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ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ପ ୁ /.1 44 151 1ମହ ଦ ଆୟୁବ ପି ମହ ଦ ଇସମାଇଲ୍ YNY0807420
ପ ୁ /.2 30 151 2ନିକୁ  େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନା େବେହରା YNY0807453
ପ ୁ /.3 34 151 3ତାରାଶ ର େଦ ପି ଜହରଲାଳ େଦ YNY0858936
ୀ /.4 32 151 4ଅନୁରାଧା େଦ ସା ସବୁାଶଷି େଦ YNY0858944

ପ ୁ /.5 41 151 5ମରୁଲୀ େଡାରା ପି ରାମଚ  େଡାରା YNY0807461
ପ ୁ /.6 45 151 6ରାେଜଶ େଗାସାମି ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଗାସାମି YNY0807479
ପ ୁ /.7 48 151 7ସେରାଜ ନ ପି େପମାନ  ନ YNY0807438
ପ ୁ /.8 36 151 8ଅରବି  ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0824979
ୀ /.9 35 151 9ଲିନା ସାହୁ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ସାହୁ YNY0771964

ପ ୁ /ASHIRWAD10 23 151 10ରୁଶଭ େକ େମହ୍ତା ପି କଲେପଶ ଏମ େମହ୍ତା YNY1244193
ୀ /JAGANNAT11 26 151 11ମିଲି ସାହୁ ସା ଶଶୀକା  ସାହୁ YNY1046481

ପ ୁ /JAGANNAT12 26 151 12ପିୟବତ ଦାସ ପି ପିତିର ନ ଦାସ YNY1046499
ପ ୁ /NEAR MET13 27 151 13ସନୁୀଲ ଶମର୍ା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଶମର୍ା YNY1064153
ପ ୁ /Purighat14 26 151 14େସାେମଶ ନାୟକ ପି ସେବର୍ ସର ନାୟକ YNY1252873
ୀ /TOWNHALL15 31 151 15ମମତା ଦାସ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ YNY1046515

ପ ୁ /TOWNHALL16 27 151 16େଶଖ ନସିମ ମା ଜମିଲା ବିବି YNY1046507
ୀ /0117 71 151 17ମନିୁ ଭୀମାେର - ସେ ାଷ େଜନା YNY1101534

ପ ୁ /0118 48 151 18ବସ  ରେମଶ ଭୀମାେର - ସତୀଶ ଭୀମାେର YNY1064161
ପ ୁ /0119 46 151 19ମାରୁତି ଜିତୁ ଭୀମାେର - ସବୂାରାଜ େଜନା YNY1064179
ୀ /0120 45 151 20ସୀମା ଭୀମାେର ସା ସବୂାରାଜ େଜନା YNY1046556
ୀ /0121 41 151 21ସନିୁତା ଭୀମାେର - ସବୁାରାଜ େଜନା YNY1046549

ପ ୁ /0122 38 151 22ରାଜା େଦରିଆ ଭୀମାେର - ସେ ାଷ େଜନା YNY1101518
ପ ୁ /0123 37 151 23ସନୁୀଲ ଭୀମାେର ପି ଜିତୁ ଭୀମାେର YNY1046523
ୀ /0124 30 151 24ପିୟା ଭୀମାେର - ସେ ାଷ େଜନା YNY1101476
ୀ /0125 24 151 25ଅ ଳି ଭୀମାେର - ସେ ାଷ େଜନା YNY1101526
ୀ /0126 30 151 26ମ ଳା ରାଜା - ସବୁାରାଜ େଜନା YNY1046531

ପ ୁ /0127 21 151 27େଦବାସିସ ସାଇଁ ପି ସଧୁାକର ସାଇଁ YNY1183987
ପ ୁ /128 43 151 28ଜୟ ନାରାୟଣ ଆଡାକ ପି ଶେି ଶର ଆଡାକ LNT2462240
ପ ୁ /129 55 151 29ଇ ମଣି ବାରିକ ପି େଗାଲଖ ବାରିକ YNY0196626
ୀ /130 45 151 30ପତିମା ବାରିକ ସା ଇ ମଣି ବାରିକ LNT4169272
ୀ /131 70 151 31ଫକିରା େବୱା ସା େଗାଲଖ ବିହାରୀ ସାଇଁ LNT4173936
ୀ /132 70 151 32େକୗଶଲଯ୍ା ଭୀମାେର ସା େଡରିଆ ଭୀମାେର LNT1751494

ପ ୁ /133 65 151 33େମାହନ ଭୀମାେର ପି ବିଜରୁ ଭୀମାେର LNT1751528
ୀ /134 60 151 34େମାନୀ ଭୀମାେର ସା େମାହଲ ଭୀମାେର LNT1751601

ପ ୁ /135 43 151 35ସତିସ୍ ଭୀମାେର ପି ସରୁବାନ ଭୀମାେର LNT0285254
ୀ /136 40 151 36ବାସ ି ଭୀମାେର ସା ସତିସ୍ ଭୀମାେର LNT1751866

ପ ୁ /137 75 151 37ମକୁୁ  ଗାଉେଡ ପି କଉଡୁ ଗାଉେଡ OR/06/044/234091
ୀ /138 60 151 38େଗୗରୀ ଗଉେଡ ସା ମକୁୁ  ଗାଉେଡ OR/06/044/234092
ୀ /139 45 151 39ସାରଦା ଗାଉେଡ ସା ଦୀପକ ଗାଉେଡ LNT1751908

ପ ୁ /140 42 151 40ଅବତାର ଗାଉେଡ ପି ମକୁୁ  ଗାଉେଡ LNT1751890
ୀ /141 39 151 41କା ା ଗାଉେଡ ସା ଅବତାର ଗାଉେଡ LNT1751593
ପ ୁ /142 95 151 42ସନୁାକର େଯନା ପି ଇ ମଣି େଯନା OR/06/044/234975
ପ ୁ /143 71 151 43ଅଶୀମ େଜନା ପି କରୁଣାକର େଜନା LNT1751924
ପ ୁ /144 71 151 44ସବୁାରାଜ େଜନା ପି ସନୁାକର େଜନା OR/06/044/234005
ୀ /145 66 151 45ଶା ିଲତା େଜନା ସା ଅଶୀମ େଜନା LNT1751668

ପ ୁ /146 60 151 46ଶଶଭୁିଷଣ େଜନା ପି ସନୁାକର େଜନା OR/06/044/234006
ୀ /147 60 151 47େରଣପିୁୟା େଜନା ସା ସବୁାରାଜ େଜନା OR/06/044/234007

ପ ୁ /148 58 151 48ପରଶରୁାମ େଜନା ପି ମ ୁଳି େଜନା LNT1751882
ପ ୁ /149 55 151 49ସେ ାଷ େଜନା ପି ସନୁାକର େଜନା OR/06/044/234008
ୀ /150 54 151 50ସାବିତୀ େଜନା ସା ପରଶରୁାମ େଜନା LNT1751874

1 127/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ  -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ  -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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1

ୀ /151 53 151 51ସ ର୍ମ ରୀ େଜନା ସା ଶଶୀଭୁଷଣ େଜନା OR/06/044/234022
ୀ /152 35 151 52େସୗମଯ୍ ସାଗରୀକା େଜନା ପି ସବୁାରାଜ େଜନା LNT4168928
ୀ /153 35 151 53ଭାନୁ େଜନା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା YNY0494112

ପ ୁ /154 34 151 54ଅେଶାକ େଜନା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା YNY1025204
ପ ୁ /155 29 151 55ସରୂପ କମୁାର େଜନା ପି ସବୁାରାଜ େଜନା YNY0469932
ୀ /156 60 151 56ମାଳତୀ ନାୟକ ସା ସେବର୍ ଶର ନାୟକ OR/06/044/234010
ୀ /157 45 151 57ସକୁା ୀ ନାୟକ ସା ଶ ର ନାୟକ LNT4169280

ପ ୁ /158 41 151 58ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ  ୁନାୟକ LNT1705482
ୀ /159 40 151 59ସ ର୍ଲତା ନାୟକ ପି ସେବର୍ ଶର ନାୟକ LNT2389047
ୀ /160 37 151 60ବବିନା ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ LNT4180329
ୀ /161 36 151 61ବନଲତା ନାୟକ ପି ସେବର୍ ଶର ନାୟକ LNT4168936

ପ ୁ /162 30 151 62ଶା ନୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେବର୍ ଶର ନାୟକ YNY0470138
ୀ /163 39 151 63ସାଧନା ପଧାନ ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା LNT1751478

ପ ୁ /164 51 151 64ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ େସଠୀ LNT4174058
ୀ /165 43 151 65ସଂଯକୁ୍ତା େସଠୀ ପି ଗ ବର୍  େସଠୀ LNT4191094
ୀ /166 39 151 66ରଞୀତା େସଠୀ ପି ଗ ବର୍  େସଠୀ LNT4197398
ୀ /167 38 151 67ସଂଯକୁ୍ତା େସଠୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ LNT4174066
ୀ /168 36 151 68ଅସିମା େସଠୀ ପି ଗ ବର୍  େସଠୀ LNT4197406

ପ ୁ /169 52 151 69ଭରତ ଚ  ସବୁୁ ି ପି ରାମଚ  ସବୁୁ ି LNT4180360
ୀ /170 44 151 70ପିକନା ସବୁୁ ି ସା ଭରତ ଚ  ସବୁୁ ି LNT4180378

ପ ୁ /171 49 151 71ସଧୁାକର ସାଇଁ ପି େଗାଲଖ ବିହାରୀ ସାଇଁ LNT4173910
ୀ /172 46 151 72ସମିୁତା ସାଇଁ ସା ସଧୁାକର ସାଇଁ LNT4173902
ୀ /273 70 151 73କନକଲତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଶଶୀଭୁଷଣ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/234030
ୀ /274 41 151 74େଲାପାମଦୁା େଚୗଧରୁୀ ପି ଶଶଭୂିଷଣ େଚୗଧରୁୀ LNT1751858
ୀ /375 75 151 75ଉମା ବିଶାଳ ସା ପଶନନ୍  ବିଶାଳ OR/06/044/234033

ପ ୁ /376 44 151 76ଅମିତ ବିଶାଳ ପି ପସନନ୍  ବିଶାଳ OR/06/044/234041
ପ ୁ /477 25 151 77େମାହିତ ଭରଲାୱାଲା ପି ସସୁୀଲ କମୁାର ଭରଲାୱାଲା YNY1183805
ପ ୁ /478 90 151 78ବନବିହାରୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାସବିହାରୀ ରାୟ OR/06/044/234044
ୀ /479 86 151 79ବସମୁତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ବନ ବିହାରୀ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/234045

ପ ୁ /480 44 151 80ଚିନୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ବନବିହାରୀ େଚୗଧରୁୀ LNT3014412
ୀ /481 39 151 81ନବନୀତା ଦାସ ସା ପିତମ ରାୟ YNY0731646

ପ ୁ /482 42 151 82ତୁନୁରାମ ମହା ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ମହା LNT2388957
ୀ /483 58 151 83ଗାୟତୀ ମହାପାତ ପି ବଜକିେଶାର ମହାପାତ YNY0377143

ପ ୁ /484 30 151 84ଅଭିେଷକ ମିଶ ପି ଗିରିଜା ପସାଦ ମିଶ YNY0360834
ୀ /485 30 151 85ବନସୀତା ମିଶ ସା ଅଭିେ◌ଷକ ମିଶ YNY1183292

ପ ୁ /486 53 151 86ସତଯ୍ଜିତ୍ ପ ା ପି େଦୖତାରୀ ପ ା YNY0469742
ପ ୁ /487 85 151 87ତଡିତ ରାୟ ପି ରାସବିହାରୀ ରାୟ OR/06/044/234048
ପ ୁ /488 80 151 88ବିଜନ ରାୟ ପି ରାସବିହାରୀ ରାୟ OR/06/044/234046
ୀ /489 79 151 89ବିଭା ରାୟ ସା ବିପିନ ରାୟ OR/06/044/234043
ୀ /490 73 151 90ସବୁାସିନୀ ରାୟ ସା ତଡିତ ରାୟ OR/06/044/234049
ୀ /491 66 151 91ପଭା ରାୟ ସା ବିଜନ ରାୟ OR/06/044/234047
ପ ୁ /492 49 151 92ପିତମ ରାୟ ପି ତଡିତ ରାୟ LNT1671890
ପ ୁ /493 48 151 93େଗୗତମ ରାୟ ପି ତଡିତ ରାୟ YNY1334226
ୀ /494 53 151 94ଗିରିବାଳା ଷଡ ୀ ସା ତପନ କମୁାର ମହାପାତ YNY0469759

ପ ୁ /0595 22 151 95ପୀତମ କମୁାର େସଠୀ ପି ବଳରାମ େସଠୀ YNY1260900
ପ ୁ /596 46 151 96େସଖ ଇେ ଖାବ ଆଲମ ପି େସଖ ଓାହିଦ ଆଲୀ YNY1085109
ୀ /597 40 151 97ଜାହିଦା େବଗମ ସା େସଖ ଇେ ଖାବ ଆଲମ YNY0824896

ପ ୁ /598 67 151 98ପିନାକି ମହାପାତ ପି ସତଯ୍ସ ୁ ର ମହାପାତ OR/06/044/234066
ୀ /599 56 151 99ଜୟାଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ପିନାକି ମହାପାତ OR/06/044/234067
ପ ୁ /5100 45 151 100ବିପିନ ବିହାରୀ ସାହୁ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ସାହୁ LNT4194759
ୀ /6101 59 151 101ବିଜୟା ରାୟ ସା ଧୀେର  କମୁାର ରାୟ LNT2388965
ପ ୁ /7102 64 151 102ଆନ  କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ବାସେୁଦବ ଅଗୱାଲା YNY0196634
ୀ /7103 54 151 103ସନିୁତା ଅଗୱାଲା ସା ଆନ  କମୁାର ଅଗୱାଲା YNY0196642
ୀ /7104 40 151 104ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ LNT4173993
ୀ /8105 34 151 105ସେରାଜ ନ ଲିଆ ସା େଦବକୀ ନ ନ ନ ଲିଆ YNY1073311
ପ ୁ /8106 60 151 106ମକିୁ୍ତ ର ନ ରାୟ ପି ବଟକୃ  ରାୟ LNT2389245
ୀ /8107 55 151 107ଅନୁସୟୂା ରାୟ ସା ମକିୁ୍ତର ନ ରାୟ LNT2389252
ପ ୁ /9108 51 151 108ସତଯ୍ବତ ମହା ି ପି ନିମାଇ ଚରଣ ମହା ି LNT2389237
ୀ /9109 49 151 109କ ିତା ମହା ି ସା ସତଯ୍ବତ ମହା ି LNT2389229
ପ ୁ /10110 30 151 110ଅନୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ YNY0469866
ୀ /10111 91 151 111ଇ ିରା େଦଵୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ - ସଦୟ ଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ YNY1101567
ୀ /10112 65 151 112ବିଜୟ କମୁାର ମଖୂାଜର୍ ୀ ମା ଇଂଦିରା େଦବୀ ମଖୂାଜର୍ ୀ YNY1260785

2 127/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 21ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /10113 59 151 113ସ ୟ ମଖୁାଜର୍ ୀ - ସଦୟ ଲକ୍ଷୀ ପଟନାୟକ YNY1101559
ପ ୁ /10114 38 151 114ବିଭୁତି ଭୁଶଣ ପରିଡା ପି ଭା ର ଚ  ପରିଡା LNT3014438
ୀ /10115 59 151 115ସଦୟ ଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ପି ଶରତ ପ ନାୟକ LNT2389310

ପ ୁ /11116 74 151 116କଲଯ୍ାଣ କମୁାର େବାଷ ପି ବିମେଳ ୁ େବାଷ LNT2389393
ୀ /11117 70 151 117କୁ ମୁ େବାଷ ସା କଲଯ୍ାଣି କମୁାର େବାଷ LNT2389435
ୀ /11118 44 151 118ଇଲାସା େବାଷ ପି କଲଯ୍ାଣ କମୁାର େବାଷ LNT1671924

ପ ୁ /11119 38 151 119ଇ ଜିତ୍ େବାଷ ପି କଲଯ୍ାଣ କମୁାର େବାଷ LNT2389401
ପ ୁ /12120 50 151 120ଗିରିଧାରୀ ବାରିକ ପି ରାମ ବାରିକ YNY0469593
ୀ /12121 46 151 121ସରସତୀ ବାରିକ ସା ଗିରିଧାରୀ ବାରିକ YNY0469650

ପ ୁ /12122 28 151 122ମ  ୁବାରିକ ପି ଗିରିଧାରୀ ବାରିକ YNY0469569
ପ ୁ /12123 39 151 123ବିକାଶ ବିଶାଳ ପି ମଧସୁଦୂନ ବିଶାଳ YNY0824904
ୀ /12124 47 151 124ସବିତା େଲ ା ପି ବିଚିତା େଲ ା YNY1024959

ପ ୁ /12125 66 151 125ରବି  କମୁାର ମାଝି ପି ହେରକୃ  ମାଝି LNT2389302
ୀ /12126 61 151 126େପମଲତା ମାଝୀ ସା ରବି  ମାଝୀ OR/06/044/234977

ପ ୁ /12127 35 151 127ସବୁାସ ଚ  ମାଝୀ ପି ରବି  କମୁାର ମାଝୀ LNT3014446
ୀ /12128 33 151 128ସଜୁାତା ମାଝୀ ପି ରବି  କମୁାର ମାଝୀ LNT3014453
ୀ /13129 28 151 129ରାଜିଆ େବଗମ ସା େଶଖ ମ ା YNY1046572

ପ ୁ /13130 43 151 130ଦିଲିପ ସାହାଣୀ ପି ଫଗ ୁସାହାଣୀ YNY0470005
ୀ /13131 20 151 131େସାନାଲି ସାହାଣି ପି ଦିଲିପ ସାହାଣି YNY1279470

ପ ୁ /13132 60 151 132ଘନଶଯ୍ାମ ଶମର୍ା ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଶମର୍ା OR/06/044/234072
ୀ /13133 60 151 133ରମାେଦବୀ ଶମର୍ା ସା ରାମଉ ାର ଶମର୍ା OR/06/044/234071

ପ ୁ /13134 51 151 134ବିେନାଦ ଶମର୍ା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଶମର୍ା OR/06/044/234077
ପ ୁ /13135 46 151 135ମେନାଜ ଶମର୍ା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଶମର୍ା OR/06/044/234075
ପ ୁ /13136 44 151 136ପେମାଦ ଶମର୍ା ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଶମର୍ା OR/06/044/234076
ୀ /13137 43 151 137ବି ୁପିୟା ଶମର୍ା ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଶମର୍ା LNT0285346
ୀ /13138 43 151 138ଅରୁଣା ଶମର୍ା ସା ବିେନାଦ ଶମର୍ା LNT0285353

ପ ୁ /13139 37 151 139ଜୀେତ  ଶମର୍ା ପି ରାମଅବତାର ଶମର୍ା LNT0285379
ୀ /13140 24 151 140ଗୁ ନ ଶମର୍ା ପି ବିେନାଦ ଶମର୍ା YNY0971978

ପ ୁ /14141 52 151 141ଝୁଲିଆ ଦାସ ପି ମଥରିୁ ଦାସ OR/06/044/234105
ପ ୁ /14142 47 151 142ନିଲୁ ଦାସ ପି ମଥରିୁ ଦାସ OR/06/044/234106
ପ ୁ /14143 44 151 143ଦିଲୁ ଦାସ ପି ମଥରିୁ ଦାସ LNT2389161
ୀ /14144 40 151 144ମାମୀ ଦାସ ସା ଝୁଲିଆ ଦାସ LNT2389179
ୀ /14145 70 151 145ରତନି େଦଇ ସା ମଥରିୁ ଦାସ OR/06/044/234102
ୀ /14146 24 151 146ଇ ୁ ନାୟକ - ଅଜୟ ନାୟକ YNY1298397

ପ ୁ /14147 53 151 147ଅଜୟା ନାୟକ ପି ରୁଷିଆ ନାୟକ LNT2389427
ୀ /14148 42 151 148ଝୀଲି ନାୟକ ସା ଅଜୟ ନାୟକ LNT2389187

ପ ୁ /15149 49 151 149ଗେଣଶ ଦାସ ପି କ ିଆ ଦାସ OR/06/044/234109
ପ ୁ /15150 49 151 150ପଫଲୁ ଦାସ ପି କ ିଆ ଦାସ OR/06/044/234110
ୀ /15151 38 151 151ପ ୁ ିତା ଦାସ ସା ଗେଣଷ ଦାସ LNT4169199
ୀ /15152 31 151 152େସାନି ଦାସ ସା ପ ୂଲ ଦାସ YNY1101468
ୀ /15153 66 151 153ସମୁତି େଦଇ ସା କ ିଆ ଦାସ OR/06/044/234108
ପ ୁ /16154 21 151 154ସତଯ୍ବତ ଦାସ ମା ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଦାସ YNY1279504
ୀ /16155 76 151 155ଶଶୁୀଳା େଦଇ ସା ଧବୃ ନାୟକ OR/06/044/234112
ୀ /16156 22 151 156ସନୁୀତା ନାଇକ ପି ଧେନଶ୍ଵର ନାଇକ YNY1259837

ପ ୁ /16157 56 151 157ସତଯ୍ ନାୟକ ପି ଧବୃ ନାୟକ OR/06/044/234113
ପ ୁ /16158 52 151 158ଧେନଶର ନାୟକ ପି ଧବୃ ନାୟକ OR/06/044/234114
ୀ /16159 52 151 159ବୁଲ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ ନାୟକ OR/06/044/234888
ୀ /16160 47 151 160ମୀତା ନାୟକ ସା ଧେନଶର ନାୟକ OR/06/044/234116

ପ ୁ /16161 45 151 161ଧୀବର ନାୟକ ପି ଧବୃ ନାୟକ OR/06/044/234195
ୀ /16162 40 151 162ର ନା ନାୟକ ପି ଧବୃ ନାୟକ LNT2388916
ପ ୁ /16163 30 151 163ପି  ୁନାୟକ ପି ଧେନଶ୍ଵର ନାୟକ YNY1260843
ୀ /16164 28 151 164ଝରଣା ନାୟକ ପି ସତଯ୍ ନାୟକ YNY1259795
ୀ /16165 26 151 165ସଂଗୀତା ନାୟକ ପି ଧେନଶ୍ଵର ନାୟକ YNY1260991
ପ ୁ /16166 50 151 166ରଜତ ସିଂ ପି କୃ  ଚ  ସିଂ LNT1864727
ୀ /16167 48 151 167ର  ୁସିଂ ସା ରଜତ ସିଂ LNT1864735
ପ ୁ /17168 51 151 168ସତଯ୍ ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ OR/06/044/234899
ପ ୁ /17169 46 151 169ବରୁଣ ଚଦ ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ YNY1266063
ପ ୁ /17170 45 151 170େଗୗତମ ଦାସ ପି ଦୟାନିଧି ଦାସ LNT0265439
ୀ /17171 45 151 171ନିରୁପମା ଦାସ୍ ସା ଭୀକା ଦାସ୍ LNT0285411
ୀ /17172 43 151 172ପ ୁ ା ଦାସ୍ ସା ସତଯ୍ ଦାସ୍ LNT2388874
ୀ /17173 42 151 173ଗୀତା ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ LNT0295204
ପ ୁ /17174 41 151 174ନୂତନ ଦାସ - ବରୁଣ ଦାସ YNY1261015
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ପ ୁ /17175 37 151 175ପେମାଦ ଦାସ - ବରୁଣ ଦାସ YNY1260850
ୀ /17176 35 151 176ମିତା ଦାସ ସା େଗୗ ମ ଦାସ YNY0147108

ପ ୁ /17177 29 151 177ଜାସିନ ଦାସ - ବରୁଣ ଦାସ YNY1261007
ୀ /17178 22 151 178ସ ର୍ମାଳା ଦାସ ପି ବରୁଣ ଦାସ YNY1260835
ୀ /17179 21 151 179ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ବରୁଣ ଦାସ YNY1260793
ୀ /17180 86 151 180ସାବିତୀ େଦଇ ସା ବିଶନାଥ ଦାସ OR/06/044/234117
ୀ /17181 69 151 181କମଳା େଦଈ - ବରୁଣ ଦାସ YNY1261023

ପ ୁ /17182 78 151 182ପ  ୁନାୟକ ପି ରୂଷି ନାୟକ LNT4173928
ୀ /17183 68 151 183କନିୁ ନାୟକ ସା ପ  ୁନାୟକ LNT0295196
ୀ /17184 61 151 184ହାର ନାୟକ ସା ସଂସାରୀ ନାୟକ LNT0265363
ୀ /17185 46 151 185ରିନା ନାୟକ ସା ବାନାମର ନାୟକ LNT0295162
ୀ /17186 40 151 186ସବୁାସିନି ନାୟକ ପି ସଂସାରି ନାୟକ LNT0295154

ପ ୁ /17187 68 151 187ରବି େସନାପତି ପି ଉ ମ େସନାପତି OR/06/044/234119
ୀ /17188 68 151 188ଆସା େସନାପତି ସା ରବି େସନାପତି OR/06/044/234120
ୀ /18189 61 151 189କା ନେଦଈ ସା ପରିକି୍ଷତ ଦାସ OR/06/044/234139

ପ ୁ /18190 60 151 190ପରିକ୍ଷୀତ ଦାସ ପି ମାଧବ ଦାସ OR/06/044/234138
ପ ୁ /18191 57 151 191ନେର  ଦାସ ପି ମାଧବ ଦାସ OR/06/044/234135
ୀ /18192 57 151 192ନଳିନୀ ଦାସ ସା ଶୀଧର ଦାସ OR/06/044/234142

ପ ୁ /18193 51 151 193ରାମ ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ OR/06/044/234136
ୀ /18194 48 151 194େଗାଲାପ ଦାସ ସା ଝରିଆ ଦାସ YNY0658286

ପ ୁ /18195 48 151 195ଝେର  ଦାସ ପି ମାଧବ ଦାସ OR/06/044/234140
ୀ /18196 46 151 196େସନ୍ହଲତା ଦାସ ସା ଶୀଧର ଦାସ YNY0470088

ପ ୁ /18197 44 151 197ପକାଶ ଦାସ ପି ପରିକ୍ଷିତ ଦାସ OR/06/044/234143
ୀ /18198 36 151 200ସରୁତୀ ଦାସ ସା ପଶା  ଦାସ LNT3014495

ପ ୁ /18199 31 151 201ଅେଶାକ ଦାସ ପି ପରିକ୍ଷିତ ଦାସ YNY0470013
ୀ /18200 21 151 202ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ପି ପକାଶ ଦାସ YNY1260819
ୀ /18201 21 151 203ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ପି ପକାଶ ଦାସ YNY1259985
ୀ /18202 48 151 204ଗନିୁ େଦଇ ସା ରାମ ଦାସ OR/06/044/234137
ୀ /18203 64 151 205ନିଆସା ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ YNY0470047

ପ ୁ /18204 54 151 206ପେମାଦ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YNY0470021
ପ ୁ /18205 41 151 207ଦିଲୀପ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YNY0470070
ୀ /18206 38 151 208ସଜୁତା ନାୟକ ସା ପେମାଦ ନାୟକ YNY0470062

ପ ୁ /18207 37 151 209ପବନ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YNY0470039
ୀ /19208 71 151 210ଶଶୁଳିା େଦଇ ସା ଶବି ନାୟକ OR/06/044/234149

ପ ୁ /19209 56 151 211ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି - କମଳକା  ମହା ି YNY1183763
ୀ /19210 53 151 212ଉବର୍ ସୀ ମହା ି - ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି YNY1183375
ୀ /19211 27 151 213େସତା ମହା ି - କମଳାକା  ନାଏକ YNY1183417

ପ ୁ /19212 48 151 214ବିେଦଶୀ ନାୟକ ପି ଶବି ନାୟକ OR/06/044/234150
ପ ୁ /19213 44 151 215ଛବି ନାୟକ ପି ଶବି ନାୟକ OR/06/044/234151
ୀ /19214 43 151 216ପତିମା ନାୟକ ସା ଛବି ନାୟକ LNT0285437
ୀ /20215 30 151 217କରିସା ଅଗୱାଲ ସା ମେୁକଶ ଅଗୱାଲ YNY1087022
ପ ୁ /20216 56 151 218ନ ା ଦାସ ପି ଅଧିକାରୀ ଦାସ OR/06/044/234158
ୀ /20217 52 151 219ମ  ୁେଦଇ ସା ନ ା ଦାସ OR/06/044/234157
ୀ /20218 28 151 220ସରସତୀ ନାୟକ ସା ସନିୁଲ ନାୟକ YNY1033604

ପ ୁ /21219 56 151 221ଉ ବ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ OR/06/044/234159
ପ ୁ /21220 39 151 223ରାଜା ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ LNT4180311
ପ ୁ /21221 39 151 224ଆନ  ଚ  ଦାସ ପି ତିନାଥ ଦାସ LNT3080942
ୀ /21222 35 151 225ବବିତା ଦାସ ସା ରାଜା ଦାସ YNY0658294

ପ ୁ /21223 34 151 226ସମୁ  ଦାସ ପି ଉଛବ ଦାସ LNT3014511
ୀ /21224 33 151 227ସଜୁାତା ଦାସ ସା ଆନ  ଚ  ଦାସ YNY0470096
ୀ /21225 66 151 228ଉମିର୍ଳା େଦଇ ସା ତିନାଥ ଦାସ OR/06/044/234163
ପ ୁ /21226 32 151 229ଜୀବନେଜଯ୍ାତି ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷା ମ ନାୟକ YNY0772004
ପ ୁ /22227 60 151 230ପ ାନନ ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ OR/06/044/234253
ପ ୁ /22228 58 151 231ଗେଣଶ ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ OR/06/044/234168
ୀ /22229 38 151 232ସଜୁାତା ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ LNT4186755
ପ ୁ /22230 37 151 233ଶକୁେଦବ ଦାସ ପି ଗେଣଷ ଦାସ LNT4186748
ପ ୁ /22231 35 151 234ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ LNT4180386
ପ ୁ /22232 32 151 235ସନାତନ ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ YNY0196667
ୀ /22233 31 151 236କବିତା ଦାସ ସା ପେମାଦ ଦାସ YNY0494260
ୀ /22234 81 151 237ପଚିୁ େଦଇ ସା ରଘନୁାଥ ମାଝୀ OR/06/044/234247
ୀ /22235 46 151 239େବଲ େଦଇ ସା ଗେଣଶ ଦାସ OR/06/044/234169
ପ ୁ /22236 50 151 240ଛବି ମାଝୀ ପି ରଘନୁାଥ ମାଝୀ OR/06/044/234844
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ୀ /22237 47 151 241ସବୁାସିନୀ ମାଝୀ ସା ଛବି ମାଝୀ OR/06/044/234845
ପ ୁ /22238 40 151 242ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ନାୟକ LNT4169165
ୀ /22239 35 151 243ବାସ ୀ ନାୟକ ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ YNY0196659

ପ ୁ /23240 51 151 244ଶୀଧର ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ OR/06/044/234175
ୀ /23241 50 151 245ଝୀଟ ଦାସ ସା ପଭାକର ଦାସ LNT2388825

ପ ୁ /23242 46 151 246କାଳି ୀ ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ OR/06/044/234177
ପ ୁ /23243 44 151 247ପଭାକର ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ OR/06/044/234840
ୀ /23244 43 151 248ଅ ଳି ଦାସ ସା ହରିହର ଦାସ OR/06/044/234841

ପ ୁ /23245 40 151 249ରବି ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ LNT2388841
ୀ /23246 33 151 250ବିଜୁଳୀ ଦାସ ସା ରବି ଦାସ YNY0470120
ୀ /23247 32 151 251ଶବୀତା ଦାସ ସା କବି ଦାସ YNY0470112

ପ ୁ /23248 29 151 252ସେ ାଷ ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ YNY0971945
ପ ୁ /23249 25 151 253େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ YNY0971887
ପ ୁ /23250 24 151 254ଶବି ସ ୁ ର ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ YNY0971895
ୀ /23251 23 151 255େସାନାଲି ଦାସ ସା ଶବି ପସାଦ ଦାସ YNY1041078
ୀ /23252 72 151 256ସକିୁ େଦଇ ସା ଉ ବ ଦାସ OR/06/044/234979
ୀ /23253 48 151 257କାଳି େଦଇ ସା ଶୀଧର ଦାସ OR/06/044/234176
ୀ /23254 42 151 258ଗୀତା ନାୟକ ପି ପ  ୁନାୟକ LNT1732965

ପ ୁ /23255 61 151 259ଉେପ  ପତି ପି ଦିବାକର ପତି OR/06/044/234897
ପ ୁ /23256 48 151 260ବିଜୟା ପତୀ ପି ଉେପ  ପତୀ LNT2389062
ୀ /23257 45 151 261ମାତା ପତୀ ସା ବିଜୟା ପତୀ LNT2389070

ପ ୁ /24258 50 151 262ବାନାମର ନାୟକ ପି ମାୟାଧର ନାୟକ OR/06/044/234831
ୀ /24259 25 151 263ଚା ିନୀ ନାୟକ ପି ବାନାମର ନାୟକ YNY1260926
ୀ /24260 28 151 264ମନିଷା ଶମର୍ା ସା ବିଜୟ ଶମର୍ା YNY1025121

ପ ୁ /25261 81 151 265େଗାବି  ଚ  ଦାସ ପି ଖଲି ଦାସ OR/06/044/234183
ୀ /25262 71 151 266କା ନ ଦାସ ସା େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/234184
ୀ /25263 55 151 267ନଳୀନୀ ଦାସ ସା ଶୀଧର ଦାସ LNT2389104

ପ ୁ /25264 54 151 268ନିର ନ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/234186
ପ ୁ /25265 48 151 269ତୀନାଥ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/234185
ୀ /25266 45 151 270ଜନନୀ ଦାସ ସା ତିନାଥ ଦାସ LNT0265447
ୀ /25267 38 151 271ମମତା ଦାସ ସା ନିରଞନ ଦାସ LNT0265322

ପ ୁ /25268 36 151 272ସଦାନ  ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ LNT4173944
ୀ /25269 23 151 273ମେନାରମା ମାଝୀ ସା ସବୁତ ମାଝୀ YNY1260801
ୀ /25270 20 151 274ରଶ ିସିହନ୍ା ପି ରବି  କମୁାର ସିହନ୍ା YNY1279520

ପ ୁ /26271 57 151 275େବୖକୁ  ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଦାସ LNT0285452
ୀ /26272 56 151 276ସନୁାମଣି ଦାସ ସା ବସ  ଦାସ LNT2389054

ପ ୁ /26273 34 151 277ଅନ  ଦାସ ପି େବୖକୁ  ଦାସ LNT4173951
ପ ୁ /26274 33 151 278ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ YNY0469874
ୀ /26275 31 151 279ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଅନ  ଦାସ YNY0853382

ପ ୁ /26276 24 151 280ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ ମା ସନୁାମଣି ଦାସ YNY1260736
ୀ /26277 50 151 281ହାର େଦଇ ସା େବୖକୁ  େଦଇ LNT0285577
ୀ /27278 96 151 282େଗଲି େବୱା ସା ଦାସରଥି ଦାସ OR/06/044/234199

ପ ୁ /27279 66 151 283ଶତୃଘନ୍ ଦାସ ପି ଦାସରଥୀ ଦାସ OR/06/044/234196
ୀ /27280 63 151 284ପମୀଳା ଦାସ ସା ଶତୁଘନ୍ ଦାସ OR/06/044/234197

ପ ୁ /27281 51 151 285କବି ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଦାସ YNY0972026
ପ ୁ /27282 48 151 286ଟୁକ ୁଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଦାସ YNY0972000
ପ ୁ /27283 44 151 287ସମୀର ଦାସ ପି ଶତୁଘନ୍ ଦାସ LNT2389039
ୀ /27284 43 151 288ସମିୁତା ଦାସ ପି ଶତୁଘନ୍ ଦାସ LNT2388940

ପ ୁ /27285 34 151 289ଅମିର କମୁାର ଦାସ ପି ଶତୃଘନ୍ ଦାସ LNT3014529
ୀ /27286 24 151 290ଦି ୀମୟୀ ଦାସ ସା ସମୀର ଦାସ YNY1260892
ୀ /27287 26 151 291ଭାଗଯ୍ବତୀ ନାଏକ ସା ଅମୀର କମୁାର ଦାସ YNY1298389
ୀ /28288 70 151 292ସମାରୀ େବୱା ସା ଅ ଦ ନାୟକ LNT2389138
ପ ୁ /28289 45 151 293ଟୁକ ୁଦାସ ପି ଅ ଦ ଦାସ LNT2389021
ୀ /28290 45 151 294ପଦା ଦାସ ସା ଟୁକ ୁଦାସ OR/06/044/234846
ପ ୁ /28291 27 151 295ରଶି ଦାସ ମା ପଦା ଦାସ YNY1260876
ପ ୁ /28292 26 151 296ପ ଜ ଦାସ ମା ପଦା ଦାସ YNY1260868
ପ ୁ /28293 44 151 297ଜିତୁ ନାଏକ ପି େଗାପି ନାଏକ YNY0469882
ପ ୁ /28294 66 151 298େଗାପିନାଥ ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାୟକ OR/06/044/234200
ପ ୁ /28295 42 151 299ଦିଲିପ ନାୟକ ପି ବନମାଳୀ ନାୟକ YNY0972083
ୀ /28296 29 151 300ଝୂଲ ନାୟକ ସା ଜୀତୁ ନାଇକ YNY1260918
ୀ /29297 44 151 301ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ YNY0469460
ୀ /29298 34 151 302େଗାଲପ ଦାସ ସା ସେୁରଶ ଦାସ YNY1102136
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ପ ୁ /29299 29 151 303ସେୁରଶ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ YNY0469379
ପ ୁ /29300 28 151 304ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ YNY0469361
ପ ୁ /29301 55 151 305ନିତଯ୍ାନ  େସନାପତି ପି ଉ ମ େସନାପତି OR/06/044/234963
ୀ /29302 45 151 306ଆରତି େସନାପତି ସା ନିତଯ୍ାନ  େସନାପତି OR/06/044/234964

ପ ୁ /29303 35 151 307ର ନ େସନାପତି ପି ରବି େସନାପତି YNY0196691
ୀ /29304 27 151 308ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ େସନାପତି ପି ନିତଯ୍ାନ  େସନାପତି YNY0971770

ପ ୁ /29305 24 151 309ଦୀପାନ  େସନାପତି ପି ନିତଯ୍ାନ  େସନାପତି YNY0972067
ପ ୁ /30306 66 151 310ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ ପି ଲଛମନ ଦାସ OR/06/044/234203
ୀ /30307 39 151 311ଉଷାରାଣୀ ଦାସ ସା ଶମୁ  କମୁାର ଦାସ LNT4169116

ପ ୁ /30308 37 151 312ଗେଣଷ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ LNT4169058
ୀ /30309 61 151 313ର  ୁେଦଇ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ OR/06/044/234204

ପ ୁ /30310 62 151 314ଅେଲଖ ପ ୃ ି ପି ଶଯ୍ାମଘନ ପ ୃ ି OR/06/044/234813
ୀ /30311 55 151 315ଶଶୁଳିା ପ ୃ ି ସା ଅେଲଖ ପ ୃ ି OR/06/044/234288

ପ ୁ /30312 37 151 316ସଂଜୟ ପ ୃ ି ପି ଅେଲଖ ପ ୃ ି LNT4169090
ୀ /30313 37 151 317ବିଳାସ ପ ୃ ି ସା ବିଜୟ ପ ୃ ି LNT4169082

ପ ୁ /30314 45 151 318ବିଜୟ ପ ୃ ି ପି ଅେଲଖ ପ ୃ ି LNT0285460
ପ ୁ /31315 55 151 319ବିପିନ ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ LNT2389344
ୀ /31316 46 151 320ପମିଳା ଦାସ ସା ବିପିନ ଦାସ OR/06/044/234207

ପ ୁ /31317 25 151 321ସଂଗାମ ଦାସ ପି ବିପିନ ଦାସ YNY1341411
ୀ /31318 28 151 322ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ମାନସ କମୁାର ମହା ି YNY1046564

ପ ୁ /31319 61 151 323ସ ନ ଶମର୍ା ପି ରିଛପାଲ ଶମର୍ା YNY0853424
ୀ /31320 52 151 324ସରିତା ଶମର୍ା ସା ସ ନ ଶମର୍ା YNY0853457
ୀ /31321 34 151 325ଅ ିତା ଶମର୍ା ସା ରାେକଶ ଶମର୍ା YNY0853440
ୀ /32322 91 151 326େବଲୁ େବୱା ସା ଅଧିକାରୀ ଦାସ OR/06/044/234214

ପ ୁ /32323 70 151 327ବାନାମର ଦାସ ପି ଅଧିକାରୀ ଦାସ OR/06/044/234215
ପ ୁ /32324 64 151 328ଶ ର ଦାସ ପି ଅଧିକାରୀ ଦାସ OR/06/044/234217
ପ ୁ /32325 64 151 329ମାଗଚୁରଣ ଦାସ ପି ଅଧିକାରୀ ଦାସ OR/06/044/234218
ୀ /32326 61 151 330େତାଫାନି ଦାସ ସା ବାନାମର ଦାସ OR/06/044/234220
ୀ /32327 50 151 331ସଷୁମା ଦାସ ସା ରବି ଦାସ YNY0196717
ୀ /32328 46 151 332ପତିମା ଦାସ ସା ମାଗ ୁଚରଣ ଦାସ OR/06/044/234216

ପ ୁ /32329 40 151 333ସ ିବ ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ LNT3014545
ପ ୁ /32330 38 151 334ତପନ ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ YNY0196725
ୀ /32331 38 151 335ସ ଯ୍ା ଦାସ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ଦାସ LNT3014552
ୀ /32332 37 151 336ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ତପନ ଦାସ LNT3014560
ୀ /32333 37 151 337େସବତୀ ଦାସ ସା ରଣଜିତ୍ ଦାସ LNT4169108
ୀ /32334 32 151 339ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ବିକମ ଦାସ YNY0469908

ପ ୁ /32335 32 151 340ହାପି ଦାସ ପି ବାନାମର ଦାସ YNY0658252
ପ ୁ /32336 29 151 341ରଣଜିତ୍ ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ YNY0469890
ପ ୁ /32337 25 151 342ଅନିଲ ଦାସ ପି ବାନାମର ଦାସ YNY0971838
ୀ /32338 54 151 343ର  ୁେଦଇ ସା ଶ ର ଦାସ OR/06/044/234219
ୀ /32339 41 151 344ସିନୁ େଜନା ସା ସେ ାଷ େଜନା YNY0765925
ପ ୁ /32340 53 151 345ବାବୁଲି ନାୟକ ପି ଅ ଦ ନାୟକ LNT0295170
ପ ୁ /32341 41 151 346ସେୁର  ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ନାୟକ YNY0731695
ୀ /32342 39 151 347କନିୁ ନାୟକ ସା ବାବୁଲି ନାୟକ LNT0295188

ପ ୁ /32343 25 151 348ସଭୁାଂଶ ୁକମୁାର ପ ନାୟକ ପି ହରିହର ପ ନାୟକ YNY1183854
ପ ୁ /33344 70 151 349ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ ପି ଉ ବ ସାହୁ LNT0285585
ୀ /33345 41 151 350ରୀନା ସାହୁ ସା କାବୁଲା ସାହୁ LNT4169066

ପ ୁ /33346 40 151 351ଚି ର ନ ସାହୁ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ LNT4169074
ପ ୁ /33347 24 151 352ରାହୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାବୁଲା ସାହୁ YNY0971879
ପ ୁ /33348 23 151 353େରାହିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାବୁଲା ସାହୁ YNY1183714
ୀ /33349 61 151 354ଅପ ସାହୁ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ OR/06/044/234870
ୀ /33350 45 151 355ମମତା ସାହୁ ସା ବାବୁଲା ସାହୁ LNT2388833
ୀ /33351 34 151 356ସସିତା ସାହୁ ସା ଚି ର ନ ସାହୁ LNT3014578
ପ ୁ /33352 36 151 357ପଶା  ସ ୁ ରା ପି ନେର  ସ ୁ ରା LNT4174132
ୀ /34353 61 151 358ସାବିତୀ ଦାସ ସା ଅଗ ି ଦାସ OR/06/044/234225
ୀ /34354 38 151 359ରଶିତା ଦାସ ପି ଅଗ ି ଦାସ LNT4169231
ୀ /34355 32 151 360ଝୀନା ଦାସ ପି ଅଗ ି ଦାସ YNY0507418
ପ ୁ /34356 21 151 361ରେମଶ ଦାସ ମା କାମିନୀ େଦଈ YNY1183953
ୀ /34357 45 151 362କାମିନି େଦଇ ସା ଭଗବାନ୍ ଦାସ LNT2388809
ପ ୁ /35358 28 151 363ନିର ନ ନାହାକ ପି ପହାଦ ନାହାକ YNY0469916
ପ ୁ /35359 41 151 364ପସନନ୍ ନାଏକ ପି େଲାଚନ ନାଏକ YNY0494120
ୀ /35360 33 151 365ଦୀ ିମୟୀ ନାଏକ ସା ଦୀନବ ୁ ନାଏକ YNY0494146
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ପ ୁ /35361 70 151 366େଲାକନାଥ ନାୟକ ପି ରାଘବ ନାୟକ OR/06/044/234860
ୀ /35362 65 151 367କମୁ ନାୟକ ସା େଲାକନାଥ ନାୟକ OR/06/044/234861

ପ ୁ /35363 44 151 368ଦୀନବ ୁ ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ OR/06/044/234839
ପ ୁ /35364 39 151 369ଜଗନନ୍ ାଥ ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ LNT2388650
ୀ /35365 37 151 370ରାତୁ ନାୟକ ସା ପସନନ୍  ନାୟକ YNY0494138
ୀ /35366 55 151 371ପଭାସିନୀ େସନାପତି ସା ଦୁେଯର୍ାଧନ େସନାପତି OR/06/044/238310

ପ ୁ /36367 67 151 372ରାଜୁ ଦାସ ପି କାଳ ୀ ଦାସ LNT0285494
ପ ୁ /36368 57 151 373ଅନାଦି ଦାସ ପି କାଳ ି ଦାସ OR/06/044/234891
ପ ୁ /36369 35 151 374ଗଜାନନ ଦାସ ପି ଅନାଦି ଦାସ LNT4169215
ୀ /36370 33 151 375ର ନା ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ YNY0765917

ପ ୁ /36371 24 151 376େହମ  ଦାସ ପି ଅନାଦି ଦାସ YNY1041086
ୀ /36372 55 151 377ବାସ ି େଦଇ ସା ରାଜୁ ଦାସ OR/06/044/235003
ୀ /36373 53 151 378ସେୁଲାଚନା େଦଇ ସା ଅନାଦି ଦାସ OR/06/044/234892

ପ ୁ /37374 58 151 379ନାଲୁ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ LNT0265421
ୀ /37375 45 151 380କଇରି ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ OR/06/044/234233

ପ ୁ /37376 39 151 381ଅନ  ଦାସ ପି ନାଲୁ ଦାସ LNT2388726
ୀ /37377 55 151 383େମଘି େଦଇ ସା ନାଲୁ ଦାସ OR/06/044/234928
ୀ /37378 55 151 384ଲକ୍ଷୀ େଦଇ ସା ଗରୁବାରୀ ନାୟକ OR/06/044/234229
ୀ /37379 47 151 385ଡଲି େଦଇ ସା କାଳ ୀ ନାୟକ OR/06/044/234879

ପ ୁ /37380 51 151 386କାଳ ି ନାଏକ ପି ଅଗାଧ ୁନାଏକ OR/06/044/234234
ପ ୁ /37381 69 151 387ଗରୁୁବାରି ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ OR/06/044/234230
ୀ /37382 42 151 388ତଅେପାଇ ନାୟକ ସା ରାଜକିେଶାର ନାୟକ LNT2389385

ପ ୁ /37383 37 151 389ବିଜୁ ନାୟକ ପି ଗରୁୁବାରି ନାୟକ YNY0658260
ପ ୁ /38384 55 151 390ଶରତ ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/044/234237
ପ ୁ /38385 55 151 391ମରୁଲି ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/044/234238
ୀ /38386 51 151 392କା ନ ଦାସ ସା ମରୂଲୀ ଦାସ YNY0765909

ପ ୁ /38387 50 151 393ଗେଣଶ ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/044/234239
ପ ୁ /38388 46 151 394ଅପ ିର୍ ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/044/234240
ୀ /38389 45 151 395କାଜଲ ଦାସ ସା ମରୁଲି ଦାସ YNY0470146

ପ ୁ /38390 38 151 396ପା ବ ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ LNT4191169
ୀ /38391 35 151 397ପି ି  ଦାସ ସା ପା ବ ଦାସ LNT4186763
ୀ /38392 35 151 398ମାମା ଦାସ ସା ଅପ ିର୍ ଦାସ YNY1035161
ୀ /38393 77 151 399ଉମା େଦଇ ସା କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/044/234991
ୀ /38394 51 151 400ସ  ୁେଦଇ ସା ଶରତ ଦାସ OR/06/044/234242
ୀ /38395 48 151 401ଲକ୍ଷୀ େଦଇ ସା ଗେଣଶ ଦାସ OR/06/044/234243

ପ ୁ /39396 64 151 403େଗାପାଳ ଦାସ ପି ଭରତ ଦାସ OR/06/044/234258
ପ ୁ /39397 61 151 404େବୖ ବ ଦାସ ପି ପରମାନ  ଦାସ OR/06/044/234263
ପ ୁ /39398 50 151 405ସେ ାଷ ଦାସ ପି େବୖ ବ ଦାସ LNT4169140
ପ ୁ /39399 42 151 406ଦିପ ୁଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ LNT2388742
ପ ୁ /39400 38 151 407ଗିେନଶ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଦାସ YNY0196758
ପ ୁ /39401 36 151 408ମଦନ ଦାସ ପି େମାହନ ଦାସ LNT4169041
ପ ୁ /39402 35 151 409ବାଇଆ ଦାସ ମା କନିୁ େଦଇ YNY1101542
ୀ /39403 33 151 410ଚୁମା ଦାସ ପି େମାହନ ଦାସ YNY0904110
ୀ /39404 32 151 411ଉମା ଦାସ ପି େମାହନ ଦାସ YNY0904102

ପ ୁ /39405 28 151 412ସହେଦବ ଦାସ ମା କନୁୀ େଦଈ YNY1260751
ୀ /39406 27 151 413ମମତା ଦାସ ମା କନିୁ େଦଇ YNY1101484

ପ ୁ /39407 26 151 414ମହାେଦବ ଦାସ ମା କନୁା େଦଈ YNY1260744
ୀ /39408 21 151 415ସମିୁତା ଦାସ ସା ସଂେତାଷ ଦାସ YNY1183938
ୀ /39409 72 151 416େହମ େଦଇ ସା େମାହନ ଦାସ OR/06/044/234267
ୀ /39410 61 151 417କନିୁ େଦଇ ସା ସନାତନ ଦାସ OR/06/044/234257
ୀ /39411 60 151 418େଶୖଳ େଦଇ ସା େବୖ ବ ଦାସ OR/06/044/234264
ୀ /39412 59 151 419ଟୁନା େଦଇ ସା େଗାପାଳ ଦାସ OR/06/044/234259
ୀ /39413 50 151 420ସାବିତୀ େଦଇ ସା ଗଇନ ନାୟକ LNT4169306
ୀ /39414 39 151 421ସବିତା ନାୟକ ସା ଚି ାମଣି ନାୟକ LNT4169173
ପ ୁ /39415 29 151 422ସେରାଜ େସଠୀ ପି ବିପ ଚରଣ େସଠୀ YNY0469387
ୀ /40416 45 151 423ପ ୁ ା ଦାସ ସା ବିକମ ଦାସ LNT4169181
ପ ୁ /40417 43 151 424ବିକମ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ OR/06/044/234880
ୀ /40418 24 151 425ରଚନା ଦାସ ସା କାହନ୍  ୁଦାସ YNY0971937
ୀ /40419 22 151 426ରାଣୀ ଦାସ ପି ବିକମ ଦାସ YNY1130137
ପ ୁ /40420 51 151 427ଶଭୁ ର ରାନା ପି ଶଯ୍ାମ ପଦ ରାନା YNY0147256
ୀ /40421 42 151 428ତୁଳସୀ ରାନା ସା ଶଭୁ ର ରାନା YNY0147249
ୀ /41422 51 151 429ବାସ େଦଇ ସା ବାବୁ ଦାସ OR/06/044/234276
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ୀ /41423 45 151 430ଭାନୁପିୟା ପଧାନ ସା ହରି ପଧାନ YNY0971754
ପ ୁ /41424 43 151 431ହରି ପଧାନ ପି ପବନା ପଧାନ LNT4169124
ପ ୁ /41425 26 151 432ପସାଦ ପଧାନ ପି ହରି ପଧାନ YNY0971861
ପ ୁ /42426 42 151 433ସଞୟ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YNY1025089
ୀ /42427 34 151 434ଜୁଲୀ େବେହରା ସା ସଞୟ େବେହରା YNY1025279

ପ ୁ /42428 29 151 435ବିଶଜିତ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY0469957
ପ ୁ /42429 50 151 436ପାଣକୃ  େଗାଛି ପି େମାହନ େଗାଛି OR/06/044/238780
ପ ୁ /42430 39 151 438ପଶା  ପସାଦ ପି ଭକ୍ତ ପସାଦ LNT2388734
ୀ /42431 35 151 439େଜଯ୍ାସନ୍ରାଣୀ ପସାଦ ସା ପଶା  ପସାଦ YNY0853416

ପ ୁ /43432 54 151 440ଟୁକନୁା ନାୟକ ପି ଅ ଦ ନାୟକ OR/06/044/234282
ୀ /44433 31 151 441ସଭୁଦା ପଧାନ ପି ହରିହର ପଧାନ YNY0196766

ପ ୁ /44434 35 151 442ନିଶକିା  ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ YNY0315796
ପ ୁ /44435 34 151 443ରଶିକା  ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ YNY0315788
ୀ /44436 63 151 444ଅହଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ OR/06/044/234292

ପ ୁ /44437 39 151 445ଶଶୀକା  ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ LNT2388973
ୀ /45438 50 151 446କନିୁ ଦାସ ପି ହୃଷି ଦାସ LNT0285619

ପ ୁ /46439 54 151 447ନ ା ଦାସ ପି ଚି ା ଦାସ OR/06/044/234910
ପ ୁ /46440 53 151 448ବିଜୟ ଦାସ ପି ଦଇତାରୀ ଦାସ OR/06/044/234906
ୀ /46441 48 151 449ଶା ି ଦାସ ସା ନ ା ଦାସ OR/06/044/234851
ୀ /47442 24 151 450ମାମାଲି ଦାସ ମଲିକ - ନିଶାକର ମଲିକ YNY1046606

ପ ୁ /47443 60 151 451ନିଶାକର ମଲିକ ପି ପାଣ ୁମଲିକ OR/06/044/234889
ୀ /47444 29 151 452ଅନିତା ମଲିକ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମଲିକ YNY1025055
ୀ /47445 50 151 453ଶା ିଲତା ମଲିକ ସା ନିଶାକର ମଲିକ OR/06/044/234890

ପ ୁ /47446 34 151 454ନିର ନ ମଲିକ ପି ନିଶାକର ମଲିକ YNY1046614
ପ ୁ /47447 26 151 455ସଦୁଶର୍ନ ମଲିକ ପି ନିଶାକର ମଲିକ YNY0731638
ପ ୁ /47448 34 151 456ନିର ନ ମଲିକ୍ ପି ନିଶାକର ମଲିକ୍ YNY0469973
ପ ୁ /47449 32 151 457ଜଗନନ୍ ାଥ ମଲିକ ପି ନିଶାକର ମଲିକ YNY0469924
ୀ /47450 66 151 458ଚ ଳା ନାୟକ ସା ତିନାଥ ନାୟକ OR/06/044/234903

ପ ୁ /47451 49 151 459ପଦ ନାୟକ ପି ତୀନାଥ ନାୟକ OR/06/044/234838
ୀ /47452 47 151 460ସ  ୁନାୟକ ସା ପଦ ନାୟକ OR/06/044/234904

ପ ୁ /47453 27 151 461ଟୁନା ନାୟକ ପି ପଦ ନାୟକ YNY1260884
ପ ୁ /47454 22 151 462କୃ  କମୁାର ନାୟକ ପି ପଦ ନାୟକ YNY1183888
ପ ୁ /48455 78 151 463ଶ ର ଦାସ ପି କ ିଆ ଦାସ OR/06/044/234886
ପ ୁ /48456 45 151 464କିେଶାର ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ OR/06/044/234843
ପ ୁ /48457 43 151 465ସଶୁା  ଦାସ ପି ମଥରୁୀ ଦାସ LNT2388718
ୀ /48458 41 151 466ଗୀତା ଦାସ ସା ପକାଶ ଦାସ LNT2389146
ୀ /48459 39 151 467ଗୀତା ଦାସ ସା କିେଶାର ଦାସ LNT4169157
ୀ /48460 60 151 468ପମିଳା େଦଇ ସା ମଥରୁୀ ଦାସ OR/06/044/234848

ପ ୁ /49461 55 151 469ରାଜୁ ମ ଳ ପି ବନମାଳି ମ ଳ OR/06/044/234871
ୀ /49462 43 151 470ଅମିକା ମ ଳ ପି ବନମାଳୀ ମ ଳ OR/06/044/234938

ପ ୁ /49463 41 151 471ରବି ମ ଳ ପି ବନମାଳୀ ମ ଳ LNT2389351
ୀ /49464 30 151 472ତୁଳସୀ ମ ଳ ସା ଜିତୁ ମ ଳ YNY0469965

ପ ୁ /50465 68 151 473କରୁଣା କର େଜନା ପି ଚକଧର େଜନା LNT0285635
ୀ /50466 60 151 474ସ ର୍ଲତା େଜନା ସା କରୁଣାକର େଜନା LNT0285643

ପ ୁ /51467 33 151 475େମାହିତ େବଦ ପି ବିଜୟ କମୁାର େବଦ YNY0147116
ୀ /52468 49 151 476ପଦା ଅଗୱାଲ ସା ଜୟପକାଶ ଅଗୱାଲ YNY1025253
ୀ /52469 54 151 477ମ େୁଦବୀ ଜୁଲାସାରିଆ ସା ପରୁୁେଷା ମ ଜୁଲାସାରିଆ YNY0469981
ୀ /52470 60 151 478ଚ ା େଦବୀ ସିକରିଆ ସା ନବଲ କିେଶାର ସିକରିଆ OR/06/044/234309
ୀ /52471 47 151 479ଆଶା େଦବୀ ସିକାରିଆ ସା ସ  ୁନାଥ ସିକାରିଆ LNT3014586
ପ ୁ /52472 38 151 480ଚ  େଶଖର ସିକରିଆ ପି ନବଲ କିେଶାର ସିକରିଆ LNT3014594
ୀ /52473 23 151 481ଅ  ୁସିକାରିଆ ମା ଆଶାେଦଵୀ ସିକାରିଆ YNY1183466
ପ ୁ /52474 21 151 482ଅଭିେଷକ ସିକାରିଆ ମା ଆଶାେଦଵୀ ସିକାରିଆ YNY1184027
ପ ୁ /52475 50 151 483ଜଗଦିଶ୍ ସିକିରିଆ ପି ରାେମଶର ଲାଲ ସିକିରିଆ YNY0099069
ପ ୁ /53476 56 151 484ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନି େବେହରା OR/06/044/234319
ପ ୁ /53477 53 151 485ବିର େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା OR/06/044/234320
ପ ୁ /53478 52 151 486ରବି  େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା OR/06/044/234318
ୀ /53479 48 151 487ର ିତା େବେହରା ସା ଅ ୁର୍ନୀ େବେହରା LNT2444511
ପ ୁ /53480 41 151 488ପତାପ କମୁାର େବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନ େବେହରା LNT2389443
ୀ /53481 40 151 489ପତିମା େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା LNT2444503
ୀ /53482 35 151 490ସସୀତା େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା YNY1183334
ପ ୁ /53483 24 151 491େରାମଯ୍ ର ନ େବେହରା ମା ର ୀତା େବେହରା YNY1183672
ପ ୁ /53484 24 151 492ସୟଂ ପଭୁ େଜନା ପି ସେ ାଷ େଜନା YNY1183516
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ପ ୁ /53485 42 151 493ହରିରାମ ଶମର୍ା ପି କଦୁୁଲାଲ ଶମର୍ା YNY0469809
ୀ /53486 37 151 494େକୗଶଲଯ୍ା ଶମର୍ା ସା ହରିରାମ ଶମର୍ା YNY0469791

ପ ୁ /54487 66 151 495ଶଂକର ଚରଣ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/06/044/234331
ୀ /54488 48 151 496କିରଣମୟୀ ଦାସ ପି ବି ୁ ଦାସ LNT2444529
ୀ /54489 47 151 497ବିଦଯ୍ତୁ ମୟୀ ଦାସ ପି ବି ୁଚରଣ ଦାସ YNY0099119

ପ ୁ /54490 28 151 498ଶା ନୁ େଘାଷ ପି ଶବି ନାରାୟଣ େଘାଷ YNY0469403
ୀ /55491 61 151 499ଦମୟ ି ଦାସ ସା ଶ ର ଦାସ OR/06/044/234332

ପ ୁ /55492 45 151 500ମନଥ କମୁାର ଦାସ ପି ବି ୁ ଦାସ OR/06/044/234333
ପ ୁ /55493 44 151 501ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ବି ୁ ଦାସ OR/06/044/234334
ୀ /55494 40 151 502ସୀମାରାଣୀ ଦାସ ସା ମନନ୍ଥ ଦାସ YNY1025295

ପ ୁ /56495 55 151 503ବିମଳ ଚ  ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/234336
ପ ୁ /56496 51 151 504କ୍ଷୀେରାଦଚଂଦ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/234337
ୀ /56497 47 151 505ସିପା ଦାସ ସା ବିମଳ ଚ  ଦାସ LNT4204228
ୀ /56498 44 151 506େସୗଦାମିନୀ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/234341
ୀ /56499 22 151 507ଶବିାନୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ୍ ପି ସଗର୍ତଃ ବିମଳ ଚଂଦ ଦାସ YNY1156520
ୀ /56500 84 151 508େହମ  କମୁାରୀ େଦଇ ସା େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/234335
ୀ /56501 46 151 509ଶମିର୍ ା ପାତ ସା କ୍ଷୀରଦ ଚ  ଦାସ LNT4204236

ପ ୁ /57502 45 151 510କ୍ଷୀେରାଦ ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/044/234357
ୀ /57503 34 151 511ସପୁଭା ଦାସ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଦାସ YNY0469502
ୀ /57504 49 151 512ଲକ୍ଷୀପିୟା ପ ନାୟକ ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ପ ନାୟକ OR/06/044/234358

ପ ୁ /57505 58 151 513ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ପ ନାୟକ ପି ଫକିର େମାହନ ପ ନାୟକ LNT4191128
ୀ /58506 70 151 514କା ନ େବେହରା ପି ଧବୃ େବେହରା OR/06/044/234363

ପ ୁ /58507 63 151 515ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଧବୃ େବେହରା OR/06/044/234361
ପ ୁ /58508 61 151 516ବିଜୟ େବେହରା ପି ଧବୃ େବେହରା OR/06/044/234362
ପ ୁ /58509 57 151 517ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି ଧବୃ େବେହରା OR/06/044/234364
ୀ /58510 52 151 518ଲକ୍ଷୀ େଦଇ ସା ଅଜୟ େବେହରା OR/06/044/234366
ୀ /58511 45 151 519ରାଧା େଦଇ ପି ଧବୃ େବେହରା YNY0494153
ୀ /59512 80 151 520ଗୀତା େଦବୀ ସା ବାସେୁଦବ OR/06/044/234372

ପ ୁ /59513 32 151 521େଗାପାଳ ଡିଡାନିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0177584
ପ ୁ /59514 70 151 522େକୖଳାସ ଶମର୍ା ପି ଚିମନରାମ ଶମର୍ା OR/06/044/234375
ୀ /59515 67 151 523ଭଗବତୀ ଶମର୍ା ସା େକୖଳାସ ଶମର୍ା LNT2388536

ପ ୁ /59516 56 151 524ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଶମର୍ା ପି ବାସେୁଦବ ଶମର୍ା OR/06/044/234370
ୀ /59517 55 151 525ବିଦଯ୍ା ଶମର୍ା ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଶମର୍ା OR/06/044/234373

ପ ୁ /59518 46 151 526ଅେଶାକ କମୁାର ଶମର୍ା ପି େକୖଳାସ ଶମର୍ା LNT2388528
ୀ /59519 43 151 527ସମୁନ ଶମର୍ା ସା ଅେଶାକ ଶମର୍ା LNT2444453

ପ ୁ /59520 34 151 528େସୗରଭ ଶମର୍ା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଶମର୍ା LNT3014602
ପ ୁ /60521 62 151 529ସେତଯ୍ଶର କମର୍କାର ପି ର ଲାଲ କମର୍କାର YNY0469346
ୀ /60522 52 151 530ସତୁପା କମର୍କାର ସା ସେତଯ୍ଶର କମର୍କାର YNY0469353

ପ ୁ /60523 30 151 531ଶେିବ ନାଥ କମର୍କାର ପି ସେତଯ୍ଶର କମର୍କାର YNY0469478
ୀ /60524 81 151 532େହମ ୀ ମିଶ ସା ସେବର୍ ଶର ମିଶ OR/06/044/234379
ୀ /60525 75 151 533େଜଯ୍ା ନ୍ା ମିଶ ସା େକୖଳାସ ମିଶ OR/06/044/234384
ପ ୁ /60526 62 151 534ପଶା  ମିଶ ପି ସେବର୍ ଶର ମିଶ OR/06/044/234380
ୀ /60527 60 151 535ମିନତୀ ମିଶ ସା ପଶା  ମିଶ YNY0494161

ପ ୁ /60528 57 151 536ସଶୁା  ମିଶ ପି ସେବର୍ ଶର ମିଶ OR/06/044/234381
ୀ /60529 56 151 537ମମତା ମିଶ ସା ସଶୁା  ମିଶ OR/06/044/234986

ପ ୁ /60530 51 151 538େଦବାଶୀଷ ମିଶ ପି େକୖଳାସ ମିଶ OR/06/044/234385
ୀ /60531 34 151 539ରାଜଲକ୍ଷୀ ମିଶ ପି ପଶା  କମୁାର ମିଶ YNY0469494
ୀ /60532 31 151 540ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ମିଶ ପି ପଶା  ମିଶ YNY0469510
ୀ /61533 48 151 541ଅ  ୁେଦବୀ ଭରାଲାବାଲା ସା ଆନ  ଭରାଲାବାଲା LNT2425445
ପ ୁ /61534 51 151 542ରାେଧଶଯ୍ାମ ଭରାଲାୱାଲା ପି ଦୀପଚା  ଭରାଲାୱାଲା OR/06/044/234387
ପ ୁ /61535 44 151 543େଯାେଗଶ ଭରାଲୱାଲା ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ଭରାଲୱାଲା OR/06/044/234394
ପ ୁ /61536 43 151 544ନେରଶ କମୁାର ଭରଲାୱାଲା ପି ଦାରିକା ପସାଦ ଭରଲାୱାଲା OR/06/044/234816
ୀ /61537 43 151 545କବିତା ଭରାେଲୱାଲା ସା େଯାେଗଶ ଭରାେଲୱାଲା YNY0147124
ୀ /61538 90 151 546ପରୁୁଣି େଦବୀ ସା ଦିପଚ  OR/06/044/234832
ୀ /61539 66 151 547େମାହିନୀ େଦବୀ ସା ରାେଧଶଯ୍ାମ ଭରାଲାୱାଲା OR/06/044/234388
ୀ /61540 63 151 548ସାରଦା େଦବୀ ସା ଦାରିକା ପସାଦ  OR/06/044/234390
ପ ୁ /61541 73 151 549ଦାରିକା ପସାଦ ଉରାଲୱାଲା ପି ଦୀପଚା  ଉରାଲୱାଲା OR/06/044/234389
ପ ୁ /62542 80 151 550ଯଗୁଳ କିେଶାର େବେହରା ପି ନବିନ େବେହରା OR/06/044/234398
ପ ୁ /62543 58 151 551ଅେଶାକ େବେହରା ପି ଯଗୁଳ େବେହରା OR/06/044/234402
ପ ୁ /62544 46 151 552ଅନିରୁ  େବେହରା ପି ଯଗୁଳ େବେହରା YNY0853333
ୀ /62545 38 151 553କବିତା େବେହରା ସା ଅନିରୁ  େବେହରା YNY0853283
ପ ୁ /62546 86 151 554ବିଜୟାନଂଦ ମିଶ - େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ମିଶ YNY1143387
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ୀ /62547 79 151 555େଜଯ୍ା ନ୍ା ମିଶ ସା େହମ  ମିଶ OR/06/044/234396
ୀ /62548 77 151 556ପ ୁ ିତା ମିଶ - େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ମିଶ YNY1151174
ୀ /62549 49 151 557ମମତା ପାଳ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପାଳ YNY0469528

ପ ୁ /63550 67 151 558ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଗୁ ା ପି ମାଲିଗାମ ଗୁ ା OR/06/044/234407
ପ ୁ /63551 45 151 559େରାହିତ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଗୁ ା OR/06/044/234812
ୀ /63552 44 151 560ଅ ର୍ନା ଗୁ ା ସା େରାହିତ କମୁାର ଗୁ ା YNY0246074

ପ ୁ /63553 42 151 561ଅମିତ୍ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଗୁ ା LNT2388460
ୀ /63554 41 151 562ଅ  ୁଗୁ ା ସା ଅମିତ କମୁାର ଗୁ ା YNY0246066

ପ ୁ /64555 60 151 563ସବୁତ ଧଳ ପି ପଫଲୁ ଧଳ OR/06/044/234948
ପ ୁ /64556 59 151 564େଦବୀ ପସାଦ ଧଳ ପି ପଫଲୁ ଧଳ OR/06/044/234426
ପ ୁ /64557 59 151 565ପକାଶ କମୁାର ଧଳ ପି ପତାପ ଧଳ OR/06/044/234877
ୀ /64558 55 151 566େଶୖଳବାଳା ଧଳ ସା ସବୁତ ଧଳ OR/06/044/234424

ପ ୁ /64559 55 151 567େଦବବତ ଧଳ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଧଳ OR/06/044/234427
ୀ /64560 53 151 568ମିନାକ୍ଷୀ ଧଳ ସା ଜୟ  ଧଳ OR/06/044/234430
ୀ /64561 49 151 569ଅ ଳି ଧଳ ସା ପକାଶ ଧଳ OR/06/044/234876
ୀ /64562 49 151 570ର ିତା ଧଳ ସା େଦବୀପସାଦ ଧଳ OR/06/044/234431
ୀ /64563 33 151 571ନୁରମା ଶଳିକି ଧଳ ପି ସବୁତ କମୁାର ଧଳ LNT3014610

ପ ୁ /64564 31 151 572ସିମା  ଧଳ ପି ଜୟ  କମୁାର ଧଳ YNY0671552
ୀ /64565 84 151 573ନିମର୍ଳାକମୁାରୀ େଯମା ସା ପତାପ କମୁାର ଧଳ OR/06/044/234875
ୀ /64566 50 151 574ଅଜ ା େଜନା ସା େଦବବତ ଧଳ YNY0469536
ୀ /65567 43 151 575ଅମିତା ଅଗୱାଲ ସା େହମ  ଅଗୱାଲ YNY0469676

ପ ୁ /65568 36 151 576ମୟୁର ଅଗୱାଲ ପି େମାତିଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0469437
ପ ୁ /65569 35 151 577ଭାରତ ଅଗୱାଲ ପି େମାତିଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0469577
ୀ /65570 34 151 578ଚା ିନୀ ଅଗୱାଲ ପି େମାତିଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0469429

ପ ୁ /65571 47 151 579ଜିେତ  ବିଜୟବ ି ଆ ପି ରେମଶ ଚ  ବିଜୟବ ି ଆ YNY0469411
ପ ୁ /65572 68 151 580ପାଣକୃ  େଦ ପି େଗାବି  େଦ OR/06/044/234450
ୀ /65573 60 151 581ସପନ୍ା େଦ ସା ପାଣକୃ  େଦ OR/06/044/234451

ପ ୁ /65574 58 151 582ହୃଦୟବଲଭ େଦ ପି େଗାବି  େଦ OR/06/044/234452
ୀ /65575 53 151 583େସାମା େଦ ସା ହୃଦୟ େଦ OR/06/044/234453

ପ ୁ /65576 46 151 584ବଦୀନାଥ େଦ ପି ପାଣକୃ  େଦ LNT2388635
ୀ /65577 38 151 585ଗିତା ଳି େଦ ସା ବଦିନାଥ େଦ YNY0147132

ପ ୁ /65578 26 151 586ଦୀପକ େଦ ପି ହୃଦୟ ବଲଭ େଦ YNY1046580
ୀ /66579 81 151 587େହମଲତା େଦଇ ସା କ ରିୁ ସାହୁ OR/06/044/234459
ୀ /66580 48 151 588ବବିତା ରାୟ ପି ଅଜିତ୍ ରାୟ YNY0469692
ୀ /66581 66 151 589ପତିମା ସାହୁ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ସାହୁ OR/06/044/234461
ୀ /66582 47 151 590କବିତା ଳୀ ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0494278

ପ ୁ /66583 36 151 591ପଶା  ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ LNT3014628
ୀ /66584 22 151 592ଅ ିତା ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ YNY1183912

ପ ୁ /66585 84 151 593ଅେଲଖ ସାହୁ ପି ପହଲି ସାହୁ OR/06/044/234462
ୀ /66586 76 151 594ପଭାବତୀ ସାହୁ ସା ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/044/234464

ପ ୁ /66587 66 151 595ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ସାହୁ ପି ପହଲି ସାହୁ OR/06/044/234463
ପ ୁ /66588 62 151 598ଅେଶାକ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/044/234466
ପ ୁ /66589 59 151 599ବୁଲା ସାହୁ ପି କ ରୁୀ ସାହୁ LNT1731611
ପ ୁ /66590 56 151 600ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି କ ରୁୀ ସାହୁ LNT2389419
ୀ /66591 54 151 601ର  ୁସାହୁ ସା ବୁଲା ସାହୁ LNT1731603

ପ ୁ /66592 53 151 602ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/044/234467
ୀ /66593 42 151 603ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0177592

ପ ୁ /67594 65 151 604ବସ  ସାହୁ ପି ବାଉରିବ ୁ ସାହୁ OR/06/044/234469
ପ ୁ /67595 40 151 605ତପନ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାଉରି ସାହୁ LNT2388486
ୀ /68596 51 151 606ବିନି େଦଇ ସା କ ରୁୀ େସଠୀ OR/06/044/234475
ପ ୁ /68597 37 151 607ଚିନୟ କର ପି ଚି ର ନ କର YNY0469320
ପ ୁ /68598 34 151 608ତନୟ କମୁାର କର ପି ଚି ର ନ କର YNY0469304
ୀ /68599 30 151 609ଚିନୟୀ କର ପି ଚି ର ନ କର YNY0469312
ୀ /68600 43 151 610ଅ ା ନହାଟା ସା ସଂଦୀପ ନହାଟା YNY1151232
ପ ୁ /68601 48 151 611ଜନା ର୍ନ େସଠୀ ପି ଦିଗାମର େସଠୀ LNT3014644
ୀ /68602 45 151 612ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େସଠୀ ସା ଦନାଦର୍ନ େସଠୀ LNT3014636
ପ ୁ /68603 51 151 613କ ରୁୀ େସଠୀ ପି ନାଥ େସଠୀ OR/06/044/234474
ୀ /68604 46 151 614ପମିଳା େସଠୀ ସା ବଳରାମ େସଠୀ OR/06/044/234477
ପ ୁ /68605 38 151 615ରବି  କମୁାର େସଠୀ ପି କ ରୁୀ େସଠୀ LNT2388502
ପ ୁ /68606 33 151 616େଜାେଗଂଦ େସଠୀ ମା ବିନୀ େଦଈ YNY1183649
ୀ /69607 44 151 617ମନିଷା ଅଗୱାଲ ସା ପବନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0246082
ପ ୁ /69608 49 151 618ପବନ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ଅଗୱାଲା YNY0315812
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ୀ /69609 70 151 619ସାବିତୀ େଦବୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/236606
ପ ୁ /69610 53 151 620ବି ୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/236607
ପ ୁ /69611 51 151 621ଅନିଲ େଚୗଧରୁୀ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର େଚୗଧରୁୀ LNT1759315
ୀ /69612 50 151 622ଅ  ୁେଚୗଧରୁୀ ସା ବି ୁ େଚୗଧରୁୀ LNT1759323
ୀ /69613 49 151 623େହମା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅନୀଲ କିେଶାର େଚୗଧରୁୀ LNT1759307

ପ ୁ /70614 71 151 624ମେହ  କିେଶାର ମିଶ ପି ଗେଣଶର ମିଶ LNT1671817
ୀ /70615 66 151 625ସେୁରଖା ମିଶ ସା ମେହ  ମିଶ LNT1671858

ପ ୁ /70616 52 151 626େଦବାଷୀଶ ମିଶ ପି ଉେପ  ମିଶ OR/06/044/234497
ୀ /70617 51 151 627େଦବପିୟା ମିଶ ସା େଦବାଶଶି ମିଶ LNT1671833

ପ ୁ /70618 47 151 628ଉେପ  ମିଶ ପି ଗେଣଶର ମିଶ OR/06/044/234490
ୀ /70619 40 151 629ଶଭୁଶୀ ମିଶ ପି ମେହ  କିେଶାର ମିଶ LNT1671841
ୀ /70620 35 151 630ଧରାଶୀ ମିଶ ପି ମେହ  କିେଶାର ମିଶ YNY0469544

ପ ୁ /71621 32 151 631କା ିର୍କ ଚ  ମଲୀକ ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ମଲୀକ YNY0741884
ପ ୁ /71622 56 151 632ନିମର୍ଳ ମଲୀକ ପି ବିମଳ ମଲୀକ OR/06/044/234505
ୀ /71623 51 151 633ସଂଯକୁ୍ତା ମଲୀକ ସା ନିମର୍ଳ ମଲୀକ OR/06/044/234506

ପ ୁ /71624 51 151 634ବିର  ିମଲୀକ ପି ବିମଳ ମଲୀକ OR/06/044/234507
ପ ୁ /71625 48 151 635ରଣଜିତ୍ ମଲୀକ ପି ବିମଳ ମଲୀକ OR/06/044/234508
ପ ୁ /71626 46 151 636ସ ିତ ମଲୀକ ପି ବିମଳ ମଲୀକ OR/06/044/234509
ୀ /71627 45 151 637ମଧସିୁତା ମଲୀକ ସା ବିର  ିମଲୀକ YNY0765826

ପ ୁ /72628 46 151 638ସେରାଜ ତରାଇ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ତରାଇ OR/06/044/234513
ପ ୁ /73629 55 151 639ସେ ାଷ ଖା ଲ ପି ରିଛପାଲ ଖା ଲ OR/06/044/234518
ୀ /73630 52 151 640ରାଧା ଖା ଲ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଖା ଲ OR/06/044/234519

ପ ୁ /73631 33 151 641ଅଭିେଶକ ଖା ଲ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ଖା ଲ YNY0469551
ୀ /73632 32 151 642ଜୟଶୀ ଖା ଲ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଖା ାଲ YNY0622886

ପ ୁ /73633 57 151 643ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଶମର୍ା ପି ଯମନୁାଧର ଖା ାଲ OR/06/044/234517
ପ ୁ /74634 47 151 644ସଶୁା  କମୁାର ଓଝା ପି କା ିର୍କ ଓଝା LNT2444461
ୀ /75635 31 151 645ଆନୁ ନାୟକ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ନାୟକ YNY0853408

ପ ୁ /75636 59 151 646ରେମଶ ଓଝା ପି ହରି ଓଝା LNT1731595
ପ ୁ /75637 54 151 647ଉେମଶ କମୁାର ଓଝା ପି ହରି ଓଝା LNT4169017
ୀ /75638 43 151 648ଜିତା ଳୀ ଓଝା ସା ଉେମଶ କମୁାର ଓଝା YNY0469445

ପ ୁ /76639 61 151 649ପଣବ କମୁାର େଘାଷ ପି ସନିୁଲ କମୁାର େଘାଷ OR/06/044/234554
ୀ /76640 64 151 650ପିୟମଦା ପରିଡା ସା ନିମର୍ଳ ପସାଦ ପରିଡା LNT3014669
ୀ /76641 34 151 651ଗାୟତୀ ପରିଡା ମା ପିୟମଦା ପରିଡା LNT3014651

ପ ୁ /77642 39 151 652ରାଜୁ ପରିଡା ପି ରାମଚ  ପରିଡା YNY0469585
ପ ୁ /77643 42 151 653ଶବିନଜିତ ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟ ର ନ ପ ନାୟକ LNT1623065
ପ ୁ /77644 72 151 654ବିଜୟ ର ନ ପ ନାୟକ ପି ରସିକେମାହନ ପ ନାୟକ OR/06/044/234557
ୀ /77645 43 151 655ଇନାଲି ପ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ଜିତ ପ ନାୟକ LNT3080959
ୀ /77646 76 151 656େସନ୍ହଲତା ପ ନାୟକ ସା କିେଶାର ପ ନାୟକ OR/06/044/234560
ୀ /77647 66 151 657ଦୀପା ପ ନାୟକ ସା ବିଜୟ ପ ନାୟକ OR/06/044/234558

ପ ୁ /77648 46 151 658ସତଯ୍ଜିତ ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟ ପ ନାୟକ OR/06/044/234805
ପ ୁ /77649 41 151 659ଶଭୁର ନ ପ ନାୟକ ପି କିେଶାର େମାହନ ପ ନାୟକ YNY0177600
ୀ /78650 54 151 661ସ ର୍ପଭା ପ ନାୟକ ସା ଭୁପତି ଭୂଷଣ ପ ନାୟକ YNY1345925
ୀ /78651 77 151 662ମେନାରମା ପ ନାୟକ ସା ମନେମାହନ ପ ନାୟକ OR/06/044/234563

ପ ୁ /79652 90 151 663ରେମଶ ଚ  ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ OR/06/044/234567
ୀ /79653 82 151 664ବିତ ା ଦାସ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାସ OR/06/044/234568

ପ ୁ /79654 60 151 665ରଣଜିତ୍ େକଶରୀ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ YNY1232545
ପ ୁ /79655 58 151 666ସତଯ୍ଜିତ େକଶରୀ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ LNT1732205
ପ ୁ /79656 56 151 667ସରୁଜିତ େକଶରୀ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ OR/06/044/234571
ୀ /79657 54 151 668ପ ୁ ା ଦାସ ସା ସରୁଜିତ ଦାସ OR/06/044/234579
ପ ୁ /79658 53 151 669ବିଶଜିତ େକଶରୀ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ OR/06/044/234572
ୀ /79659 52 151 670ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ରଣଜିତ୍ େକଶରୀ ଦାସ YNY1232537
ପ ୁ /79660 48 151 671ଅମରଜିତ େକଶରୀ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ OR/06/044/234575
ୀ /79661 44 151 672ପଦାଳୟା ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ LNT2388551
ୀ /79662 36 151 673ସ ି ା ଦାସ ପି ରଣଜିତ୍ େକଶରୀ ଦାସ YNY0196808
ୀ /79663 30 151 674ସଦିୁ ା ଦାସ ପି ରଣଜିତ େକଶରୀ ଦାସ YNY0360842
ୀ /79664 29 151 675ସିପା ଦାସ ପି ସରୁଜିତ େକଶରୀ ଦାସ YNY0360859
ୀ /79665 25 151 676ିତା ଦାସ ପି ବିଶ୍ଵଜୀତ େକଶରୀ ଦାସ YNY1279439
ୀ /79666 54 151 677ଶା ନା ମହା ି ସା ସତଯ୍ଜିତ୍ େକଶରୀ ଦାସ OR/06/044/234915
ୀ /79667 46 151 678ଉ ଳା ମହା ି ସା ଅମରଜିତ େକଶରୀ ଦାସ LNT4197349
ୀ /80668 45 151 679ସେୁଲାଚନା େଜନା ସା ମ ୁଳୀ େଜନା YNY0469635
ୀ /80669 45 151 680ନିରୁପମା ମହାପାତ ସା ନିର ନ ମହାପାତ YNY0469619
ୀ /80670 44 151 681େହମଲତା ପ ା ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YNY0469643
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ପ ୁ /80671 31 151 682ଅନିଲ କମୁାର ପ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା YNY0469841
ପ ୁ /80672 41 151 683ଟୁକନୁା ପଧାନ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପଧାନ YNY0469627
ୀ /80673 36 151 684ସବିତା ପଧାନ ସା ଟୁକନୁା ପଧାନ YNY0469601

ପ ୁ /80674 58 151 685ଚି ା ର ନ ସାହୂ ପି ମେହଶର ସାହୁ OR/06/044/234582
ପ ୁ /80675 50 151 686ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ OR/06/044/234536
ୀ /80676 44 151 687ବବିତା ସାହୁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ YNY0853390

ପ ୁ /80677 29 151 688ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚି  ର ନ ସାହୁ YNY0469858
ପ ୁ /80678 29 151 689ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସକୁା  କମୁାର ସାହୁ YNY0469452
ୀ /80679 21 151 690ନ ିତା ସାହୁ ମା ବବିତା ସାହୁ YNY1101492
ୀ /80680 71 151 691ମେନାରମା ସାହୁ ସା ମେହଶର ସାହୁ OR/06/044/234581
ୀ /80681 53 151 692କମଳା ସାହୁ ସା ସକୁା  ସାହୁ LNT2444487

ପ ୁ /80682 53 151 693ଦିପକ ର ନ ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ LNT3014677
ୀ /80683 48 151 694ଜୟ ି ସାହୁ ସା ଚି ର ନ ସାହୁ OR/06/044/234583

ପ ୁ /80684 44 151 695ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ OR/06/044/234817
ୀ /81685 42 151 696ପଜ୍ଞା ପରମିତା ପ ନାୟକ ସା ଆଶଷି ପ ନାୟକ YNY0634964

ପ ୁ /81686 88 151 697ରବିନାରାୟଣ ପ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ OR/06/044/234610
ୀ /81687 82 151 698ଶା ି ପ ନାୟକ ସା ରବିନାରାୟଣ ପ ନାୟକ OR/06/044/234613

ପ ୁ /81688 60 151 699େଦବାଶଷି ପ ନାୟକ ପି ରବିନାରାୟଣ ପ ନାୟକ OR/06/044/234611
ପ ୁ /81689 52 151 700ଆଶଷି ପ ନାୟକ ପି ରବିନାରାୟଣ ପ ନାୟକ OR/06/044/234612
ପ ୁ /82690 85 151 701ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ ଦାସ ପି େମାହନୀ େମାହନ ଦାସ OR/06/044/234618
ୀ /82691 80 151 702ଅ ର୍ନା ଦାସ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ ଦାସ OR/06/044/234619

ପ ୁ /82692 48 151 703ଧଯ୍ାନି ଦାସ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ ଦାସ YNY0494179
ପ ୁ /83693 44 151 704ରଣଜିତ୍ ଖିଲାର ପି ଅନ  ଖିଲାର YNY0622779
ୀ /83694 40 151 705ସଂଜୁରାଣୀ ଖିଲାର ସା ରଣଜିତ୍ ଖିଲାର YNY0622787

ପ ୁ /83695 87 151 706ରବି ନାଥ ମହା ି ପି ଉମାଚରଣ ମହା ି OR/06/044/234625
ପ ୁ /83696 76 151 707ସଚିଦାନ  ମହା ି ପି ଉମାଚରଣ ମହା ି OR/06/044/234627
ୀ /83697 69 151 708ବିଦଯ୍ତୁପଭା ମହା ି ସା ସ ିଦାନ  ମହା ି OR/06/044/234628

ପ ୁ /83698 60 151 709ଭଗବାନ ମହା ି ପି ରବି ନାଥ ମହା ି OR/06/044/234629
ପ ୁ /83699 55 151 710ହରିହର ମହା ି ପି ରବି  ନାଥ ମହା ି OR/06/044/234631
ପ ୁ /83700 54 151 711ଚ ମଣୀ ମହା ି ପି େମାହନ ମହା ି YNY0469817
ପ ୁ /83701 54 151 712ମଧସୁଦୁନ ମହା ି ପି ରବି  ମହା ି OR/06/044/234632
ୀ /83702 52 151 713ଶୀମତୀ ବବିତା ମହା ି ସା ମଧ ୁସଦୁନ ମହା ି LNT4200523
ୀ /83703 52 151 714ଶୀମତୀ ଅନୁରାଧା ମହା ି ସା ହରିହର ମହା ି LNT4200531
ୀ /83704 52 151 715ଲିପିପ ୁ ା ମହା ି ସା ଭଗବାନ ମହା ି OR/06/044/234630
ୀ /83705 49 151 716ସକୁା ୀ ମହା ି ସା ଚ ମଣୀ ମହା ି YNY0469825
ୀ /83706 47 151 717ସଷୁମା ମହା ି ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହା ି YNY0469833

ପ ୁ /83707 46 151 718େଗାପାଳ କୃ  ମହା ି ପି ସଚିଦାନ  ମହା ି OR/06/044/234635
ୀ /83708 43 151 719ସିତା ମହା ି ପି ସଚିଦାନ  ମହା ି OR/06/044/234835
ୀ /83709 38 151 720ଭାଗଯ୍ଶୀ ମହା ି ସା େଗାପାଳ କୃ  ମହା ି YNY0099135
ୀ /83710 37 151 721ମିନାକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ଉଦୟନାଥ ମହା ି YNY0469783
ୀ /83711 35 151 722ଭାରତୀ ମହା ି ପି ଚ ମଣୀ ମହା ି YNY0469999
ୀ /83712 21 151 723ଇଶାନୀ ମହା ୀ ପି ହରିହର ମହା ୀ YNY1137942

ପ ୁ /84713 78 151 724ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ରଥ ସାହୁ YNY0658054
ୀ /84714 75 151 725ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YNY0658179
ୀ /84715 31 151 726ସାରଦାରାଣୀ ସାହୁ ସା େସୗେମ  ସାହୁ YNY0469700

ପ ୁ /85716 41 151 727ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ ପି ପରିକି୍ଷତ ସାହୁ LNT3080967
ପ ୁ /85717 71 151 728ପରିକି୍ଷତ ସାହୁ ପି ସକୁେଦବ ସାହୁ OR/06/044/234638
ୀ /85718 65 151 729ସ ଯ୍ାରାଣି ସାହୁ ସା ପରିକି୍ଷତ ସାହୁ OR/06/044/234639

ପ ୁ /86719 37 151 730ମାନସ ପାଢୀ ପି ନବଘନ ପାଢୀ LNT4174074
ପ ୁ /86720 36 151 731ସୀତାଂଶ ୁପାଢୀ ପି ନବଘନ ପାଢୀ LNT4191144
ୀ /87721 63 151 732ଉମିର୍ମାଳା ପଧାନ ସା ରାଜକିେଶାର ରାଉତରାୟ OR/06/044/234643
ପ ୁ /87722 65 151 733ରାଜକିେଶାର ରାଉତରାୟ ପି ରାମକୃ  ରାଉତରାୟ OR/06/044/234642
ୀ /88723 69 151 734ନିମର୍ଳା ସିହନ୍ା ସା କାହନ୍  ୁସିହନ୍ା OR/06/044/234645
ୀ /88724 41 151 735େସାନାଲୀ ସିହନ୍ା ସା ରବି  ସିହନ୍ା LNT2388700
ପ ୁ /88725 72 151 736କାହନ୍  ୁସିହନ୍ା ପି ରାଧା ସିହନ୍ା OR/06/044/234644
ୀ /89726 24 151 737ଶଶୁୀତା େଘାଷ ସା ସିଢ୍ଥ ଶଂକର େଘାଷ YNY1279538
ୀ /89727 79 151 738ଚିନମୟୀ େଘାଷ ସା କାଳିପଦ େଘାଷ OR/06/044/234650
ପ ୁ /89728 57 151 739ଓ ାର ନାଥ େଘାଷ ପି କାଳିପଦ େଘାଷ OR/06/044/234651
ପ ୁ /89729 52 151 740ସି ାଥର୍  ଶ ର େଘାଷ ପି କାଳିପଦ େଘାଷ OR/06/044/234652
ୀ /89730 46 151 741ହରପିୟା େଘାଷ ସା ଓମକାରନାଥ େଘାଷ LNT2388510
ୀ /89731 24 151 742ଶଶୁୀତା େଘାଷ ସା ସି ାଥର୍  ଶ ର େଘାଷ YNY1279645
ୀ /89732 21 151 743ଶୀଦତୀ େଘାଷ ପି ଓ ର ନାଥ େଘାଷ YNY1279629
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ପ ୁ /89733 85 151 744ବିଜୟ େଗାବି  ମିଶ ପି ରଘନୁାଥ ମିଶ OR/06/044/234653
ପ ୁ /90734 49 151 745ପିତିର ନ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ OR/06/044/234656
ୀ /90735 47 151 746ମିନାକି୍ଷ ଦାସ ସା ପିତିର ନ ଦାସ LNT2389153
ୀ /90736 61 151 747ଚ ାବତୀ ମଲିକ ସା ବାସେୁଦବ ମଲିକ YNY0824920
ୀ /90737 31 151 748ସନୁ ା ମଲିକ ପି ବାସେୁଦବ ମଲିକ YNY0824938
ୀ /90738 29 151 749ସମିୁତା ମଲିକ ସା ବାସେୁଦବ ମଲିକ YNY0824946

ପ ୁ /92739 67 151 750ଫଗ ୁଚରଣ ସାହାଣି ପି ବିେନାଦ ସାହାଣି OR/06/044/234667
ୀ /92740 43 151 751ସଜୁାତା ସାହାଣି ସା ଦିଲିପ୍ କମୁାର ସାହାଣି YNY0974162
ୀ /94741 71 151 752ମିନତି ସାହୁ ସା ଚ ମଣି ସାହୁ OR/06/044/234681

ପ ୁ /94742 70 151 753ଚ ମଣି ସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ OR/06/044/234683
ୀ /95743 52 151 754ଟୁନି େଦଇ ପି ଅନାଦି ସାହୁ OR/06/044/234686

ପ ୁ /95744 48 151 755ସେୁରନ ମହା ି ପି ଧରମାନ  ମହା ି OR/06/044/234685
ୀ /95745 20 151 756ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି ସକୁେଦଵ ସାହୁ YNY1279496

ପ ୁ /95746 51 151 757ଶକୁେଦବ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ LNT2389336
ୀ /95747 43 151 758ମମତା ସାହୁ ସା ଶକୁେଦବ ସାହୁ LNT2389328

ପ ୁ /96748 65 151 759ଯଦୁମଣି େବେହରା ପି ସତିୃଆ େବେହରା OR/06/044/234694
ୀ /96749 57 151 760ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ଯଦୁମଣି େବେହରା OR/06/044/234695
ୀ /97750 78 151 761ମ ରୁାଣୀ ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ YNY0196816
ୀ /97751 71 151 762େସନ୍ହଲତା ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ YNY0196824

ପ ୁ /99752 33 151 763ଲୀପକ କମୁାର ମଲିକ ପି ନିମର୍ଳ ଚଦ ମଲିକ YNY1265586
ପ ୁ /100753 55 151 764ସେରାଜ କମୁାର ସ ୁ ରକା ପି ନ  କିେଶାର ରାମ OR/06/044/234712
ୀ /100754 52 151 765େପମଲତା ସ ୁ ରକା ପି ସେରାଜ କମୁାର ସ ୁ ରକା OR/06/044/234823

ପ ୁ /100755 32 151 766ଅ ିତ ସ ୁ ରକା ପି ରାଜ କମୁାର ସ ୁ ରକା YNY0246108
ୀ /100756 29 151 767ଶି ା ସ ୁ ରକା ପି ରାଜ କମୁାର ସ ୁ ରକା YNY0360826
ୀ /100757 53 151 768ସନୁୀତା େଦୖନ ସ ୁ କର୍ା ସା ରାଜ କମୁାର ସ ୁ ରକା OR/06/044/234711
ୀ /100758 30 151 769×åÆÑ ×ÝÆèÄÏè³Ú ସା ଅ ିତ ସ ୁ ରାୟ YNY1025246

ପ ୁ /100759 27 151 770େସୗରଵ କମୁାର ସ ୁ କର୍ା ପି ସେରାଜ କମୁାର ସ ୁ ରକା YNY0622688
ୀ /100760 23 151 771ସିମରନ ×ÝÆèÄÏè³Ú ପି ସେରାଜ ସ ୁ ରାୟ YNY1025220

ପ ୁ /100761 62 151 772ରାଜ କମୁାର ସ ୁ ନର୍ା ପି ନ  କିେଶାର ରାମ OR/06/044/234710
ୀ /101762 60 151 773ରମା େଦବୀ ସା ବିଶନାଥ ଶମର୍ା OR/06/044/234722

ପ ୁ /101763 65 151 774ବିଶନାଥ ଶମର୍ା ପି ହନୁମାନ ଶମର୍ା OR/06/044/234721
ପ ୁ /101764 60 151 775ପବନ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ହନୁମାନ ଶମର୍ା OR/06/044/234723
ପ ୁ /101765 55 151 776େଗାପାଳ ଶମର୍ା ପି ହନୁମାନ ଶମର୍ା OR/06/044/234724
ୀ /101766 53 151 777ମ  ୁଶମର୍ା ସା ପବନ ଶମର୍ା OR/06/044/234968
ୀ /101767 51 151 778ସ ି ତା ଶମର୍ା ସା େଗାପାଳ ଶମର୍ା OR/06/044/234965
ୀ /101768 31 151 779େବୖଶାଖ ଶମର୍ା ପି ପବନ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0853432
ୀ /101769 30 151 780େକାମଲ ଶମର୍ା ପି ପବନ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0853465
ୀ /101770 29 151 781ଆରତୀ ଶମର୍ା ପି େଗାପାଳ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1046622
ୀ /101771 28 151 782ଭାରତୀ ଶମର୍ା ପି େଗାପାଳ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1046630

ପ ୁ /101772 27 151 783ରିଷଭ ଶମର୍ା ପି ପବନ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0853374
ୀ /101773 25 151 784ମନିଷା ଶମର୍ା ପି େଗାପାଳ ଶମର୍ା YNY1041052
ୀ /101774 24 151 785ତନିଶା ଶମର୍ା ପି ପବନ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1183441

ପ ୁ /102775 91 151 786ଶୀନିବାସ ଶମର୍ା ପି ଶାଉଆଲ ଶମର୍ା OR/06/044/234725
ପ ୁ /102776 74 151 787ଶବି କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଶୀନିବାସ ଶମର୍ା YNY0177618
ୀ /102777 69 151 788ବିମଳା େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ଶବି କମୁାର ଶମର୍ା OR/06/044/234728

ପ ୁ /102778 66 151 789ରମାକା  ଶମର୍ା ପି ଶୀନିବାସ ଶମର୍ା OR/06/044/234729
ୀ /102779 63 151 790ଉଷା େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ରମାକା  ଶମର୍ା OR/06/044/234730
ୀ /102780 48 151 791ମୀରା ଶମର୍ା ସା ଗିରିଜା ଶ ର ଶମର୍ା LNT1722966

ପ ୁ /102781 39 151 792ବିକାଶ ଶମର୍ା ପି ରମାକା  ଶମର୍ା LNT1717099
ୀ /102782 35 151 793େମାନିକା ଶମର୍ା ସା ବିକାଶ ଶମର୍ା YNY0246116
ପ ୁ /102783 29 151 794ବିଶାଲ ଶମର୍ା ପି ରମାକା  ଶମର୍ା YNY1025147
ପ ୁ /102784 25 151 795ରାହୁଲ ଶମର୍ା ପି ରମାକା  ଶମର୍ା YNY1025097
ପ ୁ /102785 25 151 796ଅ ିତ୍ ଶମର୍ା ମା ମୀରା ଶମର୍ା YNY1041045
ପ ୁ /102786 24 151 797ୟାସ ଶମର୍ା ମା ମୀରା ଶମର୍ା YNY1041037
ପ ୁ /103787 45 151 798ସେ ାଷ େଚୗହାନ ପି ସୀତାରାମ େଚୗହାନ OR/06/044/234737
ୀ /103788 39 151 799ସବିତା େଚୗହାନ ସା ସେ ାଷ େଚୗହାନ YNY0315820
ପ ୁ /104789 41 151 800ଅବନୀ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାଲକ ଚ  ଦାଶ YNY0246132
ପ ୁ /104790 62 151 801ରାଜକିେଶାର କର ପି ଲକ୍ଷଣ କର LNT2389112
ୀ /104791 53 151 802ବି ୁପିୟା କର ସା ରାଜକିେଶାର କର LNT2389120
ୀ /104792 37 151 803ମଧସିୁତା ପତି ସା ଅବନି କମୁାର ଦାଶ YNY0246124
ପ ୁ /105793 75 151 804ଚ  େଶଖର ମିଶ ପି େଗାପବ ୂ ମିଶ OR/06/044/234745
ୀ /105794 72 151 805ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ଚ େଶଖର ମିଶ OR/06/044/234746
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ପ ୁ /105795 49 151 806ଆଶୀଶ ମିଶ ପି ଚ  େଶଖର ମିଶ OR/06/044/234748
ୀ /106796 30 151 807ସାଗତିକା ମହା ି ସା ସତଯ୍ ର ନ ମହା ି YNY0246140

ପ ୁ /106797 53 151 808ମେହ  କମୁାର ସାହୁ ପି ମାନ େଗାବି  ସାହୁ YNY0147140
ପ ୁ /107798 47 151 809ହୃଦାନ  ଦାସ ପି ହରି ଦାସ OR/06/044/234758
ୀ /108799 56 151 810ଅ ନା େଦଈ ସା ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/044/234765
ୀ /108800 41 151 811ରମା ସାହୁ ପି ଅଭୟ ସାହୁ YNY0658088

ପ ୁ /108801 61 151 812ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ଅଭୟ ସାହୁ OR/06/044/234764
ୀ /109802 39 151 813ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା େତୖେଲାକଯ୍ ନାଥ ସାହୁ YNY0315846

ପ ୁ /109803 33 151 814ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YNY0315853
ପ ୁ /111804 47 151 815ପତାପ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି OR/06/044/234785
ୀ /112805 61 151 816ର ିତା ସାଇଁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ OR/06/044/234788

ପ ୁ /113806 76 151 817ଶଶଧର ସାମ ପି ନିର ନ ସାମ LNT4236923
ୀ /113807 71 151 818ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାମ ସା ଶଶଧର ସାମ LNT4236907

ପ ୁ /113808 49 151 819େଦବାଶଷି ସାମ ପି ଶଶଧର ସାମ LNT4236931
ୀ /113809 49 151 820ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସାମ ସା େଦବାଶଷି ସାମ LNT4236949
ୀ /113810 47 151 821ସନୁୀତା ସାମ ପି ଶଶଧର ସାମ LNT4236915
ୀ /114811 53 151 822ଯେଶାଦା େବେହରା ପି େଯାଗୀ େବେହରା LNT4180352

ପ ୁ /114812 77 151 823ରାେଜ  କମୁାର ଗୁ ା ପି ମହାବୀର ପସାଦ ଗୁ ା YNY0315895
ୀ /114813 67 151 824ସୀତା େଦବୀ ଗୁ ା ସା ଗେଜ  କମୁାର ଗୁ ା YNY0315887

ପ ୁ /114814 65 151 825ବସ  କମୁାର ଗୁ ା ପି ମହାବୀର ପସାଦ ଗୁ ା YNY0177634
ପ ୁ /114815 64 151 826ଜଗଦିଶ ପସାଦ ଗୁ ା ପି ମହାବୀର ପସାଦ ଗୁ ା YNY0177659
ୀ /114816 60 151 827ସଶୁୀଳାେଦବୀ ଗୁ ା ସା ଜଗଦିଶ ପସାଦ ଗୁ ା YNY0315861
ୀ /114817 55 151 828ସେରାଜେଦବୀ ଗୁ ା ସା ବସ  କମୁାର ଗୁ ା YNY0177626

ପ ୁ /114818 38 151 829ଅମିତ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଜଗଦିଶ ପସାଦ ଗୁ ା YNY0177642
ୀ /114819 38 151 830ନିତୁ ଗୁ ା ସା ସ ୟ ଗୁ ା YNY0246165
ୀ /114820 38 151 831ଲକ୍ଷୀେଦବୀ ଗୁ ା ସା େକୖଳାସ ଚ  ଗୁ ା YNY0315879

ପ ୁ /114821 34 151 832ରାହୁଲ ଗୁ ା ପି ବସ  କମୁାର ଗୁ ା YNY0147157
ୀ /115822 77 151 833ହୁ ି େବେହରା ସା େଯାଗୀ େବେହରା LNT4169033
ୀ /115823 25 151 834ସାଗରିକା ଦାସ ସା ତପନ ଦାସ YNY1025014

ପ ୁ /115824 53 151 835ବିଚିତା େଲ ା ପି ରମାକା  େଲ ା YNY1024975
ୀ /115825 32 151 836ରୀନାରାଣୀ ମହା ି ସା ରାେକଶ ମହା ି YNY1025162
ୀ /115826 28 151 837ସୀତାଞଳୀ ମହା ି ସା ରେମଶ ମହା ି YNY1025030

ପ ୁ /115827 62 151 838ସଯୂଯ୍ର୍ ର ନ ମହା ି ପି ମାୟାଧର ମହା ି LNT4168993
ୀ /115828 55 151 839ପମିଳା ମହା ି ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ର ନ ମହା ି LNT4169025

ପ ୁ /115829 36 151 840ରାେକଶ ମହା ି ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ର ନ ମହା ି LNT4169009
ପ ୁ /115830 34 151 841ରେମଶ ମହା ି ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ରଂଜନ ମହା ି YNY0177667
ପ ୁ /115831 26 151 842ସନିୁଲ ନାୟକ ପି କାଳ ୀ ନାୟକ YNY1024991
ପ ୁ /115832 79 151 843ଭାଗବତ ପରିଡା ପି କାଶନିାଥ ପରିଡା LNT4200572
ୀ /115833 75 151 844ଦୁତିଲତା ପରିଡା ସା ଭାଗବତ ପରିଡା LNT4200564

ପ ୁ /115834 45 151 845ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ଭାଗବତ ପରିଡା LNT4200556
ୀ /115835 43 151 846ସଂ ଯ୍ା ପରିଡା ସା ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡା LNT4200549
ୀ /115836 40 151 847ପଦିନୀ ପରିଡା ପି ଭାଗବତ ପରିଡା LNT4180345

ପ ୁ /115837 36 151 848ରଜନୀକା  ପରିଡା ପି ଭାଗବତ ପରିଡା LNT4191102
ୀ /115838 33 151 849ସ କୁ୍ତା ପରିଡା ସା ରଜନୀକା  ପରିଡା YNY0246173
ୀ /115839 40 151 850ପଦିନୀ ସାହୁ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାହୁ YNY0741892

ପ ୁ /116840 54 151 851ରେମଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି େବୖଜିନାଥ ଅଗୱାଲ LNT4197471
ୀ /116841 37 151 852ଦୂଗର୍ା ଅଗୱାଲ ସା ମେୁକଶ ଅଗୱାଲ LNT4197513
ୀ /116842 62 151 853ଗାୟତୀେଦବୀ ଅଗୱଲା ସା ପରୁନମଲ ଅଗୱଲା LNT4200630

ପ ୁ /116843 67 151 854ପରୁନମଲ ଅଗୱାଲା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଅଗୱାଲା LNT4197372
ପ ୁ /116844 41 151 855ମେୁକଶ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ପରୁନମଲ ଅଗୱାଲା LNT4197505
ପ ୁ /116845 40 151 856ମେହଶ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ପରୁନମଲ ଅଗୱାଲା LNT4197380
ପ ୁ /116846 38 151 857ମେନାଜ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ପରୁନମଲ ଅଗୱାଲା LNT4200622
ପ ୁ /116847 55 151 858େଗୗତମ େଲାଧା ପି ଜୁନାରୀଲାଲ େଲାଧା YNY0147165
ୀ /116848 45 151 859ବିଜୟ ଲକି୍ଷ େଲାଧା ସା େଗୗତମ େଲାଧା YNY0147173
ୀ /116849 48 151 860ସରିତା ମଦୁା ସା ହରି କିଶନ ମଦୁା YNY0147181
ୀ /116850 43 151 861ଲିଲି ନାୟକ ସା ରୁପକ କମୁାର ସାଇଁ YNY0147215
ପ ୁ /116851 50 151 862ରୂପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ସାଇଁ YNY0147223
ପ ୁ /117852 73 151 863ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି ବଟ େବେହରା LNT4174108
ପ ୁ /117853 39 151 864ବାବାଜି େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା LNT4173977
ପ ୁ /117854 38 151 865ରାଜୁ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା LNT4173969
ୀ /117855 37 151 866କନିୁ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା LNT4174090
ୀ /117856 29 151 867ରିନା େବେହରା ସା ବାବାଜୀ େବେହରା YNY0469726
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ୀ /117857 26 151 868ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ରାଜୁ େବେହରା YNY1100734
ପ ୁ /117858 46 151 869ସଂଜୟ ଦାସ ପି କେହନ୍ଇ ଲାଲ ଦାସ LNT4174116
ୀ /117859 41 151 870ମିତା ଦାସ ସା ସ ୟ ଦାସ LNT4174082

ପ ୁ /117860 36 151 871ସ ିପ ଦାସ ପି ମାଧବ ଦାସ LNT4174124
ପ ୁ /118861 35 151 872ବିକାଶ କମୁାର ବାେଗରିଆ ପି ରାମଚ  ବାେଗରିଆ LNT4194726
ପ ୁ /118862 28 151 873ରାେଜଶ କମୁାର ବାେଗରିଆ ପି ରାମଚ  ବାେଗରିଆ YNY0469734
ୀ /119863 59 151 874ପଦିନୀ େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ େବେହରା YNY0494187
ୀ /119864 39 151 875ଆଶାଲତା େବେହରା ମା ପଦିନୀ େବେହରା LNT4174215
ୀ /119865 37 151 876ଉଷାଲତା େବେହରା ମା ପଦିନୀ େବେହରା LNT4180428

ପ ୁ /119866 34 151 877ରାଜିବ କମୁାର େବେହରା ମା ପଦିନୀ େବେହରା LNT4204210
ୀ /121867 38 151 878ପଲୀ େବେହରା ପି ସଂଗାମ କିେଶାର େବେହରା YNY0196857

ପ ୁ /121868 32 151 879ସତଯ୍ଜିତ୍ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY0196840
ୀ /121869 48 151 880ମାଧରୁୀ ଦାସ ସା ରେମସ ଚ  ଦାସ YNY0765859

ପ ୁ /121870 45 151 881ପଶା  ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ YNY0196923
ୀ /121871 37 151 882ସସିତା ଦାସ ପି ମତୁରୀ ଦାସ YNY0657916
ୀ /121872 37 151 883ରଂଜୀତା ଦାସ ପି ଦୀପ ୁଦାସ YNY0657957
ୀ /121873 37 151 884ଆରତୀ ଦାସ ପି ନାଲୁ ଦାସ YNY0658203

ପ ୁ /121874 37 151 885ଚକଧର ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ YNY0196956
ପ ୁ /121875 37 151 886ମକରା ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YNY0196907
ପ ୁ /121876 37 151 887ମ ୁଳି ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YNY0196915
ୀ /121877 37 151 888ଗନୁ ଦାସ ସା ପଶା  ଦାସ YNY0196931

ପ ୁ /121878 36 151 889େହମ  ଦାସ ପି ମଥରୁୀ ଦାସ YNY0658005
ପ ୁ /121879 35 151 890ରାେକଶ ଦାସ ପି ମାଗଚୁରଣ ଦାସ YNY0196881
ୀ /121880 35 151 891ଶକୁା ି ଦାସ ସା ଶକୁେଦବ ଦାସ YNY0657924

ପ ୁ /121881 35 151 892ବୃ ାବନ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ YNY0197020
ପ ୁ /121882 35 151 893ବିେନାଦ ଦାସ ପି ତିନାଥ ଦାସ YNY0494229
ୀ /121883 35 151 894ରୁବି ଦାସ ସା ଦିେନଶ ଦାସ YNY0197004
ୀ /121884 34 151 895େରବତୀ ଦାସ ସା େହମ  ଦାସ YNY0807446

ପ ୁ /121885 34 151 896ମ ରାଜ ଦାସ ପି ମାଗଚୁରଣ ଦାସ YNY0196899
ପ ୁ /121886 33 151 897ଅନ  ଦାସ ପି ନ ା ଦାସ YNY0196949
ପ ୁ /121887 33 151 898ବୁଧିଆ ଦାସ ପି ଅନାଦି ଦାସ YNY0657981
ପ ୁ /121888 33 151 899ଦିପକ ଦାସ ପି ବାବୁରାମ ଦାସ YNY0658021
ୀ /121889 33 151 900ପାର ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ YNY0658195
ୀ /121890 33 151 901େବବୀ ଦାସ ପି ଗେଣଷ ଦାସ YNY0765867
ୀ /121891 32 151 902ରୁକଣୀ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ YNY0197012

ପ ୁ /121892 32 151 903ମାଧବ ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ YNY0657999
ପ ୁ /121893 32 151 904ସଂଜୟ ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ YNY0657940
ପ ୁ /121894 32 151 905ମାନୁ ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ YNY0196998
ପ ୁ /121895 32 151 906ବିକମ ଦାସ ପି ବିପିନ ଦାସ YNY0494203
ପ ୁ /121896 32 151 907କଲୁୁ ଦାସ ପି ମଥରୁୀ ଦାସ YNY0494195
ପ ୁ /121897 31 151 908ବାବୁନି ଦାସ ପି େବୖକୁ  ଦାସ YNY0658120
ପ ୁ /121898 31 151 909ବାପନୁା ଦାସ ପି ବାବୁରାମ ଦାସ YNY0658153
ୀ /121899 30 151 910ମାମା ଦାସ ସା ମକରା ଦାସ YNY0971762
ୀ /121900 28 151 911ଦି ୀମୟୀ ଦାସ ସା କଲୁ ୁଦାସ YNY1260777
ୀ /121901 27 151 912ଆଶା ଦାସ ସା ମ ରାଜ ଦାସ YNY0731703
ୀ /121902 24 151 913ଅନୁସୟୂା ଦାସ ସା ମାଧବ ଦାସ YNY0972042
ୀ /121903 22 151 914ଝୁମରୁୀ ଦାସ ସା ବିକମ ଦାସ YNY1341429
ୀ /121904 36 151 915ସ ର୍ଲତା େହାତା ସା ବିକମ େହାତା YNY0658229
ୀ /121905 35 151 916ପ ୁ ା େଜନା ପି ମେନାଜ େଜନା YNY0196980
ପ ୁ /121906 33 151 917ଶଶୁା  େଜନା ପି ବସ  େଜନା YNY0196865
ୀ /121907 32 151 918ସୀତା େଯନା ସା ବସ  େଜନା YNY0494237
ପ ୁ /121908 22 151 919ପଭାକର େଜନା ପି ମେନାଜ େଜନା YNY1291640
ପ ୁ /121909 32 151 920ମେନାଜ କମୁାର େଲ ା ପି ବାବୁ େଲ ା YNY0315903
ପ ୁ /121910 26 151 921ଶବି େଲ ା ପି ବିଚିତ କମୁାର େଲ ା YNY0971853
ୀ /121911 43 151 922ମାମିନା ନାୟକ ସା ସେରାଜ ନାୟକ YNY0196964
ପ ୁ /121912 33 151 923ଅନିଲ ନାୟକ ପି ସତଯ୍ ନାୟକ YNY0658047
ପ ୁ /121913 32 151 924େଦେବ  ନାୟକ ପି ସତଯ୍ ନାୟକ YNY0494211
ପ ୁ /121914 32 151 925ମ  ୁନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ YNY0196873
ୀ /121915 29 151 926ଦିପିକା ନାୟକ ସା େଦେବ  ନାୟକ YNY0971846
ପ ୁ /121916 36 151 927ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YNY0765875
ପ ୁ /121917 22 151 928େତାଫାନ ସାହୁ ପି କାବୁଲା ସାହୁ YNY1260769
ପ ୁ /121918 41 151 929କାବୁଲା ସାହୁ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ସାହୁ YNY0765842
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ୀ /121919 37 151 930ରଶିତା ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YNY0765891
ୀ /121920 35 151 931ସଶିତା ସାହୁ ପି ରଗନୁାଥ ସାହୁ YNY0765883
ୀ /121921 35 151 932ଫଲୁ େସଠୀ ସା ଅେଶାକ େସଠୀ YNY0196972

ପ ୁ /122922 32 151 933ଆଦଶର୍  ଅଗୱାଲ ପି ଆେମାଦ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0246199
ପ ୁ /123923 38 151 934ଚ କା  େସଠି ପି ବିଶନାଥ େସଠି LNT1672435
ପ ୁ /124924 43 151 935ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ଶରତ ମହା ି YNY0853317
ୀ /124925 34 151 936େଜାତିର୍ମୟୀ ମହା ି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YNY0853358

ପ ୁ /204926 41 151 937ଦିଲିପ ଗୁ ା ପି ୟାଦୁରାମ ଗୁ ା YNY1087089
ୀ /302927 49 151 938ପଦିନୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ହୃଷି େକଶ ସାହୁ YNY1085091

ପ ୁ /379928 45 151 939ସଂଦୀପ ନହାଟା ପି ପକାଶ ଚଂଦ େଜୖନ YNY1143346
ୀ /405929 21 151 940ବଷର୍ା େବୖଶାଳୀ ବି ୁ ଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସ ୟ କମୁାର ଶତପଥୀ YNY1209881
ୀ /670930 30 151 941ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY0771972

ପ ୁ /999931 29 151 942ରାେକଶ ମହା ି ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମହା ି YNY0829481
ୀ /999932 23 151 943ଉମିର୍ଳା ରାଓ ସା ବି. ନିର ନ ଦାସ YNY1227982

ପ ୁ /99999933 36 151 944ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସଂତ କମୁାର ସାହୁ YNY1183722
ପ ୁ /C/o-Ramje934 27 151 945ଆଦଶର୍  ଅଗୱାଲ ପି ପଦୀପ ଅଗୱାଲ YNY1123793
ୀ /D/o Manis935 21 151 946ହିମନ୍ଶୀ େମାଦୀ ପି ମନୀଷ ଅେମାଡୀ YNY1219609

ପ ୁ /Mangalch936 22 151 947ସି ୍ଠଂଥ େଚାପରା ପି େଖମଚଂଦ େଚାପରା YNY1348283
ୀ /Manik Gho937 22 151 948ଵ୍ଯ ୁ ୀ ନାଂଗାଲିଯା ପି ପକାଶ  YNY1147388
ୀ /Roy Niwas938 38 151 949େବନର୍ ଅଲି ରାଯ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଯ  YNY1223890

ପ ୁ /S/O-CHAND939 22 151 950େସୗରଵ େଘାଶ ପି ଚଂଡୀ େଘାଶ YNY1344696
ପ ୁ /1940 39 151 951ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ LNT1715317
ୀ /1941 31 151 952ସଭୁଦା ଦାସ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ YNY0731711

ପ ୁ /1942 44 151 953ଅବିନାଶ ରାଉତରାୟ ପି ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତରାୟ OR/06/044/238693
ୀ /1943 41 151 954ତୃ ିପିୟା ରାଉତରାୟ ସା ଅବିନାଶ ରାଉତରାୟ YNY0197038

ପ ୁ /1944 73 151 955ମଦନ େମାହନ ଶତପଥି ପି ପଦେଲାଚନ ଶତପଥି LNT2388221
ୀ /1945 69 151 956ଶା ିଲତା ଶତପଥି ସା ମଦନ େମାହନ ଶତପଥି LNT2388262
ୀ /2946 49 151 957ମନିୁ ବିବି ସା େସକ ମନନ୍ା LNT1740141
ୀ /2947 45 151 958ହସିନା ବିବି ସା ଆଜାଦ ଖଁା LNT4197489

ପ ୁ /2948 45 151 959ଭୁବନ ଦାସ ପି ଦିଜବର ଦାସ LNT1713619
ୀ /2949 39 151 960େସନ୍ହପଭା ଦାସ ସା ଭୁବନ ଦାସ YNY0099143
ୀ /2950 76 151 961େହମଲତା େଦଇ ସା ଦିଜବର ଦାସ OR/06/044/238356

ପ ୁ /2951 36 151 962େସକ ଜୁମା ମା ମନିୁ ବିବି LNT4200580
ପ ୁ /2952 59 151 963ଆଜାଦ ଖଁା ପି େସକ ସମସ ୁ ିନ LNT1723147
ୀ /3953 42 151 964ସାେଜା ବିବି ସା େସକ ବାବୁ LNT4200598

ପ ୁ /3954 52 151 965ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ମରୁଲୀଧର ଦାସ OR/06/044/238063
ୀ /3955 45 151 966ସପନ୍ା ଦାସ ସା ମେ ାଷ କମୁାର ଦାସ LNT1731751

ପ ୁ /3956 61 151 967ଆନଂଦ ଚଂଦ ସାହୂ ପି ଭାଗବତ ସାହୂ YNY1344555
ୀ /5957 28 151 968ଉପାସନା ମହାପାତ ପି ତପନ କମୁାର ମହାପାତ YNY0622704
ୀ /5958 71 151 969ପଫଲୁ ପ ା ସା ସେୁର  ନାଥ ପ ା OR/06/044/238091
ୀ /5959 51 151 970ସନୁୀତା ପ ା ସା ସତଯ୍ଜିତ ପ ା OR/06/044/238095
ପ ୁ /5960 48 151 971ଜିେତ  କମୁାର ପ ା ପି ସେୁର  ନାଥ ପ ା OR/06/044/238093
ପ ୁ /5961 41 151 972ବିଜୟ ପ ା ପି ସେୁର ନାଥ ପ ା LNT2388080
ୀ /5962 39 151 973ଭଦା ପ ା ସା ଜିେତ  କମୁାର ପ ା LNT3014784

ପ ୁ /6963 59 151 974ବାନାମବର ମହାପାତ ପି ଇ ମଣି ମହାପାତ LNT1740158
ପ ୁ /6964 57 151 975ତିେଲାଚନ ପାଣି ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ପାଣି LNT1740166
ପ ୁ /6965 42 151 976ଅଭିଳାଶ ରାଉତରାୟ ପି ପେମାଦ ରାଉତରାୟ LNT2387900
ପ ୁ /6966 67 151 977ଧୀେର  କମୁାର ରାୟ ପି ପହଲାଦ ଚରଣ େବେହରା YNY0830281
ୀ /6967 32 151 978ସସିତା ରାଉତରାୟ ସା ଅଭିଳାଶ ରାଉତରାୟ YNY0731588
ପ ୁ /7968 85 151 979ସେ ାଷ କମୁାର ରାୟ ପି ଅତୁଲ ଚ  ରାୟ OR/06/044/238265
ପ ୁ /8969 81 151 980େଚୗଧରୁୀ ଶରତ କମୁାର ଦାଶ ପି େଚୗଧରୁୀ ଚ େଶଖର ଦାଶ LNT2387884
ୀ /8970 67 151 981େଚୗଧରୁୀ ଅ ଳି ଦାଶ ସା େଚୗଧରୁୀ ଶରତ କମୁାର ଦାଶ OR/06/044/238294
ପ ୁ /8971 45 151 982େଚୗଧରୁୀ ପସାଦ କମୁାର ଦାଶ ପି େଚୗଧରୁୀ ଶରତ କମୁାର ଦାଶ OR/06/044/238802
ପ ୁ /8972 39 151 983େଚୗଧରୁୀ ସଂଜୟ ଦାଶ ପି େଚୗଧରୁୀ ଶରତ ଦାଶ LNT1864701
ୀ /8973 38 151 984େଚୗଧରୁୀ ପଭାତୀ ଦାଶ ସା େଚୗଧରୁୀ ପସାଦ କମୁାର ଦାଶ LNT4197414
ପ ୁ /9974 39 151 985ରାେଜ  ମହା ି ପି ଅଜୟ ମହା ି LNT2387926
ପ ୁ /10975 87 151 986ହରି କିଶନ ବାେଜାରିଆ ପି ମା ି ଲାଲ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238383
ୀ /10976 86 151 987ଶକୁ ଳା ବାେଜାରିଆ ସା ହରି କିଶନ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238384
ୀ /10977 51 151 988ଚ ା ବାେଜାରିଆ ସା ଦୀପକ କମୁାର ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238732
ପ ୁ /10978 35 151 989ଅତୁଲ ଆନ  ବାେଜାରିଆ ପି ଦିେନଶ କମୁାର ବାେଜାରିଆ YNY0469486
ୀ /10979 37 151 990ରିନା କା ି ପି ରବି  କା ି LNT1750652
ପ ୁ /10980 38 151 991େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ନାୟକ ପି ଶଶଭୁିଷଣ ନାୟକ YNY0099176
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ପ ୁ /11981 42 151 992ସଜିୁତ ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ LNT1750645
ୀ /11982 71 151 993କମଳା େଦବୀ ସା େଶର ସିଂହ OR/06/044/238656
ୀ /11983 60 151 994ଶଶୀ େଦଇ ମା କମଳା େଦବୀ LNT4194718

ପ ୁ /11984 48 151 995ଶବି ସିଂହ ପି େଶର ସିଂହ OR/06/044/238657
ପ ୁ /12985 85 151 996େପମାନ  ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଦାସ OR/06/044/238359
ୀ /12986 71 151 997ମିନାକ୍ଷୀ ଦାସ ସା େପମାନ  ଦାସ OR/06/044/238360

ପ ୁ /13987 54 151 998ରାେଜଶ କମୁାର ବାେଜାରିଆ ପି ଓମପକାଶ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238368
ୀ /13988 64 151 999ନୁରଜାହନ ବିବି ସା େଶଖ ସମସରୁ OR/06/044/238021
ୀ /13989 54 151 1000ଜମିଲା ବିବି ସା େସକ ସମୀର OR/06/044/238017
ୀ /13990 49 151 1001ଜୟବୁନ ବିବି ସା େଶଖ ହସନ୍ OR/06/044/238023
ୀ /13991 39 151 1002ସାେଜଦା ବିବି ସା େସକ. ପିରୁ YNY0904169
ୀ /13992 41 151 1003କା ନ ଦାସ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ YNY0246231

ପ ୁ /13993 38 151 1004େସକ ଜିମ ୁ ପି େସକ ସମୀର LNT2388122
ୀ /13994 31 151 1005ଗଡିୁଆ ଖାତୁନ ପି େଶଖ ସମସରୁ YNY0671479

ପ ୁ /13995 35 151 1006େସକ ମ ା ପି େସକ ସମୀର LNT4200606
ପ ୁ /13996 28 151 1007େସକ. ନଇମ ପି େସକ. ହସନ YNY0904193
ପ ୁ /13997 41 151 1008େସକ୍ ପୀରୁ ପି େସକ ସମୀର LNT2388171
ପ ୁ /13998 28 151 1009େଶଖ. ରାହୁଲ ମା ଜମିଲା ବିବି YNY0904219
ପ ୁ /13999 21 151 1010େସକ ସଲୀମ ମା ଜୟବୁନ ବିବି YNY1101500
ପ ୁ /151000 46 151 1011ଶବଣ କମୁାର ପି ଗ ାଧର ଯାଦବ YNY0904151
ପ ୁ /151001 80 151 1012ଦୂଗର୍ା କମୁାର ନ ପି କୃତିବାସ ନ OR/06/044/238740
ୀ /151002 60 151 1013ଶା ି ମ ରୀ ନ ସା ଦୂଗର୍ା ନ LNT1750538

ପ ୁ /151003 52 151 1014ଜିେତନ୍ କମୁାର ନ ପି ଦୁଗର୍ା କମୁାର ନ YNY0972059
ୀ /151004 43 151 1015େଦବସିତା ନ ସା ଜିେତନ୍ କମୁାର ନ YNY0971788

ପ ୁ /151005 24 151 1016େସକ୍ ସାଜିଦ୍ ମା ଜମିଲା ବିବି YNY1041011
ୀ /161006 43 151 1017ସମିୁତା େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା LNT2387942
ୀ /171007 36 151 1018ସସିତା ମହା ି ସା ଜିେତ  କମୁାର ମହା ି LNT4204194

ପ ୁ /181008 42 151 1019ବାବୁଲି ଦାସ ପି ନ କିେଶାର ଦାସ YNY0246009
ପ ୁ /191009 54 151 1020କମଳାକା  ନାଏକ ପି ରାଧାକା  ନାଏକ LNT3014792
ୀ /191010 49 151 1021େନତମଣି ନାଏକ ସା କମଳାକା  ନାଏକ LNT3014800
ୀ /191011 24 151 1022ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି କମଳାକା  ନାୟକ YNY1041029

ପ ୁ /201012 66 151 1023ରାଜ କିେଶାର ଅଗୱାଲ ପି ରାମ େଗାପାଲ ଅଗୱାଲ YNY0315929
ପ ୁ /201013 59 151 1024କିେଶାର କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ରାମ େଗାପାଲ ଅଗୱାଲ YNY0315945
ୀ /201014 58 151 1025ମିନା େଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ରାଜ କିେଶାର ଅଗୱାଲ YNY0315937
ୀ /201015 57 151 1026ସାଧନେଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା କିେଶାର କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0315952

ପ ୁ /201016 40 151 1027ସ ୟ ଅଗୱାଲ ପି ରାଜ କିେଶାର ଅଗୱାଲ LNT3014958
ୀ /201017 39 151 1028ପନୁମ ଅଗୱାଲ ସା ସ ୟ ଅଗୱାଲ LNT3014966

ପ ୁ /201018 38 151 1029ସନିୁଲ ଅଗୱାଲ ପି ରାଜ କିେଶାର ଅଗୱାଲ LNT3014974
ପ ୁ /201019 34 151 1030ମେହଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି କିେଶାର କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT3014982
ୀ /201020 33 151 1031ରିଚା ଅଗରଵାଲ ସା ମେହଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0246264

ପ ୁ /201021 32 151 1032ମେୁକଶ ଅଗୱାଲ ପି କିେଶାର କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT3014990
ୀ /201022 37 151 1033ବ ନା ଅଗୱାଲ ସା ସନୁୀଲ ଅଗୱାଲ YNY0246256

ପ ୁ /201023 31 151 1034ମନିଷ ଅଗୱାଲ ପି କିେଶାର କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0246249
ୀ /201024 63 151 1035ତିେଳା ମା ଭାରୁକା ସା ଭାଗିରଥ ମଲ ଭାରୁକା LNT3015005

ପ ୁ /201025 63 151 1036ଶୀ ଫକିର େମାହନ ମିଶ ପି ରାମଚ  ମିଶ YNY0657973
ପ ୁ /201026 60 151 1037ଶୀ ସତଯ୍େମାହନ ମିଶ ପି ରାମଚ  ମିଶ YNY0657965
ୀ /201027 59 151 1038ଶୀମତି ରଶିତା ମିଶ ସା ଶୀ ସତଯ୍େମାହନ ମିଶ LNT3014826
ୀ /201028 52 151 1039ଶୀମତି ଅନିତା ମିଶ ସା ଶୀ ଫକିର େମାହନ ମିଶ LNT3014818

