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ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ୀ /.1 26 95 946ସାହିନ୍ େବଗମ୍ ପି େସକ ସମସ ୁ ିନ YNY0789602
ୀ /.2 31 95 947ତାଏରା ବିବି ସା ଫିେରାଜ ଖଁା YNY0789669
ୀ /13 55 95 948ବସିରୁନ ବିବି ସା ଜମୀର OR/06/044/186005

ପ ୁ /14 65 95 949ଅବଦୁଲ ଜମିର ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ତୁରାଫ OR/06/044/186004
ୀ /FLAT NO-15 59 95 950ସାଈ ା ଖାତୁନ ସା େମାହମଦ ଜାେଵୖଦ ଆରିଫ YNY0653675
ୀ /26 45 95 951େରଶମା ବିବି ସା େଶଖ୍ ସେୁଲମାନ୍ LNT2334084
ୀ /27 43 95 952ଆଶମା ବିବି ସା େଶଖ୍ ରସିଦ୍ LNT2333185

ପ ୁ /28 63 95 953ସତଯ୍ର ନ ଦାସ୍ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ୍ YNY0850131
ୀ /29 53 95 954ନ ିତା ଦାସ୍ ସା ସତଯ୍ର ନ ଦାସ୍ YNY0850149

ପ ୁ /210 65 95 955ମମତାଜ ଖଁା ପି ହାସାନ OR/06/044/186017
ପ ୁ /211 31 95 956ଇମିତିଆଜ ଖଁା ପି ମମତାଜ୍ ଖାନ YNY0443622
ୀ /212 52 95 957ଯାହଁାରା ଖାତୁନ ଖାତୁନ ପି ମମୁତା  ଖଁା YNY1358761
ୀ /213 43 95 958ସାଇରା ଖାତୁନ ସା ଆମଜାଦ ଖାନ YNY0443630

ପ ୁ /214 50 95 959େଶଖ୍ ରସିଦ୍ ପି େଶଖ୍ ରଫିକ୍ LNT2333193
ପ ୁ /215 38 95 960େଶଖ୍ ସାଜିଦ୍ ପି େଶଖ ରଫିକ୍ LNT2334100
ପ ୁ /216 52 95 961େଶଖ୍ ସେୁଲମାନ୍ ପି େଶଖ୍ ରଫିକ୍ LNT2334167
ୀ /317 50 95 962ଅମିରୁନ୍ ବିବି ସା େଶଖ୍ ଗଲୁଫାସ୍ LNT2333300

ପ ୁ /318 38 95 963େସକ୍ ଗଲୁଜାର୍ ପି େସକ ଗଲୁଫାମ LNT1626738
ପ ୁ /319 59 95 964େଶଖ୍ ଗଲୁଫାମ୍ ପି େଶଖ୍ ସଲୁତାନ୍ LNT2333318
ପ ୁ /420 60 95 965ଅଲି ଖଁା ପି ଅହ ଦ OR/06/044/186032
ୀ /421 80 95 966ଉେବଦା ଖାତୁନ ସା ଅହ ଦ ଖଁା OR/06/044/186031
ୀ /422 42 95 967ଫରିଦା ଖାତୁନ ପି ଅହ ଦ ଖଁା LNT1622463
ୀ /523 43 95 968ନସିନା ଅଲି ସା ଅଲି ଖଁା YNY0789693

ପ ୁ /524 34 95 969ଅଂଶମୁାନ େଦ ପି ତୁଷାରକା ି େଦ LNT4220166
ପ ୁ /625 60 95 970ଜାହା ୀର ଅଲୀ ପି େରାଶନ ଅଲୀ OR/06/044/186041
ପ ୁ /626 39 95 971ନୁର୍ ଅଲୀ ପି ଜାହା ୀର ଅଲୀ LNT2334621
ୀ /627 58 95 972ଖାତୁନ ବିବି ସା ଜାହା ୀର ଅଲୀ OR/06/044/186040
ୀ /728 74 95 973େଜମା େଦଇ ସା କାଳ ି ସାହୁ OR/06/044/186043

ପ ୁ /729 44 95 974ସିବ ସାହୁ ପି କାଳ ି ସାହୁ OR/06/044/186046
ପ ୁ /730 80 95 975କାଳ ି ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ OR/06/044/186042
ପ ୁ /731 44 95 976ଅଜୟ ସାହୁ ପି କାଳ ି ସାହୁ OR/06/044/186045
ପ ୁ /CDA-732 40 95 977ଏ  ଶକଂର ପି ୰ ଏ େକେଟୟା YNY1338029
ୀ /833 42 95 978ଆରତୀ ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ LNT2335453

ପ ୁ /834 40 95 979ସପନ ଦାସ୍ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ୍ LNT2334639
ପ ୁ /835 44 95 980େଶଖ ପିରୁ ପି େଶଖ ଜାଫର୍ LNT2335487
ୀ /936 85 95 981ଭିସାମନାମା  ସା ଭି. କାମରାଜୁ OR/06/044/186126
ୀ /937 53 95 982ଭି ଶଶୁୀଲା  ସା ଭି. ବାବୁରାଓ OR/06/044/186128

ପ ୁ /938 62 95 983ଭି େଭ ଟରାଓ ପି ଭି କାମରାଜୁ LNT2334498
ୀ /939 41 95 984ଭି . ଗୀତାରାଣୀ ସା ଭି. ରାମା ରାଓ LNT2334472

ପ ୁ /940 40 95 985ଭି. ସେ ାଷ କମୁାର ପି ଭି. ବାବୁ ରାଓ LNT2334506
ୀ /941 38 95 986ଭି. ପି ୀ ପି ଭି . େଭ ଟ ରାଓ LNT2334456
ପ ୁ /942 48 95 987ଭି ରାମାରାଓ ପି ଭି କାମରାଜୁ LNT2334480
ୀ /943 60 95 988ଭି ବାବୁ ରାଓ ପି ଭି କାମନାମଁା YNY1266030

ପ ୁ /944 37 95 989ସୟଦ ସମଶରି ପି ସୟଦ େମେହମଦୁ YNY0789743
ୀ /945 38 95 990ଭି . ସନୁ ା ପି ଭି. ବାବୁ ରାଓ LNT2334464

ପ ୁ /1046 31 95 991େସଖ ମନସରୁ ଅଖତର ପି େସଖ ଅ ଲୁ ମଜିଦ୍ YNY0927251
ପ ୁ /1047 31 95 992ସଲମନ ବକ୍ସ ପି ଫିେରାଜ ବକ୍ସ YNY0687517
ପ ୁ /1048 47 95 993ଜି େଦେବ  ରାଓ ପି ଜି. ଲ ନା LNT2334514
ୀ /1049 70 95 994ଜି କି ାେବଣୀ ସା ଜି. ଲାଛନ ରାଓ YNY0443739
ୀ /1050 42 95 995ଜି ମଣି ସା ଜି େଦେବ LNT2334522
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ୀ /1151 60 95 996ରହିମ େବଗ ପି େଶକ ବସିର OR/06/044/186145
ୀ /1152 62 95 997ନୁରଯାହଁା େବଗମ ସା େଶଖ ଜମିର OR/06/044/186147

ପ ୁ /1153 74 95 998େଶଖ ଜମିର ପି େଶଖ ରମଜାନ . OR/06/044/186146
ପ ୁ /1154 43 95 999େଶଖ ଜାକିର ନୱାଜ ପି େଶଖ ଜମିର LNT1668557
ପ ୁ /1155 38 95 1000େଶଖ ଜାବିର ନୱାଜ ପି େଶଖ ଜମିର LNT1668540
ପ ୁ /1156 64 95 1001ଲକ୍ଷୀଧର ସ ପି ଗ ାଧର ସ LNT1720317
ୀ /1157 57 95 1002ସଂଯକୁ୍ତା ସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସ LNT1720309

ପ ୁ /1158 40 95 1003ପତାପ କମୁାର ସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସ LNT1717990
ପ ୁ /1259 47 95 1004ମହ ଦ ଆବାସ ପି ମହ ଦ ଇସମାଇଲ OR/06/044/186261
ୀ /1260 52 95 1005ଫାତମା େବଗମ ସା ଇବାହମ ହୁମ୍ OR/06/044/186260
ୀ /1261 46 95 1006ସାଇନୂନ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଆବାସ OR/06/044/186262
ୀ /1262 44 95 1007ଫରିଦା େବଗମ ସା ମହ ଦ କଲିମ୍ OR/06/044/186264
ୀ /1263 30 95 1008ସବନମ ବିବି ପି େସକ ସାହାନ YNY0687525

ପ ୁ /1264 39 95 1009ଇବାହିମ ହୁମ ପି ମହ ଦ ଇସମାଇଲ OR/06/044/186258
ପ ୁ /1265 43 95 1010ମହ ଦ କଲିମ ପି ମହ ଦ ଇସମାଇଲ OR/06/044/186263
ପ ୁ /1366 80 95 1011ଏସ.ଏଫ ଅମନି ପି ହୃଦା  OR/06/044/186180
ୀ /1367 54 95 1012କହକସାନ େକୗଶର ସା ଇସଫୁ ତନବିର YNY1242486
ୀ /1368 70 95 1013ରାବିୟା ଲଥିପ୍ ସା ଏସ୍ ଏଫ୍ ଅମିନ OR/06/044/186181

ପ ୁ /1469 41 95 1014େସକ ସମଦୁ ପି େଶକ ମ ରୁ LNT1668664
ପ ୁ /1470 39 95 1015ଅବ ଲୁ୍ ଅଜିଜ୍ ପି ଅବ ଲୁ୍ ଅଜିମ୍ LNT4213708
ପ ୁ /1471 68 95 1016ଅବଦୁଲ ଅଜିମ ପି ରେହମାନ୍ OR/06/044/186187
ୀ /1472 65 95 1017ଦୁଲାରୀ େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ କରିମ  OR/06/044/186190
ୀ /1473 62 95 1018ନୁରଜାହାନ େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଅଜିମ  YNY1266048
ୀ /1474 55 95 1019ରିହିମା େବଗମ୍ ସା ଅ ଲ ରହିମ୍ LNT1668581
ୀ /1475 42 95 1020େସାଫିଆ ବିବି ପି ଅ ଲୁ ବିବି LNT1668607
ୀ /1476 41 95 1021େରେହନା ବିବି ପି ଅବ ଲୁ ଅଜିମ୍ LNT4228953

ପ ୁ /1477 35 95 1022ମହ ଦ ହନିଫ୍ ପି ଅବ ଲୁ୍ ଅଜିମ୍ LNT4220083
ପ ୁ /1478 75 95 1023ଅବଦୁଲ କରିମ ପି ରେହମନ୍ OR/06/044/186069
ପ ୁ /1479 44 95 1024ଅବୁଦଲ ଲତିଫ ପି ଅବ ଲୁ କରିମ୍ LNT1668615
ପ ୁ /1480 48 95 1025େଶକ ମଞୁର ପି ମକଦୂମ  OR/06/044/186219
ପ ୁ /1481 57 95 1026ଅ ଲୁ ରହିମ୍ ପି ଅ ଲୁ ରେହମାନ୍ LNT1668599
ୀ /1582 65 95 1027ସାବାନା େବଗମ ସା ସମିଉଲା ଖଁା OR/06/044/186199
ୀ /1583 62 95 1028ଅଞମନୁାଆରା େବଗମ ସା ହମି ଉଲା ଖଁା OR/06/044/186197

ପ ୁ /1584 70 95 1029ହମୀଦୂଲା ଖାନ ପି ହବିବୁଲା ଖାନ YNY1351790
ପ ୁ /1585 75 95 1030ସମିଉଲା ଖଁା ପି ହମିଉଲା ଖଁା OR/06/044/186198
ପ ୁ /1586 55 95 1031େମେହମଦୁ ଖଁା ପି ହବିବୁଲା ଖଁା YNY0984583
ୀ /1587 58 95 1032ଅସମତୁଲ ନିଶା ସା ଜିଆ ଉଲା ଖଁା OR/06/044/186201
ୀ /1688 48 95 1033ସମସାଦ େବଗମ ସା ଫିେରାଜ ଇସଫୁ୍ OR/06/044/186214

ପ ୁ /1689 56 95 1034ିେରା  ୟୁସଫୁ ଶରିଫ ପି ଇସଫୁ୍ ସରଫି OR/06/044/186213
ପ ୁ /1690 50 95 1035ସାଜିଦ ଯସୂ ୁ  ସରିଫ ପି ଈଶଫୁ ସରିଫ YNY1291137
ୀ /1891 70 95 1036ନିଆଁମତୁନ ନିଶା େବଗମ ସା ହାସିମ  OR/06/044/186227
ପ ୁ /1992 45 95 1037ସୟଦ ସଫି ଉନ୍ ନବୀ ପି ସୟଦ ଆୟୁବ ନବି OR/06/044/186232
ପ ୁ /2193 46 95 1038ଦିପକ୍ ଅଗୱାଲ ପି ନାଥମଲ ଅଗୱାଲ YNY0849943
ପ ୁ /2194 39 95 1039ମହ ଦ ଆସିଫ୍ ପି ଅବଦୁଲ ସରଦାର LNT2335271
ପ ୁ /2195 59 95 1040ଆହାଦ େବଗ ପି ରହିମ େବଗ OR/06/044/186236
ପ ୁ /2196 45 95 1041ଫିେରାଜ େବଗ ପି ରହିମ େବଗ OR/06/044/186237
ପ ୁ /2297 39 95 1042ମହ ଦ ଆରିଫ୍ ପି ଅବଦୁଲ ସମଦ୍ LNT2335289
ୀ /2298 46 95 1043ଆହିଦା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ସରଦାର YNY0503417

ପ ୁ /2299 60 95 1044ଅବଦୁଲ ସମଦ୍ ପି ମହ ଦ ସଫିଉ ିନ୍ OR/06/044/186168
ୀ /23100 90 95 1045ସରିଫା ବିବି ପି ଅବଦୁଲ ଚାନି OR/06/044/186242
ୀ /23101 50 95 1046ନଜମା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ରେହମାନ OR/06/044/186244
ପ ୁ /23102 40 95 1047ଅବଦୁଲ ହାପିସ୍ ପି ଅବଦୁଲ ରେହମାନ୍ LNT2334381
ପ ୁ /23103 60 95 1048ଅବଦୂଲ ରେହମାନ ପି ଗନି OR/06/044/186243
ୀ /24104 33 95 1049େରହାନା ବିବି ପି େସକ ମଖବୁଲ YNY0687509
ପ ୁ /24105 88 95 1050େଶକ ମକବୁଲ ପି ବୁଫାର OR/06/044/186246
ପ ୁ /24106 44 95 1051େଶଖ୍ ପପ ୁ ପି େଶଖ୍ ମକବୁଲ୍ LNT1719038
ପ ୁ /24107 45 95 1052େସକ ରମିଜାନି ପି େଶକ୍ ମକବୁଲ OR/06/044/186248
ପ ୁ /24108 39 95 1053େଶଖ୍ ସଲିମ୍ ପି େଶଖ୍ ମକବୁଲ୍ LNT1719145
ୀ /25109 85 95 1054ହପିଜା ବିବି ପି ରାଇମ ୁ ିନି OR/06/044/186690
ପ ୁ /25110 70 95 1055େସୗକତ ଇସମାଇଲ ପି ଆସିଫ OR/06/044/186062
ୀ /25111 59 95 1056ଲୁବନା େସୗକତ ସା େସୗକତ ଇସମାଇଲ LNT2423424
ୀ /25112 38 95 1057େମହନାଜ େସୗକତ୍ ପି େସୗକତ ଇସମାଇଲ୍ LNT2376309
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ୀ /26113 43 95 1058ଜରିନ ଇକବାଲ ପି ମହ ଦ ଇକବାଲ ଖଁା LNT1702372
ୀ /26114 39 95 1059ସଜିଆ ଆ ୀନ ଇକାଲ ଇକବଲ୍ ପି ଇକବଲ ଖାନ୍ LNT2335313
ୀ /26115 64 95 1060ଯିନତ୍ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଇକବାଲ ଖାନ LNT1623594
ୀ /26116 40 95 1061ସାହିନା ଇକବଲ୍ ପି ଇକବଲ ଖଁା LNT2341584

ପ ୁ /26117 72 95 1062ମହ ଦ ଇକବାଲ ଖଁା ପି ମହ ଦ ଜାହାନ ଖଁା LNT1623222
ୀ /26118 27 95 1063ମରିୟମ ସଲୁତାନା ପି େସକ ହସନୁ ଉ ିନ YNY0687624

ପ ୁ /27119 74 95 1064ସୟଦ ଆସିଫ ଅମିର ପି ସୟଦ ଅମିର LNT1727445
ୀ /27120 61 95 1065ଖଲିଦା ନୁସରତ ସା ସୟଦ ଆସିଫ ଅମିର LNT1668490

ପ ୁ /27121 40 95 1066ସୟଦ ଆସଫାକ ଆସିଫ ପି ସୟଦ ଆସିଫ ଅମିର LNT1668508
ପ ୁ /27122 65 95 1067ସୟଦ ଜାେବଦ୍ ଅମିର ପି ସୟଦ ଅମିର LNT2335339
ୀ /27123 37 95 1068ଆଫଶଁା ଆସିଫ ପି ସୟଦ ଆସିଫ ଅମିର LNT1668516
ୀ /27124 52 95 1069ସହିମା େବଗମ୍ ସା ସୟଦ ଜାେବଦ ଅମିର LNT2335347
ୀ /27125 38 95 1070ସିରିନ୍ ଜାେବଦ୍ ପି ସୟଦ ଜାେବଦ୍ ଅମିର LNT2335495

ପ ୁ /28126 80 95 1071ମହମଦ ଫଜଲୁଲ ହକ ପି ହାଜି ମହମଦ ଏକାମଲୁ ହକ LNT2335164
ପ ୁ /28127 48 95 1072ମହମଦ ସରଫରାଜ ହକ୍ ପି ମହମଦ ଫଜରୁଲ ହକ୍ LNT2334779
ପ ୁ /28128 40 95 1073ମହ ଦ ଇମତୟାଜ ହକ ପି ମହ ଦ ଫଜଲୁଲ ହକ LNT2334746
ୀ /28129 73 95 1074ନୁରଜାହାନ୍ ଖାତୁନ୍ ସା ମହ ଦ ଫଜଲୁଲହକ OR/06/044/186579
ୀ /29130 55 95 1075ସାେହଦା ଆରା ସା ମୀରସନାଉଲା ଆରା OR/06/044/186572
ୀ /29131 40 95 1076ହସିନା ଆରା ସା ମିର ସନାଉଲା . LNT1623552
ୀ /30132 70 95 1077ନସିମା କାଦର ସା େଶଖ୍ ରଜାକ ମହ ଦ LNT1628379

ପ ୁ /30133 70 95 1078େଶଖ୍ ରଜାକ୍ ମହ ଦ ପି େଶଖ୍ ଜଇନୁଲ ମହ ଦ LNT1628361
ୀ /31134 42 95 1079ସମୀମା ବାେନା ପି ଅବଦୁଲ LNT2335529
ୀ /31135 40 95 1080ସାବାନା ବାେନା ପି ଅବଦୁଲ କରିମ୍ LNT2335578
ୀ /31136 39 95 1081ସବନମ ବାେନା ପି ଅବଦୁଲ କରିମ୍ LNT2463339
ୀ /31137 55 95 1082କାେସରା ବାନୁ ସା ଅବଦୁଲ କରିମ  OR/06/044/186075

ପ ୁ /31138 38 95 1083ଅବଦୁଲ ହକିମ୍ ପି ଅବଦୁଲ କରିମ୍ LNT2334720
ପ ୁ /31139 42 95 1084ଅବଦୁଲ ହଲିମ୍ ପି ଅବଦୁଲ କରିମ୍ LNT2335545
ପ ୁ /31140 40 95 1085ଅବଦୁଲ ହମିଦ୍ ପି ଅବଦୁଲ କରିମ୍ LNT2335370
ପ ୁ /31141 60 95 1086ଅବଦୁଲ କରିମ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ  OR/06/044/186631
ପ ୁ /31142 38 95 1087ଅବଦୁଲ ଲତିଫ୍ ପି ଅବଦୁଲ କରିମ୍ LNT2335537
ପ ୁ /31143 40 95 1088ଅବୁ ନସିମ ପି ଅ ଲୁ କରିମ LNT2335388
ୀ /32144 58 95 1089ସାେହଦା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ମନାନ OR/06/044/186283
ୀ /32145 40 95 1090ଆଶମ୍ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଇଶଫୁ୍ OR/06/044/186629
ୀ /32146 37 95 1091ହଲିମା ଖାତୁନ ଖାତୁନ ପି ଜୁମା ଖଁା ଖଁା YNY0934232

ପ ୁ /32147 75 95 1092ସୟଦ ମହ ଦ ଅଲୀ ନବୀ ପି ସଲୁତାନ ମହ ଦ OR/06/044/186282
ପ ୁ /33148 42 95 1093ସାକିର େହାେସନ ପି େଶକ ସଲିମ OR/06/044/186287
ପ ୁ /33149 70 95 1094େଶକ ସଲିମ ପି କରିମ  OR/06/044/186284
ପ ୁ /34150 42 95 1095ରଜିୟା େବଗମ ପି ଇବାହିମ୍ ସରିଫ୍ OR/06/044/186290
ୀ /34151 60 95 1096ହାସମତ ବିବି ସା ଇବାହିମ ସରିଫ OR/06/044/186289

ପ ୁ /34152 75 95 1097ଇବାହିମ ସରିଫ ପି ସରିଫ୍ ରହିମ୍ OR/06/044/186288
ପ ୁ /35153 55 95 1098େସକ ଅବଦୁଲ ରସିଦ୍ ପି କବିର OR/06/044/186543
ୀ /35154 44 95 1099ସାେବରା େବଗମ ସା େଶକ ଅବଦୁଲ ରସିଦ OR/06/044/186547
ୀ /36155 70 95 1100ନୁରଜାହାନ େବଗମ ସା ମ ୁ ଫା ଖଁା OR/06/044/186658

ପ ୁ /36156 40 95 1101ରିହାନା େବଗମ ପି ମ ୁ ାଫା ଖଁା LNT2333466
ପ ୁ /36157 65 95 1102ଗଲୁାବ୍ ଖଁା ପି ନବାବ ଖଁା LNT2333433
ପ ୁ /36158 44 95 1103ଫିେରାଜ ଖଁା ପି ମ ୁ ାଫା ଖଁା OR/06/044/186619
ୀ /36159 58 95 1104କମରୁନ ନିଶା ସା େଗାଲାପ ଖଁା OR/06/044/186294

ପ ୁ /37160 47 95 1105େସକ ଆଲାଉଦିନ ପି େଶକ ଆଲାଉଦିନ OR/06/044/186297
ୀ /37161 47 95 1106ସାେରା ବିବି ସା େଶକ୍ ସମସ ୁ ିନ୍ LNT2376333
ୀ /37162 48 95 1107ଆେବଦା ଖାତୁନ ସା େଶକ ସିରାଜ  OR/06/044/186298
ପ ୁ /37163 85 95 1108ମହମଦ ସହିଦ ପି ଇଶଫୁ OR/06/044/186293
ପ ୁ /37164 48 95 1109େସକ ସମସ ୁ ିନ୍ ପି ମହ ଦ ସହିଦ LNT2376291
ପ ୁ /37165 52 95 1110େସକ ସିରାଜ ପି ମହ ଦ ସହିଦ LNT2376176
ପ ୁ /38166 71 95 1111ଡି ଭା ର େରଡି ପି ଡି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ େରଡି OR/06/044/186682
ୀ /38167 59 95 1112ଡି ପଦାଶୀ ସା ଡି ଭା ର େରଡି OR/06/044/186649
ପ ୁ /39168 46 95 1113ଦାସରିନ ବାେନା ପି ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ OR/06/044/186307
ୀ /39169 43 95 1114େରଜିଆ େବଗମ୍ ପି ମହ ଦ ସାଇଦୁଲା LNT1710052
ୀ /39170 41 95 1115ଆସିଆ େବଗମ ପି ମହ ଦ ସାଇଦୁଲା LNT1710011
ପ ୁ /39171 45 95 1116ମହ ଦ୍ ଇଜାଜ୍ ପି ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ LNT2335651
ୀ /39172 40 95 1117ଇମରାନ ଇଫେତଖାର ସା ମହ ଦ ଏଜାଜ YNY1241058
ପ ୁ /39173 47 95 1118ମ୍ଡ ଇମ୍ତିଆ ପି ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ୍ YNY1243518
ପ ୁ /39174 80 95 1119ଅବଦୂଲ ଜଲୀଲ ପି ଅବଦୂଲା  OR/06/044/186303
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ୀ /39175 80 95 1120ମ ୁ ାକନୁ ନିଶା ସା ଅବଦୁଲ ଜଲୀଲ OR/06/044/186304
ପ ୁ /39176 39 95 1121ମହ ଦ ଫୟାଜ ପି ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ LNT2335644
ପ ୁ /39177 50 95 1122ମହ ଦ ସଫର୍ରାଜ ପି ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ YNY1243500
ୀ /40178 90 95 1123ପେଟଲ ନଜମନିୁ ନିଶା ଗେଲରିଆ ସା ପେଟଲ ସଲିମ ସାେଲ ମହ ଦ OR/06/044/186315
ୀ /41179 80 95 1124ଖସିୁତ େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ସରଦାର OR/06/044/186319

ପ ୁ /41180 90 95 1125ଅବଦୁଲ ସରଦାର ପି ନୁର ହୁେସନ OR/06/044/186318
ୀ /42181 82 95 1126କଲଯ୍ାଣି ମିତ ସା ନଳିନୀ କା  ମିତ OR/06/044/186646

ପ ୁ /42182 55 95 1127ସେରାଜ ମିତ ପି ନଳିନୀ କା  ମିତ OR/06/044/186488
ୀ /42183 50 95 1128ସ ା ମିତ ସା ସେ ାଷ ମିତ OR/06/044/186502
ୀ /42184 48 95 1129ସ କୁ୍ତା ମିତ ସା ସେରାଜ ମିତ OR/06/044/186648

ପ ୁ /42185 48 95 1130ସପନ ମିତ ପି ନଳିନୀ ମିତ OR/06/044/186552
ୀ /43186 40 95 1131ମଇମନୁା େବଗମ୍ ପି େଶଖ ମକଦୁମ୍ LNT1668680
ୀ /43187 45 95 1132ସାହିନି ନିଶା ସା େଶଖ୍ ମ ରୁୁ LNT1668672

ପ ୁ /44188 39 95 1133ଅମ୍ଜାଦ୍ ଖଁା ପି େଗାଲାପ ଖଁା LNT2333268
ପ ୁ /45189 49 95 1134ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ LNT0315473
ପ ୁ /45190 60 95 1135ଦୀପକ ର ନ ଖିଲାର ପି ନେର  ଖିଲାର OR/06/044/186653
ୀ /45191 57 95 1136ସ ମିତା ଖିଲାର ସା ଦୀପକ ର ନ ଖିଲାର LNT2333458
ୀ /46192 60 95 1137ଭି ରାେଜଶରୀ ସା ଭି ଜନା ର୍ ନ ରାଓ OR/06/044/186322

ପ ୁ /46193 53 95 1138ଭି ପଶ ୁର୍ରାମ ରାଓ ପି ଭି ଜନା ର୍ନ ରାଓ OR/06/044/186323
ୀ /47194 50 95 1139ଜାବିନ ଆେଦନୀ ସା ସେୁଲମାନ୍ ବକ୍ସ LNT2333359

ପ ୁ /47195 55 95 1140ସେୁଲମାନ ବକ୍ସ ପି ନଜିର ବକ୍ସ LNT2333342
ପ ୁ /47196 60 95 1141ମହ ଦ ଇଲିଆସ ପି ନଜିର ବକ୍ସ LNT2333128
ୀ /48197 71 95 1142ରୁଖସାନା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ହେସନ୍ LNT1722974

ପ ୁ /48198 76 95 1143ମହ ଦ େହାେସନ ପି େସାେଲମାନ େହାେସନ LNT1721562
ପ ୁ /49199 65 95 1144ଲକ୍ଷଣ େଦ ପି ମେହ  େଦ OR/06/044/186394
ପ ୁ /49200 55 95 1145ଅେଶାକ େଦ ପି ମେହ  େଦ OR/06/044/186636
ପ ୁ /49201 55 95 1146ସକୁା  େଦ ପି ମେହ  େଦ OR/06/044/186715
ପ ୁ /49202 51 95 1147ଇ ଜିତ େଦ ପି ମେହ  କମୁାର େଦ OR/06/044/186716
ୀ /49203 50 95 1148ପମିଳା େଦ ସା ଲକ୍ଷଣ େଦ OR/06/044/186667
ୀ /49204 44 95 1149ପାପଡି େଦ ସା ଅେଶାକ େଦ OR/06/044/186637

ପ ୁ /49205 39 95 1150ଶରତ େଦ ପି ମେହ  େଦ OR/06/044/186693
ପ ୁ /49206 32 95 1151ଯଦୁନାଥ େଦ ପି ଲକ୍ଷଣ େଦ YNY0569038
ପ ୁ /50207 50 95 1152ମାଇେକଲ ରାଇଟ ପି େଜ ପି ରାଇଟ OR/06/044/186725
ପ ୁ /50208 68 95 1153ଥମାସ୍ ରାଇଟ୍ ପି ଜନ୍ ପିଟର୍ ରାଇଟ୍ LNT1702679
ପ ୁ /50209 52 95 1154ାନଲି ରାଇଟ ପି େଜ ପି ରାଇଟ LNT2333334
ପ ୁ /51210 54 95 1155ମହମଦ ଆକିକ ପି େଗାଲାମ େହାେସନ LNT2335149
ୀ /51211 70 95 1156ମରିୟାମ ବିବି ସା େଗାଲାମ େହାେସନ OR/06/044/186672
ୀ /51212 73 95 1157ଫାତିମା ରଜାକ ସା ଏ. ଆର. େମେହମଦୁ LNT2335677

ପ ୁ /51213 48 95 1158ସାକିବ ରଜାକ ପି ଏ. ଆର. େମେହମଦୁ OR/06/044/186678
ପ ୁ /51214 45 95 1159ରିଜୱାନ ରଜାକ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ OR/06/044/186681
ୀ /51215 39 95 1160ନାଜିଆ ରଜାକ ସା ସାକିବ ରଜାକ LNT2335669
ୀ /51216 44 95 1161େନାଶାବା ତାରନୁମ ସା ମହ ଦ ତଅକିକ୍ LNT2335156

ପ ୁ /52217 34 95 1162ଏମ୍.ଦିଲୀପ .ଦିଲୀପ ପି ଏମ୍ ଶ ର ପସାଦ େଦାରା YNY0170597
ପ ୁ /52218 64 95 1163ମେଦଶୀ ଶ ର ପସାଦ େଦାରା ପି ମେଦଶୀ ବାବା ରାଓ େଦାରା OR/06/044/186399
ୀ /52219 72 95 1164ଏନ. ନାଗମଣୀ ପି ଏନ. ଧମର୍ା ରାଓ OR/06/044/186397
ୀ /52220 36 95 1165ଏମ୍ ନିେବଦିତା ପି ରାେଜଶ କମୁାର େଦାରା LNT1668649
ୀ /52221 48 95 1166ଏନ୍ ଅନୁରାଧା ରାଓ ସା ମେଦଶୀ ଶ ର ପସାଦ େଦାରା LNT2334795

ପ ୁ /53222 65 95 1167ବସ  କମୁାର ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି LNT1668698
ୀ /54223 66 95 1168ଏମ୍ କି ା େବଶୀ ସା ଏମ୍ ସୟର୍ା ଭଗବାନ ଦାସ LNT2333367
ପ ୁ /54224 45 95 1169ଏମ େଜ େଭ ଟରାଯ ୁ ପି ଏମ୍ ସରିୁୟା ଭଗବାନ୍ ଦାସ୍ LNT2335479
ପ ୁ /54225 65 95 1170ଏମ ସରିୁୟା ଭଗବାନ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ  OR/06/044/186620
ୀ /54226 40 95 1171ଏମ ଶୀ ଲକ୍ଷୀ ରାଯ ୁ ସା ଏମ େଜ େଭ ଟରାଯ ୁ OR/06/044/186674
ୀ /55227 29 95 1172ସେହଜାଦି େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ଜବାର YNY0687632
ୀ /55228 54 95 1173ଖଇରୁନ େବଗମ ସା େଶକ ୱାଇଦ OR/06/044/186533
ପ ୁ /55229 70 95 1174ଅବଦଲ ଜବାର ପି େସକ ସଲୁତାନ OR/06/044/186275
ୀ /56230 29 95 1175ସକିଲା ବାେନା ସା ଅବଦୁଲ କରିମ YNY0828590
ୀ /56231 62 95 1176ଫାତମା ବିବି ସା ସୟଦ ମହ ଦ YNY0820753
ପ ୁ /56232 55 95 1177ଅବଦୁଲ କାଦର ପି େଶକ ସଲୁତାନ LNT2334738
ୀ /56233 43 95 1178ସ ିଦା ପରବିନ୍ ସା ଅବଦୁଲ କାଦର LNT2334712
ୀ /57234 50 95 1179ସାହିରା ବାନୁ ସା ଅଲୀ େବଗ OR/06/044/186386
ପ ୁ /57235 66 95 1180ମକୁ୍ତାର େବଗ୍ ପି ହୁେସନ୍ େବଗ୍ OR/06/044/186383
ପ ୁ /57236 52 95 1181ଅଲୀ େବଗ ପି ହୁେସନ OR/06/044/186385
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ପ ୁ /57237 39 95 1182ତାଜ େବଗ ପି ମକୁତାଜ େବଗ LNT2376259
ୀ /57238 55 95 1183ନଜମା େବଗମ ସା ମକୁ୍ତାର େବଗ OR/06/044/186384

ପ ୁ /57239 35 95 1184ସାବାନା େବଗମ୍ ପି ଅଲୀ େବଗ୍ YNY0492512
ପ ୁ /57240 40 95 1185ସୟଦ ସଲିମ ପି ସଲୁତାନ OR/06/044/186389
ୀ /58241 68 95 1186ସମଶନୁ ନିଶା ସା ମହ ଦ ତାେହର OR/06/044/186355
ୀ /58242 65 95 1187ରହିମ ନିଶା ସା ସରାଫତ OR/06/044/186356

ପ ୁ /58243 40 95 1188ମହ ଦ ଫାରୁକ୍ ପି ମହ ଦ ତାେହର LNT2423416
ପ ୁ /58244 80 95 1189ମହମଦ ତାେହର ପି କରିମ  OR/06/044/186354
ପ ୁ /59245 38 95 1190ସୟଦ ରିୟାଜ ପି ସୟଦ ଉସମାନ୍ LNT2335404
ପ ୁ /59246 50 95 1191ସୟଦ ଆରଫାନ ପି ସୟଦ ଉସମାନ OR/06/044/186346
ୀ /59247 72 95 1192ହାସିନା ବାେନା ସା ସୟଦ ଉସମାନ OR/06/044/186345
ୀ /59248 39 95 1193ନସିମା ବାେନା ପି ସୟଦ ଉସମାନ୍ LNT2335412

ପ ୁ /59249 70 95 1194ଇସାକ ଖଁା ପି ଭିକାରୀ ଖଁା LNT2335222
ପ ୁ /59250 40 95 1195ସୟଦ ନିଆଜ ପି ସୟଦ ଉସମାନ LNT2334670
ୀ /59251 45 95 1196ନଜମନୁ ନିଶା ସା ସୟଦ ଗଲୁଜାର LNT2335396

ପ ୁ /59252 85 95 1197ସୟଦ ଉସମାନ ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ କାଦର OR/06/044/186344
ୀ /60253 43 95 1198ରସିଦା େବଗମ ସା ଆରଫାନ LNT2463305

ପ ୁ /61254 56 95 1199ମହମଦ ଅଲୀ ପି ମଥୁ ୁମହମଦ YNY0928499
ପ ୁ /61255 55 95 1200ମହ ଦ ଅଲୀ ପି ମତୁୁ ମହ ଦ YNY0917609
ପ ୁ /61256 46 95 1201ଜମନୁ ଅଲୀ ପି ମତୁୁ ମହ ଦ YNY0917591
ୀ /61257 44 95 1202ଫିେରାଜା େବଗମ୍ ସା ସଇଦ୍ ଖଁା LNT2334449

ପ ୁ /61258 54 95 1203ହମିଦ ଖଁା ପି ମହ ଦ୍ ଖଁା LNT2333227
ପ ୁ /61259 46 95 1204ଦାଉଦ ଖଁା ପି ମହ ଦ୍ ଖଁା OR/06/044/186415
ପ ୁ /61260 45 95 1205ସଇଦ ଖଁା ପି ମହମଦ ଖଁା LNT2334431
ୀ /61261 44 95 1206େମରୁନ ନିଶା ସା ହମିଦ OR/06/044/186413
ୀ /62262 80 95 1207ଆର ସନୁୀତା େଦବୀ ସା ଆର ଆର ରାଓ LNT2333383
ୀ /62263 50 95 1208ଆର େଜଯ୍ାତି ସା ଆର େମାହନ ରାଓ LNT2333375

ପ ୁ /62264 58 95 1209ଆର େମାହନ ରାଓ ପି ଆର ଆର ରାଓ OR/06/044/186657
ପ ୁ /62265 48 95 1210ଆର ଚ େଶଖର ରାଓ ପି ଆର ଆର ରାଓ OR/06/044/186662
ପ ୁ /63266 47 95 1211େଶକ୍ ଏକରାମ୍ ପି େଶକ୍ ଇସିମାଇଲ୍ LNT2334688
ପ ୁ /63267 44 95 1212ସୟଦ ଜାଫରୁଲ ହକ ପି ସୟଦ ଗଲୁାମ ମ ୁ ଫା LNT2334092
ପ ୁ /64268 36 95 1213େଦେବ ୁ ମହାପାତ ପି ଦିଲୀପ ମହାପାତ LNT4213666
ପ ୁ /64269 34 95 1214ଦିପନ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଦିଲୀପ ମହାପାତ YNY0193268
ପ ୁ /64270 37 95 1215େଦଶରାଜ ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ LNT4213674
ପ ୁ /64271 34 95 1216େଭାଜରାଜ ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ LNT4213682
ପ ୁ /64272 65 95 1217ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ପି ଫକିର ସାହୁ OR/06/044/186673
ୀ /64273 52 95 1218ପମିଳା ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ OR/06/044/186644
ୀ /65274 58 95 1219ସକୁଳ େଦଇ ସା ଉ ବ ନାୟକ OR/06/044/186645
ୀ /65275 62 95 1220ସାେୟଦା ଖଁା ସା ହମିଦୁଲା ଖଁା YNY0828582

ପ ୁ /65276 70 95 1221ଉ ବ ନାୟକ ପି ଆମାନଯ୍ ନାୟକ OR/06/044/186669
ପ ୁ /65277 42 95 1222ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ଉ ବ ନାୟକ OR/06/044/186625
ୀ /65278 42 95 1223ସକୁା ି ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ LNT2334647

ପ ୁ /66279 68 95 1224ବିପଚରଣ ମହାପାତ ପି ର ନିଧି ମହାପାତ OR/06/044/186521
ୀ /66280 62 95 1225ଆରତୀ ମହାପାତ ସା ବିପଚରଣ ମହାପାତ OR/06/044/186522

ପ ୁ /66281 47 95 1226ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବିପଚରଣ ମହାପାତ LNT2334423
ୀ /66282 42 95 1227େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହାପାତ ପି ବିପଚରଣ ମହାପାତ OR/06/044/186524

ପ ୁ /66283 40 95 1228ରାେଜ  ମହାପାତ ପି ବିପଚରଣ ମହାପାତ LNT2334159
ପ ୁ /66284 39 95 1229ରାେକଶ୍ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବିପଚରଣ ମହାପାତ LNT2334415
ୀ /66285 39 95 1230େପମଦାନୀ ନାୟକ ପି ଉ ବ ନାୟକ LNT2334662
ପ ୁ /67286 50 95 1231ଚିତର ନ ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ LNT2335297
ପ ୁ /68287 50 95 1232େହମ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ LNT2335206
ୀ /69288 73 95 1233େସାନାଲୀ େଦ ପି ତୁଷାର କା  େଦ LNT2334654
ପ ୁ /69289 70 95 1234ତୁଷାର କା ି େଦ ପି ରଘନୁାଥ େଦ OR/06/044/186507
ୀ /69290 60 95 1235ନମିତା ମିତ ସା ତୁଷାରକା ି େଦବ OR/06/044/186508
ପ ୁ /69291 67 95 1236ସୟଦ ମହମଦ ପି କାଦରସା ରାଓଥର YNY0928515
ପ ୁ /70292 55 95 1237ଜନ ବାରିକ୍ ପି ହିଂନ ଜଲ ବାରିକ୍ LNT2333136
ୀ /70293 47 95 1238ସ ଯ୍ାରାଣୀ ବାରିକ୍ ସା ଜନ ବାରିକ୍ LNT2333144
ପ ୁ /71294 37 95 1239ଶଭୁାଶଷି ନ ପି ସନାତନ ନ LNT4220141
ପ ୁ /71295 40 95 1240ରଂଜିତ ନାୟକ ପି ସେୁଲଖ ଚ  ନାୟକ LNT4224879
ପ ୁ /72296 70 95 1241ମାନସ ଚ  ମହା ି ପି ମଦନ େମାହନ ମହା ି LNT2335057
ୀ /72297 62 95 1242ମକିୁ୍ତରାଣି ମହା ି ସା ମାନସର ନ ମହା ି LNT2335065
ପ ୁ /72298 39 95 1243ମାତୃଦ  ମହା ି ପି ମାନସ ଦ  ମହା ି LNT2335446
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ପ ୁ /73299 60 95 1244ଅଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶରତ ଚ  ମହାପାତ LNT1619220
ୀ /73300 48 95 1245ମମତା ମହାପାତ ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହାପାତ LNT1619238

ପ ୁ /74301 70 95 1246ଜୟକୃ  ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ OR/06/044/186420
ୀ /74302 66 95 1247କିରଣବାଳା ଦାସ ସା ଜୟକୃ  ଦାସ OR/06/044/186421
ୀ /74303 40 95 1248ଗୀତାଶୀ ଦାସ ପି ଜୟକୃ  ଦାସ OR/06/044/186592

ପ ୁ /75304 60 95 1249ଗ ାଧର ପ ା ପି ସେୁର  ପ ା OR/06/044/186713
ୀ /75305 55 95 1250ହରପିୟା ପ ା ସା ଗ ାଧର ପ ା OR/06/044/186724

ପ ୁ /76306 65 95 1251ଏସ ଏନ ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି OR/06/044/186493
ୀ /76307 56 95 1252େଜଯ୍ାତିମୟୀ ମହା ି ସା ଏସ ଏନ ମହା ି OR/06/044/186494

ପ ୁ /77308 72 95 1253ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା ପି େଗାପୀନାଥ ପ ା OR/06/044/186611
ପ ୁ /77309 44 95 1254ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ପ ା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା LNT2334407
ୀ /77310 41 95 1255ପ ୁ ାରାଣି ପ ା ପି ଲକି୍ଷଧର ପ ା LNT2334118
ୀ /77311 39 95 1256ସଧୁାରାଣୀ ପ ା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା LNT2334126

ପ ୁ /78312 75 95 1257ନାରାୟଣ ଖୁ ିଆ ପି େଲାକନାଥ ଖୁ ିଆ LNT2335081
ୀ /78313 65 95 1258ସଖିଲତା ଖୁ ିଆ ସା ଏନ ସି ଖୁ ିଆ OR/06/044/186513

ପ ୁ /78314 50 95 1259ନିମର୍ଳ ଚ  ଖୁ ିଆ ପି ନାରାୟଣ ଖୁ ିଆ LNT2334571
ୀ /78315 42 95 1260େହମାମାଳିନୀ ଖୁ ିଆ ସା ଏନ ସି ଖୁ ିଆ OR/06/044/186514
ୀ /78316 41 95 1261ଅହଲଯ୍ା ଖୁ ିଆ ପି ଏନ. ସି. ଖୁ ିଆ LNT2333151

ପ ୁ /79317 75 95 1262ମରୁଲିଧର ସାହୁ ପି େବୖ ବଚରଣ ସାହୁ LNT2333169
ୀ /79318 55 95 1263ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ମରୁଲୀଧର ସାହୁ LNT2333177
ୀ /79319 41 95 1264ର ିତା ସାହୁ ପି ମରୁଲୀଧର ସାହୁ LNT1620103
ୀ /79320 47 95 1265ସପୁଭା େସନାପତୀ ସା ର ନ କମୁାର ସାହୁ LNT2335107

ପ ୁ /80321 58 95 1266ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ LNT2335180
ୀ /80322 54 95 1267କବିତା ସାହୁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ LNT2335172

ପ ୁ /81323 43 95 1268େଶକ ଆକବାର ପି େସକ ଆନାର LNT1706555
ପ ୁ /81324 38 95 1269େଶଖ ଅଖ୍ତର୍ ପି େଶଖ ଅନାର୍ LNT1706761
ପ ୁ /81325 72 95 1270ଶ ଷର୍ଣ ମ ରାଜ ପି ନଟବର ମ ରାଜ OR/06/044/186601
ୀ /81326 62 95 1271େହମଲତା ମ ରାଜ ସା ଶ ଷର୍ ଣ ମ ରାଜ OR/06/044/186602

ପ ୁ /82327 74 95 1272ପି େବେହରା ପି ନାଥ େବେହରା OR/06/044/186700
ପ ୁ /83328 40 95 1273ପଭୃରଂଜନ ଦାସ୍ ପି େଗୗର ହରି ଦାସ୍ LNT2334530
ପ ୁ /84329 62 95 1274ରବିନ ବମର୍ନ ପି ଖଦିୂରାମ ବମର୍ନ LNT2333110
ୀ /84330 52 95 1275ଅଶୁକନା ବମର୍ନ ସା ରବିନ ବମର୍ନ LNT2333102

ପ ୁ /86331 42 95 1276ଅଜୟ େଜନା ପି ହରି  େଜନା LNT2334548
ୀ /86332 38 95 1277ଆର ଉମିର୍ଲା କମୁାରୀ ପି ଆର େମାହନ ରାଓ LNT4220216

ପ ୁ /86333 36 95 1278ଆର ପକାଶ ରାଓ ପି ଆର େମାହନ ରାଓ LNT4213690
ପ ୁ /87334 70 95 1279ହୃଷିେକଶ ଚ  େଘାଷ ପି ରସିକ ଲାଲ େଘାଷ OR/06/044/186614
ୀ /87335 65 95 1280ମାୟାରାଣି େଘାଷ ସା ହୃଷିେକଶ େଘାଷ OR/06/044/186617

ପ ୁ /87336 44 95 1281ନିଶାର କା ୀ େଘାଷ ପି ହୃଷିେକଶ େଘାଷ LNT2333250
ପ ୁ /87337 38 95 1282ଆେଲାକ କମୁାର େଘାଷ ପି ହୃଷିେକଶ େଘାଷ LNT2333243
ୀ /88338 96 95 1283ମିନତୀ ମହା ି ସା ଏ.ବି. ମହା ି LNT2463321

ପ ୁ /88339 75 95 1284ସବୁତ ମହା ି ପି ଆ ର୍ବ ୁ ମହା ି LNT2335503
ୀ /88340 70 95 1285ଅନିମା ମହା ି ସା ସବୁତ ମହା ି LNT2335511

ପ ୁ /89341 61 95 1286ପଶା  କମୁାର ଦାସ୍ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ୍ LNT2334761
ୀ /89342 53 95 1287ପ ଜିନି ଦାସ୍ ସା ପଶା  ଦାସ୍ LNT2334753
ୀ /89343 52 95 1288ଶମିର୍ ା ମହା ି ସା ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ଦାସ LNT2335420
ୀ /90344 58 95 1289ଅନିସା ଖାତୁନ୍ ସା େସଖ ଅବଦୁସ ସମି LNT2463347
ୀ /91345 70 95 1290େକୟା ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ହୀରାଲାଲ୍ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ LNT4220133
ୀ /92346 26 95 1291ଅନ୍େଵଶା ପାଲ ପି ଅ ନ କମୁାର ପାଲ YNY1117308

ପ ୁ /92347 64 95 1292ଅ ନ କମୁାର ପାଲ ପି ଅନୀଲ କମୁାର ପାଲ LNT2334597
ୀ /92348 57 95 1293ସନୁୀତା ପାଲ୍ ସା ଅ ନ କମୁାର ପାଲ୍ YNY0984591
ପ ୁ /92349 55 95 1294ଅଭିଜିତ୍ ପାଲ୍ ପି ଅନୀଲ କମୁାର ପାଲ୍ LNT2334704
ପ ୁ /92350 52 95 1295ଆନି ଯ୍ କମୁାର ପାଲ ପି ଅନୀଲ କମୁାର ପାଲ LNT2335214
ୀ /92351 50 95 1296କ ରୁୀ ପାଲ ସା ଅଭିଜିତ୍ ପାଲ LNT2334605
ୀ /92352 39 95 1297ମନୁମନୁ୍ ପାଲ ସା ଅନି ଯ୍ କମୁାର ପାଲ YNY0568733
ପ ୁ /92353 23 95 1298ଅଭ ପାଲ ପି ଅ ନ କମୁାର ପାଲ YNY1117365
ପ ୁ /93354 33 95 1299େସଖ ନଜମସୁ ସାକିବ ପି େସଖ ଅବଦୁସ ସମି LNT4213625
ପ ୁ /93355 66 95 1300େଶଖ ଅବଦୁସ୍ ସମି ପି େସଖ ଅବଦୁସ୍ ସଲିମ୍ LNT2335636
ପ ୁ /FLAT-NO-356 35 95 1301େଶକ ସଲନ ରାଘିବ େଶକ ପି େସଖ ଅବଦୁସ ସମି LNT4220091
ପ ୁ /94357 72 95 1302ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ବାସିତ୍ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ୍ LNT2335586
ପ ୁ /94358 36 95 1303ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ଖଲିକ୍ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ବାସିତ୍ LNT2335131
ୀ /94359 67 95 1304ଶମିମନୁ୍ ନିସା ସା ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ବାସିତ୍ LNT2335123
ପ ୁ /95360 70 95 1305ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ୍ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ୍ LNT2335693
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ୀ /95361 62 95 1306ପ ୂ ିର୍ମା ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ LNT2335438
ପ ୁ /96362 58 95 1307େକ େକ ରାୟ ପି ବସ  ରାୟ OR/06/044/186504
ୀ /96363 46 95 1308ଖକୁ ୁରାୟ ସା କା ିର୍କ କମୁାର ରାୟ LNT2335073

ପ ୁ /97364 50 95 1309ଦାଶରଥି େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/044/186554
ୀ /97365 45 95 1310ମେନାରମା େବେହରା ସା ଦାଶରଥି େବେହରା OR/06/044/186768

ପ ୁ /98366 52 95 1311ଭାଗିରଥୀ େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/044/186767
ୀ /98367 42 95 1312ଅଶା ି େବେହରା ସା ଭାଗୀରଥୀ େବେହରା OR/06/044/186766

ପ ୁ /99368 53 95 1313ହୃଷିେକଶ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ LNT2334134
ପ ୁ /100369 52 95 1314ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଜୟରାମ ଦାସ OR/06/044/186698
ୀ /100370 50 95 1315େବବୀ ଦାସ୍ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ୍ LNT2333409

ପ ୁ /100371 46 95 1316ଉଲାସ ଦାସ ପି ଜୟରାମ ଦାସ OR/06/044/186697
ପ ୁ /100372 43 95 1317ଦିଲୀପ ଦାସ ପି ଜୟରାମ ଦାସ OR/06/044/186760
ୀ /100373 58 95 1318କମଲା ଦ ପି ବିେର  ନାଥ ଦ LNT2333417
ୀ /101374 65 95 1319େବୖେଦହୀ ମହାପାତ ସା କମୁର ମହାପାତ OR/06/044/186764

ପ ୁ /101375 40 95 1320ସବୁାଷ ଚ  ମହାପାତ ପି କମୁର ମହାପାତ LNT2333425
ୀ /102376 45 95 1321ଡିଲା େଦବୀ .. ସା ଇ ଜିତ ବାହାଦୁର OR/06/044/186485

ପ ୁ /102377 65 95 1322ବିନ୍ ବାହାଦୁର ପି ଦୁଲ ବାହାଦୁର OR/06/044/186732
ୀ /102378 53 95 1323ନଗମା େବଗମ ସା ଅହାଦ େବଗ OR/06/044/186705
ୀ /102379 40 95 1324ନଶମିା େବଗମ ସା ରହିମ  OR/06/044/186120

ପ ୁ /103380 63 95 1325େଗାପାଳ ଚରଣ େବେହରା ପି ଆନ  ଚ  େବେହରା LNT2463933
ପ ୁ /103381 60 95 1326ରବି  କମୁାର ନାୟକ ପି ଋଷି ନାୟକ LNT2463925
ପ ୁ /104382 60 95 1327ଉମାକା  ମିଶ ପି ଚି ାମଣି ମିଶ OR/06/044/186556
ୀ /105383 52 95 1328ବସ  ମ ରୀ ଦାସ ସା େଗୗରହରି ଦାସ LNT2333094

ପ ୁ /106384 70 95 1329ସବୁାଷ ଚ  ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ନାୟକ OR/06/044/186506
ୀ /106385 62 95 1330କିରଣବାଳା ନାୟକ ସା ସବୁାସ ନାୟକ OR/06/044/186503

ପ ୁ /106386 45 95 1331ଶବିବତ ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ  ନାୟକ OR/06/044/186505
ପ ୁ /107387 67 95 1332ଯୁ ବୀର ଛବିର ପି ତାରାଚା  ଛବିର LNT1668524
ୀ /107388 43 95 1333ଲି ା ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ  ନାୟକ LNT1626324
ୀ /108389 39 95 1334ତବସମୁ ୟାସମିନ ସା ମହ ଦ ଇମତିୟାଜ୍ LNT4220208
ୀ /109390 39 95 1335तब समु ଯାସମିନ ସା ମହ ଦ୍ ସରଫରାଜ LNT4220190
ୀ /110391 29 95 1336ତରନୁମ ବିବି ସା ଉବଦୁଲ ସଫିକ YNY0687574
ୀ /541392 25 95 1337ସତୃୀ େରଖା ଜମ୍ସ ପି ପତାପ ଜମ୍ସ YNY1324144

ପ ୁ /999393 46 95 1338ଜମନ ଅଲୀ ପି ମଥୁ ୁମହ ଦ YNY0928507
ପ ୁ /178-15394 38 97 944ପି ପାନିେୟଲ .. ପି ପି ଗଲୁମରୁତି .. OR/06/044/197114
ୀ /179-15395 46 97 945ହସିବା ଅସଲମ ସା ଅସଲମ ଅେହମଦ ଖଁା OR/06/044/197222

ପ ୁ /181-15396 59 97 946ବିଶଜିତ େଜମସ ପି ସାମଏୁଲ୍ େଜମସ YNY0919985
ୀ /181-15397 49 97 947ଲୀଲା ପଭା େଜମସ୍ ସା ବିଶଜିତ୍ େଜମସ୍ YNY0920009

ପ ୁ /181-15398 30 97 948ମ ିତ େଜମସ୍ ପି ବିଶଜିତ େଜମସ୍ YNY0920504
ପ ୁ /181-15399 27 97 949ସନିୁୱିଟ େଜମସ୍ ପି ବିଶଜିତ େଜମସ୍ YNY0920025
ୀ /181-15400 72 97 950ଶୀମତୀ ପଦିନୀ େଜମସ ସା ସାମଏୁଲ େଜମସ OR/06/044/197098

ପ ୁ /181-15401 72 97 951ରାଜ କିେଶାର େଜମସ ପି ଉଇଲିୟମ େଜମସ LNT3128352
ୀ /182-15402 50 97 952ଦାର େଚନନ୍ ାମା ପି ଏରା ସାମୀ OR/06/044/197143
ୀ /182-15403 80 97 953ଦାର ଚି ାମା ସା ଦାର ଏରସାମି OR/06/044/197140

ପ ୁ /182-15404 74 97 954େଗାପବ ୁ ପାଢି ପି କୃ  ଚ  ପାଢି LNT2338721
ୀ /182-15405 70 97 955ପଭାସିନି ପାଢି ସା େଗାପବ ୁ ପାଢି LNT2338739

ପ ୁ /182-15406 49 97 956େଦବାଶଷି ପାଢୀ ପି େଗାପବ ୁ ପାଢୀ LNT1669811
ୀ /204-15407 72 97 1011ଚ ା େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା YNY0920074

ପ ୁ /204-15408 47 97 1012ରେମଶ େବେହରା ପି ଦ ାଶୀ େବେହରା YNY0920058
ପ ୁ /204-15409 45 97 1013ଟୁଟୁ େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା YNY0920306
ୀ /204-15410 37 97 1014ପଭାତି େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା YNY0920090
ୀ /204-15411 34 97 1015ସଜୁାତା େବେହରା ସା ଟୁଟୁ େବେହରା YNY0446641
ପ ୁ /204-15412 64 97 1016ସୀତାକା  ନାୟକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ YNY0354555
ୀ /204-15413 55 97 1017ସତଯ୍ଭାମା ନାୟକ ସା ସୀତାକା  ନାୟକ YNY0354621
ପ ୁ /204-15414 40 97 1018ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ସୀତାକା  ନାୟକ YNY0354647
ପ ୁ /204-15415 35 97 1019ଦିେବ ୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ସୀତାକା  ନାୟକ YNY0354639
ପ ୁ /204-15416 29 97 1020ରାେଜଶ ପତିହାରୀ ପି ଗିରିଶ ପତିହାରୀ YNY0446518
ୀ /204-15417 28 97 1021ରାଜଶୀ ପତିହାରୀ ପି ଗିରିଶ ଚ  ପତିହାରୀ YNY0446633
ପ ୁ /205-15418 35 97 1022ବିଜୟ ଚ  ପାଳ ପି ନେର  କମୁାର ପାଳ YNY0595454
ପ ୁ /205-15419 34 97 1023ରଂଜନ କମୁାର ପାଳ ପି ନେର  କମୁାର ପାଳ YNY0594804
ପ ୁ /205-15420 31 97 1024ସଂଜୟ କମୁାର ପାଳ ପି ନେର  କମୁାର ପାଳ YNY0594853
ପ ୁ /206-15421 29 97 1025େସକ ସାବିର ପି େସକ େଗାରା YNY0595512
ୀ /207-15422 36 97 1026ସ ିଦା ସଲୁତାନା ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ କୟୁମ YNY0595470
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ୀ /207-15423 34 97 1027ରଜିୟା ସଲୁତାନା ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ କୟୁମ YNY0595538
ୀ /208-15424 37 97 1028ଅମିତା ପତିହାରୀ ସା ଦିେନଶ ପତିହାରୀ YNY0594879
ୀ /209-15425 29 97 1029ପରୱିନ ସବାନା ପି େଶଖ. ରିଆଜୁ ିନ . YNY0594903

ପ ୁ /210-15426 30 97 1030ଅଜମତ ଅଲୀ ପି େଶଖ ନିଆମତ ଅଲୀ YNY0687905
ପ ୁ /210-15427 28 97 1031ଅେହମତ ଅଲୀ ପି େଶଖ ନିଆମତ ଅଲୀ YNY0687913
ପ ୁ /210-15428 28 97 1032ରେହମତ ଅଲୀ ପି େଶଖ ନିଆମତ ଅଲୀ YNY0688127
ପ ୁ /210-15429 27 97 1033ନିଜାମ ଅଲୀ ପି େଶଖ ନିଆମତ ଅଲୀ YNY0687939
ୀ /211-15430 37 97 1034ଏନ୍.ଜମନୁା . ସା ଏନ୍.ରାେଜଶ . YNY0920942
ୀ /211-15431 29 97 1035ଏମ ଅନିତା . ସା ଏମ ରାେଜଶ YNY0688119

ପ ୁ /211-15432 29 97 1036ଏସ ଅଭିନାଶ ପି ଏସ େଶାଳାସରୁୀ YNY0687996
ପ ୁ /211-15433 29 97 1037ଏମ ଡି ଆମିକ ପି ଇମାନ ଖାନ YNY0687962
ପ ୁ /211-15434 29 97 1038ଡି ବାବା◌ୁ ପି ଡି ବୁଡିଗା YNY0688069
ୀ /211-15435 32 97 1039ଅେୟଶା େବଗମ ସା ନୁରୁଲ ଅନିମ YNY0688036
ୀ /211-15436 28 97 1040ଫରିନ େବଗମ ସା ଅମୀର ଅଲୀ YNY0687947

ପ ୁ /211-15437 29 97 1041ସେୁରଶ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ YNY0688010
ୀ /211-15438 29 97 1042ଏନ୍ ଗ ା େଦବୀ ସା ଏନ ରୂେପଶ YNY0688101

ପ ୁ /211-15439 34 97 1043ମହ ଦ ଜାମିର ପି ମହ ଦ ସି କୁ YNY0687889
ୀ /211-15440 28 97 1044ଆର େଯାସନା ସା ଆର ରାଜା YNY0687988
ୀ /211-15441 28 97 1045ଟି କମୁାରୀ ସା ଟି ଟୁଲୁ YNY0687970
ୀ /211-15442 27 97 1046ଏମ ଲକ୍ଷୀ ପି ଏମ ଅପାରାଓ YNY0688135
ୀ /211-15443 29 97 1047ନ ିନୀ ନାଏକ ସା େକୖଳାସ ନାଏକ YNY0688044
ୀ /211-15444 28 97 1048ଏସ ନ ୀ ସା ଏସ ଅଭିନାଶ YNY0688077
ୀ /211-15445 37 97 1049େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ଓଝା ସା ପଦୀପ କମୁାର ଓଝା YNY0595371
ୀ /211-15446 28 97 1050ଅ ଲା ପରୱିନ ପି ଜମସିଦ ଆଲମ YNY0687897
ୀ /211-15447 27 97 1051ପଜୂା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଭୂେପଶ ଚ  ପତିହାରୀ YNY0594770

ପ ୁ /211-15448 29 97 1052ଆର ରାଜା ପି ଆର ଅପ ୁ YNY0688093
ପ ୁ /211-15449 29 97 1053ଏନ ରାେଜଶ ପି ଏନ ଅପଡୁୁ YNY0688028
ପ ୁ /211-15450 28 97 1054ଆର ରାେକଶ ପି ଆର ଅପ ୁ YNY0687871
ପ ୁ /211-15451 27 97 1055ଏମ ଦୁଗର୍ା ରାଓ ପି ଏମ୍ ଆପା ରାଓ YNY0688143
ପ ୁ /211-15452 29 97 1056ଏନ ରୂେପଶ ପି ଏନ ହରି YNY0688085
ୀ /211-15453 28 97 1057ଆର ସକୁ ଳା ସା ଆର ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ YNY0688051
ୀ /211-15454 27 97 1058େସାଫିୟା ସମଶାଦ ପି ଏମ ଡି ୟାକବୁ YNY0687921

ପ ୁ /211-15455 29 97 1059ଏନ ସ ୁ ପି ଏନ ଜଗନନ୍ାଥ YNY0688002
ପ ୁ /211-15456 33 97 1060ଟି ଟୁଲୁ ପି ଟି ଚ ୀ ପସାଦ YNY0687954
ୀ /286-15457 34 97 1061ରୁବି ବିଶାଳ ପି ସତଯ୍ ପାଳ YNY0718445

ପ ୁ /286-15458 37 97 1062ସତଯ୍ ପାଳ ପି ସେୁର  ପାଳ YNY0792499
ୀ /286-15459 30 97 1063ବି ୁ ପାଳ ସା ମିଟୁ ପାଳ YNY0812438
ୀ /321-15460 33 97 1064ଜି ଅନିତା ସା ଜି ଶୀନିବାସ YNY0812495

ପ ୁ /321-15461 29 97 1065େସକ ରାଜା ପି ମହ ଦ ସରିଫ YNY0812586
ପ ୁ /401-15462 26 97 1066େଶଖ େମେହବୁବ ବକ୍ସ ପି େଶଖ େମେହମଦୁ ବକ୍ସ YNY0812727
ୀ /440-15463 34 97 1067ସମିମା ଅନୱାରୀ େବଗମ ସା େସଖ ପଯ୍ାରା ସରିଫ YNY0718387
ପ ୁ /440-15464 40 97 1068େସଖ୍ ପଯ୍ାରା ସରିଫ ପି େସକ୍ ୟୁସଫୁ ସରିଫ୍ YNY0920637
ପ ୁ /447-15465 33 97 1069େସକ୍ ରି ୁ ପି େସକ ରି ୁ YNY0792077
ପ ୁ /454-15466 29 97 1070େସକ କଲିମ ପି ଏମ ଡି ସରିଫ YNY0821082
ପ ୁ /474-15467 28 97 1071ଅ ଲୁ ଗନି ପି ଅ ଲୁ କରିମ YNY0812750
ପ ୁ /514-15468 74 97 1072ସାମଏୁଲ୍ ପ ନାୟକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପ ନାୟକ YNY0850370
ୀ /514-15469 46 97 1073ଅ ନା ପ ନାୟକ ସା ସଶୁା  ପ ନାୟକ YNY0850362

ପ ୁ /524-15470 27 97 1074ଶାକିର ନାଇମ ପି ଅ ଲୁ ନଇମ YNY0821124
ୀ /524-15471 41 97 1075ବି ସରସତୀ ସା ବି ରାମା ରାଓ YNY0792267
ପ ୁ /527-15472 33 97 1076ୱାକାର ଅହ ଦ ଖଁା ପି ଇଫ୍େତଖାର ଉ ିନ ଖଁା YNY0718411
ୀ /535-15473 33 97 1077ମାନସୀ ସାଇମନ ପି ପଦିପ ସାଇମନ YNY0920181
ପ ୁ /535-15474 30 97 1078ଦୀଲିପ ସାଇମନ ପି ପଦୀପ ସାଇମନ YNY0920470
ୀ /541-15475 31 97 1079ଫାତମା େବଗମ ପି େସକ ମହ ଦ YNY0821074
ୀ /544-B-15476 26 97 1080େକୗସମା ନାଜ ପି ବାବୁଲାଲ େସଖ୍ YNY0718437
ୀ /545-15477 27 97 1081ନସରିନ ଖାନମ୍ ପି ମହ ଦ ଜମିଲ ଖାନ୍ YNY0812248
ୀ /547/B-15478 33 97 1082ସାଦମା ଅ ମୁ ସା େମାସଫ ଖଁା YNY0718395
ୀ /547/B-15479 28 97 1083ସେହରା ଖାତୁନ ପି ଅବଦୁଲ ମନୁଫ ଖଁା YNY0718429
ୀ /182-15480 37 97 1190ଅନିମା ରଥ ସା େସନ୍ହାସିଷ ପାଢ଼ୀ YNY1363159
ପ ୁ /-481 27 98 1ଏ. ରାେଜଶର ରାଓ ପି ଏ. କାେସଶର ରାଓ YNY0918714
ୀ /.482 26 98 2ବି େଦବୀ ପି ବି ସବୁାସ ରାଓ YNY0812149
ପ ୁ /.483 27 98 3ଏନ୍. ପବନ କମୁାର ପି ଏନ୍. ଶ ର ରାଓ YNY0858464
ପ ୁ /.484 26 98 4ତାପସ କମୁାର ପ ା ପି ର ନ ପ ା YNY0791616
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ପ ୁ /..485 59 98 5ଏସ୍ ଆପାରାଓ ପି ଏସ୍ କେ ୟା YNY0812115
ୀ /00486 50 98 6ରାଉଡୁ ଲକ୍ଷୀ ସା ରାଜୁ ପାରିୟା YNY1033158
ୀ /00487 55 98 7ଏସ େପଢାମା ସା ଏସ କଲଯ୍ାନିୟା YNY1033141

ପ ୁ /PARDESHI488 19 98 8ବାଣୀେସଠୀ ପତୀକ କମୁାର ପି ବି ହରିନାରାୟଣ YNY1272038
ୀ /1489 48 98 9ଇ.ଭାନଜା ସା ଇ .ଦୁଗର୍ା ରାଓ OR/06/044/192009

ପ ୁ /1490 56 98 10ଇ.ଦୁଗର୍ା ରାଓ ନାଇଡୁ ପି ଇ. ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ନାଇଡୁ LNT2338176
ପ ୁ /1491 29 98 11ଇ. ଜନା ର୍ ନ ନାଇଡୁ ପି ଇ. ଦୁଗର୍ା ରାଓ ନାଇଡୁ YNY0446211
ପ ୁ /CUTTACK 492 32 98 12ମାଦଲା ଶୀନୀଵାଶ ରାଓ ପି ମାଦଲା ଅ ା ରାଓ YNY1252147
ୀ /2493 80 98 13ଏମ ଲକ୍ଷନ୍ୀକା ାମା ସା ଏମ ଜଗାରାଓ ନାଇଡୁ OR/06/044/192011
ୀ /2494 42 98 14ଏମ୍ ସମିୁତା ନାଇଡୁ ସା ଏମ୍ ନାରାୟଣ ସାମୀ ନାଇଡୁ LNT4214144

ପ ୁ /2495 37 98 15ଏମ ନାରାୟଣ ସାମୀ ନାଇଡୁ ପି ଏମ. ଜଗା ରାଓ ନାଇଡୁ LNT2336816
ୀ /2496 33 98 16ମମତା ନାୟକ ସା ବିକଳ ଚରଣ ନାୟକ YNY0820894

ପ ୁ /2497 32 98 17ଜି ୟସନୁା ରାଓ ପି ଜି ଚିନନ୍ ା ରାଓ YNY0718171
ପ ୁ /3498 45 98 18ଟି. ଫକୀର ପି ଟି. ଜଗା ରାଓ LNT1703354
ୀ /3499 41 98 19ଏସ. ସଜୁାତା  ପି ଏସ. ପାଇଡି ତାଲି LNT2338184
ୀ /3500 41 98 20ଟି ଲଳିତା ସା ଏସ ଆପା ରାଓ YNY0718163

ପ ୁ /3501 44 98 21ଏସ ଚ ି ରାଓ ପି ଏସ .ଆପା ରାଓ OR/06/044/192015
ପ ୁ /3502 27 98 22େଜ ରାେଜଶ ରାଓ ପି େଜ ଗେଣଶ ରାଓ YNY0718197
ପ ୁ /4503 46 98 23ତିନାଥ ପ ା ପି ଆପାନନ୍ ା ପ ା LNT2336824
ପ ୁ /05504 23 98 24େକ ଭାଗ୍ଯଶୀ ପି େକ ଚ ୀ ରାଓ YNY1235399
ୀ /05505 23 98 25ଦଯାଈଢୀ ସାହୁ ପି ନେରା ମ ସାହୁ YNY1235464
ୀ /5506 39 98 26ୱାଇ. େମାହିନୀ ପି ୱାଇ. ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ LNT2338192
ୀ /5507 49 98 27ଏମ ନୀଳମଣି ସା ଏମ .ଚ ରାଓ OR/06/044/192027
ୀ /5508 60 98 28ୱାଇ ପ ୁ ା ସା ସରିୁନାରାୟଣ OR/06/044/192025

ପ ୁ /5509 60 98 29ଏସ . ଚ  ରାଓ ପି ଏସ . ଲି ରାଜୁ OR/06/044/192026
ପ ୁ /5510 65 98 30ୱାଇ ସରିୁନାରାୟଣ ପି ୱାଇ ଲି ରାଜୁ OR/06/044/192024
ୀ /5511 50 98 31ୱାଇ ଉମା ସା ୱାଇ େମାହନ ରାଓ YNY0753020

ପ ୁ /06512 24 98 32ଏମ ଶଵିା - ଏମ ଅପା ରାଓ YNY1165174
ପ ୁ /6513 39 98 33ଭି.କିେଶାରି କମୁାର ପି ଭି. ଏଲ. ଏନ.ସାମୀ LNT2337194
ୀ /6514 57 98 34ବି ଭି ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସା ଭି. ରାମଦାସ OR/06/044/192031

ପ ୁ /6515 54 98 35ଭି. ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ OR/06/044/192033
ୀ /6516 55 98 36ବି କ ା କମୁାରୀ ସା ଏଲ ଏନ ସାମୀ OR/06/044/192035

ପ ୁ /6517 60 98 37ବି ଭି ଏଲ ଏନ ସାମି ପି ନରସଂ◌ିହରାଓ  OR/06/044/192032
ପ ୁ /6518 22 98 38ଏମ ମଦନ - ଏମ କେଟଶ୍ଵର ରାଓ YNY1165257
ୀ /6519 34 98 39ପି. ମଣି ସା ପି. ରାବଣାରାଓ YNY0298539

ପ ୁ /6520 65 98 40ବି ଭି ରାମ ଦାସ ପି ଭି. ନରସିଂହ ରାଓ OR/06/044/192030
ପ ୁ /6521 33 98 41ପି ସେ ାଷ ପି ପି ରାମଦାସ YNY0382333
ପ ୁ /6522 30 98 42ଭି ଶବିାରାଜନ ପି ଭି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ YNY0298521
ୀ /7523 29 98 43େକ.େରଣକୁା . ପି େକ.ଶବି ପସାଦ ରାଓ YNY0574368
ୀ /08524 69 98 44ଇଦଯ ଚରଣ ପଟନାୟକ ପି ଫକୀର ଚରଣ ପଟନାୟକ YNY1235449
ୀ /8525 36 98 45ଏନ ଅରୁଣା ଆଚାରୀ ସା ଏନ୍ ରାଜା ଆଚାରୀ YNY0718205
ପ ୁ /8526 57 98 46େକ ହରିନାରାୟଣ ପି େକ ପୀରୁ OR/06/044/192036
ୀ /8527 55 98 47େକ ମାଳତୀ ସା େକ ଶବିପସାଦ OR/06/044/192040

ପ ୁ /8528 52 98 48େକ ଶବିପସାଦ ପି ପୀରୁ OR/06/044/192039
ୀ /10529 65 98 49ଆର. ମହାଲକ୍ଷୀ ସା ଆର. ରାମଲୁୁ LNT1745363
ୀ /10530 49 98 50ଟି. କରୁଅ ା  ସା ଟି. ଗେଣଶ ରାଓ LNT1718618
ୀ /10531 31 98 51ଏମ. ଅପ ର୍ା . ସା ଏମ. ଶୀନୁବାସ ୁ. YNY0630889
ୀ /10532 25 98 52ଚ. ଆଦିଲକ୍ଷୀ ପି ଚ. ରାମ ୂ YNY1186006
ୀ /10533 27 98 53ସାଇନା େବଗମ ସା  ଇମରାନ YNY1186717
ୀ /10534 25 98 54ଏମ. ଚମଂଟୀ ପି ଏମ. େକାେଟଶ୍ଵର ରାଓ YNY1186824
ୀ /10535 23 98 55ଅଂକିତା େଘାଶ ପି ଅରୂପ କମୁାର େଘାଶ YNY1192046
ପ ୁ /10536 26 98 56 ଇମରାନ ପି  ଯାହୀଦ YNY1185941
ୀ /10537 24 98 57ନ ିନୀ ଜଲୁ ସା ନାଟରାଜୁ ରାଓ ଜଲୁ YNY0974345
ୀ /10538 22 98 58େଜ. କିସାନ କମୁାର ପି େଜ. ସୀତା ରାମ YNY1186972
ୀ /10539 29 98 59ନାକା କମୁାରୀ ସା ନାକା ରାଜୁ YNY1055623
ୀ /10540 23 98 60ବାଣୀେସଠୀ ପୀତି ପି ବୀ. ତିନାଥ YNY1178243
ପ ୁ /10541 54 98 61ଟି. ଗେଣଶ ରାଓ ପି ଟି.ଆପାନନ୍ା ରାଓ LNT1719780
ପ ୁ /10542 36 98 62ଏମ. ଶ୍ଯାମ୍ସ ୁ ାର ରାଓ ପି ଏମ. େକାେଟଶ୍ଵର ରାଓ YNY1185792
ପ ୁ /10543 30 98 63ୱାଇ ଶଵିାଜୀ ରାଓ ପି ୱାଇ ସ ୀବ ରାଓ YNY1062827
ପ ୁ /10544 27 98 64ଏ. ଜଗଦୀଶ ରାଓ ପି ଏ. ଗମୂାଲୂ ରାଓ YNY1185966
ୀ /10545 29 98 65େକ. ସେ ାଷୀ ପି େକ. ଇଶର ରାଓ YNY0638452
ୀ /10546 23 98 66ୱାଇ ସରିତା ପି ୱାଇ ଶୀନୁ YNY1038736
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ପ ୁ /10547 25 98 67ଏମ. ଶନୁୃବାଶ ବରାଵ ପି ଏମ. େକାେଟଶ୍ଵର ରାଓ YNY1186014
ୀ /11548 55 98 68ଜି. େଗୗରୀ ସା ଜି. ମେହଶ LNT2337178
ୀ /11549 47 98 69ଜି. ଜୟଶୀ ସା ଜି. ଗଣପତି ରାଓ YNY0683631

ପ ୁ /11550 47 98 70ଜି ମେହଶ ପି ଜି . ଲି ରାଜୁ OR/06/044/192050
ପ ୁ /11551 41 98 71ଜି ରାବଣା ପି ଲି ରାଜୁ OR/06/044/192052
ପ ୁ /11552 45 98 72ଜି ରେମଶ ପି ଲି ରାଜୁ OR/06/044/192051
ପ ୁ /11553 47 98 73ଜି ଗଣପତି ରାଓ ପି ଲି ରାଜୁ OR/06/044/192049
ପ ୁ /11554 39 98 74ଜି. ସନଖୁ ରାଓ ପି ଜି. ଲି ରାଜୁ LNT2337202
ୀ /11555 34 98 75ଗଜୁଲା ସଜୁାତା ସା ଗଜୁଲା ରାଭନା YNY1035625

ପ ୁ /12556 48 98 76ଇ ଭୀମ ଲଛନରାଓ ପି ସୀତାରାମ ମା ାଲା OR/06/044/192054
ପ ୁ /12557 42 98 77ଇ . ରେମଶ ରାଓ ପି ଇ. ସୀତାରାମ OR/06/044/192055
ପ ୁ /12558 30 98 78ଓଯ୍ାଇ ଶୀନୁ ରାଓ ପି ଓଯ୍ାଇ ପୀନାଥ ରାଓ YNY0918490
ପ ୁ /13559 29 98 79ଜି.ସଧିୁର କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ଜି.ରାମାରାଓ ଆଚାରୀ YNY0573857
ପ ୁ /13560 55 98 80ଏ. େଭ ଟ ରାଓ ପି ଏ. ଶବିନାରାୟଣ ରାଓ LNT2341634
ପ ୁ /13561 44 98 81ଏ ଜିେତ ରାଓ ପି ଏ .ଶବିନାରାୟଣ ରାଓ OR/06/044/192063
ପ ୁ /13562 32 98 82ଜି.ପଦିପ କମୁାର ପି ଜି.ରାମା ରାଓ YNY0573816
ୀ /13563 28 98 83ଅ ିତା ପସାଦ ସା ଅେଶାକ ପସାଦ YNY0962241
ୀ /13564 49 98 84ଏ ସେୁଲାଚନାରାଓ ପି ଶବିନାରାୟଣରାଓ , OR/06/044/192061

ପ ୁ /14565 39 98 85ଜି. ରାଜୁ ପି ଜି. ରାମା ରାଓ LNT2336600
ୀ /14566 70 98 86ଜି.େଭ ଟଆ ା . ସା ଜି.ରାମାରାଓ . YNY0918250
ୀ /14567 30 98 87ଜି.ୱାଶ ି . ପି ଜି.ରାଜୁ . YNY0918169

ପ ୁ /14568 41 98 88ଜି. େଗାପୀ ପି ଜି. ରାମା ରାଓ LNT2336618
ୀ /14569 35 98 89ଜି. ମାଧବୀ ସା ଜି. େଗାପୀ YNY0298547
ୀ /15570 58 98 90ଏନ. ମାେଲଶରୀ ସା ଏନ. ଦିେଲଶରୀ ରାଓ LNT2336691

ପ ୁ /15571 46 98 91ଜି. ଗାନି ପି ଜି. ଲା ଣା ସାମୀ LNT2336659
ୀ /15572 43 98 92ଜି.ମହାଲକ୍ଷୀ ସା ଜି.ଗାନି LNT2336287

ପ ୁ /15573 70 98 93ଏନ. ଦିେଲଶର ରାଓ ପି ଏନ. ଚିଟିବାବୁ LNT2336717
ପ ୁ /15574 31 98 94ଏନ େତେଜଶର ରାଓ ପି ଏନ ଦିେଲଶର ରାଓ YNY0298554
ୀ /15575 23 98 95ଅ ଲୁ େମାଈ  ସ ର୍ରା ପି ଅ ଲୁ ଜଲିଲ YNY1235498

ପ ୁ /16576 22 98 96େଜ. ଅନିଲ କମୁାର ପି େଜ. ସୀତା ରାମ YNY1187012
ପ ୁ /16577 70 98 97ଏସ କାୟାନିୟା ପି ଏସ ୟାଲିୟା YNY1033133
ପ ୁ /16578 24 98 98େଜ. କିରଣ କମୁାର ପି େଜ. ଜଗଦମା YNY1185982
ୀ /16579 63 98 99ସରସତୀ େକାର ସା ବୁଲବୀର ସିଂ OR/06/044/192070
ୀ /16580 54 98 100ବିଜୟା େକାର ସା ତିନାଥ ସିଂ OR/06/044/192073
ୀ /16581 45 98 101ସରୁଜିତ େକାର ସା ଜିତ୍ ସିଂ OR/06/044/192075

ପ ୁ /16582 24 98 102େକ. ମଧ ୁ ପି େକ. ଅ ା ରାଓ YNY1186758
ପ ୁ /16583 42 98 103ଜୁଟୁନଦର ଶି ପି ବଲବିର ଶି YNY0298562
ପ ୁ /16584 68 98 104ବଲବୀର ସିଂ ପି ପୀତମ ସିଂ OR/06/044/192069
ପ ୁ /16585 62 98 105ତିନାଥ ସିଂ ପି ପିତମ ସିଂ OR/06/044/192072
ପ ୁ /16586 52 98 106ଜିତ ସିଂ ପି ପିୟତମ ସିଂ OR/06/044/192074
ପ ୁ /16587 44 98 107ମହି  ସିଂ ପି ତିନାଥ ଶି YNY0298570
ପ ୁ /16588 42 98 108ହରେଦବ ସିଂ ପି ବଲବୀର ସିଂ LNT2337756
ପ ୁ /16589 29 98 109ଗରୁୁମିତ ସିଂ ପି ଜିତ ସିଂ YNY0574475
ୀ /16590 30 98 110ଏମ. ତୁଳସୀ କମୁାର ପି ଏମ. େଗାଵୀଂଦା ରାଓ YNY1185925
ୀ /17591 67 98 111ପି. ଇଶର ଆ ା ସା ପି. ଆପା ରାଓ YNY0918722
ୀ /17592 46 98 112ଟୀ. ଭବାନୀ ପି ଏ. ଶଯ୍ାମ ବାବୁ YNY1154525
ୀ /17593 47 98 113ସ ୀତା ମିଶ ସା ସ ୟ ମିଶ YNY0298596

ପ ୁ /17594 29 98 114ସିତନ ମିଶ ପି ସ ୟ ମିଶ YNY0670109
ପ ୁ /17595 61 98 115ଚ େଶଖର େସନାପତି ପି ତିେଲାଚନ ରାଓ OR/06/044/192084
ୀ /17596 46 98 116ସନିୁତା େସନାପତି ସା ଚ େଶଖର େସନାପତି OR/06/044/192085
ୀ /17597 44 98 117ୱାଇ ଲକ୍ଷୀ େସନାପତି ସା ଅେଶାକ େସନାପତି LNT1722081
ପ ୁ /18598 47 98 118ଭି. କିେଶାରି ପି ଭି. ତିନାଥ LNT2336907
ୀ /18599 45 98 119ଭି. ଭି. େକ. ରତନ୍ ାମଣୀ ସା ଭି. କିେଶାର LNT2336915
ୀ /18600 69 98 120ବି. ବୃ ାବତୀ ସା ବି. ଆପାରାଓ YNY0445957
ୀ /18601 24 98 121ଆର ଯେଶାଦା ପି ଆର ରାମବାବୂ YNY1050749
ପ ୁ /18602 27 98 122ଏମ.ସାଇ କମୁାର ପି ଏମ. ଅ ା ରାଓ YNY0962183
ୀ /18603 69 98 123େଜ. ଲକ୍ଷୀ ସା େଜ. ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0445965
ୀ /18604 21 98 124ଜି ଓମ ପକାଶ ପି ଜି ମେହଶ ରାଓ YNY1235514
ୀ /18605 26 98 125ପି ରାଜୁ ପି ପି ଚ ୀ YNY1235738
ୀ /18606 52 98 126ଏ ମ ଳୁା େସନାପତି ସା ଏ .ଭା ର େସନାପତି LNT1745322
ୀ /18607 26 98 127ଏମ େସାନି ସା ଏମ.ସାଇ କମୁାର YNY0962159
ପ ୁ /18608 25 98 128ପି. ଊଦୟ ମା ପି. ମାନୀ YNY1054394
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ପ ୁ /19609 43 98 129ରଘ ୁନାଥ େଭାଇ ପି େଗାଲକ େଭାଇ LNT2336246
ୀ /19610 36 98 130ଏନ.େଭନୁ କମୁାରୀ ସା ଏନ.କାେମଶ୍ଵର ରାଓ YNY1063312
ୀ /19611 27 98 131େକ ନାଗମଣି ପି େକ ଇଶର ରାଓ YNY0962175

ପ ୁ /19612 69 98 132ଜୟ  ପ ନାୟକ ପି େଗୗର ପ ନାୟକ OR/06/044/192076
ୀ /19613 64 98 133ରାଜଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ସା ଜୟ  ପ ନାୟକ OR/06/044/192077
ୀ /20614 80 98 134େକ ଆେକୟାମା ସା େକ େଚେନୟା YNY1033174
ୀ /20615 21 98 135ଏମ. ଭବାନୀ ପି ଏମ. ଅ ା ରାଓ YNY1186915

ପ ୁ /20616 24 98 136ପୀ. ଗେଣଶ ପି ପୀ. େଗାରିୟା YNY1185867
ପ ୁ /20617 59 98 137ଅରୂପ କମୁାର େଘାଷ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଘାଷ YNY0382382
ୀ /20618 55 98 138ଅପିର୍ତା େଘାଷ ସା ଅରୂପ କମୁାର େଘାଷ YNY0375766

ପ ୁ /20619 45 98 139ନିତାଇ କମୁାର େଘାଷ ପି ସମୀର େଘାଷ LNT2338143
ୀ /20620 30 98 140ଆପ ର୍ା େଘାଷ ପି ଅରୂପ କମୁାର େଘାଷ YNY0298612

ପ ୁ /20621 23 98 141ଜୀ.ଆଶୀସ କମୁାର ପି ଜୀ.ଗନପତୀ ରାଓ YNY1053602
ୀ /20622 32 98 142ଏମ. େସୖଳଜା କମୁାରୀ ପି େଡାରା ନାଗରାଜୂ YNY1185909
ୀ /20623 30 98 143ଏମ. ତୁଳସୀ କମୁାରୀ ପି ଏମ. େଗାଵୀଂଦା ରାଓ YNY1185818
ୀ /20624 55 98 144େକ ନାରାୟବିଆମ ସା େଲାକ ରାଜୁ YNY1033166
ୀ /20625 23 98 145ଚ. ପଦା ପି ଚ. ରାମ ରାଓ YNY1186782

ପ ୁ /20626 67 98 146ବିଜୟ କମୁାର ପାତ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ପାତ LNT2337863
ପ ୁ /21627 50 98 147ବାପଜୁୀ ବିେଷାଇ ପି ଶୀବ  ବିେଷାଇ LNT2337061
ପ ୁ /21628 30 98 148ପି. ଧମର୍ାରାଜ ପି ପି. ଆପାରାଓ YNY0298620
ୀ /21629 60 98 149ଏନ ଗିରିକମୁାରୀ ସା ଏନ ଏନ ରାଓ OR/06/044/192093
ୀ /21630 24 98 150େକ େଭ ଟ ଲକ୍ଷୀ ପି େକ ଇଶର ରାଓ YNY0962167

ପ ୁ /21631 85 98 151ଏନ ନିଳାଦୀ ରାଓ ପି ଏନ. େଗାବି  ରାଓ LNT2456465
ପ ୁ /21632 46 98 152ଏନ ଦୁଗର୍ାପସାଦ ରାଓ ପି ଏନ ଏନ ରାଓ OR/06/044/192094
ୀ /21633 45 98 153ଏନ୍ େଦବକୀ ରାଓ ସା ଏନ୍ ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ରାଓ LNT4208567
ୀ /22634 57 98 154ଶାସତୀ ଦ ସା ଉତମ କମୁାର ଦ OR/06/044/192100

ପ ୁ /22635 70 98 155ଉ ମ କମୁାର ଦ ପି ଶ ନୁାଥ ଦ OR/06/044/192099
ପ ୁ /22636 30 98 156େସୗରବ ଦ ପି ଉ ମ ଦ YNY0445924
ପ ୁ /23637 56 98 157ଡି. ରାମ ଆଚାରୀ ପି ଜି. କି ା ଆଚାରୀ LNT1622349
ୀ /24638 54 98 158ଜି. ସାବିତୀ ସା ଜି. ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ LNT0267617

ପ ୁ /24639 34 98 159ଭି.ଳଡୁବାବା . ପି ଭି.ଚ ଭୁଷଣ ରାଓ YNY0918409
ୀ /24640 60 98 160ରମଣୀ ପାତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପାତ LNT2337855

ପ ୁ /24641 64 98 161ଜି. ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ ପି ଜି. େମାହନ ରାଓ LNT0267625
ପ ୁ /24642 61 98 162ଭି. ଚ  ଭୂଷଣ ରାଓ ପି ଭି. େତେଜଶର ରାଓ YNY0298638
ପ ୁ /25643 43 98 163ଡି ବାମ ୁ ପି ଡି ପକାଶ ଆଚାରୀ YNY0073718
ୀ /25644 41 98 164ଡି େଶାଭା ସା ଡି େଗୗରି ଶ ର ଆଚାରୀ YNY0170829

ପ ୁ /25645 46 98 165ଡି. ଜଗଦୀଶ ଆଚାରୀ ପି ଡି. ଗଣପତି ଆଚାରୀ LNT2336477
ପ ୁ /25646 45 98 166େଗୗରି ଶ ର ଆଚାରୀ ପି ପକାଶ ଆଚାରୀ YNY0170811
ପ ୁ /25647 24 98 167ଏଲ ଦୀପକ ପି ଏଲ ଶୀନିବାସ YNY1145531
ପ ୁ /25648 22 98 168ଆର. ଦୀପକ ପି ଆର. ସାମଲ YNY1330570
ପ ୁ /25649 61 98 169ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜନା ପି ବଂଶଧିର େଜନା YNY0073684
ୀ /25650 57 98 170ଶଶୀକଳା େଜନା ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜନା YNY0170803

ପ ୁ /25651 34 98 171େସାମନାଥ େଜନା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜନା YNY0073692
ପ ୁ /25652 31 98 172ସଦୁାମ େଜନା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜନା YNY0445858
ୀ /25653 56 98 173ଡି ଲକ୍ଷୀ ସା ଡି. ଗଣପତି ରାଓ OR/06/044/192123

ପ ୁ /25654 47 98 174ଅଜୁର୍ ନ ପ ନାୟକ ପି କାଶ ିପ ନାୟକ YNY0073676
ପ ୁ /25655 40 98 175ଡି ରେମଶ ପି ଡି .ଗଣପତି ରାଓ LNT1669472
ୀ /25656 83 98 176ଡି. ସାବିତୀ ସା ଡି. ପକାଶ ଆଚାରୀ YNY0073700

ପ ୁ /25657 61 98 177ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ YNY0298646
ପ ୁ /25658 43 98 178ଡି ସତୀଶ ପି ଡି.ଗଣପତି ରାଓ OR/06/044/192124
ୀ /26659 54 98 179ଆର େଯାଗ ଆ ା  ସା ଆର କି ା  YNY0073726
ପ ୁ /26660 36 98 180ଡି ଚ େଶଖର ପି ଡି ଗଣପତି ରାଓ LNT4233367
ପ ୁ /26661 21 98 181ଇ କବିତା ପି ଇ ରେମଶ ରାଓ YNY1235357
ୀ /26662 25 98 182ଆବର୍ା  ଖଁା ପି େମଡି େମେହମଦୁ ଖଁା YNY1235688
ୀ /26663 25 98 183ଏନ. େଵନୂ କମୁାରୀ ପି ଏନ. ଉଗଧୀ YNY1186022
ୀ /26664 21 98 184ବନ୍େସ ୀ ଲକ୍ଷୀ ସା ବନ୍େସ ୀ ଈଶ୍ଵର ରାଓ YNY1235415
ପ ୁ /26665 70 98 185ପେମାଦ ରଞନ ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ମହା ି OR/06/044/192131
ପ ୁ /26666 55 98 186େପମାନ  ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି YNY0573634
ୀ /26667 54 98 187ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ପେମାଦ ମହା ି OR/06/044/192132
ୀ /26668 53 98 188ସବିତା ମହା ି ସା େପମାନ  ମହା ି YNY0574293
ପ ୁ /26669 36 98 189ଅଂଶମୁାନ ଶାରଦା ସ ଦ ମହା ି ପି ପେମାଦ ର ନ ମହା ି LNT4229134
ୀ /26670 91 98 190ରତନ୍ମାଳା ପ ନାୟକ ସା ବେର  କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0574236
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ପ ୁ /26671 56 98 191ସଂଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବେର  କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0573717
ୀ /26672 34 98 192େଶତା ପ ନାୟକ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0574327

ପ ୁ /26673 30 98 193େଦବାଶୀଷ ପ ନାୟକ ପି ଉଦୟ ଚରଣ ପ ନାୟକ YNY0446039
ୀ /26674 68 98 194ସତଯ୍ଭାମା ପ ନାୟକ ପି ବେର  କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/044/192125

ପ ୁ /26675 67 98 195ବସ  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଗତିକୃ  ପ ନାୟକ LNT2337251
ପ ୁ /26676 66 98 196ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବିେର  କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/044/192126
ୀ /26677 62 98 197ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପ ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/044/192127
ୀ /26678 57 98 198େହମଲତା ପ ନାୟକ ସା ବସ  ପ ନାୟକ LNT2337269
ୀ /26679 54 98 199େଜଯ୍ା ନ୍ା ପ ନାୟକ ସା ଉଦୟ ଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/044/192130

ପ ୁ /26680 52 98 200ଲି ରାଜ ପ ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ନାୟକ LNT4229175
ୀ /26681 44 98 201ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ସା ଲି ରାଜ ପ ନାୟକ LNT4229167
ୀ /26682 38 98 202ପତଯ୍ାଶା ପ ନାୟକ ପି ବସ  ପ ନାୟକ LNT4229035
ୀ /26683 35 98 203ଅଦଯ୍ାଶା ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT4229142

ପ ୁ /27684 48 98 204ରେହମତ ଅଲୀ ପି ଅ ଲୁା ଅଲୀ LNT2337822
ୀ /27685 44 98 205ସାହିଲ ଜମାଲ ସା ରେହମତ ଅଲୀ LNT2337830
ୀ /27686 79 98 206ଫାଇଜୁନ ନିଶା ସା ଏମ ଏ ଜମାଲ OR/06/044/192133

ପ ୁ /27687 28 98 207ଆ େରା  ପରବିନ ପି େସକ ହୁେସନ YNY1235597
ୀ /28688 60 98 208ରେହମା ବିବି ସା ରେହମନ ଖାନ୍ LNT2337004

ପ ୁ /28689 45 98 209ଫିେରାଜ ହୁେସନ୍ ପି ରେହମନ ଖାନ୍ LNT2337012
ୀ /28690 46 98 210ଏମ େହମଗୀେରଶ ପି  େହମଗୀେରଶ YNY1235662
ୀ /28691 24 98 211ଆର ଯେଶାଦା ପି ଆର. ରାମ ବାବୁ YNY1309616

ପ ୁ /28692 46 98 212ରେହମତ୍ ଖାନ୍ ପି ଅବଦୁଲା ବଦରୁ ିନ୍ LNT2337020
ୀ /29693 43 98 213ଜି. ସଧୁାରାଣୀ ସା ଜି. େଗୗରୀ ଶ ର LNT2337137
ୀ /29694 40 98 214ଜି. ଲତାଶୀ ସା ଜି.ତିେଲାଚନ ରାଓ LNT2337145
ୀ /29695 56 98 215ଡି ଅହଲଯ୍ା ପି ଜି ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ LNT3068095
ୀ /29696 51 98 216ଭି. କାେବରୀ ସା ଭି. ଚ  ଭୂଷଣ ରାଓ YNY0298695
ୀ /29697 23 98 217ଡୀ. ଦୀନା କମୁାରୀ ପି ଡୀ. େଭନ୍କଟ ରାଓ YNY1186881

ପ ୁ /29698 53 98 218ଏମ୍. ଜୟ ଚ  ପାତ ପି ଏମ୍. ବିଶନାଥ ପାତ YNY0298661
ୀ /29699 50 98 219ଏମ୍. କନିୁ ପାତ ସା ଏମ୍. ଜୟଚ  ପାତ YNY0298679

ପ ୁ /29700 35 98 220ଏମ୍. ଚ  କମୁାର ପାତ ପି ଏମ୍. ଜୟଚ  ପାତ YNY0298687
ପ ୁ /29701 46 98 221ଜି ତିେଲାଚନ ରାଓ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ OR/06/044/192318
ପ ୁ /29702 44 98 222ଜି ଉମାମେହଶର ରାଓ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ OR/06/044/192319
ପ ୁ /29703 26 98 223ଵାଯ. ସେୁରଶ ପି ଵାଯ. ସତ୍ଯନାରାୟଣ ରାଓ YNY1185784
ପ ୁ /30704 43 98 224ମହ ଦ ହାସିମ  ପି ମହ ଦ ହବିବ  LNT2336790
ୀ /30705 36 98 225ସାହିନ୍ ଅଖତାର୍ ସା ଏଡି ହସିମ୍ YNY0918151

ପ ୁ /30706 62 98 226ମହମଦ ହବିବ ପି ମହ ଦ ହାଫିଜ୍ OR/06/044/192142
ୀ /30707 48 98 227ସାୱାନା ପରବିନ ସା ମହ ଦ ୟୁସଫୁ OR/06/044/192147
ୀ /30708 56 98 228ସାମିଖରୁସିଦା ସଲୁତାନା ସା ମହ ଦ ହବିଦ୍ OR/06/044/192143

ପ ୁ /30709 56 98 229ମହମଦ ୟୁସଫୁ ପି ମହ ଦ ହାଫିଜ୍ OR/06/044/192146
ୀ /31710 23 98 230ଡି ଆପା ା ପି ଡି କି ା ରାଓ YNY1038728

ପ ୁ /31711 66 98 231ଜନା ର୍ନ ଦାସ ପି ବାମନ ଚରଣ ଦାସ YNY0984625
ୀ /31712 63 98 232ରାଗିଣୀ ଦାସ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/192875

ପ ୁ /31713 62 98 233ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଦାସ ପି ବାମନ ଚରଣ ଦାସ OR/06/044/192154
ୀ /31714 57 98 234ଜୟ ୀ ଦାସ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଦାସ OR/06/044/192155
ୀ /31715 58 98 235ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ଜନା ର୍ନ ଦାଶ OR/06/044/192153

ପ ୁ /31716 59 98 236େଦେବ  କମୁାର ହାଜରା ପି ଅଜିତ କମୁାର ହାଜରା LNT4229084
ୀ /31717 53 98 237କ ନା ହାଜରା ସା େଦେବ  କମୁାର ହାଜରା LNT4229076

ପ ୁ /31718 27 98 238ବି. ମାେଲଶ ପି ବି. ପାେପୟା YNY1055631
ପ ୁ /31719 24 98 239କ ାମାନଚିଲ ସତଯ୍ ରାଓ ପି କ ାମାନଚିଲ ଆପାରାଓ YNY1154566
ପ ୁ /31720 40 98 240ବିଜୟ କମୁାର ସିଂ ପି ଅମର ସିଂ OR/06/044/192943
ୀ /32721 83 98 241ଏ କାଳୁ ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସା ଏ କାଳି ଦାସ OR/06/044/192156
ୀ /32722 34 98 242ଅପିର୍ତା ଦାଶ ପି ପଦଯ୍ନୁ କମୁାର ଦାଶ LNT4229092
ୀ /32723 42 98 243ଏ. ନିମର୍ଳା ପି ଏ. କାଲିଦାସ କାଲିଦାସ YNY0446609
ପ ୁ /32724 23 98 244ଟୀ ବିକାଶ ରାଓ ମା ଟୀ ଦୀପା YNY1159904
ପ ୁ /33725 22 98 245େକ. ଲାୱା  ପି େକ. କି ା  YNY1137637
ପ ୁ /34726 35 98 246େଚତନ ଦାଶ ପି ଜନା ର୍ ନ ଦାଶ LNT4229159
ୀ /34727 49 98 247ଏ ଟି ଇଶରୀ ସା ଏ .ଚ ରାଓ OR/06/044/192171
ୀ /34728 53 98 248ଏ କାମା ଲଛମୀ ସା ଏ ଆପାଓର୍ OR/06/044/192172
ପ ୁ /34729 30 98 249ଏ. ରାଜାରାଓ ପି ଏ. ଚ ାରାଓ YNY0298703
ପ ୁ /34730 40 98 250ବାସ ୁରାଜୁ ପି ଏ. ଆ ାରାଓ LNT2338051
ପ ୁ /34731 51 98 251ଏ ଚ  ରାଓ ପି ଏ କିଷନ୍ା ଆପାନନ୍ ା OR/06/044/192170
ୀ /34732 73 98 252ଏ ଚ ା ସରସତୀ ସା ଏ ଗଲଦୁଲ୍ ଆପନନ୍ା OR/06/044/192169
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ପ ୁ /35733 26 98 253ବି.ସେ ାସ . ପି ବି.ରାମ ୁ. YNY0918474
ୀ /35734 53 98 254ଏ. ଚ ି ସା ଏ. ଇରାବତୀ ସାମୀ LNT1702505

ପ ୁ /35735 79 98 255ଏ ବିପିସା ପାବର୍ େତଷ ୁ ପି ଏ କାେଲଶର ରାମାନନ୍ ା OR/06/044/192173
ୀ /36736 30 98 256ଏମ. ତୁଳସୀ କମୁାରୀ ସା ଏମ. େଗାବି  ରାଓ YNY1146570
ୀ /36737 37 98 257ଡୀ. ଉଦୟ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏ. ଲତିଶ କମୁାର ରାଓ YNY1154582

ପ ୁ /36738 59 98 258ଏ ନାଗର ରାମାରାଓ ପି ଏ କପିଳା ମଖୁଲି ମ OR/06/044/192178
ପ ୁ /36739 29 98 259ଏ. ହରିକି ା ରାଓ ପି ଏ. ରାମାରାଓ YNY0298711
ପ ୁ /36740 25 98 260ଏନ॰ଶ ର ରାଓ ପି ଏନ ଆପାରାଓ YNY1145564
ୀ /36741 26 98 261େକ. େରାଜାରାଣୀ ପି େକ. ଆପାରାଓ YNY1154541

ପ ୁ /36742 22 98 262ଡି ସାଗର - ଡି ସୀନୂ ରାଓ YNY1165224
ପ ୁ /36743 22 98 263ଏମ. ଶୀନୁ ପି ଏମ. ଈଶ୍ଵର YNY1146067
ୀ /36744 49 98 264ଏ ଗ ା ଉମିର୍ଳା ସା ଏ ନାଗର ରାମାରାଓ OR/06/044/192179
ୀ /37745 45 98 265ଆଇକା ଗ ାମା ସା ଆଇକା ଲା ନା OR/06/044/192181
ୀ /37746 22 98 266ବି ନ ିନୀ ପି ପୀ ରାଜୁ YNY1165018

ପ ୁ /37747 62 98 267କି୍ଷତିଶ୍ ଚ  ନାୟକ ପି ରସାନ  ନାୟକ YNY0791657
ୀ /37748 53 98 268ଅନପ ୁ ା ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ YNY0828665

ପ ୁ /37749 28 98 269ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ଲାଲାଜି କିେଶାର ସାହୁ YNY0791632
ପ ୁ /37750 21 98 270ବି ସାମୀ ପି ବି ଶଂକର YNY1165190
ୀ /38751 65 98 271ଆଇକା ଗା ା ା ସା ଆଇକାରାମ ମୃ ର୍ୀ OR/06/044/192182
ୀ /39752 47 98 272ଏ ସିତା ସା ଏ.େମାହନ ରାଓ OR/06/044/192196
ୀ /39753 21 98 273ଏଲ. ଲଳିତା ପି ଏଲ. େବୖକୁ  YNY1137678
ୀ /39754 55 98 274ଚ ାବତୀ ଏ ସା ଏ .କାେମଶର ରାଓ YNY1218114

ପ ୁ /39755 32 98 275ଏ . ଦିେପଶ ପି ଏ . େମାହନ ରାଓ LNT4236725
ୀ /39756 31 98 276ଏ. ଦିପିକା ପି ଏ. ଆନ  ରାଓ YNY0382416
ୀ /39757 46 98 277ଏ ଶଯ୍ାମା ମାଧବୀ ସା ଏ.ଆନ  ରାଓ OR/06/044/192194
ୀ /39758 21 98 278ପୀ ପିୟ ା ପି ପୀ ଅପାରାଵ YNY1165034

ପ ୁ /39759 65 98 279ଏ ବାସେୁଦବ ରାଓ ପି ଆପଲା ସରିୁ OR/06/044/192188
ପ ୁ /39760 64 98 280ଏ କାେମଶର ରାଓ ପି ଆପଲା ସରିୁ OR/06/044/192190
ପ ୁ /39761 58 98 281ଏ ଆନ  ରାଓ ପି ଶଯ୍ାମ ବାବୁ OR/06/044/192193
ପ ୁ /39762 52 98 282ଏ ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଲି ରାଯ ୁରାଓ OR/06/044/192200
ପ ୁ /39763 51 98 283ଏ େମାହନ ରାଓ ପି ଶଯ୍ାମ ବାବୁ OR/06/044/192195
ୀ /39764 28 98 284ଏ. ତିସା ପି ଏ. େମାହନ ରାଓ YNY0298729
ୀ /40765 45 98 285ଏ.ଶୀ େଦବୀ . ସା ଏ.ଉେମଶ କମୁାର ରାଓ LNT2336667

ପ ୁ /40766 47 98 286ଏ ଅରୁଣ କମୁାର ପି ଏ ଗେଜ  ରାଓ YNY0298737
ପ ୁ /40767 42 98 287ସେ ାଷ ନାୟକ ପି ସ ର ନାୟକ YNY0962225
ୀ /40768 70 98 288ଏ ଅହଲଯ୍ା ରାଓ ସା ଏ ଗେଜ  ରାଓ OR/06/044/192202

ପ ୁ /40769 46 98 289ଏ. ଉେମଶ କମୁାର ରାଓ ପି ଏ.ଗେଜ  ରାଓ OR/06/044/192203
ପ ୁ /40770 45 98 290ଏ ପଦୀପ କମୁାର ରାଓ ପି ଗେଜ  ରାଓ OR/06/044/192204
ୀ /40771 43 98 291ଏ.ଲଳିତା ରାଓ ସା ଏ.ଅରୁଣ କମୁାର ରାଓ YNY0918128

ପ ୁ /40772 42 98 292ଏ ଲତିଶ କମୁାର ରାଓ ପି ଗେଜ  ରାଓ OR/06/044/192205
ପ ୁ /41773 52 98 293ଡି ସେୁର  ରାଓ ପି ଲି ରାଯ ୁରାଓ OR/06/044/192212
ୀ /41774 44 98 294ଡି ରାବଣା ରାଓ ସା ଡି. ସେୁର  ରାଓ OR/06/044/192213

ପ ୁ /42775 54 98 295ବି ଏେ ଟରାଓ ପି ବି. ସରିୁ ନାରାୟଣ OR/06/044/192216
ପ ୁ /42776 24 98 296ବି. ପଶ।  କମୁାର ପି ବି. େଭ ଟ ରାଓ YNY1311430
ପ ୁ /43777 41 98 297ଡି. ସେୁରଶ କମୁାର ପି ଡି. ପକାଶ ରାଓ LNT2336105
ୀ /43778 71 98 298ଡି ପଦା ସା ଡି ପକାଶ ରାଓ OR/06/044/192218

ପ ୁ /43779 55 98 299ବି େମହଶର ରାଓ ପି ବି. ସତଯ୍ା ରାଓ OR/06/044/192284
ୀ /43780 42 98 300ଡି ସନିୁତା ରାଓ ପି ଡି. ପକାଶ ରାଓ OR/06/044/192219
ୀ /43781 21 98 301େକ ତୁଲିଶ ା ପି େକ କା ା ରାଓ YNY1310358
ୀ /44782 60 98 302ଏ ଶଶୁଳିା ସା ଏ. ନରସିଂହ ରାଓ OR/06/044/192222
ପ ୁ /44783 33 98 303ବି ସେୁରଶ କମୁାର ପି ବି େକଶବ ରାଓ YNY0170837
ପ ୁ /44784 71 98 304ଏ .ନରସିଂହ ରାଓ ପି ଏ. ଏରାୟା LNT2337053
ୀ /44785 43 98 305ଏ ଗୀତା ରାଓ ସା ଏ. ଚ େଶଖର ରାଓ OR/06/044/192221
ପ ୁ /44786 41 98 306ଏ ଆନ  ରାଓ ପି ଏ ନରସିଂହ ରାଓ OR/06/044/192223
ୀ /44787 35 98 307ଏ. ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସା ଏ. ଆନ  ରାଓ YNY0382390
ପ ୁ /44788 51 98 308ଏ ଚ  େଶଖର ରାଓ ପି ଏ. ଏରାୟା OR/06/044/192224
ୀ /45789 30 98 309ବି େଜଯ୍ାତିଲକ୍ଷୀ . ପି ବି ସବୁାଷ ରାଓ YNY0791723
ପ ୁ /45790 50 98 310ବି. େଭ ଟରାଓ ପି ବି. େଗାପାଳ  LNT2337848
ୀ /45791 30 98 311ବି. େଜଯ୍ାତିଲକ୍ଷୀ ପି ବି. ସବୁାଷ ରାଓ YNY0298786
ୀ /45792 47 98 312ବି ଲକ୍ଷୀ ସା ବି. ସବୁାସ  LNT2336329
ୀ /45793 23 98 313ଏ.ଜୟା ଲକ୍ଷୀ ପି ଗମୁାଲୁ ସାମଲ YNY1330018
ୀ /45794 77 98 314ବି. ମୀନା ସା ବି. େଗାପାଳ ରାଓ OR/06/044/192226
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ୀ /45795 43 98 315ବି. ପଭାବତୀ ସା ବି. ଧବେଳଶର ରାଓ LNT2336337
ପ ୁ /45796 51 98 316ବି. ଧବେଳଶର ରାଓ ପି ବି. େଗାପାଳ ରାଓ OR/06/044/192229
ପ ୁ /45797 48 98 317ବି.ହରି ରାଓ ପି ବି.େଗାପାଳ OR/06/044/192944
ପ ୁ /45798 28 98 318ବି. ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ବି. ସବୁାଷ ରାଓ YNY0298794
ପ ୁ /45799 24 98 319ଏମ॰ଉେପ  ରାଓ ପି ଏମ ଆପା ରାଓ YNY1145507
ପ ୁ /45800 50 98 320ବି ସବୁାସ ପି େଗାପାଲ OR/06/044/192227
ୀ /45801 19 98 321ଏନ. ସସିୁତା ପି ଏନ.ସନକର ସାମଲ YNY1332717

ପ ୁ /46802 24 98 322ପି ଗେଣଶ ପି ପି େଗାେରୟା YNY1153477
ୀ /47803 65 98 323େକ ଆମଇ ସା େକ ଆପପାରାଓ OR/06/044/192239

ପ ୁ /47804 31 98 324େଜ॰କିରଣ କମୁାର ପି େଯ ସୀତାରାମ YNY1153501
ୀ /47805 42 98 325େକ ଲକ୍ଷୀ ସା େକ ସରିୂଆ ରାଓ YNY0683623

ପ ୁ /47806 66 98 326ବି. ଲକି୍ଷ ନାରାୟଣ ପି ବି. ୱାେଲୟା YNY0170860
ପ ୁ /47807 40 98 327ଏ ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ ବାୱା ରାଜୁ LNT3068103
ୀ /47808 34 98 328ବି. ସରସତୀ ସା ବି. ସିମା ଳମ YNY0170852
ୀ /47809 44 98 329େକ ସେରାଜିନି ପି େକ ଆପାପରାଓ OR/06/044/192243

ପ ୁ /47810 38 98 330ବି. ସିମା ଳମ ପି ବି. ଲକି୍ଷ ନାରାୟଣ YNY0170845
ପ ୁ /47811 46 98 331େକ ସରିୂୟାରାଓ ପି େକ ଆପାପରାଓ OR/06/044/192242
ପ ୁ /48812 23 98 332ଏ॰ମେନାଜ କମୁାର ପି ଏ॰ଶ ର ରାଓ YNY1153527
ୀ /48813 57 98 333ବି ୁ ପିୟା ରଥ ସା ଶୀଧର କମୁାର ରଥ OR/06/044/258086
ୀ /48814 68 98 334େଶୖଳବାଳା ତିପାଠୀ ସା ବନବାସୀ ତିପାଠୀ LNT2336899
ୀ /49815 49 98 335ବି େଜଯ୍ାତି ସା ବି. େସାଲାପରୁୀ OR/06/044/192254
ୀ /49816 72 98 336ବି କା ାମା ସା ବି. କାେ ୟା ରାଓ OR/06/044/192250

ପ ୁ /49817 29 98 337ବି. େଚୖତନଯ୍ କମୁାର ପି ବି. େସାଲାପରିୁ ରାଓ YNY0445908
ପ ୁ /49818 43 98 338ବି ମେହଶର ପି ବି. କା ାୟା OR/06/044/192255
ପ ୁ /49819 46 98 339ବି. େମାହନାରାଓ ପି କା ାୟା LNT2337921
ୀ /49820 44 98 340ବି ପଦା ସା କାେମଶର OR/06/044/192252

ପ ୁ /49821 41 98 341ବି. େଭେ ଟ ରମଣ ପି ବି. କ ାୟା LNT2337939
ପ ୁ /49822 53 98 342ବି କାେମଶର ରାଓ ପି କ ୟା OR/06/044/192251
ପ ୁ /49823 47 98 343ବି େସାଲାପରିୁ ପି କ ାୟା OR/06/044/192253
ପ ୁ /49824 31 98 344ବି. ବିେନାଦ କମୁାର ପି ବି. କାେମଶର ରାଓ YNY0445916
ପ ୁ /50825 44 98 345ବି. ମେହଶ କମୁାର ପି ବି. କି ା ରାଓ  LNT3068111
ୀ /50826 73 98 346ବି ଆପାଲାସରୁ ା ସା ବି.କି ା ରାଓ OR/06/044/192257
ୀ /50827 33 98 347ବି ବାସ ି ସା ବି ମେହଶ କମୁାର YNY0298828

ପ ୁ /50828 35 98 348ଜି. କିରଣ ପି ଜି. ଭୀମାରାଓ YNY0298844
ପ ୁ /50829 77 98 349ବି କି ାରାଓ ପି ବି.ନରସିଂହ OR/06/044/192629
ପ ୁ /50830 28 98 350ଏ. ଭା ର ରାଓ ପି ଏ. ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0574491
ୀ /50831 29 98 351ୱାଇ ସଂଗୀତା ସା ୱାଇ ସାମଲ YNY1330547
ୀ /51832 79 98 352େକ ଲଛମିକା ା ସା େକ. ଲି ରାଜୁ ରାଓ OR/06/044/192259
ୀ /51833 47 98 353େକ ଲକ୍ଷୀ ସା େକ. ତିନାଥ  OR/06/044/192263

