNY1344704
ପ ୁ /2-82797 38 47 1179ରଶି ର ନ ପରିଡା ପି ଅମେର  କମୁାର ପରିଡା LNT1627314
ୀ /362798 37 47 1180ଉଷାରାଣୀ ଭୁୟଁା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ YNY0707927

ପ ୁ /3-82799 59 47 1181ଜ୍ଞାନର ନ ପରିଡା ପି ନେର  ପରିଡା OR/06/044/066379
ପ ୁ /542800 37 47 1182ସଜିୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ବିେନାଦ େବେହରା YNY1008234
ୀ /542801 28 47 1183ସଭୁଦା େବେହରା ସା ସଜିୁତ୍ କମୁାର େବେହରା YNY1008226

ପ ୁ /5-82802 45 47 1184ସଦୀପ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଶଭୁଷଣ ମହା ି LNT1626209
ୀ /6-82803 28 47 1185ଶ ା ଳୀ ପରିଡା ପି ଜ୍ଞାନର ନ ପରିଡା YNY0429332
ୀ /752804 31 47 1186ଶଭୁଶୀ େବେହରା ସା ସଜିୁତ୍ େବେହରା YNY0952556
ୀ /772805 25 47 1187ମେନାରମା େବେହରା ପି ଚକଧର େବେହରା YNY0952580

ପ ୁ /7-82806 45 47 1188ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ରାଉଳ ପି ଦାେମାଦର ରାଉଳ YNY0430116
ୀ /792807 26 47 1189ଶଭୁଶୀ େବେହରା ପି ସବୁାଷ ଚ  େବେହରା YNY0869172

ପ ୁ /822808 22 47 1190ଗେଣଶ କ ୁସିଂହ ପି ସଂେତାଷ କ ୁସିଂହ YNY1125111
ପ ୁ /8-82809 29 47 1191ରାେଜଶ ସିଂ ପି କୃ  ଚ  ସିଂହ YNY0430918
ପ ୁ /9-82810 29 47 1192ବିନାୟକ ମିଶ ପି ମେହଶର ମିଶ YNY0679118
ୀ /1082811 51 47 1193ଶୀୟାମଧମୁତି ବୀର ସା ବଜ ମାଧବ ବୀର YNY1008192
ୀ /1082812 25 47 1194ଜୟା ଯେଶାଦାମତୀ ବୀର ପି ବଜ ମାଧବ ବୀର YNY1008184
ୀ /1082813 38 47 1195ଅନୁଜା ମହା ି ସା ଚିତଭାନୁ ମହା ି YNY1008242
ୀ /1082814 42 47 1196ଅନିତା ମହା ି ସା ମିତଭାନୁ ମହା ି YNY0707851

ପ ୁ /1382815 28 47 1197କୃ ଚ  େବେହରା ପି ଗିରିଧାରୀ େବେହରା YNY0707760
ପ ୁ /1392816 28 47 1198ବିର  ିନାଏକ ପି ପଫଲୁ ନାଏକ YNY0707752
ପ ୁ /6142817 26 47 1199ଅଭିଳାଶ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0952549
ୀ /62-82818 26 47 1200ସଚିୁସିତା ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0793844

ପ ୁ /9322819 53 47 1201ରେମଶ ସାହୂ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୂ YNY1221829
ପ ୁ /97-82820 24 47 1202ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା YNY0952713
ୀ /153-82821 43 47 1203ଅନିତା ନାୟକ ସା ଭକ୍ତବଂଧ ୁନାୟକ YNY0869289

ପ ୁ /153-82822 28 47 1204ଭକ୍ତ ବଂଧ ୁନାୟକ ପି ମାୟାଧର ନାୟକ YNY0869271
ୀ /258-82823 35 47 1205ର ିତା ମହା ି ସା କଳି  େକଶରୀ ମହା ି YNY0952911

ପ ୁ /1362824 48 47 1206ନିହାର ରଞନ ମହା ି  - ସପନ୍ା େମାହ ି  YNY1369008
ୀ /222825 18 47 1207ସ କୁ୍ତା ନାୟକ ପି ପତାପ ନାୟକ YNY1370758

ପ ୁ /432826 20 47 1208ସଂଗାମ ରାୟ ପି ସ ିଦାନ  ରାୟ YNY1370766
ପ ୁ /032827 49 47 1209ସି ାଥର୍  ମିଶ - ନିତଯ୍ାନ  ମିଶ YNY1370774
ୀ /at-shaikh2828 37 47 1210ବୀଣାପାଣି ମଲିକ ସା ପସନନ୍ା କମୁାର େମାହ ି YNY1382233
ୀ /999992829 36 47 1211ରଶେିରଖା ନାୟକ ସା ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ନାୟକ YNY1382522
ୀ /102830 30 47 1212କ ନା ବିଶାଳ ସା ମେନାଜ କମୁାର ବିଶାଳ YNY1385913
ପ ୁ /SANTOSH K2831 19 47 1213େସାମ୍ଯ ର ନ ସାହୁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY1390285
ୀ /.2832 28 48 1ରଶିତା ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ YNY0793869
ପ ୁ /02833 22 48 2ସଭୁାଂଶ ୁସାମ ରାୟ ପି ଭଗବାନ ସାମ ରାୟ YNY1282789
ପ ୁ /HL-I-A2834 20 48 3ମେହଶ କମୁାର ଓଝା ମା ଅଂବିକା ଓଝା  YNY1345198
ପ ୁ /MANSINGH2835 20 48 4ଆେଲାକ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗରଂଗ ଚରଣ ସାହୁ YNY1345487
ପ ୁ /MANSINGH2836 25 48 5ଗତିକୃ  ପ ା ପି ବିେବକାନଦ ପ ା YNY1345446
ୀ /NA2837 35 48 6ପତିମା ପାଲ୍ ସା ପଭାତ କମୁାର ପାଲ୍ ASL0204594
ପ ୁ /Ramgarh2838 37 48 7ନ କିେଶାର ପରିଡା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପରିଡା YNY1347053
ପ ୁ /12839 35 48 8ପତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ YNY0048371
ପ ୁ /12840 48 48 9କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ OR/06/044/066563
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ପ ୁ /12841 48 48 10ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ YNY0833756
ୀ /12842 44 48 11କ ନା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ LNT1518356

ପ ୁ /12843 40 48 12ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ LNT1518141
ପ ୁ /CUTTACK-2844 19 48 13ପତିକ୍ ମହାପାତ ପି ପଶା  ମହାପାତ YNY1347939
ପ ୁ /22845 67 48 14କା ିର୍କଚ  ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/066007
ୀ /22846 57 48 15େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା କା ିର୍କଚ  ସାହୁ OR/06/044/066008
ୀ /032847 34 48 16ସରୂଵୀ ସାହୂ ସା ରେମଶ ସାହୂ YNY1106046
ୀ /032848 24 48 17େସାନାଲୀ ସାହୂ ପି ମେନାର ନ ସାହୂ YNY1282284

ପ ୁ /32849 70 48 18େଗାପିନାଥ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YNY0346411
ପ ୁ /32850 55 48 19ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ବଜେମାହନ ସାହୁ LNT1730035
ପ ୁ /32851 28 48 20ଆେଲାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଦୀ  କମୁାର ସାହୁ YNY0679084
ପ ୁ /32852 24 48 21େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ YNY0952820
ପ ୁ /32853 65 48 22ପଦୀ  ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/044/066011
ୀ /32854 55 48 23ଚିନୟୀ ସାହୁ ସା ପଦୀ  ସାହୁ OR/06/044/066016

ପ ୁ /32855 60 48 24ପେମାଦ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YNY1358928
ୀ /32856 47 48 25ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା ପେମାଦ ସାହୁ LNT4211363

ପ ୁ /042857 72 48 26ଅଜିତ େବେହରା - ଆଶା ରାଣୀ ସାମଲ YNY1106129
ୀ /042858 42 48 27ସକୁା ୀ େବେହରା ମା ଆଶା ରାଣୀ ସାମଲ YNY1106111

ପ ୁ /042859 59 48 28ସଶୁୀଲ କମୁାର ଲୀ ା - ଆଶା ରାଣୀ ଲୀ ା YNY1106079
ୀ /42860 47 48 29ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ସବୁତ୍ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0430801
ୀ /42861 66 48 30ସୀତାରାଣୀ େଜଠୀ - ଚ େଶଖର େଜଠୀ OR/06/044/066018

ପ ୁ /42862 39 48 31ଅନୁଶ ର େଜଠୀ ପି ଚ  େଶଖର େଜଠୀ LNT1832617
ପ ୁ /42863 36 48 32େଜଯ୍ାତି ଶ ର େଜଠୀ ପି ଚ େଶଖର େଜଠୀ LNT4205639
ୀ /42864 75 48 33ରମା ମହାରଣା ସା କାହନ୍  ୁମହାରଣା OR/06/044/066019
ୀ /42865 42 48 34ନିରୁପମା ମହାରଣା ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ମହାରଣା LNT2995223

ପ ୁ /42866 40 48 35ବିଶର ନ ମହାରଣା ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ମହାରଣା LNT4227336
ୀ /42867 41 48 36ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ଶବି ନାରାୟଣ ସାଇଁ YNY0793927

ପ ୁ /52868 75 48 37ନାରାୟଣ େଜଠୀ ପି ବିଶନାଥ େଜଠୀ OR/06/044/066021
ୀ /52869 65 48 38ସାବିତୀ େଜଠୀ ସା ନାରାୟଣ େଜଠୀ OR/06/044/066022

ପ ୁ /52870 49 48 39ବିଶର ନ େଜଠୀ ପି ନାରାୟଣ ଚ  େଜଠୀ YNY0346403
ପ ୁ /52871 47 48 40ମେନାର ନ େଜଠୀ ପି ନାରାୟଣ େଜଠୀ OR/06/044/666024
ପ ୁ /52872 44 48 41ଦି ୀ ର ନ େଜଠୀ ପି ନାରାୟଣ େଜଠୀ LNT1517960
ୀ /52873 39 48 42େଶଫାଳୀ ଦିପାନିତା େଜଠୀ ସା ମେନାର ନ େଜଠୀ YNY0374272
ୀ /52874 38 48 43ମ ଶୁୀ େଜଠୀ ସା ବିଶର ନ େଜଠୀ YNY0374264

ପ ୁ /062875 57 48 44େଲାଚନ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ YNY0885079
ୀ /062876 50 48 45ସେୁରଖା ନାୟକ ସା େଲାଚନ ନାୟକ YNY0885053

ପ ୁ /062877 26 48 46ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ ପି େଲାଚନ ନାୟକ YNY0885061
ପ ୁ /62878 55 48 47ହିରଣଯ୍ମୟ କର ପି ବାଳକଷୃ କର OR/06/044/068379
ୀ /62879 44 48 48ମ ଲୁତା କର ସା ହିରଣଯ୍ମୟ କର OR/06/044/068380
ୀ /62880 32 48 49େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ କର ପି ହିରଣୟ କର LNT2995249

ପ ୁ /62881 60 48 50ଗେଣଶର ପଧାନ ପି ଗ ୁ ଚିୁ ପଧାନ YNY0885046
ୀ /62882 51 48 51ମମତା ପଧାନ ସା ଗେଣଶର ପଧାନ YNY0885087
ୀ /62883 32 48 52ମଧସିୁତା ପଧାନ ପି ଗେଣଶର ପଧାନ YNY0593392

ପ ୁ /62884 30 48 53ମାନସ କମୁାର ପଧାନ ପି ଗେଣଶର ପଧାନ YNY0593376
ୀ /62885 28 48 54ପ ୁ ଲତା ପଧାନ ପି ଗେଣଶର ପଧାନ YNY0593335

ପ ୁ /62886 81 48 55ରାଜକିେଶାର ପ ୃ ି ପି ଶରତ ପ ୃ ି OR/06/044/066025
ୀ /62887 67 48 56େସୗଦାମିନୀ ପ ୃ ି ସା ରାଜ କିେଶାର ପ ୃ ି OR/06/044/066026

ପ ୁ /62888 48 48 57ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ରାଜକିେଶାର ପ ୃ ି OR/06/044/066028
ପ ୁ /62889 44 48 58ନାରାୟଣ ପ ୃ ି ପି ରାଜକିେଶାର ପ ୃ ି OR/06/044/066027
ୀ /62890 33 48 59ରଶତିା ପ ୃ ି ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0683128
ୀ /62891 36 48 60ବ ନା ପ ୃ ି ସା ନାରାୟଣ ପ ୃ ି LNT2995256
ପ ୁ /62892 36 48 61ନବୀନ ସାଇଁ ପି ଧେମର୍  ସାଇଁ YNY1032150
ୀ /62893 32 48 62ସାନୁଲତା ସାଇଁ ସା ନବୀନ ସାଇଁ YNY1032168
ୀ /72894 89 48 63ରତନ୍ମଣି େବେହରା ସା କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/044/066035
ପ ୁ /72895 68 48 64ରବି  େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/044/066036
ପ ୁ /72896 59 48 65ନାରାୟଣ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/044/066042
ପ ୁ /72897 55 48 66ବିଷନ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା LNT1832633
ପ ୁ /72898 49 48 67ଟନିଆ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା LNT2995272
ପ ୁ /72899 49 48 68ସେୁରଶ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/044/066040
ୀ /72900 46 48 69ରୁନୁ େବେହରା ସା ବିଶନ େବେହରା LNT1832641
ୀ /72901 46 48 70ଆଶା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/044/066043
ୀ /72902 43 48 71େସନ୍ହଲତା େବେହରା ସା ଟନିଆ େବେହରା LNT2995264

47 112/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 10ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /72903 42 48 72କାଳ ି େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା LNT1726975
ପ ୁ /72904 32 48 73ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା LNT2995280
ପ ୁ /72905 30 48 74ସେ ାଷ େବେହରା ପି ବାବୁଲି େବେହରା YNY0429134
ପ ୁ /72906 29 48 75ମେହଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଶାନାଥ େବେହରା YNY0429894
ପ ୁ /72907 28 48 76ନିେତଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା YNY0683144
ପ ୁ /72908 27 48 77ବିକାଶ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1282755
ୀ /72909 26 48 78ଦିପାନ୍ଜଳୀ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1282656

ପ ୁ /82910 29 48 79ରାେକଶ ସାଇଂ ପି ଅନ  ଚରଣ ସାଇଁ YNY0594150
ପ ୁ /92911 60 48 80ଅନ  ଚରଣ ସାଇଁ ପି ମଦନ ସାଇଁ OR/06/044/066045
ପ ୁ /92912 56 48 81େହମ  ସାଇଁ ପି ମଦନ ସାଇଁ OR/06/044/066047
ୀ /92913 30 48 82ସମୁନ ସାଇଁ ପି ଅନ  ଚରଣ ସାଇଁ YNY0374215

ପ ୁ /102914 78 48 83ପଫଲୁ େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା OR/06/044/066049
ପ ୁ /102915 51 48 84ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/044/066051
ପ ୁ /102916 46 48 85ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/044/066052
ୀ /102917 41 48 86ଶଭୁଶୀ େବେହରା ସା ପଦୀପ େବେହରା LNT1518026

ପ ୁ /102918 70 48 87ବିଚିତାନ  େବଉରା ପି କାହନ୍ଚୁରଣ େବଉରା YNY0683557
ୀ /102919 61 48 88େଗାଲାପ ମ ରୀ େବଉରା ସା ବିଚିତାନ  େବଉରା YNY0683540
ୀ /102920 35 48 89ପଜୂାଲିନ୍ େବଉରା ପି ବିଚିତାନ  େବଉରା YNY0683482
ୀ /102921 72 48 90କସୁମୁ େଦଈ ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/044/066050
ୀ /102922 27 48 91ସସିତା ସଚୁରିତା ସିଂ ସା ର ନ କମୁାର ସିଂ YNY1008333

ପ ୁ /112923 41 48 92େସକ ହାଇଦର ଅଲୀ ପି େସକ ଖଲିଲ YNY0135020
ୀ /112924 35 48 93ଏସ ସାଇେନାର େବଗମ ସା େସକ୍ ହାଇଦର ଅଲି YNY0164509

ପ ୁ /112925 50 48 94ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/044/066066
ୀ /112926 41 48 95ସସିତା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YNY0164517

ପ ୁ /112927 56 48 96ଅେଶାକକମୁାର ଦାସ ପି ଦିଗମର ଦାସ OR/06/044/066064
ୀ /112928 51 48 97ଶଶେିରଖା ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ LNT2995298

ପ ୁ /112929 50 48 98ଅରବି  ଦାସ ପି ଦିଗମର ଦାସ OR/06/044/066065
ୀ /112930 76 48 99ଶଚି େଦଈ ସା ଦିଗମର ଦାସ OR/06/044/066063

ପ ୁ /112931 53 48 100ଶଭୁ କମୁାର ମିଶ ପି ଶବି ଚରଣ ମିଶ YNY0636050
ୀ /112932 47 48 101ନିହାରିକା ତିପାଠୀ ସା ଶଭୁ କମୁାର ମିଶ YNY0636068

ପ ୁ /122933 68 48 102ଦାରିକା ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YNY0429860
ପ ୁ /122934 30 48 103ଲଳିେତ ୁ ସାହୁ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାହୁ YNY0429886
ପ ୁ /122935 30 48 104ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିକମ କମୁାର ସାହୁ YNY0594838
ୀ /122936 28 48 105ସି ୁ ନ ିନୀ ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ YNY0430561
ୀ /122937 23 48 106ପଜୁା ସାହୂ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୂ YNY1310135

ପ ୁ /122938 62 48 107ବିକମ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ OR/06/044/066068
ପ ୁ /122939 58 48 108ସଂଗାମ ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ OR/06/044/066070
ୀ /122940 52 48 109ମୀନାରାଣୀ ସାହୁ ସା ସଂଗାମ ସାହୁ OR/06/044/066071
ୀ /122941 52 48 110ଅେଶାକା ସାହୁ ସା ବିକମ ସାହୁ OR/06/044/066069
ୀ /122942 38 48 111େଲାପାମଦୁା ସାହୁ ପି ସଂଗାମ ସାହୁ LNT1861764
ୀ /122943 36 48 112ଝୁମିନା ସାହୁ ପି ବିକମ କମୁାର ସାହୁ YNY0135061
ପ ୁ /122944 34 48 113ଲଲାେଟ ୁ ସାହୁ ପି ସଂଗାମ ସାହୁ YNY0135053
ପ ୁ /122945 33 48 114ବଳରାମ ସାହୁ ପି ବିକମ କମୁାର ସାହୁ YNY0164525
ପ ୁ /122946 32 48 115ଲଜପତ େକଶରୀ ସାହୁ ପି ସଂଗାମ ସାହୁ YNY0135046
ପ ୁ /122947 31 48 116ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିକମ କମୁାର ସାହୁ YNY0135038
ପ ୁ /132948 58 48 117ରେମଶ େବେହରା ପି ଜୟୀ େବେହରା OR/06/044/066074
ୀ /132949 54 48 118କନକ େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା OR/06/044/066626

ପ ୁ /132950 52 48 119ସନାତନ େବେହରା ପି ଜୟୀ େବେହରା OR/06/044/066539
ପ ୁ /132951 48 48 120ଶରତ େବେହରା ପି ଜୟୀ େବେହରା OR/06/044/066077
ୀ /132952 46 48 121ମୀନା େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା LNT1832674
ପ ୁ /132953 43 48 122େଦେବ  େବେହରା ପି ଜୟୀ େବେହରା LNT1517853
ପ ୁ /132954 41 48 123ବାବୁଲି େବେହରା ପି ଜୟୀ େବେହରା LNT1517846
ୀ /132955 32 48 124ସମିୁତା େବେହରା ସା ବାବୁଲି େବେହରା YNY0429738
ପ ୁ /132956 30 48 125ଦିପକ କମୁାର େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା YNY0429746
ୀ /132957 26 48 126ଶଲିା େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା YNY0869222
ପ ୁ /132958 23 48 127ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା YNY1099100
ପ ୁ /132959 20 48 128ସେ ାଷ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YNY1230911
ୀ /142960 56 48 129େଗୗରୀ େଦଈ ସା କିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/066080
ପ ୁ /142961 50 48 130େସଖ ଇଲିୟାସ ଅଲୀ - ଅ ସନା ବିବୀ YNY1106053
ପ ୁ /142962 45 48 131ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/044/066083
ପ ୁ /142963 40 48 132ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ LNT1832682
ୀ /142964 37 48 133ରାଜଶୀ ସାହୁ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ YNY0430777
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ୀ /142965 37 48 134ସମିୁତା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0135079
ୀ /142966 35 48 135କି ା ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାହୁ YNY0430793

ପ ୁ /142967 31 48 136ବିେନାଦ ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାହୁ YNY0429720
ୀ /142968 30 48 137ସପନ୍ା ସାହୁ ପି େଗୗରହରି ସାହୁ YNY0380691

ପ ୁ /142969 67 48 138କିେଶାର ଚ  ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/044/066079
ପ ୁ /142970 60 48 139େଗୗରହରି ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/044/066081
ୀ /142971 53 48 140ମେନାରମା ସାହୁ ସା େଗୗରହରି ସାହୁ OR/06/044/066082
ୀ /142972 34 48 141ମାନିନୀ ସାହୁ ପି େଗୗରହରି ସାହୁ YNY0135087
ୀ /152973 56 48 142ଲକ୍ଷୀପିୟା େଦଈ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ OR/06/044/066089
ୀ /152974 46 48 143ଯମନୁା ସାହୁ ସା ବିେରନ ସାହୁ LNT1517663

ପ ୁ /152975 40 48 144େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ LNT1517697
ୀ /152976 31 48 145ସସିତା ସାହୁ ସା େଲାକନାଥ ସାହୁ YNY0491035

ପ ୁ /152977 26 48 146ବିଶଜିତ ସାହୁ ପି ବିେରନ ସାହୁ YNY0833731
ୀ /152978 25 48 147େରଣବୁାଳା ସାହୁ ସା ଚ େଶଖର ସାହୁ YNY1085612

ପ ୁ /152979 71 48 148ନିର ନ ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନି ସାହୁ OR/06/044/066610
ପ ୁ /152980 67 48 149ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନି ସାହୁ OR/06/044/066595
ପ ୁ /152981 53 48 150ବୀେରନ୍ ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନି ସାହୁ OR/06/044/066090
ପ ୁ /152982 38 48 151ଚ  େଶଖର ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ LNT1517648
ପ ୁ /152983 37 48 152ଗିରୀଶ ଚ  ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ LNT4217519
ପ ୁ /162984 56 48 153ପତାପ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/044/066100
ପ ୁ /162985 56 48 154ପଦିପ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/044/066098
ପ ୁ /162986 51 48 155ପେମାଦ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/044/066099
ୀ /162987 47 48 156ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େବେହରା ସା ପତାପ େବେହରା OR/06/044/066101
ୀ /162988 43 48 157ମମତା େବେହରା ସା ପଦୀପ େବେହରା OR/06/044/066102
ୀ /162989 38 48 158ରଶିତା େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା YNY0374223
ୀ /162990 32 48 159ଦୁେଗର୍ଶ ନ ିନୀ େବେହରା ପି ପଦୀପ େବେହରା YNY0683532

ପ ୁ /162991 31 48 160ଅମରନାଥ େବେହରା ପି ପତାପ େବେହରା YNY0374207
ପ ୁ /162992 27 48 161ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା ପି ପଦିପ େବେହରା YNY0885160
ୀ /162993 40 48 162ମିନତୀ ସାହୁ ସା େଲାକନାଥ ସାହୁ YNY0346429

ପ ୁ /162994 41 48 163େଲାକନାଥ ସାହୁ ମା ତିେଳା ମା ସାହୁ YNY0374231
ପ ୁ /172995 64 48 164ଅଜୟ େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା OR/06/044/066110
ପ ୁ /172996 59 48 165ର ନ େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା OR/06/044/066111
ପ ୁ /172997 59 48 166ସନାତନ େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା YNY0346437
ୀ /172998 55 48 167ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା OR/06/044/066114
ୀ /172999 54 48 168ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା YNY0374306

ପ ୁ /173000 51 48 169ପେମାଦ େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା OR/06/044/066113
ୀ /173001 50 48 170ବାସ ି େବେହରା ସା ର ନ େବେହରା OR/06/044/066115

ପ ୁ /173002 39 48 171ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା LNT1517507
ୀ /173003 38 48 172ଅନିତା େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା LNT1726959

ପ ୁ /173004 33 48 173ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା LNT2995306
ପ ୁ /173005 31 48 174ରାେଜଶ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YNY0374298
ପ ୁ /173006 30 48 175ସ ୟ େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା YNY0833582
ପ ୁ /173007 28 48 176ସେୁରଶ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YNY0833590
ୀ /173008 64 48 177ଶା ିଲତା େଦଈ ସା ବିଜୟ େବେହରା OR/06/044/066109

ପ ୁ /183009 62 48 178ଅମିକା ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ଲକ୍ଷୀକା  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/066125
ୀ /183010 57 48 179ପ ୁ ମିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅମିକାପସାଦ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/066126

ପ ୁ /183011 30 48 180ପ ୁ ମିତ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅମିକା ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ YNY0707992
ପ ୁ /183012 30 48 181ମତୀ ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅମିକା ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ YNY0858928
ୀ /183013 26 48 182ସାବର୍ ଣୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅମିକା ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ YNY0858910
ୀ /183014 26 48 183ସାବର୍ ଣୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅମିକା ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ YNY0707984
ୀ /193015 86 48 184ମାଳତୀ ପ ା ସା େବୖରାଗୀ ପ ା OR/06/044/066129
ପ ୁ /193016 81 48 185ଜୟକୃ  ପ ା ପି ମାଗଣୁୀ ପ ା OR/06/044/066130
ୀ /193017 73 48 186କା ନ ପ ା ସା ଜୟକୃ  ପ ା OR/06/044/066131
ପ ୁ /193018 56 48 187ଶବି ପସାଦ ପ ା ପି େବୖରାଗୀ ପ ା OR/06/044/066132
ପ ୁ /193019 52 48 188ତିେଲାଚନ ପ ା ପି େବୖରାଗୀ ପ ା OR/06/044/066133
ୀ /193020 47 48 189ବବିତା ପ ା ସା ତିେଲାଚନ ପ ା OR/06/044/116538
ୀ /193021 43 48 190ଛବିରାଣି ପ ା ସା ଶବି ପସାଦ ପ ା LNT1658012
ପ ୁ /193022 32 48 191ମେନାଜ କମୁାର ପ ା ପି ଜୟକୃ  ପ ା YNY0164533
ପ ୁ /193023 58 48 192ଇ ମଣୀ େସନାପତି ପି ମରୁଲୀଧର େସନାପତି YNY0594275
ୀ /193024 50 48 193ମମତା େସନାପତି ସା ଇ ମଣି େସନାପତି YNY0594176
ପ ୁ /193025 28 48 194େସୗଭାଗଯ୍ େସନାପତି ପି ଇ ମଣି େସନାପତି YNY0595215
ୀ /203026 39 48 195ଭବାନୀ େବେହରା ସା ମକରଧଜ େବେହରା YNY0595132
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ପ ୁ /203027 45 48 196ରାେଜ  କମୁାର ମହାପାତ ପି ବିପ ଚରଣ ମହାପାତ YNY1008325
ୀ /203028 41 48 197ସକୁା ି ମହାପାତ ସା ରାେଜ  ମହାପାତ YNY1008390

ପ ୁ /203029 40 48 198ରାେକଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବିପ ଚରଣ ମହାପାତ YNY1083047
ୀ /203030 36 48 199କଲଯ୍ାଣୀ ମହାପାତ ସା ରାେକଶ କମୁାର ମହାପାତ YNY1077999

ପ ୁ /203031 86 48 200ସେୁର  ପ ା ପି େଗୗରହରି ପ ା OR/06/044/066134
ପ ୁ /203032 82 48 201ବଜକିେଶାର ପ ା ପି େଗୗରହରି ପ ା OR/06/044/066137
ୀ /203033 81 48 202ସେୁଲାଚନା ପ ା ସା ସେୁର  ପ ା OR/06/044/066135
ୀ /203034 68 48 203େହମଲତା ପ ା ପି େଗୗରହରି ପ ା YNY0833806

ପ ୁ /203035 62 48 204ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା ପି େଗୗରହରି ପ ା OR/06/044/066138
ପ ୁ /203036 56 48 205ରାମଚ  ପ ା ପି ସେୁର  ପ ା OR/06/044/066139
ୀ /203037 56 48 206ର କୁ୍ତା ପ ା ସା ପଫଲୁ ପ ା OR/06/044/066143

ପ ୁ /203038 52 48 207େଗାବି  ପ ା ପି ସେୁର  ପ ା OR/06/044/066605
ପ ୁ /203039 50 48 208େଗାପାଳ ପ ା ପି ସେୁର  ପ ା OR/06/044/066141
ୀ /203040 47 48 209ସ କୁ୍ତା ପ ା ସା ରାମ ଚ  ପ ା LNT1713411
ୀ /203041 43 48 210ସ କୁ୍ତା ପ ା ସା େଗାବି  ପ ା LNT1713395
ୀ /203042 40 48 211ସକୁା ୀ ପ ା ସା େଗାପାଳ ପ ା YNY0636167

ପ ୁ /203043 34 48 212ଭକ୍ତ ବ ଳ ପ ା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା YNY0594226
ପ ୁ /203044 29 48 213ବିଶ ବଲଭ ପ ା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା YNY0594796
ୀ /203045 29 48 214ରୁଦାଣୀ ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା YNY0430785
ୀ /203046 28 48 215ଗୀତା ଳି ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା YNY0595140

ପ ୁ /203047 21 48 216ଉମାପତି ପ ା ପି େଗାବି  ପ ା YNY1099191
ପ ୁ /203048 41 48 217ଦି ିକା  ସାହୁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ LNT2995314
ପ ୁ /203049 41 48 218ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ LNT2995322
ପ ୁ /203050 58 48 219ପେମାଦ କମୁାର ସାମ  ସିଂହାର ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ସାମ  ସିଂହାର LNT1592716
ୀ /203051 48 48 220ମଧଝୁରା ସାମ  ସିଂହାର ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାମ  ସିଂହାର LNT1592724
ୀ /203052 25 48 221ଇପସିତା ସାମ ସିଂହାର ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାମ ସିଂହାର YNY0869255
ୀ /203053 19 48 222ଅପିର୍ତା ସାମ ସୀଂହାର ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାମ ସୀଂହାର YNY1282276
ୀ /213054 80 48 223ହାରାମଣି େଦଇ ସା ଅେଲଖ ପ ା OR/06/044/066150

ପ ୁ /213055 71 48 224େଗାେଲଖ ପ ା ପି ବାସେୁଦବ ପ ା OR/06/044/066151
ୀ /213056 66 48 225ବନମାଳି ପ ା ସା େଗାେଲଖ ପ ା OR/06/044/066152

ପ ୁ /213057 56 48 226ନୃସିଂହ ପ ା ପି ଅେଲଖ ପ ା OR/06/044/066153
ପ ୁ /213058 52 48 227ଶବି କମୁାର ପ ା ପି େଗାେଲଖ ଚ  ପ ା OR/06/044/066157
ୀ /213059 50 48 228ର ିତା ପ ା ପି ଅେଲଖ ପ ା OR/06/044/066593

ପ ୁ /213060 50 48 229ର ନ କମୁାର ପ ା ପି ଅେଲଖ ପ ା OR/06/044/066591
ୀ /213061 46 48 230ପଭାସିନୀ ପ ା ସା ନୃସିଂହ ପ ା LNT4211454
ୀ /213062 42 48 231କ ନା ପ ା ସା ଶବି କମୁାର ପ ା LNT1718386

ପ ୁ /213063 37 48 232ପ ୁ ର୍ଚ  ପ ା ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ପ ା LNT2995330
ୀ /213064 36 48 233ପ ୁ ା ପ ା ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ପ ା LNT2995348

ପ ୁ /213065 54 48 234ପଶପୁତି ସରକାର ପି ବିଜୟ ସରକାର OR/07/036/246393
ୀ /213066 37 48 235ଭାରତୀ ସରକାର ସା ପଶପୁତି ସରକାର YNY0885194

ପ ୁ /223067 75 48 236ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା ପି ଦିନବ ୁ ପ ା OR/06/044/066160
ୀ /223068 66 48 237ସ ର୍ଲତା ପ ା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା OR/06/044/066161

ପ ୁ /223069 66 48 238ବଂଶୀଧର ପ ା ପି ଦିନବ ୁ ପ ା OR/06/044/066162
ୀ /223070 66 48 239କବିତା ପ ା ସା େବଣଧୁର ପ ା YNY0636126

ପ ୁ /223071 51 48 240େବଣ ୁଧର ପ ା ପି ଦିନବ ୁ ପ ା OR/06/044/066164
ୀ /223072 48 48 241ସଜୁାତା ପ ା ସା ରଘନୁାଥ ପ ା OR/06/044/066165

ପ ୁ /223073 47 48 242ଦିପକ ପ ା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା LNT1517481
ପ ୁ /223074 46 48 243ନିର ନ ପ ା ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ପ ା YNY0636159
ପ ୁ /223075 41 48 244ରଣଜିତ ପ ା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା LNT1518307
ୀ /223076 41 48 245ଅ ନା ପ ା ସା ନିର ନ ପ ା YNY0594010
ପ ୁ /223077 40 48 246ଶବି ନାରାୟଣ ପ ା ପି ବଂଶୀଧର ପ ା LNT4211371
ୀ /223078 39 48 247ଗୀତା ଳୀ ପ ା ସା ପଦୀପ କମୁାର ପ ା LNT3076460
ୀ /223079 39 48 248େସୗଦାମିନୀ ପ ା ପି ବଂଶୀଧର ପ ା LNT4222972
ପ ୁ /223080 38 48 249ମେନାଜ କମୁାର ପ ା ପି ବଂଶୀଧର ପ ା LNT4217451
ପ ୁ /223081 29 48 250େଦବାଶଷି ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା YNY0430769
ପ ୁ /223082 26 48 251ରାେଜଶ ପ ା ପି େବଣଧୁର ପ ା YNY0952929
ୀ /233083 52 48 252ଲତିକା େଦଈ ସା ପେମାଦ ପ ୃ ି OR/06/044/066172
ୀ /233084 65 48 253େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ପ ୃ ି ସା ପଦିପ କମୁାର ପ ା OR/06/044/066168
ପ ୁ /233085 63 48 254ପେମାଦ ପ ୃ ି ପି କୃ ଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/066171
ପ ୁ /233086 63 48 255ପତାପ ପ ୃ ି ପି କୃ ଚ  ପ ୃ ି LNT1726934
ପ ୁ /233087 59 48 256ପଶା  ପ ୃ ି ପି କୃ ଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/066173
ପ ୁ /233088 53 48 257ପକାଶ ଚ  ପ ୃ ି ପି କୃ ଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/066175

50 112/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ପ ୁ /233089 47 48 258ଦିପକ ପ ୃ ି ପି ପଫଲୁ ପ ୃ ି OR/06/044/066177
ୀ /233090 45 48 259କ ନା ପ ୃ ି ସା ପବିତ ପ ୃ ି LNT1518455
ୀ /233091 44 48 260ମଧସିୁତା ପ ୃ ି ସା ପକାଶ ଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/066603

ପ ୁ /233092 43 48 261ପଦେଲାଚନ ପ ୃ ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/066178
ପ ୁ /233093 40 48 262ସଂଜୟ କମୁାର ପ ୃ ି ମା େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ ପ ୃ ି LNT1518471
ୀ /233094 33 48 263ରଶିତା ପ ୃ ି ସା ସ ୟ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0708024
ୀ /233095 26 48 265େଲାପମଦୁା ପ ୃ ି ପି ପକାଶ ଚ  ପ ୃ ି YNY0708040

ପ ୁ /233096 51 48 266ପବିତ ପ ୃ ି ପି କୃ ଚ  ପ ୃ ି YNY1290220
ୀ /233097 49 48 267ସଚିୁତା ପ ୃ ି ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ପ ୃ ି OR/06/044/066621

ପ ୁ /233098 47 48 268ପଦଯ୍ମୁନ୍ ପ ୃ ି ପି କୃ ଚ  ପ ୃ ି YNY1347061
ୀ /233099 36 48 269ସସିତା ପ ୃ ି ସା ପଦେଲାଚନ ପ ୃ ି YNY0380667

ପ ୁ /233100 26 48 270ସି ାଥର୍  ଶ ର ପ ୃ ି ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ ପ ୃ ି YNY0869263
ପ ୁ /233101 19 48 271ସଭୁମ ପୁ ୀ ମା କ ନା ପୁ ୀ YNY1282250
ୀ /233102 19 48 272ପିୟ ା ପ ୃ ି ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ ପ ୃ ି YNY1309715
ୀ /243103 81 48 273ଶାରଦା ପ ା ସା ଗଦାଧର ପ ା OR/06/044/066181

ପ ୁ /243104 58 48 274ଚ େଶଖର ପ ା ପି ଗଦାଧର ପ ା OR/06/044/066182
ପ ୁ /243105 55 48 275ଶଶାଂକ େଶଖର ପ ା ପି ଗଦାଧର ପ ା YNY1282037
ୀ /243106 50 48 276ଜୟ ି ପ ା ସା ଚ  େଶଖର ପ ା LNT1517721

ପ ୁ /243107 50 48 277ରାମଚ  ପ ା ପି ଗଦାଧର ପ ା OR/06/044/066185
ୀ /243108 48 48 278ଗାୟତୀ ପ ା ପି ଗଦାଧର ପ ା OR/06/044/066186
ୀ /243109 47 48 279ଅମିତା ପ ା ସା ଶଶା  େଶଖର ପ ା YNY1282326
ୀ /243110 41 48 280ଶକି୍ତମୟୀ ପ ା ସା ରାମ ଚ  ପ ା YNY0047829

ପ ୁ /243111 20 48 281େସାମ େଶଖର ପ ା ପି ସଶଂକା ପ ା YNY1282391
ପ ୁ /243112 34 48 282ଅଭିମନଯ୍ ୁସାଇଁ ପି ତିେଲାଚନ ସାଇଁ YNY0593228
ୀ /243113 29 48 283ବନୀତା ସାଇଁ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାଇଁ YNY0593186

ପ ୁ /253114 75 48 284ରତିକା  ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି YNY0430587
ୀ /253115 57 48 285ଇ ୁଲତା ମହା ି ସା ରତିକା  ମହା ି YNY0430603
ୀ /253116 40 48 286ସଜୁାତା ମହା ି ପି ରତିକା  ମହା ି YNY0430579

ପ ୁ /253117 39 48 287ସେରାଜ ଚ  ମହା ି ପି ରତିକା  ମହା ି YNY0430389
ପ ୁ /253118 34 48 288ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ରତିକା  ମହା ି YNY0430405
ୀ /253119 29 48 289େମନକା ମହା ି ପି ରତିକା  ମହା ି YNY0430595

ପ ୁ /253120 28 48 290ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ରତିକା  ମହା ି YNY0430397
ପ ୁ /253121 71 48 291ବି ୁଦ  ପ ା ପି ମଦନ ପ ା OR/06/044/066189
ୀ /253122 64 48 292ପାବର୍ ତୀ ପ ା ସା ବି ୁ ପ ା OR/06/044/066190

ପ ୁ /253123 63 48 293େଗାପାଳ ଚରଣ ପ ା ପି ମଦନ ପ ା OR/06/044/066191
ୀ /253124 58 48 294ମିନତୀ ପ ା ସା ହୃଷିେକଶ ପ ା OR/06/044/066194
ୀ /253125 58 48 295ଯେଶାଦା ପ ା ସା େଗାପାଳ ଚରଣ ପ ା OR/06/044/066192

ପ ୁ /253126 58 48 296ବିେବକାନ  ପ ା ପି ମଦନ େମାହନ ପ ା OR/06/044/066195
ପ ୁ /253127 57 48 297ହୃଷିେକଶ ପ ା ପି ମଦନ ପ ା OR/06/044/066193
ୀ /253128 52 48 298ସେରାଜିନୀ ପ ା ସା ବିେବକାନ  ପ ା OR/06/044/066196
ୀ /253129 42 48 299ଅନୁରାଧା ପ ା ପି ବି ୁଦ  ପ ା LNT1517424
ପ ୁ /253130 42 48 300ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପ ା ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ପ ା YNY0346452
ପ ୁ /253131 40 48 301େଦବୀ ପସାଦ ପ ା ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ପ ା LNT1517416
ପ ୁ /253132 38 48 302ଶକି୍ତ ପସାଦ ପ ା ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ପ ା LNT1516350
ପ ୁ /253133 37 48 303ବିଭୁଦ  ପ ା ପି ବି ୁଦ  ପ ା LNT1518323
ୀ /253134 36 48 304ଦି ିମୟୀ ପ ା ସା ଶକି୍ତ ପସାଦ ପ ା YNY0346445
ୀ /253135 35 48 305ରଶିତା ପ ା ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପ ା YNY0346460

ପ ୁ /253136 35 48 306େଦବାଶଷି ପ ା ପି ବି ୁଦ  ପ ା LNT2995397
ପ ୁ /253137 35 48 307ବିଦିଶା ପସାଦ ପ ା ପି ହୃଷିେକଶ ପ ା LNT2995389
ୀ /253138 34 48 308ସପିୁମ୍ ପ ା ସା େଦବୀପସାଦ ପ ା YNY0346478
ପ ୁ /253139 28 48 309ବିଶ ରଂଜନ ପ ା ପି ବିେବକାନ  ପ ା YNY0430371
ପ ୁ /253140 26 48 310ମିଲନ କମୁାର ପ ା ପି ହୃଷିେକଶ ପ ା YNY0833723
ୀ /253141 33 48 311ଶମିର୍ ା ପତି ସା ବିଭୂଦତ ପ ା YNY1172618
ପ ୁ /253142 26 48 312େସୗମଯ୍ ର ନ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0793794
ପ ୁ /263143 39 48 313ବିପିନ େଚୗଧରୁୀ ପି ବଟକୃ  େଚୗଧରୁୀ LNT1726926
ୀ /263144 37 48 314ସ ର୍ଲତା େଚୗଧରୁୀ ସା ସ ଦ େଚୗଧରୁୀ LNT2995405
ୀ /263145 32 48 315ଶବିାନି େଚୗଧରୁୀ ସା ବିପିନ େଚୗଧରୁୀ YNY0430363
ପ ୁ /263146 48 48 316ସାଥିର୍କ େଚୗଧରୁୀ ପି ବଟକୃ  େଚୗଧରୁୀ LNT1518430
ପ ୁ /263147 45 48 317ସ ଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ବଟକୃ  େଚୗଧରୁୀ LNT1518497
ୀ /263148 41 48 318ପତିମା େଚୗଧରୁୀ ସା ସାତିକ େଚୗଧରୁୀ LNT1518422
ୀ /263149 80 48 319ରୁକୂଣୀ େଦଇ ସା ବଟକୃ  େଚୗଧରୂୀ OR/06/044/066198
ପ ୁ /273150 57 48 320ପଫଲୁ ଓଝା ପି କୃ  ଓଝା OR/06/044/066204
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ପ ୁ /273151 53 48 321ରେମଶ ଓଝା ପି କୃ  ଓଝା OR/06/044/066205
ୀ /273152 49 48 322ସରିତା ଓଝା ସା ପଫଲୁ ଓଝା OR/06/044/066206
ୀ /273153 46 48 323ଅମିକା ଓଝା ସା ରେମଶ ଓଝା LNT1517333
ୀ /273154 28 48 324ଶଭୁଶୀ ଓଝା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଓଝା YNY0430256

ପ ୁ /273155 28 48 325ମେନାଜ କମୁାର ଓଝା ପି ପଫଲୁ ଓଝା YNY1309582
ପ ୁ /283156 65 48 326ଗିରିଧାରୀ େବେହରା ପି ଆକଳିୁ େବେହରା LNT1518224
ୀ /283157 57 48 327ଯେଶାଦା େବେହରା ସା ଗିରିଧାରୀ େବେହରା LNT1517341
ୀ /283158 34 48 328ଜୟସିତା େବେହରା ପି ଗିରୀଧାରୀ େବେହରା LNT2995421

ପ ୁ /283159 32 48 329ଜେନ ୟ େବେହରା ପି ଗିରୀଧାରୀ େବେହରା LNT2995413
ୀ /293160 78 48 330ପମିଳା ମହାପାତ ସା ଉଦୟନାଥ ମହାପାତ OR/06/044/066208

ପ ୁ /293161 57 48 331ଚ େଶଖର ମହାପାତ ପି ଉଦୟ ମହାପାତ OR/06/044/066210
ପ ୁ /293162 52 48 332ସଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ OR/06/044/066211
ପ ୁ /293163 50 48 333େଗାଲକ ମହାପାତ ପି ଉଦୟ ମହାପାତ OR/06/044/066214
ୀ /293164 50 48 334ସାବିତୀ ମହାପାତ ସା ଚ େଶଖର ମହାପାତ OR/06/044/066215
ୀ /293165 50 48 335କା ନବାଳା ମହାପାତ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାପାତ OR/06/044/066216
ୀ /293166 48 48 336ସନିୁତା ମହାପାତ ସା େଗାେଲଖ ମହାପାତ LNT1518299
ୀ /293167 22 48 337େମାହିନୀ ରାଣୀ ମହାପାତ ମା ସାବିତୀ ମହାପାତ YNY1158450

ପ ୁ /293168 88 48 338ଉଦୟନାଥ ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ମହାପାତ OR/06/044/066207
ୀ /293169 27 48 339ସାେହବାରାଣୀ ମହାପାତ ପି ଚ  େଶଖର ମହାପାତ YNY0593285

ପ ୁ /293170 33 48 340କା ିର୍କ ଚ  ନ ପି ଶୀବ  କମୁାର ନ LNT2995439
ପ ୁ /303171 80 48 341ଶୀରାମ ସାହୁ ପି ଡମରୁ ସାହୁ LNT1517929
ୀ /303172 75 48 342ଶଶ ିସାହୁ ସା ଶୀରାମ ସାହୁ LNT1517911

ପ ୁ /303173 44 48 343ଶଯ୍ାମଘନ ସାହୁ ପି ଶୀରାମ ସାହୁ YNY0683516
ପ ୁ /313174 69 48 344ବସ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ନାୟକ OR/06/044/066229
ୀ /313175 56 48 345ସ ଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ବସ  କମୁାର ନାୟକ LNT1518364

ପ ୁ /313176 40 48 346ବିକମ କମୁାର ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ LNT1518158
ୀ /313177 35 48 347େସବତୀ ନାୟକ ସା ବିକମ କମୁାର ନାୟକ YNY0869362

ପ ୁ /313178 31 48 348ସଂଗାମ ନାୟକ ପି ବସ  ନାୟକ YNY0221861
ୀ /313179 21 48 349ସନୁୀତା ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ YNY1201730

ପ ୁ /313180 62 48 350ପଶା  କମୁାର ପ ା ପି ବାଳକୃ  ପ ା LNT1517440
ୀ /313181 50 48 351ମମତା ପ ା ସା ପଶା  କମୁାର ପ ା YNY0047860

ପ ୁ /323182 52 48 352ଡମରୁଧର ନାଥ ପି କାଶନିାଥ ନାଥ LNT1592641
ୀ /323183 42 48 353ପ ୁ ଲତା ନାଥ ସା ଡମରୁଧର ନାଥ LNT1592633

ପ ୁ /323184 20 48 354ଗିରୀଶ ଚ  ନାଥ ପି ଡମରୁଧର ନାଥ YNY1309798
ପ ୁ /333185 70 48 355େଗାବି  େମାହନ ପ ୃ ି ପି ମେହଶର ପ ୃ ି OR/06/044/066240
ୀ /333186 60 48 356ମେନାରମା ପ ୃ ି ସା େଗାବି  ପ ୃ ି OR/06/044/066241

ପ ୁ /333187 37 48 357ଦିପକ କମୁାର ପ ୃ ି ପି େଗାବି  େମାହନ ପ ୃ ି LNT1801521
ପ ୁ /333188 33 48 358ପଦୀପ କମୁାର ପ ୃ ି ପି େଗାବି  େମାହନ ପ ୃ ି LNT2995454
ୀ /333189 28 48 359ରି ୀ ସାହୂ ସା ଦୀପକ କମୁାର ସାହୂ YNY1085141
ୀ /343190 75 48 360ବିଦୁଲତା ପାଲ ସା ଶରତ ପାଲ OR/06/044/066247
ୀ /343191 45 48 361କ ନା ପାଲ ପି ଶରତ ପାଲ OR/06/044/066248
ପ ୁ /343192 43 48 362ପଭାତ ପାଲ ପି ଶରତ ପାଲ OR/06/044/066251
ପ ୁ /343193 41 48 363ପତାପ ପାଲ ପି ଶରତ ଚ  ପାଲ OR/06/044/066578
ପ ୁ /353194 66 48 364ବାସେୁଦବ ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା YNY0431429
ୀ /353195 57 48 365ସେରାଜିନୀ ମହାରଣା ସା ବାସେୁଦବ ମହାରଣା YNY0430223

ପ ୁ /353196 34 48 366ସ ୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା YNY0431411
ୀ /353197 33 48 367ସଜୁାତା ମହାରାଣା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େମାହରନା YNY1172535
ୀ /353198 30 48 368ତିେଳା ମା ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା YNY0431437
ୀ /353199 76 48 369ନିଶାମଣି ସାହୁ ସା େବୖରାଗୀ ସାହୁ OR/06/044/066258
ପ ୁ /353200 70 48 370ବିେନାଦ ସାହୁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ OR/06/044/066262
ପ ୁ /353201 58 48 371ଅେଶାକ ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ସାହୁ OR/06/044/066263
ପ ୁ /353202 54 48 372େକୖଳାସ ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ OR/06/044/066264
ୀ /353203 52 48 373ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ବିେନାଦ ସାହୁ OR/06/044/066265
ୀ /353204 50 48 374େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ OR/06/044/066567
ପ ୁ /353205 45 48 375କିେଶାର ସାହୁ ପି େବୖରାଗି ସାହୁ OR/06/044/066269
ୀ /353206 42 48 376ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁ LNT2995470
ୀ /353207 41 48 377ମମତା ସାହୁ ସା କିେଶାର ସାହୁ LNT2995462
ପ ୁ /353208 40 48 378ଗେଣଶର ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ସାହୁ OR/06/044/066564
ପ ୁ /353209 34 48 379ରାେଜ  ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ LNT4217535
ୀ /353210 29 48 380ବବିନା ସାହୁ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ YNY0593707
ପ ୁ /353211 28 48 381ରାେକଶ ର ନ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0430231
ପ ୁ /353212 26 48 382େସୗମଯ୍ ର ନ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ ସାହୁ YNY0708123
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ୀ /353213 26 48 383େଚତସିତା ସାହୁ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ସାହୁ YNY0885129
ୀ /353214 75 48 384କନକଲତା ସାହୁ - କଳୁମଣି ସାହୁ OR/06/044/066261
ୀ /353215 52 48 385ଚିନୟୀ ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ସାହୁ LNT1518034

ପ ୁ /353216 48 48 386ଭାଗିରଥି ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ LNT4211439
ପ ୁ /353217 42 48 387ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ସାହୁ OR/06/044/066566
ୀ /353218 40 48 388ମମତା ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ OR/06/044/066607
ୀ /363219 35 48 389ସିତାରାଣୀ ମହାରଣା ସା ସଜୁ୍ଞାନ କମୁାର ସାହୁ LNT2995496
ୀ /363220 44 48 390ସଂଜୁକ୍ତା ସାହୁ ସା ଜୟକୃ  ସାହୁ YNY0746420

ପ ୁ /363221 43 48 391ନିମର୍ଳ କମୁାର ସାହୁ ପି ନରହରି ସାହୁ LNT4227310
ୀ /363222 39 48 392ରଶିତା ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ YNY0502989
ୀ /363223 36 48 393ସସିତା ସାହୁ ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର ସାହୁ YNY0594309
ୀ /363224 36 48 394ସେରାଜିନୀ ସାହୂ ସା ନରହରି ସାହୂ YNY1172659
ୀ /363225 26 48 395ପଭାତୀ ସାହୂ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୂ YNY1172345

ପ ୁ /363226 88 48 396ହେରକୃ  ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ OR/06/044/066272
ୀ /363227 75 48 397ଅହଲଯ୍ା ସାହୁ - ନ କିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/066271
ୀ /363228 72 48 398ଝୁନି ସାହୁ ସା ନରହରି ସାହୁ OR/06/044/066275

ପ ୁ /363229 72 48 399ରାଧା େମାହନ ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ OR/06/044/066276
ୀ /363230 61 48 400ସଷୁମା ସାହୁ ସା ରାଧାେମାହନ ସାହୁ OR/06/044/066277
ୀ /363231 55 48 401ର  ମ ରୀ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT2995488

ପ ୁ /363232 53 48 402ଜୟକୃ  ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/066278
ପ ୁ /363233 48 48 403ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ ପି ନରହରି ସାହୁ YNY0683524
ପ ୁ /363234 46 48 404ଦୁଲାଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/066279
ପ ୁ /363235 44 48 405ସଜୁ୍ଞାନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଧା େମାହନ ସାହୁ LNT1517937
ପ ୁ /363236 39 48 406ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ନରହରି ସାହୁ YNY0636142
ୀ /363237 35 48 407େଗୗରୀ ସାହୁ ସା ଦୁଲାଲ କମୁାର ସାହୁ LNT2995504

ପ ୁ /373238 35 48 408ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା YNY0708156
ପ ୁ /373239 33 48 409ସ ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା YNY0679092
ୀ /373240 30 48 410େଗୗତମୀ େବେହରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY0679100

ପ ୁ /373241 54 48 411ରେମଶ ଚ  େଭାଳ ପି ଆଦିକ  େଭାଳ LNT1623842
ପ ୁ /373242 40 48 412ପଦୀ  ମଲିକ ପି େଚୖତନଯ୍ ମଲିକ LNT1626282
ୀ /383243 39 48 413ରାେହତୁନ ନୀଶା ସା ଯାକିନ ମହା ଦ YNY1106061

ପ ୁ /383244 33 48 414ଅମତୃ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0047886
ପ ୁ /383245 90 48 415ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ OR/06/044/066284
ୀ /383246 86 48 416ଶୀମତୀ ସାହୁ ସା ନୃସିଂହ ସାହୁ OR/06/044/066285
ୀ /383247 67 48 417ବିଣାପାଣୀ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ YNY0047878

ପ ୁ /383248 66 48 418ବିର  ିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ସାହୁ OR/06/044/066286
ୀ /383249 61 48 419ଭାନୁମତୀ ସାହୁ ସା ବିର  ିସାହୁ OR/06/044/066287

ପ ୁ /393250 24 48 420ବିଶଭୂଷଣ ମହାପାତ ପି ଚ  େଶଖର ମହାପାତ YNY1282771
ୀ /393251 42 48 421େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ LNT4217568
ୀ /393252 40 48 422ସକୁା ି ସାହୁ ସା ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ LNT4222154

ପ ୁ /393253 36 48 423ନ  କିେଶାର ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ LNT4227385
ୀ /393254 32 48 424େସାନାଲି ସଂଘମିତା ସାହୁ ପି ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ YNY0833541
ୀ /393255 31 48 425ସଚିୁତା ସାହୁ ପି ଶାରଦା ପସନନ୍ ସାହୁ YNY0833665
ୀ /393256 28 48 426ସେୁରଖା ସାହୁ ପି ଶାରଦା ପସନନ୍ ସାହୁ YNY0833533

ପ ୁ /393257 26 48 427ଶବିାନି ସାହୁ ପି ସାରଦା ପସନନ୍ ସାହୁ YNY0833525
ୀ /393258 84 48 428ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/066290

ପ ୁ /393259 63 48 429ରବି  ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/066292
ପ ୁ /393260 55 48 430ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/066295
ପ ୁ /393261 54 48 431ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/066296
ପ ୁ /393262 54 48 432ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/066297
ୀ /393263 50 48 433ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ YNY0502997
ୀ /393264 48 48 434ଅବ ୀ ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ LNT4217550
ପ ୁ /393265 46 48 435ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/066298
ୀ /393266 39 48 436ମିତାଲି ମଧମିୁତା ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ LNT1717479
ୀ /403267 58 48 437ଉଷାରାଣୀ େଦଇ ସା ବା ବିହାରୀ ମହା ି OR/06/044/066302
ପ ୁ /403268 66 48 438ବା  ବିହାରୀ ମହା ି ପି ମରୁଲୀ ମହା ି OR/06/044/066301
ପ ୁ /403269 60 48 439ଚିତେସନ ମହା ି ପି ମରୁଲୀ ମହା ି OR/06/044/066303
ପ ୁ /403270 52 48 440ଦୁଗର୍ାଚରଣ ମହା ି ପି ମରୁଲୀ ମହା ି OR/06/044/066306
ୀ /403271 50 48 441ବିଦୁଲିତା ମହା ି ସା ଚିତେସନ ମହା ି OR/06/044/066304
ୀ /403272 44 48 442କାଦମିନୀ ମହା ି ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମହା ି LNT1518372
ପ ୁ /403273 42 48 443କଳି  େକଶରୀ ମହା ି ପି ବା  ବିହାରୀ ମହା ି LNT1518042
ପ ୁ /403274 33 48 444ସମାଟ େକଶରୀ ମହା ି ପି ବା  ବିହାରୀ ମହା ି LNT2995512
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ପ ୁ /403275 33 48 445ଶଭୁଜିତ ମହା ି ପି ଚିତେସନ ମହା ି YNY0047928
ୀ /413276 24 48 446କାଣୀ  ରାେବୟ ବେସରୀ ମା ସକୀଲା ବିବୀ YNY1106145

ପ ୁ /413277 25 48 447ମହା ଦ ଗଲୁାମ େଗୗଶ ପି ମହା ଦ ସୟଦ YNY1106152
ପ ୁ /413278 34 48 448ସତଯ୍ଜିତ ମହା ି ପି ଚିତେସନ ମହା ି YNY0047936
ପ ୁ /423279 56 48 449ଭଗବାନ ବାରିକ ପି ଭିକାରୀ ବାରିକ OR/06/044/066309
ପ ୁ /423280 29 48 450ଶଶୁଲି କମୁାର ବାରିକ ପି ଭଗବାନ ବାରିକ YNY0346486
ୀ /423281 27 48 451େମାନାଲି ମଧସିୁତା ବାରିକ ସା ସଶୁଲି କମୁାର ବାରିକ YNY0952861

ପ ୁ /433282 70 48 452େଖାକନ ବାରିକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ବାରିକ OR/06/044/066576
ୀ /433283 60 48 453ବାସ ି ବାରିକ ସା େଖାକନ ବାରିକ OR/06/044/066588
ୀ /433284 45 48 454ବିଚନ ବାରିକ ସା ଦୀପକ ବାରିକ LNT1726892

ପ ୁ /433285 41 48 455ପଫଲୁ ବାରିକ ପି େଖାକନ ବାରିକ OR/06/044/066575
ପ ୁ /443286 55 48 456ଜୟ  କମୁାର ବାରିକ ପି କପିଳ ବାରିକ OR/06/044/066319
ପ ୁ /443287 47 48 457ବିଜୟ ବାରିକ ପି କପିଳ ବାରିକ OR/06/044/066320
ପ ୁ /443288 45 48 458େକଦାରନାଥ ବାରିକ ପି କପିଳ ବାରିକ OR/06/044/066565
ୀ /443289 42 48 459ପତିମା ବାରିକ ସା ଜୟ  ବାରିକ LNT2995520

ପ ୁ /443290 40 48 460ଜିେତ  ବାରିକ୍ ପି କାଶନିାଥ ବାରିକ୍ LNT1517945
ପ ୁ /443291 37 48 461ରାେଜଶ ବାରିକ୍ ପି କାଶନିାଥ ବାରିକ LNT1518133
ୀ /443292 36 48 462କ ନା ବାରିକ ସା ବିଜୟ ବାରିକ YNY1099126
ୀ /443293 31 48 463କ ନା ବାରିକ ସା େକଦାର ନାଥ ବାରିକ YNY0708081
ୀ /443294 67 48 464ଉମା େଦଇ ସା କାଶୀନାଥ ବାରିକ OR/06/044/066317
ୀ /443295 55 48 465ମିନି େଦଇ ସା କପିଳ ବାରିକ OR/06/044/066315
ୀ /443296 36 48 466ସବନମ ନୀଶା - ଏସ େକ ମନୂା େଡଧାସରୂା YNY1106160

ପ ୁ /453297 52 48 467ଲି ରାଜ ବାରିକ ପି ଧମର୍ାନ  ବାରିକ OR/06/044/066313
ୀ /453298 44 48 468ଝରଣା ବାରିକ୍ ସା ଲି ରାଜ ବାରିକ୍ LNT1518257
ୀ /453299 51 48 469ତାରାହନ ନୀଶା ସା ମାହ୍ହ ଦ ହୂେସୖନ YNY1106137

ପ ୁ /463300 80 48 470େକୖଳାସ ବାରିକ ପି େଯାେଗଂଦ ବାରିକ OR/06/044/066323
ୀ /463301 60 48 471ଆଶାଲତା ବାରିକ ସା େକୖଳାସ ବାରିକ OR/06/044/066324

ପ ୁ /463302 60 48 472କ୍ଷୀେରାଦ ବାରିକ ପି େଯାେଗ  ବାରିକ OR/06/044/066325
ୀ /463303 53 48 473ପାରମିକା ବାରିକ ସା ସନାତନ ବାରିକ LNT1518273
ୀ /463304 50 48 474ବୀଣାପାଣି ବାରିକ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ବାରିକ OR/06/044/066326

ପ ୁ /463305 39 48 475ଭବାନୀ ଶ ର ବାରିକ୍ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ୍ LNT1518232
ପ ୁ /463306 33 48 476ଶଭୁଜିତ ବାରିକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ବାରିକ LNT4231296
ପ ୁ /463307 33 48 477ଲଗନ୍ଜିତ ବାରିକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ବାରିକ YNY0047969
ପ ୁ /463308 32 48 478ରବି ବାରିକ ପି ନିର ନ ବାରିକ YNY0708073
ପ ୁ /463309 27 48 479ପସନନ୍ଜିତ୍ ବାରିକ ପି ସନାତନ ବାରିକ YNY0708065
ପ ୁ /463310 20 48 480ସ୍ଵପନ୍ଜିତ ବାରିକ ମା ପାରମିକା ବାରିକ YNY1231018
ପ ୁ /473311 58 48 481ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ ପି ଶୀକା  ସାହୁ LNT4227369
ୀ /473312 55 48 482ସପିୁତି ସାହୁ ସା ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ YNY0346494

ପ ୁ /473313 28 48 483ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ମା ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ YNY0431403
ପ ୁ /473314 54 48 484ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀକା  ସାହୁ LNT1597897
ୀ /473315 52 48 485ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ପି ଶୀକା  ସାହୁ OR/06/044/066634
ପ ୁ /473316 51 48 486ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀକା  ସାହୁ LNT1518240
ପ ୁ /473317 43 48 487ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀକା  ସାହୁ OR/06/044/066335
ପ ୁ /473318 23 48 488ବି. ଶ ର ମା ବି. ଶଯ୍ାମଳୀ YNY1309657
ପ ୁ /483319 50 48 489ଦିନବ ୁ ବାରିକ ପି ବାସେୁଦବ ବାରିକ YNY0135103
ୀ /483320 45 48 490ମିନି ବାରିକ ସା ନିନବ ୁ ବାରିକ YNY0135095
ୀ /483321 98 48 491କାମିନୀ ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ YNY0746404

ପ ୁ /483322 91 48 492ସେୁର  ସାହୁ ପି ପାଣକୃ  ସାହୁ YNY0746412
ୀ /483323 37 48 493ମାନସୀ ସାହୁ ସା ବଂଶୀଧର ସାହୁ YNY0380675
ୀ /483324 29 48 494ଦି ୀମୟୀ ସାହୁ ପି ବଜକିେଶାର ସାହୁ YNY0431296
ପ ୁ /483325 23 48 495ମେନାଜ କମୁାର ସାହୂ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୂ YNY1172865
ପ ୁ /483326 60 48 496ବଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/066336
ପ ୁ /483327 52 48 497ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/066341
ପ ୁ /483328 49 48 498ବଂଶୀଧର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/066342
ୀ /483329 47 48 499ଆରତୀ ସାହୁ ସା ବଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/066340
ୀ /483330 42 48 500ସରିତା ରାଣୀ ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YNY0188771
ପ ୁ /493331 40 48 501ସ ୟ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ରାଉତରାୟ YNY0221879
ୀ /493332 30 48 502ରଶେିରଖା ରାଉତରାୟ ପି ରଘନୁାଥ ରାଉତରାୟ YNY0221887
ପ ୁ /493333 60 48 503ରଘନୁାଥ ରାଉତରାୟ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ରାଉତରାୟ OR/06/044/066343
ୀ /493334 24 48 504େରୗପଯ୍ମୟୀ ରାଉତରାୟ ପି ରଘନୁାଥ ରାଉତରାୟ YNY1282730
ୀ /503335 75 48 505େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ େଦଇ ସା ନବଘନ ପ ନାୟକ LNT1592757
ପ ୁ /503336 55 48 506ବିେବକାନ  ପ ନାୟକ ପି ନବଘନ ପ ନାୟକ OR/06/044/066348
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ୀ /503337 52 48 507ଅନୁରାଧା ପ ନାୟକ ପି ନବଘନ ପ ନାୟକ OR/06/044/066350
ପ ୁ /503338 50 48 508ବିନାୟକ ପ ନାୟକ ପି ନବଘନ ପ ନାୟକ OR/06/044/066349
ୀ /513339 32 48 509କରୀମ ଖାନ - ଜାନୁ ଖାନ YNY1106103

ପ ୁ /513340 72 48 510ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହା ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା ି YNY0655068
ପ ୁ /523341 55 48 511ସକୁା  େବେହରା ପି େଗୗରା  ଚରଣ େବେହରା LNT1517614
ୀ /523342 48 48 512ମାନସୀ େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା LNT1517622

ପ ୁ /523343 23 48 513ସା ନୁ ମହା ି ପି ସରୁଥ ମହା ି YNY1008408
ୀ /523344 70 48 514େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହା ି LNT1592740

ପ ୁ /523345 51 48 515ପଭାତ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହା ି LNT1592682
ପ ୁ /523346 45 48 516ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହା ି LNT1518349
ୀ /523347 43 48 517େଗୗରୀ ମହା ି ସା ପଭାତ କମୁାର ମହା ି LNT1592732
ୀ /523348 37 48 518ମିତାଲୀ ମଧସିୁତା ମହା ି ସା ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି YNY0593061

ପ ୁ /523349 61 48 519ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା ପି ବା ାନିଧି ପରିଡା YNY0221903
ୀ /523350 57 48 520େଜଯ୍ାସନ୍ା ପରିଡା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା YNY0221895

ପ ୁ /533351 76 48 521ପସନନ୍  କମୁାର ମିଶ ପି ଦାେମାଦର ମିଶ YNY0683383
ୀ /533352 73 48 522ବିଳାସିନୀ ମିଶ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ମିଶ YNY0683367

ପ ୁ /533353 52 48 523ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ମିଶ YNY0683375
ପ ୁ /533354 56 48 524ପସନନ୍  କମୁାର ମହାପାତ ପି ଚିତାନ  ମହାପାତ LNT2995579
ୀ /533355 54 48 525ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ପି ବିଶମର ମହାପାତ LNT2995587

