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କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 1ବୁଥ ନଂ-

ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ପ ୁ /1 48 123 1ସଦିୁପ ମହା ି ପି ଚି ର ନ ମହା ି LNT2550994
ୀ /.2 30 123 2ପିୟ ା ଅଗଵାଲ ପି ପଦୀପ ଅଗଵାଲ YNY1223841

ପ ୁ /003 37 123 3ନେରଶ ଚ  ଲିମା ପି ସେୁରଶ ଚ  ଲିମା YNY0926915
ୀ /004 28 123 4ର ିତା ଲିମା ସା ନେରଶ ଚ  ଲିମା YNY0926857

ପ ୁ /Mani devi5 19 123 5ଗ୍ଯାନ ଦ୍ଯଟୁୀ େଭୗମିକ ପି ବିଦୁପସାଦ ଭୁମୀକ YNY1323831
ୀ /No6 22 123 6ସମୁନ ପ ୃ ି ପି ବସ  କମୁାର ପ ୃ ି YNY1346345
ୀ /Peyton Sa7 27 123 7େଦବକାଂତୀ ନାୟକ େଦବକାଂତ ସା ସସୁା ା ସାହୂ YNY1333202
ୀ /PEYTON SA8 39 123 8କରୁମନା ତେପାଈ ସା କରୁମନା କାଳୀ YNY1123389

ପ ୁ /WOOD BURN9 42 123 9ସଂଜୟ ସାହ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ ସାହ  YNY1143619
ୀ /WOOD BURN10 38 123 10ଖସୂ ୂସାହ ସା ସଂଜୟ ସାହ YNY1151349
ୀ /0111 59 123 11ଅରୁଂଧତୀ ଦାଶ  ସା ସତ୍ଯବତ ଦାଶ YNY1223981

ପ ୁ /112 54 123 12ବିଜୟ େବେହରା ପି ସଧୁୀର େବେହରା OR/06/044/364003
ପ ୁ /113 50 123 13ସ ୟ େବେହରା ପି ସଧୁୀର େବେହରା OR/06/044/364005
ୀ /114 46 123 14ଅପିର୍ତା େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା LNT3234093
ୀ /115 43 123 15େସାନାଲି େବେହରା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା LNT3234101
ୀ /116 22 123 16ପିୟ ା େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY1053552
ୀ /117 31 123 17େମାନିକା ଲେରନ୍ସ ପି ଲେରନ୍ସ ବିକାଶ ପଧାନ YNY0145177

ପ ୁ /218 73 123 18ସଜଲ ଦାସ ପି େଶୖେଳ  କମୁାର େବେହରା OR/06/044/364006
ୀ /219 72 123 19ଲିନା ଦାସ ସା ସଜଲ ଦାସ OR/06/044/364007
ୀ /220 55 123 20ସ ୀତା ଦାସ ସା ତୁଷାରକା  ଦାସ OR/06/044/364010
ୀ /221 49 123 21େମୗସମୁୀ ଦାସ ସା ସଦିୁ  ଦାସ YNY0086132

ପ ୁ /222 48 123 22ସଦିୁ  ଦାସ ପି ସମର ଦାସ YNY0086124
ପ ୁ /223 47 123 23ମେନାନିତ ଦାସ ପି ସଜଲ ଦାସ OR/06/044/364012
ୀ /224 41 123 24ମଧମିୁତା ଦାସ ସା େମାନନୀତ ଦାସ LNT4500880
ୀ /225 33 123 25ଅ ିତା ଦାସ ପି ତୁଷାର କା  ଦାସ LNT4500872
ୀ /226 29 123 26େରାନିତା ଦାସ ପି ତୁଷାରକା  ଦାସ YNY0457390

ପ ୁ /327 38 123 27ବି.ବିଶଜିତ ରାଓ ପି ବି.ରାଜୁ ରାଓ LNT3234135
ପ ୁ /328 63 123 28ଅରବି  ସାଇଁ ପି ଅଛୁତ ସାଇଁ LNT3233772
ୀ /329 55 123 29ମିନାକ୍ଷି ସାଇଁ ସା ଅରବି  ସାଇଁ LNT3233780

ପ ୁ /330 31 123 30ପାଥର୍  ସାରଥି ସାଇଁ ପି ଅରବି  ସାଇଁ YNY0145193
ୀ /431 86 123 31ଅନରିଆ ଦାସ ପି ଆ ଯଯ୍ର୍ ଦାସ OR/06/044/364954
ୀ /432 59 123 32କବିତା ଦାସ ପି ରୁବର ଚ  ଦାସ LNT3233566
ୀ /433 59 123 33ଅନୀତା ଦାସ ପି ଆ ଯଯ୍ର୍ ଦାସ OR/06/044/364022
ୀ /434 51 123 34ପଯ୍ାମଲା ଦାସ ସା ଅ ନ ଦାସ LNT2512325
ୀ /435 38 123 35ରାଜ ନ ିନି ସାହୁ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ସାହୁ YNY0632562

ପ ୁ /436 42 123 36ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ LNT1682905
ପ ୁ /437 38 123 37ଦିେ ୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ LNT1682897
ୀ /538 54 123 38ଏନ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏନ େମାହନ ରାଓ YNY0724542
ୀ /539 32 123 39ଏନ ମାଧବୀ ପି ଏନ େମାହନ ରାଓ YNY0724526

ପ ୁ /540 37 123 40ଏନ ଜନାଦର୍ ନ ରାଓ ପି ଏନ େମାହନ ରାଓ YNY0724534
ୀ /641 45 123 41ଲଛମୀ . ସା ଚ ି ରାଓ YNY0987164
ୀ /642 49 123 42ଏନ ଚ ି ସା ଏନ୍ େନାକରାଜୁ OR/06/044/364027

ପ ୁ /643 35 123 43େଚନନ୍ ାରମଣ ନିଲମ ପି ଏନ୍.େନାକାରାଜୁ , YNY0614750
ପ ୁ /644 35 123 44କୃ  ନିଲମ ପି ଏନ.େନାକାରାଜୁ . YNY0614768
ପ ୁ /645 54 123 45ଏନ େନାକାରାଜୁ ପି ଏନ ଅପନା OR/06/044/364026
ପ ୁ /646 48 123 46ଜି. ଚ ି ରାଓ ପି ଜି. ଅପନା  LNT2503415
ପ ୁ /647 30 123 47ନିଲମ ଚ  ରାଓ ପି ଏନ୍.େନାକାରାଜୁ . YNY0614776
ପ ୁ /848 41 123 48ଶା ନୁ ଗହୁା ପି ସେୁବାଧ ଚ  ଗହୁା YNY0457200
ପ ୁ /849 83 123 49ଜୟ  ନାଥ ପି େକ େକ ନାଥ OR/06/044/364030
ୀ /850 76 123 50ଲକ୍ଷୀ ନାଥ ସା ଜୟ  ନାଥ OR/06/044/364031
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ପ ୁ /851 56 123 51ଜୟଦୀପ ନାଥ ପି ଜୟ  ନାଥ OR/06/044/364032
ୀ /852 55 123 52ସଜୁାତା ନାଥ ସା ଜୟଦୀପ ନାଥ OR/06/044/364033

ପ ୁ /853 48 123 53ସ ିପ ନାଥ ପି ଜୟ  ନାଥ OR/06/044/364034
ୀ /854 29 123 54ପିୟ ା ନାଥ ପି ଜୟଦୀପ ନାଥ YNY0457101

ପ ୁ /955 35 123 55ବିକାଶ ର ନ େଜମସ୍ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଜମସ୍ LNT4489423
ପ ୁ /956 28 123 56ରାେକଶ ର ନ େଜମସ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େଜମସ YNY0912063
ପ ୁ /957 59 123 57ରଜତ କମୁାର େଜମସ ପି ନିଥନିୟଲ େଜମସ LNT2620516
ୀ /958 35 123 58ଅମିତା ମହା ି ସା ବିକାଶ ର ନ େଜମସ୍ YNY0912055
ୀ /959 62 123 59ଆରତି ମହାପାତ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  େଜମସ୍ OR/06/044/364041
ୀ /960 80 123 60ମିସ ମ ାକିନୀ ପ ା ପି ଅଭୟ ପ ା OR/06/044/364948

ପ ୁ /1061 24 123 61ମନୀଷ କମୁାର ଅଗଵାଲ ପି ସଭୁାଷ ଚଂଦ ଅଗଵାଲ YNY1126499
ୀ /1062 39 123 62ଲିଲିମା ବିଶାଳ ପି ରତନ୍ ାକର ବିଶାଳ YNY0086686

ପ ୁ /1063 59 123 63ଫକିର ଚରଣ ମହାପାତ ପି ଅନ  ମହାପାତ YNY0086694
ୀ /1064 54 123 64ବାସ ି ମହାପାତ ସା ଫକିର ଚରଣ ମହାପାତ YNY0086702

ପ ୁ /1065 51 123 65ସଶୁା  କମୁାର ମହାପାତ ପି େଗାପିନାଥ ମହାପାତ LNT4506333
ୀ /1066 41 123 66ଦୁେଗର୍ସ ନ ିନି ମହାପାତ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ YNY0086710
ୀ /1067 48 123 67ନିରୁପମା ମହା ି ସା ସଶୁା  ମହାପାତ LNT4506341
ୀ /1068 48 123 68ସାଗରିକା ମହା ି ସା ସ ିପ ନାୟକ YNY0968495
ୀ /1069 80 123 69ଚ କଲତା ମହାପାତ ସା େଗାପିନାଥ ମହାପାତ LNT3024429

ପ ୁ /1070 53 123 70ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଫକିର ଚରଣ ମହାପାତ LNT3024437
ୀ /1071 49 123 71ମେନାରମା ମହାପାତ ସା ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ LNT4489498
ୀ /1072 45 123 72ଡଲି ମହାପାତ ପି ଫକିର ଚରଣ ମହାପାତ YNY0456947
ୀ /1073 31 123 73େମାନାଲିସା ମହାପାତ ପି ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ YNY0614784
ୀ /1074 30 123 74େରାଜାଲିନ ମହାପାତ ପି ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ YNY0614792
ୀ /1075 27 123 75ପିୟ ା ମହାପାତ ପି ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ YNY0614800

ପ ୁ /1076 24 123 76ଅଂଶମୁାନ ନାଏକ ପି ଶଭୁାସ ୁନାଏକ YNY0968479
ୀ /1077 82 123 77ତପସନୀ ନ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ନ LNT1682947

ପ ୁ /1078 59 123 78ପଦୀ  କମୁାର ନ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ନ LNT1682954
ୀ /1079 82 123 79ସତଯ୍ବାତୀ ନାୟକ ସା ଆନ  ନାୟକ OR/06/044/364043

ପ ୁ /1080 54 123 80ଶଭୁାଂସ ୁନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ OR/06/044/364044
ପ ୁ /1081 50 123 81ସ ିପ ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ OR/06/044/364045
ୀ /1082 47 123 82ମାନୀନୀ ନାୟକ ସା ଶଭୁାଂଶ ୁନାୟକ OR/06/044/364842

ପ ୁ /1083 50 123 83ଝେର  ପଧାନ ପି ହଗରୁ ପଧାନ OR/06/044/364046
ପ ୁ /1184 45 123 84ସଇନଦିପ ମହାପାତ ପି ବନ ବିହାରୀ ମହାପାତ LNT3234200
ପ ୁ /1185 76 123 85ବନବିହାରୀ ମହାପାତ ପି େଦବଦ  ମହାପାତ OR/06/044/364049
ୀ /1186 70 123 86ଶରୁମା ମହାପାତ ସା ବନବିହାରୀ ମହାପାତ OR/06/044/364050
ୀ /1287 71 123 87ଭାରତୀ ଦାସ ସା ସାମଏୁଲ ଦାସ OR/06/044/364053

ପ ୁ /1288 59 123 88ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ଦାସ ପି ସାମଏୁଲ ଦାସ OR/06/044/364054
ୀ /1289 49 123 89ଅନୀତା ଦାସ ସା ପେଦଯ୍ାତ ଦାସ LNT3233921

ପ ୁ /1290 45 123 90ପେଦଯ୍ାତ୍ ଦାସ ପି ସାମଏୁଲ ଦାସ OR/06/044/364055
ପ ୁ /1291 41 123 91ପବୀର କମୁାର ଦାସ ପି ଶାମଏୁଲ ଦାସ LNT3233939
ପ ୁ /1292 39 123 92ଥିଓଫିଲସ୍ ଦାସ୍ ପି ନିଶଥି୍ ଦାସ୍ LNT3024445
ୀ /1293 57 123 93ସବୁାଲା ମହା ି ସା ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ଦାସ LNT3233913
ୀ /1294 44 123 94ସନୂନ୍ର୍ ପଭା ପଢ଼ୀ ସା ସତିୃରଂଜନ ପଢ଼ୀ YNY1286269
ୀ /1295 19 123 95େଶତାଶୀ ପାଢ଼ୀ ପି ସତିୃରଂଜନ ପାଢ଼ୀ YNY1286202
ୀ /1296 64 123 96ତିେଳା ମା ସାହୂ ସା କରୁଣାକର ସାହୂ YNY1286244

ପ ୁ /1297 38 123 97ସଂେତାଷ କମୁାର ସାହୂ ପି କରୁଣାକର ସାହୂ YNY1286236
ୀ /1298 35 123 98ଯଜ୍ଞପଭା ସାହୁ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY1286210

ପ ୁ /1399 70 123 99େଲାକନାଥ ଅଗୱାଲ ପି ରାମକମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0309773
ୀ /13100 66 123 100ଶଶକିଲା ଅଗୱାଲ ସା େଲାକନାଥ ଅଗୱାଲ YNY0640680
ପ ୁ /13101 77 123 101ନିର ନ ରାୟ ପି ଚ ମଣି ରାୟ YNY0987172
ପ ୁ /13102 44 123 102ରୁଦ ନାରାୟଣ ରାୟ ପି ନିର ନ ରାୟ YNY0309765
ୀ /14103 60 123 103େରଶମା େଦବୀ ବରାଡିଆ ସା ସେୁମର ଲାଲ ବରାଡିଆ OR/06/044/364067
ପ ୁ /14104 60 123 104ଧନରାଜ ବରାଡିଆ ପି ସ ତ ରାମ ବରାଡିଆ OR/06/044/364068
ୀ /14105 60 123 105ଶା ି େଦବୀ ବରାଡିଆ ସା ଧନରାଜ ବରାଡିଆ OR/06/044/364069
ୀ /14106 35 123 106ସେ ାଷ ବରାଡିଆ ସା ମେନାଜ ବରାଡିଆ YNY0614818
ପ ୁ /14107 62 123 107ଶଭୁକରଣ ବରାରିଆ ପି ସ ତ ରାମ ବରାରିଆ YNY1266188
ୀ /14108 61 123 108ଧନି େଦବୀ ବାରଡିଆ ସା ଶଭୁ କରଣ ବାରଡିଆ YNY1290113
ୀ /14109 40 123 109ଲଲିତା େଦବୀ ବରାଡିଆ ପି ଭିକାଶ କମୁାର ବରାଡିଆ YNY0309799
ପ ୁ /14110 39 123 110ଭିକାଶ କମୁାର ବରାଡିଆ ପି ଧନରାଜ ବରାଡିଆ YNY0309781
ପ ୁ /14111 37 123 111ପକାଶ କମୁାର ବରାଡିଆ ପି ଧନରାଜ ବରାଡିଆ YNY0309807
ପ ୁ /14112 36 123 112ମେନାଜ ବରାଡିଆ ପି ଶଭୁ କରଣ ବରାଡିଆ YNY0309823
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ୀ /14113 36 123 113ମିନାକ୍ଷୀ ବରାଡିଆ ସା ପକାଶ କମୁାର ବରାଡିଆ YNY0614826
ପ ୁ /14114 34 123 114ରାେକଶ ବରାଡିଆ ପି ଧନରାଜ ବରାଡିଆ YNY0309815
ୀ /14115 34 123 115େମାନିକା ବରାଡିଆ ସା ରାେକଶ ବରାଡିଆ YNY0836635

ପ ୁ /14116 62 123 116ସେୁମରମଲ ବେରାଡିଆ ପି ସ ତ ବେରାଡିଆ OR/06/044/364066
ପ ୁ /14117 45 123 117ବଜର ଲାଲ ବେରାଡିଆ ପି ସେୁମରମଲ ବେରାଡିଆ LNT3234382
ପ ୁ /14118 59 123 118େଦବଦ  ମହାରଣା ପି ବେଜ  ମହାରଣା OR/06/044/364407
ପ ୁ /14119 26 123 119ଅନୁଭଵ ମହାରଣା ପି େଦବଦ  ମହାରଣା YNY1053578
ୀ /15120 51 123 120ଟିକି ନାଟିଆ ସା ଶୀବ  ନାଟିଆ YNY0086769

ପ ୁ /15121 46 123 121ଶୀବ  ନାଟିଆ ପି ମେକଇ ନାଟିଆ YNY0309856
ପ ୁ /16122 57 123 122ସମୀର କମୁାର େବାଷ ପି ଦୁଲାଲ ଚ  େବାଷ LNT3024452
ୀ /16123 46 123 123େକକା େବାଷ ସା ସମୀର କମୁାର େବାଷ YNY0086728

ପ ୁ /16124 41 123 124ମାନବ ଲାଲ ଜି. ଯାଚକ ପି କିେଶାର ଲାଲ ଜି ଯାଚକ LNT3232840
ୀ /16125 71 123 125ସଚିୁତା ଯାଚକ ପି ଅମତୃ ଲାଲ ଯାଚକ OR/06/044/364078
ୀ /16126 39 123 126ସଂଯକୁ୍ତା ଯାଚକ ସା ମାନବ ଲାଲଜି ଯାଚକ CLV3327301

ପ ୁ /17127 65 123 127ନାରାୟଣ େଗାଲରୀ ପି ହରି େଗାଲରୀ OR/06/044/364095
ୀ /17128 55 123 128େରାଜେମରୀ େଗାଲରୀ ସା ନାରାୟଣ େଗାଲରୀ OR/06/044/364096

ପ ୁ /17129 28 123 129ମେନାଜ େଗାଲରୀ ପି ନାରାୟଣ େଗାଲରୀ YNY0614834
ପ ୁ /17130 26 123 130ମାନସ େଗାଲାରୀ ପି ନାରାୟଣ େଗାଲାରୀ YNY1053008
ୀ /17131 84 123 131ସଲିଳା ଯାଚକ ସା ମାଣିକଲାଲଜୀ ଯାଚକ OR/06/044/364086

ପ ୁ /17132 65 123 132ଆଶଷିଲାଲ ଯାଚକ ପି ମାଣିକଲାଲଜୀ ଯାଚକ YNY0987198
ପ ୁ /17133 63 123 133କଲଯ୍ାଣଲାଲଜୀ ଯାଚକ ପି ମାଣିକଲାଲଜୀ ଯାଚକ OR/06/044/364087
ପ ୁ /17134 61 123 134ଶା ିଲାଲ ଯାଚକ ପି ମାଣିକଲାଲଜୀ ଯାଚକ YNY0987180
ୀ /17135 58 123 135ସଚୁରିତା ଯାଚକ ସା କଲଯ୍ାଣ ଯାଚକ OR/06/044/364092
ୀ /17136 55 123 136ସଚିୁତା ଯାଚକ ସା ଶା ିଲାଲ ଯାଚକ LNT2620672
ୀ /17137 51 123 137ମରିୟମା ଯାଚକ ସା ଚୁନିଲାଲ ଯାଚକ OR/06/044/364093

ପ ୁ /17138 35 123 138େଶାଭନ ଯାଚକ ପି କଲଯ୍ାଣ ଲାଲ ଯାଚକ YNY0145201
ୀ /17139 31 123 139ଚିତା ଯାଚକ ପି କଲଯ୍ାଣ ଲାଲାଜି ଯାଚକ YNY0145219

ପ ୁ /17140 57 123 140ଚୁନିଲାଲ ଜୀ ଯାଚକ ପି ମାଣିକଲାଲ୍ ଜୀ ଯାଚକ OR/06/044/364090
ୀ /17141 28 123 141ଶୀତଲ ସଲୀଳା ଯାଚକ ପି ଚୁନିଲାଲ ଜୀ ଯାଚକ YNY0457192
ୀ /17142 24 123 142ପାୟଲ ସଲୀଳା ଯାଚକ ପି ଚୁନିଲାଲ ଜୀ ଯାଚକ YNY1053586
ୀ /17143 57 123 143ସପିୁୟା ରଥ ସା ପବିର କମୁାର ରଥ LNT3024551

ପ ୁ /17144 35 123 144େଦଭକା  ରଥ ପି ପବିର କମୁାର ରଥ LNT3024544
ପ ୁ /18145 33 123 145ଏମ ଡି ଅଜିଜ ପି ମହମଦ ହୁେସନ YNY0968487
ପ ୁ /18146 65 123 146ସପନ କମୁାର େପଦିନୀ ପି ଜନ୍ ହବର୍ ଟ େପଦିନୀ YNY0383075
ୀ /18147 58 123 147ମ  ୁେପଦିନୀ ସା ସପନ କମୁାର େପଦିନୀ YNY0383067
ୀ /18148 30 123 148ରାେଚଲ େପଦିନୀ ପି ସପନ କମୁାର େପଦିନୀ YNY0493080
ୀ /18149 58 123 149ବି ବିଳାସିନି ରାଓ ସା ବି ରାଜୁ ରାଓ LNT2620698

ପ ୁ /19150 67 123 150ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି YNY1028109
ୀ /19151 87 123 151କଲଯ୍ାଣୀ ପାତ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ପାତ YNY1028018

ପ ୁ /19152 61 123 152ବି ରାଜୁ ରାଓ ପି ବି େଚେନନ୍ୟା LNT2519874
ପ ୁ /19153 35 123 153ବି ସତଯ୍ଜିତ ରାଓ ପି ବି ରାଜୁ ରାଓ LNT3082047
ପ ୁ /19154 32 123 154ବି ସାମସନ ରାଓ ପି ବି ରାଜୁ ରାଓ YNY0086165
ୀ /19155 27 123 155ପଲବୀ ରାୟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାୟ YNY0780320
ୀ /19156 65 123 156ପତିମା ସାଇଁ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି YNY1028091

ପ ୁ /20157 85 123 157ରବି  ପତାପ ରାୟ ପି ଅେଲଖ ରାୟ OR/06/044/364104
ୀ /20158 78 123 158ଶା ିଲତା ରାୟ ସା ରବୀ  ରାୟ OR/06/044/364105

ପ ୁ /20159 59 123 159ଅମେର  ପତାପ ରାୟ ପି ରବୀ  ପତାପ ରାୟ OR/06/044/364106
ୀ /20160 54 123 160ପ ୁ ଲତା ରାୟ ସା ଅମେର  ପତାପ ରାୟ OR/06/044/364108

ପ ୁ /20161 28 123 161ରାହୁଲ ପତାପ ରାୟ ପି ଅମେର  ପତାପ ରାୟ YNY0614842
ପ ୁ /20162 74 123 162ଇ ାମଣୀ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0174243
ପ ୁ /20163 61 123 163ସଂଗାମ େକଶରୀ ସିଂ ପି େଲାହିତ ସିଂ LNT1621390
ୀ /20164 56 123 164ନିଲମ େଗସ୍ ସିଂ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ସିଂ LNT1506112
ପ ୁ /20165 34 123 165ସରୂପ େଶବାନୀୟା ସିଂ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ସିଂ YNY0976720
ପ ୁ /20166 25 123 166ସମିତ େକଶରୀ ସିଂ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ସିଂ YNY0976738
ପ ୁ /21167 82 123 167ସୀତାକା  ଦାସ ପି ପଦ ଦାସ OR/06/044/364119
ୀ /21168 76 123 168ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ସୀତାକା  ଦାସ OR/06/044/364120
ପ ୁ /21169 57 123 169ଶେୁଭ  ଦାସ ପି ସୀତାକା  ଦାସ OR/06/044/364121
ୀ /21170 50 123 170ମୀନାକି୍ଷ ଦାସ ସା ସେୁଭ  ଦାସ LNT3233749
ୀ /21171 26 123 171ଶଶୁୀ ଦାସ ପି ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ଦାସ YNY0724518
ପ ୁ /21172 54 123 172ଜୟ  କମୁାର ରାଜହଂସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଜହଂସ YNY1027994
ୀ /21173 50 123 173େହମା ି ନି ରାଜହଂସ ସା ଜୟ  କମୁାର ରାଜହଂସ YNY1027978
ୀ /21174 24 123 174ଅପିର୍ତା ରାଜହଂସ ପି ଜୟ  କମୁାର ରାଜହଂସ YNY1027952
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ୀ /21175 70 123 175ବେଜଶରୀ ରାୟ ସା ସଶୁା  ରାୟ OR/06/044/364122
ୀ /21176 38 123 176େସତା ରାୟ ପି ଶସୁା  ରାୟ LNT3233731

ପ ୁ /22177 77 123 177ଜନ େବ ାମିନ ନାଏକ ପି ଜନ ବୁନଯ୍କ ନାଏକ OR/06/044/364127
ପ ୁ /22178 49 123 178େଦବାଶୀଷ୍ ନାୟକ ପି ଜନ େବ ାମିନ୍ ନାୟକ OR/06/044/364129
ୀ /22179 73 123 179ପ ୁ ିତା ନାୟକ ସା ଜନେବ ାମିନ ନାୟକ OR/06/044/364128
ୀ /22180 43 123 180ସଚୁରିତା ନାୟକ ସା େଦବାଶଷି ନାୟକ YNY0309864

ପ ୁ /22181 38 123 181ଶଭୁାଶଷି ନାୟକ ପି େବନଜାମିନ ନାୟକ OR/06/044/364894
ପ ୁ /22182 26 123 182ଅନୁରାଗ ପରିଡା ପି ଆଶଷି କମୁାର ପରିଡା YNY0761148
ୀ /22183 36 123 183ଅପିର୍ତା ସାହୁ ସା ଶଭୁାଶଷି ନାଏକ YNY0836627

ପ ୁ /24184 65 123 184ରାଜବଲଭ ମହା ି ପି ବଜାନ  ମହା ି OR/06/044/364237
ୀ /24185 62 123 185ପ ୁ ିତା ମହା ି ସା ରାଜବଲଭ ମହା ି OR/06/044/364238

ପ ୁ /24186 62 123 186ବିଜୟ ମହା ି ପି ବଜାନ  ମହା ି OR/06/044/364239
ୀ /24187 59 123 187ପ ୁ ାମ ରୀ ମହା ି ସା ବିଜୟ ମହା ି OR/06/044/364240

ପ ୁ /24188 58 123 188ସ ୟ କମୁାର ମହା ି ପି ବଜାନ  ମହା ି OR/06/044/364241
ୀ /24189 54 123 189ରୀତା ମହା ି ସା ସ ୟ କମୁାର ମହା ି OR/06/044/364242

ପ ୁ /24190 49 123 190ସତଯ୍ଜିତ ମହା ି ପି ରବୀ  ମହା ି OR/06/044/364245
ୀ /24191 36 123 191େଶତା ମହା ି ପି ରାଜବଲବ ମହା ି YNY0174250
ୀ /24192 31 123 192ପିୟ ା ମହା ି ପି ବିଜୟ ମହା ି YNY0670711

ପ ୁ /24193 29 123 193େସୗରଭ ମହା ି ପି ରାଜବଲଭ ମହା ି YNY0670752
ୀ /24194 27 123 194ରିଆ ମହା ି ପି ସ ୟ କମୁାର ମହା ି YNY0670703

ପ ୁ /24195 25 123 195େଗୗରଵ ମହା ି ପି ବିଜୟ ମହା ି YNY1162940
ୀ /24196 22 123 196ପିୟା େମାହ ି ପି ସଂଜୟ କମୁାର େମାହ ି YNY1164995

ପ ୁ /24197 23 123 197ଦିବଯ୍ େଜଯ୍ାତି ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ YNY1039957
ୀ /25198 75 123 198ଅନୁପମା େଭୗମିକ ପି କାଳିପଦ ଭମିକ LNT2475002

ପ ୁ /25199 32 123 199ଜିବିେତସ େଭୗମିକ ପି ଜୀବନକି ା େଭୗମିକ LNT3024569
ପ ୁ /25200 19 123 200ଜ୍ଞାନଦଯ୍ତୁ େଭୗମିକ ପି ବି ୁପସାଦ େଭୗମିକ YNY1285865
ପ ୁ /25201 68 123 201ଜୀବନକୀ  ଭୁମିକ ପି କାଳିପଦ ଭୁମିକ OR/06/044/364154
ପ ୁ /25202 56 123 202ବି ୁପସାଦ ଭୁମିକ ପି କାଳିପଦ ଭୁମିକ OR/06/044/364156
ୀ /25203 55 123 203କି ା ଭୁମିକ ସା ଜୀବନକି  ଭୁମିକ OR/06/044/364155

ପ ୁ /25204 59 123 204କୀଶନ ଲାଲ ବମର୍ା ପି ପନନ୍ାଲାଲ ବମର୍ା LNT3233145
ୀ /25205 52 123 205ସଶୁୀଲା େଦବୀ ବମର୍ା ସା କୀଶନ ଲାଲ ବମର୍ା LNT3233152

ପ ୁ /25206 43 123 206ମେନାଜ କମୁାର ବମର୍ା ପି ହନୁମାନ ଜି ବମର୍ା LNT3233533
ପ ୁ /26207 35 123 207ଏମ ଡି ଆଲାମ ପି ଏମ ଡି ସବାଲ YNY1028083
ପ ୁ /26208 33 123 208ଏମ ଡି ବବୁଲ ପି ମହ ଦ ମହମଦୁ YNY1028059
ପ ୁ /26209 66 123 209ରାମୱତାର ଶମର୍ା ପି ଶ ରଲାଲ ଶମର୍ା YNY0086199
ୀ /26210 59 123 210ସକୁ ଳା ଶମର୍ା ସା ରାମୱତାର ଶମର୍ା YNY0086207
ୀ /26211 29 123 211େସନ୍ହଲତା ଶମର୍ା ପି ରାମୱତାର ଶମର୍ା YNY0614867
ୀ /26212 28 123 212େଶତା ଶମର୍ା ପି ରାମୱତାର ଶମର୍ା YNY0614875

ପ ୁ /27213 43 123 213ତୀଦିପ୍ ସ ୁ ର େଭୖମିକ ପି ଦୀଲିପ କମୁାର େଭୖମିକ LNT2475010
ପ ୁ /27214 40 123 214ତିେଲାକ ନାଥ େଭୗମିକ ପି ଦିଲିପ େଭୗମିକ LNT3233046
ପ ୁ /27215 46 123 215ଦିପନଦଯ୍ତିୁ େଭୗମିକ ପି ଦୀଲିପ କମୁାର େଭୗମିକ LNT3233061
ୀ /27216 46 123 216ଶା ି ଭୂମିକ ସା ବି ୁ ପସାଦ ଭୂମିକ LNT2550291

ପ ୁ /28217 38 123 217ଶଆୁ ଲାଲ ଡିଡୱାନିଆ ପି ରାମ ନିବାସ ଡିଡୱାନିଆ LNT3232899
ପ ୁ /28218 33 123 218େଶଖ ରେସଲ ପି େଶଖ ନୁରଜାମାନ YNY1054972
ପ ୁ /29219 53 123 219ବାୟ ଚଂଦେଶଖର ପି ବାୟ ରାମଲୁୁ YNY0780510
ୀ /29220 47 123 220ଓଯ୍ାଇଶବିାନୀ ରାଓ ସା ଓଯ୍ାଇ ଚ  େଶଖର ରାଓ YNY0800581

ପ ୁ /29221 27 123 221ବାୟ ବିକାଶ ରାଓ ପି ବାୟ ଚଂଦ ରାଓ YNY0829093
ପ ୁ /29222 73 123 222ଚ ମଣି ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ OR/06/044/364176
ପ ୁ /29223 69 123 223ପଭାକର ସାହୂ ପି ସନାତନ ସାହୂ YNY1285857
ପ ୁ /29224 77 123 224ଭା ର ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ LNT3233111
ୀ /29225 72 123 225ସମିୁତା ସାହୁ ସା ଭା ର ସାହୁ LNT3233558
ୀ /29226 64 123 226କୁ ଳା ସାହୁ ସା ଚ ମଣି ସାହୁ OR/06/044/364177
ୀ /30227 71 123 227ରିବିକା େଯନା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  େଯନା LNT2513190
ୀ /30228 43 123 228ଏ ର ପାେମାଲି େଜନା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା LNT3232998
ୀ /30229 41 123 229ଲିଡ୍ଆପାନସି େଜନା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା LNT3233004
ୀ /30230 55 123 230ନମିତା ମହା ି ସା େଯାଥମ ମହା ି OR/06/044/364188
ୀ /30231 33 123 231ହାନନ୍ ା ମହା ି ପି େଜାଥମ ମହା ି LNT3024577
ପ ୁ /30232 28 123 232ଶାେରାନ୍ େଡଭିଡ୍ ମହା ି ପି େଜାଥାମ ମହା ି YNY0457325
ପ ୁ /31233 63 123 233ହୃଦାନ  ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ OR/06/044/254762
ପ ୁ /31234 63 123 234ରମଣି ରଂଜନ ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ YNY0145292
ୀ /31235 57 123 235ପ ୁ ାରାଣି ଦାସ ସା ରମଣି ରଂଜନ ଦାସ YNY0145284
ୀ /31236 28 123 236ଅପର୍ୀତା ଦାସ ପି ରମଣି ରଂଜନ ଦାସ YNY0670729
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ପ ୁ /31237 25 123 237ଛାୟା କମୁାର ଦାସ ପି ହୃଦାନ  ଦାସ YNY0968503
ପ ୁ /31238 45 123 238ତହସିଲଦାର ଖାନି ପି ମହ ଦ ଖାଂ YNY1033323
ୀ /31239 86 123 239ସକୁ ଳା ସିହନ୍ା ସା ନେର ନାଥ ସିହନ୍ା OR/06/044/364190
ୀ /31240 49 123 240ମିତା ସିହନ୍ା ସା ମାନସ ସିହନ୍ା LNT3232808

ପ ୁ /31241 60 123 241ମାନସ ସିହନ୍ା ପି ନେର  ନାଥ ସିହନ୍ା YNY0968529
ପ ୁ /31242 24 123 242ପଲୁକ ସିହନ୍ା ପି ମାନସ ସିହନ୍ା YNY0968511
ୀ /32243 65 123 243ନମିତା େବାଷ ସା ସନିୁଲ େବାଷ OR/06/044/364195
ୀ /33244 47 123 244େକ ସଯୂଯ୍ର୍କା ି ପି େକ େଭ ଟ ରାଓ LNT1683051

ପ ୁ /33245 41 123 245େକ ରେମଶ ବାବୁ ପି େକ.େଭ ଟ ରାଓ LNT3233871
ପ ୁ /33246 43 123 246ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପଭାତ କମୁାର ଦାସ YNY0358283
ପ ୁ /33247 40 123 247େକ ଉେମଶ କମୁାର ପି େକ େଭ ଟ ରାଓ LNT2504603
ୀ /33248 35 123 248େକ. କଲଯ୍ାଣୀ କମୁାରୀ ପି େକ. େଭ ଟ ରାଓ YNY0358275

ପ ୁ /34249 62 123 249ସ ିପ ପଧାନ ପି ଏନ ବି ପଧାନ OR/06/044/364969
ୀ /34250 55 123 250ଶୀଲତା ପଧାନ ସା ସଂଦୀପ ପଧାନ LNT2518074

ପ ୁ /34251 55 123 251ପଦିପ ପଧାନ ପି ଏନ ବି ପଧାନ LNT2518066
ୀ /34252 53 123 252ବବିତା ପଧାନ ପି ଏନ ବି ପଧାନ OR/06/044/364214
ୀ /34253 47 123 253ଅନିତା ପଧାନ ସା ପଦୀପ ପଧାନ YNY0987206
ୀ /35254 37 123 254ରଶିତା େବେହରା ସା ଆଶଷି ଦାସ YNY0493254
ୀ /35255 74 123 255ମଲିନା ଦାସ ପି ପଶା  ଦାସ OR/06/044/364217

ପ ୁ /35256 71 123 256କିେଶାର କମୁାର ଦାସ ପି ପଶା  ଦାସ OR/06/044/364215
ୀ /35257 69 123 257ଅମିତା ଦାସ ସା କିେଶାର କମୁାର ଦାସ OR/06/044/364216

ପ ୁ /35258 44 123 258ଆଶଷି ଦାସ ପି କିେଶାର ଦାସ LNT3233392
ପ ୁ /35259 23 123 259ପଭୂଦ  ଲେରନସ ପି ଲେରନସ ବିକାଶ ପଧାନ YNY1157155
ପ ୁ /36260 64 123 260ଧେନଶର େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା LNT2550218
ପ ୁ /36261 51 123 261ଭା ର ଚ  ଦାରୀ ପି ବଂଶୀଧର ଦାରୀ LNT1682913
ପ ୁ /36262 44 123 262ଉମାକା  ଦାରୀ ପି ବଂଶୀଧର ଦାରୀ LNT1682921
ପ ୁ /36263 34 123 263ଜମାଲ ଖାନ ପି କମାଲ ଖାନ YNY0968446
ପ ୁ /36264 54 123 264ପଭାକର ରାଓ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ OR/06/044/364234
ୀ /36265 48 123 265ବବିତା ରାଓ ସା ପଭାକର ରାଓ OR/06/044/364235
ୀ /36266 28 123 266ସ ିତା ରାଓ ପି ପଭାକର ରାଓ YNY0780551
ୀ /36267 27 123 267ନମତା ରାଓ ପି ପଭାକର ରାଓ YNY0780585

ପ ୁ /37268 43 123 268ବଚା ଖଁା ପି ଗଫାର ଖଁା YNY0259168
ପ ୁ /37269 33 123 269ୟୁନୁସ ଖଁା ପି ଅମିର ଖଁା YNY0259176
ୀ /38270 47 123 270କମଳିନୀ ପ ା ସା ସାମସନ ପ ା OR/06/044/364949

ପ ୁ /38271 39 123 271ଦାଉଦ ପ ା ପି ସାମସନ ପ ା OR/06/044/364950
ପ ୁ /39272 59 123 272ଶରତ ଚ  ମିଶ ପି ଅଜୁର୍ ନ ମିଶ YNY0086272
ୀ /39273 49 123 273ଭାଗଯ୍ବତୀ ମିଶ ସା ଶରତ ଚ  ମିଶ YNY0086280

ପ ୁ /39274 31 123 274ରାମ କମୁାର ମିଶ ପି ଶରତ ଚ  ମିଶ YNY0614586
ୀ /39275 29 123 275ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ମିଶ ପି ଶରତ ଚ  ମିଶ YNY0614594

ପ ୁ /39276 26 123 276ଶୀଧର ମିଶ ପି ଶରତ ଚ  ମିଶ YNY1053016
ପ ୁ /39277 75 123 277େବୖକୁ  ବିହାରୀ ମହା ି ପି ପିୟନାଥ ମହା ି LNT2620771
ୀ /39278 69 123 278ବି ୁ ପିୟା ମହା ି ସା େବୖକୁ  ବିହାରୀ ମହା ି LNT2620789

ପ ୁ /39279 37 123 279ଅଂଶମୁାନ ମହା ି ପି େବୖକୁ  ବିହାରି ମହା ି LNT3082054
ୀ /39280 37 123 280ବିଶପାବନୀ ମହା ି ପି େବୖକୁ  ବିହାରି ମହା ି LNT3082062
ୀ /39281 45 123 281କନିୁଲତା ମଦୁୁଲି ସା ସନୁାକର ମଦୁୁଲି YNY0614560

ପ ୁ /39282 44 123 282ସନୁାକର ମଦୁୁଲି ପି ବାବାଜି ମଦୁୁଲି YNY0614578
ୀ /39283 31 123 283ଭାନୁପିୟା ନାୟକ ସା ନେର  ନାୟକ YNY0614883

ପ ୁ /40284 35 123 284ସବୁତ ପଧାନ ପି ସିପିଆନ ପଧାନ YNY0259200
ୀ /40285 33 123 285େଲାପାମଦୁା ପଧାନ ପି ଶୀପିୟା ପଧାନ YNY0309898
ୀ /40286 57 123 286ସରିତା ପଧାନ ସା ସିପିୟାନ ପଧାନ OR/06/044/364929
ପ ୁ /40287 57 123 287ସିପିଆନ ପଧାନ ପି କାଶଭି  ପଧାନ OR/06/044/364928
ୀ /41288 89 123 288ଅେମାଲା ପାଣିଗାହି ସା ଉେମଶ ପାଣିଗାହି OR/06/044/364273
ପ ୁ /41289 64 123 289ଅମର ପାଣିଗାହି ପି ଉେମଶ ପାଣିଗାହି OR/06/044/364274
ପ ୁ /41290 61 123 290ଅ ନ ପାଣିଗାହି ପି ଉେମଶ ପାଣିଗାହି OR/06/044/364276
ୀ /41291 55 123 291ରାଜଶୀ ପାଣିଗାହି ସା ଅମର ପାଣିଗାହି OR/06/044/364275
ୀ /41292 50 123 292ଇପସିତା ପାଣିଗାହୀ ସା ଅ ନ ପାଣିଗାହୀ LNT3232865
ୀ /41293 29 123 293ପତୀତି ପିୟା ପାଣିଗାହୀ ପି ଅମର ପାଣିଗାହୀ YNY0836601
ପ ୁ /42294 62 123 294ଆଶଷି ଦାସ ପି ପତାପ ଦାସ OR/06/044/364283
ୀ /42295 57 123 295ସସିୁତା ଦାସ ସା ଆଶଷି ଦାସ OR/06/044/364284
ୀ /42296 35 123 296ଶୀନିତା ଦାସ ପି ଆଶଷି ଦାସ YNY0358259
ପ ୁ /42297 31 123 297ଅନୁରୂପ ଦାସ ପି ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ YNY0358242
ୀ /42298 73 123 298ଇଭା େଜନା ସା ପଶା  େଜନା LNT2518017
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ପ ୁ /42299 51 123 299େସୗେମ  େଜନା ପି ପଶା  େଜନା LNT3365467
ପ ୁ /42300 49 123 300େସାେଭଷ େଜନା ପି ପଶା  େଜନା OR/06/044/364286
ୀ /42301 47 123 301ସଜୁୟା େଜନା ସା େସୗେମ  େଜନା LNT3365459
ୀ /42302 43 123 302ମ ିରା େଜନା ସା େସାେଭଷ େଜନା LNT2517936
ୀ /42303 64 123 303ମିନତି ପଟନାୟକ ସା ବିେଶଶର ପଟନାୟକ LNT2518009

ପ ୁ /42304 41 123 304ଅପିର୍ତ୍ ପ ନାୟକ ପି ବିେଶଶର ପ ନାୟକ LNT2502912
ପ ୁ /43305 59 123 305ବିଚିତା ନ  ପଧାନ ପି ସାମଏୁଲ ପଧାନ LNT3232766
ୀ /43306 53 123 306ସଦିୁ ା ପଧାନ ସା ବିଚିତା ନ  ପଧାନ OR/06/044/364865
ୀ /43307 75 123 307ସେୁକଶନିି ପଧାନ ସା ସାମଏୁଲ ପଧାନ OR/06/044/364289

ପ ୁ /43308 55 123 308ଜ୍ଞାେନ  ପଧାନ ପି ସାମଏୁଲ ପଧାନ OR/06/044/364863
ୀ /43309 53 123 309ବ ିତା ପଧାନ ପି ସାମଏୁଲ ପଧାନ OR/06/044/364293

ପ ୁ /43310 45 123 310ପତଯ୍ଷୁ ପଧାନ ପି ସାମଏୁଲ ପଧାନ OR/06/044/364294
ୀ /44311 52 123 311ଅପରାଜିତା ଦାସ ସା ଧୀରାଜ ଦାସ OR/06/044/364953

ପ ୁ /44312 80 123 312ମେହ  ରାଉତ ପି ସାମଏୁଲ ରାଉତ LNT3232790
ପ ୁ /44313 52 123 313ସବୁାଷ ରାଉତ ପି ମେହ  ରାଉତ OR/06/044/364862
ୀ /44314 45 123 314ସ ଯ୍ାରାଣୀ ରାଉତ ସା ସବୁାଷ ରାଉତ LNT2503399
ୀ /44315 42 123 315ନମିତା ରାଉତ ପି ମେହ  ରାଉତ LNT3232824

ପ ୁ /45316 68 123 316ଆଶଷି ପାତ ପି ଆଇଜାକ ପାତ OR/06/044/364317
ୀ /45317 59 123 317ମିନତୀ ପାତ ସା ଆଶଷି ପାତ OR/06/044/364318

ପ ୁ /45318 26 123 318େଡଭିଡ୍ େନାଏଲ ପାତ ପି ଆଶଷି ପାତ YNY1053032
ପ ୁ /46319 44 123 319ଧୀରାଜ ଦାସ ପି ଆ ଯଯ୍ର୍ ଦାସ OR/06/044/364021
ପ ୁ /46320 29 123 320ଚିରାଗ େରୗନଜ ଦାସ ପି ଧୀରଜ ଦାସ YNY0670737
ୀ /47321 71 123 321ମିନତୀ ଦାସ ସା ଇମାନୁଏଲ ଦାସ OR/06/044/364336

ପ ୁ /47322 60 123 322ଆଶଷି ଦାସ ପି ଯାେବଶ ଦାସ OR/06/044/364337
ୀ /47323 55 123 323ତନୁଜା ଦାସ ସା ଆଶୀଷ ଦାସ OR/06/044/364955

ପ ୁ /47324 53 123 324ଦିପକ ଦାସ ପି ଇମାନୁଏଲ ଦାସ YNY0309914
ୀ /47325 51 123 325ମାଥର୍ା ଦାସ ସା ଦିପକ ଦାସ LNT3233202
ୀ /47326 20 123 326ଜୟଶୀ ଦାସ ପି ଇମାନୁଏଲ ଦାସ LNT3233491
ୀ /47327 31 123 327ଏମ୍. ସା ନା ଦାସ ପି ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ YNY0457184

ପ ୁ /47328 27 123 328ଅମିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ YNY0614602
ୀ /47329 23 123 329ଆୟୁସୀତା ଦାସ ପି ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ YNY1053057

ପ ୁ /48330 70 123 330ରୁେବନ ଦାସ ପି ବିପିନ ଚ  ଦାସ OR/06/044/364345
ୀ /48331 65 123 331ଭାଗଯ୍ବତୀ ଦାସ ପି ବିପିନ ଚ  ଦାସ OR/06/044/364347
ୀ /48332 63 123 332କବିତା ଦାସ ସା ରୁେବନ ଦାସ OR/06/044/364346

ପ ୁ /48333 63 123 333ସିେମନ ଦାସ ପି ବିପିନଚ  ଦାସ OR/06/044/364348
ପ ୁ /48334 53 123 334ସକୁମୁାର ଦାସ ପି ବିପିନ ଚ  ଦାସ OR/06/044/364350
ୀ /48335 48 123 335ପ ୁ ବତୀ ଦାସ ପି ବିପିନ ଦାସ OR/06/044/364349
ୀ /48336 46 123 336ସଦୁୀ ା ଦାସ ସା ସକୁମୁାର ଦାସ LNT2517910
ୀ /48337 23 123 337ସସିୁତା ଦାସ ପି ଶମିିୟନ ଚ  ଦାସ YNY1053073
ୀ /48338 50 123 338ବିେନାଜିନୀ ସାହୁ ସା ସିେମନ ଦାସ LNT2517902
ୀ /49339 37 123 339ଆରତୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅଶନୀ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LNT3082088
ୀ /49340 35 123 340ଅନୀତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଅଶନୀ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LNT3082070

ପ ୁ /49341 75 123 341ବିଜନ ଚ  ଦାସ ପି ଉେମଶ ଦାସ OR/06/044/364351
ପ ୁ /49342 62 123 342ସ ୀବ କମୁାର ଦାସ ପି ରବିନ ଚ  ଦାସ OR/06/044/364355
ୀ /49343 59 123 343ସଜୁାତା ଦାସ ସା ସ ୀବ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/364356
ୀ /49344 56 123 344କବିତା ଦାସ ପି ରବିନ୍ ଚ  ଦାସ OR/06/044/364357

ପ ୁ /49345 43 123 345ଅଜିତ୍ ଦାସ ପି ବିଜନ ଚ  ଦାସ LNT3234184
ପ ୁ /49346 42 123 346ସଜିୁତ ଦାସ ପି ବିଜନ ଚ  ଦାସ LNT3234309
ପ ୁ /49347 41 123 347ପସନନ୍  ଦାସ ପି ବିଜନ ଚ  ଦାସ LNT4497004
ୀ /49348 36 123 348େରଣକୁା ଦାସ ସା ସଜୁୀତ ଦାସ YNY1285923
ୀ /49349 36 123 349ସନୁୟନା ଦାସ ପି ସ ିବ କମୁାର ଦାସ LNT3407392
ପ ୁ /49350 35 123 350ରଣଜିତ୍ ଦାସ ପି ବିଜନ ଚ  ଦାସ LNT4496998
ପ ୁ /49351 32 123 351ସସୁମିତ ଦାସ ପି ସ ିବ କମୁାର ଦାସ LNT3024585
ୀ /49352 29 123 352ସଚୁରିତା ସାହାନୀ ସା ଅଜିତ ଦାସ YNY1285899
ୀ /49353 26 123 353େସୗମ୍ଯା ସବୁୁ ି ସା ସସୁଂବିତ ଦାସ YNY1327394
ୀ /50354 48 123 354ସଜୁାତାରାଣୀ ଦାସ ସା ବିେନାଦ ମହାରଣା YNY0086306
ୀ /50355 70 123 355ପ ଜିନୀ ମହାରଣା ସା ସକୁା  ମହାରଣା OR/06/044/364368
ପ ୁ /50356 53 123 356ସେୁବାଧ ମହାରଣା ପି ଅତୁଲ ମହାରଣା OR/06/044/364370
ୀ /50357 48 123 357ସ ଯ୍ା ମହାରଣା ସା ସେୁବାଧ ମହାରଣା LNT3233889
ୀ /50358 48 123 358ଶାବଣୀ ମହାରଣା ସା ପେମାଦ ମହାରଣା LNT3232832
ପ ୁ /50359 48 123 359ବିେନାଦ ମହାରଣା ପି ଅତୁଲ ମହାରଣା OR/06/044/364372
ପ ୁ /50360 26 123 360ଶେୁସାଭନ ମହାରଣା ପି ସେୁବାଧ ମହାରଣା YNY0724492
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ପ ୁ /50361 26 123 361େସାେଭସ ମହାରଣା ପି ପେମାଦ ମହାରଣା YNY0724500
ୀ /50362 59 123 362ଟି. ରାମଲୁ ସା ଟି.ଲଛିଆ ରାଓ YNY0912014

ପ ୁ /51363 43 123 363ପିତମ ମହାରଣା ପି ପଦୀପ ମହାରଣା LNT3233103
ପ ୁ /51364 73 123 364ପଦୀପ ଚ  ମହାରଣା ପି ପଭାତ ଚ  ମହାରଣା OR/06/044/364373
ୀ /51365 68 123 365ସନିୁତା ମହାରଣା ସା ପଦୀପ ଚ  ମହାରଣା OR/06/044/364374

ପ ୁ /51366 56 123 366ସରୁଦି  ଫଲୁନଟନ ପି ପି.ସି. ଫଲୁନଟନ LNT3233129
ୀ /51367 46 123 367ପାରୁଲ ଫଲୁଟନ ସା ସରୁଦି  ଫଲୁଟନ LNT4500898
ୀ /52368 85 123 368େରଣବୁାଳା ମହାରଣା ସା ରବିନ ମହାରଣା OR/06/044/364378
ୀ /52369 58 123 369ମାନସୀ ମହାରଣା ପି ରବିନ ମହାରଣା OR/06/044/364379
ୀ /52370 54 123 370ସ ଯ୍ାରାଣି ମହାରଣା ପି ରବିନ ମହାରଣା OR/06/044/364381

ପ ୁ /53371 90 123 371ଲଳିତେମାହନ ପତି ପି ସଧୁାକର ପତି OR/06/044/364386
ପ ୁ /53372 64 123 372ସରୁପ େମାହନ ପତି ପି ଲଳିତ ପତି OR/06/044/364387
ପ ୁ /53373 60 123 373ଚ ନ ପତି ପି ଲଳିତ ପତି LNT2504421
ୀ /53374 58 123 374ବାସ ି ମ ରୀ ପତି ସା ସରୁପ ପତି OR/06/044/364388
ୀ /53375 52 123 375ନୂତନ ପତି ସା ଚ ନ ପତି LNT2517894

ପ ୁ /53376 27 123 376ସା ୁଦ େମାହନ ପତି ପି ସରୁପ େମାହନ ପତି YNY0836619
ପ ୁ /53377 25 123 377ଅନନଯ୍ା ପତି ପି ସରୂପ େମାହନ ପତି YNY1162957
ୀ /53378 22 123 378ସ୍ଵନିର୍ମା ପତି ପି ସରୂପ େମାହନ ପତି YNY1164979

ପ ୁ /54379 45 123 379ବିର  ିବାରିକ ପି ବଂଶଧିର ବାରିକ YNY0614636
ୀ /54380 60 123 380ଇ ର ବାେଲର୍ା ସା ମାଇକଲ ବାେଲର୍ା YNY0086314

ପ ୁ /54381 39 123 381ଜନ ବାେଲର୍ା ପି ମାଇକଲ ବାେଲର୍ା YNY0747352
ୀ /54382 81 123 382ଇେଲନ େବେହରା ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େବେହରା YNY0724476
ୀ /54383 41 123 383ପଣତି ମ ରୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ସ ୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0780411
ୀ /54384 62 123 384ଅମିତା ମହାରଣା ସା ରାେଜ  ମହାରଣା LNT3233269

ପ ୁ /54385 60 123 385ଦାନିଏଲ ମହାରଣା ପି ଡିେଜ  ମହାରଣା OR/06/044/364394
ୀ /54386 57 123 386େଜନିଫର ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା OR/06/044/364396
ୀ /54387 42 123 387ସାଧନା ମହାରଣା ପି ରାେଜ  ମହାରଣା LNT3233228

ପ ୁ /54388 38 123 388େଯାେସଫ ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା LNT3234226
ପ ୁ /54389 34 123 389େଯକବ ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା LNT4489464
ୀ /54390 36 123 390ସନିୁତା ମହାରଣା ପି ରାେଜ  ମହାରଣା YNY0457432

ପ ୁ /54391 31 123 391ବିନଯ୍ାମିନ୍ ମହାରଣା ପି ରାେଜ  ମହାରଣା YNY0457416
ପ ୁ /54392 70 123 392ଗାନ ଓଏଲ ଶାଓ ପି ନିମର୍ଲ ଶାଓ YNY0724484
ୀ /55393 65 123 393ଶା ପଭା େଜମସ ସା ଗିଦିୟନ୍ ମହାରଣା OR/06/044/364402
ୀ /55394 41 123 394େରଣକୁା କମୁାର ସା ଶେଲାମନ ମହାରଣା LNT3024601
ୀ /55395 69 123 395ସଲୁକ୍ଷଣା ମହାରଣା ସା କପୃାସି ୁ ମହାରଣା OR/06/044/364400

ପ ୁ /55396 68 123 396ଗିଦିୟନ ମହାରଣା ପି ବେଜ  ମହାରଣା OR/06/044/364401
ପ ୁ /55397 66 123 397ଶାମସନ୍ ମହାରଣା ପି ବେଜ  ମହାରଣା OR/06/044/364403
ୀ /55398 65 123 398ଜୟ ି ମହାରଣା ସା ଶଯ୍ାମସନ ମହାରଣା OR/06/044/364404

ପ ୁ /55399 63 123 399ସତଯ୍ବତ ମହାରଣା ପି ବେଜ  ମହାରଣା OR/06/044/364405
ୀ /55400 60 123 400ସବିତା ମହାରଣା ସା େଦବଦ  ମହାରଣା OR/06/044/364408

ପ ୁ /55401 57 123 401ମନେମାହନ ମହାରଣା ପି ବେଜ  ମହାରଣା OR/06/044/364409
ୀ /55402 47 123 402ଶା ିରାଣି ମହାରଣା ସା ମନେମାହନ ମହାରଣା LNT3234267

ପ ୁ /55403 42 123 403େସାେଲମନ ମହାରଣା ପି କୃପାସି ୁ ମହାରଣା LNT3232923
ପ ୁ /55404 37 123 404ଅନୁପମ ମହାରଣା ପି କୃପାସି ୁ ମହାରଣା LNT4493375
ୀ /55405 33 123 405ଭାଗଯ୍ବତୀ ମହାରଣା ପି ଗିଦିୟନ ମହାରଣା LNT4493367

ପ ୁ /55406 32 123 406େସୗରଭ ମହାରଣା ପି ସତଯ୍ବତ ମହାରଣା LNT3024593
ପ ୁ /55407 29 123 407ବିଭୁଦ  ମହାରଣା ପି େଦବଦ  ମହାରଣା YNY0614644
ୀ /55408 35 123 408ସମିୁ ା ନାୟକ ସା ଅନୁପମ ମହାରଣା YNY1053081
ୀ /56409 62 123 409ମଧମିୁତା ବିଶାସ ସା ପବିତମୟ ଦାସ OR/06/044/364413
ୀ /56410 51 123 410ତୁହିନା ବିଶାସ ସା େଗାଲେଡନ କମୁାର ନାୟକ YNY0912147
ୀ /56411 40 123 411େସାମା ଚକବ ର୍ୀ ସା ଅଭିେଷକ ଦାସ YNY0640656
ୀ /56412 86 123 412ଇଭା ଦାସ ସା ଏମ .ଏମ ଦାସ LNT3232733
ପ ୁ /56413 75 123 413ପ ୂ ର୍ମୟୀ ଦାସ ପି ଏଡଇନ ଦାସ OR/06/044/364410
ୀ /56414 74 123 414ଶଭୁା ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ମୟ ଦାସ OR/06/044/364411
ପ ୁ /56415 52 123 415ସମିତ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ମୟ ଦାସ OR/06/044/364414
ପ ୁ /56416 46 123 416ଅଭିଜିତ ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ମୟ ଦାସ OR/06/044/364415
ୀ /56417 46 123 417ଅନୀତା ଦାସ ସା ସମିତ କମୁାର ଦାସ LNT3365491
ୀ /56418 46 123 418େମାନାଲିସା ଦାସ ପି ପବିତମୟ ଦାସ LNT3233244
ପ ୁ /56419 43 123 419ଅଭିେଷକ ଦାସ ପି ପବିତମୟ ଦାସ LNT3233236
ୀ /56420 26 123 420ପୀତି ସଧୁା ଦାସ ପି ସମିତ କମୁାର ଦାସ YNY0724450
ପ ୁ /56421 21 123 421ଅଗନ୍ୀଭ କମୁାର ଦାସ ମା େମାନାଲିସା ଦାସ YNY1208784
ପ ୁ /56422 20 123 422ପଥିୃବୀରଜ ଦାସ ପି ସମିତ କମୁାର ଦାସ YNY1240209
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ୀ /56423 26 123 423େସେଲ ି ଗାଡିସ ସା େଗାଲେଡନ କମୁାର ନାୟକ YNY0912097
ପ ୁ /56424 57 123 424େଗାଲେଡନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜିସାୟ ନାୟକ YNY0912139
ପ ୁ /56425 47 123 425ନେର  ଭରତ ଓଝା ପି େଲଟ ଭରତ ଓଝା YNY1240282
ପ ୁ /56426 74 123 426େପମ ସ ୁ ର ରାଉତ ପି ସେୁରଶ ଚ  ରାଉତ LNT3233251
ୀ /56427 70 123 427ଡ଼ ପ ୁ ା ରାଉତ ସା େପମ ସ ୁ ର ରାଉତ LNT3233640

ପ ୁ /56428 64 123 428ଦୀପକ କମୁାର ରାଉତ ପି ସେୁରଶ ଚ  ରାଉତ OR/06/044/364866
ୀ /56429 61 123 429ସପିୁତି ରାଉତ ସା ଦୀପକ କମୁାର ରାଉତ LNT3365715

ପ ୁ /56430 56 123 430ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତ ପି ସେୁରଶ ଚ  ରାଉତ LNT3233632
ୀ /56431 55 123 431ନିଲମ ରାଉତ ସା ଦିଲିପ ରାଉତ LNT3233657

ପ ୁ /56432 41 123 432େସାଭିତ ରାଉତ ପି େପମସ ୁ ର ରାଉତ LNT1683036
ପ ୁ /56433 35 123 433େସାମିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଦୀପକ କମୁାର ରାଉତ LNT3024619
ୀ /56434 32 123 434ସପୁଭା ରାଉତ ପି ଦିପକ କମୁାର ରାଉତ LNT3024627

ପ ୁ /56435 27 123 435ଅପିର୍ତ ରାଉତ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତ YNY0724468
ପ ୁ /57436 43 123 436େଦବାନ  େବେହରା ପି ସଦାନ  େବେହରା YNY0911990
ୀ /57437 34 123 437ପଲବୀ େବେହରା ସା େଦବାନ  େବେହରା YNY0911982

ପ ୁ /57438 29 123 438ସ ିବ କମୁାର ଦାସ ପି ବିନୟ କମୁାର ଦାସ YNY0912089
ପ ୁ /57439 64 123 439ରବି ପସାଦ ମିଶ ପି ଲି ରାଜ ମିଶ OR/06/044/364427
ୀ /57440 63 123 440ସବୁାସିନୀ ମିଶ ସା େଦବୀ ମିଶ OR/06/044/364422
ୀ /57441 59 123 441ମୀରାରାଣୀ ମିଶ ସା ଗିରିଜା ପସାଦ ମିଶ OR/06/044/364426
ୀ /57442 58 123 442ବି ୁପିୟା ମିଶ ସା ରବି ପସାଦ ମିଶ OR/06/044/364428
ୀ /57443 44 123 443ସନୁ ା ମିଶ ପି େଦବୀ ପସାଦ ମିଶ OR/06/044/364903

ପ ୁ /57444 43 123 444ସଚିୁତ ମିଶ ପି େଦବୀ ପସାଦ ମିଶ LNT3233327
ପ ୁ /57445 41 123 445ଶାଶତ ମିଶ ପି ଗିରିଜା ପଶାଦ ମିଶ LNT3234176
ୀ /57446 33 123 446ସରଣୀକା ମିଶ ପି ରବି ପସାଦ ମିଶ YNY0457291
ୀ /57447 32 123 447ଆ ାକ୍ଷା ମିଶ ପି ରବି ପସାଦ ମିଶ YNY0457408

ପ ୁ /57448 56 123 448ଜାନକି ବଲଭ ମହାପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାପାତ LNT3024635
ୀ /57449 51 123 449ପଭାତି ମହାପାତ ସା ଜାନକିବଲଭ ମହାପାତ LNT3024643

ପ ୁ /57450 52 123 450ପଦୀପ କମୁାର ପାଢୀ ପି ସନାତନ ପାଢୀ YNY0911966
ୀ /57451 47 123 451ଅନୀତା ପାଢୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର ପାଢୀ YNY0912006
ୀ /57452 31 123 452ସପନ୍ା େସଠୀ ସା ଶାଶତ ମିଶ YNY0911974

ପ ୁ /58453 94 123 453ଦାନିଏଲ ଦାସ ପି ଜନସ ଦାସ OR/06/044/364429
ୀ /58454 83 123 454ନିମର୍ଳା ଦାସ ସା ଦାନିଏଲ ଦାସ OR/06/044/364430

ପ ୁ /58455 52 123 455ସାମଏୁଲ ଦାସ ପି ଦାନିଏଲ ଦାସ OR/06/044/364431
ପ ୁ /58456 50 123 456ବସ  ଦାସ ପି ଦାନିଏଲ ଦାସ OR/06/044/364432
ପ ୁ /58457 48 123 457ପଦୀପ ଦାସ ପି ଦାନିଏଲ ଦାସ OR/06/044/364433
ୀ /58458 38 123 458ସନୁୀତା ଦାସ ସା ବସ  ଦାସ YNY0780437
ୀ /58459 53 123 459ଦି ି ମହାରାଣା ପି ଦାନିଏଲ୍ ଦାସ LNT2503522
ୀ /58460 33 123 460ତୃ ି ମହାରଣା ପି ଦିପକ ମହାରଣା YNY0309922

ପ ୁ /58461 62 123 461ବୀଜନ ପାଲ ପି ରାଧାନାଥ ପାଲ୍ YNY0780494
ୀ /58462 61 123 462ତୃ ୀ ପାଲ୍ ସା ବୀଜନ ପାଲ୍ YNY0780619
ୀ /58463 30 123 463େହାନା ପାଲ୍ ପି ବୀଜନ ପାଲ YNY0780478
ୀ /58464 28 123 464େରବିକା ପାଲ୍ ପି ବୀଜନ ପାଲ୍ YNY0780452

ପ ୁ /59465 48 123 465ସ ୀବ କମୁାର େବେହରା ପି ପଭାତ ଚ  େବେହରା YNY0780544
ପ ୁ /59466 73 123 466ରବିନ୍ ଚ  ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ YNY0614677
ପ ୁ /59467 65 123 467ରଜନୀକା  ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ OR/06/044/364435
ୀ /59468 58 123 468ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା ରଜନୀ କା  ଦାସ OR/06/044/364436

ପ ୁ /59469 43 123 469ଦୀପକ ର ନ ଦାସ ପି ରବିନ୍ ଚ  ଦାସ YNY0614685
ୀ /59470 39 123 470ଏଲିନା ଦାସ ପି ରଜନୀକା ି ଦାସ LNT2503357
ୀ /59471 36 123 471ଏେଲାରା ଦାସ ପି ରଜନୀ କା  ଦାସ LNT3082096
ପ ୁ /59472 33 123 472ଚ ନ ଦାସ ପି ରଜନୀ କା  ଦାସ LNT4489506
ପ ୁ /60473 60 123 473ଅମିର ଖାନ ପି ଆକବର ଖାନ YNY1033315
ୀ /60474 28 123 474ସମୁତି ସାହୁ ପି ହୃଦୟ ର ନ ସାହୁ YNY0670745
ୀ /60475 27 123 475ସରୁଭି ସାହୁ ପି ହୃଦୟ ର ନ ସାହୁ YNY0670760
ୀ /60476 69 123 476େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ସାହୁ ପି ପେବାଧ ସାହୁ OR/06/044/364439
ପ ୁ /60477 59 123 477ହୃଦୟର ନ ସାହୁ ପି ପେବାଧ ସାହୁ OR/06/044/364440
ୀ /60478 46 123 478ସ ୀତା ସାହୁ ସା ହୃଦୟ ରଂଜନ ସାହୁ LNT3232782
ପ ୁ /61479 44 123 479संदीप कुमार िगरी ପି ଅସିତ କମୁାର ଗିରି LNT3024650
ୀ /61480 36 123 480ସଦୁ ା ସନୁ ିତା ଗିରି ସା ସ ୀପ ଗିରି LNT1682848
ୀ /61481 61 123 481ମିନାରାଣି ଖୁ ିଆ ସା କିେଶାର କ◌ୁୁମାର ସାହୁ OR/06/044/364442
ପ ୁ /61482 65 123 482କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ ପି ଆହାଦ ସାହୁ OR/06/044/364441
ପ ୁ /62483 23 123 483ସୟଂ ସି  ପ ନାୟକ ପି ସମୀର କମୁାର ପ ନାୟକ YNY1039940
ୀ /62484 53 123 484ରଶତିା ପଟନାୟକ୍ ସା ସମୀର କମୁାର ପଟନାୟକ୍ YNY0724443
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ପ ୁ /62485 27 123 485ସ ିକ ପଟନାୟକ୍ ପି ସମୀର କମୁାର ପଟନାୟକ୍ YNY0724435
ୀ /62486 25 123 486େଶତ ପ ନାୟକ ପି ସମୀର କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0912071
ୀ /62487 25 123 487ଅ ର୍ନା େପଦିନୀ ପି ତପନ କମୁାର େପଦିନୀ YNY0912121
ୀ /62488 22 123 488ଫାଲଗନିୁ େପଦିନୀ ପି ତପସ େପଦିନୀ YNY1053792

ପ ୁ /62489 60 123 489ତପନ କମୁାର େପଦିନୀ ପି ଏଲିସା େପଦିନୀ OR/06/044/364457
ପ ୁ /62490 58 123 490ତାପସ େପଦିନୀ ପି ଏଲିସା େପଦିନୀ LNT3233137
ପ ୁ /62491 57 123 491ମାନସ କମୁାର େପଦିନୀ ପି ଏଲିସା େପଦିନୀ OR/06/044/364455
ୀ /62492 54 123 492ବିନିତା େପଦିନୀ ସା ତପନ େପଦିନୀ LNT3233384
ୀ /62493 52 123 493ସ ୀତା େପଦିନୀ ସା ତାପସ କମୁାର େପଦିନୀ LNT1682814

ପ ୁ /63494 88 123 494ନିମାଇ ଚରଣ ମହା ି ପି ଦିଃଖୀ ଶଯ୍ାମ ମହା ି LNT2517878
ୀ /63495 80 123 495େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା ନିମାଇ ଚରଣ ମହା ି LNT2517860
ୀ /63496 64 123 496ସରସତୀ ମହା ି ସା ଅଭୟ ମହା ି OR/06/044/364463

ପ ୁ /64497 80 123 497େପମାନ  ମହା ି ପି ପଦଚରଣ ମହା ି OR/06/044/364465
ୀ /64498 77 123 498ବନଲତା ମହା ି ସା େପମାନ  ମହା ି OR/06/044/364466
ୀ /64499 45 123 499ପନୂଯ୍େତାୟା ମହା ି ପି େପମାନ  ମହା ି LNT3233681

ପ ୁ /64500 42 123 500ଗରୁୁ କଲଯ୍ାଣ ମହା ି ପି େପମାନ  ମହା ି LNT3233673
ୀ /64501 38 123 501ନିହାର ନଳିନୀ ମହା ି ସା ଗରୁୁକଲଯ୍ାଣ ମହା ି YNY0086744

ପ ୁ /64502 43 123 502ଅଭିରାମ ସାଇଁ ପି େକଳୁଚରଣ ସାଇଁ YNY0780528
ୀ /65503 84 123 503େରାଜାଲିନ ଖୁ ିଆ ପି ପାଣନିଧି ଖୁ ିଆ OR/06/044/364838
ୀ /65504 78 123 504ସଷୁମା ଖୁ ିଆ ପି ପାଣନିଧି ଖୁ ିଆ OR/06/044/364836
ୀ /65505 71 123 505ବସ  ଖୁ ିଆ ପି ପାଣନିଧି ଖୁ ିଆ OR/06/044/364837

ପ ୁ /65506 56 123 506ପେବାଧ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ମନୀ  ଖୁ ିଆ LNT1682830
ପ ୁ /65507 54 123 507ସେୁବାଧ ଖୁ ିଆ ପି ମନି  ଖୁ ିଆ OR/06/044/364470
ୀ /65508 45 123 508ନେଳନୀ ପଭା ଖୁ ିଆ ପି ପେବାଧ କମୁାର ଖୁ ିଆ LNT1682822

ପ ୁ /66509 67 123 509ସେ ାଷ ମିଶ ପି ନରସିଂହ ମିଶ OR/06/044/364471
ୀ /66510 64 123 510ଶା ିପିୟା ମିଶ ସା ସେ ାଷ ମିଶ YNY0086389
ୀ /66511 36 123 511ପଜ୍ଞାପରିମାତା ମିଶ ପି ସେ ାଷ ମିଶ LNT3024668

ପ ୁ /67512 78 123 512ରମାକା  ଦାସ ପି କୃ  ପସାଦ ଦାସ LNT3233079
ପ ୁ /67513 58 123 513କିେଶାର ଦାସ ପି କିରଣ ଦାସ YNY0640664
ପ ୁ /67514 56 123 514ରଶିକା  ଦାସ ପି ରମାକା  ଦାସ LNT3233905
ୀ /67515 54 123 515ଅଳକା ଦାସ ସା ବିେନାଦ ଶମର୍ା YNY0145227
ୀ /67516 51 123 516ସଷୁମା ଦାସ ସା କିେଶାର ଦାସ YNY0640672
ୀ /67517 50 123 517ଶଲିା ଦାସ ସା ରଶିକା  ଦାସ LNT3233897
ୀ /67518 50 123 518େମରୀ ଦାସ ସା ସଧିୁର ଦାସ LNT3234036

ପ ୁ /67519 43 123 519ଟିକିନା ଦାସ ପି କିରଣ ଦାସ LNT3234218
ୀ /67520 42 123 520ଆଚର୍ନା ଦାସ ପି ଆର େକ ଦାସ LNT3234044

ପ ୁ /67521 36 123 521ଦାନିଏଲ ଦାସ ପି କିେଶାର ଦାସ LNT4493300
ୀ /67522 36 123 522ବିରାଜିନି ଦାସ ସା ଟିକିନା ଦାସ LNT4489449

ପ ୁ /67523 34 123 523ଶାମଏୁଲ ଦାସ ପି କିେଶାର ଦାସ LNT4493292
ପ ୁ /67524 31 123 524ଆଯଯ୍ର୍କା  ଦାସ ପି ରଶକିା  ଦାସ YNY0309948
ୀ /67525 29 123 525ମାମନିୁ ଦାସ ପି ସଧିୁର ଦାସ YNY0670778
ପ ୁ /67526 29 123 526ଅଶିନୀ କମୁାର ଦାସ ପି ରଶିକା  ଦାସ YNY0836593
ୀ /67527 26 123 527ସମିୁତା ଦାସ ପି ସଧୁୀର ଦାସ YNY0724427
ୀ /67528 25 123 528ସିମିତା ଦାସ ପି କିେଶାର ଦାସ YNY1039965
ୀ /67529 50 123 529ମିନତୀ ପ ା ପି ନାେଗଶର ପ ା LNT3233707

ପ ୁ /67530 61 123 530ହିମାଂଶ ୁରାଉତ ପି ଶରତ ରାଉତ OR/06/044/364484
ପ ୁ /67531 60 123 531ସାମଏୁଲ ରାଉତ ପି ଶରତ ରାଉତ OR/06/044/364481
ପ ୁ /67532 56 123 532ଦାନିଏଲ ରାଉତ ପି ଶରତ ରାଉତ YNY0259218
ୀ /67533 54 123 533ପତିଭା ରାଉତ ସା ଦାନିଏଲ ରାଉତ LNT3365517
ୀ /67534 52 123 534ସବିତା ରାଉତ ସା ସାମଏୁଲ ରାଉତ OR/06/044/364482
ୀ /67535 50 123 535ଅ ଳି ରାଉତ ସା ଆଶଷି ରାଉତ OR/06/044/364487
ପ ୁ /67536 50 123 536େଯାଶଆୁ ରାଉତ ପି କମୁଦୁ ର ନ ରାଉତ LNT3234358
ୀ /67537 49 123 537ସସିତା ରାଉତ ସା ହିମାଂଶ ୁରାଉତ OR/06/044/364485
ପ ୁ /67538 48 123 538ପରିେତାଷ ରାଉତ ପି ଶରତ ରାଉତ OR/06/044/364488
ୀ /67539 45 123 539ମସ ିର୍ ରାଉତ ସା ପରିେତଷ ରାଉତ LNT3233186
ୀ /67540 41 123 540ଶଭୁା ରାଉତ ପି ଦାନିଏଲ ରାଉତ LNT3232931
ୀ /67541 40 123 541ଶପିା ରାଉତ ପି ଦାନିଏଳ ରାଉତ LNT3232949
ପ ୁ /67542 37 123 542ସମିତ ରାଉତ ପି ସାମଏୁଲ ରାଉତ YNY0086405
ପ ୁ /67543 36 123 543ବିଭୁଦ  ରାଉତ ପି ଦାନିଏଲ ରାଉତ YNY0259234
ପ ୁ /67544 35 123 544ବିଶ କଲଯ୍ାଣ ରାଉତ ପି ଦାନିଏଲ ରାଉତ YNY0259226
ୀ /67545 31 123 545ପିୟ ା ରାଉତ ପି ହିମାଂଶ ୁରାଉତ YNY0309963
ପ ୁ /67546 30 123 546ଅମିତ ରାଉତ ପି ଆଶଷି ରାଉତ YNY0309930
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ୀ /67547 30 123 547ଅପିର୍ତା ରାଉତ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତ YNY0309955
ପ ୁ /67548 29 123 548ଅଂଶମୁାନ ରାଉତ ପି ହିମାଂଶ ୁରାଉତ YNY0630368
ୀ /67549 26 123 549ନିେଭଦିତା ରାଉତ ପି ଆଶଷି ରାଉତ YNY0724419
ୀ /67550 62 123 550ସତଯ୍ଭାମା ସାହୁ ସା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ LNT3233699

ପ ୁ /67551 43 123 551ମାନସ ର ନ ସାହୁ ମା ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ LNT3256567
ୀ /67552 39 123 552େକୖଶରିକା ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶା ସାହୁ LNT2503340
ୀ /68553 51 123 553ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ମେନାଜ ସାହୁ YNY0086421

ପ ୁ /68554 79 123 554ନିଶକିା  ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ LNT3024940
ୀ /68555 36 123 555ନିେବଦିତା ସାହୁ ପି ନିରାନ  ସାହୁ LNT3024973
ୀ /68556 35 123 556ନିହାରିକା ସାହୁ ପି ନିରାନ  ସାହୁ LNT3024965

ପ ୁ /68557 32 123 557େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ପତାପ କିେଶାର ସାହୁ LNT3024981
ପ ୁ /68558 83 123 558ପ ୂ ର୍ାନ  ସାହୁ ପି ହୃଦାନ  ସାହୁ LNT2517829
ପ ୁ /68559 52 123 559ମେନାଜ ସାହୁ ପି ପେବାଧ ସାହୁ YNY0086413
ପ ୁ /68560 47 123 560ପଭାତ ଆନ  ସାହୁ ପି ନିରାନ  ସାହୁ LNT3233053
ୀ /69561 35 123 561ସା ିଲତା େବେହରା ସା ସଦାନ  େବେହରା YNY0614727
ୀ /69562 33 123 562ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା YNY1027937

ପ ୁ /69563 49 123 563ସେ ାଷ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ହିେତଶ ଚ  ବିେଶାଇ LNT3024676
ୀ /69564 46 123 564ସକୁ ଳା େଦଇ ପି ସେୁର  ସାମଲ YNY0724393
ୀ /69565 88 123 565ୱାଇ ଲକ୍ଷୀ ସା ୱାଇ ଆପନା YNY0724252

ପ ୁ /69566 39 123 566ହେରକୃ  ମହାରଣା ପି ମ ୁଲୁ ମହାରଣା YNY0615047
ପ ୁ /69567 82 123 567ସମୀର କମୁାର ମହା ି ପି ସଯୂଯ୍ର୍କା  ମହା ି YNY0086447
ୀ /69568 50 123 568ସଚିୁତା ମହା ି ସା ସମୀର କମୁାର ମହା ି YNY0086439
ୀ /69569 37 123 569ସମୁନ କଳିକା ମହାପାତ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ବିେଶାଇ LNT3024684

ପ ୁ /69570 65 123 570ରଣଜିତ ନାୟକ ପି ଜିେତ  ନାୟକ LNT2550713
ୀ /69571 56 123 571ଅନିତା ନାୟକ ସା ରଣଜିତ ନାୟକ OR/06/044/364938

ପ ୁ /69572 44 123 572ବିନୟ ନାୟକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ YNY0724344
ୀ /69573 44 123 573େସନ୍ହଲତା ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ YNY0614701
ୀ /69574 40 123 574ପାେୟଲ ନାୟକ ପି ରଜଜିତ ନାୟକ LNT4506358

ପ ୁ /69575 36 123 575ସାଗର ନାୟକ ପି ରଣଜିତ ନାୟକ YNY0259242
ୀ /69576 36 123 576ଏସା ନାୟକ ସା ବିନୟ ନାୟକ YNY0724351

ପ ୁ /69577 51 123 577ପି.ଭି.ଏସ. ରାଓ ପି ପି.ଏସ.ଆର ମତୂର୍ ୀ YNY0724369
ୀ /69578 45 123 578ବନପଭା ରାଉତ ପି ଜଟାଧାରୀ ରାଉତ YNY0614719

ପ ୁ /69579 51 123 579ବାବୁ ସାମଲ ପି େଗୖାରା  ସାମଲ YNY0724401
ପ ୁ /69580 33 123 580ପଭାତ ସାମଲ ପି ସେୁର  ସାମଲ YNY0724237
ପ ୁ /69581 30 123 581ପଦୀପ କମୁାର ସାମଲ ପି ସେୁରଶ ସାମଲ YNY0724245
ୀ /70582 68 123 582ଶା ି ବାନାଜିର୍ ସା ସତିୃରଂଜନ ବାନାଜିର୍ LNT3365657
ୀ /70583 66 123 583ଆରତୀ ବାନାଜିର୍ ସା ହୃଦୟ ର ନ ବାନାଜିର୍ OR/06/044/364502
ୀ /70584 43 123 584ଟିନା ବାନାଜିର୍ ପି ସତିୃରଂଜନ ବାନାଜିର୍ LNT3365541

ପ ୁ /70585 41 123 585ଅଭିେଷକ ବାନାଜିର୍ ପି ସତିୃରଂଜନ ବାନାଜିର୍ LNT3233038
ପ ୁ /70586 45 123 586ସଜିୁତ୍ େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା YNY0912048
ପ ୁ /70587 42 123 587ସଂଜୀବ େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା YNY0614990
ୀ /70588 37 123 588ଜୟଶୀ ବାଳା େବେହରା ସା ସଜିୁତ୍ େବେହରା YNY0912030
ୀ /70589 36 123 589ସସିୁତା େବେହରା ସା ସଂଜିବ େବେହରା YNY0614982
ୀ /70590 51 123 590ସାଂଘନୁନୀ େକାଲନୀ ସା ଏଲଆର େକାଲନୀ YNY0724294

ପ ୁ /70591 58 123 591ଏଲ.ଆର େକାଲନୀ ପି ଚିପ୍ ଖାଓଦି େକାଲନୀ YNY0724260
ୀ /70592 35 123 592ଏେଗନ୍ସ େକାଲନୀ ପି ଏଲ ଆର େକାଲନୀ YNY0724286

ପ ୁ /70593 38 123 593େଜାମି  ମାଉୟା ପି େରାଛି ା ଫାନାଇ YNY0724278
ପ ୁ /70594 33 123 594େଗାପାଳ ରାଉଳ ପି େଗାବି  ରାଉଳ YNY0614974
ୀ /70595 29 123 595ସଜୁାତା ରାଉଳ ସା େଗାପାଳ ରାଉଳ YNY0614529
ୀ /70596 31 123 596ସସୀତା ସବୁୁ ି ସା ସବୁାସିଷ ରାଉତ YNY1285840
ୀ /71597 95 123 597ମେନାହାରିଣି ମହା ି ସା ଟି ବି ମହା ି OR/06/044/364504
ୀ /71598 64 123 598ଦି ିରାଣି ମହା ି ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ LNT3256575
ପ ୁ /71599 60 123 599ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି ପି ଟି ବି ମହା ି YNY1385202
ୀ /71600 53 123 600ଅମିତା ମହା ି ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି YNY1377019
ୀ /71601 32 123 601ଦିପିକା ମହା ି ପି ଦିଲୀପ ମହା ି LNT3024692
ପ ୁ /72602 72 123 602ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି ପଭାତ ଦାସ LNT3233087
ପ ୁ /72603 60 123 603ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ଟି ବି ମହା ି OR/06/044/364507
ପ ୁ /72604 56 123 604ଲଳିତ କମୁାର ମହା ି ପି ଟି ବି ମହା ି OR/06/044/364508
ୀ /72605 52 123 605ଅଚର୍ନା ମହା ି ସା ପଦୀପ ମହା ି LNT3233095
ୀ /72606 48 123 606ଶଲିା ମହା ି ସା ଲଳିତ କମୁାର ମହା ି LNT3232873
ୀ /72607 25 123 607ରିବିକା ମହା ି ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି YNY1039981
ୀ /73608 51 123 608ସମିୁତା ଦାସ ସା ବିପଳୁ ଚ  ରାଉତ LNT3234127
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ପ ୁ /73609 74 123 609ବିକାସ ଚ  ରାଉତ ପି ପଭାତ ରାଉତ OR/06/044/364511
ପ ୁ /73610 70 123 610ବିରାଜ ରାଉତ ପି ପଭାତ ରାଉତ OR/06/044/364515
ୀ /73611 69 123 611ମଲିନା ରାଉତ ସା ବିକାସ ରାଉତ OR/06/044/364512

ପ ୁ /73612 67 123 612ବିଳାସ ରାଉତ ପି ପଭାତ ରାଉତ OR/06/044/364517
ୀ /73613 63 123 613କନିକା ରାଉତ ସା ବିରାଜ ରାଉତ LNT3234119
ୀ /73614 60 123 614ତୃ ି ରାଉତ ସା ବିଳାସ ରାଉତ OR/06/044/364518

ପ ୁ /73615 59 123 615ବିପଳୁ ଚ  ରାଉତ ପି ପଭାତ ରାଉତ OR/06/044/364521
ପ ୁ /73616 45 123 616ପତଯ୍ସୁ ରାଉତ ପି ବିକାସ ରାଉତ LNT3234168
ୀ /73617 40 123 617ଅନୁକ ା ରାଉତ ପି ପତଯ୍ଷୁ ରାଉତ YNY0259259

ପ ୁ /73618 39 123 618ବିନୟ ଚ  ରାଉତ ପି ପଭାତ ରାଉତ OR/06/044/364522
ପ ୁ /73619 36 123 619େଗୗରବ ରାଉତ ପି ବିରାଜ ରାଉତ LNT4489456
ୀ /73620 48 123 620ସରୀତା ରାଉତ ପି ବିକାଶ ରାଉତ OR/06/044/364523

ପ ୁ /73621 37 123 621ಸೋಮಾಯ್ ರೌ ପି ବିଳାସ ଚ  ରାଉତ LNT3024726
ପ ୁ /73622 34 123 622ଅନୁପମ ରାଉତ ପି ବିଳାସ ଚ  ରାଉତ LNT3024734
ପ ୁ /73623 31 123 623ସବୁାଶଷି ରାଉତ ପି ବିରାଜ ଚ  ରାଉତ YNY0259267
ୀ /73624 23 123 624ଅ ିତା ରାଉତ ପି ବିପଳୁ ଚ  ରାଉତ YNY1236579
ୀ /73625 21 123 625ନିକିତା ରାଉତ ପି ବିନୟ ଚଂଦ ରାଉତ YNY1286384
ୀ /73626 48 123 626ଶି ା ସାହୁ ସା ବିନୟ ଚ  ରାଉତ LNT3024718

ପ ୁ /74627 59 123 627ପି ବାନାଜିର୍ ପି ଏନ ବି ବାନାଜିର୍ OR/06/044/364526
ୀ /74628 21 123 628ପିୟାସୀତା ବାନାଜର୍ ୀ ପି ପିୟ ା ବାନାଜର୍ ୀ YNY1208800

ପ ୁ /74629 52 123 629ପିୟା  ବାନାଜିର୍ ପି ଏନ ବି ବାନାଜିର୍ OR/06/044/364528
ୀ /75630 55 123 630କି ୀ ବାନାଜର୍ ୀ ସା ପ ୁ  ବାନାଜର୍ ୀ YNY0615054
ୀ /75631 46 123 631ତୁତୁଲ ବାନାଜର୍ ୀ ସା ପିୟ  ବାନାଜର୍ ୀ YNY0358267

ପ ୁ /75632 30 123 632ସଲୁକ୍ଷଣ ବାନାଜର୍ ୀ ପି ପ ୁ  ବାନାଜର୍ ୀ YNY0239699
ୀ /75633 27 123 633େବୖଜୟ ୀ ବାନାଜର୍ ୀ ପି ପ ୁ  ବାନାଜର୍ ୀ YNY0615062

ପ ୁ /75634 74 123 634ସଶୁା  କମୁାର େଚୗହାନ୍ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େଚୗହାନ୍ OR/06/044/364531
ପ ୁ /75635 72 123 635ବସ  କମୁାର େଚୗହାନ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େଚୗହାନ LNT2550739
ୀ /75636 66 123 636େମନକା େଚୗହାନ ସା ଶଶୁା  କମୁାର େଚୗହାନ OR/06/044/364532

ପ ୁ /75637 47 123 637ସକୁମୁାର େଚୗହାନ୍ ପି ସଶୁା  କମୁାର େଚୗହାନ୍ OR/06/044/364538
ୀ /75638 35 123 638ଲିପିକା େଚୗହାନ୍ ସା ସକୁମୁାର େଚୗହାନ୍ YNY0145276
ୀ /75639 64 123 639ଅନନ୍ଦା େଚୗହାନ୍ ସା ପଶା  କମୁାର େଚୗହାନ୍ LNT3234143

ପ ୁ /75640 43 123 640ପଦୀପ କମୁାର େଚୗହାନ୍ ପି ପଶା  କମୁାର େଚୗହାନ୍ LNT3365608
ପ ୁ /75641 40 123 641ଦିଲୀପ କମୁାର େଚୗହାନ୍ ପି ପଶା  କମୁାର େଚୗହାନ୍ LNT3234150
ୀ /75642 40 123 642ଉଷଶୀ ଅନି ିତା େଚୗହାନ୍ ସା ପଦୀପ କମୁାର େଚୗହାନ୍ YNY0195701
ୀ /75643 30 123 643ସିପା େଚୗହାନ୍ ସା ଦିଲିପ କମୁାର େଚୗହାନ୍ YNY0456798
ୀ /75644 46 123 644ସ ୀତା ଦାସ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦାସ LNT3233947
ୀ /75645 60 123 645ପି . ସରୁମା େଜମସ୍ ସା ପି. ସଲମନ େଜମସ୍ OR/06/044/364537
ୀ /75646 39 123 646ପି. ସନିୁତା େଜମସ୍ ମା ପି. ସରୁମା େଜମସ୍ LNT3233855

ପ ୁ /75647 28 123 647େଡଭିଡସନ ମହା ି ପି ସ ିବ କମୁାର ମହା ି YNY0456780
ୀ /75648 62 123 648ଅସୀମା ପଧାନ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ LNT3233848

ପ ୁ /75649 61 123 649ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ଦାନିଏଲ ପଧାନ LNT2550721
ୀ /75650 33 123 650ସଚିୁଶିତା ପଧାନ ପି ବିଚିତାନ  ପଧାନ YNY0457556

ପ ୁ /75651 28 123 651ଅଭିଜିତ ପଧାନ ପି ବିଚିତାନ  ପଧାନ YNY0457564
ପ ୁ /75652 79 123 652ରଣଜିତ ସିଂ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ସିଂ YNY0968453
ୀ /75653 69 123 653ଆଲିସ ସିଂ ସା ର ିତ କମୁାର ସିଂ LNT1631563

ପ ୁ /75654 47 123 654େପମ ସିଂ ପି ରଣଜିତ୍ କମୁାର ସିଂ OR/06/044/254911
ୀ /76655 93 123 655ଗରୁୁହାସିନି ମହାପାତ ସା େମାହିତ ମହାପାତ OR/06/044/364540

ପ ୁ /76656 70 123 656ବିଜୟ ମହାପାତ ପି େମାହିତ ମହାପାତ OR/06/044/364541
ପ ୁ /76657 69 123 657ତୁଷାର ମହାପାତ ପି େମାହିତ ମହାପାତ OR/06/044/364543
ପ ୁ /76658 68 123 658ବିନୟ ମହାପାତ ପି େମାହିତ ମହାପାତ OR/06/044/364545
ୀ /76659 62 123 659ସଘଂମିତା ମହାପାତ ସା ବିଜୟ ମହାପାତ OR/06/044/364542
ୀ /76660 57 123 660ସଜୁାତା ମହାପାତ ସା ତୁଷାର ମହାପାତ OR/06/044/364544
ୀ /76661 55 123 661ସମିୁତା ମହାପାତ ସା ବିନୟ ମହାପାତ OR/06/044/364546
ୀ /76662 34 123 662ପରିଣିତା ମହାପାତ ପି ବିନୟ ମହାପାତ YNY0239558
ୀ /76663 32 123 663ସସିତା ମହାପାତ ପି ବିଜୟ ମହାପାତ YNY0239533
ପ ୁ /76664 32 123 664ଆକାଶ ମହାପାତ ପି ବିନୟ ମହାପାତ YNY0239566
ୀ /76665 30 123 665ପିୟାସିତା ମହାପାତ ପି ତୁଷାର ମହାପାତ YNY0239541
ୀ /76666 67 123 666ଡେରଶ ରିେବେରା ସା େରମ  ରିେବେରା YNY0724302
ୀ /76667 77 123 667ମିନତୀ ସାହୁ ସା ସଧୁାଂଶ ୁସାହୁ YNY0830869
ପ ୁ /76668 47 123 668ଶଭୁାଂଶ ୁସାହୁ ମା ମିନତୀ ସାହୁ YNY0761155
ପ ୁ /77669 40 123 669ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା LNT3024742
ୀ /77670 37 123 670ତାରା େବେହରା ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େବେହରା YNY0239574
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ୀ /77671 37 123 671ସପିୁୟା େବେହରା ପି ରାଜା େସାେଲାମନ୍ LNT4493458
ୀ /77672 35 123 672ସପୁଭା େବେହରା - ରାଜା େସାେଲାମନ୍ LNT4496964

ପ ୁ /77673 32 123 673ସରୁପ ବିକାଶ େବେହରା ପି ରାଜା ଶେଲାମନ LNT3024759
ୀ /77674 65 123 674ଶୀଲତା ଦାସ ସା ରାଜା େଶାଲମନ OR/06/044/364548

ପ ୁ /77675 46 123 675ପଦୀପ କମୁାର ପିଟର ପି ସାମଏୁଲ ପିଟର YNY0724385
ପ ୁ /77676 84 123 676ସାମଏୁଲ ପିଟର ପି ଜଜର୍  ପିଟର OR/06/044/364551
ୀ /77677 75 123 677ରାଜଲକ୍ଷୀ ପିଟର ସା ସାମଏୁଲ ପିଟର LNT2503365
ୀ /77678 41 123 678ନିହାରୀକା ପଧାନ ସା ପଦୀପ କମୁାର ପିଟର YNY0724377

ପ ୁ /77679 52 123 679ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ରାଉତ - ରାଜା େସାଲମନ LNT4496956
ପ ୁ /78680 44 123 680ରତନ ପିଟର ପି ସାମଏୁଲ ପିଟର OR/06/044/364554
ପ ୁ /78681 43 123 681ପଶା  ପିଟର ପି ସାମଏୁଲ ପିଟର OR/06/044/364553
ପ ୁ /79682 54 123 682ତିଦିପ୍ ତାଲାପାତ ପି ହରିଦାସ େତାଲାପାତ LNT3234010
ୀ /79683 24 123 683େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ତଳପାତ ପି ପଦୀପ କମୁାର ତଳପାତ YNY1053099

ପ ୁ /79684 57 123 684ପଦିପ େତାଲାପାତ ପି ହରି େତାଲାପାତ OR/06/044/364956
ୀ /79685 53 123 685ଶରମିଲା େତାଲାପାତ ସା ପଦୀପ େତାଲାପାତ OR/06/044/364890
ୀ /79686 48 123 686ପନମିତା େତାଲାପାତ ସା ତିଦିପ େତାଲାପାତ LNT3234002
ୀ /80687 65 123 687ମୀରାରାଣୀ ଖୁ ିଆ ପି ଶା ିନିଧି ଖୁ ିଆ LNT3232741

ପ ୁ /80688 41 123 688ମେନାଜ ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ YNY0780387
ୀ /80689 36 123 689େସାନିଆ ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ YNY0780296
ୀ /81690 82 123 690ସଜୁାତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସଧୁାକର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/364571

ପ ୁ /81691 62 123 691େଦବୀପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସଧୁାକର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/364574
ୀ /81692 50 123 692େଶତପଦା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା େଦବୀପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/364575

ପ ୁ /81693 29 123 693କି ା ପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େଦବୀ ପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0614966
ପ ୁ /81694 54 123 694ସକୁାଶ ରଂଜନ େଭୗମିକ ପି ବିକାଶ ରଂଜନ େଭୗମିକ LNT3350444
ପ ୁ /82695 41 123 695ସି ାଥର୍  ଭରଦାଜ ପି ପିୟବତ ଭରଦାଜ LNT2504447
ପ ୁ /82696 41 123 696ଆଯଯ୍ର୍ଭଟ ଭରଦାଜ ପି ସତଯ୍ବତ ଦାଶ LNT2504439
ପ ୁ /82697 73 123 697େଦବବତ ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ OR/06/044/364577
ପ ୁ /82698 71 123 698ବି ୁବତ ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ OR/06/044/364578
ୀ /82699 64 123 699ମ ବୁତୀ ଦାସ ସା େଦବବତ ଦାସ OR/06/044/364580

ପ ୁ /82700 60 123 700ବିଶାବସ ୁଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ OR/06/044/364579
ୀ /82701 46 123 701ଇତୁନ ଦାସ ପି ସତଯ୍ବତ ଦାସ OR/06/044/364960
ୀ /82702 62 123 702ନାରାୟଣୀ ଦାଶ ସା ବି ୁବତ ଦାଶ OR/06/044/364581
ୀ /82703 40 123 703ବିଶରୁପା ଦାଶ ପି ବି ୁବତ ଦାଶ LNT4500856

ପ ୁ /82704 38 123 704ସମିତ ଦାଶ ପି େଦବବତ ଦାଶ LNT4493318
ପ ୁ /82705 37 123 705ବିଶର ନ ଦାଶ ପି ବି ୁବତ ଦାଶ LNT4493326
ୀ /82706 26 123 706ପ ୁ ଲତା ପାଢ଼ୀ ସା ବିଶର ନ ଦାଶ YNY1338797
ୀ /82707 57 123 707ମେନାରମା ପାତୀ ସା ବିଶାବସ ୁଦାସ LNT3024767
ୀ /82708 28 123 708େସାନାଲୀ ପତୀ ସା ସମିତ ଦାଶ YNY1338789
ୀ /82709 38 123 709କବିତା େସନାପତି ସା ଆଯଯ୍ର୍ ଭ  ଭରଦାଜ LNT4496980
ୀ /83710 72 123 710େଗୗରୀ ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ମହା ି OR/06/044/364587

ପ ୁ /83711 80 123 711ବିଜୟ ମହା ି ପି ରାଜକିେଶାର ମହା ି OR/06/044/364585
ୀ /83712 76 123 712ମିନତୀ ମହା ି ସା ବିଜୟ ମହା ି OR/06/044/364586
ୀ /83713 45 123 713ସସିୁତା ମହା ି ପି ବିଜୟ ମହା ି LNT3233293
ୀ /84714 71 123 714ପ ୁ ଲତା ପଧାନ ସା ଚିତର ନ ପଧାନ OR/06/044/364591

ପ ୁ /84715 43 123 715ଦିବଯ୍ରଂଜନ ପଧାନ ପି ଚି ରଂଜନ ପଧାନ LNT3233319
ପ ୁ /85716 80 123 716ବିନୟ ପଧାନ ପି ରାେଜ  ପଧାନ OR/06/044/364600
ୀ /85717 78 123 717ପଦାବତୀ ପଧାନ ସା ନିର ନ ପଧାନ OR/06/044/364598
ୀ /85718 74 123 718ନିେବଦିତା ପଧାନ ପି ରାେଜ  ପଧାନ OR/06/044/364594
ୀ /86719 45 123 719ମହାମାୟା ଦାରୀ ସା ଭା ର ଚ  ଦାରୀ LNT1682939
ୀ /86720 64 123 720ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା ବିନୟ ପଧାନ YNY0239616
ୀ /86721 39 123 721ବିଭୁଷିତା ପଧାନ ପି କମଳ ଚରଣ ପଧାନ YNY0239608
ପ ୁ /86722 34 123 722କିେଶାର କମୁାର ପଧାନ ପି ପଭାତ କମୁାର ପଧାନ YNY0086538
ୀ /86723 67 123 723କମୁଦିୁନୀ ପଧାନ ସା କମଳଚରଣ ପଧାନ OR/06/044/364604
ପ ୁ /86724 50 123 724ସକୁମୁାର ପଧାନ ପି ବିନୟ ପଧାନ OR/06/044/364606
ୀ /86725 48 123 725ସସିତା ପଧାନ ପି ବିନୟ ପଧାନ LNT3234275
ପ ୁ /87726 30 123 726ପଭାତ ଭୁୟଁା ପି ମ  ୁଭୁୟଁା YNY0724310
ପ ୁ /87727 46 123 727ସଦୁୀ  କମୁାର ଚାଲର୍ ସ ପି କେଣର୍ଲ ଚାଲର୍ ସ YNY0086561
ପ ୁ /87728 41 123 728ପଦୀପ କମୁାର ଚାଲର୍ ସ ପି କେ ର୍ଲ ଚାଲର୍ ସ YNY0086553
ପ ୁ /87729 45 123 729ଅମିତ୍ କମୁାର ଚାଲର୍ ସ ପି କେଣର୍ଲ ଚାଲର୍ ସ YNY0614958
ୀ /87730 42 123 730େସନ୍ହପଭା ଚାଲର୍ ସ ସା ସଦୁୀ  କମୁାର ଚାଲର୍ ସ YNY0836585
ୀ /87731 27 123 731େମରୀ ଚାଲର୍ ସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଚାଲର୍ ସ YNY0836577
ପ ୁ /87732 51 123 732କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ଜେନଜୟ ଡାକଆୁ OR/06/044/260490
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ପ ୁ /87733 70 123 733ହରପସାଦ ଦାଶ ପି ତିେଲାଚନ ଦାଶ LNT2550762
ୀ /87734 67 123 734କାଦମିନୀ ଦାଶ ସା ହରପସାଦ ଦାଶ OR/06/044/364611
ୀ /87735 65 123 735ବିଧପିୁୟା ଦାଶ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ OR/06/044/364613

ପ ୁ /87736 63 123 736ଲକ୍ଷୀପସାଦ ଦାଶ ପି ତିେଲାଚନ ଦାଶ OR/06/044/364614
ୀ /87737 55 123 737ଲତା ଦାଶ ସା ଲକ୍ଷୀପସାଦ ଦାଶ OR/06/044/364615
ୀ /87738 55 123 738େଦବପିୟା ଦାଶ ପି ତିେଲାଚନ ଦାଶ OR/06/044/364617
ୀ /87739 50 123 739କୃ ପିୟା ଦାଶ ପି ତିେଲାଚନ ଦାଶ OR/06/044/364618
ୀ /87740 45 123 740ମଧଲିୁତା ଦାଶ ପି ହର ପସାଦ ଦାଶ LNT4500864
ୀ /87741 45 123 741ମଧମିୁତା ଦାଶ ପି ହରପସାଦ ଦାଶ OR/06/044/364619

ପ ୁ /87742 40 123 742ମଧମୁୟ ଦାଶ ପି ହର ପସାଦ ଦାଶ LNT4497012
ପ ୁ /87743 33 123 743ମଧବୁତ ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷୀପସାଦ ଦାଶ LNT3024775
ପ ୁ /87744 32 123 744ମଧମୁଳୟ ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷୀପସାଦ ଦାଶ LNT3024783
ୀ /87745 30 123 745ମଧ ୁଛ ା ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷୀ ପସାଦ ଦାଶ YNY0239624

ପ ୁ /87746 20 123 746ଅବିନାଶ ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ YNY1328665
ପ ୁ /87747 63 123 747ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ ପି ଚକଧର ମହାପାତ LNT3233798
ପ ୁ /87748 65 123 748ସମେର  ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ YNY0457093
ୀ /87749 57 123 749ସସିୁତା ନାୟକ ସା ସମେର  ନାୟକ YNY0457119
ୀ /87750 35 123 750ଅନୁପିତା ନାୟକ ପି ସମେର  ନାୟକ YNY0457127

ପ ୁ /87751 33 123 751ଅନିେମଶ ନାୟକ ପି ସମେର  ନାୟକ YNY0457218
ପ ୁ /87752 62 123 752ବି ୁ ଚରଣ ପରିଡା ପି େଗାପୀନାଥ ପରିଡା YNY0614941
ପ ୁ /88753 86 123 753କି୍ଷତିଶ ଚ  େବେହରା ପି ସତୀଶ ଚ  େବେହରା YNY1107846
ୀ /88754 78 123 754ଝରଣା େବେହରା ସା କି୍ଷତିଶ ଚଂଦ େବେହରା YNY1107820

ପ ୁ /88755 57 123 755ସ ୀପ େବେହରା ପି କି୍ଷତିଶ ଚ  େବେହରା YNY1107812
ୀ /88756 55 123 756ମଧସିୁତା ପାତ ସା ସ ିପ େବେହରା YNY1107838

ପ ୁ /88757 71 123 757ଭି ପଥୃୀରାଜ ପି ପି ଏସ ଭି ଆୟାର OR/06/044/364825
ୀ /88758 67 123 758ସଶୁଳିା ପଥୃୀରାଜ ସା ଡଃେଭ େଟଶର ପଥୃୀରାଜ OR/06/044/364826
ୀ /91759 62 123 759େଜଯ୍ା ନ୍ା ଦାସ ସା ପେମାଦ ଦାସ OR/06/044/364626

ପ ୁ /91760 46 123 760ଦିପକ କମୁାର ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ LNT3233350
ପ ୁ /91761 42 123 761ପସା  ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ LNT3233418
ପ ୁ /91762 42 123 762ଜୟ  ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ LNT3233400
ୀ /91763 33 123 763ପଲବିତା ଦାସ୍ ସା ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ୍ YNY0780601
ୀ /91764 30 123 764ର ିତା ଦାସ ସା ଜୟ  ଦାସ YNY1054303

ପ ୁ /91765 41 123 765ଚରଣ କମୁାର ପଧାନ ପି ଜଦୁମଣି ପଧାନ YNY0174268
ପ ୁ /92766 77 123 766ଆହାଦ ଚଂଦ ଦାସ ପି ପକାଶ ଚଂଦ ଦାସ OR/06/044/364633
ୀ /92767 71 123 767ଆଲିସ ଦାସ ସା ଆହାଦ ଚଂଦ ଦାସ OR/06/044/364634
ୀ /92768 43 123 768ପ ୁ ା ଦାସ ପି ନିେରାଦ ଚ  ଦାସ OR/06/044/364632
ୀ /93769 65 123 769ଉମିର୍ଳା େକାର ସା େସାହନ ସିଂ OR/06/044/364636

ପ ୁ /93770 74 123 770େସାହନ ସିଂ ପି ଲବ ସିଂ OR/06/044/364635
ପ ୁ /93771 49 123 771କମଳଜିତ ସିଂ ପି େସାହାନ ସିଂ OR/06/044/364637
ପ ୁ /93772 48 123 772ଜଗଜିତ ସିଂ ପି େସାହାନ ସିଂ OR/06/044/364638
ୀ /94773 41 123 773ଏସ ରାଧା ସା ଏସ ରାମରୁାଓ LNT4489472
ପ ୁ /94774 44 123 774ଏସ୍ ରାମ ୁରାଓ ପି ଏସ୍ େଥାମାସ LNT3233574
ପ ୁ /94775 40 123 775ଏସ୍ ରାଜୁ ରାଓ ପି ଏସ୍ େଥାମାସ LNT3233376
ପ ୁ /94776 40 123 776ଏସ ଚିନନ୍ ା ରାଓ ପି ଏସ େଥାମାସ LNT3233368
ୀ /95777 68 123 777ନିହାରିକା ପ ା ପି ମନି  ପ ା OR/06/044/364646

ପ ୁ /95778 66 123 778ବିଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ମନୀ  ପ ା LNT3234325
ପ ୁ /95779 64 123 779ଭବାନୀଚରଣ ପ ା ପି ମନି  ପ ା OR/06/044/364647
ପ ୁ /95780 62 123 780ସଜିୁତ ପ ା ପି ମନି  ପ ା LNT2550770
ୀ /95781 46 123 781ସପୂ ର୍ା ପ ା ସା ସଂଜୀବ କମୁାର େବେହରା LNT3233954
ପ ୁ /95782 44 123 782ପଭୁଦ  ପ ା ପି ନିହାରିକା ପ ା LNT2550960
ପ ୁ /95783 43 123 783ଆଶୀଷ କମୁାର ପ ା ପି ଭବାନୀ ଚରଣ ପ ା LNT3233962
ୀ /95784 39 123 784ସିପା ପ ା ସା ପଭୁଦ  ପ ା YNY0239657
ପ ୁ /95785 31 123 785ଭିକା  ପ ା ପି ସଜିୁତ ପ ା YNY0239640
ପ ୁ /95786 29 123 786ଶଭୁମ ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YNY0457317
ୀ /95787 56 123 787ଆରତି ପଣ୍ତା ସା ବିଜୟ ପଣ୍ତା LNT3234333
ୀ /96788 80 123 788ଶକୁ ଳା ମହା ି ସା ଦୁଗର୍ାପସାଦ ମହା ି OR/06/044/364897
ପ ୁ /96789 49 123 789ପସନନ୍ଜିତ ମହା ି ପି ଦୁଗର୍ାପସାଦ ମହା ି OR/06/044/364920
ୀ /96790 42 123 790ଦିପିକା ମହା ି ସା ପସନନ୍ଜିତ ମହା ି LNT3233665
ପ ୁ /96791 20 123 791ଆଦିତଯ୍ ମହା ି ପି ପସନନ୍ଜିତ ମହା ି YNY1240092
ପ ୁ /97792 45 123 792ପୱନ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ସୀତାରାମ ଅଗୱାଲ YNY0780262
ୀ /97793 36 123 793ନବନିଧି ଅଗୱାଲ ସା ପୱନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0780221
ପ ୁ /97794 75 123 794ସିତାରାମ ଅଗୱାଲ ପି ରାମ ନାରାୟଣ ଅଗୱାଲ YNY0780247
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ୀ /97795 61 123 795ସେ ାଷୀ ଅଗୱାଲା ସା ସୀତାରାମ ଅଗୱାଲା YNY0780189
ୀ /97796 45 123 796ଦମୟ ୀ େବେହରା ସା ଅମିତ୍ କମୁାର ନ ୀ YNY0614925

ପ ୁ /97797 51 123 797ଯାକବୁ ଦାସ ପି କିରଣ ଦାସ LNT2521300
ୀ /97798 47 123 798େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ ଦାସ ପି ଯାକବୁ ଦାସ LNT1682889

ପ ୁ /97799 25 123 799ଅନୁଭବ ଦାସ ପି ଯାକବୁ ଦାସ YNY0912105
ପ ୁ /97800 25 123 800ଅଭିନବ ଦାସ ପି ଯାକବୁ ଦାସ YNY0912113
ୀ /97801 33 123 801ସଶୁାନନ୍ ା ଘ ପି ଇସାଏଲ୍ ଘ YNY0259275
ୀ /97802 85 123 802ଆରତୀ ମହାପାତ ପି ନେର  କମୁାର ପାତ LNT3024809

ପ ୁ /97803 48 123 803ଅମିତ କମୁାର ନ ୀ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ନ ୀ YNY0614933
ୀ /97804 81 123 804ଭାରତୀ ପାତ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ LNT1682871

ପ ୁ /97805 72 123 805ଅନୁପମ ପାତ ପି େଜାତି  ପାତ OR/06/044/364659
ୀ /97806 64 123 806ମିେସସ ମିନାକ୍ଷୀ ପାତ ସା ଅନୁପମ ପାତ OR/06/044/364658

ପ ୁ /97807 51 123 807ଶୀମୟ ପାତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ YNY0456822
ୀ /97808 44 123 808େସାମା ପାତ ସା ଶୀମୟ ପାତ YNY0456939

ପ ୁ /98809 87 123 809ଆଇଜାକ ଦାସ ପି ପେବାଧ ଦାସ OR/06/044/364661
ପ ୁ /98810 84 123 810ସେଲାମନ ଦାସ ପି ପେବାଧ ଦାସ OR/06/044/364662
ପ ୁ /98811 80 123 811ପଦି  କମୁାର ଦାସ ପି ପେବାଧ ଦାସ OR/06/044/364663
ୀ /98812 78 123 812ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ସେଲାମନ ଦାସ OR/06/044/364665
ୀ /98813 72 123 813େବବି େରାଜାଲିନ ଦାସ ସା ଆଇଜାକ ଦାସ OR/06/044/364664

ପ ୁ /98814 60 123 814ସଂଗାମ ଦାସ ପି ସେଲାମନ ଦାସ OR/06/044/364667
ପ ୁ /98815 59 123 815ସଶୁା  ଦାସ ପି ସେଲାମନ ଦାସ OR/06/044/364668
ପ ୁ /98816 49 123 816ସ ୀବ ଦାସ ପି ସେଲାମାନ ଦାସ OR/06/044/364669
ୀ /98817 49 123 817ପଜୁା ଦାସ ସା ସ ିବ ଦାସ YNY0259283
ୀ /99818 37 123 818ରଶୀତା େବେହରା ସା ଯେଶାବ  ଦାସ LNT3024817