ପ ୁ /51834 42 98 354େକ ମେହଶରରାଓ ପି େକ .ଲି ରାଜୁ OR/06/044/192264
ପ ୁ /51835 51 98 355େକ. ତିନାଥ ପି େକ. ଲି ରାଜ OR/06/044/192262
ପ ୁ /52836 44 98 356ବି. ହରିନାରାୟଣ ପି ବି. ସତଯ୍ନାରାୟଣ LNT4220455
ୀ /52837 40 98 357ବି. ସାଗରିକା ସା ବି. ହରିନାରାୟଣ LNT4220463
ୀ /52838 37 98 358ବି. ଭବାନୀ ସା ବି. ଶୀନିବାସ ରାଓ LNT4224960
ୀ /52839 87 98 359େକ.ମା ା . ସା େକ.ଆପାନନ୍ ା . YNY0918524

ପ ୁ /52840 82 98 360ୱାଇ.ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ . ପି ୱାଇ.ଆପନା . YNY0918219
ୀ /52841 49 98 361େକ.ଲକ୍ଷୀ . ପି େକ.ଆପାଲାସାମୀ . YNY0918201
ୀ /52842 29 98 362ବି,ଲକ୍ଷୀ . ପି ବି.ପରେଦଶମ୍ ରାଓ YNY0918466
ୀ /52843 71 98 363ବି ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସା ବି. ସତଯ୍ନାରାୟଣ OR/06/044/192270
ପ ୁ /52844 79 98 364ପି. ଭୁଚୟା ପି ମସଲିୟା . YNY0446583
ୀ /52845 79 98 365ପି. ଚିଲକା ା ସା ପି ଭୁଚୟା YNY0446328
ୀ /52846 46 98 366ବି େଦବୀ ସା ବି ଦାେମାଦର OR/06/044/192279
ୀ /52847 73 98 367ଭି ଧରମା ସା ଭି ଚା ାୟା YNY0233569
ୀ /52848 40 98 368ଏମ େଜୟା ସା ଏମ ସିମାଦୀ YNY0233528
ୀ /52849 52 98 369ଆଇ ଲକ୍ଷୀ ସା ଆଇ ଲକ୍ଷଣ YNY0233478
ୀ /52850 37 98 370ଏ ଲଳିତା ପି ଏ ବାବୁରାଓ YNY0233585
ୀ /52851 45 98 371ଏ. ଲକ୍ଷୀ ସା ଏ. ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ YNY0298869
ୀ /52852 29 98 372ଟି. ପାବର୍ ତୀ ସା ଟି. ଶ ର ରାଓ YNY0445874
ୀ /52853 74 98 373ଏମ ରାଜଲାମା ସା ଏମ ଆପନନ୍ା YNY0233502
ପ ୁ /52854 72 98 374ଟି ରାମାରାଓ ପି ଟି କିେଟୟା YNY0233536
ପ ୁ /52855 71 98 375ବି.ପରେଦଶମ୍ ରାଓ ପି ବି.ଶଯ୍ାମାମତୂିର୍ . YNY0918441
ୀ /52856 59 98 376ବି ଗିରିଜା ରାଓ ସା ବି. େଶଷା ରାଓ OR/06/044/192275
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ପ ୁ /52857 56 98 377ବି ନୀଳକ  ରାଓ ପି ବି. ଆପାଲ ସାମୀ ରାଓ OR/06/044/192276
ୀ /52858 54 98 378ବି ଅନୁରାଧା ରାଓ ସା ବି. ନିଳକ  ରାଓ OR/06/044/192277
ୀ /52859 44 98 379ବି ସତଯ୍ବତୀ ରାଓ ସା ବି.ତିନାଥ ରାଓ OR/06/044/192281

ପ ୁ /52860 44 98 380ବି ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ରାଓ OR/06/044/192272
ପ ୁ /52861 42 98 381ଏଲ େଭ ଟ ରାଓ ପି ଏଲ୍ େକାଲିଆ ରାଓ YNY0073734
ପ ୁ /52862 33 98 382ଏ. କାଳି ରାଓ ପି ଏ. ରାମା ରାଓ YNY0298919
ପ ୁ /52863 33 98 383ଡି େମାହନ ରାଓ ମା ବି େଦବୀ YNY0233601
ପ ୁ /52864 33 98 384ଏ େସାଲାପରୁୀ ରାଓ ପି ଏ ବାବୁ ରାଓ YNY0233577
ପ ୁ /52865 32 98 385ଟି ଶ ର ରାଓ ପି ଟି ରାମାରାଓ YNY0445783
ୀ /52866 41 98 386େକ ସମି ସା େକ ଶୀନୁ YNY0233619

ପ ୁ /52867 30 98 387ଟି ସନୁ ପି ଟି ରାମାରାଓ YNY0233551
ପ ୁ /52868 76 98 388ବି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପି ବି. ଆପଲାଲସାମୀ OR/06/044/192269
ପ ୁ /52869 47 98 389ଏମ ସିମାଦୀ ପି ଏମ ଆପନନ୍ା YNY0233510
ୀ /52870 67 98 390ଟି ଟାସା ା ସା ଟି ରାମାରାଓ YNY0233544

ପ ୁ /53871 52 98 391ୟୁ.ଚ ିରାଓ . ପି ୟୁ.େଯାଗଲୁୁ . YNY0918177
ପ ୁ /53872 32 98 392ଜି.ପକାଶ . ପି ଜି.ରାମଲୁୁ . YNY0918581
ୀ /53873 45 98 393ଏମ. ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ସା ଏମ. ରାମ ୁ YNY0298943
ୀ /53874 50 98 394ଅନୁରାଧା ବିଶାଳ ସା ବିଲିୟନ େସନାପତି YNY0298927
ୀ /53875 40 98 395ବି ଦିନାପିୟା ସା ବି ଶୀନିୱାସ ରାଓ YNY0233627
ୀ /53876 38 98 396ଏ ଏମଲା ସା ଏ କନକରାଜୁ YNY0233635

ପ ୁ /53877 49 98 397େକ. େଗାପାଳ ପି େକ. ଆସିରିୟା YNY0298984
ପ ୁ /53878 41 98 398ଏ କନକରାଜୁ ପି ଏ ଦୁଗର୍ାରାଓ YNY0233650
ୀ /53879 40 98 399େକ. ଲକ୍ଷୀ ସା େକ. େଗାପାଳ YNY0298976
ୀ /53880 72 98 400ଏ ପାବର୍ ତୀ ସା ଏ ଦୁଗର୍ାରାଓ YNY0233643

ପ ୁ /53881 42 98 401ପି. ରାବାଣା ପି ପି. ରାମଦାସ YNY0298968
ପ ୁ /53882 50 98 402ଏମ୍. ରାମ ୁ ପି ଏମ୍. ବାସରାଜୁ YNY0298935
ପ ୁ /53883 48 98 403ବି. ଶୀନିବୀସ ରାଓ ପି ବି.ସତଯ୍ା ରାଓ LNT2337111
ପ ୁ /53884 44 98 404ବି ବୁେଧ  ରାଓ ପି ବି.ସତଯ୍ା ରାଓ OR/06/044/192287
ୀ /54885 40 98 405ଜି େଦବୀ ସା ଜି େଭେ ଟ ରାଓ LNT4233284
ୀ /54886 65 98 406ଜି ଜାନକୀ ସା ଜି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ LNT4233318
ୀ /54887 37 98 407ଜି ପାବର୍ ତୀ ସା ଜି ରେମଶ LNT4233276

ପ ୁ /54888 42 98 408ଜି ରେମଶ ପି ଜି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ LNT4233300
ପ ୁ /54889 45 98 409ଜି. େଭ ଟ ରାଓ ପି ଜି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ରାଓ LNT4233292
ୀ /54890 75 98 410େକ ସକୁମୁାରି େସନାପତି ସା େକ ନାଗ ଭୂଷଣ େସନାପତି OR/06/044/192293

ପ ୁ /54891 52 98 411େକ ନାଗଭୂଷଣ େସନାପତି ପି େକ ସତଯ୍ନାରାୟଣ େସନାପତି OR/06/044/192292
ପ ୁ /54892 49 98 412େକ .ଶରତଭୂଷଣ େସନାପତି ପି େକ ସତଯ୍ନାରାୟଣ େସନାପତି OR/06/044/192294
ୀ /54893 48 98 413େକ ଜୟଶୀ େସନାପତି ସା େକ ସବୁାସ େସନାପତି LNT1710581
ୀ /54894 45 98 414େକ. େଜଯ୍ାତିଲକ୍ଷୀ େସନାପତି ସା େକ.ଶରତଭୂଷଣ େସନାପତି OR/06/044/192295

ପ ୁ /54895 43 98 415େକ ସବୁାସ େସନାପତି ପି େକ ନାଗଭୂଷଣ େସନାପତି OR/06/044/192296
ୀ /54896 31 98 416େକ. େଗୗତମି େସନାପତି ପି େକ. ଶରତ ଭୂଷଣ େସନାପତି YNY0382374
ୀ /54897 26 98 417େକ.ଲାୱନଯ୍ା େସନାପତି ପି େକ.ଶରତଭୂଷଣ େସନାପତି YNY0918318
ପ ୁ /55898 69 98 418େକ ଆପନନ୍ା ପି େକ ରାମାୟା OR/06/044/192297
ୀ /55899 62 98 419େକ ମା ା ସା େକ ଆପାନନ୍ ା OR/06/044/192298
ୀ /56900 48 98 420ଏ ଉମିର୍ଳା . ସା ଏ.ନିର ନ ରାଓ LNT2336311
ୀ /56901 75 98 421ଏ ଲକ୍ଷୀ େଦବୀ ସା ଏ. େପେ ୟା OR/06/044/192303

ପ ୁ /56902 87 98 422ଏ କଲା େପେ ୟା ପି ଏ ଟୁଡୁ ଏରାନନ୍ ା OR/06/044/192302
ପ ୁ /56903 26 98 423ଏ ପସାଦ ପି ଏ ନିର ନ ରାଓ YNY0918359
ପ ୁ /56904 54 98 424ଏ ନିର ନ ରାଓ ପି ଏ େପେ ୟା OR/06/044/192304
ପ ୁ /56905 48 98 425ଏ. ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ. େପେ ୟା . LNT2336485
ପ ୁ /56906 41 98 426ଏ. ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଓ ପି ଏ. େପେ ୟା . LNT2337749
ୀ /56907 37 98 427ଏ. ସ ଯ୍ା ରାଓ ସା ଏ. ଶୀନିବାସ ରାଓ YNY0446617
ପ ୁ /58908 60 98 428ଜି.ଗେଣଶ  ପି ଜି. ସତଯ୍ମ  OR/06/044/192361
ୀ /58909 55 98 429ଜି. ଜୟଲକ୍ଷୀ ସା ଜି. ଗେଣଶ  OR/06/044/192362
ୀ /58910 85 98 430ଜି. ପାବର୍ ତୀ ସା ଜି. ସତଯ୍ନାରାୟମ OR/06/044/192355
ୀ /59911 65 98 431ୱାଇ. ଦମୟ ୀ ସା ୱାଇ. ଆପାନନ୍ ା  LNT2337988
ପ ୁ /59912 42 98 432ୱାଇ. ଠାକରୁ ପି ୱାଇ. ଆପାନନ୍ ା  LNT2338077
ୀ /59913 44 98 433ଏ ଲକ୍ଷୀ . ସା ଏ. ଲି ରାଜୁ OR/06/044/192344
ପ ୁ /59914 55 98 434ଏ. ଲି ରାଜ ରାଓ ପି ଏ. ଗ ା ରାଓ OR/06/044/192343
ପ ୁ /59915 44 98 435ୱାଇ. େମାହନ ରାଓ ପି ୱାଇ. ଆପାନନ୍ା ରାଓ LNT2337954
ପ ୁ /60916 75 98 436ଏ ଶବିଲି ମ୍ ପି ଏ ବାବଜୀ OR/06/044/192345
ୀ /60917 65 98 437ଏ ସରସତୀ ସା ଏ.ଶବିଲି ମ OR/06/044/192346
ପ ୁ /60918 38 98 438ଏ. ସେ ାଷ କମୁାର ପି ଏ. ଶବିଲି ମ LNT2336998
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ୀ /61919 44 98 439ଏ ସତଯ୍ବତୀ ସା ଏ ଭବାନୀ ପସାଦ ରାଓ LNT3068129
ୀ /61920 47 98 440ସିଚ୍ ପାବିତୀ . ସା ସିଏଚ ତାତାଲୁ . YNY0918425

ପ ୁ /61921 45 98 441ଟୀ ଲକ୍ଷଣ ପି ଟୀ ୰ସିମା ଳମ YNY1249614
ୀ /61922 27 98 442ବି ମଣି ସା ବି ମଣି YNY1249622

ପ ୁ /61923 50 98 443ଏ ଭବାନୀ ପସାଦ ରାଓ ପି ଏ ଶଯ୍ାମମ ୂ ର୍ୀ ରାଓ OR/06/044/192351
ପ ୁ /61924 46 98 444ଏ ଜନା ର୍ନ ରାଓ ପି ଶଯ୍ାମମ ୂ ର୍ୀ ରାଓ OR/06/044/192352
ପ ୁ /61925 43 98 445ଏ. ରେମଶ ଚ  ରାଓ ପି ଏ. ଶଯ୍ାମ ମ ୂ ର୍ୀ LNT1715390
ପ ୁ /61926 42 98 446ଏ ପକାଶ ରାଓ ପି ଏ ଶଯ୍ାମମ ୂ ର୍ୀ ରାଓ OR/06/044/192354
ୀ /61927 27 98 447େକ. ସଭୁଦା ପି େକ. ଆପାରାଓ YNY1154608
ୀ /62928 54 98 448ଜି ବିଜୟା ସା ଜି େକଶବ ରାଓ OR/06/044/192360
ୀ /62929 40 98 449ଭି. ସ ଯ୍ା ରାଣୀ ସା ଭି. େଭ ଟରମଣ LNT2337152
ୀ /62930 20 98 450େକ କୃ ା କମୁାରୀ ପି ଏନ.ସେମଶ୍ଵର ରାଓ YNY1249630

ପ ୁ /62931 38 98 451ଜି କିରଣ କମୁାର ପି ଜି େକଶବ ରାଓ LNT3068152
ୀ /62932 25 98 452ଏ ନ ିନୀ ସା ଏ.ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY1249648

ପ ୁ /62933 66 98 453ଜି. ସଯୂଯ୍ର୍ ରାଓ ପି ଜି. ସତଯ୍ନାରାୟଣ ରାଓ LNT2337046
ପ ୁ /62934 58 98 454ଜି େକଶବ ରାଓ ପି ଜି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ରାଓ OR/06/044/192359
ୀ /62935 57 98 455ଜି ଲୀଳାବତୀ ରାଓ ସା ଜି ସଯୁଯ୍ର୍ ରାଓ OR/06/044/192358

ପ ୁ /62936 47 98 456ଜି ନୀଳକ  ରାଓ ପି ଜି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ରାଓ OR/06/044/192363
ପ ୁ /62937 44 98 457ଜି.ମେହଶ ରାଓ ପି ଜି. ଶଯ୍ାମମ ୂ ର୍ୀ LNT2337186
ପ ୁ /62938 42 98 458ଜି ରାେଜଶ ରାଓ ପି ଜି. ଶଯ୍ାମ ମ ୂ ର୍ୀ LNT1714120
ପ ୁ /62939 21 98 459ଟୀ ଶଵିା ପି ଟୀ ପକାଶ YNY1245570
ୀ /62940 51 98 460ଜୀ ସନୁୀତା ସା ଜୀ ରାମ ୁ YNY1245596
ୀ /63941 26 98 461ବି.େଦବି . ସା ବି.ରବି . YNY0918334

ପ ୁ /63942 34 98 462ବି ପପ ୁ ପି ବି ଗ ା ରାଓ LNT3068160
ପ ୁ /63943 37 98 463ବି ରବି ପି ବି ଗ ା ରାଓ YNY0073320
ପ ୁ /63944 55 98 464ବି ଗା ା ରାଓ ପି ବି ଦାେଲୟା ରାଓ OR/06/044/192365
ପ ୁ /63945 52 98 465ଟୀ. କେ ାଲ ରାଓ ପି ଟୀ. ଧଇଦ ଲି ମ YNY1146554
ୀ /63946 50 98 466ବି ଇରା ା ରାଓ ସା ବି. ଗା ା ରାଓ OR/06/044/192366

ପ ୁ /64947 73 98 467ରତନ୍ ାକର ରାଉତରାୟ ପି ଭମର ରାଉତରାୟ LNT1714708
ୀ /64948 68 98 468ମେନାରମା ରାଉତରାୟ ସା ରତନ୍ ାକର ରାଉତରାୟ LNT1714716

ପ ୁ /64949 44 98 469ସଂଗାମ ରାଉତରାୟ ପି ରତନ୍ ାକର ରାଉତରାୟ LNT1711340
ପ ୁ /64950 43 98 470ସମିୁତ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ରତନ୍ ାକର ରାଉତରାୟ LNT1712330
ପ ୁ /64951 75 98 471ସି.ଏଚ. ଶୀନୁ ପି ସି.ଏଚ. ତାତାରାଓ YNY0299107
ୀ /65952 72 98 472ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ରାଉତରାୟ ସା କୃ ଚ  ରାଉତରାୟ LNT2338150

ପ ୁ /65953 49 98 473ଅମର କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି କୃ  ଚ  ରାଉତରାୟ LNT0315010
ୀ /65954 47 98 474ବାଣୀଶୀ ରାଉତରାୟ ସା ଅମର କମୁାର ରାଉତରାୟ LNT0315119

ପ ୁ /65955 40 98 475ଅେଶାକ ରାଉତରାୟ ପି କୃ ଚ  ରାଉତରାୟ LNT2338101
ୀ /65956 25 98 476ବି ଶୀଲତା ସା ବି େଗାପି YNY1144039
ୀ /66957 75 98 477େହମଲତା ମହାପାତ ପି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ LNT2338085

ପ ୁ /66958 49 98 478ପଲୁକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ OR/06/044/192388
ପ ୁ /66959 48 98 479ଆେଲାକ ମହାପାତ ପି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ OR/06/044/192389
ୀ /66960 45 98 480ସେରାଜିନୀ ମହାପାତ ସା ପଲୁକ କମୁାର ମହାପାତ LNT1721992
ୀ /66961 65 98 481ଅରୁଣା ମହାପାତ ସା ବଂଶୀଧର ମହାପାତ OR/06/044/192387

ପ ୁ /66962 44 98 482େମାହକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ OR/06/044/192391
ୀ /66963 43 98 483େଲାପମଦୁା ମହାପାତ ପି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ OR/06/044/192390
ୀ /66964 25 98 484ଏ. ନ ିନୀ ସା ଏ.ଦୁଗର୍ା ସାମଲ YNY1332774

ପ ୁ /66965 38 98 485ବି ଗେଜ  ରାଓ ପି ବି ପାବର୍ େତଷମ୍ ରାଓ LNT3068178
ପ ୁ /66966 26 98 486ଏସ. ଶ ର ପି ଏସ. ସାମଲ YNY1331370
ପ ୁ /67967 69 98 487ଜଲାଲୁ ିନ ଅହ ଦ ପି କମରୁୁ ିନ ଅହ ଦ OR/06/044/192410
ୀ /67968 67 98 488ସାଏରା ଅହମଦ ସା ଜଲାଲଉ ିନ ଅହମଦ OR/06/044/192411
ପ ୁ /67969 36 98 489େଶଖ୍ ଇରସାଦ୍ ଅହ ଦ ପି େଶଖ୍ ସାହାବୁ ିନ୍ ଅହ ଦ LNT4233342
ୀ /67970 36 98 490ରିହାନା େବଗମ୍ ପି େଶଖ୍ ସାହାବୁ ିନ୍ ଅହ ଦ LNT4233334
ପ ୁ /67971 20 98 491ବି ସଧୁୀର ପି ବୀ.ନରଅସିଂହା ସାମଲ YNY1332220
ୀ /68972 65 98 492ଜାଇବୁନ ନିଶା  ସା େଶଖ୍ ତଜବୁନ ଅଲୀ YNY0753012
ପ ୁ /68973 27 98 493ପି.ପରେମଶ ୁ. ପି ପି.ମାେଲଶ ୁ. YNY0918284
ପ ୁ /69974 29 98 494ଶକ.ନିଜାମଦିୁନ . ପି େଶଖ ସାହା ବୁ ିନ ଅହ ଦ . YNY0918375
ୀ /69975 56 98 495ନୂରୁନ୍ େନହାର ସା େଶଖ୍ ସାହାବୁ ିନ୍ ଅହ ଦ LNT4233359
ପ ୁ /69976 29 98 496େକ ରବି  ରାଓ ପି େକ େଭେକ  ରାଓ YNY1145549
ୀ /70977 75 98 497ରାେବୟା େବଗମ୍ ସା ଅ ଲୁ ରଜାକ୍ LNT2338135
ୀ /70978 44 98 498ରିହାନା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ LNT2338127
ପ ୁ /70979 36 98 499ଚ ନ ଦାଶ ପି ଜନା ର୍ ନ ଦାଶ YNY0073338
ପ ୁ /70980 47 98 500େସକ ଅବ ଲୁ ଗାନି ପି େସକ ଅବ ଲୁ ରଜାକ୍ LNT2338028
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ପ ୁ /70981 50 98 501ଅବ ଲୁ ଜଲିଲ ପି ଅବ ଲୁ ରଜାକ୍ LNT2338010
ୀ /70982 21 98 502ଏନ. ଲତା ପି ଏନ. ସାମଲ YNY1332907

ପ ୁ /70983 20 98 503ବାୟ ମଣି କମୁାର ପି ବାୟ ଅଲିବାବୂ YNY1268168
ୀ /70984 27 98 504ୱାଇ. ପି ି ସା ୱାଇ. ରାଧବୟା YNY0918672

ପ ୁ /70985 21 98 505ଆର୍.ଶୀନୁ ରାଓ ପି ଚାନି ସାମଲ YNY1329986
ପ ୁ /70986 19 98 506େକ ସିବାକୃ ପି େକ ଈଶ୍ଵର ରାଓ YNY1266980
ପ ୁ /70987 19 98 507ଆର ସିନୂର୍ ପି ଆର ସାମଲ YNY1332204
ୀ /71988 42 98 508ତବସମୁ ନାଜନୀ . ପି େଶଖ େମାହିଉ ିନ ଅହ ଦ LNT2336949
ୀ /71989 60 98 509ସାଲମା ଅହମଦ ସା ମହିଉ ିନ ଅହମଦ OR/06/044/192409

ପ ୁ /71990 40 98 510େଶଖ ସରଫରାଜ ଅହ ଦ ପି େଶଖ େମାହିଉ ିନ ଅହ ଦ LNT2336964
ୀ /71991 42 98 511ଆଫରିନ ଅେହମଦ ପି େଶଖ୍ ଜଲାଲଉ ିନ୍ ଅେହମଦ LNT1708288
ୀ /71992 40 98 512ତରନୁମ ନାଜନୀ ପି ମହିଉ ିନ ଅହ ଦ OR/06/044/192824
ୀ /71993 24 98 513େକ. େରଵଥୀ ସା େକ.ସନ୍େଟାଶ ସାମଲ YNY1332865

ପ ୁ /72994 34 98 514େସକ୍ ୟୁସଫୁ ପି େସକ୍ ମକବୁଲ YNY0170878
ପ ୁ /72995 42 98 515େଶଖ ଅଯବୁ ପି େଶଖ ମକବୁଲ YNY1348697
ୀ /72996 56 98 517ଜରିନା ବିବି ସା େଶଖ ମକବୁଲ OR/06/044/192417

ପ ୁ /72997 37 98 518େଶଖ୍ େକୖୟୁମ୍ ପି େଶଖ୍ ମକଜୁଲ୍ LNT4214128
ପ ୁ /72998 64 98 519େଶଖ ମକବୁଲ ପି େଶଖ ସାଇଦ୍ OR/06/044/192416
ପ ୁ /73999 74 98 520େଶଖ ନୁରୁ ିନ ଅହମଦ ପି ସମସ ୁ ିନ ଅହ ଦ OR/06/044/192420
ୀ /731000 40 98 521ଆଫିନ୍ ଅହ ଦ ପି େଶଖ୍ ନୁରୁ ିନ୍ ଅହ ଦ LNT2336956

ପ ୁ /731001 38 98 522େଶଖ୍ ସବାଉ ିନ୍ ଅହ ଦ ପି େଶଖ୍ ନୁରୁ ିନ୍ ଅହ ଦ LNT2336972
ୀ /731002 59 98 523ହୁସନୁ ଜାହା ସା ନୁରୁ ନ ଅହମଦ OR/06/044/192421

ପ ୁ /741003 35 98 524େଶଖ୍ ୱାସିମ୍ ଅହ ଦ ପି ଏସ ପି ଅହ ଦ LNT4214110
ୀ /741004 28 98 525ସାହିନ ଆେପାଜ ପି େଶଖ କାମିଲଉ ିନ୍ ଅହ ଦ YNY0574111

ପ ୁ /741005 59 98 526ଏସ ପି ଅହ ଦ ପି ବଦରୁଦିନ ଅହ ଦ OR/06/044/192431
ପ ୁ /741006 52 98 527ଏସ େକ କାମିଲଉ ିନ୍ ଅହ ଦ ପି େଶଖ ବଦରୁ ିନ ଅହ ଦ OR/06/044/192433
ପ ୁ /741007 29 98 528େଶଖ ସେହଲ ଅହ ଦ ପି େଶଖ କାମିଲଉ ିନ ଅହ ଦ YNY0573881
ୀ /741008 52 98 529ଦିଲନସି ଅେଫାଜ ସା େଶଖ କାମିଲୁ ିନ ଅହମଦ LNT1634658
ୀ /751009 45 98 530ଏମ ଆପଲାନାରାସା . ସା ଏମ ଆପପାରାଓ OR/06/044/192437

ପ ୁ /751010 43 98 531ଏମ.ଆପାରାଓ . ପି ଏମ୍.ପାଇଡିଆ . YNY0918276
ପ ୁ /751011 42 98 532ଡି.ଆପାରାଓ . ପି ଡି.ଆପନନ୍ା . YNY0918102
ପ ୁ /751012 26 98 533ଏମ.ନାଗାରାଜୁ . ପି ଏମ ମାେରଟ . YNY0918458
ୀ /751013 51 98 534ଏମ ପାରେଦଶ ଆ ା ସା ଏମ ମାେରଶ ୁ OR/06/044/192439

ପ ୁ /751014 60 98 535ଏମ ଆପପାରାଓ ପି ଏମ.ଗ ାରାଜୁ OR/06/044/192436
ପ ୁ /751015 33 98 536ଏମ୍. ଚ ିରାଓ ପି ଏମ୍. ଆପାରାଓ YNY0446047
ୀ /751016 27 98 537ଡି. ଗ ା ସା ଡି. ଆପାରାଓ YNY0918656
ୀ /751017 45 98 538ସି. ଏଚ. ଜୟ ୀ ସା ସି. ଏଚ. ଗେଣଷ YNY0918623
ୀ /751018 55 98 539ତୁଳସୀ ଏମ୍ ସା ଶୀନିବାସ ରାଓ ଏମ YNY0630871

ପ ୁ /751019 48 98 540ଏମ ମାେରଶ ପି ଏମ ଗ ରାଜୁ OR/06/044/192438
ୀ /751020 50 98 541ଏମ ପାବର୍ ତୀ ସା ଏମ ଆପାପରାଓ OR/06/044/192435
ୀ /751021 27 98 542ଏମ. ପଜୁା ସା ଏମ. ଚ ୀ YNY1157890
ପ ୁ /751022 36 98 543ଏମ ଚିନନ୍ ା ରାଓ ମା ଏମ ଆପିୟା ମାମା LNT3068186
ପ ୁ /751023 34 98 544ଏମ୍ ସେ ାଷ ରାଓ ପି ଏମ୍ ଆ ା ରାଓ YNY0753004
ପ ୁ /751024 41 98 545ଏମ ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏମ. ଇଶର ରାଓ LNT2337038
ୀ /761025 82 98 546ସି. ଏଚ. ଏ ାଟା ା ସା ସି.ଏଚ. ଆପାନନ୍ ା LNT2337913
ୀ /771026 74 98 547ପି. ଲକି୍ଷ ସା ପି.ଏକାଶୀ OR/06/044/264285
ୀ /771027 60 98 548ପି. ନୀଲା ା  ସା ପି.ଦାେଲୟା OR/06/044/264286
ୀ /771028 50 98 549ପି.ଚ ି ସା ପି. ଆପାନନ୍ ା  LNT2336782
ୀ /781029 40 98 550ଏ ା େନାକାରାତନ୍ ା ା ସା ଏ ା .କ  ୁ LNT0267724
ୀ /781030 32 98 551ପି ସିତା ମହାଲକି୍ଷ ପି ପି ଆ ାରାଓ YNY0073759
ପ ୁ /781031 31 98 552ପି ଭା ର ପି ପି ଆ ା ରାଓ YNY0073742
ୀ /781032 54 98 553ପି. ଜଗଦମା ସା ପି. ଆପା ରାଓ OR/06/044/192449
ୀ /781033 30 98 554ଏ. କମଳା ସା ଏ. େଚନନ୍ା YNY0299149
ପ ୁ /781034 43 98 555ଏ ା କ ୁ ପି ଏ  ୁରାମଲୁୁ OR/06/044/192450
ୀ /781035 34 98 556ଏ  ମୀନା ସା ଏ  ଚ ା ରାଓ LNT4229050
ପ ୁ /781036 38 98 557ଏ  ଚ ା ରାଓ ପି ଏ  ସରିୁ ରାଓ LNT4229068
ୀ /781037 53 98 558ବି ସାବିତୀ ସା ବି ସରିୁଆ ରାଓ OR/06/044/192447
ୀ /781038 70 98 559ଏ ା େସାରାମା ସା ଏ ାରାମଲୁୁ OR/06/044/192445
ୀ /791039 52 98 560ଟି ଆପାଲାନାରାସ ା ସା ଟି ମାେରଶ OR/06/044/192452
ପ ୁ /791040 59 98 561ଟି ମାେରଶ ୁ ପି ଟି. େପାତୁରାଜୁ OR/06/044/192451
ୀ /801041 60 98 562ବୀର ପାେ  କା ା ା ସା ବୀର ପାେ  ପତିଆ  YNY0984633
ୀ /801042 65 98 563ବୁଲାକା ଦାସ ସା ରାଧଆୁ ଦାସ OR/06/044/192456
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ପ ୁ /801043 42 98 564ରାଜୁ ଦାସ ପି ରାଧଆୁ ଦାସ OR/06/044/192924
ୀ /801044 42 98 565େସାଲାପରିୁ ଦାସ ସା ରାଜୁ ଦାସ OR/06/044/192910
ୀ /801045 28 98 566ଇସରତୁନ ନିଶା ପି ଗହର ମହ ଦ YNY0812131
ୀ /801046 40 98 567ଅନୁଛୟା ପ ା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପ ା YNY0812107

ପ ୁ /801047 40 98 568ଜି. ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପି ଜି. ରାମଲୁୁ YNY0299156
ପ ୁ /801048 45 98 569ବି.ଶ ର ରାଓ ପି ବି.ସନଯ୍ାସୀ LNT2336261
ପ ୁ /801049 39 98 570ଏମ. େଗୗଵିଂଡା ରାଓ ପି ଏମ. ମେଲସ୍ଵା ରାଓ YNY1185834
ୀ /811050 65 98 571ଟି ଆପିୟା ା ସା ଟି ରାମଲୁୁ OR/06/044/192463
ୀ /811051 54 98 572ଟି କ ାମା ପି ଟି ରାମଲୁୁ OR/06/044/192464

ପ ୁ /811052 21 98 573ଟୀ ସିବା ପି ଟୀ ପକାଶ YNY1266964
ୀ /821053 64 98 574ଇପିଲ ପାବର୍ ତୀ . ସା ଇପିଲିମାେଲଶ ୁ OR/06/044/192467

ପ ୁ /831054 41 98 575େକ. ରାମବାବୁ ପି େକ. େସାମଲୁୁ LNT0267633
ୀ /831055 39 98 576େକ.େବା ା ା ପି େକ. େସାମଲୁୁ LNT2336832
ୀ /831056 44 98 577େକ ଲଛମି . ସା େକ ଆପାରାଓ OR/06/044/192473
ୀ /831057 43 98 578େକ ପାବର୍ ତୀ . ସା େକ ଈଶର ରାଓ OR/06/044/192475

ପ ୁ /831058 49 98 579େକ ଆପା ରାଓ ପି କାନିେକଲି େସାମଲୁ OR/06/044/192472
ୀ /831059 25 98 580େକ. େରଵତୀ ସା େକ. ସେ ାଷ କମୁାର YNY1311521

ପ ୁ /831060 69 98 581କାନିେକଲି େସାମଲୁ ପି କାନିେକଲି େପାତୁରାଜୁ OR/06/044/192470
ପ ୁ /841061 42 98 582େକ ରାମ ୁ ପି େକ ଗ ାରାଜୁ YNY0299164
ୀ /841062 37 98 583େକ ଶସିୁଲା ସା େକ ରାମ ୁ YNY0299172
ୀ /851063 44 98 584େକ.ପାବର୍ ତୀ ସା େକ.ଇଶରରାଓ YNY0752998
ୀ /851064 26 98 585ଏମ୍.ଭାରତୀ . ପି ଏମ.କଳାବତୀ . YNY0918391
ୀ /851065 25 98 586ଏମ ଏ ରାମିଆ ପି ଏମ ଏ ଗଂଗାରାଜୁ YNY1268150

ପ ୁ /861066 44 98 587ୱାଇ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପି ୱାଇ କ ଏଲ ରାଓ YNY0073767
ୀ /861067 21 98 588ଏମ. ଲତା ସା ଏମ. ଅେଶାକ YNY1137710
ୀ /861068 35 98 589ପି. ଆପ ର୍ା ସା ପି. ଆନ YNY0299180
ୀ /861069 42 98 590ଟି. ପାପା ସା ଟି ଗେଣଷ OR/06/044/192494

ପ ୁ /861070 43 98 591ପି ଆନ  ରାଓ ପି ପି. ଆପଲା ସାମୀ OR/06/044/192493
ପ ୁ /871071 71 98 592ୟାଲା ଆପନନ୍ା ପି ୟାଲା ଲାଲାୟା OR/06/044/192495
ପ ୁ /871072 19 98 593ଏଲ. ଦିେଲଶ ପି ଏଲ. ଓୟାଈ କୁ ାମ YNY1310440
ୀ /871073 45 98 594ୟାଲା ଗିତା ସା ୟାଲା ଏଲାରାଓ OR/06/044/192929

ପ ୁ /871074 49 98 595ୟାଲା ରାମଡୁୁ ପି ୟାଲା ଆପନନ୍ା OR/06/044/192499
ୀ /871075 68 98 596ୟାଲା ରାମଲୁା ା ସା ୟାଲା ଆପାନନ୍ ା OR/06/044/192496

ପ ୁ /871076 50 98 597ୟାଲା ୟାଲା ରାଓ ପି ୟାଲା ଆପନନ୍ା OR/06/044/192497
ପ ୁ /881077 38 98 598ମାଇଲି ଶୀନୁ ପି ମାଇଲି େପଲି ସୀମା ଳମ୍ LNT2463495
ୀ /881078 34 98 599ଏମ ଜୟଲକ୍ଷୀ ସା ଏମ କଳାବତୀ YNY0299214
ୀ /881079 43 98 600ବି ଲକ୍ଷି ସା ବି ଚିନନ୍ ା ରାଓ LNT0267716
ୀ /881080 28 98 601ଏମ. େସାେମଶର ରାଓ ପି ଏମ. ଗ ାରାଜୁ YNY0299206

ପ ୁ /891081 38 98 602େକ. ଆଦିନାରାୟଣ ପି େକ. ଆଶୀୟା LNT2336584
ୀ /891082 58 98 603େକ ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସା େକ .ଆଶୀୟା OR/06/044/192507

ପ ୁ /891083 37 98 604ଏସ୍ ଆପନା ପି ଏସ୍ ଏଲୟା YNY0918540
ପ ୁ /891084 67 98 605େକ ଆଶୀୟା ପି େକ .ଆଦିୟା OR/06/044/192505
ୀ /891085 33 98 606ଏସ୍ ଭାରତୀ ସା ଏସ୍ ଆପନା YNY0918185
ୀ /891086 76 98 607େକ. ଲକ୍ଷୀ ସା େକ. ଆଦିୟା YNY0382408
ୀ /891087 51 98 608େକ ନାୟାରାଲୁ ସା େକ ଆପା ରାୱ OR/06/044/192508
ୀ /901088 42 98 609ପି ଲଛମି ସା ପି. କି ାରାଓ YNY0752972
ୀ /901089 44 98 610ଏ ନୁକରୁୀ ରାଜୁ ସା ଏ େଗାେରୟା ଆପ୍ପାରାଓ OR/06/044/192928
ୀ /911090 62 98 611େବାେନଲା କା ା ା ସା େବାେନଲା ସନଯ୍ାସୀ LNT2336394
ୀ /911091 42 98 612େବାେନଲା ଇଶର ା ସା େବାେନଲା ଶ ର ରାଓ YNY0752964
ପ ୁ /911092 36 98 613ସି.ଏଚ ଦିନା ବାବୁ ପି ସି.ଏଚ.ଟାଟା ସାମଲ YNY1329846
ୀ /911093 35 98 614େବାେନଲା ଗୀତା ସା େବାେନଲା ସରିୁ ନାରାୟଣ YNY0193367
ପ ୁ /911094 39 98 615େବାେନଲ ସରିୁ ନାରାୟଣ ପି େବାେନଲା ସନଯ୍ାସୀ LNT2336220
ପ ୁ /911095 26 98 616ଏ.ଦୁଗର୍ା ରାଓ ପି ଏ.ୱାରଲକି୍ଷ . YNY0918573
ୀ /921096 38 98 617ୱାଡାଦି ମାମା  ପି ୱାଡାଦି ଆ ାରାଓ  LNT2336741
ୀ /921097 62 98 618ଏ.ଚା ା . ସା ଏ.ଆପରୁାଓ . YNY0918235
ପ ୁ /921098 52 98 619ବି ରେମଶ . ପି ବି.ବା ାେରୟା . LNT2463644
ୀ /921099 48 98 620ବି ମାଲା . ସା ବି.ରେମଶ OR/06/044/192021
ପ ୁ /921100 74 98 621ୱାଡାଦି ଆପପାରାଓ ପି ୱାଡାଦି େନାେକୟା  OR/06/044/192596
ପ ୁ /921101 42 98 622ୱାଡାଦି ବଳରାମ ପି ୱାଡାଦି ଆ ାରାଓ OR/06/044/192520
ପ ୁ /921102 39 98 623ୱାଡ଼ାଦି ବାସେୁଦବ ବାସେୁଦବ ପି ୱାଡ଼ାଦି ଆ ାରାଓ  LNT2336733
ପ ୁ /931103 47 98 624ପକାଶ େଜନା ପି ଅନ  େଜନା LNT2337285
ୀ /931104 40 98 625ମାମିନୀ େଜନା ସା ପକାଶ େଜନା LNT2337293
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ପ ୁ /941105 64 98 626କତୁରି ଆେପୟା ପି କତୁରି ଗମୁାଲି OR/06/044/192523
ୀ /941106 60 98 627କତୁରି ସ ୁ ର ା ସା କତୁରି ଆେପୟା OR/06/044/192524

ପ ୁ /951107 27 98 628କମୁାର ଅଭିେଷକ ମା ମମତା ଖୁ YNY0759381
ୀ /951108 42 98 629ଏ ବୁ ି ପି ଏ ସିେତୟା OR/06/044/192530
ୀ /961109 64 98 630ବଛା କା ା . ସା ହଛାରାମଲୁୁ OR/06/044/192532
ୀ /961110 53 98 631ବି ବା ାରାମା ସା ବି ତିମ ୁ ୁ ର୍ଲୁ OR/06/044/192534

ପ ୁ /971111 67 98 632େଡଗଲା େଦମଡୁୁ ପି େଡ ଆଦିୟା OR/06/044/192535
ୀ /981112 40 98 633ବି. ଦୁଗର୍ା ସା ବି. ରାମାରାଓ LNT2463529
ୀ /981113 44 98 634ସନୁୀତା େଚୗଧରୁୀ ସା ସନୁାକର େଚୗଧରୁୀ LNT0303479

ପ ୁ /981114 54 98 635ରମାକା  ଧର ପି ଜନା ର୍ନ ଧର LNT0267658
ୀ /981115 49 98 636ଅପିର୍ତା ଧର ସା ରମାକା  ଧର LNT0267666

ପ ୁ /981116 60 98 637ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପି ସନୁୀଲ ମାଝୀ LNT0303420
ପ ୁ /981117 51 98 638ବିମାଧର ମଲୀକ ପି ଧଷୁା ମଲୀକ LNT0303495
ପ ୁ /981118 69 98 639ଗ ାଧର େମେହର ପି କରୁଣ େମେହର LNT0303438
ପ ୁ /981119 67 98 640ସନାତନ ନାୟକ ପି ମାନସ ନାୟକ LNT0303396
ପ ୁ /981120 50 98 641ସମିତ ନାୟକ ପି ପଣବ ନାୟକ LNT0303362
ୀ /981121 42 98 642ମାମିନା ନାୟକ ସା ସନାତନ ନାୟକ LNT0303388

ପ ୁ /981122 47 98 643ସସୁା  ପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ ପାତ LNT0303446
ପ ୁ /981123 81 98 644େଗୗରା  େପାଥାଳ ପି ମେହ  ନାଥ େପାଥାଳ LNT0267682
ୀ /981124 78 98 645ମ  ୁେପାଥାଳ ସା େଗୗରା  ଚରଣ େପାଥାଳ LNT0267674

ପ ୁ /981125 51 98 646େଗୗତମ େପାଥାଳ ପି େଗୗରା  େପାଥାଳ LNT0267708
ୀ /981126 43 98 647ତପସନି େପାଥାଳ ସା େଗୗତମ େପାଥାଳ LNT0267690
ୀ /981127 42 98 648ଲିପିକା ରାଉତ ପି ଫଗ ୁରାଉତ LNT0303453
ୀ /981128 42 98 649ସଚିୁତା ସିଂହ ସା ସନିଆ ସିଂହ LNT0303404
ୀ /991129 25 98 650ସି.ଏଚ ପଜୂା ସା ସି.ଏଚ ରବି YNY0962209

ପ ୁ /991130 27 98 651ସି ଏଚ ରବି ପି ସିଏଚ ରାମା ରାଓ YNY0962191
ପ ୁ /991131 37 98 652ମନୁା ରାୟ ପି ସନିୁଲ ରାୟ LNT0303412
ପ ୁ /1011132 22 98 653ବି. ଚଂଦା ପି ବି. ତୀମରୂତୀ YNY1310739
ୀ /1011133 45 98 654ଇରିଗିଲ େଜୟା ସା ଇରିଗିଲି ରାବଣା  OR/06/044/192551
ୀ /1021134 44 98 655ଏମ ଈଶର ଆମା ସା ଏମ ଆପପାରାଓ OR/06/044/192558

ପ ୁ /1021135 64 98 656ଏମ ଆପାପାରାଓ ପି ସରିୁନାରାୟଣ OR/06/044/192557
ପ ୁ /1021136 27 98 657ଏମ. ଅେଶାକ ପି ଏମ. ଅ ା ରାଓ YNY1310796
ୀ /1021137 22 98 658ଏମ. ଭବାନୀ ପି ଏମ. ଆପା ରାଓ YNY1311489
ୀ /1021138 65 98 659ଏମ ନାଗାମା ସା ଏମ. ସରିୁନାରାୟଣ OR/06/044/192556

ପ ୁ /1021139 44 98 660ଏମ ଈଶର ରାଓ ପି ଏମ ସରିୁନାରାୟଣ OR/06/044/192559
ପ ୁ /1021140 28 98 661ଏମ୍. କି ା ରାଓ ପି ଏମ. ଇଶର ରାଓ YNY0918631
ୀ /1021141 43 98 662ଏମ ତୁଲସିମା ସା ଏମ.ଈଶର ରାଓ OR/06/044/192560
ୀ /1041142 39 98 663ଏମ. ଜୟଲକ୍ଷୀ ପି ଏମ. ଗା ାରାଜୁ YNY0257642

ପ ୁ /1051143 59 98 664ତପନ କା ି ମିଶ ପି ବିଭୁଦ  ମିଶ YNY0791699
ୀ /1051144 25 98 665ଅଶତିା ମିଶ ପି ତପନ କା ି ମିଶ YNY1020601
ୀ /1051145 66 98 666େବାେନଲା ନାଗ ା ସା େବାେନଲା ଆେପୟା OR/06/044/192565
ୀ /1051146 37 98 667ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ସାହୁ YNY0918706
ୀ /1061147 43 98 668ଚି ାଡା ଚିନନ୍ ା ାଡୁ ପି ଆଶିୟା  OR/06/044/192576
ୀ /1061148 43 98 669ଚି ାଡା ଲକ୍ଷୀ ସା ଚି ାଡା ରାମ ୁ OR/06/044/192574
ୀ /1061149 44 98 670ଚି ାଡା ପନୁନ୍ ା ପି ଆଶିୟା  OR/06/044/192577

ପ ୁ /1061150 50 98 671ଚି ଡା ରାମ ୁ ପି ଚି ାଡା ଆଶିୟା OR/06/044/192573
ପ ୁ /1071151 45 98 672ପି. ତିରୁପତି ପି ପି.ଆରତ ସାମୀ LNT2338069
ୀ /1071152 40 98 673ପି.ଲକ୍ଷୀ ସା ପି. ତିରୁପତି LNT2337905
ୀ /1081153 43 98 674ଏଲ ତିନାଥା ା ସା ଏଲ ତିନାଥ ରାଓ OR/06/044/192591
ୀ /1081154 65 98 675ଏଲ େପାଦ ା . ସା କଲଯ୍ାଣମ୍ OR/06/044/192589
ପ ୁ /1081155 66 98 676ଏଲ କଲଯ୍ାଣମ୍ ପି ଏଲ ଏେଲୟା OR/06/044/192588
ୀ /1081156 27 98 677ୱାଇ. ରାଧା ସା ୱାଇ. ଶବିା ରାଓ YNY0918698
ପ ୁ /1081157 42 98 678ଏଲ ରାମ ୁ ପି ଏଲ କଲଯ୍ାଣମ୍ OR/06/044/192592
ପ ୁ /1091158 42 98 679ମାଦାଲା ଆପପାରାଓ ପି ମାଦାଲା େନାକାରାଜୁ LNT2337889
ୀ /1091159 65 98 680ମାଦାଲା ଲକ୍ଷୀ ସା େନାକାରାଜୁ OR/06/044/192595
ପ ୁ /1091160 70 98 681ମାଦାଲା େନାକାରାଜୁ ପି ମାଦାଲା କିଲାଡି OR/06/044/192594
ୀ /1111161 40 98 682ଏମ. େମରୀ ସା ଏମ. ଆ ାରାଓ LNT2336774
ପ ୁ /1111162 25 98 683ଏମ୍.ପାଇଡି . ପି ଏମ୍.ଆପାରାଓ . YNY0918292
ପ ୁ /1111163 46 98 684ଏମ ଆପପାରାଓ ପି ଏମ ପାଇେଡୟା LNT0267732
ପ ୁ /1121164 38 98 685ବି. ଲି ରାଜୁ ପି ବି.ପକାଶ ରାଓ LNT2336725
ପ ୁ /1121165 28 98 686ଏମ.ନାନାଜୀ . ପି ଏମ.ଚ ି . YNY0898569
ପ ୁ /1121166 26 98 687ଜି.େପ ିରାଜୁ . ପି ଜି.ଆପାରାଓ . YNY0918243
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ପ ୁ /1121167 25 98 688ଜି.କାଳିଦାସ . ପି ଜି.ଆପାରାଓ . YNY0918268
ପ ୁ /1121168 45 98 689ଜି ଆପାରାଓ ପି ଜି େପେ ୟା OR/06/044/192809
ୀ /1121169 67 98 690ଜି ଗା ା ା ସା ଜି େପେ ୟା OR/06/044/192794
ୀ /1121170 40 98 691ଜି ସରସତୀ ସା ଜି ଆପାରାଓ OR/06/044/192810
ୀ /1131171 38 98 692େଜ. ରାଜଲକ୍ଷୀ ସା ବି ଆପାରାଓ OR/06/044/192865
ୀ /1141172 39 98 693ପି. ଭାରତୀ ସା ପି. ଆପା ରାଓ LNT1720218

ପ ୁ /1141173 27 98 694ବି.ଗେଣଶ ରାଓ . ପି ବି.ଆପାରାଓ . YNY0918110
ୀ /1141174 52 98 695ପି ଆଦାମା ସା ପି େଦମଡୁୁ OR/06/044/192862

ପ ୁ /1151175 47 98 696େକ କି ା ପି େକ ଗ ଲୁ OR/06/044/192802
ୀ /1151176 44 98 697େକ ପାପା ସା େକ କି ା OR/06/044/192841

ପ ୁ /1161177 44 98 698େକ ଇଶର ରାଓ ପି େକ େଦମଡୁୁ OR/06/044/192903
ୀ /1161178 41 98 699େକ ରତନ୍ ା ସା େକ ଇଶର ରାଓ OR/06/044/192904
ୀ /1171179 62 98 700ଜାଲ ୁେନାକାଲା ା ସା ଜାଲ ୁନାଗରାଜୁ OR/06/044/192803

ପ ୁ /1181180 44 98 701ଏମ. ନାଗାରାଜୁ . ପି ଏମ.ସୀମା ରାଓ LNT2337129
ୀ /1181181 41 98 702ଏମ. ଜୟା . ସା ଏମ. ନାଗାରାଜୁ . LNT2336840
ୀ /1181182 41 98 703ପି ଆଦିଲଛମୀ ସା ପି ଆଶିୟା OR/06/044/192858

ପ ୁ /1181183 45 98 704ପି ଆଶିୟା ପି ପି େବାେଡୟା OR/06/044/192859
ୀ /1181184 58 98 705ଏମ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏମ ସୀମାରାଓ OR/06/044/192805

ପ ୁ /1181185 64 98 706ଏମ ସୀମା ରାଓ ପି ଏମ ସିେମୟା OR/06/044/192872
ୀ /1191186 41 98 707େକ.ଶୀଲକ୍ଷୀ ପି େକ. େନାକାରାଜୁ LNT2336519
ୀ /1191187 60 98 708େକ ନାରାୟାଣା ା ସା େକ ନୁକାରାଜୁ OR/06/044/258924
ୀ /1201188 46 98 709ଏସ ପ ୁ ର୍ା ମା ଏସ.ଶନୂୃ ସାମଲ YNY1332303

ପ ୁ /1201189 34 98 710େକ. ରାଜିବ ପି େକ.ପାପା ସାମଲ YNY1332964
ୀ /1211190 58 98 711େକ ବା ାରା ା ସା େକ ପାପାରାଓ OR/06/044/192804

ପ ୁ /1211191 40 98 712େକ. କି ା ରାଓ ପି େକ. ପାପା ରାଓ LNT2336493
ୀ /1211192 36 98 713େକ ସୀମା ଳ ସା େକ କି ା ରାଓ LNT3068194

ପ ୁ /1221193 40 98 714ଡି .ରାମ ୁ ପି ଡି. କି ା  LNT2337277
ୀ /1231194 44 98 715ଆର. ଶକୁ ଳା ସା ଆର.ରାମବାବୁ OR/06/044/192611
ୀ /1231195 70 98 716ଆର ଲଛମା ା ସା ଆର୍ ଆପଲସାମୀ OR/06/044/192603

ପ ୁ /1231196 45 98 717ଆର. ରାମବାବୁ ପି ଆର. ଆପଲସାମି LNT2337947
ୀ /1231197 48 98 718େକ. ପଦାବତୀ ରାଓ ସା େକ. ନରସିଂହ ରାଓ LNT2336170
ୀ /1241198 48 98 719ଏନ. ମେହଶରୀ ସା ଏନ. ସେମଶରୀ ରାଓ LNT2336428

ପ ୁ /1241199 47 98 720ଡି ଶନିନ୍ ୁ ରାଓ ପି ଡ଼ି େଭ ଟସାମି YNY0170894
ୀ /1241200 72 98 721ଏନ ଆେମାଜିଆ ା ସା ଏନ ରାମାରାଓ OR/06/044/192607
ୀ /1241201 45 98 722ଡି. ଲଲିତା ସା ଡି. ଶନିନ୍ ୁ ରାଓ YNY0918649
ୀ /1241202 23 98 723ସି ॰ଏଚ ପଦା ପି ସି ॰ଏଚ ରାମ ୁ YNY1153469

ପ ୁ /1241203 53 98 724ଏନ ସେମଶର ରାଓ ପି ଏନ. ରାମା ରାଓ OR/06/044/192608
ୀ /1251204 30 98 725ଆର ଭବାନୀ ପି ଏଲ ଶୀନିବାସ YNY1151471

ପ ୁ /1251205 22 98 726ଏମ ଜଗଦୀଶ ପି ଏମ ଆପାରାଓ YNY1145580
ୀ /1251206 57 98 727ଏଲ ମିରା ା ସା ଏଲ ଆନ  ରାଓ OR/06/044/192615

ପ ୁ /1251207 48 98 728ଏଲ ଶୀନିବାସ ପି ଏଲ .ଆନ ରାଓ OR/06/044/192616
ୀ /1261208 34 98 729ଏନ୍ ବୁଜି ସା ଏନ୍ ଋଷି ରାଓ YNY0446187

ପ ୁ /1261209 39 98 730ଏନ. ଋଷି ରାଓ ପି ଏନ. ସରିୁ ରାଓ LNT2336154
ୀ /1271210 50 98 731ବି. ସରସତୀ ସା ବି.ଶୀନୁ LNT2336279

ପ ୁ /1271211 22 98 732ଭୀ. ସଦୁଶର୍ନ ପି ଭୀ. ଶୀନୂ YNY1137587
ପ ୁ /1271212 25 98 733ଭି ପା ୁ ପି ଭି ଶୀଣ ୁ YNY1145655
ପ ୁ /1271213 41 98 734ବି ଶୀନୁ ପି ବି ଜଗନନ୍ ାଥ LNT2336758
ୀ /1271214 52 98 735ବି ସିମା ଳମ ସା ବି ବାବୁରାଓ OR/06/044/192624
ୀ /1271215 43 98 736ଏନ ଉମା ସା ଏନ ଶ ର ରାଓ OR/06/044/192886
ପ ୁ /1281216 30 98 737ବି.ସେୁରଶ ବାବୁ . ପି ବି.ଖୀ ା ରାଓ . YNY0918532
ୀ /1281217 28 98 738ବି.ଶଯ୍ାମଳା . ପି ବି.େମାହନ ରାଓ . YNY0898544
ୀ /1281218 25 98 739ବି.ଉମିର୍ଳା . ପି ବି.େମାହନରାଓ . YNY0898510
ପ ୁ /1281219 25 98 740ବି.ମେନାଜ . ପି ବି.ଖୀ ା ରାଓ . YNY0918342
ପ ୁ /1281220 30 98 741ବି. ରାେଜଶ ବାବୁ ପି ବି. େମାହନ ରାଓ YNY0299230
ୀ /1281221 45 98 742ବି. ଭାରତୀ ସା ବି. ଭା ର ରାଓ OR/06/044/192940
ୀ /1281222 50 98 743ବି ଦମୟ ୀ ସା ବି େମାହନ ରାଓ OR/06/044/192856
ୀ /1281223 79 98 744ବି ଗା ା ା ସା ବି. ସବୁାରାଓ LNT2336212
ପ ୁ /1281224 59 98 745ବି. କି ାରାଓ ପି ବି. ସବୁାରାଓ YNY0984641
ପ ୁ /1281225 53 98 746ବି େମାହନରାଓ ପି ବି. ସବୁା ରାଓ OR/06/044/192631
ପ ୁ /1281226 23 98 747ବୀ. ନିଖିଲ ପି ସଗର୍ତ ବୀ. େମାହନ ରାଓ YNY1148774
ପ ୁ /1281227 51 98 748ବି. ଭା ର ରାଓ ପି ବି. ସବୁା ରାଓ LNT2336931
ୀ /1281228 49 98 749ବି. ଶଶୁଳିା ସା ବି. କି ା ରାଓ OR/06/044/192630

20 109/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ୀ /1291229 64 98 750ଏମ ରାଜୁ . ସା ଏମ ପକାଶ ରାଓ OR/06/044/192633
ପ ୁ /1291230 32 98 751ଏସ ଜୟହି ପି ଏସ ଇରାସାମୀ YNY0299248
ପ ୁ /1291231 39 98 752ଏମ୍ େଶଖର ରାଓ ପି ଏମ୍ ପକାଶ ରାଓ LNT4224952
ୀ /1291232 35 98 753ଏମ୍ ସଜୁାତା ରାଓ ପି ଏମ୍ ପକାଶ ରାଓ YNY0170902
ୀ /1301233 62 98 754େକ ଲକ୍ଷୀ . ସା େକ େବୖରାଗି OR/06/044/192645

ପ ୁ /1301234 42 98 755ଏନ୍.ଏରାନନ୍ ା . ପି ଏନ୍.େପରିଆ . YNY0918300
ୀ /1301235 37 98 756ଏନ.ନୀରୁ . ସା ଏନ.ରାଜୁ . YNY0918094
ୀ /1301236 32 98 757ଏଶ.େହମଲତା . ପି ଏଶ.େବୖରାଗୀ . YNY0918086
ୀ /1301237 72 98 758େକ େଗୗରମା ସା େକ. ସରିୁଆ ରାଓ OR/06/044/192642
ୀ /1301238 54 98 759େକ ପାପା ା ସା ପାପାରାଓ  OR/06/044/192644

ପ ୁ /1301239 38 98 760େକ. ତିରୁମଲ ରାଓ ପି େକ. ଶଶୀ ରାଓ LNT2336469
ୀ /1311240 65 98 761କି ାଡାମାଣିକମ୍ . ସା କି ାଡା େଗାପାଲ OR/06/044/192626
ୀ /1311241 42 98 762ମ.ତିେଳା ମା . ସା ମ.ରାଜୁ . YNY0918136

ପ ୁ /1311242 39 98 763ଏନ. ହରି ପି ଏନ. ରାମ ୁ YNY0299263
ୀ /1311243 33 98 764ଏନ. ଲତା ସା ଏନ. ହରି YNY0299255
ୀ /1311244 42 98 765କି ାଡା ତିେଳା ମା ପି କି ାଡା େଗାପାଳ OR/06/044/192627
ୀ /1321245 54 98 766ଅ ଲାପଡିୁ କା ା . ସା ୱା ାଲା ପଡିୁ ଆ ାରାଓ . OR/06/044/192650

ପ ୁ /1321246 62 98 767ୱା ଲାପଡିୁ ଆପପାରାଓ ପି ୱା ାଲାପଡିୁ କାେଟୟା OR/06/044/192649
ୀ /1321247 45 98 768ୱା. ଗା ା ସା ୱା ା ଲାପଡିୁ ଆନ ୍ ରାଓ LNT2336642

ପ ୁ /1321248 46 98 769ୱା.ଆନ  ରାଓ ପି ୱା.ପଡିୁ କାେଟୟା LNT2336634
ପ ୁ /1321249 25 98 770ଭି. ଶୀକା  ରାଓ ପି ଭି. ଆନ  ରାଓ YNY0918680
ୀ /1331250 44 98 771େଜ.ଜଗଦମା , ସା େଜ ସିତାରାମ LNT2336410
ୀ /1331251 28 98 772େଜ.ଉମାବତୀ . ପି େଜ.ସିମାଦି . YNY0918565

ପ ୁ /1331252 26 98 773େଜ.ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ . ପି େଜ.ସିମା  . YNY0918193
ପ ୁ /1331253 41 98 774ବି ଆପନନ୍ା ପି ବି ତାମାୟା YNY0299289
ୀ /1331254 38 98 775ବି ବୁଦି ସା ବି ଆପନନ୍ା YNY0299271

ପ ୁ /1331255 69 98 776େଜ ଗେଣଶରାଓ ପି େସାଲାପରୁୀ OR/06/044/192656
ୀ /1331256 46 98 777େଜ ଜୟା ସା େଜ ସିମାଦୀ OR/06/044/192659

ପ ୁ /1331257 50 98 778େଜ ସିମା ୀ ପି େଜ େସାଲାପରୁୀ OR/06/044/192658
ପ ୁ /1331258 47 98 779େଜ ସୀତାରାମ ପି େଜ େସାଲାପରୁୀ OR/06/044/192783
ୀ /1331259 62 98 780େଜ େସାରାମା ସା େଜ ଗେଣଷ ରାଓ OR/06/044/192657

ପ ୁ /1341260 26 98 781ଜି. ନାଗା ପି ଜି. ବୁେଦୟା YNY0918664
ୀ /1341261 65 98 782ବି ପ ୁ ା ସା ବି. ଏେ ଟା ରାଓ OR/06/044/192661
ୀ /1351262 67 98 783ଏମ. ସାମଦୁାଲୁ ସା ଏମ. ଗା ରାଜୁ OR/06/044/192880
ୀ /1351263 45 98 784େକ. ଗ ା ା ସା େକ. କଲଯ୍ାଣ  OR/06/044/192881
ୀ /1351264 80 98 785ନିଲାପ ୁଚିନନ୍ମା ସା ନିଲାପ ୁଲଛେମୟା OR/06/044/192663
ୀ /1351265 40 98 786ନିଲାପ ୁକମଳା ସା ମାଧବ ରାଓ OR/06/044/192665

ପ ୁ /1351266 76 98 787ଶଯ୍ାମସ ୁ ର କମର୍କାର ପି ବାରି  ନାଥ କମର୍କାର LNT3106432
ପ ୁ /1361267 50 98 788ଏସ ଇରାସାମୀ ପି ଏସ ଆପାରାଓ OR/06/044/192667
ୀ /1361268 70 98 789ଏସ ନିଲାେବଣୀ ସା ଏସ ଆ ା ରାଓ OR/06/044/192666
ୀ /1361269 46 98 790ଏସ େଶାଭା ସା ଏସ ଇରାସାମି OR/06/044/192668
ପ ୁ /1371270 42 98 791ଏଲ ଆଇ କୁ ମ୍ ପି ଏଲ ଏେ ଟରାଓ OR/06/044/192785
ୀ /1371271 60 98 792ଏଲ ଜାନକୀ ସା ଏଲ ଏେ ଟ ରାଓ OR/06/044/192671
ୀ /1381272 32 98 793ବି େଗୗରି ପି ବି େଭ ଟ ରାଓ YNY0073775
ୀ /1381273 30 98 794ବି. ବାସ ି ସା ବି. ନାଗରାଜୁ YNY0299297

ପ ୁ /1381274 37 98 795ବି. ନାଗରାଜୁ ପି ବି. େଭ ଟ ରାଓ LNT2336188
ୀ /1381275 50 98 796ବି ପାଇଡାମା ସା ବି ଏେ ଟରାଓ OR/06/044/192673

ପ ୁ /1381276 55 98 797ବି ଏେ ଟ ରାଓ ପି ବି. ଦାେଲୟା OR/06/044/192672
ୀ /1391277 25 98 798ଏନ୍.େରାଜା . ପି ଏନ୍.ଭା ର ରାଓ YNY0918144
ପ ୁ /1391278 30 98 799ୱାଇ. ଆଦିନାରାୟଣ ପି ୱାଇ. ରାଜୁ YNY0299305
ପ ୁ /1391279 52 98 800ଏନ ଭା ର ରାଓ ପି ଆପାରାଓ OR/06/044/192677
ୀ /1391280 48 98 801ଏନ ରତନ୍ ାମା ସା ଏନ. ଭା ର ରାଓ OR/06/044/192678
ୀ /1401281 45 98 802ଏନ ଜୟା ସା ଏନ ଆପାରାଓ OR/06/044/192676
ପ ୁ /1401282 54 98 803ଏନ୍ ଆ ା ରାଓ ପି ଏନ ତାେତୟା ରାଓ OR/06/044/192675
ପ ୁ /1411283 38 98 804ଏଚ. େଗାବି  ପି ଏଚ. ତାତା ରାଓ LNT2336527
ପ ୁ /1411284 41 98 805ଏଚ. ଦିନା ରାଓ ପି ଏଚ .ତାତା ରାଓ LNT2336501
ୀ /1411285 65 98 806ଏଚ ସାଦା ସା ଏଚ ତାତାରାଓ OR/06/044/192680
ୀ /1421286 48 98 807ପି ମଣି ସା ପି ମାେଲଶ ୁ OR/06/044/192684
ୀ /1431287 64 98 808ଏସ େଦବୀ ସା ଏସ .େମାହନ OR/06/044/192695
ୀ /1441288 46 98 809ଭି. ଚ ା  ସା ଭି. ନରସିଂହ ରାଓ LNT2463511
ୀ /1441289 41 98 810ଭି. ଲ ମୀ ସା ଭି. ଶ ର ରାଓ LNT2337798
ପ ୁ /1441290 22 98 811ଭୀ. ଚ ନ ପି ଭୀ. ନରସିଂହ ରାଓ YNY1137561
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ୀ /1441291 21 98 812ଏସ. ଶି ା ପି ଏସ. ଲୀଂଗରାଜୂ YNY1137728
ପ ୁ /1441292 21 98 813ଏସ. ଅଜୟ ପି ଏସ. ଲୀଂଗରାଜୂ YNY1137652
ୀ /1441293 70 98 814ଭି ଗା ମା ସା ଭି େଦୗଲିୟା  OR/06/044/192932
ୀ /1441294 45 98 815ଏସ. କାଳା ସା ଏସ. ଶବିା YNY0299321

ପ ୁ /1441295 45 98 816ଭି ନରସିଂହ ରାଓ ପି ଭି େଦୗଲିୟା OR/06/044/192834
ପ ୁ /1441296 43 98 817ଭି. ଶ ର ରାଓ ପି ଭି. େଦୗଲିୟା  LNT2337780
ପ ୁ /1441297 50 98 818ଭି ୱାରାଲୁ ପି ଭି େଦୗଲିୟା OR/06/044/192705
ୀ /1451298 57 98 819ଡି. ସାବିତି . ସା ଡି ରାମବାବୁ . YNY0257659
ୀ /1451299 46 98 820ଡି. ବୁସାମା . ସା ଡି. ସ ୁ ର ରାଓ LNT2337731
ୀ /1451300 42 98 821ଡି .ମ  ୁ. ସା ଡି. ଅେଶାକ . YNY0257667

ପ ୁ /1451301 42 98 822ଡି.ବାସ ୁ. ପି ଡି .ରାମବାବୁ . LNT2337814
ୀ /1451302 55 98 823ପ ୁ ିର୍ମା େଦଈ ସା େକଦାର ନାୟକ YNY1338599

ପ ୁ /1461303 42 98 824ୱାଇ. ମରୁଲୀ ରାଓ ପି ୱାଇ.କି ା ରାଓ YNY0073437
ୀ /1461304 45 98 825ୱଯ୍ାଇ ରାଧା . ସା ୱଯ୍ାଇ କି ାରାଓ OR/06/044/192712
ୀ /1461305 45 98 826ୱଯ୍ାଇ . ବିବୀ . ସା ୱଯ୍ାଇ ପକାଶ OR/06/044/192714

ପ ୁ /1461306 40 98 827ୱଯ୍ାଇ ନାଗ ୁ. ପି ୱାଇ ପକାଶ ରାଓ LNT2336303
ପ ୁ /1461307 28 98 828ୟ.ମ ଳାରାଓ . ପି ୟ.ରାମବାବୁ ରାଓ . YNY0918383
ପ ୁ /1461308 50 98 829ୱଯ୍ାଇ କି୍ତ ା ରାଓ ପି ୱଯ୍ାଇ ଚିନନ୍ ାୟା OR/06/044/192711
ୀ /1471309 70 98 830ଏ ପାବର୍ ତୀ . ସା ଏ କି ାରାଓ . OR/06/044/192722
ୀ /1471310 40 98 831ଏ କମୁାରୀ . ସା ଏ . େତେଜଶର ରାଓ LNT2336360
ୀ /1471311 34 98 832ଏ.େଜଯ୍ାତି . ସା ଏ. ପରେମଶ ରାଓ YNY0918599

ପ ୁ /1471312 43 98 833ଏ ପରେମଶର ରାଓ ପି କି ା ରାଓ LNT2336238
ପ ୁ /1481313 23 98 834ଏସ. େଲାେକଶ ପି ଏସ. ସିରିଞା YNY1140813
ୀ /1481314 45 98 835ଏସ ଲକ୍ଷୀ . ସା ଏସ ସଚିୁ  ରାଓ OR/06/044/192726

ପ ୁ /1481315 30 98 836ଏସ୍. ମଧ ୁ ପି ଏସ୍.ସସିୁ ା ରାଓ YNY0573782
ପ ୁ /1481316 47 98 837ଏସ ସଚିୁ  ରାଓ ପି ଏସ ରାମସାମୀ OR/06/044/192725
ୀ /1491317 40 98 838ଏନ. ପଭାନୀ ସା ଏନ . ଏ ଟ ରାଓ LNT2336352

ପ ୁ /1491318 42 98 839ଏନ େବୖକୁ  ରାଓ ପି ଏନ ତାେମୟା OR/06/044/192844
ୀ /1491319 44 98 840ଏନ ନାଗମଣି ସା ଏନ ଆନ ରାଓ OR/06/044/192866

ପ ୁ /1491320 39 98 841ଏନ. ଚ ା ରାଓ ମା ତମୟା ରାଓ LNT2336253
ପ ୁ /1501321 21 98 842ୱାଇ. ବିେନାଦ ପି ୱାଇ. ଶୀନୂ YNY1137546
ପ ୁ /1501322 50 98 843ୱାଇ ସ ିବରାଓ . ପି ୱାଇ ବୁଖାରୀ OR/06/044/192731
ୀ /1501323 44 98 844ୱଯ୍ାଇ ଭାନୁ ସା ୱାଇ. ଶୀନୁ LNT2336550
ୀ /1501324 70 98 845ୱଯ୍ାଇ. ଇଶର ା ସା ୱଯ୍ାଇ ବୁଖାରି OR/06/044/192730

ପ ୁ /1501325 46 98 846ୱଯ୍ାଇ ଶୀନୁ ପି ୱଯ୍ାଇ ବୁଖାରି LNT2336568
ପ ୁ /1501326 29 98 847ୱାଇ. ଶବିାଜି ରାଓ ପି ୱାଇ. ସ ିବ ରାଓ YNY0299347
ୀ /1511327 52 98 848ଏନ.ଶା ମା . ସା ଏନ୍.େଭ ଟ ସାମୀ . YNY0898502

ପ ୁ /1511328 50 98 849ଏନ ଶ ର ରାଓ ପି ଏନ. େକାଲାଡି OR/06/044/192736
ପ ୁ /1511329 65 98 850ଏନ ଉଗାଧି ପି ଏନ. େକାଲାଡି OR/06/044/192734
ପ ୁ /1521330 57 98 851ଆର ଧବେଲଶର . ପି ଆର ଶକୁୁ . OR/06/044/192738
ପ ୁ /1521331 31 98 852ଆର. ରାେଜଶ କମୁାର ରାଓ ପି ଆର. ଧବେଲଶର YNY0299354
ୀ /1521332 50 98 853ଆର ରିନି ସା ଆର .ଧବେଳଶର OR/06/044/192740
ୀ /1531333 65 98 854ଏମ. ସେରାଜିନୀ . ସା ଏମ. ଏଲାରାଓ OR/06/044/192743

ପ ୁ /1531334 44 98 855ଏମ ରେମଶ ପି ଏମ୍ ଏଲା ରାଓ OR/06/044/192745
ୀ /1541335 65 98 856ଏ ଈଶରମା . ସା ଏ ମାଧବ ରାଓ OR/06/044/192747

ପ ୁ /1541336 40 98 857ଏ ଗା ୀ ପି ଏ. ମାଧବ ରାଓ LNT2463545
ପ ୁ /1541337 78 98 858ଏ ମାଧବ ରାଓ ପି ଏ ସାରାବ ୁ ରାଓ OR/06/044/192746
ପ ୁ /1541338 42 98 859ଏ ରବି ରାଓ ପି ଏ ମାଧବ ରାଓ LNT2336808
ପ ୁ /1541339 36 98 860ଏ ଚ ା ରାଓ ପି ଏ ମାଧବ ରାଓ LNT4220521
ୀ /1551340 50 98 861ଏଲ. ଆପିୟାମା ସା ଏଲ. େକାେଟଶର OR/06/044/192751
ୀ /1551341 47 98 862େକ ାଡା ଭାରତୀ ପି େକ ଡା ପାପା ରାଓ OR/06/044/192753
ୀ /1551342 22 98 863େକ. କିରତି ସା େକ. ତିନାଥ YNY1137694
ପ ୁ /1551343 22 98 864େକ. ତରୂନ  ପି େକ. େଛନା YNY1137603
ୀ /1561344 41 98 865ଏନ. ବୃ ାବତୀ ସା ଏନ. େଗାପୀ LNT2336378
ପ ୁ /1561345 26 98 866ନ.ବିକି . ପି ନ.େଗାପି . YNY0918417
ପ ୁ /1561346 46 98 867ଏନ. େଗାପୀ ପି ଏନ. କାଳି ଦାସ OR/06/044/196209
ୀ /1571347 69 98 868ଏନ ଶା ାମା . ସା ଏନ େଭ ଟସାମି . OR/06/044/192758
ୀ /1571348 52 98 869ଏନ ଚିନନ୍ ାମାଲୁ ସା ଏନ ଉଗାଧି OR/06/044/192883
ୀ /1571349 60 98 870ଏନ ଲଛମୀ ସା ଏନ ଗଣପତି ରାଓ OR/06/044/192927
ପ ୁ /1571350 42 98 871ଆର୍. ରେମଶ ପି ଆର୍. ରାମସାମୀ YNY0299362
ପ ୁ /1571351 42 98 872ଏନ. ମା ା ରାଓ ପି ଏନ .ଏ ଟ ସାମୀ LNT2336626
ପ ୁ /1571352 40 98 873ଏନ. ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏନ.େଭ ଟ ସାମୀ LNT2337301
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ୀ /1571353 54 98 874ଏନ ତୁଳସୀବାଇ ସା ଏନ ଚଧୀସାହି YNY1152172
ପ ୁ /1581354 35 98 875ଜି. ସୀମା ଳମ୍ ପି ଜି. ରାମଲୁ LNT3068202
ପ ୁ /1581355 40 98 876ଏନ ରାଜୁ ପି ଏନ କି ାରାଓ OR/06/044/192846
ୀ /1581356 70 98 877ଏନ ରାମଲୁାମା ସା ଏନ. କି ାରାଓ OR/06/044/192766
ୀ /1591357 45 98 878ଏନ. ଭାଗଯ୍ବତୀ ସା ଏନ. ଶୀନୁ LNT2336451
ୀ /1591358 42 98 879ଆର .ଅନପ ୂ ର୍ା  ସା ଆର. ସରିୁନାରାୟଣ LNT2336436
ୀ /1591359 38 98 880ଆର. ସଜୁାତା ସା ଆର୍ . େଭ ଟ ରାଓ LNT2336444

ପ ୁ /1591360 38 98 881ପି. ବାବୁନା ପି ପି େମାହନ ରାଓ LNT2463388
ୀ /1591361 65 98 882ଆର ବୁଢୀଆ ା ସା ଆର . ରାଜୁ OR/06/044/192768
ୀ /1591362 19 98 883ଆର. ଗୀତା ପି ଆର ସରୂୀ ରାଓ YNY1311331

ପ ୁ /1591363 22 98 884ଆର. ରାେଜଶ ପି ଆର.ସରୂୀ ରାଓ YNY1310655
ପ ୁ /1591364 74 98 885ଆର ରାଜୁ ପି ଆର .େଗାରାୟା OR/06/044/192767
ପ ୁ /1591365 42 98 886ଆର୍. େଭ ଟ ରାଓ ପି ଆର୍ .ରାଜୁ LNT2337236
ପ ୁ /1591366 43 98 887ଆର ସରିୁନାରାୟଣ ପି ଆର ରାଜୁ OR/06/044/192842
ୀ /1601367 61 98 888େକ . ଆପିୟା ା ସା େକ ତାତାୟା OR/06/044/192770

ପ ୁ /1601368 46 98 889କାନଡାେକାଟା େପ ାରାଓ ପି େକ ତାତାୟା OR/06/044/192771
ପ ୁ /1611369 49 98 890େକ ରାମଚ  . ପି େକ ଶ ର ରାଓ. YNY1349794
ପ ୁ /1611370 43 98 891େକ ରବି କମୁାର ପି େକ େସାେମୟା YNY0354423
ପ ୁ /1611371 45 98 892େକ. କାେମଶର ରାଓ ପି େକ. ଶ ର ରାଓ LNT2337764
ପ ୁ /1621372 53 98 893େପଦାଡା ଚିନନ୍ ାରାଓ ପି ପି ରାମଲୁ OR/06/044/192860
ୀ /1631373 56 98 894ଭି. ଧଉଲା ା . ସା ଭି. ରାମାନା ରାଓ LNT2336683

ପ ୁ /1631374 60 98 895ଭି.ରାମାନା ରାଓ ପି ଭି. କାେଟୟା OR/06/044/192780
ୀ /1641375 42 98 896େକ. ନିମର୍ଳା  ସା େକ. ଭୀମା ରାଓ LNT2336592

ପ ୁ /1651376 39 98 897େକ ଜଗା ମା େକ ଜାନକୀ ଅ ା YNY0073809
ପ ୁ /1651377 36 98 898େକ ତିନାଥ  ମା େକ ଜାନିକା ଆ ା YNY0073791
ୀ /1651378 37 98 899େକ.ଶଯ୍ାମଲା . ସା େକ.ଜାଗା . YNY0918367
ୀ /1651379 55 98 900େକ. ଜାନୀକା ା ସା େକ ଏ ାନା OR/06/044/192853
ୀ /1651380 38 98 901େକ. େଜଯ୍ାତି ସା େକ. େଚନନ୍ା YNY0299396
ୀ /1661381 58 98 902ୱଯ୍ାଇ ସା ା େଦବୀ ସା ଇ.ମାରୁତି ରାଓ LNT2463669
ୀ /1661382 46 98 903ଏ. ଲକ୍ଷୀ ସା ଏ. ଲି ରାଜୁ YNY0299420

ପ ୁ /1661383 34 98 904ଏନ ମଧସୁଦୁନ ପି ଏଚ ମାରୁତି YNY0299404
ପ ୁ /1661384 41 98 905ଏନ ଚ  େମାହନ ପି ଏଚ ମାରୁତି YNY0299412
ପ ୁ /1661385 65 98 906ଇ ମାରୁତ ରାଓ ପି ଇ.ଲି ରାଜୁ LNT2463651
ୀ /1671386 70 98 907ଏନ. ଚିନନ୍ ାତାଲୀ ସା ଏନ. େମାହନ ରାଓ OR/06/044/192761
ୀ /1671387 50 98 908ଏ ଲୀଲା କମୁାରୀ ସା ଏ ଶ ର ରାଓ YNY0170951
ୀ /1671388 26 98 909ଏ.କବିତା . ମା ଏ.ଲିଲା କମୁାରୀ . YNY0918326

ପ ୁ /1671389 38 98 910ଏ ନାେଗଶର .. ପି ଏ ମାଧବ .. YNY0170936
ୀ /1671390 42 98 911ଟି ଲଛମୀ ଅ ା ପି ଟି ଆପିୟା ଅ ା YNY0170944
ୀ /1671391 66 98 912ଟି ଆନୁସରିୁଆ ସା ଟି ଆପିୟା OR/06/044/192839

ପ ୁ /1671392 42 98 913ଡି ଅେଶାକ ପି ଡି ନାରାୟଣ ସାମୀ OR/06/044/192835
ୀ /1671393 37 98 914େକ ଭାନୁ ସା େକ କାେମଶର ରାଓ YNY0073460
ୀ /1671394 38 98 915ଏମ ଧନାଲକ୍ଷୀ ସା ଏମ ବିଜୟ ରାଓ OR/06/044/192885
ୀ /1671395 50 98 916ଏନ ଏଣଆୁ ା ସା ଏନ ସରିୁରାଓ OR/06/044/192786
ୀ /1671396 55 98 917େକ େଗୗରା ା ସା ରାମସାମୀ OR/06/044/192808
ୀ /1671397 24 98 918ତନୁ ନାୟକ ସା େଗୗରବ କମୁାର ନାୟକ YNY1153410

ପ ୁ /1671398 39 98 919େକ. ରାଜୁ ପି େକ. ଆନ YNY0299453
ପ ୁ /1671399 44 98 920ଆର ରାମବାବୁ ପି ଆର ରାଜୁ OR/06/044/192845
ପ ୁ /1671400 43 98 921ଏ ଶ ର ରାଓ ପି ଏ ମାଧବ ରାଓ OR/06/044/192813
ୀ /1671401 35 98 922େକ. ଶଭୁାସିନି ସା େକ. ରାଜୁ YNY0299446
ପ ୁ /1671402 39 98 923ଏ େତେଜଶର ରାଓ ପି ଏ କି ାରାଓ OR/06/044/192847
ୀ /1681403 31 98 924େଲାପାମଦୁା ପ ା ପି ର ନ କମୁାର ପ ା YNY0446112
ୀ /1681404 70 98 925ଏ ସେରାଜିନୀ ସା ଏ ଶଯ୍ାମମ ୂ ର୍ୀ OR/06/044/192349
ପ ୁ /1711405 41 98 926ଭି. େଭ ଟ ରମଣ ପି ଭି. େପାଲିସ ୁ YNY0445932
ୀ /1721406 30 98 927ଏ.େଚୖତନଯ୍ା , ପି ଏ.ଭା ର ରାଓ YNY0573915
ୀ /1721407 35 98 928ଜି.େଦବୀ . ସା ଜି.ଉମାମାହାସ ୁରାଓ YNY0574392
ୀ /1721408 33 98 929ଏମ୍.କି ା େୱଣୀ . ସା ଏମ୍.ଶୀନୁ . YNY0574459
ପ ୁ /1721409 29 98 930ପି.ଚିନନ୍ ାବାବୁ . ପି ପି.ମଣି , YNY0573949
ପ ୁ /1721410 29 98 931େଜ.ଜଗା . ପି େଜ.ଗେଣଶ ରାଓ YNY0574426
ପ ୁ /1721411 27 98 932ଏନ୍ ଜଗଦୀଶ୍ଵର କମୁାର ରାଓ ପି ଏନ୍ ଉଗାଧି ରାଓ YNY0670117
ୀ /1751412 24 98 933ଏମ ବ ର ା ପି ଏମ ଆପ ରାଓ YNY1152099
ୀ /249A1413 29 98 934ଅନିତା ରାମ ପି ଅେଶାକ ରାମ YNY0918508
ୀ /2521414 28 98 935େକ େଜଯ୍ାତି ସା େକ ସାେହବ YNY1153436

23 109/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 17ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /2581415 28 98 936ପି ପ ୁ ା ପି ପି॰ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ YNY1145465
ପ ୁ /2771416 34 98 937ଗଫାର ଖାନ୍ ପି ମଜିଦ୍ ଖାନ YNY0791673
ପ ୁ /2771417 41 98 938ଵାଯ. ସତ୍ଯନାରାୟଣ ମା ଵାଯ. ପ ୁ ା YNY1185883
ୀ /2941418 25 98 939ମେନାରମା ଷଢ ୀ ପି ସତଯ୍ବତ ଷଢ ୀ YNY0962142
ୀ /3501419 31 98 940ବି.େଗୗରୀ . ପି ରାମ.ୁବି . YNY0918482

ପ ୁ /4591420 22 98 941ଏଲ॰ଚ ୀ ପସାଦ ପି ଏଲ ଶୀନିବାସ YNY1153550
ପ ୁ /5981421 56 98 942ର ନ କମୁାର ପ ା ପି ରାଜ କିେଶାର ପ ା YNY0791897
ୀ /7851422 22 98 943େକ. କିରତି ସା େକ. ତିନାଥ YNY1169622
ୀ /8111423 23 98 944ଏ. େଲାେକଶରୀ ପି ଏ.େଟେଜଶର ରାଓ YNY1331438
ୀ /9991424 22 98 945ପୀ. ପିୟ ା  ପି ପୀ. ଆପାରାଓ  YNY1137736
ୀ /9991425 25 98 946େଜଯ୍ାତି ଦାସ ସା ରାମ ୁଦାସ YNY1034875
ୀ /9991426 25 98 947ପି କି ାମଣି ସା ପି ଧମର୍ା YNY1034883

ପ ୁ /9991427 28 98 948ୱା ାୟାଲା ଶୀନିଵାସ ପି ଭି. ଚିନନ୍ ା କି ା ରାଓ YNY1243856
ପ ୁ /10481428 24 98 949ଏ ଜନାଦର୍ ନ ପି ଏ ନିର ନ ରାଓ YNY1268804
ପ ୁ /999991429 22 98 950େକ ଭାରତୀ ପି େକ ପାପା ରାଓ YNY1165133
ୀ /999991430 28 98 951ବୀ. ଚିନନ୍ି ସା ବୀ. ପରୁୁେସା ମ YNY1147511

ପ ୁ /999991431 22 98 952ଏମ ଜଗଦୀଶ - ଏମ ଅପା ରାଓ YNY1165208
ୀ /999991432 28 98 953ବୀ. େଜଯ୍ାତି ସା ବୀ. ପାପା ରାଓ YNY1147537

ପ ୁ /999991433 21 98 954ଏଂଡା ସିବା ପି ଏଂଡା େଛନା ରାଓ YNY1165240
ପ ୁ /999991434 22 98 955ଏମ ଶୀନୂ ପି ଏମ ଈଶ୍ଵର YNY1165166
ୀ /999991435 22 98 956ବି ଶୁତି ପି ବି ରେମଶ YNY1165059

ପ ୁ /Flat No-.1436 56 98 957ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େଜନା ପି ବଟ କୃ  େଜନା YNY1336353
ପ ୁ /E81437 67 98 958ରାମଜି ଲାଲ ଜାଲାନ ପି େକଶର େଦ ଜାଲାନ YNY0794131
ୀ /341438 27 98 959ଆସିଫା େବଗମ ପି ମହ ଦ ଫଜଲ YNY0676619

ପ ୁ /341439 40 98 960ସବୁତ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ LNT3092210
ପ ୁ /341440 34 98 961ଅରୁନ କମୁାର େଗାଏ ା ପି ପାୱାନ କମୁାର େଗାଏ ା LNT3092228
ୀ /341441 32 98 962ପଜୂା ବାଇ େଗାଏ ା ପି ପାୱାନ କମୁାର େଗାଏ ା LNT3092244

ପ ୁ /341442 41 98 963ସଚିନ ପଶାରୀ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପଶାରୀ LNT3076999
ୀ /341443 39 98 964େଶତା ପଶାରୀ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପଶାରୀ LNT3076981
ୀ /341444 36 98 965ଖସୁବୁ ପଶାରୀ ସା ସଚିନ ପଶାରୀ YNY0929562
ୀ /341445 33 98 966ସଂଗୀତା ପଶାରୀ ପି ସେୁରଶ ପଶାରୀ LNT3077005
ୀ /351446 41 98 967ଆନିତା େଗାଏ ା ସା ମେନାଜ କମୁାର େଗାଏ ା LNT3092269

ପ ୁ /361447 33 98 968ବିଶ ରଂଜନ ପତି ପି ବସ  କମୁାର ପତି LNT3092277
ୀ /371448 45 98 969ସରିଫା େବଗମ ସା ହବିବ ଖାନ LNT4221446

ପ ୁ /371449 41 98 970ଆନିଶ ଖାନ ପି ନାସିର ଖାନ LNT4221438
ପ ୁ /381450 36 98 971ୱସିମ ଖାନ ପି ସଲିମ ଖାନ LNT4214722
ପ ୁ /391451 37 98 972ଅକତର ଆଲାମ ପି ଫଜିରୁଲ ହକ  LNT3092285
ପ ୁ /401452 32 98 973ଅଜୟ କମୁାର ସିଂ ପି ବହାନ  ସିଂ LNT3092319
ୀ /411453 42 98 974ଚାରୁଲାତା ସିଂ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସିଂ LNT3092301

ପ ୁ /421454 39 98 975ବି କାଲୁଆ ପି ବି ସିମା LNT4234407
ପ ୁ /421455 35 98 976େଲାକନାଥ ଦାସ ପି େଗାପିନାଥ ଦାସ LNT3092327
ପ ୁ /421456 33 98 977ଏସ୍ ସିନୁ ପି ବି ଲି ା  LNT3092335
ୀ /431457 48 98 978ସଇଦା େବଗମ ପି ଅେହମଦ ଖାନ LNT3092384
ୀ /431458 36 98 979ହସିନା େବଗମ ସା ୟୁସଫୁ ଖଁା LNT3092343
ୀ /431459 35 98 980ସବାନା େବଗମ ପି ଆଜିଜ ଖାନ LNT3092400
ୀ /431460 34 98 981ରସିଦା େବଗମ ସା େସଖ ସାହାଜାହାନ ଖଁା LNT3092350

ପ ୁ /431461 36 98 982ବାବୁଲି ଖାନ ପି ମଜିଦ ଖାନ LNT3092418
ପ ୁ /431462 36 98 983ଆସିଫ ଖାନ ପି ରସିଦ ଖାନ LNT3092426
ପ ୁ /431463 36 98 984େସଖ ସାହାଜାହାନ ଖଁା ପି େସଖ ଜାହା ି ର ଖଁା LNT3092368
ପ ୁ /431464 36 98 985ଆୟୁବ ଖାନ ପି ଆଜିଜ ଖାନ LNT3092376
ୀ /431465 29 98 986ସନଜିଦା ଖାତୁନ ସା ଆବିଦ ଖାନ YNY0676643
ୀ /431466 39 98 987ସଂଜିଦା ଇମତିଆଜ ୱାରସି ସା ଇମତିୟାଜ ଖାନ ୱାରସି LNT3092392
ୀ /441467 33 98 988ସଚିୁତା ଦାସ ପି ଶୀ ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ LNT3092434
ପ ୁ /441468 27 98 989ସେ ାଷ ଦାଶ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ YNY0846055
ୀ /441469 40 98 990ବି.ନ ିନୀ ରାଓ ସା ବି.େସାଲାପରୁୀ ରାଓ YNY0846071
ପ ୁ /451470 46 98 991ବି ଜଗନନ୍ାଥ ମା ବି େଶାଲାପରୁୀ LNT3092467
ୀ /451471 39 98 992ବି ସଜୁାତା  ସା ବି ଗରୁୁମ ୁ ିର୍ LNT3092442
ୀ /451472 39 98 993ବି େଦବୀ ସା ବି ଜଗନନ୍ାଥ  LNT3092475
ୀ /451473 36 98 994ବିଜୟା ମା ବି େଶାଲାପରୁୀ LNT3092459
ୀ /451474 66 98 995ବି. ସଉଲ ଅ ା ସା ବି. ନରି YNY0992594
ୀ /461475 39 98 996ସାେହଜାଦି ବିବି ସା ରାଜୁ ଖାନ LNT3092483
ପ ୁ /461476 56 98 997ଅଜିତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ OR/06/044/202441
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ୀ /461477 51 98 998ସାବିତି ମହାପାତ ସା ଅଜିତ କମୁାର ମହାପାତ YNY0302349
ପ ୁ /461478 48 98 999ଅସିମ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ YNY0663880
ପ ୁ /461479 43 98 1000ଅନିଲ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ YNY0663856
ପ ୁ /461480 33 98 1001ରାଜିବ କିେଶାର ନ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ନ YNY0846097
ପ ୁ /471481 66 98 1002ମହ ଦ ହସନ େରଜା  ପି ମହ ଦ ହାରୁନାଲ ରସିଦ LNT4234456
ୀ /481482 42 98 1003େଶାେହଲା ନାଜ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ମକିୁତ LNT4229654
ୀ /481483 36 98 1004ସବାନା େବଗମ ସା େଶଖ ଏେହେଟମାମ ବକ୍ଷ YNY1242114
ୀ /481484 56 98 1005ରେହମତୁନ ବିବି ସା େଶଖ ନଇଁମ LNT3077013

ପ ୁ /481485 36 98 1006ଶୀ ସ ିବ କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ଅେଲଖ ଚ  କାନୁନେଗା LNT4234423
ପ ୁ /481486 34 98 1007ରାଜିବ କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ଅେଲଖ ଚ  କାନୁନେଗା LNT3092152
ପ ୁ /481487 50 98 1008େସକ ଅବଦୁଲ ମକିୁତ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ଓସଦୁ LNT4229647
ୀ /481488 35 98 1009ସଲମା ପରବିନ ମା ରେହମତୁନ ବିବି LNT3077021
ୀ /481489 27 98 1010ପବାତିକା ପ ନାୟକ ପି େଦବଦ  ପ ନାୟକ YNY0716837

ପ ୁ /481490 25 98 1011ଅଂଶମୁାନ ପ ନାୟକ ପି େଦବଦ  ପ ନାୟକ YNY0927335
ପ ୁ /481491 32 98 1012େଶକ ଅ ଲୁ ରହିମ୍ ମା େସକ୍ ନଈମ LNT3092491
ପ ୁ /491492 37 98 1013ୱାସିମ ଅଖତର ପି ଫେଜଲ ବାରି . LNT3092509
ୀ /491493 44 98 1014ମିତା ଦାସ ସା ସରୁୁପାନ  ଦାସ LNT3092533
ୀ /491494 36 98 1015ରୁବିନ ଦାସ ପି ସ ିଦାନ  ଦାସ LNT3092517
ୀ /491495 34 98 1016ଶଲିପିକା ଦାସ ପି େସୗଯଯ୍ର୍ାନ  ଦାସ LNT3092541
ୀ /491496 33 98 1017ସିମିଲି ଦାସ ପି ସ ିଦାନ  ଦାସ LNT3092525

ପ ୁ /491497 37 98 1018ଶୀ ତିେଲାଚନ ପ ନାୟକ ମା ପେମାଦିନି ପ ନାୟକ OR/06/044/203155
ପ ୁ /501498 52 98 1019େସକ ସିକ ର ପି ୟୁସଫୁ ଅଲି LNT4237673
ୀ /501499 37 98 1020େରଶମା େବଗମ ସା ରିୟାଜ ମହ ଦ ଖଁା  LNT4234605
ୀ /501500 43 98 1021ସାେଲମା େବଗମ ସା େସକ ସିକ ର LNT4237665

ପ ୁ /511501 56 98 1022ମହ ଦ ଆୟୁବ  ପି ମହ ଦ ଇସାକ LNT3092558
ୀ /511502 35 98 1023େନାସିନ ମସିୁର ପି ମହ ଦ ମସିୁର LNT4237681

ପ ୁ /521503 34 98 1024େସକ ଅନିଶସ ୁ ିନ ପି େଶଖ ସମସ ୁ ିନ LNT4214680
ୀ /531504 50 98 1025ୟାସମିନ ସଲୁତାନା ସା ଇସଫୁ ଖାନ LNT3092566
ୀ /531505 36 98 1026ରାେହମାତୁନ ବିବି ସା ଆୟୁବ ଖଁା LNT3077039

ପ ୁ /531506 56 98 1027ଆୟୁବ ଖଁା ପି ହବିବ ଖଁା OR/06/044/202937
ପ ୁ /531507 50 98 1028ୟୁସଫୁ ଖଁା ପି ହବିବ ଖଁା OR/06/044/202931
ପ ୁ /541508 26 98 1029ଆଲିମ ବାବୁ ପି ସରିଫନୁ ବିବି YNY0813055
ପ ୁ /541509 35 98 1030ବିଶାଲ ଜାଲାନ ପି ରାମଜିଲାଲ ଜାଲାନ YNY0794081
ପ ୁ /541510 75 98 1031ଅମେରଶ କମୁାର େସନ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େସନ LNT3077047
ୀ /541511 69 98 1032ଝରନା େସନ ସା ଅମେରଶ କମୁାର େସନ LNT3092574
ୀ /551512 47 98 1033ବ ନା ମହା ି ପି ନିରଜଂନ ମହା ି LNT3092582
ୀ /561513 44 98 1034ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ଶବିାନ  ଦାସ LNT3092616

ପ ୁ /561514 45 98 1035ସସଶାନ  ଦାସ କାନୁନେଗା ପି ସଧୁାନ  ଦାସ କାନୁନେଗା LNT3092608
ପ ୁ /561515 32 98 1036ସ ବାନ  ଦାସ କାନୁନେଗା ପି ଶଷିର୍ାନ  କାନୁନେଗା LNT3092590
ୀ /561516 28 98 1037ସ ୃ ି ସଜର୍ନା ପି ଶୀଷର୍ାନ  ଦାସ କାନୁନେଗା YNY0676650
ୀ /571517 35 98 1038ସଭୁଦା ଦାସ ପି ଦାରିକାନାଥ ଦାସ LNT3092632
ୀ /571518 32 98 1039ମ ୁ ା ଦାସ ପି େଗାପିନାଥ ଦାସ LNT3092624
ୀ /581519 42 98 1040ସତାରା ବିବି ସା େଶକ ଅବଦୁଲ କରାମ LNT3092640
ୀ /591520 56 98 1041ତାେହରୁନ ନିଶା  ସା େସକ ଆସରଫ OR/06/044/182253

ପ ୁ /591521 34 98 1042ଗଲୁାମ ୱାରିସ ପି େସକ େନମତଉଲା  LNT4234464
ୀ /591522 28 98 1043ଏ ହରିଶ କମୁାର ମା ଏ ଲକ୍ଷୀ YNY1268184
ୀ /591523 57 98 1044ଗୀତା ଳୀ ସିଂହ ସା ମଧସୁଦୂନ ସିଂହ OR/06/044/202301
ୀ /601524 40 98 1045ଫରହତ େବଗମ ସା ବଦରୁନ ବୁଜା ଖଁା LNT4214912
ୀ /611525 42 98 1046ସମସନୁ ନିଶା  ସା େସକ ମଯ LNT4234597
ପ ୁ /611526 46 98 1047େସକ ମାେଜା ପି େସକ ଅମୀର LNT4234589
ୀ /621527 40 98 1048ଅଫସିରି େବଗମ ସା େସକ ଲିୟାକତ ଉ ିନ ଅେହ ଦ  LNT4234431
ପ ୁ /631528 34 98 1049ଜାବିର ମହ ଦ ପି ମହ ଦ ଦାଉଦ LNT3092657
ୀ /651529 64 98 1050ଲଛମା ଖାତୁନ ସା ୟୁନୁସ ମହ ଦ LNT3092665
ୀ /661530 36 98 1051ଯାେହଦା ପରବିନ ପି େସକ ଜଲିଲ ଉ ିନ ଅେହ ଦ ପର LNT4229753
ୀ /681531 44 98 1052ଫରିଦା େବଗମ  ପି େସକ ବାବୁ ୀ LNT3092673
ୀ /681532 41 98 1053ଫରିଦା ବିବି ସା ମହ ଦ ଅ ଲୁ ହସନ  LNT4234415
ପ ୁ /691533 37 98 1054େସକ ଅନସର ପି େସକ ଅଜିଜ  LNT4221404
ୀ /691534 38 98 1055ରଂଜନା େଦବୀସିଂହ ସା ଲକ୍ଷିନାରାୟଣ ସିଂ LNT3092699
ୀ /691535 53 98 1056ମମତା େଦବୀ ସି ୀ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସି ୀ LNT3092681
ୀ /701536 37 98 1057ରାେବୟା ଖାତୁନ ସା େଶକ ଆଜିମ LNT3092707
ପ ୁ /711537 76 98 1058ମହ ଦ ସଲୁତାନ ପି ମହ ଦ ଇସଫୁ LNT4234522
ୀ /711538 40 98 1059ତମସିଲା େବଗମ  ସା ମହ ଦ ରିଜୱାନ  LNT4234449
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ୀ /721539 86 98 1060ଜଏନବ ବିବି ସା ମହ ଦ କାହାର LNT4229738
ପ ୁ /721540 61 98 1061ମହ ଦ ଏେହଶାନ ପି ତାଜ ମହ ଦ OR/06/044/202751
ୀ /721541 56 98 1062ସଇଦା େବଗମ ସା େସକ େମେହର ବାନ LNT4229662
ୀ /721542 56 98 1063ସେୁରୟା ବିବି ସା ମହ ଦ ଏେହସାନ OR/06/044/202752

ପ ୁ /721543 53 98 1064େରହନା ମହ ଦ ପି ତାଜ ମହ ଦ OR/06/044/202753
ୀ /721544 46 98 1065ରେହମାତୁନ େବଗମ ସା େରହାନ ମହ ଦ OR/06/044/203015

ପ ୁ /721545 38 98 1066େସକ ଜାେବଦ ପି େସକ େମେହର ବାନ LNT4229720
ୀ /721546 29 98 1067ଖରୁସିଦା େବଗମ ପି ମହ ଦ ଅେହସାନ YNY0846063

ପ ୁ /731547 67 98 1068େସକ ଅବଦୁଲ ୱହିଦ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ରଜାକ OR/06/044/202915
ୀ /731548 57 98 1069ଜୟବୁନ ନିଶା ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ ୱହିଦ OR/06/044/202916
ୀ /731549 36 98 1070େସକ ଅବଦୁଲ ହମିଦ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ LNT4221339
ୀ /731550 30 98 1071ସଲୁତାନ େବଗମ୍ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ହମିଦ YNY0596874

ପ ୁ /731551 27 98 1072େସକ. ଅବଦୁଲ ରସିଦ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ YNY0596809
ୀ /741552 39 98 1073େସାଫିଆ େବଗମ ସା େସକ ସଲିମ LNT3092715
ୀ /741553 46 98 1074ହଲିମା େବଗମ୍ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ମମୁତାଜ୍ LNT4229746

ପ ୁ /751554 89 98 1075େସକ ଅବଦୁଲ ରଜାକ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ସ ାର OR/06/044/202762
ପ ୁ /751555 54 98 1076ଅବଦୁଲ ଫାୟାଜ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ LNT4234563
ପ ୁ /751556 47 98 1077େସକ ଅବଦୁଲ ରିୟାଜ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ LNT4234571
ୀ /751557 40 98 1078ସାଜିଦା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଫାୟାଜ LNT4234555
ୀ /751558 38 98 1079େନାହାଲା ଆଜମି ସା ଅବଦୁଲ ରିୟାଜ LNT4234548

ପ ୁ /761559 61 98 1080ସକୁା  ପ ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT3092723
ପ ୁ /781560 34 98 1081ମହ ଦ ଜାେବଦ ଅଖତର ପି ଅଖତର ରୁଲ ଇସଲାମ  LNT4221479
ୀ /781561 27 98 1082ମମତା ସିଂହ ପି ଧମର୍ାନ  ସିଂହ YNY0676676

ପ ୁ /791562 35 98 1083ଆବଲ ଖଁା ପି ଖଲିଲ ଖଁା  LNT4221461
ପ ୁ /791563 32 98 1084ଅନୱର ଖଁା ପି ଅଫସର ଖଁା LNT3092731
ୀ /801564 39 98 1085ସାଇ ା ପରବିନ ସା ନାଜିମଉ ିନ ଖଁା LNT3092749

ପ ୁ /801565 34 98 1086େସକ ସଫର୍ରାଜ ପି େସକ ସାହାଜାହାନ LNT4234480
ୀ /811566 36 98 1087ନଜମା େବଗମ ସା େଶଖ ଇନାୟତ LNT3092756
ୀ /821567 39 98 1088ଅଫସାନା ବିବି ସା େସକ ସଫିକ LNT3092780
ୀ /821568 32 98 1089ନାଜୁକ ବିବି ସା ନଇମ ଖାନ LNT3092772

ପ ୁ /821569 36 98 1090ନଇମ ଖାନ ପି ହାସନ ଖାନ LNT3092764
ପ ୁ /831570 38 98 1091ମନୁନ୍ ା ଖାନ ପି ରୁସତମ ଖଁା LNT4229795
ୀ /831571 52 98 1092ହସିନା ବିବି ସା ରୁସତମ ଖଁା YNY0302356

ପ ୁ /831572 36 98 1093ମତୁୁ ଖାନ ପି ରୁସତମ ଖଁା LNT4221453
ୀ /831573 36 98 1094ଅଫସାନା ପରୱିନ ପି ମହ ଦ ଅଲିମ LNT4234498
ୀ /841574 35 98 1095ରୁହି ପରୱିନ ପି େସକ ମେହବୁବ LNT4234472

ପ ୁ /841575 35 98 1096େସକ େମାଇନୁଲ ଇସଲାମ ପି େସକ ତାେହରୁନ ଇସଲାମ LNT3092806
ୀ /841576 35 98 1097ନିଖତ ତାେହର ପି େସକ ତାେହରୁଲ ଇସଲାମ LNT3092798

ପ ୁ /851577 56 98 1098ସେୁଲମାନ ସରିଫ ପି ମହ ଦ ସରିଫ LNT3092814
ୀ /871578 60 98 1099ମାଲକା ବିବି ସା ସଲିମ ଖାନ LNT3093051
ୀ /871579 55 98 1100େଯାହରା ବାଇ ସା ସବିର ପଟୁଲି LNT3093069
ପ ୁ /871580 52 98 1101ସାଜି େକ ଟି ପି େକେକ ଆନକାପାନ LNT3092830
ପ ୁ /871581 54 98 1102ଓମ ପକାଶ ଅଗୱାଲ ପି େଗୗରିଶ ର ଅଗୱାଲ LNT4215075
ୀ /871582 49 98 1103ସଂଜୁ ଅଗୱାଲ ସା ଓମ ପକାଶ ଅଗୱାଲ LNT4215067

ପ ୁ /871583 58 98 1104ପେରଶ ଅଭଲାନି ପି ନାେରା ମ ଦାସ ଏେକ ଅଭଲାନି LNT3092889
ୀ /871584 53 98 1105ଭାରତୀ ପି ଆଭଲାନି ସା ପେରଶ ଅଭଲାନି LNT3093143

ପ ୁ /871585 29 98 1106େରୗନକ ଅଭଲାନି ପି ପେରଶ ଅଭଲାନି YNY0963793
ୀ /871586 24 98 1107ଶୁତି ଅଭଲାନି ପି ପେରଶ ଅଭଲାନି YNY0963819
ୀ /871587 46 98 1108ଲିନା ସରକାର ବାସ ୁ ସା ତରୁଣ ବାସ ୁ YNY0828764
ପ ୁ /871588 71 98 1109ତାରାଚା  ଭିମରାଜକା ପି ହନୁମାନ ପସାଦ ଭିମରାଜକା LNT3093176
ୀ /871589 68 98 1110ଯମନୁା େଦବୀ ଭୀମରାଜକା ସା ତାରାଚ  ଭୀମରାଜକା LNT3093135
ପ ୁ /871590 46 98 1111ଆଦିତଯ୍ ଭୀମରାଜକା ପି ତାରାଚା  ଭୀମରାଜକା LNT3093184
ୀ /871591 44 98 1112ସବିତା ଭୀମରାଜକା ସା ଆଦିତଯ୍ ଭୀମରାଜକା LNT3093168
ପ ୁ /871592 64 98 1113ରବୀ ନାଥ ଦାଶ ପି ବାସେୁଦବ ଦାଶ LNT3093242
ୀ /871593 63 98 1114ସାଗତା ଦାଶ ସା ରବୀ ନାଥ ଦାଶ LNT3093218
ପ ୁ /871594 58 98 1115ପାୱାନ କମୁାର ଧନୁକା ପି େମାତିଲାଲ ଧନୁକା LNT3092863
ୀ /871595 54 98 1116ଫାେତମା େଦାଡିଆ ସା ସବିର େଦାଡିଆ LNT3092855
ୀ /871596 32 98 1117ରିସିଦା େଡାଡିଆ ପି ସବିର େଡାଡିଆ LNT3092848
ୀ /871597 46 98 1118ତସନିମ େଗାେୟଲ ସା ସବିର େଗାେୟଲ LNT3092822
ୀ /871598 57 98 1119ବିନିତା େଜନା ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େଜନା YNY0663922
ପ ୁ /871599 60 98 1120ସେୁର  େକୗର ପି ମଲିକ ସିଂହ ସଲୁଜା YNY0663849
ୀ /871600 49 98 1121େସୗର ଜିତ େକୗର ସା ବଲଜିତ ସିଂ ସଲୁଜା LNT3093101
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ପ ୁ /871601 35 98 1122ସକିଲ ଖାନ ପି ସଲିମ ଖାନ LNT3092905
ପ ୁ /871602 34 98 1123ସବିର ଖାନ ପି ସଲିମ ଖାନ LNT3092913
ପ ୁ /871603 68 98 1124ଭୀମେସନ ଲାଲ ପି େମାତି ଲାଲ YNY0984765
ପ ୁ /871604 48 98 1125ଅଜୟ ମହା ି ପି ଆନ  ମହା ି LNT3093200
ପ ୁ /871605 47 98 1126େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ଆନ  ଚ  ମହା ି LNT3093192
ୀ /871606 42 98 1127ସପନ୍ା ମହା ି ସା େଦବାଶଷି ମହା ି LNT3093150

ପ ୁ /871607 49 98 1128େମାେୟଜ ପେଟଲ ପି ସାଏ ପ ୁ ିନ ପେଟଲ LNT3093234
ୀ /871608 49 98 1129ମନିୁକା ପେଟଲ ସା େଯାହର ପେଟଲ LNT3093077

ପ ୁ /871609 61 98 1130ସବିର ପଟୁଲି ପି ହସନ ଭାଇ ପଟୁଲି LNT3092988
ପ ୁ /871610 61 98 1131ହୁେସନ ପଟୁଲି ପି ୟୁସଫୁ ଭାଇ ପଟୁଲି LNT3092996
ୀ /871611 55 98 1132ହରିଆ ପଟୁଲି ସା ହୁେସନ ପଟୁଲି LNT3093127
ୀ /871612 34 98 1133ତସନିମ ପଟୁଲି ପି ହୁେସନ ପଟୁଲି LNT3093119
ୀ /871613 42 98 1134ଥାଡିେରଖା େସୗରି ସା ଥାଡି େସୗରି LNT3093044

ପ ୁ /871614 61 98 1135ରଜନି କା  ଶମର୍ା ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଶମର୍ା LNT3092897
ୀ /871615 59 98 1136ସେ ାଷ ଶମର୍ା ସା ରଜନି କା  ଶମର୍ା LNT3093036
ୀ /871616 36 98 1137ନିତୁ ଶମର୍ା ପି ରଜନି କା  ଶମର୍ା LNT3093028

ପ ୁ /871617 49 98 1138ଥାଡି େସୗରି ପି ଥାଡି ବାନଗା ରାଓ LNT3092921
ପ ୁ /871618 51 98 1139ବଳଜିତ ସିଂ ସାଲୁଜା ପି ମଲିକ ସିଂ ସାଲୁଜା LNT3092970
ପ ୁ /881619 71 98 1140ମହ ଦ କାଶମି  ପି ଇବାହିମ ମହ ଦ YNY0663898
ୀ /881620 29 98 1141ନୟିମା ଅକତରୀ ସା ଆସିଫ ଖାନ YNY0676601

ପ ୁ /891621 79 98 1142ଡା ମାୟାଧର ନାୟକ ପି ଦିଗାମର ନାୟକ LNT4229621
ୀ /891622 69 98 1143ଶୀମତି ବିଣା ନାୟକ ସା ମାୟାଧର ନାୟକ YNY0984773

ପ ୁ /901623 53 98 1144ନସୀମ ଖଁା ପି ମଜିଦ ଖଁା YNY0933804
ପ ୁ /911624 61 98 1145ରମଣ ସ ୁ ରେସନ ପି ରମଣ YNY0075515
ୀ /911625 54 98 1146ଭି ଲକ୍ଷି ସା ରମଣ ସ ୁ ରସନ YNY0075523
ୀ /921626 49 98 1147ତସନିମ ଏସ ପେଟଲ ସା ସାଜିବୁ ିନ ପେଟଲ LNT3093267
ୀ /921627 47 98 1148େଫମିଦା େଖାେଜମ ଦାେହାଦୱାଲ ସା େଖାେଜମ ଫକରୁଦିନ ଦାେହାଦୱାଲ YNY0596940
ୀ /921628 79 98 1149ପତିମା ଦାସ ସା ସମେର  ଦାସ LNT4208641

ପ ୁ /921629 78 98 1150ସମେର  ଦାସ ପି ଭାଗିରଥି ଦାସ LNT4208633
ପ ୁ /921630 73 98 1151ରବି  ନାଥ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ LNT3093226
ୀ /921631 55 98 1152େବୖଜୟ ି ମିଶ ସା ସବୁାସ ଚ  ତିପାଠି LNT3093259
ୀ /921632 79 98 1153ସରିଫା ଏସ ପେଟଲ ସା ସାଇଫୁ ିନ ପେଟଲ LNT3093275

ପ ୁ /921633 51 98 1154ସଜାଉ ିନ ଏସ ପେଟଲ ପି ସଇ ଫୁ ିନ ପେଟଲ LNT3093291
ୀ /921634 43 98 1155ନଫିସା ଏସ ପେଟଲ ସା େମାଏଜ ପେଟଲ LNT3093283
ୀ /921635 30 98 1156ସମୁନ ତିପାଠୀ ମା େବୖଜୟ ୀ ମିଶ YNY0596791

ପ ୁ /931636 69 98 1157ନେରଶ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ବଜବଂଧ ୁପ ନାୟକ LNT4214631
ୀ /931637 62 98 1158ନବନୀତା ପ ନାୟକ ସା ନେରଶ ଚ  ପ ନାୟକ LNT4208658

ପ ୁ /931638 41 98 1159େସୗମଯ୍କା  ପ ନାୟକ ପି ନେରଶ ଚ  ପ ନାୟକ LNT4208666
ପ ୁ /961639 29 98 1160ଅଲି ଅସଗର ଦାେହାଦୱାଲା ପି ମନାନ ଦାେହାଦୱାଲା YNY0597161
ପ ୁ /961640 82 98 1161ସଇଫୁ ିନ ଏ ପେଟଲ ପି ଅବଦୁଲ ହୁେସନ ପେଟଲ LNT3093309
ୀ /971641 36 98 1162ରାହିଲା ପରବିନ ପି ଆଫସର ଖାନ LNT4221412
ୀ /971642 36 98 1163ସାବାନା ପରବିନ ପି ସରିଫ ଖାନ LNT4221420
ୀ /991643 60 98 1164ସରସତୀ େଦଇ ସା ଗମା ମଖୂୀ LNT2345445

ପ ୁ /991644 71 98 1165ଗମା ମଖୂୀ ପି େବୖରାଗୀ ମଖୂୀ LNT2345437
ୀ /1001645 33 98 1166ଉମି ରୁମାନା ଖାନମ୍ ସା ତାଜୁ ିନ ଖଁା YNY0596858
ୀ /1011646 41 98 1167ଆଲିଆ ଇସଲାମ୍ ସା ବବି ଇସଲାମ୍ YNY0597005

ପ ୁ /1011647 43 98 1168ନିର ନ ମଦୁୁଲି ପି ଦିନବ ୁ ମଦୁୁଲି YNY1022052
ୀ /1021648 29 98 1169ତରନୁମ େବଗମ ପି େସକ ନଇମ YNY0597245
ୀ /1021649 28 98 1170ରୁହି େବଗମ ପି େସକ ନଇମ YNY0597229
ୀ /1031650 33 98 1171େରସମି େବଗମ ପି ରୁସତମ୍ ଖାନ YNY0676668
ୀ /1031651 50 98 1172ରୁକସାନା ଖାତୁନ ସା େଶକ ଅକତରୁଲ ଇସଲାମ YNY0846139
ପ ୁ /1041652 42 98 1173ହୁେସନ କଁାଚୱାଲା ପି ସବିର କଁାଚୱାଲା YNY0597203
ୀ /1041653 37 98 1174ତସନିମ ଏଚ କଁାଚୱାଲା ସା ହୁେସନ ଏସ୍. କଁାଚୱାଲା YNY0597187
ୀ /1121654 87 98 1175ଖରୁଶଦିା ଅହ ଦ ପି େସଖ ତହିରୁ ିନ ଅହ ଦ YNY0759415
ୀ /1151655 29 98 1176େଫୖଜି କଓଁଲ ପି ମହ ଦ ମସିୁର YNY0846105
ୀ /1151656 27 98 1177ସରମିନା ନାଜିନିନ ପି ମହ ଦ ମସିୁର YNY0846113
ପ ୁ /1151657 53 98 1178େଶଖ ରିଆଜୁ ିନ ପି େଶଖ ନସିରୁ୍ ିନ YNY0846089
ପ ୁ /1361658 27 98 1179ସଲମାନ ଖାନ ପି ମନୱର ଖାନ YNY0846204
ପ ୁ /1721659 25 98 1180ଅର ସାଦୁଲ ହକ୍ ପି ମେକ୍ତାରଉଲ ହକ୍ YNY0921650
ୀ /1891660 61 98 1181େକୗଶଲଯ୍ା େମାଡା ସା ଭୀମେସନ ଲାଲ LNT3093085
ପ ୁ /2331661 38 98 1182େସଖ ସିରାଜ ପି େସଖ ଇବାହିମ YNY0794107
ପ ୁ /3081662 28 98 1183ରାଜା ରାମ ପି ନ  କିେଶାର ରାମ YNY0813394