ପ ୁ /533356 57 48 526ଭୀକାରୀ ଚରଣ ପ ନାୟକ ପି କାମ ଚରଣ ପ ନାୟକ LNT2995553
ପ ୁ /533357 33 48 527ବିଶଜିତ୍ ପ ନାୟକ ପି ଭୀକାରୀ ଚରଣ ପ ନାୟକ LNT2995546
ପ ୁ /533358 74 48 528କୃ ଚ  ରାଉତ ପି ଶତୁଘନ୍ ରାଉତ OR/06/044/066352
ପ ୁ /533359 51 48 529କବି ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ OR/06/044/066355
ପ ୁ /533360 47 48 530ରବି  ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ OR/06/044/066357
ୀ /533361 69 48 531ସେୁଲାଚନା ରାଉତ ସା କୃ ଚ  ରାଉତ OR/06/044/066353
ୀ /533362 49 48 532ସବିତା ରାଉତ ସା କବି ରାଉତ LNT1726868
ୀ /533363 46 48 533ସନ୍ି ା ରାଉତ ସା ରବି  ରାଉତ LNT2995538
ୀ /533364 66 48 534ଅମୀୟ ବାଳା ରାୟ ସା ଭିକାରୀ ଚରଣ ପ ନାୟକ LNT2995561

ପ ୁ /543365 80 48 535ଜଗନନ୍ାଥ ପରିଡା ପି େଚୖତନଯ୍ ପରିଡା OR/06/044/066360
ପ ୁ /543366 78 48 536ପରେମଶର ପରିଡା ପି େଚୖତନଯ୍ ପରିଡା OR/06/044/066362
ୀ /543367 74 48 537େଶୖଳବାଳା ପରିଡା ସା ଜଗନନ୍ାଥ ପରିଡା OR/06/044/066361
ୀ /543368 56 48 538ତନୁଶୀ ପରିଡା ସା ପରେମଶର ପରିଡା OR/06/044/066623

ପ ୁ /543369 55 48 539ର ନ କମୁାର ପରିଡା ପି େଚୖତନଯ୍ ପରିଡା YNY0833624
ୀ /543370 48 48 540ର ିତା ପରିଡା ସା ନ  କିେଶାର ପରିଡା LNT1517804
ୀ /543371 48 48 541ନମିତା ପରିଡା ସା ର ନ କମୁାର ପରିଡା YNY0833632

ପ ୁ /543372 43 48 542ରବି  ପରିଡା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପରିଡା LNT1517515
ପ ୁ /543373 41 48 543ବେନାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ପରେମଶର ପରିଡା LNT1517887
ୀ /543374 39 48 544ମମତା ପରିଡ଼ା ସା ବେନାଜ କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1282417
ୀ /543375 19 48 545ନିକିତା ପରିଡ଼ା ପି ନଂଦ୍କିେଶାର ପରିଡ଼ା YNY1282227
ୀ /553376 55 48 546ସ ର୍ଲତା େଦଇ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ପରିଡା OR/06/044/066373

ପ ୁ /553377 75 48 547ରାମଚ  ପରିଡା ପି ମହନି ପରିଡା OR/06/044/066368
ପ ୁ /553378 69 48 548କୃ ଚ  ପରିଡା ପି ମହନି ପରିଡା OR/06/044/066370
ୀ /553379 67 48 549ପେମାଦିନୀ ପରିଡା ସା ରାମଚ  ପରିଡା YNY0833772

ପ ୁ /553380 65 48 550ପ ୂ ର୍ଚ  ପରିଡା ପି ମହନି ପରିଡା OR/06/044/066372
ୀ /553381 58 48 551ସହୁାଶନିି ପରିଡା ସା କୃ ଚ  ପରିଡା OR/06/044/066371

ପ ୁ /553382 47 48 552ପେମାଦ କମୁାର ପରିଡା ପି ରାମଚ  ପରିଡା OR/06/044/066584
ୀ /553383 44 48 553ସପୁଭା ପରିଡା ସା ପଦୀପ ପରିଡା LNT2995595

ପ ୁ /553384 44 48 554ପଦୀପ କମୁାର ପରିଡା ପି ରାମଚ  ପରିଡା OR/06/044/066385
ପ ୁ /553385 44 48 555ପଶା  କମୁାର ପରିଡା ପି ରାମଚ  ପରିଡା OR/06/044/066582
ପ ୁ /553386 42 48 556ପକାଶ ପରିଡା ପି ରାମଚ  ପରିଡା LNT1517473
ପ ୁ /553387 40 48 557ପସନନ୍ କମୁାର ପରିଡା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପରିଡା LNT1543826
ପ ୁ /553388 37 48 558ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା YNY0594408
ପ ୁ /553389 36 48 559ସଧିୁର ପରିଡା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପରିଡା YNY0833822
ୀ /553390 33 48 560ଲବ ଲତା ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା YNY0594895
ପ ୁ /553391 30 48 561େଦବ ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା YNY0594960
ପ ୁ /563392 34 48 562ପି  ୁପଧାନ ପି େଦେବ  ପଧାନ LNT3076478
ପ ୁ /563393 63 48 563େଦେବ  ପଧାନ ପି େଗାବି  ପଧାନ OR/06/044/066400
ୀ /563394 50 48 564ପେ ଇ ପଧାନ ସା େଦେବ  ପଧାନ OR/06/044/066401
ୀ /573395 20 48 565ସମୁନ ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ YNY1230986
ୀ /573396 75 48 566ଶସୁା ି ସାହୁ ସା େନତାନ  ସାହୁ OR/06/044/070564
ପ ୁ /573397 55 48 567ସଧୁାକର ସାହୁ ପି େନତାନ  ସାହୁ OR/06/044/070581
ୀ /573398 47 48 568ବିଳାସିନୀ ସାହୁ ସା ସଧୁାକର ସାହୁ LNT1517366
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ୀ /573399 24 48 569ଜୟ ୀ ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ YNY1008374
ୀ /573400 23 48 570ସଚିୁତା ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ YNY1008382

ପ ୁ /583401 76 48 571ବୀରବର ନାୟକ ପି ରାଧ ୁନାୟକ OR/06/044/066388
ପ ୁ /583402 73 48 572ଭିକାରୀ ନାୟକ ପି େଗୗରା  ନାୟକ OR/06/044/066386
ପ ୁ /583403 72 48 573ଅଜୁର୍ ନୀ ନାୟକ ପି ରାଧ ୁନାୟକ OR/06/044/066391
ୀ /583404 63 48 574ଶକୁ ଳା ନାୟକ ସା ଭିକାରୀ ନାୟକ OR/06/044/066387
ୀ /583405 62 48 575ଉମିର୍ଳା ନାୟକ ସା ବୀରବର ନାୟକ LNT1517812
ୀ /583406 61 48 576ପଦାବତୀ ନାୟକ ସା ଅଜୁର୍ ନୀ ନାୟକ OR/06/044/066392

ପ ୁ /583407 41 48 577ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅ ୁର୍ନୀ ନାୟକ LNT1518489
ପ ୁ /583408 40 48 578ପଭାତ ନାୟକ ପି ଅ ୁର୍ନୀ ନାୟକ LNT1517903
ପ ୁ /583409 40 48 579ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ବୀରବର ନାୟକ LNT1518117
ପ ୁ /583410 38 48 580ପକାଶ ନାୟକ ପି ଅ ୁର୍ନୀ ନାୟକ LNT1518125
ୀ /583411 38 48 581ସେ ାଷୀ ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YNY0221929

ପ ୁ /583412 37 48 582ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭିକାରି ନାୟକ LNT4231288
ପ ୁ /583413 32 48 583ଅଜିତ ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ LNT2995611
ୀ /583414 32 48 584ରଶିତା ନାୟକ ସା ଦୀପକ ନାୟକ TNC0222331
ୀ /583415 27 48 585ଗୀତା ଳୀ ନାୟକ ସା ସଜିୁତ ନାୟକ YNY0708131

ପ ୁ /593416 30 48 586ସେ ାଷ େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା YNY1282722
ୀ /593417 66 48 587ରୁକଣୀ େଜନା ସା େଯାେଗ  େଜନା OR/06/044/066394

ପ ୁ /593418 43 48 588ସେ ାଷ େଜନା ପି େଯାେଗ  େଜନା LNT1517895
ୀ /593419 33 48 589ଇ ିତା େଜନା ସା ସେ ାଷ େଜନା YNY0346502

ପ ୁ /593420 52 48 590ଦୁଃଶାସନ ଖୁ ିଆ ପି ଚକଧର ଖୁ ିଆ OR/06/044/066398
ୀ /593421 47 48 591ମ କୁ୍ତା ଖୁ ିଆ ସା ଦୁଃଶାସନ ଖୁ ିଆ OR/06/044/066396
ୀ /593422 31 48 592ଲକ୍ଷୀପିୟା ଖୁ ିଆ ପି ଦୁଃଶାସନ ଖୁ ିଆ YNY0221937

ପ ୁ /593423 30 48 593ପକାଶ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଦୁଃଶାସନ ଖୁ ିଆ YNY0221945
ପ ୁ /603424 47 48 594ବିଶମର ନାୟକ ପି ଅନିରୁ  ନାୟକ YNY0429167
ୀ /603425 39 48 595ନିେବଦିତା ନାୟକ ସା ବିଶମର ନାୟକ LNT2995652
ୀ /603426 90 48 596େପମଲତା ପରିଡା ସା ନେର  ପରିଡା OR/06/044/066376

ପ ୁ /603427 80 48 597ସନାତନ ପରିଡା ପି ଦୟାନିଧି ପରିଡା OR/06/044/066380
ପ ୁ /603428 65 48 598େକଦାରନାଥ ପରିଡା ପି ନେର  ପରିଡା OR/06/044/066377
ପ ୁ /603429 63 48 599ଅେଲଖ ପରିଡା ପି ଦୟାନିଧି ପରିଡା OR/06/044/066382
ୀ /603430 60 48 600ସମିୁତା ପରିଡା ସା ସନାତନ ପରିଡା OR/06/044/066381
ୀ /603431 60 48 601ଉମିର୍ଳା ପରିଡା ସା େକଦାର ପରିଡା OR/06/044/066378
ୀ /603432 54 48 602େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ପରିଡା ସା ଜ୍ଞାନର ନ ପରିଡା OR/06/044/066569

ପ ୁ /603433 50 48 603ମେନାର ନ ପରିଡା ପି ନେର  ପରିଡା OR/06/044/066630
ପ ୁ /603434 44 48 604ମକର ପରିଡା ପି ସନାତନ ପରିଡା OR/06/044/066620
ପ ୁ /603435 42 48 605ଜିେତ  ପରିଡା ପି େକଦାର ନାଥ ପରିଡା LNT1621754
ୀ /603436 40 48 606ଦମୟ ୀ ପରିଡ଼ା ସା ଶ ର ପରିଡ଼ା YNY1309525

ପ ୁ /603437 39 48 607ସେ ାଷ କମୁାର ପରିଡା ପି ସନାତନ କମୁାର ପରିଡା LNT2995645
ୀ /603438 38 48 608ମିନତୀ ପରିଡା ସା ମେନାର ନ ପରିଡା LNT2995629

ପ ୁ /603439 37 48 609ଶ ର ପରିଡା ପି ସନାତନ ପରିଡା LNT4231239
ୀ /603440 36 48 610ପତିମା ପରିଡା ସା ରାେଜ  ପରିଡା YNY0429324

ପ ୁ /603441 35 48 611ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ଅେଲଖ ପରିଡା YNY0833517
ପ ୁ /603442 35 48 612ରାେଜ  ପରିଡ଼ା ପି େକଦାରନାଥ ପରିଡ଼ା YNY1282292
ୀ /603443 31 48 613ପିନାକୀ ପରିଡା ସା ଜିେତ  ପରିଡା YNY0595041

ପ ୁ /603444 30 48 614ସି ାଥର୍  ପରିଡା ପି ଜ୍ଞାନର ନ ପରିଡା YNY0429340
ୀ /603445 21 48 615ଭାଗୟଶରୀ ପରିଡ଼ା ପି ମେନାର ନ ପରିଡ଼ା YNY1231059

ପ ୁ /603446 29 48 616ନିର ନ ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ YNY0429357
ୀ /613447 70 48 617ମ ଶୁୀ ବରାଳ ସା ଗିରିଶ କମୁାର ବରାଳ YNY0221952
ପ ୁ /613448 48 48 618ସଦିୁପ କମୁାର ବରାଳ ପି ଗିରିଶ କମୁାର ବରାଳ YNY0221960
ପ ୁ /613449 52 48 619ଆଶେୁତାଷ ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ OR/06/044/066405
ୀ /613450 48 48 620ଇତିଶୀ ନାୟକ ସା ଆଶେୁତାଷ ନାୟକ LNT1517747
ପ ୁ /613451 21 48 621ଆକାଶ େଜଯ୍ାତି ନାୟକ ପି ଆଶେୁତାଷ ନାୟକ YNY1230945
ୀ /623452 50 48 622ଶଶତିା ମହା ି ସା ସରୁଥ ମହା ି LNT1517788
ୀ /623453 68 48 623ରତନୀ ନାୟକ ପି ଲଛମନ ନାୟକ LNT1518067
ପ ୁ /623454 63 48 624ସେୁର  ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ LNT1518331
ପ ୁ /623455 58 48 625ବିଜୟ ନାୟକ ପି ଯଦୁମଣି ନାୟକ OR/06/044/066409
ୀ /623456 55 48 626ଅନୁସୟା ନାୟକ ସା ବିଜୟ ନାୟକ LNT1517754
ୀ /623457 55 48 627ସଜୁାତା ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାୟକ OR/06/044/066408
ପ ୁ /623458 41 48 628ସଯୂଯ୍ର୍କା  ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ YNY0429365
ୀ /623459 35 48 629େସୗଦାମିନୀ ନାୟକ ସା ସଂଜୟକମୁାର ନାୟକ YNY1048867
ୀ /623460 31 48 630େଶତାରାଣୀ ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ YNY0221978
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ୀ /623461 30 48 631ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ସଂଜୀବକମୁାର YNY1048826
ୀ /623462 25 48 632େମାନିକା ନାୟକ ପି ସୟୁର୍ନାରାୟଣ ନାୟକ YNY1048859
ୀ /623463 22 48 633କାଜଲ ନାୟକ ପି ସୟୁର୍ନାରାୟଣ ନାୟକ YNY1048842

ପ ୁ /623464 37 48 634ତପନ ପହୁାଣ ପି ବିଚିତା ନ  ପହୁାଣ LNT3368461
ପ ୁ /633465 31 48 635ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା YNY0429563
ୀ /633466 28 48 636ରୁବିନା େବେହରା ସା ଦିପକ କମୁାର େବେହରା YNY0869339
ୀ /633467 48 48 637ବିେନାଦିନୀ ପ ୃ ି ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ପ ୃ ି LNT1518109

ପ ୁ /633468 48 48 638ଧବୃ ଚରଣ ପ ୃ ି ପି ପରମାନ  ପ ୃ ି LNT1518083
ୀ /633469 48 48 639ର ବୁାଳା ପ ୃ ି ସା ଧବୃ ଚରଣ ପ ୃ ି LNT1518091

ପ ୁ /633470 42 48 640ସଂଗାମ ପ ୃ ି ପି ପରମାନ  ପ ୃ ି LNT1518059
ପ ୁ /633471 81 48 641ପରମାନ  ପ ୃ ି ପି େକୖଳାସ ପ ୃ ି OR/06/044/066410
ୀ /633472 71 48 642ଲକ୍ଷୀପିୟା ପ ୃ ି ସା ପରମାନ  ପ ୃ ି OR/06/044/066411
ୀ /633473 19 48 643ଶଭୁଶୀ ପୁ ୀ ପି ସଂଗାମ ପୁ ୀ YNY1282425
ୀ /643474 45 48 644ପମିଳା େଚୗଧରୁୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LNT1726843
ୀ /643475 27 48 645ଇତିମୟୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ସତଯ୍ଜୀତ େଚୗଧରୁୀ YNY1300151
ୀ /643476 19 48 646ପିୟ ା େଚୗଧରୁୀ ପି ପଦୀପ େଚୗଧରୁୀ YNY1282235

ପ ୁ /643477 78 48 647ସୀତାକା  େଚୗଧରୁୀ ପି ନାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/066421
ୀ /643478 68 48 648ସାବିତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ସୀତାକା  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/066422

ପ ୁ /643479 65 48 649ଶରତ େଚୗଧରୁୀ ପି ନାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/066423
ୀ /643480 58 48 650ସୀମା େଚୗଧରୁୀ ସା ଶରତ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/066424

ପ ୁ /643481 49 48 651ପଦୀପ େଚୗଧରୁୀ ପି ସୀତାକା  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/066426
ପ ୁ /643482 42 48 652ସଂଜୀଵ ଏସ େଚୗଧରୁୀ ପି ସରତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LNT1516335
ପ ୁ /643483 40 48 653ସତଯ୍ଜିତ୍ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶରତ େଚୗଧରୁୀ LNT1516368
ୀ /643484 28 48 654େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ସାମ ରାୟ ସା ସଂଜୀବ ସତଯ୍ର ନ େଚୗଧରୁୀ YNY0683151
ୀ /653485 51 48 655ଅ ଳି ପଧାନ ସା ନେଗ  ପଧାନ YNY0048041

ପ ୁ /653486 48 48 656ରାେଜ  ପ ୃ ି ପି ମେହଶର ପ ୃ ି OR/06/044/066418
ୀ /653487 43 48 657ମିନା କମୁାରୀ ପ ୃ ି ସା ରାେଜ  ପ ୃ ି YNY0048033
ୀ /663488 38 48 658ରିଦା ଜଲାଲ ପି ରହିମ ଖାନ YNY1106095

ପ ୁ /663489 62 48 659ବିଜୟ ପ ୃ ି ପି କମୁର ପ ୃ ି OR/06/044/066429
ୀ /663490 56 48 660ବିନିତା ପ ୃ ି ସା ବିଜୟ ପ ୃ ି OR/06/044/066433

ପ ୁ /663491 56 48 661ଅଜୟ ପ ୃ ି ପି କମୁର ପ ୃ ି OR/06/044/066432
ୀ /663492 47 48 662ସଂଗୀତା ପ ୃ ି ସା ଅଜୟ ପ ୃ ି YNY0048058

ପ ୁ /663493 43 48 663ସଂଜୟ ପ ୃ ି ପି କମୁର ପ ୃ ି LNT4227393
ୀ /663494 36 48 664ସଂପ ୂ ର୍ା ପ ୃ ି ସା ସ ୟ ପ ୃ ି YNY0048066
ୀ /663495 30 48 665ବିଥିକା ପ ୃ ି ପି ବିଜୟ ପ ୃ ି YNY0833681
ୀ /663496 27 48 666ପିପାଶା ପ ୃ ି ପି ବିଜୟ ପ ୃ ି YNY0833699

ପ ୁ /673497 68 48 667ଅମଲୂଯ୍ନିଧି ପ ନାୟକ ପି ଧମର୍ାନ  ପ ନାୟକ LNT1592690
ୀ /673498 65 48 668ନିମର୍ଳା ପ ନାୟକ ସା ଅମଲୂଯ୍ନିଧି ପ ନାୟକ LNT1592708

ପ ୁ /673499 35 48 669ଆଶେୁତାଷ ପ ନାୟକ ପି ଅମଲୂଯ୍ନିଧି ପ ନାୟକ YNY0048082
ୀ /683500 46 48 670ରଶେିରଖା ମହା ି ସା ଚି  ରଂଜନ ମହା ି LNT4231262
ୀ /683501 59 48 671ରାଜବଲବୀ ମହାପାତ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାବତ YNY0594341
ପ ୁ /683502 72 48 672େଯାେଗ  ପ ୃ ି ପି ଭମର ପ ୃ ି OR/06/044/066434
ପ ୁ /683503 50 48 673ପଶା  ପ ୃ ି ପି େଯାେଗ  ପ ୃ ି OR/06/044/066436
ପ ୁ /683504 43 48 674ଜୟ  ପ ୃ ି ପି େଯାେଗ  ପ ୃ ି LNT1517952
ୀ /683505 42 48 675ସଜୁାତା ପ ୃ ି ସା ପଶା  କମୁାର ପ ୃ ି LNT1726835

ପ ୁ /683506 30 48 676ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାବତ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାବତ୍ YNY0593319
ପ ୁ /693507 68 48 677ସକୁା  ଚ  ଦାସ୍ ପି ସଦାନ  ଦାସ୍ YNY0683508
ୀ /693508 61 48 678ପତୀମା ଦାସ୍ ସା ସକୁା  ଚ  ଦାସ୍ YNY0746396
ୀ /693509 29 48 679ଶଭୁଶୀ ଦାସ ପି ସକୁା  ଦାସ YNY0429571
ୀ /693510 90 48 680ଦୁଃଖି େଦଇ ସା ସଦାନ  ଦାସ OR/06/044/106174
ପ ୁ /693511 49 48 681ଭଗବାନ ସାମ ରାୟ - ସକୁା  ଦାସ YNY1172998
ୀ /693512 46 48 682ସବିତା ସାମ ରାୟ ସା ଭଗବାନ ସାମ ରାୟ YNY1172741
ୀ /693513 25 48 683ସଭୁଶୀ ସାମ ରାୟ ପି ଭଗବାନ ସାମ ରାୟ YNY1171602
ପ ୁ /703514 65 48 684େଦବଦ  ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ OR/06/044/066437
ୀ /703515 62 48 685ଉମର୍ୀବାଳା ଦାସ ସା େଦବଦ  ଦାସ OR/06/044/066438
ପ ୁ /703516 38 48 686ଜୟେଦବ ଦାସ ପି େଦବଦ  ଦାସ LNT1592625
ୀ /703517 33 48 687ଶଧା ଳୀ ଦାସ ସା ଜୟେଦବ ଦାସ YNY1300144
ୀ /703518 37 48 688ରୀତା ନାୟକ ସା ବିଶ୍ଵଜୀତ ନାୟକ YNY1172691
ପ ୁ /713519 75 48 689ପ ୁ ର୍ର ନ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ LNT1709716
ୀ /713520 65 48 690ବୀଣାପାଣୀ ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ର ନ ଦାସ OR/06/044/066441
ପ ୁ /713521 43 48 691ସଂଜିବ କମୁାର ଦାସ୍ ପି ପ ୂ ର୍ର ନ ଦାସ୍ LNT1517762
ପ ୁ /713522 38 48 692ସ ିପ କମୁାର ଦାସ୍ ପି ପ ୂ ର୍ରଂଜନ ଦାସ୍ LNT1516343
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ପ ୁ /723523 60 48 693ମେନାର ନ େଭାଳ ପି ହେରକୃ  େଭାଳ OR/06/044/066443
ୀ /723524 55 48 694ଅମିତା େଭାଳ ସା ମେନାର ନ େଭାଳ OR/06/044/066444

ପ ୁ /723525 46 48 695ମନେମାହନ େଭାଳ ପି ହେରକୃ  େଭାଳ OR/06/044/066445
ୀ /723526 44 48 696ନିରୁପମା େଭାଳ ପି ହେରକୃ  େଭାଳ LNT1530153

ପ ୁ /723527 33 48 697ମିହିର ର ନ େଭାଳ ପି ମେନାର ନ େଭାଳ YNY0164566
ପ ୁ /723528 31 48 698ମାନସ ର ନ େଭାଳ ପି ମେନାର ନ େଭାଳ YNY0222018
ୀ /723529 29 48 699ଇ ୁମତୀ େଭାଳ ପି ମେନାର ନ େଭାଳ YNY0429589

ପ ୁ /723530 43 48 700ପ ୂ ର୍ ଚ  ବିଶାଳ ପି ମାନ େଗାବି  ବିଶାଳ YNY0869305
ୀ /723531 40 48 701ପତିମା ବିଶାଳ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ବିଶାଳ YNY0869313
ୀ /723532 69 48 702କସୁମୁ ମ ରୀ ଦାସ ସା ବଂଶୀଧର ଦାସ YNY0885186

ପ ୁ /723533 50 48 703ଉ ବ ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ସାହୁ YNY0222000
ୀ /723534 42 48 704ସବିତା ସାହୁ ସା ଉ ବ ସାହୁ YNY0221994
ୀ /733535 55 48 705ବି ୁପିୟା ପଧାନ ସା ସବୁାଷ ଚ  ପଧାନ YNY0746370
ୀ /743536 55 48 706ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ନାୟକ ସା ଗିରିଶ ଚ  ନାୟକ OR/06/044/066454
ୀ /743537 42 48 707ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ଶରିିଷ ଚ  ନାୟକ LNT1517408

ପ ୁ /743538 40 48 708ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶରିିଷ ଚ  ନାୟକ LNT1517432
ୀ /743539 31 48 709ଟିକୀନା ସାହୂ ସା ବିଜୟା କମୁାର ସାହୂ YNY1172444

ପ ୁ /753540 70 48 710ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ OR/06/044/066455
ପ ୁ /753541 65 48 711କରୁଣାକର ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ OR/06/044/066460
ୀ /753542 62 48 712ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/06/044/066456
ୀ /753543 60 48 713ମ ବୁାଳା ନାୟକ ସା କରୁଣାକର ନାୟକ YNY1358878

ପ ୁ /753544 41 48 714ଜୀ  ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ LNT1815356
ପ ୁ /753545 40 48 715ସାୱନ କମୁାର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ LNT1518190
ପ ୁ /753546 35 48 716ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ନାୟକ YNY0164590
ପ ୁ /753547 33 48 717ଶକି୍ତ ରଂଜନ ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ନାୟକ YNY0164582
ୀ /753548 26 48 718ପିୟପଜୂା ନାୟକ ସା ମତୁୃ ୟ ନାୟକ YNY1099118
ୀ /763549 89 48 719େଶାଭା େଦଇ ସା ଧଡି ସାହୁ YNY0683409
ୀ /763550 46 48 720ମମତା ସାହୁ ସା ମଦନେମାହନ ସାହୁ OR/06/044/066472
ୀ /763551 43 48 721ନମିତା ସାହୁ ସା ମଧ ୁସଦୂନ ସାହୁ LNT4227328
ୀ /763552 28 48 722େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ମଦନ ସାହୁ YNY0593491

ପ ୁ /763553 61 48 723ମଦନ ସାହୁ ପି ଧଡି ସାହୁ OR/06/044/066467
ପ ୁ /763554 52 48 724ମଧ ୁସଦୂନ ସାହୁ ପି ଧଡି ସାହୁ OR/06/044/066469
ପ ୁ /763555 48 48 725ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ଧଡି ସାହୁ OR/06/044/066470
ୀ /763556 33 48 726େସାନାଲିକା ସାହୁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାହୁ YNY0683391
ୀ /773557 28 48 727ସପନ୍ା େଚୗଧରୁୀ ପି ରବି  େଚୗଧରୁୀ YNY0593533
ୀ /773558 56 48 728ଝୁନୁ େଚୗଧରୁୀ ସା ରବୀ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/066475
ୀ /773559 30 48 729ରଶତିା େଚୗଧରୁୀ ପି ରବି  େଚୗଧରୁୀ YNY0593517

ପ ୁ /773560 64 48 730ରବୀ  େଚୗଧରୁୀ ପି ଦଶରଥ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/066474
ପ ୁ /773561 51 48 731ରାେଜ  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଦଶରଥ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/066476
ୀ /773562 43 48 732ତପସିନୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ରାେଜ  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LNT4227344

ପ ୁ /773563 35 48 733େଦବାଶଷି େଚୗଧରୁୀ ପି ରବି  େଚୗଧରୁୀ YNY0164608
ୀ /773564 51 48 734କମଳା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0595116

ପ ୁ /773565 27 48 735ସାନୁ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0595124
ୀ /783566 43 48 736ଅସୀମା ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ YNY0164624

ପ ୁ /783567 48 48 737ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ ପି ପିତାମର ଦାଶ LNT1518182
ୀ /783568 59 48 738ନ ିତା କାନୁନେଗା ସା ରୁପ ର ନ ମହା ୀ YNY1105964

ପ ୁ /783569 74 48 739ବି ୁ ପସାଦ ମହା ି ପି ହଳଧର ମହା ି OR/06/044/066477
ୀ /783570 68 48 740ଆରତୀ ମହା ି ସା ବି ୁ ପସାଦ ମହା ି OR/06/044/066478

ପ ୁ /783571 48 48 741ପିତିମୟ ମହା ି ପି ବି ୁ ପସାଦ ମହା ି LNT1592617
ୀ /783572 27 48 742ମିତାଲି ମହା ି ପି ରୂପ ର ନ ମହା ି YNY0593103
ୀ /793573 75 48 743ସେୁଲାଚନା କର ସା ଆନ  କର OR/06/044/066484
ପ ୁ /793574 52 48 744ରାେଜ  କମୁାର କର ପି ଆନ  କର OR/06/044/066488
ୀ /793575 47 48 745ମେନାରମା କର ପି ଆନ  କର OR/06/044/066486
ପ ୁ /793576 47 48 746ସତଯ୍ ନାରାୟଣ କର ପି ଆନ  ଚ  କର LNT1518463
ୀ /793577 45 48 747ଅନୁପମା କର ପି ଆନ  କର OR/06/044/066487
ୀ /793578 44 48 748ଲକ୍ଷିପିୟା କର ପି ଆନ  କର LNT4211355
ପ ୁ /793579 42 48 749ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ କର ପି ଆନ  ଚ  କର LNT1597921
ୀ /793580 38 48 750େସୗମଯ୍ ଦଶ ିର୍ନୀ କର ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ କର YNY0164632
ୀ /793581 34 48 751ସାସୀତା କର ସା ସତ୍ଯ ନାରାୟଣ କର YNY1172428
ୀ /793582 26 48 752େସାନି ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0708057
ପ ୁ /793583 61 48 753ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବିକଳି ସାହୁ YNY0636092
ପ ୁ /803584 90 48 754ଲକ୍ଷୀଧର ପ ନାୟକ ପି ହରିହର ପ ନାୟକ LNT1518315

58 112/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 10ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /803585 67 48 755ପ ଜିନୀ ପ ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପ ନାୟକ LNT1518380
ପ ୁ /803586 35 48 756ସ ୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପ ନାୟକ LNT1517465
ପ ୁ /803587 33 48 757ର ନ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପ ନାୟକ LNT2995694
ପ ୁ /813588 60 48 758ଅନାଦି ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ଦାସ OR/06/044/066598
ୀ /813589 53 48 759ଲୀନା ଦାସ ସା ଅନାଦି ଦାସ LNT1815372

ପ ୁ /823590 60 48 760କାଶୀନାଥ େବେହରା ପି ଉଦୟ େବେହରା OR/06/044/066519
ପ ୁ /823591 58 48 761େବୖଦଯ୍ନାଥ େବେହରା ପି ଉଦୟନାଥ େବେହରା YNY0222075
ପ ୁ /823592 56 48 762େକଦାର ନାଥ େବେହରା ପି ଉଦୟ ନାଥ େବେହରା OR/06/044/066520
ପ ୁ /823593 54 48 763େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ଉଦୟ େବେହରା OR/06/044/066524
ୀ /823594 53 48 764ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ େବେହରା YNY0222067
ୀ /823595 51 48 765ମମତା େବେହରା ସା େକୖଳାସ େବେହରା YNY0164640
ୀ /823596 50 48 766ଇତିଶୀ େବେହରା ସା କାଶୀନାଥ େବେହରା OR/06/044/066522

ପ ୁ /823597 50 48 767ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଉଦୟ େବେହରା OR/06/044/066525
ୀ /823598 44 48 768ଶଶୁଳିା େବେହରା ସା େକଦାରନାଥ େବେହରା LNT1815422
ୀ /833599 28 48 769େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ YNY0429597

ପ ୁ /833600 26 48 770ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ YNY0885210
ୀ /843601 85 48 771ମାଳତୀ େବେହରା ସା ନିଧି େବେହରା OR/06/044/066527

ପ ୁ /843602 24 48 772ସାନୁ ମଲିକ ପି ସଂଜୟ ମଲିକ YNY1293471
ପ ୁ /853603 82 48 773ବଟକୃ  େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା YNY0833749
ୀ /853604 70 48 774ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ବଟକୃ  େବେହରା OR/06/044/066529

ପ ୁ /853605 53 48 775ଚି ର ନ େବେହରା ପି ବଟକୃ  େବେହରା OR/06/044/066530
ୀ /853606 53 48 776ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ଚି ର ନ େବେହରା LNT1517309

ପ ୁ /853607 50 48 777ନିର ନ େବେହରା ପି ବଟକୃ  େବେହରା OR/06/044/066531
ୀ /853608 48 48 778ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ନିରଂଜନ େବେହରା YNY1353523

ପ ୁ /853609 45 48 779ଚ  େଶଖର େବେହରା ପି ବଟକୃ  େବେହରା OR/06/044/066532
ୀ /853610 44 48 780ଅନୁଶୟୂା େବେହରା ସା ଚ େଶଖର େବେହରା LNT1703073

ପ ୁ /853611 31 48 781ଚିର ିବୀ େବେହରା ପି ଚି  ରଂଜନ େବେହରା YNY0164657
ପ ୁ /853612 25 48 782ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YNY1008341
ୀ /853613 31 48 783ପଲବୀ େବେହରା ସା ଚିର ିବ େବେହରା YNY1230796

ପ ୁ /853614 44 48 784ମେହଶ େଖୖତାନ ପି ବିଶନାଥ େଖୖତାନ YNY0833616
ପ ୁ /863615 68 48 785ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା ପି ମଣି େବେହରା YNY0222125
ୀ /863616 64 48 786ଝୁନା େବେହରା ପି ମଣି େବେହରା YNY0222109

ପ ୁ /863617 57 48 787ମ ୁଳି େବେହରା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା OR/06/044/066537
ପ ୁ /863618 50 48 788ବି ୁ େବେହରା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା OR/06/044/066538
ୀ /863619 48 48 789ରୁନୁ େବେହରା ସା ମ ୁଳି େବେହରା YNY0222117

ପ ୁ /863620 47 48 790ସନାତନ େବେହରା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା LNT1815463
ପ ୁ /863621 24 48 791ଚ ୀ ପସାଦ େବେହରା ପି ମ ୁଲି େବେହରା YNY1099217
ୀ /863622 23 48 792ଦୀପା ଳି େବେହରା ପି ମ ୁଲି େବେହରା YNY1099241

ପ ୁ /863623 21 48 793େଦଵୀ ପସାଦ େବେହରା ପି ମ ୁଲି େବେହରା YNY1099225
ୀ /873624 71 48 794କା ନ ବାଳା େବେହରା ସା େକଶବ ଚ  େବେହରା OR/06/044/066541

ପ ୁ /873625 41 48 795ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା ପି େକଶବ ଚ  େବେହରା LNT1640762
ପ ୁ /883626 88 48 796ଅନାଦି େବେହରା ପି ଦଇତାରୀ େବେହରା OR/06/044/066546
ପ ୁ /883627 58 48 797ପଦିପ େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା OR/06/044/066549
ପ ୁ /883628 58 48 798ଦିଲୀପ େବେହରା ପି ଅନାଦି େବେହରା OR/06/044/066550
ପ ୁ /883629 56 48 799ଅେଶାକ େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା OR/06/044/066547
ପ ୁ /883630 51 48 800ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା OR/06/044/066551
ୀ /883631 50 48 801ଅ ର୍ପ ୁ ର୍ା େବେହରା ସା ପଦୀପ େବେହରା OR/06/044/066554
ୀ /883632 48 48 802ସଂଜୁକ୍ତା େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା OR/06/044/066602

ପ ୁ /883633 48 48 803ଗଗନ େବେହରା ପି ଅନାଦି େବେହରା OR/06/044/066552
ୀ /883634 43 48 804ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା LNT1517861
ପ ୁ /883635 42 48 805ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା LNT1517689
ୀ /883636 42 48 806ଅନସୟୂା େବେହରା ସା ଗଗନ େବେହରା LNT4205621
ୀ /883637 41 48 807ବିେନାଦିନୀ େବେହରା ସା ଦିଲୀପ େବେହରା OR/06/044/066555
ପ ୁ /883638 39 48 808ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ମକର  େବେହରା YNY0048413
ପ ୁ /883639 34 48 809ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା LNT2995777
ପ ୁ /883640 33 48 810ସାଗର େବେହରା ପି ପଦୀପ େବେହରା LNT2995751
ପ ୁ /883641 28 48 811ସମୁନ େବେହରା ପି ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା YNY0429605
ୀ /883642 25 48 812େସାନାଲିକା େବେହରା ସା ସଂେତାଷ କମୁାର େବେହରା YNY1105972
ୀ /883643 33 48 813ସସିୁତା ଦାସ ପି କୃ  ରମଣ ଦାସ YNY0595025
ପ ୁ /883644 46 48 814ସେୁରଶ ଚ  ମିଶ ପି ମଧସୁଦୂନ ମିଶ LNT3130929
ୀ /883645 42 48 815ସ ର୍ଲତା ମିଶ ସା ସେୁରଶ ଚ  ମିଶ LNT3130911
ପ ୁ /883646 37 48 816ବରଦା ପସାଦ ମହା ି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି LNT2995785
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ପ ୁ /893647 61 48 817ପଦୀ  ମହା ି ପି ବଜବ ୁ ମହା ି LNT1517879
ୀ /893648 56 48 818ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ପଦୀ  ମହା ି LNT1592658

ପ ୁ /913649 75 48 819ଶୀକା  ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦାସ OR/06/044/066556
ୀ /913650 65 48 820ସଜୁାତା ଦାସ ସା ଶୀକା  ଦାସ OR/06/044/066557

ପ ୁ /913651 53 48 821ଅ ନ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ OR/06/044/066558
ପ ୁ /913652 38 48 822ଗରୁୁପଦ ଦାସ ପି ଶୀକା  ଦାସ YNY0636043
ୀ /923653 70 48 823େକଲି ସାହୁ ସା ପଠାଣୀ ସାହୁ LNT1793751

ପ ୁ /933654 53 48 824ନିର ନ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା OR/06/044/068004
ୀ /933655 50 48 825େରଣକୁା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା OR/06/044/068539

ପ ୁ /933656 50 48 826ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା OR/06/044/068005
ପ ୁ /933657 49 48 827ପବିତ େବେହରା ପି କ  ୁେବେହରା YNY0595058
ୀ /933658 47 48 828ମାନସି େବେହରା ସା ଦୁେଯର୍ାଧନ େବେହରା LNT1708874

ପ ୁ /933659 46 48 829ଦୁଃଶାସନ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା OR/06/044/068006
ପ ୁ /933660 45 48 830ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା OR/06/044/068563
ୀ /933661 44 48 831େସୗଦାମିନୀ େବେହରା ସା ପବିତ େବେହରା YNY0595074
ୀ /933662 40 48 832ଭାରତୀ େବେହରା ସା ଦୁଃସାସନ େବେହରା LNT1708866

ପ ୁ /933663 35 48 833ଚ କା  େବେହରା ପି ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା LNT4217444
ୀ /933664 33 48 834ସ ିବନୀ େବେହରା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY1201854

ପ ୁ /933665 25 48 835ପଦ୍ଯମୁନ୍କମୁାର େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YNY1048925
ୀ /933666 24 48 836ଗାୟତୀ େବେହରା ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ େବେହରା YNY1099142

ପ ୁ /933667 21 48 837ଶି ା େବେହରା ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ େବେହରା YNY1099134
ୀ /933668 31 48 838ରଶୀେରଖା ଦାଶ ପି ନିର ନ ଦାଶ YNY0595090

ପ ୁ /933669 29 48 839ଶୀ କମୁାର ଅରୁଣଦୟ ଦାଶ ପି ନିର ନ ଦାଶ YNY0595082
ୀ /933670 75 48 840ଶଶ ିେଦଇ ସା ବଳରାମ େବେହରା LNT2995793

ପ ୁ /943671 71 48 841ଦୀନବ ୁ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା OR/06/044/068024
ପ ୁ /943672 70 48 842ବାମନ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା OR/06/044/068530
ୀ /943673 68 48 843ନିରୁପମା େବେହରା ସା ଆନ  ଚ  େବେହରା YNY0491043

ପ ୁ /943674 67 48 844ଆନ  େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା LNT4223004
ୀ /943675 65 48 845େପମା େବେହରା ସା ଦିନବ ୁ େବେହରା OR/06/044/068025

ପ ୁ /943676 64 48 846ବିଜୟ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା OR/06/044/068028
ୀ /943677 52 48 847ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା OR/06/044/068029

ପ ୁ /943678 38 48 848େକଶବ େବେହରା ପି ଦୀନବ ୁ େବେହରା LNT4223020
ପ ୁ /943679 37 48 849ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ଦିନବ ୁ େବେହରା YNY0593152
ୀ /943680 37 48 850ଅନିତା େବେହରା ସା ପଭାତ େବେହରା YNY1309822

ପ ୁ /943681 36 48 851େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା LNT3076494
ୀ /943682 35 48 852ଲକ୍ଷୀରାଣୀ େବେହରା ପି ଦୀନବ ୁ େବେହରା LNT4211553

ପ ୁ /943683 34 48 853େଦବରାଜ େବେହରା ପି ଦିନବ ୁ େବେହରା LNT4223038
ପ ୁ /943684 34 48 854ମାୟାଧର େବେହରା ପି ବାମନ େବେହରା LNT4205712
ପ ୁ /943685 33 48 855ରଶ ିର ନ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା LNT2995801
ପ ୁ /943686 32 48 856ଗ ା େବେହରା ପି ବାମନ ଚ  େବେହରା YNY1008358
ୀ /943687 31 48 857ସନୁୀତା େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା YNY0593129
ପ ୁ /943688 28 48 858ଅଂଶମୁାନ େବେହରା ପି ଆନ  ଚ  େବେହରା YNY0429704
ୀ /943689 28 48 859ଶଭୁଶୀ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY0593418

ପ ୁ /943690 25 48 860ସାଗର େବେ◌ରା ପି ବାମନ େବେ◌ରା YNY1083872
ପ ୁ /943691 44 48 861ସ ୟ ମଲୀକ ପି ଶ ର ମଲୀକ YNY0869354
ୀ /943692 39 48 862ଛାୟା ମଲୀକ ସା ସ ୟ ମଲୀକ YNY0869347

ପ ୁ /953693 63 48 863ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା OR/06/044/068031
ପ ୁ /953694 48 48 864ନିର ନ େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା OR/06/044/068033
ୀ /953695 48 48 865ଟୁନି େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା LNT1707611
ପ ୁ /953696 45 48 866ସରୁ ନ େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା OR/06/044/068575
ପ ୁ /953697 45 48 867ମେନାର ନ େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା OR/06/044/068532
ପ ୁ /953698 42 48 868ଚି ର ନ େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା LNT1705615
ୀ /953699 33 48 869ସରସତୀ େବେହରା ସା ସରୁଂଜନ େବେହରା YNY0374256
ୀ /953700 31 48 870ମମତା େବେହରା ସା ଚି  ର ନ େବେହରା YNY0593046
ୀ /953701 34 48 871ଅନିମା ଚି ରଂଜନ ଦାସ ସା ଚି ା ର ନ ଦାସ YNY0593350
ୀ /953702 85 48 872ସଖି େଦଈ - ଶୀଧର େବେହରା OR/06/044/068030
ୀ /953703 58 48 873ରାଧିକା େଦଈ ସା ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା OR/06/044/068032
ପ ୁ /963704 85 48 874ବସ  େବେହରା ପି ଭାଗିରଥି େବେହରା OR/06/044/068034
ପ ୁ /963705 47 48 875ଜିେତ  େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା OR/06/044/068036
ପ ୁ /963706 45 48 876ପେମାଦ େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା OR/06/044/068037
ୀ /963707 44 48 877ମ ରୁାଣି େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା OR/06/044/068559
ୀ /963708 38 48 878ସନୁୀତା େବେହରା ସା ଜିେତ  କମୁାର େବେହରା LNT4211462
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ୀ /963709 33 48 879ର ନା େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା YNY0993410
ୀ /963710 60 48 880ନିଶାମଣି େଦଈ ସା ବସ  େବେହରା OR/06/044/068035

ପ ୁ /973711 63 48 881େଭାଳାନାଥ େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/068040
ପ ୁ /973712 59 48 882ରବି ନାଥ େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/068041
ପ ୁ /973713 59 48 883େଦେବ  େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା YNY1316058
ୀ /973714 58 48 884ଚାରୁଲତା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା LNT4211538

ପ ୁ /973715 53 48 885ଶ ର େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/068039
ପ ୁ /973716 51 48 886େଗାବି  େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/068045
ପ ୁ /973717 50 48 887ଚ ନ େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/068043
ପ ୁ /973718 49 48 888େଗାପାଳ େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/068044
ୀ /973719 48 48 889ମମତା େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା LNT1511450
ୀ /973720 45 48 890େହମଲତା େବେହରା ସା େଭାଳାନାଥ େବେହରା LNT4211546

ପ ୁ /973721 45 48 891ରାମ େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/068046
ୀ /973722 44 48 892ଗାୟତୀ େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା LNT4216537

ପ ୁ /973723 43 48 893ଫକିର େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/068047
ୀ /973724 36 48 894ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଚ ନ କମୁାର େବେହରା LNT4217543
ୀ /973725 35 48 895େଲାପାମଦୁା େବେହରା ସା େଗାପାଳ େବେହରା LNT2995819
ୀ /973726 27 48 896ସବିତା େବେହରା ସା କୃ ର୍ ଚ  େବେହରା YNY0869321
ୀ /973727 83 48 897ର ଲତା େଦଇ - ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/068038

ପ ୁ /983728 65 48 898ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା ପି େଗୗରା  େବେହରା OR/06/044/068051
ୀ /983729 55 48 899ଶା ିଲତା େଦଇ ସା ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/044/068052

ପ ୁ /993730 66 48 900ପଦଲାଭ େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା OR/06/044/068056
ପ ୁ /993731 49 48 901ମାନସ ରଂଜନ େବେହରା ପି ପଦନାଭ େବେହରା LNT1511534
ପ ୁ /993732 46 48 902ତାପସ ରଂଜନ େବେହରା ପି ପଦନାଭ େବେହରା LNT1511385
ୀ /993733 41 48 903ଦୀପା ଳି େବେହରା ସା ମାନସ ର ନ େବେହରା LNT2995835
ୀ /993734 37 48 904ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ତାପସ ର ନ େବେହରା LNT4222998
ୀ /993735 88 48 905ଗଲୁ େଦଇ ସା ହାଡିବ ୁ େବେହରା OR/06/044/068058
ୀ /993736 61 48 906ଖଲୁଣା େଦଇ ସା ପଦଲାଭ େବେହରା OR/06/044/068057

ପ ୁ /993737 24 48 907ବି ୁ ଭୂଷଣ ମହାପାତ ପି ଚଦ େଶଖର ମହାପାତ YNY1263938
ପ ୁ /1003738 60 48 908ବନମାଳୀ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା OR/06/044/068062
ପ ୁ /1003739 37 48 909େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା LNT2995843
ୀ /1003740 36 48 910ସଚୂୀସିତା େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା YNY1105998
ୀ /1003741 27 48 911ପଦାବତୀ େବେହରା ସା େଦବାସିସ େବେହରା YNY1106020
ୀ /1003742 55 48 912ଗୀତା ଳି େଦଇ ସା ବନମାଳି େବେହରା OR/06/044/068063
ୀ /1013743 44 48 913ବିଦୁଲତା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା OR/06/044/068067

ପ ୁ /1013744 39 48 914େଦେବ  େବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନି େବେହରା LNT1458967
ୀ /1013745 31 48 915ଝରଣା େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା YNY0222133

ପ ୁ /1013746 25 48 916ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YNY0885152
ୀ /1013747 67 48 917ଝୁମରୁୀ େଦଇ ସା ଅ ୁର୍ନ େବେହରା OR/06/044/068065
ୀ /RENUKA E3748 22 48 918ଅନନଯ୍ା ପ ନାଯକ ମା ଶ୍ଯାମାପସଦିନୀ YNY1207828

ପ ୁ /1023749 80 48 919ଶ ର ସିଂହ ପି ରୁପନାରାୟଣ ସିଂହ OR/06/044/068076
ୀ /1023750 65 48 920କୁ ଳା ସିଂହ ସା ଶ ର ସିଂହ OR/06/044/068077

ପ ୁ /1023751 60 48 921ର ନ କମୁାର ସିଂହ ପି ହରିହର ସିଂହ LNT1619659
ପ ୁ /1023752 50 48 922ଅମର ସିଂହ ପି ହରିହର ସିଂହ OR/06/044/068079
ପ ୁ /1023753 46 48 923ଶଭୁାଶ ୁସିଂହ ପି ଶ ର ସିଂହ OR/06/044/068081
ୀ /1023754 45 48 924କନକ ଲତା ସିଂହ ସା ର ନ ସିଂହ LNT1622844
ୀ /1023755 30 48 925ବି ୁପିୟା ସିଂ ସା ସି ାଥର୍  ସିଂହ YNY1008366
ୀ /1023756 44 48 926ପଭାତୀ ସିଂହ ସା ଅମର ସିଂହ YNY0380659

ପ ୁ /1023757 41 48 927ସି ାଥର୍  ସିଂହ ପି ଶ ର ସିଂହ YNY0833509
ୀ /1023758 37 48 928ସିତା ଳୀ ସିଂହ ସା ଶଭୁାଂଶ ୁସିଂହ YNY0380683
ୀ /1033759 47 48 929ବିଦଯ୍ଲୁତା ଧୀର ସା ପଦୀପ କମୁାର ଧୀର YNY0762864
ପ ୁ /1033760 58 48 930ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ଡମା ସାହୁ YNY0222158
ୀ /1033761 52 48 931ନ ିନୀ ସାହୁ ସା ପ ୁ ର୍ ଚଦ ସାହୁ YNY1099183
ପ ୁ /1033762 38 48 932ର ନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ YNY0346510
ପ ୁ /1043763 77 48 933ଭମରବର ଦାସ ପି ସରଜୁ ଦାସ OR/06/044/068100
ୀ /1043764 69 48 934ଅହଲଯ୍ା ଦାସ ସା ଭମର ଦାସ OR/06/044/068101
ପ ୁ /1043765 49 48 935ଅଭିରାମ ଦାସ ପି ଭମର ଦାସ OR/06/044/068102
ୀ /1043766 45 48 936େଗୗରୀ ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YNY0429712
ପ ୁ /1043767 41 48 937ବାପିନ କମୁାର ଦାସ ପି ସାର ଧର ଦାସ YNY0593434
ୀ /1043768 36 48 938ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ବାପିନ କମୁାର ଦାସ YNY0593459
ୀ /1043769 60 48 939ତିେଳା ମା େଦଇ ସା ପଫଲୁ ସାହୁ YNY0497065
ୀ /1043770 47 48 940ସଚିୁତା ଜି ପି ରେମଶ ଜି OR/06/044/068105
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ପ ୁ /1043771 49 48 941ରାେଜଶ ଜୀ ପି ରେମଶ ଜୀ OR/06/044/068104
ୀ /1043772 42 48 942ଡଲିଆ ଜୀ ସା ରାେଜଶ ଜୀ YNY0976001
ୀ /1043773 35 48 943ର ଲୁତା ଜୀ ସା ରୂେପଶ ଜୀ YNY1099209

ପ ୁ /1043774 43 48 944ରୁେପଶ ଜୀ ପି ରେମଶ ଚ  ଜୀ YNY0683441
ପ ୁ /1043775 60 48 945ପଫଲୁ ସାହୁ ପି ଶ ର ସାହୁ YNY0429142
ୀ /1043776 27 48 946ମୀରାବାଇ ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1078013

ପ ୁ /1043777 40 48 947ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ସାହୁ LNT2995876
ୀ /1053778 53 48 948ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା େବୖରାଗୀ ଚରଣ ସାହୁ LNT4205738
ୀ /1053779 40 48 949ପତିମା ସାହୁ ସା ନେର  କମୁାର ସାହୁ YNY0164665
ୀ /1053780 26 48 950ଡଲିରାଣୀ ସାହୁ ପି ଉେପ  ସାହୁ YNY0708099
ୀ /1053781 26 48 951ଡଲୀ ରାଣୀ ସାହୂ ପି ଉେପ  ସାହୂ YNY1106012

ପ ୁ /1053782 21 48 952େହମଂତ ସାହୂ ପି ନେର  କମୁାର ସାହୂ YNY1106038
ପ ୁ /1053783 60 48 953ସେୁର  ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ସାହୁ OR/06/044/068111
ୀ /1053784 57 48 954ପମିଳା ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/068112

ପ ୁ /1053785 53 48 955ରବି  ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ସାହୁ OR/06/044/068113
ୀ /1053786 50 48 956ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ OR/06/044/068114

ପ ୁ /1053787 50 48 957ନେର  କମୁାର ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ସାହୁ OR/06/044/068116
ପ ୁ /1053788 46 48 958ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପହଲାଦ ସାହୁ LNT1705417
ୀ /1053789 45 48 959ହଶର୍ମଣି ସାହୁ ସା ଉେପ  ସାହୁ OR/06/044/068546
ୀ /1053790 32 48 960ଗୀତା ଳି ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ YNY0135137
ୀ /1053791 31 48 961ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ YNY0135129

ପ ୁ /1053792 30 48 962େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ YNY0222208
ପ ୁ /1053793 43 48 963ଆଯଯ୍ର୍ ସାମଲ ପି ସେ ାଷ ଚ  ସାମଲ LNT2995884
ପ ୁ /1053794 51 48 964ବିଜୟ କମୁାର ସିଂ ପି ହେରକୃ  ସିଂ YNY0222174
ୀ /1053795 42 48 965ମମତା ସିଂ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସିଂ YNY0222166
ୀ /1063796 77 48 966ଇ ୁମତୀ ଦାସ ସା େମାହନ ଦାସ OR/06/044/068118

ପ ୁ /1063797 61 48 967ନାରାୟଣ ଚ  ଦାସ ପି େମାହନ ଦାସ YNY0636118
ୀ /1063798 50 48 968ଆରତୀ ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଚ  ଦାସ YNY0636100

ପ ୁ /1063799 35 48 969େସୗେମ  ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ଦାସ YNY0746362
ୀ /1063800 30 48 970ସପିୁୟା ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ଦାସ YNY0222216

ପ ୁ /1073801 50 48 971ପଦିପ ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ OR/06/044/068130
ପ ୁ /1073802 49 48 972ପଦୁମନ୍ ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ OR/06/044/068129
ପ ୁ /1073803 47 48 973ସଂଜିବ ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ OR/06/044/068131
ୀ /1073804 42 48 974ସଷୁମା ଦାସ ସା ପଦୀପ ଦାସ YNY1106004
ୀ /1073805 41 48 975ଶୀଲତା ଦାସ ସା ସ ିବ କମୁାର ଦାସ YNY0222232

ପ ୁ /1073806 31 48 976ପସନନ୍ଜିତ ପସାଦ ଦାସ ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଦାସ YNY0222224
ୀ /1083807 92 48 977ଚ ମଣି େବେହରା ସା େମାହନ େବେହରା OR/06/044/068135

ପ ୁ /1083808 66 48 978କୃ ଚ  େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା OR/06/044/068136
ପ ୁ /1083809 62 48 979ରାମଚ  େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା OR/06/044/068140
ପ ୁ /1083810 60 48 980ବିଶନାଥ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା OR/06/044/068138
ୀ /1083811 56 48 981ବାଣୀପିୟା େବେହରା ସା କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/044/068137
ୀ /1083812 55 48 982ଜୟ ି େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା LNT1511443
ୀ /1083813 55 48 983ହରପୀୟା େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/044/068139

ପ ୁ /1083814 33 48 984ଦିବଯ୍ ଦଶର୍ନ େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା LNT2995926
ପ ୁ /1083815 33 48 985େସୗମଯ୍ ଦଶର୍ନ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା LNT4223087
ପ ୁ /1083816 31 48 986ଆକାଶ ଅଭିନ ନ େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା YNY0222240
ୀ /1083817 29 48 987ସଇୁଟି େଶତଲୀନା େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YNY0593996

ପ ୁ /1083818 29 48 988ସମିତ କମୁାର େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YNY0594200
ୀ /1083819 26 48 989ଶାଶତୀ େବେହରା ପି ରାମ ଚ  େବେହରା YNY0708107
ପ ୁ /1083820 35 48 990ପଦୀ  କମୁାର ମଲିକ ପି କା ିର୍କ କମୁାର ମଲିକ YNY0135145
ପ ୁ /1083821 48 48 991େଦବରାଜ ପ ନାୟକ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ YNY0430215
ୀ /1083822 39 48 992େବହୁଲା ପ ନାୟକ ସା େଦବରାଜ ପ ନାୟକ YNY0429126
ପ ୁ /1083823 61 48 993ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ YNY0833715
ୀ /1083824 52 48 994ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YNY0833707
ପ ୁ /1093825 36 48 995ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା LNT2995967
ୀ /1093826 84 48 996ଗଲୁ େଦଇ - ଅେଲଖ ପ ୃ ି YNY0982165
ପ ୁ /1093827 41 48 997ସ ୀପ କମୁାର କର ପି ପଦିପ କମୁାର କର LNT1618586
ପ ୁ /1093828 46 48 998ପଦିପ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ଅେଳଖ ପ ୃ ି OR/06/044/068148
ୀ /1093829 35 48 999ଲକ୍ଷୀପିୟା ପ ୃ ି ପି ବେଜ  ପ ୃ ି LNT4205696
ପ ୁ /1093830 66 48 1000ବେଜ  ପ ୃ ି ପି ଅେଲକ ପ ୃ ି OR/06/044/068145
ପ ୁ /1093831 52 48 1001ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ୃ ି ପି ଅେଲଖ ପ ୃ ି OR/06/044/068147
ୀ /1093832 50 48 1002ସ କୁ୍ତା ପ ୃ ି ସା ବେଜ  ପ ୃ ି OR/06/044/068146
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ୀ /1093833 50 48 1003ହରପିୟା ପ ୃ ି ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ୃ ି OR/06/044/068586
ପ ୁ /1093834 33 48 1004ବିଜୟ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ବେଜ  ପ ୃ ି LNT2995959
ୀ /1093835 32 48 1005ମମତା ପ ୃ ି ପି ରବିନାରାୟଣ ପ ୃ ି LNT2995934

ପ ୁ /1093836 32 48 1006ଅମର କମୁାର ପ ୃ ି ପି ରବିନାରାୟଣ ପ ୃ ି LNT2995942
ୀ /1093837 22 48 1007ରୁପସା ପୄ ି ପି ନିମାଈ ଚରଣ ପୄ ି YNY1309681
ୀ /1103838 49 48 1008ମମତା ପରିଡା ସା ସଂଗାମ ପଧାନ YNY0594986

ପ ୁ /1103839 40 48 1009ରାେକଶ ପ ୃ ି ପି ଝେଲଶର ପ ୃ ି LNT1540491
ୀ /1103840 68 48 1010ଶକୁ ଳା ପ ୃ ି ସା ଝେଲଶର ପ ୃ ି OR/06/044/068150

ପ ୁ /1103841 39 48 1011ମନୁା ସାମଲ ପି ଅେଦୖତଯ୍ ସାମଲ LNT2995900
ପ ୁ /1113842 62 48 1012ପିତବାସ େବେହରା ପି ବାଳକୃ  େବେହରା OR/06/044/068154
ୀ /1113843 55 48 1013ବିଣାପାଣି େବେହରା ସା ପୀତବାସ େବେହରା OR/06/044/068155

ପ ୁ /1113844 52 48 1014ବସ  େବେହରା ପି ବାଳକୃ  େବେହରା OR/06/044/068158
ୀ /1113845 52 48 1015ପଭାତି େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା LNT1511542

ପ ୁ /1113846 28 48 1016ରାମଚ  େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା YNY0430157
ପ ୁ /1113847 21 48 1017ମେନାର ନ େବେହରା ପି ବସଂତ କମୁାର େବେହରା YNY1105980
ୀ /1113848 95 48 1018େବ  େବୱା - ବାଳକୃ  େବୱା OR/06/044/068153

ପ ୁ /1113849 50 48 1019ପଦିପ୍ କମୁାର ସାେ ପି ବନମାଳି ସାେ YNY0135152
ୀ /1113850 43 48 1020ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାେ ସା ପଦିପ୍ କମୁାର ସାେ YNY0757765

ପ ୁ /1123851 57 48 1021ପଦିପ େବେହରା ପି ମାଗଣିୁ େବେହରା OR/06/044/068160
ପ ୁ /1123852 51 48 1022ସଦିୁ  େବେହରା ପି ମାଗଣିୁ େବେହରା OR/06/044/068535
ୀ /1123853 47 48 1023ଚଂଦକା ି େବେହରା ସା ପଦିପ େବେହରା OR/06/044/068163
ୀ /1123854 46 48 1024ନିରୁପମା େବେହରା ସା କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/044/068164
ୀ /1123855 40 48 1025ପତିମା ରାଣୀ େବେହରା ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ରାଉଳ LNT4217485
ୀ /1123856 29 48 1026ର ିତା େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YNY0430132

ପ ୁ /1123857 28 48 1027ବିକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YNY0430140
ୀ /1123858 26 48 1028ସଚିୁସିତା େବେହରା ପି ପଦୀ  େବେହରା YNY0833574
ୀ /1123859 52 48 1029ଅବ ୀ େବହୁରା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଉଳ LNT1706712
ୀ /1123860 50 48 1030ବିଣାପାଣି ଦାସ ସା ଶଶଧର ମଲିକ YNY0833814

ପ ୁ /1123861 37 48 1031ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ବହାନ  ମହା ି LNT4223053
ପ ୁ /1123862 32 48 1032ପସାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ବହାନ  ମହା ି YNY0833566
ପ ୁ /1123863 51 48 1033ର ନ କମୁାର ପରିଡା ପି ଅଗନ୍ି ଚରଣ ପରିଡା YNY0346528
ୀ /1123864 48 48 1034ମମତା ପରିଡା ସା ର ନ ପରିଡା YNY0346536

ପ ୁ /1123865 25 48 1035ବରଦା ପସନନ୍ ପରିଡା ପି ର ନ କମୁାର ପରିଡା YNY0869297
ୀ /1123866 22 48 1036ସଭୁଶୀ ପରିଡ଼ା ପି ର ନ କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1169648

ପ ୁ /1123867 60 48 1037ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଉଳ ପି ଜୟକୃ  ରାଉଳ LNT1540517
ପ ୁ /1123868 41 48 1038ଅଭୟ କମୁାର ରାଉଳ ପି ଦାେମାଦର ରାଉଳ YNY0430124
ପ ୁ /1123869 28 48 1039ସମିତ୍ େସୗରଭ ରାଉଳ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଉଳ YNY0431734
ପ ୁ /1123870 45 48 1040ସହେଦବ ରାଉତ ପି ବାବନ ରାଉତ YNY0222257
ୀ /1123871 44 48 1041ଉ ଳିନୀ ରାଉତ ସା ସହେଦବ ରାଉତ YNY0222273
ୀ /1123872 39 48 1042େକୗଶଲଯ୍ା ସାଇଁ ସା ଅଭୟ ସାଇଁ YNY0222265

ପ ୁ /1133873 92 48 1043ବାବୁନି େବେହରା ପି ଅପ ିର୍ େବେହରା OR/06/044/068165
ପ ୁ /1133874 59 48 1044ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ବାବୁନି େବେହରା OR/06/044/068167
ପ ୁ /1133875 57 48 1045େଗାବି  େବେହରା ପି ବାବୁନି େବେହରା OR/06/044/068169
ପ ୁ /1133876 55 48 1046ଶ ର େବେହରା ପି ବାବୁନି େବେହରା OR/06/044/068170
ପ ୁ /1133877 53 48 1047ବିଜୟ େବେହରା ପି ବାବୁନି େବେହରା OR/06/044/068171
ୀ /1133878 51 48 1048ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା େଗାବି  େବେହରା OR/06/044/068548

ପ ୁ /1133879 50 48 1049ପଫଲୁ େବେହରା ପି ବାବୁନି େବେହରା OR/06/044/068173
ପ ୁ /1133880 48 48 1050ନିର ନ େବେହରା ପି ବାବୁନି େବେହରା OR/06/044/068174
ୀ /1133881 48 48 1051ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା LNT1817550
ୀ /1133882 46 48 1052ଅନୁସୟୁା େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା LNT1540483
ୀ /1133883 45 48 1053ବିେନାଦିନୀ େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା OR/06/044/068547
ପ ୁ /1133884 43 48 1054ଧିେର  େବେହରା ପି ବାବୁନି େବେହରା OR/06/044/068583
ୀ /1133885 40 48 1055ସପନ୍ା ରାଣୀ େବେହରା ସା ଧୀେର  େବେହରା YNY1201888
ୀ /1133886 39 48 1056ଚିନୟୀ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YNY0833798
ପ ୁ /1133887 36 48 1057ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା LNT4217576
ୀ /1133888 34 48 1058ନିରୁପମା େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YNY0222307
ପ ୁ /1133889 30 48 1059ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YNY0593475
ପ ୁ /1133890 27 48 1060େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା YNY0679076
ପ ୁ /1133891 25 48 1061େପମାନ  େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା YNY0885178
ୀ /1133892 23 48 1062ସରୁଭି େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା YNY1074483
ପ ୁ /1143893 71 48 1063କୃ ଚ  ଦାସ ପି ମଣି ଦାସ OR/06/044/068175
ୀ /1143894 62 48 1064ଶା ିଲତା ଦାସ ସା କୃ ଚଂଦ ଦାସ OR/06/044/068176
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ପ ୁ /1143895 44 48 1065ସନାତନ ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ OR/06/044/068177
ୀ /1143896 43 48 1066ଅ ନା ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ LNT4211488

ପ ୁ /1143897 43 48 1067ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ OR/06/044/068178
ୀ /1143898 42 48 1068ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ LNT4211470

ପ ୁ /1143899 38 48 1069ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ LNT1459098
ୀ /1143900 19 48 1070େସାନାଲୀ ସ ମିତା ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YNY1309756
ୀ /1143901 31 48 1071ସ ଯ୍ାରାଣୀ େଗାଛି ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ୍ YNY0431726
ୀ /1143902 65 48 1072ନିହିମିଆ କମୁାର ସାହୁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ YNY1083849
ୀ /1143903 59 48 1073ରଚିତା ସାହୁ ସା ନିହିମିଆ କମୁାର ସାହୁ YNY1083831

ପ ୁ /1153904 37 48 1074ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ମୀନେକତନ ସାହୁ LNT4217501
ପ ୁ /1153905 29 48 1075ବି ୁ ସାହୁ ପି ମୀନେକତନ ସାହୁ YNY0595181
ୀ /1153906 27 48 1076ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ YNY0595033

ପ ୁ /1153907 27 48 1077ଗରୁଡ ସାହୁ ପି ମୀନେକତନ ସାହୁ YNY1099233
ପ ୁ /1153908 66 48 1078ଶଦାସିବ ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ସାହୁ OR/06/044/068182
ପ ୁ /1153909 65 48 1079ମୀନେକତନ ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ସାହୁ OR/06/044/068184
ୀ /1153910 64 48 1080ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା ସଦାଶବି ସାହୁ OR/06/044/068183
ୀ /1153911 60 48 1081ସରସତୀ ସାହୁ ସା ମୀନେକତନ ସାହୁ OR/06/044/068185
ୀ /1153912 40 48 1082ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ ପି ସଦାଶବି ସାହୁ LNT1707736