ପ ୁ /201029 31 151 1040ଅଭିଜିତ ମିଶ ପି ଫକିର େମାହନ ମିଶ YNY0246272
ୀ /211030 33 151 1041ଆସମା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ରସିଦ YNY0771998
ୀ /211031 34 151 1042ରଶ ିରାଉତରାୟ ପି ରାଜ କିେଶାର ରାଉତରାୟ LNT3014685
ପ ୁ /221032 38 151 1043ବିଶନାଥ ପସାଦ ପି ରାମ ପସାଦ LNT1758887
ୀ /231033 33 151 1044େସଲୁ ସ ୁ ରକା ପି ରାଜ କମୁାର ସ ୁ ରକା LNT3014693
ପ ୁ /241034 35 151 1045ବିଜୟ ଶମର୍ା ପି ଶବି କମୁାର ଶମର୍ା LNT3014701
ପ ୁ /241035 33 151 1046ଚ ନ ଶମର୍ା ପି ଶବି କମୁାର ଶମର୍ା LNT3014719
ୀ /251036 34 151 1047ନିେବଦିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନି କର ପି ରାଜ କିେଶାର କର LNT3014727
ୀ /251037 32 151 1048ସଚିୁସିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ କର ପି ରାଜ କିେଶାର କର LNT3014735
ୀ /261038 38 151 1049ମାନସୀ ମହା ି ପି ବିଜୟ ଚ  ମହା ି LNT0265348
ପ ୁ /271039 40 151 1050ପବିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରବି  ନାଥ ସାଇଁ LNT3014750
ପ ୁ /281040 76 151 1051ନିଶାକର େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା LNT0265314
ୀ /281041 47 151 1052ନିବାସି େବେହରା ସା ବାବାଜୀ େବେହରା LNT0265231
ୀ /291042 43 151 1053ସସିତା େଦବୀ ପି ଅନ  କମୁାର ନ LNT0265280
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ୀ /301043 36 151 1054ଅନିତା ପ ା ପି ସେୁର  ନାଥ ପ ା LNT0265215
ୀ /301044 53 151 1055ପମିଳା ପ ନାୟକ ସା ହରିହର ପ ନାୟକ LNT0265355

ପ ୁ /311045 36 151 1056ମାନସ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଜୟ ଚ  ମହା ି LNT0265330
ୀ /321046 85 151 1057ର ନା ଭୂୟଁା ସା ନେଗ  ଭୂୟଁା OR/06/044/238752
ୀ /321047 83 151 1058ମେନାରମା ଭୁୟଁା - ଅମେର  ଭୁୟଁା OR/06/044/238271

ପ ୁ /321048 53 151 1059ରାଜ କମୁାର ଭୁୟଁା ପି ଅମେର  ଭୁୟଁା OR/06/044/238272
ପ ୁ /321049 51 151 1060େଦବ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଅମେର  ଭୂୟଁା OR/06/044/238726
ୀ /321050 25 151 1061େଏୖସଯଯ୍ର୍ା ଭୂୟଁା ପି େଦବ କମୁାର ଭୂୟଁା YNY0971929

ପ ୁ /321051 25 151 1062ଅଭିଳାଷ ଭୂୟଁା ପି ରାଜ କମୁାର ଭୂୟଁା YNY0971986
ପ ୁ /321052 59 151 1063ହରିହର ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ନାୟକ LNT0265298
ପ ୁ /331053 33 151 1064ରାହୁଲ କମୁାର ବେଗରିଆ ପି ରାମଚ  ବେଗରିଆ LNT3014768
ପ ୁ /341054 34 151 1065ସ ୀପ କମୁାର େବେହରା ମା ପଦିନୀ େବେହରା LNT4200614
ୀ /361055 52 151 1066ମମତା ଭୂୟଁା ସା ରାଜ କମୁାର ଭୂୟଁା LNT4194742
ୀ /361056 48 151 1067େଯାେଗଶରୀ ଭୂୟଁା ସା େଦବକମୁାର ଭୂୟଁା LNT4194734

ପ ୁ /361057 33 151 1068ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ YNY0246025
ୀ /371058 40 151 1069ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ବୀର େବେହରା YNY0246041
ୀ /381059 39 151 1070ସବିତା ଗୁ ା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଗୁ ା YNY0246058
ୀ /391060 33 151 1071ସେୁଦ ା ଦାସ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ YNY0360792
ୀ /401061 28 151 1072ନିକିତା ବାେଜାରିଆ ପି ଦିପକ କମୁାର ବାେଜାରିଆ YNY0498303

ପ ୁ /501062 24 151 1073ଚିନୟ ବହ ପି ନିର ନ ବହ YNY0971804
ୀ /641063 29 151 1074ଦୀପସା ଦୀପନ୍ ଧଳ ପି େଦବୀ ପସାଦ ଧଳ YNY0830299

ପ ୁ /661064 42 151 1075ହୁେସୖନି ମିର ଅଲମାସ ପି ହୁେସୖନି ମିର େମାହିବୁଲା YNY0771980
ପ ୁ /2001065 46 151 1076ବିେନାଦ କମୁାର ବମର୍ା ପି େଗାକଲୁ ଚା  ବମର୍ା LNT4190989
ପ ୁ /417b town1066 20 151 1077ହଷର୍  େଚାପରା ପି ଅଜୟ େଚାପରା YNY1275312
ପ ୁ /9991067 58 151 1078ବିେନାଦ କମୁାର େଚୗରରିଆ ପି ବାବୁଲାଲ େଚୗରରିଆ YNY0928564
ୀ /9991068 55 151 1079ସେ ାଷ େଦବୀ େଚୗରରିଆ ସା ବିେନାଦ କମୁାର େଚୗରରିଆ YNY0928572
ୀ /9991069 25 151 1080ନିକିତା େଚୗରରିଆ ପି ସନିୁଲ କମୁାର େଚୗରରିଆ YNY0928556

ପ ୁ /..1070 28 151 1081େତାଫାନ ପଧାନ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ପଧାନ YNY0904045
ୀ /..1071 25 151 1082କମଳା ପଧାନ ସା େତାଫାନ ପଧାନ YNY0904052

ପ ୁ /Ashok Tex1072 28 151 1083ରାହୁଲ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ସଂଜୟ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1347400
ୀ /C/O Bhakt1073 43 151 1084ସି ୀ ସଯୂଯ୍ର୍ସନ୍ାତା େମାହପାତରା ସା ସିବା ପସାଦ ଦାସ ଦାସ YNY1212356
ୀ /11074 52 151 1085ସଷୁମା େଦଇ ପି େଗାଲଖ ବିହାରୀ ସାଈଁ YNY0748293
ୀ /11075 55 151 1086ଶାେହଦା ରୁ ମ୍ ସା ରୁ ମ୍ ଅଲୀ ଶାହ୍ LNT1631233

ପ ୁ /11076 64 151 1087ରୁ ମ ଅଲୀ ଶାହ୍ ପି ଅବଦୁର୍ ରଜାକ୍ ଶାହ୍ LNT1631225
ୀ /21077 28 151 1088ରିଜୱାନ େବଗମ ପି ଆଜାଦ ଖଁା YNY0904201
ୀ /21078 29 151 1089ସାହିନା ପରୱିନ ସା େସକ ଜୁମା YNY0671495

ପ ୁ /21079 42 151 1090ପଦୀପ ରାଉତ ପି ଅଭିରାମ ରାଉତ LNT1623289
ୀ /21080 36 151 1091ପିୟ ା ରାଉତ ସା ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ YNY0246207

ପ ୁ /31081 44 151 1092ଶାଶତ େଜନା ପି କରୁଣାକର େଜନା LNT1627710
ପ ୁ /31082 43 151 1093ରୀତିସନ୍ି  େଜନା ପି କରୁଣାକର େଜନା LNT1627728
ପ ୁ /41083 79 151 1094େଗୗରି ଶ ର ଭରାଲାୱାଲା ପି ଫେତଚା  ଭରାଲାୱାଲା OR/06/044/234410
ୀ /41084 62 151 1095ନିମର୍ଳା େଦବୀ ଭରାଲାୱାଲା ସା େଗୗରୀ ଶ ର ଭରାଲାୱାଲା OR/06/044/234411

ପ ୁ /41085 57 151 1096ସଶୁଲି କମୁାର ଭରାଲାୱାଲା ପି େଗୗରୀ ଶ ର ଭରାଲାୱାଲା OR/06/044/234412
ୀ /41086 56 151 1097ସରଳା ଭରାଲାୱାଲା ସା ଶଶୁଲି କମୁାର ଭରାଲାୱାଲା OR/06/044/234413

ପ ୁ /41087 55 151 1098କମଲ କମୁାର ଭରାଲାୱାଲା ପି େଗୗରୀ ଶ ର ଭରାଲାୱାଲା OR/06/044/234414
ୀ /41088 51 151 1099ନମିତା ଭରାଲାୱାଲା ସା କମଲ କମୁାର ଭରାଲାୱାଲା OR/06/044/234415

ପ ୁ /41089 46 151 1100ବିମଲ କମୁାର ଭରାଲାୱାଲା ପି େଗୗରୀ ଶ ର ଭରାଲାୱାଲା OR/06/044/234416
ପ ୁ /41090 44 151 1101ଦିଲିପ କମୁାର ଭରାଲାୱାଲା ପି େଗୗରୀ ଶ ର ଭରାଲାୱାଲା LNT1635812
ୀ /41091 42 151 1102େରଖା ଭରାଲାୱାଲା ପି େଗୗରୀ ଶ ର ଭରାଲାୱାଲା LNT2444479
ୀ /41092 41 151 1103ମନୀଷା ଭରାଲାୱାଲା ସା ବିମଳ କମୁାର ଭରାଲୱାଲା YNY0177683
ୀ /41093 33 151 1104ଶଖିା ଭରାଲାୱାଲା ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ଭରାଲୱାଲା YNY0177675
ୀ /41094 32 151 1105ସପନ୍ା ଭରଲାୱାଲା ପି ସଶୁଲି କମୁାର ଭରଲାୱାଲା LNT3014776
ୀ /41095 30 151 1106ଅ ଳୀ ଭରାଲାୱାଲା ପି କମଳ କମୁାର ଭରାଲାୱାଲା YNY0622837
ପ ୁ /41096 29 151 1107ମନିଶ କମୁାର ଭରାଲାୱାଲା ପି ସଶୁଲି କମୁାର ଭରାଲାୱାଲା YNY0622845
ୀ /41097 27 151 1108ଅଲକା ଭରାଲାୱାଲା ପି କମଳ କମୁାର ଭରାଲାୱାଲା YNY0622829
ପ ୁ /41098 78 151 1109ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ ପି େକଦାରନାଥ ଦାସ LNT1671783
ୀ /41099 74 151 1110ଶବିାନୀ ଦାସ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ LNT1700590
ୀ /41100 45 151 1111ଦୀପାନୀତା ଦାସ ପି ଡଃ. ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ LNT1700608
ପ ୁ /51101 47 151 1112ବଳରାମ େସଠୀ ପି ଯଶ ୁେସଠୀ LNT1635952
ୀ /51102 42 151 1113ମମତା େସଠୀ ସା ବଳରାମ େସଠୀ LNT1635960
ପ ୁ /61103 41 151 1114ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ମାଗଣୁୀ ଚରଣ ଦାସ LNT2389088
ପ ୁ /71104 43 151 1115ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ ପି ଗରୁୁବାରୀ ନାୟକ LNT1709989
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ୀ /81105 43 151 1116ମୀନା ଦାସ ପି ହୃଷି ଦାସ LNT2389377
ପ ୁ /81106 41 151 1117ସେରାଜ ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ LNT0265389
ୀ /81107 28 151 1118ଝରଣା ଦାସ ସା ସେରାଜ ଦାସ YNY0971903

ପ ୁ /91108 47 151 1119ଅନିରୁ  େବେହରା ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର େବେହରା OR/06/044/234403
ପ ୁ /101109 51 151 1120େସନ୍ହାଶଷି ମିଶ ପି ଉେପ  ମିଶ LNT1671908
ପ ୁ /101110 45 151 1121ସଧୁାଶୀ ମିଶ ପି ମେହ  କିେଶାର ମିଶ LNT1671882
ୀ /101111 34 151 1122ସସିତା ନ ୀ ସା ସା ନୁ ନ ୀ YNY1062942

ପ ୁ /111112 57 151 1123କମଲ ଅଗୱାଲ ପି ଓମ ପକାଶ ଅଗୱାଲ YNY0731752
ପ ୁ /121113 82 151 1124ମାଗଣିୁ ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା LNT0314260
ପ ୁ /141114 70 151 1125ବନମାଳି ରାଉତ ପି ବଜ ବ ୁ ରାଉତ LNT1731785
ପ ୁ /151115 45 151 1126ରାେଜ  କମୁାର ସିହନ୍ା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସିହନ୍ା OR/06/044/234985
ୀ /151116 37 151 1127ଅନୁରାଧା ସିହନ୍ା ସା ରାେଜ  ସିହନ୍ା YNY0246215

ପ ୁ /161117 54 151 1128ସତିୁ ର ନ ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/234657
ୀ /161118 47 151 1129ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ସତିୃର ନ ଦାସ LNT1671874

ପ ୁ /171119 40 151 1130ବୀରେସନ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ LNT1671916
ୀ /181120 36 151 1131ପାପିଆ ନାୟକ ସା ଦିଲୀପ ନାୟକ YNY0904144
ୀ /181121 57 151 1132ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/234771
ୀ /181122 29 151 1133ପିୟ ା ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YNY0246223
ୀ /191123 42 151 1134ପ ୁ ଲତା ଦାସ ସା ଉେପ  ଦାସ YNY0731596
ୀ /191124 49 151 1135ବ ନା ଦାଶ ସା ନିରାକର ଦାଶ YNY0622852
ୀ /191125 48 151 1136ନିରାକର ଦାଶ ପି ବାବାଜୀ ଦାଶ YNY0622860
ୀ /191126 45 151 1137ସଲୁଚନା ନାୟକ ସା ବିେଦଶୀ ନାୟକ YNY0741850

ପ ୁ /201127 63 151 1138େକୖଳାସ ଚ  େଜନା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା LNT1719541
ପ ୁ /201128 51 151 1139ଉେମଶ ଚ  େଜନା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େଜନା LNT2444495
ୀ /201129 28 151 1140ସତିୃେରଖା େଜନା ପି େକୖଳାସ ଚ  େଜନା YNY0671560

ପ ୁ /201130 40 151 1141ଅରୁଣ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ LNT1719863
ୀ /211131 30 151 1142ସଜୁାତା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ YNY0622720
ୀ /211132 27 151 1143ସବିତା ଦାସ ସା ସମୁ  ଦାସ YNY0904136
ୀ /211133 62 151 1144ନ  ୁେଦଇ ସା କାଳ ି ଦାସ OR/06/044/234261
ୀ /221134 29 151 1145ସସିତା ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ YNY0904128

ପ ୁ /221135 25 151 1146ଶୀକା  ମାଝୀ ପି ଛବି ମାଝୀ YNY1296185
ପ ୁ /221136 50 151 1147ଶ ନୁାଥ ସିକାରିଆ ପି ରାେମଶର ଲାଲ ସିକାରିଆ YNY0384784
ପ ୁ /231137 32 151 1148କବି ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ YNY0731562
ପ ୁ /231138 50 151 1149ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପାଳ ପି ସଧୁାକର ପାଳ YNY0099127
ପ ୁ /241139 62 151 1150ଯଗୁଳ କିେଶାର ଖା ାଲ ପି ଯମନୁାଧର ଖା ାଲ OR/06/044/234515
ୀ /241140 57 151 1151ସେରାଜ ଖା ାଲ ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର ଖା ାଲ OR/06/044/234516
ୀ /241141 41 151 1152ମନିଷା ମହାପାତ ପି ଶୀ ଧୀେର  ମହାପାତ YNY0904060
ୀ /251142 32 151 1153ପତିମା ଦାସ ସା ସଦାନ  ଦାସ YNY0824961

ପ ୁ /251143 28 151 1154ସବୁତ ମାଝି ପି ଛବି  ମାଝି YNY0622803
ପ ୁ /251144 47 151 1155ରବି  କମୁାର ସିହନ୍ା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସିହନ୍ା OR/06/044/234646
ପ ୁ /261145 34 151 1156ଦି ି ର ନ ମହା ି ପି ରବି ନାଥ ମହା ି YNY0360743
ପ ୁ /271146 44 151 1157ନେରଶ ଭରାଲୱାଲା ପି ଦାରକା ପସାଦ ଭରାଲୱାଲା YNY0498295
ୀ /271147 24 151 1158ଲିପି ଦାସ ସା ଗେଣଷ କମୁାର ଦାସ YNY0971911

ପ ୁ /281148 24 151 1159ଭରଶା ଦାସ ମା ପଦା ଦାସ YNY1259803
ୀ /281149 42 151 1160ରିଲି ମ ଳ ସା ରବି ମ ଳ YNY0622746

ପ ୁ /291150 31 151 1161ଆଶେୁତାଷ ଧଳ ପି ଜୟ କମୁାର ଧଳ YNY0671545
ୀ /301151 30 151 1162ଲିପିନା ପ ୃ ି ସା ସ ୟ ପ ୃ ି YNY1296193
ୀ /301152 34 151 1163ମାମାନୀ ସାହୁ ସା ରବି  ନାଥ ସାହୁ YNY0622738
ୀ /311153 81 151 1164ସାବିତି େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ରିଛପାଲ ଶମର୍ା YNY0374710
ପ ୁ /311154 51 151 1165କମଲ ଦାସ ଶମର୍ା ପି ରିଛପାଲ ଶମର୍ା LNT4215943
ୀ /311155 43 151 1166ସୀମା ଦାସ ଶମର୍ା ସା କମଲ ଦାସ ଶମର୍ା LNT4215950
ପ ୁ /311156 41 151 1167ରାେକଶ ଶମର୍ା ପି େଗୗରୀ ଶ ର ଶମର୍ା LNT4215935
ପ ୁ /311157 31 151 1168ଦୀପକ ଶମର୍ା ପି ସଜନ ଶମର୍ା YNY0285270
ୀ /311158 28 151 1169େନହା ଶମର୍ା ପି ସ ନ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0622696
ପ ୁ /321159 31 151 1170ହରିଶ କମୁାର ଖା ାଲ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଖା ାଲ YNY0622878
ୀ /321160 38 151 1171େଶାଭା ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାୟକ YNY0741843
ପ ୁ /331161 44 151 1172ଟୁନା ପଧାନ ପି ରାମହରି ପଧାନ YNY0622761
ପ ୁ /331162 28 151 1173ଶୀଧର ପଧାନ ପି ରାମହରି ପଧାନ YNY0622670
ୀ /331163 31 151 1174ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ପି ସକୁା  ସାହୁ YNY0622795
ୀ /331164 30 151 1175ପମିଳା ସ ୁ ରା ସା ପଶା  ସ ୁ ରା YNY0731729
ପ ୁ /341165 48 151 1176ଭଗବାନ ଦାସ ପି ଅଗ ି ଦାସ LNT2388791
ପ ୁ /341166 30 151 1177ପତୀକ ପ ନାୟକ ପି େଦବାଶଷି ପ ନାୟକ YNY0622662
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ପ ୁ /351167 28 151 1178ସତେସାମ ମହା ି ପି ଭଗବାନ ମହା ି YNY0622811
ୀ /361168 31 151 1179ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ YNY0671537
ୀ /371169 37 151 1180ସଷୁମା େଭାଇ ସା ଅନ  ଦାସ YNY1296201
ୀ /371170 31 151 1181ପଜୂା ନାୟକ ସା ବିଜୁ ନାୟକ YNY0971960

ପ ୁ /371171 28 151 1182ନିଶୀଥ ରାଉତରାୟ ପି ରାଜକିେଶାର ରାଉତରାୟ YNY0671529
ପ ୁ /381172 29 151 1183ସଂଜୟ କମୁାକ େବେହରା ପି ଯଦୁମଣି େବେହରା YNY0671511
ପ ୁ /391173 27 151 1184ରାଜା େଲ ା ପି ବିଚିତ େଲ ା YNY0671503
ୀ /391174 26 151 1185ବନିତା ନାୟକ ମା ସାବିତୀ େଦଈ YNY1259829

ପ ୁ /401175 30 151 1186କାହନ୍  ୁଦାସ ପି ବିକମ ଦାସ YNY0731539
ୀ /401176 35 151 1187ଲିନା ସାହୁ ସା ବିପିନୀ ସାହୁ YNY0622712
ୀ /471177 19 151 1188ମିତାଲି ନାହକ ସା କନୁା ନାହକ YNY1296169

ପ ୁ /471178 28 151 1189କନୁା ନାୟକ ପି ପଦ ନାୟକ YNY0988311
ୀ /491179 51 151 1190ସ  ୁମ ଳ ସା ରାଜୁ ମ ଳ OR/06/044/234934

ପ ୁ /501180 56 151 1191ନିର ନ ବହ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବହ YNY0731661
ୀ /501181 52 151 1192କବିତା ବହ ସା ନିର ନ ବହ YNY0731653

ପ ୁ /501182 82 151 1193ଶଶୀକା  େମେହଟା ପି ବାବୁଲାଲ୍ େମେହଟା YNY0731513
ପ ୁ /501183 49 151 1194କଲେପଶ୍ େମେହଟା ପି ମେହ  େମେହଟା YNY0731505
ୀ /501184 47 151 1195ଭାଉନା େମେହଟା ସା କଲେପଶ େମେହଟା YNY0731521

ପ ୁ /501185 44 151 1196ନିେଲଶ ମିେହଟା ପି ମେହ  ମିେହଟା YNY0731612
ୀ /501186 41 151 1197ଦୀପାଳୀ ମିେହଟା ସା ନିେଲଶ ମିେହଟା YNY0731604

ପ ୁ /531187 26 151 1198େସୗମଯ୍ର ନ େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY0904094
ପ ୁ /541188 26 151 1199େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ଶ ର ଚରଣ ଦାସ୍ YNY0731620
ପ ୁ /611189 49 151 1200ଆନ  କମୁାର ଭରାଲାୱାଲା ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ଭରାଲାୱାଲା OR/06/044/234393
ୀ /641190 23 151 1201ଅନ୍େନ୍ଵଶା ଅନୁରୁପା ଧଳ ପି ପକାଶ କମୁାର ଧଳ YNY1101450
ୀ /641191 26 151 1202ସୟଂସି ା ଅଶିତା ଧଳ ପି ପକାଶ କମୁାର ଧଳ YNY0731570

ପ ୁ /681192 46 151 1203ନାରାୟଣ େସଠୀ ପି କାହନ୍  ୁେସଠୀ YNY0972018
ୀ /681193 35 151 1204ପତିମା େସଠୀ ସା ନାରାୟଣ େସଠୀ YNY0972034
ୀ /701194 21 151 1205ଅପନନ୍ର୍ା ମିଶ ପି େଦବାସିଶ ମିଶ YNY1167196
ୀ /791195 53 151 1206ସଂଘମିତା ପ ନାୟକ ସା ବିଶଜିତ ଦାସ OR/06/044/234916
ୀ /801196 44 151 1207ବବିତା ସାହୁ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ YNY0824888
ୀ /801197 34 151 1208ନ ିନୀ ସାହୁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ YNY0972075
ୀ /801198 32 151 1209ନ ିନୀ ସାହୁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ YNY0824953
ୀ /821199 36 151 1210ଅସୀମା ମହା ି ସା ଦୀପକ୍ ମହା ି YNY0731679

ପ ୁ /821200 34 151 1211ଦୀପକ ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି YNY0731687
ୀ /831201 23 151 1212ସନୁ ା ମହା ି ପି ଭଗବାନ ମହା ି YNY1101575
ୀ /831202 23 151 1213ଆନ ିତ ମହା ି ପି ମଧ ୁସଦୁନ ମହା ି YNY1101583

ପ ୁ /901203 70 151 1214ବାସେୁଦବ ମଲିକ ପି ଚକଧର ମଲିକ YNY0824912
ପ ୁ /1041204 25 151 1215ଅମିତ କମୁାର କର ପି ରାଜ କିେଶାର କର YNY0904086
ୀ /1161205 56 151 1216େରଣ ୁଅଗୱାଲ ସା କମଲ ଅଗୱାଲ YNY0731745

ପ ୁ /1161206 28 151 1217ବିନିତ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି କମଲ ଅଗୱାଲ YNY0731737
ପ ୁ /1161207 53 151 1218ଉେମଶ ଚ  ବାରିକ ପି ନାରାୟଣ ବାରିକ YNY0971820
ୀ /1161208 38 151 1219ସାଗରିକା ବାରିକ ସା ଉେମଶ ଚ  ବାରିକ YNY0971796

ପ ୁ /1211209 35 151 1220ତପନ ଦାସ ପି ବାନାମର ଦାସ YNY0988329
ୀ /1211210 31 151 1221ଉମା ଦାସ୍ ସା ବୃ ାବନ ଦାସ୍ YNY0731547
ୀ /1211211 25 151 1222ଗୀତା ଳି ଦାସ ସା ରାେକସ ଦାସ YNY0971952
ୀ /1211212 29 151 1223ଲିପା େଜନା ସା ସସୁା  େଜନା YNY0731554

ପ ୁ /1241213 72 151 1224ଶରତ କମୁାର ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି OR/06/044/382009
ୀ /1241214 62 151 1225ସସିତା ମହା ି ସା ଶରତ କମୁାର ମହା ି YNY0904078

ପ ୁ /1391215 34 151 1226ଆେଲାକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ହରିହର ମହାପାତ YNY0904185
ୀ /1391216 29 151 1227ଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ଆେଲାକ ମହାପାତ YNY0904177
ପ ୁ /2671217 22 151 1228େଦଵ କମୁାର ମଲିକ  ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ମଲିକ YNY1347046
ୀ /3341218 26 151 1229ଅଂଜଲୀ ନାୟକ ମା ଡଲୀ େଦଈ YNY1259811
ୀ /4051219 42 151 1230ରିନା ବମର୍ା ସା ବିେନାଦ କମୁାର ବମର୍ା YNY0927558
ପ ୁ /9991220 29 151 1231ବି. ନିର ନ ଦାସ ପି ବି କି ର୍ା ଦାସ YNY0971812
ପ ୁ /9991221 47 151 1232ବିଜୟ ଖେ ଲୱାଲ ପି ଛଗନ ଜୀ ଖେ ଲୱାଲ YNY0928580
ପ ୁ /11222 53 151 1233ପଦୀପ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YNY0470054
ପ ୁ /301223 35 151 1234ସମୁ  ଦାସ୍ ପି ଯଗୁଳ ଦାସ YNY0971994
ପ ୁ /021224 21 151 1235େସକ ନୂର ମା ହସୀନା ବିବୀ YNY1359678
ପ ୁ /151225 54 151 1236ଶ  ୂପସାଦ ସାହୁ - ଜୀେତନ କମୁାର ନ YNY1359694
ୀ /151226 46 151 1237ଅନୁସୟୂା ସାହୁ - ଜୀେତନ କମୁାର ନ YNY1359736
ପ ୁ /151227 19 151 1238ସତଯ୍ ପକାଶ ସାହୁ - ଜୀେତନ କମୁାର ନ YNY1359751
ୀ /341228 27 151 1239ରସୀତା ନାଏକ ସା ମଦନ ଦାସ YNY1359801
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ପ ୁ /181229 19 151 1240ରସୀ ର ନ ଦାସ ମା ସରୂତୀ ଦାସ YNY1359827
ପ ୁ /241230 24 151 1241କାଳ ି ନାଏକ ପି ବାନାମର ନାଏକ YNY1382571
ୀ /791231 46 151 1242ଲୁଇନା ମହା ି ସା େଗୗତମ ରାଏ YNY1382597
ୀ /371232 21 151 1243ସଭୁଶୀ ନାୟକ ମା ତଅେପାଈ ନାୟକ YNY1382613
ୀ /781233 18 151 1244ଅ ିତା ପ ନାୟକ ମା ସ ର୍ପଭା ପ ନାୟକ YNY1382639
ୀ /231234 30 151 1245ବିନୀ ସାମଲ - ସବିତା ଦାସ YNY1382654
ୀ /781235 23 151 1246ପିୟ ା ପ ନାୟକ ପି ସ ର୍ପଭା ପ ନାୟକ YNY1382670

ପ ୁ /641236 19 151 1247ସମିତ ପ ା ପି ସତଯ୍ଜିତ ପ ା YNY1382738
ୀ /151237 28 151 1248ଅନିତା ଦାସ - କା ନ ଦାସ YNY1382753

ପ ୁ /181238 19 151 1249ବିକି ସାମଲ ପି ଧୁବ ସାମଲ YNY1385939
ୀ /191239 37 151 1250ବବିତା ସାମଲ ସା େସାମନାଥ ସାମଲ YNY1385954

ପ ୁ /191240 19 151 1251ରାେକଶ ସାମଲ ପି ହୃଦାନ  ସାମଲ YNY1387570
ୀ /191241 23 151 1252ପଜୁା ସାମଲ ପି ହୁଦାନ  ସାମଲ YNY1387695
ୀ /GOPAL JEW1242 29 152 1ସଂଗୀତା ବାରିକ ସା ଜିେତ  ବାରିକ YNY1046390
ୀ /GOPAL JEW1243 28 152 2ସରସତୀ ସାହୁ ସା ଚ ନ ସାହୁ YNY1046366

ପ ୁ /TELENGA 1244 34 152 3ଅମିତ ଅଗୱାଲ ପି ଶଂକରଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY1064120
ୀ /TELENGA 1245 31 152 4ନିେବଦିତା ଅଗୱାଲ ସା ଅମିତ ଅଗୱାଲ YNY1046374

ପ ୁ /TOWNHALL1246 36 152 5ନେର  କମୁାର େସନ ପି ବସ  ଲାଲ େସନ YNY1046382
ୀ /W/O-CHAND1247 37 152 6ପିଂକୀ େଘାଶ ସା ଚଂଡୀ େଘାଶ YNY1345420

ପ ୁ /011248 61 152 7ଦୁେଯର୍ାଧନ େବେହରା ପି କ ରିୁ େବେହରା YNY1242163
ୀ /011249 59 152 8ଅନନ୍ପଣୂର୍ େବେହରା ସା ଦୁେଯର୍ାଧନ େବେହରା YNY1242171

ପ ୁ /011250 32 152 9ଅଭିରାମ େବେହରା ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ େବେହରା YNY1241702
ୀ /011251 25 152 10ଅନୁସୟା େବେହରା ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ େବେହରା YNY1242395
ୀ /011252 29 152 11ରଶିତା େସଠୀ ସା ଚ  କା  େସଠୀ YNY0851782

ପ ୁ /11253 72 152 12ବିଶନାଥ େସଠି ପି ରାଧାେମାହନ େସଠି OR/06/044/238004
ୀ /11254 58 152 13ଗନୁଲତା େସଠୀ ସା ବିଶନାଥ େସଠୀ LNT2388015
ୀ /11255 33 152 14ରଶିେରଖା େସଠୀ ପି ବିଶନାଥ େସଠୀ YNY0197046

ପ ୁ /11256 33 152 15ସଯୂଯ୍ର୍କା  େସଠୀ ପି ବିଶନାଥ େସଠୀ YNY0197053
ୀ /021257 25 152 16କିରଣେଜଯ୍ାତି ସତପଥି ମା ସଜୁାତା ସତପଥି YNY1278779

ପ ୁ /021258 59 152 17କବିରାଜ େସଠୀ ପି ବାଂଛାନିଧି େସଠୀ YNY1278852
ୀ /021259 38 152 18ରୁନୁରାଣୀ େସଠୀ ସା ଛବି  େସଠୀ YNY1278860

ପ ୁ /021260 20 152 19ରାହୁଲ େସଠୀ ପି ଛବି  େସଠୀ YNY1278878
ପ ୁ /021261 20 152 20କରନ େସଠୀ ପି ମେହ  କମୁାର େସଠୀ YNY1278936
ୀ /021262 47 152 21ରୀନା େସଠୀ ସା କବିରାଜ େସଠୀ YNY0851758
ୀ /21263 49 152 22ମମତା େସଠୀ ସା ମେହ  େସଠୀ OR/06/044/238015

ପ ୁ /21264 23 152 23କନୁାଲ୍ େସଠୀ ପି ମେହ  େସଠୀ YNY1041110
ପ ୁ /21265 68 152 24େକୖଳାଶ ଚ  େସଠୀ ପି ବା ାନିଧି େସଠୀ OR/06/044/238773
ପ ୁ /21266 53 152 25ମେହ  େସଠୀ ପି ବା ାନିଧି େସଠୀ OR/06/044/238010
ପ ୁ /21267 51 152 26ରବି  େସଠୀ ପି ବା ାନିଧି େସଠୀ OR/06/044/238011
ପ ୁ /21268 49 152 27ଛବି  େସଠୀ ପି ବା ାନିଧି େସଠୀ OR/06/044/238012
ୀ /031269 19 152 28ସଲୂତନ େବଗମ ପି ଏସ େକ ହୂେସୖନ YNY1326669
ୀ /031270 36 152 29େରାଜୀ ବିବି ସା େସକ ମଧ ୁ YNY1025410

ପ ୁ /031271 36 152 30େଶଖ ରବୁଲ ପି େଶଖ ଅବୁଲ YNY1025394
ପ ୁ /31272 38 152 31େସକ ବାବୁ ପି େସଖ ସମରୁ ିନ LNT2387967
ପ ୁ /31273 34 152 32େଶଖ କଲିମ ପି େସକ୍ େହାେସନ୍ YNY0659474
ପ ୁ /31274 40 152 33େସକ ମଧ ୁ ପି େସକ ହୁେସନ LNT4197463
ୀ /41275 65 152 35ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ରାଉତରାୟ ସା ପେମାଦ ରାଉତରାୟ OR/06/044/238031

ପ ୁ /41276 35 152 36ଅଜିତ ରାଉତରାୟ ପି ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତରାୟ YNY0197061
ପ ୁ /51277 65 152 37ଲକ୍ଷଣ ମଲିକ ପି ଦିବାକର ମଳିକ OR/06/044/238795
ୀ /61278 65 152 38ଗୀତା ଳୀ ମହା ି ସା ବିଜୟ ମହା ି OR/06/044/238033
ପ ୁ /61279 60 152 39ବିଜୟ ମହା ି ପି େଗାବି  ମହା ି OR/06/044/238034
ପ ୁ /61280 49 152 40ରାଜକିେଶାର ମହା ି ପି େଗାବି  ମହା ି LNT1730969
ପ ୁ /61281 45 152 41ଅେଶାକ ମହା ି ପି େଗାବି  ମହା ି OR/06/044/238036
ପ ୁ /61282 44 152 42ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି ପି େଗାବି  ମହା ି OR/06/044/238037
ପ ୁ /61283 43 152 43ଅଜୟ ମହା ି ପି େଗାବି  ମହା ି OR/06/044/238038
ୀ /61284 41 152 44ସେୁଲାଚନା ମହା ି ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି YNY0246280
ୀ /61285 53 152 45ନମିତା ପ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ପ ନାୟକ LNT3014834
ୀ /071286 24 152 46ରୁକସାନା େବଗମ ପି େଶଖ ଆଜାଦ YNY1025428
ୀ /071287 36 152 47ସାହାରା ବିୱି ସା େଦୗଲତ୍ ଖାନ୍ YNY1062181
ପ ୁ /071288 23 152 48ଆଶି  ଖାନ ପି େଦୗଲତ ଖାନ YNY1025386
ପ ୁ /071289 28 152 49େସକ ରହିମ ପି େଶକ ହୁସନ YNY1025402
ୀ /71290 66 152 50େଜାହରା ବିବି ସା େଗାଲାପ ଖଁା OR/06/044/238041
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ପ ୁ /71291 55 152 51େଦୗଲତ ଖଁା ପି େଗାଲାପ ଖଁା OR/06/044/238042
ପ ୁ /71292 52 152 52େସୗକତ ଖଁା ପି େଗାଲାପ ଖଁା OR/06/044/238043
ପ ୁ /71293 49 152 53ଲିୟାକତ ଖଁା ପି େଗାଲାପ ଖଁା OR/06/044/238049
ପ ୁ /71294 45 152 54ଅମଜାଦ ଖଁା ପି େଗାଲାପ ଖଁା OR/06/044/238048
ୀ /71295 32 152 55ୱାେଜଦା ତବସମୁ ସା େସୗକତ ଖଁା YNY0977231
ୀ /81296 66 152 56ଦୀପାଳୀ ରାୟ ସା ସପନ ଚ  ରାୟ OR/06/044/238055

ପ ୁ /81297 45 152 57ସମିୁତ ରାୟ ପି ସପନ ରାୟ OR/06/044/238692
ପ ୁ /81298 45 152 58ଶା ନୁ ରାୟ ପି ସପନ ରାୟ OR/06/044/238691
ପ ୁ /81299 43 152 59ସଜିୁତ ରାୟ ପି ସପନ ରାୟ LNT2388205
ୀ /81300 39 152 60ଶତରୁପା ରାୟ ସା ସମିୁତ୍ ରାୟ YNY0099200

ପ ୁ /81301 38 152 61ସବୁତ ରାୟ ପି ସପନ ରାୟ LNT2388007
ୀ /81302 37 152 62ସସିତା ରାୟ ସା ସଜିୁତ୍ ରାୟ YNY0099184
ୀ /81303 37 152 63ଆରାଧାନା ରାୟ ସା ଶା ନୁ ରାୟ YNY0099192

ପ ୁ /81304 36 152 64ସି ାଥର୍  ରାୟ ପି ସପନ ଚ  ରାୟ YNY0099218
ୀ /81305 36 152 65ଚିନୟିଭାରତୀ ରାୟ ସା ସି ାଥର୍  ରାୟ YNY0731877
ୀ /91306 61 152 66େଦବକୀ ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ LNT1730985

ପ ୁ /91307 47 152 67ସେ ାଷକମୁାର ଦାସ ପି ମରୁଲୀଧର ଦାସ OR/06/044/238064
ପ ୁ /91308 47 152 68ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ମରୁଲୀଧର ଦାସ LNT2387843
ପ ୁ /91309 37 152 69ଦିପକ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ YNY0246298
ପ ୁ /91310 28 152 70ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ YNY0731893
ୀ /91311 27 152 71ପତୀକ୍ଷାପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ସା ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ YNY0731836
ୀ /101312 34 152 72ଲିନା େଦଇ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ YNY0246314

ପ ୁ /101313 67 152 73ରବୀ  କା ି ପି ନାରାୟଣ କା ି OR/06/044/238082
ପ ୁ /101314 62 152 74ସତିୃକା  ରାଓ ପି ଉମାକା  ରାଓ OR/06/044/238299
ପ ୁ /111315 45 152 76ଧୀେର  କମୁାର ପ ା ପି ସେୁର  ପ ା OR/06/044/238094
ପ ୁ /111316 42 152 77ସ ୟ କମୁାର ପ ା ପି ସେୁର  ନାଥ ପ ା LNT2388163
ୀ /111317 39 152 78ମମତା ପ ା ସା ଧୀେର  ପ ା YNY0177725
ୀ /121318 72 152 79ନିରୁପମା ଜଗେଦବ ପି ଲକ୍ଷୀ ଜଗେଦବ OR/06/044/238110

ପ ୁ /121319 58 152 80ପରାଶର ମିଶ ପି ସନାତନ ମିଶ OR/06/044/238107
ୀ /121320 55 152 81କ୍ଷୀରା ି ତନୟା ମିଶ ସା ପରାଶର ମିଶ OR/06/044/238108
ୀ /121321 32 152 82ପଜ୍ଞା ମିଶ ପି ପରାଶର ମିଶ YNY0246322

ପ ୁ /121322 26 152 83ପକାଶ ମିଶ ପି ପରାଶର ମିଶ YNY0903948
ପ ୁ /121323 52 152 84ଫକିର ଚରଣ ପତି ପି କୃ ଚ  ପତି YNY0360800
ୀ /121324 51 152 85ଅଜଂଳି ପତି ସା ଫକିର ଚରଣ ପତି YNY0147231

ପ ୁ /121325 27 152 86ରାେକଶ କମୁାର ପତି ପି ଫକିର ଚରଣ ପତି YNY0622936
ୀ /121326 94 152 88ତିେଳା ମା ରାୟ ସା ବିଶନାଥ ରାୟ LNT1750629
ୀ /121327 70 152 89ଅ ଳୀ ରାୟ ସା ପଫଲୁ ରାୟ OR/06/044/238097
ୀ /121328 70 152 90ଜୟ ି କମୁାରୀ ରାୟ ସା ପତାପ ରାୟ OR/06/044/238104

ପ ୁ /121329 47 152 91ତୁଳସୀ ଭୁଷଣ ରାୟ ପି ପଫଲୁ ରାୟ OR/06/044/238101
ପ ୁ /121330 46 152 92ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ରାୟ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରାୟ OR/06/044/238102
ପ ୁ /121331 46 152 93ମାନସ ର ନ ରାୟ ପି ପତାପ ରାୟ OR/06/044/238106
ପ ୁ /121332 42 152 94ସେ ାଷ କମୁାର ରାୟ ପି ପତାପ ଚ  ରାୟ YNY0748301
ପ ୁ /131333 54 152 95ନବ କିେଶାର ଘେଡଇ ପି ଶତୁଘନ ଘେଡଇ YNY1147230
ୀ /131334 44 152 96ଜୟ ୀ ଘେଡଇ ସା ନବକିେଶାର ଘେଡଇ YNY1264340

ପ ୁ /131335 44 152 97ପଦୀ  କମୁାର ଘେଡଇ ପି ଶତୃଘନ୍ ଘେଡଇ LNT2387983
ପ ୁ /131336 40 152 98ପେମାଦ କମୁାର ଘେଡଇ ପି ଶତୃଘନ୍ ଘେଡଇ LNT2387975
ୀ /131337 36 152 99ଲିପି ଘେଡଇ ସା ପଦି  କମୁାର ଘେଡଇ YNY0904037

ପ ୁ /131338 20 152 100ସମିତ କମୁାର ଘେଡଇ ପି ନବ କିେଶାର ଘେଡଇ YNY1264357
ପ ୁ /141339 50 152 101ଆନ ା ନ  ପତି ପି ମଧସୁଦୁନ ପତି YNY0659466
ୀ /141340 81 152 102ମାଳତୀ ଶତପଥି ସା ବାସେୁଦବ ଶତପଥି OR/06/044/238146
ୀ /141341 72 152 103ଅନୁରାଧା ଶତପଥି ପି ପଦେଲାଚନ ଶତପଥି OR/06/044/238144
ପ ୁ /141342 45 152 104ଶଭୁେଜଯ୍ାତି ଶତପଥି ପି ମଦନ େମାହନ ଶତପଥି LNT1672575
ୀ /151343 52 152 105ମାୟାରାଣୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପାୟୁଷ କା ି ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0903922
ପ ୁ /151344 50 152 106ରଣଜିତ୍ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପିୟୁଷ କା ି ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0903914
ୀ /151345 48 152 107ମମତା ରାଣୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପିୟୁଷ କା ି ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0903906
ପ ୁ /151346 42 152 108ସଶୁା  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପିୟୁଷ କା ି ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0903930
ୀ /151347 30 152 109ଅମତୃା ପିୟମଦା ପି ପତାପ ଚ  ଶତପଥି YNY0689224
ପ ୁ /151348 65 152 110ପତାପ ଚ  ଶତପଥି ପି ଯେଜ୍ଞଶର ଶତପଥି OR/06/044/238153
ୀ /151349 52 152 111ସଜୁାତା ଶତପଥି ସା ପଭାତ ଶତପଥି OR/06/044/238155
ୀ /151350 34 152 112ଅରୁ ତୀ ଶତପଥି ପି ପଭାତ ଶତପଥି LNT3014842
ପ ୁ /161351 39 152 113ଆଶୀଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଉେମଶ ଚ  ଦାସ YNY0904029
ପ ୁ /161352 60 152 114ଅଧର ବଲଭ ମିଶ ପି ରାଜ କମୁାର ମିଶ YNY0807487
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ୀ /161353 56 152 115ଉଷାରାଣୀ ମିଶ ସା ପତାପ ଶତପଥୀ OR/06/044/238750
ୀ /171354 70 152 116ବିେନାଦିନୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଶତପଥି LNT3080991
ୀ /171355 40 152 117କନକ ଲତା ଦାସ ସା ବହନ୍ାନ  ଶତପଥି LNT3014867
ୀ /171356 58 152 118ବିଭାସିନୀ ମିଶ ସା ସ ୟ କମୁାର ଶତପଥୀ OR/06/044/238749

ପ ୁ /171357 60 152 119ସ ୟ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ବଜ ସ ୁ ର ଶତପଥୀ YNY0863159
ପ ୁ /171358 71 152 120ଅଭୟ ଶତପଥି ପି ବଜ ଶତପଥି OR/06/044/238164
ୀ /171359 53 152 121ସଜୁାତା ଶତପଥି ସା ଅଭୟ ଶତପଥି OR/06/044/238165

ପ ୁ /171360 46 152 122ଅମିତାଭ ଶତପଥୀ ପି ଅଭୟ ଶତପଥୀ LNT3081007
ପ ୁ /171361 39 152 123ରଶିର ନ ଶତପଥୀ ପି ଅଭୟ ଶତପଥୀ LNT2388270
ୀ /171362 21 152 124ଵଷର୍ା େଵୖଶାଳୀ ଵି ୁଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସ ୟ କମୁାର ଶତପଥୀ YNY1242130

ପ ୁ /191363 83 152 125ମିଲାପ ଚ  େଚାପା ପି େଜଠମଲ େଚାପା OR/06/044/238214
ପ ୁ /191364 75 152 126ମ ଲ ଚ  େଚାପା ପି େଜଠମଲ େଚାପା OR/06/044/238212
ୀ /191365 42 152 127େସତା େଦବୀ େଚାପା ସା ଅଜୟ େଚାପା YNY0177733

ପ ୁ /191366 79 152 128ଇଶର ଚ  ରାୟ ପି େଲାକନାଥ ରାୟ LNT3014941
ପ ୁ /201367 39 152 129ବାବୁଲି େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା YNY0972125
ୀ /201368 76 152 130କା ନ େଦବୀ େଚାପା ସା ମିଲାପ େଚାପା OR/06/044/238215

ପ ୁ /201369 65 152 131େକ୍ଷମ ଚା  େଚାପା ପି ମିଲାପ ଚ YNY0659433
ପ ୁ /201370 60 152 132ଗେଣଷ ଚା  େଚାପା ପି ମିଲାପ ଚା  େଚାପା LNT2444339
ୀ /201371 50 152 133ମମତା େଦବୀ େଚାପା ପି ଓମ ପକାଶ େଚାପା LNT2444354
ୀ /201372 48 152 134କବିତା େଦବୀ େଚାପା ସା ଗେଣଷ େଚାପା LNT2444347

ପ ୁ /201373 45 152 135ଅଜୟ କମୁାର େଚାପା ପି ମ ଲ ଚା  େଚାପା OR/06/044/238217
ୀ /201374 45 152 136ସପନ୍ା େଦବୀ େଚାପା ସା େକ୍ଷମ ଚା  େଚାପା LNT2444362

ପ ୁ /201375 37 152 137ଓମ ପକାଶ େଚାପା ପି ମିଲାପ ଚା  େଚାପା YNY0659425
ପ ୁ /201376 20 152 138ଊମ  କମୁାର େଚାପା ପି ଗେଣଶ ଚା  େଚୗପା YNY1250513
ପ ୁ /201377 68 152 139େଗୗରା  ଚରଣ ପାତ ପି ନରସିଂହ ଚରଣ ପାତ YNY0659458
ୀ /201378 64 152 140ପଭାସିନୀ ପାତ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ପାତ YNY0659391

ପ ୁ /201379 47 152 141ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପାତ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ପାତ YNY0659441
ପ ୁ /201380 43 152 142ବିେନାଦ କମୁାର ପାତ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ପାତ YNY0658427
ୀ /201381 43 152 143ଅନୁରାଧା ପାତ ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ପାତ YNY0659383
ୀ /201382 36 152 144ପ ଜିନୀ ପାତ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ପାତ YNY0658435
ୀ /201383 19 152 145ସେୁଦସନ୍ା ପାତ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ପାତ YNY1279710
ୀ /211384 25 152 146ଅଚର୍ନା େବାଷ ପି ଅରୁଣ କମୁାର େବାଷ YNY1141142

ପ ୁ /211385 58 152 147ଅରୁଣ କମୁାର େବାଷ ପି ଜୟ  େବାଷ OR/06/044/238209
ୀ /211386 54 152 148ଅ ଳି େବାଷ ସା ଅରୁଣ କମୁାର େବାଷ OR/06/044/238210

ପ ୁ /211387 85 152 149ବାସେୁଦବ ଶମର୍ା ପି ମାଲିରାମ ଶମର୍ା LNT4174157
ୀ /211388 76 152 150ଗ ାେଦବୀ ଶମର୍ା ସା ବାସେୁଦବ ଶମର୍ା LNT4174140

ପ ୁ /221389 62 152 151େଗୗର ଚ  ଚିହନ୍ରା ପି କୃ  ଚ  ଚିହନ୍ରା OR/06/044/238222
ୀ /221390 52 152 152ମିନତୀ ଚିହନ୍ରା ସା େଗୗର ଚ  ଚିହନ୍ରା OR/06/044/238223

ପ ୁ /221391 33 152 153େଦବଦ  ଚିହନ୍ରା ପି େଗୗରଚ  ଚିହନ୍ରା YNY0246348
ପ ୁ /231392 70 152 154ଶକୁେଦବ ବାରିକ ପି ନାରାୟଣ ବାରିକ OR/06/044/238799
ୀ /231393 65 152 155ଶୀମତୀ ଚାରୁବାଳା ବାରିକ ସା ଶକୁେଦବ ବାରିକ OR/06/044/238798
ପ ୁ /231394 37 152 156ଜିେତ  ବାରିକ ପି ଶକୁେଦବ ବାରିକ YNY0099150
ପ ୁ /231395 35 152 157ମନୂା ବାରିକ ପି ସକୁେଦବ ବାରିକ YNY1184233
ପ ୁ /231396 32 152 158ମେହ  ବାରିକ ପି ସକୁେଦବ ବାରିକ YNY0246355
ୀ /231397 22 152 159ଆଶା ବାରିକ ସା ମନୁା ବାରିକ YNY1184068

ପ ୁ /231398 44 152 160ସ ିବ କମୁାର ନ ପି ଦୁଗା ନ OR/06/044/238754
ୀ /231399 45 152 161େଜଯ୍ାତିର୍ମୟି ନ ପି ଅେଶାକ ନ LNT1672682
ୀ /241400 78 152 162ଚାରୁଲତା ମହାଲିକ ସା ହରିହର ମହାଲିକ OR/06/044/238225

ପ ୁ /241401 53 152 163ଜୟଦୀପ ମହାଲିକ ପି ହରିହର ମହାଲିକ OR/06/044/238226
ପ ୁ /241402 52 152 164ସତଯ୍ଦୀପ ମହାଲିକ ପି ହରିହର ମହାଲିକ OR/06/044/238227
ୀ /241403 51 152 165ରଶୀତା କମୁାର ମହାଲିକ ସା ଜୟଦୀପ ମହାଲିକ YNY0658443
ପ ୁ /241404 21 152 166ତଯ୍ାକ୍ଷଦୀପ ମହାଲିକ ପି ଜଯଦୀପ ମହାଲିକ YNY1138304
ୀ /251405 74 152 167ସେରାଜିନୀ ମିଶ ସା କିେଶାର ମିଶ OR/06/044/238230
ପ ୁ /251406 51 152 168େଶୖେଲଶ ମିଶ ପି କିେଶାର ଚ  ମିଶ OR/06/044/238232
ୀ /251407 44 152 169ନିେବଦିତା ମିଶ ସା େଶୖେଳଶ ମିଶ LNT2387819
ୀ /261408 73 152 170ପମିଳା ମହା ି ସା ନିର ନ ମହା ି OR/06/044/238234
ପ ୁ /261409 49 152 171ପ ନ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି OR/06/044/238236
ପ ୁ /261410 86 152 172ମାଗଣୁୀ ସାଇଁ ପି କପିଳ ସାଇଁ LNT4173886
ପ ୁ /261411 40 152 173ଶବି ସାଇଁ ପି ମାଗଣୁୀ ସାଇଁ LNT4180394
ପ ୁ /281412 83 152 174ଚାରୁଚ  େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା LNT1752773
ପ ୁ /281413 52 152 175ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଚାରୁ ଚ  େବେହରା OR/06/044/238709
ପ ୁ /281414 47 152 176ପଦୀପ େବେହରା ପି ଚାରୁଚ  େବେହରା OR/06/044/238246
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ପ ୁ /281415 43 152 177ପତାପ େବେହରା ପି ଚାରୁଚ  େବେହରା OR/06/044/238247
ୀ /281416 43 152 178ଶମିର୍ଳା େବେହରା ପି ଚାରୁଚ  େବେହରା OR/06/044/238713
ୀ /281417 43 152 179ଜୟ ୀ େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା YNY0753624
ୀ /291418 80 152 180ପତିମା ଦ ରାୟ ସା ଅେ ର୍ ୁ ଦ ରାୟ OR/06/044/238249
ୀ /291419 70 152 181ପତିଭା ଦ ରାୟ ପି ଆଶେୁତାଷ ଦ ରାୟ OR/06/044/238254

ପ ୁ /291420 67 152 182ଅରବି  ଦ ରାୟ ପି ଆଶେୁତାଷ ଦ ରାୟ OR/06/044/238252
ପ ୁ /301421 57 152 183ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ OR/06/044/238261
ପ ୁ /301422 43 152 184ରେମଶ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/044/238753
ପ ୁ /301423 29 152 185ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ YNY0972109
ୀ /301424 29 152 186ଶଲିା ଦାସ ସା ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ YNY0972117
ୀ /301425 68 152 187ସାବି େଦଇ ସା ରାମଚ  ଦାସ OR/06/044/238258
ୀ /301426 64 152 188କୁ ଳା େଦଇ ସା ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/044/238260
ୀ /301427 52 152 189ଝରଣା େଦଇ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ OR/06/044/238262
ୀ /311428 82 152 190ଅନିମା ରାୟ ସା ସେ ାଷ ରାୟ OR/06/044/238266

ପ ୁ /311429 47 152 191ସତଯ୍ଜିତ ରାୟ ପି ସେ ାଷ ରାୟ LNT2388130
ୀ /311430 41 152 192ତୃ ୀ ରାୟ ସା ସତ୳ଜୀତ ରାୟ YNY1049279

ପ ୁ /331431 82 152 193ସଂଗାମ େକଶରୀ ଭୁୟଁା ପି ସେୁର  ଭୁୟଁା OR/06/044/238274
ପ ୁ /331432 79 152 194ରଣଜିତ ଭୁୟଁା ପି ସେୁର  ଭୁୟଁା OR/06/044/238276
ୀ /331433 72 152 195େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଭୁୟଁା ସା ରଣଜିତ ଭୁୟଁା OR/06/044/238277
ୀ /331434 69 152 196ଗୀତା ଭୁୟଁା ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ଭୁୟଁା OR/06/044/238275

ପ ୁ /331435 45 152 197ସତଯ୍ଜିତ ଭୁୟଁା ପି ରଣଜିତ ଭୁୟଁା OR/06/044/238280
ପ ୁ /331436 43 152 198ଶାଶତ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ଭୂୟଁା YNY0246371
ୀ /331437 23 152 199େରାଜି କମୁାରୀ େଦବତା ପି ଉଦୟନାଥ େଦବତା YNY1041094
ୀ /331438 37 152 200ବିଶଜିତା ମହା ି ସା ଶାଶତ କମୁାର ଭୂୟଁା YNY0246389

ପ ୁ /341439 37 152 201ଦିଲୀପ କମୁାର ମାଝି ପି ରାମଚ  ମାଝି LNT4175360
ୀ /341440 54 152 202େମୗସମୁୀ ରାୟ ସା ବିପବ ରାୟ LNT4197356

ପ ୁ /341441 52 152 203ବିପବ ରାୟ ପି ସତଯ୍ ପସନନ୍ ରାୟ OR/06/044/238290
ପ ୁ /341442 49 152 204ନିବର୍ାନ ରାୟ ପି ସତଯ୍ ପସନନ୍ ରାୟ OR/06/044/238291
ପ ୁ /341443 45 152 205ସି ାଥର୍  ରାୟ ପି ସତଯ୍ ପସନନ୍ ରାୟ OR/06/044/238292
ପ ୁ /341444 23 152 206ଅତିତ ରାୟ ପି ବିପବ ରାୟ YNY1046341
ପ ୁ /351445 62 152 207ନେର  ସ ୁ ରା ପି ଫକିର ସ ୁ ରା LNT2388098
ୀ /351446 55 152 208ଛବି େଦଇ ସା ନେର  ସ ୁ ର LNT2388155

ପ ୁ /351447 34 152 209ପକାଶ ସ ୁ ରା ପି ନେର  ସ ୁ ରା YNY0099168
ପ ୁ /351448 29 152 210ପେମାଦ କମୁାର ସ ୁ ରା ପି ନେର  ସ ୁ ରା YNY0622969
ୀ /361449 61 152 211ଉମିର୍ଳା ଜି ସା ସତିୃକା  ରାଓ OR/06/044/238300
ୀ /361450 42 152 212ତପସିନୀ ରାଓ ପି ସତିୁକା  ରାଓ LNT2387892

ପ ୁ /Building1451 26 152 213ସତିୃ ର ନ କର ପି େଦେବ ର କର YNY1345644
ପ ୁ /371452 60 152 214ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େସନାପତି ପି ଶୀଧର େସନାପତି OR/06/044/238309
ପ ୁ /371453 35 152 215ସତିୁରଂଜନ େସନାପତି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େସନାପତି LNT4169249
ପ ୁ /371454 34 152 216ସଂଗାମ େସନାପତି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େସନାପତି LNT4174009
ପ ୁ /371455 29 152 217ସତଯ୍ଜିତ େସନାପତି ପି ଶବି ପସାଦ େସନାପତି YNY0360784
ପ ୁ /371456 27 152 218ସମାଟ େସନାପତି ପି ଶବି ପସାଦ େସନାପତି YNY0622902
ୀ /381457 43 152 219ସିତା େଘାଷ ସା ପସନନ୍ଜିତ େଘାଷ YNY1298371

ପ ୁ /381458 26 152 220ଟୁନା େଲାହାର ପି ରାମ େଲାହାର YNY0904011
ପ ୁ /381459 38 152 221ଅଭିନ ନ ପ ନାୟକ ପି େଦେବ  କମୁାର ପ ନାୟକ LNT3014891
ୀ /381460 31 152 222ସଭୁ ରୀ ପ ନାୟକ ପି େଦେବ  କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0731885

ପ ୁ /381461 53 152 223ଶେୁଭ ୁ ପ ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାଥ ପ ନାୟକ YNY0622910
ୀ /381462 72 152 225ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ସା ମେନାର ନ ପ ନାୟକ OR/06/044/238624

ପ ୁ /381463 68 152 226େଦେବ  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସୀତାନାଥ ପ ନାୟକ OR/06/044/238618
ୀ /381464 67 152 227ଇରା ପ ନାୟକ ସା ଶଯ୍ାମାକା  ପ ନାୟକ OR/06/044/238623
ୀ /381465 65 152 228ବ ନା ପ ନାୟକ ସା ଜିେତ  ପ ନାୟକ OR/06/044/238619
ପ ୁ /381466 51 152 229ଚି  ର ନ ପ ନାୟକ ପି ମେନାର ନ ପ ନାୟକ LNT2388189
ୀ /381467 48 152 230ନିେବଦିତା ପ ନାୟକ ସା ଶେୁଭ ୁ ପ ନାୟକ YNY0197079
ପ ୁ /381468 47 152 231ଉଦୟନ ପ ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମକା  ପ ନାୟକ OR/06/044/238613
ପ ୁ /381469 45 152 232ଦୀପୟନ ପ ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମକା  ପ ନାୟକ OR/06/044/238614
ପ ୁ /381470 44 152 233ରଶି ର ନ ପ ନାୟକ ପି ମେନାର ନ ପ ନାୟକ OR/06/044/238616
ୀ /381471 26 152 234କାେବରୀ େସଠୀ ସା ଟୁନା େଲାହାର YNY0904003
ପ ୁ /391472 96 152 235କମଳାକା  େବାଷ ପି ନେରଶ େବାଷ OR/06/044/238322
ୀ /391473 89 152 236ଗିତା େବାଷ ସା କମଳାକା  େବାଷ OR/06/044/238323
ପ ୁ /391474 57 152 237ଦୀପକ କମୁାର େବାଷ ପି କମଳାକା  େବାଷ OR/06/044/238328
ୀ /391475 52 152 238ମାନଶୀ େବାଷ ସା ଦୀପକ େବାଷ OR/06/044/238329
ପ ୁ /391476 34 152 239ଶୀତଳ କୁ ୁ ପି ତପନ କୁ ୁ YNY0147264
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ୀ /401477 45 152 240ସସିତା ରାୟ ସା ସଂଗାମଜିତ ରାୟ LNT2444206
ୀ /401478 45 152 243ପଭାତୀ ସାମଲ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାମଲ LNT1672583

ପ ୁ /411479 37 152 246େଦବ ର ନ େବହୁରା ପି ବହାନ  େବହୁରା YNY0622944
ୀ /411480 27 152 247ରୁପାଲୀ େଘାଷ ସା ଶୀମ  କମୁାର େଘାଷ YNY0903997

ପ ୁ /411481 68 152 248ହେରକୃ  େଘାଷ ପି ଗେଜ  େଘାଷ OR/06/044/238318
ପ ୁ /411482 64 152 249ଶୀମ  େଘାଷ ପି ଗେଜ  େଘାଷ OR/06/044/238320
ୀ /411483 62 152 250ସବର୍ାଣୀ େଘାଷ ସା ହେରକୃ  େଘାଷ OR/06/044/238319
ୀ /411484 60 152 251ଶାବଣୀ େଘାଷ ସା ଶୀମ  େଘାଷ OR/06/044/238321

ପ ୁ /411485 45 152 252ବି ୁ ପସାଦ େଘାଷ ପି ହେରକୃ  େଘାଷ LNT2387793
ୀ /411486 40 152 253ଲିଚନୂନୀ େଘାଶ ସା ନାରାୟଣ ପସାଦ େଘାଷ YNY0622993

ପ ୁ /411487 37 152 254ଚିନୟ େଘାଷ ପି ଶୀମ  େଘାଷ LNT4191136
ୀ /411488 29 152 255ଦୀପିକା େଘାଶ ସା ବି ୁ ପସାଦ େଘାଶ YNY1108760

ପ ୁ /411489 43 152 256ନାରାୟଣ ପସାଦ େଘାଷ ପି ହେରକୃ  େଘାଷ OR/06/044/238718
ପ ୁ /421490 76 152 257ଭୁପାଳଚ  ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/238350
ୀ /421491 75 152 258ଚାରୁଲତା ଦାସ ସା େଗାପାଳ ଦାସ OR/06/044/238344
ୀ /421492 62 152 259କିରଣବାଳା ଦାସ ସା ଭୁପାଳ ଦାସ YNY0658484

ପ ୁ /421493 61 152 260ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ OR/06/044/238345
ପ ୁ /421494 58 152 261ସକୁା  କମୁାର ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ OR/06/044/238347
ୀ /421495 57 152 262ସିମ ିନୀ ଦାସ ସା ସଶୁା  ଦାସ OR/06/044/238346

ପ ୁ /421496 51 152 263ସାଇ ପସାଦ ଦାସ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ଦାସ YNY0638742
ୀ /421497 51 152 264େଜଯ୍ାତିଶୀ ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ OR/06/044/238349

ପ ୁ /421498 49 152 265ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ OR/06/044/238348
ପ ୁ /421499 45 152 266ଶୀକା  ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ LNT2387876
ପ ୁ /421500 26 152 267ଶତରୁଦ ଦାସ ପି ସସୁା  କମୁାର ଦାସ YNY0772012
ପ ୁ /431501 43 152 268ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଦିଜବର ଦାସ LNT2387959
ୀ /431502 37 152 269ଅନୁପିୟା ଦାସ ସା ସତଯ୍ନାରାଣ ଦାସ YNY0731869

ପ ୁ /431503 65 152 270ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହା ି OR/06/044/238354
ୀ /431504 55 152 271ବନଲତା ମହା ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି OR/06/044/238355

ପ ୁ /431505 43 152 272ଜିେତ  କମୁାର ମହା ି ପି ଅଜୟ ମହା ି LNT2387868
ପ ୁ /431506 41 152 273ଗେଣଷ ପସାଦ ମହା ି ପି ଅଜୟ ମହା ି LNT2387850
ପ ୁ /431507 38 152 274ରବି  କମୁାର ମହା ି ପି ଅଜୟ ମହା ି LNT1731355
ପ ୁ /441508 82 152 275ଅଚଯ୍ତୁାନ  ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଦାସ OR/06/044/238361
ୀ /441509 79 152 276ପଭାବତି ଦାସ ସା ସତଯ୍ବାଦୀ ଦାସ OR/06/044/238358
ୀ /441510 67 152 277ଅନୁପମା ଦାସ ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  ଦାସ OR/06/044/238362

ପ ୁ /441511 52 152 278ସାଇ ପସାଦ ଦାସ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ଦାସ YNY0658518
ୀ /441512 48 152 279ତନୁଜା ଦାସ ସା ସାଇ ପସାଦ ଦାସ YNY0177758
ୀ /441513 47 152 280ଭୁବେନଶ୍ଵରୀ ଦାସ ସା ସମିତ ଦାସ YNY1250547

ପ ୁ /441514 46 152 281ଆସିତ ଦାସ ପି ଅଚଯ୍ତୁନ  ଦାସ LNT1750967
ପ ୁ /441515 46 152 282ସାଇ ରମଣ ଦାସ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ଦାସ OR/06/044/238366
ପ ୁ /441516 44 152 283ସମିତ୍ ଦାସ ପି େପମାନ  ଦାସ YNY0753616
ୀ /441517 40 152 284ରାଜ ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ସାଇ ରମଣ ଦାସ YNY0903989
ୀ /451518 52 152 285ବନିତା ବାେଜାଡିଆ ସା ରାେଜ  ବାେଜାଡିଆ OR/06/044/238371

ପ ୁ /451519 86 152 286େଗାବି  ରାମ ବାେଜାରିଆ ପି ମା ି ଲାଲ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238377
ପ ୁ /451520 84 152 287କେହନ୍ୟା ଲାଲ ବାେଜାରିଆ ପି ମା ି  ଲାଲ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238375
ୀ /451521 82 152 288ସମିୁତା େଦବୀ ବେଜାରିଆ ସା େଗାବି ରାମ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238378

ପ ୁ /451522 75 152 289ରାେମଶରଲାଲ ବାେଜାରିଆ ପି ମା ଲାଲ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238390
ୀ /451523 63 152 290େରଣ ୁବାେଜାରିଆ ସା ଦୀେନଶ କମୁାର ବାେଜାରିଆ LNT1750959
ୀ /451524 63 152 291କସୁମୁଲତା ବାେଜାରିଆ ସା େକୖଳାସ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238393

ପ ୁ /451525 61 152 292ଦୀେନଶ ବାେଜାରିଆ ପି େଗାବି  ବାେଜାରିଆ YNY0315978
ୀ /451526 57 152 293ସେରାଜ ବାେଜାରିଆ ସା ସନିୁଲ ବାେଜାରିଆ YNY0315986
ପ ୁ /451527 57 152 294ସନିୁଲ କମୁାର ବାେଜାରିଆ ପି କେହନ୍ୟା ଲାଲ ବାେଜାରିଆ LNT2444222
ପ ୁ /451528 55 152 295ଦୀପକ କମୁାର ବାେଜାରିଆ ପି େଗାବି ରାମ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238382
ୀ /451529 54 152 296ଚ ା ବାେଜାରିଆ ସା ଦୀପକ ବାେଜାରିଆ YNY0851766
ପ ୁ /451530 52 152 297ରାେଜ  ବାେଜାରିଆ ପି ରାେମଶର ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238369
ୀ /451531 52 152 298େସାନାଲି ବାେଜାରିଆ ସା ରବି  ବାେଜାରିଆ LNT2444370
ୀ /451532 51 152 299ଚ ା ବାେଜାରିଆ ସା ଦୀପକ କମୁାର ବାେଜାରିଆ YNY0731778
ୀ /451533 49 152 300ବିନିତା ବାେଜାରିଆ ସା ରେଜଶ କମୁାର ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238370
ପ ୁ /451534 48 152 301ରବି  ବାେଜାରିଆ ପି ରାେମଶର ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238372
ପ ୁ /451535 44 152 302ନେର  କମୁାର ବେଜାରିଆ ପି େକୖଳାଶ ବେଜାରିଆ LNT2444214
ୀ /451536 41 152 303ଅନୀତା ବାେଜାରିଆ ସା ନେର  ବାେଜାରିଆ LNT4197448
ପ ୁ /451537 40 152 304ପବନ ବାେଜାରିଆ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବାେଜାରିଆ LNT4197455
ୀ /451538 38 152 305ନିଧୀ ବାେଜାରିଆ ସା ଆକାଶ ଆନ  ବାେଜାରିଆ YNY0731786
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ପ ୁ /451539 38 152 306ଆକାଶ ଆନ  ବାେଜାରିଆ ପି ଦିେନଶକମୁାର ବାେଜାରିଆ YNY0731794
ପ ୁ /451540 35 152 307ଅତୁଲ ଆନ  ବାେଜାରିଆ ପି ଦିେନଶ କମୁାର ବାେଜାରିଆ YNY0731802
ପ ୁ /451541 29 152 308ଭିରାଜ ବାେଜାରିଆ ପି ରାେଜଶ କମୁାର ବାେଜାରିଆ YNY0360776
ୀ /451542 28 152 309ନିକିତା ବାେଜାରିଆ ପି ଦୀପକ ବାେଜାରିଆ YNY0851774
ୀ /451543 27 152 310ଶୁତି ବାେଜାରିଆ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ବାେଜାରିଆ YNY0731810

ପ ୁ /451544 25 152 311ମକୁଲୁ ଆନ  ବାେଜାରିଆ ପି ଦୀପକ କମୁାର ବାେଜାରିଆ YNY0903971
ପ ୁ /451545 21 152 312େଗୗରବ ବାେଜାରିଆ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ବାେଜାରିଆ YNY1184126
ୀ /451546 75 152 313ନମର୍ଦା େଦବୀ ସା କେହନ୍ୟାଲାଲ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238376
ୀ /451547 72 152 314ସ ତି େଦବୀ ସା ରାେମଶର ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238391
ୀ /451548 72 152 315ଶକୁ ଳା େଦବୀ ସା ଓମପକାଶ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/238394
ୀ /461549 64 152 316ଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ସା ଗ ବର୍  େସଠୀ LNT1672419

ପ ୁ /481550 77 152 317ଅବିର ଚା  େକାଚର ପି ପଯମଲ େକାଚର OR/06/044/238554
ୀ /481551 70 152 318ବିଜୟାଲକ୍ଷୀ େକାଚର ସା ଅବିରଚା  େକାଚର OR/06/044/238555

ପ ୁ /481552 53 152 319ଅନୀଲ େକାଚର ପି ତାଜିମଲ୍ େକାଚର OR/06/044/238560
ୀ /481553 52 152 320ସନୁୀତା େକାଚର ପି ଅନିଲ େକାଚର OR/06/044/238561

ପ ୁ /481554 49 152 321ମେହ  େକାଚର ପି ଅରବି  େକାଚର OR/06/044/238565
ୀ /481555 47 152 322ଅ  ୁେକାଚର ସା ମେହ  େକାଚର OR/06/044/238727

ପ ୁ /481556 44 152 323ଅଜୟ କମୁାର େକାଚର ପି କମଳ କମୁାର େକାଚର LNT3014909
ୀ /491557 49 152 324ସୀମା େକାଚର ସା ନେର  େକାଚର OR/06/044/238806

ପ ୁ /491558 26 152 325ପଦମ େକାଚର ପି ନେର  କମୁାର େକାଚର YNY0933044
ପ ୁ /491559 26 152 326ପଦମ େକାଚର ମା ସୀମା େକାଚର YNY1184209
ୀ /491560 21 152 327ପଲକ େକାଚର ମା ସୀମା େକାଚର YNY1184092

ପ ୁ /491561 50 152 328ନେର  କମୁାର େକାଚର ପି ଅଭିରଚ  େକାଚର OR/06/044/238725
ପ ୁ /501562 41 152 329ଦିେନଶ କମୁାର ମଲିକ ପି ସତଯ୍ ମଲିକ OR/06/044/238825
ୀ /501563 81 152 330ବୀଣାପାଣି ମଲିକ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମଲିକ OR/06/044/238450

ପ ୁ /501564 54 152 331ମାନସ ମଲିକ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମଲିକ OR/06/044/238452
ୀ /501565 46 152 332ସଜୁାତା ମଲିକ ସା କମଳ କମୁାର ମଲିକ YNY1250521

ପ ୁ /501566 45 152 333କମଳ କମୁାର ମଲିକ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମଲିକ OR/06/044/238454
ୀ /501567 45 152 334କଏଲ ମଲିକ ସା ମାନସ ମଲିକ YNY0659367
ୀ /501568 45 152 335ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଲିକ୍ ସା ଅଭୟ ମଲିକ୍ YNY0315994
ୀ /501569 39 152 336ସବିତା ମଲିକ ସା ଦିେନଶ କମୁାର ମଲିକ YNY1250570
ୀ /501570 22 152 337କାଜଲ ମଲିକ ପି ମାନସ ମଲିକ YNY1250505
ୀ /511571 43 152 338ପଭାତୀ ଦଲାଇ ସା େଗାବି  ଦେଳଇ YNY0197087
ୀ /521572 59 152 339ମ ୁଳି ମହା ସା ଆଶଷି ମହା ି YNY0659375

ପ ୁ /521573 28 152 340ଅଭିେଷକ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ଜୟଦୀପ ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY0469395
ପ ୁ /521574 22 152 341ଅଂଶମୁାନ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ଜୟଦୀପ ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY1184167
ୀ /521575 86 152 342େସନ୍ହଲତା ମଖୁାଜିର୍ ସା ଆଶଷି ମଖୁାଜିର୍ OR/06/044/238456

ପ ୁ /521576 59 152 343ଜୟଦୀପ ମଖୁାଜିର୍ ପି ଆଶଷି ମଖୁାଜିର୍ OR/06/044/238461
ୀ /521577 53 152 344େମୗସମିୁ ମଖୁାଜିର୍ ସା ଜୟଦୀପ ମଖୁାଜିର୍. OR/06/044/238463

ପ ୁ /521578 52 152 345ଆଶୀଷ ମଖୁାଜିର୍ ପି େଦବାନ ମଖୁାଜିର୍ OR/06/044/238465
ପ ୁ /521579 48 152 346ସ ୟ ମଖୁାଜିର୍ ପି ଅଶତି ମଖୁାଜିର୍. OR/06/044/238464
ୀ /531580 24 152 347େଶତା େଘାଷ ପି ଶ ର ନାରାୟଣ େଘାଷ YNY1141167

ପ ୁ /531581 74 152 348ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େଘାଷ ପି ସତଯ୍ େଘାଷ OR/06/044/238469
ୀ /531582 73 152 349ଶବିାନି େଘାଷ ପି ସତଯ୍ େଘାଷ OR/06/044/238471

ପ ୁ /531583 66 152 350ଶବିନାରାୟଣ େଘାଷ ପି ସତଯ୍ େଘାଷ OR/06/044/238472
ୀ /531584 66 152 351ଦୀପିକା େଘାଷ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େଘାଷ OR/06/044/238470
ୀ /531585 64 152 352ବ ନା େଘାଷ ସା ଶବିନାରାୟଣ େଘାଷ OR/06/044/238473

ପ ୁ /531586 64 152 353ଶକି୍ତ ପସନ େଘାଷ ପି ସତଯ୍ େଘାଷ OR/06/044/238474
ପ ୁ /531587 58 152 354ଶ ର ନାରାୟଣ େଘାଷ ପି ସତଯ୍ େଘାଷ OR/06/044/238475
ୀ /531588 51 152 355ସଚୁରିତା େଘାଷ ସା ଶ ର େଘାଷ LNT2444255
ପ ୁ /531589 46 152 356ସଦୁୀପ େଘାଷ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ େଘାଷ LNT2444248
ପ ୁ /531590 37 152 357ସ ୀପ େଘାଷ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େଘାଷ YNY0360750
ୀ /541591 69 152 358ଶବର୍ାଣୀ ଚା ସା ଅମୀୟ ଚା OR/06/044/238479
ପ ୁ /541592 34 152 359ଅମିତ ଚା ପି ଅମୀୟକୃ  ଚା YNY0360768
ପ ୁ /551593 85 152 360ପଫଲୁ ଚ  େଘାଷ ପି ଶୀରାମ େଘାଷ OR/06/044/238483
ୀ /551594 77 152 361େସଫାଳୀ େଘାଷ ସା ପଫଲୁ େଘାଷ OR/06/044/238484
ପ ୁ /551595 59 152 362ରବିନାରାୟଣ େଘାଷ ପି ଶୀରାମ େଘାଷ OR/06/044/238489
ପ ୁ /551596 47 152 363ଅଭିଜିତ େଘାଷ ପି ପଫଲୁ େଘାଷ OR/06/044/238495
ପ ୁ /551597 43 152 364ବିଶଜିତ େଘାଷ ପି ପଫଲୁ େଘାଷ OR/06/044/238493
ୀ /551598 42 152 365ସସିୁତା େଘାଷ ସା ଅଭିଜିତ୍ େଘାଷ LNT2444271
ୀ /561599 43 152 366ସମିୁତା େଗୗସ ସା ତାପସ େଘାଷଷ YNY1250562
ପ ୁ /561600 27 152 367ଦୁଗର୍ସ େଘାଷ ପି ଅନୁପ କମୁାର େଘାଷ YNY0903963
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ୀ /561601 25 152 368ଲିଜା େଘାଷ ସା ଦୁେଗର୍ଶ େଘାଷ YNY1250554
ୀ /561602 91 152 369କମଳା େଘାଷ ସା ସଧୁୀର େଘାଷ OR/06/044/238497

ପ ୁ /561603 55 152 370ତାପସ େଘାଷ ପି ସଧୁୀର େଘାଷ OR/06/044/238501
ୀ /561604 53 152 371ମ ଳିୁକା େଘାଷ ସା ଅନୁପ େଘାଷ OR/06/044/238499

ପ ୁ /561605 50 152 372ଉ ମ କମୁାର େଘାଷ ପି ସଧୁୀର େଘାଷ LNT2444412
ପ ୁ /561606 49 152 373ମିଲନ କମୁାର େଘାଶ ପି ସଧିୂର  କମୁାର େଘାଶ YNY1108661
ୀ /561607 35 152 374ମଧସିୁତା େଘାଶ ସା ମିଲନ କମୁାର େଘାଶ YNY1108687
ୀ /571608 90 152 375ବୀଣାପାଣି େଦ ସା ଫନୀ  େଦ OR/06/044/238844

ପ ୁ /571609 76 152 376ପାଥର୍ସାରଥି େଦ ପି ଫନି  େଦ OR/06/044/238506
ୀ /571610 62 152 377ଗୀତା ଳି େଦ ସା ପାଥର୍ସାରଥି େଦ OR/06/044/238507

ପ ୁ /571611 59 152 378ପିଥିଶ େଦ ପି ଫନି  େଦ OR/06/044/238511
ୀ /571612 57 152 379ମାଲାଶୀ େଦ ସା ପିଥିଶ େଦ OR/06/044/238510

ପ ୁ /571613 42 152 380ପଣବା ନ  େଦ ପି ପାଥର୍  ସାରଥୀ େଦ YNY0753608
ପ ୁ /571614 34 152 381େଗାବି  ନ  େଦ ପି ପିଥିଶ କମୁାର େଦ LNT3014917
ପ ୁ /571615 38 152 382େଗୗର େଗାପାଲ େଦ ପି ପାଥର୍ସାରଥୀ େଦ YNY0753582
ପ ୁ /581616 50 152 383ସ ୀତ୍ ଅଗୱାଲା ପି ରାଜକମୁାର ଅଗୱାଲା LNT2444289
ପ ୁ /591617 67 152 384ଘନଶଯ୍ାମ ଅଗୱାଲ ପି ମହାେଦବ ଅଗୱାଲ OR/06/044/238526
ପ ୁ /591618 43 152 385ସେୁମଶ ଅଗୱାଲା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଅଗୱାଲା LNT1672617
ପ ୁ /591619 42 152 386ସେୁକଶ ଅଗୱାଲା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଅଗୱାଲା LNT1672625
ପ ୁ /591620 39 152 387ଖେଗଶ ଅଗୱାଲା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଅଗୱାଲା LNT1672633
ୀ /591621 62 152 388ଉମା େଦବୀ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଅଗୱଯ୍ାଲା OR/06/044/238528
ୀ /601622 67 152 389ଦୁଗର୍ା େଦବୀ ସା ୁକା ସା ମେହଶ ସା ୁକା OR/06/044/238534

ପ ୁ /601623 76 152 390ମେହଶଲାଲ ସ ୁକା ପି େକଦାର ନାଥ ସ ୁକା OR/06/044/238720
ପ ୁ /601624 51 152 391ବିେନାଦ ସ ୁକା ପି ମେହଶଲାଲ ସ ୁକା OR/06/044/238714
ପ ୁ /601625 45 152 392ସ ୟ ସ ୁକା ପି ମେହଶଲାଲ ସ ୁକା OR/06/044/238841
ୀ /601626 43 152 393ସିେ ଶରୀ ସ ୁକା ସା ସ ୟ ସ ୁକା LNT3014933
ୀ /601627 40 152 394କବିତା ସ ୁକା ସା ବିେନାଦ ସ ୁକା LNT3014925

ପ ୁ /611628 70 152 395ପନୁନ୍ ାନ  ଦାସ ପି େଗାପି ଦାସ LNT2388445
ପ ୁ /621629 50 152 396ଶ ର ଗାହାଣ ପି ହାଡିବ ୁ ଗାହାଣ LNT1740117
ପ ୁ /621630 72 152 397ରବି ନାରାୟଣ ମଲିକ ପି ବଜ େମାହନ ମଲିକ LNT2444198
ୀ /621631 67 152 398ଉଷାରାଣୀ ମଲିକ ସା ରବି ନାରାୟଣ ମଲିକ LNT2444172
ୀ /621632 45 152 399ଡଃ ଇପିସିତା ମଲିକ ପି ରବି ନାରାୟଣ ମଲିକ LNT2444164
ୀ /621633 44 152 400ଡଃ ଶାଶତୀ ମଲିକ ପି ରବି ନାରାୟଣ ମଲିକ LNT2444321

ପ ୁ /621634 41 152 401ସଂବିତ ମଲିକ ପି ରବିନାରାୟଣ ମଲିକ LNT2444180
ପ ୁ /621635 65 152 402ଭରତ କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ LNT2388403
ୀ /621636 60 152 403ପଦିନି ସାହୁ ସା ଭରତ କମୁାର ସାହୁ LNT2388361
ୀ /631637 51 152 404କବିତା ଅଗରୱାଲ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY1035633

ପ ୁ /631638 27 152 405ଆଦଶର୍  ଅଗରୱାଲା ପି ପଦୀପ କମୁାର ଅଗରୱାଲା YNY1108737
ୀ /631639 25 152 406ରିଆ ଅଗରୱାଲା ପି ପଦୀପ କମୁାର ଅଗରୱାଲା YNY1108752
ୀ /631640 59 152 407ଜାୟତିରି ଅଗଵାଲ ସା େମାତିଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/238592

ପ ୁ /631641 56 152 408ପଦୀପ କମୁାର ଅଗରୱାଲ ପି ରାମଜୀ ଲାଲ ଅଗରୱାଲ OR/06/044/238595
ୀ /631642 70 152 409ଶା ି େଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ରାମଜିତ ଅଗୱାଲ OR/06/044/238589

ପ ୁ /631643 61 152 410େମାତିଲାଲ ଅଗୱାଲ ପି ସୀୟାରାମ ଅଗୱାଲ OR/06/044/238591
ପ ୁ /631644 53 152 411େକୖଶଲ ଅଗୱାଲ ପି ରାମଜୀ ଅଗୱାଲ OR/06/044/238736
ୀ /631645 47 152 412େଗୗରୀ ଅଗୱାଲ ପି ରାମଜୀ ଅଗୱାଲ OR/06/044/238745

ପ ୁ /631646 46 152 413େହମ  ଅଗୱାଲ ପି ରାମଜୀ ଅଗୱାଲ OR/06/044/238596
ୀ /631647 51 152 414ବବିତା ଅଗୱାଲା ସା ପଦୀପ ଅଗୱାଲା YNY0753590

ପ ୁ /631648 78 152 415ରାମଜିଲାଲ ଆଲୱାରୱାଲା ପି ସିୟାରାମ ଆଲୱାରୱାଲା OR/06/044/238738
ୀ /641649 51 152 416ବିଶେରଖା ମହା ି ସା େପମଜିତ୍ ରାୟ LNT2444313
ୀ /641650 49 152 417ସିତା ମହା ି ସା ଜ୍ଞାନଜିତ ରାୟ LNT2444305
ପ ୁ /641651 39 152 420ଅନିଲ କମୁାର ମରୁାରକା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମରୁାରକା LNT4168951
ୀ /641652 37 152 421ସମିର୍ଲା ମରୁାରକର୍ା ସା ଅନିଲ କମୁାର ମରୁାରକର୍ା YNY1250539
ପ ୁ /641653 59 152 422ସତଯ୍ଜିତ ରାୟ ପି େବୖ ୂବ ଚରଣ ରାୟ OR/06/044/238784
ପ ୁ /641654 59 152 423ରଣଜିତ ରାୟ ପି େବୖ ୂବ ଚରଣ ରାୟ OR/06/044/238575
ପ ୁ /641655 56 152 424େପମଜିତ ରାୟ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ରାୟ OR/06/044/238576
ୀ /641656 54 152 425ଗୀତିଛ ା ରାୟ ସା ସତଯ୍ଜିତ ରାୟ OR/06/044/238785
ପ ୁ /641657 53 152 426ସଂଗାମଜିତ ରାୟ ପି ଇଶର ଚ  ରାୟ OR/06/044/238577
ପ ୁ /641658 53 152 427ଜ୍ଞାନଜିତ ରାୟ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ରାୟ OR/06/044/238581
ୀ /641659 52 152 428ସଲିମା ରାୟ ସା ରଣଜିତ ରାୟ OR/06/044/238583
ପ ୁ /641660 50 152 429ଦୀବେଜଯ୍ାତି ରାୟ ପି ମେହଶ ରାୟ OR/06/044/238737
ପ ୁ /641661 47 152 430ଅଜିତ ରାୟ ପି େବୖ ବ ରାୟ YNY0494252
ୀ /641662 29 152 431ଶି ା ସାଗତିକା ରାୟ ପି ସତଯ୍ଜିତ୍ ରାୟ YNY0469684
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ପ ୁ /641663 28 152 432ଆକାଶ ରାୟ ପି ରାଣଜୀତ ରାୟ YNY1108646
ୀ /641664 25 152 433ସନ୍ି ା ସାଗରିକା ରାୟ ପି ସତଯ୍ଜିତ୍ ରାୟ YNY1041128
ୀ /641665 23 152 434ପତଯ୍ାଶା ରାୟ ମା ବିଶେରଖା ମହା ି YNY1041136

ପ ୁ /641666 23 152 435ଶୀୟାେଶତା ରାୟ ପି ସତଯ୍ଜିତ୍ ରାୟ YNY1041102
ପ ୁ /651667 51 152 436କିେଶାର କମୁାର କଅୁଁର ପି େକୖଳାସ ଚ  କଅୁଁର YNY0147280
ୀ /651668 50 152 438ଗୀତା ଳି ସିଂହ ସା ଜନ ସିଂହ LNT2388049
ୀ /651669 23 152 439େବୖଶାଳି ସିଂହ ମା ଗୀତା ଳି ସିଂହ YNY1041144

ପ ୁ /661670 66 152 440ଚି ର ନ କର ପି ନରସିଂହ କର OR/06/044/238716
ୀ /661671 60 152 441ନିରୂପମା କର ସା ଚି  ର ନ କର LNT2444263
ୀ /671672 29 152 442িনিকতা েপাdার ସା মায়া েপাdার YNY0469338

ପ ୁ /671673 78 152 443ଦିେନଶ ଲାଲ ସ ୁକା ପି େକଦାରନାଥ ସ ୁକା OR/06/044/238697
ୀ /671674 73 152 444େକୗଶଲଯ୍ା େଦବୀ ସ ୁକା ସା ଦିେନଶଲାଲ ସ ୁକା OR/06/044/238698

ପ ୁ /671675 52 152 445ରାେଜଶ କମୁାର ସ ୁକା ପି ଦିେନଶ ଲାଲ ସ ୁକା OR/06/044/238700
ୀ /671676 50 152 446ଅନୀତା ସ ୁକା ସା ରାେଜଶ କମୁାର ସ ୁକା OR/06/044/238701
ୀ /671677 25 152 447ଦୀଷା ସଂଟୁକା ପି ରାେଜଶ କମୁାର ସଂଟୁକା YNY1070580

ପ ୁ /681678 39 152 448ଶବିାନ  ଦାସ ମା େହମଲତା େଦଇ LNT1730977
ୀ /691679 26 152 449ଆଂଶମୁୀ ଆଦିତୀ ପି ସରଜିତ୍ ପଧାନ YNY0731828
ୀ /691680 56 152 450ଅନୁରାଧା ଦାସ ସା ସରଜିତ୍ ପଧାନ YNY0469296

ପ ୁ /691681 59 152 451ସରଜିତ୍ ପଧାନ ପି ତିପରୁାରୀ ପଧାନ YNY0469288
ପ ୁ /701682 36 152 452େଗାରି ଶ ର ପ ା ପି ପ ୂ  ଚ  ପ ା YNY0638734
ପ ୁ /711683 28 152 453ପିୟବତ ଚିହନ୍ରା ପି େଗୗର ଚ  ଚିହନ୍ରା YNY0622928
ୀ /711684 52 152 454ସେରାଜିନୀ େଦ ସା ରାଖାଲ ଚ  େଦ YNY0903955
ୀ /711685 30 152 455ତତମସୀ ରାଓ ପି ସତିୃକା  ରାଓ YNY0622894

ପ ୁ /711686 38 152 456ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ YNY0622985
ୀ /711687 36 152 457ରୀନା ସାହୁ ସା ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ YNY0622977

ପ ୁ /711688 34 152 458ଚ ନ ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ YNY0622951
ୀ /991689 31 152 459କବିତା ସାହୁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଘେଡଇ YNY1025345
ୀ /991690 25 152 460ଶୀତଲ ଶବିା ୀ ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ସତପଥୀ YNY1025337

ପ ୁ /1391691 42 152 461ସଫୁଲ ସାହା ପି ଅସିତ ସାହା YNY1242189
ୀ /1391692 32 152 462ଶମିର୍ଲା ସାହା ସା ସଫୁଲ ସାହା YNY1242122

ପ ୁ /460/B1693 29 152 463ଅଂକିତ େଚୗେବ ପି ଅରୁଣ େଚୗେବ YNY1220490
ପ ୁ /17051694 53 152 464ଶେୁଭ ୁ ମିଶ ପି କିେଶାର ଚ  ମିଶ YNY1025360
ୀ /17051695 47 152 465ମିତବି ା ତିପାଠୀ ପି ମକୁୁ  ଚ  ତିପାଠୀ YNY1025352
ୀ /071696 37 152 466ଅନଵରୀ େବଗମ ସା ଅମଜାଦ ଖାନ YNY1361021
ୀ /301697 18 152 467ସେ ାଷୀପିୟା ଦାସ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ YNY1373109

ପ ୁ /.1698 47 156 1କୃ ିବାସ ମହାରଣା ପି ପହାଦ ମହାରଣା YNY0769307
ପ ୁ /KALINGA1699 19 156 2ଆେଲାକ ର ନ ସାଇଁ ସାଇଁ ମା ତୃ ୀମୟୀ ସାଇଁ YNY1341825
ପ ୁ /Near Durg1700 36 156 3ଶ୍ଯାମ୍ସ ୁ ାର ପାଲ Pal - ସସିୁତା ପାଲ ପାଲ YNY1252287
ୀ /11701 46 156 4ଅ ର୍ନା େଜନା ସା ମେନାଜ କମୁାର େଜନା LNT2462380
ୀ /11702 38 156 5ଲିଲି ନାୟକ ସା ଛବି ନାୟକ LNT2462406

ପ ୁ /11703 38 156 6ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ପି ବିେଦଶୀ ନାୟକ LNT2462414
ପ ୁ /11704 70 156 7ପାଟଶ ିେଦବି ଶମର୍ା ପି ଶୀ ଲକି୍ଷ ନାରାୟଣ ଶମର୍ା LNT2462307
ୀ /11705 52 156 8ଶଶୁଳିା ଶମର୍ା ସା ରାେଜ  କମୁାର ଶମର୍ା LNT2462315
ୀ /11706 47 156 9ନିତୁ ଶମର୍ା ପି ସବୁାସ ଶମର୍ା LNT1750454
ୀ /21707 77 156 10ରୀନା େଦଇ ସା ନିଳମଣି େସଠୀ OR/06/044/240006

ପ ୁ /21708 37 156 11େକଦାର ନାଥ ଖୁ ିଆ ପି ଗିରିଧାରୀ ଖୁ ିଆ YNY0101279
ୀ /21709 47 156 12ଶା ିଲତା େସଠୀ ସା ରାଜା େସଠୀ LNT0285205
ୀ /21710 41 156 13ସଷୁମା େସଠୀ - ଶ ର େସଠୀ YNY1185149
ୀ /21711 35 156 14ସଶୁୀ େସଠି ପି ଶବି ଚରଣ େସଠି YNY0147587
ପ ୁ /21712 61 156 16ଶ ର େସଠୀ ପି ନିଳମଣି େସଠୀ OR/06/044/240009
ୀ /21713 56 156 17ର ଲତା େସଠୀ ସା ଶ ର େସଠୀ OR/06/044/240010
ୀ /21714 54 156 18େହମଲତା େସଠୀ ସା ଶବିଚରଣ େସଠୀ OR/06/044/240008
ପ ୁ /21715 51 156 19ଦୁଗର୍ା େସଠୀ ପି ନିଳମଣି େସଠୀ OR/06/044/240012
ପ ୁ /21716 50 156 20ରାଜା େସଠୀ ପି ନୀଳମଣି େସଠୀ LNT1750447
ପ ୁ /21717 33 156 21ଶଶିରି କମୁାର େସଠୀ ପି ଶବି ଚରଣ େସଠୀ YNY0147561
ପ ୁ /21718 32 156 22ବିଶରଂଜନ େସଠୀ ପି ଶ ର େସଠୀ YNY0147595
ପ ୁ /2971719 31 156 23ତପନ େସଠୀ ପି ଶ ର େସଠୀ YNY0147579
ୀ /31720 55 156 24ସକୁଲତା େସଠୀ ସା ବଳରାମ େସଠୀ LNT0285221
ୀ /31721 52 156 25ଜମନୁା େସଠୀ ପି ବଳରାମ େସଠୀ OR/06/044/240847
ୀ /31722 45 156 26ମ ଲୁତା େସଠୀ ପି ବଳରାମ େସଠୀ OR/06/044/240848
ପ ୁ /31723 42 156 27ଅେଶାକ େସଠୀ ପି ବଳରାମ େସଠୀ LNT2386936
ୀ /31724 38 156 28ଅ ନା େସଠୀ ପି ବଳରାମ େସଠୀ OR/06/044/240849
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ପ ୁ /41725 26 156 29େସୗମଯ୍ରଂଜନ ଦାସ ପି ବଚନ କମୁାର ମହାନ YNY1133941
ୀ /41726 21 156 30େସୗମଯ୍ାଶୀ ଦାସ ପି ବଚନ କମୁାର ମାହାନା YNY1082403
ୀ /41727 21 156 31େସୗମଯ୍ାଶୀ ଦାସ ପି ବଚନ କମୁାର ମାହାନା YNY1158542

ପ ୁ /41728 96 156 32ଶେିବ  ମାହାନା ପି ରଘନୁାଥ ମାହାନା OR/06/044/240014
ପ ୁ /41729 66 156 33ସପନକମୁାର ମାହାନା ପି ସିେବ  ମାହାନା OR/06/044/240016
ପ ୁ /41730 64 156 34ବଚନକମୁାର ମାହାନା ପି ଶେିବ  ମାହାନା OR/06/044/240022
ପ ୁ /41731 60 156 35ଅେଶାକକମୁାର ମାହାନା ପି ଶେିବ  ମାହାନା OR/06/044/240018
ୀ /41732 59 156 36ମନିଷା ମାହାନା ସା ସପନ ମାହାନା YNY1334648

ପ ୁ /41733 57 156 37ଅ ନ କମୁାର ମାହାନା ପି ଶେିବ  ମାହାନା OR/06/044/240020
ୀ /41734 53 156 38ତନୁଜା ମାହାନା ପି ଶେିବ  ମାହାନା LNT2387009
ୀ /41735 50 156 39ମଣୃାଳିନୀ ମାହାନା ସା ବଚନ କମୁାର ମାହାନା LNT2387645
ୀ /41736 46 156 40ଗୀତା ଳି ମାହାନା ସା ଅେଶାକ ମାହାନା OR/06/044/240019
ୀ /41737 45 156 41ଗୀତା ମାହାନା ସା ଅ ନ କମୁାର ମାହାନା OR/06/044/240021
ୀ /41738 29 156 42ବିନିତା ମାହାନା ପି ଅ ନ କମୁାର ମାହାନା YNY0623983
ୀ /51739 49 156 43ପ ୁ ା ଦେଳଇ ସା ଜ୍ଞାେନ  େସଠୀ LNT1672781

ପ ୁ /51740 85 156 44ବଜେମାହନ େସଠି ପି େଗାବି  େସଠି OR/06/044/240031
ୀ /51741 76 156 45ପମିଳା େସଠି ସା ବଜେମାହନ େସଠି OR/06/044/240032

ପ ୁ /51742 58 156 46ରାେଜ କମୁାର େସଠି ପି ବଜେମାହନ େସଠି OR/06/044/240033
ୀ /51743 52 156 47ଗାୟତୀ େସଠି ସା ରାେଜ  େସଠି OR/06/044/240034

ପ ୁ /51744 51 156 48ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର େସଠି ପି ବଜେମାହନ େସଠି OR/06/044/240035
ପ ୁ /61745 73 156 49ସେ ାଷ କମୁାର ଲାଠ ପି ପହଲାଦ ଲାଠ YNY0247361
ୀ /61746 67 156 50ଉମିର୍ଳା ଲାଠ ସା ସେ ାଷ ଲାଠ YNY0247379

ପ ୁ /61747 47 156 51େଦେଵଶ ଲାଥ ପି ସେ ାଷ ଲାଠ YNY0659870
ୀ /61748 44 156 52ମିନାକ୍ଷୀ ଲାଠ ସା େଦେବଶ ଲାଠ YNY0316653

ପ ୁ /61749 44 156 53େୟାେଗଶ ଲାଠ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଲାଠ LNT1626308
ୀ /61750 40 156 54ରିତୁ ଲାଠ ସା େଯାେଗଶ ଲାଠ YNY0247353

ପ ୁ /71751 43 156 55ର ିତ କମୁାର େସାନି ପି େସାହନଲାଲ ବମର୍ା LNT3015021
ପ ୁ /81752 51 156 56ବାମନ ଚ  େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା LNT3015039
ୀ /81753 42 156 57ସତଯ୍ଭାମା େବେହରା ସା ଗ ୁ ିଚା େବେହରା OR/06/044/240780
ୀ /81754 48 156 58ବୀଣାପାଣି ଦାସ ସା ସଦାନ  ଦାସ LNT1750421

ପ ୁ /81755 41 156 59ବହନ୍ାନ  ଦାସ ପି େଦବ ଦାସ LNT1750413
ପ ୁ /81756 48 156 60ଧିେରନ କମୁାର ମଲିକ ପି ନବିନ ମଲିକ YNY1334358
ୀ /81757 46 156 61ସଚିୁତା ମଲିକ ସା ଧୀେରନ୍ କମୁାତ ମଲିକ YNY0101329
ୀ /81758 34 156 62ବିଣାପାଣି ମଲିକ ପି ବିେରନ କମୁାର ମଲିକ YNY0101337

ପ ୁ /81759 41 156 63ଶତୀଶ କମୁାର ସାହା ପି େଜଯ୍ାତିଲାଲ ସାହା LNT2387066
ପ ୁ /81760 42 156 64ସ  ୁଶାହା - ସତୀଶ କମୁାର ଶାହା YNY1073220
ୀ /81761 41 156 65େରଖା ଶାହା ସା ସତୀଶ କମୁାର ଶାହା YNY1082387
ୀ /91762 70 156 66ଜାଇ େଦଇ ସା ବକଳୁ ନାୟକ OR/06/044/240077

ପ ୁ /91763 35 156 67ରାେଧଶଯ୍ାମ ପସାଦ ପି ଶୀକୃ  ପସାଦ YNY0247387
ପ ୁ /91764 47 156 68ହରି ଶ ର ଶତପଥୀ ପି ବାଇଧର ଶତପଥୀ LNT2387660
ପ ୁ /91765 43 156 69ଭବାନୀ ଶ ର ଶତପଥୀ ପି ବାଇଧର ଶତପଥୀ LNT2387165
ପ ୁ /101766 53 156 70ଦିଲିପ କମୁାର େବୖଦ ପି େଗୗତମ ଚା  େବୖଦ YNY0623827
ୀ /101767 50 156 71ବବିତା େବୖଦ ସା ଦିଲିପ କମୁାର େବୖଦ YNY0623850
ୀ /101768 29 156 72ନିକିତା େବୖଦ ପି ଦିଲିପ କମୁାର େବୖଦ YNY0623843

ପ ୁ /101769 51 156 73ମେନାଜ କମୁାର େଜୖନ ପି େଗୗତମ ଚା  େବୖଦ YNY0623835
ପ ୁ /101770 60 156 74ନିର ନ ରାଉତ ପି କପିଳ ରାଉତ OR/06/044/240078
ୀ /101771 54 156 75େସନ୍ହଲତା ରାଉତ ସା ନିର ନ ରାଉତ OR/06/044/240079

ପ ୁ /111772 60 156 76େଲାକନାଥ ମଲିକ ପି ମାଧବାନ  ମଲିକ LNT1672740
ୀ /111773 65 156 77ଶୀମତି ନ ରାଣି ମଲିକ ସା େଲାକନାଥ ମଲିକ LNT2387108
ପ ୁ /111774 41 156 78ଶ ର କମୁାର ମଲିକ ପି େଲାକନାଥ ମଲିକ LNT2387090
ପ ୁ /111775 39 156 79ସାଗର କମୁାର ମଲିକ ପି େଲାକନାଥ ମଲିକ LNT2387124
ପ ୁ /121776 48 156 80ପତାପ କମୁାର େବେହରା ପି କଳୁମଣୀ େବେହରା LNT1672716
ପ ୁ /121777 57 156 81ସୀମା ଳ ବିଶାଳ ପି ଭଗତ ବିଶାଳ LNT4169413
ୀ /121778 25 156 82ସାଇପଲୀ ରଜୁଳୁ ସା ସାଇପଲୀ ରବିକମୁାର YNY1075530
ପ ୁ /121779 32 156 83ସାଈପଲୀ ରଵୀକମୁାର ପି େଗାଲି ରାମଲୂ ା YNY1075522
ୀ /121780 45 156 84ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ସା ରାଜ କମୁାର ସାହୁ LNT4194775
ୀ /121781 65 156 85ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/044/240086
ପ ୁ /121782 47 156 86ଧରଣୀଧର ସାହୁ ପି ମେୁଷଇ ସାହୁ LNT1672708
ୀ /121783 45 156 87ରୀନା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ LNT1750389
ପ ୁ /121784 40 156 88ରାଜକମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/044/240088
ପ ୁ /121785 39 156 89ମେନାଜକମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/044/240089
ପ ୁ /131786 77 156 90ନିର ନ େବେହରା ପି ଭିକାରି େବେହରା YNY0859124
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ୀ /131787 50 156 91ଝୁନୁ ବିଶାଳ ସା ସୀମା ଳ ବିଶାଳ LNT4169389
ୀ /131788 57 156 92ଦୁଗର୍ା ଦାସ - ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY1185222

ପ ୁ /131789 31 156 93େଦବ େଜଯ୍ାତି ଦାସ - ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY1184506
ୀ /131790 21 156 94ସଂ ନନ୍ ା ମଲିକ୍ ପି ସ ଦ କମୁାର ମଲିକ୍ YNY1228535

ପ ୁ /131791 50 156 95ଭମରବର ପଧାନ ପି ପ ଜ ପଧାନ LNT2387173
ୀ /131792 44 156 96ବାସ ୀ ପଧାନ ସା ଭମରବର ପଧାନ LNT2387181
ୀ /131793 44 156 97ସରସତୀ ରାଓ ସା କି ା ରାଓ LNT2444438
ୀ /131794 39 156 98କି ା ରାଓ ପି ଦୁଗର୍ା ରାଓ OR/06/044/240792
ୀ /131795 31 156 99ରସୀତା ସାହୁ - ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY1185198
ୀ /131796 60 156 100ବାସ ି ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ OR/06/044/240869

ପ ୁ /131797 53 156 101ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ OR/06/044/240095
ୀ /131798 45 156 102ନିହାରିକା ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ LNT1731439

ପ ୁ /131799 39 156 103ବିରଜାଶ ର ଶତପଥୀ ପି ବାଇଧର ଶତପଥୀ LNT4174280
ୀ /141800 40 156 104ଟିକୀ ଓଝା ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ଓଝା YNY1089788
ୀ /141801 66 156 105ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ଏେ େଟ ରାଓ OR/06/044/240101
ୀ /141802 62 156 106େଗୗରୀ ରାଓ - ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ରାଓ YNY1186329

ପ ୁ /141803 61 156 107ଆରଏେକଟ ରାଓ - ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ରାଓ YNY1185255
ପ ୁ /141804 22 156 108ନାଗରାଜ ରାଓ ମା ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ରାଓ YNY1184555
ୀ /151805 74 156 109ପଦାବତୀ େଦଇ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/240104

ପ ୁ /151806 32 156 110ସେୁରଶ ମଲିକ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମଲିକ YNY0494401
ୀ /151807 41 156 111ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ସେବର୍ ଶର ସାହୁ LNT4174249

ପ ୁ /151808 80 156 112ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ ସାହୁ OR/06/044/240103
ପ ୁ /151809 65 156 113ଗ ବର୍  ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ ସାହୁ OR/06/044/240107
ପ ୁ /151810 41 156 114ସେବର୍ ଶର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/240105
ପ ୁ /151811 40 156 115ସବୁାସ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/240791
ୀ /151812 39 156 116ମ  ୁସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/240875
ୀ /151813 39 156 117ରୀନା ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ LNT1750942

ପ ୁ /151814 38 156 118ଶଶିରି ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/240785
ପ ୁ /151815 38 156 119ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/240106
ୀ /151816 32 156 120କନୁାଲି ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0247429
ୀ /151817 31 156 121ଟିକିନା ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0247437

ପ ୁ /161818 54 156 122ଚକଧର େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା YNY0977272
ୀ /161819 69 156 123ବିମଳା କାମିଲା ସା ପଭାସ କାମିଲା OR/06/044/240110

ପ ୁ /161820 48 156 124ଚ େଶଖର କାମିଲା ପି ପଭାସ କାମିଲା OR/06/044/240114
ୀ /161821 47 156 125ଛାୟାରାଣି କାମିଲା ପି ପଭାସ କାମିଲା OR/06/044/240113
ୀ /171822 22 156 126ସାଗରିକା େବେହରା ମା ସନୁୀତା େବେହରା YNY1184332

ପ ୁ /171823 61 156 127ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ା ପି ମରୂଲୀଧର ପ ା YNY0659748
ୀ /171824 56 156 128ସଧୁାରାଣୀ ପ ା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ା YNY0659755

ପ ୁ /171825 35 156 129କାବୁଲି ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ LNT4197547
ୀ /171826 53 156 130ଚିନା ସାହୁ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0147603
ୀ /171827 43 156 131ମିନୀ ସାହୁ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT2387686
ୀ /181828 41 156 132ମ  ୁମ ଳ  ସା ମେନାଜ ମ ଳ LNT0265074

ପ ୁ /181829 54 156 133ବିଶନାଥ ଦାଶ ପି ଶତିଲ ଦାଶ LNT0265058
ପ ୁ /181830 52 156 134କମଳ କମୁାର ମାଝି ପି େମାହନ ନାଥ ମାଝି LNT0265041
ପ ୁ /181831 67 156 135ରବିନାରାୟଣ ମଲିକ ପି ମାଧବାନ  ମଲିକ OR/06/044/240136
ୀ /181832 65 156 136ଲକି୍ଷପୀୟା ମଲିକ ସା ରବିନାରାୟଣ ମଲିକ OR/06/044/240137

ପ ୁ /181833 56 156 137ଦୁଗର୍ାଚରଣ ମଲିକ ପି ମାଧବାନ  ମଲିକ OR/06/044/240140
ୀ /181834 46 156 138ସରସତୀ ମଲିକ ସା ଦୁଗର୍ାଚରଣ ମଲିକ OR/06/044/240141

ପ ୁ /181835 46 156 139ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମଲିକ ପି ରବିନାରାୟଣ ମଲିକ LNT0265173
ପ ୁ /181836 38 156 141େଗୗତମ ମଲିକ ପି ରବି ନାରାୟଣ ମଲିକ LNT4180501
ୀ /181837 30 156 142ବ ିତା ମଲିକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମଲିକ YNY1184845
ୀ /181838 29 156 143ହାପି ମଲିକ ସା େଗୗତମ ମଲିକ YNY1146174
ପ ୁ /181839 49 156 144ମେନାଜ ମ ଳ ପି କାଶନିାଥ ମ ଳ LNT0265066
ପ ୁ /191840 51 156 145ଅେଶାକ େବରା ପି ନିତାଇ େବରା LNT3015112
ପ ୁ /191841 45 156 146ଶ ର ଜାନା ପି ନିମାଇଁ ଚ  ଜାନା LNT3015088
ପ ୁ /191842 41 156 147ଦିପ ର ଜାନା ପି ନିମାଇଁ ଚ  ଜାନା LNT3015096
ପ ୁ /191843 48 156 148ଅଜିତ କାମିଲା ପି ହରିହର କାମିଲା OR/06/044/240157
ୀ /191844 46 156 149ବାସ ି କାମିଲା ସା ର ିତ କାମିଲା LNT3015062
ପ ୁ /191845 45 156 150ର ିତ କାମିଲା ପି ହରିହର କାମିଲା OR/06/044/240156
ୀ /191846 68 156 151କି ାବାଲା ନ ି ସା ନଟବର ନ ି OR/06/044/240856
ପ ୁ /191847 65 156 152ଧିେର  ନ ୀ ପି ସଦାନ  ନ ୀ OR/06/044/240150
ପ ୁ /191848 60 156 153ଜିେତ  ନ ୀ ପି ସଦାନ  ନ ୀ OR/06/044/240151
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ୀ /191849 60 156 154ବୀନାବାଳା ନ ୀ ସା ଧିେର  ନ ୀ LNT1750694
ପ ୁ /191850 57 156 155ରବି  ନ ୀ ପି ଜୟକୃ  ନ ୀ OR/06/044/240146
ୀ /191851 56 156 156େଜଯ୍ା ନ୍ା ନ ି ସା ଜୀେତ  ନ ି OR/06/044/240859

ପ ୁ /191852 49 156 157ରାେଜଶ ନ ୀ ପି ସେୁର  ନ ୀ LNT1750934
ୀ /191853 48 156 158ସ ଯ୍ାରାଣି ନ ୀ ସା ରବି  ନ ୀ. OR/06/044/240147

ପ ୁ /191854 44 156 159ସା ନୁ ନ ୀ ମା କି ାବାଳା ନ ୀ LNT2387454
ୀ /191855 44 156 160ସପନ୍ାରାଣି ନ ି ସା ରାେଜଶ ନ ି LNT4174314

ପ ୁ /191856 44 156 161େକୖଳାସ କମୁାର ନ ୀ ପି ଧୀେର  ନ ୀ OR/06/044/240802
ପ ୁ /191857 43 156 162ସବୁାଷ ନ ୀ ପି ନଟବର ନ ୀ OR/06/044/240153
ୀ /191858 43 156 163ସଜୁାତା ନ ୀ ସା ସବୁାଷ ଚ  ନ ୀ LNT2387728

ପ ୁ /191859 43 156 164ପଶା  ନ ୀ ମା କି ାବାଳା ନ ୀ LNT2387462
ୀ /191860 41 156 165ମମତା ନ ି ସା ସନିୁଲ କମୁାର ନ ି YNY0101410
ୀ /191861 41 156 166ନମିତା ନ ି ସା ରାେକଶ ନ ି LNT3015070

ପ ୁ /191862 41 156 167ରାେକଶ ନ ି ପି ଧୀେର  ନ ି OR/06/044/240829
ପ ୁ /191863 40 156 168ନିଲୁ େମାହନ ନ ି ପି ଧିେର  ନ ି LNT3015104
ପ ୁ /191864 39 156 169ସନୁୀଲ ନ ି ପି ନଟବର ନ ି OR/06/044/240808
ପ ୁ /191865 37 156 170ସବୁତ କମୁାର ନ ି ପି ରବି  ନାଥ ନ ି LNT4186797
ୀ /191866 36 156 171ଶ ାଞଳୀ ନ ୀ ସା ପଶା  ନ ୀ YNY1045863

ପ ୁ /191867 22 156 172ସି ାଥର୍  କମୁାର ନ ୀ ପି ସବୁାଷ ଚ  ନ ୀ YNY1045871
ପ ୁ /191868 49 156 173କାଶୀନାଥ ଓଝା ପି ବନମାଳୀ ଓଝା LNT4200671
ପ ୁ /191869 38 156 174ପଶା  କମୁାର ଓଝା ପି ଫକିର ଚ  ଓଝା LNT4191219
ପ ୁ /191870 49 156 175ସନୁୀଲ ଶମର୍ା ପି ରାମତୁାର ଶମର୍ା LNT1672773
ୀ /191871 33 156 176ସମୁନ ଶମର୍ା ସା ସନୁୀଲ ଶମର୍ା YNY0260562
ୀ /201872 78 156 177ମାଳତୀ େସନ ସା ଦୁଗର୍ାପସାଦ େସନ OR/06/044/240161

ପ ୁ /201873 64 156 178ସତଯ୍ପୀୟ େସନ ପି ଦୁଗର୍ାପସାଦ େସନ OR/06/044/240165
ପ ୁ /201874 61 156 179ହର କମୁାର େସନ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ େସନ LNT2387355
ୀ /201875 61 156 180ସବିତା େସନ ସା ସତଯ୍ପୀୟ େସନ OR/06/044/240166
ୀ /201876 58 156 181ଦିପାଲିକା େସନ ସା ହରକମୁାର େସନ OR/06/044/240164

ପ ୁ /201877 51 156 182ତୁଷାରକା  େସନ ପି ଦୁଗର୍ାପସାଦ େସନ OR/06/044/240168
ପ ୁ /201878 48 156 183ନିମର୍ଳ କମୁାର େସନ ପି କାଳିପସାଦ େସନ LNT0285890
ୀ /201879 48 156 184ବୀଣାପାଣି େସନ୍ ସା ତୁଷାରକା  େସନ୍ LNT0285916

ପ ୁ /201880 36 156 185ପବାଲ େସନ ପି ହରକମୁାର େସନ LNT3015120
ୀ /201881 36 156 186ଶାଶତୀ େସନ ପି ସତଯ୍ପିୟ େସନ LNT3015146

ପ ୁ /201882 33 156 187ସ ିକ େସନ ପି ସତଯ୍ପିୟ େସନ LNT3015138
ୀ /201883 31 156 188ମାନସୀ େସଠୀ ସା ଅେଶାକ େସଠୀ YNY1185073

ପ ୁ /211884 35 156 189ଶବିାନ  ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ LNT4169363
ପ ୁ /211885 34 156 190ସଯୂଯ୍ର୍ଭାନୁ ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ LNT4169355
ପ ୁ /211886 74 156 191ବଟକୃ  ସାହୁ ପି କା ାଳି ସାହୁ. OR/06/044/240174
ପ ୁ /211887 67 156 192କୃ ଚ  ସାହୁ ପି କା ାଳି ସାହୁ OR/06/044/240172
ପ ୁ /211888 59 156 193ରସାନ  ସାହୁ ପି କା ାଳି ସାହୁ YNY1396373
ୀ /211889 58 156 194ଚାରୁଲତା ସାହୁ ସା ବଟକୃ  ସାହୁ. OR/06/044/240175
ୀ /211890 58 156 195ମେନାରମା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ. OR/06/044/240173
ୀ /211891 47 156 196ଝରଣା ସାହୁ ସା ରସାନ  ସାହୁ YNY1396381
ୀ /211892 43 156 197ସସିତା ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ YNY0247478
ୀ /211893 40 156 198ର ିତା ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ YNY0247460
ୀ /211894 37 156 199ପଦାଳୟା ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ YNY0247452
ୀ /211895 31 156 200ପ ୁ ଳି ସାହୁ ପି ରସାନ  ସାହୁ YNY0247486

ପ ୁ /221896 22 156 201ଚିରଂଜୀବୀ ପଧାନ ପି ପ ୂଲା ଚଂଦ ପଧାନ YNY1147461
ପ ୁ /221897 55 156 202େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ବି ୁଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/240182
ପ ୁ /221898 55 156 203ସବୁାଶଷି ସାହୁ ପି ବି ୁଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/240183
ପ ୁ /221899 52 156 204ଦୁଗର୍ାଶଷି ସାହୁ ପି ବି ୁଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/240184
ୀ /221900 47 156 205ସସିତା ସାହୁ ସା େଦବାସିଷ ସାହୁ YNY0766063
ୀ /221901 43 156 206ରୀତାରାଣୀ ସାହୁ ସା ସଭୁାଷିଶ ସାହୁ YNY0766055
ପ ୁ /231902 59 156 207ସତୁଘନ ଡାକଆୁ ପି ହରିହର ଡାକଆୁ LNT4169405
ୀ /231903 53 156 208ଝୁନୁ ଡାକଆୁ ସା ଶତୁଘନ ଡାକଆୁ LNT4169397
ପ ୁ /231904 58 156 209ଦିଲିପ ମଲିକ ପି ଯଧିୁ ିର ମଲିକ୍ OR/06/044/240191
ପ ୁ /231905 53 156 210ଅଜୟ କମୁାର ମଲିକ ପି ଯଧିୁ ିର ମଲିକ YNY1396431
ୀ /231906 49 156 211ସିନୁ ମଲିକ ସା ଅଜୟ ମଲିକ OR/06/044/240194
ପ ୁ /231907 48 156 212ରଜନିକା  ମଲିକ୍ ପି ଯଧିୁ ିର ମଲିକ୍ OR/06/044/240195
ୀ /231908 52 156 213ପମିଳା ମଲିକ ସା ରଜନୀକା  ମଲିକ LNT2387132
ପ ୁ /231909 36 156 214ନେରଶ କମୁାର ମଲିକ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମଲିକ YNY0766048
ୀ /231910 36 156 215ଅନର୍ ପଣୁର୍ା ମଲିକ ସା କାଳଂଦୀ ମଲିକ YNY1146158
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ପ ୁ /231911 28 156 216ଉମାଶ ର ମଲିକ ପି ରଜନୀକା  ମଲିକ YNY1045798
ୀ /231912 21 156 217ପୀତି ମଲିକ ପି ରଜନୀକା  ମଲିକ YNY1145945

ପ ୁ /231913 42 156 218ପିନାକୀ ପସାଦ ପାଲ ପି ଅଜିତ୍ କି ା ପାଲ LNT0264952
ପ ୁ /241914 27 156 219ଆଶଷି ଅଗଵାଲ ପି ପରୁୁେସା ମ ଅଗଵାଲ YNY1207778
ପ ୁ /241915 23 156 220ଉଦୟ ନାରାୟଣ ମଲିକ ପି ଗ ାଧର ମଲିକ YNY1073113
ପ ୁ /241916 21 156 221ଭୀମ ଶ ର ମଲିକ ପି ମନେମାହନ ମଲିକ YNY1073089
ପ ୁ /241917 40 156 222ତାପସ ପାଲ ପି ବାେନଶର ପାଲ LNT4194825
ୀ /no 241918 24 156 223ଏସ କଲଯ୍ାଣୀ ଦାସ ଏସ ତପନ ସା ଏସ ତପନ ଦାସ ଏସ ତପନ ଦାସ YNY1324011
ୀ /251919 57 156 224ଦୁେଗର୍ଶ ନଳିନୀ େଜନା ସା ଅଜୟ କମୁାର େଜନା LNT3015211

ପ ୁ /251920 41 156 225ତାରକ୍ ନାଥ ମାଜୀ ପି ଶୀେତାଲ ମାଜୀ LNT3015278
ୀ /251921 38 156 226ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ମାଜୀ ସା ତାରକ୍ ନାଥ ମାଜୀ LNT3015286

ପ ୁ /251922 50 156 227ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ LNT3015229
ୀ /251923 48 156 228ପମିଳା ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ LNT3015237

ପ ୁ /251924 43 156 229ସବୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ LNT3015245
ପ ୁ /251925 21 156 230େସୗମଯ୍ ର ନ ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1073162
ପ ୁ /251926 64 156 231ମଦନେମାହନ ତୀପାଠି ପି ଦାେମାଦର ତୀପାଠି OR/06/044/240218
ୀ /251927 63 156 232ହରିପୀୟା ତୀପାଠୀ ସା ଦାେମାଦର ତୀପାଠୀ OR/06/044/240219
ୀ /251928 58 156 233ଜୟ ି ତୀପାଠି ସା ଲଳିତେମାହନ ତୀପାଠି OR/06/044/240221

ପ ୁ /251929 57 156 234ଲଳିତେମାହନ ତୀପାଠି ପି ଦାେମାଦର ତୀପାଠି OR/06/044/240220
ୀ /251930 43 156 235ମଧ ୁଛ ା ତିପାଠୀ ପି ମଦନ େମାହନ ତିପାଠୀ LNT3015203

ପ ୁ /251931 41 156 236ରାେକଶ ତିପାଠୀ ପି ମଦନ େମାହନ ତିପାଠୀ LNT3015195
ପ ୁ /251932 38 156 237େଲାେକଶ ତିପାଠୀ ପି ମଦନ େମାହନ ତିପାଠୀ LNT3015187
ୀ /251933 36 156 238ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ତିପାଠୀ ପି ଲଳିତ େମାହନ ତିପାଠୀ LNT3015161

ପ ୁ /251934 34 156 239ଅଭିଜିତ ତିପାଠୀ ପି ଲଳିତ େମାହନ ତିପାଠୀ LNT3015153
ପ ୁ /251935 33 156 240ଅନିେକତ୍ ତିପାଠୀ ପି ଲଳିତ େମାହନ ତିପାଠୀ LNT3015179
ପ ୁ /261936 47 156 241ମାୟାଧର ହାତୀ ପି ଫକିର ହାତୀ LNT1750900
ୀ /271937 100 156 242ବସ  କମୁାରୀ ଦାସ ସା ନ  କମୁାର ଦାସ YNY0178095
ୀ /271938 67 156 244େସନ୍ହଲତା ଦାସ ସା ଅରୁପ ଦାସ OR/06/044/240250

ପ ୁ /271939 48 156 245ସବଯ୍ସାଚି ଦାସ ପି ଅରୂପ କମୁାର ଦାସ YNY0178111
ୀ /271940 48 156 246ସଂଘମିତା ଦାସ ସା ସଂଗାମ ଦାସ YNY0147611

ପ ୁ /271941 46 156 247ସତଯ୍ବତ ଦାସ ପି ଅରୂପ କମୁାର ଦାସ LNT1750918
ୀ /271942 39 156 248ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପ ନାୟକ ସା ସବଯ୍ସାଚି ଦାସ YNY0659763
ୀ /281943 31 156 249ମମତା େଜନା - ଧବେଳଶର ସାହୁ YNY1184902

ପ ୁ /281944 31 156 250ଧବେଳଶର ସାହୁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାହୁ YNY0494393
ପ ୁ /281945 46 156 251ସକୁା  ସାହୁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାହୁ YNY0260570
ୀ /281946 45 156 252ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ YNY0260596
ୀ /281947 43 156 253ମିତା ଳି ସାହୁ ସା ସକୁା  ସାହୁ YNY0260588

ପ ୁ /281948 35 156 254ବିଶ୍ଵଜୀତ ସାମଲ - ଧବେଳସ୍ଵର ସାହୁ YNY1184423
ପ ୁ /291949 57 156 255ବଜକିେଶାର େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା OR/06/044/240266
ୀ /291950 49 156 256କ ନା େବେହରା ସା ବଜ କିେଶାର େବେହରା YNY0659771
ୀ /291951 21 156 257ସଂଗୀତା େବେହରା ପି ବଜ କିେଶାର େବେହରା YNY1184357
ପ ୁ /291952 44 156 258ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ଇ ମଣି ସାହୁ LNT3015302
ପ ୁ /291953 79 156 259ଇ ମଣି ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ LNT0294934
ୀ /291954 67 156 260େଗାଲାପ ସାହୁ ସା ଇ ମଣି ସାହୁ LNT0294942
ୀ /291955 40 156 261ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ପି ଇ ମଣୀ ସାହୁ LNT0295147

ପ ୁ /291956 38 156 262ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଇ ମଣୀ ସାହୁ LNT0294926
ପ ୁ /301957 66 156 263େକୖଳାସ େବେହରା ପି କଶୁ େବେହରା OR/06/044/240270
ୀ /301958 52 156 264ଝୁନୁରାଣୀ େବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା LNT2387546
ୀ /301959 50 156 265ମାମି େବେହରା ପି କଶୁ େବେହରା OR/06/044/240272
ୀ /301960 47 156 266ବିଣାପାଣି େବେହରା ପି କଶୁ େବେହରା OR/06/044/240271
ୀ /301961 21 156 267ଅହଲଯ୍ା େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YNY1184290
ୀ /301962 68 156 268ଫଲୁ େଦଇ ସା କଷୁ େବେହରା OR/06/044/240269
ପ ୁ /311963 70 156 269ଧିେର  େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/044/240285
ପ ୁ /311964 68 156 270ବିର କିେଶାର େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/044/240283
ପ ୁ /311965 64 156 271ନୀର କିେଶାର େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା YNY0659789
ୀ /311966 62 156 272ମିରା େବେହରା ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/044/240278
ୀ /311967 62 156 273ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ସାଧଚୁରଣ େବେହରା OR/06/044/240280
ୀ /311968 60 156 274ପମିଳା େବେହରା ସା ବିରକିେଶାର େବେହରା OR/06/044/240284
ପ ୁ /311969 56 156 275ଗରୁୁଚରଣ େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା OR/06/044/240287
ୀ /311970 53 156 276ଜୟ ି େବେହରା ସା କିେଶାର େବେହରା OR/06/044/240290
ପ ୁ /311971 52 156 277ଧେନଶର େବେହରା ପି ଶବିଚରଣ େବେହରା LNT4169322
ୀ /311972 45 156 278ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ଧେନଶର େବେହରା LNT4174256
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ପ ୁ /311973 44 156 279ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା YNY0247494
ପ ୁ /311974 43 156 280ସ ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ରାେଧଶାମ େବେହରା OR/06/044/240807
ପ ୁ /311975 43 156 281ଦିଲିପ େବେହରା ପି ଧିେର  କମୁାର େବେହରା LNT4191185
ୀ /311976 42 156 282ସନୀତା େବେହରା ପି ସାଧ ୁଚରଣ େବେହରା LNT4169421

ପ ୁ /311977 41 156 283ଅନ  ଚ  େବେହରା ପି ବିର କିେଶାର େବେହରା LNT4191276
ପ ୁ /311978 41 156 284ପଦିପ େବେହରା ପି ଧିେର  କମୁାର େବେହରା LNT4186821
ପ ୁ /311979 39 156 285ପଭାତ ଚ  େବେହରା ପି ଧିେର  କମୁାର େବେହରା LNT4186839
ପ ୁ /311980 39 156 286ସଂଜୀବ େବେହରା ପି ରାେଧଶାମ େବେହରା OR/06/044/240789
ପ ୁ /311981 38 156 287ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି ବିର କିେଶାର େବେହରା LNT4180477
ପ ୁ /311982 36 156 288ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ନୀର କିେଶାର େବେହରା LNT4186847
ପ ୁ /311983 35 156 289ସେ ାଷ େବେହରା ପି ନୀର କିେଶାର େବେହରା LNT4186813
ପ ୁ /311984 33 156 290େଗାବି  େବେହରା ପି କିେଶାର େବେହରା LNT3015310
ୀ /311985 24 156 291ଧରିତୀ େବେହରା - ବସ  କମୁାର େବେହରା YNY1045889
ୀ /311986 23 156 292େସାନାଲୀ େବେହରା - ବସ  କମୁାର େବେହରା YNY1045848

ପ ୁ /311987 40 156 293ସବୁତ େଜନା ପି ଅଜୟ େଜନା LNT4200705
ୀ /311988 37 156 294ସନୁୀତା େଜନା ସା ସବୁତ େଜନା LNT4200713
ୀ /311989 22 156 295ସଭୁଦା ରାଣୀ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YNY1045822
ୀ /321990 60 156 296ଆରତୀ ଆସ ସା ବିଜୟ ଆସ OR/06/044/240292
ୀ /321991 59 156 297ବାସ ି ଆଶ ସା ପଫଲୁ ଆଶ OR/06/044/240294
ୀ /321992 58 156 298ପମିଳା ଆଶ ସା ପଦିପ ଆଶ OR/06/044/240296

ପ ୁ /321993 58 156 299ଦିଲିପ ଆଶ ପି ପରମାନ  ଆଶ OR/06/044/240297
ୀ /321994 54 156 300କମଳା ଆଶ ସା ଦିଲିପ ଆଶ OR/06/044/240298

ପ ୁ /321995 53 156 301ପତାପ କମୁାର ଆଶ ପି ପରମାନ  ଆଶ OR/06/044/240299
ୀ /321996 45 156 302କୁ ିଲତା ଆେସ ସା ପତାପ ଆେସ LNT2387751

ପ ୁ /321997 53 156 303ରେମଶ ଚ  ଦାସ ପି େବୖ ବ ଦାସ LNT4169371
ୀ /321998 48 156 304ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଦାସ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାସ LNT4197554
ୀ /321999 37 156 305ମନୁମନୁ ନ ୀ ସା େକୖଳାସ କମୁାର ନ ୀ YNY1228295
ୀ /332000 43 156 306ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ଆସ ସା ସକୁମୁାର ଆସ LNT1731488
ୀ /332001 57 156 307ସନୁ ା ଆଶ ସା ସକୁମୁାର ଆଶ OR/06/044/240304

ପ ୁ /332002 52 156 308ସକୁମଲା ଆଶ ପି େଗାବି  ଆଶ OR/06/044/240305
ପ ୁ /332003 34 156 309ସବୁତ ଆଶ ପି ସକୁମୁାର ଆଶ LNT3015336
ୀ /332004 35 156 310ସଚିୁତା ନ ୀ ସା ଦୀପକ କମୁାର ନ ୀ YNY1228303

ପ ୁ /342005 81 156 311ନୃସିଂହ ଚରଣ ମଲିକ ପି ବୃ ାବନ ମଲିକ YNY0101436
ପ ୁ /342006 41 156 312ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମଲିକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମଲିକ LNT2386894
ୀ /342007 34 156 313ସଚିୁତା ମଲିକ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମଲିକ YNY0494427

ପ ୁ /342008 51 156 314ଶେିବ  ପାତ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପାତ OR/06/044/240323
ୀ /342009 43 156 315ମମତା ପାତ ସା ଶେିବ  ପାତ LNT1731447
ୀ /342010 26 156 316ତିେଳା ମା ପାତ ପି େଦେବ  ପାତ YNY1146992
ୀ /342011 23 156 317ସେୁଲାଚନା ପାତ ପି େଦେବ  ପାତ YNY1154988
ୀ /352012 56 156 318ସାବିତୀ େଦବି ସା ଲକ୍ଷନ୍ୀଧର ଶମର୍ା OR/06/044/240344

ପ ୁ /352013 64 156 319ଲକ୍ଷନ୍ୀନାରାୟଣ ଶମର୍ା ପି ହରିରାମ ଶମର୍ା OR/06/044/240343
ପ ୁ /352014 37 156 320ରାେକଶ ଶମର୍ା ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଶମର୍ା LNT4200689
ପ ୁ /362015 36 156 321କୃପାସି ୁ ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ LNT4169348
ପ ୁ /362016 67 156 322ସନାତନ ସାହୁ ପି କ୍ଷୀର ସାହୁ OR/06/044/240351
ୀ /362017 62 156 323ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ OR/06/044/240352

ପ ୁ /362018 49 156 324ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ LNT2387207
ୀ /362019 43 156 325ସଭୁଦା ସାହୁ ସା ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ LNT2387215