27 109/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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1

ୀ /5241663 37 98 1184ରିହାନା େବଗମ ସା େସକ ଔହିଦ YNY0813063
ୀ /w-90-191664 26 98 1185ଫରଜାନା େବଗମ ପି ନସୀମ ଖଁା YNY0933812

ପ ୁ /.1665 29 98 1186ଅମରନାଥ ବାନେସଠୀ ପି ଦାେମାଦର ବାନେସଠୀ YNY0858415
ପ ୁ /.1666 26 98 1187ଏନ ଶବଣ କମୁାର ପି ଏନ ଉଗାଧୀ ରାଓ YNY0858381
ୀ /.1667 30 98 1188ଏନ ମାଧବୀ କମୁାରୀ ମା ଏନ ଉଗାଦୀ ରାଓ YNY0858399
ୀ /.1668 28 98 1189ଜି ଲାବଣଯ୍ା ମା ଜି ସାବୀତୀ YNY0858423
ୀ /.1669 49 98 1190ମାନସୀ ପ ା ସା ରଂଜନ କମୁାର ପ ା YNY0812156

ପ ୁ /.1670 26 98 1191ଜୀ େମାହନ କମୁାର ରାଓ ମା ଜୀ ସାଵୀତୀ YNY0858407
ପ ୁ /Bibhuti n1671 43 98 1192ସଦିୁେପା◌ୁ େପାଦାର ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େପାଦାର YNY1124577
ପ ୁ /buxibaza1672 21 98 1193ସି କାଳିଦାସ ସି କାଳିଦାସ ମା ସି ମାରିୟା YNY1213693
ପ ୁ /11673 43 98 1194େଭଲୁରି ବାଲା ଗ ାଧର ତିଳକ ପି ଭି.ଏଲ.ଏନ ସାମୀ LNT2463677
ପ ୁ /CUTTACK-1674 38 98 1195ୱାଇ ସିବା ପି ୱାଇ ଜଗା ରାଓ YNY1347681
ପ ୁ /21675 36 98 1196ବି ରବି ରାଓ ପି ବି ଲକ୍ଷଣ ରାଓ YNY0193375
ପ ୁ /21676 35 98 1197ବି ରାଜିବ ରାଓ ପି ବି ଲକ୍ଷଣ ରାଓ YNY0073478
ପ ୁ /21677 33 98 1198ବି ରାଜିପ ରାଓ ପି ବି ଲକ୍ଷଣ ରାଓ YNY0073486
ପ ୁ /21678 55 98 1199ଅେଶାକ େସନାପତି ପି ୱାଇ ତିେଲାଚନ ରାଓ OR/06/044/192086
ପ ୁ /31679 47 98 1200େଶଖ ରିଆଜୁ ିନ ଅହମଦ୍ ପି େଶଖ େମାହିଉ ିନ ଅହମଦ୍ LNT1631662
ପ ୁ /51680 38 98 1201ଭି ସାଇପସାଦ ପି ଭି ଏଲ ଏନ ସାମି LNT3105855
ୀ /51681 32 98 1202ଭି. ଉଦଯ୍ାସିତା ଶୀ ପି ଭି. ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ YNY0073494
ୀ /51682 42 98 1203ଭି.ଏସ. ରା ୁଲୟା ଆ ା ସା େଭଲୁ ଭି ବାଲା ଗ ାଧର ତିଲକ YNY0073502

ପ ୁ /51683 30 98 1204ବି. ଶୀନୁ ପି ବି. ପକାଶ YNY0445791
ୀ /61684 32 98 1205େକ. ମନିଷା ପି େକ. ହରି ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0193383
ୀ /61685 45 98 1206େକ. ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସା େକ. ହରିନାରାୟଣ ରାଓ YNY0382341
ୀ /61686 30 98 1207େକ. ଲାବଣଯ୍ ପି େକ. ଶବି ପସାଦ ରାଓ YNY0636902
ୀ /Ray061687 22 98 1208ମସୁକନ ବିବୀ ପି ମହ ଦ ଖଶୁର୍ ୀଦ YNY1219161
ୀ /Ray061688 21 98 1209େମେହନା  ବିବୀ ପି ମହ ଦ ଖଶୁର୍ ୀଦ YNY1219153
ୀ /71689 38 98 1210ଜି. ସଜୁାତା ସା ଜି. ରାବଣା YNY0752956
ୀ /81690 42 98 1211ଇ. େଜଯ୍ାତି ସା ଇ. ରେମଶ ରାଓ YNY0193391

ପ ୁ /81691 41 98 1212ଏନ୍ ରାଜା ଆଚାରୀ ପି ଏନ କାେମଶର ଆଚାରୀ YNY0718213
ୀ /81692 35 98 1213େଜ େଜଯ୍ାତି ସା େଜ ରାଜା ରାଓ YNY0718148

ପ ୁ /81693 48 98 1214େଜ ରାଜୁ ରାଓ ପି େଜ ଲକ୍ଷଣ ରାଓ YNY0718130
ୀ /91694 35 98 1215ଏସ ରମା େଦବୀ ସା ଏସ ଚ ି ରାଓ YNY0382366
ୀ /101695 24 98 1216ଏଲ୍ ଚ ନା ପି ଏଲ ଉମାଶ ର YNY1038710

ପ ୁ /101696 25 98 1217େକାପରାଲା କା ିର୍କ ପି େକାପରାଲା କି ା YNY0918227
ୀ /101697 44 98 1218ସାଗରିକା ମହା ି ସା ଶୀମ  କମୁାର ପ ନାୟକ LNT3105889
ୀ /101698 43 98 1219ଅଳକା ନ  ମହା ି ସା େଦବା  କମୁାର ପ ନାୟକ LNT3105871

ପ ୁ /101699 26 98 1220ଇ ମରୁଲୀକୃି ା ନାଇଡୁ ପି ଈ ଦୁଗର୍ା ରାଓ ନାଇଡୁ YNY0718122
ପ ୁ /101700 45 98 1221ଶୀମ  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଜୟ  କମୁାର ପ ନାୟକ LNT3105863
ୀ /101701 34 98 1222ଉମାେଦବୀ ୟାଲା ପି ୟାଲା ରାଓ ୟାଲା YNY0574012

ପ ୁ /101702 27 98 1223ଜଗଦୀଶ ୟାଲା ପି ଯାଲା ରାଓ ୟାଲା YNY0573972
ପ ୁ /111703 26 98 1224ଜି ମନୀଷ ପି ଜି ଗେଣଶ YNY0718221
ପ ୁ /111704 33 98 1225ସରୁୂପ ପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ LNT3105897
ୀ /111705 33 98 1226ସାତି ପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ LNT3105905
ୀ /111706 33 98 1227ଜି ସଜୁାତା ପି ଜି ସନମଖୁ ରାଓ YNY0718114

ପ ୁ /121707 29 98 1228ଓଯ୍ାଇ ଶ ର ରାଓ ପି ଓଯ୍ାଇ ପୀନାଥ ରାଓ YNY0918516
ୀ /131708 42 98 1229ଡି କାଳା ସା ଡି ସତିଶ  LNT3105913
ୀ /131709 37 98 1230ଡି. ସାତୀ ସା ଡି. ଜଗଦୀଶ ଆଚାରୀ YNY0193409
ୀ /131710 49 98 1231ଜି. ଜୟଲକ୍ଷୀ ଆଚାରି ସା ଜି ରାମା ଆଚାରି LNT3105921
ୀ /131711 32 98 1232ପୀ ଲକ୍ଷୀ ସା ପୀ ତିରୁପତି YNY1161637
ୀ /141712 36 98 1233ସସିତା ପ ନାୟକ ପି ଉଦୟ ଚରଣ ପ ନାୟକ YNY0170969
ୀ /151713 40 98 1234ଆର.ପବର୍ ତୀ . ସା ଆର. େଚେନୟା ରାଓ YNY0630897
ପ ୁ /151714 45 98 1235ଅନାଦି ରାଉତ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ରାଉତ LNT3105947
ୀ /151715 36 98 1236ଭାରତୀ ରାଉତ ସା ଅନାଦି ରାଉତ LNT3105939
ପ ୁ /161716 38 98 1237ମହ ଦ ୱାସିମ  ପି ମହ ଦ ହବିବ  LNT3105954
ୀ /161717 27 98 1238ଏମ ପଜୁା ସା ଏମ ଚ ି ରାଓ YNY1161629
ପ ୁ /161718 30 98 1239ପତାପ ସିଂ ପି ଜୀତ ସିଂ YNY0718189
ୀ /171719 38 98 1240ଡ. ଅଫସାନା ଦାସ ମା ରାଗିଣୀ ଦାସ YNY0073510
ପ ୁ /171720 26 98 1241ଦିପକ ମିଶ ପି ସଂ ୟ ମିଶ YNY0918748
ପ ୁ /171721 26 98 1242େକ . ତାରେକଶର ପି େକ ତିନାଥ ରାଓ YNY0858456
ୀ /181722 37 98 1243ଏ ଶ ା ପି ଏ ବାସେୁଦବ ରାଓ LNT3105970
ୀ /181723 32 98 1244ଏ େସନ୍ହ ପି ଏ ବାସେୁଦବ ରାଓ LNT3105962
ୀ /191724 45 98 1245ବି ଶଶୁଳିା  ସା ବି େଭ ଟ ରାଓ LNT3105988
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ପ ୁ /191725 37 98 1246ସ ଶର୍ୀ େବାଷ ପି ଶବୁି େଗାପାଳ େବାଷ YNY0142380
ୀ /201726 39 98 1247ଡି େଲାଚନ ସା ଡି ସେୁରଶ କମୁାର LNT3105996
ୀ /211727 37 98 1248ବି ସିରିଶା ସା ବି େଭ ଟ ରାଓ LNT3106002

ପ ୁ /211728 30 98 1249ଏସ୍ ମେନାହର ପି ଏସ୍. ଚିର ିଭ ରାଓ YNY0445866
ପ ୁ /221729 35 98 1250େସୗମଯ୍ ସଭୁ ଦ ପି ଉ ମ କମୁାର ଦ YNY0446625
ୀ /231730 43 98 1251େକ ଲକି୍ଷ ସା େକ ସଯୂଯ୍ର୍ା ରାଓ LNT3106010

ପ ୁ /241731 33 98 1252ଶୀ ସ ିପ ର ନ ରଥ ପି ଶୀ ଶିଧର କମୁାର ରଥ LNT3106028
ୀ /251732 33 98 1253ଡି. ଲଳିତା ସା ଡି. ରେମଶ YNY0142398
ୀ /251733 41 98 1254ବି େଦବିକା ରାଓ ସା ବି େମାହନ ରାଓ LNT3106044

ପ ୁ /251734 33 98 1255ବି ଇଶର ରାଓ ପି ବି େସାଲାପରିୁ ରାଓ LNT3106036
ୀ /261735 38 98 1256ବି େନାମିନି ସା ବି ଆପାଲା ସରୁମା LNT3106051
ୀ /261736 35 98 1257ବି ସ ିତା ପି ବି କି ା ରାଓ LNT3106069
ୀ /261737 36 98 1258କି ାପଦା ଦାଶ ସା ଅଂଶମୁାନ ଶାରଦା ସଂପଦ ମହା ି YNY0446203
ୀ /261738 31 98 1259ଭାସତୀ ମହା ି ପି ପେମାଦ ର ନ ମହା ି YNY0445973

ପ ୁ /261739 30 98 1260ଅ ିତ ପିତମ ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0574533
ୀ /291740 36 98 1261ୱାଇ ପ ୁ ଲତା  ସା ୱାଇ ଶୀନିବାସ ରାଓ LNT3106093
ୀ /291741 32 98 1262ଏ େରାହିଣି ପି ଏ ଚ ି LNT3106101

ପ ୁ /291742 40 98 1263ୱାଇ ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ୱାଇ ଆପାନା ରାଓ LNT3106085
ୀ /311743 24 98 1264ସି ଏଚ ଆରତୀ ପି ସି ଏଚ ନାରାୟଣ ରାଓ YNY1161579
ୀ /311744 40 98 1265ବିଜୟ ଲକି୍ଷ େବେହରା ସା ହରିଶ ଚ  େବେହରା YNY0142406
ୀ /311745 25 98 1266ଇ େଗୗରୀ ସା ଇ ରାଵନା YNY1161611

ପ ୁ /321746 23 98 1267ଏ ଆନ ପି ଏ କା ୁ YNY1162601
ୀ /321747 26 98 1268ବି ସରିତା ସା ବି ଶୀନୂ YNY1161603
ୀ /331748 37 98 1269ୱାଇ ମିନାକି୍ଷ ସା ୱାଇ େମାହନ ରାଓ  LNT3106119

ପ ୁ /341749 46 98 1270ଜି େଭ ଟ ରମଣା ପି ଜି ସଯୂଯ୍ର୍ରାଓ  LNT3106192
ପ ୁ /341750 44 98 1271ଏମ ରାଜୁ ରାଓ ପି ଏମ ମାେଲଶର ରାଓ LNT3106168
ୀ /341751 40 98 1272ଜି ପାବର୍ ତି ସା ଜି ନିଳକ  ରାଓ LNT3106143
ୀ /341752 37 98 1273ଏମ ବଭାନି ସା ଏମ ରାଜୁ ରାଓ LNT3106176
ୀ /341753 37 98 1274ଜି ଲକ୍ଷି ସା ଜି ମେହଶର ରାଓ  LNT3106184

ପ ୁ /341754 34 98 1275ଜି ଶିକା  ପି ଜି ସଯୂଯ୍ର୍ରାଓ  LNT3106150
ପ ୁ /341755 45 98 1276ଏମ୍ ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ ପି ଏମ ମାେଲଶର ରାଓ LNT3106127
ପ ୁ /341756 39 98 1277ଏମ ବୁଜି ରାଓ ପି ଏମ ମାେଲଶର ରାଓ LNT3106135
ପ ୁ /341757 28 98 1278ଏ ଅନିଲ ରାଓ ପି ଏ ଚ  ରାଓ YNY0812123
ୀ /351758 54 98 1279ଏମ ମାଳତୀ ସା ଏମ ମାେଲଶ YNY0683615

ପ ୁ /361759 56 98 1280ପଦୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସହେଦବ ପ ନାୟକ LNT3106200
ପ ୁ /361760 56 98 1281ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି କ ରିୁ ସାହୁ YNY1161595
ପ ୁ /391761 60 98 1282ଏମ ଆପାରାଓ ପି ଏମ ମ ୁ ିର୍ରାଓ LNT3106218
ୀ /391762 49 98 1283ଏମ ମଣି ସା ଏମ ଆପାରାଓ LNT3106226

ପ ୁ /391763 34 98 1284ବି ନାରାୟଣ ମ ୁ ିର୍ ରାଓ ପି ବି ପାରେଦଶମ ରାଓ LNT3106234
ପ ୁ /391764 29 98 1285ଏ. ଦିେନଶର ରାଓ ପି ଏ. କାେମଶର ରାଓ YNY0445890
ୀ /401765 36 98 1286ଜରିନ୍ ଅହ ଦ ସା ଏସ୍ େକ ଜଲାଉ ିନ୍ LNT3106242
ୀ /401766 34 98 1287ଆମିରୀନା ଅହ ଦ ପି ଏସ୍. େକ. ଜଲାଉ ିନ ଅହ ଦ YNY0073536

ପ ୁ /411767 33 98 1288ଟି ରାଜା ରାଓ ପି ଟି ଗେଣଷ ରାଓ LNT4220448
ପ ୁ /421768 34 98 1289ଏମ ରାଜୁ ପି ଏମ ମାେରଶ LNT3106267
ୀ /421769 33 98 1290ଏମ ନ ିନି ସା ଏମ ସେ ାଷ ରାଓ LNT3106259
ୀ /421770 33 98 1291ଏମ ଉମା େଦବୀ ପି ଏମ ଆପା ରାଓ LNT3106275
ୀ /431771 40 98 1292ଏ ା କାଲାମା ସା ଏ ା ଚିନା LNT1740075

ପ ୁ /441772 36 98 1293ଟି ରାଜୁ ପି ଟି ମାେରଶ LNT3106283
ପ ୁ /441773 26 98 1294ଏ ବିଜୟ କମୁାର ପି ଏ ଚ  େଶଖର ରାଓ YNY0858332
ୀ /451774 34 98 1295ଟି ସିତା  ମା ଟି କ ାମା  LNT3106291
ୀ /461775 33 98 1296େକ େଶାଭା  ସା େକ ରାମ ବାବୁ LNT3106309
ପ ୁ /461776 34 98 1297ଏ ଧମର୍ା ରାଓ ପି ଏ ଆପା ରାଓ LNT3106317
ୀ /471777 54 98 1298ଏ ା କନକ ଦୁଗର୍ା ସା ଏ ା ନାରାୟଣ ରାଓ OR/06/044/192528
ପ ୁ /471778 64 98 1299ଏ ା ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଏ ା ସିେତୟା OR/06/044/192527
ୀ /471779 32 98 1300ଏ. ରତନ୍ ା ସା ଏ. ଶୀନିବାଶ ରାଓ YNY0933440
ପ ୁ /481780 44 98 1301ବଛା ସବୁାରାଓ ପି ବଛା ରାମଡୁୁ LNT1740059
ୀ /491781 35 98 1302ବି ଦମୟ ୀ ପି ବି ରାମ ୁ YNY0073544
ୀ /501782 25 98 1303ଏ.ଲକ୍ଷୀ . ସା ଏ.ଭା ର ରାଓ . YNY0918433
ୀ /511783 35 98 1304ୱାଇ କାେମଶରୀ ସା ୱାଇ ଆପା ରାଓ  LNT3106325
ୀ /521784 34 98 1305ବି ଆପାଲା ନାରାସାମା ସା ବି ଲି ରାଜ LNT3106333
ପ ୁ /531785 40 98 1306ପି. ରାବଣା  ପି ପି େଦମଡୁୁ LNT1740067
ୀ /531786 28 98 1307ଏ ଶକୁ ଳା ସା ଏ.ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଓ YNY0670091
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ପ ୁ /541787 42 98 1308େକ ରାବଣା ପି େକ େଦମଢୁୁ LNT1740083
ୀ /541788 34 98 1309େକ ଆଇମା ସା େକ ରାବଣା YNY0670059
ୀ /551789 61 98 1310ଶା ିଲତା ଦଳେବେହରା ସା ପଦୀ  କମୁାର ଦଳେବେହରା YNY0791756

ପ ୁ /551790 40 98 1311ଜାଲୁ ଶ ର ରାଓ ପି ଜାଲୁ ନାଗରାଜ LNT1740091
ପ ୁ /551791 33 98 1312ଜାଲୁ ନଟରାଜ ରାଓ ପି ଜାଲୁ ନାଗାରାଜୁ ରାଓ LNT3106341
ୀ /561792 32 98 1313ଏମ ଚ ି ସା ଏମ ଇଶର ରାଓ LNT3106358

ପ ୁ /561793 36 98 1314ଏମ ଇଶର ରାଓ ପି ଏମ ସିମା ରାଓ LNT3106366
ପ ୁ /571794 39 98 1315ଡି େବଣ ୁ ପି ଡି ରାମ ୁ LNT3106374
ୀ /581795 38 98 1316େକ ସଶୁଳିା ସା େକ ବିଦୁ LNT3106382
ୀ /591796 35 98 1317ବି ଉଷା ମା ବି ସିମା ଳମ LNT3106416

ପ ୁ /591797 37 98 1318ବି ଶଯ୍ାମ ରାଓ ପି ବି ବିେନା ରାଓ LNT3106408
ପ ୁ /591798 33 98 1319ବି ନାେଗଶର ରାଓ ପି ବି ବାବୁ ରାଓ LNT3106390
ପ ୁ /601799 34 98 1320େକ ରବି ପି େକ ସସି ରାଓ LNT3106424
ୀ /601800 57 98 1321େକ ବାଇ ସା େକଶରୀ ରାଓ LNT4229118
ୀ /601801 36 98 1322େକ ଏଣୁ ସା େକତିରୁମାଲ ରାଓ LNT4229100
ୀ /601802 35 98 1323େକ ପି ି ସା େକ ଶଯ୍ାମା ରାଓ YNY0073551

ପ ୁ /601803 38 98 1324େକ ଶଯ୍ାମା ରାଓ ପି େକଶରୀ ରାଓ LNT4229183
ପ ୁ /601804 35 98 1325େକ େଲାେକଶର ରାଓ ପି େକ ଶଶୀ ରାଓ LNT4229191
ପ ୁ /611805 40 98 1326ସି.ଏଚ୍. େଗାପି ପି ସି. ଏଚ୍ . ତାତାଲି YNY0073569
ୀ /611806 34 98 1327ସି.ଏଚ୍. ଇଶରି ା ସା ସି.ଏଚ୍. େଗାପି YNY0073577
ୀ /611807 26 98 1328ବାୟ ରାଧା ପି ପୀ ରାଜୁ YNY1161587

ପ ୁ /611808 32 98 1329ପି ସିମା ଳମ୍ ପି ପି ଲ ିୟ YNY0670000
ୀ /611809 34 98 1330ସି ଏଚ ତୁଳସୀ ସା ସି.ଏଚ ଶୀନୁ YNY0670026

ପ ୁ /631810 39 98 1331ଏ ବଳରାମ  ପି ଏ ଆପା ରାଓ LNT3106457
ପ ୁ /631811 33 98 1332ଶୀ ନିବାସ କମର୍କାର ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର କମର୍କାର LNT3106465
ୀ /641812 35 98 1333ଏଲ ପାବର୍ ତୀ ସା ଏଲ ୱାଇ କ ାରାଓ LNT3106473

ପ ୁ /651813 34 98 1334ବି େଗାପି ପି ବି େଭ ଟ ରାଓ LNT3106481
ପ ୁ /661814 74 98 1335ଏଲ୍. ମଖୁାଲି ମ ପି ଏଲ୍. ଲେଛୟା YNY0073585
ୀ /671815 28 98 1336ତାଇରୁନ ବିବି ସା େଶଖ ଇରସାଦ ଅହ ଦ YNY0718155
ୀ /681816 39 98 1337ପି. ଜୟା ସା ପି. ଗେରୟା YNY0073593

ପ ୁ /681817 37 98 1338ପି େଲାେକଶର ପି ପି ମାେଲଶ ୁ YNY0636928
ୀ /681818 34 98 1339ପି ସବୁାସିନୀ ସା ପି େଲାେକଶର YNY0636936

ପ ୁ /691819 35 98 1340ଏ. କିେଶାର ପି ଏ. ମଣି YNY0636910
ୀ /701820 37 98 1341ୱାଇ ଗିତା ସା ୱାଇ ଆଲିବାବୁ LNT3106507

ପ ୁ /701821 37 98 1342ୱାଇେଚନା ବାବୁ ପି ୱାଇ କି ା ରାଓ LNT4233268
ପ ୁ /701822 35 98 1343ୱାଇ ରାଘବୟା ମା ୱାଇ େବବୀ YNY0073601
ପ ୁ /701823 33 98 1344ୱାଇ ରାେଜଶ ମା ୱାଇ େବବୀ LNT4233326
ୀ /711824 34 98 1345ଏନ୍. ସରସତୀ ସା ଏନ. ଚ ା ରାଓ YNY0170993
ୀ /711825 35 98 1346ସମିମା ଅହ ଦ ସା େଶକ ରିଆଜୁ ିନ ଅହ ଦ YNY0718106
ୀ /711826 35 98 1347ଏନ ପଜୂା ସା ଏନ େବୖକୁ  ରାଓ YNY0170985

ପ ୁ /711827 35 98 1348ବୃ ାବନ ସାହୁ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ LNT4229043
ୀ /721828 37 98 1349ଏମ କଲଯ୍ାଣୀ ସା ଏମ ରେମଶ YNY0171009
ୀ /721829 40 98 1350ଏମ ଇ ିରା ପି ଏମ ଏଲା ରାଓ LNT4229126

ପ ୁ /721830 27 98 1351ଏମ୍ େଚ ି ରାଓ ପି ଏମ୍ ଆପାରାଓ YNY0670083
ୀ /741831 31 98 1352ଗଲୁ ବହାର ଅେହମଦ ପି େଶଖ ୱାସିମ ଅେହମଦ YNY0858431

ପ ୁ /741832 44 98 1353ଏଲ ମୀନା ରାଓ ମା ଏଲ ଆପିୟାମା LNT3068269
ୀ /751833 35 98 1354ପି ପନୁା  ସା ପି ବାବୁନା YNY0171017
ୀ /761834 35 98 1355ଏନ ପେୂ ର୍ଶରୀ ସା ଏନ ପସାଦ LNT4220505
ୀ /771835 41 98 1356ଏନ ଶା ାମା ପି ଏନ କି ା ରାଓ LNT1739994
ପ ୁ /771836 37 98 1357ଜି କାେମୟା  ପି ଜି ରାମା ରାଓ LNT3106556
ୀ /771837 37 98 1358ଏନ ରୂପା ସା ଏନ ରାଜୁ LNT4220513
ୀ /771838 34 98 1359ଜି ଦିବଯ୍ା  ସା ଜି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ  LNT3106549
ପ ୁ /771839 28 98 1360ରାମ ୁଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ YNY0446120
ୀ /791840 41 98 1361େକ ସତଯ୍ବତୀ ସା େକ େପେ ୟା  LNT1739978
ୀ /801841 38 98 1362େକ ଅସା  ସା େକ ରାମଚ  ରାଓ YNY0073627
ପ ୁ /801842 50 98 1363େକ ହରିେମାହନ ରାଓ ପି େକ ଶ ର ରାଓ LNT1740109
ପ ୁ /801843 29 98 1364େକ. ସେ ାଷ କମୁାର ପି େକ. ଆପାରାଓ YNY0446195
ପ ୁ /801844 26 98 1365ପି. ଶ ର ପି ପି. ସିଲଭା YNY0858449
ୀ /811845 29 98 1366େଜ. େଦବୀ ସା େଜ ଶ ର YNY0446096
ୀ /811846 54 98 1367ବି ପାପା ସା ବି ପକାଶ ରାଓ YNY0445817
ପ ୁ /811847 34 98 1368ୱାଇ , ସାନମକୁ ରାଓ ପି ୱାଇ. ରାଜୁ ରାଓ YNY0445825
ପ ୁ /811848 34 98 1369ଭି େରାହିତ କମୁାର ରାଓ ପି ଭି ରାମା ରାଓ LNT3106564
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ୀ /811849 35 98 1370େଜ. ଶ ର ପି େଜ. ନାଗରାଜୁ YNY0446104
ୀ /821850 67 98 1371ଏଲ. ଲଛମା ସା ଏଲ. ମଖୁାଲି ମ YNY0073635

ପ ୁ /821851 34 98 1372ଜି. ରାବଣା ପି ଜି. ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ YNY0073643
ୀ /831852 39 98 1373ୱାଇ. ପଦା ସା ୱାଇ. ସତଯ୍ ନାରାୟଣ YNY0073650

ପ ୁ /841853 82 98 1374ଜି ଆେପୟା ପି ଜି ରାେମୟା LNT3106572
ୀ /851854 54 98 1375ଏମ୍.କଳାବତୀ . ସା ଏମ୍.ଗା ରାଜୁ . YNY0574251
ୀ /861855 29 98 1376ମାଧଲା ଇଶର ା ସା ମଧଲା ଶୀନୀବାସ ରାଓ YNY0446351

ପ ୁ /861856 41 98 1377ବି. ସବୁାରାଓ ପି ବି. କା ା ା YNY0446591
ୀ /871857 31 98 1378ଡି. ପ ୁ ା ସା ଡି. ଇଶରାଓ YNY0446336

ପ ୁ /881858 26 98 1379ବି ଦିେନଶ ପି ବି ଚିନନ୍ ା ରାଓ YNY0858357
ପ ୁ /881859 28 98 1380ଏମ୍. ଇଶର ରାଓ ପି ଏମ୍. ଗ ାରାଜୁ YNY0446070
ୀ /891860 28 98 1381ୱାଇ. ଲକ୍ଷୀ ପି ୱାଇ ତିନାଥ YNY0446229
ୀ /901861 29 98 1382େକ. େତେଜଶରୀ ସା େକ. ରାଜୁ YNY0446088

ପ ୁ /911862 27 98 1383ଏ,ଇଶର ରାଓ ପି ଏ.ୱାରଲକ୍ଷୀ . YNY0918615
ୀ /911863 45 98 1384ଏ. ୱାରାଲକ୍ଷୀ ସା ଏ. ଗମୁାଲୁ YNY0445833

ପ ୁ /921864 30 98 1385ବି. ସେୁରଶ ବାବୁ ପି ବି. କୀ ା ରାଓ YNY0445809
ୀ /931865 28 98 1386ଏସ୍ େରାଜା ସା ଏସ୍ ଜୟହି YNY0446369

ପ ୁ /941866 39 98 1387େଜ. ଦିଲିପରାଓ ପି େଜ ଗେଣଶ ରାଓ YNY0446062
ୀ /941867 35 98 1388େଜ େହମଲତା ସା େଜ ଦିଲିପରାଓ YNY0446054
ୀ /951868 31 98 1389ଏ ଶଯ୍ାମଲା ସା ଏ. ଜଗଦିଶର ରାଓ YNY0445940

ପ ୁ /961869 28 98 1390ଏନ୍. ପ ୁ ପି ଏନ୍. ଶୀନୁ YNY0446377
ପ ୁ /971870 34 98 1391ଆର. ଜଗା ପି ଆର. ରାଜୁ YNY0446286
ୀ /971871 44 98 1392ଆର. ପ ୁ ା ସା ଆର୍. ରାମବାବୁ YNY0446294
ୀ /981872 60 98 1393ଏ. ନକାଲା ା ସା ଏ. ଆପାରାଓ YNY0446344

ପ ୁ /991873 44 98 1394େକ. େଚନନ୍ ା ପି େକ. ଏ ାନା YNY0446302
ୀ /991874 35 98 1395ସଜନୀ ଦାସ ସା ସରିୁଆ ଦାସ YNY0974337

ପ ୁ /991875 26 98 1396ବି ଗେଣଶ ପି ବି ତିମ ୁ ର୍ୀ YNY0962233
ପ ୁ /991876 54 98 1397ଟି ମେରଶ ପି ଟି.େପାଥ ୁରାଜୁ YNY0962217
ୀ /991877 32 98 1398ଏ େଶୖଳଜା ସା ଏ ବାସ ୁରାଜୁ YNY0974352
ୀ /1001878 34 98 1399େକ. ଭାନୁ ସା େକ. ଆନ YNY0446682
ୀ /1001879 39 98 1400ଏ ମଣୀ ସା ଏ. ନାେଗଶର YNY0446310
ୀ /1011880 28 98 1401ଏନ୍. କଲାବତୀ ପି ଏନ୍. ଭା ର ରାଓ YNY0445882

ପ ୁ /1011881 29 98 1402ଏସ୍ ସଧୁା ପି ଏସ୍. ଚିର ିଭ ରାଓ YNY0445841
ୀ /1021882 28 98 1403ୱାଇ େଜଯ୍ାତି ପି ୱାଇ ଶୀନୁ YNY0670034

ପ ୁ /1031883 33 98 1404େକ ରାଜୁ ପି େକ ପାପାରାଓ YNY0670075
ୀ /1041884 34 98 1405ଏମ୍ ସରସତୀ ସା ଏମ୍ େଶଖର ରାଓ YNY0670042

ପ ୁ /1051885 29 98 1406ପି େପରିେମଶ ପି ପି ମଣି YNY0670067
ୀ /1061886 46 98 1407ପି ଚିନନ୍ ାମଦୁୁ ପି ସି ଏଚ. ଆଶୀୟା YNY0858365
ୀ /1061887 29 98 1408ୱାଇ ଶଯ୍ାମା ସା ୱାଇ ନାଗୁ YNY0670018
ୀ /1071888 27 98 1409ଆର୍.େଜଯ୍ାତି . ପି ଆର୍.ମ ୂ ିର୍ . YNY0574152

ପ ୁ /1081889 27 98 1410ଏନ ସେ ାଷ . ପି େକ ଭାରତି YNY0669994
ୀ /1091890 39 98 1411ଏ.ଝୁନୁ . ସା ଏ.ବଳରାମ . YNY0574194

ପ ୁ /1091891 30 98 1412ଏ.ମେହଶର . ପି ଏ.ପାବର୍ ତୀ . YNY0574053
ପ ୁ /1091892 30 98 1413ବି.ଶବିା . ପି ବି.ବାବୁରାଓ . YNY0573741
ପ ୁ /1091893 28 98 1414ବି. ଦିେନଶ ପି ବି. ତନନ୍ ାରାଓ YNY0574582
ପ ୁ /1091894 29 98 1415ଏ.ଇଶର ରାଓ ପି ଏ.ଗମୁାଲୁ . YNY0574087
ପ ୁ /1091895 28 98 1416ବି. ରାେଜଶ ରାଓ ପି ବି. ଚିନନ୍ ା ରାଓ YNY0918755
ୀ /1201896 57 98 1417ଇ ସୀତା ମା କନତା େଦଵୀ YNY1319706

ପ ୁ /1231897 41 98 1418ଆର େଚେନୟା ରାଓ ପି ଆର ଆପଲ ସାମୀ YNY0858340
ପ ୁ /1471898 36 98 1419ଏ. ଜଗଦିସ ରାଓ ପି ଏ. ପାବିତୀ . YNY0918607
ପ ୁ /1501899 32 98 1420ବାୟ ରାେଜଶ ବାୟ ରାେଜଶ ପି ବାୟ ରାେଜଶ ବାୟ ସଂଜୀବ ରାଓ YNY1220540
ପ ୁ /1511900 27 98 1421ବି. ଲକ୍ଷଣ ରାଓ ପି ବି ଜଗା ରାଓ YNY0718098
ପ ୁ /1521901 26 98 1422ଆର କବିତା କମୁାରୀ ପି ଆର ଧୁବେକଶ ୁରାଓ YNY0858373
ପ ୁ /3661902 52 98 1423ସୟଦ ସଜାଦ ଅଲି ପି ସୟଦ ରଜାକ ଅଲି YNY1244318
ପ ୁ /3661903 20 98 1424ସୟଦ ଅବାସ୍ ଅଲି ପି ସୟଦ ସଜାଦ ଅଲି YNY1244243
ୀ /4261904 34 98 1425ଜୀ ପୀମୀଲା  ସା ଜୀ େମାହନ ରାଓ YNY1347814
ୀ /sutahat1905 25 98 1426ଅଂକିତା ପ ା  ପି ଅରବି  ପସାଦ ପ ା ପ ା YNY1148311
ପ ୁ /1681906 45 98 1427ମକୁୁ  କାହାଳୀ ପି ମଦନ କାହାଳୀ LNT2344786
ପ ୁ /1681907 42 98 1428ଦୀପକ କାହାଳି ପି ମଦନ କାହାଳି LNT2344703
ପ ୁ /1691908 35 98 1429ମହ ଦ ସଲାଉ ିନ  ପି ଅବଦୁଲ ରସିଦ LNT2936441
ପ ୁ /1691909 55 98 1430ଅେଶାକ କାହାଳି ପି ଅ ରୁ କାହାଳି OR/06/044/200049
ପ ୁ /1691910 50 98 1431େଗାଲଖ କାହାଳି ପି ଅକୁର କାହାଳି OR/06/044/200051
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ୀ /1691911 49 98 1432ସବିତା କାହାଳୀ ସା ଦୀନବ ୁ କାହାଳୀ YNY0234591
ପ ୁ /1691912 47 98 1433ଅେଲଖ କାହାଳୀ ପି ଅ ରୁ କାହାଳୀ OR/06/044/200053
ୀ /1691913 47 98 1434ମିତା କାହାଳୀ ସା ଅେଲଖ କାହାଳୀ YNY0234583
ୀ /1691914 45 98 1435ଭାରତୀ କାହାଳୀ ସା େଗାଲଖ କାହାଳି OR/06/044/200052

ପ ୁ /1691915 43 98 1436କିେଶାର କାହାଳୀ ପି ଅ ରୁା କାହାଳୀ YNY0074864
ପ ୁ /1691916 30 98 1437ସତିୃ ର ନ କାହାଳୀ ପି େଗାଲକ କାହାଳୀ YNY0234575
ପ ୁ /1691917 30 98 1438ରକି କାହାଳୀ ପି ଅେଶାକ କାହାଳୀ YNY0671214
ୀ /1691918 29 98 1439ରଶିତା କାହାଳୀ ପି େଗାଲକ କାହାଳୀ YNY0596197

ପ ୁ /1691919 28 98 1440ରାେକଶ କମୁାର କାହାଳୀ ପି ଅେଶାକ କାହାଳୀ YNY0595660
ପ ୁ /1691920 27 98 1441ଅରୁନ କାହାଳୀ ପି େଗାଲକ କାହାଳୀ YNY0595827
ୀ /1691921 26 98 1442ଦିବଯ୍ା ରାଣୀ କାହାଳୀ ପି ଅେଲଖ କାହାଳୀ YNY0921239

ପ ୁ /1691922 72 98 1443ଅବଦୁଲ କୟୁମ ପି ଅବଦୁଲ ଇଶା LNT2936425
ପ ୁ /1691923 32 98 1444ଇଶାଦ କୟୁମ ପି ଅବଦୁଲ କୟୁମ LNT2936433
ପ ୁ /1691924 59 98 1445ୟୁନୁସ ଖଁା ପି ୟୁସଫୁ ଖଁା OR/06/044/200552
ପ ୁ /1701925 52 98 1446ଦୀନବ ୁ କାହାଳୀ ପି କୁ  କାହାଳୀ YNY0074872
ପ ୁ /1701926 50 98 1447େଚୖତନଯ୍ କାହାଳି ପି େଗାବି  କାହାଳି OR/06/044/200056
ୀ /1701927 46 98 1448େବବି କାହାଳି ପି କୁ  କାହାଳି OR/06/044/200558
ୀ /1701928 46 98 1449େକସି କାହାଳି ପି େଗାବି  କାହାଳି LNT4221289

ପ ୁ /1701929 45 98 1450େକନୁ କାହାଳି ପି େଗାବି  କାହାଳି OR/06/044/200057
ୀ /1711930 45 98 1451କବିତା େଦଇ ସା ରାେଜ  କାହାଳି OR/06/044/200063

ପ ୁ /1711931 55 98 1452ସଚି କାହାଳି ପି ଫଗଚୁରଣ କାହାଳି OR/06/044/200060
ୀ /1711932 55 98 1453ସମିୁତା କାହାଳୀ ସା ସଚି କାହାଳୀ LNT4234332

ପ ୁ /1711933 51 98 1454ରାେଜ  କାହାଳି ପି ଫଗ ୁଚରଣ କାହାଳି OR/06/044/200062
ପ ୁ /1711934 45 98 1455ଧମ କାହାଳି ପି ଫଗଚୁରଣ କାହାଳି OR/06/044/200064
ୀ /1711935 45 98 1456ବି ୁ କାହାଳି ପି ଫଗଚୁରଣ କାହାଳି OR/06/044/200065
ୀ /1711936 44 98 1457ମାମି କାହାଳି ସା ଅକ୍ଷୟ କାହାଳି YNY0075135
ୀ /1711937 41 98 1458ରିନା କାହାଳୀ ପି ଧମ କାହାଳୀ LNT4221305

ପ ୁ /1711938 32 98 1459ଅନିଲ କମୁାର କାହାଳୀ ପି ସ ି କାହାଳୀ YNY0074898
ପ ୁ /1711939 30 98 1460ସଶୁଲି କମୁାର କାହାଳୀ ପି ରାେଜ  କାହାଳୀ YNY0234617
ପ ୁ /1711940 30 98 1461ସନିୁଲ କମୁାର କାହାଳୀ ପି ସ ି କାହାଳୀ YNY0234609
ୀ /1711941 29 98 1462ସଂଘମିତା କାହାଳୀ ପି ସଚି କାହାଳୀ YNY0921478

ପ ୁ /1721942 55 98 1463ବାବୁଲି କାହାଳି ପି କାଳ ି କାହାଳି OR/06/044/200066
ପ ୁ /1721943 44 98 1464ଡାଲିଆ କାହାଳି ପି କାଳ ି କାହାଳି LNT2344828
ପ ୁ /1721944 40 98 1465ରାମ ନାଏକ ପି ମ ୁଳି ନାଏକ OR/06/044/200573
ପ ୁ /1731945 37 98 1466ସି ସ ର ରାଓ ପି ସି ଆପଲ ନାଇଡୁ YNY0763748
ପ ୁ /1741946 64 98 1467ଅେଶାକ ରାମ ପି କଟିୁ ରାମ YNY0746974
ୀ /1741947 60 98 1468ସବିତା ରାମ ସା ଅେଶାକ ରାମ YNY0746982

ପ ୁ /1751948 32 98 1469ୱାଇ ରାେଜଶର ମା ୱାଇ ରାବଣା LNT2936458
ପ ୁ /1781949 38 98 1470ସସିତା କାହାଳୀ ପି କମୁର କାହାଳୀ LNT2936466
ପ ୁ /1781950 35 98 1471ଚି  ରଂଜନ କାହାଳୀ ପି କମୁର କାହାଳୀ LNT2936474
ୀ /1791951 44 98 1472ଫିେରାଜା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଫରିଦ LNT2936482
ପ ୁ /1801952 33 98 1473ଡମରୁଧର ଦାସ ପି ହାଡି ବ ୁ ଦାସ YNY0075143
ୀ /1811953 70 98 1474ଜଗା ମହାଲକ୍ଷୀ ସା ଜଗା ରାମଲୁୁ YNY0233726
ୀ /1821954 28 98 1475ଅନୁପମା େଜନା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ େଜନା YNY0688150
ୀ /1821955 33 98 1476ଜୟା କାହାଳୀ ସା ମକୁ  କାହାଳୀ YNY0671164
ୀ /1821956 27 98 1477େଜଯ୍ାତି ପାଢୀ ସା ବାଳକୃ  ପାଢୀ YNY0671180

ପ ୁ /2541957 27 98 1478ମିର ଅଫସର ଅଲି ପି ମିର ଅନୁଅର ଅଲି YNY0828723
ପ ୁ /2551958 70 98 1479ବି.ରାମ ଚ  େସନାପତି ପି ବି.ବିରଭଦ େସନାପତି YNY0933481
ପ ୁ /9261959 62 98 1480ସକୁମୁାର ରଥ ପି ମିନତୀ ରଥ YNY0759399
ୀ /9261960 55 98 1481ସଶୁୀ ରଥ ସା ସକୁମୁାର ରଥ YNY0759407
ୀ /9991961 32 98 1482ରଶ ିକାହାଳୀ ସା ସବୁାସ କାହାଳୀ YNY0933473
ୀ /9991962 45 98 1483ପି ି  ଉଦୟପରିୁଆ ସା ବିଜୟ ଉଦୟପରିୁଆ OR/06/044/233009
ପ ୁ /CHELI KA1963 21 98 1484ଏମଡି ଅକଟାର ପି ଏମଡି ଜବୀର YNY1350818
ୀ /NEAR URD1964 63 98 1485ହୁସନ୍ା ଆରା  ସା େସଖ ଇକଵାଲ ହୁେସନ  YNY1352517
ପ ୁ /NEAR URD1965 66 98 1486େସଖ ଇକଵାଲ ହୁେସନ  ପି େସଖ ୟାକବୁ ହୁେସନ  YNY1352533
ପ ୁ /Pattapol1966 20 98 1487ଚଂଦେଶଖର େଜ - ଟୀ ଅପନା ଟୀ YNY1353010
ପ ୁ /Burla vee1967 23 98 1488ବି ପକାଶ ପି ବି ଆଲା  YNY1353507
ୀ /182-151968 37 98 1489ଅନିମା ରଥ ସା େସନ୍ହାସିଶ ପ।ଢ଼ୀ YNY1354760
ପ ୁ /1141969 46 98 1490ପି.ଆପ ରାଓ ପି ପି. େଦମଡୁୁ YNY1363068
ୀ /Patta Pol1970 24 98 1491ନୁସତ ଜାହାନ ଲିଲୀ ସା ଜାେଵଦ ବକ୍ଷ YNY1366558
ପ ୁ /Mamidi Bi1971 18 98 1492ଏମ ସତ୍ଯମ ପି ଏମ େକୖଲାସ YNY1373299
ୀ /31972 18 98 1493ଏସ େଦଵୀ େଦଵୀ ସା ଏସ ଶଂକର YNY1383066
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ପ ୁ /pattapol1973 20 98 1494େଗ ମ େଗାପାଳ ପି ଜୀ ଅ ାରାଵ YNY1385970
ପ ୁ /Pattapol1974 47 98 1495ଟୀ ଲଛମୀ - ଟୀ ଅପନା  YNY1386143
ପ ୁ /MAMIDI B1975 31 98 1496ବି ଵ୍େହନକଟ ପି ବି ଚଂଡୀ YNY1387620
ପ ୁ /Burla vee1976 22 98 1497ଜୀ ମେହଶ ପି ଜୀ ଅ ାରାଵ YNY1389626
ୀ /6791977 31 98 1498ଏମ ଲଛମୀ ସା ଏମ ଅପାରାଵ YNY1393867
ୀ /991978 22 98 1499ଏସ ପବାଣୀ କମୁାରୀ ସା ଏସ ଶ ର YNY1394022

ପ ୁ /5651979 21 98 1500ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ YNY1394048
ପ ୁ /1980 31 99 1ଏସ୍ ଆ ାନା ପି ଏସ୍ କାରିୟା YNY0919803
ପ ୁ /.1981 40 99 2ଶାହାନାୱାଜ ଖଁା ପି କରିମ ଖଁା YNY0850305
ୀ /001982 65 99 3ଆର ଏକି ଆ ା ସା ଆର ନାରାୟଣ YNY1020940

ପ ୁ /001983 25 99 4ବି ଅରୁନ ପି ବି ବାବୁରାଓ ରାଓ YNY1020858
ୀ /001984 40 99 5େରଶମା େବଗମ ସା େସକ କଲିମ ଉଲା YNY1020684
ୀ /001985 26 99 6ବି ଡି ଲ ପି ବି ଆପାନନ୍ ା YNY1020635
ୀ /001986 23 99 7ଜି ଗୀତା ସା ଜ ଚ ା ରାଓ YNY1020643
ୀ /001987 51 99 8ଏ କୁ ି ସା ଏ ସନଯ୍ାସୀ YNY1020650
ୀ /001988 25 99 9ବି ଲାବନଯ୍ା ସା ବି େକାୟା ରାଓ YNY1020718

ପ ୁ /001989 29 99 10ଜି ଲି ରାଜ ପି ଜି ଆପା ରାଓ YNY1020890
ପ ୁ /001990 24 99 11େଜ ଉମା ମେହଶ ପି େଜ ରାବଣ YNY1198647
ୀ /001991 27 99 12ବି ମିନା ପି ବି ଆପାନନ୍ ା YNY1020759
ୀ /001992 27 99 13େକ ନିହାରିକା ସା େକ େଶାଭନ ରାଓ YNY1020841
ୀ /001993 28 99 14ପି ପଦା ସା ପି ବି ୁ YNY1020874

ପ ୁ /001994 52 99 15ଆର ପ ା ପି ଆରା ଆପା ରାଓ YNY1020965
ପ ୁ /001995 24 99 16ବି ପକାଶ ପି ବି ରାମ ୁ YNY1020676
ୀ /001996 50 99 17ଆର ରାେଜଶରୀ ସା ଆର ତିନାଥ YNY1020924

ପ ୁ /001997 41 99 18ଟି ରାମବାବୁ ପି ଟି ମାେଲଶ YNY1020908
ପ ୁ /001998 31 99 19ଏ ରାଜା ରାଓ ପି ଏ ଚ ା ରାଓ YNY1020973
ୀ /001999 28 99 20ବି େବଣ ୁରାଓ ସା ବି ରାେକଶ ରାଓ YNY1210830

ପ ୁ /002000 24 99 21ଆର ହରି ପସାଦ ରାଓ ପି ଆର ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ YNY1020692
ୀ /002001 28 99 22ଏ ସନାେ◌ୖସାମ ସା ଏ ଶବିା YNY1020783
ୀ /002002 36 99 23ଏସ୍ ସଜୁତା ପି ଏସ୍ ଶୀନିଓାସ ରାଓ YNY1020734
ୀ /002003 40 99 24ବି ସନିୁତା ସା ବି କିେଶାର ରାଓ YNY1020999
ୀ /002004 27 99 25ପି ଉମିର୍ଳା ସା ପି ସେ ାଷ YNY1020825
ୀ /012005 25 99 26େକ. ନିରୂପମା ପି େକ. ହରୀସ୍ଵାମୀ YNY1329481

ପ ୁ /012006 27 99 27େକ. ପେମାଦ ପି େକ. ହୀରସ୍ଵାମୀ YNY1329507
ପ ୁ /012007 25 99 28େକ. ପଶାଂତ ପି େକ. ହରୀସ୍ଵାମୀ YNY1329424
ପ ୁ /012008 19 99 29ପୀ ରଘୁ ପି ପୀ ରାମବାବୂ YNY1268887
ୀ /12009 40 99 30ବି ଶାରଦା ସା ବି ବାସ ୁ LNT1761519

ପ ୁ /12010 39 99 31ଏନ୍ ଶଯ୍ାମା  ମା ଏନ ଏରାମା YNY0171033
ପ ୁ /12011 38 99 32ବି ତାରେକଶର ରାଓ ପି ବି ଚେ ୟା LNT0276238
ୀ /12012 40 99 33ବି ରାେଜଶରୀ ସା ବି ଶୀନିବାସ ରାଓ  YNY0382465

ପ ୁ /12013 38 99 34ପୀ ରାମବାବୂ ପି ପି.ମାେଲଶ ୁ LNT4214300
ୀ /12014 43 99 35ବି.ମାଧବୀଲତା . ସା ବି.ବାସ ୁ. YNY0918961

ପ ୁ /12015 86 99 36ବି ଚେ ୟା ପି ଗରୁୁଉଲୁ LNT1761501
ପ ୁ /12016 51 99 37ବି ଚେ ୟା ପି ବି େସାଲାପରୁୀ LNT4214235
ୀ /12017 35 99 38ଏନ. ଦୁଗର୍ାମା ସା ଏନ ଶଯ୍ାମର୍ା YNY0299487
ୀ /12018 42 99 39ବି ଜୟା ସା ବି ଚେ ୟା LNT4214193
ୀ /12019 44 99 40ବି କଲା ା ସା ବି ଇଶରାଓ YNY0299461
ୀ /12020 36 99 41ପି ରାବଣା ସା ପି ରାମବାବୁ LNT4214185

ପ ୁ /12021 56 99 42ବି ରାମ ୁ ପି ବି େସାଲାପରୁୀ LNT4214219
ପ ୁ /12022 49 99 43ବି ଶୀନିନାସ ରାଓ ପି ଚେ ୟା  OR/06/044/194004
ୀ /12023 35 99 44ବି. ରତନ୍ ା ସା ବି. ଶ ର YNY0299495
ୀ /12024 46 99 45ବି ସେରାଜିନୀ ସା ବି ରାମ ୁ LNT4214201
ପ ୁ /12025 31 99 46ପି. ଶଯ୍ାମା ପି ପି. ମାେଲଶ ୁ YNY0299479
ପ ୁ /12026 47 99 47ବି ୱାସ ୁ ପି ଚେ ୟା  OR/06/044/194005
ୀ /CUTTACK-2027 40 99 48ସେହନାଜ୍ ପରବିନ ପି େଶକ୍ ନଈମ YNY1279066
ୀ /22028 54 99 49ଅ ଳି େକେନଡି ସା ଅେବ େକେନଡି LNT3126547
ୀ /22029 74 99 50େକ ମତୁାଲମା ନାଇଡୁ ସା େକ େକଶର ନାଇଡୁ LNT3126554
ୀ /22030 56 99 51ପି. ନାରାୟଣା ା ପି ପି. ନକିୟା YNY0492611
ୀ /22031 52 99 52ବି ପ ୁ ା ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ  OR/06/044/194010
ପ ୁ /22032 32 99 53ବି.ବିେନାଦ ରାଓ ପି ବି ରତନ୍ ା YNY0299511
ପ ୁ /22033 31 99 54ବି.େଗାବି  ରାଓ ପି ବି ରତନ୍ ା YNY0299529
ୀ /22034 30 99 55ବି. ସରିତା ସା ବି. ବିେନାଦ ରାଓ YNY0299503
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ୀ /22035 57 99 56ବି ସେୁଲାଚନା ସା ରତନ୍ ା  OR/06/044/194008
ୀ /32036 60 99 57ଏମ ଆମାନନ୍ ା ସା ଏମ ରାମାରାଓ OR/06/044/195016

ପ ୁ /32037 51 99 58ଜି ଆପାରାଓ ପି େସାେରୟା OR/06/044/194013
ୀ /32038 48 99 59ଜି ଲଛମୀ ସା ଆପରାଓ OR/06/044/194014

ପ ୁ /42039 50 99 60ଏମ୍ ଆପାରାଓ ପି ଏମ୍ ସିେମୟା LNT2461630
ପ ୁ /42040 38 99 61ଏମ ଶ ର ରାଓ ପି ଏମ୍ ସିେମୟା LNT1761535
ପ ୁ /052041 22 99 62ଦୀପକ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ରସୀ ର ନ ଡାକଆୁ YNY1235530
ପ ୁ /052042 20 99 63ଏସ ରାହୁଲ ଏସ ରାହୁଲ ପି ଏସ ଲି ରାଜୁ ଏସ ଲି ରାଜୁ YNY1285014
ୀ /52043 38 99 64ବି ସାତୀ ସା ବି ଭା ର ରାଓ YNY0171025

ପ ୁ /52044 75 99 65ବି ଚେ ୟା ପି େଗାବି  OR/06/044/194019
ୀ /52045 70 99 66ବି ମାଣିକଯ୍ମ ସା ଚେ ୟା OR/06/044/194020

ପ ୁ /062046 21 99 67କିସନ ସାମଲ ପି କାହନ୍  ୁସାମଲ YNY1338482
ୀ /62047 34 99 68ବି.ଶା ିପିୟା  ସା ବି.ସେୁର  ରାଓ YNY0193433

ପ ୁ /62048 31 99 69ବି.ରାଜୁ . ପି ବି.ବିଜୟ ରାଓ YNY0574913
ପ ୁ /62049 27 99 70ବୀ. ପକାଶ ପି ବୀ. ଶ୍ଯାମଶଂକର YNY1063320
ପ ୁ /62050 31 99 71ବି େଗାବିଂଦା ରାଓ ପି ବି ଶ୍ଯାମ ଶଂକର ରାଓ YNY0299537
ୀ /62051 72 99 72ବି ସରସତୀ ସା ଗା ରାଯ ୁ OR/06/044/194022

ପ ୁ /62052 44 99 73ବି ସେୁର ପି ଗା ରାଯ ୁ OR/06/044/194025
ପ ୁ /72053 42 99 74ଭି ସରିୁ ପି େଲେ ୟା OR/06/044/194029
ପ ୁ /72054 40 99 75ଭି ସିମାଦି ପି ଭି ଲିେ ୟା  LNT4225140
ୀ /72055 42 99 76ବି ଇଶରମା . ସା ଭି ଆପାନନ୍ ା . LNT0276204

ପ ୁ /72056 72 99 77ଭି ଆପନା ପି େଲେ ୟା OR/06/044/194028
ୀ /72057 35 99 78ବି କମୁାରୀ ସା ବି ଶ ର ରାଓ LNT4214284
ୀ /082058 30 99 79ବି. ମାଧଵୀ ସା ବି. ଅଜୟ YNY1235860
ୀ /082059 29 99 80େକ. ନିହାରିକା ସା େକ. େମାହନ YNY1235944

ପ ୁ /082060 24 99 81ବି.ଚ ି ରାଓ ପି ବି. େଵନକଟ ରାଓ YNY1235886
ପ ୁ /082061 18 99 82ଏସ େରାହିତ ପି ଏସ ଲି ରାଜୁ YNY1285048
ପ ୁ /82062 69 99 83ଜି. େମାହନ୍ ପି ଜି. ଗାବରିଆ LNT2337533
ୀ /82063 52 99 84ବି. ନାଗା ା ସା ଜି. େମାହନ LNT2337558

ପ ୁ /82064 34 99 85ପି ଅଜୁର୍ ନ ପି ପି ରାମ ୁ YNY0074005
ପ ୁ /82065 32 99 86ଜି ଆପାନନ୍ ା  ପି ଜି େମାହନ YNY0074021
ୀ /82066 21 99 87େକ ମା ା ପି େକ ସିନୁ YNY1235308

ପ ୁ /82067 41 99 88ପି ଶୀ ନିବାସ ରାଓ ପି ପି ରାମ ୁ YNY0074013
ପ ୁ /82068 32 99 89ଏମ େମାହନ ରାଓ ପି ଏମ ସିମା ଳମ ରାଓ YNY0171041
ୀ /92069 38 99 90ଏସ୍. ପ ୂ ିର୍ମା ସା ଏସ୍. ଲି ରାଜ LNT2337657
ୀ /102070 38 99 91େକ ଲଲିତା ପି େକ ତିନାଥ  LNT1761550

ପ ୁ /102071 21 99 92ବି ବିକାଶ ପି ବି ବନା YNY1285022
ପ ୁ /102072 41 99 93ମଂେଟାଶ ନାଇକ ପି ଶ ର ନାୟକ YNY1285006
ୀ /102073 36 99 94ରାଧା ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ YNY1285154

ପ ୁ /102074 52 99 95ଏଲ୍ . ଏ . ରାଓ ପି ଏଲ୍. ଅ ାନା ରାଓ YNY0638460
ପ ୁ /102075 45 99 96ଏନ୍,ଲଷଣ ରାଓ ପି ଏନ୍,ସଯୂ଼ଯ୍ର୍ ରାଓ YNY0962316
ୀ /102076 34 99 97ଆର ସରସତୀ ସା ଆର କାଳିଦାସ YNY0682419
ୀ /112077 56 99 98ଜି ପଦା  ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ OR/06/044/194044

ପ ୁ /112078 37 99 99ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଉତ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ରାଉତ YNY0299545
ୀ /122079 55 99 100େକ. େକରାମା ସା େକ. ଖୁ ିଆ LNT2337665

ପ ୁ /122080 42 99 101େକ. ଶ ର ପି େକ. ଖୁ ିଆ . LNT2337632
ୀ /122081 38 99 102େକ ରାଖି ପି େକ ଖୁ ିଆ  LNT1745611

ପ ୁ /122082 37 99 103ବି କା ିର୍କ ପି ବି ରତନା YNY0171058
ୀ /122083 29 99 104ବି ଝମନୂା ସା ଉସା କା ର୍କ ରାଓ YNY1284900
ପ ୁ /122084 35 99 105େକ ଶବିା ରାଓ ପି େକ ଖ ୁ ିଆ YNY0919795
ପ ୁ /132085 65 99 106ଏସ କାରିୟା ପି ଏସ୍. ନିଳକ  YNY1228550
ୀ /132086 63 99 107ଏସ ଆଦାମା - ଏସ ନେ ଶ ୁ. LNT1745488
ୀ /132087 34 99 108ଏସ୍ ଶଗୁଣୁା ପି ଏସ େକରିୟା YNY0171074
ପ ୁ /132088 31 99 109ଏସ୍ ଆ ାନନ୍ା ପି ଏସ େକରିୟା YNY0171066
ପ ୁ /132089 65 99 110ଏସ୍. କାେରୟ। ପି ଏସ. ଆପନା YNY1225408
ୀ /132090 33 99 111ବି ନାଗ ୂ ସା ବି ବୁଜୀ YNY1285188
ପ ୁ /132091 40 99 112ଏସ୍. ଚ ି ରାଓ ପି ଏସ୍. ନେ ଶର ରାଓ LNT2337582
ପ ୁ /132092 21 99 113ବୀ ଭା ର ରାଓ ପି ବୀ ରମୁ YNY1202712
ୀ /132093 30 99 114ଏସ ଏେସାଦା ପି ଏସ କାରିୟା YNY0682443
ପ ୁ /142094 45 99 115ଆର ତିନାଥ ପି ଆର ନାରାୟଣ LNT1716109
ୀ /142095 62 99 116ଆର ଏେ ଆମା ସା ନାରାୟଣ  OR/06/044/194049
ପ ୁ /142096 75 99 117ଆର. ନାରାୟଣ ପି ଆର.ପାପରିଆ  OR/06/044/194048
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ପ ୁ /142097 31 99 118ଇ. ଶ ର ପି ଇ. େସାଲାପରୂୀ YNY1062413
ପ ୁ /152098 21 99 119ସିବା ସାହୂ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ YNY1327220
ୀ /152099 27 99 120ବି. ସଜୁାତା ପି ବି. ନିଳକ YNY1063379
ୀ /162100 51 99 121ଏ ଭାନୁ ପି ଏ ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ YNY0492603

ପ ୁ /162101 26 99 122ଜୀ. ସନୁୀଲ ପି ଶୀ. ନିସମାନି େମାହା ି YNY1235621
ପ ୁ /162102 31 99 123େକ. ସରୁଜ ପି େକ. ଜଗା ରାଓ YNY0446161
ପ ୁ /172103 41 99 124େକ. ମନୁନ୍ ା ପି େକ. ଜଗା ରାଓ LNT2337681
ପ ୁ /172104 22 99 125ଇ କା ିର୍କ ପି ଇ ସଲାପରୁୀ YNY1295047
ପ ୁ /172105 31 99 126ଇ. ଶଂକର ପି ଇ. େସାଲାପରୂୀ YNY1063353
ୀ /182106 64 99 127େକ ରତନ୍ ାମା ସା େକ ଜଗାରାଓ . OR/06/044/194057

ପ ୁ /182107 44 99 128େକ ଜଗା ରାଓ ପି େକ ରାମ ସାମୀ LNT1717891
ୀ /182108 27 99 129ଏସ୍. ଇ ୁ ଆଚାରୀ ସା ଏସ. େଶଖର ଆଚାରୀ YNY0976597
ୀ /182109 38 99 130ଏନ େଗାବି ା ସା ଏନ ସିନାଦି YNY0962324
ୀ /182110 36 99 131ବି ମ ୁ ସା ବି େଭେ ଟ ରାଓ LNT4214227
ୀ /182111 69 99 132େକ. ନାରାୟଣୀ ସା େକ. ରାମାଦାସ YNY0497859

ପ ୁ /182112 46 99 133ବି େଭେ ଟ ରାଓ ପି ବି ଚିେଟୟା LNT4233524
ୀ /182113 25 99 134େଜ.େହମାଲତା ରାଓ ପି େଜ.ଆନ  ରାଓ YNY0918995
ୀ /182114 27 99 135ଇ. ସ ୁ ରୀ ସା ଇ. ଶଂକର YNY1062470
ୀ /192115 68 99 136ବି ମତୂଯ୍ାଲାମା .. - ବି ରାମି ିଲୁ .. OR/06/044/194060

ପ ୁ /192116 50 99 137ବି କାଶନିାଥ .. ପି ବି ରାମି ିଲୁ .. OR/06/044/194061
ୀ /192117 44 99 138ବି ଆଦାମା .. ସା କାଶନିାଥ .. OR/06/044/194062

ପ ୁ /192118 23 99 139ବି. ଚିନା ବାବୁ ପି ବି କାସିନାଥ YNY1235787
ପ ୁ /192119 61 99 140େକ. ଗେଣଶ ପି େକ. େଦସାୟା YNY1235696
ପ ୁ /202120 54 99 141ବି େସାେମୟା .. ପି ବି ଏରକଲୁୁ .. OR/06/044/194063
ୀ /202121 50 99 142ବି ପାବର୍ ତୀ .. ସା ବି େସାେମୟା .. OR/06/044/194064

ପ ୁ /202122 69 99 143ଟି.ଏସ ପେତୟା ପି ଟି.ଏସ ରାମସାମୀ YNY0962282
ୀ /202123 41 99 144ଜି ସଯୁଯ୍ର୍କା ସା ଜି ଭା ର ରାଓ YNY1021062

ପ ୁ /202124 31 99 145େଲାକନାଥ ଭି ପି େଭ ଟ ରାଓ ଭି YNY0962290
ପ ୁ /202125 29 99 146ହରିପସାଦ ଭି ପି େଭ ଟ ରାଓ ଭି YNY0962308
ୀ /202126 27 99 147ସଂଗିତା ଭି ସା େଲାକନାଥ ଭି YNY0962274

ପ ୁ /212127 54 99 148ଏ କାଳିଦାସ ପି ଏ. ଆପଲସାମୀ OR/06/044/194073
ପ ୁ /222128 32 99 149ବିଜୟ ଆଗାହାରୀ ପି ହଜାରିଲାଲ ଆଗାହାରୀ YNY0962407
ପ ୁ /222129 57 99 150ଟି ଶ ର ରାଓ ପି ଟି. ଜଗମ LNT1720077
ପ ୁ /222130 41 99 151େକ. ଶ ର ପି େକ. େଦସିଆ OR/06/044/194078
ପ ୁ /232131 55 99 152ଏ. ମାେଲଶ ୁ ପି ଏ. ଏରାୟା OR/06/044/194848
ୀ /242132 44 99 153ବି. ଭାରତୀ ସା ବାବୁ ରାଓ OR/06/044/194080

ପ ୁ /242133 52 99 154ବୀ.ବାବୂ ରାଓ ପି ବି ଆଛନା YNY1266014
ପ ୁ /242134 35 99 155ବି େକାୟା ରାଓ ପି ବି ବାବୁ ରାଓ YNY0073817
ପ ୁ /252135 34 99 156ବି ଆଦିନାରାୟଣ ପି ବି େଗେଡୟା YNY0682393
ୀ /252136 50 99 157ବି. ଈଶ ରାମା ସା ଗାେଡୟା OR/06/044/194082
ୀ /252137 57 99 158ସବୂମା ଏମ ସା ଏମ. କୃ YNY1236033
ପ ୁ /252138 23 99 159ଜଗବଂଧ ୁସାହୂ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ YNY1327204
ୀ /262139 62 99 160ଓଡି ଭାଗଯ୍ବତୀ ସା ଓଡି େଭ ଟ ରାଓ LNT2461812

ପ ୁ /262140 59 99 161ଓଡି େଭ ଟାରାଓ ପି ଓଡି ଏରାୟା LNT2461796
ପ ୁ /262141 41 99 162ଓଡି .ନାଗରାଜ ପି ଓଡି େଭ ଟରାଓ LNT2461804
ୀ /262142 47 99 163ବି. ଗ ମା .. ସା ବି. ଶଯ୍ାମଶ ର ରାଓ LNT2337590

ପ ୁ /262143 58 99 164ଅଜୀମ ଅ ଲୁ ପି ଅ ଲୁ ହାକିମ YNY1235167
ୀ /262144 39 99 165େକ ଏର ା ସା େକ ଶଂକର YNY1235050

ପ ୁ /262145 52 99 166ଚି  ରଂଜନ ବଳ ପି ନିତଯ୍ାନ  ବଳ YNY0638478
ୀ /262146 25 99 167ଭନପଲୀ ଭାଗିରଥୀ ପି ଭନପଲୀ ଆପାରାଓ YNY0925594
ୀ /262147 32 99 168ବି ବୀଣଆ ପି ବି ପତିୟା YNY0682450
ୀ /262148 41 99 169ବି ଚ ାବତୀ ସା ବି ସ ିବ LNT4220539
ପ ୁ /262149 24 99 170ବିକାଶ ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ଦାସ YNY1235902
ୀ /262150 24 99 171ସସୀତା ଦାସ ସା ରବୀ  ଦାସ YNY1235928
ପ ୁ /262151 20 99 172ସଶୁା  ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ YNY1235969
ୀ /262152 38 99 173ଓଡି େଦବୀ ସା ଓଡି ନାଗରାଜ LNT4220562
ୀ /262153 29 99 174େକ. ଇସପରୀ ପି େକ. ଶ ର YNY1235977
ପ ୁ /262154 37 99 175ଓ ଡି ସ ିବ ରାଓ ପି ଡି େଭେ ଟ ରାଓ LNT4220612
ପ ୁ /262155 26 99 176ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଧରମା ରାଓ YNY1236009
ପ ୁ /262156 46 99 177ବି ସ ିବ୍ ପି ବି ପେତୟା LNT4220547
ପ ୁ /262157 50 99 178ବି େସାଲାପରିୁ ପି ବି ପତିୟା YNY0492595
ୀ /262158 25 99 179ଏସ. ସଜୁାତା ସା ଏସ. ନାଗରାଜୂ YNY1235993
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ୀ /272159 87 99 180େକ ଆେ ଜାମା ସା େକ ବାଲାଜୀ OR/06/044/194086
ୀ /272160 31 99 181େକ ଚ ୀ ସା େକ ଧମର୍ରାଜ ରାଓ YNY0682534

ପ ୁ /272161 45 99 182େକ ଲି ରାଜ ପି େକ ବାଲାଜୀ YNY0382473
ପ ୁ /272162 42 99 183େକ. ଧମର୍ା ରାଓ ପି େକ. ବାଲାଜୀ ରାଓ LNT2337525
ପ ୁ /282163 46 99 184ଏମ୍. ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଓ ପି ଏମ୍. ପାରାେମୟା YNY0984674
ୀ /282164 35 99 185ଏନ.ଈଶ୍ଵରି ରାଓ ସା ଏନ.ସିବା ଶଂକର ସାମଲ YNY1325935
ୀ /282165 43 99 186ଓ ସାବିତୀ ସା ଓ ସରିୁ OR/06/044/194942

ପ ୁ /292166 77 99 187ଆର ଭଗବାନସାମୀ .. ପି ଆର ରାମସାମୀ .. OR/06/044/194103
ପ ୁ /292167 38 99 188ଆର ରାେଜଶ .. ପି ଆର ଭଗବାନ ସାମୀ LNT2461861
ପ ୁ /302168 39 99 189ଏଲ୍ ପତାପ ପି ଏଲ୍ ସବୁା ରାଓ LNT1715697
ପ ୁ /302169 36 99 190ରାଜା ଖାନ ପି ସୟଦ ଖାନ YNY1299783
ୀ /302170 54 99 191ଏନ୍. ପଦା ପି ଏନ୍.ଏନ୍. ରାଓ OR/06/044/194102

ପ ୁ /302171 54 99 192ଏଲ ସବୁାରାଓ ପି ଏଲ େପେ ୟା OR/06/044/194101
ପ ୁ /312172 40 99 193ଏଲ୍. ଶ ର ରାଓ ପି ଏଲ୍ ଆପାରାଓ LNT2461473
ପ ୁ /312173 67 99 194ଏଲ ଆପାରାଓ ପି ଏଲ େପେ ୟା OR/06/044/194098
ପ ୁ /312174 33 99 195ଏଲ୍ େଚନନ୍ ା ପି ଏଲ ସବୁା ରାଓ YNY0382481
ୀ /312175 37 99 196ଏଲ ଇଜିୟା ସା ଏଲ ପତାପ YNY0663344
ୀ /312176 64 99 197ଏଲ ରାେଜଶରୀ ସା ଏଲ ଆପାରାଓ OR/06/044/194099
ୀ /322177 82 99 198ଜି ଭାରତା ା ସା ଜି ଗରୁୁମ ୁ ିର୍ OR/06/044/194092

ପ ୁ /322178 29 99 199ଜି. ବିଶନାଥ ପି ଜି. ଦୁଗର୍ାରାଓ YNY0446013
ୀ /322179 43 99 200ଜି ଚ ି ସା ଜି ଦୁଗର୍ାରାଓ OR/06/044/194094

ପ ୁ /322180 49 99 201ଜି ଦୁଗର୍ାରାଓ ପି ଜି ଗରୁୁମ ୁ ିର୍ OR/06/044/194093
ପ ୁ /322181 47 99 202ଜି ଯଧିୁ ୀର ପି ଜି ଗରୁୁମ ୁ ିର୍ OR/06/044/194096
ପ ୁ /322182 40 99 203ଜି. ରାମ ୁ ପି ଜି. ଯଧିୁ ିର OR/06/044/194097
ପ ୁ /322183 32 99 204ଜି କାେମଶର ରାଓ ପି ଜି ଯଧିୁ ିର ରାଓ YNY0074039
ୀ /332184 33 99 205ସାେଲହା ପରୱିନ ସା େସକ ଆସିଫଲୁା LNT3127131
ୀ /332185 57 99 206ରୁେବଦା େବଗମ ସା େଶଖ ହପିଜୁଲା  LNT2462059
ୀ /332186 42 99 207ମଇମନୁା େବଗମ୍ ସା େଶଖ ହବିବୁଲା LNT2462067

ପ ୁ /332187 45 99 208େଶଖ ହବିବୁଲା ପି େଶଖ ହପିଜୁଲା OR/06/044/194112
ପ ୁ /332188 70 99 209େଶଖ ହପିଜୁଲା ପି େଶକ େଫୖଜୁଲା OR/06/044/194110
ପ ୁ /332189 43 99 210େସକ କଲିମଲୁା ପି େଶଖ ହପିଜୁଲା OR/06/044/194113
ପ ୁ /342190 40 99 211େଶଖଇଫେତଖାର ପି େଶଖ OR/06/044/194117
ପ ୁ /342191 34 99 212ଜମିଲ୍ ଅ ଲୁ୍ ପି ଅଜିମ୍ ଅ ଲୁ୍ LNT4214243
ପ ୁ /342192 36 99 213ଅ ଲୁ୍ ଅଜିମ୍ ପି େଶଖ୍ ଆତାଉଲା LNT4214250
ୀ /342193 34 99 214େରହାନା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ YNY0682591
ୀ /342194 52 99 215ସଲମା େବଗମ୍ ସା ଅଜିମ୍ ଅ ଲୁ LNT4214268
ୀ /342195 50 99 216ମସରୁୀ େବଗମ ସା େଶଖ ଆତାଉଲା OR/06/044/194116
ୀ /342196 36 99 217ଅଫସାନା େବଗମ୍ ସା ଏସେକ ଇମତିୟାଜ YNY0354506
ୀ /342197 35 99 218ସମୀମା େବଗମ୍ ପି ଅଜିମ୍ ଅ ଲୁ୍ LNT4214276

ପ ୁ /342198 38 99 219େଶଖ ଇଲିଆସ ଉଲା ପି େଶଖ ଆତାଉଲା OR/06/044/194958
ପ ୁ /342199 39 99 220େଶଖ ଇମେତଆଜଉଲା ପି େଶଖ ଆତାଉଲା OR/06/044/194957
ୀ /342200 31 99 221ନଜମନୁ ନିଶା ସା େଶଖ ଇଲିୟାଜଉଲା YNY0299586

ପ ୁ /352201 39 99 222େଶଖ ଆସିଫ ପି େଶଖ ଅନିଶ୍ LNT2461895
ପ ୁ /352202 58 99 223େଶଖ ଅନିଶ ପି େଶଖ ଜବାର OR/06/044/194118
ୀ /352203 52 99 224େଜାହରା ବିବି ସା େଶଖ ଅନିଶ  OR/06/044/194119

ପ ୁ /362204 67 99 225ଜି ମନଥ ଆଚାରୀ ପି ଜି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଆଚାରୀ LNT3080439
ପ ୁ /362205 39 99 226ଜି ଜଗନନ୍ ାଥ ଆଚାରୀ ପି ମନଥ ଆଚାରୀ LNT0303503
ୀ /362206 26 99 227ବି କବିତା ପି ବି ଆ ାନା YNY0962258
ୀ /362207 55 99 228ଜି ପଦାବତୀ ସା ଜି ମନଥ ଆଚାରୀ OR/06/044/194122
ୀ /362208 48 99 229ଜି ପ ୁ ା ସା ଜି ମନଥ ଆଚାରୀ OR/06/044/194123
ୀ /372209 64 99 230ଏସ ମହାଲକ୍ଷୀ ଆଚାରୀ ସା ଏସ ପାପା ରାଓ OR/06/044/194138
ୀ /382210 40 99 231ଏସ. ଲଛମୀ ସା ଏସ. ସିମା ଳମ OR/06/044/194141
ପ ୁ /382211 47 99 232ଏସ. ସିମା ଳମ ପି ଏସ ଆପାରାଓ OR/06/044/194140
ୀ /392212 33 99 233ଡି ଚ ୀ ପି ଡି ଶ ର YNY0299602
ପ ୁ /392213 25 99 234ସ ିପକମୁାର ଲାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ YNY0962415
ୀ /392214 42 99 235ଡି. ମଣି ସା ଡି ଶ ର OR/06/044/194145
ପ ୁ /392215 32 99 236ଡି ନାଗ ୁ ପି ଡି ଶ ର YNY0299594
ପ ୁ /392216 46 99 237ଡି. ଶ ର ପି ଧମର୍ା ରାଓ OR/06/044/194144
ପ ୁ /402217 38 99 238ଏସ େସାଲାପରୁୀ ପି ଏସ ସାଧ ୁ LNT2461556
ପ ୁ /402218 36 99 239ଏସ୍ େମାହନ ପି ଏସ ସାଧ ୁ YNY0753053
ୀ /402219 47 99 240ଏସ୍. ପଦା ସା ଏସ ସାଧ ୁ OR/06/044/194148
ୀ /402220 50 99 241ଆର ରାେଜଶରୀ ସା ଆର ତିନାଥ YNY1199009
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ପ ୁ /402221 59 99 242ଏସ ସାଧ ୁ ପି ଏସ. କି ା OR/06/044/194147
ପ ୁ /402222 34 99 243ଏସ୍ ଶୀନିବାସ ପି ଏସ୍ ସାଧ ୁ LNT4220554
ୀ /412223 82 99 244ବି.ଏଲି ା . ସା ବି.ପଇଡିଆ . YNY0919399
ୀ /412224 64 99 245ବି ଏଲା ା ସା ବି ଏଲା ା OR/06/044/194156
ୀ /412225 57 99 246ସତଯ୍ାଡି ଲଛୁଆ ା ସା ସତଯ୍ାଡି ଲଛେମୟା OR/06/044/194155
ୀ /412226 68 99 247ଗେୁଡଲ ସାଏଆ ା ସା ଗେୁଡ ନରସିଆ OR/06/044/194152

ପ ୁ /412227 38 99 248ବି. େସାଲାପରିୁ ପି ବି. ପାଇଡିୟା YNY0299610
ୀ /422228 58 99 249ୱାଇ ଭୁବେନଶର ସା ୱାଇ ଜଗଗରାଓ OR/06/044/194162
ୀ /422229 36 99 250ୱାଇ ଜୟେକୖଳାସ ପି ୱାଇ ଜଗା ରାଓ YNY0382440

ପ ୁ /422230 56 99 251ୱାଇ ଲି ରାଜ ପି ୱାଇ ପଯ୍ାେରୟା OR/06/044/194163
ପ ୁ /422231 50 99 252ଏସ୍ ଜାନକୀ ରାମା ପି ଏସ୍ ଆସିରିଆ YNY0171082
ପ ୁ /432232 45 99 253ଜି. ଭାେଗଶର ପି ଜି. େଗାପାଲ LNT2337418
ପ ୁ /432233 43 99 254ଜି. ଭା ରରାଓ ପି ଜି େଗାପାଲ OR/06/044/194168
ପ ୁ /432234 33 99 255ଶୀରାମ ଦାସ ପି ବିମାଧର ଦାସ YNY0682435
ପ ୁ /432235 47 99 256ଜି ମନିୁସାମି ପି ଜି. େଗାପାଲ OR/06/044/194166
ୀ /432236 72 99 257ଜି େପାଲା ା ସା ଜି େଗାପାଲ OR/06/044/194165

ପ ୁ /432237 43 99 258ଭା ର ରାଓ ପି ଜି େଗାପାଳ YNY1035039
ପ ୁ /432238 29 99 259ଜି େସାନି ପି ଜି ଭା ରରାଓ YNY0354498
ପ ୁ /442239 59 99 260େକ ଗେଣଶ ପି େକ ଧବେକୟ YNY0074047
ୀ /442240 25 99 261େରଖା ଦାସ ସା େଗୗତମ ଦାସ YNY1249697
ୀ /442241 48 99 262ଏ. ଗନିୁୟା ସା ଏ. ଚିଟିବାବୁ YNY0299651
ୀ /442242 36 99 263ବି ନିମର୍ଳା ପି ବି କାେମଶର ରାଓ YNY0073833
ୀ /442243 62 99 264ବି ପଦାବତୀ ସା ବି କାେମଶର ରାଓ OR/06/044/194176

ପ ୁ /442244 35 99 265େକ େମାହନ ରାଓ ପି େକ ଗେଣଶ ରାଓ YNY0171090
ପ ୁ /442245 32 99 266ବି ରବି  ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ବି କାେମଶର ରାଓ LNT3126653
ୀ /442246 31 99 267ବି. ସଭୁଲକ୍ଷୀ ପି ବି.କାେମଶ୍ଵର ରାଓ YNY1063361

ପ ୁ /452247 40 99 268ଏମ ବାବୁ ପି ଏମ େପେ ୟା OR/06/044/194181
ୀ /452248 37 99 269ଏମ ଜଗେଦଶରି ସା ଏମ ରବି YNY1249721

ପ ୁ /452249 38 99 270ଏମ େକୖଳାସ ପି ଏମ ଜଗ୍ ଗାରାଓ LNT0276048
ୀ /452250 81 99 271ଏମ କା ାଲା ା ସା ଏମ େପେ ୟା OR/06/044/194177
ୀ /452251 28 99 272େକ ରାଣୀ ସା େକ ସାମଲ YNY1327253

ପ ୁ /452252 36 99 273ଏମ୍ ରବି ରାଓ ପି ଏମ୍ ଜଗା ରାଓ YNY0257675
ପ ୁ /452253 38 99 274ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ LNT1745736
ୀ /452254 52 99 275ଏମ ସଯୁଯ୍ର୍କା ା ସା ଜଗଗାରାଓ OR/06/044/194179
ୀ /452255 40 99 276ଏମ ତିେଳାତମା ପି ଏମ େପେ ାୟା OR/06/044/194180

ପ ୁ /462256 41 99 277ଜି ତାରେକଶର ରାଓ ପି ଜି ଜ ମ ରାଓ  LNT2461762
ପ ୁ /462257 38 99 278ଜି କାେମଶର ରାଓ ପି ଜି ଜ ମ ରାଓ  LNT2461523
ୀ /462258 69 99 279ଜି. ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସା ଜି ଜ ମ ରାଓ OR/06/044/194183

ପ ୁ /462259 76 99 280ଜି. ଜ ମ୍ ରାଓ ପି ଜି ଆପଲସାମୀ LNT1745504
ୀ /462260 42 99 281ଜି ପଦାବତୀ ପି ଜ ମ ରାଓ OR/06/044/194185

ପ ୁ /462261 40 99 282ଜି ମଧସୁଦୁନ ରାଓ ପି ଜ ମ  LNT2461648
ପ ୁ /462262 39 99 283ଜି. ଭା ର ରାଓ ପି ଜି. ଜ ମ ରାଓ LNT2337608
ୀ /472263 54 99 284କନିୁ େଦଈ ସା ରବି  ସାହୁ OR/06/044/194188

ପ ୁ /472264 45 99 285ନକଳୁ ସାହୁ ପି େଗାେଲଖ ସାହୁ OR/06/044/194189
ୀ /472265 45 99 286ପମିଳା ସାହୁ ସା ନକଳୁ ସାହୁ LNT2337616
ୀ /482266 27 99 287ପି . ସୀମା . ମା ପି .ଲତା . YNY0918813
ୀ /482267 45 99 288ପି. ମଣି .. ସା ପି. ରାଜୁ .. LNT2461481
ୀ /482268 30 99 289ପି ଆମଲା ପି ପି ବିେନାଦ YNY0918847
ୀ /482269 72 99 290ପି ଆପିଆ ା ସା ପି ପାେପୟା  OR/06/044/194190
ପ ୁ /482270 45 99 291ପି ବାବୁଲା ପି ପି ପାେପୟା  OR/06/044/194192
ପ ୁ /482271 44 99 292ପି. ଲଛମନ ପି ପି. ପାେପୟା  LNT2338523
ୀ /482272 42 99 293ପି. ଲଳିତା ସା ପି ଲଛମନ OR/06/044/194195
ୀ /482273 43 99 294ପି ଲତା ସା ପି ବାବୁଲା  OR/06/044/194193
ୀ /492274 29 99 295ମ୍.କଲଯ୍ାଣୀ . ପି ମ.ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ରାଓ . YNY0919670
ୀ /492275 44 99 296ଏମ ପଭା .. ସା ଏମ ତିମ ୁ ିର୍ .. OR/06/044/194201
ପ ୁ /492276 31 99 297ଏମ. ଏଲାରାଓ ପି ଏମ. ତିନାଥ ରାଓ YNY0299677
ପ ୁ /492277 30 99 298ଏମ. ହରିହର ରାଓ ପି ଏମ . ତିନାଥ ରାଓ YNY0299685
ୀ /492278 45 99 299ଏମ କଲାବତୀ ସା ପକାଶ ରାଓ OR/06/044/194199
ପ ୁ /492279 45 99 300ଏମ ଲକି୍ଷନାରାୟଣ ପି େପାେତାୟା OR/06/044/194202
ପ ୁ /492280 64 99 301ଏମ. ପକାଶ ରାଓ ପି ଏମ.େପ ିଆ OR/06/044/194198
ପ ୁ /492281 48 99 302ଏମ ତିମ ୁ ିର୍ ପି ପେତୟା  OR/06/044/194200
ପ ୁ /502282 49 99 303ଟି. ତିନାଥ  ପି ଟି. ଆପାରାଓ  LNT2338242
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ୀ /502283 45 99 304ଟି. ଶ ରି .. ସା ଟି. ତିନାଥ .. LNT2338291
ୀ /502284 40 99 305ବି.େଭେ ଟ ଲକ୍ଷୀ ସା ବି. ତି ା ରାଓ LNT2463578

ପ ୁ /502285 48 99 306ବି.କି ା ରାଓ ପି ବି. ଦାେଲୟା . LNT2337574
ପ ୁ /512286 44 99 307ବି ଶୀନୁ ପି ବି ଲ ମନ୍ ରାଓ LNT2461531
ପ ୁ /512287 52 99 308େକ ଚ ି ପି େକ େଚେନନ୍ୟା OR/06/044/194211
ୀ /512288 45 99 309େକ ଲଛମି ପି େକ େଚେନୟା OR/06/044/194214
ୀ /512289 53 99 310େକ ମମତା ସା େକ ଚ ି LNT1745686
ୀ /512290 54 99 311ବି ନିଲା ା ସା ଲଛମନ ରାଓ OR/06/044/194212

ପ ୁ /522291 38 99 312ଟି. ଏଲିୟା ପି ପି. ଟି. ଲ ମା LNT2338432
ପ ୁ /522292 38 99 313ଟି ବିଜୟ ପି ପି ଟି ରାଜୁ LNT0276006
ୀ /522293 40 99 314ଟି ଅରୁଣା କମୁାରୀ . ସା ଟି ପତାପ . LNT2461911
ୀ /522294 41 99 315ଟି େରଣକୁା .. ପି ଟି ଲଛନା .. OR/06/044/194219

ପ ୁ /522295 41 99 316ଟି. ପତାପ .. ପି ଟି. ରାଜୁ .. LNT2338234
ୀ /522296 32 99 317ଟି◌ି. ଜୟଲକ୍ଷୀ ସା ଟି◌ି. ଅାଲିୟା YNY1062389

ପ ୁ /522297 49 99 318ଟି କାଳିଦାସ ପି ଟି ଲଛନା OR/06/044/194217
ପ ୁ /522298 66 99 319ଟି. ରାଜୁ ପି ଟି ଲାଛନା OR/06/044/194215
ୀ /522299 57 99 320ଟି ରାମଲୁ ା ସା ଟି ରାଜୁ OR/06/044/194216

ପ ୁ /522300 42 99 321ଭିକମ ତାଡି ପି ରାଜୁ ତାଡି YNY0299719
ୀ /522301 33 99 322ଲକ୍ଷୀପିୟା ତାଡି ସା ଭିକମ ତାଡି YNY0299701

ପ ୁ /532302 40 99 323ୱାଇ. ସେ ାଷ କମୁାର ପି ୱାଇ. ଧବେଳଶର ରାଓ LNT2337426
ୀ /532303 39 99 324ୱାଇ. େହମଲତା . ପି ୱାଇ. ଧବେଳଶର . LNT2337442

ପ ୁ /532304 31 99 325ହାରା କାନସ ମା ପମିଳା ଖାସ YNY0962332
ୀ /532305 52 99 326ୱାଇ ଶା ା ା ସା ୱାଇ ଧେବଳଶର OR/06/044/194222
ୀ /532306 41 99 327ୱାଇ ଶୀେଦବୀ ସା ୱାଇ ସେ ାଷ କମୁାର YNY0299727
ୀ /542307 42 99 328େକ. ଜାନକି ସା େକ. ମ ଳା LNT2338549

ପ ୁ /552308 43 99 329ଡି ଗେଣଷ ପି ଡି ଯଧିୁ ିର LNT2461671
ୀ /552309 40 99 330ଡି ଝୁମରିୁ ପି ଡି ଯଧିୁ ର LNT2461689
ୀ /552310 52 99 331ଡି ଆପଲୁ ସା ଭିକୁ OR/06/044/194236

ପ ୁ /552311 47 99 332ଡି. ବ ନ ପି ଡ଼ି. ଯଧିୁ ିର OR/06/044/194234
ପ ୁ /552312 35 99 333ଏ. ବାସେୁଦବ ପି ଏ . ଆପାରାଓ YNY0299768
ପ ୁ /552313 56 99 334ଡି. ଭିକୁ ପି ରାମ OR/06/044/194235
ୀ /552314 65 99 335ଡି ବୀଣା ସା ଡି ଯଧିୁ ିର OR/06/044/194232

ପ ୁ /552315 44 99 336ଡି. ଚ ନ ପି ଡି. ଯଧିୁ ିର . OR/06/044/194233
ୀ /552316 34 99 337ଜୀ କଲ ା ପି ଜୀ.ଶୀନୀ ସାମଲ YNY1325950

ପ ୁ /552317 36 99 338ଡି କା ିର୍କ ପି ଡି ଯଧିୁ ିର LNT4225041
ୀ /552318 72 99 339ଡି ଲକ୍ଷୀ ସା ଉେପ  OR/06/044/194242
ୀ /552319 33 99 340ଧନାଲା ମିତାଲି ସା ଧନାଲା ବ ନ YNY0718296

ପ ୁ /552320 68 99 341ଧନାଲ ରବି ପି ଧନାଲ େୟରାନା OR/06/044/194239
ପ ୁ /552321 49 99 342ଏନ.ସିବା ଶଂକା ରାଓ ପି ଏନ.ଦୁଗର୍ା ସାମଲ YNY1325968
ୀ /552322 48 99 343ଡି ସଂ ୁ ସା ଡି ବୁଢା OR/06/044/194238

ପ ୁ /552323 34 99 344ଡି ସେ ାଷ ପି ଡି ଯଧିୁ ିର YNY0193441
ୀ /552324 48 99 345ଡି. ସମିୁତା ପି ଡି. େୟରାନା YNY0299743
ୀ /552325 30 99 346ଏ ୱାରା ଲକ୍ଷୀ ସା ଏ ବାସେୁଦବ YNY0299735
ୀ /562326 67 99 347ଏସ. ତୁଳସୀ ସା ଏସ ଶୀନିବାସ ରାଓ LNT2463602

ପ ୁ /562327 40 99 348ଏସ େମାହନ ରାଓ ପି ଏସ ଶୀନିବାସ ରାଓ LNT2461655
ପ ୁ /562328 37 99 349ଏସ୍ ଲକ୍ଷଣ ରାଓ ପି ଏସ୍ ଶୀନିବାସ ରାଓ LNT4220638
ୀ /572329 41 99 350େକ ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା  ସା େକ ରେମଶ ରାଓ LNT4233516

ପ ୁ /572330 40 99 351େକ ରେମଶ ରାଓ ପି ଟୁ ି ଆ  OR/06/044/194248
ୀ /572331 39 99 352େକ. ସାବିତୀ ପି ଟୁ ି ଆ OR/06/044/194251
ୀ /572332 41 99 353େକ ଶ ରୀ ପି ଟୁ ି ଆ OR/06/044/194250
ୀ /572333 43 99 354େକ. ସିମା ପି ଟୁ ି ଆ OR/06/044/194249
ପ ୁ /582334 38 99 355ପିରାମ ୁ. ପି ପି ସରିୁ ଆପା ରାଓ YNY0820977
ପ ୁ /582335 38 99 356େକ ଆଦିନାରାୟଣ ମା େକ ଦୁଗର୍ା ା LNT4220620
ୀ /582336 55 99 357େକ. ଦୁଗର୍ାମା ସା କାଳିଦାସ  OR/06/044/194252
ୀ /592337 58 99 358େକ. କାଲା ା ସା େନାକରାଜୁ OR/06/044/194255
ପ ୁ /592338 39 99 359େକ ମେନାଜ କମୁାର ପି େକ େନାକରାଜୁ LNT4233482
ପ ୁ /592339 65 99 360େକ. େନାକରାଜୁ ପି ଏେରୟା OR/06/044/194254
ୀ /592340 39 99 361େକ ରାଣୀ ପି େକ େନାକରାଜୁ LNT4233409
ୀ /602341 22 99 362େକ ଗୀତା ପି େକ ମ ଳା YNY1249606
ପ ୁ /602342 20 99 363େକ ସେୁରଶ ପି େକ ରାମ ୂ YNY1249580
ପ ୁ /612343 56 99 364େକ େଲାକରାଜୁ ପି େକ ଦାେଲୟା OR/06/044/194259
ୀ /612344 47 99 365େକ. ମାଣିକଯ୍ମ ସା େନାକରାଜୁ OR/06/044/194260
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ପ ୁ /612345 35 99 366େକ ରାଜୁ ପି େକ େଲାକରାଜୁ LNT4220604
ୀ /622346 70 99 367େକ. ଏେ ଟାମା ସା କାଳିଦାସ  OR/06/044/194262
ୀ /622347 70 99 368େକ. ପ ୁ ା ପି କାଳିଦାସ  OR/06/044/194263
ୀ /622348 27 99 369ବି େରାଜା ମା ବି ଧନଲକ୍ଷୀ YNY1249598

ପ ୁ /622349 41 99 370େକ ଉେମଶ ମା େକ ଏେ ଟା ା LNT4225025
ୀ /632350 32 99 371ବି ଆଶା ପି ବି ଗେଣଶ YNY1249812

ପ ୁ /632351 52 99 372ଏମ.କି ା ରାଓ ପି ଏମ. ପାଇେଡ଼ୟା OR/06/044/194267
ପ ୁ /632352 27 99 373ପ ା ଭୀମା ରାଓ ପି ପ ା ନାଗା ରାଜୁ YNY1249663
ୀ /632353 29 99 374ବି ସଜୁାତା ସା ବୀ.େଗାବୀ ା ରାଓ YNY1249572
ୀ /642354 52 99 375ଏମ. ଏରାୟା ା ସା ଆପପାରାଓ LNT2337483

ପ ୁ /642355 38 99 376ଏମ୍ ନାଗରାଜୁ ପି ଏମ୍ ଆ ା ରାଓ LNT4225165
ପ ୁ /642356 56 99 377ଆେମାଷ ପାତ ପି ଜୀବରାଜ ପାତ YNY0962340
ପ ୁ /642357 21 99 378ଜୀ ପକାଶ ପି ଜୀ ଜୁଧି ିର YNY1249747
ୀ /642358 26 99 379ଜୀ ଶଯ୍ାମ ି ପି ଜୀ ଜୁଧି ିର YNY1249564
ୀ /642359 24 99 380ଜୀ େସାଲମା ପି ଏସ ଜୁଧି ିର YNY1249655
ୀ /642360 30 99 381ଡି ଵୀଣା ସା ଡି ନାଗୂ YNY1249804
ୀ /652361 57 99 382ଚ ଳ ଲିମା ସା ପିଟର OR/06/044/194276

ପ ୁ /652362 47 99 383ମାଇେକଲ ଲିମା ପି ଜଜର୍ ଲିମା  OR/06/044/194278
ପ ୁ /652363 33 99 384ଜି.େକଦାର ରାଓ ପି ଜି.ଶନିୀ ସାମଲ YNY1328798
ପ ୁ /652364 27 99 385ପ ା ସରୂୂବାବୁ ପି ପ ା ନାଗରାଜୂ YNY1249671
ପ ୁ /662365 23 99 386େବୖକଂୁଠ ହାତୀ ପି ବି ହାତୀ YNY1285030
ପ ୁ /662366 33 99 387ବି ଜାନୁ ପି ବୀ.ମ ା ରାଓ YNY1249838
ପ ୁ /662367 42 99 388େକ. େକଶବ ପି ଚ ାରାଓ OR/06/044/194282
ୀ /662368 33 99 389ବି ନାଗ ୂ ପି ବୀ. ନାଗ YNY1249796
ୀ /662369 24 99 390ଅପିର୍ତା ନାୟକ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ YNY0962464

ପ ୁ /662370 30 99 391ବି ରକି ପି ବୀ.ମ ା ରାଓ YNY1249820
ୀ /662371 29 99 392ବି. ରଜିତା ସା ବି. ଜଗା YNY0918946

ପ ୁ /662372 36 99 393ଜୀ.ରାଜା ରାଓ ପି ଜୀ ୰ନାଗରାଜ YNY1249739
ୀ /662373 25 99 394ଏନ.ଅ ସନା ରାଓ ସା ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY1285063
ୀ /662374 32 99 395ଏନ ସଜୁାତା ସା ଏନ କନକ YNY1284959
ୀ /672375 41 99 396ଟି. ଗୀତା ସା ଟି. ଶବିାଜୀ YNY0073874
ୀ /672376 31 99 397ବି ଇତିଶୀ ସା ବି ବାପୀ YNY1285139
ୀ /672377 72 99 398ଟି. କା ା ା ସା ଶଭୁମନଯ୍ମ  YNY0984658

ପ ୁ /672378 28 99 399ଅେଶାକ ରାଓ ପି ସବୁାଷ ଚଦ ଦାସ YNY1285089
ପ ୁ /672379 46 99 400ଟି. ଶବିାଜୀ ପି ଶଭୁମନଯ୍ମ୍ OR/06/044/194285
ୀ /672380 46 99 401ଏସ. ସଶୁଲିା ସା ଏସ. କାଳିଦାସ LNT2338333

ପ ୁ /682381 25 99 402େକ. ଶୀନୁ ପି େକ. ବୁଡିଆ YNY1228287
ୀ /682382 22 99 403େକ. ଚ ୀ ସା େକ. ଶୀନୁ YNY1228279
ୀ /682383 47 99 404ବି ନୁେରଖା ସା ବି ଆଦିନାରାୟଣ YNY1285055

ପ ୁ /682384 65 99 405ଏସ ପହଲୀ ପି ଏସ. ରାେମୟା  LNT2461499
ୀ /682385 51 99 406ବି ସେୁଲାଚନା ସା ବି ରେମଶ YNY1285071
ୀ /692386 39 99 407େକ.ତାରେକଶରୀ . ସା େକ.େକଶବ . YNY0574889
ୀ /692387 50 99 408ଏମ. ଦମୟ ି ପି ଏମ. ରାମଲୁ LNT2337715

ପ ୁ /692388 80 99 409ଏମ ରାମଲୁ ପି ରାମ ରାମଲୁ LNT2461945
ପ ୁ /692389 22 99 410େକ ମେନାଜ ରାଓ ପି େକ ପସାଦ ରାଓ YNY1163914
ୀ /692390 80 99 411ଏମ. େସାରା ା ସା ଏମ. ରାମଲୁ LNT2463461
ୀ /702391 42 99 412େଯ. ବୁଢୀ ସା କାଳିଦାସ  OR/06/044/194290

ପ ୁ /702392 47 99 413େଯ. କାଳିଦାସ ପି ପଇେଡୟା  OR/06/044/194289
ୀ /702393 21 99 414ଏନ ମଂଗା ସା ଶନୁୃେବସ ରାଓ YNY1284991
ୀ /712394 39 99 415ଡି ମମତା  ପି ଡି ନେର  LNT2461697
ପ ୁ /712395 28 99 416ରେମଶ ଧନାଲ ପି ଡି ରବି YNY0682476
ୀ /712396 49 99 417ଡି. ଦୁଗର୍ା ସା ଡି. ରବି  ଧନାଲ OR/06/044/194295
ପ ୁ /712397 57 99 418ଡି ନେର ପି ଡି ଇରାନନ୍ ା OR/06/044/194294
ପ ୁ /722398 50 99 419ଶ ର ଦାସ ପି ଭଜହରି ଦାସ OR/06/044/194246
ୀ /722399 48 99 420ବୁଢୀ ଦାସ ସା ଶ ର ଦାସ LNT2338424
ପ ୁ /722400 36 99 421େଗୗତମ ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ LNT4220646
ପ ୁ /732401 40 99 422େକ. ରାଜୁ ପି େକ. ସରିୁଆ ରାଓ LNT1669498
ୀ /732402 47 99 423େକ ଆ ା ା ସା େକ ସରିୁଆ ରାଓ OR/06/044/194301
ପ ୁ /732403 40 99 424େକ. ଶ ର ରାଓ ପି େକ. ସଯୂଯ୍ର୍ ରାଓ LNT2461580
ପ ୁ /732404 59 99 425େକ ସରିୁଆ ରାଓ ପି େକ ଲଛମନ ରାଓ OR/06/044/194300
ୀ /742405 41 99 426ବି ଶଭୁଦା ସା ବି ଶବିାଜୀ LNT0275974
ପ ୁ /742406 30 99 427ବି ଉେମଶ  ପି ବି ଶ ର LNT3127123
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ୀ /742407 43 99 428ବି ଚି ାଲି ସା ବି ଶ ର YNY0503599
ପ ୁ /742408 31 99 429ବି. ଧଉଲି ପି ବି. ଚ ୀ YNY0299800
ୀ /742409 52 99 430ସି ଦୁଗର୍ା ସା ସି ଲି ରାଜ OR/06/044/194309

ପ ୁ /742410 34 99 431ବି େଗାବି ା ପି ବି ଶ ର LNT4220653
ପ ୁ /742411 42 99 432ବି େଗାପି ପି ବି ରାଜୁ LNT0292987
ୀ /742412 72 99 433ବି ରାଜାମା - ରାଜୁ OR/06/044/194304

ପ ୁ /742413 48 99 434ବି. ଶ ର ପି ବି ରାଜୁ OR/06/044/194305
ପ ୁ /742414 44 99 435ବି. ଶବିାଜୀ ପି ବି ରାଜୁ OR/06/044/194307
ପ ୁ /752415 26 99 436ବି ଅଜୟ ପି ବି େଛନା YNY1311620
ପ ୁ /752416 45 99 437ବି. ବିଶନାଥ ପି ବି ନରସିମଲୁ OR/06/044/194314
ୀ /752417 32 99 438ବି ଗନା ା ପି ବି ଚ ୀ YNY0682542
ୀ /752418 45 99 439ବି. ଗ ା ା ସା ବି ଚ ୀ OR/06/044/194313
ୀ /752419 42 99 440ବି. କାଲାବତୀ ସା ବି ବିଶନାଥ OR/06/044/194315
ୀ /752420 62 99 441ବି କାଲା ା ସା ବି ନରସିମଲୁ OR/06/044/194311

ପ ୁ /752421 33 99 442ଜି େଭ ଟ ରାଓ ପି ବି ଚ ି YNY0492587
ୀ /762422 59 99 443ବି ଚ ି  ସା ପି ଏେ ଟରାବଣା LNT2462018
ୀ /762423 60 99 444ପି. ଭଗତା ା ସା ପି ପେଲୟା OR/06/044/194321

ପ ୁ /762424 45 99 445ପି. ଏେ ଟରାବଣା ପି ପି ପେଲୟା OR/06/044/194322
ପ ୁ /762425 68 99 446ପି. ପେଲୟା ପି ଏେରୟା OR/06/044/194320
ୀ /772426 45 99 447େକ. େଜଯ୍ାତି ସା େକ ଚ ିରାଓ  LNT2461747

ପ ୁ /772427 64 99 448େକାରମାନି ଏରାୟା ପି ରାେମୟା OR/06/044/194326
ୀ /772428 60 99 449େକାରମାନି ଲଛମି ସା ଏେରୟା OR/06/044/194327
ୀ /782429 47 99 450ଓ ଲ ମୀ ସା ଓ ବାବୁରାଓ LNT2461986
ୀ /782430 25 99 451ପି ରୂପା . ପି ପି ଲତା . YNY0918805
ୀ /782431 25 99 452ପି . ବବି . ପି ପି . ବିେନାଦ . YNY0918839

ପ ୁ /782432 43 99 453ଜି ରାମ ୁ ପି ଜି ଗରୁୁଲୁ LNT2462042
ୀ /792433 38 99 454ୱାଇ. ବିମଳା ପି ୱାଇ. ଚି ିବାବୁ LNT2338440

ପ ୁ /792434 80 99 455ୱାଇ. ଚି ୁବାବୁ ପି ନିେଲୟା  OR/06/044/194332
ୀ /792435 71 99 456ୱାଇ. ଉମିର୍ଳା େଦବୀ ସା ୱାଇ. ଚି ିବାବୁ OR/06/044/194333

ପ ୁ /802436 45 99 457ୱାଇ ଜଗାରାଓ ପି ୱାଇ ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ LNT2461374
ୀ /802437 52 99 458ୱାଇ ଈଶରରା ା ସା ବାବୁରାଓ OR/06/044/194336

ପ ୁ /802438 35 99 459ୱାଇ ଗିରି କମୁାର ପି ୱାଇ ଜଗା ରାଓ LNT4225058
ୀ /802439 42 99 460ୱାଇ ଲଛମୀ ସା ୱାଇ ଜଗା ରାଓ LNT4233474

ପ ୁ /802440 57 99 461ୱାଇ ବାବୁ ରାଓ ପି ସରିୁନାରାୟଣ OR/06/044/194335
ପ ୁ /812441 57 99 462ବି ଆପାନନ୍ ା  ପି ବି େଚନନ୍ିୟା YNY0257683
ୀ /812442 47 99 463ବି ରାଧା ସା ବି ଆପାନନ୍ ା  YNY0257691
ୀ /822443 45 99 464ଟି ଦୂଗର୍ା ା ସା ଟି ବାବୁରାଓ OR/06/044/194350

ପ ୁ /832444 44 99 465ଆର ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ପି ଆର ରାଧ ୁସାଇଁ LNT1716067
ୀ /832445 78 99 466ଆର ଲଛମା ା ସା ନାରାୟଣ LNT1761709

ପ ୁ /832446 67 99 467ଆର ମା ାରାଓ ପି େସାଲାପରୁୀ OR/06/044/194354
ପ ୁ /832447 57 99 468ଆର ରାମ ୁ ପି ଆର େସାଲାପରୁୀ OR/06/044/194356
ୀ /832448 57 99 469ଆର ଶା ି ସା ଆର ମା ାରାଓ OR/06/044/194355

ପ ୁ /832449 36 99 470ଆର୍ ଶୀନୁ ପି ଆର୍ ରାଧ ୁସାଇଁ LNT4229209
ୀ /832450 67 99 471ଆର୍ ସଯୂଯ୍ର୍କା ା ସା ଆର୍ ରାଧ ୁସାଇଁ OR/06/044/194353

ପ ୁ /842451 45 99 472ଜି େଭ ଟାରାଓ ପି କାେମଶର OR/06/044/194360
ୀ /842452 23 99 473ପୀ ବିମଳା ସା ପୀ ସ ୀବ YNY1295096
ୀ /842453 70 99 474ଜି କାଲାରା ା ସା କେମଶର ରାଓ OR/06/044/194359
ୀ /842454 41 99 475ଜି କା ା ସା ଜି ଶ ର OR/06/044/194363

ପ ୁ /842455 31 99 476ୱାଇ େକାେଟଶର ପି ୱାଇ ଲି ରାଜ ନାଇଡୁ YNY0257709
ପ ୁ /842456 31 99 477ଜି ମେନାଜ କମୁାର ପି ଜି ଶ ର ରାଓ YNY0299834
ପ ୁ /842457 41 99 478ଜି. େମାହନ ପି ଜି କାେମଶର ରାଓ OR/06/044/194364
ୀ /842458 32 99 479ୱାଇ. ପ ୁ ା ପି ୱାଇ ଲି ରାଜୁ ନାଇଡୁ YNY0193458
ୀ /842459 42 99 480ଜି ରତନ୍ ା ସା ଜି େଭ ଟରାଓ OR/06/044/194361
ୀ /842460 37 99 481ୱାଇ େରଣକୁା ପି ୱାଇ ଲି ରାଜୁ ନାଇଡୁ YNY0299818
ପ ୁ /842461 43 99 482ଜି ଶ ର ପି ଜି କାେମଶର LNT0275941
ପ ୁ /852462 42 99 483ଜି ସ ିବ କମୁାର ପି ଜି ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ LNT2461515
ୀ /852463 60 99 484ଜି. ଶୀ. ଲଛମି ସା ଜି ଗରୁୁମ ୁ ିର୍ OR/06/044/194366
ପ ୁ /852464 38 99 485ଜି. ଶବିାଜୀ ପି ଜି ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ OR/06/044/195074
ୀ /852465 32 99 486ଜୀ ସମିୁତା ରାଓ ସା ଜି ସ ିବ କମୁାର YNY0299842
ୀ /862466 62 99 487ୱାଇ ଭଗବତୀ ସା ଜଗଗାରାଓ OR/06/044/194368
ପ ୁ /862467 31 99 488ୱାଇ. ଗିରି କମୁାର ପି ୱାଇ. ଜଗାରାଓ YNY0299867
ପ ୁ /862468 36 99 489ୱଯ୍ାଇ ଜନ ପି ଜଗଗାରାଓ LNT0275933
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ୀ /862469 37 99 490ୱାଇ ପିୟା ସା ୱାଇ ତିରୁମଲ ରାଓ YNY0299859
ପ ୁ /862470 40 99 491ୱାଇତିରମଲ ରାଓ ପି ଜଗଗାରାଓ OR/06/044/194370
ୀ /862471 42 99 492ୱାଇ ଋକଣି ପି ୱାଇ ଜଗଗାରାଓ OR/06/044/194369

ପ ୁ /872472 54 99 493ୱାଇ ଲି ରାଜୁ ପି ଏରେକସ୍ OR/06/044/194372
ୀ /872473 80 99 494ୱାଇ ସଭୁଦା ନାଇଡୁ ସା ଅରେକଶ OR/06/044/194371
ୀ /872474 50 99 495ୱାଇ େପ ମା ସା ଲି ରାଯ ୁ OR/06/044/194373

ପ ୁ /872475 23 99 496ପଦୀପ ରାଉତ ପି ଧୀରଜ ରାଉତ YNY1237866
ପ ୁ /882476 55 99 497ଡି. କି ା  ପି ଡି. ଲେ ୟା LNT2338259
ୀ /882477 47 99 498ଜି. ଜୟା ସା ଜି. ଶନିି ରାଓ LNT2338416
ୀ /882478 47 99 499ଡି .ପ ୁ ା ସା ଡି. କି ା  LNT2338267

ପ ୁ /882479 54 99 500ଏମ .େକାେଟଶର ରାଓ ପି ଗନାୟା ରାଓ LNT2338457
ୀ /882480 30 99 501ଏନ ଶାରଦା ସା ଏନ ତିନାଥ YNY0682468

ପ ୁ /882481 50 99 502ଜି. ଶନିି ରାଓ ପି ଜି. ବାଲାଜି LNT2338374
ୀ /892482 38 99 503ପି ରାଧିକା  ପି ପି ରାମାରାଓ  LNT0275917
ୀ /892483 38 99 504ବି ଭାନୁମତୀ ପି ବି. େଭ ଟ ରାଓ LNT0275925
ୀ /892484 70 99 505ପି ଇଶରାମା ସା ରାମାରାଓ OR/06/044/194381
ୀ /892485 40 99 506ପି ସରସତୀ ସା ପି ରାମା ରାଓ OR/06/044/195075

ପ ୁ /902486 48 99 507ଏ ଜାନକୀ ରାଓ ପି ଭଗବାନ ରାଓ LNT2461705
ୀ /902487 35 99 508ବି ଭାଗଯ୍ଶୀ ପି ବି େଭ ଟରାଓ YNY0354464

ପ ୁ /902488 52 99 509ବି ଏେ ଟରାଓ ପି େସାେମୟା OR/06/044/194383
ୀ /902489 48 99 510ବି ମାେଲଷରୀ ସା ଏେ ଟରାଓ OR/06/044/194384

ପ ୁ /902490 28 99 511ବୀ. ରାେଜଶ ପି ବୀ. କୃ ା YNY1062421
ୀ /912491 56 99 512ବି କାମିଆ ା  ସା ବି ଶ ର YNY0382424

ପ ୁ /912492 34 99 513ବି.କା ିର୍କ . ପି ବି.ଶ ର . YNY0574962
ୀ /912493 54 99 514ଜି ଆମାଲାଲି ସା ଜି ଆନ OR/06/044/194388

ପ ୁ /912494 40 99 515ଏମ ବାବୁରାଓ ପି ପାରେଶୟା YNY0663484
ୀ /912495 70 99 516ଏମ ବା ାରାମା ସା ପାରେମୟା OR/06/044/194387

ପ ୁ /912496 24 99 517ମେନାର ନ ବାରିକ ପି ବସ କମୁାର ବାରିକ YNY0962423
ୀ /912497 48 99 518ବି ମନିୁ େଦଇ ସା ବି ଆପାରାଓ OR/06/044/194391
ୀ /912498 37 99 519ଏମ୍ ଗୀତା ପି ଏମ୍ ବା ାରା ା YNY0354480
ୀ /912499 46 99 520ବି ଜୟ ି ସା ବି େଭାେଗଶ ୁରାଓ LNT4233508

ପ ୁ /912500 49 99 521ଏସ କି ା ରାଓ ପି ଏସ ଆସରିୟା YNY0299875
ପ ୁ /912501 50 99 522ବି ଲଛମନ ରାଓ ପି ତାଉେଶୟା OR/06/044/194393
ପ ୁ /912502 42 99 523ବି େଭାେଗଶର ରାଓ ପି ତାଉେଟୟା LNT1761717
ପ ୁ /912503 32 99 524ବି.ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ ପି ବି.ଶ ର . YNY0574996
ପ ୁ /912504 30 99 525ବି ଶୀନୁ ପି ବି ଆପାରାଓ YNY0682328
ୀ /922505 48 99 526ବି ଲିଲି ସା ବି ମେହଶର ରାଓ  YNY0257717
ୀ /922506 40 99 527ବି କ ନା ସା ବି େଗାପି ରାଓ YNY0257725
ୀ /922507 23 99 528ବି. ରାେମସରୀ ପି ବି.ମେହସ୍ଵର ରାଓ YNY1055409

ପ ୁ /922508 47 99 529ବି ମେହଶର ରାଓ ପି େସାଲାପରୁୀ OR/06/044/194397
ୀ /922509 68 99 530ବି ସାବିତି ସା େସାଲାପରୁୀ OR/06/044/194396
ୀ /932510 65 99 531ଜି ବୁେଲକାମା ସା ଆନ  ରାଓ OR/06/044/194399
ୀ /932511 42 99 532ଜି . ଲଳିତା ସା ଜି . ରାମବାବୁ YNY0299891