ପ ୁ /99819 49 123 819ସି ାଥର୍  ଦାସ ପି ଆଇଜାକ ଦାସ OR/06/044/364670
ପ ୁ /99820 46 123 820ସାମଏୁଲ ଦାସ ପି ପଦି  କମୁାର ଦାସ OR/06/044/364672
ୀ /99821 43 123 821ସନୁ ା ଦାସ ପି ପଦି  କମୁାର ଦାସ LNT3233194

ପ ୁ /99822 26 123 822ସନିୁତ ଦାସ ପି ସଶୁା  ଦାସ YNY0724328
ପ ୁ /99823 23 123 823େଗୗରବ ଦାସ ପି ସି ାଥର୍  ଦାସ YNY1039973
ୀ /99824 54 123 824ଦିପା ନାଗ ସା ସଂଗାମ ଦାସ LNT3232881
ୀ /99825 51 123 825ବିନିତା ନ ସା ସଶୁା  ଦାସ LNT3234234
ୀ /99826 35 123 826ଚଇତାଲି େପଦିନୀ ସା ସି ାଥର୍  ଦାସ LNT3024825

ପ ୁ /100827 86 123 827ଅଜିତ ର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିମଳ ଚ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/364674
ୀ /100828 75 123 828କଲଯ୍ାଣି େଚୗଧରୁୀ ସା ଅଜିତ ରଂଜନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/364675
ୀ /100829 41 123 829ସରିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଅଜିତ ର ନ େଚୗଧରୁୀ LNT3232915

ପ ୁ /101830 80 123 830ସମୀର ହାଲଦାର ପି ନିେରାଦ ହାଲଦାର OR/06/044/364681
ପ ୁ /101831 75 123 831ସଧିୁର ହାଲଦାର ପି ନିେରାଦ ହାଲଦାର OR/06/044/364683
ୀ /101832 70 123 832ଗୀତା ହାଲଦାର ସା ସଧିୁର ହାଲଦାର OR/06/044/364684

ପ ୁ /101833 70 123 833ସେ ାଷ ହାଲଦାର ପି ନିେରାଦ ହାଲଦାର OR/06/044/364685
ୀ /101834 62 123 834ଉ ଳା ହାଲଦାର ସା ସେ ାଷ ହାଲଦାର OR/06/044/364686

ପ ୁ /101835 53 123 835ସକୁମୁାର ହାଲଦାର ପି ସମିର ହାଲଦାର OR/06/044/364688
ପ ୁ /101836 50 123 836େଶାଭନ ହାଲଦାର ପି ସଧିୁର ହାଲଦାର OR/06/044/364690
ପ ୁ /101837 44 123 837ସରୁପ ହାଲଦାର ପି ସଧିୁର ହାଲଦାର OR/06/044/364689
ୀ /102838 49 123 838ମନିୁ ହାଲ ଦାର ସା ସକୁମୁାର ହାଲଦାର LNT3234291
ୀ /102839 57 123 839ମିନାକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ପି ଶଚି  ନାଥ ଅଧିକାରୀ YNY0239665
ୀ /102840 42 123 840ସାଶତି ହାଲଦାର ପି ସେ ାଶ ହାଲଦାର LNT3234051
ୀ /102841 39 123 841ଶାବଣୀ ହାଲଦାର ପି ସେ ାଷ ହାଲଦାର LNT3234069

ପ ୁ /103842 79 123 842ସରୁ ନ ଦାସ ପି ପଦଯ୍ତୁ ଦାସ OR/06/044/364693
ୀ /103843 76 123 843େପମଶୀଳା ଦାସ ସା ସରୁ ନ ଦାସ OR/06/044/364694
ପ ୁ /103844 53 123 844ଶୀକା  ଦାସ ପି ସରୁ ନ ଦାସ YNY1334168
ପ ୁ /103845 49 123 845ଶୀମ  ଦାସ ପି ସରୁ ନ ଦାସ OR/06/044/364696
ୀ /103846 47 123 846ସସିତା ଦାସ ସା ଶୀକା  ଦାସ LNT3233723
ୀ /103847 46 123 847ଜେୟସ ଦାସ ସା ଶୀମ  ଦାସ LNT3024833
ପ ୁ /103848 21 123 848େସୗରଭ ଦାସ ପି ଶିକା  ଦାସ YNY1286392
ପ ୁ /CMC. H.NO849 22 123 849େସୗରଵ କମୁାର ରାଓ ପି ପଭାକର ରାଓ YNY1134675
ୀ /104850 74 123 850ମଣୃାଳିନୀ ଦାସ ସା ସାମଏୁଲ ପିଟର OR/06/044/364701
ୀ /104851 24 123 851ପିୟ ା ମଳିୁଆ ସା ରାେଜଶ ମଳିୁଆ YNY1286251
ପ ୁ /104852 52 123 852େଦବାସିସ ପିଟର୍ ପି େଡଭିଡ ପିଟର OR/06/044/364828
ପ ୁ /104853 34 123 853ରାେଜଶ ପିଟର ପି ସବୁାଶଷି ପିଟର LNT3024858
ୀ /104854 28 123 854ସ ଯ୍ା ପିଟର ପି ସବୁାଷିସ ପିଟର YNY0968420
ୀ /104855 23 123 855ନମତା ପିଟର ପି େଦବାଶଷି ପିଟର YNY1208834
ୀ /104856 54 123 856କମଲା ପିଟର ସା ସବୁାଶଷି ପିଟର LNT3024841
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ପ ୁ /104857 49 123 857ସବୁାଶସି ପିଟର ପି େଡଭିଡ୍ ପିଟର OR/06/044/364700
ୀ /104858 48 123 858ବ ନା ପିଟର ସା େଦବାଶଷି୍ ପିଟର LNT2476190

ପ ୁ /105859 53 123 859େଦବ ପସନନ୍  ମହା ି ପି ମନେମାହନ ମହା ି OR/06/044/364704
ପ ୁ /105860 51 123 860ସଂଜୟ ମହା ି ପି େଦବ ଜୀବନ ମହା ି OR/06/044/364705
ୀ /105861 47 123 861ମଧସିୁତା ମହା ି ସା େଦବପସନନ୍  ମହା ି LNT3233822
ୀ /105862 39 123 862ସିମ ିନି ମହା ି ସା ସଂଜୟ ମହା ି YNY0145235

ପ ୁ /105863 69 123 863େଗାବି  ପସାଦ ଶମର୍ା ପି ପହଲାଦ ରାଏ ଶମର୍ା YNY0457424
ପ ୁ /105864 44 123 864ଶଲି କମୁାର ଶମର୍ା ପି ବନୱାରୀଲାଲ ଶମର୍ା YNY0457085
ପ ୁ /105865 42 123 865ଗିରଧର େଗାପାଲ ଶମର୍ା ପି େଗାବି  ପସାଦ ଶମର୍ା YNY0457309
ୀ /105866 39 123 866ରାମପଯ୍ାରି ଶମର୍ା ସା ଶଲି କମୁାର ଶମର୍ା YNY0456970
ୀ /106867 38 123 867ମେନାଶିତା ଅଧିକାରି ପି େରାହିଣି ଅଧିକାରି YNY0259291
ୀ /106868 27 123 868ସ ନା ଅଧିକାରୀ ସା ଅଭିଜିତ ଅଧିକାରୀ YNY1286327
ୀ /106869 20 123 869ଶିଜୀତା ଅଧିକାରୀ ପି ମେନାର ନ ଅଧିକାରୀ YNY1286376

ପ ୁ /106870 65 123 870େରାହିଣୀ ଅଧିକାରି ପି ଶଚି ନାଥ ଅଧିକାରି OR/06/044/364709
ୀ /106871 62 123 871ଅରୁଣା ଅଧିକାରି ସା େରାହିଣୀ ଅଧିକାରି OR/06/044/364712
ୀ /106872 69 123 872ଗୀତା ଅଧିକାରି ପି ଶଚି ନାଥ ଅଧିକାରି YNY1376953

ପ ୁ /106873 53 123 873ମେନାର ନ ଅଧିକାରି ପି ଶଚି  ନାଥ ଅଧିକାରି OR/06/044/364713
ୀ /106874 48 123 874ସିତାରାଣୀ ଅଧିକରୀ ସା ମେନାର ନ ଅଧିକରୀ LNT3232857

ପ ୁ /106875 43 123 875ଅଭିଜିତ ଅଧିକାରୀ ପି େରାହିଣୀ ଅଧିକାରୀ LNT3234283
ପ ୁ /106876 24 123 876ସନ୍ି  େଜଯ୍ାତି ଅଧିକାରୀ ପି ମେନାର ନ ଅଧିକାରୀ YNY0968461
ପ ୁ /106877 28 123 877ନିଶକିା  େଟେଟ ପି ପକାଶ େଟେଟ YNY0614917
ୀ /107878 48 123 878ସତିୃ େରଖା ଅଧିକାରୀ ସା ଦକି୍ଷଣା ରଂଜନ ଅଧ୍କାରୀ LNT3233178
ୀ /107879 30 123 879ପିୟ ା ଅଗୱାଲ ପି ପଦିପ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1054337

ପ ୁ /107880 25 123 880ପିୟୁଷ ଅଗୱାଲ ପି ପଦିପ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1054345
ପ ୁ /107881 24 123 881ରିେତଶ ଅଗୱାଲ ପି ପଦିପ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1054352
ୀ /107882 24 123 882ଶ ର୍ା ଅଗୱାଲ ପି ସେୁରଶ ଅଗୱାଲ YNY1054311

ପ ୁ /107883 23 123 883ୟଶରାଜ ଅଗୱାଲ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1054329
ୀ /107884 52 123 884ଲକ୍ଷୀ ଅଗୱାଲ ସା ସେୁରଶ ଅଗୱାଲ LNT3233590
ୀ /107885 48 123 885ନାରାୟଣୀ ଅଗୱାଲ ସା ସ ୟ ଅଗୱାଲ LNT3233608
ୀ /107886 43 123 886ପଜୂା ଅଗୱାଲ ସା ଅନିଲ ଅଗୱାଲ LNT2502540
ୀ /107887 42 123 887ରଣଜିତା ଅଗରୱାଲ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ଅଗରୱାଲ LNT3024866

ପ ୁ /107888 77 123 888ଓଁପକାଶ ଅଗୱାଲା ପି ସରୁଜମଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/364714
ପ ୁ /107889 56 123 889ପଦିପ ଅଗୱାଲା ପି ଓଁ ପକାଶ ଅଗୱାଲା OR/06/044/364716
ପ ୁ /107890 54 123 890ସେୁରଶ ଅଗୱାଲା ପି ଓଁପକାଶ ଅଗୱାଲା OR/06/044/364718
ୀ /107891 53 123 891େରଣ ୁଅଗୱାଲା ସା ପଦିପ ଅଗୱାଲା OR/06/044/364717

ପ ୁ /107892 50 123 892ସ ୟ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ଓଁପକାଶ ଅଗୱାଲା OR/06/044/364719
ପ ୁ /107893 50 123 893ଅନିଲ ଅଗୱାଲା ପି ଓଁପକାଶ ଅଗୱାଲା OR/06/044/364720
ପ ୁ /107894 48 123 894ସନିୁଲ ଅଗୱାଲା ପି ଓଁପକାଶ ଅଗୱାଲା OR/06/044/364721
ୀ /108895 44 123 895ସସିୁତା େଚୗହାନ୍ ସା ରାଜଦୀପ ମହା ି YNY0086611

ପ ୁ /108896 83 123 896ଚି ର ନ ମହା ି ପି େଦବଦ  ମହା ି OR/06/044/364738
ୀ /108897 80 123 897ଅମିୟଲତା ମହା ି ସା ଶଯ୍ାମଶନ ମହା ି OR/06/044/364734
ପ ୁ /108898 73 123 898େମାହିତ ମହା ି ପି େଦବଦ  ମହା ି OR/06/044/364744
ୀ /108899 72 123 899ଶା ିଲତା ମହା ି ସା କମୁଦୁ ମହା ି OR/06/044/364746
ୀ /108900 71 123 900ପତିମା ମହା ି ସା ଚି  ର ନ ମହା ି OR/06/044/364739

ପ ୁ /108901 62 123 901ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି େସାେଲାମନ ମହା ି OR/06/044/364732
ୀ /108902 54 123 902ସପନ୍ା ମହା ି ସା ପଶା  କମୁାର ମହା ି OR/06/044/364733

ପ ୁ /108903 48 123 903ରାଜଦୀପ ମହା ି ପି ଚି  ମହା ି OR/06/044/364740
ପ ୁ /108904 40 123 904ସ ିପ ମହା ି ପି ଚି ର ନ ମହା ି LNT2504199
ୀ /108905 32 123 905ଅଭିନ ା ମହା ି ପି ପଶା  କମୁାର ମହା ି YNY0086629
ୀ /108906 29 123 906ସ ନା ମହା ି ପି ପଶା  କମୁାର ମହା ି YNY0927327
ୀ /109907 55 123 907ଇ ିରା ମହା ି ସା େଦବ ପସନନ୍ ମହା ି OR/06/044/364753
ୀ /110908 37 123 908ନିେବଦିତା ମହାପାତ ସା ସଦିୁପ ମହା ି YNY0086637
ୀ /110909 84 123 909ସସୁୀଳା ମହ ି ସା େଲଟ କୃ  ମହ ି YNY1240365
ପ ୁ /110910 53 123 910ସେରାଜ ମହା ି ପି ଶଯ୍ାମସନ ମହା ି OR/06/044/364758
ୀ /110911 52 123 911େରବିକା ମହା ି ସା ପଦିପ ମହା ି OR/06/044/364755
ୀ /110912 52 123 912େମରୀ ମହା ି ସା ସ ୀବ ମହା ି OR/06/044/364757
ପ ୁ /110913 49 123 913ଟୁବୁଲା ମହା ି ପି ସାମସନ ମହା ି LNT2503571
ୀ /110914 47 123 914ମମତା ମହା ି ସା ସେରାଜ ମହା ି LNT3234192
ପ ୁ /110915 44 123 915ତପନ ମହା ି ପି କମୁଦୁର ନ ମହା ି LNT3234085
ପ ୁ /110916 42 123 916ତରୁଣ କମୁାର ମହା ି ପି କମୁଦୁ ର ନ ମହା ି LNT3234317
ପ ୁ /110917 41 123 917ବିପବ ମହା ି ପି ନିେରାଦ ମହା ି LNT3233020
ୀ /110918 39 123 918ମୀରା ମହା ି ସା ଟୁବୁଲା ମହା ି YNY0456814
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ୀ /110919 25 123 919ଝରଣା ମହା ି ପି ସେରାଜ ମହା ି YNY1054378
ପ ୁ /110920 24 123 920ଶିଦୀପ ମହା ି ପି ସେରାଜ ମହା ି YNY1054360
ପ ୁ /111921 29 123 921େମାହିତ ଅଗୱାଲ ପି େଗାପାଳ ଅଗୱାଲ YNY0456954
ୀ /111922 44 123 922ସମୁନ୍ ଅଗୱାଲ ସା ଦୀପକ ଅଗୱାଲ LNT2481315

ପ ୁ /111923 40 123 923ବାଲକିଶନ ଅଗୱାଲ ପି ସେ ାଷ ଅଗୱାଲ LNT3233459
ୀ /111924 40 123 924ପନୁମ୍ ଅଗୱାଲ ସା ବାଲକିଶନ ଅଗୱାଲ YNY0174284

ପ ୁ /111925 39 123 925ଆଦିତଯ୍ ଅଗୱାଲ ପି ସେ ାଷ ଅଗୱାଲ LNT3233988
ୀ /111926 36 123 926ରି ି ଅଗୱାଲା ସା ଆଦିତଯ୍ ଅଗୱାଲ YNY0614537

ପ ୁ /111927 68 123 927ସେ ାଷ ଅଗୱାଲା ପି ଯଗୁଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/364766
ୀ /111928 65 123 928କମଳାେଦବି ଅଗୱାଲା ସା ସେ ାଷ ଅଗୱାଲା OR/06/044/364767
ୀ /111929 55 123 929ସେରାଜ ଅଗୱାଲା ସା େଗାପାଳ ଅଗୱାଲା OR/06/044/364771

ପ ୁ /111930 46 123 930ଦୀପକ ଅଗୱାଲା ପି ସେ ାଷ ଅଗୱାଲା OR/06/044/364773
ପ ୁ /111931 33 123 931େରାହିତ ଅଗୱାଲା ପି େଗାପାଳ କମୁାର ଅଗୱାଲା YNY0259309
ୀ /112932 68 123 932ସନୁଳିନି ଦାସ ସା ସିତାଂଶ ୁଦାସ OR/06/044/364776
ୀ /112933 42 123 933ସ ିକା ମହା ି ସା େସୗରାଂଶ ୁରାଉତ LNT2620862

ପ ୁ /112934 83 123 934ସୀତାଂଶ ୁରାଉତ ପି ଏବନ ଏଜର ରାଉତ OR/06/044/364775
ପ ୁ /112935 45 123 935େସୗରାଂଶ ୁରାଉତ ପି ସୀତାଂଶ ୁରାଉତ OR/06/044/364777
ପ ୁ /113936 49 123 936ଦିଗ  ନାୟକ ପି ଜୟ  ନାୟକ OR/06/044/364780
ୀ /113937 32 123 937େଶତା ରାଉତ ପି ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ରାଉତ YNY0239673

ପ ୁ /114938 67 123 938ପ ୁ ର୍ େବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନ େବେହରା OR/06/044/364783
ୀ /114939 57 123 939ବାସ ି େବେହରା ସା ପ ୁ ର୍ େବେହରା OR/06/044/364785

ପ ୁ /114940 41 123 940ବି ୁ େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା LNT3360880
ପ ୁ /114941 37 123 941ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ େବେହରା LNT4493342
ପ ୁ /114942 36 123 942ପତାପ କମୁାର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ େବେହରା LNT4493334
ପ ୁ /114943 36 123 943ପଦିପ କମୁାର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ େବେହରା LNT4493383
ପ ୁ /114944 33 123 944ସଶୁଲି କମୁାର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ େବେହରା LNT4493359
ୀ /114945 31 123 945ନିେବଦୀତା େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା YNY0457333
ୀ /115946 75 123 946ସନିୁ େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା OR/06/044/364790

ପ ୁ /116947 38 123 947ନାରାୟଣ ଦାସଗୁ ା ପି ବାବୁଲାଲ ଗୁ ା LNT1683069
ପ ୁ /116948 89 123 948ଅମର ନାଥ ଗୁ ା ପି ବଳେଦବ ଗୁ ା OR/06/044/364159
ୀ /116949 82 123 949ସେୁଲାଚନା ଗୁ ା ସା ଅମର ନାଥ ଗୁ ା OR/06/044/364160

ପ ୁ /116950 64 123 950ବାବୁଲାଲ ଗୁ ା ପି କିଷନଲାଲ ଗୁ ା OR/06/044/364792
ୀ /116951 59 123 951ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ଗୁ ା ସା ବାବୁଲାଲ ଗୁ ା OR/06/044/364793
ୀ /116952 33 123 952େଶତା ଗୁ ା ପି ବାବୁଲାଲ ଗୁ ା YNY0174300
ୀ /116953 32 123 953ଜୁଲି ଗୁ ା ସା ନାରାୟଣ ଦାସଗୁ ା XYO0360040

ପ ୁ /116954 65 123 954େଗାକଳୁ ସାଇଁ ପି ବାମନ ସାଇଁ LNT2620813
ୀ /117955 34 123 955ସଦୁୀ ା ଦାସ ସା ଅନୁପ ଲିଲାକ YNY1285907

ପ ୁ /117956 73 123 956ରବିନ ଲିଲାକ ପି ସାମଏୁଲ ଲିଲାକ OR/06/044/364761
ପ ୁ /117957 67 123 957ଦିଲିପ ଚ  ଲିଲାକ୍ ପି ସାମଏୁଲ ଲିଲାକ୍ LNT3233467
ୀ /117958 60 123 958ସରୁଭି ଲିଲାକ ସା ରବିନ ଲିଲାକ OR/06/044/364762
ୀ /117959 51 123 959ନିେରାଦା ଲିଲାକ ସା ଦିଲୀପ ଚ  ଲିଲାକ LNT3233475
ପ ୁ /117960 36 123 960ଅନୁପ ଲିଲାକ ପି ରବିନ ଲିଲାକ LNT3024874
ପ ୁ /117961 32 123 961ସରୂପ ଲିଲାକ ପି ରବିନ ଲିଲାକ YNY0670695
ୀ /117962 25 123 962ଚିନୟୀ ଲିଳକ ପି ଦିଲୀପ ଲିଳକ YNY1053735
ୀ /117963 32 123 963ସମୀକ୍ଷା ସାହୂ ପି ସରୂପ ସାହୂ YNY1285931

ପ ୁ /118964 50 123 964କା ିର୍କ ଦାସ ପି େଭାଳାନାଥ ଦାସ OR/06/044/364812
ୀ /118965 44 123 965ଅନିମା ଦାସ ସା କା ିର୍କ ଚ  ଦାସ YNY0239681

ପ ୁ /118966 52 123 966ସେୁରଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ଉଦୟନାଥ ଦାଶ YNY1054402
ୀ /118967 29 123 967ମଧସିୁତା ଦାଶ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ YNY0724336
ପ ୁ /118968 23 123 968ସବଯ୍ସାଚି ଦାଶ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ଦାଶ YNY1054410
ପ ୁ /119969 30 123 969ସମୂୀତ ଅଗୱାଲ ପି ପଵନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1053750
ପ ୁ /119970 26 123 970ଅ ିତ୍ ଅଗୱାଲ ପି ପଵନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1053743
ପ ୁ /119971 53 123 971ପବନ ଅଗୱାଲ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ଅଗୱାଲ OR/06/044/364725
ୀ /119972 50 123 972େରଖା ଅଗୱାଲ ସା ପବନ ଅଗୱାଲ OR/06/044/364726
ୀ /119973 46 123 973ସେ ାଷୀ ଅଗୱାଲ ସା ରାେଜଶ ଅଗୱାଲ LNT2551349
ପ ୁ /119974 85 123 974ରାେଧଶଯ୍ାମ ଅଗୱାଲା ପି ମରୁଜମଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/364722
ପ ୁ /119975 35 123 975ଅଶିନ ଧାନୁକା ପି ବିଜୟ ଧାନୁକା LNT4493433
ୀ /119976 53 123 976ମିରା ରାଣୀ ମହାପାତ ସା ପଣବ ଶ ର େଜନା YNY1057454
ପ ୁ /119977 53 123 977ବିଜୟ କମୁାର ରାୟ ପି ସତଯ୍ରଞନ ରାୟ YNY0780353
ୀ /119978 45 123 978ପ ୁ ାଞଳି ରାୟ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାୟ YNY0780205
ପ ୁ /120979 48 123 979ରାେଜ  କର ପି ମେହଶର କର YNY0086645
ପ ୁ /120980 48 123 980ପେବାଧ ଚ  ମହା ି ପି ଅେଦୖତ ପସାଦ ମହା ି YNY0086660
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ପ ୁ /120981 44 123 981ବିଶଭୂଷଣ ମହା ି ପି ଅଭୟ ଚରଣ ମହା ି LNT3234390
ୀ /120982 42 123 982ମାନସୀ ମହା ି ସା ବିଶଭୂଷଣ ମହା ି YNY0614545

ପ ୁ /120983 41 123 983ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହା ି ପି ଅଭୟ ଚରଣ ମହା ି LNT3234028
ପ ୁ /121984 86 123 984କାଶ ିପସାଦ ଧାନୁକା ପି ହରିରାମ ଧାନୁକା YNY0174359
ୀ /121985 69 123 985ସୀତାେଦବୀ ଧାନୁକା ସା କାଶ ିପସାଦ ଧାନୁକା YNY0174367

ପ ୁ /121986 62 123 986ବିଜୟ କମୁାର ଧାନୁକା ପି କାଶ ିପସାଦ ଧାନୁକା YNY0174326
ୀ /121987 59 123 987ସରୀତା ଧାନୁକା ସା ବିଜୟ କମୁାର ଧାନୁକା YNY0174334
ୀ /121988 36 123 988ପିୟ ା ଧାନୁକା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଧାନୁକା YNY0174342

ପ ୁ /122989 48 123 989ରାେଜ  ବାରିକ ପି କିେଶାର ବାରିକ LNT3362258
ୀ /122990 41 123 990ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ବାରିକ ସା ରାେଜ  ବାରିକ YNY0614552

ପ ୁ /123991 52 123 991ସନିୁଲ କମୁାର ବାେଜାରିଆ ପି ବାଲ କିଶନ ବାେଜାରିଆ LNT3407368
ପ ୁ /123992 47 123 992ସାଜନ କମୁାର ବାେଜାରିଆ ପି ବାଲ କିଶନ ବାେଜାରିଆ LNT3407293
ୀ /123993 38 123 993ମ  ୁବାେଜାରିଆ ସା ସାଜନ କମୁାର ବାେଜାରିଆ LNT3024882

ପ ୁ /123994 22 123 994ନଭିନ କମୁାର ବେଜାରିଆ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ବେଜାରିଆ YNY1053768
ୀ /124995 42 123 995େମୗସମୁୀ ସିଂହ ସା ପନମ ସିଂହ LNT3407335
ୀ /124996 41 123 996ଜୟ ୀ ସିଂହ ସା ପିତମ ସିଂହ LNT3407327
ୀ /124997 38 123 997ସାରିକା ସିଂହ ପି ଦୀଲୀପ କମୁାର ସିଂହ LNT3407343
ୀ /124998 37 123 998ପିଣମ ସିଂହ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସିଂହ LNT3407350
ୀ /124999 35 123 999ରୁଚିକା ସିଂହ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସିଂହ LNT3024890
ୀ /1251000 78 123 1000ସୀରୀ େଦବୀ ବାେଜାରିଆ ସା ବାଲ କିଶନ ବାେଜାରିଆ LNT3407384

ପ ୁ /1251001 53 123 1001ଅନିଲ କମୁାର ବାେଜାରିଆ ପି ବାଲକିଷନ ବାେଜାରିଆ LNT3024908
ୀ /1251002 47 123 1002ନିମର୍ଳା ବାେଜାରିଆ ସା ଅନିଲ କମୁାର ବାେଜାରିଆ LNT3407319
ୀ /1251003 42 123 1003ସନିୁତା ବାେଜାରିଆ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ବାେଜାରିଆ LNT3407376
ୀ /1251004 25 123 1004ପଜୂା ବେଜାରିଆ ପି ଅନିଲ କମୁାର ବେଜାରିଆ YNY1053776
ୀ /1251005 24 123 1005ପନୁମ ବେଜାରିଆ ପି ଅନିଲ କମୁାର ବେଜାରିଆ YNY1053784
ୀ /1271006 40 123 1006ଶି ା ମହାପାତ ସା ସୟନଦୀପ ମହାପାତ YNY0614891
ୀ /1271007 37 123 1007ସଚିୁସିତା େମାେଷଶ ସା ପନୁମ ସିଂ YNY0614909
ୀ /1981008 25 123 1008ରିବିକା ମହା ି ପି ପଦିପ କମୁାର ମହା ି YNY1217348
ୀ /1981009 25 123 1009ପି ିଲା ମହା ି ପି ଲଳିତ କମୁାର ମହା ି YNY1217355
ୀ /3811010 58 123 1010ରୀତା ଦ ସା ସଦିୁପ କମୁାର ଦ YNY0929240
ୀ /632/C1011 29 123 1011ପଜ୍ଞାନ ପଶ ିତା ସାହୁ ପି ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YNY0822775

ପ ୁ /7931012 22 123 1012ଗ୍ଯାନା ର ନ ପତି ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ପତି YNY1207539
ୀ /9991013 46 123 1013ଚ ିକା ସିଂହ ସା ଧନରାଜ ସିଂହ YNY1081066

ପ ୁ /124A/11014 23 123 1014ଯଶରାଜ ଅଗଵାଲ ପି ସଂଜୟ ଅଗଵାଲ ସଂଜୟ YNY1156827
ପ ୁ /381/11015 64 123 1015ସଦିୁପ କମୁାର ଦ ପି ଜିେତ  କମୁାର ଦ YNY0929232
ୀ /381/11016 33 123 1016ସପୁ ର୍ା ଦ ସା ଅଭିଜିତ ଦ YNY0929224

ପ ୁ /999991017 21 123 1017ଲଛମନ ଦିଗଲ ମା ବିମଲିୁ ଦିଗଲ YNY1156421
ପ ୁ /793/60431018 23 123 1018ସତ୳ପିୟ ଦାଶ ପି ସକୁା  କମୁାର ଦାଶ YNY1334424
ପ ୁ /1324/13061019 43 123 1019ଅଭିଜୀତ କମୁାର ଦ ା ପି ସଦିୁପ କମୁାର ଦ ା YNY0086678
ୀ /481020 41 123 1020େସୗଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ସବୁତ କମୁାର ଦାସ YNY1356260

ପ ୁ /481021 41 123 1021ସବୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ରୁେବନ ଚ  ଦାସ YNY1356278
ୀ /801022 23 123 1022ସୟୁର୍ େପଁେଠଇ ପି େବୖକୁ  େପଁେଠଇ YNY1361872

ପ ୁ /1231023 19 123 1023ସମିୁତ କମୁାର ବେଜାରିଆ ପି ସନୁୀଳ କମୁାର ବେଜାରୀ YNY1361898
ପ ୁ /.1024 55 126 1ଆନୱାର ଅେହ ଦ ଖାନ୍ ପି ଜୟବୁନ ନିଶା YNY0800730
ପ ୁ /.1025 41 126 2େସକ ସବୁର ଅଲୀ ପି େସକ ଗଲୁାମ କାଦିର ଗଲୁାମ YNY0800714
ୀ /.1026 39 126 3ରିଜୁଆନା େବଗମ ସା ମକୁତାର ଏେହମଦ ଖଁା YNY0800680
ୀ /.1027 32 126 4ସମିମା ବିବି ସା େସକ ସବୁର ଅଲୀ YNY0859223

ପ ୁ /.1028 53 126 5ନିଶାର ଅେହମ ଦ ଖାନ ପି ଜୟ ବୁନ ନିଶା YNY0800722
ୀ /.1029 48 126 6ଜିବନ ଅଖତର ଖାନମ୍ ସା ଅନୱାର ଅହମଦ ଖାନ YNY0800672
ୀ /.1030 35 126 7ସଫିୁଆ ଖାତୁନ ସା ନିଶାର ଅେହମଦ ଖାନ YNY0780726
ୀ /Moni Bhaw1031 45 126 8ମାମା ମ ିଲ ଦାଶ ସା ମଣୃୟ କମୁାର ନ LNT3242112
ୀ /Senapati1032 52 126 9େହନାରାଣୀ େସନାପତି ସା ସଧୁାଂଶ ୁେସନାପତି YNY0641050
ୀ /011033 63 126 10ପତୀଭା ସାହୂ ସା ମଦନେମାହନ ସାହୂ YNY1064518
ପ ୁ /11034 46 126 11କିେଶାର ମହାପାତ ପି ମଦନେମାହନ ମହାପାତ OR/06/044/368002
ୀ /11035 44 126 12ପଦାଳୟା ମହାପାତ ପି ମଦନ େମାହନ ସାହୁ LNT3242484
ୀ /021036 26 126 13ରିୟା ସାମ ରାୟ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY1283613
ପ ୁ /021037 21 126 14ପଟିକ ସାମ ରାୟ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY1283621
ୀ /21038 52 126 15ରଶୀମୟୀ ମହାପାତ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY0087247
ପ ୁ /21039 55 126 16ଅେଶାକ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଗଣୁନିଧି ସାଇଁ YNY0087254
ପ ୁ /31040 72 126 17େଗାେଲଖ େଲ ା ପି ଉଦୟ େଲ ା OR/06/044/368012
ୀ /31041 64 126 18ବିଦଯ୍ତୁଲତା େଲ ା ସା େଗାଲଖ େଲ ା OR/06/044/368013
ପ ୁ /31042 44 126 19ଅଜିତ ର ନ େଲ ା ପି େଗାେଲଖ େଲ ା LNT3242575
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ପ ୁ /31043 42 126 20ଅମରେଜଯ୍ାତି େଲ ା ପି େଗାେଲଖ େଲ ା LNT3242617
ପ ୁ /31044 38 126 21ଅମିୟ ର ନ େଲ ା ପି େଗାେଲଖ େଲ ା LNT3242583
ପ ୁ /041045 44 126 22ଚି ରଂଜନ ବିସ୍ଵାଲ ପି ସଧୁାକର ବିସ୍ଵାଲ YNY1058767
ୀ /041046 43 126 23କବିତା ବିସ୍ଵାଲ ସା ଚି ରଂଜନ ବିସ୍ଵାଲ YNY1058775
ୀ /41047 71 126 24ନିରୁପମା ବିଶାଳ ସା ସଧୁାକର ବିଶାଳ OR/06/044/368791
ୀ /41048 41 126 25ସଶୁୀ ସଂ ି ତା ବିଶାଳ ସା ରଶିର ନ ବିଶାଳ YNY0087262

ପ ୁ /41049 28 126 26େଶୟସ ମହା ି ପି ଅମେରଶ କମୁାର ମହା ି YNY0457531
ୀ /4/C1050 29 126 27ଶରଧା ଜଲନ ପି ଚଂଦ ପକାଶ ଜଲନ YNY1069780

ପ ୁ /051051 51 126 28ଜିେତଂଦକମୁାର ବିସ୍ଵାଲ ପି ରତନ୍ ାକର ବିସ୍ଵାଲ YNY1064500
ୀ /51052 73 126 29କା ନବାଳା ବିଶାଳ ସା ରତନ୍ ାକର ବିଶାଳ OR/06/044/368789

ପ ୁ /51053 48 126 30ରବି  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ରତନ୍ ାକର ବିଶାଳ OR/06/044/368783
ପ ୁ /51054 46 126 31ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ରତନ୍ ାକର ବିଶାଳ OR/06/044/368782
ୀ /51055 45 126 32ବହନ୍ିଶଖିା ବିଶାଳ ସା ଜିେତ  କମୁାର ବିଶାଳ LNT3350485
ୀ /51056 42 126 33ବିଶାଖା ପିୟ ଦଶର୍ନି ବିଶାଳ ସା ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ବିଶାଳ YNY0087288
ୀ /51057 39 126 34ରଶିତା ବିଶାଳ ସା ରବି  କମୁାର ବିଶାଳ YNY0087270
ୀ /061058 53 126 35ପତିମା ଦାସ ସା ଚଂଦକାଂତ୍ ଦାସ YNY1064492

ପ ୁ /061059 21 126 36ଅଂକିତା ଦାସ ପି ଚଂଦକାଂତା ଦାସ YNY1164466
ପ ୁ /61060 61 126 37ସେୁରନ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ସନୁାକର ବିଶାଳ OR/06/044/368793
ୀ /61061 60 126 38ପତିଭା ବିଶାଳ ପି ସନୁାକର ବିଶାଳ OR/06/044/368796
ୀ /61062 50 126 39ସିେ ଶରୀ ବିଶାଳ ସା ସେୁରନ୍ କମୁାର ବିଶାଳ LNT3242625
ୀ /071063 26 126 40ଅନୁସୟୂା ମଲିୂଆ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମଲିୂଆ YNY1226265

ପ ୁ /71064 39 126 41ସନିୁଲ କମୁାର ମହାପାତ ପି ହରିହର ମହାପାତ YNY0457572
ପ ୁ /81065 47 126 42ଶବିାଜୀ ଚ  ବିଶାଳ ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ବିଶାଳ OR/06/044/368006
ୀ /81066 41 126 43ଜୟ ୀ ବିଶାଳ ସା ଭବାନୀ ଚରଣ ବିଶାଳ YNY0240606

ପ ୁ /81067 74 126 44ଜ୍ଞାନଦ  ଦାଶ ପି ପହଲାଦ ଦାଶ YNY0240655
ୀ /81068 68 126 45ଅରୁ ତି ଦାଶ ସା ଜ୍ଞାନଦ  ଦାଶ YNY0240663

ପ ୁ /81069 47 126 46ଚି ର ନ ଦାଶ ପି ଜ୍ଞାନଦ  ଦାଶ YNY0240648
ୀ /81070 44 126 47ମିତବି ା ଦାଶ ସା ଚି  ର ନ ଦାଶ YNY0240671
ୀ /81071 40 126 48ଛବିରାଣୀ ନାୟକ ସା ଶଶକିା  ନାୟକ YNY0240614
ୀ /81072 50 126 49ଜମର୍ାନି ପାତ ସା େକଦାରନାଥ ପାତ LNT3243060
ୀ /91073 44 126 50ଅମିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ରଣଜିତ େଚୗଧରୁୀ YNY0240697
ୀ /101074 67 126 51ଜୟଶୀ ବିଶାଳ ସା ସବୁାସ ଚ  ବିଶାଳ OR/06/044/368019

ପ ୁ /101075 66 126 52ସବୁାସ ବିଶାଳ ପି ଧବୃ ବିଶାଳ OR/06/044/368018
ପ ୁ /101076 45 126 53ଅମରଦୀପ ବିଶାଳ ପି ସବୁାଷ ବିଶାଳ LNT3241973
ୀ /101077 46 126 54ନିେରାଦ ନଳିନୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ସେ ାଷ େଚୗଧରୁୀ YNY0240689

ପ ୁ /101078 64 126 55ପିତାମର ଦାସ ପି ଦିଗାମର ଦାସ OR/06/044/368020
ପ ୁ /101079 52 126 56ଚଂଦନ ପକାଶ ଜଲନ ପି କନ୍େହୟା ଲାଲ ଜଲନ YNY1069830
ୀ /101080 52 126 57ବବିତା ଜଲାନ ସା ଚଂଦ ପକାଶ ଜଲାନ YNY1069756

ପ ୁ /101081 22 126 58ଆଯର୍ନ କମୁାର ଝା ପି ଅମାରକାଂତ ଝା YNY1164482
ପ ୁ /101082 21 126 59ଅନ୍ଶ ୂକମୁାର ଝା ପି ଅମାରକାଂତ ଝା YNY1164425
ପ ୁ /111083 90 126 60ଅନ ରାଜ ବିଶାଳ ପି ଗ ବର୍ ରାଜ ବିଶାଳ OR/06/044/368029
ୀ /111084 89 126 61ସବୁାସିନି ବିଶାଳ ସା ଗ ବର୍ ରାଜ ବିଶାଳ OR/06/044/368028

ପ ୁ /111085 78 126 62ମଳୟରାଜ ବିଶାଳ ପି ଗ ବର୍  ବିଶାଳ OR/06/044/368031
ପ ୁ /111086 74 126 63ଅରୁଣରାଜ ବିଶାଳ ପି ଗ ବର୍  ବିଶାଳ LNT3365442
ପ ୁ /111087 73 126 64ଭୁଜ ରାଜ ବିଶାଳ ପି ଗ ବର୍  ରାଜ ବିଶାଳ OR/06/044/368034
ୀ /111088 72 126 65ଚିନୟୀ ବିଶାଳ ସା ଅନ ରାଜ ବିଶାଳ OR/06/044/368030
ୀ /111089 67 126 66ସାଧୀନବାଳା ବିଶାଳ ସା ଅରୁଣ ବିଶାଳ LNT3365434

ପ ୁ /111090 64 126 67ଦୁଷ ରାଜ ବିଶାଳ ପି ଗ ବର୍  ବିଶାଳ OR/06/044/368036
ୀ /111091 62 126 68କ ରିୁ ବିଶାଳ ସା ଦୁଷ  ବିଶାଳ OR/06/044/368041
ପ ୁ /111092 61 126 69ବିହ ରାଜ ବିଶାଳ ପି ଗ ବର୍  ବିଶାଳ OR/06/044/368037
ୀ /111093 58 126 70କାନନବାଳା ବିଶାଳ ସା ଭୁଜ  ବିଶାଳ OR/06/044/368035
ୀ /111094 54 126 71ମିତାଲି ବିଶାଳ ସା ବିହ ରାଜ ବିଶାଳ OR/06/044/368042
ପ ୁ /111095 37 126 72ଅମିତ ରାଜ ବିଶାଳ ପି ଭୁଜ  ରାଜ ବିଶାଳ LNT4506408
ପ ୁ /111096 35 126 73ସ ୀପ ରାଜ ବିଶାଳ ପି ଭୁଜ  ରାଜ ବିଶାଳ LNT4506416
ପ ୁ /111097 30 126 74ପଥିୃବୀରାଜ ବିଶାଳ ପି ବିହ ରାଜ ବିଶାଳ YNY0457846
ପ ୁ /111098 28 126 75େଶୟନ ରାଜ ବିଶାଳ ପି ଅରଣ ରାଜ ବିଶାଳ YNY0457705
ୀ /111099 28 126 76ତିଶାଳା ବିଶାଳ ପି ଦୁଷ  ରାଜ ବିଶାଳ YNY0457804
ପ ୁ /111100 25 126 77ପ ଜରାଜ ବିସ୍ଵାଲ ପି ବିହଂଗାରାଜ ବିସ୍ଵାଲ YNY1057264
ପ ୁ /111101 43 126 78ସେୁଵଂଦୂ ଦାସ ପି ସ ିଦାନ  ଦାସ YNY1205442
ପ ୁ /111102 26 126 79ପଭ୍େଜାତ ସିଂହ ପି ତାରଂନଜୀତ ସିଂହ YNY1057967
ପ ୁ /111103 22 126 80ପବନୀତ ସିଂହ ପି ସରୂଜୀତ ସିଂହ YNY1057959
ପ ୁ /121104 74 126 81ପରୁୁଷ ମ ଲାଲ୍ ଅଗରୱାଲ ପି ଯଯ୍ାଲା ପସାଦ ଅଗରୱାଲ OR/06/044/259028
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ପ ୁ /121105 49 126 82ରାଜ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ପରିୁଷ ମ ଲାଲ୍ ଅଗୱାଲ YNY0088518
ପ ୁ /121106 44 126 83କମଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ପରୁୁଷ ମ ଲାଲ୍ ଅଗୱାଲ OR/06/044/259064
ୀ /121107 69 126 84ରକିଣି େଦବୀ ଅଗୱାଲା ସା ପରୁୁେଷା ମ ଅଗୱାଲା YNY0088591
ୀ /121108 41 126 85ସେରାଜ ଅଗୱୀଲ ସା ରାଜ କମୁାର ଅଗୱୀଲ YNY0088500

ପ ୁ /121109 57 126 86ଅେଶାକ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ ମା ସାବିତୀ ବିସ୍ଵାଲ YNY1283654
ୀ /121110 51 126 87ଚପଲା ବିସ୍ଵାଲ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ YNY1283555

ପ ୁ /121111 26 126 88ଆଶୀଷ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ YNY1283647
ୀ /121112 57 126 89ଶଵି କମୁାରୀ ଗୁ ା ସା ଦୁଖି ଲାଲ ସାମଲ YNY1330612

ପ ୁ /121113 31 126 90ଗେଣଶ୍ ପସାଦ ଗୁ ା ପି ଦୁଖିଲାଲ ଗୁ ା YNY1330786
ପ ୁ /121114 58 126 91େବୖକୁ  ନାଥ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାଥ LNT4546990
ୀ /121115 53 126 92ସେୁଲାଚନା ନାଥ ସା େବୖକୁ  ନାଥ LNT3024999

ପ ୁ /121116 36 126 93ଆେଲାକ ନାଥ ପି େବୖକୁ  ନାଥ LNT3025004
ୀ /121117 24 126 94ପ ୁ ଲତା ଓଝା ପି ସିଵ ପସାଦ ଓଝା YNY1205590

ପ ୁ /121118 69 126 95ରାଜକିେଶାର ସିଂ ପି ନବକିେଶାର ସିଂ OR/06/044/368047
ୀ /121119 59 126 96ସକୁା ି ସିଂ ସା ରାଜକିେଶାର ସିଂ OR/06/044/368048

ପ ୁ /121120 52 126 97ଅନ  ସିଂ ପି ନବକିେଶାର ସିଂ OR/06/044/368049
ପ ୁ /121121 41 126 98ଚି ରଂଜନ ସିଂ ପି ରାଜ କିେଶାର ସିଂ LNT3256666
ପ ୁ /121122 39 126 99ନିର ନ ସିଂ ପି ରାଜ କିେଶାର ସିଂ LNT3256609
ପ ୁ /131123 46 126 100ଲଳିତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଧୀେର  ନାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/368728
ପ ୁ /131124 77 126 101ଧିେର  େଚୗଧରୁୀ ପି ଗ ାଧର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/368052
ପ ୁ /131125 51 126 102ସେ ାଷ େଚୗଧରୁୀ ପି ଧୀେର  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/368712
ପ ୁ /131126 50 126 103ରଣଜିତ େଚୗଧରୁୀ ପି ଧୀେର  ନାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/368727
ପ ୁ /131127 48 126 104ଅେଶାକ େଚୗଧରୁୀ ପି ଧୀେର  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/368829
ପ ୁ /141128 57 126 105ଅମେରଶ ମହା ି ପି ଶଚିଦାନ  ମହା ି LNT1683226
ପ ୁ /141129 55 126 106ବିମେଳଶ ମହା ି ପି ଶଚିଦାନ  ମହା ି OR/06/044/368064
ପ ୁ /141130 24 126 107ଶେୁଭ ୂ ମହା ି ପି ଅମେରଶ ମହା ି YNY1093434
ପ ୁ /151131 36 126 108ସାଧୀନ େମାହା ି ପି ବିଜ୍ଞାନ କିେଶାର େମାହା ି YNY1205475
ପ ୁ /151132 25 126 109ସ ୟ କମୁାର ଓଝା ପି ସିବା ପସାଦ ଓଝା YNY1205582
ପ ୁ /161133 62 126 110ନିମାନ  ନାୟକ ପି ବୀରକିେଶାର ନାୟକ OR/06/044/368085
ପ ୁ /161134 62 126 111ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ହତ କିେଶାର ନାୟକ YNY1058783
ପ ୁ /161135 58 126 112କ୍ଷିେରାଦ ନାୟକ ପି ବୀର ନାୟକ OR/06/044/368086
ପ ୁ /161136 50 126 113େପମାନ  ନାୟକ ପି ବୀର ନାୟକ OR/06/044/368087
ପ ୁ /161137 21 126 114ଜଗନମଯ ସଭୁନକର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ YNY1164391
ୀ /161138 55 126 115ରୁପଶୀ ପ ନାଯକ ସା ବିଜୟକମୁାର ନାୟକ YNY1058791

ପ ୁ /171139 54 126 116ସେୁବାଧ ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ OR/06/044/368094
ୀ /171140 51 126 117ବିଦଯ୍ତୁତା ନାୟକ ସା ସେୁବାଧ ନାୟକ LNT3243326

ପ ୁ /171141 50 126 118ସଶୁା  ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ YNY1396522
ପ ୁ /171142 48 126 119ସବୂାଷ ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ OR/06/044/368097
ୀ /171143 37 126 120ନିେବଦିତା ନାୟକ ସା ସସୁା  ନାୟକ YNY0088542

ପ ୁ /171144 47 126 121ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YNY0358432
ପ ୁ /181145 48 126 122ଅେଶାକ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଧିେର  େଚୗଧରୁୀ YNY0240721
ୀ /181146 40 126 123ସତିୃ ରଂଜିତା େଜନା ସା ବିଶଜିତ୍ େଜନା YNY0493338

ପ ୁ /181147 25 126 124େସୗମଯ୍ ର ନ ମହାପାତ ପି ପତିତପାବନ ମହାପାତ YNY1283720
ୀ /181148 37 126 125ରିନା ରାଓ ସା ବି. ପକାଶ ରାଓ YNY0240747

ପ ୁ /191149 35 126 126ସରୂଜ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଦୁଖୀ ଲାଲ ଗୁ ା YNY1330356
ୀ /191150 34 126 127ସଂଗୀତା ଗୁ ା ସା ସରୂଜ କମୁାର ଗୁ ା YNY1330265

ପ ୁ /191151 70 126 128ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ରେଜ  ନାଥ ମହା ି YNY0087353
ୀ /191152 63 126 129ଲତିକା ମହା ି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YNY0087346

ପ ୁ /191153 42 126 130ଖାରେବଳ ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YNY0087312
ୀ /191154 41 126 131େପମଲତା ମହା ି ସା ଖାରେବଳ ମହା ି YNY0087320
ୀ /191155 41 126 132େଲାପାମଦୁା ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YNY0087338
ୀ /191156 51 126 133ଗୀତାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ଈଶ୍ଵର ଚଂଦ ସାଇଁ YNY1179167
ୀ /191157 28 126 134ରଶ ିେରଖା ସାଇଁ ପି ଈଶ୍ଵର ଚଂଦ ସାଇଁ YNY1179159
ପ ୁ /201158 62 126 135ଶବୁାଷ େଜନା ପି କପିଳ େଜନା OR/06/044/368100
ପ ୁ /201159 57 126 136ସେୁରଶ େଜନା ପି କପିଳ େଜନା OR/06/044/368101
ୀ /211160 73 126 137େମନକା େଜନା ସା େଗାକଳୁା େଜନା OR/06/044/368103
ପ ୁ /211161 56 126 138ଦିଲିପ େଜନା ପି େଗାକଳୁା େଜନା OR/06/044/368104
ପ ୁ /211162 63 126 139ଅଭିନନ୍ ସ ୁ ର ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ YNY0240796
ପ ୁ /211163 34 126 140ଅଭିଜିତ ରାଉତ ପି ଅଭିନନ୍ ସ ୁ ର ରାଉତ YNY0240788
ପ ୁ /211164 30 126 141ଦିବଯ୍ତ ରାଉତ ପି ଅବିନନ୍ ସ ୁ ର ରାଉତ YNY0240754
ୀ /211165 32 126 142ସନିୁତା ସିଂ ପି ନିର ନ ସିଂ YNY0240762
ୀ /211166 62 126 143ସବିତା ସାଇଁ ସା ଅଭିନନ୍ ସ ୁ ର ରାଉତ YNY0240770
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ୀ /211167 52 126 144ରୀନା ସାଇଁ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େଜନା YNY0456368
ୀ /211168 46 126 145ସିତା ସାଇଁ ପି ଶଶିରି କମୁାର ସାଇଁ OR/06/044/368777
ୀ /221169 71 126 146ମ ବୁାଳା ଦାସ ସା ସ ିଦାନ  ଦାସ YNY1205459
ୀ /221170 68 126 147କନକ ଲତା େଜନା ସା ବିେଜ  େଜନା OR/06/044/368109

ପ ୁ /221171 48 126 148ବିଶଜିତ େଜନା ପି ବିେଜ  େଜନା OR/06/044/368111
ପ ୁ /221172 47 126 149ଜିତାଜିତ େଜନା ପି ବିେଜ  େଜନା OR/06/044/368112
ୀ /231173 52 126 150ଆର୍ ଆରଜାଅମମା ସା ଆର୍ ବାବୁଲା YNY0087437
ୀ /231174 72 126 151ପମିଳା େଜନା ସା ନେଗ  େଜନା OR/06/044/368110

ପ ୁ /231175 51 126 152ଚ ନ େଜନା ପି ନେଗ  େଜନା OR/06/044/368113
ପ ୁ /231176 50 126 153ମଳୟ େଜନା ପି ନେଗ  େଜନା OR/06/044/368114
ପ ୁ /231177 49 126 154ସମୀର େଜନା ପି ନେଗ  େଜନା OR/06/044/368115
ୀ /231178 41 126 155ସରୀତା େଜନା ସା ମଳୟ କମୁାର େଜନା LNT2505873
ୀ /231179 40 126 156ସପନ୍ାମୟୀ େଜନା ସା ଚ ନ କମୁାର େଜନା LNT2505865
ୀ /231180 37 126 157ଚିନନ୍ମୟୀ େଜନା ସା ସମୀର େଜନା YNY0087403
ୀ /231181 33 126 158ଆର୍ ଝାନସି ପି ଆର୍ ବାବୁଲା YNY0087411
ୀ /231182 54 126 159େକ କଲଯ୍ାଣ ସା ଆଦି ନାରାୟଣ YNY0087395
ୀ /231183 41 126 160େକ ରଶନା ସା େକ େକଲାମ୍ YNY0087387

ପ ୁ /231184 42 126 161କି ର୍ୀଚ  ସାହୁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ LNT3025053
ପ ୁ /231185 41 126 162ବାବୁଲି ସାହୁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ LNT3025046
ୀ /231186 41 126 163ଶ ା ଳି ସାହୁ ସା କି ର୍ୀଚ  ସାହୁ LNT3025038

ପ ୁ /231187 66 126 164ପଣୂର୍ଚ  ସାମଲ ପି ଧେନଶ୍ଵର ସାମଲ YNY1056001
ୀ /231188 60 126 165ମ ଲୁତା ସାମଲ ସା ପଣୂର୍ଚ  ସାମଲ YNY1063080
ୀ /231189 28 126 166େହମା ପଭା ସାମଲ ପି ପଣୂର୍ଚ  ସାମଲ YNY1205418

ପ ୁ /231190 26 126 167ସଭୁା କମୁାର ସାମଲ ପି ପଣୂର୍ଚ  ସାମଲ YNY1205426
ୀ /231191 94 126 168ବି ଶୀମାଚଲ ସା ବି ଶଭୁନାରାୟଣ YNY0087379
ୀ /231192 84 126 169ଟି ଶୀମାଚଲ ସା ଟି ଆଶୀଆ YNY0087452
ୀ /241193 73 126 170ନିରୁପମା େଜନା ସା ଯଦୁନାଥ େଜନା OR/06/044/368121

ପ ୁ /241194 44 126 171ତାପସ କମୁାର େଜନା ପି ଯଦୁନାଥ େଜନା YNY0240804
ପ ୁ /241195 40 126 172ମାନସ େଜନା ପି ଯଦୁନାଥ େଜନା LNT4493466
ପ ୁ /251196 77 126 173ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େଜନା ପି କଳୁମଣି େଜନା OR/06/044/368118
ୀ /251197 69 126 174ପତିଭା େଜନା େଜନା ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େଜନା YNY1265081

ପ ୁ /251198 44 126 175କାଳୀଚରଣ େଜନା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ େଜନା LNT3243086
ୀ /251199 44 126 176ଅନୁସୟୂା େଜନା ସା କାଳିଚରଣ େଜନା LNT3243078
ୀ /261200 64 126 177ଆଶାଲତା େଜନା ସା ନବକିେଶାର େଜନା OR/06/044/368201
ୀ /261201 59 126 178ଉଷାଲତା େଜନା ସା ମାନେଗାବି  େଜନା LNT2525202

ପ ୁ /261202 57 126 179ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା ପି ଦିଗାମର େଜନା OR/06/044/368207
ପ ୁ /261203 55 126 180ବଳରାମ େଜନା ପି ଦିଗାମର େଜନା OR/06/044/368206
ୀ /261204 50 126 181ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜନା ପି ଦିଗାମର େଜନା OR/06/044/368208
ୀ /261205 46 126 182ମିନାକ୍ଷି େଜନା ସା ବଳରାମ େଜନା LNT4500955

ପ ୁ /261206 40 126 183ଆନ  କମୁାର େଜନା ପି ନବ କିେଶାର େଜନା LNT4497038
ୀ /261207 28 126 184େକ କ ରୁୀ ସା େକ ରାେଜଶ YNY1284736
ୀ /271208 84 126 185ନଦିନୀ େଜନା ସା ଚ ମଣି େଜନା OR/06/044/368124

ପ ୁ /271209 57 126 186ରବିନାରାୟଣ େଜନା ପି ଚ ମଣି େଜନା OR/06/044/368125
ପ ୁ /271210 55 126 187ବିଭୁତି ନାରାୟଣ େଜନା ପି ଚ ମଣି େଜନା OR/06/044/368126
ୀ /271211 46 126 188ମନିଷା େଜନା ସା ରବିନାରାୟଣ େଜନା LNT3242872
ୀ /281212 71 126 189ଅରୁ ତି େଜନା ସା େମାହି  େଜନା OR/06/044/368128

ପ ୁ /281213 56 126 190ଶୀମ  େଜନା ପି େମାହିତ େଜନା OR/06/044/368130
ପ ୁ /281214 46 126 191ଶୀକା  େଜନା ପି େମାହିତ େଜନା OR/06/044/368132
ୀ /281215 45 126 192ସସିୁତା େଜନା ପି େମାହିତ େଜନା OR/06/044/368804
ୀ /281216 41 126 193ଶୀମତି େଜନା ସା ଶୀମ  େଜନା LNT3117892
ୀ /291217 43 126 194େରାଜି କର ସା ଅନନଯ୍ କମୁାର ନ YNY0240820
ପ ୁ /291218 81 126 195ଚ  ନ ପି ଆ ର୍ତାଣ ନ LNT2512952
ୀ /291219 78 126 196ମ ଶୁୀ ନ ସା ବିେଶଶର ନ OR/06/044/368134
ପ ୁ /291220 72 126 197ସେବର୍ ଶର ନ ପି ଆ ର୍ତାଣ ନ YNY0240846
ୀ /291221 66 126 198ମାଳବିକା ନ ସା ସେବର୍ ଶର ନ YNY0240812
ପ ୁ /291222 59 126 199ସ ୟ କମୁାର ନ ପି ବିେଶଶର ନ OR/06/044/368141
ପ ୁ /291223 54 126 200ଚିନୟ କମୁାର ନ ପି ବିେଶଶର ନ YNY1290238
ୀ /291224 48 126 201କିରଣ ମ ରୀ ନ ସା ଚିନୟ ନ LNT3242120
ପ ୁ /291225 46 126 202ଅନଯ୍ନ କମୁାର ନ ପି ସେବର୍ ଶର ନ YNY0240838
ପ ୁ /291226 44 126 203ବେରଣଯ୍ କମୁାର ନ ପି ସେବର୍ ଶର ନ LNT3242252
ପ ୁ /291227 55 126 204ଗ ାଧର ସାଇଁ ପି ହରି ସାଇଁ LNT3241874
ୀ /301228 53 126 205ନିମର୍ଳା ବିଶାଳ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡା LNT3117900

20 147/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 22ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /301229 52 126 206ମିନାକ୍ଷୀ ବିଶାଳ ସା କିେଶାର ପରିଡା OR/06/044/368155
ପ ୁ /301230 72 126 207ଅେଲଖ ପରିଡା ପି ହେରକୃ  ପରିଡା OR/06/044/368149
ୀ /301231 71 126 208ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା କୃ  ପରିଡା OR/06/044/368151

ପ ୁ /301232 62 126 209କିେଶାର ପରିଡା ପି େଧାବି ପରିଡା OR/06/044/368154
ୀ /301233 58 126 210କନକ ପରିଡା ସା ଅେଲଖ ପରିଡା LNT2512945
ୀ /301234 58 126 211ଆରତୀ ପରିଡା ସା ରବୀଂଦ ପରିଡା OR/06/044/368160

ପ ୁ /301235 58 126 212ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ହେରକୃ  ପରିଡା OR/06/044/368165
ପ ୁ /301236 56 126 213ଜିେତ  ପରିଡା ପି ହେରକୃ  ପରିଡା OR/06/044/368153
ପ ୁ /301237 56 126 214େସୗେମ  କମୁାର ପରିଡା ପି କୃ  ଚ  ପରିଡା YNY1290808
ୀ /301238 53 126 215ଅ ର୍ନା ପରିଡା ସା ଜିେତ  କମୁାର ପରିଡା LNT2512929

ପ ୁ /301239 49 126 216ଦିବଯ୍େଲାଚନ ପରିଡା ପି କୃ  ପରିଡା OR/06/044/368157
ପ ୁ /301240 49 126 217ଚିତର ନ ପରିଡା ପି କୃ  ପରିଡା OR/06/044/368158
ୀ /301241 48 126 218ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା େସୗେମ  କମୁାର ପରିଡା LNT3025061
ୀ /301242 47 126 219ବାସ ି ପରିଡା ସା ଚି ରଂ ନ ପରିଡା YNY0088559
ୀ /301243 43 126 220ମଧସିୁତା ପରିଡା ସା ଦିବଯ୍େଲାଚନ ପରିଡା LNT3025087
ୀ /301244 43 126 221ରୀନା ପରିଡା ସା ମେନାରଂ ନ ପରିଡା YNY0088567

ପ ୁ /301245 40 126 222ମେନାର ନ ପରିଡା ପି କୃ  ପରିଡା OR/06/044/368164
ୀ /311246 84 126 223ମନିଲତା ପରିଡା ପି ଅଗଣି ପରିଡା OR/06/044/368759

ପ ୁ /311247 76 126 224ରବିଂଦ ନାଥ ପରିଡା ପି ଅଗଣି ପରିଡା OR/06/044/368168
ୀ /311248 68 126 225ସୀତା ରାଣୀ ପରିଡା ସା ଧିେରଂଦ ପରିଡା OR/06/044/368169
ୀ /311249 63 126 226କ ରୁୀ ପରିଡା ସା ରବି ପରିଡା OR/06/044/368170

ପ ୁ /311250 47 126 227େଗୗରିଶ ର ପରିଡା ପି େବୖଦଯ୍ କମୁାର ପରିଡା LNT3242427
ପ ୁ /311251 40 126 228ଦୁଗର୍ା ଶ ର ପରିଡା ପି ଧୀେର  ନାଥ ପରିଡା LNT3243375
ୀ /311252 36 126 229ସିତା ପରିଡା ପି ରବି  ପରିଡା LNT4546537
ୀ /321253 61 126 230ଶା ିଲତା ଦାଶ ସା ସେୁର  ନାଥ ଦାଶ YNY0241455
ୀ /321254 35 126 231ଡି େଦବୀ ପି ଡି ଗ ାରାଜୁ YNY0241554

ପ ୁ /321255 43 126 232ଡି େଗାରାଓ ପି ଡି ଗ ା ରାଜୁ YNY0241471
ୀ /321256 37 126 233ଡି େଗୗତମୀ ସା ଗ ା ରାଜୁ YNY0241562
ୀ /321257 44 126 234ଡି ଲକ୍ଷୀ ସା ଗ ା ରାଜୁ YNY0241547

ପ ୁ /321258 47 126 235ପଭାତ କମୁାର େଲ ା ପି ହେରକୃ  େଲ ା YNY0241497
ୀ /321259 41 126 236ସ ଯ୍ାରାଣୀ େଲ ା ସା ପଭାତ କମୁାର େଲ ା YNY0241463
ୀ /321260 37 126 237ସ ି ତା ମହା ି ସା େଦବଡଯ୍ଟିୁ ସାଇଁ YNY0641126
ୀ /321261 40 126 238ଡି ନାଗାମଣି ପି ଡି ଗ ାରାଜୁ YNY0241521
ୀ /321262 80 126 239ବିଦଯ୍ଲୁତା ନାୟକ ସା ବଟକୃ  ନାୟକ OR/06/044/368178
ୀ /321263 57 126 240ସଜୁାତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପ ନାୟକ ସା ପଦିପ ପାେ YNY0240911

ପ ୁ /321264 28 126 241ଏସ୍.ସଯୂଯ୍ର୍ ପକାଶ ପି ଦିବଯ୍ଧତିୃ ସାଇଁ YNY0456350
ୀ /321265 36 126 242ଏସ ରାେଜଶରୀ ସା ଏସ ରାଜୁ YNY0240903

ପ ୁ /321266 39 126 243ଏସ ରାଜୁ ପି ଏମ ଗେୁରୟା YNY0241489
ପ ୁ /321267 40 126 244ଡି. ଶୀନୁ ରାଓ ପି ଡି. ମ ରାଜ YNY0240929
ପ ୁ /321268 35 126 245ଡି କି ା ରାଓ ପି ଡି ଗ ା ରାଜୁ YNY0241513
ପ ୁ /321269 32 126 246ଆଶଷି କମୁାର ରାଉତ ପି ହିରଣଯ୍ ମୟୀ ରାଉତ YNY0145441
ୀ /321270 35 126 247ଦି ିମ ୀ ରାୟ ସା ଆଶଷି ରାୟ YNY0241539
ୀ /321271 77 126 248ଉଷା ସାଇଁ ସା ବସ  ସାଇଁ OR/06/044/368177

ପ ୁ /321272 58 126 249ସଯୂଯ୍ର୍େତଜି ସାଇଁ ପି ବସ  ସାଇଁ OR/06/044/368175
ପ ୁ /321273 57 126 250ବିଶଭାନୁ ସାଇଁ ପି ବସ  ସାଇଁ OR/06/044/368174
ୀ /321274 54 126 251ତୃ ିମୟୀ ସାଇଁ ସା ଦିବଯ୍ଧତିୃ ସାଇଁ OR/06/044/368182
ୀ /321275 53 126 252କବିତା ମ ରି ସାଇଁ ସା ବିଶଭାନୁ ସାଇଁ LNT3242880

ପ ୁ /321276 50 126 253କୃ ିଉ ାସ ସାଇଁ ପି ବସ  ସାଇଁ OR/06/044/368176
ପ ୁ /321277 47 126 254େଦବଦିତୀ ସାଇଁ ପି ବସ  ସାଇଁ OR/06/044/368180
ୀ /321278 43 126 255ସାଗତିକା ସାଇଁ ସା କୃ ି ଉ ାସ ସାଇଁ LNT2512903
ୀ /321279 39 126 256ମୀତା ସାଇଁ ସା ସଯୂଯ୍ର୍େତଜି ସାଇଁ LNT3242708
ୀ /331280 31 126 257ଅଦଯ୍ଶା େମାହା ି ସା ସାଧୀନ େମାହା ି YNY1205467
ୀ /331281 61 126 258େଜମାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ଅରୁଣ ସାଇଁ OR/06/044/368191
ପ ୁ /331282 43 126 259ରାେଜଶ ସାଇଁ ପି ଅରୁଣ ସାଇଁ LNT3242773
ପ ୁ /331283 40 126 260ରାେକଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାଇଁ LNT3242948
ୀ /331284 38 126 261ପଗତି ସାଇଁ ସା ରାେଜଶ ସାଇଁ YNY1057231
ୀ /341285 36 126 262ମିନତୀ େବେହରା` ସା ବୁଧିଆ େବେହରା YNY1142173
ୀ /341286 44 126 263ସ ର୍ଲତା ପ ୃ ି ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ପ ୃ ି LNT2525210
ପ ୁ /341287 85 126 264ବିକାଶ କମୁାର ସିଂ ପି େଗାପାଳରାମ ସିଂ OR/06/044/256525
ୀ /341288 69 126 265ବିଥିକା ସିଂ ସା ବିକାଶ କମୁାର ସିଂ OR/06/044/256537
ପ ୁ /341289 51 126 266ବିରାଜ କମୁାର ସିଂ ପି ବିକାଶ ସିଂ LNT3243318
ୀ /341290 50 126 267ବ ନା ସିଂ ପି ବିକାଶ ସିଂ OR/06/044/256526
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ୀ /341291 44 126 268ବନଲତା ସିଂ ସା ବିରାଜ କମୁାର ସିଂ YNY0087544
ପ ୁ /351292 62 126 269ରେମଶ ଅମା ପି େବୖ ବ ଅମା YNY0087627
ୀ /351293 35 126 270େଡାଲୀ ଅମଂତ ସା ରାେଜଶ ଅମଂତ YNY1076736

ପ ୁ /351294 34 126 271ରାେଜଶ ଅମା ପି ରେମସ ଅମା YNY0087635
ପ ୁ /351295 22 126 272ବାବୁନା ଅମଂତ ପି ରେମଶ ଅମଂତ YNY1076744
ପ ୁ /351296 73 126 273ଦଶରଥ େବେହରା ପି ଦିଜ େବେହରା OR/06/044/368857
ୀ /351297 59 126 274ସମୁା େବେହରା ସା ଦଶରଥ େବେହରା OR/06/044/368858

ପ ୁ /351298 59 126 275ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ଯଦୁମଣି େବେହରା OR/06/044/368672
ୀ /351299 52 126 276କମୁଦିୁନୀ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା OR/06/044/368673

ପ ୁ /351300 51 126 277ସକୁା  େବେହରା ପି ଘସୁରୁୀ େବେହରା YNY0087601
ପ ୁ /351301 48 126 278େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା OR/06/044/368215
ପ ୁ /351302 45 126 279ଦଶରଥ େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା LNT3242286
ୀ /351303 42 126 280ବିଦଯ୍ତୁଲତା େବେହରା ପି ଦଶରଥ େବେହରା LNT3242351
ୀ /351304 41 126 281ଶା ିଲତା େବେହରା ସା େଲାକନାଥ େବେହରା YNY0087585

ପ ୁ /351305 38 126 282ସେ ାଷ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YNY0087569
ପ ୁ /351306 36 126 283େଦେବ  େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YNY0087577
ୀ /351307 34 126 284ନିରୁପମା େବେହରା ପି ଲକି୍ଷଧର େବେହରା YNY0087593
ୀ /351308 33 126 285ଦୁଗର୍ା େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YNY0087619
ୀ /351309 31 126 286ସାସତୀ େବେହରା ସା ସଂେତାଷ େବେହରା YNY1076751

ପ ୁ /361310 83 126 287ଶବି ଶ ର େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା YNY0087643
ୀ /361311 75 126 288କମଳା େବେହରା ସା ଶବି ଶ ର େବେହରା YNY0087650

ପ ୁ /361312 61 126 289ପଶା  େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/044/368218
ପ ୁ /361313 59 126 290ପେମାହ କମୁାର େବେହରା ପି ଶବିଶ ର େବେହରା LNT3025111
ୀ /361314 52 126 291ସରଳା ବାଳା େବେହରା ସା ପଶା  େବେହରା OR/06/044/368219
ୀ /361315 46 126 292ରଂଜିତା େବେହରା ପି ଶବିଶ ର େବେହରା LNT3025103

ପ ୁ /361316 30 126 293ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର େବେହରା ପି ଦଶରଥ େବେହରା YNY0457341
ୀ /361317 26 126 294ଶସୀତା େବେହରା ପି ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା YNY1058007

ପ ୁ /361318 25 126 295ଅମିକାପସାଦ େବେହରା ପି ପସାଂତକମୁାର େବେହରା YNY1057256
ପ ୁ /361319 23 126 296ରାଣାପତାପ େବେହରା ପି ପେମାଦକମୁାର େବେହରା YNY1057991
ୀ /371320 47 126 297ସକୁା ି ମିଶ ପି େଦବରାଜ ମିଶ LNT2512739
ୀ /381321 70 126 300ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/044/368226
ୀ /381322 64 126 301ବାସ ି େବେହରା ସା ସେୁରଂଦ େବେହରା OR/06/044/368227
ୀ /381323 57 126 302ସତଯ୍ଭାମା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା OR/06/044/368229

ପ ୁ /381324 52 126 303ଶୀକା  େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/044/368231
ପ ୁ /381325 44 126 304ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ସେୁର  କମୁାର େବେହରା LNT3242690
ୀ /381326 42 126 305ସସିତା େବେହରା ପି ସେୁର  କମୁାର େବେହରା LNT2513653

ପ ୁ /381327 40 126 306େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ସେୁର  କମୁାର େବେହରା LNT3243185
ୀ /381328 35 126 308ଅନୀତା େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା LNT3025129

ପ ୁ /381329 45 126 310ରବି  ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ YNY0456723
ପ ୁ /381330 44 126 311ସମୀର ମଲିକ ପି ଦାସ ୁମଲିକ YNY0241596
ପ ୁ /391331 19 126 312ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY1284694
ପ ୁ /391332 77 126 313ସଧିୁର କଲଯ୍ାଣ ପି ଅବିନାଶ କଲଯ୍ାଣ LNT3365319
ୀ /391333 74 126 314ସରୁମା କଲଯ୍ାଣ ସା ସଧିୁର କଲଯ୍ାଣ OR/06/044/368235

ପ ୁ /391334 62 126 315ସଜିୁତ କଲଯ୍ାଣ ପି ଅବିନାଶ କଲଯ୍ାଣ LNT3365301
ପ ୁ /391335 47 126 316ସମୁନ କଲଯ୍ାଣ ପି ସଧୁୀର କଲଯ୍ାଣ OR/06/044/368239
ପ ୁ /391336 46 126 317ସକୁମୁାର କଲଯ୍ାଣ ପି ସଧିୁର କମୁାର କଲଯ୍ାଣ OR/06/044/368874
ୀ /391337 43 126 318ସସିୁତା କଲଯ୍ାଣ ପି ସଧିୁର କଲଯ୍ାଣ OR/06/044/368236

ପ ୁ /401338 55 126 319ବିଭାସ ଚ  ଦ ପି ବାରିଶ ଚ  ଦ OR/06/044/368835
ପ ୁ /401339 38 126 320ଅରୂପ ମଦକ ପି ନାରାୟଣ ମଦକ YNY0241273
ୀ /401340 49 126 322ଅନୁରାଧା ରାୟ ପି ବିଭାସ ଚ  ରାୟ OR/06/044/368729
ୀ /401341 77 126 324ଉମାରାଣୀ ସାମଲ ସା ନୀେରାଦ ସାମଲ OR/06/044/368241
ପ ୁ /401342 56 126 325ଶଧୁୀ  କମୁାର ସାମଲ ପି ନୀେରାଦ ସାମଲ LNT3243235
ୀ /401343 54 126 326ସନୁୀତା ସାମଲ ସା େସୗେମ  ସାମଲ LNT3243227
ୀ /401344 53 126 327ସପନ୍ାରାଣି ସାମଲ ସା ଶଧୁୀ  ସାମଲ OR/06/044/368246
ପ ୁ /401345 51 126 328େସୖେମ  ସାମଲ ପି ନୀେରାଦ ସାମଲ OR/06/044/368244
ୀ /401346 32 126 329େରାହିଣୀ ଶାସମଲ ପି ସଧିୁ  କମୁାର ଶାସମଲ YNY0241281
ପ ୁ /411347 71 126 330ପେମାଦ କମୁାର ପାେ ପି କିେଶାର ପାେ OR/06/044/368242
ପ ୁ /421348 40 126 331ମେନାର ନ ବାରିକ ପି କିଣ ୁବାରିକ YNY0087684
ୀ /421349 35 126 332ମମତା ବାରିକ ସା ମେନାର ନ ବାରିକ YNY0087676
ପ ୁ /421350 32 126 333ପଦୀପ ବାରିକ ପି ପାଣବଂଧ ୁବାରିକ YNY0457507
ପ ୁ /421351 70 126 334ବି ୁଚରଣ େବେହରା ପି ଇ ମଣି େବେହରା OR/06/044/368249
ୀ /421352 56 126 335ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ବି ୁ େବେହରା OR/06/044/368250
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ପ ୁ /421353 53 126 337ବିଜୟ େବେହରା ପି ବଂଶଧିର େବେହରା OR/06/044/368251
ପ ୁ /421354 49 126 338ବିନୟ େବେହରା ପି ବଂଶଧିର େବେହରା OR/06/044/368253
ୀ /421355 46 126 340ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ବିନୟ େବେହରା LNT2513463
ୀ /421356 40 126 341ରୀତା େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା YNY0087668
ୀ /421357 37 126 342ଚିନୟୀ େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା YNY0241299
ୀ /421358 28 126 343ପିୟ ା େବେହରା ପି ବିକାଶ େବେହରା YNY0457002
ୀ /421359 28 126 344ମନିଷା େବେହରା ପି ସଚିଦାନ  େବେହରା YNY0670810
ୀ /421360 27 126 345ସମିର୍ଲା େବେହରା ସା ଚୀନମଯ େବେହରା YNY1058825
ୀ /421361 22 126 346େମୗସମୂୀ େବେହରା ପି ବିଜୟା କମୁାର େବେହରା YNY1076728
ୀ /421362 40 126 347ନିରୁପମା େବହୁରା ପି ଗରୁୁଚରଣ େବହୁରା LNT3025145

ପ ୁ /421363 77 126 348ବିେନାଦ ଗା ି ପି ନ  ଲାଲ ଗା ି OR/06/044/368716
ପ ୁ /421364 50 126 349ପଶା  କମୁାର ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ LNT3025137
ୀ /421365 43 126 350ମମତା ସାଇଁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ YNY0241315
ୀ /431366 78 126 351ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ଦାସ ସା ଶ ଷର୍ ଣ ଦାସ OR/06/044/368255

ପ ୁ /431367 57 126 352ବଜକିେଶାର ଦାସ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ଦାସ OR/06/044/368256
ୀ /431368 55 126 353ଉଷାରାଣି ଦାସ ସା ବଜ ଦାସ OR/06/044/368257
ୀ /431369 59 126 354ମୀନା ଦାଶ ସା ଶଯ୍ାମ ଦାଶ YNY0241356
ୀ /431370 30 126 355ଝିଲି ଦାଶ ପି ବଜ କିେଶାର ଦାଶ YNY0241331
ୀ /441371 45 126 356କସୀମା େବଗମ ସା ସକିଲ ଖଁା LNT3242732
ୀ /441372 26 126 357ରୁକ଼ଇୟା େବଗମ ସା ଶାହା  ଖାନ YNY1057322

ପ ୁ /441373 55 126 358ଜମିଲି ଖଁା ପି ନଜିର ଖଁା OR/06/044/368274
ପ ୁ /441374 53 126 359ସକିଲ ଖଁା ପି ନଜିର ଖଁା OR/06/044/368276
ପ ୁ /441375 31 126 360ସାହାଜାନ ଖଁା ପି ଜମିଲି ଖଁା YNY0241364
ପ ୁ /441376 22 126 361କ ିଲ ଖାନ ପି ସକୀଲ ଖାନ YNY1057249
ୀ /441377 77 126 362ମେହମଦୁା ଖାତୁନ୍ ସା ନଜିର ଖଁା OR/06/044/368265
ୀ /441378 32 126 363ଆଫିନ ନସିମ ପି ତମିଲ ଖଁା YNY0241380

ପ ୁ /441379 49 126 364ବାବୁଲି ନାୟକ ପି ବାନାବର ନାୟକ YNY0087692
ପ ୁ /441380 46 126 365ଆଶଷି ରାୟ ପି ଶୀବ  ରାୟ YNY0241372
ୀ /451381 46 126 366ନସିମ ଆରା େବଗମ ସା ଆଶାଦୁଲା ଖଁା LNT3242674

ପ ୁ /451382 48 126 367ଅପଂସର ଖଁା ପି ସମିର ଖଁା OR/06/044/368282
ପ ୁ /451383 48 126 368ଅଫସର ଖଁା ପି ସମିର ଖଁା OR/06/044/368281
ପ ୁ /451384 24 126 369ଦଯାନୂଲା ଖାନ ପି ଅଶଦୂଲା ଖାନ YNY1058817
ୀ /461385 33 126 370ତବସନୁ େବଗମ ସା ୟାସିନ ଖଁା YNY0241398
ୀ /461386 42 126 371ମମତାଜ େବଗମ ସା ସରଫଲୁା ଖଁା LNT3242682

ପ ୁ /461387 40 126 372ଜୟ  କମୁାର ଦାସ ପି ଜଦୁମଣି ଦାସ YNY0087700
ପ ୁ /461388 47 126 373ୟାସିନ ଖଁା ପି ରଫିକ ଖଁା OR/06/044/368723
ପ ୁ /461389 45 126 374ମହସିମ ଖଁା ପି ରଫିକ ଖଁା LNT3242740
ୀ /461390 22 126 375ସାରିକା ନସୀମ ଖାନ ପି ନସୀମ ଖାନ YNY1076710
ୀ /471391 47 126 376ମାେହ େମାବିନ . ପି ମ ୁ ାଫିଜ ଖଁା LNT3243201
ୀ /471392 67 126 377େକାେରସା େବଗମ ସା ହବିବି ଖଁା OR/06/044/368269

ପ ୁ /471393 40 126 378ମ ୁ ାଫିଜ ଖଁା ପି ହବିବ ଖଁା OR/06/044/368284
ୀ /471394 22 126 379େଯସୀନ ଖାନମ ପି ମ ୁ ା ି  ଖାନ YNY1057942
ୀ /481395 31 126 380ଅ ାନା େବଗମ ସା ଶାହନ୍ୱା  ଖାନ YNY1057934

ପ ୁ /481396 47 126 381ଇଲିୟାସ ଖଁା ପି ଇସାଖ ଖଁା OR/06/044/368288
ପ ୁ /481397 39 126 382ସାହନୱାଜ ଖଁା ପି ଇସାଖ ଖଁା LNT3242823
ୀ /491398 31 126 383େରାଶାନାରା େବଗମ ସା ନଜୀମ ଖାନ YNY1057314
ୀ /491399 26 126 384ୱାହୀଦା େବଗମ ସା କଲୀମ ଖାନ YNY1057306

ପ ୁ /491400 71 126 385ସମିର ଖଁା ପି େସାବାନ ଖଁା LNT3242278
ପ ୁ /491401 41 126 386ସଲିମ ଖଁା ପି ସମୀର ଖଁା LNT3242658
ପ ୁ /491402 40 126 387ନଜିମ ଖଁା ପି ସମୀର ଖଁା LNT3242187
ପ ୁ /491403 38 126 388କଲିମ ଖଁା ପି ସମିର ଖଁା LNT3242336
ପ ୁ /491404 35 126 389ମକିମ ଖଁା ପି ସମିର ଖଁା YNY0241406
ୀ /491405 31 126 390ଅଜିବୁନ ନିସା ପି ସମିର ଖଁା YNY0241414
ପ ୁ /501406 35 126 391େସକ. ଅ ୂ ପି ସମୀର ଖାନ YNY1057975
ପ ୁ /501407 26 126 392େଶଖ ଅ ସର ପି େଶଖ େଗାରା YNY1057272
ୀ /501408 36 126 393ଅ ସାନା େବଗମ ସା େସକ ଅ ୂ YNY1057983
ପ ୁ /501409 54 126 394େଶଖ େଗାରା ପି େଶଖ ଲାଲା LNT3241957
ୀ /501410 58 126 395ଅଜିମନ ନିଶା ସା େଶଖ େଗାରା OR/06/044/368293
ପ ୁ /511411 45 126 396େଶଖଅ ଲୁ କଲୀମ ପି େଶଖଅ ଲୁ କରୀମ YNY1057298
ପ ୁ /511412 68 126 397େସକ ଅବଦୁଲ କରିମ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ସତାର OR/06/044/368297
ପ ୁ /511413 45 126 398େଶଖ ଅବଦୁଲ କାସିମ ପି ଅବଦୁଲ କରିମ OR/06/044/368880
ୀ /511414 43 126 399ଆସମା ଖାତୁନ ସା େସକ୍ ଅବଦୁଲ କରିମ OR/06/044/368298
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ୀ /511415 39 126 400େରଶମା ଖାତୁନ ପି େସକ ଅବଦୁଲ କରିମ YNY0145466
ୀ /511416 36 126 401ଫାତମା ଖାତୁନ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ କରିମ YNY0145458
ୀ /511417 34 126 402ସବାନା ଖାତୁନ ସା େଶଖଅ ଲୁ କାସିମ YNY1057280

ପ ୁ /521418 63 126 403ପଦିପ ପାେ ପି କିେଶାର ପାେ YNY0241448
ୀ /521419 75 126 405ଅନୂସୟା ପ ନାୟକ ସା େଚୖତନଯ୍ ପ ନାୟକ OR/06/044/260476
ୀ /531420 55 126 406ମାଧବୀ େଦବୀ ସା ଲଳିତ କମୁାର ଲାଲଜି YNY0241117

ପ ୁ /541421 55 126 407ସ ିବ କମୁାର ସରକାର ପି ଅଜିତ କମୁାର ସରକାର LNT3242138
ପ ୁ /551422 48 126 408ରେମଶ ବାରିକ ପି ଦାେମାଦର ବାରିକ YNY0800706
ପ ୁ /551423 54 126 409ଉତମ କମୁାର ଦାସ ପି ଊେମଶ ଚଂଦ ଦାସ YNY1205541
ୀ /551424 51 126 410ସ ଯ୍ାରଣୀ ଦାସ ସା ଉତମ କମୁାର ଦାସ YNY1205533

ପ ୁ /551425 27 126 411ସଭୁତର୍ ୀ ଦାସ ପି ଉତମ କମୁାର ଦାସ YNY1205558
ୀ /551426 24 126 412ଶଭୁେଜଯ୍ାତି ଦାସ ପି ଉତମ କମୁାର ଦାସ YNY1205525

ପ ୁ /551427 66 126 413ଦିଲୀପ କମୁାର େଦବ ପି ସେୁଖ  ଚ  େଦବ LNT3025186
ୀ /551428 58 126 414ଅନୁଭା େଦବ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େଦବ LNT3025178

ପ ୁ /551429 67 126 415ଅଭିଜିତ େଘାସ ପି ଜଗତ ବଲଭ େଘାସ YNY1205509
ୀ /551430 63 126 416ସ ଯ୍ାରଣୀ େଘାସ ସା ଅଭିଜିତ େଘାସ YNY1205517

ପ ୁ /551431 81 126 417ଗେଜ  ମହା ି ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହା ି LNT3365251
ପ ୁ /551432 72 126 418ବିେଜ  ମହା ି ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହା ି OR/06/044/368308
ୀ /551433 66 126 419ଅମନା ମହା ି ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହା ି LNT3365236

ପ ୁ /551434 60 126 420େଦେବ  ମହା ି ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହା ି OR/06/044/368307
ୀ /551435 60 126 421ଅନୁପମା ମହା ି ସା ବିେଜ  ମହା ି OR/06/044/368306
ୀ /551436 58 126 422ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା େଦେବ  ମହା ି OR/06/044/368309

ପ ୁ /551437 52 126 423ଧେମର୍  ମହା ି ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହା ି OR/06/044/368310
ପ ୁ /551438 40 126 424ବିକମଜିତ ମହା ି ପି ବିେଜ  ମମହା ି LNT3242997
ପ ୁ /551439 39 126 425ପରମଜୀତ ମହା ି ପି ବିେଜ  ମହା ି LNT3242179
ୀ /551440 34 126 426ଇତିଶୀ ମହା ି ପି େଦେବ  ମହା ି YNY0641084

ପ ୁ /551441 33 126 427େଦବାସିଷ ମହା ି ପି େଦେବ  ମହା ି YNY0087726
ୀ /561442 40 126 428ସବିତା ରାମ ସା ମେହ  ରାମ YNY0241133
ୀ /581443 52 126 429ସେୁର ର କାଉଲ ସା ସେୁର  ପାଲ ସିଂ YNY0087759
ୀ /581444 47 126 430ହରପୀତ୍ େକୗର ସା କଲୁଦିପ ସିଂହ LNT1683168
ୀ /581445 54 126 431ପ ୂ ିୱମା ସିକଦାର ସା ଅମୀୟ କମୁାର ସିକଦାର OR/06/044/368837

ପ ୁ /581446 60 126 432ଅମୀୟ କମୁାର ସିକଦାର ପି ଅତୁଲକୃ  ସିକଦାର OR/06/044/368838
ପ ୁ /581447 53 126 433କଲୁଦିପ୍ ସିଂହ ପି ଆଶା ସିଂହ LNT2490837
ପ ୁ /581448 76 126 434ଇକବାଲ ସିଂ ପି ଦରସନ ସିଂ YNY0087742
ପ ୁ /581449 54 126 435ସେୁର ର ପାଲ ସିଂ ପି ଇକବାଲ ସିଂ YNY0087767
ୀ /591450 72 126 436ମନଦିତ କାଉଲ ସା ଇକବାଲ ସିଂ YNY0087783

ପ ୁ /591451 66 126 438ପେମାଦ ମିଶ ପି ଭଗବାନ ମିଶ OR/06/044/368322
ୀ /591452 61 126 439ପ ୁ  ମିଶ ସା ପେମାଦ ମିଶ OR/06/044/368323
ୀ /591453 56 126 440ରାଜଲକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ପଦୀ  କିେଶାର ରଥ LNT3025210

ପ ୁ /591454 34 126 441ସମୀତ ମିଶ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମିଶ YNY0087791
ପ ୁ /591455 33 126 442ପୀତିଶ ମିଶ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମିଶ YNY0087809
ୀ /591456 65 126 444ଅ ଳି ପ ା ସା େକୖଳାସ ପ ା OR/06/044/368330

ପ ୁ /591457 65 126 445ରେମଶ ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା OR/06/044/368327
ପ ୁ /591458 59 126 446ଗରୁୁପସାଦ ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା OR/06/044/368328
ୀ /591459 57 126 447କଲଯ୍ାଣି ପ ା ସା ରେମଶ ପ ା OR/06/044/368331

ପ ୁ /591460 55 126 448କୃ  ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା OR/06/044/368329
ୀ /591461 52 126 449ସିମା ପ ା ସା କୃ  ପ ା LNT3242294

ପ ୁ /591462 41 126 450ଅବିନାଶ ପ ା ପି େକୖଳାସ ଚ  ପ ା LNT3242245
ପ ୁ /591463 37 126 451ଚିନୟ ପ ା ପି ରେମସ ଚ  ପ ା YNY0087775
ୀ /591464 36 126 452ମମତା ପ ା ପି କୃ  ପସାଦ ପ ା LNT4506424
ପ ୁ /591465 64 126 453ପଦୀ  କିେଶାର ରଥ ପି ଚି ାମଣି ରଥ LNT3025202
ୀ /591466 34 126 454ଚିନୟି ରଥ ପି ପଦୀ  କିେଶାର ରଥ LNT3025194
ପ ୁ /591467 30 126 455ଶୀକା  କମୁାର ରଥ ପି ପଦି  କିେଶାର ରଥ YNY0457580
ୀ /601468 25 126 456ପିୟଂ ା ଅଗରୱାଲ ପି ରାେଜଶକମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY1057330
ୀ /601469 24 126 457ପନୂମ ଅଗରୱାଲ ପି ରାେଜଶ ଅଗରୱାଲ YNY1058023
ପ ୁ /601470 50 126 458ରାେଜଶ ଅଗୱାଲ ପି ଓମ୍ ପକାଶ ଅଗୱାଲ YNY0087882
ୀ /601471 50 126 459ନମିତା ଅଗୱାଲ ସା ରାେଜଶ ଅଗୱାଲ YNY0087833
ପ ୁ /601472 34 126 460ପ ଜ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ମେନାଜ ଅଗୱାଲ YNY0087841
ୀ /601473 33 126 461ପାଏଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ମେନାଜ ଅଗୱାଲ YNY0087858
ୀ /601474 72 126 462ରୁକମୁଣୀ େବବୀ ସା ଓମ୍ ପକାଶ ଅଗରୱାଲ YNY0087874
ୀ /601475 54 126 463ହରପିୟା ଦାଶ ସା ମେନାରଂଜନ ଦାଶ OR/06/044/368860
ପ ୁ /601476 36 126 464ସତଯ୍ ପକାଶ ମକିୁ୍ତକାମ ଦାଶ ପି ମେନାର ନ ଦାଶ YNY0087825
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ପ ୁ /601477 75 126 465ସବୁାଷ ଚ  ମହା ି ପି ବି ୁ େମାହନ ମହା ି YNY0241174
ୀ /601478 37 126 466ଅନୁରାଧା ପାରକ୍ ପି ବିମଲ ସିଂ ପାରକ୍ LNT4540829

ପ ୁ /601479 68 126 467ଭିମଲକମୁାର ପାରଖ ପି ଚ ାଲାଲ ପାରଖ LNT4500930
ୀ /601480 61 126 468ଭାରତୀ େଦବୀ ପାରଖ ସା ଭୀମଲ କମୁାର ପାରଖ LNT4500948
ୀ /601481 57 126 469ସମୁନ େଦବୀ ପାରଖ ସା ଉମାରାଓ ସିଂ ପାରଖ LNT4500922

ପ ୁ /601482 49 126 470ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଡା ପି ଅେଲଖ ଚ  ପରିଡା YNY0241182
ୀ /601483 38 126 471ମଧସିୁତା ପରିଡା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଡା YNY0241158

ପ ୁ /601484 35 126 472ଅମିତ ପକାଶ ପି ବିମଲ କମୁାର ପକାଶ YNY0456665
ପ ୁ /601485 46 126 473େଦବାଶଷି ରାୟ ପି ଶୀବ  ରାୟ YNY0241190
ପ ୁ /611486 36 126 474େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ସତଯ୍କାମ ଦାଶ ପି ମେନାର ନ ଦାଶ LNT3242609
ୀ /621487 76 126 476େପମଲତା ସାଇଁ ସା େଶତାନ  ସାଇଁ OR/06/044/368184

ପ ୁ /621488 57 126 477ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଶତାନ  ସାଇଁ OR/06/044/368185
ପ ୁ /621489 57 126 478ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଶତାନ  ସାଇଁ LNT3242724
ପ ୁ /621490 51 126 480ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ ପି େଶତାନ  ସାଇଁ OR/06/044/368195
ୀ /631491 74 126 482ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା ଶରତ ସାଇଁ OR/06/044/368187

ପ ୁ /631492 57 126 483କିେଶାର କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶରତଚ  ସାଇଁ OR/06/044/368197
ୀ /631493 50 126 484ଅନୁସୟୂା ସାଇଁ ସା କିେଶାର କମୁାର ସାଇଁ LNT3243169

ପ ୁ /631494 44 126 485ଦିଲିପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶରତଚ  ସାଇଁ OR/06/044/368198
ୀ /641495 72 126 487ବିଦଯ୍ଲୁତା ସାଇଁ ସା ଶଶିରି ସାଇଁ OR/06/044/368189

ପ ୁ /641496 67 126 488ତପନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ସାଇଁ OR/06/044/368192
ୀ /641497 61 126 489ବୀଣାପାଣି ସାଇଁ ସା ତପନ ସାଇଁ OR/06/044/368193
ୀ /641498 48 126 490ନିେବଦିତା ସାଇଁ ପି ତପନ କମୁାର ସାଇଁ YNY0087908

ପ ୁ /641499 47 126 491ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶଶିରି ସାଇଁ OR/06/044/368805
ପ ୁ /641500 46 126 492ଭାଗବତ ସାଇଁ ପି ଶଶିରି କମୁାର ସାଇଁ OR/06/044/368832
ୀ /641501 44 126 493ରଚିତା ସାଇଁ ପି ଶଶିରି ସାଇଁ OR/06/044/368786
ୀ /641502 44 126 495ଶଭୁଶୀ ସାଇଁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ YNY0087924
ୀ /641503 42 126 496ସସିତା ସାଇଁ ପି ଶଶିରି କମୁାର ସାଇଁ OR/06/044/368779

ପ ୁ /641504 41 126 497ଅଭିେଷକ ସାଇଁ ପି ତପନ କମୁାର ସାଇଁ LNT3243219
ପ ୁ /641505 40 126 498ସ ିବ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶଶିରି କମୁାର ସାଇଁ OR/06/044/368778
ପ ୁ /641506 38 126 499ସତଯ୍ଜିତ ସାଇଁ ପି ଶଶିରି କମୁାର ସାଇଁ YNY0087932
ପ ୁ /641507 37 126 500ସେ ାଷ ସାଇଁ ପି ଶଶିରି ସାଇଁ YNY0087916
ୀ /641508 37 126 501େରାଜାଲିନି ସାଇଁ ସା ଭାଗବତ ସାଇଁ YNY0241208
ୀ /651509 36 126 502ପତିକ୍ଷା ଦାସ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାୟକ YNY0456392

ପ ୁ /651510 67 126 503େଦବବତ ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି OR/06/044/368388
ୀ /651511 62 126 504ବିେନାଦିନୀ ମହା ି ସା େଦବବତ ମହା ି OR/06/044/368394

ପ ୁ /651512 57 126 505ସମୀରଣ ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି OR/06/044/368391
ପ ୁ /651513 57 126 506ସବୁତ ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି LNT3241882
ୀ /651514 52 126 507ରୀନା ମହା ି ସା ସମୀରଣ ମହା ି YNY0195826

ପ ୁ /651515 42 126 508ଆେଲାକ ମହା ି ପି େଦବବତ ମହା ି LNT3117926
ୀ /651516 37 126 509ଅନୁରାଧା ମହା ି ପି େଦବବତ ମହା ି YNY0195818

ପ ୁ /651517 27 126 510ପଲୁକ ମହା ି ପି େଦବବତ ମହା ି YNY0822791
ପ ୁ /651518 67 126 511ସବୁଳ ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ LNT2513026
ପ ୁ /651519 64 126 512ବହାନ  ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ OR/06/044/368397
ୀ /651520 47 126 513ତଅେପାଇ ନାୟକ ସା ବହାନ  ନାୟକ YNY0457598

ପ ୁ /651521 44 126 514ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାୟକ ପି ବହାନ  ନାୟକ LNT3117934
ପ ୁ /661522 90 126 515ଭିକ୍ଟର ପାସକଲ ଦାସ ପି ଫିଲିପ ଦାସ LNT3242344
ୀ /661523 86 126 516େମରି ମାଗେଡାଲିନ ଦାସ ସା ଭିକ୍ଟର ପାସକଲ ଦାସ LNT3243458
ୀ /661524 76 126 517େମରୀକି ନ ଦାସ ପି ଫିଲିପ ଦାସ LNT3025228
ୀ /661525 56 126 518ମନିଷା ଦାସ ପି ଭିକ୍ଟର ପାସକଲ ଦାସ LNT3243359
ପ ୁ /661526 52 126 519ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଭିକ୍ଟର ପା ଲ ଦାସ LNT3243151
ୀ /671527 84 126 520ସ ର୍ଲତା ମହା ି ପି ହରିବ ୁ ମହା ି OR/06/044/368454
ପ ୁ /681528 53 126 521ମାନସ ପ ନାୟକ ପି େଚୖତନଯ୍ ପ ନାୟକ OR/06/044/260479
ପ ୁ /691529 70 126 522ବିଭୁତିପସାଦ ମହା ି ପି ଜୟକୃ  ମହା ି OR/06/044/368459
ୀ /691530 58 126 523ମିନତୀ ମହା ି ସା ବିଭୁତି ମହା ି OR/06/044/368460
ପ ୁ /691531 57 126 524ସଜିୁତ୍ ମହା ି ପି ନିମାଇଁଚରଣ ମହା ି OR/06/044/368461
ୀ /691532 50 126 525ର ିତା ମହା ି ସା ସଜିୁତ ମହା ି LNT3243136
ୀ /701533 40 126 526ସାତି ପ ନାୟକ ସା ପବିତ ପ ନାୟକ YNY0241216
ପ ୁ /711534 29 126 527ପି  ୁସାମଲ ପି ବାବୁଲା ସାମଲ YNY1337880
ୀ /711535 34 126 528ରଶରିଂଜିତା େସନାପତି ପି ପ ାନନ େସନାପତି LNT3025236
ପ ୁ /711536 36 126 529ଦିେନଶ ଶମର୍ା ପି ବାଲ୍ଵାନ ଶମର୍ା YNY1205483
ପ ୁ /711537 59 126 530ନିର ନ ସିଂ ପି ବଳରାମ ସିଂ OR/06/044/368473
ପ ୁ /711538 58 126 531ଧନୁ ର୍ ର ସିଂ ପି ପତାପ ସିଂ OR/06/044/368475
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ୀ /711539 56 126 532ଲକ୍ଷୀପିୟା ସିଂ ସା ନିର ନ ସିଂ OR/06/044/368474
ପ ୁ /711540 37 126 533ସତଯ୍ଜିତ ସିଂ ପି ନିରଂଜନ ସିଂ LNT3025251
ୀ /711541 36 126 534ସମିୁତା ସିଂ ପି ନିରଂଜନ ସିଂ LNT3025269
ୀ /711542 26 126 535େମାନାଲିସା ସିଂହ ସା ସତ୍ଯଜୀତ ସିଂହ YNY1205491
ୀ /721543 64 126 536େସୗଦାମିନୀ ପାଣିଗାହୀ ସା ଗେଜ  ପାଣିଗାହୀ OR/06/044/368483

ପ ୁ /721544 48 126 537ରାେକଶ ପାଣିଗାହୀ ପି ରାେଜ  ପାଣିଗାହୀ OR/06/044/368485
ପ ୁ /721545 46 126 538ରାେଜଶ କମୁାର ପାଣିଗାହି ପି ରାେଜ  ପାଣିଗାହି LNT3242757
ପ ୁ /731546 87 126 539ଜାନକୀକା  ଦାଶ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାଶ OR/06/044/368487
ପ ୁ /731547 56 126 540ଭବାନୀଶ ର ଦାଶ ପି ଜାନକୀକା  ଦାଶ OR/06/044/368486
ୀ /731548 48 126 541େସୗଦାମିନୀ ଦାଶ ସା ଭବାନୀ ଦାଶ OR/06/044/368489

ପ ୁ /741549 64 126 542କଶୁଳ ଦ ପି ବି ୁ ଦ OR/06/044/368503
ୀ /741550 64 126 543ରତନ୍ ା ଦ ସା କଶୁଳ ଦ OR/06/044/368504

ପ ୁ /741551 35 126 544େଦବାନ  ଓଝା ପି ମଦନକା  ଓଝା YNY0968826
ୀ /751552 87 126 545ସ ର୍ଲତା ପାଲିତ - ସେୁବାଧ ପାଲିତ OR/06/044/368511

ପ ୁ /751553 66 126 546ତପନେଜଯ୍ାତି ପାଲିତ ପି ସେୁବାଧ ପାଲିତ OR/06/044/368512
ୀ /751554 56 126 547ତପତି ପାଲିତ ସା ତପନ ପାଲିତ OR/06/044/368513
ୀ /751555 39 126 548ଶଭୁା ପାଲିତ ପି ତପନେଜଯ୍ାତି ପାଲିତ LNT3362381

ପ ୁ /761556 40 126 549ସଶୁା  କମୁାର ବିଶାଳ ପି କା ର୍ୀକ ଚ  ବିଶାଳ YNY0088575
ପ ୁ /761557 47 126 550କା ିର୍କ େଜନା ପି ଯଚି  େଜନା YNY0456632
ପ ୁ /761558 50 126 551ସଜିୁତ କମୁାର ରାୟ ପି ସନିୂଲ କମୁାର ରାୟ OR/06/044/368561
ପ ୁ /761559 48 126 552ସତଯ୍ଜିତ ରାୟ ପି ସନିୂଲ କମୁାର ରାୟ OR/06/044/368562
ୀ /761560 46 126 553ସିତା ରାୟ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ରାୟ OR/06/044/368564
ୀ /761561 42 126 554ସସିତା ରାୟ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ରାୟ OR/06/044/368903

ପ ୁ /771562 69 126 555ଅନିରୁ  ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ OR/06/044/368522
ୀ /771563 42 126 556ଅରୁ ତୀ ରାଉତ ପି ଅନିରୁ  ରାଉତ LNT4500971

ପ ୁ /771564 38 126 557ଅମିତାଭ ରାଉତ ପି ଅନିରୁ  ରାଉତ LNT4497020
ପ ୁ /781565 62 126 560ବିେନାଦ ପ ନାୟକ ପି ଆଶାନ  ପ ନାୟକ OR/06/044/368520
ପ ୁ /781566 55 126 561େକଦାରନାଥ ପ ନାୟକ ପି ଆଶାନ  ପ ନାୟକ OR/06/044/368521
ୀ /781567 52 126 562ସେ ାଷିନୀ ପ ନାୟକ ସା େକଦାର ନାଥ ପ ନାୟକ LNT3241841

ପ ୁ /791568 60 126 563ଦବିରୁ ଗେଣଶର ରାଓ ପ ନାୟ ପି ଦବିରୁ କି ାମ ୂ ର୍ୀ LNT3025285
ୀ /791569 36 126 564ସରସତୀ ବାରିକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ବାରିକ YNY0457176
ୀ /791570 87 126 565ନିରୁପମା କର ସା ସନୁ  କର YNY0457150

ପ ୁ /791571 58 126 566ଚି ାମଣି ମଳିୁଆ ପି େଯାେଗ  ମଳିୁଆ OR/06/044/368615
ୀ /791572 48 126 567ପ ୁ ଲତା ମଳିୂଆ ସା ଚି ାମଣି ମଳିୂଆ OR/06/044/368771
ୀ /791573 26 126 568ନିେବଦିତା ମଲିୂଆ ପି ଚି ାମଣି ମଲିୂଆ YNY1283480

ପ ୁ /791574 24 126 569ନିେତଶ କମୁାର ମଲିୂଆ ପି ଚ ାମଣି ମଲିୂଆ YNY1283506
ପ ୁ /791575 30 126 570ଡି.ସନିୁଲ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଡବିରୁ. ଗେଣଶର ରାଓ ପ ନାୟକ YNY0457713
ୀ /791576 36 126 571େକୖେଶାରିକା ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ YNY0457168
ୀ /791577 58 126 572ଦବିରୁରାଜା ସେୁଲାଚନା ସା ଦବିରୁ ଗେନଶ ରାଓ ପ ନାୟକ LNT3025277

ପ ୁ /801578 57 126 574ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ଦାଶ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାଶ YNY0241240
ପ ୁ /801579 37 126 575େସାମନାଥ ଦ ପି ସକୁମୁାର ଦ YNY0456848
ପ ୁ /801580 46 126 576ଇ  କମୁାର କର ପି ଭବେତାଷ କର YNY0456681
ୀ /801581 66 126 577ଅନିତା ମହାପାତ ସା ସକୁା  କମୁାର ମହାପାତ OR/06/044/368530
ୀ /801582 63 126 578କମଳପଭା ମହାପାତ ସା ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ OR/06/044/368531
ୀ /801583 63 126 579େବୖଜୟ ି ମହାପାତ ସା ସଧିୁର କମୁାର ମହାପାତ OR/06/044/368528

ପ ୁ /801584 62 126 580ସକୁା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ସ ିଦାନ  ମହାପାତ LNT3242237
ୀ /801585 58 126 581ପ ୁ ିତା ମହାପାତ ପି ଶଚିଦାନ  ମହାପାତ OR/06/044/368529
ୀ /801586 37 126 582ପାୟଲ ମହାପାତ ପି ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ YNY0088021

ପ ୁ /801587 35 126 583ପରୁବ ମହାପାତ ପି ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ YNY0088013
ପ ୁ /801588 33 126 584ପନିୁତ ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ ମହାପାତ YNY0632752
ପ ୁ /801589 67 126 585ସକୁା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶଚିଦାନ  ମହାପାତ OR/06/044/368527
ପ ୁ /801590 32 126 586େଦୖପାୟନ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ପିନାକୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY0456855
ୀ /801591 44 126 587ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାଇଁ ସା େକଦାରନାଥ ସାଇଁ YNY0241224
ୀ /801592 61 126 588ମିନା ତିପାଠୀ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ OR/06/044/368532
ୀ /811593 43 126 589ପତଯ୍ଷୁା ମହାପାତ ପି ସକୁା  କମୁାର ମହାପାତ LNT3242955
ପ ୁ /811594 42 126 590ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସକୁା  କମୁାର ମହାପାତ LNT3242450
ପ ୁ /811595 44 126 591କମଳା କା ି ପ ା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପ ା LNT2504629
ୀ /811596 21 126 592ଦିପାନ୍ଜଳୀ ପ ା ପି କମଳକାଂତ ପ ା YNY1164433
ପ ୁ /821597 75 126 593ବିଜୟ ପାଲିତ ପି ଅମେର  ପାଲିତ OR/06/044/368443
ୀ /821598 73 126 594ସବିତା ପାଲିତ ସା ବିଜୟ ପାଲିତ OR/06/044/368444
ପ ୁ /821599 45 126 595ଅରଜିତ ପାଲିତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଲିତ OR/06/044/368865
ୀ /821600 42 126 596ମମତା ପାଲିତ୍ ସା ଅରିଜୀତ୍ ପାଲିତ୍ YNY1028620
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ପ ୁ /821601 47 126 597ସେୁର  ପଧାନ ପି ସଚି  ପଧାନ YNY0310037
ୀ /821602 44 126 598ସଂଜୁକ୍ତା ପଧାନ ସା ସେୁର  ପଧାନ YNY0310029

ପ ୁ /831603 59 126 599ସତଯ୍ପକାଶ ପାଣି ପି ଜଗେମାହନ ପାଣି OR/06/044/368441
ୀ /831604 29 126 600ଶୀଗିତି ପାଣି ପି ସତଯ୍ପକାଶ ପାଣି YNY0456533

ପ ୁ /831605 32 126 601ସଦାସିବ ପରିଡ଼ା ପି ଦୁସାସନ ପରିଡ଼ା YNY1086636
ୀ /831606 55 126 602ଧୀମତୀ ଲତା ସାହୁ ସା ସତଯ୍ପକାଶ ପାଣି OR/06/044/368440

ପ ୁ /831607 50 126 604ଧେମର୍  ପସାଦ ସାହୁ ପି େଚୖତନଯ୍ ପସାଦ ସାହୁ OR/06/044/368439
ପ ୁ /841608 64 126 605ନିମାଇ ଁେଜନା ପି ପଦେଲାଚନ େଜନା OR/06/044/368429
ୀ /841609 61 126 606କ ନା େଜନା ସା ନିମାଇ ଁେଜନା OR/06/044/368430
ୀ /841610 37 126 607ତନୁଶୀ େଜନା ପି ନିମାଇ ଁେଜନା LNT4489514
ୀ /841611 34 126 608ଶଭୁଶୀ େଜନା ପି ନିମାଇ ଁେଜନା LNT4489522

ପ ୁ /841612 33 126 609ଅଂଶମିୁତ ସାହୁ ପି ଜଗବଂଧ ୁସାହୁ LNT3025293
ପ ୁ /841613 67 126 610ଜଗବ ୁ ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ YNY0764654
ୀ /841614 58 126 611ପଣତୀଲତା ସାହୁ ସା ଜଗବ ୁ ସାହୁ OR/06/044/368711
ୀ /841615 44 126 612ମିଲି ସାହୁ ସା ଧେମର୍  ପସାଦ ସାହୁ LNT3243128

ପ ୁ /851616 57 126 614ପଶା  ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/368656
ପ ୁ /851617 57 126 615ବିେର  ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/368657
ୀ /851618 48 126 616କଲଯ୍ାଣୀ ଦାସ ସା ପଶା  ଦାସ LNT2503670
ୀ /851619 47 126 617େଦବ ସିତା ଦାସ ସା ବୀେର ୍ ଦାସ LNT2503654

ପ ୁ /851620 42 126 618ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ LNT2503688
ପ ୁ /851621 22 126 619ଅଭିେଷକ ଦାସ ପି ପସାଂତକମୁାର ଦାସ YNY1057348
ପ ୁ /851622 22 126 620ସଂପକର୍  କମୁାର ଦାସ ପି ବିେରଂଦ କମୁାର ଦାସ YNY1164565
ୀ /861623 49 126 621ରମାେଦବୀ ବାରିକ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ବାରିକ YNY0145474
ୀ /861624 37 126 622ଦୁଗର୍ାମୟୀ ବାରିକ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ବାରିକ YNY0174516
ୀ /861625 34 126 623ରାଜ ଲକ୍ଷି ବାରିକ ପି ଜଗବ ୁ ବାରିକ YNY0145490

ପ ୁ /861626 32 126 624ରାେଜଶ ବାରିକ ପି ଜଗବ ୁ ବାରିକ YNY0145482
ପ ୁ /861627 24 126 625ବିଶାଲ ରାମ ପି ଅନିଲ ରାମ YNY1058015
ପ ୁ /861628 57 126 626ରାେଜ  ରାମ ପି ଗେଜ  ରାମ LNT3242526
ପ ୁ /861629 55 126 627ଉେପ  ରାମ ପି ଗେଜ  ରାମ OR/06/044/368427
ପ ୁ /861630 49 126 628ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ LNT3025301
ୀ /861631 47 126 629ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ LNT4500997

ପ ୁ /881632 70 126 630ଲେମାଧର େଲ ା ପି ସଗୁୀବ େଲ ା LNT2518124
ପ ୁ /881633 44 126 631ପେମାଦ େଲ ା ପି ଲେମାଧର େଲ ା LNT3242393
ୀ /881634 49 126 632କନକ ଲତା ଓଝା ସା ସିବ ପସାଦ ଓଝା YNY1205574

ପ ୁ /881635 72 126 633ଏମ. ସଧୁାକର ରାଓ ପି ଏମ ଅପାରାଓ OR/06/044/368431
ୀ /881636 67 126 634ଏମ ଲଳିତା ରାଓ ସା ଏମ ସଧୁାକର OR/06/044/368432

ପ ୁ /881637 42 126 635ଏମ.ସାଗର ରାଓ ପି ଏମ.ସଧୁାକର ରାଓ LNT2518132
ୀ /891638 35 126 636େନହା ଭାରଡଲାଦ ପି ଜଗଡିଶ୍ ପସାଦ ଶମର୍ା YNY0088039