ପ ୁ /372020 55 156 326ଉଲାସ ଚ  ମହାପାତ ପି ବଳରାମ ମହାପାତ LNT3081049
ୀ /372021 84 156 327ଶକୁ ଳା ନାୟକ ସା କୃ  ନାୟକ OR/06/044/240353
ପ ୁ /372022 69 156 328େହମ କମୁାର ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ OR/06/044/240354
ପ ୁ /372023 67 156 329ବିଜୟକମୁାର ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ OR/06/044/240356
ୀ /372024 61 156 330ବିଳାସିନି ନାୟକ ସା ବିଜୟ ନାୟକ OR/06/044/240357
ପ ୁ /372025 61 156 331ବସ କମୁାର ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ OR/06/044/240358
ୀ /372026 57 156 332କୁ ଲତା ନାୟକ ସା େହମ  ନାୟକ OR/06/044/240355
ୀ /372027 56 156 333ଜୟଶୀ ନାୟକ ସା ବସ  ନାୟକ OR/06/044/240359
ପ ୁ /372028 55 156 334ସେରାଜକମୁାର ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ OR/06/044/240360
ୀ /372029 47 156 335ଗୀତା ଳି ନାୟକ ସା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ YNY0247502
ୀ /372030 39 156 336ରାଜଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ LNT2387611
ପ ୁ /372031 37 156 337ଜଗେମାହନ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ LNT4169439
ୀ /372032 31 156 338ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ YNY1185016
ୀ /372033 29 156 339ମମତା ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ YNY1184977
ୀ /372034 26 156 340ରଶୀତା ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ YNY1184944
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ପ ୁ /372035 25 156 341ଅଜୟ ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ YNY1184464
ୀ /372036 22 156 342ସିଖା ନାୟକ ସା ଆଦିତ୍ଯ କମୁାର ନାୟକ YNY1281088

ପ ୁ /372037 40 156 343ଜଗବ ୁ ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ LNT4174231
ୀ /372038 35 156 344ଆଶାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଜଗବ ୁ ସାହୁ YNY0247510

ପ ୁ /382039 70 156 345ଲ ମନ େମେହର ପି ବିଜୟ େମେହର YNY0101444
ୀ /382040 63 156 346ସବିତା େମେହର ସା ଲ ମନ େମେହର YNY0101451

ପ ୁ /382041 61 156 347ଭୀମା େମେହର ପି ବିଜୟ େମେହର YNY0316687
ୀ /382042 56 156 348କମ ୁେମେହର ସା ଭୀମା େମେହର YNY0316679

ପ ୁ /382043 53 156 349ରେମଶ େମେହର ପି ବିଜୟ େମେହର YNY0101501
ୀ /382044 45 156 350ଚମନ େମେହର ପି ଲ ମନ େମେହର YNY0101469
ୀ /382045 42 156 351େଶାଭା େମେହର ସା ଚମନ େମେହର YNY0101485

ପ ୁ /382046 40 156 352ସଞୟ େମେହର ପି ଲ ମନ େମେହର YNY0101477
ୀ /382047 38 156 353ରୀନା େମେହର ସା ସଞୟ େମେହର YNY0101493

ପ ୁ /382048 23 156 354ସତ୍ଯବତ ରାଣା - କନକ ରାଣା YNY1178904
ୀ /392049 34 156 355ଜିନି ଅଗୱାଲ ସା ଗଜାନନ ଅଗୱାଲ YNY0316711
ୀ /392050 32 156 356ପୀତି ଅଗୱାଲ ପି ଶବଣ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0316703
ୀ /392051 22 156 357ପାୟଲ ଅଗଓାଲ ପି କମଳ କମୁାର ଅଗଓାଲ YNY1045806
ୀ /392052 85 156 358େଛାଟି ଅଗୱାଲ ସା ମହାବୀର ଅଗୱାଲ OR/06/044/240383

ପ ୁ /392053 66 156 359ନେରଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ମହାବୀର ଅଗୱାଲ OR/06/044/240384
ୀ /392054 65 156 360ଦଶର୍ନା ଅଗୱାଲ ସା ନେରଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ OR/06/044/240385

ପ ୁ /392055 64 156 361ଶବଣ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ମହାବୀର ଅଗୱାଲ OR/06/044/240386
ୀ /392056 61 156 362େରଖା ଅଗୱାଲ ସା ଶବଣ ଅଗୱାଲ OR/06/044/240387

ପ ୁ /392057 54 156 363କମଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ମହାବୀର ଅଗୱାଲ OR/06/044/240388
ପ ୁ /392058 51 156 364ଭଜନ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ମହାବୀର ଅଗୱାଲ OR/06/044/240389
ୀ /392059 45 156 365ଫିକି ଅଗୱାଲ ସା ଭଜନ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT2387348

ପ ୁ /392060 40 156 366ଗଜାନ  ଅଗୱାଲ ପି ନେରଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT2387314
ପ ୁ /392061 38 156 367ମେହଶ ଅଗୱାଲ ପି ନେରଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT2387322
ପ ୁ /402062 66 156 368ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ ପି ସନୁାକର ଦାସ YNY0247544
ୀ /402063 55 156 369ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ OR/06/044/240407
ୀ /402064 54 156 370ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ସା ଏସ୍ କୃ  ମ ୂ ର୍ୀ OR/06/044/240408
ୀ /402065 42 156 371େକ ସରସତୀ ଦାସ ସା େକ ଶ ର OR/06/044/240852
ୀ /402066 34 156 372ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଦାସ ପି ଚି ର ନ ଗଡନାୟକ LNT3015385

ପ ୁ /412067 68 156 373ପେମାଦ ତିପାଠି ପି ବଜକିେଶାର ତିପାଠି OR/06/044/240415
ୀ /412068 62 156 374ସମିୁତା ତିପାଠି ସା ପେମାଦ ତିପାଠି OR/06/044/240416

ପ ୁ /422069 50 156 375ମାନସରଂଜନ ବିଶାଳ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବିଶାଳ OR/06/044/240790
ପ ୁ /432070 38 156 376ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ମା କନିୁ େବୱା LNT4180469
ୀ /432071 21 156 377ମମତା ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YNY1184266

ପ ୁ /442072 21 156 378କାହନ୍  ୁସାମଲ ପି େଲାକିଆ ସାମଲ YNY1138171
ପ ୁ /442073 69 156 379ଅେଶାକ ତୀପାଠୀ ପି ଅନ  ତୀପାଠୀ OR/06/044/240455
ୀ /442074 60 156 380ଅନୁସୟୁା ତୀପାଠୀ ସା ଅେଶାକ ତୀପାଠୀ OR/06/044/240456

ପ ୁ /442075 36 156 381ଅମେରଶ ତିପାଠୀ ପି ଅେଶାକ ତିପାଠୀ LNT4197539
ପ ୁ /452076 82 156 382ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ପି ମଦନ େମାହନ ଦାସ OR/06/044/240457
ୀ /452077 68 156 383େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ଦାସ ସା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ OR/06/044/240458

ପ ୁ /452078 50 156 384ତପନ ଦାସ ପି ଉକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ YNY0659805
ପ ୁ /452079 49 156 385ଦିପକ କମୁାର ଦାସ ପି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ OR/06/044/240463
ପ ୁ /452080 45 156 386ଶବି ପସାଦ ଦାସ ପି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ YNY0659797
ୀ /452081 38 156 387ସଦିୁ ା ଦାସ ସା ତପନ କମୁାର ଦାସ YNY0147629

ପ ୁ /462082 46 156 388ରତନ୍ ାକର ପ ୃ ି ପି ନିର ନ ପ ୃ ି OR/06/044/240465
ପ ୁ /472083 42 156 389ମାନସ କମୁାର ମିଶ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମିଶ LNT2386852
ପ ୁ /482084 75 156 390ଜଗନନ୍ାଥ ମିଶ ପି ବଳରାମ ମିଶ OR/06/044/240475
ୀ /482085 53 156 391ଲକ୍ଷୀପିୟା ମିଶ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ମିଶ OR/06/044/240476
ୀ /482086 39 156 392ମିନତୀ ମିଶ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମିଶ LNT2387116
ପ ୁ /482087 38 156 393ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମିଶ LNT4180451
ପ ୁ /492088 68 156 394େବୖଦଯ୍ନାଥ ଦାଶ ପି ଉେପ  ଦାଶ OR/06/044/240496
ପ ୁ /492089 67 156 395ଉଦୟନାଥ ଦାଶ ପି ଉେପ  ନାରାୟଣ ଦାଶ OR/06/044/240498
ୀ /492090 60 156 396ବସ ମ ରୀ ଦାଶ ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ଦାଶ OR/06/044/240501
ୀ /492091 59 156 397ସବିତା ଦାଶ ସା ଉଦୟନାଥ ଦାଶ OR/06/044/240502
ପ ୁ /492092 59 156 398ବିଶନାଥ ଦାଶ ପି ଉେପ  ଦାଶ OR/06/044/240499
ୀ /492093 55 156 399ଉମାରାଣି ଦାଶ ସା ବିଶନାଥ ଦାଶ OR/06/044/240503
ପ ୁ /492094 52 156 400ର ନାଥ ଦାଶ ପି ଉେପ  ଦାଶ OR/06/044/240500
ୀ /492095 46 156 401ସସିତା ଦାଶ ସା ର ନାଥ ଦାଶ LNT3081064
ପ ୁ /492096 39 156 402ଭବାନି ଶ ର ଦାଶ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଦାଶ LNT3015435
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ୀ /492097 38 156 403ତୃ ି ମୟୀ ଦାଶ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଦାଶ LNT3015419
ପ ୁ /492098 38 156 404ଉମା ଶ ର ଦାଶ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଦାଶ LNT3015427
ପ ୁ /492099 36 156 405େଗୗରିଶ ର ଦାଶ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଦାଶ LNT3015443
ପ ୁ /492100 36 156 406େଗାପାଳ ବଲଭ ଦାଶ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଦାଶ LNT3015450
ପ ୁ /492101 35 156 407ବିକମ କିେଶାର ଦାଶ ପି ବିଶନାଥ ଦାଶ YNY0101527
ପ ୁ /492102 34 156 408ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ବିଶନାଥ ଦାଶ YNY0101535
ୀ /502103 100 156 409ଏନ୍ ଚଂଦମା େଦବୀ ସା ଏନ୍ ଏରିଆ ପାତ OR/06/044/240508

ପ ୁ /502104 65 156 410ଏନ୍ ନାରାୟଣ ପାତ ପି ଏନ୍ ଏରିଆ ପାତ OR/06/044/240506
ୀ /502105 65 156 411ଏନ୍ ଅନୁସୟୂା ପାତ ସା ଏନ୍ ନାରାୟଣ ପାତ OR/06/044/240507

ପ ୁ /502106 57 156 412ଶଯ୍ାମରାଜ ପାତ ପି ଏରିୟା ପାତ OR/06/044/240509
ୀ /502107 49 156 413ଉମା ପାତ ସା ଶଯ୍ାମରାଜ ପାତ OR/06/044/240510

ପ ୁ /502108 34 156 414ଏନ୍ େଗାପାଳ ପାତ ପି ଏନ୍ ନାରାୟଣ ପାତ LNT3015468
ପ ୁ /502109 34 156 415ଏ ସେ ାଷ ରାଓ ପି ଏ େସାଲାପରୁୀ ରାଓ LNT3015476
ୀ /512110 56 156 416ବି.ଶାରଦା . ସା ବି ଜଗନନ୍ ାଥ . LNT2386993

ପ ୁ /512111 23 156 417ବାସେୁ◌ଦବ ଭକି୍ତର ନ େବେହର ପି ଅମିୟ କମୁାର େବେହରା YNY1338987
ୀ /512112 66 156 418ମାଳତୀ ପାତ ସା ଲି ରାଜ ପାତ OR/06/044/240513

ପ ୁ /512113 51 156 419ବଲରାମ ପାତ ପି ଲି ରାଜ ପାତ OR/06/044/240514
ୀ /512114 48 156 420ପଦା ପାତ ସା ବଳରାମ ପାତ OR/06/044/240517
ୀ /512115 48 156 421ତିେଳା ମା ପାତ ସା ପକାଶ ପାତ LNT2386985

ପ ୁ /512116 45 156 422ପକାଶ କମୁାର ପାତ ପି ଲି ରାଜ ପାତ OR/06/044/240516
ପ ୁ /512117 36 156 423ସବୁାଷ ପାତ ପି ବଳରାମ ପାତ LNT4180485
ପ ୁ /522118 86 156 424େଗାବି  ଚ  ନ ି ପି ହାରୁ ନ ି OR/06/044/240521
ୀ /522119 66 156 425େସନ୍ହଲତା ନ ି ସା େଗାବିଂଦ ନ ି YNY0766014
ୀ /522120 49 156 426େଶଫାଳି ନ ି ସା ତପନ ନ ି YNY0178137
ୀ /522121 43 156 427କବିତା ରାଣୀ ନ ୀ ସା ରାେଜ  କମୁାର ନ ୀ LNT2387629

ପ ୁ /522122 42 156 428ରାେଜ  ନ ି ପି େଗାବି  ନ ି OR/06/044/240529
ପ ୁ /522123 31 156 429ଆଶେୁତାଷ ନ ି ପି ତପନ କମୁାର ନ ି YNY0147637
ୀ /532124 49 156 430େସାନାଲୀ ମହିଁଶ ସା ସବୁାସ ମହିଁଶ YNY0765966

ପ ୁ /532125 45 156 431ସବୁାଶ ମହିଁଶ ପି ନିମାଇ ଁମହିଁଶ LNT1752823
ୀ /532126 45 156 432ସନିୁତି େସନ ସା ସ ୟ କମୁାର ଗଇୁଁ LNT3015484

ପ ୁ /542127 85 156 433ଭଗବାନ େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/044/240545
ୀ /542128 77 156 434ଶ ାମଣି େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା OR/06/044/240546

ପ ୁ /542129 74 156 435ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/044/240549
ୀ /542130 62 156 436ମିନା େବେହରା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା OR/06/044/240550

ପ ୁ /542131 54 156 437ପେମାଦ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା OR/06/044/240553
ପ ୁ /542132 48 156 438ପଶା  େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା OR/06/044/240822
ୀ /542133 46 156 439ସବିତା େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YNY0766030

ପ ୁ /542134 45 156 440ପତାପ େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା LNT2387371
ପ ୁ /542135 42 156 441ପଶନନ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା LNT2387306
ପ ୁ /552136 36 156 442ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାହୁ LNT3081072
ୀ /552137 35 156 443ଇତିଶୀ ସାହୁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାହୁ LNT3081080
ପ ୁ /552138 61 156 444ଶବିଚରଣ ସାହୁ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/240565
ୀ /552139 55 156 445ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଶବିଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/240566

ପ ୁ /552140 32 156 446ପରିେତାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାହୁ YNY0147645
ୀ /562141 68 156 447େଶୖଳବାଳା େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ସିଂହ LNT2387579

ପ ୁ /562142 30 156 448ସିେ ଶ୍ଵର ହାତୀ - ବିଦଯ୍ାଧର ହାତୀ YNY1133933
ପ ୁ /562143 72 156 449ଜଗନନ୍ ାଥ ସିଂହ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସିଂହ OR/06/044/240578
ପ ୁ /562144 58 156 450ମେନାର ନ ସିଂହ ପି ଜର୍ ନାଦନ ସିଂହ OR/06/044/240575
ୀ /562145 53 156 451ନିଳିମା ସିଂହ ସା ମେନାର ନ ସିଂହ OR/06/044/240576
ପ ୁ /562146 52 156 452ଚି ର ନ ସିଂହ ପି ଜନା ର୍ନ ସିଂହ OR/06/044/240580
ପ ୁ /562147 49 156 453ମେନାଜ କମୁାର ସିଂହ ପି ଅରକ୍ଷନାଥ ସିଂହ OR/06/044/240581
ପ ୁ /562148 48 156 454ସପନ୍ଜିତ ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସିଂହ OR/06/044/240582
ପ ୁ /562149 45 156 455ସଂଜିତ୍ ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସିଂହ OR/06/044/240827
ୀ /562150 37 156 456ସ ର୍ପଭା ସିଂହ ପି ଅରକ୍ଷ ନାଥ ସିଂହ LNT4191243
ୀ /562151 36 156 457ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସିଂହ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସିଂହ LNT4191227
ପ ୁ /572152 84 156 458ଦୟାନିଧି ସିଂହ ପି ପଦନାଭ ସିଂହ OR/06/044/240583
ପ ୁ /572153 57 156 459େପମ ପକାଶ ସିଂହ ପି ଦୟାନିଧି ସିଂହ OR/06/044/240584
ୀ /572154 51 156 460ଶଭୁଶୀ ସିଂହ ସା େପମପକାସ ସିଂହ OR/06/044/240585
ୀ /572155 62 156 461ମାଧବିକା ସିଂହ ସା କା ିର୍କ ଚ  ସିଂହ YNY0384925
ପ ୁ /582156 58 156 462ଜଗନନ୍ାଥ ମଲିକ ପି େଲାକନାଥ ମଲିକ OR/06/044/240590
ୀ /582157 46 156 463ସସୀତା ମଲିକ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ମଲିକ YNY0316729
ୀ /582158 24 156 464ରାଜଲକ୍ଷୀ ମଲିକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମଲିକ YNY1281104
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ୀ /582159 20 156 465ବୀଜଯଲକ୍ଷୀ ମଲିକ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମଲିକ YNY1280122
ୀ /582160 44 156 466ବବିତା ସିଂହ ସା ସପନ୍ଜିତ ସିଂହ LNT2387553

ପ ୁ /582161 38 156 467ଖେଗଶର ସିଂହ ପି ମେନାର ନ ସିଂହ LNT2387736
ପ ୁ /582162 40 156 468ଅନ  ନାରାୟଣ ସିଂ ପି ଅରକ୍ଷନାଥ ସିଂ LNT4174298
ପ ୁ /592163 68 156 469ଅଜୁର୍ ନଚ  ବାରିକ ପି ମାଗଣିୁ ବାରିକ YNY0659821
ୀ /592164 63 156 470ସାବିତୀ ବାରିକ ସା ଅଜୁର୍ ନ ବାରିକ YNY0659813
ୀ /602165 77 156 471କନୁୀ େବୱା ସା ବାଳକୃ  ସାହୁ OR/06/044/240600

ପ ୁ /602166 41 156 472ଶତୁଘନ ସାହୁ ମା କନିୁ େବୱା LNT4180493
ପ ୁ /602167 41 156 473ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ବାଳକୃ  ସାହୁ OR/06/044/240787
ପ ୁ /602168 40 156 474ଭରତ ସାହୁ ପି ବାଳକୃ  ସାହୁ OR/06/044/240786
ୀ /602169 32 156 475େଗୗରୀ ରାଣୀ ସାହୁ ସା ଶତୃଘନ୍ ସାହୁ YNY0247577

ପ ୁ /612170 60 156 476ଅେଶାକ ମଲିକ ପି ଅମଲୁଯ୍ ମଲିକ OR/06/044/240606
ୀ /612171 53 156 477ବାସ ି ମଲିକ ସା ଅେଶାକ ମଲିକ OR/06/044/240607

ପ ୁ /612172 50 156 478କିେଶାରକମୁାର ମଲିକ ପି ଅମଲୁଯ୍ ମଲିକ OR/06/044/240608
ୀ /612173 43 156 479ସବିତୀ ମଲିକ ସା କିେଶାର ମଲିକ OR/06/044/240609

ପ ୁ /612174 43 156 480ସବୁଜିତ ମଲିକ ପି ଅେଶାକ ମଲିକ LNT2387363
ୀ /612175 36 156 481ସସିୁତା ମଲିକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମଲିକ YNY0101543

ପ ୁ /612176 34 156 482ସତଯ୍ଜିତ ମଲିକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମଲିକ LNT4200663
ପ ୁ /612177 32 156 483ଶୀକା  କମୁାର ମଲିକ ପି କିେଶାର କମୁାର ମଲିକ YNY0101550
ପ ୁ /612178 41 156 484ମଣିଭଦା ପ ା ପି ହେରକୃ  ପ ା LNT4197521
ପ ୁ /622179 60 156 485ଆନ  ଚ  ରାଉଳ ପି ଦୀେନଶ ରାଉଳ OR/06/044/240793
ୀ /622180 49 156 486କାମିନୀ ରାଉଳ ସା ଆନ  ଚ  ରାଉଳ OR/06/044/240797

ପ ୁ /632181 71 156 487ରାୟିଚା  ମଲିକ ପି େଗାପାଳ ମଲିକ OR/06/044/240625
ୀ /632182 61 156 488ତାରିଣି ମଲିକ ସା ରାଇଚା  ମଲିକ OR/06/044/240626

ପ ୁ /632183 53 156 489ଆେଲାକ ନାଥ ମଲିକ ପି େଗାପାଳ ମଲିକ OR/06/044/240627
ୀ /632184 47 156 490ମନୁମନୁ୍ ମଲିକ ସା ଆେଲାକ ମଲିକ LNT2387652

ପ ୁ /632185 45 156 491ପେମାଦ କମୁାର ମଲିକ ପି ଉେମଶ ମଲିକ LNT2387637
ପ ୁ /632186 37 156 492ର ନ ମଲିକ ମା ତାରିଣୀ ମଲିକ YNY1045855
ପ ୁ /642187 85 156 493ଦାେମାଦର ପସାଦ ମହା ି ପି ଦିବଯ୍ସିଂହ ମହା ି OR/06/044/240628
ୀ /642188 71 156 494ଲାଲଟୁ ମହା ି ସା ଦାେମାଦର ପସାଦ ମହା ି OR/06/044/240629

ପ ୁ /642189 50 156 495େପମ କମୁାର ମହା ି ପି ଦାେମାଦର ପସାଦ ମହା ି OR/06/044/240630
ପ ୁ /642190 48 156 496ପିତମ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ଦାେମାଦର ପସାହ ମହା ି OR/06/044/240631
ୀ /642191 45 156 497ସମୁନ ମହା ି ପି ଦାେମାଦର ପସାଦ ମହା ି OR/06/044/240632

ପ ୁ /652192 55 156 498ଈଶର ଚ  ମହାରଣା ପି ପନୁନ୍ ାନ  ମହାରଣା OR/06/044/240635
ୀ /652193 53 156 499ଗୀତା ଳି ମହାରଣା ସା ଈଶର ମହାରଣା OR/06/044/240636
ୀ /652194 40 156 500େଜଯ୍ା ୍ନାରାଣୀ ସାହୁ ସା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ LNT0295121
ୀ /662195 80 156 501କମୁଦୁ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ OR/06/044/240653

ପ ୁ /662196 62 156 502ଗୟାଧର ପ ା ପି ହେରକୃ  ପ ା OR/06/044/240655
ୀ /662197 57 156 503ଲକ୍ଷୀ ପ ା ସା ଗୟାଧର ପ ା OR/06/044/240656

ପ ୁ /662198 35 156 504ଗତି କୃ  ପ ା ପି ଗୟାଧର ପ ା LNT4180444
ୀ /662199 33 156 505ରଶିତା ପ ା ସା ଗତିକୃ  ପ ା YNY0247585
ୀ /672200 58 156 506େଜଯ୍ାତିମୟୀ ଦାସ ସା ବୀରକିେଶାର ଦାସ YNY0766022
ୀ /672201 53 156 507କବିତା ଦାସ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ YNY0659839

ପ ୁ /672202 45 156 508ର ିତା ଦାସ ପି ବୀରକିେଶାର ଦାସ YNY0765974
ପ ୁ /682203 46 156 509ରଂଜିତ ଦାସ ପି ବୀର କିେଶାର ଦାସ LNT1731470
ୀ /682204 40 156 510କାେବରୀ ଦାସ ପି ବିଶବିଜୟୀ ଦାସ YNY0765982

ପ ୁ /682205 38 156 511ତନୟ ପାଲ ପି ବଂଶୀବଦନ ପାଲ YNY0178145
ୀ /682206 42 156 512େଜଯ୍ା ୍ନା ରାଉତ ସା ଅେଶାକ ରାଉତ LNT0265090

ପ ୁ /682207 47 156 513ହୃଦାନ  ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/044/240678
ପ ୁ /682208 46 156 514ଜୀବନ କମୁାର ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ LNT2387298
ପ ୁ /702209 64 156 515ଯଯାତି େକଶରୀ େବଉରିଆ ପି ସେୁର  େବଉରିଆ YNY0765990
ୀ /702210 61 156 516ଜବାରାଣି େବଉରିଆ ସା ଯଯାତି େକଶରୀ େବଉରିଆ YNY0766006
ପ ୁ /702211 41 156 517ସଂଗାମ େକଶରୀ େବଉରିଆ ପି ଜଯାତି େକଶରୀ େବଉରିଆ LNT2387223
ୀ /702212 39 156 518ପଜୂାରାଣୀ େବଉରିଆ ପି ଜଯାତି େକଶରୀ େବଉରିଆ LNT2387231
ପ ୁ /712213 45 156 519ମେୁକଶ ଭୀମାେର ପି ପଇକଦିୁ ଭୀମାେର YNY0659854
ୀ /712214 40 156 520ଲକ୍ଷୀ ଭୀମାେର ସା ମେୁକଶ ଭୀମାେର YNY0659847
ୀ /722215 54 156 521େସାନି ବାଇ ସା େମାହନ ବାଇ OR/06/044/240709
ପ ୁ /722216 65 156 522େମାହନ ଭିମାେର ପି ବିଦୁଲ ଭିମାେର OR/06/044/240708
ପ ୁ /722217 39 156 523ରାେକଶ ଭୀମାେର ପି େଡରୀଆ ଭୀମାେର LNT2387405
ପ ୁ /732218 42 156 524ଉମାକା  ମହା ି ପି ଚ ମଣି ମହା ି LNT2387678
ୀ /742219 44 156 525ମାଧରୁୀ ଦାସ ସା େମାହନ ଦାସ OR/06/044/240722
ପ ୁ /742220 44 156 526ଚକାେଡାଳା ଦାସ ପି େମାହନ ଦାସ LNT2387587
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ୀ /742221 41 156 527ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ଚକାେଡାଳା ଦାସ LNT2387595
ପ ୁ /762222 69 156 528ବାଜି ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ LNT2387603
ୀ /762223 28 156 529ଅନୁପମା ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ YNY1328491
ୀ /762224 28 156 530ଅନୁପମା ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ YNY1321108

ପ ୁ /762225 21 156 531ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ବାଜୀ ଦାସ YNY1321207
ୀ /762226 32 156 532ଶୁତି େମାଦୀ ସା ନିଖିଲ ଭରାଲାୱାଲା YNY1338979
ୀ /772227 58 156 533ନ  ୁେଦଇ ସା କାଳ ି ଦାସ YNY0659862

ପ ୁ /782228 70 156 534ରାସବିହାରି ମହାପାତ ପି ବଜକିେଶାର ମହାପାତ OR/06/044/240749
ୀ /782229 57 156 535ଗୀତାରାଣୀ ମହାପାତ ପି ବଜକିେଶାର ମହାପାତ OR/06/044/240753
ୀ /792230 66 156 536କନିୁ ପସାଦ ସା ଭକ୍ତ ପସାଦ OR/06/044/240759
ୀ /802231 49 156 537କବିତା ପା ଷାଣୀ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ସିଂ LNT4174306

ପ ୁ /802232 47 156 538େଜଯ୍ାତିପକାସ ସିଂହ ପି ଦୟାନିଧି ସିଂହ OR/06/044/240586
ୀ /832233 52 156 539ମ େୁଦବୀ ଶମର୍ା ସା ପବନ କମୁାର ଶମର୍ା OR/06/044/216161

ପ ୁ /832234 32 156 540ପ ଜ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ପବନ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0247593
ୀ /842235 50 156 541ମ ବୁାଳା ମଲିକ ସା ବିେରନ୍ ମଲିକ YNY0260604

ପ ୁ /842236 32 156 542ବିଜୁ ମଲିକ ପି ବିେରନ୍ ମଲିକ YNY0260620
ପ ୁ /842237 48 156 543ବିେରନକମୁାର ମଲିକ ପି ନବିନ ମଲିକ YNY0807602
ପ ୁ /862238 32 156 544େରାହିତ ଶମର୍ା ପି ରାେଜ  କମୁାର ଶମର୍ା YNY0384917
ପ ୁ /902239 22 156 545େସୗରଭ ସାହୂ ପି ସରତ ଚଂଦ ସାହୂ YNY1085885
ୀ /952240 33 156 546ରିଚା ଶମର୍ା ସା ଆଶୀଷ ପିପଳ୍ଵା YNY1217272

ପ ୁ /992241 74 156 547ଜଗନନ୍ ାଥ ସିଂହ ପି େଗାବି  ଚ  ସିଂହ YNY0935585
ୀ /992242 63 156 548ଶାରଦା ସିଂହ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ସିଂହ YNY0935577
ୀ /992243 41 156 549ପ ୁ ଲତା ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସିଂହ YNY0935569

ପ ୁ /992244 38 156 550ପ ାନନ ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସିଂହ YNY0935551
ପ ୁ /992245 37 156 551ବଳରାମ ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସିଂହ YNY0935544
ପ ୁ /2162246 23 156 552ସତଯ୍ଜିତ୍ େବେହରା ପି ରବୀ  ନାଥ େବେହରା YNY1148436
ପ ୁ /2492247 34 156 553ହରି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଚ  େଶଖର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY1326651
ପ ୁ /2492248 53 156 554ରବୀ  କମୁାର ପରମାଣୀକ ପି େଗାକଳୁ ଚ  ପରମାଣୀକ YNY1320852
ପ ୁ /2492249 26 156 555ରାଜ କିେଶାର ପରମାଣୀକ ପି ରବୀ  ପରମାଣୀକ YNY1327089
ପ ୁ /2492250 21 156 556ସକୁା  ପରମାଣୀକ ପି ରାଜ କିେଶାର ପରମାଣୀକ YNY1324664
ୀ /2492251 24 156 557ପିୟା ପାମଲିକ ସା ସ ନୁାଥ ପାମଲିକ YNY1320530

ପ ୁ /2492252 22 156 558ବିଶ।ଲ ସବୁୁ ି ପି ଭରତ ଚ  ସବୁୁ ି YNY1326743
ୀ /999992253 29 156 559ସାବନା େବଗମ ପି େସଖ ଜବାର YNY1082445

ପ ୁ /999992254 21 156 560ମୟ  ପୀ େଦାସୀ ପି ପକାଶ େଦାସୀ YNY1082411
ପ ୁ /999992255 30 156 561ଜଗା ରାଓ ମା ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ରାଓ YNY1184811
ୀ /.2256 30 156 562େରାଜା ବିବି ସା େଶଖ ମହ ଦ ଅଲୀ YNY0807594

ପ ୁ /C/O - Bid2257 37 156 563ତିବିକମ ପଟନାୟକ ପି ବିଧାଯକ  YNY1211929
ପ ୁ /KALINGA2258 19 156 564ଆେଲାକ ର ନ ସାଇଁ ସାଇଁ ମା ତୃ ୀମୟୀ ସାଇଁ YNY1341783
ପ ୁ /kine hous2259 38 156 565ସଂେତାଷ ବଂଧ ୁେମାହପାତରା ପି ବଜବଂଧ ୁେମାହପାତରା YNY1207919
ୀ /Moda Hous2260 43 156 566ନିକୀ େମାଦା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େମାଦା YNY1271782

ପ ୁ /N/A2261 23 156 567େକୗସିକ ଅଗଵାଲ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1148477
ପ ୁ /SHRI NIW2262 25 156 568ଅଂକିତା ଶମର୍ା ମା ମୀରା ଶମର୍ା YNY1224534
ୀ /12263 45 156 569ଯେଶାମତୀ କାମିଲା ସା ଚ େଶଖର କାମିଲା LNT1626548

ପ ୁ /22264 52 156 570ସ ୟ କମୁାର ମଲିକ ପି େଗାପବ ୁ ମଲିକ OR/06/044/240216
ୀ /22265 27 156 571ଶଭୁଶୀ େସଠୀ ପି ରାଜା େସଠୀ YNY0859116
ୀ /22266 26 156 572େସନ୍ହଲତା େସଠୀ ସା ବିଶ ରଂଜନ େସଠୀ YNY0859108

ପ ୁ /32267 28 156 573ପାଥର୍  ସରଥୀ ବାରିକ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ବାରିକ YNY0471417
ୀ /42268 57 156 574ସଜୁାତା େବେହରା ସା ନୀର କିେଶାର େବେହରା OR/06/044/240286
ୀ /42269 31 156 575ଅନିତା ମାହାନା ପି ଅ ନ କମୁାର ମାହାନା YNY0903609
ୀ /42270 26 156 576ସଶୁୀତା ସିହନ୍ାସିନୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମାହାନା YNY0903591
ପ ୁ /52271 43 156 577ପଶା  ଜାନନ୍ ା ପି ଅନୀଲ ଜାନନ୍ ା LNT1627421
ପ ୁ /52272 56 156 578ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ମଲିକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମଲିକ OR/06/044/240309
ୀ /52273 56 156 579ଭାରତୀ ମଲିକ ସା ଲକ୍ଷନ୍ୀ ନାରାୟଣ ମଲିକ OR/06/044/240814
ୀ /62274 26 156 580ଅମିତା ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YNY0977280
ପ ୁ /62275 69 156 581େକୖଳାସ ଚ  କର ପି ବା ାନିଧି କର LNT1621242
ୀ /62276 67 156 582ଲିଲିମା କର ସା େକୖଳାସ ଚ  କର LNT1621259
ପ ୁ /72277 86 156 583ଅଶନୀ କମୁାର ଡାଳଆୁ ପି ବିଶକେସନ ଡାଳୁଆ LNT1620236
ୀ /72278 77 156 584ଗୀତା ଳି ଡାଳୁଆ ସା ଅଶନିୀ କମୁାର ଡାଳୁଆ LNT1620509
ୀ /72279 50 156 585ପଲବୀ ରାୟ େଚୗଧରୁୀ ସା ବିକମ େକଶରୀ ରାୟ େଚୗଧରୁୀ LNT4180436
ପ ୁ /82280 67 156 586େସାହନଲାଲ ବମର୍ା ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ବମର୍ା LNT1718840
ୀ /82281 55 156 587ଛଗନି ବମର୍ା ସା େସାହନଲାଲ ବମର୍ା LNT1718857
ପ ୁ /H/82282 57 156 588ମୂଟୁନ୍ଜୟ ପ ା ପି େଗାପୀ ନାଥ ପ ା YNY1347277
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ୀ /H/82283 47 156 589ଅଂଜନା ପ ା ସା ମୂଟୁନ୍ଜୟ ପ ା YNY1347285
ପ ୁ /H/82284 23 156 590ଦିଗିଜୟ ପ ା ପି ମୂଟୁନ୍ଜୟ ପ ା YNY1347293
ପ ୁ /92285 43 156 591ସିମା ଲ େବେହରା ପି ଅରବି  େବେହରା YNY0471243
ୀ /92286 32 156 592ଭାରତୀ େବେହରା ସା ଶମିା ଳ େବେହରା YNY0471383

ପ ୁ /92287 45 156 593ଶବି ଶ ର ନାୟକ ପି ବକଳୁ ନାୟକ LNT1672765
ୀ /92288 32 156 594ସ ୁ ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଶବି ଶ ର ନାୟକ YNY0471151

ପ ୁ /92289 45 156 595ରାେଧଶ୍ଯାମ ପସାଦ ପି ଶୀକି ା ପସାଦ LNT0264903
ୀ /92290 42 156 596ଏସ୍ ପଦା ରାଓ ସା ଏସ୍. ମନୁନ୍ ା ରାଓ YNY0471375

ପ ୁ /92291 29 156 597ଆେଲାକ କମୁାର ରାଉତ ପି ନିର ନ ରାଉତ YNY0689299
ପ ୁ /92292 29 156 598ଅମିତ୍ କମୁାର ରାଉତ୍ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ରାଉତ୍ YNY0903575
ପ ୁ /112293 30 156 599ଅରବି  ମଲିକ ପି ନରସିଂଘ ଚରଣ ମଲିକ YNY0623975
ପ ୁ /112294 31 156 600ଅମରନାଥ ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ YNY0623967
ପ ୁ /112295 50 156 601ଆଜୁର୍  କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ LNT2386845
ପ ୁ /122296 31 156 602ଲକ୍ଷଣ ବିଶାଲ ପି ସୀମା ଳ ବିଶାଳ YNY0471276
ପ ୁ /122297 41 156 603ଦିପକ କମୁାର ନ ି ପି ଜିେତ  ନ ି LNT1707652
ପ ୁ /132298 29 156 604ତାପସ କମୁାର ବାରିକ ପି କମଳାକା  ବାରିକ YNY0732503
ୀ /132299 28 156 605ସନିୁତା ବାରିକ ପି ତାପସ କମୁାର ବାରିକ YNY0732511
ୀ /132300 40 156 606େଜଯ୍ା ନ୍ା େବେହରା ସା ପଶା  କମୁାର େବେହରା YNY0859074

ପ ୁ /132301 23 156 607ଶତୃଘନ୍ ବିଶାଳ ମା ଝୁନୁ ବିଶାଳ YNY1026533
ପ ୁ /132302 38 156 608ଭକି୍ତପଦା ଧାରା ପି ଜୟେଦବ ଧାରା LNT0265009
ପ ୁ /132303 39 156 609ସରୂପ ମାନା ପି ବ ିମ୍ ମାନା LNT0265025
ପ ୁ /132304 38 156 610ସଜୁୟ ମାନା ପି ସମଲ ମାନା LNT0265017
ୀ /132305 53 156 611ସାବିତି ରାଓ ସା ତିନାଥ ରାଓ YNY0732495

ପ ୁ /132306 43 156 612ଅସିମ୍ ସାହା ପି ରତନ ସାହା LNT0264994
ୀ /132307 43 156 613ପତିମା ସାହୁ ସା ଆଜୁର୍  କମୁାର ସାହୁ LNT2444446
ୀ /132308 27 156 614ପିୟ ା ସାହୁ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0943951

ପ ୁ /132309 24 156 615ସତିୃ ର ନ ସାହୁ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0943969
ୀ /132310 38 156 616ସୀମା େସଠୀ ସା ପୟାଧର େସଠୀ YNY0732446
ୀ /132311 41 156 617ସବିତା ସାଇଁ ସା ଜେମଶର ସାଇଁ YNY0732461

ପ ୁ /142312 56 156 618ସେରାଜ କମୁାର ମଲିକ ପି େଗାପବ ୁ ମଲିକ YNY1358696
ୀ /142313 47 156 619େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମଲିକ ସା ସଂପଦ କମୁାର ମଲିକ LNT1709062
ୀ /142314 44 156 620ବାସ ି ମଲିକ ସା ସେରାଜ କମୁାର ମଲିକ LNT2387561
ୀ /142315 20 156 621ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମଲିକ ସେରାଜ କମୁ ପି ସେରାଜ କମୁାର ମଲିକ YNY1259092

ପ ୁ /142316 54 156 622ସ ଦ କମୁାର ମଲିକ୍ ପି େଗାପବ ୁ ମଲିକ୍ YNY1232594
ପ ୁ /142317 23 156 623ଚ  େଶଖର ମଲିକ ସେରାଜ କମୁ ପି ସେରାଜ କମୁାର ମଲିକ YNY1026491
ପ ୁ /152318 50 156 624ଗଗନ ମାଇତି ପି େଗାପାଳ ମାଇତି LNT0264937
ପ ୁ /152319 47 156 625ଉ ମ ମାଇତି ପି େଗାପାଳ ମାଇତି LNT0264978
ୀ /152320 43 156 626ଶଖିା ମାଇତି ସା ଗଗନ ମାଇତି LNT0264945
ୀ /152321 43 156 627ରାନୁ ମାଇତି ସା ଉ ମ ମାଇତି LNT0264986
ୀ /152322 33 156 628ଶ ଲୁତା ମଲିକ ସା ସେୁରଶ ମଲିକ YNY1259274

ପ ୁ /162323 54 156 629ରାଜ କିେଶାର େବେହରା ପି ଶବି ଚରଣ େବେହରା LNT0313957
ୀ /162324 42 156 630ଦମୟ ୀ େବେହରା ସା ରାଜ କିେଶାର େବେହରା LNT0313965

ପ ୁ /162325 83 156 631ପଭାଶ ଚ  କାମିଲା ପି ନିମାଇ ଁକାମିଲା OR/06/044/240911
ୀ /172326 36 156 632ମାମିନା ଅଗୱାଲ ସା ଜୟ ଅଗୱାଲ YNY0471292

ପ ୁ /172327 51 156 633ଜୟ ଅଗୟାଲ ପି ବାବୁଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0471300
ପ ୁ /172328 64 156 634ପ ୁ ର୍ ଚ  େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା LNT1715234
ପ ୁ /172329 55 156 635ଶୀଚରଣ େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା LNT2387330
ୀ /172330 41 156 636ସନିୁତା େବେହରା ସା ଶୀ ଚରଣ େବେହରା YNY0903625

ପ ୁ /182331 67 156 637ପଦିପ କମୁାର ଆସ୍ ପି ପରମାନ  ଆସ୍ LNT2387017
ପ ୁ /182332 42 156 638ବିକମ କମୁାର ଆସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଆସ LNT1716059
ପ ୁ /182333 25 156 639ପବିଣ ଆଶ୍ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଆଶ୍ YNY0903633
ପ ୁ /182334 44 156 640ରାମଚ  ମଲିକ ମା ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଲିକ YNY1259266
ୀ /182335 43 156 641ରାଧାରାଣୀ ମଲିକ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମଲିକ YNY0903617
ୀ /182336 35 156 642ମମତା ରାଣୀ ମଲିକ ସା ରାମଚ  ମଲିକ YNY1259258
ପ ୁ /182337 32 156 643ସେ ାଷ କମୁାର ମଲିକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମଲିକ YNY0471391
ପ ୁ /182338 60 156 644ଶଶୀ ଭୁଷଣ ମିଶ ପି ଚକଧର୍ର ମିଶ OR/06/044/240883
ୀ /192339 42 156 645ଚ ା ଆଧଯ୍ ସା ଦୀପକ ଆଧଯ୍ LNT0264960
ୀ /192340 33 156 646ସନକା ଜାନା ସା ଦିପ ର ଜାନା YNY0178160
ପ ୁ /192341 37 156 647ନିର ନ ନ ୀ ପି ସେୁର  ନ ୀ YNY0498683
ୀ /192342 25 156 648ସନୁୀତା ନ ୀ ସା ନିର ନ ନ ୀ YNY1041227
ୀ /202343 50 156 649ବବିତା ଅଗୱାଲା ସା କମଳ କମୁାର ଅଗୱାଲା OR/06/044/240809
ପ ୁ /212344 28 156 650କମଳା କା  ସାହୁ ପି ରସାନ  ସାହୁ YNY0903641
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ପ ୁ /212345 42 156 651େଗାପାଳ ଶମର୍ା ପି ଦାରିକା ପସାଦ ଶମର୍ା LNT1716075
ୀ /21/A2346 22 156 652ବଷର୍ା ରାଣୀ ରାଣା ପି ସେୁରଶ ରାଣା YNY1228022

ପ ୁ /222347 52 156 653ସ ୟ କମୁାର ଗଇୁଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଗଇୁଁ LNT0313981
ୀ /222348 27 156 654ପାରମିତା ସାହୁ ପି େଦବାଶଶି୍ ସାହୁ YNY0903583

ପ ୁ /222349 25 156 655ଜଗଦିଶ୍ ସାହୁ ପି େଦବାଶଷି୍ ସାହୁ YNY0903658
ୀ /232350 42 156 656ସାଧନା ବାରିକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ବାରିକ LNT0313973

ପ ୁ /232351 41 156 657ସ ୟ ବାରିକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚ  ବାରିକ LNT1752799
ପ ୁ /232352 53 156 658ପ  ୁଡାକଆୁ ପି ହରିହର ଡାକଆୁ YNY0760330
ୀ /232353 46 156 659ନମିତା ଡାକଆୁ ସା ପ  ୁଡାକଆୁ YNY0760322

ପ ୁ /232354 31 156 660େଦବାଶଷି ଡାକଆୁ ପି ଶତୁଘନ୍ ଡାକଆୁ YNY0769281
ୀ /232355 27 156 661ଦୀପା ଡାକଆୁ ପି ପ  ୁଡାକଆୁ YNY0760348

ପ ୁ /232356 27 156 662ସବୁାଶଷି ଡାକଆୁ ପି ଶତୁଘନ୍ ଡାକଆୁ YNY0769299
ପ ୁ /232357 60 156 663ବାସେୁଦବ ମଲିକ ପି କୁ  ବିହାରୀ ମଲିକ YNY0361402
ପ ୁ /232358 22 156 664ସତ୍ଯ ପକାଶ ମଲିକ ପି ବାସେୁଦବ ମଲିକ୍ YNY0935494
ୀ /232359 20 156 665ଅଚିର୍ତା ମଲିକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମଲିକ YNY1259241
ୀ /232360 61 156 666ଜୟ ି ମଲିକ ସା ଦିଲିପ ମଲିକ OR/06/044/240192

ପ ୁ /232361 20 156 667େଦବାସିସ ମଲିକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମଲିକ YNY1259282
ୀ /232362 26 156 668ପ ୁ ା ଳୀ ପାତ ପି ଶଯ୍ାମରାଜ ପାତ YNY0760314

ପ ୁ /242363 32 156 669ଜଳଧର ହାତୀ ପି ଫକୀର ଚରଣ ହାତୀ YNY0361394
ପ ୁ /242364 52 156 670ସେ ାଷ ମଲିକ ପି େଗାପବ ୁ ମଲିକ OR/06/044/240207
ୀ /242365 52 156 671େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ମଲୀକ ସା ସେ ାସ ମଲୀକ OR/06/044/240215

ପ ୁ /242366 35 156 672ରାମ ଶ ର ମଲିକ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମଲିକ LNT4174264
ପ ୁ /242367 33 156 673ଆନ  ଶ ର ମଲିକ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମଲିକ LNT4174272
ୀ /242368 27 156 674ଶଭୁଶୀ ମଲିକ ସା ରାମଶ ର ମଲିକ YNY1026459

ପ ୁ /242369 35 156 675ବି ସେୁଦଶ ପି ବି ଜଗନନ୍ ାଥ YNY0101568
ୀ /252370 29 156 676କବିତା େବେହରା ପି ବଜକିେଶାର େବେହରା YNY0471268

ପ ୁ /252371 51 156 677ରାେଜ  ପସାଦ ଗୁ ା ପି ରେମଶ ଚ  ଗୁ ା YNY0471284
ୀ /252372 32 156 678ପନୁମ ଗୁ ା ସା ରାେଜ  ପସାଦ ଗୁ ା YNY0470989
ୀ /262373 51 156 679କା ନବାଳା େବେହରା ସା ଧୀେର  େବେହରା YNY0498675
ୀ /262374 32 156 680ମନସିନୀ େବେହରା ସା ସ ୟ କମୁାର େବେହରା YNY0471136
ୀ /262375 40 156 681ପତିଭା ଦାଶ ପି ଉଦୟନାଥ ଦାଶ YNY0471425
ୀ /272376 38 156 682ତୃ ିମୟୀ ଦାସ ସା ସତଯ୍ବତ ଦାସ YNY0732479

ପ ୁ /272377 29 156 683େଶତ ସଯୁଯ୍ର୍ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ YNY0471201
ପ ୁ /272378 58 156 684ତିନାଥ ରାଓ ପି ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY0732487
ପ ୁ /272379 51 156 685ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାହୁ YNY0630996
ପ ୁ /272380 25 156 686ବଳରାମ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YNY0903567
ୀ /282381 59 156 687ବାସ ି ସାହୁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାହୁ YNY0903542

ପ ୁ /282382 45 156 688ଶଯ୍ାମାନ  ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାହୁ YNY0471235
ପ ୁ /282383 40 156 689ଅେଦୖତ କମୁାର ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାହୁ YNY0623991
ୀ /282384 39 156 690ସୀତାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଧବେଳଶର ସାହୁ YNY0903559

ପ ୁ /292385 25 156 691ପତାପ େକଶରୀ େବେହରା ପି ରାଜ କିେଶାର େବେହରା YNY0994806
ପ ୁ /292386 24 156 692ବିକମ େକଶରୀ େବେହରା ପି ବଜ କିେଶାର େବେହରା YNY0994798
ପ ୁ /292387 37 156 693ବିେନାଦ କାଲତାନିୟା ପି ଘଭୁର କାଲତାନିୟା YNY0471128
ପ ୁ /292388 35 156 694ସେ ାଷ କାଲତାନିୟା ପି ଘଭୁର୍ କାଲତାନିୟା YNY0471326
ପ ୁ /292389 44 156 695ଦୀପକ ଖାବଡିଆ ପି ବିଜଲଭାଇ ଖାବଡିଆ YNY0471342
ପ ୁ /292390 69 156 696ସାଗର େମହର ପି ଅେଶାକ େମହର YNY0471334
ପ ୁ /292391 34 156 697େପମ େମହର ପି ଅେଶାକ େମହର YNY0471318
ୀ /292392 59 156 698େତଜା େମେହର ସା ଖିମଜୀ େମେହର YNY0471086

ପ ୁ /292393 54 156 699ଅେଶାକ େମେହର ପି ବିଜିଲ େମେହର YNY0471029
ୀ /292394 49 156 700ଭାସନ େମେହର ସା ଅେଶାକ େମେହର YNY0470963
ପ ୁ /292395 44 156 701ଭାରତ େମେହର ପି ଖିମଜୀ େମେହର YNY0471185
ପ ୁ /292396 39 156 702ଦିଲିପ େମେହର ପି ଖିମଜୀ େମେହର YNY0471045
ପ ୁ /292397 39 156 703ଅରବିନ୍ େମେହର ପି ଭିମା େମେହର YNY0471011
ପ ୁ /292398 37 156 704ବିେନାଦ େମେହର ପି ଅେଶାକ େମେହର YNY0470971
ୀ /292399 37 156 705େରଖା େମେହର ସା ରାେଜଶ େମେହର YNY0471094
ୀ /292400 34 156 706ମାୟା େମେହର ସା ବିେନାଦ େମେହର YNY0471037
ପ ୁ /292401 34 156 707ରାେଜଶ େମେହର ପି ଖିମଜୀ େମେହର YNY0471060
ୀ /292402 34 156 708େସୗରୀ େମେହର ସା ଦିଲିପ େମେହର YNY0470997
ପ ୁ /292403 30 156 710ସୀତାରାମ େମେହର ପି ଭୀମା େମେହର YNY0471227
ପ ୁ /292404 29 156 711ଦିେନଶ େମେହର ପି ଲକ୍ଷନ୍ମଣ େମେହର YNY0471110
ୀ /292405 29 156 712ସ ୀତା େମେହର ସା ସାଗର େମେହର YNY0471078
ପ ୁ /292406 28 156 713ରବି େମେହର ପି ଲକ୍ଷଣ େମେହର YNY0471367
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ୀ /292407 28 156 714ସ ୀତା େମେହର ସା ଦିେନଶ େମେହର YNY0471003
ପ ୁ /292408 28 156 715ଅନୀଲ େମେହର ପି ରେମଶ େମେହର YNY0471102
ୀ /292409 47 156 716ବବୀତା େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ଅେଶାକ ଶମର୍ା YNY0471052

ପ ୁ /292410 30 156 717ଆକାଶ ଶମର୍ା ପି ରଘ ୁଶମର୍ା YNY0471219
ୀ /302411 39 156 718ନଜୀମା େବଗମ୍ ସା ହରିଶ ଅଲୀ ମଲିକ YNY0623892

ପ ୁ /302412 24 156 719କୃପାସି ୁ େବେହରା ପି େକୗଳାସ େବେହରା YNY0943944
ପ ୁ /302413 23 156 720ଜଗବ ୁ େବେହରା ପି େକୖଲାସ େବେହରା YNY1259233
ପ ୁ /302414 44 156 721ଚି ର ନ ଗଡନାୟକ ପି ଜଗବଂଧ ୁଗଡନାୟକ YNY0498667
ପ ୁ /302415 44 156 722ହରିଶ ଅଲୀ ମଲିକ ପି ଅନୁଆର ଅଲୀ ମଲିକ YNY0623900
ପ ୁ /302416 40 156 723ସଜୁୟ ପାତ ପି ଅସୀତ କମୁାର ପାତ YNY0623819
ୀ /312417 38 156 724ପିତୀମୟୀ େବେହରା ସା ସ ୀବ େବେହରା YNY0933408
ୀ /312418 30 156 725ନତାସା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା YNY0859066

ପ ୁ /312419 39 156 726ମାନସ କା  ପଝୁାରୀ ପି େଦାଳ େଗାବି  ପଝୁାରୀ YNY0178129
ପ ୁ /322420 23 156 727ବିଶଜିତ ଆଶ ପି ଦିଲପ କମୁାର ଆଶ YNY1026475
ପ ୁ /322421 31 156 728ଶବି ପସାଦ ପାତ ପି ଶଯ୍ାମରାଜ ପାତ YNY0471250
ୀ /322422 30 156 729ବନିତା ପାତ ପି ଶଯ୍ାମରାଜ ପାତ YNY0471169

ପ ୁ /332423 37 156 730ଶ ର ଆଚାରୀୟା ପି କି ା ଆଚାରୀୟା YNY0498659
ୀ /332424 50 156 731ମଧସିୁତା ମଲିକ ସା ଶଶୁଲି କମୁାର ମଲିକ YNY0623801
ୀ /342425 35 156 732ନ ିନୀ ସିଂହ ସା ସ ିତ ସିଂହ YNY0361386
ୀ /352426 28 156 733ତନୁଶୀ େଚାଯନ ସା କୃ ା କମୁାର େଚାଯନ YNY1332543
ୀ /352427 32 156 734ସ କୁ୍ତା ମଲିକ ସା ସବୁଜିତ ମଲିକ YNY0471193

ପ ୁ /362428 30 156 735ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି େହମ  କମୁାର ନାୟକ YNY0689232
ୀ /362429 27 156 736ଗାୟତୀ ନାୟକ ପି େହମ  କମୁାର ନାୟକ YNY0689240
ୀ /362430 49 156 737ସୀମା ଶମର୍ା ସା ରିଶେିକଶ ଶମର୍ା YNY0470930

ପ ୁ /362431 47 156 738ରିଶେିକଶ ଶମର୍ା ପି ଗୟା ପସାଦ ଶମର୍ା YNY0470948
ୀ /372432 32 156 739ପଜୂା ଅଗୱାଲ ସା ମେହଶ ଅଗୱାଲ YNY0689273

ପ ୁ /372433 29 156 740ମେନାଜ ଅଗୱାଲ ପି ଶବଣ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0689281
ୀ /372434 35 156 741ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ LNT4174223

ପ ୁ /372435 31 156 742ମନେମାହନ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0859058
ପ ୁ /382436 46 156 743କରୁଣକା  ବିଶାସ ପି ମଦନ େମାହନ ବିଶାସ YNY0624015
ୀ /382437 35 156 744ସୀମା ବିଶାସ ସା କରୁଣକା  ବିଶାସ YNY0623918
ୀ /392438 25 156 745ଶା ି ଅଗୱାଲ ପି ଶବଣ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1026632
ୀ /392439 24 156 746ବଷର୍ା ଅଗୱାଲ ପି କମଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1026582

ପ ୁ /392440 23 156 747ଅ ିତ ଅଗୱାଲ ପି ଭଜନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1026608
ୀ /392441 48 156 748ନମିତା ଦାସ ସା ଦୀପକ ଦାସ YNY0624007

ପ ୁ /392442 25 156 749ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାଶ ପି ର ନାଥ ଦାଶ YNY0943936
ପ ୁ /402443 53 156 750ଏସ୍ କୃ  ମ ୂ ର୍ୀ ପି ଏସ୍ ନିଳୟା ମ ୂ ର୍ୀ YNY0741702
ୀ /402444 32 156 751ବି ସଜୁାତା ସା ବି ଚ େସଖର YNY0689257
ୀ /412445 39 156 752ନମିତା େବେହରା ସା ପତାପ େବେହରା YNY0623959
ୀ /412446 37 156 753ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ପଶନ କମୁାର େବେହରା YNY0631002

ପ ୁ /412447 45 156 754ପୟାଧର େସଠୀ ପି ହୁରୀ େସଠୀ YNY0638767
ପ ୁ /422448 31 156 755କ୍ଷୀେରାଦ ପସାଦ ସିଂ ପି ମେନାର ନ ସିଂ YNY0689265
ୀ /432449 28 156 756ଆଶାରାଣୀ ମଲିକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମଲିକ YNY0631010

ପ ୁ /442450 52 156 757ସୟଂ ପକାଶ େଚୖତନଯ୍ ପି ନିଗମାନ  ସରସତୀ YNY0903682
ପ ୁ /442451 43 156 758ରାେଜଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ଧରଣୀ ଧର ଦାଶ YNY0903674
ୀ /442452 39 156 759ମୀନତୀ ଦାଶ ସା ରାେଜଶ ଦାଶ YNY0903666
ୀ /442453 44 156 760ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ ସା ହୃଦାନ  ସାହୁ YNY0623926
ୀ /442454 43 156 761େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ସା ଜୀବନ କମୁାର ସାହୁ YNY0623934

ପ ୁ /442455 67 156 762ସାମୀ ସଦାନ  ସରସତୀ ପି ନିଗମାନ  ସରସତୀ YNY0623876
ୀ /482456 56 156 763କମଳା େସଠୀ ସା ଜନା ର୍ନ େସଠୀ YNY0732412
ପ ୁ /482457 38 156 764େମାହନ େସଠୀ ପି ଜନା ର୍ନ େସଠୀ YNY0732420
ପ ୁ /482458 31 156 765ଭା ର େସଠୀ ପି ଜନା ର୍ନ ସାଠୀ YNY0732438
ପ ୁ /522459 27 156 766ତାପସ କମୁାର ନ ୀ ମା େଶ ାଳି ନ ୀ YNY1296177
ୀ /562460 70 156 767ଶୀମତି େପମଲତା ସିଂହ ସା ଅରକ୍ଷ ନାଥ ସିଂ YNY0859090
ୀ /562461 36 156 768ରୀତା ସିଂହ ସା ଅନ  ନାରାୟଣ ସିଂହ YNY0859041
ୀ /562462 34 156 769ଦମୟ ୀ ସିଂହ ପି ମନର ନ ସିଂହ YNY0825034
ୀ /562463 28 156 770ଉମିର୍ଳା ସିଂହ ପି ମେନାର ନ ସିଂହ YNY0825042
ପ ୁ /562464 19 156 771ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ସିଂହ ପି ସପନ୍ଜିତ ସିଂହ YNY1298926
ୀ /602465 38 156 772ପଦାବତୀ ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YNY1026517
ପ ୁ /652466 28 156 773କା ିର୍କ ମହାରଣା ପି ଇଶର ଚ  ମହାରଣା YNY0903690
ପ ୁ /822467 48 156 774େଦବାଶୀଷ ମହାପାତ ପି ଅଶନିୀ କମୁାର ଡାଳୁଆ YNY0747402
ପ ୁ /832468 74 156 775ବିମଳ କମୁାର ଶମର୍ା - ବଦିପସାଦ ଶମର୍ା YNY0859082
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ପ ୁ /832469 27 156 776ଆଶଷି କମୁାର ଶମର୍ା ପି ପବନ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1026558
ପ ୁ /2532470 25 156 777ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାଶ ପି ର  ନାଥ ଦାଶ YNY0933416
ପ ୁ /325-E2471 24 156 778ସଭୁାଶୀଷ କମର୍ାକର ପି ସତ୍େଯସ୍ଵର କମର୍ାକର YNY1130004
ପ ୁ /562472 67 156 779ରବୀ  କମୁାର କାଂଡୀ ପି ନାରାୟଣ କାଂଡୀ YNY1360940
ୀ /182473 35 156 780ମମତାରାଣୀ ମଲିକ ସା ରାମଚ  ମଲିକ YNY1361039
ୀ /2602474 45 156 781ଇ ିତା ତିପାଠୀ ସା ତୁଷରକାଂତ ମିଶ YNY1367614

ପ ୁ /2972475 20 156 782େସୗମ୍ଯର ନ େସଠୀ େସଠୀ ମା ସଷୁମା େସଠୀ YNY1368620
ୀ /f79/0332476 26 156 783କାଜଲ ଦେଲଇ - ବାସ ୀ ଦାସ YNY1370402

ପ ୁ /f79/0332477 37 156 784ଅମିତ କମୁାର ମାଝୀ ମା ବାସ ୀ ଦାସ YNY1370410
ପ ୁ /332478 18 156 785ସଂେତାଷ ଆଶ ପି ସକୁମଲା ଆଶ YNY1374388
ୀ /332479 41 156 786ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ଆଶ ସା ସକୁମଲ ଆଶ YNY1374396
ୀ /152480 25 156 787ସଂଜୂଲତା ମଲିକ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ମଲିକ YNY1374404
ୀ /152481 32 156 788ପ ୁ ଲତା ମଲିକ ସା ନେରଶ ମଲିକ YNY1374412

ପ ୁ /022482 30 156 789ଶୀନିବାଶ େସଠୀ ପି ରାଜା େସଠୀ YNY1374446
ୀ /022483 26 156 790ସପନ େସଠୀ ପି ରାଜା େସଠୀ YNY1374453
ୀ /152484 25 156 791ସିବାନୀ ମଲିକ ସା ସାଗର କମୁାର ମଲିକ YNY1374461
ୀ /362485 24 156 792ଝରଣା ସାହୂ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ସାହୂ YNY1374479
ୀ /232486 26 156 793ସାବିତୀ ଡାକଆୁ ସା େଦବାସିସ ଡାକଆୁ YNY1374487

ପ ୁ /232487 20 156 794େଦବାସିସ ମଲିକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମଲିକ YNY1374495
ୀ /152488 18 156 795ଉମା ସାହୂ ପି ସେବର୍ ସର ସାହୂ YNY1374529

ପ ୁ /282489 19 156 796ସଜୁୀତ ସାହୂ ପି ସକୁା  ସାହୂ YNY1374537
ୀ /232490 20 156 797ଅ ିର୍ତା ମଲିକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମଲିକ YNY1374545
ୀ /492491 18 156 798ଅଦିତୀ ରାଜନ ିନୀ ଦାଶ ପି ର ନାଥ ଦାଶ YNY1374552

ପ ୁ /302492 22 156 799ଜଗବଂଧ ୁେବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା YNY1374560
ୀ /2602493 18 156 800ଦିବଂ୳୲ଶୀ ମିଶ - ପେମାଦ ତିପାଠୀ YNY1375633
ୀ /Upper Tel2494 21 156 801ଭୂବାନୀ ଦିବଯ୍ଦଶର୍ୀ ଦାସ ଦାସ ପି ସଗର୍ତ ବିମଳ ଚ  ଦାସ YNY1382902

ପ ୁ /12495 27 156 802ଟୁନା ନାୟକ ପି ପଦ ନାୟକ YNY1390624
ପ ୁ /.2496 30 157 1େସକ ଅଫଜଲ ପି େସକ ତୁଫାନ YNY0829531
ପ ୁ /.2497 59 157 2ମିଜର୍ା େନୗସାକ୍ େବଗ୍ ପି ମିଜର୍ା ଅବଦୁଲ ଗଫାର େବଗ୍ YNY0807784
ୀ /.2498 37 157 3ରୁବିନା େବଗମ ସା ମହ ଦ କୟିଫ YNY0807727
ୀ /.2499 27 157 4ମାଇନୁ ବିବି ସା େସକ ହାକିମ YNY0807719

ପ ୁ /.2500 39 157 5ଆନ  େଯାଶି ପି ପୱନ କମୁାର େଯାଶି YNY0825075
ପ ୁ /.2501 26 157 6େସକ କରିମ୍ ପି େସକ ମମୁତାଜ YNY0807669
ପ ୁ /.2502 52 157 7ଓାେରସ ଖଁା ପି ଇଦିଶ ଖଁା YNY0807768
ୀ /.2503 29 157 8ସହାନ ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ସରଫୁ ିନ ସରପ ୁ ିନ YNY0807735
ୀ /.2504 26 157 9େଶତା ସାହୁ ପି ପେମାଦ ସାହୁ YNY0825109

ପ ୁ /.2505 67 157 10ସାେହଦ୍ େଶଖ ପି ମସିୁର ଉ ିନ YNY0807792
ପ ୁ /.2506 61 157 11େସକ୍ ସବୁହାନ୍ ପି େସକ୍ ଭ ା YNY0807776
ପ ୁ /.2507 26 157 12େସକ୍ ସଲୁତାନ ପି େସକ୍ ବାବୁ YNY0829549
ପ ୁ /AT-CHOUD2508 51 157 13କମଳ ନୟନ ଶମର୍ା ପି ବହାନଂଦ ଶମର୍ା YNY1349760
ପ ୁ /BIJAY KU2509 21 157 14େଗୗରଵ କମୁାର କମାନୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର କମାନୀ YNY1252725
ପ ୁ /Choudhur2510 22 157 15ଅଯଶୁ ଦାଶ ପି ସବ୍ଯସାଚୀ ଦାଶ Dash YNY1219914
ପ ୁ /Gokul Ram2511 23 157 16ଯଶ େମାଦା ପି ଅରୁଣ କମୁାର େମାଦା YNY1252683
ପ ୁ /Jagat Kut2512 20 157 17ପସନନ୍ଜିତ୍ େଘାଷ ପି ସତଯ୍ଜିତ୍ େଘାଷ YNY1284975
ପ ୁ /SASMITA 2513 28 157 18େଦବାଶଷି ମଲିକ ପି ଅ ନ କମୁାର ମଲିକ YNY0624148
ପ ୁ /12514 57 157 19କବିରାଜ େବେହରା ପି ଭାଗିରଥୀ େବେହରା LNT4174363
ୀ /12515 49 157 20ପନିୁରାଣୀ େବେହରା ସା କବିରାଜ େବେହରା LNT4174371

ପ ୁ /12516 69 157 21େକଶବ ଚ  ଦଳାଇ ପି ଚି ାମଣି ଦଳାଇ LNT4174322
ୀ /12517 62 157 22ଉଷାରାଣୀ ଦଳାଇ ସା େକଶବ ଚ  ଦଳାଇ LNT4191334
ୀ /12518 46 157 23ବନାନୀ ଦଳାଇ ସା ମେନାର ନ ଦଳାଇ YNY0903500
ପ ୁ /12519 42 157 24ଅଶନିୀ କମୁାର ଦଳାଇ ପି େକଶବ ଚ  ଦଳାଇ LNT4197943
ୀ /12520 31 157 25େମାନାଲିଶା ଦଳାଇ ପି କିେଶାର ଚ  ଦଳାଇ YNY0505917
ପ ୁ /12521 76 157 26କୃ ଚ  ଦେଳଇ ପି କାହନ୍  ୁଦେଳଇ OR/06/044/242001
ପ ୁ /12522 66 157 27କିେଶାର ଚ  ଦେଳଇ ପି କାହନ୍  ୁଦେଳଇ OR/06/044/242005
ପ ୁ /12523 52 157 28ମେନାର ନ ଦେଳଇ ପି କୃ ଚ  ଦେଳଇ OR/06/044/242003
ୀ /12524 51 157 29ସଂଘମିତା ଦେଳଇ ସା କିେଶାର ଦେଳଇ OR/06/044/242010
ୀ /12525 48 157 30ସସିତା ଦେଳଇ ପି କୃ ଚ  ଦେଳଇ LNT1750827
ୀ /12526 41 157 31ରିତୁ େଗାଏ ା ସା ବିକାଶ େଗାଏ ା YNY0316745
ୀ /12527 35 157 32ସିମା େଗାଏ ା ସା ପକାଶ େଗାଏ ା YNY0316752
ୀ /12528 26 157 33ଆୟୁଷି ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ମେନାର ନ ଦଳାଇ YNY0903492
ପ ୁ /12529 50 157 34ହରି ସାମଲ ପି ଭା ର ସାମଲ LNT4174330
ୀ /022530 30 157 35ସତ୍ଯଭାମା ନ ୀ ସା ଜ୍ଞ।ନ ର ନ ନ ୀ YNY1228204

41 127/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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1

ପ ୁ /22531 28 157 36େଦବାଶଷି୍ ବ ର୍ ନ ପି େସୗେମ  ଲାଲ୍ ବ ର୍ ନ୍ YNY0471896
ପ ୁ /22532 66 157 37ମଧସୁଦୁନ ନ ି ପି ନୃସିଂହ ନ ି OR/06/044/242012
ୀ /22533 57 157 38ଶଖିାରାଣି ନ ି ସା ମଧସୁଦୁନ ନ ି OR/06/044/242013

ପ ୁ /22534 55 157 39ମେନାର ନ ନ ୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ନ ୀ OR/06/044/242015
ୀ /22535 54 157 40ପ ୁ ା ଳି ନ ି ସା ସଦୁଶର୍ନ ନ ି OR/06/044/243042
ୀ /22536 46 157 41କବିତା ନ ୀ ସା ମେନାର ନ ନ ୀ LNT1715622

ପ ୁ /22537 29 157 42େସୗମଯ୍ ର ନ ନ ୀ ପି ମଧସୁଦୂନ ନ ୀ YNY0471888
ପ ୁ /22538 27 157 43ସତଯ୍ରଂଜନ ନ ୀ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନ ୀ YNY0624122
ୀ /22539 26 157 44ମନିଷା ନ ୀ ମା ପ ୁ ା ଳି ନ ୀ YNY1041243

ପ ୁ /22540 19 157 45ଅମିତ ନ ୀ ପି ମେନାର ନ ନ ୀ YNY1300516
ପ ୁ /2/G2541 68 157 46କୃତୀବାସ ନାୟକ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ନାୟକ YNY1085992
ୀ /2/G2542 68 157 47ପଭା କମୁାରୀ ନାୟକ ସା କୃତୀବାସ ନାୟକ YNY1089879

ପ ୁ /2/G2543 31 157 48ଅରବି  ନାୟକ ପି କୃତୀବାସ ନାୟକ YNY1086016
ୀ /32544 41 157 49ମମତା ଗୁ ା ସା ଶୱି କମୁାର ଗୁ ା YNY0385054

ପ ୁ /32545 70 157 50କାଳିକି ର ହାଲଦାର ପି ବିର  ିହାଲଦାର OR/06/044/242020
ପ ୁ /32546 52 157 51ଭବାନୀଶ ର ହାଲଦାର ପି ବିର ନିାରାୟଣ ହାଲଦାର OR/06/044/242023
ୀ /32547 52 157 52ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ହାଲଦାର ସା ଭବାନୀଶ ର ହାଲଦାର YNY0659896

ପ ୁ /32548 50 157 53ଜଗନନ୍ ାଥ ହାଲଦାର ପି ବିର ନିାରାୟଣ ହାଲଦାର OR/06/044/242024
ପ ୁ /32549 38 157 54ଭାଗବତ ହାଲଦାର ପି ବିର  ିହାଲଦାର OR/06/044/243246
ପ ୁ /32550 59 157 55ରାମ ଶ ର ହାଲଦାର ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ହାଲଦାର OR/06/044/242022
ୀ /42551 62 157 56ବସଶୁୀ ହାଲଦାର ସା କାଳିକି ର ହାଲଦାର OR/06/044/242021
ୀ /42552 27 157 57ସାହିନ ନିଶା ସା େସକ ଅଫଜଲ YNY0807701

ପ ୁ /248/B2553 37 157 58ବିଭୁଦ  ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ YNY0471904
ୀ /62554 33 157 59ନିେବଦିତା ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ YNY0471912

ପ ୁ /248/B2555 70 157 60େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ଜୟକୃ  ସାହୁ YNY1356880
ୀ /62556 57 157 61ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/06/044/242043

ପ ୁ /248/B2557 41 157 62େଦବଦ  ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ LNT1639137
ୀ /72558 41 157 63ନ ିନୀ ରାଣୀ ପରିଜା ସା ର ନ ପରିଜା LNT4169587
ୀ /72559 71 157 64େଜା ନ୍ା ସାହୁ ସା ଲାଲେମାହନ ସାହୁ LNT0285783

ପ ୁ /72560 64 157 65ପେମାଦ ସାହୁ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ OR/06/044/242048
ପ ୁ /72561 62 157 66ପତାପ ସାହୁ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ OR/06/044/242049
ପ ୁ /72562 57 157 67ବିେନାଦ ସାହୁ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ OR/06/044/242050
ୀ /72563 52 157 68କା ିବାଳା ସାହୁ ସା ପତାପ ସାହୁ OR/06/044/242052

ପ ୁ /72564 51 157 69ଲଳିତେମାହନ ସାହୁ ପି ଲାଲେମାହନ ସାହୁ OR/06/044/242053
ୀ /72565 45 157 70ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଲଳିତ େମାହନ ସାହୁ LNT1731041
ୀ /72566 57 157 71ସୟଂପଭା ଷଡ ୀ ସା ପେମାଦ ସାହୁ OR/06/044/242051
ୀ /82567 37 157 72ଅ ନା ନା ଳାଆ ସା ରତନ କମୁାର ନା ଳାଆ LNT4180543

ପ ୁ /82568 67 157 73ଓମପକାଶ ନା ଳିଆ ପି େଗାବ ର୍ ନ ଦାସ ନା ଳିଆ OR/06/044/242056
ପ ୁ /82569 46 157 74ଶବି କମୁାର ନା ଳିଆ ପି ଓମ ପକାଶ ନା ଳିଆ OR/06/044/243146
ୀ /82570 45 157 75ଅଳକା ନା ାଳିଆ ସା ଶବି କମୁାର ନା ାଳିଆ LNT0285817

ପ ୁ /82571 43 157 76େଦବକୀ ନ ନ ନା ାଳିଆ ପି ଓମ ପକାଶ ନା ାଳିଆ LNT2386761
ପ ୁ /82572 42 157 77ରତନ କମୁାର ନା ଳିଆ ପି ଓମପକାଶ ନା ଳିଆ OR/06/044/243147
ୀ /92573 81 157 78ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ପଦଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/242061

ପ ୁ /92574 67 157 79ଅନିରୁ  ସାହୁ ପି େକ୍ଷତବାସି ସାହୁ OR/06/044/242062
ୀ /92575 62 157 80େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ଅନିରୁ  ସାହୁ OR/06/044/242063

ପ ୁ /92576 55 157 81ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଦଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/242064
ୀ /92577 48 157 82ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଅମଲୁଯ୍ ସାହୁ LNT2385607

ପ ୁ /92578 39 157 83ଅଭିେଶକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅନିରୁ  ସାହୁ LNT2385375
ୀ /102579 22 157 84ପିୟ ା ସାହୁ ପି ଅମଲୁଯ୍କମୁାର ସାହୁ YNY1061373
ୀ /112580 76 157 85ତାରା େଦବୀ େକଡିଆ ସା ରାମରତନ େକଡିଆ OR/06/044/243061
ପ ୁ /112581 74 157 86ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େକଡିଆ ପି ମଦନ ଲାଲ େକଡିଆ YNY0316786
ୀ /112582 69 157 87ଅ  ୁେକଡିଆ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େକଡିଆ YNY0316794
ପ ୁ /112583 56 157 88ଦିେନଶ କମୁାର େକଡିଆ ପି ରାମରତନ େକଡିଆ OR/06/044/243063
ୀ /112584 52 157 89ସବିତା େକଡିଆ ସା ଦିେନଶ କମୁାର େକଡିଆ OR/06/044/243059
ପ ୁ /112585 51 157 90ମେହଶ କମୁାର େକଡିଆ ପି ରାମ ରତନ େକଡିଆ YNY0197392
ୀ /112586 47 157 91ଶବିା ୀ େକଡିଆ ସା ମେହଶ କମୁାର େକଡିଆ LNT1715275
ପ ୁ /112587 46 157 92ସେୁରଶ କମୁାର େକଡିଆ ପି ରାମରତନ େକଡିଆ YNY1358605
ୀ /112588 45 157 93ମ  ୁେକଡିଆ ସା ସେୁରଶ କମୁାର େକଡିଆ LNT1714781
ପ ୁ /112589 40 157 94ସେ ାଷ େକଡିଆ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େକଡିଆ YNY0316778
ୀ /112590 30 157 95ପତୀକ୍ଷା େକଡିଆ ସା ସେ ାଷ େକଡିଆ YNY0471920
ପ ୁ /112591 30 157 96ଅଭିଜିତ୍ େକଡିଆ ପି ଦିେନଶ କମୁାର େକଡିଆ YNY0624114
ପ ୁ /WARD NO-12592 19 157 97ସି ାଂତ ଶମର୍ା ପି କମଳ ନୟନ ଶମର୍ା YNY1348895
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ପ ୁ /122593 29 157 98ଭିଶାଲ ଅଗରୱାଲ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY0974410
ୀ /122594 28 157 99ପିୟଂକା ଅଗରୱାଲ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY0974402
ୀ /122595 70 157 100ଶା ି େଦଭୀ ଅଗୱାଲ ସା ଶ ରଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242177

ପ ୁ /122596 51 157 101ବିଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଶ ରଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/243008
ୀ /122597 47 157 102ସନିୁତା ଅଗୱାଲ ପି ଶ ରଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/242977
ୀ /122598 44 157 103ରୁକମିଣୀ ଅଗୱାଲ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT2386191

ପ ୁ /122599 75 157 104ଶଯ୍ାମଲାଲ େମାଡା ପି ରାଧାକିଶନ େମାଡା OR/06/044/242986
ୀ /122600 68 157 105ବିମଳାେଦବୀ େମାଡା ସା ଶଯ୍ାମଲାଲ େମାଡା OR/06/044/242987

ପ ୁ /122601 51 157 106ସ ୟ କମୁାର େମାଡା ପି ଶଯ୍ାମଲାଲ େମାଡା LNT2385615
ପ ୁ /122602 51 157 107ଯଗୁଳ କିେଶାର େମାଡା ପି ଶଯ୍ାମଲାଲ େମାଡା LNT2385573
ୀ /122603 49 157 108େରଣ ୁେମାଡା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େମାଡା LNT2385623
ୀ /122604 39 157 109ନିଶା େମାଡା ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର େମାଡା LNT4169454
ୀ /122605 24 157 110ଶଧା େମାଡା ପି ସ ୟ କମୁାର େମାଡା YNY0974428

ପ ୁ /122606 23 157 111ଆଦିତଯ୍ େମାଡା ପି ସଂଜୟ କମୁାର େମାଡା YNY1041276
ୀ /132607 73 157 112ଗାୟତୀ େଦବୀ ସା ସୀତାରାମ େଗାଏ ା OR/06/044/242091

ପ ୁ /132608 55 157 113ରାଜକମୁାର େଗାଏ ା ପି ବନୱରୀ େଗାଏ ା OR/06/044/242972
ପ ୁ /132609 51 157 114ରବି  କମୁାର େଗାଏ ା ପି ସୀତାରାମ େଗାଏ ା OR/06/044/242110
ୀ /132610 51 157 115ମୀନା େଗାଏ ା ସା ରାଜକମୁାର େଗାଏ ା OR/06/044/242107
ୀ /132611 50 157 116ଚେମଲି େଗାଏ ା ସା ସେୁରଶ େଗାଏ ା OR/06/044/242109
ୀ /132612 43 157 117ସନିୁତା େଗାଏ ା ସା ରବି  କମୁାର େଗାଏ ା YNY0659904

ପ ୁ /132613 30 157 118ଭିକା  େଗାଏ ା ପି ରାଜ କମୁାର େଗାଏ ା YNY0471623
ପ ୁ /142614 80 157 119ସେୁରଶ େଗାଏ ା ପି ଗିରିଧାରି େଗାଏ ା OR/06/044/242108
ପ ୁ /142615 32 157 120ଅଭିେଶଖ୍ େଗାଏ ା ପି ସେୁରଶ େଗାଏ ା YNY0471631
ୀ /142616 23 157 121ଭଵନ୍ା େଗାଏ ା ସା ଅଭିେ◌ଷକ େଗାଯନ୍କା YNY1075829
ୀ /152617 63 157 122ମ  ୁେଦଭୀ ଭମର୍ା ସା ପବନ କମୁାର ଭମର୍ା LNT2385847

ପ ୁ /152618 49 157 123କିଶନ ଲାଲ ବମର୍ା ପି ମାଳିରାମ ବମର୍ା OR/06/044/242121
ପ ୁ /152619 48 157 124ନ ଲାଲ ବମର୍ା ପି ମାଳିରାମ ବମର୍ା OR/06/044/242120
ପ ୁ /152620 47 157 125ରତନଲାଲ ବମର୍ା ପି ମାଳିରାମ ବମର୍ା OR/06/044/242119
ୀ /152621 41 157 126ରାଧାେଦବୀ ବମର୍ା ସା ରତନଲାଲ ବମର୍ା LNT1709708
ୀ /152622 38 157 127େଜଯ୍ାତି ବମର୍ା ସା କିଶାନ ଲାଲ ବମର୍ା YNY0178186
ୀ /152623 54 157 128ସେୁଲାଚନା େଦବୀ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନିେଯାଗୀ LNT1707546
ୀ /152624 75 157 129ଇ ିରା େଦବୀ ବମର୍ା ସା ମାଲିରାମ ବମର୍ା OR/06/044/242116

ପ ୁ /152625 89 157 130ମାଲୀରାମ ନାଇ ପି ମହାେଦବ ରାମ ନାଇ OR/06/044/242115
ପ ୁ /152626 59 157 131ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନିେଯାଗୀ ପି ସିତାରାମ ନିେଯାଗୀ LNT1707538
ପ ୁ /152627 67 157 132େଯାେଗ  େସନାପତି ପି େମାହନ େସନାପତି LNT4169538
ପ ୁ /152628 55 157 133ପବନ େସାନି ପି ପହଲାଦ ରାୟ େସାନି YNY0471672
ୀ /152629 50 157 134ପନୁମ େସାନି ସା ପବନ େସାନି YNY0471680
ୀ /152630 30 157 135ପାବର୍ ତି େସାନି ପି ପବନ େସାନି YNY0471664

ପ ୁ /162631 57 157 137ରାମଲାଲ ବମର୍ା ପି ମାଲିରାମ ବମର୍ା OR/06/044/242122
ପ ୁ /162632 53 157 138େଗାପାଳ ଦାସ ବମର୍ା ପି ମାଲିରାମ ବମର୍ା OR/06/044/242123
ପ ୁ /162633 34 157 139ବିଜୟ କମୁାର ବମର୍ା ପି ପବନ କମୁାର ବମର୍ା YNY0147686
ପ ୁ /162634 31 157 140େକଶବ ବମର୍ା ପି ରାମ ଲାଲ ବମର୍ା YNY0147678
ୀ /162635 53 157 141ବିମଳା େଦବୀ ବମର୍ା ସା ରାମଲାଲ େଦବୀ ବମର୍ା OR/06/044/242124
ୀ /162636 37 157 142ତିେଲା ମା ମାଝି ସା ରାମକୃଷନ୍ ମାଝି YNY0769406

ପ ୁ /162637 25 157 143ରାଜା ଵମର୍ା ପି େଗାପାଳଦାସ ଵମର୍ା YNY1060425
ପ ୁ /172638 90 157 144ରାେକଶ ଶମର୍ା ପି େଚୗଥମଲ ଶମର୍ା OR/06/044/243114
ପ ୁ /172639 87 157 145େଚୗଥମଲ ଶମର୍ା ପି ପନନ୍ ାଲାଲ େଚୗଟିଆ OR/06/044/243098
ପ ୁ /172640 57 157 146ପବନ ଶମର୍ା ପି ବନୱାରୀଲାଲ ଶମର୍ା YNY0494468
ୀ /172641 50 157 147ସୀତା େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ପବନ ଶମର୍ା OR/06/044/243103
ୀ /172642 45 157 148ସପିୁୟା ଶମର୍ା ସା ରାେଜଶ ଶମର୍ା LNT2386621
ପ ୁ /172643 30 157 149େରାହିତ ଶମର୍ା ପି ପବନ ଶମର୍ା YNY0471573
ୀ /182644 24 157 150ଐସଯର୍ା ମଲିକ ପି ଆଶୀଷ କମୁାର ମଲିକ YNY1300524
ପ ୁ /182645 47 157 151ଦୀପକ ମିତଲ ପି ଦିେନଶ ମିତଲ OR/06/044/243045
ପ ୁ /182646 45 157 152ମେହଶ ମିତଲ ପି ଦିେନଶ ମିତଲ LNT2386373
ୀ /182647 58 157 153ସଷୁମା ଶମର୍ା ସା େକୗଶଲ ଶମର୍ା OR/06/044/242145
ୀ /182648 55 157 154ବିଦଯ୍ା ଶମର୍ା ସା ରେମଶ ଶମର୍ା OR/06/044/243259
ପ ୁ /182649 55 157 155େଗାପାଳ ଶମର୍ା ପି ଦାେମାଦର ଶମର୍ା OR/06/044/243087
ପ ୁ /182650 55 157 156େକୗଶଲ ଶମର୍ା ପି ଦାେମାଦର ଶମର୍ା OR/06/044/242144
ୀ /182651 52 157 157ନିଶା ଶମର୍ା ସା େଗାପାଲ ଶମର୍ା OR/06/044/243097
ପ ୁ /182652 51 157 158ରାେଜଶ ଶମର୍ା ପି ଦାେମାଦର ଶମର୍ା OR/06/044/243218
ୀ /182653 30 157 159ଶାଳିନୀ ଶମର୍ା ପି େଗାପାଳ ଶମର୍ା YNY0471599
ୀ /182654 22 157 160ପିୟା ସରମା ପି ରାେଜଶ ସରମା YNY1158559
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ୀ /192655 66 157 161ଇଂଦୁେଦବୀ , ସା ରାଜକମୁାର ଟିବରୱାଲ OR/06/044/242162
ୀ /192656 68 157 162ସାରଦା .େଦବୀ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଟିବରୱାଲ YNY0766105

ପ ୁ /192657 72 157 163ରାଜକମୁାର ଟିବରୱାଲ ପି ଶ ର ଟିବରୱାଲ OR/06/044/242161
ପ ୁ /192658 59 157 164ନ କିେଶାର ଟିବରୱାଲ. ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଟିବରୱାଲ. YNY0766121
ପ ୁ /192659 59 157 165ଅେଶାକ କମୁାର ଟିବରୱାଲ. ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଟିବରୱାଲ. OR/06/044/242169
ୀ /192660 55 157 166ସ ୀତାେଦବୀ ଟିବରୱାଲ. ସା ନଂଦକିେଶାର ଟିବରୱାଲ. YNY0766113

ପ ୁ /192661 64 157 167ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଟିେବୱାଲ ପି ଶ ରଲାଲ ଟିେବୱାଲ OR/06/044/242171
ପ ୁ /192662 51 157 168େରାହିତ କମୁାର ଟିବରୀୱାଲ ପି ରାଜ କମୁାର ଟିବରୀୱାଲ LNT2386423
ୀ /192663 47 157 169ସି ାଥିର୍ନୀ ଟିବରୀୱଲ ସା େରାହିତ କମୁାର ଟିବରୀୱଲ LNT2386431

ପ ୁ /192664 39 157 170ଅନୁରାଗ ଟିବରୀୱଲ ପି ରାଜକମୁାର ଟିବରୀୱଲ LNT2386381
ୀ /192665 60 157 171େରଣ ୁେଦବୀ ଟିେବୱାଲ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଟିେବୱାଲ OR/06/044/242172
ୀ /192666 46 157 172ରଶୀ ଟିେବୱାଲ ପି ରାଜକମୁାର ଟିେବୱାଲ LNT1621416
ୀ /192667 38 157 173ପୀୟ ା ଟିେବୱାଲ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଟିେବୱାଲ LNT1621424
ୀ /192668 38 157 174ରିତୁ ଟିେବୱାଲ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଟିେବୱାଲ LNT1621408
ୀ /202669 25 157 175ରିଧୀ ଅଗରୱାଲ ସା ପବନ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY1041250

ପ ୁ /202670 42 157 176ପୱନ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି କମଲ ଅଗୱାଲ LNT4204244
ପ ୁ /202671 42 157 177ଉେମଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଦାେମାଦର ଅଗୱାଲ LNT2386654
ପ ୁ /202672 41 157 178ପକାଶ ଅଗୱାଲ ପି ଦାେମାଦର ଅଗୱାଲ LNT2386662
ପ ୁ /202673 38 157 179ଆଶଷି ଅଗୱାଲ ପି କମଲ କିେଶାର ଅଗୱାଲ LNT4169660
ୀ /202674 38 157 180ସଚି ଅଗୱାଲ ସା ଉେମଶ ଅଗୱାଲ YNY0147694
ୀ /202675 37 157 181ସପନ୍ା ଅଗୱାଲ ପି େଗାବି ରାମ ଅଗୱାଲ LNT4169678

ପ ୁ /202676 35 157 182ସ ୀପ ଅଗୱାଲ ପି େଗାବି  ରାମ ଅଗୱାଲ LNT4169827
ପ ୁ /202677 34 157 183ସନିୁଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି େଗାବି  ରାମ ଅଗୱାଲ LNT4169488
ପ ୁ /202678 69 157 184ଦାେମାଦର ଅଗୱାଲା ପି ଚ ୁଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242174
ପ ୁ /202679 65 157 185କମଳକିେଶାର ଅଗୱାଲା ପି ଚଂଦୁଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242175
ପ ୁ /202680 63 157 186େଗାବି  ରାମ ଅଗୱାଲା ପି ଚ ୁଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242176
ୀ /202681 59 157 187େକୗଶଲଯ୍ା େଦବୀ ସା କମଳ କିେଶାର ଅଗୱାଲ OR/06/044/242179
ୀ /202682 59 157 188ରତନ୍ ା େଦବୀ ସା େଗାବି ରାମ ଅଗୱାଲ OR/06/044/242180

ପ ୁ /202683 39 157 189ନାରାୟଣ ଖଟୁଆ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଖଟୁଆ YNY0903534
ୀ /212684 29 157 190ରୁଚିକା ଅଗୱାଲ ସା ଅଭିେଷକ ଅଗୱାଲ YNY1239177
ୀ /212685 39 157 191ମଧମିୁତା େଗାଏଲ ପି ନ  କମୁାର LNT1752336
ୀ /212686 91 157 192ମାୟା େଦବୀ ଗୁ ା ସା ରାମକୃ  ଗୁ ା OR/06/044/242182
ୀ /212687 32 157 193ମମତା ଗୁ ା ସା ଶବିକମୁାର ଗୁ ା YNY0316802

ପ ୁ /222688 19 157 194ଦିେଵଯ୍ଶ ଅଗୱାଲ ପି ରବି କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1300904
ପ ୁ /222689 49 157 195ରବି କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ସବୁାସ ଅଗୱାଲ OR/06/044/242196
ୀ /222690 42 157 196ସଚିୁତା ଅଗୱାଲ ସା ରବି ଅଗୱାଲ LNT3071081

ପ ୁ /222691 73 157 197ସଭୁାଷ ଅଗୱାଲା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242185
ୀ /222692 64 157 198ମୀରା େଦବୀ ସା ସବୁାସ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242188
ୀ /232693 80 157 199ଝୁଳ େଦଇ ସା ଉେପ  ସାହୁ OR/06/044/242198

ପ ୁ /232694 25 157 200ଶଭୁମ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଶରୁାମ ସାହୁ YNY1041284
ପ ୁ /232695 53 157 201ହାଡିବ ୁ ସାହୁ ପି ଉେପ  ସାହୁ OR/06/044/242199
ପ ୁ /232696 50 157 202ପଶ ୁର୍ରାମ ସାହୁ ପି ଉେପ  ସାହୁ OR/06/044/242200
ପ ୁ /242697 53 157 203ରେମଶ ମହତା ପି ବଧାରି ଦାସ ମହତା YNY0766097
ପ ୁ /242698 44 157 204ରାେଜଶ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଗିଗରାଜ ଶମର୍ା LNT2385532
ପ ୁ /252699 37 157 205ମଧକୁର ଝା ପି ବିଭୁତି ଚ  ଝା LNT4169744
ପ ୁ /252700 88 157 206ଦାରିକା ପସାଦ େଯାଶୀ ପି କେହନ୍ୟୀଲାଲ େଯାଶୀ OR/06/044/243119
ପ ୁ /252701 79 157 207ଚିର ିଲାଲ େଯାଶି ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ େଯାଶି YNY1033653
ପ ୁ /252702 77 157 208େଦଓକୀ ନ ନ େଯାଶି ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ େଯାଶି OR/06/044/242240
ପ ୁ /252703 51 157 209ମେହଶ କମୁାର େଯାଶୀ ପି ଦାରିକା ପସାଦ େଯାଶୀ OR/06/044/243118
ପ ୁ /252704 42 157 210ଭିକାଶ େଯାଶୀ ପି ଚିର ିଲାଲ େଯାଶୀ LNT2385680
ପ ୁ /252705 79 157 211ଚିର ିଲାଲ େଯାଶି ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ େଯାଶି OR/06/044/242239
ୀ /252706 74 157 212ସେ ାଷୀ େଯାଶି ସା େଦବକୀନଂଦନ େଯାଶି OR/06/044/242242
ପ ୁ /252707 64 157 213ନଥମାଲ େଯାଶି ପି କିେଶାରଲାଲ େଯାଶି OR/06/044/242244
ୀ /252708 59 157 214ସମିୁତା େଯାଶି ସା ନଥମାଲ େଯାଶି OR/06/044/242243
ୀ /252709 53 157 215ନିମର୍ଳା ମେହଶ େଯାଶି ସା ମେହଶ େଯାଶି OR/06/044/243173
ପ ୁ /252710 43 157 216ଘନଶଯ୍ାମ େଜାଷି ପି ନାଥମଲ େଜାଷି LNT2385672
ପ ୁ /252711 40 157 217େଗାପାଳ େଯାଶି ପି ନଥମଲ୍ େଯାଶି LNT2386118
ପ ୁ /252712 41 157 218ମନିସ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0101584
ୀ /252713 77 157 219ଲିଲା େଦବୀ େଯାଶୀ ସା ଚିର ିଲାଲ େଯାଶି YNY1033646
ପ ୁ /262714 47 157 220ମାଳିରାମ ଶମର୍ା ପି ମାତାଧିନ ଶମର୍ା OR/06/044/243001
ୀ /262715 45 157 221ଲକ୍ଷୀେଦବୀ ଶମର୍ା ସା ମାଲିରାମ ଶମର୍ା YNY0766089
ପ ୁ /262716 24 157 222ଉମା ଶଂକର ଶମର୍ା ପି ମାଲୀରାମ ଶମର୍ା YNY1193622
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ପ ୁ /262717 23 157 223ଅମିତ ଶମର୍ା ପି ମାଲୀରାମ ଶଯର୍ା YNY1193614
ପ ୁ /272718 72 157 224ଜଗେମାହନ େସନ ପି କୃ େମାହନ େସନ OR/06/044/242268
ପ ୁ /282719 50 157 225ଲକ୍ଷଣ ବାରିକ ପି ଦଇତାରୀ ବାରିକ LNT4191342
ୀ /282720 48 157 226ବିନତୀ ବାରିକ ସା ରାମଚ  ବାରିକ LNT4169561

ପ ୁ /282721 56 157 227ଜତିଂଦ କମୁାର େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା YNY0197400
ପ ୁ /282722 67 157 228ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ଅଭୟଯ୍ାନ  ମହା ି LNT4169892
ୀ /282723 68 157 229ସନିୁତା ନାୟକ ସା ଜଟାଧାରୀ ନାୟକ LNT4169850
ୀ /282724 40 157 230ନିଲିମା ରାଉତ ସା ସେୁରଶ ରାଉତ LNT4180600
ୀ /282725 43 157 231ବିନତୀ ରାଉତ ସା ମେନାଜ ରାଉତ YNY0659912
ୀ /282726 72 157 232ମାଳତୀ େସନ ସା ଜଗେମାହନ େସନ OR/06/044/242271

ପ ୁ /282727 64 157 233ଶବି ଶ ର େସନ୍ ପି ବି ୁ େମାହନ େସନ୍ LNT2385839
ପ ୁ /282728 59 157 234ଅେଶାକ କମୁାର େସନ ପି ବି ୁ େସନ OR/06/044/242276
ୀ /282729 58 157 235ମେନାରମା େସନ ସା ବିଜୟ େସନ OR/06/044/242274

ପ ୁ /282730 55 157 236ଅନୀଲକମୁାର େସନ ପି ବି ୁ େସନ OR/06/044/242277
ୀ /282731 54 157 237ଶଖିାରାଣି େସନ ସା ଶବିଶ ର େସନ OR/06/044/242278

ପ ୁ /282732 52 157 238ର ିତକମୁାର େସନ ପି ବି ୁ େସନ OR/06/044/242279
ୀ /282733 52 157 239ଆରତୀ େସନ ସା ଅେଶାକ େସନ OR/06/044/242281
ୀ /282734 44 157 240ସପିୁୟା େସନ ସା ର ିତ କମୁାର େସନ YNY0178194
ୀ /282735 43 157 241ରୀତା ଳି େସନ ସା ଅନିଲ କମୁାର େସନ YNY0384966
ୀ /282736 43 157 242େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େସନ୍ ସା ରାେଜ  କମୁାର େସନ YNY0471714

ପ ୁ /282737 38 157 243ବିମଳ ଜିତ୍ େସନ୍ ପି ବିଜୟ କମୁାର େସନ୍ LNT0314120
ୀ /282738 37 157 244ଜୟଶୀ େସନ ସା ବିଶଜିତ େସନ YNY0147702

ପ ୁ /282739 35 157 245େଦବୀ ଶ ର େସନ ପି ଶବି ଶ ର େସନ LNT4204277
ୀ /282740 31 157 246ପଲବି େସନ ପି ଅେଶାକ କମୁାର େସନ YNY0471698
ୀ /282741 30 157 247ନୁପରୁ େସନ ପି ଶବି କୃ  େସନ YNY0471706

ପ ୁ /282742 22 157 248ଦିପ ର େସନ ପି ଅନିଲ କମୁାର େସନ YNY1158948
ପ ୁ /282743 34 157 249ଅଜୟ ଶମର୍ା ପି ବଜର ଲାଲ ଶମର୍ା LNT4186862
ୀ /282744 25 157 250ବ ନା ଶମର୍ା ସା ଅଜୟ ଶମର୍ା YNY0974394
ୀ /292745 28 157 251ସନୁୀତା ଅଗୱାଲ ପି ସତୀଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1075779
ୀ /292746 24 157 252ଆରତୀ ଅଗୱାଲ ପି ପଦୀପ ଅଗୱାଲ YNY1075787
ୀ /292747 50 157 253ପଜୁା ଅଗୱାଲ ସା ପଦୀପକମୁାର ଅଗୱାଲ OR/06/044/243128

ପ ୁ /292748 27 157 254ସତିସ ଅଗୱାଲ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1026749
ୀ /292749 73 157 255ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଅଗୱାଲା ସା ରାେଧଶଯ୍ାମ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242283

ପ ୁ /292750 53 157 256ପଦୀପକମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242284
ୀ /292751 24 157 257େଜଯ୍ାତି ଅଗୱାଲ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1086222
ୀ /302752 60 157 258ଶା ା େଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ରାମରତନ ଅଗୱାଲ OR/06/044/243044

ପ ୁ /302753 59 157 259ମେହଶ ଅଗୱାଲ ପି ବାବୁଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/242289
ୀ /302754 54 157 260ମନୀଷାେଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା େଗାପାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/243043
ୀ /302755 54 157 261ସେରାଜ େଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ପୱନ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT4169801

ପ ୁ /302756 38 157 262େଗାବି ରାମ ଅଗୱାଲ ପି ରାଜକିେଶାର ଅଗୱାଲ LNT4194841
ପ ୁ /302757 37 157 263ମିଥନୁ ଅଗୱାଲ ପି ରାମରତନ ଅଗୱାଲ LNT4169694
ୀ /302758 35 157 264େଜଯ୍ାତୀ ଅଗୱାଲ ସା େଗାବି  ରାମ ଅଗୱାଲ YNY0471722

ପ ୁ /302759 34 157 265ଅଭିେଶଖ ଅଗୱାଲ ପି ପୱନ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT4169504
ୀ /302760 32 157 266େମାନିକା ଅଗୱାଲ ପି ମେହଶ ଅଗୱାଲ YNY0384941
ୀ /302761 32 157 267େମଘା ଅଗୱାଲ ପି ମେହଶ ଅଗୱାଲ YNY0384933

ପ ୁ /302762 74 157 268ରାଜକିେଶାର ଅଗୱାଲା ପି ବାବୁଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/243036
ପ ୁ /302763 64 157 269ରାମରତନ ଅଗୱାଲା ପି ବାବୁଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242286
ୀ /302764 85 157 270ଭାଗିରଥୀ ଅଗୱାଲ ସା ବାବୁଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/243057
ୀ /302765 67 157 271ସେୁଲାଚନା େଦବୀ ସା ରାଜକିେଶାର ଅଗୱାଲ OR/06/044/243037
ୀ /302766 57 157 272ମଧ ୁେଦବୀ ସା ମେହଶ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242291
ପ ୁ /302767 20 157 273ହିମାଂଶ ୁଶମର୍ା ପି ଅେଶାକ ଶମର୍ା YNY1228527
ୀ /312768 33 157 274ଶଭୁା ମଲିକ ପି ଉ ମ କମୁାର ମଲିକ YNY0101626
ପ ୁ /312769 55 157 275େଗାପାଳ ଅଗୱାଲ ପି ବାବୁଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/242292
ୀ /312770 65 157 276ଭାରତୀ ମଲିକ ସା ରାମନାରାୟଣ ମଲିକ OR/06/044/242297
ପ ୁ /312771 65 157 277ଉ ମ ମଲିକ ପି ବଜେମାହନ ମଲିକ OR/06/044/242298
ୀ /312772 59 157 278ଶପିା ମଲିକ ସା ଉ ମ ମଲିକ OR/06/044/242299
ପ ୁ /312773 50 157 279ଶ ର ମଲିକ ପି କପିଳ ମଲିକ YNY0988394
ପ ୁ /312774 76 157 280କପିଳଚରଣ ମଲିକ ପି େଗୗର ମଲିକ OR/06/044/242294
ପ ୁ /312775 43 157 281ସେ ାଷ ମଲିକ ପି କପିଳ ମଲିକ LNT0232751
ପ ୁ /312776 42 157 282ବିଶଜିତ ମଲିକ ପି ରାମନାରାୟଣ ମଲିକ LNT1672880
ୀ /312777 41 157 283ସମୁୀତା ମଲିକ ସା ସତଯ୍ଜିତ ମଲିକ YNY0747444
ୀ /312778 40 157 284େସାନାଲି ମଲିକ ସା ଶ ର ମଲିକ YNY0747451
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ପ ୁ /312779 37 157 285ଅଭିଜିତ ମଲିକ ପି ରାମନାରାୟଣ ମଲିକ LNT1672872
ପ ୁ /312780 36 157 286ସକୁମୁାର ମଲିକ ପି ଉ ମ କମୁାର ମଲିକ YNY0101618
ପ ୁ /322781 57 157 287ପୱନ ଅଗୱାଲ ପି ବାବୁଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/242293
ୀ /322782 30 157 288ପନୁମ୍ ଅଗୱାଲ ପି ପବନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0471615
ୀ /322783 83 157 289କସୁମୁବାଳା ଗଇୁଁ ସା େକୖଳାଶ ଗଇୁଁ OR/06/044/242301

ପ ୁ /322784 55 157 290ଦିଲିପ ଗଇୁଁ ପି େକୖଳାସ ଗଇୁଁ OR/06/044/242303
ୀ /322785 50 157 291ପତିମା ଗଇୁଁ ସା ଦିଲୀପ ଗଇୁଁ OR/06/044/242304

ପ ୁ /322786 49 157 292ନୃସିଂହଚରଣ ଗଇୁଁ ପି େକୖଳାସ ଗଇୁଁ OR/06/044/242305
ୀ /322787 39 157 293େଜଯ୍ାତି ଗଇୁଁ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ଗଇୁଁ LNT4180535
ୀ /322788 30 157 294ରିମା ଗଇୁଁ ପି ଦିଲିପ ଗଇୁଁ YNY0471789

ପ ୁ /322789 43 157 295ପଦୀପ କମୁାର ଯାଦବ ପି ବି ୁ ପସାଦ ଯାଦବ LNT3071115
ୀ /332790 89 157 296େକଶରୀ େଦବୀ ସା ମେନାହର ଲାଲ OR/06/044/242307
ୀ /332791 43 157 297କବିତା େଦ ସା ଅେଶାକ କମୁାର େଦ LNT2386753
ୀ /332792 61 157 298ରଂଜନା େଜୖନ ସା ସେ ାଷ େଜୖନ OR/06/044/242309

ପ ୁ /332793 39 157 299ଅଭିେଷକ େଜୖନ ପି ସେ ାଷ କମୁାର େଜୖନ LNT3071123
ୀ /342794 34 157 300େନହା ଅଗବର୍ାଲ ଅଗୱାଲ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT4197612
ୀ /342795 33 157 305ପି ି  େଦ ସା ବିଜୟ କମୁାର େଦ YNY0316877

ପ ୁ /342796 31 157 306ମେହ  କମୁାର େଦ ପି ଭଗବାନ େଦ YNY0316869
ପ ୁ /342797 74 157 307ହରି  େଦ ପି କୃ ଚ  େଦ OR/06/044/242311
ପ ୁ /342798 62 157 308ଭଗବାନ େଦ ପି କୃଷନ୍ଚ  େଦ OR/06/044/242313
ୀ /342799 61 157 309ଉମିର୍ଳା େଦ ସା ହରି  େଦ OR/06/044/242312

ପ ୁ /342800 60 157 310ଜଗେମାହନ େଦ ପି କୃଷନ୍ଚ  େଦ OR/06/044/242316
ୀ /342801 59 157 311ଲକ୍ଷୀ େଦ ସା ଜଗେମାହନ େଦ OR/06/044/242317
ୀ /342802 51 157 312ମିନା କମୁାରୀ େଦ ସା ଭଗବାନ େଦ OR/06/044/242315

ପ ୁ /342803 49 157 313ଅେଶାକ କମୁାର େଦ ପି ହରି  େଦ OR/06/044/242320
ପ ୁ /342804 45 157 314ରାେଜଶ କମୁାର େଦ ପି ଜଗେମାହନ େଦ LNT4197562
ପ ୁ /342805 43 157 315ବିଜୟ କମୁାର େଦ ପି ଜଗେମାହନ େଦ LNT4197570
ୀ /342806 37 157 316ରିନା େଦ ସା ରାେଜଶ କମୁାର େଦ LNT4197620

ପ ୁ /342807 28 157 317ବନମାଳୀ େଦ ପି ଭଗବାନ େଦ YNY0732537
ପ ୁ /342808 54 157 318ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ ପି ବୀେର  ସାହୁ LNT4174454
ପ ୁ /362809 59 157 319ସପନ ଗଇୁଁ ପି ବିହାରି ଗଇୁଁ OR/06/044/242341
ୀ /362810 50 157 320ରୀତା ଳି ଗଇୁଁ ସା ସପନ କମୁାର ଗଇୁଁ OR/06/044/242342

ପ ୁ /362811 29 157 321ଅବିନାଶ କମୁାର ଗଇୁଁ ପି ସପନ ଗଇୁଁ YNY0316885
ପ ୁ /372812 78 157 322ଚ ାଲାଲ ଦାେଢବା ପି ବନୁହାଲାଲ ଦାେଢବା LNT3057908
ପ ୁ /372813 66 157 323ହରି  ଗଇୁଁ ପି ରାମଚ  ଗଇୁଁ OR/06/044/242346
ୀ /372814 62 157 324ସମିୁତା ଗଇୁଁ ସା ହରି  ଗଇୁଁ OR/06/044/242344
ୀ /372815 36 157 325ମଧସିୁତା ଗଇୁଁ ସା େମାହନ କମୁାର ଗଇୁଁ LNT4197638

ପ ୁ /372816 35 157 326ମେନାଜ କମୁାର ଗଇୁଁ ପି ହରି  ଗଇୁଁ LNT4197588
ୀ /372817 28 157 327ମନସୀନି ଗଇୁଁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଗଇୁଁ YNY0830679

ପ ୁ /372818 53 157 328ଲଳିତ କମୁାର ମିଶା ପି ବେମାେଭାେଲ ମିଶା LNT3057932
ୀ /372819 33 157 329େଜଯ୍ାତି ମିଶା ପି ଲଳିତ କମୁାର ମିଶା LNT3057940
ୀ /372820 32 157 330ଖସୁବୁ ମିଶା ସା ଉଦୟ କମୁାର ମିଶା YNY0316901

ପ ୁ /372821 29 157 331ବି ୁ ମିଶା ପି ଲଳିତ କମୁାର ମିଶା YNY0361535
ୀ /372822 33 157 332ଆଶା ମିଶା ପି ଲଳିତ କମୁାର ମିଶା YNY0316919

ପ ୁ /Ray 372823 21 157 333ଆଶୀଷ କମୁାର ମଲିକ ପି ଅନଂତ କମୁାର ମଲିକ YNY1221233
ୀ /382824 72 157 334େଦୗପତଦୀ େଦଭୀ ଭମର୍ା ସା ବନୱାରୀଲାଲ ଭମର୍ା LNT2385946

ପ ୁ /382825 33 157 335ଧନଞୟ ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି YNY1328202
ପ ୁ /382826 33 157 336ଅଶିନୀ କମୁାର ପାଣି ପି ପକାଶ ଚ  ପାଣି YNY1061738
ପ ୁ /382827 29 157 337ଉଦିତ କମୁାର ପାଣି ପି ପକାଶ ଚ  ପାଣି YNY1061720
ୀ /382828 27 157 338କନିୁ ସାହୁ ପି ବଂଶଧିର ସାହୁ YNY1329226
ପ ୁ /392829 70 157 339ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଅଗୱାଲ ପି ଜୟଚ ଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/230586
ପ ୁ /392830 40 157 340ଅଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଅଗୱାଲ LNT2385656
ପ ୁ /392831 38 157 341ବିଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଅଗୱାଲ LNT4180618
ୀ /392832 34 157 342ଅନିତା ଅଗୱାଲ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1026699
ୀ /392833 28 157 343ପାୟଲ ଅଗୱାଲ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1026723
ୀ /392834 65 157 344ଶାରଦା େଦବୀ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଅଗୱାଲ YNY0988410
ପ ୁ /402835 29 157 345ଗ ାଧର ଓଝା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଓଝା YNY0807750
ପ ୁ /402836 49 157 346ସେୁରଶ ସାଓ ପି ଅମିତଲାଲ ସାଓ YNY0505925
ୀ /402837 46 157 347ସେ ାଷୀ ସାଓ ସା ସେୁରଶ ସାହା YNY0316927
ୀ /402838 52 157 348ଦି ି େସନ୍ ସା ଶୀମ  କମୁାର େସନ୍ LNT2385797
ପ ୁ /402839 46 157 349ରଂଜିତ କମୁାର େସନ୍ ପି ଜଗଦିଶ ଚ  େସନ୍ LNT2385805
ପ ୁ /402840 37 157 350ଇ ଜିତ େସନ ପି ଜଗଦିସ େସନ YNY0178202
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ପ ୁ /402841 33 157 351ସଦିୁପ େସନ ମା ଦି ି େସନ YNY0147710
ୀ /412842 61 157 352ସଂଜୁ େଯାଶୀ ସା ଜଗଦୀଶ ପସାଦ େଯାଶୀ YNY1082502

ପ ୁ /412843 60 157 353ଜଗଦିଶ ପସାଦ େଯାଶୀ ପି ବସ ଲାଲ େଯାଶୀ YNY0635136
ପ ୁ /412844 53 157 354ରାେଧଶଯ୍ାମ େଯାଶୀ ପି ବସ ଲାଲ େଯାଶୀ YNY0635151
ୀ /412845 44 157 355କଭିତା େମାଦି ସା ଶ ର କମୁାର େମାଦି YNY1033661

ପ ୁ /422846 66 157 356ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବାଗ ପି ମ ୁଳି ବାଗ LNT4191359
ପ ୁ /432847 45 157 357ପେମାଦ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଓମ୍ ପକାଶ ଅଗୱାଲ LNT3071131
ୀ /442848 65 157 358ସମିୁତା େଦବୀ ପି ଓମପକାଶ ଶମର୍ା OR/06/044/242382

ପ ୁ /442849 39 157 359େବଣଧୁର ସାହୁ ପି ମରୁଲିଧର ସାହୁ YNY0498691
ପ ୁ /442850 41 157 360ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଓମ୍ ପକାଶ ଶମର୍ା LNT1708924
ୀ /442851 40 157 361ସ ୀତା ଶମର୍ା ପି ମେହଶ କମୁାର ଶମର୍ା LNT1752302
ୀ /442852 38 157 362ଶାରଦା ଶମର୍ା ପି ମେହଶ କମୁାର ଶମର୍ା LNT1750769

ପ ୁ /462853 21 157 363ମ ୁଲି ମଲିକ ପି ର ନ ମଲିକ YNY1193580
ପ ୁ /462854 74 157 364ହେରକୃ  ମଲିକ ପି ବୃ ାବନ ମଲିକ OR/06/044/243072
ୀ /462855 72 157 365ବିଣାପାଣି ମଲିକ ସା ହେରକୃ  ମଲିକ OR/06/044/243073

ପ ୁ /462856 50 157 366ଶରତ କମୁାର ମଲିକ ପି ହେରକୃ  ମଲିକ OR/06/044/243124
ପ ୁ /462857 44 157 367ଶ ର କମୁାର ମଲିକ ପି ହେରକୃ  ମଲିକ LNT2385896
ୀ /462858 42 157 368ଲିପିକା ମଲିକ ସା ଶରତ କମୁାର ମଲିକ LNT4194833
ୀ /462859 40 157 369ତପସିନି ମଲିକ ସା ଶ ର କମୁାର ମଲିକ LNT4197646
ୀ /472860 53 157 370ସନୁୀତା େଖମକା ପି ମହାବୀର ପସାଦ େଖମକା YNY0178228

ପ ୁ /472861 78 157 371ମହାବୀର ପସାଦ େଖମକା ପି ଶକୁେଦଓ େଖମକା OR/06/044/242452
ପ ୁ /472862 70 157 372ଅରୁଣ ମହାପାତ ପି ରମାେମାହନ ମହାପାତ OR/06/044/242440
ୀ /472863 66 157 373ସଜୁାତା ମହାପାତ ସା ଅରୁଣ ମହାପାତ OR/06/044/242449

ପ ୁ /472864 64 157 374େଗୗତମ ମହାପାତ ପି ଜଗନ େମାହନ ମହାପାତ OR/06/044/242446
ପ ୁ /472865 64 157 375ଉପଗୁ  ମହାପାତ ପି ଜଗେମାହନ ମହାପାତ OR/06/044/242447
ପ ୁ /472866 58 157 376ପରବହ ମହାପାତ ପି ଜଗେମାହନ ମହାପାତ OR/06/044/242450
ୀ /472867 55 157 377ଚ େଲଖା ମହାପାତ ସା େଗୗତମ ମହାପାତ OR/06/044/242448
ୀ /472868 52 157 378ସଭୁଶୀ ମହାପାତ ସା ପରଂବହ ମହାପାତ YNY0178210

ପ ୁ /472869 31 157 379ଆଦଶର୍  ମହାପାତ ପି ଅରୁଣ ମହାପାତ YNY0624171
ପ ୁ /472870 58 157 380ଅ ୁର୍ନ ପଧାନ ପି ଜଗେମାହନ ପଧାନ OR/06/044/242451
ପ ୁ /472871 25 157 381ସତଯ୍ର ନ ସାହୁ ପି ର ନ କମୁାର ସାହୁ YNY1339605
ପ ୁ /472872 35 157 382ପଦ ସ କ ପି େଗୗତମ ମହାପାତ LNT4191326
ୀ /482873 41 157 383ଲକ୍ଷୀ ଜୀ ସା ବାବୁଲୀ ଜୀ YNY1329036

ପ ୁ /482874 29 157 384ଗଡୁୁ ଜୀ ପି ବାବୁଲୀ ଜୀ YNY1329002
ପ ୁ /482875 26 157 385ଶବୁି ଜୀ ପି ବୁଲୁ ଜୀ YNY1327618
ପ ୁ /482876 21 157 386େଛାଟୁ ଜୀ ପି ବୁଲୁ ଜୀ YNY1329457
ୀ /482877 69 157 387ଚ କଳା େଖମକା ସା ମହାବୀର ପସାଦ େଖମକା OR/06/044/242453

ପ ୁ /482878 49 157 388ଅମିତାଭ େଖମକା ପି ମହାବୀର େଖମକା OR/06/044/243133
ୀ /482879 47 157 389ମୀନା େଖମକା ସା ଅମିତାଭ େଖମକା LNT2385755

ପ ୁ /482880 50 157 390ଅଭିନାଶ େଖମକା ପି ମହବୀର ପସାଦ େଖମକା LNT4174405
ୀ /482881 45 157 391ମମତା େଖମକା ସା ଅଭିନାଶ େଖମକା LNT4174413
ପ ୁ /482882 22 157 392େଶଖ୍ ନିଜାମ ପି େଶଖ୍ ଲାେଲା YNY1328020
ୀ /492883 55 157 393ସବିତା ରାଣୀ ମଲିକ ସା ବାବୁଲି ମଲିକ YNY0101634

ପ ୁ /492884 51 157 394ନେରନ ମଲିକ ପି ଅ ୁର୍ନ ମଲିକ OR/06/044/242460
ପ ୁ /492885 61 157 395ବିଶନାଥ ମଲିକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ମଲିକ OR/06/044/242458
ପ ୁ /492886 45 157 396ଗେଣଶ କମୁାର ମଲିକ ପି ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ମଲିକ OR/06/044/243207
ୀ /492887 42 157 397ପତିମାରାଣୀ ମଲିକ ସା ନେରନ୍ ମଲିକ YNY0101667

ପ ୁ /492888 32 157 398େଦାଳ େଗାବି  ମଲିକ ପି ବିଶନାଥ ମଲିକ YNY0101675
ୀ /492889 39 157 399ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଲିକ ସା ଗେଣଶ କମୁାର ମଲିକ୍ YNY0471870
ୀ /502890 26 157 400ଅନୁପିୟା ଦଳାଇ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦଳାଇ YNY1328947
ପ ୁ /502891 27 157 401ସଜୁୀତ ଜୀ ପି ବାବୁଲୀ ଜୀ YNY1329283
ୀ /502892 21 157 402ରାଧିକା କଜିଵାଲ ପି ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର କଜିଵାଲ YNY1164169
ପ ୁ /502893 28 157 403ସହେଦବ େକଜରିୱାଲ ପି ରତନ କମୁାର େକଜରିୱାଲ YNY1299841
ୀ /502894 27 157 404ଆକୃତୀ େକଜରିୱାଲ ସା ସହେଦବ େକେଜରିୱାଲ YNY1300672
ପ ୁ /502895 24 157 405ଆୟୁସ େକଜରିୱାଲ ପି ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର େକଜରିୱାଲ YNY0943985
ୀ /502896 72 157 406ପମିଳା ମଲିକ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ମଲିକ OR/06/044/242463
ପ ୁ /502897 64 157 407ଅକ୍ଷୟ ମଲିକ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମଲିକ OR/06/044/242464
ପ ୁ /502898 62 157 408ବିଜୟ ମଲିକ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମଲିକ OR/06/044/242466
ପ ୁ /502899 56 157 409ବସ  ମଲିକ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମଲିକ OR/06/044/242467
ପ ୁ /502900 52 157 410ଅନ  ମଲିକ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମଲିକ OR/06/044/242468
ୀ /502901 48 157 411ପ ୁ ିତା ମଲିକ ସା ଅକ୍ଷୟ ମଲିକ OR/06/044/242465
ୀ /502902 51 157 412ପଭାସିନୀ ମଲିକ ସା ବିଜୟ ମଲିକ OR/06/044/242469
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ୀ /502903 45 157 413ସିତା ଳି ମଲିକ ସା ଅନ  କମୁାର ମଲିକ LNT4191300
ପ ୁ /502904 33 157 414ସନୁୀଲ କମୁାର ମଲିକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମଲିକ YNY0178236
ୀ /502905 33 157 415ରଶିେରଖା ମଲିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ YNY0178244

ପ ୁ /502906 34 157 416ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YNY1329358
ପ ୁ /502907 36 157 417ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି େଦବକର ନାୟକ YNY1073519
ୀ /502908 31 157 418ସାରଦା ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ YNY1089267
ୀ /502909 23 157 419ପ ୁ ା ଳୀ ପଧାନ ପି ନିର ନ ପରିଡ଼ା YNY1329259

ପ ୁ /512910 78 157 420ପଭୁଦୟାଲ ଅଗୱାଲା ପି ଦୁଗର୍ାପସାଦ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242475
ପ ୁ /512911 75 157 421ମହାବୀର ଅଗୱାଲା ପି ଦୁଗର୍ାପସାଦ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242477
ୀ /512912 74 157 422ପି ା ଅଗୱାଲା ସା ପଭୁଦୟାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242476
ୀ /512913 71 157 423ତାରାମଣି ଅଗୱାଲା ସା ମହାବୀର ଅଗୱାଲା OR/06/044/242478

ପ ୁ /512914 25 157 424େସୗମୀତୀ େବେହରା ପି ଅମିୟ କମୁାର େବେହରା YNY1338995
ପ ୁ /512915 56 157 425ଶୀନିବାସ ପାଣିଗାହୀ ପି ବଜବ  ୁପାଣିଗାହୀ YNY0837161
ପ ୁ /522916 33 157 426େଗୗରବ ଅଗୱାଲ ପି ପେମାଦ ଅଗୱାଲ YNY0147736
ପ ୁ /522917 59 157 427ପେମାଦ ଅଗୱାଲା ପି ଦୁଗର୍ାପସାଦ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242483
ୀ /522918 55 157 428ନିଲମ ଅଗୱାଲା ସା ପେମାଦ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242484
ୀ /522919 36 157 429ର ବୁାଳା ସାହୁ ସା ଉଲାସ କମୁାର ସାହୁ YNY0769331
ୀ /532920 56 157 430ଭଗବତୀ ପସାଦ ଅଗୱାଲା ପି ପଭୁଦୟାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/243244
ୀ /532921 47 157 431ସମୁନ ଅଗୱାଲ ସା ରାେଜଶ ଅଗୱାଲ LNT4169751

ପ ୁ /532922 26 157 432ରଣଜିତ େବେହରା ପି ଦଶରଥ େବେହରା YNY0807693
ପ ୁ /532923 44 157 433ଦିେନଶ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ମହାବିର ପସାଦ ଅଗୱାଲା OR/06/044/243095
ପ ୁ /542924 72 157 434ବାବୁଲାଲ ଅଗୱାଲ ପି ସିୟାରାମ ଅଗୱାଲ LNT4169603
ୀ /542925 66 157 435େକୗଶଲଯ୍ା େଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ବାବୁଲାଲ ଅଗୱାଲ LNT4169686

ପ ୁ /542926 35 157 436ସଯୂଯ୍ର୍ପକାଶ ଅଗୱାଲ ପି ବାବୁଲାଲ ଅଗୱାଲ LNT4174355
ୀ /542927 80 157 437ରମା ମଲିକ ସା େଗାେଲଖ ମଲିକ OR/06/044/242486

ପ ୁ /542928 68 157 438ପଫଲୁ ମଲିକ ପି େଗାେଲଖ ମଲିକ OR/06/044/242487
ପ ୁ /542929 64 157 439ପଦିପ ମଲିକ ପି େଗାେଲଖ ମଲିକ OR/06/044/242489
ୀ /542930 60 157 440ରତନ୍ ା ମଲିକ ସା ପଫଲୁ ମଲିକ OR/06/044/242488
ୀ /542931 55 157 441ଲତା ମଲିକ ସା ପଦିପ ମଲିକ OR/06/044/242490

ପ ୁ /542932 55 157 442ପେମାଦ ମଲିକ ପି େଗାେଲଖ ମଲିକ OR/06/044/242491
ପ ୁ /542933 43 157 443ରାଜ େସଖର ମଲିକ ପି ପଫଲୁ ମଲିକ LNT2385995
ୀ /542934 38 157 444ପାେରାମିତା ମଲିକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମଲିକ LNT2385631

ପ ୁ /542935 31 157 445େଦବାଶସି ମଲିକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମଲିକ YNY0316984
ୀ /542936 40 157 446ସେ ାଷୀ ନାୟକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ YNY0747436

ପ ୁ /542937 52 157 447ଶୀଧର ପଧାନ ପି େସାଉରୀ ପଧାନ YNY0316950
ୀ /542938 43 157 448ପାବର୍ ତୀ ପଧାନ ସା ଶୀଧର ପଧାନ YNY0316943
ୀ /552939 55 157 449ସ ୀତା େଦବୀ ସା ବାବୁଲାଲ ନାଇ OR/06/044/242499
ୀ /552940 50 157 450ପାବର୍ ତୀ େଦବୀ ସା ଜୟ ପକାଶ ନାଇେସନ୍ LNT2385466

ପ ୁ /552941 62 157 451ବାବୁଲାଲ ନାଇ ପି ହିରାଲାଲ ନାଇ OR/06/044/242498
ପ ୁ /552942 57 157 452ଜୟପକାଶ ନାଇେସନ ପି ହିରାଲାଲ ନାଇେସନ୍ OR/06/044/242500
ପ ୁ /552943 52 157 453ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େସନ୍ ପି ହିରାଲାଲ େସନ୍ OR/06/044/242502
ୀ /552944 48 157 454ସରିତା େସନ୍ ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େସନ୍ LNT2385391

ପ ୁ /552945 35 157 455ସ ୟ କମୁାର େସନ ପି ବାବୁଲାଲ େସନ LNT4169702
ପ ୁ /562946 63 157 456ବିଜୟ କମୁାର ସାହା ପି ଶ ରଲାଲ ସାହା YNY0769349
ୀ /562947 35 157 457କମଲା ସାହା ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହା YNY0769398
ୀ /562948 50 157 458ସବିତା େସାନି ସା ଓମ ପକାଶ େସାନି LNT2385912

ପ ୁ /572949 45 157 459ରାେଜଶ କମୁାର ବମର୍ା ପି ମହାବୀର ବମର୍ା LNT2386258
ୀ /572950 74 157 460ଗୀତା େଦବୀ ସା ମହାବୀର ଶମର୍ା OR/06/044/242514

ପ ୁ /582951 42 157 461ରାେଜଶ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ବଜର ଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242962
ପ ୁ /582952 22 157 462ଅଭି◌ନିୟ ଅଗରୱାଲ ପି ସଂଜୟକମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY1060474
ପ ୁ /582953 55 157 463ଆନ  କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି େଗୗରୀଶ ର ଅଗୱାଲ OR/06/044/242995
ୀ /582954 42 157 464ଶ ା ଅଗୱାଲ ସା ଆନ  କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT3058054
ପ ୁ /582955 70 157 465ବଜର  ଅଗୱାଲା ପି ଚିର ିଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242527
ପ ୁ /582956 47 157 466ଅଜୟ କମୁାର ଅଗରୱାଲା ପି ବଜର ଲାଲ ଅଗରୱାଲା YNY0659938
ୀ /582957 45 157 467ଡି ଲ ଅଗୱାଲା ସା ସ ୟ କମୁାର ଅଗୱାଲା YNY0659920
ପ ୁ /582958 41 157 468ମକରା େବେହରା ପି ଅରଖିତ େବେହରା YNY0769380
ୀ /582959 39 157 469ମମତା େବେହରା ସା ମକରା େବେହରା YNY0769372
ୀ /582960 70 157 470ସାରଦା େଦବୀ ସା େଗୗରିଶ ର ଅଗୱାଲା OR/06/044/242525
ୀ /582961 66 157 471ଗାୟତୀ େଦବୀ ସା ବଜର ଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/242529
ୀ /582962 34 157 472ରଶତିା ରାଉଳ ପି ଚ ମଣୀ ରାଉଳ YNY0769422
ୀ /582963 27 157 473ସନୁୀତା ରାଉଳ ପି ଚ ମଣି ରାଉଳ YNY0769414
ପ ୁ /592964 37 157 474ରାହୁଲ ଅଗୱାଲ ପି ରାଜ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0317008
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ପ ୁ /592965 35 157 475ତରୁଣ ଅଗୱାଲ ପି ରାଜ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0317016
ପ ୁ /592966 62 157 476ରାଜକମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ସ ଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242533
ୀ /592967 58 157 477ଉମିର୍ଳା ଅଗୱାଲା ସା ରାଜକମୁାର ଅଗୱାଲା OR/06/044/242534
ୀ /602968 55 157 478ଗଲୁୁସନ କର ସା ମନ୍ଜିତ ସିଂ YNY0101733
ୀ /602969 53 157 479ନବନିତ କର ସା ରଣଜିତ ସିଂ YNY0101709

ପ ୁ /602970 33 157 480ତରଜିତ କର ପି ମ ିତ ସିଂହ YNY0101691
ୀ /602971 68 157 481ସରିୁ ର କାଉର ସା ଯେଶାବ  ସିଂ LNT2386407
ୀ /602972 64 157 482ଭୂେପ  କାଉର ସା ଉମରଜିତ ସିଂ LNT2386365
ୀ /602973 60 157 483ଅମରଜିତ କାଉର ସା ଗରୁୁ ବଚନ ସିଂ LNT2386050
ୀ /602974 36 157 484ପନୂମ େକୗର ସା ଅନୂପ ସିଂହ YNY1060441

ପ ୁ /602975 31 157 485ସରଣଜିତ େକୗର ପି ର ିତ୍ ସିଂ YNY0317024
ପ ୁ /602976 32 157 486ଅସୀତ କମୁାର ମହା ି ପି ଅନାମ ଚରଣ ମହା ି YNY0147744
ପ ୁ /602977 69 157 487ଉମରଜିତ ସିଂ ପି ମ ାନ ସିଂ OR/06/044/242539
ପ ୁ /602978 66 157 488ଗରୁୁ ବଚନ ସିଂ ପି ମ ାନ ସିଂ LNT2386043
ପ ୁ /602979 59 157 489ରଣଜିତ ସିଂ ପି ମହା ାନ ସିଂ YNY0101717
ପ ୁ /602980 57 157 490ମ ିତ ସିଂ ପି ମ ାନ ସିଂ OR/06/044/238401
ପ ୁ /602981 39 157 491ଅମିକ୍ ସିଂ ପି ଗରୁୁ ବଚନ ସିଂ LNT2386340
ପ ୁ /602982 37 157 492ଅନୁପ ସିଂ ପି ଗରୁୁ ବ ନ ସିଂ YNY0101725
ୀ /612983 52 157 493ପ ୁ ା େଦବୀ ସା ସନୁୀଲ ମିତଲ OR/06/044/242551

ପ ୁ /612984 96 157 494ଲାଭୁରାମ ମିତଲ ପି ମସୁ ିର୍ଲାଲ ମିତଲ OR/06/044/242548
ପ ୁ /612985 58 157 495ସନୁୀଲ କମୁାର ମିତଲ ପି ଲାଉରାମ ମିତଲ OR/06/044/242550
ପ ୁ /612986 36 157 496ସ ୀପ କମୁାର ମିତଲ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ମିତଲ LNT4186854
ୀ /622987 63 157 497ପଦା େଦବୀ ସା ଦିେନଶ ମିତଲ OR/06/044/242555
ୀ /622988 60 157 498ଆଶ ୁେଦବୀ ମିତଲ ସା ରେମଶ ମିତଲ OR/06/044/242557

ପ ୁ /622989 74 157 499ଦିେନଶ ମିତଲ ପି େଛାେଟଲାଲ ମିତଲ OR/06/044/242554
ପ ୁ /622990 66 157 500ରେମଶ ମିତଲ ପି େଛାେଟଲାଲ ମିତଲ OR/06/044/242556
ପ ୁ /622991 43 157 501କିଶାନ ମିତଲ ପି ରେମଶ ମିତଲ LNT2385441
ୀ /622992 40 157 502ନିଶା ମିତଲ ପି ରେମଶ ମିତଲ LNT2385433

ପ ୁ /622993 36 157 503ରାେକଶ ମିତଲ ପି ରେମଶ ମିତଲ LNT4174389
ପ ୁ /632994 57 157 504ପତାପ ପରିଡା ପି େଗଡୁ ପରିଡା YNY0471813
ୀ /632995 47 157 505ପଭଆତୀ ପରିଡା ସା ପତାପ ପରିଡା YNY0471821
ୀ /642996 65 157 506ସଶୁୀଳା େଦବୀ ସା େସାହନଲାଲ େଜୖନ OR/06/044/243065