ପ ୁ /932512 44 99 533ଜି ରାମବାବୁ ପି ଆନ  ରାଓ OR/06/044/194400
ପ ୁ /932513 41 99 534ଜି ଏେ ଟ ରାଓ ପି ଆନ  ରାଓ OR/06/044/194401
ୀ /942514 82 99 535ପି ଗନା ା ସା ପି ରାମାନନ୍ ା YNY0299925
ୀ /962515 47 99 536ୱାଇ େମାହିନୀ ସା ଶୀନୁ OR/06/044/194409
ୀ /962516 26 99 537େଜ ପଜୁା ସା େଜ ଆପାନା YNY1198712

ପ ୁ /962517 52 99 538ୱାଇ ଶୀନୁ ପି ଆଇେକମ ନାଇଡୁ OR/06/044/194408
ୀ /972518 46 99 539ଏମ୍ ରାଜୁ ସା ଏମ ଗେଣଶ LNT2461788
ପ ୁ /972519 45 99 540ଏମ୍ ଗେଣଶ ପି ଏମ୍ ରାଜୁ LNT2461721
ୀ /972520 33 99 541ଏମ ଦିବଯ୍ା ସା ଏମ ଶ ର YNY0299958
ୀ /972521 29 99 542ଏମ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏମ ରାମ ୁ YNY1295070
ପ ୁ /972522 37 99 543ଏମ ଶ ର ପି ଏମ ରାଜୁ YNY0299933
ୀ /972523 45 99 544ଏମ ସଯୁଯ୍ୱମ ସା ଏମ ରାଜୁ OR/06/044/195027
ପ ୁ /982524 34 99 545ଟି େକୖଳାସ  ପି ଟି କି ା  LNT3126778
ୀ /982525 65 99 546ଟି କା ାକା ସା କି ା ରାଓ OR/06/044/194412
ପ ୁ /982526 67 99 547ଟି କି ାରାଓ ପି ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ OR/06/044/194411
ୀ /992527 41 99 548ଜି.ବିଦଯ୍ା ବତି ସା ଜି.ପଦା ରାଜୁ YNY0962530
ୀ /992528 71 99 549େହମଲତା ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ LNT1739739
ପ ୁ /992529 56 99 550େଦେବ  ଦାସ ପି ବଂଶଧିର ଦାସ OR/06/044/194519
ପ ୁ /992530 50 99 551ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ LNT1761733
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ୀ /992531 48 99 552ର ିତା ଦାସ ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ LNT1761741
ୀ /992532 48 99 553କମଳା ଦାସ ସା େଦେବ  ଦାସ OR/06/044/194520

ପ ୁ /992533 34 99 554େକ. ସରୁାଜ ପି େକ.ଜଗା ରାଓ YNY0962647
ପ ୁ /1002534 48 99 555ଜି ଆପପାରାଓ . ପି େଗାେରୟା . YNY0503540
ୀ /1002535 39 99 556ଆଶାମା ଜାନୀ ସା ସତଯ୍ନ  ଜାନୀ YNY0503607
ୀ /1012536 21 99 557ପି. ସଂ ୳୲ ପି ପି. ସାମଲ YNY1328715
ୀ /1022537 57 99 558ଜି େଚେନମା ସା ଜି ରାମାରାଓ OR/06/044/194419

ପ ୁ /1032538 58 99 559ପି ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ ପି ପି ରାେମୟା YNY0503532
ୀ /1032539 48 99 560ପି ନାରାୟାଣା ସା ପି ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ YNY0503524
ୀ /1032540 34 99 561େକ କ ନା ସା େକ କମୁାର YNY0299966

ପ ୁ /1042541 28 99 562େକ କମୁାର ପି େକ ତିନାଥ  YNY0074054
ପ ୁ /1042542 50 99 563େକ ରାଜୁ ପି େକ େବେନୟା OR/06/044/194421
ୀ /1052543 82 99 564ଜି କା ାମା ସା ଜି କା ାମା OR/06/044/194424
ୀ /1052544 39 99 565ଜି. ମଣି ସା ଆପାପା ରାଓ LNT0292938

ପ ୁ /1052545 86 99 566ଜି ରାମଲୁ ପି ଜି ଆପନନ୍ା OR/06/044/194423
ପ ୁ /1052546 55 99 567ଜି. ରାଓ ପି ରାମଲୁ OR/06/044/194425
ପ ୁ /1052547 45 99 568ଜି. ଶ ର ରାଓ ପି ବି. ରାମଲୁ LNT2338515
ୀ /1052548 36 99 569ଜୀ. ଶାଂତୀ ପି ଜୀ. ରାମ ୂ YNY1062397
ୀ /1062549 43 99 570ଭି. କାଲାମା ପି ଭି. େଭ ଟ ରାଓ LNT2338564
ୀ /1062550 42 99 571ଭି. ବିମଳା ସା ଭି. େଗାପି LNT2338572
ୀ /1062551 40 99 572ଭି ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ପି ଭି ଶଭୁମଣଯ୍ମ୍ YNY0503557

ପ ୁ /1062552 24 99 573ଭି ଆକାଶ ପି ଭି େଗାପୀ YNY1198803
ପ ୁ /1062553 40 99 574ଭି. େଗାପି ପି ଶଭୁମନଯ୍ମ  OR/06/044/194430
ପ ୁ /1062554 44 99 575ଭି. ଶ ର ରାଓ ପି ଶଭୁମନଯ୍ମ ରାଓ LNT2338507
ପ ୁ /1062555 22 99 576ଜୀ ଚଂଡୀ ରାଓ ପି ଜୀ ଆନଂଦ ରାଓ YNY1202746
ପ ୁ /1062556 42 99 577ଭି. େଭ ଟରାଓ ପି ଭି ଶଭୁମନଯ୍ମ OR/06/044/194429
ପ ୁ /1072557 44 99 578ଚାକକା ଆଚିୟା ପି େନାକରାଜୁ OR/06/044/194433
ୀ /1072558 41 99 579ଚାକକା ଚ ି ସା ଆତିୟ ଆଚିୟା OR/06/044/194435

ପ ୁ /1072559 41 99 580ଚାକକା େଚନନ୍ା ପି ଚାକକା େନାକରାଜୁ OR/06/044/195041
ୀ /1072560 72 99 581ଚାକକା ଦୁଗର୍ାମା ସା େନାକରାଜୁ OR/06/044/194432
ୀ /1072561 42 99 582ଚାକା େଗୗରୀ ସା ଚାକା ଚିନନ୍ ା YNY0299974

ପ ୁ /1072562 32 99 583କାମାଲି ମେନାଜ ପି କାମାଲି ସ ିବରାଓ YNY0446385
ୀ /1072563 39 99 584ଚାକକା ନାେଗଶର ପି େନାକରାଜୁ OR/06/044/194434
ୀ /1072564 34 99 585କାମାଲି ଶାୱା ି ସା କାମାଲି ନବୀନ YNY0682351
ୀ /1082565 34 99 586ଏମ୍ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏମ୍ େଗାବି ା YNY0682336
ୀ /1082566 57 99 587ଏମ ରାବଣାମା ସା ଏମ ସୀମା ଳମ OR/06/044/194431

ପ ୁ /1082567 60 99 588ଏମ ସୀମା ଳମ ପି କି ା ରାଓ  YNY0382515
ୀ /1092568 42 99 589ଟି. ଦୀପା  ସା ଟି. ୱାସେୁଦବ ରାଓ LNT2338556

ପ ୁ /1092569 24 99 590ଏ କାଳିଆ ପି ଏ ଗେଣଶ YNY1297993
ୀ /1092570 62 99 591ଟି ପ ୁ ଲତା ସା ଟି ପ ୁ ଲତା OR/06/044/194440
ୀ /1092571 56 99 592ଏ ରଜନୀ ସା ଏ କାଳିଆ YNY1297936
ପ ୁ /1092572 35 99 593ଟି ପକାଶ ରାଓ ପି ଟି ପାପା ରାଓ YNY0073981
ୀ /1092573 60 99 594ଟି. ଶକୁ ଳା ପି ଜଗଗା ରାଓ OR/06/044/194441

ପ ୁ /1092574 22 99 595ଟୀ. ଶିକାଂତ ପି ଟୀ.ବାସେୂଦବ ରାଓ YNY1062439
ପ ୁ /1092575 47 99 596ଟି. ୱାସେୁଦବ ପି ଟି. ପାପ ରାଓ LNT2338606
ୀ /1102576 42 99 597ଟି ମାଳତୀ ସା ଟି ଶବିାଜୀ LNT2462075
ୀ /1102577 41 99 598ଟି ତୁଳସୀ ପି ଟି ଭା ର ରାଓ  LNT2462083

ପ ୁ /1102578 80 99 599ଟି. କି ା ରାଓ ପି ରାମସାମୀ OR/06/044/194445
ୀ /1102579 41 99 600ଟି ଆଦି ଲଛମି ସା ଲକି୍ଷନାରାୟଣ  OR/06/044/194448
ପ ୁ /1102580 43 99 601ଟି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପି ଟି କି ାରାଓ OR/06/044/195069
ୀ /1102581 65 99 602ଟି ରାେଜଶରୀ ସା କି ାରାଓ  OR/06/044/194446
ପ ୁ /1102582 40 99 603ଟି.ଶବିାଜୀ ରାଓ ପି ଟି. କି ା ରାଓ LNT2337491
ପ ୁ /1102583 39 99 604ଟି ଭା ର ରାଓ ପି ଟି କି ା ରାଓ OR/06/044/195072
ପ ୁ /1102584 22 99 605ବି େଶଖର ପି ବି େଵନକଟ ରାଓ YNY1202811
ୀ /1112585 42 99 606େଗଡାପ ୁଆ ାମା ସା େଗଡାପ ୁରାଜୁ OR/06/044/194455
ପ ୁ /1112586 47 99 607େଗଡାପ ୁରାଜୁ ପି େଗଡାପ ୁଆପନନ୍ା OR/06/044/194454
ପ ୁ /1122587 41 99 608ଜି ଶ ର ପି ଟି ଏମ୍ ନାଇଡୁ YNY0382507
ୀ /1132588 44 99 609ଆର ଅଂଜଳି ସା ଆର ଶବି OR/06/044/194469
ୀ /1132589 25 99 610ଶୀମା ଦାଶ ପି େହମ  ଦାଶ YNY0962357
ୀ /1132590 74 99 611ମ  ୁନାୟକ ସା େଗାବି  ନାୟକ YNY0962365
ୀ /1132591 56 99 612ଗଡିୁ ନାୟକ ପି ଭାବଗାହୀ ସାହୁ YNY0962381
ୀ /1132592 34 99 613ବନିତା ନାୟକ ପି ସାେବବ ନାୟକ YNY0962449
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ୀ /1132593 26 99 614ରଶିେରଖା ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ YNY0962431
ୀ /1132594 31 99 615ଆର ପନୁମ ପି ଆର ଶବିାରାଓ YNY0299982

ପ ୁ /1132595 47 99 616ଆର ଶବି ପି େଚନାରାଓ OR/06/044/194468
ପ ୁ /1142596 48 99 617ବି ଆଚିୟାରାଓ ପି ଆଶିୟା  OR/06/044/194447
ପ ୁ /1142597 50 99 618ବି ଆ ିରାଓ ପି ଆଶିୟା . OR/06/044/194475
ୀ /1142598 45 99 619ବି ଦାଲାମା ସା ଆଚିୟା ରାଓ OR/06/044/194478
ୀ /1142599 48 99 620ଝୁନା େଜନା ସା ଶଶିରିକମୁାର େଜନା YNY0962480

ପ ୁ /1142600 48 99 621ସିଶରିକମୁାର େଜନା ପି ବି ୁେମାହନ େଜନା YNY0962498
ୀ /1142601 53 99 622ବି ଲଛମି ସା ସବୁାରାଓ OR/06/044/194474

ପ ୁ /1142602 64 99 623ପତାପକମୁାର ପ ା ପି ନରସିଂହ ପ ା YNY0962472
ପ ୁ /1142603 32 99 624ବି.ପରୁୁଷତମ ରାଓ ପି ବି.ଆଚିୟା ରାଓ YNY0919365
ୀ /1142604 42 99 625ବି େରଣ ୁ ସା ବି ଅ ି  ରାଓ OR/06/044/194470

ପ ୁ /1142605 67 99 626ବି ସବୁାରାଓ ପି ଆଶୀୟା  OR/06/044/194473
ପ ୁ /1152606 36 99 627ଡି ବାସେୁଦବ ପି ଡି ବସ  YNY0074070
ପ ୁ /1152607 53 99 628ଡି ବସ ପି ଭଗବତ OR/06/044/194481
ୀ /1152608 47 99 629ଡି ଇଶରି ସା ବସ  OR/06/044/194482
ୀ /1152609 52 99 630ଡି ନିମର୍ଳା ପି ଭଗବତ . OR/06/044/194483
ୀ /1152610 26 99 631ଜୀ ରାେମସରୀ ପି ଜୀ ଭା ର YNY1199546

ପ ୁ /1152611 35 99 632ଡି ପସାଦ ରାଓ ପି ଡି ବସ  ରାଓ YNY0074062
ୀ /1152612 26 99 633ଜୀ େରାଜା ସା ଜୀ େସାନୀ YNY1199108

ପ ୁ /1152613 50 99 634ଡି ଶବିାଜୀ ପି ଭଗବତ OR/06/044/194484
ୀ /1152614 41 99 635ଡି ୱାଣୀ ସା ଶବିାଜୀ ୱାଣୀ OR/06/044/194485
ୀ /1162615 71 99 636ଟି ରତନ୍ ାମା ପି ସନନ୍ଯ୍ାସି YNY0073908

ପ ୁ /1172616 40 99 637ଟି ସଦୁଶର୍ନ ରାଓ ପି ଟି ଆପାରାଓ  YNY0073916
ୀ /1172617 34 99 638ଟି ସଶୁୀଳା  ପି ଟି ସଦୁଶର୍ନ ରାଓ YNY0074096
ୀ /1172618 35 99 639ତଦୀ ଧନଲକ୍ଷୀ ସା ଟି ଶୀନୁ YNY0074104
ୀ /1172619 60 99 640ଟି ଆପିଆମା ସା ଆପାରାଓ  OR/06/044/194492
ୀ /1172620 52 99 641ଟି. ବିମଳା ସା ଟି. ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର OR/06/044/194494

ପ ୁ /1172621 24 99 642ତଦୀ ଶୀନୀଵାସ ରାଓ ପି ଟି ଅପାରାଓ YNY1358795
ୀ /1182622 42 99 643େଜ ଲଲିତା ସା େଜ େଗାବି  LNT2461978

ପ ୁ /1182623 39 99 644େଜ େଗାବି ପି କାମରାଯ ୁ OR/06/044/194499
ୀ /1182624 28 99 645େଜ ମୀନାକ୍ଷୀ ପି େଜ ରାବଣା YNY0682500
ୀ /1182625 40 99 646େଯ ନିମର୍ଳା ସା ଏେ ଟରମଣଅା ନିମର୍ଳା YNY0663476
ୀ /1192626 43 99 647େଜ ଲକ୍ଷୀ ସା େଜ କାଳିଦାସ YNY0503615

ପ ୁ /1192627 54 99 648େଜ କାଳିଦାସ ପି େଜ ପାଇଡିୟା YNY0382499
ପ ୁ /1192628 24 99 649ଜୀ. ପବନ କମୁାର ପି ଜୀ. ନିଳକ  ରାଓ YNY1308006
ପ ୁ /1202629 20 99 650ଟୀ. କାଳୀ ପି ଟୀ. ସାମଲ YNY1328509
ୀ /1202630 19 99 651ଆଲସା ପରଵଜୀ ପି ଅଲଦା ର ନ ସାମଲ YNY1327352

ପ ୁ /1202631 37 99 652ଜି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପି ଜି ଏନ୍ ରାଓ LNT4225173
ପ ୁ /1202632 36 99 653ଜି ଗେଜ  ପସାଦ ପି ଜି ଏନ୍ ରାଓ LNT4225157
ପ ୁ /1202633 54 99 654ଜି ସାଧ ୁ ପି େନାକରାଜୁ ସାଧ ୁ OR/06/044/194509
ୀ /1202634 57 99 655ଜି. ତୁଳସି ସା ଜି. ଏନ ରାଓ LNT2338481

ପ ୁ /1212635 39 99 656ୱାଇ. େଭ ଟ ରମଣ . ପି ୱାଇ. ଲି ରାଜୁ LNT2338408
ପ ୁ /1212636 45 99 657ଧିରଣକମୁାର ଲାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ YNY0962456
ୀ /1212637 57 99 658ୱାଇ. ଲଳିତା ସା ଲି  ରାଜୁ LNT2338499

ପ ୁ /1212638 24 99 659ଦିପନୁ ପରିଡା ପି ନେଗନ ପରିଡା YNY0962373
ୀ /1212639 35 99 660ୱାଇ ପଭାତି ସା ୱାଇ େଭ ଟ ରମଣ YNY0299990

ପ ୁ /1212640 35 99 661ୱାଇ େତେଜଶର ପି ୱାଇ ଲି ରାଜ YNY0300004
ପ ୁ /1222641 24 99 662ବୀ. ଚଂଡୀ ରାଓ ପି ବୀ. େଭ ଟ ରାଓ YNY1308022
ପ ୁ /1222642 36 99 663ଟି. ଗେଣଶ ପି ଟି. େସାଲାପରିୁ YNY0300038
ୀ /1222643 90 99 664ଟି େଗୗରୀ ସା ଗରୁୁମ ୁ ିର୍ େଗୗରୀ OR/06/044/194515
ୀ /1222644 34 99 665ଟି. କମୁାରୀ ସା ଟି. ଲି ରାଜ YNY0300020
ୀ /1222645 60 99 666ଟି ଲକ୍ଷିକା ା ପି ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ ଲକ୍ଷିକା ା OR/06/044/194518
ପ ୁ /1222646 39 99 667ଟି . ଲି ରାଜ ପି ଟି . େସାଲାପରୁୀ LNT2461614
ପ ୁ /1222647 46 99 668ଟି. ରାବଣା ପି ଟି.େସାଲାପରୁୀ ରାବଣା LNT2337640
ୀ /1222648 62 99 669ଟି ରାେଜଶରୀ ସା େସାଲାପରୁୀ OR/06/044/194517
ପ ୁ /1222649 44 99 670ଟି. େଭ ଟରମଣ ପି ଟି. େସାଲାପରୁୀ YNY0300012
ୀ /1232650 47 99 671ବି ମନୁନ୍ି ସା ବି େସାଲାପରୁୀ YNY0171108
ପ ୁ /1232651 41 99 672େକ. େକୖଳାସ  ପି େକ. ସିମାଦୀ LNT2338473
ୀ /1232652 40 99 673େକ ଲକି୍ଷ ସା େକ ମନୁନ୍ ା YNY0171124
ୀ /1232653 34 99 674ପି େଦବି ସା ପି ରାଜୁ YNY0171132
ୀ /1232654 34 99 675ପି ରାଣି ପି ପି ପକାଶ ରାଓ YNY0171140

43 109/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 17ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1232655 36 99 676େକ. ଭବାନୀ ସା େକ. େକୖଳାସ YNY0171116
ୀ /1232656 35 99 677େକ ଭବାନୀ ସା େକ ରାଜାରାଓ YNY0300046

ପ ୁ /1232657 21 99 678ବୀ.କାଲି ଦାସ ପି ବୀ. ସାମଲ YNY1326008
ପ ୁ /1232658 43 99 679େକ ମନୁା ପି େକ ସିମାଦୀ OR/06/044/194525
ପ ୁ /1232659 40 99 680ପି ରାଜୁ ପି ପି ପକାଶ ରାଓ YNY0193482
ପ ୁ /1232660 36 99 681େକ ରାଜା ରାଓ ପି େକ ସୀମାଦୀ LNT4225116
ୀ /1232661 57 99 682େକ ଶଯ୍ାମଳା ସା େକ ସିମାଦୀ OR/06/044/194524

ପ ୁ /1242662 42 99 683ବି ବାବୁରାଓ ପି ଦୁଗର୍ାରାଓ  OR/06/044/194556
ୀ /1242663 85 99 684ବି କା ାମା ସା ଦୁଗର୍ା ରାଓ OR/06/044/194538
ୀ /1242664 42 99 685ବି ଲଛମା ା ସା ଏସ୍. ଶ ର ରାଓ OR/06/044/194540

ପ ୁ /1242665 32 99 686ବି ମେନାଜ ପି ବି କା ର୍ୀକ YNY0682583
ପ ୁ /1242666 47 99 687ବି. ଶ ର ରାଓ ପି ବି. ଦୁଗର୍  ରାଓ OR/06/044/194539
ପ ୁ /1262667 41 99 688ଟି ରାଜେଶଖର ପି ରାମାରାଓ LNT0267740
ୀ /1262668 70 99 689ଟି ଜଗଦମା ସା ରାମାରାଓ OR/06/044/194529
ୀ /1262669 42 99 690ଟି ଲତା ସା ଚ ା ରାଓ OR/06/044/194532

ପ ୁ /1262670 44 99 691ଟି ଚ ା ରାଓ ପି ରାମାରାଓ OR/06/044/194530
ପ ୁ /1262671 31 99 692ଟି ରାେଜଶ ରାଓ ପି ଟି ଚ  େଶଖର ରାଓ YNY0919829
ପ ୁ /1262672 29 99 693ଟି ସ ୟ ପି ଟି ଚ  େଶଖର YNY0919811
ପ ୁ /1272673 90 99 694ଦାସରି ପେଲୟା ପି ରାମଲୁ OR/06/044/194537
ପ ୁ /1272674 45 99 695ଦାସରି ଶ ର ପି ଆପଲସାମୀ ଶ ର OR/06/044/194536
ପ ୁ /1282675 43 99 696ଜି ପଦରାଜ ପି ଜି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର LNT4229258
ୀ /1282676 40 99 697ଜି ବିଜୟୀ ସା ଜି ପଦରାଜ LNT4229241
ୀ /1282677 50 99 698ଜି ଲିଲି ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର OR/06/044/194543

ପ ୁ /1282678 55 99 699ଜି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପି ଆପାରାଓ  OR/06/044/194542
ପ ୁ /1292679 43 99 700ଏମ ଆ ାରାଓ ପି ଏମ ରାେମୟା OR/06/044/195068
ପ ୁ /1302680 66 99 701ପି ଆପାରାଓ ପି ଲାେଚୟା ଆପାରାଓ LNT4224986
ୀ /1302681 87 99 702ପି ଚିଟାମା ସା ଲାେଚୟା OR/06/044/194549
ୀ /1302682 57 99 703ପି ସେରାଜିନି ସା ଆପାରାଓ  OR/06/044/194547

ପ ୁ /1312683 65 99 704ପି ପକାଶ ପି ପି ମାତିଆ OR/06/044/195080
ପ ୁ /1322684 60 99 705ଏମ ରାମ ୁ ପି ରାମସାମୀ . YNY0503581
ୀ /1332685 54 99 706ଟି ଆମଲୁ ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସା ସବୁାରାଓ OR/06/044/194534

ପ ୁ /1332686 68 99 707ଟି ସବୁାରାଓ ପି ଟି ଜଗା ରାଓ OR/06/044/194533
ୀ /1342687 42 99 708େକ ଦୁଗର୍ା ା ସା େକ ମ ୁ OR/06/044/194031

ପ ୁ /1352688 51 99 709ଏସ. ଶୀରାମ  ପି ଏସ. ତାରିେନୟା LNT1669480
ୀ /1352689 45 99 710ଏସ. ଚିଲିକା ା ସା ଏସ. ଶୀରାମ  YNY0753038
ୀ /1352690 29 99 711ବି େଦବୀ ପି ବି ଶ ର YNY0300079

ପ ୁ /1352691 39 99 712ବି ଜଗନନ୍ାଥ ପି ବି ଲଛିମିୟା YNY0300061
ୀ /1352692 48 99 713ବି କାଶୀ ସା ଶ ର OR/06/044/194036

ପ ୁ /1352693 51 99 714ବି ଶ ର ପି େଲାକନାଥ  OR/06/044/194035
ପ ୁ /1362694 21 99 715ଜୀ ଅଜୁର୍ ନ ପି ଜୀ ସଭୁରାଓ YNY1295112
ପ ୁ /1362695 22 99 716ଜୀ କରନ ପି ଜୀ ସଭୁରାଓ YNY1297969
ୀ /1362696 31 99 717ବି ଲତା ପି ବି ଜଗା YNY0300087
ୀ /1362697 50 99 718ବି େରବତୀ ସା ବଳରାମ OR/06/044/194034
ୀ /1362698 38 99 719ଜି ଶା ି ସା ଜି ସବୁାରାଓ YNY0300103

ପ ୁ /1362699 45 99 720ଜି. ସବୁାରାଓ ମା ଜି. ଇଶରା ା YNY0300095
ୀ /1372700 42 99 721ବି ଭାନୁମତୀ ସା ବି ନରସିଂହ OR/06/044/195034

ପ ୁ /1372701 50 99 722ବି ନରସିଂହ ପି ବି େଲାକନାଥ OR/06/044/194843
ପ ୁ /1382702 69 99 723ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରି ସାହୁ OR/06/044/194558
ୀ /1382703 68 99 724ଅହଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ବିେନାଦ ସାହୁ OR/06/044/194559
ପ ୁ /1382704 46 99 725ଉମାକା  ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ LNT2337384
ୀ /1382705 45 99 726ଅନିତା ସାହୁ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ LNT2338325
ୀ /1382706 42 99 727ସଚିୁତା ସାହୁ ସା ଉମାକା  ସାହୁ YNY0073924
ୀ /1392707 40 99 728ପି. ରାେଜଶରୀ . ସା ସନଖୁ . LNT2461382
ପ ୁ /1392708 29 99 729ବି.ସିମାହୀ . ପି ବି.ଭାନାମାଳୀ . YNY0919381
ୀ /1392709 48 99 730ଏସ. ବାଲାମଣି .. ସା େମାହନ ରାଓ LNT2337541
ପ ୁ /1392710 54 99 731ପି .ରାବଣା ଆଚାରୀ ପି ପି ସ ିବ ଆଚାରୀ LNT1621986
ପ ୁ /1392711 28 99 732ପି େବାବି ା ଆଚାରୀ ପି ପି ରାବଣା ଆଚାରୀ YNY0682401
ପ ୁ /1392712 31 99 733ଏସ ସ ିପ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଏସ େମାହନ ରାଓ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0300111
ୀ /1392713 52 99 734ପି. ଲକ୍ଷୀ ସା ପି.ରାବଣା ଆଚାରୀ OR/06/044/194562
ୀ /1392714 32 99 735ପି ପଜୁାଶୀ ପି ପି ରାବଣା ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0300129
ପ ୁ /1392715 50 99 736ଏସ େମାହନ ରାଓ ଆଚାରୀ ପି ସୀମା ଳମ ରାଓ ଆଚାରୀ LNT2462034
ପ ୁ /1392716 48 99 737ପି ସନଖୁ ରାଓ ଆଚାରୀ ପି ସ ିବ ରାଓ LNT1622166
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ପ ୁ /1392717 43 99 738ଡି ଶୀ ନିବାସ ରାଓ ସାମି ପି ଡି ଜଗଦିଶ ରାଓ ସାମି YNY0142422
ୀ /1402718 45 99 739ଏମ କାଂଚନ ସା ଏମ ଜଗେମାହନ OR/06/044/194570
ୀ /1402719 59 99 740େୟରା ଲକ୍ଷୀ ସା େୟରା ପସାଦ ରାଓ YNY0663450

ପ ୁ /1402720 66 99 741ଏରା ପସାଦ ରାଓ ପି ଏରା ଲି ରାଜୁ YNY0300137
ପ ୁ /1402721 34 99 742ଏରା ସ ୟ ପି ଏରା ପସାଦ ରାଓ YNY0663427
ୀ /1412722 52 99 743ବି ଧନଲକି୍ଷ . ସା ପକାଶ . OR/06/044/194584
ୀ /1412723 34 99 744ବି ଶଯ୍ାମଲା େଦବୀ ପି ବି ପକାଶ ରାଓ YNY0300152

ପ ୁ /1412724 55 99 745ବି ପକାଶ ରାଓ ପି ପି ଆପପା ରାଓ OR/06/044/194583
ପ ୁ /1412725 32 99 746ବି ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ବି ପକାସ ରାଓ YNY0300145
ୀ /1422726 78 99 747ପି. ସୀତା ସା ପି.ଭି. ରାମଦାସ LNT1669548

ପ ୁ /1422727 50 99 748ପି.ଭି. ଶଭୁକମୁାର ପି ପି.ଭି. ରାମଦାସ LNT1669555
ପ ୁ /1422728 67 99 749ସଂଗାମ ମିଶ ପି ନେର ନାଥ ମିଶ OR/06/044/194587
ପ ୁ /1422729 62 99 750ନିହାର ରଂଜନ ମିଶ ପି ହରିହର ମିଶ OR/06/044/194595
ୀ /1422730 60 99 751ବିଦୁଲତା ମିଶ ସା ବିକମ ମିଶ OR/06/044/194999

ପ ୁ /1422731 58 99 752ସରୁପ ମିଶ ପି ହରିହର ମିଶ LNT1761758
ପ ୁ /1422732 57 99 753ଦି ିରଂଜନ ମିଶ ପି ହରିହର ମିଶ LNT1761774
ୀ /1422733 57 99 754ଶା ି ମିଶ ସା ସଂଗାମ ମିଶ OR/06/044/194588
ୀ /1422734 52 99 755ସାଗତିକା ମିଶ ସା ସରୁପ ମିଶ LNT1761766
ୀ /1422735 50 99 756ବିଶଜିତା ମିଶ ସା ନିହାର ର ନ ମିଶ LNT2338382

ପ ୁ /1422736 39 99 757ବିେଜଶ ମିଶ ପି ସଂଗାମ ମିଶ OR/06/044/195005
ପ ୁ /1422737 36 99 758େଟୗଧରୁୀ ରାେକଶ ମିଶ ପି ସଂଗମ ମିଶ LNT2337517
ପ ୁ /1422738 27 99 759ଅନୁରାଗ ମିଶ ପି ସତିୃଧର ମିଶ YNY0919019
ପ ୁ /1422739 56 99 760ଘନଶଯ୍ାମ ମହା ି ପି ଉଦୟ ନାଥ ମହା ି YNY0300160
ୀ /1422740 51 99 761ସଜନୀ ମହା ି ସା ଘନଶଯ୍ାମ ମହା ି YNY0300178

ପ ୁ /1422741 39 99 762ବି ୁସାଗର ମହା ି ପି ସମିୁତାନ  ମହା ି YNY0300186
ପ ୁ /1422742 25 99 763ସ ୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହା ି YNY0933457
ପ ୁ /1432743 39 99 764ବୁ  ରାୟ ପି ବିଦୁଭୂଷଣ ରାୟ LNT2338283
ୀ /1432744 27 99 765ପ ୁ ା ଦାସ ସା ସେନାଷ କମୁାର ଦାସ YNY0919480

ପ ୁ /1432745 85 99 766ବିଦୁ ଭୁଷଣ ରାୟ ପି ଗଦାଧର ରାୟ LNT2338226
ୀ /1432746 39 99 767ଟୁମା ରାୟ ସା ବୁ େଦବ ରାୟ YNY0663393
ୀ /1432747 42 99 768ସାରସତା ରାଉତ ସା ଧିରଜ ରାଉତ YNY0919472
ୀ /1432748 44 99 769ଶା ନା ରାୟ ସା ସମର କମୁାର ରାୟ OR/06/044/194886

ପ ୁ /1442749 49 99 770ସ ୟ ମାଝୀ ପି କିେଶାର ଚ  ମାଝୀ LNT2338580
ୀ /1442750 47 99 771ପଦିନି ମାଝୀ ସା ସ ୟ ମାଝୀ LNT2338598
ୀ /1452751 68 99 772ବାସ ି ଦାସ ସା କାଳ ି ଦାସ OR/06/044/194602

ପ ୁ /1452752 48 99 773େଯାଗିଚରଣ ଦାସ ପି କାଳ ି ଦାସ OR/06/044/194603
ପ ୁ /1452753 44 99 774ଭିକାରୀଚରଣ ଦାସ ପି କାଳ ି ଦାସ OR/06/044/194605
ୀ /1452754 43 99 775ସମୁା ଦାସ ସା ଭିକାରି ଚରଣ ଦାସ LNT2461713
ୀ /1452755 42 99 776ଉମା ଦାସ ସା େଯାଗୀ ଦାସ OR/06/044/194604

ପ ୁ /1452756 27 99 777ରବି  କମୁାର ଦାସ ପି େଯାଗିଚରଣ ଦାସ YNY0919092
ୀ /1452757 52 99 778ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ଭରତ ନାୟକ OR/06/044/194998
ପ ୁ /1462758 67 99 779ନେର  ଦାସ ପି ମାଧବ ଦାସ OR/06/044/194609
ପ ୁ /1462759 47 99 780କୃ  ଦାସ ପି ନେର  ଦାସ OR/06/044/194611
ୀ /1462760 42 99 781ବିଳାସୀ ଦାସ ସା କୃ  ଦାସ OR/06/044/194612

ପ ୁ /1462761 34 99 782କା ିର୍କ ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ YNY0682369
ପ ୁ /1462762 30 99 783ଗେଣଶ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ YNY0300202
ୀ /1462763 62 99 784ପଦାବତି େଦଇ ସା ନେର  ଦାସ OR/06/044/194610

ପ ୁ /1472764 67 99 785ରାମଚ  ଦାସ ପି ଆନ  ଦାସ OR/06/044/194613
ପ ୁ /1472765 38 99 786ରବି  ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ LNT2338275
ୀ /1472766 62 99 787ମାନ େଦଇ ସା ରାମଚ  ଦାସ OR/06/044/194614
ପ ୁ /1482767 30 99 788ପଶା  ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ YNY0300228
ୀ /1492768 50 99 789ବି େଚନନ୍ା ସା ଜଗାରାଓ OR/06/044/194627
ପ ୁ /1492769 60 99 790ବି. ଜଗାରାଓ ପି ବି. ରାେମୟା YNY0300236
ୀ /1492770 38 99 791ଶଶିରି ସାହୁ ପି ଭାହଗାହୀ ସାହୁ YNY0962399
ୀ /1502771 34 99 792ପଭା ଦାସ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ LNT3126869
ୀ /1502772 55 99 793ସାବିତୀ େଦଇ ସା େଲାକନାଥ ମହାରଣା OR/06/044/194629
ପ ୁ /1512773 79 99 794ଅମରି ଭ ପି ଗିରିଧାରୀ ଭ OR/06/044/194632
ୀ /1522774 42 99 795ବି ସରସତୀ . ସା ରାମ . LNT2461739
ୀ /1532775 69 99 796ଜି.ଦାମାୟ ୀ . ସା ଜି.େଭ ଟ ରମାଣା YNY0919431
ୀ /1532776 41 99 797େକ. ମାଳତୀ . ସା େକ. ପସାଦ ରାଓ LNT2338358
ପ ୁ /1532777 41 99 798ଜ୍ ଶୀନିବାସ ରାଓ . ପି ଜି.େଭେ ଟା ରାମଣା . YNY0919415
ପ ୁ /1532778 49 99 799େକ ବା ାରାଓ ପି ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ  OR/06/044/194639
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ୀ /1532779 80 99 800େକ. ଲକ୍ଷୀ ସା ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ OR/06/044/194638
ପ ୁ /1532780 79 99 801ଜି.ଭଣ୍େକଟୀ ରାମଣା ପି ଜ.ଲାଛାୟା . YNY0919357
ପ ୁ /1532781 50 99 802େକ. ପସାଦ ରାଓ ପି ସଯୁଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ OR/06/044/194640
ୀ /1532782 49 99 803େକ. ରୂପାବତୀ ରାଓ ସା େକ. ବା ା ରାଓ LNT0275982
ୀ /1532783 29 99 804ଜି. େବୗ ବୀ ସା ଜି. ଶୀନିବାସା ରାଓ YNY0919407
ୀ /1542784 82 99 805େକ ଆ ା ସା ରାମକୃ  OR/06/044/194647

ପ ୁ /1542785 72 99 806େକ. େଭ ଟ ରାଓ ପି େକ.ରାମକୃ  ରାଓ OR/06/044/194648
ୀ /1542786 65 99 807େକ. ଲକ୍ଷୀ ରାଜଯ୍ମ୍ ସା େଭ ଟ ରାଓ OR/06/044/194649

ପ ୁ /1542787 78 99 808ପି ରାମାରାଓ ପି େସାେରୟା OR/06/044/194380
ପ ୁ /1552788 49 99 809ସି ମଦନ ନାୟାର ପି େଚଲାପାନ ନାୟାର OR/06/044/194855
ପ ୁ /1562789 28 99 810େକ.ନାଗରାଜ . ପି େକ.କାତର୍ ୀକ . YNY0918987
ୀ /1562790 52 99 811ଏଲ୍ ଅ ାମା ସା ନାରାୟଣ ଅ ାମା YNY0984666

ପ ୁ /1562791 29 99 812େକ ରବି କିରଣ ପି େକ େଭ ଟ ରାଓ YNY0682427
ୀ /1572792 67 99 813ନରସା ା ମହାପାତ ସା ନ  ମହାପାତ OR/06/044/194658
ୀ /1572793 29 99 814େଜଯ୍ାସନ୍ା ମହାପାତ ସା ନରସିଂହ ମହାପାତ YNY0682492

ପ ୁ /1572794 32 99 815ନରସିଂହ ମହାପାତ ମା ନ  ମହାପାତ YNY0257733
ପ ୁ /1582795 59 99 816ଫାରଲି କାରଲାଇଲ୍ ନଥର୍ ପି ଏଚ୍. ସି.ଏ ନଥର୍ LNT1702877
ୀ /1582796 54 99 817ସନୁୀତା ନଥର୍ ସା ଏଫ୍.ସି. ନଥର୍ LNT1702885

ପ ୁ /1592797 53 99 818ଆୟୁବ ଖଁା ପି ଜଦୁର ଖଁା OR/06/044/194662
ପ ୁ /1592798 52 99 819ଆନୁଆର ଖଁା ପି ଯଦୁର OR/06/044/194661
ୀ /1592799 85 99 820ଆେହମାତୁନ ନିଶା ସା ଯଦୁର OR/06/044/194660
ୀ /1602800 74 99 821ପମିଳା ମିଶ ସା ବଂଶଧିର ମିଶ OR/06/044/194664

ପ ୁ /1602801 55 99 822ଗଂଗାଧର ମିଶ ପି ବଂଶୀଧର ମିଶ LNT1702752
ପ ୁ /1602802 53 99 823ସୃ ିଧର ମିଶ ପି ବଂଶଧିର ମିଶ OR/06/044/194667
ୀ /1602803 48 99 824ସଂଯକୁ୍ତା ମିଶ ସା ଭୁଧର ମିଶ LNT2338309

ପ ୁ /1602804 48 99 825ଭୁଧର ମିଶ ପି ବଂଶଧିର ମିଶ OR/06/044/194670
ପ ୁ /1602805 46 99 826ଶୁତିଧର ମିଶ ପି ବଂଶଧିର ମିଶ OR/06/044/194671
ୀ /1612806 46 99 827ବି କା ମା ସା ବି ରାମା ରାଓ LNT3126927

ପ ୁ /1612807 40 99 828ପକାଶ ଆେଲାକ ପି ପଫଲୁ ଦାସ LNT1702430
ପ ୁ /1612808 37 99 829ପତଯ୍ସୁ ଆେଲାକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ LNT1702737
ପ ୁ /1612809 33 99 830ପି ଲି ରାଜ ପି ପି କି ା  LNT3126901
ପ ୁ /1612810 65 99 831େକ.ସିମା ଲମ . ପି େକ.ନାରାପା . YNY0919373
ୀ /1612811 61 99 832େକ.ଲକ୍ଷୀ . ସା େକ.ସିମା ଲମ . YNY0919308

ପ ୁ /1612812 38 99 833ଏନ୍ କାନକା . ପି ଏନ୍ ଆପାନନ୍ ା . YNY0300335
ପ ୁ /1612813 33 99 834େକ.େବଣ ୁ. ପି େକ.ସିମା ଲମ . YNY0919316
ୀ /1612814 30 99 835ପି. ଆପଲ ନାରସା ା ସା ପି. ଗେଜ YNY0300483

ପ ୁ /1612815 80 99 836ଜି. ଆପିୟା ପି ଜି. ରାମିୟା YNY0300350
ୀ /1612816 36 99 837ରିନା େବୖଥାଳୁ ପି ବନବିହାରି େବୖଥାଲୁ LNT3126943

ପ ୁ /1612817 49 99 838ପସନନ୍ ବାରିକ ପି ପଦୀପ ଦାଶ LNT1702117
ୀ /1612818 35 99 839ସବିତା େବୱା ସା ନାଳନ ନାୟକ YNY0300434

ପ ୁ /1612819 59 99 840ସ ୁ ର େବାଇ ପି ଗେଜ  େବାଇ YNY0300319
ୀ /1612820 55 99 841ମୀନା େବାଇ ସା ସରିୁ େବାଇ YNY0300376
ୀ /1612821 35 99 842ଜି. ବୁଲକି ସା ଜି. ତିନାଥ YNY0300475
ୀ /1612822 41 99 843ଆର. ଚ ି ସା ଆର . ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ YNY0300467
ୀ /1612823 30 99 844ପି. ଚିନନ୍ ା ସା ପି. େମାହନ YNY0300384
ୀ /1612824 29 99 845େକ.ଚିନନ୍ ାରୀ ଚିନନ୍ ାରୀ ସା େକ.େବଣ ୁ. YNY0919332
ୀ /1612825 70 99 846ସ ର୍ଲତା ଦାସ ସା ଫକିର ଦାସ OR/06/044/194676
ୀ /1612826 68 99 847ଜାନକୀ ଦାସ ସା କୃ  ଦାସ OR/06/044/194682

ପ ୁ /1612827 56 99 848ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ OR/06/044/194673
ୀ /1612828 53 99 849କିରଣବାଳା ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ OR/06/044/194674
ପ ୁ /1612829 48 99 850ପଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଫକିର ଦାସ OR/06/044/194677
ୀ /1612830 47 99 851ପତୀମା କମୁାରି ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ OR/06/044/194684
ୀ /1612831 47 99 852େରନୁବାଳା ଦାସ ସା ବିଜୟନ  ଦାସ LNT1702711
ୀ /1612832 46 99 853ଅମିତା ଦାସ ସା ପଦୀପ ଦାସ LNT1706084
ପ ୁ /1612833 45 99 854ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ଫକିର ଦାସ OR/06/044/194679
ପ ୁ /1612834 42 99 855ପତାପ କମୁାର ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ OR/06/044/194683
ପ ୁ /1612835 42 99 856ଶୀକା  କମୁାର ଦାସ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ଦାସ OR/06/044/194685
ୀ /1612836 40 99 857ସସିତା ଦାସ ସା ପତାପ କମୁାର ଦାସ LNT1713932
ପ ୁ /1612837 40 99 858ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ଫକିର ଦାସ OR/06/044/194680
ୀ /1612838 75 99 859ଶା ି େଦଇ ସା ଅମରସିଂ ନାୟକ YNY0300491
ୀ /1612839 50 99 860ସେରାଜିନୀ େଦଇ ସା ଶବି ନାଏକ YNY0300418
ପ ୁ /1612840 31 99 861ପି. ଗେଜ ପି ପି. କି ା ରାଓ YNY0300285
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ୀ /1612841 37 99 862େଜଯ୍ାତି ହାତି ସା ବରୁଣ ହାତି LNT3126893
ୀ /1612842 50 99 863ଡି ଜୟଶୀ ସା ଡି ରାଜୁ LNT3126935

ପ ୁ /1612843 48 99 864ଆର. ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପି ଆର. ମରୁତି YNY0300277
ପ ୁ /1612844 71 99 865ଡି.ଏନ. ଲିମା ପି ସମସନ ଲିମା YNY0300244
ପ ୁ /1612845 60 99 866ଶବି ନାୟକ ପି କା ାଲି ନାୟକ YNY0300251
ପ ୁ /1612846 46 99 867େଗାପାଳ ନାୟକ ପି ଦଧି ନାୟକ YNY0300343
ପ ୁ /1612847 36 99 868ଜିେତ  ନାୟକ ପି ଶବି ନାୟକ YNY0300301
ୀ /1612848 35 99 869େରଶା ନାୟକ ସା ଜିେତ  ନାୟକ YNY0382523

ପ ୁ /1612849 32 99 870ଏନ ଦୁଗର୍ା ରାଓ ପି ଏନ ଆପାନନ୍ ା LNT3126919
ପ ୁ /1612850 27 99 871େକ.ଦୁଗର୍ା ରାଓ ପି େକ.ସିମା ଲମ . YNY0919340
ୀ /1612851 33 99 872ପି. ରତନ୍ ା ସା ପି. ଶ ର YNY0382531
ୀ /1612852 49 99 873ବନିତା ସାହୁ ସା ପଦୀପ ସାହୁ LNT1711894

ପ ୁ /1612853 51 99 874ସୟଦ ଅବଦୁଲ ସଭୁାନ ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ ମନାନ OR/06/044/194899
ୀ /1612854 40 99 875ମ ାକିନି ସଭୁାନ ସା ସୟଦ ଅବଦୁଲ ସଭୁାନ OR/06/044/194900
ୀ /1622855 53 99 876ଏସ୍. ଲକ୍ଷୀଆ ା ସା ଏ. େମାହନ ରାଓ LNT1702745

ପ ୁ /1622856 44 99 877ଶବି ନାଏକ ପି କା ାଳି ନାଏକ LNT1702075
ୀ /1622857 40 99 878ମମତା ନାଏକ ସା ଶବି ନାଏକ LNT1715176

ପ ୁ /1622858 69 99 879ବସ  ନାୟକ ପି ଅଭିର ନାୟକ LNT1702703
ୀ /1622859 64 99 880ନିମର୍ଳା ନାୟକ ସା ବସ  ନାୟକ LNT1702729
ୀ /1622860 45 99 881ସକୁା ି ନାୟକ ସା ହରିହର ନାୟକ YNY0300533

ପ ୁ /1622861 40 99 882ଅରୁନ ନାୟକ ପି ରାଜୁ ନାୟକ YNY0300509
ପ ୁ /1622862 33 99 883ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି ବସ  ନାୟକ YNY0300541
ପ ୁ /1622863 31 99 884ସନାତନ ନାୟକ ପି ବସ  ନାୟକ YNY0300517
ୀ /1622864 31 99 885େଗୗେରଇ ନାୟକ ସା ବାସେୁଦବ ନାୟକ YNY0300525

ପ ୁ /1622865 62 99 886ବି ସାହାଣି ପି ରାମକିେଶାର ସାହାଣି OR/06/044/194686
ୀ /1622866 60 99 887ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାହାଣି ସା ବି ସାହାଣି OR/06/044/194687

ପ ୁ /1632867 55 99 888କୁ  ିଗରୁୁମ ୁ ିୱ ପି କୁ  ିଆପାନନ୍ ା OR/06/044/195038
ୀ /1632868 50 99 889କୁ  ିନାଲାମା ସା ଗରୁୁମ ୁ ିର୍ LNT2338317
ୀ /1632869 38 99 890ରାଖୀ ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ OR/06/044/194961
ୀ /1632870 30 99 891ଅ ଲୁତା ନାୟକ ପି ଖତିୟା ନାୟକ YNY0300566

ପ ୁ /1632871 29 99 892ବ ି ନାୟକ ପି ଖତିୟା ନାୟକ YNY0300558
ପ ୁ /1632872 45 99 893କୁ  ିପାପାରାଓ ପି କୁ  ିଆପାନନ୍ ା OR/06/044/194854
ୀ /1642873 44 99 894ବି. ଦମୟ ୀ ସା ବି. ଧମର୍ା ରାଓ LNT1703115

ପ ୁ /1642874 36 99 895ପି େମାହନ ପି ପି କି ା  LNT3126976
ୀ /1642875 32 99 896ବି.େଜଯ୍ାତି ସା ବି ସରିୁ ନାରାୟଣ LNT3126968
ୀ /1642876 51 99 897ବି ଇଶରୀ ଆ ା ସା ବି ଗେଣଶ ରାଓ LNT4229217

ପ ୁ /1642877 49 99 898ବି. ଧମର୍ା ରାଓ ପି ବି. ଆନ  ରାଓ LNT1703123
ୀ /1642878 51 99 899େକ. କାର ା ସା େକ. ଶୀନିବାସ YNY0300582

ପ ୁ /1642879 37 99 900ବି ସରୁୀ ନାରାୟଣ ପି ବି ଗେଣଶ ରାଓ LNT4229233
ପ ୁ /1642880 52 99 901ବି ରମାୱରାଓ ପି ବି ଆନ OR/06/044/194963
ପ ୁ /1642881 22 99 902ବୀ.ସାଂତା ରାଓ ପି ବୀ. କୃ ା YNY1062405
ୀ /1642882 50 99 903ବି ୱାରାଲଛମୀ ସା ବି ରାମାରାଓ OR/06/044/194993

ପ ୁ /1652883 51 99 904ଏମ ଆପପା ରାଓ ପି ଏମ ଡାଲିଆ LNT1715101
ୀ /1662884 50 99 905टी लि छमी लि छमी ସା ଶ ର YNY1345933
ୀ /1672885 32 99 906ଆର ଗାୟତୀ ସା ଆର ଗେଣଷ LNT3126984

ପ ୁ /1682886 32 99 907ଏମ େକାେଟଶର ରାଓ ପି ଏସ ଶ ର YNY0300590
ୀ /1692887 50 99 908େକ ଲଛମୀ .. ସା େକ େଗାେରୟା .. YNY0663377

ପ ୁ /1702888 25 99 909ଟି.ପସାଦ . ପି ଟି.ରାଜୁ . YNY0919175
ୀ /1702889 41 99 910ଟି ରାମଲୁୁ .. ସା ଟି ରାଜୁ .. OR/06/044/194922
ପ ୁ /1712890 42 99 911ପି ଶ ର ପି ପି ଆପା ରାଓ LNT1715374
ୀ /1712891 39 99 912ପି ଜୟା  ସା ପି ଶ ର LNT1715366
ପ ୁ /1712892 26 99 913େରଡିକା ଶଵିା ପି ର.ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ . YNY0919290
ୀ /1712893 65 99 914ପି ପଲାମା .. - ପି ଆପପାରାଓ .. OR/06/044/194887
ପ ୁ /1712894 25 99 915ର.ଶ ର ରାଓ ପି ର.ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ରାଓ YNY0919225
ପ ୁ /1722895 43 99 916ବି ଆପାନନ୍ ା ପି ବି କି ା ମ ୁ ିର୍ LNT3127016
ୀ /1722896 39 99 917ବି େଜଯ୍ାତି ସା ବି ଆପାନନ୍ ା LNT3126992
ୀ /1722897 31 99 918େକ.ଭାରତୀ . ସା େକ.ବାସରୁାଓ . YNY0919159
ୀ /1722898 29 99 919େକ.ସଜୁାତା . ସା େକ.େକାେଟଶ . YNY0918896
ପ ୁ /1722899 39 99 920େକ ବାସ ୁରାଓ ପି େକ େଚେଥଶର ରାଓ  LNT1715333
ପ ୁ /1732900 40 99 921ପି ଚ ି ରାଓ ପି ପି ଆପିୟା  LNT1715358
ପ ୁ /1732901 40 99 922ପି ଚିନନ୍ ାରାଓ .. ପି ଆେପୟା .. OR/06/044/194901
ୀ /1732902 39 99 923ଏମ.କଲଯ୍ାଣୀ .. ସା ଆେପୟା .. LNT2463453
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ୀ /1732903 75 99 924ପି ପାପା ା ସା ଆେପୟା OR/06/044/194896
ୀ /1742904 80 99 925ଏମ ଲ ମୀ .. ସା ଏମ ଡାଲିୟା .. OR/06/044/194059
ୀ /1742905 45 99 926ଟି ରାମଲୁାମା .. ସା ଟି ନାରାୟଣ .. OR/06/044/194894
ୀ /1752906 58 99 927ବି ପାବର୍ ତାମା .. ସା ବି ମାେଲଶ .. OR/06/044/194971

ପ ୁ /1752907 65 99 928ବି େମେଲଶ ପି ବି ଶାେଡୟା OR/06/044/194970
ୀ /1772908 48 99 929ଏସ ଶାୟାମା .. ସା ଏସ ରାମାରାଓ .. OR/06/044/194939

ପ ୁ /1782909 48 99 930ଟି ଜୟୀବାବୁ .. ପି ଟି ରାମମ ୁ ିର୍ .. OR/06/044/194980
ୀ /1782910 42 99 931ଟି ବାଲା .. ସା ଟି ଜୟୀବାବୁ .. OR/06/044/194981
ୀ /1782911 26 99 932ଟି.ଜାନକୀ େଦବୀ ପି ଟି.ଶ ର ରାଓ YNY0918979
ୀ /1782912 25 99 933ଟି.େଗୗରୀ େଦବି ପି ଟି.ସ ର ରାଓ YNY0919001

ପ ୁ /1792913 50 99 934ଏସ ଆଦିନାରାୟଣ ପି ଏସ ଏେ ୟା OR/06/044/194966
ୀ /1792914 44 99 935ଏସ ଇଶରୀ ସା ଏସ ଆଦିନାରାୟଣ OR/06/044/194915
ୀ /1802915 29 99 936େକ.ନିମର୍ଳା . ସା େକ.େଜାେଗଶ ରାଓ YNY0919050

ପ ୁ /1802916 45 99 937େକ ଆପା ରାଓ .. ପି େକ ଟାଉେଟୟା .. OR/06/044/194982
ୀ /1802917 41 99 938େକ ସେରାଜିନୀ .. ସା େକ ଆପା ରାଓ .. OR/06/044/194983

ପ ୁ /1802918 38 99 939େକ ଆନ ପି େକ ଆ ା ରାଓ YNY0073932
ୀ /1802919 85 99 940ଆଇକି ଗଗ ା ସା ଆଇକି ରାମମତୁୀ YNY0919035
ୀ /1802920 26 99 941େକ ପଶୁପା ପି େକ ଆପା ରାଓ YNY0919043
ୀ /1812921 38 99 942ପି ସଭୁଦା .. ସା ସରିୁରାଓ .. OR/06/044/194938
ୀ /1812922 69 99 943ପି ଗାନାମା ସା ପି ଲି ୟା OR/06/044/194895

ପ ୁ /1812923 47 99 944ପି ସରିୁ ରାଓ ପି ପି ଲି ୟା OR/06/044/194937
ୀ /1822924 46 99 945ବି ଲଛମୀ .. ସା ବି େଗାପାଲ .. YNY0663492

ପ ୁ /1822925 31 99 946ବି ଦାସ ପି ବି େଗାପାଲ YNY0682377
ପ ୁ /1822926 55 99 947ବି େଗାପାଲ ପି ବି େଗାେରୟା OR/06/044/194906
ପ ୁ /1832927 29 99 948ଏନ.ରାମା . ପି ଏନ.କରବିଆୟା . YNY0919167
ୀ /1832928 26 99 949ଏନ୍.େବବି . ସା ଏନ୍.ରାମା ରାଓ YNY0919142

ପ ୁ /1832929 31 99 950ନାକା ରାଜୁ ପି ନାକା ନାଇଡୁ OR/06/044/194930
ପ ୁ /1842930 50 99 951ଡି ଆପାରାଓ ପି ଡି ନରସିଂହ OR/06/044/194877
ପ ୁ /1852931 48 99 952ପି ନାଗରାଜୁ . ପି ଆପା ରାଓ . YNY0503508
ୀ /1852932 42 99 953ପି ଚନନ୍ାରୀ . ସା ନାଗରାଜୁ . YNY0503516
ୀ /1862933 45 99 954େକ ନାରାୟାଣାମା .. ସା କରୁେମୟା .. YNY0503482

ପ ୁ /1872934 34 99 955େକ.େଜାେଗଶ ରାଓ ପି େକ.ଆ ା ରାଓ YNY0575027
ୀ /1882935 40 99 956ଏଲ ବୃ ାବତୀ ସା ଏଲ ଚ ିରାଓ OR/06/044/194987
ୀ /1892936 37 99 957ଜି ସାରଦା ପି ଆପାଲ ସାମି LNT3127032

ପ ୁ /1892937 38 99 958ଜି ଆପା ରାଓ . ପି ଆପଲସାମୀ . YNY0503490
ପ ୁ /1892938 30 99 959ଏମ୍.ଚିରଜିଦ୍ . ପି ଏମ୍ ଆଦିନାରାୟଣ . YNY0918953
ୀ /1892939 30 99 960ଜି. ଲକ୍ଷୀ ସା ଜି. ଜୁନାରାଓ YNY0300681

ପ ୁ /1892940 38 99 961ଜି ଜନା ରାଓ ପି ଜି ଆେପୟା LNT4229225
ୀ /1902941 47 99 962େକ.ମତୁଯ୍ାଲୁ . ସା େକ.େନେଲୟା . YNY0918904
ୀ /1902942 42 99 963େକ.ଆପ ା . ସା େକ.କା ାରାଓ . YNY0918821

ପ ୁ /1902943 45 99 964େକ କା ାରାଓ .. ପି େକ ସୀମା ଳମ .. YNY0663351
ପ ୁ /1912944 40 99 965ଭି ଚ ିରାଓ . ପି ଆେପୟା . OR/06/044/194986
ୀ /1922945 40 99 966ଏସ କନିୁ . ସା ଡିଲିୟା . OR/06/044/194916

ପ ୁ /1932946 50 99 967ଆଇକି ଶୀରାମ ପି ଆଇକି ରାମମ ୂ ିୱ OR/06/044/194973
ୀ /1932947 43 99 968ଆଇକି ସୀତା ା ସା ଆଇକି ଶୀରାମ OR/06/044/194974
ୀ /1942948 65 99 969ଏ. ସଭୁଦା . ସା ଏ. େଭ ଟସାମୀ . LNT2461465
ୀ /1952949 44 99 970ଡି. ଶୀେଦବୀ ପି ଡି. େସାଲାପରିୁ LNT2337376
ୀ /1952950 43 99 971ଡି. େଜଯ୍ାତି ସା ଡି. କିେଶାର YNY0073940

ପ ୁ /1952951 47 99 972ଡି. କିେଶାର ରାଓ ପି ଡି. େସାଲାପରିୁ LNT2461424
ୀ /1962952 52 99 973ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ରବି ସାହୁ OR/06/044/194737
ପ ୁ /1962953 38 99 974ଦୀପକ ସାହୁ ପି ରବି ସାହୁ LNT2338531
ୀ /1962954 30 99 975ଅଚୁମା ସାହୁ ସା ଦୀପକ ସାହୁ YNY1020809
ପ ୁ /1972955 51 99 976େକ. ଆପନା ପି ପଯ୍ାେରୟା  LNT2337624
ପ ୁ /1972956 42 99 977ଓ ରାଜୁ ପି ଓ ରାମଲୁୁ LNT2462000
ପ ୁ /1972957 60 99 978େକ କାେରୟା . ପି ପଯ୍ାେରୟା . OR/06/044/194743
ୀ /1972958 54 99 979େକ ସେରାଜିନୀ . ସା େକେରୟା . OR/06/044/194744
ୀ /1972959 49 99 980େକ ସା ାମା . ସା ଆପନା . LNT2461952
ପ ୁ /1972960 47 99 981େକ ମଖୁଲି ମ . ପି ପଯ୍ାେରୟା . OR/06/044/194748
ୀ /1972961 45 99 982େକ ଆକାଶାମା . ସା ମଖୁଲି ମ . OR/06/044/194749
ୀ /1972962 25 99 983େକ.େରାଜା . ପି େକ.କରିୟା . YNY0919506
ୀ /1972963 29 99 984େକ େଦବୀ ସା େକ ଲକ୍ଷଣ YNY0682526
ୀ /1972964 30 99 985େକ. ଲକ୍ଷଣ ପି େକ. କାରିୟା YNY0300699
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ୀ /1982965 60 99 986ଟି. ରାେଜଶରୀ . ସା ଟି. ରାମଲୁ . LNT2337327
ୀ /1982966 42 99 987ଇ.ଉେମଶରୀ . ପି ଇ.ସିମାଦୀ . LNT2337368

ପ ୁ /1982967 40 99 988ଇ. କିେଶାର କମୁାର . ପି ଇ.ସିମାଦୀ . LNT2461606
ୀ /1992968 40 99 989ପି. କମୁାରୀ ସା ପି. ପସାଦ ରାଓ LNT1717156
ୀ /1992969 50 99 990ପି. ଚ ାମା . ସା ରାମମ ୂ ିର୍ . LNT2338218

ପ ୁ /1992970 42 99 991ପି. ପସାଦ ରାଓ ପି ପି. ରାମମ ୂ ିର୍ ରାଓ LNT1717255
ପ ୁ /1992971 39 99 992ବି ୁ ରାଓ ମା ପି ଚ ମା YNY0492579
ପ ୁ /1992972 35 99 993ବାପିନା ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ YNY0382457
ୀ /2002973 80 99 994ଏନ୍. ଆଦାମା ସା ଏନ୍. କୃ ମ ୂ ର୍ୀ LNT2337350

ପ ୁ /2002974 55 99 995ଏନ.ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମ ୂ ର୍ୀ ପି ଏନ. କି ା ମ ୂ ର୍ୀ LNT2337400
ୀ /2002975 46 99 996ଏନ. ଉଷାରାଣୀ ମ ୂ ର୍ୀ ସା ଏନ. ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମ ୂ ର୍ୀ YNY0300707

ପ ୁ /2002976 80 99 997ଏନ.ଦୁଗର୍ା ରାଓ ପି ଏନ. ଗରୁୁମ ୂ ର୍ୀ LNT2338341
ପ ୁ /2012977 38 99 998େକ. ପଦୀପ  ପି େକ. ହୀରାସାମୀ LNT2337509
ପ ୁ /2012978 55 99 999େକ ହୀରାସାମୀ . ପି କାଳିଦାସ . LNT2461440
ୀ /2012979 43 99 1000େକ ବା ାରା ା . ସା ହୀରାସାମୀ . OR/06/044/194762

ପ ୁ /2012980 27 99 1001େକ ପେମାଦ ପି େକ ହରୀସ୍ଵାମୀ YNY1249689
ପ ୁ /2012981 25 99 1002େକ ପସା ପି େକ ହୀରସ୍ଵାମୀ YNY1249846
ୀ /2022982 43 99 1003ଆର୍ ମାରାତା ସା ଆର୍ ଆନ ରାଓ  LNT2461838

ପ ୁ /2022983 41 99 1004ଆର୍ ଆନ  ପି ଆର୍ ଆଚିୟା ରାଓ LNT2461820
ପ ୁ /2022984 39 99 1005ଆର୍. େଶଖର ପି ଆର୍. ଆଚିୟା ରାଓ LNT2337673
ୀ /2022985 70 99 1006ଆର ସାବିତୀ ସା ଆଚାରାଓ OR/06/044/194763
ୀ /2032986 72 99 1007ଆର ପାଇଡାମା . ସା ସନଯ୍ାସୀ . OR/06/044/194768
ୀ /2032987 43 99 1008ଆର ନିମର୍ଳା . ସା ଆର ସଂଜିବ . LNT2461879
ୀ /2032988 26 99 1009ଆର.କିରଣ . ପି ଆର.ସଜିବ ରାଓ . YNY0918888

ପ ୁ /2032989 24 99 1010ଆର ଅଭିଜିତ ପି ଆର ସ ୀବ ରାଓ YNY1298017
ପ ୁ /2032990 50 99 1011ଆର ଚିରଂଜିବ୍ ରାଓ ପି ସନଯ୍ାସୀ OR/06/044/194769
ପ ୁ /2032991 47 99 1012ଆର ସଂଜିବ ରାଓ ପି ସନଯ୍ାସୀ OR/06/044/194770
ୀ /2032992 45 99 1013ଆର୍ ସହୁାସିନୀ ସା ଆର୍ ଚିର ିବ୍ ରାଓ LNT4214177
ୀ /2042993 40 99 1014ଏମ୍ ବିମଳା ସା ଏସ ଶୀନିବାସ LNT1718055

ପ ୁ /2042994 36 99 1015ଏମ େଗାପାଳ ପି ଏମ କୃ ା ମତୁୀ LNT4229290
ୀ /2042995 70 99 1016ଏମ କମଲାମା . ସା ତି ାମ ୂ ିର୍ . OR/06/044/194772

ପ ୁ /2042996 40 99 1017ଏମ୍ ରେମଶ . ପି ଏସ କି ା . LNT4229282
ୀ /2042997 28 99 1018ସ୍.ନ ନା . ପି ସ୍.ନାେଗଶର ରାଓ . YNY0918862

ପ ୁ /2042998 32 99 1019ଏମ. େଗାବି ପି ଏମ. କି ାରାଓ YNY0300715
ୀ /2042999 33 99 1020ଏମ. ମ ୁ ସା ଏମ. ରେମଶ YNY0300731

ପ ୁ /2043000 40 99 1021ଏମ ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି କି ାମ ୁ ର୍ୀ OR/06/044/194773
ୀ /2043001 32 99 1022ଏମ. େରୱତୀ ସା ଏମ. େଗାପାଲ YNY0300723
ୀ /2053002 33 99 1023ଆର ରାେମଶରୀ ସା ଆର େକୖଳାସ ରାଓ LNT3127040

ପ ୁ /2053003 41 99 1024ଆର. େକୖଳାସ ରାଓ ପି ଆର. ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଓ LNT2337699
ପ ୁ /2053004 39 99 1025ଆର୍. ଗେଣଶ ରାଓ ପି ଆର୍. ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଓ LNT2337723
ୀ /2053005 57 99 1026ଆର ସଭୁଦା ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସଭୁଦା OR/06/044/194776
ୀ /2063006 43 99 1027ଜି. ପଣୂଯ୍ବତୀ ସା ଜି. ପ ବୁାବୁ LNT2337459
ୀ /2063007 84 99 1028ଜି ପିରାମା . - ଜି ପିରୁ . OR/06/044/194780

ପ ୁ /2063008 51 99 1029ଜି ପ  ୁବାବୁ ପି ପିରୁ OR/06/044/194783
ପ ୁ /2063009 60 99 1030ଜି ପକାଶ ରାଓ ପି ପିରୁ OR/06/044/194781
ୀ /2063010 52 99 1031ଜି ରତନ୍ ା ସା ପକାଶ  OR/06/044/194782
ୀ /2073011 42 99 1032ଜି. ଚ ି ସା େଭ ଟ ରାଓ LNT2337434

ପ ୁ /2073012 68 99 1033ଜି. ଚିନନ୍ ା ରାଓ . ପି ଏ େଭ ଟ ସାମୀ . LNT2461432
ୀ /2073013 62 99 1034ଜି ଗାନାମା . ସା ଚିନନ୍ ାରାଓ . OR/06/044/194786
ୀ /2073014 24 99 1035ଜି ଭାରତୀ ପି ଜି େଭ ଟ ରାଓ YNY1038744
ପ ୁ /2073015 49 99 1036ଜି େଭ ଟ ରାଓ ପି ଚିନାରାଓ OR/06/044/194787
ୀ /2083016 58 99 1037ଏମ.ଲକ୍ଷୀ କାଂତା ସା ଏମ. ରାଜୁ YNY1063098
ପ ୁ /2083017 70 99 1038ଏନ ନାରାୟଣରାଓ ପି ଗରୁୁମ ୁ ିର୍ LNT1669589
ପ ୁ /2083018 50 99 1039ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ YNY0445999
ୀ /2083019 68 99 1040ଏନ େସାରମା ସା ନାରାୟଣ  OR/06/044/194789
ପ ୁ /2083020 30 99 1041ଏମ. ଵାସେୁଦଵ ପି ଏମ. ରାଜୁ YNY1055995
ପ ୁ /2093021 40 99 1042େକ ଦୁଗର୍ାରାଓ  ପି ଏସ୍ ନାେଗଶର ରାଓ LNT2461770
ୀ /2093022 77 99 1043ସ୍.ଲକ୍ଷୀ . ସା ସ୍.ନାରାୟଣ . YNY0918870
ୀ /2093023 42 99 1044ଜି କ ରିୁବାଲି . ସା ଜି ମରୁଲି . OR/06/044/194816
ୀ /2093024 22 99 1045େକ.ପଦା ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ ପି େକ ବୀନୁ େଗାପାଳ ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ YNY1321033
ୀ /2093025 40 99 1046େକ ଇଶରୀ ସା େକ ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY0375774
ୀ /2093026 50 99 1047ଏସ କ ରିୁ ସା ନାେଗଶର ରାଓ OR/06/044/194791
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ପ ୁ /2093027 32 99 1048ମ୍ଡି  ସାଜିଦ ଖାନ ପି ମ୍ଡି  ସବୀର ଖାନ YNY1337633
ୀ /2093028 33 99 1049ଏସ. ରାଣୀ ପି ଏସ. ନାେଗଶର YNY0300749

ପ ୁ /2093029 54 99 1050ଏସ ନାେଗଶର ରାଓ ପି ସଯୁଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ OR/06/044/194790
ପ ୁ /2093030 23 99 1051ଏସ.ଶୀନୁ ରାଓ ପି ଏସ.ନାେଗଶ୍ଵର ରାଓ YNY1055912
ୀ /2093031 38 99 1052ଏସ େସାନି ପି ଏସ ନାେଗଶର YNY0300756
ୀ /2103032 22 99 1053ଏସ ଅନିତା ପି ଏସ ରାମକୃ YNY1249713
ୀ /2103033 70 99 1054ଏସ େଗାରାମା ସା ରାମମ ୁ ିର୍ OR/06/044/194794

ପ ୁ /2103034 25 99 1055ଏସ.ଦିେଲଶ୍ଵର ରାଓ ପି ଏସ ରାମକୃ YNY1249705
ପ ୁ /2103035 23 99 1056ଏସ ଭା ର ରାଓ ପି ଏସ କାଳୀ ଦାସ YNY1198605
ୀ /2103036 41 99 1057ଏସ ଶକୁ ଳା ପି ଏସ ରାମକି ା OR/06/044/194795
ୀ /2113037 58 99 1058ପି ଦୁଗର୍ା ା . ପି ପାଇଡିଆ . OR/06/044/194796
ୀ /2113038 35 99 1059ଏନ୍ ରାଜଶୀ ମା ପି ଦୁଗର୍ା ା LNT4225066
ୀ /2123039 42 99 1060ଓଡିଶାଲା ନିଲମ୍ ସା ଓଡିଶାଲା େଗାପି LNT2461937

ପ ୁ /2123040 30 99 1061େକ. ଦୁଗର୍ାପସାଦ ପି େକ. ଭା ର ରାଓ YNY0638486
ୀ /2123041 62 99 1062ଓଡିଶାଲା ଗାନନ୍ ାମା ସା ଆେଦୟା OR/06/044/194798

ପ ୁ /2123042 42 99 1063ଓଡିଶାଲା େଗାପି ପି ଆେଦୟା OR/06/044/194799
ପ ୁ /2123043 40 99 1064ଓଡିଶାଲା ଶ ର ରାଓ ପି ଆେଦୟା OR/06/044/194800
ୀ /2133044 44 99 1065େକ ୱାରଲକ୍ଷୀ ସା େସାଲାପରୁୀ OR/06/044/195104
ୀ /2133045 29 99 1066େକ.ଗୀତା . ପି େକ.ନାେଗଶର ରାଓ . YNY0918854
ୀ /2133046 44 99 1067େକ ଚ ି ସା ନାେଗଶର ଚ ି OR/06/044/194814
ୀ /2133047 23 99 1068େକ. ପିଂକୀ ପି େକ.ନାେଗଶ୍ଵର ରାଓ YNY1054865
ୀ /2133048 26 99 1069େକ. ପଜୁା ପି େକ. େସାଲାପରୂୀ YNY1063338

ପ ୁ /2133049 45 99 1070େକ ନାେଗଶର ରାଓ ପି ରାମ ୁ OR/06/044/194813
ୀ /2133050 68 99 1071େକ ସେରାଜିନି ସା ରାମ ୁସେରାଜିନି OR/06/044/194810

ପ ୁ /2133051 47 99 1072େକ େସାଲାପରୁୀ ପି ରାମ ୁ OR/06/044/194811
ପ ୁ /2143052 51 99 1073େବାନି କାଳିଦାସ ପି ବି ସନନ୍ଯ୍ାସି LNT2461887
ୀ /2143053 46 99 1074େବାନି େସାଲମା ସା କାଳିଦାସ  LNT2461754

ପ ୁ /2153054 29 99 1075େଜ. ଆଇଜାକ ପି େଜ. ଆନ YNY0300772
ୀ /2153055 64 99 1076େଜ ସେରାଜିନୀ ସା େଜ. ଆନ OR/06/044/194819
ୀ /2163056 38 99 1077ଏମ୍ ମାନନ୍ ା ପି ଏମ୍ ଗା ରାଜୁ LNT2461846
ୀ /2163057 62 99 1078ଏମ ଆପିୟାମା ସା ଗା ରାଜୁ OR/06/044/194821

ପ ୁ /2163058 40 99 1079ଜି. ଭୂପାଲ ପି ଜି. ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ LNT2461390
ୀ /2163059 42 99 1080ସି. େମରିୟା ସା ସି. ଆପାରାଓ YNY0300780
ୀ /2173060 68 99 1081ଯି େଚନାମା ସା ଗରୁୁଉଲୁ OR/06/044/194823
ୀ /2173061 25 99 1082ଜୀ. େଗୗରୀ ସା ଜୀ. ତିନାଥ YNY1055227
ୀ /2173062 27 99 1083ଇ. ଉମାରାଣୀ ମା ଇ. େଜାୟା YNY1054766
ୀ /2183063 36 99 1084ସାବିତୀ ଦାସ ସା ମ  ୁଦାସ LNT2461507
ୀ /2193064 29 99 1085େକ.ଭାରତୀ . ସା େକ.କ ଲ ରାଓ . YNY0919654

ପ ୁ /2193065 38 99 1086ମ  ୁଦାସ ପି େଗୗର ଦାସ YNY0300798
ପ ୁ /2193066 22 99 1087ଆର. ରାେଜଶ ପି ଆର. ଜଗନନ୍ାଥ YNY1063346
ୀ /2203067 41 99 1088ଆର ବାଲାନାଗାମା ସା ଜଗନନ୍ାଥ  OR/06/044/194778
ୀ /2203068 25 99 1089ବି େଜଯ୍ାତି ପି ବି କୃ ା ରାଓ YNY1199058

ପ ୁ /2203069 46 99 1090ଆର ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ ପି କାଳିଦାସ  OR/06/044/194777
ପ ୁ /2213070 38 99 1091ଜି. ଚ  େଶଖର ପି ଜି. ଚିନନ୍ ା ରାଓ LNT2461408
ପ ୁ /2213071 65 99 1092ଜି. ଚିନନ୍ ା ରାଓ . ପି େପେ ୟା . LNT2461572
ୀ /2213072 51 99 1093ଜି ଚିନନ୍ ାମା . ସା ଚି ଚିନନ୍ ାରାଓ . YNY0663336
ୀ /2213073 23 99 1094ବି ଚିେନ ପି ବି କୃ ା ରାଓ YNY1163906

ପ ୁ /2213074 35 99 1095ଜି ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଜି ଚିନନ୍ ା ରାଓ YNY0193508
ପ ୁ /2223075 41 99 1096ଏମ୍.ରେମଶ ପି ଏମ୍.ରାବଣା YNY1334853
ୀ /2223076 35 99 1097ଏମ୍ ପାବର୍ ତୀ ସା ଏମ୍ ରେମଶ LNT2461929
ୀ /2223077 58 99 1098ଶା ି ସାଇଁ ପି ଶଶଭୁିଷଣ ସାଇଁ OR/06/044/194806
ୀ /2223078 40 99 1099ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି ଶଶଭୁିଷଣ ସାଇଁ OR/06/044/194808
ୀ /2233079 43 99 1100ଏମ୍ ରାେମଶରୀ ସା ଏମ୍ ଦୁଗର୍ା ରାଓ LNT2461960
ୀ /2233080 33 99 1101ଏମ. ଅପ ର୍ା ସା ଏମ. ଶୀନିବାସ ରାଓ YNY0300814
ପ ୁ /2233081 41 99 1102ଏମ ଦୁଗର୍ାରାଓ ପି ଆଦିନାରାୟଣ  OR/06/044/194828
ୀ /2233082 20 99 1103ଏମ. ପିୟ ା ପି ଏମ. ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY1311729
ପ ୁ /2233083 42 99 1104ଏମ ଶ ର ରାଓ ପି ଆଦିନାରାୟଣ OR/06/044/194827
ପ ୁ /2233084 38 99 1105ଏମ. ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଆଦିନାରାୟଣ . LNT2337475
ୀ /2243085 39 99 1106ଟି ଲଳିତା  ସା ଟି ରାବଣା  LNT3127065
ୀ /2243086 64 99 1107ନାକା ଆପିଆମା .. ସା ନାକା େପ ିଆ .. OR/06/044/194083
ୀ /2243087 62 99 1108ଡି ଆମା ସା ରାମଣା  OR/06/044/194573
ପ ୁ /2243088 42 99 1109ଆର ବାବୁରାଓ ପି ସରୁୁନାରାୟଣା  OR/06/044/194554
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ପ ୁ /2243089 58 99 1110ବିଶଜିତ େଜମସ୍ ପି ସାମଏୁଲ େଜମସ୍ OR/06/044/194342
ୀ /2243090 47 99 1111ଲୀଳା ପଭା େଜମସ୍ ସା ବିଶଜିତ େଜମସ୍ OR/06/044/194343
ୀ /2243091 35 99 1112ଆର. ଜୟ ୀ ସା ଆର. ବାବୁରାଓ YNY0300822

ପ ୁ /2243092 43 99 1113ଡି ସେୁରଶ କମୁାର ପି ରାମଣା OR/06/044/194574
ପ ୁ /2243093 42 99 1114ଡି ସତିଶ କମୁାର ପି ରାମଣା OR/06/044/194575
ପ ୁ /2243094 67 99 1115ଡି ରାମଣା ରାଓ ପି ଆଲମିୟା  OR/06/044/194572
ପ ୁ /2243095 42 99 1116ଏଲ ଲକ୍ଷଣ ରାଓ ପି ଏଲ ବଳରାମ ରାଓ LNT2461549
ପ ୁ /2243096 42 99 1117ଏମ ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପି ପାରେଶୟା OR/06/044/194389
ପ ୁ /2253097 34 99 1118େକ େବଣ ୁରାଓ ପି େକ ସିମା ଳମ ରାଓ LNT3127107
ପ ୁ /2263098 38 99 1119ବି. ଆପାନନ୍ ା ପି ବି. ବିରାନା YNY0300830
ୀ /2263099 34 99 1120ବି. ପାରୁ ସା ବି. ଆପାନନ୍ ା YNY0300848
ୀ /2263100 38 99 1121ଟୁ ା ରଏ ସା ବୁ  ରଏ LNT3127115
ୀ /2273101 45 99 1122ପି େଦଇଲା ା ସା ପି ପନିୁଆରାଓ YNY0354456
ୀ /2273102 36 99 1123ଏସ୍ ଜୟସଧୁା ସା ଏସ୍ ଜାନକୀରାମା YNY0354472
ୀ /2273103 55 99 1124ଟି ରୁକଣୀ ସା ଟି ରାମାରାଓ YNY0354449

ପ ୁ /2283104 34 99 1125େକ.ଶୀନୁ . ପି େକ.କି ା . YNY0574939
ପ ୁ /2283105 34 99 1126ଏମ୍ େଗାବି ା ପି ଏମ୍ ସିମା ଳମ୍ YNY0682385
ୀ /2283106 31 99 1127ବି. ପଜୂା ପି ବି. କା ିର୍କ YNY0682567
ୀ /2283107 25 99 1128ବି.ହିମାନୀ ରାଓ ସା ବି.ଜଗା ରାଓ YNY0575597

ପ ୁ /2403108 23 99 1129ଜଗବ ୁ ସାହୂ ପି ନକଳୁ ସାହୂ YNY1161231
ପ ୁ /2403109 21 99 1130ସିବା ସାହୂ ପି ନକଲୂୁ ସାହୂ YNY1163971
ୀ /2473110 23 99 1131ପୀ ନିମର୍ଳା ପି ପୀ ଲକ୍ଷଣ YNY1164045

ପ ୁ /2603111 40 99 1132େଦବ ପସାଦ ମିଶ ପି ଭାଗିରଥୀ ମିଶ YNY0821009
ୀ /2863112 28 99 1133ଧନଲ ସମିର୍ଲା ସା ଧନଲ ଗେଣଶ YNY1199215
ୀ /2873113 30 99 1134ଶୀମତୀ ସତଯ୍ଭାମା ରଥ ସା ଶୀ ସ ିପ ର ନ ରଥ YNY0919571
ୀ /287/A3114 30 99 1135ଇଶାନୀ ରଥ ପି ବିକାଶ ଚ  ରଥ YNY0791962
ୀ /3123115 22 99 1136େକ ଭବାନୀ ପି େକ େନାକରାଜୂ YNY1163997

ପ ୁ /3123116 28 99 1137େକ କମୁାର ପି େକ ନାକରାଜୂ YNY1199611
ୀ /3123117 30 99 1138ଏସ ରାନୁ ପି େକ େଲାକରାଜୂ YNY1199496
ୀ /3163118 29 99 1139େକ ପି ି ପି େକ େଲାକରାଜ YNY1198993
ୀ /3163119 28 99 1140େକ ପଣୁିର୍ମା ପି େକ େଲାକରାଜ YNY1198878
ୀ /3223120 28 99 1141େକ ରାଣୀ ସା ପୀ ପକାଶ ରାଓ YNY1199462

ପ ୁ /3223121 22 99 1142ଆର ରାଜା ରାଓ ପି ଆର ଚଂଡୀ ରାଓ YNY1163955
ୀ /3243122 47 99 1143ନିହାର ମାଳିନୀ ନାୟକ ସା ଶୀନୀଵାସ ନାୟକ YNY1066661

ପ ୁ /324/A3123 22 99 1144ସତଯ୍ ସ ୁ ର ଦିଗବିଜୟ ମା ନିହାର ମାଳିନୀ ନାୟକ YNY1066679
ପ ୁ /3483124 21 99 1145ଡି ଲକ୍ଷଣ ପି ଡି କାଳିଦାସ YNY1163930
ପ ୁ /3823125 24 99 1146ବି ସୀନୂ ପି ବି ଅ ା ରାଓ YNY1199660
ପ ୁ /3843126 22 99 1147ବାୟ ଚଂଦେଶଖର ପି ବାୟ ବାବୁ ରାଓ YNY1164011
ୀ /3843127 24 99 1148ୱାଇ କଳାବତୀ ପି ୱାଇ ବାବୁ ରାଓ YNY1199694

ପ ୁ /3843128 24 99 1149ପୀ ସନିୁଲ ପି ପୀ ଦୁନିଆ YNY1199298
ୀ /3873129 21 99 1150ୱାଇ. ସନୁୀତା ପି େଲଟ ୱାଇ. ବାବୁରାଓ YNY1169689
ୀ /4053130 28 99 1151ଏମ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏମ ରାମ ୂ YNY1199181

ପ ୁ /4193131 24 99 1152ଏମ ସେ ାଷ କମୁାର ପି ଏମ ରାଜୁ YNY1199330
ୀ /4193132 26 99 1153ଜୀ ସ ର୍ଲତା ସା ଜୀ କାେମଶର ରାଓ YNY1199579
ୀ /4223133 24 99 1154ଏଲ ଚ ନ ପି ଏଲ ଉମାଶ ର YNY1199728
ୀ /4223134 24 99 1155ଏଲ କା ନ ପି ଏଲ ଉମାଶ ର YNY1198670

ପ ୁ /4223135 23 99 1156ଜୀ. ଶଵିା ପି ଜୀ. େମାହନ ରାଓ YNY1177906
ୀ /4243136 24 99 1157ଡି ଅପମା ପି ଡି କୃ ା ରାଓ YNY1199264

ପ ୁ /4243137 36 99 1158ଏନ ତିନାଥ ରାଓ ପି ଏନ ନରସିଂହା ରାଓ YNY1199231
ପ ୁ /4453138 23 99 1159ବି ଧନୁଞୟ ମା ବି ଟୁନାେଦଇ YNY1161280
ପ ୁ /4453139 23 99 1160େବପାରୁଲୀ କାତିର୍କ ପି େବପାରୁଲୀ ଅ ା ରାଓ YNY1161306
ପ ୁ /4513140 37 99 1161ଆର ରାବଣ ପି ଏମ ରାଜୁ YNY1199736
ପ ୁ /4533141 31 99 1162ବି ସ ୟ ପି ବି େଗାପୀ YNY1199892
ପ ୁ /4533142 26 99 1163ବି ସନୁୀଲ ପି ବି େଗାପୀ YNY1210848
ୀ /4533143 26 99 1164ବି ସନୁୀତା ପି ବି େଗାପୀ YNY1199777
ପ ୁ /4613144 25 99 1165ଜୀ ରାେଜଶ ପି ଜୀ େଭନକାଟ YNY1199819
ପ ୁ /4613145 22 99 1166ଜୀ କୃ ା ରାଓ ପି ଜୀ େଭନ୍କଟ YNY1164037
ୀ /4613146 22 99 1167ଜୀ ଶଵିାଣୀ ସା ଜୀ ରାଜ୍କିେଶାର YNY1163989
ପ ୁ /4633147 22 99 1168ଏମ ସେୁରଶ ପି ଏମ ଗେଣଶ YNY1202779
ପ ୁ /4693148 22 99 1169ଏମ ଭା ର ରାଓ ପି ଏମ ମହମଦ ରାଓ YNY1163922
ପ ୁ /4723149 25 99 1170ଇ େତଜୂ ପି ଇ ରାଜୁ YNY1199371
ୀ /4943150 24 99 1171ଭି ରିତା ପି ଭି େଭନକଟ ରାଓ YNY1198936
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ପ ୁ /4973151 22 99 1172ଭି. ଶରତ ପି ଭି. େଗାପୀ YNY1169705
ପ ୁ /4983152 26 99 1173ଭି ମରୁଲୀ ପି ଭି ଶ ର YNY1198969
ୀ /4993153 22 99 1174ଭି. ନିଶା ପି ଭି. େଭ ଟ YNY1169754
ୀ /5193154 25 99 1175ଜୀ ସପନା ସା ଟୀ ରାେଜଶର ରାଓ YNY1199165

ପ ୁ /5213155 27 99 1176ଟୀ ରାେଜଶର ରାଓ ପି ଟୀ ଲକ୍ଷଣ ରାଓ YNY1199132
ପ ୁ /5353156 22 99 1177ଆର. ଦୀପକ ପି ଆର. ଶଵିରାଓ YNY1169739
ୀ /5543157 26 99 1178ତଦୀ ଆରତୀ ସା ତଦୀ େଲାକନାଥ ରାଓ YNY1198746
ୀ /9533158 21 99 1179ଜୀ ରୂପା ପି ଜୀ େଭନ୍କଟ ରାଓ YNY1164029

ପ ୁ /9753159 21 99 1180ଓ ସେୁରଶ ପି ଓ େଗାପୀ YNY1164003
ୀ /9813160 23 99 1181େକ ପି ୀ ପି େକ ଚ ୀ YNY1161272
ୀ /9833161 26 99 1182େକ ପଜୁା ପି େକ େସାଲାପରୂୀ YNY1199512

ପ ୁ /9993162 45 99 1183ଏନ୍.ସିମାଦି .. ପି ଏନ୍.ସରୁୀ .. YNY0962506
ପ ୁ /9993163 23 99 1184ବି ବାସା ପି ବି ନିଲକ YNY1051168
ପ ୁ /9993164 24 99 1185ବି େଚନନ୍ ାବାବୁ ପି ବି କାଶନିାଥ YNY1051176
ୀ /9993165 28 99 1186ଟି ପଜୁା ସା ଟି ଗେଣଶ YNY1035260

ପ ୁ /9993166 29 99 1187ଅନୀଲ କମୁାର େସଠୀ ପି ଅଜୁର୍ ନ େସଠୀ YNY0919688
ୀ /10163167 30 99 1188ଏମ ଆରତି ରାଓ ପି ଏମ ଶ ର ରାଓ YNY1198845
ୀ /10353168 22 99 1189ଟୀ େସୗ ାରିଯା ପି ଟୀ ରାମ ରାଓ YNY1163963
ୀ /12343169 27 99 1190ବାଇରୀ ସ ୁ ରୀ ପି ଏ ଅକଲୁୁ YNY1199405
ୀ /12593170 30 99 1191ବି ମାଧବୀ ସା ବି ଅଜୟ YNY1199439
ୀ /14183171 52 99 1192ସରସତୀ ସାହୁ ସା ରତନ୍ ାକର ସାହୁ YNY1339308
ୀ /999993172 21 99 1193ଟୀ. େସୗ ଯଯ୍ର୍ ପି ଟୀ. ରାମାରାଓ YNY1137504
ୀ /999993173 20 99 1194ମସୁତୀନ େବଗମ ପି  ରାମ୍ଜୂ YNY1236017

ପ ୁ /999993174 66 99 1195ଅବଦୁଲ ଗାଫରୁ ପି ଅବଦୁଲ ସଲାମ YNY1235241
ପ ୁ /999993175 22 99 1196େକ ପଵନ କମୁାର ପି େକ ତିନାଥ ରାଓ YNY1202845
ପ ୁ /999993176 21 99 1197ଏମ ରାଜୁ ପି ଏମ ବାବୁ YNY1202878
ପ ୁ /.3177 29 99 1198ଏସ୍ ଇ ଜିତ୍ ଆଚାରୀ ପି ଏସ୍ ମେହାନରାଓ ଆଚାରୀ YNY0820910
ପ ୁ /.3178 27 99 1199ଏସ୍ ବହାନ  ଆଚାରୀ ପି ଏସ୍ ମେହାନ ରାଓ ଆଚାରୀ YNY0820902
ୀ /03179 31 99 1200ରୁମାନା ନସରୀନ ସା ସୟାଦ ସାହାବାଜ ଅଲୀ YNY1231257
ୀ /PATTAPOL3180 25 99 1201ତନୁ େବଗମ ସା ସେୟଦ ରିଆଜ YNY1221142
ୀ /PATTAPOL3181 29 99 1202ସଲୁତାନ ରା଼ ାକ୍ ସୟିଦ ସା ରା଼ ାକ୍ ସୟିଦ YNY1349554

ପ ୁ /Sutahat3182 32 99 1203ନସୀମ ଅହମଦ େଶଖ ପି ପ୍ଯାରୂଦଦୀନ ଅହମଦ େଶଖ YNY1283209
ପ ୁ /13183 34 99 1204ବି.ପ ୂ ର୍ଚ  , ପି ବି.ଜଗା ରାଓ YNY0575530
ୀ /13184 62 99 1205ବି.କମୁାରୀ . ପି ବି.ସନଯ୍ାସୀ . YNY0919522
ୀ /13185 30 99 1206ଆର େଗୗରୀ ସା ଆର ଗେଣଶ ରାଓ YNY1153758

ପ ୁ /13186 42 99 1207ଆର ବିଜୟ କମୁାର ରାଓ ପି ଆର୍ କି ା ରାଓ YNY0497875
ୀ /13187 42 99 1208ଆର ସଜୁାତା ରାଓ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାଓ YNY0497867

ପ ୁ /13188 34 99 1209େଜ ଜଗା ରାଓ ପି େଜ େନାକରାଜୁ ରାଓ YNY0718247
ୀ /13189 28 99 1210େଜ ରୂପା ସା େଜ ଜଗା ରାଓ YNY0718254
ୀ /CUTTACK-3190 28 99 1211ଗଡ଼ୁିଆ େବଗମ ପି େସକ୍ ପିରୁ YNY1341726

ପ ୁ /CUTTACK-3191 21 99 1212ସାମଏୁଲ େମାହା ି ପି ରାେଜ  କମୁାର େମାହ ି YNY1286103
ପ ୁ /23192 36 99 1213ବି.କି ା . ପି ବି.େଯାଗଲୁା . YNY0919555
ୀ /23193 32 99 1214ବି.ରାମଲୁ . ସା ବି.କି ା . YNY0919530

ପ ୁ /23194 36 99 1215ବି ରବି ରାଓ ପି ବି ଲକ୍ଷଣ ରାଓ LNT4225074
ପ ୁ /23195 34 99 1216ବି ରାେକଶ ରାଓ ପି ବି ଲକ୍ଷଣ ରାଓ LNT4225132
ପ ୁ /23196 33 99 1217ବି ରାଜୀବ ରାଓ ପି ବି ଲକ୍ଷଣ ରାଓ YNY0073999
ପ ୁ /23197 32 99 1218ବି.ସ ୀବ ରାଓ ପି ବି.ରତନ୍ମ ରାଓ YNY0919134
ପ ୁ /23198 24 99 1219ଏସ ଶୀନୁ ପି ଏସ ନାେଗଶ୍ଵର ରାଓ YNY1145739
ପ ୁ /33199 32 99 1220ଆର.ଦୁଗର୍ା ନାଇଡୁ ପି ଆର.ଶୀରାମଲୁୁ . YNY0575050
ୀ /43200 29 99 1221ଜି. ଭାରତୀ ସା ଜି. େଯାେଗଶ YNY0446542
ପ ୁ /43201 33 99 1222ଜି େଯାେଗଶ ପି ଜି. ଆପାରାଓ YNY0446401
ୀ /43202 24 99 1223ଜି ସ୍ଵପନ୍ା ସା ଟି ରାେଜଶ୍ଵର ରାଓ YNY1153733
ୀ /53203 49 99 1224ବି ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପି ବି ଚେ ୟା LNT1739838
ପ ୁ /53204 34 99 1225େସକ ଅନୱାର ପି େସକ ଅସବର YNY1131796
ପ ୁ /53205 48 99 1226ବି.ଭା ର ରାଓ ପି ବି.ଚେ ୟା . OR/06/044/194021
ପ ୁ /53206 38 99 1227ବି ପାପା ରାଓ ପି ଚେ ୟା ରାଓ LNT4229266
ୀ /63207 53 99 1228ବି ଆପିୟାମା ସା ବିଜୟ ରାଓ OR/06/044/194024
ପ ୁ /63208 29 99 1229ପି ବାଲଜୀ ମା ପି ରାଧା YNY1153766
ପ ୁ /63209 38 99 1230ତାପସ ନ ୀ ପି ରମଣ ନ ୀ YNY0962761
ପ ୁ /63210 57 99 1231ବି ବିଜୟ ରାଓ ପି ବି ଗ ରାଜ OR/06/044/194023
ୀ /73211 46 99 1232ଭି ଲକ୍ଷୀ ସା ଭି ଆପାନା LNT1739960
ପ ୁ /73212 44 99 1233ବି ଶ ର ରାଓ ପି ବି େଲ ି ୟା ରଓ LNT1739812
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ପ ୁ /73213 24 99 1234ପି ସନୁୀଲ ପି ପି ଦୁନିଆ YNY1145721
ୀ /83214 33 99 1235ଏସ ପାୱାନୀ ସା ଏସ ଚ ି ରାଓ YNY0193516

ପ ୁ /83215 29 99 1236ବି.ପାପା ରାଓ ପି ବି.ଆପାନନ୍ ା ରାଓ YNY0575175
ୀ /83216 26 99 1237ଜି େରାଜି ସା ଜି େସାନି YNY1153725
ୀ /93217 79 99 1238େକ ଆପମା ସା େକ େଦସିଆ LNT1739846

ପ ୁ /103218 32 99 1239େକ.ଉେମଶ . ପି େକ.ସଧୁାଶ . YNY0575100
ୀ /103219 26 99 1240ପି ଗୀତା ଳି ସା ପି ବାଲାଜୀ YNY1153741

ପ ୁ /103220 51 99 1241ଆର କାଳିଦାସ ପି ଆର ଭଗବାନ ସାମୀ OR/06/044/194105
ପ ୁ /113221 35 99 1242େସକ ଆସିଫ ଉଲା ପି େସକ ହାଫିଜଉଲା LNT3126570
ୀ /113222 37 99 1243େକ. ଏ ରାମା ସା େକ. ଶ ର YNY0445981

ପ ୁ /123223 34 99 1244ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିମ  LNT3126588
ୀ /123224 34 99 1245େକ.ଜୟା . ସା େକ.ଶବିା ରାଓ YNY0575217
ୀ /123225 35 99 1246ସଗଫୁା ସବନମ ସା େସକ ଇଫତକାର ଉଲା LNT3126596

ପ ୁ /133226 32 99 1247େସକ ନାସିର ପି େସକ ଅନିସ  LNT3126612
ୀ /133227 26 99 1248ବି ଦୀପା ପି ବି ରାମ ୁ YNY0919696

ପ ୁ /133228 28 99 1249ୱାଇ ହୃଷୀେକଶ  ରାଓ ପି ୱାଇ ଜଗା ରାଓ YNY1145747
ୀ /143229 59 99 1250େରତି ଲଛମୀ ଆମା ସା ନାରାୟଣା LNT3126620

ପ ୁ /143230 28 99 1251ଆର୍ ପାସାଦ ପାସାଦ ମା ଆର ଚିନନ୍ ାମା YNY0919787
ପ ୁ /153231 39 99 1252ଏସ େଶଖର ଆଚାରୀ ପି ଏସ ପାପାରାଓ ଆଚାରୀ LNT1739721
ୀ /163232 79 99 1253ଏସ େଦମଡୁଆମା ସା ଏସ ଆପା ରାଓ LNT1739671

ପ ୁ /173233 47 99 1254ଡି େଭ ଟ ରାଓ ପି ଡି ଧମର୍ା ରାଓ . LNT1739606
ୀ /173234 44 99 1255ଡି ଲକ୍ଷୀ ସା ଡି େଭ ଟ ରାଓ LNT1739614
ୀ /173235 23 99 1256ପ ୁ ଲତା ପରିଡା ପି ସଧୁାଂଶ ୁପରିଡା YNY1021021
ୀ /173236 32 99 1257େକ ତୁନିଶୀ ସା େକ ମନୁା YNY0919738
ୀ /ward no 13237 19 99 1258େକ ଝାନ୍ସିରାନୀ ମା େକ ଅସା YNY1349752
ୀ /183238 35 99 1259ବି ଲଛମୀ ସା ବି େସାଲାପରୁୀ LNT4220570
ୀ /183239 47 99 1260ଏସ.େନଲ େୱଣୀ . ସା ଏସ.ନାେଗଶର . YNY0574814
ୀ /183240 35 99 1261ସତଯ୍ାଡି ଭାରତୀ ସା ସତଯ୍ାଡି ସରିୁ ରାଓ LNT4225017
ୀ /183241 29 99 1262େକ. ଇଶରୀ ସା େକ. ସରୁଜ YNY0446153

ପ ୁ /183242 38 99 1263ସତଯ୍ାଡି ସରିୁ ରାଓ ପି ସତଯ୍ାଡି ମସୁେଲୟା LNT4225033
ୀ /193243 32 99 1264େକ. ଧାନଲକ୍ଷୀ ସା େକ. ଆପାରାଓ YNY0446443

ପ ୁ /193244 35 99 1265ବାସେୁଦବ ନ ୀ ପି ବବୁଲ ନ ୀ YNY0962779
ପ ୁ /193245 32 99 1266ବି ଭା ର ରାଓ ପି ବି କାେମଶର ରାଓ LNT3126646
ପ ୁ /193246 29 99 1267ବି. େତେଜଶର ରାଓ ପି ବି. କାଶନିାଥ YNY0446427
ପ ୁ /193247 26 99 1268ଟି ଅେଶାକ ରାଓ ପି ଟି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଓ YNY0918797
ପ ୁ /193248 25 99 1269ଟି େଲାକନାଥ ରାଓ ପି ଟି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଓ YNY0918789
ୀ /19, Sayed3249 29 99 1270ସଲମା ୀେଦର୍ୗସ ସା ଇଜାଜ୍ ସୟଦ୍ YNY1222090
ୀ /203250 44 99 1271ଏମ୍ େଜଯ୍ାତି ସା ଏମ୍ ବାବୁ LNT1739945
ୀ /203251 41 99 1272ଏମ ପାବର୍ ତୀ ସା ଏମ େକୖଳାଶ LNT1739879
ୀ /203252 40 99 1273ଓ ପଭା  ପି ଓ ବାବୁ LNT1739952
ୀ /203253 52 99 1274ରାୟ ଆରଜା ା ସା ରାୟ ବାବୁଲା YNY0962753
ପ ୁ /203254 34 99 1275ଏମ . ବୁଜି ପି ଏମ . ଜଗା ରାଓ LNT1739598
ୀ /203255 28 99 1276ଏମ୍ କମୁାରୀ ପି ଏମ୍ ପକାଶ ରାଓ YNY0925875

ପ ୁ /213256 52 99 1277ପି ରାଜୁ ପି ପି ପାେପୟା  OR/06/044/194191
ପ ୁ /213257 37 99 1278ଏମ. ଡି ରିୟାଜ ପି ଏମ.ଡି ଅବଦୁଲ ରଉଫ YNY0962514
ପ ୁ /213258 34 99 1279ଏମ.ଡି ସହୁାନା ପି ଏମ.ଡି ହାକିମ YNY1021047
ପ ୁ /213259 35 99 1280ଏମ.ଡି େଜହାଦି ପି ଏମ.ଡି ରମଜାନ YNY1021054
ୀ /223260 74 99 1281ଏମ ପ ୁ ା ସା ଏମ ପତିଆ LNT1739861
ୀ /223261 38 99 1282ଏମ ସଜୁାତା ସା ଏମ ରାମ ୁ LNT4233383
ପ ୁ /223262 32 99 1283ଏମ ରାଜୁ ପି ଏମ ରାମ ୁ YNY0682484
ପ ୁ /223263 57 99 1284ଟି. ଶ ର ରାଓ ପି ଟି. ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ YNY1059930
ୀ /233264 34 99 1285େକ. ଚ ୀ ସା େକ. ରାଜୁ YNY0446245
ପ ୁ /233265 36 99 1286େନପାଲ୍ ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ YNY0962266
ପ ୁ /243266 33 99 1287ଡି ସାନ ବାବୁ ପି ଡି ନବିନ LNT3126695
ପ ୁ /243267 29 99 1288ଏ ଆପାନନ୍ ା ପି ଏ. ମାେଲଶ ୁ YNY0446450
ପ ୁ /253268 34 99 1289ଏସ େଚଲପତି ରାଓ ମା ଏସ ତୁଳସୀ ରାଓ LNT3126703
ପ ୁ /263269 34 99 1290ବି ଆଦି ନାରାୟଣ ପି ବି କି ା YNY0682575
ପ ୁ /263270 35 99 1291ଏସ. ନାଗାରାଜୁ ପି ଏସ. ଆସେରୟା YNY1236025
ପ ୁ /263271 25 99 1292ବି ପସାଦ ପି ବି. େଭ ଟ ରାଓ YNY1235985
ୀ /273272 35 99 1293େକ ପାବର୍ ତୀ ପି େକ କାଳିଦାସ LNT4233441
ୀ /273273 33 99 1294େକ ଇଶରୀ ପି େକ କାଳିଦାସ LNT4233458
ୀ /273274 31 99 1295ଓଡି ରାବଣଯ୍ା ସା ଓଡି ସ ିବ ରାଓ YNY0668582
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ପ ୁ /283275 29 99 1296େକ.ଗେଣଶ ରାଓ ପି େକ.ଲି ରାଜ ରାଓ YNY0574848
ୀ /293276 42 99 1297ଏମ ମାେଲଶରୀ ସା ଏମ କି ା ରାଓ LNT4233433

ପ ୁ /293277 40 99 1298ଟି ଶୀନୁ ପି ଟି ଅ ା ରାଓ LNT4220596
ୀ /293278 35 99 1299ଟି ଲକ୍ଷୀ ସା ଟି ଶୀନୁ LNT4220588

ପ ୁ /293279 39 99 1300ଏମ ଚ ା ରାଓ ପି ଏମ ପାଇେଡୟା ରାଓ LNT4233391
ୀ /303280 39 99 1301ଏମ ସଶୁଳିା ସା ଏମ ରାଜୁ ରାଓ LNT3126711
ୀ /303281 35 99 1302ଏନ.ପ ୁ ା . ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ YNY0575506
ୀ /303282 29 99 1303ଏଲ.ରାେଜଶରୀ . ସା ଏଲ.ଜୟକିଶନ . YNY0575449

ପ ୁ /303283 31 99 1304ଏଲ୍. ଜୟକିଶନ ପି ଏଲ୍. ସବୁାରାଓ YNY0446021
ୀ /313284 31 99 1305ଜି.ଝୁନୁ . ସା ଜି.ବିଶନାଥ . YNY0575274
ୀ /313285 88 99 1306େକ ନାରାୟଣୀ ସା େକ ରାମା ଦାସ YNY0919712

ପ ୁ /323286 53 99 1307ଏଲ ଉମା ଶ ର ପି ଏଳ େଜାଗଲୁୁ OR/06/044/194379
ପ ୁ /323287 48 99 1308ଏଲ ଉମା ଶ ର ପି ଏଲ େଯାଗଲୁୁ YNY0503573
ୀ /323288 45 99 1309ଏଲ ଉଷାରାଣୀ ସା ଏଲ ଉମାଶ ର YNY0753046

ପ ୁ /323289 27 99 1310େଶଖ ଆରିଫଉଲା ପି େଶଖ ହଫିଜ ଉଲା YNY0682617
ୀ /333290 31 99 1311ଜରିନା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ଜମିଲ YNY0682609
ୀ /343291 29 99 1312ଏସ୍ କବିତା ସା ଏସ୍ କମୁାର YNY0446567

ପ ୁ /343292 33 99 1313ଏସ୍. କମୁାର ରାଓ ପି ଏସ୍. ଲକ୍ଷଣ ରାଓ YNY0446559
ୀ /353293 65 99 1314ଏସ ନିଲମ ସା ଏସ ଆପାପା ରାଓ LNT1739747
ୀ /363294 33 99 1315ଟି. ନିମର୍ଳା ରାଓ ସା ଟି. ଜନା ର୍ନ ରାଓ YNY0446393
ୀ /373295 66 99 1316ବି ଆଦାମା ସା ବି ରାଜୁ YNY0919761
ୀ /373296 25 99 1317େକ ପଜୁା ପି େକ ଗେଣଷ YNY0919779
ୀ /373297 41 99 1318େକ ର ୁ ସା େକ ଗେଣଶ YNY0142414

ପ ୁ /383298 34 99 1319ଆର ଗେଣଷ ପି ଆର େସୗେରଆ LNT3126794
ପ ୁ /383299 51 99 1320ଏମ େକଶର ରାଓ ପି ଲେଛୟା ରାଓ YNY1033182
ପ ୁ /393300 26 99 1321ବ  ୁହେରଶ ରାଓ ପି ବି. କୀ ା ରାଓ YNY0446138
ପ ୁ /403301 38 99 1322ଜି ରବି  କମୁାର ଆଚାରି ପି ଜି ଶ ର ରାଓ ଆଚାରି LNT3126810
ପ ୁ /413302 34 99 1323ଅବିନାଶ େପମ କମୁାର ପି ହିମାଂଶ ୁଚ  ପଧାନ YNY0171199
ପ ୁ /413303 66 99 1324ପେବାଧ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପ ନାୟକ LNT3080447
ୀ /413304 33 99 1325ଶୀ ା ପ ନାୟକ ପି ପେବାଧ ଚ  ପ ନାୟକ LNT3080462

ପ ୁ /423305 39 99 1326ବନ ବିହାରି େବୖଥାଳୁ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  େବୖଥାଳୁ LNT3126836
ପ ୁ /423306 34 99 1327ଦିବାକର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ LNT3126828
ୀ /433307 34 99 1328େରବତୀ ଦାସ ପି ଭୀମା ଦାସ LNT3126844

ପ ୁ /443308 40 99 1329େଗୗରା  ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ LNT3126851
ପ ୁ /453309 32 99 1330ବି ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ ପି ବି ରାମ ୁରାଓ LNT3126877
ପ ୁ /463310 44 99 1331ଗାବିଏଲ ନିଶାଲ ପି ନାଥନ ନିଶାନ LNT3126885
ୀ /463311 35 99 1332ଏସ. ନିହାରୀକା ସା ଏସ. େସାଲାପରୁୀ YNY0962688

ପ ୁ /473312 48 99 1333ଏ ବାସେୁଦବ ରାଓ ପି ଏ ଶ ର ରାଓ LNT3126950
ପ ୁ /483313 36 99 1334େକ ପତାପ  ପି େକ ହୀରାସାମୀ LNT3080470
ପ ୁ /483314 26 99 1335ପି ସମୁନ ପି ପି ରାଜୁ YNY0919753
ପ ୁ /493315 38 99 1336େକ ଶବିାଜୀ ପି ଏସ ନାେଗଶର ରାଓ LNT1739770
ୀ /503316 36 99 1337ଏସ ରମାେଦବୀ ସା ଏସ ଚ ିରାଓ LNT3127073

ପ ୁ /503317 69 99 1338ନିତଯ୍ାନ  ବଳ ପି ଉଛବ ବଳ LNT3127081
ୀ /513318 36 99 1339ଆର େଭ ଟ ଲକି୍ଷ ସା ଆର ସତଯ୍ ନାରାୟଣ YNY0503565
ୀ /513319 32 99 1340ବି.ଅରୁଣା ରାଣୀ ସା ବି.ପ ୂ ର୍ଚ  YNY0257741
ୀ /523320 35 99 1341ପି ଭାଗଯ୍ବତୀ ପି ପି ରାମା ରାଓ YNY0193532
ୀ /523321 33 99 1342ପି େସାହାମିନୀ ପି ପି ରାମା ରାଓ YNY0193540
ୀ /523322 37 99 1343ପି ରାଧିକା ପି ପି ରାମା ରାଓ YNY0193524
ୀ /533323 44 99 1344େସାନାଲି ରାୟ ସା େଗୗତମ ଚ  ରାୟ YNY0142448
ୀ /543324 31 99 1345େଜ. େଗୗରୀ ପି େଜ. କାଳିଦାସ YNY0446534
ପ ୁ /553325 32 99 1346େକ େଲାେକଶ  ପି େକ ସରିୁଆ ରାଓ LNT3126745
ୀ /553326 28 99 1347େକ. ସାତୀ ସା େକ. ରାଜୁ YNY0446179
ୀ /563327 42 99 1348ବି ଜମନୁା ସା ବି େଗାପି LNT3126752
ପ ୁ /563328 45 99 1349ସି ଜଗନନ୍ାଥ ପି ସି ଲି ରାଜୁ LNT1739911
ପ ୁ /563329 29 99 1350ବି. େକୖଳାସ ପି ବି. ଶ ର YNY0446419
ୀ /573330 38 99 1351ଟି. ଶଶୁଳିା ସା ଟି. େଭ ଟରମଣ LNT1739689
ୀ /583331 32 99 1352ପି.ଡି.ଭି ସତଯ୍ାବତୀ . ସା ପି ରାମ ୁ. YNY0820969
ୀ /583332 31 99 1353େକ ଲାବଣଯ୍ା . ସା େକ ଆଦିନାରାୟଣ . YNY0820951
ପ ୁ /583333 33 99 1354ୱାଇ ଅେଶାକ ରାଓ ପି ୱାଇ ବାବୁ ରାଓ LNT4225108
ପ ୁ /593334 34 99 1355ଟି ପସାଦ  ପି ଟି ବାବୁ ରାଓ LNT4225090
ୀ /603335 42 99 1356ଜି େଭ ଟ ଲକ୍ଷୀ ସା ଜି ଶବିାଜୀ LNT1739895
ୀ /613336 30 99 1357ୟା.ଶାରଧା . ସା ୟା.ମ ନ ରାଓ . YNY0919191
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ପ ୁ /613337 29 99 1358ୱାଇ ଜିତୁ ପି ୱାଇ ଚିନୁ YNY0446435
ପ ୁ /613338 32 99 1359ୱାଇ ମଦନ ରାଓ ପି ୱାଇ ଚିନୁ ରାଓ LNT4233490
ପ ୁ /613339 31 99 1360ୱାଇ େମାହନ ରାଓ ପି ୱାଇ ଚିନୁ ରାଓ LNT4233466
ପ ୁ /623340 35 99 1361ଟି ଅଜୁର୍ ନ ପି ଟି କି ା  LNT3126760
ପ ୁ /633341 39 99 1362ସଦୁୀପ କମୁାର ଦାସ ପି େଦେବ  ଦାସ LNT1739713
ପ ୁ /643342 44 99 1363ସି ଶ ର ପି ସି କି ା ରାଓ LNT1739630
ୀ /643343 37 99 1364ସି ଲିଲି ସା ସି ଶ ର LNT1739622

ପ ୁ /643344 92 99 1365ଏମ୍.ରାମଲୁୁ . ପି ଏମ୍.ରାମ ରାମଲୁୁ . YNY0919266
ୀ /643345 56 99 1366ଏମ୍ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏମ ଜଗନନ୍ ାଥ YNY0718270
ୀ /643346 34 99 1367ଏମ ଶଶୁଳିା ସା ଏମ ନାଗରାଜୁ YNY0718262
ୀ /653347 37 99 1368ପି. କାଳା ସା ପି. ଦାନିୟାଲ YNY0446468
ୀ /663348 39 99 1369ଭି. ରାବଣା ା ସା ଭି. ଶ ର YNY0446724

ପ ୁ /673349 38 99 1370ଟି ଜନା ର୍ନ ପି ଟି ପାପା ରାଓ  LNT1739937
ୀ /673350 36 99 1371ଟି େଜଯ୍ାତି ପି ଟି ପାପା ରାଓ  LNT1739762

ପ ୁ /673351 77 99 1372ଟି. ପାପାରାଓ ପି ଟି. ଜଗାରାଓ LNT1634468
ପ ୁ /683352 34 99 1373ବି. ଜଗାରାଓ ପି ବି. ଆଚିୟାରାଓ YNY0446476
ପ ୁ /693353 50 99 1374େଜ ରାବଣା ପି େଜ.କାମାରାଜୁ କାମରାଜୁ YNY0446575
ୀ /693354 85 99 1375ଏମ୍. େସାରା ା ସା ଏମ୍. ରାମଲୁ YNY0919282

ପ ୁ /703355 33 99 1376େକ ସେୁରଶ ରାଓ ପି େକ ସିମାଦୀ ରାଓ LNT4225082
ୀ /713356 34 99 1377ଦି.ମଧସିୁତା . ପି ଦି.ଏରାନୀ . YNY0919514
ୀ /713357 26 99 1378ବି.ଲକ୍ଷୀ . ସା ବି.ଭା ର ରାଓ . YNY0919464

ପ ୁ /713358 31 99 1379ବି ଲକ୍ଷଣ ପି ବି ବିସନାଥ YNY0682625
ୀ /713359 34 99 1380ବି େମାହିନୀ ପି ବି ଚ ୀ YNY0682559

ପ ୁ /713360 34 99 1381ବି ଭା ର ରାଓ ପି ବି ବଳାରାମ ରାଓ LNT4229274
ପ ୁ /723361 27 99 1382ଉ ମ ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ YNY0718379
ପ ୁ /723362 53 99 1383େଗୗତମ ଚ  ରାୟ ପି ବିଦୁଭୂଷଣ ରାୟ YNY0446278
ୀ /733363 29 99 1384ପି. ଧାନଲକ୍ଷୀ ସା ପି. ଲି ରାଜ YNY0446237
ୀ /733364 26 99 1385େରାଜା େକାର ସା ଜିେଗ ର ସିଂ YNY0718353
ୀ /733365 29 99 1386ପି. ମଣି ସା ପି. ଶୀନିବାସ ରାଓ YNY0446716

ପ ୁ /733366 34 99 1387ପି. ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି.କି ା ରାଓ YNY0446690
ପ ୁ /743367 42 99 1388ଡି ଅେଶାକ ପି ଡି େଶାଲାପରିୁ LNT1739655
ୀ /743368 38 99 1389ଡି ନ ିନୀ ସା ଡି ଅେଶାକ LNT1739648
ୀ /753369 31 99 1390ଓ. ଜାନକୀ ସା ଓ ରାଜୁ YNY0446146