ପ ୁ /891639 64 126 637ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ଶମର୍ା ପି ବୁଧରାମ ଶମର୍ା OR/06/044/368754
ୀ /891640 59 126 638କସୁମୁଲତା ଶମର୍ା ସା ଜଗଦୀଶ ଶମର୍ା OR/06/044/368755
ୀ /901641 57 126 639େଚୗଧରୁୀ ଗୀତା ଳି ଦାଶ ସା େଚୗଧରୁୀ ଧାେର  ପସାଦ ଦାଶ YNY0310052
ୀ /901642 36 126 640େଚୗଧରୁୀ ପାଚୀ ପଣୁଯ୍େତାୟା ଦା ମା େଚୗଧରୁୀ ଗୀତା ଳୀ ଦାଶ YNY0310045

ପ ୁ /901643 35 126 641ଅଭିେଷକ ଦାଶ ପି ଧୀେର  ଦାଶ YNY0240937
ପ ୁ /901644 38 126 642ପଶନ କମୁାର କୁ ୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର କୁ ୁ YNY0747378
ୀ /901645 66 126 644ସବିତା ମିଶ ସା କାଳ ି. ମିଶ LNT3242807
ୀ /901646 48 126 645ଶଭୁଶୀ ମିଶ ପି କାଳ ି ଚରଣ ମିଶ YNY0088054
ୀ /901647 47 126 646ସସିତା ମିଶ ସା େଦବାଶଷି ମିଶ YNY0088062

ପ ୁ /901648 45 126 647ସମିର କମୁାର ପାଳ ପି ରିମେସନ ପାଳ YNY0088070
ପ ୁ /901649 37 126 648େଦବ ପସାଦ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ YNY0088047
ପ ୁ /911650 31 126 649ପ ଜ କମୁାର ମିଶ ପି ପବନ କମୁାର ମିଶ YNY0145508
ପ ୁ /911651 67 126 651ଶବଣ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ବନମାଳୀ ଶମର୍ା LNT3025327
ୀ /911652 63 126 652ସେରାଜ େଦବି ଶମର୍ା ସା ଶବଣ କମୁାର ଶମର୍ା LNT3025350
ପ ୁ /911653 52 126 653ପବନ ଶମର୍ା ପି ରାମବିଳାସ ଶମର୍ା LNT3242922
ପ ୁ /911654 37 126 655କିସାନ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ରାମବିଳାସ ଶମର୍ା LNT1683150
ୀ /911655 37 126 656େଶତା ଶମର୍ା ପି ଶବଣ କମୁାର ଶମର୍ା LNT3025319
ୀ /911656 35 126 657ଶାତୀ ଶମର୍ା ପି ଶବଣ କମୁାର ଶମର୍ା LNT3025343
ୀ /911657 33 126 658େସନ୍ହ ଶମର୍ା ପି ଶବଣ କମୁାର ଶମର୍ା LNT3025335
ପ ୁ /921658 44 126 659ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ରାମ ବିଳାସ ଶମର୍ା LNT3242021
ପ ୁ /921659 43 126 660ସଶୁଲି୍ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ରାମବିଳାସ ଶମର୍ା LNT3242039
ୀ /921660 32 126 661େମାନାଲିସା ଶମର୍ା ସା ସସୁୀଳ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1162866
ୀ /931661 68 126 662ଲାବଣଯ୍ େନପାକ ସା କୃ  େନପାକ YNY1291335
ୀ /941662 54 126 664ସବିତା ସାମ ସା ବିପିନବିହାରୀ ସାମ LNT2502672
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ପ ୁ /941663 38 126 665ସଂବିତ ସାୱ ପି ବିପିନବିହାରୀ ସାୱ LNT2504405
ପ ୁ /951664 74 126 666ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମ ପି ନବ କିେଶାର ସାମ LNT2502763
ପ ୁ /951665 42 126 667ସତଯ୍ଜିତ ସାୱ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମ YNY0456491
ୀ /951666 38 126 668ସିପାସିତା ସାୱ ସା ସତଯ୍ଜିତ ସାୱ YNY0456699

ପ ୁ /961667 51 126 671ଜିେତ  ମ ରାଜ ପି ସରାଜ େକତନ LNT3243334
ୀ /961668 45 126 672େସାନାଲି ମ ରାଜ ସା ଜିେତ େକତନ ମ ରାଜ LNT3243342

ପ ୁ /961669 37 126 673ସାଇ କିରଣ ମ ରାଜ ପି ସରାଜ େକତନ ମ ରାଜ LNT3117959
ପ ୁ /971670 49 126 675ପଶା  େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା OR/06/044/368406
ୀ /971671 45 126 676ସଚିୁତା େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା OR/06/044/368870
ୀ /971672 40 126 677େସୗଦାମିନି େବେହରା ସା ପଶା  େବେହରା YNY0088088

ପ ୁ /971673 35 126 678େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ସ ିଦାନ  େବେହରା YNY0358481
ପ ୁ /981674 48 126 679ମେନାଜ କମୁାର ଅଗଵାଲ ପି ଶ  କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1226109
ପ ୁ /981675 62 126 680ଶୀନିବାସ କର ପି ପହଲାଦ କର YNY0241018
ପ ୁ /981676 69 126 681ଆଡପା େକେଟୟା ପି ଆଡପା ରାେଜୟା YNY0358531
ୀ /981677 57 126 682ଏ ଲକ୍ଷୀ ସା ଆଡପା େଖଟିୟା YNY0358507

ପ ୁ /981678 47 126 683େଦବବତ ମହାପାତ ପି ଯଧିୁ ିର ମହାପାତ YNY0240960
ପ ୁ /981679 62 126 684ରବି କମୁାର ମ ରାଜ ପି ବିଜୟେକତନ ମ ରାଜ OR/06/044/368375
ପ ୁ /981680 57 126 685କିେଶାର ମ ରାଜ ପି ବିଜୟ ମ ରାଜ OR/06/044/368377
ୀ /981681 56 126 686ବନଲତା ମ ରାଜ ସା ଅେଶାକ ମ ରାଜ YNY0088096
ୀ /981682 55 126 687େସୗଦାମିନି ମ ରାଜ ସା କିେଶାର ମ ରାଜ OR/06/044/368381

ପ ୁ /981683 41 126 688ଅନୁପ ମ ରାଜ ପି କିେଶାର ମ ରାଜ LNT3242781
ୀ /981684 40 126 689କ ନା ମ ରାଜ ସା ଅନୁପ ମ ରାଜ YNY0240978

ପ ୁ /981685 24 126 690ସମିୁତ ମ ରାଜ ପି ଅେଶାକ ମ ରାଜ YNY1093517
ୀ /981686 60 126 691ବାସ ୀ ନାୟକ ସା ଦିବାକର ନାୟକ YNY0241000

ପ ୁ /981687 57 126 692ସ ିବ ସରକାର ପି ଅନିତ ସରକାର YNY0240986
ୀ /981688 55 126 693ସିତା ସରକାର ସା ସ ିବ ସରକାର YNY0240994

ପ ୁ /981689 38 126 694ବିଶଜିତ େସନାପତି ପି ରାମଚ  େସନାପତି YNY0358515
ୀ /981690 36 126 695େସାନାଲି େସନାପତି ସା ବିଶଜିତ େସନାପତି YNY0358523
ୀ /981691 31 126 696େଜ.ଏନ. ଶାବଣୀ ପି ନିପିନ େଜନା YNY0726711
ୀ /991692 58 126 697ମଂଜିତ େକୗର ସା ଇ ଜିତ ସିଂ LNT3350469

ପ ୁ /991693 36 126 698ସାନଦୟ କମୁାର ଦ ପି ନିରମାଲ ଦ YNY0088112
ପ ୁ /991694 65 126 699ଅଜୟ ମହାପାତ ପି ବିରବର ମହାପାତ OR/06/044/368817
ୀ /991695 57 126 700େସନ୍ହଲତା ମହାପାତ ସା ଅଜୟ ମହାପାତ OR/06/044/368818

ପ ୁ /991696 64 126 701କୃ ଚ  ମହା ି ପି ଯେଶାବ  ମହା ି LNT3025368
ପ ୁ /991697 33 126 702ଅ ିତ ମହାପାତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହାପାତ LNT3025376
ପ ୁ /991698 63 126 703ରବି  ପ ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ନାୟକ YNY0241083
ୀ /991699 53 126 704କଲଯ୍ାଣୀ ପ ନାୟକ ସା ରବି  ପ ନାୟକ YNY0241067

ପ ୁ /991700 31 126 705ବିକାଶ ପ ନାୟକ ପି ରବି  ପ ନାୟକ YNY0241059
ପ ୁ /991701 66 126 706ଇ ଜିତ ସିଂ ପି ଜୟ ସିଂ LNT3350477
ପ ୁ /991702 32 126 707ରବି ର ସିଂ ପି ଇ ଜିତ ସିଂ YNY0641019
ପ ୁ /1001703 63 126 708େଗାସାମୀ େଦବତା ପି ନଟବର େଦବତା YNY0241091
ୀ /1001704 31 126 709ଶଚିୁସିତା େଦବତା ସା େଗାସାମୀ େଦବତା YNY0241075
ୀ /1001705 58 126 710ପ ୁ ା ଳି ମହାପାତ ସା ରଂଜନ ମହାପାତ OR/06/044/368756
ୀ /1001706 58 126 711ସବିତା ମହାପାତ ସା େଗାସାମୀ େଗାଲାମ େଦବତା LNT3242260

ପ ୁ /1001707 59 126 712ର ନ ମହାପାତ ପି େଗାକଳୁାନ  ମହାପାତ OR/06/044/368347
ୀ /1011708 70 126 713ବାଦି ବ ରାମା ସା ବାଦି ଆଛିୟା LNT3256674
ୀ /1011709 42 126 714ବି.କମୁାରୀ ସା ବି.େଭ ଟ ରାମଣା LNT3256633

ପ ୁ /1011710 65 126 715ବି ବାଲିଆ ପି ବି େଭ ଟ OR/06/044/368819
ୀ /1011711 57 126 716ବି ଲକ୍ଷୀ ସା ବି ବାଲିଆ OR/06/044/368820
ୀ /1021712 67 126 717ମ ଲୁତା ରାୟ ସା ସବିୁର ରାୟ OR/06/044/368338
ୀ /1021713 63 126 718ଦୀପା ରାୟ - ସଜିୁତ ରାୟ OR/06/044/368339
ପ ୁ /1021714 41 126 719େଶାଭନ ରାୟ ପି ସବିୁର ରାୟ LNT3344900
ପ ୁ /1031715 54 126 720ପଶା  େଚୗଧରୁୀ ପି ବସ  େଚୗଧରୁୀ YNY0088120
ପ ୁ /1031716 52 126 721ଦିନ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି େଗାକଳୁା ନ  ଦାସ YNY0088138
ପ ୁ /1031717 51 126 722ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ ପି ଆନ  ଦାସ LNT3256583
ୀ /1031718 44 126 723ନମିତା ଦାସ ସା ଦିନ ନାରାୟଣ ଦାସ YNY0088146
ପ ୁ /1031719 44 126 724ବାବୁଲା ଖିଲାର ପି ଇ ମଣି ଖିଲାର YNY0088153
ପ ୁ /1031720 70 126 725ବିନୟ ଶତପଥି ପି ଉଦୟ ଶତପଥି YNY0241620
ୀ /1031721 46 126 726େଦବଜାନି ଶତପଥି ସା ବିଜନ କମୁାର ଶତପଥି YNY0241638
ପ ୁ /1041722 64 126 727ସମିର କମୁାର ରାୟ ପି ସଧିୁର କମୁାର ରାୟ OR/06/044/368542
ପ ୁ /1041723 60 126 728ସ ିପ କମୁାର ରାୟ ପି ସଧିୁର କମୁାର ରାୟ LNT3241924
ୀ /1041724 59 126 729ସମିୁତା ରାୟ ପି ସଧିୁର କମୁାର ରାୟ OR/06/044/368544
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ୀ /1041725 55 126 730ସପିୁୟା ରାୟ ସା େଗୗରହରୀ ନାୟକ OR/06/044/368546
ୀ /1041726 55 126 731ଗୀତିକା ରାୟ ସା ସମିର କମୁାର ରାୟ OR/06/044/368543

ପ ୁ /1041727 52 126 732ସବୁତ କମୁାର ରାୟ ପି ସଧିୁର କମୁାର ରାୟ OR/06/044/368547
ପ ୁ /1041728 36 126 733ସତଯ୍ବତ ରାୟ ପି ସମୀର କମୁାର ରାୟ YNY0088161
ୀ /1051729 71 126 735ରମା େଦଇ ସା ବାବାଜୀ ହାତୀ OR/06/044/368549
ୀ /1051730 57 126 736ଫଲୁ େଦଇ ସା ରାମଚ  ହାତୀ OR/06/044/368555

ପ ୁ /1051731 62 126 738ପେମାଦ ହାତୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ହାତୀ OR/06/044/368550
ୀ /1051732 57 126 739ଜଲି ହାତି ପି ରାମଚ  ହାତୀ OR/06/044/368556

ପ ୁ /1051733 56 126 740ପଶା  କମୁାର ହାତୀ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ହାତୀ OR/06/044/368552
ପ ୁ /1051734 56 126 741ଅକ୍ଷୟ ହାତୀ ପି ରାମଚ  ହାତୀ OR/06/044/368554
ୀ /1051735 52 126 743ଲକ୍ଷୀ ହାତୀ ସା ପେମାଦ ହାତୀ OR/06/044/368551

ପ ୁ /1051736 49 126 744ପଦୀପ କମୁାର ହାତୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ହାତୀ OR/06/044/393147
ପ ୁ /1051737 49 126 745ବଳରାମ ହାତୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ହାତୀ LNT2495646
ୀ /1051738 49 126 746ଉମିର୍ଳା ହାତୀ ସା ପଶା  କମୁାର ହାତୀ LNT3242468

ପ ୁ /1051739 48 126 747ବିଜୟ କମୁାର ହାତି ପି ବାବାଜୀ ହାତି YNY0241646
ୀ /1051740 47 126 748ବନୀତା ହାତୀ ପି ବାବାଜୀ ହାତୀ OR/06/044/368557
ୀ /1051741 41 126 750ରୀନା ହାତୀ ସା ବଳରାମ ହାତୀ LNT4506382
ୀ /1051742 40 126 751ସବିତା ହାତୀ ପି ବାବାଜି ହାତୀ LNT4506390
ୀ /1051743 39 126 752େମାନାଲିସା ହାତୀ ସା ପଦୀପ ହାତୀ YNY0456640
ୀ /1051744 38 126 753ସନିୁତା ହାତୀ ସା ବିଜୟ ହାତୀ YNY0241653

ପ ୁ /1051745 36 126 754ସବୁାସ କମୁାର ହାତୀ ପି ପେମାଦ ହାତୀ YNY0145516
ୀ /1051746 34 126 755ଲକ୍ଷୀପିୟା ହାତୀ ସା ସବୁାସ କମୁାର ହାତୀ YNY0457382
ୀ /1051747 28 126 756େଜଯ୍ାତିମୟୀ ହାତୀ ପି ପଶା  କମୁାର ହାତୀ YNY0457366
ୀ /1051748 47 126 757ମଂଜୁଲତା ଲାହା ସା ଶରତକମୁାର ଲାହା YNY0456384

ପ ୁ /1051749 44 126 758ଶରତ କମୁାର ଲାହା ପି କୃ ଚ  ଲାହା YNY0456707
ୀ /1051750 36 126 759ଗାଗର୍ୀବାଳା ଶତପଥୀ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ଶତପଥୀ YNY0241661
ୀ /1061751 56 126 762ଶାରଦା ଦାସ ସା ସଧୁୀର ଦାସ LNT3243250
ୀ /1061752 31 126 763ସଦୁଶା ଦାସ୍ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ଦାସ୍ YNY0457606
ୀ /1061753 28 126 764ଶଶୁୀ ସାଧନା ଦାସ୍ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ଦାସ୍ YNY0457614

ପ ୁ /1071754 49 126 766ରାମ ଦୁଲାରି ଗୁ ା ପି ନ ଲାଲ ଗୁ ା YNY0088237
ୀ /1071755 44 126 767ସିଲା ସାହା ସା ପାରସ ନାଥ ସାହା YNY0088211

ପ ୁ /1071756 44 126 768େଗାପାଲ ସାହା ପି ବାବୁଲାଲ ସାହା YNY0764647
ୀ /1071757 39 126 769ସ  ସାହା ସା େଗାପାଲ ସାହା YNY0088260
ୀ /1071758 19 126 770େସାଭା ସାହ ପି ପାରସ ନାଥ ସାହ YNY1283605

ପ ୁ /1071759 79 126 771ବବୁଲାଲ ସାହୁ ପି ଯଗୁଲୁ ସାହୁ YNY0088245
ପ ୁ /1071760 48 126 772ପାରସ ନାଥ ସାହା ପି ବାବୁ ଲାଲ ସାହା YNY0088229
ପ ୁ /1071761 37 126 773ବିକାଶ ସାହ ପି ଶଯ୍ାମ େଗାପାଳ ସାହ YNY0088252
ୀ /1081762 80 126 774ଜଇ ହାତୀ ପି ନବଘନ ହାତୀ OR/06/044/368570

ପ ୁ /1081763 58 126 775ରବି  ହାତୀ ପି ନବଘନ ହାତୀ OR/06/044/368573
ୀ /1081764 52 126 776ଟିକିନା ହାତୀ ସା ରବି  ହାତୀ OR/06/044/368847

ପ ୁ /1081765 51 126 777ଯଧିୁ ିର ହାତୀ ପି ନବଘନ ହାତୀ OR/06/044/368848
ୀ /1081766 48 126 778ଆରତୀ ହାତୀ ସା ଯଧିୁ ିର ହାତୀ LNT2504595
ୀ /1081767 40 126 779େଦାସିଆ ହାତୀ ପି ନବଘନ ହାତୀ OR/06/044/368881
ୀ /1081768 28 126 780ସମୁନ ହାତୀ ପି ରବି  ହାତୀ YNY0457853
ୀ /1081769 27 126 781ପିୟ ା ହାତୀ ପି ରବୀ  ହାତୀ YNY1283639
ୀ /1081770 24 126 782ସମୁନ ହାତୀ ପି ରବି ହାତୀ YNY1283548
ୀ /1081771 22 126 783େସୗଦାମିନୀ ହାତୀ ପି ଜୂଦୀ ିର ହାତୀ YNY1057355

ପ ୁ /1081772 21 126 784ଚଂଦନ ହାତୀ ପି ରବୀ  ହାତୀ YNY1076702
ୀ /1081773 19 126 785ସହୁାସିନୀ ହାତୀ ପି ଯଧିୁ ିର ହାତୀ YNY1283530
ୀ /1081774 90 126 786ଗଲିୁଆ ସାଇଁ ସା ସନୁାକର ସାଇଁ LNT3242856
ୀ /1081775 49 126 787ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା କବି  ସାଇଁ LNT3242864
ୀ /1081776 48 126 788ସକୁା ି ସାଇଁ ସା ରବି  ସାଇଁ LNT3242831
ୀ /1081777 45 126 789ଛବିମାଳା ସାଇଁ ପି ସନୁାକର ସାଇଁ LNT3242849
ପ ୁ /1081778 41 126 790ବବି  ସାଇଁ ପି ସନୁାକର ସାଇଁ LNT3025384
ପ ୁ /1081779 30 126 791ସତଯ୍ ର ନ ସାଇଁ ମା ସକୁା ି ସାଇଁ YNY0456517
ପ ୁ /1081780 29 126 792ସତିୃ ର ନ ସାଇଁ ମା ସକୁା ି ସାଇଁ YNY0456525
ପ ୁ /1091781 43 126 793ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି େଦୖତାରୀ େବେହରା YNY0241711
ୀ /1091782 42 126 794ନୟନା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା YNY0241703
ପ ୁ /1091783 55 126 795ସକୁା  କମୁାର ହାତୀ ପି ନ  ହାତୀ OR/06/044/368583
ପ ୁ /1091784 51 126 796ପସା  ହାତୀ ପି ନ  ହାତୀ OR/06/044/368584
ୀ /1091785 49 126 797ରୁନା ହାତୀ ସା ସକୁା  ହାତୀ LNT3242385
ପ ୁ /1091786 48 126 798ସୀତାକା  ହାତୀ ପି ନ  ହାତୀ OR/06/044/368806
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ପ ୁ /1091787 44 126 799କୃ ଚ  ହାତୀ ପି ନ  ହାତୀ OR/06/044/368585
ୀ /1091788 42 126 800ସମୁୀ ହାତୀ ସା ସିତାକା  ହାତୀ YNY1226216

ପ ୁ /1091789 40 126 801କମଳାକା  ହାତୀ ପି ନ କିେଶାର ହାତୀ LNT3242377
ୀ /1091790 38 126 802ଉମିର୍ଳା ହାତୀ ସା ପସା  କମୁାର ହାତୀ YNY1283472

ପ ୁ /1091791 19 126 803ପଫଲୁ ହାତୀ ପି ସକୁା  କମୁାର ହାତୀ YNY1283712
ୀ /1101792 36 126 804ନଫିସା ଅଲୀ ସା ସବିର ଅଲମ YNY0241729
ୀ /1101793 88 126 805ଆଶାଲତା ଭୂୟଁା ସା ଦିବାକର ଭୂୟଁା OR/06/044/368830

ପ ୁ /1101794 67 126 806ରଘନୁାଥ ଭୂୟଁା ପି ଶବିାକର ଭୂୟଁା YNY0088294
ପ ୁ /1101795 57 126 807କୃ ଚ  ଭୂୟଁା ପି ଦିବାକର ଭୂୟଁା OR/06/044/368764
ୀ /1101796 56 126 808ଜାନକୀ ଲତା ଭୂୟଁା ସା ରଘନୁାଥ ଭୂୟଁା OR/06/044/368412

ପ ୁ /1101797 40 126 809ସେ ାଷ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ଭୂୟଁା LNT3242963
ୀ /1101798 37 126 810ଗୀତା ଳି ଭୂୟଁା ପି ରଘନୁାଥ ଭୂୟଁା YNY0088302

ପ ୁ /1101799 32 126 811ରାେଜଶ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ରଘନୁାଥ ଭୂୟଁା LNT3025400
ପ ୁ /1101800 29 126 812ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ହରିହର ପଧାନ YNY0457358
ପ ୁ /1101801 77 126 813ବାବନ ରାଉତ ପି ନିଳମଣି ରାଉତରାୟ YNY1377027
ୀ /1111802 39 126 814ମାମି େବେହରା ସା ଦିେନଶ େବେହରା LNT3362597

ପ ୁ /1111803 72 126 815ଲକ୍ଷୀକା  ମହାପାତ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାପାତ LNT2621522
ୀ /1111804 66 126 816ଅହଲଯ୍ା ମହାପାତ ସା ଲକ୍ଷୀକା  ମହାପାତ LNT2621514

ପ ୁ /1111805 63 126 817ଜୟକା  ମହାପାତ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାପାତ LNT2621506
ପ ୁ /1111806 59 126 818ସେରାଜ କା  ମହାପାତ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାପାତ OR/06/044/368600
ୀ /1111807 58 126 819ପବୀଣା ମହାପାତ ସା ଶାରଦା କା  ମହାପାତ OR/06/044/368597
ୀ /1111808 56 126 820ଗୀତା ଳି ମହାପାତ ସା ଜୟକା  ମହାପାତ LNT2621498
ୀ /1111809 54 126 821ସଜୁାତା ମହାପାତ ସା ସେରାଜ ମହାପାତ LNT3242229
ୀ /1111810 28 126 822ଚିତାଥର୍ ୀ ମହାପାତ ପି ଶାରଦାକା  ମହାପାତ YNY0457515

ପ ୁ /1111811 46 126 823ପଲୁେକଶ ମଖୂରଜୀ ପି ଏନ.ଏସ. ମଖୂରଜୀ YNY1057363
ୀ /1121812 68 126 824ବି ଆପିଆମା ସା ବି ଆପନନ୍ା LNT3362217
ୀ /1121813 80 126 825ତୁଲ େବୱା ସା ରଘ ୁ LNT3242369
ୀ /1131814 73 126 826ଫଲୁ େଦଇ ସା ପ ୁ ର୍ ମଳିୁଆ OR/06/044/368575

ପ ୁ /1131815 88 126 827ପ ୁ ର୍ ଚ  ମଳିୁଆ ପି ହଟ ମଳିୁଆ OR/06/044/368574
ୀ /1131816 47 126 828ମିନତୀ ମଳିୂଆ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମଳିୂଆ OR/06/044/368879
ୀ /1141817 40 126 829ସପନ୍ରାଣୀ କଂୁଦା ସା ସତ୍ଯ ର ନ କଂୁଡୁ YNY1284744
ୀ /1141818 62 126 830ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ସତଯ୍ ମହା ି OR/06/044/368609

ପ ୁ /1141819 72 126 831ବିେନାଦ ମଳିୁଆ ପି ଅନାଦି ମଳିୁଆ OR/06/044/368604
ପ ୁ /1141820 64 126 832ଶକୁେଦବ ମଳିୁଆ ପି ବାବୁ ମଳିୁଆ OR/06/044/368578
ୀ /1141821 62 126 833େରବତୀ ମଳିୁଆ ସା ଶକୁେଦବ ମଳିୁଆ OR/06/044/368580

ପ ୁ /1141822 60 126 834ବୀରବର ମଳିୁଆ ପି ବୃ ାବନ ମଳିୁଆ LNT3243102
ପ ୁ /1141823 58 126 835କାଶନିାଥ ମଳିୁଆ ପି ଅନାଦି ମଳିୁଆ OR/06/044/368606
ୀ /1141824 56 126 836ସବିତା ମଳିୂଆ ପି ଅନାଦି ମଳିୂଆ OR/06/044/368610
ୀ /1141825 55 126 837ମ  ୁମଳିୁଆ ସା ବୀରବର ମଳିୁଆ OR/06/044/368613
ୀ /1141826 51 126 838ପାବର୍ ତୀ ମଳିୁଆ ସା ବିଜୟ ମଳିୁଆ LNT2621472
ୀ /1141827 49 126 839ସରୁଭି ମଳିୂଆ ସା କାଶୀନାଥ ମଳିୂଆ OR/06/044/368868
ପ ୁ /1141828 46 126 840ଚ େଶଖର ମଳିୁଆ ପି ବିେନାଦ ମଳିୁଆ OR/06/044/368611
ୀ /1141829 43 126 841ଲଳିତା ମଳିୂଆ ପି ଶକୁେଦବ ମଳିୂଆ LNT3117975

ପ ୁ /1141830 43 126 842ସତଯ୍ରଂଜନ ମଳିୂଆ ପି ସକୁେଦବ ମଳିୂଆ OR/06/044/368872
ପ ୁ /1141831 42 126 843ମେନାର ନ ମଳିୂଆ ପି ଶକୁେଦବ ମଳିୂଆ LNT3117991
ୀ /1141832 39 126 844ସନୁୀତା ମଳିୂଆ ପି ଶକୁେଦବ ମଳିୂଆ LNT3117967

ପ ୁ /1141833 37 126 845ଚି  ର ନ ମଳିୂଆ ପି ଶକୁେଦବ ମଳିୂଆ LNT3117983
ୀ /1141834 34 126 846ରଣଜିତା ମଳିୂଆ ପି ସଖୁେଦବ ମଳିୂଆ YNY0241745

ପ ୁ /1151835 32 126 847ପି ବିଜୟ ପି ପି ଶବିରାଓ LNT3025426
ୀ /1151836 67 126 848ବାସ ି େବୱା ସା ଫଗ ୁମଳିୁଆ OR/06/044/368588
ୀ /1151837 29 126 849ପିୟ ା ଗୁ ା ସା ଗେଣଶ ପସାଦ ଗୁ ା YNY1330406
ପ ୁ /1151838 48 126 850ପଫଲୁ ମଳିୁଆ ପି ଫଗ ୁମଳିୁଆ LNT3349883
ପ ୁ /1151839 45 126 851ପଶନନ୍ ମଳିୁଆ ପି ଫଗ ୁମଳିୁଆ LNT3349875
ପ ୁ /1151840 44 126 852ପଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ YNY0088310
ୀ /1161841 59 126 853ସବିତା ଭୂୟଁା ସା େବୖରାଗୀ ଭୂୟଁା OR/06/044/368592
ୀ /1161842 49 126 854ସସିତା େଜନା ମା ରାଜିବ େଜନା YNY0241752
ପ ୁ /1161843 42 126 855ରାଜିବ େଜନା ମା ଶାବଣୀ େଜନା YNY0241778
ପ ୁ /1171844 52 126 856ଅଜିତ କମୁାର ମ ଳ ପି ଶୀନାଥ ମ ଳ LNT3243425
ୀ /1171845 46 126 857ନିବାସିନୀ ମ ଳ ସା ଅଜିତ ମ ଳ LNT3242302
ପ ୁ /1171846 39 126 858ସଜୁୟ ମ ଳ ପି ତାରାପଦ ମ ଳ YNY0456863
ପ ୁ /1171847 41 126 859େଦେବ  େସଠୀ ପି ମଧସୁଦୂନ େସଠୀ YNY0457242
ପ ୁ /1171848 37 126 860ବହାନ  େସଠୀ ପି ମଧସୁଦୂନ େସଠୀ YNY0457028
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ପ ୁ /1181849 67 126 861ଚ ମଣି ସାଇଁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାଇଁ LNT2621464
ୀ /1181850 62 126 862ବାସ ି ସାଇଁ ସା ଚ ମଣି ସାଇଁ LNT2621456

ପ ୁ /1191851 49 126 863ରଣା ହାତୀ ପି ସକୁା ି ହାତୀ LNT2621431
ପ ୁ /1191852 48 126 864ନିମାଇ ସାହୁ ପି ନରମଣି ସାହୁ LNT3362308
ୀ /1191853 46 126 865କେମାଳିନୀ ସାହୁ ସା ନିମାଇ ସାହୁ LNT3362324

ପ ୁ /1191854 41 126 866ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ ପି ସକୁେଦବ ସାହୁ LNT3406162
ପ ୁ /1191855 40 126 867ବିନୟ ଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ LNT3406501
ପ ୁ /1201856 38 126 868ମାନସ ବାରିକ ପି ନାରାୟଣ ବାରିକ LNT3362399
ପ ୁ /1211857 40 126 869ନିରଂଜନ ବାରିକ୍ ପି ନାରାୟଣ ବାରିକ୍ LNT3362662
ପ ୁ /1211858 36 126 870ଆନ  େଜନା ପି ନବକିେଶାର େଜନା YNY0088328
ପ ୁ /1221859 42 126 871କିେଶାର େବେହରା ପି େକଶବ ଚ  େବେହରା LNT3362654
ୀ /1231860 37 126 872ବି ମାେହଶରୀ ସା ବି ଚିନୁ ବାବୁ LNT3362233
ୀ /1241861 47 126 873ମମତା ପରିଡା ସା େଗୗରୀଶ ର ପରିଡା YNY0088344

ପ ୁ /1241862 36 126 874ଭବାନୀଶ ର ପରିଡା ପି ରବି  ପରିଡା LNT4546545
ପ ୁ /1261863 58 126 875ସ ିପ କମୁାର େସନାପତୀ ପି ସବର୍ାନ  େସନାପତୀ LNT3407566
ୀ /1271864 31 126 876ଶଭୁାନ୍ ପତିମା େଜନା ପି ନବକିେଶାର େଜନା YNY0457135
ୀ /1271865 58 126 877ଡି କୁ ାମା ସା ଡି ପାନିଆ LNT3362332

ପ ୁ /1271866 40 126 878ବି ପକାଶ ପି ବି ରାମା ରାଓ LNT3362340
ପ ୁ /1271867 38 126 879ଉେମଶ ସାହୁ ପି ଦେ ାଦର ସାହୁ LNT3362647
ୀ /1281868 50 126 880ସରସତୀ ସାଇଁ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ସାଇଁ YNY0088351

ପ ୁ /1301869 36 126 881ରାଜକିେଶାର ଦାଶ ପି ବଜକିେଶାର ଦାଶ LNT3362530
ପ ୁ /1311870 34 126 882ପି ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ବି ବାେଲୟା LNT3025434
ୀ /1311871 38 126 883ହରପିତ େକୗର ପି ଦିଲୱାଗ୍ େକୗର YNY0641035
ୀ /1321872 36 126 885ଆଡପା ବୃ ାବତୀ ସା ଆଡପା ରାଜୁ LNT3025442

ପ ୁ /1321873 33 126 886ଏ ବାବୁ ରାଓ ପି ଏ ଲେ ୟା LNT3025459
ପ ୁ /1321874 43 126 887ଆଡପା ରାଜୁ ପି ଆଡପା କିେଚୟା YNY0195842
ପ ୁ /1331875 51 126 889ଏସ୍ ନିେ ୟା ପି ଆଡପା ଜା ମାୟା LNT3025475
ପ ୁ /1381876 76 126 890ପଶା  କମୁାର ମିଶ ପି ଭଗବାନ ମିଶ OR/06/044/368320
ପ ୁ /1391877 38 126 891ସେରାଜ ବିଶାଳ ପି ଭାଗିରଥି ବିଶାଳ LNT3362225
ପ ୁ /1401878 53 126 892ନିର ନ ବିଶାଳ ପି ଭାଗିରଥି ବିଶାଳ LNT3362464
ୀ /1431879 47 126 893ଅଂଜଳି ସାହୁ ସା ଟ ଧର ସାହୁ LNT3362548

ପ ୁ /1451880 50 126 894ଅନ  ପଧାନ ପି େବୖ ବ ପଧାନ LNT3362456
ପ ୁ /1461881 43 126 895ଦିଲୀପ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଦୟାନିଧି ବିଶାଳ LNT3362407
ପ ୁ /1471882 42 126 896େଗାଲଖ ପଧାନ ପି େବୖ ବ ପଧାନ LNT3362357
ୀ /1481883 48 126 897ପ ୁ ଲତା ବାରିକ ସା ପାଣବ ୁ ବାରିକ LNT3362670

ପ ୁ /1491884 36 126 898ୱାଇ େଗାପାଲ ପି ୱାଇ ଆପନନ୍ା LNT3362605
ପ ୁ /1511885 36 126 899ଜି ରାମ ୁ ପି ଜି ଲାଲା YNY0641068
ୀ /1521886 43 126 900ଏସ୍ ଇଶରୀ ସା ଏସ୍ କାଟିଆ LNT3362373
ୀ /1531887 36 126 901କମୁାରୀ ଲାଲ ସା ବାସ ୁଲାଲ LNT3362365
ୀ /1551888 38 126 902ଟି ଭାରତୀ ପି ୱାଇ ଆପନନ୍ା LNT3362522
ୀ /1561889 38 126 903ଟି ଲକ୍ଷୀ ପି ଟି ଚିନାରାଓ LNT3362415
ୀ /1571890 37 126 904ବି ରୁବି ପି ଭି ଭା ର ରାଓ LNT3362431
ୀ /1581891 35 126 905ସମୁନ ଗୁ ା ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ଗୁ ା YNY1329523

ପ ୁ /1581892 48 126 906ଟି ରାନି ପି ଟି ଇଶାରୀ LNT3362704
ପ ୁ /1591893 39 126 907େକ ତିନାଥ ପି େକ େଦମଡୁ LNT3362423
ପ ୁ /1621894 59 126 908ଗିରିଶ ଚ  ଦାସ ପି ଗେଣଶର ଦାସ YNY0822817
ୀ /1621895 48 126 909ର ିତା ଦାସ ସା ଗିରିଶ ଦାସ YNY0780742

ପ ୁ /1631896 39 126 910ସନୁୀଲ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶରତ ଚ  ସାଇଁ LNT3362290
ୀ /1641897 44 126 911ପ ୁ ାଞଳି ସାଇଁ ସା ପଦୀପ ସାଇଁ YNY0088377
ୀ /1651898 43 126 912େସନ୍ହଲତା ସାଇଁ ସା ଦିଲୀପ ସାଇଁ YNY0088385
ପ ୁ /1661899 46 126 913ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚ ମଣି ସାହୁ LNT3362316
ୀ /1701900 46 126 914ନିେବଦିତା ପ ନାୟକ ସା ମାନସ ପ ନାୟକ YNY0641076
ପ ୁ /1711901 42 126 915ମେନାଜ ବିଶାଳ ପି ଭାଗୀରଥି ବିଶାଳ LNT3362555
ୀ /1731902 41 126 916ଚୁମକିୁ ନାଗ ସା ସପନ କମୁାର ନାଗ YNY0195859
ପ ୁ /1731903 34 126 917ସପନ କମୁାର ନାଗ ପି ନିର ନ ନାଗ YNY0195867
ପ ୁ /1741904 28 126 918ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ YNY0456376
ୀ /1741905 31 126 919ଏଲ ପଦା ସା ଏଲ ଜଗା ରାଓ YNY0457689
ପ ୁ /1741906 35 126 920ଏଲ. ଜଗା ରାଓ ପି ଏଲ େସାମଲୁ YNY0457697
ୀ /2171907 50 126 921ୟାସମିନ୍ ଅ ଲୁ େରହମାନ୍ ସା ଅ ଲୁ େରେହମାନ ତାୟବ YNY0780718
ୀ /2171908 26 126 922ରୁକସାର ବାନୁ ସଲାତ୍ ପି ଅବଦୁଲ େରେହମାନ ତାୟବ YNY0780700
ପ ୁ /2171909 52 126 923ଅ ଲୁ େରହମାନ ତାୟବ ପି ତାୟବ ତାୟବ YNY0780734
ପ ୁ /3051910 36 126 924ସଂେତାଷ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଦୁଖୀ ଲାଲ ଗୁ ା YNY1330380
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ପ ୁ /9991911 72 126 925ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି କୃ  ଚ  ମହା ି YNY0726554
ପ ୁ /999991912 22 126 926ଗ୍ଯାନାରନଜାନ େବହୁରା ପି ନାବକିେଶାର େବହୁରା YNY1164599
ୀ /.1913 30 126 927ସାେଲହା ପରବିନ୍ ସା ସକିଲ୍ ଅେହମହ ଖାନ୍ YNY0800698
ୀ /001914 48 126 928ଜୟଂତୀ େବହୁରା ସା ନାବକିେଶାର େବହୁରା YNY1163005

ପ ୁ /AVTAR NI1915 28 126 929ଅେଶାକ ଡ଼ି ପି ସିମା ଲ ଡ଼ି YNY1333186
ୀ /C/O PREET1916 21 126 930ମନୀଷା ସାହାଣୀ ପି ମେନାଜ୍ କମୁାର୍ ସାହାଣୀ YNY1286715
ୀ /OLD RAUSA1917 44 126 931ଝରଣା ମଳିୂଆ ସା ର ନ ମଳିୂଆ LNT3408630
ୀ /The Class1918 21 126 932ଅଯଶୁୀ େଜୖନ ପି ରାେକଶ YNY1323567
ୀ /11919 44 126 933େଦବଜାନୀ ପତି ସା ରାେକଶ୍ ପାଣିଗାହୀ YNY0930776

ପ ୁ /11920 57 126 934ଶରତ କମୁାର ସାମଲ ପି ରାମଚ  ସାମଲ OR/06/044/368059
ୀ /11921 38 126 935ନବନିତା ସିକଦାର ପି ଅମିୟ କମୁାର ସିକଦାର LNT3407798

ପ ୁ /21922 42 126 936େଶଖ ଅବଦୁଲ କଲିମ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ କରିମ LNT3242328
ୀ /31923 38 126 937ନିେବଦିତା େଲ ା ସା ଅଜିତ କମୁାର େଲ ା YNY0615823
ୀ /041924 44 126 938ସଜୁାତା ମଲିକ ସା କୃ  ଚରଣ ରାଉତ YNY1249010

ପ ୁ /41925 46 126 939ଶଶକିା  ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ LNT3242591
ପ ୁ /41926 77 126 940ଆ ର୍ତାଣ ରାଉତ ପି େଗାକଳୁା ନ  ରାଉତ LNT2477594
ୀ /41927 70 126 941କନକ ପଭା ରାଉତ ସା ଆ ର୍ତାଣ ରାଉତ LNT2480473

ପ ୁ /41928 51 126 942ସତିୃ ରଞନ ରାଉତ ପି ଆ ର୍ତାଣ ରାଉତ LNT2480705
ପ ୁ /41929 45 126 943କୃ  ଚ  ରାଉତ ପି ଆ ର୍ତାଣ ରାଉତ LNT2477396
ୀ /41930 43 126 944ସିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ରାଉତ ସା ସତିୃ ର ନ ରାଉତ LNT2477651
ୀ /51931 32 126 945ଅ ର୍ନା େଜନା ସା କା ିର୍କ େଜନା YNY0088427
ୀ /51932 68 126 946ବିମଳା େଦବୀ ତୁଲସିୟାନ ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ତୁଲସିୟାନ LNT2480903

ପ ୁ /51933 49 126 947ମେୁକଶ ତୁଲସିୟାନ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ତୁଲସିୟାନ LNT2480671
ପ ୁ /51934 46 126 948ବିକାଶ ତୁଲଶୀୟାନ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ତୁଲଶୀୟାନ LNT2480655
ପ ୁ /61935 51 126 949େଦବାଶୀଷ ମିଶ ପି କାଳ ି ଚରଣ ମିଶ OR/06/044/368435
ପ ୁ /61936 47 126 950ଶଭୁାଶଷି ମିଶ ପି କାଳ ି ଚରଣ ମିଶ LNT3351871
ୀ /071937 41 126 951ଆରତୀ ମଲିୂଆ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମଲିୂଆ YNY1226232
ୀ /071938 24 126 952ପିୟ ା ମଲିୂଆ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମଲିୂଆ YNY1226281

ପ ୁ /071939 22 126 953େସୗମଯ୍ ର ନ ମଲିୂଆ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମଲିୂଆ YNY1226299
ପ ୁ /71940 51 126 954ପେମାଦ କମୁାର ମଳିୂଆ ପି ଫଗ ୁମଳିୂଆ LNT2486108
ପ ୁ /71941 35 126 955ଜି. ରେମଶ ପି ଜି. ରାମା ରାଓ YNY0726703
ପ ୁ /81942 87 126 956ଶଚିଦାନ  ମହା ି ପି ନଟବର ମହା ି LNT2500601
ୀ /81943 51 126 957ଇତିଶୀ ମହା ି ସା ଅମେରଶ ମହା ି LNT2520880

ପ ୁ /81944 50 126 958ରାେକଶ କମୁାର ମହା ି ପି ଶ ଦା ନ  ମହା ି LNT3243300
ପ ୁ /81945 45 126 959ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶତୃଘନ ସାହୁ YNY0240598
ପ ୁ /91946 53 126 960ରେମଶ େଜନା ପି କପିଳ ଚରଣ େଜନା OR/06/044/368102
ୀ /91947 45 126 961ବବିତା େଜନା ସା ରେମଶ ଚ  େଜନା YNY0968750

ପ ୁ /91948 58 126 962ଶୀ ବିର ମାଇତି ପି ବିମଳ କି  ମାଇତି YNY0240564
ୀ /91949 53 126 963ମମତା ମାଇତି ସା ଶୀ ବିର ମାଇତି YNY0240630

ପ ୁ /91950 35 126 964ଅମିତ ମାଇତି ପି ଶୀ ବୀର ମାଇତି YNY0240622
ପ ୁ /91951 32 126 965ସଜିୁତ ମାଇତି ପି ଶୀ ବୀର ମାଇତି YNY0240580
ୀ /91952 36 126 966ମିନତି ଲତା ସାହୁ ସା ପସନନ୍  ସାହୁ YNY0240572

ପ ୁ /101953 37 126 967ତିନାଥ େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା LNT3407533
ୀ /101954 72 126 968ବିମଳା େଦଵୀ ଜଲାନ ସା କେହନ୍ୟ ଲାଲ ଜଲାନ YNY1226133

ପ ୁ /101955 20 126 969ସେକଟ ଜଲାନ ପି ଚଦ ପକାଶ ଜଲାନ YNY1226174
ୀ /111956 79 126 970ଦିଲିପ େକୗର ସା ଅବତାର ସିଂ OR/06/044/368696
ୀ /111957 55 126 971ଆଦର୍ଶ େକୗର ସା ତିେଲାଚନ ସିଂ LNT3241999
ୀ /111958 49 126 972ମ ିତ େକୗର ସା ତର ିତ ସିଂ LNT3243417
ୀ /111959 44 126 973ରବୀ ର େକୗର ସା ସରୁଜିତ ସିଂ LNT3242005
ୀ /111960 24 126 974ଦଶମୀତ୍ େକୗର ପି ସରୁଜିତ୍ ସିଂହ YNY0968776
ପ ୁ /111961 36 126 975ଅଭିଜିତ୍ ସିକ୍ଦାର ପି ଅମିୟ କମୁାର ସିକ୍ଦାର LNT3407814
ପ ୁ /111962 84 126 976ଅବତାର ସିଂ ପି ଦରଶନ ସିଂ LNT1683119
ପ ୁ /111963 56 126 977ତିେଲାଚନ ସିଂ ପି ଅବତାର ସିଂ OR/06/044/368697
ପ ୁ /111964 50 126 978ତର ିତ ସିଂ ପି ଅବତାର ସିଂ LNT3242211
ପ ୁ /111965 48 126 979ସରୁଜିତ ସିଂ ପି ଅବତାର ସିଂ LNT3242013
ପ ୁ /121966 88 126 980ଗରୁୁ ପସାଦ ମହା ି ପି ହରି ବ ୁ ମହା ି OR/06/044/368451
ପ ୁ /121967 30 126 981ଭୂପି ର ପାଲ ସିଂ ପି ତିେଲାଚନ ସିଂ YNY0240705
ପ ୁ /131968 39 126 982ସରୂପ ମହା ି ପି ବିଭୁତି ପସାଦ ମହା ି LNT3242047
ପ ୁ /131969 31 126 983ସଶୁା  ନାଥ ପି େବୖକୁ  ନାଥ YNY0615849
ପ ୁ /131970 29 126 984ଅମନଦିପ୍ ସିଂହ ପି ତିେଲାଚନ ସିଂହ YNY0615856
ପ ୁ /141971 84 126 985ଅଜିତ କମୁାର ପାଲ ପି ବଜ େଗାପାଲ ପାଲ OR/06/044/368514
ପ ୁ /151972 56 126 986ଜ୍ଞାେନ  ପସାଦ ସାହୁ ପି େଚୖତନଯ୍ ପସାଦ ସାହୁ OR/06/044/368438
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ପ ୁ /161973 47 126 987ବି. ପକାଶ ପି ବି. ରାମା ରାଓ LNT3256658
ପ ୁ /161974 67 126 988ହୃଦାନ  ନାୟକ ପି ବୀର କିେଶାର ନାୟକ YNY0615724
ୀ /161975 64 126 989ବନଲତା ନାୟକ ସା ସରୁ ନାୟକ YNY0615914
ୀ /161976 54 126 990ଖଲୁଣା ନାୟକ ସା ହୃଦାନ  ନାୟକ YNY0615757

ପ ୁ /161977 32 126 991ଶବିାଜୀ ନାୟକ ପି ହୃଦାନ  ନାୟକ YNY0615716
ପ ୁ /161978 32 126 992ଗ ାଧର ନାୟକ ପି ହୃଦାନ  ନାୟକ YNY0615690
ପ ୁ /161979 32 126 993ହରିହର ନାୟକ ପି ସରୁ ନାୟକ YNY0615922
ପ ୁ /161980 29 126 994ବିଟୁ ନାୟକ ପି ହୃଦାନ  ନାୟକ YNY0615708
ୀ /171981 25 126 995ପଜ୍ଞା ପ ା ପି ଗରୁୁ ପସାଦ ପ ା YNY0968792

ପ ୁ /171982 39 126 996କାଲି ପସାଦ ଶାଓ ପି ଜବାହାରଲାଲ ଶାଓ LNT3407228
ପ ୁ /181983 68 126 997ଶାରଦା କା  ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ମହାପାତ OR/06/044/368596
ୀ /191984 20 126 998ଟୀ ଅ ଳି ପି ଟୀ ସିନୁ YNY1248863
ୀ /191985 65 126 999ରତନ୍ ା େଭୗମିକ ସା େଗାପାଳ ଚ  ରାୟ YNY0726521

ପ ୁ /191986 37 126 1000ମାନସ କର ପି ସନାତନ କର YNY0726612
ୀ /191987 31 126 1001େଦବସିତା କର ସା ମାନସ କର YNY0726604
ୀ /191988 48 126 1002ପି ଲକ୍ଷୀ ସା ପି ଶବି ରାଓ LNT3407723
ୀ /191989 31 126 1003ରଶି େରଖା ମିଶ ପି ଅଜିତ କା  ମିଶ YNY0670877
ୀ /191990 29 126 1004କ ନା ମିଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ YNY0670885

ପ ୁ /191991 72 126 1005େଗାପାଳ ଚ  ରାୟ ପି ଫନୀ ଭୂଷଣ ରାୟ YNY0726513
ପ ୁ /191992 40 126 1006ଅରି ମ ରାୟ ପି େଗାପାଳ ଚ  ରାୟ YNY0726505
ପ ୁ /201993 35 126 1007ବିଶଜିତ୍ ଖୁ ିଆ ପି ହୃଦାନ  ଖୁ ିଆ YNY0088443
ପ ୁ /201994 50 126 1008ପ ାନନ ପରିଡା ପି ମହୁର ପରିଡା YNY0088468
ପ ୁ /201995 42 126 1009ମେନାଜ ସାହୁ ପି ମେହାନ ସାହୁ YNY0088476
ପ ୁ /201996 33 126 1010ଜଳଧର ସାହୁ ପି ଟ ଧର ସାହୁ YNY0088450
ପ ୁ /201997 53 126 1011ପି ଶବି ରାଓ ପି ପି ରାମାୟା LNT3407715
ୀ /211998 38 126 1012ପି ଦମୟ ି ପି ପି ଶବି ରାଓ LNT3407699
ୀ /211999 40 126 1013ପି. ଜୟା ପି ପି ଶବିା ରାଓ LNT3407707
ୀ /212000 27 126 1014ନିେବଦିତା େଜନା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା YNY1162981
ୀ /212001 23 126 1015ଅଂକିତା େଜନା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା YNY1162965

ପ ୁ /222002 41 126 1016ଜଗନନ୍ାଥ ତିପାଠୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ତିପାଠୀ LNT3407871
ୀ /232003 27 126 1017ଭକି୍ତ ଲତା ସାମଲ ପି ପଣୂର୍ଚ  ସାମଲ YNY1248871

ପ ୁ /232004 53 126 1018ଚକଧର ତିପାଠୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ତିପାଠୀ LNT3407939
ୀ /232005 50 126 1019ମିରା ତିପାଠୀ ସା ଚକଧର ତିପାଠୀ LNT3407921
ୀ /242006 31 126 1020ସତିୃେରଖା େଜନା ସା ମାନସ କମୁାର େଜନା YNY1248988

ପ ୁ /242007 56 126 1021ରାଜିବ୍ କମୁାର େସନାପତୀ ପି ସବର୍ାନ  େସନାପତୀ LNT3407475
ପ ୁ /242008 28 126 1022ସେ ତ େସନାପତି ପି ରାଜିବ େସନାପତି YNY0615609
ୀ /252009 28 126 1023ଇଶତିା ପ ନାୟକ ପି ମେନାଜ ପ ନାୟକ YNY0829150

ପ ୁ /252010 58 126 1024ମେନାଜ ପ ନାୟକ ପି େଚୖତନଯ୍ ପ ନାୟକ LNT3407897
ୀ /252011 53 126 1025ଅ ର୍ନା ପ ନାୟକ ସା ମେନାଜ ପ ନାୟକ LNT3407889

ପ ୁ /252012 65 126 1026ବିଦଯ୍ାଧର ସାଇଁ ପି ଭମରବର ସାଇଁ LNT3407210
ପ ୁ /252013 37 126 1027ଭାଗିରଥି ସାଇଁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାଇଁ LNT3407665
ୀ /262014 67 126 1028େକ. ଲକ୍ଷୀ ସା ଧୀେଲଶର ରାଓ LNT3407632

ପ ୁ /262015 44 126 1029ନିରୁପମ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନେରଶ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3409745
ୀ /262016 28 126 1030େକ େଜଯ୍ାତି ସା େକ ଶ ର ରାଓ YNY0670786
ୀ /262017 36 126 1031େକ କସୁମୁା ପି େକ ଧୀେଲଶର ରାଓ LNT3407657

ପ ୁ /262018 38 126 1032େକ ରାେଜଶ ପି ଡିେଲଶର ରାଓ LNT3407624
ପ ୁ /262019 80 126 1033େକ. ଡିେଲଶର ରାଓ ପି େକ ଭିେମୟା LNT3407269
ୀ /272020 50 126 1034ଏନାକ୍ଷୀ ଦ ସା ଶଶିରି ଦ LNT3407202
ୀ /272021 25 126 1035ପଜୂା େଜନା ପି ରବିନାରାୟଣ େଜନା YNY1028687
ୀ /272022 24 126 1036ପିୟା କମୁାରୀ େଜନା ପି ରବିନାରାୟଣ େଜନା YNY1028661
ୀ /282023 37 126 1037ବି ଉମା ପି ବି ବାଲିୟା LNT3407400
ପ ୁ /292024 72 126 1038ନେରଶ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି କୃ  ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3407541
ୀ /292025 39 126 1039ଯସସିନୀ େବଦମତୀ ପି ଜଗବ ୁ ସାହୁ LNT3407731
ୀ /292026 37 126 1040ଜାଗୁତୀ େବଦମତି ପି ଜଗବ ୁ ସାହୁ LNT3407749
ପ ୁ /292027 63 126 1041ଏସ୍ େଗାେରୟା ମା ଏସ ଆରୟା LNT3407764
ୀ /292028 48 126 1042ଏ. ଜାନକୀ ସା ଏ ନେ ୟା LNT3407590
ୀ /292029 58 126 1043ଏସ ଜୟା ସା ଏସ୍ େଗାେରୟା LNT3407756
ୀ /292030 41 126 1044ସସିତା ମହାପାତ ସା ବେରଣଯ୍ ନ YNY0726455
ପ ୁ /292031 53 126 1045ମଣୃୟ କମୁାର ନ ପି ବିେଶଶର ନ YNY0726471
ପ ୁ /292032 27 126 1046ସ ିବନ ନ ପି ସ ୟ କମୁାର ନ YNY0726463
ପ ୁ /292033 24 126 1047େବଦା  ନ ପି ଚିନୟ କମୁାର ନ YNY0968784
ପ ୁ /292034 22 126 1048ସି ା  ନ ପି ସ ୟ କମୁାର ନ YNY1226067
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ପ ୁ /292035 27 126 1049େସୗମଯ୍ ର ନ ପରିଡା ପି ରବି  ପରିଡା YNY0670851
ପ ୁ /292036 46 126 1050େକ.ଶ ର ରାଓ ପି େକ.ଡିେଲଶର ରାଓ YNY0726539
ୀ /302037 38 126 1051ପଶନନ୍  କମୁାର କୁ ୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର କୁ ୁ YNY0726497
ୀ /302038 53 126 1052େକ ଲକ୍ଷୀ ସା େକ ରାଜୁ LNT3407673
ୀ /302039 63 126 1053ଡି ନାରାୟଣ ଆମା ପି ଡି ଆପା ରାଓ LNT3407251

ପ ୁ /302040 40 126 1054ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ପେମାଦ ଚ  ନାୟକ LNT3407426
ପ ୁ /302041 44 126 1055ଉମା ଶ ର ପରିଡା ପି ଧୀେର  ନାଥ ପରିଡା YNY0615906
ପ ୁ /302042 26 126 1056େଦବାଶଷି ପରିଡା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡା YNY0726489
ପ ୁ /302043 56 126 1057େକ ରାଜୁ ପି େକ ରାଜୁ ରାଓ LNT3407517
ୀ /302044 46 126 1058ଡି. ସାବିତୀ ସା ଡି ସିମା ଲମ୍ LNT3407608

ପ ୁ /302045 50 126 1059ଡି ସିମା ଲ ପି ଡି ଆପା ରାଓ LNT3407640
ୀ /312046 46 126 1060ବି ଚ ି ସା ବି ସତଯ୍ ବାବୁ LNT3407574
ୀ /312047 61 126 1061ବି ଲକ୍ଷୀ ସା ବି ରାମା ରାଓ LNT3362571

ପ ୁ /312048 40 126 1062ରମାକା  େଲ ା ପି ହେରକୃ  େଲ ା YNY0241505
ପ ୁ /312049 48 126 1063େଶଷେଦବ ନାୟକ ପି ଫଗ ୁଚରଣ ନାୟକ LNT3407483
ୀ /312050 42 126 1064ପ ୁ ଲତା ନାୟକ ସା େଶଷେଦବ ନାୟକ LNT3407681

ପ ୁ /312051 58 126 1065ପି ରାମା ରାଓ ପି ପି କେଭର୍ ୟା LNT3407459
ୀ /322052 46 126 1066ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ମିଶ ସା ଶେୁଭ ୁ ମିଶ LNT3407442

ପ ୁ /322053 78 126 1067ଆେପଲ ନାଇଡୁ ପି ଏ. କନନ୍ ା LNT3407848
ପ ୁ /322054 42 126 1068ବି. ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ବି. ରାମା ରାଓ LNT3407525
ପ ୁ /332055 27 126 1069ବଳରାମ ଅମା ପି ରେମଶ ଅମା YNY0615955
ପ ୁ /332056 27 126 1070ଟିକିନା ଅମା ପି ରେମଶ ଅମା YNY0670844
ପ ୁ /332057 30 126 1071ସନାତନ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YNY0615864
ପ ୁ /332058 29 126 1072କାଳ ୀ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YNY0615872
ପ ୁ /332059 28 126 1073ରାେଜ  େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YNY0615880
ପ ୁ /332060 54 126 1074ମିଟୁର ନ ରାଉତ ପି ଉେପ  ନାଥ ରାଉତ YNY0863233
ୀ /332061 43 126 1075ସଚୁରିତା ସାଇଁ ସା ମିଟୁର ନ ରାଉତ YNY0863225

ପ ୁ /342062 31 126 1076ବୁ ିଆ େବେହରା ପି ଦଶରଥ େବେହରା YNY0615948
ପ ୁ /342063 29 126 1077ନିର ନ କମୁାର େବେହରା ପି ଦଶରଥ େବେହରା YNY0615930
ପ ୁ /352064 55 126 1078ଅନୱର ଅହମଦ ଖାନ୍ ପି ରେହମାନ ଖାନ୍ LNT3407236
ୀ /362065 39 126 1079ସ ିପା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନେରଶ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3407558
ୀ /362066 31 126 1080ଅକଂକ୍ଷୀତା େବେହରା ପି ପସା  କମୁାର େବେହରା YNY1226182

ପ ୁ /362067 29 126 1081ଲାଲଟୁ ନସକର ପି ତପନ ନସକର YNY0241604
ୀ /372068 38 126 1082ବି ସାମଲା ପି ବି ବାଲିୟା LNT3407434

ପ ୁ /382069 45 126 1083ଦିେନଶ େବେହରା ପି ସଂଜିବ୍ େବେହରା LNT3407616
ୀ /392070 39 126 1084ସିତା ବାରିକ ସା ସେ ାଷ ବାରିକ YNY0615658
ୀ /392071 34 126 1085ଗୀତା ବାରିକ ପି ପାଣ କୃ  ବାରିକ YNY0615674

ପ ୁ /392072 37 126 1086ଚିନୟ େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା YNY0358440
ପ ୁ /392073 33 126 1087େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ବି ୁଚରଣ େବେହରା YNY1315290
ୀ /392074 29 126 1088ଇତିଶୀ େବେହରା ସା ତିନାଥ େବେହରା YNY0615666

ପ ୁ /392075 29 126 1089େସୗେମ  େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା YNY0670836
ପ ୁ /392076 29 126 1090ରାଜୁ େଦ ପି ସବୁତ େଦ YNY0670802
ୀ /392077 51 126 1091ଦି ୀେରଖା ପ ା ସା ଗରୁୁ ପସାଦ ପ ା YNY0968768

ପ ୁ /402078 64 126 1092ମେନାର ନ ଦାଶ ପି କୃପାସି ୁ ଦାଶ LNT3242088
ୀ /402079 34 126 1093ଗୀତା ଳି ମାହା ି ସା ଉମାକା  ମାହା ି YNY0615625

ପ ୁ /402080 63 126 1094ଉମରାଓ ସି  ପାରଖ୍ ପି େକଶରୀ ଚା  ପାରଖ୍ LNT4500914
ୀ /402081 35 126 1095ରାଖୀ ପାରଖ୍ ପି ଉମରାଓ ସି  ପାରଖ୍ LNT4500906

ପ ୁ /402082 33 126 1096ଭିନିତ ପାରଖ୍ ପି ଭିମଲ କମୁାର ପାରଖ୍ YNY0241141
ପ ୁ /402083 32 126 1097ଅରୁଣ ପାରଖ ପି ଉମରାଓ ସିଂ ପାରଖ YNY0241166
ପ ୁ /402084 47 126 1098ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  କମୁାର ସାହୁ YNY0726737
ୀ /402085 39 126 1099ସସିୁତା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0726729
ୀ /402086 29 126 1100ସାୱାନୀ ସାମଲ ମା ସପନ୍ା ସାମଲ YNY0968800
ୀ /412087 33 126 1101ଅମିନ ନସିମ ପି ଜମିଲ ଖଁା YNY0670794
ପ ୁ /412088 62 126 1102ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି ଫକୀର ଚରଣ ନାୟକ YNY0358457
ୀ /412089 60 126 1103ପତିମାରାଣୀ ନାୟକ ସା ବାସେୁଦବ ନାୟକ YNY0358465
ୀ /412090 30 126 1104େରାଜାଲିନ୍ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ YNY0358473
ପ ୁ /412091 57 126 1105ନଳିନୀ ରଂଜନ ରାୟ ପି ମରୁଲୀଧର ରାୟ LNT2422657
ୀ /412092 49 126 1106ସନିୁତା ରାୟ ସା ନଳିନୀ ରଂଜନ ରାୟ LNT2422665
ପ ୁ /412093 23 126 1107ରାହୁଲ ରାଏ ପି ନଳିନୀ ର ନ ରାଏ YNY1160266
ୀ /422094 56 126 1108ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଶଚିଦାନ  େବେହରା YNY0358499
ପ ୁ /422095 45 126 1109ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି କ ରୁୀ ଚରଣ େବେହରା OR/06/044/368407
ୀ /422096 36 126 1110ବିଶାଖା ରାଣୀ େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା YNY0615641
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ୀ /432097 43 126 1111ରୀନା ଦାସ ସା େମାହନ ଚ  ଦାସ YNY0911537
ୀ /432098 62 126 1112ପ ୁ ଲତା ମ ରାଜ ସା ରବି  ମ ରାଜ OR/06/044/368379

ପ ୁ /442099 44 126 1113େସକ୍ ସାହିଲ ପି ନଜିର ଖଁା YNY0911586
ୀ /442100 38 126 1114ସମୁଲ ସାହିନ ସା େସକ ସାହିଲ YNY0911560
ୀ /442101 44 126 1115ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ ପି ରଘ ୁସାଇଁ YNY0456673
ୀ /452102 61 126 1116ଜି. ଚିଟାମା ସା ଜି. ଶୀରାମ LNT3362449
ୀ /452103 40 126 1117ଶଗଫୁତା ଖାନମ୍ ସା ଅଫସର ଖଁା YNY0968818
ୀ /462104 28 126 1118ଫମିଦା େବଗମ ସା ମହସିମ ଖଁା YNY1028646

ପ ୁ /462105 48 126 1119ନସୀମ ଖଁା ପି ରା ିକ ଖଁା YNY1226083
ପ ୁ /462106 34 126 1120ରହିମ୍ ଖାନ ପି ସମୀର ଖଁା YNY0615633
ୀ /462107 29 126 1121ରସିଦା ଖାତୁନ୍ ସା ସଲିମ୍ ଖଁା YNY0615617
ୀ /472108 28 126 1122ରୁଜାନ େବଗମ ସା େସକ ଅୟିବୁ YNY0670828

ପ ୁ /482109 64 126 1123ନୟନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶବି ପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0615740
ପ ୁ /482110 61 126 1124ରତନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶବି ପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0615732
ୀ /482111 59 126 1125ଏେଲାରା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରତନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0615807

ପ ୁ /482112 30 126 1126ହିମାଦି ଶଖିର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନୟନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0615765
ପ ୁ /482113 39 126 1127ରାନାଦୀପ ବାନାଜର୍ ୀ ପି ବିନୟ ଭୂଷଣ ବାନାଜର୍ ୀ YNY0615773
ୀ /482114 32 126 1128ଆସିଫା ଖାତୁନ ସା ଇଲିୟାସ ଖାନ YNY1028638

ପ ୁ /482115 31 126 1129ଫାଲଗନୁୀ ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ YNY0615831
ୀ /492116 27 126 1130େସେଲାରା ଅଗ ି ପି ଶଭୁଶୀ ଅଗ ି YNY0670869
ୀ /502117 53 126 1131ସଜୁାତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ନୟନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0615799
ୀ /502118 33 126 1132ଏଲିଜା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରତନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0615781

ପ ୁ /502119 45 126 1133ଏସ େକ ପାପା ପି ଏସ େକ ଲାଲା YNY1249028
ୀ /552120 28 126 1134ପରୁନଭା େଦବ ପି ଦିଲିପ କମୁାର େଦବ YNY0726570
ୀ /552121 32 126 1135ପଭାସିନୀ ମହା ି ସା ପରମଜିତ୍ ମହା ି YNY0928036

ପ ୁ /552122 24 126 1136ବିଶଜିତ ମହା ି ପି ଧେମର୍  ମହା ି YNY1040013
ୀ /552123 32 126 1137ନବନୀତା ମହା ି ସା ବିକମଜିତ୍ ମହା ି YNY0928028

ପ ୁ /602124 39 126 1138ସତଯ୍ନାଥ ମହା ି ପି ସବୁାଷ ଚ  ମହା ି YNY0911552
ପ ୁ /632125 26 126 1139ସମିୁତ ସାଇଁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାଇଁ YNY0911495
ପ ୁ /652126 55 126 1140ନିର ନ ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି YNY0822809
ୀ /732127 30 126 1141ଶବିାନୀ ଦାଶ ପି ଭବାନୀ ଶ ର ଦାଶ YNY0726687

ପ ୁ /802128 48 126 1142ପ ୁ ାଲ ପମାଣିକ ମା ମେନାଜିନୀ କମୁାର ପମାଣିକ YNY1205434
ୀ /802129 23 126 1143ରିତୁପ ର୍ା ସାଇଁ ପି େକଦାରନାଥ ସାଇଁ YNY1040021
ୀ /852130 34 126 1144ରଶଲିତା ଦାସ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ YNY1162999

ପ ୁ /852131 20 126 1145ଅଭିଜିତ ଦାସ ପି ପସାଂତ ଦାସ YNY1315282
ୀ /902132 26 126 1146ପଜୁା େବେହରା ସା ବି ସିବା ରାଓ YNY1162924
ୀ /902133 66 126 1147ବି ଲକ୍ଷୀ ସା ବି ନାଇଡୁ ରାଓ YNY1162890

ପ ୁ /902134 29 126 1148ବି ସିବା ରାଓ ପି ବି ନାଇଡୁ ରାଓ YNY1162916
ପ ୁ /902135 31 126 1149ବି ଶଂକର ପି ବି ନାଇଡୂ ରାଓ YNY1162908
ୀ /912136 35 126 1150େଜାଶନ୍ାମୟୀ ଶମର୍ା ସା କିଶାନ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1162882
ୀ /922137 45 126 1151ରି ୀ ଶମର୍ା ସା ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1162932
ୀ /942138 32 126 1152େନାରମା ସିକ ଧଳ ସା ସଂବିତ ସାୱ YNY0726596

ପ ୁ /962139 76 126 1153ଅମର ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ନିେପ  ସ ୁ ର ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY0726638
ୀ /962140 65 126 1154ଦିପାଳୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ଅମର ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY0726620

ପ ୁ /982141 72 126 1155ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗରୱାଲ ପି ମହାବୀର ପସାଦ ଅଗରୱାଲ YNY0241042
ୀ /982142 70 126 1156କି ା େଦବୀ ଅଗରୱାଲ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY0241034

ପ ୁ /982143 41 126 1157ମେୁକଶ ଅଗରୱାଲ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY0241026
ପ ୁ /982144 39 126 1158ବସ  ଅଗରୱାଲ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY0978650
ୀ /982145 34 126 1159ସାତି ଅଗରୱାଲ ସା ମେୁକଶ ଅଗରୱାଲ YNY0978668
ୀ /982146 31 126 1160େକାମଲ ଅଗରୱାଲ ସା ବସ  କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY0978643
ୀ /982147 35 126 1161ଅମୀତା େଦବୀ ସା ପବନ ପସାଦ ସାହୁ YNY1028711
ପ ୁ /992148 67 126 1162ସ ିଦାନ  ଲାଲ ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ YNY1248970
ୀ /992149 64 126 1163ସିଲା େଦବୀ ଦାସ ସା ସ ିଦାନ  ଦାସ YNY1248962
ୀ /992150 43 126 1164ମମତା ଦାସ ପି ୰େଦେବନ କମୁାର କମର୍ା YNY1249135
ପ ୁ /992151 41 126 1165େରାଶନ କମୁାର ଦାସ ପି ସ ିଦାନ  ଦାସ YNY1248954
ୀ /992152 26 126 1166ଏେଲାରା ମହାପାତ ପି ଅଜୟ ମହାପାତ YNY0911578
ପ ୁ /992153 63 126 1167େପଦି କମଳ ନାଇଡୁ ପି େପ ି  ସାମୀ ନାଇଡୁ YNY1249036
ୀ /992154 61 126 1168ପୀ ମିନତୀ ନାଇଡୁ ସା େପ ିକମଳ ନାଇଡୁ YNY1249044
ୀ /992155 34 126 1169େପ ି  ଅମତୃା ନାଇଡୁ ପି େପ ି  କମଳ ନାଇଡୁ YNY1248855
ୀ /1052156 52 126 1170ତୁଳସୀ ହାତୀ ସା ବିଜୟ ହାତୀ YNY1226117
ୀ /1072157 56 126 1171ପ ୁ ା େଦଵୀ ସା ପଭାନ  ଝା YNY1249176
ପ ୁ /1072158 36 126 1172ରାଜିଵ କମୁାର ଝା ପି ପଭାନ  ଝା YNY1249093
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ପ ୁ /1072159 29 126 1173ଅ ିତ କମୁାର ଝା ପି ପଭାନ  ଝା YNY1249101
ୀ /1072160 28 126 1174ମଧଲିୁକା ଝା ସା ଅ ିତ କମୁାର ଝା YNY1249119
ୀ /1072161 27 126 1175ରାଖୀ ଝା ସା ରାଜୀଵ ଝା YNY1249127
ୀ /1072162 25 126 1176ପଜୁା କମୁାରୀ ପି ପଭା ନ  ଝା YNY1249085

ପ ୁ /1072163 25 126 1177ରାହୁଲ ସାହା ପି ପାରସ ନାଥ ସାହା YNY0911545
ୀ /1082164 24 126 1178ସେ ାଷିନୀ ହାତୀ ପି ଯଧିୂ ିର ହାତୀ YNY1248996

ପ ୁ /1092165 26 126 1179ସନୁୀଳ ହାତୀ ପି ସକୁା  ହାତୀ YNY1249002
ୀ /1112166 37 126 1180ଜି େବବି ସା ଜି ସଉରା YNY0911529
ୀ /1142167 38 126 1181ରଂଜିତା ମଳିୂଆ ସା ଚ  େଶଖର ମଳିୂଆ YNY0726588
ୀ /1152168 42 126 1182ଦୀପା ଳି ମଳିୂଆ ସା ପଶନନ୍  ମଳିୂଆ YNY0726695

ପ ୁ /1162169 66 126 1183େବୖରାଗୀ ଭୂୟଁା ପି େଦବ ଭୂୟଁା YNY1162973
ପ ୁ /1172170 24 126 1184ଅଭିେ◌ଷକ ମ ଳ ପି ଅଜିତ କମୁାର ମ ଳ YNY1226042
ୀ /1212171 31 126 1185ଜି ପଦା ସା ଜି ରାଜୁ YNY0911503

ପ ୁ /1212172 38 126 1186ଜି ରାଜୁ ପି ଜି େସୗରା YNY0911511
ୀ /1262173 27 126 1187ମନିଷା ରାଏ ପି ନଳିନୀ ର ନ ରାଏ YNY1160274
ୀ /1522174 30 126 1188ଟି େଦବୀ ପି ଟି ତଉଡୁ YNY0726653
ୀ /1522175 43 126 1189ଟି ନିଲା ସା ଟି ତଉଡୁ YNY0726646
ୀ /9992176 73 126 1190ସଲିଳାବାଳା ମହା ି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YNY0726562
ୀ /9992177 29 126 1191ନିେବଦିତା ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YNY0726547
ୀ /9992178 42 126 1192ମମତା ମିତ ପାଲିତ ସା ଅରଜିତ ପାଲିତ YNY0994012
ୀ /292179 50 126 1193ସ ର୍ଲତା ମିଶ ସା ସ ୟ କମୁାର ନ YNY1356252

ପ ୁ /422180 19 126 1194ଆେଲାକ େବେହରା ପି ବିକାଶ େବେହରା YNY1356294
ପ ୁ /762181 29 126 1195କମୁାର ସତଯ୍ମ ପି ଲଳିତ କମୁାର କନର୍ YNY1356302
ୀ /762182 22 126 1196ପଜୂା କମୁାରୀ ପି ଲଳିତ କମୁାର ଲାଲ ଦାସ YNY1356310

ପ ୁ /762183 25 126 1197ଆ ଲ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଲାଲ ଦାସ YNY1356328
ୀ /962184 41 126 1198ବୀଜୟିନୀ ସିଂହ ସା ଜିେତଦ େକତନ ମ ରାଜ YNY1356336
ୀ /12185 37 126 1199ଆପାପା ରତନ୍ମାଳା ସା ଆପାପା ଶ ର YNY0241786

ପ ୁ /12186 40 126 1200ଆଡପା ଶ ର ପି ଆଡପା କିେଟୟା LNT3025467
ପ ୁ /1072187 23 126 1201ସନୁନ୍ୀ କମୁାର ଝା ପି େସୖେଳଶ କମୁାର ଝା YNY1361955
ପ ୁ /432188 74 126 1202ଶ୍ଯାମ ସ ୁ ର ଦାସ ପି ଶଂକର ଦାସ YNY1361997
ୀ /752189 45 126 1203ଦୁେଗର୍ଶ ନ ିନୀ ଦାଶ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ମିଶ YNY1362003

ପ ୁ /802190 49 126 1204େକଦାରନାଥ ସାଇଁ ପି େକଶବ ସାଇଁ YNY1362011
ପ ୁ /802191 60 126 1205ଦୁଖୀଲାଲ ଗୁ ା ପି ବିଶ୍ଵନାଥ ଗୁ ା YNY1362037
ୀ /802192 23 126 1206ଋତୁପଣୂର୍ା ସାଇଁ ପି େକଦାରନାଥ ସାଇଁ YNY1362102

ପ ୁ /MAKARBA2193 21 126 1207େକ େଲାକନାଥ ପି େକ ସତ୍ଯନାରାୟଣ YNY1369941
ୀ /292194 18 126 1208ବିଦିଶା ନ ପି ଚିନୟ କମୁାର ନ YNY1373422

ପ ୁ /802195 18 126 1209ଜସପିତ ସାଇଁ ପି େକଦାରନାଥ ସାଇଁ YNY1373489
ପ ୁ /1142196 19 126 1210ସଜୁଲ ମଳିୂଆ ପି କାଶୀନାଥ ମଳିୂଆ YNY1382332
ପ ୁ /1142197 24 126 1211ନିଖିଲ ମଳିୂଆ ପି କାଶୀନାଥ ମଳିୂଆ YNY1382340
ୀ /752198 27 126 1212ବନିତା ଦାସ ସା କୃ  ଦାସ YNY1382365

ପ ୁ /752199 21 126 1213ଅମନ କମୁାର ସାହୁ ପି ସ ୟ ପସନ ସାହୁ YNY1382381
ପ ୁ /.2200 22 126 1214ଅନୁରାଗ କେନାଜିଆ ପି ଵୀଜୟ ବାହାଦୁର YNY1382464
ୀ /562201 35 126 1215ଡି କୃ ା କମୁାରୀ ସା ଦୀ େଦବ କମୁାର ରାଓ YNY1383140
ୀ /112202 21 126 1216େପରଣା ମହା ି ପି ପେୁ ଂଦୂ କମୁାର ମହା ି YNY1386002

ପ ୁ /Mangaraj2203 18 126 1217ଏମ ଆଶୀଷ କମୁାର - ପୀ ଆରତୀ ରାଓ YNY1387893
ପ ୁ /.2204 27 132 1ଏମ ଅନିଳ ମା ଏମ ଉମା YNY0822890
ୀ /.2205 30 132 9ଅଫସାନା ବିବି ସା େସକ୍ େସହଜାଦ YNY0822965
ୀ /.2206 29 132 10ବି ବୁଜି ସା ବି ଲକ୍ଷଣ YNY0800821
ୀ /.2207 46 132 14ଉଷା ଦାସ ସା ଭଗିୟା ଦାସ YNY0781955
ପ ୁ /.2208 28 132 16ବି ଗେଣଷ ପି ବି ପାପା ରାଓ YNY0823005
ପ ୁ /.2209 36 132 20େକ ଜଗା ପି େକ ଶ ର YNY0800979
ୀ /.2210 30 132 21େକ ଜୟା ସା େକ ତିନାଥ . YNY0800946
ୀ /.2211 44 132 28ଇ ଲକ୍ଷୀ ପି ଇ କେ ଇଆ YNY0781898
ପ ୁ /.2212 36 132 51େସକ େସହଜାତ ପି େସକ୍ ବାବୁ YNY0823021
ପ ୁ /12213 34 132 54େସକ ଅଜିମ ପି େସକ ଅଫଜଲ YNY0823047
ପ ୁ /122214 38 132 178େକ କାଳିଆ ପି େକ ଏେରୖୟା OR/06/044/254873
ପ ୁ /122215 42 132 179େକ ନାଗା ପି େକ ଏରିୟା OR/06/044/254008
ୀ /122216 62 132 180େକ ରାଜଅ ା ସା ଏକ ଏେରୖୟା OR/06/044/254007
ୀ /242217 57 132 248ଟି.େଗୗରୀ .. ସା ଟି. କି ା LNT2352490
ପ ୁ /242218 27 132 249ରତିକା  ଦାସ ପି ନିରାକର ଦାସ YNY0618322
ପ ୁ /242219 23 132 250ତୁକ କାସିଆ ପି ତୁକ କାସିଆ YNY1177005
ପ ୁ /242220 59 132 251ଟୁକା କାଶଆି ପି ଟି.ଶକୁୁ YNY0174953
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ୀ /242221 22 132 252ତୁକ କୃ ା େବଣୀ ସା ତୁକ ଉଦୟ YNY1168152
ୀ /242222 26 132 253ତୁକ ଲଳିତା ପି ତୁକ କାସିଆ YNY1177120

ପ ୁ /242223 31 132 254ଟୁକା େନହରୁ ପି ଟୁକା କାଶଆି YNY0242792
ୀ /242224 32 132 255ଟି. ଟୁକା ପାବର୍ ତୀ ପି ଟି. ଟୁକା କାସିଆ YNY0242800
ୀ /242225 69 132 256ଟୁକା ସରସତି ସା ଟୁକ କାଶଆି LNT3068806

ପ ୁ /242226 22 132 257ତା ନ ତୁକ ପି ତୁକ କାସିଆ YNY1168129
ୀ /242227 26 132 258େଗହି ଟୁକା ସା େନହରୁ ଟୁକା YNY0994228

ପ ୁ /242228 34 132 259ଟି.ଟୁକା ଉଦୟ ପି ଟୁକା କାଶଆି YNY0174961
ୀ /282229 34 132 273ଏସ ଲଛମି ପି ଏସ ତାେତୖୟା LNT1716851
ୀ /292230 25 132 296େଜଯ୍ାତି ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ YNY1020064

ପ ୁ /292231 22 132 297ଦୀପକ ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ YNY1054840
ୀ /342232 72 132 326କଲାବତୀ ଗୁ ା ସା ରମାଶ ର ଗୁ ା YNY0493452

ପ ୁ /352233 38 132 336ଶବି ପକାଶ ଗୁ ା ପି ରାମ ଶ ର ଗୁ ା LNT1716737
ୀ /352234 35 132 337ବବିତା ଗୁ ା ସା ଶବି ପକାଶ ଗୁ ା YNY0242826
ୀ /372235 44 132 356ଗୀତା ନାୟକ ସା କୃ  ଚ  ନାୟକ LNT1716745

ପ ୁ /502236 21 132 424େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ YNY1095314
ପ ୁ /812237 27 132 596େସକ. ସୟଦ ପି େସକ. ନଜିର YNY0909861
ପ ୁ /822238 23 132 597େମାହମଦ ଅଲୀ ଖାନ ପି ନଈମ ଖାନ YNY1280957
ୀ /862239 64 132 640ଏ ଆକାମା . ସା ଏ ଚାେନୟା . LNT2380541
ୀ /862240 32 132 641ଏ. ଲକ୍ଷୀ ମା ଏ. ଅକ ା YNY1054816

ପ ୁ /862241 34 132 642ଏ. ମଣି ପି ଏ.ଚରନ ପସାଦ ରାଓ YNY1063387
ୀ /902242 19 132 690ନମିତା େଗା ।ୟତ ପି ଅଜୟ େଗା ।ୟତ YNY1320415
ୀ /912243 56 132 698ଆକସିକା େଦ ପି ଅେ ର୍ ୁ େମାହନ େଦ YNY0195941
ୀ /912244 88 132 699ଶା ିଲତା େଦ ସା ଅରବି  େଦ OR/06/044/254740

ପ ୁ /912245 85 132 700ଅେ ୁ େମାହନ େଦ ପି ନାରାୟଣ େମାହନ େଦ OR/06/044/255156
ୀ /912246 77 132 701ଆରତି େଦ ସା ଅେ ୁ େମାହନ େଦ YNY0195933

ପ ୁ /912247 61 132 702ରାେଜ  େମାହନ େଦ ପି ଅରବି  େଦ OR/06/044/254741
ୀ /912248 52 132 703େଦବଜାନି େଦ ସା ରାେଜ  େମାହନ େଦ OR/06/044/254747

ପ ୁ /912249 29 132 704େଦବରାଜ େଦ ପି ରାେଜ  େମାହନ େଦ YNY0461665
ୀ /912250 26 132 705ଜାଗମିଶା ମିଶ ମା ଅନାହୂତା େଦ YNY0909697
ୀ /932251 70 132 709ବି ରାଜୁଲୁ ଆ ା ସା ବି ରାଜଲୁ ଆ ା OR/06/044/254842
ୀ /932252 57 132 710ମଧ ୁେସନାପତି ପି ବନମାଳି େସନାପତି OR/06/044/254847

ପ ୁ /932253 48 132 711ସେୁର  େସନାପତି ପି ବନମାଳି େସନାପତି LNT4215364
ୀ /932254 42 132 712ଉମିର୍ଳା େସନାପତି ପି ସେୁର  େସନାପତି LNT1673748

ପ ୁ /932255 34 132 713ରାେଜ  େସନାପତି ପି ସେୁର  େସନାପତି LNT4209169
ପ ୁ /932256 32 132 714ଶେିବ  େସନାପତି ପି ସେୁର  େସନାପତି LNT3069184
ପ ୁ /932257 29 132 715ଅଜୟ େସନାପତି ପି ସେୁର  େସନାପତି YNY0728154
ୀ /932258 28 132 716ପତିମା େସନାପତି ସା ରାେଜ  େସନାପତି YNY0618371
ୀ /932259 46 132 717ଜଜର୍  ିେପନସ ପି ଅ ିନ ିେପନସ LNT3069192

ପ ୁ /942260 85 132 718ସକୁା  ଚରଣ ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ OR/06/044/254736
ୀ /942261 75 132 719ବାଣୀ ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ OR/06/044/254737
ପ ୁ /942262 46 132 720ଚ ନ ଦାସ ପି ଶୀକା  ଦାସ OR/06/044/254738
ୀ /952263 32 132 721ଶୀ ା ବାନାଜର୍ ୀ ସା ପଦୀପ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0359018
ୀ /952264 37 132 722ଅନୁଭା ଚକବ ର୍ୀ ସା େସାମନାଥ ଚକବ ର୍ୀ YNY0359000
ୀ /952265 34 132 723େସନ୍ହା ଚକବ ିର୍ ପି େସାମନାଥ ଚକବ ିର୍ YNY0242974
ୀ /952266 30 132 724େସାନାଲି ଚକବ ର୍ୀ ସା ଅମେରଶ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0909929

ପ ୁ /952267 85 132 725ୟୁ ଏନ ଚାଟାଜିର୍ ପି ପଶପୁତି ନାଥ ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/254721
ୀ /952268 68 132 726ମାଳତୀ ଚାଟାଜିର୍ ସା ୟୁ.ଏନ. ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/254722

ପ ୁ /952269 67 132 727ଏଲ ଏନ ଚାଟାଜିର୍ ପି ପଶପୁତି ନାଥ ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/254725
ପ ୁ /952270 66 132 728ଡିପି ଚାଟାଜିର୍ ପି ପଶପୁତିନାଥ ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/254727
ୀ /952271 59 132 729େଛନୁରାଣୀ ଚାଟାଜିର୍ ସା ଏଲ ଏନ ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/254726
ୀ /952272 48 132 730ଚ ାଣୀ ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା କମେଲଶ ଚାଟାେରଜୀ LNT2380244
ପ ୁ /952273 48 132 731କମେଲଶ ଚାଟାଜିର୍ ପି ଏନ ଏନ ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/254729
ପ ୁ /952274 46 132 732ସମେରଶ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଚାଟାଜର୍ ୀ LNT2380186
ପ ୁ /952275 42 132 733େସାମନାଥ ଚାଟାଜିର୍ ପି ୟୁ ଏନ ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/254730
ପ ୁ /952276 40 132 734ଅମେରଶ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଚାଟାଜର୍ ୀ LNT2380418
ୀ /952277 39 132 735ବ ନା ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା ରାେଜଶର ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0242990
ପ ୁ /952278 39 132 736ପଦିପ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି େଦବୁ ପସାଦ ଚାଟାଜର୍ ୀ LNT2380558
ୀ /952279 37 132 737ଶମିର୍ ା ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା ସମେରଶ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0242982
ପ ୁ /952280 36 132 738ସ ୀପ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ଦିପି ଚାଟାଜର୍ ୀ LNT4234688
ୀ /952281 51 132 739ପଣତୀ ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା େଦବ ପସାଦ ଚାଟାଜର୍ ୀ OR/06/044/254728
ପ ୁ /952282 46 132 740ରାେଜଶର ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ଉ ତିନାଥ ଚାଟାଜର୍ ୀ LNT2380327
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ୀ /952283 26 132 741ଋତୁପ ର୍ା ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି କମେଲଶ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0909648
ପ ୁ /952284 22 132 742ଅପର୍ନା କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି କମେଲଶ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY1081652
ପ ୁ /962285 89 132 743ଭାଗବତ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/044/254705
ପ ୁ /962286 55 132 744କୃ ଚ  େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/044/254708
ପ ୁ /962287 52 132 745ରାମଚ  େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/044/254709
ୀ /962288 48 132 746ମ ଲୁତା େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/044/254711

ପ ୁ /962289 43 132 747େପମାନ  େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/044/254716
ପ ୁ /962290 40 132 748େଦେବ  େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/044/254715
ୀ /962291 38 132 749େମନକା େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା LNT4221628

ପ ୁ /962292 31 132 750େସୗଭାଗଯ୍ େଶଖର ପତି ପି ଶବି ପସାଦ ପତି YNY0461145
ପ ୁ /962293 43 132 751ମେୁକଶ ସାହା ପି ରାମଚ  ସାହା LNT4209151
ୀ /972294 37 132 752ନିତୁ ସିଂହ ପି ରବି ନାଥ ସିଂହ LNT2380749
ୀ /972295 36 132 753ଲକ୍ଷୀ ସିଂ ପି ରବି ନାଥ ସିଂ YNY0618603

ପ ୁ /982296 44 132 754ଏମ ଆପନନ୍ା ପି ଏମ େଚେନନ୍ୟା LNT4229886
ୀ /982297 58 132 755ସ ର୍ଲତା ପ ା ସା ରାେଜ  ପ ା OR/06/044/254699
ୀ /982298 50 132 756ବସ  କମୁାରୀ ପ ା ପି ବହାନ  ପ ା OR/06/044/254695
ୀ /982299 48 132 757େହୖମବତୀ ପ ା ପି ବହାନ  ପ ା OR/06/044/254696

ପ ୁ /982300 45 132 758ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପ ା ପି ଅମେର  ନାରାୟଣ ପ ା YNY0243006
ୀ /982301 44 132 759କଶାମଣି ପ ା ପି ବହାନ  ପ ା OR/06/044/254694
ୀ /982302 40 132 760ଇତିଶୀ ପ ା ପି ଅମେର  ନାରାୟଣ ପ ା LNT4209177

ପ ୁ /982303 38 132 761ଜିେତ  କମୁାର ପ ା ପି ରାେଜ  ପ ା OR/06/044/254698
ୀ /982304 38 132 762ଆର ସରସତୀ ସା ଆର ଲଛନା YNY0782201

ପ ୁ /992305 23 132 763ଏମ ଡି ଅଲୀଖାନ ପି ନଯିମ ଖାନ YNY1234384
ପ ୁ /992306 53 132 764ନଇମ ଖଁା ପି ନଜିର ଖଁା OR/06/044/254690
ପ ୁ /992307 44 132 765ଖାଲିଦ ଖଁା ପି ୟୁସଫୁ ଖଁା OR/06/044/254829
ପ ୁ /992308 28 132 766ସାଜିଦ ଖାନ ପି ଖାଲିଦ ଖାନ YNY1280833
ପ ୁ /992309 21 132 767ବାଜିଦ ଖାନ ପି ଖାଲିଦ ଖାନ YNY1280981
ୀ /992310 46 132 768ସାେଲହା ଖାତୁନ ସା ଖାଲିଦ ଖଁା LNT2380210
ୀ /992311 44 132 769ସମିମା ଖାତୁନ ପି ରଫିକ ଖଁା LNT2380228
ୀ /992312 23 132 770ମସୁକନ ପରବିନ ପି  ନାଦିମ YNY1280999
ୀ /1002313 40 132 771ବି ନିଲ ପି ବି ଶ ର LNT2380624
ୀ /1002314 29 132 772ବି. ଅନନ୍ପଣୂର୍ା ପି ବି. ପାପାରାଓ YNY1054758
ୀ /1002315 29 132 773ବି ଅନନ୍ପଣୂର୍ା ମା ବି ପାପାରାଓ YNY1177070
ୀ /1002316 22 132 774ବୀ. ବାସ ୀ ପି ବୀ. ପାପାରାଓ YNY1168954
ୀ /1002317 41 132 775ବି ଲକ୍ଷୀ ସା ବି ପାପାରାଓ OR/06/044/254662

ପ ୁ /1002318 48 132 776ବି ନାେଗଶର ପି ଜଗନନ୍ାଥ  OR/06/044/254660
ପ ୁ /1002319 27 132 777େକାଟନାଲ ରାଜୁ ପି େକାଟନାଲ ଈଶର ରାଓ YNY1177039
ପ ୁ /1002320 50 132 778ବି ପାପା ରାଓ ପି ଜଗନନ୍ାଥ  OR/06/044/254661
ୀ /1002321 21 132 779ବୀ. ସାବିତୀ ପି ବୀ. ପାପାରାଓ YNY1169358

ପ ୁ /1002322 55 132 780ବି. ଶ ର ପି ବି. ଜଗନନ୍ାଥ LNT2380616
ପ ୁ /1002323 23 132 782େକାଟନାଲା େଯଶ ୂ ପି େକାଟାନାଲା ଈଶ୍ଵର ରାଓ YNY1177153
ୀ /1012324 44 132 783ବି ଭାରତି ସା ବି ଗେଣଷ LNT3069200

ପ ୁ /1012325 80 132 784ବି ସିମାୟା . ପି ବି ଆରିୟା ରାଓ LNT2380434
ୀ /1012326 80 132 785ବି ସାବିତୀ ଆମା ସା ବି େସମିୟା ଆମା OR/06/044/254693
ୀ /1022327 45 132 786ବି ପାବର୍ ତୀ ସା ବି େଦମଡୁୁ LNT4221636
ୀ /1032328 41 132 787ବି ଦମ  ଆମା ସା ବି ଚ ିପି LNT2380590

ପ ୁ /1032329 43 132 788ବି ଚ ି . ପି ବି. ଅଜୁର୍ ନ ମେଲଶ . LNT2380608
ପ ୁ /1042330 41 132 789ବି ଆପାନନ୍ ା  ପି ବି ଆପଲ ସାମୀ LNT2380509
ପ ୁ /1042331 19 132 790ତିେତର୍ାଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YNY1348747
ୀ /1042332 32 132 792ବି. ଲତା ସା ବି. ଆପନନ୍ା YNY0909960
ୀ /1042333 36 132 793ବି ପଦା ସା ବି ରାମାରାଓ YNY1020494
ପ ୁ /1042334 48 132 794ବି ରାମାରାଓ ପି ବି ଲଛମନ LNT2352573
ପ ୁ /1072335 72 132 803ମହ ଦ ଗନି ପି ମହ ଦ ସବୁହାନ LNT2380178
ୀ /1072336 66 132 804ଜୁେବଦା ସଲୁତାନା  ସା ମହ ଦ ଗନି LNT2380160
ୀ /1072337 40 132 805ଆତିୟା ପରୱିନ୍ ପି ମହ ଦ ଗନୀ LNT2380319
ୀ /1072338 40 132 806ତରନୁମ ନିଶା  ପି ମହ ଦ ସଲୁତାନ  LNT2380574
ପ ୁ /1072339 38 132 807ସୟଦ ପରୱିନ ପି ମହ ଦ ଗନି LNT3069226
ପ ୁ /1072340 38 132 808ମହ ଦ ଆଦିଲ ପି ମହ ଦ ଗନି LNT3069234
ୀ /1072341 35 132 809ମହ ଦ ଆଦିଲ ପି ମହ ଦ ଗନି LNT3069218
ପ ୁ /1072342 44 132 810ମହମଦ ଆବିଦ ପି ମହମଦ ସଲୁତାନ OR/06/044/255133
ୀ /1072343 69 132 811ତାେହରୁନ ନିଶା ସା ମହମଦ ସଲୁତାନ LNT1704329
ୀ /1072344 41 132 812ସଗଫୁତା ପରୱିନ ପି ମହ ଦ ଗନୀ LNT2380301
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ପ ୁ /1072345 48 132 813ମହ ଦ ସାଦିକ ପି ମହମଦ ସଲୁତାନ OR/06/044/255108
ପ ୁ /1072346 80 132 814ମହମଦ ସଲୁତାନ ପି ମହମଦ ସବୁହାନ OR/06/044/255143
ପ ୁ /1082347 65 132 815ଏସ େପ ିଆ ପି ଏସ.ଲେଛୟା LNT2352086
ପ ୁ /1082348 45 132 816ଏସ ଚ ା ପି ଏସ. ଲେଛୟା LNT2352649
ପ ୁ /1082349 38 132 817ଏସ ସତୁରା ପି ଏସ ତୀନାଥ LNT3122371
ୀ /1082350 35 132 818ଏସ ରବି ପି ଏସ ତିନାଥ LNT3069242
ୀ /1082351 34 132 819ଏସ. ସମିୁତା ସା ଏସ ସତୁରା LNT3069267
ୀ /1082352 33 132 820ଏସ ଗିତା ସା ଏସ ରବି LNT3069259

ପ ୁ /1082353 33 132 821ଏସ ଗିରି ପି ଏସ ତିନାଥ LNT3069275
ପ ୁ /1082354 23 132 822ଏସ. ଅଭୟା ପି ଏସ. େପନ୍ଟିକା YNY1234343
ପ ୁ /1082355 23 132 823ଏସ. ଅଭୀମାନୁଯ ୂ ପି ଏସ. ପଂଟିକା YNY1234327
ପ ୁ /1082356 42 132 824ଏସ୍ ଭରତ ପି ଏସ. ଥିନାଥ LNT2352755
ୀ /1082357 60 132 825ଏସ ଦୟମ ି ସା ଏସ ତୀନାଥ LNT4209201
ୀ /1082358 35 132 826ଏସ. ସନୂୀ ସା ଏସ. ଭାରତ YNY1234418
ୀ /1092359 49 132 827ଏସ ସନିୁତା ସା ଏସ ରାମ LNT2380368
ୀ /1092360 43 132 828ଏସ ଭାରତୀ ପି ଏସ ଲି ରାଜୁ LNT2380376

ପ ୁ /1092361 21 132 829ଏସ ଅଜୟ ପି ଏସ ଲି ରାଜ YNY1168137
ୀ /1092362 34 132 830ଏସ କା ିର୍େକଶର ପି ଏସ ଦୁଗର୍ାଚରଣ LNT3069283

ପ ୁ /1092363 38 132 831ଏସ ଲି ରାଜ ପି ଏସ ଦୁଗର୍ାଚରଣ YNY0506972
ୀ /1092364 39 132 832ଏସ ପଦାବତୀ ପି ଏସ ଦୁଗର୍ାଚରଣ LNT3069291

ପ ୁ /1092365 45 132 833ଡି ଈଶର ରାଓ ପି ଡି ଗା ରାଜ ରାଓ OR/06/044/254579
ୀ /1092366 35 132 834ସବୁାସିନୀ ଏସ୍ ସା ନିଳକ  ଏସ୍ YNY0994350
ୀ /1092367 21 132 835ଏସ ସି ା ପି ଏସ ଲି ରାଜ YNY1168145

ପ ୁ /1102368 45 132 836ବି ଆନଦ ରାଓ ପି ଅଜୁର୍ ନ ରାଓ YNY0091702
ୀ /1102369 33 132 837ବି ସପନା ପି ବି ଲକ୍ଷଣରାଓ YNY0243014
ୀ /1112370 46 132 838ବି ଶଯ୍ାମଲା ପି ବି ଅଜୁର୍ ନା  YNY0174987

ପ ୁ /1112371 42 132 839ବି.ସଂଜିବ ପି ବି.ସତଯ୍ମ LNT2352987
ପ ୁ /1112372 38 132 840ବି େଗାବି ା ପି ବି ଅଜୁର୍ ନ LNT3069317
ପ ୁ /1112373 37 132 841ଆଶଷି ଦାସ ପି ଅଜୟ ଦାସ YNY1020528
ୀ /1112374 36 132 842ବି େଜଯ୍ାସନ୍ା ସା ବି ସ ୀବ YNY0243022
ୀ /1112375 27 132 843ବି ଶା ି ପି ବି ରାମବ ୁ YNY1020544
ୀ /1122376 41 132 844ବି.ଶକୁ ଳା ପି ବି.ରାବଣା LNT2352094

ପ ୁ /1122377 22 132 845ବି ସନିୂଲୀ ପି ବି ଚଂଦା YNY1234285
ୀ /1132378 45 132 846ବି ନାରାୟଣ ଆମା ସା ବି କି ା OR/06/044/254545
ୀ /1132379 29 132 847ବି ବୁଜି ସା ବି ଲକ୍ଷଣ YNY0781120

ପ ୁ /1132380 35 132 848ବି ଲକ୍ଷଣ ପି ବି କିୃ ା ରାଓ YNY0800888
ପ ୁ /1132381 55 132 849ବି.କି ା ରାଓ ପି ବି. ଗେଣଷ LNT2352995
ପ ୁ /1132382 37 132 850ଏ ୟାସ ୁରାଓ ପି ଏ ରାମା ରାଓ YNY0782060
ୀ /1132383 35 132 851ଏ ଦିବଯ୍ା ରାଓ ସା ଏ ୟାସ ୁରାଓ YNY0800995
ୀ /1142384 30 132 852ନାଗରତନ୍ ବି ସା ରାଜୁବାବୁ ବି YNY0994210
ୀ /1142385 24 132 853େଦବୀ ବି ପି ପ ୁ  ବି YNY0994368
ପ ୁ /1142386 46 132 854ବି େଭ ଟ ପି ସରିୁୟା OR/06/044/254540
ୀ /1142387 24 132 855ବି େଦବୀ ମା ବି ପ ୁ ା YNY1040328

ପ ୁ /1142388 35 132 856ବି ରାଜୁବାବୁ ପି ବି େଗାପି YNY0243030
ପ ୁ /1142389 34 132 857ବି ଶୀନିବାସ ପି ବି େଗାପି YNY0243048
ୀ /1152390 40 132 858ବି ମ  ୁ ସା ଆର ଜୟରାମ LNT4225587

ପ ୁ /1152391 39 132 859ବି ନେରଶ ପି ବି ବାବୁ ରାଓ LNT4209110
ୀ /1152392 26 132 860ବି ଜାନକୀ ସା ବି ନେରଶ ରାଓ YNY1096635
ୀ /1152393 31 132 861ବି. ଆଇମାବତୀ ପି ବି. ବାବୁରାଓ YNY0909713
ପ ୁ /1152394 26 132 862ବି. ଆତିଶ ପି ବି. େଗାପାଲ YNY1055458
ପ ୁ /1152395 26 132 863ଆତିସ୍ ବି ପି େଗାପାଲ ବି YNY0994301
ପ ୁ /1152396 37 132 864ବି ବାସ ୁ ପି ବି ବାବୁରାଓ YNY0506915
ପ ୁ /1152397 38 132 865ବି ଚ େଶଖର ପି ବିବାବୁରାଓ  LNT4209136
ପ ୁ /1152398 50 132 866ବି େଗାପାଲ ପି ବି ସରିୁୟା LNT2380194
ପ ୁ /1152399 22 132 867ବି.ସତୀଶ କମୁାର ପି ବି.େଗାପାଲ YNY1095900
ୀ /1152400 44 132 868ବି ପ ର୍ମ ସା ବି େଗାପାଲ LNT2380202
ପ ୁ /1152401 60 132 869ବି.ବାବୁ ରାଓ ପି ବି. ସରିୁୟା OR/06/044/254534
ୀ /1152402 47 132 870ବି େରଣ ୁ ସା ବି ଚ େଶଖର LNT1716505
ପ ୁ /1152403 22 132 871ବି. ସତୀଶକମୁାର ପି ବି. େଗାପାଳ YNY1054832
ପ ୁ /1152404 21 132 872ବି େସାନୂ ପି ବି େଗାପାଳ YNY1227909
ୀ /1162405 45 132 873ବି.ଧନଲକ୍ଷୀ ପି ବି.କଡୁା LNT2352110
ୀ /1162406 43 132 875ବି.ଆଶା ସା ବି.ବୁଡା LNT2352474
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ୀ /1162407 25 132 876ଇ ୁ ବି ପି ବି. ମ ୂ ିର୍ ରାଓ YNY0994343
ୀ /1162408 25 132 877ବି ଇ ୁ ପି ବି ମ ୂ ିର୍ YNY1040286
ୀ /1162409 23 132 878ବି େମାହିନୀ ପି ବି ମ ୂ ର୍ୀ YNY1040294

ପ ୁ /1162410 84 132 879ବି ତିମ ୁ ିର୍ ରାଓ ପି ବି ବୁଢା ରାଓ OR/06/044/254557
ପ ୁ /1162411 48 132 880ବି େଭ ଟ ରାଓ ପି ବି ବୁଢା ରାଓ OR/06/044/254555
ୀ /1162412 40 132 881ବି ଲତା ରାଓ ସା ବି ତାରେକଶ ୁରାଓ OR/06/044/254559

ପ ୁ /1162413 28 132 882ବି.ଚ  େଶଖର ପି ବି. େକଶା YNY0618561
ପ ୁ /1172414 27 132 883ଦିେନଶ କମୁାର ବି ପି ବି. େମାହନ ରାଓ YNY0994293
ପ ୁ /1172415 46 132 884ବି ଚ େଶଖର ପି ବି ରାମଲୁ OR/06/044/254564
ୀ /1172416 46 132 885ବି. ଦୟମ ି ସା ବି. ଚ େଶଖର LNT2352466

ପ ୁ /1172417 27 132 886ବି. ଦିେନଶକମୁାର ମା ବି. ଲକି୍ଷବାଈ YNY1055433
ୀ /1172418 55 132 887ବି. ଲକ୍ଷନ୍ୀବାଇ ସା ବି. ଲଛମନ୍ LNT2352102

ପ ୁ /1172419 32 132 891ବି. ଶଯ୍ାମ ପି ବି. ଚ େଶଖର YNY0909531
ପ ୁ /1172420 26 132 892ବି. ଉେମଶ ପି ବି. ଚ  େଶଖର YNY0909952
ପ ୁ /1182421 65 132 893େଶକ ଲିୟାକତ ଅଲୀ ପି େଶକ ହାଇଦର ଅଲୀ OR/06/044/254459
ୀ /1182422 36 132 894ସଲମା ଆରା େବଗମ ପି େସକ ଲିଆକତ ଅଲୀ YNY0243063
ୀ /1182423 39 132 895ଅଂଜୁମ ଆରା େବଗମ ପି େଶଖ ଲିୟାକତ ଅଲୀ LNT1628122
ୀ /1182424 32 132 896ରୁକସାର ବିବି ସା େସକ. ଅଜିମ YNY0910042
ୀ /1182425 28 132 897ତପସନୀ ଦାସ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YNY0498089

ପ ୁ /1182426 63 132 898େସକ ଫରହତ ହୁେସନ ପି େସକ ଉଲାଉ ିନ ହୁେସନ LNT3069333
ୀ /1182427 53 132 899ଅଫସରି ଜାହଁା ସା େଶକ ଲିୟାକତ ଅଲୀ OR/06/044/254462

ପ ୁ /1182428 26 132 900ମହ ଦ ତସିଫ୍ ପି େସକ ଲିଜାକତ୍ ଅଲୀ YNY0970152
ୀ /1182429 25 132 901ବୁସାରା ଜାହଁା ପି େସକ୍ ଲିୟାକତି ଅଲୀ YNY0970145
ୀ /1192430 32 132 902ଅକତରି େବଗମ ପି େସକ େକୗସର ଅଲି YNY0506980

ପ ୁ /1192431 31 132 903େଶକ୍ ଇମ୍ତିଆଜ୍ ଅଲୀ ପି େଶକ୍ ମ ୁ ାକ୍ ଅଲୀ YNY0175000
ପ ୁ /1192432 54 132 904େଶଖ ମ ୁ ାକ ଅଲି ପି େଦୗଲାତ ଅଲି OR/06/044/254470
ପ ୁ /1192433 53 132 905େଶଖ େକୗଶର ଅଲୀ ପି େଦୗଲତ ଅଲୀ OR/06/044/254468
ପ ୁ /1192434 33 132 906େସକ ଇରସାଦ ଅଲି ପି େସକ େକୖସର ଅଲି LNT3069341
ୀ /1232435 35 132 907େକ ରାେମଶରୀ ସା େକ କାଳିଆ YNY1080076
ୀ /1322436 30 132 910ଏସ. ଈଶ୍ଵରୀ ପି ପି ବାବାଜୀ YNY1063106
ୀ /1332437 28 132 911ସସିତା ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ YNY1095918
ୀ /1332438 23 132 912ସମିୁତା ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ YNY1079045
ୀ /1442439 29 132 913ବ ନା ଦାସ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ YNY1054873

ପ ୁ /1452440 24 132 916ପିୟବତ ନାୟକ ପି ପଦୀପକମୁାର ନାୟକ YNY1054774
ପ ୁ /1462441 22 132 917ବି.ରବି ରାଓ ପି ବି.ଚ େଶଖର ରାଓ YNY1095892
ପ ୁ /4342442 24 132 919ସମାପିର୍ତ େବେହରା ପି କୃ  ଚଂଦ େବେହରା YNY1221084
ୀ /102443 40 132 940ପ ୁ ା ବି ସା ବି େଭନ୍କଟ ରାଓ YNY1384163
ୀ /102444 20 132 942ସାତି ବି ପି ବି ମରିୂତ YNY1384189
ୀ /INFRONT 2445 27 133 1सनुीता साहू ସା मनोज कुमार बेहेरा YNY1349372

ପ ୁ /New2446 48 133 2ଜି. ଆଦିନାରାୟଣ ପି ଜି. ଡାଲାୟା YNY0863092
ୀ /New2447 39 133 3ଜି. ଲକ୍ଷୀ ସା ଜି. ଆଦିନାରାୟଣ YNY0863084
ୀ /New2448 31 133 4ପି େମରୀ ସା ପି ଗ ରାଜୁ YNY0863142
ୀ /012449 28 133 5ରୁବୀନା େବଗମ ସା ସିରାଜୁ ୀନ ଅହ ଦ YNY1307271

ପ ୁ /1192450 24 133 6 ବାସୀମ ଅଲୀ ପି  େମୗସିମ ଅଲୀ YNY1279140
ପ ୁ /1192451 20 133 7 ଅବସ ଅଲୀ ପି େସଖ ଇଜାତ ଅଲୀ YNY1279165
ପ ୁ /1192452 55 133 8େଶଖ େମୗସୀମ ଅଲି ପି େଶଖ େଦୗଲତ ଅଲି LNT2352409
ୀ /1192453 26 133 9େରାଶନୀ ବୀ ପି  ନସୀମ YNY1278787
ୀ /1192454 56 133 10ମ ୁ ରୀ େବଗମ ସା େଶଖ େକୗଶର ଅଲି OR/06/044/254469

ପ ୁ /1192455 45 133 11େଶଖ ଇଜାତ ଅଲି େବଗମ ପି େଦୗଲତ ଅଲୀ OR/06/044/254473
ୀ /1192456 30 133 12ମମତାଜ୍ େବଗମ୍ ସା େଶଖ୍ ଇମତିଆଜ୍ ଅଲୀ YNY0461657
ୀ /1192457 27 133 13ସମୁନ େବଗମ ପି େଶଖ  େକୗସର ଅଲୀ YNY1330836
ୀ /1192458 26 133 14ନଜମିନ୍ େବଗମ ପି େଶଖ.େକୗସର ସାମଲ YNY1331156
ୀ /1192459 19 133 15ସବନମ େବଗମ ପି େଶଖ େସୗକତ ଅଲୀ YNY1289941
ୀ /1192460 50 133 16ହସିନା ବିବି ସା େଶଖ େସୗକତ ଅଲୀ LNT2352458
ୀ /1192461 50 133 17ଶାହାଦତୁନ ବିବି ସା େଶଖ ମ ୁ ାକ ଅଲୀ LNT2352136
ୀ /1192462 48 133 18ସକିଲା ବିବି ସା େଶଖ େମୗଶମି ଅଲି LNT2352425
ୀ /1192463 47 133 19ସଂଜିଦା ବିବି ସା େଶଖ ଅଫସର ଅଲୀ LNT2352391
ୀ /1192464 42 133 20େଜୖଗନୁ ବିବି ସା େଶଖ ଇଜାତ ଅଲୀ LNT2352441
ୀ /1192465 34 133 21ସବାନା ବିବି ସା େସକ କମର ଅଲୀ YNY0243071
ପ ୁ /1192466 37 133 22େଶଖ କମର ଅଲି ପି େଶଖ େକୗସିର ଅଲି LNT1721265
ପ ୁ /1192467 30 133 23େଶକ କରୀମ ପି େଶକ ନଇମ YNY1329010
ୀ /1192468 23 133 24ଖରୁସିଦା ଖାତୁନ ପି େଶଖ ଅଫସର ଅଲୀ YNY1288968

40 147/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 22ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1192469 28 133 25 ନସୀମ ପି  ନେଯମ YNY1279801
ପ ୁ /1202470 52 133 26ସୟଦ ଅବଦୁଲ ଅବାରାର ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ ରଓଫ LNT3069366
ୀ /1202471 42 133 27େରଶମା ବିବି ପି ସୟଦ ଜମାଲ LNT3069374

ପ ୁ /1202472 50 133 28ଜବାର ଅଲି ପି ଆକବର ଅଲି OR/06/044/254476
ପ ୁ /1202473 38 133 29େସକଅନସର ଅଲି ପି ଆବାସ ଅଲି LNT4229902
ପ ୁ /1202474 30 133 30େଶଖ ଯବିଦ ଅଲୀ ପି େଶଖ ଜବାର ଅଲୀ YNY0359034
ପ ୁ /1202475 29 133 31େଶଖ ଜାହିଦ ଅଲୀ ପି େଶକ ଯବାର ଅଲୀ YNY0359026
ୀ /1202476 58 133 32ରହିମା ବିବି ସା ଜବାର ଅଲୀ OR/06/044/254477