ପ ୁ /642997 68 157 507େସାହନଲାଲ େଜୖନ ପି ମନୁାଲାଲ େଜୖନ LNT2385649
ୀ /642998 47 157 508ମିତା େଜୖନ ସା ଦିଲିପ େଜୖନ LNT2385730

ପ ୁ /642999 44 157 509ସ ିପ କମୁାର େଜୖନ ପି େସାହନଲାଲ େଜୖନ OR/06/044/243020
ୀ /643000 43 157 510ରିଧି େଜୖନ ସା ସ ିପ କମୁାର େଜୖନ YNY0101741
ୀ /643001 42 157 511ରିଧି େଜୖନ ସା ସ ିପ କମୁାର େଜୖନ YNY0624155
ୀ /643002 38 157 512ଅମିତା େଜୖନ ପି ପକାଶ ଚା  େଜୖନ LNT2385706

ପ ୁ /643003 57 157 513ଅେଶାକ କମୁାର ନାବରିୟା ପି ମନୁନ୍ ାଲାଲ ନାବରିୟା OR/06/044/242568
ୀ /643004 54 157 514େଶାଭା କମୁାରୀ ନାବରିୟା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନାବରିୟା OR/06/044/242569
ୀ /643005 36 157 515ରୁଚିତା ନବାରିଆ ସା ବିକାଶ ନବାରିଆ YNY0471839
ପ ୁ /643006 35 157 516ବିକାଶ ନାବରିୟା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାବରିୟା YNY0101758
ୀ /643007 33 157 517ବଷର୍ା ନାବରିୟା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାେବାରିଆ YNY0101766

ପ ୁ /643008 45 157 518ଦିଲିପ ନବରିୟା ପି ପକାଶ ନବରିୟା OR/06/044/243186
ୀ /653009 23 157 519ମାମାଲି ମଲିକ ସା ପରୂନ ଚଂଦ ମଲିକ YNY1075811

ପ ୁ /653010 70 157 520ଅ ୁର୍ନ ମଲିକ ପି ବୃ ାବନ ମଲିକ OR/06/044/242574
ୀ /653011 61 157 521ରୁକଣୀ ମଲିକ ସା ଅ ୁର୍ନ ମଲିକ OR/06/044/242575
ୀ /653012 49 157 522ପତିମା ମଲିକ ସା ତିନାଥ ମଲିକ LNT0264879

ପ ୁ /653013 48 157 523ନୃସିଂହ ମଲିକ ପି େଦାଳେଗାବି  ମଲିକ LNT4180568
ପ ୁ /653014 46 157 524ତିନାଥ ମଲିକ ପି େଦାଳେଗାବି  ମଲିକ LNT0264887
ପ ୁ /653015 41 157 525ତପନ ମଲିକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ମଲିକ LNT4169777
ପ ୁ /653016 39 157 526ପଦୀପ ମଲିକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ମଲିକ LNT4169876
ପ ୁ /653017 37 157 527ପ ୂ ର୍ଚ  ମଲିକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ମଲିକ LNT4180584
ପ ୁ /663018 29 157 528େରାହନ ଅଗୱାଲ ପି ଅେଶାକ ଅଗୱାଲ YNY0471524
ୀ /663019 43 157 529ର  ୁବାଫନା ସା ଅଶକରଣ ବାଫନା YNY0471847
ପ ୁ /663020 59 157 530ଅସିତ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ପବୀର ଦାସ YNY0471490
ୀ /663021 49 157 531ନିଲିମା ଦାସ ସା ଅସିତ୍ କମୁାର ଦାସ YNY0471862
ୀ /663022 29 157 532ଅନିତା ଦାସ ପି ଅସିତ୍ ଦାସ YNY0471474
ପ ୁ /663023 28 157 533ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଅସିତ୍ ଦାସ YNY0471482
ୀ /663024 40 157 534ସନିୁତା େଦବୀ ମହ ସା ଉେମଶ ମହ YNY0471508
ପ ୁ /663025 48 157 535ଉେମଶ ମହ ପି ବଦିଦାସ ମହ YNY0471516
ପ ୁ /663026 72 157 536ବାଇଧର ପାତ ପି ନରସିଂହ ପାତ OR/06/044/242578
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ୀ /663027 65 157 537ସରସତୀ ପାତ ସା ବାଇଧର ପାତ YNY0659953
ପ ୁ /663028 48 157 538ରବିନାରାୟଣ ପାତ ପି ବାଇଧର ପାତ YNY0659946
ପ ୁ /673029 34 157 539ସତଯ୍ଜିତ ମଳିକ ପି ରତନ କମୁାର ମଳିକ LNT3058096
ୀ /673030 64 157 540େବଲାରାଣୀ ମଲିକ ସା େଗାପବ ୁ ମଲିକ OR/06/044/242585

ପ ୁ /673031 62 157 541ଜିେତ  ମଲିକ ପି ହେରକୃ  ମଲିକ OR/06/044/242586
ୀ /673032 57 157 542ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମଲିକ ସା ଜିେତ  ମଲିକ OR/06/044/242587

ପ ୁ /673033 54 157 543ରତନ ମଲିକ ପି ହେରକୃ  ମଲିକ OR/06/044/242588
ୀ /673034 53 157 544ବିଚିତା ମଲିକ ସା ରତନ ମଲିକ OR/06/044/242589

ପ ୁ /673035 51 157 545ନାରାୟଣ ମଲିକ ପି ହେରକୃ  ମଲିକ OR/06/044/243145
ପ ୁ /673036 50 157 546ଆେଲାକ ନାଥ ମଲିକ ପି େଗାପବଂଧ ୁମଲିକ YNY0197426
ପ ୁ /673037 48 157 547ରାେଜ  ମଲିକ ପି ହେରକୃ  ମଲିକ YNY0197434
ପ ୁ /673038 48 157 548ଅରୁନ କମୁାର ମଲିକ ପି େଗାପବ ୁ ମଲିକ OR/06/044/243148
ପ ୁ /673039 48 157 549ନିର ନ ମଲିକ ପି ହେରକୃ  ମଲିକ OR/06/044/243018
ୀ /673040 46 157 550ସସିତା ମଲିକ ସା ଅ ନ ମଲିକ LNT2386274
ୀ /673041 46 157 551େସନ୍ହଲତା ମଲିକ୍ ସା ନାରାୟଣ ମଲିକ୍ LNT2386217
ୀ /673042 45 157 552ସଜୁାତା ମଲିକ ସା ଅରୁନ କମୁାର ମଲିକ LNT2386316
ୀ /673043 44 157 553ପତିମା ମଲିକ ସା ନିର ନ ମଲିକ LNT2386233
ୀ /673044 43 157 554ପଦିନୀ ମଲିକ ସା ରାେଜ  ମଲିକ LNT2386290
ୀ /673045 40 157 555ପଭାସିନି ମଲିକ ସା ଆେଲାକ ନାଥ ମଲିକ YNY0197442
ୀ /673046 28 157 556େମାନାଲିସା ମଲିକ ପି ରତନ ମଲିକ YNY0471540
ୀ /673047 26 157 557କ ନା ମଲିକ ସା ବିଶ୍ଵଜୀତ ମଲିକ YNY1065895
ୀ /673048 24 157 558େଦବିକା ମଲିକ ପି ରତନ ମଲିକ YNY1065879
ୀ /673049 24 157 559ସପନ୍ା ମଲିକ ପି ନିର ନ ମଲିକ YNY1061415
ୀ /673050 23 157 560ସସିୁତା ମଲିକ ପି ନିର ନ ମଲିକ YNY1060490

ପ ୁ /673051 49 157 561ବସଂତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୂ YNY1299858
ୀ /673052 37 157 562ଗୀତାରାଣୀ ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ YNY0317032
ୀ /673053 43 157 563ରଜନି ରାଣି ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ LNT4169736
ୀ /683054 76 157 564କମଳା େଦବୀ ସା ମଦନଲାଲ େଜୖନ YNY0101774
ୀ /683055 67 157 565ସଶୁୀଳା େଦବୀ ସା ପକାଶଚ  େଜୖନ OR/06/044/242594
ୀ /683056 64 157 566ପ ୁ ା େଦବୀ ସା ପଦଚା  େଜୖନ OR/06/044/242596
ୀ /683057 59 157 567ଆଭା େଦବି ସା ଅେଶାକ େଜୖନ OR/06/044/242598

ପ ୁ /683058 71 157 568ପକାଶଚ  େଜୖନ ପି ମଦନଲାଲ େଜୖନ OR/06/044/242593
ପ ୁ /683059 66 157 569ପଦମଚା  େଜୖନ ପି ମଦନଲାଲ େଜୖନ OR/06/044/242595
ପ ୁ /683060 58 157 570ଅେଶାକ କମୁାର େଜୖନ ପି ମଦନଲାଲ େଜୖନ OR/06/044/243157
ୀ /683061 44 157 571ରଶ ିେଜୖନ ସା ଦିଲିପ େଜୖନ LNT0264853

ପ ୁ /683062 44 157 572ପଦୀପ େଜୖନ ପି ପକାଶ େଜୖନ LNT0264861
ୀ /683063 40 157 573େଜଯ୍ାତି େଜୖନ ପି ପକାଶ େଜୖନ LNT0264846
ୀ /683064 37 157 574ସଂଗୀତା େଜୖନ ସା େଦବକୀ ନ ନ େଜୖନ YNY1193671

ପ ୁ /683065 72 157 575େଦଵକୀନ ନ ଜଲାନ ପି େମାତୀଲାଲ ଜଲାନ YNY1065887
ପ ୁ /683066 31 157 576ଵୀକାଶ ଜଲାନ ପି େଦଵକୀ ନ ନ ଜଲାନ YNY1061381
ପ ୁ /683067 23 157 577ସଭୁମ କମାନୀ ପି ସାଜନ କମାନୀ YNY1061407
ୀ /683068 30 157 578ନିକିତା ଖାଂେଡଲୱାଲ ସା ଵୀକାସ ଜଲାନ YNY1061399

ପ ୁ /683069 48 157 579ଦିଲିପ ନାହାଟା ପି ପକାଶ ନାହାଟା YNY0317057
ପ ୁ /693070 73 157 580ଉମାକା  ମିଶ ପି ଗ ବର୍  ମିଶ OR/06/044/242611
ୀ /693071 68 157 581କ ନା ମିଶ ସା ଉମାକା  ମିଶ OR/06/044/242612

ପ ୁ /703072 75 157 582ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଶମର୍ା ପି ଶବି ଭଗବାନ ଶମର୍ା OR/06/044/242208
ୀ /703073 72 157 583ହିଟେଲଶ ଶମର୍ା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଶମର୍ା OR/06/044/242209

ପ ୁ /703074 50 157 584ଡକ୍ଟର ସେୁରଶ ଚ  ଶମର୍ା ପି ଲାଲଚା  ଶମର୍ା YNY0659961
ୀ /703075 45 157 585ସମୁନ ଶମର୍ା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଶମର୍ା OR/06/044/242212
ୀ /703076 40 157 586କ ନା ଶମର୍ା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଶମର୍ା LNT2385417
ୀ /723077 45 157 587ପନୁମ୍ ବାରିକ ସା େଦବ ବାରିକ LNT2385987
ପ ୁ /723078 44 157 588ସେ ାଷ ବାରିକ ପି ଖଦାଳ ବାରିକ LNT1731066
ୀ /723079 39 157 589ରଜନୀ ବାରିକ୍ ସା ସେ ାଷ ବାରିକ YNY0101808
ପ ୁ /723080 56 157 590କନୁା ଡାକଆୁ ପି ହରିହର ଡାକଆୁ OR/06/044/242621
ୀ /723081 47 157 591ଝୁନା ଡାକଆୁ ସା କନୁା ଡାକଆୁ LNT1752849
ୀ /723082 24 157 592ସଭୁଦା କର ସା େଦବାସିଶ ପ ା YNY1299833
ୀ /733083 34 157 593ସଂଗୀତା ଅଗରୱାଲ ସା ମେୁକଶ ଅଗରୱାଲ YNY1060433
ପ ୁ /733084 60 157 594ଆନ  ବାରିକ ପି ପ  ୁବାରିକ LNT2386126
ୀ /733085 55 157 595ଇ ୁଲତା ବାରିକ ସା ଆନ  ବାରିକ LNT2386134
ପ ୁ /733086 26 157 596ଶତୁଘନ୍ ବାରିକ ପି ଆନଂଦ ବାରିକ YNY1089937
ପ ୁ /733087 38 157 597ବସ  କମୁାର ମହାପାତ ପି ସରତ ମହାପାତ LNT4169900
ପ ୁ /733088 75 157 598େକୖଳାଶ ରଣା ପି ମଣି ରଣା OR/06/044/242623
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ୀ /733089 70 157 599େଯମାମଣି ରଣା ସା େକୖଳାସ ରଣା OR/06/044/242624
ପ ୁ /733090 53 157 600ବାନାମର ରଣା ପି ମଦନ ରଣା OR/06/044/242644
ପ ୁ /733091 50 157 601ପେମାଦ କମୁାର ରଣା ପି େକୖଳାସ ରଣା LNT2385979
ୀ /733092 46 157 602ଶୀମତୀ ମାମି ରଣା ସା ପେମାଦ ରଣା LNT4169769

ପ ୁ /733093 40 157 603ପଶା  ରଣା ପି େକୖଳାସ ରଣା LNT1731074
ପ ୁ /733094 35 157 604ଛବି ରଣା ପି କୃ ଚ  ରଣା LNT4169868
ୀ /743095 65 157 605କବିତା ପରିଡା ସା ନବକିେଶାର ପରିଡା OR/06/044/242627

ପ ୁ /743096 47 157 606ଦିଲିପ କମୁାର ପରିଡା ପି ନବକିେଶାର ପରିଡା OR/06/044/243055
ପ ୁ /743097 40 157 607ରାଜ କିେଶାର ପରିଡା ପି ନବ କିେଶାର ପରିଡା LNT2386472
ପ ୁ /743098 35 157 608ନିର ନ ପରିଡା ପି ନବକିେଶାର ପରିଡା YNY0384982
ପ ୁ /743099 75 157 609ବଂଶୀଧର ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ LNT2386456
ପ ୁ /743100 48 157 610ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ LNT2386480
ପ ୁ /743101 48 157 611ଶ ର ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ LNT2386498
ପ ୁ /743102 42 157 612ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ LNT2386464
ପ ୁ /743103 40 157 613ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ LNT1731058
ୀ /753104 72 157 614ଶା ିଲତା ରାଉତ ସା େଗାକଳୁ ରାଉତ OR/06/044/242634

ପ ୁ /753105 48 157 615କାଶ ିରାଉତ ପି େଦବରାଜ ରାଉତ YNY0101816
ପ ୁ /753106 45 157 616ବିେନାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି େଗାକଳିୁ ରାଉତ OR/06/044/243051
ପ ୁ /753107 54 157 617ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି େଗାକଳୁ ଚ  ରାଉତ LNT2385862
ପ ୁ /753108 47 157 618ସେୁରଶ କମୁାର ରାଉତ ପି େଗାକଳିୁ ଚ  ରାଉତ OR/06/044/243208
ୀ /753109 37 157 619ରାଧାରାଣୀ ରାଉତ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ରାଉତ YNY0377267

ପ ୁ /763110 67 157 620ପଭାକର ପରିଡା ପି ମଷିୁ ପରିଡା LNT1731108
ପ ୁ /763111 39 157 621ପବିର କିେଶାର ପରିଡା ପି ପଭାକର ପରିଡା LNT1731116
ପ ୁ /773112 71 157 622ନବଘନ ଡାକଆୁ ପି ହାଡିବ ୁ ଡାକଆୁ OR/06/044/242646
ୀ /773113 60 157 623ବାସ ି ଡାକଆୁ ସା ନବଘନ ଡାକଆୁ OR/06/044/242647

ପ ୁ /773114 39 157 624ନିର ନ ଡାକଆୁ ପି ନବଘନ ଡାକଆୁ LNT1731033
ପ ୁ /793115 75 157 625କି ା େସଠି ପି ଆପଲ ସାମୀ େସଠି LNT2386415
ୀ /793116 65 157 626ବୁ ି େସଠୀ ସା କି ା େସଠୀ LNT2386720

ପ ୁ /793117 47 157 627ତୁଳସୀ େସଠୀ ପି ମଦନ େସଠୀ LNT2386449
ୀ /793118 42 157 628ଯେଶାଦା େସଠୀ ସା ତୁଳସୀ େସଠୀ LNT2386712

ପ ୁ /793119 24 157 629େଗାପାଳ େସଠୀ ପି ତୁଲସୀ େସଠୀ YNY1041292
ପ ୁ /793120 22 157 630ଦି◌ିପକ େସଠୀ ପି ତୁଦାସୀ େସଠୀ YNY1060458
ୀ /803121 37 157 631େମୗସମୁୀ ଦ ପି ବନବିହାରୀ ଦ LNT4169611
ୀ /803122 37 157 632ଭୀମି କମୁାରୀ ଦ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦ LNT4180592

ପ ୁ /813123 54 157 633ଦୟାନିଧି ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ LNT1731009
ୀ /813124 48 157 634କନକ ସାହୁ ସା ଦୟାନିଧି ସାହୁ LNT1731017
ୀ /823125 45 157 635େମାହିନ ବାଗ ସା ଚ ମଣୀ ବାଗ YNY0317065

ପ ୁ /823126 53 157 636ଚ ମଣୀ ବାଗ ପି ମ ୁଳି ବାଗ YNY0317073
ୀ /823127 48 157 637େରଣ ୁବାରିକ ସା ଲକ୍ଷଣ ବାରିକ LNT4169843

ପ ୁ /823128 55 157 638େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା LNT4175378
ପ ୁ /823129 49 157 639ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା LNT4175386
ୀ /823130 47 157 640ମାନସୀ େବେହରା ସା େକୖଳାସ େବେହରା LNT4174421
ୀ /823131 40 157 641ରୀମା ଡାକଆୁ ସା ଅଜୟ ଡାକଆୁ YNY1086230

ପ ୁ /823132 66 157 642ଅରକି୍ଷତ ଡାଳୁଆ ପି ପାଣକୃ  ଡାଳୁଆ LNT4174470
ୀ /823133 62 157 643ସେୁଲାଚନା ଡାଳୁଆ ସା ଅରକି୍ଷତ ଡାଳୁଆ LNT4174488

ପ ୁ /823134 38 157 644ଶେିବ  ଡାଳୁଆ ପି ଅରକି୍ଷତ ଡାଳୁଆ LNT4169884
ପ ୁ /823135 38 157 645େଦେବ  ଡାଳୁଆ ପି ଅରକି୍ଷତ ଡାଳୁଆ LNT4174462
ପ ୁ /823136 70 157 646ନିର ନ ଦାସ ପି ମାଗ ୁଦାସ YNY0178269
ପ ୁ /823137 35 157 647ସ ୟ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ LNT4169819
ୀ /823138 50 157 648ର  ୁେଦବୀ ସା ରବିଶ ର ମ ଳ LNT4204269
ୀ /823139 44 157 649ଶଲିା େଦବୀ ସା ଶବିଶ ର ମ ଳ LNT4204251
ପ ୁ /823140 62 157 650ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ମଲିକ ପି ବଜେମାହନ ମଲିକ OR/06/044/242693
ପ ୁ /823141 54 157 651କାଳ ି ନାରାୟନ ମଲିକ ପି ବଜେମାହନ ମଲିକ OR/06/044/242697
ପ ୁ /823142 51 157 652ରାେଜ ନାରାୟଣ ମଲିକ ପି ବଜେମାହନ ମଲିକ OR/06/044/242694
ୀ /823143 49 157 653ପଦନୀ ମଲିକ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ମଲିକ OR/06/044/242695
ପ ୁ /823144 49 157 654ଆଶଶି କମୁାର ମଲିକ ପି ବିର ନିାରାୟଣ ମଲିକ OR/06/044/243245
ୀ /823145 45 157 655ସ କୁ୍ତା ମଲିକ ସା ରାଯ  ମଲିକ OR/06/044/242696
ୀ /823146 45 157 656ଜୟ ି ମଲିକ ସା ଆଶଷି କମୁାର ମଲିକ LNT2386001
ୀ /823147 45 157 657ମମତା ମଲିକ ସା କାଳ ୀ ନାରାୟଣ ମଲିକ LNT2386399
ୀ /823148 34 157 658ପିନୁ ମଲିକ ପି ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ମଲିକ YNY0101824
ୀ /823149 34 157 659େସାନାଲି ମଲିକ ପି ରାେଜ  ମଲିକ LNT4169546
ପ ୁ /823150 33 157 660ସେ ାଷ ମଲିକ ପି ରାେଜ  ନାରାୟଣ ମଲିକ YNY0101832
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ୀ /823151 30 157 661େସାନମ ମଲିକ ପି ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ମଲିକ YNY0624163
ପ ୁ /823152 48 157 662ରବିଶ ର ମ ଳ ପି କାେମଶର ମ ଳ OR/06/044/243164
ପ ୁ /823153 42 157 663ଜୟ ଶ ର ମ ଳ ପି କାେମଶର ମ ଳ LNT2386100
ୀ /823154 42 157 664ର  ୁମ ଳ ସା ରବି ଶଂକର ମ ଳ YNY1084672
ୀ /823155 29 157 665ଲକ୍ଷୀ ମ ଳ ପି ରବି ଶ ର ମ ଳ YNY1089259

ପ ୁ /823156 74 157 666ଜଟାଧାରୀ ନାୟକ ପି ହାଡୁ ନାୟକ LNT4169462
ପ ୁ /823157 42 157 667ନିର ନ ନାୟକ ପି ଜଟାଧାରୀ ନାୟକ LNT4180576
ପ ୁ /823158 40 157 668ଦୁେଯର୍ାଧନ ନାୟକ ପି ଜଟାଧାରୀ ନାୟକ LNT4169835
ୀ /823159 34 157 669ସପୁୀୟା ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ YNY0317081
ୀ /823160 28 157 670ଗୀତାଂଜଳୀ ନାୟକ ସା ଦୁେଜଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ YNY1075795
ୀ /823161 43 157 671ବବିତା ପଧାନ ପି ମାଧଵ ପଧାନ YNY1193697

ପ ୁ /823162 46 157 672ଶ ର ସାହା ମା େବୖଦଯ୍ନାଥ ସାହା YNY1089929
ୀ /823163 23 157 673ସାଂତୀ ସାହ ସା ଶ ର ସାହ YNY1075761

ପ ୁ /823164 45 157 674ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ ପି େଗାେଲଖ ସାହୁ LNT4169447
ପ ୁ /823165 43 157 675ସକୁେଦବ ସାମ ପି ନିେଗ  ନାଥ ସାମ YNY1075837
ୀ /823166 37 157 676ତନୁଶୀ ସାମ ସା ସକୁେଦବ ସାମ YNY1075845
ୀ /823167 70 157 677ପ ୁ ାେଦବୀ ଶମର୍ା ସା ପହାଦ ରାଏ ଶମର୍ା LNT3071149

ପ ୁ /823168 43 157 678ରାେଜଶ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ପହାଦ ରାଏ ଶମର୍ା LNT3071156
ପ ୁ /823169 42 157 679ମରୁାରୀ ଲାଲ ଶମର୍ା ପି ପହାଦ ରାଏ ଶମର୍ା LNT3071164
ପ ୁ /823170 40 157 680କନୁାଲ ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ LNT4169496
ପ ୁ /833171 59 157 681ଭୀମେସନ ସାହୁ ପି ଗ ୁ ିଚି ସାହୁ OR/06/044/243279
ପ ୁ /833172 41 157 682େସାମନାଥ ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ LNT2386142
ପ ୁ /833173 41 157 683ଶତୃଘନ ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ LNT2386282
ୀ /833174 36 157 684ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା େସାମନାଥ ସାହୁ YNY0101840

ପ ୁ /833175 34 157 685ମେହଶର ସାହୁ ପି ଭାମେସନ ସାହୁ YNY0101857
ୀ /843176 75 157 686ଶକୁ ଳା େଦଇ ସା େବଣଧୁର ସାହୁ OR/06/044/242714

ପ ୁ /843177 58 157 687କାଳ ି ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ OR/06/044/242715
ୀ /843178 53 157 688ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା କାଳ ି ସାହୁ OR/06/044/242716

ପ ୁ /843179 47 157 689ବଳରାମ ସାହୁ ପି କାଳ ୀ ସାହୁ LNT2386746
ପ ୁ /843180 43 157 690ନିର ନ ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ OR/06/044/242717
ପ ୁ /843181 43 157 691ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ ପି କାଳ ୀ ସାହୁ LNT2385938
ୀ /853182 46 157 692ବିମଳା େଦଇ ପି କାଶନିାଥ ସାହୁ OR/06/044/242732

ପ ୁ /853183 55 157 693କାଶନିାଥ ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ OR/06/044/242731
ପ ୁ /863184 40 157 694େମାହନ କମୁାର ଗଇୁଁ ପି ହରି  ଗଇୁଁ OR/06/044/243010
ପ ୁ /863185 56 157 695ବଜର  ଶମର୍ା ପି ମଜୁରାମ ଶମର୍ା OR/06/044/242738
ପ ୁ /863186 54 157 696ପବନ ଶମର୍ା ପି ମନୁରାମ ଶମର୍ା OR/06/044/242739
ପ ୁ /863187 53 157 697ରେମଶ ଶମର୍ା ପି ମନୁରାନ ଶମର୍ା YNY0101865
ୀ /863188 51 157 698ସମୁନ ଶମର୍ା ସା ବଜର  ଶମର୍ା OR/06/044/242740
ୀ /863189 49 157 699ରାଧା ଶମର୍ା ସା ପବନ ଶମର୍ା LNT1731082
ୀ /863190 42 157 700ମ  ୁଶମର୍ା ସା ରେମଶ ଶମର୍ା YNY0101873

ପ ୁ /863191 28 157 701ସ ୀପ ଶମର୍ା ପି ରେମଶ ଶମର୍ା YNY0471557
ପ ୁ /873192 50 157 702ବିେଶଶର େବେହରା ପି ପାତୁ େବେହରା LNT4169918
ପ ୁ /873193 59 157 703ବିେନାଦ ମଲିକ ପି ବିର ନିାରାୟଣ ମଲିକ YNY0178285
ପ ୁ /873194 44 157 704ରାେକଶ କମୁାର ମଲିକ ପି କୃ ନାରାୟଣ ମଲିକ OR/06/044/243110
ପ ୁ /873195 67 157 705କୃ ନାରାୟଣ ମଲିକ ପି ବି ୁେମାହନ ମଲିକ OR/06/044/242742
ୀ /873196 64 157 706ମନିବାଳା ମଲୀକ ସା କୃ ନାରିୟଣ ମଲୀକ OR/06/044/242743
ୀ /873197 48 157 707ସଜୁାତା ମଲିକ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ମଲିକ LNT2386019
ୀ /873198 40 157 708ଅନିତା ମଲିକ ପି କୃ  ନାରାୟଣ ମଲିକ LNT2386027

ପ ୁ /873199 39 157 709ରଂଜିତ କମୁାର ମଲିକ ପି କୃ  ନାରାୟଣ ମଲିକ LNT2385813
ୀ /873200 38 157 710କାଜଲ ମଲିକ ସା ରାେକଶ କମୁାର ମଲିକ YNY0101881
ପ ୁ /873201 25 157 711ବିଶାଲ ମଲିକ ପି ବିେନାଦ ମଲିକ YNY1041235
ପ ୁ /883202 71 157 712ଓମ୍ ପକାଶ ଶମର୍ା ପି ରାେମଶରଲାଲ ଶମର୍ା LNT2386175
ୀ /883203 61 157 713ଶା ି ଶମର୍ା ସା ଓମ ପକାଶ ଶମର୍ା LNT2386167
ପ ୁ /883204 39 157 714ଦୀପକ ଶମର୍ା ପି ଓମ ପକାଶ ଶମର୍ା LNT2386159
ପ ୁ /883205 33 157 715ରାମଜି ଲାଲ ଶମର୍ା ପି ଓମ ପକାଶ ଶମର୍ା YNY0659979
ୀ /883206 31 157 716ସଂ ୀତା ଶମର୍ା ସା ରାମଜୀ ଲାଲ ଶମର୍ା YNY1033679
ପ ୁ /893207 32 157 717ଅଭିେଶକ େଗାଏ ା ପି ସେୁରଶ କମୁାର େଗାଏ ା YNY0471607
ପ ୁ /903208 51 157 718େମାହନ ସାହୁ ପି ଅମିରିତଲାଲ ସାହୁ OR/06/044/243083
ୀ /903209 47 157 719କନିୁ ସାହୁ ସା େମାହନ ସାହୁ LNT4169553
ୀ /913210 77 157 720ବିମଳା େଦବୀ ସା ସିତାରାମ ଅଗୱାଲ OR/06/044/242797
ପ ୁ /913211 45 157 721ଵିଶାଲ କମୁାର ସ ୁକା ପି ସଗର୍ତ ବଜ କିେଶାର ସ ୁକା LNT2385664
ପ ୁ /913212 41 157 722ଆଶଷି କମୁାର ସ ୁକା ପି ସଗର୍ତ ବଜ କିେଶାର ସ ୁକା LNT1700624
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ୀ /923213 54 157 723ଅ  ୁଅଗୱାଲ ସା େହମ  ଅଗୱାଲ OR/06/044/243149
ପ ୁ /923214 46 157 724ସମୀର ଅଗୱାଲ ପି ରାଜକମୁାର ଅଗୱାଲ OR/06/044/243150
ୀ /923215 81 157 725କମଳା େଦବୀ ସା ରାମଅବତାର ଅଗୱାଲ OR/06/044/242799

ପ ୁ /933216 60 157 726ଦିପକ୍ କମୁାର ଅଗରୱାଲ ପି ରାମଉ ର ଅଗରୱାଲ OR/06/044/242805
ୀ /933217 57 157 727ରାଜଲକ୍ଷୀ ଅଗରୱାଲ ସା ଦିପକ କମୁାର ଅଗରୱାଲ OR/06/044/242806

ପ ୁ /933218 47 157 728ଅଜୟ ଅଗରୱାଲ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଅଗରୱାଲ YNY0660092
ପ ୁ /933219 35 157 729ଅନୁଭବ ଅଗରୱାଲ ପି ଦିପକ୍ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY0101907
ୀ /933220 29 157 730ପିୟ ା ଅଗରୱାଲ ସା ଅନୁଭବ ଅଗରୱାଲ YNY1026673
ୀ /933221 43 157 731ବିନିତା ଅଗୱାଲ ସା ସମୀର ଅଗୱାଲ YNY0659995

ପ ୁ /933222 43 157 732ରାେକଶ ଅଗୱାଲ ମା କିରଣ େଦବୀ ଅଗୱାଲ YNY0494450
ୀ /933223 37 157 733ଖସୁବୁ ଅଗୱାଲ ସା ରାେକଶ ଅଗୱାଲ YNY0505958
ୀ /933224 46 157 734ନିଶା ଅଗୱଯ୍ାଲା ସା ଅଜୟ ଅଗୱଯ୍ାଲା YNY0659987
ୀ /933225 61 157 735କିରଣ େଦବୀ ସା ରାଜକମୁାର ଅଗୱାଲ OR/06/044/242803

ପ ୁ /943226 58 157 736संदीप कुमार अगवाल ପି ରାମଉ ର ଅଗୱାଲା YNY1345909
ୀ /943227 56 157 737ଉମା ଅଗଵାଲ ସା ସଂଦୀପ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1345883
ୀ /943228 30 157 738େପରନା ଅଗଵାଲ ପଟନାୟକ ପି ସଂଦୀପ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY0505933

ପ ୁ /943229 31 157 739ପିୟୁସ ଅଗୱାଲ ପି େହମ  ଅଗୱାଲ YNY0505941
ପ ୁ /943230 56 157 740େହମ  ଅଗୱାଲା ପି ରାମଅବତାର ଅଗୱାଲା OR/06/044/242813
ପ ୁ /963231 54 157 741ଦୀପକ ଅଗୱାଲ ପି େରାେଷନଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/243111
ୀ /963232 23 157 742ରାଧିକା ଅଗୱାଲ ପି ଦୀପକ ଅଗୱାଲ YNY1157882

ପ ୁ /963233 62 157 743ପବନ ଅଗୱାଲ ପି ମରୁଲିଧର ଅଗୱାଲ OR/06/044/242827
ୀ /963234 59 157 744ମ ଲୁତା ଅଗୱାଲ ସା ପବନ ଅଗୱାଲ OR/06/044/242828

ପ ୁ /963235 59 157 745ସଜନକମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ପଭୁଦୟାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/242829
ୀ /963236 47 157 746ସିମିର୍ଲା ଅଗୱାଲ ସା ଦିପକ ଅଗୱାଲ YNY0178293

ପ ୁ /963237 41 157 747ବିକାଶ ଅଗୱାଲ ପି ପବନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0178301
ପ ୁ /963238 39 157 748ପକାଶ ଅଗୱାଲ ପି ପବନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0178319
ପ ୁ /963239 38 157 749ଆକାଶ ଅଗୱାଲ ପି ପବନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0766071
ୀ /963240 50 157 750ଅନିତା ଅଗୱାଲ ସା ସଜନ ଅଗୱାଲ YNY0660001
ୀ /963241 81 157 751ସରବତୀ େଦବୀ ସା େରାେସନଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/242826
ୀ /973242 82 157 752କମଳା େଦବୀ ସା ଶବିଶହାୟ ଶମର୍ା OR/06/044/242832

ପ ୁ /973243 74 157 753ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନାୟକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ OR/06/044/242835
ୀ /973244 65 157 754ପମିଳା ନାୟକ ସା ଦୁଗର୍ା ନାୟକ OR/06/044/242836

ପ ୁ /973245 49 157 755ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନାୟକ LNT2386647
ପ ୁ /973246 46 157 756ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ନାୟକ OR/06/044/243122
ପ ୁ /973247 38 157 757ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ନାୟକ OR/06/044/243003
ପ ୁ /973248 53 157 758ରାମେଗାପାଳ ଶମର୍ା ପି ଶବିସାହାୟ ଶମର୍ା OR/06/044/242833
ୀ /973249 44 157 759ଉମିର୍ଳା ଶମର୍ା ସା ରାମେଗାପାଲ ଶମର୍ା LNT4200754

ପ ୁ /973250 41 157 760ବିଜୟ ଶମର୍ା ପି ଶବିସାହାୟ ଶମର୍ା OR/06/044/243109
ପ ୁ /983251 80 157 761ନିକୁ  କିେଶାର ଦ ପି ନିତଯ୍ାନଂଦ ଦ OR/06/044/242841
ୀ /983252 77 157 762ବଜବାଳା ଦ ସା ନିକୁ  ଦ OR/06/044/242842
ୀ /983253 70 157 763ବନବିହାରୀ ଦ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦ LNT4169793
ପ ୁ /983254 38 157 764ଶ ର କମୁାର ଦ ପି ନିକୁ  କିେଶାର ଦ LNT4169629
ପ ୁ /983255 37 157 765ସପନ କମୁାର ଦ ପି ନିକୁ  କିେଶାର ଦ YNY0317107
ୀ /983256 32 157 766ମାଧରୁୀ ଦ ପି ବନବିହାରୀ ଦ YNY0317115

ପ ୁ /993257 60 157 767ମେନାଜ କମୁାର ଦ ପି ନିତଯ୍ାନଂଦ ଦ OR/06/044/242845
ୀ /993258 57 157 768ଇ ୁରାଣୀ ଦ ସା ବନବିହାରୀ ଦ OR/06/044/242844
ୀ /993259 55 157 769େବହୁଲା ଦ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦ OR/06/044/242846

ପ ୁ /993260 36 157 770େଗାପାଳ ଦୁଗର ପି େଜଠମଲ ଦୁଗର YNY1033687
ପ ୁ /993261 31 157 771ହିମାଂଶ ୁଦ ପି ମେନାଜ କମୁାର. ଦ YNY0317123
ୀ /1003262 80 157 772ଭାନୁମତୀ ଦ ସା େଗୗରା  ଦ OR/06/044/242851
ୀ /1003263 58 157 773ସରସତୀ ଦ ପି େଗୗରୀଚରଣ ଦ OR/06/044/242985
ୀ /1003264 53 157 774ସ ଯ୍ାରାଣି ଦ ସା ରାମଚ  ଦ OR/06/044/242853
ପ ୁ /1003265 38 157 775ଚ ନ କମୁାର ଦ ପି ନିକୁ  କିେଶାର ଦ OR/06/044/243089
ପ ୁ /1003266 38 157 776ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦ ପି ରାମ ଚ  ଦ LNT2385516
ୀ /1003267 36 157 777ମାଲାରାଣୀ ଦ ପି ରାମଚ  ଦ LNT4169595
ପ ୁ /1013268 48 157 778ପଭୁଦୟାଲ ଅଗୱାଲ ପି ବିଶନାଥ ଅଗୱାଲ YNY0147793
ୀ /1013269 44 157 779ରଜନି ଅଗୱାଲ ସା ପଭୁ ଦୟାଲ ଅଗୱାଲ YNY0147801
ପ ୁ /1013270 46 157 780ଅେଶାକ ଦ ପି ନିକୁ  ଦ OR/06/044/242999
ପ ୁ /1013271 41 157 781ଅକ୍ଷୟ ଦ ପି େଗୗରା  ଦ OR/06/044/243034
ପ ୁ /1013272 40 157 782ର ନ ଦ ପି େଗୗରା  ଦ OR/06/044/243006
ୀ /1013273 41 157 783ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦ ସା ର ନ ଦ YNY0317131
ପ ୁ /1023274 24 157 784ଅଭିେ◌ଷକ ଅଗଵାଲ ପି େଗୗରୀ ଶଂକର ଅଗଵାଲ YNY1193655
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ପ ୁ /1023275 58 157 785େଗୗରୀ ଶ ର ଅଗୱାଲା ପି ମଦନଲାଲ ଅଗୱାଲା LNT2386076
ୀ /1023276 53 157 786ମ  ୁଅଗୱାଲା ସା େଗୗରୀ ଶ ର ଅଗୱାଲା LNT2386068

ପ ୁ /1023277 42 157 787େଗାପାଲ ବାେଜାରିଆ ପି ଭଗବାନ ବାେଜାରିଆ LNT2385763
ପ ୁ /1023278 81 157 788ଭଗବାନ ଦାସ ବାେଜାରିଆ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ବାେଜାରିଆ OR/06/044/242857
ୀ /1023279 78 157 789ଗୀତା େଦବୀ ବାେଜାରିଆ ସା ଭଗବାନ ଦାସ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/242858

ପ ୁ /1023280 58 157 790ତିେଲାଚନ ପ ା ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ପ ା YNY0377259
ପ ୁ /1023281 28 157 791େଦବାଶଷି୍ ପ ା ପି ତିେଲାଚନ ପ ା YNY0659888
ପ ୁ /1023282 73 157 792ଜୟକୃ  ରାଜ ପି ପଦ ରାଜ LNT0294983
ୀ /1023283 68 157 793େମନକା ରାଜ ସା ଜୟକୃ  ରାଜ LNT0294959

ପ ୁ /1033284 35 157 794ଆଶଷି ଅଗୱାଲ ପି ଅେଶାକ ଅଗୱାଲ LNT3058237
ୀ /1033285 32 157 795ଏକତା ଅଗୱାଲ ପି ଅେଶାକ ଅଗୱାଲ YNY0471581

ପ ୁ /1033286 60 157 796ଅେଶାକ ଅଗୱାଲା ପି େମାହନଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242864
ୀ /1033287 58 157 797ଦି ି ଅଗୱାଲା ସା ଅେଶାକ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242865

ପ ୁ /1043288 87 157 798େଚୗଧରୁୀ ହରେମାହନ ଦାଶ ପି େଚୗଧରୁୀ ଜନା ର୍ ନ ଦାଶ OR/06/044/242875
ୀ /1043289 76 157 799େଚୗଧରୁୀ କମଳା ଦାଶ ସା େଚୗଧରୁୀ ହରେମାହନ ଦାଶ LNT2462091

ପ ୁ /1043290 52 157 800େଚୗଧରୁୀ ସବଯ୍ସାଚି ଦାଶ ପି େଚୗଧରୁୀ ହରେମାହନ ଦାଶ OR/06/044/242889
ୀ /1043291 47 157 801େଚୗଧରୁୀ ସସିତା ଦାଶ ସା େଚୗଧରୁୀ ସବଯ୍ସା ି ଦାଶ LNT2462109

ପ ୁ /1043292 56 157 802େଗୗରା  ଶତପଥି ପି ବାସେୁଦବ ଶତପଥି OR/06/044/242887
ପ ୁ /1053293 54 157 803ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ େକଜରିୱାଲ ପି ଶୀ କୃ  େକଜରିୱାଲ OR/06/044/242897
ପ ୁ /1053294 28 157 804ସହେଦବ େକେଜରିୱାଲ ପି ରତନ କମୁାର େକେଜରିୱାଲ YNY0471565
ପ ୁ /1053295 49 157 805ଭିେନାଦ ଶମର୍ା ପି ଗ ାଧର ଶମର୍ା LNT2385540
ୀ /1063296 64 157 806େଦୗପଦୀ େଦବୀ ସା ହରିଶ ର ଯଲୁାସରିଆ OR/06/044/242902
ୀ /1063297 52 157 807ବୀଣା େଦବୀ ସା ଜଗଦିଶ ଯଲୁାସରିଆ OR/06/044/242904
ୀ /1063298 33 157 808ବଷର୍ା କମୁାରୀ ଝୁଲସରିଆ ପି ଜଗଦିଶ ଝୁଲସରିଆ YNY0147777
ୀ /1063299 32 157 809ରିତୁ କମୁାରୀ ଝୁଲସରିଆ ପି ଜଗଦିଶ ଝୁଲସରିଆ YNY0147769

ପ ୁ /1063300 55 157 810ଜଗଦିଶ ୟୁଲସରିଆ ପି ହରିଶ ର ଯଲିୁସରିଆ OR/06/044/242903
ୀ /1073301 78 157 811ଶା ି େଦବୀ ସା ରାମେଗାପାଲ ସ ୁକା OR/06/044/242910
ୀ /1073302 75 157 812ଗୀତା େଦବୀ ସା ହରିପସାଦ ସ ୁକା OR/06/044/242906

ପ ୁ /1073303 85 157 813ଜଗଦିଶ ପସାଦ ସ ୁକା ପି ବିେଷଶର ସ ୁକା OR/06/044/242907
ପ ୁ /1073304 85 157 814ହରିପସାଦ ସ ୁକା ପି ବିେଷଶର ସ ୁକା OR/06/044/242905
ୀ /1073305 75 157 815ଗାୟତୀ େଦବୀ ସ ୁକା ସା ଜଗଦିଶ ପସାଦ ସ ୁକା OR/06/044/242908
ୀ /1083306 65 157 816ଚ ାେଦବୀ ... ସା ଶବିକମୁାର ସ ୁକା ... OR/06/044/242916
ୀ /1083307 60 157 817ନିମର୍ଳା େଦବୀ ସା ରତନ ସ ୁକା OR/06/044/243049
ୀ /1083308 39 157 818ପନୂମ ସ ଳା ପି େମାହିତ କମୁାର ସ ୁଳା YNY1033638

ପ ୁ /1083309 71 157 819ଶବି କମୁାର ସ ୁକା ପି ବିେଶଶରଲାଲ ସ ୁକା OR/06/044/242915
ପ ୁ /1083310 67 157 820ରତନ ସ ୁକା ପି ହରିପସାଦ ସ ୁକା OR/06/044/242917
ପ ୁ /1083311 65 157 821ଅେଶାକ ସ ୁକା ପି ହରିପସାଦ ସ ୁକା OR/06/044/242919
ୀ /1083312 58 157 822ସରିତା ସ ୁକା ସା ଅେଶାକ ସ ୁକା OR/06/044/242920
ୀ /1083313 58 157 823ମିନା ସ ୁକା ସା ନେରଶ କମୁାର ସ ୁକା OR/06/044/242923

ପ ୁ /1083314 45 157 824ଅବିନାଶ ସ ୁକା ପି ଶବି ସ ୁକା LNT2386670
ପ ୁ /1083315 42 157 825େମାହିତ କମୁାର ସ ୁକା ପି ରତନ କମୁାର ସ ୁକା LNT2386696
ୀ /1083316 40 157 826ପଜୂା ସ ୁକା ସା ଅଭିନାଶ ସ ୁକା YNY0384974

ପ ୁ /1083317 38 157 827ଅରୁଣ କମୁାର ସ ୁକା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସ ୁକା LNT0292706
ପ ୁ /1083318 38 157 828େରାହିତ କମୁାର ସ ୁକା ପି ରତନ କମୁାର ସ ୁକା LNT2386688
ପ ୁ /1083319 38 157 829େରାହିତ କମୁାର ସ ୁକା ପି ରତନ କମୁାର ସ ୁକା YNY1035534
ପ ୁ /1083320 36 157 830ବରୁଣ କମୁାର ସ ୁକା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସ ୁକା LNT0292698
ୀ /1083321 32 157 831ନିଲମ ସ ୁକା ସା େରାହିତ କମୁାର ସ ୁକା YNY1035542

ପ ୁ /1093322 51 157 832ଅଜୟ କମୁାର ସଂତୁକା ପି ରାମେଗାପାଳ ସ ୁକା OR/06/044/242952
ପ ୁ /1093323 61 157 833ଦୀପକ କମୁାର ସ ୁକା ପି ହରି ପସାଦ ସ ୁକା LNT0294975
ପ ୁ /1093324 59 157 834ନେରସ କମୁାର ସ ୁକା ପି ଜଗଦିଶ ପସାଦ ସ ୁକା OR/06/044/242928
ପ ୁ /1093325 58 157 835ସଶୁଲି ସ ୁକା ପି ଜଗଦିଶ ସ ୁକା OR/06/044/242926
ୀ /1093326 57 157 836ମ  ୁସ ୁକା ସା ସଶୁଲି ସ ୁକା OR/06/044/242933
ପ ୁ /1093327 56 157 837କମଲ ସ ୁକା ପି ହରି ପସାଦ ସ ୁକା OR/06/044/242927
ପ ୁ /1093328 56 157 838ସନୁୀଲ ସ ୁକା ପି ଜଗଦିଶ ସ ୁକା OR/06/044/242929
ପ ୁ /1093329 52 157 839ଭବାନୀ ସ ୁକା ପି ରାମେଗାପାଳ ସ ୁକା OR/06/044/242953
ୀ /1093330 52 157 840ସଧୁା ସ ୁକା ସା କମଲ ସ ୁକା YNY1082494
ପ ୁ /1093331 48 157 841ବିଜୟ ସ ୁକା ପି ହରିପସାଦ ସ ୁକା OR/06/044/242930
ପ ୁ /1093332 46 157 842ମନିଷ ସ ୁକା ପି ରାମେଗାପାଳ ସ ୁକା LNT2386357
ୀ /1093333 46 157 843ରୀନା ସ ୁକା ସା ଦୀପକ ସ ୁକା OR/06/044/243048
ୀ /1093334 39 157 844େରଣ ୁସା ୁକା ସା ଅଜୟ କମୁାର ସା ୁକା YNY1075803
ପ ୁ /1093335 30 157 845ରାହୁଲ ସ ୁକା ପି ନେରଶ କମୁାର ସ ୁକା YNY0385013
ୀ /1093336 27 157 846ନିଧୀ ସ ୁକା ପି ସଶୁଲି କମୁାର ସ ୁକା YNY0675678
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ୀ /1103337 51 157 847ଶୀମତୀ କବିତା େକଜରିୱାଲ ସା ଭିଶାଲ େକଜରିୱାଲ YNY0660019
ପ ୁ /1103338 85 157 848ନ କିେଶାର େକଜରିୱାଲ ପି କାଶରିାମ େକଜରିୱାଲ OR/06/044/242935
ୀ /1103339 80 157 849େକୗଶଲଯ୍ା େଦବୀ େକଜରିୱାଲ ସା ନ କିେଶାର େକଜରିୱାଲ OR/06/044/242936

ପ ୁ /1113340 72 157 850ସଜନ କମୁାର େକଜରିୱାଲ ପି ନ କିେଶାର େକଜରିୱାଲ OR/06/044/242942
ୀ /1113341 69 157 851ଶଶ ିେକଜରିୱାଲ ସା ସଜନ କମୁାର େକଜରିୱାଲ OR/06/044/242941

ପ ୁ /1113342 65 157 852ରତନ କମୁାର େକଜରିୱାଲ ପି ନ କିେଶାର େକଜରିୱାଲ OR/06/044/242938
ୀ /1113343 63 157 853ଆଶା େକଜରିୱାଲ ସା ରତନ କମୁାର େକଜରିୱାଲ OR/06/044/242939

ପ ୁ /1113344 63 157 854ସୀତାରାମ େକଜରିୱାଲ ପି ନ କିେଶାର େକଜରିୱାଲ OR/06/044/242944
ୀ /1113345 41 157 855ଶଖିା େକଜରିୱାଲ ପି ରତନ କମୁାର େକଜରିୱାଲ LNT2386589

ପ ୁ /1123346 83 157 856ରାମ ପସାଦ ଉପାଧଯ୍ାୟ ପି େବୖଚନ ଉପାଧଯ୍ାୟ LNT2386555
ପ ୁ /1133347 54 157 857ଶତିଳ ପସାଦ ଦୁେବ ପି ଦୟାଶ ର ଦୁେବ OR/06/044/243250
ପ ୁ /1133348 52 157 858ବସ  ଲାଲ ଦୁେବ ପି ଦୟାଶ ର ଦୁେବ OR/06/044/243248
ପ ୁ /1133349 50 157 859େଭାଳାନାଥ ଦୁେବ ପି ଦୟାଶ ର ଦୁେବ OR/06/044/243249
ୀ /1133350 57 157 860େରଖା େକଯରୀୱାଲ ସା ସୀତାରାମ େକଯରୀୱାଲ OR/06/044/243170

ପ ୁ /1133351 47 157 861ବିଶାଲ େକଜରୀୱାଲ ପି ସଜନ େକଜରୀୱାଲ OR/06/044/243165
ୀ /1133352 42 157 862େପରଣା େକଜରିୱାଲ ପି ରତନ କମୁାର େକଜରିୱାଲ OR/06/044/243257

ପ ୁ /1133353 38 157 863ଅଭିେଷକ େକଜରିୱାଲ ପି ରତନ କମୁାର େକଜରିୱାଲ LNT2386571
ପ ୁ /1133354 50 157 864କିେଶାର ପସାଦ ପି ଲକ୍ଷଣ ପସାଦ OR/06/044/242947
ପ ୁ /1133355 57 157 865ଉମାକା  ଉପାଧଯ୍ାୟ ପି ରାମପସାଦ ଉପାଧଯ୍ାୟ LNT2386597
ୀ /1143356 78 157 866ମେନାମ ରୀ ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ OR/06/044/242950

ପ ୁ /1143357 53 157 867ପବିତକମୁାର ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ OR/06/044/243287
ପ ୁ /1143358 51 157 868ସବୁତକମୁାର ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ OR/06/044/243276
ପ ୁ /1153359 80 157 869ମରୁାରୀଲାଲ େମାଡା ପି ବନୱାରୀଲାଲ େମାଡା OR/06/044/243232
ପ ୁ /1153360 58 157 870ଗିରିଶ କମୁାର େମାଡା ପି ମରୁାରୀଲାଲ େମାଡା YNY0660076
ପ ୁ /1153361 56 157 871ଆନ  କମୁାର େମାଡା ପି ମରୁାରୀଲାଲ େମାଡା YNY0660050
ପ ୁ /1153362 53 157 872ରାମଚ  େମାଡା ପି ମରୁାରୀଲାଲ େମାଡା YNY0660068
ୀ /1153363 52 157 873େଜଯ୍ାତି େମାଡା ସା ଆନ  େମାଡା YNY0660027
ୀ /1153364 47 157 874ପିତି େମାଡା ସା ରାମଚ  େମାଡା LNT2386639

ପ ୁ /1163365 47 157 875ମଥରୁା ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ LNT2386738
ପ ୁ /1173366 34 157 876ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ ପି ଆନ  ଚ  ବାରିକ YNY0317156
ୀ /1173367 23 157 877ଅଞନା ବାରିକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ YNY1089945
ୀ /1183368 38 157 878ପଜୂା ବାେଜାରିଆ ସା େଗାପାଲ ବାେଜାରିଆ YNY0147785

ପ ୁ /1213369 24 157 879ବିକାଶ କମୁାର ପାଣି ପି ବଜବ ୁ ପାଣି YNY1067040
ପ ୁ /1213370 22 157 880ବିଶ୍ଵଜିତ ପାଣି ପି ବଜବ ୁ ପାଣି YNY1067057
ୀ /1223371 84 157 881ରୁକଣୀ େଦବୀ ଅଗୱାଲା ସା ଜଗନନ୍ାଥ ରାମ ଅଗୱାଲା YNY0361410

ପ ୁ /1223372 65 157 882େକୖଳାସ ଅଗୱାଲା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ରାମ ଅଗୱାଲା YNY0361451
ୀ /1223373 59 157 883ନିମର୍ଳା ଅଗୱାଲା ସା େକୖଳାସ ଅଗୱାଲା YNY0361436
ୀ /1223374 38 157 884ଶତିଳ ଅଗୱାଲା ପି େକୖଳାସ ଅଗୱାଲା YNY0361428

ପ ୁ /1223375 36 157 885େଶଖର ଅଗୱାଲା ପି େକୖଳାସ ଅଗୱାଲା YNY0361444
ୀ /1223376 32 157 886ସମୁନ ଅଗୱାଲା ପି େକୖଳାସ ଅଗୱାଲା YNY0377226
ୀ /1223377 31 157 887ସିଲା ଅଗୱାଲା ପି େକୖଳାସ ଅଗୱାଲା YNY0377242
ପ ୁ /1223378 54 157 888ରାମଚ  ବାରିକ ପି ଦୟୀତାରୀ ବାରିକ YNY0807685
ପ ୁ /1223379 30 157 889ବିଜୟ ବାରିକ ପି ରାମଚ  ବାରିକ YNY0384958
ୀ /1223380 50 157 890ସବିତା ବମର୍ା ସା ଓମ ପକାଶ ବମର୍ା YNY0317180

ପ ୁ /1223381 35 157 891େମାହିତ େଗାଏଲ ପି ନ କମୁାର ଅଗୱାଲା YNY0377234
ପ ୁ /1223382 31 157 892କାଳୁ ପରିଡା ପି ନବକିେଶାର ପରିଡା YNY0384990
ୀ /1223383 35 157 893େଶତା ସ ୁକା ପି ନେରଶ କମୁାର ସ ୁକା YNY0385021
ୀ /1223384 34 157 894ନମତା ସ ୁକା ପି ସଶୁଲି କମୁାର ସ ୁକା YNY0385039
ୀ /1223385 32 157 895ଏକତା ସ ୁକା ପି ନେରଶ କମୁାର ସ ୁକା YNY0385005
ପ ୁ /1223386 36 157 896ମନୂା ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ YNY1163179
ପ ୁ /1223387 64 157 897ଓମ ପକାଶ ବମର୍ା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ବମର୍ା YNY0317164
ୀ /1233388 32 157 898ପଜୁା େସାନି ପି ପବନ େସାନି YNY0471656
ପ ୁ /3173389 25 157 899ସାଗର ନ ୀ ମା ସପନ୍ା ରାଣୀ ନ ୀ YNY1208222
ୀ /FLAT 4073390 36 157 900ମଧସିୁତା ଦଲାଇ ସା ଖେଗସ୍ଵର YNY1223874
ପ ୁ /Flat 407,3391 35 157 901ଖେଗସ୍ଵର ଦାସ ପି ଦିେ ଶ୍ଵର ଦାସ YNY1223858
ୀ /7893392 23 157 902ସନୁୀତା ରାଣୀ ହାଲ୍ଦାର ପି ସେରାଜ କମୁାର ହାଲ୍ଦାର YNY1300508
ୀ /9993393 28 157 903ପାଥର୍ନା ଅଗୱାଲ ପି ସ ିପ୍ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0903385
ପ ୁ /9993394 36 157 904ଦିଲିପ କମୁାର ବାଗ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବାଗ YNY0903393
ପ ୁ /9993395 25 157 905ଅନ  କମୁାର ବାଗ୍ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବାଗ୍ YNY0903377
ୀ /9993396 34 157 906ପି ି  ମ ଳ ସା ଜୟଶ ର ମ ଳ YNY1265685
ପ ୁ /9993397 25 157 907ଅମିତ୍ କମୁାର େସନ୍ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େସନ୍ YNY0903401
ୀ /9993398 28 157 908େସାନୁ ଶମର୍ା ପି ବଜର  ଶମର୍ା YNY0903419
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ୀ /9993399 28 157 909ଗୀତା େଯାଗୀ ପି ମଦନ ଲାଲ୍ େଯାଗୀ YNY0903369
ୀ /9993400 26 157 910କବିତା େଯାଗୀ ପି ମଦନ ଲାଲ େଯାଗୀ YNY0903427

ପ ୁ /3401 25 157 911ଅଂଶ ୁଶମର୍ା ପି ଅେଶାକ ଶମର୍ା YNY1135797
ୀ /.3402 26 157 912ନଜରିନ େବଗମ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ଗଫର . YNY0769448

ପ ୁ /.3403 60 157 913ପବନ କମୁାର େଯାଶି ପି କିେଶାର ଲାଲ େଯାଶି YNY0825083
ୀ /.3404 57 157 914େକୗଶଲଯ୍ା େଯାଶି ପି ପବନ କମୁାର େଯାଶି YNY0807651
ୀ /.3405 37 157 915ବିଉଟି େଯାଶି ସା ଆନ  େଯାଶି YNY0825059
ୀ /.3406 37 157 916ନିଲମ େଜାଶି ସା ବିକାଶ େଜାଶି YNY0825091
ୀ /.3407 31 157 917େନହା େଯାଶି ପି ପ ନ କମୁାର େଜାଶି YNY0825067
ୀ /003408 23 157 918ସଦୁ  ବାରିକ ସା େଦବୀ ଶଂକର େସନ YNY1215342
ୀ /C/o. Kama3409 40 157 919ସତ୍ଯଭାମା ସଂଟୁକା ସା କମଳ ସଂତୁକା YNY1147339
ୀ /Kine Hous3410 37 157 920ସଟଭୀସା କର ପି େକୖଲାଶ ଚଂଦ କର YNY1300441
ୀ /Mohit Ent3411 28 157 921େପନର୍ା ଅଗଵାଲ ପି ଗିରୀଶ ଅଗଵାଲ YNY1344183
ୀ /Mohit ent3412 26 157 922େଚଟନ୍ ା ଅଗଵାଲ ମା ସଜୁାତା ଅଗଵାଲ YNY1223908
ୀ /Parsuram3413 21 157 923ଅସିତା ମଲିକ ପି ଅନଂତ କମୁାର ମଲିକ YNY1221241

ପ ୁ /S/O Gopal3414 25 157 924ଚୀରାଗ ଶମର୍ା ପି େଗାପାଳ ଶମର୍ା YNY1217363
ପ ୁ /SASMITA 3415 21 157 925ସତ୳ବତ ମଲିକ ପି ଅଞନ ମଲିକ YNY1213909
ପ ୁ /13416 26 157 926ଅନୁପମ ଅଗଵାଲ ପି େହମଂତ ଅଗଵାଲ YNY1344407
ପ ୁ /13417 48 157 927ବିକାଶ େଗାଏ ା ପି ସୀତାରାମ େଗାଏ ା OR/06/044/242111
ପ ୁ /13418 47 157 928ପକାଶ େଗାଏ ା ପି ସୀତାରାମ େଗାଏ ା OR/06/044/242112
ୀ /CUTTACK-3419 30 157 929ଲିଲୀ ବାଗ୍ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବାଗ୍ YNY1325083
ୀ /23420 35 157 930ମନିଷା ବମର୍ା ପି ରାମଲାଲ ବମର୍ା LNT3057791
ୀ /23421 34 157 931ନିଶା ବମର୍ା ପି ରାମଲାଲ ବମର୍ା LNT3057783

ପ ୁ /23422 63 157 932ପବନ କମୁାର ବମର୍ା ପି ମାଲିରାମ ବମର୍ା OR/06/044/242117
ପ ୁ /23423 32 157 933ଜ୍ଞାନ ର ନ ନ ୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ନ ି LNT3057775
ୀ /23424 38 157 934ନୀଲମ ବମର୍ା ପି ପବନ କମୁାର ବମର୍ା YNY0732651

ପ ୁ /33425 45 157 935ଶୱି କମୁାର ଗୁ ା ପି ରାମ କୃ  ଗୁ ା LNT1629856
ପ ୁ /43426 44 157 936ବିଶଜିତ େସନ ପି ବିଜୟ କମୁାର େସନ LNT1640275
ପ ୁ /53427 46 157 937ସତଯ୍ଜିତ୍ ମଲିକ ପି ରାମନାରାୟଣ ମଲିକ LNT1627157
ୀ /63428 50 157 938ସମୁନ ପିତି କର ସା ଗରୁୁମିତ ସିଂ LNT3057809

ପ ୁ /63429 52 157 939ଗରୁମିତ ସିଂ ପି ମ ାନ ସିଂ LNT1628635
ପ ୁ /73430 44 157 940ଶବି ଶ ର ମ ଳ ପି କାେମଶର ମ ଳ LNT1632702
ୀ /83431 65 157 941ଉଷ। େଦଵୀ ସ ୁକା ସା ସଗର୍ତ ବଜ କିେଶାର ସ ୁକା LNT1623883
ୀ /83432 34 157 942େସାନାଲି ଗଗର୍ ସା ରଜିତ ସ ୁକା YNY0732644

ପ ୁ /83433 73 157 943ସଜନ କମୁାର ସ ୁକା ପି ରମାନ  ଲାଲ . OR/06/044/242795
ୀ /83434 59 157 944ସେରାଜ ସ ୁକା ସା ସଜନ କମୁାର ସ ୁକା OR/06/044/242796

ପ ୁ /83435 42 157 945ରାଜ କିରଣ ସ ୁକା ପି ସଜନ କମୁାର ସ ୁକା LNT1620798
ୀ /83436 37 157 946େସତା ସ ୁକା ସା ରାଜକିରଣ ସ ୁକା YNY0660084

ପ ୁ /83437 36 157 947ରଜୀତ ସଂଟୁକା ପି ସାଜନ କମୁାର ସଂଟୁକା YNY0101915
ୀ /93438 53 157 948ମିନତୀ ମହା ି ସା ସ ୟ କମୁାର ପରିଜା LNT1637479
ୀ /93439 82 157 949େସନ୍ହଲତା ପରିଜା ସା ଧିେର ନାଥ ପରିଜା OR/06/044/242821
ପ ୁ /93440 57 157 950ସ ୟ କମୁାର ପରିଜା ପି ଧିେର ନାଥ ପରିଜା OR/06/044/243201
ପ ୁ /93441 50 157 951ର ନ ପରିଜା ପି ଧୀେର  ପରିଜା LNT1703297
ପ ୁ /93442 45 157 952ସେୁର  ସିଂ ପି ଜାେଗା ସିଂ YNY0361584
ପ ୁ /93443 40 157 953ଅେନାଜ କମୁାର ସିଂ ପି େସାେନଶର ସିଂ YNY0361576
ପ ୁ /103444 47 157 954ସରୁଜ କମୁାର ଦ ପି ନିକୁ  କିେଶାର ଦ OR/06/044/242993
ପ ୁ /113445 32 157 955ସାଥର୍କ ସାହୁ ପି ସବୁତ ସାହୁ LNT3057817
ପ ୁ /123446 52 157 956ଶୀକା  ଉପାଧଯ୍ାୟ ପି ରାମପସାଦ ଉପାଧଯ୍ାୟ LNT1623388
ପ ୁ /133447 33 157 957ବିନୟ େଗାଏ ା ପି ରାଜ କମୁାର େଗାଏ ା LNT3057825
ପ ୁ /143448 84 157 958ରାମଅବତାର ଅଗୱାଲ ପି ଚୁନିଲାଲ ଅଗୱାଲ LNT1634815
ୀ /143449 43 157 959ମୀନା େଦବୀ ଭମର୍ା ସା ନ ଲାଲ ଭମର୍ା LNT2385854
ପ ୁ /143450 22 157 960ସେ ାଷ କମୁାର ଵମର୍ା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଵମର୍ା YNY1159011
ୀ /153451 48 157 961ଚ ଳ େଦବୀ ଭମର୍ା ସା େଗାପାଳଦାସ ଭମର୍ା LNT2385870
ପ ୁ /153452 29 157 962ବିଶାଲ ନିେଯାଗୀ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନିେୟାଗୀ YNY0675611
ପ ୁ /153453 28 157 963ଅ ିତ ନିେଯ଼ାଗୀ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନିେଯ଼ାଗୀ YNY0732636
ପ ୁ /163454 44 157 964ଅମିତ ଶମର୍ା ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଶମର୍ା LNT3057833
ୀ /173455 41 157 965େଜଯ୍ାତି େଜାଷି ସା ଘନଶଯ୍ାମ େଜାଷି LNT3057841
ପ ୁ /173456 34 157 966ନିରଜ େଜାଷି ପି ମେହଶ କମୁାର େଜାଷି LNT3057858
ୀ /173457 47 157 967ଶଶୀ ଶମର୍ା ସା ମେନାଜ ଶମର୍ା YNY0494435
ପ ୁ /183458 63 157 968ମେନାର ନ ମଲୀକ ପି ନଟବର ମଲୀକ LNT0314153
ୀ /183459 55 157 969ପ ୁ ଲତା ମଲୀକ ସା ମେନାର ନ ମଲୀକ LNT0314179
ପ ୁ /183460 38 157 970େଜଯ୍ାତି ଶ ର ମଲୀକ ପି ମେନାର ନ ମଲୀକ LNT0314161
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ପ ୁ /183461 37 157 971ବିଶଜିତ୍ ମଲୀକ ପି ମେନାର ନ ମଲୀକ LNT0314146
ୀ /183462 42 157 972ସୀମା ମିତଲ ସା ଦୀପକ ମିତଲ YNY0361550
ୀ /183463 41 157 973ଅ  ୁମିତଲ ସା ମେହଶ ମିତଲ YNY0361568

ପ ୁ /183464 55 157 974ରେମଶ ଶମର୍ା ପି ଦାେମାଦର ଶମର୍ା OR/06/044/243258
ୀ /183465 31 157 975ମନିଶା ଶମର୍ା ପି ରେମଶ ଶମର୍ା YNY0471458
ୀ /183466 30 157 976ଶବିାନୀ ଶମର୍ା ପି ରେମଶ ଶମର୍ା YNY0471441

ପ ୁ /183467 28 157 977ଜେୟଶ ଶମର୍ା ପି ରେମଶ ଶମର୍ା YNY0471466
ପ ୁ /193468 61 157 978ଲଛମନ ଅଗୱାଲ ପି ବାବୁଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/242288
ୀ /203469 33 157 979ରି  ୁଗଇୁଁ ପି ଦିଲିପ ଗଇୁଁ LNT3057866
ୀ /213470 36 157 980େରଣ ୁେଜୖନ ସା ଅଭିେଷକ େଜୖନ LNT3057882

ପ ୁ /213471 35 157 981ଦିପାଂଶ ୁେଜୖନ ପି ସେ ାଷ କମୁାର େଜୖନ LNT3057874
ୀ /213472 27 157 982େକାମଲ ଵମର୍ା ସା ନାରାୟଣ ଵମର୍ା YNY1299825

ପ ୁ /223473 54 157 983ନାରୁଶ ବିଶାଳ ପି ରାମହରି ବିଶାଳ LNT3057890
ୀ /233474 74 157 984ମେନାହରୀ ଦାେଢବା ସା ଚ ାଲାଲ ଦାେଢବା LNT3057973

ପ ୁ /233475 56 157 985ହଂସରାଜ ଦାେଢବା ପି ଚ ାଲାଲ ଦାେଢବା LNT3057916
ୀ /233476 46 157 986ସଂଗିତା େଦବୀ ଦାେଢବା ସା ମଦନ ଲାଲ ଦାେଢବା LNT3057965
ୀ /233477 52 157 987ସିତା େଦବୀ ମିଶା ସା ଲଳିତ କମୁାର ମିଶା LNT3057957

ପ ୁ /233478 38 157 988ଉଦୟ କମୁାର ମିଶା ପି ଲଳିତ କମୁାର ମିଶା LNT3057924
ୀ /243479 59 157 989କମଳା ବାଗ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବାଗ LNT3057981

ପ ୁ /253480 60 157 990ନ  କିେଶାର େଯାଶୀ ପି ମହାବୀର ପସାଦ େଯାଶୀ YNY0830653
ୀ /253481 52 157 991ଆନ ି େଦବୀ େଯାଶୀ ସା ନ  କିେଶାର େଯାଶୀ YNY0830646

ପ ୁ /253482 27 157 992ମନିଶ େଯାଶୀ ପି ନ  କିେଶାର େଯାଶୀ YNY0830661
ପ ୁ /253483 38 157 993ନେର  କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଓମ୍ ପକାଶ ଶମର୍ା LNT1711555
ପ ୁ /263484 32 157 994ଅମିତ ଅଗୱାଲ ପି ପେମାଦ ଅଗୱାଲ LNT3058005
ୀ /263485 33 157 995ଶଯ୍ାତି ଅଗୱାଲା ପି ପେମାଦ ଅଗୱାଲା LNT3057999
ୀ /273486 39 157 996େରାଜାଲିନ ମଲିକ ସା ରାଜ େଶଖର ମଲିକ LNT3058013
ୀ /283487 43 157 997ବ ନା ବମର୍ା ସା ରାେଜଶ କମୁାର ବମର୍ା LNT3058021

ପ ୁ /283488 35 157 998ନାରାୟଣ ବମର୍ା ପି ମହାବିର ପସାଦ ବମର୍ା LNT3058039
ପ ୁ /283489 26 157 999ଶଭୁ ର େସନ୍ ପି ଅେଶାକ କମୁାର େସନ୍ YNY0769356
ୀ /293490 43 157 1000ରିନା ଅଗୱାଲ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT3058047

ପ ୁ /293491 79 157 1001େଗୗରୀଶ ର ଅଗୱାଲା ପି ଚିର ିଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/242523
ୀ /303492 35 157 1002େସତା ଅଗୱାଲ ସା ମିଥନୁ ଅଗୱାଲ YNY0732628

ପ ୁ /303493 40 157 1003ଦିଲୀପ କମୁାର ଗୁ ା ପି େପମ ଚା  ଗୁ ା LNT4191292
ପ ୁ /303494 39 157 1004ଲାଲ ଚା  ଗୁ ା ପି େପମ ଚା  ଗୁ ା LNT4191284
ପ ୁ /303495 34 157 1005େରାହିତ କମୁାର ମି ଲ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ମି ଲ LNT3058062
ୀ /303496 52 157 1006ଚାରୁଲତା ସାହୁ ସା ରାେଜ  ସାହୁ YNY0903484
ୀ /313497 40 157 1007ରଶତିା ପାତ ସା ରବିନାରାୟଣ ପାତ LNT1715614

ପ ୁ /323498 28 157 1008ମୟ  ଅଗୱାଲ ପି ମେହଶ ଅଗୱାଲ YNY0675629
ୀ /323499 28 157 1009ଲିଟିଲ ଗଇୁଁ ପି ଦିଲିପ ଗଇୁଁ YNY0903476

ପ ୁ /323500 26 157 1010ଶବିାଶୀଶ ଗଇୁଁ ପି ଦିଲିପ ଗଇୁଁ YNY0903468
ପ ୁ /323501 71 157 1011େପମସଖୁ ଲାେଖାଟିଆ ପି ରାମଜି ବନଜି ଲାେଖାଟିଆ LNT3058146
ୀ /323502 64 157 1012ଭଉଁରି େଦବୀ ଲାେଖାଟିଆ ସା େପମସଖୁ ଲାେଖାଟିଆ LNT3058120

ପ ୁ /323503 49 157 1013ରାେଜଶ କମୁାର ଲାେଖାଟିଆ ପି େପମସଖୁ ଲାେଖାଟିଆ LNT3058161
ପ ୁ /323504 41 157 1014ପବନ କମୁାର ଲାେଖାଟିଆ ପି େପମସଖୁ ଲାେଖାଟିଆ LNT3058153
ପ ୁ /323505 36 157 1015ଅ ନି କମୁାର ଲାେଖାଟିଆ ପି େପମସଖୁ ଲାେଖାଟିଆ LNT3058138
ପ ୁ /323506 47 157 1016ରାେଜ  ମଳିକ ପି ହେରକୃ  ମଳିକ LNT3058088
ପ ୁ /323507 36 157 1017ବିଶାଜିତ ମଲିକ ପି ଜିେତ  ମଲିକ YNY0197459
ପ ୁ /323508 33 157 1018ଶଭୁଜିତ ମଲିକ ପି ଜିେତ  ମଲିକ LNT3058070
ପ ୁ /323509 54 157 1019ସ  ୁପସାଦ ସାହୁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସାହୁ LNT3058104
ୀ /323510 46 157 1020ଅନୁସୟା ସାହୁ ସା ଶ  ୁପସାଦ ସାହୁ LNT3058112
ପ ୁ /333511 28 157 1021େରାହିତ ଅଗୱାଲ ପି େଗାପାଳ ଅଗୱାଲ YNY0675637
ୀ /333512 31 157 1022ରି ି  ମହାପାତ ପି ସେରାଜ ଚ  ରଣା YNY0316844
ପ ୁ /333513 61 157 1023ଶରତ ଚ  ରଣା ପି ମଦନ ରଣା YNY0624031
ୀ /333514 44 157 1024ମଥରୁୀ ରଣା ସା ବାନାମର ରଣା LNT3058179
ୀ /333515 42 157 1025େଶୖଳ ରଣା ସା ସରତ ଚ  ରଣା LNT3058187
ୀ /343516 30 157 1026ଲିଲିମା େଦ ପି ଭଗବାନ େଦ YNY0732529
ୀ /343517 38 157 1027ସଂଗିତା ଶମର୍ା ସା ମରୁାରିଲାଲ ଶମର୍ା YNY0377275
ୀ /343518 38 157 1028ସରିତା ଶମର୍ା ସା ରାେଜଶ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0377283
ୀ /353519 37 157 1029ଅନୁ ଶମର୍ା ସା ଦିପକ ଶମର୍ା LNT3058195
ପ ୁ /353520 37 157 1030ସଶୁଲି ଶମର୍ା ପି ଓମ ପକାଶ ଶମର୍ା LNT3058203
ୀ /363521 48 157 1031ଉମିର୍ଳା େଦବୀ ସା ରାମ େଗାପାଳ ଶମର୍ା LNT1711092
ପ ୁ /363522 46 157 1032ରେମଶ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଶବିସାୟ ଶମର୍ା LNT1711118
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ୀ /363523 33 157 1033ନିତିଶା ଶମର୍ା ସା ବିଜୟ ଶମର୍ା YNY0178335
ୀ /373524 46 157 1034ପି ି  ଦ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦ LNT1713353
ୀ /383525 47 157 1035ସି ା ଦ ସା ଅକ୍ଷୟ ଦ LNT3058211
ୀ /393526 36 157 1036ଆସିତା ଅଗୱାଲ ପି ଅେଶାକ ଅଗୱାଲ LNT3058229
ୀ /403527 35 157 1037ଆଦିତି େକଜରିୱାଲ ପି ସୀତାରାମ େକଜରିୱାଲ LNT3058245

ପ ୁ /403528 26 157 1038ସାଗର ଓଝା ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ଓଝା YNY0769430
ପ ୁ /403529 39 157 1039ସ ିତ୍ କମୁାର େସନ୍ ପି ଜଗଦିଶ ଚ  େସନ୍ YNY0903450
ପ ୁ /413530 53 157 1040ସସି ଭୁଷଣ ପସାଦ ପି ନ ୁପ ରାମ LNT3058252
ୀ /423531 54 157 1041ମିରା ମିଶା ସା ବିଶନାଥ ମିଶା YNY0903435

ପ ୁ /423532 29 157 1042ବିଜୟ ମିଶ ପି ବିଶନାଥ ମିଶ YNY0147728
ୀ /423533 26 157 1043ରାନି ମିଶା ପି ବିଶାନାଥ ମିଶା YNY0903443

ପ ୁ /423534 42 157 1044ମେନାଜ େମାଡା ପି ଗିରିଶ କମୁାର େମାଡା LNT3058278
ୀ /423535 37 157 1045ସାଳିନି େମାଡା ସା ମେନାଜ େମାଡା LNT3058260
ୀ /433536 39 157 1046ମଧଲୁତା ଅଗୱାଲା ସା ରାେଜଶ କମୁାର ଅଗୱାଲା YNY0361527
ୀ /433537 51 157 1047ସୀମା େଯାଶୀ ସା ରାେଧଶଯ୍ାମ େଯାଶୀ YNY0624130

ପ ୁ /433538 27 157 1048ଅଭିେଶକ େଯାଶୀ ପି ଜଗଦୀଶ ପସାଦ େଯାଶୀ YNY0624106
ୀ /443539 37 157 1049ମନମିତ କର ସା ଅମିକ ସିଂ YNY0361519

ପ ୁ /453540 81 157 1050େଗଡୁ ପରିଡା ପି କିେଣଇ ପରିଡା LNT1752286
ୀ /463541 29 157 1051େବୖଶାଳି େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା YNY1090695
ୀ /463542 45 157 1052ମ  ୁମଲିକ ସା ର ନ ମଲିକ YNY0197418
ୀ /463543 37 157 1053ଉମା ଶମର୍ା ସା ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0624189
ୀ /473544 65 157 1054େପମଲତା ଅଗୱାଲ ସା ରବି  ଅଗୱାଲ YNY0361501
ୀ /473545 42 157 1055ଲଳିତ ଅଗୱାଲ ସା ସଜୟ ଅଗୱାଲ YNY0361493

ପ ୁ /473546 54 157 1056ଅ ନ କମୁାର ମଲିକ ପି େଗାପବ ୁ ମଲିକ OR/06/044/243140
ପ ୁ /473547 26 157 1057ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମଲିକ ପି ଅ ନ କମୁାର ମଲିକ YNY0769364
ୀ /483548 51 157 1058ଅମରି ସାହୁ ସା ଭୀମେସନ ସାହୁ OR/06/044/242702

ପ ୁ /493549 24 157 1059େସାମନାଥ ମଲିକ ପି ନେରନ ମଲିକ YNY1041318
ପ ୁ /493550 23 157 1060ମେନାର ନ ମଲିକ ପି ବିଶନାଥ ମଲିକ YNY1041326
ୀ /493551 23 157 1061ଅ ମୀରାଣୀ ମଲିକ ପି ନେରନ କମୁାର ମଲିକ YNY1041300

ପ ୁ /493552 52 157 1062ଅେଶାକ ଶମର୍ା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଶମର୍ା YNY0361477
ୀ /493553 46 157 1063ମ  ୁଶମର୍ା ସା ଅେଶାକ ଶମର୍ା YNY0361485
ୀ /503554 76 157 1064େକୗଶଲଯ୍ା େଦବୀ େକଜରିୱାଲ ସା ଶୀକୃ  େକଜରିୱାଲ LNT2386506

ପ ୁ /503555 57 157 1065ରତନ କମୁାର େକଜରିୱାଲ ପି ଶୀକୃ  େକଜରିୱାଲ LNT2386092
ପ ୁ /503556 57 157 1066ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର େକଜରିୱାଲ ପି ଶୀ କୃ  େକଜରିୱାଲ OR/06/044/242894
ପ ୁ /503557 55 157 1067ଡ. ଦାେମାଦର େକଜରିୱାଲ ପି ଶୀ କୃ  େକଜରିୱାଲ OR/06/044/242895
ୀ /503558 51 157 1068ସ ୀତା େକଜରିୱାଲ ସା ରତନ କମୁାର େକଜରିୱାଲ LNT2391613
ୀ /503559 50 157 1069ଦୀପା େକଜରିୱାଲ ସା ଅଜୁର୍ ନ େକଜରିୱାଲ LNT2385458
ୀ /503560 40 157 1070ଅମିତା େକଜରିୱାଲ ସା ଲକ୍ଷିନାରାୟଣ କେଜରିୱାଲ YNY0147751

ପ ୁ /503561 23 157 1071ଅତୁଲ େକଜରିୱାଲ ପି ରତନ କମୁାର େକଜରିୱାଲ YNY1041268
ୀ /503562 41 157 1072ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଶମର୍ା ସା ଭିେନାଦ ଶମର୍ା YNY0361543
ୀ /513563 38 157 1073ସ ର୍ଲତା ଦାସ ସା ସବୁତ କମୁାର ଦାସ YNY0361469
ୀ /523564 34 157 1074ନିହାରିକା ନାଇେସନ୍ ପି ଜୟ ପକାଶ ନାଇେସନ YNY0624080
ୀ /533565 28 157 1075ଇସନିତ କର ପି ମ ିତ ସିଂ YNY0675645
ୀ /543566 31 157 1076ସନିୁତା ମଲିକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ମଲିକ YNY0624098
ୀ /543567 29 157 1077ସବିତା ମଲିକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ମଲିକ YNY0624072
ୀ /553568 51 157 1078ରମାେଦବୀ ବମର୍ା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବମର୍ା YNY0624205
ୀ /563569 27 157 1079ତୃ ୀ ନହାଟା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାହାଟା YNY0675652
ୀ /573570 30 157 1080ସିମା ଶମର୍ା ପି ପବନ ଶମର୍ା YNY0624049

ପ ୁ /573571 29 157 1081ସଂଜୟ ଶମର୍ା ପି ପବନ ଶମର୍ା YNY0624056
ପ ୁ /573572 27 157 1082େରାହିତ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ରେମଶ ଶମର୍ା YNY0624213
ପ ୁ /583573 52 157 1083ସଞୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ବଜର  ଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0732610
ପ ୁ /583574 26 157 1084ଜୟ ଅଗୱାଲ ପି ସଞୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0732602
ୀ /583575 29 157 1085େଶତା ମଲିକ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ମଲିକ YNY0675660
ୀ /593576 32 157 1086ମନିକା ଅଗୱାଲ ସା ରାହୁଲ ଅଗୱାଲ YNY0741710
ପ ୁ /593577 30 157 1087େଗାପାଳ ଅଗୱାଲ ପି ପବନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0675694
ୀ /593578 28 157 1088େମଘା ଅଗୱାଲ ପି ସଜନ ଅଗୱାଲ YNY0675686
ୀ /603579 32 157 1089ତୁଳସୀ ଦ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦ YNY0624221
ୀ /603580 28 157 1090ରଶତିା ଦ ସା ଚ ନ କମୁାର ଦ YNY0624197
ପ ୁ /653581 31 157 1091େଗାପାଳ ମଲିକ ମା ତିେଲାଚନ ମଲିକ YNY1090612
ୀ /653582 23 157 1092ଦୁଗର୍ା ମଲିକ ପି ତିେଲାଚନ ମଲିକ YNY1090729
ପ ୁ /703583 57 157 1093ମେନାଜ ଵୀଜାଯ୍ଵରଗିଆ ପି ଲାେଥ ମଦନାଲ ଵୀଜଯ YNY1127661
ୀ /823584 47 157 1094ବି ୁପିୟା ଡାକଆୁ ସା ହାଡୁ ଡାକଆୁ YNY0903526
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ପ ୁ /823585 26 157 1095ସଯୁ଼ଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ଡାକଆୁ ପି ହାଡୁ ଡାକଆୁ YNY0903518
ୀ /833586 21 157 1096ମଧସିୁତା ପଧାନ ପି ମାଧଵ ପଧାନ YNY1180280

ପ ୁ /903587 40 157 1097ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ବଂଶଧିର ସାହୁ YNY0732586
ୀ /903588 36 157 1098ଶକୁା ି ସାହୁ ସା ଶ ର ସାହୁ YNY0732594
ୀ /973589 26 157 1099କି ା ଶମର୍ା ପି ରାମ େଗାପାଳ ଶମର୍ା YNY0943993

ପ ୁ /993590 31 157 1100େସଲହାନ ଭଟାଚାଯ଼ର୍ ପି ସମିର ଭଟାଚାଯ଼ର୍ YNY0769315
ପ ୁ /993591 28 157 1101ମାନସ ଦ ପି ବାମବିହାରି ଦ YNY0769323
ପ ୁ /1003592 81 157 1102ରାମଉ ାର ଅଗରୱାଲ ପି ଚୁନନ୍ିଲାଲ ଅଗରୱାଲ YNY0928143
ପ ୁ /1033593 27 157 1103ଅଶିନ ଅଗୱାଲ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1160233
ୀ /1083594 34 157 1104ପିୟ ା ସ ୁକା ସା ଅରୁଣ କମୁାର ସ ୁକା YNY0732560

ପ ୁ /1083595 31 157 1105ରିେତଶ କମୁାର ସ ୁକା ପି ଅେଶାକ ସ ୁକା YNY0732578
ୀ /1093596 35 157 1106େସନ୍ହା େକଜରିୱାଲ ସା ଅଭିେଷକ େକଜରିୱାଲ YNY0928135

ପ ୁ /1093597 30 157 1107ଉମା  କମୁାର ସ ୁକା ପି ଦୀପକ କମୁାର ସ ୁକା YNY0732552
ପ ୁ /1093598 27 157 1108ଉଜଲ କମୁାର ସ ୁକା ପି ଦୀପକ କମୁାର ସ ୁକା YNY0732545
ୀ /1113599 61 157 1109େରଖା େକଜରିୱାଲ ସା ସୀତାରାମ େକଜରିୱାଲ YNY0928176

ପ ୁ /1113600 48 157 1110ଭିଶାଲ େକଜରିୱାଲ ପି ସଜନ କମୁାର େକଜରିୱାଲ YNY0928168
ୀ /1113601 47 157 1111କଭିତା େକଜରିୱାଲ ସା ଭିଶାଲ େକଜରିୱାଲ YNY0928150

ପ ୁ /1113602 33 157 1112ଉଦିତ୍ େକଜରିୱାଲ ପି ସୀତାରାମ େକଜରିୱାଲ YNY0928184
ପ ୁ /1223603 24 157 1113ରାେକଶ ବାରିକ ପି ରାମଚ  ବାରିକ YNY0943977
ୀ /1443604 32 157 1114ସାରିକା ଅଗଵାଲ ସା ଆଶୀଷ ଅଗଵାଲ YNY1124643
ୀ /1573605 29 157 1115ଡି ଶ୍ଯାମା ରାଓ ସା ଡି ଦିେନଶ  YNY1279298
ୀ /1923606 35 157 1116ଦିବଯ୍ଅଂଶୀ େଯାଶୀ ସା ଇଶ।ନ େଯାଶୀ YNY1207992
ୀ /3713607 27 157 1117ସଶୁୀ ସମୀକ୍ଷା ପି ସଂଜୟ ପରିଜା YNY0933424
ୀ /003608 27 157 1118ମମତା ସାହୂ ସା ଶତୁଘନ ସାହୂ YNY1367838
ୀ /503609 19 157 1119ଅଂକିତା ଶମର୍ା ପି ଵିେନାଦ ଶମର୍ା YNY1370873

ପ ୁ /383610 82 157 1120ଗେଜଂଦ ସାହୂ ପି ଭମରବର ସାହୂ YNY1374503
ୀ /483611 18 157 1121େଜଯ୍ାତି ଜୀ ସା େଛାଟୁ ଜୀ YNY1374578
ୀ /483612 35 157 1122ପାବର୍ ତୀ ଜୀ ସା େଗାଵୀଂଦ ଜୀ YNY1374586

ପ ୁ /003613 25 157 1123େରୗନକ ସ ୁକା ପି କମଲ ସ ୁକା YNY1395557
ପ ୁ /0003614 25 158 1ତପନ ମଖୁୀ ମା ଅସା ମଖୁୀ YNY1146190
ୀ /0003615 25 158 2ରାଖୀ ନାୟକ ପି ଗଂଗା ନାୟକ YNY1146208

ପ ୁ /13616 61 158 3ସଧୁାକର ଘେଡଇ ପି କଶୁ ଘେଡଇ OR/06/044/244002
ୀ /13617 53 158 4ସର ଘେଡଇ ସା ସଧୁାକର ଘେଡଇ OR/06/044/244765

ପ ୁ /13618 24 158 5ସଜିୁତ ଘେଡଇ ପି ସଧୁାକର ଘେଡଇ YNY1041417
ୀ /23619 68 158 6େଜଯ୍ା ନ୍ା ଘେଡଇ ସା ରତନ୍ ାକର ଘେଡଇ OR/06/044/244005

ପ ୁ /33620 75 158 7କରୁଣାକର ନାୟକ ପି ଚିତା ନାୟକ OR/06/044/244006
ୀ /33621 57 158 8ମିନୁ ନାୟକ ସା କରୁଣାକର ନାୟକ OR/06/044/244007

ପ ୁ /33622 40 158 9ରାେକଶ ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ନାୟକ LNT2408425
ୀ /33623 36 158 10ମାନିନୀ ନାୟକ ସା ରାେକଶ ନାୟକ LNT4174686

ପ ୁ /43624 48 158 11ସେ ାଷ ନାୟକ ପି ବା ା ନାୟକ LNT2408607
ୀ /43625 44 158 12ତୁଳସୀ ନାୟକ ସା ସେ ାଷ ନାୟକ LNT2408169
ୀ /53626 59 158 13କମା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା LNT2407625

ପ ୁ /53627 52 158 14େଗାପି େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା LNT2407617
ୀ /53628 40 158 15ମମତା େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା LNT1750520
ୀ /53629 38 158 16ରୁପଶୀ େବେହରା ସା େଗାପି େବେହରା LNT2407609

ପ ୁ /53630 27 158 17ସଚିନ ଘେଡଇ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଘେଡଇ YNY0732743
ୀ /53631 23 158 18ଅପ ର୍ା ଘେଡଇ ସା ସଚିନ୍ ଘେଡଇ YNY1041375
ୀ /53632 26 158 19ସ ୀତା ମଖୁୀ ପି ଭାରତ ମଖୁୀ YNY0732735
ୀ /063633 27 158 20ମଧସିୁତା ମଖୁୀ ସା କରମ ମଖୁୀ YNY1189026
ପ ୁ /063634 35 158 21ନାଲୂ ରାଓ ପି ତାର କିେଶାର ରାଓ YNY1189331
ୀ /63635 41 158 22ମମତା େଦଇ ପି ତାରେକଶର ରାଓ LNT4174694
ପ ୁ /63636 68 158 23ଫକିର ନାୟକ ପି ରାମା ନାୟକ OR/06/044/244824
ପ ୁ /63637 41 158 24ମନୁା ନାୟକ ପି ତାେରଶର ନାୟକ LNT2408300
ପ ୁ /63638 68 158 25ତାେରେକଶର ରାଓ ପି ସାମୟା ରାଓ OR/06/044/244008
ପ ୁ /63639 29 158 26କନୁୁମନୁୁ ରାଓ ପି ତାେରକିଶର ରାଓ YNY1027226
ପ ୁ /73640 51 158 27ବସ  େଗାଛାୟତ ପି ପହାଦ େଗାଛାୟତ OR/06/044/244012
ୀ /73641 45 158 28ନିେଳ ୀ େଗାଛାୟତ ସା ବସ  କମୁାର େଗାଛାୟତ OR/06/044/244811
ପ ୁ /73642 27 158 29ସନିୁଲ େଗା ାୟତ ପି ବସ  କମୁାର େଗା ାୟତ YNY0689364
ପ ୁ /73643 26 158 30ଅନିଲ କମୁାର େଗାଛାୟତ ପି ବସ  କମୁାର େଗାଛାୟତ YNY0842484
ପ ୁ /73644 48 158 31କିରଣ କମୁାର ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ LNT2433423
ୀ /083645 40 158 32ଛବି ନାୟକ ସା େକୖଲାଶ ଚଦ ନାୟକ YNY1259217
ୀ /83646 64 158 33ଶା ି େଦଇ ସା ସଦୁାମ ନାୟକ OR/06/044/244015
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ପ ୁ /83647 50 158 34େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ ପି ସଦୁାମ ନାୟକ OR/06/044/244016
ପ ୁ /83648 42 158 35ମ ଆୁ ନାୟକ ପି ସଦୁାମ ନାୟକ LNT2406734
ପ ୁ /83649 41 158 36ଦୀପକ ନାୟକ ପି ସଦୁାମ ନାୟକ LNT2407476
ୀ /93650 67 158 37ଶା ି େଦଇ ସା ମାଧବ ଘେଡଇ OR/06/044/244018

ପ ୁ /93651 75 158 38ମାଧବ ଘେଡଇ ପି ବିଶନାଥ ଘେଡଇ OR/06/044/244017
ପ ୁ /93652 52 158 39ମଳୟଚ  ଘେଡଇ ପି ମାଧବ ଘେଡଇ OR/06/044/244019
ୀ /93653 47 158 40ରୁକଣି ଘେଡଇ ସା ମଳୟ ଘେଡଇ LNT2407567

ପ ୁ /93654 46 158 41ବାସେୁଦବ ଘେଡଇ ପି ମାଧବ ଘେଡଇ LNT0285007
ୀ /93655 38 158 42ସୀତା ଘେଡଇ ପି େଗୗରା  ଘେଡଇ LNT0285015
ୀ /93656 38 158 43ଭାରତୀ ଘେଡଇ ସା ବାସେୁଦବ ଘେଡଇ YNY0101956
ୀ /103657 76 158 44େଶୖଳବାଳା େଦଇ ସା ନୃସିଂହ ଘେଡଇ OR/06/044/244021

ପ ୁ /103658 56 158 45ବିଜୟ ଘେଡଇ ପି ନୃସିଂହ ଘେଡଇ OR/06/044/244022
ପ ୁ /103659 53 158 46ଅଜୟ ଘେଡଇ ପି ନୃସିଂହ ଘେଡଇ OR/06/044/244023
ୀ /103660 49 158 47ମିନି ଘେଡଇ ସା ବିଜୟ ଘେଡଇ LNT2407500
ୀ /103661 48 158 48ତନୁ ଘେଡଇ ସା ଅଜୟ ଘେଡଇ LNT2407542

ପ ୁ /103662 47 158 49ରାେଜ  ଘେଡଇ ପି ନୃସିଂହ ଘେଡଇ OR/06/044/244024
ପ ୁ /103663 45 158 50ବେଜ  ଘେଡଇ ପି ନୃସିଂହ ଘେଡଇ LNT2407997
ୀ /103664 45 158 51ଗୀତା ଳି ଘେଡଇ ସା ବେଜ  ଘେଡଇ LNT2407492
ୀ /103665 43 158 52ହିରା ଘେଡଇ ସା ରାେଜ  ଘେଡଇ LNT4180766

ପ ୁ /103666 42 158 53ଅକ୍ଷୟ ଘେଡଇ ପି ନୃସିଂହ ଘେଡଇ LNT2406742
ପ ୁ /103667 42 158 54ସଂଜୟ ଘେଡଇ ପି ନୃସିଂହ ଘେଡଇ LNT2407062
ୀ /103668 29 158 55ଗାୟତୀ ଘେଡଇ ପି ବିଜୟ ଘେଡଇ YNY0684290
ୀ /103669 29 158 56ପଜୂା ଘେଡଇ ସା ଅକ୍ଷୟ ଘେଡଇ YNY0869842
ୀ /113670 52 158 57ଶୀମତି େଦଇ ସା ଜୟେଦବ ନାୟକ OR/06/044/244028

ପ ୁ /113671 57 158 58ଜୟେଦବ ନାୟକ ପି ପରି ନାୟକ OR/06/044/244027
ପ ୁ /113672 53 158 59ସହେଦବ ନାୟକ ପି ପରି ନାୟକ OR/06/044/244029
ୀ /113673 45 158 60ମମତା ନାୟକ ସା ସହେଦବ ନାୟକ LNT2407484

ପ ୁ /113674 26 158 61ବିକ ୁନାୟକ ପି ଜଯେଦଵ ନାୟକ YNY1046119
ପ ୁ /123675 49 158 62ଲକ୍ଷୀଧର ଘେଡଇ ପି େକଶବ ଘେଡଇ OR/06/044/244032
ୀ /123676 47 158 63ଚ ନା ଘେଡଇ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଘେଡଇ OR/06/044/244033
ୀ /123677 23 158 64ପିୟଦଶର୍ନୀ ଘେଡଇ ମା ଚ ନା ଘେଡଇ YNY1186485

ପ ୁ /123678 32 158 65ଶୀକା  କମୁାର େଜନା ପି ସଦାନ  େଜନା YNY1189463
ୀ /123679 23 158 66େସୗଦାମିନୀ େଜନା ସା ଶୀକା  କମୁାର େଜନା YNY1188861

ପ ୁ /123680 20 158 67ହଷ ିର୍ତ ଶମର୍ା ପି ସନୁୀଲ ଶମର୍ା YNY1329366
ୀ /133681 40 158 68ମଧ ୁଅଗୱାଲା ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଅଗୱାଲା YNY0842575
ୀ /133682 65 158 69ରୁମା େବୱା ସା କୃ  ନାୟକ LNT2408490
ୀ /133683 47 158 70ମିନି େଗାଛାୟତ ସା ଶ ର େଗାଛାୟତ LNT1750496
ୀ /133684 31 158 71ବ ିତା ନାୟକ ସା ରାେକଶ ନାୟକ YNY1186774

ପ ୁ /143685 32 158 72ଭାଗିରଥି େଗା ାୟତ ପି ଗନୁା େଗା ାୟତ YNY0361592
ୀ /143686 66 158 73େରଣ ୁେଗାଛାୟତ ସା ନାରଣ େଗାଛାୟତ OR/06/044/244052

ପ ୁ /143687 52 158 74ଜଟାଧାରି େଗା ାୟତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଗା ାୟତ OR/06/044/244051
ୀ /143688 45 158 75େସୗଦାମିନି େଗାଛାୟତ ସା ଗନୁା େଗାଛାୟତ OR/06/044/244055
ୀ /143689 44 158 76ବବିତା େଗାଛାୟତ ସା ପଫଲୁ େଗାଛାୟତ LNT2408557
ୀ /143690 44 158 77େଜଯ୍ା ନ୍ା େଗାଛାୟତ ସା େକୖଳାସ େଗାଛାୟତ LNT2433514
ୀ /143691 44 158 78ଜମନୁା େଗାଛାୟତ ସା ଗିରିଧାରୀ େଗାଛାୟତ LNT2408524
ୀ /143692 42 158 79ରୁକଣୀ େଗାଛାୟତ ପି ନାରଣ େଗାଛାୟତ LNT1750892

ପ ୁ /143693 34 158 80ଜାଗିରା େଗାଛାୟତ ପି ଗନୁା େଗାଛାୟତ LNT3116266
ପ ୁ /143694 33 158 81ପବିତ େଗାଛାୟତ ପି ଜଟାଧାରୀ େଗାଛାୟତ LNT4174637
ୀ /143695 30 158 82ରଶୀତା େଗାଛାୟତ ସା ଭାଗୀରଥୀ େଗାଛାୟତ YNY1186931
ପ ୁ /143696 29 158 83ଗଡୁା େଗାଛାୟତ ପି ଗନୁା େଗାଛାୟତ YNY0624270
ୀ /143697 27 158 84େସାନୁ େଗାଛାୟତ ପି ପଫଲୁ େଗାଛାୟତ YNY0842625
ୀ /143698 24 158 85ସେୁଲଖା େଗାଛାୟତ ସା ଆକାଶ େଗାଛାୟତ YNY1186683
ପ ୁ /143699 22 158 86େଭାଳା ଶ ର େଗାଛାୟତ ମା ବବିତା େଗାଛାୟତ YNY1186584
ପ ୁ /143700 22 158 87ଆକାଶ େଗାଛାୟତ ପି େକୖଲାଶ େଗାଛାୟତ YNY1189380
ୀ /153701 21 158 88ସାବିତୀ େବେହରା ସା ପବିତ େଗାଛାୟତ YNY1145978
ୀ /153702 47 158 89ସରସତୀ େଗାଛାୟତ ସା ଜଟାଧାରି େଗାଛାୟତ OR/06/044/244056
ପ ୁ /153703 46 158 90ଗିରିଧାରି େଗାଛାୟତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଗାଛାୟତ OR/06/044/244057
ପ ୁ /153704 44 158 91େକୖଳାସ େଗାଛାୟତ ପି ନାରଣ େଗାଛାୟତ OR/06/044/244058
ୀ /163705 34 158 92ସଭୁଦା େଗା ାୟତ ସା ସବୁାସ େଗା ାୟତ YNY0317206
ପ ୁ /163706 39 158 93ସବୁାସ େଗାଛାୟଚ ପି ନରହରି େଗାଛାୟଚ LNT0285098
ୀ /163707 46 158 94ରାଜକମୁାରୀ େଗାଛାୟତ ପି ନରହରି େଗାଛାୟତ OR/06/044/244063
ୀ /163708 49 158 95େଦବକମୁାରୀ ନାୟକ ସା ନ  ନାୟକ OR/06/044/244062
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ପ ୁ /163709 26 158 96ପତାପ ନାୟକ ପି ନ  କମୁାର ନାୟକ YNY0732693
ପ ୁ /173710 47 158 97କବିର କମୁାର େଗାଛାୟତ ପି ଶ ର େଗାଛାୟତ OR/06/044/244066
ୀ /173711 40 158 98ସ  ୁେଗାଛାୟତ ସା କବିର େଗାଛାୟତ LNT2408540
ୀ /183712 57 158 99ସ କୁ୍ତା େଦଇ ସା ବଂଶୀଧର ନାୟକ OR/06/044/244071

ପ ୁ /183713 64 158 100ବଂଶୀଧର ନାୟକ ପି ମନୁା ନାୟକ OR/06/044/244070
ପ ୁ /183714 38 158 101ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ LNT2407716
ପ ୁ /183715 26 158 102ଘନ ସ ୁ ର ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ YNY0944082
ପ ୁ /183716 23 158 103ରାମଚ  ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ YNY1082577
ୀ /193717 67 158 104େସାଲି େଦଇ ସା େଯାେଗ  ନାୟକ OR/06/044/244073

ପ ୁ /193718 61 158 105ବହାନ  ନାୟକ ପି ଅ ରୁ ନାୟକ LNT2408631
ପ ୁ /193719 46 158 106ବା  ୁନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାୟକ LNT2407112
ୀ /193720 43 158 107ମ  ୁନାୟକ ସା ବ  ୁନାୟକ LNT2407120

ପ ୁ /193721 28 158 108ସେ ାଷ ନାୟକ ପି ବହାନ  ନାୟକ YNY0624304
ୀ /203722 63 158 109ଉମା େଦଇ ସା ବାସେୁଦବ ଘେଡଇ OR/06/044/244079

ପ ୁ /203723 87 158 110ନବ ଘେଡଇ ପି ରଘ ୁଘେଡଇ YNY0317222
ୀ /203724 57 158 111ସେୁଲାଚନା ଘେଡଇ ସା ନବ ଘେଡଇ YNY0317255

ପ ୁ /203725 42 158 112କା ିର୍କ ଘେଡଇ ପି ବାସେୁଦବ ଘେଡଇ LNT4174736
ୀ /203726 35 158 113ସକୁମୁାରୀ ଘେଡଇ ପି ନବ ଘେଡଇ YNY0317230
ୀ /203727 35 158 114ଅନୁ ଘେଡଇ ସା ସେ ାଷ ଘେଡଇ YNY0317248
ୀ /203728 35 158 115ମାନିନୀ ଘେଡଇ ସା କା ିର୍କ ଘେଡଇ LNT4174744

ପ ୁ /203729 34 158 116ବନ ଘେଡଇ ପି ନବ ଘେଡଇ YNY0317263
ପ ୁ /203730 34 158 117ସେ ାଷ ଘେଡଇ ପି ନବ ଘେଡଇ YNY0317214
ପ ୁ /203731 33 158 118ମନ ଘେଡଇ ପି ନବ ଘେଡଇ YNY0317271
ପ ୁ /203732 31 158 119ଗେଣଶ ଘେଡଇ ପି ବାସେୁଦବ ଘେଡଇ YNY0147819
ପ ୁ /203733 29 158 120ବୁଲୁ ଘେଡଇ ପି ନବ ଘେଡଇ YNY0472274
ୀ /203734 27 158 121ମଧ ୁଘେଡଇ ସା ବୁଲୁ ଘେଡଇ YNY1186899
ୀ /203735 26 158 122ସମୁନ ଘେଡଇ ସା ଗେଣଷ ଘେଡଇ YNY0842617

ପ ୁ /213736 59 158 123ରେମଶ େଗା ାୟତ ମା ରାଧ ୁେଗା ାୟତ LNT2407674
ୀ /213737 55 158 124ପମିଳା େଗା ାୟତ ସା ରେମଶ େଗା ାୟତ LNT4180683

ପ ୁ /223738 71 158 125ବାବୁନା ନାୟକ ପି ବ ାଳି ନାୟକ OR/06/044/244087
ୀ /223739 67 158 126େକାକିଳ ନାୟକ ସା ବାବୁନା ନାୟକ OR/06/044/244089
ୀ /223740 61 158 127ମିନା ନାୟକ ସା ବାବୁଲି ନାୟକ OR/06/044/244090

ପ ୁ /223741 44 158 128ଜଳ  ନାୟକ ପି ବାବୁଲୀ ନାୟକ LNT4180626
ୀ /223742 42 158 129େଜମା ନାୟକ ସା ଜଳ  ନାୟକ LNT4180774

ପ ୁ /223743 37 158 130ରେଜଶ ନାୟକ ପି ବାମନ ନାୟକ YNY0317289
ୀ /223744 34 158 131ରୁବି ନାୟକ ସା ରାେଜଶ ନାୟକ YNY0317297
ୀ /233745 90 158 132କୁ  େବୱା ସା କଳୁମଣି ଘେଡଇ OR/06/044/244092
ୀ /233746 60 158 133ପଭାବତୀ େଦଇ ସା ଜିେତ  ନାଥ ଘେଡଇ OR/06/044/244095

ପ ୁ /233747 66 158 134ଜିେତ  ନାଥ ଘେଡଇ ପି ବନା ଘେଡଇ OR/06/044/244093
ପ ୁ /233748 64 158 135ବିପିନି ଘେଡଇ ପି ବନା ଘେଡଇ OR/06/044/244094
ୀ /233749 60 158 136ସକୁା ି ଘେଡଇ ସା ବିପିନ ଘେଡଇ OR/06/044/244096
ପ ୁ /233750 41 158 137ରାଜକିରଣ ଘେଡଇ ପି ଜିେତ  ନାଥ ଘେଡଇ LNT2407658
ପ ୁ /233751 39 158 138େଜଯ୍ାତି କିରଣ ଘେଡଇ ପି ଜିେତ  ଘେଡଇ LNT2408565
ୀ /233752 33 158 139ରି ି  କିରଣ ଘେଡଇ ପି ବିପିନ ଘେଡଇ YNY0317313
ୀ /233753 24 158 140ସ ୀତା କିରଣ ଘେଡଇ ପି ବିପିନ ଘେଡଇ YNY1186840

ପ ୁ /233754 21 158 141ସଯୁଯ୍ର୍ କିରଣ ଘେଡଇ ପି ବିପିନ ଘେଡଇ YNY1186568
ୀ /243755 52 158 142ମାମି େଦଇ ସା େଦାଳ .ନାୟକ OR/06/044/244098

ପ ୁ /243756 36 158 143କମଳ ନାଏକ ପି େଦାଳିଆ ନାଏକ YNY0147835
ପ ୁ /243757 38 158 144େଲାଚନ ନାୟକ ପି େଦାଳ ନାୟକ LNT2407039
ପ ୁ /243758 30 158 145ବିମଲ ନାୟକ ପି େଦାଳେଗାବି  ନାୟକ YNY0472399
ପ ୁ /253759 54 158 147େଗାବି  ଘେଡଇ ପି ରାମଚ  ଘେଡଇ OR/06/044/244108
ୀ /253760 53 158 148ବିନୀତା ଘେଡଇ ସା େଗାବି  ଘେଡଇ LNT0285114
ପ ୁ /253761 50 158 149ମ  ୁଘେଡଇ ପି ରାମଚ  ଘେଡଇ OR/06/044/244110
ୀ /253762 46 158 150ବିନିତା ଘେଡଇ ସା େଗାବି  ଘେଡଇ YNY0842609
ୀ /253763 39 158 151ରିତା ଘେଡଇ ସା ମ  ୁଘେଡଇ LNT4174793
ୀ /263764 60 158 152କମଳି େଦଇ ସା କ ିଆ ନାୟକ OR/06/044/244112
ପ ୁ /263765 48 158 153ପକାଶ ନାୟକ ପି କ ିଆ ନାୟକ OR/06/044/244113
ପ ୁ /263766 46 158 154ପଶା  ନାୟକ ପି କ ିଆ ନାୟକ OR/06/044/244115
ୀ /263767 44 158 155କବିତା ନାୟକ ସା ପକାଶ ନାୟକ LNT4191409
ପ ୁ /263768 44 158 156ସକୁା  ନାୟକ ପି କ ିଆ ନାୟକ LNT2407799
ୀ /263769 44 158 157ମାଣିକ ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ YNY0317321
ୀ /263770 36 158 158ଗୀତାଂଜଳୀ ନାୟକ ସା ପସା  ନାୟକ YNY1188994
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ୀ /273771 27 158 159ସସିତା ଘଡାଇ ପି ରବି  ଘଡାଇ YNY0842591
ପ ୁ /273772 55 158 161ନରହରି ଘେଡଇ ପି କୃ  ଘେଡଇ OR/06/044/244121
ପ ୁ /273773 52 158 162ସେୁର  ଘେଡଇ ପି କୃ  ଘେଡଇ OR/06/044/244119
ପ ୁ /273774 52 158 163ନିଳମାଧବ ଘେଡଇ ପି କୃ  ଘେଡଇ OR/06/044/244120
ୀ /273775 52 158 164ନିଶା ଘେଡଇ ସା ନରହରି ଘେଡଇ LNT2407302
ୀ /273776 51 158 165ମିନତୀ ଘcେଡଇ ସା ରାବି  ଘେଡଇ LNT4191391
ୀ /273777 46 158 166ସନିୁତା ଘେଡଇ ପି ସେୁର  ଘେଡଇ LNT4191425
ୀ /273778 43 158 167ଝିଲୀ ଘେଡଇ ସା ନିଳମାଧବ ଘେଡଇ LNT2408516
ୀ /273779 33 158 168ଜୟ ଲଳିତା ଘେଡଇ ପି ରବି  କମୁାର ଘେଡଇ YNY0147843
ୀ /273780 33 158 169ରିନା ଘେଡଇ ପି ନରହରି ଘେଡଇ YNY0147850
ୀ /273781 28 158 170ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ଘେଡଇ ପି ନରହରି ଘେଡଇ YNY0842567

ପ ୁ /273782 27 158 171ମେହ  ଘେଡଇ ପି ରବି  କମୁାର ଘେଡଇ YNY0624254
ପ ୁ /273783 24 158 172ଲଳିତ ଘେଡଇ ପି ନରହରି ଘେଡଇ YNY1189612
ୀ /273784 23 158 173ନ ିନୀ ଘେଡଇ ପି ନିଳମାଧବ ଘେଡଇ YNY1189174
ୀ /273785 21 158 174ଲକ୍ଷୀ ଘେଡଇ ପି ନୀଳମାଧବ ଘେଡଇ YNY1186501
ୀ /283786 57 158 175ସଂଜୁ େଦଇ ସା କିେଶାର କମୁାର ଘେଡଇ YNY0147876
ୀ /283787 54 158 176େସାଲିଆ େଦଇ ସା ଶୀଧର ଘେଡଇ YNY0317339

ପ ୁ /283788 91 158 177ଶୀଧର ଘେଡଇ ପି ବା ା ଘେଡଇ OR/06/044/244126
ୀ /283789 32 158 178େରଶ୍ମା ଘେଡଇ ପି ଶୀଧର ଘେଡଇ YNY0102350

ପ ୁ /283790 32 158 179ଅମିତ କମୁାର ଘେଡଇ ପି କିେଶାର କମୁାର ଘେଡଇ YNY0147868
ପ ୁ /283791 26 158 180ଅନିଲ ଘେଡଇ ପି ଶୀଧର ଘେଡଇ YNY0869917
ପ ୁ /283792 25 158 181ବନିଲ କମୁାର ଘେଡଇ ପି ଶୀଧର ଘେଡଇ YNY0944066
ୀ /283793 35 158 182େସୗଭାଗଯ୍ବତୀ ମଖୁୀ ମା ଉଷା ମଖୁୀ YNY0102343
ୀ /293794 72 158 183ଟୁକନୁା େବୱା ସା ଶବି ଘେଡଇ OR/06/044/244132
ୀ /293795 60 158 184ଫଲୁ େଦଇ ସା େଦୖତାରୀ ନାୟକ LNT4174660
ୀ /293796 45 158 185ଜୟ ି େଦଇ ସା େଲାକନାଥ ଘେଡଇ LNT2407831

ପ ୁ /293797 57 158 186େଲାକନାଥ ଘେଡଇ ପି ଶବି ଘେଡଇ OR/06/044/244128
ପ ୁ /293798 52 158 187ମଧସୁଦୂନ ଘେଡଇ ପି ଶବି ଘେଡଇ OR/06/044/244129
ୀ /293799 40 158 188ବବି ଘେଡଇ ସା ମଧସୁଦୂନ ଘେଡଇ LNT2407823
ୀ /293800 26 158 189େସାନିଆ ଘେଡଇ ପି ମଧସୁଦୂନ ଘେଡଇ YNY0869867

ପ ୁ /293801 25 158 190ସି ା  ଘେଡଇ ପି େଲାକନାଥ ଘେଡଇ YNY0944033
ୀ /293802 60 158 191ସମିୁତା ନାୟକ ସା ମନୁା ନାୟକ LNT4174678
ୀ /293803 29 158 192ସଭୁଦା ନାୟକ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ YNY0869883
ୀ /303804 29 158 193ଦୁଗର୍ାବତୀ ସାହୁ ପି କାଶନିାଥ ସାହୁ YNY0472407
ୀ /313805 71 158 194ମାମି େବୱା ସା ବାନାବର ରାଜ OR/06/044/244836
ୀ /313806 23 158 195ଦିବଯ୍ା େଗାଛାୟତ ମା ବବୀ େଗାଛାୟତ YNY1259209
ୀ /313807 22 158 196ରୂବୀ ମଖୁୀ ପି ବିଟିସୀ ମଖୁୀ YNY1302223

ପ ୁ /313808 74 158 197ଉେପ  ରାଜ ପି ମେନାହର ରାଜ OR/06/044/244135
ପ ୁ /313809 57 158 198କନୁା ରାଜ ପି ବାନାମର ରାଜ OR/06/044/244834
ପ ୁ /313810 49 158 199ବାଇନ ରାଜ ପି ବାନାମର ରାଜ OR/06/044/244137
ୀ /313811 48 158 200ବବି ରାଜ ପି ବାନାମର ରାଜ OR/06/044/244837
ପ ୁ /313812 47 158 201ଶବି ରାଜ ପି ବାନାମର ରାଜ OR/06/044/244843
ପ ୁ /313813 47 158 202ଶ  ୁରାଜ ପି ବାନାମର ରାଜ OR/06/044/244848
ୀ /313814 46 158 203ଗୀତା ରାଜ ସା ବାଇନ ରାଜ OR/06/044/244136
ୀ /313815 39 158 204ଦିପିକା ରାଜ ପି ବାନାମର ରାଜ YNY0101972
ୀ /313816 39 158 205ଆରତୀ ରାଜ ସା ଶବି ରାଜ LNT4197687

ପ ୁ /313817 38 158 206େଲାକନାଥ ରାଜ ପି କନୁାଚ  ରାଜ LNT4191466
ୀ /313818 37 158 207ମମତା ରାଜ ସା େଲାକନାଥ ରାଜ YNY0317347
ୀ /313819 36 158 208ଭାରତୀ ରାଜ ସା ଜଗା ରାଜ YNY1189075
ପ ୁ /313820 35 158 209ଜଗା ରାଜ ପି ଉେପ  ରାଜ LNT4186896
ୀ /313821 31 158 210ବନିତା ରାଜ ପି ବାଇନ ରାଜ YNY0317354
ୀ /313822 30 158 211େମନା ରାଜ ସା ଶ  ୂରାଜ YNY1188960
ୀ /313823 25 158 212ଶାରଳା ରାଜ ସା କଲୁ ୁରାଜ YNY1291616
ପ ୁ /313824 24 158 213ବଳରାମ ରାଜ ପି ଉେପ  ରାଜ YNY1041441
ୀ /323825 68 158 214ମୀନା େଦଇ ସା ବାବୁଲା ନାୟକ OR/06/044/244796
ୀ /323826 48 158 215ପତିମା ପ ନାୟକ ସା ପକାଶ ଚ  ପ ନାୟକ YNY0732701
ପ ୁ /323827 61 158 216ଧିେର  ରାଜ ପି ମେନାହର ରାଜ OR/06/044/244768
ପ ୁ /323828 49 158 217କ୍ଷୀେର  ରାଜ ପି ମେନାହର ରାଜ OR/06/044/244782
ୀ /323829 48 158 218ରୀନା ରାଜ ସା ମେନାହର ରାଜ OR/06/044/244794
ୀ /323830 48 158 219ସରୁମା ରାଜ ସା ଖିେର  ରାଜ YNY0944074
ପ ୁ /323831 43 158 220ମକ ୁରାଜ ପି ମେନାହର ରାଜ OR/06/044/244783
ପ ୁ /323832 27 158 221ଗଜାନନ ରାଜ ପି ଧିେର  ରାଜ YNY0689307
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ୀ /333833 68 158 222ମଲୀ େଦଇ ସା ଦିଜରାଜ ରାଜ OR/06/044/244138
ୀ /333834 58 158 223ମିନା ରାଜ ସା ସେୁର  ରାଜ OR/06/044/244140

ପ ୁ /333835 53 158 224େକୖଳାସ ଚ  ରାଜ ପି ଦିଜ ରାଜ OR/06/044/244141
ୀ /333836 51 158 225ପତିମା ରାଜ ସା ରେମଶ ରାଜ OR/06/044/244476

ପ ୁ /333837 46 158 226ଅେଲଖ ରାଜ ପି ଦିଜ ରାଜ OR/06/044/244143
ୀ /333838 42 158 227ଅନିତା ରାଜ ସା ଅେଲଖ ରାଜ LNT4186920
ୀ /333839 26 158 228େବବୀ ରାଜ ପି ରେମଶ ରାଜ YNY1046101

ପ ୁ /333840 25 158 229େସୗେମ  ରାଜ ପି ସେର  ରାଜ YNY1027275
ୀ /333841 24 158 230ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଜ ପି ରେମଶ ରାଜ YNY1041383
ୀ /343842 53 158 231ପଦୀ େଦଇ ସା ତିେଲାଚନ ରାଜ OR/06/044/244147
ୀ /343843 25 158 232ସକୁନୁୀ େଦଈ ମା େଶୖଳ ରାଜ YNY1278761
ୀ /343844 79 158 233େଶୖଳ ରାଜ ସା ନଟବର ରାଜ OR/06/044/244145

ପ ୁ /343845 66 158 234ତିେଲାଚନ ରାଜ ପି ନଟ ରାଜ OR/06/044/244148
ପ ୁ /343846 59 158 235ନିର ନ ରାଜ ପି ନଟ ରାଜ LNT4180758
ୀ /343847 53 158 236େରଣବୁାଳା ରାଜ ସା ନିର ନ ରାଜ LNT4169975

ପ ୁ /343848 47 158 237ରବି  ରାଜ ପି ନଟ ରାଜ OR/06/044/244149
ପ ୁ /343849 46 158 238ଶରତ ରାଜ ପି ନଟ ରାଜ OR/06/044/244150
ପ ୁ /343850 43 158 239ଛବି ରାଜ ପି ନଟ ରାଜ LNT4180634
ୀ /343851 39 158 240ମୀନା ରାଜ ସା ରବି  ରାଜ LNT4180808
ୀ /343852 36 158 241ପୀତି ରାଜ ସା ଛବି ରାଜ LNT4180790

ପ ୁ /343853 35 158 242ପଦେଲାଚନ ରାଜ ପି ତିେଲାଚନ ରାଜ LNT4169967
ୀ /343854 35 158 243ଛବି ରାଜ ସା ଶରତ ରାଜ YNY0317362

ପ ୁ /343855 31 158 244େସାମନାଥ ରାଜ ପି ନିର ନ ରାଜ YNY0624312
ୀ /353856 40 158 245ଗୁ ୀ ପି େକୖଳାସ ନାୟକ LNT4202073
ୀ /353857 42 158 246ମିନା ନାୟକ ସା ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ YNY0317370

ପ ୁ /353858 39 158 247କୁ ନ ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ନାୟକ LNT4186904
ୀ /363859 46 158 248ବବି େଦଇ ସା ଦୁଃଶାଶନ େଗାଛାୟତ YNY0101980
ୀ /363860 31 158 249ସ ଯ୍ା େଗା ାୟତ ପି ରବି  େଗା ାୟତ YNY0317388

ପ ୁ /363861 67 158 250ରବି  େଗାଛାୟତ ପି ଶ ର େଗାଛାୟତ OR/06/044/244161
ୀ /363862 42 158 251ମିଲି େଗାଛାୟତ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଗାଛାୟତ LNT1750850

ପ ୁ /363863 37 158 252ର ିତ େଗାଛାୟତ ପି ରବି  େଗାଛାୟତ LNT4170007
ପ ୁ /363864 35 158 253ସ ୀବ େଗା ାୟତ ପି ରବି  େଗା ାୟତ LNT4170049
ୀ /363865 25 158 254ସସିତା େଗାଛାୟତ ପି ଦୁଶାସନ େଗାଛାୟତ YNY1041458
ୀ /363866 57 158 255କମୁା େଗାଛାୟତି ସା ରବି  େଗାଛାୟତି OR/06/044/244162
ୀ /373867 67 158 256ଭବାନି େଦଇ ସା ବିପ ନାୟକ OR/06/044/244166
ୀ /373868 49 158 257ଉମା େଦଇ ସା ଅମଲୁଯ୍ ନାୟକ OR/06/044/244170
ୀ /373869 37 158 258ପତିମା ନାଏକ ସା ତିନାଥ ନାୟକ YNY1082544

ପ ୁ /373870 27 158 259କରମ ନାୟକ ପି ଅମ ୁ୍ଲଯ୍ ନାୟକ YNY0842476
ପ ୁ /373871 69 158 260ନୃପ ନାୟକ ପି ଶବି ନାୟକ OR/06/044/244167
ପ ୁ /373872 63 158 261ଅମଲୁଯ୍ ନାୟକ ପି ଶବି ନାୟକ OR/06/044/244168
ୀ /373873 61 158 262ମୀନା ନାୟକ ସା ନୃପ ନାୟକ OR/06/044/244169
ପ ୁ /373874 41 158 263ଟୁଟୁ ନାୟକ ପି ବିପ ନାୟକ LNT2408102
ପ ୁ /373875 39 158 264ଧରମା ଚରଣ ନାୟକ ପି ଅମଲୂଯ୍ ନାୟକ LNT2408243
ପ ୁ /373876 37 158 265ତୀନାଥ ନାୟକ ପି ବିପ ନାୟକ LNT4180691
ୀ /373877 32 158 266ପି ି  ନାୟକ ସା ଧରମା ଚରଣ ନାୟକ YNY0842492
ୀ /373878 31 158 267ଭାଗଯ୍ବତୀ ନାୟକ ପି ନୂପ ନାୟକ YNY0317404

ପ ୁ /373879 26 158 268ଚରଣ ନାୟକ ପି ଅମଲୁଯ୍ ନାୟକ YNY0842583
ୀ /383880 89 158 269ରାଧା େଦଇ ସା ମାଧବ ନାୟକ OR/06/044/244174
ୀ /383881 59 158 270ମମତା େଦଇ ସା ଜୟ ଶ ର ନାୟକ YNY0684340
ୀ /383882 53 158 271ଜୟ ି େଦଇ ସା ଜୟନାରାୟଣ ନାୟକ OR/06/044/244178
ୀ /383883 52 158 272ପ ୂ ିର୍ମା େଦଇ ସା ବିକମ ନାୟକ OR/06/044/244176
ପ ୁ /383884 60 158 273ବିକମ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ OR/06/044/244175
ପ ୁ /383885 59 158 274ଜୟ ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ OR/06/044/244177
ପ ୁ /383886 51 158 275ଜୟ ଶ ର ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ OR/06/044/244179
ୀ /383887 33 158 276ମାନସୀ ନାୟକ ପି ବିକମ ନାୟକ YNY0147884
ପ ୁ /383888 31 158 277େଗୗରୀ ଶ ର ନାୟକ ପି ଜୟ ଶ ର ନାୟକ YNY0147892
ୀ /383889 27 158 278ପାୟଲ ନାୟକ ପି ଜୟ ନାରାୟଣ ନାୟକ YNY1046093
ପ ୁ /383890 27 158 279ସିତାରା ନାୟକ ପି ବିକମ ନାୟକ YNY1062959
ପ ୁ /383891 24 158 280େପମ ଶଂକର ନାୟକ ପି ଜୟ ଶଂକର ନାୟକ YNY1189224
ୀ /383892 23 158 281ଶବିାନୀ ନାୟକ ପି ବିକମ ନାୟକ YNY1186386
ୀ /393893 53 158 282ର  ୁେଦଇ ସା ପାଣକୃ  ନାଏକ OR/06/044/244184
ପ ୁ /393894 53 158 283ପାଣକୃ  ନାଏକ ପି ଧନି ନାଏକ OR/06/044/244183
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ୀ /393895 31 158 284ଭଗବତୀ ନାଏକ ପି ପାଣକୃ  ନାଏକ YNY1186873
ପ ୁ /393896 23 158 285ଅଭିେ◌ଷକ ନାଇକ ପି ପନା କୃ  ନାଇକ YNY1189679
ୀ /393897 22 158 286ସରସତୀ ନାଏକ ପି ପାଣକୃ  ନାଏକ YNY1186535

ପ ୁ /393898 27 158 287ଆଶୀବର୍ାଦ ନାୟକ ପି ପାଣକୃ  ନାୟକ YNY1045921
ପ ୁ /403899 45 158 288ଟିକମ େଗାଛାୟତ ପି ଶ ର େଗାଛାୟତ LNT0264762
ୀ /403900 23 158 289ଦୁେଗର୍ଶରୀ େଗା ାୟତ ପି ଟୀକନ େଗା ାୟତ YNY1186360
ୀ /413901 66 158 290ର  ୁେଦଇ ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମଖିୁ OR/06/044/244191
ୀ /413902 42 158 291ପତିମା େଦଈ ସା ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ ମଖୁୀ YNY1186600
ୀ /413903 40 158 292େସୗରି େଦଇ ସା ବ  ମଖୁୀ LNT2408383

ପ ୁ /413904 24 158 293ଅମିତ େଗାଛାୟତ ପି େଗାପାଳ େଗାଛାୟତ YNY1189315
ପ ୁ /413905 71 158 294ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମଖିୁ ପି ବନମାଳି ମଖିୁ OR/06/044/244190
ପ ୁ /413906 47 158 295ଭୁସ ୁମଖୁୀ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମଖୁୀ OR/06/044/244194
ପ ୁ /413907 43 158 296କନୁୁ ମଖୁୀ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମଖୁୀ LNT2407864
ପ ୁ /413908 40 158 297ବା  ୁମଖୁୀ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମଖୁୀ LNT2408573
ପ ୁ /413909 40 158 298ମେନାଜ କମୁାର ମଖୁୀ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମଖୁୀ LNT4180725
ୀ /413910 39 158 299ମିତା ମଖିୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ମଖିୁ LNT3116282
ୀ /413911 36 158 300ଝୁନୀ ମଖୁୀ ସା କନୁୁ ମଖୁୀ YNY1188937
ୀ /413912 32 158 301ଜାନକୀ ମଖୁୀ ସା ବୁଶ ୁମଖୁୀ YNY1188895
ୀ /423913 50 158 302ଯେଶାଦା େଦଇ ସା ପେମାଦ ମଖିୁ LNT2408359
ୀ /423914 45 158 303ଆଶା େଦଇ ସା ଅରୁଣ ମଖୁୀ LNT2408342

ପ ୁ /423915 49 158 304ବରୁଣ ମଖିୁ ପି ପେମାଦ ମଖିୁ LNT4180741
ପ ୁ /423916 21 158 305ଅବିନାଶ ମଖୁୀ ପି ଅରୁଣ ମଖୁୀ YNY1153972
ପ ୁ /433917 82 158 306ଫଗ ୁମଖିୁ ପି ବିେନାଦ ମଖିୁ OR/06/044/244200
ୀ /433918 45 158 307ଅନୁପମା ମଖିୁ ପି ଫଗ ୁମଖିୁ OR/06/044/244204
ୀ /433919 40 158 308ଅମିତା ମଖୁୀ ସା ଲଳିତ ନାରାୟଣ ମଖୁୀ LNT2407898

ପ ୁ /433920 40 158 309ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମଖୁୀ ପି ଫଗ ୁମଖୁୀ LNT2407872
ୀ /443921 66 158 310ବାସ ି େଦଇ ସା ବାବାଜି ନାୟକ OR/06/044/244207

ପ ୁ /443922 70 158 311ବାବାଜି ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ OR/06/044/244206
ପ ୁ /443923 45 158 312ଦାେମାଦର ନାୟକ ପି ବାବାଜି ନାୟକ OR/06/044/244208
ୀ /443924 40 158 313ହୀରା ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ LNT2407161
ୀ /443925 40 158 314ରିନା ନାୟକ ସା ଦାେମାଦର ନାୟକ LNT2407153
ୀ /443926 38 158 315ସୀତା ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ LNT2407179
ୀ /453927 69 158 316ବାସ ି େଦଇ ସା ମନିଚରଣ ନାୟକ OR/06/044/244210

ପ ୁ /453928 52 158 317ରେମଶ ନାୟକ ପି ମନି ନାୟକ OR/06/044/244211
ପ ୁ /453929 45 158 318ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ମନି ଚରଣ ନାୟକ LNT2408375
ୀ /453930 40 158 319ଉେପ ୀ ନାୟକ ସା ରେମଶ ନାୟକ LNT2407435

ପ ୁ /453931 39 158 320ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ମନିଚରଣ ନାୟକ LNT2407138
ୀ /453932 38 158 321ମାଲା ନାୟକ ପି ମନି ଚରଣ ନାୟକ LNT2407385

ପ ୁ /453933 38 158 322ମେୁକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ମନି ଚରଣ ନାୟକ LNT2407005
ୀ /453934 32 158 323ମାନିନୀ ନାୟକ ସା ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ YNY0869875
ୀ /463935 91 158 324ଦୁଗର୍ା େବୱା ସା ଉ ବ ନାୟକ OR/06/044/244216
ୀ /463936 74 158 325ସାରଦୀ େବଵା ସା େଯାଗୀ ନାୟକ OR/06/044/244222
ୀ /463937 49 158 326ତଅେପାଇ େଦଇ ସା ବାଦଲ ନାୟକ OR/06/044/244220

ପ ୁ /463938 51 158 327େଗାବି  ନାୟକ ପି ଉ ବ ନାୟକ LNT1750835
ପ ୁ /463939 47 158 328ରବି ନାୟକ ପି େଯାଗି ନାୟକ OR/06/044/244223
ୀ /483940 76 158 329କସୁମୁ େବୱା ସା େଯାଗିଆ ନାୟକ OR/06/044/244227