ପ ୁ /763370 44 99 1391ଏସ କାଳିଦାସ ପି ଏସ ରାମମ ୂ ିର୍ LNT1739788
ୀ /783371 36 99 1392ବି ଗିତା ଳି ପି ବି ରାମା ରାଓ LNT3127099

ପ ୁ /783372 36 99 1393ସି. ଏଚ୍ ଚିନନ୍ ା ରାଓ ପି ସି.ଏଚ୍ ସନଯ୍ାସୀ ରାଓ YNY0446260
ପ ୁ /793373 31 99 1394େକ.େପମ୍କମୁାର . ପି େକ.ତନୀଥ . YNY0919639
ୀ /793374 28 99 1395େକ.ଜଳସି . ପି େକ.ତିନାଥ . YNY0919233
ୀ /793375 51 99 1396େକ.ରାେଜଲ ବୁଲି ସା େକ.ତିନାଥ ରାଓ YNY0919662
ୀ /793376 30 99 1397େସନ୍ହା ରଏ ପି ସମର କମୁାର ରଏ YNY0446005
ୀ /803377 50 99 1398େକ. େଲାେକଶରୀ ସା େକ. ସ ିବ YNY0446708
ପ ୁ /803378 31 99 1399ପି. ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ ପି ପି. ନରସିଂହ ରାଓ YNY0446252
ୀ /803379 33 99 1400ୱାଇ ଶାରଦା ସା ୱାଇ ଅେଶାକ ରାଓ YNY0718361

ପ ୁ /813380 31 99 1401ଓଯ୍ାଇ େପମ ପି ଓଯ୍ାଇ ଲି ରାଜ ନାଇଡୁ YNY0575571
ପ ୁ /813381 22 99 1402ବି.େଊଂକେଟଶ ରାଓ ପି ବି. ଅାପନନ୍ ା YNY1062462
ପ ୁ /823382 39 99 1403ଜି.ଶଶ ିରାଓ ପି ଜି.ଚିନି ରାଓ YNY0575589
ପ ୁ /833383 49 99 1404ବି.େଭ ଟ ରାଓ ପି ବି.ରାମସାମୀ . YNY0574749
ୀ /843384 30 99 1405ଟି.ଶଶକିଳା . ସା ଟି. ପକାଶ ରାଓ YNY0668624

ପ ୁ /853385 44 99 1406ରେମଶ ପସାଦ ଗ ର୍ୀ ପି ଜି.କି ା ରାଓ YNY0575316
ପ ୁ /853386 35 99 1407ଜି ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଜି ଗରୁମ ୂ ର୍ୀ . YNY0820936
ୀ /863387 29 99 1408ଟି.ଡିେଲଶରୀ . ସା ଟି.ସେୁରଶ . YNY0575423
ୀ /863388 33 99 1409ୱାଇ ଚ ୀ ସା ୱାଇ ଗିରି YNY0718320
ୀ /863389 33 99 1410ୱାଇ ଗୀତା ସା ୱାଇ ଜନ YNY0718338
ପ ୁ /873390 30 99 1411ବି.ପାପା ରାଓ ପି ବି.ଆଚିୟା ରାଓ YNY0575340
ୀ /883391 40 99 1412ଆର୍ ପନୁମ ସା ଆର୍ ପାରଶ ରାଓ YNY0718312
ପ ୁ /883392 34 99 1413ଆର.ପାରଶ ରାଓ ପି ଆର ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0668590
ୀ /893393 34 99 1414ଜି ଆଶା ସା ଜି ରାଜା YNY0668608
ୀ /893394 32 99 1415ଜି. ସ ୁ ପି ଜି ନାରାୟଣ YNY0668616
ପ ୁ /903395 27 99 1416ପି ବିଜୟ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ପି ରାବଣା ଆଚାରୀ YNY0682344
ୀ /913396 39 99 1417ସାବିତି ଦାସ ସା କା ିର୍କ ଦାସ YNY0575555
ପ ୁ /923397 27 99 1418େକ ହାରିଶ ପି େକ େସାଲାପରୁୀ YNY0682518
ୀ /923398 23 99 1419ବି ରାେମସରୀ ପି ବି ମେହସର ରାଓ YNY1161223
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ୀ /933399 69 99 1420ଟି.ଉମିର୍ଳା . ସା ଟି.ଲକ୍ଷଣ . YNY0575472
ପ ୁ /933400 31 99 1421ଜି.ସ ିବ . ପି ଜି.ଶ ର . YNY0574780
ୀ /933401 30 99 1422ପି.ପଦା . ସା ପି.ଶଯ୍ାମା . YNY0575373
ୀ /933402 29 99 1423ଏସ.ସ ଯ୍ାରାଣୀ . ପି ଏସ.ଆପାରାଓ . YNY0575241
ୀ /933403 32 99 1424ଏମ୍ ରାଣୀ ସା ଏମ୍ େଗୗେରଶ YNY0668574

ପ ୁ /933404 28 99 1425ବି.ସେୁରଶ ରାଓ ପି ବି.ଆଚିୟା ରାଓ YNY0575142
ପ ୁ /963405 55 99 1426େଗାବି  ଚ  େବେହରା ପି କାଳିଚରଣ େବେହରା YNY0918912
ପ ୁ /993406 27 99 1427ବି. ଅଜୟ ପି ବି.େଭ ଟ ରାଓ YNY0962902
ୀ /993407 46 99 1428ଜି. ଅନିତା ସା ଜି.ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଓ YNY0962894
ୀ /993408 25 99 1429ବି. ଭବାନୀ ପି ବି.ଭା ର ରାଓ YNY0962878
ୀ /993409 41 99 1430ବି. ଭାଗଯ୍ବତୀ ସା ବି. ଚିତବାବୁ YNY0962712
ୀ /993410 25 99 1431ସହୁାନା ବିବି ପି େସକ ଫକୀର YNY0962696
ୀ /993411 66 99 1432ବି. ଦୁଗର୍ା ା ସା ବି. ଲଛ ା YNY0962555
ୀ /993412 31 99 1433େକ. ଇଶରୀ ସା େକ ସରୁାଜ YNY0962720
ୀ /993413 36 99 1434େକ ଝରଣା ସା େକ ରାଜା YNY0962571
ୀ /993414 31 99 1435ଟି. େଜଯ୍ାତି ସା ଟି.ରାଜ େଶଖର YNY0962936
ୀ /993415 28 99 1436ଜି. କଲଯ୍ାଣୀ ପି ଜି.େଭ ଟ ରାଓ YNY0962928
ୀ /993416 66 99 1437ବି. କା ା ା ସା ବି. େପାେତୟା YNY0962738
ୀ /993417 29 99 1438ଟି. କନି ସା ଟି. ରାଜୁ YNY0962670

ପ ୁ /993418 38 99 1439େକ. କିେଶାର ପି େକ. ଅପ ର୍ା YNY0962837
ୀ /993419 26 99 1440ବି.ଲତା କମୁାରୀ ସା ବି. ଜଗା YNY0962613
ୀ /993420 26 99 1441ଏମ.ଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପି ଏମ.ମନଥ ରାଓ YNY0962787
ୀ /993421 41 99 1442ଟି ମାଳତୀ ସା ଟି. ଶବିା YNY0962548
ୀ /993422 25 99 1443ଏମ. ରାେଜଶରୀ ପି ଏମ.ମନଥ ରାଓ YNY0962704

ପ ୁ /993423 36 99 1444ଜି.ପଦା ରାଜୁ ପି ଜି.ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର YNY0962597
ପ ୁ /993424 31 99 1445ଟି. ରାଜୁ ପି ଟି.ଜଗା ବାବୁ YNY0962654
ପ ୁ /993425 31 99 1446େକ. ରାମବାବୁ ମା େକ ପଦା YNY0962829
ୀ /993426 64 99 1447ୱାଇ. ରା ା ସା ୱାଇ.ରାମା ରାଓ YNY0962639

ପ ୁ /993427 51 99 1448ଏମ.ମନଥ ରାଓ ପି ଏମ. ଜ ମ YNY0962795
ପ ୁ /993428 32 99 1449ବି.ଭା ର ରାଓ ପି ବି.ଅଲଜି ରାଓ YNY0962886
ପ ୁ /993429 29 99 1450ଡି.ଅଜୟ ରାଓ ପି ଡି. ଶବିାଜୀ YNY0962621
ୀ /993430 29 99 1451ବି.ଗୀତା ରାଓ ସା ବି.ରବି ରାଓ YNY0962522

ପ ୁ /993431 26 99 1452ଜି.ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ ପି ଜି.େଭ ଟ ରାଓ YNY0962910
ପ ୁ /993432 24 99 1453େଜ.ଦିେଲଶର ରାଓ ପି େଜ. ରାବଣା YNY0962852
ୀ /993433 26 99 1454େକ. ସାରଦା ସା େକ. ସେୁରଶ YNY0962944
ୀ /993434 31 99 1455ଟି ସରସତୀ ସା ଟି. ମନୁ YNY0962746
ୀ /993435 30 99 1456େତାଲାପ ୁଶଶୀକଳା ସା ଟି ପକାଶ YNY0962662
ୀ /993436 26 99 1457େକ ଶଶୀକମୁାରୀ ସା େକ. କିେଶାର YNY0962811

ପ ୁ /993437 41 99 1458ଟି.ରାଜ େଶଖର ପି ଟି.ରାମ ରାଓ YNY0962589
ପ ୁ /993438 26 99 1459େକ. ଶୀନୁ ପି େକ ମସୁଲିୟା YNY0962860
ପ ୁ /993439 31 99 1460ଟି. ସେୁରଶ ମା ଟି ଲକ୍ଷୀ YNY0962563
ୀ /993440 70 99 1461ଲଳିତା ସାମୀ ସା ଭାଗବତୀ ସାମୀ YNY0962803
ୀ /993441 31 99 1462ଟି. ତୁଳସୀ ପି ଟି.ଭା ର ରାଓ YNY0962605
ୀ /1003442 57 99 1463ପି.ଗନନ୍ ା ା . ସା ପି.ରାବଣା . YNY0919605

ପ ୁ /1003443 42 99 1464ପି.େଗାପି . ପି ପି.ରାବଣା . YNY0919647
ୀ /1003444 37 99 1465ପି.େଶାଭା . ପି ପି.ରାବଣା . YNY0919563
ୀ /1003445 34 99 1466ପା.ସନିୁତା . ପି ପି.ରାବଣା . YNY0919589

ପ ୁ /1003446 30 99 1467ପି.ରେମଶ . ପି ପି.ରାବଣା . YNY0919621
ପ ୁ /1003447 26 99 1468ଏସ୍.େପମ . ପି ଏସ୍.େସାଲାପରୁୀ . YNY0919597
ପ ୁ /1233448 43 99 1469େକ.ରାମାରାଓ . ପି େକ.ଗେଣଶ . YNY0919258
ୀ /1233449 36 99 1470େକ.ରି ି  . ସା େକ.ରାମାରାଓ . YNY0919183
ୀ /1263450 29 99 1471ଟି.ଆଶା . ସା ଟି.ରାେଜଶ . YNY0919456
ପ ୁ /1363451 24 99 1472ବି ପସାଦ ପି ବି ଭ ିଟ ରାଓ YNY1161249
ୀ /1393452 28 99 1473ବି.ଦିେଲଶରୀ . ସା ବି.ରବି . YNY0919449
ପ ୁ /1393453 25 99 1474ବି ଜଗନନ୍ାଥ ପି ବି ଆଦିନାରାୟଣ YNY0919746
ୀ /1453454 87 99 1475ବାସ ି ଦାସ ସା କାଳ ି ଦାସ YNY0919118
ପ ୁ /1453455 29 99 1476ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ୍ ପି େଯାଗିଚରଣ ଦାସ୍ YNY0820928
ୀ /1453456 32 99 1477ନିରୁପମା ନାୟକ ମା ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ YNY0919548
ୀ /1613457 78 99 1478ପମିଳା ମିଶ ସା ରବି ମିଶ YNY0718288
ପ ୁ /1613458 28 99 1479ଜି.େତେଜଶର ରାଓ ପି ଜି.ଖୀ ାରାଓ . YNY0919217
ପ ୁ /1613459 26 99 1480ଆର୍ ଶବିା ପି ଆର୍ ଲକ୍ଷାନାରାୟଣ YNY0718304
ପ ୁ /1643460 36 99 1481େକ.ରାମ ୁ. ପି େକ.ସରୁୀ . YNY0919068
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ୀ /1643461 33 99 1482ରୁପାଲି ରୁପା . ସା େକ.ରାମ ୁ. YNY0919076
ପ ୁ /1703462 26 99 1483ୟ.କିଷନ୍ା ରାଓ . ପି ୟ.ଶୀନୁ . YNY0919274
ୀ /1723463 87 99 1484ବି.ସଭୁଦା ଆ ା ପି ବି.ଖୀ ାମ ୂ ର୍ . YNY0919126
ୀ /1743464 25 99 1485ସଲା ସଶୁଲିା ପି ସାଲା ଶ ର ରାଓ . YNY0919100
ୀ /1793465 52 99 1486ସାଲା େଜୟୁ ା . ସା ସାଲା ଶ ର . YNY0919027

ପ ୁ /1793466 29 99 1487ଏସ୍.ସେୁରଶ . ପି ଏସ୍.ଆେସରିୟା . YNY0919241
ୀ /1793467 28 99 1488ସାଲାେକାେଟଶର ରାଓ ପି ସାଲାଶ ର ରାଓ YNY0919084
ୀ /1973468 68 99 1489ଓ ଆଦିଲକ୍ଷୀ ସା ଓ ରାମଲୁୁ YNY0718239
ୀ /2023469 34 99 1490ର.ନିଲମ . ସା ର.େଶଖର . YNY0919423

ପ ୁ /2043470 78 99 1491ଏମ୍ କି ା ମ ୂ ିର୍ . ପି ଏମ୍ ରାେମୟା . YNY0820944
ପ ୁ /2103471 45 99 1492େସ.ଖୀ ା . ପି େସ.େଲଛିୟା . YNY0919209
ୀ /2133472 33 99 1493େକ ଗୀତା ପି େକ ନାେଗଶର ରାଓ YNY0718346
ୀ /2143473 67 99 1494ର.ଆରଜା ା . ସା ର.ବବଲା . YNY0918920

ପ ୁ /2153474 30 99 1495େଜ ଆଇଜାକ ପି େଜ ଆନ YNY0919704
ୀ /2193475 70 99 1496ରାୟା ରାବଣାମା ସା ରାୟା ସିମାଦି OR/06/044/194833
ୀ /2223476 25 99 1497ମାମା ସାଇଁ ମା ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ YNY0919720

ପ ୁ /2463477 23 99 1498ପୀ ରବି ପି ପୀ ବାବୁଲୀ YNY1161264
ୀ /2543478 44 99 1499କମୁାରୀ ରିନା ମିଶ ପି ଭାଗିରଥି ମିଶ YNY0820985

ପ ୁ /2603479 42 99 1500ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମିଶ ପି ଭାଗିରଥୀ ମିଶ YNY0820993
ପ ୁ /2873480 25 99 1501ଶଶୀ ଭୂଷଣ ରଥ ପି ଶୀ ଶୀଧର କମୁାର ରଥ YNY0919613
ପ ୁ /3633481 23 99 1502ବି ଅନିଲ ପି ବି ବିଶ୍ଵନାଥ YNY1161298
ୀ /3703482 27 99 1503ନିଖତ ପରୱିନ୍ ସା ମହ ଦ ନିୟାଜ YNY1253020
ୀ /4333483 23 99 1504ଏ ସାତି ପି ଏ ଜାନକୀ ରାଓ YNY1161256

ପ ୁ /6043484 23 99 1505େକ କିେଶାର ରାଓ ପି େକ ପସାଦ ରାଓ YNY1161314
ପ ୁ /9993485 27 99 1506ଟି ଜଗଦିଶର ରାଓ ପି ଟି ଶ ର ରାଓ YNY0918938
ପ ୁ /999993486 21 99 1507ମହ ଦ ରଦିନ ପି ମ୍ଡି. ୟୁସଫୁ YNY1235381
ପ ୁ /PATTAPOL3487 31 99 1508 ଅ ଲୁ ଫାହିମ - ରାଣୀ େବଗମ YNY1351402
ପ ୁ /NAYEEM M3488 37 99 1509େଶଖ   ରିଆଜ େହାେସନ ପି େଶଖ  ଇକାଲ ହୂେସୖନ YNY1352640
ପ ୁ /Mamidi bi3489 30 99 1510ଜୀ େହମଂତ ରାଓ ପି ଜୀ ଅ ାରାଵ YNY1359652
ୀ /443490 32 99 1511କରନାଲା ଜୟା ଲକ୍ଷୀ ସା ରାମ ବାବୁ YNY1363084

ପ ୁ /203491 25 99 1512ବାଡାେରାଲୂ ସଧୁାକର ପି ବିଜୟ ରାଓ YNY1363142
ୀ /14063492 56 99 1513ପଦିନୀ ରାଓ ସା ଡମରୁଧର ରାଓ YNY1363175

ପ ୁ /14063493 63 99 1514ଡମରୁଧର ରାଓ ପି ସେୂର  ରାଓ YNY1363183
ୀ /903494 37 99 1515ଏମ ଜଗାେଦଶ୍ଵରି ସା ଏମ ରବି YNY1363209
ୀ /6053495 21 99 1516ବି କମୁାରୀ ସା ବି େଶଖର YNY1363225
ୀ /2923496 22 99 1517ପି ନିମର୍ଳା ପି ପି ଲଖମଣ YNY1363241

ପ ୁ /2923497 19 99 1518ପୀ େରାହିତ ପି ପୀ ଲଖମଣ YNY1363274
ୀ /203498 25 99 1519ବି ପଜୁା ସା ବି ରାଜୁ YNY1363316
ୀ /923499 32 99 1520ବି ଶରିତା ସା ବି ବିେନାଦ YNY1363324
ୀ /1153500 23 99 1521ଡି ଅଚର୍ନା ପି ଡି ଶବିାଜୀ ରାଓ YNY1363365
ୀ /553501 30 99 1522ଧନାଲ ସନୁୀତା ସା ଧନାଲ କା ର୍କ YNY1363399
ୀ /pattapol3502 20 99 1523ବି ନ ିନୀ ପି ବି ବାବୁ ରାଓ YNY1386150

ପ ୁ /Pattapol3503 20 99 1524େଗ ମ େଗାପାଳ ପି ଜୀ ଅ ାରାଵ YNY1389634
ପ ୁ /153504 53 99 1525ବି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଓ ପି ବି ଗଂଗା ରାଜୁ YNY1393966
ପ ୁ /103505 22 99 1526ଏସ ଆରିତା ପି ଏସ ରାମ କୃ ା YNY1393974
ପ ୁ /103506 22 99 1527ଦିଲିପ ଧନଂଜୟ େସନାପତି ପି ଅେଶାକ େସନାପତି YNY1393982
ୀ /103507 28 99 1528ଆର ରାେଜଶରୀ ପି ଆର େସାେରୟ YNY1393990
ୀ /103508 30 99 1529ଏସ ପବାଣୀ କମୁାରୀ ସା ଏସ ଶ ର YNY1394006
ୀ /103509 23 99 1530ଜୀ ସାତି ପି ଜୀ େଵନକଟ ରାଓ YNY1394089
ୀ /103510 20 99 1531ଆର ଆରତୀ ପି ଆର ଆନ YNY1394097
ୀ /103511 20 99 1532େକାଲର୍ାଂଦ ଦୀପିକା ପି େକାଲର୍ାଂଦ ଭା ର ରାଓ YNY1394113
ୀ /103512 20 99 1533ଆର ରି ୀ ପି ଆର ନାେଗଶର ରାଓ YNY1394121
ୀ /103513 18 99 1534ଏସ କନୁୀ ପି ଏସ କାଳୀ ଦାସ YNY1394147
ୀ /103514 20 99 1535ଏମ ପିଯମ୍କା ପି ଏମ ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY1394154
ୀ /103515 20 99 1536ଏମ ମାଧବୀ ପି ଏମ ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY1394162
ୀ /153516 19 99 1537ବାୟ ଚିନି ପି ବାୟ ଜଗା ରାଓ YNY1394261
ପ ୁ /3517 69 100 1ମହମଦ ଇକବାଲ୍ ପି ମହମଦ ସି ିକ୍ YNY1218445
ପ ୁ /-3518 44 100 2ସଲୀମ ଖାନ ପି ସରଦାର ଖାନ YNY1220847
ୀ /,3519 36 100 3େଜୖନାବ୍ ଅହ ଦ ସା ରିୟାଜଉ ିନ ଅହ ଦ YNY0792341
ପ ୁ /,3520 53 100 4ଅବଦୁଲୁ ଜାବର ପି ଅବଦୁଲୁ େରେହମାନ YNY0812560
ୀ /.3521 51 100 5ପି ସିମାନଚାଲମ . ସା ପି ରାମଲୁୁ YNY0821199
ୀ /.3522 32 100 6ପି. ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ଆଚାରୀ . ସା ପୀ. ରାଜୁ ଆଚାରୀ . YNY0792994
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ୀ /.3523 31 100 7େକ. କମୁାରୀ . ପି େକ. େଦବା . YNY0792960
ପ ୁ /.3524 28 100 8ଜିଆଲୁ ଇସଲାମ . ପି ଅବଦୁଲ କଲାମ ଖାନ YNY0812552
ୀ /.3525 28 100 9ଆର୍ ପଜୂା . ସା ଆର୍ ରାଜୁ . YNY0821231
ୀ /.3526 27 100 10ପି େଭନୁ . ସା ପି ଉମା ମେହଶର YNY0850321

ପ ୁ /.3527 27 100 11ଏସ୍ େକ ରାେଜସ . ପି େସକ ଜୁହାର YNY0792374
ପ ୁ /.3528 26 100 12ଏ. ମରୁଳି . ପି ଏ. ସତଯ୍ନାରାୟଣ . YNY0812826
ୀ /.3529 26 100 13ଏମ୍ ଆଶା . ପି ଏମ୍ ନାରାୟଣ . YNY0821215
ୀ /.3530 26 100 14ଆର୍ ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା . ପି ଆର ଶୀନିବାସ ରାଓ YNY0821017

ପ ୁ /.3531 37 100 15ପି ରାଜୁ ଆଚାରୀ ପି ପି ଆପାରା ରାଓ ଆଚାରୀ YNY0792887
ପ ୁ /.3532 68 100 16ପକାଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0812867
ପ ୁ /.3533 35 100 17େସକ ଅଫସର ପି େସଖ କରିମ YNY0793323
ପ ୁ /.3534 58 100 18ସୟଦ ଅସରଫ ଅଲି ପି ମିର୍ ମନସରୁ ଅଲି YNY0812164
ପ ୁ /.3535 33 100 19ଅହ ଦ ଅଲୀ ପି େମାରସାଦ ଅଲୀ YNY0792473
ୀ /.3536 31 100 20ଆଜମତ୍ ଅଲୀ ସା ସୟଦ ଆସିଫଅଲୀ YNY0792440
ୀ /.3537 48 100 21ନିଖତ ଅ ମୁ ମା ରହିମା େବଗମ YNY0812362
ୀ /.3538 35 100 22ଏମ ଆ ାମା ସା ଏମ ଚ ୀ ରାଓ YNY0812669
ୀ /.3539 38 100 23ଜି ଆରତି ସା ଜି ରବାନା YNY0812529
ୀ /.3540 53 100 24ଜି ଆଶିୟା ସା ଜି ଡାଲିୟା YNY0821298
ୀ /.3541 36 100 25ଗଲୁନାଜ୍ େବଗମ ପି େସଖ ହାଇଦର ବକ୍ସ YNY0812610
ୀ /.3542 36 100 26ରିଜୱାନା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ହବିବ YNY0850347
ୀ /.3543 35 100 27ସାବନା େବଗମ୍ ସା େଶଖ୍ ମନୱର YNY0792093
ୀ /.3544 31 100 28ନଶମିା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସରିଫ YNY0850420
ୀ /.3545 27 100 29ସଲମା େବଗମ ପି େସକ କରିମ YNY0812701

ପ ୁ /.3546 26 100 30ବିକମ େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା YNY0812784
ପ ୁ /.3547 26 100 31ତୁଷାରକା  େବେହରା ପି ତିେଲାଚନ େବେହରା YNY0812719
ପ ୁ /.3548 27 100 32ଜଗଦିଶ ପଶାଦ େଭାଇ ପି ନେର  େଭାଇ YNY0812578
ୀ /.3549 48 100 33କସରି ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ସଲାମ YNY0812412
ୀ /.3550 39 100 34କଲୁସମୁ ବିବି ପି େସକ ଜୁମନ ବକ୍ସ YNY0812909
ୀ /.3551 37 100 35ରିହାନା ବିବି ସା େସକ କାଦାର YNY0812628

ପ ୁ /.3552 30 100 36େକ ବିଜୟ ପି େକ ଦିବିୟା YNY0793158
ୀ /.3553 38 100 37ସାଗରିକା ବିଶାଳ ସା ଭଗବାନ ବିଶାଳ YNY0850388
ୀ /.3554 29 100 38ଫରଜାନା େବଗମ ପି ଇନସ ୁଖଁା YNY0812537

ପ ୁ /.3555 46 100 39େସକ୍ ବକ୍ସ ପି େସକ୍ ଜାହିଦ ବକ୍ସ YNY0812453
ପ ୁ /.3556 28 100 40େସକ୍ ସକିଲ ବକ୍ସ ପି େସକ୍ ଖଲିସ ବକ୍ସ YNY0812636
ୀ /.3557 39 100 41ବି. ଡାଲମା ସା ବି. ସିମା ୀ YNY0821025
ୀ /.3558 26 100 42େକ େଦବୀ ପି େକ ଶ ର YNY0812214
ୀ /.3559 36 100 43େରସମା ଫରହାତ୍ ସା ମହ ଦ ହସନ୍ YNY0821348

ପ ୁ /.3560 28 100 44େହମ  କମୁାର େହମରାମ ପି ଚ  େମାହନ ମାଝି YNY0812404
ପ ୁ /.3561 35 100 45ମହ ଦ ହୁେସନ ପି ମହ ଦ ହାସିମ YNY0821330
ପ ୁ /.3562 31 100 46ଅସରଫ ଉଲ ଇସଲାମ ପି ଅବଦୁଲ କଲାମ ଖାନ YNY0812503
ପ ୁ /.3563 28 100 47ବି ଜଗନନ୍ାଥ ପି ବି ସିମାଦୀ YNY0812883
ପ ୁ /.3564 52 100 48େଶଖ ଜାନା ପି େଶଖ ଗଲୁାମ ନବି YNY0793364
ୀ /.3565 40 100 49ଜି ଜୟା ସା ଜି ରାମ ୁ YNY0812776

ପ ୁ /.3566 58 100 50ଧେୁଳଶର େଜନା ପି ମଗ ୁଚରଣ େଜନା YNY0850487
ପ ୁ /.3567 40 100 51ଅବଦୁଲ କଲାମ ପି କଦୁୁଜ . YNY0812388
ପ ୁ /.3568 30 100 52େସକ କଲିମ ପି ମହ ଦ ସରିଫ YNY0812651
ୀ /.3569 53 100 53ସତନମ କବି ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY0850438

ପ ୁ /.3570 42 100 54େସକ କୟାମ ମା େରଶମା ବିବି YNY0812347
ପ ୁ /.3571 62 100 55ଅବ ଲୁ ଖାନ ପି ଅବ ଲୁ ଖାନ YNY0821272
ପ ୁ /.3572 55 100 56ନଇମ ଖାନ ପି ରହିମ ଖାନ YNY0793026
ପ ୁ /.3573 53 100 57ମହ ଦ ତାଜମଲୁ ହକ ଖାନ ପି ମହ ଦ ହସିମ ଖାନ YNY0792275
ପ ୁ /.3574 30 100 58କିଲମ ଖାନ ପି କିଲମ ଖାନ YNY0821280
ପ ୁ /.3575 26 100 59ମହ ଦ କଫିଲ ଖାନ ପି ମହ ଦ ଜମିଲ ଖାନ YNY0812255
ପ ୁ /.3576 26 100 60ଅବଦୁଲ ଜମିର ଖଁା ପି ନିଶାର ଖଁା YNY0792366
ୀ /.3577 28 100 61ସାଇମା ଖାତୁନ ପି େମୗଲାନା େମାତିଉର ରେହମନ YNY0850412
ୀ /.3578 28 100 62ସବିୟା ଖାତୁନ ସା ଏମ୍ ଡି ଜାଫର YNY0812602
ୀ /.3579 32 100 63ଅନୁଆରା ଖାତୁନ ସା େସକ ସଲୁତାନ YNY0812354
ୀ /.3580 28 100 64ରିଜୱାନା ଖାତୁନ ପି େସକ ହଲିମ ବକ୍ସ YNY0812875
ୀ /.3581 33 100 65ନାକା କମୁାରୀ ସା ନାକା ରାଜୁ YNY0821322
ୀ /.3582 30 100 66ପ ୁ ା ଳୀ େଲ ା ସା ସଧୁାକର େଲ ା YNY0821256
ୀ /.3583 32 100 67େକ ମହାଲକ୍ଷୀ ସା େକ ସେ ାଷ YNY0792853
ପ ୁ /.3584 73 100 68ସୟଦ େମେହମଦୁ ପି ସୟଦ ଭମର YNY0792432
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ପ ୁ /.3585 48 100 69ସନତ କମୁାର ମିଶ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0793117
ପ ୁ /.3586 38 100 70େଶଖ ମନୁା ମା ଦୁଲାରୀ ବିବି YNY0812859
ପ ୁ /.3587 28 100 71ଫନି ନାଏକ ପି କ  ୁନାଏକ YNY0821041
ପ ୁ /.3588 26 100 72ଦିପକ କମୁାର ନାଏକ ପି ବିର  ିନାଏକ YNY0812180
ପ ୁ /.3589 29 100 73ରାହୁଲ କମୁାର ନ ପି ରବି  କମୁାର ନ YNY0792119
ପ ୁ /.3590 28 100 74େରାହିତକମୁାର ନ ପି ରବି  କମୁାର ନ YNY0812321
ପ ୁ /.3591 26 100 75େସକ ନସିମ ପି େସକ କରିମ YNY0812925
ପ ୁ /.3592 46 100 76ବିର  ିନାୟକ ପି ବିକମ ନାୟକ YNY0821314
ୀ /.3593 36 100 77ମ  ୁନାୟକ ସା ବିର  ିନାୟକ YNY0821306
ୀ /.3594 45 100 78କମରୁନ ନିଶା ପି ମହ ଦ ଅମିରୁଲ ହକ୍ YNY0812891
ୀ /.3595 31 100 79ପରବିନ ନିଶା ସା େଶଖ ଖଲିଲ YNY0793430

ପ ୁ /.3596 35 100 80େସକ ୱକିଲ ପି େସକ ରମଜାନ ମହ ଦ YNY0812222
ୀ /.3597 30 100 81ସଲୁତାନା ପରୱିନ ପି େସକ ରିୟାଯ ୁ ିନ YNY0792606
ୀ /.3598 30 100 82ସାହିନ ପରୱିନ ସା ମହ ଦ ଆଫତାବ ଖାନ YNY0850404
ୀ /.3599 58 100 83ଜମିଲା ପରଭିନ ସା ମହ ଦ ୟୁସଫୂ YNY0850396
ୀ /.3600 54 100 84ଋକିୟା ପରଭିନ ସା ମହ ଦ ୟୁସଫୁ YNY0850313
ୀ /.3601 26 100 85ସାଇନା ପରୱିନ ସା େସକ ୱକିଲ YNY0812420

ପ ୁ /.3602 27 100 86ତାପସ କମୁାର ପେଟଲ ପି ସଚିଦାନ  ପେଟଲ YNY0812511
ପ ୁ /.3603 26 100 87ବିଜୟ ପତି ପି ସନାତନ ପଢି YNY0812842
ପ ୁ /.3604 54 100 88ଶରତ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସନାତନ ପ ନାୟକ YNY0850479
ୀ /.3605 35 100 89ସସିତା ପ ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0850453

ପ ୁ /.3606 27 100 90ପଭାକର ପଧାନ ପି ପିତବାସ ପଧାନ YNY0812800
ପ ୁ /.3607 27 100 91ଶବିରାମ ପଧାନ ପି ଶରତ ଚ  ପଧାନ YNY0812230
ପ ୁ /.3608 26 100 92ମହ ଦ ଜିଆଉର ରେହମାନ ପି େମୗଲାନ େମାତିଉର ରେହମାନ YNY0850354
ପ ୁ /.3609 37 100 93େସକ୍ ରମଜାନ ପି େସଖ କରିମ YNY0793422
ପ ୁ /.3610 48 100 94ଏମ୍ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଏମ୍ ରାଜୁ ରାଓ YNY0792184
ପ ୁ /.3611 38 100 95ଏମ୍ ମାେଲସ ରାଓ ପି ଏମ୍ ଈଶରମୀ ରାଓ YNY0792135
ପ ୁ /.3612 28 100 96ଏମ ସରିୁୟା ରାଓ ପି ଏମ ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0793182
ପ ୁ /.3613 26 100 97େକ. ସନଯ୍ାସୀ ରାଓ ପି େକ. ଗ ା ରାଜୁ YNY0821058
ୀ /.3614 37 100 98ସୟଦ ରସିଦା ସା ସୟଦ ସବିର YNY0792390
ୀ /.3615 28 100 99ପରୱିନ ସବାନା ପି େସକ ରିୟାଜୁ ିନ YNY0812172

ପ ୁ /.3616 44 100 100ସୟଦ ସବିର ପି ସୟଦ େମେହବୁବ YNY0792416
ପ ୁ /.3617 27 100 101ଅମିୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0812834
ପ ୁ /.3618 26 100 102ରୁଦ ପସାଦ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YNY0812792
ୀ /.3619 26 100 103ସିମରନ ସାହୁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY0850461

ପ ୁ /.3620 27 100 104େସକ ସକିଲ - େସକ ୱକିଲ YNY0812339
ପ ୁ /.3621 68 100 105ଅବଦୁଲ ସଲାମ ପି ଅବଦୁଲ ଓୟାହାବ YNY0812370
ୀ /.3622 29 100 106ହାଫିଜା ଲୁବୁନା ସମଦ ପି ଅବଦୁଲ ସମଦ YNY0812271

ପ ୁ /.3623 44 100 107େଶଖ ସରିଫ ପି େଶଖ ମନୁାଫ YNY0821264
ପ ୁ /.3624 26 100 108ରାେଜଶ କମୁାର ଶତପଥି ପି ବସ  କମୁାର ଶତପଥି YNY0812396
ପ ୁ /.3625 32 100 109ଜି. ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପି ଜି ସତଯ୍ମ YNY0812917
ୀ /.3626 31 100 110ଜି ଶଯ୍ାମା ସା ଜି େକଶ ୁ YNY0821249

ପ ୁ /.3627 28 100 111ଏ ସଯ୍ାମ ପି ଏ କାଳିଦାସ YNY0812594
ପ ୁ /.3628 40 100 112ଜି େଭ ଟରାବଣା ପି ଜି ଗେଣଶ YNY0792820
ପ ୁ /.3629 37 100 113େସକ ୱାଜିଦ ପି େସଖ ରଫିକ YNY0792465
ପ ୁ /.3630 29 100 114ଅମର ଦିପ କମୁାର େଜସ ପି ଟିନଟୁସ େଜସ YNY0821033
ପ ୁ /.3631 36 100 115ମହ ଦ ଜଫିଉ ିନ ପି ତବର ସା YNY0812644
ୀ /03632 28 100 116ଆର ରିହାନା ସା ଆର େମାହନ YNY1021138

ପ ୁ /003633 27 100 117େଶକ ଅଜନବି ଅଲୀ ପି େଶକ ସଲାମତ ଅଲୀ YNY1033216
ପ ୁ /003634 21 100 118ସେୁଲମାନ ଅଝହର୍ ଆମିନ୍ ପି ଅତିକୁ଼ଦଦୀନ ଖାନ YNY1225069
ୀ /003635 53 100 119ସଇରୁନ ବିବି ସା େସକ ଚା YNY1021302
ୀ /003636 42 100 120େରାଶନ ବିବି ସା େସକ ଆବିଦ YNY1021120
ୀ /003637 33 100 121ଫାତିମା ବିବି ପି ଅଜଗର େସକ YNY1021195
ୀ /003638 30 100 122କଲୁସମୁ ବିବି ସା େସକ ଜାେୱଦ YNY1021104
ୀ /003639 24 100 123ନୁରୁ ବିବି ପି ଅବଦୁଲ କରିମ YNY1021179
ୀ /003640 61 100 124ଟି େଡଉଡା ା ସା ଆପା ରାଓ YNY1021237
ୀ /003641 60 100 125େକ ଲକ୍ଷୀ ସା େକ ଇଶର ରାଓ YNY1021211
ୀ /003642 26 100 126ପିୟ ା ନାୟକ ସା ଦିେବ ୁ ନାୟକ YNY1033190
ପ ୁ /003643 32 100 127େକ ରବି ପି େକ ଇଶର ରାଓ YNY1021252
ପ ୁ /003644 21 100 128ଅବଦୁର୍ ରଜାକ ପି ଅତିକୁ଼ଦଦୀନ ଖଁା YNY1225051
ୀ /003645 35 100 129ଏମ ସରଶତୀ ସା ଏମ େନାକରାଜୁ YNY1021153
ପ ୁ /003646 31 100 130େସକ ସରିଫ ଉ ିନ ପି େସକ ଚା YNY1021328
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ୀ /0003647 25 100 131ସବୀନା ଅନଵର ପି  ଅନଵର ହୂେସୖନ YNY1145895
ପ ୁ /0003648 29 100 132ଆର େମାଦନ ପି ଆର ଲକ୍ଷଣ YNY1021286
ପ ୁ /BASHIR A3649 23 100 133ମରୂ  ଅୟାଜ୍ ପି ସିକ ର ବକ୍ଷ୍ YNY1222561
ପ ୁ /Mizpah3650 19 100 134ଅପର୍ଣ୍ େଜମ୍ସ୍ ପି ମାନସ୍ ର ନ େଜମ୍ସ୍ YNY1346543
ପ ୁ /Near OBC3651 71 100 135ବସିର ଅହମଦ ପି ନବୀ ବକ୍ଷ YNY1266212
ପ ୁ /Pension L3652 67 100 136କବିର ଅହମଦ ପି ନବୀ ବକ୍ଷ LNT2338846
ପ ୁ /Pension L3653 38 100 137ଅବଦୁଲ ଆହାଡ ଅହମଦ ପି ବସିର ଅହମଦ LNT2339315
ୀ /Pension L3654 30 100 138େମାମିନା ଅଖତାର ସା ମ୍ଡ ଆଝାରୁ ୀନ ଶରିଫ YNY1219906

ପ ୁ /S/O-SULEM3655 24 100 139ହୁେ ୖ ା ଵକ଼ି ପି ସେୂଲମାନ ବକ୍ଷ YNY1224252
ୀ /0013656 42 100 140େକ ନାଗମଣି ପି ଟୀ େଟୗଦା YNY1215888

ପ ୁ /013657 70 100 141ଏମ. ଡୀ. ଇବାହିମ ପି ଏମ.ଡୀ. ଇସମାଇଲ YNY1239797
ୀ /013658 26 100 142ମେହରିନ େବବି ପି ଅବଦୁଲ ନଇମ YNY1089143
ୀ /013659 25 100 143ସାଦମା ସଲିମ୍ ପି େସକ ସଲିମ୍ YNY1072735

ପ ୁ /013660 32 100 144େସକ୍ ଶାହିଦ୍ ପି ଅବଦୁଲ୍ ନୟିମ YNY1072271
ପ ୁ /013661 30 100 145ଶାଦାବ େଶଖ ପି େସକ ସଲୀମ YNY1081967
ପ ୁ /013662 27 100 146ମହ ଦ ଶାକିର ପି ଅବଦୁଲ ନୟିମ YNY1072560
ପ ୁ /13663 76 100 147େସକ େମାଫିଜୁର ରେହମାନ ପି େସକ ହବିବୁର ରେହମାନ LNT3127198
ୀ /13664 53 100 148ସାେଲହା ନସିର ସା ମହ ଦ ଇଲିଆସ LNT3127180

ପ ୁ /13665 50 100 149ମହ ଦ ମଜୁମିର ପି ମହ ଦ ଅଲୀ YNY0171215
ପ ୁ /13666 43 100 150ମନୁତଜିମ ଅହମଦ ପି କବିର ଅହମଦ LNT2338895
ପ ୁ /13667 42 100 151ମ ୁ ାକିମ ଅେହମଦ ପି କବିର ଅେହ ଦ LNT3127222
ୀ /13668 39 100 152ହୁସନାରା େବଗମ ସା ଦାଉଦ ଅେହମଦ LNT3127156
ୀ /13669 39 100 153ଜମାଲ ଆରା େବଗମ ସା ୟୁନୁସ ଅେହମଦ LNT3127164
ୀ /13670 37 100 154ଜୁେବଦା େବଗମ ପି କବିର ଅେହମଦ LNT4220737
ୀ /13671 35 100 155ଆେବଦା େବଗମ ପି କବିର ଅେହମଦ LNT4220729

ପ ୁ /13672 35 100 156ଜାେୱନ ଅେହ ଦ  ପି େମାବିନ ଅେହ ଦ LNT3127214
ୀ /13673 34 100 157ଫାତିମା ଖାତୁନ୍ ସା ମହ ଦ ମଜୁମିର YNY0171207
ୀ /13674 52 100 158କେହ କଇସାତ େବଗମ ସା େମାବିନ ଅେହମଦ  LNT3127206

ପ ୁ /13675 60 100 159େମାବିନ ଅହମଦ ପି ସଗିର ଅହମଦ LNT2338879
ପ ୁ /13676 46 100 160ହାରୁନ ଅହମଦ ପି ନସିର ବକ୍ସ LNT2381853
ପ ୁ /13677 44 100 161ଦାଉଦ ଅହମଦ ପି ନସୀର ବକ୍ସ OR/06/044/197626
ପ ୁ /13678 31 100 162ବୀ. ଏ ିତ ପି ବୀ. ମେହଶ YNY1178003
ୀ /13679 44 100 163ସମିମା େବଗମ ସା େଶଖ୍ ଫକରୁ ିନ YNY0300871

ପ ୁ /13680 26 100 164ସ୍ପନ୍ିଲ କମୁାର ଦାସ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0718510
ୀ /13681 63 100 165େରହମତୁନ ନିସା ସା କବିର ଅହମଦ YNY1358951
ୀ /13682 36 100 166ରାେଜୟା ଫିେରାଜ ସା ହାରୁନ ଅେହମଦ LNT3127172

ପ ୁ /13683 47 100 167େକ. ଅପାଲ ସାମୀ ପି େକ. ରାେମୟା YNY1239649
ପ ୁ /0023684 71 100 168ବସିର ଆହମଦ ପି ଗରୁା ମର ୀ YNY1215821
ପ ୁ /0023685 47 100 169େକ ଅପାଲ ସାମୀ ପି େକ ରାେମୟା YNY1215938
ପ ୁ /0023686 37 100 170 ଅଜିମ ୁ ିନ ପି  ଜମାଲୁ ୀନ YNY1215870
ପ ୁ /0023687 24 100 171ରାଜ୍କିେଶାର େଭାଇ ପି େବୖରାଗୀ େଭାଇ YNY1215854
ପ ୁ /0023688 25 100 172ସତିୃ ର ନ େଜନା ପି ଗଦାଧର େଜନା YNY1215839
ପ ୁ /0023689 26 100 173ରାମ ମର ୀ ପି ଲାେଥ େଗୗରଂଗ ମର ୀ YNY1215847
ପ ୁ /0023690 36 100 174ମନୂା ନାୟକ ପି ପିତାମର ନାୟକ YNY1215912
ପ ୁ /0023691 32 100 175କରୁଣାକର ରାଉତ ପି ରତନ୍ ାକର ରାଉତ YNY1215813
ପ ୁ /0023692 26 100 176ସମିୁତ କମୁାର ସାହୂ ପି ଟ ାଧର ସାହୂ YNY1215797
ପ ୁ /023693 24 100 177ଅମିର ହାମ ା ପି ହାରୁନ ଆହ ଦ YNY1082031
ୀ /023694 47 100 178ଗେଣଶ ନାଏକ ପି ନୁସିଂଘା ନାଏକ YNY1231034

ପ ୁ /23695 44 100 179େସକ ଜହର ଅଲୀ ପି େସକ ଆବାସ ଅଲୀ YNY0594747
ୀ /23696 37 100 180ନଜମା େବଗମ୍ ସା େସକ ଜହର ଅଲୀ YNY0594713
ୀ /23697 55 100 181ସାହିନା ଗଜଲ ସା ଜମିଲ ଅଖତର LNT2339893
ୀ /23698 27 100 182ରିମା ମିତ ପି ସେରାଜ ମିତ YNY0718502
ୀ /23699 56 100 183ସମିମ ଉସ ସବାହ ସା ଅେହମଦ ସରିଫ LNT1761790
ପ ୁ /23700 47 100 184ଆସାଫ ସରିଫ ପି ଅେହମଦ ସରିଫ LNT1761808
ୀ /033701 42 100 185େସେହନାଜ େବଗ ସା  ମାଟବୁ ଅଲୀ YNY1321280
ୀ /033702 51 100 186େ ାହରା ଜବିନ ପି ମହ ଦ ଏଲିୟାସ YNY1072362
ପ ୁ /033703 64 100 187ମହ ଦ ଖାଲିଦ ପି ନଇମଲୁ ହସନ YNY1072313
ୀ /033704 58 100 188ଅବିଦା ଖାଲିଦ୍ - ମହ ଦ ଖାଲିଦ୍ YNY1072719
ପ ୁ /033705 21 100 189ମହ ଦ ରେ  ଖାଲିଦ ପି ମହ ଦ ରେ  କାଲିଜ YNY1082072
ପ ୁ /33706 35 100 190ଅନସ୍ ହାମିଦ୍ ପି ହମୀଦ ଆହମଦ YNY0171231
ପ ୁ /33707 64 100 191ହାମିଦ୍ ଅେହ ଦ  ପି ହାଜି ଅହ ଦ ମହ ଦ YNY0663757
ୀ /33708 86 100 192ରାେବୟା ଅହମଦ ସା ହାଜି ଅେହ ଦ ମହମଦ OR/06/044/197290

60 109/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ୀ /33709 55 100 193ଖଦିଜ ଅେହମଦ ସା ହମିଦ ଅେହମଦ LNT2381275
ପ ୁ /33710 32 100 194ଆସାଦ ହାମିଦ ପି ହାମିଦ୍ ଅେହ ଦ YNY0171223
ପ ୁ /33711 30 100 195ଓସମା ହମିଦ ପି ହମିଦ ଅହମଦ୍ YNY0300913
ୀ /33712 31 100 196େସାନାଲି ମିତ ପି ସେ ାଷ ମିତ YNY0718494
ୀ /043713 19 100 197େକାମଳ େକାମଳ ପି ଅ ଲୁ ସାମଲ YNY1326032

ପ ୁ /43714 62 100 198ମହ ଦ ଏକବାଲ ପି ନୂର ମହ ଦ LNT2340164
ୀ /43715 30 100 199ପି.େମୖ୍ାସମିୁ . ସା ପି.ବିଜୟ କମୁାର . YNY0828715
ୀ /43716 52 100 200େମାମିନା େବଗମ୍ ସା ଏକବାଲ LNT2340149
ୀ /43717 36 100 201ଅଫ୍ସନା େବଗମ ସା ଜାେଭଦ ଇକବାଲ LNT3127248

ପ ୁ /43718 36 100 202ଜାେଭଦ ଇକବାଲ ପି ମହ ଦ ଇକବାଲ LNT4225215
ପ ୁ /43719 33 100 203ରସିଦ ଇକବାଲ ପି ମହ ଦ ଇକବାଲ LNT3127230
ପ ୁ /43720 35 100 204ଯାେବଦ େମାବିନ ପି େମାବିନ ଅହ ଦ YNY0718486
ପ ୁ /43721 27 100 205େହମ  କମୁାର ପାତ ପି ଧନ ୟ ପାତ YNY0828707
ୀ /c-43722 35 100 206ପିୟ ା ପ ା ସା ତପସ ପ ା  YNY1286004

ପ ୁ /053723 32 100 207ସୟଦ େଜୖନୁଲ ଅବଦିନ ପି ସେୟଦା ଅସଫ ଅଲୀ YNY1133875
ପ ୁ /053724 45 100 208ୟୁନୂସ ଆହ ଦ ପି ନାସିର ବକ୍ସ YNY1072396
ୀ /053725 47 100 209ଇ ାତ ଆରା ସା ଅବଦୁଲ ମାନନ YNY1237619
ୀ /053726 25 100 210ନସିମା େବଗମ ପି ଅନିମ ଖଁା YNY1072305

ପ ୁ /053727 24 100 211ପରବିନ େବଗମ ପି େମାହମଦ ହସୀଊଦଦୀନ YNY1230994
ୀ /053728 23 100 212ଖସିୂଦା େବଗମ ପି  େକୗସର ଆଲୀ YNY1082098
ୀ /053729 23 100 213ଅଏସା ଦାଉଦ ପି େଦୗଡ ଅେହମଦ YNY1085364

ପ ୁ /053730 34 100 214ଅବଦୁଲ ଶାହା ନୱାଜ ଗନି ପି ଅବଦୁଲ ଗନି YNY1237767
ପ ୁ /053731 26 100 215ଅବୁ ହରାଇରା ପି ହାରୁନ ଆେହମଦ YNY1085398
ପ ୁ /053732 24 100 216ଅରବନ ଖାନ ପି ଅନିମ ଖାନ YNY1084409
ୀ /053733 31 100 217ରହିମା ଖାତୁନ ପି େସକ ରାଜା YNY1081835

ପ ୁ /053734 52 100 218ଅବଦୁଲ ମନାନ ପି ଅବଦୁଲ କରିମ YNY1237650
ୀ /053735 34 100 219ବିବି ମାରିୟମ ସା ମହ ଦ ସାେହଦ ଖାନ YNY1072438
ୀ /053736 25 100 220ସେହୖନ ପରବିନ ସା  େସୗେମନ ତାେହର YNY1232487
ୀ /053737 20 100 221ସାନିୟା ପରୱିନ ସା େଶଖ ଜାେବୖର ନବାଜ YNY1237635

ପ ୁ /053738 33 100 222େସଖ ରାଜା ପି ମ୍ଡି ଅାବସ YNY1084342
ୀ /053739 31 100 223ଆ ୀନ ରାଜ୍କ଼ ସା ଅ ଲୁ ର କ଼ YNY1231232
ୀ /053740 22 100 224ନବିଲା ସଗିର ପି ସଗିର ଖାନ YNY1237593

ପ ୁ /053741 37 100 225ମହ ଦ ସାେହଦ ପି ସଦତ ଖାନ YNY1072578
ୀ /53742 52 100 226ୱାହିଦ ଇଲିଆସ  ସା ମହ ଦ ଇଲିଆସ  LNT3127271
ୀ /53743 43 100 227େସକ ରସିଦ ୟାସମିନ ସା େସକ ଜଇମଲୁ ଆେବଦିନ LNT3127263

ପ ୁ /53744 37 100 228ମତିଲ ଅେହ ଦ ପି ଅମିନ ଅେହ ଦ LNT3127255
ପ ୁ /53745 35 100 229ଏସ.େକ ରାଜା  ପି ଏମ ଡି ଆଅବାସ YNY1237890
ପ ୁ /53746 29 100 230େସକ. ଅକମ ପି େସକ. ମନୂା YNY1238062
ପ ୁ /53747 29 100 231େସକ ଅସଲମ ପି େସକ. ମନୂା YNY1239995
ୀ /53748 35 100 232ଏନ,ଶଯ୍ାମଳା . ସା ଏନ.ଧବଳୀ ରାଓ YNY0594689

ପ ୁ /53749 26 100 233ଏମ.ଡୀ ଅବାସ ପି ଏମ.ଡୀ ଇଲିଆସ YNY1230721
ପ ୁ /53750 60 100 234ଅମିନ ଅେହମଦ ପି ନଜିର ବକ୍ସ LNT2381846
ପ ୁ /53751 39 100 235କମିଲୁ ିନ ଅେହମଦ ପି କମରୁ ିନ ଅେହମଦ YNY0300970
ପ ୁ /53752 23 100 236ଜାକିଆ ଅହମଦ ପି ଇଜାଜ ଅହମଦ YNY1239714
ପ ୁ /53753 73 100 237ଡଃ. ଏମ.େକ ଅହ ଦ ପି ସମସ ୁ ିନ ଅହ ଦ YNY0300954
ୀ /53754 30 100 238େମାମିନା ଅଖତର ସା ଏମ.ଡୀ ଅଜହାରୁ ୀନ ସାରିଫ YNY1238419
ୀ /53755 27 100 239ନରସିମା ଅଖତାର ପି େସକ ରିୟାଜୁ ୀନ YNY1231117

ପ ୁ /53756 49 100 240ମକୁ୍ତାର ଅଲୀ ପି ମନୁସଫ ଅଲୀ YNY0300996
ପ ୁ /53757 23 100 241େସକ ଜବୀର ଆଲମ ପି େସକ ମ ରୁ YNY1231398
ପ ୁ /53758 37 100 242ନୁରୁଲ ଅମିନ ପି ଅମୀନ ଅେହମ୍ଦ YNY0933770
ୀ /53759 28 100 243ଆ ୀନ ଅଂଜୁମ ପି ଅ ସର ଖାନ YNY1237825
ପ ୁ /53760 31 100 244େମାହମଦ ଆରିଫ ପି ଜମାଲ ରସଲୂ YNY1231562
ପ ୁ /53761 30 100 245ସେୟଦା ଅସିଫ ପି ସୟଦ ହସନ YNY1231380
ୀ /53762 53 100 246କନିସ ଅସମା ପି ନସୀର ବକ୍ଷ YNY0301010
ପ ୁ /53763 32 100 247 ବାବୁ ପି େସକ ବାବୁ ମନୂା YNY1231026
ୀ /53764 32 100 248ଆଏଶା େବଗମ ସା ନୁରୁଲ ଆମିନ YNY0792630
ୀ /53765 67 100 249ଫାତମା େବଗମ ସା ଏମ.ଡୀ. ଇବାହିମ YNY1237809
ୀ /53766 58 100 250ସେହନାଜ େବଗମ ସା ଅମିନ ଅେହ ଦ LNT2339950
ୀ /53767 51 100 251ରୁକସାନା େବଗମ ସା େସକ. ମନୂା  YNY1240019
ୀ /53768 37 100 252ସାଈଦା େବଗମ ସା େସଖ ସାଜିଦ YNY1239722
ୀ /53769 32 100 253ଅମିନ େବଗମ ପି େଶଖ ଜମୀର YNY1239458
ୀ /53770 32 100 254ସାବନ େବଗମ ପି ସୟଦ ହସନ YNY1231109
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ୀ /53771 24 100 255ମସୁକାନ େବଗମ ସା ସଲମାନ ଖାନ YNY1239847
ପ ୁ /53772 52 100 256ରାେହମତୁନ ବିବି ପି ମଜିଦ ଖାନ YNY1237874
ୀ /53773 22 100 257ରୁକସର ବିବୀ ସା ଓସିଲ ଖାନ YNY1231406
ୀ /53774 32 100 258ଅପିର୍ତା ବିହାରୀ ସା ର ନ କମୁାର ସାହୁ YNY1239557

ପ ୁ /53775 42 100 259େଶକ ଅ ଲୁ ଗଫର ପି େଶକ େମାତୀ YNY1239573
ପ ୁ /53776 54 100 260ମହ ଦ ଇଲିୟାସ ପି ନଜିର ବକ୍ସ LNT2340180
ପ ୁ /53777 24 100 261େଶଖ ଜାେଵଦ ପି େସଖ ରିୟାଜ ଉ ୀନ YNY1231125
ପ ୁ /53778 45 100 262ଇଫେତଖାର ଅଲି ଖଁା ପି ମନୁସଫ ଅଲି ଖଁା LNT3127289
ପ ୁ /53779 32 100 263ରାଜା ଖାନ ପି ସୟଦ ଇବୀରାମ ଖାନ YNY1238450
ୀ /53780 32 100 264ରହୀମା ଖାତୁନ ସା େସକ. ରାଜା YNY1240001

ପ ୁ /53781 24 100 265ମହ ଦ ବିଲାଲ ମଲୁା ମା ରୁମାନା ମଲୁା YNY1239565
ପ ୁ /53782 55 100 266େସକ ମନୂା ପି େସକ ରାଜୁ YNY1230960
ୀ /53783 40 100 267େକଜିଆ ମ ୁ ିକ ସା ଏମ.ଡୀ ମ ୁ ାକ YNY1231356

ପ ୁ /53784 42 100 268ଏମ୍ ଡି ନାସିରଉ ିନ ପି ଏନ େକ ଅହମଦ YNY0793745
ୀ /53785 29 100 269େକୖସର ନାଜାନ ସା ଇଫତକାର ଅଲୀ ଖଁା YNY0301044
ୀ /53786 46 100 270ସମିମା ପରୱିନ ସା ମକୁ୍ତାର ଅଲୀ YNY0301002

ପ ୁ /53787 37 100 271ମହ ଦ ସାଜାନ ପି ଏମ. ଡି ଆବାସ YNY1239821
ପ ୁ /53788 25 100 272ଅବଦୁଲ ସଲାମ ପି ଅବଦୁଲ ଜବାର YNY1239466
ପ ୁ /53789 50 100 273ମହ ଦ ସଲୀମ ପି େସକ ଇସମାଇଲ YNY1238401
ୀ /53790 31 100 274ଜନତ ସାମିମ ସା ସାଏଦ୍ ଜଏନୁଲ ଆେବଦିନ YNY0792507

ପ ୁ /53791 24 100 275େମାହମଦ ଅଦିଲ ସରିଫ ପି ଏମ ଡି ଅନ୍ସରୂ ୀନ ସରିଫ YNY1239953
ପ ୁ /53792 49 100 276ଅେହମଦ ସେୁଲମାନ ବକ୍ସ ପି ନଜିର ବକ୍ସ LNT2381895
ପ ୁ /53793 31 100 277ସେୟଦା େଜୖନୁଲ ଅବଦୀନ େଜୖନୁ ପି ସୟଦ ଆଶରଫ ଅଲୀ YNY0301028
ପ ୁ /063794 21 100 278ଆର.ରାଜା ରାଓ ପି ଆର.ଚଂଡୀ YNY1321272
ୀ /63795 56 100 279ସେହନାଜ ଆରା ସା ଜାଫର ମହମଦ LNT2340222
ୀ /63796 23 100 280ସବାନା େବଗମ ପି ଏମ ଡି  ୟାସୀନ YNY1239581
ୀ /63797 51 100 281ସାରୀକା େବଉରା ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େବଉରା LNT1669647

ପ ୁ /63798 60 100 282ଜାଫର ମହମଦ ପି ମମତାଜ ମହ ଦ LNT2340230
ପ ୁ /073799 41 100 283େଶକ ଆରୟନ ପି ଅବଦୁଲ ହନମ YNY1082023
ପ ୁ /073800 33 100 284ସିବ୍ଗାତୂଲା ଦାଡତ ପି ଏମ.ଡୀ. ଦାଡତ YNY1085380
ୀ /073801 33 100 285ଅ ସାରି ଖାନମ ସା ସିବ୍ଗତୂଲା ଦାଡଦ YNY1133883

ପ ୁ /073802 44 100 286ମ ୁ ଫା ସିଆୱାଲା ପି ଜଵର ଭାଇ ସିଆୱାଲା YNY1085372
ୀ /073803 36 100 287ତସ୍ଵିମ ସିୱାଲା ସା ମ ୁ ଫା ସିଆୱାଲା YNY1082049
ୀ /073804 27 100 288େସାଫିଆ ତବସମୁ ପି ଅବଦୁଲ ସତାର YNY1072495
ୀ /073805 40 100 289େଶଖ ଜିନତ୍ ସା େଶଖ ଆରୟନ YNY1089127
ୀ /73806 33 100 290ସାହିନ ପରୱିନ୍ ସା ମହ ଦ ଅବୁଲ କଲାମ  YNY0171272

ପ ୁ /73807 38 100 291େଶକ. ସମୀମ୍ ଆେହ ଦ ପି େଶକ. କାଲିମ LNT2338697
ପ ୁ /73808 39 100 292େଶକ. ମହ ଦ ଆଜିମ୍ ପି େଶକ.କଲିମ . LNT2338689
ୀ /73809 34 100 293େରାଶନଆରା େବଗମ ସା େସକ୍ ମହ ଦ ଅଜିମ୍ YNY0929042

ପ ୁ /73810 76 100 294େଶଖ. କଲିମ ପି େଶଖ. ହଲିମ LNT2338663
ୀ /73811 55 100 295ସରୁାତନ ନିଶା ସା େଶଖ କଲିମ LNT2338671
ପ ୁ /083812 37 100 296ବୀ.ରାମ ୂ ପି ବୀ.କଲଯନ YNY1321405
ୀ /083813 19 100 297ଆର.ଈ ରା ସା ଆର.ରାଜା ରାଓ YNY1321421
ୀ /083814 31 100 298କୁ଼ରର୍ ତ ଊଲ ଏନ ସା ସମଦ ଅେହମଦ YNY1238138

ପ ୁ /083815 29 100 299େସକ୍ ଶାବାଜ ଅଲୀ ପି େସକ୍ ଇନାମ୍ ସାମଲ YNY1330760
ୀ /083816 24 100 300ରୁକସର ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଅନଵର ସାମଲ YNY1326024

ପ ୁ /083817 52 100 301ମୀଜର୍ା ଜାକୀର େବୖଗା ପି ମୀଜର୍ା ଫାରୁକ େବୖଗା YNY1321363
ପ ୁ /083818 49 100 302ସରିବୁଦିନ େବଗ ମା ମୀଜର୍ା ଅଲ୍ ା େବଗ YNY1321462
ପ ୁ /083819 46 100 303ସାମତ େବଗ ପି ଇସାତ େବଗ YNY1237775
ୀ /083820 45 100 304ଅଫ୍ସନା େବଗମ ସା େଶଖ ଅ ୍ସ େହାେସନ YNY1321496
ୀ /083821 25 100 305ରଜାହାନ େବଗମ ସା େସକ ସାଜିଦ ବକ୍ସ YNY1084433
ୀ /083822 25 100 306ସିରିନ େବଗମ ପି ୟୁସଫୁ ଖାନ YNY1237684
ୀ /083823 62 100 307ସାଏରା ବିବି ସା େଶକ ରହିମ YNY1237577
ୀ /083824 32 100 308ଅଖତରି ବିବି ସା ଏସ େକ ସମିମ ବକ୍ସ YNY1072404
ୀ /083825 46 100 309ସଣର୍ମୟୀ େଘାଷ ସା ସଶୁା  େଘାଷ YNY1237627
ପ ୁ /083826 55 100 310 ଅ ୍ସ େହାେସନ ପି  ଅହମଦ େହାେସନ YNY1321520
ପ ୁ /083827 57 100 311େଶଖ ଇନାମ ଅଲୀ ପି େଶଖ ଗଲୁାମ ନବି YNY1237536
ୀ /083828 25 100 312ରୁକସାର ଜାହିଦ ପି େସକ ଜାହିଦ ବକ୍ସ YNY1082015
ପ ୁ /083829 21 100 313ମହ ଦ େକୖ ୍ ପି ମହ ଦ ସାମଲ YNY1329432
ପ ୁ /083830 34 100 314େସକ୍ କାଶମି୍ ପି େସକ୍. ହାସିମ YNY1309673
ୀ /083831 21 100 315ସାେହବା ଖାତୁନ୍ ପି େସକ୍ ଇନାମ୍ ଅଲୀ YNY1329333
ୀ /083832 32 100 316ପରବିନ ନିଶା ସା େସକ୍  ଏକରାମ୍ ସାମଲ YNY1329291
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ପ ୁ /083833 60 100 317ଜମାଲ ରସଲୂ ପି ଆହମଦ ସାମଲ YNY1326917
ପ ୁ /083834 24 100 318ଏମ୍ଡି. ଶାବାଜ ପି ଏମ୍ଡି. ସାମଲ YNY1329705
ୀ /83835 42 100 319ସାଏରା ବିବି ସା େସକ କାସିମ ବକ୍ସ LNT3127347
ୀ /83836 37 100 320ସଲମା ବିବି ସା େସକ ହାସିମ ବକ୍ସ LNT3127388

ପ ୁ /83837 33 100 321 ଫରୀଦ ବକ୍ଷ ପି  ସଲୀମ ବକ୍ଷ LNT3127339
ପ ୁ /83838 56 100 322ହଇନାତ ଅଲୀ ପି ଜାହା ୀର ଅଲୀ YNY1116516
ପ ୁ /83839 45 100 323ସମିମ ବକସ ପି େଶଖ ସଲିମ ବକ୍ସ LNT2339323
ପ ୁ /83840 55 100 324ହଲିମ ବକ୍ସ ପି ରଶଲୁ ବକ୍ସ LNT2340198
ପ ୁ /83841 55 100 325ଯାେହଦ ବକ୍ସ ପି ରସଲୁ ବକ୍ସ LNT2338887
ପ ୁ /83842 44 100 326େସକ କାସିମ ବକ୍ସ ପି େସକ କଲିମ ବକ୍ସ LNT3127354
ପ ୁ /83843 38 100 327େଶକ. ସଫୀକ୍ ବକ୍ସ ପି େଶକ. ସଲିମ୍ ବକ୍ସ LNT2339117
ପ ୁ /83844 32 100 328େସକ ସାକିର ବକ୍ସ ପି େସକ ଜାେହଦ ବକ୍ସ LNT3127321
ୀ /83845 55 100 329ହଲିମା ବିବି ସା ହଲିମ ବକ୍ସ OR/06/044/196069
ୀ /83846 55 100 330ସମସନୁ ବିବି ସା େସଖ ସଲୀମ ବକ୍ସ LNT2339604
ୀ /83847 49 100 331ହାଜରା ବିବି ସା ଯାହୀଦ ବକ୍ସ LNT2339612

ପ ୁ /83848 38 100 332େସକ ସାବିତ ବକ୍ସ ପି ହଲିମ ବକ୍ସ LNT2339000
ପ ୁ /83849 34 100 333େସକ  ସାହିଦ ବକ୍ସ ପି େସକ ସଲିମ ବକ୍ସ LNT3128394
ପ ୁ /83850 33 100 334େଶଖ୍ ଜାବିର ବକ୍ସ ପି େସକ ଖଲିମ ବକ୍ସ LNT3127313
ପ ୁ /83851 37 100 335ମହମଦ ଇମୀତିଆ ପି ଏମ ଡି ସହଦା YNY1231463
ପ ୁ /83852 57 100 336ମବୁାସର ଅେହମଦ ଖଁା ପି ଗଲୁାମ ଅେହମଦ ଖଁା YNY0382556
ୀ /83853 41 100 337ଆଫସାନା ଖାତୁନ ସା ହଲିମ ବକ୍ସ LNT2339034
ୀ /83854 33 100 338ଫରଜନା ଖାତୁନ ସା େଶଖ ନଜିମ YNY0301077

ପ ୁ /83855 40 100 339େଶଖ ନଶମି ପି େଶଖ ଶକୁରୁ YNY0301069
ପ ୁ /83856 40 100 340ଏମ ଚଂଡୀ ରାଓ ପି ଏମ େଡମ୍ଦୂ ଅ ା YNY1231448
ପ ୁ /83857 64 100 341େଶଖ. ସଲିମ ପି େଶଖ. ରସଲୁ ବକ୍ସ LNT2338796
ୀ /093858 42 100 342ମମତାଜ େବଗମ ସା େମାହମଦ ଜାକୀର YNY1333038

ପ ୁ /093859 20 100 343ଅ ଲୁ ସେଲନ ପି ଅ ଲୁ ର ନ ସାମଲ YNY1326016
ୀ /093860 21 100 344ୱାଜୀଦା ତବସମୁ ପି ଅ ଲୁ ରହିମ YNY1118306

ପ ୁ /93861 49 100 345େଶଖ ମିନାରୁଲ ପି େଶଖ ଇଶଲାଉ ିନ YNY0171280
ୀ /93862 44 100 346ସାହାନାଜ େବଗମ ସା ସେୁଲମାନ ଖଁା LNT3127396
ୀ /93863 31 100 347ର୍ନା େବଗମ ସା ଅ ଲୁ ଇଶାକ଼ YNY1231414

ପ ୁ /93864 71 100 348ତଫଜୁଲ େହାେସନ ପି ୟୁସଫୁ ଅଲି େହାେସନ YNY0074237
ପ ୁ /93865 39 100 349ଇନେତଖାବ େହାେସନ ପି ତଫଜୁଲ େହାେସନ YNY0074245
ପ ୁ /93866 39 100 350ଇନେତଖାବ ହୁେସନ୍ ପି ତଫଜୁଲ୍ ହୁେସନ୍ YNY0171298
ପ ୁ /93867 64 100 351ସଲୁତାନ ଖଁା ପି ସିଦିକ ଖଁା LNT2338630
ପ ୁ /93868 52 100 352ଫରିଦ ଖଁା ପି ଆବିଦ ଖଁା LNT3127404
ପ ୁ /93869 44 100 353ସେୁଲମାନ ଖଁା ପି ସଲୁତାନ ଖଁା OR/06/044/197028
ପ ୁ /93870 40 100 354ଉସମାନ ଖାନ ପି ସଲୁତାନ ଖାନ LNT2338754
ପ ୁ /93871 39 100 355ଇମରାନ ଖାନ ପି ସଲୁତାନ ଖାନ LNT2338762
ପ ୁ /93872 35 100 356ଏକରାମ ଖାନ ପି ସଲୁତାନ୍ ଖାନ LNT4225207
ୀ /93873 45 100 357ଯେୁବଦା ଖାତୁନ ପି ସଲୁତାନ୍ ଖଁା LNT2338804
ୀ /93874 38 100 358ଜୀେନତ୍ ସଲୁତାନ୍ ପି ସଲୁତାନ୍ ଖଁା LNT1669902
ୀ /93875 29 100 359ୱାହୀଦା ତବସମୁ ପି ଅ ଲୁ ରହିମ YNY1146653

ପ ୁ /103876 48 100 360ସେସକ ମଜୁାଫର ପି େସକ ମବୁାରକ YNY1239920
ପ ୁ /103877 40 100 361େଶଖ ମଜୁାଫର ପି େଶଖ ମବୁାରକ LNT1669936
ୀ /103878 33 100 362ଏମ୍ େଜଯ୍ାତି . ପି ଏମ୍ ନାରାୟଣ . YNY0821207
ୀ /103879 32 100 363ଜାନୁ େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ମସରୂ ଇବାହିମ YNY1239631

ପ ୁ /103880 62 100 364େଶଖ ମବୁାରକ ପି େଶଖ ନବି LNT1745181
ପ ୁ /103881 39 100 365େଶଖ ମନୁୱର ପି େଶଖ ମବୁାରକ  LNT1669928
ପ ୁ /113882 52 100 366ବାସା େବଗ ପି ଇମାମ େବଗ OR/06/044/196087
ପ ୁ /113883 75 100 367ଇମାମ େବଗ ପି ଉସମାନ LNT2339901
ୀ /113884 44 100 368ଫାତିମା େବଗ ସା ବାସା େବଗ LNT2339851
ୀ /113885 65 100 369ବସିରୁନ େବଗମ ସା ଇମାମ େବଗ LNT1745199
ୀ /113886 41 100 370ତାେହରୁନ ନିଶା ପି ଇମାମ େବଗ OR/06/044/197566
ୀ /113887 29 100 371ସାହିନା ସରିଫ ସା େଶଖ୍ ସରିଫ YNY0793349
ୀ /123888 46 100 372ପୀ. ଲକ୍ଷୀ ସା ପୀ.କହନ୍ା  YNY1321629
ୀ /123889 25 100 373ସବୀନା ଅନଵର ପି  ଅନଵର ହୁେସନ YNY1321645
ୀ /123890 22 100 374ପୀ ଚଂଦିକା ପି ପୀ କନ୍ହା YNY1330521
ପ ୁ /123891 82 100 375ରବିନ େଘାଷ ପି ବିମଲ ଚ  େଘାଷ LNT2339125
ୀ /123892 73 100 376ଅ ଳି େଘାଷ ସା ରବିନ େଘାଷ LNT3127412
ପ ୁ /123893 43 100 377ସଭୁାଶୀଷ େଘାଷ ପି ରବୀନ୍ େଘାଷ LNT2339133
ପ ୁ /133894 50 100 378ସଶୁା  େଘାଷ ପି ଶରତ ଚ  େଘାଷ LNT1761840
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ପ ୁ /133895 93 100 379ଶରତ ଚ  େଘାଷ ପି ଟି. ସି. େଘାଷ LNT2339885
ପ ୁ /133896 61 100 380ସବୁତ େଘାଷ ପି ଶରତ ଚ  େଘାଷ OR/06/044/196099
ପ ୁ /133897 51 100 381ସଦୁୀପ େଘାଷ ପି ଶରତ ଚ  େଘାଷ LNT1761832
ପ ୁ /133898 23 100 382ଆର. ରାେଜଶ ପି ଆର. ଅ ୂ YNY1062587
ୀ /143899 36 100 383ରଫିୟା ବାେନା ପି ମହ ଦ ଇକବାଲ LNT4220745
ୀ /143900 32 100 384େସାଫିଆ ନିସା ପି େସଖ େମାଇଉ ିନ YNY0595496

ପ ୁ /153901 56 100 385େସକ ମ ରୁ ପି େସକ.ମକ୍ଦୂମ YNY1330141
ୀ /153902 49 100 386ଆମିରନ ବିବି ସା େସକ୍ ଜାନୁ LNT1669753
ୀ /153903 38 100 387ସାବାନା ଆଜମିନ ପି ସଲିମ ଖାନ LNT3127446

ପ ୁ /153904 67 100 388ସଲିମ୍ ଖଁା ପି ରହିମ ଖଁା LNT1669720
ପ ୁ /153905 35 100 389ସମିମ ଖଁା ପି ସଲିମ ଖଁା LNT3127438
ପ ୁ /153906 28 100 390ସଲମାନ ଖଁା ପି ସଲିମ ଖଁା YNY0446757
ୀ /153907 59 100 391ଆେଲମା ଖାତୁନ ସା ସଲିମ୍ ଖଁା LNT1669738
ୀ /153908 44 100 392ସବୀନା ତବସମୁ ସା ମୀଜର୍ା ଜାକୀର େବୖଗା YNY1333079
ୀ /163909 25 100 393ସମସାଦ େବଗମ ସା ଏମ ଡି ଇମ୍ତିଆ YNY1200690

ପ ୁ /163910 29 100 394ଅ ଲୁ ରାହୀଲ ପି ଅ ଲୁ ରଜାକ YNY1054881
ପ ୁ /173911 50 100 395ଏମ ସିମା ଳମ ପି ଏମ ରାମଲୁ LNT3127453
ପ ୁ /173912 45 100 396ମହମଦ ହାବିବ  ପି ମହମଦ ସିଦିକ୍ LNT2338812
ୀ /173913 44 100 397ଏମ ପଦାବତୀ ସା ଏମ ସିମା ଳମ LNT3127495

ପ ୁ /173914 40 100 398ମହମଦ ହାସନ ପି ମହମଦ ହାସିମ୍ LNT2339976
ପ ୁ /173915 45 100 399ଅସଦ ଅହମଦ ପି ବଶରି YNY1391267
ପ ୁ /173916 34 100 400ସମାଦ ଅହାମଦ ପି ବସୀର ଅହାମଦ LNT3127479
ପ ୁ /173917 39 100 401ମହ ଦ ଅଖତର ପି ମହ ଦ ଜାହିଦ YNY1084359
ପ ୁ /173918 36 100 402ପେବର୍ ଜ ଅଖତାର ମା ସିକନଦର ବକସ୍ YNY1084391
ୀ /173919 31 100 403ପୀ ଆସା ସା ପୀ ଦୀପକ YNY1240035
ୀ /173920 22 100 404ସବାନା େବଗମ ପି କାେଲା ଖାନ YNY1072529
ୀ /173921 42 100 405େଜାହର େବଗମ ପି ମହମଦ ସିଦିକ୍ LNT2339844
ୀ /173922 38 100 406େରଶମା େବଗମ ପି ମହମଦ ହାସିମ୍ LNT2339869
ୀ /173923 20 100 407ଏସ େଦଵୀ ସା ଏସ ଶଂକର YNY1238393
ୀ /173924 80 100 408ସମସନୁ ନିସା ସା ଅବଦୁଲ ସ ାର YNY1358845
ୀ /173925 35 100 409ନସିମନୁ ନିସା ସା ଏମ.ଡୀ. ହାନ୍ ି YNY1081876
ୀ /173926 30 100 410ଅଂଜନା ସାହୁ ସା ସମିୁତ କମୁାର ସାହୁ YNY0821355

ପ ୁ /173927 29 100 411ଏସ ଶଂକର ପି ଏସ ଚଂଡୀ YNY1238385
ପ ୁ /183928 41 100 412ମହମଦ କାଭସର ପି ମହମଦ ଜାେହଦ LNT2339505
ପ ୁ /183929 40 100 413ମହମଦ ଅକତର ପି ମହମଦ ଜାେହଦ LNT2339513
ୀ /183930 38 100 414ଜାଏତୁନ୍ ନିଶଁା ପି ମହମଦ ଜାେହଦ୍ LNT2340297
ୀ /183931 44 100 415ସାବନା ଆକତର ସା ମହ ଦ ଆକତର େବଗ LNT3127503
ୀ /183932 37 100 416େରଣ ୁେବଗମ ପି ଅବଦୁଲା ଜବାର YNY1072701
ୀ /183933 28 100 417ସାବାନା ବିବି ସା ଏସ େକ ଆସିଫ YNY1200716
ୀ /183934 24 100 418ଜୀ ଚଂଡୀ ରାଓ ପି ଗ୍କ ଖେଗସ୍ଵର ରାଓ YNY1230978

ପ ୁ /183935 73 100 419ମହମଦ ଜାେହଦ ପି ଇସମାଇଲ LNT2340289
ୀ /183936 26 100 420ପିୟ ା ନାୟକ ସା ଦିବଯ୍  ୁନାୟକ YNY1021351
ୀ /183937 55 100 421କମରୁନ ନିଶା ସା ଏମ ଜାେହଦ LNT2340305

ପ ୁ /183938 29 100 422ସୀ.ଏଚ େଯାେଗଶ ରାଓ ପି ସୀ.ଏଚ ଅପଲସ୍ଵାମୀ YNY1055094
ପ ୁ /183939 25 100 423ରାଜ େଶଖର ରାଓ ପି େନାକ ରାଜୁ ରାଓ YNY1239698
ପ ୁ /193940 44 100 424ମହମଦ ହାନିଫ ପି ଏମ. ସିଦିକ LNT2339711
ପ ୁ /193941 34 100 425ମହ ଦ କାଶମି ପି ମହ ଦ ହାଶମି YNY0171314
ୀ /193942 26 100 426ସୀ.ଏଚ ପାବର୍ ତୀ ପି ସୀ.ଏଚ େଜାେଗଶ ରାଓ YNY1062595

ପ ୁ /193943 84 100 427ମହ ଦ ସି ିକ୍ ପି ଇସମାଇଲ ମହ ଦ YNY0663633
ପ ୁ /203944 48 100 428ଅନଵର େବଗ ପି ଜାଫର େବଗ LNT2339489
ପ ୁ /203945 84 100 429ଜାଫର େବଗ ପି ହାଇଦର େବଗ OR/06/044/197490
ପ ୁ /203946 45 100 430ଅଫଜଲ େବଗ ପି ଜାପର େବଗ LNT1761907
ପ ୁ /203947 44 100 431ଅଖତର େବଗ ପି ଜାଫର େବଗ LNT1761881
ୀ /203948 47 100 432ଅମୀନା େବଗମ୍ ସା ଅଫଜର େବଗ LNT2381838
ପ ୁ /203949 52 100 433ଇକବାଲ ମହ ଦ ପି ନୁର ମହ ଦ ମଶୁା YNY0925883
ୀ /203950 79 100 434ସରଫନୁ ନିଶା ସା ଜାଫର େବଗ LNT2339497
ୀ /203951 21 100 435ସମୁନ ନିସା ସା ମନୂତାଜ ଖାନ YNY1238005
ୀ /203952 27 100 436କବିତା ପରିଡା ସା ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ନାୟକ YNY1033208
ପ ୁ /213953 57 100 437େସାେହଲ ୟୁସଫୁ ପି ୟୁସଫୁ ମଷୁା LNT2340016
ୀ /213954 52 100 438େବନାଜିର ସେୁହଲ . ସା ଯସୁଫୁ େଶାେହଲ . LNT2340057
ପ ୁ /213955 36 100 439ଟି.କମୁାରି . ପି ଟି.ପକାଶ . YNY0920934
ପ ୁ /213956 28 100 440ସୟଦ ସ କ଼ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଆଶକି଼ ଅଲୀ YNY1081827
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ପ ୁ /213957 24 100 441ସେୟଦା ସଦାକତ ଅଲୀ ପି ସେୟଦା ଆଶକି଼ ଅଲୀ YNY1292937
ପ ୁ /213958 58 100 442ସଇୟଦ ଆସିକ୍ ଅଲୀ ପି ସଇୟଦ ୱାେହଦ୍ ଅଲୀ LNT2340032
ୀ /213959 53 100 443ସବିନା ଆସିକ ସା ସୟଦ ଆସିକ ଅଲୀ LNT2463735
ୀ /213960 68 100 444ହଲିମା ବିବି ସା ଫକିର ବିବି YNY0821090
ୀ /213961 36 100 445ତସନିମ େକୗଶର ସା ଅବୁବକର ଖଁା YNY0821157

ପ ୁ /213962 76 100 446ୟୁସଫୁ ମଷୁା ପି ମଷୁା ଇବାହିମ LNT2339661
ୀ /213963 23 100 447ନ ିୟା ପରବିନ ସା ସାହାଦାବ େସାହାବ YNY1294560
ୀ /213964 50 100 448ଫରଜାନା େସାହାବ ସା େସାହାବ ୟୁସଫୁ LNT2340065

ପ ୁ /213965 29 100 449ସାଦାବ େସାହାବ ପି େସାହାବ ୟୁସଫୁ YNY0301093
ପ ୁ /213966 22 100 450ଅସଜଦ େସାେହଲ ପି େସାେହଲ ୟୁସଫୁ YNY1116375
ୀ /213967 80 100 451ସାବରା ୟୁସଫୁ ସା ୟୁସଫୁ ମଷୁା LNT2340073

ପ ୁ /213968 58 100 452େସାହାବ ୟୁସଫୁ ପି ୟୁସଫୁ ମଷୁା LNT2340040
ପ ୁ /223969 52 100 453ଜାେୱଦ ଆଲାମ ପି ମହ ଦ ଜୁେବର ଆଲାମ LNT3127545
ୀ /223970 48 100 454ଜକିଆ ପରୱିନ ସା ଇକବାଲ ଅଜିଜ LNT3127529
ୀ /223971 42 100 455ସାଏରା ଖାତୁନ ସା ଇଜାଜ ଅଜିଜ LNT3127511

ପ ୁ /223972 39 100 456ମହ ଦ ଆରିଫ ପି ମହ ଦ ସଫିକ LNT3127537
ୀ /223973 38 100 457ସାହିନା ଇରଶାଦ ସା ଇରଶାଦ ଅଜିଜ LNT3127552

ପ ୁ /223974 84 100 458ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ ପି ଏ. ହାଫିଜ LNT2340123
ପ ୁ /223975 59 100 459ଇକାଲ୍ ଅଜିଜ୍ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ୍ LNT1704352
ପ ୁ /223976 52 100 460ଏଜାଜ ଅଜିଜ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ୍ LNT1704436
ପ ୁ /223977 47 100 461ଇଶର୍ାଦ୍ ଅଜିଜ୍ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ୍ LNT1704394
ପ ୁ /223978 24 100 462ଶକୀଲ ଅକତାର ପି ଏସ.େକ ଜଦିର ଅଲୀ YNY1285212
ୀ /223979 26 100 463ସୀ.ଏଚ ଭବାନୀ ସା ସୀ.ଏଚ େସାଲାପରୂ YNY1056019
ୀ /223980 77 100 464ସରଫନୁ ନିଶା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ୍ LNT1704360
ୀ /223981 41 100 465େ ୖଜୁଲ ତବସମୁ ସା ଏସ.େକ ଜବୀର ଅଲୀ YNY1285220

ପ ୁ /233982 37 100 466େସଖ ଆହାଦ ପି େଶଖ ସେୁମହିଲ YNY0763568
ୀ /243983 41 100 467ଜି ରତନ୍ ା ସା ଜି ରତନ୍ ା YNY0821165
ୀ /253984 33 100 468ଆଏସା ଆରିଫ ସାହିଗାରା ପି ଆରିଫ ସାେହଗାରା LNT3127560
ୀ /253985 59 100 469ଅଜମତ ବାେନା ସା ମହ ଦ ଅଜିମ OR/06/044/197120
ୀ /253986 20 100 470େ ାରହିନ େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ରାେହମନ ଇବାହିମ YNY1239441
ୀ /253987 30 100 471ଆ ିନ ଗିରାଚ ସା ମହ ଦ ନୁରଲା YNY1085406

ପ ୁ /253988 40 100 472ମହମଦ ସମସାଦ ପି ମହମଦ ଅଜିମ୍ LNT2339307
ୀ /263989 34 100 473ଜରିନା ବିବି ସା େସକ୍ ଅକତର୍ YNY0171330
ୀ /263990 34 100 474ସଲମା େବଗମ ସା େସକ ଗଫରୁ YNY0171389

ପ ୁ /263991 39 100 475ମହ ଦ ନୁରୁଲା  ପି ଅବଦୁଲ ସତାର ଖତୀ LNT2339299
ୀ /263992 34 100 476େରଶମା ବାେନା ସା ମହ ଦ ଅନିସ  YNY0171363

ପ ୁ /263993 41 100 477ମହ ଦ ଆନୀଶ୍ ପି ଅବଦୁଲ ସତାର LNT2339539
ୀ /263994 65 100 478େଜାହରା ବାେନା ସା ଅବଦୁଲ ସତାର ଖତୀ LNT2339547

ପ ୁ /263995 32 100 479ମିଟୁ ଦଳ ପି ସେୁର  ପାଳ YNY0812545
ପ ୁ /273996 51 100 480ମହ ଦ ମକିୁମ  ପି ମହ ଦ ୟୁନିସ ଅବ ଲୁା  YNY0171421
ପ ୁ /273997 46 100 481ମହ ଦ ୟାହୟା  ପି ମହ ଦ ୟୁନୁସ ଅବ ଲୁା YNY0171439
ୀ /273998 36 100 482ଆକିନା ବାେନା ସା ରକିବ ୟୁନସ YNY0171413

ପ ୁ /273999 81 100 483ମହ ଦ୍ ୟୁନସ ଅବଦୁଲା ପି ଅବଦୁଲା LNT1707645
ୀ /274000 63 100 484ହବିବା ଆଜାର ସା ମହ ଦ ଇସମାଇଲ ସଇଦୀ LNT1636844

ପ ୁ /274001 29 100 485ସୟଦ ଅନସାର ଆସିଫ୍ ପି ସୟଦ ଆସିଫ ଅମିର YNY0354613
ୀ /274002 68 100 486ଫରିଦା ବାେନା ସା ମହ ଦ୍ ୟୁନସ ଅବଦୁଲା LNT1707603
ୀ /274003 44 100 487ଆଜିମା ବାେନା ସା ମହ ଦ ମକିୁମ  YNY0171405
ୀ /274004 38 100 488ସାବାନା ବାେନା ସା ମହ ଦ ୟାହୟା  YNY0171397
ୀ /274005 29 100 489ରାଇସା େବଗମ ସା ମ ୁ ାକିମ ଅହ ଦ YNY1341569
ୀ /274006 25 100 490କଲୁ୍ସମୁ ବିବି ସା େସକ ଜାେୱଦ YNY1081926
ୀ /274007 40 100 491ନାଜିମା ମତିନ ପି ଏମ.ଏ. ରଜାକ LNT1636869
ପ ୁ /274008 54 100 492ଏସ ରାମ ୁ ପି େନାକ ରାଜୁ LNT1761915
ପ ୁ /274009 42 100 493ଇଫେତଖାର ଶାେହଦୀ ପି ମହ ଦ ଇସମାଇଲ ସଇଦୀ LNT1634336
ପ ୁ /274010 36 100 494ଏହେତଶାମ ସାହିଦି ପି ମହ ଦ ଇସମାଇଲ ସଇଦି LNT4214375
ୀ /274011 40 100 495େରାେକୟା େଶଖ ସା େଶଖ୍ ସବିର ଉ ିନ YNY1222710
ପ ୁ /274012 30 100 496େସକ ାେଵଦ ପି େସକ ମଜିଦ YNY1084474
ପ ୁ /284013 40 100 497େଶକ ଖଲିଲ ପି େଶକ ଦାଉଦ୍  LNT2381721
ୀ /284014 41 100 498େସହନାଜ ଆ ୀନ ସା ଅବଦୁଲ ବାରି YNY1238047
ପ ୁ /284015 53 100 499େଶଖ.ସଲାମତ ଅଲି ପି ଗଲୁାମ ନବୀ LNT2340115
ପ ୁ /284016 53 100 500ନିୟାମାତ ଅଲି ପି ଗଲୁାମ ନବି OR/06/044/196179
ପ ୁ /284017 38 100 501ଏକରାମ ଅଲୀ ପି ଇନାମ ଅଲୀ LNT2339810
ପ ୁ /284018 22 100 502ଅସଜଦ େବଗ ପି ମୀଜର୍ା ଅ ୍ ଲ େବୖଗା YNY1237973
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ୀ /284019 24 100 503ନା ମିନ ବାନୁ ପି େସଖ ନିୟାମତ ଅଲୀ YNY1072685
ୀ /284020 22 100 504ର ାନା ବାରି ପି ଅବଦୁଲ ବାରି YNY1237932
ୀ /284021 33 100 505ିସଦ ଆରା େବଗ ସା ଅବଦୁଲ ସହିଦ୍ YNY1072321
ୀ /284022 42 100 506ଜୁେଲଖା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଆ େରା YNY1072602
ୀ /284023 40 100 507ଫରାନା େବଗମ୍ ସା େରହମତ ଅଲୀ LNT2339828
ୀ /284024 38 100 508ହଲିମା େବଗମ୍ ପି େଶକ ଦାଉଦ୍ LNT2381366
ୀ /284025 20 100 509େରେହନା େବଗମ ସା  ଅେଭସ YNY1321538
ୀ /284026 20 100 510େରହାନା େବଗମ ସା େସଖ ଆବିଦ YNY1238070
ୀ /284027 19 100 511ରେନା େବଗମ ସା ଅନଵର ଅଲୀ YNY1321173
ୀ /284028 81 100 512ଜମିଲା ବିବି ସା େଶକ ଗଲୁାମ ନବୀ YNY1334333
ୀ /284029 31 100 513ଗଲୁସାନା ଆରା ବିବି ପି ସନୁାବ୍ ସାମଲ YNY1329382
ୀ /284030 32 100 514ବୀ.ଊମା େଦଵୀ ସା ବୀ.ଜଗନାଥ ସାମଲ YNY1326958

ପ ୁ /284031 52 100 515େଶଖ ଜାନା ପି େଶଖ ଗଲୁାମ ନବି LNT1705235
ପ ୁ /284032 21 100 516ମହ ଦ େକୖ ପି ମହ ଦ ଆ େରା YNY1237999
ୀ /284033 48 100 517ରୁକସୁାନ ଖାତୁନ ସା ଇନାମ ଅଲୀ LNT2381358

ପ ୁ /284034 35 100 518େଶଖ େଗାଲାମ େମାଇଦିନ ପି େସଖ ସଲାମତ ଅଲି LNT4214417
ୀ /284035 49 100 519େଖୖରୁନ ନିଶା ସା େସକ୍ ସଲାମତ ଅଲୀ LNT2381341

ପ ୁ /284036 21 100 520ଏମ ଡି ସାହିଲ ରାଜା ପି ମହ ଦ୍ ସାମଲ YNY1329598
ପ ୁ /284037 22 100 521ମହ ଦ ଶ।ହନୱାଜ ପି ଅବଦୁଲ ଜାହିଦ YNY1072461
ପ ୁ /284038 34 100 522ଅବଦୁଲ ସହିଦ ମା ସାହିନା େସେହନାଜ YNY1072586
ୀ /284039 27 100 523ପୀ ସେ ାସୀ ମା ପୀ ରାଧା YNY1232016

ପ ୁ /284040 29 100 524ଜି. ସିମାଦିରି ପି ଜି. କବି ରାଓ YNY1238229
ୀ /284041 23 100 525ରାେହଲା ଯାସୀନ ସା ଅହମତ ଆଲୀ YNY1231000

ପ ୁ /294042 48 100 526ମହ ଦ ଜାସିମ  ପି ମହ ଦ ଫାରଜାନ LNT3127594
ୀ /294043 46 100 527ନସରିନ ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଜାମେସଦ LNT3127602

ପ ୁ /294044 44 100 528ମହ ଦ ରଫିକ ପି ମହ ଦ ସାଦିକ LNT3127586
ୀ /294045 42 100 529ଆେବଦା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ରଫିକ LNT3127628

ପ ୁ /294046 36 100 530ଆରମାନ ରସିଦ ପି ମହ ଦ ସମସ ୁ ିନ LNT3127578
ୀ /294047 29 100 531ଫାତିମା ସା ଇଫେତକାର ସାେହଦି YNY0301101

ପ ୁ /294048 25 100 532େସକ ଅସଫ ପି େସକ ସମସ ୁ ିନ YNY1072628
ୀ /294049 49 100 533ମ ୁ ରି େବଗମ ସା ସମେଶର OR/06/044/197192
ୀ /294050 43 100 534ସେହନାଜ େବଗମ୍ ସା େସକ କଲିମ ୁ ିନ YNY0354571
ୀ /294051 42 100 535ଜୁେଲଖା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଆଫେରାଜ LNT3127610
ୀ /294052 54 100 536ଗଲୁ ବଦନ ବିବି ସା େଶଖ ଅସଫ YNY1072677
ୀ /294053 26 100 537ପରୱାନା ବିବି ପି େଶଖ ଅସରଫ YNY1085414

ପ ୁ /294054 21 100 538େଶଖ ଅମିର ହୂେସନ ପି େଶଖ ଅଫସର ହୂେସନ YNY1072347
ପ ୁ /294055 53 100 539ମହମଦ ଇସାଏଲ ପି ଏମ ଇସାହାକ LNT1709724
ପ ୁ /294056 48 100 540େସକ କଲିମ ୁ ିନ୍ ପି େସକ ୟାସିନ୍ ଅଲୀ YNY0354563
ପ ୁ /294057 60 100 541ମନୁାଫ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ଜହୁର ଖଁା LNT1722040
ପ ୁ /294058 57 100 542େକୗସର ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ଜହୁର ଖଁା LNT1723006
ପ ୁ /294059 53 100 543ଅବଦୁଲ ବସର ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ଜହୁର ଖଁା LNT1721778
ପ ୁ /294060 51 100 544ମଖୁତାର ଖଁା ପି ସଖାୱତ ଖଁା OR/06/044/197248
ପ ୁ /294061 37 100 545େମାସାଫ ଖଁା ପି ମନୁାଫ୍ ଖଁା LNT1722057
ୀ /294062 54 100 546ଜହଁାଆରା ଖାତୁନ ସା ମନୁାଫ ଖଁା LNT1722032
ୀ /294063 49 100 547େମାତାେହରା ଖାତୁନ୍ ସା େକୗସର ଖଁା LNT1723022
ୀ /294064 25 100 548ସାହିନ ପରୱିନ ପି କେସୗର ଖାନ YNY1072446
ୀ /294065 23 100 549ମସୁକାନ ପରବିନ ପି ମହ ଦ ଆ େରା YNY1072297
ୀ /294066 25 100 550ଇକା ୟୁସଫୁ୍ ପି ୟୁସଫୁ ତନୱିର YNY0920082

ପ ୁ /294067 22 100 551ହମ୍ଜା ଯସୂଫୁ୍ ପି ଯସୂ ୁ  ତନଵୀର YNY1126523
ୀ /304068 39 100 552ଏନ କି ା ସା ଏନ ଲକ୍ଷଣ ରାଓ LNT4220679
ପ ୁ /304069 38 100 553ଶ ୁ ି େକୖଳାଶ ପି ଶଶୁୀ ଦୁଖୀୟ LNT2381416
ପ ୁ /304070 34 100 554ଏଲ ଶୀନୁ ପି ଏଲ ଦୁଗର୍ା ରାଓ LNT4220695
ପ ୁ /304071 55 100 555ଶ ୁ ି ବାବୁଲି ପି ବ ାଳି OR/06/044/196191
ୀ /304072 55 100 556ଶ ୁ ି ବୁଢୀ ସା ଶ ୁ ି ଦୁଖିଆ LNT2340446
ୀ /304073 80 100 557ଶ ୁ ି ଚା ସା ଏସ.ବ ାଳି OR/06/044/196183
ପ ୁ /304074 68 100 558ଶ ୁ ି ଦୁଖିଆ ପି ଶ ୁ ି ବ ାଳି OR/06/044/196184
ପ ୁ /304075 43 100 559ଶ ୁ ି ଦୁଯଯ୍ର୍ ପି ଗଣପତି ଦୁଯଯ୍ର୍ LNT2340784
ୀ /304076 69 100 560ଶ ୁ ି େକାଇଲି ସା ଗଣପତି LNT2340206
ପ ୁ /304077 39 100 561େକୖଳାସ ନାଏକ ମା ପମିଳା େଦଇ YNY0663609
ପ ୁ /304078 35 100 562ବିଟୁ ନାଏକ ମା ପମିଳା େଦଇ YNY0301127
ୀ /304079 47 100 563ଶ ୁ ି ର ୁ ସା ଏସ.େସାଲାପରୁୀ LNT2381408
ପ ୁ /304080 56 100 564ଏନ ନାେଗଶର ରାଓ ପି ଏନ ସଯୂଯ୍ର୍ ରାଓ LNT4220661
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ପ ୁ /304081 45 100 565ଏନ.ଲକ୍ଷଣ ରାଓ ପି ଏନ ସଯୂଯ୍ର୍ ରାଓ LNT4220687
ପ ୁ /304082 26 100 566େସକ. ସାହିଲ ପି େସକ. ସି ିକ YNY1178037
ପ ୁ /304083 49 100 567ଶ ୁ ୀ ସତଯ୍ା ପି ଏସ.ଗଣପତି LNT2381424
ପ ୁ /304084 51 100 568ଶ ୁ ି େସାଲାପରୁୀ ପି ବ ାଳି LNT2381390
ୀ /304085 47 100 569ଶ ୁ ି ସକୁମୁ ସା ବାବୁଲ OR/06/044/196192

ପ ୁ /314086 56 100 570େଗାବି ା ଦାସ ପି ଝରିଆ ଦାସ LNT2381440
ୀ /314087 53 100 571ସୀତା ଦାସ ସା େଗାବି  ଦାସ LNT2381465

ପ ୁ /314088 30 100 572ବାବୁ ଦାସ ପି େଗାବି ା ଦାସ YNY0920991
ପ ୁ /324089 38 100 573ରାମା ଟୁଟୁ ପି ରାମା ଲକ୍ଷଣ LNT2340818
ୀ /324090 47 100 574ସରସତୀ . ପି ଦ ାଶୀ . LNT2381457
ୀ /324091 42 100 575ରାମା େଯା ନ୍ା ସା ରାମା ରାଜୁ LNT2340578

ପ ୁ /324092 76 100 576େଅୖଦତ ଚରଣ େମାହ ି ପି ଜଗତ ବଂଧ ୁେମାହ ି YNY1177583
ପ ୁ /324093 39 100 577ସମିୁତ େମାହ ି ପି େଅୖଦତ ଚରଣ େମାହ ି YNY1177625
ୀ /334094 26 100 578ଏସ. ନଗମା ସା ଏସ. ସଂେତାଷ YNY1239987
ୀ /334095 41 100 579ବି.େଗଲି . ସା ବାଦବୁରୁ ରାଜୁ YNY0921007
ୀ /334096 22 100 580ଗୀତା େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YNY1230895
ୀ /334097 75 100 581ବାପନି ଦାସ - ଲଛନା ଦାସ LNT2340743
ୀ /334098 45 100 582ନିମର୍ଳା ଦାସ ପି ଲଚନା ଦାସ LNT2340560
ୀ /334099 39 100 583େଗଲି ଦାସ ପି ଲଚନା ଦାସ OR/06/044/197155
ୀ /334100 36 100 584ପିତମରୀ ଈଶ୍ଵରୀ ସା ସିତମର ସଂେତାଷ YNY1231539
ୀ /334101 22 100 585ବି େଜଯ୍ାତି ପି ବି ରାଜୁ YNY1230861

ପ ୁ /334102 21 100 586ସସିୁତା ଖଟୁଆ ପି ମାୟାଧର ଖଟୁଆ YNY1231216
ୀ /334103 21 100 587ଏସ ପଜୁା ପି ଏସ ଦୂୟର୍ YNY1230929

ପ ୁ /334104 48 100 588ବାଦବୁର ରାଜୁ ପି ଲଚନା OR/06/044/197195
ପ ୁ /334105 41 100 589ଆର. ଚଂଡୀ ରାଓ ପି ଆର. ସେୂରୟା YNY1240027
ପ ୁ /334106 21 100 590ଆର. ଶୀନୂ ରାଓ ପି ଆର. ଚାନୀ ରାଓ YNY1237841
ୀ /334107 32 100 591ବି ସାବିତୀ ସା ଏନ ଅପନନ୍ ା YNY1230804

ପ ୁ /334108 33 100 592ରାମ ସଂଦୀପ ପି ରାମ ରାଜୁ YNY1231471
ପ ୁ /334109 39 100 593ପିତାମର ସଂେତାଷ ପି ସବୁ ମୟାନ YNY1230812
ପ ୁ /344110 55 100 594ଏନ. ବାବୁ ପି ଏନ. ଆ ାନନ୍ା LNT2340412
ପ ୁ /344111 25 100 595ଆର. ଅ  ୂ ପି ଆର. ନରସିଂଗା YNY1239623
ପ ୁ /344112 39 100 596ଏନ.ବାବୁ . ପି ଏନ୍.ଆପାନା . YNY0920959
ପ ୁ /344113 50 100 597ଆର ଦମୟଂତୀ ପି ଜଥା େବେହରା YNY1231513
ୀ /344114 70 100 598ଏନ କାମି ସା ଆପନନ୍ା  LNT2340503

ପ ୁ /344115 49 100 599ଏନ କା ରାଓ ପି ଆପନନ୍ା  LNT2340511
ୀ /344116 48 100 600ଏନ ମାଳତୀ ସା କା ା ରାଓ LNT2340495
ୀ /354117 44 100 601ଦୁଳିଆ ବାସ ି ପି ଦୁଲିଆ କା ାରୁ LNT2340420
ୀ /364118 70 100 602ଅପଲୁ ସନୁା ସା ବନା LNT2340461

ପ ୁ /374119 40 100 603ଏନ. ସେୁଲମ  ପି ନଏକ କାମନା LNT2340453
ୀ /374120 47 100 604ଏନ ଲକ୍ଷଣ ପି ଏନ କାମନା LNT2381432

ପ ୁ /384121 50 100 605ଡି. ବୁଢୀଗା ପି ଡି. ଦାେଲୟା OR/06/044/197158
ୀ /384122 44 100 606ଡ଼ି. ଚୁ ୀ ସା ବୁଢୀଗା ଚୁ ୀ LNT2340248
ୀ /384123 74 100 607ଡ଼ି. ସିମାଚଲମ ସା ଡ଼ି. ଦାେଲୟା OR/06/044/197216

ପ ୁ /394124 36 100 608ଆଦାରି ଭିରୁ ବାବୁ ପି ଆଦାରି ଆ ା ରାଓ  YNY1228014
ୀ /394125 26 100 609ଆଦାରି େହମା ଧନଲକ୍ଷୀ ସା ଆଦାରି ଭିରୁ ବାବୁ YNY1228006
ୀ /404126 49 100 610ଏମ୍ ରବିତା ସା ଏମ ଗେଣଷ LNT3127701

ପ ୁ /404127 42 100 611ଏନ ବିକମ ପି ଏମ େସାଲାପରିୁ LNT3127669
ପ ୁ /404128 38 100 612ଏସ ସେ ାଷ ପି ଏସ ଦୁଖିଆ LNT3127636
ପ ୁ /404129 37 100 613ଏନ୍ ଅ ନା ପି ଏନ୍ ଭୀମ LNT3127677
ୀ /404130 36 100 614ଏମ କବିତା ପି ଏମ େସାଲାପରୁୀ LNT3127685
ପ ୁ /404131 35 100 615ଏନ ରବି ପି ଏନ ଭୀମ LNT3127651
ପ ୁ /404132 34 100 616ଏମ ରାେଜଶ ପି ଏମ େସାଲାପରୁୀ LNT3127644
ୀ /404133 53 100 617ହସରତୁନ ଅରା ସା ଦୟାନ ଖାନ YNY0793588
ୀ /404134 28 100 618ରିଜା ଆରା ପି ଜାଫର ମହ ଦ YNY0793612
ପ ୁ /404135 36 100 619ସେୁରଶ େବେହରା ପି ଗ ା େବେହରା YNY0920983
ୀ /404136 28 100 620ରୀନା େବେହରା ସା ସେୁରଶ େବେହରା YNY0920108
ୀ /404137 38 100 621ଗାୟତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା େଦବାଶଷି େଚୗଧରୁୀ LNT3127693
ୀ /404138 59 100 622ଏମ ରାଧା ସା ଏମ େସାଲାପରିୁ LNT1709641
ପ ୁ /404139 79 100 623ଏମ େସାଲାପରିୁ ପି ଏମ ଟିମା LNT1709658
ପ ୁ /414140 52 100 624ଅସିଫ ଅଲୀ ପି ଗଲୁାବ ଅଲୀ YNY1081884
ପ ୁ /414141 24 100 625ଓକର ଅଲୀ ପି ଅାସିଫ ଅଲୀ YNY1082106
ପ ୁ /414142 23 100 626ଅନୱର ଅଲୀ ପି କେସୗର ଅଲୀ YNY1072354
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ପ ୁ /414143 21 100 627ସଇଦ ୱସିତ ଅଲୀ ପି ଅାସିଫ ଅଲୀ YNY1072511
ପ ୁ /414144 81 100 628ଗଲୁାବ ଅଲୀ ପି ମେହବୁବ ଅଲୀ LNT2381325
ପ ୁ /414145 55 100 629େକୗଶର ଅଲୀ ପି ଗଲୁାବ ଅଲୀ LNT2381291
ପ ୁ /414146 43 100 630ଅଫସାର ଅଲି ପି େଗାଲାବ ଅଲୀ LNT2338861
ୀ /414147 70 100 631ରସିଦା େବଗମ ସା ଗଲୁାବ ଅଲୀ LNT2381309
ୀ /414148 37 100 632ପରୱିନ ନିଶା ସା ଅଫସର ଅଲି ନିଶା YNY0074260
ୀ /414149 52 100 633େଦୗଲତୁନ ନିସା ପି ଏସ େକ ନସିର YNY1084334
ୀ /414150 39 100 634ରେହମତୁନ ନିଶା ସା ଅସିଫ ଅଲୀ YNY1081868
ୀ /414151 54 100 635ଚା ିନୀ ପରୱିନ ସା େକୗଶର ଅଲି LNT2381317

ପ ୁ /414152 59 100 636କାଶୀ ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ YNY1239813
ୀ /414153 34 100 637ୱାେଜଦା ପରୱିନ୍ ସା ମହ ଦ ଜାକିର ତାରଉଇନ YNY0074278

ପ ୁ /424154 25 100 638ା ର ଅଲୀ ପି େକୗସର ଅଲୀ YNY1082080
ୀ /424155 43 100 639ଏସ ନାଗଲଛମୀ ପି ଏସ ଅପାରାଓ OR/06/044/197568
ୀ /424156 60 100 640ଏସ ସିମା ଳମ୍ ସା ଏସ ଅପାରାଓ OR/06/044/197569

ପ ୁ /424157 77 100 641ଏସ ଉପ ରାଓ ପି ଏସ ରାମଲୁୁ LNT2381770
ୀ /434158 39 100 642େକ ଲକି୍ଷ ସା େକ ଅ ର୍ନା ରାଓ  LNT4214326

ପ ୁ /434159 24 100 643ପୀ ମେନାଜ କମୁାର ପି ପୀ ଅ ା ରାଓ YNY1050772
ପ ୁ /434160 39 100 644ଏ ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ ସାେମଶର ରାଓ LNT3127719
ପ ୁ /434161 36 100 645େକ ମ ା ରାଓ ମା େକ ବୁଲାକା ଅ ା YNY0171454
ୀ /434162 35 100 646ସାୟା େଦବୀ ରାଓ ସା ଶୀ ନିବାସ ରାଓ LNT4214359

ପ ୁ /434163 34 100 647େକ େଚନା ରାଓ ମା େକ ବୁଲାକା ଅ ା YNY0171462
ପ ୁ /444164 47 100 648ବି. ଆନ  ରାଓ ପି ବି. ସରୁ ରାଓ LNT2340388
ୀ /444165 59 100 649ବି. ସଗୁନୁା ବାଇ ସା ବି. ସରୁ ରାଓ LNT2340545
ୀ /444166 35 100 650ଏନ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏନ ବାବୁ YNY1200658

ପ ୁ /444167 40 100 651ବି. ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ ପି ବି. ସରିୁୟା ରାଓ LNT1711522
ପ ୁ /454168 49 100 652େକ େଦଭା ପି େକ େପ ୟା LNT2381333
ୀ /454169 32 100 653ପି ଧନଲକ୍ଷୀ ସା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ YNY0821116
ୀ /454170 49 100 654େକ ମ ା ସା େକ େଦବା LNT1710540
ୀ /464171 53 100 655ଜରିନା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ସରିଫ OR/06/044/197049

ପ ୁ /474172 80 100 656ଜି ଏେଲୟା ପି ଜି.େସାେବୟା LNT2340362
ୀ /474173 61 100 657ଜି. ପା ାଲା ା ସା ଜି. ଆଲିଆ LNT2340594
ୀ /484174 50 100 658ଜି . ଲ ମି ସା େକ . ରାଓ OR/06/044/197087
ୀ /494175 53 100 659େକ . ଗ ା ସା େବାଡିଆ OR/06/044/197084
ୀ /514176 51 100 660ଗୀତା ମହା ି ସା ସକୁା ି ମହା ି LNT1761972

ପ ୁ /524177 88 100 661ମହ ଦ ଆସଫର ପି େସଖ ଜାନ ମହ ଦ  YNY0663591
ୀ /524178 46 100 662ୟାସମିନ ଅଲୀ ସା ମହ ଦ ଜକି ଅସରଫ YNY0663575
ୀ /524179 58 100 663ରୁହି ଆସଫର ପି ମହମଦ ଆସଫର LNT2340677

ପ ୁ /524180 50 100 664ମହ ଦ ଜାକି ଆସଫର ପି ମହମଦ ଆସଫର LNT2340685
ୀ /534181 37 100 665କଦୁରତୁନ ନିଶା  ସା ଅବଦୁଲ ହାଫିଜ LNT3127727
ୀ /534182 33 100 666ଶାମାମା ଆଫିନ ପି ଅବଦୁଲ ନଇମ ଆଫିନ LNT3127735
ୀ /534183 53 100 667ସଲମା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ସଲିମ OR/06/044/196289
ୀ /544184 33 100 668ସନ୍ଜିଦା ଅଖତାର ସା ମହ ଦ ୟାକବୁ YNY0718403
ୀ /544185 48 100 669ଜି ଆପଲନରସମା ସା ଜି ରାମନା LNT2340719

ପ ୁ /544186 30 100 670େସକ ବାବର ପି େସଖ କରିମ YNY0812677
ୀ /544187 66 100 671ଏମ େଦଉଦ ା ସା ଏମ ଅ ା ରାଓ YNY1329564

ପ ୁ /544188 32 100 672େଶଖ ଫିେରାଜ ପି ହଲିମା ବିବି YNY0812685
ପ ୁ /544189 27 100 673େସଖ ଜାଫର ପି େଶଖ କରିମ YNY0812693
ୀ /544190 32 100 674ମଗଦଲନୀ କାହିଁରୀ ସା ବସ  କାହିଁରୀ YNY0828681

ପ ୁ /544191 49 100 675ବସ  କାଉଁରି ପି େହମ  କାଉଁରି YNY0919944
ପ ୁ /544192 74 100 676ମନୁସଫ ଅଲି ଖଁା ପି ଅନୁଆର ଅଲି ଖଁା YNY0792739
ୀ /544193 39 100 677ଜି ପଦା ପି ଜି ଆଶରୀୟା YNY0821140
ପ ୁ /544194 30 100 678ଆର ରାଜୁ ପି ଆର େନଳିଆ YNY0821173
ପ ୁ /544195 26 100 679ବି ରାଜୁ ପି ବି ସିମାଦୀ YNY0812743
ପ ୁ /544196 58 100 680ଜି ରାମନା ପି େସାସଲୁ LNT2340636
ପ ୁ /544197 50 100 681ଜି ରାମ ୁ ପି ଆପାଲା ରମାୟା YNY0812768
ପ ୁ /544198 37 100 682ଜି ସିନିବାସ ରାଓ ପି ଗଦୁଲା ରାମାଣା YNY0821108
ୀ /544199 28 100 683ଜି େରଣ ୁ ପି ଜି ଆଶରୀୟା YNY0821132
ୀ /554200 64 100 684ପିତାନୁ ଏରମା ସା ପି. େନାକରାଜୁ LNT2340610
ପ ୁ /554201 69 100 685ପି. େନାକାରାଜୁ ପି ଏରାନା LNT2340750
ୀ /554202 39 100 686େରଶମା ପରୱନି ସା ଉରଫାନ ଅଲି YNY0793521
ପ ୁ /564203 38 100 687ପି. ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ପି ପି. େନାକ୍ ରାଜୁ LNT1710938
ପ ୁ /574204 26 100 688ପତାପ ଚ  ପାତ ପି ଜିେତ  ପାତ YNY0828699
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ୀ /584205 44 100 689େକ. ଚ ୀ ସା େକ. ସଧୁା LNT1710557
ପ ୁ /584206 44 100 690େକ. ଆନ  ପି େକ. ଦା  LNT2340826
ୀ /584207 26 100 691ରୁକୟା ହାମିଦ ପି ହାମିଦ୍ ଅହମଦ YNY0793554
ୀ /584208 70 100 692େକ. ରାମଲୁା ା ସା େକ. ବାସ ୁ LNT2340701
ୀ /584209 35 100 693େକ େଯରର୍ ା ସା େକ ମଂଗା ରାଓ YNY1231224
ୀ /594210 42 100 694ପି. େଦବୀ ସା ଶଶର ରାଓ LNT2340842

ପ ୁ /594211 39 100 695ପି. ବୀଜୁ ପି ପି. ସୀତାୟା LNT0292862
ୀ /594212 84 100 696ପି ଆପିଆମା ସା ପି େସାେରୟା LNT2340669

ପ ୁ /594213 44 100 697ପି . ଶ ର ରାଓ ପି ପି . େସାେରୟା OR/06/044/196316
ପ ୁ /604214 38 100 698େକ. ମ ା ରାଓ ପି େକ. କୀ ା ରାଓ LNT1710920
ୀ /604215 59 100 699ପଇଡମା . - ଗରୁୁଲ OR/06/044/197219
ୀ /604216 52 100 700ଏ ବିଜାଇ ସା ଏ କି ା OR/06/044/197209
ୀ /604217 39 100 701ରାଜି େଚୗଧରୁୀ ସା ଦୁଃଖା େଚୗଧରୁୀ YNY0171488