ପ ୁ /1202477 36 133 33ସୟଦ ଅବଦୁଲ କଲାମ ପି ସୟଦ ଜମାଲ LNT3069358
ପ ୁ /1202478 43 133 34ଶଯ୍ାମଲ େପାେର ପି ଯଧିୁ ିର େପାେର YNY0618504
ପ ୁ /1202479 39 133 35ବାସେୁଦବ େପାେର ପି ପାମକୃ  େପାେର YNY0618496
ପ ୁ /1202480 26 133 36େସକ. ରିଆଜ ପି େସକ.ଜବାର ଅଲି YNY0909820
ପ ୁ /1212481 29 133 37ସଯୁଯ୍ର୍ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ YNY0461467
ପ ୁ /1222482 49 133 38ପସା  ମହା ି ପି ଅଛୁଆ ମହା ି YNY0461426
ୀ /1222483 33 133 39ରୀତା ଳି ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0461418

ପ ୁ /1222484 29 133 40ଆେଲାକକମୁାର େସଠୀ ପି ଶଯ୍ାମ ସୃ ର େସଠୀ YNY0462002
ୀ /1232485 35 133 41ନରଗିସ େବଗମ ସା େଶଖ୍ ଅବଦୁଲ େକୖୟୁମ୍ YNY0618538
ୀ /1232486 33 133 42ନଜମା େବଗମ ପି େଶଖ୍ ଅବଦୁଲ ୱାହାବ୍ YNY0618207
ୀ /1232487 26 133 43େସହନାଜ େବଗମ ସା େଶଖ ହଲିମ YNY1288927
ୀ /1232488 58 133 44ରହିମା ବିବି ସା େସଖ ଅବଦୁଲ ୱାହାବ . OR/06/044/254810

ପ ୁ /1232489 30 133 45େଶଖ୍ ହଲିମ ପି େଶଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ ୱାହାବ୍ YNY0618181
ପ ୁ /1232490 44 133 46େଶଖ ଅବଦୁଲ େକୖୟୁମ୍ ପି େସଖ ଅବଦୁଲ ୱାହାବ LNT2352128
ପ ୁ /1232491 65 133 47େଶଖ ଅବଦୁଲ ୱାହାବ ପି ଅବଦୁଲ ଗଫରୁ OR/06/044/254808
ପ ୁ /1242492 65 133 48େସଖ ଜାହିଦ ଅଲି ପି େସକ. ହାଇଦର ଅଲି LNT2352151
ପ ୁ /1242493 43 133 49େସକ ମ ୁ ାକ ଅଲି ପି େସକ ଜାହିଦ ଅଲି LNT1716638
ପ ୁ /1242494 33 133 50େସଖ୍ ଅଫସର ଅଲି ପି େସଖ ଜାେହଦ ଅଲି YNY0919324
ପ ୁ /1242495 39 133 51େସକ୍ ଅନିସରୁ ରହମାନ୍ ପି େସକ୍ ବଦି େରାଜମାଲ YNY1020585
ୀ /1242496 30 133 52ମମୁତାଜ ବାେନା ସା େସଖ.ଅଫସର ଅଲି YNY0909630
ୀ /1242497 41 133 53େକାବରା େବଗମ ସା େସକ ଆନି ର ରହମାନ LNT2352169
ୀ /1242498 37 133 54ସେହନାଜ୍ େବଗମ ସା େସଖ ଜାହିଦ୍ େବଗମ LNT4225611
ୀ /1242499 26 133 55ସଲମା େବଗମ ପି େସକ୍ ଜାହିଦ୍ ଅଲୀ YNY0994277
ୀ /1242500 60 133 56ଜୁଲିଖା ବିବି ସା େସଖ ଜାହିଦ ଅଲି LNT2352177
ୀ /1242501 36 133 57ଜରିନା ବିବି ସା େସଖ୍ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ YNY0175018
ୀ /1242502 35 133 58ୟାସମିନ ବିବି ସା େସଖ ଜାେହଦ ଅଲି LNT4225629
ୀ /1242503 31 133 59ସବନମ ବିବି ପି େସକ୍ ମକୁ୍ତାର ଅଲୀ YNY0970160
ୀ /1242504 56 133 60େକ କମଳା ସା ଓଦାସ କାଳୀ YNY0970046

ପ ୁ /1252505 65 133 61େଶଖ ଅଜଗର ଅଲି ପି େସକ ହଏଦର ଅଲି LNT2352615
ପ ୁ /1252506 42 133 62େଶଖ ସାବିର ଅଲି ପି େଶଖ ଅଜଗର ଅଲି LNT2352623
ୀ /1252507 41 133 63େସହନାଜ ବାେନା ସା େସକ.ସାବିର ଅଲି YNY0909689
ୀ /1252508 55 133 64ସଲୁତାନା େବଗମ ସା େଶକ ଅଜଗର ଅଲୀ OR/06/044/254460

ପ ୁ /1252509 30 133 65େକ ଦାେନଶ ପି କ ରାମଲୁ YNY0728162
ୀ /1252510 38 133 66ତରାନା ପରୱିନ୍ ପି େଶଖ ଅଜଗର ଅଲି YNY0506923
ୀ /1262511 64 133 67ରସିଦା ବିବି ସା ଅନୁୱାର ଅଲି LNT3069424

ପ ୁ /1262512 55 133 68ୱାସିଫ ଅଲି ପି େଶଖ ଅନୱର ଅଲି LNT2352946
ୀ /1262513 46 133 69ଆରସି ଅଲି ସା ମ ୁ ାକ ଅଲି LNT3069457
ୀ /1262514 39 133 70ସବନମ େବଗମ ସା େସକ ନାହିଦ ଅଲି LNT3069440
ୀ /1262515 36 133 71ଅକଲା ମଦୁଜବିନ ପି େସକ ଜଲିଲ LNT3069408
ୀ /1262516 33 133 72ସଭା ବାେନା ପି ସଲିମ ଖାନ LNT3069416

ପ ୁ /1262517 44 133 73ମ ୁ ାକ ଅଲି ପି ଅନୁୱାର ଅଲି LNT3069432
ୀ /1262518 45 133 74ସଇଦା ବିବି ସା ଏମ୍.ଏ କରିମ OR/06/044/254805
ପ ୁ /1262519 24 133 75େକ. ନିତିନ କମୁାର ପି େକ. ନାେଗଶର ରାଓ YNY1181700
ପ ୁ /1262520 24 133 76େକ ନଵିନ କମୁାର ପି େକ. ନାେଗଶର ରାଓ YNY1181676
ପ ୁ /1272521 77 133 77େଶଖ ଅଶରଫ ଅଲି ପି େଶଖ ହଏଦର LNT2352417
ପ ୁ /1272522 45 133 78ଆସିଫ ଅଲି ପି େସକ ଅଶଫର ଅଲି LNT4225595
ୀ /1272523 38 133 79ତରନନ୍ମୁ୍ ଅଲୀ ସା େଶକ୍ ଆସିଫ୍ ଅଲୀ YNY0175026
ୀ /1272524 89 133 80ଏସ ଆ ୁ ସା ଏସ ରାମ YNY1020254
ୀ /1272525 31 133 81ଏସ େବବିନା ସା ଏସ ନୀଳକ YNY1020270
ୀ /1272526 67 133 82େଜାେବଦା ଖାନମ ସା େସକ ଅଶରଫ ଅଲି LNT4229894
ୀ /1272527 39 133 83ସନିୁତା ନାୟକ ସା ବୃ ାବନ ନାୟକ YNY0909895
ପ ୁ /1272528 53 133 84ଏସ ନୀଳକ ପି ଏସ ରାମ YNY1020239
ୀ /1282529 32 133 85ନସୀମା େବଗମ ସା ଅଲୀ ମ ୁ ା ର YNY1182609
ୀ /1282530 27 133 86ଅ ସାରୀ େବଗମ ସା ଅଲୀ ଆେହକମ YNY1181551
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ପ ୁ /1282531 27 133 87 ଦିଲାଵର ପି ଅଲୀ ଅନଵର YNY1181601
ପ ୁ /1282532 38 133 88ଟି କାଳିଦାସ ପି ଟି ଆପଲସାମୀ LNT4234670
ୀ /1282533 21 133 89ହିମିନା ମେହଜାବୀନ ପି ଅଲୀ ସଵର୍ର YNY1187384
ୀ /1282534 21 133 90କରୀନା ମେହଜାବୀନ ପି ଅଲୀ ମନ୍ଵର YNY1187343
ୀ /1282535 48 133 91ଟି ମାଲମା ସା ଟି କାଳିଦାସ LNT4221735
ୀ /1292536 49 133 92ଏମ କମାମା ସା ଏମ ରାମା LNT3069473
ୀ /1292537 41 133 93ବି ଧନୁ ପି ଟି ଅଛିଆ  LNT3069481
ୀ /1292538 38 133 94ବି େଜଯ୍ାତି ସା ବି ପତାପ  LNT4221800

ପ ୁ /1292539 36 133 95ବି ଉେମଶ ପି ବି କି ା  LNT4215380
ପ ୁ /1292540 35 133 96ବି େଦବା ପି ବି କି ା  LNT4215372
ୀ /1292541 33 133 97ଏମ ସଚିୁତା ପି ପି ସବୁ ମନିୟମ  LNT3069465

ପ ୁ /1292542 29 133 98ବି. ମଧ ୁ. ପି ବି. ବାବୁ ରାଓ YNY0822866
ୀ /1292543 35 133 99ପଜୂା ଅଗୱାଲ ପି କନୱାର େସନ ଅଗୱାଲ LNT3069648
ୀ /1292544 48 133 100ବି ନାରାୟଣ ଆମା ସା ବି ବଡୁ OR/06/044/254854
ୀ /1292545 38 133 101ବି ଅନନ୍ପ ୂ ପି ବି କି ା LNT4222014
ୀ /1292546 44 133 102ଧରିତି ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଦାସ LNT3069606
ୀ /1292547 38 133 103ପ ୁ ା ଳି ଦାସ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ LNT3069572

ପ ୁ /1292548 37 133 104ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ LNT3069580
ପ ୁ /1292549 34 133 105ଦୁଗର୍ା ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ LNT3069531
ୀ /1292550 34 133 106ତନୁ ଦାସ ପି ବଂଶଧିର ଦାସ LNT3069549
ୀ /1292551 34 133 107ରୁବିନା ଦାସ ସା ଧଡିଆ ଦାସ LNT3069556
ୀ /1292552 33 133 108େମୗସମୁୀ ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ LNT3069598
ୀ /1292553 33 133 109ସନିୁତା ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ LNT3069564

ପ ୁ /1292554 32 133 110ସତଯ୍ବତ ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ LNT3069499
ପ ୁ /1292555 31 133 111ବି ଲଛନା ପି ବି ବାବୁ ରାଓ YNY0829283
ୀ /1292556 29 133 112ବି ମିନା ସା ବି େଦବା YNY0677427

ପ ୁ /1292557 35 133 113ବି େମାହନ ପି ବି କି YNY0987388
ୀ /1292558 61 133 114ବି ନାେରଣା ା - ବି ବାବୁ ରାଓ YNY0829184

ପ ୁ /1292559 22 133 115ନମନ ପାେରଖ ପି ଦିେନଶ ପାେରଖ YNY1072057
ୀ /1292560 89 133 116ମଧକୁା ା ପାେରଖ ସା ମନସଖୁ ଲାଲ ପାେରଖ LNT3069622
ୀ /1292561 47 133 117େରୗସନି ପାେରଖ ସା ଦିେନଶ ପାେରଖ LNT3069614

ପ ୁ /1292562 46 133 118ବି ପତାପ ପି ବି କି ା LNT4235461
ପ ୁ /1292563 62 133 119ହେରକୃ  ସାହୁ ପି ଦିନବ ୁ ସାହୁ LNT3069523
ପ ୁ /1292564 33 133 120ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT3069507
ପ ୁ /1292565 33 133 121ଚିନମୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT3069515
ପ ୁ /1292566 67 133 122କିରଣ ଚଂଦ େସଠୀଆ ପି ପନୁମ ଚଂଦ େସଠୀଆ LNT3069655
ୀ /1302567 55 133 123ଟି ନକାମା  ସା ଟି ଏଛିଚା LNT4209383
ୀ /1302568 50 133 124ଇ ପଦା  ସା ଇ ଇଶର LNT4209375

ପ ୁ /1302569 67 133 125ଇ. ଇଶର ପି ଇ. ଲି ା YNY0910026
ପ ୁ /1302570 27 133 126ଇ. ଇଶାରୀ ପି ଇ. ଇଶର YNY0909739
ପ ୁ /1302571 29 133 127ଇ କାକୀୟା ପି ଇ ଇଶର YNY0461434
ୀ /1302572 48 133 128ଟି କା ମା ସା ଟି କି ା ରାଓ OR/06/044/254495

ପ ୁ /1302573 36 133 129ପି. ମେୁଗର୍ଶ ପି ପି. ସବୁମନିୟମ YNY0195958
ୀ /1302574 33 133 130ଅଫ୍ସନା ପରବିନ ପି େସକ କଲାମ YNY1142884
ୀ /1302575 24 133 131ରୁକସାନା ପରବିନ ପି େସକ କଲାମ YNY1142918
ୀ /1302576 29 133 132ଇ ରାେଜଶରୀ ସା ଇ ଏେରୟା YNY0461541

ପ ୁ /1302577 28 133 133ପବିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ YNY0462077
ପ ୁ /1312578 24 133 134 ଆେହକମ ପି  ଅ ଲୁ କଲାମ YNY1182930
ୀ /1312579 43 133 135ଗଲୁାମ ଗଉଁସ ପି ବଶରି ଗଉଁସ LNT1716844
ପ ୁ /1312580 42 133 136ଗଲୁାମ ହୁେସନ ପି ବସିର ଖଁା LNT4209128
ୀ /1312581 31 133 137ମିନାରା ପରବିନ ସା ଗଲୁାମ ହୁେସନ YNY0782045
ପ ୁ /1322582 52 133 138ପି ବାବାଜି ପି ପି ତାଲିଆ  LNT4215505
ପ ୁ /1322583 46 133 139େକ ଲକ୍ଷଣ  ପି େକ େଗାପୀନାଥ LNT4235438
ୀ /1322584 44 133 140ପି ସଶୁୀଳା  ସା ପି ବାବଜୀ LNT4215513
ପ ୁ /1322585 39 133 141େକ ତିରୁପତି ପି େକ ମରୁଲୀ LNT4221602
ପ ୁ /1322586 59 133 142ଭଗିଆ ଦାସ ପି କଶୁଆି ଦାସ LNT2352359
ପ ୁ /1322587 47 133 143ସକୁା  ଦାସ ପି ମକରା ଦାସ OR/06/044/255058
ୀ /1322588 38 133 144ଉଷା ଦାସ ପି ମକର ଦାସ LNT1716885
ୀ /1322589 33 133 145ଶବିାନୀ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ YNY0091751
ପ ୁ /1322590 25 133 146ପି  ୁଦାସ ପି ଭଗିଆ ଦାସ YNY1040278
ପ ୁ /1322591 25 133 147ପି ଶୀକା ପି ପି ବାବାଜୀ YNY1040351
ପ ୁ /1332592 52 133 148ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/044/254366
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ୀ /1332593 51 133 149ଲଷୀପିୟା ଦାସ ସା ରବି ଦାସ YNY0969899
ପ ୁ /1332594 44 133 150ରବି ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/044/254370
ୀ /1332595 44 133 151ଶଖିା ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ଦିଲୀପ ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT1470202

ପ ୁ /1332596 58 133 152େଶଖ୍ ନଇମ ପି େଶଖ୍ ସାମଲ YNY1322478
ୀ /1342597 51 133 153ଟି କରୁଲାମା ସା ଟି ରାମଚରଣ LNT4221818
ୀ /1342598 43 133 154ଜି ବି ରାଜୁ ପି ଜି ଟାଟା ରାଓ LNT4235453
ୀ /1342599 39 133 155ଜି ବବି ପି ଜି ଟାଟା ରାଓ LNT4221750
ୀ /1342600 36 133 156ବି ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସା ବି ବି ରାଜୁ LNT4221768

ପ ୁ /1342601 69 133 157ସନାତନ ଦାସ ପି ଯଦୁମଣି ଦାସ OR/06/044/254350
ୀ /1342602 52 133 158େଜମାମଣି ଦାସ ପି ବଂଶ ିଦାସ OR/06/044/254349
ୀ /1342603 40 133 159ମଯକୁ୍ତା ଦାସ ପି ଶତୁଘନ୍ ଦାସ LNT2352193

ପ ୁ /1342604 37 133 160ସେୁରଶ ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ LNT4215414
ପ ୁ /1342605 35 133 161ସେ ାଷ ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ LNT4209227
ୀ /1342606 29 133 162ରି ି  ପିୟା ଦାସ ସା ସେ ାଷ ଦାସ YNY0970087

ପ ୁ /1342607 27 133 163ବଳରାମ ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YNY1020577
ପ ୁ /1342608 24 133 164ଜଗବ ୁ ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YNY1020569
ୀ /1342609 44 133 165ର  େଦଇ ସା ସନାତନ ଦାସ OR/06/044/254351

ପ ୁ /1342610 47 133 166େକ ଜଗାରାଓ ପି ବି ଆପାରାଓ YNY1020148
ପ ୁ /1342611 34 133 167ଟି ମେହଶ ପି ଟି ରାମଚରଣ YNY0243097
ପ ୁ /1342612 39 133 168ଜି ଅଜୁର୍ ନ ରାଓ ପି ଜି ଟାଟା ରାଓ LNT4221693
ୀ /1342613 60 133 169ବାସ ି େସଠୀ ସା ଦୀଲପ େସଠୀ YNY1020049

ପ ୁ /1342614 50 133 170ରାଜୁ େସଠୀ ପି େମେରୟା େସଠୀ YNY1020346
ୀ /1342615 46 133 171ମାେଲଶରୀ େସଠୀ ସା ରାଜୁ େସଠୀ YNY1020361

ପ ୁ /1342616 28 133 172ଆନ  େସଠୀ ପି ରାଜୁ େସଠୀ YNY1020023
ୀ /1342617 27 133 173େଲାହିତା େସଠୀ ସା ଭା ର େସଠୀ YNY1020080
ୀ /1342618 24 133 174େବୖଶାଳୀ େସଠୀ ପି ରାଜୁ େସଠୀ YNY1020015
ୀ /1342619 35 133 175େକ ସୀମା ସା େକ ଜଗାରାଓ YNY1020163

ପ ୁ /1352620 65 133 176ଶତୁଘନ୍ ଦାସ ପି ଯଦୁମଣି ଦାସ OR/06/044/254353
ୀ /1352621 60 133 177ଉମା ଦାସ ସା ଶତୁଘନ୍ ଦାସ OR/06/044/254354
ୀ /1352622 43 133 178ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ପି ଶତୃଘନ୍ ଦାସ LNT2352185

ପ ୁ /1352623 40 133 179ରାେଜଶ ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ LNT1716778
ପ ୁ /1352624 39 133 180ଧଡିଆ ଦାସ ପି ସାନ  ଦାସ OR/06/044/254355
ପ ୁ /1352625 30 133 181ର ିବ କମୁାର ଦାସ ପି ଶତୃଘନ୍ ଦାସ YNY0462622
ୀ /1352626 47 133 182ପରି େଦଇ ପି ଯଦୁମଣି ଦାସ OR/06/044/254352
ୀ /2627 19 133 183ତନ୍ ିନା ଖାତୁନ ପି ଏସ େକ୍ ଇମରାନ YNY1331107
ୀ /1352628 38 133 184ରଂଜୁକ୍ତା ନାୟକ ସା ରାେଜ  ନାୟକ LNT2352201
ୀ /1352629 34 133 185ଅହଲଯ୍ା େସଠୀ ସା ବିଶଜିତ୍ େସଠୀ YNY0461681
ୀ /1362630 23 133 186ରୁକସର ବିବୀ ପି  ମବୁାରକ YNY1182641
ୀ /1362631 61 133 187ସାବିତି ଦାସ ସା ବିଶନାଥ ଦାସ OR/06/044/254361

ପ ୁ /1362632 57 133 188ରବୀ  ଦାସ ପି ବାସ ୁଦାସ OR/06/044/254362
ୀ /1362633 53 133 189ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ରବି  ଦାସ YNY0910000
ପ ୁ /1362634 47 133 190ରାେଜ  ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ OR/06/044/255150
ପ ୁ /1362635 35 133 191ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ YNY0146324
ୀ /1372636 38 133 192େକ କମଳା ସା େକ ତିନାଥ  LNT4215497
ୀ /1372637 58 133 193କୁ ୀ ଦାସ ସା ବଟିଆ ଦାସ OR/06/044/254338
ୀ /1372638 46 133 194ରିନା ଦାସ ପି ବଟିଆ ଦାସ LNT2352730
ୀ /1372639 43 133 195ସବିତା ଦାସ ପି ବଟିଆ ଦାସ LNT2352722
ୀ /1372640 41 133 196ବବିତା ଦାସ ପି ବଟିଆ ଦାସ LNT2352706

ପ ୁ /1372641 35 133 197ଶୀଧର ଦାସ ପି ବଟିଆ ଦାସ LNT2352532
ୀ /1372642 26 133 198ସ ର୍ଲତା ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YNY0909705
ୀ /1382643 58 133 199ବନଲତା ଦାସ ସା େଗାପିନାଥ ଦାସ OR/06/044/254340
ପ ୁ /1382644 43 133 200ସ ୟ ଦାସ ପି େଗାପିନାଥ ଦାସ OR/06/044/254837
ୀ /1382645 42 133 201ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ପି େଗାପିନାଥ ଦାସ LNT1716893
ପ ୁ /1382646 28 133 202ଏସ୍ େକ କରିମ୍ ପି ଏସ େକ ଅରସଦ YNY1322262
ପ ୁ /1382647 26 133 203େସକ ଉସାନ ଖାନ ପି େସକ ଟୁନୂ YNY1142785
ପ ୁ /1382648 24 133 204େଶଖ  ଅବଦୁଲ ରହିମ ପି େଶଖ ଅରସଦ YNY1329614
ୀ /1392649 37 133 205କବିତା ଅଗୱାଲ ପି କନୱାର େସନ ଅଗୱାଲ LNT3069630
ପ ୁ /1392650 88 133 206ନଟବର ଦାସ ପି ନିଳମଣି ଦାସ OR/06/044/254335
ୀ /1392651 59 133 207ମିନତୀ ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ OR/06/044/254342
ୀ /1392652 33 133 208ଶଖିା େଲାହିଆ ପି ଅେଶାକ େଲାହିଆ LNT3069986
ପ ୁ /1402653 55 133 209େସକ ଅଏନୁଲ ପି େସକ ଉସମାନ LNT1716539
ୀ /1402654 55 133 210ଆଡି ବି ଆ ା ସା େତୖମରୁ OR/06/044/254931
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ୀ /1402655 39 133 211େବବି େସଠୀ ସା ନଟବର େସଠୀ YNY0461376
ପ ୁ /1412656 48 133 212ବିଜୟକମୁାର ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ OR/06/044/254325
ପ ୁ /1422657 44 133 213ରଶି ବାରିକ ପି େଗାବି  ବାରିକ LNT1716489
ୀ /1422658 41 133 214ଚ ନା ବାରିକ ସା ରଶି ବାରିକ LNT1716497
ୀ /1422659 55 133 215ଲକ୍ଷନ୍ୀ ଦାସ ସା ହାପ ୁଦାସ OR/06/044/254881

ପ ୁ /1422660 49 133 216ଅଜୟ ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ YNY0822874
ପ ୁ /1422661 44 133 217ବାଦଲ ଦାସ ପି ହାପ ୁଦାସ LNT2352342
ପ ୁ /1422662 39 133 218ପବନା ଦାସ ପି ହାପ ୁଦାସ LNT1716612
ୀ /1422663 38 133 219ବନିତା ଦାସ ସା ବାଦଲ ଦାସ LNT4209326
ୀ /1422664 36 133 220ଝୁମରୁୀ ଦାସ ପି ଆପ ୁଦାସ LNT4209300
ୀ /1422665 34 133 221କନିୁ ଦାସ ସା ପବନା ଦାସ YNY0969873

ପ ୁ /1422666 31 133 222େକୖଳାସ ଦାସ ପି ହାପ ୁଦାସ YNY0969857
ୀ /1422667 29 133 223ସସିୁତା ଦାସ ସା େକୖଳାସ ଦାସ YNY0969881

ପ ୁ /1422668 30 133 224େସଖ୍ ମକୁ୍ତାର ଅଲୀ ପି େସଖ୍ ଜାହିଦ ଅଲୀ YNY1020593
ୀ /1432669 75 133 225ଲକ୍ଷନ୍ୀପିୟା ଦାସ ସା ଖିର ଦାସ YNY0641936
ୀ /1432670 28 133 226ନଈମା ଖାନମ ସା  କଲୀମ ସାମଲ YNY1325901
ୀ /1442671 46 133 227େକ ଶୀେଦବୀ ସା କୃ  ପସାଦ ସବୁୁ ି LNT3069895

ପ ୁ /1442672 33 133 228େକ ସନିୁତା ପି େକ େଭ ଟ ରାଓ LNT3070083
ପ ୁ /1442673 63 133 229ମହ ଦ ରସିଦ ଆବାସ ପି ମହ ଦ ଆବାସ LNT3070190
ୀ /1452674 53 133 355ସଜୁାତା ନାଏକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ନାଇକ YNY1358589

ପ ୁ /1452675 50 133 356ପେମାଦ କମୁାର ନାଏକ ପି ଲାବଣଯ୍ ନିଧି ନାଏକ OR/06/044/254285
ୀ /1452676 30 133 357ତର ୀନି ନାଏକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାଏକ YNY0836916

ପ ୁ /1452677 25 133 358ଖିତିଶ ର ନ ନାଇକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାଏକ YNY0909663
ୀ /1452678 75 133 359ଦମୟ ି ନାୟକ - ଲାବଣଯ୍ ନାୟକ OR/06/044/254280

ପ ୁ /1452679 56 133 360ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଲାବଣଯ୍ ନିଧୀ ନାୟକ OR/06/044/254947
ପ ୁ /1452680 53 133 361ପଶା  ନାୟକ ପି ଲବଣଯ୍ ନାୟକ LNT2352334
ୀ /1452681 52 133 362ଶା ି ନାୟକ ସା ପଦୀପ ନାୟକ LNT2352565

ପ ୁ /1452682 63 133 363ପଫଲୁ କମୁାର ନାଇକ ପି ଲାବନ୍ଯା ନିଧି ନାଇକ YNY1353846
ୀ /1452683 42 133 364ରମା ନାୟକ ସା ରବି  ନାୟକ OR/06/044/254989
ୀ /1452684 34 133 365େରଣବୁାଳା ନାୟକ ସା ପକାଶ କମୁାର ନାୟକ YNY0801001

ପ ୁ /1452685 34 133 366ପକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଲାବନଯ୍ ନିଧୀ ନାୟକ OR/06/044/254286
ୀ /1452686 29 133 367ଅହଲଯ୍ା ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ନାୟକ YNY0618397
ୀ /1452687 49 133 368ଭାଗଯ୍ବତୀ ରାଓ ସା ଗ ୁ ା ରାଓ YNY0728147

ପ ୁ /1452688 30 133 369ରେମଶ ରାଓ ପି ଗ ୁ ା ରାଓ YNY0728139
ୀ /1462689 68 133 370ଯମନୁା େଦଇ ସା େକ.ଶମିା  ନାୟକ LNT2352367

ପ ୁ /1462690 60 133 371େକ ସେୁର  ନାୟକ ପି େକ ବାୟା ନାୟକ YNY0987396
ୀ /1462691 56 133 372ପ ୁ ଲତା ନାୟକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YNY0243121
ୀ /1462692 31 133 373ସତଯ୍ପଭା ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YNY0243113

ପ ୁ /1462693 27 133 374ସି ଥର୍  ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YNY0909887
ୀ /1462694 24 133 375ସଚିୁତା ନାୟକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YNY1020320
ୀ /1472695 29 133 376ସକୁା  ବି ାଣୀ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବି ାଣୀ YNY0461830
ପ ୁ /1472696 77 133 377ମରୁାରିଲାଲ େଗାଏଲ ପି ଜାଗନନ୍ ାଥ େଗାଏଲ YNY0781385
ପ ୁ /1472697 56 133 378ନିର ନ ନାଗ ପି ସକିୁୟ ନାଗ OR/06/044/254295
ୀ /1472698 40 133 379ଚୁମ୍କୀ ନାଗ୍ ସା ସପନ ନାଗ୍ YNY0969972

ପ ୁ /1472699 38 133 380ତପନ ନାଗ ପି ନିର ନ ନାଗ OR/06/044/254297
ପ ୁ /1472700 34 133 381ସପନ ନାଗ ପି ନିର ନ ନାଗ୍ YNY0969964
ୀ /1472701 34 133 382େଜଯ୍ା ନ୍ା ନାଗ ସା ତପନ ନାଗ YNY0091876

ପ ୁ /1472702 31 133 383େବୖ ବ ନାଗ ପି ନିର ନ ନାଗ୍ YNY0969956
ୀ /1472703 28 133 384ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ନାଗ୍ ପି ନିର ନ ନାଗ୍ YNY0969980
ୀ /1482704 70 133 385େକମ ଲ ଆମା ସା େକ ଟାଉଟିଆ OR/06/044/254291
ପ ୁ /1482705 69 133 386େକ ପି ଅପନା ପି େକ ପି ଗରୁୁମ ୂ ୀ LNT1716828
ୀ /1482706 45 133 387େକ େବାଡାମା ସା େକ ଗେଣଶ YNY1020387
ୀ /1482707 64 133 388େକ ଦୁଗର୍ାଆମା ସା େକ ସବୁା ରାଓ LNT1716448
ପ ୁ /1482708 55 133 389ଡି ରାମାରାଓ ପି ଡି ଆକାଇଲୁ OR/06/044/254303
ୀ /1482709 59 133 390େକ ପି ସାବିତୀ ସା େକ ପି ଆଫନା LNT1716471
ୀ /1482710 27 133 391େକ ଶା ି ସା େକ ରାଜୁ YNY1020403
ପ ୁ /1482711 28 133 392େକ ଶବିାଜୀ ପି େକ ଶ ର YNY1020619
ୀ /1482712 48 133 393େକ ସୀତା ସା େକ ଶ ର OR/06/044/254290
ପ ୁ /1492713 40 133 394ଏନ୍ େଦବରାଜ ପି ଏନ୍.କିେଶାର LNT2352219
ୀ /1492714 27 133 395ସମିମା େବଗମ ସା େସକ େକାେହନର YNY1150788
ୀ /1492715 55 133 396ଭାଗଯ୍ବତୀ େବେହରା ସା ଚ ନ େବେହରା OR/06/044/255160
ପ ୁ /1492716 35 133 397େଦେବ  କମୁାର େବେହରା ପି ଚ ନ କମୁାର େବେହରା YNY0909614
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ୀ /1492717 33 133 398ନିରୁପମା େବେହରା ସା ବିଚିତ କମୁାର େବେହରା YNY0970137
ୀ /1492718 32 133 399ବବି େବେହରା ସା େଦେବ  କମୁାର େବେହରା YNY0618488

ପ ୁ /1492719 31 133 400ସଶୁଲି କମୁାର େବେହରା ପି ଚ ନ କମୁାର େବେହରା YNY0243139
ୀ /1492720 30 133 401ପଜୂା େବେହରା ସା ସଶୁଲି କମୁାର େବେହରା YNY1020304

ପ ୁ /1492721 49 133 402ନିଲାପ ଭାଗିରଥୀ ପି ଏନ କିେଶାର LNT1716802
ପ ୁ /1492722 34 133 403ନିଲାପ ବିେବକାନ ପି ନିଲାପ ରବି YNY0243154
ୀ /1492723 49 133 404ଯେଶାଧା େଚୗଧରୁୀ ସା େମାହିତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0243147
ୀ /1492724 71 133 405କମଳା େଦବୀ ଦାସ ସା ଅଜୟ ଦାସ YNY0910091
ୀ /1492725 75 133 406ନିଲା ପତି େଦବୀ ସା ଏନ କିେଶାର OR/06/044/254260
ୀ /1492726 31 133 407ଏନ୍ ଯେଶାଦା ସା ଏନ୍. ବିେବକାନ YNY0909499
ୀ /1492727 42 133 408ଏନ୍ କାମିନି ପି ନିଲାପ କିେଶାର LNT2352961

ପ ୁ /1492728 25 133 409ସାନୁଜା ନାଏକ ପି ପତାପ ଚ  ନାଏକ YNY0909564
ପ ୁ /1492729 27 133 410ମାନସ ନାୟକ ପି ପତାପ ଚ ା ନାୟକ YNY0909549
ପ ୁ /1492730 27 133 411ନିଲାପ ସେ ାଶ ପି ନିଲାମ ଶଶୀ YNY0909937
ୀ /1492731 38 133 412ନିଲାପ େସୗଦାମିନି ପି ନିଲାପ ଭାଗିରଥୀ LNT1716919
ୀ /1492732 57 133 413ଏନ ଶଶି ସା ଏନ ରବି OR/06/044/254263
ୀ /1492733 33 133 414ଏନ. ସି ା ସା ଏନ. େଦବରାଜ YNY0909515

ପ ୁ /1502734 65 133 415େକ.ପି ଅରକ୍ଷିତ ପି େକ.ପି ଆପାନନ୍ ା OR/06/044/254984
ୀ /1502735 38 133 416ସେହନାଜ େବଗମ ସା େମାହ ଦ ନୁ ୁଲ ଏଲାହି YNY1322742
ୀ /1502736 79 133 417ଏସ ମାଳତୀ ସା ଏସ ରାମ LNT1716943

ପ ୁ /1502737 27 133 418େକ ପି ସେେ ାଷ ପି େକ.ପି ଅରକ୍ଷିତ YNY0677377
ୀ /1502738 30 133 419େକ.ପି ସସିତା ପି େକ.ପି ଅରକ୍ଷିତ YNY0462234
ୀ /1502739 52 133 420େକ.ପି. ଉଷା ସା େକ.ପି. ଅରକ୍ଷିତ OR/06/044/254985
ୀ /1512740 47 133 421ବି େଚନନ୍ ାମା ସା ବି ତାତାରାଓ LNT4215265

ପ ୁ /1512741 28 133 422ନିର ନ ନାଏକ ପି ମାୟାଧର ନାୟକ YNY0461632
ପ ୁ /1512742 66 133 423ମାୟାଧର ନାୟକ ପି ନେର  ନାୟକ OR/06/044/254257
ୀ /1512743 59 133 424ରିନା ନାୟକ ସା ମାୟାଧର ନାୟକ OR/06/044/255032
ୀ /1512744 47 133 425ଜୁଲି ନାୟକ ସା ନବ ନାୟକ LNT1731314
ୀ /1512745 36 133 426େହମ ୀ ନାୟକ ପି ମାୟାଧର ନାୟକ LNT4209334

ପ ୁ /1512746 34 133 427ହୃଷିେକଶ ନାୟକ ପି ମାୟାଧର ନାୟକ LNT2376843
ୀ /1512747 28 133 428ସରିତା ନାୟକ ସା ହୃଷିେକଶ ନାୟକ YNY0970095

ପ ୁ /1512748 27 133 429ଭରତ ନାୟକ ପି ମାୟାଧର ନାୟକ YNY0728188
ପ ୁ /1512749 29 133 430ବି ପସାଦ ପି ବି ତାତାରାଓ YNY0909812
ପ ୁ /1512750 33 133 431ଶତୀୟ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଚ ିଆ ରାୟ YNY0909572
ୀ /1522751 60 133 432ଲକ୍ଷୀ େଦଇ ସା ଭା ର ମଦୁୁଲି OR/06/044/255068
ୀ /1522752 40 133 433ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ଚକଧର ନାୟକ OR/06/044/254929
ୀ /1522753 29 133 434ଗାୟତୀ ନାୟକ ସା ରାଜୁ ନାୟକ YNY0910067

ପ ୁ /1522754 28 133 435ରାଜୁ ନାୟକ ପି ଭା ର ନାୟକ YNY0909770
ପ ୁ /1532755 70 133 436ରୁେବନ୍ ଚ  ଦାସ ପି ବିପିନ ଚ  ଦାସ LNT2352276
ୀ /1532756 58 133 437କବିତା ଦାସ ସା ରୁେବନ୍ ଚ  ଦାସ YNY0641944

ପ ୁ /1532757 44 133 438େହାନକ କମୁାର ଦାସ ପି ରୁେବନ ଚ  ଦାସ LNT2380236
ପ ୁ /1532758 42 133 439ସବୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ରୁେବନ ଚ  ଦାସ LNT2352318
ପ ୁ /1542759 42 133 440ଜି ମନୁା ପି ଜି େସୗରା LNT1716463
ୀ /1552760 38 133 441ଶଚିୁସିତା େମାେଜସ୍ ସା ପନୁମ୍ ସିଂହ YNY0175059

ପ ୁ /1552761 45 133 442ପନୁମ ସିଂ ପି ରଣଜିତ କମୁାର ସିଂ OR/06/044/254876
ୀ /1572762 25 133 443ଟୀ. ରାେଜଶରୀ ପି ଟୀ. ସତ୍ଯ ରାଓ YNY1182674

ପ ୁ /1572763 24 133 444ଟୀ.ଧମର୍ା ରାଓ ପି ଟୀ.ସଦୂହାକର YNY1181767
ୀ /1582764 29 133 445ଅକତରୀ େବଗମ ସା ମହ ଦ ସାମଲ YNY1329804

ପ ୁ /1582765 61 133 446ମନୁ୍ସି ଖାନ୍ ପି କରିମ ସାମଲ YNY1329762
ପ ୁ /1582766 52 133 447ଅମର କମୁାର ମାଣିକ ପି ହେରକୃ  ମାଣିକ LNT3122397
ପ ୁ /1582767 64 133 448ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ପଧାନ ପି ଭୀମେସନ ପଧାନ LNT4215349
ୀ /1592768 60 133 449ସଶୁଳିା େଦବୀ ସା ମହାବୀର ପସାଦ େଗାଏଲ OR/06/044/254951
ପ ୁ /1592769 66 133 450ମହାବୀର ପସାଦ େଗାଏଲ ପି ପସାଦ େଗାଏଲ OR/06/044/254916
ପ ୁ /1592770 45 133 451ପଦିପ େଗାଏଲ ପି ମହାବୀର ପସାଦ େଗାଏଲ OR/06/044/254917
ୀ /1592771 47 133 452େରଖା େଗାୟାଲ ସା ପଦୀପ େଗାୟଲ YNY0462770
ପ ୁ /1612772 44 133 453ସକୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ YNY0641951
ୀ /1612773 41 133 454ସଷୁମା ଦାସ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ YNY0641969
ପ ୁ /1622774 65 133 455େଶଖ ଜାଫର ପି େଶଖ ଆକବାସ LNT1716588
ପ ୁ /1632775 29 133 456କନୁମନୁ୍ ନାୟକ ପି େଦାଳ େଗାଗି  ନାୟକ YNY0462168
ପ ୁ /1662776 31 133 457ସଜିୁତ୍ େସଠୀ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େସଠୀ YNY0461780
ୀ /1672777 32 133 458ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େସଠୀ YNY0461749
ପ ୁ /1682778 48 133 459ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ନାୟକ YNY0461756
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ୀ /1682779 33 133 460େସାନିତା େସଠୀ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ େସଠୀ YNY0462143
ପ ୁ /1682780 37 133 461ଅେନାର ନ ସତୂାର ପି ମାଧବ ଚରଣ ସତୂାର YNY0462366
ୀ /1682781 30 133 462ମମତା ସତୁାର ସତୂାର ସା ମେନାର ନ ସତୂାର YNY0461764

ପ ୁ /1692782 31 133 463ସସୁୀଲ୍ େସଠୀ ପି ପଦୀପ େସଠୀ YNY0461962
ପ ୁ /1692783 29 133 464ସଂଗାମ େସଠୀ ପି ପଦୀପ୍ େସଠୀ YNY0461947
ପ ୁ /1692784 29 133 465ସଦୀପ େସଠୀ ପି ପଦୀପ େସଠୀ YNY0461954
ୀ /1702785 36 133 466ବିଜୟନୀ େସଠୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ YNY0461731
ୀ /1712786 29 133 467ସଂ ୀତା େସଠୀ ପି ରଣଜିତ୍ େସଠୀ YNY0461855

ପ ୁ /1722787 28 133 468ସତଯ୍ଜିତ୍ େସଠୀ ପି ଶ ର େସଠୀ YNY0462010
ପ ୁ /1732788 28 133 469ଅଭିେଷକ େବେହରା ପି ରାଜକିେଶାର େବେହରା YNY0461228
ୀ /1742789 31 133 470ମାନନୀ ନାୟକ ସା ନେରଶ ନାୟକ YNY0994251
ୀ /1742790 88 133 471ମିନା େସଠୀ ସା ଶ ର େସଠୀ YNY0461996

ପ ୁ /1742791 76 133 472ଶ ର େସଠୀ ପି େଗାବି  େସଠୀ YNY0461988
ପ ୁ /1742792 29 133 473ବସ  କମୁାର େସଠୀ ପି ଶ ର େସଠୀ YNY0461509
ପ ୁ /1752793 30 133 474େଜଯ୍ାତିପଭା ବିଶାଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ YNY0462184
ପ ୁ /1762794 31 133 475ବାଳରାମ ମହାପାତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାପାତ YNY0461806
ପ ୁ /1772795 30 133 476ରାେଜଶ କମୁାର ପ ା ପି ପତାପ କିେଶାର ପ ା YNY0461822
ପ ୁ /1782796 32 133 477ଶୀତମ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିମଳା ନାୟକ YNY0462218
ପ ୁ /1792797 71 133 478କନୱାର େସନ ଅଗୱାଲ ପି ହରଫଲୁସିଂହ ଅଗୱାଲ YNY0462226
ୀ /1792798 63 133 479କା ା ଅଗୱାଲ ସା କନୱାରେସନ୍ ଅଗୱାର YNY0461913

ପ ୁ /1812799 64 133 480ପଦୀ  ପ ା ପି ବଳରାମ ପ ା YNY0462481
ୀ /1812800 57 133 481ସଧୁାମୟୀ ପ ା ସା ପଦୀ  ପ ା YNY0462697
ୀ /1812801 28 133 482ଶମିର୍ ା ପ ା ପି ପଦୀ  ପ ା YNY0462473

ପ ୁ /1822802 34 133 483ସଦୁୀପ କମୁାର କର ପି ରବି ନାରାୟଣ କର YNY0462291
ୀ /1822803 65 133 484ଆଭାରାଣୀ ନ ସା ରବି ନାରାୟଣ କର YNY0462309

ପ ୁ /1832804 29 133 485ମହ ଦ ଜମିର ପି ମହ ଦ ମନୁୀର YNY0462267
ପ ୁ /1832805 29 133 486ମହ ଦ ସମୀର ପି ମହ ଦ ମନୁନ୍ିର YNY0462465
ୀ /1842806 59 133 487ଫିରେଦାଶ ଆରା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଫାରୁକ େହାେସନ୍ YNY0462556
ୀ /1842807 84 133 488ହୁେସନ୍ ଆରା େଗଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଫାରୁକ୍ େହାେସନ୍ YNY0462572

ପ ୁ /1842808 91 133 489ମହ ଦ ଫାରୁକ୍ େହାେସନ୍ ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ୍ ଅଲି YNY0462549
ପ ୁ /1842809 54 133 490ମହ ଦ ସାଜିଦ୍ ହୁେସନ୍ ପି ମହ ଦ ଫାରୁକ ହୁେସନ୍ YNY0618314
ପ ୁ /1852810 43 133 491ଭରତ ପବୀଣ େଦାଷୀ ପି ପବୀଣ ଲକ୍ଷୀଚ  େଦାଷୀ YNY0462333
ୀ /1862811 47 133 492େଜଯ୍ାତି ଅଗୱାଲ ସା ଅରୁଣ ଅଗୱାଲ YNY0462788
ୀ /1862812 35 133 493ସଂଘମିତା େବଉରା ପି ନେଗ  କମୁାର େବଉରା YNY0462200

ପ ୁ /1862813 31 133 494ପେମାଦ େଭାଇ ପି େମାେନାଜ େଭାଇ YNY0461442
ୀ /1862814 30 133 495ଅହଲଯ୍ା େଭାଇ ସା ରାଜୁ େଭାଇ YNY0462721
ୀ /1862815 41 133 496ନମିତା ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ YNY0461202
ୀ /1862816 33 133 497ଶଚିୁସିତା ଦାସ ପି ବାଳକୃ  ଦାସ YNY0461095
ୀ /1862817 29 133 498ଟି େଗୗରୀ ପି ଟି କି ା YNY0461533

ପ ୁ /1862818 46 133 499ଶାରଦା ପସନନ୍ େଜନା ପି ପରୁୁେଷା ମ େଜନା YNY0461582
ୀ /1862819 49 133 500େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ମଲିକ୍ ସା ହେରକୃ  ମଲିକ YNY0461475
ୀ /1862820 49 133 501ଅଲିଭା ମଲିକ ସା ପେମାଦ ମଲିକ YNY0462283

ପ ୁ /1862821 54 133 502ସନୁାକର ମଲିକ ପି ପ  ୁମଲିକ YNY0462275
ୀ /1862822 27 133 503ସଭୁଦା ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି YNY0461103

ପ ୁ /1862823 29 133 504ସେରାଜ ନାଏକ ପି ଶରତ ନାଏକ YNY0461285
ପ ୁ /1862824 28 133 505ସି ାଥର୍  ପାଢୀ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ପାଢୀ YNY0461772
ପ ୁ /1862825 44 133 506ରାଜୀବ୍ କମୁାର ପ ା ପି ଇ ମଣି ପ ା YNY0461293
ୀ /1862826 43 133 507କମଳା ପଧାନ ପି ହୃଷିେକଶ ଦାସ YNY0461160
ୀ /1862827 38 133 508ଗୀତା ଳି ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0461400
ପ ୁ /1862828 29 133 509ଆେଲାକ ସାହୁ ପି ବିପିନି ସାହୁ YNY0462150
ପ ୁ /1862829 29 133 510ହିମାଂସ ୁେସଖର ସାହୁ ପି େକେସବ ଚ  ସାହୁ YNY0461152
ୀ /1862830 28 133 511ସମିୁତା ସାହୁ ପି କୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ YNY0461814
ପ ୁ /1862831 66 133 512ଧିେର  କମୁାର େସଠୀ ମା କା ିର୍କ େସଠୀ YNY0461491
ୀ /1862832 47 133 513ନିମର୍ଳପଭା େସଠୀ ସା ରମାକା  େସଠୀ YNY0461327
ୀ /1862833 42 133 514େରଣବୁାଳା େସଠୀ ସା ଶ ର େସଠୀ YNY0461939
ୀ /1862834 29 133 515େରଣବୁାଳା େସଠୀ ପି ଧେର  କମୁାର େସଠୀ YNY0462101
ପ ୁ /1862835 29 133 516େସାମନାଥ େସଠୀ ପି ବିଜୟ େସଠୀ YNY0461616
ୀ /1862836 28 133 517ପମିଳା େସଠୀ ପି ନୃସିଂହ େସଠୀ YNY0461863
ୀ /1862837 35 133 518ସ  ୁଶୀଚ ନରାୟ ସା ପଭଆତ ଶୀଚ ନରାୟ YNY0461319
ପ ୁ /1862838 30 133 519ପକାଶ ସାଇଁ ପି କତିୃବାସ ସାଇଁ YNY0461798
ପ ୁ /1872839 29 133 520ବାକାଶ ନାଏକ ପି ବନମାଳୀ ନାଏକ YNY0461244
ୀ /1872840 29 133 521ସଚୁୀସିତା େସଠୀ ପି ଚରମଚା  େସଠୀ YNY0461723
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ୀ /1882841 41 133 522ରମଣୀ େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା YNY0461343
ୀ /1882842 33 133 523ସଚୂନା େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େସଠୀ YNY0461335

ପ ୁ /1892843 31 133 524େରାହିତ ସାବୂ ପି ଅେଶାକ ସାହୂ YNY1182914
ପ ୁ /1892844 62 133 525େବଣୀଦ  ଶମର୍ା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଶା ୀ YNY0618512
ୀ /1892845 58 133 526ଉମା େଦବୀ ଶମର୍ା ସା େବଣୀଦ  ଶମର୍ା YNY0618520

ପ ୁ /1892846 35 133 527ଅଭିେଷକ ଶମର୍ା ପି େବଣୀଦ  ଶମର୍ା YNY0618199
ୀ /1892847 32 133 528ଜୟା ଶମର୍ା ସା ଅଭିେ◌ଷକ ଶମର୍ା YNY1182773
ୀ /1892848 29 133 529େନହା ଶମର୍ା ପି େବଣୀ ଦ  ଶମର୍ା YNY1182732
ୀ /1902849 30 133 530ପିୟ ା ସାହୁ ପି ପଦିପ କମୁାର ସାହୁ YNY0618173

ପ ୁ /1912850 82 133 531ନବୀନଚ  ସା ଭୀ ପି ରବିଚ  ସା ଭୀ YNY0618298
ପ ୁ /1912851 51 133 532ହିେତଶ ସା ଭୀ ପି ନବୀନ ଚ  ସା ଭୀ YNY0618348
ୀ /1912852 49 133 533କାଜଲ ସା ଭୀ ସା ହିେତଶ ସା ଭୀ YNY0618355

ପ ୁ /1912853 49 133 534କମେଲଶ ସା ଭୀ ପି ନବୀନ ଚ  ସାଂ ଭୀ YNY0618306
ୀ /1912854 43 133 535େହତଲ ସା ଭୀ ସା କମେଲଶ ସା ଭୀ YNY0618363

ପ ୁ /1912855 22 133 536ପନୁୀତ ସାଂଘୱୀ ପି ହିେତଶ ସାଂଘୱୀ YNY1081801
ୀ /1912856 19 133 537ଅମିଶା ସା ଭୀ ପି କମେଲଶ ସାଂ ଭୀ YNY1288950

ପ ୁ /1932857 53 133 538େକୖଳାଶ େଦବତା ପି ବି ୁଚରଣ େଦବତା YNY0618553
ୀ /1932858 49 133 539ବ ନା େଦବତା ସା େକୖଳାଶ େଦବତା YNY0618546
ୀ /1932859 44 133 540ଟି. କନିୁ ସା ଟି. ବାଉରିଆ YNY0618611
ୀ /1932860 62 133 541ମିନୁ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YNY0618629
ୀ /1932861 62 133 542ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ପକାଶ ସାହୁ YNY0618637

ପ ୁ /1932862 34 133 543ଅଭିେଷକ ସାହୁ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ପକାଶ ସାହୁ YNY0618587
ପ ୁ /2292863 25 133 544ସି ା  କମୁାର େବେହରା ପି ଧନଜୟ େବେହରା YNY0929992
ପ ୁ /2322864 35 133 545ସୟଦ ରାଜନ ପି ସୟଦ ରେହମତ YNY0781377
ୀ /2542865 56 133 546ସକିନା ବିବି ସା େସକ ରେହମତ YNY0829200

ପ ୁ /2542866 26 133 547କରନ ରାମକୁା ପି ମେନାହର ଲାଲ ରାମକୁା YNY0781500
ପ ୁ /2542867 27 133 548ବି େମାହନ ରାଓ ପି ଏମ କାେମଶ୍ଵର ରାଓ YNY0781807
ପ ୁ /2762868 21 133 549େଵୖଭଵ ଗୁ ା ପି ଵିଶନ୍ ୂକା  ଗୁ ା YNY1187475
ୀ /3082869 26 133 550େନହା ଅଗରୱାଲ ପି େକାଶଲ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY0781138

ପ ୁ /5062870 21 133 551ନୀଶୀତ ନୟନ ବିସ୍ଵାସ ପି କମଳ ର ନ ବିସ୍ଵାସ YNY1137686
ପ ୁ /5242871 33 133 552ଏ ତୀନାଥ ପି ଏ ନଛମୟା YNY0781484
ୀ /7362872 64 133 553ଶଚୀରାଣୀ ପ ା ସା ଅମେର  ନାରାୟଣ ପ ା YNY0994244
ୀ /7362873 39 133 554ନିଳୀମା ପ ା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପ ା YNY0994236

ପ ୁ /9992874 25 133 555େସୗରଭ ବିେଷାୟୀ ପି ପଶା  କମୁାର ବିେଷାୟୀ YNY0910018
ପ ୁ /9992875 29 133 556ମହ ଦ ମାଜ ଖଁା ପି ସଫାକତ୍ ଅଲୀ ଖଁା YNY0909903
ୀ /9992876 25 133 557ପଜୂା ନାଏକ ସା ମାନସ ନାଏକ YNY0909556

ପ ୁ /9992877 31 133 558େସଖ ସାଦିକ ପି େସକ ନଜିର YNY0782300
ପ ୁ /Plot no C2878 30 133 559ଦଶର୍ନ ଭିଟଲାନୀ ପି ପବୀଣ କମୁାର ଭିଟଲାନୀ YNY0618595
ୀ /2879 23 134 1ସିଏଚ୍ େରାଶନି ପି ସିଏଚ୍ ରମଣା YNY1123439

ପ ୁ /2880 26 134 2ଅଭିନାଶ୍ ଦାସ ପି ର ନ ଦାସ LNT3059136
ୀ /2881 38 134 3ଅନିତା ମ ରାଜ ପି କିେଶାର ମ ରାଜ YNY1123553
ୀ /2882 62 134 4ସବିତା ନ ପି ଆନ  ଚ  ନ YNY0728220

ପ ୁ /2883 28 134 5ସିବ ନାରାୟଣ ନାୟକ ମା ଅନୁପମା ନାୟକ YNY1123918
ୀ /.2884 41 134 6ଆଶାମା ବିବି ସା େଶଖ କଲିମ YNY0823138
ୀ /.2885 26 134 7େନହା ଚଉରଶୟିା ପି ରାେଜଶ ଚଉରଶୟିା YNY0782656

ପ ୁ /.2886 29 134 8ସ ୟ ଦାସ ପି ସ ୀବ କମୁାର ଦାସ YNY0782581
ୀ /.2887 27 134 9ସଲମା ଫିରେଦାସ ପି ମହ ଦ କସର YNY0782607
ୀ /.2888 66 134 10ସାବିତୀ େଗାୟାଲ ପି ସରୁାରୀ ଲାଲ େଗାୟାଲ YNY0823096

ପ ୁ /.2889 27 134 11ସମିର ଖାନ୍ ପି ଜଲିଲ ଖାନ୍ YNY0782631
ପ ୁ /.2890 26 134 12ଅମିର ଖଁା ପି ଜଲିଲ୍ ଖଁା YNY0823104
ୀ /.2891 38 134 13ସାଶାତୀ ମିଶ ସା ବିଶ େମାହନ ଭ YNY0782391
ପ ୁ /.2892 41 134 14ଟି ରାଜୁ ପି ଟି ସାସଦୁାରାମ YNY0782623
ପ ୁ /.2893 56 134 15ରାଜା ରାଓ ପି ଲଛେମୟା ରାଓ YNY0782516
ୀ /Antaraba2894 32 134 16େରାଜି ରାଓ ପି ରାଜା ରାଓ YNY0782565
ପ ୁ /.2895 27 134 17ବି. ବାବୁନା ରାଓ ପି ବି କି ା ରାଓ YNY0782524
ପ ୁ /.2896 49 134 18ସନିୁଲ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ପରେମଶର ଲାଲ YNY0782474
ପ ୁ /02897 22 134 19ମେନାଜ କମୁାର ପ ା ପି ରାେକଶ କମୁାର ପ ା YNY1071315
ୀ /002898 37 134 20ଜ ନା ନାୟକ ସା େକୖଲାଶ ଚଂଦ ଓଝା YNY1084128
ପ ୁ /002899 19 134 21େସୗରଵ କମୁାର ସାହୂ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୂ YNY1340264
ୀ /002900 26 134 22ଏମ ଉମା ସା ଏମ ଚ ୀ YNY1082163
ୀ /C/O Dr. N2901 27 134 23ସଶୁୀ ସଂଗୀତା େମାହାପାତ ପି ରମାକା  େମାହାପାତ YNY1344845
ପ ୁ /dhanshan2902 21 134 25ଧୀରଜ େଜୖନ ମା ଵୀଜଯଶୀ େଜୖନ  YNY1224187
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ପ ୁ /Meria Baz2903 22 134 26ଜ୍ଞାନ ର ନ େବହୁରା ପି ନବ କିେଶାର େବହୁରା YNY1126895
ୀ /Nuapatna2904 53 134 27ଅଂଗରୂବାଲା େଲ ା ସା ଅଭିରାମ େଲ ା YNY1307024
ୀ /The Class2905 47 134 28େ ନିଠ େଜୖନ ସା ରାେକଶ YNY1301183
ୀ /Usha Comp2906 81 134 29ପ ୁ େଦଵୀ େକଶାନ ସା ଉମା ଶ ର େକଶାନ LNT2419877
ୀ /012907 42 134 30ବି ଗ ାମା ସା ବି ତିନାଥ YNY1293950
ୀ /012908 51 134 31ଡରିସ ମହା ି ସା ମାନସ ର ନ ମହା ି YNY1293844
ୀ /012909 19 134 32ସତିୃେରଖା ରଣା ପି ଇମାନୁଏଲ ରଣା YNY1294024
ୀ /012910 24 134 33େରାଜଲିନ ସାମ ରାୟ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY1293935
ୀ /012911 19 134 34େସାନାଲୀ ସାମ ରାୟ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY1294016
ୀ /012912 22 134 35େସାନାଲୀ ଶତପଥି ପି ସଧୁୀର କମୁାର ଶତପଥି YNY1293984
ୀ /12913 57 134 36ପି ଦମୟ ି  ପି ପି ପିରୁ OR/06/044/256035
ୀ /12914 40 134 37ପି ଦୁଗର୍ା  ପି ପି ପିରୁ LNT2512705

ପ ୁ /12915 39 134 38ଏ କି ା ପି ଏ ଆ ାରାଓ LNT3058294
ପ ୁ /12916 39 134 39ଏ ଆ ାରାଓ ପି ଏ ଆ ାରାଓ LNT3058302
ୀ /12917 35 134 40ଏ ନାଗମଣୀ ସା ଏ କି ା LNT3058286
ୀ /12918 35 134 41େକ ଉମା ସା େକ ଗେଣଷ LNT3058310
ୀ /12919 21 134 42େମୗସମୂୀ ଚକବତର୍ ୀ ପି ଅେଶାକ ଚକବତର୍ ୀ YNY1181593
ୀ /12920 32 134 43ୱାଇ ଚିଟାମା ପି ୱାଇ ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ YNY0311472

ପ ୁ /12921 23 134 44େସକ େମାସିମ ପି େସକ ୱାସିମ YNY1107606
ୀ /12922 34 134 45ବି ରଜନୀ ସା ବି ଶଂକର YNY1173061

ପ ୁ /12923 29 134 46ୱାଇ ସାେମଶର ରାଓ ପି ୱାଇ ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ YNY0311498
ପ ୁ /12924 102 134 47େଜା ନ୍ାରାଣୀ ସିଂହ ପି ମ ୁଳି ଚରଣ ସିଂହ YNY0978726
ପ ୁ /CUTTACK-2925 20 134 48ସିଲ୍ଭାନଓସ୍ େଜାଜର୍  ଘଂଟା ପି େ ଫନଣୀ ଘଂଟା YNY1300326
ପ ୁ /Flat 1/A2926 65 134 49ଦିେଜ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରିୀଶ ଚ  ସାହୁ YNY0486043
ପ ୁ /Flat 1/A2927 30 134 50ଅମିତ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିେଜ  କମୁାର ସାହୁ YNY0486100
ୀ /Flat 1/A,2928 57 134 51କମୁଦିୁନୀ ସାହୁ ସା ଦିେଜ  କମୁାର ସାହୁ YNY0486035

ପ ୁ /022929 31 134 52ସବୁତ ଦାସ - ରତନ୍ ାକର ଦାସ YNY1226992
ୀ /022930 28 134 53ପୀ ମଣି ମା ପୀ ଲକ୍ଷୀ YNY1181668
ୀ /22931 46 134 54ପି ସରସତୀ ସା ପି ଆପା ରାଓ  LNT4225736
ୀ /22932 39 134 55ବି ପାପା ପି ବି ତମିଆ  LNT3058328

ପ ୁ /22933 35 134 56ବି କି ା  ପି ବି ତମୟା LNT3058336
ୀ /22934 27 134 57ରୁକିୟା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ସାଜିବ ଖାନ YNY1107556
ୀ /22935 116 134 58କସୁ ିର୍ଦା ବିବି ସା େସକ ଜଲିଲ YNY1107580
ୀ /22936 51 134 59ଦୁଲାରି ବିବି ସା େସକ ସାଦିକ YNY1107523
ୀ /22937 45 134 60ଖସୁ ିର୍ଦା ବିବି ସା େସକ ୱାସିମ YNY1107549
ୀ /22938 53 134 61ପି ଲକ୍ଷୀ ସା ପି ଶ ର OR/06/044/256039

ପ ୁ /22939 33 134 62ୱାଇ େଲାକନାଥ ରାଓ ମା ୱାଇ ଆପାଲାମା ରାଓ LNT3058351
ପ ୁ /22940 31 134 63ଟି ତିରୁପତି ରାଓ ପି ଟି ଅପଲ ସାମୀ YNY0311522
ପ ୁ /22941 30 134 64ୱାଇ େତେଜଶର ରାଓ ପି ୱାଇ ପାପା ରାଓ YNY0728279
ପ ୁ /22942 58 134 65ପି ଶ ର ପି ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ OR/06/044/256038
ପ ୁ /22943 31 134 66ଟି ଶୀନିବାସ ପି ଟି କାମରାଜୁ YNY0311530
ପ ୁ /32944 59 134 67ହରି ମହାପାତ ପି ଦାେମାଦର ମହାପାତ YNY0093179
ୀ /32945 49 134 68ଚାରୁଲତା ମହାପାତ ସା ହରିବ ୁ ମହାପାତ LNT3130259
ୀ /042946 28 134 69େକ ଅଂଜଲୀ ସା େକ ରାେଜଶ YNY1181650
ୀ /042947 43 134 70ଏମ. ଲକ୍ଷୀ ସା ଏମ . ରାମ ୁ YNY0851287

ପ ୁ /42948 54 134 71େକ ରାଜୁ ପି େକ ବୁଲିଆ LNT3058393
ୀ /42949 49 134 72େକ ଲକି୍ଷ ପି େକ ରାଜୁ LNT3058385

ପ ୁ /42950 42 134 73େକ ସତିଶ କମୁାର ପି େକ ରାମମ ୂ ର୍ୀ LNT2523496
ୀ /42951 34 134 74େକ ଗିତା ପି େକ ରାଜୁ LNT3058377
ପ ୁ /42952 33 134 75େକ ରାେଜଶ  ପି େକ ରାଜୁ LNT3058369
ୀ /42953 69 134 76େକ ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ପି େକ ବିଶନାଥ OR/06/044/256041
ପ ୁ /42954 27 134 77ଏମ୍ ଚ ି ପି ଏମ୍ ଆପାନା . YNY0851410
ୀ /42955 53 134 78ଏମ ମେନାରମା ସା ଏମ୍ ଆପନା YNY0851428
ପ ୁ /42956 35 134 79ଏମ. ରାମ ୁ ପି ଏମ. ଆପାନା YNY0851279
ୀ /42957 59 134 80ୱାଇ ଲକ୍ଷୀ ରାଓ ପି ଟି ସଯୂଯ୍ର୍ ରାଓ YNY0091934
ପ ୁ /42958 40 134 81ଭା ର ରାଓ ପି ଟି ସଯୂଯ୍ର୍ ରାଓ LNT4209508
ୀ /42959 36 134 82ରଜନୀ ରାଓ ସା ଭା ର ରାଓ YNY0091926
ପ ୁ /42960 30 134 83ଏମ୍ ଶବି ପି ଏମ୍ ଆପନା YNY0851436
ୀ /42961 38 134 84େକ ଶଶୁୀଲା ପି େକ ରାମମ ୂ ର୍ୀ LNT2573269
ପ ୁ /FLAT NO-42962 20 134 85ସାେକତ ଜଲନ ମା ବବିତା ଜଲନ YNY1342260
ୀ /052963 49 134 86ଜେସାଦା ଦାସ ସା ରତନ୍ ାକର ଦାସ YNY1226968
ୀ /52964 72 134 87ନାରଣାମା , ସା ଡି ଆପାରାଓ LNT2573293

48 147/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 22ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /52965 31 134 88ସମୁନ ବିବୀ ସା େସକ ଟିମା YNY1107531
ୀ /062966 55 134 89ଉଷା େଦବୀ ସା ଶବି ପକାଶ ଶାହା YNY0851394

ପ ୁ /062967 61 134 90ଶବି ପକାଶ ସାହା ପି ବଦି ପସାଦ ସାହା YNY0851345
ପ ୁ /062968 40 134 91ସରୁଜ ପକାଶ ଶାହା ପି ଶବି ପକାଶ ଶାହା YNY0851402
ୀ /062969 35 134 92ମମତା ଶାହା ସା ସରୁଜ ପକାଶ ଶହା YNY0851386
ୀ /62970 62 134 93େଗାରା ଆଚିବାଲି ସା େଗାରା ମଣୀଆ YNY1225705
ୀ /62971 49 134 94ଆର ଭାରତୀ ସା ଆର ରେମଶ LNT2523488

ପ ୁ /62972 52 134 95ଆର୍ ରେମଶ ପି ଆର୍ କି ାରାଓ OR/06/044/256376
ପ ୁ /72973 43 134 96ୱାଇ ଜଗନନ୍ ାଥ  ପି ୱାଇ ରାଜୁ LNT2573277
ୀ /72974 62 134 97ୱାଇ ଲକ୍ଷୀ ସା ୱାଇ ରାମ ୁ OR/06/044/256056
ୀ /72975 40 134 98ୱାଇ ୟାମା ପି ୱାଇ ରାଜୁ ୟାମା LNT2512689
ୀ /082976 25 134 99ଶଖିା ସରୂପ ମହା ି ପି ପଭାସ ଚ  ମହା ି YNY0970376
ୀ /82977 45 134 100ୱଯ୍ାଇ ଭାଗଯ୍ ଲକ୍ଷୀ . ସା ୱଯ୍ାଇ ଶୀନିବାସ . LNT2573285
ୀ /82978 39 134 101ୱାଇ େହମା ପି ୱାଇ େସାଲାପରୁୀ YNY0243162
ୀ /82979 71 134 102ୱାଇ ନିଲାମା ସା ୱାଇ ଏେଲୟା OR/06/044/256058

ପ ୁ /82980 45 134 103ୱଯ୍ାଇ ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ୱଯ୍ାଇ ଏେଲୟା LNT2573301
ପ ୁ /82981 40 134 104େକ ଗେଣଷ ରାଓ ପି େକ ବାବୁ ରାଓ LNT3058427
ପ ୁ /82982 38 134 105େକ ଜଗା ରାଓ ପି େକ ବାବୁ ରାଓ LNT3058419
ୀ /82983 23 134 106ସସୀତା େସଠୀ ପି ରବୀ  େସଠୀ YNY1173004

ପ ୁ /82984 41 134 107ୱଯ୍ାଇ େସାଲାପରୁୀ ପି ୱାଇ ଏେଲୟା LNT2422020
ୀ /092985 26 134 108ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ତିେଲାଚନ େବେହରା YNY1181692
ୀ /92986 54 134 109କୁ ଳା କମୁାରୀ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୂନ େବେହରା YNY0243188

ପ ୁ /92987 53 134 110ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା OR/06/044/256064
ୀ /92988 48 134 111ବାସ ି େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ େବେହରା OR/06/044/256065

ପ ୁ /92989 30 134 112େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ତିେଲାଚନ େବେହରା YNY0243170
ୀ /92990 60 134 113ସୀମା  ିେଦଇ ସା ମଧସୁଦୁନ େବେହରା OR/06/044/256063
ୀ /92991 47 134 114ବିେନାଦିନି େଦଇ ସା େଦବ ନାୟକ LNT3058435

ପ ୁ /92992 41 134 115ପସନନ୍ କମୁାର େଲ ା ପି ପହଲାଦ େଲ ା LNT1673789
ପ ୁ /92993 26 134 116ସଂଜୟ କମୁାର ନାଏକ ପି େଦବ ନାଏକ YNY0760884
ପ ୁ /92994 56 134 117େଦବ ନାୟକ ପି ବାଲିଆ ନାୟକ LNT3058443
ୀ /92995 40 134 118ଲିଲି ନାୟକ ସା ଜିତୁ ନାୟକ LNT3058450

ପ ୁ /92996 53 134 119କରନ ପରିଯର ପି ଗତିକୃ  ମହାଳିକା LNT2538577
ପ ୁ /102997 74 134 120ଭା ର ଚ  ପ ା ପି ସତଯ୍ାନ  ପ ା OR/06/044/256069
ୀ /102998 61 134 121ସେୁଲାଚନା ପ ା ସା ଭା ର ପ ା OR/06/044/256070

ପ ୁ /102999 45 134 122ସଭୁାଷ ଚ  ପ ା ପି ଭା ର ପ ା LNT2421303
ପ ୁ /103000 42 134 123ସେୁରଶ ଚ  ପ ା ପି ଭା ର ପ ା LNT2421121
ୀ /103001 87 134 124ପମିଳା ସାମ ରାୟ ସା ରାମଚ  ସାମ ରାୟ YNY0970244
ୀ /103002 31 134 125ଶଭୁସୀ ସତପଥୀ ସା ସେୁରଶ ଚଂଦ ପ ା YNY1090497

ପ ୁ /113003 76 134 126ମରୁଲିଧର ବାରିକ ପି ବୃ ାବନ ବାରିକ OR/06/044/256089
ୀ /113004 68 134 127କିରଣବାଳା ବାରିକ ସା ମରୁଲିଧର ବାରିକ OR/06/044/256090

ପ ୁ /113005 48 134 128େସୗଭାଗଯ୍କମୁାର ବାରିକ ପି ମରୁଲିଧର ବାରିକ LNT2512614
ପ ୁ /113006 45 134 129ସେରାଜ କମୁାର ବାରିକ ପି ମରୁଲୀଧର ବାରିକ LNT2421477
ପ ୁ /113007 43 134 130େସୗମିତା ରଂଜନ ବାରିକ ପି ମରୁଲିଧର ବାରିକ LNT2573319
ୀ /113008 25 134 131ସଂଗୀତା ନାୟକ ପି ନେଗନ ନାୟକ YNY1181759

ପ ୁ /113009 21 134 132ଜଗାନମଯ ସଭୁାନକର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ YNY1126861
ୀ /113010 43 134 133ନମିତା ପଲାଇ ସା ସେରାଜ କା  ବାରିକ YNY0243196
ୀ /113011 43 134 134ଓେମଗା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା େସୗମିତ କମୁାର ବାରିକ YNY0243204

ପ ୁ /123012 41 134 135ଭାଗୀରଥୀ େବେହରା ପି ଶ ନୁାଥ େବେହରା LNT4233755
ୀ /123013 48 134 136ସ କୁ୍ତା ମିଶ ସା େହମ  କମୁାର ଦାଶ YNY1020916
ପ ୁ /123014 56 134 137ରାଜା ନାୟକ ପି ଚଗଲା ନାୟକ YNY0970319
ୀ /123015 23 134 138ଆବଂଟିକା ନାୟକ ମା ରଂଜୁ େଦଈ YNY1181734
ପ ୁ /123016 39 134 139ବାୟ େତେଜସର ରାଓ - ବଥର ରାଓ YNY1344498
ପ ୁ /123017 68 134 140ମନ େମାହନ ରାୟ ପି ଶରତଚ  ରାୟ YNY0091942
ୀ /123018 56 134 141ସବିତା ରାଣୀ ରାୟ ସା ମନେମାହନ ରାୟ LNT4225652
ପ ୁ /123019 24 134 142ସାନିଧଯ୍ ରାୟ ପି ମନେମାହନ ରାୟ YNY1020882
ୀ /123020 55 134 143ପଦାବତୀ ସାହୁ ପି କମଳାକା  ସାହୁ LNT4209540
ପ ୁ /123021 46 134 144ନେର  ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ LNT4209441
ୀ /123022 43 134 145ସରସତୀ ସାହୁ ସା ନେର  ସାହୁ YNY0311555
ପ ୁ /123023 61 134 146କମଳାକା  ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ LNT4233805
ପ ୁ /123024 36 134 147ରତିକା  ସାହୁ ପି କମଳାକା  ସାହୁ LNT4233847
ୀ /123025 25 134 148ତଇନାଜ ସରିଫା ପି ମହ ଦ କାଶମି୍ ଇସମାଇଲ YNY0970491
ୀ /133026 100 134 149ନୁର ବାହଁା ସା ୟାବୁକ ଖାନ YNY0970327
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ପ ୁ /133027 56 134 150ମିର୍ଜାମେହରାଜ େବଗ ପି ମିର୍ଜା େବଗ YNY0970269
ୀ /133028 20 134 151େ ୗ ିଆ େବଗମ ପି ଏମ୍ ଡି ଜାକିର୍ YNY1335751
ୀ /133029 21 134 152େକ େବେରାନିକା ପି େକ କନୁୀ YNY1181635
ୀ /133030 42 134 153ମଧସିୁତା େଲ ା ପି ନୀେରାଦ କମୁାର େଲ ା OR/06/044/256426
ୀ /133031 67 134 154େସୗଦାମିନୀ ନାଏକ ସା ବୃ ାବନ ନାଏକ OR/06/044/256551

ପ ୁ /133032 50 134 155ଅେଶାକ କମୁାର ନାଏକ ପି ବୃ ାବନ ନାଏକ OR/06/044/256088
ପ ୁ /133033 44 134 156ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ OR/06/044/256479
ପ ୁ /133034 40 134 157ବିଶଜିତ ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ YNY0093047
ୀ /133035 37 134 158ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ନାୟକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0243212

ପ ୁ /143036 60 134 159ଧେନଶର େବେହରା ପି ଦଧିରାମ େବେହରା OR/06/044/256423
ପ ୁ /143037 31 134 160ପଜ୍ଞା ପକାଶ େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା YNY0359091
ୀ /143038 24 134 161ବିଥିକା େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା YNY0970582
ୀ /143039 21 134 162େସାନାଲୀ ନାୟକ ପି ପାଲ୍ତୂ ନାୟକ YNY1181619
ୀ /143040 65 134 163ମିନତୀ ପ ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ରାୟ LNT2421030
ୀ /143041 56 134 164ସେରାଜିନୀ ରଣା ସା ଧେନଶର େବେହରା OR/06/044/256424

ପ ୁ /143042 67 134 165ପଦୀପ କମୁାର ରାୟ ପି ପଫଲୁ ଚ  ରାୟ LNT2421022
ପ ୁ /143043 31 134 166େଦବାଶଷି ରାୟ ପି ପଦୀପ କମୁାର ରାୟ YNY0970590
ୀ /153044 23 134 167ନ ିନୀ ନାୟକ ପି ରାଜୁ ନାୟକ YNY1181718
ୀ /153045 76 134 168ସେରାଜିନୀ ଶତପଥି ସା ସେୁରନ ଶତପଥି OR/06/044/256083

ପ ୁ /153046 50 134 169ସଧୁୀର କମୁାର ଶତପଥି ପି ସେୁରନ ଶତପଥି OR/06/044/256373
ୀ /153047 49 134 170ଉମିର୍ଳା ଶତପଥି ସା ସଧୁୀର କମୁାର ଶତପଥି LNT2421378

ପ ୁ /163048 73 134 171ବଜ କିେଶାର ମହାପାତ ପି କୁ  ବିହାରୀ ମହାପାତ OR/06/044/256080
ପ ୁ /163049 38 134 172ପୱାନ ମହାପାତର୍ ପି ବଜ କିେଶାର ମହାପାତର୍ LNT3058476
ପ ୁ /163050 24 134 173ଅ ଲୁ େମାଈ ପି ଅ ଲୁ ଜଲିଲ YNY1159938
ୀ /163051 71 134 174ବିଦଯ୍ତୁପଭା ତିପାଠୀ ସା ବଜକିେଶାର ମହାପାତ OR/06/044/256081

ପ ୁ /173052 52 134 175କଳି  କିେଶାର ବ ିଆ ପି ନବଘନ ବ ିଆ YNY0462895
ୀ /173053 42 134 176ରୁନୁବାଳା ବ ିଆ ସା କଳି  କିେଶାର ବ ିଆ YNY0462838
ୀ /173054 86 134 177ଶକୁମୁାରୀ ଦାସ ସା ମେହ  ଦାସ LNT0314468

ପ ୁ /173055 43 134 178ଉ ଳ େକଶରୀ ମହାପାତ ପି ନବଘନ ବ ିଆ YNY0462846
ପ ୁ /173056 96 134 179ପ ୁ  ର ନ ପ ନାୟକ ପି ଗାବିଏଲ ପ ନାୟକ YNY0928044
ୀ /173057 62 134 180ନମିତା ପ ନାୟକ ପି ପ ୁ  ର ନ ପ ନାୟକ YNY0928051
ୀ /173058 90 134 181ହିରଣୟୀ ପ ନାୟକ ସା ପ ୁ  ର ନ ପ ନାୟକ OR/06/044/256076

ପ ୁ /173059 66 134 182ଅମୀୟର ନ ପ ନାୟକ ପି ପ ୁ ରଞନ ପ ନାୟକ OR/06/044/256078
ୀ /173060 54 134 183ସପୁଭା ରାଉଳ ସା ଅମୀୟ ର ନ ପ ନାୟକ YNY0243238
ୀ /173061 20 134 184ଅରୁ ତି ସିଂହ ପି ଅରୁଣ ପତାପ ସିଂହ YNY1293943

ପ ୁ /183062 26 134 185ପାଣ କୃ  ଦାଶ୍ ପି ବିଘନ୍ରାଜ ଦାଶ୍ YNY0728246
ପ ୁ /183063 69 134 186ପଥିୃରାଜ ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ OR/06/044/256367
ୀ /183064 59 134 187ମ ଶୁୀ ଦାଶ ସା ପଥୃୀରାଜ ଦାଶ OR/06/044/256368

ପ ୁ /183065 54 134 188ବିଗନ୍ରାଜ ଦାଶ ପି ବସ  କମୁାର ଦାଶ LNT2421600
ୀ /183066 48 134 189ନଳୀନି ପଭା ଦାଶ ସା ବିଗନ୍ରାଜ ଦାଶ LNT2421592

ପ ୁ /183067 42 134 190ରାମକୃ  ଦାଶ ପି େଦବରାଜ ଦାଶ YNY0505966
ୀ /183068 40 134 191ପାୟଲ ଦାଶ ସା ରାମକୃ  ଦାଶ YNY0642207
ୀ /183069 38 134 192େହୖମବତୀ ଦାଶ ପି ପଥୃୀରାଜ ଦାଶ LNT4209524

ପ ୁ /183070 37 134 193ଗତିକୃ  ଦାଶ ପି େଦବରାଜ ଦାଶ LNT2421469
ପ ୁ /183071 34 134 194େସୗମଯ୍ ର ନ ଦାଶ ପି ପଥୃୀରାଜ ଦାଶ LNT4233797
ପ ୁ /183072 31 134 195ଜଗତ େଜଯ୍ାତି ଦାଶ ପି ବଜରାଜ ଦାଶ YNY0243246
ୀ /183073 19 134 196ଅନୁସୟା ସିଂହ ପି ଅରୁଣ ପତାପ ସିଂହ YNY1293992

ପ ୁ /193074 65 134 197ତର୍ ୀଥରାଜ ଦାସ ପି େହମ  ଦାସ LNT2512580
ପ ୁ /193075 63 134 198ଧମର୍ରାଜ ଦାସ ପି େହମ  ଦାସ OR/06/044/256097
ୀ /193076 57 134 199ଚାରୁଲତା ଦାସ ସା େହମ  ଦାସ OR/06/044/256094
ପ ୁ /193077 56 134 200ତପିରାଯ ଦାସ ପି େହମ  ଦାସ LNT0279976
ପ ୁ /193078 53 134 201ଶକି୍ତରାଜ ଦାସ ପି େହମ  ଦାସ OR/06/044/256100
ୀ /193079 56 134 202ସଘଂମିତା ଦାଶ ସା ଧମର୍ରାଜ ଦାଶ LNT2571354
ପ ୁ /193080 29 134 203େଗାବି  ଚ  ଦାଶ ପି ଧମର୍ରାଜ ଦାଶ YNY0462903
ୀ /203081 32 134 204ସଲମା େବଗମ ସା ସମୀମ େବଗମ YNY1317734
ପ ୁ /203082 35 134 205ସମୀମ ଖାନ୍ ପି ୟୁସଫୁ ଖାନ୍ YNY1317726
ୀ /203083 61 134 206ଆଭାମଣୀ ପଧାନ ସା ବଟକୃ  ସାହୁ OR/06/044/264181
ୀ /203084 33 134 207ସସିୁତା ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ LNT3058484
ପ ୁ /203085 61 134 208ବଟକୃ  ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ LNT2512564
ପ ୁ /203086 31 134 209ଏସ୍ ଶବିା ପି ଏସ୍ ଆପାରାଓ YNY0970673
ୀ /213087 44 134 210େରବତୀ ବାରିକ୍ ସା ଉମାକା  ବାରିକ YNY0462911
ୀ /213088 44 134 211ତାପସୀ େବେହରା ସା ରାଜ କମୁାର େବେହରା YNY1070911
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ପ ୁ /213089 22 134 212ପତିକ େବେହରା ପି ରାଜ କମୁାର େବେହରା YNY1081199
ପ ୁ /SRIVIHAR3090 49 134 213ସତଯ୍ଜିତ୍ େଦବବତ ପି େବଣଧୁର ତିପାଠୀ YNY0493494
ପ ୁ /213091 41 134 214େସୗଯଯ୍ର୍କା  ଦିେୱଦି ପି ଅଶନିୁ ଦିେୱଦି LNT2421493
ପ ୁ /213092 69 134 215ଅରୁଣକମୁାର ଦିେବଦୀ ପି ଧବୃାନ  ଦିେବଦୀ OR/06/044/256112
ପ ୁ /213093 45 134 216ଯେଶାବ  ଦିେବଦୀ ପି ଅଶିନୀ ଦିେବଦୀ YNY0243287
ୀ /213094 39 134 217ସାତୀ ଦିେବଦୀ ପି ଅରୁଣ ଦିେବଦୀ LNT2421485

ପ ୁ /213095 66 134 218ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦିେବଦୀ ପି ଧୁବାନ  ଦିେବଦୀ YNY0243279
ୀ /213096 64 134 219େସୗଦାମିନି ଦିେବଦୀ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦିେବଦୀ OR/06/044/256113
ୀ /213097 59 134 220େରଣବୁାଳା ଦିେବଦୀ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦିେବଦୀ YNY0243253

ପ ୁ /213098 37 134 221ପତୀକ୍ ଅକ୍ଷୟ ଦିେବଦୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦିେବଦୀ YNY0728410
ପ ୁ /213099 34 134 222ରୁଚକ୍ ଅକ୍ଷୟ ଦିେବଦୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦିେବଦୀ YNY0728402
ୀ /213100 37 134 223ଗିରିବାଳା କର ସା ଅମିତାଭ ଦିେବଦି YNY0728352
ୀ /213101 36 134 224ଚିନୟୀ ମିଶ ସା ପତୀକ ଅକ୍ଷୟ ଦିେବଦୀ YNY0728345

ପ ୁ /213102 52 134 225ମାନସ ର ନ ମହା ି ପି ରବି ନାରାୟଣ ମହା ି YNY1293919
ୀ /3D, Deeps3103 23 134 226ଦିଶା ମହା ି ପି ମାନସ ର ନ ମହା ି YNY1293836
ୀ /213104 40 134 227େଲାପାମଦୁା ରଥ ସା ଯେଶାବ  ଦିେବଦୀ YNY0243261

ପ ୁ /213105 66 134 228ମ ଲାଲ ସରକାର ପି େମାନୁ ର ୁନ ସରକାର YNY0974329
ୀ /SRIVIHAR3106 42 134 229ଅ ର୍ନା ତିପାଠୀ ସା ସତଯ୍ଜିତ୍ େଦବବତ YNY0493486
ୀ /223107 36 134 230ଟି ଆପସାଲା ସା ଟି ରାଜୁ YNY0782458
ୀ /223108 58 134 231ଚାନଟୁ ଭାରତୀ ସା ଚାନଟୁ କି ା YNY0782508
ୀ /223109 52 134 232ମଧରୁୀତା ବିଶାଳ ସା ଅକ୍ଷୟ ବିଶାଳ YNY0092528

ପ ୁ /223110 45 134 233ରାଜ କିେଶାର ବିଶାଳ ପି ଶ ର ଚରଣ ବିଶାଳ YNY0092650
ୀ /223111 42 134 234ମଧନିୁତା ବିଶାଳ ସା ରାଜ କିେଶାର ବିଶାଳ YNY0092536

ପ ୁ /223112 56 134 235ବିମଳ ପସନନ୍  ଦାସ ପି ଅନ  ଦାସ OR/06/044/256430
ୀ /223113 53 134 236ସନ୍ି ା ଦାସ ସା ବିମଳ ପସନନ୍  ଦାସ YNY0243295
ୀ /223114 24 134 237ମନୀଷI ଦାସ ପି ବିମଳ ପସନନ୍  ଦାସ YNY1071604
ୀ /223115 96 134 238େକ୍ଷତମଣି େଦଇ ସା ଅନ  ପସାଦ ଦାସ YNY0243303

ପ ୁ /223116 36 134 239େଶକ ହବିବ ପି େସକ େଖାକନ YNY1020767
ୀ /223117 43 134 240େକ. ସଧୁା ମା େକ. ସଂଜିବ ରାଓ YNY0909275
ୀ /233118 30 134 242ସଜୁାତା ହାତୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର େଜନା YNY1098888
ୀ /233119 58 134 244ବିନ େଜନା ସା ସେୁର  େଜନା OR/06/044/256127

ପ ୁ /233120 50 134 245ତିେଲାଚନ େଜନା ପି ସେୁର  ନାଥ େଜନା YNY0243311
ପ ୁ /233121 47 134 246େଗୗ ମ େଜନା ପି ରବି  େଜନା YNY0642181
ପ ୁ /233122 47 134 247ଦୀପକ େଜନା ପି ସେୁର  େଜନା LNT2421386
ପ ୁ /233123 45 134 248ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ପବିତ େଜନା OR/06/044/256539
ୀ /233124 45 134 249ର ିତା େଜନା ପି ଅନ  େଜନା OR/06/044/256531

ପ ୁ /233125 45 134 250ବାପି େଜନା ପି ରବି  େଜନା YNY0642199
ୀ /233126 44 134 251ଗୀତା େଜନା ସା ପଦୀପ େଜନା LNT2512499
ୀ /233127 43 134 252ବିଦଯ୍ା େଜନା ସା େଗାପି େଜନା LNT2421428

ପ ୁ /233128 40 134 253େଦବ େଜନା ପି ରବି  େଜନା LNT2421436
ୀ /233129 39 134 254େରଖା େଜନା ପି ଅନ  େଜନା OR/06/044/256511
ୀ /233130 39 134 255ମାମନୁୀ େଜନା ସା ପକାଶ େଜନା LNT2512473
ୀ /233131 39 134 256ଶବିୁ େଜନା ସା ଦୀପକ େଜନା LNT2504553

ପ ୁ /233132 39 134 257ଲିଟୁ େଜନା ପି ସେୁର  େଜନା LNT2421402
ପ ୁ /233133 35 134 258ଉ ମ େଜନା ପି ରବି  େଜନା LNT4209656
ୀ /233134 34 134 259ମ  ୁେଜନା ପି ପବିତ େଜନା LNT4234779

ପ ୁ /233135 34 134 260େଗାପି େଜନା ପି ରବି  େଜନା OR/06/044/256129
ପ ୁ /233136 32 134 261କାହନ୍  ୁେଜନା ପି ସଗର୍ତ ପବିତ େଜନା LNT4234803
ୀ /233137 32 134 262ସିତାରାଣୀ େଜନା ସା ଉ ମ େଜନା YNY1256080
ୀ /233138 31 134 263ରିତୁ େଜନା ପି ବାବୁ େଜନା YNY0243329
ୀ /243139 55 134 264ଏନ େଜଯ୍ାତି ସା ଏନ ରାମାରାଓ LNT3058500
ୀ /243140 48 134 265ଏସ କମଳା ସା ଏସ ରାମା ରାଓ OR/06/044/259079
ପ ୁ /243141 48 134 266ଏନ କନୁା ପି ଏନ ଇଶର LNT4209615
ୀ /243142 46 134 268ଏନ ଚ ା ସା ଏନ କନୁା LNT4209607
ୀ /243143 39 134 269ଏସ ଅ ଳି ସା ବାବୁ ରାଓ YNY0243345
ପ ୁ /243144 60 134 270ସ ୟ ପସାଦ ଭଗତ ପି ଅେବାଧ ବିହାରୀ ପସାଦ YNY0851493
ୀ /243145 55 134 271ଲକ୍ଷୀ ଭଗତ ସା ସ ୟ ପସାଦ ଭଗତ YNY0851352
ୀ /243146 27 134 272ଭାବନା ଭଗତ ପି ସ ୟ ପସାଦ ଭଗତ YNY0851501
ୀ /243147 31 134 273ଏନ ଦମୟ ୀ ପି ଏନ ରାମାରାଓ YNY0243352
ପ ୁ /243148 42 134 274େକ ଗରୁୂମ ୂ ିର୍ ପି େକ ଗୁ ୁଲୁ YNY1293877
ୀ /243149 35 134 275ଏନ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏନ ଆପାରାଓ YNY0243360
ୀ /243150 47 134 276େକୗଶଲଯ୍ା ନାଏକ ସା େଗାପିନାଥ ନାଏକ YNY0092049
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ୀ /243151 53 134 277ସେରାଜିନି ନାୟକ ପି ତୀଥର୍ାନ  ନାୟକ OR/06/044/256134
ପ ୁ /243152 50 134 278ନେଗନ୍ ନାୟକ ପି ସତଯ୍ାନ  ନାୟକ OR/06/044/256349
ୀ /243153 48 134 279ର ବୁାଳା ନାୟକ ସା ମ  ୁନାୟକ LNT2504538

ପ ୁ /243154 47 134 280ପଲଟୁ ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ OR/06/044/256347
ପ ୁ /243155 47 134 281ରାେଯଶ ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ OR/06/044/256348
ୀ /243156 45 134 282ରିନା ନାୟକ ସା ପଲଟୁ ନାୟକ LNT4225702
ୀ /243157 38 134 283ସବିତା ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ LNT3058526

ପ ୁ /243158 36 134 284ଉେମଶ ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ LNT3058534
ପ ୁ /243159 36 134 285ପକାଶ ନାୟକ ପି ଉଛବ ନାୟକ LNT3058518
ପ ୁ /243160 33 134 286ଅମିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ସତଯ୍ାନ  ନାୟକ LNT3058542
ୀ /243161 32 134 287ରଶିତା ନାୟକ ସା ଅମିତ କମୁାର ନାୟକ YNY0619015
ୀ /243162 31 134 288ପ ୂ ିର୍ମା ନାୟକ ମା କୁ ଳା ନାୟକ YNY0618694
ୀ /243163 30 134 289ଅ ଳି ନାୟକ ସା ଅଗ ି ନାୟକ YNY0618686
ୀ /243164 23 134 290େସତା ନାୟକ ପି ବାବୁଲୀ ନାୟକ YNY1163625

ପ ୁ /243165 21 134 291ସମିୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ନେଗନ ନାୟକ YNY1169036
ପ ୁ /243166 20 134 292ଏସ ରାେଜଶ ରାଓ ମା ଏସ ଜାନକୀ ରାଓ YNY1226935
ପ ୁ /243167 49 134 293ଅେଶାକ ସାହୁ ପି ମଲିୁ ସାହୁ YNY0175075
ୀ /243168 46 134 294ଡଲି ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ YNY0175067

ପ ୁ /253169 45 134 295ବିେଦଶୀ େବେହରା ପି ଧରଣୀ େବେହରା YNY0092080
ୀ /253170 39 134 296ମେନାରମା େବେହରା ସା ବିେଦଶୀ େବେହରା YNY0092072
ୀ /253171 59 134 297େକ ବୁଜୀ ସା େକ ଗରୁୂମ ୂ ିର୍ YNY1293901
ୀ /253172 25 134 298େଜଯ୍ାତି ଦାସ ସା ସଜୁୀତ କମୁାର ସାଇଁ YNY1225762
ୀ /253173 78 134 299ଦୁଃଖି େଦଇ ସା କେହନ୍ଇ ନାୟକ OR/06/044/256147

ପ ୁ /253174 51 134 300ରାଜୁ ନାୟକ ପି ବୁଲୁ ନାୟକ OR/06/044/256151
ପ ୁ /253175 47 134 301ଦୀପ ୁନାୟକ ପି ବୁଲୁ ନାୟକ OR/06/044/256356
ପ ୁ /253176 47 134 302ରାେଜଂଦ ନାୟକ ପି କେହନ୍ୟା ନାୟକ OR/06/044/256148
ପ ୁ /253177 47 134 303ଦିଲିପ ନାୟକ ପି କେହନ୍ୟା ନାୟକ LNT2504546
ୀ /253178 44 134 304ଲକ୍ଷି ନାୟକ ପି ବୁଲୁ ନାୟକ LNT3058567

ପ ୁ /253179 38 134 305ଶବିା ନାୟକ ପି ବୁଲୁ ନାୟକ LNT3058559
ୀ /253180 31 134 306ପଜୂା ନାୟକ ସା ଦିଲିପ ନାୟକ YNY0618702

ପ ୁ /253181 28 134 307ଟିକି ନାୟକ ପି ରାଜୁ ନାୟକ YNY0851485
ପ ୁ /253182 27 134 308ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ରାଜୁ ନାୟକ YNY1172857
ପ ୁ /253183 25 134 309ଅଜିତ ନାୟକ ପି ରାଜୁ ନାୟକ YNY1172956
ୀ /253184 25 134 310େସାନୀ ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା YNY1335769

ପ ୁ /253185 52 134 311େକ. ସଂଜିବ ରାଓ ପି େକ ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0909283
ୀ /253186 31 134 312େରାହିଣୀ ସାମଲ ମା ସପନ୍ା ସାମଲ YNY0829754
ୀ /253187 29 134 313ସାୱାନୀ ସାମଲ ମା ସପନ୍ା ସାମଲ YNY0829762
ୀ /263188 24 134 314ଶଭୁଶୀ ଦାଶ ପି ବଜରାଜ ଦାଶ YNY0970541
ୀ /263189 48 134 315ର  ୁେଦଇ ସା ବିେଜନ୍ ନାୟକ OR/06/044/256354

ପ ୁ /263190 74 134 316ରାମଚ  ମହାପାତ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମହାପାତ LNT2421774
ୀ /263191 68 134 317ସଷୁମା ମହାପାତ ସା ରାମଚ  ମହାପାତ LNT2421782
ପ ୁ /263192 49 134 318ସଂଗାମ ମହାପାତ ପି ରାମଚ  ମହାପାତ OR/06/044/256068
ୀ /263193 43 134 319ସରିତା ମହାପାତ ପି ରାମଚ  ମହାପାତ LNT2421790

ପ ୁ /263194 58 134 320ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ ପି ରବି  ଚ  ମିଶ LNT3058583
ୀ /263195 42 134 321େସାନାଲି ମିଶ ସା େଶୖେଳ ୁ ଦାଶ LNT3058575
ୀ /263196 44 134 322ସସିତା ମହାପାତ ସା ସଂଗାମ ମହାପାତ YNY0619155
ୀ /263197 43 134 323ପି ି  ନାଏକ ପି କେହନ୍ୟା ନାଏକ YNY0092098
ୀ /263198 42 134 324ଗୀତା ନାଏକ ସା ଗେଜ  ନାଏକ YNY0092106

ପ ୁ /263199 60 134 325ଛଗ ନାୟକ ପି ତମି ନାୟକ OR/06/044/256154
ୀ /263200 60 134 326ଶଭୁ ନାୟକ ପି ତମି ନାୟକ OR/06/044/256155
ୀ /263201 55 134 327ମ  ୁନାୟକ ସା ଛକ ନାୟକ LNT2421576
ୀ /263202 52 134 328ଉରି ନାୟକ ସା ବାବୁଲି ନାୟକ LNT2421717
ପ ୁ /263203 51 134 329ବାବି ନାୟକ ପି ତର୍ ୀଥାନଂଦ ନାୟକ OR/06/044/256359
ୀ /263204 48 134 330ନମି ନାୟକ ସା ଚାଜୁ ନାୟକ OR/06/044/256357
ୀ /263205 47 134 331ଆଶା ନାୟକ ପି ତର୍ ୀଥାନ  ନାୟକ OR/06/044/256358
ୀ /263206 44 134 332କ ରିୁ ନାୟକ ସା ବାବି ନାୟକ LNT2421584
ୀ /263207 44 134 333ରୀନା ନାୟକ ସା ରାେଜ  ନାୟକ LNT2421634
ୀ /263208 38 134 334ନମି ନାୟକ ସା ନେଗନ ନାୟକ LNT2421709
ପ ୁ /263209 31 134 335ସନତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଛଗ ନାୟକ YNY0243378
ପ ୁ /263210 23 134 336େରାହନ ନାୟକ ପି ରାେଜ  ନାୟକ YNY1155977
ପ ୁ /263211 23 134 337ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ ପି ବାବୀ ନାୟକ YNY1147974
ପ ୁ /263212 24 134 338େସଖ ମଜିୁବୁର ରହମାନ ପି େସଖ ଅବଦୁଲ ହାମିଦ YNY0970426
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ୀ /273213 52 134 339ଜୟଶୀ ତୀପାଠୀ ସା ବିଜୟ ତୀପାଠୀ OR/06/044/256459
ପ ୁ /283214 24 134 340ଅ ିତ ପସାଦ ପି ଅେଶାକ ପସାଦ YNY1020668
ପ ୁ /293215 33 134 341ଏନ େମାହନ ପି ଏନ କି ା LNT3058674
ୀ /293216 49 134 342ମିଖାଲା ଦିଗଲ ପି ରାଜିବା ଦିଗଲ LNT3058625
ୀ /293217 33 134 343ସଫିରା ଦିଗାଲ ପି ପାନଚିସ ଦିଗାଲ LNT3058617

ପ ୁ /293218 33 134 344ଅମମ ଘ ପି ନାଥ ନିଏଲ ଘ LNT3058641
ପ ୁ /293219 34 134 345ଅପବୂର୍ାନ  ଲି ା ପି େପମାନ  ଲି ା YNY0243386
ୀ /293220 33 134 346ବିଳାସିନି ମାଳି ପି କାଳିଦାସ ମାଳି LNT3058591

ପ ୁ /293221 37 134 347ଜୟ ପକାଶ ନାଗ ପି ଦୟାନ  ନାଗ LNT3058658
ପ ୁ /293222 66 134 348ଉେମସ ଚ  ପ ା ପି ବାନାମର ପ ା LNT2512465
ପ ୁ /293223 60 134 349େକୖଳାଶ ଚ  ପ ା ପି ବାନାମର ପ ା OR/06/044/256553
ୀ /293224 56 134 350େପମଲତା ପ ା ସା ଉେମଶ ଚ  ପ ା LNT2512457
ୀ /293225 52 134 351ସଂଯକୁ୍ତା ପ ା ସା େକୖଳାସ ପ ା LNT2571370
ୀ /293226 49 134 352ମିନତୀ ପ ା ସା ରେମଶ ପ ା LNT2513018

ପ ୁ /293227 38 134 353ରେମଶ ଚ  ପ ା ପି ବାନାମର ପ ା LNT2538569
ପ ୁ /293228 58 134 354ସେୁରଶ କମୁାର ପରିଛା ପି ଦାନିଏଲ ପରିଛା LNT3058609
ୀ /293229 53 134 355େସୗଭାଗଯ୍ ମଣି ପରିଛା ସା ସେୁରଶ କମୁାର ପରିଛା LNT3058633
ୀ /293230 27 134 356ଆଫିଫା ସବନମ୍ ପି େସକ ହସରତ୍ ଅଲୀ YNY0970574

ପ ୁ /303231 47 134 357ପି କାକି ପି ପି େସାମଲୁ LNT2411320
ୀ /303232 40 134 358ଭି.ଚ ି ସା ପକାଶ ରାଓ  LNT2421253

ପ ୁ /303233 35 134 359ବି ରାବଣା ପି ଜି ଗରୁୁଲୁ LNT3058682
ୀ /303234 34 134 360ଏନ ସା ମା ସା ଏନ ଗା ମା LNT3058690
ୀ /303235 52 134 361ଚିନାମଲୁ , ସା ଗରୁୁଲ OR/06/044/256418
ୀ /303236 34 134 362ଟି.ଛିନନ୍ ାରି .. ସା ଟି.ଏ ଟ ରାଓ .. YNY0642463
ୀ /303237 46 134 363ଚ  କା ୀ ଦାଶ ସା ବନମାଳୀ ଦାଶ YNY0909267

ପ ୁ /303238 61 134 364ଗିଲିପିଲି ଗରୁୁଲୁ ପି ରାମସାମି LNT2571560
ୀ /303239 81 134 365ଗିଲିପିଲି ଲଛମି ସା ରାମସାମି LNT2571552

ପ ୁ /303240 42 134 366ମହ ଦ ସାଦିକ ପି ମହ ଦ ମାନିକ YNY0970236
ୀ /303241 38 134 367ପି ସାଉଁଲି ସା ପି ଶୀନୁ YNY0243394

ପ ୁ /303242 45 134 368ପି. ଶୀନୁ ପି ପି. େସାମଲୁୁ OR/06/044/256471
ୀ /313243 70 134 369ଏମ ଗଡୁୁପାମା ସା ଆପା ରାଓ LNT2421246
ୀ /313244 47 134 370ଲକ୍ଷୀପିୟା ପ ା ପି ଭା ର ଚଂଦ ପ ା YNY1090463

ପ ୁ /313245 50 134 371ଏମ ଏ ଟ ରାଓ ପି ଏମ ଆପାରାଓ ରାଓ LNT2512994
ୀ /323246 70 134 372ଈଶରୀ . ସା ଏନ ଆପାରାଓ YNY0987404
ୀ /323247 34 134 373କିରଣ ଝା ସା ଅରୁଣକମୁାର ଝା YNY0970293
ୀ /333248 70 134 374ଆପିଆମା , ପି ନେ ଜ େବେହରା LNT2571594
ୀ /333249 48 134 375ପଦା . ପି ନେ ଜ େବେହରା LNT2571602

ପ ୁ /333250 20 134 376ଅଭିେ◌ଷକ ପରୁୀ ପି ସଂଦୀପ କମୁାର ପରୁୀ YNY1335744
ୀ /343251 53 134 377େକ େନାକଲମା ସା େକ ଇଶର ରାଓ LNT0314401

ପ ୁ /343252 61 134 378ରବି  େବେହରା ପି ବିେଛ  େବେହରା LNT2504561
ୀ /343253 52 134 379ଶାସତୀ େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା OR/06/044/256177
ପ ୁ /343254 47 134 380କିେଶାର କମୁାର େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା OR/06/044/256178
ପ ୁ /343255 45 134 381ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି କା ିର୍କଚ  େବେହରା LNT2421261
ୀ /343256 43 134 382ପଣତୀ େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା LNT2571628
ୀ /343257 39 134 383ସପିୁତି େବେହରା ପି କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା LNT3058716
ୀ /343258 37 134 384ପଦା େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା YNY0243410
ୀ /343259 37 134 385ପତିମା େବେହରା ସା କିେଶାର କମୁାର େବେହରା LNT3058724

ପ ୁ /343260 31 134 386ହାଡିବ ୁ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YNY0243402
ୀ /343261 80 134 387େହମ େଦଇ ସା କା ିର୍କ େବେହରା OR/06/044/256175
ପ ୁ /343262 37 134 388କ୍ଷୀେରାଦ ସାହୁ ପି ଖେଗଶର ସାହୁ LNT4233854
ପ ୁ /353263 60 134 389େକଶବ ବାରିକ ପି ବଳରାମ ବାରିକ OR/06/044/256184
ୀ /353264 52 134 390କମୁଦିୁନୀ ବାରିକ ସା େକଶବ ବାରିକ OR/06/044/256185
ପ ୁ /353265 32 134 391ସନିୁଲ କମୁାର ବାରିକ ପି େକଶବ ବାରିକ LNT3058732
ପ ୁ /353266 60 134 392ଚକଧର ଦାସ ପି ବ ାଳି ଦାସ LNT2421956
ପ ୁ /353267 37 134 393ଜଗବ ୁ ଦାଶ ପି ଚକଧର ଦାଶ LNT4225694
ପ ୁ /353268 58 134 394ଖେଗଶର ସାହୁ ପି ବାଉରିବ ୁ ସାହୁ LNT4215661
ପ ୁ /363269 45 134 395ଦୀପକ ଅଗୱାଲ ପି ରାମବିଳାସ ଅଗୱାଲ YNY0462937
ୀ /363270 44 134 396ବବିତା ଅଗୱାଲ ସା ଦୀପକ ଅଗୱାଲ YNY0462929
ୀ /363271 25 134 397ନିଶା େଚୗରାଶଆି ପି ରାେଜଶ େଚୗରାଶଆି YNY0909366
ପ ୁ /363272 49 134 398ଅଜୟ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ YNY0618801
ୀ /363273 41 134 399ବି ୁପିୟା ଦାସ ସା ଅଜୟ ଦାସ YNY0618876
ପ ୁ /363274 35 134 400େସକ ମଜୁାହୁଦ ପି େସକ କରୁବାନ YNY0970525
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ୀ /363275 23 134 401ଗଜାଲା ପରୱିନ ପି େଶକ ଆବିଦ YNY1143874
ୀ /363276 32 134 402େମୖେତୟୀ ସାହୁ ସା େସୗମଯ୍କା  ସାହୁ YNY0851378
ୀ /363277 62 134 403ମ ଳୁା ସାହୁ ସା ହେରକୃ  ସାହୁ LNT2421840

ପ ୁ /363278 42 134 404ପିୟଦଶର୍ୀ ଉମାକା  ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT2421873
ପ ୁ /363279 40 134 405େସୗମଯ୍କା  ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT2421865
ୀ /363280 36 134 406ସିଲା ସାହୁ ସା ପିୟଦଶର୍ୀ ଉମାକା  ସାହୁ YNY0243428
ୀ /373281 61 134 407ଗୀତା ଳୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ବିର  ିେଚୗଧରୁୀ LNT0279935

ପ ୁ /373282 42 134 408ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ YNY0092122
ପ ୁ /373283 42 134 409ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ LNT2421204
ୀ /373284 31 134 410ପିୟଦସ ିର୍ନି ଦାସ ସା ପକାଶ କମୁାର ଦାସ YNY1317809
ୀ /373285 28 134 411ଚିନୟୀ ଦାସ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ YNY1317833

ପ ୁ /373286 24 134 412ଆଦିତ୍ଯ କମୁାର ଦାସ ପି ଭା ର ଚଂଦ ଦାସ YNY1071752
ୀ /383287 51 134 413ୱାଇ ଆମାଜି ସା ୱାଇ ଆପାରାଓ  OR/06/044/256285

ପ ୁ /383288 50 134 414ୱାଇ. ଆ ା ରାଓ ପି ୱାଇ. ରାମଲୁୁ OR/06/044/256284
ପ ୁ /383289 21 134 415ଅବିନାଶ େବେହରା ପି ମାନସ ର ନ େବେହରା YNY1158666
ୀ /383290 19 134 416େଜଯ୍ାତି ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ ଦାସ YNY1320506
ୀ /383291 65 134 417ୱାଇ. ରାବଣାମ ସା ୱାଇ. ରାମଲୁୁ OR/06/044/256283

ପ ୁ /383292 76 134 418ୱାଇ ରାମଲୁ ପି ୱାଇ ଆପନା OR/06/044/256282
ୀ /383293 45 134 419େଶଖ ସାହିନୁର ସା େଶଖ ଉସମାନ YNY0974295

ପ ୁ /383294 54 134 420େଶଖ ଉସମାନ ପି େଶଖ ସକୁରୁ YNY0974311
ୀ /393295 70 134 421ଜି.ରତନ୍ ା  ସା ଜି ଆ  ରାଓ LNT2421337

ପ ୁ /393296 33 134 422ଜି.ଶବିା . ପି ଜି.ଆପା ରାଓ YNY0618827
ୀ /393297 31 134 423ଜି.ସଜୁାତା . ପି ଜି.ଆପା ରାଓ YNY0618959
ୀ /393298 54 134 424ଜି.ସ ୁ ରୀ ଆମା ସା ଜି.ଆପା ରାଓ YNY0618967
ୀ /393299 60 134 425କାଶମି େକାଟା ଗ ା ସା ଶକିନା ରାଜୁ OR/06/044/256458

ପ ୁ /393300 27 134 426ଜି ଗଣ୍ଶ ପି ଜି ଅପାରାଓ YNY1021005
ପ ୁ /393301 33 134 427ଟି କମୁାର ପି ଟି ଚିଟି YNY1020700
ୀ /393302 62 134 428ଜି. ଲକ୍ଷୀ ସା ଜି. କୃପାନ LNT2421568
ୀ /393303 66 134 429ବା ାରୀ ମହାଲକ୍ଷୀ ସା େନାକାରାଜୁ OR/06/044/256449

ପ ୁ /393304 27 134 430ଏନ୍ େମନା ମା ଏନ୍ ସତଯ୍ବତୀ YNY0680298
ୀ /393305 29 134 431ଏଲ୍ େମାହିନୀ ପି ଏଲ୍ ରତନା . YNY0680330
ୀ /393306 73 134 432କାଶମିିେକାଟା ନାଗାମା ସା େକାକାଲୁ OR/06/044/256450

ପ ୁ /393307 70 134 433କାସିମ େକାଟା ନାଗାରାଜ ପି ରାମଲୁ OR/06/044/256464
ୀ /393308 47 134 434େକ େନାକଲାମା ସା େକ ଇଶର ରାଓ YNY0243436
ୀ /393309 27 134 435ଏନ୍ ପଜୂା ସା ଏନ୍ େମନା YNY0728428

ପ ୁ /393310 31 134 436ଏ ରେମଶ ପି ଏ ଆପାରାଓ YNY0728436
ପ ୁ /393311 52 134 437େକ ଇଶର ରାଓ ପି େକ ରାମ ୁ YNY0243444
ୀ /393312 51 134 438ମକୁଲୁ ରାଓ ସା ଏଲ କ ା ରାଓ YNY1021013

ପ ୁ /393313 24 134 439ଏଲ ଜଗା ରାଓ ପି ଏଲ କ ା ରାଓ YNY1021039
ପ ୁ /393314 46 134 440ବା ାଶୀ ରୀନୁ ପି େନାକରାଜୁ LNT0279927
ୀ /393315 67 134 441ଲାେକଟ େସାରମା ସା ଆପା ରାଓ YNY1020981
ୀ /403316 80 134 442େତଜର େପଲ ସନଯ୍ାସି ଆ ା ସା ଆପାନନ୍ ା  OR/06/044/256507

ପ ୁ /403317 19 134 443ଲି ରାଜ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ YNY1317650
ୀ /403318 50 134 444ଏରାମ ୁେନଲା ପାବର୍ ତୀ ସା ଈଶର ରାଓ OR/06/044/256457

ପ ୁ /403319 26 134 445ରାମ ୁେସନ ପି େଯାଗୀ େସନ YNY1327055
ପ ୁ /413320 66 134 446େକ ଆନ ରାଓ ପି େକ ଆ ାନା OR/06/044/256297
ୀ /413321 39 134 447ଲିଲୀ ବାଗ ସା ଗାବିଏଲ ଦାସ YNY1337716
ୀ /413322 84 134 448େକ େନାକଲାମା ସା େକ ନଲଫାଇ OR/06/044/256298
ୀ /423323 47 134 449ଏସ ଆପି ଆମା ସା ଏସ ଆପା ରାଓ LNT3058807
ୀ /423324 40 134 450ତାରୁେପଲୁ ପଦା  ସା ତାରୁେପଲୁ LNT2503605
ୀ /423325 39 134 451ସି ଏଚ ଆଇମା  ପି ସିଏଚ ବାବୁରାଓ LNT0279877
ପ ୁ /423326 55 134 452ତାରୁେପଲି ଆଦିନାରାୟଣ ପି େସାେରୟା  OR/06/044/256301
ପ ୁ /423327 54 134 453େତେରେଲଲି ଆପାରାଓ ପି େସାେରୟା  OR/06/044/256300
ପ ୁ /423328 71 134 454େକାରେପଟା ଆରାବାମା ପି ଯେଲୟା  OR/06/044/256503
ପ ୁ /423329 50 134 455ପତାପ କମୁାର େବେହରା ପି ପସନନ୍ କମୁାର େବେହରା YNY1317692
ପ ୁ /423330 33 134 456କୃ  ବିଶାଲ ପି ବୃଂଦାବନ ବିଶାଲ YNY1320571
ପ ୁ /423331 24 134 457ନାରାୟଣ ବିଶାଳ ପି ବୃ ାବନ ବିଶାଳ YNY1314988
ପ ୁ /423332 34 134 458ଜଗନନ୍ାଥ ଦାଶ ପି ଭାଗ୍ଯଧର ଦାଶ YNY1317700
ପ ୁ /423333 46 134 459େତେରେପଲି ଗେଣଷ ପି େତେରେପଲି ଆପାରାଓ OR/06/044/256462
ୀ /423334 74 134 460ତାରୁେଲଲି କାମାମା ସା େସାେରୟା LNT0279919
ୀ /423335 61 134 461େକ ଲକ୍ଷୀ ସା େକ ଜାହା ୀରି OR/06/044/256488
ପ ୁ /423336 28 134 462ଭା ର ମାଝୀ ପି ନିର ନ ମାଝୀ YNY1317858
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ୀ /423337 23 134 463ସସୀତା ପାଲ ସା ବିମଳ ପାଲ YNY1320308
ୀ /423338 21 134 464ମୀତା ପାଲ ପି ଦିଲୀପ ପାଲ YNY1320142