ପ ୁ /483941 56 158 330ବାବୁଲି ନାୟକ ପି େଯାଗିଆ ନାୟକ OR/06/044/244228
ପ ୁ /483942 52 158 331ରୁଷିଆ ନାୟକ ପି େଯାଗିଆ ନାୟକ OR/06/044/244229
ୀ /483943 42 158 332ଅନିତା ନାୟକ ସା ରୁସିଆ ନାୟକ YNY0317438
ୀ /483944 35 158 333ଛାୟା ନାୟକ ସା ରବୀ  ନାୟକ YNY1082569
ୀ /493945 50 158 334କନିୁ େଦଇ ସା ମିଟୁ ରାଜ YNY0944181
ପ ୁ /493946 44 158 335ପତାପ େଗାଛାୟତ ପି ମାଗଣୁୀ େଗାଛାୟତ LNT2408219
ୀ /493947 42 158 336ପ ୂ ିର୍ମା େଗାଛାୟତ ସା ପତାପ େଗାଛାୟତ LNT2408201
ୀ /493948 71 158 337ରୁକଣି ମଖିୁ ସା ନଟବର ମଖିୁ OR/06/044/244232
ପ ୁ /493949 48 158 338େଚୖତନଯ୍ ମଖିୁ ପି ନଟବର ମଖିୁ OR/06/044/244233
ୀ /493950 42 158 339ରୂପା ମଖୁୀ ସା େଚୖତନଯ୍ ମଖୁୀ LNT2408227
ପ ୁ /493951 33 158 340ରବି  ରାଜ ପି ମିଟୁ ରାଜ YNY0317446
ୀ /493952 25 158 341େରାଜା ରାଜ ମା କନୁୀ ରାଜ YNY1187038
ୀ /503953 48 158 342ଓଷା େଦଇ ସା କିେଶାର ମଖୁୀ LNT2407922
ପ ୁ /503954 50 158 343ଅେଶାକ ମଖିୁ ପି ନରହରି ମଖିୁ LNT2407963
ୀ /503955 45 158 344ମିଟୁ ମଖୁୀ ସା ଅେଶାକ ମଖୁୀ LNT4191474
ୀ /503956 37 158 345ସଂଯକୁ୍ତା ମଖୁୀ ସା ସମିର ମଖୁୀ YNY0944223
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ପ ୁ /503957 22 158 346ରାହୁଲ ମଖୁୀ ପି ଅେଶାକ ମଖୁୀ YNY1153998
ପ ୁ /503958 52 158 347ଗ ା ନାୟକ ପି ପରିୁଆ ନାୟକ YNY0944025
ୀ /503959 47 158 348ମୀନା ନାୟକ ସା ଗ ାଧର ନାୟକ YNY0944124
ୀ /513960 64 158 349ବିଳାସ େଦଇ ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ମଖିୁ OR/06/044/244239

ପ ୁ /513961 73 158 350ରାଧାଶଯ୍ାମ ମଖୁୀ ପି ହରି ମଖୁୀ OR/06/044/244238
ପ ୁ /513962 56 158 351ମକୁୁ  ମଖିୁ ପି ହରି ମଖିୁ OR/06/044/244240
ପ ୁ /513963 46 158 352ଯଧିୁ ିର ମଖୁୀ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମଖୁୀ LNT2408078
ପ ୁ /513964 43 158 353େରାହିତ ମଖୁୀ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମଖୁୀ LNT2407930
ପ ୁ /513965 40 158 354ବାସେୁଦବ ମଖୁୀ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମଖୁୀ LNT4191458
ପ ୁ /513966 38 158 355ମ ୁ ମଖୁୀ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମଖୁୀ LNT2407955
ୀ /513967 35 158 356ରୀନା ମଖୁୀ ସା େରାହିତ ମଖୁୀ YNY1189133
ୀ /513968 34 158 357ମିଲି ମଖୁୀ ସା ମ ୁ ମଖୁୀ YNY0102004
ୀ /513969 34 158 358ମାଣିକ ମଖୁୀ ସା ଯଧୁୀ ିର ମଖୁୀ YNY0102012
ୀ /513970 30 158 359ସବିତା ମଖୁୀ ସା ବାସେୁ◌ଦବ ମଖୁୀ YNY1189117

ପ ୁ /513971 29 158 360କୃ  ମଖୁୀ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ମଖୁୀ YNY1189422
ପ ୁ /523972 44 158 361ଅଜୟ ଦାସ ପି ତଉଲି ଦାସ YNY0102038
ୀ /523973 42 158 362ମିତା ଦାସ ସା ଅଜୟ ଦାସ YNY0102046
ୀ /523974 80 158 363ଉମା େଦଇ ସା େନପାଳ ମଖୁୀ LNT2406999
ୀ /523975 46 158 365ଶନୁ େଦଇ ସା ମେନାଜ ମଖୁୀ LNT2408060

ପ ୁ /523976 77 158 366ରତନ୍ ାକର ମଖିୁ ପି େଗାବି  ମଖିୁ OR/06/044/244241
ପ ୁ /523977 55 158 367ଭାରତ ମଖିୁ ପି େନପାଳ ମଖିୁ LNT2406775
ପ ୁ /523978 54 158 368ରାଜୁ ମଖିୁ ପି େଗାପାଳ ମଖିୁ OR/06/044/244244
ପ ୁ /523979 50 158 369ମେନାଜ ମଖିୁ ପି େନପାଳ ମଖିୁ LNT2408052
ୀ /523980 49 158 370େମନକା ମଖୁୀ ସା ଭାରତ ମଖୁୀ LNT2406783
ୀ /523981 47 158 371କଳାବତୀ ମଖୁୀ ସା ରାଜୁ ମଖୁୀ LNT2407344

ପ ୁ /523982 44 158 372ଟିକ ୁମଖୁୀ ପି େଗାପାଳ ମଖୁୀ OR/06/044/244828
ୀ /523983 43 158 373ପିୟତମ ମଖୁୀ ସା ପଶା  ମଖୁୀ LNT2407369

ପ ୁ /523984 43 158 374ପଶା  କମୁାର ମଖୁୀ ପି ରତନ୍ ାକର ମଖୁୀ LNT2407351
ପ ୁ /523985 42 158 375ସ ୟ ମଖୁୀ ପି ରତନ୍ ାକର ମଖୁୀ LNT2407450
ୀ /523986 42 158 376ପ ୁ ା ଳୀ ମଖୁୀ ସା ଟିକ ୁମଖୁୀ YNY0102020

ପ ୁ /523987 29 158 377େପମ ସାଗର ମଖୁୀ ପି ମେନାଜ ମଖୁୀ YNY1189554
ପ ୁ /523988 27 158 378ବିେବକ ମଖୁୀ ପି ମେନାଜ ମଖୁୀ YNY1189596
ୀ /523989 27 158 379ରିନା ମଖିୁ ସା ସ ୟ ମଖିୁ YNY1082528

ପ ୁ /523990 24 158 380ସଚିନ ମଖୁୀ ପି ଭରତ ମଖୁୀ YNY0944199
ପ ୁ /523991 22 158 381ଆେଲାକ କମୁାର ମଖୁୀ ପି ରାଜୁ ମଖୁୀ YNY1189497
ୀ /523992 21 158 382ପୀତି ମଖିୁ ପି ପଶା  କମୁାର ମଖିୁ YNY1186550

ପ ୁ /533993 67 158 383ଗରୁୁେଦବ େଗାଛାୟତ ପି ଆନ  େଗାଛାୟତ OR/06/044/244250
ୀ /533994 63 158 384ପତିମା େଗାଛାୟତ ସା ଗରୁୁେଦବ େଗାଛାୟତ OR/06/044/244251

ପ ୁ /533995 41 158 385ଜଗନନ୍ାଥ େଗାଛାୟତ ପି ଗରୁୁେଦବ େଗାଛାୟତ LNT2406866
ପ ୁ /533996 40 158 386ରଣଜିତ େଗା ାୟତ ପି ଗରୁୁେଦବ େଗା ାୟତ LNT2407708
ୀ /533997 27 158 387ଶକୁ ଳା ନାଇକ ସା ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ YNY1259365
ପ ୁ /533998 57 158 388ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି କମୁର ନାୟକ OR/06/044/244247
ପ ୁ /533999 52 158 389ଉ ମ ନାୟକ ପି କମୁର ନାୟକ OR/06/044/244249
ୀ /534000 52 158 390ସବିତା ନାୟକ ସା ବିଜୟ ନାୟକ OR/06/044/244248
ୀ /534001 45 158 391ହୀରାମଣି ନାୟକ ସା ଉ ମ ନାୟକ LNT2407575

ପ ୁ /534002 44 158 392ବିକାଶ ନାୟକ ପି ଅମର ନାୟକ LNT2407054
ୀ /534003 43 158 393ଭାରତୀ ନାୟକ ପି କମୁର ନାୟକ LNT4170031

ପ ୁ /534004 40 158 394ଧରମ ନାୟକ ପି ଅମର ନାୟକ LNT2408003
ପ ୁ /534005 38 158 395ସନୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟା କମୁାର ନାୟକ LNT4169991
ପ ୁ /534006 36 158 396ଅନୀଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟା କମୁାର ନାୟକ LNT4174587
ୀ /534007 32 158 397େବବି ନାୟକ ସା ଧରମା ନାୟକ YNY0842500
ୀ /534008 31 158 398କେ ଇ ନାୟକ ପି ବନମାଳୀ ନାୟକ YNY0624288
ୀ /534009 31 158 399େଦବୀ ପଭା ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0147900
ୀ /534010 30 158 400ରି  ୁନାୟକ ସା ସନୁୀଲ୍ କମୁାର ନାୟକ YNY0944173
ପ ୁ /534011 29 158 401ଆକାଶ ନାୟକ ପି ବନମାଳୀ ନାୟକ YNY0472415
ୀ /544012 66 158 402କମଳା େଦଇ ସା ଅମର ନାୟକ OR/06/044/244253
ପ ୁ /544013 47 158 403ସବୁାଷ ନାୟକ ପି ଅମର ନାୟକ LNT2407427
ୀ /544014 38 158 404ଅ  ୁନାୟକ ସା ସବୁାଷ ନାୟକ LNT3116290
ୀ /554015 66 158 405କସୁମୁ େଦଇ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ OR/06/044/244256
ପ ୁ /554016 76 158 406ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ ପି ଗରୁୁବାରିଆ ନାୟକ OR/06/044/244255
ପ ୁ /554017 41 158 407ମନର ନ ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ LNT2407468
ୀ /554018 37 158 408େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ମେନାର ନ ନାୟକ YNY0317479
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ୀ /564019 67 158 409ଅମିକା େଦଇ ସା ମରୁଲି ନାୟକ OR/06/044/244259
ପ ୁ /564020 82 158 410ମରୁଲି ନାୟକ ପି ଗରୁୁବାରିଆ ନାୟକ OR/06/044/244258
ୀ /564021 53 158 411ଗୀତା ନାୟକ ସା ଅନ  ନାୟକ LNT0264754
ୀ /564022 47 158 412ଆଭା ନାୟକ ପି ମରୁଲି ନାୟକ OR/06/044/244262

ପ ୁ /564023 39 158 413ସ ୟ ନାୟକ ପି ମରୁଲି ନାୟକ YNY0317495
ୀ /564024 36 158 414ଶମିର୍ଳା ନାୟକ ପି ମରୂଲି ନାୟକ YNY0317503
ୀ /564025 34 158 415ଶମିର୍ ା ନାୟକ ପି ମରୂଲି ନାୟକ YNY0317529

ପ ୁ /574026 56 158 416ଅନ  ନାୟକ ପି ନବ ନାୟକ LNT4186888
ୀ /574027 25 158 417ତୁଳସୀ ନାୟକ ସା ଚିକ ୁନାୟକ YNY1027291

ପ ୁ /574028 23 158 418ଟିକ ୁନାୟକ ପି ଅନ  ନାୟକ YNY1027309
ପ ୁ /584029 36 158 419କଲୁୁ ରାଜ ପି େଦେବ  ରାଜ YNY0684324
ୀ /584030 66 158 420କାମିନୀ େଦଇ ସା ନେର  ରାଜ OR/06/044/244268
ୀ /584031 57 158 421କନିୁ େଦଇ ସା େଦେବ  ରାଜ OR/06/044/244270

ପ ୁ /584032 26 158 422ମାନସ ର ନ ନାଏକ ପି ବାସେୁ◌ଦବ ନାଏକ YNY1186998
ୀ /584033 24 158 423େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ନାଏକ ପି ବାସେୁ◌ଦବ ନାଏକ YNY1187061

ପ ୁ /584034 49 158 424ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି ରତନ୍ ାକର ନାୟକ OR/06/044/244826
ପ ୁ /584035 47 158 425ପଥୃୀ ରାଜ ପି ନେର  ରାଜ LNT4174801
ୀ /584036 45 158 426ମାଣିକ ରାଜ ସା ପଥିୃ ରାଜ LNT2433530

ପ ୁ /584037 42 158 427ସମୁନ ରାଜ ପି ନେର  ରାଜ LNT2407948
ପ ୁ /584038 40 158 428ବୁଲୁ ରାଜ ପି େଦେବ  ରାଜ LNT2408581
ୀ /584039 39 158 429ଝିଲୀ ରାଜ ସା ବୁଲୁ ରାଜ YNY1259373

ପ ୁ /584040 37 158 430ଟୁଲୁ ରାଜ ପି େଦେବ  ରାଜ LNT4169983
ୀ /594041 37 158 432ଛାୟା ନାଏକ ପି ଶବି ନାଏକ YNY0147918
ୀ /594042 34 158 433ଗୟା ନାୟକ ପି ଶବି ନାୟକ YNY0317552

ପ ୁ /604043 54 158 434ଶୀକା  ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ OR/06/044/244278
ୀ /604044 47 158 435ମମତା ନାୟକ ସା ଶୀକା  ନାୟକ LNT2406825

ପ ୁ /604045 44 158 436େମାହନ ନାୟକ ପି ଶବି ନାୟକ OR/06/044/244279
ୀ /604046 27 158 437ମଧସିୁତା ନାୟକ ପି ଶୀକା  ନାୟକ YNY0869933

ପ ୁ /604047 23 158 438େସଖର ନାୟକ ପି ଶୀକା  ନାୟକ YNY1027242
ୀ /614048 66 158 439ଅନି େଦଇ ସା େଗାେଲଖ ନାୟକ OR/06/044/244282

ପ ୁ /614049 53 158 440ପଦୀପ ନାୟକ ପି େଗାେଲଖ ନାୟକ OR/06/044/244283
ପ ୁ /614050 51 158 441ପତାପ ନାୟକ ପି େଗାେଲଖ ନାୟକ OR/06/044/244286
ପ ୁ /614051 49 158 442ପଫଲୁ ନାୟକ ପି େଗାେଲଖ ନାୟକ OR/06/044/244287
ୀ /614052 49 158 443ସନିୁତା ନାୟକ ସା ପଦୀପ ନାୟକ OR/06/044/244285
ୀ /614053 49 158 444ନମିତା ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ନାୟକ OR/06/044/244288

ପ ୁ /614054 43 158 445ପଣବ ଚ  ନାୟକ ପି େଗାେଲଖ ନାୟକ OR/06/044/244290
ୀ /614055 42 158 446ସପନ୍ା ନାୟକ ସା ପତାପ ନାୟକ LNT2408177

ପ ୁ /614056 40 158 447ପସନନ୍ ନାୟକ ପି େଗାଲଖ ନାୟକ LNT2408276
ପ ୁ /614057 40 158 448ତପନ ନାୟକ ପି େଗାଲଖ ନାୟକ LNT2408292
ୀ /614058 39 158 449ମାନସୀ ନାୟକ ସା ପଣବ ଚ  ନାୟକ YNY0102087

ପ ୁ /614059 32 158 450ସେୁରଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ  ନାୟକ LNT3116316
ୀ /614060 24 158 451ଗହୃଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ପତାପ ନାୟକ YNY1027317

ପ ୁ /614061 23 158 452କଲୂଦୀପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ YNY1189281
ପ ୁ /614062 23 158 453ଆେଲାକ ନାଥ ନାୟକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ YNY1145994
ୀ /614063 23 158 454ରୀତୁ ପ ୁ ର୍ା ସାହୂ ସା ଆେଲାକ ନାଥ ନାୟକ YNY1146000
ୀ /614064 23 158 455େସାମାଲିନ ଶତପଥୀ ପି ବିଶନାଥ ସତପଥୀ YNY1041359
ୀ /624065 57 158 456ସବୁାସିନି େଦଇ ପି କା ିର୍କ ନାୟକ OR/06/044/244294
ୀ /624066 57 158 457ସକୁା ି ନାୟକ ସା କାଳ ି ନାୟକ OR/06/044/244295
ୀ /624067 28 158 458େହନା ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YNY0689331
ୀ /624068 22 158 459ଭାନୁପିୟା ନାୟକ ମା ସକୁା ୀ ନାୟକ YNY1186543
ୀ /624069 22 158 460ଦୁଗର୍ା ନାୟକ ପି ଅବିନାଶ ନାୟକ YNY1278688
ପ ୁ /624070 20 158 461ବାଦଲ ନାୟକ ପି କାଳ ି ନାୟକ YNY1278712
ପ ୁ /634071 21 158 462ପିୟୁସ େବାଷ ପି େଗାପାଳ ଚ  େବାଷ YNY1156348
ୀ /634072 62 158 463ଶୀମତୀ େରଣକୁା ଦାସ ସା େଗାବି  ଚ  ଦାସ ZOZO076463
ୀ /634073 46 158 464ର ନା େଦଇ ପି ପକାଶ ଚ  ନାୟକ LNT2408037
ୀ /634074 84 158 465େସାଲିଆ ନାୟକ ସା େବୖ ବ ନାୟକ OR/06/044/244302
ପ ୁ /634075 65 158 467ବସ  କମୁାର ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ OR/06/044/244299
ପ ୁ /634076 59 158 468ସବୁାଷ ନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ LNT2406833
ପ ୁ /634077 58 158 469ପକାଶ ଚ  ନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ OR/06/044/244304
ୀ /634078 58 158 470ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ବସ  ନାୟକ OR/06/044/244300
ପ ୁ /634079 49 158 471କମଳ କମୁାର ନାୟକ ପି ସାଧ ୁନାୟକ LNT2407856
ୀ /634080 47 158 472କନୁୀ ନାୟକ ସା ସବୁାଷ ନାୟକ LNT2408094
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ପ ୁ /634081 46 158 473ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/044/244307
ପ ୁ /634082 45 158 474ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ OR/06/044/244308
ପ ୁ /634083 43 158 475ସ ୟ ନାୟକ ପି ସାଧ ୁନାୟକ LNT2407971
ପ ୁ /634084 43 158 476ବାଳକୃ  ନାୟକ ପି ରାଧ ୁନାୟକ LNT2408151
ୀ /634085 42 158 477କନକଲତା ନାୟକ ସା ଦୀଲିପ କମୁାର ନାୟକ YNY0472480
ୀ /634086 42 158 478ଚ ା କମୁାରୀ ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ନାୟକ LNT2408086
ୀ /634087 40 158 479ସାରତୀ ନାୟକ ସା କମଳ କମୁାର ନାୟକ LNT4174777

ପ ୁ /634088 39 158 480ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ନାୟକ YNY0472472
ପ ୁ /634089 39 158 481ସତିତାନ  ନାୟକ ପି ରାଧ ୁନାୟକ LNT2407989
ପ ୁ /634090 38 158 482ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ସାଧ ୁନାୟକ LNT4174702
ୀ /634091 38 158 483ମମତା ନାୟକ ସା ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ LNT4191417
ୀ /634092 38 158 484ବିଜୟ ଲକି୍ଷ ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ LNT4174751
ୀ /634093 37 158 485ଝିଲି ନାୟକ ସା ସ ୟ. କମୁାର ନାୟକ YNY0147926

ପ ୁ /634094 35 158 486ବିଶଜିତ ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ LNT3116324
ପ ୁ /634095 34 158 487ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାଧ ୁନାୟକ LNT4174769
ୀ /634096 32 158 488ବିେଜତା ନାୟକ - ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ YNY1089218
ୀ /634097 31 158 489ଦୀପା ନାୟକ ସା ବାଳକୃ  ନାୟକ YNY1026814
ୀ /634098 29 158 490ପିତି ନାୟକ ସା ସଜିୁତ୍ ନାୟକ YNY1027168

ପ ୁ /634099 28 158 491ଲଗନ୍ଜିତ୍ ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ YNY0472498
ପ ୁ /634100 28 158 492କିରଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ  ନାୟକ YNY0472506
ପ ୁ /634101 26 158 493ମହାେଦବ ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ  ନାୟକ YNY0732750
ୀ /634102 26 158 494ବିେଜଯ୍ାଳିନୀ ନାୟକ ପି ପକାଶ ନାୟକ YNY0732776
ୀ /634103 26 158 495େନନା ନାୟକ ସା ସଚିତା ନ  ନାୟକ YNY1027325
ୀ /634104 22 158 496ଉଜ୍େଯାଲୀନୀ ନାୟକ ପି ପକାଶ ଚ  ନାୟକ YNY1062108
ୀ /634105 21 158 497ଆରତୀ କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ନାୟକ YNY1186527

ପ ୁ /634106 88 158 498କାବୁଲ ଚ  ଶମର୍ା ପି ରାମ ଚ  ଶମର୍ା LNT0264705
ୀ /634107 79 158 499ଗିନିୟା େଦବୀ ଶମର୍ା ସା କାବୁଲ ଚ  ଶମର୍ା LNT0264713

ପ ୁ /634108 66 158 500ସେୁରଶ କମୁାର ଶମର୍ା ପି କାବୁଲ ଚ  ଶମର୍ା LNT0264747
ୀ /634109 60 158 501ଅନୁସୟା େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ସେୁରଶ କମୁାର ଶମର୍ା LNT0264671

ପ ୁ /634110 59 158 502ସୀତା ରାମ ଶମର୍ା ପି କାବୁଲ ଚ  ଶମର୍ା LNT0264739
ୀ /634111 54 158 503ଉମାରାଣୀ ଶମର୍ା ସା ବିଶଜିତ ଶମର୍ା LNT0264648
ୀ /634112 50 158 504ଅନୀତା ଶମର୍ା ସା ପବନ କମୁାର ଶମର୍ା LNT0264630

ପ ୁ /634113 37 158 505ଦୀପକ ଶମର୍ା ପି ସେୁରଶ କମୁାର ଶମର୍ା LNT0264721
ୀ /634114 36 158 506ବି ୁ ଶମର୍ା ପି ସେୁରଶ କମୁାର ଶମର୍ା LNT0264697

ପ ୁ /634115 32 158 507େସୗରଭ ଶମର୍ା ପି ପବନ ଶମର୍ା YNY0842534
ୀ /634116 29 158 508ସରୁଭୀ ଶମର୍ା ପି ପୱନ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0842518
ୀ /644117 49 158 509ଛବି େଦଇ ସା ମ ରାଜ ନାୟକ OR/06/044/244317

ପ ୁ /644118 57 158 510ପରମାନ  ନାୟକ ପି ଚକଧର ନାୟକ OR/06/044/244314
ପ ୁ /644119 52 158 511ମ ରାଜ ନାୟକ ପି ଚକଧର ନାୟକ OR/06/044/244316
ପ ୁ /644120 46 158 512ଦିଲିପ ନାୟକ ପି ଚକଧର ନାୟକ OR/06/044/244319
ୀ /644121 43 158 513ପତିମା ନାୟକ ସା ଦିଲିପ ନାୟକ LNT4200788
ପ ୁ /644122 33 158 514ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ LNT4191433
ୀ /644123 32 158 515ଦିପାଲୀ ନାୟକ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0472514

ପ ୁ /644124 28 158 516ପଦେଲାଚନ ନାୟକ ପି ମ ରାଜ ନାୟକ YNY0385104
ପ ୁ /644125 26 158 517ଦିବଯ୍ର ନ ନାୟକ ପି ମଲୟ ରାଜ ନାୟକ YNY0869941
ୀ /654126 79 158 518ତାରା େଦଇ ପି ରତନାକର ନାୟକ OR/06/044/244327
ୀ /654127 61 158 519ସ  ୁେଦଇ ସା ବି ୁ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/044/244324
ୀ /654128 52 158 520ବାସ ି େଦଇ ସା ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ OR/06/044/244329
ୀ /654129 44 158 521ରାଧା େଦଇ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ LNT2408318
ପ ୁ /654130 24 158 522ସମିୁତ ନାଇକ ପି ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ YNY1259225
ୀ /654131 63 158 523ସାବିତୀ ନାୟକ ସା କୃ  ଚ  ନାୟକ LNT0295055
ପ ୁ /654132 57 158 524ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ ପି ରତନା ନାୟକ OR/06/044/244328
ପ ୁ /654133 47 158 525ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ ପି ବି  ୁନାୟକ LNT2408326
ପ ୁ /654134 47 158 526କିରଣ ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ OR/06/044/244331
ପ ୁ /654135 44 158 527ଘନ ନାୟକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ନାୟକ LNT2433498
ପ ୁ /654136 39 158 528ଅନାମ ନାୟକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ନାୟକ LNT2433480
ୀ /654137 39 158 529ମମତା ନାୟକ ସା କିରଣ ନାୟକ LNT2433464
ପ ୁ /654138 28 158 530ମନୁା ନାୟକ ପି ବି ୁଚରଣ ନାୟକ YNY1027010
ୀ /654139 26 158 531ରି ି  ନାୟକ ସା ମନୁା ନାୟକ YNY1026863
ପ ୁ /654140 23 158 532ସିବା ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YNY1189521
ୀ /654141 22 158 533ମାଳତୀ ନାୟକ ସା ଶବିା ନାୟକ YNY1186451
ୀ /664142 76 158 534ବିଳାସ େଦଇ ସା ବି ୁ OR/06/044/244333
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ୀ /664143 42 158 535ସଂଧଯ୍ା େଦଇ ସା େତାଫାନ ନାୟକ LNT2408136
ପ ୁ /664144 46 158 536େତାଫାନ ନାୟକ ପି ବି ୁ ନାୟକ OR/06/044/244334
ୀ /674145 60 158 537ବୁଧୀ େଦଇ ସା ବାବାଜି ନାୟକ OR/06/044/244337
ୀ /674146 41 158 539ଗୀନା ନାୟକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ LNT4180816

ପ ୁ /674147 40 158 540ରାେଜଶ ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ LNT2407195
ପ ୁ /674148 38 158 541ବିକମ ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ LNT2407757
ୀ /674149 35 158 542ସନିୁତା ନାୟକ ସା ରାେକଶ ନାୟକ YNY0102392
ୀ /674150 34 158 543ଜୟ ୀ ନାୟକ ସା ବିକମ ନାୟକ YNY0102400

ପ ୁ /674151 28 158 544ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ YNY0689323
ୀ /674152 24 158 545ନିକିତା ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ YNY1041466
ୀ /684153 57 158 546ଡଲୀ େଦଇ ସା କୃ  OR/06/044/244345
ୀ /684154 53 158 547ଦୁଖି େଦଇ ସା େଦବ ନାୟକ YNY0684274
ୀ /684155 52 158 548ଉଲି େଦଇ ସା ବିେଦଶ ିନାୟକ OR/06/044/244347
ୀ /684156 37 158 549ସନିୁତା େଦଇ ସା େକଶବ ନାୟକ YNY0147967
ୀ /684157 35 158 550ସିଲା େଦଇ ସା ପଦିପ ନାୟକ YNY0147975

ପ ୁ /684158 62 158 551େକଦାର ଘେଡଇ ପି ଶ  ୁଘେଡଇ OR/06/044/244343
ୀ /684159 47 158 552ଗୀତା ଳି ଘେଡଇ ସା େକଦାର ଘେଡଇ LNT2408144
ୀ /684160 42 158 553ସମୁା ଘେଡଇ ସା େକଦାର ଘେଡଇ YNY0317586

ପ ୁ /684161 41 158 554ସାଗର କମୁାର ଘେଡଇ ପି େକଦାର ଘେଡଇ LNT2407583
ୀ /684162 34 158 555ନ ିନୀ ଘେଡଇ ସା ସାଗର ଘେଡଇ YNY0472522
ୀ /684163 24 158 556େସାନାଲି ଘେଡଇ ପି େକଦାର ଘେଡଇ YNY1041391

ପ ୁ /684164 38 158 557ଶୀ କମୁାର ନାଏକ ମା ଡଲି େଦଇ LNT3116332
ପ ୁ /684165 56 158 558ବିେଦଶ ିନାୟକ ପି େଗାପି ନାୟକ OR/06/044/244346
ପ ୁ /684166 41 158 559ପଦିପ ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ LNT4174652
ୀ /684167 38 158 560ରିନା ନାୟକ ସା ଶୀକମୁାର ନାୟକ YNY0624262

ପ ୁ /684168 29 158 561ମାନସ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିେଦଶୀ ନାୟକ YNY0624338
ୀ /694169 71 158 562ଉମା େଦଇ ସା ନଟବର OR/06/044/244351
ୀ /694170 76 158 563କମଳା ନାୟକ ସା ହରି ନାୟକ YNY0766196

ପ ୁ /694171 63 158 564ସେ ାଷ ନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ OR/06/044/244352
ପ ୁ /694172 50 158 565ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ବଟକୃ  ନାୟକ LNT2408466
ୀ /694173 43 158 566ର  ୁନାୟକ ସା ସେ ାଷ ନାୟକ LNT2407906
ୀ /704174 57 158 567ଜିତୁ େଦଇ ସା ଲି ରାଜ ମଖିୁ OR/06/044/244361

ପ ୁ /704175 57 158 568ଲି ରାଜ ମଖିୁ ପି େଯାେଗ  ମଖିୁ OR/06/044/244358
ପ ୁ /704176 55 158 569େଦବରାଜ ମଖିୁ ପି େଯାେଗ  ମଖିୁ OR/06/044/244359
ପ ୁ /704177 51 158 570େକୖଳାସ ମଖିୁ ପି େଯାେଗ  ମଖିୁ OR/06/044/244806
ୀ /714178 43 158 571ଯେଶାଦା ଘେଡଇ ସା ଚ ନ ଘେଡଇ OR/06/044/244368

ପ ୁ /714179 48 158 572ନିଳମଣି ନାଏକ ପି ଅ ରୁ ନାଏକ OR/06/044/244367
ପ ୁ /714180 48 158 573ଟୁକନୁା ନାଏକ ପି ଅ ରୁ ନାଏକ YNY0361600
ୀ /714181 34 158 574ସଭୁଦା ନାୟକ ସା ନିଳମଣି ନାୟକ  YNY1259381

ପ ୁ /714182 54 158 575ଚ ନ ନାୟକ ପି ଅ ରୁ ନାୟକ OR/06/044/244365
ପ ୁ /714183 46 158 576େଚୖତନଯ୍ ନାୟକ ପି ଅ ରୁ ନାୟକ LNT2408193
ୀ /714184 46 158 577ସ ଯ୍ା ନାୟକ ସା ଟୁକନୁା ନାୟକ OR/06/044/244369

ପ ୁ /714185 45 158 578ଗନୁାମଣି ନାୟକ ପି ଅ ରୁ ନାୟକ OR/06/044/244370
ୀ /714186 38 158 579ସିପା ନାୟକ ସା ଗନୁାମଣି ନାୟକ YNY0102145
ୀ /714187 29 158 580ମୀନା ନାୟକ ସା େଚୖତନଯ୍ ନାୟକ YNY1045913
ୀ /714188 24 158 581ମିତାଲି ନାୟକ ପି ଚ ନ ନାୟକ YNY1027069
ୀ /714189 24 158 582ତନୁ ନାୟକ ସା େଗୗରବ କମୁାର ନାୟକ YNY1186964

ପ ୁ /724190 39 158 583ଅେଶାକ ବାରିକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ YNY0317628
ୀ /724191 36 158 584ରୁବି ବାରିକ ସା ଅେଶାକ ବାରିକ YNY0472530
ୀ /724192 23 158 585ଝିଲୀ ବାରିକ ସା ମେହ  ବାରିକ YNY1278738
ୀ /724193 53 158 586ମିନତୀ େଦଇ ସା ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ OR/06/044/244379
ୀ /724194 31 158 587ଝିଲି େଦଇ ସା ଭମର ନାଏକ YNY0635201
ପ ୁ /724195 66 158 588ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ OR/06/044/244378
ପ ୁ /724196 61 158 589ଦିନବ ୁ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ LNT4197653
ୀ /724197 60 158 590ଟୁନି ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ YNY0317669
ପ ୁ /724198 53 158 591ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନାୟକ YNY0766188
ୀ /724199 50 158 592ବାମୀ ନାୟକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YNY1154194
ୀ /724200 48 158 593େରଣ ୁବାଳା ନାୟକ ସା ଦୀନବ ୁ ନାୟକ YNY0102152
ୀ /724201 47 158 594କା ନ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ OR/06/044/244381
ପ ୁ /724202 37 158 595ଜୀବନ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YNY0317693
ପ ୁ /724203 37 158 596ଚ ନ ନାୟକ ପି ଭମର ନାୟକ YNY0624296
ପ ୁ /724204 35 158 597ବ ନ ନାୟକ ପି ଭମର ନାୟକ YNY0147991
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ପ ୁ /724205 34 158 598ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ YNY0102160
ୀ /724206 33 158 599େଜଯ୍ାତି ନାୟକ ସା ବ ନ ନାୟକ YNY0869909

ପ ୁ /724207 31 158 600ସନିୁଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ YNY0317651
ପ ୁ /724208 31 158 601କିେଶାର ନାୟକ ପି ନିରଂଜନ ନାୟକ YNY0148007
ପ ୁ /724209 31 158 602ଯଗୁଳ କିେଶାର ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YNY0317685
ପ ୁ /724210 28 158 603ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ YNY0472548
ୀ /724211 25 158 604ମାନସୀ ନାୟକ ସା ଅନିଲ ନାୟକ YNY1041367

ପ ୁ /724212 24 158 605କିସନ ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YNY1041474
ପ ୁ /724213 24 158 606କେହନ୍ଇ ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YNY1041433
ପ ୁ /724214 23 158 607ରାେକଶ ନାୟକ ପି ଦିନବ ୁ ନାୟକ YNY1041409
ପ ୁ /734215 66 158 608ବସ  କମୁାର ପରିଜା ପି ଦୟାନିଧି ପରିଜା LNT1700061
ପ ୁ /734216 55 158 609ପକାଶ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପ ନାୟକ YNY1224781
ପ ୁ /734217 31 158 610ବିକାଶ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ପକାଶ ଚ  ପ ନାୟକ YNY0102186
ପ ୁ /734218 27 158 611ରାେକଶ ପ ନାୟକ ପି ପକାଶ ପ ନାୟକ YNY0732685
ୀ /734219 91 158 612ମେନାରମା ପ ନାୟକ ସା ବି ୁ ପ ନାୟକ OR/06/044/244382
ୀ /734220 30 158 613ପିୟ ା ସାହୁ ସା ବିକାଶ ଚ  ପ ନାୟକ YNY1026988

ପ ୁ /734221 56 158 614ନିର ନ େସଠୀ ପି ମେହଶର େସଠୀ LNT1700111
ପ ୁ /744222 69 158 615ଗେଣଷ କର ପି େଗାକଳୁ କର OR/06/044/244390
ୀ /744223 64 158 616ଚ କା ି କର ସା ଗେଣଶ କର OR/06/044/244393

ପ ୁ /744224 45 158 617ଶା ିନାରାୟଣ କର ପି ଗେଣଶ କର OR/06/044/244395
ୀ /744225 39 158 618ପି ି  କର ପି ଅରୁଣ କର LNT3116373
ୀ /744226 38 158 619ରିନା କର ସା ଶା ି ନାରାୟଣ କର LNT3116365

ପ ୁ /754227 80 158 620ପ ୁ ର୍ ଚ  ପରିଡା ପି ଉ ବ ପରିଡା OR/06/044/244398
ୀ /754228 69 158 621ଆଶାଲତା ପରିଡା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ପରିଡା OR/06/044/244399

ପ ୁ /754229 39 158 622କା ିର୍କ ଚ  ପରିଡା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପରିଡା LNT2408482
ପ ୁ /764230 79 158 623ପ ୁ ର୍ଚ  ଭ ପି ଭିକାରି ଭ OR/06/044/244401
ପ ୁ /764231 57 158 624ରବି  ଭ ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ଭ OR/06/044/244403
ପ ୁ /764232 50 158 625ଛବି  ଭ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଭ OR/06/044/244404
ୀ /764233 45 158 626ବିନି ଭ ସା ରବି  ଭ LNT3116381
ୀ /764234 40 158 627ପି ି  ଭ ସା ଛବି  ଭ LNT3116399
ୀ /764235 65 158 628ଅନୂ ଦାସ ସା ବାଜୀ ଦାସ YNY1327139
ୀ /764236 67 158 629ସାବିତୀ େଦବୀ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ଭ OR/06/044/244402

ପ ୁ /764237 27 158 630ସବୁତ ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YNY0732784
ପ ୁ /764238 24 158 631େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YNY1026855
ପ ୁ /764239 35 158 632ଉେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଉେପ  ସାହୁ LNT4186946
ପ ୁ /774240 48 158 633ବାବୁଲି କମୁାର ଭ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଭ OR/06/044/244405
ୀ /774241 40 158 634େରାଜାଲିନ ଭ ସା ବାବୁଲି ଭ LNT3116407

ପ ୁ /784242 57 158 635ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ପହଲାଦ ସାଇଁ OR/06/044/244408
ୀ /784243 49 158 636ଅନପ ୁ ର୍ା ସାଇଁ ସା ନାରାୟଣ ସାଇଁ OR/06/044/244409

ପ ୁ /794244 64 158 637ଶବି ପସାଦ େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା OR/06/044/244412
ୀ /794245 57 158 638ସରସତୀ େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା OR/06/044/244413
ୀ /794246 35 158 639ରାଜଶୀ େବେହରା ପି ଶବି ହେବେହରା YNY0471730

ପ ୁ /794247 33 158 640ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େବେହରା ପି ଶବି ପସାଦ େବେହରା LNT3116415
ୀ /794248 52 158 641ନିରୁପମା ସାଇଁ ସା େଗାକଳୁାନ  ସାଇଁ YNY0317727

ପ ୁ /804249 44 158 642ଏମ.କାଳିଆ ପି କାରି ଆପାନା LNT2406676
ୀ /804250 87 158 643କାରିୟାମା .. ସା ଶୀରାମ .. OR/06/044/244417

ପ ୁ /804251 48 158 644େକ.ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଓ ପି ଶୀରାମ ରାଓ LNT2406684
ୀ /804252 42 158 645ତାଉଟି ରାଓ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଓ LNT2407260

ପ ୁ /804253 25 158 646ମେନାଜ ରାଓ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଓ YNY0944140
ପ ୁ /804254 44 158 647ଗେଣଶ େର ି ପି ଶୀରାମ େର ି LNT2406692
ୀ /814255 50 158 648େହମ ଛାୟା ସା େସାେମସ ୁଛାୟା LNT2407914
ୀ /814256 57 158 649ୟାମ ଗୀତା ସା ଶୀରାମ OR/06/044/244423
ପ ୁ /814257 45 158 650ରବି ରାଓ ପି ୟାମ ଶୀରାମ ରାଓ YNY0944231
ୀ /814258 40 158 651ପଦା ରାଓ ସା ଗେଣଷ େରଡି YNY0684282
ୀ /814259 39 158 652ଗଡୁୁ ରାଓ ସା ରବି ରାଓ YNY0944207
ପ ୁ /814260 24 158 653ମନୁା ରାଓ ପି ରବି ରାଓ YNY1026889
ପ ୁ /814261 67 158 654ୟାମ ଶୀରାମ ପି ଏେ ୟା OR/06/044/244422
ପ ୁ /824262 51 158 655ଲକ୍ଷୀଧର ନାଏକ ପି ନ ା ନାଏକ OR/06/044/244430
ୀ /834263 45 158 656ଆର େରଣ ୁମଖୁୀ ସା ବିଟିଶ ମଖୁୀ LNT2407146
ପ ୁ /834264 26 158 657ବିଶାଳ ମଖୁୀ ପି ବିଟିଶ୍ ମଖୁୀ YNY0944132
ପ ୁ /844265 54 158 658କୃ ଚ  େବବ ର୍ା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବବ ର୍ା YNY0471748
ୀ /844266 19 158 659ପିୟ ା େ◌ବବ ର୍ା ପି କୃ  ଚଂଦ େ◌ବବ ର୍ା YNY1329960
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ୀ /844267 42 158 660ନମିତା େବେବ ର୍ା ସା କୃ ଚ  େବେବ ର୍ା YNY0471755
ୀ /844268 19 158 661ପିୟ ା େବେହରା ପି କୃ  ଚଂଦ େବେହରା YNY1321637

ପ ୁ /844269 82 158 662େସାମନାଥ ପତିହାରି ପି ଚି ାମଣି ପତିହାରି OR/06/044/244436
ୀ /844270 67 158 663ବି ୁପିୟା ପତିହାରି ସା େସାମନାଥ ପତିହାରି OR/06/044/244437

ପ ୁ /844271 49 158 664ମେନାର ନ ପତିହାରି ପି େସାମନାଥ ପତିହାରି OR/06/044/244439
ପ ୁ /844272 48 158 665ନିର ନ ପତିହାରି ପି େସାମନାଥ ପତିହାରି OR/06/044/244438
ୀ /844273 42 158 666ପିୟମଦା ପତିହାରି ସା ମେନାର ନ ପତିହାରି LNT4186912
ୀ /844274 40 158 667ମମତା ପତିହାରି ସା ନିର ନ ପତିହାରି LNT2407690

ପ ୁ /854275 52 158 668ଶୀକା  ପ ା ପି ବଂଶୀଧର ପ ା LNT4174728
ୀ /854276 45 158 669ବି ୁ ପିୟା ଷଢ ୀ ସା ଶୀକା  ପ ା LNT4174710

ପ ୁ /864277 45 158 670ମେନାର ନ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା LNT2406650
ପ ୁ /864278 29 158 671ଚଂଦକାଂତା େବେହରା - ସବୁାଷ ଚଦ ପାଲ YNY1189265
ପ ୁ /864279 59 158 672ଶବୁାଶ ପାଲ ପି ନରହରି ପାଲ OR/06/044/244448
ୀ /864280 49 158 673ପଜୁାରାଣି ପାଲ ସା ସବୁାଷ ପାଲ OR/06/044/244449

ପ ୁ /864281 48 158 674ଶୀକା  ପାଲ ପି ନରହରି ପାଲ LNT2406668
ୀ /864282 31 158 675ସକୁନଯ୍ା ପାଲ୍ ପି ସବୁାସ ଚ  ପାଲ୍ YNY0471771
ୀ /874283 27 158 676େମାନାଲିସା ମହା ି ପି ଅନାମଚରଣ ମହା ି YNY1027143

ପ ୁ /874284 58 158 677ଅନାମ ମହା ି ପି ବ  ମହା ି OR/06/044/244451
ୀ /874285 55 158 678ସିତା ମହା ି ସା ଅନାମ ମହା ି OR/06/044/244452

ପ ୁ /874286 31 158 679ଅସିତ କମୁାର ମହା ି ପି ଅନାମ ଚରଣ ମହା ି YNY0471938
ୀ /874287 34 158 680େସାମାଲିସା ପରିଡା ସା କା ିର୍କ ଚ  ପରିଡା YNY0472555
ୀ /884288 30 158 681ଅପ ର୍ା ଧାରା ପି େଗୗରଚ  ଧାରା YNY0471946

ପ ୁ /884289 54 158 682କାଶନିାଥ ସାହୁ ପି କାମେଦବ ସାହୁ YNY0732719
ୀ /884290 27 158 683ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ପି କାଶନିାଥ ସାହୁ YNY0863308

ପ ୁ /884291 24 158 684ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି େଗାଲକ ଚ  ସାହୁ YNY1026996
ପ ୁ /884292 23 158 685କୃତିନାଥ ସାହୁ ପି କାଶୀନାଥ ସାହୁ YNY1027200
ୀ /884293 79 158 686ଆଶା ସାହୁ ସା କାମେଦବ ସାହୁ OR/06/044/244453

ପ ୁ /884294 58 158 687ହରି ସାହୁ ପି କାମେଦବ ସାହୁ OR/06/044/244454
ପ ୁ /884295 51 158 688େଗାଲଖ ସାହୁ ପି କାମେଦବ ସାହୁ OR/06/044/244458
ୀ /884296 49 158 689ନମିତା ସାହୁ ସା କାଶନିାଥ ସାହୁ OR/06/044/244457
ୀ /884297 41 158 690ସକୁ ଳା ସାହୁ ସା େଗାଲକ ଚ  ସାହୁ LNT3116431

ପ ୁ /894298 37 158 691ବିରାଜ ଦାସ ପି ମଦନ େମାହନ ଦାସ LNT3116449
ପ ୁ /894299 66 158 692ପେମାଦ ମହା ି ପି ଦିବଯ୍ସିଂହ ମହା ି OR/06/044/244460
ୀ /894300 60 158 693ମ ଲୁତା ମହା ି ସା ପେମାଦ ମହା ି OR/06/044/244461

ପ ୁ /894301 46 158 694ଜ୍ଞା ି ର ନ ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି LNT2406916
ପ ୁ /894302 43 158 695ରଶ ିର ନ ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି LNT2406817
ପ ୁ /904303 54 158 696ପଫଲୁ ପଧାନ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ YNY0684266
ପ ୁ /904304 35 158 697େକୖଳାସ ପଧାନ ପି ପଫଲୁ ପଧାନ LNT4169934
ପ ୁ /924305 78 158 698ରବି  କମୁାର ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ LNT2406627
ପ ୁ /924306 69 158 699ହୃଶେିକଶ ଦାସ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ OR/06/044/244467
ୀ /924307 64 158 700ପଦାବତୀ ଦାସ ସା ହୃଷିେକଶ ଦାସ OR/06/044/244468
ୀ /924308 64 158 701ମଧମିୁତ ଦାସ ସା ରବି  କମୁାର ଦାସ YNY0684258

ପ ୁ /924309 43 158 702ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ହୃଷିେକଶ ଦାସ LNT2406924
ପ ୁ /924310 43 158 703ରାଜିବ କମୁାର ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ LNT2406635
ପ ୁ /924311 41 158 704ସେୁରସ କମୁାର ଦାସ ପି ହୃଷିେକଶ ଦାସ LNT2406940
ୀ /924312 37 158 705େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ରାଜୀବ କମୁାର ଦାସ LNT4174785

ପ ୁ /934313 57 158 706ଦୀପକ କମୁାର େଚୗେବ ପି ଚିର ଲାଲ େଚୗେବ YNY0944009
ପ ୁ /934314 24 158 707ୟସ େଚୗେବ ପି ଦୀପକ କମୁାର େଚୗେବ YNY0944041
ପ ୁ /934315 60 158 708ସଭୁାଷ କମୁାର େଚାେବ ପି ଚିର ଲାଲ େଚାେବ OR/06/044/244770
ପ ୁ /934316 57 158 709ଅରୁଣ କମୁାର େଚାେବ ପି ଚିର ଲାଲ େଚାେବ OR/06/044/244481
ୀ /934317 51 158 710ମଧ ୁେଚାେବ ସା ଅରୁଣ େଚାେବ OR/06/044/244482
ୀ /934318 49 158 711ପଦା େଚାେବ ସା ସଭୁାଷ େଚାେବ OR/06/044/244771
ପ ୁ /934319 64 158 712ପଶ ୁର୍ରାମ େଚୗେବ ପି ଚିର ଲିାଲ େଚୗେବ OR/06/044/244478
ୀ /934320 59 158 713ପ ୂ ିର୍ମା େଚୗେବ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ େଚୗେବ OR/06/044/244479
ୀ /934321 45 158 714େଜଯ୍ାତି େଚୗେବ ସା ଦୀପକ େଚୗେବ LNT2407088
ପ ୁ /934322 40 158 715େଶୖେଲଶ କମୁାର େଚୗେବ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େଚୗେବ LNT2407070
ପ ୁ /934323 38 158 716ମିେତସ କମୁାର େଚୗେବ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େଚୗେବ LNT2407104
ପ ୁ /934324 41 158 717ସୀମା େରଡି ପି ଶୀରାମ େରଡି LNT2407096
ପ ୁ /944325 30 158 718ସମିୁତ ର ନ ଶତପଥୀ ପି ହରିହର ସତପଥୀ YNY0689349
ପ ୁ /944326 37 158 719େସୗମଯ୍ର ନ ଶତପଥି ପି ଲକ୍ଷଣ ଶତପଥି LNT3116480
ୀ /944327 93 158 720େନତମଣି ଶତପଥି ସା ଭା ର ଶତପଥି OR/06/044/244486
ପ ୁ /944328 66 158 721ଲକ୍ଷଣ ଶତପଥି ପି ଭା ର ଶତପଥି OR/06/044/244487
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ପ ୁ /944329 64 158 722ହରିହର ଶତପଥି ପି ଭା ର ଶତପଥି OR/06/044/244489
ପ ୁ /944330 61 158 723ବିଶନାଥ ଶତପଥି ପି ଭା ର ଶତପଥି OR/06/044/244492
ୀ /944331 59 158 724ଉମିର୍ଳା ଶତପଥି ସା ଲକ୍ଷଣ ଶତପଥି OR/06/044/244488
ୀ /944332 57 158 725ପତିଭା ଶତପଥୀ ସା ବିଶନାଥ ଶତପଥୀ LNT2408417

ପ ୁ /944333 55 158 726କାଶନୁାଥ ଶତପଥି ପି ଭା ର ଶତପଥି YNY0684308
ୀ /944334 54 158 727ଅନୁପମା ଶତପଥି ସା ହରିହର ଶତପଥି OR/06/044/244490
ୀ /944335 46 158 728ମମତା ଶତପଥୀ ସା କାଶନିାଥ ଶତପଥୀ LNT2408409

ପ ୁ /944336 32 158 729ସମିତ ର ନ ଶତପଥି ପି ଲକ୍ଷଣ ଶତପଥି LNT3116498
ୀ /954337 87 158 730ମେନାରମା େଦବୀ ସା େଭାଳାନାଥ ରଥ OR/06/044/244498
ୀ /954338 49 158 731େରଖା ରଥ ସା ଦିନବ ୁ ରଥ OR/06/044/244500

ପ ୁ /954339 35 158 732େଗାଲକ ବିହାରି ରଥ ମା େରଖା ରଥ LNT3116506
ପ ୁ /964340 61 158 733ମଧସୁଦୁନ େବେହରା ପି ବାମେଦବ େବେହରା LNT2408599
ପ ୁ /964341 57 158 734େଗୗରା  େବେହରା ପି ବୁ  େବେହରା LNT1707199
ୀ /964342 55 158 735ଟୁନି େବେହରା ସା ମଧସୂଦୁନ େବେହରା LNT2407252

ପ ୁ /964343 30 158 736ହେରକୃ  େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା YNY0944215
ୀ /974344 27 158 737ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ YNY0860452

ପ ୁ /974345 63 158 738ରାେଧଶଯାମ ଶମର୍ା - ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ YNY1189182
ୀ /974346 48 158 739ଲକ୍ଷୀ ଶମର୍ା - ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ YNY1186667
ୀ /974347 83 158 740ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାଇଁ ସା ବଂଶୀଧର ସାଇଁ OR/06/044/244527

ପ ୁ /974348 60 158 741ରମଣ ର ନ ସାଇଁ ପି ବଂଶଧିର ସାଇଁ OR/06/044/244530
ପ ୁ /974349 59 158 742ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ ପି ବଂଶଧିର ସାଇଁ OR/06/044/244531
ପ ୁ /974350 57 158 743ଦି ି ର ନ ସାଇଁ ପି ବଂଶଧିର ସାଇଁ OR/06/044/244532
ୀ /974351 53 158 744ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ LNT2407518
ୀ /974352 51 158 745େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ସାଇଁ ସା ରମଣ ସାଇଁ OR/06/044/244533
ୀ /974353 47 158 746େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ସାଇଁ ସା ଦି ି ର ନ ସାଇଁ LNT2407526

ପ ୁ /974354 32 158 747ମହାବୀର ପସାଦ ସାଇଁ ପି ରମଣ ର ନ ସାଇଁ YNY0178368
ୀ /974355 31 158 748ପନୁମ ସାଇଁ ପି ସଧୁାକର ସାଇଁ YNY0732727

ପ ୁ /974356 30 158 749ଶକି୍ତପସାଦ ସାଇଁ ପି ରମଣ ରଞନ ସାଇଁ YNY1026905
ୀ /974357 27 158 750ସସିତା ସାଇଁ ମା ମଞୁଲତା ସାଇଁ YNY1026939

ପ ୁ /974358 27 158 751ରତନ୍ ାକର ସାଇଁ ପି ସଧୁାକର ସାଇଁ YNY0732677
ପ ୁ /974359 25 158 752ସଚିୁତା ସାଇଁ ପି ମଞୁଲତା ସାଇଁ YNY1026921
ୀ /974360 22 158 753ସଜୁାତା ସାଇଁ ପି ଦି ୀ ର ନ ସାଇଁ YNY1186436

ପ ୁ /984361 40 158 754ତନୟ ଦ ପି ସଫୁଲ ଦ YNY1026798
ୀ /984362 33 158 755କୃ ା ଦ ସା ତନୟ ଦ YNY1027127

ପ ୁ /984363 58 158 756ଅେଶାକ କମୁାର କର ପି ସେୁର  କର YNY0760264
ୀ /984364 50 158 757ମିନାକ୍ଷୀ କର ସା ଅେଶାକ କମୁାର କର YNY0760256
ୀ /984365 26 158 758ଅସୀମା କର ପି ଅେଶାକ କମୁାର କର YNY0760249

ପ ୁ /984366 23 158 759ଅଂଶମୁାନ କର ପି ଅେଶାକ କମୁାର କର YNY1027184
ପ ୁ /984367 72 158 760ସବୁାଷ ଚ  ଲାଲ ପି ସ ୁ ର ଲାଲ YNY0684332
ପ ୁ /984368 51 158 761ସମୁୀତ୍ ଲାଲ ପି ସବୁାଷ ଚ  ଲାଲ OR/06/044/244526
ୀ /984369 49 158 762ପମିଳା ଲାଲ ସା ସମିୁତ୍ ଲାଲ YNY0766170
ପ ୁ /984370 47 158 763ସଜିୁତ୍ ଲାଲ ପି ସବୁାସ ଚ  ଲାଲ LNT2408474
ୀ /984371 45 158 764ରିତା ଲାଲ ସା ସଜିୁତ ଲାଲ LNT2433472

ପ ୁ /984372 38 158 765ଅମିତ ଲାଲ ପି ସବୁାସ ଚ  ଲାଲ LNT2408615
ୀ /994373 82 158 766ପରମଶଉରୀ େଦବୀ ଜାେଜାଡିଆ ସା େଗାବି ରାମ ଜାେଜାଡିଆ LNT1700269

ପ ୁ /994374 68 158 767ମରୁାରିଲାଲ୍ ଜାେଜାଡିଆ ପି େଗାବି ଲାଲ୍ ଜାେଜାଡିଆ YNY0385070
ୀ /994375 61 158 768ଚ ା େଦବୀ ଜାେଜାଡିଆ ସା ମରୁାରୀ ଲାଲ ଜାେଜାଡିଆ LNT1700251
ୀ /994376 44 158 769ବିକାଶ କମୁାର ଜାେଜାଡିଆ ପି ମରୁାରୀଲାଲ ଜାେଜାଡିଆ LNT1700244

ପ ୁ /994377 37 158 770ପଜୂା କମୁାରୀ ଜାେଜାଡିଆ ପି ମରୁାରୀ ଲାଲ ଜାେଜାଡିଆ YNY0197475
ପ ୁ /1004378 65 158 771ସେମାଧ ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ଉେପ  ମିଶ LNT1634823
ୀ /1004379 58 158 772ଇ ୁ ମିଶ ସା ସେମାଧ ନାରାୟଣ ମିଶ LNT2407849
ପ ୁ /1014380 33 158 773େକଦାରନାଥ ମଲିକ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ମଲିକ YNY0472084
ପ ୁ /1014381 31 158 774ସଦୁଶର୍ନ ମଲିକ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ମଲିକ YNY0472092
ପ ୁ /1014382 80 158 775ପେମଶ ଚ  ମହା ି ପି ଚ ମଣୀ ମହା ି OR/06/044/244550
ପ ୁ /1014383 75 158 776ପେମାଦ ଚ  ମହା ି ପି ଚ ମଣି ମହା ି OR/06/044/244552
ୀ /1014384 67 158 777ଇ ୁମତୀ ମହା ି ସା ପେମଶ ଚ  ମହା ି OR/06/044/244551
ପ ୁ /1014385 66 158 778ପଫଲୁଚ  ମହା ି ପି ଚ ମଣି ମହା ି OR/06/044/244554
ୀ /1014386 61 158 779ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ପଫଲୁ ମହା ି OR/06/044/244555
ୀ /1014387 61 158 780ମଳୟ ମ ରି ମହା ି ସା ପେମାଦ ମହା ି OR/06/044/244553
ପ ୁ /1014388 59 158 781ପଣବ କମୁାର ମହା ି ପି ପେମାଦ ଚ  ମହା ି LNT2406841
ପ ୁ /1014389 49 158 782ପୟାଗରାଜ ମହା ି ପି ପେମଶ ଚ  ମହା ି OR/06/044/244557
ପ ୁ /1014390 45 158 783ପଜ୍ଞା ରାଜ ମହା ି ପି ପେମଶ ଚ  ମହା ି LNT1707421
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ପ ୁ /1014391 41 158 784ପେୂ ର୍ ୁ କମୁାର ମହା ି ପି ପେମାଦ ଚ  ମହା ି LNT2406858
ୀ /1014392 37 158 785ତୃ ି ସିତା ମହା ି ସା ପଜ୍ଞାରାଜ ମହା ି LNT3116522
ୀ /1014393 28 158 786ମାନସୀ ମହା ି ସା ପେୂ ର୍ ୁ ମହା ି YNY0472100
ୀ /1014394 28 158 787ସୀମା ମହା ି ସା ପୟାଗ ରାଜ ମହା ି YNY0472118

ପ ୁ /1014395 59 158 788ଶରତ ଚ  ସାଇଁ ପି ଦିନବ ୁ ସାଇଁ YNY0102210
ୀ /1024396 67 158 789ପ ୁ ରାଣି ଦେଳଇ ସା କୃଷନ୍ଚ  ଦେଳଇ OR/06/044/244560
ୀ /1024397 48 158 790ସିତା ଦେଳଇ ପି କୃଷଚ  ଦେଳଇ OR/06/044/244562
ୀ /1024398 54 158 791ରିତା ଳି ସିଂ ସା ନାରାୟଣ ସିଂ LNT3116530

ପ ୁ /1034399 62 158 792କଶୁ ବାରିକ ପି ମ ୁଳି ବାରିକ OR/06/044/244569
ପ ୁ /1034400 50 158 793ଶରତ କମୁାର ମହା ି ପି ସେବର୍ ଶର ମହା ି LNT0264770
ୀ /1034401 44 158 794ନିମର୍ଳା ମହା ି ସା ଶରତ କମୁାର ମହା ି LNT0264788

ପ ୁ /1034402 71 158 795ବଂଶୀଧର ରାଉତ ପି ଭଗତ ରାଉତ LNT0264804
ୀ /1034403 64 158 796ମୀନା କମୁାରୀ ରାଉତ ସା ବଂଶୀଧର ରାଉତ LNT0264796

ପ ୁ /1034404 40 158 797ପକାଶ ଚ  ରାଉତ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତ LNT3071172
ପ ୁ /1034405 39 158 798ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତ LNT0264812
ୀ /1034406 42 158 799ସଜୁାତା ସାଇଁ ସା ପକାଶ ଚ  ସାଇଁ LNT3116548

ପ ୁ /1044407 44 158 800ପକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି େବୖରାଗୀ ଦାସ LNT2408334
ପ ୁ /1044408 41 158 801ପତାପ କମୁାର ଦାସ ପି େବୖରାଗୀ ଦାସ LNT2407740
ୀ /1044409 38 158 802ସ ମିତା ଦାଶ ସା ପକାଶ କମୁାର ଦାଶ YNY0385062

ପ ୁ /1054410 60 158 803ରାମ ବାହାଦୁର ପି ଗେଣଶ ବାହାଦୁର OR/06/044/244579
ପ ୁ /1054411 69 158 804ବିପିନ ବିହାରି ରାଉତ ପି ଯଧିୁ ିର ରାଉତ OR/06/044/244581
ପ ୁ /1054412 46 158 805ମ  ୁବିହାରୀ ରାଉତ ପି ବିପିନି ବିହାରୀ ରାଉତ LNT4180675
ପ ୁ /1064413 88 158 806କାଶୀନାଥ ବିଶାଳ ପି ମହନି ବିଶାଳ LNT0295030
ୀ /1064414 70 158 807େହମଲତା ବିଶାଳ ସା କାଶୀନାଥ ବିଶାଳ LNT0295014

ପ ୁ /1064415 56 158 808ସଜୁନ କମୁାର ଦାସ ପି ଜୟକୃ  ଦାସ OR/06/044/244587
ପ ୁ /1064416 65 158 809କା ିର୍କ ଖେଟଇ ପି ବା ାନିଧି ଖେଟଇ OR/06/044/244594
ୀ /1064417 52 158 810ଝୁନୁ ଖେଟଇ ସା କା ିର୍କ ଖେଟଇ OR/06/044/244595

ପ ୁ /1064418 37 158 811େଲାକନାଥ ଖେଟଇ ପି କା ର୍ୀକ ଖେଟଇ LNT0294991
ପ ୁ /1064419 36 158 812ରଘନୁାଥ ଖେଟଇ ପି କା ିର୍କ ଖେଟଇ LNT4174611
ପ ୁ /1064420 31 158 813ଧମର୍ାନ  ଖେଟଇ ପି କା ିର୍କ ଖେଟଇ YNY0494492
ପ ୁ /1064421 31 158 814ଧେନଶର ଖେଟଇ ପି କା ର୍ୀକ ଖେଟଇ YNY0494500
ୀ /1064422 27 158 815ପଦିନୀ ଖେଟଇ ସା େଲାକନାଥ ଖେଟଇ YNY0944165
ୀ /1064423 26 158 816ବଷର୍ା ଖେଟଇ ସା ରଘନୁାଥ ଖେଟଇ YNY0944157

ପ ୁ /1064424 65 158 817େବୖକୁ  ପ ା ପି େବୖ ବ ପ ା OR/06/044/244766
ପ ୁ /1074425 66 158 818ରବି ନାଥ ଦାଶ ପି ଜୟକୃ  ଦାଶ LNT1623941
ପ ୁ /1074426 49 158 819ସ ିଦାନ  ପ ା ପି ବିଚିତାନ  ପ ା LNT1623933
ୀ /1074427 41 158 820କଲଯ୍ାଣୀ ପ ା ସା ସ ିଦାନ  ପ ା YNY0624320
ୀ /1084428 44 158 821ବନାନୀ ଦେଳଇ ସା ମେନାର ନ ଦେଳଇ YNY0385088
ୀ /1094429 57 158 822ମିନତୀ ଖେଟଇ ସା ପ ୁ ଚ  ଖେଟଇ OR/06/044/244773

ପ ୁ /1094430 31 158 823ନିର ନ ଖେଟଇ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଖେଟାଇ YNY0472126
ପ ୁ /1094431 39 158 824ଅେଶାକ କମୁାର ଖେଟାଇ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଖେଟାଇ YNY0472233
ପ ୁ /1104432 47 158 825ସତୀକା  ସାମଲ ପି ପୀତାମବର ସାମଲ OR/06/044/244847
ପ ୁ /1104433 48 158 826ଇ ମଣି ସିଂ ପି େଗାେଲଖ ସିଂ OR/06/044/244820
ପ ୁ /1114434 44 158 827ଡ଼ଃ.ରାମ େଗାଏ ା ପି ପରୂନମଲ େଗାଏ ା LNT2406973
ପ ୁ /1114435 43 158 828ଶଯ୍ାମ େଗାଏ ା ପି ପରୂନମଲ େଗାଏ ା LNT2406957
ୀ /1114436 40 158 829ରୂପା େଗାଏ ା ପି ପରୁନମଲ େଗାଏ ା LNT2406965

ପ ୁ /1124437 80 158 830କୃ ଚ  େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା OR/06/044/244609
ୀ /1124438 66 158 831ବୁଲି େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା OR/06/044/244792

ପ ୁ /1124439 59 158 832ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା ପି ବଂଶଧିର େବେହରା LNT3116555
ପ ୁ /1124440 45 158 833ଜିେତନ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା LNT4200770
ପ ୁ /1134441 68 158 834େମାହନ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା OR/06/044/244808
ପ ୁ /1134442 65 158 835ନିମାଇଁଚରଣ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା OR/06/044/244618
ୀ /1134443 59 158 836େଦବକୀ େବେହରା ସା ନିମାଇ ଁେବେହରା OR/06/044/244619
ପ ୁ /1134444 51 158 837ନିର ନ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା OR/06/044/244621
ୀ /1134445 50 158 838େଶୖଳ େବେହରା ସା େମାହନ େବେହରା LNT2433548
ୀ /1134446 38 158 839ଦି ିମୟୀ େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା YNY1334630
ୀ /1134447 37 158 840ନିମର୍ଳା େବେହରା ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ େବେହରା LNT4204301
ପ ୁ /1134448 34 158 841ସକୁା  େବେହରା ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ େବେହରା LNT4169926
ପ ୁ /1134449 39 158 842ସମୀର ମଖୂୀ ପି କିେଶାର ମଖୂୀ LNT1700038
ପ ୁ /1144450 57 158 843ଭରତ ଚ  ଦଳେବେହରା ପି ଧବୃ ଚ  ଦଳେବେହରା OR/06/044/244633
ପ ୁ /1154451 34 158 844ନିର ନ େବେହରା ପି ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା LNT4180782
ପ ୁ /1154452 33 158 845ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା ପି ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା LNT3116563
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ପ ୁ /1154453 51 158 846ଫଗ ୁଚରଣ ସାଇଁ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ସାଇଁ LNT3116571
ୀ /1154454 48 158 847ତନୁକା ସାଇଁ ସା ଫଗଚୁରଣ ସାଇଁ LNT4204293

ପ ୁ /1164455 44 158 848ନିର ନ େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା LNT1700053
ୀ /1164456 90 158 849ପ ୁ ାରାଣୀ େଦବୀ ସା ମେନାର ନ େଦବନାଥ LNT1700137

ପ ୁ /1164457 43 158 850ଅେଶାକ କମୁାର େସଠୀ ପି ମେହଶର େସଠୀ LNT1700129
ପ ୁ /1174458 33 158 851ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ LNT3116589
ପ ୁ /1184459 50 158 852କାଳ ି ଚରଣ ଭ ପି େନତମଣି ଭ LNT4191367
ପ ୁ /1184460 42 158 853ରତିକା  ଭ ପି େନତମଣି ଭ LNT4191375
ପ ୁ /1194461 57 158 854ଆଶଷି କମୁାର େଦବନାଥ ପି ମେନାର ନ େଦବନାଥ LNT1700095
ୀ /1194462 40 158 855ସ ର୍ଲତା େଦବନାଥ ସା ଆଶଷି କମୁାର େଦବନାଥ YNY0732768
ୀ /1194463 52 158 856ମଣି େଦଇ ସା ଶୀପତି େଜନା YNY0624239

ପ ୁ /1194464 41 158 857ଜଗନନ୍ ାଥ ମହା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହା YNY1027358
ୀ /1194465 29 158 858କାେବରୀ ମହା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମହା YNY1027341

ପ ୁ /1194466 42 158 859ରାମ ଚ  ମହା ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା ି YNY0869859
ୀ /1194467 25 158 860ପପିନୀ ନାଏକ ସା ମନୁା ପଧାନ YNY1291624

ପ ୁ /1194468 47 158 861ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ପି ଅପତର୍ ୀ ପ ା YNY0472266
ପ ୁ /1194469 70 158 862ରାହାସ ପଧାନ ପି ଜୟା ପଧାନ YNY1291608
ୀ /1194470 60 158 863ଚାରିଆ ପଧାନ ସା ରାହାସ ପଧାନ YNY1291590

ପ ୁ /1194471 59 158 864ଅ ୁର୍ନ ପଧାନ ପି ହାତୀ ପଧାନ YNY0102251
ପ ୁ /1194472 47 158 865ପରମାନ  ପଧାନ ପି େଗାକଳୁ ପଧାନ LNT1700145
ପ ୁ /1194473 34 158 866ଗେଣଶର ପଧାନ ପି ଅ ୁର୍ନ ପଧାନ YNY0102269
ପ ୁ /1194474 28 158 867ମନୁା ପଧାନ ପି ରାହାସ ପଧାନ YNY1291632
ୀ /1194475 38 158 868ପ ୁ ା ଳୀ ପଧାନ ସା ପରମାନ  ପଧାନ LNT4200762

ପ ୁ /1194476 44 158 869ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ରାଉତରାୟ LNT3116613
ପ ୁ /1194477 42 158 870ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ରାଉତରାୟ LNT3116621
ୀ /1194478 48 158 871ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ସା ସଦାନ  ସାହୁ YNY0472258
ୀ /1194479 58 158 872ମାନସୀ େସଠୀ ସା ବସ  କମୁାର େସଠୀ LNT4180642

ପ ୁ /1194480 56 158 873ରବି  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଧରଣୀଧର ସାଇଁ YNY0377291
ୀ /1194481 48 158 874ତୃ ିମୟୀ ସାଇଁ ସା ସ ିଦାନ  ସାଇଁ YNY0385096
ୀ /1194482 25 158 875ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାଇଁ ପି ସ ିଦାନ  ସାଇଁ YNY1186725

ପ ୁ /1204483 76 158 876ଅନାଦିଚରଣ ନାୟକ ପି ଚ ମଣି ନାୟକ OR/06/044/244752
ୀ /1214484 39 158 877େସାନି ଖଟଇ ସା ବିର  ିଖେଟଇ YNY0869891

ପ ୁ /1214485 44 158 878ବିର  ିଖେଟଇ ପି ବୁଧିଆ ଖେଟଇ LNT2407765
ପ ୁ /1214486 41 158 879ବିେନାଦ ଖେଟଇ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଖେଟଇ LNT0295022
ପ ୁ /1214487 36 158 880ବିଚିତା ନ  ଖେଟଇ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଖେଟଇ LNT0295006
ପ ୁ /1214488 62 158 881କ୍ଷୀେରାଦ୍ ମହାଳିକ ପି କରୁଣା ମହାଳିକ LNT2408268
ୀ /1214489 60 158 882ଉସାରାଣୀ ମହାଲିକ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ମହାଲିକ LNT2408250
ୀ /1214490 37 158 883କାେବରୀ ମାହାଳିକ ପି କ୍ଷିେରାଦ ମାହାଳିକ LNT4174512

ପ ୁ /1214491 34 158 884ଦିପକ ମାହାଳିକ ପି କ୍ଷିେରାଦ ମାହାଳିକ LNT4174520
ପ ୁ /1214492 32 158 885ଦୀନବ ୁ ମହାଳିକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ମହାଳିକ YNY0317776
ୀ /1214493 75 158 886ସେୁଲାଚନା ପାଣି ସା ପଦଚରଣ ପାଣି OR/06/044/244717
ୀ /1214494 49 158 887ଶା ିଲତା ପାଣି ପି ପଦ ଚରଣ ପାଣି LNT2407732

ପ ୁ /1214495 45 158 888ରାଜ କିେଶାର ପାଣି ପି ପଦ ଚରଣ ପାଣି LNT2408508
ପ ୁ /1214496 45 158 889ବଜବ ୁ ପାଣି ପି ପଦଚରଣ ପାଣି OR/06/044/244719
ୀ /1214497 44 158 890ଗୀତା ଳି ପାଣି ପି ପଦ ଚରଣ ପାଣି LNT4186938

ପ ୁ /1214498 44 158 891ବିଜୟ କମୁାର ପାଣି ପି ପଦ ଚରଣ ପାଣି LNT2408391
ପ ୁ /1214499 44 158 892ଜଗନନ୍ ାଥ ପାଣି ପି ପଦ ଚରଣ ପାଣି LNT2408185
ୀ /1214500 59 158 893େକାକିଳ ପାତ ସା ମଷୂାନ  ପାତ LNT4180709

ପ ୁ /1214501 40 158 894ମାନସ ପାତ ପି ମଷୂାନ  ପାତ LNT4180659
ୀ /1214502 39 158 895ଲକ୍ଷୀ ପାତ ପି ମଷୂାନ  ପାତ YNY0684316
ୀ /1214503 33 158 896ମିଲି ପାତ ପି ମଷୂା ନ  ପାତ YNY0317768
ପ ୁ /1214504 32 158 897େସାମନାଥ ପାତ ପି ମଷୂାନ  ପାତ YNY0689315
ୀ /1214505 31 158 898ଝିଲି ପାତ ପି ମଷୂା ନ  ପାତ YNY0317743
ୀ /1224506 77 158 899ରଜନୀ େବୱା ସା କୃ ଚ  େଗାଛାୟତ OR/06/044/244788
ପ ୁ /1224507 69 158 900ଆ ାରାମ େଚୗଧରୁୀ ପି େଦୗଲତରାମ େଚୗଧରୁୀ LNT3116654
ୀ /1224508 59 158 901କି ା େଚୗଧରୁୀ ସା ଆ ାରାମ େଚୗଧରୁୀ LNT3116662
ୀ /1224509 37 158 902ପିତି େଚୗଧରୁୀ ପି ଆ ାରାମ େଚୗଧରୁୀ LNT3116670
ୀ /1224510 62 158 903ଆଶା େଦଈ ସା ଦୀନବ ୁ ନାୟକ OR/06/044/244787
ପ ୁ /1224511 42 158 904ବାବୁଆ େଗାଛାୟତ ପି କୃ  େଗାଛାୟତ LNT2407559
ୀ /1224512 37 158 905ସଜୁାତା େଗା ାୟତ ସା ବାବୁଆ େଗା ାୟତ YNY0102293
ୀ /1224513 33 158 906ସିମା େଗା ାୟତ ପି କୃ  େଗା ାୟତ YNY0102285
ପ ୁ /1224514 68 158 907ଦୀନବ ୁ ନାୟକ ପି େକଳୁ ନାୟକ OR/06/044/244785

73 127/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 21ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1224515 36 158 908ସଭୁଦା ନାୟକ ପି ଦୀନବ ୁ ନାୟକ YNY0102319
ୀ /1224516 32 158 909ସନିୁତା ନାୟକ ପି ଦୀନବ ୁ ନାୟକ YNY0102301
ୀ /1224517 77 158 910ଅ ଳି ପାଲ ପି ଇତିଧର ଅନିଲ ଚ  ବାନାଜୀ LNT3071198
ୀ /1224518 33 158 911େସନ୍ହା ତିୱାରୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ତିୱାରୀ YNY0317784

ପ ୁ /1234519 70 158 912ଗଲୁଝରୀ ଲାଲ ଲଢାନିଆ ପି ଶୀ ଲାଲ ଲଢାନିଆ LNT2408656
ୀ /1234520 64 158 913ଗୀତା େଦବୀ ଲାଧାନିଆ ସା ଗଲୁଝର ଲାଲ ଲାଧାନିଆ LNT2408664
ୀ /1234521 40 158 914େସତା ଲଧାନିଆ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ପକାଶ ଲଧାନିଆ YNY0842542
ୀ /1234522 37 158 915ସାବିତୀ ଲାେନଡିଆ ପି ଗଡୁଝରୀ ଲାଲ YNY0148015

ପ ୁ /1234523 85 158 916ନରହରି ପାଲ ପି କମ ୁପାଲ YNY0148031
ୀ /1234524 31 158 917ସବୁ ର୍ା ପାଲ ପି ସବୁାଷ ଚ  ପାଲ YNY0148023
ୀ /8-1c/134525 64 158 918ତାରାେଦବୀ େଗାଏଲ ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େଗାଏଲ LNT2406890
ୀ /1244526 41 158 919ସନିୁତା େଗାଏଲ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େଗାଏଲ LNT2406874
ୀ /1244527 39 158 920ଅନିତା େଗାଏଲ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େଗାଏଲ LNT2406908
ୀ /1254528 71 158 921େମୖନାେଦବୀ ଅେଗାଲିୟା ସା ସ ନ କମୁାର ଅେଗାଲିୟା YNY0766147

ପ ୁ /1254529 62 158 922େଗାପାଳ ଚ  ନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ନାୟକ YNY0102327
ୀ /1254530 55 158 923େରଣବୁାଳା ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ଚ  ନାୟକ YNY0766139
ୀ /1264531 41 158 924େରଖା ଚିମନକା ସା ବିକାଶ କମୁାର ଚିମନକା LNT3116688

ପ ୁ /1264532 64 158 925ରାଧାକି  ସଦାନି ପି ହରିକି  ସଦାନି LNT1700228
ୀ /1264533 58 158 926କମଳା ସଦାନି ସା ରାଧାକି  ସଦାନି LNT1700236

ପ ୁ /1264534 33 158 927ମନିସ ସଦନୀ ପି ରାଧାକି  ସଦନୀ LNT3071206
ପ ୁ /1274535 63 158 928ଅେଶାକ ହରଲାଲକ ପି ନ  ହରଲାଲକ LNT1700301
ୀ /1274536 57 158 929କି ା ହରଲାଲକା ସା ଅେଶାକ ହରଲାଲକା LNT1700293

ପ ୁ /1284537 61 158 930ରବୀ  କମୁାର ନାୟକ ପି କାଲ ୀ ଚରଣ ନାୟକ YNY0317826
ୀ /1284538 59 158 931ସାସତି ନାୟକ ସା ରବୀ  କମୁାର ନାୟକ YNY0317818

ପ ୁ /1284539 27 158 932ଦିନାନାଥ ରାୟ ପି ଦିେନଶର ରାୟ YNY0869834
ୀ /1284540 26 158 933କା ନ କମୁାରୀ ରାୟ ପି ଦିେନଶର ରାୟ YNY0869826

ପ ୁ /1284541 49 158 934ସତୀଶ ଚଂଦ ସତପଥି ପି ସେୁରଶ ଚ  ଶତପଥୀ LNT2407203
ୀ /1284542 74 158 935ପଦାବତୀ ଶତପଥୀ ସା ସେୁରଷ ଚ  ଶତପଥୀ LNT2407591
ୀ /1284543 52 158 936ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଶତପଥୀ ପି ସେୁରସ ଚ  ଶତପଥୀ LNT2407401
ୀ /1284544 48 158 937ନମିତା ଶତପଥୀ ସା ସତିସ ଚ  ଶତପଥୀ LNT2407393

ପ ୁ /1294545 69 158 938ଚି ର ନ େବେହରା ପି ନେରା ମ େବେହରା LNT2407815
ପ ୁ /1304546 89 158 939କଳୁମଣି ମହା ି ପି ଉ ବ ମହା ି LNT2406759
ୀ /1304547 79 158 940ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ମହା ି ସା କଳୁମଣି ମହା ି LNT2406767

ପ ୁ /1304548 56 158 941ପଭାତ କମୁାର ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି LNT2407013
ୀ /1304549 54 158 942ପତିମା ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି LNT2407419

ପ ୁ /1304550 52 158 943ପଭାସ କମୁାର ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି LNT3116258
ୀ /1304551 50 158 944ରଶତିା ମହା ି ସା ପଭାତ ମହା ି LNT2407021

ପ ୁ /1314552 74 158 945ନଥମଲ ଅଗୱାଲ ପି ସାମନ ଚ  ଅଗୱାଲ LNT2407294
ୀ /1314553 65 158 946ମେନାଲିସା ସିଂହ ଅଗୱାଲ ସା ନଥମଲ ଅଗୱାଲ LNT2407781

ପ ୁ /1314554 46 158 947ଦିପକ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ନଥମଲ ଅଗୱାଲ LNT2407773
ପ ୁ /1314555 46 158 948ଘନଶଯ୍ାମ ଅଗୱାଲ ପି ନଥମଲ ଅଗୱାଲ LNT2407286
ପ ୁ /1314556 45 158 949ତୁଳସିରାମ ଅଗୱାଲ ପି ନଥମଲ ଅଗୱାଲ LNT2407278
ୀ /1314557 43 158 950େରଖା ଅଗୱାଲ ସା ଦିପକ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT1700210
ୀ /1314558 42 158 951ଅଞୁ ଅଗୱାଲା ସା ତୁଳସୀ ଅଗୱାଲା YNY0842559

ପ ୁ /1314559 67 158 952ଶବି ନାରାୟଣ ସରକାର - ଅେଶାକ ହରଲାଲକ YNY1089226
ୀ /1324560 74 158 953ପ ୁ ା େଦବୀ େମାଡା ସା ମରୁାରୀ ଲାଲ େମାଡା YNY0766154

ପ ୁ /1334561 38 158 954କାହନ୍  ୁଚରଣ ପାତ ପି ଶଶୀକା  ପାତ LNT1700079
ୀ /1344562 68 158 955ସକୁ ଳା ଅଗୱାଲା ସା ନଥମଲ ଅଗୱାଲା YNY0766162
ୀ /1354563 39 158 956ସସିତା ପାଇକରାଏ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ YNY0471953
ପ ୁ /1364564 28 158 957ଅବିନାଶ ନାୟକ ପି କାଲ ି ନାୟକ YNY0689372
ୀ /1364565 28 158 958ଉବର୍ ଶୀ ରାଜ ପି ଧୀେର  ରାଜ YNY0689356
ପ ୁ /1394566 36 158 959ରାେକଶ ନାୟକ ପି ଶଂକର ନାୟକ YNY1189356
ୀ /237/B4567 38 158 960ବଷର୍ା ମିଶ ସା ଶଭୁାଶଷି ଦାସ YNY0732669
ୀ /9994568 26 158 961ଦୁଗର୍ା ଘେଡଇ ପି େଲାକନାଥ ଘେଡଇ YNY0944017
ପ ୁ /9994569 44 158 962ବବୁଆ ପଧାନ ପି ଉଲା ପଧାନ YNY0944058
ୀ /999994570 42 158 963ମିଲି େଗା ାୟତ ସା ଟିକନ େଗା ାୟତ YNY1186634
ୀ /999994571 23 158 964ସଜୁାତା ରଣା ସା ନିର ନ େବେହରା YNY1186816
ୀ /999994572 21 158 965ବିନୀତା ଶମର୍ା - ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ YNY1186345
ୀ /swain Bha4573 26 158 966େଲାପାମଦୂା ନ ା ନ ା ପି ହରିହର ନ ା  YNY1324151
ପ ୁ /14574 57 158 967ସଚି ାନ  ସାଇଁ ପି ବଟକୃ  ସାଇଁ YNY0472241
ୀ /14575 24 158 968ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାଇଁ ପି ସ ିତାନ  ସାଇଁ YNY1041425
ପ ୁ /104576 23 158 969ସମିୁତ୍ ଘେଡଇ ପି ବେଜ  ଘେଡଇ YNY1027267
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ପ ୁ /274577 26 158 970ଦିପ ୁପରିଡା ପି ନବ କିେଶାର ପରିଡା YNY0903336
ୀ /534578 29 158 971ପଜୂାରିଣୀ ନାଏକ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େଗାଛାୟତ YNY1027333
ୀ /584579 32 158 972ରିତିକା ରାଜ ସା ଟୁଲୁ ରାଜ YNY1027085

ପ ୁ /634580 24 158 973ପବାର ଚ  ନାୟକ ପି ପକାଶ ଚ  ନାୟକ YNY1027077
ପ ୁ /684581 27 158 974ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିେଦଶୀ ନାୟକ YNY1027283
ପ ୁ /714582 28 158 975େଗୗରବ କମୁାର ନାୟକ ପି ଚ ନ ନାୟକ YNY1027044
ପ ୁ /724583 25 158 976େଗୗତମ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିନବ ୁ ନାୟକ YNY1027101
ପ ୁ /804584 24 158 977ଚ ନ ରାଓ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଓ YNY1026962
ପ ୁ /904585 30 158 978ଚ କା  ପଧାନ ପି ପଫଲୁ ପଧାନ YNY1027036
ପ ୁ /1374586 19 158 979ଚିନୟ ହାଇତ୍ ପି ରାଜଦୀପ ହାଇତ୍ YNY1323856
ପ ୁ /H/o Kaila4587 31 158 980କୃ ା ଅଗଵାଲ ପି ବଜଂଗାଲ ଅଗଵାଲ YNY1220144
ୀ /J. N. SAH4588 25 158 981ପଲକ ଜାଲାନ ମା େରଣ ୁେଦଵୀ ଜାଲାନ YNY1221589

ପ ୁ /NO4589 35 158 982ବିଶ୍ଵଜୀତ ସାମଲ ପି ରାମଚ  ସାମଲ YNY1341064
ପ ୁ /NUA BANI4590 24 158 983ରାେଜଶ େମାହରନା ମା ମମତା େମାହରନା YNY1162452
ପ ୁ /S/o Rajes4591 19 158 984ଅମନ ଶମର୍ା ପି ରାେଜଶ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1344209
ପ ୁ /14592 60 158 985ଧନୁଧର୍ର ବାରିକ ପି ବିଶନାଥ ବାରିକ LNT1623966
ପ ୁ /24593 45 158 986ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା LNT1622794
ପ ୁ /24594 60 158 987ପଭାସ ରଂଜନ ମହାପାତ ପି କଳୁମଣି ମହାପାତ LNT1622778
ପ ୁ /24595 41 158 988େଗୗ ମ ମିଶ ପି ନକଳୁ ଚରଣ ମିଶ LNT1623958
ପ ୁ /24596 90 158 989ଗ ବର୍  ରାଉତ ପି କରୁଣି ରାଉତ LNT1622786
ପ ୁ /34597 48 158 990ସଧୁୀର କମୁାର ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ OR/06/044/244800
ପ ୁ /44598 43 158 991ସଯୂଯ୍ର୍ ପକାଶ ଲଧାନିଆ ପି ଗଲୁଝାରୀ ଲାଲ ଲଧାନିଆ LNT1636604
ୀ /44599 40 158 992ସରସତୀ ଲାଧାନିଆ ପି ଗଲୁଝାରୀ ଲାଲ ଲାଧାନିଆ LNT1640820

ପ ୁ /4/A4600 30 158 993ସବୁଜ ମିତ େବେହରା ପି ଚି  ର ନ େବେହରା YNY0903328
ୀ /4B4601 43 158 994ଉମା ରାଣୀ ପ ା ସା ଡା. ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ନ YNY0944090

ପ ୁ /54602 49 158 995ରଘ ୁସାହୁ ପି ମାଗ ୁସାହୁ LNT1707223
ୀ /64603 54 158 996ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ହରିହର ସାହୁ OR/06/044/244455

ପ ୁ /CDA 64604 33 158 997ଏସ ସବୁାଷ ପି ଏସ ଅପା  ରାଓ YNY1337849
ପ ୁ /74605 51 158 998ଜିବନ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା OR/06/044/244611
ପ ୁ /84606 67 158 999ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େଗାଏଲ ପି ମମନ୍ ଚ  ଅଗୱାଲ LNT2406882
ପ ୁ /94607 33 158 1000ଦୀପକ୍ ନାୟକ ପି ଦୀନବ ୁ ନାୟକ LNT4174629
ୀ /104608 27 158 1001ସପନ୍ା େସଠୀ ପି ବସ  କମୁାର େସଠୀ YNY0624247
ୀ /124609 23 158 1002ଜଶିନ ଘେଡଇ ମା ଚ ନା ଘେଡଇ YNY1041334

ପ ୁ /234610 37 158 1003ମହ ଦ େହୖଦାର ସାହ ପି ମହ ଦ ହମିଦ ସାହ YNY0769463
ୀ /244611 35 158 1004କବିତା ନାୟକ ସା େଲାଚନ ନାୟକ YNY0944116
ୀ /514612 28 158 1005ପଜ୍ଞା େମାହିନୀ େବେହରା ପି ଅମିୟ କମୁାର େବେହରା YNY1339001
ୀ /594613 29 158 1006େଜଯ୍ାତିମୟୀ ବ ର୍ ନ ସା ଅବିନାଶ ନ ୀ YNY1338961
ୀ /614614 19 158 1007ତନିଶା ଅଗାଲ ସା ରେମଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1338953
ୀ /624615 34 158 1008ରୁଚି ଅଗରୱାଲ ସା ରାଜ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY0903351
ୀ /674616 26 158 1009ସାହିଲ କରୀମ ସା ସାଜାଦ ହୂେସୖନ YNY1280866

ପ ୁ /714617 28 158 1010ପଟିକ ବଜାଜ ପି ପଦୀପ ବଜାଜ YNY1220755
ପ ୁ /764618 27 158 1011ପତାପ ଗରୁୁ ପି ବଳରାମ ଗରୁୁ YNY0842526
ପ ୁ /844619 19 158 1012ଚିରଂଜୀବୀ ପତିହାରୀ ପି ମେନାର ନ ପତିହାରୀ YNY1321785
ପ ୁ /944620 30 158 1013ସମିୁତ ର ନ ଶତପଥୀ ପି ହରିହର ଶତପଥୀ YNY0760272
ପ ୁ /1014621 25 158 1014ଦି ୀରଂଜନ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YNY1253178
ୀ /1094622 26 158 1015ସନିୁତା ଖେଟଇ ପି ମିନତୀ ଖେଟଇ YNY1033695
ୀ /1294623 54 158 1016ଡଲି ଦାଶ ସା ଚି ର ନ େବେହରା YNY0760306
ୀ /1294624 50 158 1017ଧରିତୀ ଦାଶ ପି ରବି ଦାଶ YNY0760280

ପ ୁ /1314625 64 158 1018ଅେଶାକ ହରଲାଲକା ପି ନ ଲାଲ ହରଲାଲକା YNY0769455
ପ ୁ /255A4626 22 158 1019ରିଶଭ କମୁାର ସି ୀ ପି ହନୁମାନ ମଲ ସି ୀ YNY1171719
ୀ /43(1)4627 22 158 1020ଲକ୍ଷୀ ପିୟା େବେହରା  ପି େକୖଳାସ େବେହରା  YNY1277953
ପ ୁ /9994628 38 158 1021ରାଜ କମୁାର ଅଗରୱାଲ ପି ମହାବୀର ପଶାଦ ଅଗରୱାଲ YNY0903344
ୀ /9994629 29 158 1022ସାଧୀ ସି ୁରା େବେହରା ପି ଚି ର ନ େବେହରା YNY0760298
ୀ /9994630 25 158 1023କନୁମନୁ୍ େବେହରା ପି ଉଦୟ ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1041342
ୀ /9994631 43 158 1024ବିନତୀ ସାହୁ ସା ର ନ କମୁାର ସାହୁ YNY0760231
ୀ /34632 36 158 1025ମନିନୀ େବେହରା ମନିନୀ - େଦେବ ର େବେହରା  YNY1358316
ପ ୁ /1194633 19 158 1026ଆେଲାକ ର ନ ସାଇଁ ପି ସ ିଦାନ  ସାଇଁ YNY1360841
ୀ /614634 25 158 1027ବୀନତୀ ନାୟକ ସା ତପନ ନାୟକ YNY1360858
ୀ /084635 29 158 1028ସଂଧ୍ଯା ନାୟକ ସା ମଂଟୁଆ ନାୟକ YNY1360866
ପ ୁ /414636 20 158 1029ରୁେପଣ ମଖୁୀ ପି ବା  ୁମଖୁୀ YNY1360874
ପ ୁ /104637 23 158 1030ପଦେଲାଚନ ଘେଡଇ ପି ଅଜୟ ଘେଡଇ YNY1374271
ୀ /104638 21 158 1031େରାଶନୀ ଘେଡଇ ପି ରାେଜ  ଘେଡଇ YNY1374289
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ପ ୁ /054639 23 158 1032ମନୂା େବେହରା ପି େଗାପୀ େବେହରା YNY1374297
ପ ୁ /104640 23 158 1033େରାହିତ ଘେଡଇ ପି ରାେଜ  ଘେଡଇ YNY1374305
ୀ /094641 21 158 1034ପଦିନୀ ଘେଡଇ ପି ମଳୟ ଚଂଦ ଘେଡଇ YNY1374313
ୀ /094642 18 158 1035କସୁଦୁୀନୀ ଘେଡଇ ପି ମଳୟ ଚଂଦ ଘେଡଇ YNY1374321

ପ ୁ /504643 18 158 1036ଅତୁଲ ମଖୁୀ ପି ଅେଶାକ ମଖୁୀ YNY1374362
ୀ /104644 24 158 1037ଅନୁପମା କମୁାରୀ ଘେଡଇ - ଅଜୟ ଘେଡଇ YNY1374370

ପ ୁ /104645 18 158 1038ଓମ ଘେଡଇ ପି ରାେଜ  ଘେଡଇ YNY1374420
ପ ୁ /104646 18 158 1039େଗୗତମ ଘେଡଇ ପି ବିେଜଂଦ ଘେଡଇ YNY1374438
ୀ /84647 24 158 1040ଧରିତୀ ନାୟକ ସା ଦିପକ ନାୟକ YNY1394998
ୀ /GOPAL JEW4648 21 168 1ସାଗତିକା ସିଂହ ମା ମେନାରମା ସିଂହ YNY1349299
ୀ /GOPALJEW4649 32 168 2ଝିଲୀ ସାଇଁ ସା ତିନାଥ  YNY1140524
ୀ /LATIKA N4650 39 168 3ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ପିୟା ର ନ ଦାସ YNY1279769

ପ ୁ /Mahendra4651 33 168 4ସ ିପ କମୁାର ଦ ପି ଶୀମ  କମୁାର ଦ LNT4517603
ୀ /SHANTI B4652 29 168 5ସାହା ମହ। ି ସା ସାଗତ ମହ। ି YNY1123892

ପ ୁ /Flat no-34653 68 168 7ରେମଶ ଚଂଦ ଅଗଵାଲ - ଲାେଥ ଜୟନାରାୟଣ ଅଗଵାଲ ଅଗ YNY1140508
ୀ /014654 33 168 8କଲଯ୍ାଣୀ େସଠୀ ସା ସେ ାଷ କମୁାର େସଠୀ YNY1299262

ପ ୁ /14655 51 168 9ଶରତ ଚ  ଦାସ ପି ବ େନଇ ଦାସ LNT2441442
ୀ /14656 47 168 10ତଅେପାଇ ଦାସ ସା ଶରତ ଚ  ଦାସ LNT2441459

ପ ୁ /14657 41 168 11ବାଟୁ ଦାସ ପି ଦେନଇ ଦାସ LNT2441103
ୀ /14658 38 168 12ଶାରଳା ଦାସ ସା ଟୁଟୁ ଦାସ LNT2441061

ପ ୁ /14659 38 168 13ଟୁଟୁ ଦାସ ପି ଦେନଇ ଦାସ LNT2441079
ୀ /14660 32 168 14କାମିନୀ ଦାସ ସା ବାଟୁ ଦାସ YNY0322073
ୀ /14661 75 168 15ନାବ େଦଇ ସା ଦେନଇ ଦାସ OR/06/044/304002

ପ ୁ /24662 76 168 16ନିର ନ ଦାସ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ଦାସ LNT2473528
ପ ୁ /24663 67 168 17ପିୟ ର ନ ଦାସ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ଦାସ LNT3381316
ୀ /24664 62 168 18ର ବୁାଳା ଦାସ ସା ଚି ର ନ ଦାସ OR/06/044/304010

ପ ୁ /24665 58 168 19ଚି ର ନ ଦାସ ପି ଗରୁୁଚରଣ ଦାସ OR/06/044/304009
ୀ /24666 57 168 20ସୀତାରାଣି ଦାସ ସା ପୀୟ ର ନ ଦାସ LNT3381324

ପ ୁ /24667 55 168 21ଦି ି ର ନ ଦାସ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ଦାସ LNT3381332
ୀ /24668 55 168 22ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ଦାସ LNT3381340
ୀ /24669 52 168 23ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ LNT2557908

ପ ୁ /24670 47 168 24େଦଶ ର ନ ଦାସ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ଦାସ LNT2442549
ୀ /24671 47 168 25େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୣ ଦାସ ସା େଦଶ ର ନ ଦାସ LNT2442556
ୀ /24672 43 168 26ିତି ପଜ୍ଞା ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ LNT2442564

ପ ୁ /24673 42 168 27ସମର ବାଳା ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ LNT2442705
ପ ୁ /24674 40 168 28କମୁାର ବଲଭ ଦାସ ପି ମେନାର ନ ଦାସ LNT2472488
ପ ୁ /24675 31 168 29ଆଶଷି ବଲଭ ଦାସ ପି ଚି ର ନ ଦାସ YNY0671826
ୀ /24676 28 168 30ପିୟ ା ଦାସ ପି ଚି ର ନ ଦାସ YNY0671834
ୀ /034677 19 168 31ରାନୀ ମହାରାଣା ପି ମେହଶର ମହାରାଣା YNY1277987
ୀ /34678 72 168 32ସରୁ େଦଇ ସା ସନୁାକର ଭ OR/06/044/304013

ପ ୁ /44679 65 168 33କାବୁଲା ଦାସ ପି କେହନ୍ଇ ଦାସ LNT3381357
ୀ /44680 62 168 34ଟୁନି ଦାସ ସା ବାବୁଲା ଦାସ OR/06/044/304014

ପ ୁ /44681 38 168 35ତିନାଥ ଦାସ ପି ବାବୁଲା ଦାସ LNT2557882
ପ ୁ /44682 49 168 36ରବି  ରଣା ପି ରାେଜ  ନାଥ ରଣା OR/06/044/342287
ୀ /44683 39 168 37କନକଲତା ରଣା ସା ରବି  ରଣା YNY0507202
ୀ /054684 33 168 38େଜଯ୍ାସନ୍ା ଦାସ ସା ଚ ନ ଦାସ YNY1163021
ୀ /54685 72 168 39ମ ି  ଦାସ ସା କେହନ୍ଇ ଦାସ OR/06/044/304020

ପ ୁ /54686 45 168 40ଚ ନ ଦାସ ପି କେହନ୍ଇ ଦାସ LNT2441087
ପ ୁ /54687 43 168 41ସେ ାଷ ଦାସ ପି କେହନ୍ଇ ଦାସ LNT2441947
ୀ /54688 90 168 42େରବ େଦଇ ସା ମଳିୁ ଦାସ OR/06/044/304023
ୀ /54689 66 168 43ତଅେପାଇ େଦଇ ସା କେହନ୍ଇ ଦାସ OR/06/044/304021
ୀ /54690 52 168 44ଅ ଳି େଦଇ ସା କାବୁଲା ଦାସ LNT2557890
ୀ /54691 42 168 45ଭାନୁମତି ମହାରଣା ସା ଭା ର ମହାରଣା YNY0107375
ପ ୁ /64692 67 168 46ଜିତୁ ଦାସ ପି ମନିୁ ଦାସ LNT3381381
ପ ୁ /64693 38 168 47ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଜିତୁ ଦାସ LNT2441095
ୀ /64694 57 168 48ଜୟ ି େଦଇ ସା ଜିତୁ ଦାସ LNT2557874
ପ ୁ /84695 41 168 49ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଭରତ କମୁାର େବେହରା YNY0107383
ୀ /84696 70 168 50େସବତୀ େଦଇ ସା ଭରତ େବେହରା OR/06/044/304033
ପ ୁ /94697 50 168 51ର ନ କମୁାର େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା OR/06/044/304035
ପ ୁ /94698 46 168 52ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା OR/06/044/304036
ପ ୁ /104699 65 168 53ବାବୁଲା ଦାସ ପି କେହନ୍ଇ ଦାସ OR/06/044/304022
ୀ /114700 51 168 54ଭାରତୀ େଦଇ ସା ପଫଲୁ ପଧାନ LNT2441558

76 127/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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1

ପ ୁ /114701 32 168 55ପ ଜ ପିରିୱାଲ ପି େଗାବ ର୍ ନ େପରିୱାଲ YNY0829598
ପ ୁ /124702 44 168 56ରେମଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା LNT2441277
ୀ /124703 42 168 57କା ନ େବେହରା ସା ରେମଶ କମୁାର େବେହରା LNT2441285
ୀ /124704 60 168 58ସାବିତୀ େଦଇ ସା ଜୟକୃ  େବେହରା LNT2441970
ୀ /124705 39 168 59େରଣବୁାଳା ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ LNT4510723

ପ ୁ /134706 48 168 60ବାମନ େଭାଇ ପି ଗିରିଧାରି େଭାଇ LNT2441129
ୀ /134707 46 168 61ମ ଲୁତା େଭାଇ ସା ବାମନ େଭାଇ LNT2441137
ୀ /144708 57 168 62ସ ଯ୍ାରାଣି ଦ ସା ମେହ  ଦ OR/06/044/304044

ପ ୁ /154709 38 168 63େଗାପାଳ କୃ େସନ୍ ପି ରବି  େସନ୍ LNT1676642
ପ ୁ /154710 62 168 64ରବି  ନାଥ ସାହୁ ପି ଭୀମ େସନ ସାହୁ YNY0843144
ପ ୁ /154711 69 168 65ରବି  େସନ ପି ଭଗବାନ େସନ OR/06/044/304056
ୀ /154712 61 168 66ମିନା କମୁାରୀ େସନ ସା ରବି  େସନ OR/06/044/304057
ୀ /154713 39 168 67ରଶିତା େସନ ପି ରବି  େସନ LNT2563104
ୀ /154714 30 168 68ସବିତା େସନ ସା େଗାପାଳ କୃ  େସନ YNY1260215

ପ ୁ /164715 31 168 69ସେଦଶ ରଂଜନ ଦାସ ପି ଚ ଳ କମୁାର ଦାସ YNY0149047
ପ ୁ /164716 30 168 70ସମିତ ର ନ ଦାସ ପି ଚ ଲ କମୁାର ଦାସ YNY0322115
ପ ୁ /164717 48 168 71ରାମଚ  ସାହୁ ପି ହଟନିଧି ସାହୁ YNY0149070
ୀ /164718 60 168 72ମଲିକା େସନ ସା ଦୀନବ ୁ େସନ YNY1290923

ପ ୁ /164719 39 168 73ସମିର କମୁାର େସନ ପି ଦୀନବ ୁ େସନ LNT2440857
ପ ୁ /174720 52 168 74ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଜେମଶର ଦାସ LNT4517561
ୀ /174721 45 168 75ଗାୟତୀ ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ LNT4517579

ପ ୁ /174722 40 168 76ରେମଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଜେମଶର ଦାସ LNT4510715
ୀ /174723 60 168 77ସ ଯ୍ାରାଣୀ େସନ ସା ଶଶୀକା  େସନ LNT2441244

ପ ୁ /174724 58 168 78ସଶକିା  େସନ ପି ଭଗବାନ େସନ OR/06/044/304060
ପ ୁ /184725 61 168 79ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା LNT2441228
ୀ /184726 55 168 80େଶୖଳବାଳା େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା LNT2441210

ପ ୁ /184727 31 168 81ସପୁଭା େବେହରା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା YNY0322123
ୀ /184728 24 168 82ଈଶାଣୀ ପଦଜା ପି ଜୁଗଲ କିେଶାର ପ ା YNY1317924
ୀ /184729 20 168 83ଶ୍ଯାମା ସାବରନୀ ପି ଜୁଗଲ କିେଶାର ପ ା YNY1317973
ୀ /194730 39 168 84ଶାବଣୀ ସାହୁ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ LNT4517629
ୀ /194731 90 168 85ସକୁମୁାରୀ ସାହୁ ସା କୃ ପସାଦ ସାହୁ OR/06/044/304045

ପ ୁ /194732 69 168 86ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ OR/06/044/304046
ୀ /194733 60 168 87ପ ଜିନୀ ସାହୁ ସା ସେରାଜ ସାହୁ OR/06/044/304047

ପ ୁ /194734 56 168 88ସ ିପ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ OR/06/044/304050
ୀ /194735 55 168 89ମିନତୀ ସାହୁ ସା ସେୁବାଧ ସାହୁ OR/06/044/304051
ୀ /194736 50 168 90ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ସ ିପ କମୁାର ସାହୁ LNT2557841
ୀ /194737 47 168 91ପ ୁ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ସବିର କମୁାର ସାହୁ LNT2563070
ୀ /204738 27 168 92ବାଗୀ ବିଜୟାଶୀ େଜନା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜନା YNY0629329
ୀ /204739 21 168 93େରାଜଲୀନ ରାଉତ ପି ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତ YNY1159607

ପ ୁ /204740 32 168 94ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ଶଖିର ସାହୁ YNY0322149
ୀ /204741 65 168 95ଲକ୍ଷୀ ସିଂହ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜନା OR/06/044/304063
ୀ /204742 56 168 96ସରସତୀ ସିଂ ପି ହରିହର ସିଂ OR/06/044/304065

ପ ୁ /204743 45 168 97ନିର ନ ସିଂ ପି ହରିହର ସିଂ OR/06/044/304064
ୀ /214744 62 168 98ଆଭାରାଣି େବାଷ ସା କଲଯ୍ାଣ କମୁାର ଦ OR/06/044/304075
ୀ /214745 40 168 99ଶାବଣୀ ଦାସ ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ YNY1297886

ପ ୁ /214746 39 168 100ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ YNY1299023
ପ ୁ /214747 66 168 101କଲଯ୍ାଣ କମୁାର ଦ ପି ବନମାଳି ଦ OR/06/044/304603
ପ ୁ /214748 60 168 102ମାଣିକଚ  ଦ ପି ବନମାଳି ଦ OR/06/044/304077
ୀ /214749 51 168 103ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦ ସା ମାଣିକ ଚ  ଦ LNT2441178
ପ ୁ /214750 31 168 104ଆକାଶ ଦ ପି କଲଯ୍ାଣ କମୁାର ଦ YNY0148866
ୀ /224751 31 168 105ପଜୂା ମ ୁ ରା ପି ଓମ ପକାଶ ମ ୁ ରା YNY0322164
ୀ /224752 54 168 106ମଂଜୁେଦବୀ ମ ୁ ରା ସା ଓଁ ପକାଶ ମ ୁ ରା LNT3060894
ପ ୁ /224753 52 168 107ଜଗଦୀସ ପସାଦ ମ ୁ ରା ପି ଆଶାରମଜୀ ମ ୁ ରା LNT3060860
ପ ୁ /224754 37 168 108ମଦନ େଗାପାଳ ମ ୁ ରା ପି ଓଁ ପକାଶ ମ ୁ ରା LNT3060902
ୀ /224755 33 168 109ସରିତା େଦବୀ ମ ୁ ରା ସା ମଦନ େଗାପାଲ ମ ୁ ରା YNY0322172
ପ ୁ /224756 32 168 110ଦୀନ ଦୟାଲ ମ ୁ ରା ପି ଶବିଶ ର ମ ୁ ରା LNT3060886
ପ ୁ /224757 69 168 111ଲାଲଚା  ଶମର୍ା ପି ଅଧରୁାମ ଶମର୍ା LNT3060910
ପ ୁ /224758 38 168 112ଜିେତ  କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଲାଲଚା  ଶମର୍ା LNT3060928
ପ ୁ /224759 39 168 113ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଉପାଧଯ୍ାୟ ପି ଉମା ଶ ର ଉପାଧଯ୍ାୟ LNT3060936
ୀ /234760 38 168 114ଶଭୁଦା ସିହନ୍ା ସା ଆଶଷି ସିହନ୍ା LNT4524880
ପ ୁ /234761 38 168 115ବଜର ଲାଲ ଉପାଧଯ୍ାୟ ପି ଉମାଶ ର ଉପାଧଯ୍ାୟ LNT3060944
ପ ୁ /244762 90 168 116କୃ  ଚ  ଦାସ ପି ମାଗ ୁଦାସ LNT2440758

77 127/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 21ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /244763 80 168 117ହେରକୃ  ଦାସ ପି ମଗ ୁଦାସ OR/06/044/304117
ୀ /244764 65 168 118ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ OR/06/044/304122

ପ ୁ /244765 65 168 119ଗେଣଷ ଦାସ ପି ମାଗ ୁଦାସ OR/06/044/304118
ପ ୁ /244766 40 168 120ସତଯ୍ଶବି ସ ୁ ର ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ LNT2441152
ପ ୁ /254767 39 168 121ସତଯ୍ପିୟ ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ LNT2440915
ପ ୁ /254768 38 168 122େଜଯ୍ାତି ର ନ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ LNT2441475
ପ ୁ /254769 72 168 123ଧେନଶର ନାୟକ ପି ଫକୀର ନାୟକ LNT2440865
ୀ /254770 65 168 124ଉମିର୍ଳା ନାୟକ ସା ଧେନଶର ନାୟକ LNT2440964
ୀ /254771 44 168 125ମମତା ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ LNT2440972

ପ ୁ /254772 42 168 126ଅମିତ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ LNT2440881
ପ ୁ /254773 39 168 127ଅଜିତ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ LNT2557833
ପ ୁ /254774 41 168 128ଆଶଷି ସିହନ୍ା ପି ହରିଚରଣ ସିହନ୍ା LNT4537809
ପ ୁ /264775 38 168 129େସୗେମ  ପସାଦ ଦାଶ ପି ରବି  ପସାଦ ଦାଶ YNY0629477
ପ ୁ /264776 85 168 130ତୁଷାର କା ି ରାୟ ପି ରଘନୁାଥ ରାୟ OR/06/044/304078
ୀ /264777 73 168 131ପଣତୀ ରାୟ ସା ତୁଷାର କା  ରାୟ YNY0843128

ପ ୁ /264778 48 168 132ସବଯ୍ସାଚି ରାୟ ପି ତୁଷାରକା ି ରାୟ OR/06/044/304083
ୀ /264779 48 168 133ବିଦଯ୍ତୁ୍ପଭା ରାୟ ସା କିରିଟି ରାୟ LNT3060951

ପ ୁ /264780 47 168 134କିରିଟି ରାୟ ପି ତୁଷାରକା ି ରାୟ YNY1266196
ପ ୁ /264781 46 168 135ପାେଥର୍ ୁ ରାୟ ପି ନିହାରକା ି ରାୟ OR/06/044/304082
ୀ /264782 40 168 136ଫାଲ୍ଗନିୁ ରାୟ ପି ସବୁତ ରାୟ LNT2557825
ୀ /264783 48 168 137ସବୁତା ରାୟ ସା ସବଯ୍ସା ୀ ରାୟ LNT3060969

ପ ୁ /274784 42 168 138ମେହଶ ଅଗୱାଲ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଅଗୱାଲ LNT4510657
ୀ /274785 39 168 139ପି ି  ଅଗରୱାଲ ସା େଗାବି  ଅଗରୱାଲ LNT4517546

ପ ୁ /274786 61 168 140ମେହ  କମୁାର ଦ ପି ନକଳୁ ଦ LNT2412047
ୀ /274787 92 168 141ଆଶାରାଣି ମିତ ସା ବିେନାଦ ମିତ OR/06/044/304089

ପ ୁ /274788 60 168 142ସତଯ୍େଗାପାଳ ମିତ ପି ବିେନାଦ ମିତ OR/06/044/304090
ପ ୁ /274789 57 168 143ପିୟେଗାପାଳ ମିତ ପି ବିେନାଦ ମିତ OR/06/044/304091
ୀ /274790 53 168 144ମିତାଲି ମିତ ସା ସତଯ୍େଗାପାଳ ମିତ OR/06/044/304092
ୀ /274791 50 168 145ସତୁପା ମିତ ସା ପିୟେଗାପାଲ ମିତ LNT2557791
ୀ /274792 36 168 146ତନୁଶୀ ମିତ ପି ସତଯ୍ େଗାପାଳ ମିତ YNY0662932
ୀ /284793 63 168 147େସନ୍ହଲତା େଦବୀ ସା ଦୀନଦୟାଲ କଯ୍ାଲ OR/06/044/304098
ୀ /284794 55 168 148ମ  ୁେଦବୀ ସା ରାଜକମୁାର କଯ୍ାଲ OR/06/044/304100
ୀ /284795 46 168 149ସବିତା େଦବୀ ସା େଗାବି  ପସାଦ କଯ୍ାଲ LNT2442168

ପ ୁ /284796 69 168 150ଦିନଦୟାଲ କଯ୍ାଲ ପି େବନି ପସାଦ କଯ୍ାଲ OR/06/044/304097
ପ ୁ /284797 59 168 151ରାଜକମୁାର କଯ୍ାଲ ପି େବନି ପସାଦ କଯ୍ାଲ OR/06/044/304099
ୀ /284798 43 168 152େସତା କଯ୍ାଲ ପି ଦିନଦୟାଲ କଯ୍ାଲ LNT2411981

ପ ୁ /284799 40 168 153େଗାବି  ପସାଦ କଯ୍ାଲ ପି ପବନ କମୁାର କଯ୍ାଲ OR/06/044/304101
ୀ /284800 38 168 154କସୁମୁ କଯ୍ାଲ ପି ଦିନଦୟାଲ କଯ୍ାଲ LNT2412005
ୀ /284801 32 168 155େସାନାଲ କଯ୍ଲ ପି ରାଜ କମୁାର କଯ୍ାଲ YNY0671784

ପ ୁ /284802 27 168 156କିଶାନ କମୁାର କଯ୍ାଲ ପି ରାଜ କମୁାର କଯ୍ାଲ YNY0671792
ୀ /28/A4803 20 168 157ସଭୁଂଗିନୀ ଦାସ ପି େଦସା ର ନ ଦାସ YNY1348937
ୀ /294804 56 168 158ସମିୁତା େବାଷ ସା ଶବି ପକାଶ େବାଷ OR/06/044/304110

ପ ୁ /294805 59 168 159େଜଯ୍ାତି ପକାଶ େଘାଷ ପି ବଟକୃ  େଘାଷ OR/06/044/304108
ପ ୁ /294806 23 168 160ଅଭିେଷକ େଘାଷ ପି େଜଯ୍ାତି ପକାଶ େଘାଷ YNY1030709
ୀ /294807 90 168 161େରଣକୁା େଘାଷ ସା ବଟକୃ  େଘାଷ OR/06/044/304103

ପ ୁ /294808 69 168 162ବିକାଶ େଘାଷ ପି ବଟକୃ  େଘାଷ LNT4510616
ପ ୁ /294809 63 168 163େଦବପକାଶ େଘାଷ ପି ବଟକୃ  େଘାଷ OR/06/044/304106
ୀ /294810 61 168 164େଦବଯାନୀ େଘାଷ ସା ବିକାଶ େଘାଷ LNT4510624

ପ ୁ /294811 61 168 165ଶବିପକାଶ େଘାଷ ପି ବଟକୃ  େଘାଷ OR/06/044/304109
ୀ /294812 56 168 166ମିନତୀ େଘାଷ ସା େବଦ ପକାଶ େଘାଷ LNT4524849
ୀ /294813 52 168 167େଲାପାମଦୁା େଘାଷ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ େଘାଷ LNT2440816
ପ ୁ /294814 38 168 168ଅଂଶମୁାନ େଘାଷ ପି ବିକାଶ େଘାଷ LNT4510632
ପ ୁ /294815 36 168 169ଅମିତାଭ େଘାଷ ପି ବିକାଶ େଘାଷ YNY0322206
ୀ /294816 34 168 170ଶି ା େଘାଷ ପି ଶବି ପକାଶ େଘାଷ LNT4524864
ପ ୁ /294817 30 168 171ଅଭିଜିତ େଘାଷ ପି େଦବ ପକାଶ େଘାଷ YNY0322214
ୀ /304818 92 168 172େପମଲତା ମହା ି ସା ଯଧିୁ ିର ମହା ି OR/06/044/304132
ୀ /304819 65 168 173ଗୀତା ମହା ି ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/044/304130
ୀ /304820 36 168 174ଇଶାନୀ ପ ନାୟକ ସା ଅେରାବି  ପ ନାୟକ YNY0825646
ୀ /304821 90 168 175ଉମିର୍ଳା ପ ନାଏକ ସା େଗାଲଖ ଚ  ପ ନାଏକ LNT2563096
ୀ /304822 36 168 176େସୗମଯ୍ା ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0322222
ପ ୁ /304823 68 168 177ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େଗାଲଖ ଚ  ପ ନାକ OR/06/044/304129
ପ ୁ /304824 39 168 178ଅରବି  ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT2441855
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ପ ୁ /314825 46 168 179ବିକଳ େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା LNT2441905
ପ ୁ /314826 43 168 180ଗେଣଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଗ ାଧର େବେହରା LNT2440774
ପ ୁ /314827 42 168 181ଲକ୍ଷୀକା  ପ ନାୟକ ପି େକଶବ ପ ନାୟକ LNT2563120
ପ ୁ /314828 50 168 182ଚିନୟ ପତାପ ପି ବୀରବର ପତାପ LNT2441848
ପ ୁ /314829 41 168 183ଶରତ ଚ  େସଠୀ ପି କୃପାସି ୁ େସଠୀ LNT2411924
ପ ୁ /314830 48 168 184ସେରାଜ ର ନ ସବୁୁ ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସବୁୁ ି LNT2411940
ପ ୁ /314831 40 168 185ରାେଜସ କମୁାର ଠାକରୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ଠାକରୁ LNT2411916
ପ ୁ /324832 75 168 186ରଥି ଲାଲ େବାଷ ପି ସ ି ଲାଲ େବାଷ OR/06/044/304145
ୀ /324833 71 168 187େଗାପ େବାଷ ସା ରଥୀ ଲାଲ େବାଷ LNT2441780

ପ ୁ /324834 69 168 188ମ ିଦଲାଲ େବାଷ ପି ଫନିଂଦ େବାଷ LNT2557809
ପ ୁ /324835 43 168 189ଅରୁଣାଭ େବାଷ ପି ରଥୀ  ଲାଲ େବାଷ LNT2441772
ୀ /324836 29 168 190ପି କଲଯ୍ାଣି ସା ଅରୁନାଭ େବାଷ YNY1030717

ପ ୁ /334837 45 168 191ଅେଶାକ ରଣା ପି ଅନ  ରଣା LNT2440873
ପ ୁ /344838 75 168 192ବଜ ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ OR/06/044/304153
ୀ /344839 75 168 193ରମା ଦାସ ସା ଭିମେସନ ଦାସ OR/06/044/304152
ୀ /344840 69 168 194ଫଲୁ ଦାସ ସା ବଜ ଦାସ OR/06/044/304155

ପ ୁ /344841 50 168 195େଗୗରା  ଦାସ ପି ଭିମେସନ ଦାସ OR/06/044/304156
ପ ୁ /344842 45 168 196ଗେଣଷ ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ LNT2440980
ୀ /344843 45 168 197ବାସ ି ଦାସ ସା େଗୗରା  ଦାସ LNT2440899

ପ ୁ /344844 40 168 198ରେମଶ ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ LNT2440907
ୀ /344845 28 168 199ରାଧାରାଣୀ ଦାସ ସା ରବୀ  େବେହରା YNY1163062
ୀ /354846 65 168 200ରାଯଲକ୍ଷୀ ରକ୍ଷିତ ସା ମନମଥ ରକି୍ଷତ OR/06/044/304161

ପ ୁ /354847 45 168 201ମାନସ ରକ୍ଷିତ ପି ମନଥ ରକ୍ଷିତ LNT2557817
ପ ୁ /354848 39 168 202ଯତିନ୍ ରକ୍ଷିତ୍ ପି ମନଥ ରକ୍ଷିତ୍ LNT2442465
ପ ୁ /364849 81 168 203ମେନାର ନ ପ ା ପି ବାସେୁଦବ ପ ା OR/06/044/304169
ୀ /364850 75 168 204ବିେନାଦିନି ପ ା ସା ମେନାର ନ ପ ା OR/06/044/304170

ପ ୁ /364851 59 168 205ଯଗୁଳ କିେଶାର ପ ା ପି ବଜ କିେଶାର ପ ା LNT3060993
ୀ /364852 51 168 206ମଧମିୁତା ପ ା ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର ପ ା LNT3061009

ପ ୁ /364853 49 168 207ସା ିକ ପ ା ପି ମେନାର ନ ପ ା OR/06/044/304172
ପ ୁ /364854 46 168 208ଋ ିକ୍ ପ ା ପି ମେନାର ନ ପ ା LNT2441756
ୀ /364855 44 168 209ଶତରୂପା ପ ା ପି ମେନାର ନ ପ ା LNT2442416
ୀ /374856 63 168 210ଚଂଦା ମିତ ସା ବିଜୟ ମିତ OR/06/044/304175

ପ ୁ /374857 40 168 211େକୗଶକି ମିତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମିତ LNT2441608
ପ ୁ /384858 31 168 212ଅସିତ କମୁାର ଦ ପି ପଶା  କମୁାର ଦ YNY0149013
ୀ /394859 43 168 213ମଧସିୁତା ଚାଟଜିର୍ ପି ସେରାଜ ଚାଟଜିର୍ LNT2441749

ପ ୁ /404860 46 168 214ବିମଲ କମୁାର େମାଦୀ ପି ବାବୁଲାଲ େମାଦୀ LNT3360989
ୀ /404861 43 168 215ଉମା େମାଦୀ ସା ବିମଲ କମୁାର େମାଦୀ LNT3360971
ୀ /404862 70 168 216ଲକ୍ଷୀେଦବି େପାଦାର ସା ଶ ରଲାଲ େପାଦାର LNT2412021

ପ ୁ /404863 52 168 217ନ  ନକିେଶାର େପାଦାର ପି ଶ ରଲାଲ େପାଦାର LNT2411973
ୀ /404864 48 168 218ସନିୁତା େଦବୀ େପାଦାର ସା ନ କିେଶାର େପାଦାର LNT2412039
ୀ /404865 46 168 219ନିମର୍ଳା େପାଦାର ପି ଶ ରଲାଲ େପାଦାର LNT2411965
ପ ୁ /414866 27 168 220ବଟ କୃ  ଖାଡ଼ ା ପି େବୖକୁ  ଚରଣ ଖାଡ଼ ା YNY1060060
ୀ /414867 74 168 221ସାବିତୀ ନ ି ସା ବାବାଜୀ ନ ି OR/06/044/304185

ପ ୁ /414868 53 168 222ଅରୁନ କମୁାର ନ ୀ ପି ବାବାଜି ନ ୀ LNT2440832
ୀ /414869 45 168 223େରଣବୁାଳା ନ ୀ ସା ଅରୁନ କମୁାର ନ ୀ LNT1676626

ପ ୁ /414870 43 168 224ଅନିଲ କମୁାର ନ ି ପି ବାବାଜି ନ ି LNT2441251
ୀ /414871 43 168 225ଶଳିା ନ ି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନ ି LNT2412054

ପ ୁ /424872 47 168 226ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନ ି ପି ବାବାଜି ନ ି LNT2441293
ୀ /434873 94 168 227େପମଶଳିା ଭୁୟଁା ସା ଦିବାକର ଭୁୟଁା LNT2442242
ପ ୁ /434874 70 168 228ଧମର୍ପଦ ଭୁୟଁା ପି ଦିବାକର ଭୁୟଁା OR/06/044/304188
ୀ /434875 65 168 229ମିନାକ୍ଷୀ ଭୁୟଁା ସା ଧମର୍ପଦ ଭୁୟଁା OR/06/044/304191
ପ ୁ /434876 64 168 230ପଦାରବି  ଭୁୟଁା ପି ଦିବାକର ଭୁୟଁା OR/06/044/304190
ପ ୁ /434877 61 168 231ବିେବକାନ  ଭୁୟଁା ପି ଦିବାକର ଭୁୟଁା OR/06/044/304189
ୀ /434878 58 168 232ମିନଭର୍ା ଭୁୟଁା ସା ପଦାରବି  ଭୁୟଁା YNY0662874
ୀ /434879 56 168 233ନିେବଦିତା ଭୁୟଁା ସା ବିେବକାନ  ଭୁୟଁା OR/06/044/304193
ପ ୁ /434880 40 168 234ସବଯ୍ସାଚୀ ଭୂୟଁା ପି ଧମର୍ପଦ ଭୂୟଁା LNT2442077
ପ ୁ /434881 29 168 235ସି ାଥର୍ ସମୁନ ଭୂୟଁା ପି ବିେବକାନ  ଭୂୟଁା YNY1281138
ପ ୁ /434882 29 168 236ଶବିାନ  ଭୂୟଁା ପି ପଦାରବୀ  ଭୂୟଁା YNY1281120
ପ ୁ /434883 23 168 237େସୗରଵ ସମୁନ ଭୂୟଁା ପି ବିେବକାନ  ଭୂୟଁା YNY1281328
ପ ୁ /434884 50 168 238ଶବିଲାଭ ମହାରଣା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାରଣା YNY0322255
ପ ୁ /434885 20 168 239ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YNY1281112
ୀ /444886 65 168 240ମାଲା ରାଏ ସା ପଭ ନ ରାଏ OR/06/044/304206
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ୀ /444887 60 168 241ଚିତାବାଳା ରାଏ ପି ଗିରିଧାରୀ ରାଏ LNT2557783
ପ ୁ /444888 58 168 242ଜିବନ କମୁାର ରାଏ ପି ଗିରିଧାରୀ ରାଏ LNT2557767
ପ ୁ /444889 55 168 243ଅ ନ କମୁାର ରାଏ ପି ଗିରିଧାରୀ ରାଏ LNT2563153
ୀ /444890 43 168 244େରାମା ରାଏ ସା ପଭ ନ ରାଏ LNT2557742

ପ ୁ /454891 31 168 245ରୂପ କିେଶାର ମିତ ପି ହୃଷିେକଶ ମିତ YNY0753509
ପ ୁ /454892 73 168 246ବିଯୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ବି ୁ ସାମଲ OR/06/044/304213
ୀ /454893 69 168 247ମ ାକିନୀ ସାମଲ ସା ବିଜୟ ସାମଲ OR/06/044/304214

ପ ୁ /454894 63 168 248ଅଜୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ବି ୁ ସାମଲ OR/06/044/304215
ୀ /454895 56 168 249ରାଜଶୀ ସାମଲ ସା ଅଜୟ ସାମଲ OR/06/044/304216

ପ ୁ /454896 54 168 250ସ ୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ବି ୁ ସାମଲ OR/06/044/304217
ୀ /454897 48 168 251ବ ିତା ସାମଲ ସା ସ ୟ ସାମଲ LNT2563161

ପ ୁ /454898 47 168 252ବିମେଳ ୁ ସାମଲ ପି ବିଜୟ ସାମଲ OR/06/044/304220
ୀ /454899 42 168 253ସସିତା ସାମଲ ସା ବିମେଳ ୁ ସାମଲ YNY0748285
ୀ /464900 80 168 254ଶୀମତୀ ଗୀତା ଳୀ ଭୂୟଁା ସା ନେରଶ ଚ  ରାୟ ମହାପାତ OR/06/044/312242
ୀ /464901 24 168 255ଚା ିନୀ ଦାସ ପି ମେନାଜ ଦାସ YNY1044874

ପ ୁ /464902 38 168 256ଗଜାନ  ମ ୁ ରା ପି େଗାକଳୁ ଚ  ମ ୁ ରା YNY0322271
ପ ୁ /464903 67 168 257େଗାକଳୁ ଚ  ମ ୁ ରା ପି େମାହନଲାଲ ମ ୁ ରା LNT2441616
ପ ୁ /464904 64 168 258ମରୁଲୀଧର ମ ୁ ରା ପି େମାହନଲାଲ ମ ୁ ରା LNT2442226
ୀ /464905 60 168 259ଦୁଗର୍ା ମ ୁ ରା ସା ମରୁଲୀଧର ମ ୁ ରା LNT2441624
ୀ /464906 37 168 260କସୁମୁ ମ ୁ ରା ସା ଗଜାନ  ମ ୁ ରା YNY0322313
ୀ /464907 35 168 261ସରଲା ମ ୁ ରା ସା ଆନ  ମ ୁ ରା YNY0322305

ପ ୁ /464908 30 168 262ଅନୀଲ ମ ୁ ରା ପି ମରୁଲୀଧର ମ ୁ ରା YNY0322321
ପ ୁ /474909 37 168 263କୃତିବାସ ପାଣିଗାହୀ ପି ଦାଶରଥି ପାଣିଗାହୀ LNT3387982
ୀ /484910 92 168 264ତୁଳସୀ େଦବୀ େପଡିୱାଲ ସା େତାଳାରାମ େପଡିୱାଲ LNT2441525

ପ ୁ /484911 38 168 265େଯାେଗଶ୍ େପଡିୱାଲ ପି େଗାବ ର୍ ନ େପଡିୱାଲ LNT2441533
ପ ୁ /484912 58 168 266େଗାବ ର୍ ନ େପଡିୱାଲା ପି େତାଳାରାମ େପରୱାଲ LNT2441418
ୀ /484913 56 168 267ଦୁଗର୍ା େଦବୀ େପରିୱାଲା ସା େଗାବ ର୍ ନ େପରିୱାଲା LNT2441350

ପ ୁ /494914 22 168 268ଅଭିଜୀତ ମହାପାତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ YNY1060045
ପ ୁ /494915 38 168 269ଦୀପକ େପଡିୱାଲ ପି ଭମର ଲାଲ େପଡିୱାଲ LNT2441517
ୀ /494916 37 168 270ରମା େପଡିୱାଲ ସା ଦୀପକ େପଡିୱାଲ YNY0322339
ୀ /494917 64 168 271ଶଶୁଳିା େଦବୀ େପଡିୱାଲା ସା ଭମର ଲାଲ େପୱାଲା LNT2441301

ପ ୁ /494918 68 168 272ଭମରଲାଲ େପରିୱାଲା ପି ହିଗାଲ େପରିୱାଲା LNT2441376
ୀ /504919 75 168 273ପତିମା ଦାସ ସା ବଟକୃ  ଦାସ OR/06/044/304231

ପ ୁ /504920 52 168 274ମେନାର ନ ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ OR/06/044/304232
ପ ୁ /514921 59 168 275ଶେୁଭନ କମୁାର େଘାଷ ପି କମଳକା ି େଘାଷ LNT4510673
ୀ /514922 50 168 276ଉଜଳ ରାଣି େଘାଷ ସା ଶେୁଭନ କମୁାର େଘାଷ LNT4510681
ୀ /514923 84 168 277ପେମାଦୀନି ପ ନାଏକ ସା େଗାବି  ପ ନାଏକ OR/06/044/304235

ପ ୁ /514924 49 168 278େଦବାଶଷି ପ ନାଏକ ପି େଗାବି  ପ ନାଏକ LNT2441566
ୀ /524925 88 168 279ବିେନାଦ ବାଳା ଦ ସା ରେମଶ ଦ LNT2441673
ୀ /524926 81 168 280ଚ ନବାଳା ଦ ସା ଯିେତନ ଦ OR/06/044/304245

ପ ୁ /524927 70 168 281ରବିନ ଚ  ଦ ପି ରେମଶ ଦ LNT2441434
ପ ୁ /524928 62 168 282ଶଯ୍ାମଲ ଦ ପି ସେୁର  ନାଥ ଦ OR/06/044/304250
ୀ /524929 60 168 283ପିତିକନା ଦ ସା ରବିନ ଦ LNT2441665
ୀ /524930 58 168 284କମୁକମୁ ଦ ପି ସେୁରନ ଦ OR/06/044/304639

ପ ୁ /524931 56 168 285ସପନ୍ କମୁାର ଦ ପି ରେମଶ ଦ LNT2441111
ପ ୁ /524932 53 168 286ରଣଜିତ ଦ ପି ଜିେତନ ଦ OR/06/044/304251
ପ ୁ /524933 50 168 287ସାଧନ କମୁାର ଦ ପି ରେମଶ ଦ OR/06/044/304244
ୀ /524934 50 168 288େଦବଯାନୀ ଦ ପି ଜିେତନ ଚ  ଦ LNT2441400
ୀ /524935 47 168 289ସଜୁାତା ଦ ସା ରଣଜିତ ଦ OR/06/044/304636
ୀ /524936 44 168 290ଅ ଳୀ ଦ ସା ସପନ କମୁାର ଦ LNT2441640
ୀ /524937 79 168 291ରାନୁବାଳା ଦ ସା ସେୁର  ନାଥ ଦ LNT3360963
ୀ /524938 58 168 292ଅନିମା ସିରକାର ସା ଶଯ୍ାମଲ ଦ OR/06/044/304638
ପ ୁ /534939 50 168 293ମରୁଲି ଧର େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା LNT4510707
ୀ /534940 41 168 294ନଳିନୀ ମହାପାତ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ମହାପାତ YNY0322404
ପ ୁ /534941 52 168 295ଘନଶଯ୍ାମ ମହାପାତ ପି ନିଶାମଣି ମହାପାତ YNY0322396
ପ ୁ /534942 19 168 296ସଯୂଯ୍ର୍କା  ମହାପାତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହାପାତ YNY1297845
ୀ /534943 41 168 297ସଷୁମା ନାୟକ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ନାୟକ LNT4524856
ପ ୁ /534944 66 168 298ବହାନ  ପ ା ପି ରବି  କମୁାର ପ ା LNT2411999
ପ ୁ /534945 51 168 299ବିଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ରବି  ପ ା YNY0322362
ପ ୁ /534946 49 168 300ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା ପି ରବି  ପ ା YNY0322370
ପ ୁ /534947 49 168 301ଅଜୟକମୁାର ପ ା ପି ରବି  ପ ା YNY0107417
ୀ /534948 46 168 302ସ ି ତା ପ ା ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YNY0990143
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ୀ /534949 45 168 303ଶୀମତୀ ପ ା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା LNT4540621
ୀ /534950 42 168 304ସସିୁତା ପ ା ସା ଅଜୟ କମୁାର ପ ା LNT4533279