ପ ୁ /1153913 35 48 1083ଅେଶାକ ସାହୁ ପି ମୀନେକତନ ସାହୁ LNT4217477
ପ ୁ /1153914 31 48 1084ମେହଶର ସାହୁ ପି ମୀନେକତନ ସାହୁ YNY0222315
ପ ୁ /1163915 65 48 1085ସବୁତ ମିଶ ପି ନବ କିେଶାର ମିଶ YNY1083864
ୀ /1163916 58 48 1086ଶମିର୍ ା ମିଶ ସା ସବୁତ ମିଶ YNY1083666

ପ ୁ /1163917 33 48 1087ସମୂଟ ମିଶ ପି ସବୁତ ମିଶ YNY1282243
ୀ /1163918 41 48 1088ନିେବଦିତା ପ ା ସା େସୗମଯ୍ ପକାଶ ମହାପାତ YNY0431692

ପ ୁ /1173919 59 48 1089ମେହଶର ମିଶ ପି ବୃ ାବନ ମିଶ OR/06/044/068549
ୀ /1173920 67 48 1090ଯଥିୁକା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ସମୀର ମଖୁାଜିର୍ OR/06/044/068192

ପ ୁ /1173921 28 48 1091େସୗମଯ୍ ର ନ ରଥ ପି ଭରତ ରଥ YNY0593244
ପ ୁ /1173922 46 48 1092େସୗୟୁଜ କମୁାର ସାମଲ ପି ସେ ାଷ ଚ  ସାମଲ YNY0593558
ପ ୁ /1173923 28 48 1093ଅଭିେଷକ ତିପାଠୀ ପି ଦିବଯ୍ସିଂହ ତିପାଠୀ YNY0885137
ୀ /1183924 43 48 1094ପତତୀ ମହା ି ସା ମୀନେକତନ ସାମଲ YNY0222331

ପ ୁ /1183925 42 48 1095ଅଭୟ ରାଉତରାୟ ପି େଲାକନାଥ ରାଉତରାୟ YNY0222323
ପ ୁ /1183926 61 48 1096ନିର ନ ରାଉତରାୟ ପି ବିରଭଦ ରାଉତରାୟ LNT1817477
ପ ୁ /1183927 45 48 1098ସତଯ୍ାନ  ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ YNY0817742
ୀ /1183928 35 48 1099ଆଲନିତା ସାହୁ ସା ସତଯ୍ାନ  ସାହୁ YNY0793828
ୀ /1183929 40 48 1100ବନିତା ସାଇଁ ସା ରବି  ସାଇଁ YNY0222372

ପ ୁ /1193930 67 48 1101ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା YNY0188813
ୀ /1193931 57 48 1102ଦମୟ ୀ େବେହରା ସା ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YNY0188797

ପ ୁ /1193932 47 48 1103ହୃଦାନ  େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା YNY0188821
ୀ /1193933 44 48 1104ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ହୃଦାନ  େବେହରା YNY0188805
ୀ /1193934 76 48 1105ସଷୁମା ମହାପାତ ସା ନାରାୟମ ମହାପାତ OR/06/044/068202

ପ ୁ /1193935 55 48 1106ମେନାର ନ ମହାପାତ ପି ନାରାୟଣ ମହାପାତ OR/06/044/068204
ୀ /1193936 53 48 1107ସବିତା ମହାପାତ ସା ମେନାର ନ ମହାପାତ LNT3076502

ପ ୁ /1193937 36 48 1108େଦାଳ େଗାବି  ପାତ ପି ସବୁଳ ପାତ YNY0222349
ୀ /1203938 77 48 1109ଲକି୍ଷପୀୟା ଦାସ ସା କଳୁମଣି ଦାସ OR/06/044/068206
ୀ /1203939 63 48 1110ଅମିକା ଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ OR/06/044/068207

ପ ୁ /1213940 55 48 1111ପଦିପ ଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ OR/06/044/068209
ପ ୁ /1213941 50 48 1112ଦୀଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ OR/06/044/068210
ୀ /1213942 44 48 1113ପ ୁ ଲତା ଦାସ ସା ପଦୀପ ଦାସ LNT3076510
ୀ /1213943 39 48 1114ବିଦଯ୍ଲୁତା ଦାସ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ YNY0135160
ପ ୁ /1223944 43 48 1115େକ. ଏସ୍. ଆେଲକ ରଂଜନ  ପି ପଦନାଭ ସାଇଁ YNY0164673
ପ ୁ /1223945 85 48 1116ପଦନାଭ ସାଇଁ ପି ଦାଶରଥି ସାଇଁ OR/06/044/068211
ୀ /1223946 80 48 1117ପାବର୍ ତି ସାଇଁ ସା ପଦନାଭ ସାଇଁ LNT1511393
ପ ୁ /1223947 52 48 1118ପତିତପାବନ ସାଇଁ ପି ପଦଲାଭ ସାଇଁ OR/06/044/068213
ୀ /1223948 45 48 1119ସି ାରାଣୀ ସାଇଁ ପି ପତିତପାବନ ସାଇଁ LNT1511419
ୀ /1233949 50 48 1120ବବିତା ସାହୂ ସା ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/068220
ୀ /1233950 40 48 1121ନିହାରିକା ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ LNT2995991
ୀ /1233951 37 48 1122ମମତା ସାହୁ ସା େଶୖେଳ  ସାହୁ YNY1088848
ୀ /1233952 29 48 1123କୃ ପିୟା ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0431718
ୀ /1233953 65 48 1124ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ରଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/068217
ପ ୁ /1233954 51 48 1125ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/068219
ପ ୁ /1233955 39 48 1126େସୖେଳ  ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ LNT1731249
ୀ /1233956 51 48 1127ସକୁା ି ସାମ ରାୟ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY0135178

64 112/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 10ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1233957 33 48 1128େଗୗରୀଶ ର ସାମ ରାୟ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY0135186
ୀ /1233958 29 48 1129ଶବିା ୀ ସାମ ରାୟ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY0430009
ୀ /1233959 56 48 1130ରତନ୍ପଭା ତିପାଠୀ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0222398
ୀ /1243960 73 48 1131ସଧୁା ଳି ଦାସ ସା ନବକିେଶାର ଦାସ OR/06/044/068285

ପ ୁ /1243961 64 48 1132କାମନା କା  ଦାସ ପି ନବ କିେଶାର ଦାସ OR/06/044/068289
ୀ /1243962 54 48 1133ପ ୁ ା ଳି ଦାସ ପି ନବ କିେଶାର ଦାସ OR/06/044/068288
ୀ /1243963 44 48 1134ଦୀପା ଳି ଦାସ ପି ନବ କିେଶାର ଦାସ LNT1726611

ପ ୁ /1253964 58 48 1135ବିଶ୍ଵଜୀତ ମିଶ ପି ଚ େଶଖର ମିଶ OR/06/044/068244
ପ ୁ /1253965 56 48 1136ରଣଜିତ େକ ମିଶ ପି ଚ େଶଖର ମିଶ OR/06/044/068245
ୀ /1253966 52 48 1137ଲାବଣଯ୍ ମିଶ ସା ବିଶଜିତ ମିଶ LNT1801497

ପ ୁ /1253967 52 48 1138ସରୁଜିତ ମିଶ ପି ଚ େଶଖର ମିଶ OR/06/044/068247
ୀ /1253968 45 48 1139ମଧସିୁତା ମିଶ ସା ର ିତ୍ ମିଶ LNT1658020
ୀ /1253969 39 48 1140ଅହଲଯ୍ା ମିଶ ସା ସରୁଜିତ ମିଶ YNY0222406
ୀ /1253970 25 48 1141ସେଲାନୀ ମିଶ ପି ବିଶଜିତ ମିଶ YNY1077981

ପ ୁ /1253971 21 48 1142ସାହିଲ ମିଶ ପି ବିଶଜିତ ମିଶ YNY1078039
ପ ୁ /1263972 52 48 1143େଗୗରା  ବାରିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ YNY0222414
ୀ /1263973 46 48 1144ଗୀତାରାଣୀ ବାରିକ ସା େଗୗରା  ବାରିକ YNY0222430
ୀ /1263974 69 48 1145ପତିଭା କମୁାରୀ ମ ରାଜ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0048140
ୀ /1263975 60 48 1146ଜାନକୀ ମିଶ ସା ଭଗନାଥ ମିଶ OR/06/044/068234

ପ ୁ /1263976 57 48 1147େଦବୀ ପସାଦ ମିଶ ପି ଶେି ଶର ମିଶ LNT1511286
ପ ୁ /1263977 50 48 1148ବରାହମିହିର ମିଶ ପି ସିେ ଶର ମିଶ OR/06/044/068516
ୀ /1263978 48 48 1149ମମତା ମିଶ ସା େଦବିପସାଦ ମିଶ LNT4205720

ପ ୁ /1263979 44 48 1150ଭବାନୀଶ ର ମିଶ ପି ଭଗନାଥ ମିଶ OR/06/044/068236
ପ ୁ /1263980 47 48 1151େସୗମଯ୍ ପକାଶ ମହାପାତ ପି ସତଯ୍ପିୟ ମହାପାତ YNY0491050
ୀ /1263981 38 48 1152ସ ଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ସନିୁଲ ନାୟକ YNY0222422

ପ ୁ /1263982 55 48 1153ସେରାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ପ ନାୟକ LNT2996064
ୀ /1263983 53 48 1154ପଜ୍ଞା ପ ନାୟକ ସା ତେନାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT2996056
ୀ /1263984 47 48 1155ଖୀରାଜୀତନୟା ପ ନାୟକ ସା ସେରାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT2996049
ୀ /1263985 45 48 1156ରନି ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0048157
ୀ /1263986 85 48 1157ଚାରୁଲତା ସାହୁ ସା ଆନ  ଚରଣ ସାହୁ LNT2995728

ପ ୁ /1263987 51 48 1158ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ମା ଚାରୁଲତା ସାହୁ LNT2995710
ୀ /1263988 42 48 1159ଲାବଣଯ୍ ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ LNT2995702
ୀ /1263989 29 48 1160େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ସାହୁ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0833764
ୀ /1273990 28 48 1161ରଶ ିେରଖା ଦାଶ ସା ଜ୍ଞାନେଦବ ମିଶ YNY1230903

ପ ୁ /1273991 64 48 1162ପଦୀପ କମୁାର ଧୀର ପି ନୀଳମଣି ଧିର OR/06/044/068082
ପ ୁ /1273992 32 48 1163େଦବଶର୍ୀ ଧୀର ପି ପଦୀପ କମୁାର ଧୀର LNT2995868
ୀ /1273993 31 48 1164େକୗଶଲଯ୍ା ଧୀର ପି ପଦୀପ କମୁାର ଧୀର YNY0222448
ୀ /1273994 92 48 1165ସାବିତୀ ମିଶ ସା ବସ  ମିଶ OR/06/044/068238

ପ ୁ /1273995 64 48 1166େପମଘନ ମିଶ ପି ବସ  ମିଶ OR/06/044/068241
ୀ /1273996 60 48 1167ରୀତା ମିଶ ସା ଜଟାଧାରୀ ରଥ OR/06/044/068243

ପ ୁ /1273997 55 48 1168ଶଯ୍ାମଘନ ମିଶ ପି ବସ  ମିଶ OR/06/044/068246
ୀ /1273998 49 48 1169ଉମିର୍ଳା ମିଶ ସା ଶଯ୍ାମଘନ ମିଶ OR/06/044/068555

ପ ୁ /1273999 39 48 1170ଜୟେଦବ ମିଶ ପି େପମଘନ ମିଶ LNT1511278
ପ ୁ /1274000 35 48 1171ଜ୍ଞାନେଦବ ମିଶ ପି େପମଘନ ମିଶ LNT2996106
ୀ /1274001 25 48 1172ସଭୁଶୀ ମିଶ ପି ଶଯ୍ାମଘନ ମିଶ YNY0993428
ୀ /1274002 29 48 1173ଦିପାଲୀ ମହାପାତ ସା ଜୟେଦବ ମିଶ YNY0593087
ୀ /1274003 85 48 1174ସ ର୍ଲତା ରଥ ସା ଯଦୁମଣି ରଥ YNY0048181
ୀ /1274004 33 48 1175କ ବଲୀ ରଥ ପି ଜଟାଧାରୀ ରଥ LNT2996080

ପ ୁ /1274005 49 48 1177ଅମୀୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଚି ନାଥ ସାହୁ YNY0593194
ୀ /1274006 41 48 1178ସ ଲୁତା ସାହୁ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0593210
ପ ୁ /1274007 47 48 1179େହମ  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ବଜ କିେଶାର ତିପାଠୀ YNY0833673
ପ ୁ /1284008 77 48 1180ସଦାନ  ମିଶ ପି ଶରତ ମିଶ OR/06/044/068253
ୀ /1284009 67 48 1181ସତିୃପଭା ମିଶ ସା ସଦାନ  ମିଶ OR/06/044/068251
ପ ୁ /1284010 65 48 1182େଶୖଳଜାନ  ମିଶ ପି ସରତ ମିଶ OR/06/044/068257
ୀ /1284011 57 48 1183ସଭୁାସିନୀ ମିଶ ସା େଶୖଳଜା ମିଶ OR/06/044/068258
ୀ /1284012 33 48 1184ଅନୀତା ମିଶ ପି ଜଗଦାନ  ମିଶ YNY0048207
ପ ୁ /1284013 30 48 1185ଅକ୍ଷୟାନ  ମିଶ ପି ଜଗଦାନ  ମିଶ YNY0222455
ୀ /1294014 39 48 1186ପିତିଲତା ମହା ି ସା ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି YNY0222471
ପ ୁ /1294015 48 48 1187ସମୀର କମୁାର ନାୟକ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାୟକ YNY0048215
ପ ୁ /1294016 67 48 1188ଅମେର  କମୁାର ପରିଡା ପି ପ ଜ ପରିଡା LNT1627223
ୀ /1294017 59 48 1189ମୀନା ପରିଡା ସା ଅମେର  କମୁାର ପରିଡା LNT1627231
ପ ୁ /1294018 45 48 1190ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ଶୀଧର ପରିଡା LNT1705425
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ୀ /1294019 33 48 1191ଅମିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପରିଡା ପି ଅମେର  କମୁାର ପରିଡା YNY0222463
ପ ୁ /1294020 33 48 1192ରତି ର ନ ପରିଡା ପି ଅମେର  କମୁାର ପରିଡା LNT3076528
ପ ୁ /1294021 42 48 1193ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ସାହୁ YNY0222489
ୀ /1294022 36 48 1194ସନିୁତା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0222497

ପ ୁ /1304023 43 48 1195ବିଧାନ ଦାସ ପି ଚା  େମାହନ ଦାସ YNY0048223
ୀ /1304024 43 48 1196ଅପ ର୍ା ଦାସ ସା ବିଧାନ ଦାସ YNY0594945

ପ ୁ /1304025 30 48 1197ଅଭିେଷକ ଦ ପି ଉ ମ ଦ YNY0431593
ପ ୁ /1304026 38 48 1198ବିଶଜିତ ସାହୁ ପି ଚ  େଶଖର ସାହୁ LNT4205654
ପ ୁ /1304027 35 48 1199ସତଯ୍ଜିତ ସାହୁ ପି ଚ େଶଖର ସାହୁ LNT4205662
ୀ /1304028 33 48 1200ପଜ୍ଞା ପରମିତା ସାହୁ ସା ନିହାର ରଂଜନ ସାହୁ YNY0817734
ୀ /1304029 29 48 1201କବୀତା ସାହୁ ସା ରାେମଶର ସାହୁ YNY0806372
ୀ /1304030 79 48 1202େହମଲତା ସାହୁ ସା କାହନ୍  ୁସାହୁ OR/06/044/068269

ପ ୁ /1304031 57 48 1203ଚ େଶଖର ସାହୁ ପି କାହନ୍  ୁସାହୁ OR/06/044/068270
ୀ /1304032 51 48 1204ମୀନା ସାହୁ ସା ଚ େସେଖର ସାହୁ OR/06/044/068271
ୀ /1314033 72 48 1205ଛବିରାଣୀ ଦାସ ସା ପମେଥଶ ଦାସ OR/06/044/068291

ପ ୁ /1314034 47 48 1206ଓମ୍ ପକାଶ ଦାସ ପି ପମେଥଶ ଦାସ OR/06/044/068292
ୀ /1314035 37 48 1207ମଧ ୁେଦବୀ ସା ଭରତ ଶାହା YNY0135194

ପ ୁ /1314036 43 48 1208ଭରତ ଶାହା ପି ରାମଜୀ ଶାହା YNY0135202
ପ ୁ /1314037 71 48 1209ବିକାଶ ତୀପାଠି ପି ନିଶାମଣି ତୀପାଠି LNT1658038
ୀ /1314038 61 48 1210େଜଯ୍ାସନ୍ା ତିପାଠୀ ସା ବିକାଶ ତିପାଠୀ LNT1658046

ପ ୁ /1324039 65 48 1211ପଦୀପ କର ପି ନିଖିେଳଶ କର OR/06/044/068534
ୀ /1324040 60 48 1212ମମତା କର ସା ପଦୀପ କର OR/06/044/068306

ପ ୁ /1324041 72 48 1213ଶେୁଭ ୁ ମହାପାତ ପି ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ OR/06/044/068299
ୀ /1324042 64 48 1214ସବିତା ମହାପାତ ସା ସେୁଭ ୁ ମହାପାତ OR/06/044/068300
ୀ /1324043 60 48 1215େସନ୍ହଲତା ମହାପାତ ସା ସେୁଖ ୁ ମହାପାତ OR/06/044/068302

ପ ୁ /1324044 57 48 1216ସେୁଧ ୁ ମହାପାତ ପି ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ OR/06/044/068303
ୀ /1324045 50 48 1217େଦବଜାନୀ ମହାପାତ ସା ସେୁଧ ୁ ମହାପାତ LNT1726629

ପ ୁ /1324046 34 48 1218ଭାରେତ ୁ ମହାପାତ ପି ସେଖ ୁ କିେଶାର ମହାପାତ YNY0830257
ପ ୁ /1324047 34 48 1219ଭେତର୍ ଂଡୂ ମହାପାତ ପି ସେୁଖ ୂ କିେଶାର ମହାପାତ YNY1172915
ୀ /1324048 26 48 1220ପିୟ ା େମାହପାତରା ସା ଭାରାେତଂଡୂ େମାହପାତରା YNY1172386

ପ ୁ /1324049 61 48 1221ଶଶିରି କମୁାର ନାୟକ ପି ପଭାକର ନାୟକ YNY0431551
ୀ /1324050 52 48 1223ମ ଲୁତା ନାୟକ ସା ଶଶିରି କମୁାର ନାୟକ YNY0222505

ପ ୁ /1334051 54 48 1224କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦଇତାରୀ ସାହୁ OR/06/044/068561
ପ ୁ /1344052 66 48 1225ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି େଧାେବଇ େବେହରା OR/06/044/068318
ପ ୁ /1344053 39 48 1226ଦି ି ର ନ େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା LNT1511500
ୀ /1344054 38 48 1227ଶଶତିା େବେହରା ପି ଶରତ କମୁାର େବେହରା LNT3076544

ପ ୁ /1344055 35 48 1228ସତିୃ ର ନ େବେହରା ପି ଶରତ କମୁାର େବେହରା LNT4227377
ୀ /1344056 44 48 1229ପତିମା ବିହାରୀ ସା ନାରାୟଣ ଗରୁୁ YNY0222513

ପ ୁ /1344057 33 48 1230ସଜିୁତ କମୁାର େପା ାର ପି ସଶୁୀଲ େପା ାର YNY0594127
ୀ /1344058 63 48 1231ଟିଦୀପ ସାହୁ ସା େସଂପରୂନ ନ ା ସାହୁ OR/06/044/068319
ୀ /1354059 62 48 1232ସିତାରାଣୀ େଭାଳ ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଭାଳ YNY0222521
ୀ /1354060 56 48 1233ସ କୁ୍ତା େଭାଳ ସା କଳୁମଣି େଭାଳ YNY0222539

ପ ୁ /1354061 54 48 1234ସବୁାଷ ଚ  େଚୗଧରୁୀ ପି େଦେବ  ନାଥ େଚୗଧରୁୀ YNY1171537
ପ ୁ /1354062 50 48 1235ନାରାୟଣ ଗରୁୁ ପି ନ  କିେଶାର ଗରୁୁ OR/06/044/068326
ୀ /1354063 49 48 1236ପଗତି େମାହ ି ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ େଚୗଡୀ YNY1172816
ୀ /1364064 59 48 1237ବାସ ି ପରିଡା ସା ସେୁର  ପରିଡା OR/06/044/068335
ୀ /1364065 51 48 1238ସକୁା ି ପରିଡା ସା ନେର  ପରିଡା OR/06/044/068337

ପ ୁ /1364066 42 48 1239ଶରତ ପରିଡା ପି ସେୁର  ପରିଡା LNT1459007
ୀ /1364067 34 48 1240ରି  ୁପରିଡା ସା ଶରତ ପରିଡା YNY0636134
ପ ୁ /1364068 29 48 1241ତିନାଥ ପରିଡା ପି ନେର  ପରିଡା YNY0222588
ପ ୁ /1364069 28 48 1242ନିର ନ ପରିଡ଼ା ମା ସକୁା ି ପରିଡ଼ା YNY1230887
ପ ୁ /1374070 55 48 1243ରାଜକିେଶାର ପରିଡା ପି େଲାକନାଥ ପରିଡା OR/06/044/068339
ପ ୁ /1374071 52 48 1244ବଜକିେଶାର ପରିଡା ପି େଲାକନାଥ ପରିଡା OR/06/044/068341
ୀ /1374072 50 48 1245ଆରତୀ ପରିଡା ସା ରାଜକିେଶାର ପରିଡା OR/06/044/068340
ପ ୁ /1374073 46 48 1246ଗେଜ  ପରିଡା ପି େଲାକନାଥ ପରିଡା OR/06/044/068538
ୀ /1374074 46 48 1247ପମିଳା ପରିଡା ସା ଗେଜ  ପରିଡା YNY0222596
ପ ୁ /1374075 32 48 1248ବିକାଶ କମୁାର ପରିଡା ପି ରାଜ କିେଶାର ପରିଡା YNY0222604
ୀ /1384076 55 48 1249େକୖଶଲଯ୍ା େଦଇ ସା ପ ୁ ଚ  ପରିଡା OR/06/044/068346
ୀ /1384077 46 48 1250ମିନତୀ େଦଇ ସା େଗାପାଳ ପରିଡା LNT3076551
ପ ୁ /1384078 64 48 1251ପ ୁ ଚ  ପରିଡା ପି ହେରକୃ  ପରିଡା OR/06/044/068345
ପ ୁ /1384079 53 48 1252େଗାପାଳ ଚ  ପରିଡା ପି ହେରକୃ  ପରିଡା OR/06/044/068347
ପ ୁ /1394080 70 48 1253ଗଗନ ପରିଡା ପି କା ାଳି ପରିଡା OR/06/044/068349

66 112/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 10ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1394081 70 48 1254ମିନତୀ ପରିଡା ସା ଗଗନ ପରିଡା OR/06/044/068350
ପ ୁ /1394082 42 48 1255ଶ ର ପରିଡା ପି ଗଗନ ପରିଡା YNY0374249
ୀ /1394083 36 48 1256ସିପିକା ପରିଡା ପି ଗଗନ ପରିଡା LNT3076577

ପ ୁ /1404084 21 48 1257ରାେକଶ ଦଳାଇ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦଳାଇ YNY1201763
ୀ /1404085 70 48 1258େସବତୀ ସାହୁ ସା କେହଇ ସାହୁ LNT1511559

ପ ୁ /1404086 52 48 1259ଅନ  କମୁାର ସାହୁ ପି କେହଇ ସାହୁ LNT1511302
ପ ୁ /1414087 56 48 1260ଉେପ  େବେହରା ପି ଦୟାନିଧି େବେହରା OR/06/044/068360
ୀ /1414088 52 48 1261ସବିତା େବେହରା ସା ଉେପ  େବେହରା OR/06/044/068361

ପ ୁ /1414089 28 48 1262ସବୁତ େବେହରା ପି ଉେପ  େବେହରା YNY0595157
ପ ୁ /1414090 36 48 1263ପକାଶ ମହାପାତ ପି ମଣି ମହାପାତ YNY0222612
ୀ /1414091 32 48 1264ମାମା ମହାପାତ ସା ପତାପ ମହାପାତ YNY0222620

ପ ୁ /1414092 39 48 1265ରାେଜଶ ପଧାନ ପି ବିକମ ପଧାନ YNY0048249
ୀ /1414093 35 48 1266କନିୁ ପଧାନ ସା ରାେଜଶ ପଧାନ YNY0048231
ୀ /1424094 69 48 1267ରତନ୍ମଣି େବେହରା ସା ମଦନ େବେହରା OR/06/044/068365

ପ ୁ /1424095 67 48 1268ବଂଶୀଧର େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା OR/06/044/068368
ପ ୁ /1424096 66 48 1269ରାଜକିେଶାର୍ େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା YNY0431288
ପ ୁ /1424097 65 48 1270ଗ ାଧର େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା OR/06/044/068367
ୀ /1424098 55 48 1271ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ରାଜକିେଶାର େବେହରା YNY0431445
ୀ /1424099 49 48 1272ମଂଜୁଶୀ େବେହରା ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା YNY0655050

ପ ୁ /1424100 41 48 1273ନେର  େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT1726769
ପ ୁ /1424101 39 48 1274ଗିରିଶ ଚ  େବେହରା ପି ରାଜ କିେଶାର େବେହରା LNT1458900
ୀ /1424102 39 48 1275ଅନିତା େବେହରା ସା ଗିରିଶ ଚ  େବେହରା YNY0430991

ପ ୁ /1424103 38 48 1276ଦିଲିପ୍ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT1459049
ପ ୁ /1424104 36 48 1277ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ରାଜକିେଶାର େବେହରା YNY0429902
ୀ /1424105 34 48 1278ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା YNY0222638
ୀ /1424106 29 48 1280ଜିଜ୍ଞାଷା େବେହରା ପି ଗ ାଧର େବେହରା YNY0431270
ୀ /1424107 27 48 1282ମନିଷା େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା YNY0431254

ପ ୁ /1424108 26 48 1283େଦବାସିସ େବେହରା ପି ବଂସୀଧର େବେହରା YNY1172881
ୀ /1424109 67 48 1284ସାବିତୀ ନାୟକ ସା ଗ ାଧର େବେହରା OR/06/044/068369

ପ ୁ /1424110 46 48 1285ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାେଲଖ ବିହାରୀ ସାଇଁ YNY0346544
ପ ୁ /1434111 23 48 1286ସଦୁୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY1099159
ପ ୁ /1434112 57 48 1287ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ LNT1618867
ୀ /1434113 48 48 1288ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ LNT1618875
ୀ /1444114 54 48 1289େପୗ ର୍ମାସୀ ଦାସ ସା ମିହିର କମୁାର ପରିଡା LNT1618792

ପ ୁ /1444115 82 48 1290େଭାଳାନାଥ ଖାେଟାଇ ପି େଗାବି  ଖାେଟାଇ YNY0222562
ପ ୁ /1444116 66 48 1291ଶତୃଘନ୍ ଖାେଟାଇ ପି ମହାବୀର ଖାେଟାଇ YNY0222646
ୀ /1444117 58 48 1292ଶକୁ ଳା ଖାେଟାଇ ସା ଶତୃଘନ୍ ଖାେଟାଇ YNY0222653

ପ ୁ /1444118 34 48 1293ଅଜିତ୍ ଖାେଟାଇ ପି ଶତୃଘନ ଖାେଟାଇ YNY0135228
ପ ୁ /1444119 32 48 1294ସ ୟ ଖାେଟାଇ ପି ଶତୃଘନ୍ ଖାେଟାଇ YNY0222661
ପ ୁ /1444120 32 48 1295ସଂଜୟ ଖେଟାଇ ପି ସତୁଘନ୍ ଖେଟାଇ YNY1099175
ୀ /1444121 31 48 1296ସସିତା ଖେଟାଇ ସା ସଂଜୟ ଖେଟାଇ YNY1099167
ପ ୁ /1444122 56 48 1297ମିହିର କମୁାର ପରିଡା ପି େଗାବି  ଚ  ପରିଡା LNT1618784
ୀ /1454123 68 48 1298ଚ ମା ସାହୁ ସା ଅେଲକ ସାହୁ OR/06/044/068386

ପ ୁ /1454124 48 48 1299ଦୀପକ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/044/068387
ପ ୁ /1454125 44 48 1300େଦବାଶୀଷ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/044/068388
ୀ /1454126 38 48 1301ବନଜବାସିନୀ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ YNY0683425
ୀ /1454127 36 48 1302ସତିୃେରଖା ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ YNY0222679

ପ ୁ /1464128 49 48 1303ଜୟକୃ  େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା LNT1707967
ୀ /1464129 40 48 1304ଆରତୀ େବେହରା ସା ଜୟକୃ  େବେହରା LNT4231254
ପ ୁ /1464130 56 48 1305ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ଭିକାରି ଚରଣ ଦାସ LNT1710219
ୀ /1464131 49 48 1306ସଶିତା ଦାସ୍ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ୍ LNT1710227
ୀ /1464132 25 48 1307ସପିୁୟା ଦାଶ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାଶ YNY0869230
ପ ୁ /1464133 59 48 1308ନାରାୟଣ ମହା ି ପି େଗାବି  ଚ  ମହା ି LNT1709971
ୀ /1464134 57 48 1309କନକଲତା ମହା ି ସା ନାରାୟଣ ମହା ି LNT1710235
ପ ୁ /1464135 28 48 1310ଜିେତନ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ଚ  ମହା ି YNY0708149
ପ ୁ /1464136 61 48 1311ମରୁଲୀଧର ନାୟକ ପି ମେହଶର ନାୟକ OR/06/044/068408
ୀ /1464137 54 48 1312ପ ୁ ା ଳି ନାୟକ ସା ମରୁଲିଧର ନାୟକ YNY0164699
ୀ /1464138 30 48 1313ଲିପସା ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ YNY0430959
ୀ /1464139 28 48 1314ମନିଷା ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ YNY0430983
ୀ /1464140 50 48 1315ଲକ୍ଷୀପିୟା ପତି ସା ମେନାଜ କମୁାର ପତି YNY0222687
ପ ୁ /1464141 26 48 1316େସୗରଭ ପତି ପି ମେନାଜ କମୁାର ପତି YNY0708115
ପ ୁ /1464142 33 48 1317େସାମନାଥ ସାହୁ ପି େଗାପବ ୁ ସାହୁ YNY0430975
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ପ ୁ /1464143 54 48 1318ବଂଶୀଧର ସାହୁ ପି କପି ସାହୁ LNT1658061
ୀ /1464144 54 48 1319ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ବଂଶୀଧର ସାହୁ LNT1658079

ପ ୁ /1474145 70 48 1320େସାମନାଥ େଜଠୀ ପି ଗେଣଷ େଜଠୀ LNT4217584
ୀ /1474146 67 48 1321ନିମର୍ଳା େଜଠୀ ସା ଉଦୟ େଜଠୀ OR/06/044/068416
ୀ /1474147 65 48 1322ଗୀତାରାଣି େଜଠୀ ସା େସାମନାତ େଜଠୀ OR/06/044/068418

ପ ୁ /1474148 53 48 1323ସେ ାଷ କମୁାର େଜଠୀ ପି ଉଦୟ େଜଠୀ OR/06/044/068419
ପ ୁ /1474149 47 48 1324ମେହଶ କମୁାର େଜଠୀ ପି ଉଦୟନାଥ େଜଠୀ OR/06/044/068420
ୀ /1474150 45 48 1325ମିନାକ୍ଷୀ େଜଠୀ ପି ରମାକା  େଜଠୀ LNT1511369
ୀ /1474151 45 48 1326ସଜୁାତା େଜଠୀ ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଜଠୀ LNT1726652

ପ ୁ /1474152 43 48 1327ଶ ର େଜଠୀ ପି େସାମନାଥ େଜଠୀ OR/06/044/068553
ପ ୁ /1474153 40 48 1328ନାରାୟଣ େଜଠି ପି ଉଦୟ ନାଥ େଜଠି LNT1459056
ୀ /1474154 40 48 1329ବାସ ୀ େଜଠୀ ସା ମେହଶ କମୁାର େଜଠୀ YNY0222695

ପ ୁ /1474155 45 48 1330ବିଶନାଥ େଜଠୀ ପି ଉଦୟନାଥ େଜଠୀ OR/06/044/068545
ପ ୁ /1474156 38 48 1331ପଭାତ କମୁାର େଜଠୀ ପି େସାମନାଥ େଜଠୀ LNT4217592
ୀ /1474157 35 48 1332ମେନାରମା େଜଠୀ ପି ପଭାତ କମୁାର େଜଠୀ YNY0430926

ପ ୁ /1484158 49 48 1333ପହାଦ ଚ  ଦାସ ପି ମେନାର ନ ଦାସ YNY0346569
ୀ /1484159 42 48 1334ସତଯ୍ବତୀ ଦାସ ସା ପହାଦ ଦାସ YNY0346551

ପ ୁ /1484160 77 48 1335ରମାକା  େଜଠୀ ପି ରାମଚ  େଜଠୀ OR/06/044/068424
ୀ /1484161 67 48 1336ଅନୁସୟୂା େଜଠୀ ସା ରମାକା  େଜଠୀ OR/06/044/068425
ୀ /1484162 34 48 1337ସାଗରିକା େଜଠୀ ପି ରମାକା  େଜଠୀ LNT2996114

ପ ୁ /1494163 57 48 1338ଶୀକା  େଜଠୀ ପି ନାରାୟଣ େଜଠୀ OR/06/044/068429
ପ ୁ /1494164 50 48 1339ଚ ନ କମୁାର େଜଠୀ ପି ନାରାୟଣ େଜଠୀ OR/06/044/068430
ୀ /1494165 45 48 1340େକୗଶଲଯ୍ା େଜଠୀ ସା ଚ ନ େଜଠୀ LNT1511351

ପ ୁ /1494166 41 48 1341ରବି  କମୁାର େଜଠୀ ପି ନାରାୟଣ େଜଠୀ OR/06/044/068557
ୀ /1494167 32 48 1342ପଦିନୀ େଜଠୀ ପି ଶୀକା  େଜଠୀ YNY0222703

ପ ୁ /1494168 29 48 1343ରାେକଶ କମୁାର େଜଠୀ ପି ଶୀକା  େଜଠୀ YNY0430942
ପ ୁ /1494169 26 48 1344ବିକାଶ େଜଠୀ ପି ଶୀକା  େଜଠୀ YNY0833657
ୀ /1494170 22 48 1345ସିବଂଗୀ େଜଠୀ ପି ଚଂଦନ େଜଠୀ YNY1169671
ୀ /1494171 41 48 1346ମଧଲିୁତା ସାହୁ ସା ରବି  େଜଠୀ LNT2996122
ୀ /1504172 70 48 1347ମାଳତୀ େଜଠୀ ସା ହେରକୃ  େଜଠୀ OR/06/044/068435

ପ ୁ /1504173 52 48 1348େବୖ ବ େଜଠୀ ପି ହେରକୃ  େଜଠୀ OR/06/044/068436
ୀ /1504174 50 48 1349ଶା ିଲତା େଜଠୀ ସା େବୖ ବ େଜଠୀ LNT1511252

ପ ୁ /1504175 46 48 1350ବିଜୟ କମୁାର େଜଠୀ ପି ହେରକୃ  େଜଠୀ LNT1511260
ୀ /1504176 40 48 1351ଉମିର୍ଳା େଜଠୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର େଜଠୀ YNY1008416
ୀ /1504177 24 48 1352ତୃ ି େଜଠୀ ପି େବୖ ବ େଜଠୀ YNY1008424

ପ ୁ /1504178 20 48 1353ନିର ନ େଜଠୀ ପି େବୖଷନ୍ବ େଜଠୀ YNY1310010
ପ ୁ /1514179 50 48 1354ରବି  କମୁାର ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବାରିକ YNY0048298
ୀ /1514180 47 48 1355ସଂଗୀତା ବାରିକ ସା ରବି  କମୁାର ବାରିକ YNY0048306

ପ ୁ /1514181 37 48 1356ସମିର ବାରିକ ପି ସେୁର  ବାରିକ YNY0222729
ପ ୁ /1514182 52 48 1357ବସ  େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା LNT2996130
ୀ /1514183 50 48 1358ରାଜଶୀ େବେହରା ସା ବସ  କମୁାର େବେହରା YNY0048272
ପ ୁ /1514184 31 48 1359ବିଶର ନ େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା YNY0346585
ୀ /1514185 30 48 1360ଗୀତା ଳି େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା YNY0346577
ୀ /1514186 68 48 1361ବିଳାସିନୀ ନାୟକ ସା ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ YNY0048330
ୀ /1514187 35 48 1362ନିେବଦିତା ନାୟକ ପି ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ YNY0164707

ପ ୁ /1514188 33 48 1363ବିଭୂ ପସାଦ ନାୟକ ପି ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ YNY0048314
ୀ /1514189 31 48 1364ଭକି୍ତଲତା ନାୟକ ପି ସଧୁୀର ନାୟକ YNY0135236

ପ ୁ /1514190 37 48 1365ପେମାଦ ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ YNY0222711
ପ ୁ /1514191 47 48 1366ସଶୁା  ସାହୁ ପି େକଶବ ଚ  ସାହୁ YNY0746321
ୀ /1514192 45 48 1367ସକୁା ି ସାହୁ ସା ସଶୁା  ସାହୁ LNT1569193
ପ ୁ /1514193 42 48 1368ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ ପି େକଶବ ଚ  ସାହୁ YNY0746347
ୀ /1514194 35 48 1369ସସିତା ସାହୁ ସା ଶ ର କମୁାର ସାହୁ YNY0048280
ପ ୁ /1514195 65 48 1370େଗାବ ର୍ ନ ସାହୁ ପି ଇ ମଣି ସାହୁ OR/06/044/068437
ୀ /1514196 52 48 1371ମିନତୀ ସାହୁ ସା େଗାବ ର୍ ନ ସାହୁ OR/06/044/068438
ପ ୁ /1514197 43 48 1372ଶ ର କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାବ ର୍ ନ ସାହୁ LNT1511229
ପ ୁ /1524198 51 48 1373ପଭାକର ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ସାହୁ LNT1635382
ୀ /1524199 48 48 1374ପଭାତି ସାହୁ ସା ପଭାକର ସାହୁ LNT1635374
ପ ୁ /1534200 75 48 1375ବସ  େବେହରା ପି ମାଗଣୁୀ େବେହରା YNY0683474
ୀ /1534201 44 48 1376ସସିୁତା େବେହରା ସା ସଶୁା  େବେହରା OR/06/044/068531
ପ ୁ /1534202 42 48 1377ଶମିର କମୁାର େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା LNT1511567
ୀ /1534203 40 48 1378ଭୂମିସତୂା େବେହରା ସା ସମୀର କମୁାର େବେହରା LNT4223046
ପ ୁ /1534204 22 48 1379େସାେମଶ େବେହରା ପି କାତିର୍କ ଚଂଦ େବେହରା YNY1169572
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ପ ୁ /1534205 19 48 1380େଦେବ  େବେହରା ପି ଊେମଶ େବେହରା YNY1310648
ପ ୁ /1534206 70 48 1381ଅରକି୍ଷତ ଡାଳୁଆ ପି ପାଣକୃ  ଡାଳୁଆ YNY1171552
ପ ୁ /1534207 37 48 1382େଦେବ ର ଦଲୁଆ ପି ଅରଖିତ ଦଲୁଆ YNY1172931
ପ ୁ /1534208 37 48 1383ସିେବ  ଦଲୁଆ ପି ଅରଖିତ ଦଲୁଆ YNY1172964
ୀ /1534209 28 48 1384ଅନିତା ଡାଳୁଆ ସା ସିେବ  ଦଲୁଆ YNY1172568
ୀ /1534210 26 48 1385ରାନୁ ଦଲୁଆ ସା େଦେବ ର ଦଲୁଆ YNY1172493

ପ ୁ /1544211 89 48 1386ମଧସୁଦୁନ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/068551
ୀ /1544212 57 48 1387ରତନ୍ମ ରୀ ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ OR/06/044/068461

ପ ୁ /1544213 51 48 1388ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ OR/06/044/068458
ୀ /1544214 46 48 1389ନମିତା ଦାସ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦାସ LNT1624618

ପ ୁ /1544215 21 48 1390ନିଲିର୍  ଦାସ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦାସ YNY1201839
ୀ /1544216 33 48 1391ସେୁଦ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମା ରତନ୍  ମ ରୀ ଦାସ YNY0222737

ପ ୁ /1544217 38 48 1392ଡି ଇ ଏସ୍ ରଶିର ନ ପି ମେନାର ନ ସାମଲ LNT2996148
ୀ /1544218 36 48 1393ଶମିର୍ ା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ପି ମେନାରଂଜନ ସାମଲ YNY0164715
ୀ /1554219 45 48 1394ତନୁଶୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ସା ଲୁଲୁ ଦାସ YNY0222745

ପ ୁ /1554220 79 48 1395ପସନନ୍ଜିତ ମହା ି ପି ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ମହା ି OR/06/044/068544
ୀ /1554221 72 48 1396କାନନବାଳା ମହା ି ସା ପସନନ୍ଜିତ ମହା ି YNY0222752
ୀ /1554222 42 48 1397ସାତି ମହା ି ସା େଦବପିୟ ଦାସ YNY0222760

ପ ୁ /1564223 69 48 1398ନିର ନ ପସାଦ େଜଠୀ ପି ସାଧ ୁେଜଠୀ OR/06/044/068467
ୀ /1564224 64 48 1399େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େଜଠୀ ସା ନିର ନ େଜଠୀ OR/06/044/068468

ପ ୁ /1564225 44 48 1400ଶଭୁାଶଷି େଜଠୀ ପି ନିର ନ େଜଠୀ LNT1511344
ପ ୁ /1564226 42 48 1401େଦବାଶଷିି େଜଠୀ ପି ନିର ନ ପସାଦ େଜଠୀ YNY0636076
ୀ /1564227 36 48 1402ନିେବଦିତା ମହାରଣା ସା ସଭୁାଶୀଷ େଜଠୀ LNT3076585
ୀ /1564228 31 48 1403ସ ର୍ପଭା ସାହୁ ସା େଦବାଶଷି େଜଠୀ YNY0594994

ପ ୁ /1574229 43 48 1404ରଣଜିତ୍ କମୁାର ସିଂହ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସିଂହ LNT1511476
ୀ /1684230 24 48 1405ପିୟଦସ ିର୍ନି େସତା ପି େଲଟ ସିବା ପସାଦ େସତା YNY1171578
ୀ /3054231 23 48 1406େମାନାଲିସା ପାତ ପି େବଣଲୁାଲ ପାତ YNY1349638
ୀ /5034232 19 48 1407ସ ୀତା େଜଠୀ ପି ସଂଜୟ କମୁାର େଜଠୀ YNY1331446
ୀ /30464233 58 48 1408କାଦମିନୀ ଦାସ ସା ଅମିୟ କମୁାର ଦାସ YNY1300169

ପ ୁ /120544234 28 48 1409େସୗରାବ କମୁାର ରାଯ ବିଶ୍ଵନାଥ ପି ାଠର ାଠର YNY1219674
ପ ୁ /999994235 53 48 1410ସଂଜୟ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା YNY1173038
ୀ /999994236 41 48 1411େରଣଲୁତା ମିଶ ସା ବିଭୂତି ପସାଦ ମିଶ YNY1172790

ପ ୁ /999994237 23 48 1412ସା ନୁ ମହା ି ମା ସସିତା ମହା ି YNY1230838
ପ ୁ /999994238 25 48 1413ଅଭିେଷକ ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ YNY1230937
ପ ୁ /999994239 23 48 1414ନିକଲସନ ପିଟର ପି ସିମିୟନ ପିଟର YNY1190495
ପ ୁ /31/52624240 35 48 1415ଜିେତ  କମୁାର ପାଣିଗାହୀ ମା ବିଳାସିନୀ ପାଣିଗାହୀ YNY1349588
ପ ୁ /NEAR DUR4241 22 48 1416ଅଵିେଶକ ସରୁ ପି ସରୂଜୀତ ସରୁ YNY1219211
ପ ୁ /034242 23 48 1417ତାପସ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୟ କୃ  ସାହୁ YNY1098706
ପ ୁ /34243 22 48 1418ଚଂଦନ କମୁାର ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ YNY1098748
ୀ /994244 22 48 1419ଶ ା ସମୁନ ପି ପତିତପାବନ ସାଇଁ YNY1282359
ୀ /1234245 22 48 1420େସାନମ ପିୟଦଶର୍ୀନି ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY1098722
ୀ /1234246 27 48 1421ଦୁେଗର୍ଶ ନ ିନୀ ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY1098730

ପ ୁ /1324247 24 48 1422ସିବା ପସାଦ େବେହରା ପି ସଂଜୟ େବେହରା YNY1098698
ପ ୁ /1374248 27 48 1423ପକାଶ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ରାଜକିେଶାର ପରିଡ଼ା YNY1098714
ପ ୁ /1374249 24 48 1424ରାେକଶ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ରାଜକିେଶାର ପରିଡ଼ା YNY1134881
ପ ୁ /9994250 26 48 1425ବୁ େଦବ ମିଶ ପି ଶଯ୍ାମଘନ ମିଶ YNY0952937
ୀ /196/9624251 25 48 1426େଚତନା ମହାପାତ ପି କୃ  ଚ  ମହାପାତ YNY0928671

ପ ୁ /196/9624252 49 48 1427ସସୁାରୀ ସମାଦ ପି ମନମସି ସାମଦ YNY0934646
ପ ୁ /80/A-10364253 31 48 1428ସମାପିର୍ତ ପଧାନ ପି ସଂଦୀପ କମୁାର ପଧାନ YNY1346600
ପ ୁ /004254 53 48 1429ରେମଶ ସାହୁ - ସ ିବ କମୁାର ସାହୁ YNY1347954
ୀ /1514255 20 48 1430ମୀଲୀ େବେହରା ସା ବିଶ୍ଵରଂଜନ େବେହରା YNY1370675
ପ ୁ /346/A4256 18 48 1431ସା ିକ େବେହରା ପି ନରହରି େବେହରା  YNY1376201
ୀ /154257 28 48 1432କରିସା େବେହରା ସା ର ନ େବେହରା YNY1385517
ୀ /104258 22 48 1433ସଭୁଶୀ ପରିଡ଼ା ପି ର ନ କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1385681
ୀ /104259 29 48 1434ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ପି ପୀତାବଶ େବେହରା YNY1385715
ପ ୁ /104260 25 48 1435େରାହିତ େବେହରା ମା ବାସଂତୀ େବେହରା YNY1385749
ୀ /004261 25 49 1ଜାନକୀ ଗରୁୁ ପି ଟୁନିଆ ଗରୁୁ YNY1077866
ୀ /004262 24 49 2େମାନାଲିସା ମହାରଣା ସା ସାଗର େଜଠୀ YNY1077908
ପ ୁ /Acharya B4263 24 49 3ସେରାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାେଜ  ସାଇଁ YNY1067735
ୀ /Mansingh4264 49 49 5ରଶୀତା ସାହୁ - ସ ିବ କମୁାର ସାହୁ YNY1347947
ପ ୁ /Sai Niwas4265 47 49 6ଆରିଜୀତ ମଖୂରଜୀ Mukherjee - େଜାେଯତା ମଖୂରଜୀ YNY1223445
ୀ /W/O-KRUPA4266 50 49 7ସେୁଲାଚନା ପାତ ସା କୃପାସିଂଧ ୁପାତ YNY1104710
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ପ ୁ /014267 24 49 8ଅବିନାଶ ଦାସ ପି ପଦୀପ ଦାସ YNY1008440
ୀ /014268 21 49 9ପସି ୀ ଦାସ ପି ପେରଶନାଥ ଦାସ YNY1282409
ୀ /014269 19 49 10ଅନୀଂଦିତା ଦାସ ପି ନିରାକାର ଦାସ YNY1282441
ୀ /014270 19 49 11ଆକାଂଶା ଦାସ ପି ପସା  କମୁାର ଦାସ YNY1282375
ୀ /014271 19 49 12ରାଜଶୀ ଦାସ ପି ପସା  କମୁାର ଦାସ YNY1282300

ପ ୁ /14272 65 49 13ଦାରିଦଯ୍ ଭ ନ ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ OR/06/044/070004
ୀ /14273 65 49 14ତିେଳା ମା ନାୟକ ସା ଶରିିଷ ନାୟକ OR/06/044/070003
ୀ /14274 55 49 15ପଣତି ନାୟକ ସା ଦାରିଦଯ୍ ନାୟକ OR/06/044/070005

ପ ୁ /14275 53 49 16ସତଯ୍ଜିତ ନାୟକ ପି ଶରିିଷଚ  ନାୟକ OR/06/044/070007
ୀ /14276 46 49 17ନଳିନୀ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ଜିତ ନାୟକ YNY0806455

ପ ୁ /14277 45 49 18ବିଶଜିତ ନାୟକ ପି ଶରିିଷଚ  ନାୟକ OR/06/044/070620
ପ ୁ /14278 41 49 19ଜ୍ଞାନଜିତ ନାୟକ ପି ଶରିିଷ ଚ  ନାୟକ LNT1597913
ୀ /24279 21 49 20ନିକିତା ପୁ ୀ ପି ନେର  ପୣ ୀ YNY1312339
ୀ /34280 51 49 21ସତଯ୍ଭାମା େବେହରା ସା ପ ୁ ର୍ ଚ  ସିଂ YNY0279471
ୀ /34281 41 49 22ସାସୀତା େଜନା ସା ଆକାଶ େଜନା YNY1312404
ୀ /34282 84 49 23ନମର୍ଦା ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ନାୟକ OR/06/044/066506

ପ ୁ /34283 68 49 24େଗୗର ଚ  ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ YNY0762955
ପ ୁ /34284 60 49 25ଶଶକିା  ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ OR/06/044/070015
ପ ୁ /34285 58 49 26ଚ କା  ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ OR/06/044/066511
ୀ /34286 55 49 27ସ ଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଶଶକିା  ନାୟକ OR/06/044/066510
ୀ /34287 54 49 28ବାସ ି ନାୟକ ସା ଚ କା  ନାୟକ LNT1832740

ପ ୁ /34288 54 49 29ଉମାକା  ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ଚ  ନାୟକ OR/06/044/066514
ପ ୁ /34289 50 49 30ହିତାଂଶ ୁନାୟକ ପି େଗାକଳୁ ନାୟକ LNT1832773
ୀ /34290 44 49 31ଗୀତା ଳୀ ନାୟକ ସା ଉମାକା  ନାୟକ YNY0164723

ପ ୁ /34291 44 49 32ଆକାଶ ନାୟକ ପି େଗୗର ଚ  ନାୟକ LNT1460146
ପ ୁ /34292 41 49 33ବାଦଲ ନାୟକ ପି େଗୗର ଚ  ନାୟକ LNT1460153
ପ ୁ /34293 33 49 35ସ ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗୗର ଚ  ନାୟକ LNT2996163
ୀ /34294 29 49 36ନତାଶା ନାୟକ ପି ଶଶୀକା  ନାୟକ YNY0681940
ୀ /34295 29 49 37େମଘାଲି ନାୟକ ପି ଚ କା  ନାୟକ YNY0681957

ପ ୁ /34296 27 49 38ସତଯ୍ଜିତ ନାୟକ ପି ଶଶୀକା  ନାୟକ YNY0681932
ୀ /34297 37 49 39ଅଂବିକା ସରୂୀ ପି ସେୁରଶ ଚଂଦ ସରୂୀ YNY1104702
ୀ /44298 75 49 40ଅନୁପମା େବଉରା ସା ରେମଶ ଚ  େବଉରା LNT1511062

ପ ୁ /44299 39 49 41ନିର ନ େଜନା ପି ବିପିନ େଜନା YNY0885434
ୀ /44300 37 49 42ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜନା ସା ନିର ନ େଜନା YNY0885327

ପ ୁ /054301 76 49 43କୀ ାନ  ଠାକରୁ ପି ନେର  ନାଥ ଠାକରୁ YNY1008515
ୀ /054302 71 49 44ନିଲମ ଠାକରୁ ସା କିଷାନ  ଠାକରୁ YNY1008507
ୀ /54303 75 49 45େସନ୍ହଲତା ଭ ସା ପତାପ ଭ OR/06/044/070021
ୀ /54304 59 49 46ସଂଯକୁ୍ତା ଭ ସା ସିତାଂଶ ୁଭୂଷଣ ରାୟ YNY0595405
ୀ /54305 55 49 47ବିଶାଖା ଭ ପି ପତାପ ଭ OR/06/044/070024

ପ ୁ /54306 51 49 48ରୁଦନାରାୟଣ ଭ ପି ପତାପ ଭ OR/06/044/070026
ପ ୁ /54307 49 49 49ପଦିପ ଭ ପି ପତାପ ଭ OR/06/044/070027
ୀ /54308 46 49 50ସାଗରିକା ଭ ପି ପତାପ ଭ OR/06/044/070644
ୀ /54309 45 49 51ସନ୍ି ା ଭ ସା ରୁଦନାରାୟଣ ଭ YNY0279489
ୀ /54310 43 49 52ବିପଶା ଭ ସା ରାଜକିେଶାର ସାମଲ LNT1460203

ପ ୁ /54311 58 49 53ସିତାଂଶ ୁଭୂଷଣ ରାୟ ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ ରାୟ YNY0595363
ୀ /54312 27 49 54ଅନନଯ୍ା ରାୟ ପି ସିତାଂଶ ଭୂଷଣ ରାୟ YNY0595439
ୀ /64313 40 49 55ଭାନୁମତି େବେହରା ସା ସ ୟ କମୁାର େବେହରା LNT2996171

ପ ୁ /64314 76 49 56ରବି  ନାରାୟଣ ଭ ପି େକଶବ ଭ OR/06/044/070022
ୀ /64315 66 49 57ମିନାକ୍ଷୀ ଭ ସା ରବି ନାରାୟଣ ଭ OR/06/044/070020
ପ ୁ /64316 41 49 58ଲିଳାଦିତଯ୍ ଭ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଭ LNT1460336
ପ ୁ /64317 40 49 59ଶଳିାଦିତଯ୍ ଭ ପି ରବି  ନାରାୟଣ ଭ LNT1460328
ୀ /64318 29 49 60ସେରାଜିନୀ ଭ ସା ଲିଳାଦିତଯ୍ ଭ YNY0346635
ପ ୁ /64319 43 49 61େଯାେଗ  ପଧାନ ପି ପ  ୁପଧାନ YNY0346627
ୀ /64320 36 49 62ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା େଯାେଗ  ପଧାନ YNY0346619
ପ ୁ /74321 71 49 63ବିମଳ ପସାଦ ଦାସ ପି ବିପଚରଣ ଦାସ OR/06/044/070029
ୀ /74322 68 49 64ନିରଜବାଳା ଦାସ ସା ବିମଳ ଦାସ OR/06/044/070030
ୀ /084323 21 49 65ନମିତା ଦଳାଇ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦଳାଇ YNY1170620
ପ ୁ /84324 61 49 66ଜୟସଯୂଯ୍ର୍ ଦାସ ପି େଗାପକୃ  ଦାସ OR/06/044/070032
ୀ /84325 29 49 67ଇଶାନୀ ଦାସ ପି ଜୟସଯୂଯ୍ର୍ ଦାସ YNY0595447
ୀ /094326 25 49 68ସନୁୀତା େବେହରା ସା ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା YNY1087147
ୀ /094327 25 49 69ସନୁୀତା େବେହରା ସା ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା YNY1087170
ୀ /104328 72 49 70ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ଅନୟ ଦାସ OR/06/044/070042
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ୀ /104329 52 49 71େନପଚୁନ ଦାସ ପି ଅମୟ ଚ  ଦାସ LNT1718329
ପ ୁ /104330 52 49 72େଗୗତମ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନୟ ଦାସ OR/06/044/070051
ପ ୁ /104331 47 49 73ଶୀତମ ଦାସ ପି ଅନୟ ଚ  ଦାସ OR/06/044/070050
ପ ୁ /104332 45 49 74ପୀତମକମୁାର ଦାସ ପି ଅନୟ ଦାସ OR/06/044/070053
ୀ /104333 37 49 75ହିେଲାଳିନୀ ଦାସ ସା ପୀତମ କମୁାର ଦାସ YNY0595595
ୀ /104334 33 49 76ପନୁମ୍ ଦାସ ସା ଶୀତମ ଦାସ YNY0595389

ପ ୁ /104335 65 49 77କାମିନୀକା  ମହା ି ପି ଶୀ କମଳାକା  ମହା ି YNY0164731
ପ ୁ /114336 58 49 80ରଣଜିତ ମହା ି ପି ବସ  ମହା ି OR/06/044/070671
ୀ /114337 52 49 81ସନୁ ା ମହା ି ସା ରଣଜିତ ମହା ି LNT1510890

ପ ୁ /114338 52 49 82ରଣଧୀର ମହା ି ପି ବସ  ମହା ି OR/06/044/070073
ୀ /114339 50 49 83ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ରଣଧୀର ମହା ି OR/06/044/070074

ପ ୁ /114340 25 49 84େରୗନକ ମହା ି ପି ରଣଧୀର ମହା ି YNY0869404
ୀ /124341 33 49 85ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି ବିେରନ କମୁାର େବେହରା LNT2996559

ପ ୁ /124342 40 49 86ଶୀମାନ୍ ନିଲାଦି ମହା ି ପି ଡାକ୍ତର କିେଶାର ଚ  ମହା ି YNY0374348
ୀ /134343 39 49 87େଶତା ଗା ୁଲି ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ତିପାଠୀ YNY0346643

ପ ୁ /134344 22 49 88ଧେନଶର ଗରୁୁ ପି ଟୁନିଆ ଗରୁୁ YNY1087121
ୀ /134345 60 49 89ଗୀତା ରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଶଶ ିଭୂଷଣ ତିପାଠି LNT1460260

ପ ୁ /134346 25 49 90ବିଶନାଥ ପ ା ପି ପିତାମର ପ ା YNY1008432
ପ ୁ /134347 53 49 91ପଦୀପ କମୁାର ରଥ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ରଥ YNY0869529
ପ ୁ /134348 67 49 92ଶଶ ିଭୂଷଣ ତିପାଠି ପି ନାରାୟଣ ତିପାଠି LNT1460211
ପ ୁ /134349 38 49 93ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ତିପାଠି ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ ତିପାଠି LNT1460229
ପ ୁ /134350 36 49 94ତୀଥର୍  ଚ ନ ତିପାଠୀ ପି ଶଶ ିଭୁଷଣ ତିପାଠୀ LNT4237632
ୀ /144351 45 49 95କ ନା େଜଠୀ ସା ଅେଶାକ କମୁାର େଜଠୀ LNT4231387
ୀ /144352 39 49 96କମୁାରୀ ସାତୀ ରଥ ପି ରାମଚ  ରଥ YNY0135376

ପ ୁ /154353 48 49 97ପ ୂ ର୍ ଚ  ବାରିକ ପି ମ ୁଳି ବାରିକ LNT1597954
ପ ୁ /154354 24 49 98ବି ତରୂନ କମୁାର ପି ବି ପାପା ରାଓ YNY1104769
ୀ /154355 86 49 99ଶୀମତୀ ପଭାତ ମିଶ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ମିଶ YNY0346676

ପ ୁ /154356 72 49 100ସେୁର ନାଥ ମିଶ ପି ଗ ାଧର ମିଶ YNY0346668
ୀ /154357 68 49 101ରଶିେରଖା ମିଶ ସା ସେୁର ନାଥ ମିଶ YNY0346650
ୀ /154358 32 49 102ଅନୁଭୂତି ମିଶ ପି ସେୁର  ନାଥ ମିଶ YNY0346601

ପ ୁ /154359 83 49 103ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପରିଜା ପି ନିର ନ ପରିଜା OR/06/044/070055
ୀ /154360 75 49 104ସଘଂମିତା ପରିଜା ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପରିଜା OR/06/044/070056

ପ ୁ /154361 71 49 105ଚି ର ନ ପରିଜା ପି ନିର ନ ପରିଜା LNT2996205
ପ ୁ /154362 67 49 106ନଳିନି ର ନ ପରିଜା ପି ନିର ନ ପରିଜା OR/06/044/070063
ୀ /154363 66 49 107ସବୁ ମ ରୀ ପରିଜା ସା ଚିତର ନ ପରିଜା OR/06/044/070062
ୀ /154364 62 49 108ସଲୁଭା ପରିଜା ସା ନଳିନିର ନ ପରିଜା OR/06/044/070064
ୀ /154365 36 49 109େସାମା ପରିଜା ପି ନଳିନୀ ର ନ ପରିଜା YNY0374322

ପ ୁ /154366 35 49 110ସମିତ କମୁାର ପରିଜା ପି ଚି  ର ନ ପରିଜା YNY0279505
ୀ /154367 33 49 111ପନୁମ ପରିଜା ପି ନଳିନୀ ରଂଜନ ପରିଜା YNY0374314

ପ ୁ /164368 57 49 113େପମାନ  େବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା YNY0346692
ୀ /164369 53 49 114କୁ ଳା େବେହରା ସା େପମାନ  େବେହରା YNY0346700
ୀ /164370 29 49 115ଜୟଶୀ ପ ିମୀରା ସା ସଧୁାଂସ ୁସାହୂ YNY1312040
ୀ /164371 63 49 116େରବତୀ ସାହୁ ସା ଗ ାଧର ସାହୁ OR/06/044/070080
ୀ /164372 56 49 117େଗାଲାପ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0346684

ପ ୁ /164373 42 49 118ସଧୁାଂଶ ୁସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ LNT1540095
ୀ /164374 37 49 119ସମିୁତା ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ LNT4211736
ୀ /164375 36 49 120ଶଭୁାବତୀ ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ LNT4211728

ପ ୁ /164376 69 49 121ଗ ାଧର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/070079
ପ ୁ /164377 38 49 122ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ LNT1801463
ୀ /174378 27 49 123ସଭୁଦା େବେହରା ସା ପଶା  କମୁାର େବେହରା YNY1008598
ପ ୁ /174379 60 49 124ଅେଶାକଚ  ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ YNY0636241
ପ ୁ /174380 58 49 125ଅମଲୁଯ୍ଚ  ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ OR/06/044/070094
ୀ /174381 54 49 126େସୗଭାଗିନୀ ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଚ  ଦାସ OR/06/044/070639
ପ ୁ /174382 50 49 127ଅସୀମ ଚ  ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ OR/06/044/070096
ୀ /174383 48 49 128ବିଜୟ ଲକ୍୍ଷମୀ ଦାସ ସା ଅମଲୂଯ୍ ଚ  ଦାସ LNT1594191
ପ ୁ /174384 46 49 129ଅରବି  ଚ  ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ OR/06/044/070616
ୀ /174385 46 49 130ସମିୁତା ଦାସ ସା ଅରୁଣ ଚ  ଦାସ LNT1594183
ୀ /174386 24 49 131େଲାପାମଦୁା ଦାସ ପି ଅରୁଣ ଚ  ଦାସ YNY0952952
ୀ /174387 52 49 132ନିଳିମା ଦାଶ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାଶ YNY0048439
ପ ୁ /174388 50 49 133ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ପହାଦ ଦାଶ YNY0048447
ପ ୁ /184389 65 49 134ଅନ  ବାସେୁଦବ ,ସାହୁ ପି ମେନାେମାହନ ସାହୁ YNY1008564
ପ ୁ /184390 40 49 135ସ ିପ େଚୗଧରୁୀ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ YNY1008531
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ୀ /184391 34 49 136ସପିୁୟା େଚୗଧରୁୀ ସା ସ ିପ େଚୗଧରୁୀ YNY1008523
ପ ୁ /184392 73 49 137ବିଶ ର ଓଝା ପି ମଦନ ଓଝା OR/06/044/070102
ପ ୁ /184393 58 49 138େପମାନ  ଓଝା ପି ପାଣକୃ  ଓଝା OR/06/044/070104
ୀ /184394 56 49 139କ ନା ଓଝା ସା ବିଶମର ଓଝା OR/06/044/070103
ୀ /184395 53 49 140ମେନାରମା ଓଝା ସା ନିମାନ  ଓଝା OR/06/044/070113
ୀ /184396 52 49 141ସଷୁମାରାଣୀ ଓଝା ସା େପମାନ  ଓଝା OR/06/044/070118
ୀ /184397 38 49 142ସସିତା ଓଝା ସା ବିଶ ର ନ ଓଝା YNY0595546

ପ ୁ /184398 37 49 143ସତିୃ ର ନ ଓଝା ପି ବିଶମର ଓଝା LNT4211660
ପ ୁ /184399 30 49 145ରଶିର ନ ଓଝା ପି ବିଶ ର ଓଝା YNY0279570
ପ ୁ /184400 29 49 146େଜଯ୍ାତି ର ନ ଓଝା ପି ନିମାନ  ଓଝା YNY0596643
ୀ /184401 29 49 147ର ିତା ଓଝା ପି େପମାନ  ଓଝା YNY0596510
ୀ /184402 26 49 148ରଶିତା ଓଝା ପି ନିମାନ  ଓଝା YNY0708289

ପ ୁ /184403 24 49 149ଜ୍ଞାନ ର ନ ଓଝା ପି େପମାନ  ଓଝା YNY1008499
ୀ /184404 61 49 150ସକୃୁତି ସାହୁ ସା ଅନ  ବାସେୁଦବ ସାହୁ YNY1008556

ପ ୁ /184405 30 49 151ଅବିନାଶ ସାହୁ ପି ଅନ  ବାସେୁଦବ ସାହୁ YNY1008549
ପ ୁ /194406 31 49 152ସାଗର େଜଠୀ ପି ମେହ  େଜଠୀ YNY0135244
ୀ /194407 73 49 153କ୍ଷୀର ଓଝା ସା ନିତଯ୍ାନ  ଓଝା OR/06/044/070108

ପ ୁ /194408 70 49 154ଅେଦୖତ ଓଝା ପି େଗାବି  ଓଝା OR/06/044/070109
ୀ /194409 61 49 155ପମିଳା ଓଝା ସା ଅେଦୖତ ଓଝା OR/06/044/070110

ପ ୁ /194410 46 49 156େକ୍ଷତବାସୀ ଓଝା ପି ନିତଯ୍ାନ  ଓଝା OR/06/044/070115
ପ ୁ /194411 45 49 157ମେନାର ନ ଓଝା ପି ନତଯ୍ାନ  ଓଝା OR/06/044/070116
ୀ /194412 41 49 158ଚ ମା ଓଝା ପି ଅେଦୖତ ଓଝା LNT4211678
ୀ /194413 41 49 159କନକଲତା ଓଝା ସା ନିତଯ୍ା  ଓଝା YNY0925198

ପ ୁ /194414 39 49 160ଦିଲିପ କମୁାର ଓଝା ପି ନିତଯ୍ାନ  ଓଝା LNT1459908
ପ ୁ /194415 38 49 161ନିର ନ ଓଝା ପି ଅେଦୖତ ଓଝା LNT4211702
ୀ /194416 38 49 162େପମଲତା ଓଝା ପି ନିତଯ୍ାନ  ଓଝା OR/06/044/070117
ୀ /194417 20 49 165ସଭୁା ପ ା ମା ଛବି ରାଣୀ ପ ା YNY1282763
ୀ /204418 37 49 166ରାେଜଶରୀ ପତି ସା ସଶୁା  କମୁାର ପତି YNY0135269
ୀ /204419 53 49 167ସ ଲତା ରଥ ପି କାଳ ି ରଥ OR/06/044/070121