ପ ୁ /423339 20 134 465ଶ  ୂପାତ ପି ନ ଲାଲ ପାତ YNY1320589
ପ ୁ /423340 49 134 466ଜାକର ଈଶର ରାଓ ପି ଆେପୟା LNT2538536
ପ ୁ /423341 46 134 467ସଦୁଶର୍ନ ରାଓ ପି େବବି LNT0279893
ପ ୁ /423342 58 134 468ଆ ିକ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ YNY0383877
ୀ /423343 29 134 469ସତିୃ େରଖା ସାହୂ ପି ସନାତନ ସାହୂ YNY1315027

ପ ୁ /423344 27 134 470ଅବିନାସ ସାହୂ ପି ସନାତନ ସାହୂ YNY1317627
ୀ /423345 49 134 471ସପିୁୟା ସାହୁ ସା ଆ ିକ କମୁାର ସାହୁ YNY0093187

ପ ୁ /423346 39 134 472ତପନ ସାମ ପି ରତନ ସାମ YNY1320340
ୀ /423347 38 134 473ସଷୁମା ସାମ ସା ତପନ ସାମ YNY1314863
ୀ /423348 40 134 474ଟି ସୀମା ସା ଟି ଆପାରାଓ YNY0243451

ପ ୁ /423349 61 134 475େବାଡୁ ସିମାଚଳମ ପି େବାଡୁ ଆପନନ୍ା OR/06/044/256504
ୀ /423350 55 134 476େତେରେପାଲି ସୀମା ଳମ ସା ଗେଣଷ ସିମା ଳମ OR/06/044/256439
ୀ /433351 35 134 477ସୀମା ବେଜାରିଆ ପି ଦୀନଦୟାଲ ବେଜାରିଆ YNY1314228
ୀ /433352 21 134 478େସନ୍ହା ବେଜାରିଆ ମା ୰ଦୀନଦୟାଲ ବେଜାରିଆ YNY1314715
ୀ /433353 19 134 479ବିପାଶା ବେଜାରିଆ ପି ଦୀନଦୟାଲ ବେଜାରିଆ YNY1314624

ପ ୁ /433354 59 134 480ବି ୁ ଚରଣ େଜନା ପି ଲତା ଗ ବର୍  େଜନା YNY1098870
ୀ /433355 50 134 481ଏ ଲକ୍ଷୀ ସା ଗ ାରାଜୁ LNT2421162
ୀ /433356 20 134 482ଅଭିଶକି୍ତା ନାଏକ ପି େସୗେମ  ନାଏକ YNY1335835
ୀ /433357 80 134 483ଅନୁକ ୂେସୗରମା ସା ଅନୁକ ୂଅପାନା YNY1099084

ପ ୁ /443358 36 134 484ଏସ କମୁାର ପି ଏସ ଆପା ରାଓ LNT4234746
ପ ୁ /443359 36 134 485ଏମ.ଡୀ ଆବିଦ ପି ଏମ.ଡୀ ୱାହୀଦ YNY1314566
ପ ୁ /443360 62 134 486ଏସ୍ ଆପାରାଓ ପି ଏସ୍ ମସୁେଲୟା OR/06/044/256312
ୀ /443361 25 134 487ଅଂଜୁମ ଆରା େବଗମ ସା ଏମ.ଡୀ ରେହମାନ YNY1314392

ପ ୁ /443362 56 134 488ଏମ ଗ ାରାଜୁ ପି ଏମ େପାଡରାଜୁ YNY1256221
ୀ /443363 23 134 489ନଗମା ନା ସା ମହ ଦ ଅବିଦ୍ YNY1314467
ୀ /443364 57 134 490ଏସ୍ ନାଗମଣି ସା ଏସ୍ ଆପାରାଓ OR/06/044/256313

ପ ୁ /443365 39 134 491ଏମ.ଡୀ େରହମାନ ପି ଏମ.ଡୀ ୱାହୀଦ YNY1317759
ପ ୁ /443366 20 134 492ଅ ିତ ଶର୍ମା ପି ବିଜେମାହନ ଶର୍ମା YNY1317684
ୀ /453367 42 134 493ୱାଇ େମରୀ ସା ୱାଇ ପଭାକର LNT2421287

ପ ୁ /453368 21 134 494ଏମ ଅଜୟ ପି ଏମ ଗ ାରାଜୁ YNY1256205
ପ ୁ /453369 46 134 495ୱାଇ ପଭାକର ପି ୱାଇ ରାମଲୁ OR/06/044/256326
ପ ୁ /453370 47 134 496ୱାଇ ରାଜୁ ପି ୱାଇ ରାମଲୁ OR/06/044/256325
ୀ /453371 31 134 497ଖସୁବୁ କମୁାରୀ ରାମ ସା େଜଯ୍ାତି ଶ ର ରାମ YNY1098896
ୀ /463372 56 134 498କାଳସୀମା ଶ , ସା କାଳ ଗା ୁଲି LNT0279836
ୀ /463373 52 134 499ପଦା . ସା ଆପାରାଓ . LNT0279810

ପ ୁ /463374 33 134 500େକ ଲକ୍ଷଣ ପି େକ ଗ ୁଲୁ YNY0383885
ପ ୁ /463375 37 134 501ଜିେତ  ପାଲ ପି ନେର  ପାଲ YNY1314905
ପ ୁ /463376 35 134 502କିରଣ କମୁାର ରାମ ପି ଭବାନୀ ଶ ର ରାମ YNY1098904
ୀ /463377 33 134 503େକ ସବୁାସିନୀ ସା େକ ତିନାଥ YNY1256197
ୀ /463378 31 134 504ଟି ତୁଳସୀ ସା ଟି ରାଜୁ YNY1020726

ପ ୁ /473379 41 134 505ସି ଏଚ ବୁଜି ପି ସି ଏଚ ମାନିଆ LNT0314534
ପ ୁ /473380 41 134 506ସି ଏଚ ରାଜୁ ପି ସି ଏଚ ସିମା ଳମ LNT0314518
ୀ /473381 24 134 507ବାୟ ଚଂଡୀ ସା ଏମ ଅନିଲ YNY1225739
ୀ /473382 45 134 508ଏ ଲ ମୀ ସା ଏମ ଗ ରାଜୁ YNY1256171

ପ ୁ /473383 37 134 509େଜଯ୍ାତି ଶ ର ରାମ ପି ଭବାନୀ ଶ ର ରାମ YNY1098912
ପ ୁ /473384 53 134 510ରବି  ନାଥ ସାହୁ ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ LNT0313874
ୀ /473385 46 134 511ମମତା ମ ରୀ ସାହୁ ସା ରବି  ନାଥ ସାହୁ LNT0313866
ୀ /473386 20 134 512ରଶତିା େସଠୀ ପି ରବି  କମୁାର େସଠୀ YNY1256155
ପ ୁ /483387 50 134 513ଦିଲୁ ଆପାରାଓ ପି ଜାଲୁ େଯାଗଲୁୁ OR/06/044/256501
ୀ /483388 45 134 514ଜାଲୁ ଚିଲୁକୁ ସା ଜାଲୁ ଆପାରାଓ OR/06/044/256490
ୀ /483389 41 134 515ମମତା ଦାସ ମା ହୀରାମଣି ଦାସ YNY1071661
ୀ /483390 56 134 517େଶାଭା ରାଣୀ ରାମ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ରାମ YNY1098920
ପ ୁ /493391 57 134 518ଚକାଏରାନା . ପି ଚକାଆପାନା OR/06/044/256202
ୀ /493392 55 134 519ଚକାଲକ୍ଷୀ . ସା ଚକାଏରାନା  OR/06/044/256201
ୀ /493393 51 134 520ଚକାେସବତୀ . ସା ଚକାଆପାରାଓ  LNT0279778
ପ ୁ /493394 52 134 521ମାନସ ର ନ ମହା ି ପି ରବି ନାରାୟଣ ମହା ି YNY1256536
ୀ /493395 42 134 522େକ ରାଣୀ ସା େକ ମେହ YNY1098938
ୀ /493396 31 134 523ବି.ଆଦିଲଛମୀ େରଡି ସା ବି.ଭା ର େରଡି YNY0970434
ୀ /49a3397 22 134 524େତଜସିନି ଦାଶ ପି ଭବାନୀ ଶଂକର ଦାଶ YNY1343193
ୀ /503398 66 134 525ଚକା ଆଚାନା ସା ଚକା ଗଡୁାନୁ OR/06/044/256206
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ପ ୁ /503399 46 134 526ମାଇଲି ପିଲି ବାବୁରାଓ ପି ମାଇଲି ପିଲି ଆପାରାଓ OR/06/044/256475
ୀ /503400 28 134 527ଜି ବାସ ି ସା ଜି ରାବଣା YNY1098946

ପ ୁ /503401 70 134 528ଚକା ଗଡୁାନୁ ପି ଚକା ଆପାନା OR/06/044/256205
ୀ /503402 35 134 529ଏନ େଜଯ୍ାତି ପି ଏନ ଅପା ରାଓ YNY1225879
ୀ /503403 32 134 530ଏ ଲତା ସା ଏ ଶଂକର ରାଓ YNY1225861
ୀ /503404 27 134 531ଚକ ମଣିକା ସା ଚକା ସ ରୀ YNY1225838
ୀ /503405 23 134 532ଦିଶା ମହା ି ପି ମାନସ ର ନ ମହା ି YNY1256304
ୀ /503406 44 134 533େକ ନୀେଲା ମା ସା େକ କୃ ା YNY1225812

ପ ୁ /503407 27 134 534େକ ରାମ ୂ ପି େକ କୃ ା YNY1225820
ୀ /503408 56 134 535ଲଛମୀ ରାଓ ସା ଅ ା ରାଓ YNY1225887

ପ ୁ /503409 33 134 536ଚକ ଶ ରୀ ପି ଚକା ଗଦୁନୂ YNY1225846
ପ ୁ /503410 23 134 537ଏ ଵିକୀ ପି ଏ ଶଂକର ରାଓ YNY1225895
ପ ୁ /513411 61 134 538େକ ଅଜୁର୍ ନ ପି ଆପାନା  LNT0279752
ପ ୁ /513412 66 134 539ଏକ ଏରାନା ପି େକ ଆପାନା LNT0279760
ୀ /513413 50 134 540େକ େନାକଲାମା ସା େକଏରାନା OR/06/044/256200
ୀ /523414 43 134 541େକ ଚ ି ସା େକ ଆପାରାଓ LNT0314435

ପ ୁ /523415 89 134 542ପାେପୟା . ପି ଆପାନା . LNT0279737
ପ ୁ /523416 56 134 543େକ ଆପା ରାଓ ପି ପାେପୟା OR/06/044/256207
ୀ /523417 53 134 544େକ ଆପଲରସା ସା େକ ଆପାରାଓ OR/06/044/256210
ୀ /533418 27 134 545ଅଚର୍ନା ଦାସ ପି ଆସିଷକମୁାର ଦାସ YNY0970251

ପ ୁ /533419 75 134 546େକ ଏରାନା ପି ଆପାନା  OR/06/044/256196
ୀ /543420 58 134 547େନାକଲାମା . ପି ଚକାମାନିଆ . LNT2571388

ପ ୁ /543421 35 134 548ପଭାତ ନାୟକ ପି ଜୟ କୃ  ନାୟକ YNY0970442
ପ ୁ /553422 67 134 549ଅଭିଜିତ େଗୗସ ପି ଜଗତ ବଲଭ େଗୗସ YNY1126788
ୀ /553423 63 134 550ସ ୍ଯାନୀ େଘାଷ ସା ଅଭିଜିତ େଘାଷ YNY1126770

ପ ୁ /553424 36 134 551ଅନିେମଶ େଘାଷ ପି ଅଭିଜିତ େଘାଷ YNY1126929
ପ ୁ /553425 32 134 552ଅଭିେ◌ଷକ େଘାଷ ପି ଅଭିଜିତ େଘାଷ YNY1126911
ୀ /553426 51 134 553ଏମ େନାକଲାମା ସା ଏନ ରାମାନା LNT2538528

ପ ୁ /553427 56 134 554ଏମ ରାମନା ପି ଏସ ଏ ାନା YNY0987412
ପ ୁ /563428 56 134 555େଜ ଆପାରାଓ ପି େଜ ଜଗଲୁ LNT2571453
ୀ /563429 45 134 556େଜ ସିଲକୁ ସା େଜ ଆପାରାଓ LNT2571461
ୀ /573430 42 134 557ବାସ ୀ େଜନା ସା ବି ୁ ଚରଣ େଜନା YNY1099001
ୀ /573431 54 134 558େକ ପାବର୍ ତୀ ସା େକ ରାମ ୁ LNT0279711
ୀ /573432 85 134 559େକ ରାଜୁଲମା ସା େକ ପାେପୟା LNT0279729

ପ ୁ /573433 36 134 560ଅଭିଜିତ ସିକଦାର ପି ଅମିୟ କମୁାର ସିକଦାର YNY1099027
ପ ୁ /583434 61 134 561ଏଲ ନାଗାରାଜୁ ପି ଏଲ େପାତରାଜୁ OR/06/044/256414
ୀ /583435 27 134 562ମାଧରୁୀ ଟୁପାଖୀ ସା ସନତ କମୁାର ନାୟକ YNY1099019
ୀ /593436 23 134 563ଐଶ୍ଵରିଯା ପି ସଭୁାଂଶ ୁେଶଖର େବେହରା YNY1344126

ପ ୁ /593437 66 134 564ଚକା ବାବୁରାଓ ପି ପି. ଚକା ମାନିୟା LNT0279703
ୀ /593438 56 134 565ଆପଲ ରସା ସା ବାବୁ ରାଓ OR/06/044/256441
ୀ /603439 66 134 566ସନଯ୍ାସୀମା . ସା ଏନ୍ପିକାଲୁ OR/06/044/256234
ପ ୁ /603440 61 134 567ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜନ ମାଗଣିୁ ସାହୁ YNY1134899
ପ ୁ /613441 51 134 568ଏସ ଆପାରାଓ ପି ଏସ ଏରାନା LNT2538510
ପ ୁ /613442 33 134 569ସାନବାବୁ ଡି ପି ନବନ ଡି YNY0970350
ୀ /613443 28 134 570ଡିଛଦ ଡି ସା ଡିଚିନୁ ଡି YNY0970368
ୀ /613444 45 134 571ଏସ ପାବର୍ ତି ସା ଏସ ଆପାରାଓ LNT2512440
ୀ /613445 51 134 572ସାଂତିଲତା ସାହୂ ସା ର ନ କମୁାର ସାହୂ YNY1099035

ପ ୁ /623446 66 134 573ଏମ ଆପାରାଓ ପି ଏମ ଆପାଲସାମୀ LNT0279695
ପ ୁ /623447 48 134 574ଏମ ବାବୁରାଓ ପି ଆପାରାଓ LNT0279687
ୀ /623448 31 134 575ମାମୀ େଜନା ସା ଲିଟୁ େଜନା YNY1099043
ପ ୁ /623449 24 134 576ନିେଳଶ ସାଇଁ ପି ଆେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ YNY1129998
ପ ୁ /633450 51 134 577ଏମ ଆପାରାଓ ପି ଏ କେ ୟା LNT0279661
ୀ /633451 34 134 578ମାନିନୀ ମହା ି ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାଇଁ YNY1099050
ପ ୁ /633452 21 134 579ଏ ରାଜୁ ରାଓ ପି ଏ ଅପା ରାଓ YNY1226893
ପ ୁ /633453 33 134 580ଫ ର େଶଖ ପି ରଘ ୁେଶଖ YNY0970343
ୀ /643454 19 134 581ହୁଶନ୍ଆରା େବଗମ ସା େସଖ େଜୖନୁଲ ବକ୍ସ YNY1338912
ପ ୁ /643455 41 134 582ଶ ର ଡି ମା ମାଳତି ଡି YNY0970277
ୀ /643456 34 134 583ଟିକା ଡି ସା ଶ ର ଡି YNY0970335
ୀ /643457 21 134 584ଟି ନାକରତନ୍ ସା ପି ଶ ର YNY1099068
ପ ୁ /643458 59 134 585ଡି ରାବଣାମ ପି ଡି ଆପନା LNT2562312
ପ ୁ /643459 52 134 586ରବୀ  ସିଂହ ପି େମାତାବ ସିଂହ YNY1338698
ୀ /643460 51 134 587ଡି ସରୁକ ା ସା ଡି ରାବଣା LNT0279653
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ୀ /653461 85 134 588ଡି ସ ସିମା ସା ଡି ତଲପରିୁ LNT2502607
ପ ୁ /653462 27 134 589ପି ଶ ର ପି ପି କୀ ା YNY1099076
ପ ୁ /663463 86 134 590ବି ଅଜୁର୍ ନ ପି େନାେକରାଜୁ LNT0279646
ୀ /663464 81 134 591ସଂଯ଼କୁ୍ତା ଦାଶ ସା ହରିହର ଦାଶ OR/06/044/506288

ପ ୁ /673465 52 134 592ଏନ ବୁସି ପି ଏନ ଏରନା LNT3058815
ପ ୁ /673466 85 134 593ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପଭାତ ଚ  ଦାସ LNT2571487
ୀ /673467 85 134 594େବଲରାଣୀ ଦାସ ପି ଭା ରଚ  ଦାସ LNT0279638

ପ ୁ /673468 48 134 595ପଭୁଦ  ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT2503563
ପ ୁ /673469 45 134 596ପରିକି୍ଷତ ଆନ  ଦାସ ପି ନିର ନ କମୁାର ଦାସ LNT0315101
ୀ /673470 44 134 597ବିଜିତା ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT0279620

ପ ୁ /673471 42 134 598ଚି  ର ନ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT0315093
ୀ /673472 22 134 599ସଶୁୀ ସଂଗୀତା ଦାଶ ପି ବିଘନ୍ରାଜ ଦାଶ YNY1099092

ପ ୁ /683473 23 134 600ନିତିନ େଜୖନ ମା ମନୀଷ ଦୁଗନ YNY1159961
ପ ୁ /683474 66 134 601ବଟକୃ  େସଠୀ ପି ସାନ  େସଠୀ OR/06/044/256548
ୀ /683475 60 134 602ସେୁଲାଚନା େସଠୀ ସା ବଟକୃ  େସଠୀ OR/06/044/256549

ପ ୁ /693476 42 134 603ୱାଇ ସାଇବାବୁ ପି ୱାଇ ଜଗନନ୍ ାଥ  LNT2421147
ୀ /693477 42 134 604ପାପିୟା ସିହନ୍ା  ସା ଅସୀମ କମୁାର ସିହନ୍ା  YNY1338623
ୀ /693478 34 134 605ୱାଇ ଶା ି ସା ୱାଇ ଲ ମନ ରାଓ LNT4229944
ୀ /693479 33 134 606ୱାଇ କମୁାରୀ ସା ୱାଇ ସାଇବାବୁ LNT3058823
ୀ /693480 59 134 607ୱାଇ ଆପାଲମା ସା ୱାଇ ପାପାରାଓ OR/06/044/256007
ୀ /693481 59 134 608ୱାଇ ବଡଲକ୍ଷୀ ସା ଜଗା ରାଓ OR/06/044/256500
ୀ /693482 62 134 609ୱାଇ ପାପାମା ସା ୱାଇ ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ OR/06/044/256005

ପ ୁ /693483 49 134 610ପକାଶ ଚ  ପରିଡା ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ପରିଡା YNY0970640
ୀ /693484 41 134 611ଟୁନି ପରିଡା ସା ପକାଶ ଚ  ପରିଡା YNY0970616

ପ ୁ /693485 46 134 612ୱାଇ ଇଶର ରାଓ ପି ୱାଇ େବୖରାଗୀ ରାଓ LNT2421170
ପ ୁ /693486 43 134 613ୱାଇ ଲଛମନ ରାଓ ପି ୱାଇ ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ YNY0311571
ପ ୁ /693487 40 134 614ୱାଇ େତଜଶର ରାଓ ପି ୱାଇ ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ LNT2421683
ପ ୁ /693488 39 134 615ୱାଇ ଜାନକୀ ରାଓ ପି ୱାଇ େବୖରାଗୀ ରାଓ LNT2421915
ପ ୁ /693489 29 134 616ୱାଇ. େଭଣ ୁରାଓ ପି ୱାଇ େବୖରାଗୀ ରାଓ YNY0680314
ପ ୁ /693490 27 134 617ୱାଇ ଜଗଦୀଶ ରାଓ ପି ୱାଇ ଜଗା ରାଓ YNY0680355
ୀ /693491 38 134 618ଟି ରୂପା ସା ଟି ମଧ ୁ YNY0728261

ପ ୁ /693492 27 134 619ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ YNY1256072
ୀ /693493 28 134 620ଲିଜା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1256056
ୀ /693494 33 134 621ୱାଇ ସରସତୀ ସା ୱାଇ ଈଶର ରାଓ YNY0728253
ୀ /693495 66 134 622ରଶେିରଖା େସନାପତି ସା ସମୀର େସନାପତି YNY0728469
ୀ /693496 32 134 623ଓାଇ ଶା ି ସା ୱାଇ ଲଛମନ ରାଓ YNY0987420
ୀ /703497 61 134 624ଟି ଏ ାମା ପି ଟି ପେଲୟା LNT2512549
ୀ /703498 58 134 625ଟି ଜଗଦମା ସା ଟି କାମରାଜୂ YNY1351717

ପ ୁ /703499 39 134 626ଟି.ରାଜ େଗାପାଲ ରାଓ ପି ଟି.କମ୍ ରାଜୁ YNY0618785
ପ ୁ /703500 39 134 627ଟି. ଶୀନିବାସ ପି ଟି.କମ୍ ରାଜୁ YNY0618793
ୀ /713501 32 134 628ରୁକଣୀ େଲ ା ସା ସ ୟ ସାଇଁ YNY0680371
ୀ /713502 34 134 629ସନିୁତା େସଠୀ ସା ସବୁାଷ େସଠୀ YNY0970285

ପ ୁ /713503 72 134 630ବାଉରୀବ ୁ ସାଇଁ ପି ଭମରବର ସାଇଁ OR/06/044/256255
ୀ /713504 65 134 631ଟୁନିଲତା ସାଇଁ ସା ବାଉରୀବ ୁ ସାଇଁ OR/06/044/256256
ୀ /713505 55 134 632ଶାରଦା ସାଇଁ ସା ସିେ ଶର ସାଇଁ OR/06/044/256258

ପ ୁ /713506 42 134 633ଶ ର ସାଇଁ ପି ବାଉରିବ ୁ ସାଇଁ LNT2421659
ପ ୁ /713507 41 134 634ସ ୟ ସାଇଁ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ସାଇଁ LNT2421642
ପ ୁ /713508 38 134 635ସଂଜୀବ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ସାଇଁ LNT2502730
ପ ୁ /713509 36 134 636ସଜିୁତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାଉରି ବ ୁ ସାଇଁ LNT4215604
ୀ /723510 86 134 637ଚାରୁଲତା ରାଉତ ସା ହୃଦୟ ରାଉତ OR/06/044/256262
ୀ /723511 66 134 638କ୍ଷୀେରାଦ ରାଉତ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ରାଉତ LNT0279588
ୀ /723512 54 134 639ତର  ପଭା ରାଉତ ସା ସମୁନ ରାଉତ LNT2421899
ପ ୁ /723513 45 134 640ସବୁାସ ରାଉତ ପି ହୃଦୟ ରାଉତ LNT0279570
ୀ /723514 36 134 641ପରମେଜଯ୍ାତି ରାଉତ ସା ସବୁାଷ ରାଉତ LNT3058849
ପ ୁ /723515 60 134 642ସମୁନ ରାଉତ ପି ହୃଦୟ ରାଉତ OR/06/044/256269
ପ ୁ /723516 23 134 643େରାହନ ରାଉତ ପି ସମୁନ ରାଉତ YNY1040393
ପ ୁ /733517 61 134 644ମହ ଦ କୟୁମ୍ ପି ପିର ମହ ଦ YNY0618777
ପ ୁ /743518 80 134 645ବିଜେୟ  ପଧାନ ପି ସେୁର  ପଧାନ OR/06/044/256275
ୀ /753519 28 134 646ଶୀେଦବୀ କା ି ସା ସତଯ୍ସ ୁ ର କା ି YNY0680405
ୀ /753520 85 134 647ଇ ୁମତୀ ପ ୃ ି ସା ନବକିେଶାର ପ ୃ ି LNT2411304
ପ ୁ /753521 56 134 648ଅେଶାକ ପ ୃ ି ପି ନବକିେଶାର ପ ୃ ି LNT0279513
ପ ୁ /753522 56 134 649ବସ  କମୁାର ପ ୃ ି ପି ନବକିେଶାର ପ ୃ ି LNT2411312
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ପ ୁ /753523 55 134 650ଦୁଷ  ପ ୃ ି ପି ନବକିେଶାର ପ ୃ ି LNT2411288
ୀ /753524 55 134 651ସଲୀଳା ପ ୃ ି ସା େଦେବ  ପ ୃ ି LNT0279521

ପ ୁ /753525 50 134 652ମେନାଜ ପ ୃ ି ପି ନବକିେଶାର ପ ୃ ି LNT2525384
ୀ /753526 49 134 653ସବିତା ପ ୃ ି ସା ଅେଶାକ ପ ୃ ି YNY0092205
ୀ /753527 47 134 654େସୗଦାମିନୀ ପ ୃ ି ସା ଦୁଷ  ପ ୃ ି LNT2411296
ୀ /753528 46 134 655ଲକ୍ଷୀପିୟା ପ ୃ ି ସା ବସ  ପ ୃ ି LNT2421758
ୀ /753529 45 134 656ପଭାସିନୀ ପ ୃ ି ସା ମେନାଜ ପ ୃ ି LNT2421741

ପ ୁ /753530 68 134 657େଦେବ  କମୁାର ପ ୃ ି ପି ନବକିେଶାର ପ ୃ ି LNT0279539
ୀ /753531 32 134 658ଶଭୁଶୀ ପ ୃ ି ପି େଦେବ  କମୁାର ପ ୃ ି YNY0463190

ପ ୁ /753532 31 134 659ଅଭିେଷକ୍ ପ ୃ ି ପି େଦେବ  ପ ୃ ି YNY0463208
ପ ୁ /753533 29 134 660ଅମିତାଭ ପ ୃ ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0463216
ପ ୁ /753534 27 134 661ଅମିତ ପ ୃ ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0728386
ପ ୁ /753535 25 134 662ଶଭୁମ ପ ୃ ି ପି ବସ  କମୁାର ପ ୃ ି YNY1294073
ପ ୁ /763536 40 134 663ଏମ.ପଭୁଦ  ପି ଏମ ଜୀବରତନ LNT2421527
ପ ୁ /763537 51 134 664ଏମ ଆନ  ରତନ ପି ରାମସାମୀ LNT2421808
ୀ /763538 53 134 665ଏମ ଅନୀମା ସା ଜ୍ଞାନରତନ LNT2421543

ପ ୁ /763539 31 134 666ଏମ ବିଭୂଦ ପି ଏମ ଜ୍ଞାନରତନ YNY0633396
ପ ୁ /763540 62 134 667ଏମ ଜ୍ଞାନରତନ ପି ରାମାସାମୀ LNT2421550
ୀ /763541 52 134 668ଏମ ନିେବଦିତା ସା ଏମ େପମରତନ LNT2503530

ପ ୁ /763542 57 134 669ଏମ େପମ ରତନ ପି ଏମ ରାମସାମୀ LNT2421394
ୀ /763543 31 134 670ରଚିତା ସା ା ସା ପଭୁଦ  ଏମ YNY0851337

ପ ୁ /763544 49 134 671ଏମ ସତଯ୍ରତନ ପି ରାମାସାମୀ LNT2421311
ୀ /763545 28 134 672ଏମ୍ ସସିୁତା ପି ଏମ୍ େପମ୍ ରତନ YNY0463224
ୀ /773546 80 134 673ଆପଲରସା , ସା ମସୁେଲୟ , OR/06/044/256434

ପ ୁ /783547 24 134 674ସବଯ୍ସାଚୀ କର ପି ରାେଜ  ନାରାୟଣ କର YNY0970475
ପ ୁ /793548 46 134 675ଏସ ଆପାରାଓ ପି ଏସ କଲଯ୍ାଣି OR/06/044/256435
ୀ /793549 29 134 676ଏସ୍ ଚ ି ସା ଏସ୍ େକା ାଲା ରାଓ YNY0463232
ୀ /793550 59 134 677ମିନତୀ ମିଶ ସା ଡା ସି ାଥର୍  ମିଶ LNT4229969
ୀ /793551 36 134 678ଲିଜା ମିଶ ପି ଡା ସି ାଥର୍  ମିଶ LNT4229977

ପ ୁ /793552 40 134 679ଆେଲାକ ପ ୃ ି ପି ବାମଚରଣ ପ ୃ ି LNT4225710
ପ ୁ /793553 39 134 680ଏସ୍ େକା ାଲ ରାଓ ପି ଏସ୍ କଲଯ୍ାଣୀ YNY0463356
ପ ୁ /793554 67 134 681ସମୀର େସନାପତି ପି ଉଦୟାନ  େସନାପତି YNY0728444
ପ ୁ /793555 56 134 682ସଧୁାସଂୁ େଶଖର େସନାପତି ପି ରବିନାରାୟଣ େସନାପତି LNT4225686
ୀ /793556 48 134 683େହାନାରାଣୀ େସନାପତି ସା ସଧୁାସଂୁ େସନାପତି LNT4225678

ପ ୁ /793557 26 134 684ଆଶୀଷ େସନାପତି ପି ସମୀର େସନାପତି YNY0728451
ପ ୁ /803558 54 134 685ନବ କିେଶାର େବହୁରା ପି ମରୁଲୀ େବହୁରା YNY1126879
ପ ୁ /803559 25 134 686ଦିବଯ୍ ର ନ େବହୁରା ପି ନବ କିେଶାର େବହୁରା YNY1126887
ୀ /803560 57 134 687କାରିକ ଚ ାବତୀ ସା କାରିକ ଶୀରାମ YNY1055201

ପ ୁ /803561 24 134 688ଅଭେଷକ ଝା ପି ଅରୁଣକମୁାର ଝା YNY0970301
ୀ /803562 46 134 689ଏସ ମନୁୀ ସା ବାବୁରାଓ LNT2538502

ପ ୁ /803563 48 134 690ପସୁପାଲ ପରମାଣିକ ପି ମେନାଜୀତ କମୁାର ପରମାଣିକ YNY1126796
ୀ /813564 21 134 691ଦୀପାଞଳୀ ପ ା ପି କମଳା କାଂତା ପ ା YNY1126903
ୀ /813565 32 134 692ଶୀତଲ ପ ି ସା ଆେଲାକ ପ ି YNY0376772
ୀ /813566 42 134 693କାଦମିନୀ ପଥାଳ ସା ଆକାଶ ପ ୃ ି YNY0376780

ପ ୁ /813567 75 134 694ବାମାଚରଣ ପ ୃ ି ପି ରଘନୁାଥ ପ ୃ ି OR/06/044/256491
ୀ /813568 66 134 695ସମିୁତା ପ ୃ ି ସା ବାମାଚରଣ ପ ୃ ି OR/06/044/256468

ପ ୁ /813569 46 134 696ଆକାଶ ପ ୃ ି ପି ବାମାଚରଣ ପ ୃ ି OR/06/044/256469
ପ ୁ /823570 41 134 697ଏନ ଆପାରାଓ ପି ଏନ ରାମା ରାଓ LNT0314526
ପ ୁ /823571 39 134 698ବି ଶ ର ପି ବି ରାମ ୁ LNT0314609
ପ ୁ /823572 78 134 699ଟି ଆପଲସାମୀ . ପି ପି ପେଲୟା . OR/06/044/256023
ପ ୁ /833573 54 134 700ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପାତ ପି ନାଗଭୂଷଣ ପାତ LNT4234787
ୀ /833574 47 134 701ବବିତାରାଣୀ ପାତ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପାତ LNT4234795
ପ ୁ /843575 49 134 702ବିେଜନ କମୁାର େଲ ା ପି ଭଗବାନ େଲ ା LNT2421949
ପ ୁ /843576 43 134 703ସଂଜୟ େଲ ା ପି ଭଗବାନ େଲ ା LNT2421444
ୀ /853577 60 134 704ଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େଜନା LNT2573855
ୀ /853578 41 134 705ସକୁା ି େଜନା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େଜନା YNY0092221
ୀ /863579 54 134 706େକ ରାଣୀ ପି େକ ଏେସବୁ LNT2513695
ପ ୁ /863580 46 134 707ଜି.ଦାସ ୁ ପି ଆନ  ରାଓ LNT2460822
ପ ୁ /863581 44 134 708ଜି ଦାନିୟାଲ ପି ଜି ଆନ  ରାଓ LNT2503423
ୀ /863582 42 134 709େକ ବାଲା ସା େକାରପାଟି ଏେସବୁ LNT2573814
ପ ୁ /863583 41 134 710େକ ଦାନୀୟାଲ ପି େକ ଏେସବୁ YNY0987438
ୀ /863584 40 134 711େକ କମୁାରୀ ପି େକ ଏେସବୁ LNT2573830
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ପ ୁ /873585 52 134 712ଟି କାଲରାଜୁ ପି ଟି ଆପାନ LNT2573806
ୀ /873586 45 134 713ଟି ସେରାଜିନି ସା ଟି କାଲୁରାଜୁ LNT2573798
ୀ /873587 39 134 714ଟ ଚ ି  ପି ଟି କାଲ ରାଜୁ YNY0987446
ୀ /883588 70 134 715ମାେଜଡି ସନଯ୍ାସୀ ସା ମାଲେଜଡି ଆନ ରାଓ LNT2421725

ପ ୁ /883589 50 134 716କାଗିର୍ ଆଦି ନାରାୟଣ ପି କାଗିର୍ ସରୁ ନାରାୟଣ LNT2421881
ୀ /883590 51 134 717କାରଗୀ ପାବର୍ ତୀ ସା କାରଗୀ ଆଦିନାରାୟଣ YNY1155928
ୀ /883591 31 134 718େକ ପ ୁ ା ସା େକ ମରୁଲୀ YNY1293869

ପ ୁ /893592 50 134 719ଡି ସତଯ୍ମ ପି ଡି େସାମଲୁ LNT2573756
ୀ /893593 45 134 720ଡି ଚଲୁକ ୁ ସା ଡି ସତଯ୍ମ YNY0987453
ୀ /903594 32 134 721ମିଲି ସାଇଁ ସା କାଳ ି ସାଇଁ YNY0680447
ୀ /913595 38 134 722େକ ନାଗ ା ସା େକ ଡାଲିଆ LNT0314492

ପ ୁ /913596 58 134 723ଜି. ଆପା ରାଓ ପି ଜି. େନାକରାଜୁ YNY0383893
ୀ /923597 47 134 724ମନିଷା ଖରୁାନ ପି ରବି  ଖରୁାନା YNY0498154

ପ ୁ /923598 51 134 725ରବି  ଖରୁାନା ପି ସନାତନ ଖରୁାନା YNY0498170
ପ ୁ /933599 28 134 726ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ର ନ କମୁାର ସାହୁ YNY1098995
ପ ୁ /933600 23 134 727ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ YNY1098953
ୀ /933601 53 134 728ରୀତା ସାହୁ ସା ସଜୁନ କମୁାର ସାହୁ LNT2421048

ପ ୁ /943602 69 134 729ବା ବିହାରୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଆର ଏନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2421105
ପ ୁ /943603 46 134 730ବିଜୟ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବା ବିହାରୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2421295
ୀ /943604 41 134 731ସ ଯ୍ା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବା ବିହାରୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2421667
ୀ /943605 41 134 732ଅ ର୍ନା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2421675
ୀ /953606 60 134 733େବେହରା ଆପି ଆ ା ସା େବେହରା ରାମ LNT2421212
ୀ /963607 65 134 734ବି ନାଗ ରାଜୁ ସା ବି ସରୁୀୟା LNT2573624

ପ ୁ /963608 50 134 735ବି ଦୟାକର ରାଓ ପି ବି ସରୀୟା ରାଓ LNT2573616
ୀ /973609 55 134 736ଜି ସନଯ୍ାସୀ ଆ ା ସା ଜି କା ା ରାଓ LNT2573574

ପ ୁ /983610 60 134 737ଏମ କି ା ରାଓ ପି ଏମ ମକୁୁ  ରାଓ LNT2573533
ୀ /983611 52 134 738ଏମ ରାେଜଶରୀ ରାଓ ସା ଏମ କି ା ରାଓ LNT2573525
ୀ /993612 28 134 739େସକ ଆ ାଦ ପି େ େରନା ବିବି YNY1107564
ୀ /993613 27 134 740ଗଡିୁୟା େବଗମ ସା େସକ ଅଫସର YNY1107572

ପ ୁ /993614 41 134 741େସକ କଲିମ ପି େସକ ଜଇଲ YNY1107598
ପ ୁ /993615 60 134 742ପଭାକର ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ସାହୁ LNT2573517
ୀ /993616 55 134 743ବିଳାସିନି ସାହୁ ସା ପଭାକର ସାହୁ LNT2538486

ପ ୁ /993617 34 134 744େସକ୍ ସଲିମ ପି େଶଖ ଜଲିଲ YNY1256239
ପ ୁ /1003618 53 134 745ପାଥର୍ସାରଥି ସାହୁ ପି େପମସି ୁ ସାହୁ LNT2573509
ୀ /1003619 46 134 746େରବତୀ ସାହୁ ସା ପାଥର୍ସାରଥି ସାହୁ LNT2573491

ପ ୁ /1013620 60 134 747ନିରଂଜନ ମହା ି ପି ବାଲମିକ ମହା ି LNT2573483
ୀ /1013621 52 134 748ମଂଜୁ ମହା ି ସା ନିରଂଜନ ମହା ି LNT2573475
ୀ /1023622 42 134 749େକ ଉଷା ସା େକ ଆର ସଗୁମ LNT2573434

ପ ୁ /1023623 46 134 750େକ ଆରା ମଗୁମ ପି େସ େକ କନୁ  ମଗୁମ LNT2573442
ପ ୁ /1033624 47 134 751ଏସ କରପଇୟା ପି ଏସ ସପୁଇୟା LNT2573426
ପ ୁ /1033625 70 134 752ବଂଶୀଧର େବେହରା ପି ପରମାନ  େବେହରା LNT2573418
ୀ /1033626 63 134 753ଲତା େବେହରା ସା ବଂଶଧିର େବେହରା LNT2513679
ୀ /1033627 39 134 754ମମତା େବେହରା ପି ବଂଶଧିର େବେହରା LNT2573400

ପ ୁ /1043628 65 134 755ଜି ଆଦିନାୟଣ ପି ଜି େଭାେଗଶ LNT2504348
ୀ /1043629 55 134 756ଜି ପାପା  ସା ଜି ଆଦିନାରାୟଣ  LNT2573392

ପ ୁ /1043630 38 134 757ଜି ଅପାରାଓ  ପି ଜି ଆଦିନାରାୟଣ  LNT2504165
ୀ /1053631 39 134 758କାସମୁ େକାଟ ଏଶରମା ସା କାଶମିେକାଟ େନାକରାଜୁ LNT2573376

ପ ୁ /1053632 40 134 759କାସିମ େକାଟ ନାଗରାଜ ପି କାସିମେକାଟା ନାଗରାଜ LNT2573384
ପ ୁ /1063633 48 134 760ଭାଗୀରଥି ଦାଶ ପି ଉଦୟନାଥ ଦାଶ LNT2573368
ୀ /1063634 46 134 761ପତିମା ଦାଶ ସା ଭାଗୀରଥି ଦାଶ LNT2538478
ପ ୁ /1083635 61 134 762ଶଶଧର ରାଉତ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ରାଉତ LNT2573343
ୀ /1093636 38 134 763ଫରହତ େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ଜାେବଦା YNY0782649
ପ ୁ /1093637 88 134 764ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ନେର  କମୁାର ଦାସ LNT2420727
ପ ୁ /1093638 59 134 765ମିଲନ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/260017
ୀ /1093639 53 134 766ଇତିଶୀ ଦାସ ସା ମିଲନ ଦାସ OR/06/044/260971
ୀ /1093640 53 134 767ସାଗରିକା ଦାସ ସା ତରନ ଦାସ LNT2420503
ପ ୁ /1093641 76 134 768େଶଖ ଜାବିର ପି େଶଖ ରମଜାନ OR/06/044/260827
ୀ /1103642 40 134 769ସରୀତା ଦାସ ସା ଆଶଶି ମନିୁ YNY0642058
ୀ /1103643 77 134 770େଜଯ୍ା ନ୍ା ମନିୁ ସା ବିଜୟ ମନିୁ OR/06/044/260045
ପ ୁ /1103644 27 134 771ଜିଭିେତଶ ନ ପି େଜାନାଥନ ନ YNY0728238
ପ ୁ /1103645 25 134 772ପିେତଶ୍ ନ ପି େଜାନାଥନ ନ YNY0909226
ୀ /1113646 41 134 773ପ ୁ ିତା ମହାପାତ ସା ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ LNT3058872
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ୀ /1113647 36 134 774ପରିମୀତା ମହାପାତ ସା ସତିୃର ନ ପ ା YNY0463364
ପ ୁ /1113648 73 134 775ରଣଜିତ ରଂଜନ ପ ା ପି ଦାନିଏଲ ପ ା LNT4225660
ୀ /1113649 67 134 776ଲତିକା ପ ା ସା ରଣଜିତ ରଂଜନ ପ ା OR/06/044/260032

ପ ୁ /1113650 43 134 777ସତିୃ ର ନ ପ ା ପି ରଣଜୀତ ର ନ ପ ା LNT2574564
ୀ /1113651 42 134 778ସାତିସୀତା ପ ା ପି ରଣଜିତ ର ନ ପ ା LNT2411155
ୀ /1113652 40 134 779ଶଚିୁସିତା ପ ା ସା େଗାକଳୁ ଚ  ପଧାନ LNT2411163
ୀ /1113653 31 134 780ଶଭୁସିତା ପ ା ପି ସଚିୁତ ପ ା YNY0633388

ପ ୁ /1123654 56 134 781ଗଗନବିହାରୀ ମହାପାତ ପି ପିତାମର ମହାପାତ YNY0987461
ପ ୁ /1123655 47 134 782ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ପିତାମର ମହାପାତ LNT2574606
ୀ /1123656 47 134 783ପଣତି ମହାପାତ ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ମହାପାତ YNY0092817
ୀ /1123657 65 134 784କଲଯ୍ାଣୀ ମହାପାତ ସା ରାଜ କିେଶାର ତୀପାଠୀ YNY0987479
ୀ /1123658 43 134 785ସଚିୁସୀତା ତୀପାଠୀ ସା େଦବାଶଷି ପ ା LNT2574598
ୀ /1123659 32 134 786ଆଶେୁତାଷ ତିପାଠୀ ପି ନବକିେଶାର ତିପାଠୀ YNY0463398
ୀ /1133660 42 134 787ଆେ ଲା ଚିସମି ସା ବିଶଜିତ ପାତ LNT3058880
ୀ /1133661 60 134 788କାମୀନୀ ଦାସ ସା େମାହୀତ କମୁାର ପାତ LNT2419620
ୀ /1133662 62 134 789ସବିତା ମ ଳ ସା କିେଶାର ପାତ OR/06/044/260041

ପ ୁ /1133663 70 134 790େମାହିତ କମୁାର ପାତ ପି ଆରାମ ପାତ OR/06/044/260037
ପ ୁ /1133664 65 134 791କିେଶାର କମୁାର ପାତ ପି ଆରାମ ପାତ OR/06/044/260039
ପ ୁ /1133665 64 134 792ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ ପି ଆରାମ ପାତ OR/06/044/260038
ୀ /1133666 52 134 793େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ପାତ ସା ଅେଶାକ ପାତ YNY0987487

ପ ୁ /1133667 40 134 794ବିଶଜିତ୍ ପାତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ LNT2419828
ପ ୁ /1133668 38 134 795ସତଯ୍ଜିତ ପାତ ପି ଅେଶାକ ପାତ LNT2419810
ପ ୁ /1133669 36 134 796ସାତିକ ପାତ ପି କିେଶାର କମୁାର ପାତ LNT3059680
ପ ୁ /1133670 48 134 797ସରୁଜିତ େସନଗୁ ପି େଗୗତମ େସନଗୁ YNY0463455
ୀ /1143671 73 134 798ର ିତା େଜନା ସା ସେୁରଶ େଜନା LNT2419844

ପ ୁ /1143672 58 134 799ସାମଏୁଲ ରଂଜନ େଜନା ପି ସେୁରଷ ଚ  େଜନା LNT2419901
ୀ /1143673 52 134 800ମାନସୀ େଜନା ସା ଡାନିଏଲ ର ନ େଜନା YNY1294040

ପ ୁ /1143674 50 134 801ଡ଼ାନିଏଲ ରଂଜନ େଜନା ପି ସେୁରଶ ଚ  େଜନା LNT2419893
ୀ /1143675 43 134 802ପିୟ ା ସାମ ରାୟ ସା ବିଶଜିତ ସାମ ରାୟ YNY0970384
ୀ /1153676 54 134 803ଶଶୀ ଅଗୱାଲ ସା ପବନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0618835
ୀ /1153677 32 134 804ସା ି କମୁାରୀ ଅଗୱାଲ ପି ପବନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0146357

ପ ୁ /1153678 31 134 805େରାହିତ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ପବନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0146340
ୀ /1153679 46 134 806ଟି ବି ପସାଦ ପି ଟି ରାମଲୁ LNT2574812

ପ ୁ /1153680 85 134 807େସୗେର  ନାଥ ମହା ି ପି େଦେବ  ମହା ି OR/06/044/260051
ୀ /1153681 81 134 808ଉମିର୍ଳା ମହା ି ସା େସୗେର  ମହା ି OR/06/044/260052

ପ ୁ /1153682 54 134 809ଶବଯ୍ସାଚି ମହା ି ପି େସୗେର  ମହା ି OR/06/044/260061
ପ ୁ /1153683 51 134 810ଚ ନ ମହା ି ପି େସୗେର  ମହା ି LNT2419992
ପ ୁ /1153684 80 134 811େଗାକଲୁ ଦାସ ରାଠୀ ପି ଜଗନାଥ ରାଠୀ OR/06/044/376716
ପ ୁ /1153685 51 134 812େଗାପାଲ ଦାସ ରାଠୀ ପି େଗାକଲୁ ଦାସ ରାଠୀ OR/06/044/372718
ୀ /1153686 49 134 813ନିଲିମା ରାଠୀ ସା େଗାପାଳ ଦାସ ରାଠୀ OR/06/044/376719

ପ ୁ /1153687 60 134 814ବଜର  ଲାଲ େସାମାନୀ ପି ଭୁରାମଲାଲ େସାମାନୀ LNT2574713
ୀ /1153688 53 134 815ସରଳା େଦବୀ େସାମାନୀ ସା ବଜର  ଲାଲ୍ େସାମାନୀ LNT2574721

ପ ୁ /1153689 38 134 816ଅମୀତ୍ େସାମୀନୀ ପି ବଜର  ଲାଲ୍ େସାମୀନୀ YNY0987495
ପ ୁ /1163690 45 134 817ଶ ନୁାଥ ବାରିକ ପି ଗ ାଧର ବାରିକ YNY0463588
ପ ୁ /1163691 41 134 818ଦୀନବ ୁ େଭାଇ ପି ମକର ଚରଣ େଭାଇ YNY0463570
ୀ /1163692 41 134 819ମଧସିୁତା େଭାଇ ସା ଦୀନବ ୁ େଭାଇ YNY0463489

ପ ୁ /1163693 46 134 820ବଟକୃ  ଦାସ ପି େଶାବନି ଦାସ YNY0092296
ପ ୁ /1163694 50 134 821ନିତଯ୍ାନ  କା ି ପି ଚକଧର କା ି YNY0464578
ୀ /1163695 41 134 822ସ କୁ୍ତା କା ି ସା ନିତଯ୍ାନ  କା ି YNY0464586
ୀ /1163696 49 134 823ବବିତାରାଣୀ ମହା ି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YNY0463463
ପ ୁ /1163697 53 134 824ଦିଲୀପ ମଲିକ ପି ଜ୍ଞାେନ  ପସାଦ ମଲିକ YNY0464552
ୀ /1163698 47 134 825ସଚୁରୀତା ମଲିକ ସା ଦିଲୀପ ମଲିକ YNY0464560
ପ ୁ /1163699 49 134 826ବିଶର ନ ମିଶ ପି ଚ ମଣି ମିଶ YNY0463562
ୀ /1163700 47 134 827ମାନସୀ ମିଶ ସା ବିଶର ନ ମିଶ YNY0463497
ୀ /1163701 43 134 828ମାନସି ପାଲ୍ ସା େକୖଳାସ ଚ  ପାଲ୍ YNY0463471
ପ ୁ /1163702 41 134 829ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ ପି ବିପିନ ଚରଣ ସାହୁ YNY0619064
ୀ /1173703 72 134 830ମନେମାହନୀ େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା OR/06/044/260081
ପ ୁ /1173704 69 134 831ନେର  କମୁାର େବେହରା ପି ମାୟାଧର େବେହରା OR/06/044/260082
ପ ୁ /1173705 58 134 832ସ ସମୀର େବେହରା ପି ସେୁରଦ କମୁାର େବେହରା YNY0987503
ପ ୁ /1173706 54 134 833ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର େବେହରା ପି ସେୁର  କମୁାର େବେହରା OR/06/044/260086
ୀ /1173707 49 134 834ମନିତା େବେହରା ସା ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର େବେହରା YNY0463596
ପ ୁ /1173708 56 134 835ସଦୁୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନିଲ ଦାସ YNY1148113
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ପ ୁ /1173709 54 134 836ରଣଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନୀଲ ଦାସ YNY0493528
ୀ /1173710 52 134 837ଅନିତା ଦାସ ସା ସଦିୁପ ଦାସ LNT2504157

ପ ୁ /1173711 29 134 838ଅ ିତ ଦାସ ପି ସଦିୁପ କମୁାର ଦାସ YNY0463752
ପ ୁ /1173712 48 134 839ମେହଶ କମୁାର ଡଉଲିଆ ପି ରାମବିଳାସ ଡଉଲିଆ LNT3058922
ୀ /1173713 57 134 840ସଲୁତା ମହାପାତ ସା ସଂଜ ସମିର େବେହରା OR/06/044/260085

ପ ୁ /1173714 62 134 841ଚି ର ନ ପାତ ପି ସାମଏୁଲ ପାତ LNT2420222
ୀ /1173715 59 134 842ମ ଲିନି ପାତ ସା ଚି ର ନ ପାତ LNT2504371

ପ ୁ /1183716 31 134 843ପବନ ଅଗରଵାଲା ପି ପକାଶ କମୁାର ଅଗରଵାଲା YNY1081108
ପ ୁ /1183717 63 134 844ରବି ନାଥ ଦାଶ ପି ବାସେୁଦବ ଦାଶ LNT4229928
ୀ /1183718 39 134 845ସରୁଭି ସାହୁ ସା େଦବ ପସାଦ ସାହୁ LNT3058955
ୀ /1183719 33 134 846ସସିତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0618884
ୀ /1183720 23 134 847ସଭୁାନୀ ସାହୁ ପି ନବପସIଦ ସାହୁ YNY1082304

ପ ୁ /1183721 23 134 848ରଜତ କମୁାର ସାହୂ ପି େସୗଭା ପଶଦା ସାହୂ YNY1071364
ୀ /1183722 85 134 849ଦି ିରାଣୀ ସାହୁ ସା ବ ିମ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/260090

ପ ୁ /1183723 82 134 850ସଧିୁର ସାହୁ ପି ଲଳିତ ସାହୁ OR/06/044/260087
ପ ୁ /1183724 48 134 851ଶଭୁ ପସାଦ ସାହୁ ପି ବ ିମ ସାହୁ YNY0506113
ପ ୁ /1183725 47 134 852େଦବ ପସାଦ ସାହୁ ପି ବ ିମ ସାହୁ OR/06/044/259105
ୀ /1183726 44 134 853ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ନବପସାଦ ସାହୁ LNT2420438

ପ ୁ /1183727 43 134 854ରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଧିୁର କମୁାର ସାହୁ LNT2419497
ପ ୁ /1183728 43 134 855ନବ ପସାଦ ସାହୁ ପି ବ ିମ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/259095
ପ ୁ /1183729 42 134 856ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ LNT2419521
ୀ /1183730 41 134 857ପତିଭା ସାହୁ ସା ଶଭୁପସାଦ ସାହୁ LNT2420412

ପ ୁ /1183731 41 134 858ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ LNT2419505
ପ ୁ /1193732 34 134 859ଏନ ଦୁଗର୍ା  ପି ଏନ ତିନାଥ YNY0093195
ପ ୁ /1193733 65 134 860ହୃଦାନ  େବେହରା ପି ସାଇମନ େବେହରା OR/06/044/260134
ପ ୁ /1193734 35 134 861ର ିତ େବେହରା ପି ହୃଦାନ  େବେହରା LNT3059037
ପ ୁ /1193735 33 134 862ସରୁଜିତ େବେହରା ପି ହୃଦାୟାନ  େବେହରା LNT3059045
ୀ /1193736 29 134 863ଅପିର୍ତା େବେହରା ପି ସେ ାଷ େବେହରା YNY0383919

ପ ୁ /1193737 42 134 864ବି.େବୖରାଗୀ ଦାସ ପି ଆପନା ଦାସ LNT2420263
ୀ /1193738 43 134 865ନିରମଳା େଗାଛାୟତ ସା ବିଶନାଥ େଗାଛାୟତ YNY0619122

ପ ୁ /1193739 39 134 866ପି.ରେମଶ କମୁାର ପି ପି ଆପା ରାଓ YNY0463778
ପ ୁ /1193740 27 134 867ଏମ୍.ବିକାଶ କମୁାର ପି ଏମ୍.ମେହଶର ରାଓ YNY0619304
ୀ /1193741 32 134 868ଏମ୍.ସ ର୍ ଲତା ପି ଏମ୍.ମେହଶର ରାଓ YNY0619296

ପ ୁ /1193742 48 134 869ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା YNY0618744
ୀ /1193743 33 134 870ପି ପି ି ସା ପି . ରେମଶ କମୁାର YNY0463760

ପ ୁ /1193744 40 134 871ଏନ୍ ରେମଶ ପି ଏନ୍ କାଳୀଦାସ YNY0092346
ପ ୁ /1193745 35 134 872ପଣବ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଦିପ କମୁାର ସାହୁ LNT3058971
ପ ୁ /1193746 31 134 873ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY0383901
ପ ୁ /1193747 57 134 874ପଦୀପ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ OR/06/044/260094
ୀ /1193748 54 134 875େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ପଦିପ୍ କମୁାର ସାହୁ YNY0987511

ପ ୁ /1193749 37 134 876େକ ପାଉଲ ସବୁାସ ପି େକ ସ ିବ ରାଓ LNT3059011
ୀ /1193750 37 134 877ଏନ୍ ସମୁଲତା ସା ଏନ୍ ରେମଶ YNY0092338

ପ ୁ /1203751 59 134 878ସଧିୁର େବେହରା ପି ସାଇମନ େବେହରା OR/06/044/260136
ୀ /1203752 55 134 879ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ସା ସଧିୁର େବେହରା OR/06/044/260137
ୀ /1203753 55 134 880ରୁଥ େବେହରା ସା ହୃଦାନ  େବେହରା OR/06/044/260135

ପ ୁ /1203754 53 134 881ସ ିବ କମୁାର େବେହରା ପି ସାଇମନ େବେହରା OR/06/044/260140
ୀ /1203755 50 134 882ଜିେହାେସବା େବେହରା ସା ସ ିବ େବେହରା LNT2419984

ପ ୁ /1203756 37 134 883ପଶନଜିତ େବେହରା ପି ସଧିୁର େବେହରା LNT3059060
ପ ୁ /1203757 58 134 884ଆଇଜାକ ନିଉଟନ ଚା ପି ଶା ିନିଧି ଚା LNT2420743
ୀ /1203758 45 134 885ପକତିୃ ଚା ସା ଆଇଜାକ ନିଉଟନ ଚା LNT2419703
ୀ /1203759 89 134 886େଶାଭାଗିନୀ ଚା ସା ଶା ିନିଧି ଚା LNT2420750
ପ ୁ /1203760 59 134 887ବୀେରନ୍ କମୁାର ଗାନ ପି ଧୀେରନ ଚ  ଗାନ YNY0383927
ପ ୁ /1203761 58 134 888ନେରନ୍ କମୁାର ଗାନ୍ ପି ଧୀେରନ୍ ଚ  ଗାନ YNY0464107
ପ ୁ /1203762 52 134 889ିେଫନ୍ କମୁାର ଗାନ୍ ପି ଧୀେରନ୍ ଚ  ଗାନ୍ YNY0464115
ୀ /1203763 47 134 890ଚାରୁଲତା ଗାନ ସା ରାେଜନ କମୁାର ଗାନ YNY0383943
ୀ /1203764 59 134 891ଅମିୟା ପଧାନ ସା ବୀେରନ କମୁାର ଗାନ YNY0383935
ପ ୁ /1203765 61 134 892ଧୁବ ଚରଣ ସାମ ରାୟ ପି ଭା ର ସାମ ରାୟ LNT2504322
ୀ /1203766 56 134 893ଚିନୟୀ ସାମ ରାୟ ସା ଧୁବ ସାମ ରାୟ LNT2502656
ପ ୁ /1203767 35 134 894େଶୖେଳ  ପସାଦ ସାମ ରାୟ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାମ ରାୟ LNT3059078
ପ ୁ /1213768 20 134 895ପିଟର ଚଂଦା ପି ମିନତୀ ଚଂଦା YNY1226901
ପ ୁ /1213769 62 134 896ସକୁମୁାର ଚା ପି ସଧୁାନିଧି ଚା OR/06/044/260111
ୀ /1213770 45 134 897ମୀନତୀ ଚା ସା ସକୁମୁାର ଚା LNT2420883
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ପ ୁ /1223771 54 134 898ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଶା ିନିଧି େବେହରା YNY0633321
ୀ /1223772 44 134 899ଦୀପା େବେହରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY0633339

ପ ୁ /1233773 43 134 900କଶୁ ନାୟକ ପି ପ  ୁନାୟକ LNT1674134
ପ ୁ /1233774 42 134 901ଲବ ନାୟକ ପି ପ  ୁନାୟକ LNT1674183
ୀ /1233775 36 134 902କମୁଦିୁନି ନାୟକ ସା କଶୁ ନାୟକ LNT3059086

ପ ୁ /1243776 69 134 903ବିରୁେବନ େବେହରା ପି ସାଇମନ େବେହରା OR/06/044/260130
ୀ /1243777 59 134 904ରଶିରାଣୀ େବେହରା ସା ବିରୁେବନ େବେହରା OR/06/044/260131
ୀ /1243778 56 134 905ଇଂଦୁପଭା େବେହରା ସା ଶଦିଏନ େବେହରା OR/06/044/260133

ପ ୁ /1243779 53 134 906ଦିବଯ୍ର ନ େବେହରା ପି ମନେମାହନ େବେହରା YNY0728303
ପ ୁ /1243780 42 134 907ମାନସ ର ନ େବେହରା ପି ମନେମାହନ େବେହରା YNY0383950
ପ ୁ /1243781 41 134 908ସତଯ୍ଜିତ େବେହରା ପି ଗଦିୟାନ େବେହରା LNT2420149
ୀ /1243782 39 134 909ଲାବଣଯ୍ବତୀ େବେହରା ପି ବିରୁେବନ େବେହରା LNT2420115
ୀ /1243783 39 134 910ମଧଲିୁତା େବେହରା ସା ମାନସ ର ନ େବେହରା YNY0383968

ପ ୁ /1243784 36 134 911କମଲ ଜିତ େବେହରା ପି ଶୀ ବିରୁେବନ େବେହରା LNT3059664
ୀ /1243785 49 134 912ଟୁନୁମନିୁ ମିଶ ସା ସଭୁାଷ ମିଶ YNY0175166
ୀ /1253786 66 134 913କ ନା େବେହରା ସା ଉଷର୍ା େବେହରା OR/06/044/260144

ପ ୁ /1253787 62 134 914ଉଷର୍ାନଂଦ େବେହରା ପି ମାମଏୁଲ େବେହରା OR/06/044/260143
ପ ୁ /1253788 36 134 915କି  େଡଭିଡ େବେହରା ପି ଭରସା ନ  େବେହରା LNT3059672
ୀ /1263789 85 134 916ମରିୟମ େବେହରା ସା ସାମଏୁଲ େବେହରା OR/06/044/260145
ୀ /1263790 62 134 917ପରୁବୀ େବେହରା ସା ସଚିଦାନଂଦ େବେହରା OR/06/044/260142
ୀ /1263791 38 134 918େସାମା େବେହରା ପି ଶେଲାମନ୍ େବେହରା YNY0464123
ୀ /1263792 33 134 919ଏ ର େବେହରା ପି ସ ିଦାନ  େବେହରା LNT3059102

ପ ୁ /1263793 31 134 920ସାମସନ େବେହରା ପି ଶ ିଦାନ  େବେହରା YNY0464131
ୀ /1273794 62 134 921କବଲ ଜିତ ଜଲି ସା ଏସ ଏସ ଜଲି OR/06/044/260999
ୀ /1283795 66 134 922େରବିକା ମହା ି ସା ପଦୀପ ମହା ି LNT2420834

ପ ୁ /1283796 39 134 923େସୗମଯ୍ରୁପ ମହା ି ପି ପଦୀପ ମହା ି LNT2420545
ପ ୁ /1283797 37 134 924ଆଲେଫଡ୍ ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY0175174
ପ ୁ /1283798 33 134 925ଜୟ ରୁପ ମହା ି ପି ପଦିପ କମୁାର ମହା ି LNT3059128
ପ ୁ /1293799 56 134 926ବିଶର ନ େବେହରା ପି ନବ କିେଶାର େବେହରା LNT3059201
ୀ /1293800 46 134 927ତା ି େବେହରା ସା ବିଶର ନ େବେହରା LNT3059219
ୀ /1293801 41 134 928ଆଦଯ୍ରଶି େବେହରା ପି ବଜ କିେଶାର େବେହରା LNT3059227
ୀ /1293802 36 134 929ଶଭୁରଶି େବେହରା ପି ବଜ କିେଶାର େବେହରା LNT3059185
ୀ /1293803 35 134 930ବିଶ କଲଯ୍ାଣି େବେହରା ପି ବିଶର ନ େବେହରା LNT3059235

ପ ୁ /1293804 31 134 931ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଶର ନ େବେହରା YNY0633305
ୀ /1293805 82 134 932େରବପଭା ଦାସ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/260161

ପ ୁ /1293806 80 134 933ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି େବୖ ବ ଦାସ OR/06/044/260160
ପ ୁ /1293807 63 134 934ରଂଜନ ଦାସ ପି ଜୀବନ ଚ  ଦାସ YNY0092379
ପ ୁ /1293808 58 134 935ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/260158
ୀ /1293809 58 134 936ପଣତି ଦାସ ସା ର ନ ଦାସ YNY0092387
ୀ /1293810 54 134 937େକଦାରବାଳା ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/260990

ପ ୁ /1293811 54 134 938ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ LNT2420966
ପ ୁ /1293812 51 134 939ପ ଜ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/260930
ୀ /1293813 48 134 940କ ନା ଦାସ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ LNT2411189
ୀ /1293814 46 134 941ଶୀବାନୀ େରାଜିଶୀ ଦାସ ସା ପ ଜ କମୁାର ଦାସ YNY0642074
ୀ /1293815 31 134 942ପଜ୍ଞା ପରମିତା ଦାସ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YNY0383984

ପ ୁ /1293816 30 134 943େସନ୍ହାଶଷି ଦାସ ପି ର ନ ଦାସ YNY0633586
ପ ୁ /1293817 29 134 944ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ଦାସ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YNY0359117
ୀ /1293818 34 134 945ଇ ିତା ଦାସ ପି ରଂଜନ ଦାସ YNY0092361

ପ ୁ /1293819 41 134 946ସଲିମ ଖାନ ପି ରମଜାନ ଖାନ LNT3059169
ପ ୁ /1293820 60 134 947ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପ ା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପ ା LNT3059177
ୀ /1293821 55 134 948େଶୖଳବାଳା ପ ା ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପ ା LNT3059110
ପ ୁ /1293822 34 134 949ଦି ି ର ନ ପ ା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପ ା LNT3059193
ପ ୁ /1293823 30 134 950ଚି ର ନ ପ ା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପ ା YNY0383992
ପ ୁ /1303824 49 134 951ସଦିୁ ି େଜନା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େଜନା OR/06/044/260987
ୀ /1303825 48 134 952ତୁ ୀ େଜନା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େଜନା OR/06/044/260986
ୀ /1313826 46 134 953ନାଜିଆ େବଗମ  ସା ସଲିମ ଖାନ LNT3059151
ୀ /1313827 87 134 954ଡି.ଲଛାମା ,,,,,, - ଆନ ମ ,,,,,, OR/06/044/260953
ପ ୁ /1313828 57 134 955େକ,ଆପାରାଓ ...... ପି ବି. ଆପାରାଓ ...... OR/06/044/260906
ୀ /1313829 33 134 956େଜଯ୍ାତି େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା YNY0175182
ପ ୁ /1313830 52 134 957ଏନ େଦଉଡୁ ପି ଆପାରାଓ େଦଉଡୁ OR/06/044/260929
ୀ /1323831 45 134 958ସେହନାଜ େବଗମ ପି େଶଖ ମ ରୁ OR/06/044/260948
ୀ /1323832 34 134 959ଲିଲି ସିଂହ ପି ତିେଲାଚନ ସିଂହ YNY0175190
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ପ ୁ /1323833 62 134 960ତିେଲାଚନ ସିଂ ପି ରାମ ସିଂ OR/06/044/260209
ୀ /1323834 51 134 961ସରୁମଣୀ ସିଂ ସା ତିେଲାଚନ ସିଂ OR/06/044/260210
ୀ /1333835 48 134 962ବିେନାଦିନୀ ଦାସ ସା ସାମଏୁଲ ଦାସ LNT4221875

ପ ୁ /1333836 45 134 963ସାମଏୁଲ ଦାସ ପି ସଶୁୀଲ ଦାସ OR/06/044/260202
ୀ /1333837 64 134 964ବି ଶା ି ରାଓ ସା ବି କି ା ରାଓ LNT3059243

ପ ୁ /1333838 42 134 965ପି ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ପି ରାଜା ରାଓ LNT3059276
ୀ /1333839 39 134 966ପି ସରମା ରାଓ ସା ପି ନାରୟଣ ରାଓ LNT3059268

ପ ୁ /1333840 36 134 967ବି ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ବି କୃ ା ରାଓ YNY1301654
ୀ /1333841 34 134 968ବି ପାରୂ ରାଓ ସା ବି ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ YNY1301647

ପ ୁ /1333842 53 134 969ପବିତ ସାହୁ ପି ଶବି ସାହୁ OR/06/044/260205
ପ ୁ /1343843 66 134 970ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ OR/06/044/260200
ପ ୁ /1343844 63 134 971ଡାନିଏଲ ଦାସ ପି େଯାେସଫ ଦାସ YNY0093203
ପ ୁ /1343845 62 134 972େଯାହନ ଦାସ ପି େଜାେସଫ ଦାସ YNY0093211
ପ ୁ /1343846 59 134 973ସାମେସନ ଦାସ ପି େଜାେସଫ ଦାସ YNY0093245
ୀ /1343847 58 134 974ମାଗର୍ାେରଟ ଦାସ ସା ସଶୁା  ଦାସ OR/06/044/260201
ୀ /1343848 36 134 975େଜୖଶଲିନ ଦାସ ପି ଡାନିୟଲ ଦାସ YNY0093476

ପ ୁ /1343849 33 134 976ସାମଏୁଲ ଦାସ ପି ସାମେସାନ ଦାସ YNY0093237
ପ ୁ /1343850 32 134 977ବିଶଜିତ୍ ଦାସ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ YNY0464149
ୀ /1343851 32 134 978େରାଜାଲିନ ଦାସ ପି ଡାନିୟଲ ଦାସ YNY0093484
ୀ /1343852 29 134 979ରତନ୍ମ ରୀ ଦାସ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ YNY0464156
ୀ /1343853 23 134 980ଅଲିେସବା ଦାସ ପି େଜାହନ ଦାସ YNY1226950

ପ ୁ /1343854 21 134 981ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ପି େଜାହନ ଦାସ YNY1226943
ୀ /1353855 87 134 982େଦାରଥି େଡାଲି ସିଥ ସା ଆଲେଫତ ସିଥ OR/06/044/260219

ପ ୁ /1353856 67 134 983ଆ ିର୍ବଲଡ େଯାେସଫ ସିଥ ପି ଆଲେଫଡ ସିଥ LNT3059292
ୀ /1353857 59 134 984ସତିୃ ସିଥ୍ ସା ଏ.େଜ. ସିଥ୍ OR/06/044/260221
ୀ /1353858 33 134 985ଆେଗନ୍ଶ ସିଥ ପି ଆ ିର୍ବଲଡ େଯାେସଫ ସିଥ LNT3059284

ପ ୁ /1363859 63 134 986ସତିୃ ର ନ ମହା ି ପି କିେଶାର ମହା ି LNT2420164
ୀ /1363860 48 134 987ରୀତା ଦାସ ପଟନାୟକ ସା େସୗମିତ ପଟନାୟକ YNY0092403

ପ ୁ /1363861 89 134 988ପଫଲୁ ପ ନାୟକ ପି ଚା ାନିଧି ପ ନାୟକ OR/06/044/260222
ୀ /1363862 88 134 989େଦବହୁତୀ ପ ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ପ ନାୟକ OR/06/044/260223
ୀ /1363863 56 134 990ସସିତା ପ ନାୟକ ସା ସତିୃର ନ ମହା ି LNT2420172

ପ ୁ /1363864 52 134 991େସୗମିତ ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପ ନାୟକ YNY0092395
ୀ /1363865 34 134 992େଶୟା ସାସତୀ ପି ସତିୁ ରଂଜନ ମହା ି YNY0093252

ପ ୁ /1373866 89 134 993ମେହଶଚ  ସିହନ୍ା ପି େଗୗରେମାହନ ସିହନ୍ା OR/06/044/260244
ପ ୁ /1373867 56 134 994ପଦୀପ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ମେହଶ ସିହନ୍ା LNT4237731
ୀ /1373868 29 134 995ନୂପରୁ ସିହନ୍ା ପି ପଦିପ କମୁାର ସିହନ୍ା YNY0618892
ୀ /1383869 71 134 996େଶାଭାରାଣି ସିହନ୍ା ସା ବହାନଂଦ ସିହନ୍ା OR/06/044/260247

ପ ୁ /1383870 55 134 997ଦୀପକ ସିହନ୍ା ପି ବି ୁ ସିହନ୍ା OR/06/044/260248
ପ ୁ /1383871 52 134 998ସଦୁୀପ ସିହନ୍ା ପି ବହାନଂଦ ସିହନ୍ା OR/06/044/260249
ୀ /1383872 50 134 999ସିଲା ସିହନ୍ା ସା ଦୀପକ କମୁାର ସିହନ୍ା LNT4237749
ୀ /1383873 47 134 1000ସଭୁାରାଣୀ ସିହନ୍ା ପି ବି ୁ ସିହନ୍ା YNY0633438
ପ ୁ /1383874 46 134 1001ଆଶଷି ସିହନ୍ା ପି ବି ୁ ସିହନ୍ା OR/06/044/260916
ୀ /1383875 44 134 1002ଛାୟାରାଣୀ ସିହନ୍ା ପି ବିହାନ  ସିହନ୍ା OR/06/044/260888

ପ ୁ /1383876 43 134 1003ସ ୟ କମୁାର ସିହନ୍ା ମା ଛ ା ରାଣୀ ସିହନ୍ା LNT2494284
ୀ /1383877 39 134 1004େବୖଶାଖୀ ସିହନ୍ା ପି ବହାନ  ସିହନ୍ା LNT2420024
ୀ /1383878 46 134 1005ପତିମା ସିହନ୍ା ସା ଆଶୀଷ କମୁାର ସିହନ୍ା YNY0493502
ୀ /1383879 42 134 1006ସଂ ିତା ସିହନ୍ା ସା ସଦିୁପ କମୁାର ସିହନ୍ା LNT3059144

ପ ୁ /1403880 44 134 1007ଭରତ ଚ  ଦାସ ପି େକ୍ଷତବାସି ଦାସ OR/06/044/260941
ପ ୁ /1403881 85 134 1008େମାତିଲାଲ ମିତ ପି େରବତୀ ବଲଭ ମିତ OR/06/044/260231
ୀ /1403882 75 134 1009ଗୀତା ମିତ ସା େମାତିଲାଲ ମିତ OR/06/044/260232
ପ ୁ /1403883 56 134 1010ମାନିକ ମିତ ପି େମାତିଲାଲ ମିତ YNY1334655
ୀ /1403884 50 134 1011ଆନାେବଲା ମିତ ସା ମାନସ ମିତ LNT2419976
ୀ /1403885 49 134 1012ନିେବଦିତା ମିତ ସା ମାନୀକ ମିତ LNT2419968
ପ ୁ /1403886 46 134 1013ମାନସ ମିତ ପି େମାତିଲାଲ ମିତ OR/06/044/260233
ପ ୁ /1413887 70 134 1014ପଭାତ ମିଶ ପି ଉଦୟନାଥ ମିଶ OR/06/044/260237
ୀ /1413888 68 134 1015ଶା ି ମିଶ ସା ପଭାତ ମିଶ OR/06/044/260240
ପ ୁ /1413889 48 134 1016ର ୀତ ମିଶ ପି ପଭାତ ମିଶ YNY0642132
ପ ୁ /1413890 44 134 1017ସଜିୁତ ମିଶ ପି ପଭାତ ମିଶ YNY0642124
ୀ /1413891 44 134 1018ଲକ୍ଷିପିୟା ମିଶ ସା ଅଜିତ ମିଶ LNT3059318
ପ ୁ /1413892 44 134 1019ଅଜିତ ମିଶ ପି ପଭାତ ମିଶ YNY0642090
ପ ୁ /1423893 56 134 1020େଗୗତମ ଦ ପି କା ିର୍କ ଦ OR/06/044/260253
ୀ /1423894 50 134 1021ତୃ ି ଦ ସା େଗୗତମ ଦ OR/06/044/260254
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ୀ /1423895 32 134 1022ପି ଲ ିମି ସା ପି.ସତଯ୍ ବାବୁ YNY0464172
ୀ /1423896 68 134 1023ଶା ିଲତା ମିଶ ସା ରାମକୃ  ପ ା OR/06/044/368780
ୀ /1423897 35 134 1024ମିନାକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ପ ା YNY0464164

ପ ୁ /1423898 70 134 1025ରାମକୃ  ପ ା ପି ରଘନୁ ନ ପ ା OR/06/044/368781
ପ ୁ /1423899 38 134 1026ଜଗନନ୍ ାଥ ପ ା ପି ରାମକୃ  ପ ା LNT4221891
ୀ /1423900 35 134 1027ସଭୁଦା ପ ା ପି ରାମକୃ  ପ ା LNT3059326

ପ ୁ /1433901 60 134 1028ସଂଯୟ କମୁାର ରଣା ପି ବଟକୃ  ରଣା LNT1674266
ପ ୁ /1433902 59 134 1029ସଂଗାମ ରଣା ପି ବଟକୃ  ରଣା OR/06/044/260258
ପ ୁ /1433903 55 134 1030ସ ିବ ରଣା ପି ବଟକୃ  ରଣା LNT2419802
ୀ /1433904 55 134 1031ଜୟଶୀ ରଣା ସା ସଂଜୟ କମୁାର ରଣା LNT4229985

ପ ୁ /1433905 51 134 1032ଇମାନୁଏଲ ରଣା ପି ବଟ କୃ  ରଣା YNY1081660
ୀ /1433906 47 134 1033ରୁଥ ରଣା ସା ସଂଗାମ ରଣା OR/06/044/261056
ୀ /1433907 39 134 1034ଅIସା ରାଣୀ ରଣା ସା ଇମାନୁଏଲ ରଣା YNY1071828

ପ ୁ /1433908 37 134 1035ଚିନୟ କମୁାର ରଣା ପି ସ ୟ କମୁାର ରଣା YNY0146399
ପ ୁ /1433909 33 134 1036େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ରଣା ପି ସ ୟ କମୁାର ରଣା LNT3059342
ୀ /1433910 32 134 1037ମଧସିୁତା ରଣା ପି ସ ୟ କମୁାର ରଣା LNT3059334
ୀ /1433911 22 134 1038ସରଣିକା ରଣା ପି ଇମାନୁଏଲ ରଣା YNY1293851

ପ ୁ /1443912 62 134 1039େହମ  େବେହରା ପି କାଠିଆ େବେହରା OR/06/044/260287
ୀ /1443913 52 134 1040ଶା ି େବେହରା ସା େହମ  େବେହରା OR/06/044/260288
ୀ /1443914 51 134 1041ସକୁ ଳା େବେହରା ସା ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା LNT3059367

ପ ୁ /1443915 64 134 1042ମଳୟ ଚାଟାଜି ପି ପଭାତ ଚାଟାଜି OR/06/044/260266
ୀ /1443916 60 134 1043ସିକ୍ତା ଚାଟାଜିର୍ ସା ମଳୟ ଚାଟାଜିର୍ OR/06/044/260267

ପ ୁ /1443917 43 134 1044ମିଲନ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ମଳୟ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ LNT2420628
ୀ /1443918 38 134 1045ପାୟଲ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ମଳୟ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ LNT2420370

ପ ୁ /1443919 48 134 1046ଜୟଦିପ ଦାସ ପି ପଦିପ କମୁାର ଦାସ LNT4221826
ପ ୁ /1443920 44 134 1047ବିଶର ନ ଦାସ ପି ନକଳୁ ଚରଣ ଦାସ LNT3059391
ୀ /1443921 38 134 1048ମଧସିୁତା ଦାଶ ସା ବିଶର ନ ଦାଶ LNT3059409
ୀ /1443922 26 134 1049ଏସ କମୁାରୀ ସା ଏସ କାତିର୍କ YNY1225689

ପ ୁ /1443923 52 134 1050ତରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅପ ିର୍ ନାୟକ LNT3059375
ପ ୁ /1443924 77 134 1051ଆ ର୍ବ ୁ ରାଉଳ ପି କୃପାସି ୁ ରାଉଳ YNY0987529
ୀ /1443925 69 134 1052ପ ୁ  ରାଉଳ ପି ଆ ିର୍ବ ୁ ରାଉଳ OR/06/044/260269

ପ ୁ /1443926 51 134 1053ଆନ  ରାଉଳ ପି ଆ ିର୍ବ ୁ ରାଉଳ LNT4221925
ପ ୁ /1443927 57 134 1054ର ନ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି େସାେଲାମନ ସାମ ରାୟ LNT2419604
ପ ୁ /1443928 55 134 1055ଯାଦେବ  ସିଂହସାମ ପି କିେଶାର ଚ  ସିଂହସାମ LNT1674100
ୀ /1443929 35 134 1056େକାମଲ ୱାଦୱା ପି େଗାବି  ଚା  ୱାଦୱା LNT3059383
ୀ /1453930 54 134 1057ଶାରସ ବିଶାଳ ସା ଅଭୁମନଯ୍ ୁବିଶାଳ OR/06/044/260864

ପ ୁ /1463931 65 134 1058କା ିଲାଲ ଏମ େସାଲା ି ପି ମଲୁଜି େସାଲା ି OR/06/044/260836
ୀ /1483932 33 134 1059ସବିତା େବସଵାଲ ସା େସାମନାଥ ବିସ୍ଵାଲ YNY1226919

ପ ୁ /1483933 49 134 1060ବିଶ୍ଵନାଥ ବିଶବା୍ଳ ପି ନଟବର ବିଶବା୍ଳ YNY1085349
ୀ /1483934 44 134 1061ମମତା ବିଶବା୍ଳ ସା ବିଶ୍ଵନାଥ ବିଶଵା୍ଳ YNY1071695

ପ ୁ /1483935 41 134 1062େସାମନାଥ ବିସ୍ଵାଲ ପି ନାଟବର ବିସ୍ଵାଲ YNY1226927
ୀ /1493936 42 134 1063ପଯ୍ାର ବିବି ସା ସିକ ର OR/06/044/260650
ୀ /1503937 35 134 1064ବାସ ୀ ଭୂୟଁା ପି ମ  ୁଭୂୟଁା YNY0092445

ପ ୁ /1503938 52 134 1065ରାେଜଶ େଚୗରାସିଆ ପି େକ ପି େଚୗରାସିଆ LNT1674142
ୀ /1503939 47 134 1066କାମିନୀ େଚୗରସିଆ ସା ରାେଜଶ େଚୗରସିଆ YNY0092437

ପ ୁ /1543940 56 134 1067ବାବୁଲି ଦାସ ପି େମାହନ ଦାସ LNT2419471
ୀ /1543941 54 134 1068େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ LNT2420420
ୀ /1553942 41 134 1069ମାନସୀ େବହୁରା ସା େରାଶନ କମୁାର ଦାସ YNY0851451
ୀ /1563943 51 134 1070ଶା ି ଦାସ ସା ମେନାଜ ଦାସ LNT3059417
ୀ /1563944 62 134 1071ତନିମା ରାଏ ପି ଧୀେର  ରାଏ OR/06/044/260228
ୀ /1563945 92 134 1072ଶୀମତୀପତିମା ରାୟ ସା ଧିେର  ରାୟ OR/06/044/260226
ୀ /1563946 75 134 1073ତପତି ରାୟ ପି ଧିେର  ରାୟ OR/06/044/260227
ପ ୁ /1563947 73 134 1074ତମାଲ କା ି ରାଏ ପି ଧିେର  ରାଏ OR/06/044/260229
ୀ /1563948 61 134 1075ସନ୍ିତି ରାୟ ସା ତମାଲକା ି ରାୟ OR/06/044/260230
ପ ୁ /1563949 38 134 1076ତୀଥର୍  ଶ ର ରାଏ ପି ତମାଲକା ୀ ରାଏ YNY0633354
ପ ୁ /1563950 34 134 1077ଶଭୁ ର ରାୟ ପି ତମାଲ କା ି ରାୟ YNY0618728
ୀ /1573951 66 134 1078ସପନ୍ା ମହା ି ସା କିେଶାର ନାଏକ LNT4221842
ପ ୁ /1573952 71 134 1079କିେଶାର ନାଏକ ପି ବିନୟ ଚ  ନାଏକ LNT4221834
ୀ /1573953 65 134 1080େଜଯ୍ାସନ୍ା ନାଏକ ପି ବିନୟ ଚ  ନାଏକ LNT4221883
ପ ୁ /1573954 64 134 1081ସଧୁୀର ନାଏକ ପି ବିନୟ ଚ  ନାଏକ LNT4221909
ୀ /1573955 51 134 1082ମଧଛୁ ା ନାଏକ ସା ସଧୁୀର ନାଏକ LNT4221917
ୀ /1573956 36 134 1083ସେୁନତା ନାଏକ ପି କିେଶାର ନାଏକ LNT4221859
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ୀ /1573957 38 134 1084ପାଚୀ ପଭା ନାୟକ ପି କିେଶାର ନାୟକ LNT4221867
ୀ /1573958 23 134 1085ପ ୂ ିର୍ମା ନାୟକ ପି ସଧୁୀର ନାୟକ YNY1020817

ପ ୁ /1573959 87 134 1086ଡାଃ.ପ ୂ ର୍ଚ  ପାତ ପି େଭାଳାନାଥ ପାତ LNT2419463
ପ ୁ /1573960 60 134 1087ଅଜିତ ପାତ ପି ପ ୁ ର୍ ପାତ LNT4215687
ୀ /1573961 57 134 1088ଅନିତା ପାତ ସା ଅଜିତ ପାତ YNY0987537
ୀ /1573962 49 134 1089ରଶନ୍ି ପାତ ସା ଆସିଷ ପାତ OR/06/044/261075

ପ ୁ /1583963 54 134 1090େଦବ ପସାଦ ମହା ି ପି ନିଧି ମହା ି LNT4225645
ୀ /1583964 49 134 1091ସମିୁତା ମହା ି ସା େଦବପସାଦ ମହା ି LNT4225637
ୀ /1583965 25 134 1092ସ ର୍ା ପଭା ମହା ି ପି େଦବ ପସାଦ ମହା ି YNY1155035

ପ ୁ /1583966 47 134 1093ପଦୀପ କମୁାର ପାତ ପି ଦଶରଥ ପାତ OR/06/044/260311
ପ ୁ /1593967 69 134 1094ବଳରାମ େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା YNY0092551
ପ ୁ /1593968 56 134 1095ବିଳାସ େବେହରା ପି ବତାସୀ େବେହରା YNY0092593
ପ ୁ /1593969 54 134 1096ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା YNY0092577
ୀ /1593970 49 134 1097େଦବକି େବେହରା ସା ବିଳାସ େବେହରା YNY0092502

ପ ୁ /1593971 49 134 1098ରେମଶ େବେହରା ପି ବତାସୀ େବେହରା YNY0092569
ପ ୁ /1593972 41 134 1099ବାପି େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା YNY0092676
ପ ୁ /1593973 45 134 1100ବିଶ େମାହନ ଭ ପି େଗାପବ ୁ ଭ YNY0092627
ପ ୁ /1593974 57 134 1101ଅଚଯ୍ତୁା ନ  ଦାସ ପି ପହଲାଦ ଦାସ YNY0092700
ୀ /1593975 47 134 1102ବନଜ ବାସିନୀ ଦାସ ସା ଅଚୁତା ନ  ଦାସ YNY0092494
ୀ /1593976 23 134 1103ବଷର୍ା ଦାସ ପି ଅଚ୍ଯତୁା ନ  ଦାସ YNY1090448

ପ ୁ /1593977 41 134 1104ସଶୁା  କମୁାର େଦବତା ପି ଲଡୁ କିେଶାର େଦବତା YNY0092684
ପ ୁ /1593978 42 134 1105ନୃସିଂହ ମ ୀ ପି ନିର ନ ମ ୀ YNY0092635
ୀ /1593979 42 134 1106ସେ ାଷିନୀ ମ ୀ ସା ନୃସିଂହ ମ ୀ YNY0092668
ୀ /1593980 29 134 1107ମମତା ମଳିୂଆ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଓଝା YNY0506329
ୀ /1593981 51 134 1108ସଂଜୂ ନାୟକ ସା ସେୁର ା ନାୟକ YNY1071307

ପ ୁ /1593982 32 134 1109େଯାେଗ  ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ YNY0782441
ପ ୁ /1593983 95 134 1110େଗାବି  ଓଝା ପି ଗେଣଶ ଓଝା LNT2420388
ପ ୁ /1593984 77 134 1111େଗାପାଳ ଓଝା ପି ଗେଣଶ ଓଝା OR/06/044/260322
ୀ /1593985 74 134 1112ଦୁେଲଇ ଓଝା ସା େଗାବି  ଓଝା OR/06/044/260325
ୀ /1593986 50 134 1113ଚିତେଲଖା ଓଝା ପି େଗାବିଂଦ ଓଝା OR/06/044/260328

ପ ୁ /1593987 50 134 1114କୃ  ଚ  ଓଝା ପି େଗାବି  ଓଝା OR/06/044/260327
ୀ /1593988 50 134 1115ସପନ୍ାରାଣୀ ଓଝା ସା କୃ ଚ  ଓଝା OR/06/044/261014

ପ ୁ /1593989 48 134 1116ବାସ ି ଓଝା ପି େଗାବି  ଓଝା OR/06/044/261015
ପ ୁ /1593990 47 134 1117େକୖଳାସ ଚ  ଓଝା ପି େଗାବି  ଚ  ଓଝା OR/06/044/261026
ପ ୁ /1593991 47 134 1118କା ିର୍କ ଚ  ଓଝା ପି େଗାବି  ଓଝା OR/06/044/261059
ୀ /1593992 45 134 1119ଛବିରାଣୀ ଓଝା ପି େଗାପାଲ ଓଝା LNT2505253

ପ ୁ /1593993 42 134 1120ପବିର ଓଝା ପି େଗାପାଳ ଓଝା LNT4209425
ୀ /1593994 42 134 1121ପ ୂ ିର୍ମା ଓଝା ସା କା ିର୍କ ଓଝା YNY0092510

ପ ୁ /1593995 39 134 1122ପେମାଦ କମୁାର ଓଝା ପି େଗାପାଳ ଓଝା LNT4209664
ପ ୁ /1593996 36 134 1123ପତାପ କମୁାର ଓଝା ପି େଗାପାଳ ଓଝା LNT4233730
ୀ /1593997 36 134 1124ବବିତା ଓଝା ସା ପବୀର ଓଝା YNY1226885
ୀ /1593998 36 134 1125ମମତା ଓଝା ସା ପେମାଦ କମୁାର ଓଝା YNY1085224

ପ ୁ /1593999 28 134 1126ପ ୂ ର୍ଚ  ଓଝା ପି କୃ ଚ  ଓଝା YNY0464180
ପ ୁ /1594000 42 134 1127ଦି ି ରଂଜନ ରାଉତ ପି ଦାେମାଦର ରାଉତ YNY0092601
ୀ /1594001 41 134 1128ସବିତା ରାଉତ ସା େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତ LNT3059466

ପ ୁ /1594002 46 134 1129େକୖଳାସ ରାଉତ ପି ବିଶ ନାଥ ରାଉତ YNY0092486
ପ ୁ /1594003 44 134 1130ପଦି  କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜରାଜ ସାହୁ LNT3059474
ୀ /1594004 43 134 1131ବାସ ି ସାହୁ ସା ପଦି  କମୁାର ସାହୁ LNT3059482

ପ ୁ /1594005 43 134 1132ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YNY0092619
ପ ୁ /1594006 41 134 1133ବିକମ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YNY0092585
ପ ୁ /1594007 52 134 1134ବିଜୟ ସିଂ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସିଂ YNY0092692
ପ ୁ /1594008 42 134 1135ସେ ାଷ କମୁାର ସିଂ ପି ରାେଜ  ପସାଦ ସିଂ YNY0092643
ପ ୁ /1594009 38 134 1136ଅଭିମନଯ୍ ୁସାଇଁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାଇଁ YNY0092478
ପ ୁ /1604010 45 134 1137ଟି ଅ ା ରାଓ ପି ଟି ସପିୁୟା  YNY1098987
ପ ୁ /1604011 46 134 1138େକୖଳାସ େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା LNT3059540
ପ ୁ /1604012 54 134 1139ବଜ କିେଶାର େବଉରା ପି କାଳ ି ଚରଣ େବଉରା LNT3059508
ପ ୁ /1604013 40 134 1140ସ ୟ କମୁାର େବଉରା ପି କାଳ ି ଚରଣ େବଉରା LNT3059490
ୀ /1604014 68 134 1141ଜାନକୀ ଦାସ୍ ସା ରାେଜ  କମୁାର ଦାସ୍ YNY0728287
ୀ /1604015 45 134 1142ମିନତୀ ଦାସ୍ ପି ରାେଜ  କମୁାର ଦାସ୍ YNY0728311
ପ ୁ /1604016 43 134 1143ସସୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ YNY0619239
ୀ /1604017 35 134 1144ସରସତୀ ଦାସ୍ ସା ରବି  କମୁାର ଦାସ୍ YNY0728295
ପ ୁ /1604018 32 134 1145ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଦାସ YNY0619247
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ୀ /1604019 34 134 1146ସଷୁମା ଦାଶ ସା ସେ ାଷ ଦାଶ YNY0464198
ୀ /1604020 30 134 1147ଅପରାଜିତା ହାତୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ହାତୀ YNY0728360

ପ ୁ /1604021 25 134 1148ଓମ ପକାଶ େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା YNY1020957
ୀ /1604022 28 134 1149ଟି ଲି ାମା ପି ଟି ଆପା ରାଓ YNY1098961

ପ ୁ /1604023 84 134 1150କାଳ ୀ ଚରଣ ମହା ି ପି େସାବନୀ ମହା ି LNT3059516
ପ ୁ /1604024 31 134 1151ରାମ ନାଏକ ପି ହରି ନାଏକ YNY1070895
ୀ /1604025 30 134 1152ସସିତା ନାଏକ ସା ରାମ ନାଇକ YNY1072990
ୀ /1604026 25 134 1153ଅନୁସୟା ନାୟକ ସା ପ  ୁସାଇଁ YNY0909432
ୀ /1604027 69 134 1154ଅନୁସୟା ପରିଡା ସା ବସ  କମୁାର ପରିଡା OR/06/044/260319

ପ ୁ /1604028 66 134 1155ଶରତ କମୁାର ପରିଡା ପି ବହାନ  ପରିଡା LNT2420685
ପ ୁ /1604029 54 134 1156େଜଯ୍ାତିର ନ ପରିଡା ପି ବସ  ପରିଡା OR/06/044/260321
ପ ୁ /1604030 50 134 1157ଚି ର ନ ପରିଡା ପି ବସ  ପରିଡା OR/06/044/260924
ୀ /1604031 50 134 1158ଲିପିକା ପରୀଡା ସା େଜୗତିର ନ ପରିଡା LNT2420339

ପ ୁ /1604032 48 134 1159ନିେରାଜ ପରିଡା ପି ଅେଦୖତାନ  ପରିଡା LNT4233896
ୀ /1604033 46 134 1160ପ ଜିନୀ ପରିଡା ସା ଚି  ର ନ ପରିଡା LNT4209722

ପ ୁ /1604034 44 134 1161ମେନାର ନ ପରିଡା ପି ବସ  ପରିଡା OR/06/044/261003
ୀ /1604035 44 134 1162ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପରିଡା ସା ନିେରାଜ ପରିଡା LNT4209706

ପ ୁ /1604036 44 134 1163ମମତା ପରିଡା ପି ମେନାର ନ ପରିଡା YNY1020791
ୀ /1604037 43 134 1164ମମତା ପରିଡ଼ା ସା ମେନାର ନ ପରିଡ଼ା YNY1084508
ୀ /1604038 42 134 1165ସିତାରାଣୀ ପରିଡା ପି ବସ  କମୁାର ପରିଡା LNT2420321
ୀ /1604039 40 134 1166କ ନା ପରିଡା ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ପରିଡା LNT4215703

ପ ୁ /1604040 40 134 1167ଜ୍ଞାନ ର ନ ପରିଡା ପି ବସ  କମୁାର ପରିଡା LNT4209680
ୀ /1604041 39 134 1168ସନ୍ି ାରାଣୀ ପରିଡା ସା ବସ  କମୁାର ପରିଡା LNT4233904
ୀ /1604042 36 134 1169ଟି ସେରାଜିନୀ ସା ଟି ଆପା ରାଓ YNY1098979

ପ ୁ /1604043 67 134 1170କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାଇଁ ପି େଗାବି  ସାଇଁ OR/06/044/260365
ୀ /1604044 62 134 1171ଉରୁମା ସାଇଁ ସା କାହନ୍  ୁସାଇଁ OR/06/044/260366

ପ ୁ /1604045 58 134 1172ଭମର ସାଇଁ ପି େଗାବି  ସାଇଁ LNT2419588
ୀ /1604046 48 134 1173ସତୀ ସାଇଁ ସା ଭମର ସାଇଁ LNT2420289

ପ ୁ /1604047 42 134 1174ପ  ୁସାଇଁ ପି େଗାବି  ସାଇଁ LNT2420297
ପ ୁ /1604048 37 134 1175ଅଜୟ କିେଶାର ସାଇଁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାଇଁ LNT3059524
ପ ୁ /1604049 34 134 1176ମହାେଦବ ସାଇଁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାଇଁ LNT3059532
ପ ୁ /1604050 29 134 1177ନିଳକ  ସାଇଁ ପି ଭମରବର ସାଇଁ YNY0384008
ୀ /1604051 28 134 1178ମିନରଭା ସାଇଁ ପି ଭମର ସାଇଁ YNY1081207

ପ ୁ /1614052 78 134 1179ନିତଯ୍ାନ  ରଥ ପି ଜନା ର୍ନ ରଥ YNY0384016
ୀ /1614053 61 134 1180ଶା ିସଧୁା ରଥ ସା ନିତଯ୍ାନ  ରଥ OR/06/044/260338

ପ ୁ /1614054 47 134 1181ମାନସ କମୁାର ରଥ ପି ନିତଯ୍ାନ  ରଥ LNT2420701
ୀ /1614055 42 134 1182ବିଜୟାଶୀ ରଥ ସା ମାନସ କମୁାର ରଥ LNT4234761
ୀ /1614056 41 134 1183ମମତା ରଥ ପି ନିତଯ୍ାନ  ରଥ LNT4234753

ପ ୁ /1624057 48 134 1184ସେୁର  କର ପି ଶୀବ  କର LNT2419570
ୀ /1624058 44 134 1185ସ କୁ୍ତା କର ସା ସେୁର  କର LNT2419562

ପ ୁ /1624059 66 134 1186ପଦିପ ମହା ି ପି ଭିମ ମହା ି LNT4215620
ୀ /1624060 47 134 1187ରମା ମହା ି ସା ଭୀମ ମହା ି OR/06/044/260340

ପ ୁ /1624061 46 134 1188ପେମାଦ ମହା ି ପି ଭିମ ମହା ି LNT4209599
ୀ /1624062 42 134 1189ମାନସୀ ମହା ୀ ସା ପଦୀପ ମହା ୀ LNT4215612
ୀ /1624063 28 134 1190ରାଧା େମାହ ି ପି ପେମାଦ େମାହ ି YNY1340272

ପ ୁ /1624064 28 134 1191ରାେକଶ କମୁାର ପ ା ପି ରାଜକିେଶାର ପ ା YNY0464255
ପ ୁ /1624065 36 134 1192େହମ  କମୁାର ପଧାନ ପି ସେୁର  ପଧାନ LNT4209417
ପ ୁ /1624066 33 134 1193ସଶୁା  କମୁାର ପଧାନ ପି ସେୁର  ପଧାନ LNT4209458
ପ ୁ /1624067 63 134 1194ସେୁର  ପଧାନ ପି ବୃ ାବନ ପଧାନ OR/06/044/260342
ୀ /1624068 56 134 1195ଇ ିରା ପଧାନ ସା ସେୁର  ପଧାନ OR/06/044/261078
ୀ /1624069 35 134 1196େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ପଧାନ ପି ସେୁର  ପଧାନ LNT4209490
ପ ୁ /1624070 40 134 1197େଶୖେଳଶର ସାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ ସାଇଁ OR/06/044/260912
ପ ୁ /1634071 54 134 1198ସବୁାସ ଅଗୱାଲ ପି ତୁଳସୀରାମ ଅଗୱାଲ LNT4230082
ପ ୁ /1634072 48 134 1199ପଭାଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ତୁଳସୀ ରାମ ଅଗୱାଲ LNT2507754
ପ ୁ /1634073 46 134 1200ରାେଜଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ତୁଳସୀ ରାମ ଅଗୱାଲ LNT2507747
ପ ୁ /1634074 42 134 1201ଦୀେନଶ୍ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ତୁଳସୀ ରାମ ଅଗୱାଲ LNT4209565
ୀ /1634075 41 134 1202ସୀମାେଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ରାେଜଶ ଅଗୱାଲ LNT4229951
ପ ୁ /1634076 37 134 1203ପଦିପ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ବଜର ଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0146415
ୀ /1634077 37 134 1204ସପନ୍ା ଅଗୱାଲ ସା ଦିେନଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0384024
ପ ୁ /1634078 33 134 1205ସ ୀପ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ବଜର  ଲାଲ ଅଗୱାଲ LNT4209573
ୀ /1634079 33 134 1206ସଇୁଟି ଅଗୱାଲ ପି ବଜର  ଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0146407
ୀ /1634080 87 134 1207ମଣିେଦଇ ଅଗୱାଲା ସା ତୁଳସୀ ଅଗୱାଲା LNT4229936
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ପ ୁ /1634081 62 134 1208ବଜରଂଗଲାଲ ଅଗୱାଲା ପି ତୁଳସୀ ଅଗୱାଲା LNT4229993
ୀ /1634082 57 134 1209ପାବର୍ ତୀେଦଈ ଅଗୱାଲା ସା ବଜରଂଗ ଅଗୱାଲା LNT4230074
ୀ /1634083 47 134 1210ବିମଳାେଦବି ଅଗୱାଲା ସା ସଭୁାସ ଅଗୱାଲା LNT4230090
ୀ /1634084 38 134 1211ମେନାରମା ସାଇଁ ସା କ ତରୁ ସାଇଁ YNY0464370

ପ ୁ /1644085 44 134 1212ସଯୂଯ୍ର୍କା  ବଳବ ପାୟ ପି ଶଶକିା  ବଳବ ପାୟ YNY0092973
ପ ୁ /1644086 33 134 1213ଚି  ରଂଜନ ବିଶାଳ ପି ନିରଂଜନ ବିଶାଳ YNY0093260
ପ ୁ /1644087 60 134 1214ଶୀଯକୁ୍ତ ପସା  କମୁାର ଦାସ ପି ପ ଜ କମୁାର ଦାସ YNY0642157
ୀ /1644088 53 134 1215ଶୀମତି ଜାହନ୍ବୀ ଦାସ ସା ଶୀଯକୁ୍ତ ପସା  କମୁାର ଦାସ YNY0092841

ପ ୁ /1644089 52 134 1216ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ଜ କମୁାର ଦାସ YNY0092916
ୀ /1644090 47 134 1217େଜଯ୍ାସନ୍ାରୀଣୀ ଦାସ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ YNY0092791

ପ ୁ /1644091 42 134 1218ସଯୁଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଶୀଯକୁ୍ତ ପସା  କମୁାର ଦାସ YNY0092908
ପ ୁ /1644092 41 134 1219ସତିୃେରଖା ଦାସ ପି ପସା  କମୁାର ଦାସ YNY0092809
ୀ /1644093 41 134 1220ରଶିେରଖା ଦାସ ପି ଶୀଯକୁ୍ତ ପସା  କମୁାର ଦାସ YNY0092825

ପ ୁ /1644094 39 134 1221ଦିପକ ରଂଜନ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଦାସ YNY0093286
ପ ୁ /1644095 71 134 1222ବିଶନାଥ ଦାଶ ପି ଯଧିୁ ିର ଦାଶ OR/06/044/261054
ପ ୁ /1644096 49 134 1223ଅତର େଗାଛାୟତ ପି େକୖଳାସ େଗାଛାୟତ YNY0092940
ପ ୁ /1644097 72 134 1224ବିଜୟ ମହାପାତ ପି େଗାଲଖ ମହାପାତ OR/06/044/260345
ୀ /1644098 65 134 1225କନକ ମହାପାତ ସା ବିଜୟ ମହାପାତ LNT2411221
ୀ /1644099 45 134 1226ସ ଯ୍ା ମହାପାତ ପି ବିଜୟ ମହାପାତ YNY0092742
ୀ /1644100 43 134 1227ରଚିତା ମହାପାତ ପି ବୀଜୟ ମହାପାତ LNT2411247

ପ ୁ /1644101 42 134 1228ବିଶଜିତ୍ ମହାପାତ ପି ବିଜୟ ମହାପାତ LNT2411205
ପ ୁ /1644102 40 134 1229ସତଯ୍ଜିତ୍ ମହାପାତ ପି ବିଜୟ ମହାପାତ LNT2411213
ୀ /1644103 39 134 1230ସବୀତା ମହାପାତ ପି ବୀଜୟ ମହାପାତ LNT2411239

ପ ୁ /1644104 34 134 1231ଅଜିତ ମହାପାତ ପି ବିଜୟ ମହାପାତ LNT3059557
ପ ୁ /1644105 69 134 1232ବିଷ ୁମହା ି ପି େଗାବି  ମହା ି YNY0092932
ପ ୁ /1644106 69 134 1233ବହାନ  ମହା ି ପି େଗାବି  ମହା ି YNY0092767
ୀ /1644107 67 134 1234ହାଡିଆଣି ମହା ି ସା ପରମା ନ  ମହା ି YNY0092874
ୀ /1644108 62 134 1235ବିଣା ମହା ି ସା ବମାନ  ମହା ି YNY0092858
ୀ /1644109 58 134 1236େଦୗପଦୀ ମହା ି ସା କୃ  ମହା ି YNY0092866
ୀ /1644110 30 134 1237ପଦିନୀ ମହାପାତ ସା ସତଯ୍ଜୀତ ମହାପାତ YNY1301688
ୀ /1644111 46 134 1238ରୀନାବାଳା ମଦୁୁଲୀ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ମଦୁୁଲୀ YNY0464263
ୀ /1644112 21 134 1239ରାନୀ ମଦୁୁଲି ପି ଅମିୟ କମୁାର ମଦୁୁଲି YNY1301670

ପ ୁ /1644113 53 134 1240ଦିେନଶ ଚ  ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ YNY0092759
ୀ /1644114 49 134 1241ଅନୁପମା ନାୟକ ସା ଆଜାମର ନାୟକ YNY0092833
ୀ /1644115 42 134 1242ଅ ିତା ନାୟକ ସା ଅମଲୂଯ୍ ନାୟକ YNY0092775
ୀ /1644116 42 134 1243ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ଦିେନଶ ଚ  ନାୟକ YNY0092882

ପ ୁ /1644117 28 134 1244ସିବ ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଅଜମର ନାୟକ YNY1163633
ୀ /1644118 25 134 1245େସାନାଲୀ ନାୟକ ମା ଅନୁପମା ନାୟକ YNY1163617
ୀ /1644119 22 134 1246ସପନ୍ା ନାୟକ ପି ଅଜମର ନାୟକ YNY1166404

ପ ୁ /1644120 48 134 1247ବିଜୟ କମୁାର ପାତ ପି ପଣୁନ୍ର୍ ଚ  ପାତ YNY0092924
ପ ୁ /1644121 57 134 1248େକୖଳାସ ଚ  ପ ୃ ି ପି େକ୍ଷତବାସୀ ପ ୃ ି YNY0974287
ୀ /1644122 51 134 1249ପଭାତୀ ପ ୃ ି ସା େକୖଳାସ ଚ  ପ ୃ ି YNY0974485

ପ ୁ /1644123 28 134 1250ଚ ନ କମୁାର ପଶୃ୍ଟି ପି େକୖଳାସ ଚ  ପ ୃ ି YNY0618819
ୀ /1644124 47 134 1251ପ ୁ ଲତା ରଉତ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ରଉତ YNY0092783

ପ ୁ /1644125 51 134 1252ପ ାନନ ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ YNY0093278
ପ ୁ /1644126 41 134 1253ନିହାର ର ନ ସାହୁ ପି ପଣୁନ୍ ଚ  ସାହୁ YNY0092957
ପ ୁ /1644127 52 134 1254ମହ ଦ ସକିଲ ପି ମହ ଦ ସାଲାର YNY0092890
ୀ /1644128 47 134 1255ସେରାଜିନି ସାମ ରାଏ ସା ଗ ାଧର ସାମ ରାଏ LNT2420313

ପ ୁ /1644129 47 134 1256ଅେଶାକ ସାମ ରାଏ ପି ଗ ାଧର ସାମ ରାଏ YNY0092726
ୀ /1644130 45 134 1257ସଷୁମା ସାମ ରାଏ ସା ଅେଶାକ ସାମ ରାଏ YNY0092734
ପ ୁ /1644131 55 134 1258ପଫଲୁ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାପିନାଥ ସାଇଁ YNY0851360
ୀ /1644132 43 134 1259ସରସତୀ ସାଇଁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାଇଁ YNY0851303
ୀ /1654133 50 134 1260ରିତୁ େକଶାନ ସା ପବନ େକଶାନ OR/06/044/260976
ୀ /1664134 25 134 1261େସାନାକ୍ଷୀ ମଲ ମା େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମଲ YNY1090513
ୀ /1664135 55 134 1262ସନୁୀତା ମଲ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମଲ YNY0464289
ୀ /1664136 50 134 1263େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ମଲ ସା ବିକାଶ କମୁାର ମଲ YNY0464271
ପ ୁ /1664137 30 134 1264ବିନୟ ମଲ ପି ବିକାଶ କମୁାର ମଲ YNY0464354
ପ ୁ /1664138 52 134 1265େମାହନ ରାଓ ପି ଶଯ୍ାମମ ୁ ି ରାଓ LNT2411254
ୀ /1664139 45 134 1266ଆପାଲା ରାଓ ସା େମାହନ ରାଓ LNT2420909
ପ ୁ /1674140 41 134 1267ଶରତ େବଉରା ପି େଗୗରହରି େବଉରା YNY0092981
ୀ /1674141 44 134 1268ସ ି ତା ମହାପାତ ପି ପ ରୁଣା ମହାପାତ LNT2420560
ପ ୁ /1674142 30 134 1269ସ ୁ ିକା  ମହାପାତ ପି ସେରାଜକା  ମହାପାତ YNY0359133
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ପ ୁ /1674143 41 134 1270ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ବଟକୃ  ନାୟକ YNY0092999
ପ ୁ /1674144 61 134 1271ଜଗଦାନ  ପ ା ପି େଗାପାଳ ପ ା OR/06/044/260384
ପ ୁ /1674145 41 134 1272କି୍ଷେରାଦ କମୁାର ପାତ ପି ମାୟାଧର ପାତ YNY0093005
ପ ୁ /1674146 39 134 1273ସଧୁୀର ପଧାନ ପି ରବୀନାରାୟଣ ପଧାନ LNT2520971
ପ ୁ /1674147 70 134 1274ପ  ୁରଣା ପି ବିରଭଦ ରଣା LNT2420859
ୀ /1674148 64 134 1275ନିଳାଦୀ ରଣା ସା ପ  ୁରଣା LNT2420842
ୀ /1674149 38 134 1276ସଜୁାତା ରଣା ପି ପ  ୁରଣା LNT2420578

ପ ୁ /1674150 37 134 1277ସଶୁା  କମୁାର ରଣା ପି ପ  ୁରଣା LNT4237764
ୀ /1674151 32 134 1278ଇତିଶି ରଣା ପି ପ  ୁରଣା LNT3059565

ପ ୁ /1674152 23 134 1279ଜାନକୀ ରାଓ ପି େମାହନ ରାଓ YNY1090547
ପ ୁ /1674153 72 134 1280କୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ ପି ରାଜୀବି ସାହୁ OR/06/044/260380
ୀ /1674154 64 134 1281ବୀଣାପାଣି ସାହୁ ସା କୁ ବିହାରି ସାହୁ OR/06/044/260381

ପ ୁ /1674155 40 134 1282ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି କୁ  ବିହାରି ସାହୁ YNY0506345
ୀ /1674156 36 134 1283ଅନୁରାଧା ସାହୁ ସା ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0506352
ୀ /1674157 33 134 1284ସଷୁମା ସାହୁ ସା ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0680512

ପ ୁ /1674158 30 134 1285ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ ପି କୁ  ବିହାରି ସାହୁ YNY0506337
ପ ୁ /1684159 42 134 1286ଜିେତ  ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/044/260586
ପ ୁ /1684160 63 134 1287ବସ  କମୁାର ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ OR/06/044/260866
ୀ /1694161 47 134 1288େଦବି ବରମନ ସା କଲଲାଂଗ ବରମନ OR/06/044/260907

ପ ୁ /1694162 85 134 1289ଦୁଗର୍ା ମହାପାତ ପି ରାେଜଂଦ ମହାପାତ OR/06/044/260402
ୀ /1694163 70 134 1290ନଳିନୀ ମହାପାତ ସା ରୁଦ ମହାପାତ LNT2420925