ପ ୁ /534951 35 168 305ବିକମ କିେଶାର ପ ା ପି ବହାନ  ପ ା LNT4540639
ୀ /534952 32 168 306ମିନାକ୍ଷୀ ପ ା ପି ବହାନ  ପ ା YNY0322388

ପ ୁ /534953 51 168 307ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ବାବନ ସାଇଁ LNT4517595
ୀ /534954 45 168 308କବିତା ସାଇଂ ସା ରେମଶ ଚ  ସାଇଂ YNY0198010
ୀ /544955 85 168 309ବିନା ଶମର୍ା ସା ଶୀବୟଜି ନାଥ ଶମର୍ା LNT2445260

ପ ୁ /544956 56 168 310ସଶୁଲି ଶମର୍ା ପି ଶୀବୟିଜି ନାଥ ଶମର୍ା LNT2441632
ୀ /544957 46 168 311ଅ  ୁଶମର୍ା ସା ଶଶୁଲି ଶମର୍ା LNT2441657

ପ ୁ /554958 80 168 312ମନେମାହନ ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି OR/06/044/304265
ୀ /554959 70 168 313ସ ଯ୍ାରାଣି ମହା ି ସା ମନେମାହନ ମହା ି YNY0662528

ପ ୁ /554960 49 168 314ସମେର  ମହା ି ପି ମନେମାହନ ମହା ି LNT2441053
ପ ୁ /554961 44 168 315ବୃହ  ଭାନୁ ମହା ି ପି ମନେମାହନ ମହା ି LNT2440766
ୀ /564962 90 168 316େପମଲତା ମହା ି ସା ରାହାସ ମହା ି OR/06/044/304277
ୀ /564963 57 168 317ମମତା ମହା ି ପି ରାହାସ ବିହାରୀ ମହା ି LNT2442176

ପ ୁ /564964 56 168 318ବିର  ିନାରାୟଣ ମହା ି ପି ରାହାସ ମହା ି OR/06/044/304278
ପ ୁ /564965 55 168 319ରବି ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ରାସ ବିହାରୀ ମହା ି LNT2442200
ପ ୁ /564966 52 168 320ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ରାହାସ ବିହାରୀ ମହା ି LNT2442184
ୀ /564967 48 168 321ସମିର୍ ା ମହା ି ସା ବିର ନିାରାୟଣ ମହା ି YNY0748251
ୀ /564968 47 168 322ଭାଗଯ୍ଶୀ ମହା ି ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହା ି YNY0662544

ପ ୁ /564969 55 168 323ରାଜକିେଶାର ପରିଡା ପି ବି ୁଚରଣ ପରିଡା LNT3387974
ୀ /564970 53 168 324ବନଲତା ସାହୁ ସା ରାଜକିେଶାର ପରିଡା LNT3387966

ପ ୁ /574971 60 168 325ନିକୁ  କିେଶାର େବଉରା ପି ଦିବାକର େବଉରା YNY0748178
ୀ /574972 55 168 326ଜଶଶୀ େବଉରା ସା ନିକୁ  କିେଶାର େବଉରା LNT2557726

ପ ୁ /584973 77 168 327ଚି ର ନ ମହା ି ପି ବିରକିେଶାର ମହା ି OR/06/044/304282
ୀ /594974 72 168 328େସୗଦାମିନି ମହା ି ସା ଜ୍ଞାନର ନ ମହା ି OR/06/044/304288

ପ ୁ /594975 71 168 329ମାନସ ର ନ ମହା ି ପି ବିରକିେଶାର ମହା ି OR/06/044/304284
ପ ୁ /594976 77 168 330ପରୁୁେଷା ମ ସାହୁ ପି ବାଉରିବ ୁ ସାହୁ OR/06/044/304285
ପ ୁ /604977 54 168 331ସ ିପ କମୁାର ମହା ି ପି ଚି  ର ନ ମହା ି OR/06/044/304293
ପ ୁ /604978 48 168 332ସଜିୁତ ମହା ି ପି ଜ୍ଞାନର ନ ମହା ି OR/06/044/304298
ପ ୁ /604979 46 168 333ସମିୁତ ମହା ି ପି ଜ୍ଞାନର ନ ମହା ି OR/06/044/304300
ପ ୁ /604980 44 168 334ବିଶଜିତ ମହା ି ପି ଜ୍ଞାନର ନ ମହା ି OR/06/044/304301
ପ ୁ /604981 42 168 335ଅମିତ ମହା ି ପି ଜ୍ଞାନର ନ ମହା ି OR/06/044/304302
ୀ /604982 32 168 336ଜିନା ମହା ୀ ପି ମାନସର ନ ମହା ୀ YNY1058502
ୀ /604983 50 168 337େଜଯ୍ାତି ପ ନାୟକ ସା ମାନସର ନ ମହା ି YNY0748277

ପ ୁ /614984 53 168 338େଦବସନ୍ାନ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ OR/06/044/304306
ୀ /614985 52 168 339ଲୁନା ଦାସ ସା େଦବସନ୍ାନ ଦାସ LNT2442457

ପ ୁ /614986 47 168 340ଶଚିନ ନ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ YNY0322412
ପ ୁ /614987 45 168 341ପିୟ ର ନ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ LNT2442309
ୀ /614988 39 168 342ସାଗତିକା ଦାସ ସା ଶଚିନ ନ ଦାସ YNY0322420

ପ ୁ /614989 52 168 343ଟି ମାଲାକର ପି ଭାବଗାହୀ ସାଇଁ YNY0322438
ୀ /614990 21 168 344ଅଡ୍ଯାସକ୍ତୀ ପିୟା ପି େଦବସନ୍ନ ଦାସ YNY1164235

ପ ୁ /614991 60 168 345ପତାପ ଚ  ସାମଲ ପି ମଦନ ସାମଲ LNT4542718
ୀ /614992 57 168 346ଆରତୀ ସାମଲ ସା ପତାପ ଚ  ସାମଲ LNT4542742

ପ ୁ /624993 41 168 347େଗାପାଲ ଦୁଗଡ୍ ପି େଜଠ୍ ମଲଜି ଦୁଗଡ୍ LNT2440782
ପ ୁ /634994 65 168 348ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ ପି ଧବୃଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/304326
ୀ /634995 32 168 349ରଶିେରଖା ସାହୁ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ YNY0148874
ୀ /644996 63 168 350ଲତା େଦବୀ ସା େମାହନ ଲାଲ େଚାରାଡିଆ LNT2442614

ପ ୁ /654997 70 168 351େମାହନ ଲାଲ େଚାରାଡିଆ ପି ରାମଲାଲ େଚାରାଡିଆ LNT2442598
ୀ /654998 70 168 352ବିମଳା େଦବୀ େଚାରାଡିଆ ସା ରୂପଚା  େଚାରାଡିଆ LNT2442622
ପ ୁ /654999 41 168 353ମେୁକଶ େଚାରାଡିଆ ପି େମାହନ ଲାଲ େଚାରାଡିଆ YNY1058494
ୀ /655000 35 168 354େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େସଠୀ େସଠୀ ସା ସ ୟ କମୁାର େସଠୀ YNY1324268
ୀ /665001 48 168 355େରଣବୁାଳା ମହା ି ସା ତରୁଣ କମୁାର ମହା ି LNT2442440
ପ ୁ /665002 42 168 356ରଜନି କା  ଶମର୍ା ପି ସାଙରମଲ ଶମର୍ା LNT2441699
ପ ୁ /675003 62 168 357ସାଙରମଲ୍ ଶମର୍ା ପି ରବି  ପସାଦ ଶମର୍ା LNT2441707
ୀ /675004 59 168 358ସେୁଲାଚନା େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ସାଙରମଲ୍ ଶମର୍ା YNY0990150
ପ ୁ /685005 52 168 359ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା LNT4540589
ପ ୁ /685006 44 168 360ଶୀ ପକାଶ େବେହରା ପି ଦ ପାଣି େବେହରା LNT4533329
ୀ /685007 44 168 361ଶୀମତୀ ଗୀତା େବେହରା ସା ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା LNT4533352
ପ ୁ /685008 50 168 362େବଣଧୁର ରାଉତ ପି ନଟବର ରାଉତ LNT2441798
ପ ୁ /695009 48 168 363ସେୁର  ନାଥ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ YNY1298991
ପ ୁ /695010 64 168 364ପ ୁ ର୍ଚ  ମହା ି ପି ଶରତଚ  ମହା ି YNY0662577
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ପ ୁ /695011 58 168 365ରେମଶଚ  ମହା ି ପି ଶରତଚ  ମହା ି YNY0662551
ୀ /695012 58 168 366ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା ମହା ି ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି YNY0322461

ପ ୁ /695013 53 168 367ପତାପଚଂଦ ମହା ି ପି ଶରତଚ  ମହା ି YNY0662585
ୀ /695014 48 168 368ପେମାଦିନି ମହା ି ସା ପତାପ ଚ  ମହା ି YNY0179838
ୀ /695015 46 168 369ବିେନାଦିନି ମହା ି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହା ି YNY0662593

ପ ୁ /695016 42 168 370ମେନାର ନ ମହା ି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହା ି YNY0662601
ପ ୁ /705017 97 168 371ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି ପି େଗାବି  ଚ  ମହା ି OR/06/044/304372
ପ ୁ /705018 51 168 372ଚ େଶଖର ମହା ି ପି ନିେରାଦ ଚ  ମହା ି OR/06/044/304379
ୀ /705019 35 168 373ଆଦଯ୍ାଶା ମହା ି ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି YNY0179853

ପ ୁ /705020 33 168 374େଦବବତ ମହା ି ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି YNY0179846
ୀ /715021 36 168 375ସମିୁତା େବେହରା ପି ବିର  ିନାରାୟଣ େବେହରା LNT3361169

ପ ୁ /715022 63 168 376ତାରା ପସାଦ ଦ ପି ଦାେମାଦର ଦ OR/06/044/304432
ପ ୁ /715023 58 168 377ସଯୁଯ୍ର୍ପସାଦ ଦ ପି ଦାେମାଦର ଦ OR/06/044/304428
ୀ /715024 55 168 378ମିନାଖି ଦ ସା ତାରାପସାଦ ଦ OR/06/044/304434
ୀ /715025 50 168 379ସପୁଭା ଦ ସା ଉମା ଦ OR/06/044/304435

ପ ୁ /715026 48 168 380ଉମା ପସାଦ ଦ ପି ଦାେମାଦର ଦ OR/06/044/304433
ୀ /715027 38 168 381ରୂପାଲି ଦ ପି ତାରା ପସାଦ ଦ LNT2523553
ୀ /715028 32 168 382ସାତି ଦ ପି ଉମା ପସାଦ ଦ YNY0148916
ୀ /715029 31 168 383ସତିୁ ଦ ପି ତାରା ପସାଦ ଦ YNY0148908
ୀ /715030 51 168 384ରୀତା ଦ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ପସାଦ ଦ YNY0322479

ପ ୁ /725031 44 168 385ବାସେୁଦବ ଅଗୱାଲ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT2442341
ୀ /725032 43 168 386ସାବିତୀ ଅଗୱାଲା ପି ସେ ାଷ ଅଗୱାଲା LNT2442325

ପ ୁ /725033 44 168 387ମେୁକଶ ଗୁ ା ପି ନଥରୁାମ ଗୁ ା YNY0179929
ୀ /725034 46 168 388ସୀମାେଦବୀ ନଉଲଖା ସା ରତନଲାଲ ନଉଲଖା YNY0179911
ୀ /725035 65 168 389ପ ୁ ାେଦବୀ ପଟୱାରୀ ସା ବଜର ଲାଲ ପଟୱାରୀ OR/06/044/304416
ୀ /725036 48 168 390ବିଣା ପଟୱାରୀ ସା ଶଶୁଲି କମୁାର ପଟୱାରୀ LNT2442390

ପ ୁ /725037 46 168 391ରାେଜଶ କମୁାର ପଟୱାରୀ ପି ବଜର  ପଟୱାରୀ LNT2442408
ୀ /725038 44 168 392ସତା ପଟୱାରୀ ସା ରାେଜାଶ ପଟୱାରୀ YNY0198028

ପ ୁ /725039 49 168 393ଅେଶାକ କମୁାର ପଟୱାରୀ ପି ବଜର  ଲାଲ ପଟୱାରୀ YNY0385484
ୀ /725040 46 168 394ସରିତା ପଟୱାରୀ ସା ଅେଶାକ ପଟୱାରୀ YNY0385443

ପ ୁ /725041 45 168 395ସଶୁୀଲ କମୁାର ପଟୱାରୀ ପି ବଜର  ପଟୱାରୀ YNY0385476
ପ ୁ /725042 38 168 396ମେହଶ ପଟୱାରୀ ପି ବଜର  ପଟୱାରୀ YNY0385468
ପ ୁ /725043 51 168 397ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ଶମର୍ା YNY0322495
ୀ /725044 46 168 398େରନୁ ଶମର୍ା ସା ମେନାଜ ଶମର୍ା YNY0322503

ପ ୁ /735045 71 168 399ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲ୍ ପି ବନାରସୀଲାଲ ଅଗୱାଲ୍ LNT2441996
ୀ /735046 66 168 400ଗାୟତୀ େଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT2441988

ପ ୁ /735047 48 168 401ରାମକିଷନ ଅଗରୱାଲ ପି ସେ ାଷ ଅଗରୱାଲ LNT2442333
ୀ /745048 42 168 402ସଚିୁତା ବରାଳ ପି ରଣଜିତ୍ କମୁାର ବରାଳ LNT3070638

ପ ୁ /745049 39 168 403ରାଜିବ ବରାଲ ପି ରଣଜିତ୍ କମୁାର ବରାଲ LNT2441897
ୀ /745050 95 168 404କୁ ଳା ସିହନ୍ା ସା କମୁଦୁର ନ ସିହନ୍ା OR/06/044/304399
ୀ /745051 73 168 405ମିନାରାଣି ସିହନ୍ା ପି କମୁଦୁର ନ ସିହନ୍ା OR/06/044/304400
ୀ /745052 60 168 406ତାରାବରାଳ ସିହନ୍ା ସା ରଣଜିତ ବରାଳ ସିହନ୍ା OR/06/044/304403
ୀ /755053 67 168 407ମ ଳୁା ଦାସ ସା ଅେଘାର ଚ  ଦାସ OR/06/044/304385
ୀ /755054 71 168 408କଲଯ୍ାଣି ଦାଶ ସା ଭବାନି ପସାଦ ଦାଶ OR/06/044/304408

ପ ୁ /755055 53 168 409ଶବିପସାଦ ଦାଶ ପି ଗରୁୁପସାଦ ଦାଶ OR/06/044/304410
ପ ୁ /755056 53 168 410ବିନୟପସାଦ ଦାଶ ପି ମେହଶ ପସାଦ ଦାଶ OR/06/044/304412
ପ ୁ /755057 52 168 411ଶକି୍ତ ପସାଦ ଦାଶ ପି ଭବାନି ପସାଦ ଦାଶ LNT2442630
ପ ୁ /755058 42 168 412ବିେଜ  ପସାଦ ଦାଶ ପି ରବି  ଦାଶ LNT2442010
ପ ୁ /765059 52 168 413ବୃଦାବନ େବେହରା ପି ଜୁରିଆ େବେହରା YNY0377549
ୀ /765060 46 168 414ରିନା େବେହରା ସା ବୃ ାବନ େବେହରା YNY0377531
ପ ୁ /765061 69 168 415ଉଦିତ କମୁାର ଦାସ ପି େଯାେଗ  ଚ  ଦାସ OR/06/044/304383
ୀ /765062 51 168 416େସନ୍ହୁ ଳୀ ଦାଶ ସା ସବୁତ ଦାଶ OR/06/044/304388
ୀ /765063 49 168 417ସସୁନ୍ାତା ଦାଶ ସା ଉଦିତ କମୁାର ଦାଶ OR/06/044/304387
ପ ୁ /765064 24 168 418LAXMI ପ ା ପି LAXMI ପ ା YNY1065069
ପ ୁ /765065 24 168 419ଜ୍ଞାନ ର ନ ପ ା ପି ରବି ନାରାୟଣ ପ ା YNY1060086
ପ ୁ /775066 80 168 420ସମିର ମିତ ପି ଅନିଲ ମିତ OR/06/044/304444
ୀ /775067 66 168 421ଅମିତା ମିତ ସା ପରିେତାଷ ମିତ OR/06/044/304447
ପ ୁ /775068 62 168 422ହୃଷିେକଷ ମିତ ପି ଅନିଲ ମିତ OR/06/044/304451
ୀ /775069 62 168 423ଯୟ ି ମିତ ପି ଅନିଲ ମିତ OR/06/044/304454
ୀ /775070 60 168 424ଅମିକା ମିତ ସା ସମୀର ମିତ OR/06/044/304450
ପ ୁ /775071 59 168 425ସପନ ମିତ ପି ପଲିୁନ ମିତ LNT2502276
ପ ୁ /775072 55 168 426ଭବେତାଷ ମିତ ପି ବ ିମ ମିତ YNY0198036
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ୀ /775073 52 168 427ସତୁପା ମିତ ସା ହୃଷିେକଶ ମିତ OR/06/044/304455
ୀ /775074 49 168 428ଇତୁ ମିତ ସା ସପନ ମିତ LNT2502284

ପ ୁ /775075 41 168 429ସ ିପ ମିତ ପି ସମିର ମିତ LNT2429918
ପ ୁ /775076 28 168 430ସାଇକତ୍ ମିତ ପି ସପନ ମିତ YNY0735464
ୀ /785077 29 168 431ପରିଢୀ ଅଗଵାଲ ସା ପଵନ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1163039
ୀ /785078 26 168 432ଟୁଇଁ ିଲ ଅଗଵାଲ ପି ମେହଶ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1163013
ୀ /785079 22 168 433ପୀତି ଅଗଵାଲ ପି େକୖଲାଶ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1164185
ୀ /785080 48 168 434ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ପଶା  ସାହୁ YNY0662718
ୀ /785081 21 168 435ପତୀକ୍ଷ୍ଯା ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାହୂ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୂ YNY1164201
ୀ /785082 50 168 436ଇତିଶୀ ସାହୁ ସା ପଦିପ୍ କମୁାର ସାହୁ LNT2442085

ପ ୁ /785083 46 168 437ସଶୁା  ସାହୁ ପି ଯୟକୃ  ସାହୁ OR/06/044/304480
ୀ /795084 52 168 438କ ନା ପରିଡା ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ପଧାନ LNT2429843

ପ ୁ /795085 70 168 439ସେରାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ପାଣକୃ  ପଧାନ OR/06/044/304484
ପ ୁ /795086 63 168 440ସେ ାଷ ପଧାନ ପି ବାଳକୃ  ପଧାନ YNY0198085
ପ ୁ /795087 60 168 441େଜଯ୍ାତିପକାଶ ପଧାନ ପି ବାଳକୃ  ପଧାନ OR/06/044/304492
ୀ /795088 54 168 442ଦି ା ଳି ପଧାନ ସା େଜଯ୍ାତିବିକାଶ ପଧାନ OR/06/044/304491
ୀ /795089 52 168 443ସମୁନ ପଧାନ ସା ସେରାଜ ପଧାନ YNY0385450
ୀ /795090 36 168 444ସତିୃ ପଧାନ ସା ସତଯ୍ମ ପଧାନ YNY0322537

ପ ୁ /795091 31 168 445ସି ାଥର୍  ପଧାନ ପି େଜଯ୍ାତି ବିକାଶ ପଧାନ YNY0385435
ୀ /795092 90 168 446ସାବିତୀ ପଧାନ ସା ବାଳକୃ  ପଧାନ OR/06/044/304483

ପ ୁ /795093 42 168 447ସତଯ୍ମ୍ ପଧାନ ପି ସେରାଜ ପଧାନ LNT2442002
ୀ /805094 37 168 448ଅସୀତା େଚୖଧରୁୀ ସା େସୗରଭାନ  େଚୖଧରୁୀ YNY0179960

ପ ୁ /805095 52 168 449େସୗରଭାନ  େଚୗଧରୁୀ ପି ସ ିଦାନ  େଚୗଧରୁୀ LNT3387941
ୀ /805096 63 168 450ମାଳତୀ ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ OR/06/044/304466
ୀ /805097 62 168 451େରଖା ଦାସ ସା ସଦୁାମ ଚରଣ ଦାସ YNY0322545
ୀ /805098 49 168 452ଚାେମଲି ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ OR/06/044/304463

ପ ୁ /805099 41 168 453ରାମଚ  ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଚରଣ ଦାସ YNY0322552
ପ ୁ /805100 38 168 454ଶଶକିା  ଦାସ ପି ଦିବାକର ଦାସ YNY0148965
ୀ /805101 36 168 455ଅନୂସୟା ଦାସ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ YNY0322560
ୀ /805102 34 168 456ମନସିତା ଦାସ ସା ରବି  ଦାସ YNY0148981

ପ ୁ /805103 32 168 457ରମାକା  ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ YNY0148973
ପ ୁ /815104 44 168 458ରବି  ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଚ  ଦାସ LNT2441830
ପ ୁ /815105 42 168 459ରତିକା  ଦାସ ପି ଦିବାକର ଦାସ LNT2441822
ପ ୁ /815106 40 168 460ଶୀକା  ଦାସ ପି ଦିବାକାର ଦାସ LNT2441814
ୀ /815107 32 168 461ଶୀେଦବୀ ଦାସ ସା ରତିକା  ଦାସ YNY0322578

ପ ୁ /815108 55 168 462େଗାପିନାଥ ପଧାନ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପଧାନ LNT4517587
ପ ୁ /825109 42 168 463ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ ପି ସଦୁାମ୍ ଚରଣ ଦାସ YNY0322586
ପ ୁ /825110 45 168 464ନିମର୍ଳ ପ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/044/304506
ୀ /825111 65 168 465ମମତା ପ ନାୟକ ସା ନୃସିଂହ ପ ନାୟକ OR/06/044/304503
ୀ /825112 48 168 466ନମିତା ପ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ପ ନାୟକ OR/06/044/304504
ୀ /825113 40 168 467କବିତା ପ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ପ ନାୟକ OR/06/044/304505
ପ ୁ /835114 56 168 468ନେର  େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା LNT2442275
ପ ୁ /835115 44 168 469ବିମଳ ପ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପ ନାୟକ LNT2441467
ୀ /845116 23 168 470ମଧସିୁତା ପ ନାଯକ ପି ନାେଗ  ପ ନାଯକ YNY1164243

ପ ୁ /845117 24 168 471ଦିବଯ୍ା େଜଯ୍ାତି ପଟନାୟକ ପି ନେଗ  ପଟନାୟକ YNY1163104
ପ ୁ /845118 52 168 472ନେଗ  ପ ନାୟକ ପି ନିଳମଣି ପ ନାୟକ OR/06/044/304511
ୀ /845119 52 168 473ଝୁନୁ ପ ନାୟକ ସା ନେଗ  ପ ନାୟକ LNT2441202

ପ ୁ /845120 42 168 474ସତଯ୍ପିୟ ପ ନାୟକ ପି ରବି  ପ ନାୟକ LNT2442531
ପ ୁ /855121 75 168 475କୁ ନଲାଲ ପଗୁାଲିୟା ପି ଗେଣଶ ମଲ୍ LNT2442655
ପ ୁ /855122 53 168 476ଶୀମ  ଦ ପି ବନ ବିହାରୀ ଦ LNT2442507
ୀ /855123 43 168 477କବିତା ଦ ସା ଶୀମ  ଦ LNT2442515
ପ ୁ /855124 48 168 478ସନାତନ େଦ ପି ନଟବର େଦ LNT2442523
ୀ /855125 23 168 479ପଜୁା େଜୖନ ପି ସଭୁ କିରଣ େଜୖନ YNY1163088
ୀ /855126 23 168 480ଆରତୀ େଜୖନ ପି ବଜର  େଜୖନ YNY1163070
ୀ /855127 65 168 481ଶଶୁୀଳା ନାୟକ ସା ଧନି ନାୟକ LNT2440998
ପ ୁ /855128 47 168 482ଶ ର ସାହା ପି େବୖଦନାଥ ସାହା LNT2441541
ୀ /855129 48 168 483ବନମାଲା ସି ି ସା ଶଭୁ କରଣ ସି ି LNT2442697
ପ ୁ /855130 47 168 484ବଜର  ସି ି ପି େସାେହାନ ଲାଲ ସି ି LNT2442689
ୀ /855131 47 168 485ସଧୁା ସି ି ସା ବଜର  ସି ି LNT2442671
ପ ୁ /855132 82 168 486େସାହନ ଲାଲ ସି ି ପି େତାଳାଗମ ସି ି YNY0662726
ୀ /855133 78 168 487କମଲାେଦବୀ ସି ି ସା େମାହନ ଲାଲ ସି ି YNY0662734
ପ ୁ /855134 52 168 488ଶଭୁକରଣ ସି ି ପି େସାହନ ଲାଲ ସି ି YNY0662742
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ପ ୁ /855135 47 168 489ରାେକଶ କମୁାର ସି ି ପି େମାହନ ଲାଲ ସି ି LNT2442663
ପ ୁ /855136 39 168 490ଅବିନାଶ ସି ି ପି େସାହନଲାଲ ସି ି YNY0662759
ୀ /865137 55 168 491େରନୁ ଦ ସା ନିର ନ ଦ OR/06/044/304647

ପ ୁ /865138 42 168 492ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦ ପି ଶ ର ଦ LNT2442291
ୀ /865139 31 168 493ରି ୀ ଦ ସା ପଣୂର୍ ଚ  ଦ YNY1260116

ପ ୁ /865140 26 168 494ସାଂତନୁ ଦ ମା ସେରାଜିନୀ ଦ YNY1263565
ୀ /865141 20 168 495ପାୟଲ ଦ ସା ସାଂତନୁ ଦ YNY1263573

ପ ୁ /865142 71 168 496ବିଜୟ କମୁାର ଦ ପି େଗାପାଳ ଦ LNT2441863
ୀ /865143 62 168 497କାଜଲ ଦ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦ LNT2441871

ପ ୁ /865144 60 168 498ନାରାୟଣ ଦ ପି େଗାପାଳ ଦ OR/06/044/304539
ପ ୁ /865145 57 168 499ନିର ନ ଦ ପି େଗାପାଳ ଦ OR/06/044/304540
ପ ୁ /865146 32 168 500ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦ ପି ବିନୟ କମୁାର ଦ YNY0662767
ପ ୁ /865147 30 168 501ସନୁୀଲ ଦ ପି ନିର ନ ଦ YNY0322628
ୀ /865148 21 168 502ରଶୀତା ରାଉତ ସା ମହିମା ନ  ସାଇଁ YNY1260124
ୀ /865149 45 168 503କସୁମୁ ସାହୁ ସା ନୀଲୂ ଚରଣ ସାହୁ YNY1263409

ପ ୁ /865150 60 168 504ହେରକୃ  ସାଇଂ ପି ଆକଳୁ ସାଇଂ YNY0322594
ୀ /865151 54 168 505ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ ସା ହେରକୃ  ସାଇଁ YNY0322610
ୀ /875152 45 168 506ସେରାଜିନୀ ଦ ସା ନାରାୟଣ ଦ OR/06/044/304655
ୀ /875153 35 168 507ଶବିାନି ଦ ପି ନିର ନ ଦ YNY0148999
ୀ /885154 30 168 508ଶଭୁଶୀ ଷଡ ୀ ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ଷଡ ୀ YNY0322636

ପ ୁ /885155 79 168 509ଚି ାମଣି ଷଡ ୀ ପି ନାରାୟଣ ଷଡ ୀ LNT2441681
ୀ /885156 67 168 510ବିଦୁଲତା ଷଡ ୀ ସା ଚି ାମଣି ଷଡ ୀ YNY0377523

ପ ୁ /885157 45 168 511ରାଧାଶଯ୍ାମ ଷଡ ୀ ପି ଚି ାମଣି ଷଡ ୀ LNT2441483
ପ ୁ /895158 60 168 512ପଭାକର ମହା ି ପି ମଧସୁଦୁନ ମହା ି LNT2442424
ୀ /895159 58 168 513ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ପଭାକର ମହା ି LNT2442432

ପ ୁ /895160 33 168 514ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହା ି ପି ପଭାକର ମହା ି YNY0107433
ୀ /895161 32 168 515ବନଶୀ ମହା ି ପି ପଭାକର ମହା ି YNY0107425

ପ ୁ /905162 72 168 516ବାନାମର ମହା ି ପି ଦୂେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହା ି LNT2442044
ୀ /905163 60 168 517ମିନିଲତା ମହା ି ସା ବାନାମର ମହା ି LNT2442051

ପ ୁ /915164 75 168 518ଶରତ ଚ  େସନାପତି ପି ରୁଷି େସନାପତି YNY0107441
ୀ /915165 65 168 519ଶା ିଲତା େସନାପତି ସା ଶରତ ଚ  େସନାପତି YNY0107458

ପ ୁ /915166 47 168 520ସ ଦ କମୁାର େସନାପତି ପି ଶରତ ଚ  େସନାପତି YNY0107466
ପ ୁ /915167 42 168 521ପେମାଦ କମୁାର େସନାପତି ପି ଶରତ ଚ  େସନାପତି LNT2412104
ପ ୁ /925168 65 168 522େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ LNT2441004
ୀ /925169 60 168 523ପତିମା ଦାସ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ YNY0107474

ପ ୁ /925170 42 168 524ଚ  େଶଖର ଦାସ ପି ବହାନ  ଦାସ LNT2441012
ୀ /935171 48 168 525ଝୁନୁଲତା େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା LNT2442267

ପ ୁ /935172 39 168 526େପମାନ  ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ LNT2442192
ପ ୁ /955173 65 168 527ରଥ େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା LNT2442028
ପ ୁ /965174 59 168 528େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ LNT2440808
ୀ /965175 54 168 529େପମଲତା ନାୟକ ସା େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ LNT2441764
ପ ୁ /975176 65 168 530ଘନଶଯ୍ାମ ଗୁ ା ପି ରଘବୁର ଦୟାଲ ଗୁ ା LNT2441038
ୀ /975177 64 168 531ଶକୁ ଳା ଗୁ ା ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଗୁ ା LNT2441046

ପ ୁ /975178 39 168 532ରଜନିକା  ଗୁ ା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଗୁ ା LNT2441020
ପ ୁ /985179 56 168 533ଗେଣଶ ହାତୀ ପି ଆରୱା ହାତୀ LNT2442143
ୀ /985180 55 168 534ତିେଳା ମା ହାତୀ ସା ଗେଣଶ ହାତୀ LNT2442150

ପ ୁ /995181 20 168 535ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ସିବ କମୁାର ମହାରଣା YNY1260223
ପ ୁ /995182 63 168 536ଅେଶାକ ମହା ି ପି ଦିଜବର ମହା ି OR/06/044/304564
ପ ୁ /995183 57 168 537ଅନୁପକମୁାର ମହା ି ପି ଦିଜବର ମହା ି OR/06/044/304565
ୀ /995184 45 168 538ସବୁାସିନୀ ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି OR/06/044/304566
ୀ /995185 32 168 539ସେୁଚତା ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି YNY0322651
ୀ /995186 30 168 540ସଜୁାତା ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି YNY0322669
ୀ /995187 35 168 541ନିଲମ ପରିୱାଲ ସା ପ ଜ ପରିୱାଲ YNY1035419
ପ ୁ /1005188 74 168 542ପେମାଦ କମୁାର ପାଢୀ ପି କଳୂମଣି ପାଢୀ LNT2441954
ୀ /1005189 64 168 543ତିେଳା ମା ପାଢି ସା ପେମାଦ କମୁାର ପାଢି LNT2442036
ୀ /1005190 50 168 544ସସିତା ପାଢୀ ସା େକୖଳାସ ଚ  ପାଢୀ YNY0322685
ୀ /1005191 47 168 545ମାନସ ର ନ ପାଢି ପି ପେମାଦ କମୁାର ପାଢି LNT2442119
ପ ୁ /1005192 42 168 546ପକାଶ କମୁାର ପାଢି ପି ପେମାଦ କମୁାର ପାଢି LNT2442358
ୀ /1005193 38 168 547ଗୀତା ଳୀ ପାଢୀ ସା ମାନସ ର ନ ପାଢୀ YNY0107482
ୀ /1005194 30 168 548ଲାସଯ୍ମୟୀ ପାଢୀ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପାଢୀ YNY0322677
ୀ /1005195 27 168 549ପଜ୍ଞା ପରମିତା ପାଢୀ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପାଢୀ YNY0629352
ପ ୁ /1005196 55 168 550ବି ୁ ଚରଣ ପତି ପି େଗାବି  ଚ  ପତି LNT2442259
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ୀ /1005197 54 168 551ମେନାରମା ପତି ସା ବି ୁ ଚରଣ ପତି LNT2442069
ପ ୁ /1005198 48 168 552ସ ୟ ଶମର୍ା ପି ଓଁ ପକାଶ ଶମର୍ା LNT2442127
ୀ /1005199 44 168 553ସବିତା ଶମର୍ା ସା ସ ୟ ଶମର୍ା LNT2442135

ପ ୁ /1025200 40 168 554ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ରଥ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ରଥ LNT3361151
ପ ୁ /1035201 43 168 555ମ ଳ ଚା  ମିଶ ପି େଗାବି  ଚ  ମିଶ LNT3387909
ପ ୁ /1035202 39 168 556ଜ୍ଞାନଚା  ମିଶ ପି େଗାବି  ଚ  ମିଶ LNT3387917
ପ ୁ /1045203 80 168 557କା ିର୍କଚ  ଦ ପି ମେହ  ଦ LNT2557650
ୀ /1045204 75 168 558ଗୀତାରାଣି ଦ ସା କା ିର୍କ ଦ OR/06/044/306002

ପ ୁ /1045205 68 168 559ଶୀମ  କମୁାର ଦ ପି ରାମକୃ  ଦ OR/06/044/306007
ପ ୁ /1045206 66 168 560ପଶା  କମୁାର ଦ ପି ରାମକୃ  ଦ OR/06/044/306008
ପ ୁ /1045207 58 168 561ଜୟ  କମୁାର ଦ ପି ରାମକୃ  ଦ OR/06/044/306009
ପ ୁ /1045208 55 168 562ଲକ୍ଷୀକା  ଦ ପି କା ିର୍କ ଦ OR/06/044/306011
ୀ /1045209 52 168 563ଆରତୀ ଦ ସା ଶୀମ  ଦ OR/06/044/306010

ପ ୁ /1045210 50 168 564ଶୀକା  କମୁାର ଦ ପି କା ିର୍କ ଦ OR/06/044/306013
ପ ୁ /1045211 50 168 565ଆଶଶି କମୁାର ଦ ପି ଶଯ୍ାମକୃ  ଦ YNY0507236
ୀ /1045212 49 168 566କ ନା ଦ ସା ପଶା  ଦ OR/06/044/306014
ୀ /1045213 49 168 567ଝରଣା ଦ ସା କିେଶାର ଦ OR/06/044/306015
ୀ /1045214 46 168 568ମାଳବିକା ଦ ସା ଲକ୍ଷୀକା  ଦ LNT2442804
ୀ /1045215 44 168 569ଅନୀଦିତା ଦ ସା ଜୟ  ଦ YNY0322693
ୀ /1045216 40 168 570ରଶିତା ଦ ସା ଆଶଷି କମୁାର ଦ LNT4540597
ୀ /1045217 40 168 571ଉଷାରାଣି ଦ ସା ଶୀକା  କମୁାର ଦ LNT4540605

ପ ୁ /1045218 36 168 572ସ ୁ ୀପ କମୁାର ଦ ପି ଶୀମ  କମୁାର ଦ LNT4517553
ୀ /1045219 83 168 573ଅରୁଣବାଳା େଦ ସା ସବୁାଷ ଚ  େଦ OR/06/044/306006
ୀ /1045220 33 168 574କାକଳି ଦ ସା ସ ୀପ କମୁାର ଦ YNY1298934
ୀ /1045221 22 168 575େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ଦ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ଦ YNY1298983

ପ ୁ /1045222 43 168 576ବିଶର ନ ମିଶ ପି େବୖକୁ ନାଥ ମିଶ LNT2462273
ୀ /1045223 55 168 577ରୁପ ଯାନି ପାଲ ପି କା ିର୍କ ଚ  ଦ YNY1299007

ପ ୁ /1045224 27 168 578ଅଭିେଷକ ପାଲ ପି ଦୀପକ କମୁାର ପାଲ YNY1299015
ପ ୁ /1055225 60 168 579କିେଶାର କମୁାର ତିେବଦୀ ପି ଶବିଶ ର ତିେବଦୀ OR/06/044/306701
ୀ /1055226 50 168 580ସମୁନ ତିେବଦୀ ସା କିେଶାର କମୁାର ତିେବଦୀ LNT2442960
ୀ /1065227 83 168 581ଶା ିଲତା ଦାସ ସା କା ିର୍କ ଦାସ LNT2557684

ପ ୁ /1065228 62 168 582ପଭାକର ଦାସ ପି ବନମାଳି ଦାସ LNT2562205
ପ ୁ /1065229 38 168 583ସଜିୁତ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ସଦୁାମଚରଣ ଦାସ LNT2441889
ପ ୁ /1075230 65 168 584ଗେଜ  ପ ା ପି ଧବୃ ପ ା OR/06/044/306037
ୀ /1085231 68 168 585ବନୀତା ରାଉତ ସା ନଟବର ରାଉତ YNY0385492
ୀ /1095232 65 168 586ଲିଚୁନଳିନୀ ସାମ ସା କମଳାକା  ସାମ OR/06/044/306045
ୀ /1095233 59 168 587ସପୁଭା ସାମ ପି କମଳାକା  ସାମ OR/06/044/306048

ପ ୁ /1095234 55 168 588ରଂଜିତର ନ ସାମ ପି କମଳାକା  ସାମ OR/06/044/306047
ୀ /1105235 43 168 589ସ ମିତା ଛତାର ସା ପଦୀପ ଛତାର YNY0322719

ପ ୁ /1115236 91 168 590ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି OR/06/044/306058
ୀ /1115237 87 168 591ନିଶାମଣି ମହା ି ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି OR/06/044/306059
ପ ୁ /1115238 61 168 592ଅରୁଣକମୁାର ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି OR/06/044/304342
ପ ୁ /1115239 58 168 593ଅତୁଲଯ୍କମୁାର ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି OR/06/044/306062
ୀ /1115240 55 168 594ପଭାତନଳିନୀ ମହା ି ସା ଅରୁଣକମୁାର ମହା ି YNY0662833
ୀ /1115241 54 168 595ଗୀତା ଳି ମହା ି ସା ଅତୁଲଯ୍କମୁାର ମହା ି OR/06/044/306063

ପ ୁ /1115242 52 168 596ତରୁଣକମୁାର ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି YNY0322727
ୀ /1125243 62 168 597େକ େନଲମା ସା େକ ଆରକାୟା OR/06/044/306067
ୀ /1125244 32 168 598ଯାଜ୍ଞେସନି ସାହୁ ପି ବିପିନ ସାହୁ YNY0149021

ପ ୁ /1135245 56 168 599ବିପିନି ସାହୁ ପି େଗାପି ସାହୁ OR/06/044/306077
ୀ /1135246 54 168 600ପ ୁ ା ସାହୁ ସା ବିପିନ ସାହୁ OR/06/044/306078
ପ ୁ /1505247 25 168 1009ସତିୃର ନ ସାହୁ ମା େପମଲତା ସାହୁ YNY1355833
ପ ୁ /0005248 23 168 1010େଜଯ୍ାତିର ନ ସାହୁ ମା େପମଲତା ସାହୁ YNY1355841
ପ ୁ /Flat No -5249 46 168 1011ମରୁାରୀ େମାହନ ଅଗଵାଲ ମା ରେମଶ ଚଂଦ ଅଗଵାଲ YNY1140516
ୀ /1435250 26 168 1012ଶସୀତା ସାହୂ ସା ସାଗତ ସାହୂ YNY1360924
ୀ /1535251 47 168 1013ପଣୁିର୍ମା ସାହୂ ସା ରବି ମହାପାତ YNY1364892
ପ ୁ /015252 18 168 1014ସମର ସାଥର୍କ ପ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା YNY1373075
ୀ /315253 65 168 1015ପଣୁିର୍ମା ରଣା ସା ବାବୁଲୀ ରଣା YNY1381631
ପ ୁ /535254 18 168 1016ଆୟୁଷ ପ ା ପି ଅଜୟ କମୁାର ପ ା YNY1389121
ୀ /025255 20 168 1017ଶଭୁଂଗିନୀ ଦାସ ପି େଦସ ର ନ ଦାସ YNY1389162
ୀ /015256 21 168 1018ସନୁୀତା ଦାସ ପି ଟୁଟୂ ଦାସ YNY1389220
ୀ /025257 22 168 1019ଗଂଗା ଦାସ ପି ଜିେତଂଦ ଦାସ YNY1389303
ୀ /645258 34 168 1020ବୀଉଟୀ େସାନୀ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାହା YNY1389642
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ୀ /645259 48 168 1021ରିତା ସାରସତ ସା ରାେଜଶ ସାରସତ YNY1389691
ୀ /1715260 32 168 1022ଗୀତାଂଜଳୀ ପ ୃ ି ସା ପଣବ କମୁାର ପ ୃ ି YNY1389774
ୀ /025261 28 168 1023ଡଲୀ ଦାସ ସା ନିଳକ  ଦାସ YNY1389808
ୀ /325262 24 168 1024ଶୀପ ର୍ା େଘାଷ ପି େଦଵପକାଶ େଘାଷ YNY1389840

ପ ୁ /645263 23 168 1025ନିତିନ ସାହା ପି ସଂଜୟ ସାହା YNY1389899
ୀ /645264 26 168 1026ଅମତୃା ରାଣୀ ସାରସତ ପି ରାେଜଶ ସାରସତ YNY1389931

ପ ୁ /645265 24 168 1027ଅନୁରାଗ ସାରସତ ପି ରାେଜଶ ସାରସତ YNY1390012
ୀ /025266 23 168 1028ତନୟା ସାଗତିକା ଦାସ ସା ଚଂଦନ ଓଝା YNY1390095
ୀ /125267 22 154 38ପଲକ ନାଂଗଲିଯା ପି ସଂଜୟ ନାଂଗଲିଯା YNY1070879

ପ ୁ /135268 53 154 39ଅେଶାକ େଖମଣି ପି ଲିଲାଧର େଖମଣି YNY0623470
ୀ /135269 41 154 40ଝାବଲି େଖମାଣି ସା ଅେଶାକ କମୁାର େଖମଣି YNY0623488
ୀ /135270 51 154 41ଉଷା େମାଦି ସା ପୱନକମୁାର େମାଦି YNY1046671
ୀ /145271 20 154 42ପନୁମ େମାଦୀ ପି ହରିକିସନ େସାନି YNY1279389

ପ ୁ /145272 28 154 43ଅମିତ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0623462
ୀ /165273 36 154 44ନିରୂପମା ଦାସ ସା ଉମାଶ ର ଦାସ YNY1340090
ୀ /255274 30 154 45େରଖା କମାନୀ ସା ଅଭିେ◌ଷକ କମାନୀ YNY1235613
ୀ /255275 26 154 46କବିତା କମାନୀ ସା ଅଜୟ କାମିନୀ YNY1235746
ୀ /255276 23 154 47ମାନସି କମାନୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର କମାନୀ YNY1235829
ୀ /305277 33 154 48ଅ ର୍ନା ମାଝୀ ସା େସୖେଲନ ମାଝୀ YNY1340108
ୀ /365278 58 154 49ପ ୁ ଲତା ଦାସ୍ ସା ଦୁଷ  ଦାସ୍ YNY0807529

ପ ୁ /435279 21 154 50ସଯୂଯ୍ର୍କା ା ବାରିକ ପି ପସାଂତ କମୁାର ବାରିକ YNY1169820
ପ ୁ /475280 51 154 51ଅନିଲ କମୁାର କଯ୍ାଲ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ କଯ୍ାଲ YNY1339696
ୀ /475281 46 154 52ମଧ ୁକଯ୍ାଲ ସା ଅନିଲ କମୁାର କଯ୍ାଲ YNY1339688

ପ ୁ /475282 42 154 53ବି ୁ କଯ୍ାଲ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ କଯ୍ାଲ YNY1339662
ୀ /475283 40 154 54ସପନ୍ା କଯ୍ାଲ ସା ବି ୁ କଯ୍ାଲ YNY1339670

ପ ୁ /475284 22 154 55ପେବଶ କଯ୍ାଲ ପି ଅନିଲ କଯ୍ାଲ YNY1339712
ୀ /545285 70 154 56ରାଧାରାଣୀ େବାଷ ପି ଶୀମ  କମୁାର େସାନି YNY1279595

ପ ୁ /545286 63 154 57େଗାପାଳ ଚ  େବାଷ ପି ଅନ  କମୁାର େବାଷ YNY1279611
ପ ୁ /575287 20 154 58ପୀତମ ପକାଶ ପ ୃ ି ପି ନେର  ଚଂଦ ପ ୃ ି YNY1339654
ପ ୁ /585288 26 154 59େହମଂତ େବେହରା ମା ଚ କାଂତୀ େବେହରା YNY1339647
ୀ /605289 61 154 60େକୗଶଲଯ୍ା େଦଵୀ ସା ଶ୍ଯାମସନୁଦର ଜେଜାଡିଆ YNY1059310

ପ ୁ /605290 24 154 61ଶିରାମକ◌ୃି ା ଜେଯାଡିଆ ପି ଶ୍ଯାମସ ୁ ର ଜେଯାଡିଆ YNY1061548
ୀ /795291 43 154 77ସରିତା େମାଦି ସା େଗାବି  େମାଦି YNY1291673

ପ ୁ /795292 25 154 78ସ ିତ େମାଦି ପି େଗାପାଳ େମାଦି YNY1291749
ପ ୁ /795293 24 154 79େଗୗରବ େମାଦି ପି େଗାପାଳ େମାଦି YNY1291657
ୀ /815294 25 154 80ପଜୁା କମାନୀ ପି ସେ ାଷ କମାନୀ YNY1045145
ୀ /815295 23 154 81େନହା କମାନୀ ପି ସେ ାଷ କମାନୀ YNY1045160

ପ ୁ /815296 22 154 82ମେହଶ କମୁାର କମଣି ପି ସେ ାଷ କମୁାର କମଣି YNY1046598
ୀ /835297 35 154 83ଟିନିଟା ଛାେପାଲିଆ ସା େଶୟାଂଶ ୁଛାେପାଲିଆ YNY1241454

ପ ୁ /835298 49 154 84େଗୗରୀ ଶ ର ଛାେପାଲିଆ ପି ବାବୁଲାଲ ଛାେପାଲିଆ YNY1160217
ୀ /835299 23 154 85ରାଧିକା ଛାେପାଲିଆ ପି ବିଶନାଥ ଛାେପାଲିଆ YNY1160225
ପ ୁ /835300 22 154 86ଵିଷ ୁଵଧର୍ନ ଛାେପାଲିଆ ପି େଗୗରୀ ଶ ର ଛାେପାଲିଆ YNY1160209
ପ ୁ /2435301 21 154 87ପିୟୁଶ େବାଷ ପି େଗାପାଳ ଚ  େବାଶ YNY1279314
ପ ୁ /5355302 25 154 88ବିଶଜିତ୍ େବେହରା ପି ସଯୂଯ୍ର୍କା  େବେହରା YNY1026012
ପ ୁ /15303 71 154 89କାଶ ିପସାଦ େମାଦି ପି େଗୗରୀଶ ର େମାଦି OR/06/044/224025
ପ ୁ /15304 69 154 90ଡ଼ଃ.ମାତାଦିନ େମାଦି ପି େଗୗରୀ ଶ ର େମାଦି OR/06/044/224027
ୀ /15305 67 154 91ସେ ାଷୀ େମାଦି ସା କାଶପିସାଦ େମାଦି OR/06/044/224028
ୀ /15306 64 154 92କିରଣ େମାଦି ସା ମାତାଦିନ େମାଦି OR/06/044/224022

ପ ୁ /15307 48 154 93େରାହିତ କମୁାର େମାଦି ପି କାଶପିସାହ େମାଦି OR/06/044/224030
ୀ /15308 46 154 94ଚ ା େମାଦୀ ସା େରାହିତ କମୁାର େମାଦୀ LNT1631530
ୀ /15309 46 154 95କିରନ୍ େମାଦୀ ସା ମନିଷ େମାଦୀ LNT1629229
ପ ୁ /15310 41 154 96ଶି ାଥର୍  େମାଦି ପି ଡ଼ଃ. ମାତାଦିନ େମାଦି LNT1627876
ପ ୁ /15311 39 154 97ଅଭିନାଶ େମାଦି ପି ଡ଼ଃ. ମାତାଦିନ େମାଦି LNT1627868
ପ ୁ /35312 86 154 119ହରି କି ା େମାଡା ପି ବଦି ଦାସ େମାଡା OR/06/044/224067
ୀ /35313 80 154 120ଇ ମଣୀ େମାଡା ସା ହରି କି ା େମାଡା OR/06/044/224068
ପ ୁ /35314 66 154 121ସୀତାରାମ େମାଡା ପି ହରିକି ା େମାଡା OR/06/044/224069
ୀ /35315 62 154 122କସୁମୁ ଲତା େମାଡା ସା ସୀତାରାମ େମାଡା OR/06/044/224070
ପ ୁ /45316 71 154 123ସାଓରମାର େମାଦି ପି େକଶବ େମାଦି OR/06/044/224080
ପ ୁ /45317 46 154 124ବିଜୟ େମାଦି ପି ସାଓର େମାଦି OR/06/044/224082
ୀ /45318 45 154 125ସମୁନ େମାଦି ସା ବିଜୟ େମାଦି LNT2469237
ପ ୁ /45319 41 154 126ସ ୟ େମାଦି ପି ସାଓର େମାଦି LNT2469187
ପ ୁ /45320 37 154 127ରାେଜଶ କମୁାର େମାଦି ପି ସାନୱାର ମଲ େମାଦି LNT4194585
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ୀ /45321 35 154 128ପଜୂା େମାଦି ପି ସ ୟ େମାଦି YNY0361097
ପ ୁ /55322 55 154 129ଶୀ ବିଜୟ ନା ାଲିଆ  ପି ଶୀ ଶ ର ଲାଲ ନା ାଲିଆ LNT4180063
ୀ /55323 98 154 130ଶା ି େଦବି ସା ମନିରାମ ଶମର୍ା OR/06/044/224091
ୀ /55324 50 154 131ଶୀମତୀ ସ ି ତା ନା ାଲିଆ ସା ଶୀ ବିଜୟ ନା ାଲିଆ LNT4180071

ପ ୁ /55325 24 154 132ଆଦଶର୍  ନା ାଲିଆ ପି ବିଜୟ ନା ାଲିଆ YNY1025840
ୀ /55326 23 154 133ସାକ୍ଷସି ନା ାଲିଆ ପି ବିଜୟ ନା ାଲିଆ YNY1025857
ୀ /65327 83 154 138ଗୀତା େଦବୀ ସା ବିଶନାଥ କମାନି OR/06/044/224093

ପ ୁ /65328 62 154 139ରାେଜ  କମାନି ପି ବିଶନାଥ କମାନି OR/06/044/224094
ପ ୁ /65329 55 154 140ଅଜୟ କମାନି ପି ଭ ନଲାଲ କମାନି OR/06/044/224095
ୀ /65330 54 154 141କସୁମୁ କମାନି ସା ରାେଜ  କମାନି OR/06/044/224097

ପ ୁ /65331 53 154 142ବିଜୟ କମୁାର କମାନି ପି ବିଶନାଥ କମାନି OR/06/044/224096
ୀ /65332 47 154 143ରାେଜଶରୀ କମାନି ସା ବିଜୟ କମାନି OR/06/044/224099

ପ ୁ /65333 36 154 144ପତିକ କମାନି ପି ରାେଜ  ପସାଦ କମାନି LNT3116738
ପ ୁ /65334 34 154 145ପ ଜ କମାନି ପି ରାେଜ  ପସାଦ କମାନି LNT3116746
ପ ୁ /65335 52 154 146ସନିୁଲ ସାେ  େନରିଆ ପି େଗାପିକିଶନ େନରିଆ LNT0309849
ୀ /65336 49 154 147ରଶିତା ସାେ  େନରିଆ ସା ସନିୁଲ ସାେ  େନରିଆ LNT2469278
ୀ /65337 47 154 148କି ାସାେ  େନରିଆ ସା ଅନିଲି ସାେ  େନରିଆ LNT2469286

ପ ୁ /65338 76 154 149େଗାପୀକିଶନ ସା ାେନରିଆ ପି େଗୗର ଶ ର ସା ାେନରିଆ LNT0309831
ୀ /75339 73 154 155ଗାୟତୀେଦବୀ ସା ାେନରିଆ ସା େଗାପୀକିଶନ ସା ାେନରିଆ LNT0309708

ପ ୁ /75340 45 154 156ଅନିଲ କମୁାର ସା େନରିଆ ପି େଗାପୀ କିଶନ ସା ାେନରିଆ LNT0309658
ପ ୁ /85341 68 154 157କୃ କମୁାର କମାନି ପି ବିହାରିଲାଲ OR/06/044/224850
ପ ୁ /85342 60 154 158ବି ୁ କମାନି ପି ମଦନ କମାନି OR/06/044/224829
ୀ /85343 60 154 159ସେ ାଷ କମାନି ସା କୃ  କମାନି OR/06/044/224830

ପ ୁ /85344 55 154 160ଉେମଶ କମୁାର କମାନି ପି ମଦନ କମାନି OR/06/044/225008
ପ ୁ /85345 55 154 161ପବନ କମୁାର କମାନି ପି ମଦନଲାଲ କମାନି OR/06/044/224815
ୀ /85346 52 154 162ଅ  ୁକମାନି ସା ପବନକମୁାର କମାନି OR/06/044/224935
ୀ /85347 50 154 163ସନିୁତା କମାନି ସା ଉେମଶ କମାନି LNT2438448

ପ ୁ /85348 73 154 164ଓମ ପକାଶ ସ ୁକା ପି ରାମ ସରୂପ ସ ୁକା OR/06/044/224101
ପ ୁ /85349 62 154 165ବିଶନାଥ ସ ୁକା ପି ଶୀରାମ ସରୂୂପ ସ ୁକା LNT4204020
ୀ /85350 56 154 166କିରଣ ସ ୁକା ସା ବିଶନାଥ ସ ୁକା LNT4204038
ୀ /85351 41 154 167ପୀତି ସ ୁକା ପି ଓମ. ପକାଶ ସ ୁକା LNT1751080

ପ ୁ /85352 40 154 168ବିକାଶ ସ ୁକା ପି ଓମ. ପକାଶ ସ ୁକା LNT2469674
ପ ୁ /85353 34 154 169ସଂଦୀପ ସଂଟୁକା ପି ଲାେଥ ବିଶ୍ଵନାଥ ସଂଟୁକା LNT4194593
ୀ /95354 73 154 170ଶାରଦାେଦବୀ କମାନୀ ସା ବିଶନାଥ କମାନୀ OR/06/044/224911

ପ ୁ /95355 68 154 171ବିଶନାଥ କମାନୀ ପି ହନୁମାନ ବକ୍ସ କମାନୀ OR/06/044/224910
ପ ୁ /95356 48 154 172ସନୁୀଲ କମାନୀ ପି ବିଶନାଥ କମାନୀ OR/06/044/224906
ୀ /95357 42 154 173ସନିୁତା କମାନି ପି ବିଶନାଥ କମାନି OR/06/044/224912
ୀ /95358 40 154 174େରଖା କମାନି ସା ସନୁୀଲ କମାନି LNT3116753
ୀ /105359 49 154 175ସ ଲୁତା କମାନି ସା ଦିେନଶ କମୁାର କମାନି LNT0309617
ୀ /115360 73 154 176ସାବିତୀ େମାଦି ସା ରାମକିଶନ େମାଦି OR/06/044/224121
ୀ /115361 70 154 177େଗାଲାପ େମାଦି ସା ବାସେୁଦବ େମାଦି OR/06/044/224123
ପ ୁ /115362 61 154 178ଶବଣ କମୁାର େମାଦି ପି େଗୗରୀ ଶ ର େମାଦି LNT0309583
ୀ /115363 56 154 179ସବିତା େମାଦି ସା ବିେନାଦ କମୁାର େମାଦି LNT0309518
ୀ /115364 48 154 180ବବିତା େମାଦି ସା ଶବଣ କମୁାର େମାଦି LNT0309500

ପ ୁ /115365 47 154 181ଦୀପକ େମାଦି ପି େଗୗରୀ ଶ ର େମାଦି OR/06/044/224127
ୀ /115366 44 154 182ବବିତା େମାଦି ପି ରାମକିଶାନ େମାଦି LNT0309575

ପ ୁ /115367 40 154 183ରତନ େମାଦି ପି ବାସେୁଦବ େମାଦି LNT1671437
ପ ୁ /115368 32 154 184ଅମର କମୁାର େମାଦି ପି ବିେନାଦ କମୁାର େମାଦି YNY0384875
ପ ୁ /115369 31 154 185ଅ ିତ କମୁାର େମାଦି ପି ବିେନାଦ କମୁାର େମାଦି YNY0384867
ୀ /125370 70 154 186ବିମଳା େଦବି ନାେ ଲିଆ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନାେ ଲିଆ LNT1751049
ୀ /125371 50 154 187ଚା ା େଦବି ନାେ ଲିଆ ସା ବିେନାଦ ନାେ ଲିଆ LNT2469583
ୀ /125372 49 154 188େବଲା ନା ାଲିଆ ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ନା ାଲିଆ LNT2472199
ପ ୁ /125373 55 154 189ସନୁୀଲ ନାେ ଲିଆ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନାେ ଲିଆ OR/06/044/224134
ୀ /125374 45 154 190େରଣ ୁନାେ ଲିଆ ସା ସ ୟ କମୁାର ନାେ ଲିଆ LNT1671445
ପ ୁ /125375 52 154 191ସ ୟ ନାେ ଲିୟା ପି ଶଯ୍ାମ ନାେ ଲିୟା OR/06/044/224135
ପ ୁ /135376 88 154 192ମ ୁରାମ େମାଦି ପି େଗାକଳୁ େମାଦି LNT2469625
ପ ୁ /135377 55 154 193ପବନ କମୁାର େମାଦି ପି ମ ୁରାମ େମାଦି OR/06/044/224141
ୀ /145378 75 154 194େକୗଶଲଯ୍ା େଦବୀ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ େମାଦି OR/06/044/224150
ୀ /145379 74 154 195ଶଶୁଳିା େଦଇ ସା ନାରାୟଣ େମାଦି OR/06/044/224148
ପ ୁ /145380 78 154 196ନାରାୟଣ ପସାଦ େମାଦି ପି ମଦନଲାଲ େମାଦି OR/06/044/224147
ପ ୁ /145381 55 154 197ମେନାଜ କମୁାର େମାଦି ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ େମାଦି OR/06/044/224144
ପ ୁ /145382 55 154 198ପବନ େମାଦି ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େମାଦି OR/06/044/224145
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ପ ୁ /145383 55 154 199ପଦୀପ େମାଦି ପି ବାବୁଲାଲ େମାଦି OR/06/044/224142
ପ ୁ /145384 54 154 200ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େମାଦି ପି ବାବୁଲାଲ େମାଦି YNY0361113
ପ ୁ /145385 53 154 201ହରିକିଶନ େମାଦି ପି ବାବୁଲାଲ େମାଦି YNY0361212
ପ ୁ /145386 52 154 202ହରି କିଶନ େମାଦି ପି ବାବୁଲାଲ େମାଦି LNT2438422
ପ ୁ /145387 50 154 203ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େମାଦି ପି ବାବୁଲାଲ େମାଦି LNT2438315
ପ ୁ /145388 49 154 204ସ ୟ େମାଦି ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ େମାଦି OR/06/044/224909
ୀ /145389 48 154 205ସାତୀ େମାଦି ସା ଅରୁଣ କମୁାର େମାଦି LNT2469294
ୀ /145390 46 154 206ପିୟ ା େମାଦୀ ସା ପବନ କମୁାର େମାଦୀ OR/06/044/225001
ୀ /145391 45 154 207ପି ି  େମାଦି ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େମାଦି LNT3116761
ୀ /145392 45 154 208େକାମଲ େମାଦି ସା ସ ୟ େମାଦି LNT1724640
ୀ /145393 45 154 209ପି ି  େମାଦି ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େମାଦି YNY0361105
ୀ /145394 45 154 210ସନିୁତା େମାଦି ସା ହରିକିଶନ େମାଦି YNY0361121
ୀ /145395 44 154 211ଦୀ ି େମାଦି ସା ମେନାଜ କମୁାର େମାଦି LNT2469229

ପ ୁ /155396 75 154 212ହରିକିଶନ ଅଗୱାଲ ପି ବଜର ି ଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/224156
ପ ୁ /155397 64 154 213ରେମଶ ଅଗୱାଲ ପି ମଦନଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/224159
ୀ /155398 47 154 214ମମତା ଅଗୱାଲ ସା ସ ୟ ଅଗୱାଲ YNY0623538

ପ ୁ /155399 46 154 215ସ ୟ ଅଗୱାଲ ପି ହରିକିଶନ୍ ଅଗୱାଲ OR/06/044/225013
ୀ /155400 40 154 216ରାଧା ଅଗୱାଲ ସା ଅମିତ ଅଗୱାଲ YNY0623546

ପ ୁ /155401 41 154 217ଅମିତ ଅଗୱାଲ ପି ହରି କିଶନ ଅଗୱାଲ LNT4200473
ୀ /155402 34 154 218ନୁପରୁ ଅଗୱାଲ ପି ରେମଶ ଅଗୱାଲ YNY0765941

ପ ୁ /155403 33 154 219ଅବିେଶକ ଅଗୱାଲ ପି ରେମଶ ଅଗୱାଲ LNT4200481
ୀ /155404 43 154 220ଅଲକା ଅଗୱାଲା ପି ହିରକିଶନ ଅଗୱାଲା LNT1751098

ପ ୁ /155405 98 154 221ବଜର ଲାଲ ଛାେପାଲିୟା ପି କେହୟା ଛାେପାଲିୟା OR/06/044/224157
ପ ୁ /155406 85 154 222ଜୟସିଂହ େଦବକର ପି ନାରାୟଣ େଦବକର OR/06/044/224162
ପ ୁ /155407 54 154 223ଉଦୟ େଦବକର ପି ଜୟସିଂହ େଦବକର LNT2438372
ୀ /155408 50 154 224ବନିତା େଦବକର ସା ଉଦୟ େଦବକର LNT2438380
ୀ /155409 45 154 225ମିନାଲ େଦବକର ସା ଦିପକ େଦବକର LNT1762657
ୀ /155410 81 154 226ପ ୁ ା େଦବୀ ସା ହରିକିଶନ ଅଗୱାଲ YNY0765958
ୀ /155411 68 154 227ପ ୁ ା େଦବୀ ସା ହରିକିଶନ ଛାେପାଲିୟା OR/06/044/224158

ପ ୁ /155412 61 154 228ଶତୁଘନ୍ ଖେଟଇ ପି ମହାବୀର ଖେଟଇ LNT2469393
ୀ /155413 57 154 229ସକି ଖେଟଇ ସା ଶତୁଘନ୍ ଖେଟଇ LNT2469419

ପ ୁ /165414 59 154 230ଓମ ପକାଶ ସିଂହ ପି ରାମ ପଜୁନ ସିଂହ LNT1620095
ୀ /165415 51 154 231ସଂଗୀତା ସିଂହ ସା ଓମପକାଶ ସିଂହ LNT0309328

ପ ୁ /165416 49 154 232ବିଜୟ ପତାପ ସିଂହ ପି ରାମ୍ ପଜୂନ ସିଂହ OR/06/044/224176
ୀ /165417 42 154 233ନିତୁ ସିଂହ ସା ବିଜୟ ସିଂହ LNT0309294
ୀ /175418 68 154 234ଉମା େଦବୀ ସା ଦିେନଶ ଶମର୍ା OR/06/044/224188
ୀ /175419 60 154 235ଅନୁସୟା େଦବୀ ସା ହରିପସାଦ ଶମର୍ା OR/06/044/224189

ପ ୁ /175420 78 154 236ରାଧାରମଣ ଶମର୍ା ପି ରାମକୃ  ଶମର୍ା LNT0309286
ପ ୁ /175421 73 154 237ଦିେନଶ ଶମର୍ା ପି ରାମକୃ  ଶମର୍ା OR/06/044/224182
ପ ୁ /175422 70 154 238ହରି ଶମର୍ା ପି ରାମ ଶମର୍ା OR/06/044/224183
ୀ /175423 69 154 239ରମା ଶମର୍ା ସା ରାଧାରମଣ ଶମର୍ା YNY0903765
ପ ୁ /175424 66 154 240ଆଶେୁତାଷ ଶମର୍ା ପି ରାମକିଶନ ଶମର୍ା OR/06/044/224184
ୀ /175425 62 154 241େଶୖଳ ବାଳା ଶମର୍ା ସା ଆଶେୁତାଷ ଶମର୍ା OR/06/044/224190

ପ ୁ /175426 57 154 242ଶୀ ଦିେନଶ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଶୀ େକୖଳାସ ଶମର୍ା YNY0177907
ପ ୁ /175427 42 154 243ଅମିତ୍ ଶମର୍ା ପି ଦିେନଶ ଶମର୍ା OR/06/044/224193
ପ ୁ /175428 40 154 244ଶୀ ଆେଲାକ ଶମର୍ା ପି ହରୀ ଶମର୍ା LNT1671411
ପ ୁ /175429 38 154 245ଶୀ େଶଖର ଶମର୍ା ପି ହରି ଶମର୍ା LNT1671403
ପ ୁ /175430 38 154 246ଶୀ ଅବେଦଶ ଶମର୍ା ପି ଆଶେୁତାଷ ଶମର୍ା LNT1671395
ପ ୁ /175431 34 154 247ଶୀ ଅଭିେଷକ ସମର୍ା ପି ଶୀ ଆଶେୁତାଷ ସମର୍ା YNY0177899
ପ ୁ /175432 34 154 248ୟଶ ଶମର୍ା ପି ସୀ ରାଜାରାମ ଶମର୍ା YNY0177931
ପ ୁ /185433 80 154 249ରାମ କିଶାନ େମାଡା ପି ବିଧି ଚା  େମାଡା OR/06/044/224998
ପ ୁ /185434 75 154 250ଦିନଦୟାଲ େମାଡା ପି ବି ର୍ ଚ  େମାଡା OR/06/044/224996
ୀ /185435 73 154 251ସେରାଜ େଦବୀ େମାଡା ସା ରାମ କିଶନ େମାଡା YNY1025964
ୀ /185436 72 154 252ସେରାଜ େଦବୀ େମାଡା ସା ରାମ କିଶନ େମାଡା OR/06/044/224784
ପ ୁ /185437 70 154 253ରାଜକମୁାର େମାଡା ପି ବି ର୍ ଚା  େମାଡା OR/06/044/224832
ୀ /185438 68 154 254ସଶୁୀଳା େଦବୀ େମାଡା ସା ଦୀନ ଦୟାଲ େମାଡା OR/06/044/224793
ପ ୁ /185439 65 154 255ପବନକମୁାର େମାଡା ପି ବି ର୍ଚା  େମାଡା OR/06/044/224798
ୀ /185440 60 154 256େପମଲତା େମାଡା ସା ପବନ କମୁାର େମାଡା OR/06/044/224799
ୀ /185441 50 154 257ରଚନା େମାଡା ପି ରାମକିଶନ େମାଡା YNY1025923
ପ ୁ /185442 48 154 258ନବଲ କିେଶାର େମାଡା ପି ଦୀନ ଦୟାଲ େମାଡା OR/06/044/224795
ପ ୁ /185443 47 154 259ବିେବକ କମୁାର େମାଡା ପି ରାମ କିଶାନ େମାଡା OR/06/044/224807
ପ ୁ /185444 47 154 260ବିେବକ କମୁାର େମାଡା ପି ରାମକିଶାନ େମାଡା YNY1025881
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ପ ୁ /185445 46 154 261ବିଜୟକମୁାର େମାଡା ପି ରାଜକମୁାର େମାଡା OR/06/044/224995
ପ ୁ /185446 44 154 262ସ ୟ କମୁାର େମାଡା ପି ରାଜ କମୁାର େମାଡା LNT0309260
ୀ /185447 44 154 263ମନିଷା େମାଡା ସା ବିେବକ କମୁାର େମାଡା YNY1025907

ପ ୁ /185448 39 154 264ଅନୁପ କମୁାର େମାଡା ପି ପବନ କମୁାର େମାଡା LNT0309252
ୀ /195449 46 154 265ଚାରୁଲତା ବାରିକ ସା ଚ ମଣି ବାରିକ OR/06/044/224197
ୀ /205450 66 154 266ସେ ାଷି େଦବୀ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େପାଦାର OR/06/044/224200

ପ ୁ /205451 73 154 267ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େପାଦାର ପି ଶବି େପାଦାର OR/06/044/224199
ପ ୁ /205452 50 154 268ମେହଶ କମୁାର େପାଦାର ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େପାଦାର OR/06/044/224202
ୀ /555453 63 154 509ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଅଗୱାଲ ସା ଅବତାର ଅଗୱାଲ LNT0307223

ପ ୁ /555454 102 154 510ରାମ ଅବତାର ଅଗୱାଲା ପି ଆନ ିଲାଲ ଅଗୱାଲା LNT0307231
ପ ୁ /555455 43 154 511ସଂଯୟ କ.ୁ ଅଗୱାଲା ପି ରାମଅବତାର ଅଗୱାଲା LNT0307215
ପ ୁ /555456 43 154 512ଅଜୟ ଅଗୱାଲା ପି ରାମଅବତାର ଅଗୱାଲା LNT0307207
ୀ /555457 38 154 513ପିୟ ା ଅଗୱାଲା ପି ରାମ ଅବତାର ଅଗୱାଲା LNT0307181
ୀ /555458 44 154 514ସଂପା ଚକବ ିର୍ ସା ଜୟ  ଚକବ ିର୍ LNT3116894

ପ ୁ /555459 53 154 515ଜୟ  ଚକବ ିର୍ ପି ଶଶରୁଂଜନ ଚକବ ିର୍ OR/06/044/232343
ୀ /555460 85 154 516ଶା ିମ ରୀ ଦାସ ସା େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/225053
ୀ /555461 53 154 517ସଂଗୀତା ଦାସ ସା େଯଯ୍ାତିପକାଶ ଦାସ OR/06/044/224473
ୀ /M5/245462 42 154 518ସାତୀ ଦାସ ପି େଜଯ୍ାତି ଦାସ LNT1711415

ପ ୁ /555463 39 154 519ଆନ  ପକାଶ ଦାଶ ପି େଜଯ୍ାତି ଦାଶ LNT1711456
ପ ୁ /555464 80 154 520ନୀଳମଣି ପାଇଟାଳ ପି ବୁ ି ପାଇଟାଳ OR/06/044/225054
ପ ୁ /555465 86 154 521ଦାଶରଥି ରାଉତ ପି ଦଇତାରି ରାଉତ OR/06/044/224478
ପ ୁ /555466 55 154 522ରାେଜ  କମୁାର ରାଉତ ପି ଦଶରଥ ରାଉତ LNT0308155
ପ ୁ /565467 47 154 523ବିଶନାଥ ମଖୁାଜିର୍ ପି ସେତଯ୍  ମଖୁାଜିର୍ OR/06/044/224487
ପ ୁ /575468 68 154 524ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା ପି ନରହରି ପ ା OR/06/044/224490
ୀ /575469 67 154 525େହନାରାଣୀ ପ ା ପି ନରହରି ପ ା OR/06/044/224492

ପ ୁ /575470 65 154 526ମେହଶର ପ ା ପି ନରହରି ପ ା OR/06/044/224494
ୀ /575471 57 154 527ମିନତୀ ପ ା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପ ା OR/06/044/224491

ପ ୁ /575472 57 154 528ଚକଧର ପ ା ପି ନରହରି ପ ା OR/06/044/224493
ପ ୁ /575473 57 154 529ଦିବାକର ପ ା ପି ନରହରି ପ ା OR/06/044/224495
ୀ /575474 56 154 530ରୀତା ପ ା ସା ମେହଶର ପ ା OR/06/044/224498
ୀ /575475 55 154 531ଲତା ପ ା ସା ଚକଧର ପ ା OR/06/044/224496
ୀ /575476 55 154 532ରାଜଶୀ ପ ା ସା ଦିବାକର ପ ା OR/06/044/224497
ୀ /575477 32 154 533ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପ ା ପି ମେହଶର ପ ା YNY0260547
ୀ /575478 32 154 534ରାଜଲକ୍ଷୀ ପ ା ପି ଚକଧର ପ ା YNY0247148
ୀ /585479 40 154 535ସଂଗିତା ଜୀ ପି ଅେଲଖ ଜୀ LNT3116969

ପ ୁ /585480 38 154 536ଚ ନ ଜୀ ପି ଅେଶାକ ଜୀ LNT3117090
ୀ /585481 34 154 537ରୁବି ଜୀ ପି ଅେଶାକ ଜୀ LNT3117082

ପ ୁ /585482 34 154 538ମେନାଜ ଜୀ ପି ଅେଲଖ ଜୀ LNT3116902
ୀ /585483 33 154 539ପନୁମ ଜୀ ପି ଅେଶାକ ଜୀ LNT3117074

ପ ୁ /585484 33 154 540ରାଜକମୁାର ଜୀ ପି ଅେଶାକ ଜୀ LNT3117108
ୀ /585485 70 154 541ତାରା ଜୀ ସା ନ ୀ ଜୀ OR/06/044/224865
ପ ୁ /585486 66 154 542ଅେଶାକ ଜୀ ପି କାଳ ୀ ଜୀ OR/06/044/224770
ୀ /585487 65 154 543ମ  ୁଜୀ ସା ଅେଶାକ ଜୀ OR/06/044/224814
ୀ /585488 55 154 544େବଲୀ ଜୀ ପି କାଳ ୀ ଜୀ LNT0307603

ପ ୁ /585489 55 154 545ଅେଲଖ ଜୀ ପି ଧଡି ଜୀ OR/06/044/224752
ୀ /585490 55 154 546ଜୟ ୀ ଜୀ ସା ଅେଲଖ ଜୀ OR/06/044/224820

ପ ୁ /585491 50 154 547ବୁଲୁ ଜୀ ପି ନଦୀ ଜୀ OR/06/044/224866
ପ ୁ /585492 50 154 548ବାବୁଲୀ ଜୀ ପି କାଳ ୀ ଜୀ LNT0307595
ୀ /585493 48 154 549କନିୁ ଜୀ ସା ବୁଲୁ ଜୀ OR/06/044/224867
ୀ /585494 45 154 550ବାସ ୀ ଜୀ ପି କାଳ ୀ ଜୀ OR/06/044/224926
ୀ /585495 40 154 551ସକୁା ି ଜୀ ପି କାଳ ୀ ଜୀ OR/06/044/224931
ପ ୁ /585496 39 154 552ସେ ାଷ ଜୀ ପି ଅେଲଖ ଜୀ LNT1715705
ୀ /585497 39 154 553େରଖା ଜୀ ପି ଅେଶାକ ଜୀ OR/06/044/224930
ପ ୁ /595498 58 154 554ସେ ାଷ କାେନଡିଆ ପି ରାଧାକିଶନ କାେନଡିଆ OR/06/044/224523
ପ ୁ /595499 55 154 555ମେହଶ କାେନଡିଆ ପି ରାଧାକିଶନ କାେନଡିଆ OR/06/044/224526
ୀ /595500 52 154 556ମୀନା େଦବୀ କାେନଡିଆ ସା ସେ ାଷ କାେନଡିଆ OR/06/044/224973
ୀ /595501 48 154 557ଚ କଳା କାେନଡିଆ ସା ମେହଶ କାେନଡିଆ OR/06/044/224527
ୀ /605502 63 154 558ଗୀତା େଦବୀ ସା ପରୁୁେଷା ମ ଜାେଜାଡିଆ OR/06/044/224532
ୀ /605503 62 154 559ମ  ୁେଦବୀ ସା ପବନ ଜାେଜାଡିଆ OR/06/044/224536
ୀ /605504 62 154 560ଚ ା େଦବୀ ସା ରାଜକମୁାର ଜାେଜଡିଆ OR/06/044/224530
ୀ /605505 57 154 561କା ନ େଦବୀ ସା େଗାପାଳ ଜାେଜାଡିଆ OR/06/044/224540
ପ ୁ /605506 70 154 562ରାଜକମୁାର ଜାେଜାଡିଆ ପି ସୀତାରାମ ଜାେଜାଡିଆ OR/06/044/224529
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ପ ୁ /605507 64 154 563ପବନ କମୁାର ଜାେଜାଡିଆ ପି ସୀତାରାମ ଜାେଜାଡିଆ OR/06/044/224535
ପ ୁ /605508 64 154 564ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଜାେଜାଡିଆ ପି ସୀତାରାମ ଜାେଜାଡିଆ OR/06/044/224533
ପ ୁ /605509 60 154 565ଶ ର ଲାଲ ଜାେଜାଡିଆ ପି ସୀତାରାମ ଜାେଜାଡିଆ OR/06/044/224537
ପ ୁ /605510 60 154 566େଗାପାଳ ଜାେଜାଡିଆ ପି ସୀତାରାମ ଜାେଜାଡିଆ OR/06/044/224538
ୀ /605511 49 154 567ମୀନା ଜାେଜାଡିଆ ସା ଶ ରଲାଲ ଜାେଜାଡିଆ OR/06/044/224539

ପ ୁ /605512 43 154 568ଆଶଶି ଜାେଜାଡିଆ ପି ରାଜକମୁାର ଜାେଜାଡିଆ LNT1631548
ପ ୁ /605513 41 154 569ଶୀ େପମ ଜାେଜାଡିଆ ପି ପରୁୁେଷାତମ ଜାେଜାଡିଆ LNT2469120
ୀ /605514 40 154 570ଶଭିା ି  ଜାେଜାଡିଆ ସା ଜୟ କମୁାର ଜାେଜାଡିଆ LNT3116928

ପ ୁ /605515 39 154 571ଜୟ କମୁାର ଜାେଜାଡିଆ ପି ପବନ କମୁାର ଜାେଜାଡିଆ LNT2469112
ୀ /605516 39 154 572େଶତା ଜାେଜାଡିଆ ପି ରାଜ କମୁାର ଜାେଜାଡିଆ LNT1630854
ୀ /605517 39 154 573ଦୀପିକା ଜାେଜାଡିଆ ପି ପରୁୁେଷା ମ ଜାେଜାଡିଆ LNT0308056

ପ ୁ /605518 34 154 574ରାଜିଭ ଯାେଯାଡିଆ ପି େଗାପାଲ ଯାେଯାଡିଆ YNY0100016
ୀ /605519 33 154 575ଚ ଳ ଜାେଜାଡିଆ ପି ଶ ରଲାଲ ଜାେଜାଡିଆ LNT3116944

ପ ୁ /605520 32 154 576ଲକ୍ଷଣ ଜାେଜାଡିଆ ପି େଗାପାଳ ଜାେଜାଡିଆ LNT3116910
ୀ /615521 62 154 577ଶଶୁୀଳା େଦବୀ ସା ସେ ାଷ ଖ ଲ OR/06/044/224545

ପ ୁ /705522 54 154 671ଦିଲୀପ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଗିରିଧାରୀଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/224871
ୀ /705523 46 154 684ସବିତା େଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0247262

ପ ୁ /705524 36 154 685କେହନ୍ୟାଲାଲ ଅଗୱାଲ ପି ଦିନଦୟାଲ ଅଗୱାଲ LNT3117009
ପ ୁ /705525 42 154 692ପଦୀପ କମୁାର ବଥଆୁର ପି ଗିରିଧାରୀ ବଥଆୁର OR/06/044/224879
ପ ୁ /705526 46 154 693ଆନ  ବଥୱୁାଲ ପି ଗିରିଧାରୀଲାଲ ବଥୱୁାଲ OR/06/044/224852
ୀ /705527 44 154 694ଶବିତା ବଥୱୁାଲ ସା ଦିଲୀପ୍ ବଥୱୁାଲ LNT0307728
ୀ /715528 54 154 705ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଅଗୱାଲା ସା ସନିୁଲ କମୁାର ଅଗୱାଲା LNT2469039
ୀ /715529 54 154 706ସୀତାେଦବି ବଥୱାଲ ସା ପବନକମୁାର ବଥୱାଲ OR/06/044/225024

ପ ୁ /815530 40 154 779କୃ କମୁାର କମାନି ପି ସତିସ୍ କମୁାର କମାନି LNT2469369
ପ ୁ /815531 38 154 780ବିଜୟ କମୁାର କମାନି ପି ସତିସ୍ କମୁାର କମାନି LNT2469377
ୀ /815532 38 154 781ନିତୁ କମାନି ସା ପବନ କମୁାର କମାନି LNT3117140

ପ ୁ /815533 38 154 782ରତନ କମୁାର କମାନି ପି କାଶୀନାଥ କମାନି LNT1724764
ୀ /815534 37 154 783ରଜନୀ କମୁାର କମାନୀ ପି ସତୀଶ କମୁାର କମାନୀ YNY0765933

ପ ୁ /815535 34 154 784ମଧ ୁକମାନୀ ପି ସତୀଶ କମୁାର କମାନୀ YNY0659631
ପ ୁ /815536 33 154 785ରେମଶ କମୁାର କମାନୀ ପି ଦିେନଶ କମୁାର କମାନୀ YNY0659623
ୀ /815537 32 154 786ସ ୀତା କମାନୀ ପି ସତୀଶ କମୁାର କମାନୀ YNY0659656
ୀ /815538 30 154 787ଚ ଳ କମାନି ସା ରତନ କମୁାର କମାନି YNY1160191
ୀ /825539 84 154 788ଗରୁୁଜାରି ଲାଲ ବମର୍ା ସା ସେ ାଷ ବମର୍ା OR/06/044/224371

ପ ୁ /825540 60 154 789କିେଶାରୀ ବମର୍ା ପି େକୖଳାସ ବମର୍ା OR/06/044/224361
ୀ /825541 55 154 790ପ ୁ ା ବମର୍ା ସା କିେଶାରୀ ବମର୍ା OR/06/044/224362

ପ ୁ /825542 52 154 791େକୖଳାସ ବମର୍ା ପି ଗଲୁଜାରୀ ବମର୍ା OR/06/044/224363
ପ ୁ /825543 45 154 792ରାେଜଶ ବମର୍ା ପି ଗଲୁଜାରୀ ବମର୍ା OR/06/044/224365
ୀ /825544 48 154 793ସରୀତା େଦବୀ ସା େକୖଳାସ ବମର୍ା OR/06/044/224364
ୀ /835545 42 154 794େସନ୍ତା ଛାେପଲିଆ ସା ରେମଶ ଛାେପଲିଆ OR/06/044/224809

ପ ୁ /835546 60 154 795ଓମପକାଶ ଛାେପାଲିଆ ପି ବାବୁଲାଲ ଛାେପାଲିଆ OR/06/044/224772
ୀ /835547 55 154 796ସନୁୀତା ଛାେପାଲିଆ ସା ଓମ ପକାଶ ଛାେପାଲିଆ OR/06/044/224771
ପ ୁ /835548 54 154 797ରେମଶ କମୁାର ଛାେପାଲିଆ ପି ବାବୁଲାଲ ଛାେପାଲିଆ OR/06/044/224808
ପ ୁ /835549 53 154 798ବିଶନାଥ ଛାେପଲିଆ ପି ବାବୁଲାଲ ଛାେପଲିଆ YNY0929422
ପ ୁ /835550 52 154 799ବିଶନାଥ ଛାେପାଲିଆ ପି ବାବୁଲାଲ ଛାେପାଲିଆ OR/06/044/224810
ପ ୁ /835551 50 154 800େଗୗରିଶ ର ଛାେପାଲିଆ ପି ବାବୁଲାଲ ଛାେପାଲିଆ LNT2469104
ୀ /835552 50 154 801ସଂ ି ତା ଛାେପଲିଆ ସା ବିଶନାଥ ଛାେପଲିଆ OR/06/043/052308
ୀ /835553 48 154 802େଜଯ୍ାତି ଛାେପାଲିଆ ସା େଗୗରୀଶ ର ଛାେପାଲିଆ LNT2469096
ୀ /835554 48 154 803ସ ୀତା ଛାେପାଲିଆ ସା ବିଶନାଥ ଛାେପାଲିଆ OR/06/044/224811

ପ ୁ /835555 37 154 804େଶୟଂଶ ଛାେପାଲିଆ ପି ଓମ୍ ପକାଶ ଛାେପାଲିଆ YNY0659672
ୀ /835556 34 154 805ସାେଲାନି ଛାେପାଲିଆ ପି ଓମ୍ ପକାଶ ଛାେପାଲିଆ YNY0659664
ପ ୁ /835557 26 154 806ରାଘବ ନ ନ ଛାେପଲିଆ ପି ବିଶନାଥ ଛାେପଲିଆ YNY0929430
ପ ୁ /835558 51 154 807ଯଶବ  େମାଦି ପି ବୁ ି କମୁାର େମାଦି YNY0972257
ୀ /835559 43 154 808େପମଲତା େମାଦି ସା ଯଶୱ  େମାଦି YNY0972265
ପ ୁ /845560 44 154 809ଅରୁଣ କମୁାର େମାଦି ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ େମାଦି OR/06/044/224864
ୀ /125561 68 142 73ଶକୁ ଳା େଦବୀ ସା ପକାଶ ନାରାୟଣ େମାଡା OR/06/044/208087
ୀ /125562 45 142 74ଗାୟତୀ େଦବୀ ସା ରବି ଶ ର େମାଡା YNY0196196
ପ ୁ /125563 48 142 75ରବି ଶ ର େମାଡା ପି ପକାଶ ନାରାୟଣ େମାଡା YNY1148162
ୀ /125564 43 142 76ର ନା େମାଡା ପି ପକାଶ ର ନ େମାଡା OR/06/044/208090
ପ ୁ /135565 43 142 77ଏ.େଗୗ ମ କମୁାର ପି ଭା ର ରାଓ LNT2355808
ୀ /135566 22 142 78ମାନସୀ େବେହରା ପି ସିମା ଳ େବେହରା YNY1166594
ୀ /135567 85 142 79ଏ ସେରାଜିନୀ େଦବୀ ସା ଏ ଲକ୍ଷୀପସାଦ OR/06/044/208140
ୀ /135568 41 142 80ଏ ଆନିକ ିର୍କା ମହା ି ସା ଏ େଗୗତମ କମୁାର ମହା ି LNT3080678
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ପ ୁ /135569 37 142 81ମୟୁରୀ ଶମର୍ା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0176537
ୀ /145570 54 142 82ଏ ପଶା ି କମୁାରୀ . ସା ଏ ରାେଜ  ପସାଦ OR/06/044/208147

ପ ୁ /145571 63 142 83ଅମର କମର୍କାର ପି ଦିବାକର କମର୍କାର YNY0359836
ୀ /145572 55 142 84ପଦା କମର୍କାର ସା ଅମର କମର୍କାର YNY0359828
ୀ /145573 45 142 85ଦି ି େରଖା ପ ନାୟକ ସା ଏ.ହରିହର ପସାଦ YNY0608612

ପ ୁ /145574 57 142 86ଏ ରାେଜ  ପସାଦ ପି ଏ ମେହଶର ପସାଦ OR/06/044/208146
ପ ୁ /145575 29 142 87ଏ.ସ ୀବ ପସାଦ ପି ଏ.ରାେଜ  ପସାଦ YNY0608695
ପ ୁ /155576 43 142 88ଏ ହରିହର ପସାଦ . ପି ଏ ମେହଶର ପସାଦ . OR/06/044/208149
ୀ /165577 52 142 89ଏ େଜଯ୍ା ନ୍ା .ରାଓ ସା ଏ ଭି ସରିୁୟା .ରାଓ OR/06/044/208152

ପ ୁ /165578 52 142 90ଗରୁୁଚରଣ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ LNT1715903
ୀ /165579 46 142 91ସେୁରଖା ଦାସ ସା ଗରୁୁଚରଣ ଦାସ LNT1716158

ପ ୁ /165580 38 142 92ଏ.କରୁଣାକର ରାଓ ପି ଏ ଭି ସରିୁୟା ରାଓ LNT2355873
ପ ୁ /165581 75 142 93ଏ.ଭି ସରିୁୟା ରାଓ ପି ଏ.ଶବିପସାଦ LNT2356236
ୀ /175582 85 142 94ଶାରଦା େଦବୀ ଟିେବୱାଲ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ ଟିେବୱାଲ YNY0919845

ପ ୁ /175583 60 142 95ନ  କିେଶାର ଟିେବୱାଲ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଟିେବୱାଲ YNY1148170
ୀ /175584 55 142 96ସଂଗିତାେଦବୀ ଟିେବୱାଲ ସା ନ କିେଶାର ଟିେବୱାଲ OR/06/044/208159

ପ ୁ /175585 34 142 97ନିଖିଲ ଟିେବୱାଲ ପି ନ କିେଶାର ଟିେବୱାଲ YNY0858209
ପ ୁ /175586 31 142 98ହଷର୍  ଟିେବୱାଲ ପି ନ  କିେଶାର ଟିେବୱାଲ YNY0676783
ପ ୁ /175587 90 142 99ଘନଶଯ୍ାମ ଟିେବୱାଲ ପି ଇ ଚା  ଟିେବୱାଲ OR/06/044/208162
ପ ୁ /175588 68 142 100ସେୁର  ଟିେବୱାଲ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଟିେବୱାଲ OR/06/044/208154
ୀ /175589 65 142 101ଗାୟତିେଦବୀ ଟିେବୱାଲ ସା ସେୁର  ଟିେବୱାଲ OR/06/044/208155

ପ ୁ /185590 85 142 102ପେମାଦ େକଡିଆ ପି ଗିରିଧାରୀଲାଲ େକଡିଆ OR/06/044/208657
ୀ /185591 82 142 103େଦୗପଦୀ େକଡିଆ ସା ଗିରିଧାରୀ େକଡିଆ OR/06/044/208170
ୀ /185592 58 142 104ଉଷା େକଡିଆ ସା ପେମାଦ େକଡିଆ OR/06/044/208658

ପ ୁ /185593 56 142 105ପଦୀପ େକଡିଆ ପି ଗିରିଧାରୀଲାଲ େକଡିଆ OR/06/044/208174
ୀ /185594 52 142 106ପଗତି େଦବୀ େକଡିଆ ସା ପଦୀପ େକଡିଆ OR/06/044/208659
ୀ /185595 40 142 107କି ାକମୁାରୀ େକଡିଆ ପି ପେମାଦ କମୁାର େକଡିଆ YNY0646059
ୀ /185596 38 142 108ରାଖି େକଡିଆ ପି ପେମାଦ କମୁାର େକଡିଆ YNY0646075

ପ ୁ /205597 49 142 121ପଵନ କମୁାର ପତଵରୀ ପି ରାମେଗାପାଳ ପଟୁଆରୀ OR/06/044/208180
ପ ୁ /205598 30 142 122େଗାକଳୁ ପ ୱାରୀ ମା େପମଲତା ପ ୱାରୀ YNY1085158
ପ ୁ /205599 26 142 123ପଵିଣ ପ ୱାରୀ ପି ପୱାନ କମୁାର ପ ୱାରୀ YNY1083880
ପ ୁ /205600 70 142 124ରାଜକମୁାର ରେତରିଆ ପି ଓମପକାଶ ରେତରିଆ OR/06/044/208183
ୀ /205601 66 142 125ସିତାେଦବୀ ରାେତରିଆ ସା ରାଜ କମୁାର ରିେତରିଆ YNY0784371

ପ ୁ /215602 43 142 126ମେହଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ସୀତାରାମ ଅଗୱାଲ LNT2383750
ପ ୁ /215603 42 142 127ଶ ର ଲାଲ ଅଗୱାଲ ପି ସୀତାରାମ ଅଗୱାଲ LNT2383685
ପ ୁ /215604 49 142 128ପହାଦ ଅଗୱାଲା ପି ସୀତାରାମ ଅଗୱାଲା LNT2383693
ପ ୁ /215605 47 142 129ରାମତାର ଅଗୱାଲା ପି ସୀତାରାମ ଅଗୱାଲା LNT2383784
ୀ /215606 75 142 130େକୗଶଲଯ୍ା େଦବୀ ସା ସୀତାରାମ ଅଗୱାଲ LNT2383743

ପ ୁ /225607 85 142 131କିେଶାରୀଲାଲ ବାେଜାରିଆ ପି ନ ଲାଲ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/208195
ୀ /225608 83 142 132ଶାରଦାେଦବୀ ବାେଜାରିଆ ସା କିେଶାରୀଲାଲ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/208196
ୀ /225609 50 142 133ଉମା ବାେଜାରିଆ ସା ବିଜୟ ବାେଜାରିଆ YNY0646083
ପ ୁ /235610 78 142 134ଶବିଶ ର ବାେଜାରିଆ ପି ନ ଲାଲ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/208636
ୀ /235611 75 142 135ଗାୟତୀ େଦବୀ ବାେଜାରିଆ ସା ଶବିଶ ର ବାେଜାରିଆ OR/06/044/208637

ପ ୁ /235612 59 142 136ବି ୁ ବାେଜାରିଆ ପି ଶବି ଶ ର ବାେଜାରିଆ LNT2383677
ପ ୁ /235613 58 142 137ବିଶନାଥ ବାେଜାରିଆ ପି ଶବିଶ ର ବାେଜାରିଆ OR/06/044/208635
ୀ /235614 55 142 138ପି  ୁବାେଜାରିଆ ପି ଶବିଶ ର ବାେଜାରିଆ OR/06/044/208201

ପ ୁ /235615 53 142 139କି କେହନ୍ୟା ବାେଜାରିଆ ପି ଶବିଶ ର ବାେଜାରିଆ OR/06/044/208202
ପ ୁ /235616 65 142 140େଶୖେଳଶ କମୁାର ଗା ି ପି ବଜଲାଲ ଗା ି YNY0977017
ୀ /235617 62 142 141କସୁମୁ େଶୖଳେଲଶ ଗା ି ସା େଶୖେଲଶ କମୁାର ଗା ି YNY0977009
ପ ୁ /245618 60 142 142ରାଧାକୃ  ବାେଜାରିଆ ପି କିେଶାରୀଲାଲ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/208203
ୀ /245619 53 142 143ସ ି ତା ବାେଜାରିଆ ସା ବି ୁପସାଦ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/208204
ପ ୁ /245620 53 142 144ବିଜୟ ବାେଜାରିଆ ପି କିେଶାରୀଲାଲ ବାେଜାରିଆ YNY0646091
ୀ /245621 50 142 145ରାଧା ବାେଜାରିଆ ସା ରାଧାକୃ  ବାେଜାରିଆ OR/06/044/208205
ୀ /245622 49 142 146େରଣ ୁବାେଜାରିଆ ସା ବିଶନାଥ ବାେଜାରିଆ LNT2383727
ୀ /245623 49 142 147ବବିତା ବାେଜାରିଆ ସା ପି  ୁବାେଜାରିଆ LNT2383792
ୀ /245624 47 142 148େମାନିକା ବାେଜାରିଆ ସା କି  କେହନ୍ୟା ବାେଜାରିଆ LNT2383800
ପ ୁ /255625 68 142 149ହନୁମାନ ପସାଦ ବାେଜାରିଆ ପି ନ ଲାଲ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/208210
ୀ /255626 64 142 150ମ  ୁବାେଜାରିଆ ସା ହନୁମାନ ପସାଦ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/208211
ପ ୁ /255627 45 142 151ରାଜ କମୁାର ବାେଜାରିଆ ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/208214
ୀ /255628 42 142 152େଜଯ୍ାତି କମୁାରୀ ବାେଜାରିଆ ପି ହନୁମାନ ବାେଜାରିଆ LNT2356244
ପ ୁ /255629 40 142 153ଆନ  କମୁାର ବାେଜାରିଆ ପି ହନୁମାନ ପସାଦ ବାେଜାରିଆ LNT2355717
ପ ୁ /255630 38 142 154ଆଶଷି କମୁାର ବାେଜାରିଆ ପି ହନୁମାନ ପସାଦ ବାେଜାରିଆ LNT2355725
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ୀ /265631 80 142 155ମୀରା ଅଗୱାଲା ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଅଗୱାଲା YNY0646109
ପ ୁ /265632 76 142 156ଦୁଗର୍ାପସାଦ ଅଗୱାଲା ପି କେହନ୍ଇଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/208215
ୀ /265633 45 142 157ରଶି ଅଗୱାଲା ସା ଅେଶାକ ଅଗୱାଲା YNY0646117

ପ ୁ /265634 44 142 158ଦିପକ କମୁାର ଦାସ ପି ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ YNY0095778
ପ ୁ /265635 41 142 159ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ ପି ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ YNY0095760
ପ ୁ /275636 98 142 160ପହାଦ ଅଗୱାଲ ପି ଗ ାରାମ ଅଗୱାଲ OR/06/044/208641
ପ ୁ /275637 86 142 161ହରିକିଶନ ଅଗୱାଲ ପି ଗ ାରାମ ଅଗୱାଲ OR/06/044/208228
ପ ୁ /275638 68 142 162ବଜର  ଲାଲ ଅଗୱାଲ ପି ଦାରିକା ପସାଦ ଅଗୱାଲ OR/06/044/208229
ୀ /275639 63 142 163ସ ଯ୍ାେଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ବଜର  ଅଗୱାଲ OR/06/044/208230

ପ ୁ /275640 42 142 164େହମ  ଅଗୱାଲ ପି ବଜର  ଲାଲ ଅଗୱାଲ LNT2355931
ୀ /275641 41 142 165ନିଶା ଅଗୱାଲ ପି ବଜର  ଲାଲ ଅଗୱାଲ LNT2355949

ପ ୁ /305642 69 142 194ସେ ାଷ କମୁାର େମାଡା ପି େଗୗରୀଶ ର ଲାଲ େମାଡା OR/06/044/210289
ୀ /305643 62 142 195େବଲା େମାଡା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େମାଡା OR/06/044/210284

ପ ୁ /305644 37 142 196ଅଭିେଷକ େମାଡା ପି ସେ ାଷ କମୁାର େମାଡା YNY0493684
ୀ /315645 26 142 197ନିଧି ଗୁ ା ପି ଶଯ୍ାମ ଲାଲ ଗୁ ା YNY1070606
ୀ /315646 22 142 198େସତା ଗୁ ା ପି ଶ୍ଯାମ ଲାଲ ଗୁ ା YNY1070564

ପ ୁ /315647 57 142 199ର ନକମୁାର ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/044/208252
ପ ୁ /315648 48 142 200ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ OR/06/044/208253
ୀ /325649 46 142 201ସୀମା େଦବୀ ସା ସେୁର  କମୁାର େମାଦି LNT2383891

ପ ୁ /325650 81 142 202ରାେଧଶଯ୍ାମ େମାଦୀ ପି ମହାବୀର ପସାଦ େମାଦୀ OR/06/044/208255
ୀ /325651 80 142 203ସତଯ୍ ଭାମା େମାଦୀ ସା ରାେଧଶଯ୍ାମ େମାଦୀ OR/06/044/208256

ପ ୁ /325652 48 142 204ସେୁର  କମୁାର େମାଦୀ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ େମାଦୀ OR/06/044/208265
ପ ୁ /325653 44 142 205ମେହ  କମୁାର େମାଦି ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ େମାଦି LNT2383859
ୀ /325654 43 142 206କସୁମୁ େମାଦୀ ସା ମେହ  କମୁାର େମାଦୀ LNT2383842

ପ ୁ /325655 65 142 207ଭାଗବତ ମହା ି ପି ପଠାଣି ମହା ି LNT2383586
ୀ /325656 50 142 208ଅେଯାଧଯ୍ା ମହା ି ସା ଭାଗବତ ମହା ି LNT2383578

ପ ୁ /325657 60 142 209ନବ ଘନ ପାଢୀ ପି ପହିଲି ପାଢୀ LNT2383917
ପ ୁ /325658 44 142 210କାଳ ି େସଠୀ ପି ନାରାୟଣ େସଠୀ LNT2355782
ପ ୁ /335659 65 142 211େଭଦ ପକାଶ ଗୁ ା ପି େକେଶାରାମ ଗୁ ା LNT0313734
ୀ /335660 61 142 212ପାବର୍ ତୀ ଗୁ ା ସା େଭଦ ପକାଶ ଗୁ ା LNT0313742

ପ ୁ /345661 41 142 213ତପନ କମୁାର ଦାଶ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାଶ LNT2356384
ପ ୁ /355662 60 142 214ବଟକୃ  ମଲିକ ପି ନାରାୟଣ ମଲିକ LNT4204491
ପ ୁ /375663 67 142 215େକୖଳାସ େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା LNT2355634
ପ ୁ /375664 27 142 216ଅବିନାଶ େବେହରା - େହମଂତ ମି ର୍ା YNY1339571
ୀ /375665 90 142 217ନମର୍ଦାେଦବୀ େଚୗଧରୂୀ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଚୗଧରୂୀ OR/06/044/208300
ୀ /375666 65 142 218ସୀତାେଦବୀ େଚୗଧରୂୀ ସା ସଶୁଲି େଚୗଧରୂୀ OR/06/044/208302

ପ ୁ /375667 49 142 219ରାେଜଶ େଚୗଧରୂୀ ପି ସଶୁଲି େଚୗଧରୂୀ OR/06/044/208303
ପ ୁ /375668 48 142 220ଅଜୟ େଚୗଧରୂୀ ପି ସଶୁଲି େଚୗଧରୂୀ OR/06/044/208304
ୀ /385669 28 142 221ଦିଶା ଅଗୱାଲ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0853515

ପ ୁ /385670 75 142 222ଭଖରାଜ ଅଗୱାଲ ପି ଘାସିରାମ ଅଗୱାଲ OR/06/044/208309
ୀ /385671 70 142 223ଶୀମତୀ ପରେମଶରୀ େଦବି ଅଗ ସା ଭିଖରାଜ ଅଗୱାଲ OR/06/044/208310
ୀ /385672 62 142 224ଶୀମତୀ ମ  ୁଅଗୱାଲ ସା ସେ ାଷ ଅଗୱାଲ OR/06/044/208312

ପ ୁ /385673 59 142 225ପବୀଣ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଘାସିରାମ ଅଗୱାଲ OR/06/044/208313
ୀ /385674 56 142 226ଶୀମତୀ ଶଶେିଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ପବୀଣ ଅଗୱାଲ OR/06/044/208314

ପ ୁ /385675 53 142 227ଅନିଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଭିଖରାଜ ଅଗୱାଲ OR/06/044/208316
ପ ୁ /385676 48 142 228ସନିୁଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଭୀଖରାଜ ଅଗୱାଲ OR/06/044/208318
ୀ /385677 45 142 229ଆଶା ଅଗୱାଲ ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT2355899

ପ ୁ /385678 38 142 230ବିକା  ଅଗୱାଲ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT2355881
ୀ /385679 23 142 231ଅଦିତୀ ଅଗଵାଲ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1166610
ପ ୁ /385680 21 142 232ହସ ିର୍ତ ଅଗଵାଲ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1165695
ପ ୁ /385681 68 142 233ଶୀ ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ଘାସିରାମ ଅଗୱାଲା OR/06/044/208311
ୀ /385682 50 142 234ରଚନା ଅଗୱଯ୍ାଲା ସା ଅନିଲ କମୁାର ଅଗୱଯ୍ାଲା LNT2383818
ୀ /385683 40 142 235ଅଚର୍ନା ଅଗୱଯ୍ାଲା ପି ସେ ାଷ ଅଗୱଯ୍ାଲା LNT2383826
ପ ୁ /385684 46 142 236ବିଜୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶଶୁୀଲ େଚୗଧରୁୀ YNY0646125
ପ ୁ /395685 60 142 237ରବି  କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି େଭାଳାନାଥ ଅଗୱାଲା OR/06/044/196245
ୀ /395686 53 142 238ଅନିତା ଅଗୱାଲା ସା ରବି  କମୁାର ଅଗୱାଲା YNY0493742
ୀ /395687 32 142 239େସନ୍ହା ଅଗରୱାଲ ପି ରବୀ  କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY0465971
ୀ /395688 29 142 240ସଘନୁ ଅଗୱାଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0465963
ପ ୁ /395689 26 142 241ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ରବୀ  କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1083898
ପ ୁ /395690 54 142 242ସ ୟ କମୁାର େମାଦୀ ପି େଦବକୀନ ନ େମାଦୀ OR/06/044/208340
ୀ /405691 85 142 243ଗୀତା େଦବୀ େଗାଏ ା ସା ହରକିଶନ େଗାଏ ା OR/06/044/208320
ୀ /405692 57 142 244ନିମର୍ଳା େଦବୀ େଗାଏ ା ସା ନେରଶ କମୁାର େଗାଏ ା OR/06/044/208322
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ପ ୁ /405693 56 142 245ସେୁରଶ େଗାଏ ା ପି ବୁ ିଲାଲ େଗାଏ ା OR/06/044/208325
ପ ୁ /405694 54 142 246ନେରଶ େଗାଏ ା ପି ହରକିଶନ େଗାଏ ା OR/06/044/208321
ୀ /405695 54 142 247ପଦା େଗାଏ ା ସା ସେୁରଶ େଗାଏ ା OR/06/044/208326
ୀ /405696 36 142 248ସିଧିକା େଗାଏ ା ପି ସେୁରଶ େଗାଏ ା YNY0359760
ୀ /405697 31 142 249ଆକିତି େଗାଏ ା ପି ନେରଷ କମୁାର େଗାଏ ା YNY0465955
ୀ /405698 29 142 250ସକିୁତି େଗାଏ ା ପି ନେରଶ େଗାଏ ା YNY0359786
ୀ /405699 29 142 251ଶାଲିନୀ େଗାଏ ା ପି ସେୁରଶ େଗାଏ ା YNY0359778

ପ ୁ /405700 25 142 252ସର  େଗାଏ ା ପି ସେୁରଶ େଗାଏ ା YNY1163450
ପ ୁ /405701 76 142 253ସାଧଚୁରଣ ପଧାନ ପି ବୃ ାବନ ପଧାନ OR/06/044/208323
ପ ୁ /415702 85 142 254ବିଶନାଥ େଗାଏ ା ପି ଚିର ିଲାଲ େଗାଏ ା OR/06/044/208329
ପ ୁ /415703 64 142 255ସତୀଶ କମୁାର େଗାଏ ା ପି ବିଶନାଥ େଗାଏ ା OR/06/044/208330
ପ ୁ /415704 61 142 256ମେହଶ କମୁାର େଗାଏ ା ପି ବିଶନାଥ େଗାଏ ା OR/06/044/208332
ୀ /415705 61 142 257ଅନୁସୟୁା େଗାଏ ା ସା ସତୀଶ େଗାଏ ା OR/06/044/208331
ୀ /415706 61 142 258କିରଣ େଗାଏ ା ସା ମେହଶ େଗାଏ ା OR/06/044/208333
ୀ /415707 50 142 259ସଧୁା େଗାଏ ା ସା ରେମଶ େଗାଏ ା OR/06/044/208328

ପ ୁ /415708 38 142 260ଅ ିତ େଗାଏ ା ପି ସତୀଶ କମୁାର େଗାଏ ା LNT2356400
ୀ /415709 36 142 261େମଘା େଗାଏ ା ପି ମେହଶ କମୁାର େଗାଏ ା LNT2935419
ୀ /415710 34 142 262ରଶ ିେଗାଏ ା ପି ମେହଶ କମୁାର େଗାଏ ା LNT2935427
ୀ /415711 32 142 263ରିଧି େଗାଏ ା ପି ରେମଶ େଗାଏ ା LNT2935435
ୀ /475712 80 142 292ବିମଳା ହାଲାନ ସା ଓଂ ପକାଶ ହାଲାନ LNT2935468
ୀ /475713 80 142 293େଦୗପଦୀ ହାଲାନ ସା ସୀତାରାମ ହାଲାନ LNT1670504

ପ ୁ /475714 73 142 294ଓମ ପକାଶ ହାଲାନ ପି ମାହାବିର ପସଦ ହାଲାନ LNT2935450
ପ ୁ /475715 50 142 295ସ ୟ ହାଲାନ୍ ପି ସୀତାରାମ ହାଲାନ୍ YNY0646141
ପ ୁ /475716 47 142 296ଅରୁଣ ହାଲାନ ପି ସୀତାରାମ ହାଲାନ LNT1670512
ୀ /475717 46 142 297ନିତା ହାଲାନ ସା ସ ୟ ହାଲାନ LNT1670496
ୀ /475718 42 142 298ସିଟି ହାଲାନ ସା ଅତୁଲ କମୁାର ହାଲାନ LNT2935443

ପ ୁ /475719 40 142 299ଅତୁଲ କମୁାର ହାଲାନ ପି ଓମ ପକାଶ ହାଲାନ LNT2935476
ପ ୁ /505720 41 142 322ଆଶଷି େମାଦୀ ପି ମେହଶ କମୁାର େମାଦୀ LNT2355907
ପ ୁ /505721 38 142 323ଅମୀତ େମାଦୀ ପି ମେହଶ କମୁାର େମାଦୀ LNT2355923
ପ ୁ /505722 65 142 324ମେହଶ କମୁାର େମାଦି ପି ହୀରାଲାଲ େମାଦି OR/06/044/208398
ୀ /505723 56 142 325ଶଶକିଳା େମାଦି ସା ମେହଶ େମାଦି OR/06/044/208400

ପ ୁ /505724 55 142 326ଦୀେନଶ େମାଦି ପି ହୀରାଲାଲ େମାଦି OR/06/044/208399
ୀ /505725 47 142 327ଇ ିରା େମାଦି ସା ଦିେନଶ େମାଦି OR/06/044/208650
ୀ /505726 39 142 328ଶାଲିନ େମାଦୀ ପି ମେହଶ କମୁାର େମାଦୀ LNT2355915
ୀ /505727 34 142 329େମଘା େମାଦି ପି ସଶୁଲି କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0858266

ପ ୁ /505728 27 142 330ଆକାଶ େମାଦି ପି ଦିେନଶ େମାଦି YNY0608638
ପ ୁ /505729 25 142 331ହିମାଂଶ ୁେମାଦୀ ପି ଦିେନଶ େମାଦୀ YNY1163443
ପ ୁ /515730 46 142 332ଆନ  କମୁାର େମାଦି ପି ବିଜୟ କମୁାର େମାଦି LNT2356285
ୀ /515731 40 142 333ନିଲମ େମାଦି ସା ଆନ  କମୁାର େମାଦି YNY0465732
ୀ /515732 39 142 334ନିହାରିକା େମାଦି ପି ପଭାତ ଚା  ଶ YNY0858274

ପ ୁ /515733 38 142 335ପବନ କମୁାର େମାଦୀ ପି ରାଜ କମୁାର େମାଦୀ LNT2356228
ୀ /515734 35 142 336େସାନୁ େମାଦି ସା ମନୀଷ େମାଦୀ YNY0465740

ପ ୁ /545735 44 142 361ସିରିଶ କାଟକର ପି ତାନକୀ କାଟକର LNT2355790
ୀ /545736 68 142 362ଶାରଦା େଦବୀ ସା ତାନଜୀ ଲାଲ କାଟକାର LNT2383701

ପ ୁ /545737 76 142 363ତାନଜୀ ଲାଲ କାଟକର ପି ରାମ ଚ  କାଟକର LNT2383594
ପ ୁ /545738 48 142 364ଚ  େଶଖର କାଟକର ପି ତାନାଜୀ କାଟକର LNT2356004
ୀ /545739 45 142 365କବିତା କାଟକର ସା ଚ  େଶଖର କାଟକର LNT2383628

ପ ୁ /545740 54 142 366ରେମଶ ନିକମ୍ ପି ମହାେଦବ ନିକମ୍ LNT2356194
ପ ୁ /545741 50 142 367ବସ  ପାୱର ପି ଜୟସିଂ ପାୱର LNT2356210
ପ ୁ /545742 76 142 368ନିମାଇ ଁଚରଣ ସିଂହ ପି ଭିକାରି ଚରଣ ସିଂହ YNY0769539
ୀ /555743 31 142 369ଚା ିନୀ ଅଗୱାଲ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0676817
ପ ୁ /555744 56 142 370ପଲ୍ ବାରେଲା ପି ିେଫନ୍ ବାରେଲା LNT2355642
ୀ /555745 46 142 371ବିନା ବରାେଲା ସା ପଲ୍ ବରାେଲା LNT2355626
ୀ /555746 22 142 372ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ପି େକୖଲାଶଚଂଦ େବେହରା YNY1057207
ୀ /555747 54 142 373ଅନିତା ମରୁାରକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ମରୁାରକ LNT2356129
ପ ୁ /555748 62 142 374ଅରୁଣ କମୁାର ମରୁାରକା ପି ସିତାରାମ ମରୁାରକା LNT2356137
ୀ /565749 70 142 375ସାଧବାଣୀ ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/044/208498
ପ ୁ /565750 54 142 376ପଥିୃରାଜ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/044/208499
ପ ୁ /565751 45 142 377େଦବରାଜ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/044/208507
ୀ /565752 45 142 378ଅ ଳୀ ସାହୁ ପି ପଥିୃରାଜ ସାହୁ YNY0095786
ୀ /575753 54 142 379ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ OR/06/044/208512
ପ ୁ /575754 50 142 380ନିର ନ ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ YNY0646240
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ପ ୁ /575755 39 142 381ପତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ ସାହୁ LNT2935518
ୀ /575756 39 142 382ସସିତା ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ YNY1033471

ପ ୁ /575757 38 142 383ପେମାଦ କମୂର` ସାହୂ ମା ସ କୁ୍ତା େଦଈ YNY1179621
ୀ /575758 36 142 384ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ YNY0858308
ୀ /575759 35 142 385ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ YNY0729632
ୀ /575760 35 142 386ସାବିତୀ ସାହୂ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୂ YNY1179605
ୀ /575761 30 142 387ସମିୁତା ସାହୂ - ସ କୁ୍ତା େଦଈ YNY1192483
ୀ /575762 26 142 388ମଧସିୁତା ସାହୂ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୂ YNY1192368
ୀ /575763 21 142 389ବବିତା ସାହୂ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୂ YNY1192434

ପ ୁ /575764 20 142 390ଗରୁୁ ପସାଦ ସାହୂ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୂ YNY1310333
ପ ୁ /575765 59 142 391ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ OR/06/044/208514
ପ ୁ /575766 57 142 392ଦିଲିପ ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ OR/06/044/208513
ୀ /575767 47 142 393ବିଳାସିନୀ ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ LNT0293332
ୀ /575768 47 142 394ଦୁଗର୍ାବତୀ ସାହୁ ସା ଦିଲିପ ସାହୁ OR/06/044/208599

ପ ୁ /625769 54 142 422ଶବଣ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି େଦବରାଜ ଅଗୱାଲ LNT1670546
ୀ /625770 41 142 423ମିନୁ ଅଗୱାଲ ସା ଶବଣ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT1670553

ପ ୁ /625771 46 142 424ସଂ ୟ କମୁାର ପାେ ପି କି ା ନ  ପାେ LNT2356079
ପ ୁ /625772 22 142 425ରଜତ କମୁାର ସାହୁ ପି ନବ କିେଶାର ସାହୁ YNY1060201
ପ ୁ /625773 50 142 426ସରୁ ସାହୁ ପି ବନବାଡି ସାହୁ YNY0988097
ୀ /635774 70 142 427େକୗଶଲଯ୍ା େମାଦି ସା ରାମଅବତାର େମାଦି OR/06/044/208554
ୀ /635775 42 142 428େଜଯ୍ାତି େମାଦୀ ସା ଦୀେନଶ େମାଦୀ LNT2356442

ପ ୁ /645776 42 142 429ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମହାପାତ ପି େଯାଗିନାଥ ମହାପାତ YNY0377044
ପ ୁ /655777 102 142 430େଦେବ  େମାଦି ପି ସୀତାରାମ େମାଦି OR/06/044/214128
ପ ୁ /655778 86 142 431ସୀତାରାମ େମାଦୀ ପି ମରୁଲି େମାଦୀ YNY0646273
ପ ୁ /655779 66 142 432ନେର  େମାଦୀ ପି ସୀତାରାମ େମାଦୀ YNY0646281
ୀ /655780 62 142 433ଉମିର୍ଳା େଦବୀ େମାଦୀ ସା ନେର  େମାଦୀ OR/06/044/214125

ପ ୁ /655781 58 142 434ରାେଜ  କମୁାର େମାଦୀ ପି ସୀତାରାମ େମାଦୀ OR/06/044/214126
ୀ /655782 56 142 435କବିତା େମାଦୀ ସା ରାେଜ  େମାଦୀ YNY0646299
ୀ /655783 40 142 436ନିତି େମାଦି ସା ରତେନସ କମୁାର େମାଦି YNY0824367

ପ ୁ /655784 37 142 437ବିେବକ େମାଦି ପି ନେର  କମୁାର େମାଦି YNY0824342
ୀ /655785 36 142 438ଅନୁଭା େମାଦି ସା ବିେବକ େମାଦି YNY0824375
ୀ /655786 80 142 439ନମର୍ଦାେଦବୀ େମାଦି. ସା ସୀତାରାମ େମାଦି. YNY0646265
ୀ /665787 40 142 440ସିପା ସା େନରିଆ ପି ସଯଯ୍ର୍କା  ସା େନରିଆ LNT2356012

ପ ୁ /685788 61 142 441ବନମାଳୀ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା LNT1577261
ୀ /685789 27 142 442ତିୁ ଦାସ ପି ତାପସ ଦାସ YNY1040773
ୀ /705790 36 142 443ଆରତୀ ମିଶ ପି ଅଜୟ ମିଶ LNT0305110

ପ ୁ /725791 38 142 444ପଦୀପ ଦାସ ପି ମ ର ଦାସ LNT0305284
ପ ୁ /735792 45 142 445ଉଦୟ େବେହରା ପି ବାଇଧର େବେହରା YNY0384347
ୀ /735793 75 142 446ଗୀତା େଦବୀ ସା ଶଯ୍ାସ ୁ ର େମାଦି OR/06/044/210008
ୀ /735794 66 142 447ଉମା େମାଦି ସା ଜୟପକାଶ େମାଦି OR/06/044/210010
ୀ /735795 57 142 448ଅନୀତା େମାଦି ସା ଚ  ପକାଶ େମାଦି OR/06/044/210014
ପ ୁ /735796 52 142 449ଶବିପକାସ େମାଦି ପି ଶଯ୍ାମ େମାଦି OR/06/044/210011
ପ ୁ /735797 52 142 450ଚ  ପକାଶ େମାଦି ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େମାଦି OR/06/044/210013
ୀ /735798 50 142 451ଅନିଭା େମାଦି ସା ଶବି େମାଦି OR/06/044/210012
ୀ /735799 43 142 452ରିତୁ େମାଦି ସା ଦୀପକ େମାଦି LNT1670660
ୀ /735800 41 142 453ରାଧିକା େମାଦୀ ପି ଜୟପକାଶ େମାଦୀ LNT1670652
ୀ /735801 39 142 454େଜଯ୍ାତି େମାଦି ପି ଜୟପକାସ େମାଦି OR/06/044/210015
ୀ /735802 33 142 455େନତି େମାଦି ପି ଚ  ପକାଶ େମାଦି YNY0384339

ପ ୁ /735803 53 142 456ଅଭୟ ପରିଡା ପି ବସ  କମୁାର ପରିଡା LNT1722453
ପ ୁ /735804 46 142 457ସନାତନ ସାହୁ ପି ଶବିରାମ ସାହୁ YNY0646315
ପ ୁ /735805 56 142 458ରାମ ଅବତାର ଶମର୍ା ପି ଶ ରଲାଲ ଶମର୍ା OR/06/044/210017
ପ ୁ /745806 88 142 459ରାମରତନ େମାଦି ପି ଲଡ ସାଉଲରାମ େମାଦି OR/06/044/210019
ପ ୁ /745807 63 142 460ଶବି କମୁାର େମାଦି ପି ରାମରତନ େମାଦି OR/06/044/210025
ପ ୁ /745808 56 142 461ସେୁରଶ କମୁାର େମାଦି ପି ରାମରତନ େମାଦି OR/06/044/210023
ୀ /745809 53 142 462ବିମଳା େମାଦି ସା ସେୁରସ େମାଦି OR/06/044/210024
ୀ /745810 48 142 463ମ ଳା େମାଦୀ ସା ବିେନାଦ େମାଦୀ OR/06/044/210022
ୀ /745811 47 142 464ଅରୁଣା େମାଦି ସା ଶବି କମୁାର େମାଦି OR/06/044/210026
ପ ୁ /745812 39 142 465େସୗରଭ େମାଦି ପି ରମାକା  େମାଦି YNY0646323
ୀ /745813 39 142 466ପନୁମ େମାଦି ସା ସାସେନସ େମାଦି YNY0646364
ୀ /745814 36 142 467ସତିୃ େମାଦି ପି ଶେୁରଶ କମୁାର େମାଦି YNY0465872
ୀ /745815 51 142 468ବିନା େସଠ ସା ସଜୁଲ େସଠ YNY1035708
ପ ୁ /755816 47 142 469ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ନବ କମୁାର େବେହରା LNT2355451
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ୀ /755817 49 142 470ସଧୁା େଦବୀ ସା ରମାକା  େମାଦି OR/06/044/210029
ପ ୁ /755818 77 142 471ରାମନିର ନ େମାଦି ପି ସାୱାଲର େମାଦି OR/06/044/210027
ପ ୁ /755819 57 142 472ରମାକା  େମାଦି ପି ରାମ ନିର ନ YNY0646349
ପ ୁ /755820 44 142 473ମିଥେଲସ୍ ପସାଦ େମାଦି ପି ରାେମଶର ସାହୁ OR/06/044/210035
ପ ୁ /755821 42 142 474େସାମ କମୁାର େମାଦି ପି ବିେନାଦ େମାଦି LNT2355550
ୀ /765822 77 142 475ସଶୁଳିା େଦବୀ େମାଦି ସା ସେ ାଷ କମୁାର େମାଦି OR/06/044/210037

ପ ୁ /765823 58 142 476ଅରୁଣ କମୁାର େମାଦି ପି ସେ ାଷ କମୁାର େମାଦି OR/06/044/210038
ୀ /765824 58 142 477ଅଳକା େମାଦି ସା ଅରୁଣ କମୁାର େମାଦି OR/06/044/210039

ପ ୁ /765825 53 142 478ତରୁଣ କମୁାର େମାଦି ପି ସେ ାଷ କମୁାର େମାଦି YNY0608679
ୀ /765826 49 142 479ରଶି େମାଦି ସା ତରୁଣ କମୁାର େମାଦି LNT2384113
ୀ /765827 27 142 480ୟାମିନି େମାଦି ପି ଅରୁଣ କମୁାର େମାଦି YNY0608661

ପ ୁ /765828 27 142 481ସୟଯ୍ର୍ଶ େମାଦି ପି ଅରୁଣ କମୁାର େମାଦି YNY0608646
ୀ /765829 24 142 482ମାହି େମାଦି ପି ତରୁଣ କମୁାର େମାଦି YNY1022854
ୀ /765830 32 142 483ଆେ ଲ ସାରାଓଗି ପି ଅରୁଣ କମୁାର େମାଦି LNT2935575

ପ ୁ /765831 72 142 484ସେୁରଶ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଗଲୁଜାରୀ ଲାଲ ଶମର୍ା LNT2384121
ପ ୁ /775832 44 142 485ରିେତଶ େଗାଏ ା ପି ସଶୁୀଲ େଗାଏ ା LNT2355568
ୀ /785833 56 142 486ମିରାବାଇ ବାଇ ସା ନ କିେଶାର ବାଇ OR/06/044/210053

ପ ୁ /785834 65 142 487ନ କିେଶାର ବମର୍ା ପି କେହନ୍ଇ ବମର୍ା OR/06/044/210052
ପ ୁ /785835 42 142 488େଗାପୀ ବମର୍ା ପି ନ  କିେଶାର ବମର୍ା LNT2384055
ୀ /785836 57 142 489ଗିନି େଦବୀ ସା ଦୁଗର୍ାପସାଦ ଶମର୍ା OR/06/044/210058
ୀ /785837 52 142 490େରଖା େଦବୀ ସା ବିଶନାଥ ଶମର୍ା OR/06/044/210060

ପ ୁ /785838 73 142 491ବିଶନାଥ ଶମର୍ା ପି ଦୁଗର୍ାପସାଦ ଶମର୍ା OR/06/044/210059
ପ ୁ /785839 46 142 492ବିଜୟକମୁାର ଶମର୍ା ପି ଦୁଗର୍ା ଶମର୍ା OR/06/044/210064
ୀ /785840 45 142 493ଲକ୍ଷୀ େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ବିଜୟ କମୁାର ଶମର୍ା LNT2355444

ପ ୁ /785841 42 142 494ଅମର ଦୀପ ଶମର୍ା ପି ରାମ େଗାପଲ ଶମର୍ା LNT2384147
ପ ୁ /795842 50 142 495େକୖଳାସ ବମର୍ା ପି େଗାବ ର୍ ନ ଶମର୍ାମା OR/06/044/210068
ପ ୁ /795843 56 142 496ପବନ ବମର୍ା ପି କେହନ୍ଇଲାଲ ଶମର୍ା OR/06/044/210072
ପ ୁ /795844 46 142 497ରାଜକମୁାର ବମର୍ା ପି କେହନ୍ଇଲାଲ ଶମର୍ା OR/06/044/210074
ୀ /795845 44 142 498ମୀନା େଦବୀ ବମର୍ା ସା ରାଜ କମୁାର ବମର୍ା LNT4153243
ୀ /795846 46 142 499େରଣ ୁେଦବୀ ସା ପବନ ଶମର୍ା OR/06/044/210073

ପ ୁ /795847 55 142 500ଶ ଦୁୟାଲ ନାଇ ପି ନ ଲାଲ୍ ନାଇ LNT1714369
ପ ୁ /795848 46 142 501ଜୟ  ଶମର୍ା ପି ବିଶନାଥ ଶମର୍ା LNT2355410
ପ ୁ /825849 50 142 514ନାେଗ  କମୁାର ଶମର୍ା ପି ବାଲୁରାମ ଶମର୍ା YNY0465831
ପ ୁ /825850 47 142 515ସଯୁଯ୍ର୍କା  ଶମର୍ା ପି ମହାବୀର ଶମର୍ା OR/06/044/210093
ପ ୁ /825851 46 142 516ଅରୁଣ ଶମର୍ା ପି ଭଁବରଲାଲ ଶମର୍ା LNT2355386
ୀ /825852 45 142 517େପମଲତା ଶମର୍ା ସା ଶଶକିା  ଶମର୍ା LNT2355543

ପ ୁ /825853 45 142 518ଶଶକିା  ଶମର୍ା ପି ମହାବୀର ଶମର୍ା OR/06/044/210095
ପ ୁ /825854 44 142 519ନାରାୟଣ ଶମର୍ା ପି ବଳରାମ ଶମର୍ା OR/06/044/210103
ପ ୁ /825855 44 142 520ରେମଶ ଶମର୍ା ପି ବଳରାମ ଶମର୍ା OR/06/044/210100
ୀ /825856 42 142 521ପି ି  ଶମର୍ା ସା ନାରାୟଣ ଶମର୍ା YNY0608596
ୀ /825857 42 142 522ବବିତା ଶମର୍ା ପି ରେମଶ ଶମର୍ା OR/06/044/210101
ୀ /825858 41 142 523େସାନୁ ଶମର୍ା ସା ନାେଗ  କମୁାର ଶମର୍ା YNY0465864
ୀ /825859 40 142 524ରଜନୀ ଶମର୍ା ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0095828
ୀ /825860 38 142 525ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ଶମର୍ା ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଶମର୍ା OR/06/044/210094

ପ ୁ /825861 29 142 526ଅମିତ ଶମର୍ା ପି ରେମଶ ଶମର୍ା YNY0465823
ପ ୁ /825862 29 142 527ସନିୁଲ ଶମର୍ା ପି ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଶମର୍ା YNY0465849
ୀ /825863 28 142 528େସାନୁ ଶମର୍ା ପି ରେମଶ ଶମର୍ା YNY0465856

ପ ୁ /855864 68 142 542ଆଶଶି ବିଶାସ ପି ସେ ାଷ ବିଶାସ OR/06/044/210138
ୀ /865865 71 142 543ରାଜଲକ୍ଷୀ ବିସାସ ସା ଆଶଷି ବିସାସ OR/06/044/210139
ପ ୁ /865866 71 142 544ତପନ ବିସାସ ପି ସେ ାଷ ବିସାସ OR/06/044/210140
ୀ /865867 61 142 545ଅ ନା ବିସାସ ସା ତପନ ବିସାସ OR/06/044/210141
ପ ୁ /865868 43 142 546ଚ ନ ବିଶାସ ପି ଆଶଷି ବିଶାସ YNY0646398
ପ ୁ /865869 37 142 547ସନଦିପ ବିଶାସ ପି ତପନ କମୁାର ବିଶାସ YNY0906768
ୀ /865870 29 142 548ଶାବଣୀ ରାୟ ବିଶାସ ସା ସନଦୀପ ବିଶାସ YNY0906693
ୀ /875871 76 142 549ମୀରା ବିଶାସ ସା ଶରିିଶ ବିଶାସ OR/06/044/210144
ପ ୁ /875872 64 142 550େଗୗତମ ବିଶାସ ପି ଶରିିସ ବିଶାସ OR/06/044/210145
ୀ /875873 33 142 551େଦବଲିନା ବିଶାସ ପି େଗୗତମ ବିଶାସ YNY0176628
ପ ୁ /885874 28 142 552ନବିନ ଅଗୱାଲ ପି ଶବି କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0465799
ପ ୁ /885875 46 142 553ଶବି କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି େଗୗରୀ ଅଗୱାଲା OR/06/044/210152
ପ ୁ /895876 48 142 554ବିଜୟ ବାଜାଜ ପି ଶ ରଲାଲ YNY0646422
ପ ୁ /895877 38 142 555ଅଜୟ ବଜାଜ ପି ଶ ରଲାଲ ବଜାଜ YNY0646414
ୀ /905878 71 142 556ଶା ିେଦବୀ ବଜାଜ ସା ବଜର  ବଜାଜ OR/06/044/210157
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ପ ୁ /905879 44 142 557ରେମଶ ବଜାଜ ପି ବଜର  ବଜାଜ OR/06/044/210159
ୀ /905880 42 142 558ରାଧା ବଜାଜ ସା ରେମଶ ବଜାଜ YNY0196204

ପ ୁ /915881 60 142 559ନାରାୟଣ ଅଗୱାଲ ପି ହରିପସାଦ ଅଗୱାଲ OR/06/044/210191
ପ ୁ /915882 69 142 560ରାଜକମୁାର ବଜାଜ ପି େକଶରୀ ବଜାଜ OR/06/044/210163
ପ ୁ /915883 67 142 561ସେ ାଷ କମୁାର ବଜାଜ ପି େକଶରୀ ବଜାଜ OR/06/044/210164
ୀ /915884 64 142 562ଗ ାେଦବୀ ବଜାଜ ପି େଦବକିନ  ବଜାଜ OR/06/044/210161

ପ ୁ /915885 55 142 563ପବନ କମୁାର ବଜାଜ ପି େକଶରୀ ବଜାଜ YNY0646448
ୀ /915886 53 142 564ଅନୀତା େଦବୀ ବଜାଜ ସା ରାଜକମୁାର ବଜାଜ OR/06/044/210165
ୀ /915887 53 142 565କସୁମୁ େଦବୀ ବଜାଜ ସା ପବନ ବଜାଜ OR/06/044/210168

ପ ୁ /915888 43 142 566ଅମିତ ବଜାଜ ପି ରାଜ କମୁାର ବଜାଜ YNY0646455
ୀ /915889 54 142 567ସେରାଜ େଦବୀ ସା ସେ ାଷ ବଜାଜ YNY0646430
ୀ /925890 45 142 568ସବିତା ଅଗୱାଲ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT2935583