ପ ୁ /204420 49 49 168ସେ ାଷ ରଥ ମା ଉଷାମଣି ରଥ LNT1728773
ୀ /214421 37 49 169ଲକ୍ଷିପିୟା େଜଠୀ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ମହାରଣା YNY0188854
ୀ /214422 80 49 170େଶୖଳବାଳା ମହାରଣା ସା ବାସେୁଦବ ମହାରଣା LNT1460187

ପ ୁ /214423 54 49 171ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା LNT1510866
ପ ୁ /214424 47 49 172ସ ୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା LNT1540012
ୀ /214425 42 49 173ବବିତା ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା LNT1510874

ପ ୁ /224426 30 49 174ଵୀକମ ରାଉତ ପି ବିଶ୍େଵଶ୍ଵର ରାଉତ YNY1104686
ପ ୁ /224427 59 49 175ର ନ କମୁାର ସିଂହ ପି ଭା ର ସିଂହ OR/06/044/070137
ପ ୁ /224428 50 49 176ବିଶଜିତ ସିଂହ ପି ଭା ର ସିଂହ LNT1540046
ୀ /224429 46 49 177ମଧସିୁତା ସିଂହ ସା ର ନ କମୁାର ସିଂହ LNT1540178
ୀ /224430 42 49 178ମମତା ସିଂହ ସା ବିଶଜିତ ସିଂହ LNT1540186
ୀ /234431 72 49 179କୁ ଳା ସିଂହ ସା ବାବାଜି ସିଂହ OR/06/044/070145
ପ ୁ /234432 65 49 180ନାରାୟଣ ସିଂହ ପି ବାବାଜୀ ସିଂହ LNT1539998
ୀ /234433 56 49 181କୁ ଳା ସିଂହ ସା ନାରାୟଣ ସିଂହ LNT1540145

ପ ୁ /234434 40 49 182ମାନସ ର ନ ସିଂହ ପି ବାବଜୀ ସିଂହ LNT1539949
ୀ /234435 39 49 183ବିଜନବାଳା ସିଂହ ପି ବାବାଜୀ ସିଂହ OR/06/044/070156
ୀ /234436 34 49 184ବୀଣାପାଣି ସିଂହ ସା ମାନସ ରଂଜନ ସିଂହ YNY0279596

ପ ୁ /234437 29 49 185ଲଳିତ ର ନ ସିଂହ ପି ନାରାୟଣ ସିଂହ YNY0279604
ପ ୁ /244438 37 49 186ସାଜନ ମହାକଡୁ ପି ମେହ  ମହାକଡୁ LNT2996262
ପ ୁ /244439 38 49 187ସରିତ ସାଗର ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ LNT1639921
ୀ /244440 32 49 188ଶ ା ଳି ସାଗର ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ LNT2996270
ୀ /244441 56 49 189ସକୁା ୀ ସାହୁ ସା ରବି  କମୁାର ସାହୁ YNY0762948
ପ ୁ /244442 71 49 190ରବି  କମୁାର ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ LNT1639772
ପ ୁ /244443 57 49 191ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ ପି ହେର କୃ  ସାହୁ LNT1708890
ପ ୁ /244444 56 49 192କୁ ଚ  ସିଂହ ପି ବାସେୁଦବ ଗରୁୁ YNY0636258
ୀ /254445 65 49 193ବିଦଯ୍ତୁଲତା ସିଂହ ସା ସରୁ ସିଂହ OR/06/044/070154
ପ ୁ /254446 52 49 194ପ ୂ ଚ  ସିଂହ ପି ସରୁ ସିଂହ YNY0254748
ୀ /254447 26 49 195ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସିଂହ ପି ପ ର୍ଚ  ସିଂହ YNY0757807
ପ ୁ /274448 67 49 196କୃ ଚ  ସିଂହ ପି ଭରତ ସିଂହ OR/06/044/070164
ୀ /274449 60 49 197ନୟନା ସିଂହ ସା କୃ  ସିଂହ OR/06/044/070157
ପ ୁ /274450 44 49 198ଶ ର ସିଂହ ପି କୃ ା ସିଂହ OR/06/044/070158
ପ ୁ /274451 38 49 199ଜଗନନ୍ାଥ ସିଂହ ପି କୃ ା ସିଂହ LNT1540228
ପ ୁ /274452 39 49 200ରାେଜ  କମୁାର ସିଂହ ପି କୃ  ଚ  ସିଂହ LNT1540202
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ୀ /274453 37 49 201େସନ୍ହଲତା ସିଂହ ସା ଶ ର ସିଂହ YNY0279620
ପ ୁ /284454 36 49 202ଆଶେୁତାଷ ଦାସ ପି ନେର  କମୁାର ଦାସ YNY0869537
ପ ୁ /284455 49 49 203ଶରତ ଚ  ସିଂହ ପି େଚୖତନଯ୍ ସିଂହ OR/06/044/070160
ୀ /284456 42 49 204ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସିଂ ସା ଶରତ ଚ  ସିଂ LNT2996288
ୀ /294457 59 49 205ଅହଲଯ୍ା ସିଂହ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସିଂହ OR/06/044/070172

ପ ୁ /294458 52 49 206ରବି  ସିଂହ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସିଂହ OR/06/044/070167
ପ ୁ /294459 50 49 207ରଣଜିତ ସିଂହ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସିଂହ OR/06/044/070173
ପ ୁ /294460 46 49 208ର ନ କମୁାର ସିଂହ ପି ଶୀ ନିତଯ୍ାନ  ସିଂହ LNT1658137
ପ ୁ /294461 44 49 209କବି  କମୁାର ସିଂହ ପି ଶୀ ନିତଯ୍ାନ  ସିଂହ LNT1702869
ପ ୁ /294462 41 49 210ରେମଶ ସିଂହ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସିଂହ LNT1460104
ପ ୁ /294463 91 49 211ନିତଯ୍ାନ  ସିଂହ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ସିଂହ OR/06/044/070165
ୀ /294464 48 49 212କଳାଶୀ ସିଂହ ସା ରଣଜିତ୍ ସିଂହ YNY0491126
ୀ /294465 40 49 213ସଷୁମା ସିଂହ ସା ର ନ କମୁାର ସିଂହ YNY0279638
ୀ /294466 37 49 214ଲକ୍ଷୀପିୟା ସିଂ ସା ରେମଶ କମୁାର ସିଂ YNY0380766
ୀ /294467 29 49 215ବ ନା ସିଂ ସା କବି  କମୁାର ସିଂ YNY0854240
ୀ /304468 36 49 216ସପିୁମା ପିୟଦଶ ିର୍ନି େବେହରା ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା YNY1008572

ପ ୁ /304469 70 49 217ହୃଷିେକଶ ପରିଜା ପି େଚୖତନଯ୍ ପରିଜା OR/06/044/070181
ୀ /304470 60 49 218ପ ର୍ଲତା ପରିଜା ସା ହୃଷିେକଶ ପରିଜା OR/06/044/070182

ପ ୁ /304471 43 49 219ତନୟ ପରିଜା ପି ହୃଷିେକଶ ପରିଜା LNT1460294
ପ ୁ /304472 40 49 220ବିସୟ ପରିଜା ପି ହୃଷିେକଶ ପରିଜା LNT3079068
ପ ୁ /314473 54 49 221ପବିତ କମୁାର େବେହରା ପି ନବକିେଶାର େବେହରା LNT1658194
ୀ /314474 47 49 222ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ପବିତ େବେହରା LNT1658202
ୀ /314475 74 49 223ରମା ପରିଜା ପି ବାମନ ପରିଜା LNT1539931

ପ ୁ /314476 55 49 224ବି ୁ ଚରଣ ପରିଜା ପି ବାମନ ପରିଜା LNT1459924
ୀ /314477 50 49 225ମୀନାକମୁାରୀ ପରିଜା ସା ବି ୁ ଚରଣ ପରିଜା OR/06/044/070187

ପ ୁ /314478 46 49 226ମେହଶର ପରିଜା ପି ବାମନ ପରିଜା YNY0374355
ପ ୁ /314479 38 49 227ରାେକଶ ପରିଜା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପରିଜା LNT4231338
ପ ୁ /314480 36 49 228ସେୁରଶ ପରିଜା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପରିଜା LNT4206066
ୀ /314481 36 49 229ଭାରତୀ ପରିଜା ସା ମେହଶର ପରିଜା YNY1008457
ୀ /314482 36 49 230ନ ିନୀ ପରିଜା ସା ବାବୁ ପରିଜା YNY0953018

ପ ୁ /314483 34 49 231ବାବୁ ପରିଜା ପି ବହାନ  ପରିଜା YNY0279646
ୀ /314484 28 49 232ମୀରା ପରିଜା ସା ରାେକଶ ପରିଜା YNY1049287
ୀ /314485 27 49 233ରଶିତା ପରିଜା ସା ସେୁରଶ ପରିଜା YNY0869511

ପ ୁ /324486 35 49 234ଆନ  କମୁାର େବେହରା ପି ନବ କିେଶାର େବେହରା LNT4231361
ପ ୁ /324487 41 49 235ଜି ଜିେତ ପି ଜି ଡାଲିବ ୁ YNY0346767
ପ ୁ /324488 34 49 236ରାେଜଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି କିେଶାର କମୁାର ମହାରଣା LNT2996296
ପ ୁ /324489 68 49 237ରାମଚ  ପରିଜା ପି ବୀର ପରିଜା OR/06/044/070191
ପ ୁ /324490 68 49 238ବଜକିେଶାର ପରିଜା ପି ବୀର କିେଶାର ପରିଜା OR/06/044/070193
ୀ /324491 59 49 239ଶା ିଲତା ପରିଜା ସା ରାମଚ  ପରିଜା OR/06/044/070192

ପ ୁ /324492 58 49 240ପଦୀପ ପରିଜା ପି ବୀର ପରିଜା OR/06/044/070194
ୀ /324493 55 49 241ଟୂନି ପରିଜା ସା ବଜ ପରିଜା OR/06/044/070201
ୀ /324494 45 49 242ବୀଣାପାଣି ପରିଜା ସା ପଦୀପ କମୁାର ପରିଜା LNT1510940

ପ ୁ /324495 43 49 243ପଶା  ପରିଜା ପି ରାମଚ  ପରିଜା LNT1540103
ୀ /324496 39 49 244ଶଧା ଳୀ ପରିଜା ସା ପଶା  ପରିଜା YNY1049303

ପ ୁ /324497 38 49 245ସଶୁା  ପରିଜା ପି ରାମଚ  ପରିଜା LNT4236501
ପ ୁ /324498 27 49 246ବିଶନାଥ ପରିଜା ପି ବଜକିେଶାର ପରିଜା YNY0346726
ୀ /324499 27 49 247ଚିତେରଖା ପରିଜା ସା ବିଶ୍ଵନାଥ ପରିଜା YNY1049295

ପ ୁ /324500 47 49 248ଦିଲୀପ କମୁାର ସିଂ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ସିଂ YNY0346734
ୀ /324501 31 49 249େଶୖଳବାଳା ସିଂ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ସିଂ YNY0346742
ୀ /324502 81 49 250ଜି ତୁଳସୀ ସା ଜି ଡାଲିବ ୁ YNY0346759
ପ ୁ /334503 62 49 252ଜଗନନ୍ାଥ ରାଉତ ପି ନରହରି ରାଉତ OR/06/044/070677
ୀ /334504 60 49 253େଗୗରୀ ରାଉତ ସା କେହନ୍ଇ ରାଉତ OR/06/044/070196
ୀ /334505 52 49 254େଜଯ୍ାତି ରାଉତ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ରାଉତ LNT1540137
ୀ /334506 52 49 255ନଳିନୀ ପଭା ରାଉତ ସା ନୃସିଂହ ରାଉତ OR/06/044/070198
ପ ୁ /334507 40 49 256ଶୀକା  ରାଉତ ପି କେହନ୍ଇ ରାଉତ LNT1540269
ୀ /334508 49 49 257କାମିନୀ ରାଉତ ପି ନରହରି ରାଉତ YNY0279661
ପ ୁ /334509 37 49 258ଜିେତ  କମୁାର ରାଉତ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ରାଉତ LNT4231312
ପ ୁ /334510 33 49 259ମିଥନୁ ରାଉତ ପି ନୃସିଂହ ରାଉତ YNY0279653
ପ ୁ /344511 60 49 261ବାବୁ େବେହରା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା OR/06/044/070212
ୀ /344512 50 49 262ପମିଳା େବେହରା ସା ବାବୁ େବେହରା OR/06/044/070213
ୀ /344513 49 49 263ଆରତୀ େବେହରା ସା ନବକିେଶାର େବେହରା OR/06/044/070211
ପ ୁ /344514 34 49 264ବିେନାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ନବ କିେଶାର େବେହରା LNT4206082
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ୀ /344515 29 49 265ପଦିନୀ େବେହରା ସା ଆନ  କମୁାର େବେହରା YNY0595587
ପ ୁ /344516 29 49 266େଦବାନ  େବେହରା ପି ଗେଣଷ େବେହରା YNY0428425
ୀ /344517 31 49 267ସନୁୀତା ଦାସ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ଦାସ YNY1312123

ପ ୁ /354518 56 49 269କା ିର୍କ େବେହରା ପି କସୁନୁ େବେହରା OR/06/044/070206
ପ ୁ /354519 45 49 270େମଘନଦ େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା LNT1510916
ପ ୁ /354520 44 49 271ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା LNT1511005
ୀ /354521 40 49 272ସରଳା େବେହରା ସା େମଘାନ  େବେହରା LNT4223095

ପ ୁ /354522 38 49 273ନାରାୟଣ େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା LNT1511013
ୀ /354523 24 49 274ରିତା ଳି େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1049311
ୀ /354524 43 49 275ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ଚି ର ନ ଦାସ YNY0346775
ୀ /364525 78 49 276ବିଦଯ୍ତୁ ଲତା ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ OR/06/044/070234
ୀ /364526 72 49 277ବାସ ି ଦାସ ସା ପତାପ ଦାସ OR/06/044/070237

ପ ୁ /364527 68 49 278ଦୀଲୀପକମୁାର ଦାସ ପି ପସନନ୍  ଦାସ OR/06/044/070226
ପ ୁ /364528 67 49 279ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ YNY0660035
ପ ୁ /364529 60 49 280ମିହିରକମୁାର ଦାସ ପି ପସନନ୍  ଦାସ YNY0503045
ୀ /364530 58 49 281ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YNY0660043

ପ ୁ /364531 55 49 282ମନେମାହନ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ OR/06/044/070239
ପ ୁ /364532 54 49 283ବିଶଜିତ ଦାସ ପି ପତାପ ଦାସ OR/06/044/070240
ୀ /364533 50 49 284ସେରାଜିନି ଦାସ ସା ଦୀଲୀପ ଦାସ OR/06/044/070227
ୀ /364534 48 49 285ଚିନୟୀ ଦାସ ସା ବିଶଜିତ ଦାସ LNT2996304

ପ ୁ /364535 48 49 286ସତଯ୍ଜିତ ଦାସ ପି ପତାପ ଦାସ OR/06/044/070231
ୀ /364536 45 49 287ମିତାଲୀ ଦାସ ସା ମନେମାହନ ଦାସ LNT3079076

ପ ୁ /364537 41 49 288ନୀଳାଦୀ ଦାସ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ LNT4206090
ୀ /364538 39 49 289ସକୁା ି ଦାସ ସା ନୀଳାଦୀ ଦାସ YNY0596114
ୀ /364539 38 49 290ସମିୁତା ଦାସ ସା ସତଯ୍ଜିତ ଦାସ YNY0346783
ୀ /364540 35 49 291ବସଧୁା ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YNY0596056

ପ ୁ /364541 31 49 292ପତୀକ ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YNY0596064
ପ ୁ /364542 29 49 293ଅମାନ ଦାସ ପି ମିହିର ଦାସ YNY0708271
ୀ /364543 28 49 294ଶମିର୍ ା ଦାସ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ YNY0279687

ପ ୁ /364544 24 49 295ଅକା  ଦାସ ପି ମିହିର ଦାସ YNY0953034
ୀ /364545 48 49 296ମମତାମୟୀ ନାୟକ ସା ପରିକ୍ଷୀତ ନାୟକ YNY0428417

ପ ୁ /364546 46 49 297ସେୁବାଧ କମୁାର ରାଜ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ରାଜ YNY0869552
ୀ /364547 41 49 298ତପସିନୀ ରାଜ ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ରାଜ YNY0869545

ପ ୁ /374548 60 49 299େବୖେଲାଚନ ଦାସ ପି ବନମାଳି ଦାସ OR/06/044/070283
ୀ /374549 50 49 300ସେୁରଖା ଦାସ ସା େବୖେଲାଚନ ଦାସ OR/06/044/070284
ୀ /374550 29 49 301ବଷର୍ା ଦାସ ପି େବୖେଲାଚନ ଦାସ YNY0346791

ପ ୁ /374551 76 49 302ରାେଜ  ନାୟକ ପି ଶ ଷର୍ଣ ନାୟକ OR/06/044/070255
ୀ /374552 74 49 303ପେମାଦା ନାୟକ ସା େଗାବି  ନାୟକ OR/06/044/070245
ୀ /374553 72 49 304ମେନାରମା ନାୟକ ସା ରାେଜ  ନାୟକ OR/06/044/070256

ପ ୁ /374554 68 49 305ପସା  ନାୟକ ପି େଗାବି  ନାୟକ OR/06/044/070246
ୀ /374555 57 49 306େଜଯ୍ା ନ୍ା ନାୟକ ସା ପଶା  ନାୟକ YNY0374363
ପ ୁ /374556 54 49 307ଚ ନ ନାୟକ ପି ରାେଜ  ନାୟକ OR/06/044/070257
ପ ୁ /374557 50 49 308େସାହନ ନାୟକ ପି ରାେଜ  ନାୟକ OR/06/044/070268
ୀ /374558 47 49 309େସୗଦାମିନୀ ନାୟକ ସା ଚ ନ ନାୟକ LNT1459981
ୀ /374559 44 49 310ଦି ୀମୟୀ ନାୟକ ସା ସେ ାଷ ନାୟକ YNY1282912

ପ ୁ /374560 31 49 311ନିଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ନାୟକ YNY0279695
ପ ୁ /374561 22 49 312ସ ିକ ନାୟକ ପି ସେ ାଷ ନାୟକ YNY1282946
ପ ୁ /384562 19 49 313ଏନ.ସଭୁମ ବାବୁ ପି ଶୀକା  କମୁାର ସାମଲ YNY1342252
ପ ୁ /384563 42 49 314ପକାସ ଚ  େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା YNY0346809
ୀ /384564 73 49 315ପାଲିଆ େଦଈ ସା ସବଯ୍ଶା ୀ ନାୟକ OR/06/044/070266
ୀ /384565 33 49 316ପିତୀ ପକାଶନିୀ େଜନା ସା ଶଶୀକା  ନାୟକ YNY0854232
ପ ୁ /384566 88 49 317ଗେଜ  ନାୟକ ପି ଶ ଷର୍ଣ ନାୟକ OR/06/044/070251
ୀ /384567 77 49 318ଅନୁପମା ନାୟକ ସା ଗେଜ  ନାୟକ OR/06/044/070252
ପ ୁ /384568 75 49 319ରବି କମୁାର ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ OR/06/044/070263
ୀ /384569 75 49 320ନିରୁରାଣୀ ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାୟକ OR/06/044/070260
ପ ୁ /384570 62 49 321ଶୀମ  କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ YNY1348606
ପ ୁ /384571 54 49 322ଶୀକା  କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁର  କମୁାର ନାୟକ YNY0279703
ପ ୁ /384572 52 49 323ଜିେତ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଗେଜ  ନାୟକ OR/06/044/070253
ପ ୁ /384573 51 49 324ଅନ  ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ OR/06/044/070273
ପ ୁ /384574 51 49 325ପଦୀପ ନାୟକ ପି ଗେଜ  ନାୟକ OR/06/044/070254
ପ ୁ /384575 50 49 326ସବୁାସ ଚ  ନାୟକ ପି ସବଯ୍ସଚି ନାୟକ OR/06/044/070279
ୀ /384576 49 49 327ସଷୁମା ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ OR/06/044/070274
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ୀ /384577 49 49 328ମୀରା ରାଣୀ ନାୟକ ସା ଶୀକା  କମୁାର ନାୟକ YNY1348390
ୀ /384578 48 49 329ଶଭୁଶୀ ନାୟକ ସା ସନୁୀଲ ନାୟକ YNY0188862
ୀ /384579 47 49 330ପତିମା ନାୟକ ସା ଜିେତ  ନାୟକ LNT1460005

ପ ୁ /384580 46 49 331ଶବିପସାଦ ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ OR/06/044/070272
ପ ୁ /384581 46 49 332ସରୂୂପ ନାୟକ ପି ସବଯ୍ଶଚି ନାୟକ OR/06/044/070282
ୀ /384582 46 49 333କ ନା ନାୟକ ସା ପଦୀପ ନାୟକ YNY0279729
ୀ /384583 45 49 334ମ ଶୁୀ ନାୟକ ସା ଶୀମ  ନାୟକ OR/06/044/070271
ୀ /384584 43 49 335ପଜ୍ଞାପାରମିତା ନାୟକ ସା ସବୁାସ ଚ  ନାୟକ LNT1460112
ୀ /384585 42 49 336ପଣତି ନାୟକ ସା ଶଭୁକା  ନାୟକ LNT4231379

ପ ୁ /384586 42 49 337ସଚୀକା  ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ YNY0762930
ପ ୁ /384587 40 49 338ଶଶୀକା  ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ LNT1459932
ପ ୁ /384588 38 49 339ଶଭୁକା  ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ LNT1459940
ପ ୁ /384589 32 49 340ସ ିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶୀମ  କମୁାର ନାୟକ YNY0279711
ପ ୁ /384590 28 49 341ସଦୁୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶୀମ  କମୁାର ନାୟକ YNY0854505
ୀ /384591 24 49 342ଅନନଯ୍ା ରୁଟୁପନର୍ା ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମଂଗରାଜ YNY1104694
ୀ /384592 43 49 343ଆରତୀ ସାହୁ ସା ଶବି ପସାଦ ନାୟକ YNY0380725
ୀ /384593 44 49 344ସଜୁାତା ସାଇଁ ସା ଅନ  ନାୟକ LNT1460369

ପ ୁ /394594 51 49 345ସେରାଜ ଚ  ବରାଳ ପି ନିର ନ ବରାଳ YNY0762914
ୀ /394595 50 49 346ସତଯ୍ଭାମା ବରାଳ ସା ଶରତ ଚ  ବରାଳ YNY0762922

ପ ୁ /394596 25 49 347ଅଦଶର୍  ବରାଳ ପି ଶରତ ଚ  ବରାଳ YNY0869495
ୀ /394597 21 49 348ଅନନଯ୍ା ରାଣୀ ପ ା ପି ରେମଶ ଚଂଦ ପ ା YNY1104678
ୀ /394598 68 49 349ଶା ିଲତା ସାମଲ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ସାମଲ OR/06/044/070275

ପ ୁ /394599 50 49 350ଚ କା  ସାମଲ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାମଲ OR/06/044/070276
ପ ୁ /394600 42 49 351ଶଚିକା  ସାମଲ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାମଲ OR/06/044/070650
ୀ /394601 38 49 352ସାବିତୀ ସାମଲ ସା ଚ କା  ସାମଲ LNT3130903
ୀ /394602 35 49 353ପଦଜା ସାମଲ ସା ଶ ିକା  ସାମଲ LNT4206157
ୀ /404603 32 49 354ପତିମା େବେହରା ସା ଭା ର କମୁାର ପାତ YNY0885343

ପ ୁ /404604 68 49 355ଧିେର କମୁାର ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ OR/06/044/070285
ପ ୁ /404605 48 49 356ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଧିେର  ଦାସ OR/06/044/070293
ପ ୁ /404606 44 49 357ପ ଜ ଦାସ ପି ଧିେର  କମୁାର ଦାସ YNY0188870
ୀ /404607 43 49 358ବବିତା ଦାସ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ LNT1540384

ପ ୁ /404608 39 49 359ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି ଧିେର  କମୁାର ଦାସ LNT1540368
ୀ /404609 34 49 360ଦି ୀମୟୀ ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ YNY0279745
ୀ /404610 28 49 361ଝରଣା ଦାସ ସା ପ ଜ କମୁାର ଦାସ YNY0279737
ୀ /404611 68 49 362ସମୁା େଦଇ ପି ଶ ର ଦାସ YNY0596395

ପ ୁ /404612 72 49 363େଦେବ  ପାତ ପି ନାରାୟଣ ପାତ OR/06/044/198604
ୀ /404613 62 49 364ମେନାରମା ପାତ ସା େଦେବ  ପାତ YNY0982181

ପ ୁ /414614 52 49 365ମେନାର ନ ଦାସ ପି ଧବୃ ଦାସ OR/06/044/070291
ୀ /414615 48 49 366ମମତା ମ ରୀ ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ LNT1510973

ପ ୁ /414616 46 49 367ଚି ର ନ ଦାସ ପି ଧବୃ ଦାସ OR/06/044/070292
ପ ୁ /414617 44 49 368ବିଶର ନ ଦାସ ପି ଧବୃଚରଣ ଦାସ OR/06/044/070294
ୀ /414618 33 49 369ପିତିଶ ପଭା ଦାସ ସା ଚି ର ନ ଦାସ YNY0279752
ୀ /414619 31 49 370ରତନ୍ମ ରୀ ଦାସ ସା ବିଶର ନ ଦାସ YNY0279760
ୀ /414620 79 49 371କା ନ େଦଇ ସା ଧବୃ ଦାସ OR/06/044/070290

ପ ୁ /424621 76 49 372ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି କାଳିଚରଣ ଦାସ LNT1658178
ପ ୁ /424622 71 49 373ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି କାଳିଚରଣ ଦାସ OR/06/044/070215
ୀ /424623 66 49 374ସେୁଲଖା ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ LNT1658186
ୀ /424624 65 49 375ସେରାଜିନି ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ OR/06/044/070216

ପ ୁ /424625 45 49 376ସା.. ନୁ ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ OR/06/044/070222
ପ ୁ /424626 44 49 377ସାନୁଜ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT1540061
ପ ୁ /424627 42 49 378ସେ ାଶ ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ LNT1703420
ୀ /424628 35 49 379ରଶୀେରଖା ଦାସ ସା ସେ ାଷ ଦାସ YNY0596155
ୀ /424629 33 49 380ଆରତୀ ଦାସ ସା ଶା ନୁ କମୁାର ଦାସ YNY0279778
ପ ୁ /434630 90 49 381କାହନ୍ଚୁରଣ େବେହରା ପି ଭମରବର େବେହରା OR/06/044/070300
ୀ /434631 60 49 382ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା YNY1265198
ପ ୁ /434632 30 49 383ବିଶଜିତ େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା YNY0279786
ପ ୁ /434633 29 49 384ସଂଗାମ କିେଶାର େବେହରା ପି କାହନ୍ଚୁରଣ େବେହରା YNY0374371
ୀ /434634 25 49 385କିରଣ ବାଳା େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା YNY0869503
ପ ୁ /444635 56 49 386ନିର ନ େବେହରା ପି ଭମରବର େବେହରା OR/06/044/070301
ୀ /444636 55 49 387ରୁନା େବେହରା ସା କାହନ୍  ୁେବେହରା OR/06/044/070303
ୀ /444637 47 49 388ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା LNT1539972
ୀ /454638 37 49 389େତାଫାନୀ େବେହରା ସା ଅରଖିତ େବେହରା YNY1282458
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ୀ /454639 60 49 390ପମିଳା ଦାସ ସା ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ LNT1539980
ୀ /454640 54 49 391ସୀମା ଦାସ ସା ରମାକା  ଦାସ OR/06/044/070309

ପ ୁ /454641 39 49 392ପଭାତ କମୁାର ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ YNY0503003
ୀ /454642 37 49 393ମେନାରମା ଦାସ ସା ପଭାତ କମୁାର ଦାସ YNY1049329
ୀ /454643 35 49 394ପ ୁ ଲତା ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ LNT4206215

ପ ୁ /454644 33 49 395ପକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ YNY0164780
ୀ /454645 30 49 396ସଜୁାତା ଦାସ ସା ପକାଶ କମୁାର ଦାସ YNY0428409

ପ ୁ /454646 29 49 397ସରାଜ ଦାସ ପି ରମାକା  ଦାସ YNY0346825
ପ ୁ /454647 40 49 398ଦିଲୀପ ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ YNY0762906
ପ ୁ /464648 39 49 399ସେରାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ସତଯ୍ାନ  ରାଉତ LNT1540376
ପ ୁ /464649 37 49 400ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ସତଯ୍ାନ  ରାଉତ LNT4231320
ପ ୁ /464650 44 49 401ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ସତଯ୍ାନ  ରାଉତ LNT1540244
ୀ /464651 42 49 402ଜୟଶୀ ରାଉତ ସା ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ YNY0135285
ୀ /464652 32 49 403ଲିପିକା ରାଉତ ସା ସେରାଜ କମୁାର ରାଉତ YNY0596171
ୀ /474653 23 49 404ମାରିଆ ଔକି୍ସଲିଆ ଏଂଟନୀ ଏଂଟନ ମା ଅଂେଟାେନଟ େଜଯ୍ାତି ଦିଗଲ YNY1178995
ୀ /474654 60 49 405ନଳିନୀପଭା ରାଉତ ସା ବିମାଧର ରାଉତ OR/06/044/070317

ପ ୁ /474655 60 49 406ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଉତ ପି ଅ ୁର୍ନ ରାଉତ OR/06/044/070318
ପ ୁ /474656 58 49 407ଅେଶାକ ରାଉତ ପି ଅ ୁର୍ନ ରାଉତ OR/06/044/070319
ପ ୁ /474657 55 49 408ଶରତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅ ୁର୍ନ ରାଉତ OR/06/044/070321
ୀ /474658 52 49 409ରଶିେରଖା ରାଉତ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଉତ OR/06/044/070320
ୀ /474659 32 49 410ଗଡୁଲୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ରାଉତ ସା ଶରତ କମୁାର ରାଉତ YNY0596205

ପ ୁ /474660 28 49 411ଦିବଯ୍ଭାନୁ ରାଉତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଉତ YNY0596460
ପ ୁ /474661 28 49 412ଉଦୟ ଭାନୁ ରାଉତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଉତ YNY0596619
ୀ /484662 50 49 413ଅନୁରାଧା େବେହରା ସା ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା OR/06/044/070325

ପ ୁ /484663 48 49 414ହଗରୁା େବେହରା ପି େଚୖତନଯ୍ େବେହରା OR/06/044/070600
ପ ୁ /484664 47 49 415ସଦାନ  େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା LNT1460252
ପ ୁ /484665 44 49 416ଦୁଃଖିରାମ େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା OR/06/044/070327
ୀ /484666 43 49 417ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା ଦୁଃଖୀରାମ େବେହରା YNY0188888
ୀ /484667 34 49 418ମାନିନୀ େବେହରା ସା ସଦାନ  େବେହରା YNY0188896

ପ ୁ /484668 32 49 419ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା YNY0681916
ୀ /484669 29 49 420ମିତା େବେହରା ସା ଦିପକ କମୁାର େବେହରା YNY0885384

ପ ୁ /484670 27 49 421ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା YNY0595603
ୀ /504671 80 49 423ନିମର୍ଳା ମହାରଣା ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହାରଣା OR/06/044/070339

ପ ୁ /504672 46 49 424େଗାପିନାଥ ମହାରଣା ପି କୁ  ମହାରଣା OR/06/044/070335
ୀ /504673 36 49 425ଲକ୍ଷିପିୟା ମହାରଣା ସା େଗାପିନାଥ ମହାରଣା YNY0164798
ୀ /514674 65 49 426ମଲୀ ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା YNY0279794

ପ ୁ /514675 55 49 427େଗାପାଳ ମହାରଣା ପି ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା OR/06/044/070334
ପ ୁ /514676 51 49 428େଗାବି  ମହାରଣା ପି ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା OR/06/044/070336
ପ ୁ /514677 48 49 429ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା ପି ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା OR/06/044/070337
ୀ /514678 47 49 430ପ ୁ  ମହାରଣା ସା େଗାପାଳ ମହାରଣା YNY0660886
ୀ /514679 46 49 431ଛବି ମହାରଣା ସା େଗାବି  ମହାରଣା OR/06/044/070587
ୀ /514680 45 49 432ଟିକି ମହାରଣା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା LNT1511120

ପ ୁ /514681 34 49 433ନବକିେଶାର ମହାରଣା ପି ରବି ମହାରଣା LNT2996338
ପ ୁ /514682 33 49 434ଅନ  ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ଚ  ମହାରଣା YNY0428391
ୀ /514683 26 49 435ସ ର୍ଲତା ମହାରଣା ପି ଜି େଗାପାଳ ମହାରଣା YNY1008465
ୀ /514684 25 49 436ଯମନୁା ମହାରଣା ପି େଗାବି  ମହାରଣା YNY1008473

ପ ୁ /514685 24 49 437େହମ  ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା YNY1037209
ପ ୁ /514686 23 49 438ବସ  ମହାରାଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରାଣା YNY1049345
ୀ /524687 55 49 439ମେନାରମା େବୱା ସା ଟୁନା ମହାରଣା OR/06/044/070344
ପ ୁ /524688 29 49 440ଦିପକ ଦଳାଇ ପି େଦବାଶଷି ଦଳାଇ YNY0681965
ୀ /524689 29 49 441ସ କୁ୍ତା ମହାପାତ ସା ଶ ର ମହାରାଣା YNY1104660
ୀ /524690 75 49 443ସରସତୀ ମହାରଣା ସା ନେର  ମହାରଣା OR/06/044/070342
ୀ /524691 71 49 444ଦୁଗର୍ା ମହାରଣା ସା ବୃ ାବନ ମହାରଣା OR/06/044/070346
ୀ /524692 67 49 445କମୁଦିୁନୀ ମହାରଣା ସା ଦୁେୟଯ୍ର୍ାଧନ ମହାରଣା OR/06/044/070348
ୀ /524693 46 49 446ଚାରୁବାଳା ମହାରଣା ପି ନେର  ମହାରଣା LNT4206132
ୀ /524694 41 49 447େରଣ ୁମହାରଣା ସା କା ିର୍କ ମହାରଣା LNT4206173
ୀ /524695 38 49 448ମାଣିକ ମହାରଣା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାରଣା LNT4206124
ପ ୁ /524696 37 49 450ଶ ର ମହାରଣା ପି ଟୁନୁ ମହାରଣା LNT4217683
ପ ୁ /524697 37 49 451ସମର ମହାରଣା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାରଣା LNT4206181
ପ ୁ /524698 36 49 452ରାେକଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା LNT4227401
ୀ /524699 33 49 453ଶଭୁଶୀ ମହାରଣା ସା ସମର ମହାରଣା YNY0428326
ପ ୁ /524700 29 49 454ଅନ  ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା YNY0428334
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ପ ୁ /524701 47 49 455ଧମର୍ଜିତ୍ ମହାପାତ ପି େଗାକଳୁା ଚ  ମହାପାତ YNY0428318
ୀ /524702 39 49 456ସସିତା ମହାପାତ ସା ଧମର୍ଜିତ ମହାପାତ YNY0279828
ୀ /524703 31 49 457ଜୟ ୀ ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା YNY0279836
ୀ /524704 28 49 458ସ କୁ୍ତା ମହାରାଣା ସା ଶଂକର ମହାରାଣା YNY1064997

ପ ୁ /524705 45 49 460େଗାପିନାଥ ନାୟକ ପି ମାଧବାନ  ନାୟକ YNY0279802
ୀ /524706 39 49 461ସସିତା ନାୟକ ସା େଗାପିନାଥ ନାୟକ YNY0279810
ୀ /534707 44 49 462ର ିତା ସାଇଁ ସା େସାେଭଶ ସାଇଁ YNY0135293

ପ ୁ /544708 90 49 463ଆଶୀଷ ଭୂୟଁା ପି ପଵାକର ଭୂୟଁା YNY1104728
ୀ /544709 36 49 464ସସିତା ଭୂୟଁା ସା ଆଶଷି ଭୂୟଁା YNY0708255

ପ ୁ /544710 45 49 465କା ିର୍କ ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା OR/06/044/070580
ୀ /544711 41 49 466ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା LNT1510965
ୀ /554712 60 49 468େମନକା ସାହୁ ସା ହରିହର ସାହୁ OR/06/044/070354

ପ ୁ /554713 38 49 469ବିନାୟକ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ LNT1540301
ୀ /554714 29 49 470ସସିତା ସାହୁ ସା ବିନାୟକ ସାହୁ YNY0885293
ୀ /564715 26 49 471େମାନାଲି ମଳିୂଆ ସା ରାେକଶ ର ନ ପାତ YNY1008614

ପ ୁ /564716 68 49 472େମାତିଲାଲ ପାତ ପି ମାନିକ ପାତ OR/06/044/070362
ପ ୁ /564717 64 49 473େବଣଲୁାଲ ପାତ ପି ମାନିକ ପାତ YNY0254763
ୀ /564718 57 49 474ଲକ୍ଷୀ ପାତ ସା େମାତିଲାଲ ପାତ OR/06/044/070364
ୀ /564719 56 49 475ସକୁା ି ପାତ ସା ଜବାହାର ପାତ OR/06/044/070368

ପ ୁ /564720 55 49 476ଚୁନିଲାଲ ପାତ ପି ମାନିକଲାଲ ପାତ LNT1510999
ପ ୁ /564721 55 49 477ଜବାହର ଲାଲ ପାତ ପି ମାନିକ ପାତ OR/06/044/070365
ପ ୁ /564722 49 49 478ଲକ୍ଷଣ ଲାଲ ପାତ ପି ମାନିକ ଲାଲ ପାତ OR/06/044/070371
ୀ /564723 43 49 479ରତନ୍ ା ପାତ ସା ଲକ୍ଷଣ ଲାଲ ପାତ LNT1511153
ୀ /564724 42 49 480ପି ି  ପାତ ସା େବଣଲୁାଲ ପାତ YNY0188904

ପ ୁ /564725 34 49 481ବିକାଶ ରଂଜନ ପାତ ପି ଜବାହାରଲାଲା ପାତ YNY0048561
ପ ୁ /564726 34 49 482ରାେକଶ ରଂଜନ ପାତ ପି ଜବାହାରଲାଲ ପାତ YNY0048546
ପ ୁ /564727 33 49 483ମେନା ରଂଜନ ପାତ ପି େମାତିଲାଲ ପାତ YNY0048579
ପ ୁ /564728 19 49 484ରାହୁଲ ପାତ ପି ଲକ୍ଷଣ ପାତ YNY1311836
ପ ୁ /564729 66 49 485ହୀରାଲାଲ ପାତ ଶମର୍ା ପି ମାଣିକ ଲାଲ ପାତ ଶମର୍ା OR/06/044/070363
ୀ /564730 55 49 486ବାସ ି ପାତ ଶମର୍ା ସା ହୀରାଲାଲ ପାତ ଶମର୍ା OR/06/044/070367

ପ ୁ /564731 35 49 487ଦିବଯ୍େଜାତା ପାତଶମର୍ା ପି ହିରାଲାଲା ପାତଶମର୍ା YNY0048553
ପ ୁ /574732 75 49 488ରେମଶ ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ OR/06/044/070628
ୀ /574733 72 49 489ଚ ନ ଦାସ ସା ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/06/044/070376

ପ ୁ /574734 70 49 490େଦେବ  ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ OR/06/044/070379
ପ ୁ /574735 66 49 491ଭଗବାନ ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ OR/06/044/070381
ପ ୁ /574736 66 49 492ସନାତନ ଦାସ ପି ମଦନେମାହନ ଦାସ OR/06/044/070383
ୀ /574737 60 49 493ଶାବଣୀ ଦାସ ସା େଦେବ  ଦାସ OR/06/044/070380
ୀ /574738 57 49 494େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ଭଗବାନ ଦାସ OR/06/044/070382

ପ ୁ /574739 54 49 495ନିରାକାର ଦାସ ପି ଉଦୟ ଦାସ OR/06/044/070388
ପ ୁ /574740 52 49 496ପେରଶ ନାଥ ଦାସ ପି ରଘ ୁନାଥ ଦାସ OR/06/044/070389
ପ ୁ /574741 50 49 497ରବି  ଦାସ ପି ଉଦୟ ଦାସ OR/06/044/070390
ପ ୁ /574742 48 49 498ରାେଜଶ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/06/044/070395
ପ ୁ /574743 47 49 499ଜିେତ  ଦାସ ପି ଉଦୟ ଦାସ OR/06/044/070392
ୀ /574744 46 49 500େମାନାଲିସା ଦାସ ସା ପେରଶ ଦାସ LNT1460310

ପ ୁ /574745 38 49 501ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ପି େଦେବ  ଦାସ LNT1540152
ପ ୁ /574746 38 49 502ଅରବି  ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ LNT4223152
ପ ୁ /574747 38 49 503ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ LNT1540129
ୀ /574748 37 49 504ପି ି  ଦାସ ସା ରାେଜଶ ଦାସ LNT2996387
ୀ /574749 29 49 505ସବିତା ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YNY1049352
ପ ୁ /584750 19 49 506ପବୀଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ ନାୟକ YNY1302173
ପ ୁ /594751 49 49 507ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ OR/06/044/072138
ପ ୁ /594752 58 49 508ଗଦାଧର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YNY0660738
ୀ /594753 56 49 509ଅବ ି ସାହୁ ସା ଚକଧର ସାହୁ YNY0660720
ପ ୁ /594754 49 49 510ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ LNT1594225
ୀ /594755 49 49 511ନିରୂପମା ସାହୁ ସା ଗଦାଧର ସାହୁ YNY0660696
ୀ /594756 43 49 512ନଳିନୀପଭା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY0660746
ୀ /594757 58 49 513ମିନା ସିଂହ ସା ବଳରାମ ସିଂହ YNY1244540
ପ ୁ /614758 75 49 514ଚ ୁଲାଲ ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ LNT1460179
ୀ /614759 61 49 515ଶା ିପିୟା ସାହୁ ସା ଚ ୁଲାଲ ସାହୁ YNY0660779
ପ ୁ /614760 44 49 516େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ସାହୁ ପି ଚ ୁଲାଲ ସାହୁ LNT1540467
ପ ୁ /614761 42 49 517ସତିୃ ର ନ ସାହୁ ପି ଚ ୁଲାଲ ସାହୁ LNT1540475
ପ ୁ /624762 44 49 518ଅଜୁର୍ ନ େସଠ ପି େବୖ ବ େସଠ LNT3130895
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ୀ /624763 38 49 519ମ  ୁେସଠ ସା ଅଜୁର୍ ନ େସଠ LNT3130887
ପ ୁ /634764 70 49 520ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ରାେଜ  କମୁାର େବେହରା OR/06/044/072001
ପ ୁ /634765 66 49 521ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା YNY0279869
ପ ୁ /634766 64 49 522ମେନାର ନ େବେହରା ପି ରାଜକିେଶାର େବେହରା OR/06/044/072005
ୀ /634767 58 49 523ମ ଶୂୀ େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା OR/06/044/072002
ୀ /634768 56 49 524ବୀଣାପାଣି େବେହରା ସା ସେୁରଶ େବେହରା OR/06/044/072004

ପ ୁ /634769 38 49 525ରାେକଶ ର ନ େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା YNY0048991
ପ ୁ /634770 38 49 526ଦୀପକ ରଂଜନ େବେହରା ପି ସେୁରଶ େବେହରା LNT3079092
ପ ୁ /634771 31 49 527ମାନସ ର ନ େବେହରା ପି ମେନାର ନ େବେହରା YNY0279877
ପ ୁ /634772 45 49 528ବି ୁ ପସାଦ ଦାଶ ପି ଶୀଧର ଦାଶ YNY0048629
ୀ /634773 52 49 529ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େଦଇ ସା ମେନାର ନ େବେହରା OR/06/044/072006

ପ ୁ /634774 65 49 530ପଭାତ କମୁାର େଜଠୀ ପି କାଶନିାଥ େଜଠୀ YNY0048652
ୀ /634775 53 49 531ସରସତୀ ମିଶ ସା ନିଳକ  ମିଶ OR/06/044/072090

ପ ୁ /634776 32 49 532ରୂପରଂଜନ ମିଶ ପି ନିଳକ  ମିଶ YNY0048603
ପ ୁ /644777 62 49 533ପକାଶ େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା OR/06/044/072014
ୀ /644778 54 49 534ବନଲତା େବେହରା ସା ପକାଶ େବେହରା OR/06/044/072015

ପ ୁ /644779 52 49 535ପସନନ୍  େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା YNY0982199
ପ ୁ /644780 48 49 536ପତାପ େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା OR/06/044/072017
ୀ /644781 45 49 537ଲିଲିମା େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା OR/06/044/072018
ୀ /644782 45 49 538ଶଭୁଶୀ େବେହରା ସା ପସନନ୍  େବେହରା LNT4217691

ପ ୁ /644783 37 49 539ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ପକାଶ େବେହରା LNT4206199
ପ ୁ /644784 27 49 540ଦୀପକ କମୁାର େସଠୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସଠୀ YNY0595645
ପ ୁ /644785 82 49 541କି୍ଷେରାଦ ସାଇଁ ପି େବୖରାଗୀ ସାଇଁ OR/06/044/072369
ୀ /654786 63 49 542ରଚିତା ପ ନାୟକ ସା ଗିରୀଶ କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/044/072379
ୀ /654787 56 49 543ସାଗରିକା ପ ନାୟକ ସା ପଭାତ ପ ନାୟକ OR/06/044/072381

ପ ୁ /654788 46 49 544ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ YNY1087188
ୀ /654789 37 49 545ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ପଶା କମୁାର ସାହୁ LNT2996445

ପ ୁ /654790 73 49 546ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/044/072022
ୀ /654791 58 49 547ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସାହୁ ସା ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/044/072023
ୀ /664792 45 49 548ରାଜଶୀ ପ ୃ ି ସା ନେର  ପ ୃ ି LNT1541044

ପ ୁ /664793 71 49 549େଦେବ  ପ ୃ ି ପି ସି ନାଥ ପ ୃ ି OR/06/044/072026
ପ ୁ /664794 58 49 550ମେହ  ପ ୃ ି ପି ସି ନାଥ ପ ୃ ି OR/06/044/072027
ପ ୁ /664795 52 49 551ନେର  ପ ୃ ି ପି ସି ନାଥ ପ ୃ ି OR/06/044/072029
ୀ /664796 49 49 552ଯୟ ି ପ ୃ ି ସା ମେହ  ପ ୃ ି OR/06/044/072030

ପ ୁ /664797 30 49 553ଉେମଶ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ମେହ  କମୁାର ପ ୃ ି YNY0279885
ୀ /664798 30 49 554ମିନାକ୍ଷୀ ପ ୃ ି ପି େଦେବ  କମୁାର ପ ୃ ି YNY0279893
ୀ /674799 66 49 555ପତିମା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ ସାହୁ OR/06/044/072033

ପ ୁ /674800 45 49 556ମନର ନ ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ LNT4217709
ପ ୁ /674801 44 49 557ଚି ର ନ ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ LNT4206074
ୀ /674802 42 49 558ନିହାରିକା ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ YNY0279919
ୀ /674803 30 49 559ପ ଜିନୀ ସାହୁ ସା ଚି ର ନ ସାହୁ YNY0279901
ପ ୁ /674804 74 49 560ପଫଲୁ ସାହୁ ପି ଧବୃ ସାହୁ OR/06/044/072032
ପ ୁ /684805 51 49 561ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ବଜେମାହନ ସାହୁ YNY0374397
ୀ /684806 48 49 562ଲକ୍ଷୀପୀୟା ସାହୁ ସା ମନର ନ ସାହୁ YNY0374405
ୀ /684807 77 49 563ମେନାରମା ସାହୁ ସା ବଜେମାହନ ସାହୁ LNT1510734

ପ ୁ /694808 70 49 564ପେମାଦ େଜଠୀ ପି କାଶନିାଥ େଜଠୀ OR/06/044/072039
ୀ /694809 60 49 565ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜଠୀ ସା ପେମାଦ େଜଠୀ OR/06/044/072040
ୀ /694810 58 49 566ମମତା େଜଠୀ ସା ପଭାତ େଜଠୀ OR/06/044/072045

ପ ୁ /694811 56 49 567ପସନନ୍  େଜଠୀ ପି କାଶନିାଥ େଜଠୀ OR/06/044/072041
ପ ୁ /694812 40 49 568ଶ ର େଜଠୀ ପି ପେମାଦ େଜଠୀ LNT4223111
ପ ୁ /704813 45 49 569ସଚିଦାନ  େଜଠୀ ପି ସଧିୁର େଜଠୀ OR/06/044/072055
ପ ୁ /704814 43 49 570ସତଯ୍ଜିତ େଜଠୀ ପି ସଧିୁର େଜଠୀ LNT1510627
ୀ /704815 39 49 571ଶଭୁସିତା େଜଠୀ ସା ସ ିଦାନ  େଜଠୀ YNY0279927
ୀ /704816 35 49 572ପଜ୍ଞା ପାରମିତା େଜଠୀ ପି ପଭାତ କମୁାର େଜଠୀ LNT3079100
ୀ /704817 31 49 573ପାଚୀ ଅପରାଜିତା େଜଠୀ ପି ପଭାତ କମୁାର େଜଠୀ YNY0279935
ୀ /704818 71 49 574ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ସଧିୁର ସାହୁ OR/06/044/072047
ପ ୁ /714819 59 49 575ଦିଲିପ୍ ସାହୁ ପି ବାଉରୀ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/092280
ୀ /714820 54 49 576ନିରୁପମା ସାହୁ ସା ଦିଲିପ୍ ସାହୁ OR/06/044/092281
ପ ୁ /714821 33 49 577ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ YNY0279943
ୀ /714822 29 49 578େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY0681924
ପ ୁ /714823 28 49 579ସେରାଜ ସାହୁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ YNY0279950
ପ ୁ /714824 50 49 580ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାମଲ ପି ନେର  ସାମଲ LNT1540590
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ପ ୁ /724825 56 49 581େଗାପାଳ କୃ  ଦାଶ ପି ଦୟାନିଧି ଦାଶ LNT1510635
ୀ /724826 49 49 582ଅ ନା ଦାଶ ସା େଗାପାଳ କୃ  ଦାଶ LNT1510643

ପ ୁ /724827 25 49 583ଅମିତ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାପାଳ କୃ  ଦାଶ YNY1008606
ୀ /734828 30 49 584ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି କା ର୍ୀକ ଚ  ସାହୁ YNY0681973

ପ ୁ /734829 66 49 585କା ିର୍କ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YNY0660704
ୀ /734830 54 49 586େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା କା ିର୍କ ସାହୁ YNY0660860
ୀ /744831 57 49 587ମେନାରମା ସାହୁ ସା ଭ ର ସାହୁ YNY0254789
ୀ /744832 34 49 588ରିତା ଳି ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT2996478

ପ ୁ /744833 32 49 589ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭା ର ସାହୁ YNY0254771
ପ ୁ /754834 90 49 590ବିଜୟକମୁାର ସାହୁ ପି ବାଳକୃ  ସାହୁ OR/06/044/072061
ୀ /754835 71 49 591ଇ ୁମତୀ ସାହୁ ସା ବିଜନ କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/072062
ୀ /754836 36 49 592ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT1459783
ୀ /764837 58 49 593ଲିଳିମା େଦଇ ସା ପଫଲୁ ସାହୁ OR/06/044/072081

ପ ୁ /764838 54 49 595ପକାଶ ସାହୁ ପି କୁ ବିହାରି ସାହୁ OR/06/044/072084
ୀ /764839 48 49 596ମିନତୀ ସାହୁ ସା ପକାଶ ସାହୁ OR/06/044/072085

ପ ୁ /764840 38 49 597କପିେଳଶର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ LNT1459791
ୀ /784841 70 49 598େହନା େଦଇ ସା େଗାକଳିୁ ସାହୁ OR/06/044/072075

ପ ୁ /784842 80 49 599େଗାକଳିୁ ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ OR/06/044/072074
ପ ୁ /784843 53 49 600ପତାପ ସାହୁ ପି େଗାକଳିୁ ସାହୁ OR/06/044/072076
ୀ /784844 46 49 601ପତିମା ସାହୁ ସା ପତାପ ସାହୁ OR/06/044/072077

ପ ୁ /784845 42 49 602ଚ ମଣୀ ସାହୁ ପି େଗାକଳୁ ସାହୁ YNY0188912
ୀ /H NO 784846 30 49 603ଅମୀନ ଆଜମୀ ସା ଅକିକଶୁ ଜାମା ଖାନ YNY1346220
ୀ /794847 28 49 604ଅନସୟୂା େଜଠୀ ସା ପଶା  କମୁାର େଜଠୀ YNY1104751

ପ ୁ /794848 68 49 605ହରି  ସାହୁ ପି ଅପ ିର୍ ସାହୁ OR/06/044/072097
ୀ /794849 58 49 606ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ହରି  ସାହୁ OR/06/044/072098

ପ ୁ /794850 33 49 607ଦୀପକ ର ନ ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ YNY0280024
ୀ /794851 33 49 608ସମିୁତା ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ YNY0280016

ପ ୁ /794852 65 49 609ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/072094
ୀ /794853 54 49 610ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ OR/06/044/072104

ପ ୁ /794854 48 49 611େଦେବ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ OR/06/044/072103
ପ ୁ /794855 47 49 612ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ OR/06/044/072102
ୀ /794856 42 49 613ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ YNY0164814

ପ ୁ /794857 40 49 614ପତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରି  ସାହୁ LNT1510460
ପ ୁ /794858 40 49 615ନିର ନ ସାହୁ ପି େଗାବି ଚ  ସାହୁ LNT1510478
ୀ /794859 34 49 616ଭାଗଯ୍ବତୀ ସାହୁ ସା ନବକିେଶାର ସାହୁ YNY0135350
ୀ /804860 56 49 617ବିଦୁଲତା ସାହୁ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ YNY0280032

ପ ୁ /804861 38 49 618ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ YNY0280040
ପ ୁ /804862 37 49 619ସବୁାଷ ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ YNY0280057
ପ ୁ /804863 34 49 620ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ YNY0280065
ପ ୁ /804864 32 49 621ଶି ନାଥ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ YNY0491142
ପ ୁ /804865 69 49 622ଦାେମାଦର ସାହୁ ପି େଗାପି ସାହୁ LNT1540665
ୀ /804866 58 49 623ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ଦାମଦର ସାହୁ OR/06/044/072108
ୀ /804867 38 49 624ରୀନା ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ LNT1540863

ପ ୁ /814868 72 49 625ରାମଚ  ସାହୁ ପି ଦିନବ ୁ ସାହୁ OR/06/044/072114
ପ ୁ /814869 38 49 626ପରୁୁେଷା ମ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ LNT1459809
ୀ /824870 57 49 627େଜଯ୍ାସନ୍ା ସାହୁ ସା କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YNY0222810
ୀ /824871 57 49 628ସକୁା ି ସାହୁ ସା ବି ୁଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/072118

ପ ୁ /824872 56 49 629କିେଶାରଚ  ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ OR/06/044/072119
ପ ୁ /824873 46 49 630ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ LNT1510544
ପ ୁ /824874 34 49 631ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YNY0222802
ୀ /834875 49 49 632କମଳା େବେହରା ସା ଧିେର  େବେହରା LNT1510593
ପ ୁ /834876 47 49 633ମେନାର ନ େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା LNT1817444
ପ ୁ /346/A4877 47 49 634ନରହରି େବେହରା ପି ବଟ କୃ  େବେହରା LNT1459742
ପ ୁ /834878 46 49 635କାଳ ି େବେହରା ପି ବଟକୃ  େବେହରା LNT1459734
ୀ /834879 45 49 636ନିବାସିନୀ େବେହରା ସା ମେନାର ନ େବେହରା LNT4217642
ପ ୁ /834880 45 49 637ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା ପି ବଟକୃ  େବେହରା LNT1540954
ପ ୁ /346/A4881 44 49 638ପଫଲୁ େବେହରା ପି ବଟ କୃ  େବେହରା LNT1459726
ପ ୁ /834882 43 49 639ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା ପି ବଟ କୃ  େବେହରା LNT1459890
ପ ୁ /834883 41 49 640ସବୁାଷ ଚ  େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା LNT4217634
ପ ୁ /834884 39 49 641ପଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା LNT1459825
ୀ /346/A4885 39 49 642ମିନତୀ େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା YNY0222828
ପ ୁ /834886 38 49 643ପନୁପନୁ େବେହରା ପି ବଟକୃ  େବେହରା LNT1540889
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ୀ /834887 35 49 644ଗାୟତୀ େବେହରା ସା ପତାପ େବେହରା YNY0222844
ୀ /834888 29 49 645ସରସତୀ େବେହରା ସା ସବୁାସ ଚ  େବେହରା YNY1008481
ୀ /834889 27 49 646େମାନାଲିସା େବେହରା ସା ପଭାତ କମୁାର େବେହରା YNY0708222

ପ ୁ /834890 24 49 647ବଳରାମ େବେହରା ପି ଧିେର  କମୁାର େବେହରା YNY1093806
ୀ /834891 41 49 648େସନ୍ହଲତା ଦାସ ସା କାଳ ୀ େବେହରା YNY0222836
ୀ /834892 70 49 649ପମିଳା େଦଇ ସା ବଟକୃ  େବେହରା OR/06/044/072122
ୀ /834893 67 49 650ମନରମା େଦଇ ସା ନଟବର େବେହର OR/06/044/072125
ୀ /346/A4894 47 49 651ରଶିମ ଳୁା ମହାକଳୁ ସା ନରହରି େବେହରା LNT2996569
ୀ /844895 74 49 652ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା ସା ନରହରି ମହାରଣା LNT4223178

ପ ୁ /854896 72 49 653ସେୁରଶ ଚ  ସରୁୀ ପି ଅବିନାଶ ଚ  ସରୁୀ OR/06/044/072571
ୀ /874897 37 49 654ଶୁତୀ ସଂତୁକା - ରତନ କମୁାର ସଂତୁକା IHM1865807

ପ ୁ /914898 53 49 655ଆେଲାକ ମିଶ ପି ଗଦାଧର ମିଶ OR/06/044/072203
ୀ /914899 49 49 656ସଜୁାତା ମିଶ ସା ଆେଲାକ ମିଶ LNT1459627

ପ ୁ /914900 39 49 657ବିେବକ ମିଶ ପି ଗଦାଧର ମିଶ LNT1459718
ପ ୁ /914901 51 49 658େପମଜିତ ସିଂହ ପି ରାଧାେଗାବି  ସିଂହ YNY1140946
ୀ /914902 21 49 659େଶୟା ସିଂହ ପି େପମଜିତ ସିଂହ YNY1138247
ୀ /924903 36 49 660ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମିଶ ପି ପକାଶ ଚ  ମିଶ YNY0925206

ପ ୁ /924904 53 49 661େଶୖବାଲ ମିତ ପି ବିଜୟକି  ମିତ YNY0746453
ୀ /934905 37 49 662ପିୟମଦା ସାହୁ ସା ଦୀପକ ସାହୁ YNY0164830

ପ ୁ /944906 58 49 663ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ପ  ୁଦାସ LNT1459353
ପ ୁ /954907 52 49 664ଚି ର ନ ଗରୁୁ ପି ରତନ୍ ାକର ଗରୁୁ LNT1540871
ପ ୁ /964908 43 49 665ରାମଶ ର ଦାଶ ପି ରବି  ନାଥ ଦାଶ LNT1658301
ପ ୁ /984909 50 49 666େଦବାଶସି ବହା ପି େଗାପିନାଥ ବହା OR/06/044/072632
ୀ /984910 39 49 667ମଧସିୁତା ପଧାନ ସା ପଶା  କମୁାର ପଧାନ LNT2996627
ୀ /994911 59 49 668ନିରୁପମା ବରାଳ ସା ବିମଳ ପସାଦ ବରାଳ YNY0806497
ୀ /994912 44 49 669େଦବଜାନୀ େଦବୀ ସା ସ ିପ କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/072640

ପ ୁ /1014913 68 49 670ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ଚକଧର ମହା ି LNT1510528
ପ ୁ /1024914 58 49 671ଶାରଦପଶନନ୍  ନ ପି ବହାନ  ନ OR/06/044/072699
ୀ /1034915 47 49 672ସସିତା ସାହୁ ସା ଲାଲ୍ବାହାଦୁର୍ ସାହୁ YNY0049007

ପ ୁ /286/A4916 23 49 673ସ ଷର୍ ୀ ଆଚାଯର୍ ୳ ପି ଉଲାସ ଆଚାଯର୍ ୳ YNY1152750
ପ ୁ /PLOT NO-4917 46 49 674ପଦୀପ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ପି ଗେଣଶର ପାଢ଼ୀ YNY1269802
ୀ /9994918 53 49 675ସନିୁତା ବାଗରିଆ ସା େଗାପାଳ କମୁାର ବାଗରିଆ YNY0885319

ପ ୁ /9994919 28 49 676ତୁଷାର ପ ନାୟକ ପି ବିଶ ପକାଶ ପ ନାୟକ YNY0885301
ୀ /9994920 26 49 677େଶତା ପିୟଦଶର୍ୀନୀ ପି ଶୀକା  କମୁାର ନାୟକ YNY0885426
ୀ /Plot no 54921 34 49 678ରାଧାରାଣୀ େଜନା ସା ରେମଶ ଵମର୍ା YNY1067701

ପ ୁ /99994922 26 49 679ଅମାନ କମୁାର ଦାଶ ପି କିେଶାର କମୁାର ଦାଶ YNY0806471
ୀ /999994923 40 49 680ପତିମା ପତି ସା ର ୀତ କମୁାର ପତି YNY1104744

ପ ୁ /Plot No-14924 34 49 681ସତିୃ ର ନ ମିଶା ପି ନିଳକ  ମିଶ YNY0374389
ୀ /Kafla Ba4925 27 49 682ଊେ  କଲୁ୍ସମୁ ସା ମହ ଦ ଇମରାନ YNY1136175

ପ ୁ /14926 53 49 683ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ OR/06/044/070397
ୀ /14927 52 49 684ସଧୁା ଳି ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ OR/06/044/070399
ୀ /14928 45 49 685କାେବରୀ ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ LNT1511138
ୀ /14929 43 49 686ଅନିତା ଦାସ ସା ନିରାକାର ଦାସ LNT1460195
ୀ /14930 39 49 687ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ପଶା  ଦାସ LNT1511146

ପ ୁ /14931 38 49 688ସ ିପ କମୁାର ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ LNT1540160
ୀ /14932 35 49 689ରାନୁଲତା ଦାସ ସା ସ ିପ କମୁାର ଦାସ YNY0885350
ୀ /14933 26 49 690ଅପିର୍ତା ଦାସ ପି ପଦୀପ ଦାସ YNY0708214

ପ ୁ /24934 66 49 691ଜୁଗଳକିେସାର ପ ୃ ି ପି ନାରାୟଣ ପ ୃ ି YNY1290204
ୀ /24935 56 49 692ମିନତୀ ପ ୃ ି ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର ପ ୃ ି YNY0222851
ପ ୁ /24936 36 49 693ଜୟ  କମୁାର ପ ୃ ି ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ପ ୃ ି YNY0222869
ୀ /24937 29 49 694ପନୁମ ପ ୃ ି ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ପ ୃ ି YNY0427799
ୀ /24938 25 49 695ସତିୃରାନୀ ପ ୃ ୀ ସା ଜୟ  କମୁାର ପ ୃ ୀ YNY1201946
ପ ୁ /34939 49 49 696ସ ୟକମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା OR/06/044/070419
ପ ୁ /34940 40 49 697ଜଗବ ୁ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ LNT4223145
ପ ୁ /34941 36 49 698େସାମନାଥ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ LNT4223137
ୀ /44942 38 49 699ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ବକି୍ସ ସା ତିେଲାଚନ ବକି୍ସ YNY0596361
ୀ /44943 45 49 700ନମିତା େବେହରା ପି ସିେ ଶର େବେହରା OR/06/044/070424
ୀ /44944 30 49 701ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ପି ସିେ ଶର େବେହରା YNY0222877
ପ ୁ /44945 42 49 702ତିେଲାଚନ ବକି୍ସ ପି େଗାବି  ବକି୍ସ YNY0596338
ୀ /44946 70 49 703ପମିଳା େଦଇ ସା ସିେ ଶର େବେହରା OR/06/044/070421
ପ ୁ /54947 49 49 704ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା YNY0869412
ପ ୁ /54948 44 49 705କାଳୀ ଚରଣ େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା YNY0869438
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ୀ /54949 30 49 706ପେମାଦିନୀ େବେହରା ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା YNY0869420
ପ ୁ /54950 36 49 707ସତଯ୍ବାନ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ LNT2996197
ୀ /54951 29 49 708ଅନୁସୟା ସାହୁ ସା ସତଯ୍ବାନ ସାହୁ YNY0595702

ପ ୁ /54952 68 49 709ଶୀଧର ସାହୁ ପି ପଦେଲାଚନ ସାହୁ OR/06/044/070626
ୀ /64953 28 49 711ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦଳାଇ YNY1172378

ପ ୁ /64954 40 49 712ସେ ାଷ କମୁାର ଦଳାଇ ପି କୃ ଚ  ଦଳାଇ LNT1540418
ୀ /64955 35 49 713ପ ୂ ିର୍ମା ଦେଳଇ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦେଳଇ YNY0708206

ପ ୁ /64956 80 49 714କୃ ଚ  ଦେଳଇ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦେଳଇ OR/06/044/070429
ପ ୁ /64957 47 49 715ମେନାଜ କମୁାର ଦେଳଇ ପି କୃ  ଚ  ଦେଳଇ OR/06/044/070638
ୀ /64958 70 49 716ପମିଳା େଦଇ ସା କୃ ଚ  ଦେଳଇ OR/06/044/070430

ପ ୁ /74959 41 49 717ଅେଶାକ କମୁାର ଦଳାଇ ପି କାଶନିାଥ ଦଳାଇ LNT1460062
ୀ /74960 58 49 718ସରସତୀ ଦେଳଇ ସା କାଶନିାଥ ଦେଳଇ OR/06/044/070432

ପ ୁ /74961 44 49 719ଦିପକ ଦେଳଇ ପି କାଶନିାଥ ଦେଳଇ LNT1540079
ୀ /74962 37 49 720ସବିତା ଦେଳଇ ପି କାଶନିାଥ ଦେଳଇ LNT4211777

ପ ୁ /84963 44 49 721ପସନ୍ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ରାମଚ  ଦଳାଇ OR/06/044/070572
ପ ୁ /84964 65 49 722ପଫଲୁ ଦେଳଇ ପି ରାମଚ  ଦେଳଇ OR/06/044/070434
ୀ /84965 63 49 723ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦେଳଇ ପି ରାମ ଦେଳଇ OR/06/044/070435
ୀ /84966 52 49 724ସକୁା ୀ ଦେଳଇ ସା ପେମାଦ ଦେଳଇ LNT1540434