ପ ୁ /1694164 69 134 1291ତମକଶରଣ ମହାପାତ ପି ରୁଦ ମହାପାତ YNY0093039
ପ ୁ /1694165 67 134 1292ନଳିନିକାଂତ ମହାପାତ ପି ନୃସିଂହ ମହାପାତ OR/06/044/260395
ପ ୁ /1694166 65 134 1293ସଶୁା  ମହାପାତ ପି ନୃସିଂହ ମହାପାତ OR/06/044/261039
ପ ୁ /1694167 64 134 1294ରମାକାଂତ ମହାପାତ ପି ନୃସିଂହ ମହାପାତ OR/06/044/260398
ପ ୁ /1694168 61 134 1295ଶଭୁକାଂତ ମହାପାତ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ମହାପାତ OR/06/044/260406
ୀ /1694169 58 134 1296ଅ ଳି ମହାପାତ ସା ନଳିନୀ ମହାପାତ OR/06/044/260389

ପ ୁ /1694170 58 134 1297ଶଯ୍ାମକାଂତ ମହାପାତ ପି ନୃସିଂହ ମହାପାତ YNY0376798
ପ ୁ /1694171 57 134 1298ଶଶୀକାଂତ ମହାପାତ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମହାପାତ OR/06/044/260392
ୀ /1694172 52 134 1299େରବାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ରମାକା  ମହାପାତ YNY0093021
ୀ /1694173 83 134 1300ବାଣୀ ମହାପାତ ସା ନୃସିଂହ ମହାପାତ YNY0093013

ପ ୁ /1694174 56 134 1301େଜଯ୍ାତିକା  ମହାପାତ ପି ନୃସିଂହ ମହାପାତ OR/06/044/260391
ୀ /1694175 47 134 1302ସସୁୀତା ପ ା ପି ଶଶୀକା  ମହାପାତ YNY0506089

ପ ୁ /1694176 44 134 1303ପଠାଣି ଚରଣ ରାଉତ ପି ହୃଷିେକଶ ରାଉତ LNT3059573
ପ ୁ /1694177 35 134 1304ମେନାର ନ ସାମଲ ପି କାଳ ି ଚରଣ ସାମଲ YNY0196014
ୀ /1694178 54 134 1305ମମତା ଶତପଥି ସା ଶଭୁ ମହାପାତ YNY0506162

ପ ୁ /1694179 43 134 1306ବସ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ LNT3059581
ପ ୁ /1704180 39 134 1307ସଶୁା  ସାଇ ପି ସେୁର  ସାଇ YNY0384040
ୀ /1704181 65 134 1308େସୗରି ସାଇଁ ସା ସେୁର  ସାଇଁ OR/06/044/260408

ପ ୁ /1704182 63 134 1309ରବି  ସାଇଁ ପି ମେହ  ସାଇଁ OR/06/044/260409
ୀ /1704183 50 134 1310ଇତିଶୀ ସାଇଁ ସା ରବି  ସାଇଁ OR/06/044/260974
ପ ୁ /1704184 47 134 1311ବାବୁଲି ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ LNT4209649
ପ ୁ /1704185 46 134 1312କାଳ ି ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ OR/06/044/260933
ପ ୁ /1704186 39 134 1313ପଶା  ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ LNT4233821
ୀ /1704187 38 134 1314କନିୁ ସାଇଁ ସା ବାବୁଲି ସାଇଁ YNY0093294

ପ ୁ /1704188 35 134 1315ବସ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାଇଁ YNY0093054
ପ ୁ /1704189 30 134 1316ଦୀପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରବି  କମୁାର ସାଇଁ YNY0464362
ୀ /1714190 40 134 1317େକ.ବୁଜି . ସା େକ.କାହନ୍ଆୁ . YNY0618942
ୀ /1714191 32 134 1318ସରସତୀ ବାରିକ ସା ରାେକଶ େଯାଶୀ YNY0619163
ପ ୁ /1714192 28 134 1319ରାେକଶ କମୁାର ବାରିକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ବାରିକ YNY0619197
ୀ /1714193 80 134 1320ତୁଳସୀ େବୱା - ରଘନୁାଥ ସାଇଁ OR/06/044/260413
ପ ୁ /1714194 35 134 1321ସନୁୀଲ କମୁାର ମହାପାତ ପି ନେଗନ ମହାପାତ YNY0619080
ପ ୁ /1714195 59 134 1322ଚ ନ ପାଇକରାୟ ପି ନେର  ନାଥ ପାଇକରାୟ YNY0851469
ପ ୁ /1714196 42 134 1323କ ତରୁ ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ LNT2505238
ୀ /1714197 36 134 1324େକୖେଶାରିକା ସାହୁ ସା ଅ ନ କମୁାର ପାଣି YNY0619205
ପ ୁ /1714198 39 134 1325ପତାପ ସାଇ ପି ପଗ ୁସାଇ YNY0311589
ପ ୁ /1714199 79 134 1326ବସ  ସାଇଁ ପି ସାନ  ସାଇଁ OR/06/044/260420
ୀ /1714200 70 134 1327ସେୁରଖା ସାଇଁ ସା ଭାଗବତ ସାଇଁ OR/06/044/260417
ପ ୁ /1714201 58 134 1328ହେରକୃ  ସାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ ସାଇଁ LNT2420016
ୀ /1714202 48 134 1329ପାବର୍ ତୀ ସାଇଁ ସା ହେରକୃ  ସାଇଁ YNY0506196
ପ ୁ /1714203 47 134 1330େକୖଳାସ ସାଇଁ ପି ରଘ ୁସାଇଁ YNY0506246
ପ ୁ /1714204 45 134 1331େଶୖେଲଶର ସାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ ସାଇଁ YNY0506220

68 147/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 22ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1714205 45 134 1332ସଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ବସ  କମୁାର ସାଇଁ LNT2420800
ପ ୁ /1714206 44 134 1333ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ବସଂତ ସାଇଁ YNY0093070
ପ ୁ /1714207 44 134 1334କ ତରୁ ସାଇଁ ପି ଭାଗବତ ସାଇଁ YNY0464388
ୀ /1714208 42 134 1335ସବିତା ସାଇଁ ପି ବସ  କମୁାର ସାଇଁ LNT2420792
ୀ /1714209 42 134 1336ଅ ନା ସାଇଁ ପି ଫଗ ୁସାଇଁ OR/06/044/260938

ପ ୁ /1714210 40 134 1337ସବୁାଷ ଚ  ସାଇଁ ପି ଫଗ ୁସାଇଁ OR/06/044/260898
ପ ୁ /1714211 39 134 1338ପଶା  ସାଇଁ ପି ବସ  କମୁାର ସାଇଁ LNT2420818
ୀ /1714212 32 134 1339ବଷର୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାଇଁ ସା େକୖଳାସ ସାଇଁ YNY0680249
ୀ /1714213 32 134 1340ପ ୁ ା ଳି ସାଇଁ ସା ସବୁାଷ ସାଇଁ YNY0384057
ୀ /1714214 30 134 1341କାଜଲ ସାଇଁ ସା େଶୖେଳଶର ସାଇଁ YNY0618991
ୀ /1724215 44 134 1342ପି. ଚ ି ସା ପି. ଗେଣଶ LNT2502631

ପ ୁ /1724216 53 134 1343ପି. ଗେଣଶ ପି ରାମସାମୀ ଗେଣଶ LNT2502623
ୀ /1724217 49 134 1344େକ. ସିମା ଳ ସା େକ.ରାମା ରାଓ YNY0619023

ପ ୁ /1734218 46 134 1345ଶୀଧର ବିଶାଳ ପି ପଫଲୁ ବିଶାଳ YNY0093427
ୀ /1734219 39 134 1346ପ ୁ ଲତା ବିଶାଳ ସା ଶୀଧର ବିଶାଳ YNY0093435
ୀ /1734220 74 134 1347ଶା ି େଦବୀ େଜୖନ ସା ଧନରାଜ େଜୖନ YNY0093377

ପ ୁ /1734221 60 134 1348ଘନଶଯ୍ାମ େଜୖନ ପି ଧନରାଜ େଜୖନ YNY0093328
ୀ /1734222 54 134 1349ବିଜୟା େଦବୀ େଜୖନ ସା ଘନଶଯ୍ାମ େଜୖନ YNY0093385

ପ ୁ /1734223 53 134 1350ଲାଲ ଚ  େଜୖନ ପି ଧନରାଜ େଜୖନ YNY0093310
ପ ୁ /1734224 50 134 1351ହଂସରାଜ େଜୖନ ପି ଧନରାଜ େଜୖନ YNY0093351
ୀ /1734225 50 134 1352ଲଲିତାେଦବୀ େଜୖନ ସା ଲାଲଚା  େଜୖନ YNY0093419
ୀ /1734226 49 134 1353ସରିତା େଦବୀ େଜୖନ ସା ପକାଶ େଜୖନ YNY0093393

ପ ୁ /1734227 49 134 1354ବଛରାଜ େଜୖନ ପି ଧନରାଜ େଜୖନ YNY0093344
ୀ /1734228 44 134 1355ବିଜୟଶୀ େଜୖନ ପି ବାଛରାଜ େଜୖନ YNY0093369
ୀ /1734229 44 134 1356କା ାେଦବୀ େଜୖନ ସା ହଂସରାଜ େଜୖନ YNY0093401
ୀ /1734230 40 134 1357ବ ନା େଜୖନ ସା ବ ରାଜ େଜୖନ LNT3058856

ପ ୁ /1734231 32 134 1358ଅଭିେଷକ କମୁାର େଜୖନ ପି ପକାଶ େଜୖନ YNY0093336
ପ ୁ /1734232 30 134 1359ଅଭିେସକ େଜୖନ ପି ପକାଶ ଚା  ବୁଗଚା LNT3058864
ୀ /1734233 28 134 1360ପୀତି େଜୖନ ସା ଅଭିେଷକ କମୁାର େଜୖନ YNY1293976
ୀ /1734234 27 134 1361େରୗନକ କମୁାରି େଜୖନ ପି ଗନଶଯ୍ାମ େଜୖନ YNY0619031
ୀ /1734235 22 134 1362ଜଗୀତି େଜୖନ ପି ହଂସରାଜ େଜୖନ YNY1293968
ୀ /1734236 21 134 1363କି ର୍ୀ େଜୖନ ପି ଲାଲଚ  େଜୖନ YNY1294032
ୀ /1734237 20 134 1364ଧୟତା େଜୖନ ପି ଲାଲଚ  େଜୖନ YNY1294123
ୀ /1734238 68 134 1365େପମାେଦବୀ େକସାନ ସା ଶବିଶ ର େକସାନ OR/06/044/260461

ପ ୁ /1734239 56 134 1366ପବନ େକସାନ ପି ଉମାଶ ର େକସାନ OR/06/044/260458
ୀ /1734240 45 134 1367ରିନୁ େକଶନ ସା ପବନ େକଶନ LNT2419885

ପ ୁ /1734241 27 134 1368ଅ ିର୍ତ େକଶାନ ପି ପବନ େକଶାନ YNY0680520
ପ ୁ /1734242 43 134 1369ଜିେତ  କମୁାର ସରାଫ ପି ବନୱାରିଲାଲ ସରାଫ YNY0359141
ୀ /1734243 35 134 1370ପଜୂା ସରଫ ସା ଜିେତ  କମୁାର ସରଫ YNY0359158

ପ ୁ /1744244 57 134 1371ଓ.ପି. ଅଗୱାଲା ପି ରାମକମୁାର ଅଗୱାଲା OR/06/044/261088
ପ ୁ /1754245 55 134 1372ମେନାଜ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ଓମପକାଶ ଅଗୱାଲା LNT2505220
ୀ /1754246 52 134 1373ଅନୀତା ଅଗୱାଲା ସା ମେନାଜ ଅଗୱାଲା YNY0093096

ପ ୁ /1764247 76 134 1374ସଚିଦା  ବିଶାଳ ପି ନିଶାକର ବିଶାଳ LNT2503555
ପ ୁ /1764248 39 134 1375େଶାଭିତ ବିଶାଳ ପି ସଚିଦାନ  ବିଶାଳ LNT3081379
ୀ /1764249 72 134 1376କାଜଲ ନାଏକ ସା ସ ିଦାନ  ବିଶାଳ LNT2420271
ୀ /1774250 44 134 1377ସଂଚିତା ମହାପାତ ସା ଗଗନବିହାରୀ ସାମ ରାୟ LNT2503597
ୀ /1774251 75 134 1378ଶରଳା ମହା ି ସା ହରିଶ ମହା ି OR/06/044/260466

ପ ୁ /1774252 58 134 1379ସରୁଜ ମହା ି ପି ହରିଶ ମହା ି OR/06/044/260468
ୀ /1774253 58 134 1380ସମିତା ମହା ି ସା ସରୁଜ ମହା ି OR/06/044/260467
ୀ /1784254 76 134 1381ପ ୁ ାରାଣି ଚକବ ିର୍ ସା ଶଧିୁର ଚକବ ିର୍ OR/06/044/260482
ପ ୁ /1784255 62 134 1382ଅେଶାକ ଚକବ ିର୍ ପି ଶଧିୁର ଚକବ ିର୍ OR/06/044/260483
ପ ୁ /1784256 58 134 1383ବାଦଲ ଚକବ ିର୍ ପି ଶଧିୁର ଚକବ ିର୍ LNT4215638
ପ ୁ /1784257 55 134 1384ସପନ ଚକବ ିର୍ ପି ଶଧିୁର ଚକବ ିର୍ OR/06/044/260484
ୀ /1784258 60 134 1385େଗାପା େଗାସାମୀ ସା ଅେଶାକ ଚକବ ର୍ୀ LNT2420826
ୀ /1784259 62 134 1386ଭୁପି ର େକୗର ସା ଉମରଜିତ୍ ସିଂ LNT3059615
ୀ /1784260 41 134 1387ହରଭିନ୍ େକୗର୍ ସା ଅସର୍ଦୀପ୍ ସିଂ LNT3059623
ୀ /1784261 37 134 1388ଅବ୍ନୀତ୍ େକୗର ପି ଉମରଜିତ୍ େକୗର LNT3059631
ପ ୁ /1784262 69 134 1389ଉମରଜିତ୍ ସିଂ ପି ମ ାନ ସିଂ LNT3059599
ପ ୁ /1784263 42 134 1390ଅସର୍ଦିପ ସିଂ ପି ଉମରଜିତ୍ ସିଂ LNT3059607
ୀ /1794264 33 134 1391ଅମିକା େସଠୀ ସା ଜିେତ  କମୁାର େସଠୀ YNY0680553
ପ ୁ /1794265 57 134 1392ରବି  େସଠୀ ପି କୃ ଚ  େସଠୀ OR/06/044/260958
ୀ /1794266 47 134 1393ମିନତି େସଠୀ ପି ବଂଶୀଧର େସଠୀ OR/06/044/261018
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ପ ୁ /1794267 43 134 1394ଜିେତ  କିେଶାର େସଠୀ ପି ବଂଶୀଧର େସଠୀ OR/06/044/260951
ୀ /1804268 46 134 1395ମାନସୀ ମିଶ ସା ଅରୂପ ପସାଦ ନ YNY0464453

ପ ୁ /1804269 50 134 1396ଅରୂପ ପସାଦ ନ ପି େଗାପୀନାଥ ନ YNY0464396
ୀ /1814270 59 134 1397ସଗୁାୟତୀ ମହାପାତ ସା ରବି  କମୁାର ମହା ି LNT2495216

ପ ୁ /1814271 61 134 1398ରବି  କମୁାର ମହା ି ପି େହମ  ମହା ି OR/06/044/260507
ପ ୁ /1824272 49 134 1399ରେମଶ ଚ  ପଧାନ ପି େଯାେଗଶ ଚ  ପଧାନ LNT2482115
ପ ୁ /1824273 44 134 1400ସଶୁା  ପଧାନ ପି େଯାେଗଶ ପଧାନ LNT2507762
ପ ୁ /1824274 42 134 1401େଗୗରା  ପଧାନ ପି ଗେଜ  ପଧାନ LNT2483790
ୀ /1824275 40 134 1402କସୁମୁ ପଧାନ ପି େଯାେଗଶ ଚ  ପଧାନ LNT2485076
ୀ /1824276 38 134 1403ସଷୁମା ପଧାନ ପି େଯାେଗଶ ଚ  ପଧାନ LNT2485084

ପ ୁ /1834277 67 134 1404ପସନନ୍କମୁାର ବାରିକ ପି ରାେଜ  ବାରିକ OR/06/044/260519
ୀ /1834278 63 134 1405ରୁଥ ବାରିକ ସା ପସନନ୍  ବାରିକ OR/06/044/260520
ୀ /1834279 32 134 1406ସତିୃେରଖା ବାରିକ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ବାରିକ YNY0359182
ୀ /1834280 68 134 1407େରାଦା େବେହରା ସା େକ.ଆଇଜାକ LNT1674167

ପ ୁ /1834281 48 134 1408ରାଜିବ କମୁାର େବେହରା ପି ଚ କା  େବେହରା OR/06/044/260518
ୀ /1834282 47 134 1409ମନେମାହୀନ େବେହରା ସା ରାଜିବ କମୁାର େବେହରା LNT1674019

ପ ୁ /1834283 26 134 1410ବିକାଶ ରଂଜନ ଆଇଜାକ୍ ପି େକ ଆଇଜାକ୍ YNY0728477
ପ ୁ /1834284 38 134 1411ପଶନନ୍  କମୁାର କୁ ୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର କୁ ୁ YNY0728329
ପ ୁ /1844285 29 134 1412େସୗମଯ୍କ୍ ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY0464461
ପ ୁ /1844286 88 134 1413ବଟକୃ  ମହା ି ପି ଉ ବ ମହା ି OR/06/044/260919
ୀ /1844287 83 134 1414କନକଲତା ମହା ି ସା ବଟକୃ  ମହା ି OR/06/044/260980

ପ ୁ /1844288 62 134 1415ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ବଟକୃ  ମହା ି LNT2420693
ୀ /1844289 58 134 1416ପିୟବାଳା ମହା ି ସା ଅଜୟ ମହା ି LNT2505212
ୀ /1854290 42 134 1417ଡି.ଚିଲକୁ ସା କ ଲ ରାଓ LNT2504413

ପ ୁ /1854291 44 134 1418ଡି.ଆପାରାଓ . ପି ଡି. ରାମ LNT2504504
ୀ /1854292 35 134 1419େସାନିକା ଦାସ ସା ଅମେରଶ ହାତୀ YNY0464479
ୀ /1854293 59 134 1420େରବତୀ େଦଇ ସା ବଂଶୀଧର େସଠୀ OR/06/044/260534

ପ ୁ /1854294 40 134 1421ବୀେର  େଗାଛାୟତ ପି ଧୀେର  େଗାଛାୟତ YNY0093104
ପ ୁ /1854295 67 134 1422ନାରାୟଣ ହାତି ପି ଧଡି ହାତି OR/06/044/260991
ପ ୁ /1854296 51 134 1423ସଦୁଶର୍ନ ହାତି ପି ଧଡି ହାତି LNT2420974
ପ ୁ /1854297 37 134 1424ଅମେରଶ ହାତୀ ପି ନାରାୟଣ ହାତୀ YNY0376806
ୀ /1854298 29 134 1425ଇତିଶୀ ହାତୀ ପି ନାରାୟଣ ହାତୀ YNY0464487
ୀ /1854299 58 134 1426ବାସ ି ପାଣି ସା ନାରାୟଣ ହାତୀ OR/06/044/260992

ପ ୁ /1854300 78 134 1427ବଂଶୀଧର େସଠୀ ପି ସାନ  େସଠୀ OR/06/044/260533
ପ ୁ /1864301 65 134 1428େକ େପାତରାଜୁ ..... ପି ନାଲେବ ..... OR/06/044/260567
ୀ /1864302 49 134 1429ଜି ଏେଲସ ୁ..... ସା ଜି.ଏଲାରି ..... LNT2504462

ପ ୁ /1864303 49 134 1430େକ ରାଜୁ ..... ପି ନାଲେବ ..... OR/06/044/261031
ପ ୁ /1864304 46 134 1431ଏମ େନାରରାଜୁ ପି େନାକରାଜୁ OR/06/044/260860
ପ ୁ /1864305 50 134 1432ସେୁର  କମୁାର େସଠୀ ପି କୃ ଚ  େସଠୀ OR/06/044/260988
ୀ /1864306 29 134 1433ଦିବଯ୍ାଭାରତୀ େସଠି ପି ରବି  େସଠି YNY0680546
ୀ /1864307 52 134 1434େରଣକୁା େସଠୀ ସା ରବି  େସଠୀ OR/06/044/260957
ୀ /1864308 39 134 1435ର ିତା େସଠୀ ସା ସେୁର  କମୁାର େସଠୀ LNT3059649

ପ ୁ /1874309 58 134 1436ରତନ୍ ାକର ଦାସ - ଘାସୀରାମ ଦାସ YNY1226976
ପ ୁ /1874310 41 134 1437ଜନାଦର୍ ନ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ YNY1070903
ୀ /1874311 33 134 1438ଅନୁସୟୂା ଦାସ ସା ଜନାଦର୍ ନ ଦାସ YNY1081538

ପ ୁ /1874312 27 134 1439ସମୁଂତ ଦାସ - ରତନ୍ ାକର ଦାସ YNY1226984
ପ ୁ /1874313 23 134 1440ଭରତ ଦାସ - ରତନ୍ ାକର ଦାସ YNY1227008
ୀ /1874314 36 134 1441ଅମତୃା େଦଵୀ ସା ପଵନ ପସାଦ ସାହୂ YNY1226877
ୀ /1874315 58 134 1442ସଚୁରିତା ପରିଡା ସା ମିହିର କମୁାର େସନାପତି YNY0619262
ପ ୁ /1874316 46 134 1443ପଵନ ପସାଦ ପି ଉମାଶ ର ପସାଦ YNY1226869
ପ ୁ /1874317 78 134 1444କବି  େମାହନ େସନାପତି ପି ଅଧିରାଜ େମାହନ େସନାପତି YNY0619098
ୀ /1874318 74 134 1445ନିରୁପମା େସନାପତି ସା କବି  େମାହନ େସନାପତି YNY0619106
ପ ୁ /1874319 65 134 1446ମିହିର କମୁାର େସନାପତି ପି େଯାେଗ  େମାହନ େସନାପତି YNY0619270
ପ ୁ /1874320 62 134 1447ଶଶିରି କମୁାର େସନାପତି ପି େଜ ଏମ େସନାପତି YNY0747600
ୀ /1874321 51 134 1448ସଂଯକୁ୍ତା େସନାପତି ସା ଶଶିରି େସନାପତି YNY0851477
ୀ /1874322 38 134 1449ସନିୁତା େସନାପତି ପି କବି  େମାହନ େସନାପତି LNT3059656
ୀ /1874323 29 134 1450ସୀମା େସନାପତି ପି ମିହିର େମାହନ େସନାପତି YNY0619254
ପ ୁ /1874324 27 134 1451ଆଦିତଯ୍ େମାହନ େସନାପତୀ ପି ଶଶରି କମୁାର େସନାପତୀ YNY0728337
ପ ୁ /1884325 50 134 1452େତେରେପଲି ବାବୁରାଓ ପି ତାଲପଲୁୁ ବାବୁରାଓ OR/06/044/260920
ୀ /1884326 45 134 1453ନିରୂପମା ହାତୀ ସା ସଦୁଶର୍ନ ହାତୀ LNT2422038
ପ ୁ /1884327 65 134 1454ପିଲି େପାତରାଜୁ ପି େପାେତୟା OR/06/044/260964
ୀ /1884328 45 134 1455େତେର େପଲି ରାନାମ ୁ ସା ବାବୁରାଓ ରାନାମ ୁ OR/06/044/260921
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ପ ୁ /1894329 26 134 1456ମିେତଶ ଅଗୱାଲ ପି ସବୁାସ ଅଗୱାଲ YNY0728378
ୀ /1894330 40 134 1457ଜି. େମରି ପି ଜି. ରାମ ୁ OR/06/044/260826

ପ ୁ /1904331 39 134 1458େତେରପାଲି ଆପାରାଓ ପି େତେରପାଲି ୟାମଲୁ LNT4215596
ୀ /1904332 58 134 1459ହୁେରଜାମା ବାେନା ସା ସୟଦ ମେହବୁବ ଜନି OR/06/044/260939

ପ ୁ /1904333 56 134 1460ଖାତୁନ ବିବି ପି େସକ ଗଲୁାମ ନବି OR/06/044/260833
ୀ /1904334 46 134 1461ମଲିକା ବିବି ପି ଅଘଲୁ ସରିଫ OR/06/044/261042
ୀ /1904335 44 134 1462ଫରିଦା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ସଲିମ OR/06/044/260983
ୀ /1904336 44 134 1463ଖରୁସିଦା ବିବି ସା ଓସିମ ସରିଫ OR/06/044/260945
ୀ /1904337 33 134 1464େତେରପାଲି ଜୟା ସା େତେରପାଲି ଆପାରାଓ LNT4225728

ପ ୁ /1904338 71 134 1465େପନାଡୁ କଲଯ୍ାଶମ ପି ଅପନନ୍ ା କଲଯ୍ାଶମ OR/06/044/261025
ପ ୁ /1914339 25 134 1466ଓଦାସ ଅପା ରାଓ ପି ଓଦାଶ କାଳୀ YNY1225796
ପ ୁ /1914340 48 134 1467ତା ା ଆପାରାଓ ପି ସିମାଚଳମ OR/06/044/260870
ୀ /1914341 48 134 1468ଚାପାଲା ଆେପୟା ା ସା ଚାପାଲା ରାମ ୁ OR/06/044/260915
ୀ /1914342 45 134 1469ତା ା ଅପିଅ ା ସା ଆପାରାଓ  OR/06/044/260873
ୀ /1914343 42 134 1470େକାପୀ ଅରଲକ୍ଷୀ ସା େକାପୀ ଅପାରାଓ YNY0093138
ୀ /1914344 48 134 1471ସଲମା ବିବି ସା େସାକତ ଖଁା OR/06/044/260979
ୀ /1914345 45 134 1472େକାପି ଚ ି ସା େକା ାଲ ରାଓ OR/06/044/260910
ୀ /1914346 25 134 1473ଟୀ. େଦଵୀ ପି ଟୀ. କୃ ା YNY1155910

ପ ୁ /1914347 51 134 1474ଓଦାସ କାଲି ପି ତାଲପଲୁ କାଲି OR/06/044/260883
ୀ /1914348 51 134 1475ଓଦାସ କାମାଲା ସା ଓଦାସ କାଲି OR/06/044/260875
ୀ /1914349 40 134 1476ଓଦାସ କମଳା ସା ଓଦାସ କାଳୀ YNY1301662

ପ ୁ /1914350 50 134 1477ଟି କି ା ପି ଟି. ତାଲକଲୁ LNT2419695
ୀ /1914351 42 134 1478ଟି. କମୁାରୀ ସା ଟୀ କି ା LNT2419687

ପ ୁ /1914352 50 134 1479ଚାପାଲା ଲା ାନା ପି ଚାପାଲା ରାଜୁଲୁ OR/06/044/260839
ପ ୁ /1914353 60 134 1480େଗାତାଲ େନାକରାଜୁ ପି େଗାଡାଲ ସନଯ୍ାସି OR/06/044/261037
ୀ /1914354 42 134 1481ଏମ ଓରାଲ ସା ଏମ ଅପାରାଓ LNT2504207

ପ ୁ /1914355 76 134 1482ଚାପାଲା ରାଜଲୁ ପି ଅପନନ୍ ା  OR/06/044/261044
ପ ୁ /1914356 45 134 1483େକାପି େକା ାଲା ରାଓ ପି ରାମନୁ OR/06/044/260911
ୀ /1914357 40 134 1484ଟି ରତନା ସା ଟି ରତନା LNT2419794

ପ ୁ /1914358 22 134 1485ଓଦାସ ସିବା ପି ଓଦାଶ କଲୁୀ YNY1225788
ୀ /1924359 59 134 1486ମନିୁ ବି.ବି ସା ହବିବ୍ ଖଁା LNT2504330

ପ ୁ /1924360 55 134 1487ଚାେନା ଖଁା ପି ଏସା ଖଁା LNT2420610
ୀ /1934361 48 134 1488ସେୁରୟା େବଗମ ପି ରହିମ ଖଁା OR/06/044/260943
ୀ /1934362 38 134 1489ହାସିନା େବଗମ ପି ରହୀମ ଖଁା LNT0267872
ୀ /1934363 85 134 1490ରାେବା ବିବି ସା ୟୁନୁସ ଖଁା LNT2420248
ୀ /1934364 48 134 1491ଜଏନବ ବିବି ପି େଶଖ ୟୁସଫୁ OR/06/044/260952
ୀ /1934365 45 134 1492ନଶମିା ବିବି ପି େଶକ ସମ୍େସର୍ OR/06/044/180422
ୀ /1934366 45 134 1493ହଲିମା ବିବି ସା ଜଲିଲ ଖଁା LNT2420354

ପ ୁ /1934367 48 134 1494େସୗକତ ଖଁା ପି ଇସାଇଲୁ ଖଁା OR/06/044/260842
ପ ୁ /1934368 46 134 1495ଲିଆକତ ଖଁା ପି ଇସ୍ରାଇଲ୍ ଖଁା OR/06/044/260946
ପ ୁ /1934369 46 134 1496ସରାଫତ ଖଁା ପି ଇସରାଇଲ ଖଁା OR/06/044/260859
ପ ୁ /1934370 45 134 1497ଅଫେରାଜ ଖଁା ପି ରହିମ ଖଁା OR/06/044/260944
ପ ୁ /1934371 44 134 1498ଜଲିଲ୍ ଖଁା ପି ମନାନ ଖଁା LNT2496693
ପ ୁ /1934372 44 134 1499ଫିେରାଜ ଖଁା ପି ରହିମ ଖଁା OR/06/044/260894
ପ ୁ /1934373 43 134 1500ମଜୁ ଖଁା ପି ହବିବ ଖଁା OR/06/044/260890
ପ ୁ /1934374 41 134 1501ସାଜିଦ ଖଁା ପି ରହୀମ ଖଁା LNT2496586
ପ ୁ /1934375 40 134 1502ରିୟାମତ ଖାନ ପି ଇସରାଇଲ ଖାନ YNY0642165
ପ ୁ /1934376 31 134 1503ଜମିର ଖଁା ପି ଜଲିଲ ଖଁା YNY0311597
ୀ /1934377 37 134 1504ଜିନାତୁନ ନିଶା ସା ସରାଫତ୍ ଖଁା LNT2496776
ୀ /1934378 41 134 1505ସମିନା ପରବିନ ସା ମ  ୁଖଁା LNT2420347
ୀ /1944379 45 134 1506େରାଜିନା ବିବି ସା ସଲିମ ଖଁା LNT2419737
ପ ୁ /1944380 47 134 1507ସଲିମ ଖଁା ପି ଇସମାଇଲ ଖଁା LNT2420867
ୀ /1944381 26 134 1508ରଶ ିପଭା ସାମ ରାୟ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY1294008
ପ ୁ /1954382 39 134 1509େସଖ ଅଜୁ ପି େସଖ ମଦାର YNY0093443
ୀ /1954383 34 134 1510ମରୁସିଦା ବିବି ସା େସକ ଅଜୁ YNY0093450
ୀ /1954384 40 134 1511ସାେନ େବଗମ ପି େଶଖ ମଦାର LNT2496602
ୀ /1954385 60 134 1512ସେବରା ବିବି ସା େଶଖ ମଦାର LNT2419653
ୀ /1954386 45 134 1513ନସିମା ବିବି ସା େସକ୍ ଲାଲା YNY0728394
ପ ୁ /1954387 40 134 1514େଶଖ ଲାଲା ପି େଶଖ ମଦାର OR/06/044/259131
ପ ୁ /LAXMI VI4388 71 134 1515ରାେଜ  କମୁାର ବାେଜାରିଆ ପି ରାମ ବଲଭ ବାେଜାରିଆ YVY0390872
ପ ୁ /2044389 24 134 1516ମତୃ୍ଯ ଯ ସାଇଁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାଇଁ YNY1219617
ପ ୁ /Flat 3024390 55 134 1517ସେୁବାଧ ପଧାନ - ସେୁବାଧ  YNY1124692
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ପ ୁ /3254391 38 134 1518େଶଖ ଶାନୁର ପି େଶଖ ତାହିର YNY1342716
ୀ /401/A  Se4392 25 134 1519ଏସ୍ ସାତୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େସନାପତି YNY1130327

ପ ୁ /8874393 24 134 1520େରାହିତ କମୁାର ସଂଟୁକା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସଂଟୁକା YNY1135995
ୀ /9994394 47 134 1521େତପଲା େବଲ ା ସା ଟି. ମାଧବ ରାଓ YNY1085190
ୀ /9994395 42 134 1522େତପଲା ଜଗଦମା ସା ଟି. ମାଧବ ରାଓ YNY1071208

ପ ୁ /9994396 21 134 1523େତପଲା କା ିର୍କ କମୁାର ପି ଟି. ମାଧବ ରାଓ YNY1071174
ପ ୁ /9994397 49 134 1524େତପଲା ମାଧବ ରାଓ ପି ଟି ରମନ YNY1081231
ପ ୁ /9994398 22 134 1525େତପଲା ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ ପି ଟି. ମାଧବ ରାଓ YNY1071182
ୀ /35824399 59 134 1526ବି େକା ମ ସା ବି ରାମ ୂ YNY1225853
ୀ /775/154400 22 134 1527ସମୁନ ପ ୃ ି ପି ବସ  ପ ୃ ି YNY1255066

ପ ୁ /999994401 26 134 1528ଏମ ଅନିଲ ପି ଏମ େନାକରାଜୂ YNY1225713
ପ ୁ /999994402 21 134 1529ଟୀ ଚଂଟୀ ପି ଟୀ କୃ ା YNY1155647
ୀ /999994403 26 134 1530ଏସ ଇଶ୍ଵର ା ସା ଏସ ସିବା ସିବା YNY1069921

ପ ୁ /999994404 27 134 1531ସତ୍ଯ କାତିର୍କ ପି ଏସ ଅପା ରାଓ YNY1225671
ପ ୁ /999994405 24 134 1532ଅମରଜୀତ େମାହ ି ପି େଦବପସାଦ େମାହ ି YNY1173046
ୀ /999994406 26 134 1533େଚକା ପାବର୍ ତୀ ସା ଏସ ଵିରା ଵିରା YNY1081595

ପ ୁ /999994407 26 134 1534ଉଆଇ.ରବି ରାଓ ପି ଜଗା ରାଓ YNY1069913
ୀ /999994408 21 134 1535ଆଦିଲକ୍ଷୀ ରାଓ ପି େମାହନ ରାଓ YNY1085232

ପ ୁ /999994409 55 134 1536ଦିଲୀପ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ମେହଶ ଚ  ସିହନ୍ା YNY1090182
ୀ /999994410 54 134 1537ରୁପା ଳୀ ସିହନ୍ା ସା ଦିଲୀପ ସିହନ୍ା YNY1083591
ୀ /999994411 45 134 1538ମାୟାରାଣୀ ସିହନ୍ା ମା େଶାଭାରାଣୀ ସିହନ୍ା YNY1069798

ପ ୁ /999994412 25 134 1539େଦବାଶଷି ସିହନ୍ା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସିହନ୍ା YNY1083658
ପ ୁ /999994413 24 134 1540ଉ ୍ଵଲ ସିହନ୍ା ପି ଦୀପକ ସିହନ୍ା YNY1083641
ପ ୁ /999994414 22 134 1541ସବୁାଶଷି ସିହନ୍ା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସିହନ୍ା YNY1083575
ୀ /999994415 36 134 1542ଡି େସାଭା ସା ଡି ଶ ର YNY1083609

ପ ୁ /999994416 27 134 1543ସତଯ୍ଦ େଭରା ପି ଆ ା ରାଓ YNY1069947
ପ ୁ /999994417 21 134 1544ମହ ଦ ୟୁସଫୁ ପି ମହ ଦ ଇସାକ YNY1156157
ୀ /PLOT NO-4418 50 134 1545କଲୂଦୀପ େକୗର େଜାଲୀ ସା ଦଵି ର ସିଂହ େଜାଲୀ YNY1221548

ପ ୁ /151/E, wa4419 43 134 1546ଅଭିଲାଷ େମାହପାତରା ପି ବଜ କିେଶାର େମାହପାତରା YNY1221605
ୀ /1364420 50 134 1547ଶେବାନୀ େଗୗସ ପି ଅସମନ୍ଜା େଗୗସ

ପ ୁ /1674421 19 134 1548େସୗରଭ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY1354125
ପ ୁ /1204422 55 134 1549ରାେଜନ କମୁାର ଗାନ ପି ଧୀେରନ ଚଦ ଗାନ YNY1354133
ୀ /1644423 29 134 1550ସ ର୍ଲତା ମହାପାତ ସା ଅଜିତ ମହାପାତ YNY1354158
ୀ /1124424 19 134 1551ସୀକତୃୀ ମହାପାତ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ମହାପାତ YNY1354166

ପ ୁ /1124425 63 134 1552ବିଭୁଦାନ ଦାସ ପି ସଶୁୀଲ ଚ  ଦାସ YNY1367390
ପ ୁ /1344426 18 134 1553ଅଭିଳାଷ େବେହରା ପି ସଭୁାଂଶ ୁେଶଖର େବେହରା YNY1375187
ପ ୁ /24427 55 134 1554ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା ମା ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା YNY1395946
ୀ /1694428 72 134 1555ବସଂତ ମ ରୀ ମୀକର୍ାପ ସା ଧେୁଳସ୍ଵର ମୀକର୍ାପ YNY1396019

ପ ୁ /1734429 21 134 1556ଧୀରଜ େଜୖନ ପି ବଛରାଜ େଜୖନ YNY1396027
ୀ /1694430 34 134 1557ମାନସୀ ମୀକର୍ାପ ସା ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା YNY1396035

ପ ୁ /1734431 21 134 1558ଆରିହ  େଜୖନ ପି ହଂସରାଜ େଜୖନ YNY1396043
ୀ /14432 21 134 1559ୟାସମିନ େବଗମ ପି ଜଲିଲ ଖଁା YNY1396050

ପ ୁ /1694433 24 134 1560େଦବପସାଦ ମହାପାତ ପି ରମାକା  ମହାପାତ YNY1396068
ୀ /1694434 27 134 1561ସଶୁୀ ସଂଗୀତା ମହାପାତ ପି ରମାକା  ମହାପାତ YNY1396076
ୀ /74435 49 134 1562ରଶିେରଖା େବେହରା ସା ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା YNY1396084
ୀ /1694436 18 134 1563ଶୀୟାନ ମହାପାତ ପି ଶଶକିା  ମହାପାତ YNY1396092
ୀ /1694437 23 134 1564ସିମରନ ମହାପାତ ପି ଶଶକିା  ମହାପାତ YNY1396100
ୀ /4438 31 135 1ସ କୁ୍ତା ପହୁାନ ପି ନେର  କମୁାର ପହୁାନ YNY1123561
ୀ /.4439 36 135 2ଜିଚିନି . ସା ରାମ ୁ. YNY0782755
ୀ /.4440 26 135 3ଜି ସିମାନ ଚି . ସା ଜିନକ ରାଓ YNY0783225
ପ ୁ /.4441 38 135 4େସକ୍ ଅଫସର ପି େସକ୍ ଅନୱାର YNY0782680
ୀ /.4442 35 135 5େସକ୍ ଆଫେରାଜ ପି େସକ୍ ଫକିର YNY0783472
ପ ୁ /.4443 41 135 6େସକ ଅଲତାଫଉ ିନ ପି େମୗସିଦ େରହମାନ YNY0801068
ପ ୁ /.4444 47 135 7ଅବଦୁଲ ଅନୱର ପି ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ YNY0783019
ପ ୁ /.4445 29 135 8େସକ୍ ଅଜିଜ ପି େସକ୍ ଫକିର YNY0783464
ୀ /.4446 38 135 9େସେହନଜା େବଗମ ସା ଅବ ଲୁ ହବିବ୍ YNY0783126
ୀ /.4447 31 135 10ଅଫସାନା େବଗମ ପି େସକ୍ ଅନୱାର YNY0782730
ୀ /.4448 29 135 11ଅଫଗାନ େବଗମ ପି ନରା ଖାନ YNY0783134
ୀ /.4449 35 135 12ହାସିନା େବଗମ୍ ସା ଆସପାକ୍ ଉ ିନ YNY0783548
ୀ /.4450 35 135 13ସିବନମ ଆରା େବଗମ ସା େସକ ନସିମ YNY0823278
ୀ /.4451 30 135 14ଅଖତାରି େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଇେହମାନ YNY0783555
ୀ /.4452 30 135 15ହାଫିଜା େବଗମ୍ ପି ଇସରାଇଲ୍ ଖଁା YNY0783480
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1

ୀ /.4453 29 135 16ଅଫସରୀ େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ଅଲତାଫଉ ିନ YNY0783563
ୀ /.4454 27 135 17ସମସାଦ େବଗମ୍ ପି ବାବୁ ଖାନ୍ YNY0783522
ୀ /.4455 26 135 18ପରବିନ େବଗମ୍ ପି ସିକ ର ଖାନ୍ YNY0823237
ୀ /.4456 56 135 19େସାଗାର ବିବି ସା େଗାରା ଖଁା YNY0782805
ୀ /.4457 49 135 20ବସିରନ ବିବି ସା ଅଜିମ୍ ଖାନ YNY0782698
ୀ /.4458 38 135 21ନିମତୁନ ବିବି ସା ମହ ଦ ଲତିଫ YNY0783530
ୀ /.4459 33 135 22ମସୁକାନ ବିବି ସା େସକ ଆଲାମ YNY0782896
ୀ /.4460 32 135 23ରୁକସାର ବିବି ସା ଫିେରାଜ ଖାନ୍ YNY0783506
ୀ /.4461 31 135 24ଜି ଚା ୀ ପି ଜି ନାଗରାଜୁ YNY0783209
ୀ /.4462 31 135 25ଜି ଚା ୀ ପି ଜି ନାଗରାଜୁ YNY0783217
ୀ /.4463 55 135 26ପ ୁ ା ଦାସ ସା ରମଲ କମୁାର ଦାସ YNY0783233
ୀ /.4464 28 135 27ସନିୁତା ଦାସ ସା ସ ିବ କମୁାର ଦାସ YNY0829390

ପ ୁ /.4465 26 135 28ସତିୃ ର ନ ଦାସ୍ ପି ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ୍ YNY0801084
ୀ /.4466 47 135 29ମନିଶା ଦୁଗାର ସା ବିଜୟ ସିଂ ଦୁଗାର YNY0783423
ୀ /.4467 36 135 30େତରାପଲୀ ଜୟା ପି ଆ ା ରାଓ YNY0823229
ୀ /.4468 36 135 31ଏନ ଜୟା ସା ଜି ନକରାଜୁ YNY0783159
ୀ /.4469 34 135 32େକ କଳାବତୀ ସା ନାଗ ରାଜୁ YNY0783241

ପ ୁ /.4470 38 135 33ଅବଦୁଲ କରିମ ପି ଅବ ଲୁ ଜଲିଲ YNY0782938
ପ ୁ /.4471 37 135 34େନୗର ଖଁା ପି େଗାରା ଖଁା YNY0823245
ପ ୁ /.4472 36 135 35ରିୟାସତ ଖାନ ପି ଇସରାଇଲ ଖାନ YNY0782789
ପ ୁ /.4473 36 135 36ରମଜୁ ଖାନ ପି ଇମସାଲି ଖାନ YNY0782953
ପ ୁ /.4474 26 135 37ସବିର ଖଁାନ ପି ବାବୁ ଖଁାନ YNY0782763
ୀ /.4475 50 135 38େରଶମା ଖାତୁନ ସା େଶଖ ବାବୁ . YNY0783449

ପ ୁ /.4476 71 135 39ଅବୁ ଖସୁ ିର୍ ା ପି ଅବୁ ରସିଦ YNY0823252
ପ ୁ /.4477 28 135 40ଜି ଲି ରାଜ ପି େଗୗଡାଲ ମିତି YNY0823260
ପ ୁ /.4478 29 135 41ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍ ପି ଅବଦୁଲ ରଫିକ YNY0823211
ୀ /.4479 33 135 42ଏମ୍ ନାଗମଣୀ ସା ଏମ୍ ସାନକାନ YNY0823187

ପ ୁ /.4480 29 135 43ଜି ନାଗରାଜୁ ପି େଗାଡୁଲୁ ନିତୀ YNY0783167
ପ ୁ /.4481 27 135 44ମହ ଦ ନସାଦ ପି ସୟଦ ମହ ଦ କୟୁମ . YNY0823179
ୀ /.4482 27 135 45ଓଦାସ ପଜୁା ପି ଓଦାସ କାଳି YNY0783118
ୀ /.4483 27 135 46ଓଦାସ ପ ୁ ା ପି ଓଦାସ କାଳି YNY0783142
ୀ /.4484 53 135 47ଭି ରାଜକମୁାରୀ ସା ଭି ଦାଭିଡ YNY0783407

ପ ୁ /.4485 42 135 48େକ ନାଗ ରାଜୁ ପି କାକାଲି କାଳିଆ YNY0782714
ପ ୁ /.4486 32 135 49ଏମ୍.ନେରଶ ରାଓ ରାଓ ପି ଏମ୍. ରାମ ୁରାଓ YNY0801076
ପ ୁ /.4487 27 135 50େକ ଆଦି ରାଓ ପି େକ ଆପା ରାଓ YNY0823203
ପ ୁ /.4488 26 135 51ନେରଶ ରାଓ ପି ରାଜା ରାଓ YNY0823286
ପ ୁ /.4489 34 135 52ଅ ଲୁ ସହିଦ ପି ଅ ଲୁ ସରିଫ YNY0783456
ୀ /.4490 52 135 53ସ ର୍ଲତା ସାମ ରାୟ ସା ଆଶଶି କମୁାର ଦାସ YNY0783266

ପ ୁ /.4491 45 135 54ଏମ୍ ଶ ର ମା ଏମ୍ ଆଦ ା YNY0823195
ପ ୁ /.4492 26 135 55ମହ ଦ ୱାଜିଦ୍ ପି ମହ ଦ ଜାମେସଦ୍ YNY0783431
ପ ୁ /.4493 59 135 56ମହ ଦ ଜାକିର ପି ମହ ଦ ସମୀର YNY0783290
ପ ୁ /004494 32 135 57ଏଲ ଶୀନୂ ଵସ ପି ଏଲ ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY1318849
ୀ /004495 31 135 58ଏଲ ମଂଗା ସା ଏଲ ରେମଶ YNY1318765

ପ ୁ /004496 28 135 59ଏଲ ପାପା ପି ଏଲ ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY1318823
ୀ /004497 21 135 60ଏଲ ବାନୀ ସା ଏଲ ପାପା ରାଓ YNY1318872

ପ ୁ /Bijay Ver4498 21 135 61ହଷର୍  ଵମର୍ା ପି ବିଜୟ ଵମର୍ା YNY1257559
ୀ /C/O- Purn4499 21 135 62ରସୀତା ପଧାନ ସା ଦୀପକ କମୁାର ପଧାନ YNY1252345
ୀ /D/O-UMAK4500 20 135 63ଶ ା ଳୀ ବାରିକ୍ ପି ଉମାକା  ବାରିକ୍ YNY1346659
ୀ /Deep shik4501 21 135 64ସନୁ ା େଭୗମିକ ପି ସକୁାଶ େଭୗମିକ YNY1137405
ୀ /Deepshik4502 21 135 65ସନୁ ା େଭୗମିକ େଭୗମିକ ପି ସକୁାଶ ର ନ େଭୗମିକ େଭୗମିକ YNY1225093
ପ ୁ /Makaraba4503 22 135 66 ରେକ଼ବ  ପି  ନସୀର YNY1347640
ପ ୁ /Makarbag4504 31 135 67ଅଜିତ ଅଜ୍ଂନ ଠାକରୁ ପି ଧୁବ ନାରାୟଣ ଠାକରୁ YNY1348796
ପ ୁ /MAKARBA4505 49 135 68ବିଜୟ ଵମର୍ା - ମମ୍ତା ଵମର୍ା YNY1333244
ପ ୁ /MAKARBA4506 49 135 69ବିଜୟ କମୁାର ଵମର୍ା - ମମ୍ତା ଵମର୍ା YNY1333285
ୀ /MAKARBA4507 45 135 70ମମ୍ତା ଵମର୍ା ସା ବିଜୟ ଵମର୍ା YNY1333251
ୀ /MAKARBA4508 25 135 71ଟୀ ନ ିନୀ ରାଓ ସା ଆର ସେୁରଶ YNY1348143
ୀ /MAKERBA4509 31 135 72େସାନାଲି ବରାଳ ପି ସିମିୟନ ବରାଳ YNY1148402
ପ ୁ /Nuapatna4510 21 135 73ଅନୁରାଗ େଲ ା ପି ଅଭିରାମ େଲ ା YNY1282433
ପ ୁ /Tinikoni4511 25 135 74ଅବିନାଶ ପାଣି ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ପାଣି YNY1123934
ୀ /014512 26 135 75େସାନାଲୀ େଗସ େବେହରା ପି ଉଡି ା କମୁାର େବେହରା YNY1162205
ୀ /014513 24 135 76ସଜୁାତା େଗସ େବେହରା ପି ଉଡି ା କମୁାର େବେହରା YNY1162213
ପ ୁ /14514 29 135 77ୱକାର ଅେହମଦ ପି ସାହାଦାତ୍ ଅଲୀ ଖାନ୍ YNY0674820
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ପ ୁ /14515 44 135 78ସୟଦ ଫରକନୁ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଦାଉଦ ଅଲୀ YNY0908616
ପ ୁ /14516 51 135 79ଅରୁଣ କମୁାର ବାରିକ ପି ଗୟାଧର ବାରିକ YNY0970830
ୀ /14517 50 135 80ସରସତୀ ବାରିକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ବାରିକ YNY0970822
ୀ /14518 26 135 81ସ ଯ୍ାରାଣୀ ବାରିକ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ବାରିକ YNY0970848
ୀ /14519 22 135 82ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ବାରିକ YNY1083906

ପ ୁ /14520 52 135 83ଉଦି  କମୁାର େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା LNT2513166
ୀ /14521 49 135 84ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା ଉଦି  େବେହରା LNT2525343
ୀ /14522 39 135 85ଅସମତ ବିବି ସା ସୟଦ ଫରକନୁ ଅଲୀ YNY0908665

ପ ୁ /14523 53 135 86ଦିନାନାଥ ଗୁ ା ପି ଭାଗିରଥି ଗୁ ା LNT3017217
ୀ /14524 50 135 87ମ  ୁଗୁ ା ସା ଦିନାନାଥ ଗୁ ା LNT3017225

ପ ୁ /14525 29 135 88ରବି କମୁାର ଗୁ ା ପି ଦିନାନାଥ ଗୁ ା YNY0463026
ପ ୁ /14526 63 135 89ସୟଦ ରାହତ ଇମାମ ପି ସୟଦ ଯଫର ଇମାମ YNY0642637
ୀ /14527 61 135 90ସୟଦ େଶୗକଲ ଇମାମ ପି ସୟଦ ା ର ଇମାମ YNY1241165
ୀ /14528 48 135 91ସୟଦ ହଶମତ ଇମାମ ପି ସେୟଦ ା ର ଇମାମ YNY1240886
ୀ /14529 42 135 92ସୟଦା ଫିରେଦୗଶ ଇମାମ ସା ସୟଦ ହସମତ ଇମାମ LNT4225819

ପ ୁ /14530 40 135 93ସୟଦ ଆଫତାବ ଇମାମ ପି ସୟଦ ଗଲୁାମ ମ ୁ  ୁଫାରକ LNT4230165
ପ ୁ /14531 34 135 94ସ ୀପ ମହାରଣା ପି ମିହିର ମହାରଣା YNY0093526
ପ ୁ /14532 68 135 95ଧବୃଚରଣ ମଲିକ ପି ବାଇଧର ମଲିକ YNY0463000
ପ ୁ /14533 39 135 96ଧରଣୀଧର ମଲିକ ପି ଧବୃ ରଣ ମଲିକ YNY0462861
ପ ୁ /14534 36 135 97ତପନ ମଲିକ ପି ଉ ର୍ବ ମଲିକ YNY0463018
ୀ /14535 36 135 98ଅନୀତା ମଲିକ ସା ଦୁଃଶାସନ ମଲିକ YNY0462853
ୀ /14536 34 135 99ଜୟ ି ମଲିକ ସା ଧରଣୀଧର ମଲିକ YNY0462879

ପ ୁ /14537 33 135 100ଧେନଶର ମଲିକ ପି ଧବୃ ରଣ ମଲିକ YNY0462994
ପ ୁ /14538 56 135 101ପତାପ ମ ଳ ପି ଅରୁଣ ମ ଳ OR/06/044/258004
ପ ୁ /14539 52 135 102ପ ୂ ର୍ଚ  ମ ଳ ପି ଅରୁଣ ମ ଳ OR/06/044/258003
ୀ /14540 49 135 103ସେ ାସିନି ମ ଳ ସା ପତାପ ମ ଳ OR/06/044/259102
ୀ /14541 46 135 104ନିତା ମ ଳ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମ ଳ OR/06/044/259101

ପ ୁ /14542 33 135 105େଗୗରବ ମ ଳ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମ ଳ LNT3017209
ପ ୁ /14543 33 135 106େସୗରଭ ମ ଲ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମ ଲ YNY0093534
ପ ୁ /14544 22 135 107େସୗଜନଯ୍ ମ ଲ ମା ସେ ାସିନୀ ମ ଲ YNY1169028
ପ ୁ /14545 52 135 108ସାମଏୁଲ ନାଏକ ପି ସେୁର  ନାଏକ LNT3017183
ୀ /14546 51 135 109େରଶମା ଫଜଲ ସା ସୟଦ ଫଜେଲ ରହିମ LNT4230116

ପ ୁ /14547 61 135 110ଲେରନ୍ସ ବିକାଶ ପଧାନ ପି େଗାବି  ଚ  ପଧାନ LNT2411460
ପ ୁ /14548 54 135 111ସୟଦ ଫଜେଲ ରହିମ ପି ସୟଦ ଯଫର ଇମାମ LNT4230108
ପ ୁ /14549 27 135 112ଅ ଲୁ ରାସୀଦ ପି େସାଫିଆ ଖାତୁନ YNY0829341
ୀ /14550 55 135 113ସିପା ରାଉତ ସା ବିକାଶ ପଧାନ LNT2411478
ୀ /14551 56 135 114ମିନତି ସାହୁ ସା କା ିର୍କ ସାହୁ YNY0970855
ୀ /14552 32 135 115ବବିତା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0970863
ୀ /14553 19 135 116ଶତିଲ ସାହୁ ମା ମିନତୀ ସାହୁ YNY1301134
ୀ /14554 51 135 117ସାହିନି ସଲୁତାନା ପି ସୟଦ ଯଫର ଇମାମ YNY0642645

ପ ୁ /24555 43 135 118ଏମ.ଆନ  ରାଓ ପି ଏମ.େଚନାରା LNT2422970
ପ ୁ /24556 41 135 119ଏମ.ନାଗରାଜ ପି ଏମ.େଚନରା LNT2422988
ୀ /24557 34 135 120େକ.ପଦା . ସା େକ.ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ . YNY0620492

ପ ୁ /24558 56 135 121ଶା ି େଶଖର ମିଶ ପି ଗଦାଧର ମିଶ YNY0093542
ୀ /24559 51 135 122ସକୁା ୀ ମିଶ ସା ଶା ି େଶଖର ମିଶ YNY0093559

ପ ୁ /24560 31 135 123ଅବିନାଶ ମିଶ ପି ଶା ି େଶଖର ମିଶ YNY0463141
ପ ୁ /24561 28 135 124ଅଭିେଷକ ମିଶ ପି ଶା ି େଶଖର ମିଶ YNY0463158
ପ ୁ /24562 40 135 125େକ.ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ - ଜିେତ  ନାଥ ନାୟକ YNY0620153
ୀ /24563 34 135 126ଏମ୍ ପାେରା ସା ଏମ୍ ନାଗରାଜ YNY0463034
ପ ୁ /24564 90 135 127ଜିେତ ନାଥ ପ ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପ ନାୟକ LNT2422947
ୀ /24565 78 135 128ସଲିଳା ପ ନାୟକ ସା ଜିେତ ନାଥ ପ ନାୟକ LNT2422939
ପ ୁ /24566 33 135 129ପି.ପକାଶ ରାଓ ପି ପି.ରାମା ରାଓ YNY0970871
ପ ୁ /34567 69 135 130ବାସେୁଦବ ମହାରଣା ପି ଦୟାନିଧି ମହାରଣା OR/06/044/258867
ପ ୁ /34568 56 135 131ରାମଚ  େସନାପତି ପି ବଂଶୀଧର େସନାପତି OR/06/044/259187
ୀ /44569 40 135 132େରହନା େବଗମ  ସା ଅମିର ଖାନ LNT3017241
ପ ୁ /44570 53 135 133େଶକ ଅଜଗର ଅଲୀ ପି ମନସରୁ ଅଲୀ LNT3366150
ପ ୁ /44571 62 135 134େଶକ ଅମିର ପି େଶକ ଅବଦୁଲ OR/06/044/259225
ପ ୁ /44572 37 135 135ଅବଦୁଲ୍ ଅନିସ୍ ପି ଅବଦୁଲ୍ ହନିଫ୍ YNY0175216
ୀ /44573 57 135 136େକାେରସା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ OR/06/044/259224
ୀ /44574 49 135 137ଶୀରି ବିବି ସା େଶଖ ଅଜଗର ଅଲୀ LNT3366143
ୀ /44575 30 135 138ବବି ବିବି ସା ସଲିମ୍ ଖାନ୍ YNY0674838
ପ ୁ /44576 44 135 139ଆମିର ଖାନ ପି ମଜିଦ ଖାନ LNT3017233
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ପ ୁ /54577 48 135 140େସକ େମାହିମ ପି ଜାମସ ୁ ିନ LNT3366085
ପ ୁ /54578 62 135 141େସକ ଅବଦୁଲ ମଜିଜ ପି େସକ ଜମସ ୁ ିନ LNT3366135
ପ ୁ /64579 35 135 142େସକ ଅଫସର ପି େସକ ସିଦିକ LNT4233961
ପ ୁ /64580 50 135 143ବିେର  ନାରାୟଣ େଘାଷ ପି ଟି ଏନ େଘାଷ OR/06/044/258929
ପ ୁ /64581 49 135 144େମାେର  ନାରାୟଣ େଘାଷ ପି ଟି. ଏନ. େଘାଷ LNT2513117
ୀ /64582 35 135 145ସବାନା ଖାତୁନ ସା େଶଖ ହଲିମ YNY1021278
ୀ /74583 45 135 146ଏସ ଦାସ ସା େଜ ଏମ ଦାସ LNT2513109

ପ ୁ /084584 42 135 147ସାୟରା ବିବି - େସକ ସଲୁତାନ YNY1240977
ୀ /084585 28 135 148ସାଇନା ପରବିନ ସା େସକ ଜବୀର YNY1240951
ୀ /84586 27 135 149ଜରିନା େବଗମ ପି ଏସ.େକ. ଜଲିଲ YNY0620609

ପ ୁ /84587 26 135 150ସବିର ଖାନ ପି ସିକ ର ଖାନ YNY0782961
ୀ /094588 30 135 151ଶାଲିନୀ େଚୗହାନ ସା ଅମିୟ କମୁାର ଦାସ YNY1021336
ୀ /094589 23 135 152ନସିମ ଖାନ ପି ଅଜିମ ଖାନ YNY1240225

ପ ୁ /94590 40 135 153ସବୁତ ଥାପା ପି ମିନ ବାହାଦୁର ଥାପା LNT3017258
ପ ୁ /94591 35 135 154େସକ ହଲିମ  ପି େସକ ଜଲିଲ LNT4215828
ପ ୁ /94592 34 135 155େସକ ଚ ୁ ପି େସକ କାେଲା LNT3017308
ୀ /94593 42 135 156େକୖଶର ବାେନା ସା ବାବୁ ଖାନ୍ YNY0619411
ୀ /94594 30 135 157ହୁସନାରା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ଚ ୁ YNY0674853
ୀ /94595 29 135 158ଜାେନା େବଗମ ପି ଇସମାଇଲ ଖାନ YNY0619486
ୀ /94596 20 135 159ଫିେରାଜା େବଗମ ସା େସକ୍ ହଲିମ YNY1258326
ୀ /94597 49 135 160େମେହରୁନ ବିବି ମା ସାେଲଦ୍ ମହ ଦ YNY0908921
ୀ /94598 39 135 161ସାେହରା ବିବି ସା ବାବୁଲି ଖାନ୍ YNY0619478

ପ ୁ /94599 74 135 162ପବୀରକମୁାର େଚୗହାନ ପି ପଫଲୁ େଚୗହାନ OR/06/044/258015
ୀ /94600 70 135 163ଶକୃୁତି େଚୗହାନ ପି ପଫଲୁ େଚୗହାନ OR/06/044/258017

ପ ୁ /94601 63 135 164ଶଧିୁର କମୁାର େଚୗହାନ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଚୗହାନ OR/06/044/258014
ୀ /94602 57 135 165ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା େଦଇ ସା ମିନ ବାହାଦୁର ଥାପା LNT3017266
ୀ /94603 72 135 166ଏନ ଏରାମା ସା ଏନ ସରିୁ YNY0908939

ପ ୁ /94604 31 135 167େସକ୍ କନୱର୍ ପି େସଖ୍ ଜୁ ା YNY0674846
ପ ୁ /94605 62 135 168ଅଜିମ୍ ଖାନ ପି ରେହମାନ ଖାନ YNY0619403
ପ ୁ /94606 40 135 169ବାବୁଲି ଖାନ୍ ପି ଇସମାଇଲ ଖାନ୍ YNY0620716
ପ ୁ /94607 34 135 170ଅମଜଦ ଖାନ ପି ରହିମ ଖାନ LNT3017282
ପ ୁ /94608 30 135 171ସଲମାନ ଖାନ ପି ରହିମ ଖାନ YNY0728725
ୀ /94609 34 135 172କ୍ଷଣପଭା ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ LNT3017290

ପ ୁ /94610 34 135 173ସେରାଜ ଥାପା ପି ମିନ ବାହାଦୁର ଥାପା LNT3017274
ୀ /104611 23 135 174ଲାେଭତି ଅପନନ୍ର୍ା ସା ଲାେଭତି ଶନୁିଵାସ ରାଓ YNY1313550

ପ ୁ /104612 22 135 175ଜୀ. େଚ ି ପି ଜୀ. କୃ ା YNY1313618
ୀ /104613 80 135 176ମ ଶୁୀ ପ ନାୟକ ସା କରୁଣାନିଧି ପ ନାୟକ OR/06/044/258019

ପ ୁ /104614 59 135 177ଦି ିର ନ ପ ନାୟକ ପି କରୁଣାନିଧି ପ ନାୟକ OR/06/044/258020
ପ ୁ /104615 52 135 178ଆେଲାକ ପ ନାୟକ ପି କରୁଣାନିଧି ପ ନାୟକ OR/06/044/258021
ୀ /104616 52 135 179ପ ୁ ିତା ପ ନାୟକ ସା ଦି ିର ନ ପ ନାୟକ OR/06/044/258023
ୀ /104617 48 135 180ମମତା ପ ନାୟକ ସା ଆେଲାକ ର ନ ପ ନାୟକ LNT3017316
ୀ /114618 43 135 181ସଖୁଲତା େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT3017324

ପ ୁ /114619 55 135 182ବିରଜା କମୁାର ଦାସ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/259053
ପ ୁ /114620 53 135 183ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ରାହାସ ବିହାରି ଦାସ LNT3017340
ୀ /114621 50 135 184ପଭାସିନି ଦାସ ସା ବିରଜା କମୁାର ଦାସ LNT2422079
ୀ /114622 49 135 185ନଳିନି ପଭା ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT3017357

ପ ୁ /114623 44 135 186ବିକମ କମୁାର ଦାସ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/258950
ପ ୁ /114624 44 135 187ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/258946
ପ ୁ /114625 27 135 188ସଂଜୀବ କମୁାର ଦାସ ପି ବିରଜା ଦାସ YNY0619650
ପ ୁ /114626 23 135 189ଆକାଶ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1021146
ପ ୁ /114627 36 135 190ଅବଦୁଲ ଦାଉଦ ପି ଅବଦୁଲ ସକୁରୁ LNT4215752
ପ ୁ /114628 51 135 191ଦିଲିପ କମୁାର ଧଳ ପି ରାମଚ  ଧଳ LNT2422780
ୀ /114629 48 135 192ସସିୁତା ଧଳ ସା ଦିଲିପ ଧଳ LNT2422772
ପ ୁ /114630 40 135 193ଅବଦୁଲ କାଦିର ପି ଅବଦୁଲ ସକୁରୁ LNT4221974
ୀ /114631 34 135 194ନଜମା ଖାତୁନ ପି ଅବଦୁଲ ସକୁରୁ LNT4215745
ୀ /114632 42 135 195ଲିମିତା ମହାପାତ ସା ବିକମ ଦାସ LNT3017332
ପ ୁ /114633 64 135 196େଦବାଶଷି ମିତ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମିତ OR/06/044/259138
ୀ /114634 64 135 197ପଭାତୀ ନାୟକ ସା ବି ୁ ଚରଣ ନାୟକ LNT1673839
ପ ୁ /114635 63 135 198ବି ୁ ଚରଣ ନାୟକ ପି ପରି ନାୟକ LNT2422103
ପ ୁ /114636 42 135 199ମନୁା ନାୟକ ପି ବି ୁଚରଣ ନାୟକ LNT2422129
ୀ /114637 21 135 200ଏଶଯଯ୍ର୍ ପ ନାୟକ ପି ଆେଲାକ ର ନ ପ ନାୟକ YNY1261536
ୀ /114638 68 135 201ଆଭରାଣୀ ରାୟ ସା ରବିନାରାୟଣ ରାୟ OR/06/044/259052
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ପ ୁ /114639 38 135 202ଅବଦୁଲ ସଲିମ ପି ଅବଦୁଲ ସକୁରୁ LNT4233979
ୀ /124640 54 135 203ମକୁ୍ତା ଦାସ ସା ଜନେମାହନ ଦାସ YNY0093567
ୀ /124641 53 135 204ରସିଦା େବଗମ ପି ରିୟାଜୁଦିନ LNT2503621

ପ ୁ /124642 50 135 205ଗଯ୍ାମଉ ିନ . ପି ରିବଆଦୁନ . OR/06/044/259084
ପ ୁ /124643 48 135 206ମହ ଦ ବଦରୁ ିନ . ପି ରିଆଜୁ ିନ . LNT2422871
ପ ୁ /124644 62 135 207ଜୁଗଲ କିେଶାର ଅଗୱାଲ ପି ବାବୁଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY1289131
ପ ୁ /124645 60 135 208ମହମଦ ଆଲାଉ ିନ ପି ରିଆଉଦିନ OR/06/044/259205
ୀ /124646 40 135 209ଆଇଶା ବରକତ୍ ସା େସକ ବରକତ୍ ତୁଲା LNT2422483
ୀ /124647 32 135 210େରାଗନୀ େବଗମ୍ ପି େସକ ଭିଜାର ମହ ଦ YNY0782847
ୀ /124648 71 135 211ସ ିଦା େବଗମ ସା େସକ୍. ହିଦାୟତ୍ ତୁଲା YNY1063031
ୀ /124649 39 135 212ୱଯ୍ାହିଦା େବଗମ୍ ପି େସକ ହିଦାୟତ ଉଲା LNT2422491
ୀ /124650 31 135 213ଚା ିନୀ େବଗମ ପି େସକ ଉଜିର ମହ ଦ YNY0782862
ୀ /124651 29 135 214ଆେବଦା େବଗମ୍ ପି େସକ େଗାରା YNY0619437
ୀ /124652 31 135 215ସାଗତିକା ଦାସ ପି ଜନେମାହନ ଦାସ YNY0463182

ପ ୁ /124653 47 135 216ମହମଦ କମରୁ ିନ ପି ମହ ଦ ରିଆ ଉ ିନ OR/06/044/258041
ୀ /124654 46 135 217ଆସିଆ ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ବହୁରୁ ିନ YNY0175257
ୀ /124655 33 135 218ସବିନା ଖାତୁନ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ LNT3017365
ୀ /124656 60 135 219ସାରି ମହାରଣା ସା ଲଛେମୟା LNT3366093

ପ ୁ /124657 42 135 220ସ ୟ ପଶନନ୍ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YNY0463166
ୀ /124658 40 135 221ଆରତୀ ସାହୁ ସା ସ ୟ ପଶନନ୍ ସାହୁ YNY0463174

ପ ୁ /124659 44 135 222େସକ ସରାଫତ ତୁଲା ପି େସକ ହିଦାୟତତୁଲା LNT2503613
ପ ୁ /124660 41 135 223େସକ ନିୟାମତ୍ ତୁଲା ପି େସକ ହିଦାୟତ ତୁଲା YNY0175232
ପ ୁ /124661 41 135 224େସଖ ସରାଫତ ତୁଲା ପି େସଖ ହିଦାୟତ ତୁଲା YNY1040401
ପ ୁ /124662 39 135 225େସକ୍ କରାମତ ତୁଲା ପି େସକ ହିଦାୟତ ତୁଲା LNT2422475
ପ ୁ /124663 37 135 226େସକ ରେହମତ ତୁଲା ପି େସକ ହିଜାୟତ ତୁଲା YNY0175224
ପ ୁ /124664 35 135 227େସକ ଲିୟାକତ ତୁଲା ପି େସକ ହିଦାୟତ ତୁଲା YNY0175240
ପ ୁ /124665 46 135 228େସକ କିଫାୟତ ତୁଲା ପି େସକ ହିଦାୟତତୁଲା OR/06/044/258925
ପ ୁ /124666 45 135 229େଶଖ ବରକତ ତୁଲା ପି େଶଖ ଦିତାୟତ ଉଲା LNT2422863
ୀ /134667 48 135 230ରଜିୟା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଜାକିର LNT2422285

ପ ୁ /134668 36 135 231େସକ ବାବୁଲି ପି େସକ ବସିର ଅଲି LNT3017399
ୀ /134669 43 135 232ଖାତୁନ୍ ତବସମୁ୍ ଆରା ସା ମହ ଦ ଜହିର YNY0619528
ୀ /134670 42 135 233ଜାହାରା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସାବିର YNY0093591
ୀ /134671 31 135 234ମ ୁ ରୀ େବଗମ ସା ଏମ.ଡୀ ରିୟାଜ YNY1085281
ୀ /134672 30 135 235େରହନୁମା େବଗମ ସା ମହାନନ୍ଡ ଇମତିୟାଜ ଅତାରୀ YNY1071877

ପ ୁ /134673 30 135 236ଶବି େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା YNY0674994
ପ ୁ /134674 27 135 237ଶ  ୁେବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା YNY0674986
ୀ /134675 41 135 238ଆସିଆ ତୁନ୍ ବିବି ସା ମହ ଦ ସାକିର LNT4210019
ୀ /134676 33 135 239ସମା ବିବି ସା ଏମ୍.ଡି ମମୁତାଜ YNY0619619
ୀ /134677 36 135 240ଆଏସା ବିବି କାବରି ସା ଏମ୍.ଡି ଫୟାଜ୍ କାଦରି YNY0619502

ପ ୁ /134678 57 135 241ଏମ ଜାକିର ପି ଏମ ସମିର OR/06/044/258049
ପ ୁ /134679 40 135 242େଶଖ ଜୟାଉ ିନ ପି ରିୟଯ୍ାଉ ିନ OR/06/044/258952
ପ ୁ /134680 34 135 243ରିୟାଜ୍ ଖଁା ପି ରଜାକ୍ ଖଁା YNY0674978
ୀ /134681 48 135 244ବି ିଶ ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ େମେହରାଜ LNT4210027

ପ ୁ /134682 75 135 245େସକ ଲାଲମହ ଦ ପି େସକ ରେହମତତୁଲ OR/06/044/258975
ପ ୁ /134683 46 135 246ଏମଡି େମରାଜ ପି ଏମଡି ରାମନଜ YNY1289099
ପ ୁ /134684 38 135 247ମହ ଦ ମମୁତାଜ ପି ମହ ଦ ରମଜାନ LNT4210035
ପ ୁ /134685 50 135 248ମହ ଦ ମମୁତାଜ ପି ମହ ଦ ଜମିଲ YNY0619627
ପ ୁ /134686 42 135 249ଏମ ଡି ରିୟାଜ ପି ଏସ ଡି ରମ ାନ OR/06/044/258944
ପ ୁ /134687 58 135 250ଏମ ସବିର ପି ଏମ ସମିର OR/06/044/258048
ପ ୁ /134688 53 135 251ଏମ ସାକିର ପି ଏମ ସମିର OR/06/044/258987
ପ ୁ /134689 54 135 252ଉଦୟ ଚ  ଠାକରୁ ପି ଉେପ  ଚ  ଠାକରୁ LNT3017381
ୀ /134690 49 135 253ବିଭା ଠାକରୁ ସା ଉଦୟ ଚ  ଠାକରୁ LNT3017373
ପ ୁ /134691 49 135 254ଏମ.ଡି ଜାହିର ପି ମହ ଦ ସମିର OR/06/044/259031
ପ ୁ /144692 58 135 255ହଜିଲ ଅହ ଦ  ପି ଇବାହିମ ଖାନ LNT2422541
ପ ୁ /144693 51 135 256େସକ ଅବଦୁଲ ମାମଦୁ  ପି ସନୱର ଅଲି LNT3017506
ପ ୁ /144694 47 135 257େସକ ଅକମ  ପି େସକ ସଇଦୁଲା  LNT3017464
ପ ୁ /144695 46 135 258ଅଏନୁଲ ଇସଲାମ  ପି ଅବଦୁଲ ମଜିଦ LNT3017423
ପ ୁ /144696 45 135 259ସାକିର ଅଲି ପି େମାହିଦିନ ଅନସାରି LNT3017415
ୀ /144697 41 135 260ସେହନାଜ ଖାତୁନ ସା ସାକିର ଅଲି LNT3017407
ୀ /144698 40 135 261ସଂଜିତା ଖାତୁନ ସା ଇବାହିମ ଖାନ LNT2538593
ୀ /144699 40 135 262ଅଫସନା େବଗମ  ସା ଅଏନୁଲ ଇସଲାମ  LNT3017431
ୀ /144700 34 135 263ସମା ବିବି ପି ମହ ଦ ରମଜାନ LNT3017498
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ପ ୁ /144701 46 135 264େସକ ମନୁାଫ ପି େସକ ଅବାଜ LNT3017449
ୀ /144702 38 135 265େଜାେବଦା ଖାତୁନ ସା େସକ େମାନାଫ LNT3017456

ପ ୁ /144703 65 135 266ମ ୟୁସଫୁ . ପି ଏମ ୟାକବୁ OR/06/044/258056
ୀ /144704 50 135 267ସ ାନ ଆଦୁନା ସା ମହ ଦ ୟୁନୁସ  LNT2574101

ପ ୁ /144705 47 135 268ସୟଦ ମାସମୁ୍ ଅଲୀ ପି ଏ.ମବୁାରକ ଅଲୀ YNY0620138
ପ ୁ /144706 52 135 269ମହ ଦ ଆୟୁବ ପି େସକ ସରିଫ ମହ ଦ LNT4222022
ପ ୁ /144707 50 135 270ମହ ଦ ଆୟୁବ ପି ୟାକବୁ LNT2422459
ୀ /144708 46 135 271ରଫିକା େବଗମ ସା େସକ୍ ଆକମ YNY0728709
ୀ /144709 62 135 272ସମସନୁ୍ ନିଶା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଆକବୁ OR/06/044/258059
ୀ /144710 50 135 273ନଜିମନୁନିଶା େବଗମ ସା ଫଜଲ ଅହ ଦ OR/06/044/258060
ୀ /144711 41 135 274ରାଜଦା େବଗମ୍ ସା େଶଖ ୱାସିମ୍ YNY0620450
ୀ /144712 36 135 275ଚା ନୀ େବଗମ ପି େସକ କମାଲ LNT4210217

ପ ୁ /144713 35 135 276ଶବାନା େବଗମ - େସକ ଜାନି YNY1240274
ୀ /144714 29 135 277ସାେହନା େବଗମ ସା େସଖ ସଲିମ YNY1240068
ୀ /144715 85 135 278ଅଖତୁରୁନ ନିଶା ବିବି ସା ଏମ ୟାକବୁ OR/06/044/258055
ୀ /144716 22 135 279ସାବନ ବିବୀ ମା ଗନୁର ବିବୀ YNY1155662

ପ ୁ /144717 46 135 280ତାଊେତୟା ଜୀ - ମହ ଦ ଅାୟୁବ YNY1070747
ୀ /144718 39 135 281ଲକ୍ଷୀ ଜୀ - ମହ ଦ ଅାୟୁବ YNY1071802

ପ ୁ /144719 49 135 282େସକ ଜାହ ୀର େହାେସନନ ପି େସକ ନୁରଉ ିନ LNT4233946
ପ ୁ /144720 40 135 283େସକ ଇଜହାର ପି େସକ କମାଲ LNT4210209
ପ ୁ /144721 56 135 284ମଜିୁବୁର ଖଁା ପି ବିଲାତ ଖଁା YNY0728717
ପ ୁ /144722 46 135 285ଏମ ଡି ଜାେବତ ଖଁା ପି ଏମ ଡି ସମେସର ଖଁା YNY1021310
ପ ୁ /144723 21 135 286ସଗଫୁ୍ତା ଖାନ୍ - ଅସଲମ ଖାନ୍ YNY1240134
ୀ /144724 43 135 287କରୁସିଦା ଖାତୁନ୍ ସା ସୟଦ ମାସମୁ୍ ଅଲୀ YNY0620120
ୀ /144725 40 135 288େସାମା ଖାତୁନ୍ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ମାମଦୁ୍ YNY0620104
ୀ /144726 23 135 289ଅସମା ଖାତୁନ ମା ଗନୁାର ବିବୀ YNY1155886

ପ ୁ /144727 24 135 290ଜିଆଉ ୀନ ମହ ଦ ପି ସାକିର ଅଲୀ YNY1070739
ୀ /144728 26 135 291ଲତା ଏନ ସା ଏନ ଦୁଗର୍ା YNY1226588
ୀ /144729 27 135 292ଡି ନାଗମଣି ସା ଡି ଶବିା YNY0674960
ୀ /144730 45 135 293ଫଇମନୁ ନିଶା େବଗମ ସା େସକ ଜାହା ୀର ହୁେସନ YNY1261569
ୀ /144731 60 135 294ସମସାର ପରମିନ ସା ଏମ ୟୁସଫୁ OR/06/044/258057
ୀ /144732 22 135 295ସାଈ ା ପରବିନ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ସଲାମ YNY1083781

ପ ୁ /144733 36 135 296େସକ ସଲିମ ପି େସକ କମାଲ LNT4210183
ୀ /144734 75 135 297େବୖଦଯ୍ନାଥ ଶମର୍ା ପି ପି ଶମର୍ା  LNT2538619

ପ ୁ /144735 52 135 298ବିେନାଦ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଛାଜୁ ରାମ ଶମର୍ା YNY0619361
ପ ୁ /144736 50 135 299ବିେନାଦ ଶମର୍ା ପି ଗଜୁୁରାମ ଶମର୍ା LNT2512838
ୀ /144737 48 135 300ଲଲିତା ଶମର୍ା ସା ବିେନାଦ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0619387
ୀ /144738 45 135 301ଲଜିତା ଶମର୍ା ସା ବିେନାଦ ଶମର୍ା LNT2574135

ପ ୁ /144739 41 135 302ମନିଶ ଶମର୍ା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଶମର୍ା YNY0619379
ପ ୁ /144740 23 135 304କଲାମ େଶଖ ପି େଶକ ଅବଦୁଲ ସଲାମ YNY1258490
ୀ /144741 21 135 305ନଦୀମ େଶଖ - େଶଖ ବିଲାଲ YNY1240308
ପ ୁ /144742 60 135 306ଅ ଲୁ ସଲାମ େସକ ପି ଗାଫର ଅ ଲୁ େସକ LNT2422335
ୀ /144743 37 135 307ଆେବଦା ତବସମୁ ସା ଏମ ଡି ଜାେବଦ ଖଁା YNY1021294
ୀ /144744 36 135 308ଫଏମିଦା ତରନୁମ ପି ଏ ଏସ ଏଚ ଖରୁସିଦ LNT3017480
ୀ /144745 31 135 309ସାହିଲା ତସଲିମ ପି ମହ ଦ ଆୟୁବ YNY0728691
ୀ /144746 29 135 310ସାେଲହା ତସଲିମ ପି ମହ ଦ ଆୟୁବ YNY0728683
ୀ /144747 25 135 311ରାହିଲା ତସିଗ ପି ମହ ଦ ଅାୟୁବ YNY1289156

ପ ୁ /144748 38 135 312େଶଖ ୱାସିମ୍ ପି େଶଖ ଅଜିଜ୍ YNY0620096
ପ ୁ /144749 55 135 313ମହ ଦ ୟୁନୁସ ପି ଏମ ୟାକବୁ OR/06/044/258058
ପ ୁ /154750 90 135 314େସକ ସହିଦ  ପି େସେହ ଅେହମତ LNT2512812
ୀ /154751 85 135 315ଆେମନା ଖାତୁନ ସା େସକ ମଇଦ  LNT2538585
ୀ /154752 52 135 316ରୁେକୟା େବଗମ  ସା େସଖ ନାସିର YNY0987560
ପ ୁ /154753 46 135 317ଅବଦୁଲ ଲତିଫ ପି େମାସିଦ ରେହମାନ LNT3017530
ପ ୁ /154754 46 135 318େସକ ଅବଦୁଲ ପି ଅବଦୁଲ ରେହମାନ LNT2512820
ପ ୁ /154755 42 135 319େସକ ଆଲତାବ  ପି େମାସିଦ ରେହମାନ  LNT3017522
ପ ୁ /154756 38 135 320େସକ େନୗସାଦ  ପି ଅବୁସ ୟଦ ରସିଦ LNT2503381
ପ ୁ /154757 35 135 321େସକ୍ ଅରସତ  ପି ଅବୁସଇଦ ହାରୁନ ଖରୁସିଦ YNY0175265
ପ ୁ /154758 33 135 322ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ ପି ଅବଦୁଲ ସରିଫ LNT3017514
ପ ୁ /154759 37 135 323ମହ ଦ ଏେହସାନ୍ ପି ମହ ଦ ମନାନ୍ LNT2423085
ପ ୁ /154760 51 135 324େସକ ଆକାମ ପି େସକ ମଇଦ ସଇଦ୍ LNT2423119
ପ ୁ /154761 36 135 325ଅ ଲୁ ଅନିସ ପି ଆବୁଲ ହଣୀସ YNY1289164
ୀ /154762 30 135 326ଅଖ୍ତରୀ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଏହସାନ YNY0728675

77 147/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 22ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /154763 67 135 327ଖରୁସିଦା େବଗମ ସା ଏ.ଏସ.ଏଚ.ଖରୁସିଦ LNT2423101
ୀ /154764 50 135 328ଲତିଫା େବଗମ ପି େସକ ଅ ଗଫାର OR/06/044/258067
ୀ /154765 50 135 329ଆଫନ େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଇତିଫ୍ OR/06/044/258926
ୀ /154766 46 135 330ରଫିକା େବଗମ ପି ଆବଦୁଲ ଗଫାର OR/06/044/258920
ୀ /154767 43 135 331ଆେମରୀ େବଗମ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ରଜାକ LNT4234001
ୀ /154768 32 135 332ସି ିକା ଖାନମ ସା େଶଖ ଅରସଦ YNY1261601
ୀ /154769 40 135 333ସମିମା ଖାତୁନ ପି େସକ ମଇଦ LNT2423093

ପ ୁ /154770 68 135 334ମହ ଦ ମନାନ ପି ସଲୁତାମ LNT2574150
ପ ୁ /154771 63 135 335େସକ ନାସିର ପି େସକ ସଇଦୁଲା LNT2423069
ୀ /154772 24 135 336ନିଖତ ପରୱନ ପି େସକ ନାସିର YNY1021203

ପ ୁ /154773 60 135 337ଅବଦୁଲ ମସିଦ ରେହମାନ ମା ଅବଦୁଲ ଲତିଫ୍ LNT2574176
ପ ୁ /154774 22 135 338ରାଜିବ େସଖ ପି େସଖ ନIସୀର YNY1133800
ପ ୁ /154775 20 135 339ରାସିବ େଶଖ ପି େଶଖ ନାସିର YNY1261445
ପ ୁ /154776 20 135 340ଅବଦୁଲ େମାମିନ ଆବାସ େସକ୍ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ ରାଜକ୍ YNY1261460
ୀ /154777 37 135 341ୱାଜିଦା ତବସମୁ୍ ପି ଏ ଏସ୍ ଏଚ ଖରୁସିଦ୍ LNT2422756
ୀ /164778 48 135 342କନିଜ ଫତମା . ସା େସକ ଅବଦୁଲ ସଲାମ LNT2422293

ପ ୁ /164779 34 135 343ମହ ଦ ଅଫେରାଜ ପି ମହ ଦ ଅନୁୱର YNY0642629
ୀ /164780 55 135 344ରାନୁ ବିବି ସା ମହ ଦ ସେୁଲମାନ OR/06/044/259045

ପ ୁ /164781 60 135 345ମହ ଦ ଇବାହିମ ପି ମହମଦ ସଫିକ OR/06/044/258071
ପ ୁ /164782 26 135 346ସକିଲ ଖାନ ପି ଫକିର ଖାନ YNY0728667
ପ ୁ /164783 45 135 347ଏମ ଡି ଫିେରାଜ ପି ଏମ ଡି ଅନୱାରି OR/06/044/259181
ପ ୁ /164784 66 135 348ଏମ ସଲୁତାନ ପି ମହମଦ LNT2574184
ୀ /174785 70 135 349େକ ସିମା ଳ ସା େକ କ ାରାଓ  LNT2574044

ପ ୁ /174786 55 135 350େକ ଆପାରାଓ ପି କାନାୟା LNT2574002
ୀ /174787 50 135 351େକ କମୁାରୀ ସା େକ ଜଗା ରାଓ LNT2538239
ୀ /174788 48 135 352େକ.ଲଛମି ସା େକ ଆପାରାଓ LNT2574010

ପ ୁ /174789 44 135 353େକ ଜଗାରାଓ ପି େକ କି ାରାଓ  LNT2574036
ପ ୁ /174790 41 135 354ମହ ଦ ସରୁଜ ମା ଅନୁଆରୀ LNT2573996
ପ ୁ /174791 39 135 355ଜି ଶ ର ରାଓ ପି ଜି ପେହଆ  LNT2574028
ପ ୁ /174792 37 135 356ମହ ଦ େଭାଲା  ପି ଅନୁଆର LNT2503407
ୀ /174793 52 135 357ମମତାଜ େବଗମ ସା େଗାରା ଖଁା OR/06/044/259027
ୀ /174794 68 135 358ଜଇବୁନ ବିବି ସା ଏମ ଅନୁତର OR/06/044/258080
ୀ /174795 52 135 359ସଇରୁନ୍ ବିବି ପି ଅମିର . LNT2573970

ପ ୁ /174796 68 135 360ମହମଦ େଗାରା ପି ଏମ ଅମିର OR/06/044/258077
ପ ୁ /174797 33 135 361ଏନ୍ ଗଡୁୁ ପି ଏନ କାଳି ଦାସ YNY0675025
ପ ୁ /174798 28 135 362ଏମ ଡି କବିର ପି ଏମ ଡି େଗାରା YNY0783274
ପ ୁ /174799 55 135 363ଫକିର ଖଁା ପି ଅମିର ଖଁା LNT2573988
ୀ /174800 29 135 364େସାନମ୍ ଖାତୁନ୍ ପି ଫକିର ଖାନ୍ YNY0619957
ୀ /174801 32 135 365ଲିପିକ ଲେରନ୍ସ ପି ଲେରନ୍ସ ବିକାଶ ପଧାନ YNY0093674
ୀ /174802 28 135 366ପି ଲତା ପି ପି ପାପା ରାଓ YNY0675033

ପ ୁ /174803 41 135 367ଇ ଶ ର ରାଓ ପି ଇ ସୀମା ଳମ ରାଓ LNT2574051
ପ ୁ /174804 31 135 368ଡି ଶବିା ପି ଡି ସନଯ୍ାସୀ YNY0675017
ପ ୁ /174805 29 135 369ଡି ସରୁୀ ପି ଡି ସନଯ୍ାସୀ YNY0674952
ପ ୁ /184806 23 135 370ଗଲୁନାର େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ କରିମ YNY1240985
ପ ୁ /184807 49 135 371େକ କରୁଣା ପି େକ ଆ ା ରାଓ YNY0976886
ୀ /184808 22 135 372ଅବଦୁଲ ନଵାଜ ପି ଅବଦୁଲ କରିମ YNY1240118
ୀ /184809 53 135 373ଅ ଳି ପ ନାୟକ ସା ରବିନାରାୟ ମ ନାୟକ LNT2574069

ପ ୁ /184810 25 135 374ମହ ଦ ସଗିର ପି ମହ ଦ ଜାମେସଦ୍ YNY0908947
ପ ୁ /184811 30 135 375ମହ ଦ ସାଜିଦ୍ ପି ମହ ଦ ଜାମେସଦ୍ YNY0675009
ୀ /184812 22 135 376ଅବଦୁଲ େସାହିଲ ପି ଅବଦୁଲ କରିମ YNY1240100
ୀ /194813 84 135 377େରଖା େଭୗମିକ ସା ବିକାଶ ର ନ େଭୗମିକ YNY0970798
ପ ୁ /194814 53 135 378ସକୁାଶ ର ନ େଭୗମିକ ପି ବିକାଶ ର ନ େଭୗମିକ YNY0970889
ୀ /194815 47 135 379ନୁପରୁ େଭୗମିକ ସା ସକୁାଶ ର ନ େଭୗମିକ YNY0970806
ପ ୁ /194816 51 135 380ବିଜୟା ସିଂ ଦୁଗାର ପି ମାଲଚା  ଦୁଗାର YNY0783571
ୀ /194817 52 135 381ପଣତୀ ମହାପାତ ସା କବି  ମହାପାତ OR/06/044/259207
ପ ୁ /194818 60 135 382କବି  କମୁାର ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ LNT2574077
ୀ /194819 26 135 383ଆବାହଣୀ େମାହପାତରା ପି କବି  କମୁାର ମହାପାତ YNY1070028
ପ ୁ /204820 39 135 384େକ ସଂଜୟ ପି େକ ସଧୁାକର LNT2574200
ପ ୁ /204821 60 135 385େମାହନ . ପି େକ ନାଇଡୁ . LNT2574085
ୀ /204822 88 135 386େକରମଲୁ ଆମା ସା େକ ଜ ିଆ OR/06/044/259035
ୀ /204823 29 135 387ପି. ଅନୁସା ସା ପି. ରାଭାନ YNY0908764
ପ ୁ /204824 52 135 388ଆର ଆପନା ପି ଆର ଦୟାଲ OR/06/044/259113
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ପ ୁ /204825 68 135 389ଟି ବାଲାଜି ପି ଟି ଆପାରାଓ OR/06/044/259160
ପ ୁ /204826 52 135 390ଏଲ ଜଗାରାଓ ପି ଏଲ ଆଦିନାରାୟଣ OR/06/044/258978
ୀ /204827 47 135 391ଏଲ କାଳୀ ସା ଏଲ ଜଗନନ୍ ାଥ OR/06/044/259094
ୀ /204828 32 135 392ପି. କମୁାରୀ ସା ପି. ରାମ ୁ YNY0908731

ପ ୁ /204829 48 135 393େକ େମାହନ ରାଓ ପି େକ ଶଯ୍ାମମ ୂ ିର୍ OR/06/044/259034
ପ ୁ /204830 32 135 394ପି. ରାଭାନା ପି ପି. ନାଛନା YNY0908756
ପ ୁ /214831 27 135 395ସେହନାଦ ଆଜାଦ ପି େସକ ସଦିକ YNY0823310
ପ ୁ /214832 54 135 396ରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି େଦେବ ର ନାଥ େବେହରା YNY1133792
ପ ୁ /214833 44 135 397ନିମର୍ଳ କମୁାର ଭୁତିଆ ପି ଗଣନାଥ ଭୁତିଆ LNT3017548
ପ ୁ /214834 42 135 398ପଭାତ କମୁାର ଭୁତିଆ ପି ଗଣନାଥ ଭୁତିଆ LNT3017563
ୀ /214835 37 135 399ସଂଯକୁ୍ତା ଭୁତିଆ ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର ଭୁତିଆ LNT3017555
ୀ /214836 77 135 400ଇ ିରା ମହା ି ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/258103
ୀ /214837 50 135 401ସିପା ମହା ି ସା ବିଶଜିତ ମହା ି LNT2538221

ପ ୁ /214838 83 135 402ଜି ମଧ ୁଶମର୍ା ପି ଜି ମାକର୍ େ ଇଲୁ ଶମର୍ା OR/06/044/259007
ୀ /224839 45 135 403ସଂଜୁ ଭୁଣିଆ ସା ନିମର୍ଲ ଭୁଣିଆ  LNT2574218
ୀ /224840 40 135 404ବାସ ି ଭୁତିଆ ସା ଅଜୟ ଭୁତିଆ  LNT2574226
ୀ /224841 42 135 405ସଲମା ପରବିନ . ସା ମହ ଦ ନାଜିମ YNY0783183
ୀ /224842 70 135 406ଟୁକନ ଭୁତିଆ ସା ଦଦି ଭୁତିଆ LNT2574234
ୀ /224843 29 135 407ସମିମା ବିବି ସା ହଲିମ ଖାନ YNY0783191
ୀ /224844 36 135 408ସବନାମ ପରୱିନ ସା ଅ ଲୁ ରାଷିଦ YNY0783365

ପ ୁ /224845 55 135 409ପଫଲୁ ପଧାନ ପି ଚିମ  ପଧାନ OR/06/044/259159
ପ ୁ /224846 69 135 410ଜାରାଜାନନ୍ ା ସଭୁର୍ ନା ରାଓ ପି ପଲୁଯ୍ା ଝରଣା YNY0783076
ୀ /234847 60 135 412େକ ଅପନା ମା େକ ପାବର୍ ତୀ LNT2422210
ୀ /234848 23 135 413ଐଶ୍ଵରିଯା େବେହରା ପି ଅଭିଳାଷ େବେହରା YNY1241009
ୀ /234849 52 135 414େକ. ଜାନକୀ ସା େକ. ତିନାଥ OR/06/044/258116
ୀ /234850 40 135 415କବିତା ପ ା ସା ରାମଚ  ପ ା LNT4210118
ୀ /234851 72 135 416ମ ଶୁୀ ପ ନାୟକ ସା ରବି  ପ ନାୟକ OR/06/044/258121

ପ ୁ /234852 59 135 417େକ ତିନାଥ ରାଓ ପି େକ ଅପନା OR/06/044/258115
ପ ୁ /234853 54 135 418ସେୁବାଧ କମୁାର ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ YNY0619643
ୀ /234854 28 135 419େକ ସଗୁନୁା ପି େକ ତିନାଥ ରାଓ YNY0463299

ପ ୁ /244855 36 135 420ସୟଦ ଆଲମ ପି ମମୁତାଜ େବଗମ YNY0829317
ୀ /244856 28 135 421ନାଶମିା ବିବି ସା େସକ ଲାଲା YNY0829358
ୀ /244857 32 135 422ଦି ୀଲତା ଦାସ ସା ସିମିୟନ ସାହୁ YNY1070812

ପ ୁ /244858 66 135 423ରବିନାରାୟଣ ପ ା ପି ବଜବ ୁ ପ ା YNY0987578
ପ ୁ /244859 59 135 424ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପ ା ପି ବଜବ ୁ ପ ା OR/06/044/258128
ୀ /244860 55 135 425ସନ୍ିଗଧା ପ ା ସା ରବିନାରାୟଣ ପ ା OR/06/044/258129
ୀ /244861 52 135 426ସଂଯକୁ୍ତା ପ ା ସା ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ପ ା OR/06/044/258127

ପ ୁ /244862 33 135 427ପଦୀକ ପ ା ପି ରବି ନାରାୟଣ ପ ା YNY0093690
ପ ୁ /244863 32 135 428ପତୀକ ପ ା ପି ଡା.ରବିନାରାୟଣ ପ ା YNY0463323
ୀ /244864 29 135 429ପିୟ ା ପ ା ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ପ ା YNY0463307

ପ ୁ /244865 28 135 430ପାବକ ପ ା ପି ଡା. ରବିନାରାୟଣ ପ ା YNY0463315
ପ ୁ /244866 22 135 431ପଲବ ପ ା ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ପ ା YNY1096270
ୀ /244867 48 135 432ସକୁ ଳା ସାହୁ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ YNY0801043
ୀ /244868 26 135 433ଶଭୁସିତା ସାଇଁ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ YNY0728659

ପ ୁ /254869 57 135 434େସକ ଆବିତ ପି େସକ େମହାମତ OR/06/044/259088
ପ ୁ /254870 65 135 435େମାତୀଲାଲ ଅଗଵାଲ ପି ସିୟାରାମ ଅଗଵାଲ YNY1181528
ୀ /254871 59 135 436ଜୟତୀ ଅଗଵାଲ ସା େମାତୀଲାଲ ଅଗଵାଲ YNY1181544

ପ ୁ /254872 57 135 437ସେ ାଷ ଅଗୱାଲ ପି ଜୁଗଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1289115
ପ ୁ /254873 48 135 438ରବିକିେଶାର ଅଗଵାଲ ପି ବାବୁଲାଲ ଅଗଵାଲ YNY1289149
ୀ /254874 47 135 439ଫରୀଦ। େବଗମ ସା ମୀର ନିଜାମ ୁ ୀନ YNY1195759
ୀ /254875 36 135 440ସପିୁତୀ େବେହରା ସା ଅମିତ୍ ମହାପାତ YNY0970780
ୀ /254876 52 135 441େଫୟାତୁନିସା ବିବି ସା େସକ ଅବିତ LNT2574283
ପ ୁ /254877 65 135 442ରବି ନାଥ ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ YNY0987586
ୀ /254878 36 135 443ଉବର୍ ଶୀ ଦାଶ ପି ରବି  ନାଥ ଦାଶ LNT4222030
ୀ /254879 70 135 444ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ବିମଲନ  ମହା ି LNT2574309
ପ ୁ /254880 40 135 445ଅମିତ ମହାପାତ ପି ସମୀରଣ ମହାପାତ YNY0970814
ୀ /254881 87 135 446ହିରାମଣି ପ ା ସା ନରହରି ପ ା OR/06/044/258131
ପ ୁ /254882 70 135 447ପ ୁ ର୍ଚ  ପ ା ପି ନରହରି ପ ା OR/06/044/258132
ୀ /254883 67 135 448ଚ କଳା ପ ା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ପ ା LNT1673821
ପ ୁ /254884 58 135 449ରାମଚ  ପ ା ପି ରାଜ କିେଶାର ପ ା LNT2422954
ପ ୁ /254885 58 135 450ବସ କମୁାର ପ ା ପି ନରହରି ପ ା OR/06/044/258137
ୀ /254886 50 135 451ସପିୁୟା ପ ା ସା ଶରତ କମୁାର ପ ା OR/06/044/258138
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ୀ /254887 48 135 452ଦି ୀମୟୀ ପ ା ସା ବସ  କମୁାର ପ ା LNT2422715
ୀ /254888 38 135 453ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ପ ା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ା LNT1673797
ୀ /254889 27 135 454ସସିତା ପ ା ପି ଶରତ କମୁାର ପ ା YNY0728642
ୀ /254890 27 135 455ସସୀତା ପ ା ସା ସରତ କମୁାର ପ ା YNY1290048
ୀ /254891 24 135 456ଶମିର୍ ା ପ ା ପି ଶରତ କମୁାର ପ ା YNY1294214
ୀ /254892 21 135 457େବୖସାଖୀ ପ ା ପି ବସଂତ କମୁାର ପ ା YNY1181569

ପ ୁ /264893 84 135 458ନେର  ମିଶ ପି ଦୟାନିଧି ମିଶ OR/06/044/258141
ୀ /264894 81 135 459ଜାନକୀ ମିଶ ସା ନେର  ମିଶ OR/06/044/258142

ପ ୁ /264895 76 135 460ବିଭୁେଧ ୁ ମିଶ ପି ଦୟାନିଧି ମିଶ OR/06/044/258143
ୀ /264896 65 135 461ସଷୁମା ମିଶ ସା ଅମେର  ମିଶ OR/06/044/258149

ପ ୁ /264897 64 135 462ଅଶତି ମିଶ ପି ଦୟାନିଧି ମିଶ OR/06/044/258146
ୀ /264898 58 135 463ରୁକଣି ମିଶ ପି ଦୟାନିଧି ମିଶ OR/06/044/258145

ପ ୁ /264899 50 135 464ରମାକା  ମିଶ ପି ନେର  ମିଶ OR/06/044/258151
ପ ୁ /264900 48 135 465ଉମାକା  ମିଶ ପି ନେର  ମିଶ LNT2574341
ୀ /264901 41 135 466େସାନାଲୀ ମିଶ ପି ଶଷୁମା ମିଶ LNT2574358

ପ ୁ /264902 34 135 467ଦୁଗର୍ା ଶ ର ମିଶ ପି ଅସିତ କମୁାର ମିଶ LNT3017589
ପ ୁ /264903 33 135 468େଗୗରି ଶ ର ମିଶ ପି ଅସିତ କମୁାର ମିଶ LNT3017597
ପ ୁ /264904 28 135 469ଅଂଶମୁାନ ମିଶ ପି ଅମେର  ମିଶ YNY0728634
ପ ୁ /264905 52 135 470ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ଚ ମଣି ମହା ି YNY0619395
ୀ /264906 52 135 471ମ ଳୁା ମହା ି ସା ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି YNY0620682

ପ ୁ /264907 35 135 472ଜଜର୍  ନିର ନ ସାହୁ ପି ଦାନୀଏଲ ସାହୁ LNT4209771
ୀ /264908 45 135 473ବିରଜା କବି ସତପଥି ସା ଉମାକା  ମିଶ LNT3017571

ପ ୁ /264909 23 135 474ପ  ୁରାମ ତୁଡୂ ପି ନିମାଈ ତୁଡୂ YNY1159888
ୀ /274910 36 135 475ବି. ମେହଶର ସା ବି. ଶୀନିବାସ LNT3396694
ୀ /274911 78 135 476ଏସ୍. ଲଛମୀ ଆ ା ସା ଏସ୍ ଚିନନ୍ ା LNT3396728
ୀ /274912 46 135 477ଅନୁସୟୁା େଦବି ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ପାଣି YNY0728626

ପ ୁ /274913 45 135 478େଗୗତମ େଜନା ପି ରବି  େଜନା LNT2574374
ପ ୁ /274914 64 135 479ଘନଶଯ୍ାମ ନାଏକ ପି ମହ  ନାଏକ OR/06/044/259023
ପ ୁ /274915 84 135 480ପସନନ୍କମୁାର ନ ପି େଲାକନାଥ ନ OR/06/044/258153
ୀ /274916 79 135 481ମ ପୁଭା ନ ସା ପସନନ୍ ନ OR/06/044/258154

ପ ୁ /274917 78 135 482ପଶା  ନ ପି େଲାକନାଥ ନ OR/06/044/258158
ୀ /274918 63 135 483େରଣକୁା ନ ସା ପକାଶ କମୁାର ନ OR/06/044/258163

ପ ୁ /274919 54 135 484ପକାଶକମୁାର ନ ପି େଲାକନାଥ ନ OR/06/044/258160
ୀ /274920 52 135 485ଅ ିର୍ତା ନ ସା ପଶ  ନ OR/06/044/258159

ପ ୁ /274921 44 135 486ସ ିପ କମୁାର ନ ପି ପସନନ୍ ନ LNT2422525
ପ ୁ /274922 36 135 487ଅଭିେଷକ ନ ପି ପକାଶ କମୁାର ନ YNY0493593
ପ ୁ /274923 32 135 488ଅବିନାଶ ନ ପି ପକାଶ କମୁାର ନ YNY0493585
ୀ /274924 49 135 489ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ OR/06/044/258985

ପ ୁ /274925 25 135 490ଅବିନାଶ ପାଣୀ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ପାଣୀ YNY1099613
ୀ /274926 21 135 491ରୁଚୀସିତା ପାଣୀ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ପାଣୀ YNY1099787

ପ ୁ /274927 54 135 492ଏସ୍. କାେମଶର ରାଓ ପି ଏସ. ଚିନନ୍ ା LNT3396710
ପ ୁ /274928 39 135 493ବି. ଶୀନିବାସ ପି ବି. େନାକରାଜୁ LNT3396702
ୀ /274929 43 135 494ଏସ୍. ସବୁାସିନୀ ସା ଏସ୍ କାେମଶର LNT3362787

ପ ୁ /284930 49 135 495ସ କୁ୍ତା େଜନା ପି ଅନ  େଜନା YNY1240589
ପ ୁ /284931 46 135 496ପକାଶ େଜନା ପି ଅନଂତ େଜନା YNY1226323
ପ ୁ /284932 21 135 497ଶଯ୍ାମ େଜନା ପି ପକାଶ େଜନା YNY1070721
ୀ /284933 63 135 498ପେମାଦା ମହାପାତ ସା େଦବାନ  ମହାପାତ OR/06/044/258165
ୀ /284934 63 135 499କମଳାକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ଦୟାନ  ମହାପାତ OR/06/044/258166
ୀ /284935 59 135 500ବୀଣାପାଣି ମହାପାତ ସା ସତଯ୍ଜିତ ମହାପାତ OR/06/044/258168
ୀ /284936 56 135 501ଇ ାଣି ମହାପାତ ସା ବିଶଜିତ ମହାପାତ LNT3366077
ୀ /284937 54 135 502ସପୁଭା ମହାପାତ ସା ଶବିାନ  ମହାପାତ OR/06/044/258169
ପ ୁ /284938 48 135 503ରାେଜଶ ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ OR/06/044/259263
ୀ /294939 26 135 504େକ. ଇଶରୀ ମା େକ . େରାଜି YNY0908871
ୀ /294940 58 135 505େକ.େରାଜି େକ.େରାଜି ସା େକରାମଲୁୁ େକ ରାମଲୁୁ YNY0908889
ୀ /294941 87 135 506ସେରାଜିନୀ ମହାପାତ ସା େପମାନ  ମହାପାତ OR/06/044/258176
ପ ୁ /294942 73 135 507ରଣଜିତ ମହାପାତ ପି ସଚିଦାନ  ମହାପାତ OR/06/044/258181
ପ ୁ /294943 73 135 508ବିଶଜିତ ମହାପାତ ପି ବିମଳାନ  ମହାପାତ OR/06/044/258172
ୀ /294944 70 135 509ଅନିମା ମହାପାତ ସା ରଣଜିତ ମହାପାତ OR/06/044/258182
ପ ୁ /294945 68 135 510େଦବାନ  ମହାପାତ ପି େପମାନ  ମହାପାତ OR/06/044/258177
ପ ୁ /294946 67 135 511ଦୟାନଂଦ ମହାପାତ ପି େପମାନଂଦ ମହାପାତ OR/06/044/258178
ପ ୁ /294947 63 135 512ଶବିାନାନ  ମହାପାତ ପି େପମାନଂଦ ମହାପାତ OR/06/044/258179
ପ ୁ /294948 62 135 513ସତଯ୍ଜିତ ମହାପାତ ପି ବିମଳାନ  ମହାପାତ OR/06/044/258174
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ପ ୁ /294949 54 135 514ସପନ୍ାନ  ମହାପାତ ପି େପମାନ  ମହାପାତ LNT2520716
ୀ /294950 45 135 515ଶୀମତୀ ଦୀ ିମୟୀ ମହାପାତ ସା ସପନ୍ାନ  ମହାପାତ LNT4210191
ୀ /294951 41 135 516କମୁାରୀ େଲାପାମଦୁା ମହାପାତ ପି ସଂଜୀବ ମହାପାତ YNY0175273

ପ ୁ /294952 40 135 517ବିେବକାନ  ମହାପାତ ପି େଦବାନ  ମହାପାତ LNT2520724
ପ ୁ /294953 36 135 518େଗୗତମ ମହାପାତ ପି ରଣଜିତ୍ ମହାପାତ YNY0175281
ପ ୁ /294954 63 135 519ସ ୀବ ମହାପାତ ପି ବିମଳାନ  ମହାପାତ OR/06/044/258173
ପ ୁ /294955 31 135 520ଅଭିଜିତ ମହାପାତ ପି ସତଯ୍ଜିତ ମହାପାତ YNY0619759
ୀ /294956 29 135 521ଦି ି ମହାପାତ ପି ସତଯ୍ଜିତ୍ ମହାପାତ YNY0463331

ପ ୁ /294957 28 135 522ସତଯ୍ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ଶବିାନ  ମହାପାତ YNY0970772
ୀ /294958 26 135 523ସାଗତିକା ମହାପାତ ପି ଶବିାନ  ମହାପାତ YNY0970764
ୀ /294959 20 135 524ଅଭିଳାଷା ମହାପାତ ପି ସପନ୍ାନ  ମହାପାତ YNY1338128
ୀ /304960 49 135 525ସ ୁ ି ଚକବ ିର୍ ସା ଦିପକ ଚକବ ିର୍ YNY0093708

ପ ୁ /304961 55 135 526ଦୀପକ ଚକବତର୍ ୀ - ଦୁଲାଲ ଚକବତର୍ ୀ YNY1096296
ପ ୁ /304962 75 135 527ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଉେପ  ଦାସ YNY0836957
ୀ /304963 55 135 528େମରି ଦାସ ପି କିରନ ଦାସ LNT3365996
ୀ /304964 49 135 529ଗାେରୟା ମହାଲକ୍ଷୀ ସା ଆପାରାଓ  LNT3366036
ୀ /304965 42 135 530ମଧସିୁତା ମଲିକ ପି ପ ନୁାଥ ମଲିକ LNT2411445

ପ ୁ /304966 90 135 531ହଳଧର େସନାପତି ପି ନିତଯ୍ାନ  େସନାପତି OR/06/044/258193
ୀ /304967 83 135 532ବନଲତା େସନାପତି ସା ବଂଶଧିର େସନାପତି OR/06/044/258184
ୀ /304968 80 135 533ବାସ ି େସନାପତି ସା ହଳଧର େସନାପତି OR/06/044/258194

ପ ୁ /304969 65 135 534ଅମେର  େସନାପତି ପି ମର୍ାକ  େସନାପତି OR/06/044/258190
ପ ୁ /304970 64 135 535େତୖେଲାକନାଥ େସନାପତି ପି ବଂଶଧିର େସନାପତି OR/06/044/258185
ପ ୁ /304971 62 135 536ପମଥନାଥ େସନାପତି ପି ମର୍ାକ  େସନାପତି OR/06/044/258192
ପ ୁ /304972 62 135 537ସମେର  େସନାପତି ପି ବଂଶଧିର େସନାପତି OR/06/044/258186
ପ ୁ /304973 60 135 538ରବି  େସନାପତି ପି ବଂଶଧିର େସନାପତି OR/06/044/258187
ୀ /304974 58 135 539ରଶି େସନାପତି ସା ଅମେର  େସନାପତି OR/06/044/258191
ୀ /304975 56 135 540ମିନାକ୍ଷୀ େସନାପତି ସା ରାମଚ  େସନାପତି LNT3366028
ୀ /304976 56 135 541କବିତା େସନାପତି ସା େତୖେଲାକଯ୍ େସନାପତି OR/06/044/258188
ୀ /304977 52 135 542ଉମିର୍ଳା େସନାପତି ସା ମନଥ ନାଥ େସନାପତି LNT4209896
ୀ /304978 47 135 543ମିନାକ୍ଷୀ େସନାପତି ସା ସମେର  େସନାପତି YNY0987602

ପ ୁ /304979 38 135 544ଦିବଯ୍େତଜା େସନାପତି ପି ଅମେର  େସନାପତି LNT4209862
ପ ୁ /304980 34 135 545ଆଦିତଯ୍ େସନାପତି ପି େତୖେଲାକଯ୍ ନାଥ େସନାପତି LNT4209920
ପ ୁ /304981 30 135 546ମହାେତଯା େସନାପତି ପି ଅମେର  େସନାପତି YNY0620583
ୀ /304982 29 135 547ସମୀକ୍ଷା େସନାପତି ପି ସମେର  େସନାପତି YNY0620567
ୀ /304983 28 135 548ଶମିର୍ଲା େସନାପତି ପି ମନଥ ନାଥ େସନାପତି YNY0619866

ପ ୁ /314984 27 135 549ପଦୀପ କମୁାର ବମର୍ା ପି ସେୁରଶ ବମର୍ା YNY1339050
ପ ୁ /314985 23 135 550ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୂ ପି ପସା  କମୁାର ସାହୂ YNY1159870
ୀ /314986 21 135 551ତୃ ୀମୟୀ ସାହୁ ପି ଚି ରନ୍ଜନ ସାହୁ YNY1099647