ପ ୁ /925891 80 142 569ଭଗବତୀ ପସାଦ ଅଗୱାଲ ପି ଗରୁୁଦୟାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/210171
ୀ /925892 60 142 570କାମିନୀ ଅଗୱାଲ ସା ରାଜ କିେଶାର LNT4226288

ପ ୁ /925893 66 142 571ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଅଗୱାଲା ପି ଗରୁୁଦୟାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/210173
ୀ /925894 63 142 572ଶଯ୍ାମେଦବୀ ଅଗୱାଲା ସା ଶଯ୍ାମ ଅଗୱାଲା OR/06/044/210174
ୀ /925895 49 142 573ସିମା େମାଡା ସା କମଲ କମୁାର େମାଡା LNT4235859

ପ ୁ /925896 38 142 574ସେୁରଶ କମୁାର େମାଡା ପି ଶରତ େମାଡା YNY0646463
ୀ /935897 44 142 575ବ ନା ଅଗୱାଲ ସା କେହନ୍ୟା ଲାଲ ଅଗୱାଲ LNT2384022

ପ ୁ /935898 44 142 576ବିେନାଦ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଭଗବତୀ ଅଗୱାଲ OR/06/044/210181
ପ ୁ /935899 41 142 577କେହନ୍ଇଲାଲ ଅଗୱାଲ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଅଗୱାଲ OR/06/044/210182
ୀ /935900 39 142 578ତୁଳସି ଅଗୱାଲ ପି ଭଗବତି ଅଗୱାଲ OR/06/044/210185

ପ ୁ /935901 56 142 579ଓମ ପକାଶ ଅଗୱାଲା ପି ଗରୁୁଦୟାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/210177
ୀ /935902 47 142 580ଶକୁ ଳା େଦବୀ ଅଗୱାଲା ସା ଭଗବତୀ ଅଗୱାଲା OR/06/044/210179
ୀ /935903 42 142 581ପାୟଲ ଅଗୱାଲା ପି ଭଗବତୀ ଅଗୱାଲା LNT2355436
ୀ /945904 64 142 582ଲକ୍ଷୀେଦବୀ . ସା ରାମଲାଲ . YNY0646471

ପ ୁ /945905 70 142 583ରାମଲାଲ ଅଗୱାଲ ପି ହରିପସାଦ ଅଗୱାଲ OR/06/044/210189
ପ ୁ /955906 65 142 584ବିଶନାଥ ଅଗୱାଲ ପି ହରିପସାଦ ଅଗୱାଲ OR/06/044/210193
ୀ /955907 63 142 585ବାଲାେଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ନାରାୟଣ ଅଗୱାଲ YNY0646489

ପ ୁ /955908 62 142 586ପବନ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ହରିପସାଦ ଅଗୱାଲ OR/06/044/210195
ୀ /955909 60 142 587ନିମର୍ଳାେଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ବିଶନାଥ ଅଗୱାଲ OR/06/044/210194
ୀ /955910 59 142 588ସଶୁମାେଦବି ଅଗୱାଲ ସା ପବନ ଅଗୱାଲ OR/06/044/210196

ପ ୁ /955911 59 142 589େଗାପାଳଚ  ଅଗୱାଲ ପି ହରିପସାଦ ଅଗୱାଲ OR/06/044/210197
ୀ /955912 55 142 590ସରିତାେଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା େଗାପାଳ ଅଗୱାଲ OR/06/044/210198
ୀ /955913 41 142 591ତମନନ୍ା ଅଗୱାଲ ପି ନାରାୟଣ ଅଗୱାଲ LNT2357648
ୀ /955914 35 142 592ମନୁ୍ ମନୁ୍ ଅଗୱାଲ ପି ବିଶନାଥ ଅଗୱାଲ YNY0646497

ପ ୁ /955915 43 142 593ସେକତ ଅଗୱଯ୍ାଲା ପି ନାରାୟଣ ଅଗୱଯ୍ାଲା LNT2355428
ପ ୁ /965916 33 142 594ଅମିତ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ରାଜ କିେଶାର ଅଗୱାଲ LNT2935617
ପ ୁ /965917 32 142 595ନିଲିସା କମୁାର ଖାତି ପି ଓମ ପକାଶ ଖାତି LNT2935633
ପ ୁ /965918 76 142 596େକୖଳାସ େମାଡା ପି ଦୁଗର୍ାଦତ େମାଡା OR/06/044/210200
ୀ /965919 71 142 597ପଭାବତି େଦବି େମାଡା ସା େକୖଳାସ େମାଡା OR/06/044/210201
ପ ୁ /965920 61 142 598ଶରତ େମାଡା ପି ଦୁଗର୍ାଦତ େମାଡା OR/06/044/210203
ୀ /965921 56 142 599ଗିନୀେଦବି େମାଡା ସା ସେରାଜ େମାଡା OR/06/044/210202

ପ ୁ /965922 47 142 600କମଳ େମାଡା ପି େକୖଳାସ େମାଡା OR/06/044/210204
ୀ /965923 34 142 601େଶାଭା େମାଡା ପି ଶରତ କମୁାର େମାଡା LNT3080686
ୀ /965924 26 142 602ଖସୁବୁ େମାଡା ପି କମଲ େମାଡା YNY0906792

ପ ୁ /965925 38 142 603ମେହଶ ମ ୁ ା ପି ଶୀକୃ ନୀ ମ ୁ ା OR/06/044/210674
ପ ୁ /965926 51 142 604ରାେଜଶ ଶମର୍ା ପି ରାମ ନିୱାସ ଶମର୍ା LNT2935609
ୀ /965927 43 142 605ନାଲିନି ସମର୍ା ସା ରାେଜଶ ସମର୍ା LNT2935625
ୀ /975928 53 142 606ତୀେବଣି େଦବୀ ସା ପ ୁ ର େମାଡା OR/06/044/210212
ପ ୁ /975929 39 142 607ଅନୁପ େମାଡ଼ ପି ରାଜକିେଶାର େମାଡ଼ LNT2355352
ୀ /975930 88 142 608ନାର ୀେଦବୀ େମାଡା ସା େଦବପସାଦ େମାଡା OR/06/044/210208
ପ ୁ /975931 66 142 609ରାଜକିେଶାର େମାଡା ପି େଦବପସାଦ େମାଡା OR/06/044/210209
ପ ୁ /975932 64 142 610ପବନ କମୁାର େମାଡା ପି େଦବୀପସାଦ େମାଡା OR/06/044/210215
ୀ /975933 60 142 611ପଭା େମାଡା ସା ପବନ େମାଡା OR/06/044/210218
ପ ୁ /975934 59 142 612ଶସିୁଲ େମାଡା ପି େଦବପସାଦ େମାଡା OR/06/044/210213
ପ ୁ /975935 52 142 613ଦିଲିପ େମାଡା ପି େଦବପସାଦ େମାଡା OR/06/044/210216
ୀ /975936 52 142 614ବିଦଯ୍ା େମାଡା ସା ସଶୁଲି େମାଡା OR/06/044/210214
ୀ /975937 44 142 615ଶମିର୍ଳା େମାଡା ସା ଦିଲିପ େମାଡା OR/06/044/210217
ପ ୁ /975938 38 142 616ସ ିପ େମାଡା ପି ରାଜ କିେଶାର େମାଡା LNT2355360
ପ ୁ /985939 42 142 637ଦୀପକ େମାଡା ପି ବିଜୟ ଶ ର େମାଡା YNY1148154
ୀ /985940 40 142 638ମୀରା େମାଡା ସା ଦୀପକ କମୁାର େମାଡା LNT4165205
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ପ ୁ /985941 39 142 639ଅମିତରାଜ େମାଡା ପି ବିଜୟ ଶ ର େମାଡା LNT1670645
ପ ୁ /985942 38 142 640ନଟବରଲାଲ େମାଡା ପି ଚ କା  େମାଡା LNT2355469
ୀ /985943 33 142 641ସ ି ତା େମାଡା ସା ନଟବର ଲାଲ େମାଡା YNY0095836

ପ ୁ /985944 58 142 642ଯଗୁଳ କିେଶାର େପରୱାଲ ପି କି ରୁ ଚା  େପରୱାଲ LNT4165197
ୀ /985945 53 142 643ଲିଲା େପରିୱାଲ ସା ଜୁଗଲ କିେଶାର େପରିୱାଲ YNY0858225
ୀ /985946 46 142 644ସନିୁତା େପରିୱାଲ ସା ରାଜ କମୁାର େପରିୱାଲ YNY0854323

ପ ୁ /985947 32 142 645ବିକାଶ େପରିୱାଲ ପି ଯଗୁାଲ କିେଶାର େପରିୱାଲ YNY0465781
ପ ୁ /985948 51 142 646ରାଜକମୁାର େପରିୱାଲା ପି କ ରୁଚା  େପରିୱାଲ LNT2935666
ପ ୁ /1035949 49 142 666ଲିଲାଧର ଚା କ ପି ବିକମ ଚା କ OR/06/044/210245
ୀ /1045950 38 142 667ସାଗତିକା ଦାସ୍ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ୍ LNT2384063
ୀ /1045951 41 142 668େସନ୍ହା େମାଡା ପି ରାମଅବତାର େମାଡା LNT1621911
ୀ /1045952 40 142 669ନୀଲମ େମାଡା ସା ନେର  େମାଡା LNT4160974
ୀ /1045953 39 142 670େଦବୀକା େମାଡା ପି ରାମଅବତାର େମାଡ଼ା LNT1621929
ୀ /1045954 38 142 671ରାଧା େମାଡା ପି ରାେମୗତାର େମାଡ଼ା LNT1621903

ପ ୁ /1045955 32 142 672ଅନୁଜ େମାଡା ପି ରାେମୖତାର େମାଡା LNT2935674
ପ ୁ /1045956 46 142 673ଗରୁୁଚରଣ ସାହୁ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ସାହୁ OR/06/044/210288
ୀ /1055957 60 142 674କା ି ପଭା ଦାସ ସା ବସ  ଦାସ LNT2384097
ୀ /1055958 57 142 675କନକଲତା ଦାସ ସା ଅମିୟ ଦାସ LNT2384105
ୀ /1055959 33 142 676େସାନାଲି ଦାସ ପି ଅମିୟ କମୁାର ଦାସ LNT2935682
ୀ /1065960 64 142 677ଦୁଗର୍ା େଦବୀ ସା ଦାରିକା େପରିୱାଲା OR/06/044/210272

ପ ୁ /1065961 36 142 678ମହସିନ ଖଁା ପି ରସିଦ ଖଁା LNT2935716
ପ ୁ /1065962 70 142 679ଦାରକା ଦାସ େପରିୱାଲା ପି ରାମ ନାରାୟଣ େପରିୱାଲା YNY0384388
ପ ୁ /1065963 69 142 680याम सुदंर पेिरवाल ପି मिग्नराम पेिरवाल YNY0646513
ପ ୁ /1065964 57 142 681ଶ ରଲାଲ େପରିୱାଲ ପି ବାଲାଚା  େପରିୱାଲ OR/06/044/210266
ୀ /1065965 39 142 682राधा देवी पेिरवाल ସା मांगीलाल पेिरवाल LNT2935690

ପ ୁ /1065966 38 142 683मांगीलाल पेिरवाल ପି याम सुदंर पेिरवाल LNT2355576
ପ ୁ /1065967 34 142 684गोपाल पेिरवाल ପି याम सुदंर पेिरवाल LNT2935708
ପ ୁ /1065968 29 142 685ରାେକଶ କମୁାର େପରିୱାଲ ପି ଶ ରଲାଲ େପରିୱାଲ YNY0972893
ୀ /1065969 60 142 686ମ  ୁେଦବୀ େପରିୱାଲା ସା ଶ ରଲାଲ େପରିୱାଲା OR/06/044/210273

ପ ୁ /1065970 52 142 687ବିଜୟ କମୁାର େପରିୱାଲା ପି ବାଲଚା  େପରିୱାଲା OR/06/044/210269
ୀ /1065971 52 142 688ଶା ା େଦବୀ େପରିୱାଲା ସା ବିଜୟ େପରିୱାଲା OR/06/044/210274

ପ ୁ /1065972 44 142 689ଆନ  େପରିୱାଲା ପି କରଣ େପରିୱାଲା LNT4165189
ୀ /1065973 38 142 690ଅରୁଣ େପରିୱାଲା ପି ଦାରିକା ପସାଦ େପରିୱାଲା OR/06/044/210654
ୀ /1065974 38 142 691େରାଶନ େପରିୱାଲା ପି ଶ ର େପରିୱାଲା YNY0646521
ୀ /1075975 61 142 692ପ ୁ ା େଦବୀ ସା ମରୁାରୀ େଦବୀ OR/06/044/210280

ପ ୁ /1075976 66 142 693ମରୂାରୀଲାଲ େମାଡା ପି େଗାବି  େମାଡା OR/06/044/210279
ପ ୁ /1085977 67 142 694ରାେମୗତାର େମାଡା ପି େଗାବି  େମାଡା OR/06/044/210281
ୀ /1085978 61 142 695ଶଶୀ େମାଡ଼ା ସା ରାମଅବତାର େମାଡ଼ା OR/06/044/210282
ୀ /1085979 59 142 696ସ ତି େମାଡା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େମାଡା YNY0988105

ପ ୁ /1085980 56 142 697ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େମାଡା ପି େଗାବି  େମାଡା OR/06/044/210283
ପ ୁ /1085981 32 142 698ଅଭିେଷକ େମାଦା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େମାଦା YNY0858241
ୀ /1095982 44 142 699ଉଷା େଦବୀ ସା ମେହଶ େମାଡା OR/06/044/210286

ପ ୁ /1095983 75 142 700ସୀତାରାମ େକଡିଆ ପି ରାଧାକୃ  େକଡିଆ LNT1670579
ୀ /1095984 71 142 701ସଶୁୀଳା େଦବୀ େକଡିଆ ସା ସୀତାରାମ େକଡିଆ LNT1670587

ପ ୁ /1095985 50 142 702ଅବିନାଶ େକଡିଆ ପି ସୀତାରାମ େକଡିଆ LNT1670595
ପ ୁ /1095986 49 142 703ସତୀଶ େକଡିଆ ପି ସୀତାରାମ େକଡିଆ LNT1670603
ପ ୁ /1095987 46 142 704ରାେକଶ୍ େକଡିଆ ପି ସୀତାରାମ େକଡିଆ YNY0646539
ୀ /1095988 45 142 705କୀରଣ େକଡିଆ ସା ଅବିନାଶ େକଡିଆ LNT1670611
ୀ /1095989 42 142 706େରଣକୁା େକଡିଆ ସା ସତିଶ ିେକଡିଆ LNT1670629
ପ ୁ /1095990 25 142 707ଆଦଶର୍  େକଡିଆ ପି ଅଵିନାଶ େକଡିଆ YNY1163468
ପ ୁ /1095991 25 142 708ଆଦଶର୍  େକଡିଆ ପି ଅଭିନାଶ େକଡିଆ YNY1089077
ପ ୁ /1095992 22 142 709ରିତିକ େକଡିଆ ପି ଅଭିନାଶ େକଡିଆ YNY1165661
ୀ /1095993 21 142 710ଜାହ୍ନ୍ଵୀ େକଡିଆ ପି ସତୀଶ େକଡିଆ YNY1166636
ୀ /1095994 21 142 711ଜନ୍ଭୀ େକଡିଆ - ଅଵିନାଶ େକଡିଆ YNY1081413
ପ ୁ /1095995 52 142 712ମେହଶ େମାଡା ପି େଗାବି  େମାଡା OR/06/044/210285
ପ ୁ /1095996 44 142 713ନେର  େମାଡା ପି େଗାବି  େମାଡା OR/06/044/210287
ପ ୁ /1095997 33 142 714ଅତୁଲ କମୁାର େମାଡା ପି ମେହଶ େମାଡା LNT4160966
ପ ୁ /1095998 31 142 715ଅ ିତ େମାଡା ପି ମେହଶ କମୁାର େମାଡା YNY1035682
ପ ୁ /1095999 24 142 716ଆଶସି େମାଡା ପି ନେର  େମାଡା YNY1035674
ୀ /1096000 41 142 717େସାନିଆ େପାଦାର ସା ରାେକଶ େକଡିଆ YNY0646547
ପ ୁ /1106001 75 142 718ମରୁାରୀ କାେ ାଈ ପି ରାମ ନାରାୟଣ କାେ ାଇ YNY1377035
ପ ୁ /1106002 47 142 719ମହିମ କାେ ାଇ ପି ମରୂାରୀ ଲାଲ କାେ ାଇ OR/06/044/210649
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ୀ /1106003 42 142 720େଜଯ୍ାତି କାେ ାଇ ସା ମହିମ କାେ ାଇ LNT0313940
ୀ /1106004 39 142 721ନିମିଶା କାେ ାଇ ପି ମରୁାରିଲାଲ କାେ ାଇ OR/06/044/210615
ୀ /1106005 48 142 722ମ  ୁେଦବୀ େପରିୱାଲ ସା ଶବି କମୁାର େପରିୱାଲ OR/06/044/210662

ପ ୁ /1106006 42 142 723ଶବି େପରିୱାଲ ପି ହରକିସନ େପରିୱାଲ OR/06/044/210321
ପ ୁ /1106007 31 142 724ମନୀଷ କମୁାର େପରିୱାଲ ପି ତାରାଚ  େପରିୱାଲା YNY0608984
ୀ /1106008 27 142 725ବିନିତା େପରିୱାଲ ପି ଶବି କମୁାର େପରିୱାଲ YNY0608893

ପ ୁ /1106009 27 142 726େଚତନ େପରିୱାଲ ପି ତାରାଚା  େପରିୱାଲ YNY0608935
ୀ /1106010 43 142 727ସେରାଜେଦବୀ େପରିୱାଲା ସା ତାରାଚା  େପରିୱାଲା OR/06/044/210320

ପ ୁ /1116011 58 142 728ଜମିର ଖଁା ପି ରସିଦ OR/06/044/210328
ପ ୁ /1116012 55 142 729ଅମିର ଖଁା ପି ରସିଦ OR/06/044/210325
ୀ /1116013 52 142 730ସାରଦା ଖାତୁନ ସା ଅମୀର OR/06/044/210329

ପ ୁ /1116014 33 142 731ପାତିକ େମାଡା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େମାଡା LNT2935724
ୀ /1116015 29 142 732ଶି ି େମାଡା ସା ପଟିକ େମାଡା YNY1325695
ୀ /1116016 29 142 733ଶୀ ି େମାଡା ସା ପତିକ େମାଡା YNY1309772
ୀ /1116017 60 142 734େଯହରୁନ ନିସା ସା େଯାଗୀ OR/06/044/210326
ୀ /1126018 81 142 735ଫତିମା ବିବି ସା ଇସଫୁ OR/06/044/210331
ୀ /1126019 61 142 736ନମ ୁବିବି ସା ଗଫଫରୂ OR/06/044/210337

ପ ୁ /1126020 31 142 737େଶକ୍ ଫାୟାଜ୍ ମା ନମ ୁବିବି YNY0465773
ପ ୁ /1126021 51 142 738ବାବୁ ଖଁା ପି ଇସଫୁ OR/06/044/210332
ପ ୁ /1126022 50 142 739ଆୟୁବ ଖଁା ପି ୟୁସଫୁ ଖଁା LNT2355618
ପ ୁ /1126023 43 142 740ଅଫେରାଜ ଖଁା ପି ୟୁସଫୁ ଖଁା LNT2355600
ପ ୁ /1126024 42 142 741ଫିେରାଜ ଖଁା ପି ୟୁସଫୁ ଖଁା OR/06/044/210334
ୀ /1126025 41 142 742ଆଶଫିା ଖାନ ସା ଆୟୁବ ଖାନ LNT4157517
ୀ /1186026 26 142 759େନହା ବଥୱୁାଲ ମା ଅସା େଦଵା ବଥୱୁାଲ YNY1163476
ୀ /1186027 51 142 760ଆଶା େଦବୀ ବଟୱାଲ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଅଗୱାଲ YNY0858324
ୀ /1186028 62 142 761ନିଲମ େଦଇ ଛାପାଲିଆ ସା େକୖଳାସ ଛାପାଲିଆ YNY0646562

ପ ୁ /1186029 42 142 762ବିେନାଦ ଛପଲିଆ ପି େକୖଳାସ ଛପଲିଆ LNT2355493
ୀ /1186030 74 142 763ଚ କା ା ଛାେପାଲିଆ ସା ରାଜକିେଶାର ଛାେପାଲିଆ OR/06/044/214290

ପ ୁ /1186031 71 142 764ରାଜକିେଶାର ଛାେପାଲିଆ ପି ମହାବୀର ପସାଦ ଛାେପାଲିଆ OR/06/044/214289
ପ ୁ /1186032 61 142 765େକୖଳାସ ଛାେପାଲିଆ ପି ମହାବୀର ଛାେପାଲିଆ YNY0646588
ପ ୁ /1186033 55 142 766ସ ୟ କମୁାର ଛାେପାଲିଆ ପି ରାଜକିେଶାର ଛାେପାଲିଆ YNY0646570
ୀ /1186034 46 142 767କବିତା ଛାେପାଲିଆ ସା ସ ୟ କମୁାର ଛାେପାଲିଆ YNY0646554

ପ ୁ /1186035 40 142 768ବିକାଶ ଛାେପାଲିଆ ପି େକୖଳାସ ଛାେପାଲିଆ LNT2355501
ୀ /1186036 39 142 769ମାନିସା ଛାେପାଲିଆ ସା ବିେନାଦ ଛାେପାଲିଆ LNT2935567
ୀ /1206037 80 142 770ମେନାରମା େଦବୀ ଝା ସା ବିଶମର ଝା OR/06/044/210659
ୀ /1206038 52 142 771ଲାଲ େଦବୀ ମିଶ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମିଶ OR/06/044/210620
ୀ /1216039 55 142 772ଚ କଳା ବମର୍ା ସା େମାହନଲାଲ ବମର୍ା OR/06/044/210671

ପ ୁ /1216040 50 142 773ବିଶନାଥ ମିଶ ପି ସୀତାରାମ ମିଶ OR/06/044/210667
ୀ /1216041 48 142 774ମୀରା େଦବୀ ମିଶ ସା ବିଶନାଥ ମିଶ OR/06/044/210668
ୀ /1236042 22 142 775ନିଖର ଭଯବୀ ପି େସୖେଳଶ ଭଯବୀ YNY1166602

ପ ୁ /1236043 70 142 776ଈଶ୍ଵର ଲାଲ ଭାୟାନୀ ପି ବଲଭ ଦାସ YNY1087055
ପ ୁ /1236044 54 142 777େଶୖେଳଶ ଭାୟାଣି ପି ମନୁଲାଲ ଭାୟାଣି OR/06/044/210552
ୀ /1236045 26 142 778ପଜୁା ଭାୟାନି ପି େଶୖେଲଶ ଭାୟାନି YNY1088863
ୀ /1236046 22 142 779ନିଖାର ଭାୟାଣୀ ପି େଶୖେଲଶ ଭାୟାଣୀ YNY1070598

ପ ୁ /1246047 37 142 780କେହନ୍ୟା ଅଗୱାଲ ପି ରାମସରଣ ଅଗୱାଲ LNT2935757
ୀ /1246048 37 142 781େରାନକ ଅଗୱାଲ ସା କେହନ୍ୟା ଅଗୱାଲ YNY0465658
ୀ /1246049 43 142 782ବିଶାଖା ଅଗୱାଲା ପି ରାମଚରଣ ଅଗୱାଲା LNT3080702

ପ ୁ /1246050 70 142 783ରାମସରଣ ଅଗୱାଲ ପି ମାଡୁମଲ ଅଗୱାଲ YNY0988121
ପ ୁ /1246051 60 142 784କି କା  ଅଗୱାଲ ପି ମାଡୁମଲ ଅଗୱାଲ YNY0988113
ପ ୁ /1256052 45 142 785ଦୀପକ େମାଦି ପି ଜୟପକାଶ େମାଦି OR/06/044/210626
ପ ୁ /1256053 61 142 786ମଳୟଶ ର ରାୟ ପି ବିନୟ ରାୟ OR/06/044/210605
ୀ /1256054 61 142 787କ ନା ରାୟ ସା ମଳୟ ଶ ର ରାୟ YNY0384396
ୀ /1256055 48 142 788ସପୁୀତି ରାୟ ସା ସ ୀବ ରାୟ OR/06/044/210612
ୀ /1256056 51 142 789ବୀନା େସଠ ସା ସଜଲ େସଠ YNY1147883
ପ ୁ /1256057 55 142 790ସଜଲ େସଠ ପି ସଶୁଲି କମୁାର େସଠ YNY1035690
ୀ /1256058 27 142 791ଇଶା େସଠ ପି ସଜଲ େସଠ YNY1157924
ପ ୁ /936059 28 142 887ମିଲନ ଅଗୱାଲ ପି ଓମ ପକାଶ ଅଗୱାଲ YNY0729566
ୀ /936060 24 142 888ବସ ୁ ରା ଅଗୱାଲ ପି ଓମ୍ ପକାଶ ଅଗୱାଲ YNY0972828
ପ ୁ /89-216061 64 142 913ସେୁରଶ କମୁାର େଫାଗଲା ପି ଲୁ ାରନ େଫାଚା YNY0318725
ୀ /89-216062 85 142 914ଦୁଗର୍ା େଦବୀ େଫାଗଲା ସା ଲୁଣକ ର୍ େଫାଗଲା OR/06/044/248273
ପ ୁ /89-216063 79 142 915ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଫାଗଲା ପି ବିରିଧୀଚା  େଫାଗଲା OR/06/044/248279
ୀ /89-216064 61 142 916ସମୁନ େଦବୀ େଫାଗଲା ସା ଶେୁରଶ କମୁାର େଫାଗଲା OR/06/044/248277
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ୀ /89-216065 61 142 917େବଲାରାଣୀ େଫାଗଲା ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଫାଗଲା YNY1043363
ପ ୁ /89-216066 52 142 918ବିଜୟ କମୁାର େଫାଗଲା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଫାଗଲା OR/06/044/248282
ପ ୁ /89-216067 48 142 919ଶୱନ କମୁାର େଫାଗଲା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଫାଗଲା LNT1639152
ୀ /89-216068 46 142 920ସନିୁତା େଫାଗଲା ସା ବିଜୟ କମୁାର େଫାଗଲା LNT1627066

ପ ୁ /89-216069 38 142 921ସନିୁଲ କମୁାର େଫାଗଲା ପି ସେୁରଶ କମୁାର େଫାଗଲା LNT1621366
ୀ /102-216070 39 142 961ପ ୂ ିର୍ମା େପରୱାଲ ସା ରେମଶଲାଲ େପରୱାଲ YNY0318808
ୀ /102-216071 62 142 962ବିଜୟାେଦବୀ େପରିୱାଲ ସା ମଦନଲାଲ େପରିୱାଲ YNY0318840

ପ ୁ /286072 45 149 540ସଚିନ୍ ଉଦୟପରିୁୟା ପି ମାତାଦୀନ ଉଦୟପରିୁୟା OR/06/044/230884
ୀ /286073 60 149 541ନିମର୍ଳା ଉଦୟପରିୂଆ ସା କାଶୀନାଥ ଉଦୟପରିୂଆ YNY1281641

ପ ୁ /286074 45 149 542ବିେନାଦ ଉଦୟପରିୁଆ ପି ମରୁଲୀଧର ଉଦୟପରିୁଆ OR/06/044/230963
ୀ /286075 41 149 543ଅନିତା ଉଦଯପରିୂଆ ସା ସଚିନ ଉଦଯପରିୂଆ  YNY1323443
ୀ /286076 38 149 544ସମୁନ ଉଦୟପରିୁଆ ସା େକୖଳାସ ଉଦୟପରିୁଆ YNY0760587

ପ ୁ /286077 29 149 545ଆଶଷି୍ କମୁାର ଉଦୟପରିୁଆ ପି କାଶୀନାଥ ଉଦୟପରିୁଆ YNY0926758
ପ ୁ /286078 21 149 546େରୗନକ ଉଦୟପରିୂଆ ମା ଦୀପକ କମୁାର ଉଦୟପରିୂଆ YNY1281252
ପ ୁ /296079 82 149 547ଦୁଖିଶଯ୍ାମ ଖୁ ିଆ ପି େଗାପିନାଥ ଖୁ ିଆ OR/06/044/230346
ୀ /296080 75 149 548ଇ ୁପଭା ଖୁ ିଆ ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଖୁ ିଆ OR/06/044/230348

ପ ୁ /296081 55 149 549େଗାପାଳ ଖୁ ିଆ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଖୁ ିଆ OR/06/044/230350
ୀ /296082 52 149 550କ ନା ଖୁ ିଆ ସା େଗାପାଳଚ  ଖୁ ିଆ LNT1671684

ପ ୁ /296083 52 149 551େସୗେମ  ଖୁ ିଆ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଖୁ ିଆ OR/06/044/230352
ପ ୁ /296084 50 149 552ଧୀେର  ଖୁ ିଆ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଖୁ ିଆ OR/06/044/230353
ୀ /296085 48 149 553ସଚଳା ଖୁ ିଆ ସା େସୗେମ  ଖୁ ିଆ LNT1671692

ପ ୁ /296086 48 149 554ନିେରାଦ ଖୁ ିଆ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଖୁ ିଆ OR/06/044/231070
ପ ୁ /296087 22 149 555ଜିଜ୍ଞାସ ୁଖୁ ିଆ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଖୁ ିଆ YNY1281070
ୀ /296088 21 149 556େବୖଶାଖୀ ଖୁ ିଆ ପି େସୗେମ  ଖୁ ିଆ YNY1080449
ୀ /296089 39 149 557ରଶିତା ପଟନାୟକ ସା ଧୀେରଂଦ ଖୁ ିଆ YNY1069491

ପ ୁ /306090 65 149 558ବୃ ାବନ ଖୁ ିଆ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଖୁ ିଆ OR/06/044/230354
ପ ୁ /306091 61 149 559ଚ େଶଖର ଖୁ ିଆ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଖୁ ିଆ OR/06/044/230357
ୀ /306092 56 149 560ନୀନା ଖୁ ିଆ ସା ବୃ ାବନ ଖୁ ିଆ OR/06/044/230356
ୀ /306093 49 149 561ହରପିୟା ଖୁ ିଆ ସା ଚ େଶଖର ଖୁ ିଆ OR/06/044/230360

ପ ୁ /306094 48 149 562ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଖୁ ିଆ ପି ବୃ ାବନ ଖୁ ିଆ LNT2444156
ପ ୁ /306095 44 149 563ରମାକା  ଖୁ ିଆ ପି ବୃ ାବନ ଖୁ ିଆ LNT2392793
ୀ /306096 38 149 564କ ନା ରାଣୀ ଖୁ ିଆ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଖୁ ିଆ YNY0315291
ୀ /306097 37 149 565ପତିଭା ଲକ୍ଷୀ ଖ ୁ ିଆ ସା ରମାକା  ଖୁ ିଆ YNY0245829
ୀ /306098 34 149 566ପିତି ଖ ୁ ିଆ ପି ଶୀ ଚ  େଶଖର ଖ ୁ ିଆ YNY0098087

ପ ୁ /306099 29 149 567ସାଗର ଖ ୁ ିଆ ପି ଚ  େଶଖର ଖ ୁ ିଆ YNY0468652
ୀ /306100 44 149 568ରିତା ପ ନାୟକ ପି ତିେଲାଚନ ପ ନାୟକ LNT3073277

ପ ୁ /316101 52 149 569ମେହଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ମଦନଲାଲ୍ ଅଗୱାଲ YNY0622142
ୀ /316102 49 149 570ବନୀତା ଅଗୱାଲ ସା ମେହଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0622217

ପ ୁ /316103 48 149 571ମେନାଜ ଅଗୱାଲ ପି ସ  କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0468769
ପ ୁ /316104 41 149 572ଭିଶାଲ ଅଗୱାଲା ପି ମହାବୀର ପସାଦ ଅଗୱାଲା LNT1709179
ପ ୁ /316105 52 149 573ରାେଧଶଯ୍ାମ ବମର୍ା ପି ଗାଡିମଲ ନାୟୀ YNY0245845
ୀ /316106 35 149 574ଖସୁବୁ ବମର୍ା ସା ବିକାଶ ବମର୍ା YNY0315309

ପ ୁ /316107 32 149 575ବିଜୟ ବମର୍ା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବମର୍ା YNY0245837
ପ ୁ /316108 29 149 576ଶଭିମ୍ ଭରଦାଜ୍ ପି ହରିଓମ୍ ଭରଦାଜ YNY0630962
ପ ୁ /316109 60 149 577ପେରଶ କମୁାର େଭାରା ପି େମାହନଲାଲ େଭାରା YNY0468884
ୀ /316110 58 149 578ତରୁଲତା େଭାରା ସା ପେରଶ କମୁାର େଭାରା YNY0468876

ପ ୁ /316111 90 149 579ହରି ଭୁୟଁା ପି ହାଡୁ ଭୁୟଁା OR/06/044/230375
ପ ୁ /316112 44 149 580ସନୁୀଲ ବିେଶାଇ ପି କାମରାଜ LNT1751429
ପ ୁ /316113 87 149 581ପଥିୃବୀ ରାଜ ବମର୍ା ପି ବନାରାମ ବମର୍ା YNY0488080
ୀ /316114 73 149 582ସାରଦା ବମର୍ା ସା ପଥିୃବୀରାଜ ବମର୍ା LNT3130994
ୀ /316115 65 149 584ଉଷା େଦବୀ ବମର୍ା ସା େଗାକଲୁ ଚା  ବମର୍ା LNT4190971
ପ ୁ /316116 46 149 585ଧେମର୍ଶ ବମର୍ା ପି ପଥିୃବୀ ରାଜ ବମର୍ା LNT3130978
ପ ୁ /316117 43 149 586ରେମଶ କମୁାର ବମର୍ା ପି େଗାକଳୁ ଚା  ବମର୍ା LNT3117660
ପ ୁ /316118 42 149 587ପକାଶ ଚ  ବମର୍ା ପି େଗାକଲୁ ଚା  ବମର୍ା LNT4194650
ପ ୁ /316119 40 149 588ଅମୀତ ବମର୍ା ପି ପଥିୃବୀରାଜ ବମର୍ା LNT3130986
ପ ୁ /316120 39 149 589ଭିକାଶ କମୁାର େଚାେବ ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଚୗେବ YNY0622118
ୀ /316121 82 149 590ସାବିତୀ େଦବୀ ସା େହମରାଜ  OR/06/044/230363
ୀ /316122 82 149 591ଶାରଳା େଦବୀ ସା ଶା ିଲାଲ େମେହଟା YNY0245878
ୀ /316123 60 149 592କା ା େଦବୀ ସା ବିଜୟ OR/06/044/230365
ୀ /316124 53 149 593େପମା େଦବି ସା ତାରାଚା  ବମର୍ା YNY0315358
ପ ୁ /316125 59 149 594ଥାନାରାମ େଦୱାସୀ ପି ରାମାରାମ େଦୱାସୀ YNY0622191
ପ ୁ /316126 43 149 595ଭୀମରାମ େଦଓାସି ପି ମାନଲକାଲାଲ େଦୱାସୀ YNY0622183
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ୀ /316127 40 149 596ମୀରାେଦବୀ େଦୱାସୀ ସା ଭୀମରାମ େଦୱାସୀ YNY0622258
ପ ୁ /316128 38 149 597ଭଜରାମ େଦୱାସୀ ପି ମାେନକଲାଲ େଦୱାସୀ YNY0622209
ପ ୁ /316129 34 149 598ନାଗାରାମ େଦୱାସୀ ପି ମାଲାରାମ େଦୱାସୀ YNY0622225
ୀ /316130 52 149 599ସିତାରାଣୀ ଧଳ ସା ନେର  କମୁାର ଧଳ YNY0622175

ପ ୁ /316131 49 149 600ନେର  କମୁାର ଧଳ ପି ପଦନାଭ ଧଳ YNY0622126
ପ ୁ /316132 41 149 601ପଦୀପ ସେୁରଶ କମୁାର େଜୖନ୍ ପି ସେୁରଶ କମୁାର େଜୖନ୍ YNY0468959
ପ ୁ /316133 30 149 602ପଦୀପ କମୁାର ପି ଅେଶାକ କମୁାର YNY0468819
ପ ୁ /316134 46 149 603ସଧିୁର ମହାରଥି ପି ପ ିତ ମହାରଥି OR/06/044/230377
ପ ୁ /316135 44 149 604ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ମହାରଥୀ ପି ପ ିତ ମହାରଥି YNY0622167
ୀ /316136 46 149 605ବବିତା କମୁାରୀ େମେହଟା ପି ଶା ିଲାଲା େମେହଟା YNY0245894

ପ ୁ /316137 42 149 606ସନୁୀଲ କମୁାର େମେହଟା ପି ଶା ିଲାଲା େମେହଟା YNY0315382
ୀ /316138 41 149 607ଉବର୍ ଶୀ େମେହଟା ସା ସନିୁଲ େମେହଟା YNY0245886
ୀ /316139 43 149 608ମନୀଷା େମାଡା ସା ନବଲ କିେଶାର େମାଡା YNY0622233

ପ ୁ /316140 42 149 609ରାେଜ  ମଖୁୀ ପି ନାରାୟଣ ମଖୁୀ YNY1196997
ପ ୁ /316141 34 149 611ବଳିଆ ନାଇକ ପି ପରିୁଆ ନାଇକ YNY1250109
ପ ୁ /316142 61 149 612ଶସିୁଲ କମୁାର ଓଝା ପି ଜଟାଧାରୀ ଓଝା YNY0469023
ୀ /316143 49 149 613ଜୀନାରାଣୀ ଓଝା ସା ସଶୁଲି କମୁାର ଓଝା YNY0469007

ପ ୁ /316144 35 149 614ସ ୟ ଓଝା ପି ଭିଶା ଲାଲ ଓଝା YNY0468843
ୀ /316145 35 149 615ଉମା ପେରଖ ସା ମେୁକଶ ପେରଖ YNY0731430
ୀ /316146 61 149 616ସେରାଜ େଦବୀ ପାେରଖ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ପାେରଖ YNY0731422

ପ ୁ /316147 35 149 617ମେୁକଶ ପାେରଖ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପାେରଖ YNY0731406
ପ ୁ /316148 33 149 618ଭୀେରଶ ପାେରଖ ପି ସେୁରଶ ପାେରଖ YNY0315366
ପ ୁ /316149 29 149 619ରାେକଶ୍ ପାେରଖ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପାେରଖ YNY0731414
ପ ୁ /316150 70 149 620ଆନ  ଚ  ପରିଡା ପି ରାମଚ  ପରିଡା YNY0622159
ପ ୁ /316151 53 149 621ନେରଶ ପରିଡା ପି ବଂଶୀଧର ପରିଡା OR/06/044/230369
ପ ୁ /316152 34 149 622ମାନସ ପରିଡା ପି ଆନ  ପରିଡା YNY0630954
ପ ୁ /316153 51 149 623ବେର  ପଧାନ ପି େଗୗରହରି ପଧାନ YNY0760579
ପ ୁ /316154 40 149 624ଭି. ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଭି. ଶବି ରାଓ YNY0360479
ପ ୁ /316155 64 149 625ବିଜୟ ଶମର୍ା ପି େହମରାଜ ଶମର୍ା OR/06/044/230364
ପ ୁ /316156 59 149 626ରାଜକମୁାର ଶମର୍ା ପି େହମରାଜ ଶମର୍ା OR/06/044/230366
ୀ /316157 58 149 627ମ  ୁଶମର୍ା ସା ରାଜକମୁାର ଶମର୍ା OR/06/044/230367

ପ ୁ /316158 56 149 628ସଶୁୀଲ ଶମର୍ା ପି େହମରାଜ ଶମର୍ା OR/06/044/230370
ପ ୁ /316159 55 149 629ଚ ାଲାଲ ଶମର୍ା ପି ପରମାନ  ଶମର୍ା YNY0468983
ପ ୁ /316160 54 149 630ଅେଶାକ କମୁାର ଶମର୍ା ପି େହମରାଜ ଶମର୍ା LNT2392389
ୀ /316161 50 149 631ଅନୀତା ଶମର୍ା ସା ସଶୁୀଲ ଶମର୍ା OR/06/044/230371
ୀ /316162 50 149 632ଶମିା ଶମର୍ା ସା ଅେଶାକ ଶମର୍ା OR/06/044/230373

ପ ୁ /316163 50 149 633ସ ୟ ଶମର୍ା ପି େହମରାଜ ଶମର୍ା OR/06/044/230374
ୀ /316164 48 149 634ଅନୀତା ଶମର୍ା ସା ସଂଜୟ ଶମର୍ା LNT2392512

ପ ୁ /316165 40 149 635ଦୀପକ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ବିଜୟ ଶମର୍ା LNT2392355
ୀ /316166 39 149 636େସାନୁ ଶମର୍ା ପି ବିଜୟ ଶମର୍ା LNT2392504
ୀ /316167 39 149 637ସଂଗିତା େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ଦିପକ କମୁାର ଶମର୍ା LNT3073319
ପ ୁ /316168 38 149 638ବିକାଶ ଶମର୍ା ପି ତାରାଚା  ଶମର୍ା YNY0315317
ପ ୁ /316169 37 149 639ବି ୁ ଶମର୍ା ପି ନାଗରମଲ ଶମର୍ା YNY0630947
ପ ୁ /316170 33 149 640େରାହିତ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ସଶୁଲି କମୁାର ଶମର୍ା YNY0245860
ପ ୁ /316171 33 149 641ଆଶଷି କମୁାର ଶମର୍ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0098111
ୀ /316172 32 149 642ପଜୂା ଶମର୍ା ପି ସଶୁଲି ଶମର୍ା YNY0315390
ୀ /316173 30 149 643େଶତା ଶମର୍ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0245902
ୀ /316174 30 149 644ରୀଚା ଶମର୍ା ପି େକୖଳାଶ ଚ  ଶମର୍ା YNY0469049

ପ ୁ /316175 30 149 645ଅଭିଜିତ ଶମର୍ା ପି ରାଜ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0315374
ପ ୁ /316176 30 149 646ଅଭିଜିତ ଶମର୍ା ପି ରାଜକମୁାର ଶମର୍ା YNY0928085
ୀ /316177 28 149 647େନହା ଶମର୍ା ସା ଅଭିଜିତ ଶମର୍ା YNY1035526
ପ ୁ /316178 27 149 648ଭିଶାଲ ଶମର୍ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0622100
ପ ୁ /316179 27 149 649େଗାପାଳ ଶମର୍ା ପି େକୖଳାଶ ଚ  ଶମର୍ା YNY0622241
ୀ /316180 24 149 650େନହା ଶମର୍ା ପି ରାମ୍ଅବତାର ଶମର୍ା YNY1250174
ପ ୁ /316181 23 149 651ସାୟାନ ଶମର୍ା ପି ସଞୟ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1281849
ୀ /316182 36 149 652ଭି. ମ  ୁଶୀ ସା ଭି. ଶୀନିବାସ ରାଓ YNY0360487
ପ ୁ /316183 41 149 653ଶମଭୁ ସିଂହ ପି ଭନୱାର ସିଂହ େସାଲା ୀ YNY0468850
ପ ୁ /316184 46 149 654ଅଭିମନଯ୍ ୁସାଇଁ ପି ତିନାଥ ସାଇଁ OR/06/044/230376
ୀ /316185 35 149 655େରଖା ଉମର୍ା ସା ପକାଶ ଚ  ଉମର୍ା YNY0245852
ୀ /316186 37 149 656ଶି ା ଭମର୍ା ସା ରେମଶ କମୁାର ଭମର୍ା LNT3073293
ପ ୁ /316187 31 149 657ବି ୁ ବମର୍ା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବମର୍ା YNY0315333
ପ ୁ /326188 58 149 658ସଶୁଲି କମୁାର ବମର୍ା ପି ବନୱାରୀ ବମର୍ା YNY0384719
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ୀ /336189 51 149 659ଶୀମତି ବିଦଯ୍ତୁଲତା ମଲିକ ସା େଭାଳାନାଥ ମଲିକ LNT4186714
ପ ୁ /336190 40 149 660ଅମିର କମୁାର ମଲିକ ପି େଭାଳାନାଥ ମଲିକ LNT4186706
ପ ୁ /336191 37 149 661ମିହିର କମୁାର ମଲିକ ପି େଭାଳାନାଥ ମଲିକ LNT4191003
ପ ୁ /336192 77 149 662େଭାଳାନାଥ ମଲିକ ପି ସକୁେଦବ LNT0290916
ପ ୁ /336193 42 149 663ସମିର କମୁାର ମଲିକ ପି େଭାଳାନାଥ ମଲିକ YNY0098137
ପ ୁ /336194 49 149 664େଶଖର ମଲିକ ପି କାଳ ୀ ମଲିକ୍ YNY0468967
ୀ /336195 37 149 665ସବିତା କମୁାରୀ ସ ୁକା ପି ରାେଜ  ପସାଦ ସ ୁକା LNT3073350
ୀ /336196 23 149 666େଶୟା ଶମର୍ା ପି ରାେଜ  ଶମର୍ା YNY1329317

ପ ୁ /346197 81 149 667ଜଗଦୀଶ େଗାସାମୀ ପି କେହୟା ଲାଲ େଗାସାମୀ LNT2393015
ୀ /346198 76 149 668େପମଲତା େଗାସ୍ଵାମୀ - ଜଗଦିଶ ପସାଦ େଗାସ୍ଵାମୀ YNY1082866
ୀ /346199 69 149 669କଳାବତୀ େଗାସ୍ଵାମୀ ସା େମାହନଲାଲ େଗାସ୍ଵାମୀ YNY1091370

ପ ୁ /346200 39 149 670େସାମ େଗାସାମୀ ପି ଜଗଦିଶ େଗାସାମୀ LNT2392520
ପ ୁ /346201 32 149 671ଦୀପକ େଗାସ୍ଵାମୀ ପି େମାହନ ଲାଲ େଗାସ୍ଵାମୀ YNY1074111
ୀ /346202 23 149 672ଦୀପା େଗାସ୍ଵାମୀ ସା େସାମ େଗାସ୍ଵାମୀ YNY1082858

ପ ୁ /346203 64 149 673ରାମ ନାୟକ ପି ନଦିଆ ନାୟକ LNT0312454
ୀ /356204 63 149 674ପଦାବତୀ ମିଶ ସା ରାଜ କିେଶାର ମିଶ LNT0312421

ପ ୁ /356205 50 149 675ରତନ୍ ାକର ମିଶ ପି ରାଜକିେଶାର ମିଶ LNT0312413
ୀ /366206 42 149 676ଦୁଗର୍ା ବାଗରି ସା ନ କିେଶାର ବାଗରି LNT2392363

ପ ୁ /376207 69 149 677ରାଜକମୁାର ଅଗଵାଲ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଅଗଵାଲ LNT1707637
ପ ୁ /376208 69 149 678ରାଜକମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଦୁଗର୍ାପସାଦ ଅଗୱାଲ YNY1197094
ୀ /376209 65 149 679ମ  ୁଅଗୱାଲ ସା ରାଜକମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1197441

ପ ୁ /376210 38 149 680ସନୁୀଳ ଅଗରଵାଲ ପି ରାଜ କମୁାର ଅଗରଵାଲ YNY0245910
ପ ୁ /376211 37 149 681ସନୁୀଲ ଅଗୱାଲ ପି ରାଜକମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1197052
ୀ /376212 60 149 682ମ  ୁଅଗୱାଲ ସା ରାଜ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT1707629
ୀ /376213 82 149 683ଲକ୍ଷୀ େଦବୀ ସା ନ ଲାଲ ସ ୁକା OR/06/044/230426
ୀ /376214 68 149 684େଗାମତୀ େଦବୀ ସା ଓମ୍ପକାଶ ସ ୁକା OR/06/044/230427
ୀ /376215 57 149 685ସେ ାଷୀ େଦବୀ ସା ରାେଜ  ସ ୁକା OR/06/044/230429
ୀ /376216 55 149 686ଅନୁସୟା େଦବୀ ସା ସେୁରଶ ସ ୁକା OR/06/044/230430

ପ ୁ /376217 24 149 687ଅନିଷ ସା ାେନରିଆ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ସା ାେନରିଆ YNY1196963
ପ ୁ /376218 22 149 688ଅତୁଲ କମୁାର ସା ାେନରିଆ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ସା ାେନରିଆ YNY1203926
ପ ୁ /376219 21 149 689ପାେକତ ସା ାେନରିଆ ପି ଅନିଲ କମୁାର ସା ାେନରିଆ YNY1203934
ପ ୁ /376220 88 149 690ନ ଲାଲ ସ ୁକା ପି ରାମକମୁାର ସ ୁକା OR/06/044/230422
ପ ୁ /376221 60 149 691ରାେଜ  ସ ୁକା ପି ବଦି ସ ୁକା OR/06/044/230425
ପ ୁ /376222 60 149 692ସେୁରଶ ସ ୁକା ପି ନ ଲାଲ ସ ୁକା OR/06/044/230428
ପ ୁ /376223 46 149 693ସଶୁୀଲ ସ ୁକା ପି ଓମ୍ ପକାଶ ସ ୁକା OR/06/044/230431
ୀ /376224 45 149 694ରୀତା ସ ୁକା ପି ଓମପକାଶ ସ ୁକା LNT1639608

ପ ୁ /386225 78 149 695ସମୀର ବଲଭ େଘାଷ ପି ଗିରିଧାରୀ େଘାଷ OR/06/044/230433
ୀ /386226 74 149 696ଅ ଳି େଘାଷ ପି ଗିରିଧାରୀ େଘାଷ OR/06/044/230432
ୀ /386227 72 149 697ପତିଭାରାଣୀ େଘାଷ ସା ସମୀର ବଲଭ େଘାଷ LNT2393130

ପ ୁ /386228 48 149 698େପମଜିତ େଘାଷ ପି ସମିର ବଲଭ େଘାଷ LNT2393148
ପ ୁ /386229 47 149 699ଚି ରଞନ ମିଶ ପି ରାଜ କିେଶାର ମିଶ LNT0312405
ୀ /386230 35 149 700ପଲବି ସିହନ୍ା ସା େପମଜିତ େଘାଷ YNY0360610
ୀ /396231 44 149 701ପେମାଦିନୀ ମିଶ ସା ରତନ୍ ାକର ମିଶ LNT0312397
ୀ /406232 75 149 702ଆଲପନା ଚାଟାଜିର୍ ସା ରସିେକ  ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/230461
ୀ /406233 75 149 703ଅଶୁକଣା ଚାଟାଜିର୍ ସା ରେତନ୍  ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/230457
ୀ /406234 75 149 704ପତିମା ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା ରଥି  ନାଥ ଚାଟାଜର୍ ୀ OR/06/044/231053

ପ ୁ /406235 60 149 705ର ନ ଚାଟାଜିର୍ ପି ରେଣ  ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/230462
ୀ /406236 58 149 706କି ା ଚାଟାଜିର୍ ପି ରଥ ନାଥ ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/230460
ୀ /406237 53 149 707େସାନାଲି ଚାଟାଜିର୍ ସା ର ନ ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/230464
ପ ୁ /406238 51 149 708ରାଜୀବ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ରସିେକ  ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0377135
ପ ୁ /406239 51 149 709ସପନ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ରଥି  ନାଥ  YNY0507285
ପ ୁ /406240 50 149 710ତପନ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ରବି  ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0098145
ୀ /406241 50 149 711ମନୁା ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା ରାଜୀବ ଚାଟାଜର୍ ୀ LNT1709195
ପ ୁ /406242 33 149 712ରି  ୁଚାଟାଜର୍ ୀ ମା କି ା ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0098152
ୀ /406243 32 149 713ରି  ୂଚେ ରଜୀ ପି ସାଧନ ଚେ ରଜୀ YNY1096759
ୀ /416244 80 149 714ସ ୁରା େଦବୀ ସା ଯଗୁଳ  OR/06/044/230471
ୀ /416245 67 149 715ସଶୁୀଳା େଦବୀ ସା ଓମ୍ପକାଶ OR/06/044/230477
ପ ୁ /416246 73 149 716ସାୱରମଲ େମାଦି ପି ରାେମଶର େମାଦି OR/06/044/230469
ପ ୁ /416247 52 149 717ସେ ାଷ େମାଦି ପି ଯଗୁଳ େମାଦି OR/06/044/230474
ପ ୁ /416248 50 149 718ଅେଶାକ େମାଦି ପି ଯଗୁଳ େମାଦି OR/06/044/230475
ପ ୁ /416249 48 149 719ଦିଲିପ କମୁାର େମାଦି ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର େମାଦି OR/06/044/230476
ୀ /416250 46 149 720ବବିତା େମାଦି ସା ସେ ାଷ େମାଦି LNT3073400

101 127/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 21ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /416251 45 149 721ରିତା େମାଦି ସା ଦିଲିପ କମୁାର େମାଦି LNT3073418
ପ ୁ /416252 45 149 722ଶ ର କମୁାର େମାଦୀ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର େମାଦୀ OR/06/044/230478
ପ ୁ /416253 44 149 723ସଂଜୟ େମାଦି ପି ଓମ୍ ପକାଶ େମାଦି LNT2392835
ୀ /416254 43 149 724ବିଣା େମାଦି ସା ଅେଶାକ କମୁାର େମାଦି LNT3073392

ପ ୁ /416255 42 149 725ଅଜୟ କମୁାର େମାଦି ପି ଓମ୍ ପକାଶ େମାଦି LNT2392694
ୀ /416256 22 149 726ପାଚିକା େମାଦି ପି ସ ୟ େମାଦି YNY1092261
ୀ /416257 56 149 727ରାଜଲକି୍ଷ ସତୁାର ସା ତପନ ଚାଟାଜିର୍ LNT3073376
ୀ /416258 24 149 728ବରାଖା େଟାନଦାନ ପି ଶଶିରି ନାରାୟଣ େଟାନଦାନ YNY1096809
ୀ /426259 85 149 729ଅନିମା େଦ ପି ପଫଲୁ େଦ OR/06/044/230487

ପ ୁ /426260 74 149 730ମଳୟ େଦ ପି ପଫଲୁ େଦ OR/06/044/230486
ୀ /426261 67 149 731ସିତା େଦ ସା ମଳୟ ଚ  େଦ OR/06/044/230484
ୀ /426262 39 149 732ଶତା ୀ େଦ ପି ମଳୟ େଦ LNT2392249

ପ ୁ /426263 82 149 733ସଲିଲ କମୁାର ମିତ ପି ବିରାଜ ମିତ LNT2392702
ୀ /426264 69 149 734କୀ ା ମିତ ସା ସଲିଲ ମିତ LNT2392884

ପ ୁ /426265 41 149 735ସଦୁୀପ କମୁାର ମିତ ପି ସଲିଲ କମୁାର ମିତ LNT2392298
ପ ୁ /426266 39 149 736ସମିୁତ୍ କମୁାର ମିତ ପି ସଲିଲ କମୁାର ମିତ LNT2392306
ପ ୁ /436267 75 149 737ରଘନୁାଥ ଅଗୱାଲା ପି ମାଖନଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/230507
ୀ /436268 72 149 738ବିମଳା େଦବୀ ସା ରଘନୁାଥ ଅଗୱାଲା OR/06/044/230508
ୀ /436269 67 149 739ସଶୁୀଳା େଦବୀ ସା ଶବଣ OR/06/044/230494
ୀ /436270 50 149 740ଲଳିତା େଦବୀ ସା େକୖଳାସ େମାଦୀ OR/06/044/230512
ୀ /436271 30 149 741ପଜୁା କମାନୀ ସା କୃ ା କମୁାର କମାନୀ YNY1197201
ୀ /436272 25 149 742ପଜୁା କମାନୀ ପି ସେ ାଷ କମାନୀ YNY1161959

ପ ୁ /436273 22 149 743ମେହଶ କମୁାର କମାନୀ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର କମାନୀ YNY1166230
ପ ୁ /436274 83 149 744ରାମ ଅବତାର େମାଦି ପି ଭିକରାଜ େମାଦି OR/06/044/230491
ପ ୁ /436275 59 149 745କିଶନ କମୁାର େମାଦି ପି ରାମ ଅବତାର େମାଦି YNY1356864
ପ ୁ /436276 59 149 746ସ ନ କମୁାର େମାଦୀ ପି ରାମ ଅବତାର େମାଦୀ OR/06/044/230498
ପ ୁ /436277 58 149 747େକୖଳାସ େମାଦୀ ପି ରାମଅବତାର େମାଦୀ OR/06/044/230495
ପ ୁ /436278 55 149 748ମେହଶ କମୁାର େମାଦି ପି ରାମଅବତାର େମାଦି OR/06/044/230499
ୀ /436279 54 149 749ବିନିତା େମାଦି ସା କିଶାନ େମାଦି LNT2392553
ୀ /436280 54 149 750ରାଜକମୁାରୀ େମାଦି ପି ରାମୱତର େମାଦି YNY0843789

ପ ୁ /436281 50 149 751ମେନାଜ େମାଦି ପି ରାମଅବତାର େମାଦି OR/06/044/230503
ୀ /436282 45 149 752େରଖା େମାଦି ପି ରାମଅବତାର େମାଦି LNT2392561
ୀ /436283 44 149 753କସୁମୁ େମାଦି ପି ରାମଅବତାର େମାଦି OR/06/044/230504
ୀ /436284 44 149 754ଅନିତା େମାଦି ସା ମେହଶ କମୁାର େମାଦି YNY0098186
ୀ /436285 42 149 755ସେ ାଷ େମାଦି ପି ରାମଅବତାର େମାଦି OR/06/044/230505

ପ ୁ /436286 26 149 756ମାନସ େମାଦି ପି କିଶାନ କମୁାର େମାଦି YNY0843870
ୀ /436287 24 149 757ତୁଳସୀ େମାଦୀ ପି େକୖଲାଶ କମୁାର େମାଦୀ YNY1161983
ୀ /436288 23 149 758ଵିଶଖା େମାଦୀ ପି େକୖଲାଶ କମୁାର େମାଦୀ YNY1161975

ପ ୁ /436289 23 149 759ଵିଶାଲ େମାଦୀ ପି େକୖଳାସ କମୁାର େମାଦୀ YNY1197029
ପ ୁ /436290 40 149 760ଯଗୁଳ କିେଶାର ଶମର୍ା ପି ଶବଣ ଲାଲ ଶମର୍ା LNT2392983
ୀ /436291 39 149 761ପନୁମ ଶମର୍ା ପି ଶବଣ ଲାଲ ଶମର୍ା LNT2392967
ପ ୁ /436292 49 149 762ରଣଜିତ୍ କମୁାର ଠାକରୁ ପି ଶୀବ ଚ  ଠାକରୁ LNT0312355
ୀ /446293 77 149 763ସୀତା େଦବୀ ସା ନ କିେଶାର OR/06/044/230514

ପ ୁ /446294 33 149 764େଜାେଗଷ େଜାଷି ପି ଶବି କମୁାର େଜାଷି LNT3073434
ପ ୁ /456295 86 149 765େଗୗରା  ରାୟ ପି ଅେଦୖତଯ୍ ରାୟ LNT2392991
ୀ /456296 80 149 766କାେବରୀ ରାୟ ସା େଗୗରା  ରାୟ LNT2393007

ପ ୁ /456297 70 149 767ଚ େଶଖର ରାୟ ପି େଚୖତନଯ୍ ରାୟ OR/06/044/230535
ପ ୁ /456298 67 149 768ଦିଲିପ ରାୟ ପି କୃ େମାହନ ରାୟ OR/06/044/230536
ୀ /456299 60 149 769ସଂଧଯ୍ା ରାୟ ସା ଚ େଶଖର ରାୟ OR/06/044/230528
ପ ୁ /456300 60 149 770ଅେଶାକ ରାୟ ପି କୃ େମାହନ ରାୟ OR/06/044/230526
ୀ /456301 59 149 771ନିରୂପା ରାୟ ସା ଦିଲୀପ ରାୟ OR/06/044/230527
ୀ /456302 53 149 772େଦବଯାନୀ ରାୟ ସା ଅେଶାକ ରାୟ OR/06/044/230537
ପ ୁ /456303 43 149 773ଅମିତ ରାୟ ପି ଚ  େଶଖର ରାୟ LNT1623230
ପ ୁ /456304 40 149 774ଅଭିଜିତ୍ ରାୟ ପି ଚ  େଶଖର ରାୟ LNT2392801
ୀ /456305 35 149 775ସତା ୀ ରାୟ ପି ଦିଲୀପ ରାୟ LNT4204160
ୀ /456306 49 149 776ଇ ି ତା େସନ୍ ସା ଇ ନୀଳ ରାୟ YNY0843722
ୀ /466307 62 149 777ବିମଳା େଦବୀ ସା କିେଶାରୀ ଲାଲ େଜଯ୍ାତିଷ OR/06/044/230542
ୀ /466308 55 149 778ଶା ି େଦବୀ ସା ରେମଶ େଜଯ୍ାତିଷ OR/06/044/230546
ୀ /466309 54 149 779ଆରତୀ େଦବୀ ସା ରାଜୁ େଜଯ୍ାତିଷ OR/06/044/230544
ୀ /466310 52 149 780ସ ୀତା େଦବି ସା ବିେନାଦ େଜଯ୍ାତିଷ OR/06/044/230548
ୀ /466311 33 149 781ଯମନୁା େଦବୀ ସା ବିଜୟ େଜାତକ LNT3073442
ପ ୁ /466312 40 149 782ବିଜୟ େଜାତକୀ ପି କିଶନଲାଲ େଜାତକୀ LNT3073475
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ପ ୁ /466313 37 149 783ସମୀତ େଜାତକୀ ପି ରେମଶ କମୁାର େଜାତକୀ LNT3073467
ପ ୁ /466314 36 149 784ବ ି େଜାତକି ପି କିେଶାରୀ ଲାଲ େଜାତକି LNT4168852
ୀ /466315 35 149 785ଖସୁବୁ େଜାତକୀ ପି ରେମଶ କମୁାର େଜାତକୀ LNT3073459
ୀ /466316 35 149 786ସମୁନ େଜାତକୀ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  େଜାତକୀ LNT3073483
ୀ /466317 33 149 787ସଂଗୀତା େଜାତାକୀ ସା ବଂଟୀ େଜାତାକୀ YNY1069509

ପ ୁ /466318 31 149 788ସ ୟ େଜାତକି ପି ରେମଶ େଜାତକି YNY0843912
ପ ୁ /466319 38 149 789ଗେଣଷ କମୁାର େଜାତିକ ପି କିେଶାରି ଲାଲ େଜାତିକ YNY0843813
ୀ /466320 33 149 790ଚି ି  େଜଯ୍ାତିକ ପି ରାଜ କମୁାର େଜଯ୍ାତିକ YNY0689190

ପ ୁ /466321 62 149 791ରାଜକମୁାର େଜଯ୍ାତିଷ ପି ଶୀନିବାସ େଜଯ୍ାତିଷ OR/06/044/230543
ପ ୁ /466322 60 149 792ରେମଶ େଜଯ୍ାତିଷ ପି ଶୀନିବାସ େଜଯ୍ାତିଷ OR/06/044/230545
ପ ୁ /466323 57 149 793ବିେନାଦ େଜଯ୍ାତିଷ ପି ଶୀନିବାସ େଜଯ୍ାତିଷ OR/06/044/230547
ପ ୁ /466324 42 149 794ସଯୂଯ୍ର୍କା  େଜଯ୍ାତିଷ ପି ରାଜକମୁାର େଜଯ୍ାତିଷ LNT2393361
ୀ /466325 40 149 795ପି ି  େଜଯ୍ାତିଷ ପି ରାଜକମୁାର େଜଯ୍ାତିଷ LNT2393353

ପ ୁ /466326 39 149 796ପବନ େଜଯ୍ାତିଷ ପି କିେଶାରୀ େଜଯ୍ାତିଷ LNT2392652
ପ ୁ /466327 28 149 797ଶରତ କମୁାର େଜଯ୍ାତିଶ ପି ରାଜ କମୁାର େଜଯ୍ାତିଶ YNY0689174
ପ ୁ /466328 41 149 798ବିଜୟ କମୁାର େଜଯ୍ା ି ପି କିେଶାରୀ େଜଯ୍ା ି LNT2392975
ପ ୁ /466329 38 149 799ଅମିତ କମୁାର େଜଯ୍ା ି ପି ରେମଶ କମୁାର େଜଯ୍ା ି LNT2393288
ପ ୁ /466330 39 149 800ସନିୁଲ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଶ ରଲାଲ ଶମର୍ା YNY0098194
ପ ୁ /486331 54 149 806କେହନ୍ୟା ଲାଲ ଅଗୱାଲ ପି ରାମ ସରୁପ ଅଗୱାଲ YNY0830265
ପ ୁ /486332 38 149 807ବିଜୟ କମୁାର ଅଗରୱାଲ ପି େକୖଳାଷ ଚ  ଅଗରୱାଲ YNY0971556
ୀ /486333 28 149 808ସମିଲା ଦାସ ସା ବିକାଶ ପ ୃ ି YNY1340413
ୀ /486334 71 149 809ତୀେବଣୀ େଦବୀ ସା ଓମପକାଶ  OR/06/044/230556
ୀ /486335 62 149 810ସେ ାଷ େଦବୀ ସା ରାମଅବତାର OR/06/044/230560

ପ ୁ /486336 66 149 811ରାମଅବତାର ଶମର୍ା ପି େଭାଳାରାମ ଶମର୍ା OR/06/044/230559
ପ ୁ /486337 56 149 812ରାମଅବତାର ଶମର୍ା ପି େଗାରୁରାମ ଶମର୍ା OR/06/044/230561
ୀ /486338 50 149 813ସମୁନ ଶମର୍ା ସା ରାମ ଵତାର ଶମର୍ା YNY1282078

ପ ୁ /486339 43 149 814ୟୁେଗଶ ଶମର୍ା ପି ରାମଆୱାତାର ଶମର୍ା LNT1705847
ପ ୁ /486340 40 149 815ସନିୁଲ ଶମର୍ା ପି ରାମଅୱାତାର ଶମର୍ା LNT1705730
ୀ /486341 22 149 816ପଜୁା ଶମର୍ା ପି ରାମଅଵତାର ଶମର୍ା YNY1204072
ୀ /496342 62 149 817ମୀରା େଦବୀ ସା ଜୟପକାଶ  OR/06/044/230563

ପ ୁ /496343 39 149 818ଇଶ।ନ େଯାଶୀ ପି ଜୟ ପକାଶ େଯାଶୀ LNT2393106
ପ ୁ /496344 68 149 819ଜୟପକାଶ େଯାଶୀ ପି େପମଚା  େଯାଶୀ OR/06/044/230562
ପ ୁ /496345 38 149 820ଚ ନ େଯାଶୀ ପି ଜୟପକାଶ  LNT0291088
ପ ୁ /506346 41 149 821ଦିଲୀପ ଦାଶ ପି ଶକୁେଦବ ଦାଶ LNT0313445
ୀ /506347 82 149 822ଲାବନଯ୍ କର ସା ବନମାଳୀ କର YNY0315440
ୀ /606348 86 149 912ଉମିର୍ଳା ଶମର୍ା ସା ରାଜକମୁାର ଶମର୍ା LNT1753011

ପ ୁ /606349 68 149 913ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଶମର୍ା ପି େମାହନଲାଲ୍ ଶମର୍ା OR/06/044/230649
ପ ୁ /606350 53 149 915ରାଜକମୁାର ଶମର୍ା ପି େମାହନଲାଲ୍ ଶମର୍ା OR/06/044/230651
ୀ /606351 42 149 916ସଷୁମା ଶମର୍ା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଶମର୍ା LNT4186649

ପ ୁ /606352 40 149 917ବିନୟ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର LNT4186623
ପ ୁ /606353 38 149 918ବି ୁ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଶମର୍ା LNT2392637
ପ ୁ /606354 24 149 919େମାହିତ ଶମର୍ା ପି ରାଜକମୁାର ଶମର୍ା YNY1196922
ୀ /606355 32 149 920ସସିତା ସିଂ ମା ମିନତୀ ସିଂ YNY0904458
ୀ /616356 85 149 921ଶାରଦା େଦବୀ ସା ଶୀନିବାସ  OR/06/044/230661

ପ ୁ /616357 105 149 922ଶୀନିବାସ ପଟୁଆରୀ ପି ବଜବନ ପଟୁଆରୀ OR/06/044/230660
ୀ /616358 84 149 923ଗୀତା େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ଜଟାଧାରୀ ଶମର୍ା OR/06/044/230665

ପ ୁ /616359 80 149 924ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଶମର୍ା ପି େଭାଳାରାମ ଶମର୍ା LNT2401792
ୀ /616360 78 149 925ମାଲିେଦବୀ ଶମର୍ା ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଶମର୍ା LNT2392371

ପ ୁ /616361 68 149 926ଓମପକାଶ ଶମର୍ା ପି େଗାବ ର୍ ନ ଶମର୍ା OR/06/044/230662
ୀ /616362 64 149 927ଲଳିତା େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ଓମ ପକାଶ ଶମର୍ା OR/06/044/230663
ପ ୁ /616363 42 149 928ସେୁର  କମୁାର ଶମର୍ା ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଶମର୍ା LNT2401800
ପ ୁ /616364 41 149 929ସରୁଜ ଶମର୍ା ପି ଓମ ପକାଶ ଶମର୍ା LNT2393239
ପ ୁ /616365 38 149 930ବାଳକୃ  ଶମର୍ା ପି ଓମ ପକାଶ ଶମର୍ା LNT2392645
ୀ /616366 37 149 931େସତା ଶମର୍ା ସା ସସୁୀଳ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1277276
ପ ୁ /616367 35 149 932ରାଜକମୁାର ଶମର୍ା ପି ଓମ୍ ପକାଶ ଶମର୍ା YNY0177535
ୀ /616368 30 149 933ସୀମା ଶମର୍ା ସା ବାଳକୃଷନ୍ ଶମର୍ା YNY1024629
ୀ /616369 29 149 934ନିଶା ଶମର୍ା ସା ସରୂଜ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1160290
ୀ /626370 62 149 935ମ  ୁେଦବୀ ସା ଅେଶାକ OR/06/044/230674
ୀ /626371 58 149 936ଯମନୁା େଦବୀ ସା ସଭୁାଷ  OR/06/044/230676
ପ ୁ /626372 64 149 937ଅେଶାକ ସିଂହାଣିଆ ପି ଲକ୍ଷୀଚା  ସିଂହାଣିଆ OR/06/044/230673
ପ ୁ /626373 60 149 938ସଭୁାଷ ସିଂହାଣିଆ ପି ଲକ୍ଷୀଚା  ସିଂହାଣିଆ OR/06/044/230675
ପ ୁ /626374 42 149 939ନିତିନ୍ ସିଂହାଣିଆ ପି ଅେଶାକ ସିଂହାଣିଆ LNT2393452
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ପ ୁ /626375 40 149 940ସଚିନ୍ ସିଂହାଣିଆ ପି ଅେଶାକ ସିଂହାଣିଆ LNT2393460
ପ ୁ /626376 38 149 941ସି ାଥର୍  ସିଂହାଣିଆ ପି ସଭୁାଷ କମୁାର ସିଂହାଣୀଆ LNT1753029
ୀ /636377 72 149 942ବିମଳା େଦବୀ ସା ରାେଧଶଯ୍ାମ OR/06/044/231077
ୀ /636378 52 149 943େରଣ ୁେଦବୀ ସା ଦିଲିପ OR/06/044/230684

ପ ୁ /636379 76 149 944ରାେଧଶଯ୍ାମ ସିଂଘନିଆ ପି ବାଳମକୁୁ  ସିଂଘନିଆ OR/06/044/231076
ପ ୁ /636380 60 149 945ଦିଲିପ ସିଂହାଣିଆ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ସିଂହାଣିଆ OR/06/044/230683
ୀ /656381 75 149 946େମୗନାବତୀ େଦବୀ ସା ମାଖନଲାଲ OR/06/044/230719

ପ ୁ /656382 76 149 947ମେହଶ ଚ  ଶମର୍ା ପି ରାମ କମୁାର ଶମର୍ା OR/06/044/230912
ପ ୁ /656383 60 149 948ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଶମର୍ା ପି ରାମନିବାସ ଶମର୍ା OR/06/044/231023
ପ ୁ /656384 56 149 949େକୖଳାସ ଶମର୍ା ପି ମଖନ ଲାଲ ଶମର୍ା OR/06/044/230893
ପ ୁ /656385 55 149 950ମେହ  କମୁାର ଶମର୍ା ପି ବନୱାରି ଲାଲ ଶମର୍ା OR/06/044/230866
ୀ /656386 54 149 951ସନୁୀତ େଦବୀ ଶମର୍ା ସା େକୖଳାସ ଶମର୍ା OR/06/044/230909
ୀ /656387 50 149 952ରାଧା ଶମର୍ା ସା ମେହ  ଶମର୍ା OR/06/044/230862

ପ ୁ /656388 47 149 953ଅରୁଣ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ମେହଶ ଶମର୍ା OR/06/044/230914
ପ ୁ /656389 46 149 954ରାେଜ  ଶମର୍ା ପି ବନୱାରି ଲାଲ ଶମର୍ା OR/06/044/230867
ୀ /656390 40 149 955ମିନାକ୍ଷୀ ଶମର୍ା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଶମର୍ା LNT3073582

ପ ୁ /656391 37 149 956ସନିୁଲ ଶମର୍ା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଶମର୍ା LNT3073590
ପ ୁ /656392 36 149 957ଅନୁପ ଶମର୍ା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଶମର୍ା LNT3073608
ପ ୁ /656393 79 149 958ଶ ରଲାଲ୍ ଟିବରୱାଲ ପି ଦୁଗର୍ାଦ  ଟିବରୱାଲ YNY0622134
ୀ /656394 74 149 959ସାରଦା େଦବୀ ଟିବରୱାଲ ସା ଶ ରଲାଲ୍ ଟିବରୱାଲ YNY0655811
ୀ /686395 43 149 960କିରଣ ଅଗୱାଲ ପି କାଶନିାଥ ଅଗୱାଲ LNT2393114

ପ ୁ /686396 79 149 962କାଶୀନାଥ ଅଗୱାଲା ପି ରମଜିଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/230769
ପ ୁ /686397 37 149 963ପକାଶ ଅଗୱାଲା ପି କାଶୀନାଥ ଅଗୱାଲା LNT1671676
ୀ /686398 24 149 964ରିଜାନା େବଗମ ପି ଏସ.େକ ସ ିକ YNY1129121
ୀ /686399 72 149 965କମଳା େଦବୀ ସା କାଶୀନାଥ  OR/06/044/230772

ପ ୁ /706400 54 149 966ଦିଲୀପ ଅଗରଵାଲ ପି ବନ୍ଵାରିଲାଲ ଅଗରଵାଲ YNY1107077
ୀ /706401 52 149 967ସନୁୀତା ଅଗରଵାଲ ସା ଦିଲୀପ ଅଗରଵାଲ YNY1107069
ୀ /706402 23 149 968ଆଶନା ଅଗରଵାଲ ପି ଦିଲୀପ ଅଗରଵାଲ YNY1107051

ପ ୁ /706403 82 149 969ବନୱାରୀଲାଲ ଅଗୱାଲ ପି ମଲୂଚା  ଅଗୱାଲ YNY0315481
ୀ /706404 80 149 970ପି ା େଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ବନୱାରୀଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0245977

ପ ୁ /706405 58 149 971ଅେଶାକ ଅଗୱାଲ ପି ବନୱାରୀଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0315473
ପ ୁ /706406 55 149 972ଦିଲୀପ ଅଗୱାଲ ପି ବନୱାରୀଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0315499
ୀ /706407 55 149 973କାମତା ଅଗୱାଲ ସା ଅେଶାକ ଅଗୱାଲ YNY0245969
ୀ /706408 53 149 974ସନୁୀତା ଅଗୱାଲ ସା ଦିଲିପ ଅଗୱାଲ YNY0245985
ୀ /706409 52 149 975ସନିୁତା ଅଗୱାଲ ସା ଦିଲିପ ଅଗୱାଲ YNY0843763

ପ ୁ /706410 33 149 976େମାହିତ ଅଗୱାଲ ପି ଅେଶାକ ଅଗୱାଲ YNY0245993
ୀ /706411 52 149 977ଲକ୍ଷୀ ବମର୍ା ସା ସବୁାସ ଚ  ବମର୍ା OR/06/044/230896

ପ ୁ /706412 47 149 978ମେନାଜ କମୁାର ନାଂଗାଲିୟା ପି ଓମ ପକାଶ ନାଂଗାଲିୟା YNY1098045
ପ ୁ /706413 72 149 979ଓମ ପକାଶ ନାଂଗାଲି ପି ମଳୁଚ  ନାଂଗାଲି YNY1098037
ୀ /706414 67 149 980ସଂେ ାଷ େଦଵୀ ନାଗାଲିଆ ସା ଓମ ପକାଶ ନାଂଗାଲିଆ YNY1281906

ପ ୁ /706415 63 149 981ଓମ୍ପକାଶ ନା ଳିଆ ପି ମଲୂଚା  ନା ଳିଆ OR/06/044/230786
ପ ୁ /706416 48 149 982ମେନାଜ କମୁାର ନା ାଳିଆ ପି ଓମପକାଶ ନା ାଳିଆ YNY0098327
ୀ /706417 47 149 983େରଖା ନା ାଳିଆ ସା ମେନାଜ କମୁାର ନା ାଳିଆ YNY0098301
ୀ /706418 47 149 984େରଖା ନାଗାଲିଆ ସା ମେନାଜ କମୁାର ନାଗଲିଆ YNY1281997
ୀ /706419 47 149 985େରଖା ନାଂଗାଲିଆ ସା ମେନାଜ କମୁାର ନାଂଗାଲିଆ YNY1096775

ପ ୁ /706420 45 149 986ମନିଶ କମୁାର ନା ାଳିଆ ପି ଓମପକାଶ ନା ାଳିଆ YNY0098335
ୀ /706421 43 149 987ଶମିର୍ଲା ନା ାଳିଆ ସା ମନିଶ କମୁାର ନା ାଳିଆ YNY0098285

ପ ୁ /706422 42 149 988ନିେତଶ କମୁାର ନା ାଳିଆ ପି ଓମପକାଶ ନା ାଳିଆ YNY0098319
ପ ୁ /706423 42 149 989ନିେତଶ କମୁାର ନାଂଗାଲିୟା ପି ଓମ ପକାଶ ନାଂଗାଲିୟା YNY1098052
ପ ୁ /706424 41 149 990ବିଶାଲ କମୁାର ନା ାଳିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନା ାଳିଆ YNY0098350
ୀ /706425 39 149 991ପନୁମ୍ ନା ାଳିଆ ସା ବିଶାଲ କମୁାର ନା ାଳିଆ YNY0098343
ୀ /706426 36 149 992େରଣ ୁନା ାଳିଆ ସା ନିେତଶ କମୁାର ନା ାଳିଆ YNY0098293
ୀ /706427 35 149 993େରଣ ୁନାଂଗାଲିଆ ସା ନିେତଶ ନାଂଗାଲିଆ YNY1096767
ୀ /706428 21 149 994ଏଲିସ ନାଂଗାଲିୟା ପି ମଣୀଓଜ କମୁାର ନାଂଗାଲିୟା YNY1096783
ୀ /706429 53 149 995ବବିତା ଵିଜୟଵରଗିଆ ସା ମେନାଜ ଵିଜୟଵରଗିଆ YNY1080456
ପ ୁ /706430 57 149 996ମେନାଜ ଵୀଜୟବରଗିୟ ପି ମଦନ ଲାଲ ଵୀଜୟ YNY1156215
ପ ୁ /706431 30 149 997ଅପିର୍ତ ଵିଜୟବରଗିୟା ପି ମେନାଜ ଵିଜୟବରଗିୟା YNY1080506
ୀ /706432 23 149 998ଭାବନା ଵିଜୟବଗୟା ପି ମେନାଜ ଵିଜୟବଗୟା YNY1069418
ପ ୁ /716433 26 149 999େରାହିତ ନାଗାଲିଆ ପି ସନିୁଲ ନାଗାଲିଆ YNY1024678
ୀ /716434 68 149 1000ସେ ାଷ େଦବୀ ନା ଳିଆ ସା ଓମପକାଶ ନା ଳିଆ OR/06/044/230789
ପ ୁ /716435 68 149 1001ବିଜୟ କମୁାର ନା ଳିଆ ପି ମଲୂଚା  ନା ଳିଆ OR/06/044/230792
ପ ୁ /716436 66 149 1002ମାତାଦିନ୍ ନା ଳିଆ ପି ମଲୂଚା  ନା ଳିଆ OR/06/044/230787
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ୀ /716437 65 149 1003ମନିୁ େଦବୀ ନା ଳିଆ ସା ମାତାଦିନ ନା ଳିଆ OR/06/044/230790
ୀ /716438 60 149 1004କସୁମୁ ନା ଳିଆ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନା ଳିଆ OR/06/044/230791

ପ ୁ /716439 41 149 1005ରାେଜଶ କମୁାର ନା ାଳିଆ ପି ମାତାଦିନ ନା ାଳିଆ YNY0098368
ପ ୁ /716440 38 149 1006ବିକାଶ ନା ାଳିଆ ପି ବିଜୟ ନା ାଳିଆ YNY0098376
ୀ /716441 34 149 1007ପନୁମ୍ ନା ାଳିଆ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ନା ାଳିଆ YNY0468744
ୀ /716442 24 149 1008ିନନ୍ଟ ନୂର ପି େଶଖ ଆରି YNY1107358
ୀ /726443 47 149 1009ସଂଘମିତା ମହା ି ସା ଆଦିତଯ୍ ର ନ ମହା ି YNY1079219

ପ ୁ /726444 29 149 1010ପିୟୁଷ ନା ଲିଆ ପି କମଲ ନା ଲିଆ YNY1047950
ପ ୁ /726445 70 149 1011ଶ ର ସିଂ ପି ଆନ  ସିଂ LNT1752989
ପ ୁ /736446 26 149 1012ସନୁୀଳ ବାରିକ ପି େଦେବ  ବାରିକ YNY1129170
ୀ /736447 21 149 1013କାଜଲ ବାରିକ ପି ରେମଶ ବାରିକ YNY1129246
ୀ /736448 60 149 1014ରେମଶ ଦାସ ପି ଯମନୁା ଦାସ LNT1752971
ୀ /736449 25 149 1015ପଜୁା କମାନୀ ପି ସାବ୍େଟାଶ କମାନୀ YNY1323286
ୀ /736450 23 149 1016େନହା କମାନୀ ପି ସଂେତାଷ କମାନୀ YNY1161967
ୀ /756451 25 149 1017ପଜୂା କମର୍କର ପି ଆେଲାକ କମର୍କର YNY0904441

ପ ୁ /776452 71 149 1018ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି ବୁ ିଆ େବେହରା LNT0312777
ପ ୁ /776453 50 149 1019ଅନିଲ ଦୁେବ ପି ରେମଶ ଦୁେବ LNT1752963
ପ ୁ /786454 69 149 1020ବିଶନାଥ ଅଗୱାଲା ପି ପରୁନ୍ଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/230847
ପ ୁ /876455 29 149 1082େଗୗତମ େଚୗଧରୀ ପି ରାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0760595
ୀ /876456 25 149 1083ଭିନୀତା େଚୗଧରୁୀ ପି ରାଜକମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0928077
ୀ /876457 25 149 1084ଭିନିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ରାଜକମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY1035518

ପ ୁ /876458 56 149 1085ରାଜ କମୁାର େଚୗଧରୀ ପି ହରିପସାଦ େଚୗଧରୀ OR/06/044/230594
ୀ /876459 52 149 1086ଅନିତା େଦବୀ େଚୗଧରୀ ସା ରାଜ କମୁାର େଚୗଧରୀ LNT3073772
ୀ /876460 32 149 1087ଅ ନା େଚୗଧରୀ ପି ରାଜ କମୁାର େଚୗଧରୀ LNT3073764

ପ ୁ /876461 41 149 1088ଦାେମାଦର େଚୗଧରୁୀ ପି ହରିପସାଦ େଚୗଧରୁୀ LNT3073756
ପ ୁ /876462 26 149 1089ସମୀର ଖାନ ପି ସରି  ଖାନ YNY1135128
ପ ୁ /886463 54 149 1090େଗାପାଲ େଚୗଧରୁୀ ପି ହରି ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ YNY0315564
ୀ /886464 49 149 1091ଅ ର୍ନା େଚୗଧରୁୀ ସା େଗାପାଲ େଚୗଧରୁୀ YNY0315572

ପ ୁ /886465 26 149 1092ଆଦିତଯ୍ େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାପାଳ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0741504
ୀ /886466 25 149 1093ଅଦିତି େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାପାଳ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY1045277

ପ ୁ /6467 22 153 1ଓମ ପସାଦ ଦଲାଇ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦଲାଇ YNY1290071
ୀ /6468 34 153 2ଦିଵଯ୍। ଦ ସା େସାମନାଥ ଦ YNY1123652
ୀ /.6469 28 153 3ରୀମିତା ମିତ ପି ଅମିକା ମିତ YNY0772038

ପ ୁ /006470 37 153 4ର ନ ମଲିକ ପି ରାଇଚା  ମଲିକ YNY1025766
ପ ୁ /0006471 27 153 5ମ୍ଡ ହସୀମ ପି ମ୍ଡ ହୂେସୖନ YNY1147131
ୀ /0006472 24 153 6ନହିଦ ପରବୀନ ପି ମ୍ଡ ହୂେସୖନ YNY1147198

ପ ୁ /0006473 28 153 7ମ୍ଡ ୟାସୀନ ପି ମ୍ଡ ହୂେସୖନ YNY1147156
ୀ /FIRINGI6474 38 153 8ସାଗରିକା େବେହରା ସା ସମିୁତ ର ନ େବେହରା YNY1046465
ୀ /FIRINGI6475 41 153 9ନସିମା ବିବି ସା ସଲମନ ଖାନ YNY1046473
ୀ /FIRINGI6476 37 153 10ନସିମା ବିବି ପି କମରୁୁ ିନ ଖାନ YNY1064138
ୀ /New6477 32 153 11ନିତିଶା ଚା କ ପି େକୖଳାଶ ଚା କ YNY0863118
ପ ୁ /New6478 29 153 12ପନିୁତ ଚା କ ପି େକୖଳାଶ ଚା କ YNY0863126
ପ ୁ /Nilambar6479 47 153 13େଦେବଶ ଲାଥ ପି ସଂେତାଷ ଲାଥ YNY1221308
ପ ୁ /16480 50 153 14ନାଜର ଅଲୀ ପି ଅହମଦ ଅଲୀ OR/06/044/222099
ୀ /16481 43 153 15ସଲୁତାନା ବିବି ସା ସୟଦ ନାଜର ଅଲୀ LNT2991057

ପ ୁ /076482 25 153 46ରାେଜଶ େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା YNY1192277
ୀ /076483 23 153 47ମୀଲିସୀତା େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା YNY1192251
ୀ /076484 26 153 48ମେନାରମା ଡାକଆୁ ପି ବିପ ଡାକଆୁ YNY1089911

ପ ୁ /076485 24 153 49ଶଂକର ଡାକଆୁ ପି ବିପ ଡାକଆୁ YNY1086099
ପ ୁ /076486 35 153 50ବାବୁଲା େଜନା ପି େଛୖଲ େଜନା YNY1192319
ୀ /076487 22 153 51େସାନାଲୀ ମାଝୀ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମାଝୀ YNY1174994
ପ ୁ /076488 44 153 52ରଜନୀ କା  ମହା ି ପି ଚଦ ମଣି ମହା ି YNY1192350
ପ ୁ /76489 52 153 53ନବକିେଶାର େବେହରା ପି ଅନାଦି ଚରଣ େବେହରା LNT0295386
ପ ୁ /76490 48 153 54ଭିକାରୀ େବେହରା ପି ବୀର େବେହରା YNY0853721
ୀ /76491 46 153 55ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ଭିକାରୀ େବେହରା YNY0853747
ୀ /76492 45 153 56ତିେଳା ମା େବେହରା ସା ନବକିେଶାର େବେହରା LNT0295394
ୀ /76493 29 153 57ସଚିୁତା େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା YNY0853754
ୀ /76494 27 153 58ସେ ାଷୀ େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା YNY0853689
ପ ୁ /76495 27 153 59ନିେତଶ େବେହରା ପି ନବକିେଶାର େବେହରା YNY0675249
ପ ୁ /76496 52 153 60ବିପ ଡାକଆୁ ପି ରଘ ୁନାଥ ଡାକଆୁ YNY1092188
ୀ /76497 49 153 61େଜାସନ୍ା ରାଣୀ ଡାକଆୁ ସା ବିପ ଡାକଆୁ YNY1075852
ୀ /76498 77 153 62ଭାନୁ ଡାକଆୁ ସା ରଘନୁାଥ ଡାକଆୁ YNY1089903
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ପ ୁ /76499 40 153 63ହବିବ୍ ଖଁା ପି ୟୁସଫୁ ଖଁା LNT1740265
ପ ୁ /86500 64 153 64ନିର ନ ମାଝୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ ମାଝୀ YNY0853911
ପ ୁ /86501 58 153 65ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମାଝି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମାଝି LNT0307108
ୀ /86502 46 153 66ସବିତା ମାଝି ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମାଝି LNT0307082
ୀ /096503 22 153 67ଇସରତ େମେହେଜବୀନ ପି ୱାଜିଦ ଅଲୀ YNY1192186
ୀ /096504 28 153 68ଖଶୂ ୂପରବିନ ସା ସାଜିଦ ଅଲୀ YNY1174382

ପ ୁ /96505 30 153 69ସାୟଦ ଅମିଦ୍ ଅଲୀ ପି ୱାଜିତ୍ ଅଲୀ YNY0623322
ପ ୁ /96506 28 153 70ସାୟଦ ସାଜିଦ୍ ଅଲୀ ପି ୱାଜିଦ୍ ଅଲୀ YNY0623280
ୀ /96507 35 153 71ତାହିର ବିବି ସା ଅଶଦ ଅଲି YNY0623181
ୀ /96508 34 153 72ନସରିନ୍ ବିବି ପି ଅବଦୁଲ ହାପିକ YNY0623298
ୀ /96509 32 153 73କଯ୍ାୟସ ରତୁନ୍ ବିବି ସା ଅବିତ୍ ଅଲୀ YNY0623306

ପ ୁ /96510 29 153 74ଅବଦୁଲ େମାକିତ ପି ଅବଦୁଲ ହାଫିଜ YNY0623041
ପ ୁ /96511 28 153 75ଅବଦୁଲ ମରୁସଦୁ୍ ପି ଅବଦୁଲ ହାପିଜ YNY0623272
ୀ /106512 43 153 76େସୗଭାଗଯ୍ବତୀ ଦାସ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ LNT1740208
ୀ /106513 39 153 77ଗାୟତୀ ଦାସ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ LNT1740174

ପ ୁ /106514 59 153 78ନଦିଆ ଚା  ଧଳ ପି ର ାଧର ଧଳ YNY1296151
ୀ /106515 53 153 79ରାଜଲକ୍ଷୀ ଧଳ ସା ନଦିଆ ଚା  ଧଳ YNY1296219

ପ ୁ /106516 29 153 80ନିହାର ର ନ ଧଳ ପି ନଦିଆ ଚା  ଧଳ YNY1296144
ପ ୁ /116517 58 153 81ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାଥ ସାହୁ YNY0260406
ୀ /116518 40 153 82ନମିତା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ LNT0265603

ପ ୁ /126519 70 153 83ସେୁମରମଲ୍ ଅଗୱାଲ୍ ପି ଗଜାନ  ଅଗୱାଲ୍ LNT2991107
ୀ /126520 68 153 84ସାରଦାେଦବୀ ଅଗୱାଲ୍ ସା ସେୁମରମଲ୍ ଅଗୱାଲ୍ LNT2991115

ପ ୁ /126521 39 153 85ସ ୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ୍ ପି ସେୁମରମଲ ଅଗୱାଲ୍ LNT2991123
ୀ /126522 38 153 86ସେ ାଷୀ ଅଗୱାଲ୍ ସା ସ ୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ୍ LNT2991131
ୀ /126523 36 153 87ଆରତୀ େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା LNT2991446

ପ ୁ /126524 83 153 88ସମନୁାଥ ମାଝି ପି ଶତିଲ ମାଝି YNY0972190
ପ ୁ /126525 77 153 89ରାସବିହାରୀ ମଲିକ ପି ଇଶର ତିନିକଡି ମଲିକ LNT0265496
ୀ /126526 63 153 90େଜଯ୍ାସନ୍ା ମଲିକ ସା ରାସ ବିହାରୀ ମଲିକ LNT0265504
ୀ /126527 46 153 91ରୁମା ମଲିକ ସା ସଶୁା  ରଣା LNT2991099

ପ ୁ /126528 41 153 92ପସନନ୍ଜିତ୍ ମଲିକ ପି ରାସ ବିହାରୀ ମଲିକ LNT2991149
ୀ /126529 30 153 93ସଜୁାତା ମଲୀକ ସା ପସନଜିତ ମଲିକ YNY0731968

ପ ୁ /136530 37 153 94କପିଳ େଚାଖାନି ପି ପୱନ କମୁାର େଚାଖାନି LNT2991156
ପ ୁ /136531 51 153 95ବସ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ନାୟକ LNT2991164
ପ ୁ /136532 27 153 96କସଯ୍ପ ଶମର୍ା ପି ଯୟ ପକାଶ ଶମର୍ା YNY0853960
ୀ /146533 76 153 97ଉଷାରାଣୀ କର ସା ଶଯ୍ାମ ବ ୁ କର LNT0306852

ପ ୁ /146534 53 153 98ବିର ୀ କମୁାର କର ପି ଶଯ୍ାମ ବ ୁ କର LNT0306860
ୀ /146535 52 153 99ବିଜୟ କମୁାର କର ପି ଶଯ୍ାମ ବ ୁ କର LNT0314039
ୀ /156536 38 153 100ସନିୁତା େବେହରା ପି ନିର କିେଶାର େବେହରା YNY0731950

ପ ୁ /156537 44 153 101ବାସେୁଦବ ଦାସ ପି ହରିପଦ ଦାସ LNT0295352
ପ ୁ /156538 53 153 102ବଜ କିେଶାର ସିଂହ ପି ବହାନ  ସିଂହ LNT0265546
ୀ /166539 42 153 103ଅନୁରାଧା କଯ୍ାଲ ସା ବିକାଶ କଯ୍ାଲ YNY0361006
ପ ୁ /166540 39 153 104ମନିଷ କଯ୍ାଲ ପି ସେରାଜ କଯ୍ାଲ YNY0361014
ୀ /166541 45 153 105ସବିତା କମୁାରୀ ପ ା ସା ବିଜୟ କମୁାର କର LNT0306803

ପ ୁ /166542 41 153 106ଚ ନ ରଣା ପି ସେୁବନ ରଣା LNT0265694
ୀ /166543 21 153 107ସସୁରିତା ସଯୂର୍ ସୀନୀ ପି େଲଟ ଅେଶାକ କମୁାର ମହାନା YNY1180561

ପ ୁ /176544 21 153 108େସାଲନ ଦାସ ପି ସ ୟ ଦାସ YNY1274828
ୀ /176545 68 153 109ଶକୁ ଳା େଦବୀ ସା େଦବକୀନ ନ େମାଡା OR/06/044/236526
ୀ /176546 55 153 110ରାଧା େଦବୀ ସା କିଷନ େମାଡା OR/06/044/236528
ୀ /176547 29 153 111ଅପିର୍ତା ଜଲାନ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଜଲାନ YNY0731984
ପ ୁ /176548 42 153 112େଗାପାଲ କୟାଲ ପି ଅେଶାକ କୟାଲ YNY0853838
ପ ୁ /176549 26 153 113ନିଖିଲ କଯ୍ାଲ ପି ସ ୟ କଯ୍ାଲ YNY0853820
ପ ୁ /176550 63 153 114ଅରୁପ ମିତ ପି ଅତୁଲ ମିତ OR/06/044/236188
ପ ୁ /176551 61 153 115ଅମିକା ମିତ ପି ଅନିଲ ମିତ OR/06/044/236190
ୀ /176552 57 153 116ସଦୁୀ ା ମିତ ସା ଅମିକା ମିତ OR/06/044/236197
ପ ୁ /176553 61 153 117କିସନକମୁାର େମାଡା ପି ବାସେୁଦବ େମାଡା OR/06/044/236527
ପ ୁ /176554 51 153 118ରାମଚ  େମାଡା ପି େଦବକୀ େମାଡା OR/06/044/236529
ପ ୁ /176555 50 153 119ପବନକମୁାର େମାଡା ପି େଦବକୀ େମାଡା OR/06/044/236530
ୀ /176556 46 153 120ପି ି  େମାଡା ସା ରାମଚ  େମାଡା LNT2446052
ୀ /176557 25 153 121େରଖା େମାଡା ପି କିଶାନ େମାଦୀ YNY1192590
ପ ୁ /176558 23 153 122ଆଶେୁତାସ େମାଦୀ ପି ରାମଚ  େମାଦୀ YNY1174036
ପ ୁ /186559 47 153 123ଆଗା ସଲିମ  ପି ଆଗା ଆକବରି LNT2445740
ପ ୁ /186560 23 153 124େକୗସିକ ଅଗଵାଲ ପି ବିେନାଦ ଜୁମର ଅଗଵାଲ YNY1174077
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ପ ୁ /186561 73 153 125ସୀତାରାମ ଅଗୱାଲ ପି ଶବିରାମ ଅଗୱାଲ OR/06/044/236531
ପ ୁ /186562 49 153 126ବିେନାଦ ଅଗୱାଲ ପି ସୀତାରାମ ଅଗୱାଲ OR/06/044/236997
ୀ /186563 46 153 127ଅଲକା ଅଗୱାଲ ସା ବିେନାଦ ଅଗୱାଲ LNT2445708
ୀ /186564 42 153 128ଏକତା ଅଗଵାଲ ପି ବିେରଦ ଅଗଵାଲ YNY1174234

ପ ୁ /186565 44 153 129ବିେର  ଅଗୱାଲା ପି ସୀତାରାମ LNT2445690
ପ ୁ /186566 61 153 130ଆଗା ଜାଫର ଅଲୀ ପି ମଝର OR/06/044/236210
ପ ୁ /186567 39 153 131ଅସଲମ ଅଲୀ ପି ଆଗା ଆକବର ଅଲୀ YNY0623116
ପ ୁ /186568 22 153 132ଆଗା ସାହିଲ ଅଲୀ ପି ଆଗା ସଲୀମ ଅଲୀ YNY1192160
ୀ /186569 76 153 133ମଲୀକ େବଗମ ସା ଅମତୁଲା ଅଲୀ OR/06/044/236203
ୀ /186570 79 153 134େମାରିୟମ ବିବି ସା କମର ଅଲୀ OR/06/044/236205
ୀ /186571 77 153 135ମନୁା ବିବି ସା ମଝର ଅଲୀ OR/06/044/236206
ୀ /186572 56 153 136ଶାହାଜାଦ ବିବି ସା ଜାଫର OR/06/044/236211
ୀ /186573 48 153 137ନିୟାମା ବିବି ସା ମିଆମା ମତୁଲା YNY0260414
ୀ /186574 40 153 138ତନୁଜା ବିବି ସା ଆଗା ସଲିମ LNT2445930
ୀ /186575 40 153 139େରହାନା ବିବି ସା ଆଗାର ହିମ LNT2445948

ପ ୁ /186576 33 153 140ରବି କମୁାର ଦାସ ପି ରାମ ଚଦ ଦାସ YNY1174119
ୀ /186577 66 153 141ମାୟା େଦବୀ ସା ସୀତାରାମ ଅଗୱାଲ OR/06/044/236532
ୀ /186578 38 153 142ସକୁା ୀ େଦଈ ପି ରାମଚ  ଦାସ YNY1174515

ପ ୁ /186579 56 153 143ମିଆଁ ମତୁଲା ପି ଆସାତୁଲା OR/06/044/236214
ପ ୁ /186580 43 153 144ଆଗାର ରହିମ ପି ଆପା ଆଗବରୀ LNT1716232
ୀ /186581 60 153 145ଆଲା ରଖି ସା ଆଶା ଆକବର OR/06/044/236209

ପ ୁ /186582 38 153 146ସହେଦବ ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ YNY0623108
ପ ୁ /196583 28 153 147ନିଖିଲ ଅଗୱାଲ ମା ସଜୁାତା ଅଗୱାଲ YNY0972232
ପ ୁ /196584 50 153 148ମେହଶର ବାରିକ ପି ଭଗବାନ ବାରିକ LNT2446003
ୀ /196585 32 153 149ସଲମା େବଗମ ସା ସମୀମ ଖାନ YNY1296227
ୀ /196586 45 153 150କୁ ଳା େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା LNT2991180
ୀ /196587 62 153 151କମିରୁନ ବିବି ସା କମରୁଦିନ OR/06/044/236224
ୀ /196588 42 153 152ନସୀମା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ସମିମି LNT1717008
ୀ /196589 36 153 153ନସିମା ବିବି ସା କାମରୁୁ ିନ ଖଁା YNY0853929
ୀ /196590 32 153 154ସାକିନା ବିବି ସା ନୁରୁଉ ିନ ଖଁା YNY0853937

ପ ୁ /196591 34 153 155ସମୁନ ଦନ୍ପତ୍ ପି ଅେଶାକ ଦନ୍ପତ YNY0807503
ପ ୁ /196592 68 153 156ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ LNT2446037
ୀ /196593 71 153 157ପ ୁ ା େଦବୀଶମର୍ା ସା ଜାରକାର ଶମର୍ା OR/06/044/237023
ୀ /196594 26 153 158ମନିଷା ଜଲାନ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଜଲାନ YNY0731976

ପ ୁ /196595 41 153 159ନୁରୁଦିନ ଖଁା ପି କମରୁଦିନ ଖଁା LNT1712249
ପ ୁ /196596 20 153 160ଅମନ ଖାନ ପି ଫିେରାଜ ଖାନ YNY1274455
ପ ୁ /196597 44 153 161ବିକାଶ କଯ୍ାଲ ପି ସେରାଜ କଯ୍ାଲ YNY0853739
ୀ /196598 38 153 162ରାନୀ କଯ୍ାଲ ସା ମନିଷ କଯ୍ାଲ YNY0853796

ପ ୁ /196599 68 153 165କାଶୀନାଥ ମଲିକ ପି କୁ  ବିହାରୀ ମଲିକ LNT2446375
ପ ୁ /196600 60 153 166ଗ ାଧର ମଲିକ ପି କୁ ବିହାରୀ ମଲିକ OR/06/044/236543
ୀ /196601 59 153 167ସତଯ୍ଭାମା ମଲିକ ସା କାଶୀନାଥ ମଲିକ OR/06/044/236540
ପ ୁ /196602 58 153 168ଦାଶରଥି ମଲିକ ପି କୁ ବିହାରୀ ମଲିକ OR/06/044/236541
ୀ /196603 48 153 169ର ବୁାଳା ମଲିକ ସା ବାସେୁଦବ ମଲିକ YNY1352194

ପ ୁ /196604 53 153 170ମନେମାହନ ମଲିକ ପି କୁ ବିହାରୀ ମଲିକ OR/06/044/236544
ପ ୁ /196605 47 153 171ଶବିଶ ର ମଲିକ ପି କୁ ବିହାରୀ ମଲିକ OR/06/044/236545
ପ ୁ /196606 47 153 172ଲି ରାଜ ମଲିକ ପି ବି ୁ ମଲିକ OR/06/044/236546
ୀ /196607 42 153 173ଉଷାରାଣୀ ମଲିକ ପି ଗ ାଧର ମଲିକ LNT4204004
ୀ /196608 42 153 174ଅନିତା ମଲିକ ସା ମନେମାହନ ମଲିକ LNT2445997

ପ ୁ /196609 41 153 175କାଳ ୀ ମଲୀକ ପି ବି ୁ ମଲୀକ LNT1716265
ୀ /196610 39 153 176ଗାୟତୀ ମଲିକ ସା ଶବି ଶ ର ମଲିକ LNT2991172
ପ ୁ /196611 34 153 177େସାମ ୁମଲିକ ପି କାଶନିାଥ ମଲିକ LNT2991198
ପ ୁ /196612 49 153 178ପଦୀ  କିେଶାର ମହାପାତ ପି େଗାକଳୁା ନ  ମହାପାତ LNT2991628
ପ ୁ /196613 49 153 179ରାେଜ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଗା  ୁନାୟକ LNT1671296
ୀ /196614 46 153 180ଜମନୁା ନାୟକ ସା ରାେଜ  କମୁାର ନାୟକ YNY0099507
ପ ୁ /196615 27 153 181ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ରାେଜ  ନାୟକ YNY0623231
ୀ /196616 27 153 182େସାନାଲି ରଥ ପି େଗାବି  ରଥ YNY0623017
ପ ୁ /196617 61 153 183ଅବଦୁଲ ସଲିମ ପି କରିମ  OR/06/044/236227
ପ ୁ /196618 55 153 184ଅବଦୁଲ ସମିମ୍ ମା ଅବଦୁଲ କରିମ୍ LNT2445765
ପ ୁ /196619 76 153 185ଦାରିକା ପସାଦ ଶମର୍ା ପି ମାଧାରାମ ଶମର୍ା OR/06/044/237021
ପ ୁ /196620 56 153 186ପଦୀପ ଶମର୍ା ପି ସାଳିଗାମ ଶମର୍ା YNY1192491
ୀ /196621 50 153 187ଅନିତା ଶମର୍ା ସା ପଦୀପ ଶମର୍ା YNY1192426
ପ ୁ /196622 46 153 188ରାେଧଶଯ୍ାମ ଶମର୍ା ପି ଦାରିକା ପସାଦ ଶମର୍ା OR/06/044/236998
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ପ ୁ /196623 35 153 189ନାରାୟଣ ଶମର୍ା ପି ଦାରିକା ପସାଦ ଶମର୍ା YNY0498394
ୀ /196624 31 153 190ପଜୂା ଶମର୍ା ସା ନାରାୟଣ ଶମର୍ା YNY0498402

ପ ୁ /196625 27 153 191େରାହିତ ଶମର୍ା ପି ପଦୀପ ଶମର୍ା YNY1192517
ୀ /206626 35 153 192ଅନୁପମା ଆଦକ ସା ଜୟ ନାରାୟଣ ଆଦକ LNT2991214

ପ ୁ /206627 43 153 193ଜୟିନାରାୟଣ ଆେଦକ ପି ସିେଧଶର ଆେଦକ YNY0099242
ପ ୁ /206628 37 153 194ସମୁା  ଅାଧଯ୍ା ପି ନିତାଇ ଚ  ଅାଧଯ୍ା YNY1091255
ୀ /206629 40 153 195ନିଧି ଅଗୱାଲ ପି ରାଜ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1341510
ୀ /206630 66 153 196ଦୁଗର୍ା ଦାସ ସା ସନୁାକର ଦାସ YNY1122969
ୀ /206631 62 153 197େଚନାମା ଦାସ ସା ଆପାରାଓ ଦାସ YNY1092444

ପ ୁ /206632 43 153 198ସ ୟ ଦାସ ପି ନିମାଇ ଚ  ଦାସ LNT3077096
ୀ /206633 43 153 199ଜୟ ି େଘାଷ ସା େଗୗତମ େଘାଷ YNY0665992

ପ ୁ /206634 43 153 200େଗୗତମ େଘାଷ ପି ହାରପଦ େଘାଷ YNY0666008
ପ ୁ /206635 37 153 201ତରୁନ୍ େମୖତି ପି କା ିର୍କ େମୖତି YNY0825018
ୀ /206636 66 153 202ବିେନାଦିନୀ ମାଝୀ ସା େଗାପୀ ମାଝୀ OR/06/044/236229

ପ ୁ /206637 65 153 203େଗାପିନାଥ ମାଝୀ ପି ବୀରବର ମାଝୀ OR/06/044/236228
ୀ /206638 47 153 204ରୀନା ମାଝୀ ପି େଗାପୀ ମାଝୀ OR/06/044/236230

ପ ୁ /206639 43 153 205ବାବୁନି କମୁାର ମାଝି ପି େଗାପିନାଥ ମାଝି LNT0285650
ପ ୁ /206640 42 153 206ପଶା  କମୁାର ମାଝି ପି େଗାପିନାଥ ମାଝି LNT2433654
ପ ୁ /206641 43 153 207ଗେଣଶ ମାନା ପି ଅଭୟ ମାନା YNY0099234
ପ ୁ /206642 40 153 208େଗାପାଳ ମାନା ପି ଅଭୟ ଚରଣ ମାନା LNT2991206
ପ ୁ /216643 30 153 209ଅନିେମଶ କର ପି ଶା ି ପଦାନ କର YNY0361022
ୀ /216644 71 153 210ସାହାନା ମହାପାତ ସା ସେରାଜ ମହାପାତ OR/06/044/236553
ୀ /216645 58 153 211ପତିମା ମହାପାତ ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ମହାପାତ YNY1192442

ପ ୁ /216646 104 153 212ଅେଲଖଚ  ମହା ି ପି ବିେନାଦ ମହା ି OR/06/044/236549
ପ ୁ /216647 72 153 213ସେରାଜ ମହା ି ପି ଅେଲଖ ମହା ି OR/06/044/236552
ପ ୁ /216648 71 153 214ଅଜୟ ଚ  ମହା ି ପି ଅେଲଖ ମହା ି OR/06/044/236554
ୀ /216649 70 153 215କବିତା ମହା ି ସା ବିଜୟ ଚ  ମହା ି LNT2446136

ପ ୁ /216650 63 153 216ସ ୟ ଚ  ମହା ି ପି ଅେଲଖ ଚ  ମହା ି YNY0494377
ୀ /216651 58 153 217ସେୁଚତା ମହା ି ସା ସ ୟ ମହା ି LNT2446144

ପ ୁ /216652 51 153 218ବିକାଶ ମହା ି ପି ବିଜୟ ଚ  ମହା ି OR/06/044/236559
ୀ /216653 32 153 219ସମିୁତା ମହା ି ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି YNY0630988
ୀ /216654 25 153 220େଶତା ମହାପାତ - ପଭାତ ର ନ ଦାସ YNY1041169

ପ ୁ /216655 33 153 221ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ - କବିତା ମହା ି YNY0246413
ୀ /216656 34 153 222ଅ ର୍ନା ପ ା ମା ସଧୁାରାଣୀ ପ ା YNY0246918

ପ ୁ /216657 32 153 223ସନିୁଲ ପ ା ମା ସଧୁାରାଣୀ ପ ା YNY0246900
ପ ୁ /216658 50 153 224ସରସତୀ ସାମୀ କୃ  େପମାନ ପି ଭୀମେସନ େବେହରା YNY1025444
ପ ୁ /216659 72 153 225ମଦନ େଗାପାଲ ରାଠୀ ପି ମଲୁତାନ ଚ  ରାଠୀ LNT2433662
ୀ /216660 62 153 226ତୁଳସୀ ରାଠୀ ସା ମଦନ ରାଠୀ LNT2446201

ପ ୁ /216661 41 153 227ବଜର  ଲାଲ ରାଠୀ ପି ମଦନ େଗାପାଲ ରାଠୀ LNT1621606
ପ ୁ /226662 69 153 228ପଫଲୁ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା YNY0666115
ପ ୁ /226663 62 153 229ଗେଜ  େବେହରା ପି ହରି େବେହରା LNT2445955
ୀ /226664 61 153 230ଜୟ ି େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/044/236566

ପ ୁ /226665 58 153 231ସେୁର  େବେହରା ପି ହରି େବେହରା OR/06/044/236568
ପ ୁ /226666 54 153 232ସନାତନ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା OR/06/044/236570
ପ ୁ /226667 50 153 233ସେ ାସ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା OR/06/044/236571
ୀ /226668 46 153 234ମ  ୁେବେହରା ସା ଗେଜ  େବେହରା OR/06/044/236996
ୀ /226669 38 153 235ସମିୁତା େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା YNY1174200
ୀ /226670 37 153 236ପତିମା େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା LNT2991222

ପ ୁ /226671 23 153 237ମମତା େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା YNY1192293
ପ ୁ /226672 21 153 238େଗୗତମ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା YNY1174796
ୀ /226673 22 153 239ମମତା ସାହୂ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୂ YNY1174911
ପ ୁ /236674 29 153 240ବି. େସାମ ୁଦାସ ପି ବି. େପ ିଆ ଦାସ YNY0498360
ପ ୁ /236675 28 153 241ବି. ପଭାକର ଦାସ ପି ବି. େପ ିଆ ଦାସ YNY0498410
ପ ୁ /236676 25 153 242ସଂଜୟ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ YNY1192541
ପ ୁ /236677 54 153 243ମାଗିରାମ େଗାଛି ପି େଗାପିନାଥ େଗାଛି LNT1672369
ପ ୁ /236678 49 153 244ପେମାଦ କମୁାର େଗାଛି ପି େଚୖତନଯ୍ େଗାଛି YNY0753384
ୀ /236679 47 153 245ସ କୁ୍ତା େଗାଛି ସା ମାଗିରାମ େଗାଛି LNT1672351
ପ ୁ /236680 45 153 246ସରୁଥ କମୁାର େଗାଛି ପି େଗାପି େଗାଛି YNY0666156
ୀ /236681 45 153 247ସେରାଜିନୀ େଗାଛି ସା ପେମାଦ େଗାଛି YNY0753376
ପ ୁ /236682 40 153 248ନିମର୍ଳା େଗାଛି ପି ସେୁର  କମୁାର େଗାଛି YNY0665984
ୀ /236683 48 153 249ସ କୁ୍ତା ରାଉତ ପି ଗଗନ ରାଉତ YNY0666149
ପ ୁ /236684 54 153 250ଗଗନବିହାରୀ ରାଉତ. ପି ଜଗନନ୍ାଥ ରାଉତ. YNY0665976
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ୀ /236685 67 153 251ଶକୁ ଳା ତିୱାରି ସା ଶ ର ଲାଲ ତିୱାରି YNY0903898
ପ ୁ /236686 52 153 252ପବନକମୁାର ତିୱାରୀ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ତିୱାରୀ OR/06/044/236239
ୀ /236687 50 153 253ସବିତା ତିୱାରୀ ପି ସତଯ୍ ତିୱାରୀ OR/06/044/236240

ପ ୁ /236688 48 153 254ଅଶାକକମୁାର ତିୱାରୀ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ତିୱାରୀ OR/06/044/236241
ୀ /236689 46 153 255ବନିତା ତିୱାରୀ ସା ଅେଶାକ ତିୱାରୀ OR/06/044/236242

ପ ୁ /236690 45 153 256ସ ୟ ତିୱାରୀ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ତିୱାରୀ OR/06/044/236243
ୀ /236691 44 153 257ନୟନା ତିୱାରୀ ସା ସଂଜୟ ତିୱାରୀ LNT2991230

ପ ୁ /236692 32 153 258େମାହିତ ତିୱାରି ମା ସକୁ ଳା ତିୱାରି LNT2991248
ପ ୁ /236693 27 153 259ଅବିେଷକ ତିବାରି ପି ଅେଶାକ ତିବାରି YNY0675363
ୀ /246694 81 153 260ଶାରଦା େଦବୀ ସା ହରିରାମ ଅଗୱାଲ OR/06/044/236250

ପ ୁ /246695 57 153 261େଗୗରୀ ଶ ର ଅଗରୱାଲ ପି ହରିରାମ ଅଗରୱାଲ OR/06/044/236253
ପ ୁ /246696 31 153 262େରାହିତ କମୁାର ଅଗରୱାଲ ପି େଗୗରୀ ଶ ର ଅଗରୱାଲ YNY1025436
ପ ୁ /246697 58 153 263ପେମାଦ ଅଗୱାଲ ପି ହରିହର ଅଗୱାଲ OR/06/044/236251
ୀ /246698 53 153 264େରଖା େଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ପେମାଦ ଅଗୱାଲ OR/06/044/236252

ପ ୁ /246699 52 153 265ସନୁୀଲ ଅଗୱାଲ ପି ହରିହର ଅଗୱାଲ OR/06/044/236255
ପ ୁ /246700 50 153 266ପରୁୁେଷା ମ ଅଗୱାଲ ପି ହରିହର ଅଗୱାଲ OR/06/044/236257
ୀ /246701 50 153 267ସନିୁତା ଅଗୱାଲା ସା ପରୁୁେଶା ମ ଅଗୱାଲା LNT1672245
ୀ /246702 62 153 268ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ବାବୁଲୀ ଚଦ ଦାସ YNY1192400
ୀ /246703 51 153 269ସରିତା େଦବୀ ସା ସନୁୀଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/236256
ୀ /246704 54 153 270ପମିଳା ସାହୁ ସା ଉେପ  ସାହୁ YNY0498519
ୀ /246705 30 153 271ରଶୀଲତା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ YNY0498527
ୀ /246706 62 153 272ସଶୁମା ସାହୁ ସା ଶକୁ ସାହୁ OR/06/044/236580
ୀ /246707 58 153 273ମ  ୁସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ LNT2446029

ପ ୁ /246708 51 153 274ନିର ନ ସାହୁ ପି ହରି ସାହୁ OR/06/044/236587
ପ ୁ /246709 50 153 275ରବି  ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/236584
ପ ୁ /246710 48 153 276ରବି ସାହୁ ପି ହରି ସାହୁ OR/06/044/236588
ପ ୁ /246711 47 153 277ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/236585
ପ ୁ /246712 41 153 278ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ LNT2446045
ପ ୁ /246713 37 153 279ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାବି  ସାଇଁ YNY0498436
ପ ୁ /256714 37 153 280ପାଶ ଅଗରୱାଲ ପି ସବୁାଷ ଚ  ଅଗରୱାଲ YNY0147330
ପ ୁ /256715 36 153 281ନବୀନ ଅଗୱାଲ ପି ସବୁାଷ ଚ  ଅଗୱାଲ YNY0147348
ପ ୁ /256716 36 153 282ସେୁରଶ େଗାଡିକିୟା ପି ଅେଶାକ େଗାଡିକିୟା YNY0498345
ପ ୁ /256717 34 153 283ନେରଶ େଗାଡିକିୟା ପି ଅେଶାକ େଗାଡିକିୟା YNY0498337
ପ ୁ /256718 67 153 284ବିେନାଦ କମୁାର କାଓଟିଆ ପି ଚତୃଭୁର୍ ଜ କାଓଟିଆ LNT1633783
ୀ /256719 59 153 285ସେରାଜ େଦବୀ କାଓଟିଆ ସା ବିେନାଦ କମୁାର କାଓଟିଆ LNT1633791
ୀ /256720 28 153 286କୀ ା କାଓଟିଆ ସା ଅରବି  କାଓଟିଆ YNY1122910

ପ ୁ /266721 76 153 287େସାହନଲାଲ ଦୁଗର୍ାଡ ପି ଉଦୟ ଚା  ଦୁଗର୍ାଡ LNT1672229
ୀ /266722 71 153 288ଯେଶାଦା େଦବୀ ଦୁଗର୍ାଡ ସା େସାହନଲାଲ ଦୁଗର୍ାଡ LNT1672260

ପ ୁ /266723 52 153 289ଇ ର କମୁାର ଡୁଗର ପି ନିମି ଚ  ଡୁଗର YNY0972141
ୀ /266724 47 153 290ସରିତା େଦବୀ ଡୁଗର ସା ଇ ର କମୁାର ଡୁଗର YNY0972133

ପ ୁ /266725 36 153 291େଭୖରବଲାଲ ଦୁଗର୍ାଡ ପି େସାହନଲାଲ ଦୁଗର୍ାଡ LNT1672252
ପ ୁ /266726 66 153 292ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଶମର୍ା ପି େଦବୀ ଶମର୍ା OR/06/044/236593
ୀ /266727 64 153 293ପପସୀ ଶମର୍ା ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଶମର୍ା OR/06/044/236594
ୀ /266728 47 153 294ମମତା ଶମର୍ା ସା ମେହଶ ଶମର୍ା YNY0246447

ପ ୁ /266729 46 153 295ମେହଶ ଶମର୍ା ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଶମର୍ା OR/06/044/236597
ପ ୁ /266730 46 153 296ରାଜୁ ଶମର୍ା ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଶମର୍ା OR/06/044/236595
ୀ /266731 45 153 297ଶଶୁୀଳା ଶମର୍ା ସା ରାଜୁ ଶମର୍ା OR/06/044/236596

ପ ୁ /266732 44 153 298ଲଲିତା ଶମର୍ା ପି ଲକ୍ଷୀ ଶମର୍ା LNT2433571
ପ ୁ /266733 41 153 299ମନୁ ଶମର୍ା - ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଶମର୍ା YNY0246421
ୀ /266734 39 153 300ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଶମର୍ା ସା ଲଳିତ ଶମର୍ା YNY0246454
ୀ /266735 33 153 301ପିନସ୍ ଶମର୍ା ପି ରାେଜ  ଶମର୍ା YNY0246439
ପ ୁ /266736 32 153 302େରାହିତ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ରାେଜ  କମୁାର ଶମର୍ା YNY0494294
ପ ୁ /276737 64 153 303ସବୁାଷ ଚ  ଅଗୱାଲ ପି ମଦନଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0853846
ୀ /276738 55 153 304ସେରାଜ େଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ସବୁାଷ ଚ  ଅଗୱାଲ YNY0853853
ୀ /276739 34 153 305ମ  ୁଅଗୱାଲ ସା ପାରଶ ଅଗୱାଲ YNY0853671
ପ ୁ /276740 72 153 306ଛଗନ ଲାଲ ବାେହତୀ ପି ସଗୁନ ଚା  ବାେହତୀ LNT1629435
ୀ /276741 67 153 307େସାନା େଦବୀ ବାେହତୀ ସା ଛଗନ ଲାଲ ବାେହତୀ LNT1629427
ପ ୁ /276742 45 153 308ଉମା ଶ ର ବାେହତୀ ପି ଛଗନ ଲାଲ ବାେହତୀ LNT1629419
ୀ /276743 43 153 309ରାଧା େଦବୀ ବାେହତୀ ସା ଉମାଶ ର ବାେହତୀ LNT1629146
ୀ /276744 74 153 310ବାଉରୀ େବେହରା ସା ରତନ୍ ାକର େବେହରା YNY0853879
ପ ୁ /276745 66 153 311ରବୀ  େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1297795
ପ ୁ /276746 49 153 312ସେ ାଷ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/044/236601
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ୀ /276747 45 153 313ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା କୃ ିବାସ େବେହରା LNT2433795
ୀ /276748 44 153 314ଶକୁ ଳା େବେହରା ପି କାଶୀନାଥ େବେହରା LNT2433803
ୀ /276749 44 153 315ଭାରତୀ େବେହରା ସା ସଂେତାଷ େବେହରା YNY1174358

ପ ୁ /276750 42 153 316ବସ କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା LNT2433811
ୀ /276751 26 153 317େସାନାଲିକା େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା YNY0853895

ପ ୁ /276752 23 153 318ସତ୍ଯଜୀତ େବେହରା ପି ରବୀ ନାଥ େବେହରା YNY1192525
ୀ /276753 22 153 319ନିେବଦିତା େବେହରା ପି କୃତୀବାସ େବେହରା YNY1175025

ପ ୁ /276754 21 153 320ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ େବେହରା ପି କୃତୀବାସ େବେହରା YNY1174739
ୀ /276755 34 153 321ଜୟସିତା ଦାସ ସା ମେନାର ନ େବେହରା YNY1297746
ୀ /276756 37 153 322ସିତା ପରିଡ଼ା ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ େବେହରା YNY1297761
ୀ /276757 27 153 323ପନୁମ ଶମର୍ା ସା ପ ଜ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1174283

ପ ୁ /286758 73 153 324ପନନ୍ ାଲାଲ ବା ିଆ ପି ସରୁଜ ମଲ ବା ିଆ LNT2445898
ପ ୁ /286759 54 153 325ସ ୀପ ବା ିଆ ପି ପଦଲାଲ ବା ିଆ LNT0285718
ପ ୁ /286760 52 153 326ସମିୁତ ବା ିଆ ପି ପନନ୍ ାଲାଲ ବା ିଆ LNT0285734
ୀ /286761 47 153 327କବିତା ବା ିଆ ସା ସ ୟ କମୁାର ବା ିଆ LNT2445906
ୀ /286762 44 153 328କସୁମୁ ବା ିଆ ସା ସ ୀପ ବା ିଆ LNT2445971
ୀ /286763 43 153 329ସ ୀତା ବା ିଆ ସା ସମିୁତ ବା ିଆ LNT2445914
ୀ /286764 43 153 330ଚ ାେଦବୀ ବା ିଆ ସା ପନନ୍ ାଲାଲ ବା ିଆ LNT0285692
ୀ /286765 41 153 331କାଜଲ ବା ିଆ ସା ସନିୁଲ ବା ିଆ LNT2445989

ପ ୁ /286766 40 153 332ସନିୁଲ କମୁାର ବା ିଆ ପି ପନନ୍ ାଲାଲ ବା ିଆ LNT0285726
ପ ୁ /286767 38 153 333ସ ୟ କମୁାର ବା ିଆ ପି ପନନ୍ ାଲାଲ ବା ିଆ LNT0285700
ୀ /286768 42 153 334ଅବ ି ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାୟକ YNY1123033

ପ ୁ /286769 31 153 335ବିକମ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ YNY0246926
ୀ /286770 28 153 336େନହା ଶମର୍ା ସା େରାହିତ ଶମର୍ା YNY1154863
ୀ /286771 21 153 337ଇଶା ଶମର୍ା ପି ମେହଶ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1143783

ପ ୁ /296772 52 153 338େକଶବ ଚ  େବେହରା ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା LNT2446359
ପ ୁ /296773 50 153 339କୃ  ଚ  େବେହରା ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା LNT2446433
ୀ /296774 48 153 340ଅ ନା େବେହରା ସା େକଶବ ଚ  େବେହରା LNT2446342
ୀ /296775 48 153 341କନିୁ େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା LNT2445922

ପ ୁ /296776 41 153 342ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା LNT2446177
ୀ /296777 23 153 343େସାନାଲୀ େବେହରା ମା ଅଂଜନା େବେହରା YNY1174317
ୀ /296778 21 153 344ମେହଶ େବେହରା ମା ଅଂଜନା େବେହରା YNY1174812

ପ ୁ /296779 60 153 345େକୖଳାଶ ଚା କ ପି ଭଁୱର ଲାଲ ଚା କ LNT1629559
ୀ /296780 52 153 346ଉଷା ଚ କ ସା େକୖଳାସ ଚ କ LNT2446326
ୀ /296781 30 153 347ନିତିଶା ଚା କ ପି େକୖଳାସ ଚା କ YNY0246470
ୀ /296782 65 153 348ବୁଲି େଦଇ ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା LNT2446367

ପ ୁ /296783 23 153 349କରନ ସାଗର ପି କିେଶାର ସାଗର YNY1073063
ୀ /296784 22 153 350େମାହିନୀ ସାଗର ପି କିେଶାର ସାଗର YNY1082395
ୀ /296785 30 153 351ମଧସିୁତା ସରକାର - କମେଲସ ସାଗର YNY0246934

ପ ୁ /296786 87 153 352ଗିରିଶ ଚ  ସରକାର ପି କାଳିଚରଣ ସରକାର YNY0246942
ୀ /306787 54 153 353ସୀମା େଦବୀ ସା ଓମ ପକାଶ ଅଗୱାଲା LNT2446284
ପ ୁ /306788 42 153 354ସଂଜୟ କମୁାର ମୀ ଲ ମିତଲ ପି ଏଚ.ପି. ମିତଲ YNY0361048
ୀ /306789 39 153 355ରଶି ମୀ ଲ ମିତଲ ସା ସ ୟ ମିତଲ YNY0361055

ପ ୁ /306790 61 153 356ସେୁର  କମୁାର ଅଗରୱାଲ ପି େନତରାମ ଅଗରୱାଲ YNY0732057
ପ ୁ /306791 70 153 357ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଅଗୱାଲ ପି େନତମ ଅଗୱାଲ YNY0732032
ପ ୁ /306792 61 153 358ଓମ ପକାଶ ଅଗୱାଲ ପି ଜଗଦିଶ ଗଦାମ ଅଗୱାଲ LNT2446235
ୀ /306793 54 153 359କି ା ଅଗୱାଲ ସା ସେୁର  କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0732040

ପ ୁ /306794 42 153 360ପଦୀପ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଶାମ ସ ୁ ର ଅଗୱାଲ YNY0732008
ପ ୁ /306795 40 153 361ପତାପ ଚ  ଅଗୱାଲ ପି ଶାମ ସ ୁ ର ଅଗୱାଲ YNY0732016
ପ ୁ /306796 35 153 362ଆଶୀବର୍ାଦ ଅଗୱାଲ ପି ରାଜକମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0666131
ପ ୁ /306797 30 153 363ଭରତ ଅଗୱାଲା ପି ସେୁର  କମୁାର ଅଗୱାଲା YNY0732073
ୀ /306798 27 153 364ଶଶ ିଅଗୱାଲା ପି ସେୁର  କମୁାର ଅଗୱାଲା YNY0732065
ୀ /306799 35 153 365େଜଯ୍ାତି ଅଗୟାଲ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0731992
ୀ /306800 40 153 366ସରିତା ଚକବ ର୍ୀ ସା ଜିେତ  େବେହରା YNY0731927
ପ ୁ /306801 56 153 367ରାମଅବତାର ଡାଲମିଆ ପି ମହାବୀର ଡାଲମିଆ OR/06/044/236612
ୀ /306802 57 153 368ଉଷା େଦବୀ ଡାଲମିଆ ସା ରାମଅଭତାର ଡାଲମିଆ YNY0665968
ୀ /306803 32 153 369ରିତୁ ଡାଲମିଆ ପି ରାମ ଅବତାର ଡାଲମିଆ YNY0675256
ୀ /306804 65 153 370ମିସ େଗାମତି େଦବି ସା ସାମ ସ ୁ ର ଅଗୱାଲ YNY0732024
ପ ୁ /306805 78 153 371ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମ ୁ ୁରା ପି ଶବି ନାରାୟଣ ମ ୁ ୁରା LNT1629179
ୀ /306806 74 153 372ପ ୁ ା େଦବୀ ମ ୁ ୁରା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମ ୁ ୁରା LNT1629161
ପ ୁ /306807 56 153 373ବଜର  ଲାଲ ମ ୁ ୁରା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମ ୁ ୁରା LNT2446334
ୀ /306808 49 153 374ସୀମା େଦବୀ ମ ୁ ୁରା ସା ବଜର  ଲାଲ ମ ୁ ୁରା LNT1629104
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ୀ /306809 28 153 375େକାମଲ ମ ୁ ୁରା ପି ବଜର ୀଲାଲ ମ ୁ ୁରା YNY0675223
ୀ /306810 27 153 376ଶଭୁଶୀ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YNY0731935

ପ ୁ /306811 32 153 377ଲକ୍ଷଣ ଶବିାଜୀ ସଯୂଯ୍ର୍ବଂଶୀ ପି ଶବିାଜୀ ସଯୂଯ୍ର୍ବଂଶୀ YNY0731901
ପ ୁ /316812 23 153 378ଭିପଲୁ ଦାସ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଦାସ YNY1174150
ୀ /316813 21 153 379ଗୀତାଂଜଳୀ ଦାସ ପି ପରୂନ ଚଂଦ ଦାସ YNY1192111

ପ ୁ /316814 77 153 380ନିମର୍ଳ ଦ ପି େଭାଳାନାଥ ଦ OR/06/044/236278
ୀ /316815 73 153 381କଲଯ୍ାଣି ଦ ସା ନିମର୍ଳ ଦ OR/06/044/236279

ପ ୁ /316816 37 153 382ପୀନାକୀ ଦ ପି ନିମର୍ଳ ଦ OR/06/044/236280
ୀ /316817 49 153 383ଅନ ିତା ଦ ସା ନିମର୍ଳା କା  ଦ YNY0853788
ୀ /316818 45 153 384ଦିପାନୀତା ଦ ସା ନିମର୍ଳ କା  ଦ YNY0853861

ପ ୁ /316819 73 153 385ଧବୃ ରାୟ ପି ଅେଲଖ ରାୟ OR/06/044/236625
ୀ /316820 67 153 386େସନ୍ହଲତା ରାୟ ସା ଧବୃ ରାୟ OR/06/044/236626