ପ ୁ /84967 52 49 725ପେମାଦ ଦେଳଇ ପି ରାମଚ  ଦେଳଇ OR/06/044/070436
ପ ୁ /84968 52 49 726ପଦୀପ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ରାମଚ  ଦେଳଇ OR/06/044/070437
ୀ /84969 51 49 727ମେନାରମା ଦେଳଇ ସା ପଫଲୁ ଦେଳଇ LNT1460070
ୀ /84970 42 49 729ମାନସୀ ଦେଳଇ ସା ପତାପ ଦେଳଇ YNY0952986
ୀ /84971 39 49 730ସେ ାଷୀ ଦେଳଇ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦେଳଇ YNY0429068

ପ ୁ /94972 58 49 731ବିେରନ କମୁାର େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା OR/06/044/070444
ପ ୁ /94973 55 49 732ସେୁରନ୍ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା OR/06/044/070446
ୀ /94974 52 49 733ପଭାତୀ େବେହରା ସା ବିେର  େବେହରା OR/06/044/070445
ୀ /94975 41 49 734ଜୟ ୀ େବେହରା ସା ସେୁରନ େବେହରା LNT4206108

ପ ୁ /94976 30 49 735ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି ବୀେରନ କମୁାର େବେହରା YNY0222885
ପ ୁ /94977 28 49 736ଚକଧର େବେହରା ପି ବୀେରନ୍ କମୁାର େବେହରା YNY0596494
ପ ୁ /94978 27 49 737ମଧସୁଦୂନ େବେହରା ପି ବୀେରନ୍ କମୁାର େବେହରା YNY0595751
ୀ /104979 50 49 738ସସିତା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା OR/06/044/070449

ପ ୁ /104980 50 49 739ଦିନବ ୁ େବେହରା ପି ପହାଦ େବେହରା OR/06/044/070447
ୀ /104981 36 49 740ସଲୁଚନା େବେହରା ସା ଦୀନବ ୁ େବେହରା LNT4206116

ପ ୁ /104982 29 49 741ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YNY0429050
ପ ୁ /114983 80 49 742ଅନାଦି ଚରଣ େଜଠୀ ପି ବା ାନିଧି େଜଠୀ OR/06/044/070451
ପ ୁ /114984 57 49 743ପଦୀପ େଜଠୀ ପି ଅନାଦୀ େଜଠୀ OR/06/044/070453
ପ ୁ /114985 47 49 744ଦିଲିପ କମୁାର େଜଠୀ ପି ଅନାଦୀ େଜଠୀ OR/06/044/070455
ୀ /114986 51 49 745ଇ ୁମତୀ େଜଠୀ ସା ପଦିପ େଜଠୀ LNT1511195
ୀ /124987 58 49 746କ ରୁୀ ମିଶ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପ ା YNY0222901

ପ ୁ /124988 66 49 747ପକାଶ ପ ା ପି ବଜ ପ ା OR/06/044/070460
ପ ୁ /124989 59 49 748ପେମାଦ କମୁାର ପ ା ପି ବଜେମାହନ ପ ା YNY0222893
ୀ /124990 56 49 749ମିନାରାଣୀ ପ ା ସା ପକାଶ ପ ା OR/06/044/070464

ପ ୁ /124991 50 49 750ପଦୀପ ପ ା ପି ବଜ ପ ା OR/06/044/070463
ୀ /124992 45 49 751ସପୁଭା ପ ା ସା ପଦୀପ ପ ା YNY0762872

ପ ୁ /124993 31 49 752ରାଜୀବ େଲାଚନ ପ ା ପି ପକାସ କମୁାର ପ ା YNY0222919
ପ ୁ /124994 26 49 753ଆବାହମ ରାଉଳ ମା ସନୁୀଳା ରାଉଳ YNY1157148
ୀ /124995 28 49 754େସାନମ୍ ଶତପଥୀ ପି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ YNY0429043

ପ ୁ /134996 63 49 755ପିତାମର ପ ା ପି ହରିବ ୁ ପ ା YNY1290212
ୀ /134997 47 49 756ଶୀମତୀ ସଂଯକୁ୍ତା ପ ା ସା ପିତାମର ପ ା LNT1459916
ୀ /134998 47 49 757ଭାରତୀ ପ ା ପି ହାଡିବ ୁ ପ ା OR/06/044/070471
ୀ /134999 50 49 758ବାସ ୀ ରଥ ସା ପଦୀପ ରଥ OR/06/044/070470
ୀ /145000 36 49 759ସବିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମ ଚ  େଚୗଧରୁୀ LNT1832823
ପ ୁ /155001 50 49 760ପସନନ୍ ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା LNT1658228
ୀ /155002 37 49 761ଗାୟତୀ ପ ା ସା ପସନନ୍ ପ ା YNY0497099
ୀ /165003 87 49 762କାନନବାଳା େବେହରା ସା ଶୀକର େବେହରା OR/06/044/070512
ପ ୁ /165004 53 49 763ସଂଗାମଜିତ େବେହରା ପି ଶୀକର େବେହରା OR/06/044/070513
ପ ୁ /165005 50 49 764ସତଯ୍ଜିତ େବେହରା ପି ଶୀକର େବେହରା LNT1596691
ପ ୁ /165006 45 49 765ପିୟଜିତ େବେହରା ପି ଶୀକର େବେହରା OR/06/044/070515
ପ ୁ /165007 43 49 766ରତନ୍ ଜିତ େବେହରା ପି ଶୀ. କର େବେହରା LNT1460302
ୀ /165008 37 49 767ମେନାରମା େବେହରା ସା ସତଯ୍ଜିତ େବେହରା YNY0346866
ପ ୁ /175009 68 49 768ରବୀ  କମୁାର େବେହରା ପି ଶୀକା  େବେହରା OR/06/044/070525
ୀ /175010 53 49 769ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା OR/06/044/070522
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ପ ୁ /175011 52 49 770ରେମଶ େବେହରା ପି ଶୀକା  େବେହରା OR/06/044/070524
ପ ୁ /175012 51 49 771ରାେଜ  େବେହରା ପି ଶୀକା  େବେହରା OR/06/044/070523
ପ ୁ /175013 41 49 772ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା LNT1511203
ୀ /175014 40 49 773ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା ରାେଜ  େବେହରା YNY0885228

ପ ୁ /175015 38 49 774ପଦିପ କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା LNT1730050
ପ ୁ /185016 75 49 775କାଶନିାଥ େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା OR/06/044/070530
ପ ୁ /185017 39 49 776ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା LNT1540194
ୀ /185018 36 49 777େବବି େବେହରା ସା ରେମଶ ଚଂଦ େବେହରା YNY1172436

ପ ୁ /195019 75 49 778ନିର ନ େଜଠୀ ପି ସାଧ ୁେଜଠୀ OR/06/044/070534
ପ ୁ /195020 72 49 779ମେହ  େଜଠୀ ପି ସାଧ ୁେଜଠୀ OR/06/044/070536
ୀ /195021 62 49 780ସାବିତୀ େଜଠୀ ସା ନିର ନ େଜଠୀ OR/06/044/070535
ୀ /195022 56 49 781େବୖଜୟ ି େଜଠୀ ସା ମେହ  େଜଠୀ OR/06/044/070537

ପ ୁ /195023 49 49 782େବୖ ବ େଜଠୀ ପି ସାଧ ୁେଜଠୀ LNT1511161
ପ ୁ /195024 44 49 783ଦୀପକ କମୁାର େଜଠୀ ପି ନିର ନ େଜଠୀ LNT1540087
ପ ୁ /195025 42 49 784ପଦିପ କମୁାର େଜଠୀ ପି ନିର ନ େଜଠୀ LNT1540277
ୀ /195026 41 49 785ସ ର୍ମୟୀ େଜଠୀ ସା ଦୀପକ କମୁାର େଜଠୀ YNY0222927
ୀ /195027 31 49 786ର ିତା େଜଠୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର େଜଠୀ YNY0222935

ପ ୁ /205028 69 49 787ବି ୁଚରଣ େଜଠୀ ପି େଗାବି  େଜଠୀ OR/06/044/070539
ୀ /205029 61 49 788ଉମିର୍ଳା େଜଠୀ ସା ବି ୁ େଜଠୀ OR/06/044/070540

ପ ୁ /205030 38 49 789ସତଯ୍ବତ େଜଠୀ ପି ବି ୁଚରଣ େଜଠୀ YNY0222968
ୀ /205031 34 49 790ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େଜଠୀ ସା ସତଯ୍ବତ େଜଠୀ YNY0222950

ପ ୁ /205032 31 49 791ଶୀମ  କମୁାର େଜଠୀ ପି ବି ୁଚରଣ େଜଠୀ YNY0222943
ୀ /205033 28 49 792େମାନାଲିସା ସାହୁ ସା ଶିମ  କମୁାର େଜଠୀ YNY1172402

ପ ୁ /215034 78 49 793ବଜକିେଶାର େଜଠୀ ପି ମଦନ େଜଠୀ OR/06/044/070544
ୀ /215035 66 49 795ଶକୁ ଳା େଜଠୀ ସା େଦେବ  େଜଠୀ OR/06/044/070549

ପ ୁ /215036 57 49 796ପଶା  କମୁାର େଜଠୀ ପି ବଜ କିେଶାର େଜଠୀ YNY0223008
ୀ /215037 56 49 797ଚାରୁଲତା େଜଠୀ ସା ବସ  େଜଠୀ OR/06/044/070547

ପ ୁ /215038 53 49 798ସଶୁା  କମୁାର େଜଠୀ ପି ବଜ କିେଶାର େଜଠୀ OR/06/044/070554
ୀ /215039 51 49 799ରାଜଲକ୍ଷୀ େଜଠୀ ସା ଶୀଧର େଜଠୀ YNY0222992

ପ ୁ /215040 50 49 800ସବୁତ େଜଠୀ ପି ବଜ କିେଶାର େଜଠୀ OR/06/044/070555
ପ ୁ /215041 48 49 801ଶୀଧର େଜଠୀ ପି ବଜ କିେଶାର େଜଠୀ OR/06/044/070556
ୀ /215042 48 49 802ମଧସିୁତା େଜଠୀ ସା ପଶା  କମୁାର େଜଠୀ OR/06/044/070553

ପ ୁ /215043 46 49 803ଦିଲୀପ କମୁାର େଜଠୀ ପି େଦେବ  େଜଠୀ OR/06/044/070558
ପ ୁ /215044 46 49 804ଶୀଶୀର େଜଠୀ ପି ବଜ କିେଶାର େଜଠୀ OR/06/044/070560
ପ ୁ /215045 44 49 805ପଦୀପ େଜଠୀ ପି େଦେବ  େଜଠୀ OR/06/044/070559
ପ ୁ /215046 44 49 806ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଜଠୀ ପି ବଜ କିେଶାର େଜଠୀ OR/06/044/070561
ୀ /215047 43 49 807ସ କୁ୍ତା େଜଠି ସା ଶଶୁା  କମୁାର େଜଠି LNT1540459
ୀ /215048 43 49 808ମଧସିୁତା େଜଠି ମା ଶକୁ ଳା େଜଠି LNT1540442
ୀ /215049 43 49 809ଅନୁରାଧା େଜଠୀ ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େଜଠୀ YNY0222984
ୀ /215050 42 49 810ସସିତା େଜଠି ସା ସବୁତ େଜଠି LNT1540285

ପ ୁ /215051 38 49 811ନୃସିଂହ କମୁାର େଜଠୀ ପି େଦେବ  କମୁାର େଜଠୀ LNT1540251
ପ ୁ /215052 36 49 812ଧୀେର  କମୁାର େଜଠୀ ପି ବସ  କମୁାର େଜଠୀ LNT4211744
ପ ୁ /215053 32 49 813ଶଭୁାଶୀଷ େଜଠୀ ପି ପଶା  କମୁାର େଜଠୀ YNY0222976
ପ ୁ /215054 41 49 814ନେର  କମୁାର େଜଠୀ ପି ବସ  କମୁାର େଜଠୀ YNY0595801
ପ ୁ /215055 39 49 815ସେୁର  କମୁାର େଜଠୀ ପି ବସ  କମୁାର େଜଠୀ YNY0869370
ପ ୁ /215056 35 49 816ବୀେର  କମୁାର େଜଠୀ ପି ବସ  କମୁାର େଜଠୀ YNY0595785
ପ ୁ /215057 33 49 817ଜିେତ  କମୁାର େଜଠୀ ପି ବସ  କମୁାର େଜଠୀ LNT2996247
ୀ /215058 45 49 818ମଧସିୁତା େଜଟୀ ସା ଶଶିରି କମୁାର େଜଟୀ LNT2996254
ୀ /215059 45 49 819ଗୀତା ଳି ସାହୁ ପି ଫକୀର ଚରଣ େଜଠୀ YNY1172527
ପ ୁ /225060 48 49 820ହେରକୃ  ସାହୁ ପି ଜୟକୃ  ସାହୁ OR/06/044/070668
ୀ /245061 47 49 821େସୗଦାମିନୀ ପାଲ ପି ମନଥ ପାଲ YNY0223040
ୀ /245062 42 49 822ଜୟ ୀ ପାଲ ପି ମନ ଥ ପାଲ LNT1540996
ପ ୁ /245063 40 49 823ମେନାଜ କମୁାର ପାଲ ପି ମନଥ ପାଲ YNY0223057
ପ ୁ /245064 33 49 824ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଳରାମ କମୁାର ସାହୁ YNY0429035
ୀ /245065 57 49 825ମ ାକିନୀ ସାହୁ ସା ବଳରାମ କମୁାର ସାହୁ YNY0223065
ପ ୁ /255066 51 49 826ଆଶେୁତାଷ ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ନେର  କମୁାର େବେହରା OR/06/044/072059
ୀ /255067 40 49 827ଭଗବତୀ ପାତ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ରାଉତ YNY0869388
ୀ /255068 19 49 828ପଜ୍ଞାଶୀ ପିୟଦଶର୍ୀନୀ ପି ଅଶେୁତାଷ ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1282573
ପ ୁ /255069 52 49 829ପସନନ୍ କମୁାର ରାଉତ ପି ବାଇଧର ରାଉତ YNY0869446
ୀ /255070 47 49 830ଦମୟ ି ସାହୁ ସା ଅଶେୁତାଷ ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1282615
ୀ /265071 46 49 831େରଣ ୁପାତ ସା ଚୁନୀଲାଲ ପାତ YNY0428300
ପ ୁ /275072 32 49 832ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YNY0428292
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ପ ୁ /285073 80 49 833ଉେପ  ନାଥ କର ପି ବାଳକୃ  କର YNY0427955
ପ ୁ /295074 29 49 834ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା ପି ଶେୁରଶ ଚ  େବେହରା YNY0428664
ପ ୁ /295075 53 49 835ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ମାଗ ୁନାୟକ YNY0428177
ୀ /295076 48 49 836ନୀୟତି ନାୟକ ସା ନାରାୟଣ ନାୟକ YNY0428185

ପ ୁ /295077 68 49 837ଗ ାଧର ସାହୁ ପି ଫକୀର ସାହୁ YNY0852244
ୀ /295078 44 49 838ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ଗ ାଧର ସାହୁ YNY0428169

ପ ୁ /305079 34 49 839ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ପକାଶ େବେହରା LNT4206207
ୀ /315080 30 49 840ଓଇଶୀ ଚକବ ର୍ୀ ପି େଗୗତମ ଚକବ ର୍ୀ YNY0427948
ୀ /315081 36 49 841ସକୁା ି େଜଠୀ ସା ପସନନ୍  େଜଠୀ YNY0346858
ୀ /325082 50 49 842ସକୁା ୀ ସାଇଁ ସା ଅନାମ ସାଇଁ YNY0428151

ପ ୁ /325083 27 49 843ସତଯ୍ଜିତ ସାଇଁ ପି ଅନାମ ସାଇଁ YNY0932459
ୀ /335084 35 49 844ଜାହନ୍ବୀ ସାହୁ ସା କପିେଳଶର ସାହୁ YNY0427831
ୀ /345085 34 49 845ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0427823

ପ ୁ /355086 30 49 846ଶ ର ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ YNY0427815
ୀ /365087 34 49 847ପଭାସିନୀ ଗହିରୀ ସା ମଗଶୁରି ଗହିରି YNY0427807

ପ ୁ /375088 32 49 848ଅେଶାକ କମୁାର ସିଂହ ପି ବଳରାମ ସିଂହ YNY0427963
ୀ /385089 66 49 849ମାଧବୀ ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ OR/06/044/070378
ୀ /385090 59 49 850ସମିୁତା ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ OR/06/044/070384
ୀ /385091 29 49 851ପ ୁ ଶୀ ଦାସ ସା ଭଗବାନ ଦାସ YNY0681726

ପ ୁ /395092 36 49 852ମେନାଜ କମୁାର ପ ୃ ି ପି େଦେବ  ପ ୃ ି LNT4217600
ପ ୁ /395093 28 49 853ରାେକଶ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ମେହ  ପ ୃ ି YNY0596270
ପ ୁ /415094 62 49 855ପଭାତ କମୁାର େଜଠୀ ପି ବଂଶୀଧର େଜଠୀ YNY0048702
ୀ /425095 30 49 856ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ଚ ମଣି ସାହୁ YNY0596304
ୀ /435096 28 49 857ସଶୁୀତା ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YNY0595652
ୀ /445097 28 49 858ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YNY0596254

ପ ୁ /455098 45 49 859ପତାପ େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା OR/06/044/072648
ୀ /575099 40 49 860ମକିୁ୍ତଲତା ଦାସ ସା ରବି  କମୁାର ଦାସ YNY0885400
ୀ /575100 39 49 861କି ା ରାଣୀ େଦ ସା ଜିେତ  କମୁାର ଦାସ YNY0885285
ୀ /635101 38 49 862ସତିୃ ସ ୀତା ଦାସ ସା ଦୀପକ ର ନ େବେହରା YNY0854224
ୀ /645102 27 49 863େଏୗଶଯଯ୍ର୍ା ପ ୃ ି ପି ପଫଲୁ ପ ୃ ି YNY0854265
ୀ /715103 25 49 864ସବୁାସିନୀ ସାହୁ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY0869396

ପ ୁ /735104 25 49 865ରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ YNY0953042
ୀ /755105 42 49 866ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ଅନ  କମୁାର ସାହୁ YNY0279976

ପ ୁ /765106 59 49 867ମଥରୁା େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା LNT1624345
ୀ /765107 50 49 868େସୗଭାଗୀନୀ େବେହରା ସା ମଥରୁା େବେହରା LNT1624337
ୀ /765108 29 49 869ସମିୁତା େବେହରା ପି ମଥରୁା େବେହରା YNY0885335

ପ ୁ /765109 27 49 870ରଂଜନ କମୁାର େବେହରା ପି ମଥରୁା େବେହରା YNY0885269
ୀ /765110 23 49 871ପଭାସୀ◌ିନି େବେହରା ପି ମଥରୁା େବେହରା YNY1155761

ପ ୁ /785111 35 49 872କୃ  ଚ  ସାହୁ ପି େଗାକଳୁା ନ  ସାହୁ YNY0854257
ପ ୁ /785112 26 49 873ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ପତାପ କମୁାର ସାହୁ YNY0708248
ପ ୁ /795113 19 49 874ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ YNY1302165
ୀ /795114 56 49 875ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ପରମାନ  ସାହୁ YNY0852251
ୀ /825115 37 49 876ପ ୂ ିମା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0708230
ୀ /2575116 20 49 877ସ୍ଵାତିଜା ସାହୂ ପି ପସାଂତ କମୁାର ସାହୂ YNY1327931

ପ ୁ /3425117 25 49 878ସାଥର୍କ ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YNY0934984
ୀ /.5118 55 49 879ସନୁ ା ଦାଶ ସା କିେଶାର କମୁାର ଦାଶ YNY0794016

ପ ୁ /AT-KEONJ5119 47 49 880ରାଜୁ େଭାଇ ପି କୃ  ଚ  େଭାଇ LNT2352714
ୀ /AT-KEONJ5120 57 49 881େକ ସାୟାମା ସା େକ ନାରାୟଣ ସାୟାମା YNY1336361

ପ ୁ /C/o Lala5121 35 49 882ମିତଦୃ ମଖୂାଜର୍ ୀ ପି ତାପସ କମୁାର ମଖୂାଜର୍ ୀ YNY0850198
ପ ୁ /C/o Nagen5122 67 49 883ତାପସ କମୁାର ମଖୁାଜିର୍ ପି ଅନିଲ ମଖୁାଜିର୍ LNT4224853
ୀ /C/o Nagen5123 60 49 884ସଂଗିତା ମଖୁାଜିର୍ ସା ତାପସ କମୁାର ମଖୁାଜିର୍ LNT4224861
ପ ୁ /KENOJHAR5124 65 49 885ଅନ  ବାସେୁଦବ ସାହୁ ପି ମେନାେମାହନ ସାହୁ YNY1221290
ପ ୁ /KEONJHAR5125 44 49 886ଶୀଧର ପଟନାୟକ ପି ଶିବସଛ ପଟନାୟକ YNY1220730
ୀ /KEONJHAR5126 61 49 887ସକୁତୃୀ ସାହୁ ସା ଅନ  ବାସେୁଦବ ସାହୁ YNY1221282
ପ ୁ /TRUPTI NI5127 21 49 888ଅମିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ YNY1252261
ୀ /0015128 23 49 889ସଭୁଶୀ େବେହରା ସା ଜିେତଂଦ େବେହରା YNY1214253
ପ ୁ /15129 47 49 890ତିଥାନ  େବେହରା ପି ନାରାୟଣ ଚ  େବେହରା OR/06/044/072545
ପ ୁ /25130 72 49 891ମେନାଜ କମୁାର ସାହାଣି ପି ବଂଶଲିାଲ ସାହାଣି OR/06/044/072533
ୀ /25131 52 49 892ସନୁୀତା ସାହାଣୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହାଣୀ OR/06/044/072537
ପ ୁ /25132 31 49 893େଗୗରବ ସାହାଣୀ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାହାଣୀ YNY0346882
ୀ /25133 27 49 894ସାଗରୀକା ସାହାଣୀ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାହାଣୀ YNY0681742
ୀ /25134 38 49 895ଅନହିତା ସରୂୀ ସା ସତଯ୍କାମ ଶାହା YNY1172477
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ୀ /35135 70 49 896ରତନ୍ ା ସରିୁ ସା ସେୁରଶ ଚ  ସରିୁ LNT1459833
ପ ୁ /35136 41 49 897ବିେବକ ଚ  ସରିୁ ପି ସେୁରଶ ଚ  ସରିୁ LNT1459841
ୀ /45137 72 49 898ଲୀଳାବତୀ ମିଶ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ OR/06/044/072527
ୀ /45138 48 49 899ଶପୁଭାତୀ ମିଶ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ OR/06/044/072529
ୀ /45139 45 49 900ଅନୁରାଧା ମିଶ ସା ଅମିତାଭ ଚା ାଜର୍ ୀ LNT1634724

ପ ୁ /55140 69 49 901ସ ୀତ ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି OR/06/044/072394
ୀ /55141 65 49 902ସସିତା ମହା ି ସା ସ ିତ ମହା ି YNY0380774
ୀ /55142 34 49 903େଶାଭନା ମହା ି ପି ସ ିତ ମହା ି YNY0660811

ପ ୁ /65143 45 49 904ପାଥର୍  ସାରଥୀ ବାହୁରୀ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବାହୁରୀ LNT1857119
ପ ୁ /65144 84 49 905େକୖଳାସ ଚ  େଦହୁରୀ ପି ନ  କିେଶାର େଦହୁରୀ LNT1636950
ପ ୁ /65145 46 49 906େଜଯ୍ାତିପକାଶ େଦହୁରୀ ପି େକୖଳାସ ଚ  େଦହୁରୀ LNT2996155
ପ ୁ /65146 57 49 907ଶଶିରି ର ନ ମହା ି ପି ପିତାମର ମହା ି YNY0952978
ୀ /65147 51 49 908ପଭାତ ନଳିନୀ ମହା ି ସା ଶଶିରି ର ନ ମହା ି YNY0953067

ପ ୁ /65148 58 49 909ଅବନି  ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାଥ ପ ନାୟକ LNT1540541
ୀ /075149 56 49 910ମମତା ସାହୁ ସା େଦାଳ େଗାବି  ସାହୁ YNY0793984

ପ ୁ /75150 48 49 911ଗୀତିମୟ ପ ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ପ ନାୟକ OR/06/044/070613
ପ ୁ /75151 45 49 912େଜଯ୍ାତିମୟ ପ ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ପ ନାୟକ OR/06/044/070569
ପ ୁ /85152 77 49 913ରଶିକା  ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି OR/06/044/072722
ପ ୁ /85153 44 49 914େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ରଶିକା  ମହା ି LNT1459650
ୀ /85154 33 49 915ପଭାସିନି ମହା ି ସା େଦବାଶଷି ମହା ି YNY0497081

ପ ୁ /95155 57 49 916କୃପାସିଂଧ ୁପାତ ପି େକୖଳାଶ ଚଂଦ ପାତ YNY1230036
ପ ୁ /95156 28 49 917କୃ  ଚଂଦ ପାତ ପି କୃପାସିଂଧ ୁପାତ YNY1230051
ୀ /95157 23 49 918କଲଯ୍ାଣୀ ପାତ ପି କୃପାସିଂଧ ୁପାତ YNY1230069

ପ ୁ /95158 62 49 919ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0793950
ୀ /95159 55 49 920ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ର ନ କମୁାର ସାହୁ YNY0953091

ପ ୁ /95160 37 49 921ଦୀପକ ସାହୁ ପି ର ନ କମୁାର ସାହୁ YNY0953083
ପ ୁ /95161 34 49 922ଆେଲାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ର ନ କମୁାର ସାହୁ LNT4223210
ୀ /95162 34 49 923ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0953075
ୀ /105163 72 49 924େପମଲତା ମହା ି ସା ଆଶଷି କମୁାର ମହା ି LNT1540780

ପ ୁ /105164 46 49 925ଜୟଦିପ ମହା ି ପି ଆଶଷି କମୁାର ମହା ି LNT1540814
ପ ୁ /105165 45 49 926ସ ିପ ମହା ି ପି ଆଶଷି କମୁାର ମହା ି LNT1540806
ୀ /1/1 A5166 44 49 927ଝୁନୀ ରାଣୀ ସାମଲ ସା ରମାକା  ସାମଲ YNY1130368
ୀ /1/1 A5167 23 49 928ସଂଧଯ୍ା ରାଣୀ ସାମଲ ମା ଝୁନୀ ରାଣୀ ସାମଲ YNY1130376
ୀ /1/1 A5168 23 49 929ସଂଧଯ୍ା ରାଣୀ ସାମଲ ପି ରମାକା  ସାମଲ YNY1134105

ପ ୁ /115169 72 49 930ସବୁାଷ ଚ  ରାୟ ପି ଭମରବର ରାୟ LNT1540699
ୀ /115170 69 49 931ପଭାତ କମୁାରୀ ରାୟ ସା ସବୁାଷ ଚ  ରାୟ LNT1540749
ୀ /115171 41 49 932ପି ି  ରାୟ ପି ସବୁାଷ ଚ  ରାୟ LNT1541648
ୀ /115172 37 49 933ମିକି ରାୟ ପି ସବୁାସ ଚ  ରାୟ LNT4211652
ୀ /125173 46 49 934କଲଯ୍ାଣୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମହା ି ସା ବିଧାନ ଚ  ରାୟ YNY0488064

ପ ୁ /125174 49 49 935ବିକାଶଚ  ରାୟ ପି ରେମଶଚ  ରାୟ YNY0660845
ପ ୁ /125175 42 49 936ବିଧାନଚ  ରାୟ ପି ରେମଶଚ  ରାୟ YNY0660852
ପ ୁ /125176 74 49 937ରେମଶ ଚ  ରାୟ ପି ରତନ୍ ାକର ରାୟ LNT1619964
ୀ /125177 43 49 938ଆ ା ରାୟ ସା ବିକାଶ ଚ  ରାୟ LNT3079084

ପ ୁ /135178 59 49 939ଟୁନିଆ ଗରୁୁ ପି ରତନ୍ ାକର ଗରୁୁ LNT1510619
ୀ /135179 50 49 940ରୁକଣୀ ଗରୁୁ ସା ଟୁନିଆ ଗରୁୁ LNT1540848

ପ ୁ /145180 61 49 941ରମାର ନ େଲ ା ପି େକୖଳାଶ ଚ  େଲ ା LNT4231411
ପ ୁ /165181 85 49 942ବିଜୟ େଗାପାଳ ପରିଜା ପି େଭାଳାନାଥ ପରିଜା OR/06/044/072295
ୀ /165182 82 49 943ଉଷାରାଣୀ ପରିଜା ସା ବିଜୟ େଗାପାଳ ପରିଜା OR/06/044/072296
ୀ /165183 52 49 944ସରିତା ପରିଜା ପି ବିଜୟ େଗାପାଳ ପରିଜା OR/06/044/072297
ପ ୁ /165184 41 49 945ସି ାଥର୍  ପରିଜା ପି ବିଜୟ େଗାପାଳ ପରିଜା LNT1658350
ପ ୁ /175185 62 49 946ପକାଶ ଚ  ମିଶ ପି ନିଳମଣି ମିଶ YNY0048850
ୀ /175186 58 49 947ସରୁ ନ୍ ମିଶ ସା ପକାଶ ଚ  ମିଶ YNY0048868
ୀ /175187 28 49 948େଦବଦଶ ିର୍ନୀ ମିଶ ପି ପକାଶ ଚ  ମିଶ YNY0681767
ପ ୁ /185188 36 49 949େସୗମିତି ପ ନାୟକ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ ନାୟକ LNT3079118
ପ ୁ /185189 67 49 950ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ ନାୟକ ପି ଶଶଭୂିଷଣ ପ ନାୟକ LNT4236246
ୀ /185190 63 49 951ସେରାଜିନୀ ପ ନାୟକ ସା ସଧୁାଂସ ୁେଶଖର ପ ନାୟକ LNT4211611
ୀ /185191 67 49 953ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/072249
ପ ୁ /185192 46 49 954ରାେଜଶ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/072257
ପ ୁ /185193 46 49 955ରାେକଶ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/072256
ୀ /185194 46 49 956ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା ରାେଜଶ ସାହୁ YNY0428979
ୀ /185195 36 49 957ବିଣାଶୀ ସାହୁ ସା ରାେକଶ ସାହୁ LNT2996585
ୀ /195196 85 49 958ଇ ିରା ରାୟ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ରାୟ OR/06/044/072334
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ପ ୁ /195197 42 49 959େଦେବ  ସାହୁ ପି କାଳ ି ସାହୁ OR/06/044/072501
ୀ /195198 42 49 960ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ YNY0223073

ପ ୁ /205199 66 49 961ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ LNT1459668
ୀ /205200 64 49 962ଶଭୁାଶନିି ଦାଶ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାଶ LNT2996601

ପ ୁ /205201 37 49 963ପିୟବତ ଦାଶ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାଶ LNT2996593
ୀ /205202 33 49 964େସୗମଯ୍ାଶୀ ଦାଶ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାଶ LNT2996619
ୀ /205203 28 49 965ମାଳତୀ େଜନା ସା ଚ କା  ସାଇଁ YNY0953026

ପ ୁ /205204 62 49 966ନେରଶ ଚ  ସାହୁ ପି ହଳଧର ସାହୁ YNY0982207
ୀ /205205 51 49 967ତୁଳସୀ ସାହୁ ସା ନେରଶ ଚ  ସାହୁ YNY0346932
ୀ /205206 27 49 968ଆେଲାକିତା ସାହୁ ପି ନେରଶ ଚ  ସାହୁ YNY0952994

ପ ୁ /205207 40 49 969ଚ କା  ସାଇଁ ପି ଶୀଧର ସାଇଁ YNY0953000
ୀ /215208 45 49 970ସୀତା ରାଣୀ ସାହୁ ସା ସଶୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ YNY0869461

ପ ୁ /215209 57 49 971ସଶୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରିୀଶ ଚ  ସାହୁ YNY0869453
ୀ /215210 25 49 972ବିଦଯ୍ାସିନୀ ସାହୁ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ YNY0869479

ପ ୁ /215211 58 49 973ମେନାର ନ ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସାଇଁ OR/06/044/072372
ୀ /215212 53 49 974ମମତା ସାଇଁ ସା ମେନାର ନ ସାଇଁ OR/06/044/072697
ୀ /215213 45 49 975ମାନସୀ ସାଇଁ ସା ରଶିର ନ ସାଇଁ YNY0223081
ୀ /215214 36 49 976ସିବାନୀ ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସାଇଁ YNY0346940

ପ ୁ /215215 32 49 977ଉ ଳ କିେଶାର ସାଇଁ ପି ମେନାର ନ ସାଇଁ YNY0048686
ୀ /225216 47 49 978ସଶୁୀତା େବେହରା ସା ର ନ କମୁାର ମହାକଡୁ YNY0428961

ପ ୁ /225217 55 49 979ର ନ କମୁାର ମହାକଡୁ ପି ଅେଯାଧଯ୍ାନାଥ ମହାକଡୁ YNY0427971
ପ ୁ /225218 34 49 980େରାହନ ରାଉତ ପି ବିେଶଶର ରାଉତ LNT3083292
ପ ୁ /225219 65 49 982ବିେଶଶର ରାଉତ ପି ଧବୃ ରାଉତ YNY0048884
ୀ /225220 58 49 983ର ଲୁତା ରାଉତ ସା ବିେଶଶର ରାଉତ YNY0048876

ପ ୁ /225221 51 49 984ପଶା  ରାଉତ ପି ଚକଧର ରାଉତ YNY0380741
ୀ /225222 48 49 985ନି ା ରାଉତ ସା ପଶା  ରାଉତ LNT1629187
ୀ /225223 45 49 986ଅନୁପମା ରାଉତ ପି ଚକଧର ରାଉତ YNY0223099
ୀ /235224 30 49 987ସରୂପା ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ YNY0595959

ପ ୁ /235225 29 49 988ସତଯ୍ ସରୂପ ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ YNY0595926
ୀ /235226 55 49 989େହୖମବତୀ ସାହୁ ସା ରବି  କମୁାର ସାହୁ LNT1459643

ପ ୁ /235227 55 49 990ଉେପ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଖେଗ  କମୁାର ସାହୁ LNT1459866
ୀ /235228 49 49 991ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ଉେପ  କମୁାର ସାହୁ LNT1459874
ୀ /HOUSE NO5229 41 49 992ସସୀତା େବେହରା ସା ସଜୁୀତ କମୁାର େବେହରା YNY1221555

ପ ୁ /245230 21 49 993ପତୀକ ର ନ - ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ YNY1213529
ପ ୁ /245231 78 49 994େଗୗରେମାହନ ମହା ି ପି କାଳିଚରଣ ମହା ି OR/06/044/072433
ୀ /245232 56 49 995ବିରାଜଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ପଦୀପ ମହା ି LNT1627215

ପ ୁ /255233 90 49 996େଗାପିନାଥ ବହା ପି ନିତଯ୍ାନ  ବହା OR/06/044/072439
ୀ /255234 78 49 997ସତଯ୍ଭାମା ବହା ସା େଗାପିନାଥ ବହା OR/06/044/072440

ପ ୁ /255235 48 49 998ଜୟକୃ  ବହା ପି େଗାପିନାଥ ବହା OR/06/044/072646
ୀ /265236 52 49 999ଅପ ର୍ା େବହୁରା ସା ସବୁତ କମୁାର ମହା ି LNT1638964

ପ ୁ /265237 83 49 1000କାମିନୀକା  ମହା ି ପି େଯାେଗ  ମହା ି LNT1540335
ୀ /265238 81 49 1001ବିଳାସ କମୁାରୀ ମହା ି ସା କାମିନୀକା  ମହା ି LNT1540343

ପ ୁ /265239 57 49 1002ସବୁତ କମୁାର ମହା ି ପି କାମିନୀକା  ମହା ି LNT1638956
ପ ୁ /265240 50 49 1003ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି କାମିନୀକା  ମହା ି LNT1618479
ୀ /265241 47 49 1004ମମତା ମହା ି ପି କାମିନୀକା  ମହା ି LNT1540350
ୀ /265242 42 49 1005ତନୟୀ ମହା ି ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି YNY0428953
ୀ /275243 30 49 1006ଲିପସା ଦାଶ ପି କିେଶାର କମୁାର ଦାଶ YNY0794032

ପ ୁ /275244 48 49 1007ପକାଶ କମୁାର େସନାପତି ପି ତିେଲାଚନ େସନାପତି YNY0660712
ୀ /275245 52 49 1008ସଜୁାତା ସିଂହ ସା ସେ ାଷ େସନାପତି YNY0223107
ପ ୁ /285246 69 49 1009ଡ: ଆସେୁତାଷ େଦବତା ପି େବୖକୁ ନାଥ େଦବତା YNY0503029
ୀ /285247 63 49 1010ମିତା େଦବତା ସା ଆଶେୁତାଷ େଦବତା OR/06/041/188443
ୀ /285248 39 49 1011ସମିୁତା େଦବତା ପି ଡ.ଆଶେୁତାଷ େଦବତା YNY0660894
ପ ୁ /285249 35 49 1012ଡାଃ ଅଭିେତାଷ େଦବତା ପି ଡାଃ ଆଶେୁତାଷ େଦବତା YNY0708198
ପ ୁ /295250 40 49 1013େଦବାଶଷି ଦାଶ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ LNT1541010
ୀ /295251 38 49 1014ପାଚୀ ମିଶ ସା େଦବାଶଷି ଦାସ YNY0708180
ୀ /305252 66 49 1015ତାରାମଣି େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା OR/06/044/072447
ୀ /305253 43 49 1016କୃ ପିୟା େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା YNY0048959
ୀ /305254 41 49 1017ବି ୁ ପିୟା େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା YNY0048934
ପ ୁ /315255 51 49 1018ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ନିଶା ମଣି ତିପାଠୀ YNY0048918
ୀ /315256 41 49 1019ସବିତା ତିପାଠୀ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0048926
ପ ୁ /315257 25 49 1020ଆଶଷି ତିପାଠୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0952945
ପ ୁ /325258 66 49 1021ପେମାଦ ମହା ି ପି ଯଦୁନାଥ ମହା ି OR/06/044/072315
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ପ ୁ /325259 50 49 1022ପତାପ ଚ  ମହା ି ପି ପେମାଦ ଚ  ମହା ି OR/06/044/072318
ୀ /325260 47 49 1023ପୀତିମୟୀ ମହା ି ପି ପେମାଦ ଚ  ମହା ି LNT1510791

ପ ୁ /335261 54 49 1024ହରିହର ସାବତ ପି େଦବରାଜ ସାବତ LNT4223103
ୀ /335262 42 49 1025ଲିପିକା ସାବତ ସା ହରିହର ସାବତ LNT1723576

ପ ୁ /335263 21 49 1026ନ ସାବତ ପି ହରିହର ସାବତ YNY1170661
ୀ /345264 62 49 1027ଗୀତାରାଣୀ େବେହରା ସା ବଜ କିେଶାର େବେହରା LNT1540897

ପ ୁ /345265 44 49 1028ର ିତ େବେହରା ମା ଗୀତାରାଣୀ େବେହରା LNT1541705
ୀ /345266 41 49 1029ସସିତା େବେହରା ସା ସଜିୁତ କମୁାର େବେହରା YNY0223115

ପ ୁ /345267 41 49 1030ବିଶଜିତ େବେହରା ପି ବଜ କିେଶାର େବେହରା LNT1540905
ପ ୁ /345268 38 49 1031ସଜିୁତ କମୁାର େବେହରା ମା ଗୀତାରାଣୀ େବେହରା LNT1541713
ପ ୁ /355269 80 49 1032ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ବାରିକ OR/06/044/072454
ୀ /355270 72 49 1033ବିଣାପାଣି ବାରିକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ LNT4211637

ପ ୁ /355271 52 49 1034ପତାପ ଚ  ବାରିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ LNT4231304
ୀ /355272 45 49 1035ରଶିେରଖା ବାରିକ ସା ପତାପ ଚ  ବାରିକ YNY0164848

ପ ୁ /355273 49 49 1036ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT4211645
ପ ୁ /365274 67 49 1037େକଦାର ପସାଦ ମହା ି ପି ରାଧାେଗାବି  ମହା ି LNT2996528
ୀ /365275 63 49 1038ରୀତା ମହା ି ସା େକଦାର ପସାଦ ମହା ି LNT2996536

ପ ୁ /365276 41 49 1039କି ର୍ୀ ମହା ି ପି େକଦାର ପସାଦ ମହା ି LNT2996494
ୀ /365277 33 49 1040ପ ୂ ିର୍ମା ମହା ି ପି େକଦାର ପସାଦ ମହା ି LNT2996510

ପ ୁ /375278 30 49 1041େଗୗରବ ବାଗାଡିଆ ପି େଗାପାଳ ବାଗାଡିଆ YNY0223123
ପ ୁ /375279 58 49 1042େଗାପଳ କମୁାର ବାଗରିଆ ପି ତୁଳାରାମ ବାଗରିଆ OR/06/044/072502
ୀ /375280 32 49 1043ରଚନା ବାଗରିଆ ପି େଗାପାଳ କମୁାର ବାଗରିଆ LNT2996544
ୀ /375281 29 49 1044େରଶମ ବାଗଡିଆ ପି େଗାପାଳ ବାଗଡିଆ YNY0681734
ୀ /375282 48 49 1045ସନୁୀତା େଦବୀ ସା େଗାପାଳ ବାେଗଡିଆ YNY0660837

ପ ୁ /385283 48 49 1046ନରସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ନାୟକ YNY0757781
ୀ /385284 45 49 1047ମିନଭର୍ା ନାୟକ ସା ନରସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ YNY0757799

ପ ୁ /385285 50 49 1048ଚିନୟ ପ ନାୟକ ପି ବିମାଧର ପ ନାୟକ YNY0932442
ପ ୁ /385286 56 49 1049ସମେର  ରଣସିଂହ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ନାୟକ LNT2996486
ପ ୁ /385287 50 49 1050ଅମେର  ରଣସିଂହ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ନାୟକ OR/06/044/072492
ୀ /385288 45 49 1051ନମିତା ରଣସିଂହ ସା ସମେର  ରଣସିଂହ YNY0746438
ୀ /395289 47 49 1052ର ିତା ବ ିଆ ସା ରେମଶ ଚ  ପ ା OR/06/044/072480

ପ ୁ /395290 55 49 1053ରେମଶ ଚ  ପ ା ପି ଲି ରାଜ ପ ା LNT2996452
ପ ୁ /395291 25 49 1054ଅ ିତ କମୁାର ପ ା ପି ରେମଶ ଚ  ପ ା YNY0885376
ପ ୁ /405292 80 49 1055ପଫଲୁ ଚ  ସାମଲ ପି ତିେଲାଚନ ସାମଲ OR/06/044/072477
ୀ /405293 75 49 1056େମନକା ସ ୁ ରୀ ସାମଲ ସା ପଫଲୁ ସାମଲ OR/06/044/072476

ପ ୁ /405294 41 49 1057ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାମଲ ପି ପଫଲୁ ଚ  ସାମଲ LNT1510502
ପ ୁ /415295 63 49 1058ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି ବାଇଧର େବେହରା LNT1540608
ୀ /415296 54 49 1059କଲଯ୍ାଣୀ େବେହରା ସା ଶରତ କମୁାର େବେହରା LNT1540616

ପ ୁ /415297 34 49 1060ଜିେତ  କମୁାର େବେହରା ପି ଶରତ କମୁାର େବେହରା YNY0380790
ପ ୁ /415298 30 49 1061େଦେବ  କମୁାର େବେହରା ପି ଶରତ କମୁାର େବେହରା YNY0223131
ୀ /425299 71 49 1062ସରଳା ମିଶ ସା ନିତଯ୍ାନ  ମିଶ OR/06/044/072464
ପ ୁ /425300 42 49 1063େଦବାଶଷି ମିଶ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମିଶ LNT1510650
ପ ୁ /435301 55 49 1064ଦୁଃଶାସନ େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା LNT1517317
ୀ /435302 53 49 1065ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ଦୁଃଶାସନ େବେହରା YNY0885368
ୀ /435303 27 49 1066ରଶୀତା େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା YNY0885251

ପ ୁ /435304 26 49 1067ତୁଷାରକା  େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା YNY0885277
ୀ /435305 78 49 1068ପତିମା ଦ ସା ପି.େକ ଦ OR/06/044/072666

ପ ୁ /435306 48 49 1069ଦିପକ ଦ ପି ପି.େକ ଦ OR/06/044/072645
ପ ୁ /435307 37 49 1070ଅରି ମ୍ ପାଲ୍ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପାଲ୍ YNY0595975
ୀ /435308 38 49 1071ମାମାନୀ େସଠ୍ ସା ସକୁମୁାର େସଠ୍ YNY0595991
ୀ /445309 48 49 1072ପ ୂ ିର୍ମା ମହାରଣା ପି ନରହରି ମହାରଣା LNT4223194
ପ ୁ /455310 80 49 1073େଗୗରେଗାବ  ଦାସ ପି ହୃଦାନ  ଦାସ YNY0048728
ୀ /455311 73 49 1074ସେରାଜିନୀ ଦାସ ସା େଗୗରେଗାବି  ଦାସ YNY0223149
ପ ୁ /455312 50 49 1075ବିଶେମାହନ ଦାସ ପି େଗୗରେଗାବି  ଦାସ YNY0048744
ପ ୁ /455313 49 49 1076ଦି ର ନ ଦାସ ପି େଗୗରେଗାବି  ଦାସ YNY0048751
ପ ୁ /455314 54 49 1077ସେୁର  ତିପାଠୀ ପି ଦୟାନିଧି ତିପାଠୀ YNY0048769
ୀ /455315 50 49 1078ପଲିଶୀ ତିପାଠି ସା ସେୁର  ତିପାଠି YNY0048777
ୀ /465316 34 49 1079ତପଶୀ ଦାଶ ସା ଅଶଜିୁତ୍ ମିଶ YNY0596411
ପ ୁ /465317 74 49 1080ଦିବଯ୍ସିଂହ ମିଶ ପି େଗାପିନାଥ ମିଶ LNT1511047
ୀ /465318 73 49 1081ସବୁାସିନୀ ମିଶ ସା ଦିବଯ୍ସିଂହ ମିଶ LNT1511054
ପ ୁ /465319 49 49 1082ଅରିଜିତ ମିଶ ପି ଦିବଯ୍ସିଂହ ମିଶ LNT1511104
ପ ୁ /465320 40 49 1083ଅଶୁଜିତ ମିଶ ପି ଦିବଯ୍ସିଂହ ମିଶ LNT1511112
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ୀ /475321 56 49 1084ଆେ ାେନଟ େଜଯ୍ାତି ଡ଼ିଗଲ ସା ଏଲ.ଏଚ.ଆେ ାନି . LNT1619139
ପ ୁ /485322 84 49 1085ନଳିନୀ କା  ଦାସ ପି କପିଳ ଚରଣ ଦାସ YNY0048504
ୀ /485323 71 49 1086େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା ନଳିନୀକା  ଦାସ YNY0380758

ପ ୁ /485324 52 49 1087ରାେଜଶ ଦାସ ପି ନଳିନୀକା  ଦାସ YNY0048512
ୀ /485325 41 49 1088ଚାମ ର୍ୀ ଲିଲି ସା ରାେଜଶ ଦାସ LNT2996346

ପ ୁ /495326 55 49 1089ଅକ୍ଷୟକମୁାର େଜନା ପି ମେହଶର େଜନା OR/06/044/072346
ପ ୁ /495327 55 49 1090ଅେଶାକକମୁାର େଜନା ପି ମେହଶର େଜନା OR/06/044/072679
ୀ /495328 50 49 1091ନମିତା େଜନା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା LNT1459619
ୀ /495329 46 49 1092ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା OR/06/044/072680
ୀ /495330 27 49 1093ଭାଗଯ୍ଶୀ େଜନା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା YNY0681981

ପ ୁ /495331 57 49 1094କୃପାସିଂଧ ୁପାତ - ସେୁଲାଚନା ପାତ YNY1223023
ପ ୁ /505332 34 49 1095ଆେଲାକ ଦଳାଇ ପି େଦବାଶଷି ଦଳାଇ LNT4223202
ପ ୁ /505333 56 49 1096େଦବାଶଷି ଦେଳଇ ପି ହରୀ ଦେଳଇ OR/06/044/072322
ୀ /505334 50 49 1097ସଷୁମା ଦେଳଇ ସା େଦବାଶଷି ଦେଳଇ OR/06/044/072323
ୀ /515335 71 49 1098ସେରାଜିନୀ ସାଇଁ ସା ଗଗନବିହାରି ସାଇଁ OR/06/044/072215

ପ ୁ /515336 52 49 1099ସେୁକଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗଗନ ବିହାରି ସାଇଁ LNT1459700
ୀ /515337 48 49 1100ମହାମାୟା ସାଇଁ ସା ସେୁକଶ ସାଇଁ LNT1459684

ପ ୁ /515338 47 49 1101େସାେଭଶ ସାଇଁ ପି ଗଗନ ବିହାରି ସାଇଁ LNT1459676
ପ ୁ /515339 46 49 1102ସାଥର୍କ ସାଇଁ ପି ଗଗନବିହାରି ସାଇଁ OR/06/044/072617
ୀ /525340 45 49 1103ସଂଘମିତା ମିଶ ସା ଅରିଜିତ୍ ମିଶ YNY0048983

ପ ୁ /525341 84 49 1104ମେହଶର ମହା ି ପି କାଳି ୀ ଚରଣ ମହା ି OR/06/044/072210
ୀ /525342 74 49 1105ହଷର୍ଲତା ମହା ି ସା ମେହଶର ମହା ି LNT1658335
ୀ /525343 50 49 1106ଲିପିକା ମହା ି ସା ପବୀଣ କମୁାର େକ YNY0596015

ପ ୁ /525344 48 49 1107ସ ିବ ମହା ି ପି ମେହଶର ମହା ି YNY0660878
ପ ୁ /525345 44 49 1108ରାଜୀବ ମହା ି ପି ମେହଶର ମହା ି LNT1510569
ୀ /525346 40 49 1109ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ରାଜୀବ କମୁାର ମହା ି YNY0596031

ପ ୁ /535347 61 49 1110ସଯୂଯ୍ର୍କା  ପ ନାୟକ ପି ପଠାଣି ପ ନାୟକ OR/06/044/072208
ୀ /535348 54 49 1111ସନିୁତୀ ପ ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ପ ନାୟକ YNY0596221

ପ ୁ /535349 63 49 1112ଶଭୁକା  ପ ନାୟକ ପି ପଠାଣି ପ ନାୟକ LNT1540574
ୀ /535350 55 49 1113କ ନା ପ ନାୟକ ସା ଶଭୁକା  ପ ନାୟକ OR/06/044/072209
ୀ /545351 72 49 1114ବୀଣାପାଣି ମିଶ ସା ଗଦାଧର ମିଶ LNT1540830

ପ ୁ /545352 51 49 1115ଦୀପକ ମିଶ ପି ଗଦାଧର ମିଶ OR/06/044/072202
ୀ /555353 45 49 1116େଦବସିତା ଦାସ ସା ବିଶଜିତ ଦାସ LNT1540913
ୀ /555354 21 49 1117ଅପରୁପ ଦାସ ପି ବିଶଜିତ ଦାସ YNY1230309
ୀ /565355 45 49 1118େଯାଶନ୍ା ମିଶ ସା ପଭାତ କମୁାର ପାଢୀ YNY0793968

ପ ୁ /565356 81 49 1119ଗେଣଶର ପାଢୀ ପି ଗେଜ  ପାଢୀ LNT1510817
ପ ୁ /565357 53 49 1120ପଭାତ କମୁାର ପାଢି ପି ଗେଣଶର ପାଢି LNT1510684
ୀ /575358 59 49 1121ସଚିୁତା ଲିମା ସା ସାମସନ ଲିମା YNY0223156

ପ ୁ /575359 38 49 1122ଶକି୍ତ ଲିମା ମା ସଚିୁତା ଲିମା YNY0223172
ୀ /575360 67 49 1123ମଦୁୁଳା ସାମଲ ସା ସକୁା  ସାମଲ OR/06/044/072183

ପ ୁ /575361 42 49 1124ସମପିର୍ତ ସାମଲ ପି ସକୁା  ସାମଲ LNT1833292
ୀ /575362 35 49 1125ପାଚୀପଭା ସାମଲ ସା ସମପିର୍ତ ସାମଲ YNY0223164
ୀ /585363 81 49 1126ସାବିତୀ େଜଠୀ ସା ଡ଼ଃ.ସେୁର  କମୁାର େଜଠୀ OR/06/044/072173

ପ ୁ /585364 61 49 1127ପଦୀ  କମୁାର େଜଠୀ ପି ସେୁର  େଜଠୀ LNT1540947
ପ ୁ /585365 58 49 1128ସଦୁୀ କମୁାର େଜଠୀ ପି ସେୁର  କମୁାର େଜଠୀ OR/06/044/072175
ୀ /585366 53 49 1129ଅପରାଜିତା େଜଠୀ ସା ପଦୀ  େଜଠୀ LNT1540731

ପ ୁ /585367 26 49 1130ଅମିତ କମୁାର େଜଠୀ ପି ପଦୀ  କମୁାର େଜଠୀ YNY0708172
ୀ /585368 50 49 1131କାଦମିନୀ ମହାପାତ ସା ସଦୁୀ  କମୁାର େଜଠୀ LNT1540723

ପ ୁ /595369 54 49 1132ପବୀଣ କମୁାର ପଧାନ ପି ସନିୁଆଁ ପଧାନ LNT1540558
ପ ୁ /595370 88 49 1133ସନିୁଆ ପଧାନ ପି ମହାେଦବ ପଧାନ LNT1833243
ପ ୁ /605371 45 49 1134ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ଖଗପତି େବେହରା YNY0428862
ପ ୁ /605372 27 49 1135ଶଭୁକା  ଦଳାଇ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦଳାଇ YNY0595264
ପ ୁ /605373 48 49 1136ଶରତ କମୁାର ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି YNY0428854
ୀ /605374 35 49 1137େରାଜାଲିନି ମହା ି ସା ଶରତ କମୁାର ମହା ି YNY0428847
ପ ୁ /605375 45 49 1139ସବୁମଶଯ୍ମ୍ ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା LNT1510668
ୀ /605376 42 49 1140ରଶିପିୟା ପ ା ସା ସବୁମଶଯ୍ମ୍ ପ ା YNY0374421
ୀ /605377 39 49 1141ସତିୃେରଖା ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା LNT1540566
ପ ୁ /605378 34 49 1142ସିତ ର ନ ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା LNT4231346
ୀ /625379 76 49 1143େଯା ନ୍ା େବେହରା ସା ବେଜ  କମୁାର େବେହରା OR/06/044/072159
ପ ୁ /625380 49 49 1144ଆଶେୁତାଷ େବେହରା ପି ବେଜ  କମୁାର େବେହରା LNT1833219
ୀ /625381 45 49 1145ଆରତୀ େବେହରା ସା ଆଶେୁତାଷ େବେହରା LNT1833227
ପ ୁ /625382 52 49 1146ଜୀବନ ର ନ ପ ା ପି ସେୁର  ପ ା OR/06/044/072609
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ୀ /635383 74 49 1147ସି ୁନ ିନୀ ଦାସ ସା ଶଶିରି ଦାସ OR/06/044/072155
ୀ /645384 78 49 1148ଅ ୁରବାଳା ପ ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/044/072140

ପ ୁ /645385 65 49 1149େଜଯ୍ାତିପକାଶ ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/044/072141
ପ ୁ /645386 60 49 1150ଶୀପକାଶ ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/044/072143
ୀ /645387 55 49 1151ରଶି ପ ନାୟକ ସା େଜଯ୍ାତିପକାଶ ପ ନାୟକ OR/06/044/072142
ୀ /645388 55 49 1152ସୀମା ପ ନାୟକ ସା ଶୀପକାଶ ପ ନାୟକ OR/06/044/072144

ପ ୁ /655389 58 49 1153ସଭୁକରନ ଅଗଵାଲ ପି ମରୁଲୀଧର ଅଗଵାଲ YNY1282714
ୀ /655390 51 49 1154ର ନା ଅଗୱାଲ ସା ସଭୁକରନ ଅଗୱାଲ YNY1282581
ୀ /655391 25 49 1155ଅଂଜଲୀ ଅଗୱାଲ ପି ସଭୁ କରଣ ଅଗୱାଲ YNY1282623
ୀ /655392 21 49 1156କାଚନ ଅଗୱାଲ ପି ସଭୁକରନ ଅଗୱାଲ YNY1282904
ୀ /655393 77 49 1157ନିହାରୀକା ମହା ି ସା େଦେବ ନାଥ ମହା ି OR/06/044/072565

ପ ୁ /655394 46 49 1158ସତଯ୍ଜିତ ମହା ି ପି େଦେବ  ନାଥ ମହା ି OR/06/044/072616
ୀ /665395 52 49 1159େମାହିନୀ ବାରିକ ପି ପକାଶ ଚ  ବାରିକ YNY0428680
ୀ /665396 65 49 1160ସଖୁଲତା େଦଇ ସା ପକାଶ ବାରିକ OR/06/044/072303

ପ ୁ /665397 29 49 1161ମନିଷ ପଧାନ ପି ରବୀ  କମୁାର ପଧାନ YNY0595272
ପ ୁ /665398 72 49 1162ପଭାକର ପଧାନ ପି ନ  କିେଶାର ପଧାନ LNT1510759
ୀ /665399 65 49 1163ମୀନତି ପଧାନ ସା ପଭାକର ପଧାନ LNT1510767

ପ ୁ /665400 61 49 1164ରବି  କମୁାର ପଧାନ ପି ନ  କିେଶାର ପଧାନ LNT1510700
ୀ /665401 51 49 1165ବିଦୁଲତା ପଧାନ ସା ରବି  କମୁାର ପଧାନ OR/06/044/072675

ପ ୁ /665402 43 49 1166ସଧୀନ ପଧାନ ପି ପଭାକର ପଧାନ LNT1510718
ପ ୁ /665403 41 49 1167ପାଥିର୍ବ ପଧାନ ପି ପଭାକର ପଧାନ LNT1510726
ୀ /675404 43 49 1168ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ଜୀବନ ର ନ ପ ା LNT1510452
ୀ /675405 79 49 1169ଦମୟ ି ପ ା ସା ସେୁର  ପ ା OR/06/044/072247

ପ ୁ /685406 76 49 1170ଭବାନିଶ ର ମିଶ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମିଶ OR/06/044/072290
ୀ /685407 66 49 1171କାନନବାଳା ମିଶ ସା ଭବାନ ଶ ର ମିଶ OR/06/044/072291
ୀ /695408 66 49 1172ସବର୍ାଣି ମିତ ସା ବିଜୟ ମିତ OR/06/044/072232

ପ ୁ /705409 56 49 1173ଦି ିସର ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ OR/06/044/072287
ପ ୁ /705410 55 49 1174ଦିଲିଶର ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ OR/06/044/072288
ୀ /705411 49 49 1175ମାଳତୀ ସାଇଁ ସା ଦି ିସର ସାଇଁ LNT1541051
ୀ /705412 45 49 1176ପଣତୀ ସାଇଁ ସା ଦିଲିଶର ସାଇଁ LNT1510692

ପ ୁ /715413 70 49 1177ଜୟରାଜ େବେହରା ପି ବାଳକୃ  େବେହରା YNY0746461
ୀ /715414 64 49 1178ସବିତା େବେହରା ସା ଜୟରାଜ େବେହରା YNY0746479
ୀ /715415 34 49 1179ଉପାସନା େବେହରା ପି ଜୟିରାଜ େବେହରା YNY0974006
ୀ /715416 44 49 1180ମନୀଷା ମହାପାତ ସା େସାମନାଥ ପାଢ଼ୀ LNT1632405

ପ ୁ /715417 79 49 1181େଦେବ  ନାଥ ପାଢୀ ପି କପୃାସି ୁ ପାଢୀ OR/06/044/072279
ୀ /715418 69 49 1182େଜଯ୍ା ନ୍ା ପାଢୀ ସା େଦେବ  ନାଥ ପାଢୀ OR/06/044/072280

ପ ୁ /715419 48 49 1183େସାମନାଥ ପାଢୀ ପି େଦେବ  ନାଥ ପାଢୀ LNT1863620
ପ ୁ /715420 51 49 1184ରାଜିବ ରଥ ପି ଅଜିତ ରଥ YNY0762880
ୀ /715421 46 49 1185ସାଶତି ରଥ ପି ରାଜିବ ରଥ YNY0762898

ପ ୁ /725422 75 49 1186େଗୗରହରି ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ OR/06/044/070304
ୀ /725423 66 49 1187ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା େଗୗରହରି ଦାସ OR/06/044/070305
ପ ୁ /725424 49 49 1188ସାଧିନକମୁାର ଦାସ ପି େଗୗରହରି ଦାସ OR/06/044/070310
ୀ /725425 45 49 1189ସ ମିତା ଦାସ ସା ସାଧୀନ କମୁାର ଦାସ YNY0254797
ୀ /735426 67 49 1190ବାସ ୀ ସାଇଁ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସାଇଁ LNT2996437

ପ ୁ /735427 55 49 1191ସତିୃ ର ନ ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ସାଇଁ OR/06/044/072698
ପ ୁ /735428 52 49 1192ଚିତର ନ ସାଇଁ ପି କି୍ଷେରାଦ ସାଇଁ OR/06/044/072374
ପ ୁ /735429 48 49 1193ହୃଦର ନ ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ସାଇଁ OR/06/044/072376
ପ ୁ /735430 48 49 1194ରଶୀ ର ନ ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ସାଇଁ OR/06/044/072377
ପ ୁ /735431 51 49 1195ଜ୍ଞାନର ନ ସାଇଁ ପି କି୍ଷେରାଦ ସାଇଁ YNY1358910
ପ ୁ /735432 46 49 1196ଶକି୍ତର ନ ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ସାଇଁ OR/06/044/072655
ୀ /745433 70 49 1198ବିଳାସିନି ପ ା ସା ବଜସ ୁ ର ପ ା OR/06/044/072384
ୀ /745434 48 49 1199େରଣବୁାଳା ପ ା ପି ବଜସ ୁ ର ପ ା OR/06/044/072386
ପ ୁ /745435 47 49 1200ବାଳକୃ  ପ ା ପି ବଜସ ୁ ର ପ ା OR/06/044/072387
ୀ /755436 40 49 1201ସ ୀତା ମହା ି ସା ଶଯ୍ାମେଳ ୁ ପ ନାୟକ LNT2996635
ପ ୁ /755437 44 49 1202ଶଯ୍ାମେଳ ୁ ପ ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାଥ ପ ନାୟକ LNT1459858
ପ ୁ /755438 82 49 1203ସେୁର ନାଥ ପ ନାୟକ ପି ଲି ରାଜ ପ ନାୟକ LNT1541655
ୀ /755439 72 49 1204େସୗଦାମିନି ପ ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାଥ ପ ନାୟକ LNT1541721
ପ ୁ /755440 48 49 1205ସେୁଭ ୁ ପ ନାୟକ ପି ସେୁର ନାଥ ପ ନାୟକ LNT1459346
ୀ /755441 46 49 1206ବିଶଭାରତୀ ପ ନାୟକ ସା ଶେୁଭ ୁ ପ ନାୟକ LNT2996643
ୀ /765442 78 49 1207େପମଲତା େଦଇ ସା ରତନ୍ ାକର େଯନା OR/06/044/072428
ପ ୁ /765443 60 49 1208ବସ  କମୁାର େଜନା ପି ରତନ୍ ାକର େଜନା OR/06/044/072426
ୀ /765444 58 49 1209ପମିଳା େଜନା ସା ବସ  କମୁାର େଜନା OR/06/044/072427
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ପ ୁ /765445 30 49 1210େଗାପାଲ େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନା YNY0595280
ୀ /765446 28 49 1211ପିୟ ା େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନା YNY0681759

ପ ୁ /765447 32 49 1212ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ YNY0223180
ୀ /775448 56 49 1213କିରଣ ବାଳା େଜନା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େଜନା LNT1459767
ୀ /775449 35 49 1214କମୁାରୀ ନମିତା େଜନା ସା ସ ୀବ କମୁାର ଦାସ YNY0380733

ପ ୁ /785450 60 49 1216ସେ ାଷ କମୁାର େଲ ା ପି ବି ୁ ଚରଣ େଲ ା OR/06/044/072416
ପ ୁ /785451 46 49 1217ସଶୁା  କମୁାର େଲ ା ପି ବି ୁ ଚରଣ େଲ ା OR/06/044/072420
ୀ /785452 56 49 1218େସଫାଳି ମହାପାତ ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଲ ା OR/06/044/072417

ପ ୁ /795453 54 49 1219ଶଶୀକା  ମିଶ ପି ବିମଳ କିେଶାର ମିଶ YNY0660795
ୀ /795454 50 49 1220ରଂଜନା ମିଶ ସା ଶଶୀକା  ମିଶ YNY0636266

ପ ୁ /795455 33 49 1221ଶଭୁକା  ମିଶ ପି ଶତିିକ  ମିଶ YNY0636233
ପ ୁ /805456 55 49 1222ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ଦାଶ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ଦାଶ YNY0746446
ପ ୁ /805457 52 49 1223ସିମାଂଶ ୁଭୂଷଣ ଦାଶ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ଦାଶ OR/06/044/110830
ପ ୁ /805458 48 49 1224ସିତାଂଶ ୁକମୁାର ଦାଶ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ଦାଶ OR/06/044/110831
ୀ /815459 77 49 1225ମେନାରମା ମହା ି ସା ଅଭିରାମ ପସାଦ ମହା ି YNY0380717

ପ ୁ /815460 48 49 1226ଅଭିଜିତ ମହା ି ପି ଅଭିରାମ ପସାଦ ମହା ି YNY0380709
ୀ /815461 47 49 1227ରଶି ମହା ି ସା ଅଭିଜିତ ମହା ି YNY0595298

ପ ୁ /825462 60 49 1228ମ ୀଲାଲ ଶମର୍ା ପି ରାଧାକୃ  ଶମର୍ା LNT1832930
ୀ /825463 54 49 1229ବି ୁକା ା ଶମର୍ା ସା ମ ୀଲାଲ ଶମର୍ା LNT1833128

ପ ୁ /825464 45 49 1230ସତିଶ ଚ  ଶମର୍ା ପି ରାଧାକୃ  ଶମର୍ା LNT1833136
ୀ /825465 43 49 1231ମମତା ଶମର୍ା ସା ସତୀଶ ଚ  ଶମର୍ା YNY0429001
ୀ /825466 30 49 1232େକାମଲ ଶମର୍ା ପି ମ ୀଲାଲ ଶମର୍ା YNY0428672
ୀ /835467 42 49 1233ରଶିତା ସାଇଁ ସା ସତିୁ ର ନ ସାଇଁ YNY0135442
ୀ /835468 41 49 1234ସ ଯ୍ାରାଣି ସାଇଁ ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ସାଇଁ YNY0135418
ୀ /835469 38 49 1235ସଚିୁସିତା ସାଇଁ ସା ହୃଦାର ନ ସାଇଁ YNY0135434
ୀ /845470 31 49 1236ଅ ିତା ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ମାନସ କମୁାର ଚା ାଜର୍ ୀ YNY0428888
ୀ /845471 28 49 1237ମନୀଷା ସିଂହ ପି ବଳରାମ ସିଂହ YNY0708164