ପ ୁ /314987 32 135 552ସମିତ େସନାପତି ପି ସମେର  େସନାପତି LNT3017605
ୀ /324988 75 135 553ନିରଦା ବରାଳ ସା ଜନ ନିଥନିଏଲ ବରାଳ OR/06/044/258214
ୀ /324989 57 135 554ନିେବଦିତା ବରାଳ ସା େସମିଅନ ବରାଳ OR/06/044/258220
ପ ୁ /324990 56 135 555ଜନ ସିମିୟନ ବରାଳ ପି ଜନଜୀବନ ବରାଳ OR/06/044/258219
ପ ୁ /324991 50 135 556ଜନଉଇଲିୟମ ବରାଳ ପି ଜନନୀଅନିଏଲ ବରାଳ OR/06/044/258221
ୀ /324992 39 135 557ସନିୁତା ବରାଳ ପି ଜନ େବ ାମିନ ବରାଳ LNT3017621
ୀ /324993 35 135 558ଅନିତା ବରାଳ ପି ଜନ େବ ାମିନ ବରାଳ LNT3017613

ପ ୁ /324994 33 135 559େଜାହନ୍ ସାମଏୁଲ ବରାଲ ପି େଜାହନ୍ ସିମୀଯାଂ ବରାଲ LNT3017639
ପ ୁ /324995 46 135 560ଜନ୍ ଆଶଷି୍ ବରାଳ ଚିକୁ ପି ଜନ ନିଥନିଏଲ ବରାଳ LNT2422764
ପ ୁ /324996 57 135 561ଦିଲୀପ କମୁାର ନ - ବିପିନ ବିହାରୀ ନ YNY1258458
ୀ /324997 49 135 562ସମିୁତା ନ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ନ YNY1265560
ୀ /324998 23 135 563ସାତୀ ନ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ନ YNY1261502
ୀ /324999 35 135 564େସାମିଲା ପଧାନ ସା ଜନ ଉଇଲିୟମ୍ ବରାଳ YNY0175307
ୀ /325000 44 135 565ମାନଶୀ ସାହୁ ସା ଜନ ଆଶଷି ବରାଳ YNY0175299
ୀ /335001 34 135 566ଶା ି ଭୁୟଁା ପି ମ  ୁଭୁୟଁା LNT4225769
ପ ୁ /335002 68 135 567ସବୁତକମୁାର ପରୁୀ ପି ପଶା  ପରୁୀ OR/06/044/258223
ପ ୁ /335003 66 135 568ଜୟ  କମୁାର ପରିୁ ପି ପଶା  OR/06/044/258225
ପ ୁ /335004 65 135 569ସ ିପ ପରିୁ ପି ପଶା  OR/06/044/258228
ୀ /335005 64 135 570ସନ୍ିଗ୍ଧା ପରିୁ ସା ସବୁତ  OR/06/044/258226
ୀ /335006 52 135 571ସଧୁା ପରୁୀ ସା ସ ିପ ପରୁୀ LNT2422822
ପ ୁ /335007 25 135 572େସୗରଭ ପରୁୀ - ସବୁତ କମୁାର ପରୁୀ YNY0930909
ୀ /335008 21 135 573ଅଭିେ◌ଷକ ପରୁୀ ପି ସଦୀପ ପରୁୀ YNY1240043
ପ ୁ /345009 60 135 574େଜମସ୍ ରାେଜଶ ଦାସ ପି ନିଖିଲ ଚ  ଦାସ OR/06/044/258235
ପ ୁ /345010 57 135 575ସେୁଦଶ ଦାସ ପି ନିଖିଳ ଦାସ OR/06/044/258233
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ପ ୁ /345011 56 135 576ବିଜୟକମୁାର ଦାସ ପି ନିଖିଳ ଦାସ OR/06/044/258234
ୀ /345012 47 135 577ମଧସିୁତା ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT2503506
ୀ /345013 44 135 578ମଧମିୁତା ଦାସ ପି ନିଖିଲ ଚ  ଦାସ YNY0620070
ୀ /345014 25 135 579ଆକସିକା ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1157825
ୀ /355015 46 135 580ରସିଦା େବଗମ ପି ମଜୀଦ ଖାନ YNY1164722

ପ ୁ /355016 60 135 581ଉ ମକମୁାର ଦାସ ପି ସେ ାଷ ଦାସ OR/06/044/258241
ପ ୁ /355017 58 135 582ଅସିମକମୁାର ଦାସ ପି ସେ ାଷ ଦାସ OR/06/044/258243
ପ ୁ /355018 58 135 583େଯାେସଫ ଚ  ଦାସ ପି ସେ ାଷ ଦାସ OR/06/044/258244
ୀ /355019 55 135 584ଅ ଳି ଦାସ ସା ଉ ମ ଦାସ OR/06/044/258242

ପ ୁ /355020 46 135 585େବ ାମିନୀ ଦାସ ପି ସେ ାଷ ଦାସ OR/06/044/258245
ୀ /355021 32 135 586ସଭୁନିତା ଦାସ ପି ଉ ମ କମୁାର ଦାସ LNT3017654

ପ ୁ /355022 22 135 587ରସୀଦ ଖାନ ମା ରସିଦା େବଗମ YNY1167782
ୀ /355023 38 135 588ଜୟଶୀ ରଥ ସା ଅସିମ କମୁାର ଦାସ LNT2538213
ୀ /365024 26 135 589ଆଫସାନା େବଗମ ପି େସୗକତ ଖଁା YNY0783373
ୀ /365025 36 135 590ଲିପିକା ନାୟକ ସା ବାବୁ YNY1052976

ପ ୁ /365026 25 135 591ସସୁୀଲ କମୁାର ସାହୂ ପି ସାମଏୁଲ ସାହୂ YNY1070754
ୀ /365027 53 135 592ସହୁାସିନୀ ସାହୁ ସା ସାମଏୁଲ ସାହୁ OR/06/044/258258
ୀ /365028 20 135 593ନିହାରିକା ସାହୁ ପି ସାମଏୁଲ ସାହୁ YNY1301126

ପ ୁ /375029 53 135 594ପଭୁଦ  େବେହରା ପି ଲଳିତେମାହନ େବେହରା YNY0642611
ୀ /375030 52 135 595ସ ହୁାସିନୀ େବେହରା ସା ଲଳିତ େମାହନ େବେହରା OR/06/044/258264
ୀ /375031 49 135 596ଗିତା ଳି େବେହରା ସା ପେଭାଦ  େବେହରା OR/06/044/258268
ୀ /375032 29 135 597ତୃ ିରାଣୀ େବେହରା ପି ପଭୁଦ  େବେହରା YNY0619569

ପ ୁ /375033 27 135 598ବିସ୍ଵାଦ  େବେହରା ପି ପଭୂଦ  େବେହରା YNY1162197
ପ ୁ /375034 26 135 599ବିଭୂଦ  େବେହରାବ ପି ପଭୂଦ  େବେହରା YNY1162106
ପ ୁ /375035 69 135 600ମେନାର ନ ଦି ା ପି ପରଶରୁାମ ଦି ା LNT3365921
ୀ /375036 58 135 601ରିନାରାଣି ଦି ା ସା ମେନାର ନ ଦି ା LNT3365913
ୀ /375037 36 135 602ନିେବଦିତା ଦି ା ପି ମେନାରଂଜନ ଦି ା YNY0493544

ପ ୁ /375038 34 135 603େଦବଦୀ  ଦୀ ା ପି ମେନାର ନ ଦୀ ା YNY0493536
ୀ /375039 31 135 604ସମୁତୀ େଜନା ସା ଦି ୀ ପକାଶ ମହା ି YNY1181353

ପ ୁ /375040 43 135 605େପାଲ ମାଥଯ୍ସୁ ପି େକ. ସି. ମାଧଯ୍ସୁ YNY0728618
ୀ /375041 36 135 606ମମତା ମାତଯ୍ସୁ ସା େପାଲ ମାଥଯ୍ସୁ YNY0728600

ପ ୁ /375042 64 135 607ପଦି  କିେଶାର ମହା ି ପି ରାେଜ  କମୁାର ମହା ି OR/06/044/258263
ୀ /375043 52 135 608ମ ହୁାସିନୀ ମହା ି ସା ପଦି  ମହା ି OR/06/044/258262

ପ ୁ /375044 63 135 609ବସ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଜାକସନ ନାୟକ YNY0728592
ୀ /375045 57 135 610ନମତା ନାୟକ ସା ବସ  କମୁାର ନାୟକ YNY0728584

ପ ୁ /375046 33 135 611େସୗରଭ କମୁାର ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ YNY0728576
ୀ /375047 36 135 612ଏନ ରାଜୁ ରାଓ - ଏନ ନରସିଂଗା ରାଓ YNY1240621

ପ ୁ /375048 56 135 613ବିଜୟକମୁାର ରଣା ପି ହୃଦୟାନଂଦ ରଣା YNY0175315
ପ ୁ /375049 27 135 614ପେମାଦ କମୁାର ରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ରଣା YNY0674945
ପ ୁ /375050 27 135 615ପେମାଦ କମୁାର ରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ରଣା YNY1181411
ପ ୁ /375051 22 135 616ସପିୁୟା ରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ରଣା YNY1181437
ପ ୁ /375052 75 135 617ଆରତୀ ରାଉଲ - ନେର  କମୁାର େବେହରା YNY1240431
ପ ୁ /375053 28 135 618ଭାଗବତ ସାଇଁ ପି ଇଶର ଚ  ସାଇଁ YNY0619551
ୀ /385054 57 135 619ହାେଜରାବିବି ସା ସାମେସର ଖଁା LNT4215778
ୀ /385055 42 135 620ସନଜିତାବିବି ପି ସମେସର ଖଁା LNT4215794
ୀ /385056 41 135 621ଫରଜାନେବଗମ ପି ସମେସର ଖଁା LNT4209961
ୀ /385057 40 135 622ରିଜୱାନାେବଗମ ପି ସମେସର ଖଁା LNT4209979
ୀ /385058 37 135 623ସଲୁତାନେବଗମ ପି ସମେସର ଖଁା LNT4215802
ୀ /385059 36 135 624େରଶମାବିବି ପି ସକିଲ ଖଁା LNT4234019
ୀ /385060 36 135 625ସାବନା େବଗମ  ପି ସମେସର ଖଁା LNT4209987
ୀ /385061 85 135 626ନମିତାସ . ସା ଆଲେଫଡ ଦାନିଏଲସ  OR/06/044/258270
ପ ୁ /385062 59 135 627େମାହିତ କମୁାର ସ . ପି ଦାନୀଏଲ ସ OR/06/044/258272
ପ ୁ /385063 39 135 628ସାକିଲ ଖଁା ପି ସମେସର ଖଁା LNT4209953
ପ ୁ /385064 66 135 629ଅଜିତ କମୁାର ସ ପି ଆଲଫାଡର୍  ଡାନିଏଲ ସ OR/06/044/258271
ୀ /385065 53 135 630ଲିପିକା ସ ସା େମାହିତ କମୁାର ସ OR/06/044/259100
ୀ /385066 53 135 631ସବିତା ସ ସା ଅଜିତ କମୁାର ସ OR/06/044/258273
ୀ /385067 32 135 632ଅନିତା ସ ପି ଅଜିତ୍ କମୁାର ସ YNY0747618
ୀ /385068 29 135 633ପିୟ ା ସ ପି େମାହିତ କମୁାର ସ YNY0359190
ୀ /385069 29 135 634ର ିତା ସ ପି ଅଜିତ କମୁାର ସ YNY0674937
ପ ୁ /385070 26 135 635ଆଶଶି୍ କମୁାର ସ ପି ଅଜିତ କମୁାର ସ YNY0728568
ୀ /395071 62 135 636ମ ାକିନୀ ପାତ ପି ଜି.ଇ. ସ OR/06/044/258276
ୀ /395072 24 135 637ଜସିନ ସାମଲ ପି ଜଦୁମନୀ ସାମଲ YNY1060862
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ପ ୁ /405073 62 135 638ରାମ ବାହାଦୁର ଛତି ପି ଜିଦ୍ ବାହାଦୂର ଛତି YNY0463422
ପ ୁ /405074 54 135 639ନିେକାଲାସ ଖୀ  ଦାସ ପି ସଧିୁର ଚ  ଦାସ YNY0463406
ପ ୁ /405075 65 135 640ନିଜାହ ଖଁା ପି ବାବୁ ଖଁା LNT3365897
ପ ୁ /405076 36 135 641ନିତାଂଶ ୁପ ନାଏକ ପି ନିହାର ଚ  ପ ନାଏକ YNY0619494
ୀ /405077 49 135 642େକ ରାମଲୁ ସା େକ ଆପା ରାଓ YNY0619544
ୀ /405078 86 135 643ବିବାସିନ ସ ସା ଜନନୀଥିନିଏଲସ OR/06/044/258278

ପ ୁ /405079 67 135 644ପଦିପକମୁାର ସ ପି ଜନନୀଥିନିଏଲସ OR/06/044/258279
ପ ୁ /405080 59 135 645କିେଶାର କମୁାର ସ. ପି ଜନ ନାଥନିଏଲ ସ. OR/06/044/258280
ୀ /405081 59 135 646ରୁବି େମରୀ ସ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସ OR/06/044/258281
ୀ /405082 32 135 647େଶତା ସ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସ LNT3017662

ପ ୁ /405083 27 135 648ପଭୁଦ  ସ ପି କିେଶାର କମୁାର ସ YNY0620690
ପ ୁ /415084 39 135 649ସାମ.ଦି.େଥାମାସ ପି ପି,ଇ.େଥାମାସ YNY0747626
ପ ୁ /415085 72 135 650େଗେଗାରି ଆେଲକ୍ଜା ର ପି ଟି. େଜ. େଗେଗାରି YNY0728485
ୀ /415086 68 135 651ମାରିୟାମା ଆେଲକ୍ଜା ର ସା େଗେଗାରି ଆେଲକ୍ଜା ର YNY0728493

ପ ୁ /415087 79 135 652ମେନାର ନ ଦାସ ପି ରଜନୀଚ  ଦାସ OR/06/044/258283
ୀ /415088 69 135 653ଶଭୁାସିନୀ ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ OR/06/044/258284

ପ ୁ /415089 43 135 654ଗାବିେୟଲ ଦାସ ପି ମେନାର ନ ଦାସ LNT2422905
ପ ୁ /415090 66 135 655ଶଜୁୟ ମହା ି ପି ଆହାଦ ମହା ି LNT3365871
ପ ୁ /415091 63 135 656ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଆଲାଦ ମହା ି OR/06/044/258285
ୀ /415092 58 135 657େଜଯ୍ା ନ୍ାପଭା ମହା ି ସା ଅଜୟ ମହା ି OR/06/044/258286
ୀ /415093 30 135 658େରାଜାଲିନ ମହା ି ପି ସଜୁୟ ମହା ି YNY0463430
ୀ /425094 50 135 659ଏ ର ଦାସ ପି ମେନାର ନ ଦାସ OR/06/044/258291
ୀ /425095 47 135 660ମ ଶୁୀ ଦାସ ସା ସେୁଦଶ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/259232

ପ ୁ /425096 62 135 661ସାମଏୁଲ ର ନ ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି OR/06/044/258293
ପ ୁ /425097 51 135 662ଦାନିଏଲ ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି LNT2495547
ୀ /425098 49 135 663ଏଲିଜାେବଥ ମହା ି ସା ଦାନିଏଲ ମହା ି YNY1294180
ୀ /425099 48 135 664ବ ନାରାଣୀ ମହା ି ସା ସାମଏୁଲ ରଂଜନ ମହା ି OR/06/044/258981

ପ ୁ /425100 26 135 665େସୗରଵ େମାହ ି ପି ସାମଏୁଲ ର ନ େମାହ ି YNY1172824
ୀ /425101 22 135 666ସଭୁସିତା ମହା ି ପି ସାମଏୁଲ ର ନ ମହା ି YNY1287499

ପ ୁ /435102 37 135 667େରାଶନ ବିବି ପି ମେହ  କମୁାର ବିବି YNY0175356
ପ ୁ /435103 63 135 668ଶେୁଭ  ନାଏକ ପି ରବୀ  ନାଏକ OR/06/044/258305
ୀ /435104 60 135 669ସଷୁମା ନାଏକ ସା େଦେବ  ନାଏକ OR/06/044/258302
ୀ /435105 58 135 670ଆଲପନା ନାୟକ ସା ଶେୁଭ  ନାୟକ OR/06/044/258307
ୀ /435106 51 135 671ମଧମିୁତା ନାଏକ ପି ରବି  ନାଏକ OR/06/044/258994
ୀ /435107 38 135 672ନବନୀତା ନାଏକ ପି େଦେବ  ନାଏକ OR/06/044/258309
ୀ /435108 38 135 673ସଚିୁଶତିା ନାଏକ ପି ମେହ  ନାଏକ LNT2422343

ପ ୁ /435109 28 135 674ନିଥନିୟଲ ନାଏକ ପି ଶେୁଭ  ନାଏକ YNY0463448
ୀ /435110 82 135 675ପତିମା ନାୟକ ସା ରବି  ନାୟକ OR/06/044/258301

ପ ୁ /435111 58 135 676େସୗେମ  ନାୟକ ପି ରବୀ  ନାୟକ OR/06/044/258306
ୀ /435112 51 135 677ବସ  ମ ରୀ ନାୟକ ସା େସୗେମ  ନାୟକ LNT2423143

ପ ୁ /435113 52 135 678ସବୁତ ପାଲ ପି ସଶୁୀଲ କି ା ପାଲ YNY0463604
ୀ /435114 48 135 679ସ ା ପାଲ ସା ସବୁତ ପାଲ YNY0463612

ପ ୁ /435115 23 135 680ସରୁୂଭୀ ପାଲ ପି ସବୁତ ପାଲ YNY1287481
ପ ୁ /435116 66 135 681ମେହ  କମୁାର େସାନି ପି ସିତାରାମ େସାନି YNY0175331
ପ ୁ /435117 56 135 682ପଦୀପ କମୁାର େସାନି ପି ସିତାରାମ େସାନି YNY0175323
ୀ /435118 55 135 683ସରମିଲା େଦବୀ େସାନି ସା ମେହ  କମୁାର େସାନି YNY0175349

ପ ୁ /435119 32 135 684ଅନିଲ କମୁାର େସାନି ପି ମେହ  କମୁାର େସାନି YNY0175364
ପ ୁ /445120 48 135 685ରାେଜଶ ଏସ.ସାବଡିଆ ପି ସେୁର . ଏସ ସାବଡିଆ LNT2422897
ୀ /445121 42 135 686ଆରତି େକ ସାବାଡିଆ ସା କପିଳ ସାବଡିଆ  LNT3017696
ୀ /445122 34 135 687ଟି ନିରମଳା  ସା ଟି େଡଭିଡ  LNT3017688
ପ ୁ /445123 33 135 688ଟି ସେ ାଷ  ପି ଟି କାଲ ରାଜୁ LNT3017704
ପ ୁ /445124 32 135 689ଟି ମେହଶ ପି ଟି କାଲ ରାଜୁ LNT3017712
ୀ /445125 35 135 690ଇ. େଶାଭା  ସା ଇ. ଚ େଶଖର ରାଓ LNT3017670
ପ ୁ /445126 62 135 691ଟି କାଲରାଜୁ . ପି ଟି ଆପନ . OR/06/044/258857
ୀ /445127 56 135 692ସହିଦା େବଗମ . ପି ରିଆଜଉ ିନ . OR/06/044/259013
ୀ /445128 45 135 693ଗୀତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଆଦିକ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2512408
ୀ /445129 53 135 694ମଧସିୁତା ଦାସ ପି ବିମଲ କମୁାର ଦାସ LNT2519452
ୀ /445130 41 135 695ଉଷାରାଣୀ ମହା ି ସା ଦିପକ କମୁାର ମହା ି YNY0728501
ପ ୁ /445131 65 135 696ଶବି ମହାପାତ ପି ସେୁର  ଏସ ମହାପାତ LNT3365855
ୀ /445132 57 135 697େଗାଡାଲୁ ମିଟି ସା େଗାଡାଲୁ େନାକରାଜୁ YNY1240563
ପ ୁ /445133 81 135 698ପ ୂ ର୍ ଚ  ମହା ି ପି ନବନିଧି ମହା ି OR/06/044/258313
ୀ /445134 58 135 699ଶରୁଭି ମହା ି ପି ପ ୁ ର୍ଚଂଦ ମହା ି OR/06/044/258315
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ୀ /445135 48 135 700ମଧସିୁତା ମହା ି ସା ବିଜୟ ମହା ି LNT2422582
ପ ୁ /445136 46 135 701ଦିପକ କମୁାର ମହା ି ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ମହା ି OR/06/044/258316
ୀ /445137 39 135 702ସଂ କୁ୍ତା ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି LNT2422590

ପ ୁ /445138 24 135 703ସଭୁାଶୀଷ େମାହ ି ପି ବିଜୟ କମୁାର େମାହ ି YNY1172709
ପ ୁ /445139 33 135 704ମହ ଦ ମ ୁ ାକିମ ପି ମହ ଦ କୟୁମ YNY0823294
ୀ /445140 70 135 705ଚାରୁହାସିନୀ ନାୟକ ପି େହମକା  ନାୟକ OR/06/044/258312

ପ ୁ /445141 57 135 706ସତଯ୍ଶବି ପ ନାୟକ ପି ଜିେତ  ପ ନାୟକ OR/06/044/258084
ୀ /445142 27 135 707ମନିଷା ରାୟ ପି ନଳିନୀ ର ନ ରାୟ YNY1021096

ପ ୁ /445143 23 135 708ରାହୁଲ ରାୟ ପି ନଳିନୀ ର ନ ରାୟ YNY1021112
ପ ୁ /445144 78 135 709ସେୁର  ଏସ ସାବଡିଆ ପି ମାନସକୁାରଲାଲ ସାବଡିଆ LNT2422913
ପ ୁ /445145 45 135 710କପିଲ ସାବଡିଆ ପି ସେୁର  ସାବଡିଆ LNT2422731
ୀ /455146 48 135 711ଲିଲି ଆେଲକ୍ସ ସା ଆେଲକ୍ସ ଜଯ୍ାକବ YNY0841999
ୀ /455147 59 135 712ସ ୀତା ବରାଳ ସା ଜନେବ ମିନି ବରାଳ OR/06/044/259209
ୀ /455148 34 135 713ନାସରିନ ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଅଲି YNY0829374

ପ ୁ /455149 31 135 714େସକ ମ ୁ ପି େସକ ମଦର YNY0782987
ପ ୁ /455150 64 135 715ରାଧାରଂଜନ ମହା ି ପି ରାଜକିେଶାର ମହା ି OR/06/044/258319
ପ ୁ /455151 54 135 716େଦବୀବାଳା ମହା ି ପି ରାଜକିେଶାର ମହା ି LNT3365830
ପ ୁ /455152 56 135 717େଗାପିନାଥ ନାୟକ ପି ଶ ନୁାଥ ନାୟକ OR/06/044/258877
ପ ୁ /465153 62 135 718ପଣୟ କମୁାର େଚୗହାନ ପି ସଶୁଲି କମୁାର େଚୗହାନ OR/06/044/258332
ପ ୁ /465154 67 135 719ପଦିପ କମୁାର େଚୗହାନ ପି ଶଶୁଲି େଚୗହାନ OR/06/044/258330
ୀ /465155 57 135 720ଭାରତୀ େଚୗହାନ ସା ପଦିପ େଚୗହାନ OR/06/044/258331
ୀ /465156 43 135 721ଶଜୁାତା େଚୗହାନ ସା ପଣୟ େଚୗହାନ OR/06/044/258333

ପ ୁ /465157 52 135 722ତୁଷାରକା  ନାୟକ ପି କବିଚ  ନାୟକ YNY0783282
ୀ /465158 51 135 723ପଦିନୀ ନାୟକ ସା ତୁଷାର କା  ନାୟକ YNY0801134

ପ ୁ /465159 33 135 724େହବଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ତୁଷାରକା  ନାୟକ YNY0783399
ୀ /465160 31 135 725ସଫିନା ନାୟକ ପି ତୁଷାର କା  ନାୟକ YNY0801126
ୀ /465161 27 135 726ଉପାସନା ନାୟକ ପି ତୁଷାର କା  ନାୟକ YNY0801118
ୀ /465162 55 135 727ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ର ନ କମୁାର ପଧାନ YNY0619841
ୀ /465163 28 135 728ବିଜୟିତା ପଧାନ ପି ର ନ କମୁାର ପଧାନ YNY0619825
ୀ /465164 26 135 729ରୁଚିସିତା ପଧାନ ପି ର ନ କମୁାର ପଧାନ YNY0970715
ୀ /465165 26 135 730ଇପିସିତା ପଧାନ ପି ର ନ କମୁାର ପଧାନ YNY0970723
ୀ /465166 26 135 731ଇ ିତା ପଧାନ ମା ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ YNY1070804
ୀ /465167 26 135 732ରୁଚୀସୀତା ପଧାନ ମା ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ YNY1071737

ପ ୁ /475168 57 135 733ବିଶନାଥ ବଶାକ ପି ହରି ପସାଦ ବଶାକ YNY0175398
ୀ /475169 45 135 734ଗୀତା ଳି ବସାକ ସା ବିଶନାଥ ବସାକ YNY0175406
ୀ /475170 21 135 735ବିେବକ ବସାକ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ ବସାକ YNY1240324
ୀ /475171 39 135 736ନିେବଦିତା େବେହରା ପି ସବୁାଷଚ  େବେହରା LNT2422624

ପ ୁ /475172 72 135 737ନିର ନ ହାଲଦାର ପି େଗାପାଲ ଚ  ହାଲଦାର YNY0175372
ୀ /475173 64 135 738ଭୁବେନଶରୀ ହାଲଦାର ସା ନିର ନ ହାଲଦାର YNY0175380
ୀ /475174 35 135 739ଆରତି ହାଲଦାର ସା ପଭାତ ର ନ ହାଲଦାର YNY0842138

ପ ୁ /475175 46 135 740ପଭାତ ର ନ ହାଲଦାର ପି ନିର ନ ହାଲଦାର YNY0620666
ୀ /475176 41 135 741ଆରତି ହାଲଦାର ସା ପଭାତ ର ନ ହାଲଦାର YNY0620641
ୀ /475177 59 135 742ଶମିୁତା ମ ୀ ସା ଶଶୁା  ମ ୀ LNT2512416
ୀ /475178 49 135 743ସନିୁତା ମ ୀ ସା ପଶା  ମ ୀ LNT2422632

ପ ୁ /475179 23 135 744ଅଂକିତା େମସ୍ନ୍ଟି ପି ପସାଂତ ମ ୀ YNY1172782
ୀ /475180 46 135 745ଏଲିଜା େବଥ ରାଣି ସା ଜି ଏଆସ ୁରତନ୍ମ LNT3017738

ପ ୁ /475181 60 135 746ଜତିନ େସନ ପି ପରମାନ  େସନ LNT3017746
ୀ /475182 54 135 747ଦି ିେରଖା େସନ ସା ଜତିନ େସନ LNT3017753
ୀ /485183 70 135 748ପଭାତନଳିନି ଦାସ ପି ଅନାମଚ  ଦାସ OR/06/044/258351
ପ ୁ /485184 65 135 749ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ LNT3017761
ପ ୁ /485185 62 135 750ନିେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନିଲକମୁାର ଦାସ OR/06/044/258348
ପ ୁ /485186 59 135 751ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/258350
ୀ /485187 55 135 752େଶୖଳବାଳା ଦାସ ସା ନିେରାଦ ଦାସ OR/06/044/258349
ୀ /485188 52 135 753ନିେବଦିତା ଦାସ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/258358
ପ ୁ /485189 50 135 754ଅଜୟକମୁାର ଦାସ ପି ଶଧିୁର ଦାସ OR/06/044/258357
ପ ୁ /485190 47 135 755ବିଜୟକମୁାର ଦାସ ପି ଶଧିୁର ଦାସ OR/06/044/258356
ପ ୁ /485191 45 135 756ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ଦାସ YNY1090406
ୀ /485192 37 135 757ବନଲତା ଦାସ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0842013
ପ ୁ /485193 34 135 758େସୗମଯ୍ ର ନ ଦାସ ପି ନିେରାଜ କମୁାର ଦାସ LNT3017779
ୀ /485194 28 135 759େସାନାଲୀ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1071588
ୀ /485195 26 135 760ରୁପାଲି ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0909028
ପ ୁ /495196 39 135 761ଜାନି ଏଲ ଦାସ  ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ LNT2525319
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ୀ /495197 70 135 762ଶା ି ଦାସ ସା ବିମଳ ଦାସ OR/06/044/258360
ୀ /495198 70 135 763ପଣିତା୍ ଦାସ ସା କମଳ ଦାସ OR/06/044/258362

ପ ୁ /495199 68 135 764ରମଲକମୁାର ଦାସ ପି ପତାପ ଦାସ OR/06/044/258364
ପ ୁ /495200 55 135 765ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି କମଳ ଦାସ OR/06/044/258363
ପ ୁ /495201 52 135 766ସଂଜୀବ ଦାସ ପି ବିମଲ ଦାସ OR/06/044/258366
ପ ୁ /495202 50 135 767ତରୁଣ ଦାସ ପି କମଲ ଦାସ OR/06/044/258365
ୀ /495203 50 135 768ନରଗିସ ଦାସ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ଦାସ LNT2512887
ୀ /495204 49 135 769ବିେଦଶନିୀ ଦାସ ସା ଅରୁନ କମୁାର ଦାସ LNT2538791
ୀ /495205 48 135 770ସସିୁତା ଦାସ ପି ବିମଲ ଦାସ OR/06/044/258367
ୀ /495206 48 135 771ମମତା ଦାସ ସା ତରୁନା ଦାସ LNT2504314

ପ ୁ /495207 40 135 772ସାଧୀନ ର ନ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାସ LNT2411361
ପ ୁ /495208 28 135 773ସରଳ ଦାସ ପି ସମୁନ କମୁାର ଦାସ YNY0728519
ପ ୁ /495209 26 135 774ରଜ୍ସ୍ଵରୁପ ଦାସ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ YNY1172758
ୀ /495210 21 135 775େରାଜାଲିନ ଦାସ ପି ତରୁଣ ଦାସ YNY1258383

ପ ୁ /505211 69 135 776ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ ପି ପେବାଧ ଦାସ OR/06/044/258368
ପ ୁ /505212 65 135 777ପଫଲୁଚଂଦ ଦାସ ପି ପେବାଧ ଦାସ OR/06/044/258370
ୀ /505213 59 135 778ଅନୁପମା ଦାସ ସା ପ ୁ ର୍ଚଂଦ ଦାସ OR/06/044/258369

ପ ୁ /505214 52 135 779ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ପେବାଧ କମୁାର ଦାସ YNY1294057
ପ ୁ /505215 39 135 780ଦାନିଏଲ ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ LNT3017795
ୀ /505216 22 135 781ପାଥର୍ନା ଦାସ ପି ପଶା  କମୁାର ଦାସ YNY1294081

ପ ୁ /505217 19 135 782ଭିକ୍ଟର ଦାସ ପି ପଶା  କମୁାର ଦାସ YNY1294099
ୀ /505218 49 135 783ସବିତା ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ YNY1294065

ପ ୁ /515219 50 135 784ବିେନାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଦାସ LNT2466241
ୀ /515220 38 135 785ପିୟଦଶ ିର୍ନି ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ LNT3017787
ୀ /525221 75 135 786ବିସଲା ପରିୁ ପି ବି ରେଜୟା LNT3365772
ୀ /525222 65 135 787ବି ପଦାବତି ସା ବି ସଲାପରିୁ LNT3365764
ୀ /525223 60 135 788ବି ସାମଲା ବଡି ସା ବି େଯାେଗଶର ରାଓ LNT3365749
ୀ /525224 44 135 789ଆର.ରାଧା ସା ଆର.ଜଗା ରାଓ LNT2422640

ପ ୁ /525225 35 135 790ଅତୁଲ ଅଗୱାଲ ପି ଜୁଗଲ କିେଶାର ଅଗୱାଲ YNY1289123
ୀ /525226 65 135 791ରାସତୀ େବେହରା ସା ହରି େବେହରା LNT3365756

ପ ୁ /525227 55 135 792ହରି େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା LNT2513125
ପ ୁ /525228 31 135 793ପିତମ େବେହରା ପି ପଭୁଦ  େବେହରା YNY0146423
ପ ୁ /525229 75 135 794ଶଶ ିଭୁଷଣ ଦାସ ପି ବିନୟ ଚା  ଦାସ LNT2422111
ୀ /525230 65 135 795ନମିତା ଦାସ ସା ଶଶ ିଭୁଷଣ ଦାସ LNT2422574
ୀ /525231 61 135 796ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ଭୁପତି ଦାସ OR/06/044/258379

ପ ୁ /525232 45 135 797ସ ିବ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାସ OR/06/044/259255
ପ ୁ /525233 42 135 798ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାସ LNT2422087
ପ ୁ /525234 38 135 799ସମୁନ ଦାସ ପି ଭୂପତି ଦାସ LNT2422327
ୀ /525235 34 135 800େବେବିତା ଦାସ ସା ସଞୟ କମୁାର ଦାସ YNY0970905
ୀ /525236 34 135 801େବବିତା ଦାସ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦାସ YNY0976878
ୀ /525237 27 135 802ରୂପାଲୀ ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1289107
ପ ୁ /525238 52 135 803ପ ୂ ର୍ଚ  ଧଳ ପି ସତଯ୍ାନ  ଧଳ LNT2422145
ୀ /525239 45 135 804କବିତା ଧଳ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଧଳ LNT2422095
ୀ /525240 27 135 805ମନୀଷା ଧଳ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଧଳ YNY0620625

ପ ୁ /525241 40 135 806ପି େଗାପି ପି ପି ରାଜୁ YNY1099506
ପ ୁ /525242 21 135 807ପି େମାହନ ପି ପି େଗାପୀ YNY1099514
ୀ /525243 51 135 808ପି େନାକାଲାମା ସା ପି ରାଜୁ YNY1099779
ୀ /525244 39 135 809ପି ରାେଜଶରୀ ସା ପି େଗାପୀ YNY1099761

ପ ୁ /525245 35 135 810ପି ଶୀନୁବାସ ରାଓ ପି ପି ରାଜୁ YNY1099522
ପ ୁ /525246 34 135 811ପି ନରସିଂହ ରାଓ ପି ପି ରାଜୁ YNY1099530
ପ ୁ /525247 98 135 812ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଦାରିକା ପସାଦ ସାହୁ LNT3365798
ୀ /525248 75 135 813ଲକ୍ଷୀେଦବି ସିଂହ ସା ଦାରିକା ପସାଦ ସିଂହ LNT3365806
ୀ /535249 34 135 814ଜି. ମାଥର୍ାରାଣୀ ଦାସ୍ ସା ଜି. ରାେମଶ କମୁାର YNY0930842
ପ ୁ /535250 35 135 815ଜି. ରେମଶ କମୁାର ପି ଜି. କି ା କମୁାର YNY0930867
ୀ /535251 52 135 816ସରୁତି ପ ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/044/259265
ପ ୁ /535252 71 135 817ସଂଜୟ ସାବତ ପି ରୁଏଲ ସାବତ OR/06/044/258387
ପ ୁ /535253 68 135 818ତପନ ସାବତ ପି ରୁଏଲ ସାବତ OR/06/044/258389
ୀ /535254 63 135 819ଶା ିଲତା ସାବତ ସା ତପନ ସାବତ OR/06/044/258390
ପ ୁ /535255 58 135 820ମିହିର ସାବତ ପି ରୁଏଲ ସାବତ OR/06/044/258392
ପ ୁ /535256 56 135 821ଅରୁଣ ସାବତ ପି ରୁଏଲ ସାବତ OR/06/044/258391
ୀ /535257 51 135 822ସିତା ସାବତ୍ ସା ଅରୁଣ ସାବତ୍ OR/06/044/258892
ୀ /535258 53 135 823ଏନ ସନାସୀ ରାଓ ପି ନରସିଂହ ରାଓ YNY1240605
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ପ ୁ /545259 29 135 824ମହ ଦ ଅଲୀ ପି ସେହନାଜ ଜାବିନ YNY0823328
ପ ୁ /545260 26 135 825ସୟଦ ଫଜେଲ ଅଜିମ ପି ସୟଦ ଫଜେଲ ରହିମ YNY0823302
ୀ /545261 30 135 826ରୁକ୍ସାର େବଗମ ସା ଅ ଲୁ ଅନୱାର YNY0783050
ୀ /545262 26 135 827ଅୱୁମ େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ମଜୀଦ YNY1240613

ପ ୁ /545263 68 135 828ହରି େବହୁରା ପି କୃ ଚ  େବହୁରା YNY0146431
ୀ /545264 67 135 829ସାେବରା ବିବି ସା େସକ ମଦର YNY0783001

ପ ୁ /545265 59 135 830ବ ରାଜ େଚୗରଡିଆ ପି ଛଗନମଲ େଚୗରଡିଆ YNY1035245
ପ ୁ /545266 55 135 831ବିଜୟ କମୁାର ଦଳାଇ ପି େଗାବି  ଚ  ଦଳାଇ LNT2497105
ୀ /545267 46 135 832ରୁକଣୀ ଦଳାଇ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦଳାଇ LNT2494805
ୀ /545268 19 135 833େସଲୀନା ଦଳାଇ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦଳାଇ YNY1300052
ୀ /545269 76 135 834ଆେଲାକ ବାସିନୀ ଦାସ ସା ପତଯ୍ଲୁ କମୁାର ଦାସ LNT4215786
ୀ /545270 73 135 835େଶାଭାଗିନୀ ଦାସ ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/258396

ପ ୁ /545271 53 135 836ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ LNT2538783
ପ ୁ /545272 49 135 837ଜିେତ  ଦାସ ପି ନିମର୍ଳ ଦାସ OR/06/044/258887
ୀ /545273 47 135 838ବିନିତା ଦାସ ପି ପତଯ୍ଲୁ ଦାସ OR/06/044/258970
ୀ /545274 47 135 839ସନିୁତା ଦାସ ପି ନିମର୍ଳକମୁାର ଦାସ OR/06/044/258967

ପ ୁ /545275 45 135 840େଡଭିଡ ମାନୁଏଲ ଦାସ ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର ଦାସ LNT2422392
ୀ /545276 45 135 841ସ ଯ୍ା ଦାସ ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/258969

ପ ୁ /545277 45 135 842ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ପତୁଲ କମୁାର ଦାସ YNY0642264
ୀ /545278 40 135 843ନମିତା ଦାସ ପି ପତଯ୍ଲୁ ଦାସ OR/06/044/259270
ୀ /545279 37 135 844ସସିତା ଦାସ ସା େଡଭିଡ ମାନୁଏଲ ଦାସ LNT4225785
ୀ /545280 34 135 845ସଶୁୀ ସଂଗୀତା ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YNY0909036

ପ ୁ /545281 55 135 846ରାମଚ  ଦାଶ ପି ବସ  କମୁାର ଦାଶ YNY0175455
ୀ /545282 45 135 847ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ଦାଶ ସା ରାମଚ  ଦାଶ LNT2494797

ପ ୁ /545283 44 135 848ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ବସ  କମୁାର ଦାଶ LNT2494466
ୀ /545284 22 135 849ସଧୁାରାଣୀ ଦାଶ ପି ରାମଚ  ଦାଶ YNY1300045

ପ ୁ /545285 29 135 850ଏକ ଜାଗା ପି େକ ଆ ାରାଓ YNY0783100
ପ ୁ /545286 31 135 851ସଲିମ ଖାନ ପି ଇସରଇଲ ଖଁା YNY0823153
ପ ୁ /545287 37 135 852ଜି େଲାକନାଥ ପି େଗାଦଲୁ ମିତି YNY0783092
ପ ୁ /545288 30 135 853ଅ ଲୁ ମସିଦ ପି ଅ ଲୁ ଜଲିଲ YNY0783068
ପ ୁ /545289 54 135 854ଜଳ ର ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି LNT2493518
ପ ୁ /545290 48 135 855ଚକଧର ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି LNT2493534
ୀ /545291 47 135 856ରୀନା ମହା ି ସା ଜଳ ର ମହା ି LNT2493526

ପ ୁ /545292 21 135 857ଜଗନନ୍ାଥ ମହା ି ପି ଜଳ ର ମହା ି YNY1069988
ପ ୁ /545293 61 135 858ନଟବର ପରିଡା ପି ଧରଣିଧର ପରିଡା YNY0175422
ୀ /545294 58 135 859ନମିତା ପରିଡା ସା ନଟବର ପରିଡା YNY0175430

ପ ୁ /545295 34 135 860ନିହାର ରଂଜନ ପରିଡା ପି ନଟବର ପରିଡା YNY0175448
ୀ /545296 31 135 861ନିେବଦିତା ପରିଡା ପି ନଟବର ପରିଡା YNY0619742
ୀ /545297 29 135 862ନିହାରୀକା ପରିଡା ପି ନଟବର ପରିଡା YNY0619734

ପ ୁ /545298 26 135 863େସକ ସମିମ ପି େସକ ୱାସିମ YNY0783035
ପ ୁ /545299 57 135 864ଆକାଶ ଦୀପ ସିଂ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସିଂ YNY0619775
ପ ୁ /545300 45 135 865ଅରୁଣ ବିକାଶ ସିଂ ପି ପଫଲୁ ସିଂ YNY0620740
ୀ /545301 29 135 866ନିେବଦିତା ସିଂ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସିଂ YNY0620500
ୀ /545302 33 135 867ଇଶା େସାନି ପି ମେହ  କମୁାର େସାନି YNY0783589

ପ ୁ /555303 68 135 868ଶଭୁ କରଣ େଚାରଡିଆ ପି ଗନମଲ େଚାରଡିଆ YNY0874172
ୀ /555304 60 135 869ଶା ିେଦବୀ େଚାରଡିଆ ସା ବିେନାଦ କମୁାର େଚାରଡିଆ YNY0874164

ପ ୁ /555305 36 135 870ଶରଦ େଚାରଡିଆ ପି ଶଭୁ କରଣ େଚାରଡିଆ YNY0874198
ୀ /555306 33 135 871ଜୟା େଚାରଡିଆ ସା ଶରଦ େଚାରଡିଆ YNY0874156
ୀ /555307 31 135 872ପଜୂା େଚାରଡିଆ ସା ବିକାଶ କମୁାର େଚାରଡିଆ YNY0874180
ୀ /555308 30 135 873ରଚନା େଚାରଡିଆ ସା ଅରିହା  େଚାରଡିଆ YNY0874131
ପ ୁ /555309 61 135 874ଚୟିରୂପ େଚାରଡିଆ ପି ଛଗନମଲ େଚାରଡିଆ YNY0874123
ପ ୁ /555310 39 135 875ଶଶୀ କମୁାର େଚାରଡିଆ ପି ଶଭୁ କରଣ େଚାରଡିଆ YNY0874149
ୀ /555311 86 135 876ପତୁ ଲଛମି ସା ରାମମ ୁ ିର୍ ଲଛମି OR/06/044/258401
ପ ୁ /565312 68 135 877ମେହଶର ଦାସ ପି ଇ ମଣି ଦାସ OR/06/044/258406
ପ ୁ /575313 50 135 878ରାଜକମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ପରୁୁେଷା ମ ଅଗୱାଲା LNT2422830
ପ ୁ /575314 47 135 879ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ଦାସ LNT2502425
ପ ୁ /575315 42 135 880ମମତା ଦାସ ପି ସଧିୁର କମୁାର ଦାସ LNT2502748
ୀ /575316 40 135 881ମିନତି ରାଉଳ ପି ପଶା  ରାଉଳ LNT2423002
ୀ /575317 32 135 882ସପନ୍ା ରାଉଳ ପି ପଶା  ରାଉଳ LNT3017803
ୀ /575318 65 135 883ଶହୁାସିନୀ ରାଉଳ ସା ପଶା  ରାଉଳ LNT2422996
ପ ୁ /575319 64 135 884ପଶା  କମୁାର ରାଉଳ - େଶୖଦକ ରାଉଳ LNT2422517
ପ ୁ /575320 70 135 885କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ ପି ଆନ  ଚ  ସାହୁ YNY0842112

86 147/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ୀ /575321 64 135 886ସେରାଜିନି ସାହୁ ସା କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YNY0836932
ୀ /575322 33 135 887କି ା ମ ରି ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YNY1021229

ପ ୁ /575323 29 135 888ବିଶ ପକାଶ ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YNY0463620
ୀ /575324 29 135 889ସିନି ା ରାଣୀ ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YNY0463638

ପ ୁ /585325 45 135 890ଦିପକ କମୁାର ଦାସ ପି ଭୂପତି ଭୂଷଣ ଦାସ OR/06/044/259216
ୀ /585326 42 135 891ଦିପାଳୀ ଦାସ ପି ଭୂପତି ଦାସ OR/06/044/259223

ପ ୁ /585327 26 135 892ମହ ଦ ଜାବିର ପି ମହ ଦ ଜକିର YNY0783258
ପ ୁ /595328 52 135 893ଅେଶାକକମୁାର ଶମର୍ା ପି ଡି ପି ଶମର୍ା OR/06/044/258426
ପ ୁ /595329 51 135 894ବଜଗ  ଶମର୍ା ପି ରାମଦୀନ ଶମର୍ା LNT3396678
ୀ /595330 51 135 895ମୀନା ଶମର୍ା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଶମର୍ା LNT3396645

ପ ୁ /595331 50 135 896େକୖଳାସକମୁାର ଶମର୍ା ପି ଡି ପି ଶମର୍ା OR/06/044/258427
ୀ /595332 41 135 897ରୀନା ଶମର୍ା ପି ରାମଦୀନ ଶମର୍ା LNT3396652
ୀ /595333 38 135 898ଅନିତା ଶମର୍ା ସା ବଜର  ଶମର୍ା LNT3396660

ପ ୁ /595334 27 135 899ଅଜୟ ଶମର୍ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0619510
ପ ୁ /605335 52 135 900କମଲ େଜୖନ ପି େଗାଲାପ େଜୖନ OR/06/044/259163
ୀ /605336 58 135 901ଏ ଲଛମୀ ସା ଏ ଚିଟି OR/06/044/258990
ୀ /605337 27 135 902ଏ ରାେଜଶ ପି ଏ ଚିଟି YNY1240936
ୀ /615338 82 135 903ଉଷାରାଣି ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/258435
ୀ /615339 56 135 904ରୁଣ ଦାସ ସା ସପନକମୁାର ଦାସ OR/06/044/258434
ୀ /625340 58 135 905େଗୗରୀୱାରିୟର . ସା େକ ବିଆର OR/06/044/258438

ପ ୁ /625341 46 135 906ବିଶକମୁାର . ପି ୱାମପିୁେଲ OR/06/044/258440
ପ ୁ /625342 72 135 907େକ.ଭି.ଆର ୱାରିଅର ପି ବାସେୁଦବ LNT2422236
ପ ୁ /625343 39 135 908ଦିେପଶ ୱାରିଅର ପି େକ.ବି . ୱାରିଅର LNT2422244
ପ ୁ /Holding N5344 23 135 909ଦିବ୳ଜୀତ ମହାପାତ  ପି ସାରଦ୲କାନତ ମହାପାତ  YNY1219088
ୀ /635345 69 135 910ମନିୁଆଦେଦବୀ ବମର୍ା ସା ରଘନୁାଥ ବମର୍ା OR/06/044/259012

ପ ୁ /635346 68 135 911ମେହଶ ବମର୍ା ପି ରଘନୁାଥ ବମର୍ା OR/06/044/259003
ପ ୁ /635347 49 135 912େଗାପାଳ ବମର୍ା ପି ରଘନୁାଥ ବମର୍ା OR/06/044/259002
ପ ୁ /635348 46 135 913ନେରଶ ବମର୍ା ପି ରଘନୁାଥ ବମର୍ା OR/06/044/259004
ୀ /635349 38 135 914ପଜୂା ବମର୍ା ସା ନେରଶ ବମର୍ା YNY0093757

ପ ୁ /635350 34 135 915ଦୀେନଶ ବମର୍ା ପି ନଥମଲ ବମର୍ା YNY0093773
ପ ୁ /635351 33 135 916କମଳ ବମର୍ା ମା ମନିୁଆ େଦବୀ ବମର୍ା YNY0093765
ପ ୁ /645352 48 135 917ରବି କମୁାର ପି େକ ବି େରଡି LNT3017837
ୀ /645353 79 135 918ଯଗୀ ର େକୗର ସା େମାତାବ ସିଂ OR/06/044/258447
ୀ /645354 45 135 919ଗରୁୁମିତ େକୗର ସା ହାରଜିତ୍ ସିଂ LNT2422152
ୀ /645355 45 135 920ପରମଜିତ େକୗର ସା ରବି  ସିଂ LNT2422228
ୀ /645356 37 135 921ର ୀତ େକୗର ସା ରବୀ  ସିଂହ YNY1338144
ୀ /645357 39 135 922ଏନ ସଧୁା ରାଓ ପି ଏନ ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ LNT3017829
ୀ /645358 71 135 923ରଂଜିତା ସାମ ରାୟ ପି ଭା ର ସାମ ରାୟ YNY0728527

ପ ୁ /645359 84 135 924େମାତାବ ସିଂ ପି ଭଗତ ସିଂ LNT2504389
ପ ୁ /645360 52 135 925ରୱଦର ସିଂ ପି େମାତାବ ସିଂ OR/06/044/258448
ପ ୁ /645361 50 135 926ହରଜିତ୍ ସିଂ ପି େମାତାବ ସିଂ OR/06/044/258449
ପ ୁ /645362 25 135 927ହପର୍ ୀତ ସିଂହ ପି ରବୀ  ସିଂହ YNY1338177
ୀ /655363 26 135 928ସାହିନ େବଗମ ପି ଆଲି ହୁେସନ YNY0783340

ପ ୁ /655364 46 135 929ଊେମଶ େଗାୟଲ ପି ମରୁାରୀଲାଲ େଗାୟଲ YNY1300961
ପ ୁ /655365 51 135 930େଦେବ  ପସାଦ ଗୁ ା - ଦ୍ଵାରିକା ପସାଦ ଶମର୍ା YNY1300771
ୀ /655366 44 135 931ରିତା ଗୁ ା ସା ଦ୍ଵାରିକା ପସାଦ ଶମର୍ା YNY1300789

ପ ୁ /655367 56 135 932ସୟଦ ସଫାକତ୍ ଇମାମ ପି ସୟଦ ଯାଫର ଇମାମ LNT2476760
ପ ୁ /655368 43 135 933ସୟଦ ଅଲି େକୖଶର ପି ସୟଦ ଅଲି ଇମାମ୍ LNT2478204
ୀ /655369 44 135 934ସିପା ମହାପାତ - ସଂେତାଷ କମୁାର ମହାପାତ YNY1300979
ପ ୁ /655370 48 135 935ପଣୂର୍ଚ  ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା YNY1300110
ୀ /655371 38 135 936ମ ଲୁତା ପ ା - ପଣୂର୍ଚ  ପ ା YNY1300102
ପ ୁ /655372 27 135 937େସକ େସଫଅଲୀ ପି େସକ ଦବିର YNY0783316
ପ ୁ /655373 48 135 938ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଦାରିକା ନାଥ ଶମର୍ା LNT1673847
ୀ /655374 40 135 939ସୟଦାଉମଲୁ େସାେମନାତ ସା ସୟଦ ସଫାକତ ଇମାମ୍ LNT2476752
ପ ୁ /655375 30 135 940ଅ ଲୁ ୱାଦୁଦ ପି ଅ ଲୁ ରଫିକ YNY0829325
ପ ୁ /665376 58 135 941ନିର ନ ସାହୁ ପି ମେନାର ନ ସାହୁ YNY0842104
ୀ /665377 51 135 942ମିତାଲି ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ YNY0842070
ପ ୁ /665378 89 135 943ମନର ନ ସାହୁ ପି ଚି ର ନ ସାହୁ OR/06/044/258454
ୀ /665379 81 135 944ଝରଣା ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ OR/06/044/258455
ପ ୁ /675380 47 135 945ଆଶଷି କମୁାର ପି ଜନକ ଦିଓ ସିଂ LNT3017845
ୀ /675381 47 135 946ଅ ନା ଆଶଷି  ସା ଆଶଷି କମୁାର LNT3017852
ୀ /675382 54 135 947ସବିତାରାଣୀ ରଥ ସା ରାଜୀବ କମୁାର ରଥ YNY0093799
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ୀ /675383 77 135 948େସବତୀ ଶତପଥି ସା ମରୁଲିଧର ଶତପଥି OR/06/044/258457
ୀ /675384 40 135 949ମମତା ଶତପଥି ପି ମରୁଲିଧର ଶତପଥି OR/06/044/258460
ୀ /695385 33 135 950ଲକ୍ଷୀ ପିୟା େବେହରା - ପେମାଦ େବେହରା YNY0930826
ୀ /695386 61 135 951କମଳା େଭାଳ ସା େଦାଳ େଗାବି  ନାୟକ YNY0175471

ପ ୁ /695387 48 135 952ସଂଜୀବ େଭାଳ ପି ନୃସିଂହ େଭାଳ YNY0619536
ୀ /695388 43 135 953ସବିତା େଭାଳ ସା ସଂଜୀବ େଭାଳ YNY0619601

ପ ୁ /695389 73 135 954ପେମାଦ ଦାସ ପି ରବିନଚ  ଦାସ LNT2423127
ୀ /695390 72 135 955ଆଶା ଦାସ ସା ପେମାଦ ଦାସ LNT2422608

ପ ୁ /695391 42 135 956ଆଶଶି କମୁାର ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ YNY0384065
ପ ୁ /695392 71 135 957େଦାଳ େଗାବି  ନାୟକ ପି ବିେନାଦ ନାୟକ YNY0175463
ୀ /695393 66 135 958ପିତୀ ସିହନ୍ା ସା ମନୃାଲ କା ି ସିହନ୍ା LNT2422616

ପ ୁ /695394 47 135 959ଅସୀମ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ମଣୃାଲ କା ି ସିହନ୍ା LNT2422137
ପ ୁ /705395 63 135 960ସଂଜୀବକମୁାର ଦାସ ପି ରବିନ ଦାସ OR/06/044/258492
ୀ /705396 60 135 961ସ ୀତା ଦାସ ସା ସଂଜୀବ ଦାସ LNT4225777
ୀ /705397 45 135 962େଗସ ଦାସ ସା ସଚିନେଦବ ଦାସ YNY0642280
ୀ /705398 34 135 963େସାନାଲି ଦାସ ପି ସ ିବ ଦାସ LNT3017860
ୀ /705399 33 135 964େସାମାନି ଦାସ ପି ସ ିବ ଦାସ LNT3017878

ପ ୁ /705400 44 135 965ବିେନାଦ କମୁାର ପିଲାଇ ପି ଚିଲପାନ ପିଲାଇ OR/06/044/259026
ପ ୁ /715401 53 135 966ସେୁରଶ ଚଂଦ ନାୟକ ପି ପଣୂର୍ଚ  ନାୟକ YNY1300078
ୀ /715402 38 135 967ସ ଯ୍ା ରାଣୀ ନାୟକ ସା ସେୁରଶ ଚଂଦ ନାୟକ YNY1300060

ପ ୁ /715403 71 135 968ଦିଲୀପକମୁାର ପାତ ପି ଏବନଏଜାର ପାତ OR/06/044/258477
ପ ୁ /715404 68 135 969ପେମାଦକମୁାର ପାତ ପି ଏବନଏଜାର ପାତ OR/06/044/258478
ୀ /715405 67 135 970ଗିତାରାଣି ପାତ ସା ଦିଲିପକମୁାର ପା OR/06/044/258480
ୀ /715406 63 135 971େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ପାତ ସା ପେମାଦ ପାତ OR/06/044/258481

ପ ୁ /715407 39 135 972ଦୀପକ କମୁାର ପାତ ପି ଦୀଲିପ କମୁାର ପାତ LNT2422418
ୀ /715408 26 135 973କଲଯ୍ାଣୀ ରାଯ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ସାଇଁ YNY1225770
ୀ /715409 34 135 974ସି ୁ ସାହୁ ସା ଜଜର୍  ନିରଂଜନ ସାହୁ YNY0908590

ପ ୁ /725410 65 135 975ଶଶୁା ି ପାତ ପି ପେବାଧ ପାତ OR/06/044/258484
ୀ /725411 60 135 976ଆଶା ପାତ ସା ଶଶୁା  ପାତ OR/06/044/258485

ପ ୁ /725412 45 135 977ଅଭିଜିତ୍ େସନଗୁ ା ପି େଗୗତମ େସନଗୁ ା LNT2488948
ୀ /735413 50 135 978ଅନୁପମା େବେହରା ସା ବିେର  କମୁାର ସାଇଁ LNT3017910

ପ ୁ /735414 78 135 979ପଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି ରବିନ ଚ  ଦାସ LNT2411486
ୀ /735415 68 135 980ଶା ା ଦାସ ସା ପଦିପକମୁାର ଦାସ YNY0642298
ୀ /735416 47 135 981ଶୀମତୀ ଜୟଶୀ ଦାସ ସା େଜାତିେଦବ ଦାସ YNY0642314

ପ ୁ /735417 39 135 982ସଚିନ େଦବ ଦାସ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/258927
ପ ୁ /735418 51 135 983ସାମ  କମୁାର ଦିଗାଲ ପି ସଆୁ େଦବ ଦିଗାଲ LNT3396611
ୀ /735419 46 135 984ଗୀତା ଦିଗାଲ ସା ସାମ  କମୁାର ଦିଗାଲ LNT3396603

ପ ୁ /735420 40 135 985ସନାତନ ଦିଗାଲ ପି ଶଆୁେଦବ ଦିଗାଲ LNT3396595
ପ ୁ /735421 50 135 986ମେହଶରୀ ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ନାୟକ LNT3017886
ୀ /735422 39 135 987ପିୟଦଶ ିର୍ନି ନାୟକ ସା ମେହଶର ନାୟକ LNT3017894
ୀ /735423 30 135 988ମଧସିୁତା ପ ା ସା ଅନିରୁ  ପ ା YNY0619726
ପ ୁ /735424 55 135 989ବିେର  କମୁାର ସାଇଁ ପି ସବର୍ାନ  ସାଇଁ LNT3017902
ୀ /745425 60 135 990ସଂଗୀତା ସାହୁ ସା ମାନସ ସାହୁ YNY0493619

ପ ୁ /745426 62 135 991ମାନସ ର ନ ସାହୁ ପି ମେନାର ନ ସାହୁ OR/06/044/258874
ୀ /755427 78 135 992ସେରାଜ ବାଳା ବିହାରୀ ସା ସାଇମନ ବିହାରୀ YNY0642348
ୀ /755428 33 135 993ସପିୁୟା ଦାସ ସା ଆଲେଫଡ ମହା ି YNY0674929
ୀ /755429 56 135 994େମରି ଫନସିସ ସା ଟି େଜ ଫାନସିସ YNY0841973

ପ ୁ /755430 62 135 995ଟିେଜ ଫାନସିସ ପି ଆେନାେଥାନି େଯାେଷଫ YNY0841981
ପ ୁ /755431 51 135 996ଆେଲକ୍ସ ଜଯ୍ାକବ ପି ଏମ ସି ଚାକ YNY0841965
ୀ /755432 41 135 997େଶାଭାରାଣି େଜନା ସା ସାମଏୁଲ ରଂଜନ େଜନା LNT2422251
ୀ /755433 23 135 998ନିେବଦିତା େଜନା ପି ଡାନିଅଲ ର ନ େଜନା YNY1053537
ପ ୁ /755434 21 135 999େପମାଶଶି େଜନା ମା େଶାଭାରାଣୀ େଜନା YNY1083799
ୀ /755435 19 135 1000ନମତା େଜନା ପି ଦାନିଏଲ ର ନ େଜନା YNY1294107
ପ ୁ /755436 76 135 1001ପବୀର କମୁାର ମହା ି ପି ରାେଜ  ମହା ି OR/06/044/259127
ୀ /755437 60 135 1002ରୂପବତୀ ମହା ି ସା ପବୀର କମୁାର ମହା ି OR/06/044/259126
ୀ /755438 57 135 1003ଅସିତା ମହା ି ପି ରାେଜ  ମହା ି OR/06/044/259128
ପ ୁ /755439 42 135 1004େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ମହା ି ପି ପବୀର କମୁାର ମହା ି LNT2422160
ପ ୁ /755440 37 135 1005ଆଲେଫଡ ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY0642330
ପ ୁ /755441 36 135 1006ଶକି୍ତ ପକାଶ ମହା ି ପି ପବୀର କମୁାର ମହା ି YNY0196022
ୀ /755442 58 135 1007ସଷୁମା ପତି ସା ଅନାଦି ଚରଣ ପତି YNY0619767
ପ ୁ /755443 40 135 1008ସତଯ୍ଜିତ୍ ସିଂହ ପି ମିହିର କମୁାର ସିଂହ YNY0908897
ୀ /755444 39 135 1009ତନୁଶୀ ସିଂହ ସା ସତଯ୍ଜିତ ସିଂହ YNY0908657
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ପ ୁ /765445 57 135 1010ରଣଜିତ ଦାସ ପି ବିମଳ ଦାସ OR/06/044/258514
ୀ /765446 55 135 1011ସସୁମିତା ଦାସ ସା ସମୁନ ଦାସ LNT2422814
ୀ /765447 55 135 1012ୟୁନିକ ଦାସ ସା ବିଶଜିତ ଦାସ LNT2422301

ପ ୁ /765448 55 135 1013ଶମୁନ କ.ୁ ଦାସ ପି କମଳ ଦାସ OR/06/044/258512
ପ ୁ /765449 55 135 1014ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ ପି କମଲ କମୁାର ଦାସ LNT4215711
ୀ /765450 53 135 1015ପ ୁ ରାଣି ଦାସ ପି ରଣଜିତ ଦାସ LNT2422319

ପ ୁ /765451 52 135 1016ରାଜଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ LNT1673805
ୀ /765452 51 135 1017ଏଲିେସବା ଦାସ ସା ରାଜଦିପ ଦାସ LNT2422442

ପ ୁ /765453 50 135 1018ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/258517
ୀ /765454 27 135 1019ଅ ର୍ନା ଦାସ ପି ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ YNY1053511
ୀ /765455 21 135 1020ସାତି ଦାସ ପି ର ୀତ କମୁାର ଦାସ YNY1084227
ୀ /765456 71 135 1021ପମିଳା ସାମ ରାୟ ସା ରାମ ଚ  ସାମ ରାୟ YNY1053529

ପ ୁ /775457 30 135 1022ଅମିତ୍ ଶୀ ିଆନ୍ ପି ଅଜିତ ପାଉଲ ଖୀ ିଆନ YNY0463646
ୀ /775458 66 135 1023ସନ୍ି ା ସାହୁ ସା ଅଜିତପଲ ଖୀ ିୟାନ YNY1351683

ପ ୁ /775459 33 135 1024ଅନୁପ୍ ସାହୁ ପି ଶଶୁା  କମୁାର ସାହୁ YNY0463703
ୀ /775460 60 135 1025ମଧମିୁତା ସାହୁ ସା ଶକୁମୁାର ସାହୁ OR/06/044/258521
ୀ /775461 55 135 1026ପ ୁ ା ସାହୁ ପି ନିମର୍େଦ କମୁାର ସାହୁ LNT2423036

ପ ୁ /775462 55 135 1027ଶଶୁା କମୁାର ସାହୁ ପି ନିମର୍ଳ ସାହୁ OR/06/044/258526
ୀ /775463 54 135 1028ଶଜୁାତା ସାହୁ ସା ଶଶୁା  ସାହୁ OR/06/044/258527
ୀ /785464 32 135 1029ଉମିର୍ଳା ନାୟକ ସା ଲବ ନାୟକ YNY0463711

ପ ୁ /785465 42 135 1030ପଶା  କମୁାର ପଧାନ ପି େଗାବି  ଚ  ପଧାନ LNT3017928
ୀ /785466 95 135 1031କଶୁମୁକମୁାରୀ ସାହୁ ସା ଶରତ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/258529

ପ ୁ /785467 54 135 1032ଶବୁାସିଷ ସାହୁ ପି ଶରତ ସାହୁ OR/06/044/258530
ପ ୁ /785468 45 135 1033ଶ  ୁଠାକରୁ ପି େଯ଼ାଗି  ଠାକରୁ YNY0836940
ପ ୁ /795469 72 135 1034ର ନକମୁାର ସାହୁ ପି ସଶୁଲି ସାହୁ OR/06/044/258531
ପ ୁ /805470 23 135 1035ଅମିତ କମୁାର ବାରିକ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ବାରିକ YNY1300748
ପ ୁ /805471 66 135 1036ନିର ନ େଚୗହାନ ପି ଦାନିଏଲ େଚୗହାନ OR/06/044/258535
ୀ /805472 56 135 1037ଆେଲାକସ ୁ ରୀ େଚୗହାନ ସା ନିର ନ େଚୗହାନ OR/06/044/258536
ୀ /805473 55 135 1038ସନୁ ା େଚୗହାନ ପି ନିର ନ େଚୗହାନ YNY0175497
ୀ /805474 37 135 1039ର ିତା େଚୗହାନ ପି ନିର ନ େଚୗହାନ YNY0146449
ୀ /805475 32 135 1040ସ ିତା େଚୗହାନ ପି ନିର ନ େଚୗହାନ LNT3017944

ପ ୁ /805476 53 135 1041ପି. େଜାନ ପି ପି.ଆଦି ନାରାୟନ୍ YNY0619593
ୀ /805477 59 135 1042ପି.ଦୟା ମଣି ସା ପି. େଜାନ YNY0619585

ପ ୁ /805478 37 135 1043ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ପହଲାଦ ସାହୁ LNT3017951
ୀ /815479 92 135 1044ସିମ ିନି ମହା ି ସା ଚିତରଂଜନ ମହା ି LNT4221966

ପ ୁ /815480 68 135 1045ରେମଶଚ  ମହା ି ପି ଚିର ର ନ ମହା ି OR/06/044/258547
ୀ /815481 61 135 1046େସାଭା ମହା ି ପି ଚି ରଂଜନ ମହା ି LNT4225751

ପ ୁ /815482 60 135 1047ଫିଲମନ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି OR/06/044/258546
ପ ୁ /815483 57 135 1048ସିମିଓନ ମହା ି ପି ଚି ର ନ ମହା ି OR/06/044/258545
ୀ /815484 47 135 1049ମୀନତି ମହା ି ସା ଫିଲିମନ ମହା ି LNT4221958
ୀ /825485 44 135 1050ସେହନାଜ େବଗମ ସା ସମୀମ ଖାନ LNT4235958
ପ ୁ /825486 34 135 1051ଶା ନୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ନିର ନ େଚୗଧରୁୀ YNY0642355
ପ ୁ /825487 65 135 1052ନିର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଯଧିୁ ିର େଚୗଧରୁୀ LNT3396553
ପ ୁ /825488 33 135 1053ଜାେବଦ ଗଲୁଜାର ଖାନ ପି ଗଲୁଜାର ଖାନ LNT3018165
ପ ୁ /825489 54 135 1054ଜାକସନ ମହାପାତ ପି ଚ ମଣି ମହାପାତ OR/06/044/259119
ୀ /825490 45 135 1055ମରିୟମ ମହାପାତ ସା ଜାକସନ ମହାପାତ LNT2423200

ପ ୁ /825491 35 135 1056ସାମଏୁଲ ମହାପାତ ପି ଜଯ୍ାକସନ ମହାପାତ YNY1070762
ୀ /825492 29 135 1057ସଂଗୀତା ମହାପାତ - ଜଯ୍ାକସନ୍ ମହାପାତର୍ YNY1088897
ୀ /825493 36 135 1058ଲିପିକା ନାୟକ - ନିର ନ ନାୟକ YNY1081561
ୀ /825494 39 135 1059ମିଲି ସାହୁ ସା ଧରେମ  ସାହୁ LNT2422806
ପ ୁ /825495 34 135 1060େଜାନାଥନ ସାହୁ ପି ଜିେତଂଦନାଥ ସାହୁ YNY1052992
ୀ /825496 33 135 1061ପି ି  ସାହୁ ସା େଜାନାଥନ ସାହୁ YNY1052984
ପ ୁ /825497 22 135 1062ସ ିପ ସାହୁ ପି ଧେମର୍ଦ ସାହୁ YNY1063023
ପ ୁ /825498 75 135 1063ଜିେତ  ନାଥ ସାହୁ ପି ଜନେବ ନ ସାହୁ OR/06/044/259118
ୀ /825499 55 135 1064େରଣକୁା ସାହୁ ପି ଚ ମଣି ମହାପାତ LNT2411379
ପ ୁ /825500 54 135 1065ଅମିତାଭ ସାହୁ ପି ଆହାଦ ସାହୁ OR/06/044/258551
ୀ /825501 40 135 1066ସନିୁତା ସାହୁ ପି ଜିେତ  ସାହୁ LNT2411395
ପ ୁ /835502 54 135 1067ଅରୁଣ କମୁାର ବାରିକ ପି ଗୟାଧର ବାରିକ LNT3396520
ୀ /835503 36 135 1068ଅପିର୍ତା ସାହୁ ସା ଉେପ  ପ ା YNY0463737
ପ ୁ /835504 64 135 1069ଅ ନକମୁାର ସାହୁ ପି ଦ େମାହନ ସାହୁ OR/06/044/258559
ୀ /835505 60 135 1070ମମତା ସାହୁ ସା ଅ ନ କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/258560
ପ ୁ /835506 38 135 1071ରେମଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ଅନାଦୀ ଚରଣ େସଠୀ LNT3396538

89 147/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 22ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /845507 35 135 1072େକ ବିକି ପି େକ ଲାବନ LNT4209995
ୀ /845508 32 135 1073ରି  ୁେଚୗଧରୁୀ ସା ବିକାଶ େଚୗଧରୁୀ YNY0093815

ପ ୁ /845509 33 135 1074ଅେଶାକ େକ ପି େକ ଲବନ YNY1226398
ପ ୁ /845510 30 135 1075ସନୁୀଲ େକ ପି େକ ଲବନ YNY1226372
ପ ୁ /845511 29 135 1076ଜୀେତନ େକ ପି େକ ଲବନ YNY1226356
ୀ /845512 25 135 1077ଅଂଜୁ େକ ସା େକ ଅେଶାକ YNY1226331

ପ ୁ /845513 35 135 1078େକ ମିଲନ କମୁାର ପି େକ ବାଦଲ LNT4221990
ପ ୁ /845514 53 135 1079େକ ଲାବନ ପି େକ ଟିମା OR/06/044/258593
ୀ /845515 60 135 1080େକ ମିନତି ସା େକ ବାଦଲ OR/06/044/258592

ପ ୁ /845516 57 135 1081ଏସ. କାେମଶର ରାଓ ପି ଏସ ଚିନନ୍ ା YNY0908988
ପ ୁ /845517 52 135 1082ଦ ା ରାଓ ପି ଚିନା ରାଓ YNY0093823
ପ ୁ /845518 29 135 1083ଏସ୍.ଏ ଟ ରାଓ ପି ଏସ.କାେମଶର ରାଓ YNY0619577
ପ ୁ /845519 25 135 1084ଏସ ମଦନ ରାଓ ପି ଏସ.କାେମଶର ରାଓ YNY0908970
ୀ /845520 23 135 1085ଏସ ଉମିର୍ଳା ସା ରାଓ ଏେ ାଟ YNY1258359
ୀ /845521 20 135 1086ନ ିନୀ ଏସ୍ ପି ଏସ କାେମଶର ରାଓ YNY1258375

ପ ୁ /845522 22 135 1087ଶୀନିବାଶ ଏସ ରାଓ ପି ଏସ କାେମଶ୍ଵର ରାଓ YNY1070101
ପ ୁ /845523 22 135 1088ନାେଗଶର ଏସ ରାଓ ପି ଏସ କାେମଶ୍ଵର ରାଓ YNY1088806
ପ ୁ /845524 20 135 1089ଶୀନିବାସ ଏସ ରାଓ ପି ଏସ କାେମଶର ରାଓ YNY1261627
ୀ /845525 62 135 1090େକ ଶଖୁଲତା ସା େକ ଲାବନ OR/06/044/258594
ୀ /845526 31 135 1091େକ ତାରା ସା େକ ମିଲନ YNY1181445
ୀ /855527 44 135 1092େକ ଗିତା ପି େକ ଗ ା LNT2504512
ୀ /855528 22 135 1093େକ ଦ୍ଯାସା ପି େକ ଧୀେରଂଦ YNY1165620
ୀ /855529 37 135 1094େକ ଆରତୀ ସା େକ ଜିେତ YNY1099662

ପ ୁ /855530 44 135 1095ଦୟାନିଧି େଦହୁରି ପି ଫିରି ି  େଦହୁରି OR/06/044/259167
ପ ୁ /855531 55 135 1096େକ ଧେର ପି େକ ଗ ା OR/06/044/258596
ୀ /855532 55 135 1097ଏଲ ମାରିଆ ସା ଏଲ ଆପାରାଓ OR/06/044/259172

ପ ୁ /855533 57 135 1098େକ େମରି ପି େକ ବୁଢା YNY0093831
ୀ /855534 53 135 1099ମୀନା ନାୟକ ସା କୃ  ନାୟକ YNY1099753
ୀ /855535 41 135 1100େକ ଆଶାରାଣୀ ନାୟକ ସା େକ ଧୀେର YNY0093864

ପ ୁ /855536 38 135 1101ସନୁୀଲ ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ YNY1099563
ୀ /855537 56 135 1102େକ ପତିମା ପି େକ ଗ ା OR/06/044/258597

ପ ୁ /855538 27 135 1103େକ ରାହୁଲ ପି େକ କି ା YNY0908541
ପ ୁ /855539 34 135 1104େକ ରାେଜଶ ପି େକ କି ା YNY0093856
ୀ /855540 57 135 1105େକ େରଖା ସା େକ କି ା OR/06/044/258602
ୀ /855541 31 135 1106େକ ସଂଗୀତା ସା େକ ରାେଜଶ YNY0908673
ୀ /865542 41 135 1107େକ ଲୀନା  ସା େକ ପଦୀପ  LNT4234092
ୀ /865543 76 135 1108େକ ଚା ସି ଲତା ସା େକ ରତନି LNT4225850

ପ ୁ /865544 26 135 1109େକ. ଚି ୁ ପି େକ ପଦୀପ୍ YNY0908913
ୀ /865545 42 135 1110େକ କବିତା ପି େକ ରଜନୀ YNY0093872

ପ ୁ /865546 52 135 1111େକ େକୖଳାସ ପି ରଜନୀ OR/06/044/258610
ପ ୁ /865547 44 135 1112େକ କନୁା ପି େକ ଭଗବାନ OR/06/044/259162
ୀ /865548 36 135 1113େକ ମମତା ସା େକ ଅବିନାଶ YNY1240993

ପ ୁ /865549 39 135 1114େକ ଅବି ପି େକ ରଜନୀ ନାଗ LNT4210126
ପ ୁ /865550 50 135 1115େକୖଳାସ ନାଏକ ମା େକ ଚା ସୀ ଲତା ନାଏକ LNT4225868
ୀ /865551 47 135 1116ସନିୁତା ନାଏକ ସା େକୖଳାସ ନାଏକ LNT4225876

ପ ୁ /865552 60 135 1117େକ ପଦିପ ପି େକ ଭଗବାନ OR/06/044/258611
ପ ୁ /865553 28 135 1118େକ େରାହିତ୍ ପି େକ ପଦୀପ YNY0908624
ୀ /865554 39 135 1119େକ ସବିତା ସା େକ କନୁା YNY1240548
ୀ /865555 85 135 1120େକ ଶା ି ସା େକ ଭଗବାନ OR/06/044/258605
ପ ୁ /865556 52 135 1121େକ ଶଦୁଶର୍ନ ପି ରଜନ OR/06/044/259165
ୀ /875557 39 135 1122ରାଣି ହଂସ ୁ ସା ରଣଜି ହଂସ ୁ LNT3017969
ୀ /875558 45 135 1123ସମମ େବଗମ ସା େସକ ଅଜିଜ YNY0783043
ୀ /875559 65 135 1124େଜଯ୍ା ନ୍ା ହଂସ ୁ ସା ଅେଶାକ ହଂସ ୁ OR/06/044/258613
ପ ୁ /875560 34 135 1125ରଣଜିତ୍ ହଂସ ୁ ପି ଅେଶାକ ହଂସ ୁ LNT3396512
ପ ୁ /875561 33 135 1126ସ ିବ ହଂସ ୁ ପି ଅେଶାକ ହଂସ ୁ LNT3396504
ୀ /875562 31 135 1127ଆରତୀ ଟୁପାକୀ ସା ଆନ  ଟୁପାକୀ YNY1162098
ୀ /885563 44 135 1128େକ ଇ ୁ ସା େକ ଶରତ  LNT2504587
ପ ୁ /885564 34 135 1129େକ ଅନିଲ ପି େକ ବାବୁଲି LNT3017977
ପ ୁ /885565 57 135 1130େକ ସଦୁଶନର୍  . ପି ରାମ ୁ OR/06/044/258616
ପ ୁ /885566 37 135 1131େକ ଅଜିତାଭ ପି େକ ସଦୁଶର୍ନ YNY0093906
ୀ /885567 23 135 1132େକ ଅ ଳୀ ସା େକ ଅଜିତାଭ YNY1021393
ୀ /885568 53 135 1133େକ ଆଶା ସା େକ.ସଦୁଶର୍ନ OR/06/044/258617
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ୀ /885569 48 135 1134େକ ଭାରତୀ ସା ସେ ାଷ OR/06/044/259198
ୀ /885570 56 135 1135େକ ଛବିଲତା ସା ବାବୁଲି OR/06/044/258621
ୀ /885571 53 135 1136େକ େକୗଶଲଯ୍ା ସା ପଫଲୁ OR/06/044/258619

ପ ୁ /885572 27 135 1137େକ େଗାପାଳ କୃ ପି େକ ସେ ାଷ YNY0908608
ୀ /885573 30 135 1138େକ ଲଳିତା ପି େକ ପଫଲୁ୍ YNY1021401

ପ ୁ /885574 56 135 1139େକ ପଫଲୁ ପି ରାମ OR/06/044/258618
ପ ୁ /885575 53 135 1140େକ ସେ ାଷ ପି ରାମ ୁ OR/06/044/258622
ପ ୁ /885576 51 135 1141େକ ଶରତ ପି ରାମ ୁ OR/06/044/258623
ୀ /885577 24 135 1142େକ ସିବୁ ପି େକ ଶରତ YNY1240159
ୀ /885578 29 135 1143େକ ସିମା ପି େକ ବାବୁଲି YNY1021385

ପ ୁ /895579 42 135 1144େକ ଦିପକ ପି େକ େଗାପାଳ LNT2504579
ପ ୁ /895580 40 135 1145େକ.ତିେଲାଚନ ପି େକ.ସଧୁାକର LNT2422798
ୀ /895581 39 135 1146େକ ଗାୟତି ପି େକ.େଗାପାଳ LNT2423150
ୀ /895582 35 135 1147େକ ଦି ିେରଖା ସା େକ ତିେଲାଚନ YNY0093922

ପ ୁ /895583 45 135 1148େକ େକୖଳାସ ପି ସଧୁାକର LNT2422467
ପ ୁ /895584 47 135 1149େସାନଦ କମୁାର ମାଡଗଲୁୁ ପି ରବିନ ମାଡଗଲୁୁ YNY1096288
ୀ /895585 31 135 1150େକ ମମତା ସା େକ ଦୀପକ YNY1021427
ୀ /895586 75 135 1151େକ ପତିମା ସା ସଧୁାକର OR/06/044/258626
ୀ /895587 34 135 1152େକ ପ ୁ ଲତା ସା େକ େକୖଲାଶ YNY1099696
ୀ /895588 32 135 1153େକ ରୀତା ସା େକ ସଂଜୟ YNY1099670

ପ ୁ /895589 36 135 1154େକ ସଂଜୟ ପି େକ ସଧୁାକର YNY1099571
ପ ୁ /895590 65 135 1155େକ ସଧୁାକର ପି ମଦନ OR/06/044/258625
ୀ /895591 55 135 1156େକ ଉନନ୍ତି ସା େଗାପାଳ OR/06/044/258628
ୀ /905592 62 135 1157ବର ଭାଗଯ୍ବତୀ ସା ବର ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ YNY1071612

ପ ୁ /905593 25 135 1158ବର ଚିଦାନଂଦ ପି ବର ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ YNY1070796
ପ ୁ /905594 30 135 1159ବର ପାଥର୍  ସାରଥୀ ପି ବର ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ YNY1070788
ପ ୁ /905595 71 135 1160ବର ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ - ବୀ. ରାମଦାସ YNY1070770
ପ ୁ /915596 44 135 1161େକ େସାଲାପରୁୀ ପି େକ ଆପାରାଓ LNT3018009
ୀ /915597 40 135 1162େକ ସାରଦା ସା େକ ଆେଚୟା LNT2525350
ୀ /915598 38 135 1163େକ ପ ୂ ର୍ାବତି ସା େକ ନାଇଡୁ YNY0987610
ୀ /915599 34 135 1164େକ ଭାବନି ସା େକ େସାଲାପରିୁ ଭାବନି YNY0175505

ପ ୁ /915600 24 135 1165ରାଜା କଦାରୀ ମା େକ ସାରଦା YNY1083815
ୀ /915601 70 135 1166େକ କି ା ମଣି ସା େସାଲା ପରୁୀ OR/06/044/258658

ପ ୁ /925602 49 135 1167ସି. ଏଚ୍ କା ର୍ୀକା ରାଜୁ ପି ସି. ଏଚ୍ ଆଇେକୟା LNT3396488
ପ ୁ /925603 46 135 1168େକ. ଆପା ରାଓ ପି େକ. ଚିନନ୍ ା ଆପାନା LNT3396496
ୀ /925604 46 135 1169ସି. ଏଚ୍ ଚ ି ଆ ା ସା ସି. ଏଚ୍. କା ର୍ୀକା ରାଜୁ LNT3396470
ୀ /925605 39 135 1170ବି ଲକ୍ଷି ସା ବି ବାବୁରାଓ LNT3018033
ୀ /925606 38 135 1171ବି ଲକ୍ଷୀ ସା ବି ନାେଗଶର LNT2525293
ୀ /925607 34 135 1172େକ ଲକ୍ଷି ସା େକ ଇଶର ରାଓ LNT3018017
ୀ /925608 86 135 1173ନୁକଲୁମା . ସା ସନଯ୍ାସି OR/06/044/258665

ପ ୁ /925609 46 135 1174ମ ୁଲ ଖା ପି େଗାରା ଖଁା OR/06/044/259185
ପ ୁ /925610 31 135 1175ଜି ବିଜୟ କମୁାର ପି ଆପା ରାଓ YNY0842021
ପ ୁ /925611 44 135 1176େକ ଆପା ରାଓ ମା େପାତାମା LNT3018025
ପ ୁ /925612 38 135 1177େକ. ଇଶର ରାଓ ପି େକ. ଚିନନ୍ ା ଆପନା LNT3362753
ୀ /935613 49 135 1178େକ ଜାନକି ସା େକ ରବି LNT3018074
ୀ /935614 39 135 1179ବି ସେରାଜିନି ସା ବି ଅପଲ ସାମି LNT3018066
ୀ /935615 36 135 1180ପି ଲକି୍ଷ ସା ପି ଇରୁ LNT3018041

ପ ୁ /935616 34 135 1181ପି ଏଚ େଗାପାଳ ମା ସି ଏଚ ଇଶର ଅମା LNT3018058
ୀ /935617 44 135 1182େକ ଇଶର ଅମା ସା େକ. ସିମା ଳମ ଅମା LNT3018082
ୀ /935618 70 135 1183େକ ସାଧନା ପି େକ ଆପାରାଓ OR/06/044/258673
ପ ୁ /935619 50 135 1184େକ ସିମା ଳମ ପି ଆପାରାଓ OR/06/044/258675
ୀ /945620 56 135 1185ଡି ପାବର୍ ତୀ ସା ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ  OR/06/044/258679
ୀ /945621 28 135 1186ଡି ରାବଣା ପି ଡି ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ YNY0463729
ୀ /955622 61 135 1187କା ାମା . ସା ଏସ ଆପାରାଓ OR/06/044/258682
ୀ /965623 62 135 1188କାରିକ ଲଛମା ସା ଶଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ OR/06/044/258685
ୀ /975624 28 135 1189ଏଲ ବାଗୀ ପି ଏଲ ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY0463893
ୀ /975625 30 135 1190ଏଲ ମ ା ପି ଏଲ ରେମଶ YNY0463877
ପ ୁ /975626 29 135 1191ଏଲ ମନୁା ପି ଏଲ ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY0463745
ୀ /975627 56 135 1192ଏଲ ପାପା ସା ଦୁଗର୍ାରାଓ  OR/06/044/258696
ପ ୁ /975628 37 135 1193ଏଲ ରେମଶ ରାଓ ପି ଏଲ ଦୁଗର୍ା ରାଓ LNT3018090
ପ ୁ /975629 29 135 1194ଏଲ ପାପା ରାଓ ପି ଏଲ ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY0463943
ପ ୁ /975630 32 135 1195ଏଲ୍ ଶୀନିବାଶ ପି ଏଲ୍ ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY0463851
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ପ ୁ /975631 38 135 1196ଜି େସାଲାପରୁୀ ପି ଜି କି ା YNY0463869
ୀ /985632 35 135 1197ଟି ସାବା ସା ଟି ନାେଗଶ ରାଓ LNT3018132
ୀ /985633 33 135 1198ଏ ଲକି୍ଷ ପି ଏ ଆପା ରାଓ LNT3018140
ୀ /985634 56 135 1199େବାରା ଭାରତୀ ସା େବାରା େସାଲାପରୁୀ OR/06/044/259156
ୀ /985635 49 135 1200େବାରା ମାେଧାବୀ ସା େବାରା ଚ ରାଓ OR/06/044/259154

ପ ୁ /985636 22 135 1201ଏମ ପସାଦ ପି ଏମ ରାମ ୂ YNY1181502
ପ ୁ /985637 39 135 1202ଟି ନାେଗଶ ରାଓ ପି ଟି ପାଏଡିଆ  LNT3018124
ପ ୁ /985638 34 135 1203ଏ ଇଶର ରାଓ ପି ଏ ଆପା ରାଓ LNT3018116
ପ ୁ /985639 32 135 1204େବା ସିବା ପି େବା ଚ ାରାଓ ସିବା LNT3018157
ପ ୁ /985640 24 135 1205େବାରା ଟୁଟୂ ପି େବାରା ଚଂଦ ରାଓ YNY1181478
ୀ /995641 26 135 1206ନେହଦା ବିବୀ ସା େସକ. ରାେହମତ YNY1155878

ପ ୁ /995642 24 135 1207ସହୁାଶ ମି ି ପି ୱାଲ୍ଟର ମି ି YNY1247287
ପ ୁ /995643 66 135 1208ଆର ପଯ୍ାରିୟ ପି ରଶଲୁ OR/06/044/258700
ପ ୁ /995644 29 135 1209େସକ୍ ରେହମତ୍ ପି େସକ୍ ସମସଲୁ YNY0929182
ପ ୁ /1005645 70 135 1210େକ ଆଦିନାରାୟଣ ପି େକ ସଯୂର୍ନାରାୟଣ OR/06/044/258921
ୀ /1005646 34 135 1211ଭାବନା େଜୖନ ପି େଚୖନ ରୂପ େଚୗରଡିଆ YNY0927616

ପ ୁ /1005647 45 135 1212େଗୗର ଲକ୍ଷଣ ରାଓ ପି େଗୗର କାଳି ଦାସ YNY0836924
ୀ /1005648 70 135 1213େକ ସାଲତମା ସା େକ ଆଦିନାରାୟଣ OR/06/044/258702

ପ ୁ /1015649 56 135 1214େକ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପି ଆଦି ନାରାୟଣ OR/06/044/259195
ୀ /1025650 52 135 1215େକ ବାପାନାମା ସା ଆପାରାଓ  OR/06/044/258708

ପ ୁ /1025651 31 135 1216ଶଂକର େକ ପି େକ ଅପାରାଵ YNY1226422
ପ ୁ /1025652 24 135 1217ଚଂଡୀ େକ ପି େକ ଅପାରାଵ YNY1226448
ୀ /1035653 30 135 1218ଜି ଭବାନୀ ସା ଜି ବାବୁ ରାଓ YNY1021161
ୀ /1035654 64 135 1219ଜି ଦାଲମା ସା ଜି ଦାଲିଆ OR/06/044/258710
ୀ /1035655 26 135 1220ଜି. ପାବର୍ ତୀ ସା ଜି. ଶ ର ରାଓ YNY0908574

ପ ୁ /1035656 43 135 1221ଜି. ଶ ର ରାଓ ପି ଜି. ଦାେଲୟା LNT3396462
ପ ୁ /1035657 27 135 1222ଜି.ବାବୁ ରାଓ ପି ଜି.ଆପା ରାଓ YNY0619460
ୀ /1045658 28 135 1223ଅରାଧନା ଅଗାୱାଲ ପି ମରୁାରୀ ନାନଗାଲିୟା YNY0970897
ୀ /1045659 50 135 1224ଜାହଁାରା େବଗମ ପି ରମଜାନ ଖାନ୍ LNT3396371
ୀ /1045660 83 135 1225ଅଲିମନ ବିବି ସା ରମଜାନ୍ ଖାନ LNT3396405
ୀ /1045661 47 135 1226େଜାହାରା ବିବି ସା ମୀଜର୍ା ମ ୁ ାକ େବଗ LNT3396439
ୀ /1045662 51 135 1227ସୀମା ବୁଖାରୀ ସା ସୟଦ ଅନୁୱର ସାହ ବୁଖାରୀ LNT3396447
ୀ /1045663 55 135 1228ହୁସନା ଗଲୁଜାର ସା ଗଲୁଜାର ଖାନ LNT3396413

ପ ୁ /1045664 55 135 1229ସଲାମତ ହୁେସନ୍ ପି ସିରାଜ ହୁେସନ୍ LNT3396421
ପ ୁ /1045665 61 135 1230ନସୀମ ଖାନ ପି ରମଜାନ ଖାନ LNT3396397
ପ ୁ /1045666 61 135 1231ଗଲୁଜାର ଖାନ ପି ରମଜାନ ଖାନ LNT3396389
ପ ୁ /1045667 48 135 1232ସମୀମ୍ ଖାନ ପି ରମଜାନ ଖାନ LNT3362795
ପ ୁ /1045668 40 135 1233ଜାହିର ଖାନ୍ ପି ରମଜାନ ଖାନ୍ LNT3396736
ପ ୁ /1045669 38 135 1234ୟୁସଫୁ୍ ଖାନ୍ ପି ରମଜାନ ଖାନ୍ LNT3362803
ୀ /1045670 39 135 1235ସାହାରା ଖାତୁନ୍ ପି ରମଜାନ ଖାନ୍ LNT3396363
ୀ /1045671 27 135 1236ନଗମା ନିଗାର ପି ଗଲୁଜାର ଖାନ୍ YNY0674911
ୀ /1045672 26 135 1237ସାହାନା ସବନମ ପି ସମିମ ଖାନ YNY0782904

ପ ୁ /1045673 60 135 1238ସୟଦ ଅନୁୱର ସାହବୁଖାରୀ ପି ସୟଦ ମେହବୁବ ସାହ LNT3396454
ୀ /1055674 65 135 1239ଡିଶଭୁ ାମା . ସା ଡି ରାଜିଆ OR/06/044/258714
ୀ /1055675 30 135 1240ଗଡପ ଦୀପା ସା ଗଡପ ଶ ର YNY0619452

ପ ୁ /1055676 28 135 1241ଗଡପ ଶ ର ପି ଗଡପ ରାଜିଆ YNY0619445
ୀ /1065677 57 135 1242ଡି ସିମା ଳ ସା ଆପଲକ ା  OR/06/044/258716

ପ ୁ /1075678 36 135 1243େକ ଶୀନୁ ପି େକ ପକାଶ LNT4209813
ପ ୁ /1075679 34 135 1244େକ ରେମଶ ପି େକ ପକାଶ  LNT4209805
ୀ /1075680 55 135 1245େକ େକ ଆରାମ ୁ ସା େକ ପସାଦ OR/06/044/258721
ୀ /1075681 31 135 1246େକ. ଆରତୀ ମା େକ େମରୀ YNY0620419
ପ ୁ /1075682 36 135 1247ଶୀନୁ େକ ପି େକ ପସାଦ YNY1261585
ୀ /1075683 32 135 1248ତୁଳସୀ େକ ସା େକ ଶୀନୁ YNY1261486
ୀ /1075684 34 135 1249ଆର୍ ମ ୁ ସା ଆର୍ ତୁଳସୀ YNY0620443
ପ ୁ /1085685 29 135 1250ମେହଶ େକ ମା େକ େମରୀ YNY1247261
ପ ୁ /1085686 24 135 1251ରାେଜଶ େକ ମା େକ େମରୀ YNY1226562
ୀ /1085687 52 135 1252େକ ମାଲା ସା େକ ଆପାରାଓ OR/06/044/258724
ୀ /1085688 50 135 1253େକ େମରି ସା େକ ସିମା ଳ OR/06/044/258726
ୀ /1085689 28 135 1254େକ ସନିୁତା ପି େକ ରାଜୁ YNY0674903
ୀ /1095690 35 135 1255ବି.ଭାରା ଲକ୍ଷୀ ପି ବି ସରୁୟା ରାଓ YNY0728543
ୀ /1095691 30 135 1256ସି. ଏଚ. ପଦା ପି ସି. ଏଚ୍. ଜଗନନ୍ାଥ YNY0728550
ପ ୁ /1095692 61 135 1257ବି. ସରୁୟା ରାଓ ପି ବି. ଏେରୖୟା YNY0728535
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ୀ /1105693 68 135 1258ଏରସମା . ସା ବିଶରିୁ OR/06/044/258747
ପ ୁ /1115694 36 135 1259ପି ନରସିଂହ ମା ପି କା ା LNT3018199
ପ ୁ /1115695 35 135 1260ସିଏଚ ଶ ର ପି ସି ଏଚ ଅପଲ ସାମି LNT3018173
ପ ୁ /1115696 52 135 1261ଏସ ଦନିଏଲ ପି ନାରାୟଣ OR/06/044/258750
ପ ୁ /1115697 39 135 1262ଏସ େଯସ ୁ  ଏସ ପି ଏସ ନାରାୟଣ LNT3018181
ୀ /1125698 86 135 1263େକ ଶା ାମା ପି ଗ ଲୁ OR/06/044/258753
ୀ /1135699 70 135 1264ନାରାଣାମ . ସା େକ କେ ୟା OR/06/044/258757

ପ ୁ /1145700 80 135 1265େରଗାଲରାମମ ୁ ିର୍ . ପି ବାୟା OR/06/044/258764
ୀ /1155701 56 135 1266ରାଯ ୁକଲୁା ସା ପି ଆପାରାଓ OR/06/044/258775
ୀ /1165702 65 135 1267େକ ପାଇଡାମା ସା େକ େଦଉଡୁ OR/06/044/258776
ୀ /1175703 52 135 1268ଜି ପଦା  ସା ଜି ଆପା ରାଓ LNT3018223

ପ ୁ /1175704 49 135 1269େକ କାଲିବ ପି େକ େତୗଡୁ LNT3018256
ପ ୁ /1175705 46 135 1270ଏମ ଦାସ ପି ଏମ ସି ଏଚ ଇ ୁ LNT3018231
ୀ /1175706 42 135 1271ଏମ ମାରିଆ ସା ଏମ ପି ଦାସ ୁ LNT3018249

ପ ୁ /1175707 57 135 1272ଆପାରାଓ . ପି ଜି େନାେକୟା OR/06/044/258780
ୀ /1175708 53 135 1273ଆଚିୟାମ . ସା ଏସ ସିମାଚଳମ OR/06/044/258781

ପ ୁ /1175709 35 135 1274ବିଭୁପସାଦ େବେହରା ପି େହମ  େବେହରା YNY0908699
ୀ /1175710 27 135 1275େଦବୀ େବେହରା ସା ବିବି େବେହରା YNY0842005

ପ ୁ /1175711 30 135 1276ଜି ମେହସ ପି ଜି ଆପା ରାଓ YNY0674895
ପ ୁ /1175712 56 135 1277ଜି ଆପା ରାଓ ପି ଜି େନାକ ରାଜୁ YNY0908640
ପ ୁ /1175713 37 135 1278ଜି ସଯୂଯ୍ର୍ା ରାଓ ପି ଜି ଆପା ରାଓ LNT3018207
ପ ୁ /1175714 34 135 1279ଜି ଶ ର ରାଓ ପି ଜି ଆପା ରାଓ LNT3018215
ପ ୁ /1185715 57 135 1280ଏସ ସିମାଚଳମ ପି ଆପନା  OR/06/044/258782
ପ ୁ /1195716 54 135 1281ରାଯ ୁ. ପି େସାେମୟା OR/06/044/258790
ୀ /1195717 53 135 1282ନାଗାମ . ସା ବନା OR/06/044/258791

ପ ୁ /1205718 29 135 1283ପି ଗେଣଶ ପି ପି ଲକ୍ଷନ ରାଓ YNY1099605
ୀ /1205719 21 135 1284େପ ପଦୂ ଗୀତା ସା ପି ଗେଣଶ YNY1099795
ୀ /1205720 26 135 1285ପୀ ଜୟା ସା ପୀ ନରସିଂହ YNY1099621

ପ ୁ /1205721 61 135 1286ପି ନାଛନା ପି ନାେଗୟା OR/06/044/258795
ପ ୁ /1205722 29 135 1287ପି ନରସିଂହ ପି ପି ଲଚନା YNY1099597
ୀ /1205723 56 135 1288ଲଛମି ସା ପି ନାେଛନା OR/06/044/258796
ୀ /1215724 56 135 1289ରତନ୍ମଣି . ସା ସିମା ଳମ OR/06/044/258798
ୀ /1225725 53 135 1290ନାରସମା . ସା ଧବେଳଶର OR/06/044/258801

ପ ୁ /1225726 57 135 1291ପି ଧବେଳଶର ପି ନୀେଚୟା OR/06/044/258800
ୀ /1225727 70 135 1292ଏ ପାବର୍ ତୀମା ସା ଏ ଆପନା OR/06/044/258804

ପ ୁ /1235728 50 135 1293ଏଲ ଚ ି ପି ରାମା ରାଓ YNY0642421
ୀ /1235729 44 135 1294ଏଲ ବୁ ାବତୀ ସା ଏଲ ଚ ି LNT2525301
ୀ /1235730 36 135 1295ଇ ନାରସା ସା ଇ କିେଶାର LNT3018264
ୀ /1235731 34 135 1296ଇ ପଦାବତୀ ପି ଇ ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ YNY0642439

ପ ୁ /1235732 41 135 1297ଇ କିେଶାଇ ପି ଇ ସିମାତୀ YNY0642413
ୀ /1235733 49 135 1298ଇ ଉେମଶରୀ . ପି ଇ ସିମାଦୀ . YNY0642447
ୀ /1235734 48 135 1299ଇ ଲକ୍ଷୀ . ପି ଇ ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ . YNY0642405

ପ ୁ /1235735 30 135 1300ଇ କମଳା କା ପି ଇ ସୀମାଦୀ YNY0619718
ୀ /1235736 32 135 1301ପି ି  ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ YNY0674879
ୀ /1235737 66 135 1302ଟି ରାେଜଶରି ସା ଟି ରାମଲୁ YNY0642397
ୀ /1235738 29 135 1303ଇ ସଧୁା ରାଣୀ ପି ଇ ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ YNY0908582

ପ ୁ /1235739 59 135 1304ଇ ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ ପି ଏ ିଆ OR/06/044/258812
ପ ୁ /1235740 42 135 1305ଇ ଚ େଶଖର ରାଓ ପି ଇ ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ LNT2525327
ୀ /1235741 58 135 1306ଇ. ସା ାମା ସା ଇ ସିମାଦୀ LNT2422384
ୀ /1235742 35 135 1307ଇ େଶାଭା ସା ଇ ଚ େଶଖର ରାଓ YNY1099738
ୀ /1235743 51 135 1308ଇ ଶଶୁଳି ସା ଇ ଜଗନନ୍ାଥ OR/06/044/258813
ୀ /1245744 64 135 1309କଶୁଲିୁ ଭାରତୀ ସା ଗ ରାଯ ୁ OR/06/044/258825
ପ ୁ /1245745 54 135 1310େବାନି କାଳିଦାସ ପି ରାମସାମି OR/06/044/258820
ପ ୁ /1245746 20 135 1311ବି ରାହୁଲ ପି େବାନୀ ଭଗବାନ YNY1300953
ପ ୁ /1245747 71 135 1312େବାନି ରାମକୃ ପି ପାେଡୟା  OR/06/044/258827
ୀ /1245748 52 135 1313େବାନି େସାଲମା ସା କାଳିଦାସ  OR/06/044/258821
ପ ୁ /1245749 21 135 1314ବି ସଧୁୀର ପି ବି କାଳିଦାସ YNY1099589
ୀ /1245750 25 135 1315ବି ଊଷା ପି ବି କାଳିଦାସ YNY1099704
ପ ୁ /1255751 64 135 1316ଚାପଲାରକିୟା . ପି େପାତରାଯ ୁ OR/06/044/258828
ୀ /1255752 60 135 1317ସିମାଚଳମ . ସା ଚାପଲାର କିୟା OR/06/044/258829
ୀ /1255753 74 135 1318ଏମ େନକଲ ଅମା ସା ଏମ େନାକରାଜୁ LNT3018280
ୀ /1255754 50 135 1319ଏସ ଲଛମି ସା ରାଜୁ OR/06/044/259218
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ପ ୁ /1255755 32 135 1320ଜି େମାହନ ରାଓ ମା ଜି ଚିଲିକା ଅମା LNT3018272
ପ ୁ /1265756 46 135 1321ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ LNT4215836
ପ ୁ /1265757 44 135 1322େମାହନ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ LNT4230173
ପ ୁ /1275758 54 135 1323େସଖ ମ ରୁ ଅଲୀ ପି ହଏଦରଅଲୀ YNY1243146
ପ ୁ /1275759 23 135 1324େସଖ ନୱାଜ ଅଲୀ ପି େସଖ ମ ରୁ ଅଲୀ YNY1021369
ୀ /1275760 47 135 1325େକୖଶର ବାେନା ସା େସଖ ମ ରିୁ ଅଲୀ YNY1021344
ୀ /1275761 29 135 1326ଆସା ବାେନା ପି େସକ ମନଜୁର ଅଲି YNY0463950
ୀ /1275762 27 135 1327େରଶମା ବାେନା ପି େସକ,ମଂଜୁର ଅଲୀ YNY0619676
ୀ /1275763 26 135 1328କରିସା ବାେନା ପି େସକ ମ ରୁ ଅଲୀ YNY1040419
ୀ /1275764 26 135 1329କରିସା ବାନୁ ପି େସଖ ସନ୍ଜୁର ଅଲୀ YNY1099720
ୀ /1275765 24 135 1330ମଶୁକାନ ବାନୁ ପି େସଖ ସନ୍ଜୁର ଅଲୀ YNY1099688
ୀ /1275766 26 135 1331ଏସ ସଜୁୀତା ପି ଏସ େସାଲାପରୁୀ YNY1099803
ୀ /1285767 43 135 1332ଗନୁାର ବିବି ସା େସକ ରାଜା LNT2525285
ୀ /1285768 39 135 1333ସଲମା ବିବି ପି ଗହର ସରିଫ LNT2525251
ୀ /1285769 39 135 1334ଲଜିମା ବିବି ପି ଗହର ସରିଫ LNT2525269
ୀ /1285770 39 135 1335େସକ ନିସାର ପି ଗହର ସରିଫ LNT2525277

ପ ୁ /1285771 39 135 1336େସକ ୱାଜିଦ ମା ସବରନ ବିବି LNT3018306
ୀ /1285772 38 135 1337ନସରିନ ବିବି ସା େସକ ମଜିତ୍ LNT2525236
ୀ /1285773 36 135 1338ସାବନା ବିବି ସା େସକ ୱାହିଦ  LNT3018314
ୀ /1285774 46 135 1339ଜି.େଲାେକଶରୀ . ସା ଜି.ଆପା ରାଓ YNY0620476

ପ ୁ /1285775 53 135 1340ଜି ଆପାରାଓ ପି ଜି ଦାେଲୟ OR/06/044/259150
ୀ /1285776 70 135 1341େମାତି ବିବି ସା ବୁଖାରୀ OR/06/044/258838
ୀ /1285777 60 135 1342ସବୁରନ ବିବି ସା େସକ ଅଜିତ OR/06/044/258842
ୀ /1285778 33 135 1343ଆେଫାଜା ବିବି ସା େସକ ସିରାଜ YNY0463968
ୀ /1285779 24 135 1344ଜି ଚ ା କଳା ମା ଜି ଆ ା ରାଓ YNY1021187
ୀ /1285780 48 135 1345ଜି େକେକଶରୀ ସା ଜି ଆପାରାଓ OR/06/044/259151

ପ ୁ /1285781 32 135 1346ସାବିର ଖାନ ପି େସୗକତ ଖାନ LNT3018298
ପ ୁ /1285782 24 135 1347ଇଜରାଇଲ ଏସ େକ ମା ନସିରିନ ବିବୀ YNY1070077
ପ ୁ /1285783 69 135 1348ଗହର ସରିଫ ପି ଇସମାଇଲ OR/06/044/258839
ପ ୁ /1285784 23 135 1349ଇବାହିମ େସକ. ପି େସକ ମଜୀଦ YNY1156173
ୀ /1295785 49 135 1350ଜି ଚିଲୁକା ଅମା ସା ଜି ଅପଲ େକାନଡା LNT3018348

ପ ୁ /1295786 44 135 1351ପି େକାନଡା  ମା ପି ରତନ୍ ା  LNT3018330
ପ ୁ /1295787 21 135 1352ସରୁଜ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଶ୍ଵ ର ନ େବେହରା YNY1212869
ୀ /1295788 24 135 1353ୱାଇ ଗୀତାନଜଳି ପି ୱା ରାମ ୂ YNY1099639
ୀ /1295789 22 135 1354କାଜଲ େହଂବରମ ପି ରାମ ସିଂହ େହଂବରମ YNY1226505

ପ ୁ /1295790 27 135 1355ଜି କାଳି ପି ଜି ଅଜୁର୍ ନ ରାଓ YNY0674796
ୀ /1295791 32 135 1356ପୀ କାଂଚୀ ସା ପୀ େକାନଡା YNY1099654

ପ ୁ /1295792 25 135 1357ପି େଲାକନାଥ - ଟି େଭ ଟ YNY1099498
ୀ /1295793 27 135 1358ଟି ରାଧା ପି ଟି ସରୁୟା ନାରାୟଣ YNY0674804
ୀ /1295794 31 135 1359ପି ରାଣୀ ସା ପି.ଆନ  ରାଓ YNY0908996

ପ ୁ /1295795 43 135 1360ଟି.ଶ ର ରାଓ ପି ଟି. ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0908905
ପ ୁ /1295796 48 135 1361ରବାନା ଏସ ପି ଏସ କମରାଜୂ YNY1226455
ୀ /1295797 33 135 1362ଲକ୍ଷୀ ଟୀ ସା ଟୀ ଶଂକର ରାଓ YNY1226471

ପ ୁ /1295798 22 135 1363ୱାଈ େଭ େଟଶ ପି ୱାଈ ରାମ ୂ YNY1099480
ୀ /1305799 74 135 1364େକ ପାବର୍ ତୀ ପି େକ ଆପନନ୍ା  LNT3018389
ୀ /1305800 68 135 1365ଏମ୍. ରାମଲୁୁ ଆ ା ସା ଏମ୍. ଆପନା LNT3362860
ୀ /1305801 59 135 1366ଏସ ସରସତି ସା କାମ ରାଜୁ LNT3018405
ୀ /1305802 54 135 1367ବି ପାପା ସା ବି ଲକ୍ଷଣ ରାଓ LNT3018439

ପ ୁ /1305803 43 135 1368ଏମ୍. ନାେଗଶ ପି ଏନ୍. ସନଯ୍ାସୀ LNT3396314
ୀ /1305804 40 135 1369େକ. ପଦା  ସା େକ. କ ର୍ା  LNT3362902
ପ ୁ /1305805 40 135 1370ଡି. ଶ ର ପି ଡି. କି ା  LNT3362910
ୀ /1305806 37 135 1371ବି. ରାମ କମୁାରୀ ସା ବି. ସୀମା ଳମ୍ LNT3362928
ୀ /1305807 37 135 1372ଡି ନିଲା  ସା ଡି ରାମ ୁ LNT3018355
ପ ୁ /1305808 36 135 1373ଜି େସାଲାପରୁୀ ପି ଜି ରାଜୁ LNT3018363
ପ ୁ /1305809 34 135 1374ଟୀ ଡଵୀଦ ପି ଟି. କାଳୀ ଦାସ LNT3362969
ପ ୁ /1305810 34 135 1375ଏମ ରାଜୁ ପି ଏମ ଆପନନ୍ା LNT3018413
ୀ /1305811 36 135 1376ଡି. େଶାଭା  ସା ଡି. ଶ ର LNT3396348
ୀ /1305812 28 135 1377ଏମ ଭାରତୀ ସା ଏମ ରାଜୁ YNY1021260
ୀ /1305813 46 135 1378ଏସ ବୁଲାମା ସା ଏସ ରାଵଣ YNY1155902
ପ ୁ /1305814 24 135 1379ମଲୀ େଚ ୁ - ଏମ ଧବେଳସ୍ଵର ରାଓ YNY1099555
ପ ୁ /1305815 60 135 1380ଟୀ ଚି ୀ - ଟୀ ପଲିଆ YNY1300086
ପ ୁ /1305816 28 135 1381ଏସ ଦାସ ୁ ପି ଏସ ରାଜୁ YNY1148188
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ୀ /1305817 31 135 1382ରାଣୀ ଜୀ ପି ଜୀ ସେୁଲମାନ YNY1226513
ୀ /1305818 62 135 1383ଟି କାଲାମା ସା ରବି  ସାହୁ OR/06/044/259231

ପ ୁ /1305819 50 135 1384େକ କରଣ ପି େକ ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ YNY0495929
ୀ /1305820 65 135 1385ଟି ଲଖମି ସା ପେଲୟା OR/06/044/258849
ୀ /1305821 55 135 1386ଟି ମାମ ୁର୍ ସା ଟି ଚିଟି OR/06/044/258856
ୀ /1305822 29 135 1387ଟୀ ପଦା ସା ଟୀ ସେ ାଷ YNY1099712
ୀ /1305823 68 135 1388େକ ପାବର୍ ତୀ ସା ଗ ରାଯ ୁ OR/06/044/258851

ପ ୁ /1305824 56 135 1389ନରସିଂହ ପତି ପି ସିମ ଳମ ପତି OR/06/044/258852
ପ ୁ /1305825 38 135 1390ନିତଯ୍ାନ  ପତି ପି ନରସିଂହ ପତି LNT4215810
ୀ /1305826 38 135 1391ଏନ୍ ପ ୁ ା ସା ଏନ୍. ନାେଗଶ LNT3362720
ୀ /1305827 31 135 1392ଜି ରାନୀ ସା ଜି େସାଲାପରୁୀ YNY1338052

ପ ୁ /1305828 59 135 1393ବି ଲକ୍ଷଣ ରାଓ ପି ବି ବଳରାମ ରାଓ LNT3018421
ପ ୁ /1305829 44 135 1394ଟି. ଏ ଟ୍ ରାଓ ପି ଟି ଲି ରାଜ YNY0642462
ପ ୁ /1305830 26 135 1395ଏସ. ଗେଣଷ ରାଓ ପି ଏସ. ରାବଣା ରାଓ YNY0908681
ପ ୁ /1305831 39 135 1396ଏମ୍. ଚିନନ୍ ା େରଡି ପି ଏମ. ଆପନା େରଡି LNT3396330
ୀ /1305832 36 135 1397ଏମ୍. ଏରାନା େରଡି ପି ଏମ୍. ଆପନା େରଡି LNT3396322
ୀ /1305833 23 135 1398ଏସ େରାଜା ପି ଏସ ରଵନ୍ା YNY1147594
ୀ /1305834 22 135 1399ବି ସେ ାଷୀ ପି ବି ଲକ୍ଷଣ YNY1147602
ୀ /1305835 33 135 1400କାରଗୀ ଶାରଦା ସା େକ େଚନାରାଓ YNY1099746