ପ ୁ /316821 46 153 387ରଣଜିତ କମୁାର ରାୟ ପି ଧବୃଚରଣ ରାୟ YNY0099259
ୀ /316822 43 153 388ଇତିଶୀ ରାୟ ସା ର ୀତ କମୁାର ରାୟ YNY1241710
ୀ /316823 42 153 389ରୀନା ରାଣି ରାୟ ପି ଧବୃ ରାୟ YNY0494302

ପ ୁ /316824 31 153 390କୀ ିର୍ମାନ ଷଡ ୀ ପି ନୃସିଂହ ଷଡ ୀ YNY0246488
ପ ୁ /316825 74 153 391ମନୀଷା ଷଡ ୀ ପି େଲାକନଥ ଷଡ ୀ OR/06/044/236618
ପ ୁ /316826 66 153 392ନୃସିଂହ ଷଡ ୀ ପି ମାଧବାନ  ଷଡ ୀ OR/06/044/236619
ପ ୁ /316827 62 153 393ତାରାପସାଦ ଷଡ ୀ ପି ମାଧବାନ  ଷଡ ୀ OR/06/044/236621
ୀ /316828 56 153 394ମିତା ଷଡ ୀ ସା ନୃସିଂହ ଷଡ ୀ OR/06/044/236620
ୀ /316829 42 153 395ପି ି  ଶମର୍ା ସା ନାରାୟଣ ଶମର୍ା YNY0623124
ୀ /326830 33 153 396ଇଶରୀ ଦାଲ ସା ଦିନହ ୁ ଦାସ YNY0972158
ୀ /326831 82 153 397ଅନନ୍ପଣୂର୍ା ଦାସ ସା ରଥ ଦାସ OR/06/044/236629

ପ ୁ /326832 82 153 398ଜନା ର୍ାନ ଦାସ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ଦାସ YNY0853945
ପ ୁ /326833 56 153 399ଚି ର ନ ଦାସ ପି ଜନା ର୍ ନ ଦାସ LNT4173746
ୀ /326834 52 153 400ରାଜଶୀ ଦାସ ସା ଚି ର ନ ଦାସ LNT4180014

ପ ୁ /326835 51 153 401ମେନାର ନ ଦାସ ପି ଜନା ର୍ ନ ଦାସ OR/06/044/222324
ୀ /326836 48 153 402ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ LNT1732213

ପ ୁ /326837 47 153 403କୃ  ଚଦ ଦାସ ପି େଚନା ଦାସ YNY1192475
ପ ୁ /326838 38 153 404ନିର ନ ଦାସ ପି େଚନା ଦାସ LNT2438257
ୀ /326839 29 153 405ଅେନଶା ଦାସ ପି ଚି  ରଂଜନ ଦାସ YNY0853762
ୀ /326840 40 153 406େଯଯ୍ାତି ନବଲଖା ସା େଜଠମଲ ନବଲଖା YNY0853804

ପ ୁ /336841 45 153 407ଦୁମା ଭଦା ପି ପା  ୁଭଦା LNT1672328
ପ ୁ /336842 53 153 408ନିର ନ ଡାଳଆୁ - େଗାପାଳ ଚ  କର YNY0246504
ପ ୁ /336843 80 153 409ହୃଷିେକଶ ଦାସ - େଗାପାଳ ଚ  କର YNY0246496
ୀ /336844 74 153 410େସୖବାଳିନୀ ଦାସ ସା ରାଇଚରଣ ଦାସ YNY0666123
ୀ /336845 71 153 411ଉମିର୍ଳା ଦାସ ପି ବୀରଭଦ ଦାସ OR/06/044/236291

ପ ୁ /336846 71 153 412ଶୀଚରଣ ଦାସ ପି ବୀରଭଦ ଦାସ OR/06/044/236293
ପ ୁ /336847 45 153 413ସବୁତ ଦାସ ପି ରାଇ ଚରଣ ଦାସ OR/06/044/237053
ୀ /336848 33 153 414ସଜୁାତା ଦାସ ସା ସବୁତ ଦାସ YNY0675272
ୀ /336849 67 153 415ଗାୟତୀ େଦବୀ ସା େଗାପାଳ ଚ  କର OR/06/044/236633
ୀ /336850 45 153 416ଦିପାନୀତା ଦ ପି ନିମର୍ଳ ଦ YNY0772046

ପ ୁ /336851 72 153 417େଗାପାଳ ଚ  କର ପି େଗାକଳୁ ଚ  କର OR/06/044/236632
ପ ୁ /336852 48 153 418େସୗେମ  କର ପି େଗାପାଳ କର OR/06/044/236634
ପ ୁ /336853 47 153 419ସଂବିତ କର ପି େଗାପାଳ କର OR/06/044/236635
ପ ୁ /336854 45 153 420ସମାଟ କର ପି େଗାପାଳ କର OR/06/044/236636
ୀ /336855 43 153 421େଶୖଳବାଳା କର ସା ସମିତ କର LNT1672302

ପ ୁ /336856 42 153 422ବିକମ କିେଶାର ମଲିକ ପି ବାବାଜୀ ମଲୀକ YNY0623009
ୀ /336857 36 153 423େବବିନା ମଲିକ ସା ବିକମ କିେଶାର ମଲୀକ YNY0623314
ୀ /336858 35 153 424ସସିତା ନାୟକ ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ମହା ି YNY0360909
ପ ୁ /336859 46 153 425ଚ େଶଖର ରଣା ପି ମହନି ରଣା LNT1672294
ପ ୁ /336860 38 153 426ଡି. କି ା ରାଓ ପି ସତଯ୍ମ ରାଓ LNT1672310
ପ ୁ /346861 67 153 427ଅମଲ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ ପି ଶଶଧର ବାନାଜର୍ ୀ YNY0360917
ୀ /346862 60 153 428ରଶି ବାନାଜର୍ ୀ ସା ଅମଲ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ YNY0360925
ୀ /346863 40 153 429ରତନ୍ ା ବାନାଜର୍ ୀ ସା ନିମର୍ଲ ବାନାଜର୍ ୀ YNY0665927
ୀ /346864 40 153 430କ ନା ବାନାଜର୍ ୀ ସା କମଲ ବାନାଜର୍ ୀ YNY0753368
ପ ୁ /346865 39 153 431ନିମର୍ଲ ବାନାଜର୍ ୀ ମା ଶଶଧର ବାନାଜର୍ ୀ YNY0177774
ପ ୁ /346866 38 153 432କମଲ ବାନାଜର୍ ୀ ପି ଶଶଧର ବାନାଜର୍ ୀ YNY0177790
ପ ୁ /346867 31 153 433େଗୗତମ ବାନାଜିର୍ ପି ଅମଲ କମୁାର ବାନାଜିର୍ YNY0147363
ପ ୁ /346868 30 153 434ଅନିେମଶ ବାନାଜର୍ ୀ ପି ନିମର୍ଳ ବାନାଜର୍ ୀ YNY0498451
ୀ /346869 31 153 435ଅନୁରାଧା େଚୗଧରୁୀ ପି ପେମାଦ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0853663
ପ ୁ /346870 28 153 436କରଣ େଚୗଧରୂୀ ପି ପଦୀପ େଚୗଧରୂୀ YNY0498428
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ୀ /346871 27 153 437ରାଧିକା େଚୗଧରିୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0853655
ପ ୁ /346872 68 153 438ପଦିପ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ ର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/236003
ପ ୁ /346873 62 153 439ପେମାଦକମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ ର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/236005
ୀ /346874 56 153 440ବଷର୍ା େଚୗଧରୁୀ ସା ପେମାଦ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/236006

ପ ୁ /346875 59 153 441ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ OR/06/044/236653
ୀ /346876 58 153 442େସନ୍ହାମୟୀ ଦାସ ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ YNY0177808

ପ ୁ /346877 58 153 443ବଜକିେଶାର ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ OR/06/044/236652
ୀ /346878 33 153 444ସଜୁାତା ଦାସ ସା େଶଖର ଚ  ଦାସ YNY0623348

ପ ୁ /346879 26 153 445ଭିଶାଲ ଦାସ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ YNY0853705
ୀ /356880 43 153 446ର ିତା ବିଶାଳ ପି ପଣବ ବିଶାଳ LNT1731553
ୀ /356881 96 153 447ସରସତୀ େଚୗଧରିୁ ସା ମଦନ େଚୗଧରିୁ LNT1751684

ପ ୁ /356882 72 153 448ଚତୁଭୁର୍ ଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ମଦନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/237025
ୀ /356883 66 153 449େରଣକୁା େଚୗଧରୁୀ ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/236009

ପ ୁ /356884 54 153 450ପବୀଣକମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/236010
ୀ /356885 49 153 451େନହା େଚୗଧରୁୀ ସା ପବୀଣ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/236011

ପ ୁ /356886 47 153 452ପକାଶକମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/236995
ୀ /356887 45 153 453ପନୁମ େଚୗଧରୁୀ ସା ପକାଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LNT1708262

ପ ୁ /356888 98 153 454ଶରତ ଦାସ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ଦାସ OR/06/044/236304
ପ ୁ /356889 68 153 455ବିଶ ବିଜୟୀ ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ସିଂ OR/06/044/236641
ପ ୁ /356890 64 153 456ବୀର କିେଶାର ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ସିଂ OR/06/044/236643
ୀ /356891 61 153 457େଜଯ୍ାତିମୟୀ ଦାସ ପି ବୀର କିେଶାର ଦାସ OR/06/044/236644
ୀ /356892 60 153 458ଜୟ ି ଦାସ ସା ବିଶ ବିଜୟୀ ଦାସ OR/06/044/236642

ପ ୁ /356893 60 153 459ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ସିଂ OR/06/044/236645
ୀ /356894 56 153 460ପମିଳା ଦାସ ସା ଶରତ ଦାସ OR/06/044/236305
ୀ /356895 45 153 461କବିତା ଦାସ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ OR/06/044/236980

ପ ୁ /356896 44 153 462ରଣଜିତକମୁାର ଦାସ ପି ବୀରକିେଶାର ଦାସ OR/06/044/236969
ପ ୁ /356897 44 153 463ସା ନୁ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଶ ବିଜୟୀ ଦାସ OR/06/044/236959
ପ ୁ /356898 44 153 464ପାଥର୍ସାରଥୀ ଦାସ ପି ବିଶ ବିଜୟୀ ଦାସ OR/06/044/236958
ୀ /356899 37 153 465ପ ୂ ିର୍ମା ଦାସ ସା ପାଥର୍  ସାରଥି ଦାସ YNY0246520
ୀ /356900 34 153 466େଶୖଳବାଳା ଦାସ ସା ରଣଜିତ କମୁାର ଦାସ YNY0246512
ୀ /356901 37 153 467କାେବରୀ ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ LNT1731561
ୀ /356902 99 153 468କୁ ଳା କମୁାରୀ ସିଂ ସା େଲାକନାଥ ସିଂ OR/06/044/236640

ପ ୁ /366903 62 153 469େଚୗଧରୁୀ େଗାବି  ଚ  ପି ସିତାକା  YNY0099275
ପ ୁ /366904 60 153 470ଶଶାଂକ ପି ରମାକା  ମହାପାତ OR/06/044/236657
ୀ /366905 27 153 471କିତି ଭାରଦାଜ ପି ହରିଓମ ଭାରଦାଜ YNY0853952
ୀ /366906 85 153 472ଗୀତା େଦବୀ ସା ପହାଦ OR/06/044/236020
ୀ /366907 78 153 473ସୀତା େଦବୀ ସା କିସନଲାଲ OR/06/044/236022
ୀ /366908 48 153 474ପ ୁ ା େଦବୀ ସା ବସ  େସାନି OR/06/044/236030
ୀ /366909 81 153 475ବୀଣାପାଣି ମହାପାତ ସା ରମାକା  ମହାପାତ OR/06/044/236656
ୀ /366910 56 153 476ଶରଳା ମହାପାତ ସା େଗାବି  ଚ  ମହାପାତ YNY0099283
ୀ /366911 74 153 477ଚ କଲତା ନ ି ସା ରାମଚ  ନ ି OR/06/044/236307
ପ ୁ /366912 64 153 478ସେୁରଶ ଚ  ନ ି ପି ରାମଚ  ନ ି OR/06/044/236308
ପ ୁ /366913 55 153 479ରେମଶ ନ ି ପି ରାମଚ  ନ ି OR/06/044/236309
ପ ୁ /366914 53 153 480ଉେମଶ ନ ି ପି ରାମଚ  ନ ି OR/06/044/236310
ୀ /366915 52 153 481ଉମିର୍ଳା ନ ି ସା ସେୁରଶ ନ ି OR/06/044/236314

ପ ୁ /366916 50 153 482ନେରଶ ନ ି ପି ରାମଚ  ନ ି OR/06/044/236312
ୀ /366917 50 153 483ସ କୁ୍ତା ନ ି ସା ରେମଶ ନ ି OR/06/044/236315

ପ ୁ /366918 44 153 484ହେରଶ ନ ି ପି ରାମଚ  ନ ି OR/06/044/236311
ପ ୁ /366919 40 153 485ପେରଶ ନ ି ପି ରାମଚ  ନ ି LNT1758994
ପ ୁ /366920 29 153 486େଦବାଶଷି ନ ୀ ପି ସେୁରସ ଚ  ନ ୀ YNY0623132
ୀ /366921 29 153 487ହରପିୟା ନ ି ପି ରେମଶ ଚ  ନ ି YNY0623066
ପ ୁ /366922 26 153 488ସବୁତ ନ ୀ ପି ଉେମଶ ଚ  ନ ୀ YNY0903815
ପ ୁ /366923 59 153 489ଅନିଲ ଶମର୍ା ପି ଗଣପତି ରାୟ ଶମର୍ା OR/06/044/236018
ପ ୁ /366924 50 153 490ମଦନ େମାହନ ଶମର୍ା ପି ଗଣପତି ଶମର୍ା OR/06/044/236941
ୀ /366925 49 153 491େରଖା ଶମର୍ା ସା ଅନୀଲ ଶମର୍ା LNT1710862
ପ ୁ /366926 47 153 492େଗାପାଲ କମୁାର ଶମର୍ା ପି କିଶନ ଲାଲ ଶମର୍ା LNT2445575
ପ ୁ /366927 47 153 493େଗାପାଳ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଗଣପତି ଶମର୍ା OR/06/044/236971
ପ ୁ /366928 45 153 494େଗାବି  ଶମର୍ା ପି ଗଣପତି ଶମର୍ା OR/06/044/237026
ୀ /376929 61 153 495ରାଧା େଦଇ ସା ବୀରବର OR/06/044/236329
ପ ୁ /376930 68 153 496ତପନ କମୁାର େଘାଷ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ େଘାଷ OR/06/044/236037
ୀ /376931 65 153 497ଗୀତାଶୀ େଘାଷ ସା ତପନ କମୁାର େଘାଷ OR/06/044/236039
ୀ /376932 42 153 498ଶମିର୍ ା େଘାଷ ପି ତପନ କମୁାର େଘାଷ LNT2445559
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ପ ୁ /376933 65 153 499ବୀରବର େଗାଛି ପି େନତାନ  େଗାଛି OR/06/044/236328
ୀ /386934 75 153 500ଆପାମା ଦାସ ସା ପ ୁ ଦାସ LNT2445666

ପ ୁ /386935 60 153 501କି ା ଦାସ ପି ତୀନାଥ ଦାସ LNT1672146
ୀ /386936 56 153 502ସରସତୀ ଦାସ ସା ରବି ଦାସ LNT4180048

ପ ୁ /386937 56 153 503ରବି ଦାସ ପି ବ ୁ ଦାସ OR/06/044/236337
ପ ୁ /386938 47 153 504ରଘନୁାଥ ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ OR/06/044/236787
ପ ୁ /386939 45 153 505ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ପି ବ ୁ ଦାସ OR/06/044/236339
ୀ /386940 41 153 506ଉମା ଦାସ ସା କାଶନିାଥ ଦାସ YNY0753350
ୀ /386941 39 153 507େଜଯ୍ାତି ଦାସ ସା ରଘନୁାଥ ଦାସ LNT1672153
ୀ /386942 35 153 508ଟି ମିନୁ ଦାସ ସା ଟି ରାମମ ୁ ିର୍ ଦାସ YNY1025469

ପ ୁ /386943 29 153 509ତପନ ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YNY0623074
ୀ /386944 23 153 510ଟିକୀ ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YNY1174416
ୀ /386945 88 153 511ରାଣୀବାଳା େଘାଷ ସା ସନୁୀଲ େଘାଷ OR/06/044/236040

ପ ୁ /386946 66 153 512ପଦୀପ େଘାଷ ପି ସନୁୀଲ େଘାଷ OR/06/044/236043
ୀ /386947 60 153 513ଶୀଲାରଣୀ େଘାଷ ସା ପଦୀପ େଘାଷ OR/06/044/236044

ପ ୁ /386948 56 153 514ସ ୀବ େଘାଷ ପି ସନୁୀଲ େଘାଷ OR/06/044/236049
ୀ /386949 46 153 515ସଂଚିତା େଘାଷ ସା ସ ୀବ େଘାଷ YNY0853770
ୀ /386950 31 153 516େମୗମିତା େଘାଷ ପି ପଦୀପ େଘାଷ YNY0360933

ପ ୁ /386951 25 153 517ସପନିଲ େଘାଷ ପି ସଂଜୀବ େଘାଷ YNY0972166
ପ ୁ /386952 51 153 518ଶରତ କମୁାର ମହା ି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହା ି LNT0314005
ପ ୁ /386953 41 153 519ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଗଣପତି ମହାପାତ YNY0494286
ପ ୁ /386954 47 153 520ଗଣନାଥ ପାଢୀ ପି େଗାପିନାଥ ପାଢୀ YNY0377176
ୀ /386955 43 153 521ଭାଗଯ୍ବତୀ ପାଢୀ ସା ଗଣନାଥ ପାଢୀ YNY0377168

ପ ୁ /386956 56 153 522ର ନ କମୁାର ରାଉତ ପି ବଜସ ୁ ର ରାଉତ YNY0197137
ୀ /386957 49 153 523ମ୍ ଶୁୀ ରାଉତ ସା ର ନ କମୁାର ରାଉତ YNY0197145
ୀ /386958 24 153 524ରିତୁପ ର୍ା ରାଉତ ପି ର ନ କମୁାର ରାଉତ YNY0935536
ୀ /386959 52 153 525ପତିମା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1225275
ୀ /386960 23 153 526ତନୁଜା ତିପାଠୀ ପି େମାହନ୍ଚରନା ତିପାଠୀ YNY1178938

ପ ୁ /396961 76 153 527ଗଣୁନିଧି େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା LNT1672096
ୀ /396962 64 153 528ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ଗଣୁନିଧି େବେହରା LNT1672120

ପ ୁ /396963 46 153 529ନୃସିଂହ େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା LNT1672112
ପ ୁ /396964 43 153 530ରେମଶ େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା LNT1672088
ୀ /396965 39 153 531ଭାରତୀ େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା LNT1672104

ପ ୁ /396966 37 153 532ପକାଶ େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା LNT1672138
ୀ /396967 35 153 533ବିଜୟା ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା YNY0623215
ୀ /396968 82 153 534ଶା ି ଦାସ ସା ସଦୁାମ ଦାସ OR/06/044/236689
ୀ /396969 49 153 535ବି ରୁକଣୀ ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ LNT1672161
ୀ /396970 37 153 536ବିନି ଦାସ ସା ଗଗନ ଚରଣ ଦାସ YNY0246538

ପ ୁ /396971 29 153 537ବାମନ ଚରଣ ଦାସ ମା ଶା ି ଦାସ YNY0498469
ପ ୁ /396972 42 153 538ଚିର ିବି ଦ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦ LNT1672062
ପ ୁ /396973 45 153 539ପେସନ୍ଜିତ େଦ ପି ଅଜିତ୍ କମୁାର େଦ LNT1672054
ୀ /396974 29 153 540ଲିଜା ରାଣୀ ମିଶ ପି ହାଡିବ ୁ ମିଶ YNY0498493
ୀ /396975 30 153 541ଅମିତା ପରିଡା ପି ରବି  କମୁାର ପରିଡା YNY0498618

ପ ୁ /396976 30 153 542ରଶୀକା  ପରିଡା ପି ରବି  ପରିଡା YNY0316026
ୀ /396977 27 153 543ସତିୃେରଖା ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YNY0623355

ପ ୁ /396978 26 153 544ସତୃୀ ର ନ ସାହୂ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ YNY0853903
ପ ୁ /396979 60 153 545ପ ୁ ର୍ ଚ  ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ OR/06/044/236775
ୀ /396980 48 153 546ମମତା ସାହୁ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ OR/06/044/236776
ୀ /406981 90 153 547ପଫଲୁ କମୁାରୀ ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/236078
ପ ୁ /406982 87 153 548ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ ପି ଯଦୁମଣି ଦାସ OR/06/044/236691
ୀ /406983 85 153 549େରଣକୁା ଦାସ ସା ଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/044/236692
ପ ୁ /406984 72 153 550ଅେଶାକ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/236079
ୀ /406985 66 153 551ଗୀତା ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/236943
ୀ /406986 64 153 552ସ ଯ୍ା ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ LNT1751775
ୀ /406987 64 153 553ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ OR/06/044/236081
ପ ୁ /406988 52 153 554ପେମାଦ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ OR/06/044/236693
ୀ /406989 46 153 555ବିମଳା ଦାସ ସା ର ିତ୍ ଦାସ YNY0494310
ୀ /406990 46 153 556ସୀମା ଦାସ ସା ବିକାଶ ଦାସ OR/06/044/236944
ୀ /406991 45 153 557କମଳା ଦାସ ସା ପେମାଦ ଦାସ OR/06/044/236694
ପ ୁ /406992 34 153 558ଆ ଭୁ ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ YNY0147389
ପ ୁ /406993 27 153 559ପଶା  ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ YNY0498477
ପ ୁ /406994 39 153 560ସ ିବ ମହା ି ପି ସେରାଜ ଚ  ମହା ି LNT1672336
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ୀ /406995 39 153 561ସରିତା ମହା ି ପି ସେରାଜ ମହା ି LNT1751783
ୀ /406996 39 153 562ନିେବଦିତା ମହା ି ପି ବିଜୟ ଚ  ମହା ି LNT1672278
ୀ /406997 41 153 563ସସିତା ସାହୁ ସା ନେରଶ କମୁାର ସାହୁ YNY0360966
ୀ /406998 29 153 564ସତିୃେରଖା ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ YNY0360958

ପ ୁ /406999 27 153 565ଅଭିନାଶ ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ YNY0623363
ୀ /407000 68 153 566ରାଧାରାଣୀ ସାହୁ ସା କୃ  ସାହୁ OR/06/044/236789

ପ ୁ /407001 64 153 567ସନାତନ ସାହୁ ପି ନ  ସାହୁ LNT2446219
ୀ /407002 57 153 568ବି ୁପିୟା ସାହୁ ସା ସେୁରଶ ସାହୁ OR/06/044/236794
ୀ /407003 57 153 569କମଳିନି ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ LNT2446227

ପ ୁ /407004 50 153 570ନେରଶ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/236796
ୀ /407005 35 153 571ମେନାଜା ତିପାଠି ପି େମାହନ ଚରଣ ତିପାଠି YNY0147397
ୀ /407006 56 153 572ମିନତୀ ତିପାଠୀ - ମେନାଜା ତିପାଠୀ YNY0246546
ୀ /407007 28 153 573ବନଜା ତିପାଠୀ ପି େମାହନ ଚରଣ ତିପାଠୀ YNY0498543

ପ ୁ /417008 45 153 574େଗାବି  ଅଗୱାଲ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଅଗୱାଲ YNY1274471
ପ ୁ /417009 41 153 575ମେହଶ ଅଗୱାଲ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଅଗୱାଲ YNY1297738
ୀ /417010 39 153 576ପି ି  ଅଗୱାଲ ସା େଗାବି  ଅଗୱାଲ YNY1274489
ୀ /417011 26 153 577ଇ ା େଦଵୀ ଅଗୱାଲ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଅଗୱାଲ YNY1274463
ୀ /417012 74 153 578ଚ ା େଦବି ବାେଜରିଆ - େଦବକି ନ ନ ବାେଜରିଆ YNY0246553
ୀ /417013 39 153 579ଲଳିତା ବାେଜରିଆ ସା ଦିପକ ବାେଜରିଆ YNY0246561
ୀ /417014 32 153 580ସସୀତା ବେଜରିଆ ସା ଦିେନଶ କମୁାର ବାେଜରିଆ YNY1174481

ପ ୁ /417015 53 153 581େଦବକୀନ  ବାେଜାରିଆ ପି େଗାକଳୁ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/236808
ପ ୁ /417016 51 153 582ଦିନଦୟାଲ ବାେଜାରିଆ ପି େଗାକଳୁ ଚ  ବାେଜାରିଆ OR/06/044/236809
ପ ୁ /417017 50 153 583ଦିେନଶ କମୁାର ବାେଜାରିଆ ପି େଗାକଳୁ ଚ  ବାେଜାରିଆ LNT2433589
ପ ୁ /417018 46 153 584ଦିଲୀପ କମୁାର ବାେଜାରିଆ ପି େଗାକଳୁ ଚ  ବାେଜାରିଆ LNT2433613
ପ ୁ /417019 44 153 585ଦିପକ କମୁାର ବାେଜାରିଆ ପି େଗାକଳୁ ଚ  ବାେଜାରିଆ OR/06/044/236946
ପ ୁ /417020 39 153 586ନ  କିେଶାର ବାେଜାରିଆ ପି େଗାକଳୁ ଚ  ବାେଜାରିଆ LNT2433639
ପ ୁ /417021 25 153 587ରାହୁଲ କମୁାର ବେଜାରିଆ ପି େଦବକୀ ନ ନ ବେଜାରିଆ YNY1192616
ୀ /417022 22 153 588ପିୟ ା ବେଜାରିଆ ପି େଦଵକୀ ନ ନ ବେଜାରିଆ YNY1174887
ୀ /417023 47 153 589ସଜୁାତା ବାଜୁରିଆ ସା େଦବକୀନ ନ ବାଜୁରିଆ YNY0665935
ୀ /417024 41 153 590ସୀମା ବାଜୁରିଆ ସା ଦୀନଦୟାଲ ବାଜୁରିଆ YNY0665950
ୀ /417025 44 153 591େସେହନାଜ େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ େହାେସନ୍ LNT1672187
ୀ /417026 90 153 592ସକୁ ଳା ଦାସ ସା ରବିନାରାୟଣ ଦାସ YNY0972174
ୀ /417027 87 153 593ଜୟ  ଦାସ ସା ଭାରସ ଦାସ YNY0972182
ୀ /417028 67 153 594ରୀତା ଦାସ ସା ଭାଗବତ ଦାସ YNY0665943

ପ ୁ /417029 44 153 595ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଭାଗବତ ଦାସ LNT1672385
ପ ୁ /417030 43 153 596ଭା ର ଦାସ ପି ଭାଗବତ ଦାସ LNT4173720
ପ ୁ /417031 39 153 597ଡମରୁ ଦାସ ପି ଭାଗବତ ଦାସ LNT1672377
ପ ୁ /417032 32 153 598ସାଗତ ଦାସ ପି ସଶୁା  ଦାସ YNY0246587
ପ ୁ /417033 74 153 599ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ଚକଧର ମହା ି LNT1671981
ୀ /417034 33 153 600ପିୟ ା ମହା ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି YNY0498568
ୀ /417035 25 153 601ରିନା ମହା ି ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି YNY1073071
ପ ୁ /427036 38 153 602ରାେଜଶ କମୁାର ବାେହତୀ ପି ଛଗନ୍ ଲାଲ ବାେହତୀ LNT1629153
ୀ /427037 50 153 603ସମସାଦ େବଗମ ସା ମହମଦ ୱାହିଦ୍ OR/06/044/236364

ପ ୁ /427038 54 153 604କବିରାଜ େବେହରା ପି େଚୗଧରୁୀ େବେହରା LNT1671932
ୀ /427039 46 153 605କମୁାରୀ େବେହରା ସା କବିରାଜ େବେହରା YNY0666057
ୀ /427040 98 153 606ଭାପିଜା ବିବି ସା ମହମଦ ୟୁନସ OR/06/044/236362

ପ ୁ /427041 45 153 607ସନାତନ ଦାସ ପି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ OR/06/044/236706
ୀ /427042 43 153 608ନିରୁପମା ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ YNY0384826
ୀ /427043 41 153 609େସୗଦାମିନୀ ଦାସ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ YNY0384834
ପ ୁ /427044 37 153 610ବି ତାେରେକଶର ଦାସ ପି ବି,କୀ ା ଦାସ LNT4173696
ପ ୁ /427045 37 153 611ନୟନା ନ  ଦାସ ପି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ LNT0314021
ପ ୁ /427046 69 153 612ଅେଶାକ ଦ ପି େଲାକନାଥ ଦ LNT1751718
ପ ୁ /427047 44 153 613ଆେଲାକ କମୁାର ଦ ପି ଅଜୟ ଦ LNT2445682
ପ ୁ /427048 40 153 614େସାମନାଥ ଦ ପି ବିଜୟ ଦ LNT2445518
ୀ /427049 32 153 615ବତତୀ ଦ ପି ଅଜିତ କମୁାର ଦ YNY0732081
ପ ୁ /427050 54 153 616ମହମଦ ହୁେସନ ପି ମହମଦ ୟୁନୁସ OR/06/044/236365
ପ ୁ /427051 40 153 617େସଖ େନହ ମଲୁହକ ପି ଟିେକାଲି LNT1731504
ୀ /427052 24 153 618ନାହିଦ୍ ପରବିନ୍ ପି ମହ ଦ ହୁେସନ୍ YNY1041185
ପ ୁ /427053 39 153 619ମହ ଦ ରେହମାନ ପି ମହ ଦ ୱାହିଦ LNT2433746
ୀ /427054 39 153 620େବବି ରାଣୀ ସା ମହ ଦ ସାହିଦ YNY1035005
ପ ୁ /427055 41 153 621ମହ ଦ ସାହିଦ ପି ମହ ଦ ୱାହିଦ LNT2433779
ପ ୁ /427056 27 153 622ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0675405
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ପ ୁ /427057 55 153 623ଶରତ କମୁାର ସାହୁ - ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0246579
ପ ୁ /427058 54 153 624ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ LNT1671957
ୀ /427059 51 153 625ମମତା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ LNT1671965

ପ ୁ /427060 60 153 626ମହମଦ ୱାହିଦ ପି ୟୁନୁସ  OR/06/044/236363
ୀ /437061 66 153 627େଗୗରୀ ଦ ସା ଅଜୟ ଦ OR/06/044/236069
ୀ /437062 62 153 628ଲିଲିମା ଦ ସା ବିଜୟ ଦ OR/06/044/236068
ୀ /437063 34 153 629ସେରାଜିନି ଦ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ଦ YNY0807511

ପ ୁ /447064 58 153 630ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଦାସ ପି ବିମଳ ଚରଣ ଦାସ LNT1635895
ପ ୁ /447065 55 153 631ବିଶଜିତ ଦାସ ପି ବିମଳ ଚରଣ ଦାସ OR/06/044/236075
ୀ /447066 54 153 632େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଦାସ LNT2445864
ୀ /447067 51 153 633ମମତା ଦାସ ପି ବିମଳ ଚରଣ ଦାସ LNT1635887
ୀ /447068 49 153 634ସ ୀତା ଦାସ ସା ବିଶଜିତ୍ ଦାସ LNT1630169

ପ ୁ /447069 48 153 635ବସ ୁେଦଓ େଜାସୀ ପି ମ  ୁପସାଦ େଜାସୀ YNY1192376
ପ ୁ /447070 25 153 636ସଭୁମ େଜାସୀ ପି ବାସେୁ◌ଦବ େଜାସୀ YNY1192574
ପ ୁ /447071 85 153 637ପସାଦ ଶମର୍ା ପି ଦାରିକା ଶମର୍ା OR/06/044/236375
ପ ୁ /447072 54 153 638ଶବଣ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ପଜୁାରୀଲାଲ ଶମର୍ା YNY0753319
ପ ୁ /447073 49 153 639ବିଜ େମାହନ ଶମର୍ା ପି ମହାବୀର ପସାଦ ଶମର୍ା LNT2433605
ୀ /447074 44 153 640ଡି ଲ ଶମର୍ା ସା ବିଜ େମାହନ ଶମର୍ା LNT2433597
ୀ /447075 27 153 641ପି ି  ଶମର୍ା ପି ଶବଣ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0675397
ୀ /447076 23 153 642େବବୀ ଶମର୍ା ପି ଶାବଣ ଶମର୍ା YNY1192657

ପ ୁ /447077 21 153 643ରିତିକା ଶମର୍ା ପି ଶାବଣ ଶମର୍ା YNY1192087
ପ ୁ /457078 63 153 644ଶଶୁା  ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ଦାସ LNT0303354
ପ ୁ /457079 61 153 645ଶା ନୁ ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ଦାସ LNT0303339
ୀ /457080 56 153 646ପତିମା ଦାସ ସା ଶଶୁା  ଦାସ LNT0303347
ୀ /457081 53 153 647ସଶିତା ଦାସ ସା ଶା ନୁ ଦାସ LNT0303321

ପ ୁ /457082 53 153 648ଅେଶାକ ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ଦାସ LNT0303313
ପ ୁ /457083 41 153 649ଚ େଶଖର ଦାସ ପି ଶା ନୁ ଦାସ YNY0246595
ୀ /467084 77 153 650ସପନ୍ େଘାଷ ସା େଶଖର ଚ  େଘାଷ OR/06/044/237011
ୀ /467085 74 153 651ଶବିାନି େଘାଷ ସା ପଭାତ ଚ  େଘାଷ OR/06/044/236393
ୀ /467086 64 153 652ମୀରା େଘାଷ ସା ପେରଶ ଚ  େଘାଷ OR/06/044/236937
ୀ /467087 32 153 653ସଚିୁସିତା େଘାଷ ସା ଶଯ୍ାମପଦ େଘାଷ YNY0974378

ପ ୁ /467088 31 153 654ଶାୟମ ପଦ େଘାଷ ମା ରାନୁ େଘାଷ YNY0246603
ୀ /467089 27 153 655ସଭୁା ୀ େଘାଷ ପି ସଟୁୁ େଘାଷ YNY0675215
ୀ /467090 59 153 656ଅ ନା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/236087

ପ ୁ /467091 65 153 657ପଫଲୁ ସାମଲ ପି ହାଡିବ ୁ ସାମଲ OR/06/044/236710
ୀ /477092 59 153 658ଉମା େଦଇ ସା ମେହ  ସାମଲ OR/06/044/236716
ୀ /477093 75 153 659ମଣୃାଳି େଘାଷ ସା ଗିରିଶ େଘାଷ OR/06/044/236398

ପ ୁ /477094 69 153 660ନେର  େଘାଷ ପି ଜଗଦୀଶ େଘାଷ OR/06/044/236402
ପ ୁ /477095 66 153 661ଧିେର  େଘାଷ ପି ଜଗଦୀଶ େଘାଷ OR/06/044/236400
ୀ /477096 61 153 662ଅ ଳି େଘାଷ ସା ଧିେର  େଘାଷ OR/06/044/236401
ୀ /477097 61 153 663ଭାରତୀ େଘାଷ ସା ନେର  େଘାଷ OR/06/044/236403
ପ ୁ /477098 60 153 664େଗୗତମ େଘାଷ ପି ଗିରିଶ େଘାଷ OR/06/044/236404
ପ ୁ /477099 56 153 665ସି ଥର୍  େଘାଷ ପି ଗିରିଶ େଘାଷ LNT2445732
ୀ /477100 55 153 666ଶଯ୍ାମଳୀ େଘାଷ ସା େଗୗତମ େଘାଷ OR/06/044/236405
ୀ /477101 45 153 667ରୁପାଲୀ େଘାଷ ସା ସି ାଥର୍  େଘାଷ LNT2445724
ୀ /477102 36 153 668ମିତାଲି େଘାଷ ପି େଗୗତମ େଘାଷ YNY0246652

ପ ୁ /477103 34 153 669େଗୗର େଘାଷ ପି ନେର  ପସାଦ େଘାଷ YNY0360982
ୀ /477104 30 153 670ରସିତା େଘାଷ ସା େଗୗର େଘାଷ YNY0929570

ପ ୁ /477105 65 153 671ସେ ାଷ େଯାଶୀ - ଆଶା େଯାଶୀ YNY0246629
ପ ୁ /477106 35 153 672ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଯାଶୀ ପି ବିେନାଦ କମୁାର େଯାଶୀ YNY0147413
ୀ /477107 33 153 673ଅପଭୃା େଯାଶୀ ମା ଆଶା େଯାଶୀ YNY0246637
ପ ୁ /477108 33 153 674ଦୀପକ େଯାଶୀ ପି ବିେନାଦ କମୁାର େଯାଶୀ YNY0147421
ୀ /477109 30 153 675େନହା େଯାଶୀ ମା ମିନା େଯାଶୀ YNY0246645
ପ ୁ /477110 28 153 676ନିତିନି େଯାଶୀ ପି ପବନ କମୁାର େଯାଶୀ YNY0675314
ପ ୁ /477111 87 153 677ଆ ାରାମ ଜୀ େଯାଶୀ ପି ପତୃରାମ େଯାଶୀ OR/06/044/236094
ୀ /477112 75 153 678ରୁକଣି େଯାଷୀ ସା ଆ ାରାମ େଯାଷୀ OR/06/044/236095
ୀ /477113 60 153 679ଆଶା େଯାଷୀ ସା ସେ ାଷ େଯାଷୀ OR/06/044/236091
ପ ୁ /477114 57 153 680ବିେନାଦ େଯାଷୀ ପି ଆ ାରାମ େଯାଷୀ OR/06/044/236096
ୀ /477115 54 153 681େପମଲତା େଯାଷୀ ସା ବିେନାଦ େଯାଷୀ OR/06/044/236097
ପ ୁ /477116 53 153 682ଦିଲୀପ େଯାଷୀ ପି େକ୍ଷମଚା  େଯାଷୀ OR/06/044/237031
ୀ /477117 51 153 683ମୀନା େଯାଷୀ ସା ପବନ େଯାଷୀ OR/06/044/236100
ୀ /477118 46 153 684ଶମିର୍ଳା େଯାଷୀ ସା ଦିଲୀ େଯାଷୀ YNY0753327
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ପ ୁ /477119 83 153 685ବାବାଜୀ ସାମଲ ପି ମ ୁଳି ସାମଲ OR/06/044/236713
ପ ୁ /477120 45 153 686ଅେଶାକ ସାମଲ ପି ମେହ  ସାମଲ OR/06/044/236717
ୀ /477121 42 153 687ନମିତା ସାମଲ ସା ଅେଶାକ ସାମଲ LNT2433704

ପ ୁ /477122 42 153 688ପଦିପ ସାମଲ ପି ମେହ  ସାମଲ LNT2433712
ୀ /487123 52 153 689ସଷୁମା େଦଇ ସା ସେୁର  ସାମଲ OR/06/044/236720

ପ ୁ /487124 76 153 690ମହାେଦବ ମିଶ ପି ଶବିରାମ ମିଶ OR/06/044/236858
ୀ /487125 48 153 691ମମତା ମିଶ ପି ମହାେଦବ ମିଶ OR/06/044/236860
ୀ /487126 47 153 692କମୁାରୀ ମିନତୀ ମିଶ ପି ମହାେଦବ ମିଶ YNY0666099

ପ ୁ /487127 57 153 693ସେୁର  ସାମଲ ପି ମାୟାଧର ସାମଲ OR/06/044/236719
ୀ /487128 55 153 694େପମା ସାମଲ ସା ନିଲୁ ସାମଲ LNT2433738

ପ ୁ /487129 52 153 695ଉେପ  ସାମଲ ପି ମାୟାଧର ସାମଲ OR/06/044/236721
ପ ୁ /487130 47 153 696ଜଳିଆ ସାମଲ ପି ମାୟାଧର ସାମଲ OR/06/044/236722
ୀ /487131 47 153 697ବଦନୀ ସାମଲ ପି ଉେପ  ସାମଲ LNT2433720

ପ ୁ /487132 43 153 698ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ନିଲୁ ସାମଲ LNT2433647
ୀ /487133 35 153 699ମିଟିନା ସାମଲ ମା େପମା ସାମଲ YNY0246660

ପ ୁ /487134 32 153 700ରାଜିବ ସାମଲ ପି ସେୁର  ସାମଲ YNY0246678
ୀ /487135 60 153 701ବାସ ି େସନ ସା ଶୀମ  େସନ OR/06/044/236104

ପ ୁ /487136 58 153 702ଭିକାରୀ େସନ ପି ଲକ୍ଷଣ େସନ OR/06/044/236109
ପ ୁ /487137 56 153 703େଯାଗୀ େସନ ପି ଲକ୍ଷଣ େସନ OR/06/044/236111
ୀ /487138 48 153 704କ ନା େସନ ସା ବିକାଶ େସନ OR/06/044/236110
ୀ /487139 48 153 705ସ କୁ୍ତା େସନ ସା େଯାଗୀ େସନ OR/06/044/236112

ପ ୁ /497140 40 153 706ଅଂଶମୁାନ ରଥ ପି େକୖଳାସ ଚ  ରଥ LNT2433688
ୀ /497141 57 153 707ରାଧାମଣି ସାମଲ ସା ରାମଚ  ସାମଲ OR/06/044/236725

ପ ୁ /497142 57 153 708ଦାେମାଦର ସାମଲ ପି ଗ ବ ସାମଲ OR/06/044/236726
ୀ /497143 47 153 709କବିତା ସାମଲ ସା ଦାେମାଦର ସାମଲ LNT2446417

ପ ୁ /497144 29 153 710ଦିଲୀପ ସାମଲ ପି ଦାେମାଦର ସାମଲ YNY0675389
ୀ /497145 63 153 711େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଶତପଥୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଶତପଥୀ OR/06/044/236412
ୀ /507146 66 153 712ମଧମିୁତା ଦାସ ସା ବିମଳ ଦାସ OR/06/044/236417
ୀ /507147 66 153 713ଅପ ର୍ା ଦାସ ସା ବିେବକ ଦାସ OR/06/044/236418
ୀ /507148 66 153 714ଉମାରାଣୀ ଦାସ ସା ବିମାନ କମୁାର ଦାସ LNT1740299

ପ ୁ /507149 50 153 715ଦାେମାଦର ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ସିଂହ YNY1298959
ୀ /507150 44 153 716ନିମର୍ଳା ଦାସ ସା ଦାେମାଦର ଦାସ YNY0498550
ୀ /507151 32 153 717ରି ିନା ଦାସ ସା ସିଲାଦଯ୍ତ ସି ାଥର୍ YNY1123009

ପ ୁ /507152 28 153 718ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ YNY0498626
ୀ /507153 21 153 719ଜୟଶୀ ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ YNY1297811
ୀ /507154 32 153 720ମେନାରମା ସାହୁ ସା ଶଶୀକା  ସାହୁ YNY0853697
ୀ /507155 96 153 721ଗଭିେଦବ ସାମଲ ସା ଅରକ୍ଷିତ ସାମଲ LNT2433670

ପ ୁ /507156 38 153 722ରାଜୁ ସାମଲ ପି ଗଭିେଦବୀ ସାମଲ YNY0623140
ୀ /507157 34 153 723ଡଲି ସାମଲ ସା ରାଜୁ ସାମଲ YNY0623157

ପ ୁ /507158 36 153 724ସିଲାଦଯ୍ତ ସି ାଥର୍ ପି ବିମଲ କମୁାର ଦାସ YNY0099333
ପ ୁ /507159 34 153 725େଗୗରବ ସି ାଥର୍ ପି ବିମଳ କମୁାର ଦାସ YNY0099341
ପ ୁ /507160 72 153 726ବଂଶୀଧର ସିଂହ ପି ବାବାଜୀ ସିଂହ OR/06/044/236115
ୀ /507161 63 153 727ଝୁନୁବାଳା ସିଂହ ସା ବଂଶୀଧର ସିଂହ OR/06/044/236116

ପ ୁ /507162 58 153 728ପଦୀପ ସିଂହ ପି ବାବାଜୀ ସିଂହ OR/06/044/236117
ୀ /507163 56 153 729ସରସତୀ ସିଂହ ସା ପଦୀପ୍ ସିଂହ OR/06/044/236118

ପ ୁ /507164 56 153 730ବାବନ ସିଂହ ପି ବାବାଜୀ ସିଂହ OR/06/044/236119
ୀ /507165 52 153 731ଝୁନୁ ସିଂହ ସା ବାବନ ସିଂହ OR/06/044/236120

ପ ୁ /507166 45 153 732ଶଶୀକା  ସିଂହ ପି ବଂଶୀଧର ସିଂହ LNT2446094
ପ ୁ /507167 42 153 733ଚ କା  ସିଂହ ପି ବଂଶୀଧର ସିଂହ LNT2445658
ୀ /507168 39 153 734ମେହଶତା ସିଂହ ସା ଶଶକିା  ସିଂହ LNT2452597
ୀ /507169 37 153 735ଚ କା ି ସିଂହ ସା ଚ କା  ସିଂହ YNY0360867
ପ ୁ /507170 31 153 736ଦିପକ ସିଂହ ପି ପଦୀପ ସିଂହ YNY0623330
ୀ /517171 66 153 737କା ନବାଳା ମଲିକ ସା ଶ ର ମଲିକ OR/06/044/236734
ୀ /527172 56 153 738ବି କୀ ାକମୁାରୀ ସା ବି ଆଦିନାରାୟଣ OR/06/044/236145
ପ ୁ /527173 33 153 739ଶଭୁାନ  ପଧାନ ପି ସବଯ୍ସାଚୀ ପଧାନ YNY0099713
ପ ୁ /527174 73 153 740ସବଯ୍ସାଚୀ ପଧାନ ପି ମଦନ ପଧାନ YNY0099366
ୀ /527175 66 153 741ମିରା ପଧାନ ସା ସବଯ୍ସାଚୀ ପଧାନ YNY0099358
ୀ /527176 43 153 742ସତିୃେଲଖା ପଧାନ ପି ସବଯ୍ସାଚୀ ପଧାନ LNT2445625
ୀ /527177 36 153 743େସାନାକ୍ଷୀ ପଧାନ ପି ସବଯ୍ସାଚୀ ପଧାନ LNT1631092
ପ ୁ /527178 97 153 744କୃ  ରାଉତରାୟ ପି ନଳ ରାଉତରାୟ OR/06/044/236434
ୀ /527179 86 153 745ଶମିର୍ ା ରାଉତରାୟ ସା କୃ  ରାଉତରାୟ OR/06/044/236435
ପ ୁ /527180 66 153 746ଭାନୁଶ ର ରାଉତରାୟ ପି କୃ  ରାଉତରାୟ OR/06/044/237058
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ପ ୁ /527181 61 153 747ଭବାନୀ ରାଉତରାୟ ପି କୃ  ରାଉତରାୟ OR/06/044/236436
ୀ /527182 57 153 748ମଳୟ ମଂଜରୀ ରାଉତରାୟ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ରାଉତରାୟ LNT2446078
ୀ /527183 57 153 749େଦବସିତା ରାଉତରାୟ ସା ଭାନୁଶ ର ରାଉତରାୟ OR/06/044/237059

ପ ୁ /527184 30 153 750େଦବାଶଷି ରାଉତରାୟ ପି ଭବାନୀ ଶ ର ରାଉତରାୟ YNY0623256
ପ ୁ /527185 27 153 751େରାହନ ରାଉତରାୟ ପି ଭାନୁ ଶ ର ରାଉତରାୟ YNY0623264
ପ ୁ /527186 26 153 752େଦବାଦିତଯ୍ ରାଉତରାୟ ପି ଭବାନୀ ଶ ର ରାଉତରାୟ YNY0853887
ପ ୁ /527187 50 153 753ଶରତ ସାମଲ ପି ସି ୁ ସାମଲ OR/06/044/236738
ୀ /527188 48 153 754ସନିୁତା ସାମଲ ସା ଶରତ ସାମଲ LNT2433696

ପ ୁ /527189 45 153 755ଆ ର୍ ସାମଲ ପି ସି ୁ ସାମଲ OR/06/044/236740
ପ ୁ /527190 42 153 756ହେରଶ ଚ  ସାମଲ ପି ସି ୁ ସାମଲ LNT2433621
ପ ୁ /527191 26 153 757ସେ ାଷ ସାମଲ ପି ଶରତ ସାମଲ YNY0903880
ୀ /537192 47 153 758ସପୁଜ୍ଞାଶୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ବି ୁଚରଣ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/236842

ପ ୁ /537193 67 153 759ସେୁଘାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/044/236167
ପ ୁ /537194 62 153 760ମାନସ ଦାସ ପି ରାଧା ଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/044/237047
ୀ /537195 60 153 761ଶକି୍ତଦାୟୀନି ଦାସ ପି ରାଧା ଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/044/236166
ୀ /537196 59 153 762ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ସେୁଘାଷ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/236168

ପ ୁ /537197 54 153 763ଲଗନ୍ଜିତ୍ ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ LNT1700616
ପ ୁ /537198 41 153 764ସେ ାଷ ବି ୁ ଦାସ ପି େଗୗରୀଶଯ୍ାମ ଦାସ LNT1628718
ୀ /537199 40 153 765େମୗତୀ ଦାସ ପି େଗୗରୀଶଯ୍ାମ ଦାସ YNY0099374

ପ ୁ /537200 77 153 766ଲଡୁ କିେଶାର ମିଶ ପି ଦିବଯ୍ସିଂହ ମିଶ OR/06/044/236741
ୀ /537201 66 153 767ସକୁା ି ମିଶ ସା ଲଡୁ ମିଶ OR/06/044/236742
ୀ /537202 49 153 768ର ିତା ମିଶ ପି ଲଡୁ ମିଶ OR/06/044/236743

ପ ୁ /537203 45 153 769ସତଯ୍ନାରାୟଣ ରଘନୁାଥ ମିଶ ପି ଲଡୁ ମିଶ OR/06/044/236745
ୀ /537204 44 153 770ସଜୁାତା ମହା ି ସା ଲଗନ୍ଜିତ୍ ମହା ି YNY0099382
ୀ /537205 53 153 771େଦବଯାନୀ ପ ନାୟକ ସା ମାନସ ଦାସ LNT1634484

ପ ୁ /537206 47 153 772ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସିବ ସ ୁ ର ମିଶ ପି ଲଡୁ ମିଶ OR/06/044/236744
ପ ୁ /547207 76 153 773ବିଶନାଥ ରାୟ ପି ରାଜକିେଶାର ରାୟ OR/06/044/236156
ପ ୁ /547208 48 153 774ପିତବାସ ରାୟ ପି ବିଶନାଥ ରାୟ OR/06/044/236158
ୀ /547209 45 153 775ଜାନକୀ ରାୟ ସା ପିତବାସ ରାୟ YNY0099390

ପ ୁ /547210 44 153 776ପୀୟବାସ ରାୟ ପି ବିଶନାଥ ରାୟ OR/06/044/236160
ୀ /547211 53 153 777ସନ୍ି ା ସାହୁ ସା ବିକାଶ ର ନ ସାହୁ YNY0498592

ପ ୁ /547212 39 153 778ସମୁୀତ ର ନ ସାହୁ ପି ସଚିଦାନ  ସାହୁ LNT2446060
ୀ /547213 102 153 779ବାସ ି ସାହୁ ସା େଗାବି  ସାହୁ OR/06/044/236447

ପ ୁ /547214 72 153 780ଶଚିଦାନ  ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ OR/06/044/236448
ପ ୁ /547215 66 153 781ପକାଶ ଚ  ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ OR/06/044/236450
ୀ /547216 63 153 782େରଖା ସାହୁ ସା ଶଚିଦାନ  ସାହୁ OR/06/044/236449

ପ ୁ /547217 62 153 783ବିକାସ ର ନ ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ OR/06/044/236451
ପ ୁ /547218 60 153 784ଆେଲାକର ନ ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ OR/06/044/236452
ପ ୁ /547219 58 153 785େଜଯ୍ାତି ର ନ ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ OR/06/044/236453
ୀ /547220 49 153 786ବନିତା ସାହୁ ସା େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ସାହୁ LNT2446318
ୀ /547221 42 153 787ଅରୁ ତି ସାହୁ ପି ପକାଶ ଚ  ସାହୁ LNT2445609
ପ ୁ /547222 30 153 788ସି ା  ସାହୁ ପି ବିକାଶ ର ନ ସାହୁ YNY0498584
ପ ୁ /547223 25 153 789ସମିତ୍ ସାହୁ ପି ଆେଲାକ ରଂଜନ ସାହୁ YNY0903799
ପ ୁ /557224 58 153 790ସବୁାସ େବଇରିଆ ପି ସେୁବାଧ େବଇରିଆ OR/06/044/237092
ୀ /557225 55 153 791ଅ ଳି େବଇରିଆ ସା ସବୁାସ େବଇରିଆ OR/06/044/237093

ପ ୁ /557226 67 153 792ରଣଜିତ େବଉରିଆ ପି ସେୁବାଧ େବଉରିଆ OR/06/044/236753
ୀ /557227 63 153 793ମୀନା େବଉରୀଆ ସା ରଣଜିତ େବଉରୀଆ OR/06/044/236754
ୀ /557228 56 153 794ଚାରୁଲତା େବଉରୀଆ ସା ଅଜିତ େବଉରୀଆ OR/06/044/236756

ପ ୁ /557229 44 153 795େସୗଭାଗଯ୍ ଶ ର େଚୗଧରୁୀ ପି ବାସେୁଦବ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/236922
ପ ୁ /557230 21 153 796ଦୀନବ ୁ ଦାସ ପି େଗାପବ ୁ ଦାସ YNY1192202
ୀ /557231 32 153 797ସଭୁଶୀ େଜନା ସା ସଂଗାମ େକେଶାରୀ େବଉରିଆ YNY1192632
ପ ୁ /557232 32 153 798ଅମିତ ଖାନନ୍ରା ପି ପନିୁତ ଖାନନ୍ରା YNY0623165
ପ ୁ /557233 55 153 799ଜିେତ  ମହାପାତ ପି ନେର  ମହାପାତ OR/06/044/237044
ୀ /557234 62 153 800ପଦାଳୟା ନାୟକ ସା ରାେଜ  କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/044/236174
ୀ /557235 46 153 801ସ ଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଭଗବାନ ନାୟକ YNY0360990
ପ ୁ /557236 21 153 802ଗିରୀଶ ଚଦ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ YNY1192129
ପ ୁ /557237 36 153 803ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପାଲ ପି ଶ ର କମୁାର ପାଲ YNY0772061
ପ ୁ /557238 64 153 804ରାେଜ  ପ ନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ପ ନାୟକ OR/06/044/236175
ପ ୁ /557239 30 153 805ଜୟ  ପାଲ ପି ସମର ପାଲ YNY0623025
ୀ /557240 22 153 806ଲକ୍ଷୀପିୟା ପଧାନ ପି ଭମରବର ପଧାନ YNY1192145
ପ ୁ /557241 67 153 807ପଦିପ ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ OR/06/044/236456
ୀ /557242 62 153 808େରଖା ସାହୁ ସା ପଦୀପ ସାହୁ OR/06/044/236457
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ପ ୁ /557243 62 153 809ଦୀଲୀପ ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ OR/06/044/236458
ୀ /557244 57 153 810ବିଜୟା ସାହୁ ସା ଦିଲୀପ ସାହୁ OR/06/044/236459

ପ ୁ /557245 55 153 811ସ ିପ ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ OR/06/044/236460
ୀ /557246 40 153 812ସସିତା ମ ରୀ ସାହୁ ସା ଆେଲାକ ର ନ ସାହୁ OR/06/044/237032

ପ ୁ /567247 67 153 813କିରଣ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଅଗୱାଲ LNT1758895
ୀ /567248 65 153 814ମାୟାେଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା କିରଣ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0494344

ପ ୁ /567249 64 153 815ରାଜ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଅଗୱାଲ YNY0494336
ପ ୁ /567250 58 153 816ସେୁରଶ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ନିତଯ୍ାନ  ଅଗୱାଲ YNY0494328
ପ ୁ /567251 38 153 817ମନିଶ୍ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି କିରନ୍ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT1672047
ପ ୁ /567252 34 153 818ଆଶ ିର୍ରବାଦ ଅଗୱାଲ ପି ରାଜ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0623223
ପ ୁ /567253 31 153 819ସଜଲ୍ ଅଗୱାଲ ପି ସତୀସ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0675264
ୀ /567254 45 153 820ନିଶା ଅଗୱାଲ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0246744

ପ ୁ /567255 42 153 821ପଦୀପ ଅଗରଵାଲ ପି କିରଣ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT2445591
ପ ୁ /567256 61 153 822ସତିଶ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ନିତଯ୍ାନ  LNT1758960
ୀ /567257 60 153 823ବି ୁପିୟା ଅଗୱାଲା ସା ରାଜକମୁାର ଅଗୱାଲା LNT1672195
ୀ /567258 57 153 824ବିନା ଅଗୱାଲା ସା ଶତିଶ କମୁାର YNY0666024

ପ ୁ /567259 57 153 825େମାହନଲାଲ ଅଗୱାଲା ପି ନିତଯ୍ାନ  LNT1758929
ପ ୁ /567260 52 153 826ଅେଶାକ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ର ଲାଲ ଅଗୱାଲ LNT2446383
ପ ୁ /567261 45 153 827ଅରୁନ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି କିରଣ କମୁାର ଅଗୱାଲା LNT2445583
ୀ /567262 54 153 828କିରଣ େଦବୀ ସା େମାହନ େମାଡା OR/06/044/236760
ୀ /567263 74 153 829ପଭାତ ନଳିନୀ େଲ ା ସା ଲଳିତ କମୁାର େଲ ା LNT1731538

ପ ୁ /567264 54 153 830େମାହନଲାଲ େମାଡା ପି ବହାନ  େମାଡା OR/06/044/236759
ପ ୁ /567265 44 153 831ରାଜଦୀପ େମାଡା ପି େମାହନ ଲାଲ େମାଡା LNT2446391
ୀ /567266 42 153 832ବବିତା େମାଡା ସା ସ ିପ େମାଡା YNY0246736
ୀ /567267 41 153 833ମଧ ୁେମାଡା ସା ରାଜଦୀପ େମାଡା YNY0246728

ପ ୁ /567268 41 153 834ସ ୀପ େମାଡା ପି େମାହନ ଲାଲ େମାଡା LNT2446409
ପ ୁ /567269 44 153 835େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ଅଶମି ସାହୁ LNT3077104
ପ ୁ /567270 38 153 836ଶଭୁାଶଷି ସାହୁ ପି ବିଜୟ ସାହୁ LNT3077112
ପ ୁ /567271 75 153 837ଅଶିନୀ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ OR/06/044/236471
ପ ୁ /567272 62 153 838ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ OR/06/044/236474
ୀ /567273 61 153 839ବାସ ି ସାହୁ ସା ଅଶିନୀ କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/236475

ପ ୁ /567274 60 153 840ବିଜୟ େକତନ ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ YNY0099408
ୀ /567275 59 153 841ଲତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ େକତନ ସାହୁ OR/06/044/236476
ୀ /567276 50 153 842କମଳିନୀ ସାହୁ ସା ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/036727

ପ ୁ /567277 40 153 843େସନ୍ହଶ ର ସାହୁ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY0197178
ୀ /567278 38 153 844େଶତାଶୀ ସାହୁ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY0197186
ୀ /567279 38 153 845ସତିୃପଜ୍ଞା ସାହୁ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ LNT1752211
ୀ /567280 37 153 846େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ସାସମଲ ସା େଦବାଶଷି ସାହୁ YNY0853812

ପ ୁ /577281 30 153 847ଚୟନ ଅଗୱାଲ ପି େମାହନ ଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0246751
ୀ /577282 60 153 848ମ  ୁେଦବୀ ଅଗୱାଲା ସା ସେୁରଶ କମୁାର ଅଗୱାଲା LNT3077138
ୀ /577283 55 153 849ପ ୁ ା େଦବୀ ଅଗୱାଲା ସା େମାହନ ଲାଲ ଅଗୱାଲା LNT2445633
ପ ୁ /577284 54 153 850ମେହ  ଦାସ ପି ଶବିପସାଦ ଦାସ OR/06/044/236511
ୀ /577285 48 153 851ଶେୁର  ଦାସ ପି ଶବିପସାଦ ଦାସ LNT1759042

ପ ୁ /577286 44 153 852ଉେପ  କମୁାର ଦାସ ପି ଶବି ପସାଦ ଦାସ LNT1759034
ପ ୁ /577287 43 153 853ସେୁର  କମୁାର ଦାସ ପି ସିବ ପସାଦ ଦାସ YNY1192335
ୀ /577288 42 153 854ପ ୁ ଲତା ଦାସ ସା ଉେପ  କମୁାର ଦାସ YNY0853713

ପ ୁ /577289 38 153 855ଜିେତ  କମୁାର ଦାସ ପି ଶବି ପସାଦ ଦାସ LNT1759026
ୀ /577290 29 153 856ସମିୁତା ଦାସ ପି ଶବି ପସାଦ ଦାସ YNY0675348

ପ ୁ /587291 65 153 857ତାରକ ନାଥ କାମିଲା ପି ନାରାୟଣ ଚ  କାମିଲା LNT2445773
ପ ୁ /587292 58 153 858ବିକାଶ ରାଣା ପି ଭୁଷଣ ଚ  ରାଣା LNT2433753
ୀ /587293 52 153 859ନିଲିମା ରାଣା ସା ବିକାଶ ରାଣା LNT2433761
ପ ୁ /587294 48 153 860ରଶ ିରଂଜନ ରାଉତ ପି ହରିେବାଲ ରାଉତ YNY0988337
ପ ୁ /597295 39 153 861ଜୀବନ େସନ୍ ପି ବାଦଲ େସନ୍ YNY0099705
ପ ୁ /617296 32 153 862ଶବି େବେହରା ପି ରବି େବେହରା YNY0623058
ୀ /617297 48 153 863ନମିତା ମିତ ସା ଅରୁପ କମୁାର ମିତ YNY0316034
ପ ୁ /627298 36 153 864ଆଶା ଇମାନ ଅଲୀ ପି ଆଶା ଆକବର ଅଲୀ YNY0494351
ପ ୁ /627299 40 153 865ଆଗା ସଲିମ ଅଲୀ ପି ଆଗା ଆକବର ଅଲୀ YNY0260455
ପ ୁ /627300 38 153 866ଆଶା ଖରୁସିଦ ଅଲୀ ପି ଆଶା କମାର ଅଲୀ YNY0197210
ପ ୁ /627301 34 153 867ଆଶା ସେହମତ୍ ଅଲୀ ପି ଆଶା ଜାଫର ଅଲୀ YNY0260497
ପ ୁ /627302 34 153 868ଆଶା ରେହମତ୍ ଅଲୀ ପି ଆଶା ଜାଫର ଅଲୀ YNY0260505
ପ ୁ /627303 23 153 869ଆଗ ରିଦା ଅଲୀ ପି ଆଗଜାଫର ଅଲୀ YNY1174762
ୀ /627304 35 153 870ରହିମା େବଗମ୍ ପି ଆଶା କମାର ଅଲୀ YNY0260448
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ୀ /627305 34 153 871ଆସମା େବଗମ୍ ପି ଆଶାକମାର ଅଲୀ YNY0260430
ୀ /627306 32 153 872େହନା େବଗମ୍ ପି େସଖ ଅମନ୍ ଜୁଲା YNY0260422
ୀ /627307 37 153 873ଇସରତ ବିବି ସା ଆଶା କରିମ YNY0260463
ୀ /627308 36 153 874ଫରଜାନା ବିବି ସା ଆଶା ଫରୁସିଦ ଅଲୀ YNY0246769
ୀ /627309 29 153 875ସଲମା ବିବି ସା ଆଜା ସଲିମ ଅଲି YNY0974386
ୀ /627310 56 153 876ସଲମା ବିଝା ସା ଖାଜା ସଲିମଅଲୀ YNY0972216

ପ ୁ /627311 39 153 877ଆଶା କରିମ୍ ପି ଆଶା ଆକବର ଅଲୀ YNY0260513
ପ ୁ /627312 53 153 878ଟୁକ ୁଖାନ୍ ପି କବୀର ଖାନ୍ YNY0666040
ପ ୁ /627313 45 153 879ସଲମନ୍ ଖାନ୍ ପି ସହମତ୍ ମଜୁାଫର ଖାନ୍ YNY0197202
ପ ୁ /627314 23 153 880ରାଜନ ଖାନ ପି ଟୁକ ୁଖାନ YNY1192236
ୀ /627315 22 153 881େନହତୁନ ନିସା ପି ମିଯାମା ମତୂଲା YNY1174952

ପ ୁ /627316 32 153 882ଆଶା ସଲିମ୍ ପି ଆଶା ଜାଫର ସଲିମ୍ YNY0260489
ପ ୁ /627317 37 153 883ଆଶା ସମୀର ପି ଆଶା ଆକବର ଅଲୀ YNY0260471
ପ ୁ /627318 27 153 884ସିପକ ସିଂହ ପି ପଦୀପ ସିଂହ YNY1192459
ୀ /627319 26 153 885ନମିତା ସିଂହ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସିଂହ YNY1192566

ପ ୁ /637320 84 153 886ବି ୁଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େଚୗଧରୁୀ YNY0197236
ୀ /637321 75 153 887ଜାହନ୍ବୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ବି ୁଚରଣ େଚୗଧରୁୀ YNY0197228

ପ ୁ /647322 56 153 888ମଧସୁଦୁନ େବେହରା ପି ମ ରାଜ େବେହରା YNY0384818
ପ ୁ /647323 51 153 889କାଶନିାଥ ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ YNY0753335
ୀ /647324 45 153 890ଉମା ଦାସ ପି କାଶନିାଥ ଦାସ YNY0197269
ୀ /647325 43 153 891ଗାୟତୀ ଦାସ ସା େଗାପବ ୁ ଦାସ YNY0197293
ୀ /647326 43 153 892ମ ଳା ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ YNY0753343

ପ ୁ /647327 27 153 893ଶବିା ଦାସ ପି କାଶନିାଥ ଦାସ YNY1092386
ପ ୁ /647328 25 153 894ଜଗବ ୁ ଦାସ ପି େଗାପବ ୁ ଦାସ YNY0903831
ୀ /647329 21 153 895ଭବାନୀ ଦାସ ପି କାଶନିାଥ ଦାସ YNY1092279
ୀ /647330 36 153 896ନିକିତା କଯ୍ାଲ ସା େଗାପାଲ କଯ୍ାଲ YNY0666081

ପ ୁ /647331 32 153 897ଅଭିେଷକ କଯ୍ାଲ ପି ସଂଜୟ କଯ୍ାଲ YNY0666065
ପ ୁ /647332 42 153 898ପଦିପ କମୁାର ମାଝୀ ପି େଗାପିନାଥ ମାଝୀ YNY0197251
ପ ୁ /647333 42 153 899ବବୁଲ ମ ଳ ପି େଖମନ ମ ଳ YNY0384800
ୀ /647334 38 153 900ଅନୀତା ମ ଳ ସା ବବୁଲ ମ ଳ YNY0384792
ୀ /647335 51 153 901ମାଳତୀ ନ ୀ ସା ରେମସ ଚ  ନ ୀ YNY0197319
ୀ /647336 31 153 902ପ ୁ ଲତା ନ ୀ ପି ରେମଶ ଚ  ନ ୀ YNY0197301

ପ ୁ /647337 31 153 903ଆଶୀଷ ନ ୀ ପି ସେୁରଶ ଚ  ନ ୀ YNY0197327
ପ ୁ /647338 40 153 904ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାହୁ YNY0666016
ୀ /647339 58 153 905ପତିମା େସନ୍ ସା କାଜଲ୍ େସନ୍ YNY0666073
ୀ /647340 53 153 906କ ନା େସନ୍ ସା ଭୀକାରି େସନ୍ YNY0666032
ୀ /647341 33 153 907ସବିତା େସନ୍ ସା ସେ ାଷ େସନ୍ YNY0197285

ପ ୁ /647342 32 153 908େସାମ ୁେସନ୍ ପି େଯାଗି େସନ୍ YNY0197244
ୀ /657343 34 153 909େସାନାଲି ଦ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦ YNY0361071

ପ ୁ /657344 36 153 910ସଲିମ ଖାନ ପି ଆୟୁବ ଖଁା YNY0361089
ୀ /667345 28 153 911ରୁକଣି େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା YNY0675355
ପ ୁ /667346 28 153 912ଏସ୍ ବିଜୟ ପି ଏସ୍ େଚନାମା YNY0675280
ୀ /667347 32 153 913ରୁଚିରା ଦ ପି ସ ୀବ କମୁାର ଦ YNY0675306
ୀ /667348 28 153 914ଶବାଣୀ ଦ ପି ର ନ କମୁାର ଦ YNY0675298

ପ ୁ /667349 36 153 915ଅମିତ କାଟକର ପି ଅେଶାକ କାଟକର YNY0623207
ପ ୁ /667350 29 153 916ଅେଶାକ ଖାନରା ପି ପନିୁଲ ଖାନରା YNY0623082
ପ ୁ /667351 39 153 917ହି ର୍ୟ ମାଝି ପି କିଶରୀ ମାଝି YNY0623173
ପ ୁ /667352 30 153 918ଅବିନାଶ ମାଝୀ ପି ଅରୁଣ ମାଝି YNY0623090
ପ ୁ /667353 27 153 919ଜିେତ  କମୁାର ରାଉତ ପି ର ନ କମୁାର ରାଉତ YNY0623199
ପ ୁ /667354 38 153 920ମହିମା ଶ ର ସରକାର ମା ମଧମିୁତା ସରକାର YNY0623249
ପ ୁ /757355 27 153 921ୱାଲା ଶନୁିବାସ ୁରାଓ ପି ୱାଲା ତିନାଥ ରାଓ YNY0731943
ପ ୁ /847356 19 153 922ଚିରଂଜୀବୀ ପତିହାରୀ ପି ମେନାର ନ ପତିହାରୀ YNY1329853
ପ ୁ /1477357 50 153 923ସାମୀ କୃ  େପମାନ  ସରସତୀ ପି ଭୀମେସନ େବେହରା YNY1043546
ପ ୁ /1537358 62 153 924ଜ୍ଞାନ ର ନ ମହାପାତ ପି ଭକ୍ତ ଚରଣ ମହାପାତ YNY1192228
ୀ /1807359 21 153 925କାେଜାଲ ବାେନରଜୀ ପି କମଳ ବାେନରଜୀ YNY1224195
ପ ୁ /9997360 57 153 926ସନିୁଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ହରିରାମ ଅଗୱାଲ YNY0760488
ୀ /9997361 29 153 927ପଜୁା ଅଗୱାଲ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0760470
ୀ /9997362 28 153 928ଆରତୀ ଅଗୱାଲ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0760462
ୀ /9997363 24 153 929ନଗମା ନାଜ ପି ମହ ଦ ଆବିଦ YNY1034990
ପ ୁ /9997364 38 153 930ସେରାଜ ନାୟକ ପି ମଧ ୁସଦୂନ ନାୟକ YNY1035112
ପ ୁ /999997365 43 153 931େଦବବତ ଦାସ ପି ସବୁତ ଦାସ YNY1122860
ପ ୁ /27366 31 153 968େଦବବତ ଦେଳଇ ପି େଦବାଶଷି ଦେଳଇ YNY0246777
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ୀ /037367 67 153 969ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାସ YNY1025683
ୀ /37368 54 153 970ସନୁୀତା ଅଗରୱାଲ ସା ପବନ ଅଗୱାଲା LNT2438216

ପ ୁ /37369 34 153 971ପତୀକ ଅଗୱାଲ ପି ପଦୀପ ଅଗୱାଲ LNT2990919
ପ ୁ /37370 27 153 972ଅଟୁଲ ଅଗୱାଲ ପି ପଵନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0829507
ପ ୁ /37371 56 153 973ପଦୀପ ଅଗୱାଲା ପି ହରୀରାମ ଅଗୱାଲା OR/06/044/222026
ପ ୁ /37372 55 153 974ପୱନ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ହରିରାମ ଅଗୱାଲା YNY1242809
ୀ /37373 54 153 975ପ ଜ ଅଗୱାଲା ସା ପଦୀପ ଅଗୱାଲା OR/06/044/222027
ୀ /47374 60 153 976େନୗରତନ େଦବୀ ସା ଝାବରମଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/222031

ପ ୁ /47375 63 153 977ପବନ କମୁାର ଧାନୁକା ପି ଝାବରମଲ ଧାନୁକା OR/06/044/222354
ପ ୁ /47376 60 153 978ଦୀପକ ଧାନୁକା ପି ଝାବରମଲ ଧାନୁକା OR/06/044/222356
ୀ /47377 55 153 979ନଗିନା ଧାନୁକା ସା ସ ନ ଧାନୁକା OR/06/044/222033

ପ ୁ /47378 32 153 980ଭିକାଶ ଧନୁକା ପି ସା ନ କମୁାର ଧନୁକା LNT2990927
ୀ /47379 62 153 981ଶାରଦା େଧନୁକା ପି ପବନ େଧନୁକା OR/06/044/222355

ପ ୁ /47380 61 153 982ସଜନ େଧନୁକା ପି ଝାବର େଧନୁକା OR/06/044/222034
ୀ /47381 56 153 983ସପନ୍ା େଧନୁକା ସା ଶବଣ େଧନୁକା OR/06/044/222349
ୀ /47382 32 153 984ନିକିତା େଧନୁକା ପି ସଜନ େଧନୁକା YNY0246835

ପ ୁ /57383 48 153 985ରବି  କମୁାର କରଣ ପି ପଲିୁନ କରଣ OR/06/044/222046
ୀ /57384 45 153 986ଚ ାେଦବୀ ଖା ଲ ସା ନେରଶ କମୁାର ଖା ଲ LNT1724863
ୀ /57385 68 153 987କମଳା େଦବୀ ଖେଟାଡ ସା ଲାଉଚ  ଖେଟାଡ OR/06/044/222037

ପ ୁ /57386 46 153 988ନେରଶ କମୁାର ଖେଟାଡ ପି ଲାଉଚ  ଖେଟାଡ OR/06/044/222311
ପ ୁ /57387 43 153 989ଅଶିନି କମୁାର ଖେଟାଡ ପି ଲାଉଚ  ଖେଟାଡ OR/06/044/222039
ୀ /57388 42 153 990ବିଦଯ୍ାେଦବୀ ମିଶ ସା େଗାପାଳ ମିଶ LNT1724855

ପ ୁ /57389 52 153 991ଦୀପକ ନାଗାଲିଆ ପି ବିଶନାଥ ନାଗାଲିଆ OR/06/044/222325
ପ ୁ /57390 51 153 992ପକାଶ ନାଗାଲିଆ ପି ବିଶନାଥ ନାଗାଲିଆ OR/06/044/222382
ପ ୁ /57391 48 153 993ଭିକାଶ ନାଗାଲିଆ ପି ବିଶନାଥ ନାଗାଲିଆ OR/06/044/222330
ୀ /57392 48 153 994ପନୁମ ନାଗାଲିଆ ସା ଦୀପକ ନାଗାଲିଆ OR/06/044/222329

ପ ୁ /57393 81 153 995ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନା ାଳିଆ ପି ବଂଶୀଧର ନା ାଳିଆ LNT2990935
ୀ /57394 44 153 996ସନିୁତାେଦବୀ ନା ାଳିଆ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ନା ାଳିଆ LNT2990943
ୀ /067395 24 153 997ପିୟ ା ଦାସ ସା ଜିେତ  କମୁାର ନାୟକ YNY1025717
ୀ /67396 58 153 998ତୁଳସୀ େଦବୀ ସା ମଦନଲାଲ ରାଠୀ OR/06/044/222053

ପ ୁ /67397 51 153 999େକୖଳାଶ େମେହତା ପି ପନୁମଚା  େମେହତା OR/06/044/222059
ପ ୁ /67398 74 153 1000ନ  ଲାଲ ରାଠୀ ପି ସଲୁ୍ତାନ ରାଠୀ YNY0824987
ପ ୁ /67399 69 153 1001ନ ଲାଲ ରାଠି ପି ସଲୁତାନ ରାଠି OR/06/044/222049
ପ ୁ /67400 63 153 1002ମଦନଲାଲ ରାଠି ପି ସଲୁତାନ ରାଠି OR/06/044/222050
ପ ୁ /67401 62 153 1003ମେନାହର ଲାଲ ରାଠି ପି ସଲୁତାନ ଚ  ରାଠି OR/06/044/222055
ୀ /67402 57 153 1004ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ରାଠି ସା ମେନାହର ଲାଲ ରାଠି OR/06/044/222383

ପ ୁ /67403 48 153 1005ମା ୀଲାଲ ରାଠି ପି ନ ଲାଲ ରାଠି OR/06/044/222057
ପ ୁ /67404 44 153 1006ଶବି ଭଗବାନ ରାଠି ପି ନ ଲାଲ ରାଠି OR/06/044/222058
ପ ୁ /67405 40 153 1007ବଜଲାଲ ରାଠି ପି ମଦନ ଲାଲ ରାଠି LNT1724830
ପ ୁ /77406 64 153 1008ରାଜ କମୁାର ଜଲାନ ପି ଦାେମାଦର ଲାଲ LNT4173613
ପ ୁ /77407 35 153 1009ଦିପକ ଜଲାନ ପି ରାଜ କମୁାର LNT4173605
ପ ୁ /77408 61 153 1010ସାଧନ େଘାଷ ପି କାଳିଚରଣ େଘାଷ OR/06/044/222065
ପ ୁ /77409 39 153 1011େକୖବଲଯ୍ େଘାଷ ପି େଶଖର େଘାଷ LNT4186532
ୀ /77410 36 153 1012ତନୁଶୀ େଘାଷ ପି େଶଖର େଘାଷ LNT4173688
ୀ /77411 61 153 1013ସଂ ୁ ଳା ଜଲାନ ସା ରାଜ କମୁାର ଜଲାନ LNT4173621

ପ ୁ /77412 36 153 1014ଅତୀଶ ଜଲାନ ପି ଲଳିତ କମୁାର ଜଲାନ LNT4173662
ପ ୁ /77413 35 153 1015ସତୀଶ ଜଲାନ ପି ଲଳିତ କମୁାର LNT4197232
ପ ୁ /77414 53 153 1016େଶଷେଦବ ପେଟଲ ପି କଳୁମଣି ପେଟଲ OR/06/044/222296
ପ ୁ /77415 31 153 1017େକତନ ଭାରୁକା ମା ତିେଳାତମା ଭାରୁକ YNY0246843
ୀ /087416 26 153 1018େଚତନା ଅଗୱାଲ୍ ମା ଶୀମତୀ ସଜୁାତା ଅଗୱାଲ୍ YNY0972240
ପ ୁ /87417 33 153 1019େଗାଲ  ଅଗୱାଲ ମା ସଜୁାତା ବାନପରିୁଆ YNY0246868
ୀ /87418 33 153 1020ଋତୁ ଅଗୱାଲ ପି ଗିରିଶ ବାନପରିୁଆ YNY0246876
ୀ /87419 32 153 1021େମାନମ ଅଗୱାଲ ପି େକୖଳାସ ଅଗୱାଲ YNY0246850
ୀ /87420 65 153 1022ଜୟଶୀ ଅଗୱାଲା ସା କି ାନ ଅଗୱାଲା OR/06/044/222076
ୀ /87421 55 153 1023ଶା ା ବାଣପରିୁଆ ସା େକୖଳାସ ବାଣପରିୁଆ OR/06/044/222070
ୀ /87422 55 153 1024େଶାଭା ବାଣପରିୁଆ ସା ଗିରିଶ ବାଣପରିୁଆ LNT1708478
ପ ୁ /87423 54 153 1025େକୖଳାଶ ବାଣପରିୁଆ ପି ଆ ାରାମ ବାଣପରିୁଆ OR/06/044/222069
ୀ /87424 51 153 1026ସଜୁାତା ବାଣପରିୁଆ ସା ଦିେନଶ ବାଣପରିୁଆ OR/06/044/222073
ପ ୁ /87425 51 153 1027ଗିରିଶ ବାଣପରିୁଆ ପି ଆ ାରାମ ବାଣପରିୁଆ OR/06/044/222074
ପ ୁ /87426 35 153 1028େମାହିତ ବାଣପରିୁଆ ପି େକୖଳାସ ବାଣପରିୁଆ LNT4173753
ପ ୁ /97427 36 153 1029ଅବିନାଶ କମୁାର େକଜରିୱାଲ ପି ଲିଳାଧର େକଜରିୱାଲ YNY0494369
ପ ୁ /97428 61 153 1030ଲୀଳାଧର େକଜିରୱଯ୍ାଲା ପି ଡୁ ରମଲ େକଜିରୱଯ୍ାଲା OR/06/044/222080
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ପ ୁ /107429 53 153 1031ୱାଜିତ ଅଲୀ ପି ମହ ଦ ଅଲୀ OR/06/044/222097
ପ ୁ /107430 49 153 1032ଅଶଦ ଅଲି ପି ଅହମଦ OR/06/044/222104
ପ ୁ /107431 47 153 1033ଆବିତ ଅଲି ପି ଅହମଦ OR/06/044/222105
ପ ୁ /107432 45 153 1034ଜାବିଦ ଅଲି ପି ଅହମଦ OR/06/044/222103
ୀ /107433 56 153 1035ହବିନା ବିବି ପି ଅହମଦ OR/06/044/222102
ୀ /107434 49 153 1036କାଏଶରିଅଲୀ ବିବି ସା ୱଯ୍ାଜିତ OR/06/044/222098
ୀ /107435 33 153 1037େନହା ସ ୁକା ପି ବିଶନାଥ ସ ୁକା LNT2990950

ପ ୁ /117436 55 153 1038ପଵୀନ କମୁାର ପତଂଗିଆ ପତ ି ପି ବିହାରୀଲାଲ ପତ ି ଆ YNY1218262
ପ ୁ /117437 78 153 1039ବିହାରୀ ଲାଲ ପତ ି ଆ ପି ମନୁା ଲାଲ ପତ ି ଆ OR/06/044/222107
ୀ /117438 70 153 1040ବିମଳା େଦବୀ ପତ ି ଆ ସା ବିହାରୀ ଲାଲ ପତ ି ଆ OR/06/044/222108

ପ ୁ /117439 57 153 1041ଲଳିତ କମୁାର ପତ ି ଆ ପି ବିହାରୀଲାଲ ପତ ି ଆ OR/06/044/222109
ୀ /117440 52 153 1042କିରଣ େଦବୀ ପତ ି ଆ ସା ଲଳିତଲାଲ ପତ ି ଆ OR/06/044/222110
ୀ /117441 51 153 1043ଶୀମତୀ ରୂପା ପତ ି ଆ ସା ଶୀ ପବୀଣ କମୁାର ପତ ି ଆ YNY0099424
ୀ /117442 46 153 1044ଅନିତା ପତ ି ଆ ପି ବିହାରୀଲାଲ ପତ ି ଆ LNT1671353

ପ ୁ /127443 87 153 1045ଅଜୁର୍ ନି ନାୟକ ପି ମନେମାହନ ନାୟକ OR/06/044/222125
ୀ /127444 73 153 1046ଶଭୁଦା ନାୟକ ସା ଅଜୁର୍ ନି ନାୟକ OR/06/044/222126

ପ ୁ /137445 59 153 1047ପଦୀପ ମ ଳ ପି କମଲ ମ ଳ YNY0099432
ୀ /137446 52 153 1048ମାଧବୀ ମ ଳ ସା ପଦୀପ ମ ଳ YNY0099457
ୀ /137447 32 153 1049େରଶା ମ ଳ ପି କମଲ ମ ଳ YNY0099440

ପ ୁ /137448 87 153 1050କିେଶାରୀଲାଲ ଶମର୍ା ପି କେହନ୍ଇଆ ଶମର୍ା OR/06/044/222138
ପ ୁ /137449 62 153 1051ରାେଜ  ଶମର୍ା ପି କିେଶାରୀ ଶମର୍ା OR/06/044/222140
ୀ /137450 60 153 1052କସୁମୁ ଶମର୍ା ସା ରାେଜ  ଶମର୍ା OR/06/044/222141

ପ ୁ /JAI PRAK7451 55 153 1053ଜୟପକାଶ ଶମର୍ା ପି େକଶରୀଲାଲ ଶମର୍ା YNY1391283
ୀ /137452 52 153 1054ସନିୁତା ଶମର୍ା ସା ଜୟପକାଶ ଶମର୍ା OR/06/044/222143
ୀ /137453 45 153 1055ସବିତା ଶମର୍ା ପି ରାେଜ  ଶମର୍ା OR/06/044/222145

ପ ୁ /137454 74 153 1056ପ ୂ ର୍ଚ  ସିଂହ ପି ଜୟରାମ ସିଂହ OR/06/044/222131
ୀ /137455 64 153 1057ସରସତୀ ସିଂହ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ସିଂହ OR/06/044/222132
ୀ /147456 56 153 1058ପ ୂ ିର୍ମା ଚ  .. ସା ବାଦଲ .. OR/06/044/222373

ପ ୁ /147457 44 153 1059ବାଦଲ ଚ ପି ଧୀେର  ନାଥ ଚ LNT1751155
ୀ /147458 34 153 1060ସାଗରୀକା ଚ ପି ବାଦଲ ଚ LNT4194536

ପ ୁ /147459 32 153 1061େସାମନାଥ ଚ ପି ବାଦଲ ଚ LNT2990976
ପ ୁ /147460 61 153 1062ଦିଲିପ କମୁାର ଜାନା ପି ଜାନକିନାଥ ଜାନା OR/06/044/222346
ୀ /147461 55 153 1063ଝରଣାରାଣୀ ଜାନା ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଜାନା OR/06/044/222364

ପ ୁ /147462 34 153 1064ଅନୁପ କମୁାର ଜାନା ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଜାନା LNT4173738
ୀ /147463 77 153 1065ବିେନାଦୀନି ନାୟକ ସା ନେଗ  ନାୟକ OR/06/044/222148
ୀ /147464 59 153 1066ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ପି ନେଗ  ନାୟକ OR/06/044/222149

ପ ୁ /147465 52 153 1067ସେୁବାଧ ନାୟକ ପି ନେଗ  ନାୟକ OR/06/044/222150
ପ ୁ /157466 38 153 1068ଲକ୍ଷୀକା  ସିଂହ ପି ବୀେରନ୍ ସିଂହ LNT0295261
ପ ୁ /167467 63 153 1069ସବୁାଷଚ  ଅଗୱାଲା ପି ମଦନ ଲାଲ ଅଗୱାଲା LNT0307132
ପ ୁ /167468 37 153 1070ପେରଶ ଅଗୱାଲା ପି ସବୁାସ ଚ  ଅଗୱାଲା LNT0307140
ପ ୁ /177469 68 153 1071ଅେଶାକ େକୟାଲ ପି ଶ ର େକୟାଲ OR/06/044/222177
ୀ /177470 66 153 1072କସୁମୁ େକୟାଲ ସା ଅେଶାକ େକୟାଲ OR/06/044/222178

ପ ୁ /177471 54 153 1073ସଂଜୟ େକୟାଲ ପି ଶ ର େକୟାଲ OR/06/044/222179
ୀ /187472 33 153 1074ରହିମା େବଗମ ସା ଅସଲମ ଅଲି YNY1025527
ୀ /187473 63 153 1075କସୁମୁ େକୟାଲ ସା ସେରାଜ େକୟାଲ OR/06/044/222181
ୀ /197474 51 153 1076େକୖସରା େବଗମ ସା ଫିେରାଜ ଖଁା LNT2438299
ୀ /197475 64 153 1077ସବନମ ବିବି ସା ଇସଫୁ ଖଁା OR/06/044/222185
ୀ /197476 52 153 1078ଲତିଫନ୍ ବିବି ସା ଇସାକ ଖଁା OR/06/044/222188
ୀ /197477 49 153 1085ଅନିତା କଯ୍ାଲ ସା ସଂଜୟ କଯ୍ାଲ OR/06/044/222306
ପ ୁ /197478 45 153 1086ବିକାଶ କଯ୍ାଲ ପି ସେରାଜ କମୁାର କଯ୍ାଲ OR/06/044/222305
ପ ୁ /197479 44 153 1087େଗାପାଳ କଯ୍ାଲ ପି ଅେଶାକ କଯ୍ାଲ LNT1752047
ୀ /197480 42 153 1088ଅନୁରାଧା କଯ୍ାଲ୍ ସା ବିକାଶ କଯ୍ାଲ୍ LNT0307124
ପ ୁ /197481 42 153 1089େଗୗରବ କଯ୍ାଲ ପି ସେରାଜ କଯ୍ାଲ YNY0099481
ପ ୁ /197482 67 153 1090ରଘନୁାଥ ଶମର୍ା ପି େଗୗରଥ ନାଥ ଶମର୍ା YNY1025667
ୀ /197483 56 153 1091କମଲା ଶମର୍ା ସା ରଘନୁାଥ ଶମର୍ା YNY1025642
ପ ୁ /197484 29 153 1092ଗେଣଶ ଶମର୍ା ପି ରଘନୁାଥ ଶମର୍ା YNY1025626
ପ ୁ /207485 43 153 1093ଅମର କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ - େଗାବି  ରଥ YNY0246892
ପ ୁ /207486 37 153 1094ଭବାନୀ ଦାସ ପି ମାନସ ଦାସ LNT0295329
ପ ୁ /207487 43 153 1095ପଭାସ ଚ  ପାତ ପି ଶକୁେଦବ ପାତ YNY1025600
ୀ /207488 37 153 1096େସୗଭାଗିନି ପାତ ସା ପଭାସ ଚ  ପାତ YNY1025584
ପ ୁ /207489 62 153 1097େଗାବି  ରଥ ପି ଜନା ର୍ନ ରଥ OR/06/044/222190
ୀ /207490 50 153 1098ରାଜଲକ୍ଷୀ ରଥ ସା େଗାବି  ରଥ LNT2438208
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ୀ /207491 30 153 1099ଜୟା ଶମର୍ା ପି ଜୟପକାଶ ଶମର୍ା YNY0246884
ପ ୁ /217492 50 153 1100ପଭାତ ର ନ ଦାସ ପି ପଦଚରଣ ଦାସ OR/06/044/222193
ୀ /217493 50 153 1101ପଣୀତା ଦାସ ସା ପଭାତ ର ନ ଦାସ LNT2438281

ପ ୁ /217494 34 153 1102ସମିତ ମହା ି ପି ସ ୟ ଚ  ମହା ି YNY0903823
ପ ୁ /227495 26 153 1103େଗୗରା  େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା YNY0903864
ୀ /227496 49 153 1104କ ରୁୀକା କର ପି ନରସିଂହ ପସାଦ ରଥ OR/06/044/222198

ପ ୁ /227497 61 153 1105ରାଧାେମାହନ ପ ା ପି ମରୁଲି ପ ା LNT1752054
ୀ /227498 57 153 1106ସଧୁାରାଣୀ ପ ା ସା ଦିଲୀପ ପ ା LNT2433837

ପ ୁ /227499 46 153 1107ସ ିବ ପ ା ପି ରାଧା େମାହନ ପ ା LNT2433845
ପ ୁ /227500 44 153 1108ରାଜୀବ ପ ା ପି ରାଧା େମାହନ ପ ା LNT2433829
ପ ୁ /227501 42 153 1109ସ ିପ ପ ା ପି ରାଧାେମାହନ ପ ା LNT2433852
ୀ /227502 76 153 1110ଆଶାଲତା ରଥ ସା ନରସିଂହ ପସାଦ ରଥ OR/06/044/222395
ୀ /227503 41 153 1111ନମିତା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ LNT1671304

ପ ୁ /227504 45 153 1112ପଦିପ ଶମର୍ା ପି ମାଲିଗାମ ଶମର୍ା OR/06/044/222365
ପ ୁ /237505 66 153 1113ସତଯ୍ମ ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ OR/06/044/222212
ପ ୁ /237506 62 153 1114ବି େପ ିଆ ଦାସ ପି କାମରାଜ ଦାସ OR/06/044/222214
ପ ୁ /237507 43 153 1115ପ ୁ ର୍ ଚ  ଦାସ ପି େଚନା ଦାସ OR/06/044/222216
ୀ /237508 40 153 1116େଯାଗିତା ବମର୍ା ସା ଗେଣଷ ବମର୍ା YNY0837146
ୀ /237509 37 153 1117ଉଷା ବମର୍ା ପି ରାମଚ  ବମର୍ା YNY0837138
ୀ /247510 77 153 1118ଏସ ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା କା ାଳି ଦାସ OR/06/044/222232

ପ ୁ /247511 74 153 1119ବାବୁଲି ଦାସ ପି ରଘ ୁଦାସ OR/06/044/222287
ୀ /247512 64 153 1120େଚନମା ଦାସ ସା ଏେ ାଟରାଓ ଦାସ LNT4173761

ପ ୁ /247513 44 153 1121ଏସ୍ ତିନାଥ ଦାସ ପି ଏସ୍ କା ାଳୀ ଦାସ YNY0177840
ପ ୁ /247514 43 153 1122ରାମଚ  ଦାସ ପି ବାବୁଲି ଦାସ LNT2438265
ପ ୁ /247515 39 153 1123ଭୂଜ ୀ ଦାସ ପି ବାବୁଲି ଦାସ LNT0265751
ୀ /247516 39 153 1124ଏସ୍ ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା ଏସ୍ ତିନାଥ ଦାସ LNT2990992

ପ ୁ /247517 60 153 1125ପଶା କ ◌ୁମାର ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ LNT0306738
ପ ୁ /257518 69 153 1126ରବି  େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YNY0659482
ୀ /257519 39 153 1127ସମିୁତା େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା YNY0926006
ୀ /257520 90 153 1128ଇ ୁ େରଖା ଦ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ଦ OR/06/044/222272

ପ ୁ /257521 67 153 1129ସାଧନ କମୁାର ଦ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଦ LNT1671312
ପ ୁ /257522 65 153 1130ସମୀର କମୁାର ଦ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଦ OR/06/044/222274
ପ ୁ /257523 56 153 1131ସବିୁର କମୁାର ଦ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଦ OR/06/044/222275
ୀ /257524 37 153 1132ଅନନଯ୍ା ଦ ପି ସମୀର କମୁାର ଦ LNT2991016

ପ ୁ /257525 35 153 1133ଅନିେମଶ ଦ ପି ସାଧନ କମୁାର ଦ LNT2991008
ୀ /267526 53 153 1134ତାପସୀ ଦ ସା ସବୁୀର ଦ OR/06/044/222278
ୀ /267527 52 153 1135ମିନାକ୍ଷୀ ଦ ସା ସମୀର ଦ OR/06/044/222277

ପ ୁ /277528 70 153 1136ସନତ୍ କମୁାର ଦ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦ LNT4203956
ପ ୁ /277529 65 153 1137ସତଯ୍ଜିତ ଦ ପି ଅକ୍ଷୟ ଦ OR/06/044/222283
ପ ୁ /277530 64 153 1138ସ ିବ କମୁାର ଦ ପି ଅକ୍ଷୟ ଦ OR/06/044/222281
ପ ୁ /277531 62 153 1139ର ନ କମୁାର ଦ ପି ଅକ୍ଷୟ ଦ OR/06/044/222282
ୀ /277532 52 153 1140ଝୁମ୍ଝୁମ ଦ ସା ର ନ ଦ LNT4203972
ୀ /277533 37 153 1141େସାନାଲି ଦ ପି ସନତ କମୁାର ଦ LNT2991024

ପ ୁ /277534 32 153 1142ସି ାଥର୍  ଦ ପି ସନତ କମୁାର ଦ LNT2991032
ୀ /277535 52 153 1143ସଚିୁତା ପ ନାୟକ ପି ବିପ ଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/044/222298

ପ ୁ /277536 35 153 1144ଅକର୍ାୟ ପ ନାୟକ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ LNT2991040
ପ ୁ /287537 96 153 1145େଗାଲଖ ନାୟକ ପି ରଘ ୁନାୟକ OR/06/044/222260
ପ ୁ /287538 53 153 1146ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାଲଖ ନାୟକ OR/06/044/222263
ପ ୁ /287539 49 153 1147ସେୁର  ନାୟକ ପି େଗାଲଖ ନାୟକ OR/06/044/222265
ୀ /287540 48 153 1148ରାଜଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ନାୟକ OR/06/044/222264
ପ ୁ /287541 23 153 1149ରାେଜ  ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ YNY1092402
ପ ୁ /297542 84 153 1150ନାନାଲାଲ ସାଗର ପି ବିଥଲଦାଶ ସାଗର OR/06/044/222378
ୀ /297543 78 153 1151ଶାରଦା ସାଗର ସା ନାନାଲାଲ ସାଗର OR/06/044/222344
ପ ୁ /297544 56 153 1152କମେଲଶ ସାଗର ପି ନାନାଲାଲ ସାଗର OR/06/044/222320
ପ ୁ /297545 51 153 1153କିେଶାର ସାଗର ପି ନାନାଲାଲା ସାଗର OR/06/044/222377
ୀ /297546 49 153 1154ନୂତନ ସାଗର ସା କିେଶାର ସାଗର LNT4200465
ୀ /297547 40 153 1155େମୗସମୁ୍ ସାଗର ସା କମେଲଶ୍ ସାଗର LNT4200457
ୀ /307548 60 153 1156ଲକ୍ଷି କମର୍କାର ସା ଦୁଃଖିରାମ କମର୍କାର YNY0377150
ୀ /307549 45 153 1157ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସିଂହ ପି ସବୁାସ ଚ  ସିଂହ LNT0295212
ପ ୁ /307550 45 153 1158ସବୁାସ କମୁାର ସିଂହ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ସିଂହ OR/06/044/222300
ପ ୁ /307551 41 153 1159ପକାଶ ସିଂହ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସିଂହ LNT1752070
ୀ /317552 65 153 1160କନକଲତା ଦାସ ସା େଚନା ଦାସ OR/06/044/222226
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ପ ୁ /317553 53 153 1161ରାଜକମୁାର େହାତା ପି ନିମାଇଁଚ  େହାତା LNT0306720
ୀ /317554 48 153 1162ଅମୀତା ରାନି େହାତା ସା ରାଜକମୁାର େହାତା LNT0306712
ୀ /327555 40 153 1163ଭାଗଯ୍ବତୀ ଦାସ ସା କୃ  ଚ  ଦାସ YNY0246959

ପ ୁ /327556 31 153 1164ଦିନବ ୁ ଦାସ ପି େଚନା ଦାସ LNT2438273
ପ ୁ /337557 67 153 1165ବି. େଚନା ଦାସ ପି ରଘ ୁଦାସ OR/06/044/222225
ୀ /337558 45 153 1166ଶଭୁଶୀ ମିଶ ସା ସମାଟ କର YNY0903872

ପ ୁ /347559 40 153 1167େଶଖର ଚ  ଦାସ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ LNT1740232
ୀ /357560 43 153 1168େଗୗରୀ ଦାସ ପି ସତଯ୍ନାରୟଣ ଦାସ OR/06/044/222286
ୀ /357561 27 153 1169ରାେମଶରୀ ଦାସ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ YNY0824995
ୀ /357562 39 153 1170ସଚିୁସିତା ମହା ି ସା ଜିେତ  କମୁାର ମହା ି YNY1122712
ୀ /367563 48 153 1171ମୀନା ଦାସ ପି ମ ୁ ଦାସ LNT1864693
ୀ /367564 43 153 1172ମ ଳା ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ LNT0307058
ୀ /367565 39 153 1173େରାଜା ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ ଦାସ LNT0307066

ପ ୁ /367566 37 153 1174ବିତାରେକଶର ରଦାସ ପି କି ା ରଦାସ LNT0307041
ପ ୁ /377567 41 153 1175ଆଶଷି େବରା ପି ନିତାଇ େବରା LNT0265785
ୀ /377568 57 153 1176ସମିର୍ଲା ମୀତ ସା ସିେବନ ମୀତ YNY1340744
ୀ /377569 39 153 1177ସାତୀ ନିକମ ସା ରାମଦାସ ନିକମ YNY0099531

ପ ୁ /377570 43 153 1178ରାଜ କମୁାର ପାନ ପି ହାରାଧାନ ପାନ LNT0265793
ୀ /387571 44 153 1179ଏସ ରାନୀ ଦାସ ସା ଜିତୁ ଦାସ YNY1025501

ପ ୁ /387572 42 153 1180ଟି ରାମମ ୁ ିର୍ ଦାସ ପି ଟି େଲାକନାଥ ଦାସ YNY1025485
ପ ୁ /387573 53 153 1181ଜିେତ  କମୁାର ମହା ି ପି ନେର  କମୁାର ମହା ି YNY1122761
ପ ୁ /387574 46 153 1182ରରପଫଲୁ କ.ୁ ସାହୁ ପି ନାଥ ସାହୁ LNT0307017
ୀ /397575 40 153 1183ପତିମା ବାରିକ ସା ବିଶନାଥ ବାରିକ LNT2991081

ପ ୁ /407576 38 153 1184ରଘନୁାଥ ମିଶ ପି ପେମାଦ ନାଥ ମିଶ LNT0306993
ପ ୁ /417577 36 153 1185ବୀେର  ଦାସ ପି ଶବି ପସାଦ ଦାସ LNT0265629
ପ ୁ /427578 53 153 1186ଅେଶାକ କ.ୁ େମେହର ପି ବିଜୟ େମେହର LNT0306969
ୀ /427579 48 153 1187ବସ  େମେହର ସା ଶ୍େ◌ାକ େମେହର LNT0306951

ପ ୁ /437580 58 153 1188ଜିେତନ େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା LNT0306894
ପ ୁ /437581 58 153 1189ରବୀ  େବେହରା ପି ସତଯ୍ମା େବେହରା LNT0306886
ୀ /437582 53 153 1190କା ନ େବେହରା ସା ରବୀ  େବେହରା LNT0306878

ପ ୁ /437583 40 153 1191ବିଜୟ େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା LNT0306902
ପ ୁ /437584 45 153 1192ଶଯ୍ାମାନ  ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାହୁ LNT0306910
ପ ୁ /437585 41 153 1193ମେନାରଞନ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ LNT0306928
ୀ /437586 38 153 1194ମମତା ସାହୁ ସା ମେନାରଞନ ସାହୁ LNT0306944

ପ ୁ /437587 38 153 1195ଆଦିତଯ୍କ.ୁ ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାହୁ LNT0306936
ୀ /447588 39 153 1196ଶବିାନୀ ଦାସ ସା ବାସ ୁଦାସ LNT0306845
ୀ /447589 47 153 1197ସନୁୀତା େସନ୍ ସା ସଞୟ କ.ୁ େସନ୍ LNT0306837
ୀ /467590 43 153 1198ସି ଲ େବଉରିଆ ପି ରଣଜିତ େବଉରିଆ LNT0295238

ପ ୁ /467591 41 153 1199ରିପଲ େବଉରିଆ ପି ରଣଜିତ େବଉରିଆ LNT0306811
ୀ /467592 38 153 1200ଶଲିପା େବଉରିଆ ପି ରଣଜିତ େବଉରିଆ LNT0295220

ପ ୁ /467593 60 153 1201ଗେଣଶର ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ LNT0306761
ପ ୁ /467594 40 153 1202େଚୗଧରୁୀଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀକ୍ଷୀେରାଦଚ  ଦାସ LNT0306787
ୀ /467595 38 153 1203େଚୗଧରୁୀ ତନୁଶୀ ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀକ୍ଷୀେରାଦଚ  ଦାସ LNT0306795

ପ ୁ /467596 40 153 1204ଚିନୟକମୁାର ମହାପାତ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହାପାତ LNT0306779
ପ ୁ /467597 46 153 1205କଶୁଧଜ ମ ଳ ପି ନିମାଇ ଁଚା  ମ ଳ LNT0295303
ପ ୁ /477598 34 153 1206ଅରବି  ମିତ ପି ଅମିକା ମିତ LNT4186557
ପ ୁ /487599 36 153 1207ଝରୁ ିନ ଖାନ ପି କମରୁ ିନ ଖାନ LNT4194544
ୀ /487600 24 153 1208ଗିତା ମ ଳ ପି ଶୀମ  ମ ଳ YNY1025691
ୀ /497601 44 153 1209ଅନିତା େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା YNY0099549
ପ ୁ /497602 25 153 1210ଦିବାକର ସାମଲ ପି ଦାେମାଦର ସାମଲ YNY0903781
ୀ /507603 25 153 1211ସସିତା ନାଏକ ସା ଦୀପକ ସିଂହ YNY1025543
ପ ୁ /507604 39 153 1212ଶଶକିା  ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0099556
ପ ୁ /507605 34 153 1213େସାମଯ୍କା  ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0099564
ପ ୁ /517606 37 153 1214ଅରବି  କାଓଟିଆ ପି ବିେନାଦ କମୁାର କାଓଟିଆ LNT3077054
ପ ୁ /517607 35 153 1215ଅନୁପ କାଓଟିଆ ପି ବିେନାଦ କମୁାର କାଓଟିଆ LNT3077062
ୀ /527608 36 153 1216ଶି ା ଦୁଗର୍ାଡ ସା େଭୖରବ ଲାଲ ଦୁଗର୍ାଡ YNY0177865
ୀ /527609 35 153 1217ସମୁନ ସାମଲ ସା ହେରଶ୍ ସାମଲ YNY0903807
ପ ୁ /557610 38 153 1218ପିୟବତ ଦାସ ପି ଶୀଚରଣ ଦାସ YNY0316109
ୀ /557611 24 153 1219ନଳିନୀ ପଭା ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ YNY1025709
ପ ୁ /567612 39 153 1220ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ YNY0666107
ପ ୁ /567613 35 153 1221ପକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ LNT3077070
ୀ /567614 26 153 1222ପଜ୍ଞାପରମିତା ସାହୁ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY1025733
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ପ ୁ /587615 59 153 1223େମାହନ ଚରଣ ତିପାଠୀ ପି ଜୟରାମ ତିପାଠୀ YNY0316117
ପ ୁ /597616 37 153 1224ମହ ଦ ଆବିଦ ପି ମହ ଦ ୱବିଦ LNT4190872
ୀ /597617 35 153 1225ରାଜଲକ୍ଷୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ପେମାଦ େଚୗଧରୁୀ YNY0246967

ପ ୁ /597618 49 153 1226ପେମାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0316125
ୀ /607619 75 153 1227ଉମାେଦବୀ ଚିମନକା ସା ଗିରିଧର ଲାଲ ଚିମନକା YNY0099580

ପ ୁ /607620 41 153 1228ବଜ ର  ଲାଲ ଚିମନକା ପି ଗିରିଧର ଲାଲ ଚିମନକା YNY0316133
ପ ୁ /607621 85 153 1229ଗିରିଧର ଲାଲ ଚିମନିକା ପି ସଅୁ ଲାଲ ଚିମନିକା YNY0099598
ୀ /607622 37 153 1230ଶୀତଲ ଚିମନିକା ସା ବଜର ଲାଲ ଚିମନିକା YNY0099606

ପ ୁ /617623 35 153 1231ରାେଜଶ ସାମଲ ପି ସେୁର  ସାମଲ YNY0099614
ପ ୁ /617624 35 153 1232ମେହଶ େସନ ପି ଭିକାରୀ େସନ LNT4173704
ୀ /627625 28 153 1233ସବନମ ବିବି ସା ଆଗା ସମୀର ଅଲି YNY1025568

ପ ୁ /627626 36 153 1234ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସିଂ ପି ବାବନ ସିଂ YNY0099622
ପ ୁ /627627 34 153 1235ସଂଜିବ ସିଂ ପି ବାବନ ସିଂ YNY0099630
ୀ /637628 36 153 1236ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ଆଦିନାରାୟଣ ଦାସ LNT4194551

ପ ୁ /637629 35 153 1237ଜଗଦୀଶ ଦାସ ପି ବି.ଆଦି ନାରାୟଣ ଦାସ LNT4203964
ୀ /637630 49 153 1238କନୁୀ ସାମଲ ସା ଭରତ ସାମଲ YNY0099655
ୀ /637631 35 153 1239ସମୁନ ସାମଲ ସା ଉେରସ ସାମଲ YNY0099648

ପ ୁ /647632 35 153 1240ପିୟୁଶ ବି ୁ ଦାସ ପି ସେୁଘାଷ କ.ୁ ଦାସ LNT4173712
ୀ /657633 50 153 1241ପଲିଶୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ YNY0197335
ୀ /667634 65 153 1242ସି. କ ରୁୀ ପି ସି. ଲକ୍ଷୀପତି YNY0099663

ପ ୁ /737635 23 153 1243ଅଭିଜିତ ସାଇଁ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ସାଇଁ YNY1340736
ପ ୁ /747636 25 153 1244େରାହିତ କମୁାର େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା YNY1340728
ପ ୁ /997637 25 153 1245କି ର୍ା ଅଗୱାଲ ପି ରାମ ଚ  ଅଗୱାଲ YNY1036144
ପ ୁ /9997638 38 153 1246ବିନୟ ଧାନୁକା ପି ପବନ କମୁାର ଧାନୁକା YNY0903773
ୀ /9997639 26 153 1247ଆରତି ଧନୁକା ସା ବିନୟ ଧନୁକା YNY0933879

ପ ୁ /9997640 37 153 1248ର ନ ମଲିକ ପି ରାଇଚା  ମଲିକ YNY0972224
ପ ୁ /7641 24 153 1249ଅଶର୍ଦ ଊଲ ଇେମନ ପି େଶଖ େମାହମଦ ବାହୀଦ YNY1135623
ପ ୁ /7642 35 153 1250ଅବିନାଶ ସାହୁ ପି ବିଜୟ େକତନ ସାହୁ LNT2991834
ପ ୁ /Baid bhaw7643 23 153 1251େଗୗରଵ େବୖଦ ପି ମେନାଜ କମୁାର େବୖଦ YNY1244201
ପ ୁ /BANTHIA 7644 23 153 1252େସୗରଵ କମୁାର ବଂଠିଆ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ବଂଠିଆ YNY1162486
ପ ୁ /BANTHIA 7645 22 153 1253ଵୀକାଶ ବଂଠିଆ ପି ସନୁୀଳ ବଂଠିଆ YNY1140540
ପ ୁ /Banthia n7646 21 153 1254େଗୗରଵ କମୁାର ବଂଠିଆ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ବଂଠିଆ YNY1139450
ପ ୁ /D P LANE7647 33 153 1255ଉଦୟ ଚଂଦ ମିଶା ପି େଯାେଗ  ମିଶା YNY1255025
ୀ /D/O Jayde7648 26 153 1256ଔେରାଲୀନା ପାଲ ପି ଜଯଦୀପ ପାଲ YNY1275031

ପ ୁ /017649 31 153 1257ଶଯ୍ାମାପଦ ମାହାନା ପି ରବୀ  ମାହାନା YNY1340041
ୀ /017650 21 153 1258େବବୀନା ମାହାନା ସା ଶଯ୍ାମାପଦ ମାହାନା YNY1340058
ୀ /17651 39 153 1259ନମିତା େକଜରିୱାଲ ପି ଲିଲାଧର େକଜରିୱାଲ LNT1628866

ପ ୁ /17652 42 153 1260ଅଭିେଷକ େକଜରିୱାଲ ପି ଲୀଲାଧର େକଜରିୱାଲ LNT1629831
ପ ୁ /17653 65 153 1261ଧେନଶର ସାମଲ ପି ଉ ବ ସାମଲ LNT1629823
ୀ /Ram Bhanw7654 24 153 1262େନହା ଅଗଵାଲ ମା ସ କୁ୍ତା ଅଗରଵାଲା YNY1281773

ପ ୁ /27655 64 153 1263ରତନ ଲାଲ ଅଗୱାଲ ପି େନୗର  ଲାଲ ଅଗୱାଲ LNT1630581
ୀ /27656 60 153 1264ସ ି ତା ଅଗୱାଲ ସା ରତନ ଲାଲ ଅଗୱାଲ LNT1630698

ପ ୁ /27657 59 153 1265ସ ୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ନେର  ଲାଲ ଅଗୱାଲ LNT1622406
ପ ୁ /27658 41 153 1266ସ ୀପ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ସେୁରଶ ଅଗୱାଲ LNT2445823
ପ ୁ /27659 35 153 1267ତନୁଜ ଅଗୱାଲ ପି ରତନଲାଲ ଅଗୱାଲ LNT2991933
ୀ /27660 32 153 1268ତୁଳିକା ଅଗୱାଲ ପି େକତନଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0246983
ୀ /37661 41 153 1269ଅନୁରୂପା ଦ ପି ସାଧନ ଦ LNT1740133
ୀ /37662 64 153 1270ନମିତା ଦ ସା ସାଧନ ଦ LNT1740125
ୀ /047663 22 153 1271େମାନାଲିସା େବେହରା ପି ଶରତ କମୁାର େବେହରା YNY1134543
ୀ /47664 42 153 1272େକ. ଟି. ସେ ାଷୀ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାସ OR/06/044/222350
ୀ /57665 33 153 1273େନହା ତିୱାରି ପି ପୱନ କମୁାର ତିୱାରି LNT2991255
ପ ୁ /67666 34 153 1274ଅମିତ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT2991271
ପ ୁ /67667 42 153 1275ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ହରି ସାହୁ LNT2991263
ପ ୁ /67668 33 153 1276ବାବୁନା ସାହୁ ପି ସକୁେଦବ ସାହୁ LNT2991289
ୀ /77669 34 153 1277ଅ ର୍ନା କାଓଟିଆ ପି ବିେନାଦ କମୁାର କାଓଟିଆ LNT2991297
ପ ୁ /87670 59 153 1278ରବି  େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ େବେହରା LNT2991305
ପ ୁ /97671 38 153 1279ମାନସ ରାୟ ପି ଧବୃ ଚରଣ ରାୟ LNT2991313
ପ ୁ /107672 41 153 1280ଦୁମି ବଦା ପି ପା  ୁବଦା LNT2991347
ୀ /107673 39 153 1281ସକୁମୁତୀ ବଦା ସା ଦୁମି ବଦା LNT2991339
ପ ୁ /107674 38 153 1282େବଣଧୁର େବେହରା ପି ଗେୁ ଶର େବେହରା LNT2991370
ୀ /107675 50 153 1283ସକୁା ି େଲ ା ସା େଦବୀଦ  େଲ ା LNT2991321
ପ ୁ /107676 77 153 1284ମିହିର କମୁାର ସାଇଁ ପି େଦୖତାରୀ ସାଇଁ LNT2991362
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ପ ୁ /117677 42 153 1285ଅତନୁ ବଲଭ ପି ସହେଦବ ବଲଭ LNT2991396
ପ ୁ /117678 41 153 1286ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ LNT2991388
ପ ୁ /127679 43 153 1287ସ ୟ ମାଝୀ - ଜୟ ପକାଶ େସାନି YNY0246991
ପ ୁ /127680 19 153 1288ସଂେତାଷ ସରେଖଲ ପି ମହାେଦବ ସରେଖଲ YNY1340066
ୀ /127681 46 153 1289ଆଶ୲ ଶମର୍ା ସା େଗାପାଳ କମୁାର ଶମର୍ା LNT2991404

ପ ୁ /127682 51 153 1290ଜୟ ପକାଶ େସାନି ପି େମାହନ ଲାଲ େସାନି LNT2991412
ୀ /127683 49 153 1291ପନୁମ୍ େସାନି ସା ଜୟ ପକାଶ େସାନି LNT2991420
ୀ /137684 21 153 1292ଦି ୀ ପିୟା େବେହରା ପି ଗ ବ େବେହରା YNY1127539

ପ ୁ /137685 44 153 1293ତନୟ ମଉର ପି ସନିୁଲ ମଉର LNT2991438
ପ ୁ /137686 43 153 1294ଜଗନନ୍ ାଥ ପାଲ ପି ନିତାଇପଦ ପାଲ YNY0099689
ପ ୁ /147687 44 153 1295ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ LNT2991461
ପ ୁ /147688 36 153 1296ରାଜିବ ସାହୁ ପି ସେୁରଶ ସାହୁ LNT2991453
ପ ୁ /147689 32 153 1297ସ ିପ ସାହୁ ପି ସେୁରଶ ସାହୁ LNT2991479
ୀ /157690 45 153 1298ପଭାସିନି େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା YNY0498329

ପ ୁ /157691 48 153 1299ଗଗନ ଚରଣ ଦାସ ମା ଶା ି ଦାସ LNT2991487
ପ ୁ /157692 37 153 1300ଅଜିତ୍ ଦ ପି ସକୁମୁାର ଦ LNT2991503
ୀ /167693 37 153 1301ଗୀତାେଦବୀ ବାେହତୀ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ବାେହତୀ LNT2991511
ୀ /177694 34 153 1302ଅ ିତା ଜାଲାନ୍ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଜାଲାନ୍ LNT2991537
ୀ /177695 32 153 1303ନିକିତା ଜାଲାନ୍ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଜାଲାନ୍ LNT2991529

ପ ୁ /187696 33 153 1304ନିମର୍ାଲଯ୍ େଘାଷ ପି େଶଖର େଘାଷ LNT2991552
ପ ୁ /187697 36 153 1305ପେମାଦ ସାମଲ ପି ପଫଲୁ ସାମଲ LNT2991545
ପ ୁ /197698 33 153 1306ସଦିୁପ େଘାଷ ପି େଗୗତମ୍ େଘାଷ LNT2991578
ପ ୁ /197699 36 153 1307େଦେଭଶ େଯାଶି ପି ସେ ାଷ େଯାଶି LNT2991560
ପ ୁ /197700 46 153 1308ସୀତାରାମ ଶମର୍ା ପି ଦାରିକା ପସାଦ ଶମର୍ା OR/06/044/237022
ୀ /207701 42 153 1309ମ ଶୁୀ ମିଶ ପି ମହାେଦବ ମିଶ LNT2991602

ପ ୁ /207702 35 153 1310କନିୁଆଁ ସାମଲ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାମଲ YNY0177873
ପ ୁ /207703 34 153 1311ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସନ୍ ପି ଶୀମ  େସନ୍ LNT2991594
ପ ୁ /217704 39 153 1312ରଣଜିତ୍ ସାମଲ ପି ରାମଚ  ସାମଲ LNT2991610
ପ ୁ /227705 76 153 1313ବିମାନ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ LNT2991677
ପ ୁ /227706 38 153 1314ରାଜିବ ଦାସ ପି ବିେବକ ଦାସ LNT2991651
ପ ୁ /227707 40 153 1315ଅଭିଜିତ୍ ହାଇତି ପି ଶତିଲ ଚ  ହାଇତି LNT2991644
ପ ୁ /227708 48 153 1316ସଦୁୀପ କମୁାର ଜାନା ପି ପଫଲୁ ଜାନା LNT2991636
ପ ୁ /227709 39 153 1317ତନପ ସାମ ପି ରତନ ସାମ LNT2991669
ୀ /237710 36 153 1318ସଚିୁସିତା ରାଉତରାୟ ପି ଭାନୁ ଶ ର ରାଉତରାୟ LNT2991685
ୀ /247711 36 153 1319ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ଦାସ ପି େଗୗରୀଶଯ୍ାମ ଦାସ LNT2991701
ୀ /247712 35 153 1320ଯାଜ୍ଞେସନୀ ଦାସ ପି େଗୗରୀଶଯ୍ାମ ଦାସ LNT2991693

ପ ୁ /257713 33 153 1321ଅମିତ େବଉରିଆ ପି ଅଜିତ େବଉରିଆ LNT2991743
ୀ /257714 33 153 1322ସପନ୍ାଶୀ େବଉରିଆ ପି ରାେକଶ େବଉରିଆ LNT2991750

ପ ୁ /257715 32 153 1323ଦିେନଶ େବଉରିଆ ପି ରାେକଶ େବଉରିଆ LNT2991735
ୀ /257716 46 153 1324ବିଳାସିନୀ ସାହୁ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ସାହୁ YNY0772020
ୀ /267717 41 153 1325ଅନିତା ଅଗୱାଲ ସା ସେ ାଷ ଅଗୱାଲ LNT2991792
ୀ /267718 51 153 1326ପତିଭା ସାହୁ ସା ପଦୀପ ସାହୁ LNT2991800
ୀ /267719 34 153 1327ସନିୁତା ସାହୁ ପି ଅଶିନୀ ସାହୁ LNT2991826
ୀ /267720 33 153 1328ପିୟ ା ସାହୁ ପି ବିଜୟ େକତନ ସାହୁ LNT2991818

ପ ୁ /267721 40 153 1329ବାବଲୁ କମୁାର ସାମ ପି ନିମାଇ ଁଚ  ସାମ LNT2991784
ୀ /277722 46 153 1330ଭାଗଯ୍ଶୀ ମା ସି କ ରୁୀ LNT2991925

ପ ୁ /277723 42 153 1331ଶୀନିବାସ  ମା ସି କ ରୁୀ LNT2991909
ପ ୁ /277724 39 153 1332ଶୀପକାଶ  ମା ସି କ ରୁୀ LNT2991917
ପ ୁ /277725 51 153 1333ରବି  ନାଥ େବେହରା ପି ରତନ୍ ାକର େବେହରା LNT2991842
ୀ /277726 47 153 1334ଗୀତାଶୀ େବେହରା ସା ରବି  ନାଥ େବେହରା LNT2991859
ପ ୁ /277727 44 153 1335ରଶ ିର ନ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YNY0659490
ପ ୁ /277728 43 153 1336ମେନାର ନ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YNY0659516
ପ ୁ /277729 40 153 1337ଜ୍ଞାନ ର ନ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YNY0659508
ୀ /277730 33 153 1338େକୗଶଲଯ୍ା େବେହରା ସା ରଶି ର ନ େବେହରା LNT2991891
ୀ /277731 30 153 1339ବାସ ୀ େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା YNY0247007
ୀ /277732 44 153 1340ଇତିଶୀ ଦାସ ସା ସେୁର  କମୁାର ଦାସ LNT2991867
ୀ /277733 28 153 1341ଶାବଣୀ ଦ ପି ର ନ ଦ YNY0829499
ପ ୁ /277734 51 153 1342ଅନିଲ ମହାଡିକ ପି ବିେଠାବା ମହାଡିକ LNT2991883
ପ ୁ /277735 36 153 1343ରବି  ୱାଘେମାେଡ ପି ସବୁାଷ ୱାଘେମାେଡ LNT2991875
ପ ୁ /287736 60 153 1344ପିତାମର େବେହରା ପି ବାବାଜି ଚରଣ େବେହରା YNY0147447
ପ ୁ /287737 48 153 1345ପିତାମର େବେହରା ପି ଭମରବର େବେହରା YNY0974535
ୀ /287738 48 153 1346ମାତାଜୀ େବେହରା ସା ପିତାମର େବେହରା YNY0147439
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ୀ /297739 60 153 1347ସଜୁାତା ଦ ସା ସନତ୍ କମୁାର ଦ YNY0361063
ପ ୁ /307740 21 153 1348େସାମନାଥ ମାଝୀ ପି େସୖେଲନ ମାଝୀ YNY1339639
ପ ୁ /307741 38 153 1349ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ସାହୁ YNY0731919
ପ ୁ /307742 56 153 1350ପବନ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ମାତାଦିନ ଶମର୍ା YNY0498352
ୀ /317743 31 153 1351େରାମଯ୍ା ଦ  ମହା ି ପି ବିଧ ୁବଦନ ଦ YNY0675231
ୀ /367744 52 153 1352ଅଶଶି ପଭା ମହାପାତ ସା ଶଶା  ମହାପାତ YNY1034909
ୀ /367745 25 153 1353ଆଦିଶୀ ମହାପାତ ପି ଶଶା  ମହାପାତ YNY1034891
ୀ /367746 59 153 1354େସନ୍ହଲତା ପସାଦ ସା େଗୗରୀ ଶ ର ପସାଦ YNY1339738

ପ ୁ /387747 27 153 1355ଜିେତ  କମୁାର ରାଉତ ପି ର ନ କମୁାର ରାଉତ YNY0825000
ୀ /457748 29 153 1356ନିଗାର ଜାବିନ ସା େସଖ ସିରାଜ ବକ୍ସ YNY1340660
ୀ /567749 43 153 1357ର ୀତା ଅଗଵାଲ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1192384

ପ ୁ /567750 21 153 1358ଅଭିେ◌ଷକ ଅଗଵାଲ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1192095
ପ ୁ /737751 20 153 1359ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତୀ ମହାପାତ ପି ନଟବର ମହାପାତ YNY1340132
ପ ୁ /837752 25 153 1360େସୗମଯ୍ଜିତ୍ ମହା ି ମା ମିନାକ୍ଷୀ ମହା ି YNY1348929
ୀ /907753 56 153 1361ସାବିତୀ େବେହରା ପି କୃ  ଚଂଦ େବେହରା YNY1127653

ପ ୁ /1017754 55 153 1362ସଜଲ େସଠ ପି ସସୁୀଳ େସଠ YNY1136662
ୀ /2697755 26 153 1363ଜାଗତିୃ ଭରଦ୍ଵାଜ ପି ଦିେନଶ କମୁାର ଭରଦ୍ଵାଜ YNY1168723
ୀ /2697756 26 153 1364ଜାଗତିୃ ଭରଦ୍ଵାଜ ପି ଦିେନଶ କମୁାର ଭରଦ୍ଵାଜ ାଠର YNY1213172

ପ ୁ /2697757 21 153 1365ହଷର୍  କମୁାର ଭରଦ୍ଵାଜ ପି ଦିେନଶ କମୁାର ଭରଦ୍ଵାଜ YNY1213180
ୀ /2897758 21 153 1366େମାନୀଷା କମର୍କାର ପି ବଳରାମ କମର୍କାର YNY1217769

ପ ୁ /3547759 23 153 1367ଜିେତ  ରଣା ପି ଜାେମସ୍ଵର ରଣା YNY1347418
ୀ /9997760 23 153 1369ପଜୂା େବେହରା ପି ଗଗନ େବେହରା YNY1041151
ୀ /.7761 26 153 1370ଶମିର୍ ା ବିଶାଳ ପି କମଳା କା  ବିଶାଳ YNY0807495

ପ ୁ /17762 66 153 1371େଚୗଧରୂୀ ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି େଚୗଧରୂୀ ସୀତାକା  ମହାପାତ OR/06/044/236782
ୀ /17763 61 153 1372େଚୗଧରୂୀ ପମିଳା ମହାପାତ ସା େଚୗଧରୂୀ ନାରାୟଣ ମହାପାତ LNT1629682
ୀ /17764 38 153 1373େଚୗଧରୂୀ ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମହାପାତ ପି େଚୗଧରୂୀ ନାରାୟଣ ମହାପାତ LNT1629674

ପ ୁ /297765 41 153 1374ଅରୁପ ପା ା ପି ବଳରାମ ପା ା YNY0853978
ୀ /307766 36 153 1375ସରିତା ଡାଲମିୟଁା ସା ରାମ ଅବତାର ଡାଲଲିୟଁା YNY0732099

ପ ୁ /307767 59 153 1376ରାମ ଅଭତାର ଡାଲମିଆ ପି ମହାବୀର ପସାଦ ଡାଲମିଆ YNY0974360
ପ ୁ /307768 37 153 1377ବିନୟ ଡାଲମିଆ ପି ରାମ ଅବତାର ଡାଲମିଆ YNY0732107
ପ ୁ /357769 49 153 1378ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ସାର ଧର ସାହୁ YNY0760496
ୀ /D/O RAJKU7770 40 153 1379ନିଧି ଅଗରଵାଲ ପି ରାଜକମୁାର ଅଗରଵାଲ YNY1352459

ପ ୁ /3287771 20 153 1380AKASH DALAI BITU ପି BAURI BANDHU DALAI YNY1353101
ପ ୁ /1125/187772 35 153 1381ରାେକଶ କମୁାର ନ ା ନ ା ପି ରାେକଶ ନ ା YNY1355304
ପ ୁ /2107773 23 153 1382ଆୟୁଷ ଅଗଵାଲ ପି ଟୁନୂ ଲାଲ ଅଗଵାଲ YNY1357896
ୀ /037774 41 153 1383ମିନତୀ ପ ୃ ି ସା ବିେନାଦ ପ ୃ ି YNY1359587

ପ ୁ /037775 45 153 1384ସେରାଜ ପ ୃ ି ପି ଶ ର ପ ୃ ି YNY1359595
ପ ୁ /417776 40 153 1385ଲଳିତ ଅଗଵାଲ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଅଗଵାଲ YNY1359603
ପ ୁ /237777 25 153 1386େସାେମଶ ତିବାରୀ ପି ପବନ କମୁାର ତିବାରୀ YNY1359611
ୀ /037778 32 153 1387ଖଲୁଣା ସିଂହ ପି ଶ ର ପ ୃ ି YNY1359660

ପ ୁ /037779 40 153 1388ବିେନାଦ ପ ୃ ି ପି ଶ ର ପ ୃ ି YNY1359686
ୀ /037780 35 153 1389ଝୁମରୁୀ ପ ୃ ି ସା ସେରାଜ ପ ୃ ି YNY1359702
ୀ /2767781 21 153 1390ସିପା େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା YNY1368505
ୀ /L/2-1287782 22 153 1391ମ ୁ ାନ େମାଦୀ ପି ଵିଶନ୍ ୂକମୁାର େମାଦୀ YNY1369800

ପ ୁ /L-2/-1287783 20 153 1392ଆଦଶର୍  େମାଦୀ ପି ଶବି କମୁାର େମାଦୀ YNY1369818
ୀ /L/2-1287784 38 153 1393କଵିତା େମାଦୀ ସା ଵୀକାଶ କମୁାର େମାଦୀ YNY1369842
ୀ /L/2-1287785 18 153 1394ବଷର୍ା େମାଦୀ ପି ବି ୁ କମୁାର େମାଦୀ YNY1372317

ପ ୁ /CWS051117786 23 153 1395ଚକାେଡାଳା ମିଶା ମିଶା ପି ସଯୂଯ୍ର୍କା ା ମିଶା YNY1379379
ପ ୁ /2877787 49 153 1396ରାଜ କମୁାର େଘାଶ - କାକଲୁୀ େଘାଶ  YNY1380161
ୀ /2877788 41 153 1397କାକଲୁୀ େଘାଶ ସା ରାଜ କମୁାର େଘାଶ  YNY1380187
ପ ୁ /FLAT NO 47789 21 153 1398ଋଥୀକ େସାନୀ ମା ପ ୁ ା େସାନୀ YNY1382449
ପ ୁ /032C BAK7790 50 153 1399ଦିେନଶ କମୁାର େଖମାନୀ ପି ଲିଲାଧର େଖମାନୀ YNY1386234
ୀ /choudhar7791 18 153 1400ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା େବେହରା ମା ମମତା େବେହରା  YNY1387737
ୀ /157792 23 153 1401ପଜୁା ଜାନା ସା ଅନୁପ କମୁାର ଜାନା YNY1388552
ୀ /107793 24 153 1402ସନୁୀତା େସନ ସା େମେହଶ େସନ YNY1388602
ୀ /107794 26 153 1403ରୀନା କମର୍ାକର ସା େସାମ ୂେସନ YNY1388669
ପ ୁ /107795 40 153 1404େସକ ଲାେଲା ପି େସକ ଫକୀର YNY1388701
ପ ୁ /107796 31 153 1405ସାଜନ ଖାନ ପି ଟୁକ ୁଖାନ YNY1388750
ୀ /107797 36 153 1406ଗଲୁନର ବିବୀ ସା େସକ ଲାେଲା YNY1388842
ୀ /107798 36 153 1407ସଭୁଦା େବେହରା ସା ସଂଜୀବ ସିଂ YNY1388867
ପ ୁ /107799 20 153 1408ବଳଭଦ ସିଂ ପି ଶଶକିା  ସିଂ YNY1388891
ୀ /107800 19 153 1409ସାତି ଦାସ ସା ଭୀଷାଲ ଦାସ YNY1388933
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ୀ /107801 21 153 1410େସନ୍ହା ବେଜାରିଆ ପି ଦୀନ ଦୟାଲ ବେଜାରିଆ YNY1388966
ୀ /417802 19 153 1411ବିପାଶା ବେଜାରିଆ ପି ଦୀନ ଦୟାଲ ବେଜାରିଆ YNY1389006

ପ ୁ /107803 20 153 1412ଆଗା ସକୀଲ ଅଲୀ ପି ଆଗା ସଲୀମ ଅଲୀ YNY1389022

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.21 of has been duly published as per the provisions of Odisha municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Copration(DCW, RS and  CE ) Rules 2003 on    dd-mm-yyyy

Election Officer Seal and Signature
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