ପ ୁ /855472 35 49 1238ଚ େଶଖର ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ YNY0429027
ପ ୁ /875473 39 49 1239େସୗରଵ ସଂତୁକା ପି ରତନ କମୁାର ସଂତୁକା YNY1212182
ପ ୁ /875474 34 49 1240िव लव सतुंका ପି रतन कुमार सतुंका YNY1212208
ୀ /925475 49 49 1241େଗୗରୀ ମିତ ସା େଶୖବାଲ ମିତ YNY0746487
ୀ /5555476 61 49 1242ନଳନୀ ଶତପଥୀ ସା େରବତୀ ବଲଭ ତିପାଠୀ YNY1228097

ପ ୁ /9995477 24 49 1243ସାଥର୍କ ମହା ି ପି ଶଶିରି ର ନ ମହା ି YNY0953059
ପ ୁ /Budharsi5478 46 49 1244ମତୃ୍ଯ ଯ େଦଵ େଦଵ ପି ପରୂନ ଚଂଦ େଦଵ YNY1346550
ପ ୁ /CHRISTIA5479 65 49 1245ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ବୁେଲଶ୍ଵର େବେହରା YNY1347509
ୀ /CHRISTIA5480 59 49 1246ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1347517
ୀ /CHRISTIA5481 59 49 1247ବିଜୟଲଷୀ େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1347459

ପ ୁ /KANIKA 5482 24 49 1248ପରମିତ ଦାସ ପି ପଦ୍ଯମୁନ୍ କମୁାର ଦାସ YNY1217504
ପ ୁ /Shanti Ni5483 28 49 1249ଜୀତମୀତରା େମାହ ି ପି େକଦାରନାଥ େମାହ ି YNY1212406
ପ ୁ /TULASI N5484 30 49 1250ପାଥର୍  ସାରଥୀ ସାହୂ - େସୗମଯ୍ା ସଚୁରିତା େବେହରା YNY1219278
ୀ /015485 32 49 1251ରସିତା ଦାସ ପି ଲଳିତ େମାହନ ଦାସ YNY0817767
ପ ୁ /015486 21 49 1252ଉପହାର ଦାସ ପି ମିଲନ କମୁାର ଦାସ YNY1344977
ପ ୁ /15487 53 49 1253ଅେଶାକ କମୁାର େଜଠୀ ପି ଅନାଦି ଚରଣ େଜଠୀ OR/06/044/070454
ୀ /15488 38 49 1254ଇତିଶୀ ନାୟକ ସା ଜ୍ଞାନଜିତ୍ ନାୟକ YNY0817759

ପ ୁ /25489 43 49 1255ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି କାଶୀନାଥ େବେହରା LNT1540053
ପ ୁ /35490 50 49 1256ଲାଲବାହାଦୂର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/070675
ୀ /35491 49 49 1257ନିମର୍ଳା ପଭା ସାଇଁ ସା ରାେଜ  ସାହୁ OR/06/044/070669
ୀ /45492 43 49 1258ଦିପାଲି ଦ ସା ଦିପକ ଦ YNY0135400

ପ ୁ /55493 69 49 1259ଅଭିରମ େବେହରା ପି ହରିକୀ  େବେହରା YNY0595306
ୀ /55494 68 49 1260ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା େସାମନାଥ େବେହରା YNY0869487
ୀ /55495 60 49 1261ମିନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଅଭିରାମ େବେହରା YNY0595314
ପ ୁ /55496 53 49 1262ସ ିବ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0135392
ୀ /55497 51 49 1263ଡ େସଫାଳିକା ମଲିକ ସା ସ ିବ କମୁାର ଦାସ YNY0135384
ୀ /55498 49 49 1264ଶଯ୍ାମ ପସାଦିନୀ ମହା ି ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ପ ନାୟକ YNY0595330
ୀ /55499 19 49 1265େଶୄତାଲୀନା ମହାନି ମା େନ େୁଣ ଦାସ YNY1347384
ୀ /55500 41 49 1266ଆରତୀ କମୁାରୀ ଠାକରୁ ପି କୀ ାନ  ଠାକରୁ YNY0595348
ପ ୁ /65501 73 49 1267ମେନାର ନ ପରିଜା ପି ନିର ନ ପରିଜା YNY0429019
ୀ /65502 36 49 1268ସପନ୍ାରାଣୀ ପରିଜା ସା ଅମିତ ପରିଜା YNY0428490
ୀ /65503 53 49 1269ରୀତିମକୁ୍ତା ପ ନାୟକ ସା ଅବନି ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ LNT1540939
ୀ /65504 70 49 1270କସୁମୁ ପିରଜା ସା ମେନାର ନ ପରିଜା YNY0428433
ପ ୁ /65505 40 49 1271ଜୀବନ କମୁାର ସି ପି େବଣଧୁର ସି YNY0427989
ପ ୁ /75506 30 49 1272ସେ ତ ପ ନାୟକ ପି ଶଭୁକା  ପ ନାୟକ YNY0428870
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ପ ୁ /85507 39 49 1273ସକୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ YNY0428532
ପ ୁ /85508 35 49 1274ପତାପ ଚ  ରାଉତ ପି ତିେଲାଚନ ରାଉତ YNY0428649
ୀ /95509 27 49 1275ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ମହା ି ମା ସ୍ ପଭା ମହା ି YNY0681718
ୀ /WORD NO 95510 31 49 1276ସଚୂୀସିତା େମାହ ି ମା ସ ର୍ଲତା ଦାସ YNY1148337
ୀ /105511 35 49 1277ସ ୀତା ଓଝା ପି ନିତଯ୍ାନ  ଓଝା YNY0595561

ପ ୁ /115512 64 49 1278ପସନନ୍  କମୁାର ପ ା ପି ଦୂଗର୍ାଚରଣ ପ ା YNY0596445
ୀ /115513 58 49 1279ନମିତା ପ ା ସା ପସନନ୍  କମୁାର ପ ା YNY0596593
ୀ /115514 33 49 1280ପଲବୀ ପ ା ପି ପସନନ୍  କମୁାର ପ ା YNY0596577

ପ ୁ /115515 31 49 1281ପୀତମ୍ ପ ା ପି ପସନନ୍  କମୁାର ପ ା YNY0596544
ପ ୁ /C 155516 52 49 1282ଦି ୀରଂଜନ କାନୁନ୍େଗା ପି ଚି ରଂଜନ କାନୁନ୍େଗା YNY1217777
ପ ୁ /C/225517 54 49 1283ଆନ  ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ମହାରଣା YNY1032184
ୀ /C/225518 47 49 1284ସାଧନା ରଣା ଏଲିଏସ ମହାରଣା ସା ଆନ  ନାରାୟଣ ମହାରଣା YNY1032176
ୀ /C/225519 23 49 1285ରିତୁଶୀ ମହାରଣା ପି ଆନ  ନାରାୟଣ ମହାରଣା YNY1032192

ପ ୁ /295520 66 49 1286େରବତୀ ବଲଭ ତିପାଠୀ ପି ପାେରଶର ତିପାଠୀ YNY0852236
ପ ୁ /365521 21 49 1287ଅନିେମଶ ନାୟକ ପି ପରିକ୍ଷୀତ ନାୟକ YNY1160118
ୀ /995522 31 49 1288େସାନାଲୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ବରାଳ ପି ବିମଲ ପସାଦ ବରାଳ YNY0794057
ୀ /2895523 45 49 1289ମିନତୀ ସାହୂ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ସାହୂ YNY1346071

ପ ୁ /58/B/15524 23 49 1290ସପୁତିମ ସିରକର ମା ରୀନା ନାଗ YNY1211283
ପ ୁ /PLOT NO-55525 20 49 1291ସାସତ ନ ା ପି ରାଜିବ ନ ା YNY1252220
ୀ /61/a/95526 19 49 1292ସମୀକ୍ଷ। ସାଇଁ ପି ସେୁକଶ କମୁାର ସାଇଁ YNY1347038

ପ ୁ /292/1235527 22 49 1293ମନୂା ସାହୂ ସାହୂ ପି ରମନ କ ୁସାହୂ ସାହୂ YNY1224468
ପ ୁ /292/1235528 22 49 1294ମନୂା ସାହୂ ସାହୂ ପି ରମନ କ ୁସାହୂ ସାହୂ YNY1224484
ପ ୁ /292/1235529 22 49 1295ମନୂା ସାହୂ ସାହୂ ପି ରମନ କ ୁସାହୂ ସାହୂ YNY1224450
ପ ୁ /215/12415530 32 49 1296ସତ୍ଯବତ ଦାସ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ YNY1211903
ପ ୁ /25531 28 49 1297େଗୗରଵ ସାହୁ ସାହୁ ପି େସୖେଳ  କମୁାର ସାହୁ YNY1360031
ପ ୁ /25532 30 49 1298େସୗରଵ କମୁାର ସାହୁ ସାହୁ ପି େସୖେଳ  କମୁାର ସାହୁ YNY1360106
ପ ୁ /25533 69 49 1299େସୖେଳ  କମୁାର ସାହୁ ସାହୁ ପି ଲାେଥ ନେର  ସାହୁ YNY1360130
ୀ /25534 63 49 1300ମୀନାଖୀ ସାହୁ ସାହୁ ସା େସୖେଳ  କମୁାର ସାହୁ YNY1360189
ୀ /125535 34 49 1301ପୀତି ନାୟକ ନାୟକ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାୟକ YNY1360379
ୀ /125536 27 49 1302ସସୂାନ ଦାସ ଦାସ ସା ଆନଂଦ ନାୟକ YNY1360395

ପ ୁ /125537 71 49 1303ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାୟକ ନାୟକ ପି ଲାେଥ ସାମଏୁଲ ନାୟକ YNY1360452
ପ ୁ /KANIKA 5538 50 49 1304ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସେବର୍ ଶର ସାଇଁ YNY1362219
ପ ୁ /445539 73 49 1305ବିେରଂଦ ଦାସ ଦାସ ପି ଲାେଥ ଅସଆନଂଦ ଦାସ YNY1369867
ୀ /275540 36 49 1306ସିବାନୀ ସାଇଁ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ସାଇଁ YNY1370584

ପ ୁ /575541 19 49 1307ସତୀଶ ପତି ପି ର ୀତ ପତି YNY1370592
ୀ /285542 19 49 1308ଆଯଷୁ ପିୟଦସ ିର୍ନି ସିଂ ପି ସରତ ଚଂଦ ସିଂ YNY1370618
ୀ /195543 35 49 1309େସାନାଲିକା ଓଝା ସା େକ୍ଷତବାସୀ ଓଝା YNY1370626
ୀ /575544 53 49 1310ର ୀତ କମୁାର ପତି ପି ଚକଧର ପତି YNY1370642
ୀ /105545 21 49 1311ଚ ିର୍ତା ନ ସା ଚ ନ କମୁାର ନାୟକ YNY1385897
ୀ /797/J5546 18 49 1312ପିୟ ା େମାେନାନିତା ନାୟକ ପି ରୂେପଶ କମୁାର ନାୟକ YNY1386176

ପ ୁ /h/o pitam5547 26 49 1313ସମିୁତ ଶମର୍ା ଶମର୍ା ପି ମ ି ଲାଲ ଶମର୍ା  YNY1386184
ପ ୁ /Keojhar c5548 26 49 1314ସମିୁତ ଶମର୍ା ଶମର୍ା ପି ମ ି ଲାଲ ଶମର୍ା  YNY1386218
ୀ /A/204, RE5549 72 49 1315ଚଂଦେଲଖା େଚୗଧରୁୀ - ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY1391663

ପ ୁ /.5550 26 50 1ଫୟାଜ ଅହ ଦ ପି ଖାଲିଦ ଅହ ଦ YNY0817783
ୀ /.5551 29 50 2ସୟଦ େରେହମାନ ଅେହମଦ ପି ସୟଦ ସଲମନ ଅେହମଦ YNY0794669

ପ ୁ /.5552 53 50 3ସୟଦ ଆୟୁବ୍ ଅଲୀ ପି ସାହିଦ ଅଲୀ YNY0794230
ୀ /.5553 47 50 4ମମତାଜ୍ େବଗମ୍ ସା େଚୗଧରୁୀ ମହ ଦ ଅଲିୟୁଜ ଜମାନ YNY0794446
ୀ /.5554 48 50 5ରହିମା ବିବି ସା ସହଦ ରଶନ ଅଲୀ YNY0806562
ୀ /.5555 39 50 6େରସମା ବିବି ସା େସକ ସଲିମ YNY0827519
ୀ /.5556 30 50 7ସିଜ ଫିରେଦାସ ପି ସୟଦ ସଲମାନ ଅେହମଦ YNY0827501
ପ ୁ /.5557 30 50 8ଅକମ ଖାନ ପି ସଲିମ ଖାନ YNY0794685
ୀ /.5558 46 50 9ସାହାନା ଖାତୁନ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ହକିମ YNY0794180
ୀ /.5559 27 50 10ସବନା ନଜହତ ସା ସୟଦ ସଲିମ୍ YNY0827527
ପ ୁ /.5560 32 50 11ମେନାର ନ ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ YNY0795096
ୀ /.5561 37 50 12ସହୁାନା ପରବିନ ସା ମିର ଅଫସାକ ଅଲୀ YNY0794636
ପ ୁ /.5562 29 50 13ସୟଦ ୱାସିମ ପି ସୟଦ ରହିମ YNY0794701
ୀ /NA5563 22 50 14ଅଂଶତିା ସାହୁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY1076983
ପ ୁ /Saidani B5564 27 50 15 ଶାହନ୍ଵା  ଅଲୀ ପି େସଖ ସା ିକ ଅଲୀ YNY0581421
ପ ୁ /TULASI P5565 25 50 16ରାଜ୍ ର ନ ଧୀର ପି ର ନ ଧୀର YNY0930172
ୀ /15566 68 50 17ମେନାରମା ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା OR/06/044/074003
ପ ୁ /15567 47 50 18ସ ିବ ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା OR/06/044/074581
ପ ୁ /15568 39 50 19ର ିତ ମହାରଣା ପି ରବୀ  ମହାରଣା LNT1617687
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ୀ /15569 32 50 20ରି ି  ମହାରଣା ସା ସଂଜିବ ମହାରଣା YNY0849497
ପ ୁ /25570 45 50 21ଭିନୀତା ଚଢା ପି ବିଜୟ ଚଢା YNY0280073
ୀ /25571 59 50 22େସନ୍ହଲତା ମହାରଣା ସା ପଫଲୁ ମହାରଣା OR/06/044/074612
ୀ /25572 50 50 23ମ ଲୁତା ମହାରଣା ସା ପକାଶ ମହାରଣା LNT1617562
ୀ /25573 21 50 24ତପସିନୀ ମହାରାଣା ପି ପକାଶ କମୁାର ମହାରାଣା YNY1104421
ୀ /25574 36 50 25ମେନାସିନୀ ମହାରଣା ସା ବିନୀତ ଚଢା YNY0280081

ପ ୁ /35575 80 50 26ଗେଣଶର ପ ୃ ି ପି ଧଇୁନ ପ ୃ ି OR/06/044/074050
ୀ /45576 87 50 27ଗ ା ଦାସ ସା ବିକଳ ଦାସ OR/06/044/074011

ପ ୁ /45577 68 50 28ଅେଲଖଚ  ଦାସ ପି ବିକଳ ଦାସ OR/06/044/074012
ପ ୁ /45578 55 50 29ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ବିକଳ ଦାସ OR/06/044/074651
ୀ /45579 52 50 30ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ LNT1617901

ପ ୁ /45580 52 50 31ଅେଶାକକମୁାର ଦାସ ପି ବିକଳ ଦାସ OR/06/044/074014
ୀ /45581 45 50 32ମମତା ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ LNT1565621

ପ ୁ /45582 25 50 33ବିଶଜିତ୍ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଚ  ଦାସ YNY0953224
ପ ୁ /45583 58 50 34ରଶି ର ନ ପରିଜା ପି ମରୂଲୀଧର ପରିଜା YNY0280099
ୀ /45584 46 50 35ସରସତୀ ପରିଜା ସା ରଶି ର ନ ପରିଜା YNY0280107

ପ ୁ /45585 28 50 36େଲାକନାଥ ପରିଜା ପି ରଶିର ନ ପରିଜା YNY0953232
ୀ /45586 27 50 37ସଶୁୀ ସଂଗୀତା ପରିଜା ପି ରଶିରଂଜନ ପରିଜା YNY0953240

ପ ୁ /55587 40 50 38ଜଗନନ୍ ାଥ େଜଠି ପି ଶରତ କମୁାର େଜଠି LNT1617646
ପ ୁ /55588 38 50 39ଚ ନ କମୁାର େଜଠୀ ପି ଶରତ କମୁାର େଜଠୀ LNT4217725
ପ ୁ /55589 49 50 40ରମାକା  ସାମଲ ପି ଅନିରୁ  ସାମଲ YNY0795344
ପ ୁ /65590 59 50 41ସେୁରଶ ଚ  ରଥ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ରଥ LNT4211793
ୀ /65591 52 50 42ଶମିର୍ ା ରଥ ସା ସେୁରଶ ଚ  ରଥ LNT4211801
ୀ /65592 29 50 43ସକୁନଯ୍ା ରଥ ପି ସେୁରଶ ଚ  ରଥ YNY0581231

ପ ୁ /75593 48 50 44ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ - ଦୁଲାଇ ପାତ LNT2996668
ୀ /85594 78 50 45ସରସତୀ େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା OR/06/044/074032

ପ ୁ /85595 60 50 46ପଦୀ  କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା OR/06/044/074033
ୀ /85596 60 50 47ବିଦଯ୍ତୁଲତା େବେହରା ସା ପଦି  କମୁାର େବେହରା YNY0491159

ପ ୁ /85597 55 50 48ପତାପ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା OR/06/044/074035
ୀ /85598 51 50 49େବୖଜୟ ି ମାଳା େବେହରା ସା ପତାପ େବେହରା LNT1617661

ପ ୁ /85599 51 50 50ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା OR/06/044/074036
ୀ /85600 48 50 51ଇତିଶୀ େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା YNY0049049

ପ ୁ /85601 47 50 52ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା OR/06/044/074037
ପ ୁ /85602 45 50 53ପସନନ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YNY0049031
ୀ /85603 44 50 54ଅନୀତା େବେହରା ସା ପସନନ୍ କମୁାର େବେହରା YNY0049056
ୀ /85604 42 50 55ସସିତା େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା LNT1617679

ପ ୁ /85605 31 50 56ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ପଦୀ  କମୁାର େବେହରା YNY0280131
ପ ୁ /85606 28 50 57ସଯୁଯ୍ର୍କା  େବେହରା ପି ମେନାଜ େବେହରା YNY0794909
ପ ୁ /85607 28 50 58ପଦଯ୍ଷୁ କମୁାର େବେହରା ପି ପଦି  କମୁାର େବେହରା YNY0428904
ପ ୁ /85608 21 50 59େସାମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ପତାପ େବେହରା YNY1202308
ପ ୁ /85609 21 50 60ଆଶେୁତାସ େବେହରା ପି ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା YNY1229996
ପ ୁ /85610 26 50 61େସକ ଇଜାଜ୍ ପି ଏମ ଡି ଇସାଇଲ YNY0795310
ୀ /85611 35 50 62ସନିୁତି େଜନା ପି କିେଶାର ଚ  େଜନା LNT2996742
ୀ /85612 33 50 63ସରୁୁଚି େଜନା ପି କିେଶାର ଚ  େଜନା LNT2996734

ପ ୁ /85613 32 50 64ରାେକଶ କମୁାର ମ ନ ପି ନିରଂଜନ ମ ନ LNT2996692
ପ ୁ /95614 62 50 65ନିର ନ ମ ନ ପି ନଟବର ମ ନ OR/06/044/074155
ୀ /95615 57 50 66ବୀଣାପାଣି ମ ନ ସା ନିର ନ ମ ନ OR/06/044/074156

ପ ୁ /95616 59 50 67ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ LNT2996676
ୀ /95617 52 50 68ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ LNT2996726
ପ ୁ /105618 32 50 69ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି ବିେରନ୍ କମୁାର େବେହରା LNT2996767
ୀ /105619 22 50 70ସଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ପସନନ୍ କମୁାର େବେହରା YNY1314517
ୀ /105620 23 50 71ରାଜଶୀ ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ YNY1314558
ପ ୁ /105621 21 50 72ଗିରିଧାରୀ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ ଦାସ YNY1314533
ୀ /105622 23 50 73ଦିବଯ୍ତନୟା େଜଠୀ ପି ବିଶ୍ଵରଂଜନ େଜଠୀ YNY1314442
ୀ /105623 20 50 74ଉପାସନା େଜଠୀ ପି ମେନାର ନ େସଠୀ YNY1314475
ପ ୁ /105624 21 50 75ସମୁନ ମହାରଣା ପି ପକାଶ କମୁାର ମହାରଣା YNY1314582
ୀ /105625 37 50 76େଜାସନ୍ାରାଣୀ ପୁ ୀ ସା େଦବାସିଶ ପୁ ୀ YNY1314616
ପ ୁ /115626 26 50 77ସୟଦ ଅସଫ ଅଲି ପି ସୟଦ ଇଫେତଖାର ଅଲି YNY0849695
ୀ /115627 34 50 78ରାଜଶୀ େବେହରା ସା ରେମଶ ଚ  େବେହରା YNY0429084
ପ ୁ /115628 66 50 79ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର େଜଠୀ ପି ବଂଶୀଧର େଜଠୀ LNT1600972
ୀ /115629 61 50 80ନିଳିମା େଜଠୀ ସା ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର େଜଠୀ LNT1600873
ୀ /115630 33 50 81ମ ଶୁୀ େଜଠୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଜଠୀ LNT2996791
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ପ ୁ /115631 30 50 82ସି ନାଥ େଜଠୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର େଜଠୀ YNY0280149
ୀ /115632 43 50 83ଜୟ ୀ ମହାପାତ ସା ଅମିୟ କମୁାର ପାଢୀ LNT2996783

ପ ୁ /125633 53 50 84ଜାହଁା ଆରା ପି କାଦର ଅଲି YNY0135467
ପ ୁ /125634 61 50 85େଶଖ୍ ନଇମ ମା ସମସନୁ ବିବି YNY0135459
ପ ୁ /125635 34 50 86ମହ ଦ ସରଫରାଜ ପି େସକ ସଲାମ YNY0795245
ପ ୁ /135636 46 50 87ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି େଭାେଳଶର େବେହରା LNT2996775
ପ ୁ /135637 50 50 88କଦିଉର ରେହମାନ୍ ପି ଅଶାଫରୁ ରେହମାନ YNY0806588
ୀ /145638 29 50 89ଜାଫିନ୍ ଆଫେରାଜ ସା ଅବଦୁଲ୍ ସମିମ୍ YNY0849653

ପ ୁ /145639 29 50 90ସୟଦ ଇମରାନ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ରାଜା ଅଲୀ YNY0280164
ୀ /145640 43 50 91ରସିଦା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ନଇମ YNY0428946

ପ ୁ /145641 60 50 92ପତାପ କମୁାର ଦାସ୍ ପି ଶ ିଦାନ  ଦାସ୍ LNT3064748
ପ ୁ /145642 27 50 93ଅବଦୁଲ କାସିମ୍ ପି ମହ ଦ ନଇମ୍ YNY0581140
ପ ୁ /145643 51 50 94ମହ ଦ ନଇମ ପି ଅବଦୁଲ େଶାଭାନ YNY0429076
ପ ୁ /145644 29 50 95ଅବଦୁଲ ନଇମ୍ ପି ମହ ଦ ନଇମ୍ YNY0428938
ପ ୁ /145645 30 50 96ଅବଦୁଲ ସମିମ ପି ଅବଦୁଲ ନଇମ YNY0280172
ୀ /145646 32 50 97ସାେହନାଜ୍ ତାରାନନ୍ ୁମ ସା ସୟଦ ଇମତିଆ  ଅଲୀ YNY1160159
ୀ /155647 25 50 98ୱାହିଦା ପରୱିନ ସା ରି ାଵନର େରହମାନ YNY1098623
ୀ /155648 80 50 99ବାସ ୀ ପ ୃ ି ସା ଶବୁଳ ଚରଣ ପ ୃ ି OR/06/044/074046

ପ ୁ /155649 58 50 100ଶରତ ପ ୃ ି ପି ସବୁଳ ପ ୃ ି OR/06/044/074047
ୀ /155650 51 50 101ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପ ୃ ି ସା ଶରତ ପ ୃ ି YNY0636357

ପ ୁ /155651 51 50 102େହମ  କମୁାର ପ ୃ ି ପି ସବୁଳ ଚରଣ ପ ୃ ି OR/06/044/074048
ୀ /155652 45 50 103ଶମିର୍ଳା ପ ୃ ି ସା େହମ  କମୁାର ପ ୃ ି YNY0050021
ୀ /155653 23 50 104ରିନିତା ପ ୃ ି ପି ଶରତ ପ ୃ ି YNY1037241

ପ ୁ /155654 34 50 105ରିଜାନୁର ରେହମାନ ପି ସାନିଲିଉର ରେହମନ YNY0280180
ପ ୁ /155655 29 50 106ମହ ଦ ଫରହାନଉର େରେହମ ପି ମହ ଦ ଅକିଉର େରେହମାନ୍ YNY0429274
ପ ୁ /155656 29 50 107ମହ ଦ େରହାନଭର୍ ରେହମାନ୍ ପି ମହ ଦ ଅକିଲଉର ରେହମାନ YNY0429837
ପ ୁ /155657 29 50 108ରୁଖଶାନ ଉର େରହମାନ ମା ଶକୀଲୁର େରହମାନ YNY1098599
ପ ୁ /165658 33 50 109େଶଖ ଅବଦୁଲା ଆବିଦ ପି ରସିଦ େଶଖ ଅବଦୁଲ YNY0280198
ୀ /165659 51 50 110ଧରିତୀ ପ ୃ ି ପି ଗେଣଶର ପ ୃ ି OR/06/044/074054

ପ ୁ /165660 48 50 111ଅମେର  ପ ୃ ି ପି ଗେଣଶର ପ ୃ ି OR/06/044/074053
ପ ୁ /165661 46 50 112ଧେମର୍  ପ ୃ ି ପି ଗେଣଶର ପ ୃ ି OR/06/044/074052
ୀ /165662 44 50 113ଇତିଶୀ ପ ୃ ି ସା ଧେମର୍  କମୁାର ପ ୃ ି LNT1617638
ୀ /165663 43 50 114ନ ିତା ପ ୃ ି ସା ଅମେର  ପ ୃ ି YNY0135475
ୀ /165664 75 50 115ସେୁଲାଚନା ପ ୃ ି ସା ଗେଣଶର ପ ୃ ି OR/06/044/074051
ୀ /165665 23 50 116େଏୗଶଯଯ୍ର୍ା ପ ୃ ି ପି ଧେମର୍  ପ ୃ ି YNY1008671
ୀ /175666 70 50 117ଲକ୍ଷୀପିୟା ପ ୃ ି - େଗାପିନାଥ ପ ୃ ି OR/06/044/074056

ପ ୁ /175667 46 50 118ପଭାସର ନ ପ ୃ ି ପି େଗାପିନାଥ ପ ୃ ି OR/06/044/074064
ପ ୁ /175668 50 50 119ପକାଶ ରଂଜନ ପ ୃ ି ପି େଗାପିନାଥ ପ ୃ ି YNY0164855
ପ ୁ /175669 45 50 120ପେମାଦ ରଂଜନ ପ ୃ ି ପି େଗାପିନାଥ ପ ୃ ି YNY0380816
ୀ /175670 43 50 121ବିଶମିତା ପ ୃ ି ସା ପକାଶ ରଂଜନ ପ ୃ ି LNT2996809

ପ ୁ /185671 32 50 122େଦେବ  କମୁାର ଦାସ ପି ଶୀଧର ପସାଦ ଦାସ YNY0429290
ପ ୁ /185672 34 50 123ରାେଜଶ କମୁାର ମ ନ ପି ନିର ନ ମ ନ LNT2996700
ୀ /185673 57 50 124େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ପ ୃ ି ସା ଅନାଦି ଚରଣ ପ ୃ ି OR/06/044/074058
ୀ /185674 38 50 125ଶଭୁସିତା ପ ୃ ି ପି ଅନାଦି ଚରଣ ପ ୃ ି LNT3064771
ୀ /185675 35 50 126ପରିଲିତା ପ ୃ ି ପି ଅନାଦି ଚରଣ ପ ୃ ି LNT3064763
ୀ /195676 38 50 127ଚ ନା ମଲ ପି େଗାପାଳ ମଲ YNY0346965
ୀ /195677 55 50 128ବାଣୀ ପ ୃ ି ସା ଅନ  ଚରଣ ପ ୃ ି OR/06/044/074060
ୀ /195678 34 50 129ସଚିୁସିତା ପ ୃ ି ପି ଅନ  ଚରଣ ପ ୃ ି YNY0049072
ୀ /195679 32 50 130ସାଗରିକା ପ ୃ ି ପି ଅନ  ଚରଣ ପ ୃ ି LNT2996817
ୀ /205680 54 50 131ଲତିକା ମିଶ ସା ମେନାରମ ମିଶ YNY0795369
ୀ /205681 26 50 132ସନିୁତା ମିଶ ମା ଲତିକା ମିଶ YNY0708651
ପ ୁ /205682 25 50 133ଶେୁଭ ୁ ମିଶ ପି ମେେନାରମ ମିଶ YNY0953257
ପ ୁ /205683 60 50 134ପଦୀପ କମୁାର ପ ୃ ି ପି େସାମନାଥ ପ ୃ ି OR/06/044/074061
ୀ /205684 54 50 135ସ ଲୁତା ପ ୃ ି ସା ପଦୀପ କମୁାର ପ ୃ ି OR/06/044/074062
ପ ୁ /205685 34 50 136ଅଭିେଷକ ପ ୃ ି ପି ପଦୀପ କମୁାର ପ ୃ ି LNT4205936
ୀ /215686 36 50 137ରିଜୁୱାନା େବଗମ ସା ସମିରଉଲା ଖାନ୍ YNY0795179
ୀ /215687 27 50 138େରଶମା େବଗମ ପି ମହ ଦ ହସିମ YNY0795278
ୀ /215688 30 50 139ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା YNY0346981
ୀ /215689 29 50 140ସମୁନରାଣୀ େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା YNY0581074
ପ ୁ /215690 27 50 141ଭରତ େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା YNY0581371
ୀ /215691 78 50 142କା ନବାଳା େଜଠୀ ସା ନିର ନ େଜଠୀ OR/06/044/074066
ପ ୁ /215692 60 50 143ବିଶର ନ େଜଠୀ ପି ନିର ନ େଜଠୀ OR/06/044/074067
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ପ ୁ /215693 57 50 144ମେନାର ନ େଜଠୀ ପି ନିର ନ େଜଠୀ OR/06/044/074069
ୀ /215694 55 50 145ପବିତା େଜଠୀ ସା ବିଶର ନ େଜଠୀ OR/06/044/074068
ୀ /215695 50 50 146ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜଠୀ ସା ଚି ର ନ େଜଠୀ LNT1600758
ୀ /215696 44 50 147ସ ୀତା େଜଠୀ ସା ମେନାର ନ େଜଠୀ LNT1600741

ପ ୁ /215697 57 50 148ଚି ର ନ େଯଠୀ ପି ନିର ନ େଯଠୀ OR/06/044/074070
ୀ /215698 28 50 149ବିଶତନୟା େଜଠୀ ପି ବିଶରଂଜନ େଜଠୀ YNY0581488

ପ ୁ /215699 61 50 150ରାମନାରାୟଣ ସିଂହ ପି ସି ନାଥ ସିଂହ LNT2996833
ୀ /215700 58 50 151ପଭାତି ନଳିନି ସିଂ ସା ରାମନାରାୟଣ ସିଂ LNT2996825
ୀ /215701 29 50 152ମଧସିୁତା ସିଂ ପି ରାମ ନାରାୟଣ ସିଂ YNY0429217

ପ ୁ /215702 28 50 153ରୁଦ ନାରାୟଣ ସିଂହ ପି ରାମ ନାରାୟଣ ସିଂହ YNY0429282
ପ ୁ /225703 41 50 154ନୃସିଂହ ଚରଣ ପ ା ପି କୃ ଚ  ପ ା LNT2997401
ୀ /235704 33 50 155େସାନାଲୀ େବେହରା ସା ଜୟଂତ େବେହରା YNY1230200

ପ ୁ /235705 46 50 156ବିଶଜିତ୍ େଘାଷ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଘାଷ YNY0429209
ୀ /235706 37 50 157ନିରୁପମା େଘାଷ ସା ବିଶଜିତ୍ େଘାଷ YNY0429175
ୀ /235707 37 50 158ବୁଲବୁଲ େଘାଷ ସା ଆଷିଷ େଘାଷ YNY0429191
ୀ /235708 32 50 159କବିତା େଘାଷ ସା େଦବାଶଷି େଘାଷ YNY0280214
ୀ /235709 30 50 160େସାନୁ େଘାଷ ସା ଶବିାଶଷି େଘାଷ YNY0429183
ୀ /235710 50 50 161ମୀନା ସିହନ୍ା ସା ବୁଲୁ ସିହନ୍ା LNT1600808
ୀ /245711 92 50 162ସଷୁମା େଜଠୀ ସା ଦିନବ ୁ େଜଠୀ OR/06/044/074098

ପ ୁ /245712 62 50 163ବଦିନାରାୟଣ େଜଠୀ ପି ଦିନବ ୂ େଜଠୀ OR/06/044/074099
ପ ୁ /245713 59 50 164ଦୁଲାଲ ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଜଠୀ ପି ଦିନବ ୁ େଜଠୀ OR/06/044/074101
ୀ /245714 53 50 165ପ ୁ ଲତା େଜଠୀ ସା ବଦିନାରାୟଣ େଜଠୀ OR/06/044/074100
ୀ /245715 34 50 166ପଜୂା େଜଠୀ ପି ବଦି ନାରାୟଣ େଜଠୀ LNT4217857

ପ ୁ /245716 30 50 167ପାଥର୍  ସାରଥି େଜଠୀ ପି ବଦିନାରାୟଣ େଜଠୀ YNY0280222
ୀ /255717 61 50 168ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ େଜଠୀ ସା ପୀତବାସ େଜଠୀ OR/06/044/074103

ପ ୁ /255718 33 50 169ଜଗେମାହନ େଜଠୀ ପି ପିତବାସ େଜଠୀ LNT2996858
ୀ /255719 41 50 170ସଂଗୀତା େଜଠୀ ପି ପିତାମର େଜଠୀ YNY1312669
ୀ /255720 24 50 171ଶଵିା ୀ ସାହୁ ସା ଜଗେମାହନ େଜଠୀ YNY1282565
ୀ /255721 30 50 172ଜୟ ୀ ସାଇଁ ପି ସେବର୍ ଶର ସାଇଁ YNY0429100

ପ ୁ /275722 58 50 173ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା YNY0346999
ୀ /275723 42 50 174ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ଶତୁଘନ େବେହରା YNY0280263
ୀ /275724 38 50 175ବନିତା େବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା YNY0374439

ପ ୁ /275725 75 50 176ଘନଶଯ୍ାମ ମହାପାତ ପି କରୁଣାକର ମହାପାତ YNY0708438
ପ ୁ /275726 38 50 177ଅ ଦ ସିଂ ପି ଗେଣଷ ସିଂ YNY0581108
ପ ୁ /285727 55 50 178ସୟଦ ରିଜୱାନ ଅହ ଦ ପି ସୟଦ ଶଲୁତାନ ଅହ ଦ ଅଲୀ OR/06/044/076532
ପ ୁ /285728 24 50 179େସୖଯଦ ଇରସାଦ ଆହମଦ ପି େସୖଯଦ ରି ୍ଵାନ ଆହମଦ YNY1104447
ପ ୁ /285729 34 50 180ଶଭୁାଶୀଷ ଶତପଥୀ ପି ପବୀର କମୁାର ଶତପଥୀ YNY0491175
ୀ /285730 32 50 181େଜଯ୍ାତି େସଠୀ ସା ନରସିଂମା େସଠୀ YNY0280289
ୀ /285731 29 50 182ସଯୂଯ୍ର୍ପଭା େସଠୀ ପି ଜି. ଲଛମନ େସଠୀ YNY0280271
ୀ /285732 80 50 183ପଭାବତୀ ଶତପଥୀ ସା ଭଗବାନ ଶତପଥୀ LNT1565530

ପ ୁ /285733 62 50 184ପବୀର କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଭଗବାନ ଶତପଥୀ LNT1565555
ୀ /285734 57 50 185ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଶତପଥୀ ସା ପବୀର କମୁାର ଶତପଥୀ LNT1565563

ପ ୁ /295735 62 50 186ବିକମ େସନାପତି ପି କୃ ଚ  େସନାପତି LNT4217865
ୀ /305736 25 50 187ରଶିତା ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ YNY0885442
ୀ /305737 28 50 188ଲିପସା କର ପି ରେମଶ କର YNY0685636

ପ ୁ /305738 77 50 189ରତନ୍ ାକର ପ ା ପି ଦୟାନିଧି ପ ା OR/06/044/074132
ୀ /305739 66 50 190ସ ର୍ଲତା ପ ା ସା ରତନ୍ ାକର ପ ା OR/06/044/074133
ୀ /305740 49 50 191ରାଜଲକ୍ଷୀ ପ ା ପି ରତନ୍ ାକର ପ ା OR/06/044/074135

ପ ୁ /305741 48 50 192ର ିତ କମୁାର ପ ା ପି ରତନ୍ ାକର ପ ା OR/06/044/074134
ୀ /305742 42 50 193େଦବସିତା ପ ା ସା ର ିତ୍ କମୁାର ପ ା LNT4205845
ପ ୁ /305743 19 50 194ସତଯ୍ଜିତ ପ ା ପି ର ୀତ କମୁାର ପ ା YNY1282490
ୀ /315744 36 50 195ସ ଯ୍ାରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ରୁଦ ପସନନ୍ େଜନା LNT2996908
ୀ /315745 36 50 196ନିହାରୀକା େଜନା ପି ନେରା ମ େଜନା LNT2996890
ପ ୁ /325746 62 50 197ବିଶାବସ ୁଦାସ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ଦାସ YNY0164863
ୀ /325747 53 50 198ସକୁା ୀ ଦାସ ସା ବିଶାବସ ୁଦାସଦାସ YNY0164871
ପ ୁ /335748 57 50 199ରେମଶ କର ପି ଯଗୁଳ କର OR/06/044/074568
ୀ /335749 52 50 200ମମତା କର ସା ରେମଶ କର OR/06/044/074569
ୀ /345750 33 50 201ମମତା ଦାସ ପି ଉମାକା  ଦାସ YNY0280339
ୀ /345751 32 50 202ର ିତା ଦାସ ପି ଉମାକା  ଦାସ YNY0280313
ୀ /345752 46 50 203ସଶୁୀ ଧଳ ସା ସ ିବ ଧଳ LNT1634641
ପ ୁ /345753 39 50 204େସଯ୍ାଯଯ୍ର୍ ପକାଶ େଜନା ପି ଅେଲଖ ଚ  େଜନା LNT1617968
ୀ /345754 32 50 205େମାନାଲିସା ମଲିକ ପି େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ଦାସ YNY0280305
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ୀ /345755 82 50 206ବିଳାସିନୀ ପ ା ସା େସାମନାଥ ପ ା OR/06/044/074128
ପ ୁ /345756 60 50 207ଶରତ କମୁାର ପ ା ପି େସାମନାଥ ପ ା OR/06/044/074129
ୀ /345757 58 50 208ନମିତା ପ ା ସା ଶରତ କମୁାର ପ ା OR/06/044/074130

ପ ୁ /345758 53 50 209ସଶୁା  କମୁାର ପ ା ପି େସାମନାଥ ପ ା OR/06/044/074131
ୀ /345759 46 50 210ଅରୁ ତୀ ପ ା ସା ସଶୁା  କମୁାର ପ ା OR/06/044/074589

ପ ୁ /345760 30 50 211ସଦୁଶର୍ନ ପ ା ପି ଶରତ କମୁାର ପ ା YNY0049106
ପ ୁ /345761 25 50 212ନୀଳଚକ ପ ା ପି ସଶୁା  ପ ା YNY0930198
ପ ୁ /355762 94 50 213ନାରାୟଣ ପ ା ପି ଦୟାନିଧି ପ ା OR/06/044/070476
ପ ୁ /355763 67 50 214ଦିନବ ୁ ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା OR/06/044/070489
ପ ୁ /355764 66 50 215େଗାପାଳ ଚ  ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା OR/06/044/070492
ୀ /355765 63 50 216କଲଯ୍ାଣି ପ ା ସା ଦିନବ ୁ ପ ା OR/06/044/070491

ପ ୁ /355766 60 50 217ଭାଗବତ ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା YNY0049148
ପ ୁ /355767 59 50 218ଶକୁେଦବ ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା YNY0049908
ପ ୁ /355768 57 50 219ତୀେଲାଚନ ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା OR/06/044/070497
ପ ୁ /355769 56 50 220ପେମାଦ ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା YNY0049171
ୀ /355770 55 50 221କ ରୁୀକା ପ ା ସା ଶକୁେଦବ ପ ା YNY0049130
ୀ /355771 50 50 222ବବିତା ପ ା ସା ଭାଗବତ ପ ା LNT4223277
ୀ /355772 47 50 223ଆରତୀ ପ ା ସା ପେମାଦ କମୁାର ପ ା LNT2996932
ୀ /355773 46 50 224କ ନା ପ ା ସା ତିେଲାଚନ ପ ା LNT4223285

ପ ୁ /355774 42 50 225ରାେକଶ କମୁାର ପ ା ପି ଦୀନବ ୁ ପ ା YNY0049163
ପ ୁ /355775 39 50 226ରବୀ  କମୁାର ପ ା ପି ଦୀନବ ୁ ପ ା LNT4223293
ପ ୁ /355776 37 50 227ତପନ କମୁାର ପ ା ପି ଦୀନବ ୁ ପ ା LNT2996916
ୀ /355777 31 50 228ମନୁମନୁ ପ ା ପି ଶକୁେଦବ ପ ା YNY0708388
ୀ /355778 31 50 229ଭାନୁପିୟା ପ ା ପି େଗାପାଳ ଚ  ପ ା YNY0708396

ପ ୁ /365779 63 50 230ନିର ନ େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା OR/06/044/074140
ପ ୁ /365780 57 50 231ଧୀେର  େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା OR/06/044/074142
ପ ୁ /365781 53 50 232େହମ  େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା OR/06/044/074144
ପ ୁ /365782 52 50 233ଅ ୁର୍ନ େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା OR/06/044/074145
ୀ /365783 51 50 234ସ ର୍ପଭା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା YNY0280347

ପ ୁ /365784 46 50 235ର ନ େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା LNT1565746
ୀ /365785 44 50 236ବବିତା େବେହରା ସା େକଶବ ସାହୁ YNY0429662
ୀ /365786 43 50 237ସପିୁୟା େବେହରା ସା େହମ  େବେହରା LNT1565670
ୀ /365787 42 50 238ରଶୀ େବେହରା ସା ଅ ୁର୍ନ େବେହରା LNT1565688
ୀ /365788 37 50 239ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େବେହରା ସା ରଂଜନ େବେହରା LNT2996965

ପ ୁ /365789 36 50 240େଦବୀ ପସାଦ େବେହରା ପି ନିରଂଜନ େବେହରା LNT2996957
ୀ /365790 29 50 241ମନୀଷା େବେହରା ପି ଧିେର  େବେହରା YNY0429654

ପ ୁ /365791 27 50 242ସଂବିତ ପସାଦ େବେହରା ପି ନିରଂଜନ େବେହରା YNY0685594
ୀ /365792 26 50 243େମାନିକା େବେହରା ପି ଧୀେର  େବେହରା YNY0708362

ପ ୁ /365793 22 50 244ମନୀଷ କମୁାର େବେହରା ପି େହମ  େବେହରା YNY1049378
ପ ୁ /365794 52 50 245େକଶବ ଚ  ସାହୁ ପି ସାଗର ସାହୁ YNY0429795
ପ ୁ /365795 19 50 246ରାମ ଶ ର ସତପଥୀ ପି ମେନାର ନ ସତପଥୀ YNY1282896
ୀ /375796 49 50 247ବାସ ି େବେହରା ସା ପଭାକର େବେହରା OR/06/044/074150

ପ ୁ /375797 41 50 248ଦିବାକର େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା YNY0347021
ପ ୁ /375798 40 50 249ସଧୁାକର େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା LNT1617570
ୀ /375799 38 50 250ମମତା େବେହରା ସା ଦିବାକର େବେହରା YNY0280362
ୀ /375800 30 50 251ମିଲିରାଣୀ େବେହରା ସା ସଧୁାକର େବେହରା YNY0280370

ପ ୁ /375801 46 50 252ଭଗବାନ ଚରଣ େଘାଷ ପି ଉେପ  ନାଥ େଘାଷ YNY0280388
ୀ /375802 34 50 253ପମିଳା େଘାଷ ସା ଭଗବାନ ଚରଣ େଘାଷ YNY0280396
ୀ /375803 30 50 254ସମିୁତା ନାୟକ ପି େଲାଚନ ନାୟକ YNY0280412
ପ ୁ /375804 61 50 255ବସ  କମୁାର ରଣା ପି ଶଖିର ରଣା YNY0135541
ୀ /375805 56 50 256ବିେନାଦିନୀ ରଣା ସା ବସ  କମୁାର ରଣା YNY0135533
ପ ୁ /375806 36 50 257େକଦାର କମୁାର ରଣା ପି ବସ  କମୁାର ରଣା LNT2996973
ୀ /385807 59 50 259ମେନାରମା ସାହୁ ସା ଜଗବ ୁ ସାହୁ OR/06/044/072626
ପ ୁ /385808 35 50 260ସଜିୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗବ ୁ ସାହୁ LNT4211892
ପ ୁ /395809 53 50 261ସେବର୍ ଶର ସାଇଁ ପି କାହନ୍  ୁସାଇଁ LNT1729862
ୀ /395810 49 50 262କାମିନୀ ସାଇଁ ସା ସେବର୍ ଶର ସାଇଁ LNT1729979
ପ ୁ /395811 42 50 263େକଦାର ସାଇଁ ପି ମନଥ ସାଇଁ LNT1729946
ୀ /405812 38 50 264କଲୁ୍ସମୁ େବଗମ୍ ସା ଆକବର ଅଲୀ YNY0049940
ପ ୁ /405813 67 50 265ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ମହା ି LNT1600931
ୀ /405814 61 50 266ସରିତା ମ ରୀ ମହା ି ସା ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି LNT1600949
ପ ୁ /405815 32 50 267ବୁବୁେଧ  ପତାପ ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି YNY0429647
ୀ /405816 28 50 268ୟାସମିନ୍ ନିଶା ପି ସୟଦ ଅଫସର ଅଲୀ YNY0429621
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ୀ /415817 30 50 269ସାଏରା ବାେନା ସା ମହ ଦ ଇଲିୟାର YNY1008630
ପ ୁ /415818 32 50 270ମହ ଦ. ଇମତିୟା ପି ମହ ଦ. ଇସମାଇଲ YNY1202175
ପ ୁ /415819 80 50 271ରଥୀ ନାଥ ମିତ ପି ମେହ  ନାଥ ମିତ LNT1601038
ୀ /415820 70 50 272ଅପ ର୍ା ମିତ ସା ରଥୀ ନାଥ ମିତ LNT1601046
ୀ /415821 77 50 273କମଳା ପ ୃ ି ସା ପଫଲୁ ପ ୃ ି LNT1600725
ୀ /415822 43 50 274ମିନତି ପ ୃ ି ସା ଦୀପକ ପ ୃ ି LNT1600733

ପ ୁ /415823 28 50 275ମହ ଦ ରିୟାଜ ପି ମହ ଦ ଇସମାଇଲ YNY0817775
ୀ /425824 29 50 276ସେୟଦା ଅନସାରୀ ପି ରାହତ ହୁେସନ ଅନସାରୀ YNY0845685

ପ ୁ /425825 58 50 277ଅେଶାକା କମୁାର ନାଏକ ପି ନାରାୟଣ ନାଏକ YNY0581090
ପ ୁ /425826 62 50 278ବିଜୟକମୁାର ପ ୃ ି ପି ନାରାୟଣ ପ ୃ ି OR/06/044/074176
ୀ /425827 58 50 279ମିନାକ୍ଷୀ ପ ୃ ି ସା େବୖକୁ  ପ ୃ ି OR/06/044/074173
ୀ /425828 51 50 280ସନିୁତା ପ ୃ ି ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ୃ ି OR/06/044/074177

ପ ୁ /425829 44 50 281େଦବାଶୀଷ ପ ୃ ି ପି େବୖକୁ  ପ ୃ ି OR/06/044/074617
ପ ୁ /425830 42 50 282ଶବୁାଶୀଷ ପ ୃ ି ପି େବୖକୁ  ପ ୃ ି LNT1600717
ପ ୁ /425831 29 50 283ମହ ଦ ନଫିସରୁ ରେହମାନ ପି ମହ ଦ ମେହବୁବୁର ରେହମାନ YNY0347047
ୀ /425832 35 50 284ସୟଦା ରାେବୟା ଉଷମାନୀ ସା ମହ ଦ ଇଲିୟାସ୍ YNY0581546

ପ ୁ /435833 54 50 285ପଭାକର ମହାରଣା ପି କନୁୁ ମହାରଣା YNY0050070
ପ ୁ /445834 64 50 286ମୀର ଲିୟାକତ ଅଲୀ ପି ମୀର ଅସଦ୍ ଅଲୀ YNY0581611
ପ ୁ /445835 26 50 287ସାନିସ େସାେର ପି ଶଶୁଲି େସାେର YNY0794891
ପ ୁ /465836 70 50 288ସୟଦ୍ ରହିମ୍ ଅଲୀ ପି ନଯର ଅଲୀ YNY0050054
ପ ୁ /465837 37 50 289େସକ ଅନୁଆର ହୁେସନ୍ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ଦୟାନ YNY0581306
ପ ୁ /465838 29 50 290ସୟଦ ଅବଦୁଶ ସଲାମା ପି ସୟଦ ରହିମଉ ିନ YNY0429613
ପ ୁ /475839 51 50 291ବଜବ ୁ ଦେଳଇ ପି ଚ  ଦେଳଇ YNY0429498
ୀ /475840 78 50 292ସରସତୀ ସାହୁ ସା ମେହ  ସାହୁ OR/06/044/074188

ପ ୁ /475841 56 50 293ଶ ୀ  କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହ  ସାହୁ OR/06/044/074189
ପ ୁ /475842 54 50 294ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହ  ସାହୁ OR/06/044/074190
ୀ /475843 47 50 295ସବିତା ସାହୁ ସା ଶ ୀ  କମୁାର ସାହୁ LNT1617851
ୀ /475844 47 50 296ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ LNT1617877
ୀ /485845 38 50 297ସାହିନା େବଗମ୍ ସା ସୟଦ ଆୟୁବ ଅଲୀ YNY0428789
ୀ /485846 28 50 298ତନୁଜା େବଗମ୍ ପି ସୟଦ ଅଫସର ଅଲୀ YNY0581561
ୀ /485847 28 50 299ରାେବୟା େବଗମ୍ ପି ସୟଦ ଅୁସର ଅଲୀ YNY0581595
ୀ /485848 40 50 300ଫିେରାଜା ବିବି ପି ସୟଦ ଅସିଦ୍ ଅଲୀ YNY0429480
ୀ /485849 40 50 301ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ଅମେର  ସାହୁ LNT1729854
ୀ /485850 84 50 302ମେନାରମା ସାହୁ ସା ଦିେଜ  ସାହୁ OR/06/044/074193

ପ ୁ /485851 56 50 303କ୍ଷିତିଶର ସାହୁ ପି ରାେମଶର ସାହୁ OR/06/044/074199
ପ ୁ /485852 54 50 304ଅମେର  ସାହୁ ପି ଦିେଜ  ସାହୁ OR/06/044/074197
ୀ /485853 46 50 305ର ିତା ସାହୁ ସା କ୍ଷିତିଶର ସାହୁ LNT1617869

ପ ୁ /485854 36 50 306ଦିନବ ୁ ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ LNT2997013
ୀ /495855 23 50 307େନହା ଆ େରା ପି ସୟଦ ମାସର ଅଲୀ YNY1230226
ୀ /495856 47 50 308େଗୗସିଆ େବଗମ୍ ସା େଶଖ ଫାରୁକ YNY0885525

ପ ୁ /495857 37 50 309ମନିୁବର କହଁର ପି େଗାବି  କହଁର YNY0885517
ୀ /495858 49 50 310ଅପରାଜିତା ପ ା ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ ା LNT1617695
ୀ /495859 26 50 311ଆଦଯ୍ାସା ପ ା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ ା YNY0849612

ପ ୁ /495860 33 50 312କା ିର୍କ ଶବର ପି ପଦନା ଶବର YNY0885509
ୀ /495861 28 50 313ଆଇସା େଶଖ ମା େଗୗସିଆ େବଗମ YNY0885483

ପ ୁ /505862 40 50 314ମକୁୁ  ଭାତା ପି େକ. ଭାତା YNY0581637
ପ ୁ /505863 30 50 315ଏମ.ଡି.ସରଫରାଜ ହୁେସନ ପି ନଜମଲୁ ହୁେସନ YNY0581355
ପ ୁ /505864 29 50 316ଏମ. ଡି. ସରଫାରାଜ ହୁେସନ ପି ଏମ. ଡି. ନଜମଲୁ ହୁେସନ YNY0280511
ପ ୁ /505865 73 50 317ଧବୃ ଚରଣ େଜନା ପି ଦିବାକର େଜନା YNY0428771
ୀ /505866 69 50 318ଉମିର୍ଳା େଜନା ସା ଧବୃ ଚରଣ େଜନା YNY0428763
ପ ୁ /505867 44 50 319ଅଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଧବୃ ଚରଣ େଜନା YNY0428755
ପ ୁ /505868 41 50 320ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଧବୃ ଚରଣ େଜନା YNY0428748
ପ ୁ /505869 29 50 321ଆକାଶ କମୁାର େଜନା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା YNY0347088
ପ ୁ /505870 34 50 322ମହ ଦ ସବିର ପି ମହ ଦ ଆରିଫ୍ YNY0280446
ୀ /505871 43 50 323ଭାନୁପିୟା ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ YNY0491183
ପ ୁ /505872 88 50 324ଚି ାମଣି ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/044/074201
ୀ /505873 78 50 325ହାରାମଣି ସାହୁ ସା ଚ ାମଣି ସାହୁ OR/06/044/074202
ୀ /505874 73 50 326କ୍ଷୀରମଣି ସାହୁ ସା କଳୁମଣି ସାହୁ OR/06/044/074204
ପ ୁ /505875 47 50 327ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ OR/06/044/074206
ପ ୁ /505876 44 50 328ବଳରାମ ସାହୁ ପି ଚି ମଣି ସାହୁ OR/06/044/074616
ୀ /505877 41 50 329ର ିତା ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ LNT1565696
ୀ /505878 40 50 330ରୀନାରାଣୀ ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ LNT1565662
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ୀ /505879 35 50 331ସବୁ ର୍ାମୟୀ ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ LNT2997039
ପ ୁ /515880 42 50 332ତନୟ କମୁାର ଦାଶ - େଗାପାନାଥ ସାହୁ LNT1857176
ପ ୁ /515881 79 50 333ସୟଦ େମାକିବୁର ରେହମାନ ପି ସୟଦ ଫଜଲୁର ରେହମାନ YNY0581058
ପ ୁ /515882 29 50 334ମହ ଦ ରେହମାତୁରାହ ପି ମହ ଦ ନିୟାମାତୁସାହ ହବିବି YNY0845693
ୀ /525883 26 50 335ତନିଶା ଫରହତ୍ ପି ଏସ େକ ଫିେରାଜ YNY0795294

ପ ୁ /525884 32 50 336ମହ ଦ ଅେହ ଦ ଉଲାକାଦରି ପି ହାଜି ମହ ଦ ନିୟାମ ତୁଲାହବିବି YNY0135566
ୀ /535885 31 50 337ସାବାନା ଆଜମି ପି େଶଖ୍ ଆକିବି ଅଲୀ YNY0135574

ପ ୁ /535886 28 50 338େସଖ୍ ଖାଲିଦ୍ ଅଲୀ ପି େସଖ୍ ଆକିବ୍ ଅଲୀ YNY0429670
ପ ୁ /535887 28 50 339େସଖ ଖାଲିଦ୍ ଅଲୀ ପି େସଖ ଆକିବ ଅଲୀ YNY0429811
ପ ୁ /535888 63 50 340ବିଜୟ କମୁାର େଜଠୀ ପି ରଜନୀକା  େଜଠୀ OR/06/044/074218
ୀ /535889 56 50 341ନଳିନୀ େଜଠୀ ସା ବିଜୟ େଜଠୀ OR/06/044/074219

ପ ୁ /535890 26 50 342ରାେକଶ ର ନ େଜଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜଠୀ YNY0708677
ପ ୁ /535891 30 50 343ବିକାଶ ରଂଜନ େଜଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜଠୀ YNY0581447
ୀ /545892 26 50 344ସବନମ ଆରା ପି ଅବଦୁଲ ଉଦୁଦ YNY0795260

ପ ୁ /545893 32 50 345ମହ ଦ ଇମାନ ପି େସକ ସଲାମ YNY0795211
ୀ /545894 62 50 346ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ନାୟକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ YNY0794792
ୀ /545895 70 50 347ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ OR/06/044/074231

ପ ୁ /545896 45 50 348ମେନାଜକମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ OR/06/044/074233
ୀ /545897 43 50 349ଦୀପମାଳା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ LNT1617596
ୀ /555898 31 50 350ତବସମୁ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ନିସାର ଅଲୀ YNY0708487
ୀ /555899 29 50 351କଲୁସମୁ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ନିସାର ଅଲୀ YNY0708495
ୀ /555900 29 50 352ସାେହଜାନା େବଗମ ପି ଅସଦ ଅଲୀ YNY0429829

ପ ୁ /555901 43 50 353ମସଦୁ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ଲତିଫ ଖଁା YNY0280529
ପ ୁ /565902 25 50 354ମୀର ସାହିଲ ଆଲୀ ପି ମୀର ଜାକୀର ଅଲୀ YNY1104488
ୀ /565903 39 50 355ଜସମିନାରା େବଗମ ସା ୱାକିଫ ଅଲୀ YNY0708339
ୀ /565904 45 50 356ରାେଜା ବିବି ସା ନିସାର ଅଲୀ YNY0581041
ୀ /565905 38 50 357ରୁବି ବିବି ସା ସମସାଦ ଅଲୀ YNY0708354

ପ ୁ /565906 65 50 358ରାଜ କିେଶାର ମିଶ ପି ମିଛୁ ମିଶ LNT1618008
ୀ /565907 55 50 359ରଜନୀ ମିଶ ସା ରାଜ କିେଶାର ମିଶ LNT1618016

ପ ୁ /575908 67 50 360ଧୀେର  କମୁାର େଜଠୀ ପି କୃ  େଜଠୀ OR/06/044/074592
ୀ /575909 59 50 361ମୀରାରାଣୀ େଜଠୀ ସା ଧିେର  କମୁାର େଜଠୀ OR/06/044/074599
ୀ /575910 37 50 362ଅନୀତା େଜଠୀ ପି ଧିେର  କମୁାର େଜଠୀ LNT4217774
ୀ /575911 30 50 363ଅମିତା େଜଠୀ ପି ଧୀେର  କମୁାର େଜଠୀ YNY0280537
ୀ /575912 59 50 364ମୀରା ରାଣୀ େଜଠୀ ସା ଧୀେରଂଦ େଜଠୀ YNY1302181

ପ ୁ /575913 38 50 365ଅମିତ କମୁାର େଜଠୀ ପି ଧୀେର  େଜଠୀ LNT1618040
ୀ /585914 31 50 366େମେହନାଜ୍ ଆସିଫ୍ ସା େଶଖ୍ ଆସିଫ୍ YNY0135582
ୀ /585915 28 50 367ନିେଲାଫର ଖାନମ ସା େଶକ ଆରିଫ YNY1087667

ପ ୁ /585916 51 50 368ଅନିଲ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ରତନ୍ ାକର ପ ନାୟକ YNY0164897
ୀ /585917 47 50 369ମମତା ପ ନାୟକ ସା ଅନିଲ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0164905
ୀ /585918 32 50 370ୱାହିଦା ସାହିନ ପି େଶଖ୍ ହାସାନ୍ YNY0135590

ପ ୁ /585919 43 50 371ରବୀ  କମୁାର ସିଂହ ପି ଲ ମନ୍ ସିଂହ LNT1624352
ୀ /585920 40 50 372ମନସିନୀ ସିଂ ସା ରବି  କମୁାର ସିଂ YNY0374454

ପ ୁ /595921 91 50 373ନଳିନୀ ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ OR/06/044/074251
ପ ୁ /595922 88 50 374ନୃେପ କମୁାର ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ OR/06/044/074257
ୀ /595923 85 50 375ସଷୁମା ନାୟକ ସା ନଳିନୀ ନାୟକ OR/06/044/074252
ୀ /595924 78 50 376ନିମର୍ଳା ନାୟକ ସା ନୃେପ  ନାୟକ OR/06/044/074258

ପ ୁ /595925 62 50 377ସମୁ  କମୁାର ନାୟକ ପି ନଳିନୀ ନାୟକ OR/06/044/074255
ପ ୁ /595926 58 50 378ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ନଳିନୀ ନାୟକ OR/06/044/074253
ୀ /595927 58 50 379ବିଯୟଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ସଶୁା  ନାୟକ OR/06/044/074254
ୀ /595928 56 50 380ସଜୁାତା ନାୟକ ସା ସମୁ  ନାୟକ OR/06/044/074256
ପ ୁ /595929 53 50 381ସବୁତ ନାୟକ ପି ନୃେପ  ନାୟକ OR/06/044/074260
ପ ୁ /595930 52 50 382ସି ଥର୍  ନାୟକ ପି ନୃେପ  ନାୟକ LNT1597863
ପ ୁ /595931 50 50 383ସମେରଂଦ ନାୟକ ପି ନୃେପ  ନାୟକ OR/06/044/074259
ୀ /595932 46 50 384ରଶିତା ନାୟକ ସା ସମେର  କମୁାର ନାୟକ YNY0746503
ୀ /595933 42 50 385ଝସେନତୀ ନାୟକ ସା ସବୁତ କମୁାର ନାୟକ YNY0049205
ୀ /595934 40 50 386ସନିୁତା ନାୟକ ପି ନୃେପ  ନାୟକ OR/06/044/074262
ୀ /595935 39 50 387ପଭାତୀ ନାୟକ ସା ସି ାଥର୍ ନାୟକ YNY0049213
ପ ୁ /595936 29 50 388ଅଭିେଷକ ନାୟକ ପି ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ YNY0428573
ୀ /595937 25 50 389ରସୀତା ନାୟକ ପି ସମେର  ନାୟକ YNY1230168
ପ ୁ /605938 32 50 390ସୟଦ ସମେଶର ଅଲୀ ପି ସୟଦ ନାସର ଅଲୀ YNY0581066
ପ ୁ /605939 30 50 391ସୟଦ ଅକବର ଅଲୀ ପି ସୟଦ ନାସର ଅଲୀ YNY0581405
ୀ /605940 27 50 392ରିଜୱାନା େବଗମ୍ ସା ସୟଦ ଅକବର ଅଲୀ YNY0581322
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ୀ /605941 68 50 393ମ  ୁନାୟକ ସା ନିଶାନ ନାୟକ OR/06/044/074267
ପ ୁ /605942 53 50 394ନିର ନ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ OR/06/044/074269
ପ ୁ /615943 63 50 395ମେହଶର ବିଶାଳ ପି ନାରାୟଣ ବିଶାଳ LNT2997070
ୀ /615944 51 50 396ସସିତା ବିଶାଳ ସା ମେହଶର ବିଶାଳ LNT2997062

ପ ୁ /615945 57 50 397ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ରାଧାେମାହନ ଦାସ LNT2997096
ପ ୁ /615946 32 50 398ପଣବ କମୁାର ଦାସ ପି ପଶା  କମୁାର ଦାସ LNT2997088
ପ ୁ /615947 59 50 399ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ YNY0280578
ୀ /615948 49 50 400ଅ ର୍ନା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY0280586
ୀ /615949 57 50 401ଲକ୍ଷୀପିୟା େସଠୀ ପି ଉେପ  େସଠୀ YNY0135608
ୀ /615950 30 50 402ବଷର୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େସଠୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ େସଠୀ YNY0280560

ପ ୁ /615951 29 50 403ବିଶର ନ େସଠୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ େସଠୀ YNY0280552
ୀ /625952 58 50 404ସଂଯକୁ୍ତା େଦଇ ସା ବିଜୟ ସିଂହ OR/06/044/074284
ୀ /625953 35 50 405ହାଜରା ଅଲିମ ସା ସୟଦ ନିଜାମ ୁ ିନ YNY0849505
ୀ /625954 67 50 406ସାବା େବଗମ୍ ସା ସୟଦ୍ ହକିମ୍ ଉ ିନ୍ YNY0049973
ୀ /625955 42 50 407ନସିମନୁ୍ ନିଶା ପି ସୟଦ୍ ହକିମ୍ ଉ ିନ୍ YNY0049981
ୀ /625956 37 50 408ଅଜିଜୁନ୍ ନିଶା ପି ସୟଦ ହକିମ୍ ଉ ିନ୍ YNY0849596

ପ ୁ /625957 65 50 409େକୖଳାସ ଚଂଦ ସିଂହ ପି ଫକିର ସିଂହ OR/06/044/074281
ପ ୁ /625958 60 50 410ବିଯୟକମୁାର ସିଂହ ପି ଫକିର ସିଂହ OR/06/044/074283
ପ ୁ /625959 50 50 411ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସିଂହ ପି ଫକିର ସିଂହ OR/06/044/074285
ପ ୁ /625960 38 50 412ପକାଶ କମୁାର ସିଂ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସିଂ YNY0049239
ପ ୁ /625961 31 50 413ସନିୁଲ କମୁାର ସିଂହ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସିଂହ YNY0280594
ୀ /625962 29 50 414ନମିତା ସିଂହ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ YNY0347096

ପ ୁ /625963 72 50 415ସୟଦ୍ ହକିମ୍ ଉ ିନ୍ ପି ସୟଦ୍ ଅମିନ୍ ଉ ିନ୍ YNY0049965
ପ ୁ /625964 38 50 416ସୟଦ୍ ନିଜାମ୍ ଉ ିନ୍ ପି ସୟଦ୍ ହକିମ୍ ଉ ିନ୍ YNY0049999
ପ ୁ /625965 36 50 417ସୟଦ୍ ଫୟାଜ୍ ଉ ିନ୍ ପି ସୟଦ୍ ହକିମ୍ ଉ ିନ୍ YNY0050005
ୀ /635966 84 50 418ମି ି  େଦଇ ସା େଚୖତନଯ୍ ସିଂହ OR/06/044/074290
ୀ /635967 38 50 419େସକ ସମସାଦ ସା େସକ ରାଜନ YNY0708321
ୀ /635968 53 50 420ରାଯଲକ୍ଷୀ ସିଂହ ସା ରାଯକିେଶାର ସିଂହ OR/06/044/074292

ପ ୁ /635969 62 50 421ରାଜକିେଶାର ସିଂହ ପି େଚୖତନଯ୍ ସିଂହ OR/06/044/074291
ୀ /635970 35 50 422େଜଯ୍ାତିଶୀ ସିଂହ ମା େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ସିଂହ YNY0135616