ପ ୁ /604218 61 100 702େପା  କି ା ପି ଭଗବତି କି ା YNY1266022
ପ ୁ /604219 34 100 703ପି ଶୀନୁ ପି ପି େନାକାରାଜୁ YNY0171470
ପ ୁ /614220 52 100 704େସଖ ଖରୁସିଦ  ପି େସଖ ସେୁଲମାନ LNT3127784
ପ ୁ /614221 47 100 705େସଖ ଆସଲାମ ପି େଶଖ କରୁବାନ LNT3127750
ପ ୁ /614222 36 100 706େସଖ ରେହମାନ ଅଲି ପି େସକ ଅଜହର ଅଲି LNT3127792
ପ ୁ /614223 35 100 707େସକ ମହ ଦ ଓସିମ ଆକମ  ପି େସକ ଅବଦୁଲ କାୟୁବ LNT3127800
ପ ୁ /614224 33 100 708େଶଖ୍ ଆସିଫ ଆେହମଦ ପି େଶଖ ଆବିଦ ଅଲି LNT3127768
ପ ୁ /614225 33 100 709େସଖ ରମଜାନ ଅଲୀ ମା କସୁମୁ ବିବି YNY0663559
ପ ୁ /614226 53 100 710ସୟଦ ମେହମଦ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ମହମଦ ଅଲୀ YNY1072669
ୀ /614227 46 100 711ସୀମା ଅଲୀ ପି ଏମ ମନକରୁ ଅଲୀ YNY1089192

ପ ୁ /614228 44 100 712େସକ୍ ଜାହିର ଅଲି ପି େସକ୍ ଆବାସ ଅଲି YNY0446765
ପ ୁ /614229 74 100 713ମେହବୁବ ଅଲି ପି ମକବୁଲ ଅଲି LNT2340008
ପ ୁ /614230 68 100 714ଏମ ଡି ମେହମଦୁ ଅଲୀ ପି ମକବୁଲ ଅଲୀ LNT2340792
ୀ /614231 64 100 715ନସିମା ଅଲି ପି େମହବୁବ ଅଲି LNT3127826

ପ ୁ /614232 53 100 716ମହ ଦ ମ ୁ ାକ ଅଲୀ ପି ମହ ଦ ମ ରୁ ଅଲୀ LNT1634245
ପ ୁ /614233 51 100 717ଅସଫାକ ଅଲି ପି ମନଜୁର ଅଲି OR/06/044/196338
ପ ୁ /614234 45 100 718ଇମତିୟାଜ ଅଲି ପି ମନଜୁର ଅଲୀ LNT1669860
ପ ୁ /614235 42 100 719େଶଖ୍ ଉରଫାନ ଅଲି ପି େଶଖ ଆଜହର ଅଲି LNT3127743
ପ ୁ /614236 38 100 720େସକ ବାସା ଅଲି ପି େସକ ଆଜହର ଅଲି LNT3127818
ୀ /614237 49 100 721ଫରିଦା ଅ ମୁ ସା ଅମଜିତ ଅଲୀ ଖାନ YNY0074211

ପ ୁ /614238 37 100 722ମହ ଦ ଆରିଫ ପି ଜହୁର ଅହମଦ YNY1084417
ୀ /614239 23 100 723ରହିନ୍ ଅାସ୍ ା ପି ଅମ୍ଜତ ଅଲୀ ଖାନ YNY1081959
ୀ /614240 60 100 724ମମୁତାଜ େବଗମ ସା େମେହମଦୁ ଅଲୀ LNT1633320
ୀ /614241 46 100 725ଅ ମୁ ଆରା େବଗମ ସା େଶଖ ଖରୁସିଦ  LNT3127776
ୀ /614242 36 100 726ନଜମା େବଗମ ସା େସକ୍ ଜାହିର ଅଲି YNY0446773
ୀ /614243 24 100 727ହାଜରା େବଗମ ପି େସକ. କରୀମ YNY1154038
ୀ /614244 37 100 728ସାରିକା ବକ୍ସ ସା ଅଶ୍ ାକ଼ ଆଲୀ YNY1072610

ପ ୁ /614245 56 100 729ଅମଜିତ ଅଲି ଖାନ ପି ସାଦତ ଅଲି ଖାନ YNY0074229
ପ ୁ /614246 23 100 730ଅସଜଦ ଅଲୀ ଖାନ ପି ଅମ୍ଜତ ଅଲୀ ଖାନ YNY1081983
ୀ /614247 22 100 731ସଫିୟା ଖାନ ପି ସୟଦ ଖାନ YNY1328350
ୀ /614248 45 100 732େତୖରୁନ ନିଶା ସା ମହ ଦ ମ ୁ ାକ ଅଲୀ YNY0142455
ୀ /614249 32 100 733ସଲୁତାନା ପରୱିନ ପି େଶଖ ରିଆଜୁ ିନ YNY0301168
ୀ /614250 21 100 734ଅଲୀ ସାରିୟା ପି ସାଏଦ ମହ ଦ ଅଲୀ YNY1084375
ୀ /614251 26 100 735ନସିଆ େଶଖ ପି େସକ ଖଶୁର୍ ୀଦ YNY1072487
ୀ /614252 22 100 736ନିଖତ େଶଖ ପି େଶଖ ଖରୁସିଦ YNY1090356
ୀ /614253 33 100 737ସଲମା ସଲୁତାନା ପି େଶଖ ରିଆଜୁ ିନ YNY0301176
ୀ /624254 51 100 738ଵା ିରୁନ ନିସା ସା ମ ୁ ା ର ଅହମଦ ଖାନ LNT1669951
ପ ୁ /624255 41 100 739ଅବଦୁଲ ଅନୱର ଖଁା  ପି ସାବାନ ଖଁା  YNY0663542
ୀ /624256 33 100 740ସିତାରା ବିବି ସା େସଖ ଫେତହ ଅଲୀ YNY0171504
ୀ /624257 42 100 741ଶମିମା େବଗମ ସା ଇମାନ ଖଁା LNT3127834
ପ ୁ /624258 80 100 742େଗାଲାମ ଅହମଦ ଖାନ ପି ମଷୂାେହଦ ଖଁା LNT2381812
ପ ୁ /624259 59 100 743ମଜୁାଫର ଅହ ଦ ଖାନ୍ ପି େଗାଲମ ଅହ ଦ ଖାନ୍ LNT1669944
ପ ୁ /624260 46 100 744ଇମାନ ଖଁା ପି ଗଲୁାମ ଅେହମଦ ଖଁା YNY0382564
ପ ୁ /624261 28 100 745ିଶାନ ଅହମଦ ଖାନ ପି ମ୍ ା ର ଅହମଦ ଖାନ YNY0446781
ପ ୁ /624262 21 100 746ଅମନ ଖାନ ପି ଇମରାନ ଖାନ YNY1072388
ୀ /624263 30 100 747ଆଫିନ ତବସମୁ ପି େମାବାସର ଅେହମଦ ଖାନ YNY0301184
ୀ /624264 47 100 748ନସିମା ତବସମୁ ସା େମାବସର ଅେହମଦ ଖଁା YNY0382572
ୀ /634265 48 100 749ଲି ଲା କମୁାରୀ ସା େଶକ କରୀମ YNY1239607
ପ ୁ /634266 40 100 750ମହ ଦ ଅସରଫ ପି ମହ ଦ ଇରଫାନ LNT4229464
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ପ ୁ /634267 44 100 751ମହ ଦ. ଅଫସର . ପି ମହ ଦ ରଫାନ . LNT2339364
ପ ୁ /634268 46 100 752ମହ ଦ ଅଖତର ପି ଏମ. ଇରଫାନ LNT2338838
ୀ /634269 39 100 753ସାୟରା ଅକତର ସା ମହ ଦ ଅକତର YNY0925420

ପ ୁ /634270 26 100 754େସକ େରାହିତ ଅଲୀ ପି େସକ ଜନ YNY1231570
ପ ୁ /634271 45 100 755େଶଖ୍ ଶରାଫତ୍ ଅଲୀମଲୁା ପି େଶଖ୍ ସବୁହାନ୍ ଅଲୀମଲୁା LNT4229316
ୀ /634272 90 100 756ହାଫିଯନୁ ନିଶା େବଗମ ସା ଅହମଦ ଅଲି LNT2339588
ୀ /634273 43 100 757ଅନିସା େବଗମ ସା େସଖ ସରାଫତ ଅଲି ମଲୁା େବଗମ LNT4229373
ୀ /634274 38 100 758ସମିମା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଅଫସର LNT4229381
ୀ /634275 31 100 759େସାନୁ େବଗମ୍ ପି ଏମ୍ଡି. ଉସମାନ YNY0920165
ୀ /634276 69 100 760ଆମିନା ବିବି ସା ସାମଶନୁ ହକ LNT2340081
ୀ /634277 57 100 761ଆେୟସା ବିବି ସା େସକ ସାମସଲୁ YNY1237676

ପ ୁ /634278 28 100 762େଶକ ଗଡୁୁ ଆଲୀ ପି େସଖ ସଲାମତ ଆଲୀ YNY1117266
ପ ୁ /634279 28 100 763େସକ ଜମିଲ ପି େସକ କଫିଲ YNY1082056
ପ ୁ /634280 23 100 764ସାଈଊଦଦୀନ ଖାନ ପି ସମସ ୁ ୀନ ଖାନ YNY1231174
ୀ /634281 21 100 765ସଂଜିଦା ଅଲୀ ମଲୁା ପି େସଖ ସରାଫତ ଅଲୀ ମଲୁା YNY1081991
ୀ /634282 58 100 766ଅଜିନୁନ ନିଶା ସା ମହମଦ ଇରଫାନ LNT2339521
ୀ /634283 57 100 767ଅନୱାରୁନ ନିଶା ସା ମହମଦ ଉସମାନ LNT1718048
ୀ /634284 42 100 768ନୁରୁନ୍ ନିଶା ପି ମହ ଜ ଭୁର୍ ଫାଜ LNT2339463
ୀ /634285 46 100 769େମେହରୁନ ନିଶା ସା େସଖ୍ କଫିଲ୍ YNY0920207
ୀ /634286 34 100 770ସେୁରତୁନ ନିଶା ସା ଏମ୍.ଡି ସଫିକ୍ YNY0920215

ପ ୁ /634287 44 100 771େସକଖଲିଲଭର ରହମାନ ପି  ମକୂାବୁଲ .ରେହେମାନ LNT1669910
ପ ୁ /634288 23 100 772ଏଲ ଶଯ୍ାମ୍ସ ୁ ର ରାଓ ପି ଏଲ େଦମଡୁୁ YNY1237957
ପ ୁ /634289 28 100 773େସକ ସାଜିଦ ପି େସକ କାଫିଲ YNY1072453
ୀ /644290 36 100 774ଫାତମା ସା ମହ ଦ ଅନଵର YNY1238377
ୀ /644291 33 100 775ୟାସିନ ବିବି ସା େସକ ସନାଅଲି ମଲୁାହ  LNT3127842

ପ ୁ /644292 30 100 776ଜାେଵଦ ଅଖତାର ପି େସକ ଆଲାଉ ିନ YNY1231091
ପ ୁ /644293 38 100 777ଏସ େକ ସାନା ଅଲୀମଲୁା ପି ହୂର ଖାନ LNT2339059
ୀ /644294 57 100 778 ଆଲାଉ ିନ ପି  ଆଲାଉ ିନ YNY1231547
ୀ /644295 21 100 779ରୁେକଯ ବାନୁ ପି େସକ ମ ରୁ YNY1231315
ୀ /644296 39 100 780ନଜମା େବଗମ୍ ସା େଶକ ଖଲିଲ LNT2339687
ୀ /644297 32 100 781ଆସମା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ହମୀଦ YNY1239888
ୀ /644298 23 100 782ଇଲମା େବଗମ ପି େସକ. କରୀମ YNY1154053
ୀ /644299 50 100 783ଫାତିମା ବିବି ସା ସୟଦ ହୁେସନ ସରିଫ YNY1238153
ୀ /644300 27 100 784ସଂସନୁ ବିବୀ ପି ବକାବୁଲା ଖାନ YNY1231331

ପ ୁ /644301 42 100 785ଅବଦୁଲ ହମୀଦ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିମ YNY1238369
ୀ /644302 51 100 786େରଶମା ଖାତୁନ ସା ନିଜାମ ୁ ୀନ ଖାନ YNY1239904
ୀ /644303 66 100 787ସତଯ୍ଭାମା ନ ସା ବନମାଳି କମୁାର ନ YNY0663534

ପ ୁ /644304 46 100 788ସମର କମୁାର ନ ପି ବନମାଳୀ ନ LNT2381820
ପ ୁ /644305 44 100 789ସଂଜୀବ କମୁାର ନ ପି ବନମାଳି ନ LNT0276279
ପ ୁ /644306 43 100 790ସଂଜୟ କମୁାର ନ ପି ବନମାଳି କମୁାର ନ LNT2339448
ୀ /644307 28 100 791େରଶା ପରବିନ ସା ସାହିଦ ହୂସ୍ସୀନ YNY1231323
ୀ /644308 30 100 792ରାେଚଲ େପ ୀନୀ ପି ମିଲନ କମୁାର ସାହୁ YNY1239532

ପ ୁ /644309 38 100 793ମହ ଦ ସଫିକ୍ ପି ହୂର ଖାନ LNT2340172
ପ ୁ /644310 39 100 794ମହ ଦ ସରିଫ୍ ପି ମହ ଦ ଉସମାନ୍ LNT2338820
ୀ /654311 25 100 795ରୁମନା ଆ ିନ ସା ସଲାଉ ୀନ ଖାନ YNY1231182

ପ ୁ /654312 39 100 796ସେ ାଷ କମୁାର ନ ପି ବନମାଳି କମୁାର ନ LNT2339455
ପ ୁ /654313 27 100 797ଏମ େଭ ଟ ରାଉଣା ପି ଏମ୍ ଆୟର୍ା YNY0812735
ୀ /664314 23 100 798ନଗମା େବଗମ ପି େସକ. ରହିମ YNY1146042
ୀ /664315 28 100 799େକ ଇଶରୀ ପି େକ ଶ ର YNY0793463
ପ ୁ /664316 33 100 800ଗିରିଶ ଚ  ପ ନାଏକ ପି ଶରତ କମୁାର ପ ନାଏକ YNY0354530
ପ ୁ /674317 73 100 801ଅେଦୖତ ଚରଣ ମହା ି ପି ଜଗବ ୁ ମହା ି LNT2339752
ୀ /674318 68 100 802ବୀଣାପାଣି ମହା ି ସା ଅେଦୖତ ମହା ି LNT2339760
ପ ୁ /684319 23 100 803େଶଖ ୱାସିକ ଅଲୀ ପି େଶଖ କବୀର ଆଲୀ YNY1161322
ୀ /684320 22 100 804ସିମରନ େବଗମ ପି େସକ. ସୟାମ ସଦିୂନ YNY1146026
ପ ୁ /684321 48 100 805ସନତ କମୁାର ମିଶ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମିଶ OR/06/044/196399
ୀ /684322 48 100 806ବିନିତା ମିଶ ସା ସନତ କମୁାର ମିଶ LNT2339190
ପ ୁ /684323 39 100 807ସମୁୀତ ମହା ି ପି ଅେଦୖତ ଚରଣ ମହା ି YNY0691857
ୀ /684324 22 100 808ଏଲ ସଭୁଲକ୍ଷୀ ପି ଏଲ େଡମନୂ୍ଡୀ YNY1231349
ୀ /694325 79 100 809କମଳାପଭା ଦାସ ସା ସନୁଦରେମାହନ ଦାସ OR/06/044/197668
ପ ୁ /694326 62 100 810ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ସ ୁ ର େମାହନ ଦାସ LNT1712116
ୀ /694327 60 100 811େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ଦାସ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ LNT3127859
ୀ /694328 53 100 812ସସିତା ଦାସ ସା ସୀତାନଷ ୁକମୁାର ଦାସ LNT3127875
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ପ ୁ /694329 48 100 813ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ସ ୁ ର େମାହନ ଦାସ LNT2381788
ପ ୁ /694330 32 100 814େସୗେମନ କମୁାର ଦାସ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ LNT3127891
ୀ /694331 53 100 815ଶଭୁଶୀ ପ ନାୟକ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/197145

ପ ୁ /704332 37 100 816ଜାେହଦ ଅଖତାର ପି ଲିୟାକ ଅଲୀ YNY1238443
ପ ୁ /704333 54 100 817େସକ୍ ସାଲାମତ୍ ଅଲୀ ପି େସକ୍ ଗଲୁାମ ନବି YNY1084458
ୀ /704334 26 100 818ରୁକସର େବଗମ ସା େସକ େରାହିତ ଅଲୀ YNY1230952

ପ ୁ /704335 32 100 819େସକ୍ ଗଲୁାମ୍ େମାହିଉ ିନ୍ ପି େସକ୍ ସଲାମତ୍ ଅଲୀ Ali YNY1072644
ୀ /704336 28 100 820େରୗଶନୀ ନିଶା ପି େସଖ ସଲାମତ ଆଲୀ YNY1090646
ୀ /704337 25 100 821ଅଫସାନା ପରବିନ୍ ସା େସକ୍ ଗଲୁାମ େମାହିଉ ିନ୍ YNY1237551
ୀ /704338 44 100 822ଚଚିର୍ତା ସାଇମନ ସା ସେୁରନ ସାଇମନ LNT3127909
ୀ /704339 33 100 823ବିନିତା ସାଇମନ ପି ରବିନ ସାଇମନ LNT3127917

ପ ୁ /704340 62 100 824ରବିନ କମୁାର ସାଇମନ ପି ଟି ସାଇମନ OR/06/044/196413
ୀ /704341 55 100 825ସମୁତୀ ସାଇମନ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାଇମନ YNY0925396
ୀ /704342 54 100 826ନ ିନୀ ସାଇମନ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାଇମନ YNY0925404

ପ ୁ /704343 45 100 827ସେୁରନ ସାଇମନ ପି ଟି ସାଇମନ LNT0292821
ୀ /704344 44 100 828ରୀନା ସାଇମନ ସା ରବିନ କମୁାର ସାଇମନ OR/06/044/196414
ୀ /714345 79 100 829କଲୁସମୁ୍ ବିବି ସା େଶଖ୍ ହୁେସନ LNT1669662

ପ ୁ /714346 69 100 830େଶକ୍ ହୁେସନ୍ ପି େଶକ୍ େଛାଟୁ LNT1669639
ପ ୁ /714347 47 100 831େଶଖ୍ ରଶୀଦ  ପି େଶଖ୍ ହୁେସନ LNT1669696
ୀ /714348 44 100 832ଆସମା ବିବି ସା େଶଖ୍ କରୀମ୍ LNT1669670
ୀ /714349 41 100 833ବ ି ବିବି ସା େଶଖ୍ ରଶୀଦ୍ LNT1669688
ୀ /714350 38 100 834ଅଫସାନା େବଗମ୍ ପି ଅବଦୁର େରେହମାନ LNT1718006

ପ ୁ /714351 37 100 835ମହ ଦ ମକୁ୍ତାର ପି ମହ ଦ ଇବାହିମ  LNT1669712
ପ ୁ /714352 36 100 836ମହମଦ ଜାେଭଦ ଅହ ଦ ପି ଅବଦୁଲ େରହମାନ YNY1081850
ୀ /714353 55 100 837ହୁସନା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ରେହମାନ LNT2340354
ୀ /714354 33 100 838ନଜରାନା େବଗମ୍ ପି ଅବଦୁଲ େରହମାନ YNY0763730
ୀ /714355 67 100 839ଉଜିରନ ବିବି ସା ମହ ଦ ଇବାହିମ LNT2463727
ୀ /714356 20 100 840ଶିଷଟି ମିଶ ପି ସନତ କମୁାର ମିଶ YNY1239664
ୀ /714357 29 100 841ଆେୟଶା ପରୱିନ ପି ଅବଦୁଲ େରେହମାନ YNY0920884

ପ ୁ /714358 80 100 842ଅବଦୁର ରେହମନ ପି ମହମଦ ଇସମାଇଲ LNT2338911
ପ ୁ /734359 59 100 843ପତାପ େଜମସ ପି େଫନ LNT2340438
ୀ /734360 47 100 844ରାଜଶୀ େଜମସ ପି ପତାପ େଜମସ LNT2340479
ୀ /744361 84 100 845ଡଃ.ସଧୁାରାଣୀ କର ସା ଡଃ. ପଫଲୁ କମୁାର କର LNT2338788

ପ ୁ /744362 54 100 846ନବ କମୁାର ମହାକଡୁ ପି କୃ  ଚ  ମହାକଡୁ LNT2338705
ୀ /744363 49 100 847ପଭାସିନୀ ମହାକଡୁ ସା ନବ କମୁାର ମହାକଡୁ LNT2338747
ୀ /744364 30 100 848ମାନସୀ ମହାକଡୁ ପି ନବ କମୁାର ମହାକଡୁ YNY0301259

ପ ୁ /754365 41 100 849ମହ ଦ ଇମତିଆଜ ପି ମହ ଦ ୟୁସଫୁ୍ ଖଁା LNT2339141
ପ ୁ /754366 75 100 850ମହ ଦ.ୟୁସଫୁ ଖଁା ପି ଉମର ଖଁା OR/06/044/197531
ପ ୁ /754367 37 100 851ଇମରାନ ଖାନ ପି ଇବାହିମ ଖାନ YNY1238427
ୀ /754368 22 100 852ଊମାଯ ଓମ୍ଯରା ପି ମହମଦ ଇଲାଯ୍ସ YNY1231042

ପ ୁ /754369 52 100 853ମହମଦ ୟାକବୁ ପି ୟୁସଫୁ ଖଁା LNT2339349
ପ ୁ /764370 43 100 854ରକିବ ୟୁନୁସ ପି ମହ ଦ ୟୁନୁସ LNT1707694
ୀ /784371 42 100 855ନୁର ବାେନା ସା ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ସାଜିଦ LNT3127941

ପ ୁ /784372 36 100 856ମହ ଦ ଇମତିଆଜ ଉ ିନ ପି ମହ ଦ ଜିୟାଉ ିନ ସରିଫ LNT3080488
ୀ /784373 32 100 857କାନୀଜ ଫାେତମା ପି ମହ ଦ ଜିଆଉ ିନ ସରିଫ LNT3127925
ୀ /784374 58 100 858ଅଫସାନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଜିଆଉ ିନ ଶରିଫ OR/06/044/196467
ୀ /784375 58 100 859ଫରିଦା େବଗମ ସା ମହମଦ ସଲିମ ୁ ିନ ସରିଫ୍ OR/06/044/197617

ପ ୁ /784376 46 100 860ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ସାଜିଦ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ କୟିମ LNT3127933
ପ ୁ /784377 66 100 861ମହମଦ ସଲିମଉ ିନ ି ସରିଫ ପି ମହମଦ ସରିଫ OR/06/044/197618
ପ ୁ /784378 63 100 862ମହ ଦ ଜିୟା ଉ ିନ୍ ସିରଫ୍ ପି ମହମଦ ସିରଫ୍ LNT2340370
ପ ୁ /794379 33 100 863ନୁଆଲ ରାଜକିର ଣ ପି ଏନ ଶୀନିବାସ ରାଓ LNT3127966
ପ ୁ /804380 30 100 864ସୟାଦ ସାହାବାଜ ଅଲୀ ପି ସୟାଦ ୟାକବୁ ଅଲୀ YNY0354597
ପ ୁ /804381 86 100 865ସୟଦ ୟାକବୁ ଅଲୀ ପି ସୟଦ କାସୀମ ଅଲୀ OR/06/044/197699
ପ ୁ /804382 43 100 866ସୟଦ ଆସିଫ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ୟାକବୁ ଅଲୀ LNT1627082
ପ ୁ /804383 22 100 867ଗାଲିବ ଆେହସାନ ଦୀନାର ପି ଅତିକୁ଼ ୀନ ଖାନ YNY1239979
ପ ୁ /804384 63 100 868ଅତିକୁ ିନ୍ ଖଁା ପି ସଫିଉ ିନ୍ ଖଁା YNY0382549
ୀ /804385 62 100 869ସାବରା ଖାତୁନ ସା ସୟଦ ୟାକବୁ LNT2381499
ୀ /804386 47 100 870ଆସିଫା ଖାତୁନ ସା ଅତୀକୁ ିନ ଖଁା LNT1718543
ପ ୁ /804387 61 100 871ଅବଦୁଲ ସମଦ ପି ମହ ଦ ସରାଫୁ ୀନ YNY1238435
ପ ୁ /814388 57 100 872େଶଖ ହାଇଦର ବକ୍ସ ପି କାଦର ବକ୍ସ LNT2381507
ୀ /814389 52 100 873ସେହନାଜ େବଗମ ସା େଶଖ.ହାଇଦର ବକ୍ସ LNT2381473
ୀ /814390 22 100 874ରୁକସର େବଗମ ପି େସକ୍ ହାଇଦର ବକ୍ସ YNY1072503
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ପ ୁ /814391 23 100 875ଏସ.େକ େସାହୀଲ ବକ୍ଷ ପି ଏସ.େକ ସଫୀକ ବକ୍ଷ YNY1285287
ୀ /814392 22 100 876ଟୀ. େଦଵୀ ପି ଜୀ. ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ YNY1239946

ପ ୁ /814393 45 100 877େଶଖ ସଫିକ ବକ୍ସ ପି କାଦର ବକ୍ସ LNT2381549
ୀ /824394 41 100 878ଅନୱାରୀ େବଗମ ପି େଶକ ଦାଦା LNT2381515

ପ ୁ /824395 39 100 879ସୟଦ ଅସଫାକ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ୟାକବୁ ଅଲୀ LNT1719152
ୀ /824396 53 100 880ଅଖତରି େବଗମ୍ ସା ଫିେରାଜ LNT2381481
ୀ /824397 42 100 881ସକିଲା େବଗମ ସା େଶକ ସଫିକ ଉ ିନ୍ LNT2381523

ପ ୁ /834398 49 100 882ବିଦଯ୍ାଧର ମହା ି ପି ଅଣାକର ମହା ି LNT1720382
ପ ୁ /834399 41 100 883ଶୀଧର ନାୟକ ପି ମ ୁଲି ନାୟକ YNY1230747
ପ ୁ /834400 22 100 884ଏମ.ଡୀ ଇସାକ ନିଜାମ ପି ମହମଦ ନିଜମୀ YNY1230879
ପ ୁ /844401 64 100 885ବିନ ବାହାଦୁର ପି ଟୁଲ ବାହାଦୁର YNY0074294
ୀ /844402 57 100 886ଏନ ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏନ ହୃଷିେକଶ OR/06/044/196492

ପ ୁ /844403 30 100 887ବରୁଣ କମୁାର ନୁୱାଲ ପି ଏନ ହୃଷିେକଶ ରାଓ YNY0301283
ପ ୁ /844404 65 100 888ଏନ ହୃଷିେକଶ ରାଓ ପି ଏନ କାେମୟା OR/06/044/196491
ୀ /854405 34 100 889ରିଟା ପିୟଦଶର୍ନି ପି ଏନ ଶୀନିବାସ ରାଓ LNT4220703

ପ ୁ /854406 29 100 890ଏନ୍. ଉଷା କିରଣ ପି ଏନ୍. ଶୀନିବାସ ରାଓ YNY0354605
ୀ /854407 51 100 891ଏନ. ମଣିଶୀ ସା ଶୀ ନିବାସ ରାଓ LNT2339729

ପ ୁ /854408 61 100 892ଏନ. ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏନ .କାେମୟା OR/06/044/196493
ପ ୁ /864409 41 100 893ଏସ ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏସ ରାଜା ରାଓ LNT3127974
ପ ୁ /864410 39 100 894ଜି ସେ ାଷ ପି ଜି ମକୁୁ  ରାଓ LNT4220893
ୀ /864411 36 100 895ଜି ପଭିଣା  ସା ଜି ଶ ର ରାଓ LNT3127982

ପ ୁ /864412 26 100 896େଶକ ସକୀଲ ପି େଶକ ଜାକୀର YNY1239615
ପ ୁ /864413 44 100 897ଜି ଗିରି ବାବୁ ପି ମକୁୁ  ରାଓ LNT4214318
ପ ୁ /864414 79 100 898ଜି ମିନା ରାଓ ପି ଜି ଆନ  ରାଓ YNY0171520
ପ ୁ /864415 59 100 899ଏସ ଆପା ରାଓ ପି ଏସ ଡଲିଆ ରାଓ LNT3127990
ପ ୁ /864416 44 100 900ଜି ରଭିେଶଖର ରାଓ ପି ନରସିଂହ ରାଓ LNT2381614
ପ ୁ /864417 39 100 901ଜି. ଶୀନିଭାସ ରାଓ ପି ଜି. ନରସିଂହ ରାଓ LNT2381606
ୀ /864418 85 100 902ଜି ଶକୁ ଳା ସା ଜି ନରସିଂହ ରାଓ LNT2381648

ପ ୁ /864419 45 100 903ଜି . ଶ ର ରାଓ ପି ଜି . ନରସିଂହ OR/06/044/197244
ୀ /874420 33 100 904ସିବ େଭାଇ ପି ଅପତର୍ ୀ େଭାଇ YNY1230846

ପ ୁ /874421 59 100 905ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଭୂତିପସାଦ ସାହୁ OR/06/044/197625
ୀ /874422 48 100 906ଲତା ସାହୁ ସା ଦିପକ ସାହୁ OR/06/044/197624

ପ ୁ /874423 38 100 907ମିଲନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ LNT3128006
ପ ୁ /874424 34 100 908ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ LNT3128014
ୀ /884425 42 100 909ତନୱାରୀ କଦୁଷିଆ ସା ମହ ଦ ସାଲିମ୍ LNT2381762

ପ ୁ /884426 52 100 910ମହମଦ ନଇମ ପି ମହମଦ ଇବାହୀମ OR/06/044/197456
ପ ୁ /884427 45 100 911ମହମଦ ସଲିମ ପି ମହମଦ ଇବାହୀମ OR/06/044/197460
ୀ /894428 45 100 912ପରୱିନ୍ ବବି ସା ମହ ଦ ନଇମ୍ LNT2381754
ୀ /894429 73 100 913ବିଦଯ୍ତୁଲତା ପତିହାରୀ ସା େବୖକୁ  ପତିହାରୀ OR/06/044/197663
ୀ /894430 54 100 914ପତିଭା ପତିହାରି ସା ଅେଲଖ ଚ  ପତିହାରି LNT3128022

ପ ୁ /894431 51 100 915ଅେଲଖ ଚଦ ପତିହାରି ପି େବୖକୁ  ପତିହାରି OR/06/044/196521
ପ ୁ /894432 48 100 916ମେହଶ ପତିହାରୀ ପି େବୖକୁ  ପତିହାରୀ LNT1704899
ପ ୁ /894433 43 100 917ଦିେନଶ ପତିହାରୀ ପି େବୖକୁ  ପତିହାରୀ OR/06/044/197503
ୀ /904434 44 100 918ଏମ ରାଜୁ ସା ଏମ େଲାେକଶ LNT3128261

ପ ୁ /904435 25 100 919ତନଵୀର ଅଖତାର ପି େସକ ମ ରୁ YNY1231166
ପ ୁ /904436 49 100 920ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େଦ ପି ମେହ  େଦ YNY1231489
ପ ୁ /904437 49 100 921ସ ିବ କମୁାର ନ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନ LNT3080496
ପ ୁ /904438 54 100 922ଭୁେପଶ ଚ  ପତୀହାରୀ ମା ବିଦଯ୍ତୁ ଲତା ପତୀହାରୀ LNT3128048
ୀ /904439 40 100 923ଗାୟତୀ ପତୀହାରି ସା ଭୁେପଶ ଚ  ପତୀହାରି LNT3128055
ୀ /904440 37 100 924ରଶତିା ପତିହାରି ସା ସବୁାଷ ପତିହାରି LNT3128030
ୀ /904441 78 100 925ବିଦୁଲତା ପତିହାରୀ ସା ନରସିଂହ ପତିହାରୀ OR/06/044/197661
ପ ୁ /904442 56 100 926ଗିରୀଶ ପତିହାରୀ ପି ନରସିଂହ ପତିହାରୀ OR/06/044/197314
ପ ୁ /904443 51 100 927କ୍ଷିତିଶ ପତିହାରି ପି ନରସିଂହ ପତିହାରି OR/06/044/196526
ୀ /904444 51 100 928ରୀତା ଳି ପତିହାରୀ ସା ଗିରୀଶ ଚ  ପତିହାରୀ YNY0171546
ୀ /904445 39 100 929ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପତିହାରୀ ପି େବୖକୁ  ପତିହାରୀ LNT2381630
ପ ୁ /904446 22 100 930ଏମ.ଡୀ େଶେଦନ ପି ଅନ୍ସ ୂଉ ୀନ ସରିଫ YNY1231422
ପ ୁ /914447 42 100 931ପକାଶ ପତିହାରୀ ପି େବୖକୁ  ପତିହାରୀ LNT2381572
ୀ /924448 48 100 932ଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପତିହାରୀ ସା କ୍ଷତିଶ ପତିହାରୀ LNT4220885
ୀ /934449 62 100 933ଏମ ରାବଣ ା ସା ଏମ. ରାମାରାଓ . LNT1621309
ୀ /944450 32 100 934େରଶମା କଲୀମ ସା ଅ ଲୁ େସଠୀ YNY1200674
ୀ /944451 45 100 935େରଖା ମହା ି ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ LNT3127867
ୀ /954452 26 100 936ଜାେହଦା େବଗମ ସା ସେୟଦା କରୀମ  YNY1239961
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ପ ୁ /954453 20 100 937ଏସ.େକ ମାରୁ  ହୂେସୖନ ପି ଏସ.େକ ମାଟବୁ ହୂେସୖନ YNY1285204
ପ ୁ /954454 19 100 938ଏସ.େକ େମସ୍କ଼ ହୂେସୖନ ପି ଏସ.େକ ମାଟବୁ ହୂେସୖନ YNY1285352
ପ ୁ /954455 20 100 939ଏମ.ଡୀ ଅମିନୁଲ ହକ ଖାନ ପି ଏମ.ଡୀ ତାଜମଲ ହକ ଖାନ YNY1285345
ପ ୁ /964456 28 100 940ଟୀ ସିମାଚଳ ପି ଟୀ ପଟାୟା YNY1239938
ପ ୁ /974457 64 100 941ନେର  କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାଇଁ LNT1622000
ୀ /974458 58 100 942ଉମିର୍ଳା ସାଇଁ ସା ନେରଂଦ ସାଇଁ LNT1621333
ୀ /984459 52 100 943ଆଦି ଲକି୍ଷ ସା ଏ ସତଯ୍ନାରାୟଣ LNT4220760
ୀ /984460 52 100 944େକ. ବଂଗାରାମା ସା େକ. ଅ ା ରାଓ YNY1239912

ପ ୁ /984461 51 100 945ଜି େପାେଲୟା ପି ଜି ସବୂର୍ ର ମନଯ୍ ୁ LNT4229340
ପ ୁ /984462 31 100 946ଆର. ସିେଢୟା ପି ଆର. େନେଲୟା YNY1239870
ପ ୁ /984463 30 100 947ସେୟଦ ସବା  ଅଲୀ ପି ସୟଦ  ୟାକୁ଼ବ ଅଲୀ YNY1239730
ପ ୁ /984464 38 100 948ମହ ଦ ବବଲୁ ପି ମହ ଦ ମନସରୁ YNY0962977
ୀ /984465 51 100 949ଏ. ଆଦି ଲଚମି ସା ଏ. ସତଯ୍ନାରାୟଣ YNY1239706
ୀ /984466 55 100 950ସକୁଲତା ମହା ି ସା କୃ  ଚଂଦ ମହା ି YNY1239763
ୀ /984467 39 100 951ନମିତା ମହା ି ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ମହା ି YNY1239748

ପ ୁ /984468 39 100 952ସଂେତାଷ କମୁାର ମହା ି ପି କୃ  ଚଂଦ ମହା ି YNY1239755
ପ ୁ /984469 65 100 953ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ପାଣିଗାହୀ LNT1628916
ୀ /984470 63 100 954ଉମିର୍ଳା ପାଣିଗାହୀ ସା ବିର  ିପାଣିଗାହୀ LNT2339737
ୀ /984471 60 100 955ଉଷାରାଣୀ ପାଣିଗାହୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ LNT1628908
ୀ /984472 44 100 956ନମତା ପାଣିଗାହୀ ପି ବିର  ିପାଣିଗାହୀ LNT2339877
ୀ /984473 39 100 957କ୍ଷମା ଶୀ ପାଣିଗାହୀ ପି ବିର ି  ନାରାୟଣ ପାଣିଗାହୀ LNT2339745
ୀ /984474 35 100 958ବ ିତା ପାଣିଗାହି ପି ବି ଏନ ପାଣିଗାହି LNT3128063

ପ ୁ /984475 29 100 959ସି. ଚଂଡୀ ରାଓ ପି ସି. େନୗକା ରାଜୁ YNY1238096
ପ ୁ /994476 20 100 960ସେୟଦା ଅ ଲୁ ଅଲ୍ତା ପି ସେୟଦା ଅ ଲୁ ତାେହର YNY1285360
ୀ /994477 39 100 961ଏମ ଅମରାବତୀ ସା ଏମ.େହମଗୀରୀଶ ରାଓ YNY1261114
ୀ /994478 37 100 962ଆର ବାସ ି ସା ଆର ଟୁଟୁ YNY0963058
ୀ /994479 43 100 963ଶମିମା େବଗମ ସା ଆଯବ ଖାନ YNY1260934
ୀ /994480 53 100 964ସାଇରା ବିବୀ ପି ୰ଅ ଲୁ ଅସୀମ YNY1261098
ୀ /994481 24 100 965ଏସ ଚ ାବତୀ ପି ଏସ.େମାହନ ରାଓ YNY1260967
ୀ /994482 46 100 966ଏମ୍ ଇଶରୀ ସା ଏମ୍ ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0792945
ୀ /994483 52 100 967ଏ ଗେଣଶ ସା ଏ ଲଛୁ YNY0963090

ପ ୁ /994484 20 100 968ସଦନ ହୂେସୖନ ପି ଜାକୀର ହୂେସୖନ YNY1285279
ପ ୁ /994485 56 100 969ମାନସ ର ନ ଜମ୍ସ ପି ଡାନିଅଲ ଜମ୍ସ YNY1285196
ୀ /994486 52 100 970ମଧଶୁୀ ଜମ୍ସ ସା ମାନସ ର ନ ଜମ୍ସ YNY1285261
ୀ /994487 47 100 971କ୍ଷଣପଭା େଜମ୍ସ ପି ରାଜ କିେଶାର େଜମ୍ସ YNY0963132

ପ ୁ /994488 74 100 972ରାଜ କିେଶାର େଜମ୍ସ ପି ଉଇଲିୟମ େଜମ୍ସ YNY0963009
ପ ୁ /994489 31 100 973ଇମ୍ତିଆ  ଖାନ ପି ସମୀଊଲା ଖାନ YNY1261106
ପ ୁ /994490 20 100 974ନସାଦ ଖାନ ପି ନସୀର ଖାନ YNY1285097
ୀ /994491 36 100 975ନାେହଦା ଖାତୁନ ସା ଏସ . YNY0963082

ପ ୁ /994492 51 100 976ସାଦିକ ଅଲି ଖାୱ ପି ସଫଦର ଅଲୀ ଖଁା YNY0963124
ୀ /994493 87 100 977ଏ ଲ ମା ା ସା ଏ ନକିୟା YNY0963140
ୀ /994494 55 100 978ଏସ ମା ାତାଲି ସା ଏସ ଜାେୟର YNY0963108

ପ ୁ /994495 35 100 979ଦୀପ ୁମିଶ ମା ପମିଳା ମିଶ YNY0963041
ୀ /994496 26 100 980ଅରୁ ତି ମିଶ ସା ଦୀପ ୁମିଶ YNY0963025

ପ ୁ /994497 21 100 981ଅ ଲୁ ମକିୂଦ ପି ଅ ଲୁ ବାହୀଦ YNY1259977
ପ ୁ /994498 28 100 982ଏସ ସରିୁୟା ନାରାୟଣ ପି ଏସ ଜାେହରା YNY0963116
ୀ /994499 28 100 983ମମତା ନାୟକ ସା ଶୀଧର ନାୟକ YNY1260983

ପ ୁ /994500 38 100 984ସଜୁ୍ଞାନ ପାଣିଗାହୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ LNT1629542
ୀ /994501 29 100 985ରୂପା ପ ନାଯକ ପି ପସା  ପ ନାଯକ YNY1259944
ପ ୁ /994502 26 100 986ଏ ପକାଶ ପି ଏ େଗାପୀ YNY0963074
ୀ /994503 25 100 987ଏସ ପ ୂ ର୍ବତୀ ପି ଏସ.େମାହନ ରାଓ YNY1259969
ୀ /994504 25 100 988ଏସ ପ ୁ ାବତୀ ପି ଏସ.େମାହନ ରାଓ YNY1260975
ପ ୁ /994505 19 100 989ତନୟ ରାଜ ପି ସନୂୀଲ କମୁାର େବେହରା YNY1268499
ପ ୁ /994506 46 100 990ଏମ.େହମଗୀରୀଶ ରାଓ ପି ଏମ.ସଯୂର୍ା ଭଗବାନ ଦାସ YNY1261122
ୀ /994507 43 100 991ସୟଦା ରହମାନ ସା ଅନଵର େବଗ YNY1259951
ପ ୁ /994508 54 100 992ଏମ ଡି ଅବୂ ସଫିୁୟାନ ସମସି ପି ଏମ ଡି ସମସ ୁ ୀନ ସରିଫ YNY1239854
ପ ୁ /994509 57 100 993ଏ ଶ ର ପି ଏ ଲଛୁ YNY0963066
ପ ୁ /994510 42 100 994ନାଗରାଜ ସାମୀ ପି ଭାଗୱତୀ ସାମୀ YNY0962993
ପ ୁ /994511 33 100 995େକ ତଲପଲୁମା ପି େକ ବୁଡିଆ YNY1231083
ପ ୁ /994512 41 100 996ଆର ଟୁଟୁ ପି ଆର ଲକ୍ଷଣ YNY0963033
ପ ୁ /1004513 45 100 997େରଡି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ . ପି ଆର୍ ମେହଶର ରାଓ YNY0792697
ୀ /1004514 55 100 998ଆର ଦୂଗର୍ା ସା ଆର ମେହଶର ରାଓ OR/06/044/197518

73 109/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 17ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1004515 35 100 999େରଡି ପଦା ସା େରଡି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ YNY0792523
ପ ୁ /1004516 60 100 1000ଆର ମେହଶର ରାଓ ପି ଆର ଅପାରାଓ OR/06/044/197517
ୀ /1014517 56 100 1001ଟି. ସଂଜୁ ସା ଟି. ପକାଶ ରାଓ LNT2339174
ୀ /1014518 41 100 1002ଟି. ଉଷା ପି ଟି. ପକାଶ ରାଓ LNT2339182
ୀ /1014519 26 100 1003ଟି ଭାନୁପିୟା ସା ଟି ଦୀପକ ରାଓ YNY1051101

ପ ୁ /1014520 39 100 1004ଟି. ଦୀପକ ରାଓ ପି ଟି. ପକାଶ ରାଓ LNT2339356
ୀ /1024521 37 100 1005ବି. ରାେଜଶରୀ ସା ବି.ଆନ  ରାଓ YNY0354514

ପ ୁ /1024522 27 100 1006ଏସ.େକ ସବୀର ପି ଏସ.େକ ଜାକୀର YNY1285246
ୀ /1024523 40 100 1007େରାେକୟା େସଖ ସା ଏସ.େକ ସବିରୁ ୀନ YNY1285238

ପ ୁ /1034524 62 100 1008ପି ଗରୁୁମ ୁ ିର୍ ପି ରାେମୟା OR/06/044/197276
ୀ /1034525 55 100 1009ପି ନାରାୟଣା ସା ଗରୁୁମ ୁ ିର୍ OR/06/044/197277
ୀ /1044526 39 100 1010ସମିମା େବଗମ ସା େସକ ସଗିର LNT3128097

ପ ୁ /1044527 44 100 1011େଶଖ ସଗିର ପି େଶକ ନିଶାର LNT2339596
ପ ୁ /1044528 55 100 1012େଶକ ସଲିମ୍ ପି େଶକ ନିଶାର LNT2339786
ୀ /1054529 46 100 1013ଏମ ସେରାଜିନି ସା ଏମ ଆପାରାଓ LNT3128105
ୀ /1054530 30 100 1014େରଶା ବିବୀ ସା େସକ େହୖେମନ ଅଲୀ YNY1230697

ପ ୁ /1054531 31 100 1015ଏମ.ଦୁଗର୍ା ରାଓ ପି ଏମ. ଅପା ରାଓ YNY1117209
ୀ /1054532 53 100 1016ଏମ ସରସତି ସା ଏମ େଡସୀ ନାଇଡୁ YNY1230705
ୀ /1064533 39 100 1017ଆ ଚୁମକି ପି ଏମ େପାଟିରାଓ LNT3128113

ପ ୁ /1064534 55 100 1018ଆର େକାଟିସ ରାଓ ପି ଆର. େପ ିଆ . LNT1621671
ୀ /1064535 49 100 1019ଆର. ସବୁାସିନି ରାଓ ସା େକାେଟସ ରାଓ LNT2339075
ୀ /1064536 46 100 1020ଆର. ଚ ି ରାଓ ସା ଶୀ ନିବାସ ରାଓ LNT2338952

ପ ୁ /1064537 45 100 1021ଆର. େପାଟି ରାଓ ପି େପେ ୟା ରାଓ LNT2338937
ୀ /1074538 64 100 1022େକ ଡୁମଡୁମା ସା େକ ଚ ି LNT3128139
ୀ /1074539 70 100 1023ଆର. ରତନାମା - ମ ା ରାଓ  LNT2338853

ପ ୁ /1074540 33 100 1024ଡି ସେ ାଷ ପି ଡି କି ାରାଓ YNY0301291
ୀ /1084541 50 100 1025େକ. ବା  ରା ା ସା େକ ଆପା ରାଓ LNT2341592
ୀ /1084542 42 100 1026ତସଲିମା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ରହିମ OR/06/044/197239

ପ ୁ /1094543 60 100 1027େସଖ ଆବିଦ ପି େଶଖ କାଶମି LNT2339224
ପ ୁ /1094544 22 100 1028ଅମୀର ଅଲୀ ପି ଜାହାଂଗୀର ସାମଲ YNY1343490
ପ ୁ /1094545 39 100 1029େଶକ ଜାବିଦ୍ ପି େଶକ୍ ଆବିଦ୍ LNT2339471
ୀ /1104546 46 100 1030ୱାଇ ଇସେହାରି ସା ୱାଇ ଶୀନିବାସ LNT2339695
ୀ /1104547 22 100 1031ବାୟ . ଚଂଟୀ ରାଓ ପି ବାୟ . ଶୀନୀଵାସ ରାଓ YNY1344142

ପ ୁ /1104548 22 100 1032ଵାୟ. ଚଂଟୀ ରାଓ ପି ବାୟ . ଶୀନିବାଶ ସାମଲ YNY1344019
ୀ /1114549 27 100 1033େକହୂନ ବିବୀ ସା  େହପଜତ YNY1330299

ପ ୁ /1114550 37 100 1034 େହପଜତ ପି  ତାସ୍ଵର YNY1329697
ୀ /1114551 63 100 1035ୱାଇ. ସା ାମା ସା ୱାଇ. କ ଲୁ ରାଓ LNT2339083
ୀ /1134552 59 100 1036ସମସାଦ େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଇକାମ  YNY0663526

ପ ୁ /1134553 33 100 1037ମହ ଦ ଇମାନ ପି ମହ ଦ ଇକାମ  LNT3128154
ପ ୁ /1134554 61 100 1038ଅବଦୁଲ ଇକାମ  ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ YNY0663518
ୀ /1134555 31 100 1039ଅବଦୁଲ ନସୀମ  ପି ଅବଦୁଲ ବାସା LNT3128162
ପ ୁ /1134556 74 100 1040ଅବଦୁଲ ବାସର୍ା ପି ଅହଦୁଲ ରଜାକ OR/06/044/197454
ୀ /1134557 55 100 1041ସମା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ବାସା LNT1622760
ୀ /1134558 42 100 1042େରାଜି େବଗମ ସା ମହ ଦ ଫରିଦ୍ LNT4214433
ୀ /1134559 42 100 1043ସେହନଜ େବଗମ ସା  ମତଲୁବ ଆଲୀ YNY1230853
ୀ /1134560 25 100 1044ଗଲୂ ୍ଶା େବଗମ ସା ଏମ.ଡୀ ଇମ୍ତିଯା YNY1231158
ୀ /1134561 45 100 1045ରିହିନା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ କରିମ୍ LNT2339554

ପ ୁ /1134562 42 100 1047େମାହ ଦ ଫରୀଦ ପି ଅବଦୁଲ ସା YNY1237924
ପ ୁ /1134563 36 100 1048ମହ ଦ ଇମତିଆଜ ପି ମହ ଦ ଇକାମ  LNT3128147
ପ ୁ /1134564 41 100 1049ଅବଦୁଲ ଇସାକ୍ ପି ଅବଦୁଲ ବାଦ ସାହା LNT2339216
ପ ୁ /1134565 51 100 1050ଅବଦୁଲ କରିମ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ LNT2341626
ୀ /1134566 28 100 1051ସବୁା ମିଶ ସା ସୀତ ମିଶ YNY1230820
ପ ୁ /1134567 34 100 1052ଅବଦୁଲ ନିଶାର ପି ଅବଦୁଲ ବାସା . YNY0595421
ପ ୁ /1134568 52 100 1053ମହ ଦ ରହିମ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ OR/06/044/196710
ପ ୁ /1134569 56 100 1054େସକ ଜାକୀର ପି େସକ କାମୀର ଉ ୀନ YNY1231430
ୀ /1144570 44 100 1055ଖଇ ରୁନ୍ ବିବି ସା କାଉସର ଅଲୀ LNT2338960
ୀ /1164571 48 100 1056ନଜି େବଗମ ସା ହନିଫ OR/06/044/197189
ୀ /1164572 55 100 1057େଶଖ ହନିଫ ପି େଶଖ ନିସାର . LNT1622190
ପ ୁ /1194573 39 100 1058େଶକ କାଦାର ପି େଶକ କାରୀମ୍ LNT2339638
ପ ୁ /1204574 42 100 1059େଶକ୍ ସଲିମ ପି େଶକ କାରୀମ୍ LNT2339620
ପ ୁ /1204575 22 100 1060ମସୁକନ େବଗମ ପି ଅ ଲୁ କଲୀମ YNY1231067
ପ ୁ /1204576 46 100 1061େଶଖ ହୁେସନ୍ ପି େଶଖ ମ ାନ LNT1625953
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ପ ୁ /1204577 58 100 1062େଶଖ ସବୁରାତି ପି େଶଖ ମ ାନ LNT1625797
ପ ୁ /1214578 27 100 1063ନଇମ ଅବଦୁଲ ପି ରହିମ ଅବଦୁଲ YNY0793414
ପ ୁ /1214579 26 100 1064େକୗସାର ଅବଦୁଲ ପି କରିମ ଅବଦୁଲ YNY0792168
ୀ /1214580 27 100 1065େରଶମା େବଗମ୍ ପି ରହିମ ମହ ଦ YNY0821223
ୀ /1224581 33 100 1066ରାପାଟି ଲିଲାରାଣୀ ସା ଆର ସାେମଶାର୍ ରାଓ YNY1237601

ପ ୁ /1234582 36 100 1067େଶଖ ରିଜୁ ପି େଶଖ ମନୁା LNT3128170
ୀ /1234583 34 100 1068କମରୁନ ବିବି ସା େସକ ରିଜୁ LNT3128188
ୀ /1234584 53 100 1069ହଲିମା ବିବି ସା େଶଖ ମନୁନ୍ ା OR/06/044/197042

ପ ୁ /1234585 23 100 1070ଟିକିନା କରିମ ପି ଅବଦୁଲ କରିମ YNY1238104
ପ ୁ /1244586 50 100 1071ଏ ଟା ରାମଣା ପି ରାମାରାଓ OR/06/044/197233
ପ ୁ /1254587 66 100 1072ପି ସିମା ଳମ  ପି ପି ଆପିଲି LNT4233557
ୀ /1254588 56 100 1073ପି ଲକି୍ଷ ସା ପି ସିମା ଳ LNT4233540
ୀ /1254589 60 100 1074େକ. ଲକ୍ଷୀ ସା େକ.ଶୀ ରାମଲୁ LNT1624048
ୀ /1254590 20 100 1075ସହୁାନା ପରବିନ ପି ସେୟଦା ଅ ଲୁ ନ୍ଯଶୁାଦ YNY1268507
ୀ /1254591 19 100 1076ଜରୀନା ପରବିନ ପି ସୟଦ ସଲୀମ YNY1285378

ପ ୁ /1254592 68 100 1077େକ.ଶୀ ରାମଲୁ ପି େକ. େମାତିଆଲୁ OR/06/044/197671
ପ ୁ /1254593 63 100 1078େକ ଇଶର ରାଓ ପି େକ େଡମଡୁ ରାଓ YNY0074146
ପ ୁ /1264594 65 100 1079ଏ. କାଳି ଦାସ ପି ଏ. ରାଜା ରାଓ LNT1622448
ୀ /1264595 55 100 1080ଏ. ରାବଣାମା ସା ଏ. କାଳିଦାସ LNT1622430
ୀ /1274596 61 100 1081ପି କାଶ ୁଲାମା ସା ପି ଆପା ରାଓ  LNT4225199
ୀ /1274597 60 100 1082ଆଦାରି ବାଲା ସା ଆଦାରି ଅ ା ରାଓ  LNT4229365

ପ ୁ /1274598 46 100 1083ଏସ ଆର ଏସ ନାଇଡୁ ପି ଏସ ଆପା ରାଓ LNT4220828
ୀ /1274599 41 100 1084ଆର ନାପାବର୍ ତୀ ସା ଆର. ଆଗନ୍ାନାଇଡୁ LNT4220786
ୀ /1274600 41 100 1085ଏସ ପଦା ସା ଏସ ଆର ଏସ ନାଇଡୁ LNT4220802
ୀ /1274601 41 100 1086ଏସ ମ  ୁ ସା ଏସ ଟାଉଟିଆ LNT3128196

ପ ୁ /1274602 38 100 1087ଏଭୀରୁ ବାବୁ ପି ଏଆପାରାଓ YNY0663732
ପ ୁ /1274603 37 100 1088ଏସତଯ୍ ବାବୁ ପି ଏଆପା ରାଓ YNY0663724
ୀ /1274604 36 100 1089ଡି ଜୟା ଲକ୍ଷି ସା ଡିେକାେଟଶର ରାଓ  LNT4229357

ପ ୁ /1274605 40 100 1090େପାଲାଵାରପ ୂଉମା ମେହସର ପି ପି ସିମା ଚାଲମ LNT4214391
ପ ୁ /1274606 35 100 1091ଏ ଭି ଏସ ନାରାୟଣ ପି ଏ ସଯୂଯ୍ର୍ା ରାଓ LNT4208575
ୀ /1274607 34 100 1092ପି ଚିନନ୍ ାରି ସା ପି ଶୀନିବାସ ରାଓ LNT4214334
ୀ /1274608 34 100 1093ପି ସେରାଜିନି ସା ପି ନାଇଡୁ LNT4220810

ପ ୁ /1274609 34 100 1094ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ  ପି ପି ସିମା ଚାଲମ LNT4233532
ପ ୁ /1274610 94 100 1095ଏ ଆଚିନାଇଡୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଆଦିନାଇଡୁ OR/06/044/196780
ପ ୁ /1274611 66 100 1096ଏ ଆପାରାଓ ପି ଏ. ବୀରୁ ନାଇଡୁ LNT4229332
ୀ /1274612 22 100 1097େସାଫିଆ େବଗମ ପି ମହ ଦ ରହିମ YNY1238161
ୀ /1274613 23 100 1098 େସାହୀଲ ବକ୍ଷ ପି  ସଫୀକ ବକ୍ଷ YNY1231497
ୀ /1274614 56 100 1099ୱାଇ ଚ କା ା ସା ରାମ ୁ LNT4220711
ୀ /1274615 63 100 1100ଏ ଲଛମି ସା ସରିୁୟା ରାଓ YNY0663500

ପ ୁ /1274616 74 100 1101ଏ ସରିୁୟା ରାଓ ପି ବିରୁନାଇଡୁ YNY0663716
ପ ୁ /1274617 44 100 1102ଡି େକାେଟଶର ରାଓ ପି ଡି ରାମା ରାଓ LNT4229415
ପ ୁ /1274618 41 100 1103ପି ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି ଅଚି ବାବୁ ରାଓ LNT4214342
ପ ୁ /1274619 36 100 1104ଆର ଶେମଶର ରାଓ ପି ଆର କି ା ରାଓ LNT4214383
ପ ୁ /1274620 34 100 1105ଏ େସାେମଶର ରାଓ ପି ଏ ସଯୂଯ୍ର୍ା ରାଓ ରାଓ LNT4229308
ପ ୁ /1274621 28 100 1106ଏମ୍. ସଯୂଯ୍ର୍ା ରାଓ ପି ଏମ୍. ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0446658
ପ ୁ /1274622 25 100 1107ଆର୍.ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଆର୍. ଆଚିନାୟୁଡୁ YNY0921031
ୀ /1294623 53 100 1108ୟାମା ସତଯ୍ବତୀ ସା ୟାଚିଆପାରାଓ OR/06/044/196801

ପ ୁ /1304624 28 100 1109ଇ. ହରି ପସାଦ ପି ଇ. ଶୀ ନିବାସ YNY0792564
ପ ୁ /1304625 53 100 1110ଇ. ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଇ. ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0792549
ପ ୁ /1304626 44 100 1111ଇ ଶୀନିବାଶ ରାଓ ପି ଇ ସଯୁର୍ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0812263
ୀ /1304627 45 100 1112ଇ. େରାହିଣି ସା ଶୀ ନିବାସ LNT2339273
ୀ /1314628 66 100 1113ଏ ନାଗମଣି ସା ଏ .େଭ ଟ ରାଓ LNT2381804
ପ ୁ /1314629 52 100 1114ଏ ରାଭଣ ମ ୁ ିର୍ ପି ଏ . େଭ ଟ ରାଓ LNT2381689
ୀ /1324630 44 100 1115ଏ. ଶୀେଦବୀ ସା ଏ. ରାମାଣା ମ ୂ ର୍ୀ LNT2381663
ପ ୁ /1324631 44 100 1116ଏ. ପସାଦ ପି ଏ. େଭ ଟ ରାଓ ଆଚାରୀ LNT2381861
ପ ୁ /1334632 39 100 1117ଏ. େଗୗରୀ ଶ ର ପି ଏ. େଭ ଟ ରାଓ ଆଚାରୀ LNT2381697
ୀ /1344633 55 100 1118ପି. ରତନ୍ ାମ  ସା ପି. େଜ. ଫାନସିସ  LNT2339778
ପ ୁ /1344634 64 100 1119ପି. େଜ. ଫାନସିସ ପି ପି. ରାୟା ା LNT2339703
ୀ /1354635 20 100 1120ଜିନତୁନ ନିସା ପି .ଜାଣୀ ସାମଲ YNY1328228
ୀ /1364636 49 100 1121ଜି କମଳା  ସା ଜି େଭାଗିରାଓ LNT3128287
ୀ /1364637 47 100 1122ବି.ପାବର୍ ତୀ ସା ବି.ୱାଶାନ  ରାଓ LNT3080504
ପ ୁ /1364638 44 100 1123େକ ନାଗା ରାଜୁ ପି େକ ରାଥାର LNT3128253
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ପ ୁ /1364639 44 100 1124ଏମ େଲାେକଶ ପି ଏମ କି ା ରାଓ LNT3128303
ପ ୁ /1364640 44 100 1125େକ ରାମ ୁ ପି େକ ରାମା ଶାମି LNT4229456
ପ ୁ /1364641 44 100 1126ବି ଦୁଗର୍ା ପି ବି ସିେମୟା LNT4220844
ପ ୁ /1364642 42 100 1127େକ ଲକ୍ଷଣ ରାଓ ପି େକ ରାମା ସାମି LNT4229431
ୀ /1364643 41 100 1128ବି ଜାନକି ସା ବି ଦୁଗର୍ା LNT4220836
ୀ /1364644 40 100 1129େକ ସିମା ପି େକ ରାମାଶାମି LNT4229423
ୀ /1364645 39 100 1130େକ କାହନ୍ା ସା େକ ନାକରାଜ LNT3128238
ୀ /1364646 39 100 1131େକ ଲକି୍ଷ ସା େକ ରାମ ୁ LNT3128279
ୀ /1364647 39 100 1132ଏ ଅନୁ ସା ଏ ଶୀନୁ LNT3130713
ୀ /1364648 39 100 1133େକ ଚ ି ପି େକ ରାଥର LNT3128311
ୀ /1364649 38 100 1134େକ ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା  ସା େକ ଲକ୍ଷମନ ରାଓ LNT4229449
ୀ /1364650 25 100 1135ବି ମାଳତୀ . ପି ବି ୱାସା ୁଲା YNY1051127

ପ ୁ /1364651 62 100 1136ବି ଆପା ରାଓ ପି ବି. ଏେଲୟା OR/06/044/196856
ୀ /1364652 26 100 1137ବି କଲବତୀ ପି ବି ରାମ ରାଓ YNY1050764

ପ ୁ /1364653 23 100 1138ଏମ ଡି ନସିମ୍ ପି ଏମ ଡି େମାତି YNY1050798
ୀ /1364654 48 100 1139ବି ନିଲମା ସା ବି. ରାମା ରାଓ LNT2381705

ପ ୁ /1364655 50 100 1140ବି ଭଶା ୁଲ ରାଓ ପି ବି. ଏଲାୟା OR/06/044/196854
ପ ୁ /1364656 41 100 1141ପିବିଶନାଥ ରାଓ ପି ପି ପିଜି ମ ୁ ିର୍ ରାଓ LNT3128220
ୀ /1364657 38 100 1142ପି କନୁମନୁ ରାଓ ସା ପି ବିଶନାଥ ରାଓ LNT3128212
ୀ /1364658 48 100 1143ଏନ. ସାବିତି ପି ବି. ଏେଲୟା LNT2339091
ୀ /1364659 74 100 1144ବି ସା ାମା ସା ବି. ଏେଲୟା LNT2381671
ୀ /1364660 48 100 1145ବି ସେରାଜୀନି ସା ବି. ପକାଶ OR/06/044/196850

ପ ୁ /1364661 23 100 1146ବି ଶବି ଶ ର େର ି ପି ବି ୱାସା ୁଲା ରାଓ YNY1051119
ୀ /1364662 23 100 1147ଏମ ଊ ା ସା ଏମ ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY1050780

ପ ୁ /1404663 70 100 1148ବିର୍ ଦୁଗା ସିଂହ ପି ବି େଲାକନାଥ ସିଂହ OR/06/044/197468
ପ ୁ /1414664 69 100 1149େକ. େବଲାଡୁ ପି େକ. ସାମିୟାର LNT1703552
ୀ /1414665 54 100 1150େକ. ଲକ୍ଷୀ ସା େକ. େବଲାଡୁ LNT1703545

ପ ୁ /1414666 66 100 1151ବି. ଜଗା ରାଓ ପି ବି. େସାଲା ପରିୁ ରାଓ YNY0925412
ୀ /1414667 47 100 1152ପି ସାବିତୀ ସା ପି ମାେଲସୀ OR/06/044/197674

ପ ୁ /1414668 46 100 1153େକ. ତିନାଥ ସାମୀ ପି େବଲାଦମ LNT2339422
ପ ୁ /1444669 85 100 1154େସଖ. ଜୁମନ . ପି କରିମ . LNT2339398
ପ ୁ /1444670 60 100 1155େଶଖ ମେହମଦୁ ବକ୍ସ ପି ଜୁମନ LNT2339653
ପ ୁ /1444671 51 100 1156େଶଖ ରହିମ ବକ୍ସ ପି େଶଖ ଜୁମନ ବକ୍ସ LNT1621663
ପ ୁ /1444672 41 100 1157େଶଖ ସାଜିଦ୍ ବକ୍ସ ପି ଜୁମନ ବକ୍ସ LNT2341618
ୀ /1444673 41 100 1158କଲୁସମୁ େବଗମ ପି େଶଖ ଦୁମନ୍ LNT2339372
ୀ /1444674 62 100 1159ସରୁତୁନ ବିବି ସା େଶଖ ଜୁମନ LNT2339380

ପ ୁ /1474675 55 100 1160ପି ରାେମୟା ପି ଆେବୟା LNT4229324
ୀ /1494676 52 100 1161େଗୗରି ମଲିକ ସା ଶବି ମଲିକ OR/06/044/197169
ୀ /1494677 60 100 1162ମିରା ପାଳ ସା ନେର  କମୁାର ପାଳ OR/06/044/197164
ୀ /1494678 24 100 1163ସାଗରିକା ପାଲ ପି ଧୀେରଦ ପାଲ YNY1161330
ୀ /1494679 26 100 1164ଆୟଯ୍ର୍ାଗନ୍ୀ ପ ା ସା ସାଗର ପାଲ YNY1161348
ୀ /1504680 39 100 1165ଏସ ରାଜଶୀ . ସା େବୖକୁ  . LNT4233573

ପ ୁ /1504681 21 100 1166େଜ ପଵନ କମୁାର ପି େଜ ଶୀନୂ YNY1165869
ୀ /1514682 31 100 1167ସୀ.ଏଚ ପଦା ପି ସୀ.ଏଚ ଅପଲସ୍ଵାମୀ YNY1055839

ପ ୁ /1524683 52 100 1168ପି . ରାମ ୁ ପି ପି . େଯାଗଲୁ OR/06/044/197170
ୀ /1534684 55 100 1169ଏମ ଗିରିଜା େଦବୀ ସା ଶୀନିବାସ  YNY0074161

ପ ୁ /1534685 65 100 1170ଏମ ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ YNY0074153
ପ ୁ /1534686 44 100 1171ଏମ ରାେଜଶ କମୁାର ରାଓ ପି ଏମ ଶୀନିବାସ ରାଓ YNY0074179
ପ ୁ /1584687 61 100 1172ଏମ୍.ଡି. ୟାକବୁ ପି ନଜିର ମହ ଦ YNY0171579
ୀ /1584688 58 100 1173ଶମସାଦ୍ େବଗମ ସା ମହ ଦ ୟାକବୁ YNY0663658
ୀ /1584689 35 100 1174ସୀ.ଏଚ ରାଣୀ ସା ସୀ.ଏଚ.ହରିଶ କମୁାର YNY1062603
ୀ /1584690 35 100 1175ଫରହା ଶାମସାଦ୍ ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ୍ LNT4220778
ୀ /1584691 33 100 1176ସବିହା ୟାକବୁ ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ LNT3128329
ପ ୁ /1594692 70 100 1177ଏ . ନାଗ ରାଜୁ ପି ରାବଣା  OR/06/044/197263
ୀ /1624693 56 100 1178ନଜିମା େବଗମ ମା ମୀଜର୍ା କମରୂୁ ଉ ୀନ େବଗ YNY1238310
ପ ୁ /1674694 27 100 1179ସୀ.ଏଚ େସାଲାପରୂୀ ପି ସୀ.ଏଚ ଅପଳସ୍ଵାମୀ YNY1055847
ୀ /1714695 26 100 1180ନସୀମା େବଗମ ସା େସକ. ହଲୀମ YNY1055821
ୀ /1714696 44 100 1181ସକିନା ବିବି ସା େସକ ବାବୁ YNY1239656
ପ ୁ /1824697 37 100 1182ଏସ େକ େହଫଜତ ପି ଏସ େକ ତସାବର YNY1200799
ୀ /1864698 36 100 1183ନେହଦା ଖାତୁନ ପି ଇେସନ ଖାନ YNY1200773
ପ ୁ /1934699 40 100 1184ଏସ େକ ସାଜନ ମା ଏସ େକ ମନୁୂତା YNY1200765
ପ ୁ /A/2034700 37 100 1185େମାହମଦ ଅସଫ ଆଲୀ ପି େମାହମଦ ରୁଖ ଆଲୀ YNY1214667
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ପ ୁ /A/2034701 23 100 1186ଦୁଗର୍ା େହଂବରାମ ପି କବିରାଜ େହଂବରାମ YNY1214683
ପ ୁ /A/2034702 22 100 1187ଅକିଲ ଖାନ ପି ଜବାର ଖାନ YNY1214659
ପ ୁ /A/2034703 39 100 1188ଅମର ଲାମା ପି ଅଜୟ ଲାମା YNY1214873
ପ ୁ /A/2054704 33 100 1189ଅନୁଜା କମୁାର କରନ ପି ନେର  କରନ YNY1214865
ପ ୁ /A/2054705 39 100 1190କାଣୀ ା ମାଝୀ ପି େକଦାର ମାଝୀ YNY1214774
ପ ୁ /A/2054706 25 100 1191ପିନ୍କନୂ କମୁାର େସଠୀ ପି ବାବୁଲୀ େସଠୀ YNY1214758
ୀ /2704707 33 100 1192ସିରିନ ବାେନା ସା ଅବଦୁଲ ନିଶାର YNY1239789
ୀ /2704708 22 100 1193ତରାନା େବଗମ ପି ସୟଦ ଉସମାନ YNY1239805
ୀ /2704709 21 100 1194ମସୁକନ େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ କରୀମ YNY1169796
ୀ /2704710 49 100 1195େରେହନା ବିବୀ ସା ଅବଦୁଲ କରୀମ YNY1177930

ପ ୁ /2704711 41 100 1196ଅବଦୁଲ ଇସାକ ପି ଅବଦୁଲ ବାଦଶାହ YNY1239771
ପ ୁ /2914712 28 100 1197େଗୗରଵ ପକାଶ ରାଉତ ପି ନିଲାଯ କମୁାର YNY1219872
ପ ୁ /3004713 22 100 1198େକ କାତିର୍କ ପି େକ କୃ ା ରାଓ YNY1202902
ପ ୁ /A/3044714 39 100 1199ମକୁତାର ଆଲୀ ପି ଅସ୍ଗର ଆଲୀ ଖାନ YNY1214832
ପ ୁ /A/3044715 29 100 1200ସକୁା  େଭାଇ ପି ପଣୂର୍ଚ  େଭାଇ YNY1214816
ପ ୁ /A/3044716 52 100 1201ପସାଂତ େମାହ ି ପି ବି ୁ ଚରଣ େମାହ ି YNY1214790
ପ ୁ /A/3044717 25 100 1202ରାେଜଶ ପଧାନ ପି ସରତ ପଧାନ YNY1214675
ପ ୁ /A/3044718 49 100 1203ସଧୁାକର ସାହୂ ପି ହରିହର ସାହୂ YNY1214709
ପ ୁ /A/3044719 33 100 1204ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୂ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୂ YNY1214824
ପ ୁ /A/3044720 29 100 1205ଲାଲ ବିହାରୀ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YNY1214741
ପ ୁ /A/3044721 59 100 1206ବଳରାମ ଶମର୍ା ପି ତୁଳସୀରାମ ଶମର୍ା YNY1214717
ପ ୁ /A/3054722 25 100 1207କନର୍  େଜନା ପି ସେବର୍ ସର େଜନା YNY1215862
ୀ /A/3054723 40 100 1208େକୗଶଲଯ୍ା ମଲିକ ସା େପମାନ  ମଲିକ YNY1214733

ପ ୁ /A/3054724 39 100 1209େପମାନ  ମଲିକ ପି ବଳରାମ ମଲିକ YNY1214808
ପ ୁ /A/3064725 33 100 1210ବାପୀ ବାରିକ ପି ବାସେୁ◌ଦବ ବାରିକ YNY1214915
ପ ୁ /A/3064726 28 100 1211ଅମଜୁା େବେହରା ପି ସରତ ଚଂଦ େବେହରା YNY1214691
ପ ୁ /A/3064727 44 100 1212ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େଜନା ପି େଲଟ େଜାଗୀନାଥ େଜନା YNY1214766
ପ ୁ /A/3064728 21 100 1213ହେରକୃ  େଜନା ପି େବଣଧୁର େଜନା YNY1214782
ପ ୁ /A/3064729 26 100 1214ଜୀଟୂରାଜ େମାହ ି ପି ନିର ନ େମାହ ି YNY1214725
ପ ୁ /A/3064730 23 100 1215ଵାଜୀତ ଆଲୀ ସାହ ପି ରମଜାନ ଆଲୀ ସାହ YNY1214840
ପ ୁ /A/3064731 31 100 1216ଜୟଂତ କମୁାର ସାହୂ ପି ଜୂଦହୀେ ରା ସାହୂ YNY1214857
ୀ /3094732 32 100 1217ଶକୁ ଳା ନାୟକ ସା ବିଟୂ ନାୟକ YNY1200609
ୀ /3164733 77 100 1218ଏସ ର ୁ ସା ଏସ ମରୁଲୀ YNY1200740
ୀ /3194734 23 100 1219େସାନାଲୀ େଜନା ପି ଦୀପକ େଜନା YNY1200591
ୀ /3204735 36 100 1220ସସିୁଲା ଦାସ ପି ଦୁଲିଆ ଲ ୀ YNY1200724

ପ ୁ /3204736 57 100 1221ଏନ. ଲକ୍ଷଣ ପି ଏନ. କାମନା YNY1178060
ୀ /3204737 54 100 1222ଏନ. ସରସତି ସା ଏନ. ଲକ୍ଷଣ YNY1178102
ୀ /3234738 22 100 1223ଆର ପଜୂା ସା ଆର ସଂଜୀବ YNY1202936
ୀ /3304739 33 100 1224ବି ସଜୁାତା ସା ବି ରାମ ୂ YNY1200625
ୀ /3824740 25 100 1225ଅସମା େସାେହୖଲ ପି େସାେହୖଲ ଯସୂ ୁ YNY1260942
ୀ /4204741 29 100 1226ଆ ୀନ ଆରା ସା ମ୍ଡ ରି ୍ଵାନ YNY1321389
ପ ୁ /4404742 51 100 1227 କାସିମ ସରିଫ - ଦୁଲାରୀ ବିବୀ YNY1330307
ପ ୁ /4534743 35 100 1228ପୀ ବିଜୁ ପି ପୀ ସତଯ୍ YNY1200575
ୀ /4534744 35 100 1229ଏ. ସରସତି ସା ଏ. ଶୀନୂ YNY1178136
ୀ /4634745 24 100 1230ଆଫିଆ ଜାକିର ପି ଜାକିର ସରିଫ YNY1222140

ପ ୁ /4894746 22 100 1231ଆର େଚତନ ରାଓ ପି ଆର େମାହନ ରାଓ YNY1347228
ପ ୁ /5114747 46 100 1232ମହ ଦ ବାବର ଆଲୀ ପି ମହ ଦ ଆେଲନାବୀ ଆଲୀ YNY1238195
ୀ /5114748 42 100 1233ସମସାଦ େବଗମ ସା ମହ ଦ ବାବର ଆଲୀ YNY1237783

ପ ୁ /5284749 62 100 1234େସକ ରିୟାଜୁ ୀନ ପି େସଖ େକ ୖମହମଦ YNY1231141
ପ ୁ /7024750 50 100 1235ମହ ଦ ମକିୁମ ୟୁନୁସ ପି ମହ ଦ ୟୁନୁସ ଅବଦୁଲା YNY1072743
ୀ /9674751 29 100 1236ଏ.େରଣକୁା ଅଚାରା ସା ଏ. େଗୗରିଶ ର ଅଚାରା YNY1178177
ୀ /9994752 20 100 1237େକ. େଚନଡି ପି େକ. ବୁଡିଆ  YNY1238039
ୀ /9994753 26 100 1238ଆରତୀ ଆ ିେବାଇନା ସା ଆ ିେବାଇନା ନାେଗଶ YNY1126705
ୀ /9994754 38 100 1239ହଲୀମା େବଗମ ପି ଜୁମା ଖାନ YNY1153832
ୀ /9994755 26 100 1240ଜାେହଦା େବଗମ ପି ସେୟଦା କରୀମ YNY1145861
ୀ /9994756 26 100 1241ଗଲୁା ା େବଗମ ସା ଏମ ଡି ଇମତିଆଜ YNY1050756
ୀ /9994757 56 100 1242ହେଜରା ବିବୀ ସା ଜୁମା ଖାନ YNY1153782
ୀ /9994758 45 100 1243େରହାନା ବିବୀ ସା ଅ କ େହାେସନ ଖାନ YNY1153816
ୀ /9994759 41 100 1244ଓହୀଦା ବିବୀ ପି ଜୁମା` ଖାନ YNY1153857
ପ ୁ /9994760 59 100 1245େକ ବୁଧଆୁ ପି େକ େନାକା YNY1232479
ୀ /9994761 50 100 1246ପୀତାନୂ ଏରାମା ସା ପୀ. େନାକରାଜୂ YNY1145838
ୀ /9994762 24 100 1247ଅନିତା ସାହୁ ପି ଅଜୟ ସାହୁ YNY1051135
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ୀ /999994763 28 100 1248ବି ମନିୁ ପି ଜଇରାମ ସାରମା YNY1237965
ପ ୁ /999994764 30 100 1249ମନସରୂ ଇବାହିମ ଅ ଲୁ ପି ଅ ଲୁ ରଜାକ ଇବାହିମ YNY1118546
ପ ୁ /999994765 30 100 1250ରିୟାଜ ଅବଦୁଲ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ YNY1118348
ପ ୁ /999994766 47 100 1251ଇମତୟାଜ ଆହମଦ ପି ଏମଡ଼ି ତୟବ YNY1117100
ପ ୁ /999994767 66 100 1252ମର ୱାଜିଦ ଅଲୀ ପି ମୀର ଅନସର ଅଲୀ YNY1118223
ପ ୁ /999994768 41 100 1253େତହ ଅଲୀ ପି େସକ ମହ ୁ  ଅଲୀ YNY1118025
ୀ /999994769 33 100 1254ସଂସଟ ଅଲୀ ପି ଜାହାଂଗୀର ଅଲୀ YNY1118249
ୀ /999994770 30 100 1255ଫିରାଜ ଆରା ପି ମୀଵର୍ା ିଦ ଅଲୀ YNY1118173
ୀ /999994771 41 100 1256ରହାନାକ ଆରା େବଗମ ପି ରେହମାତ୍ ଅଲି YNY1146695
ୀ /999994772 31 100 1257ଆଲମ ଆରା ପି ମୀଵର୍ା ିଦ ଅଲୀ YNY1118140

ପ ୁ /999994773 24 100 1258ଏମଡ଼ି ଅସଲମ ପି ଏମଡ଼ି ଇସାମ YNY1117837
ୀ /999994774 30 100 1259ଜୁେଲଖା େବଗମ ପି େସକ କୁ YNY1118447
ୀ /999994775 25 100 1260ସବର େବଗମ ସା ସଂସଟ ଅଲୀ YNY1118272
ୀ /999994776 21 100 1261ଶାଗୁ ୀ େବଗମ ପି ଏମଡ଼ି ଇସଲାମ ଖାନ YNY1117746
ୀ /999994777 66 100 1262ଫାତମା େବଗମ ସା େସକ ହାକିମ YNY1116730
ୀ /999994778 56 100 1263ଅ ସାରୀ େବଗମ ସା େଶକ ରିୟାଜ ଉ ୀନ YNY1231133
ୀ /999994779 36 100 1264ସାହିଦା େବଗମ ସା େସକ. ଶୟାମ ସଦିୁନ YNY1146620
ୀ /999994780 30 100 1265ନଗମା େବଗମ ପି େସକ. ଜଫର YNY1146687
ୀ /999994781 30 100 1266ରିଜୁଆନା େବଗମ ପି େସକ ମନୂା YNY1239896
ୀ /999994782 25 100 1267ଫତମା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ନସୀମ YNY1237692
ୀ /999994783 25 100 1268ସଗୁ ା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ନୟୀନ YNY1237668
ୀ /999994784 52 100 1269ସିତାରା ବିବି ସା ଏମଡ଼ି ଅଜଗର ଆଲୀ YNY1116466
ୀ /999994785 49 100 1270ହୁଶନ୍ଆରା ବିବୀ ସା ମୀଵର୍ା ିଦ ଅଲୀ YNY1118090
ୀ /999994786 47 100 1271ମସିନା ବିବି ସା ଏମ.ଡୀ ଇସଲାମ YNY1116649
ୀ /999994787 41 100 1272ସକିନା ବିବି ସା ଜମାଲ ରସଲୂ YNY1239672
ୀ /999994788 33 100 1273ପରୱିନ ବିବୀ ସା ଏସେକ ରହିମ ବକ୍ସ YNY1117704
ୀ /999994789 28 100 1274ସବାନା ବିବୀ ପି େସକ କୁଦଦୀନ YNY1116565
ୀ /999994790 31 100 1275େକ. ଦାନା ସା େକ. କିରଣ YNY1146646

ପ ୁ /999994791 29 100 1276ଅ ଲୁ ରାହୀଲ ଇବାହିମ ପି ଅ ଲୁ ରଜାକ ଇବାହିମ YNY1146679
ପ ୁ /999994792 36 100 1277ଅବଦୁଲ ଇଶାକ଼ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ ଇବାହିମ YNY1239680
ପ ୁ /999994793 57 100 1278ଏମଡ଼ି ଇସଲାମ ପି ଏମଡ଼ି କରିମ YNY1116607
ୀ /999994794 33 100 1279ଏସ.େକ ଜମାଲ ସା ଏସ.େକ ହୂେସନ YNY1117621
ୀ /999994795 31 100 1280ସାବାନା କାଦରୀ ପି ଅାବାସ ଖାନ YNY1117936
ୀ /999994796 76 100 1281ପୀ କ ିମା - ଏସେକ କରିମ YNY1116904
ୀ /999994797 20 100 1282ତାଲାତ ଖଲିଲ ପି େସକ ଖଲିଲୁର ରହମାନ YNY1239862

ପ ୁ /999994798 68 100 1283ଜୁମା ଖାନ ପି ଏମ. ଏ ସରିଫ YNY1154681
ୀ /999994799 37 100 1284ଏମଡ଼ି ସେହଦା ଖାନ ପି ସଦାଦ ଖାନ YNY1116292

ପ ୁ /999994800 36 100 1285ଉସମାନ ଖାନ ପି ମମୁତାଜ ଖାନ YNY1116987
ପ ୁ /999994801 24 100 1286ସାଜିଦ ଖାନ ପି ଫରୀଦ ଖାନ YNY1117977
ୀ /999994802 29 100 1287ଅମିନା ଖାତୁନ ପି ଜାହାଂଗୀର ଅଲୀ YNY1118058
ୀ /999994803 26 100 1288ରଜିୟା ଖାତୁନ ସା ଉସମାନ ଖାନ YNY1117043
ୀ /999994804 26 100 1289ରିଜୁୱାନା େକୗଶର ସା ଇମତିଆ  ଆହମଦ YNY1117159
ୀ /999994805 29 100 1290େକ କମୁାରୀ ସା ବୀ. ଜଗା ରାଓ YNY1117548
ୀ /999994806 24 100 1291ସୀ. ମାମା ସା ସୀ. ଚଂଡୀ YNY1118413
ୀ /999994807 34 100 1292ବିବି ମରିୟମ ସା ଏମଡ଼ି ସେହଦ ଖାନ YNY1116417

ପ ୁ /999994808 29 100 1293େଶଖ ନୟିମ ପି େଶଖ ହନିଫ YNY1117498
ୀ /999994809 26 100 1294ସବାନା ପରୱିନ ସା ଟିକୀନା କରୀମ YNY1116839

ପ ୁ /999994810 25 100 1295େସଖ ରହିମ ପି େସଖ କରୀମ YNY1231364
ପ ୁ /999994811 27 100 1296ଜୀ. ରାମ ୂ ପି ଜୀ. ଚ ୀ YNY1154665
ୀ /999994812 27 100 1297ସନୁୀତା ରାଓ ସା େକ ସିମାଚଳମ YNY1116771
ୀ /999994813 22 100 1298ମାଧବୀ ସାହୂ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାହୂ YNY1116698
ୀ /999994814 62 100 1299ଏସ.େକ ସଲୀମ ପି ଅ ଲୁ ଅଲୀମ YNY1118389
ପ ୁ /999994815 23 100 1300ସଲୀମ ସରିଫ ପି କମୂୂଦୀନ ସରିଫ YNY1118488
ୀ /999994816 35 100 1301ଆର. େସାଭା ପି ଆର. କି ା YNY1146604
ପ ୁ /999994817 41 100 1302େସକ. ସୟମା ସଦିୁନ ପି େସକ. ଫଟ ଉ ୀନ YNY1146638
ୀ /999994818 25 100 1303ବୀ. ସଜୁାତା ପି ବୀ. ଈଶ୍ଵର ରାଓ YNY1154640
ପ ୁ /999994819 29 100 1304ଆର. ସେୁରଶ ପି ଆର କୃ ା YNY1135334
ୀ /999994820 25 100 1305ସାଜିୟା ତବସମୁ ପି ମ୍ଡ. ାେ ଲ ହକ୍ ଖାନ YNY1146612
ୀ /999994821 28 100 1306ଆ ସାନ ତାହାସିନ ପି େସକ. ଅବୂ କଲାମ YNY1154632
ୀ /999994822 25 100 1307ସହୁାନା ତରନନ୍ ୂମ ପି ମହାଓଡ ଅଲୀ YNY1238468
ପ ୁ /226/8564823 35 100 1308ସିରାଜୁ ୀନ ଅହମଦ ସିରାଜୁ ୀନ ପି ସମସ ୁ ୀନ ଅହମଦ ସମସ ୁ ୀନ ଅ YNY1253327
ୀ /229/8564824 28 100 1309ରୁବୀନା େବଗମ ରୁବୀନା େବଗମ ସା ସିରାଜୁ ୀନ ଅହମଦ ସିରାଜୁ ୀନ YNY1253319
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ପ ୁ /7530014825 22 100 1310େସକ ରାହୁଲ ପି େସକ. ୟୁନୂସ YNY1239839
ପ ୁ /.4826 42 100 1311ବି ସିମାଦୀ . ପି ବି ସରୁୟାନାରାୟଣ . YNY0812198
ୀ /.4827 34 100 1312ହଲିମା େବଗମ୍ ପି ଅବଦୁଲ ବାଦସାହା YNY0812206
ୀ /.4828 68 100 1313ବସିରୁନ ନିସା ସା ବସିରୁନ ନିସା YNY0812297
ୀ /.4829 39 100 1314ଏମ୍ ରାଜୁ ପି ଏମ୍ ଇଶରସାମୀ ରାଓ YNY0812313

ପ ୁ /.4830 38 100 1315ଏମ୍ ଶ ରି ରାଓ ପି ଏମ୍ ଇଶରସାମୀ ରାଓ YNY0812289
ପ ୁ /C/o Sk Fi4831 25 100 1316େଶଖ ଶରିାଜ ପି େଶଖ ଫିେରାଜ YNY0792234
ପ ୁ /14832 54 100 1317େଶଖ ହାସିମ ବକ୍ସ ପି େଶଖ.କରିମ ବକ୍ସ LNT1622018
ପ ୁ /24833 42 100 1318ରଶଦି ଖଁା ପି ରଉଫ ଖଁା OR/06/044/197231
ୀ /24834 62 100 1319େଜୖବୁନ ନିଶା ବିବି ସା ରଉଫ ଖଁା LNT1640218
ୀ /24835 34 100 1320ନାଗମା ପରୱିନ ସା ଏସ େକ ଜାଫର YNY0793729
ୀ /24836 48 100 1321ସମୀମ ପରୱିନ ସା ମହ ଦ ଏକରାମ LNT1640812
ୀ /24837 46 100 1322ୟାସୀନ ପରୱିନ ସା ମହ ଦ ସକୁରୁ LNT1639384
ୀ /34838 43 100 1323ପଦିନୀ ମିଶ ସା ପତାପ କମୁାର ମିଶ LNT1628072

ପ ୁ /34839 58 100 1324ପଦ ଚରଣ ପ ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ପ ନାୟକ LNT1629781
ୀ /34840 52 100 1325କ ନା ପ ନାୟକ ସା ପଦ ଚରଣ ପ ନାୟକ LNT1633189

ପ ୁ /34841 42 100 1326ପଦିପ ଚରଣ ପ ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ପ ନାୟକ LNT1626456
ପ ୁ /54842 45 100 1327ଶକି୍ତ ପାଳ ପି ସେୁର  କମୁାର ପାଳ YNY0446500
ୀ /54843 34 100 1328ସସିତା ପାଳ ସା ଶକି୍ତ ପାଳ YNY0446484
ୀ /54844 40 100 1329ସେହନାଜ ପରବିନ ପି େଶକ ନଈମ  YNY1237981
ୀ /64845 31 100 1330ଅରୁଆ େଡାଡିଆ ସା ମ ୁ ାଫ ପେଟଲ YNY0594655

ପ ୁ /084846 35 100 1331ମୀଜର୍ା ନସୀମ େବଗ ପି ମୀଜର୍ା ନସୀମ YNY1320126
ପ ୁ /84847 47 100 1332ସେରାଜକା  ମହାପାତ ପି େଗୗବି  େଜନା YNY0962951
ୀ /144848 26 100 1333ର ନ ପଧାନ ପି ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ YNY0962985

ପ ୁ /33/A4849 26 100 1334ଡି ସଂଦୀପ  - ବି ନାେଗଶର ରାଓ YNY1285584
ୀ /414850 32 100 1335ଲୁସିତା ବାରିକ ପି ଶକେଦବ ବାରିକ YNY0963272
ୀ /414851 32 100 1336କବିତା େବେହରା ସା ରମାକାମ୍ତ େବେହରା YNY0963173

ପ ୁ /414852 28 100 1337ବିକାଶକମୁାର ଗୁ ା ପି ଅଜୟକମୁାର ଗୁ ା YNY0963157
ପ ୁ /414853 24 100 1338ବ ି ଗୁ ା ପି ଛବିରାମ ଗି ା YNY0963207
ପ ୁ /414854 29 100 1339େମାନୁ କା ପି ଛବିରାମ ଗୁ ା YNY0963181
ପ ୁ /414855 68 100 1340ପବିଣକମୁାର ନାୟକ ପି ଜୟ ନାୟକ YNY0963223
ୀ /414856 32 100 1341େହମଲତା ନାୟକ ସା ପବାଣକମୁାର ନାୟକ YNY0963215

ପ ୁ /414857 25 100 1342ଅଂଶମୁାନ ପାତ ପି ସେ ାଶ ପାତ YNY0963264
ପ ୁ /414858 28 100 1343ଦିପକମୁାର ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ YNY0963165
ୀ /414859 31 100 1344ବବିତା ସାଓ ସା ସ ୟ ସାଓ YNY0963280
ୀ /414860 32 100 1345ଉଷା ଶାଓ ସା ଦିଲିପ ଶାଓ YNY0963199
ୀ /564861 35 100 1346ଅ ଳି ରାୟ ସା ଗିରିଧାରି ରାୟ YNY0963231

ପ ୁ /614862 25 100 1347ଅଭିେଶଖ ମହା ି ପି ପତିତପାବନ ମହା ି YNY0963306
ୀ /614863 29 100 1348କବିତା ଶତପଥି ସା ରାେକଶ ଶତପଥି YNY0963298
ୀ /634864 22 100 1349େଗାଟିୱାଡା ମୀନା ସା ଜୀ. ରାମ ୂ YNY1154079

ପ ୁ /654865 31 100 1350ପଦିପ ରାୟ ପି ଗିରିଧାରୀ ରାୟ YNY0963249
ପ ୁ /834866 66 100 1351ରାମନ  ଝା ପି ନବନାରାୟଣ ଝା YNY0963256
ୀ /834867 26 100 1352ଶା ି ଝା ସା ରାମନ  ଝା YNY0963017
ୀ /844868 33 100 1353ଏମ୍ ନିଲା ରାଓ ସା ଏମ୍ ମାେଲମ ରାଓ YNY0793653
ୀ /1024869 35 100 1354େକ େବବି ପି େକ େବଲାଦୁନ ସାମୀ YNY0793067

ପ ୁ /2704870 54 100 1355ଅବଦୁଲ କରୀମ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ YNY1177963
ୀ /2864871 32 100 1356ରୁବି ପାଳ ସା ସତଯ୍ ପାଳ YNY0812305
ୀ /10004872 43 100 1357ପଶା ି ମହାପାତ ସା ବହାନ  ରାଉତ YNY0962969

ପ ୁ /.4873 29 100 1358ନିଳ ମାଧବ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପକାଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0812461
ପ ୁ /.4874 26 100 1359ଲିଟୁଚରଣ ରାଉତ ପି ଶୀ ଚରଣ ରାଉଢ YNY0812818
ପ ୁ /.4875 27 100 1360ବିଶଜିତ ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ YNY0812479
ୀ /.4876 46 100 1361ଆ ରିନା େସନାପତି ସା ସ ୟ େସନାପତି YNY0812487
ପ ୁ /PoliceMo4877 69 100 1362ସମୀର କମୁାର ଭ ାଚାୟର୍ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଭ ାଚାୟର୍ YNY1223270
ୀ /14878 45 100 1363ଅପଲୁ ବୁଢୀ ସା ମିମାଦୀ ବୁଢୀ LNT0303982
ପ ୁ /14879 41 100 1364ସାେରକା ଜବିନ ପି ଇସମାଇଲ ଜବିନ LNT0303990
ପ ୁ /14880 37 100 1365ନାଗବଂଶ କାଳାସ ପି ନାଗବଂଶ ରୀମ LNT0304006
ୀ /NO4881 24 100 1366ଆେ ା ା ଆ ୂର୍ ସା  ଜାକୀର ନଵ୍  YNY1352657
ୀ /BHARMAR 4882 59 100 1367ସାବିତୀ ନାୟକ ସା ଧମର୍ପଦ ନାୟକ YNY1353499
ପ ୁ /164883 64 100 1368ବାକି କାମରାଜୁ ପି ବାକି ଜଗନାୟକ YNY1365337
ୀ /4064884 35 100 1369େସହନାଜ ପରବିନ - ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ସ ାର YNY1365378
ପ ୁ /1134885 27 100 1370େସଖ ନସିମ ପି େସଖ ନଉସାଦ ଅଲି YNY1365386
ୀ /454886 40 100 1371େବବି େବଗମ ସା ମହ ଦ ହବିବ YNY1365394
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ପ ୁ /704887 18 100 1372ସଭୁାଶଷ ସାଇମନ ପି ସେୁରନ ସାଇମନ YNY1375070
ପ ୁ /104888 57 100 1373େସକେନୗସାଦ ଅଲୀ ପି େସକ  କି ତ ଅଲୀ YNY1393669
ପ ୁ /104889 23 100 1374ଗେଣଶ ଦାସ ପି କୃ ା େଗାପାଳ ଦାସ YNY1393685
ୀ /104890 23 100 1375ମାନସୀ ଦାସ ପି କୃ ା େଗାପାଳ ଦାସ YNY1393693
ୀ /104891 42 100 1376ଆରତୀ ଦାସ ସା ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ YNY1393701

ପ ୁ /104892 37 100 1377ଏସ ରାମ ବାବୁ ରାଓ ପି ଏସ େମାହନ ରାଓ YNY1393776
ୀ /104893 25 100 1378ଏସ ପ ୁ ାବତୀ ରାଓ ପି ଏସ େମାହନ ରାଓ YNY1393784
ୀ /104894 26 100 1379ଏସ ପ ୂ ର୍ବତୀ ରାଓ ପି ଏସ େମାହନ ରାଓ YNY1393800
ୀ /104895 24 100 1380ଏସ ଚ ାବତୀ ରାଓ ପି ଏସ େମାହନ ରାଓ YNY1393818
ୀ /104896 31 100 1381ଏସ େରଣ ୁ ସା ଏସ ରାମବାବୂ YNY1393826
ୀ /104897 62 100 1382ଏସ ଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ଏସ େମାହନ ରାଓ YNY1393834

ପ ୁ /104898 66 100 1383ଏସ େମାହନ ରାଓ ପି ଏସ ରାେମୟା ରାଓ YNY1393859
ପ ୁ /104899 18 100 1384େକୖଳାଶ ସାହୂ ପି ଅଜୟ ସାହୂ YNY1393933
ୀ /104900 18 100 1385େମୖନା ଦାସ ସା ଗେଣଶ ଦାସ YNY1393941

ପ ୁ /104901 27 100 1386ଏସ ମେହଶ ପି ଏସ େମାହନ ରାଓ YNY1393958
ପ ୁ /194902 41 101 251େକ.ଭା ର ରାଓ ପି େକ.ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0596288
ପ ୁ /194903 39 101 252େକ.ଆଦି ନାରାୟଣ ରାଓ ପି େକ.ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0595694
ୀ /194904 52 101 253ରାସବତୀ ସାହୂ ସା ବଟକୃ  ସାହୂ YNY1277813

ପ ୁ /194905 30 101 254ଜିେତଂଦ ସାହୂ ପି ବଟକୃ  ସାହୂ YNY1277862
ପ ୁ /204906 38 101 255ଡି ଅେଶାକ ପି ଡି ଅନାଦି ରାଓ LNT2341576
ପ ୁ /204907 25 101 256େସକ. କମରାନ ପି େସକ.ଗଲୂ ାମ YNY1342468
ପ ୁ /204908 28 101 257ବିକି ନାଏକ ପି ନିର ନାଏକ YNY0717116
ୀ /204909 43 101 258ସକୁ ଳା ନାୟକ ସା ଗେଣଶ ନାୟକ LNT0266551

ପ ୁ /204910 43 101 259ମନୁା ନାୟକ ପି ମଥରୁା ନାୟକ LNT4229555
ୀ /204911 41 101 260ର  ୁନାୟକ ସା ଦୀପକ ନାୟକ LNT0266510
ୀ /204912 59 101 261ଡି ପ ୁ ା ସା ଡି ଅନନ୍ ାଜୀ ରାଓ OR/06/044/198156

ପ ୁ /214913 34 101 262େକ ଚ  େଶଖର ପି େକ ତିନାଥ ରାଓ  LNT4220976
ୀ /214914 64 101 263େକ ବଦରମା ସା େକ ଲି ରାଜୁ OR/06/044/198162
ୀ /214915 54 101 264େକ ଭାଗଯ୍ବତୀ ସା େକ ତୀନାଥ  OR/06/044/198164

ପ ୁ /214916 22 101 265େକ.ଵୀ ଭା ର ପି େକ ଲି ରାଜ YNY1137470
ପ ୁ /214917 69 101 266େକ ଲି ରାଜୁ ପି େକ ବଦେରୟା OR/06/044/198161
ୀ /214918 84 101 267ସାବିତୀ ନାଏକ ସା ଆନ  ଘଡାଇ YNY1021575
ୀ /214919 47 101 268ସବିତା ନାୟକ ସା ପିତାମର ନାୟକ LNT0266486

ପ ୁ /214920 42 101 269ରାେକଶ ନାୟକ ପି ଛବି ନାୟକ LNT0266577
ୀ /214921 40 101 270ତିେଳାତମା ନାୟକ ସା ରାେକଶ ନାୟକ LNT0266528

ପ ୁ /214922 59 101 271େକ ତିନାଥ ପି େକ ବଦେରୟା OR/06/044/198163
ୀ /224923 23 101 272ସକୁ ଳା ନାଏକ ପି ଜତି ନାଏକ YNY1038769
ୀ /224924 62 101 273ବି. କଳାବତୀ େସନାପତି ସା ବି .ରାମଚ  େସନାପତି OR/06/044/198166

ପ ୁ /224925 29 101 274ବି.ସତିଶ କମୁାର େସନାପତି ପି ବି.ରାମଚ  େସନାପତି YNY0595744
ୀ /234926 45 101 275େକ ଆପାଲା ା ସା େକ ଆ ା ରାଓ YNY0233833
ୀ /234927 38 101 276ମାମୀନା େବେହରା ପି ଗେଣଶ େବେହରା LNT2343721
ୀ /234928 32 101 277ସସିତା େବେହରା ପି ଗେଣଶ େବେହରା YNY0233825
ୀ /234929 31 101 278ରଶିତା େବେହରା ପି ଗେଣଶ େବେହରା YNY0233817

ପ ୁ /234930 41 101 279ଶଂକର ସାନା େଗୗଡା ପି ଗେଣଶର େବେହରା LNT2343762
ପ ୁ /234931 31 101 280ହୃଦାନ  ନାଏକ ପି ସ ିଦାନ  ନାଏକ TNCO440990
ୀ /234932 26 101 281ରସୀତା ନାଇକ ସା ତିେଲାଚନ ନାଇକ YNY1233584

ପ ୁ /234933 63 101 282ନବ ନାୟକ ପି କା ୁ ନାୟକ LNT0266585
ପ ୁ /234934 53 101 283ତିେଲାଚନ ନାୟକ ପି ନବ ନାୟକ YNY0074393
ପ ୁ /234935 49 101 284ପଶା  ନାୟକ ପି େଶଖର ନାୟକ YNY0074401
ୀ /234936 48 101 285ଭାରତୀ ନାୟକ ସା ଚଇଁଆ ନାୟକ LNT0266544
ପ ୁ /234937 47 101 286ରଣଜିତ ନାୟକ ପି ନବ ନାୟକ LNT4214615
ୀ /234938 39 101 287ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ରଣଜିତ ନାୟକ LNT0266502
ପ ୁ /234939 44 101 288କାଲିପି ଆ ା ରାଓ ପି କାଲିପି େସାେରଆ YNY0301440
ପ ୁ /234940 34 101 289େକ. ଭୂଜ  ରାଓ ପି େକ ଆ ା ରାଓ LNT2935922
ପ ୁ /234941 32 101 290େକ େଲାକନାଥ ରାଓ ପି େକ ଆ ା ରାଓ YNY0233809
ୀ /244942 43 101 292ୱାଇ େହମଲତା  ସା ୱାଇ ସୀନିବାସ ରାଓ LNT3076908
ୀ /244943 46 101 296ମୀନା ନାୟକ ସା େଜଯ୍ାତି ନାୟକ LNT0314294
ପ ୁ /244944 42 101 297ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ ପି ନାରଣ ନାୟକ LNT0304402
ୀ /244945 23 101 298ଧମଆନଂଦ ନାୟକ ପି େଜଯ୍ାତି ନାୟକ YNY1227206
ପ ୁ /244946 32 101 299ୱାଇ ଧମର୍ା ରାଓ ପି ୱାଇ େବୖରାଗୀ LNT2935948
ପ ୁ /244947 32 101 300ୱାଇ. ରାେଜଶର ରାଓ ମା ୱାଇ ରାବଣା  YNY0257824
ୀ /244948 51 101 301ୱାଇ ରାବଣା ସା ରଘନୁାଥ  YNY1333855
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ପ ୁ /244949 47 101 302ୱାଇ ୀ ଶୀନିବାସ ପି ଆେଶୟା OR/06/044/198189
ପ ୁ /244950 32 101 303ର ୀତ  କମୁାର ସିଂହ ପି ଅମର ସିଂହ YNY1126580
ୀ /254951 41 101 304ଏନ୍ ମିନା ସା ଏନ ଲକି୍ଷନାରାୟଣ LNT2935963
ୀ /254952 22 101 305ଏନ ଅଶିନୀ ପି ଏନ ରେମଶ YNY1186857

ପ ୁ /254953 77 101 306ଏନ ଭାଗିରଥି ପି ଏନ ରଘନୁାଥ OR/06/044/198192
ୀ /254954 69 101 307ଏନ. ଚ ମା ସା ଏନ. ଭାଗିରଥୀ OR/06/044/198193

ପ ୁ /254955 48 101 308ଏନ ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପି ଏନ୍ ଭାଗୀରଥି OR/06/044/198196
ୀ /254956 40 101 309ଏନ୍ . ରାେଜଶରୀ ସା ଏନ . ରେମଶ LNT2935955

ପ ୁ /254957 50 101 310ଏନ୍. ରେମଶ ପି ଏନ୍. ଭାଗିରଥୀ YNY0596627
ପ ୁ /254958 62 101 311ଜି ଆ ା ରାଓ ମା ଜି ଆ ାନା  YNY0763771
ୀ /254959 52 101 312ଜି ଭାନୁ ରାଓ ସା ଜି ଆମା ରାଓ YNY0257832

ପ ୁ /254960 37 101 313ଜି ଲକି୍ଷ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଜି ଭିମା ରାଓ  LNT3076916
ପ ୁ /254961 29 101 314ସ ର୍ଲତା ରାଉତ ମା ବସଂତ କମୁାର YNY1181791
ୀ /264962 44 101 315ପି େଚନନ୍ ା  ସା ପି ଇଶର ରାଓ LNT4225264
ୀ /264963 42 101 316ଟି ମା ା  ସା ଟି.ଆପାରାଓ  LNT2341360
ୀ /264964 36 101 317ସି ପାବର୍ ତୀ ସା ସି ଇଶର ରାଓ LNT0304386

ପ ୁ /264965 51 101 318ଟି ଆପାରାଓ ପି ଟି ଆଦିନାରାୟଣ  YNY1290352
ୀ /264966 48 101 319ବି ଆଶା ସା ବି ଆ ା ରାଓ YNY0233841
ୀ /264967 68 101 320ଟି ବା ରାମା ସା ଟି ଆଦିନାରାୟଣ LNT2341378
ୀ /264968 45 101 321ଟି େଚନା ପି ଟି ଆଦିନାରାୟଣ  OR/06/044/198203

ପ ୁ /264969 23 101 322େଶଖ. ଅଲ୍ତା  ହୁେସନ ମା ସାେହରା ଖାତୁନ YNY1157122
ୀ /264970 78 101 323ପି ଲକ୍ଷୀ ସା ପି ବ ାରିୟା YNY0233874
ୀ /264971 24 101 324ଗୀତା ଳୀ ନାଏକ ସା ମାନସ ନାଏକ YNY0963579
ୀ /264972 46 101 325େରଣ ୁନାୟକ ସା ଟୁଟୁ ନାୟକ LNT0266494

ପ ୁ /264973 38 101 326ମାନସ ନାୟକ ପି ରାଜନ ନାୟକ LNT0266569
ୀ /264974 32 101 327ମାନସ ନାୟକ ପି ରାଜନ ନାୟକ YNY1227230
ୀ /264975 24 101 328ଗୀତାଂଜଳୀ ନାୟକ ସା ମାନସ ନାୟକ YNY1227065
ୀ /264976 20 101 329ଟୀ ନିେରାଜ ପି ଟୀ ଅ ା ରାଓ YNY1278100
ୀ /264977 57 101 330ସି ରାବଣା ସା ସି ରାନୁ LNT0304394
ୀ /264978 36 101 331ପି ରାନୀ ସା ପି େଭ ଟ ରାବଣ YNY0233866

ପ ୁ /264979 56 101 332ଜି ଆନ  ରାଓ ପି ଜି ଆ ା ରାଓ YNY0763763
ପ ୁ /264980 39 101 333ଜି ଉମାଶ ର ରାଓ ପି ଜି ଆନ  ରାଓ LNT4229522
ପ ୁ /264981 31 101 334ବି ଶବି ଶ ର ପି ବି. ଆପା ରାଓ LNT2935989
ୀ /264982 22 101 335ବୀ.େସାଭା େସାଭା ସା ବୀ.ସିବ ଶଂକର YNY1069608
ୀ /264983 23 101 336ଟୀ. ଯମିନୀ ପି ଟୀ. ଅ ା ରାଓ YNY1181841
ୀ /264984 23 101 337ଟି ୟାମିନି ପି ଟି.ଅପ ରାଓ YNY1143395
ୀ /274985 44 101 338ଡି ମିନା ଆଚାରୀ ସା ଡି ଶୀନିବାସ ଆଚାରୀ YNY0257840

ପ ୁ /274986 47 101 339ଡି ଭା ର ଆଚାରୀ ପି ଡି ରାଜା ରାଓ OR/06/044/198606
ପ ୁ /274987 42 101 340ଡି. ଶୀନିବାସ ଆଚାରୀ ପି ଡି ରାଜା ରାଓ OR/06/044/198645
ୀ /274988 23 101 341ବରଖା େବଗମ ପି ମାଗଳିୁ ଖାନ YNY1152297
ୀ /274989 55 101 342ଡି. କାଦମରୀ ସା ଡି ରାଜାରାଓ OR/06/044/198598
ପ ୁ /284990 35 101 343ସି ସେୁରଶ କମୁାର ବାବୁ ପି ସି ଗରୁୁମ ୁ ିର୍ LNT3076924
ୀ /284991 41 101 344ସି.ଶୀେଦବି . ସା ସି ଶ ର . LNT2343630
ୀ /284992 74 101 345ସି ଲଛମୀ - ଗରୁୁମୃ ି  OR/06/044/198228
ୀ /284993 36 101 346ଜାେହଦା ପରବିନ ସା ଚଂଦା ଖାନ YNY1126572

ପ ୁ /284994 45 101 347ସି. ରାଜୁ ପି ସି. ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ OR/06/044/198230
ପ ୁ /284995 52 101 348ସି.ଶ ର ରାଓ ପି ସି ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ OR/06/044/198229
ପ ୁ /294996 39 101 349ସି ଦୂଗର୍ାରାଓ  ପି ସି ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ LNT2343606
ପ ୁ /294997 45 101 350ସି. ଚ ି ବାବୁ ପି ସି ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ . LNT2343655
ପ ୁ /294998 47 101 351ସି ଇଶର ରାଓ ପି ସି ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ LNT2343648
ୀ /294999 34 101 352ସି. ପାବର୍ ତୀ ରାଓ ସା ସି. ଇଶର ରାଓ YNY0921528
ୀ /305000 90 101 353କନକଲତା ରାଉତ ସା ସନାତନ ରାଉତ OR/06/044/198240
ପ ୁ /305001 55 101 354ଶବିପସାଦ ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ OR/06/044/198242
ୀ /305002 50 101 355ସପନ୍ାରାଣି ରାଉତ ସା ଶବିପାସାଦ ରାଉତ OR/06/044/198243
ପ ୁ /305003 50 101 356ବି ୁ ପସାଦ ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ OR/06/044/198244
ପ ୁ /305004 48 101 357କୃ  ପସାଦ ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ OR/06/044/198245
ୀ /305005 45 101 358ବବିତା ରାଉତ ସା କୃ  ପସାଦ ରାଉତ LNT2344570
ୀ /305006 42 101 359ସସିତା ରାଉତ ସା ବି ୁ ପସାଦ ରାଉତ LNT2344588
ୀ /305007 28 101 360େସୗଦାମିନି ରାଉତ ପି ଶବି ପସାଦ ରାଉତ YNY0447185
ୀ /315008 68 101 361ମ ଲୁତା ରାଉତ - ମକୁୁ  ରାଉତ OR/06/044/198250
ପ ୁ /315009 65 101 362ଚକଧର ରାଉତ ପି ବଟକୃ  ରାଉତ OR/06/044/198253
ପ ୁ /315010 60 101 363ଲକ୍ଷଣ ରାଉତ ପି ବଟକୃ  ରାଉତ OR/06/044/198255
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ୀ /315011 58 101 364ଗିତା ଳି ରାଉତ ସା ଚକଧର ରାଉତ OR/06/044/198254
ୀ /315012 53 101 365ବିଣାପାଣି ରାଉତ ସା ଲକ୍ଷଣ ରାଉତ OR/06/044/198256

ପ ୁ /315013 40 101 366ଅଜୟ ରାଉତ ପି ମକୁୁ  ରାଉତ LNT2341089
ପ ୁ /315014 38 101 367ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ଚକଧର ରାଉତ LNT2341386
ପ ୁ /315015 37 101 368ସ ୟ ରାଉତ ପି ଧିେର  ରାଉତ LNT3076932
ପ ୁ /315016 32 101 369ବସ  କମୁାର ରାଉତ ପି ଚକଧର ରାଉତ LNT2935997
ୀ /315017 63 101 370ଲତାରାଣୀ ରାଉତ ସା ଧୀେର  ରାଉତ OR/06/044/198252

ପ ୁ /315018 42 101 371ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ମକୁୁ ି ରାଉତ YNY0233908
ୀ /315019 37 101 372କବିତା ରାଉତ ସା ଅଭିରାମ ରାଉତ YNY0233890
ୀ /315020 36 101 373ଝୁନୁ ରାଉତ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତ YNY0233916
ୀ /315021 34 101 374ସ ି ତା ରାଉତ ପି ଧିେର  ରାଉତ YNY0663799
ୀ /315022 32 101 375ଅନିତା ରାଉତ ପି ଧୀେର  ରାଉତ YNY0233882
ୀ /315023 27 101 376ପି ି  ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷଣ ରାଉତ YNY0921510
ୀ /325024 57 101 377ଜି େଗୗରୀ ସା ଜି ଶଯ୍ାମବାବୁ OR/06/044/198270
ୀ /335025 38 101 378ପି କମଳା ସା ପି ଚ ି ରାଓ YNY0233924
ୀ /335026 67 101 379ବି ଲ ମୀ - ବି ରାଜାରାଓ OR/06/044/198079
ୀ /335027 43 101 380ରୂପା ନାୟକ ସା ପଶା  ନାୟକ LNT0304352
ୀ /345028 32 101 381ଡି କବିତା ସା ଡି ଶୀନିବାସ ରାଓ YNY0233932

ପ ୁ /345029 85 101 382ଡି ସରିୁୟା ରାଓ ପି ଡି.ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ରାଓ LNT2344547
ୀ /345030 67 101 383ଡି.ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ରାଓ ପି ଡି.ସରିୁୟା ରାଓ LNT2344596

ପ ୁ /345031 42 101 384ଡି.ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଡି.ସରିୁୟା ରାଓ LNT2344554
ୀ /355032 50 101 385ଆର ରାବେସାମା ସା ଆର ସିମାଚଳମ YNY0074914

ପ ୁ /355033 21 101 386ଭୂେଦବ ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ ପି ସତ୍ଯବତ ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ YNY1137413
ୀ /355034 31 101 387ଏସ େଜଯ୍ାତି ସା ଏସ ପସାଦ YNY0233940
ୀ /355035 48 101 388ଡି ଲଛମି ସା ସମଖୁ ରାଓ OR/06/044/198170
ୀ /355036 65 101 389ଡି. ଲଛମୀକା ାେଦବୀ - ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ OR/06/044/198168

ପ ୁ /355037 55 101 390ଡି ସମଖୁ ରାଓ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ  OR/06/044/198169
ପ ୁ /355038 51 101 391ଆର ସିମା ଳମ ପି ଆର ହରିକି ା YNY0233957
ପ ୁ /365039 55 101 392ଜି. ତିନାଥ ପି ଜି ନାେଗୟା OR/06/044/198612
ପ ୁ /375040 75 101 393କା ାଳି ନାୟକ ପି େକ୍ଷେତରା ନାୟକ LNT0304345
ପ ୁ /375041 43 101 394ଶବି ନାୟକ ପି କା ାଳି ନାୟକ LNT0304337
ୀ /375042 41 101 395ମମତା ନାୟକ ସା ଶବି କମୁାର ନାୟକ LNT0304329

ପ ୁ /375043 42 101 396ଟି ନିଳକ ପି ଟି ପାଇଡିଲି ମ YNY0447177
ପ ୁ /375044 45 101 397ଟି କ ଲ ରାଓ ପି ଟି ପଇଡଲି ମ OR/06/044/198289
ୀ /375045 33 101 398ଟି େରଣକୁା ରାଓ ସା ଟି ନୀଳକ  ରାଓ YNY0233965

ପ ୁ /385046 57 101 399ଜି ଭିମାରାଓ ପି ଜି ନାେଗୟା OR/06/044/198273
ୀ /385047 52 101 400ଜି ଚିନାମଲୁ ସା ଜି ଭୀମାରାଓ OR/06/044/198274

ପ ୁ /395048 30 101 401ଵାଯ. ମମ୍ତା ପି ଵାଯ. େଶଖର YNY1316520
ପ ୁ /395049 28 101 402ୱାଇ.େଶଖର . ପି ୱାଇ.ପାପା ରାଓ YNY0595850
ୀ /395050 81 101 403ୱାଇ ଲଛମୀ - ୱାଇ ଲି ରାଯ ୁ YNY0984732
ୀ /395051 57 101 404ୱାଇ ପାବର୍ ତୀ ସା ୱାଇ ପାପାରାଓ OR/06/044/198276
ପ ୁ /395052 29 101 405ୱାଇ େଭ ଟ ରାବଣା ରାଓ ପି ୱାଇ ପା ା ରାଓ LNT4229472
ୀ /405053 52 101 406େକ କନକମା ସା େକ କେୁମର୍ୟା OR/06/044/198293