ପ ୁ /635971 32 50 423େସୗରଭ ସିଂ ପି ରାଜକିେଶାର ସିଂ LNT2997112
ପ ୁ /645972 61 50 424ନିର ନ ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ OR/06/044/074299
ୀ /645973 48 50 425ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ OR/06/044/074300
ୀ /645974 46 50 426ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ OR/06/044/074654
ୀ /655975 74 50 427ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ହରିହର ସାହୁ OR/06/044/074306

ପ ୁ /655976 46 50 428ମ ରାଜ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/074631
ୀ /655977 44 50 429ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୁ LNT4223251
ୀ /655978 88 50 430ପମିଳା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/074304

ପ ୁ /655979 85 50 431ହେରକୃ  ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ OR/06/044/074305
ପ ୁ /655980 61 50 432ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/074307
ପ ୁ /655981 55 50 433ପଦନାଭ ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ OR/06/044/074308
ପ ୁ /655982 53 50 434ଶୀବ  କମୁାର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT1712934
ୀ /655983 47 50 435ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ପଦନାଭ ସାହୁ OR/06/044/074309

ପ ୁ /655984 43 50 436ରବୀ  ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT1565712
ପ ୁ /655985 39 50 437ଜିେତ  ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT1565720
ପ ୁ /655986 32 50 438ମିଲନ ସିଂହ ପି ବୁଲୁ ସିଂହ YNY1114230
ପ ୁ /665987 52 50 439ହୃଦାନ  ଦାଶ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ YNY0280669
ୀ /665988 50 50 440ଶଶୀକଳୀ ଦାଶ ସା ହୃଦାନ  ଦାଶ YNY0280677
ୀ /665989 39 50 441ରଶିତା ସାହୁ ସା ଅରକି୍ଷତ ସାହୁ YNY0280636
ୀ /665990 40 50 443ରଶତିା ସାହୁ ପି ଅରକି୍ଷତ ସାହୁ LNT1624972
ୀ /665991 35 50 444ସସିତା ସାହୁ ପି ଅରକି୍ଷତ ସାହୁ LNT2997138
ପ ୁ /675992 33 50 445ଜିେତ  େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା LNT2997120
ପ ୁ /685993 64 50 446ବୃ ାବନ େଜନା ପି ଦିବାକର େଜନା LNT1565787
ୀ /685994 55 50 447େପମଲତା େଜନା ସା ବୃ ାବନ େଜନା LNT1565761
ପ ୁ /685995 33 50 448ସ ୟ କମୁାର େଜନା ପି ବୃ ାବନ େଜନା LNT2997146
ପ ୁ /685996 21 50 449ସମିତ କମୁାର ସିଂହ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସିଂହ YNY1153964
ପ ୁ /695997 40 50 450ହୁେସନୀ ମୀର ଅଲମାସ ପି ହୁେସନୀ ମୀର େମାହିବୁଲା YNY1008705
ପ ୁ /695998 71 50 451ଚ େଶଖର େବେହରା ପି ଦଇତାରୀ େବେହରା YNY0049916
ୀ /695999 55 50 452କାମିନୀ େବେହରା ସା ଚ େଶଖର େବେହରା OR/06/044/074323
ପ ୁ /696000 40 50 453ଚ ନ କମୁାର େବେହରା ପି ଚ  େଶଖର େବେହରା LNT1617620
ୀ /696001 38 50 454ସନୁ ା େବେହରା ପି ଚ େଶଖର େବେହରା LNT4217717
ୀ /696002 32 50 455ପିୟ ା େବେହରା ସା ଚ ନ େବେହରା YNY0428565
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ପ ୁ /706003 83 50 456ପରମାନ  େବେହରା ପି େଗାପୀନାଥ େବେହରା OR/06/044/074324
ୀ /706004 44 50 457ପଦୀପ େବେହରା ପି ପରମାନ  େବେହରା OR/06/044/074624
ୀ /706005 63 50 458ହାରାମଣି େଦଇ ସା ପରମାନ  େବେହରା OR/06/044/074325
ୀ /706006 43 50 459େରହାନା ସଲୁତାନା ସା ଅବଦୁଲ କାଶମି୍ YNY0135624

ପ ୁ /716007 63 50 460ନବକିେଶାର ସିଂହ ପି ହାଡିବ ୁ ସିଂହ OR/06/044/074327
ୀ /716008 58 50 461ସବୁାଷ ମ ରୀ ସିଂହ ସା ନବକିେଶାର ସିଂହ OR/06/044/074328

ପ ୁ /716009 42 50 462ବିଶଜିତ୍ ସିଂହ ପି ନବ କିେଶାର ସିଂହ LNT1704600
ୀ /716010 37 50 463ସିତା ସିଂ ପି ନବ କିେଶାର ସିଂ LNT2997153
ୀ /726011 54 50 464ତସଲିମ ବାେନା ସା ଅଜିମ ଖଁା LNT2997179
ୀ /726012 33 50 465ତବସସମୁ୍ ବାେନା ପି ଅଜିମ ଖଁା LNT2997161
ୀ /726013 35 50 466ହାଜରା ଆଲିମ ସା ସୟଦ ନିଜାମ ୁ ିନ YNY1008697
ୀ /726014 52 50 467ଅଜିୱା େବଗମ ସା ଅସଲାମ୍ ଖଁା OR/06/044/074333
ୀ /726015 40 50 468ରୁଖସାନା େବଗମ୍ ସା ଫିେରାଜ ଖଁା LNT1617976
ୀ /726016 38 50 469ରୁକସାନା େବଗମ୍ ସା ସିକ ର ଖଁା YNY0049288

ପ ୁ /726017 64 50 470ଅଜିମ ଖଁା ପି ହମିଦ ଖଁା LNT2997187
ପ ୁ /726018 57 50 471ଅସଲମ୍ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲା ଖଁା OR/06/044/074332
ପ ୁ /726019 50 50 472ଫିେରାଜ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲା ଖଁା OR/06/044/074334
ପ ୁ /726020 47 50 473ସିକ ର ଖଁା ପି ଅବଦୁଲା ଖଁା OR/06/044/074335
ପ ୁ /726021 46 50 474ସାେହଜାଦା ଖଁା ପି ଅବଦୁଲା ଖଁା OR/06/044/074643
ପ ୁ /726022 46 50 475ସାହାଜାହାନ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲା ଖଁା OR/06/044/074644
ପ ୁ /726023 37 50 476ଓହିଦ୍ ଖଁା ପି ଅଜିମ୍ ଖଁା LNT2997195
ପ ୁ /726024 36 50 477ଆରିଫ ଖଁା ପି ଅସଲମ୍ ଖଁା LNT4205928
ପ ୁ /726025 29 50 478ସୟଦ ଖାନ ପି ଅଜିମ ଖାନ YNY0428557
ୀ /736026 63 50 479ମାେହରା େବଗମ ସା ରଫିକ୍ ଖଁା OR/06/044/074340
ୀ /736027 42 50 480ତେହମିନା ବାନୁ ପି ରଫିକ  LNT1617729
ୀ /736028 55 50 481ଶଲୁତାନା େବଗମ ସା ସମିମ୍ OR/06/044/074344
ୀ /736029 53 50 482ସମିମା େବଗମ ସା ଅମିନ୍ ଖଁା OR/06/044/074342
ୀ /736030 82 50 483େମୗମନୁା ବିବି ସା ସରୀଫ୍ ଖଁା OR/06/044/074337

ପ ୁ /736031 70 50 484ରଫିକ୍ ଖଁା ପି ଜରିଫ୍ ଖଁା OR/06/044/074339
ପ ୁ /736032 62 50 485ଅମିନ୍ ଖଁା ପି ସରିଫ୍ ଖଁା OR/06/044/074341
ପ ୁ /736033 60 50 486ସମିମ୍ ଖଁା ପି ସରିଫ୍ ଖଁା OR/06/044/074343
ପ ୁ /736034 58 50 487ସଲିମ୍ ଖଁା ପି ସରିଫ୍ ଖଁା OR/06/044/074345
ପ ୁ /736035 39 50 488ସାଜିଦ୍ ଖଁା ପି ରଫିକ୍ ଖଁା LNT1617612
ପ ୁ /736036 38 50 489ଇମାନ୍ ଖଁା ପି ରଫିକ୍ ଖଁା LNT4206041
ପ ୁ /736037 34 50 490ଫଇମ୍ ଖଁାନ୍ ପି ସଲିମ ଖଁାନ୍ LNT4205977
ୀ /736038 53 50 491ଜାେୟଦା ଖାନମ୍ ସା ସଲିମ ଖଁା OR/06/044/074346
ୀ /736039 42 50 492ସବାନା ସଲୁତାନା ସା ସୟଦ ରିହାନ ଅଲୀ YNY0280743

ପ ୁ /746040 65 50 493ସୟଦ ଅଝର ଅଲୀ ପି ଅତର ଅଲୀ OR/06/044/074634
ପ ୁ /746041 58 50 494ସୟଦ ମ ୁ ାକ ଅଲି ପି ଅତର ଅଲି OR/06/044/074356
ପ ୁ /746042 58 50 495ସୟଦ ମକୁ୍ତାର ଅଲି ପି ଅତର ଅଲି OR/06/044/074352
ପ ୁ /746043 56 50 496ସୟଦ ଜଫର ଅଲି ପି ଅତର ଅଲି OR/06/044/074652
ପ ୁ /746044 48 50 497ସୟଦ ୱାରିସ ଅଲୀ ପି ଅତର ଅଲୀ LNT1597822
ପ ୁ /746045 36 50 498ସୟଦ ମଜୁର୍ାଫର ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଅଝର ଅଲୀ LNT4205837
ପ ୁ /746046 34 50 499ସୟଦ ଇବାହିମ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ମକୁ୍ତାର ଅଲୀ LNT4205910
ୀ /746047 47 50 500ସମସାଦ େବଗମ୍ ସା ସୟଦ ମ ୁ ାକ୍ ଅଲୀ LNT1601079
ୀ /746048 50 50 501ମମୁତାଜ ବିବି ସା ସୟଦ ଜାଫର ଅଲୀ LNT1600964
ୀ /746049 53 50 502ନଇମା ଖାତୁନ ସା ମକୁ୍ତାର ଅଲୀ OR/06/044/074353
ୀ /746050 34 50 503ସୟଦା େସହୱାରା ନିଗାର ସା ସାଦାବ ଅଲୀ େବଗ YNY0347112

ପ ୁ /756051 79 50 504େଶଖ ଖଲିଲ୍ ପି େସଖ ରହିମ୍ ବକ୍ସ YNY0849646
ପ ୁ /756052 53 50 505ସାହାଜାଦା ଖଁା ପି ହାସନ୍ ଖଁା OR/06/044/074363
ୀ /756053 37 50 506ସମିନା ଖାତୁନ୍ ସା େଶଖ େଭାଲା YNY0849638
ୀ /756054 46 50 507ତାରୁନ ନିଶା ସା ସାେହଜାଦା ଖଁା LNT1597848
ୀ /756055 26 50 508ଶାମସନୁ୍ ନିଶଁା ପି େସାମସନୁ ନିଶଁା YNY0849620
ୀ /756056 22 50 509ଜଏବୁନ ନିସା ପି ସାହାଜାଦା ଖାନ୍ YNY1312610
ୀ /766057 39 50 510ସବାନା ଖାନମ୍ ସା େନୗସାଦ ଖଁା LNT2997203
ୀ /766058 47 50 511ସମିମ ଅଖତର ସା ନୁର ଖଁା LNT1597855
ୀ /766059 45 50 512ଆେରଫା େବଗମ୍ ସା ଶାହାଜାନ୍ ଖାନ୍ YNY0049932
ୀ /766060 26 50 513ରୁକସାନା େବଗମ ପି େସକ ହବିବୁଲା YNY1008689
ୀ /766061 44 50 514ଆରଫା େବଗମ୍ ସା ସାହାଜାନ୍ ଖଁା YNY0655092
ପ ୁ /766062 57 50 515ନୁର୍ ଖଁା ପି ଅଜିତ୍ ଖଁା LNT4205951
ପ ୁ /766063 47 50 516ଶାହାଜାହାନ ଖଁା ପି ଜାବୁଲ୍ ଖଁା OR/06/044/074364
ପ ୁ /766064 46 50 517େନୗସାଦ ଖଁା ପି ଜାବୁଲ ଖଁା OR/06/044/074365
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ୀ /766065 32 50 518ରୁବିନା ପରୟନି ସା ହୁେସନୀ ଅଲମାସ YNY1008648
ୀ /776066 31 50 519ସାହାବାଜ ବାେନା ସା ଏମ୍ଡି. ଅବଦୁଲ ଖାଲିକ YNY1201995
ୀ /776067 55 50 520ଫରିଦା ବିବି ସା ମ ୁ ାଫା ସଲାମ୍ LNT1600824

ପ ୁ /776068 39 50 521ମହ ଦ ମ ୁ ଫା ଜଲାଲ ପି ମହ ଦ ମ ୁ ଫା କମାଲ LNT1600857
ପ ୁ /776069 44 50 522ଅବଦୁଲ କାଦିର ପି ମ ୁ ାଫା ସଲାମ OR/06/044/074648
ପ ୁ /776070 40 50 523ମହ ଦ ଅବଦୁଲ୍ ଖାଲିକ ପି ମହ ଦ ମ ୁ ାଫା ସଲାମ LNT1600840
ୀ /776071 40 50 524େଫୖମିଦା ପରୱିନ ପି ମହ ଦ ମ ୁ ାଫା ସଲାମ୍ LNT1600832

ପ ୁ /776072 34 50 525ମହ ଦ ନିଜାମ ଉ ିନ ପି ମହ ଦ ମ ୁ ାଫା ସଲାମ LNT4217782
ପ ୁ /786073 31 50 526ତଲତ ଆଫରିନ ସା େସଖ ରିଆ  ହୁେସନ YNY0280776
ପ ୁ /786074 33 50 527ମହ ଦ ପରେୱଜ ଅଖତର ପି ମହ ଦ କଲିମ ର ାନୀ LNT4205993
ପ ୁ /786075 55 50 528ମହ ଦ ଅଲବତର ଅଜୀମ ପି ଅବଦୁଲ୍ ହକିମ OR/06/044/074385
ପ ୁ /786076 31 50 529ମହ ଦ ଅନୱାର ପି ମହ ଦ କଲିମ ରବାନୀ YNY0280768
ପ ୁ /786077 29 50 530ମହ ଦ ଏଜାଜ ପି ମହ ଦ ଅଲବତର ଅଜିମ୍ YNY0428540
ୀ /786078 50 50 531ରକସାନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଅଲବତାର ଅଜିମ୍ OR/06/044/074386
ୀ /786079 41 50 532ଗସିଆ େବଗମ ସା ମହ ଦ ମାସଦୁ ଫକିର LNT4211868

ପ ୁ /786080 29 50 533ଜଗଦିଶ ଚ  ବୁଲିଉଲି ପି ନରପତି ବୁଲିଉଲି YNY0280792
ପ ୁ /786081 55 50 534ମହ ଦ ମାସଦୁ ଫକିର ପି ଅବଦୁଲ୍ହକିମ୍ LNT1658384
ପ ୁ /786082 36 50 535ମହ ଦ ଅବଦୁଲ େମାବିନ ପି ମହ ଦ କଲିମ ରବବାନୀ LNT4205902
ୀ /786083 55 50 536ରେହମତୁନ ନିଶା ସା ମହ ଦ କଲିମ ରବାନି LNT1600907

ପ ୁ /786084 59 50 537ମହ ଦ କଲିମ ରବବାନୀ ପି ଅବଦୁଲ ହକିମ LNT1625227
ପ ୁ /786085 52 50 538ମହ ଦ ଅଲରାଜି ତୟଫ ପି ଅବଦୁଲ୍ ହକିମ  OR/06/044/074388
ୀ /796086 35 50 539ରଔନକ ଆେଫାଜ ସା େଶଖ ଜଫରୁଲାହ୍ YNY0708594
ୀ /796087 54 50 540େସାଫିଆ େବଗମ ସା ହିଦାୟତ ହୁେସନ୍ OR/06/044/074397

ପ ୁ /796088 62 50 541ସଫର୍ରାଯ ହୁେସନ ପି ଉଲଫତ ହୁେସନ OR/06/044/074394
ପ ୁ /796089 56 50 542ହିଦାୟତ ହୁେସନ ପି ଉଲଫତ ହୁେସନ OR/06/044/074396
ୀ /796090 52 50 543ସମିମା ହୁେସନ ସା ସଫର୍ରାଯ ହୁେସନ OR/06/044/074395

ପ ୁ /806091 78 50 544ଅବଦୁଲ ହଲିମ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ କରିମ ଖଁା LNT1600980
ପ ୁ /806092 38 50 545ଅବଦୁଲ କଲିମ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ହଲିମ ଖଁା LNT1601020
ୀ /806093 40 50 546େସାଫିଆ ଖାତୁନ୍ ପି ଅବଦୁଲ ହଲିମ ଖଁା LNT1601012
ୀ /816094 26 50 547େଶତ ପଦା େବେହରା ପି େଗାପାଳ ଚ  େବେହରା YNY0708669

ପ ୁ /816095 57 50 548ପସନନ୍ ପ ୃ ି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ପ ୃ ି OR/06/044/074658
ୀ /816096 47 50 549ସାତୀ ଶାଶତୀ ପ ୃ ି ସା ପଶା  କମୁାର ପ ୃ ି OR/06/044/070450
ୀ /816097 43 50 550ଚାରୁଲତା ପ ୃ ି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ପ ୃ ି YNY0188946

ପ ୁ /816098 42 50 551ପାଥର୍ସାରଥୀ ପ ୃ ି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ପ ୃ ି LNT4227484
ପ ୁ /816099 62 50 552ପଶା  କମୁାର ପ ୃ ି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ପ ୃ ି LNT3064789
ୀ /816100 55 50 553ବୀଣାପାଣି ସାହୁ ସା ପସନନ୍ ପ ୃ ି LNT1617703
ୀ /826101 35 50 554ସରସତୀ ସାହୁ ସା ନେର  ସାହୁ YNY0280818

ପ ୁ /836102 28 50 555େସୖୟଦ ଇଝାର ଅଲୀ ପି େସୖୟଦ ଇବରାର ଅଲୀ YNY1098607
ୀ /836103 56 50 556ଅମସରି ସଲୁତାନ େବଗମ ସା କାଶୀମ ଖଁା OR/06/044/074403
ୀ /836104 42 50 557ସମିମା େବଗମ୍ ପି ମସିମ୍ ଖଁା LNT1817139
ୀ /836105 37 50 558ସମସାଦ େବଗମ ସା ସାଜିଦ ଖାନ YNY1202191
ପ ୁ /836106 56 50 559େସକ. ଅବଦୁଲ ହକିମ ପି େସକ. ଅବଦୁଲ ରସିଦ YNY0581462
ପ ୁ /836107 56 50 560ହାସୀମ ଖଁା ପି ନସୀର ଖଁା OR/06/044/074404
ପ ୁ /836108 48 50 561ମସିମ ଖଁା ପି ନସିର ଖଁା LNT1600865
ପ ୁ /836109 38 50 562ମହ ଦ ସାଜିଦ ଖଁା ପି କାଶୀମ ଖଁା LNT1600899
ୀ /836110 46 50 563ସାହାନା ଖାତୁନ ସା େସକ. ଅବଦୁଲ ହକିମ YNY0581082
ୀ /836111 48 50 564ସମସନୁ୍ ନିଶା ସା ହାସିମ୍ OR/06/044/074659
ୀ /846112 30 50 565େହନାନା  ଅଖତରୀ ସା ସଜାଦ ଇସଲାମ ବକ୍ସ YNY1202225

ପ ୁ /846113 43 50 566େନଯ୍ୖସାଦ ଅଲୀ ବକ୍ସ ପି ମହ ଦ ବକ୍ସ YNY0429472
ପ ୁ /846114 50 50 567ଜହର ଅ ମୁ ବକସ ପି ରହିମ ବକସ OR/06/044/074410
ପ ୁ /846115 76 50 568ରହିମ ବକ୍ସ ପି ସମ ୁବକ୍ସ OR/06/044/074406
ପ ୁ /846116 45 50 569ଅଜହର ଅକମ ବକ୍ସ ପି ରହିମ ବକ୍ସ OR/06/044/074614
ପ ୁ /846117 44 50 570ଜାଫର ଆଲାମ ବକ୍ସ ପି ରହିମ ବକ୍ସ OR/06/044/074615
ପ ୁ /846118 39 50 571ସଜାଦ୍ ଇସଲାମ୍ ବକ୍ସ ପି ରହିମ୍ ବକ୍ସ LNT1594134
ୀ /846119 41 50 572େକହେକସନ େବଗମ ସା େ ାହର ଅଂଜୁମ ବକ୍ଷ YNY1104322
ୀ /846120 73 50 573ସାଜିଦା େବଗମ ସା ରହିମ ବକସ୍ OR/06/044/074407
ୀ /846121 31 50 574ନସରୀନ େବଗମ ସା ଜାଫର ଆଲମ ବକ୍ସ YNY1202142
ୀ /846122 31 50 575େରଶମା ବକ୍ସ ସା େନୗସାଦ ଅଲୀ ବକ୍ସ YNY0685644
ପ ୁ /846123 43 50 576ଅଜିତ ସିଂ େଶଖର େଦଓ ମଲ ପି ସେୁର  ନାଥ ମଲ LNT2997229
ପ ୁ /846124 46 50 577ଅନୁପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ଚରଣ ନାୟକ YNY0380808
ୀ /846125 60 50 578େମେହରୁନ ନିଶା ସା ମହ ଦ ବକସ OR/06/044/074409
ପ ୁ /846126 47 50 579ଅ ନ କମୁାର ପାତ ପି ସନୁାକର ପାତ LNT2997211
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ୀ /846127 42 50 580ଗଜାଲା ସାହିନ ସା ଆସିଫ ଅହ ଦ YNY0638395
ୀ /846128 36 50 581ନାହିଦ ତବସମୁ ପି ରହିମ ବକ୍ସ LNT4223327
ୀ /856129 30 50 582ନୂର ଅ ଶାନ ସା ରା  ନୂର YNY0280859

ପ ୁ /856130 46 50 583ଇସମାଇଲ େବଗ ପି ଅବଦୁଲ ଦୟାନ େବଗ YNY0708305
ପ ୁ /856131 31 50 584ମିଜର୍ା ଅବ ଲୁ ଅସଦ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଅବ ଲୁ ରଜାନା େବଗ YNY0280875
ୀ /856132 36 50 585ତରନୁମ ଆରା େବଗମ ସା ମିଜର୍ା ଅବୁଲ କାଶମି େବଗମ YNY0708347

ପ ୁ /856133 58 50 586ଉ ମ କମୁାର ପ ା ପି େବୖକୁ  ପ ା LNT2997237
ୀ /856134 41 50 587ପଭାବତୀ ପ ା ସା ଉ ମ ପ ା YNY0164939
ୀ /856135 40 50 588ସେହନାଜ ପରୱିନ ସା ଇସମାଇଲ େବଗ YNY0708313
ୀ /856136 25 50 589ମାରିୟା କିବତୀୟା ସା ମୀଜର୍ା ଅବଦୁଲ ଅସଦ େବଗ YNY1230242

ପ ୁ /856137 30 50 590ଶ ର ରାଉତ ପି ହୃଷିେକଶ ରାଉତ YNY0280867
ପ ୁ /866138 54 50 591ଅଜିତ୍ କମୁାର ବଳ ପି ଅଭୟ ପସାଦ ବଳ LNT1617984
ୀ /866139 44 50 592ବଷର୍ା ବଳ ସା ଅଜିତ୍ ବଳ LNT1600642
ୀ /866140 34 50 593ସକିନା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ କାଦିର YNY0347120
ୀ /866141 22 50 594ଅମନୃ େ େରା ପି େସକ େ େରା YNY1104413

ପ ୁ /866142 62 50 595 କରୀମ ପି  ସାବୁନ YNY1104462
ୀ /866143 42 50 596ପରବିନ ଖତିବ୍ ସା ଉମର ଖତିବ୍ YNY0135632

ପ ୁ /866144 30 50 597େରୗପ୍ଯ ର ନ ମହାପାତ ପି ରବି ର ନାଥ ମହାପାତ YNY1211796
ପ ୁ /876145 76 50 598ସପନ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ ପି ବିଶନାଥ ବାନାଜର୍ ୀ OR/06/044/074423
ୀ /876146 68 50 599ଜୟ ି ବାନାଜର୍ ୀ ସା ସପନ ବାନାଜର୍ ୀ OR/06/044/074424
ୀ /876147 39 50 600ରାଜଶୀ ବାନାଜିର୍ ପି ସପନ ବାନାଜିର୍ OR/06/044/074625
ୀ /876148 31 50 601କ ନା ବାନାଜର୍ ୀ ସା ସରୂୁପ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ YNY0708370

ପ ୁ /876149 43 50 602ଶୀଧର େବେହରା ପି ଧୁବ େବେହରା YNY0281014
ୀ /876150 37 50 603ମମତା େବେହରା ସା ଶୀଧର େବେହରା YNY0281022
ୀ /876151 58 50 604ସକିନା ବିବି ସା ରହିମ ଖଁା YNY0281030
ୀ /876152 38 50 605ସଲିମା ବିବି ସା େସଖ ବସର ଅଲୀ YNY0347138
ୀ /876153 32 50 606ଜଇବୁନ ବିବି ସା େଶଖ ସମିମ YNY0280966
ୀ /876154 37 50 607େମୗସମୁୀ ଚକବ ର୍ୀ ସା ବିରାଜ ଚକବ ର୍ୀ YNY0845669

ପ ୁ /876155 32 50 608ଶାମସନ ଗରୁୁ ମା ଶଶୁୀଳ ଗରୁୁ YNY0280917
ୀ /876156 49 50 609ବାସ ି ମହା ି ସା େଗାବ ର୍ ନ ମହା ି YNY0280909

ପ ୁ /876157 40 50 610େଗାବ ର୍ ନ ମହା ି ପି ବଂଶଧିର ମହା ି YNY0280925
ପ ୁ /876158 29 50 611ଅେଶାକ ମହା ି ପି େଗାବ ର୍ ନ ମହା ି YNY0280891
ପ ୁ /876159 48 50 612ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି େଯାଗିନାଥ ସାହୁ YNY0281006
ୀ /876160 45 50 613ସବୁାସିନୀ ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YNY0280982

ପ ୁ /876161 35 50 614େଶଖ ସମିମ୍ ପି େଶଖ ରହିମ YNY0281048
ପ ୁ /876162 60 50 615ର ିତ ସିଂ ପି ଗେଣଶର ସିଂ YNY0281055
ୀ /876163 53 50 616କ ରୁୀ ସିଂ ସା ରଂଜିତ ସିଂ YNY0280883
ୀ /876164 44 50 617ସତଯ୍ବାନ ସିଂ ପି ର ିତ ସିଂ YNY0280974
ୀ /876165 41 50 618ସକୁା ି ସିଂ ସା ସତଯ୍ବାନ ସିଂ YNY0280990
ୀ /876166 38 50 619ସସୁବିତା ସିଂ ପି ର ିତ ସିଂ YNY0280933
ୀ /876167 35 50 620ଲକ୍ଷୀ ସିଂ ସା ର ନ କମୁାର ସିଂ YNY0280941
ପ ୁ /876168 35 50 621ରଂଜନ କମୁାର ସିଂ ପି ର ିତ ସିଂ YNY0280958
ପ ୁ /886169 71 50 622େଗାଲକ ଚ  ସାହୁ ପି ଧନୀ ସାହୁ LNT1718477
ୀ /886170 61 50 623ସାବିତି ସାହୁ ସା େଗାଲକ ଚ  ସାହୁ LNT1718469
ୀ /886171 39 50 624କି ା ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ LNT1817097
ୀ /896172 34 50 625ଅଫସ୍ େଜାହନ୍ ପି ଏମ୍.ଅବ୍ଦୁଲ୍ ରହମନ୍ YNY0050088

ପ ୁ /896173 39 50 626ଅଭିଜିତ୍ ମହା ି ପି େଦେବ  କମୁାର ମହା ି LNT1708015
ପ ୁ /896174 29 50 627ସାକାର ପ ନାୟକ ପି ଗିରିଜା ପ ନାୟକ YNY0429464
ପ ୁ /896175 68 50 628ଗିରିଜା ଶ ର ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ଚ  ପ ନାୟକ LNT1565647
ପ ୁ /906176 35 50 629ବିକାଶ ର ନ ପ ୃ ି ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ପ ୃ ି LNT3064797
ପ ୁ /916177 43 50 630ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT2997245
ୀ /916178 31 50 631ସଧୁାଶୀ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YNY0655159
ୀ /916179 88 50 632େପମକମୁାରୀ ନେର ସା ଗିରିଧାରୀ ନେର OR/06/044/074430
ପ ୁ /916180 62 50 633ଗିରିଧାରୀ ନେର ପି ଶକୁେଦବ ନେର OR/06/044/074429
ପ ୁ /916181 60 50 634ବିଜୟ କମୁାର ନେର ପି ଗିରିଧାରୀ ନେର LNT1639251
ପ ୁ /916182 59 50 635ସ ୟ କମୁାର ନେର ପି ଗିରିଧାରୀ ନେର YNY0049957
ୀ /916183 56 50 636ଅନୁପମା ନେର ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ନେର OR/06/044/074434
ୀ /916184 46 50 637ନିେବଦିତା ନେର ସା ସ ୟ କମୁାର ନେର YNY0164947
ପ ୁ /916185 31 50 638ଆକାଶ ନେର ପି ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ନେର YNY0636399
ପ ୁ /916186 26 50 639ଆଦିତଯ୍ ନେର ପି ବିଜୟ କମୁାର ନେର YNY0849570
ୀ /916187 55 50 640ତୃ ୀମୟୀ ପାତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନେର LNT1658376
ୀ /926188 101 50 641ଲୁଳିତାସ ୁ ର ମହା ି ସା କୃ  ମହା ି OR/06/044/074443
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ପ ୁ /926189 72 50 642ସଧୁାଂସଭୂୁଷଣ ମହା ି ପି କୃ  ମହା ି OR/06/044/074645
ୀ /926190 66 50 643ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ସଧୁାଂଶ ୁମହା ି OR/06/044/074445

ପ ୁ /926191 60 50 644ଅନୁପ କମୁାର ମହା ି ପି ବିରକିେଶାର ମହା ି YNY0655167
ପ ୁ /926192 53 50 645ରଣଜିତ୍ ମହା ି ପି ନ  କିେଶାର ମହା ି LNT2997252
ୀ /926193 50 50 646ସସିତା ମହା ି ସା ଅନୁପ କମୁାର ମହା ି LNT2997260

ପ ୁ /926194 46 50 647ଅନିରୁ  ମହା ି ପି େଦେବଂଦ ମହା ି OR/06/044/074458
ୀ /926195 46 50 648ତୃ ିବାଳା ମହା ି ପି ଅନିରୁ  ମହା ି YNY0428912

ପ ୁ /926196 45 50 649ସ ିଦାନଂଦ ମହା ି ପି ସଧୁାଂସ ୁମହା ି OR/06/044/074449
ପ ୁ /926197 44 50 650ଶବିାନ  ମହା ି ପି ସଧୁାଂଶ ୁଭୂଷଣ ମହା ି LNT1565779
ୀ /926198 43 50 651ଶୀମୟୀ ମହା ି ପି ଶଧୁାଂଶ ୁଭୂଷଣ ମହା ି LNT1565654

ପ ୁ /926199 36 50 652ଶ ାନ  ମହା ି ପି ସଧୁାଂଶ ୁଭୁଷଣ ମହା ି LNT4211876
ୀ /926200 45 50 653େସନ୍ହଲତା ପ ନାୟକ ସା ଶବିାନ  ମହା ି YNY0429456

ପ ୁ /926201 57 50 654େସନ୍ହାଶ ୁକମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବିର  ିପ ନାୟକ OR/06/044/074665
ୀ /936202 55 50 655ସଧୁାପିୟା ଦାସ ସା େସନ୍ହାଂଶ ୁକମୁାର ପ ନାୟକ LNT1707769

ପ ୁ /936203 42 50 656ଅଭିେଷକ ମହା ି ପି େଦେବ  କମୁାର ମହା ି LNT1708007
ପ ୁ /946204 63 50 657ନବୀନ କୀେଶାର େଦ ପି ଯଗୁଳ େଦ OR/06/044/074459
ୀ /946205 55 50 658ବାସ ି େଦ ସା ନବୀନ େଦ OR/06/044/074460

ପ ୁ /956206 24 50 659ଜାେଭଦ ଅଲୀ ପି ାେ ର ଅଲୀ YNY1246735
ପ ୁ /956207 60 50 660େଗାରା  ଚରଣ ମହା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ମହା LNT1617760
ୀ /956208 52 50 661ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ସା େଗାରା  ଚରଣ ମହା LNT1617778
ୀ /956209 22 50 662ସ ଣୂର୍ା ମହା ି ମା ମିନତୀ ମହା ି YNY1098649

ପ ୁ /966210 68 50 663ବଯକିେଶାର େଦ ପି ଯଗୁଳ େଦ OR/06/044/074461
ୀ /966211 55 50 664େଯଯ୍ା ନ୍ା େଦ ସା ବଜ କିେଶାର େଦ OR/06/044/074462

ପ ୁ /966212 34 50 665ତପନ କମୁାର େଦ ପି ବଜ କିେଶାର େଦ LNT4205852
ପ ୁ /976213 62 50 666ନୀରଜ କମୁାର େବେହରା ପି କୁ ବିହାରୀ େବେହରା LNT1600675
ପ ୁ /976214 42 50 667ରସାନ  େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା LNT1722586
ପ ୁ /986215 94 50 668ଶଶୀଭୁଷଣ ଧଳ ପି ବଂଶୀଧର ଧଳ OR/06/044/074467
ୀ /986216 85 50 669ଶକୁ ଳା ଧଳ ସା ଶଶୀଭୁଷଣ ଧଳ OR/06/044/074468

ପ ୁ /986217 59 50 670ସି ାଥର୍  ଧଳ ପି ଶଶୀଭୁଷଣ ଧଳ OR/06/044/074469
ପ ୁ /986218 58 50 671ସବୁତ ଧଳ ପି ଶଶୀଭୁଷଣ ଧଳ OR/06/044/074471
ୀ /986219 54 50 672ସମିତା ଧଳ ସା ସି ାଥର୍  ଧଳ OR/06/044/074470

ପ ୁ /986220 53 50 673ସ ିବ ଧଳ ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ ଧଳ OR/06/044/074472
ୀ /986221 48 50 674େରଣବୁାଳା ଧଳ ସା ସବୁତ ଧଳ LNT1601061
ୀ /986222 25 50 675ରଖ୍ଶାଂଡା ହକ଼ ପି  ଅମାନୂଲ ହକ଼ YNY1104405

ପ ୁ /986223 27 50 676ଅଭିେଷକ ନାୟକ ପି ଅେଶାକ ନାୟକ YNY0794339
ପ ୁ /996224 64 50 677ଅଭିନନ୍ଚ  ଦାଶ ପି ସଚିଦାନ  ଦାଶ OR/06/044/074482
ୀ /996225 58 50 678ସ ର୍ପଭା ଦାଶ ସା ଅଭିନନ୍ ଦାଶ OR/06/044/074483
ୀ /996226 34 50 679ଅଭିଲିପ୍ସା ଦାଶ ପି ଅଭିନନ୍ ଚ  ଦାଶ YNY0135640

ପ ୁ /1006227 82 50 680ରାଜକିେଶାର େଜଠୀ ପି ବଳରାମ େଜଠୀ OR/06/044/074490
ପ ୁ /1006228 51 50 681ବିଶର ନ େଜଠୀ ପି ରାଯକିେଶାର େଜଠୀ OR/06/044/074492
ପ ୁ /1006229 40 50 682ବିଭୂକଲଯ୍ାଣ େଜଠୀ ପି ରାଜ କିେଶାର େଜଠୀ LNT1817048
ୀ /1006230 37 50 683ସରୁ ିତା ପତି ପି ର ନ କମୁାର ପତି LNT4205944
ୀ /1006231 45 50 684ମିନତୀ େସନାପତି ସା ବିଶର ନ େଜଠୀ YNY0135657

ପ ୁ /1016232 70 50 685ର ନ କମୁାର ପତି ପି ନବ କିେଶାର ପତି LNT4211835
ୀ /1016233 63 50 686ସଂଯକୁ୍ତା ପତି ସା ର ନ କମୁାର ପତି YNY0655175
ୀ /1026234 34 50 687ସୀତାରା େବଗମ ସା ଜିେକଉର ରେହମାନ YNY1008655
ୀ /1026235 39 50 688ଆେବଦା େବଗମ ସା ଓସିଭର ରେହମାନ YNY0254821
ୀ /1026236 36 50 689ସି ିକା େବଗମ ସା ଅତିକଭର ରେହମାେନା YNY0254813
ୀ /1026237 92 50 690ଶା ିଲତା ମହା ି ସା େକୖଳାସ ମହା ି OR/06/044/074495
ପ ୁ /1026238 58 50 691କିେଶାର ମହା ି ପି େକୖଳାସ ମହା ି OR/06/044/074496
ୀ /1026239 55 50 692ରଶ ିମହା ି ସା କିେଶାର ମହା ି OR/06/044/074497
ପ ୁ /1026240 49 50 693ମେନାର ନ ମହା ି ପି େକୖଳାସ ମହା ି OR/06/044/074500
ପ ୁ /1026241 48 50 694ଜ୍ଞାନର ନ ମହା ି ପି େକୖଳାସ ମହା ି OR/06/044/074501
ୀ /1026242 47 50 695ମଧମିୁତା ମହା ି ସା ମେନାର ନ ମହା ି YNY0281139
ପ ୁ /1026243 38 50 696ଜିେକଉର ରେହମାନ ପି ମସିଉର ରେହମାନ LNT4205969
ପ ୁ /1036244 34 50 697ଶେହୱାର ଅଖତର ପି ନଇମ ଉଲାହ LNT4211819
ପ ୁ /1036245 48 50 698ସୟଦ ଇବାର ଅଲି ପି ସୟଦ େକୗସର ଅଲି LNT2997278
ୀ /1036246 38 50 699ଅନିଶା େବଗମ ପି ସୟଦ ଇବରାର ଅଲୀ YNY0281147
ପ ୁ /1036247 81 50 700ଜାନକୀ ବଲଭ ପ ନାୟକ ପି ରାସବିହାରୀ ପ ନାୟକ OR/06/044/074513
ୀ /1036248 70 50 701ସେରାଜବାଳା ପ ନାୟକ ସା ଜାନକୀ ବଲଭ ପ ନାୟକ OR/06/044/074514
ୀ /1046249 41 50 702କରିମା ପରୱିନ ସା ଇମତିୟାଜ ଅଲି LNT2997286
ପ ୁ /1046250 43 50 703ସୟଦ ଇମତିୟାଜ ଅଲି ପି ସୟଦ ମକୁ୍ତାର ଅଲି LNT2997294
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ୀ /1046251 42 50 704ରିନାରାଣୀ ସାହୁ ସା ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ YNY0049338
ୀ /1056252 89 50 705କମଳା ନାୟକ ସା ବିମାଧର ନାୟକ OR/06/044/074533

ପ ୁ /1056253 62 50 706ବିକାଶ ନାୟକ ପି ବିମାଧର ନାୟକ OR/06/044/074536
ୀ /1056254 59 50 707ଦି ୀ ନାୟକ ସା ବିକାଶ ନାୟକ OR/06/044/074537

ପ ୁ /1056255 57 50 708କିେଶାର ନାୟକ ପି ବିମାଧର ନାୟକ OR/06/044/074538
ୀ /1056256 56 50 709ସଂଘମିତା ନାୟକ ସା ପକାଶ ନାୟକ YNY0049361

ପ ୁ /1056257 54 50 710ପକାଶ ନାୟକ ପି ବିମାଧର ନାୟକ OR/06/044/074539
ପ ୁ /1056258 50 50 711ସଶୁୀଲ ନାୟକ ପି ବିମାଧର ନାୟକ OR/06/044/074540
ୀ /1056259 47 50 712ପଣତି ନାୟକ ସା କିେଶାର ନାୟକ LNT1832450

ପ ୁ /1056260 33 50 713ଅମିତ ନାୟକ ପି ବିକାଶ ନାୟକ LNT2997302
ପ ୁ /1056261 25 50 714ମନିସ୍ ନାୟକ ପି କିେଶାର ନାୟକ YNY1037217
ପ ୁ /1066262 43 50 715ନିଆଜ ମହ ଦ ପି ଏମ୍.ଡି.େସଖ ଲାଲା  LNT2997328
ୀ /1066263 33 50 716ବି ୁପିୟା ସାହୁ ସା ବିଶଜିତ୍ ସିଂହ YNY0429308
ୀ /1076264 35 50 717ୟାସମିନ େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ LNT2997344
ୀ /1076265 69 50 718ମ ଶୁୀ ରାଉତରାୟ ସା ଶଶିରି କମୁାର ରାଉତରାୟ OR/06/044/074553

ପ ୁ /1076266 66 50 719ସଧିୁର କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଗେଜ  ଚ  ରାଉତରାୟ OR/06/044/074550
ପ ୁ /1076267 61 50 720ଶଶିରି କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଗେଜ  ଚ  ରାଉତରାୟ OR/06/044/074552
ୀ /1076268 58 50 721ଚପଳା କମୁାରୀ ରାଉତରାୟ ସା ସଧିୁର କମୁାର ରାଉତରାୟ OR/06/044/074551

ପ ୁ /1076269 33 50 722ସତିୃ ର ନ ରାଉତରାୟ ପି ସଧିୁର କମୁାର ରାଉତରାୟ LNT4217741
ପ ୁ /1076270 74 50 723ସେୁବାଧ ଚ  ରାଉତରାୟ ପି ଗେଜ  ଚ  ରାଉତରାୟ LNT1832484
ପ ୁ /1076271 22 50 724ଶଭୁମ ରାଉତରାୟ ପି ଶୀ ଶଶିରି କମୁାର ରାଉତରାୟ YNY1098581
ପ ୁ /1086272 55 50 725ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ OR/06/044/074561
ୀ /1086273 45 50 726େସୗମିତୀ ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YNY0049379

ପ ୁ /1086274 40 50 727େହମ  କମୁାର େସନାପତି ପି ବନାତନ େସନାପତି LNT2997351
ପ ୁ /1096275 70 50 728ରାମଚ  େବେହରା ପି ରତନ୍ ାକର େବେହରା OR/06/044/074411
ପ ୁ /1096276 48 50 729ପତାପ ଚ  େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା OR/06/044/074414
ୀ /1096277 55 50 730କ୍ଷୀର େଦଇ ସା ରାମଚ  େବେହରା OR/06/044/074412
ୀ /1096278 40 50 731ଝରଣା ପଲାଇ ସା ପତାପ ଚ  େବେହରା YNY0164962

ପ ୁ /1106279 62 50 732େଦେବ  ନାଥ ମହା ି ପି ଗେଜ  ନାଥ ମହା ି OR/06/044/074579
ୀ /1106280 35 50 733ଲିଜା ମହା ି ପି େଦେବ  ମହା ି LNT4211900
ୀ /1106281 35 50 734ଲିପସା ମହା ି ପି େଦେବ  ନାଥ ମହା ି LNT4211918
ୀ /1106282 31 50 735ଇତୁ ା ମହା ି ପି େଦେବ  ନାଥ ମହା ି YNY0281162
ୀ /1116283 58 50 736ଅନୁପମା ପ ୃ ି ସା େଲାକନାଥ ପ ୃ ି OR/06/044/074583

ପ ୁ /1116284 36 50 737ରାଜୁ ରାଜୁ େସଠୀ ପି ଲଛମନ େସଠୀ LNT4227419
ପ ୁ /1116285 37 50 738ନରସିମା େସଠୀ ପି ଲଛମନ ରାଓ େସଠୀ YNY0491167
ୀ /1126286 54 50 739େଦୗପଦୀ ସାହା ସା ରାେଜ  ସାହା YNY0281253

ପ ୁ /1126287 40 50 740େବନିଲାଲ ସାହା ପି ରାେଜ  ସାହା YNY0281261
ପ ୁ /1126288 39 50 741ଦୀପକ ସାହା ପି ରାେଜ  ସାହା YNY0281238
ପ ୁ /1126289 35 50 742ସେ ାଷ ସାହା ପି ରାେଜ  ସାହା YNY0281220
ପ ୁ /1126290 35 50 743େସାମନାଥ ସାହା ପି ଅଧାସ ସାହା YNY0281188
ୀ /1126291 30 50 744ପନିୁମ ସାହା ସା େସାମନାଥ ସାହା YNY0281204
ୀ /1126292 30 50 745ଦୀପାଲି ସାହା ସା ଦୀପକ ସାହା YNY0281246
ୀ /1126293 29 50 746ସରସତୀ ସାହା ପି ରାେଜ  ସାହା YNY0281212

ପ ୁ /1136294 35 50 747ଶଶା  େଶଖର ପ ା ପି କୃ ଚ  ପ ା LNT2997393
ପ ୁ /1146295 32 50 748ଅମିତ କମୁାର ମଖୁାଜିର୍ ପି ଅତନୁ ମଖୁାଜିର୍ YNY0049395
ୀ /1156296 40 50 749ଇଷରତ ଆମିନ୍ ସା ସକିଲଉର ରେହମନ YNY0049403

ପ ୁ /1156297 21 50 750ଶଭୁାଶୀଷ ପଧାନ ପି ସକୁା  କମୁାର ପଧାନ YNY1146901
ପ ୁ /1166298 34 50 751ସୟଦ ଅନସର ଅଲି ପି ସୟଦ ଅଫସର ଅଲି LNT2997419
ୀ /1176299 38 50 752ସାଜିଆ ସିରାଜ ପି ମହ ଦ ସିରାଜୁଲ ଇସଲାମ LNT3064813
ପ ୁ /1176300 34 50 753ମହ ଦ ରଜ ସିରାଜ ପି ମହ ଦ ସିରାଜୁଲ ଇସଲାମ LNT3064805
ୀ /1186301 46 50 754ଖସୁ ିର୍ଦା ବାେନା ସା ଜମାଲ ଉ ିନ ଖଁା LNT2997450
ୀ /1186302 42 50 755ନଗମା ନିଖତ ବାହାର ସା େସକ ସାଜିଦ୍ ଚା LNT2997468
ୀ /1186303 37 50 756ସାେଲହା ଇସରତ  ପି ସୟଦ୍ ପିର ଅଲୀ LNT1857143
ୀ /1186304 52 50 757େସୖୟଦା ସାେହଦା ବିବି ପି ସୟଦ ରହିମ ଅଲୀ LNT2997443
ପ ୁ /1186305 34 50 758ସୟଦ ଅବଦୁର ରେହମାନ ପି ସୟଦ ରହିମଉ ିନ LNT2997427
ପ ୁ /1186306 37 50 759ସୟଦ ଆଦାମ୍ ଅଲୀ ପି ସୟଦ୍ ପିର୍ ଅଲୀ LNT1857168
ପ ୁ /1186307 50 50 760େସକ ସାଜିଦ ଚା ପି େସକ ସମେସର ଚା LNT2997435
ୀ /1196308 46 50 761କଲୁସମୁ ବିବି ସା ସୟଦ ସଖାବତ ଅଲୀ YNY0188953
ୀ /1196309 38 50 762ସରୁତୁନ ବିବି ପି ସୟଦ ଅସଦ ଅଲି LNT2997476
ୀ /1196310 39 50 763ଅ ୁରୀ େବଗମ ସା ଅଖଲାକ ଅଲୀ ଖାନ YNY0049429
ପ ୁ /1196311 47 50 764ଅଖାକ଼ ଅଲୀ ଖାନ ପି ମନୂ୍ସା  ଅଲୀ ଖାନ YNY0049411
ପ ୁ /1196312 27 50 765ଅମିତ୍ ପ ନାୟକ ପି ସବଯ୍ସାଚୀ ପ ନାୟକ YNY0849604
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ପ ୁ /1196313 34 50 766ସମିତ ପ ନାୟକ ପି ସବଯ୍ସାଚି ପ ନାୟକ LNT2997484
ପ ୁ /1206314 32 50 767ସୟଦ େମୗସିମ ଅଲୀ ପି ସୟଦ େରାସନ ଅଲୀ LNT4227443
ୀ /1206315 28 50 768ରୁକସାରା େବଗମ ସା େସୖଯଦ େମୗସିମ ଅଲୀ YNY1104496

ପ ୁ /1216316 54 50 769ଅଜେମର ଅଲୀ ପି େସକ ଗିୟାସ ୁ ିନ YNY0429415
ପ ୁ /1216317 29 50 770ସୟଦ ଜୁେନଦ୍ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ମଶୱାର ଅଲୀ YNY0429688
ପ ୁ /1216318 29 50 771ସୟଦ ଜୁେନଦ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ମଶୱାର ଅଲୀ YNY0429803
ୀ /1216319 41 50 772ସମସାଦ େବଗମ ସା ଅଜେମର ଅଲୀ YNY0429423
ୀ /1216320 39 50 773ପରବିନ ବିବି ସା ସୟଦ ମସୂ ିର୍ଦ ଅଲୀ LNT4231437
ୀ /1226321 45 50 774ରିଜୱାନା ପରୱିନ ସା ସୟଦ େମାତିଉର ରେହମାନ LNT2997500

ପ ୁ /1236322 33 50 775େସଖ୍ ରାସିଦ ଅଲି ପି େସଖ୍ ଆକିବ ଅଲି LNT2997518
ୀ /1246323 40 50 776ଆେବଦା େବଗମ ସା ସୟଦ େସୖକତ ଅଲି YNY0049445
ୀ /1246324 37 50 777ରୁବିନା େବଗମ ସା ସରୱର ଅଲି YNY0049452

ପ ୁ /1246325 62 50 778ସେୟଦା ସଖାଵତ ଅଲୀ ସେୟଦ ପି ସୟଦ ମସୁରଫ ଅଲୀ YNY1218809
ୀ /1256326 41 50 779ଅଫସାନା େବଗମ ସା େକୗସର ଖାନ୍ LNT2997542
ୀ /1256327 33 50 780ସହୁାନା େବଗମ ପି ମିର୍ ଅସଦ୍ ଅଲି LNT2997534

ପ ୁ /1256328 32 50 781ମିର ବରକତ ଅଲି ପି ମିର ଅସଦ ଅଲି LNT2997526
ୀ /1256329 37 50 782ତାରାନା େବଗମ୍ ପି ମୀର ଆସାଦ ଅଲୀ LNT4211785
ୀ /1256330 31 50 783ଆରିଫା େବଗମ ସା ମିର ଆକବର ଅଲୀ YNY0281279
ୀ /1266331 40 50 784ତରନନ୍ ୁମ ନାଜ ସା ମିର ଅଫସର ଅଲି LNT2997559
ୀ /1266332 37 50 785ଆରିଫ ସଲୁତାନା ସା ମିର୍ ଜହିର ଅଲି YNY0254839
ୀ /1266333 32 50 786ରାଜିଆ ବିବି ପି ମିର୍ ଅସଗର ଅଲି LNT2997567

ପ ୁ /1266334 50 50 787ମୀର ଯହୀର ଅଲୀ ପି ମୀର ଅଜଗର ଅଲୀ OR/06/044/076358
ପ ୁ /1266335 35 50 788ସୟଦ ଇସର୍ାଦ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ନିଶାର ଅଲୀ YNY0049478
ପ ୁ /1266336 26 50 789ସି ା  ପ ନାୟକ ପି ତେନାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY1098680
ପ ୁ /1266337 21 50 790ଆଦଶର୍  େଗୗତମ ପଟନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପଟନାୟକ YNY1098672
ପ ୁ /1276338 32 50 791ସୟଦ କନଓର ଅଲୀ ପି ମମୁତାଜ ଅଲୀ YNY0581033
ପ ୁ /1276339 41 50 792ସାଜିଦ୍ ଅଲୀ ପି ମମୁତାଜ ଅଲୀ YNY0188961
ପ ୁ /1276340 37 50 793ସାଜିଦ ଅଲୀ ପି ଜାକିର ଅଲୀ LNT4223335
ୀ /1276341 40 50 794ଆଫସାନା େବଗମ ସା ସାଜିଦ ଅଲୀ YNY0164996
ୀ /1276342 39 50 795େସାଫିଆ େବଗମ ପି ମିର ସବିର ଅଲୀ LNT4205761
ୀ /1276343 35 50 796େରାେକୟା େବଗମ ପି ମିର ସବିର ଅଲୀ LNT4205779
ୀ /1276344 32 50 797ସମିମା ରେହମାନ ମା ସିତାରୀ େବଗମ YNY0049486

ପ ୁ /1286345 33 50 798ସୟଦ ଆସିଫ ଅକ୍ତର ପି ସୟଦ ଅକ୍ତ ଅଲି LNT2997575
ୀ /1286346 39 50 799ସବିନା ଅଫେରାଜ ସା ସୟଦ ଇମତିଆଜ ଅଲୀ LNT4205753
ୀ /1286347 53 50 800ରୁକସାନା ପରୱିନ ସା େଶଖ ସାଦିକଯ୍ ଅଲୀ YNY0281287

ପ ୁ /1296348 37 50 801ଇମିତାଜ ଅଲୀ ପି େକୖଶର ଅଲୀ LNT4231445
ପ ୁ /1296349 31 50 802ଫୟାଜ ଅଲୀ ପି ଜୁଲାରୀ ଅଲୀ YNY0281303
ୀ /1296350 36 50 803ସଲୁତାନା େବଗମ ସା ମିନସାର ଅଲୀ LNT4231478
ୀ /1296351 34 50 804ସବନା େବଗମ ପି େକୖସର ଅଲୀ YNY0049502
ୀ /1296352 33 50 805ଅମଶନୁ ନିଶା ପି ମକୁ୍ତାର ଅଲୀ YNY0281295
ୀ /1306353 34 50 806ନାହିଦ ମମୁତାଜ ପି ମିମତାଜ ଅଲି LNT2997583
ପ ୁ /1306354 36 50 807ଦାଉଦ ଅଲି ପି ସୟଦ ମମୁତାଜ ଅଲି LNT2997609
ୀ /1306355 36 50 808ଫରୁକାନା ମମୁତାଜ ପି ମମତାଜ ଅଲୀ YNY0049528
ୀ /1316356 50 50 809ସଶୁଳିା ଲାକରା ସା େଥଉବର ଲାକରା LNT2997617

ପ ୁ /1326357 22 50 810େଦବ ପସାଦ େବେହରା ପି ସଂଜୟ େବେହରା YNY1098664
ୀ /1326358 35 50 811ଜିନତ ନୁର ସା େସଖ ଅଫେରଜ YNY0049536

ପ ୁ /1336359 34 50 812ମହ ଦ ଆକିଫ ଅବଦୁଲ ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ ଗଫର LNT2997674
ପ ୁ /1336360 32 50 813ସୟଦ େତୗସିଫ ଅବଦୁଲା ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ ଗଫର LNT2997666
ପ ୁ /1346361 36 50 814ସୟଦ ଜିସାନ ଅଲି ପି ସୟଦ ଇସାକ ଅଲି LNT2997682
ୀ /1356362 26 50 815ରଜାଲୀନା ବୁଲିଉଲ ପି ଈଶ୍ଵର ଚଂଦ ବୁଲିଉଲ YNY1098656
ପ ୁ /1356363 33 50 816ଇଶର ଚ  ବୁଲିଉଲି ପି ନରପତି ବୁଲିଉଲି LNT2997690
ୀ /1366364 36 50 817ଦୂେର ସେହୱାର ପି ଅବଦୁଲ ମଜିଦ YNY0049551
ପ ୁ /1366365 46 50 818ଅବ୍ଦୁଲ୍ ବାସିତ୍ ପି ଅବ୍ଦୁଲ୍ ମଜିଦ୍ YNY0050062
ପ ୁ /1376366 86 50 819ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା OR/06/044/064456
ୀ /1376367 78 50 820େହମନଳିନୀ େଜନା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା OR/06/044/064457
ୀ /1376368 53 50 821ସଂଯକୁ୍ତା େଜନା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା OR/06/044/064458
ପ ୁ /1376369 47 50 822ଲି ରାଜ େଜନା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା OR/06/044/064459
ପ ୁ /1376370 44 50 823େଦବରାଜ େଜନା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା LNT2997708
ୀ /1376371 44 50 824ସଂଘମିତା େଜନା ସା ଲି ରାଜ େଜନା LNT2997716
ପ ୁ /1386372 39 50 825ସୟଦ ଆଦିଲ ଅଲି ପି ସୟଦ ସଲୁତାନ ଅଲି LNT2997732
ପ ୁ /1386373 38 50 826ମହ ଦ ମ ୁ ାକ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଉମର େବଗ LNT2997724
ୀ /1386374 34 50 827ପଦଜା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ LNT4223244
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ପ ୁ /1396375 33 50 828ସୟଦ ମ ର ଅଲି ପି ସୟଦ ଅୟୁବ ଅଲି LNT2997740
ୀ /1406376 36 50 829ଫହମିଦା େବଗମ ପି ମିଜର୍ା ଅବଦୁର ରଜଜାକ େବଗ LNT2997773
ୀ /1406377 35 50 830ବିବି ଜଏନବ ପି ମିଜର୍ା ଅବଦୁର ରଜଜାକ େବଗ୍ LNT2997765

ପ ୁ /1406378 32 50 831ମିଜର୍ା ଅବୁଲ ହସନ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଅବଦୁର ରଜଜାକ େବଗ LNT2997757
ୀ /1406379 25 50 832ନାଜିଆ ତନସିମ ସା ମୀଜର୍ା ଅବଦୁଲ ହସନ େବଜ YNY1230267

ପ ୁ /1426380 35 50 833ସମୀର କମୁାର ଦାସ ପି କାଳି ପସାଦ ଦାସ LNT2997781
ୀ /1426381 31 50 834େମୗମିତା ଦାସ ସା ସମୀର କମୁାର ଦାସ YNY0281337

ପ ୁ /1426382 31 50 835ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଶବିନାଥ ଦାସ YNY0281345
ପ ୁ /1426383 54 50 836ରମାକା  ରଥ ପି ନାରାୟଣ ରଥ YNY0281311
ୀ /1426384 47 50 837ଉଷାରାଣୀ ଶତପଥୀ ସା ରମାକା  ରଥ YNY0281329

ପ ୁ /1436385 59 50 838ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ ା ପି ଭିକାରୀ ପ ା LNT1617604
ପ ୁ /1446386 67 50 839ମଧସୁଦୂନ ମିଶ ପି ଚି ାମଣି ମିଶ YNY0347146
ପ ୁ /1446387 42 50 840ରବିନାରାୟଣ ମିଶ ପି ମଧସୁଦୁନ ମିଶ YNY0347153
ପ ୁ /1446388 41 50 841ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ମଧସୁଦୁନ ମିଶ YNY0347179
ୀ /1446389 38 50 842େରାଜାଲିନି ମିଶ ସା ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0347161
ୀ /1446390 33 50 843ଶଶୁୀ ସ ୀତା ମିଶ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0347187
ୀ /1456391 73 50 844ହାଜରା ଖଆତୁନ୍ ସା େସକ ଗଯ୍ାସଉ ିନ YNY0429431

ପ ୁ /1466392 27 50 845େସକ ସହିର ଖାନ ପି େସକ ଉସମାନ ଖାନ YNY0685628
ପ ୁ /1576393 29 50 846ଫୟାଜ ଖଁା ପି ସଲିମ ଖଁା YNY0429845
ପ ୁ /1806394 19 50 847ସଭୁମ େଜଯ୍ାତି େବେହରା ପି ପସନନ୍  କମୁାର େବେହରା YNY1314491
ୀ /2016395 61 50 848ସରୱାର ସଲୂତାନା ସା େସଖ ଅମାନୁଲା ହକ YNY1082510
ୀ /2046396 26 50 849ଅପିର୍ତା ତପାଠୀ ପି ଗେଣଶ ତିପାଠୀ YNY0794966
ୀ /2116397 61 50 850ସବନମ ବିବି ସା େସକ ଗଲୁାବ YNY0795195
ୀ /2746398 37 50 851ମାନ୍ସୀ ପୁ ୀ ସା ଶବୁାସିଶ ପୁ ୀ YNY1314418
ୀ /372/B6399 24 50 852ଅ ିତା େଜଠୀ ପି ଚି ର ନ େଜଠୀ YNY0930180
ୀ /4036400 72 50 853ଗୀତା ରାଣୀ ସାହୂ ସା କିେଶାର ଚଂଦ ମିତ YNY1230028
ୀ /4226401 39 50 854ଜିନତ େବଗମ ସା ଅକିଲ ଅଖତର YNY0827535
ୀ /4426402 36 50 855ସାବାନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ନଦିମ YNY1098631

ପ ୁ /4426403 43 50 856ମହ ଦ ନସୀମ ପି େମାହମଦ ନୟୀମ YNY1098615
ୀ /494/D6404 41 50 857ଲିପି ମହା ି ସା ସତଯ୍ସ ୁ ର ପ ନାୟକ YNY0794149
ୀ /494/d6405 79 50 858ସ ୁ ରମଣୀ ପ ନାୟକ ସା େଗାପାଳ କୃ  ପ ନାୟକ YNY0795039

ପ ୁ /494/D6406 46 50 859ସତଯ୍ସ ୁ ର ପ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃ  ପ ନାୟକ YNY0794164
ପ ୁ /494/D6407 43 50 860ଶେୁଭ ୁ ପ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃ  ପ ନାୟକ YNY0795013
ପ ୁ /494/D6408 81 50 861େଗାପାଳ କୃ  ପ ନାୟକ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ପ ନାୟକ YNY0795054
ପ ୁ /9436409 23 50 862ଦ୍ଵାରିକା ପସାଦ ସିଂହ ପି ଦିଲିପ ସିଂହ YNY1104454
ପ ୁ /9986410 25 50 863ସୟଦ ଅଦନାନ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ରାଜ ଅଲୀ YNY0953166
ପ ୁ /9996411 26 50 864ଅହ ଦ ଖାନ ପି େଗୗସି ଖାନ୍ YNY0953216
ପ ୁ /999996412 35 50 865େସଖ େମୖରାଜୁଲ ହକ ପି େସଖ ଅମାନୁଲା ହକ YNY1084607
ୀ /999996413 22 50 866ମଣୀଶା ପ ା ପି ବିଭୂତି ଭୂସଣ ପ ା YNY1104439

ପ ୁ /.6414 27 50 867ସୟାଦ ଆଦିଲ ଅହମଦ ପି ସୟାଦ ରିୟାଜ ଅହମଦ YNY0806596
ପ ୁ /.6415 27 50 868ଏସ୍. ଡି ଅଜହର ଅହ ଦ ପି ଏସ୍. ଡି ରିଜୁୱାନା ଅହ ଦ YNY0860460
ୀ /.6416 26 50 869ନସିମା ଅଖତର ପି ନୁରୁ ଖାନ YNY0794776

ପ ୁ /.6417 54 50 870େଚୗଧରୁୀ ମହ ଦ ଅଲିୟୁଜ ଜମ ପି ମହ ଦ ସମିୟୁର ରହମାନ YNY0806612
ୀ /.6418 40 50 871ଫିେରାଜା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ କାଦର YNY0794578
ୀ /.6419 37 50 872େମୗସମୁୀ ଚକବ ିର୍ ସା ବିରାଜ ଚକବ ିର୍ YNY0795120
ୀ /.6420 26 50 873ତଜିନ ଫିେରାଜ ପି ଏସ୍. େକ ଫିେରାଜ YNY0794990

ପ ୁ /.6421 56 50 874େସକ ଅବଦୁଲ ହକିମ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରାସିଦ YNY0817791
ପ ୁ /.6422 38 50 875ଅହ ଦ ଫଇଜାନ ଖାନ ପି େଲାକମାନ ଅଲୀ ଖାନ୍ YNY0806638
ୀ /.6423 34 50 876ଜାହଁାରା ଖାତୁନ ପି ସୟଦ ଇନାମ ଅଲୀ YNY0794289
ୀ /.6424 26 50 877ସମସନୁ୍ ନିଶା ପି ସାଜାଦା ଖାନ୍ YNY0794552
ପ ୁ /.6425 36 50 878ଏମ୍ ଡି ନିୟାଜୁ ିନ ପି ନିଜାମ ୁ ିନ ନସିମ YNY0794263
ପ ୁ /.6426 71 50 879ସୟଦ ରହିମ୍ ପି ସୟଦ େସାଭାନ୍ YNY0806653
ୀ /.6427 37 50 880ଉେ  ରୁମାନ ପି ମହ ଦ ନୁରୁଲ ହୁେସନ YNY0849547
ୀ /.6428 66 50 881ରଜିଆ ସଲୁତାନା ପି େସକ ନଜିର YNY0806679
ପ ୁ /06429 20 50 882ଶକ୍ତୀ ପକାଶ ଧଳ ପି ସବୁତ ଧଳ YNY1282607
ପ ୁ /C/O md az6430 23 50 883ମହ ଦ ସାଜିଦ୍ ଆଲାମ୍ ପି ମହ ଦ ମକ୍ ସଦୂ୍ ଆଲାମ୍ YNY1252246
ୀ /Kafla Sto6431 19 50 885ସପୁଭା ସାହୁ ପି ରାେଜ  ସାହୁ YNY1273812
ପ ୁ /MOHANTY P6432 36 50 886ଅମିତ କମୁାର ସିହନ୍ା - ବନିତା ମହାପାତ YNY1349398
ପ ୁ /16433 26 50 887ଶେୁଭ ୁ େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା YNY0708685
ୀ /16434 45 50 888ବନାନୀ ଧାଉଁଲିଆ ସା ପଶା  କମୁାର ଧାଉଁଲିଆ LNT1617844
ୀ /16435 30 50 889ମାନସୀ ମହାରଣା ସା ର ିତ ମହାରଣା YNY0708446
ୀ /CUTTACK-6436 34 50 890ସାସୀତା ସାଇଁ ସା ନିର ନ ସାଇଁ YNY1252162
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ପ ୁ /26437 41 50 891ଦିବାକର େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା LNT1622505
ପ ୁ /36438 61 50 892େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ଗୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଗୁ OR/06/044/074655
ୀ /36439 59 50 893ଇତିଶୀ ଗୁ ସା େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ଗୁ OR/06/044/074656
ୀ /46440 77 50 894ସଷୁମା ଦାଶ ସା ବୀର କିେଶାର ଦାଶ LNT1622281
ୀ /46441 53 50 895ତପସିନୀ ଦାଶ ସା େସୗେମ  ଦାଶ LNT1622273

ପ ୁ /56442 69 50 896ଶରତ କମୁାର େଯଠୀ ପି କୁ  େଯଠୀ OR/06/044/074018
ୀ /56443 60 50 897ତିେଳା ମା େଯଠୀ ସା ଶରତ କମୁାର େଯଠୀ OR/06/044/074019

ପ ୁ /66444 52 50 898ଦୁଲାଲ ପାତ ପି ଗଦାଧର ପାତ LNT1709021
ୀ /66445 44 50 899ସ ର୍ଲତା ପାତ ସା ଦୁଲାଲ ପାତ LNT1709013

ପ ୁ /66446 26 50 900ସପିୁତ ରଥ ପି ସେୁରଶ ଚ  ରଥ YNY0708636
ପ ୁ /76447 70 50 901ପିତବାସ େଜଠୀ ପି କୁ ବିହାରୀ େଜଠୀ OR/06/044/074102
ପ ୁ /86448 61 50 902ଶବି େବେହରା ପି ସି ି େବେହରା LNT1729920
ୀ /96449 35 50 903ନିେବଦିତା େଦ ପି ନବୀନ କିେଶାର େଦ LNT4205860
ୀ /106450 90 50 904ହାଜିରା ବିବି - ଅତାଉର OR/06/044/076067
ୀ /106451 41 50 905ସାେଲହା ବିବି ପି ମସିଉର ରେହମାନ LNT1709468

ପ ୁ /106452 65 50 906ମସିଉର ରେହମନ ପି ଅତାଉର OR/06/044/076068
ପ ୁ /106453 41 50 907ୱାସିଉର ରେହମାନ ପି ମସିଉର ରେହମାନ LNT1703321
ପ ୁ /106454 41 50 908ଅତିକ୍ଉର ରେହମାନ ପି ମସିଉର ରେହମାନ LNT1566017
ପ ୁ /106455 33 50 909ସଇଫରୁ ରେହମନ୍ ପି ମସିଉର ରେହମନ୍ YNY0794214
ପ ୁ /116456 42 50 910ଅକିଲ ଅଖତାର ପି ସ ଦ େକୖଶର ଅଲୀ LNT1618255
ପ ୁ /116457 55 50 911ଇଫେତଖାର ଅଲୀ ପି ନୀୟାମତ OR/06/044/076072
ୀ /116458 47 50 912ସାବାନା େବଗମ ସା େଶଖ ଅମାନୁଲହା YNY0708552
ୀ /116459 60 50 913ଅଖ୍ତରୀ େବଗମ ପି ସୟଦ େକୖଶର ଅଲି OR/06/044/076075
ୀ /116460 90 50 914ମମ୍ସନୁ ବିବି ସା େଶଖ ନଜିବ ଉଲା YNY0708560
ୀ /116461 75 50 915ସୟଜାଦି ବିବି ସା ନୀୟାମତ OR/06/044/076651
ୀ /116462 46 50 916ଜାହିଦା ଇଫେତଖାର ସା ସୟଦ ଇଫେତଖାର ଅଲି OR/06/044/076550
ୀ /116463 49 50 917ସବିତା ସାହୁ ସା ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ YNY1008739

ପ ୁ /126464 44 50 918ସୟଦ ମଜୁାହିଦ ଅଲୀ ପି ସୟଦ କାଦର ଅଲୀ LNT1618248
ପ ୁ /126465 57 50 919କାଦର ଅଲୀ ପି ଫାୟାଜ ଅଲୀ OR/06/044/076650
ପ ୁ /126466 49 50 920ଏରସାଦ ଅଲୀ ପି କାଦର ଅଲୀ OR/06/044/076078
ପ ୁ /126467 42 50 921ସୟଦ ହୟାତ ଅଲୀ ପି ସୟଦ କାଦର ଅଲୀ LNT1600568
ୀ /126468 78 50 922ସଫରୂା ବିବି ସା କାଦର OR/06/044/076077

ପ ୁ /136469 75 50 923ସୟଦ ଅସଗର ଅଲି ପି ନଜର ଅଲି OR/06/044/076082
ପ ୁ /136470 63 50 924ସୟଦ ଅସଫର ଅଲୀ ପି ନଜର ଅଲୀ OR/06/044/076084
ୀ /136471 45 50 925ରୁକସାଦ େବଗମ ପି ଅସଗର OR/06/044/076653
ୀ /136472 31 50 926ଇସରତ୍ ଜାହଁା ସା ମଜିୁଉର ରେହମାନ୍ YNY0930164
ୀ /136473 48 50 927ସରଫନୁ୍ ନିଶା ସା ସୟଦ୍ ଅଫସର ଅଲୀ OR/06/044/076085
ୀ /136474 64 50 928ମଇମନୁ ନିଶା ସା କଦିଉର ରେହମାନ YNY0794594
ୀ /136475 39 50 929ସଇରୁନ ନିଶା ପି କଦିଉର ରେହମାନ YNY0794743

ପ ୁ /136476 51 50 930େମୗସିମଉର ରେହମାନ ପି କଦିଉର ରେହମାନ YNY0794354
ପ ୁ /136477 43 50 931ମଜିୁଉର ରେହମାନ ପି କଦିଉର ରେହମାନ YNY0794396
ପ ୁ /136478 26 50 932ଅକିଲଉର ରେହମାନ୍ ପି େମୗସିମଉର ରେହମାନ୍ YNY0806547
ପ ୁ /146479 78 50 933ମକୁ୍ତାର ଅଲୀ ପି ଜାଫର ଅଲୀ OR/06/044/076086
ପ ୁ /146480 46 50 934ସୟଦ ରାଜା ଅଲୀ ପି ସୟଦ ମକୁ୍ତାର ଅଲୀ OR/06/044/076088
ୀ /146481 65 50 935ରହିମା ବିବି ସା ମକୁ୍ତାର ଅଲୀ OR/06/044/076087
ୀ /146482 45 50 936ସାବାନା ବିବି ସା ସୟଦ ରାଜା ଅଲୀ LNT4223319

ପ ୁ /146483 46 50 937କାସିମ ଖଁା ପି ଅନୱର ଖଁା YNY1008721
ୀ /156484 51 50 938ସବାନା ଅଫେରାଜ ସା ସକିଲୁର ରହମାନ OR/06/044/076100
ୀ /156485 52 50 939ନାଜିମା ଖାନମ ସା ଅକିଲୁର ରେହମନ OR/06/044/076102
ପ ୁ /156486 59 50 940ସକିଲୁର ରେହମନ ପି େମାତିଉର ରେହମନ OR/06/044/076099
ପ ୁ /156487 56 50 941ଅକିଲୁର ରେହମନ ପି େମାତିଉର ରେହମନ OR/06/044/076101
ୀ /166488 60 50 942ନୁରଜାହଁା େବଗମ୍ ସା େଶଖ୍ ଅ ଲୁ୍ ରସିଦ୍ OR/06/044/076664
ପ ୁ /166489 65 50 943େସକ ଅ ଲୁ ରସିଦ ପି େସକମଜିଦ ରସିଦ OR/06/044/076107
ପ ୁ /166490 41 50 944େଶଖ ସାଜିଦ ପି େଶଖ ରସିଦ  LNT1618230
ପ ୁ /176491 24 50 945ସୟଦ ଜୁେନୖଦ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ ରହିମ YNY1230002
ୀ /176492 61 50 946ଇସମତୁନ ବିବି ସା ରହିମ  OR/06/044/076640
ୀ /176493 27 50 947ଫରଜାନା ପରୱନି ସା ସୟଦ ବାସୀମ YNY1230275
ପ ୁ /176494 43 50 948ଶାଶତ ରାଉତରାୟ ପି ସେୁବାଧ ଚ  ରାଉତରାୟ LNT1566074
ୀ /176495 37 50 949ସସିତା ରାଉତରାୟ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ରାଉତରାୟ LNT4217758
ପ ୁ /176496 38 50 950ସୟଦ ସଲିମ ପି ସୟତ ରହିମ LNT4227476
ୀ /186497 67 50 951ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପରିଡା ପି ଜୀବନାନ  ପରିଡା LNT1600345
ପ ୁ /186498 57 50 952ଆଶଷି କମୁାର ପରିଡା ପି ଜୀବନା ନ  ପରିଡା LNT1565860
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ୀ /186499 51 50 953ବ ନା ପରିଡା ସା ଆଶଷି କମୁାର ପରିଡା LNT1565894
ୀ /196500 66 50 954େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି େଘାଷ ସା ବିଜୟ କମୁାର େଘାଷ OR/06/044/076137

ପ ୁ /196501 44 50 955ବିଶଜିତ େଘାଷ ପି ବିଜୟ େଘାଷ OR/06/044/076583
ପ ୁ /196502 43 50 956େଦବାଶଷି େଘାଷ ପି ବିଜୟ େଘାଷ YNY0655183
ପ ୁ /196503 42 50 957ଶବିାଶଷି େଘାଷ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଘାଷ LNT1618081
ପ ୁ /196504 41 50 958ଆଶଷି େଘାଷ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଘାଷ LNT1618149
ୀ /196505 37 50 959ସନିୁତା ପ ୃ ି ପି ଅନ  ଚରଣ ପ ୃ ି YNY0708453

ପ ୁ /206506 63 50 960ସନତ ସିଂହ ପି ଦୁଗର୍ା ସିଂହ OR/06/044/076145
ୀ /206507 58 50 961େଶାଭାରାଣୀ ସିଂହ ସା ସନତ ସିଂହ OR/06/044/076146
ୀ /216508 30 50 962ସଶୁୀ ଲିପସିତା େଜଠୀ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େଜଠୀ YNY0849455

ପ ୁ /216509 65 50 963ପଶା  କମୁାର ସିଂହ ପି ଦୁଗର୍ା ସିଂହ LNT1565886
ପ ୁ /216510 60 50 964ଦିଳୀପ ସିଂହ ପି ଦୁଗର୍ା ସିଂହ OR/06/044/076150
ୀ /216511 50 50 965ମିନତି ସିଂହ ସା ଦିଲୀପ ସିଂହ LNT1566041
ୀ /226512 36 50 966ଲକି୍ଷପିୟା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0849513

ପ ୁ /226513 45 50 967ମେନାଜ ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ OR/06/044/076154
ୀ /236514 83 50 968େହମଲତା େବେହରା ସା ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/044/076161

ପ ୁ /236515 55 50 969ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା LNT1618123
ୀ /236516 50 50 970ବାସ ୀ େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା LNT1566025

ପ ୁ /236517 50 50 971ଶତୃଘନ୍ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/044/076165
ପ ୁ /236518 49 50 972ଭରତ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/044/076163
ପ ୁ /236519 45 50 973ଜୟ  େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/044/076166
ୀ /236520 44 50 974ମେନାରମା େବେହରା ସା ଶରତ େବେହରା LNT1600311
ୀ /236521 79 50 975ରାଣୀ ବାଳା ଦିେବଦୀ ସା ରଘନୁାଥ ଦିେବଦୀ YNY0708529

ପ ୁ /236522 27 50 976ସବୁାଷ େଘାଷ ପି େଭାପାଲ େଘାଷ YNY0794826
ପ ୁ /246523 37 50 977ଅହ ଦ କବୀର ପି ଅବୁବକର ସି ିକ୍ OR/06/044/076481
ପ ୁ /256524 60 50 978ଲ ମନ େସଠୀ ପି ଖାନାୟା େସଠୀ OR/06/044/076175
ୀ /256525 57 50 979ଭବାନୀ େସଠୀ ସା ଲ ମନ େସଠୀ OR/06/044/076176

ପ ୁ /266526 82 50 980େସୗଭାଗଯ୍ ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ OR/06/044/076662
ୀ /266527 75 50 981ପତିଭା ଦାସ ସା େସୗଭାଗଯ୍ ଦାସ OR/06/044/076663
ୀ /286528 29 50 982ଝିଲୀ ସନ୍ୀତା ଏକ୍କା ପି େଜାେସଫ ଏକ୍କା YNY0845677

ପ ୁ /286529 56 50 983େଯାେସଫ ଏକ୍କା ପି େଜାହାନ୍ OR/06/044/076641
ୀ /286530 55 50 984େଗାଲାପ ଏକ୍କା ସା େଯାେସଫ ଏକ୍କା OR/06/044/076642

ପ ୁ /296531 80 50 985କାଲିଚରଣ େବାଷ ପି ରାଧାକୃ  େବାଷ OR/06/044/076187
ପ ୁ /296532 49 50 986ପିତମ େବାଷ ପି କାଳି ଚରଣ େବାଷ OR/06/044/076665
ପ ୁ /306533 70 50 987ଉମାକା  ଦାସ ପି ଋଷି ଦାସ YNY0655191
ୀ /316534 60 50 992େଦବକା ି ଦାସ ସା ଉମାକା  ଦାସ YNY0655209

ପ ୁ /326535 50 50 993ପକାଶ ଚଂଦ ନାୟକ ନାୟକ - ଅରବି  ମହ ି  YNY1211838
ପ ୁ /326536 70 50 994କୃ ଚ  ପ ା ପି ଅନିରୁ  ପ ା LNT1565811
ୀ /326537 60 50 995ନିରୂପମା ପ ା ସା କୃ ଚ  ପ ା LNT1565829
ୀ /326538 42 50 996ସନତ ନଳିନୀ ପ ା ପି କୃ  ଚ  ପ ା LNT1600170
ୀ /326539 40 50 997ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ପ ା ପି କୃ  ଚ  ପ ା LNT1600162
ପ ୁ /336540 58 50 998େକଦାର ରାଏ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ରାଏ LNT1600626
ପ ୁ /346541 61 50 999ଅତନୁ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ଆନ  ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/044/076229
ୀ /346542 60 50 1000କ ନା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ଅତନୁ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/044/076230
ୀ /346543 50 50 1001ମଧସିୁତା ମଖୁାଜିର୍ ସା ଅଭିଜିତ ମଖୁାଜିର୍ LNT1624386

ପ ୁ /346544 44 50 1002ଅଭିଜିତ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ଆନ  ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/044/076231
ୀ /356545 75 50 1003ବାଣୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ଅରୁଣ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/044/076233

ପ ୁ /356546 45 50 1004ଆେଲାକ କମୁାର ମଖୁାଜିର୍ ପି ଅରୁଣ ମଖୁାଜିର୍ LNT1600287
ପ ୁ /366547 74 50 1005ପଫଲୁଚ  ମିଶ ପି ବୃ ାବନ ମିଶ OR/06/044/076235
ୀ /366548 65 50 1006ପଭାତିନୀ ମିଶ ସା ପଫଲୁ ମିଶ OR/06/044/076236
ପ ୁ /366549 42 50 1007ପତଯ୍ଷୁ ମିଶ ପି ପଫଲୁ ମିଶ LNT1618305
ୀ /366550 41 50 1008ପଜ୍ଞା ମିଶ ପି ପଫଲୁ ମିଶ LNT1618297
ୀ /376551 79 50 1009ଆନୁୱାରୀ େବଗମ ସା ଅତିଉର ରେହମାନ OR/06/044/076238
ୀ /376552 45 50 1010ନୁରଜାହଁା େବଗମ ପି ଅତିଉର ରେହମାନ LNT1627892
ପ ୁ /376553 48 50 1011ସକିଲୁର ରେହମାନ ପି ଅତିଉର ରେହମାନ OR/06/044/076240
ପ ୁ /376554 41 50 1012ୱକିଲୁର ରେହମାନ ପି ଅତିଉର ରେହମାନ LNT1618156
ୀ /386555 41 50 1013ସାହନାଜ େବଗମ ସା ମହ ଦ େତୗଫିକରୁ ରବ୍ LNT1658434
ୀ /386556 68 50 1014ସମସନୁ ନିଶା ସା ମହ ଦ ମଜିୁବୁର ରବ OR/06/044/076245
ପ ୁ /386557 50 50 1015ମହ ଦ େତୗଫିକରୁ ରବ ପି ମହ ଦ ମଜିୁବୁର ରବ LNT1600154
ପ ୁ /396558 50 50 1016େସକ. ସିରାଜଉ ିନ . ପି ବସିରୁ ିନ . OR/06/044/076255
ପ ୁ /396559 40 50 1017େସକ୍. ଫିୟାଜଉ ିନ . ପି ବସିରୂ ିନ . OR/06/044/076256
ପ ୁ /396560 61 50 1018ଅଫସର ଅଲୀ ପି ଅକ୍ତର OR/06/044/076647
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ପ ୁ /396561 37 50 1019ସୟଦ ଅକତର ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଅଫସର ଅଲୀ LNT4211850
ୀ /396562 65 50 1020କଦୁତୁନ ବିବି ସା ବସିରୁ ିନ OR/06/044/076253
ୀ /396563 56 50 1021େତୖମନୁ ନିଶା ସା ଅଫସର OR/06/044/076251

ପ ୁ /396564 31 50 1022େସକ ଅନ୍ଵାର ଉ ୀନ ପି େସକ ବସିର ଉ ୀନ YNY1104389
ପ ୁ /406565 65 50 1023େମାହମଦ ଇକାଲ ପି େମାହମଦ ୟୁସଫୁ ଶରିଫ YNY1232503
ପ ୁ /406566 19 50 1024ସାଗତ କାନୁନ୍େଗା ପି କାଳଂଦୀ କାନୁନ୍େଗା YNY1347921
ୀ /406567 38 50 1025ରାହିଲ କାୱସର ପି ମହ ଦ ଇକବାଲ୍ LNT4217733

ପ ୁ /406568 36 50 1026ମହ ଦ ସଲିମ୍ ପି ମହ ଦ ଇକବାଲ୍ LNT4211827
ପ ୁ /416569 39 50 1027ମହ ଦ ଇଲିୟାସ୍ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ଅଜମଲ୍ ହୁେସନ୍ LNT1618339
ପ ୁ /416570 73 50 1028େସକ ଅବଦୁଲ ଅଜମଲ ହୁେସନ ପି େସକ ଅବଦୁଲ୍ସଫିଲ OR/06/044/076270
ପ ୁ /416571 40 50 1029ମହ ଦ ଇଲିୟାସ ପି ମହ ଦ ଇସମାଇଲ YNY1008622
ପ ୁ /416572 33 50 1030ମହ ଦ ଇମେତୟାଜ ପି ମହ ଦ ଇସମାଇଲ YNY0833848
ୀ /416573 51 50 1031ତାେହରା ଖାତୁନ୍ ସା େଶଖ୍ ଅଜମଲ୍ ହୁେସନ୍ OR/06/044/076271
ୀ /416574 21 50 1032ର ାନା ପରୱିନ ସା ମହ ଦ. ଇମତିୟା YNY1202274
ୀ /416575 40 50 1033ନାଜନିନ ରେହମାନ ପି ମହ ଦ ମେହବୁବୁର ରେହମାନ LNT1600188
ୀ /426576 50 50 1034ସାେହରା ବିବି ସା ରାହାତ େହାେସନ ଆନସରୀ LNT4217840

ପ ୁ /436577 26 50 1035େସୖଯଦ ନୂର ଅଲୀ ପି ଅକୀଲା ଉସାନ YNY1104355
ପ ୁ /436578 31 50 1036ସୟଦ ଅ ଲୁ କାଦିର ପି ସୟଦ ଉସମାନ YNY0581264
ୀ /436579 57 50 1037ଅକିଲା ଉସମାନ ସା ସୟଦ ଉସମାନ OR/06/044/076627

ପ ୁ /446580 54 50 1038ଶଶୁଲି ସର ପି ଇଗେନସ୍ ସର LNT1731850
ୀ /446581 49 50 1039ନିେଲଟ୍ ସେର ସା ଶଶୁଲି୍ ସେର LNT1731702

ପ ୁ /456582 36 50 1040ସୟଦ ରହମତ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ରହିମ ଅଲୀ YNY0049684
ୀ /456583 42 50 1041ସାଜିଦା େବଗମ ପି ସୟଦ ରହିମ ଅଲୀ LNT1632991
ୀ /456584 65 50 1042ସୟଦ ସମୀନା ବିବି ସା ସୟଦ ପିର OR/06/044/076293
ୀ /456585 65 50 1043ଜାେହଦା ବିବି ସା ରହିମ . OR/06/044/076288
ୀ /456586 41 50 1044ସରିଫନୁ ନିଶା ଫିରେଦୖଶ ପି ସୟଦ ରହିମ ଅଲୀ YNY0049692
ୀ /466587 52 50 1045ମଲିୁ ା େଗସ୍ ମି ସା ୱାଲଟର ମି LNT1718402

ପ ୁ /466588 55 50 1046ୱାଲଟର ମି ି ପି ମାସୀ ଚରଣ ମି ି LNT3064821
ୀ /P-466589 25 50 1047ଶମିର୍ ା ସାହୁ ମା ଶକୁ ଳା ସାହୁ YNY1207844

ପ ୁ /P-466590 23 50 1048ଓମକର ସାହୁ ମା ଶକୁ ଳା ସାହୁ YNY1207851
ପ ୁ /476591 78 50 1049ସୟଦ ଅସଦ ଅଲି ପି ନଜର ଅଲି OR/06/044/076296
ପ ୁ /476592 55 50 1050ସୟଦ ଅଫସର ଅଲୀ ପି ଅସଦ ଅଲୀ OR/06/044/076300
ପ ୁ /476593 55 50 1051ସୟଦ ସାଦିକ ଅଲୀ ପି ଅସଦ ଅଲୀ OR/06/044/076298
ପ ୁ /476594 53 50 1052ସୟଦ ଅନୱାର ଅଲୀ ପି ଅସଦ ଅଲୀ OR/06/044/076299
ପ ୁ /476595 51 50 1053ସୟଦ ଫାରୁକ ଅଲୀ ପି ସହିଦ ଅଲୀ OR/06/044/076305
ପ ୁ /476596 50 50 1054ସୟଦ ଫାୟାଜ ଅଲୀ ପି ସହିଦ ଅଲୀ OR/06/044/076306
ପ ୁ /476597 46 50 1055ସୟଦ୍ ସଖାୱିତ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଅସତ ଅଲୀ OR/06/044/076581
ପ ୁ /476598 39 50 1056ସୟଦ ଫିେରାଜ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଅସଦ ଅଲୀ LNT4205886
ପ ୁ /476599 36 50 1057ସୟଦ୍ ହିଦାୟତ୍ ଅଲୀ ପି ସୟଦ୍ ସିକାୱତ୍ ଅଲୀ LNT4217824
ୀ /476600 27 50 1058ଅଫସାନା େବଗମ ପି େସକ ରହିମ YNY0685685
ୀ /476601 48 50 1059େରସମା େବଗମ ସା ଅଫସର LNT3064839
ୀ /476602 73 50 1060ସକୁନ ନିଶା ସା ଅସଦ ଅଲୀ OR/06/044/076297

ପ ୁ /476603 35 50 1061ଅଖମଲ୍ ରେହମନ୍ ପି ସାହାବୁର୍ ରେହମନ୍ LNT4217832
ୀ /476604 42 50 1062ସବିନା େରାଶନ ସା ସୟଦ୍ େଫୖୟାଜ୍ ଅଲୀ LNT3064847
ୀ /476605 49 50 1063ପ ୁ ାରାଣୀ ସାବତ୍ ସା ସୟଦ୍ ଫାରୁକ୍ ଅଲୀ LNT4227450

ପ ୁ /486606 51 50 1064ସୟଦ େରାସନ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଇମଦାଦ ଅଲୀ OR/06/044/076313
ପ ୁ /486607 60 50 1065ସୟଦ ସକାବତ ଅଲୀ ପି ହସନ ଅଲୀ YNY0982215
ପ ୁ /486608 41 50 1066ସୟଦ ଇନାୟତ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ସକାୱଦ ଅଲୀ LNT1732882
ପ ୁ /486609 40 50 1067ସୟଦ କିଫାୟତ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ସକାୱତ ଅଲୀ LNT1732874
ୀ /486610 56 50 1068ସହିଦା ବିବି ସା ସକାବତ ଅଲୀ OR/06/044/076316
ୀ /486611 47 50 1069ରହିମା ବିବି ସା େରାେସନ ଅଲୀ OR/06/044/076645
ୀ /486612 23 50 1070ପଦିନୀ ସାହୁ ପି କ୍ଷିତିଶର ସାହୁ YNY1037233
ପ ୁ /496613 73 50 1071ସୟଦ ମ ୁ ାକ ଅଲୀ ପି ସୟଦ େମେହମଦୁ ଅଲୀ OR/06/044/076319
ପ ୁ /496614 45 50 1072ସୟଦ ମସୁ ିର୍ଦ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ମଶୁରଫ ଅଲୀ OR/06/044/076329
ପ ୁ /496615 87 50 1073ସୟଦ ମସୁରଫ ଅଲୀ ପି ବାକର ଅଲୀ OR/06/044/076323
ପ ୁ /496616 64 50 1074ସୟଦ ମନଵର ଅଲୀ ପି ସୟଦ ମେହମଦୁ ଅଲୀ YNY1358787
ପ ୁ /496617 57 50 1075ସୟଦ ମସୱର ଅଲୀ ପି ସୟଦ ମସୁରଫ ଅଲୀ OR/06/044/076325
ପ ୁ /496618 52 50 1076ସୟଦ ମସୁରତ ଅଲୀ ପି ମସୁରଫ ଅଲୀ OR/06/044/076327
ପ ୁ /496619 47 50 1077ସୟଦ ମ ୁ ାଫା ଅଲୀ ପି ମସୁରଫ ଅଲୀ LNT1565944
ୀ /496620 64 50 1078ଅସକରି େବଗମ ସା ମ ୁ ାକ ଅଲୀ OR/06/044/076320
ୀ /496621 54 50 1079ଜାହାନାରା େବଗମ ସା ମନୱାର ଅଲୀ OR/06/044/076322
ୀ /496622 48 50 1080ଫାତମା େବଗମ୍ ସା ମଶାୱାର ଅଲୀ OR/06/044/076326
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ୀ /496623 45 50 1081ସେହନାଜ େବଗମ୍ ସା ସୟଦ୍ ମସୁରତ୍ ଅଲୀ LNT1565878
ୀ /496624 44 50 1082ସାଜିଦା େବଗମ୍ ସା ନଜମଲୁ୍ ହୁେସନ୍ YNY0165019
ୀ /496625 40 50 1083େସାଫିଆ େବଗମ୍ ପି ସୟଦ ମସୁରଫ ଅଲୀ LNT1565951

ପ ୁ /496626 52 50 1084ନଜମଲୁ ହୁେସନ ପି ମଜୁାମିଲ ହୁେସନ YNY0165001
ପ ୁ /496627 45 50 1085ଅବଦୁଲ ରେହମତ ଖଁାନ ପି ହକିମ ଖଁାନ YNY1202100
ୀ /496628 40 50 1086ନଜମା ଖଁାନ ସା ଅବଦୁଲ ରେହମତ ଖଁାନ YNY1202050
ୀ /496629 78 50 1087ଜୟବୁନ ନିଶା ସା ମସୁରଫ ଅଲୀ OR/06/044/076324
ୀ /496630 41 50 1088ଅସମାତୁନ୍ ନିଶା ସା ସୟଦ ମ ୁ ଫା ନିଶା YNY0188987
ୀ /496631 26 50 1089ସହୁାନା ସବନମ ପି ନଜମଲୁ ହୁେସନ YNY1202076
ୀ /506632 73 50 1090େସାଗରା ଖାତୁନ ସା ମକିୁବୁର ରେହମନ OR/06/044/076332

ପ ୁ /506633 53 50 1091ସୟଦ େମାତିଉର ରେହମନ ପି େମାକିବୁର ରେହମନ LNT1636372
ୀ /516634 61 50 1092ସାେହନାଜ େବଗମ ସା ନିୟାମାତୁଲା OR/06/044/076335

ପ ୁ /516635 64 50 1093ହାଜି ମହ ଦ୍ ନିୟାମାତୁଲା ହବିବି ପି ହାଜି ଉସମାନ ଅଲି ହବିବି OR/06/044/076334
ପ ୁ /516636 28 50 1094ମହ ଦ ଓେବଦୁଲାହ ହବିବି ପି ମହ ଦ ନିୟାମାତୁଲାହ ହବିବି YNY0794859
ପ ୁ /516637 26 50 1095ମହ ଦ ଓାକର ୟୁସଫୁ ପି ମିରଜା ଅବଦୁଲ କୁ ସୁ୍ େବଗ୍ YNY0794206
ପ ୁ /526638 61 50 1096େଶଖ ଆକିବ ଅଲି ପି ୱାଜିଦ ଅଲି OR/06/044/076343
ପ ୁ /526639 41 50 1097େଶଖ ସାେକବ ଅଲୀ ପି ୱାଜିଦ୍ ଅଲୀ LNT1618347
ପ ୁ /526640 36 50 1098େଶଖ ସାଜିଦ୍ ଅଲୀ ପି େଶଖ ଆକିବ୍ ଅଲୀ LNT4217816
ୀ /526641 37 50 1099ରୁକସାନା େବଗମ ସା େଶଖ ଆକିବ ଅଲୀ YNY0049742

ପ ୁ /536642 50 50 1100ସୟଦ େସୗକତ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ମସୁରଫ ଅଲୀ OR/06/044/076591
ପ ୁ /546643 75 50 1101ମୀର ଅସଦ ଅଲୀ ପି ମୀର ମଜହର ଅଲୀ OR/06/044/076349
ପ ୁ /546644 49 50 1102ମୀର ଳିଆକତ ଅଲୀ ପି ମୀର ଅସଦ ଅଲୀ OR/06/044/076351
ପ ୁ /546645 48 50 1103ମୀର ଅକତର ଅଲୀ ପି ମୀର ଅରସଦ ଅଲୀ OR/06/044/076352
ପ ୁ /546646 43 50 1104ମୀର ଆକବର ଅଲୀ ପି ମୀର ଅସଦ ଅଲୀ YNY0049734
ୀ /546647 40 50 1105ଫରଜାନା େବଗମ୍ ପି ସୟଦ୍ ଅସଦ୍ ଅଲୀ LNT4237814
ୀ /546648 67 50 1106ନଜବୁନ ବିବି ସା ମୀର ଅସଦ ଅଲୀ OR/06/044/076350
ୀ /546649 48 50 1107ନଗମା ପରବିନ ସା ଲିଆକତ ଅଲୀ OR/06/044/104903

ପ ୁ /556650 78 50 1108ମୀର ଅସଗର ଅଲୀ ପି ମଜହର ଅଲୀ OR/06/044/076356
ପ ୁ /556651 46 50 1109ମୀର ଅସଫର ଅଲୀ ପି ମୀର ଅସଗର ଅଲୀ OR/06/044/076359
ପ ୁ /556652 45 50 1110ମୀର ଅସଫାକ ଅଲୀ ପି ମୀର ଅଜଗର ଅଲୀ OR/06/044/076360
ପ ୁ /556653 40 50 1111ମୀର ଗହର ଅଲୀ ପି ଅଜଗର ଅଲୀ LNT1600519
ୀ /556654 66 50 1112ହମିଦା ବିବି ସା ଅଜଗର ଅଲୀ OR/06/044/076357
ୀ /556655 42 50 1113ସେୁଲାଚନା ଗରୁୁ ସା ଚି  ର ନ ଗରୁୁ YNY0708511

ପ ୁ /566656 66 50 1114ସୟଦ ସବିର ଅଲି ପି ଉଜିର ଅଲି OR/06/044/076673
ପ ୁ /566657 45 50 1115ସମସାଦ ଅଲୀ ପି ସବିର ଅଲୀ OR/06/044/076674
ପ ୁ /566658 42 50 1116ୱରିସ୍ ଅଲୀ ପି ଜାବୀର ଅଲୀ YNY0746495
ୀ /566659 56 50 1117ସୀତାରୀ େବଗମ ସା ସାହାବୁର ରେହମାନ LNT1600204
ୀ /566660 53 50 1118ରିହାନା େବଗମ ସା ଜାକିର ଅଲୀ OR/06/044/076366
ୀ /566661 63 50 1119ଜଇବୁନ ବିବି ସା ସବିର ଅଲି OR/06/044/076370
ୀ /566662 57 50 1120ସିରାଜୁର ରେହମାନ ପି ତମିଜୁର ରେହମାନ OR/06/044/076610
ୀ /566663 30 50 1121ସାବିହା ରେହମାନ ପି ଲତିଫରୁ ରେହମାନ YNY0833830
ପ ୁ /576664 50 50 1122ସୟଦ ଇମତିୟାଜ ଅଲି ପି ସୟଦ ଅଫସର ଅଲୀ OR/06/044/076375
ୀ /576665 52 50 1123ରସିଦା େବଗମ୍ ସା ଅକ୍ତର ଅକ୍ତର OR/06/044/076374

ପ ୁ /586666 34 50 1124େଶକ୍ ଆରିଫ୍ ପି େଶଖ୍ ହାସନ LNT4205894
ପ ୁ /586667 39 50 1125େଶଖ ଆସିଫ ପି େଶଖ ହସନ୍ LNT4206009
ୀ /586668 53 50 1126ଆଲମାର େବଗମ ସା େସକ ହାସନ OR/06/044/076380
ୀ /586669 35 50 1127ସାରିକା ସାହିନ୍ ପି େଶଖ୍ ହାସନ୍ LNT4231486

ପ ୁ /596670 43 50 1128ମିନସାର ଅଲୀ ପି େକୖଶର ଅଲୀ LNT1600550
ପ ୁ /596671 39 50 1129ଅନସର ଅଲୀ ପି େକୖଶର ଅଲୀ LNT0231373
ୀ /596672 55 50 1130ତଇରୁନ ବିବି ସା ମକୁ୍ତାର OR/06/044/076385
ୀ /596673 32 50 1131ଅପ ର୍ା ନାୟକ ପି ସଶୁା  ନାୟକ YNY0428581
ପ ୁ /606674 70 50 1132ମମୁତାଜ ଅଲି ପି କମର ଅଲି OR/06/044/076387
ୀ /606675 38 50 1133ସାେବଜାହାନ ମମୁତାଜ ପି ମମୁତାଜ ଅଲୀ YNY0165027
ୀ /606676 28 50 1134ରୁକସାନା ପରୱିନ ସା େସକ ଗଲୁାମ ଜହୁର YNY0685669
ୀ /616677 47 50 1135େରୗଶନ ଆରା ସା େଶଖ ଅ ଲୁ କରିମ LNT1632561
ୀ /616678 70 50 1136ସଫରୁା ବିବି ସା େଶଖ ଅ ଲୁ କରିମ LNT1632587
ପ ୁ /616679 45 50 1137େଶଖ ଅ ଲୁ ମଜିଦ୍ ପି େଶଖ ଅ ଲୁ କରିମ LNT1632579
ପ ୁ /616680 26 50 1138ମେନାର ନ େସଠୀ ପି ବି ୁଚରଣ େସଠୀ YNY0885459
ୀ /616681 25 50 1139ଝରଣା େସଠୀ ପି ବୁ ୁ ଚରଣ େସଠୀ YNY0885467
ୀ /626682 28 50 1140େମାନିକା ମେହଶରୀ ବିଶାଳ ପି ମେହଶର ବିଶାଳ YNY0581587
ୀ /626683 40 50 1141ଖରୁସିଦା ନୁର ସା େଶଖ େଗାଲାମ ନୁର LNT1618776
ୀ /626684 26 50 1142େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ସିଂହ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ YNY0708644
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ୀ /636685 40 50 1143ସାଇ ା ୟାସିନ ସା ଜାହିଦ୍ ଖାନ୍ LNT1708056
ୀ /636686 60 50 1144ହାଜିରା ବିବି ସା କବିର ଖଁା OR/06/044/076417

ପ ୁ /636687 62 50 1145କବିର ଖଁା ପି ଉଜୀର OR/06/044/076416
ପ ୁ /636688 47 50 1146ଜାେହଦ୍ ଖାନ୍ ପି କବୀର ଖାନ୍ OR/06/044/076636
ୀ /636689 50 50 1147ସାରାତୁନ ନିଶା ପି େସକ ଅଜିମ ନିଶା OR/06/044/076412
ୀ /636690 48 50 1148ରହିମନ ନିଶା ପି େସକ ଅଜିମ OR/06/044/076413
ୀ /636691 31 50 1149ସସିୁତା ସିଂହ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସିଂହ YNY0280610

ପ ୁ /646692 52 50 1150ଅସର୍ଦ ଯେୁନଦ ପି ରସିଦ OR/06/044/076426
ୀ /646693 75 50 1151ହଫିଜୁନ ନିଶା ସା ରସିଦ OR/06/044/076425

ପ ୁ /646694 29 50 1152ସତଯ୍ରଂଜନ ସାହୁ ପି ନିରଂଜନ ସାହୁ YNY0849554
ୀ /646695 26 50 1153ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ YNY0849562

ପ ୁ /646696 48 50 1154ଆବିଦ ସିବିଲ ପି ରସିଦ LNT1600451
ପ ୁ /656697 85 50 1155ଜଜର୍  ଆେ ାନି ପି ଜି.ପି. ଆେ ାନି YNY0762963
ୀ /656698 70 50 1156କୁ ିଆ ଆେ ାନି ସା ଜଜର୍  ଆେ ାନି LNT1658491
ୀ /656699 50 50 1157ବ ନା ଆେ ାନି ପି ଜଜର୍  ଆେ ାନି YNY0762971
ୀ /656700 45 50 1158କ ନା ଆେ ାନି ପି ଜଜର୍  ଆେ ାନି LNT1658509
ୀ /656701 39 50 1159ଅ ର୍ନା ଆେ ାନି ପି ଜଜର୍  ଆେ ାନି LNT1658517
ୀ /656702 38 50 1160ଅଂଜନା ଆେ ାନି ପି ଜଜର୍  ଆେ ାନି LNT1658483

ପ ୁ /666703 73 50 1161ଅବଦୁଲ ଆହାଦ ପି ଅବଦୁଲ ସମଦ LNT1832997
ୀ /666704 66 50 1162େରହାନା େବଗମ୍ ସା ଅବଦୁଲ ଆହାଦ LNT1833003

ପ ୁ /666705 25 50 1163ଭବାନୀ ଦାଶ ପି ହୃଦାନ  ଦାଶ YNY1037225
ୀ /676706 44 50 1164ସାହି ା ଆଫିନ ସା ସୟଦ ଅଜିବୁଲ ହୁେସନ୍ YNY0165035

ପ ୁ /676707 80 50 1165ଏମ.ଏନ. ହୁେସନ ପି ମିରଜାଫର ହୁେସନ OR/06/044/076437
ପ ୁ /676708 48 50 1166ସୟଦ ଅଜିଜୁଲ ହୁେସନ ପି ଏମ.ଏନ. ହୁେସନ OR/06/044/076439
ପ ୁ /676709 47 50 1167ସୟଦ ସଇଦୁଲ ହୁେସନ ପି ଏମ.ଏନ. ହୁେସନ OR/06/044/076440
ୀ /676710 38 50 1168ପରବୀନ୍ ଖାତୁନ୍ ସା ସଇଦୁଲ ହୁେସନ YNY0885541
ୀ /676711 29 50 1169େସାନାଲଶା ସାହୁ ପି ପଗନାଭ ସାହୁ YNY0685602
ୀ /676712 22 50 1170ଶିୟା ସାହୁ ପି ବିଶ୍ଵଜୀତ ସାହୁ YNY1282557

ପ ୁ /696713 54 50 1171େଶଖ ସାହିଦ ଆଲୀ ପି  ସାଜିଦ ଅଲୀ YNY1104371
ପ ୁ /696714 45 50 1172ସୟଦ ଇ ାକ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଇଜାଜ ଅଲୀ OR/06/044/076573
ପ ୁ /696715 38 50 1173ସୟଦ ମ ୁ ାକ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଇଜାଜ ଅଲୀ LNT4227427
ପ ୁ /696716 58 50 1174େଶଖ ଅମାନୁଲହା ପି େଶଖ ଅବଦୁ୍ଲା YNY0708545
ୀ /696717 54 50 1175ଅଫସାନା େବଗମ ସା ସୟଦ ଇଜାତ LNT4217881

ପ ୁ /696718 29 50 1176େଶଖ ସଲମନ ଫଜଲ ପି େଶଖ ଅମାନୁଲା YNY0708537
ୀ /696719 30 50 1177ମସୱାର ରି ୱାନା ସା େଶଖ ସାହିଦ ଅଲୀ YNY1104363
ୀ /706720 62 50 1178ଅସମତ େବଗମ୍ ସା େଶଖ ଫରିଦ OR/06/044/176941
ୀ /706721 31 50 1179ସସିତା ସିଂହ ପି ନବକିେଶାର ସିଂହ YNY0280719

ପ ୁ /726722 46 50 1180ତକିର ଅହ ଦ୍ ପି ମହ ଦ ସଫିକରୁ ରବ୍ OR/06/044/076456
ୀ /726723 67 50 1181ଅ ମୁ ଅଫଶଁା ସା ମହ ଦ ସଫିକରୁ ରବ୍ OR/06/044/076455
ୀ /726724 34 50 1182ତବସମୁ ବାେନା ସା ଆରିଫ ଖଁା YNY1008770
ୀ /726725 36 50 1183ଜାେବଦା ଖାତୁନ ସା ସାହାଜାହାନ ଖଁା YNY1008804
ୀ /726726 58 50 1184ସୀମା ନଫିସ ସା ମହ ଦ ଅତିକରୁ ରବ OR/06/044/076460

ପ ୁ /726727 74 50 1185ମହ ଦ ସଫିକରୁ ରବ୍ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁର ରଉଫ OR/06/044/076659
ପ ୁ /726728 38 50 1186ମହ ଦ େମାହିବୁର ରବ୍ ପି ମହ ଦ ଅତିକରୁ ରବ୍ LNT1658418
ପ ୁ /736729 27 50 1187ଆକିବ ଅମିନ୍ ପି ଅମିନ୍ ଖଁା YNY0849687
ପ ୁ /736730 55 50 1188ଅବଦୁଲ ହାଶମି ପି ଅବଦୁଲ କରିମ OR/06/044/076463
ପ ୁ /736731 46 50 1189ଅବଦୁଲ କାସିମ ପି କରିମ  OR/06/044/076465
ୀ /736732 32 50 1190େଜବା ଖାତୁନ ପି ସାଜିଦ୍ ଖଁା YNY1008796
ୀ /736733 44 50 1191ଲତାଫତ୍ ସିରିନ ସା ଅବଦୁଲ ହାଶମି LNT1635911
ୀ /736734 42 50 1192େରହାନା ସଲୁତାନା ସା ଅବଦୁଲ ୟାସିମ LNT4231494
ପ ୁ /736735 48 50 1193ଅବଦୁଲ ୟାସିମ ପି କରିମ  OR/06/044/076464
ପ ୁ /746736 24 50 1194ସୟଦସାଜିଦ ଅଲି ପି ମ ୁ କ ଅଲି YNY1008812
ୀ /746737 30 50 1195ଅପସାନା େବଗମ ସା ସାୟଦ ଇବାହିମ ଅଲି YNY1008788
ୀ /746738 33 50 1196ସାହି ା େବଗମ ସା ସୟଦ ୱାରିସ ଅଲି YNY0849463
ପ ୁ /746739 38 50 1197ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ YNY0049833
ପ ୁ /756740 44 50 1198େସଖ େଭାଲା ପି େସଖ ଖଲିଲ୍ YNY0849539
ୀ /756741 79 50 1199େମାବାରକ୍ ଗଯ୍ାେରଡ ସା ମହ ଦ କମରୁ ିନ ଖଁା LNT1720598
ୀ /756742 46 50 1200େଜେହରା ଜବୀନ୍ ସା ଅଖତର ଜମାଲ ଖଁା LNT1721596
ପ ୁ /756743 56 50 1201ଅଖତର ଜମାଲ ଖଁା ପି ମହ ଦ୍ କମରୁ ିନ ଖଁା LNT1721588
ପ ୁ /756744 85 50 1202ମହ ଦ୍ କମରୁ ିନ୍ ଖଁା ପି ଆକବର ଖଁା LNT1720606
ପ ୁ /756745 57 50 1203କଯ୍.ୁେଜ. ଖଁା ପି ଏମ୍.କଯ୍ ୁଖଁା LNT4205795
ପ ୁ /756746 24 50 1204ସାହାରୁଖ୍ ଖାନ୍ ପି ସାେହଜାଦା ଖାନ୍ YNY1008838
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ୀ /756747 53 50 1205ଏମ୍ ଏଫ୍. ସଲୁତାନା ସା କଯ୍.ୁେଜ. ଖଁା LNT4205787
ୀ /766748 40 50 1206ନିସାତ ଅଂଜୁମ ସା ସୟଦ ଏହମାନ ଅଲୀ YNY0708479
ୀ /766749 24 50 1207ଜମିଲା ଅଖତର ପି ନୂର ଖାନ୍ YNY1008820

ପ ୁ /766750 73 50 1208ସୟଦ ଇସାକ ଅଲୀ ପି ଖରୁୁସତ୍ ଅଲୀ OR/06/044/076474
ପ ୁ /766751 45 50 1209ସୟଦ ରିହାନ ଅଲୀ ପି ଇସାକ ଅଲୀ OR/06/044/076477
ପ ୁ /766752 43 50 1210ସୟଦ ଏହସାନ୍ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଇସାକ୍ ଅଲୀ LNT1600493
ପ ୁ /766753 36 50 1211ସୟଦ ସାହାନୱାଜ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଇଶାକ ଅଲୀ LNT4227468
ପ ୁ /766754 32 50 1212ଆସିଫ ଅମିନ୍ ପି ଅମିନ ଖଁା YNY0581181
ୀ /766755 59 50 1213ଜିନାତୁନ ବିବି ସା ଇସାକ OR/06/044/076475
ୀ /766756 30 50 1214ତଲତ ଖାନମ୍ ପି େମେହମଦୁ୍ ଖାନମ୍ YNY0581223

ପ ୁ /776757 43 50 1215ଶାଦାବ୍ ଅଲୀ େବଗ୍ ପି ଇରସାଦ ଅଲୀ େବଗ୍ LNT1627488
ପ ୁ /776758 70 50 1216ଇରସାଦ ଅଲୀ େବଗ ପି ଏମ.ଏ. େବଗ LNT1658467
ୀ /776759 44 50 1217ଆେଫାଜ େବଗମ ସା େଶଖ୍ ଅସରାର ମହ ଦ LNT1600485
ୀ /776760 33 50 1218ମରିୟମ ଇଶର୍ଦ ସା ମ୍ଡ ଅ ଲୂା ଅସା YNY1104397
ୀ /776761 63 50 1219ଆରିଫା ଖାତୁନ ସା ଇରସାଦ ଅଲୀ େବଗ LNT1600477

ପ ୁ /776762 53 50 1220େସଖ୍ ଅସରାର୍ ମହ ଦ ପି େସଖ୍ ଅ ଲୁ ସ ାର LNT1627884
ପ ୁ /776763 30 50 1221ମହ ଦଗଲୁାମ ମସୁତାଫା ପି ଫରିଦା ବିବି YNY1008754
ପ ୁ /786764 60 50 1222ନରପତି ବୁଲିଉଲି ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବୁଲିଉଆଲି OR/06/044/076491
ପ ୁ /786765 29 50 1223ମହ ଦ ଜୁେନଦ ପି ଜାେହଦ ମହ ଦ YNY0708412
ପ ୁ /786766 60 50 1224ଜାେହବ ମହ ଦ ପି ଅଲତଫ ମହ ଦ YNY0708461
ୀ /786767 55 50 1225େରାକିୟା ମିନାରା ସା ଜାେହଦ ମହ ଦ YNY0708578
ୀ /786768 48 50 1226ସମୁତୀ ନାଏକ ସା ନରପତି ବୁଲିଅଲି OR/06/044/076492

ପ ୁ /786769 30 50 1227ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ନିୟାଜ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ଅଜିମ YNY0280784
ୀ /786770 26 50 1228ଶି ା ସିଂହ ପି ରାଜ କିେଶାର ସିଂହ YNY0849489

ପ ୁ /796771 74 50 1229ଅ ଲୁ ମଜିଦ ପି ଅ ଲୁ ଜଲିଲ YNY0254847
ପ ୁ /796772 71 50 1230େଶଖ ସଇଫଲୁାହ୍ ପି େଶଖ ନିଜାତୁଲାହ YNY0708628
ୀ /796773 36 50 1231ଶବନମ ଶାହନବାଜ ସା େଶଖ ସଇଫଲୁାହ YNY0708610

ପ ୁ /79S6774 37 50 1232େଶଖ ଯଫରୁଲାହ୍ ପି େଶଖ ସଇଫଲୁାହ୍ YNY0708602
ୀ /806775 30 50 1233ଅନିଜା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ କଲିମ YNY0708503

ପ ୁ /806776 42 50 1234ଶଶୁଲି କମୁାର ପ ୂ ିର୍ ପି ରାମସାଏ ପ ୂ ିର୍ LNT3064862
ପ ୁ /806777 66 50 1235ଗ ାଧର ପ ୂ ିର୍ ପି ସବୁୁନା ପ ୂ ିର୍ YNY0254854
ୀ /806778 59 50 1236ଜୟ ୀ ପ ୂ ିର୍ ସା ଗ ାଧର ପ ୂ ିର୍ YNY0254862
ୀ /806779 37 50 1237ଶଭୁସିତା ପ ୂ ିର୍ ପି ଗ ାଧର ପ ୂ ିର୍ YNY0953109
ୀ /806780 27 50 1238ଶଭୁସିତା ପ ୂ ର୍ୀ ପି ଗ ାଧର ପ ୂ ର୍ୀ YNY0885475

ପ ୁ /816781 56 50 1239େଗାପାଳ ଚ  େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା YNY0049858
ୀ /816782 47 50 1240ନିେବଦିତା େବେହରା ସା େଗାପାଳ େବେହରା OR/06/044/076568
ୀ /816783 65 50 1241କିରଣବାଳା ବିଶାଳ ସା ନଟବର ବିଶାଳ OR/06/044/076006

ପ ୁ /816784 47 50 1242ଶଶିରି କମୁାର ବିଶାଳ ପି ନଟବର ବିଶାଳ OR/06/044/076007
ପ ୁ /816785 27 50 1243ଶୀକା  ବିଶାଳ ପି ନଟବର ବିଶାଳ OR/06/044/076008
ୀ /816786 41 50 1244େଜଯ୍ାତି ନାୟକ ସା ଶଶିରି କମୁାର ବିଶ୍ଵାଳ YNY1282508

ପ ୁ /826787 82 50 1245ମହ ଦ ଅବଦୁଲା ପି ସୟଦ ଅସରଫ ଅଲୀ OR/06/044/076524
ପ ୁ /826788 51 50 1246ସୟଦ ସଫୁୟାନ ଅେହମଦ ପି ସୟଦ ସଲୁତାନ ଅଲୀ OR/06/044/076528
ୀ /826789 52 50 1247ସମିମା ଅଖତର ସା ମିରଜା ଅବଦୁଲ କୁ ସୁ େବଗ LNT1624451
ୀ /826790 39 50 1248ତାବିନ୍ଦା ଅଶ ିର୍ ସା ସୟଦ ସଫିୁୟାନ ଅେହମଦ LNT1600261

ପ ୁ /826791 48 50 1249ମହ ଦ ଫିେରାଜ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଉମର େବଗ LNT4217766
ୀ /826792 62 50 1250ସନ୍ିଗଧା ଧଳ ସା ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ LNT1618271

ପ ୁ /826793 52 50 1251େଦବାଶଷି ଧଳ ପି ଭଗବାନ ଧଳ OR/06/044/076584
ୀ /826794 46 50 1252ସମା ି ଧଳ ପି ଭଗବାନ ଧଳ YNY0049874
ୀ /826795 43 50 1253ଫରଜାନା ହୁେସନ୍ ସା ମହ ଦ ଫିେରାଜ େବଗ୍ LNT4223228
ୀ /826796 47 50 1254ଫରିଦା ଖାତୁନ ସା ସୟଦ ରିଜୱାନ ଅହ ଦ LNT1624683
ପ ୁ /826797 59 50 1255ମିରଜା ଅବଦୁଲ କୁ ସୁ େବଗ ପି ମିରଜା ଅବଦୁଲ ୱାହାବ େବଗ OR/06/044/076526
ପ ୁ /826798 59 50 1256େଶଖ ଲ୍ଯାକଦୂଦୀନ ପି େଶଖ କମରୂ ୀନ LNT3064870
ୀ /826799 43 50 1257ରିଜୁୱାନା ପରୱିନ୍ ସା େଶକ୍ ଲଯ୍ାକୁ ିନ୍ LNT4223236
ପ ୁ /826800 68 50 1258ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ଇ ମଣି ସାଇଁ YNY0165043
ପ ୁ /826801 39 50 1259ରାେକଶ ସାଇଁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ LNT1618263
ପ ୁ /836802 72 50 1260ସୟଦ ତସଦୁକ ଅଲୀ ପି ୟାକବୁ ଅଲୀ OR/06/044/076534
ପ ୁ /836803 60 50 1261ସୟଦ ଇବରାର ଅଲୀ ପି ତସଦୁକ ଅଲୀ OR/06/044/076536
ପ ୁ /836804 22 50 1262େସୖଯଦ ଆଯ  ଆଲୀ ପି େସୖଯଦ ଇବରାର ଆଲୀ YNY1104348
ୀ /836805 67 50 1263ଜାଫିଆ ଖାତୁନ୍ ସା ତସଦୁକ ଖାତୁନ୍ OR/06/044/076535
ପ ୁ /836806 27 50 1264େସକ ନଇମ ପି େସକ ରହିମ YNY0685677
ପ ୁ /846807 39 50 1265ଆସିଫ ଅହ ଦ . ପି ମହ ଦ ଅନିକରୁ ରବ LNT1600279
ପ ୁ /846808 38 50 1266ଅେୱଶ ଅହ ଦ . ପି ମହ ଦ ଅନିକରୁ ରବ LNT1600444
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ପ ୁ /846809 37 50 1267ଆରିଫ ଅହ ଦ ପି ମହ ଦ ଅନିକରୁ ରବ LNT4205985
ୀ /846810 60 50 1268ସାହିଦା ଅନୱାର ସା ମହ ଦ ଅନିକରୁ ରବ LNT1600378
ୀ /846811 31 50 1269ନସରିନ ଜାଫର ସା ଜାଫର ଆଲମ ବକ୍ସ YNY0708297

ପ ୁ /846812 38 50 1270ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ LNT1619816
ୀ /856813 60 50 1271ନଇମା ଅଖତର ସା ମୀଜର୍ା ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ର ାକ େବ OR/06/044/076540

ପ ୁ /856814 42 50 1272ମିଜର୍ା ଅବୁଲ କାଶମି େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଅ ରୁ ରଜାକ େବଗ LNT1618164
ୀ /856815 38 50 1273ଲିଳାବତୀ ଦାସ ସା ସତଯ୍ଜିତ ରାଉତ YNY0581116

ପ ୁ /856816 66 50 1274ମୀଜର୍ା ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ର ାକ ପି ମୀଜର୍ା ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ମନାନ େବ OR/06/044/076539
ପ ୁ /856817 60 50 1275ହୃଷିେକଶ ରାଉତ ପି କିଣ ୁରାଉତ YNY0655225
ପ ୁ /856818 58 50 1276ହରିନାଥ ରାଉତ ପି କିଣ ୁଚରଣ ରାଉତ LNT1730001
ୀ /856819 50 50 1277ପ ୂ ିର୍ମା ରାଉତ ସା ହୃଷିେକଷ ରାଉତ LNT1729995
ୀ /856820 46 50 1278ଶଳିା ରାଉତ ସା ହରିନାଥ ରାଉତ LNT1730019

ପ ୁ /856821 50 50 1279ସତଯ୍ଜିତ ରାଉତ ପି କିଣ ୁଚରଣ ରାଉତ OR/06/044/076029
ପ ୁ /856822 26 50 1280ବିଶଜିତ୍ ରାଉତ ପି ହରିନାଥ ରାଉତ YNY0849679
ପ ୁ /866823 40 50 1281ଖାତିବ . ପି ଆବୁବୁକର YNY0189001
ୀ /866824 54 50 1282ରହନାକ ଆେପାଜ ସା େଶଖ ଫିେରାଜ LNT1600410
ୀ /866825 23 50 1283େରଶା ଖାତୁନ ସା  ସକୀଲ YNY1104330

ପ ୁ /866826 62 50 1284େସଖ ଫିେରାଜ ପି ଆବୁବୁକର . LNT1600402
ପ ୁ /866827 70 50 1285ଦାଶରଥି ପଧାନ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ପଧାନ OR/06/044/076032
ୀ /866828 65 50 1286କ୍ଷୀେରାଦିନୀ ପଧାନ ସା େକୖଳାସ ପଧାନ OR/06/044/076031
ୀ /866829 43 50 1287ରେହମାତୁନ ସି ିକ ପି ଆବୁବୁକର LNT1600428

ପ ୁ /866830 52 50 1288ଅବଦୁଲ କାଦିର ସି ିଳି ପି ଅବୁବକର ସି ିଳି OR/06/044/076482
ପ ୁ /876831 52 50 1289େସଖ ସେୁଲମାନ ଅଲୀ ପି ହାଫିଜ ଅଲୀ YNY0655233
ପ ୁ /876832 45 50 1290େସଖ ସିକ ର ଅଲୀ ପି ହାଫିଜ ଅଲୀ YNY0165050
ପ ୁ /876833 40 50 1291େସଖ େଲାକମନ ଅଲୀ ପି ହାଫିଜ ଅଲୀ YNY0374462
ପ ୁ /876834 39 50 1292େସଖ ବସର ଅଲୀ ପି େସକ ସିକ ର ଅଲୀ YNY0374488
ପ ୁ /876835 43 50 1293ସରୂପ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ ପି ସପନ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ LNT1817105
ୀ /876836 33 50 1294େରଖା ବାନାଜର୍ ୀ ପି ପେମାଦ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ YNY0708586
ୀ /876837 35 50 1295େମୗସମୁୀ ଚକବତୀ ସା ବିରାଜ ଚକବତୀ YNY0849588

ପ ୁ /876838 98 50 1296ଫଣୀଭୁଷଣ ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ OR/06/044/076035
ୀ /876839 85 50 1297ଉଷାରାଣୀ ଦାସ ସା ଫଣୀଭୁଷଣ ଦାସ OR/06/044/076036

ପ ୁ /876840 60 50 1298ଶବିନାଥ ଦାସ ପି ଫଣୀଭୁଷଣ ଦାସ OR/06/044/076037
ୀ /876841 56 50 1299ଶା ିଲତା ଦାସ - କାଳୀପାସଦ ଦାସ OR/06/044/076039
ୀ /876842 55 50 1300ମ ଶୁୀ ଦାସ ସା ଶବିନାଥ ଦାସ OR/06/044/076038

ପ ୁ /876843 28 50 1301େସକ୍ ହବିବୁଲା ପି ରହିମ୍ ଖଁା YNY1008713
ୀ /876844 74 50 1302କନିଜ ଆଏସା ସିଦିକ ସା େସକ ହାଫିଜ ଅଲୀ YNY0374470

ପ ୁ /886845 73 50 1303ଅରୂଣ ହାଜରା ପି ପଫଲୁ ହାଜରା OR/06/044/076040
ୀ /886846 65 50 1304ମିନିବାଳା ହାଜରା ସା ଅରୁଣ ହାଜରା OR/06/044/076041

ପ ୁ /886847 45 50 1305ତାପସ ହାଜରା ପି ଅରୁଣ ହାଜରା OR/06/044/076042
ପ ୁ /886848 43 50 1306ସେ ାଷ କମୁାର ହାଜାରା ପି ଅରୁନ ହାଜାରା LNT1600543
ପ ୁ /886849 44 50 1307ମାନସ କମୁାର ହ ରା ପି ଅରୁନ ହାଜରା LNT1600436
ୀ /886850 62 50 1308ତାେହରା ପରୱିନ ସା ମହ ଦ ଅବଦୁଲା OR/06/044/076554

ପ ୁ /896851 80 50 1309ବାମନ ମିଶ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମିଶ OR/06/044/076050
ୀ /896852 45 50 1310ଅ ିର୍ତା ମିଶ ସା କଳୁମଣି ମିଶ LNT1600634

ପ ୁ /896853 40 50 1311ଆନ ଚ  ମିଶ ପି ବାମନ ମିଶ LNT4223301
ୀ /906854 56 50 1312ଚଂଦନ ଆ େରା ସା େମାହମଦ ସିରାଜୁଲ ଇସାମ LNT1658392

ପ ୁ /906855 66 50 1313େମାହମଦ ସିରାଜୁଲ ଇସାମ ପି େମାହମଦ ସଖାଵତ ଅଲୀ LNT1658400
ୀ /906856 50 50 1314ରହିମା ଖାନମ୍ ସା ଜାହିଦ୍ ମହ ଦ. LNT1600535
ୀ /906857 45 50 1315ରାଫିଆ ଖାତୁନ ପି ସୟଦ ତସଦୁକ ଅଲୀ OR/06/044/076588
ପ ୁ /906858 68 50 1316ଜାହିଦ ମହ ଦ. ପି ବାକର ମହ ଦ. LNT1600501
ୀ /906859 53 50 1317ନୁର ଫାତମା ସା ସୟଦ ଇବରାର ଅଲୀ LNT1624667
ୀ /916860 38 50 1318ସସିତା ମଲିକ ସା ଜୟ  କମୁାର ଦାସ YNY0429852
ପ ୁ /926861 45 50 1319ନେର  କମୁାର ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ YNY0049320
ୀ /936862 28 50 1320ମଧସିୁତା େଦ ପି ବଜ କିେଶାର େଦ YNY0581504
ୀ /946863 27 50 1321ଅନନଯ୍ା ଦାଶ ପି ଅଭିନନ୍ ଚ  ଦାଶ YNY0581199
ୀ /956864 54 50 1322ମିନତି ମହା ି ସା ଚି  ର ନ ମହା ି YNY0581157
ପ ୁ /956865 32 50 1323ପିୟବତ ମହା ି ପି କିେଶାର ମହା ି YNY0581173
ପ ୁ /956866 29 50 1324ଅଭିଜିତ ମହା ି ପି କିେଶାର ମହା ି YNY0581165
ୀ /966867 28 50 1325ଶଭୁଶୀ ସସିତା ନାୟକ ପି ବିକାଶ ନାୟକ YNY0581207
ପ ୁ /976868 41 50 1326ଶାଶତ ରାଉତରାୟ ପି ସେୁବାଧ ଚ  ରାଉତରାୟ YNY0581280
ୀ /976869 28 50 1327ଶ ା ରାଉତରାୟ ପି ଶଶିରି କମୁାର ରାଉତରାୟ YNY0581215
ୀ /976870 68 50 1328ସଂଯକୁ୍ତା ରାଉତରାୟ ସା ସେୁବାଧ ଚ  ରାଉତରାୟ YNY0581397
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ପ ୁ /986871 31 50 1329ଅଜିତ ଅଲୀ ପି ଜାକିର ଅଲୀ YNY0685701
ୀ /986872 51 50 1330ନୁରଜାହଁାନ େବଗମ ସା େଗୗସି ଖାନ୍ YNY0953182
ୀ /986873 20 50 1331ଶିୟକା ସଭୁଦସର୍ୀନୀ ଧଳ ପି େଦବାସିସ ଧଳ YNY1282664
ୀ /986874 28 50 1332ସଇଦା ଖାତୁନ ସା ସାଜିଦ ଅଲୀ YNY0685651
ୀ /986875 36 50 1333ପଜ୍ଞା ପରିଜା ସା ଅଜୟ ପରିଜା YNY0849661
ୀ /996876 28 50 1334େସାନିଆ ପ ା ସା ଶସୁା  ପ ା YNY0953125
ୀ /1026877 46 50 1335ମଧମିୁତା ମହା ି ସା ମେନାର ନ ମହା ି YNY0831370

ପ ୁ /1156878 28 50 1336େସାମ୍ଯା ମିଶା ମା ମ ବୁାଳା ମିଶା YNY1217330
ୀ /1166879 38 50 1337ସବନମ ବାେନା ସା ସୟଦ ଖିପାୟତ ଅଲୀ YNY0708404
ୀ /1166880 29 50 1338ରୁବାନା ଖାତୁନ ପି ସୟଦ ସକାବତ ଅଲୀ YNY0708420
ୀ /1446881 68 50 1339ବାସ ୀଲତା ମିଶ ସା ମଧସୁଦୂନ ମିଶ YNY0849471
ୀ /1526882 24 50 1340ସଗୁ ା ପରୱିନ ପି େସକ ସାଦିକ୍ ଅଲୀ YNY0953190

ପ ୁ /2016883 69 50 1341େଶଖ ଅମାନୁଲ ହକ - େସଖ େମୖରାଜୁଲ ହକ LNT3309101
ୀ /2016884 32 50 1342ପମିର୍ନ ନିସା ସା େସଖ ଶାଦାବୁଲ ହକ YNY1082551
ୀ /2046885 29 50 1343ଅଭିପସା ତିପାଠୀ ପି ଗେଣଶ ତିପାଠୀ YNY0794933

ପ ୁ /2106886 25 50 1344ମେନାଜ ନାୟକ ନାୟକ ପି ବାକଂୁ ନାୟକ ନାୟକ YNY1222736
ୀ /3056887 24 50 1345ଅଭି ା ଚାଯଣୀ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଚାଯଣୀ YNY1215003

ପ ୁ /4206888 30 50 1346ଇଲିୟାସ ଅଖତର ପି େସକନଇମ୍ ଉଲା YNY1008762
ୀ /4206889 51 50 1347ହସରାତୁନ େବଗମ ସା ମସିଉର ରେହମାନ YNY0794313

ପ ୁ /4206890 62 50 1348େଶକ ନଇମ ପି େଶଖ ନଜିହଲା YNY0849521
ୀ /4236891 27 50 1349ସାଜିୟା େବଗମ ସା ସେହୱାର ଅଖେର YNY1008747
ୀ /4426892 40 50 1350ଜୁେବଦା େବଗମ ସା ମହ ଦ ନସିମ YNY0795070

ପ ୁ /8786893 30 50 1351ଅହସନ ଖାନ୍ ପି ମନାନ ଖାନ୍ YNY0953158
ୀ /9896894 33 50 1352ଅଫସାନା ବିବି ସା େସକ୍ ଅବଦୁଲ ରସିଦ YNY0953174

ପ ୁ /9896895 40 50 1353ଶଶୁା  ନାଏକ ପି ଚନ ନାଏକ YNY0953133
ୀ /9896896 36 50 1354ସବିତା ନାଏକ ସା ଶଶୁା  ନାଏକ YNY0953141
ୀ /9996897 41 50 1355ରିନା ନାୟକ ସା ପିତବାସ ନାଏକ YNY0953208

ପ ୁ /9996898 40 50 1356ଶଶୁା  ପ ା ପି ମଧସୂଦୁନ ପ ା YNY0953117
ୀ /9996899 27 50 1357ସେୁମୖୟା ପରୱୀନ୍ ମା ପରୱୀନ୍ ଅଖତର YNY0953273

ପ ୁ /15146900 21 50 1358ରୀେତଶ କମୁାର ଦ ପି ର ୀତ କମୁାର ଦ YNY1347848
ପ ୁ /999996901 37 50 1359େସଖ ଶଦାବୁଲ ହକ ପି େଶଖ ଅମାନୁଲା ହକ YNY1082536
ୀ /KAFLA BA6902 23 50 1360ଦୂେଗର୍ଶ୍ଵରୀ ନାୟକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ YNY1353861
ୀ /4156903 20 50 1361ଶିୟଂକା ସଭୁଦସର୍ୀନୀ ଧଳ ପି େଦବାସିସ ଧଳ YNY1359645
ୀ /316904 21 50 1362ଶଭୁଶୀ ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ YNY1370782
ୀ /1346905 24 50 1363ସବନମ ଆରା େବଗମ ସା ସେୟଦା ଜିଶାନ ଅଲୀ YNY1370808

ପ ୁ /506906 18 50 1364ବିକାଶ କମୁାର ସାହୂ ପି ବଳରାମ ସାହୂ YNY1370840
ୀ /536907 24 50 1365ମନୀଷା ସାହୂ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୂ YNY1370857
ୀ /536908 27 50 1366ଅଭିଲାଷା ସାହୂ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ମ ନ YNY1370865
ୀ /106909 26 50 1367େସୗମ୍ଯାଶୀ େବେହରା ସା ରାେକଶ େରାସନ େସନାପତି YNY1385889

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.10 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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