ପ ୁ /405054 62 101 407େକ କେୁମର୍ୟା ପି େକ କେୁମର୍ୟା OR/06/044/198292
ପ ୁ /405055 35 101 408େକ ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ରାଓ ପି େକ କେୁମର୍ୟା ରାଓ LNT4221198
ୀ /415056 35 101 409ବି. ଚ ମା ସା ବି କାଲୁଆ YNY0234625

ପ ୁ /415057 46 101 410େକ. ମାଣିକ ପି ଏସ୍. କନଦନ OR/06/044/198339
ୀ /425058 49 101 411େକ ପାବର୍ ତୀ .. ସା ଜାନକି ରାଓ YNY0257857

ପ ୁ /435059 55 101 412େକ ଆପନା  ପି େକ ଲିେ ୟା  LNT2341568
ୀ /445060 50 101 413େକ କରୁଆମା  ସା େକ ଆପନା LNT2343598
ପ ୁ /455061 27 101 414େକ. ବାଲାରାଜୁ ମା େକ. ସୀତାମା YNY0921122
ୀ /455062 27 101 415େକ େହମଲତା ସା େକ. ଲକ୍ଷଣ ରାଓ YNY0921155
ପ ୁ /455063 36 101 416େକ ଲକ୍ଷଣ ରାଓ ପି େକ ଚ ିକା ରାଓ LNT2936003
ୀ /455064 60 101 417େକ ସୀତାମା ସା େକ ଚେ ୟା  LNT1745041
ୀ /465065 74 101 418ଇ ଆମନନ୍ା  ପି ଇ ଆପଲୁସାମି YNY0074955
ପ ୁ /465066 71 101 419ଏ ସରିୁନାରାୟଣ ପି ଏ େଲାକାଲି ମ YNY0257865
ୀ /465067 62 101 420ଏ େତଜା ପି ଏ ସରୁନାରାୟଣ YNY0257873
ୀ /465068 54 101 421ଏ ଜଗଦମା ସା ଏ େଚନା ରାଓ YNY0074922
ୀ /465069 50 101 422ଏ ଶ ରମା ସା ଏ ରାମା ରାଓ LNT2936029
ପ ୁ /465070 34 101 423ଆର ସେ ାଷ  ପି ଆର ସିମାଚଳମ  YNY0074930
ୀ /465071 31 101 424ଏ ଭବାନୀ ସା ଏ ଆ ା ରାଓ YNY0233973
ୀ /465072 46 101 425ଏ. କା ା ସା ଏ ସତଯ୍ନାରାୟଣ OR/06/044/198325
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ପ ୁ /465073 57 101 426ଏ ଚିନନ୍ ା ରାଓ ପି ଏ ଆନକତା ରାଓ YNY0233981
ପ ୁ /465074 50 101 427ଏ େମାହନ ରାଓ ପି ଏ ସରିୁନାରାୟଣ ରାଓ LNT2936011
ପ ୁ /465075 34 101 428ଏ ଆ ାନା ରାଓ ପି ଏ େଚନା ରାଓ YNY0074948
ୀ /465076 34 101 429ଏ. ପଭା ରାଓ ସା ଏ. ରାମ ୁରାଓ YNY0921551

ପ ୁ /465077 52 101 430ଏ. ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପି ମକଲି ମ  OR/06/044/198324
ପ ୁ /475078 29 101 431ମିର େକୗେଶାର ଅଲି ପି ମିର ଅନୁଆର ଅଲି YNY0828749
ୀ /475079 23 101 432େରେଚଲ ମହା ି ପି ସ ୟ କମୁାର ମହା ି YNY1021666

ପ ୁ /475080 56 101 433ସ ୟ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହା ି OR/06/044/198349
ପ ୁ /475081 55 101 434ସ ିବ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହା ି OR/06/044/198348
ୀ /475082 50 101 435ଇପସୀତା ମହା ି ସା ସ ୟ କମୁାର ମହା ି LNT1739572

ପ ୁ /475083 36 101 436େଦେବ  ମହାରଣା ପି ନ  କିେଶାର ମହାରଣା YNY0257956
ପ ୁ /485084 46 101 437େଶଖ ଏେହେଟମାମ ବକ୍ଷ ପି େଶଖ ସଲାମ ବକ୍ଷ YNY1225077
ପ ୁ /485085 74 101 438ଭୁବନି ପାଢି ପି ଚ  େଶଖର ପାଢି YNY0074963
ପ ୁ /485086 69 101 439େଗାବି  ଚ  ପାଢୀ ପି ଧରମ ୁପାଢୀ YNY0963496
ୀ /485087 62 101 440ସଶୁଳିା ପାଢୀ ସା ଭୁବନୀ ପାଢୀ OR/06/044/198359
ୀ /485088 52 101 441ପମିଳା ପାଢୀ ସା େଗାବି  ଚ  ପାଢୀ YNY0963629

ପ ୁ /485089 48 101 442ଅସୀତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ବାଳକୃ  ପାଢୀ YNY0301465
ୀ /485090 46 101 443ଗୀତାରାଣୀ ପାଢି ସା ଅସିତ କତୁମାର ପାଢି YNY0074971

ପ ୁ /485091 45 101 444େଶୖେଳ  କମୁାର ପାଢୀ ପି ଭୁବନୀ ପାଢୀ OR/06/044/198361
ପ ୁ /485092 39 101 445ବାଳକୃ  ପାଢୀ ପି େଗାବି  ଚ  ପାଢୀ YNY0963314
ୀ /485093 27 101 446େଜଯ୍ାତି ପାଢୀ ସା ବାଳକୃ  ପାଢୀ YNY0963421

ପ ୁ /495094 51 101 447ସନାତନ ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବାରିକ LNT0304279
ୀ /495095 60 101 448ସେୁଚତା ମହା ି ସା ଶ ଷର୍ ଣ ପ ନାୟକ OR/06/044/198381

ପ ୁ /495096 48 101 449ବିେନଶ ମହା ି ପି ରାମକି ା ମହା ି LNT2936037
ୀ /495097 44 101 450େଜ େମାହିନୀ ସା େଜ ଚିନନ୍ ା ରାଓ YNY0233999

ପ ୁ /495098 55 101 451ଅଶିନୀ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଧୁକର ନାୟକ LNT0304311
ପ ୁ /495099 48 101 452ଅମିୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଧୁାକର ନାୟକ LNT0304287
ପ ୁ /495100 46 101 453ସକୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ସଧୁକର ନାୟକ LNT0304303
ୀ /495101 27 101 454ପବୂର୍ା ପ ନାୟକ ପି ମକର କିେଶାର ପ ନାୟକ YNY0717173

ପ ୁ /495102 27 101 455ପତିକ ପ ନାୟକ ପି ମକର କିେଶାର ପ ନାୟକ YNY0717181
ୀ /495103 26 101 456ଶୀଜା ପ ନାୟକ ପି ଶ ର ପ ନାୟକ YNY0717066
ୀ /495104 30 101 457ପଜୂା ପ ନାୟକ ପି ମକର କିେଶାର ପ ନାୟକ YNY0447193

ପ ୁ /495105 62 101 458ଶ ଷଁଣ ପ ନାୟକ ପି ନ କିେଶାର ପ ନାୟକ OR/06/044/198380
ପ ୁ /495106 59 101 459ମକର କିେଶାର ପ ନାୟକ ପି ନ  କିେଶାର ପ ନାୟକ YNY0257881
ୀ /495107 58 101 460ତୃ ି ପ ନାୟକ ସା ମକର କିେଶାର ପ ନାୟକ YNY0257899

ପ ୁ /495108 54 101 461େଜ ଚିନନ୍ ା ରାଓ ପି େଜ ପରମସ YNY0234005
ପ ୁ /495109 58 101 462ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାଇଁ ପି ମଧ ୁସାଇଁ LNT0304295
ୀ /505110 55 101 463େରଖା େଦଇ ସା ଗରୁୁ େଭାଇ OR/06/044/198385
ୀ /505111 34 101 464କନିୁ ମହାରଣା ପି ଆନ  ମହାରଣା YNY0257964

ପ ୁ /515112 37 101 465ହରିକି ା ବନେସଠୀ ପି ନୀଳକ  ବନେସଠୀ YNY0234013
ପ ୁ /525113 84 101 466ରାଜ କିେଶାର ଦାସ ପି ବ ୁ ଦାସ LNT1702141
ପ ୁ /525114 74 101 467କୃ  ଦାସ ପି ବ ୁ ଦାସ LNT1702000
ୀ /525115 74 101 468ଖକଲିୁ ଦାସ ସା ରାଜ କିେଶାର ଦାସ LNT1702083
ୀ /525116 69 101 469ଜାନକୀ ଦାସ ସା କୃ  ଦାସ LNT1702034

ପ ୁ /525117 66 101 470ପଫଲୁ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ ଦାସ LNT1702109
ୀ /525118 63 101 471େଜଯ୍ାସନ୍ା ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ LNT1702091

ପ ୁ /525119 50 101 472ପତାପ ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ LNT1702026
ୀ /525120 49 101 473େମନୁ ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ LNT1702067

ପ ୁ /525121 48 101 474ଟୁଲୁ ଦାସ ପି ରଜ କିେଶାର ଦାସ LNT1702182
ପ ୁ /525122 46 101 475ବଇଦ ଦାସ ପି ବାଳକୃ  ଦାସ LNT1722743
ୀ /525123 44 101 476ଝୁମରିୁ ଦାସ ସା ବୁଲୁ ଦାସ LNT1710839
ପ ୁ /525124 44 101 477ଟୁଟୁ ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ LNT1711860
ୀ /525125 41 101 478ସସୀତା ଦାସ ସା ପତାପ ଦାସ LNT1702166
ପ ୁ /525126 40 101 479ବସ  ଦାସ ପି ବାଳକୃ  ଦାସ LNT1716992
ପ ୁ /525127 38 101 480ଦୀପ ୁଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ LNT1702158
ପ ୁ /525128 37 101 481ପପ ୁଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ LNT1702174
ୀ /525129 62 101 482ଶକୁ େଦଇ - ବାଳକୃଷ ଦାସ OR/06/044/198388
ୀ /535130 57 101 483ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ େଭାଇ ସା ରବି େଭାଇ YNY0716910
ପ ୁ /535131 42 101 484ରବି େଭାଇ ପି ହେରକୃ  େଭାଇ LNT2341238
ପ ୁ /535132 42 101 485ପଶା  େଭାଇ ପି ହେରକୃ  େଭାଇ LNT2341121
ୀ /535133 26 101 486ସଂ କୁ୍ତା େଭାଇ ପି ହରି େଭାଇ YNY0716936
ୀ /535134 65 101 487କସୁମୁ େଭାଇ କସୁମୁ ସା ହେରକୃ  େଭାଇ YNY1376797
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ପ ୁ /545135 60 101 488ପି ଆପାନା  ପି ପା ସିେମୟା YNY0257907
ୀ /545136 55 101 489ପି ରାମଲୁୁ ସା ପି ଆପାନା  YNY0763755

ପ ୁ /545137 45 101 490ପି.ରାଜୁ ପି ପି.ଆପାନା  LNT2343713
ୀ /545138 40 101 491ପି ଲଳିତା  ସା ପି ରାଜୁ LNT2341212
ୀ /545139 58 101 492ଜବୁରନ୍ ବିବି ସା େଶଖ ହୁେସନ ଶରିଫ YNY0793893
ୀ /545140 45 101 493ମମୁତାଜ ବିବି ସା ମିର ଅନୁଅର ଅଲି YNY0828731

ପ ୁ /545141 27 101 494ଶନିୁଲ ସରଫ ପି ହୁେଶନ ଶରିଫ YNY0828756
ୀ /555142 71 101 495ସନୁ ା କମୁାରୀ ଦାସ ସା ରୁଦ ନାରାୟଣ ମହା ି YNY0354746
ୀ /555143 40 101 496େରଖା ରାଣି େଦ ସା ର ିତ େଦ LNT2936052

ପ ୁ /555144 21 101 497ଅନୁରାଗ େଦ ପି ର ୀତ େଦ YNY1233410
ୀ /555145 29 101 498ଲିଲିମା ଦ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦ YNY0447219

ପ ୁ /555146 37 101 499ରିେତଶ ମହା ି ପି ରୁଦ ନାରାୟଣ ମହା ି YNY0142463
ପ ୁ /555147 65 101 500ବିେରନ ଚ  ସିଂହ ମା ଉମିର୍ଳା ସିଂହ LNT2936045
ପ ୁ /555148 62 101 501ହରେମାହନ ସିଂହ ପି ଉେମଶ ସିଂହ OR/06/044/198391
ୀ /555149 61 101 502ବିଥିକା ସିଂହ ସା ବିେରନ ଚ  ସିଂହ YNY0074427

ପ ୁ /555150 57 101 503ଝେରନ ସିଂହ ପି ଉେମଶ ସିଂହ OR/06/044/198394
ୀ /555151 55 101 504ଝୁନୁରାଣୀ ସିଂହ ସା ଝେରନ ସିଂହ OR/06/044/198395

ପ ୁ /555152 36 101 505ବିେନାଦ କମୁାର ସିଂହ ପି ବିେରନ ଚ  ସିଂହ LNT2936078
ୀ /555153 32 101 506ଅମିତା ସିଂହ ପି ହରେମାହନ ସିଂହ LNT2936094
ୀ /555154 59 101 507ରତନ୍ମାଳା ସିଂହ ସା ହରେମାହନ ସିଂହ LNT4214573
ୀ /555155 36 101 508କମୁାରୀ ରଶିତା ସିଂହ ପି ହରେମାହନ ସିଂହ LNT4214565
ୀ /555156 29 101 509ମଧସିୁତା ସିଂ ପି ଝେରନ ଚ  ସିଂ YNY0447276
ୀ /555157 67 101 510ଆରତୀ ରାଣି ସ ର୍କାର ସା ରାମଚ  ସ ର୍କାର LNT2936086
ୀ /565158 58 101 511ଅ ଳି କମୁାରୀ ମ ରାଜ ସା ବିଶଜିତ ସିଂହ OR/06/044/198402

ପ ୁ /565159 60 101 512ରଣଜିତ ସିଂହ ପି ବିପିନ ଚ  ସିଂହ OR/06/044/198399
ପ ୁ /565160 52 101 513ବିଶଜିତ ସିଂହ ପି ବିପିନଚ  ସିଂହ OR/06/044/198401
ୀ /565161 51 101 514େଜଯ୍ା ାରାଣି ସିଂହ ସା ରଣଜିତ୍ ସିଂହ OR/06/044/198400

ପ ୁ /565162 35 101 515ଶୀ ପପଲୁ ସିଂହ ପି ରଣଜିତ ସିଂହ LNT4214441
ୀ /565163 35 101 516ଅଲିଭା ସିଂହ ସା ପପଲୁ ସିଂହ YNY0963348
ୀ /565164 29 101 517ନିକିତା ସିଂହ ପି ବିଶଜିତ ସିଂହ YNY0447201
ୀ /565165 28 101 518େମାନାଲି ସିଂହ ପି ବିଶଜିତ୍ ସିଂହ YNY0447284
ୀ /565166 28 101 519େସାନାଲି ସିଂହ ପି ବିଶଜିତ ସିଂହ YNY0447300
ୀ /565167 19 101 520େସାପନ୍ା ରାଣୀ ସିଂହ ପି ସକୁମୁାର ସିଂହ YNY1316397

ପ ୁ /575168 47 101 521ସଂଜୀବ କମୁାର ସିଂହ ପି ହୃଦୟ ଚ  ସିଂହ OR/06/044/198629
ପ ୁ /575169 47 101 522ସକୁମୁାର ସିଂ ପି ହୃଦୟଚ  ସିଂ OR/06/044/198404
ୀ /575170 38 101 523ଜାନକୀ ସିଂ ସା ସକୁମୁାର ସିଂ LNT4225314
ୀ /585171 52 101 524ଭି େଦବକୀ ସା ଭି େଭ ଟ ରାଓ LNT4225322

ପ ୁ /585172 37 101 525ଭି.ଗିରିଶ କମୁାର ପି ଭି.େଭ ଟ ରାଓ YNY0446823
ପ ୁ /585173 28 101 526ଭି . ଗିରିସ କମୁାର ପି ଭି. େଭ ଟ ରାଓ YNY0596585
ପ ୁ /585174 57 101 527ଭି େଭ ଟ ରାଓ ପି ଭି ରାମା ରାଓ LNT2381242
ପ ୁ /595175 67 101 528ହିମାଂଶ ୁଭୂଷଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଖଲି ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/198426
ପ ୁ /595176 65 101 529ଭବାନୀ ଭୂଷଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଖଲି ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/198428
ପ ୁ /595177 64 101 530ସଧୁାଂଶ ୁଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଖଲି ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/198424
ୀ /595178 63 101 531େଶୖଳବାଳା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସଧୁାଂଶ ୁଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/198425
ୀ /595179 60 101 532ବିଜୟନୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ହିମାଂସଭୂୁଷଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/198427
ୀ /595180 58 101 533ବ ିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଭବାନୀ ଭୁଷଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/198429

ପ ୁ /595181 43 101 534ବିନୀତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଭବାନୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2936136
ୀ /595182 38 101 535ସବର୍ ରୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ହିମାଂଶ ୁଭୂଷଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3076940

ପ ୁ /595183 33 101 536ବିନାୟକ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ହିମାଂଶ ୁଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2936144
ୀ /595184 38 101 537ଅ ଳି ବାରିକ ସା ସନାତନ ବାରିକ LNT2936128
ପ ୁ /595185 48 101 538ସେରାଜ କମୁାର ନ ୀ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ନ ୀ YNY0928937
ୀ /595186 76 101 539ବିଣାପାଣି ସିହନ୍ା ସା ସେୁର  ସିହନ୍ା LNT4234233
ପ ୁ /595187 66 101 540ଅନିଲଚ  ସିହନ୍ା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସିହନ୍ା OR/06/044/198417
ୀ /595188 60 101 541ମମତାରାଣୀ ସିହନ୍ା ସା ଅନିଲ ସିହନ୍ା OR/06/044/198418
ପ ୁ /595189 60 101 542ଆଶୀଷ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସିହନ୍ା OR/06/044/198419
ୀ /595190 53 101 543ଡଲି ସିହନ୍ା ସା ଆଶୀଷ ସିହନ୍ା OR/06/044/198420
ପ ୁ /595191 38 101 544ସଂଜୟ ସିହନ୍ା ପି ଅନିଲ ଚ  ସିହନ୍ା LNT4208609
ପ ୁ /595192 35 101 545ରଘନୁାଥ ସିଂ ପି ନେରନ୍ ଚ  ସିଂ LNT4208591
ୀ /595193 32 101 546ସିପାସିତା ସିଂହ ସା ରଣବିର ସିଂହ YNY0447128
ପ ୁ /595194 28 101 547ଜିେତ  ସିଂହ ପି ବୃ ାବନ ସିଂହ YNY0447011
ପ ୁ /595195 31 101 548ଅଭିନାଶ ସିହନ୍ା ପି ଆଶଷି କମୁାର ସିହନ୍ା YNY0446831
ପ ୁ /595196 27 101 549ଅଭିେଷକ ସିହନ୍ା ପି ଆଶଷି କମୁାର ସିହନ୍ା YNY0595967
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ୀ /605197 47 101 550ଆର୍.ଭି.ଭି. ରାମଲକ୍ଷୀ ସା ଆର.ଭି.ଏସ. ଶା ୀ LNT2341139
ପ ୁ /605198 52 101 551ଆର ବି ଏସ ଶା ୀ ପି ଆର ଏସ୍ ଶା ୀ OR/06/044/198662
ୀ /615199 44 101 552ମୀତା ରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ରବିନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ YNY0074989

ପ ୁ /615200 48 101 553ନିବାସ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ସେୁରନ ଚ  ସିହନ୍ା OR/06/044/198630
ପ ୁ /615201 24 101 554ଜଗେମାହନ ସିଂହ ପି େଗାବି  ସିଂହ YNY1054592
ପ ୁ /615202 22 101 555ଶୀକା  ସିଂହ ପି େଗାବି  ସିଂହ YNY1054006
ୀ /615203 22 101 556ସ ିନା  ସଲୂତନା ପି  ଆଯିନୁଲ ଉ ୀନ ଅହମଦ YNY1177815

ପ ୁ /625204 57 101 557ସବୁାଷଚ  ସିହନ୍ା ପି ସେୁରନ୍ ସିହନ୍ା OR/06/044/198446
ପ ୁ /625205 49 101 558ପଭାସ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ସେୁରନ୍ ସିହନ୍ା OR/06/044/198448
ପ ୁ /635206 95 101 559ବଂଶୀଧର ନାୟକ ପି ପାଣକୃ  ନାୟକ OR/06/044/198449
ୀ /635207 40 101 560େସାନାଲିକା ନାୟକ ସା ସଧୁାଂଶ ୁନାୟକ YNY0963637

ପ ୁ /635208 49 101 561ମେନାର ନ ପରିଡା ପି ବଂଶୀଧର ପରିଡା YNY0193573
ୀ /645209 35 101 562େକ ପାବର୍ ତୀ ସା େକ ରାଜୁ YNY1021492
ୀ /655210 62 101 563ଧରିତୀ େଦବୀ ସା ବନମାଳୀ େଜନା YNY0927392
ୀ /655211 82 101 564ସତଯ୍ଭାମା ପାଣି ସା ଦାେମାଦର ପାଣି LNT1722511

ପ ୁ /655212 53 101 565ସଂଗାମ େକଶରୀ ପାଣି ପି ଦାେମାଦର ପାଣି LNT1722354
ୀ /655213 47 101 566ଅନୁସୟୂା େଦବୀ ପାଣି ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ପାଣି LNT1722529

ପ ୁ /665214 40 101 567ପି ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି କି ା ରାଓ LNT0286070
ପ ୁ /675215 51 101 568ଟୀ.ରାମ ୂ ପି ବୀ. ସେୂରୟା YNY1316322
ପ ୁ /675216 44 101 569ବୀ.ସନ୍ଯାସୀ ପି ବୀ. ସେୂରୟା YNY1316546
ପ ୁ /675217 42 101 570ଜି େନାକରାଜୁ ପି ଜି.ତାତାରାଓ LNT2341501
ପ ୁ /675218 40 101 571ଜି କାଳି ପି ଜି ତାତାରାଓ LNT2341543
ୀ /675219 39 101 572ଏସ. ମଟୁ୍ଯାଲୂ ସା ଏସ. ରାଜୁଲୂ YNY1316132

ପ ୁ /675220 23 101 573ଏସ ରାଜୁ ପି ଏସ. ରାଜୁଲୂ YNY1316256
ୀ /675221 19 101 574ଏସ ସିବାନୀ ପି ଏସ. ରାଜୁଲୂ YNY1316264
ୀ /675222 36 101 575ପି. ଅନୁ ସା ପି. କାେମଶ ରାଓ YNY0921197
ୀ /675223 32 101 576ଜିଲି େବେହରା ପି ବିମା େବେହରା YNY1283274
ୀ /675224 65 101 577ଜି େଦମଡୁୁଆମା ସା ତାତାରାଓ େଦମଡୁୁଆମା LNT2341535
ୀ /675225 35 101 578ଜୀ କାଳୀ ପି ଜୀ େଡମଡୂ ଅ ା YNY1227198
ୀ /675226 28 101 579ଏସ.େକ ପି ି ସା ଏସ.େକ ରାଜୁ YNY1150408
ୀ /675227 37 101 580ଜି ରାବଣା ା ସା ଜି ନକରମ YNY0234047

ପ ୁ /675228 80 101 581ଜି ତାତାରାଓ ପି ବି. େପାଡ ରାଜୁ LNT2341477
ପ ୁ /H No-67/A5229 61 101 582ମ୍ଡ ଆଲମ ମ୍ଡ ଆଲମ ପି ମ୍ଡ କାସିମ YNY1344233
ୀ /685230 42 101 583ପି ପଣୂଯ୍ବତୀ ପି ପି ଆପାନନ୍ ା  LNT2341261

ପ ୁ /685231 40 101 584ପି କାେମଶର ରାଓ  ପି ପି ଆପାନନ୍ ା  LNT2341402
ୀ /685232 72 101 585ପି. ଆେଚମା ସା ପି ଆପନନ୍ା OR/06/044/198467
ୀ /685233 36 101 586ପି. ଅନୁ ସା କାେମଶର ରାଓ YNY0446997

ପ ୁ /685234 47 101 587ପୀ କାେମଶ ପି ପୀ ଅପାନନ୍ ା YNY1233535
ପ ୁ /695235 49 101 588େକ େସାନୁ ପି େକ େସଲମା YNY0074906
ପ ୁ /695236 45 101 589ବି ଏମା ପି ବି ରାମମ ୂ ିର୍ LNT2341170
ପ ୁ /695237 44 101 590ବି ରାଜୁ ପି ବି ରାମତି LNT1716083
ୀ /695238 41 101 591ବି ସାବିତୀ ସା ବି. ଏମା LNT2341311
ୀ /695239 39 101 592ବି ଗୀତା ସା ବି ରାଜୁ LNT2341303
ୀ /695240 26 101 593ବି ଆରତୀ ସା ବି େଚନା ରାଓ YNY1021468
ୀ /695241 30 101 594ବି ଅସା ସା ବି ସିମାଚଆଲମ YNY1227073
ୀ /695242 56 101 595ବି ଚୀନାମା ସା ରାମମ ୂ ିର୍ LNT2341295
ୀ /695243 29 101 596ବି ଜୟା ସା ବି କାଳି YNY0716902
ୀ /695244 23 101 597ବି ମଲିକା ସା ବି ଶ ର YNY1021518
ୀ /695245 21 101 598ବି ରେମଶ ମା ବି ଚଂଡୀ YNY1227172
ପ ୁ /695246 32 101 599ବି େଚନା ରାଓ ପି ବି ରାମମ ୂ ର୍ୀ YNY0234054
ପ ୁ /695247 31 101 600ବି ଶ ର ପି ବି ରାମମ ୁ ିର୍ ରାଓ YNY1021476
ପ ୁ /695248 28 101 601ବି ଶ ର ପି ବି ଚ ୀ YNY0716860
ପ ୁ /695249 26 101 602ବି ଶବିା ପି ବି ସଚୁ YNY0716894
ୀ /705250 88 101 603ଆର ଲଛମି - ଆର ସିମାନା OR/06/044/198474
ପ ୁ /705251 24 101 604ନିତିଶ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଦୀପ୍ କମୁାର ନାୟକ YNY1130897
ପ ୁ /715252 81 101 605ରାମଚ  ପାଢୀ ପି ଅ ୁର୍ନ ପାଢୀ OR/06/044/198488
ୀ /715253 72 101 606ଶଶକିଳା ପାଢୀ ସା ରାମଚ  ପାଢୀ OR/06/044/198489
ପ ୁ /715254 47 101 607େଗୗରୀଶ ର ପାଢୀ ପି ରାମଚ  ପାଢୀ OR/06/044/198493
ପ ୁ /715255 43 101 608ଗିରିଜା ଶ ର ପାଢୀ ପି ରାମଚ  ପାଢୀ LNT1723246
ୀ /715256 38 101 609ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପାଢୀ ସା େଗୗରୀ ଶ ର ପାଢୀ YNY0258038
ପ ୁ /715257 36 101 610ହରିଶ ର ପାଢୀ ପି ରାମଚ  ପାଢୀ YNY0234062
ୀ /715258 27 101 611ଲିପସିତା ଶତପଥି ପି ପଦୀପ କମୁାର ଶତପଥି YNY0670935
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ୀ /715259 51 101 612ପ ୁ ା ଳି ଶତପଥି ସା ପଦିପ କମୁାର ଶତପଥି OR/06/044/198491
ପ ୁ /715260 32 101 613ତପନ କମୁାର ଶତପଥି ମା ପ ୁ ା ଳୀ ଶତପଥି YNY0234070
ୀ /.5261 28 102 1ପନୁମ୍ େବଗମ୍ ସା ବାହାରୁ ିନ ମହ ଦ ସମିମ YNY0812990
ୀ /.5262 28 102 2େରାଷନି ଆରା େବଗମ ପି ମହ ଦ କବିର YNY0812966
ୀ /.5263 42 102 3ପିୟା ଭରଦିଆ ସା ଶ ିପ ଭରଦିଆ YNY0813352

ପ ୁ /.5264 43 102 4ଶ ିପ ଭୁରଦିଆ ପି ଶବି ରତନ ଭୁରଦିଆ YNY0813386
ୀ /.5265 30 102 5ଅଫସରି ବିବି ପି େସକ କାଶମି୍ YNY0813204
ୀ /.5266 48 102 6ତଭଲୀନ ଦାସ ପି ଚି  ରଂଜନ ଦାସ YNY0813345

ପ ୁ /.5267 30 102 7ଅ ଲୁ ଏେହସାନ ଖାନ ପି ଗଲୁଫାନ ଖାନ YNY0845891
ୀ /.5268 37 102 8ଅଖତରୀ ଖାନମ୍ ସା ରସିଦ ମହ ଦ YNY0812982

ପ ୁ /.5269 26 102 9େସୗରଭ େଖମକା ପି ସଶୁଲି େଖମକା YNY0813303
ୀ /.5270 53 102 10େଫମିଦା ନା ସା ମସଦୁ ଅହମଦ YNY0813261
ୀ /.5271 32 102 11ନିଲୁଫର ନାଉନି ସା ୱାସିମ ୁହକ YNY0794065
ୀ /.5272 42 102 12ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ଏସ ଗନୁା YNY0813162
ୀ /.5273 63 102 13ଲତିଫନୁ ନିଶା ସା େଶଖ ଅଜିଜ YNY0813220

ପ ୁ /.5274 44 102 14ମ ୁ ାନ ପେଟଲ ପି ଅବାଜ ପେଟଲ YNY0794321
ୀ /.5275 39 102 15ଅଜବ ପେଟଲ୍ ସା ମ ୁ ାନ ପେଟଲ୍ YNY0794222
ୀ /.5276 31 102 16ଗଲୁନାଜ ପରୱିନ ସା ମହ ଦ କମରୁ ୀନ YNY0794248

ପ ୁ /.5277 38 102 17ପି ରାଜୁ ପି ପି ଅପାରାଓ YNY0813154
ପ ୁ /.5278 71 102 18େମାହନ ଲାଲ ରାମକୁା ପି ସଆୁ ଲାଲ ରାମକୁା YNY0813360
ପ ୁ /.5279 47 102 19ଅଜୟ କମୁାର ରାମକୁା ପି େମାହନ ଲାଲ ରାମକୁା YNY0813295
ୀ /PLOT NO -5280 42 102 20ବିନିତା ରାମକୁା ସା ଅଜୟ ରାମକୁା YNY0794305

ପ ୁ /.5281 26 102 21େସକ େରମାନ ପି େସକ ସମସଉୁ ିନ ର ିନ YNY0813071
ୀ /.5282 43 102 22ଏମ ଶା ି ପି ଏମ ରାମସାମୀ YNY0813121

ପ ୁ /.5283 44 102 23ଦିପକ ଶି ୍ ପି ସରଜୁ ପସାଦ ଶି ୍ YNY0813337
ୀ /.5284 39 102 24ରାଜ େଗାପାଲ ଶି ୍ ସା ଦିପକ ଶି ୍ YNY0821371

ପ ୁ /005285 33 102 25ଏଲ.ମନୂା ପି ଏଲ ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY1318906
ୀ /BAUNSA G5286 20 102 26ସମୂଯ୍ଯା ନୂର ସା ଆ େରା  ଖାନ YNY1266238
ୀ /New5287 31 102 27ସୀମାରାଣୀ ସିଂହ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସିଂହ YNY0921676

ପ ୁ /New5288 25 102 28ଚିନୟ ସିଂହ ପି ଧମର୍ାନ  ସିଂହ YNY0921684
ୀ /015289 23 102 29ମମତା େଭାଇ ସା ନିର ନ ଦାସ YNY1298728

ପ ୁ /015290 25 102 30ନିର ନ ଦାସ ପି ଅଭିନବ ଦାସ YNY1298702
ପ ୁ /15291 41 102 31ଟି. ଆଦି ମା ଟି. ନରସମା LNT1670124
ୀ /15292 50 102 32ଟି ପନୁାବତୀ ସା ପାପାରାଓ  OR/06/044/202004

ପ ୁ /15293 55 102 33ଟି. ପାପା ରାଓ ପି ଟି. ଲେ ୟା ରାଓ YNY0301473
ୀ /15294 41 102 34ଟି. ଆଦି ରାଓ ସା ଟି. ମାଧବ ରାଓ LNT0277020

ପ ୁ /15295 40 102 35ଶୀ ଏନ ତାେତୟା ପି ଏନ ସକୁଟୁା ତାେତୟା YNY0075531
ୀ /1-B5296 55 102 36ଫରଜାନା ନିଗାର ସା ମହ ଦ ୟୁସଫୁ YNY0759431

ପ ୁ /1-B5297 69 102 37ମହ ଦ ୟୁସଫୁ ପି େସକ୍ ରେହମତ ଉଲା YNY0759423
ପ ୁ /025298 51 102 38ୟୁସଫୁ ଖାନ ପି ନସିର ଖାନ YNY1237791
ୀ /25299 42 102 39ଟି. ବାସ ୀ ସା ଟି. ଆପନନ୍ା  LNT2381184
ପ ୁ /25300 42 102 40ଟି. ଲେ ୟା ପି ଟି. ମହାକାଳୀ LNT2381176
ୀ /25301 40 102 41ଟି. କା ାମା ସା ଟି. ଲେ ୟା LNT2381168
ୀ /25302 24 102 42ରୁହିନା ଆଲି ପି ରାମଜାନ ଆଲି YNY1038918

ପ ୁ /25303 45 102 43ଟି. ଆପନନ୍ା ପି ଟି. ମହାକାଳୀ LNT2342764
ୀ /25304 47 102 44ବି ହରସ ସା ବି ଆପାନା YNY0075549
ୀ /25305 52 102 45ଏଲ. ନାରାୟଣା ମାଆ ସା ଏଲ. ତିନାଥ ରାଓ YNY0301481

ପ ୁ /25306 23 102 46ଟୁକ ରବି - ଟୀ. ଅପନା YNY1054501
ପ ୁ /035307 23 102 47ବୀ. ମନୁନ୍ ା ପି ବୀ. ଅ ା ରାଓ YNY1182955
ୀ /35308 52 102 48ବି ଆଦାମା ସା ବି ମାଧବ ରାଓ OR/06/044/203156
ପ ୁ /35309 49 102 49ଟି ମାଧବ ରାଓ ପି ଟି ଲେଛୟା LNT1670116
ପ ୁ /35310 41 102 50ଆର. େଚନନ୍ା ରାଓ ପି ଆର. ତାେତୟା  LNT2342541
ପ ୁ /35311 37 102 51ପି. ରାବଣା ରାଓ ପି ପି. ପାପା ରାଓ YNY0301507
ୀ /55312 35 102 52ଗଲୁନାର ଅଂଜୁମ ସା େସଖ୍ ରାଜୁ YNY0301515
ୀ /55313 32 102 53ଶରିିନ ଅଂଜୁମ ମା ସମସନୁ ନିଶା YNY0301523
ୀ /55314 32 102 54ନସରିନ ଅ ମୁ ମା ସମସନୁ ନିଶା YNY0813246
ୀ /55315 30 102 55ସେହନାଜ ଅଂଜୁମ ମା ସମସନୁ ନିଶା YNY0492652
ୀ /75316 48 102 56େକ ଲଛମି ସା ରାମଲୁ OR/06/044/202030
ପ ୁ /75317 52 102 57େକ ରାମଲୁ ପି ବାେ ୟା OR/06/044/202029
ୀ /085318 66 102 58ବଦରୁନ ନିଶା ସା ମିସବସାଉ ୀନ ଏମ.ଡୀ. ଆମିନ YNY1237882
ପ ୁ /85319 57 102 59େଶଖ ରସିଦ ପି େଶଖ ନିୟାମତ YNY0075556
ପ ୁ /85320 46 102 60ମହ ଦ ଅକିଲ ପି ସଲୁତାନ ମହ ଦ YNY0716639
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ୀ /85321 33 102 61ସମା ଅକିଲ ସା ମହ ଦ୍ ଅକିଲ YNY0716621
ପ ୁ /85322 46 102 62ମହ ଦ ସକିଲ ପି ସଲୂତାନ ମହ ଦ YNY0142505
ୀ /85323 39 102 63ନସିମା ସକିଲ ପି ମହ ଦ ସକିଲ YNY0845982
ୀ /095324 25 102 64ସଏନାଜ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଅସୀଉ ିନ YNY1237916
ୀ /095325 21 102 65କାଣୀଝ ଫାତମା ପି ଏମ ଡି ିେରା YNY1187269
ୀ /095326 30 102 66େକ ସ ୁ ସା େକ କନୁୁ YNY0963900

ପ ୁ /95327 48 102 67ମହ ଦ ଫିେରାଜ . ପି ମହ ଦ ସେୁଲମାନ LNT2381119
ପ ୁ /95328 48 102 68ମହ ଦ ନସିର . ପି ମହ ଦ ସେୁଲମାନ LNT2381192
ପ ୁ /95329 46 102 69ମହ ଦ ସରିଫ . ପି ମହ ଦ ସେୁଲମାନ୍ LNT2381200
ପ ୁ /95330 36 102 70ମହ ଦ ନଫିସ ଅେହମଦ ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ ୱାରସି YNY0596817
ପ ୁ /95331 50 102 71ମହ ଦ ଆୟୁବ ୱାରିସ ପି ମହ ଦ ସେୁଲମାନ LNT2381093
ୀ /95332 48 102 72ନସିମା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଆୟୁବ ୱାରିସ୍ LNT2381085
ୀ /95333 45 102 73େରାସନ ଆରା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଫେରାଜ LNT2381135
ୀ /95334 25 102 74ନଗମା େବଗମ୍ ପି େସକ୍ ସମିମ୍ YNY1038827

ପ ୁ /95335 62 102 75ମହ ଦ ହାରୁନ ପି ମହ ଦ ସେୁଲମାନ ହାରୁନ LNT2381044
ୀ /95336 44 102 76ଆସିଫା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ସରିଫ YNY0301531
ୀ /95337 57 102 77େରାମାନା େଲାକମାନ ସା ମହ ଦ େଲାକମାନ . YNY0596734

ପ ୁ /95338 67 102 78େମାହମଦ େଲାେକେମନ ପି ମହ ଦ ସେୁଲମାନ YNY0596718
ୀ /95339 33 102 79ଯଶମିନି ମହା ି ପି ନଳୀନି କମୁାର ମହା ି YNY0663815
ୀ /95340 52 102 80ହବିବୁନ ନିଶା ସା ମହ ଦ ୟାକବୁ ୱାରିସ LNT2381127
ୀ /95341 30 102 81ଫରାତୁନ ନିସା ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ ୱାରସି YNY0448480
ୀ /95342 45 102 82ସନିୁତା ସିଂହ ସା ଧିେର  ସିଂହ YNY0075564
ୀ /95343 37 102 83ସହନାଜ ଶରିିନ୍ ପି ମହ ଦ ହାରୁନ୍ LNT1713403
ୀ /95344 58 102 84ନସିମା ୱାରସି ସା ମହ ଦ ହାରୁନ ୱାରସି OR/06/044/202043

ପ ୁ /95345 32 102 85ମହ ଦ ଅନିସ ଔରସି ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ YNY0075150
ୀ /95346 30 102 86ନିଲୁଫର ୱାରସି ପି ମହ ଦ ଆୟୁବ ୱାରସି YNY0301549
ୀ /95347 27 102 87େସାନା ଔରସି ପି ମହ ଦ ଆୟୁବ ଔରସି YNY0596767

ପ ୁ /95348 55 102 88ମହ ଦ ୟାକବୁ ୱାରସି ପି ମହ ଦ ସେୁଲମାନ YNY0075168
ୀ /105349 46 102 89ଆସିଫ ଅଖତର େବଗମ ସା ମହ ଦ ଆବିଦ୍ OR/06/044/202054

ପ ୁ /105350 52 102 90ମହ ଦ ଆବିଦ ପି ଜମାଲ ମହ ଦ OR/06/044/202053
ୀ /105351 35 102 91ତନୱିର ଆବିଦ ପି ମହ ଦ ଆବିଦ YNY0075200

ପ ୁ /105352 31 102 92େରଜିନା ଆବାହମ ପି ରାଜୁ ପୀ ଆବାହମ YNY1227503
ପ ୁ /105353 29 102 93ର ନା ଆବାହମ ପି ରାଜୁ ପୀ ଆବାହମ YNY1227529
ପ ୁ /105354 58 102 94ମହ ଦ ଅବଜଲ୍ ପି ଜମାଲ ମହ ଦ YNY0301556
ୀ /105355 30 102 95ତସଲିମ୍ ଅ ମୁ୍ ପି ମହ ଦ ଆବିଦ୍ YNY0448472
ୀ /105356 51 102 96ନାଜ୍ ବାେନା ସା ମହ ଦ୍ ଅଫଜଲ LNT1744879
ୀ /105357 27 102 97ଆଇସା ବାେନା ପି ମହ ଦ ଅବଜଲ YNY0596775

ପ ୁ /105358 31 102 98ମହ ଦ ଇମାନ ପି ମହ ଦ ଅବଜଲ YNY0142513
ୀ /105359 42 102 99ରାହିଲ ଫିରେଦାସ ପି ମହ ଦ ଅବଜଲ YNY0142521
ୀ /105360 29 102 100ବି ସେ ାଷୀ ପି ବି ଆ ାନା YNY0448498
ୀ /115361 40 102 101ଡି ଲଛମୀ ଆମା ସା ଡି େସାମଲୁ OR/06/044/203131
ୀ /115362 24 102 102ସେୁରୟା ବାେନା ପି ସାେହନୁର ବାେନା YNY1038819
ୀ /115363 31 102 103ସଲୂତନା େବଗମ ସା ମ୍ଡ ୍ଜଜ YNY1227834
ୀ /115364 40 102 104ପରବିନ୍ େବଗମ ସା କଲିମ ମହ ଦ LNT2381101

ପ ୁ /115365 52 102 105ସିରାଜୁଲ ହକ୍ ପି କମରୁଲ୍ ହକ୍ YNY0448506
ୀ /115366 44 102 106ସାେବରା ଖତୁନ୍ ସା ଆସଲମ ଖାନ୍ YNY0921700

ପ ୁ /115367 47 102 107ଅଲିମ ମହ ଦ ପି ଓରଫାନ ମହ ଦ OR/06/044/203154
ପ ୁ /115368 42 102 108ସଲିମ ମହ ଦ ପି ଓରଫାନ ମହ ଦ OR/06/044/203174
ୀ /115369 22 102 109ସନ୍ି ାରାଣୀ ମିଶା ପି ରାଧାନାଥ ମିଶା YNY1147446
ପ ୁ /115370 46 102 110କଲିମ ମହ ଦ ପି ଓରଫାନ ମହ ଦ OR/06/044/202059
ପ ୁ /125371 46 102 111ତାେରକ ଜହିର . ପି ବଦରୁ ିନ ମହ ଦ ଫାରୁକ LNT2345114
ପ ୁ /125372 77 102 112ସୟଦ ମହ ଦ ଅଜଫର ପି ହସମତ ଉ ିନ୍ ମହ ଦ ଜହିର OR/06/044/202072
ୀ /125373 45 102 113ଇଶରତ ଜହିର ଅନୱାର ପି ଶମସ ୁ ିନ୍ ଏମଡି ଅନୱାର LNT2342947
ପ ୁ /125374 77 102 114ସାମସ ୁ ିନ୍ ମହ ଦ ଅନୁୱାର ପି ଏଚ. ଏ. ଜହିର LNT2342962
ୀ /125375 41 102 115ନାହିଦ ଅନାର୍ ପି ସାମସ ୁ ିନ୍ ମହ ଦ ଅନାର୍ LNT2343069
ପ ୁ /125376 74 102 116ବଦରୂଦିନ ମହ ଦ ଫାରୁକ ପି ହଶମତୁଦିନ ଅବଦୁଜ୍ ଜହିର୍ OR/06/044/202074
ପ ୁ /125377 84 102 117ସାହାବୁ ିନ ମହ ଦ ଗନୀ ପି ଏଚ. ଏ. ଜହିର LNT2344000
ୀ /125378 76 102 118ରିଜୱାନ ଗନି ସା ସାହାବୁ ିନ ମହ ଦ ଗନି LNT2344018
ୀ /125379 68 102 119ଶାନାଜ ହାଶମି୍ ସା ଏସ୍. ଏମ୍. ଆଜଫର OR/06/044/202073
ପ ୁ /125380 46 102 120ମହ ଦ େସାଏବ ଜହିର ପି ସୟଦ ଉ ିନ୍ ମହ ଦ ଅସଫର OR/06/044/202079
ୀ /125381 44 102 121େମାବିନା ଜାମେସଦ ପି ଜାମେସଦ ଖାନ୍ LNT2344174
ୀ /125382 44 102 122ରୁବିନା ଜାମେସଦ ପି ଜାମେସଦ ଖାନ୍ LNT2344182
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ୀ /125383 80 102 123ରିଜାନା ଖାନ୍ ସା ଜାମେସଦ ଖାନ୍ LNT2344166
ୀ /125384 51 102 124ଅଫସାନ ଖାନ ପି ଶାହାବୁ ିନ ମହ ଦ ଗନୀ YNY0794453

ପ ୁ /125385 45 102 125ମହ ଦ ସାେୟଫ ଖାନ୍ ପି ଜାମେସଦ ଖାନ୍ LNT2344125
ପ ୁ /125386 28 102 126ଅଫଜଲ ଖଁା ପି ଫଜଲି ଅହ ଦ ଖଁା YNY0448225
ପ ୁ /125387 24 102 127ଅରଦର୍ାବ ଖାନ ପି ତୁେ ୖଲ ଖାନ YNY1090208
ପ ୁ /125388 23 102 128ଫୟାଜ ଆହମାଦ ଖାନ ପି େଲ ଆହମାଦ ଖାନ YNY1238088
ୀ /125389 21 102 129ରୁକସାରା ଖାତୁନ ପି ଟୁଫଲ ଅହେମଦ ଖାନ YNY1090398

ପ ୁ /125390 85 102 130ମିସ ବାହାଉଦିନ୍ ମହ ଦ ଅମିନ ପି ଏଚ.ଏ ଜହିର OR/06/044/202066
ୀ /125391 30 102 131େଫହମିଦା ନାଜ୍ ପି ଫାଜେଲ ଏହମଦ୍ ଖଁା YNY0448563
ୀ /125392 74 102 132ହସମାତୁନ୍ ନିଶାନ ସା ଜିୟାଉ ୀନ ମହ ଦ ୟୁନୁସ YNY1242619
ୀ /125393 36 102 133ଗିତା ଳୀ ପରିଡା ସା ସଂଜିବ ପରିଡା YNY0963801

ପ ୁ /125394 21 102 134େସକ ଅ ଲୁ ରିହାନ ପି େସକ ଅ ଲୁ କଲାମ YNY1297480
ୀ /125395 69 102 135ପରୱି ସଲୁତାନା ସା ଏସ୍. ଏମ୍. ଅନୁୟାର LNT1717149

ପ ୁ /125396 52 102 136ମହ ଦ ଇ ିୟାକ ତାେହର ପି ମିସବାହାଉଦିନ ମହମଦ ଅମୀନ LNT2345254
ପ ୁ /125397 35 102 137ମହ ଦ ଇସାକ ଉ ୀନ ପି ମହ ଦ ସେମୗ ୀନ YNY1238179
ୀ /125398 73 102 138ଜାୱିଦା ୟାସମିନ ସା ବରୁ ିନ ମହ ଦ ଫାରୁକ OR/06/044/202075

ପ ୁ /125399 54 102 139େମାହମଦ ଇମ୍ତିଆ  ହୀର ପି ମିସବାଉ ିନ ମହ ଦ ଅମିନ LNT2344216
ୀ /135400 50 102 140େଜାବା ବିବୀ ସା ୟାକବୁ ମହ ଦ ୟାକବୁ ମହ ଦ YNY1238302

ପ ୁ /135401 42 102 141େଶଖ୍ ଦାଉଦ୍ ପି େଶଖ୍ ଦୟାନ୍ LNT1706837
ପ ୁ /135402 49 102 142ମହମଦ ହବିବ ପି ମହ ଦ ୟୁସଫୁ OR/06/044/202084
ୀ /135403 49 102 143ସଲମା ଇସଫୁ ପି ମହ ଦ ଇସଫୁ .. OR/06/044/203058
ୀ /135404 78 102 144ଯାେହଦା ଖାତୁନ ସା ମହମଦ ୟୁସଫୁ OR/06/044/202081
ୀ /135405 41 102 145ମସୁ ିର୍ଦା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ହବିବ YNY0663906
ୀ /135406 58 102 146ଅତହର ଫତିମା ସା ହନିଫ LNT2463719
ୀ /135407 46 102 147େରଶାମା ୟୁସଫୁ ପି ମହମଦ OR/06/044/202085

ପ ୁ /145408 35 102 148େଶଖ ଅରସଦ ପି େଶକ ଅଫସର LNT4214946
ପ ୁ /145409 23 102 149ମ୍ଡ ଅକମ ପି େମାହମଦ ୟାକବୁ YNY1149582
ପ ୁ /145410 58 102 150େଶଖ ଅପସର ପି ଯମୁା OR/06/044/202090
ପ ୁ /145411 36 102 151େମାହମଦ ଅସୀମ ପି ଏମ.ଡୀ ହସନ YNY1142942
ୀ /145412 80 102 152ଆଜିମା େବଗମ ସା େଶଖ ଯମୁା OR/06/044/202087
ୀ /145413 58 102 153ହୁସନାରା େବଗମ ସା େଶଖ କାଇସର୍ OR/06/044/202089
ୀ /145414 56 102 154ରୁକସାନା େବଗମ ପି ୟୁସଫୁ ସରିୂ YNY1142967
ୀ /145415 44 102 155ମନୁାର େବଗମ୍ ପି େଶଖ ଜୁମା LNT2342426
ୀ /145416 29 102 156ସମସାଦ େବଗମ ସା ମହମଦ ଅସୀମ YNY1150945
ୀ /145417 22 102 157ସବନମ େବଗମ ପି େମାହମଦ ହସନ୍ଦୂଦୀନ YNY1137553

ପ ୁ /145418 61 102 158ମହ ଦ ଇସାମଦିୁନ ପି ମହ ଦ ଉମରୁ ିନ YNY1143007
ପ ୁ /145419 23 102 159େମାହମଦ ଜଲାଲୁ ୀନ ପି େମାହମଦ ଅସନୂଦଦୀନ YNY1140805
ପ ୁ /145420 85 102 160େଶଖ ଯମୁା ପି ପ  ୁ OR/06/044/202086
ପ ୁ /145421 63 102 161େସକ୍ କାଇସର୍ ପି େସକ୍ ଜୁମା OR/06/044/202088
ୀ /145422 25 102 162ହସିନା ଖତୁନ ସା  ଆରସଦ YNY1184308
ୀ /145423 80 102 163ପରମିନ କରୁସାଦ ସା େଶଖ ନାସର OR/06/044/202093
ପ ୁ /145424 40 102 164େଶଖ୍ ମନୁୱାର ପି େଶଖ୍ କାଇସାର LNT1706845
ୀ /145425 27 102 165ସଲମା ମୀଜର୍ା ସା ମୀଜର୍ା ସଲୀମ େବୖଗା YNY1183680

ପ ୁ /145426 59 102 166େଶଖ ନାସର ପି ଯମୁା OR/06/044/202092
ୀ /145427 32 102 167ଅରମି ା ନିଶା ସା େଶଖ ମନୁୱାର YNY0597070
ୀ /145428 26 102 168ସାହାନା ପରୱିନ ପି େସକ ନାସର YNY0716787

ପ ୁ /145429 40 102 169ମିଜର୍ା ସାଲିମେବଗ ପି ମିଜର୍ା କମୁରୁ ିନେବଗ LNT2345155
ପ ୁ /145430 28 102 170େମାହମଦ ସଜୁାଉଦଦୀନ ପି େମାହମଦ ଇସାମଦୂଦୀନ YNY1142983
ପ ୁ /155431 41 102 171େଶଖ ଅୟାଜ୍ ପି େକୖଶର େଶଖ LNT2342897
ୀ /155432 52 102 172ରହିମା େବଗମ ସା େଶଖ ଫାରୁକ YNY1291111
ୀ /155433 38 102 173ସଂସନୁ ନିସା େବୗବୀ ମା  ଆୟାଜ YNY1183730
ପ ୁ /155434 54 102 174େସକ ଫାରୁକ ପି  ସମୀର YNY1291079
ୀ /155435 23 102 175 ସହୀଲୀ ପି  ରୁଗ YNY1227636
ୀ /155436 21 102 176 ସାଜିଦ ପି  ରୁକ଼ YNY1227602
ୀ /155437 31 102 177ୟାଶମିନ ଷାରିଫ ସା ଆୟତ ଶାହିଦ YNY0813089
ପ ୁ /165438 38 102 178େଶଖ.ଚା  ବାବୁ ପି େଶଖ େକୖଶର LNT2342509
ୀ /165439 30 102 179ନାଜନୁ େବଗମ ସା େମାହମ୍ଡ ଈଶାଖ୍ ଉ ୀନ YNY1183789
ପ ୁ /165440 62 102 180ମହ ଦ ଇସାମାଇଲ ପି ଉମିର ଇସାମାଇଲ OR/06/044/202100
ୀ /165441 44 102 181ହସମତ ଖାତୁନ ସା ଟୁଫଇଲ ଅହ ଦ ଖଁା YNY0448233
ୀ /165442 37 102 182ବୁଲି େସଠୀ ସା ତିେଲାଚନ େସଠୀ YNY1238245
ୀ /175443 27 102 183ଫାତମା େବଗମ ପି ସମିମ୍ େଶଖ YNY0813212
ୀ /175444 66 102 184ହସନାରା େବଗମ ସା କମର ଉଦିନ OR/06/044/202105
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ୀ /175445 29 102 185ୟାସମିନ େବଗମ୍ ପି ମହ ଦ ରଶଦି୍ YNY0448241
ପ ୁ /175446 47 102 186ପୀ କାେମଶ ପି ପୀ ଅପାଲ ସରୂୀ ପୀ ଅପାଲ ସରୂୀ YNY1238187
ପ ୁ /175447 37 102 187ଆଜରୁ ିନ୍ ନସିମ ପି ମହ ଦ କମରୁ ିନ LNT4214805
ୀ /185448 65 102 190ସାକିନା ବିବି ସା ଶାମସଦିୁନ . LNT2345221

ପ ୁ /185449 75 102 191ମହ ଦ ଶାମସଦିୁନ ପି ଯାପର . LNT2345213
ୀ /195450 38 102 192ନାହିଦା େବଗମ ପି କମର ଉ ିନ LNT2344208
ୀ /195451 24 102 193ସାଗୁ ା ସହିମା ସା େମାହମ୍ଡ ଅନିଶ ଵଊ YNY1184480

ପ ୁ /205452 57 102 194ଅବଦୁଲ ହକିମ  ପି ଅବଦୁଲ ଗଫାର . OR/06/044/202114
ୀ /205453 21 102 195ଆଏଶା ଆ ୀନ ପି ମହ ଦ ିେରା  ଖାନ YNY1239409
ୀ /205454 77 102 196ଖଇରୁନ ବିବି - ହବିବୁଲା . OR/06/044/202112
ୀ /205455 61 102 197ଜମିଲା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ହାକିମ YNY1290873

ପ ୁ /205456 30 102 198ଅବଦୁଲ ହମିଦ ପି ଅବଦୁଲ ହାକିମ YNY0301572
ପ ୁ /205457 40 102 199ମହ ଦ କାବୁଲ ପି ମହ ଦ କମରୁ ିନ୍ LNT2344273
ପ ୁ /215458 25 102 200ଏମ .ଡୀ ଇମ୍ତିଆ ପି ଏମ .ଡୀ େସୗକତ YNY1238146
ପ ୁ /215459 60 102 201ଗଲୁଫାମ ଖଁା ପି ମଜିଦ ଖଁା LNT1621721
ପ ୁ /225460 38 102 203ମହ ଦ ଅସଲାମ ପି ମହ ଦ ରହୁଫ୍ LNT2342681
ୀ /225461 22 102 204ସଲୁତାନା େବଗମ ପି େମାହମଦ ଶରିଫ YNY1080548
ୀ /225462 32 102 205ମମୁତାଜ େବଗମ ସା ମହ ଦ ସିରାଜ YNY0301598
ୀ /225463 64 102 206ହାେଯରା ବିବି ସା ମହ ଦ ରଫିକ୍ OR/06/044/202120
ୀ /225464 61 102 207ନୁରଜାହାନ େବଗମ ବିବି ସା ମହ ଦ ରଜାକ୍ YNY1376961
ୀ /225465 56 102 208ଆସିଆ ବିବି ସା ମହ ଦ ରସିଦ OR/06/044/202122
ୀ /225466 48 102 209ଆଶମା ବିବି ସା ମହ ଦ ଶରୀଫ୍ LNT2380962
ୀ /225467 58 102 210କମରୁନ୍ ନିଶା େବଗମ ସା ମହମଦ ରହୁଫ୍ OR/06/044/202124

ପ ୁ /225468 67 102 211ମହମଦ ରହୁଫ ପି ରମଜାନ LNT2342889
ପ ୁ /225469 52 102 213ମହମଦ ସରିଫ ପି ମଦମଦ ରମଜାନ OR/06/044/202126
ପ ୁ /225470 39 102 214ମହ ଦ ସିରାଜ ପି ମହ ଦ ରଫିକ୍ LNT2344059
ପ ୁ /235471 38 102 215ମହ ଦ ୱାହିଦ . ପି ମହ ଦ ରହିମ . LNT2343986
ୀ /235472 73 102 216ବଦରୁନ ନିଶା େବଗମ ସା ମହମଦ ରହିମ OR/06/044/202128
ୀ /235473 42 102 217ରୁକସାନା େବଗମ ପି ମହ ଦ ରହିମ OR/06/044/202133
ୀ /235474 33 102 218ୟାସମିନ୍ େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ସଲିମ୍ YNY0448357
ୀ /235475 31 102 219ସାବିନା ପରୱିନ ସା ମହ ଦ ଫକିରା YNY0676635

ପ ୁ /235476 73 102 220ମହ ଦ ରହିମ ପି ସବୁାନ , OR/06/044/202127
ୀ /235477 42 102 221ଅପସନା ରହିମ୍ ପି ମହ ଦ ରହିମ  LNT2344091
ୀ /235478 38 102 222େରେହନା ରହିମ ପି ମହ ଦ ରହିମ . LNT2344083

ପ ୁ /235479 50 102 223ମହ ଦ ସଲିମ ପି ମହ ଦ ରହିମ୍ LNT2343929
ପ ୁ /235480 47 102 224ମହ ଦ ୱାଜିଦ୍ ପି ମହ ଦ ରହିମ  LNT2342582
ୀ /245481 33 102 225ହାେଜରା େବଗମ ସା େସକ୍ ଅକ୍ତର YNY0921643
ୀ /245482 55 102 226ଗଲୁସନ େବଗମ ସା କବିର OR/06/044/202137
ୀ /245483 31 102 227ନଗମା ଆରା େବଗମ ପି ମହ ଦ ନଜିର YNY0812974
ୀ /245484 28 102 228ସବିନା ଆରା େବଗମ ପି ମହ ଦ ନଜିର YNY0794271
ୀ /245485 47 102 229ସଲମା ବିବି ସା ମହ ଦ ସଗିର LNT2342442
ପ ୁ /245486 19 102 230ସେ ାଷ ଦାଶ ପି ରାମ ଦାଶ YNY1323302
ପ ୁ /245487 32 102 231ମହ ଦ ଇମେତଆଜ ପି ମହ ଦ କବିର YNY0301606
ପ ୁ /245488 60 102 232ମହ ଦ କବିର ପି ନୁର OR/06/044/202136
ପ ୁ /245489 26 102 233ମହ ଦ ମେହତାଜ ପି ମହ ଦ କବିର YNY0813410
ପ ୁ /245490 63 102 234ମହ ଦ ନଜିର ପି ନୁରୁ .ମହମଦ YNY1291145
ପ ୁ /245491 26 102 235ମହ ଦ ଆସିଫ ରାଜ ପି ମହ ଦ ନଜିର YNY0794362
ପ ୁ /245492 52 102 236ମହମଦ ସଗିର ପି ନୁର OR/06/044/202138
ପ ୁ /255493 73 102 237ନଳିନୀ କମୁାର ମହା ି ପି େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ ମହା ି OR/06/044/202142
ୀ /255494 67 102 238ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ନଳିନୀ ମହା ି OR/06/044/202143
ୀ /255495 42 102 239ତପସିନୀ ମହା ି ପି ନଳିନୀ କମୁାର ମହା ି LNT1633288
ୀ /255496 33 102 240ଯଶସିନୀ ମହା ି ପି ନଳିନୀ କମୁାର ମହା ି YNY0301614
ୀ /265497 46 102 241ନସିମା . ପି େସଖ କାଲୁ OR/06/044/202148
ୀ /265498 23 102 242ରସିଦା େବଗମ ସା ସନାବାର ହୁେସନ YNY1227750
ପ ୁ /265499 78 102 243ରାହାତୁନ ବିବି - ନୁର OR/06/044/202178
ୀ /265500 65 102 244ବସରନ ବିବି ସା େସଖ କାଲୁ OR/06/044/202147
ପ ୁ /265501 52 102 245ଦୀଲବର େହାେସନ ପି ନୁରୁ ହୁେସନ OR/06/044/202151
ପ ୁ /265502 46 102 246ବସିର େହାେସନ ପି ନୁରୁ ହୁେସନ OR/06/044/202153
ପ ୁ /265503 67 102 247ସରାଫତ ହୁେସନ ପି ନୁର ହୁେସନ OR/06/044/202149
ୀ /265504 51 102 248ଜମ୍େଶଡ ହୂେସୖନ ପି ଲାେଥ ନୂର ହୂେସୖନ YNY1227701
ପ ୁ /265505 69 102 249େସଖ କାଲୁ ପି କଲିମ OR/06/044/202146
ୀ /285506 29 102 250ସବୀହା ପରବିନ ସା ମହ ଦ ସୟଦ YNY1071893
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ୀ /285507 51 102 251ମୀରା ରାଣୀ ସିଂହ ସା ନେର  ସିଂହ YNY0925438
ପ ୁ /295508 68 102 252େକ. ରାମଲୁ ପି ସେୁରୟା LNT4221362
ୀ /295509 39 102 253ସାଜିଦା େବଗମ ସା େସକ କାଶମି LNT3092129
ୀ /295510 43 102 254ଶହନାଜ େବଗମ୍ ସା େଶଖ ଅହମଦ୍ LNT1714021
ୀ /295511 45 102 255ରହିମା ବିବି ପି େଶଖ େବାଫାତ OR/06/044/202739

ପ ୁ /295512 50 102 256େଶଖ କାସିମ ପି େଶଖ େବାଫାତି OR/06/044/202188
ପ ୁ /305513 39 102 257ଜହୁର ଅଲି ପି େସଖ ବଦୁରୁ ିନ ଅଲି YNY0075572
ପ ୁ /305514 77 102 258େଶଖ େବାଫାତି ପି ନବି ବକ୍ସ OR/06/044/202186
ୀ /315515 46 102 259ପରୱିନ େବଗମ  ପି ମହ ଦ ସାଜିତ LNT4214995

ପ ୁ /315516 62 102 260ମହ ଦ ଆବିଦ୍ ପି ଉଜିର OR/06/044/202197
ୀ /315517 52 102 261ତମଲିମ େବଗମ ସା ମହ ଦ ରାଜା YNY1291087
ୀ /315518 61 102 262ସଲିମା ବିବି ସା ଇନୁସ ମହ ଦ YNY0763821
ୀ /315519 56 102 263ସାଇରା ବିବି ସା ମହ ଦ ୟୁସଫୁ YNY1291327
ୀ /315520 53 102 264ସଫରୁା ବିବି ସା ମହମଦ ଆବିଦ OR/06/044/202198
ୀ /315521 25 102 265ମ୍ଡ ଇମ୍ତିଆ ପି ମ୍ଡ େସୗକତ YNY1227727

ପ ୁ /315522 65 102 266ବିମଳ କମୁାର େଯାଶି ପି ରାମ ଚ  େଯାଶୀ YNY0813329
ପ ୁ /315523 28 102 267ପଦିପ କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ଅେଲଖ ଚ  କାନୁନେଗା YNY0448209
ୀ /315524 32 102 268ମରିୟମ ଖାତୁନ୍ ପି ମହ ଦ ଆବିଦ୍ YNY0448092

ପ ୁ /315525 67 102 269ଇନୁସ ମହ ଦ ପି ଉଜିର OR/06/044/202195
ପ ୁ /315526 57 102 270ଏମ ଡି ରାଜା ପି ମହ ଦ ଓଜିର OR/06/044/202199
ପ ୁ /315527 48 102 271ମହ ଦ ସାଜିତ ପି ମହ ଦ ଉଜିର YNY1291293
ପ ୁ /315528 31 102 272ମହ ଦ ସକିଲ ପି ମହ ଦ ରାଜା YNY0448217
ପ ୁ /315529 31 102 273ମହ ଦ ସଲମାନ ପି ମହ ଦ ରାଜା YNY0448084
ୀ /315530 56 102 274ଲିସୀ ଶାଜି ସା େକ. ଟି ଶାଜି YNY1054568
ୀ /315531 23 102 275େନହା ଶାଜି ପି େକ. ଟି ଶାଜି YNY1054543

ପ ୁ /315532 66 102 276ମହ ଦ ୟୁସଫୁ୍ ପି ଉଜିନ ୟୁସଫୁ୍ LNT1744846
ୀ /325533 46 102 277ରିଜୁଆନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସକୁରୁ YNY0492660
ୀ /325534 24 102 278ନଗମା େବଗମ ପି େମାହମ୍ଡ ଅଲୀମ YNY1183979
ୀ /325535 35 102 279ରୁକସାନା ବିବି ପି ଜବିର ମହ ଦ YNY0448050
ୀ /325536 33 102 280େରଶା ବିବୀ ସା େମାହମ୍ଡ ଅଲୀମ YNY1183524

ପ ୁ /325537 63 102 281ଆୟୁବ ମହମଦ ପି କରିମ  OR/06/044/202211
ପ ୁ /325538 52 102 282ଶକୁରୁ ମହମଦ ପି କରିମ  OR/06/044/202215
ପ ୁ /325539 52 102 283ସକୁରୁ ମହ ଦ ପି କରିମ ମହ ଦ YNY1242452
ପ ୁ /325540 45 102 284ସାବିର ମହ ଦ ପି କରିମ ମହ ଦ LNT0276899
ପ ୁ /325541 54 102 285େରାସନ ମହମଦ ପି କରିମ ମହମଦ LNT1744838
ପ ୁ /325542 22 102 286ମହ ଦ ସାହିଲ ପି ମହ ଦ ଅଲୀମ YNY1186980
ୀ /325543 23 102 287ମ୍ଡ ସାଜିଦ ପି ସକୁରୁ େମାହମଦ YNY1227693

ପ ୁ /335544 76 102 288ମହ ଦ ଅଜିଜ ପି ମହ ଦ ନାଜର OR/06/044/202217
ୀ /335545 70 102 289ପଯ୍ାରୀ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଅଜିଜ YNY0794347

ପ ୁ /335546 47 102 290ରସିଦ ମହମଦ ପି ମହମଦ ଅଜିଜ OR/06/044/202220
ପ ୁ /335547 46 102 291ମନିୁର ମହ ଦ ପି ମହ ଦ ଅଜିଜ୍ YNY0301648
ପ ୁ /335548 49 102 292ମହ ଦ ମଜିଦ ପି ମହ ଦ ଅଜିଜ YNY0301655
ପ ୁ /345549 23 102 293େମାହମଦ ଅକମର୍ ପି ଏମ.ଡୀ ୟାକବୁ YNY1183250
ୀ /345550 31 102 294ରଶିେରଖା ବଳ ପି ଧନୁଜର୍ୟ ବଳ YNY0447946
ୀ /345551 47 102 295ନଜମା େବଗମ ସା ମହ ଦ . OR/06/044/202228
ୀ /345552 46 102 296ଆେବଦା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଫଜଲ YNY0447938

ପ ୁ /345553 77 102 297ବୃ ାବନ ଦାସ ପି ବାୟାଧର ଦାସ YNY0448068
ୀ /345554 64 102 298ମାଧବୀ ଦାସ ସା ବୃ ାବନ ଦାସ YNY0448076
ୀ /345555 34 102 299ଲିନା ଦାସ ସା ସବୁତ ଦାସ YNY0447912
ପ ୁ /345556 62 102 300ମହ ଦ ଦାଉଦ ପି ଅମିର ମହ ଦ YNY0301671
ପ ୁ /345557 26 102 301େମାହମଦ ଇମ୍ତିଆ ପି ଏମ.ଡୀ ୟାକବୁ YNY1183284
ପ ୁ /345558 50 102 302ଫାଜୀଲ ମହମଦ ପି ଅମିର OR/06/044/202225
ପ ୁ /345559 50 102 303ମହିମନୁ ମହମଦ ପି ଅମିର OR/06/044/202226
ପ ୁ /345560 29 102 304ମନୁଶର ମହ ଦ ପି ମହ ଦ ମହିମନୁ YNY0676627
ୀ /345561 57 102 305େନମାଦୁନ ନିଶା ସା ମହ ଦ ଦାଉଦ YNY0301713
ୀ /345562 27 102 306ଅନୁସୟା ରାଉତ ପି ଅଜୟ ରାଉତ YNY0597278
ପ ୁ /345563 31 102 307େସକ୍ ସାବିର ପି େସକ୍ ନାସର YNY0301663
ୀ /355564 34 102 308େଶରୀନ େବଗମ ସା ମ୍ଡ ମଜିୁବ YNY1227792
ପ ୁ /355565 46 102 309ମହ ଦ ହସନ ପି ନସିର ମହ ଦ LNT0276881
ପ ୁ /355566 39 102 310ମହ ଦ ହାସିଦ ପି ମହ ଦ ହମିଦ୍ LNT2344851
ପ ୁ /355567 41 102 311ମହ ଦ ମଜିୁବ ପି ମହ ଦ ହମିଦ LNT2343994
ୀ /365568 49 102 312ଫିେରାଜା େବଗମ ପି ନସିର ମହ ଦ OR/06/044/203076
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ୀ /365569 45 102 313ରିଜିଆନା େବଗମ ପି ମହ ଦ ନସିର OR/06/044/203077
ୀ /375570 36 102 314ଖଶୁର୍ ୀଦ େବଗମ ସା ମହ ଦ ୱାହିଦ YNY1084318

ପ ୁ /375571 43 102 315ସିଦିକ ମହ ଦ ପି ମହ ଦ ହନିଫ LNT2344877
ପ ୁ /375572 44 102 316ମହ ଦ ୱହିଦ ପି ମହ ଦ ହନିଫ LNT2344885
ୀ /385573 88 102 317ହଲିମା ବିବି ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ ହମିଦ LNT1622620

ପ ୁ /415574 72 102 318େଶଖ ସଲମତ ଅଲୀ ପି କରମତ ଅଲୀ YNY0375816
ୀ /415575 70 102 319ଜବୀନ ଆେଫାଜ୍ ଅଲୀ ସା େଶଖ୍ ସଲାମତ୍ ଅଲୀ YNY0354944
ୀ /425576 23 102 320ନାବିଦା େବଗମ ପି ଶରିଫ ଖାନ YNY1183904

ପ ୁ /425577 22 102 321ଅବିଦା େବଗମ ପି ସରିଫ ଖାନ YNY1187145
ୀ /425578 92 102 322ବସରିନ ବିବି - ଫକିର ଖଁା OR/06/044/202239

ପ ୁ /425579 57 102 323ସରିଫ ଖଁା ପି ଫକିର ଖଁା OR/06/044/202235
ପ ୁ /425580 47 102 324ସଲିମ ଖଁାନ୍ ପି ଫକିର ଖଁାନ LNT1633361
ୀ /435581 27 102 325େସାନୀ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଜମିଲ YNY0963884
ୀ /435582 47 102 326ହସିନା ବିବି ସା ନଦିମ ଖଁା LNT2344232
ୀ /435583 45 102 327ଜଇତୁନ ବିବି ସା େଶଖ ମ ୁ OR/06/044/202246
ୀ /435584 31 102 328େସେହନାଜ ବିବି ସା େସଖ. ସଲିମ YNY0963876

ପ ୁ /435585 39 102 329ଏମ୍ଡି ଜମିଲ ପି ମହ ଦ ଜମିଲ ୟୁନୁସ YNY0963785
ପ ୁ /435586 50 102 330ଫିେରାଜ ଖଁା ପି ହସନ ଖଁା OR/06/044/202244
ପ ୁ /435587 38 102 331େଶଖ.ସଲିମ ଖଁା ପି ହାସନ ଖା LNT2344976
ପ ୁ /435588 26 102 332ୱାହିଦ ଖାନ୍ ପି ଫିେରାଜ ଖାନ YNY0963827
ପ ୁ /435589 25 102 333ମହ ଦ ସାଜିଦ ମା ଜଇତୁନ ବିବି YNY0963868
ପ ୁ /E 4, 3rd5590 34 102 334ମ ୁ ଡଲ େଦାଡିଆ ପି ଶବବୀର େଦାଡିଆ YNY1135904
ୀ /445591 70 102 335ନଜମା ବିବି ସା ଇଦୁ ଖଁା OR/06/044/202231
ୀ /445592 42 102 336ବଦରୁନ ବିବି ପି ଇଦୁ ଖଁା OR/06/044/203049
ୀ /445593 42 102 337ସମୀ ବିବି ପି ଇଦୁ ଖଁା OR/06/044/203150
ୀ /445594 33 102 338ସଚିୁତା ଦାଶ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ YNY0596866

ପ ୁ /445595 52 102 339ଆୟୁବ ଖଁା ପି ଇଦୁ ଖଁା OR/06/044/202233
ପ ୁ /445596 45 102 340ଅଜିମ ଖଁା ପି ହୁସନ ଖଁା OR/06/044/203153
ପ ୁ /445597 27 102 341ୱାହିଦ ଖଁା ପି ଆୟୁବ ଖଁା YNY0596700
ୀ /455598 43 102 342ଗଲୁସନ ବିବି ସା େଶଖ ରହିମ LNT4229712
ୀ /465599 46 102 343ସଶିତା ମହାପାତ ସା ଅମିତ କମୁାର ମହାପାତ YNY1021880

ପ ୁ /465600 78 102 344ସକୁମୁାର ନ ପି ରାଜକିେଶାର ନ YNY0448365
ୀ /465601 69 102 345ବାସ ି ନ ସା ସକୁମୁାର ନ YNY0448373

ପ ୁ /465602 66 102 346ସେୁରସ କମୁାର ନ ପି ରାଜ କିେଶାର ନ OR/06/044/202170
ପ ୁ /465603 61 102 347ସହସ େଜଯ୍ାତି ନ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ନ YNY0846154
ୀ /465604 60 102 348ସ ଯ୍ାରାଣୀ ନ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ନ LNT2342830

ପ ୁ /465605 58 102 349ସହସ ରଶ ିନ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ନ YNY0846188
ୀ /465606 52 102 350ଅ ର୍ନା ନ ସା ସହସ େଜଯ୍ାତି ନ YNY0846147

ପ ୁ /465607 50 102 351ବିଜୟ କିେଶାରି ନ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନ LNT2381002
ୀ /465608 50 102 352ସିତା ନ ସା ସହସ ରଶି ନ YNY0846170
ୀ /465609 48 102 353ବନଶୀ ନ ସା ସହସେରଣ ୁନ LNT2342756
ୀ /465610 46 102 354ଗାୟତୀ ନ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନ YNY0846162

ପ ୁ /465611 45 102 355ସ ିବ ନ ପି ସକୁମୁାର ନ YNY0448381
ୀ /465612 41 102 356ଅରୁ ତୀ ନ ପି ସକୁମୁାର ନ YNY0448399
ୀ /465613 41 102 357ଆ ଲ ନ ପି ସ ିବ ନ YNY0448464
ୀ /465614 38 102 358ସମିୁତା ନ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ନ LNT2342772
ୀ /465615 22 102 359ଅଭିଲିପସା ନ ପି ସହସେରଣ ୁନ YNY1155571

ପ ୁ /475616 52 102 360ରାଜୁ ଖାନ ପି ନମାଜୀ ଖାନ YNY0075580
ୀ /475617 85 102 361ନିଶାମଣି ମହା ି - ବଂଶଧିର ମହା ି OR/06/044/202251
ପ ୁ /475618 55 102 362ବି ୁଚରଣ ମହା ି ପି ବଂଶଧିର ମହା ି OR/06/044/202252
ୀ /485619 52 102 363ସଯୁଯ୍ର୍ସନ୍ାତା ମହା ି ସା େଦବଦ  ପ ନାୟକ OR/06/044/202259
ପ ୁ /485620 63 102 364େଦବଦ  ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପ ନାୟକ OR/06/044/202257
ପ ୁ /485621 29 102 365ଶନି ପ ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ପ ନାୟକ YNY0447920
ପ ୁ /485622 73 102 366ଗରୁୁଚରଣ ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପ ନାୟକ OR/06/044/202256
ୀ /485623 60 102 367ସକୁ ଳା ପ ନାୟକ ସା ଗରୁୁଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/044/202258
ୀ /495624 39 102 368ସଚୁରିତା ଦାସ ପି ନିଶକିା  ଦାସ YNY0935726
ୀ /495625 28 102 369ସନୁୀତା କାନୁନେଗା ପି ଗୀତା ଳି କାନୁନେଗା YNY1021856
ୀ /495626 48 102 370ସବୁତ େଦବସିତା କାନୁନେଗା ସା ଯଗୁ ପକାଶ କାନୁନେଗା YNY0763797
ୀ /495627 25 102 371ପରିୟା  କାନୁନେଗା ପି ଯଗୁପକାଶ କାନୁନେଗା YNY0921692
ୀ /495628 57 102 372ଗିତା ଳି କାନୁନେଗା ସା ଅେଲଖ କାନୁନେଗା OR/06/044/202264
ୀ /495629 35 102 373ସବିହା ନଫିସ ପି ମହ ଦ ଅତିକରୁ ନଫିସ YNY0075598
ପ ୁ /505630 81 102 374େଜଲ ବାରୀ ପି ମହ ଦ ଖାନ YNY1080720
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ୀ /505631 71 102 375ନୂରଜାହାନ େବଗମ ସା ଫେଜଲ ବାରି YNY1133552
ୀ /505632 67 102 376ସାେବା ବିବି ସା ହାସନ ଖଁା YNY0301747

ପ ୁ /505633 53 102 377ସାକିର ହୁେସନ ପି ଜାକିର ହୁେସନ YNY0301762
ପ ୁ /505634 21 102 378ସବୀର ହୂେସୖନ ପି ସାକିର ହୂେସୖନ YNY1070036
ୀ /505635 43 102 379ଫରୀଦା ଖାତୁନ ସା ୱାସିମ ଅଖତର YNY1070051
ୀ /505636 28 102 380ନୁସରତ ପରବିନ ପି ସାକିର ହୁେସନ YNY0596783
ୀ /505637 25 102 381ଇସରତ୍ ପରୱିନ୍ ପି ସାକିର ହୁେସନ୍ YNY1038868
ୀ /505638 23 102 382ମସୁରାତ୍ ପରୱିନ୍ ପି ସାକିର ହୁେସନ୍ YNY1038900
ୀ /505639 83 102 383କୃ ାପିୟା ପ ନାୟକ ମା ପେମାଦିନି ପ ନାୟକ YNY0447607

ପ ୁ /505640 31 102 384ଚ  େଶଖର ପ ନାୟକ ପି ରାଧା େମାହନ ପ ନାୟକ YNY1021906
ୀ /505641 72 102 385ପେମାଦିନୀ ପ ନାୟକ - ରାଧାେମାହନ ପ ନାୟକ OR/06/044/202261

ପ ୁ /505642 39 102 386ଚ  େଶଖର ପ ନାୟକ ପି ରାଧା େମାହନ ପ ନାୟକ LNT2343051
ପ ୁ /525643 65 102 387ଟିରାମ ମ ୂ ିର୍ ପି ଲେଛୟା ମ ୂ ିର୍ OR/06/044/202267
ୀ /535644 26 102 388ଆ ୂର୍ ବାନୁ ସା ପେଵର୍ସ ପେଵର୍ସ YNY1184431
ୀ /535645 25 102 389ଅ ମୁନ ବାେନା ପି ଆୟୁବ ଖଁା YNY0963967
ୀ /535646 24 102 390ମସୁକାନ ବାେନା ପି ଆୟୁବ ଖଁା YNY0963975
ୀ /535647 24 102 391ଆ ିନ ବାେନା ପି ିେରା  ଖାନ YNY1322536
ୀ /545648 31 102 392ସାହାବାଜ ବାେନା ପି ଆୟୁବ୍ ଖଁା YNY0354845
ୀ /545649 30 102 393ରୁକସାର୍ ବାେନା ପି ଆୟୁବ୍ ଖଁା YNY0354852
ୀ /545650 34 102 394ଜାେହଦା େବଗମ ସା େଶଖ ଫୟାଜ ବକ୍ସ YNY0794388

ପ ୁ /565651 51 102 395ଯଦୁନାଥ େଜନା ପି ବୀେର  େଜନା LNT2342129
ୀ /565652 48 102 396ଚ ନା ରାୟ ସା ରଘନୁାଥ ରାୟ YNY0354936
ୀ /575653 37 102 397ସଦିୁ ା ନ ସା ସମଖୁା ନ  ଦାସ କାନୁନେଗା YNY0142539

ପ ୁ /605654 29 102 398ମହ ଦ ଫରହାନ ପି ମହ ଦ ନିଜାମ YNY0301804
ୀ /605655 60 102 399ପେମାଦ ମିତଲ ସା ପବନ କମୁାର ମିତଲ LNT1670173

ପ ୁ /605656 65 102 401ଯଦୁନାଥ ସିଂହ ପି ହେରକୃ  ସିଂହ OR/06/044/202302
ୀ /605657 58 102 402ମମତା ସିଂହ ସା ଯଦୁନାଥ ସିଂହ OR/06/044/202303

ପ ୁ /605658 37 102 403ବଲେଦବ ସିଂହ ପି ଯଦୁନାଥ ସିଂହ YNY0142547
ପ ୁ /605659 35 102 404ଅଜୁର୍ ନ ସିଂ ପି ଯଦୁନାଥ ସିଂ YNY0354886
ୀ /605660 31 102 405ସଂ ଯ୍ାଶୀ ସିଂହ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସିଂହ YNY0716670

ପ ୁ /615661 35 102 406େଶକ ତଜମଲୁ ଅଲି ପି େସଖ ତସଦୁକ ଅଲି LNT3092202
ପ ୁ /615662 58 102 407ଜୟକୃ  ସାମ  ସିଂହାର ପି ଶତୃଘନ୍ ସାମ  ସିଂହାର OR/06/044/202291
ପ ୁ /615663 80 102 408ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ ପି ପାଣକୃ  ସାଇଁ LNT2344984
ପ ୁ /615664 50 102 409ପସାଦ ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ LNT2344992
ପ ୁ /625665 47 102 410ଚି ରଂଜନ େଜନା ପି ମଧସୁଦୂନ େଜନା LNT1721042
ୀ /625666 51 102 411ଏନ୍ ସୀତା ସା ଏନ୍ ନାଗରାଜୁ YNY0492678
ୀ /635667 65 102 412ପତିଭା ମିଶ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମିଶ LNT2381069
ୀ /645668 71 102 413ସରିତା ମିଶ ସା ସେରାଜ ର ନ ମିଶ LNT1631621

ପ ୁ /665669 61 102 414ପବନ କମୁାର େଗାଏ ା ପି ବିେଶଶର ଲାଲ େଗାଏ ା LNT2343978
ୀ /665670 58 102 415ମୀରା େଗାଏଁକା ସା ପବନ େଗାଏଁକା LNT2343960
ୀ /675671 26 102 416ସହୁାନା େବଗମ ସା େଶଖ ଗଲୁାମ କାଦିର YNY0716688
ପ ୁ /675672 59 102 417ବସ  ଦାସ ପି ଜଗବ ୁ ଦାସ LNT2342103
ପ ୁ /685673 75 102 418ଆ ାରାମ େଗାଏଁକା ପି ବିେଶଶର େଗାଏଁକା LNT2344935
ୀ /685674 70 102 419ସଶୁୀଳା େଦବୀ େଗାଏଁକା ସା ଆ ାରାମ େଗାଏଁକା LNT2344927

ପ ୁ /685675 42 102 420ମେନାଜ କମୁାର େଗାଏଁକା ପି ଆ ାରାମ େଗାଏଁକା LNT2345031
ୀ /685676 42 102 421କବିତା େଗାଏଁକା ପି ଆ ାରାମ େଗାଏଁକା LNT2344901
ୀ /685677 40 102 422ନମିତା େଗାଏଁକା ପି ଆ ାରାମ େଗାଏଁକା LNT2344919

ପ ୁ /685678 23 102 423କୃସନ େମାହପାତରା ପି ଧେନଶ୍ଵର ମହାପାତ YNY1184548
ପ ୁ /695679 55 102 424ସଂଜୀବ ଚକବ ର୍ୀ ପି ଶା ି ରଂଜନ ଚକବ ର୍ୀ LNT2343028
ପ ୁ /695680 45 102 425ଅେଶାକ େମାହପାତରା ପି କାଳଂଦୀ େମାହପାତରା YNY1184613
ପ ୁ /705681 28 102 426ସେୂଲାକାନାଥ ଦାସ ପି ଶ୍ଯାମା ଚଂଦ ଦାସ YNY1184563
ପ ୁ /705682 41 102 427ପକାଶ ଚ  ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷା ମ ନାୟକ LNT2342954
ପ ୁ /705683 54 102 428ଅରୁଣ କମୁାର ପରୢଡା ପି ଆଦିକ  ପରୢଡା LNT2344224
ପ ୁ /705684 83 102 429େକଦାରନାଥ ସି ୀ ପି ନ  ଲାଲ ସି ୀ YNY0075622
ୀ /705685 71 102 430ମୀରା େଦବୀ ସି ୀ ସା େକଦାରନାଥ ସି ୀ YNY0075606
ପ ୁ /705686 48 102 431ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସି ି ପି େକଦାରନାଥ ସି ି YNY0075648
ପ ୁ /705687 46 102 432ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ସି ି ପି େକଦାର ନାଥ ସି ି YNY0075630
ପ ୁ /705688 43 102 433ଶବିନାରାୟଣ ସି ୀ ପି େକଦାରନାଥ ସି ୀ YNY0075614
ପ ୁ /705689 52 102 434େବଣଧୁର ସାଇଁ ପି ଚକଧର ସାଇଁ LNT2344042
ପ ୁ /705690 47 102 435ଜଗବ ୁ ସାଇଁ ପି ସପନି ସାଇଁ LNT2345197
ପ ୁ /715691 52 102 436ହବିବ ଖାନ ପି ଲତିଫ ଖାନ YNY1376979
ପ ୁ /715692 43 102 438ମହ ଦ ଆରିଫ୍ ଖାନ୍ ପି ଲତିଫ ଖାନ୍ LNT2342178
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ପ ୁ /725693 31 102 439ମହ ଦ ଏେତସାମ . ପି ମହ ଦ ଅେହସାନ YNY0597146
ୀ /725694 32 102 440ସିମା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଏହସାନ YNY0597138
ୀ /725695 47 102 441ରଶନ ବିବି ସା େସକ ଅବଦୁଲ ସିରାଜ YNY0663872

ପ ୁ /725696 31 102 442େସକ ମିରାଦ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ସିରାଜ YNY0301853
ପ ୁ /725697 28 102 443େସକ ରିଆଜ ପି ରଶନ ବିବି YNY0845925
ୀ /735698 29 102 445ଅଫସାନା େବଗମ୍ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ YNY0596882

ପ ୁ /735699 43 102 446ମଜିଦ ଖାନ ପି ସଲିମ ଖାନ LNT2342301
ୀ /735700 62 102 448ରେହମନୁ ନିଶା ସା ସଲିମ ଖଁା LNT2342319

ପ ୁ /745701 50 102 449ମିଜର୍ା ସି ିକ୍ େବଗ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ େବଗ ଅ ଲୁ LNT2381036
ୀ /745702 51 102 450ନସିମା ବିବି ସା େସକ ମେହମଦୁ୍ YNY0354951
ୀ /755703 87 102 451ଖାତୁନ ବିବି ସା ନସିର OR/06/044/202319
ୀ /755704 47 102 452ସାହାନା ବିବି ସା ଇସଫୁ OR/06/044/202322
ୀ /765705 64 102 453ଗଲୁସନ ଆରା େବଗମ ସା ନିଜାମଲୁ OR/06/044/202328
ୀ /765706 60 102 454ହମିଦା େବଗମ ସା ଫିରାଜୁଲ ହକ OR/06/044/202329

ପ ୁ /765707 40 102 455ଆସାଦ ନିଜାମ ପି ନିଜାମଲୁ ହକ୍ LNT2342384
ପ ୁ /765708 44 102 456େଶଖ୍ ରାଜା ପି େଶଖ ସଲିମ୍ YNY0447615
ୀ /775709 47 102 457ସମିମା େବଗମ ସା ରହିମଲୁ ହକ LNT2342400
ୀ /775710 75 102 458ଜମିଲା ବିବି ସା ଏକାମଲୁ ହକ OR/06/044/202337

ପ ୁ /775711 79 102 459େଶଖ୍ ସିରାଜୁଉଲ୍ ହକ ପି େଶଖ୍ ଅବଦୁଲ ହକ OR/06/044/202339
ପ ୁ /775712 53 102 460ରହିମଲୁ ହକ ପି ଏକାମଲୁ ହକ OR/06/044/202338
ପ ୁ /775713 48 102 461େଶଖ୍ କମରୁଲ୍ ହକ ପି େଶଖ୍ ସିରାଜୁଉଲ୍ ହକ OR/06/044/202341
ପ ୁ /775714 45 102 462ଜୟିନୁଲ ହକ ପି ଏକାମଲୁ ହକ LNT2381051
ପ ୁ /775715 41 102 463ରିଆଜୁଲ ହକ୍ ପି ସିରାଜୁଲ୍ ହକ୍ LNT1717859
ପ ୁ /775716 34 102 464େଶଖ ସରଫରାଜୁଉଲ ହକ ପି େଶଖ ସିରାଜୁଉଲ ହକ YNY0075655
ପ ୁ /775717 23 102 465ମୀରାଜୁଲ ହକ ପି ରହିମଲ ହକ YNY1183110
ୀ /775718 42 102 466ସଭିଆ ଯବିନ୍ ସା େଶଖ୍ କମରୁଲ୍ ହକ୍ YNY0447623

ପ ୁ /775719 28 102 467ଇମତିଆଜ ଉଲହ୍କ ପି ଏକାମଲୁ ଉଲହ୍କ LNT2345205
ୀ /785720 24 102 468ପତିକ୍ଷା ସାହୂ ସା ରାେଜ  କମୁାର ସାହୂ YNY1183482

ପ ୁ /785721 87 102 469େଲାକନାଥ ସିଂହ ପି ଭିକାରି ସିଂହ OR/06/044/202342
ୀ /785722 80 102 470ପାବର୍ ତୀ ସିଂହ ସା େଲାକନାଥ ସିଂହ OR/06/044/202343

ପ ୁ /785723 54 102 471େଗାବି  ସିଂହ ପି େଲାକନାଥ ସିଂହ OR/06/044/202349
ୀ /785724 64 102 472ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସିଂହ ସା େଦେବ  ନାଥ ସିଂହ YNY0845966

ପ ୁ /785725 60 102 473ଧନୀ ସିଂହ ପି େଲାକନାଥ ସିଂହ OR/06/044/202344
ପ ୁ /785726 59 102 474ବହାନ  ସିଂହ ପି େଲାକନାଥ ସିଂହ OR/06/044/202346
ୀ /785727 52 102 475ପତିମା ସିଂହ ସା ଧନୀ ସିଂହ OR/06/044/202345
ୀ /785728 52 102 476େଜଯ୍ାସନ୍ା ସିଂହ ସା ବହାନ  ସିଂହ OR/06/044/202347
ୀ /785729 47 102 477କ ନା ସିଂହ ସା ଧମର୍ା ନ  ସିଂହ YNY0845974

ପ ୁ /785730 35 102 478ରାେଜ ୍ କମୁାର ସିଂ ପି ଧନି ସିଂ LNT3092293
ୀ /785731 30 102 479ଗୀତା ଳି ସିଂହ ପି ବହାନ  ସିଂହ YNY0447656

ପ ୁ /785732 29 102 480ସ ୟ କମୁାର ସିଂହ ପି ବହାନ  ସିଂହ YNY0447631
ପ ୁ /785733 29 102 481ରବି  କମୁାର ସିଂହ ପି ଧନି ସିଂହ YNY0447649
ୀ /785734 29 102 482ସ ୀତା ସିଂହ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସିଂହ YNY0845958

ପ ୁ /795735 52 102 483େଗାପିନାଥ ସିଂହ ପି େଲାକନାଥ ସିଂହ OR/06/044/202350
ୀ /795736 44 102 484ସସିତା ସିଂହ ସା େଗାବି  ସିଂହ LNT2345015

ପ ୁ /795737 69 102 485େଦେବ  ନାଥ ସିଂହ ପି ଭିକାରି ସିଂହ OR/06/044/202356
ୀ /805738 19 102 486ଏନ ଗଜୁାବୟନୀ ପି ଏନ ମନୂା YNY1322502
ୀ /805739 77 102 487ତିେଳାତମା ସିଂହ - ଶବି ସିଂହ OR/06/044/202351

ପ ୁ /805740 59 102 488ନେର  ସିଂହ ପି ଶବି ସିଂହ OR/06/044/202352
ପ ୁ /805741 52 102 489ଅେଶାକ କମୁାର ସିଂହ ପି ଶବି ସିଂହ OR/06/044/202354
ପ ୁ /805742 49 102 490ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସିଂହ ପି ଶବି ସିଂହ OR/06/044/202355
ପ ୁ /805743 39 102 491ଜିେତ  କମୁାର ସିଂହ ପି େଦେବ  ସିଂହ LNT2351799
ପ ୁ /805744 55 102 492ଧିେର  କମୁାର ସିଂହ ପି ଶବି ସିଂହ OR/06/044/202353
ୀ /805745 29 102 493ସସିତା ସିଂହ ମା ଭବାନୀ ସିଂହ YNY0447664
ପ ୁ /805746 26 102 494ମେହଶ ସିଂହ ପି ନେର  ସିଂହ YNY0716761
ପ ୁ /805747 25 102 495ମେୁକଶ ସିଂହ ପି ନେର  ସିଂହ YNY0921767
ୀ /805748 23 102 496ମିତା ସିଂହ ସା ଜିେତ  କମୁାର ସିଂହ YNY1069996
ପ ୁ /815749 25 102 497ଏନ ବାପ ୁ ପି ଏନ ମନୁନ୍ ା YNY1322551
ୀ /815750 92 102 498ଏନ ଚିଟାମା - ସିେନୟା  OR/06/044/202358
ୀ /815751 31 102 499ଏନ୍ ଗ ା ପି ଏନ୍ ନାଗରାଜୁ YNY0301887
ୀ /815752 48 102 500ଏନ ମାଲିଆମା ସା ମନୁା OR/06/044/202360
ପ ୁ /815753 54 102 501ଏନ ମନୁନ୍ ା ପି ସିେନୟା  OR/06/044/202359
ପ ୁ /815754 42 102 502ଟୁଲୁ ନାଏକ ପି ବିମାଧର ନାଏକ YNY0301879
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ୀ /825755 89 102 503ଏନ ଜୁପମା - ଡାେଲୟା OR/06/044/202364
ୀ /825756 52 102 504ଏନ ରମା ସା ଶକୁଟୁା OR/06/044/202366
ୀ /825757 35 102 505ଏନ ରୂପା ସା ଏନ ତାେତୟା YNY0447672

ପ ୁ /825758 59 102 506ଏନ ଶକୁଟୁା ପି ଡାେଲୟା OR/06/044/202365
ପ ୁ /835759 29 102 507ବି ଅଜୁର୍ ନ ପି ବି ଶବି YNY0301937
ୀ /835760 29 102 508ବି ବସ ି ପି ବି ଶବି YNY0447698
ୀ /835761 28 102 509ବି. ଯମନୁା ପି ବି. ଶବି YNY0497883
ୀ /835762 51 102 510ବି ପ ୂ ିର୍ମା ସା ବି. ଶବଣ କମୁାର YNY0301929

ପ ୁ /835763 27 102 511ବି. ରାେକଶ ପି ବି. ଶବି YNY0716753
ପ ୁ /835764 33 102 512ବି ଶ ର ପି ବି େସାଲାପରୁୀ YNY0301911
ପ ୁ /835765 50 102 513ବି ସିମା ପି ବି ସେତୟା YNY0716654
ପ ୁ /835766 32 102 514ବି. ସୀମା ପି ବି ଶବି YNY0447680
ପ ୁ /835767 85 102 515ବି େସାଲାପରିୁ ପି ଗେୁରୟା OR/06/044/203113
ପ ୁ /845768 26 102 516ବି ବାବୁ ପି ବି ସାେତୟା YNY0845933
ପ ୁ /845769 53 102 517ବି ବୁଡା ପି ଅପନା  OR/06/044/202368
ୀ /845770 21 102 518ବି ମାମନୂୀ ପି ବି ସିେତୟା YNY1187210
ୀ /845771 50 102 519ବି ନିଲାମା ସା ବି ସୀମା OR/06/044/203136

ପ ୁ /845772 30 102 520ଏସ୍ ପାପା ପି ଏସ୍ ଲି ା YNY0447805
ୀ /845773 44 102 521ଏସ୍ ସନାମୀ ପି ଏସ୍ ଲି ା YNY0845909
ୀ /845774 30 102 522ଏସ୍ ସସିତା ସା ଏସ ସିନୁ YNY1021815
ୀ /845775 51 102 523ବୀ. ସିବାନୀ ସା ବୀ. ସିେଟଯ YNY1184159

ପ ୁ /845776 58 102 524ବି ସୀେତୟା ପି ଅପନା  OR/06/044/202367
ୀ /855777 31 102 525ବି ସଂତୁ ସା ବି ଅଜୁର୍ ନ YNY1150903

ପ ୁ /865778 45 102 526ବି. ଆପା ରାଓ ପି ଗରୁୁଲ LNT2345346
ୀ /865779 85 102 527ବି. ଆପଲା ା ସା ବି. ଗରୁୁଲୁ LNT2344323
ୀ /865780 50 102 528ବି ଲକ୍ଷୀ ସା ବି. ଅ ାରାଓ LNT2344349
ୀ /865781 73 102 529ବି. େପ ାମା ସା ଆପାରାଓ  OR/06/044/202371

ପ ୁ /865782 53 102 530ବି ତିନାଥ ପି ଗରୁୁଲ LNT2342095
ୀ /875783 55 102 531ବି . ସାଉଲାମା ସା ବି. ନାକରାଜୁ YNY0763805
ୀ /875784 27 102 532େସାନାଲ ଅଗୱାଲ ପି ଓମ ପକାଶ ଅଗୱାଲ YNY0963983

ପ ୁ /875785 29 102 533େରାନକ ଅଭଲାନି ପି ପେରଶ ଅଭଲାନି YNY0963926
ୀ /875786 24 102 534ସତିୃ ଅଭଲାନି ପି େପରଶ ଅଭଲାନି YNY0963918

ପ ୁ /875787 51 102 535ତରୁଣ ବାସ ୁ ପି ବିଲ ପଦ ବାସ ୁ YNY0963843
ୀ /875788 22 102 536ସପୁଭା ଦାଶ ପି ରବୀ ନାଥ ଦାଶ YNY1054519

ପ ୁ /875789 30 102 537େବୖଭବ ଜାଲାନ ପି ରାମଜୀଲାଲ ଜାଲାନ YNY0597120
ପ ୁ /875790 24 102 538ଅଭିେଷକ େଜନା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େଜନା YNY0963959
ପ ୁ /875791 29 102 539ନିଶଥି କମୁାର ମହା ି ପି ସୀତାକା  ମହା ି YNY0688176
ୀ /875792 68 102 540େଜଯ୍ାସନ୍ା ସରକାର ସା ପଭାତ ର ନ ସରକାର YNY0963850
ୀ /875793 40 102 541ଲଭଲୀ ସରକାର ପି ପଭାତ ର ନ ସରକାର YNY0793992

ପ ୁ /885794 29 102 542ବି ବାବୁ ପି ବି. ତିନାଥ YNY0447813
ୀ /885795 29 102 543ବି ମାମା ସା ବି ବାବୁ YNY0447821
ୀ /885796 52 102 544ବି ସା ମା ସା ବି ବାବୁ LNT2342160

ପ ୁ /895797 23 102 545େଶଖ୍ ଅନସର ପି େଶଖ୍ ରଫୀକ YNY1327675
ୀ /895798 46 102 546ଜାହାରା େବଗମ ପି ମଗବୁଲ OR/06/044/202400
ୀ /895799 46 102 547ସେବରା େବଗମ ସା ଇସମାଇଲ ଖଁା LNT0293050
ୀ /895800 45 102 548ସଲୁତାନା େବଗମ୍ ପି ମଗବୁଲ ଖଁା OR/06/044/203062
ୀ /895801 45 102 549େରଶମା େବଗମ୍ ପି ଆଜାମ ଖଁା OR/06/044/203063
ୀ /895802 43 102 550ଆଫେରାଜ େବଗମ ସା ଲତିଫ ଖଁା LNT2343044
ୀ /895803 42 102 551େଶାେଫଦା େବଗମ୍ ସା ଆମଜାଦ ଖଁାନ YNY0447847
ୀ /895804 41 102 552ଖରୁସିଦା େବଗମ୍ ସା ସମୀମ ଖଁା LNT1715820
ୀ /895805 39 102 553ଫରଦା େବଗମ୍ ପି ଅହ ଦ୍ ଖଁା LNT2342855
ୀ /895806 38 102 554େକାମଲ େବଗମ ପି ମଜିଜ ଖଁା LNT2342871
ୀ /895807 36 102 555ରାଜିଆ େବଗମ ସା ପରେୱଜ ଖାନ YNY0716811
ପ ୁ /895808 82 102 556ଅହମଦ ଖଁା ପି େମେହବୁବ OR/06/044/202380
ପ ୁ /895809 77 102 557ଲତିଫ ଖଁା ପି ହବିବ OR/06/044/202406
ପ ୁ /895810 67 102 558ଆଜାମ ଖଁା ପି େମେହବୁବ OR/06/044/202384
ପ ୁ /895811 67 102 559ଅବିଦ୍ ଖଁା ପି ଅଜିତ୍ ଖଁା OR/06/044/202386
ପ ୁ /895812 62 102 560ରସିଦ ଖଁା ପି େମେହବୁବ OR/06/044/202390
ପ ୁ /895813 57 102 561ସଲିମ ଖଁା ପି ଅହମଦ OR/06/044/202401
ପ ୁ /895814 57 102 562ମହଜିତ ଖଁା ପି େମେହବୁବ OR/06/044/202388
ପ ୁ /895815 57 102 563ହନୀଫ ଖଁା ପି େମେହବୁବ OR/06/044/202392
ପ ୁ /895816 53 102 564େଶଖ ଜାହା ୀର ଖଁା ପି ମଗବୁଲ ଖଁା OR/06/044/202394
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ପ ୁ /895817 50 102 565ଇସମାଇଲ ଖଁା ପି ମଗବୁଲ OR/06/044/202396
ପ ୁ /895818 49 102 566ଇସାଖ ଖଁା ପି ମଗବୁଲ OR/06/044/202397
ପ ୁ /895819 49 102 567ଲିୟାକତ ଖାନ ପି ଅଜିଜ ଖାନ YNY0075671
ପ ୁ /895820 49 102 568ପରେୱଜ୍ ଖାନ ପି ଅହମଦ YNY1291061
ପ ୁ /895821 47 102 569ଇସଫୁ ଖଁା ପି ମଗବୁଲ OR/06/044/202398
ପ ୁ /895822 46 102 570ୟାକତ ଖଁା ପି ଅବିଜ ଖଁା OR/06/044/202967
ପ ୁ /895823 46 102 571ନସିମ ଖଁା ପି ଅହମଦ OR/06/044/202403
ପ ୁ /895824 46 102 572ଇମତିୟାଜ ଅଲି ଖଁା ପି ଅଜିଜ୍ ଖାନ୍ OR/06/044/202407
ପ ୁ /895825 45 102 573ଇନୁସ ଖଁା ପି ମଗବୁଲ ଖଁା OR/06/044/202399
ପ ୁ /895826 43 102 574ଆମଜାଦ ଖଁାନ ପି ମହଜିତ୍ ଖଁା YNY0447839
ପ ୁ /895827 38 102 575ଆରିଫ୍ ଖଁା ପି ରସିଦ୍ ଖଁା LNT2345320
ପ ୁ /895828 37 102 576ଆବିଦ ଖାନ ପି ଅଜିଜ ଖାନ YNY0075663
ପ ୁ /895829 28 102 577େସକ ମକିୁତ ପି େସକ ରଫିକ YNY0846014
ୀ /895830 67 102 578େରେହମତୁନ ନିଶା ସା ହବିବି ଖଁା OR/06/044/202383
ୀ /895831 55 102 579ଫକରୁନ ନିଶା ସା ରସିଦ OR/06/044/202391
ୀ /895832 55 102 580ଜୟବୁନ ନିଶା ସା ମଜିତ୍ ଖଁା LNT2342863
ୀ /895833 52 102 581ଜୟବୁନ ନିଶା ସା ମହଜିତ OR/06/044/202389
ୀ /895834 52 102 582କମରୁନ ନିଶା ସା ହନିଫ OR/06/044/202393

ପ ୁ /895835 27 102 583ସେରାଜ କମୁାର ପେଲଇ ପି ସବୁାଷ ଚ  ପେଲଇ YNY0688168
ପ ୁ /895836 50 102 584ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ YNY0596759
ପ ୁ /895837 27 102 585େସକ ତୁହିତ ପି  ରଫୀକ YNY1325661
ୀ /905838 80 102 586ପମିଳା ପ ା ସା ବଜବିହାରି ପ ା OR/06/044/202409

ପ ୁ /915839 57 102 587େଖାେଜମ ଫକରୁଦିନ ଦାେହାଦାଲ ପି ଫକରୁଦିନ ଦାେହାଦାଲା YNY0596932
ୀ /915840 28 102 588ମାରିଆ େଖାେଜମ ଦାେହାଦୱାଲ ପି େଖାେଜମ ଫକରୁଦିନ ଦାେହାଦୱାଲ YNY0596916

ପ ୁ /915841 73 102 589ପଫଲୁ ଚ  ପ ୃ ି ପି ଭିକାରୀ ପ ୃ ି LNT1633999
ପ ୁ /925842 78 102 590େକଦାର ନାଥ ଅଗୱାଲ ପି ପହାଦ ରାୟ ଅଗୱାଲ YNY0142562
ୀ /925843 65 102 591ମାଲା େଦବ ଅଗୱାଲ ସା େକଦାର ନାଥ ଅଗୱାଲ YNY0142554
ୀ /925844 48 102 592ସୀମା ଅଗୱାଲ ସା ଉେମଶ ଅଗୱାଲ YNY0142570
ୀ /925845 22 102 593ରଜିଆ େବଗମ ପି  ସମୀମ  ସମୀମ YNY1238336
ୀ /925846 72 102 594େକୖଳାସୀ ଦାସ ସା ରବି ନାଥ ଦାସ YNY0354910
ୀ /925847 42 102 595ସମସିତା ଦାସ ପି ରବି ନାଥ ଦାସ YNY0354878

ପ ୁ /925848 37 102 596ସତିୃ ର ନ ଦାସ ପି ରବି ନାଥ ଦାସ YNY0354860
ୀ /925849 26 102 597େସାନାଲି େଯାଶୀ ପି ସେ ାସ େଯାଶୀ YNY0921726

ପ ୁ /925850 21 102 598େସକଅ ଲୁ କାସିମ ପି େସକସମୀମ େସକସମୀମ YNY1238021
ୀ /925851 50 102 599ଭେତରି େମାଦି ପି େକଦାର ନାଥ େମାଦି YNY0301960

ପ ୁ /925852 23 102 600େସକ ସାହିଲ ପି େସକ ଫାରୁକ YNY1149624
ପ ୁ /925853 25 102 601ଅବିନାଶ ତିପାଠୀ ମା େବୖଜଯାନଟୀ ମିଶା YNY1141605
ୀ /935854 42 102 602ଏ ସରସତୀ ସା ଏ ନରସିଂହ ରାଓ YNY0075689

ପ ୁ /935855 23 102 603ଏ. ମେହଶ ପି ଏ ନରସିଂଗା ରାଓ YNY1150986
ପ ୁ /935856 54 102 604ଏ ନରସିଂହ ରାଓ ପି େକ. ଆପା ରାଓ OR/06/044/202927
ୀ /935857 41 102 605େସଫାଲିକା ସାହୁ ମା ନିରୁପମା ସାହୁ YNY0075697
ପ ୁ /935858 23 102 606ଏସଡ଼ି ସାଜିଦ ପି ସେୁକାର ମହ ଦ YNY1144278
ୀ /935859 24 102 607ଏ. ନା ପି ଏ. ନରସିଂହ ରାଓ YNY0993899

ପ ୁ /945860 58 102 608ତପନ କମୁାର ମହା ି ପି େହମ  ମହା ି OR/06/044/202422
ପ ୁ /945861 50 102 609ଆେଲାକ କମୁାର ମହା ି ପି େହମ  ମହା ି OR/06/044/202423
ୀ /945862 47 102 610ଗାୟତୀ ମହା ି ସା ଆେଲାକ ମହା ି LNT2342517
ୀ /945863 46 102 611ସସିତା ମହା ି ସା ତପନ ମହା ି LNT2344281

ପ ୁ /965864 50 102 612ଧେନଶର ମହାରଣା ପି ଶି  ମହାରଣା OR/06/044/202428
ପ ୁ /965865 76 102 613ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଫକୀର େମାହନ ପ ନାୟକ LNT2343002
ୀ /965866 66 102 614ବିଥି ପ ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0193615
ପ ୁ /965867 41 102 615ଅବିନାଶ ପ ନାୟକ ପି ଅେଶାକ ପ ନାୟକ LNT2342699
ପ ୁ /965868 39 102 616ଅନିଶ ପ ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT2342996
ପ ୁ /965869 37 102 617ଦୀପକ ରାଉତ ପି କୃ  ରାଉତ YNY0921809
ୀ /965870 34 102 618ସବୁାସିନୀ ରାଉତ ସା ଦୀପକ ରାଉତ YNY0921817
ୀ /975871 62 102 619େଶୖଳବାଳା ଦାସ ସା ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ LNT2342921
ପ ୁ /975872 65 102 620ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ ପି କପୃାସି ୁ ଦାଶ LNT2345148
ପ ୁ /975873 41 102 621ସେରାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ LNT1670108
ୀ /975874 31 102 622ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାଶ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ YNY0597054
ପ ୁ /985875 51 102 623େଦବାଶଶି ଭକ୍ତ ପି ନିର ନ ଭକ୍ତ OR/06/044/202430
ୀ /985876 46 102 624ନିେବଦିତା ଭକ୍ତ ପି ନିର ନ ଭକ୍ତ LNT2342434
ୀ /985877 70 102 625କିରଣମୟୀ ନାୟକ ସା ନିର ନ ଭକ୍ତ OR/06/044/202429
ପ ୁ /995878 71 102 626ଦୀପକ ଦ  ରାୟ ପି ଶଧୁାଶଂୁ େଶଖର ଦ  ରାୟ OR/06/044/202456
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ୀ /995879 92 102 627ଶା ନା ଦ ରାୟ ସା ସଧୁାଂଶ ୁଦ ରାୟ OR/06/044/202449
ୀ /995880 89 102 628ମାୟା ଦ ରାୟ ସା ଶେୁଭ ୁ ଦ ରାୟ OR/06/044/202451

ପ ୁ /995881 82 102 629ପଶା  ଦ ରାୟ ପି ଶଶା ଦତ ଦ ରାୟ OR/06/044/202452
ୀ /995882 76 102 630ଅମିତା ଦ ରାୟ ସା ପଶା  ଦ ରାୟ OR/06/044/202453

ପ ୁ /995883 76 102 631ସକୁା  ଦ ରାୟ ପି ଶଶା  ଦ ରାୟ OR/06/044/202454
ୀ /995884 68 102 632ପଣତୀ ଦ ରାୟ ସା ସକୁା  ଦ ରାୟ OR/06/044/202455
ୀ /995885 62 102 633ଅଚର୍ନା ଦ ରାୟ ସା ଦୀପକ ଦ ରାୟ OR/06/044/202457

ପ ୁ /995886 62 102 634ଶଭୁତ ଦ ରାୟ ପି ସେୁଭ  ଦ ରାୟ OR/06/044/202458
ପ ୁ /995887 51 102 635େଦବବତ ଦ ରାୟ ପି ଶେୁଭ ୁ ଦ ରାୟ OR/06/044/202459
ୀ /995888 40 102 636ସତୁପା ଦ ରାୟ ପି ସକୁା  ଦ ରାୟ LNT3076957

ପ ୁ /995889 31 102 637ନିତିୀଶ ଦ  ରାୟ ପି ଦୀପକ ଦ  ରାୟ YNY0301986
ପ ୁ /995890 37 102 638ଭି ସା ା କି ନ ପି ଭି.ଭି. ରାଘବନ LNT1669993
ପ ୁ /995891 51 102 639ଏସ୍ ଲି ା ପି ଏସ୍ ଆପାରାଓ YNY0845917
ପ ୁ /995892 42 102 640ମଖିୁତାର ଶରିଫ ମଖୁତାର ଶରିଫ - ଜାେହଦା ବିବୀ YNY1344423
ପ ୁ /995893 30 102 641ଏସ ରାଜୁ ପି ଏସ ଲି ା YNY0716647
ୀ /995894 67 102 642ମହ ଦ ସମସମୁା ସା ସୟଦ ଅବଦୁଲ କାଦର YNY0935643
ୀ /995895 59 102 643ଜାକିଆଥ ୁତାହିରା ସା ମହ ଦ ଅସଲାମ YNY0935650
ୀ /1005896 77 102 644ଅନୁପମା ମହାପାତ ସା ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ OR/06/044/202432

ପ ୁ /1005897 45 102 645ଅମର କମୁାର ମହାପାତ ପି ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ OR/06/044/203104
ୀ /1005898 33 102 646ସଚିୁସିତା ରଥ ସା ଗତିକୃ  ଦାଶ YNY1021799
ୀ /1005899 37 102 647େସନ୍ହସହୁାଗିନୀ ତିପାଠୀ ସା ଅମର କମୁାର ମହାପାତ YNY1071869
ୀ /1015900 30 102 648ରୀତୁ େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା YNY1022078
ୀ /1015901 58 102 649ରୀନା ମିତ ସା ସ ିବ କମୁାର ମିତ YNY0075259
ୀ /1015902 40 102 650ମମତା ମଦୁୁଲି ସା ନିର ନ ମଦୁୁଲି YNY1022037
ୀ /1015903 35 102 651ସବିହା ନଫିସ୍ ପି ମହ ଦ ଅତିକରୁ ରବ୍ YNY0354928
ୀ /1015904 45 102 652ଜି ପାବର୍ ତୀ ସା ଜି ଏରାେୟ YNY1022011
ୀ /1015905 67 102 653ଯେଶାଦା ପରିଡା ସା ପନିୁଆ ପରିଡା YNY0921858

ପ ୁ /1015906 29 102 654ପକାଶ ପରିଡା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପରିଡା YNY1022086
ପ ୁ /1015907 64 102 655ଅତିକରୁ ରବ ପି ଅବଦୁଲ ରଉଫ LNT2345296
ପ ୁ /1015908 39 102 656ମହ ଦ ହବିବୁର ରବ ପି ମହ ଦ ଅତିକରୁ ରବ LNT2345130
ପ ୁ /1015909 55 102 657ଅଭିମନଯ୍ ୁସାମଲ ପି େଗାଲଖ ସାମଲ YNY0921734
ପ ୁ /1015910 92 102 658େଶଖ ଅବଦୁଲ ୱଦୁ ପି ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ OR/06/044/202476
ୀ /1025911 56 102 659ରସନା ଆରା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଇସଫୁ OR/06/044/202701
ୀ /1035912 68 102 660ଏମ୍. ଲ ମୀ ସା ଏମ.ଏରା.ସାମୀ OR/06/044/202488

ପ ୁ /1035913 73 102 661ଏମ. ଏରା ସାମୀ ପି ଗେମୟା OR/06/044/202487
ପ ୁ /1045914 54 102 662ରବି ରାଉଳ ପି କଶୁଆି ରାଉଳ LNT1716364
ୀ /1055915 25 102 663କରିସା େବଗମ ପି ଅଲୀମ ମହମଦ YNY1234202
ୀ /1055916 33 102 664େରଶା ବିବୀ ସା ମହମଦ ଅଲୀମ YNY1234178
ୀ /1065917 45 102 665ସରସତୀ ଦାସ ସା ଶବିନ ଦାସ LNT1639178
ୀ /1065918 42 102 666ବିମଳା ଦାସ ପି ବିର ଦାସ OR/06/044/203100

ପ ୁ /1075919 57 102 667ଜଗବଂଧ ୁେଭାଇ ପି ନ  େଭାଇ YNY1323211
ପ ୁ /1075920 24 102 668ରାମ େଭାଇ ପି ଜଗବ ୁ େଭାଇ YNY1070010
ପ ୁ /1075921 24 102 669ରାମ େଭାଇ ପି ଜଗବ ୁ େଭାଇ YNY1062314
ପ ୁ /1075922 56 102 670ଶବି ଦାସ ପି ବୀର ଦାସ OR/06/044/202497
ପ ୁ /1075923 51 102 671ନବ ଦାସ ପି ବିର ଦାସ OR/06/044/202499
ପ ୁ /1075924 36 102 672ବାପନିୁ ଦାସ ମା ତଅେପାଇ େବୱା YNY0302000
ୀ /1075925 31 102 673ବିେନାଦିନୀ ଦାସ ସା ବାପନିୁ ଦାସ YNY0302018

ପ ୁ /1075926 27 102 674ଜୀତୁନା ଦାସ ପି ଶବି ଦାସ YNY0963934
ୀ /1075927 26 102 675ସଭୁଦା ଦାସ ସା ଜିତୁନା ଦାସ YNY1069897
ୀ /1075928 77 102 676ତଅେପାଇ େଦଇ ସା ବଟ ଦାସ OR/06/044/202492
ୀ /1075929 47 102 677ରମାନୀ େଦଈ ସା ଜଗବ ୁ େଭାଇ YNY1065143
ୀ /1075930 47 102 678ମିନତି ସାମଲ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାମଲ YNY0921742
ପ ୁ /1075931 27 102 679ଏସ୍ ଶାନୁ ପି ଏସ େଚନନ୍ା ରାଓ YNY1021740
ୀ /1085932 90 102 680ବିଳାସ ଦାସ - ଦିଜ ଦାସ OR/06/044/202502
ପ ୁ /1085933 64 102 681ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ ପି ଦିଜ ଦାସ OR/06/044/202501
ପ ୁ /1085934 61 102 682ଅଭିନ ଦାସ ପି ଦିଜ ଦାସ OR/06/044/202504
ୀ /1085935 55 102 683େରଖା ଦାସ ସା ଅଭିନ ଦାସ LNT2342186
ୀ /1085936 55 102 684ଚନି ଦାସ ସା ବି  ଦାସ OR/06/044/202503
ପ ୁ /1085937 53 102 685ରେମଶ ଦାସ ପି ଦିଜ ଦାସ OR/06/044/202505
ୀ /1085938 45 102 686କମା ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ LNT2345189
ପ ୁ /1085939 33 102 687ପଣୁର୍ ଚରଣ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YNY0921718
ୀ /1085940 21 102 688ମିନୀକା ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ YNY1137520
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ପ ୁ /1085941 21 102 689ରାେକଶ କମୁାର ଦାସ ପି ରେମଶ କମୁାର ଦାସ YNY1137512
ପ ୁ /1085942 30 102 690ଆର୍ ଶ ରି ପି ଆର୍ ପିରୁ YNY0821363
ୀ /1095943 85 102 691ଦୁଲି େବୱା - ଧେନଶର OR/06/044/202509

ପ ୁ /1095944 66 102 692ରାମ ଚ  ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ OR/06/044/202511
ୀ /1095945 65 102 693ଶା ିଲତା ଦାସ୍ ପି ମ ୁଳି ଦାସ LNT2342152

ପ ୁ /1095946 62 102 694ଲକ୍ଷଣ ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ OR/06/044/202510
ୀ /1095947 57 102 695ବାସ ି ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ YNY0302042
ୀ /1095948 55 102 696ତିେଳାତମା ଦାସ ସା ରାମ ଦାସ OR/06/044/202514
ୀ /1095949 53 102 697ଶକୁ ଳା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/044/202515

ପ ୁ /1095950 49 102 698ଭରତ ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ OR/06/044/202513
ୀ /1095951 38 102 699ରଶିତା ଦାସ ସା ଭରତ ଦାସ LNT2342145
ୀ /1095952 32 102 700ଋକିଣୀ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ଦାସ YNY0302026

ପ ୁ /1095953 30 102 701ସବୁାସ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ଦାସ YNY0302034
ପ ୁ /1095954 24 102 702ମାନସ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ YNY0963942
ପ ୁ /1095955 21 102 703ବିକାଶ ଦାସ ପି ଭରତ ଦାସ YNY1084276
ୀ /1095956 24 102 704ଅନୁପମା ଦାଶ ପି ରାମ ଚ  ଦାସ YNY1021757
ୀ /1105957 34 102 705େଶେରନ େବଗମ ସା ମ୍ଡ ମ ୁ ିବ YNY1321165
ୀ /1105958 69 102 706ନିଶାମଣି େସଠୀ ସା େକୖଳାସ ଚ  େସଠୀ OR/06/044/202517

ପ ୁ /1105959 42 102 707ତିେଲାଚନ େସଠୀ ପି େକୖଳାସ େସଠୀ LNT2342533
ୀ /1105960 39 102 708ସରସତୀ େସଠୀ ପି େକୖଳାସ େସଠୀ LNT2342137
ୀ /1115961 83 102 709ମେନାରମା ଅହମଦ ସା ସଗୀର OR/06/044/202529
ୀ /1115962 47 102 710ଅମତୃା ଅହମଦ ପି ସଗୀର ଅହମଦ OR/06/044/202534

ପ ୁ /1115963 47 102 711ଫାରୁକ ଅହମଦ ପି େଶକ୍ ଫୟାଜ LNT1723436
ପ ୁ /1115964 44 102 712ଫଲକ ଅହ ଦ ପି େଶଖ ଫୟାଜ ଅହ ଦ LNT2381150
ପ ୁ /1115965 81 102 713ଇମତିଆ  ଅହମଦ ପି ତହିରୁଦିନ YNY1242627
ପ ୁ /1115966 79 102 714େଶଖ୍ ଫୟାଜ ଅହ ଦ ପି ତହିରୁ ିନ ଅହ ଦ LNT2342293
ୀ /1115967 76 102 715ମହ ଦୁ ଅହ ଦ ପି େସକ ତହିରୁ ିନ ଅହ ଦ YNY0794024
ୀ /1115968 74 102 716ଚାରୁ ଦାସ ଅହ ଦ ସା େଶଖ ଫୟାଜ ଅହ ଦ LNT2342285
ୀ /1115969 61 102 717ଶାରଡା େଦବି ଜାଲାନ ସା ରାମଜି ଲାଲ ଜାଲାନ YNY0794420
ୀ /1115970 63 102 718ଶରିିନ୍ ରହମାନ୍ ସା ଇମତିଆଜ ଅହ ଦ LNT2343945

ପ ୁ /1115971 67 102 719େକୖସର ୱାହିଦ ମା ଫଇମିଦା ୱାହିଦ YNY0302067
ୀ /1115972 61 102 720ସାେଲହା ୱାହିଦ ସା େକୖସର ୱାହିଦ YNY0302059

ପ ୁ /1115973 65 102 721ନାସର ୱାହିଦି ପି େମାହିତ ୱାହିଦି YNY1334028
ପ ୁ /1125974 54 102 722ନାଜୀମଉଦିନ ଖାନ ଖଁା ପି ବାହରଉ ିନ ଖଁା YNY1218296
ପ ୁ /1125975 25 102 723ଆ ୍ତାବ୍ ଅହମଦ୍ ପି ଇମତିଆ  ଅହମଦ YNY1021955
ୀ /1125976 24 102 724ଫରହୀନ ଅହମଦ ପି ଇମତିଆଜ ଅହମଦ YNY1021914

ପ ୁ /1125977 19 102 725ସବୀର ହୁେସନ ପି ଭସିର ହୁେସନ YNY1321017
ପ ୁ /1125978 54 102 726ନାସିର ଅଲୀ ଖଁା ପି ଶାମ ଶ ୁ ିନ ଖଁା YNY0597013
ପ ୁ /1125979 52 102 727ନାସିରୁ ିନ ଖଁା ପି ବାହାରୁ ିନ ଖଁା LNT1622422
ୀ /1125980 55 102 728ସମିମା ଖାନମ ସା ନାସିର ଅଲୀ ଖଁା YNY0596684
ୀ /1125981 41 102 729ଶାହିନା ପାବିନ ସା ନାସୀରୁ ୀନ ଖାନ YNY0597039
ପ ୁ /1135982 66 102 730ଦିଗାମର ଦାଶ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାଶ OR/06/044/202544
ୀ /1135983 58 102 731ବାସ ମ ରୀ ଦାଶ ସା ଦିଗାମର ଦାଶ OR/06/044/202545
ୀ /1135984 39 102 732ସସିତା ଦାଶ ପି ଦିଗାମର ଦାଶ LNT2342780

ପ ୁ /1135985 30 102 733ଅଭିରାମ ଦାଶ ପି ଦିଗମର ଦାଶ YNY0302075
ପ ୁ /1145986 54 102 734େଶଖ ସିରାଜ ମହ ଦ  ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଗଫରୁ YNY0850495
ପ ୁ /1145987 20 102 735ରା  ଅହମଦ ପି ଇମ୍ତିଆ  ଆହମଦ ଖାନ YNY1322973
ପ ୁ /1145988 58 102 736ଇ ିଆକ ଅହମଦ ଖଁା ପି ହକିମ ଖଁା OR/06/044/202549
ପ ୁ /1145989 32 102 737ଆମିକ ଅଜହାର ପି ମସୁତାକ ଖାନ YNY1080696
ୀ /1145990 77 102 738ହାସିଦା ବାନୁ ସା ହାକିମ  OR/06/044/202547
ୀ /1145991 19 102 739ରବିୟା ବସରି ସା ଇମତିୟାଜ ଅେହମଦ ଖାନ୍ LNT2344109
ୀ /1145992 104 102 740ଜମିଲା ବିବି - ସଲିମ ଖଁା OR/06/044/202554
ପ ୁ /1145993 90 102 741ହକିମ ଖଁା ପି ସଲିମ ଖଁା OR/06/044/202546
ପ ୁ /1145994 58 102 742ମ ୁ ାକ ଅହମଦ ଖଁା ପି ହାକିମ ଖଁା OR/06/044/202548
ପ ୁ /1145995 50 102 743ରିୟାଜ ଆହ ଦ ଖଁା ପି ହାକିମ ଖଁା OR/06/044/202551
ୀ /1145996 47 102 744ଅସରଫନୁ ନିଶା ସା ଇ ିଆକ ନିଶା LNT1621895
ୀ /1145997 22 102 745ରୁେକୟା ସାବିନ ପି ଇସତିଆକ ଅହମଦ ଖାନ YNY1080662
ୀ /1145998 44 102 746ଆସିଫା ୟାସମିନ୍ ପି ହାକିମ୍ ଖଁା OR/06/044/202958
ୀ /1145999 49 102 747ନାଜିମା ୟାସମିନ ସା େସକ୍ ସିରାଜ YNY0850503
ପ ୁ /1156000 92 102 748ସମେସର ଅହ ଦ ପି ପୀର ଖଁା LNT2344844
ୀ /1156001 40 102 749ନଜମା େବଗମ ପି ସମସର ଅଲି OR/06/044/202955
ୀ /1156002 23 102 750ରସିଦା େବଗମ ସା ଶାନଵା  ହୁେସନ YNY1321199
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ୀ /1156003 20 102 751ସାେହଜାଦ େବଗମ ସା ହସନ ମ୍ଡ YNY1321074
ୀ /1156004 56 102 752ଫିେରାଜା ବିବି ସା େସକ ଫିଜୁଲୁହା OR/06/044/202954
ୀ /1156005 39 102 753ସରୂତୁନ ବିବୀ ସା ଭସିର ହୁେସନ YNY1321264
ୀ /1156006 24 102 754ସାଜିୟା ଫିରେଦାସ ପି ମହ ଦ ମସିୁର YNY1038843
ୀ /1156007 23 102 755ରୁବିନା ଗଜଲ ପି ମହ ଦ ମସିୁର YNY1038835

ପ ୁ /1156008 19 102 756ସାେହବା  ମ୍ଡ ପି ହସନ ମ୍ଡ YNY1321090
ୀ /1156009 31 102 757ଅମରିନା େମାହସନିନ ପି ମହ ଦ ମସିୁର YNY0302083

ପ ୁ /1156010 66 102 758ମହ ଦ ମସିୁର ପି ସମେସର ଅହମଦ OR/06/044/202565
ୀ /1156011 46 102 759ସବିନା ନଜହତ ସା ମହ ଦ ସାମଲ YNY1331289
ୀ /1156012 87 102 760ଜୟବୁନ ନିଶା ସା ସମେସର ଅହ ଦ OR/06/044/202564
ୀ /1156013 51 102 761ଜଏତୁନ ନିଶା ପି ମହ ଦ ଏକାମଲୁହକ YNY0845941
ୀ /1156014 54 102 762ସାବାନା ତସନ୍ିମ୍ ସା ମହ ଦ ମସିୁର OR/06/044/202566
ୀ /1166015 57 102 763ସାଏମା ଖାତୁନ ପି ମାେହମଦୁ ବଖତ୍ LNT2342848
ୀ /1166016 29 102 764ଉେ  କଲୁସମୁ ପି ରିୟାଜ ମହ ଦ YNY0446880

ପ ୁ /1166017 26 102 765ଶାହନୱାଜ ମହ ଦ ମା ସାଇମା ଖାତୁନ YNY0716746
ୀ /1166018 31 102 766ରୁହିନା ନାଜଲି ପି ରିୟାଜ ମହ ଦ YNY0142588
ୀ /1176019 52 102 767ରସନଆରା େବଗମ ସା ସମସ ୁ ିନ OR/06/044/202572
ୀ /1176020 50 102 768ସାହିନା େବଗମ ସା େମାହିଉ ୀନ OR/06/044/202574
ୀ /1176021 33 102 769କନୀ  ଫାତମା ସା  ଅନିଶ ଉ ୀନ YNY1183409

ପ ୁ /1176022 52 102 770େଶଖ େମାହିଉ ିନ ପି କମରୁ ିନ OR/06/044/202573
ୀ /1176023 55 102 771େମେହରୁନ ନିଶା ସା କମରୁ ିନ OR/06/044/202569
ୀ /1176024 24 102 772ରୂବୀ ପରବିନ ସା  ସବୀର ଉ ୀନ YNY1183433

ପ ୁ /1176025 29 102 773େସକ ରିଆଜଉ ିନ ପି େସକ ସମସ ୁ ିନ YNY0302091
ପ ୁ /1176026 29 102 774େସକ ସବିରୁ ିନ ପି େସକ ମହିଉ ିନ YNY0302109
ପ ୁ /1176027 59 102 775େଶଖ ସମସ ୁ ିନ ପି େଶଖ କମରୁ ିନ LNT2344869
ପ ୁ /1176028 26 102 776େଶଖ ସାରୁକ ଉ ିନ ପି େସକ୍ େମାହି ଉ ିନ YNY0921783
ପ ୁ /1186029 22 102 777େସଖ ଅ ରିଦୂଲା ପି େସଖ ତାବୀରୁଲା YNY1187020
ୀ /1186030 23 102 778େଶକ୍ ଆଫିଦୁଲା ପି େସକ୍ ତାେବର ଉଲା YNY1038876
ୀ /1186031 25 102 779ଆେୟସା ବାେନା ପି ଫିେରାଜ ଖାନ YNY1038850
ୀ /1186032 63 102 780ଅଫସରି େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ଅଜିମ୍ ଉଲା YNY0446898
ୀ /1186033 62 102 781ଆସମା େବଗମ ସା ହନିଫ୍ ଖଁା OR/06/044/202934
ୀ /1186034 47 102 782ଅକ୍ତରୀ େବଗମ ସା ଫିେରାଜ ଖାନ YNY1376995
ୀ /1186035 43 102 783ଖସିୁଦର୍ା େବଗମ ସା ତାେବର ଉଲା LNT2342624
ୀ /1186036 42 102 784ବାହୀଦା େବଗମ ସା ସରିଫ ଖାନ YNY1183946
ୀ /1186037 39 102 785ନସରିନ େବଗମ ସା ଇନାୟତ ଖଁା LNT2342616
ୀ /1186038 47 102 786ୟାସମିନ ବିବି ସା ଇସଫୁ୍ ଖଁା LNT2342525

ପ ୁ /1186039 87 102 787ହବିବ ଖଁା ପି ସମବ ଖଁା OR/06/044/202996
ପ ୁ /1186040 55 102 788ଫିେରାଜ ଖଁା ପି ହବିବ ଖଁା OR/06/044/202245
ପ ୁ /1186041 50 102 789ଇନାୟତ ଖଁା ପି ହନିଫ ଖଁା OR/06/044/202985
ପ ୁ /1186042 46 102 790ଅନିସ ଖଁା ପି ହନିବ ଖଁା OR/06/044/202933
ୀ /1186043 24 102 791େମେହଦବିନ୍ ଖାନ୍ ପି ୟୁସଫୁ ଖାନ YNY1021971
ପ ୁ /1186044 21 102 792ଇମରାନ ଖାନ ପି ୟୁସଫୁ ଖାନ YNY1187053
ୀ /1186045 39 102 793ଓହିଦା ଖାନମ୍ ସା ଅନିସ ଖଁା YNY0354837

ପ ୁ /1186046 48 102 794େଶଖ ତାେବର ଉଲା ପି େଶଖ ଅଜି ମଲୁା LNT2342731
ପ ୁ /1186047 46 102 795େସକ ସାଦତ ଉଲା ପି େସକ ଅଜିମ ଉଲା OR/06/044/202909
ପ ୁ /1196048 42 102 796େଶଖ ଜିଆଉ ିନ ପି େଶଖ ପିଜୁଉ ିନ୍ LNT2342111
ୀ /1196049 21 102 797ତୟବା ନିଖତ ପି ଏମ ଡି ହାସନ େର ା YNY1187103
ୀ /1196050 50 102 798ଅସମାତୁନ ନିଶା ସା ସାହାବକମୁାର OR/06/044/203095

ପ ୁ /1196051 32 102 799ମହ ଦ ଅନୟର େରଜା ପି ମହ ଦ ହସନ େରଜା YNY0354811
ପ ୁ /1196052 67 102 800େଶଖ ସାହାବୁ ଉ ିନ ପି େଶଖ ନାସିର OR/06/044/202582
ପ ୁ /1196053 48 102 801େଶଖ ହାସିବ ଉ ିନ ପି େଶଖ ରଫିକ ଉ ିନ LNT2342350
ପ ୁ /1206054 46 102 802ଅଶଂୁମାନ ଦାସ ପି ରାେମ  କମୁାର ଦାସ YNY0354902
ପ ୁ /1206055 67 102 803ପଦୀପ କମୁାର ଗହୁା ପି ମନି  ନାଥ ଗହୁା LNT2342327
ପ ୁ /1216056 76 102 804ଶବି ନାରାୟଣ େଘାଷ ପି ଶୀରାମ ଚ  େଘାଷ LNT2342244
ୀ /1216057 72 102 805ଅଳକା େଘାଷ ସା ଶବିନାରାୟଣ େଘାଷ OR/06/044/202591
ପ ୁ /1216058 42 102 806ଅଭିନାଶ େଘାଷ ପି ଶବି ନାରାୟଣ େଘାଷ LNT2342236
ପ ୁ /1216059 43 102 807ଅରୁଣ କମୁାର ମଲିକ ପି ହରିହର ମଲିକ LNT2342251
ୀ /1226060 66 102 808ଆଲିସ୍ ଆବାହମ ସା େକ.ଜି ଜଜର୍ YNY0447094
ୀ /1226061 30 102 809େବସୀ ଆବାହାମ୍ ପି ଚାରୁୱାଲ୍ ବରଗିସ୍ ଆବାହମ୍ YNY0446922
ପ ୁ /1226062 29 102 810ଚାରୁଭିଲ ଭରେଘେସ ଅବାହମ ପି ଚାରୁଭିଲ ୱାଗର୍ୀସ ମତାଭଲ YNY0446906
ୀ /1226063 61 102 811ଲିମ୍ କଟିୁ ଚିନନ୍ ା ା ସା େବ.ଏସ୍ ଜନ୍ YNY0447086
ପ ୁ /1226064 41 102 812ଜଜର୍  ଏବାହିମ ପି ସି.ବି ଏବାହିମ LNT1706902
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ପ ୁ /1226065 41 102 813ବିଜୟ ଇବାହିମ୍ ପି ସି. ବି. ଇବାହିମ୍ LNT1707058
ପ ୁ /1226066 31 102 814େଜାବି ଜୁନ୍ ପି େକ.ଏସ୍ ଜନ୍ YNY0446914
ପ ୁ /1226067 66 102 815ଜନ କା ାଚାନାଏଧି ସାମେୱଲ ପି େକ.ଏମ୍ ସାେମଲ୍ YNY0447078
ୀ /1236068 60 102 816କନକ ଲତା େବଉରା ସା ବସ  କମୁାର େବଉରା LNT2345163

ପ ୁ /1236069 80 102 817ନିର ନ ମହା ି ପି ଗଣୁନିଧି ମହା ି YNY0447102
ପ ୁ /1236070 57 102 818ମେନାର ନ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି YNY0193649
ପ ୁ /1236071 54 102 819ରଘନୁାଥ ରାୟ ପି ବିମାଧର ରାୟ YNY0354969
ପ ୁ /1246072 62 102 820ବସ  କମୁାର େବଉରା ପି ଜିେତ  େବଉରା LNT2345239
ୀ /1246073 32 102 821ପଜ୍ଞା ପାରମିତା େବଉରା ପି ବସ  କମୁାର େବଉରା YNY0302117

ପ ୁ /1246074 47 102 822ଅେଶାକ ଦାସ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ LNT2344307
ୀ /1246075 46 102 823ମଧସିୁତା ଦାସ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ LNT2344299

ପ ୁ /1256076 57 102 824କନୁା ବାରିକ ପି କନୁା ବାରିକ YNY0921759
ୀ /1256077 47 102 825ସବିତା ବାରିକ ସା କନୁା ବାରିକ YNY0921825

ପ ୁ /1256078 87 102 826ଶ ାନ  ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମାନ  ଦାସ OR/06/044/202612
ୀ /1256079 72 102 827ସବୁାସିନୀ ଦାସ ସା ଶ ାନ  ଦାସ OR/06/044/202613

ପ ୁ /1256080 55 102 828ସ ୂ ର୍ାନ  ଦାସ ପି ଶ ାନ  ଦାସ OR/06/044/202614
ୀ /1256081 49 102 829ମେନାଜମାଳିନି ଦାସ ସା ସ ୂ ର୍ାନ  ଦାସ LNT1730803
ୀ /1256082 20 102 830ଶିପନର୍ା ଦାସ ପି ସ ଣୁା ନ  ଦାସ YNY1323013

ପ ୁ /1266083 79 102 831କାନୁନ େଗା ସଧୁାନ  ଦାସ ପି କାନୁନ େଗା ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ OR/06/044/202619
ୀ /1266084 71 102 832କ୍ଷୀେରାଦବାଳା ଦାସ ସା କାନୁନ୍ େଗା ସଧୁାନ  ଦାସ OR/06/044/202620

ପ ୁ /1266085 68 102 833େଶୗଯଯ୍ର୍ାନ  ଦାସ ପି କାନୁନେଗା ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ OR/06/044/202625
ୀ /1266086 56 102 834େଜଯ୍ା ାରାଣି ଦାସ ସା େସୗଯଯ୍ର୍ାନ  ଦାସ OR/06/044/202626

ପ ୁ /1266087 52 102 835ଶବିାନ  ଦାସ ପି କାନୁନ େଗା ସଧୁାନ  ଦାସ OR/06/044/202627
ପ ୁ /1266088 46 102 836କାନୁନେଗା ସରୂପାନ  ଦାସ ପି କାନୁନ େଗା ସଧୁାନ  ଦାସ OR/06/044/202628
ପ ୁ /1266089 28 102 837ସାଥର୍କ ଦାସ ପି େସୗଯଯ୍ର୍ାନ  ଦାସ YNY0688184
ପ ୁ /1266090 67 102 838ଶୀଷର୍ାନ  ଦାସ କାନୁନେଗା ପି କାନୁନ୍େଗା ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ୍ OR/06/044/202623
ୀ /1266091 54 102 839ଅ ର୍ନା ଦାସ୍ କାନୁନେଗା ସା ଶୀଷର୍ାନ  ଦାସ କାନୁନେଗା OR/06/044/202624
ୀ /1266092 66 102 840ଭାରତୀ ପ ନାଏକ ସା ସ ିଦାନ  ଫ OR/06/044/202622

ପ ୁ /1276093 93 102 841ହୃଦୟନାଥ ଦାସ ପି ଉଦୟନାଥ ଦାସ OR/06/044/202629
ପ ୁ /1276094 62 102 842ଦାରିକାନାଥ ଦାସ ପି ହୃଦୟନାଥ ଦାସ OR/06/044/202633
ପ ୁ /1276095 61 102 843େଗାପିନାଥ ଦାସ ପି ହୃଦୟନାଥ ଦାସ OR/06/044/202635
ପ ୁ /1276096 60 102 844କାଶନିାଥ ଦାସ ପି ହୃଦୟନାଥ ଦାସ OR/06/044/202637
ୀ /1276097 55 102 845ଅନ ମ ରୀ ଦାସ ସା କାଶନିାଥ ଦାସ OR/06/044/202639

ପ ୁ /1276098 52 102 846ବଦିକାନାଥ ଦାସ ପି ହୃଦୟନାଥ ଦାସ OR/06/044/202638
ୀ /1276099 52 102 847ଭାରତୀ ଦାସ ସା ଦାରିକାନାଥ ଦାସ OR/06/044/202634
ୀ /1276100 43 102 848ରୀତା ଦାସ ପି ସୀତାନାଥ ଦାସ LNT2344034
ୀ /1276101 42 102 849ଲୀତା ଦାସ ପି ସୀତାନାଥ ଦାସ LNT2344026

ପ ୁ /1276102 40 102 850ବସଧୁା ଦାସ ପି ଦାରିକ ନାଥ ଦାସ LNT1670181
ପ ୁ /1276103 38 102 851ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ ପି ସୀତାନାଥ ଦାସ LNT2342228
ୀ /1276104 35 102 852ସଭୁଦା ଦାସ ପି ଦାରିକାନାଥ ଦାସ YNY0302125

ପ ୁ /1276105 31 102 853ଶୀନାଥ ଦାସ ପି କାଶନିାଥ ଦାସ YNY0302133
ପ ୁ /1276106 28 102 854ତୀନାଥ ଦାସ ପି କାଶନିାଥ ଦାସ YNY0688218
ୀ /1286107 86 102 855କୃ ପିୟା ଦାସ ସା ବି ୁପସାଦ ଦାସ OR/06/044/202642

ପ ୁ /1286108 57 102 856େଜଯ୍ାତି ପସାଦ ଦାସ ପି ବି ୁ ପସାଦ ଦାସ OR/06/044/203035
ୀ /1286109 52 102 857ରଶୀ ଦାସ ସା େଜଯ୍ାତି ପସାଦ ଦାସ OR/06/044/203036
ୀ /1286110 31 102 858ଇପସିତା ଦାସ ପି େଜଯ୍ାତି ପସାଦ ଦାସ YNY0354829

ପ ୁ /1296111 72 102 859େସକ ଜହରୁଲ ଇସଲାମ ପି େସକ ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ OR/06/044/202645
ୀ /1296112 62 102 860େମେହରୁନ ନିଶା ସା ଜହରୁଲ ଇସଲାମ OR/06/044/202646
ୀ /1306113 42 102 861ଜିନତ ତାେହର . ପି େଶଖ ତାେହରୁଲ ଇସଲାମ LNT2342905
ୀ /1306114 57 102 862ଜରିନା େବଗମ ସା ତାହାରଉଲ ଇସଲାମ LNT1670157
ପ ୁ /1306115 60 102 863େଶଖ ଅକ୍ତରଉଲ ଇସଲାମ ପି ଅମିନଉଲ ଇସଲାମ LNT2345122
ପ ୁ /1306116 55 102 864େସକ ସମେସର ଇସଲାମ ପି ଖଲିଲୁର ଇସଲାମ YNY0075705
ୀ /1306117 21 102 865ନାଯରା ଇସଲାମ ପି େସଖ ଅଖ୍କ୍ତରୁଲ ଇସାମ YNY1187087
ୀ /1306118 45 102 866ଆସିଫା ଜହୁର ପି େସକ ଜହୁରଲ ଇସଲାମ LNT1716299
ପ ୁ /1306119 40 102 867ଇଫେତଖାର ଜହୁର ପି େଶଖ ଜହରୁଲ ଇସଲାମ LNT1711399
ପ ୁ /1306120 61 102 868େସକ ଜଲିଲ ପି  ଖଲିଲ  ଖଲିଲ YNY1237940
ପ ୁ /1316121 52 102 869େଶଖ ଅବଦୁଲ କଲାମ ପି ଅବଦୁଲଗନି OR/06/044/202655
ୀ /1316122 84 102 870ସାବଜନ ବିବି - େଶଖ ଅବଦୁଲଗନି OR/06/044/202651
ୀ /1316123 52 102 871ମ ୁ ାରୀ ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ସଲାମ OR/06/044/202653
ପ ୁ /1316124 29 102 872େସକ. ଅବଦୁଲ େରାେହମାନ ପି େସକ.ଅବଦୁଲ ସଲାମ୍ YNY0597047
ପ ୁ /1316125 57 102 873େଶଖ ଅବଦୁଲ ସଲାମ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲଗନି OR/06/044/202652
ୀ /1326126 60 102 874ଆଲାରଖୀ ବିବି ସା ଜୁମା ଖଁା OR/06/044/202657
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ପ ୁ /1326127 45 102 875ସଲିମ ଖଁା ପି ଜୁମା ଖଁା LNT1633718
ପ ୁ /1336128 70 102 876େଶଖ ରେହମତ ବକ୍ସ ପି େଶଖ ଅେହମଦ ବକ୍ସ OR/06/044/202661
ପ ୁ /1336129 38 102 877େଶଖ ଫୟାଜ ବକ୍ସ ପି େଶଖ ରେହମତ ବକ୍ସ LNT2342392
ପ ୁ /1336130 38 102 878େଶଖ୍ ଫହୀମ୍ ବକସ୍ ପି େଶକ ରେହମତ ବକ୍ସ LNT2342566
ୀ /1336131 56 102 879ନସୀମା େବଗମ ସା େଶଖ ରେହମତ ବକ୍ସ OR/06/044/202662
ୀ /1336132 34 102 880ଜାେହଦା େବଗମ ସା େଶଖ ଫୟାଜ ବକ୍ସ YNY0716795

ପ ୁ /1336133 41 102 881େଶଖ ଅଜିମତ ବକ୍ସ ପି େଶଖ ରହମତ୍ ବକ୍ସ LNT2342459
ୀ /1336134 54 102 882ୟାସମିନ୍ ଖାନମ ସା େଶଖ େନମତୁଲା OR/06/044/202664
ୀ /1336135 35 102 883ତସିଫ୍ ମମୁତାଜ ସା େଶଖ ଫହିମ୍ ବକ୍ସ YNY0716803
ୀ /1336136 41 102 884କନିଜ ଫାତମା ପି େଶଖ େନମତୁଲା ତୁଲା LNT2344117

ପ ୁ /1346137 73 102 885ନୁର ଖଁା ପି େକାରବାନ୍ ଖଁା LNT1727619
ପ ୁ /1346138 51 102 886ବୁଦରୁଲ ଦୁଜା ଖଁା ପି ନୁର ଖଁା LNT1727635
ପ ୁ /1346139 46 102 887ତାଜୁ ିନ୍ ଖଁା ପି ନୁର ଖଁା LNT1723709
ପ ୁ /1346140 48 102 888ରିୟାଜୁ ିନ୍ ଖଁାନ୍ ପି ନୁର ଖଁାନ୍ LNT1723857
ୀ /1346141 45 102 889ସାଏରା ପରୱିନ୍ ପି ନୁର ଖଁା LNT1727593

ପ ୁ /1356142 69 102 890େଶଖ ଫିରେଦୗସ ଅଲୀ ପି େଶଖ ଇସଫୁ ଅଲୀ LNT2344133
ପ ୁ /1356143 46 102 891େଶଖ ମହ ଦ ଅଲୀ ପି େଶଖ ସାହାଦତ ଅଲୀ YNY0142596
ପ ୁ /1356144 52 102 892ବବି ଇସଲାମ ପି େଶଖ୍ ଖଲିଲୁଲ ଇସାମ୍ LNT1705441
ପ ୁ /1356145 48 102 893େଶଖ.ଅସଫରୁଲ ଇସଲାମ ପି ଖରିଲୁଲ ଇସଲାମ LNT2344067
ୀ /1356146 74 102 894ବଦରୁନ ନିଶା ସା ଖଲିଲୁଲ ଇସଲାମ OR/06/044/202767

ପ ୁ /1366147 91 102 895େଶଖ ସରିଫ ଉ ିନ ଅହମଦ ପି ନଜିରଉ ିନ OR/06/044/202692
ପ ୁ /1366148 60 102 896ସଲାଉ ିନ ଅହମଦ ପି ସରିଫ ଉ ିନ OR/06/044/202694
ପ ୁ /1366149 52 102 897େସକ ଲିଆକତ ଉ ିନ ଅେହ ଦ ପି େସକ ସରିଫଉ ିନ ଅେହ ଦ OR/06/044/202697
ୀ /1366150 77 102 898ନସିମା ବିବି ସା ସରିଫ ଉ ିନ OR/06/044/202693
ୀ /1366151 57 102 899ଲାଇଲୁନ ବିବି ସା ମନୱର ଖାନ YNY0846196
ୀ /1366152 45 102 900କରିମନୁ ବିବି ସା େସକ ସଲାଉଦିନ୍ ଅହ ଦ LNT1703412

ପ ୁ /1366153 49 102 901େସକ ଅକଲି ଉ ିନ ଅେହମଦ ଉ ପି େସକ ସରିଫଉ ିନ୍ ଅେହମଦ୍ OR/06/044/202698
ୀ /1376154 65 102 902ରହମନୁ ବିବି ସା ସଫି ମହ ଦ LNT2342640
ୀ /1376155 40 102 903ନସିମା ବିବି ପି ସଫି ମହ ଦ LNT2342665

ପ ୁ /1376156 111 102 904ସଫି ମହ ଦ ପି ନୁର ମହ ଦ LNT2343010
ପ ୁ /1386157 38 102 905ଅମଜଦ୍ ଅଲୀ ପି ସିକ ର ଖାନ YNY0075291
ପ ୁ /1386158 32 102 906ମହ ଦ ଅଜମତ୍ ଅଲୀ ପି ମହ ଦ ଅଜଗର ଅଲୀ YNY0663831
ୀ /1386159 34 102 907ଆେୟସା େବଗମ୍ ସା ଅମଜଦ ଅଲୀ YNY0075317
ୀ /1386160 34 102 908ରାେବୟା ଖାତୁନ ପି େସକ ଅମିର YNY0075309

ପ ୁ /1386161 48 102 909େଶଖ ଅବଦୁଲ ନଇମ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଅଲିମ LNT1628676
ପ ୁ /1396162 41 102 910ମହ ଦ ଇବାହିମ . ପି ମହ ଦ ୟୁନୁସ୍ . LNT2342822
ପ ୁ /1396163 76 102 911ମହମଦ ଇନୁସ ପି ଇସମାଇଲ OR/06/044/202700
ପ ୁ /1406164 48 102 912େଶଖସଏଫଉଦିନ ଅହମଦ ପି ଫଏମଲୁ OR/06/044/202708
ପ ୁ /1406165 46 102 913ଆରିଫ ଉ ିନ ଅହମଦ ପି ଫଏମଲୁ ହକ OR/06/044/202709
ପ ୁ /1406166 74 102 914େଶଖ ଫଏମଲୁ୍ ହକ୍ ପି େଶଖ େଗାଲାମ େଗୗସ୍ YNY0447110
ୀ /1406167 51 102 915େକୗଶର ପରବିନ ପି ଫଏମଲୁ ହକ OR/06/044/202706
ୀ /1406168 49 102 916ନାହିଦ ପରବିନ ପି ଫଏମଲୁ ହକ OR/06/044/202707

ପ ୁ /1416169 65 102 917େଶଖ ଜଲିଲ ଉଦିନ ଅେହମଦ ପି େଶଖ ସଫିକୁ ିନ LNT1706639
ପ ୁ /1416170 34 102 918େସକ୍ ନାଜିମ ୁ ିନ୍ ଅେହମଦ ପି େସକ୍ ନଇମୁ ିନ ଅେହମଦ YNY0075325
ୀ /1416171 55 102 919େନମତ୍ ଆରା େବଗମ ସା େଶଖ ଜଲିଲ ଉ ିନ ଅହ ଦ OR/06/044/202942
ୀ /1416172 29 102 920ହାଜୀଜା େବଗମ ସା ଆଝାର ଖାନ YNY1184381
ୀ /1416173 49 102 921ସଭୁଶୀ ଦାସ ସା ରାମ ଦାସ YNY1184019

ପ ୁ /1416174 31 102 922ଆଝାର ଖାନ ପି ମଜୀଦ ଖାନ YNY1183086
ପ ୁ /1426175 60 102 923େଶଖ ଫୟାଜଉ ିନ ଅହମଦ ପି େଶଖ ସରଫଉଦିନ ଅହମଦ LNT2344257
ପ ୁ /1426176 25 102 924େସକ ଜୁନିଦ ଅହମଦ ପି େସକ୍. ାୟାଜୁ ିନ ଅହମଦ YNY1071794
ୀ /1426177 23 102 925ନଫୀସ ଫାତମା ପି େସକ୍◌୍◌୍. ାୟାଜଉଦ୍◌୍ଦିନ ଅହମ YNY1081637
ୀ /1426178 52 102 926ସଲିମନୁ ନିଶା ସା ଫୟାଜ ଉ ିନ OR/06/044/202714
ପ ୁ /1426179 32 102 927େସକ୍. ଗଲୁାମ କାଦିର ପି େସକ . ୟାଜଉ ିନ ଅହ ଦ YNY1081645
ପ ୁ /1436180 40 102 928ମହ ଦ ରିଜୁଆନ ଆେହ ଦ  ପି ମହ ଦ ୟୁସଫୁ LNT1670082
ୀ /1446181 77 102 929ତାେହରୁନ୍ ବିବି ସା ମହ ଦ ଇବାହିମ LNT1635846
ପ ୁ /1446182 48 102 930ମହ ଦ ଅବୁଲ ହସନ ପି ମହ ଦ ଇବାହିମ LNT1635838
ୀ /1446183 19 102 931ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସିହନ୍ା ପି ଗରୁୁ ପସାଦ ସିହନ୍ା YNY1339225
ୀ /1446184 49 102 932ନିଗାର ସଲୁତାନା ସା େସକ ଖଲିଲ୍ ଇସଲାମ YNY0716605
ୀ /1456185 67 102 933ଉଲଫତ ନିଶା ସା ମହମଦ ହାକିମ OR/06/044/202792
ପ ୁ /1466186 67 102 934େଶଖ ଅଜିତ . ପି ରଜାକ . YNY0075333
ପ ୁ /1466187 35 102 935େସକ୍ ଅଖତର ପି େସକ୍ ଅଜିଜ୍ YNY0075341
ୀ /1466188 38 102 936ସବନମ୍ େବଗମ ପି େସକ୍ ଅଜିଜ୍ LNT1718246
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ୀ /1466189 30 102 937ତରନୁମ େବଗମ ସା େସକ ଅନସର YNY0716662
ୀ /1466190 28 102 938ନାେହଦା େବଗମ ସା େଶଖ ସକିଲ YNY1097732
ୀ /1466191 71 102 939ଖାତୁନ ବିବି ସା େଶଖ ନାସିର YNY1095876
ୀ /1466192 52 102 940େମହମଦୁା ବିବି ସା େଶଖ ସବୀର YNY1095868
ୀ /1466193 26 102 941ଆସିଫା ପରବିନ ସା େଶଖ ସବୀର YNY1080092

ପ ୁ /1466194 63 102 942େଶଖ ରଫିକ ପି େଶକ ରଜାକ OR/06/044/202728
ପ ୁ /1466195 54 102 943େଶଖ ସବୀର ପି େଶଖ ନାସିର YNY1097740
ପ ୁ /1466196 28 102 944େଶଖ ସାହିଲ ପି େଶଖ ସବୀର YNY1095884
ପ ୁ /1466197 32 102 945େଶଖ ସକିଲ ପି େଶଖ ସବୀର YNY1097765
ୀ /1476198 55 102 946ସନାୱରୀ ଅ ମୁ ସା େଶଖ ସଲିମ LNT1636364

ପ ୁ /1476199 52 102 947େସକ ଅଜିମ ପି େସକ ଅଲିମ OR/06/044/202740
ୀ /1476200 26 102 948ଗଜାଲା ବାେନା ସା େଶଖ୍ ତବେରଜ YNY1038884
ୀ /1476201 102 102 949ଅମିନା ବିବି - େଶଖ ଅଲିମ OR/06/044/202731
ୀ /1476202 57 102 950ଚ ା ବିବି ସା ଜମିଲ OR/06/044/202737
ୀ /1476203 57 102 951ହାସିନା ବିବି ସା େଶକ ନଇମ  OR/06/044/202735

ପ ୁ /1476204 63 102 952େସକ ଜମିଲ ପି ଅଲିମ  OR/06/044/202736
ପ ୁ /1476205 39 102 953ସଖ୍ େମେହବୁବ ପି େସଖ୍ ନଇମ୍ LNT1703164
ପ ୁ /1476206 72 102 954େଶକ ନଇମ ପି ଅଲିମ  OR/06/044/202734
ପ ୁ /1476207 50 102 955େସକ ନଜିର ପି େସକ ଅଲିମ OR/06/044/202741
ପ ୁ /1476208 41 102 956େଶଖ ପରେୱଜ ପି େଶକ ସଲିମ LNT2342673
ପ ୁ /1476209 72 102 957େଶଖ ସଲିମ ପି େଶଖ ଅଲିମ . OR/06/044/202732
ପ ୁ /1476210 57 102 958େଶକ ସମିମ ପି ଅଲିମ  OR/06/044/202738
ପ ୁ /1476211 38 102 959େଶଖ ତାବେରଜ ପି େଶଖ ସଲିମ LNT2344265
ପ ୁ /1486212 57 102 960ମହମଦ ବଚନ ପି ଇସଫୁ OR/06/044/202748
ୀ /1486213 50 102 961ଅଫସାନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ବଚନ LNT2342483
ୀ /1486214 46 102 962ରହିମା େବଗମ ପି ମହ ଦ ସଲୁତାନ OR/06/044/203009
ୀ /1486215 44 102 963ଅନୁୱାରୀ େବଗମ ସା େଶଖ ଅନୁୱର YNY0716779
ୀ /1486216 38 102 964ଆମରିନ୍ େବଗମ ପି ମହ ଦ ରସନ LNT2342707
ୀ /1486217 28 102 965ନାଜିରିନ େବଗମ ପି ମହମଦ ବୁରାନ YNY0688192
ୀ /1486218 28 102 966ଖଇରୁନ େବଗମ ସା ମହ ଦ ମଜୀଦ YNY1084284
ୀ /1486219 65 102 967େଲଇଲୁନ୍ ବିବି ସା ସଲୁତାନ LNT2342715
ୀ /1486220 55 102 968ନସିମା ବିବି ସା ବୁରାନ OR/06/044/202747

ପ ୁ /1486221 67 102 969ମହମଦ ବୁରାନ ପି ଇସଫୁ OR/06/044/202746
ପ ୁ /1486222 31 102 970ମହ ଦ ହନିଫ ପି ମହ ଦ ବୁରାନ YNY0302166
ପ ୁ /1486223 23 102 971ମହ ଦ ଜାଫର ପି ମହ ଦ ବଚନ YNY1080712
ୀ /1486224 28 102 972ରାେସଦା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ େଫୖଜୁୱାନ୍ YNY0921775

ପ ୁ /1486225 38 102 973ମହ ଦ ମଜିଦ୍ ପି ମହ ଦ ବୁରାନ LNT2342749
ପ ୁ /1486226 49 102 974ମହମଦ ରଜିୱାନ ପି ସଲୁତାନ OR/06/044/202749
ପ ୁ /1486227 39 102 975ମହ ଦ ରଫିକ୍ ପି ମହ ଦ ରସନ LNT2342491
ୀ /1486228 27 102 976ସନମ ୱା ା ସା େସକ ଏେତସାମ YNY1090174
ୀ /1496229 38 102 977ସାଏରା ଅଖତର ସା ମହ ଦ ଅଖତର LNT0266437
ୀ /1496230 39 102 978ଫରିଦା େବଗମ ପି ମହ ଦ ଏସାନ୍ LNT2342657
ୀ /1506231 39 102 979ସବାନା େବଗମ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଓହିଦ୍ LNT2342368

ପ ୁ /1506232 45 102 980ଆବିଦ ଖଁା ପି ସରିଫ ଖଁା LNT1622646
ପ ୁ /1506233 45 102 981େଶକ ନସାଦ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ OR/06/044/202719
ୀ /1506234 43 102 982ରିଜୱାନା ପରବିନ ପି ସରିଫ୍ ଖଁା LNT1628155

ପ ୁ /1506235 39 102 983େଶଖ ଅବଦୁଲ ସାହିଦ୍ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଓହିଦ୍ LNT2342376
ପ ୁ /1516236 25 102 984େଶଖ୍ ଆସଫାକ ଅହ ଦ ପି େଶଖ୍ ଅବଦୁଲ ମ ୁ ାକ YNY0921791
ୀ /1516237 56 102 985ଅନୱାରୀ ବିବି ସା ଗଲୁଫାନ ଖାନ YNY0716696
ୀ /1516238 42 102 986ଖଇରୁନ ବିବି ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ ମ ୁ ାକ LNT2344315
ୀ /1516239 32 102 987ଇେଡନ ବିବି ସା େସଖ ରି ୁ YNY0716720
ୀ /1516240 22 102 988ରୀନ ୟା ପି େସକ୍.ଅ ଲୂ ୟା YNY1071919
ପ ୁ /1516241 58 102 989ଗଲୁଫାନ ଖାନ ପି ସଲୁତାନ ଖାନ YNY0716704
ପ ୁ /1516242 29 102 990ଅବଦୁଲ ଇମାନ ଖାନ ପି ଗଲୁଫାନ ଖାନ YNY0716597
ୀ /1516243 24 102 991ଆଫିନ ଖାନମ ପି ଗଲୁଫାନ ଖାନ YNY0963892
ପ ୁ /1516244 60 102 992େସକ ଅ ଲୁ ମକୁ୍ତାର ପି େସକ ଅବଦୁଲ ଗଫାର OR/06/044/202757
ୀ /1516245 50 102 993େରହାନା ମକୁ୍ତାର ସା େସକ ଅବଦୁଲ ମକୁ୍ତାର OR/06/044/202758
ପ ୁ /1516246 58 102 994େସକ.ଅ ଲୁ ମମୁତାଜ ପି େସକ ଅ ଲୁ ଗଫାର OR/06/044/202759
ପ ୁ /1516247 25 102 995େଶଖ୍ ଇମତିଆଜ୍ ମମତାଜ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ମମତାଜ YNY0921841
ୀ /1516248 21 102 996େମହେରା  ମସୁକନ ପି ଅ ଲୁ ମ ୁ ାକ YNY1187178
ପ ୁ /1516249 55 102 997େଶକ ଅ ଲୁ ମ ୁ ାକ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଗଫାର OR/06/044/202760
ପ ୁ /1516250 36 102 998େଶଖ ରି ୁ ପି େସଖ ମ ୁ YNY0716712

101 109/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 17ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1516251 54 102 999େଶଖ୍ ଅ ଲୁ୍ ସିରାଜ୍ ପି େଶଖ୍ ଅ ଲୁ୍ ଗଫାର OR/06/044/202761
ୀ /1516252 21 102 1000ସାହିନ ସଲୂତାନ ପି େଶକ ଅବଦୁଲସିରିକ ସିରିଜ YNY1069863

ପ ୁ /1526253 62 102 1001େସକ େକୖଶର ପି େସକ ଜୁମା YNY1234145
ୀ /1526254 68 102 1002ରହିମା ଖାନମ ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ ରଜାକ OR/06/044/202763
ୀ /1526255 43 102 1003ରଜିୟା ସଲୁତାନା ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ ସିରାଜ LNT2344331

ପ ୁ /1536256 49 102 1004ମହମଦ ଆଜାଦ ପି ହୁେସନ OR/06/044/202782
ପ ୁ /1536257 45 102 1005ଅଜିତ େବେହରା ପି ନ  କିେଶାର େବେହରା YNY1021831
ୀ /1536258 40 102 1006ସକୁା  େବେହରା ସା ଅଜିତ୍ େବେହରା YNY1021948

ପ ୁ /1536259 23 102 1007େମାହମଦ ଇମ୍ତିଯା ପି େମାହମଦ ମମତାଜ YNY1148766
ପ ୁ /1536260 52 102 1008ମହମଦ ମମୁତାଜ ପି ହୁେସନ OR/06/044/202781
ୀ /1536261 46 102 1009ଇସରାତୁନ ନିଶା ସା ମହ ଦ ମମୁତାଜ YNY0302174

ପ ୁ /1536262 52 102 1010ଆସମା ପରବିନି ପି ମହମଦ OR/06/044/202783
ପ ୁ /1546263 22 102 1011େମାହମଦ ଅମନ ପି େମାହମଦ ମଜନ୍ ୁ YNY1137488
ପ ୁ /1546264 64 102 1012ମହମଦ ଅନୁଅର ପି ମହମଦ ସଇଦ OR/06/044/202775
ୀ /1546265 64 102 1013ଇସରାତ ଆରା ସା ମହ ଦ ଅନୁଅର OR/06/044/202776
ୀ /1546266 44 102 1014ନୁଝହତ ଆରା ପି ମହ ଦ ଅନୁୱର LNT1721976
ୀ /1546267 41 102 1015ସୟନାଜ େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଫିେରାଜ LNT1721984
ୀ /1546268 79 102 1016ଆଇସା ବିବି - ମହମଦ ସଇଦ OR/06/044/202774

ପ ୁ /1546269 38 102 1017ମହ ଦ ଇସଫୁ୍ ପି ମହ ଦ ଅନୁୱର LNT2342723
ୀ /1546270 46 102 1018ନଫିସା ଖାତୁନ୍ ମା ଆଇସା ବିବି YNY0447326
ୀ /1546271 52 102 1019ରଫିକନୁ୍ ନିଶା ମା ଆଇସା ବିବି YNY0447318
ୀ /1546272 49 102 1020ରଫିକନୁ ନିଶା ପି ମହମଦ ସଇଦ OR/06/044/202779

ପ ୁ /1546273 49 102 1021ମହମଦ୍ ଫିେରାଜ ପି ମହମଦ୍ ସଇଦ LNT1722750
ୀ /1546274 26 102 1022ତକସିନ୍ ସାହିନ ମା ନଫିସା ଖାତୁନ YNY0963835

ପ ୁ /1556275 28 102 1023ଇବେତହାଜ ସାେରାଶ . ପି ମହ ଦ ଇସାକ . YNY0596742
ୀ /1556276 57 102 1024ସବନାମ ବାନୁ ସା ମହମଦ ଇସାକ OR/06/044/202806
ୀ /1556277 57 102 1025ହୁଶନ୍ଆରା େବଗମ ସା େସକ କଲସର YNY1234152

ପ ୁ /1566278 47 102 1026ଫହୀମ ଅଖତାର ପି େସକ ଜବାର ବକ୍ସ LNT1714138
ପ ୁ /1566279 49 102 1027ନଦୀମ ଅକ୍ତର ପି ଜବାର ବକ୍ସ LNT2345304
ୀ /1566280 46 102 1028େରୗନକ ଆଫେରାଜ ପି ଗଫାର ବକ୍ସ LNT2345361

ପ ୁ /1566281 86 102 1029େସକ ଗଫାର ବକ୍ସ ପି େସକ୍ ନବି ବକ୍ସ LNT1626993
ୀ /1566282 45 102 1030ରାେବୟା ବସରୀ ପି େଶଖ ଗଫାର ବକ୍ସ LNT2345312
ୀ /1566283 42 102 1031ଫିେରାଜା େବଗମ ସା େଶକ ଖାଲିକ LNT2342970

ପ ୁ /1566284 34 102 1032େସକ ରିଯାଶାଦ ପି େସକ ଅଫସର YNY1233865
ପ ୁ /1576285 56 102 1033େଶଖ ଅବଦୁଲ ବାରି ପି େଶଖ ଜଲିଲ ବକ୍ସ OR/06/044/202811
ୀ /1576286 43 102 1034ଆଶ ିର୍ୟା ବାରି ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ୍ ବାରି LNT2342988
ୀ /1576287 77 102 1035ସଫରୁନ ବିବି ସା େସକ ଜଲିଲ ବକ୍ସ OR/06/044/202809
ୀ /1586288 86 102 1036େଯାେବଦା ଖାନମ୍ ସା େଶଖ ରହିମ୍ ବକ୍ସ LNT2342814

ପ ୁ /1586289 52 102 1037େଶକ ମତିନ ପି ରହିମ ବକ୍ସ OR/06/044/202815
ପ ୁ /1586290 31 102 1038େସକ ସାବାଜ ପି ସାହାଜହାନ YNY0075739
ୀ /1596291 47 102 1039ଆଫିନ ଅଯିମ ବକ୍ସ ପି ଅଯିମ ବକ୍ସ OR/06/044/203170
ପ ୁ /1596292 39 102 1040େଶକ ପରେବଶ ଅଜିମ ବକ୍ସ ପି େଶଖ ଅଜିମ ବକ୍ସ LNT2344836
ୀ /1596293 40 102 1041ଜାହିଦା ଖାତୁନ ସା  ଅନଵର YNY1237460
ୀ /1596294 46 102 1042ନଉସାବା ସଦଫ ପି େସକ ହକିମ ବକ୍ସ YNY0921833
ୀ /1606295 41 102 1043େଶଖ୍ ଶହନୱାଜ ବକ୍ସ ପି େଶଖ୍ ସ ାର ବକ୍ସ LNT1720549

ପ ୁ /1616296 43 102 1044ମହ ଦ ସଫିୁଆନ ଅେହମଦ ପି ସାେହଦ ଅହ ଦ LNT2342269
ୀ /1616297 38 102 1045ସବାହତ ଅକ୍ତର ପି େଶଖ ଅଖତରୁଲ ଇସଲାମ LNT2342806

ପ ୁ /1616298 66 102 1046େସକ ଅଖତରୁଲ ଇସଲାମ ପି େସକ ଅଲା ବକ୍ସ OR/06/044/202822
ୀ /1616299 58 102 1047ଜାେହଦା ଖାତୁନ ସା େସକ ଅଖତରୁଲ ଇସଲାମ OR/06/044/202823
ପ ୁ /1616300 40 102 1048େସକ ମନୁବର ପି େସକ େକୖଶର YNY1234160
ୀ /1616301 68 102 1049ଖସୁ ିର୍ଦା ସାହିନା ସା େଶଖ କାଦର LNT2342277
ୀ /1616302 70 102 1050ସ ିଦା େସାହାନା ସା ସାେହଦ ଅହ ଦ OR/06/044/202824
ୀ /1616303 35 102 1051ଖଦିଜା ଜିେନତୁଲ ରସଲୁ ସା ମହ ଦ ସଫିୁୟାନ ଅେହ ଦ YNY0597088
ୀ /1626304 42 102 1052ନାସ ୁ ା ଅ ମୁ ପି ମହ ଦ ବୁରାନ LNT2345064
ୀ /1626305 41 102 1053ହୁସନା ବାେନା ସା ମହ ଦ ନିଜାମ LNT1632124
ପ ୁ /1626306 41 102 1054ନଜିଆ ବାେନା ପି ମହ ଦ ଗଲୁଫାମ LNT2345049
ୀ /1626307 67 102 1055ମ ୁ ରି େବଗମ ସା ଦୟାନ ମହମଦ YNY1088327
ୀ /1626308 19 102 1056ରାେହମାତୁନ ବିବି ପି ମହମଦ୍ ଇସାଈଲ୍ଉ ିନ୍ YNY1281187
ପ ୁ /1626309 75 102 1057ମହ ଦ ବୁହର୍ାନ ପି ମହ ଦ ଇଫର୍ାନ OR/06/044/202830
ୀ /1626310 47 102 1058କାନି  ଫତିମା ସା ମହମଦ ଆ ାଖ YNY1088319
ପ ୁ /1626311 67 102 1059ମହମଦ ଗଲୁଫାନ ପି ଇନାମ  YNY0075374
ୀ /1626312 30 102 1060ତଲତ ଜାହଁାନ ପି ମହ ଦ ନିଜାମ YNY0302182
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ୀ /1626313 67 102 1061ମେୁସରା ଆଦିବା ଖାନମ ସା ମହ ଦ ବୁରହାନ LNT1632132
ପ ୁ /1626314 40 102 1062ମହ ଦ େଖୖଯାମ ପି ମହ ଦ ଗଲୁଫାମ LNT1622950
ୀ /1626315 41 102 1063ରାଇନା େକୗଶର ପି ମହ ଦ ଗଲୁଫାମା LNT2345056
ୀ /1626316 36 102 1064ହିନା େକୗଶର ପି ମହ ଦ ଗଲୁଫାମା LNT2345080

ପ ୁ /1626317 76 102 1065ଦୟାନ ମହମଦ ପି ମହମଦ ଇରଫାନ YNY1096247
ପ ୁ /1626318 70 102 1066ମହ ଦ ନିଜାମ ପି ଇରଫାନ ମହ ଦ OR/06/044/202834
ୀ /1626319 62 102 1067େରେହମତୁନ ନିଶା ସା ଗଲୁଫାନ OR/06/044/202827
ୀ /1626320 33 102 1068ସାନା ପରବିନ ସା େମାହ ଦ ଖାୟାମ YNY1097724
ୀ /1626321 29 102 1069ସାନା ପରବିନ ସା େମାହ ଦ ଏହେତଶାମ YNY1096262

ପ ୁ /1626322 40 102 1070ମହ ଦ ରେହମାନ ପି ମହ ଦ ବୁରାନ LNT2345072
ପ ୁ /1626323 28 102 1071ଏମ୍ଡି ସଜୁାଉଦଦୀନ ପି ମହ ଦ୍ ଇସମାଇଲ୍ଦ ିନ୍ YNY1281237
ୀ /1626324 44 102 1072ନାେସୟା ତରନୁମ ପି ମହ ଦ ବୁରହାନ OR/06/044/202838
ୀ /1626325 30 102 1073ନିଲୁଫର ୱାସ ିର୍ ପି େମାହ ଦ ରେହମାନ ୱାସ ିର୍ YNY1096254
ୀ /1626326 30 102 1074ନୀଲୁଫର ୱାସର୍ ୀ ସା େମାହମଦ ରେହମାନ YNY1322965
ୀ /1636327 29 102 1075ସଂେସଦ େବଗମ ସା ମହମଦ ଅସୀମ YNY1233808
ୀ /1636328 25 102 1076ଶନା  େବଗମ ପି ମହମଦ ହୁେସନ YNY1233782
ୀ /1636329 24 102 1077ପରବିନ େବଗମ ପି ମହମଦ ହସୀଊଦଦୀନ YNY1233816

ପ ୁ /1636330 60 102 1078ସାଜିଦ ଇସମାଇଲ ପି ଇସମାଇଲ LNT2345338
ପ ୁ /1646331 37 102 1079େସକ ଅଶର୍ଦ ପି େସକ ଅ ସର YNY1233840
ୀ /1646332 56 102 1080ଅଖତରୀ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଫାରୁକ LNT1636901
ୀ /1646333 48 102 1081ଜାହାନାରା େବଗମ୍ ସା ଫିେରାଜ ଖଁା LNT1670140
ୀ /1646334 36 102 1082ଆଫସାନା େବଗମା ପି ତମିର ଖାନ YNY0447334

ପ ୁ /1646335 22 102 1083ମହମଦ ଇବାହିମ ପି ମହମଦ ଇସାମ ଉ ୀନ YNY1234194
ୀ /1646336 29 102 1084ବସିରିନ୍ ନାଜ ପି େସଖ୍ ରାଲାମଦିୁନ୍ YNY0447342

ପ ୁ /1646337 32 102 1085େସଖ ନିୟାଜୁଦିନ ପି େସଖ୍ କାଲାମଦିୁନ୍ YNY0447904
ପ ୁ /1646338 61 102 1086ମହ ଦ୍ ଫାରୁକ୍ ପି ମହ ଦ୍ ଆଜମ୍ LNT1636513
ପ ୁ /1646339 56 102 1087ମହ ଦ୍ ଫିେରାଜ ଖଁା ପି ମହ ଦ ଅରଫାନ ଖଁା LNT1670132
ୀ /1656340 46 102 1088ନସିମା େବଗମ ସା େସକ ଲତିଫ YNY0302208
ୀ /1656341 21 102 1089ମସୁକନ େବଗମ ପି ଏସ େକ ଲତିଫ YNY1187111
ୀ /1656342 41 102 1090ହସୀନା ବିବି ସା େଶଖ ଜମିଲ YNY0302216

ପ ୁ /1656343 48 102 1091େଶଖ ଜମିଲ ପି େଶଖ ଅ ଲୁ ମଜିଦ୍ LNT1630318
ୀ /1656344 28 102 1092ରା  ଖାନ ସା ଆଶୀଷ ଖାନ YNY1183136

ପ ୁ /1656345 54 102 1093େଶଖ୍ ଲତିଫ ପି େସକ୍ ମଜୀଦ YNY0447409
ପ ୁ /1656346 54 102 1094େଶଖ େରାଶନ୍ ପି େଶଖ ମଜିଦ୍ LNT1636786
ପ ୁ /1656347 33 102 1095େଶକ ସାଜିଦ ପି େସକ ଗଲୁାମ ସାଜିଦ YNY0075713
ପ ୁ /1666348 37 102 1096ନିର ନ େବେହରା ପି ସାବଧାନ େବେହରା YNY1021773
ପ ୁ /1666349 75 102 1097ଅଫସର ଖଁା ପି ମହ ଦ ଖଁା LNT1633379
ପ ୁ /1666350 40 102 1098ଅନିଲ ଖାନ ପି େସାନା ଖାନ LNT2342194
ପ ୁ /1666351 34 102 1099ଫାଜିଲ ଖାନ ପି ଖଲିଲ ମହ ଦ ଖାନ YNY0075721
ୀ /1676352 58 102 1100ନଜମା େବଗମ ସା େସକ ଜମାଲ LNT1623743
ୀ /1676353 22 102 1101ରୁକସାର େବଗମ ପି େଶଖ ଜମାଲ YNY1069939
ପ ୁ /1676354 60 102 1102େଶକ ଜମାଲ ପି େଶକ ଖଲିଲ LNT1623750
ପ ୁ /1686355 58 102 1103େଶଖ ରମଜାନ ଅଲୀ ପି େଶଖ ତାେହର ଅଲୀ LNT1638154
ପ ୁ /1686356 31 102 1104େରୗନକ ଅଲୀ ପି େସକ ରମଜାନ ଅଲୀ YNY0302232
ୀ /1686357 33 102 1105ଜରୀନା େବଗମ ସା  ଶାହନ୍ଵା YNY1183367
ୀ /1686358 24 102 1106ରିଜୱାନା େବାଗମ୍ ସା େଶଖ୍ ସଫର୍ରାଜ YNY1038892
ୀ /1686359 26 102 1107ସହି ା ପରୱୀନ ପି େସକ୍. ଶେହଜାନ YNY1072040
ୀ /1686360 50 102 1108ସାବରା ପରୱିନ ସା େଶଖ ଶାହଜାହାନ OR/06/044/202856

ପ ୁ /1686361 63 102 1109େଶଖ୍ ସାହାଯାହାନ ପି େଶଖ ଫକୀରଯାନ LNT1633528
ପ ୁ /1686362 38 102 1110େଶଖ ଶାହନୱାଜ ପି େଶଖ ଶାହାଜାହାନ LNT1637990
ୀ /1696363 33 102 1111ଆଫିନା ଆେଫାଜ ସା େସକ ସାହିଦ YNY0716829
ୀ /1696364 55 102 1112େଯେବଦା ଖାତୁନ ସା େସକ ସଲିମ  LNT2342574
ପ ୁ /1696365 39 102 1113େଶଖ ସାହିଦ ପି େସକ ସଲିମ LNT2345171
ପ ୁ /1696366 32 102 1114େସକ ସାଜିଦ ମା ଜୁେବଦା ଖାତୁନ୍ YNY0302257
ପ ୁ /1706367 40 102 1115ସୟଦ ଆଦିଲ ପି ସୟଦ େଲାକମାନ LNT2342202
ୀ /1706368 40 102 1116ସାହିନ୍ ଅକ୍ତର ପି ସୟଦ େଲାକମାନ୍ LNT2342608
ୀ /1706369 30 102 1117କନିଜ ଅାେୟସା ସା ଶୟଦ୍ ଅଦିଲ YNY1085331
ୀ /1706370 60 102 1118ସମସଦୁା ଖାତୁନ ସା ସୟଦ େଲାକମାନ LNT2342590
ୀ /1706371 25 102 1119ହସୀନା ଖାତୁନ ସା  ଅଶର୍ଦ YNY1237494
ୀ /1706372 25 102 1120େସାଫିଆ ନସ ସା  ରିଯାଶାଦ YNY1237486
ପ ୁ /1716373 40 102 1121େସକ୍ େମାଜାଫ୍ଫାର ଅେହମଦ ପି େସକ୍ ସିକ ର ଅେହମଦ YNY0447417
ପ ୁ /1716374 49 102 1122େଶଖ ଇନାୟତ ପି େଶଖ ଇବାହିମ . LNT1622638
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ୀ /1716375 85 102 1123ମେହମଦୁା ଖାତୁନ ସା େଶକ ଇବାହିମ . LNT1622877
ପ ୁ /1716376 49 102 1124େଶଖ କିଫାୟତ ପି େଶଖ ଇବାହିମ . LNT1623370
ୀ /1716377 36 102 1125ହୁରୁନ୍ େନସା ସା େସକ୍ ସିରାଜ YNY0447425
ୀ /1716378 43 102 1126ନସିମା ନିଗାର ପି େସକ ଇବାହିମ୍ LNT2344950
ୀ /1716379 35 102 1127ସାବାନା ପରବିନ ସା େସକ ରିଆଜ YNY0302265

ପ ୁ /1716380 47 102 1128େସକ ରିୟାଜ ପି ଇବାହିମ  YNY0075390
ୀ /1726381 52 102 1129ହୁସନଆରା େବଗମ ସା ମକୁ୍ତାରୁଲ ହକ LNT1621861

ପ ୁ /1726382 62 102 1130ସମିଉଲ ହକ ପି ଆଇନୁଲ ହକ LNT2344968
ପ ୁ /1726383 60 102 1131ମକୁ୍ତାରୁଲ ହକ ପି ଆଇନୁଲ ହକ LNT1621879
ପ ୁ /1726384 39 102 1132ୱଯ୍ାସିମଲୁ ହକ ପି ସମିଉଲ ହକ LNT2344943
ପ ୁ /1726385 47 102 1133ଇନାମଲୁ ହକ ପି ଆଇନୁଲ ହକ LNT1621887
ୀ /1726386 32 102 1134ନିଲୁଫର ନାଜନି ହକ୍ ସା ୱାସିମଲୁ ହକ୍ YNY0716613

ପ ୁ /1726387 26 102 1135ଆସର୍ଦୂଲ ହକ ପି ମଖୂ୍ତରୁଲ ହକ YNY1183003
ପ ୁ /1726388 67 102 1136ହସନ ଖଁା ପି ସମିର ଖଁା OR/06/044/202944
ପ ୁ /1726389 32 102 1137ସମେସର ଖଁା ପି ହୁେସନ ଖଁା YNY0302273
ୀ /1726390 60 102 1138ନଜମା ନିଗାର ସା ସମିଉଲ ହକ OR/06/044/202895
ୀ /1736391 60 102 1139ସମସନୁ ଆରା ସା ମହ ଦ ଇସଫୁ OR/06/044/203163

ପ ୁ /1736392 46 102 1140େଶଖ୍ ରାଜୁ ପି େଶଖ୍ ନିୟାମତ YNY1322718
ୀ /1746393 59 102 1141ସଲମା ବିବି ସା ୟୁନୁସ ମହ ଦ OR/06/044/202196

ପ ୁ /1746394 78 102 1142ରୁସତମ ଖଁା ପି ସମିର ଖଁା OR/06/044/203042
ପ ୁ /1746395 30 102 1143ମକୁ୍ତାର ଖଁା ପି ରୁସତମ ଖଁା YNY0302281
ୀ /1746396 39 102 1144ଆେବଦା ପରବିନ୍ ପି ମହ ଦ ଅଲିମ LNT2343937
ୀ /1746397 50 102 1145ମହ ଦ ୱାସିମ ମା ମହ ଦ ଅଲିମ OR/06/044/202116

ପ ୁ /1746398 39 102 1146ମହ ଦ ୱାସିମ ପି ମହ ଦ ଅଲିମ LNT2347391
ପ ୁ /1756399 40 102 1147େଶଖ ଇରସାଦ୍ ପି େଶଖ ମେହବୁଦ LNT1732973
ୀ /1756400 29 102 1148ଜରିନା ଖାତୁନ ସା େଶଖ୍ ଇରସାଦ YNY1021997

ପ ୁ /1756401 34 102 1149େସକ ସମସାଦ ପି େସକ େମହବୁବ YNY0302299
ପ ୁ /1766402 55 102 1150ପାଣବ ୁ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ LNT2343911
ୀ /1776403 56 102 1151ନଜିମା େବଗମ ସା ମୀଜର୍ା କମରୂ ୀନ େବଗ YNY1298637

ପ ୁ /1796404 20 102 1152ମହ ଦ କରୀମ ଉ ୀନ ପି ମହ ଦ ଇସାଇଲ YNY1237908
ପ ୁ /1816405 48 102 1153ମହ ଦ ଅଖତର ପି ମହ ଦ ଉଫାନ LNT0304535
ପ ୁ /1816406 49 102 1154େଶଖ ସରାଫତ ଅଲୀମଲା ପି େସକ ସବୁହାନ ଅଲୀମଲା LNT0304543
ପ ୁ /1816407 20 102 1155ସଦାବ ଆହମଦ ଖାନ ପି ତୁେ ୖଲ ଅହମଦ ଖାନ YNY1238120
ୀ /1836408 41 102 1156େମାନାଲିସା ଗହୁା ପି ପଦିପ କମୁାର ଗହୁା LNT2342335
ୀ /1836409 20 102 1157େସତା ମିଶ ମିଶ ପି ଭୂଧର ମିଶ  YNY1345131

ପ ୁ /1846410 38 102 1158ଅଜମତ ଖଁା ପି ଅଫସର ଖଁା LNT1670090
ପ ୁ /1866411 47 102 1159ବହାରୂଦଦୀନ ମହମଦ ସମୀମ ପି ମହମଦ କମରୂ ୀନ YNY1234061
ୀ /1876412 58 102 1160ପ ୁ ା େଦବୀ ସା ରଘନୁାଥ େଦ LNT0304527
ୀ /1886413 55 102 1161ଟୁକନୁା ଖିଲାର ପି ରାମ ଖିଲାର LNT0304428

ପ ୁ /1886414 38 102 1162ସବୁାସ ଖିଲାର ପି ସତଯ୍ ଖିଲାର LNT0304436
ପ ୁ /1886415 54 102 1163େକଦାର ମିଶ ପି ରାମାନ  ମିଶ LNT0304410
ପ ୁ /1886416 40 102 1164ରବିନାରାୟଣ ପାତ ପି ମଦନେମାହନ ପାତ LNT0304444
ୀ /1896417 74 102 1165ସରିଫା େଡାଡିଆ ସା ସାବିର େଡାଡିଆ YNY0075457

ପ ୁ /1896418 50 102 1166ମତୁୃଜା େଡାଡିଆ ପି ସ ିର େଡାଡିଆ YNY0075408
ପ ୁ /1896419 49 102 1167ମ ୁ ଫା େଡାଡିଆ ପି ସ ିର େଡାଡିଆ YNY0075416
ୀ /1896420 46 102 1168ତସନିମ େଡାଡିଆ ସା ମତୁୁର୍ ଜା େଡାଡିଆ YNY0075465
ୀ /1896421 37 102 1169ରାନା କାସିମ୍ ପି ମହ ଦ କାସିମ୍ YNY0075440

ପ ୁ /1896422 36 102 1170ଅଂନସମୁାନ ମିତ ପି ସଂଜିବ କମୁାର ମିତ YNY0075432
ପ ୁ /1896423 34 102 1171ଦି ିମାନ ମିତ ପି ସଂଜିବ କମୁାର ମିତ YNY0075424
ୀ /1896424 36 102 1172ନାଜିୟା ସାହନ ସା ଲିୟାକତ ଖାନ YNY0846048
ପ ୁ /1896425 39 102 1173ସରଭଜିତ ସିଂ ପି ରବି  ସିଂ LNT3092962
ୀ /1896426 39 102 1174ସାନଜିଦା ତାରାନୁମ ସା ଇମିତିଆଜ ଆଲୀ ଖଁା YNY0716738
ପ ୁ /1906427 43 102 1175ଏମ.ଡୀ ଜଲାଲୁ ୀନ ପି ମହମଦ ସମସ ୁ ୀନ YNY1234087
ପ ୁ /1906428 67 102 1176ପ ନୁାଥ ମଲିକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ମଲିକ YNY0636670
ୀ /1906429 63 102 1177ସଷୁମା ମଲିକ ସା ପ ନୁାଥ ମଲିକ YNY0636654
ପ ୁ /1906430 35 102 1178ପାଥର୍  ସାରଥୀ ମଲିକ ପି ପ ନୁାଥ ମଲିକ YNY0636662
ପ ୁ /1926431 34 102 1179ଦିପକ ସିଂହ ପି େଦେବ  ସିଂହ YNY0075747
ପ ୁ /1936432 36 102 1180ସେୟଦ ସାକିର ଅଲି ପି ସେୟଦ େଲାକମାନ ଅଲି YNY0075754
ପ ୁ /1956433 48 102 1181ଉେମଶ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି େକଦାରନାଥ ଅଗୱାଲା YNY0142604
ପ ୁ /1956434 27 102 1182ଅଲିଅସଗର କଲକତାୱାଲ ପି ସଇଫୁ ିନ ଭାଇ କଲକତାୱାଲ YNY0596908
ପ ୁ /1956435 42 102 1183କମା ସୟଦ ଇବାହିମ୍ ପି ମହ ଦ ଅସଲମ୍ YNY0354894
ପ ୁ /1956436 42 102 1184ହୁେସନ କଁାଚୱାଲା ପି ଶବିର ଭାଇ କଁାଚୱାଲା YNY0596965
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ୀ /1956437 37 102 1185ତସନିମ କଁାଚୱାଲା ସା ହୁେସନ କଁାଚୱାଲା YNY0596973
ପ ୁ /1956438 44 102 1186ଉୁଭାସଲୁ କରନି ପି ସୟଦ ଇବାହିମ YNY0302323
ପ ୁ /1956439 53 102 1187ମହ ଦ ମହିଉ ିନ୍ ପି ସୟଦ ଇବାହିମ YNY0302307
ୀ /1956440 45 102 1188ମହ ଦ ଜଏନାମ ୁନାଛି ସା ମହ ଦ େମାହିଉ ିନ YNY0302315
ୀ /1956441 74 102 1189ମହ ଦୁ ସାମସମୁାଲ ସା ସୟୁଦୁ ଇବାହିମ YNY0935668
ୀ /1966442 30 102 1190ମିନାଜ ଶୀରିନ ପି ମହ ଦ ହୁେସନ ୱାସ ିର୍ନ୍ YNY0447433

ପ ୁ /1976443 27 102 1191ପକାଶ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ YNY0688200
ୀ /1986444 33 102 1192ଜଲୀ ଜାଲାନ ପି ରାମଜୀଲାଲ୍ ଜାଲାନ YNY0597104
ୀ /1996445 28 102 1193ପରବୀନ ବିବୀ ପି ଅ ଲୁ ହମୀଦ YNY1234236
ୀ /2126446 29 102 1194େସହନ୍ଜ ପରବିନ ସା ମହମଦ ଅସଲମ YNY1234137

ପ ୁ /2186447 62 102 1195ମହ ଦ ବସିର ପି ମହ ଦ ରମଜାନ YNY1297506
ୀ /2246448 30 102 1196ସୟଦା େବଗମ ସା ଏସ େକ ରାଜା YNY0813105
ୀ /2246449 30 102 1197ସୟାଦା େବଗମ ପି େସକ ରିୟାଜ YNY0813238
ୀ /2246450 28 102 1198ସନମା ଵା ା ସା େମାହମ୍ଡ ଅେଟଶାମ YNY1183813

ପ ୁ /2576451 23 102 1199େସଖ ନିୟାମତ ପି େସଖ ଆହମଦ YNY1238054
ପ ୁ /2606452 51 102 1200ଜମେଶଦ ହୁେସନ୍ ପି ଲାେଥ ନୂର ହୁେସନ୍ YNY1280973
ୀ /2606453 34 102 1201ମମତା ହୁେସନ୍ ସା ଜମେସଦ ହୁେସନ୍ YNY1281039
ୀ /2786454 40 102 1202ରାହିଲା େବଗମ ସା େଶକ ସଜାଦ YNY0813139
ୀ /2786455 23 102 1203କଦୁତୁନ ନିସା ପି  ଖାନ YNY1183870

ପ ୁ /2786456 51 102 1204ଏମ. ଡି ରିହାନ ପି େସଖ୍ କାହାର YNY0813188
ପ ୁ /2796457 26 102 1205ମହ ଦ ଇମତିଆଜ ପି ମହ ଦ୍ େସୗକଦ YNY1281310
ୀ /2816458 27 102 1206ୟାସୀନ େବଗମ ପି ମହମଦ େରାସନ YNY1234228

ପ ୁ /2826459 20 102 1207େଜୖନାବ େବଗମ ପି ସକୁରୁ ମହ ଦ ସକୁରୁ ମହ ଦ YNY1238278
ୀ /2876460 22 102 1208ମହମଦ ସାହିଲ ପି ଅଲୀମ ମହମଦ YNY1233774
ୀ /2886461 24 102 1209ନଗମା େବଗମ ପି ଅଲୀମ େବଗମ YNY1234244

ପ ୁ /3026462 45 102 1210ମହ ଦ୍ ସବୀର ପି ମହ ଦ୍ କରୀମ YNY1280882
ୀ /3046463 67 102 1211େମେହରୁନ ବିବୀ ସା ଅମୀର ମହମଦ YNY1234079
ୀ /3086464 80 102 1212େଦବିକା ରାମ ସା େଗାପିନାଥ ରାମ YNY0813287

ପ ୁ /3086465 36 102 1213କା ିର୍କ ରାମ ମା େଦବିକା ରାମ YNY0813378
ୀ /3086466 34 102 1214ରିତୁ ରାମ ସା କା ିର୍କ ରାମ YNY0813402
ୀ /3116467 59 102 1215ସିମା େଯାଶି ସା େମାଲଚା  ମିଶ YNY0813311
ୀ /3126468 40 102 1216ରାେସଦା େବଗମ ସା ମନିୁର ମହ ଦ୍ YNY1281005

ପ ୁ /3126469 46 102 1217ମନିୁର ମହ ଦ୍ ପି ମହ ଦ୍ ଅଜିଜ୍ YNY1281021
ୀ /3336470 20 102 1218ରେନା େବଗମ ପି େସଖ ରହିମ YNY1277540

ପ ୁ /3776471 41 102 1219ଜୀ କାଳୀ ପି ଜୀ ତାତୀ ରାଓ ଜୀ ତାତୀ ରାଓ YNY1238203
ୀ /3906472 32 102 1220ସାେଦକା ବତୁଲ ସା ମହମଦ ହବୀବୁର ରବ YNY1234129

ପ ୁ /3906473 37 102 1221ମହମଦ େମାହିବର ରୁବ୍ଵ ପି ମହମଦ ଅତିକରୁ ରବ YNY1234111
ୀ /3906474 57 102 1222ସୀମା ନ ୀସ ପି େସକ ଅ ଲୁ ଵଦୂଡ YNY1234103
ୀ /4176475 29 102 1223ସହୁାନା େବଗମ ସା ସମେସର ଖାନ YNY1298546
ୀ /5016476 61 102 1224ଭି. ଆର. ଚିତା ସା ଭି. ବିଜୟ ରାଘବନ OR/06/044/198652

ପ ୁ /5016477 68 102 1225ଭି. ବିଜୟ ରାଘବନ ପି ଏସ୍. ବାସେୁଦବନ LNT1670009
ୀ /5086478 23 102 1226ରାେବୟା ଖାତୁନ୍ ସା ଅନିଶ ଖଁା YNY1281013
ୀ /5426479 22 102 1227ଏନ ଅଂଜଲୀ ପି ଏନ ମନୁନ୍ ା YNY1237569
ୀ /5536480 46 102 1228ରାହତ ପରବିନ ସା େମାହମଦ ଇକାଲ YNY1347350
ୀ /6296481 41 102 1229ସଲୀମା େବଗମ ପି ଇସାକ ଖାନ YNY1298660
ୀ /6366482 25 102 1230ଜୁେଲଖା ଖାତୁନ ସା  ମକିୂତ YNY1233873
ୀ /6546483 22 102 1231ନବୀଲା ସଗୀର ପି ସଗୀର ଖାନ YNY1298553

ପ ୁ /6546484 24 102 1232େସଖ୍ ୱାହୀଦ୍ ପି େସଖ୍ ରାଫିକ୍ YNY1280940
ପ ୁ /6616485 69 102 1233େଗାବି  ପସାଦ ଶମର୍ା ପି ପହଲାଦ ରାୟ ଶମର୍ା YNY1335256
ପ ୁ /6616486 42 102 1234ଗିରିଧର େଗାପାଳ ଶମର୍ା ପି ଶୀ େଗାବି  ପସାଦ ଶମର୍ା YNY1297522
ୀ /6816487 20 102 1235ଅଳ ତୁା ମହା ି ପି ତପନ କମୁାର ମହା ି YNY1298686
ୀ /6946488 22 102 1236ରାନୀ େବଗମ ପି େସକ େକୗସର ବକ୍ସ YNY1297472
ୀ /7546489 30 102 1237ଝିଲୀ ଦାସ ସା ପରୂନ ଚଂଦ ଦାସ YNY1227933
ପ ୁ /7546490 21 102 1238ମାନି ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ YNY1227917
ୀ /7546491 21 102 1239ରାେକଶ ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ YNY1227545
ୀ /8246492 33 102 1240କନୀ  ଫାତମା ସା ଏସ େକ ଅନିସ ୁ ିନ YNY1237585
ୀ /8276493 27 102 1241ଅନୂ େବଗମ ସା  ସରୁକଦୂଦୀନ YNY1237395
ୀ /9476494 22 102 1242େଛାଟା ବାବୁ ପି  ଫକୀର YNY1227578
ପ ୁ /9536495 48 102 1243ନସୀମା େବଗମ ପି  ଫକୀରା YNY1227875
ୀ /9696496 23 102 1244ନ ୀ ଅଂଜୁମ ପି ଅ ସର ଖାନ YNY1234004
ୀ /9746497 30 102 1245ତସକିନ କମର ସା ଏମଡି ଇବାହୀନ YNY1297498
ପ ୁ /9996498 55 102 1246ଜି. ଅମିନୁ ିନ ପି ଜି. ଶାହାବୁ ିନ LNT2504231
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ପ ୁ /9996499 23 102 1247ଟୀ େକାଟୀଶ୍ଵର ରାଓ େକାଟୀଶ୍ ପି ଟୀ ଶଂକର ରାଓ  YNY1344035
ୀ /10076500 42 102 1248ସିତରା ବିବୀ ସା େସକ ଅ ଲୁ କଲାମ YNY1234053
ୀ /10106501 34 102 1249ରଜିଆ େବଗମ ସା  ପେଵର୍   ପେଵର୍ YNY1238286
ୀ /FLAT-1026502 33 102 1250ପଜୁା ଶାହ ମା ଭାରତୀ ଶାହ YNY1135813
ୀ /FLAT-1026503 26 102 1251ଧାରା ଶାହ ପି ମେୁକଶ ଶାହ YNY1135821
ୀ /FLAT-1026504 24 102 1252ଶିୟା ଶାହ ପି ମେୁକଶ ଶାହ YNY1135839
ୀ /10386505 22 102 1253କଲିମା େବଗମ ସା େସକ ଅ ଲୁ ରସୀଦ YNY1233980

ପ ୁ /10386506 26 102 1254େସକ ଅ ଲୁ ରସୀଦ ପି େସକ ଅ ଲୁ ବାଜିଦ YNY1233972
ପ ୁ /10706507 25 102 1255ସଲମା େବଗମ ପି  ଫକୀର YNY1227891
ପ ୁ /10856508 19 102 1256ମହ ଦ୍ ରିୟାଜ ପି ମହ ଦ୍ ମମୁତାଜ YNY1281278
ପ ୁ /10936509 19 102 1257ଏମ୍ଡି େ ୖ ାନ୍ ପି ଏମ୍ଡି ିେରାଜ୍ YNY1281229
ପ ୁ /10946510 20 102 1258 ଅ ଲୁ ଇମରାନ ପି  ଅ ଲୁ କଲାମ  ଅ ଲୁ କଲାମ YNY1238252
ପ ୁ /10946511 22 102 1259 ଅ ଲୁ ସମୀମ ପି  ଅ ଲୁ କଲାମ  ଅ ଲୁ  କଲାମ YNY1238237
ପ ୁ /10976512 21 102 1260ଇନାୟତ କାଦରି ପି ମସୁତକିମ ଖଁା YNY1281559
ୀ /10996513 27 102 1261ୟାସୀନ ସଲୂତାନ ସା ମହ ଦ ୟୁସଫୁ YNY1297449

ପ ୁ /11636514 38 102 1262େସଖ ଶାହନ୍ଵା ପି େସଖ ଶାହଜହାନ YNY1238211
ୀ /11676515 27 102 1263ରଜାନ ପରୱିନ ସା େସକନିୟାଜ ଉ ୀନ YNY1298561

ପ ୁ /11706516 19 102 1264େସଖ୍ ସମୀର ପି େସଖ୍ ଲତିଫ୍ YNY1280874
ୀ /12086517 58 102 1265େନୖମନୁ ନିସା ସା ଏସ େକ େମହମଡୂ YNY1237544
ୀ /12966518 21 102 1266ରଫିଆ ଲକ ପି ମାମଡୂ ଆହମଦ YNY1237510
ୀ /13266519 27 102 1267ରି ା ନସ ପି ୀ ଆହମାଦ ଖାନ YNY1237445
ୀ /13496520 20 102 1268ରୂବୀ େବଗମ ମା ଏମ ଡି ଗଲୁାଲ ଉ ୀନ YNY1238294

ପ ୁ /13496521 35 102 1269େମାହମଦ େଗାଲାଲ ଉ ୀନ ପି ମହମଦ ସମସ ୁ ୀନ YNY1234186
ୀ /13576522 29 102 1270େବନ୍ଜିର ବାନୁ େବଗମ ସା ଏମ.ଡୀ ସକୀଲ ଏମ ଡି ସକୀଲ YNY1238344
ୀ /13766523 31 102 1271ସଲୂତନା େବଗମ ସା େମାହମଦ ଇଜକ YNY1237429
ୀ /13946524 31 102 1272ନିଲମ େବଗମ ସା ଜବୀର ମହ ଦ YNY1298595
ୀ /14536525 20 102 1273ନାଜନିନ ପରୱାନ ସା ମହ ଦ୍ ଅସିଫ ରାଜ YNY1280924
ୀ /14536526 25 102 1274ସାଗ ୁ ା ସାହୀନ ସା ମହ ଦ୍ ଅନିଶ ୱାଜ୍ YNY1280908
ୀ /999996527 24 102 1275ଅେୟସା ଅହମଦ ପି ମସଦୂ ଆହମଦ YNY1237528

ପ ୁ /999996528 22 102 1276େକ ରାଜା ବାବୁ ପି େକ ବୁଧ YNY1140755
ୀ /999996529 38 102 1277ନସରୀନ େବଗମ ପି ଅ ସର ଖାନ YNY1234012
ୀ /999996530 27 102 1278େରହାନା େବଗମ ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ ସାହିଦ YNY1237759
ୀ /999996531 20 102 1279ନ ିସା େବଗମ ପି ସରିଫ ଖାନ YNY1238260
ୀ /999996532 31 102 1280ମିନା ବିବି ସା େସକ୍ ରାଜା YNY1071950
ୀ /999996533 38 102 1281ଇସରାତ ଜାହଁ ସା କାଲିମ ଖାନ YNY1237858

ପ ୁ /999996534 59 102 1282ଶରିଫ ଖାନ ପି ଫକୀର ଖାନ YNY1237718
ପ ୁ /999996535 34 102 1283ଜାଵିର େମାହମଦ ପି େମାହମଦ ଦଊସ YNY1183045
ୀ /999996536 22 102 1284େଶଖ ଇ ର୍ାନ େମାହମଦ ପି େଶକ ସିରାଜ େମାହମଦ YNY1227537
ୀ /999996537 35 102 1285ଅଫ୍ସାନା ପରୱିନ ପି ଏମ ଡି ଇମ୍ତିଆ ୀମ YNY1237833
ୀ /999996538 26 102 1286କ ରୁୀ ରାୟ ମା େକଶବାନ  ରାୟ YNY1237742

ପ ୁ /999996539 26 102 1287େକ. ସନୁୀଲ ପି ଈଶର ରାଓ YNY1237817
ୀ /.6540 36 102 1288ରଫିକା ବାେନା ସା େଶଖ କିଫାୟତ YNY0794172
ୀ /.6541 28 102 1289ଫରଜାନା ମକୁ୍ତାର ପି େସକ ଅବଦୁଲ ମକୁ୍ତାର YNY0813196

ପ ୁ /.6542 60 102 1290ସହସ େଜଯ୍ାତି ନ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ନ YNY0813147
ପ ୁ /.6543 57 102 1291େସକ ସଲିମ ପି େସକ ଫଜୁ YNY0813113
ୀ /Gulam Man6544 32 102 1292ଆରିଫା ତବସମୁ ସା େଶଖ ଅହ୍କାମ ବକ୍ଷ YNY1219815
ୀ /THORIA S6545 42 102 1293େବବିନା ନାଏକ ସା କିେଶାର ନାଏକ YNY1296029

ପ ୁ /16546 87 102 1294ବାହାରୁ ିନ ଖଁା ପି କଲିମଉ ିନ ଖଁା OR/06/044/202107
ୀ /16547 85 102 1295ଶଫିଉନ୍ ନିଶା ସା ବାହରଉ ିନ ଖଁା OR/06/044/202537
ପ ୁ /26548 42 102 1296ବି ଅେଲଖ  ପି ବି େନାେକୟା LNT4215042
ପ ୁ /26549 53 102 1297ଇମିତିଆଜ ଅହ ଦ ଖଁା ପି ହାକିମ ଖଁା OR/06/044/202550
ୀ /26550 50 102 1298ଅକ୍ତରୀ ପରୱିନ ସା ମ ୁ ାକ ଅହ ଦ ଖଁା LNT1622182
ୀ /26551 45 102 1299ମାସମୁା ୟାସମିନ ପି ହକିମ୍ ଖଁା OR/06/044/202953
ୀ /36552 40 102 1300ଏସ ଗ ା ା ସା ଏସ ନେଛୟା ରାଓ LNT3092012
ୀ /36553 35 102 1301ପି ଶସିୁଲା  ସା ପି ରାବଣା ରାଓ LNT4229761
ପ ୁ /36554 49 102 1302ଆସିଫ୍ ଖଁା ପି ସରିଫ୍ ଖଁା LNT1622513
ପ ୁ /36555 37 102 1303ଆର ପ ୂ ର୍ ରାଓ ପି ଆର ତାେତୟା  LNT4215059
ପ ୁ /46556 61 102 1304ମସଦୂ ଏହମଦ ପି ଏ ରଶୀଦ YNY0813279
ୀ /46557 53 102 1305ସରୁଫିନ ବିବି ମା ଆଜିମ ମହ ଦ YNY0813048
ପ ୁ /46558 47 102 1306ଅବଦୁଲ କାଦିର ପି ଅବଦୁଲ ସ ାର OR/06/044/203053
ୀ /46559 35 102 1307ମାସମୁା ୟାସମିନ ସା ଅବଦୁଲ କାଦିର LNT4234530
ୀ /56560 33 102 1308ପରୱିନ ଅରଜୁନ ମା ସମୁନ ନିଶା YNY0813170
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ୀ /56561 55 102 1309ସମସନୁ ନିଶଁା ସା େଶଖ ଗଲୁାମ OR/06/044/202771
ପ ୁ /56562 56 102 1310ଜୟ ପକାଶ ସିଂଘାଣିଆ ପି ହରେଗାବି  ସିଂଘାଣିଆ YNY0794487
ୀ /56563 55 102 1311ସନିୁତା ସିଂଘାଣିଆ ସା ଜୟ ପକାଶ ସିଂଘାଣିଆ YNY0794503

ପ ୁ /56564 26 102 1312କଶୁଲ ସିଂଘାଣିଆ ପି ଜୟ ପକାଶ ସିଂଘାଣିଆ YNY0794495
ୀ /66565 70 102 1313ହାଜରା ବିବି ସା ସରିଫ ଖଁା OR/06/044/202568
ୀ /66566 60 102 1314ଲଇଲୁନ ବିବି ସା ଅଫସର ଖଁା LNT1622752
ୀ /66567 56 102 1315କାମିରୁନ ବିବି ପି ସମିର ଉ ିନ YNY0813014
ୀ /076568 30 102 1316େନହା େବଗମ୍ ପି େଶଖ୍ ଜଲିଲ YNY0921668
ୀ /76569 69 102 1317େସେହନାଜ େବଗମ ପି େଶଖ. ଖଲିଲ LNT1622745
ୀ /76570 55 102 1318ନସିମା ବିବି ସା େଶଖ ଜଲିଲ LNT1622729

ପ ୁ /76571 62 102 1319େସକ ଜଲିଲ ପି େଶଖ.ଖଲିଲ . LNT1622414
ପ ୁ /86572 46 102 1320ମହ ଦ ସକିଲ ପି ସଲୁତାନ ମହ ଦ YNY0075473
ୀ /96573 45 102 1321େକ ସେରାଜିନୀ ସା େକ େସାନୁ LNT4234399

ପ ୁ /96574 40 102 1322େକ ନାରାୟଣ ପି େକ ରାମଲୁୁ LNT4229779
ୀ /96575 34 102 1323େକ େଶନା ସା େକ ନାରାୟଣ LNT4229787
ୀ /96576 28 102 1324ନଫିସା ୱାରସି ସା ମହ ଦ ନଫିସ ଅେହମଦ YNY0596825

ପ ୁ /106577 32 102 1325ମହ ଦ ଗଲୁାମ ଆେୱସ୍ ପି ଆୟୁବ ୱାରିସ LNT3092020
ୀ /116578 49 102 1326ସମା େବଗମ ସା ସିରାଜୁଲ ହକ  YNY0075481
ୀ /116579 43 102 1327ସବମା ପରୱିନ ସା ସଲିମ ମହ ଦ YNY0075499
ୀ /116580 27 102 1328ସିରମିନ୍ ସିରାଜ ପି ସିରାଜୁଲ ହକ୍ YNY0596841
ୀ /126581 39 102 1329ଗଜାଲା ପରୱିନ ସା ସାଜଦ ଜାହିର LNT4234506
ୀ /126582 38 102 1330ସବାନା ଜାମେସଦ ପି ଜାମେସଦ ଖଁା LNT4214896
ୀ /126583 41 102 1331େଯାହରା େବଗମ ସା ମହମଦ ଇ ିୟାକ ତାେହର YNY0302331

ପ ୁ /126584 56 102 1332ଫଜେଲ ଅହମଦ ଖାନ ପି ରିୟାସତ ଖାନ LNT3092061
ପ ୁ /126585 53 102 1333ତୁଫଇଲ ଅେହମଦ ଖାନ ପି ରିୟାସତ ଖାନ LNT3092038
ପ ୁ /126586 37 102 1334ମହ ଦ ସାହିଦ ଖାନ ପି ଜମାଲ ଅେହମଦ ଖାନ LNT3092053
ୀ /126587 48 102 1335ସାଜିଦା ଖାତୁନ ସା ଫେଜେଲ ଅେହମଦ ଖାନ LNT3092046
ୀ /126588 51 102 1336ସବାନା ସଫି ସା ମହ ଦ ଇମତିଆ  ଜହିର LNT4234514

ପ ୁ /126589 49 102 1337ସ ାଦ ଜହିର ପି ଜିୟାଉ ିନ ମହ ଦ ୟୁନୁସ YNY0663823
ପ ୁ /136590 35 102 1338େସକ୍ ରିୟାସଦ ପି େସକ ଅଫସର LNT4221396
ପ ୁ /146591 36 102 1339ମହ ଦ ଅଜିମ ୁ ିନ ପି ମହ ଦ ହସନୁ ିନ LNT4229639
ୀ /146592 45 102 1340ନିୟାମତୁନ ବିବି ସା ମହ ଦ ଇସମାଇଲୁ ିନ LNT4221354
ୀ /156593 37 102 1341ନାହିଦ େବଗମ  ପି ମହ ଦ କମରୁ ିନ LNT4214821

ପ ୁ /156594 36 102 1342ମହ ଦ ଆଥର ଉ ିନ ୱାସିମ  ପି ମହ ଦ କମରୁ ିନ LNT4214813
ୀ /156595 41 102 1343ନସିମା େବଗମ ସା ନୁରୁଉ ିନ ମହ ଦ ସଲିମ େବଗମ LNT4214839

ପ ୁ /156596 21 102 1344ବାରିସ ହୂେସୖନ ପି ମକୁତାର ଶରିଫ YNY1252634
ପ ୁ /156597 46 102 1345ସୟଦ ନଜିର ପି ସୟଦ ଅହ ଦ YNY0813022
ପ ୁ /166598 41 102 1346ମହ ଦ ବିଲାଲ ଉ ିନ ପି ମହ ଦ ଶାମସ ୁ ିନ LNT4214953
ୀ /166599 37 102 1347େକ ଅନୁରାଧା ସା େକ ଶୀ ନିବାସ ରାଓ LNT3130473
ୀ /166600 36 102 1348ସଂଜିଦା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଜଲାଲ ଉ ିନ LNT4214938

ପ ୁ /166601 36 102 1349ମହ ଦ ଗଲୁାଲ ଉ ିନ ପି ମହ ଦ ଶାମ ସ ୁ ିନ LNT4221370
ପ ୁ /166602 35 102 1350ମହ ଦ ଇସାକ ଉ ିନ ପି ମହ ଦ ଶାମସ ୁ ିନ LNT4214771
ପ ୁ /176603 37 102 1352ମହ ଦ ସକିଲ ପି ମହ ଦ ରହୁଫ LNT4215018
ପ ୁ /176604 35 102 1353ମହ ଦ ସଫିକ ପି ମହ ଦ ରଶଦି LNT4214698
ପ ୁ /176605 34 102 1354ମହ ଦ େଦୗଲତ ପି ମହ ଦ ରଜାକ LNT4214672
ୀ /176606 34 102 1356େରଶମା େବଗମ ପି ମହ ଦ ରଶଦି LNT3092079
ୀ /176607 39 102 1357ନାଗମା େବଗମ ପି ମହ ଦ ରଜକ LNT4214748
ୀ /176608 26 102 1358େଜମା େବଗମ ପି ସମିମ େଶଖ YNY0813006
ୀ /176609 26 102 1359କିରନ େବଗମ ପି ମହ ଦ ରିହାନ YNY0813253
ପ ୁ /176610 35 102 1360ମହ ଦ ଜାବିର ପି ମହ ଦ ରଫିକ LNT3092087
ପ ୁ /176611 31 102 1361ମହ ଦ ଜହୁର ପି ମହ ଦ ରସିଦ LNT3092095
ପ ୁ /176612 34 102 1362ମହ ଦ ଜାକିର ପି ମହ ଦ ରଫିକ  LNT4214664
ୀ /176613 26 102 1363ସାନିଆ ପାରୱିନ ପି େସଖ ଜଲିଲ YNY0846121
ପ ୁ /176614 70 102 1364ମହ ଦ ରଶଦି ପି ମହ ଦ ରମଜାନ YNY0492645
ପ ୁ /176615 38 102 1365ମହ ଦ ସୟୀଦ ପି ମହ ଦ ରସିଦ LNT4214755
ୀ /186616 38 102 1366ସାବନା େବଗମ  ପି ମହ ଦ ରହିମ  LNT3092103
ପ ୁ /196617 47 102 1367େଶଖ ଜମାଲ ପି େସଖ ଜାକିର LNT3130465
ପ ୁ /196618 43 102 1368ମହ ଦ ଆସିଫ ପି ମହ ଦ ନଜିର LNT3092111
ପ ୁ /196619 35 102 1369ମହ ଦ ଅନିଶ ୱାଇଜ  ପି ମହ ଦ ନଜିର LNT4214656
ପ ୁ /196620 34 102 1370ମହ ଦ ଅନସାର ନୁର ପି ମହ ଦ ନଜିର LNT4208674
ୀ /196621 35 102 1371ଖସୁବୁ ଆରା େବଗମ ପି ମହ ଦ କବିର LNT4214847
ୀ /196622 28 102 1372ଅଫସାନା େବଗମ ପି ନସୀମ ଖଁା YNY0933788
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ୀ /196623 48 102 1373ହସିନା ବିବି ସା ନସୀମ ଖାନ YNY0933796
ପ ୁ /196624 33 102 1374ମହ ଦ ଇଜାଜ ପି ମହ ଦ କବିର LNT4221388
ପ ୁ /206625 35 102 1375ଜାେବଦ ହୁେସନ ପି ଦିଲବର ହୁେସନ LNT4214870
ୀ /206626 38 102 1376ସମିମା େବଗମ ପି େଶଖ କରିମ େବଗମ LNT3076965
ୀ /206627 37 102 1377ଆଶମା େବଗମ ପି େଶଖ କାଲୁ େବଗମ LNT4215034
ୀ /206628 36 102 1378େରଶମା େବଗମ ପି େଶଖ କାଲୁ େବଗମ LNT4214888
ୀ /206629 52 102 1379ଇସରତ ବିବି ସା ସରାଫତ ହୁେସନ LNT4215026

ପ ୁ /206630 47 102 1380ସଦାକତ ହୁେସନ ପି ସରାଫତ ହୁେସନ LNT4221347
ପ ୁ /236631 43 102 1381ମହ ଦ ଜାଫର ପି ମହ ଦ ୟସଫୁ LNT4214854
ୀ /236632 36 102 1382ସିତାରା େବଗମ ପି ମହ ଦ ୟୁସଫୁ LNT4214797

ପ ୁ /236633 38 102 1383ମହ ଦ ଫକିରା ପି ମହ ଦ ଇନୁଶ LNT4214649
ୀ /246634 51 102 1384ରୁକସାନା େବଗମ ସା େରାସନ ମହ ଦ LNT4225488
ୀ /246635 46 102 1385ନସିମା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସଲିମ  LNT4225470
ୀ /246636 41 102 1386ସେହନାଜ େବଗମ ସା ସାବିର ମହ ଦ LNT4225496

ପ ୁ /246637 30 102 1387ମହ ଦ ସାଗିର ପି ମହ ଦ ଜହିର YNY0763813
ୀ /246638 47 102 1388ଜାେହଦା ବିବି ସା ମଖୁତାର ଶରିଫ YNY0813030

ପ ୁ /246639 40 102 1389ସାଗୀର ମହ ଦ ପି ଜହରି ମହ ଦ LNT4214789
ପ ୁ /246640 55 102 1390ରାେଜଶ ମାଳୀ ପି ବଡୁ ମାଳୀ LNT4214714
ୀ /246641 50 102 1391ଶା ି ମାଳି ସା ରାେଜଶ ମାଳି LNT4214706
ୀ /256642 39 102 1392ଅମିନା େବଗମ ସା ମଜିତ ମହ ଦ LNT4214920
ୀ /266643 35 102 1393ଇଶରତୁନ େବଗମ ପି ଦାଉଦ ମହ ଦ LNT4225504
ୀ /276644 35 102 1394ଜାେହଦା େବଗମ ପି ମହ ଦ ହମିଦ LNT4214979

ପ ୁ /286645 46 102 1395ମହ ଦ ସରିଫ ପି ମହ ଦ ହନିବ OR/06/044/203043
ପ ୁ /286646 44 102 1396ମହ ଦ ସଇଦ୍ ପି ହନିବ ମହ ଦ LNT4214763
ୀ /286647 35 102 1397ଜମସିଦା େବଗମ ପି ମହ ଦ ହନିଫ LNT4215000
ୀ /286648 34 102 1398ସବନମ େବଗମ ପି ମହ ଦ ହମିଦ େବଗମ LNT4214961
ୀ /286649 36 102 1399ନଗମା ପରବିନ ସା ମହ ଦ ସରିଫ LNT4214987
ୀ /296650 39 102 1400ଇସରତ ଜାହଁା ସା କଲିମ ଖଁା LNT4234381

ପ ୁ /306651 54 102 1401େସଖ ରହିମ  ପି େସଖ ସତାର LNT3092145
ପ ୁ /336652 42 102 1402ପଦିପ କମୁାର ସିଂହ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ସିଂହ YNY0193656
ୀ /336653 38 102 1403ସିତା ସିଂହ ପି ବୃ ାବନ ସିଂହ LNT4214904

ପ ୁ /336654 37 102 1404ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ ପି ମଧସୁଦୂନ ସିଂହ YNY0193664
ପ ୁ /336655 37 102 1405ରଣଜିତ ସିଂହ ପି ବୃ ାବନ ସିଂହ LNT4214862
ୀ /336656 29 102 1406ମଧଲିୁତା ସିଂହ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ YNY1031772

ପ ୁ /346657 63 102 1407ଧନୁଜର୍ୟ ବଳ ପି ନାରାୟଣ ବଳ LNT3092236
ୀ /PLOT NO -6658 52 102 1408ସ ଯ୍ାରାଣି ବଲ ସା ଧନୁଯଯ୍ର୍ ବଲ LNT3092251

ପ ୁ /346659 27 102 1409ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ବଳ ପି ଧନୁଜର୍ୟ ବଳ YNY0597252
ୀ /2466660 42 102 1410ସରୂମା େବଗମ ସରୂମା ସା େଶଖ ଏକାମ ବକ୍ଷ ବକ୍ଷ YNY1225036

ପ ୁ /277A6661 24 102 1411ଶମ୍ସ ତାେବ  ଶରିଫ ଶରିଫ ପି ମକୁତାର ଶରିଫ YNY1348440
ୀ /2816662 22 102 1412ପଵର୍ୀନ େବଗମ ପି ମହମଦ େରାସନ YNY1234210
ୀ /3906663 26 102 1413ସମାଯାଲ ଆ ିନ ପି େମେହରଜ ଅଲୀ ମଲିକ YNY1234095
ପ ୁ /466664 31 102 1414ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତୀ ନ ପି ସହସ େଜଯ୍ାତି ନ YNY1359728
ପ ୁ /896665 22 102 1415ସୟଦ ସାହାନୱାଜ ପି ସୟଦ ଫାୟାଦ YNY1359744
ପ ୁ /806666 61 102 1416ଧନୀ ସିଂହ ପି େଲାକନାଥ ସିଂହ YNY1359769
ପ ୁ /1186667 20 102 1417ଇମରାନ ଖାନ ପି ୟୁସଫୁ ଖାନ YNY1359777
ପ ୁ /786668 29 102 1418ରବୀ  କମୁାର ସିଂହ ପି ଧନୀ ସିଂହ YNY1359785
ପ ୁ /806669 35 102 1419ଦୀପକ ସିଂହ ପି େଦେବ  ନାଥ ସିଂହ YNY1359793
ପ ୁ /806670 70 102 1420େଦେବ  ନାଥ ସିଂହ ପି ଭିକାରୀ ସିଂହ YNY1359819
ପ ୁ /806671 38 102 1421ଜିେତ  କମୁାର ସିଂହ ପି େଦେବ ନାଥ ସିଂହ YNY1359835
ପ ୁ /99996672 37 102 1422େମାହମଦ ଇମତୀୟାଜ ପି େମାହମଦ ଈଶାକ YNY1359843
ପ ୁ /866673 27 102 1423ବୀ. ରାଜୁ ପି ବୀ. ଅ ା ରାଓ YNY1359868
ପ ୁ /406674 45 102 1424ଲତିଫ ଖାନ ପି ହବୀବ ଖାନ YNY1359876
ପ ୁ /536675 39 102 1425େସଖ ତାହିର ଉ ୀନ ପି େସଖ କମର ଉ ୀନ YNY1359884
ପ ୁ /896676 31 102 1426ଅଜହର ଖାନ ପି ମହାଜୀତ ଖାନ YNY1359892
ପ ୁ /156677 37 102 1427େମାହମଦ ଅଜର ଉ ୀନ ନସୀମ ପି େମାହମଦ କମରୂ ୀନ YNY1359900
ପ ୁ /866678 23 102 1428ବୀ. ମନୁନ୍ ା ପି ବୀ. ଅ ା ରାଓ YNY1359926
ପ ୁ /316679 23 102 1429େମାହମଦ ଅକମ ପି େମାହମଦ ୟାକବୁ YNY1359934
ପ ୁ /786680 25 102 1430ଈଶର ଚଂଦ ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ YNY1359942
ପ ୁ /316681 27 102 1431ଇମତିଆଜ େମାହମଦ ପି େମାହମଦ ୟାକବୁ YNY1359959
ପ ୁ /896682 36 102 1432େମାହମଦ ଅତର ଉ ୀନ ୱାସୀମ ପି େମାହମଦ କମରଊଦୀନ YNY1359967
ପ ୁ /896683 34 102 1433ଜାଭିର େମାହମଦ ପି େମାହମଦ ଦାଉଦ YNY1359975
ପ ୁ /226684 71 102 1434େମାହମଦ ର ିକ ପି େମାହମଦ ରମଜାନ YNY1359983
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ପ ୁ /14576685 57 102 1435ନୁରୂ ୀନ େମାହମଦ ସଲୀମ ପି େମାହମଦ କମୂରୂୁଦଦୀନ YNY1359991
ୀ /806686 51 102 1436ପତିମା ସିଂହ ସା ଧନୀ ସିଂହ YNY1360007
ୀ /816687 49 102 1437ଏନ. ମଲିଆନା ସା ଏନ. ମନୁନ୍ ା YNY1360015
ୀ /896688 31 102 1438ସକୀଲା େବଗମ ସା ୟୁନୂସ ଖାନ YNY1360023
ୀ /226689 38 102 1439ସଂସନୁ ନିସା ବିବୀ ସା େସକ ଆୟାଜ YNY1360759
ୀ /866690 25 102 1440ବି ଆରତୀ ସା ବି ରାଜୁ YNY1360767
ୀ /896691 42 102 1441େସାେ ଦା େବଗମ ସା ଅମଜାଦ ଖାନ YNY1360775
ୀ /536692 20 102 1442ରୁମନା ୀେଦର୍ାଷ ପି େସକ ତାହିରୁ ୀନ YNY1360783
ୀ /896693 29 102 1443ଉଜିଆ େବଗମ ସା ଅଜହର ଖାନ YNY1360791
ୀ /536694 36 102 1444ସଗୁ ା ସିରିନ ସା େସକ ଅଜଗର YNY1360809
ୀ /716695 19 102 1445ନଶାବା ହବୀବ ପି ହବୀବ ଖାନ YNY1360833
ୀ /246696 56 102 1446ସଲମା େବଗମ ସା େମାହମଦ ନସୀର YNY1360908
ୀ /1656697 27 102 1447ସଲମା ମୀଜର୍ା ସା ମୀଜର୍ା ସଲୀମ େବଗ YNY1360916

ପ ୁ /1256698 22 102 1448କି୍ଷତିଶ ମହା ି ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି YNY1367242
ପ ୁ /776699 19 102 1449ନିତୀଶ ମଦୁୁଲି ପି ସ ୟ ମଦୁୁଲି YNY1367267
ୀ /766700 20 102 1450ଦି ୀମୟ ମଦୁୁଲି ପି ସବୁାଷ ଚ  ମଦୁୁଲି YNY1367283

ପ ୁ /816701 20 102 1451ବିକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବନୁ େବେହରା YNY1367291
ୀ /866702 21 102 1452ମାନସୀ େସନାପତି ପି ଗେଣଶ୍ଵର େବେହରା YNY1367333

ପ ୁ /14576703 18 102 1453ଅମୀରୁ ୀନ େମାହମଦ ଆଲୀ ପି ନୁରୂ ୀନ େମାହମଦ ଆଲୀ YNY1372887
ପ ୁ /316704 18 102 1454େମାହମଦ ଅଶର୍ଦ ପି େମାହମଦ ସଜିଜ YNY1372895
ପ ୁ /946705 18 102 1455ଆଶେୁତାଷ େସୗଯର୍  ମହା ି ପି ଆେଲାକ ମହା ି YNY1372903
ପ ୁ /9696706 18 102 1456ଦାନିସ ଖାନ ପି ଅ ସର ଖାନ YNY1372911
ପ ୁ /326707 18 102 1457ସାହିଦ ଖାନ ପି ଅଜମତ ଖାନ YNY1372929
ୀ /106708 19 102 1458ରୁକସାନା େବଗମ ପି ଅାୟୁବ ଖାନ YNY1384304

ପ ୁ /126709 22 102 1459େକାମଳ ଖାନ ପି ବାହୀଦ ଖାନ YNY1384312
ୀ /106710 18 102 1460ମାମନୂୀ େଭାଇ ସା ରାମ େଭାଇ YNY1384320
ୀ /106711 21 102 1461ଶାବଣୀ େଭାଇ ସା ସବୁାଷ ଦାସ YNY1384338
ୀ /106712 28 102 1462ସାଲୁରୀ େଭାଇ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େଭାଇ YNY1384346

ପ ୁ /106713 59 102 1463ଲକ୍ଷଣ ଦାସ ପି ଧେନଶ୍ଵର ଦାସ YNY1384353
ୀ /106714 46 102 1464ସରିଫା େବଗମ ସା ହବୀବ ଖାନ YNY1384361
ୀ /106715 49 102 1465ଖତିଜା ବାଈ ପି  ମହ ଦ YNY1384395

ପ ୁ /S126716 23 102 1466ଶାଦବ ଖାନ ପି ରମ୍ଜାନୀ ଖାନ YNY1385947
ୀ /B126717 26 102 1467ମଣି ବି ସା ପୀ ଶଵିା YNY1390889

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.17 of Cuttack Municipality 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

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