ପ ୁ /1305836 33 135 1401ଟି. ସରୁୀ ମା ଟି. ମାମ ୁର୍ YNY0908632
ପ ୁ /1315837 36 135 1402ଦାେମାଦର ପତି ପି ନରସିଂହ ପତି LNT3018371
ୀ /1325838 59 135 1403ପତିଭା େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା LNT3018470

ପ ୁ /1325839 38 135 1404େଦବ କଲଯ୍ାଣ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା LNT3018462
ପ ୁ /1325840 36 135 1405ହର କଲଯ୍ାଣ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା LNT3018454
ପ ୁ /1325841 29 135 1406ବିଶନାଥ ଗଡନାୟକ ପି ବିର  ିକମୁାର ଗଡନାୟକ YNY0464008
ୀ /1325842 85 135 1407ସେୁରଖା ପାଇକରାୟ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପାଇକରାୟ LNT2423010
ୀ /1325843 30 135 1408ସପିୁନା ସାହୁ ପି ରାଜ ରବଟର୍ସ YNY0674861
ୀ /1335844 46 135 1409େବାନି ଲଛମୀ ସା େବାନି ଶ ରରାଓ OR/06/044/258955
ୀ /1335845 65 135 1410େବାନିକା  ା ସା େବାନି ସନଯ୍ାସି OR/06/044/258835
ୀ /1335846 73 135 1411ସାବିତୀ ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି OR/06/044/259087
ୀ /1335847 47 135 1412କମୁଲିୁ ପଦାବତୀ ପି ଗା ରାଜୁ ◌ା OR/06/044/258976

ପ ୁ /1335848 46 135 1413େବାନି ଶ ର ପି େବାନି ସନଯ୍ାସି OR/06/044/258893
ୀ /1345849 42 135 1414ରୁକସାନା େବଗମ ସା ମିଜର୍ାହିସାମ ୁ ିନ OR/06/044/258947
ୀ /1355850 68 135 1415େକ. ଗନା ା ସା େକ. ବୁଲିଆ LNT3396298
ୀ /1355851 58 135 1416ଏସ୍. ସରସତୀ ସା ଏସ. କାମ ରାଜୁ LNT3396249
ୀ /1355852 53 135 1417ଏଲ.ସୀମା ଳମ  ସା ଏଲ.ଜଗନନ୍ାଥ LNT3362878
ୀ /1355853 48 135 1418ଡି.ଲଛମୀ ପି ୱାଇ କେନୟା LNT3362738

ପ ୁ /1355854 45 135 1419ଟୁପାଗଲୁ ତିରୁପତି ପି ଟୁପାଗଲୁ ପେଲୟା LNT3396306
ପ ୁ /1355855 43 135 1420ପି. ରାଜୁ ପି ପି. କୁ ି  LNT3396769
ୀ /1355856 43 135 1421ଏଲ. ଅମଲୁୁ ଆ ା ସା ଏଲ. ଆପା ରାଓ LNT3396231

ପ ୁ /1355857 43 135 1422ଏମ ତାତାଜି ମା ଏମ ଅପି ଅମା LNT3018496
ପ ୁ /1355858 40 135 1423େସକ ୱାଜିଦ୍ ପି େସକ ଅଜିଜ୍ LNT3396751
ୀ /1355859 40 135 1424େକ. ଲକ୍ଷୀ ସା େକ. ରାଜୁ LNT3396272
ୀ /1355860 40 135 1425ବି. ଲକ୍ଷୀ ସା ବି. ରାେଜଶ୍ LNT3396264
ୀ /1355861 39 135 1426ଏମ ରାଜ ଲକି୍ଷ ସା ଏମ ତାତାଜି LNT3018512
ୀ /1355862 38 135 1427ପି. ଦୀେଲଶରୀ ସା ପି. ରାଜୁ LNT3362886

ପ ୁ /1355863 35 135 1428ଜି ମଣି ପି ଜି ଅଜୁର୍ ନ ରାଓ YNY0642496
ପ ୁ /1355864 34 135 1429ପି ହରି ମା ପି କା ା LNT3018520
ୀ /1355865 32 135 1430ପି ଜୟା ମା ପି କା ା  LNT3018504
ପ ୁ /1355866 32 135 1431ଜି େସାଲାପରୁୀ ପି ଜି ଅଜୁର୍ ନ ରାଓ YNY0642504
ୀ /1355867 47 135 1432ଲକ୍ଷୀ ଜୀ ସା ଜୀ ଅଜୁର୍ ନ ରାଓ YNY1226547
ପ ୁ /1355868 24 135 1433ସିଧା  େଲ ା ପି ସନାତନ େଲ ା YNY1077668
ୀ /1355869 38 135 1434ଟୁପାଗଲୁ ପ ୁ ା ସା ଟୁପାଗଲୁ ତିରୁପତି LNT3362894
ପ ୁ /1355870 39 135 1435େସକ ରାଜାବାବୁ ପି ବୁଖାରୀ LNT4234829
ପ ୁ /1355871 39 135 1436ପି. ରାଜୁ ପି ପି.ଆପା ରାଓ YNY0619668
ପ ୁ /1355872 78 135 1437େକ.ଲଛମନ ରାଓ ପି େକ.କାମ ରାଜୁ LNT3396215
ପ ୁ /1355873 44 135 1438ଟି.ଶ ର ରାଓ ପି ଟି.ସରୁନାରାୟଣ  LNT3396223
ପ ୁ /1355874 36 135 1439ଜି.ଚ  ରାଓ ପି ଜି.ଅଜୁର୍ ନ ରାଓ YNY0642470
ପ ୁ /1365875 62 135 1440େସକ ଉସମାନ  ପି େସକ ରମ ାନ  LNT2422889
ପ ୁ /1365876 60 135 1441େସକ ସାବିର ପି େସକ.ରମଜାନ LNT2422855
ୀ /1365877 46 135 1442ନାସିମା ବିବି ପି େଶଖ ରମଜାନ OR/06/044/258916
ପ ୁ /1365878 23 135 1443ସୟଦ ହର୍ ନ େମାଜମୀଲ ପି ସୟଦ ସ କଟ ଇମାମ YNY1181387
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ପ ୁ /1365879 22 135 1444େଶଖ ସନୁୱର ପି େସଖ ସବିର YNY1099548
ୀ /1505880 73 135 1445ସିବପାବର୍ ତୀ େଗୗର ସା ବି କାଳୀ ଦାସ YNY1226612
ୀ /2025881 19 135 1446ନାହିଦ ବକର୍ ତ ପି େସକ. ବକର୍ ତୁଲା  YNY1343680
ୀ /2025882 42 135 1447ସମସାଦ୍ ତରନୁମ୍ ସା େସକ.କିଫାୟତ୍ ତୁଲା YNY1342724

ପ ୁ /plot no -5883 37 135 1448ଆଶେୁତାଷ ବିେସାଈ ପି ଲାେଥ ପଦୀପ କମୁାର ବିେସାଈ YNY1323666
ପ ୁ /3145884 23 135 1449ଅଭିଜୀତ ସାହୁ ପି ଅମିତାଭ ସାହୁ YNY1348788
ପ ୁ /3205885 42 135 1450ସାଧୀନ େବେହରା ପି ହରିଶ ଚଂଦ େବେହରା YNY1349331
ପ ୁ /3205886 37 135 1451ସେଦଶ େବେହରା ପି ହରିଶ ଚଂଦ େବେହରା ାଦର YNY1333046
ୀ /3205887 34 135 1452ସସୀତା େବେହରା ସା ସାଧୀନ େବେହରା YNY1349323
ୀ /3205888 29 135 1453ଦିପୀକା ଦଲାଇ ସା ସେଦଶ େବେହରା YNY1349315

ପ ୁ /FLAT-3205889 68 135 1454ହରିଶ ଚଂଦ େବେହରା ପି ସେଦଶ କମୁାର େବେହରା YNY1346972
ପ ୁ /4075890 23 135 1455ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୂ ପି ରାଜ୍କିେଶାର ସାହୂ YNY1136134
ୀ /297/A/15891 27 135 1456େମାନିକା ଦାସ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ YNY1213214
ୀ /999995892 22 135 1457ନସିଆ ଲ ପି ଲ ଆହମଦ YNY1147479

ପ ୁ /KHATA NO5893 36 135 1458ମ୍ଡ େତୗ ିକ଼ ଆହମଦ ଆହମଦ - ସଫିୁଆ ସଲୂତନା ସଲୂତନା YNY1221027
ପ ୁ /302B/15894 25 135 1459ହପର୍ ୀତ ସିଂହ ପି େରୗଇଂଡର ସିଂହ YNY1353739
ପ ୁ /195895 20 135 1460କି ର୍ୀ ମହାପାତ ପି କବୀ  ମହାପାତ YNY1354174
ୀ /1275896 25 135 1461ସଇୁଟି ନିସା ସା େସକ ନଵ୍  ଅଲୀ YNY1354182
ୀ /1275897 19 135 1462ରୁକସର ବାେନା ପି େସକ ମଜୂର ଅଲୀ YNY1354190
ୀ /1275898 22 135 1463ରୁକସାନ ପରବିନ ସା େସକ ଇରସାଦ ଅଲୀ YNY1354208

ପ ୁ /1275899 22 135 1464େସକ ଇରସାଦ ଅଲୀ ପି େସକ ମ ରୁ ଅଲୀ YNY1354224
ୀ /Makarbag5900 24 135 1465େସ ରିତା ଦାଶ ପି େହମଂତ କମୁାର ଦାଶ YNY1362623
ୀ /2295901 22 135 1466ସକୀରା େବଗମ ସା  ନିୟାମତ ତୂଲା YNY1366863

ପ ୁ /2285902 36 135 1467ପେବର୍ ଜ ଅଖତାର ପି  ସିକ ର ବୁକ୍ସ YNY1366897
ପ ୁ /2285903 65 135 1468 ସିକ ର ବୁକ୍ସ ପି େମୗଲା ବୁକ୍ସ YNY1366905
ୀ /2285904 33 135 1469ସଲମ। ସଲୁତନା ସା ପେଵର୍  ଅଖତାର YNY1366962
ୀ /2285905 60 135 1470ନଜମା ଖାନମ ସା  ସିକ ର ବୁକ୍ସ YNY1367028

ପ ୁ /2285906 31 135 1471ମରଗବ ରିଆଜ୍ ପି  ସିକ ର ବୁକ୍ସ YNY1367101
ପ ୁ /2285907 23 135 1472ମେରର୍ାଫ ଆଇୟାଜ ପି  ସିକ ର ବୁକ୍ସ YNY1367135
ୀ /885/24625908 24 135 1473ପନୁମ ବେଜାରିଆ ପନୁମ ପି ଅନିଲ କମୁାର ବେଜାରିଆ  YNY1368414

ପ ୁ /885/24625909 19 135 1474ସମିୁତ କମୁାର ବେଜାରିଆ ସମିୁତ - େଜାହନ୍ ଆଶୀଷ ବରାଲ YNY1368547
ୀ /275910 66 135 1475ହସିନା ବିବି ସା ଇଜରାଇଲ ଖାନ YNY1371012
ୀ /115911 18 135 1476ଦିୟା ଦାସ ପି ବିକମ କମୁାର ଦାସ YNY1382555
ୀ /245912 22 135 1477ତମନା େବଗମ ପି େସକ ମଦର YNY1396118
ୀ /155913 19 135 1478ଊେ  ନା ନ୍ୀନ ଲତିଫ ପି  ଅ ଲୁ ଲତିଫ ଉ ୀନ YNY1396126

ପ ୁ /135914 18 135 1479ମହ ଦ ଅସଦ ପି ମହ ଦ ମମୁତାଜ YNY1396134
ୀ /145915 21 135 1480ଆୟିଶା ଖାତୁନ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ମାମଦୁ YNY1396142
ୀ /145916 19 135 1481ୟାସରିନ େବଗମ ପି ମଜୂ ଖାନ YNY1396159

ପ ୁ /145917 20 135 1482ମହ ଦ ସାକ଼ିବ ପି ମହାନନ୍ଡ ଆୟୁବ YNY1396167
ପ ୁ /155918 19 135 1483ଅ ଲୁ ତଊଫୀକ ପି ଅ ଲୁ ସ ିକ YNY1396175
ୀ /225919 27 135 1484ନସୀମା େବଗମ ସା କଲିମ ଖାନ YNY1396183
ୀ /95920 22 135 1485େରାଶନୀ େବଗମ ପି ସଲିମ ଖାନ YNY1396191

ପ ୁ /255921 25 135 1486ସଲମାନ ଖାନ ମା ସଲିମ ଖାନ YNY1396209
ପ ୁ /5922 37 137 1େଶକ ଅ ଲୁ େ ର୍ାନ ପି େଶକ ସଲୀମ YNY1062793
ୀ /5923 26 137 2ସାହୀନ୍ ପରୱିନ୍ ସା େଶଖ୍ ତବିବ୍ ପରୱର୍ YNY0741777

ପ ୁ /,5924 26 137 3ସକ ଇମତିୟାଜ ପି େସକ କରିମ YNY0823757
ପ ୁ /,5925 51 137 4ଉସତାର ମିଆଁ ପି ଅଫସର ଅଲୀ YNY0773739
ପ ୁ /,5926 28 137 5ଟିପ ୁସଲୁତାନ ମା ସକିନା ବିବି YNY0823740
ପ ୁ /.5927 43 137 6ଅଲତାବ ହୁେସନ . ପି ଅବ ଲୁ ମଲୀକ YNY0773895
ପ ୁ /.5928 38 137 7ରାେଧଶଯ୍ାମ . ପି େମୱାଲାଲ . YNY0774885
ପ ୁ /.5929 37 137 8ରୀ  ୁଅଲୀ . ପି ମ ା ଅଲୀ . YNY0775957
ୀ /.5930 34 137 9େକୗଶର ଖାତୁନୁ . ପି େସକ ମସୁଲିମ YNY0775932
ୀ /.5931 30 137 10େରଖା େପାେର . ସା ପେଲଇ େପାେର . YNY0776401
ୀ /.5932 30 137 11ଟି କବିତା . ସା ଟି ଦିେଲଶର . YNY0776435
ପ ୁ /.5933 26 137 12େକ େତଜାବ . ପି େକ ଟାଇେଚୟା ଚ YNY0823807
ପ ୁ /.5934 66 137 13ମକସଦୁ ଆଲମ ପି ସତାର ଆଲାମ YNY0801209
ପ ୁ /.5935 26 137 14େସକ ଅକତର ଅବଦୁଲ ପି େସକ ନୁର ଅବଦୁଲ YNY0823690
ପ ୁ /.5936 72 137 15ମହ ଦ ଅବଦୁଲା ପି ମହ ଦ ମହସିନ ଉଲା YNY0774687
ୀ /.5937 26 137 16ସାଇଲା ଆଫରିନ୍ ସା େସକ ଫୟାଜ YNY0802652
ପ ୁ /.5938 57 137 17ରାେଜ  କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ପଭାତିଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0774653
ପ ୁ /.5939 35 137 18ଅଜୟ ଅଗୱାଲ ପି ପେୁରାଷ ମ ଦାସ YNY0801514
ପ ୁ /.5940 28 137 19ନିଖିଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ରାେଜ  କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0774992
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ପ ୁ /.5941 47 137 20ମେନାଜ କମୁାର ଅଗରୱାଲ ପି ମଦନ ଲାଲ ଅଗରୱାଲ YNY0774257
ୀ /.5942 45 137 21ବ ନା ଅଗରୱାଲା ସା ମେନାଜ କମୁାର ଅଗରୱାଲା YNY0774281

ପ ୁ /.5943 42 137 22ଏକଲାଖ୍ ଆହମଦ୍ ପି ଅବଦୁଲ ବାରିକ YNY0802744
ପ ୁ /.5944 36 137 23ସରଫରାଜ ଆେହମଦ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ YNY0801431
ପ ୁ /.5945 29 137 24ପରେବଜ୍ ଆେହମଦ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ YNY0774570
ପ ୁ /.5946 26 137 25େସକ୍ ଆକବର ପି େସକ୍ ଇମାମନ୍ YNY0823799
ପ ୁ /.5947 26 137 26େସକ୍ ଅକତର ପି େସକ୍ ଇାମମନ୍ YNY0772657
ପ ୁ /.5948 62 137 27ମ ା ଅଲୀ ପି ହଏଦର ଅଲୀ YNY0802173
ପ ୁ /.5949 30 137 28େସକ େତୗସିଫ ଅଲି ପି େସକ ଉସମାନ ଅଲି YNY0776146
ପ ୁ /.5950 29 137 29େମରାଜ୍ ଅଲୀ ପି କାଦିର ଅଲୀ YNY0774620
ପ ୁ /.5951 26 137 30େସକ ବାସିତ ଅଲି ପି େସକ ଉସମାନ ଅଲି YNY0776104
ପ ୁ /.5952 26 137 31ମିନାଜ ଅଲୀ ପି ମବୁାରକ ଅଲୀ YNY0774232
ପ ୁ /.5953 27 137 32େସକ ଅଲିମ ପି େସକ ହାସିମ YNY0801928
ପ ୁ /.5954 57 137 33େସକ୍ ନଉଶାଦ ଅଲୀ ପି େସକ୍ ମନସରୁ ଅଲୀ YNY0775684
ପ ୁ /.5955 51 137 34େସକ ମେହବୁବ ଅଲୀ ପି େସକ ମଜୁାଫର ଅଲୀ YNY0774224
ପ ୁ /.5956 33 137 35ଆରିଫ ଅଲୀ ପି ମ ା ଅଲୀ YNY0772798
ପ ୁ /.5957 26 137 36ଇମିତିଆଜ ଅଲୀ ପି ୱାସତ ଆଲୀ YNY0823559
ପ ୁ /.5958 26 137 37େସକତଉସିଫ ଅଲୀ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ ହାଇ YNY0775718
ପ ୁ /.5959 36 137 38େସକ୍ ଆଲୁଫୁ ପି ନାଜିର ଅଲି YNY0773200
ପ ୁ /.5960 28 137 39ମହ ଦ ଆମିନ ପି ମହ ଦ େକୗସର YNY0775593
ପ ୁ /.5961 27 137 40େସକ ଆନିଲ ପି େସକ ସାଲିମ YNY0774505
ୀ /.5962 58 137 41େକ ଅ ାମା ସା େକ ସିମା YNY0773192

ପ ୁ /.5963 49 137 42ମହ ଦ ଅନୁୱାର ପି ମହ ଦ ଅବଜଲ YNY0801647
ପ ୁ /.5964 46 137 43େସକ ଅନୱର ପି େସକ ଦିଲୱର YNY0801357
ପ ୁ /.5965 35 137 44ମହ ଦ ଅନୱର ପି ମହ ଦ ଦାନିସ YNY0774984
ୀ /.5966 43 137 45େରାସନ ଆରା ସା ସରବର ଖାନ YNY0776120
ୀ /.5967 26 137 46ଏନ୍ ଆରତି ମା ଏନ୍ ସିମା YNY0774760

ପ ୁ /.5968 35 137 47ମହ ଦ ଆରିଫ ପି ନଜିର ମହ ଦ YNY0802447
ପ ୁ /.5969 26 137 48େଶଖ୍ ଆରିଫ୍ ପି େଶଖ୍ ରାଜୁ YNY0774349
ପ ୁ /.5970 26 137 49େଶଖ୍ ଆସିଫ୍ ପି େଶଖ୍ ରାଜୁ YNY0774174
ପ ୁ /.5971 54 137 50ମହ ଦ ଆସଲାମ ପି େରାମନ ମହ ଦ YNY0773549
ପ ୁ /.5972 38 137 51େସକ ଆଜାଦ ପି େସକ ଅହମଦ YNY0774778
ପ ୁ /.5973 53 137 52େସକ୍ ଆଜିଜ ଆଜିଜ୍ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ YNY0801183
ପ ୁ /.5974 29 137 53େସକ ବାବର ପି େସକ ସାେପା YNY0801944
ପ ୁ /.5975 41 137 54େସକ୍ ବାବୁ ପି େସକ୍ ଜବାର YNY0772640
ପ ୁ /.5976 27 137 55େଶଖ ବାବୁ ପି େଶଖ ହାଡିଆ YNY0774075
ୀ /.5977 57 137 56ଖତୀ କଲୁସମୁ ବାେନା ପି ମହ ଦ ୟୁନୁସ YNY0773010
ୀ /.5978 33 137 57ଫରଜାନା ବାେନା ପି ମହ ଦ ଅତର YNY0823765

ପ ୁ /.5979 45 137 58ମିଜର୍ା ସକିଲ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଅବଦୁଲ ରଶତି େବଗ YNY0772681
ପ ୁ /.5980 44 137 59ମିଜର୍ା ଓକିଲ୍ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ସତାର େବଗ YNY0823781
ପ ୁ /.5981 43 137 60ମିର ସେୁଲମାନ େବଗ ପି ମିର୍ ତମିଜ େବଗ YNY0801704
ୀ /.5982 32 137 61ସବହା େବଗମ ସା ଆଶଫି ଅଲୀ YNY0801670
ୀ /.5983 29 137 62ନସରିନ େବଗମ ପି ମହ ଦ ଜାେହଦ YNY0823708
ୀ /.5984 26 137 63ଚା ିନୀ େବଗମ୍ ପି େସକ ଇସଫୁ YNY0801621
ୀ /.5985 49 137 64ଆ େରା  ଆରା େବଗମ ସା ଆବିଦ ମହ ଦ YNY0775007
ୀ /.5986 39 137 65ଆସମା େବଗମ ସା ମିଜର୍ା ହମିଦ େବଗ YNY0773226
ୀ /.5987 38 137 66ଅକତିର େବଗମ୍ ପି ଖଦୁା ବକ୍ସ ଖଁା YNY0776062
ୀ /.5988 36 137 67ସଲୁତାନା େବଗମ - ସଲୂତନା େବଗମ େବଗମ YNY0801977
ୀ /.5989 34 137 68ନଜମା େବଗମ ପି ମହ ଦ ଫାରୁକ YNY0775916
ୀ /.5990 32 137 69ନଜମା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ଜହିର YNY0823351
ୀ /.5991 32 137 70ଆମିନା େବଗମ ସା େସକ ୟାସିନ YNY0772244
ୀ /.5992 31 137 71ସବାନା ଆରା େବଗମ୍ ପି ଆବିଦ ମହ ଦ YNY0802074
ୀ /.5993 29 137 72େରାଜି େବଗମ ପି େସକ ମନୁା YNY0773275
ୀ /.5994 29 137 73ଫରଜାନା େବଗମ ପି ଫରିଦ ଖଁା YNY0773465
ୀ /.5995 29 137 74ସାଏରା େବଗମ ସା େସକ ବସିର YNY0776518
ୀ /.5996 28 137 75ନସିମା େବଗମ ପି ସ ା ଖାନ YNY0851592
ୀ /.5997 28 137 76ଅଫସାନା େବଗମ ପି େସକ ଅସଲାମ YNY0802132
ୀ /.5998 27 137 77ଫରଜାନ େବଗମ ସା େସକ କରିମ YNY0772194
ୀ /.5999 26 137 78ରୁକସାନା େବଗମ ପି େସକ ଅସଲମ YNY0801779
ୀ /.6000 26 137 79ରୁଖସାନା େବଗମ ପି େସକ ସ ିମଲୁା YNY0775171
ୀ /.6001 26 137 80ଗଡିୁଅ େବଗମ ପି ସିରାଜ େସକ YNY0801415
ୀ /.6002 26 137 81ମିନୁ େବଗମ ପି େସକ ସଲିମ YNY0776161

97 147/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 22ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /.6003 26 137 82ଗଲୁଫଶାହା େବଗମ୍ ପି ନସିର ଖାନ୍ YNY0775650
ୀ /.6004 39 137 83ପମିଳା େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା YNY0775536

ପ ୁ /.6005 26 137 84ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YNY0802256
ପ ୁ /.6006 28 137 85ଇବାର େବଗ ପି ମିରଜା ସହରିଆର େବଗ YNY0774364
ୀ /.6007 82 137 86ସାଲିମାନ ବିବି ସା େସକ୍ ରସାନ୍ YNY0776351
ୀ /.6008 74 137 87ସାେକରା ବିବି ସା େସକ୍ ଫାରୁକ୍ YNY0774935
ୀ /.6009 73 137 88କସିଦା ବିବି ସା େସୗକତ ଖଁା YNY0775312
ୀ /.6010 58 137 89ମନିୁ ବିବି ସା େସକ ଜବାର YNY0775270
ୀ /.6011 53 137 90ଦୁଲାରି ବିବି ସା େସକ େଦାଲା ଅଲୀ YNY0774018
ୀ /.6012 52 137 91ଆଇସା ବିବି ସା େସକ ଚା YNY0776245
ୀ /.6013 47 137 92ଅନଜୁମ ବିବି ସା େସକ ଅସରଫ YNY0772160
ୀ /.6014 42 137 93ରୁକସାନା ବିବି ସା ବାବୁ ଖଁା YNY0772376
ୀ /.6015 41 137 94ରାନି ବିବି ସା ନାସିମ ଖଁା YNY0772228
ୀ /.6016 40 137 95ମାେଜଦା ବିବି ସା େସକ ହାସିବୁଲ YNY0823583
ୀ /.6017 38 137 96ଆଲିମା ବିବି ସା ମବୁାରକ ଶାହା YNY0823609
ୀ /.6018 38 137 97କରୁସିଦା ବିବି ପି ୟୁନ୍ସ୍ େସକ YNY0801399
ୀ /.6019 34 137 98ହସିନା ବିବି ସା ମନୱର ଖାନ YNY0802496
ୀ /.6020 33 137 99ପରବିନ ବିବି ସା େସକ ଅନୁ YNY0772285
ୀ /.6021 33 137 100ସଲିମା ବିବି ସା େସକ ରାଜୁ YNY0776476
ୀ /.6022 32 137 101ଅମିରନ ବିବି ସା ବାବୁନା ଖଁା YNY0801407
ୀ /.6023 32 137 102ସାମସନୁ ବିବି ସା େସକ୍ ଅେହମଦ . YNY0772517
ୀ /.6024 31 137 103ସବନମ ବିବି ସା େସକ୍ ନୁରୁଉଦିନ YNY0823377
ୀ /.6025 30 137 104ନିଲାମ ବିବି ସା େଶଖ୍ ଜାୟୁବ YNY0802157
ୀ /.6026 30 137 105ରୁକସାର ବିବି ସା େସକ ଅଜିମ YNY0775197
ୀ /.6027 29 137 106ସବନମ ବିବି ସା ଇମତିଆଜ ଅଲୀ YNY0772236
ୀ /.6028 29 137 107ହସରାତୁନ ବିବି ସା େସକ୍ ସିଦିକ୍ YNY0802249
ୀ /.6029 28 137 108ନଗମା ବିବି ସା ଔାଜିଦ ଖଁା YNY0801688
ୀ /.6030 28 137 109ଫରଜାନା ବିବି ପି ମହ ଦ ୱାସିମ YNY0774646
ୀ /.6031 27 137 110ନସିମା ବିବି ସା େସକ ଅହିଲ YNY0823724
ୀ /.6032 26 137 111ଗୁ଼ଡିଆ ବିବି ପି ସୟଦ ଅଲାୱଦିନ YNY0801662

ପ ୁ /.6033 30 137 112େସକ ବିଲାଲ୍ ପି େସକ ଇସଲାମ YNY0773903
ୀ /.6034 31 137 113କିନୁ ବିଶାଳ ପି ଗଣୁ ନିଧି ବିଶାଳ YNY0802793
ୀ /.6035 37 137 114େକ େବାଡାମା ସା େକ ଗେଣଷ YNY0774737

ପ ୁ /.6036 63 137 115ପି ବାେଡୟା ପି ପି. ସରୁନାରାୟଣ YNY0801589
ୀ /.6037 41 137 116ଏସ. ବୁଡାମା ସା ଏସ୍. ୟାରୟା YNY0774042

ପ ୁ /.6038 26 137 117େସକ ଅଫେରାଜ ବକ୍ସ ପି େସକ ଫିେରାଜ ବକ୍ସ YNY0774125
ୀ /.6039 52 137 118ଫାଲଗନିୁ ବିପଲୁ େଦଶାଇ ସା ବିପଲୁ ମେହ  େଦଶାଇ YNY0801225

ପ ୁ /.6040 26 137 119ଏମ. ଡି ଇରସାଦ ପି ଏମ. ଡି ଆଜାଦ YNY0801753
ପ ୁ /.6041 50 137 120ମହ ଦ ଇୟୁସଫୁ ଅଲି ପି ସେୁଚନ ଅଲି YNY0774190
ପ ୁ /.6042 30 137 121େସକ ଫକା ପି େସକ୍ ୟୁସଫୁ YNY0773143
ପ ୁ /.6043 49 137 122େସକ ଫାରୁକ ପି େସକ ଖରୁସିଦ YNY0801308
ପ ୁ /.6044 46 137 123ମହ ଦ ଫାରୁକ ସା ପି ମହ ଦ ହଲିମ ସା YNY0774208
ପ ୁ /.6045 43 137 124େସକ୍ ଫିରୁଜ ପି େସକ୍ ଫକିର YNY0774828
ପ ୁ /.6046 32 137 125ବି. ଗେଣଷ ପି ବି େଡମରୁୁ YNY0801563
ପ ୁ /.6047 36 137 126ଆବୁ ରିଜାନ ଗନି ପି ମହ ଦ ହବିବୁଲ ଗନି YNY0802199
ପ ୁ /.6048 53 137 127େସକ େଗାରା ପି େସକ କ ା YNY0801316
ପ ୁ /.6049 59 137 128ପାରାଭାତ ଗଛୁାୟତ ପି ବିହାରୀ ଗଛୁାୟତ YNY0774802
ଅ /.6050 38 137 129ବସ  ଗରୁୁ ପି ବହାନ  ଗରୁୁ YNY0801480
ପ ୁ /.6051 43 137 130େସକ ହବିବୁର ପି େସକ ଜୁଲୁ ରହମାନ YNY0802736
ପ ୁ /.6052 28 137 131େସକ ହାଲିମ ପି େସକ ଫକିର YNY0773614
ପ ୁ /.6053 48 137 132ରଜାଉଲ ହକ ପି େଦା  ମଦ ଦ YNY0801712
ପ ୁ /.6054 26 137 133ଅବୁ ହସନ୍ ପି ହସନ ଅବଦୁଲା YNY0802181
ପ ୁ /.6055 39 137 134େସକ ହିରୁ ପି େସକ ସନୁା YNY0773937
ପ ୁ /.6056 43 137 135ମହ ଦ ଆମିର ହୁେସନ ପି ମହ ଦ ମିସାକିନ YNY0804047
ପ ୁ /.6057 31 137 136ମହ ଦ ସାଦାମ ହୁେସନ ପି େସକ ୟୁନୁସ YNY0803379
ପ ୁ /.6058 51 137 137ସରିଫ ହୁେସନ ପି ଅବଦୁଲ ହୁେସନ YNY0804260
ପ ୁ /.6059 50 137 138େସକ୍ ଇସା ପି େସକ୍ େମାଜାମିଲ YNY0772616
ପ ୁ /.6060 29 137 139େସକ ଇସାକ ପି େସକ ଅଲିମନୁ YNY0804039
ପ ୁ /.6061 66 137 140େସକ ଜବାର ପି େସକ ମହ ଦ YNY0802165
ୀ /.6062 30 137 141ନିଖତ୍ ଜାହଁା ପି ସୟଦ ରିଆଜ ଉ ିନ YNY0804211
ୀ /.6063 28 137 142ରଫତ ଜାହଁା ପି ସୟଦ ରିଆଜ ଉ ିନ YNY0804229
ପ ୁ /.6064 42 137 143ସୟିଦ ଜହିର ପି ସୟଦ ଜବିର YNY0803361
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ପ ୁ /.6065 38 137 144ସୟଦ ଜମିଲ ପି ସୟଦ ନସିର YNY0774521
ପ ୁ /.6066 38 137 145ମହ ଦ ଜମିଲ ପି ଅବ ଲୁ ରହିମ YNY0773580
ପ ୁ /.6067 32 137 146ମହ ଦ ସରଫରାଜ ଜାେୱଦ ପି ମହ ଦ ଇସମାଈଲ ଖାନ YNY0801886
ପ ୁ /.6068 48 137 147ବିଶନାଥ େଜନା ପି ରାଜୀବ େଜନା YNY0801472
ପ ୁ /.6069 44 137 148ପାେମଶର ଝା ପି ଶୀ େମାଦ ନାରାୟଣ ଝା YNY0802215
ପ ୁ /.6070 38 137 149ମହ ଦ କବିର କବିର ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ମଲିକ YNY0801175
ପ ୁ /.6071 69 137 150େସକ୍ କାଦର ପି ମହ ଦ ଅଲି YNY0801282
ପ ୁ /.6072 49 137 151ମହ ଦ କାଦିର ପି ମହମ୍ଦ ୟାସିନ YNY0802488
ପ ୁ /.6073 38 137 152ମଦ ଦ କଫିଲ ପି ମଦ ଦ ଇସାଇଲ YNY0801241
ୀ /.6074 73 137 153ସକିନା କାଫୁ ପି ମହ ଦ ଇସାକ YNY0823344

ପ ୁ /.6075 41 137 154ମହ ଦ େକୗଫି ପି ମହ ଦ ରହୁଫ YNY0804278
ପ ୁ /.6076 26 137 155ସୟଦ କଲାମ ପି ସୟଦ ସଲିମ YNY0823419
ପ ୁ /.6077 26 137 156ଅବଦୁଲ କମରାନ ପି ଅବଦୁଲ କରିମ YNY0829408
ପ ୁ /.6078 46 137 157ପି. କା ିର୍କ ପି ପି. ରାମ ମ ୂ ିର୍ YNY0801456
ପ ୁ /.6079 35 137 158ମହ ଦ କାସିମ ପି ମହ ଦ ହାସନ YNY0774315
ପ ୁ /.6080 34 137 159େସକ୍ କାଶମି ପି େସକ୍ ମଜୁନୁ YNY0774950
ପ ୁ /.6081 44 137 160ଅବଦୁଲ କୟୁମ ପି ଅବଦୁଲ ସତାର YNY0773663
ପ ୁ /.6082 59 137 161ହାବୁ ଖାନ୍ ପି େବଲାଦ ଖାନ୍ YNY0801795
ପ ୁ /.6083 56 137 162ସଲିମ ଖଁା ପି ଅଲି ଜାନ ଖଁା YNY0802702
ପ ୁ /.6084 49 137 163ସ ା ଖାନ ପି ଉମର ଖାନ YNY0851584
ପ ୁ /.6085 45 137 164ଆସାଦୁଲା ଖାନ ପି ହାଜି ଅବୁଲ େଖଁରଖାନ YNY0773531
ପ ୁ /.6086 42 137 165ୟାସିନ ଖଁାନ ପି ରଫିକ ଖଁାନ YNY0801993
ପ ୁ /.6087 41 137 166ସାବିର ଖାଂ ପି ସାହବ ଖଁା YNY0773481
ପ ୁ /.6088 40 137 167ଅମ୍ଜାଦ ଖାନ ପି ୟୁନ୍ସ୍ ଖାନ୍ YNY0801365
ୀ /.6089 37 137 168ଖସୁବୁ ଖଁା ସା ସାଲିମ ଖଁା YNY0802843

ପ ୁ /.6090 36 137 169ଜିଆବୁଲ ଖଁା ପି ରାମଜାନ ଖଁା YNY0829812
ପ ୁ /.6091 31 137 170ମଜିଦ ଖଁା ପି ସାଜିଦ ଖଁା YNY0801217
ୀ /.6092 31 137 171ଫାରଜାନା ଖଁା ସା କାଲିମ ଖଁା YNY0823682

ପ ୁ /.6093 30 137 172ଔଜିଦ ଖଁା ପି ସଫିକ ଖଁା YNY0802116
ପ ୁ /.6094 30 137 173ସାଗିର ଖାନ ପି ନସିର ଖାନ YNY0773630
ପ ୁ /.6095 30 137 174ରାଜା ଖାନ ପି ମହିମଦୁ ଖାନ YNY0774893
ପ ୁ /.6096 26 137 175ସନାୱାଜ ଖାନ ପି ବାବା ଖାନ YNY0773002
ପ ୁ /.6097 26 137 176ରାଜୁ ଖାନ୍ ପି ହନିଫ ଖାନ YNY0801332
ପ ୁ /.6098 26 137 177େମାମିନ ଖଁା ପି ପିରୁ ଖଁା YNY0802678
ପ ୁ /.6099 26 137 178ରହିମ ଖାନ ପି ଲାଲୁ ଖାବ YNY0802371
ପ ୁ /.6100 26 137 179ସାହିଲ ଖାନ ପି ଦୁଲାର ଖାନ YNY0823658
ପ ୁ /.6101 26 137 180ତାହୁର ଖାନ ମା ଜଇବୁନ ବିବି YNY0823567
ୀ /.6102 27 137 181କରିସା ଖାତୁନ ପି ରାଜୁ ଖାନ YNY0801381
ୀ /.6103 41 137 182େମହଜିମିନ ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଉଲା YNY0823591
ୀ /.6104 40 137 183ରାେଜଦା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଅନୱର YNY0774497
ୀ /.6105 40 137 184ପରୱିନ୍ ଖାତୁନ୍ ସା ଜାେୱଦ ହୁେସନ୍ YNY0802280
ୀ /.6106 38 137 185ଜୁଲି ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଇସମାଇଲ YNY0774745
ୀ /.6107 28 137 186ସାମିନା ଖାତୁନ ପି େସକ େଭାଳା YNY0773176
ୀ /.6108 27 137 187ଜାେହଦା ଖାତୁନ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ହାନିଫ YNY0776450
ୀ /.6109 88 137 188ଏ. ଲକ୍ଷୀ ସା ଏ. ଅପନ୍ YNY0801654

ପ ୁ /.6110 36 137 189ମହ ଦ ଲିଜୁ ପି ମହ ଦ କସିମ YNY0774471
ପ ୁ /.6111 31 137 190େସକ ମଇନୁ ିନ ପି େସକ ମଜୁନୁ YNY0774794
ପ ୁ /.6112 52 137 191ଅଜିରୁଲ ମଲିକ ପି ନୁରୁ ିନ ମଲିକ YNY0774331
ପ ୁ /.6113 38 137 192ରାେଧଶାମ ମ ଲ ପି ଧନରାଜ ମ ଲ YNY0801191
ପ ୁ /.6114 33 137 193ମିର ମନୱର ପି ମିର ବାବୁଜାନ YNY0774463
ପ ୁ /.6115 32 137 194େସକ ମସିମ ପି େସକ୍ ସଲିମ YNY0774612
ପ ୁ /.6116 31 137 195ୱାହିଦ େମାହ ଦ ପି ଫାରୁକ ମହ ଦ YNY0803346
ୀ /.6117 29 137 196ସମସାଦ ମିରାଜ ସା ମିଜର୍ା ଆଦିଲ େବଗ YNY0802306
ୀ /.6118 33 137 197ଭାଗଯ୍ଶୀ ମିଶ ସା ଦୀପକ ମିଶ YNY0774554
ପ ୁ /.6119 60 137 198ଅବିଦ ମହ ଦ ପି ଜାଫର ମହ ଦ YNY0802082
ପ ୁ /.6120 33 137 199ନସରୁଲ ମହ ଦ ପି ହାଦିସ ମଦ ଦ YNY0801423
ପ ୁ /.6121 31 137 200େନୗସାଦ ମହ ଦ ପି ମହ ଦ ସମିମ ଅହମଦ YNY0773721
ପ ୁ /.6122 28 137 201ଜସିମ୍ ମଦ ଦ ପି ନସିମ ଖଁା YNY0801464
ପ ୁ /.6123 27 137 202େସକ ମମିନ୍ ପି େସକ ହାମିଦ YNY0801738
ପ ୁ /.6124 28 137 203େସକ୍ ମକୁତାର ପି ସଲୁଢାନ ବିବି YNY0829820
ପ ୁ /.6125 31 137 204ପି. ମରୁଲି ପି ପି. ବାରଗି YNY0801902
ପ ୁ /.6126 27 137 205େସକ୍ େମୗସିମ ପି େସକ୍ ହବିୱଲା YNY0775627
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ପ ୁ /.6127 37 137 206େସକ ମସୁଲିମ ପି େସକ ସଲିମ YNY0774406
ପ ୁ /.6128 47 137 207େସକ ଅଲୀ ମସୁତଫା ପି େସକ ସରୁାଫ ଅଲୀ YNY0773432
ପ ୁ /.6129 53 137 208େସକ ମ ୁ କିମ ପି େସକ ହାକିମ YNY0772723
ପ ୁ /.6130 33 137 209ମହ ଦ ମ ୁ କିମ୍ ପି ମହ ଦ ରିୟାଜ YNY0774927
ପ ୁ /.6131 27 137 210ଟି ନାଗା ପି ଟିପ  ୁ. YNY0804112
ୀ /.6132 35 137 211ପି. ନାଗାଆମା ସା ପି. େମାହନ YNY0773812

ପ ୁ /.6133 30 137 212ସଟିୁୟା ନାରାୟଣ ପି ଅମର ଚନ YNY0801506
ପ ୁ /.6134 28 137 213ରାଜୁ ନାୟକ ପି ଭା ର ନାୟକ YNY0801613
ପ ୁ /.6135 28 137 214ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ହୃସିେକଶ ନାୟକ YNY0823633
ପ ୁ /.6136 26 137 215େସକ୍ ନଇମ ପି େସକ୍ ଚା YNY0772590
ୀ /.6137 27 137 216ତବାସମୁ ନିଶା ପି ମିଜର୍ା ଇସାକ େବଗ YNY0772251
ୀ /.6138 26 137 217ଆଫ େରାଜି ନିଶା ପି ଇମିତହାନ ଅଲି YNY0802868
ୀ /.6139 26 137 218ରି ି  ନିଶା ପି ହନିଫ ଖାନ YNY0775031
ୀ /.6140 30 137 219ଜାରିନ ନିଶାତ ପି ମହ ଦ ହାନିଫ YNY0774380

ପ ୁ /.6141 43 137 220େସକ ନିୟାମିତ ପି ସକିନା ବିବି YNY0802389
ୀ /.6142 33 137 221ପି ପଦା ସା ପି ଗେଣପ YNY0823716

ପ ୁ /.6143 32 137 222ରାମ ହୃଦୟ ପ ିତ ପି ରାମ ଚ  ପ ିତ YNY0774919
ୀ /.6144 31 137 223ସାେଲହା ପରୱିନ ପି ଖଦୁା ବକ୍ସ ଖାନ୍ YNY0804245
ୀ /.6145 31 137 224ରସନ୍ି ପରୱିନ ପି ମଦ ଦ ଖାଲିକ YNY0802603
ୀ /.6146 29 137 225ରିଜୁଆନା ପରୱିନ ପି ମହ ଦ ହସନ YNY0774869
ୀ /.6147 26 137 226ରୁବିନା ପରବିନ ପି ମହମହ ଖାଲିକ YNY0776492
ୀ /.6148 27 137 227େସହନା େପରେବନ ପି େସକ୍ େରହଜ୍ YNY0823336
ୀ /.6149 29 137 228ପି. ପ ୁ ା ସା ପି. ରାଜୁ YNY0802140

ପ ୁ /.6150 48 137 229େସକ େମାତିହୁର େହମାନ ପି େସକ ଫୟାଜୁଲ ରେହମାନ YNY0773697
ପ ୁ /.6151 33 137 230ଅବଦୁଲ ରହିମ ଖାନ୍ ପି ଅବଦୁଲ ବାରିକ ଖାନ୍ YNY0773770
ପ ୁ /.6152 32 137 231େସକ ରାଜା ପି େସକ ସଲିମ YNY0829804
ପ ୁ /.6153 48 137 232ଗେନଶ କମୁାର ରାମ ପି ମହିୁତ ରାମ YNY0801522
ୀ /.6154 30 137 233କିରଣ ରାମକୁା ପି ମେନାହରଲାଲ ରାମକୁା YNY0775239

ପ ୁ /.6155 38 137 234େକ ଜଗା ରାଓ ପି େକ ରାମବାବୁ YNY0804120
ପ ୁ /.6156 35 137 235ଟି ଦିେଲଶର ରାଓ ପି ଟି ପ ୁ YNY0775973
ପ ୁ /.6157 33 137 236ରେମଶ ରାଓ ମା ବାଗିବତୀ ରାଓ YNY0801910
ପ ୁ /.6158 32 137 237ପି ଗିରି ରାଓ ପି ପି ଇଶର ରାଓ YNY0774976
ପ ୁ /.6159 31 137 238ବି ଚିନା ରାଓ ପି ବି ରାମା ରାଓ YNY0775742
ୀ /.6160 29 137 239େସାନାଲି ରାଓ ସା ରାେଜ  ରାଓ YNY0801696

ପ ୁ /.6161 46 137 240ମହ ଦ ମାସରୁ ରସିଦ ପି ମହ ଦ ମହସିନ ଅଲୀ YNY0774273
ୀ /.6162 37 137 241ନାହିତ ରାଜା ସା େସକ ଏରଫାନ YNY0772608

ପ ୁ /.6163 27 137 242େସକ େରଆଜ ପି ମହ ଦ ଇସାହକ YNY0823369
ପ ୁ /.6164 32 137 243େସକ ରିଆଜ ପି େସକ ଜାେନା YNY0774091
ପ ୁ /.6165 26 137 244ମହ ଦ ରିଜ୍ଔନ ପି ମହ ଦ ହାଫିଜ YNY0802090
ପ ୁ /.6166 59 137 245େସକ ସବିର ପି େସକ ମନିର YNY0804195
ପ ୁ /.6167 28 137 246େସକ ସାବିର ପି େସକ ଗଫରୁ YNY0774448
ପ ୁ /.6168 41 137 247େସକ ସବଜାନ ପି େସକ କରିମ ବକ୍ସ YNY0801720
ପ ୁ /.6169 43 137 248ଆସିକ ସାହା ପି ଜମେସଦ ସାହା YNY0801878
ପ ୁ /.6170 72 137 249ସଦୁର ମନ ସାହୁ ପି କି ର୍ନ ସାହୁ YNY0804179
ପ ୁ /.6171 27 137 250ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ବାବୁଲି ସାହୁ YNY0802405
ପ ୁ /.6172 28 137 251ସୟଦ ସଜାଉ ିନ ପି ସୟଦ ସଲିମ୍ଉ ିନ YNY0802272
ପ ୁ /.6173 30 137 252ମହ ଦ ସାକିଲ ପି ମହ ଦ ୟୁନୁସ YNY0774422
ପ ୁ /.6174 43 137 253ମହ ଦ ସଲିମ୍ ପି ମହ ଦ ଗନି YNY0775049
ପ ୁ /.6175 34 137 254େସକ୍. ସଲିମ୍ ପି େସକ୍ କମରଉ ିନ YNY0823674
ପ ୁ /.6176 42 137 255ଲକ୍ଷୀଧର ସାମଲ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାମଲ YNY0774307
ପ ୁ /.6177 26 137 256ସତଯ୍ଜିତ ସାମ ରାୟ ପି ପତାପଚ  ସାମ ରାୟ YNY0773440
ପ ୁ /.6178 26 137 257ଜି ସାନା ପି ଜି. ଭୂଷଣ YNY0774539
ୀ /.6179 28 137 258ଏ. ସ ୁ ସା ଏସ୍. ରିନୁ YNY0773788
ପ ୁ /.6180 47 137 259ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ସାହୁ YNY0773507
ପ ୁ /.6181 27 137 260େସକ ଶାରୁକ ପି େସକ ଫାରୁକ YNY0801274
ପ ୁ /.6182 36 137 261େସକ ସକତ୍ ପି େସକ ମସୁଲିମ YNY0773986
ପ ୁ /.6183 32 137 262େସକ ସୟୁବ ପି େସକ ଅବୁ YNY0774414
ପ ୁ /.6184 26 137 263ମହ ଦ ମି ାରୁଲ େଶଖ ପି େସକ ସାବିର ଉ ିନ YNY0773754
ପ ୁ /.6185 44 137 264ସିରାଜ େସଜ ପି ଅବଦୁଲ େସଜ YNY0772699
ପ ୁ /.6186 51 137 265ଇସଲାମ େସକ ପି ଜବାର େସକ YNY0773952
ପ ୁ /.6187 32 137 266ନେରଶ େସଠୀ ପି କାମରାଜୁ େସଠୀ YNY0774679
ପ ୁ /.6188 35 137 267େସକ ହଲିମ େସକ ପି େସକ ସଲିମ େସକ YNY0773408
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ପ ୁ /.6189 43 137 268ମଦ ଦ ସକିଲ ପି ମଦ ଦ ଇସାଇଲ YNY0801266
ପ ୁ /.6190 45 137 269ପବନ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଶ ର ଲାଲ ଶମର୍ା YNY0801605
ପ ୁ /.6191 31 137 270ବିଶନାଥ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ରାମନାଥ ଶମର୍ା YNY0775023
ପ ୁ /466192 29 137 811ରକିବ ହୁେସନ ପି ଅନୱର ମିଆଁ YNY0908152
ପ ୁ /466193 33 137 812ମବୁଶ୍ଶରି ଖାନ ପି ଅକବର ଖାନ YNY0908285
ପ ୁ /466194 28 137 813ହୁମାୟୁନ ଖାନ ପି େମହତାପ ଖାନ YNY0908202
ପ ୁ /466195 42 137 814େଶଖ ମ ାନୁର ପି େଶଖ ଆୱଲ YNY0970939
ପ ୁ /466196 44 137 815ରହିମ ମିଆଁ ପି ରିହା ଦୁଲା YNY0908129
ପ ୁ /466197 40 137 816ଆଲା ମିନ ପି ଅତା ଭଲା YNY0908137
ପ ୁ /466198 29 137 817ମହ ଦ ମଦୁରିସ ପି ଅ ଲୁ ଘନି YNY0908277
ପ ୁ /466199 32 137 818ତାରିକ ରହମାନ ପି େମାଫି ଜୁଲା YNY0908145
ପ ୁ /466200 30 137 819ୱଲିଉର ରହମାନ ପି ସରାଫତ ଅଲି YNY0908251
ପ ୁ /466201 34 137 820ମହ ଦ ସେୁହଲ ପି ମହ ଦ ଇଦରିସ୍ YNY0908244
ପ ୁ /466202 29 137 821ଶଖ ସନିୁଲ ପି େଶଖ ଅ ଲୁ ହନିଫ YNY0908210
ପ ୁ /466203 29 137 822େସକ ଜୁେବର ପି େଶଖ ଅବୁଫଜଲ YNY0908228
ୀ /476204 35 137 823ଆଲିଆ ଖାତୁନ ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ ଅଫସର YNY0971077
ୀ /486205 68 137 824େକ ଲକ୍ଷୀ ସା ପି କନକାଲ ରାଓ YNY0775908

ପ ୁ /486206 27 137 825େସକ ମହସିନ ପି େସକ କଲିମ୍ YNY0621672
ପ ୁ /486207 27 137 826ମହ ଦ ନିଲୁ ପି ମହ ଦ ମ ୁ ଫା YNY0773523
ପ ୁ /496208 40 137 827େସଖ ଆରଜୁ ପି େଶଖ େବଜିେଲା YNY0970970
ୀ /496209 30 137 828ଅସିଫା େବଗମ୍ ପି େଶଖ୍ ସମିମ୍ YNY0908426
ୀ /496210 26 137 829ସହୁାନା େବଗମ ପି ମିଜର୍ା ରହିମ େବଗ YNY0728774
ୀ /496211 36 137 830ଅଫସାନା େବଗମ ସା େସକ ସାହାନାୱାଜ୍ ଉଲା YNY0772319
ୀ /496212 27 137 831ଅରଫା େବଗମ ସା ମିଜର୍ା ଦୟାନ େବଗ YNY0728741
ୀ /496213 25 137 832ମାେହରା େବଗମ୍ ସା ମିଜର୍ା େରହମାନ େବଗ YNY1040476
ୀ /496214 30 137 833ବୁଲବୁଲ ବିବି ସା େଶଖ ବାବୁନୁ YNY0728758

ପ ୁ /496215 83 137 834ବିମଳ ଦାସ ପି ପତାପ ଦାସ LNT2513406
ପ ୁ /496216 75 137 835ମେହଶର ଦାସ ପି ଇ ମଣି ଦାସ LNT2576403
ୀ /496217 49 137 836ଇରିଗିଲା ଲକ୍ଷୀ ସା ଶ ର LNT2576346

ପ ୁ /496218 32 137 837େସକ ମିେଲାନ ପି େସଖ ମ ୁ ାଫା YNY0970921
ୀ /496219 28 137 838କିସମତୁନ ମିଜର୍ା ସା ମିଜର୍ା ଆରିଫ େବଗ YNY0728766
ୀ /496220 89 137 839ରାଧା ନାୟକ ସା ବୃ ାବନ ନାୟକ LNT2513364

ପ ୁ /496221 58 137 840ବୃ ାବନ ନାୟକ ପି ରାଜ ନାୟକ LNT2576312
ୀ /496222 67 137 841କୁ ଳା ପଧାନ ସା ଯଧିୁ ିର ପଧାନ LNT2576395

ପ ୁ /496223 67 137 842ଯଧିୁ ିର ପଧାନ ପି ଅନ  ପଧାନ LNT2576387
ପ ୁ /496224 23 137 843ଶାଫିକରୁ ରହମାନ ପି ଅବଦୁଲ ବାହିଦ YNY1040468
ୀ /496225 67 137 844ଚାରେପଲି ରାଜୁଲମା ସା ରାମ ୁ LNT2576353

ପ ୁ /496226 61 137 845ଚାରେପଲି ରାଜୁମାନ ପି ଚାରୁପଲୁ LNT2576361
ପ ୁ /496227 24 137 846ଆତାଉଦୀନ େସକ୍ ପି େସକ୍ କାମଦୁୀନ YNY1040484
ୀ /496228 61 137 847ଇରିଗିଲା ଶ ର ସା କାହନ୍ା  LNT2576338

ପ ୁ /496229 62 137 848ବି ସରୁୀ ପି ଆପାରାଓ LNT2576320
ପ ୁ /506230 78 137 849ବି ଦାସ ପି ବି ନାରାୟଣ LNT2513349
ପ ୁ /506231 68 137 850ଚି ର ନ ମଳୀକ ପି ରାମ ମଳୀକ LNT2576254
ପ ୁ /506232 68 137 851ହଳଧର ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି LNT2576288
ପ ୁ /506233 45 137 852େଚନା ମହା ି ପି ହଳଧର ମହା ି LNT2576270
ପ ୁ /506234 48 137 853ସାେକଟ ପାପାମା ପି ସାେକଟ ନାରାୟଣ LNT2576213
ପ ୁ /506235 46 137 854ସାେକଟି ରାଜୁ ପି ସାେକଟ ନାରାୟଣ LNT2576221
ପ ୁ /506236 56 137 855େସକ ସାବିର ପି ରମଜାନ OR/06/044/266170
ପ ୁ /506237 67 137 856ରବି  ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ LNT2576296
ପ ୁ /506238 56 137 857ନିଳ ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ LNT2576304
ୀ /516239 51 137 858ସି ଏଚ ଚ ି ସା ବାରିକ ରାଜୁ LNT2576114
ପ ୁ /516240 53 137 859ଟି ଏ ଟରାଏ ପି ସେୁରୟା  LNT2576148
ୀ /516241 65 137 860ଡି େଗୗରୀ ସା ଡି ଲଛୟା  LNT2576197
ପ ୁ /516242 58 137 861ଟି ଲଛମି ପି ସେୁରୟା  LNT2576171
ୀ /516243 49 137 862ବି ଲଛମି ପି ଲେଚୟା  LNT2576205
ପ ୁ /516244 77 137 863େକ ଲେଛୟା ପି ଗଗେୟା LNT2576189
ୀ /516245 81 137 864ଟି େମରାମା ପି ଟି ସେୁରୟା LNT2576130
ୀ /516246 53 137 865ଟି ରାମାହାମା ସା ଏକଂଟ LNT2576155
ପ ୁ /516247 55 137 866ଟି ସନଯ୍ାସି ପି ସେୁରୟା  LNT2576163
ପ ୁ /516248 88 137 867ଟି ସେୁରୟା ପି ରାେଡୟା  LNT2576122
ପ ୁ /526249 46 137 868ଫୟାଜ ହଇଦର ପି େରଜା ହଇଦର OR/06/044/266172
ପ ୁ /526250 52 137 869ବି ବାମ ୁ ପି ଲେଛୟା ବାମ ୁ OR/06/044/266594
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ପ ୁ /526251 49 137 870େସକ େଜନାଲ ପି ମସିୂଦିମ  LNT2576106
ପ ୁ /526252 61 137 871ସାହାଯାନ ଖଁା ପି ମଲମ ଖଁା OR/06/044/266513
ପ ୁ /526253 54 137 872ଏସ ସିମା ଳ ରାଓ ପି ଲେଛୟା ରାଓ OR/06/044/266535
ପ ୁ /526254 52 137 873ରାଜୁ େସଠୀ ପି େକ୍ଷତେମାହନ େସଠୀ OR/06/044/266606
ପ ୁ /526255 47 137 874ବି ସିମାଦି ପି ବି ଆପାରାଓ OR/06/044/266593
ପ ୁ /526256 61 137 875ଓ ଏସ ସଲୁମାକ ପି ଓଏସ ନାଇଡୁ OR/06/044/266590
ପ ୁ /536257 76 137 876ରବି ନାଥ ବାରିକ ପି ବା ାନିଧି ବାରିକ OR/06/044/266665
ୀ /536258 71 137 877ବିନତୀ ବାରିକ ସା ରବି ନାଥ ବାରିକ OR/06/044/266666

ପ ୁ /546259 49 137 878ସବିର ଅହମଦ ପି ନଜିର ମହ ଦ YNY0801845
ପ ୁ /546260 30 137 879ସୟଦ ଆଲାଉ ିନ ପି ସୟଦ ସଲିମ ଉ ିନ YNY0823526
ପ ୁ /546261 31 137 880େସକ ଅନିଲ ପି େସକ ସଲିମ YNY0803882
ପ ୁ /546262 29 137 881ମିଜର୍ା ସଲୁତାନ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ହମିଦ େବଗ YNY0728733
ୀ /546263 30 137 882ଅଫ୍ସାନା େବଗମ ପି ମିଜର୍ା ସହରିଆର େବଗ YNY0776005
ୀ /546264 56 137 883ମନିୁଜାନ ବିବି ସା େସଖ ହାବୁ YNY0772509
ୀ /546265 39 137 884ହମିଦା ବିବି ସା ସୟଦ ସମିମ YNY0773127
ୀ /546266 38 137 885ହୁସନାରା ବିବି ସା େସକ ନୁର YNY0804013
ୀ /546267 35 137 886େରାଶନି ବିବି ସା େସଖ ଇସାକ YNY0772533
ୀ /546268 31 137 887ରନକ ବିବି ସା େସକ ବାବୁ YNY0772442
ୀ /546269 27 137 888େହନା ବିବି ସା େସକ ବବୁଲୁ YNY0773283
ୀ /546270 50 137 889ଜୟାଶୀ ଦାସ ସା ରବି  କମୁାର ଦାସ YNY0772459
ୀ /546271 36 137 890କନିଜ ଫା ା ସା େସକ ଉମର ଉ ିନ YNY0823500

ପ ୁ /546272 40 137 891େସୗରା େଗୗଡ ପି ଶକୁରୁ େଗୗଡ YNY0802330
ୀ /546273 58 137 892ଜି କା ା ସା ଜି ଭୂଷଣ YNY0803783

ପ ୁ /546274 58 137 893ପଣବ କର ପି ନରସିଂହ କର OR/06/044/264482
ୀ /546275 48 137 894ଅରୁ ତୀ କର ସା ସେରାଜ ରଂଜନ କର YNY0741769

ପ ୁ /546276 58 137 895କମର୍ାନ ଖଁା ପି େମେହରାମ ଖଁା YNY0804054
ପ ୁ /546277 27 137 896ମହ ଦ େମାହି ଉ ିନ ପି ରହିମ ବକ୍ସ YNY0823534
ପ ୁ /546278 29 137 897େସୖଖ ମନିୁବ ପି େସୖଖ ହବିବ YNY0772582
ପ ୁ /546279 34 137 898ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ ପି ଗଣୁନିଧି ନାୟକ YNY0772806
ୀ /546280 26 137 899େରସମା ପରବିନ ପି ଆବିତ୍ ଆଲି YNY0772335

ପ ୁ /546281 34 137 900ଏସ େକ ସାଜିଦ ପି ଏସ େକ ହାବିବ YNY0829838
ପ ୁ /546282 30 137 901ଏସ୍ ଶୀନୁ ପି ଏ ଭା ର ରାଓ YNY0804070
ପ ୁ /556283 26 137 902ମିଜର୍ା ସାେହଜାଦ୍ ଆଲମ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଆଲମଜିର େବଗ୍ YNY0976910
ୀ /556284 26 137 903ନାସିମା ପାରବିନ ପି ମହ ଦ ଅନୱାର YNY0772368
ୀ /556285 41 137 904ବି ୁପୀୟା େସଠୀ ପି କିେଶାର ଚ  େସଠୀ LNT2494433

ପ ୁ /566286 35 137 905ସଇଦ ଅଖତର ପି ଅନୁଆର ହୁେସନ YNY0775882
ୀ /566287 68 137 906ନବଜୁମ୍ ବିବି ସା େଶକ ସରିଫ ଖାନ୍ YNY0908046

ପ ୁ /566288 29 137 907ଏମ୍ ଡି କରୀମ ପି ମହ ଦ କବିର YNY0801852
ୀ /566289 43 137 908ସ କୁ୍ତା େସଠୀ ସା ଆେଲାକ କମୁାର େସଠୀ YNY0359455

ପ ୁ /566290 34 137 909ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର େସଠୀ YNY0359448
ପ ୁ /566291 38 137 910େସକ୍ ୟୁନୁସ ପି େସକ୍ ୟୁସଫୁ YNY0973537
ପ ୁ /576292 30 137 911ମିସବାହୁର ରହମାନ୍ ପି ଆତାଉର ରହମାନ୍ YNY0376855
ୀ /586293 36 137 912ମଶୁରତ େବଗମ ସା େଶଖ ମେହମଦୁ YNY0853481
ୀ /586294 32 137 913ସାଫିକା ନାସରିନ୍ ସା ଆତାଉର ରେହମାନ୍ YNY0493635

ପ ୁ /586295 49 137 914େଶକ ରହିମ ପି େସକ ୟାଦୁଲା YNY0971242
ୀ /586296 53 137 915େକ ସୀମା ସା େକ ଜଗା ରାଓ YNY0804104
ୀ /596297 28 137 916େରହାତୁନ େବଗମ ପି େସକ ଧନୁ YNY0772426
ୀ /596298 51 137 917କାନିଜ ଫାତମା ସା େସକ କଲିମ୍ YNY0621334

ପ ୁ /596299 28 137 918शखे हािसम ପି େସକ କଲିମ୍ YNY0621581
ପ ୁ /596300 56 137 919େସକ କଲିମ୍ ପି େସକ କାସିମ୍ YNY0621565
ୀ /596301 27 137 920ସମିମା ଖାତୁନ ସା େସକ ଜାେବଦ YNY0776187
ପ ୁ /596302 32 137 921େସକ ୱାସିମ ପି େସକ କଲିମ୍ YNY0621623
ୀ /606303 30 137 922ଆଇଶା ଖାତୁନ ପି ସୟଦ ସମିର ଉ ିନ YNY0621730
ପ ୁ /606304 28 137 923େସକ ମିନାଜ ଉ ିନ ପି େସକ ନଜିମ୍ ଉ ିନ୍ YNY0621441
ୀ /646305 31 137 924ରୁବିଆ ସଲୁତାନା ପି ମିଜର୍ା ସହରିଆର େବଗ YNY0803858
ୀ /656306 51 137 925ସଲମା େବଗମ ସା ମହ ଦ େମାକିମ YNY0772301
ୀ /656307 28 137 926ଫାତମା େବଗମ ପି େସକ ହାସିମ YNY0772400
ୀ /656308 62 137 927ସାଏରା ବିବି ସା େସକ କାଦର YNY0772947
ୀ /656309 43 137 928ଜାନାରା ବିବି ସା କମରାନ ଖାନ YNY0803718
ପ ୁ /656310 61 137 929େସକ ଚା ପି େସକ ନୁରୁଲ ହାବିବ୍ YNY0803908
ୀ /656311 32 137 930ସାମି ଫା ା ପି ରହିମ ବକ୍ସ YNY0823518
ପ ୁ /656312 26 137 931ମହ ଦ ହବିବ ପି ମହ ଦ ମଜୁାହିଦ YNY0772814
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ୀ /656313 28 137 932େସାଫିଆ ଖାତୁନ ସା େସକ ମନିୁବ YNY0772764
ପ ୁ /656314 29 137 933ସଲମାନ େସକ ପି ସେୁଲମାନ େସକ YNY0804096
ପ ୁ /656315 26 137 934ସାଗର େସକ ପି ଜାନି େସକ YNY0772830
ୀ /666316 33 137 935ରାେହମା ବିବି ସା ଆବଦୁଲ ହୁେସନ୍ YNY0772327
ୀ /666317 32 137 936ନଜବୁନ ବିବି ସା ଦାଉତ୍ ଖଁା YNY0772525

ପ ୁ /666318 27 137 937େସକ ଫାକିର ପି େସକ ଆନୁଆର YNY0772350
ପ ୁ /666319 44 137 938େସକ କମରୁ ିନ ପି େସକ େକାଚି YNY0772392
ୀ /726320 27 137 939ସଂଗୀତା ମହାରାଣା ସା ଦୀପକ କମୁାର ମହାପାତ YNY1275585

ପ ୁ /736321 36 137 940ମହ ଦ ଅନୱର ପି ମହ ଦ ସରାଫତ YNY0802231
ପ ୁ /746322 27 137 941ମିର ଅଫଜଲ ପି ମିର ଅପସର YNY0775833
ପ ୁ /786323 28 137 942େସକ ବବୁଲୁ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ଗଫର YNY0776286
ୀ /846324 27 137 943ୟାେଶାଧା େବେହରା ସା ବି ୁ େବେହରା YNY0804088

ପ ୁ /876325 36 137 944ଏମ.ଡି ଅଖିେଲସ ପି ଏମ. ଡି ଅଜିମ ୁ ିନ YNY0970962
ୀ /876326 45 137 945େକାେରସା ବିବି ସା ବାବୁନୁ େସକ YNY0776310

ପ ୁ /876327 58 137 946ରାଜାରାମ ସାୱ ପି ସିବ ଚରଣ ସୱ YNY0775452
ୀ /886328 73 137 947ନାଜମନୁ ନିସା ସା ମହ ଦ ନୁର YNY0772491

ପ ୁ /886329 38 137 948େସକ ନୂରଇସଲାମ ପି େସକ େକାଚି YNY0772434
ୀ /896330 28 137 949ସବିନା େବଗମ ପି ମ ା ଅଲୀ YNY0776021

ପ ୁ /956331 26 137 950େସକ ସାରୁକଉ ିନ ପି େସକ େମାହିଉ ିନ YNY0772822
ପ ୁ /976332 27 137 951ଖଲିକଜୁ ଜମା ପି ମଷିୁରଜା କାଦରି YNY0772988
ପ ୁ /986333 28 137 952ସାହାରୁକ ନୱାଜ ପି ମିଜର୍ା େନୗସାଦ େବଗ YNY0772780
ୀ /986334 53 137 953ତାରା ରାଓ ସା ତିନାଥ ରାଓ YNY0772343
ୀ /986335 33 137 954ପଦା ରାଓ ସା କାଳିଆ ରାଓ YNY0802264

ପ ୁ /986336 33 137 955େସକ ସିରାଜ ପି େସକ ମନୁା YNY0775429
ୀ /996337 28 137 956କିସ ମାତୁନ ମିଜର୍ା ସା ମିଜର୍ା ଆରିଫ େବଗ YNY0773341

ପ ୁ /1006338 30 137 957ମିଜର୍ା ସାନାହବାଜ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଜାହା ି ର େବଗ YNY1021732
ୀ /1006339 36 137 958ଇରସାଦ େରସମୀ ପି ମିଜର୍ା ଜାହା ୀର େବଗ YNY1021724
ୀ /1076340 29 137 959ସାଂତୀ େସଠୀ ସା ମନୂା େସଠୀ YNY1197649

ପ ୁ /1146341 23 137 960େରାହିତ ମହ ଦ - ପଭାସ ପ ନାୟକ YNY1119619
ୀ /1276342 57 137 961ଜମିଲା ବିବି ସା େସକ ପିରୁ YNY0773119
ୀ /1276343 35 137 962ସାେୟଦା ସିରାନ ସା ସୟଦ ରାଜନ ଅଲୀ YNY0773325

ପ ୁ /1276344 27 137 963େସକ ଉଜିର ପି େସକ ପିରୁ YNY0776575
ୀ /1376345 38 137 964ର ଲୁତା େମାହ ି ସା ସେୁରଶ ସି େମାହ ି YNY1322171

ପ ୁ /1406346 35 137 965େସକ ଆବିଦ ପି େସକ ହମିଦ୍ YNY0772962
ପ ୁ /1516347 25 137 966େସକ ହାସନ ପି େସକ ୟନୁସ YNY0762198
ପ ୁ /1526348 41 137 967ମହ ଦ ଇଦୁ ପି ମହ ଦ ୟସିନ YNY0772541
ୀ /1566349 32 137 968ରିହାନା େବଗମ ସା ପାପା ଖାନ YNY0803734
ୀ /1566350 30 137 969ଆଫରିନ େବଗମ ସା ଅସଲମ ଖଁା YNY0772152
ୀ /1566351 26 137 970ଅଫସାନା େବଗମ ପି ପାପା ଖଁା YNY0776534

ପ ୁ /1566352 31 137 971ଅମିର ଖା ପି ମନାନ ଖାନ YNY0801373
ୀ /1596353 34 137 972ସାବନା ବିବି ସା ଜାବିଦ ଖଁା YNY0970988
ୀ /1916354 31 137 973ଫରଜାନା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ କରିମ YNY0774158

ପ ୁ /2036355 23 137 974ଏସ େକ ଆଝାର ଉ ୀନ ପି ଏସ େକ ରହିମ ଉ ୀନ YNY1189828
ପ ୁ /2036356 54 137 975େଶଖ ରହିମ ଉ ିନ - େରଶମା ଆେଫାଜ YNY1117167
ୀ /2036357 21 137 976ଉେମ େଜୖନାଵ ମା େରଶମା ଆେଫାଜ YNY1137025

ପ ୁ /2076358 27 137 977ସୟିଦ୍ ରାଶଦି ନବାଜ ପି େରଶମା ଆେଫାଜ YNY1040492
ୀ /2146359 32 137 978ସରୂମାନ ଆରା ସା ଅବଦୁଲ ଫଇମ YNY1117118

ପ ୁ /2146360 44 137 979ଅବଦୁଲ ଫଇମ ପି ଅବଦୁଲ ସମିମ YNY1117225
ପ ୁ /2176361 27 137 980ଆସିଫ ଖାନ - ମୀଜର୍ା ଜାେଭଦ କାଦର େବଗ YNY1119171
ପ ୁ /2226362 23 137 981ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାବୁଲା ନାୟକ YNY1197433
ପ ୁ /2546363 30 137 982ଅ ଲୁ ସମଦ ପି ମହ ଦ କାରି ଅନସାରି YNY0803759
ପ ୁ /2586364 35 137 983ଏମ.ଡି ଇମଦାହ ପି ଏମ. ଡି ସଲାମ YNY0971028
ୀ /4616365 26 137 984ନାହିଦା େବଗମ ସା େସକସଫର୍ରାଜ ଉ ୀନ YNY1288877
ପ ୁ /4616366 29 137 985େସକ୍ ଜଲାଲ୍ ଉ ିନ ପି େସକ୍ ସଲାଉ ିନ YNY0773234
ପ ୁ /5216367 32 137 986େସକ ବବୁ ପି େସକ ଖାଲିଦ YNY0803973
ପ ୁ /5426368 43 137 987େସକ ନୁର ପି େସକ ଅ ଲୁ YNY0803981
ପ ୁ /5846369 36 137 988େସକ ମ ୁ ାକ ପି େସକ ସବିର YNY0803320
ପ ୁ /6456370 61 137 989େସକ ସଲିମ ପି େସକ ଇସାକ ଉ ିନ YNY0803940
ୀ /6526371 63 137 990ହୁଲାସି ସାହୁ ସା ସଦୁରସନ ସାହୁ YNY0803775
ପ ୁ /6546372 28 137 991େସଖ୍ ନଦିମ ପି େସଖ ଚା YNY0803924
ପ ୁ /8596373 32 137 992ଅବଦୁଲ ରହିମ ଖାନ୍ ପି ଅବଦୁଲ ବାରି ଖାନ୍ YNY0971002
ୀ /9876374 57 137 993ସ ୟିତା ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY0775502
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ୀ /9996375 22 137 994ନ ନା ଆ େରା ପି ରିଆଜ ଖାନ YNY1075662
ୀ /9996376 33 137 995ରୁକସାନା େବଗମ୍ ସା େମାସିମ୍ ଖାନ୍ YNY0930966
ୀ /9996377 31 137 996ହସିନା େବଗମ ସା ଆରିଫ ମହମଦ YNY0971226
ୀ /9996378 30 137 997ହମିଦା େବଗମ ସା ଆେଫାଜ ଅନସାରୀ YNY0760868

ପ ୁ /9996379 26 137 998ନଜିବ ଅହ ଦ ଫିରେଦାସି ପି ସବିର ଅହ ଦ YNY0775353
ପ ୁ /9996380 36 137 999େମୗସିମ୍ ଖାନ୍ ପି ମଜିଦ ଖାନ୍ YNY0930958
ପ ୁ /9996381 45 137 1000ଇନାମ ମଡି ପି ଇଲିଆଜ ମଡି YNY0776583
ପ ୁ /9996382 47 137 1001ଅଜୟ ଶମର୍ା ପି ହିରଲାଲ ଶମର୍ା YNY0933390
ୀ /99996383 61 137 1002ନଫିସା ବିବି ସା େସକ ମକଦୁଲ YNY0775809
ୀ /99996384 49 137 1003କନିଜା ମହୁଖ ଦାନିସ ମା େସକ ମହ ଦ ଉଦିନ YNY0776088
ୀ /99996385 75 137 1004ଇ ିରା ମହି ା େଦଶାଇ ସା ମେହ ା େଦଶାର YNY0775775
ୀ /.6386 31 137 1005ଅନଜୁମ ଆରା େବଗମ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ଜାବିର େସକ YNY0823773
ୀ /16387 63 137 1006ଜି ଅପଲା ସରସମା ସା ଜି ରାମଳୁ OR/06/044/266547

ପ ୁ /16388 58 137 1007ପି ଆେପୟା ପି ପି ଲଛୟା OR/06/044/266632
ୀ /16389 53 137 1008ନସିମା ବିବି ପି େସକ ରିୟାଜ OR/06/044/266630

ପ ୁ /16390 54 137 1009େକ େଚମମା ପି େକ ସରୁୀ OR/06/044/266199
ୀ /16391 48 137 1010ବି ଏରକଲୁୁ ସା ନାରାୟନ ଏରକଲୁୁ OR/06/044/266526
ୀ /16392 73 137 1011ବି କରୁ ମ ା ସା ବି ଟାଇଟୟା LNT2507960

ପ ୁ /16393 63 137 1012େରାଶନ ମହ ଦ ପି ଏନାଅଜି LNT2506350
ପ ୁ /26394 37 137 1013େସକ ଜମାଲ ପି େସକ ତବଲୁ YNY1022326
ପ ୁ /26395 49 137 1014ନଦୀମ ଖଁା ପି ନସିମ  LNT2507937
ପ ୁ /36396 59 137 1015େଶକ ଆବିଦ ପି ଅଜଗରୁ LNT2506699
ପ ୁ /36397 58 137 1016ମାଜୀଦ ମଲୀକ ପି ଧନୁ ମଲୀକ LNT2506400
ପ ୁ /36398 47 137 1017େଶଖ େମାତି ପି ରହସଲୁା  OR/06/044/266124
ପ ୁ /36399 53 137 1018ଜଏନାଲ ସାହା ପି ମଇନୁ ସାହା LNT2506459
ୀ /46400 42 137 1019ସାଇନା େବଗମ ସା ଯଇନୁଲ ଖଁା LNT2506285
ୀ /46401 49 137 1020ମିନତ ବିବି ସା ସଇଦ ଖଁା OR/06/044/266571

ପ ୁ /46402 48 137 1021ଯଇନୁଲ ଖଁା ପି ଆବିଦ ଖାନ OR/06/044/266074
ପ ୁ /46403 40 137 1022ଆରିଫ ଖଁା ପି ଆବିଦ ଖଁା LNT2506269
ୀ /56404 60 137 1023ସକିଲା େବଗମ ସା ସୟଦ ସମୀର ଉ ିନ୍ OR/06/044/266069
ୀ /56405 43 137 1024ନଜମା ଖାତୁନ ସା ଅହ ଦ ଅଲୀ LNT2448355

ପ ୁ /56406 63 137 1025ସୟଦ ସମୀର ଉ ିନ ପି ସୟଦ ବସୀରଉ ିନ OR/06/044/266067
ପ ୁ /56407 58 137 1026ଧୁବ ନାରାୟଣ ଠାକରୁ ପି ଉପଧଯ୍ ଠାକରୁ LNT1670710
ୀ /66408 52 137 1027ତହସିନ୍ ଇଲିୟାସ ସା ଇଲିୟାସ  OR/06/044/266651

ପ ୁ /76409 62 137 1028ଏ. ଆନ ପି ଏ ଅନକତ LNT2507804
ୀ /86410 55 137 1029ଫଇଦା ଖାତୁନ୍ ସା ମହମଦ୍ ଓକିଲ OR/06/044/266499

ପ ୁ /96411 46 137 1030ସରଫରାଜ ଦିଲାୱାର ପି ଦିଲାୱାର ହୁେସନ ଖଁା LNT2482347
ପ ୁ /96412 48 137 1031େସଖ ଜଲାଲଉ ିନ ପି େସକ ସରିଫୁ ିନ LNT2506251
ପ ୁ /.6413 41 137 1032ସାଦତ ଅଲୀ ଖଁା . ପି ସାଖେୱତ ଅଲୀ ଖଁା . YNY0775569
ପ ୁ /16414 42 137 1033େସକ୍ ନାଜିମଉ ିନ ପି େସକ୍ ସଲାଉ ିନ LNT2476356
ପ ୁ /16415 40 137 1034େସକ ସିରାଜଉ ିନ ପି େସକ ସାଲାଉ ିନ . LNT2476349
ପ ୁ /656416 19 137 1035େମାହିତ ଶମର୍ା ପି ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1335801
ପ ୁ /150/A6417 23 137 1036ସତିୃ ର ନ ତରାଇ ମା ସବିତା ତରାଇ YNY1328442
ୀ /106418 18 137 1037ଫିରେଦାଷ ତରନନ୍ ୂମ ମା େରାେବଦା ଖାତୁନ YNY1373174
ୀ /156419 40 137 1038ସାହିଦା ସଵାର ସା େସକ ଅକିକଦୂଦୀନ YNY1378769

ପ ୁ /106420 45 137 1039ମ୍ଡ ତାେହର ପି ମ୍ଡ ହସନ YNY1378777
ୀ /.6421 38 138 1ଜି ରାଜୁ . ସା ଟି ପ  ୁ. YNY0776989

ପ ୁ /.6422 33 138 2ସରବନ କମୁାର ଶମର୍ା . ପି ରାମନାଥ ଶମର୍ା . YNY0804484
ପ ୁ /.6423 30 138 3ଜି ଚିରନଜିବି . ପି ଜି ଭୁଷଣ . YNY0804492
ପ ୁ /.6424 33 138 4େକ ଆନନ୍ଦ ପି େକ ଟାଇେଟୟା YNY0804393
ପ ୁ /.6425 32 138 5ମହ ଦ ଅନିଶ ପି ମହ ଦ ହାଫିଜ YNY0804344
ପ ୁ /.6426 44 138 6ମନଥ କମୁାର ବରାଳ ପି ଉେପ  ନାଥ ବରାଳ YNY0777516
ୀ /.6427 29 138 7ନଗମା େବଗମ୍ ପି ଆସିବୁଲ ଖାନ୍ YNY0776971
ୀ /.6428 28 138 8ନସିମା େବଗମ ପି େସକ ଜୁମ ୁ YNY0777565
ପ ୁ /.6429 36 138 9ର ିତ େବେହରା ପି େହମ  େବେହରା YNY0777342
ୀ /.6430 44 138 10ରଜିଆ ବିବି ସା ମହସିନ ମହ ଦ YNY0804500
ୀ /.6431 34 138 11ଫାେତମା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ କୟମ YNY0776930
ପ ୁ /.6432 29 138 12ଏନ୍ ବିେନାଦ ପି ଏନ୍ ସିମା YNY0804476
ପ ୁ /.6433 37 138 13ଡି ଦିଲ୍ହୀ ପି ଡି ପରେଦସି YNY0858654
ୀ /.6434 43 138 14ସାେହଦା ଫରତ ସା ସେୟଦ ଅକିଲ YNY0777581
ପ ୁ /.6435 36 138 15ସୟଦ କଫିଲ ପି ସୟଦ ନସିର YNY0823831
ପ ୁ /.6436 46 138 16ମସୁର ଅଲୀ ଖାନ ପି ହାକିମ ଅଲୀ ଖାନ YNY0804351
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ୀ /.6437 30 138 17ସାେଲହା ଖାନମ୍ ପି ହଲିମ୍ ଖଁା YNY0777474
ୀ /.6438 26 138 18ରୁହିଦା ଖାତିନ୍ ପି େସକ ସଉକତ୍ ଅଲି YNY0804401
ୀ /.6439 30 138 19ଅସଦୁା ଖାତୁନ ପି େସକ େସୗକତ ଅଲି YNY0804419
ୀ /.6440 29 138 20େରେହନୁମା ଖାତୁନ ସା େସକ ଜାଜିଦ YNY0777045
ୀ /.6441 53 138 21ଏସ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏସ ସେୁଲମାନ YNY0777037

ପ ୁ /.6442 27 138 22ପି ମଧ ୁ ପି ପି ଶବିା ରାଓ YNY0858647
ପ ୁ /.6443 52 138 23ମହସିନ ମହ ଦ ପି ମନୁସି ମହ ଦ YNY0804468
ପ ୁ /.6444 53 138 24େସାରାବ ମଲିକ ପି େମାତି ମଲିକ YNY0777276
ପ ୁ /.6445 48 138 25ସମସଉୁ ିନ ମହ ଦ ପି ହନିଫ ମହ ଦ YNY0777029
ୀ /.6446 36 138 26ସବନମ ମିଜର୍ା ସା ମିଜର୍ା ହନିଫ େବଗ YNY0858605

ପ ୁ /.6447 26 138 27ମସୁତାକିମ ମହ ଦ ପି େମାକିମ ମହ ଦ YNY0823856
ପ ୁ /.6448 41 138 28ଜମେସଦ ନାଦାପ ପି ମନୁେଚର ନାଦାପ YNY0777326
ପ ୁ /.6449 28 138 29ଫକରୁନ୍ ନିଶା ପି ମହ ଦ ଇକବାଲ YNY0804427
ୀ /.6450 32 138 30େମହରୁନ ନିଶା ସା ଜାକିର ମହ ଦ YNY0804443
ୀ /.6451 27 138 31ନଶରିନ ନିଶା ସା ମନାନ୍ ଖଁା YNY0777490
ୀ /.6452 26 138 32କଦୁାତୁନ ନିଶା ପି େସ.କ. ଆକିଲ YNY0777185
ୀ /.6453 33 138 33ସାେହଦା ପରବିନ ସା େସକ ନାନା YNY0777458

ପ ୁ /.6454 26 138 34େସକ ରଫିକ ପି େସକ ସବୁହାନ YNY0804377
ପ ୁ /.6455 36 138 35ଜି ରାଜୁ ପି ଜି େସାରା YNY0823849
ୀ /.6456 32 138 36ପି ରାନ ା ସା ପି ଭା ର ରାଓ YNY0777540
ୀ /.6457 40 138 37ସାବିତୀ ରାଓ ସା ଏଆନ  ରାଓ YNY0776955
ୀ /.6458 32 138 38ପି ମୀନା ରାଓ ପି ପି ଶବିା ରାଓ YNY0858621

ପ ୁ /.6459 28 138 39ପି ସନଖୁ ରାଓ ପି ପି ଶବିା ରାଓ YNY0858639
ୀ /D/O AQIQ6460 34 138 40ଶ ିୟା ଶାହନ୍ଵା ସା ଲଟ୍ ଇମ୍ତିୟା  ଆଲମ YNY1349158

ପ ୁ /16461 75 138 41ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/044/264616
ୀ /16462 62 138 42ଭାରତୀ େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/044/264617

ପ ୁ /16463 45 138 43ପଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି ରୁଷିକମୁାର େବେହରା LNT3018835
ପ ୁ /16464 86 138 44କ୍ଷିେରାଦ ଚ  ମହା ି ପି ଆନ  ଚ  ମହା ି YNY0665091
ୀ /16465 70 138 45ଶଯ୍ାମଳା ମହା ି ସା କ୍ଷୀେରାଦ ମହା ି OR/06/044/264002

ପ ୁ /16466 52 138 46େକୗ ଭ ମହା ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ମହା ି OR/06/044/264005
ପ ୁ /16467 51 138 47େକୗମଦୁୀ ମହା ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ମହା ି OR/06/044/264004
ୀ /16468 49 138 48େଶଫାଳି ମହା ି ସା େକୗ ଭୁ ମହା ି LNT2448249
ୀ /16469 41 138 49କିତାବୁନ୍ ନିଶା ସା େସକ୍ ରମଜାନ୍ YNY0665257
ୀ /16470 42 138 50ହବିବୁନ୍ ନିଶା ସା େସଖ୍ ୟୁସଫୁ୍ YNY0384081

ପ ୁ /16471 86 138 51େସକ୍ ନୁରୁ ପି େସକ୍ ଇସଲାମ୍ YNY0665521
ୀ /16472 45 138 52ବି. ଓରାଳୁ ସା ବି ଆପା ରାଓ LNT2537975

ପ ୁ /16473 37 138 53େଦେବ  ପରିଡା ପି ମଧସୁଦୁନ ପରିଡା YNY0384073
ପ ୁ /16474 34 138 54ପଭ ନ ପ ନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ  ପ ନାୟକ LNT3018793
ପ ୁ /16475 54 138 55ଶୀ ବିର ି ପଧାନ ପି ଶୀ ପ ାନନ ପଧାନ LNT3018843
ପ ୁ /16476 42 138 56େସକ୍ ରମଜାନ୍ ପି େସକ୍ ନୁର୍ YNY0987768
ପ ୁ /16477 49 138 57ପଦୀ  କମୁାର ସାହୁ ମା ଲବ  ଲତା ସାହୁ LNT3081437
ପ ୁ /16478 88 138 58ଘନଶଯ୍ାମ ଶମର୍ା ପି ଶବି ଭଗବାନ ଶମର୍ା YNY0760785
ପ ୁ /16479 67 138 59କିଶନ୍ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଶୀ ବିଦଯ୍ାଧର ଶା ୀ YNY0665539
ୀ /16480 61 138 60ଉଷା ଶମର୍ା ସା କି ା କମୁାର ଶମର୍ା YNY0665505

ପ ୁ /16481 58 138 61ମେହଶ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଶମର୍ା YNY0760793
ପ ୁ /16482 54 138 62ସେୁରଶ ଶମର୍ା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଶା ୀ YNY0765263
ୀ /16483 51 138 63ସନୁୀତା ଶମର୍ା ସା ସେୁରଶ ଶମର୍ା YNY0665794

ପ ୁ /16484 49 138 64ମେୁକଶ ଶମର୍ା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଶା ୀ YNY0765271
ୀ /16485 46 138 65ସନୁୀତା ଶମର୍ା ସା ମେୁକଶ ଶମର୍ା YNY0665232
ୀ /16486 35 138 66ସନିୁତା ଶମର୍ା ସା ମେହଶ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0760843
ୀ /16487 35 138 67କସୁମୁ ଶମର୍ା ପି ମେହଶ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0760827
ପ ୁ /16488 35 138 68ଅଭିେଷକ୍ ଶମର୍ା ପି ଶୀ େବଣିଦ  ଶମର୍ା YNY0765255
ୀ /16489 34 138 69ମୀନା ଶମର୍ା ପି ମେହଶ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0760835
ପ ୁ /16490 31 138 70େମାହିତ ଶମର୍ା ପି ମେହଶ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0760819
ପ ୁ /16491 27 138 71କନୁାଲ ଶମର୍ା ପି ମେହଶ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0760801
ପ ୁ /16492 52 138 72େସଖ୍ ୟୁସଫୁ୍ ପି େସଖ୍ ନୁର୍ YNY0384099
ପ ୁ /CUTTACK-6493 35 138 73ଟିମମାଲା କରୂମରାଓ ପି େମାହନରାଓ ଟିମମାଲା YNY1241751
ୀ /26494 59 138 74ସି ସ ଯ୍ା କାେମଶରୀ ସା ସି ବିଶନାଥ ଶା ୀ LNT2537876
ୀ /26495 54 138 75ସି ଜୟାସାବିତି ସା ସି ଏମ େକ ମ ୁ ର୍ୀ ମ ୁ ିର୍ LNT2537983
ୀ /26496 40 138 76େକ ଶୀେଦବୀ ପି େକ ରାମଣା ରାଓ LNT3018868
ୀ /26497 33 138 77େକ ମିନାକ୍ଷୀ ପି େକ ରମଣା ରାଓ LNT3018850
ପ ୁ /26498 48 138 78େସକ୍ ଅକିଲ୍ ପି େସକ୍ ନିକାଇଲ OR/06/044/266552
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ୀ /26499 38 138 79ତ ିନ୍ ଅଂଜୁମ୍ ପି ମନୁଶୀ ଇବ୍ନୁଲ୍ ହାସନ୍ ଖାନ୍ LNT4477600
ୀ /26500 28 138 80ପ ୂ ିର୍ମା କର ପି ପେମାଦ କର YNY0728857

ପ ୁ /26501 31 138 81େକ ରବି କମୁାର ପି େକ ରମନା ରାଓ YNY0146498
ପ ୁ /26502 63 138 82ସି ଏମ େକ ମ ୁ ିର୍ ପି ସି ବାମନ ମ ୁ ିର୍ LNT2538023
ପ ୁ /26503 42 138 83ସି ଭି େକ ପଦୀପ ପି ସି ଭି. ଶା ୀ LNT2538098
ୀ /26504 38 138 84ସି ଏସ ପତିଭା ପି ସି ଏମ େକ ମ ୂ ର୍ୀ LNT2537991

ପ ୁ /26505 68 138 85ସି ବିଶନାଥ ଶା ୀ ପି ବାମନ ମ ୁ ର୍ୀ LNT2538007
ୀ /26506 45 138 86ଶମିର୍ ା େସନଗୁ ା ପି େଦେବ  ପସାଦ େସନଗୁ ା LNT1687631

ପ ୁ /26507 38 138 87େସୗେମନ୍ େସନ୍ଗୁ ପି େଦବ ପସାଦ୍ େସନ୍ଗୁ LNT1687623
ପ ୁ /26508 35 138 88ମହ ଦ ତସିଫ୍ ଆଲମ୍ ପି ମନୁ୍ଶୀ ଇବ୍ନୁଲ୍ ହାସନ୍ ଖାନ୍ LNT4477618
ୀ /36509 33 138 89ତବସମୁ େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ କୟମ YNY0244301
ୀ /36510 30 138 90ଭି ଭାବାନି ସା ଭି ଚ  େଶଖର YNY1122043

ପ ୁ /36511 30 138 91ପତାକ କମୁାର କର ପି ପଫଲୁ କମୁାର କର YNY0728840
ୀ /36512 72 138 92ବି ଲକ୍ଷୀକା  ମ ୁ ିର୍ ସା କୃ  ମ ୁ ିର୍ OR/06/044/264007

ପ ୁ /36513 72 138 93େକ ଚିନିବାଶ ମ ୁ ିର୍ ପି ନାରାୟଣ ମ ୁ ିର୍ OR/06/044/264008
ପ ୁ /36514 44 138 94ବି ରାଜୁ ମ ୁ ିର୍ ମା ବି କୃ  ମ ୁ ିର୍ LNT2575538
ପ ୁ /36515 31 138 95ସୟଦ ସଫିର ପି ସୟିଦ ଜବିର YNY0776914
ୀ /36516 39 138 96ଭି ସ ୀତା ସା ଭି ସିନୁ YNY0311605
ୀ /36517 38 138 97ବି. ସ ୀତା ପି ବି. କୃ ମ ୂ ର୍ୀ LNT2538064
ୀ /46518 68 138 98େସୗଦାମିନୀ ଦାସ ସା ଦିଗମର ଦାସ OR/06/044/264021
ୀ /46519 50 138 99କମୁାରୀ ଆଭା ଦାସ ପି ଦିଗମର ଦାସ OR/06/044/264023

ପ ୁ /46520 34 138 100ରୁପକ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିଗମର ଦାସ LNT3018884
ପ ୁ /46521 34 138 101ପଜିତ କର ପି ପେମାଦ କର YNY0728832
ୀ /56522 74 138 102ଏସ ପାପମା ସା ଏସ ଆପା ରାଓ LNT3019007
ୀ /56523 59 138 103ଏସ େଗୗରି ସା ଏସ ସିମା ରାଓ LNT3018991
ୀ /56524 54 138 104ବି ସାବିତି ସା ବି ରାଜା LNT3018926
ୀ /56525 50 138 105ମାନା େବଗମ ସା େସକ କମ ୁ LNT3018900
ୀ /56526 49 138 106ଟି ସରସତୀ ସା ଟି ରାମ ୁ LNT3018934
ୀ /56527 49 138 107ଏନ ସିମା ସା ଏନ ଆପା ରାଓ LNT3019098
ୀ /56528 44 138 108ଆର ଲକ୍ଷି ସା ଆରାୟକା  ରାଓ LNT3019064
ୀ /56529 40 138 109ବି ଆଡଲକ୍ଷି ସା ବି ଶ ର ରାଓ LNT3018967
ୀ /56530 39 138 110ବି ଇ ା ସା ବି େଟୖେଟରିଆ  LNT3018892

ପ ୁ /56531 38 138 111ପି ଶନୁି ପି ପି ବାରକଢୁ  LNT3018959
ପ ୁ /56532 38 138 112ଗୁ  ୁକାଳିଆ  ପି ଗ ୁ  ୁରାମାରାଓ LNT4542155
ୀ /56533 37 138 113ବି ତିନାଥ  ପି ବି ଆେପୟା LNT3018975
ୀ /56534 36 138 114ଏନ ସିତା ସା ଏନ ତିନାଥ LNT3019015
ୀ /56535 36 138 115ବବି େବଗମ ପି େସକ କମଲ LNT3019106

ପ ୁ /56536 36 138 116େସଖ ରାଜା ପି େସଖ କମୁ LNT3081445
ପ ୁ /56537 33 138 117ଟି ଜା  ୁ ପି ଟି ଆପା ରାଓ  LNT3019049
ୀ /56538 31 138 118ଟି େଜଯ୍ାତି ସା ବି. କି ା  YNY0384115

ପ ୁ /56539 38 138 119ଏ ଆରଦା ପି ଏ ଭା ର ରାଓ LNT4545513
ୀ /56540 50 138 120ସାଜିବା ବିବି ସା ଫକିର ଖାନ YNY1122308
ୀ /56541 43 138 121ସସୀତା ଦାସ ପି ଦିଗମର ଦାସ LNT2575595

ପ ୁ /56542 53 138 122ଆବୁଲ ହୁେସନ ପି ଆବୁଲ ମଲୀକ YNY0777243
ପ ୁ /56543 61 138 123ମ ୁ ାକ ଅହ ଦ ଖଁା ପି ଏସ ଏଚ ଖାନ ଖଁା YNY0094896
ପ ୁ /56544 34 138 124ପି ମରୁଲୀ ପି ପି ବାରକୀ YNY0311639
ୀ /56545 35 138 125ଗୁ ି ପାବର୍ ତୀ ସା ଗ ୁ  ୁଆପା ରାଓ LNT3019080

ପ ୁ /56546 37 138 126ଗୁ  ୁରେମଶ୍ ପି ଗୁ  ୁକି ା LNT4542148
ପ ୁ /56547 56 138 127ଆନ  ରାଓ ପି ଏ ଟ ସାମୀ LNT4542163
ପ ୁ /56548 42 138 128ପି ଭା ର ରାଓ ପି ପି ବାରକଢୁ LNT3018942
ପ ୁ /56549 40 138 129ବି ରାବଣା ରାଓ ପି ବି ରାମା ରାଓ LNT3018983
ପ ୁ /56550 39 138 130ଟିକ ୁରାଓ ମା ବି ଆସରାମା ରାଓ LNT4542064
ପ ୁ /56551 36 138 131ବି ରାବଣା ରାଓ ପି ବି ରାମାରାଓ YNY0765289
ପ ୁ /56552 34 138 132ଏସ ଶୀନୁ ରାଓ ପି ଏସ ଭା ର ରାଓ YNY0311613
ପ ୁ /56553 46 138 133ଗେଣଶ ସିଂ ମା ଅନୁପମା ସିଂ YNY1122118
ୀ /56554 70 138 134ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସିଂ ସା ନାରାୟଣ ସିଂ YNY1121961
ୀ /56555 52 138 135ଗୀତା ସିଂ ପି ଅନୁପମ ସିଂ YNY1122340
ପ ୁ /56556 52 138 136ଭୀମ ସିଂ ମା ଅନୁପମ ସିଂ YNY1122167
ପ ୁ /56557 51 138 137ମହାବୀର ସିଂ ମା ଅନୁପମ ସିଂ YNY1122233
ୀ /56558 49 138 138କ ରୁୀ ସିଂ ପି ଅନୁପମ ସିଂ YNY1121995
ପ ୁ /56559 36 138 139ଅମର କମୁାର ସିଂ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସିଂ LNT3018918
ୀ /56560 33 138 140ନିଳାରାଣି ସିଂ ସା ଅମର କମୁାର ସିଂ LNT3019031
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ପ ୁ /56561 43 138 141ଟି ସିନୁ ପି ଟି ଆ ାରାଓ LNT3081494
ପ ୁ /56562 38 138 142େସଖ େସାନୀ ପି େସଖ କମୁ LNT3081452
ପ ୁ /56563 38 138 143ବି ଟାଇେଟଇୟା ପି ବି େପନ୍େଟଇୟା LNT4542072
ପ ୁ /66564 62 138 144ଏନ ରବିନାରାୟଣ େଡାରା ପି ଏନ ଶୀନିବାସ େଡାରା OR/06/044/264599
ୀ /66565 45 138 145ଏନ ମିନାକ୍ଷୀ େଦାରା ସା ପଣବ କମୁାର େଦାରା YNY0244319
ୀ /66566 30 138 146ଏନ ଡିଭିଲି େଦାରା ପି ଏନ ରବି ନାରାୟଣ େଦାରା YNY0311712

ପ ୁ /66567 52 138 147शखे िलआक़त उ लाह शखे िल ପି େସକ୍ ନଜାତ ଉଲା YNY0987776
ୀ /76568 59 138 148ତହିରିମ େବଗମ  ସା େସକ ଅନିଉ ିନ YNY0175943
ୀ /76569 59 138 149କମରୁନ ନିଶା  ସା େସକ ସାହାବୁ ିନ LNT3019130

ପ ୁ /76570 45 138 150େସକ ଇବାଦୁଲା ପି େସକ ବାବର ଅଲି LNT3019114
ୀ /76571 40 138 151ସାହାନାଜ ବିବି ସା ଅବଦୁଲ େମାଇନ LNT3019171
ୀ /76572 39 138 152ୟାସମିନ େବଗମ ମା ଫିେରଜା େବଗମ LNT3019122

ପ ୁ /76573 38 138 153େସକ ନସିର ଉ ିନ ମା ଫିେରାଜା େବଗମ LNT3019148
ପ ୁ /76574 36 138 154ସୟଦ ଅମିର ଉ ିନ ପି ସୟଦ ସମିର ଉ ିନ LNT3019197
ପ ୁ /76575 34 138 155େସକ ସମିରୁ ିନ ମା ଫିେରାଜା େବଗମ LNT3019155
ପ ୁ /76576 30 138 156ସୟଦ  େମାଇନଉ ିନ ପି ସୟଦ ସମିରୁ ିନ LNT3019189
ପ ୁ /76577 40 138 157ମହ ଦ ଅସଲମ ପି ମହ ଦ େମାଫିଲ YNY0764878
ୀ /76578 37 138 158ସଫିନା େବଗମ୍ ପି ସଇଦ୍ ସମିରୁ ିନ୍ YNY0175935
ୀ /76579 60 138 159ଏନ ହୀରାମଣି େଡାରା ସା ରବିନାରାୟଣ େଡାରା LNT2575603
ୀ /76580 40 138 160ଏନ. ଜୁବୁଲି େଡାରା ପି ଏନ ରବିନାରାୟଣ େଡାରା LNT2538049

ପ ୁ /76581 56 138 161େସକ ମନିୁର ଜଦବିନି ପି େସକ ମହା ଦ ମନିୁ YNY1122191
ପ ୁ /76582 32 138 162େସକ ମହ ଦ ଜିଆଉଲହକ ପି େସକ ସଲାଉ ିନ YNY0311746
ପ ୁ /76583 71 138 163ଅଜିମ ୁ ିନ୍ ଖଁା ପି ଇମାମ୍ ଖଁା YNY0175950
ପ ୁ /76584 47 138 164ଅ ମନନ୍ ାନ ମଲିକ ପି ଇଦିଶ ଅଲି ମଲିକ LNT3019163
ପ ୁ /76585 44 138 165ଅନୱର େନାମାନି ପି ଅଜିମ ୁ ିନ୍ ଖଁା YNY0175968
ୀ /76586 55 138 166ବାେନା ପରବିନି ସା େସଖ ମନିୁର ଉଦବିନ YNY1122282

ପ ୁ /86587 48 138 167ପି ଭାସ ୁନାଇଡୁ ପି ପି ଶୀରାମ ନାଇଡୁ LNT3019247
ୀ /86588 44 138 168ପି ସନିୁତା ନାଇଡୁ ପି ପି ଶୀରାମ ନାଇଡୁ LNT3019239
ୀ /86589 39 138 169ପନିୁମା ରଜନିବାଲ ସା ମେୁକଶ ରଜନିବାଲ LNT3019221

ପ ୁ /86590 56 138 170ମିଜର୍ା ଇତିୟାସ କାଦିର େବୖଗ ପି ମିଜର୍ା ହୁମାୟୁନ କାଦିର େବୖଗ LNT3019213
ୀ /86591 67 138 171ଚ ା ରଜନୀ ଭାଲ ସା େମାହନଲାଲ ରଜନୀ ଭାଲ LNT2448132

ପ ୁ /86592 45 138 172ପେମାଦ କମୁାର ରଜନୀ ଭାଲ ପି େମାହନ ଭାଲ LNT2575629
ୀ /86593 42 138 173ସନୁୀତା ରଜନୀ ଭାଲ ପି େମାହନ ଭାଲ LNT2575637

ପ ୁ /86594 40 138 174ଅମର ରଜନୀ ଭାଲ ପି େମାହନ ଭାଲ LNT2538056
ପ ୁ /86595 38 138 175ମେୁକଶ ରଜନୀ ଭାଲ ପି େମାହନଲାଲ ରଜନୀ ଭାଲ LNT3383221
ପ ୁ /86596 34 138 176ଦିଲିପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହାରଣା YNY0311779
ୀ /86597 61 138 177ପି ସରସତୀ ନାଇଡୁ ପି ଶୀରାମ ନାଇଡୁ OR/06/044/264028

ପ ୁ /86598 28 138 178ପି.େଲାକନାଥ ନାଇଡୁ ପି ଭାସ ୁପି କାଲିଦାସ ନାଇଡୁ YNY0621714
ୀ /096599 35 138 179ରୁକସାନା େବଗମ ସା ନାସିରୁ ୀନ ଖାନ YNY1315084

ପ ୁ /096600 41 138 180ନାସିରୁ ିନ ଖାନ ପି କାମରୁୁ ିନ ଖାନ YNY1315043
ୀ /096601 29 138 181ଦାରଖଶାନ େମାବିନ ସା ମହ ଦ ଅରବା  ଆଲମ YNY1315100
ୀ /096602 38 138 182ସୟଦା ସାଜିୟା େନମତ ସା ମ୍ଡ କମରା ଆଲମ YNY1326057

ପ ୁ /96603 51 138 183ମହ ଦ କମରା ଆଲମ .. ପି ମହ ଦ ଅଫସର ଆଲାମ OR/06/044/264035
ୀ /96604 47 138 184ସଇଦା ସଲୁତାନ .. ସା ମହ ଦ ସମସଲୁ ଆଲାମ .. OR/06/044/264770

ପ ୁ /96605 73 138 185ମହ ଦ ଅଫସର ଆଲମ ପି େସଖ ଆନୁଆର OR/06/044/264036
ପ ୁ /96606 52 138 186ମହ ଦ ସମସଲୁ ଆଲମ ପି ମହ ଦ ଅଫସର ଆଲାମ  OR/06/044/264038
ପ ୁ /96607 48 138 187ମହ ଦ େମେହବୁବ ଆଲମ ପି ମହ ଦ ଆଲାମ  OR/06/044/264039
ପ ୁ /96608 46 138 188ମହ ଦ େମେହମଦୁ ଆଲାମ ପି ମହ ଦ ଅଫସର ଆଲାମ  OR/06/044/264040
ୀ /96609 34 138 189ଡ଼ି ଏଲମା - ଅଫସର ଆଲାମା YNY1122399
ପ ୁ /96610 35 138 190ଓସିମ ଖଁା ପି ନଇମ ଖଁା LNT3019254
ୀ /96611 66 138 191ମାଦାଦା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଅପସର ଆଲାମ  OR/06/044/264037
ୀ /96612 34 138 192ପରୱନ ନାଜ ସା ମହ ଦ େମହବୁବ ଆଲମ୍ YNY0506394
ପ ୁ /96613 22 138 193ପିୟୁଷ ପରୂ ନ ପାତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ YNY1156371
ୀ /96614 48 138 194ଲକ୍ଷୀପିୟୀ େସଠୀ ସା ପଭାତ କମୁାର େସଠୀ LNT2575645
ପ ୁ /106615 48 138 195େସକ େଗୗସ ୁ ିନ  ପି େସକ ଅଜିମ ୁ ିନ  LNT3019262
ପ ୁ /106616 43 138 196ମହମଦ ଜାମିଲ ଅଖତାର ପି ମହମଦ ଅସଫର ଆଲାମ LNT2575694
ପ ୁ /106617 41 138 197ସାମିମ୍ ଅଖତାର ପି ମହମଦ ଅସଫର ଆଲାମ LNT2575702
ପ ୁ /106618 75 138 198ମହ ଦ ଅସଫର ଆଲାମ ପି ମହ ଦ ଅନୱାରା ଆଲାମ LNT2575660
ପ ୁ /106619 44 138 199ମହ ଦ ଜଲିଲ ଆଲାମ ପି ମହ ଦ ଅସଫର ଆଲାମ LNT2575678
ୀ /106620 37 138 200େନହା ଫରାଜ ସା ସରଫରାଜ ଦିଲୱାର YNY0244327
ପ ୁ /106621 65 138 201ରହିମ ୁ ିନ ଖଁା ପି ତଜମଲୁଉ ୀନ ଖଁା OR/06/044/264688
ୀ /106622 65 138 202ମଜିଜା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଅସଫର ଆଲାମ LNT2575652
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ୀ /106623 91 138 203ଉଦିରା େଦବୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା େଗୗରହରୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/044/264054
ୀ /106624 39 138 204ଆଦିମା ସଲୁତାନା ପି ମହମଦ ଅସଫର ଆଲାମ LNT2575710
ୀ /106625 33 138 205ଫରିନ୍ ସଲୁ୍ତାନା ପି ମହ ଦ ଅସଫର ଆଲାମ୍ YNY0359414

ପ ୁ /116626 71 138 206ସମସ ୁ ିନ ଅେହମଦ୍ ପି ଦିଲପଜିର ଅେହମଦ YNY0463836
ପ ୁ /116627 79 138 207ସୟଦ ନୁର ଅଲୀ ପି ସୟଦ େଯାହର ଅଲୀ YNY0463901
ପ ୁ /116628 47 138 208ସୟଦ ୱାସିକ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ନୁର ଅଲୀ YNY0463695
ପ ୁ /116629 40 138 209ସୟଦ ଆଶକି ଅଲୀ ପି ସୟଦ ନୁର ଅଲୀ YNY0463828
ପ ୁ /116630 45 138 210ସୟଦ ସାକିର ଅଲୀ ପି ସୟଦ ନୁର ଅଲୀ YNY0463687
ୀ /116631 54 138 211ଫରାଦା ବାେନା ସା ସୟଦ ନୁର ଅଲୀ YNY0463802
ୀ /116632 45 138 212ରିଜିଆନ େବଗମ ପି କମରୁ ିନ ଖଁା LNT2575728
ୀ /116633 43 138 213ବଦରୁନ୍ ନିଶା ବିବି ସା ମହ ଦ ତାେହର YNY0359422

ପ ୁ /116634 74 138 214ଏ ରଘନୁାଥ ମ ୁ ିର୍ ପି ଏ ଶଯ୍ାମ ମ ୁ ିର୍ OR/06/044/264045
ୀ /116635 62 138 215ଏ ଜୟଲକ୍ଷୀ ମ ୁ ିର୍ ସା ରଘନୁାଥ ମ ୁ ିର୍ OR/06/044/264046

ପ ୁ /116636 52 138 216ଏ େକୖଳାସ ମ ୁ ିର୍ ପି ରଘନୁାଥ ମ ୁ ିର୍ OR/06/044/264047
ୀ /116637 73 138 217ଇମରତୁନନ୍  ନିଶା ପି ସୟଦନୁର ଅଲି YNY0493643
ୀ /116638 38 138 218େସାଫିଆ ପରବିନ ସା ସୟଦ ଆଶକି ଅଲୀ YNY0463844
ୀ /126639 46 138 219ଏ ପଭାବତୀ ମ ୂ ର୍ୀ ସା ଏ େକୖଳାସ ମ ୂ ର୍ୀ LNT2448223

ପ ୁ /126640 44 138 220ଏ ବିଶନାଥ ମ ୂ ର୍ୀ ପି ଏ ରଘନୁାଥ ମ ୂ ର୍ୀ LNT2448173
ପ ୁ /126641 40 138 221ଏ ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମ ୂ ିର୍ ପି ଏ ରଘନୁାଥ ମ ୂ ିର୍ LNT2448181
ୀ /126642 38 138 222ଏ ମଣି ମ ୂ ିର୍ ପି ଏ ରଘନୁାଥ ମ ୂ ିର୍ LNT2575736
ୀ /136643 57 138 223ଆେବଦା ବାେନା ପି େଶଖ ଗଫାର LNT2537660

ପ ୁ /136644 82 138 224େଶଖ ଗଫାର ପି େସଖ ବୁଖାରୀ OR/06/044/264050
ପ ୁ /136645 37 138 225ଏସ େକ ସତାର ପି ଏସ େକ ଗଫର YNY0311803
ପ ୁ /136646 40 138 226ଏସ େକ ଉସମାନ ପି ଏସ େକ ଗଫର YNY0311795
ପ ୁ /146647 37 138 227ଭି ସରୁୁପ  ପି ଭି ଚ  େଶଖର ରାଓ YNY0146506
ପ ୁ /146648 59 138 228ଭିପଭାକର .. ପି କୃ  ମୃ ିର୍ OR/06/044/264060
ୀ /146649 56 138 229ଭି ଭବାନୀ ସା ଭି ଚ େଶଖର OR/06/044/264059

ପ ୁ /146650 53 138 230ଭି େଭଣ ୁେଗାପାଳ ପି ଭି େଭ ଟ OR/06/044/264065
ପ ୁ /146651 28 138 231ଭି କିରଣ ପି ଭି େବଣ ୁେଗାପାଳ YNY0675124
ପ ୁ /146652 28 138 232ଭି କିେଶାର ପି ଭି ପଭାକର YNY0675116
ୀ /146653 50 138 233ଭି ଲାବଣଯ୍ ସା ଭି େଭଣ ୁେଗାପାଳ OR/06/044/264061

ପ ୁ /146654 28 138 234ଭି ଅଵିରାମ ପସାଦ ପି ଭି େମାହନ ମତୁୀ YNY1137041
ପ ୁ /146655 26 138 235ଭି ଶବିରାମ ପସାଦ ପି ଭି େମାହନ ମ ୂ ିର୍ YNY1137009
ପ ୁ /146656 31 138 236ଭି ପଶା ପି ଭି ପଭାକର YNY0675108
ପ ୁ /146657 61 138 237ଭି ଚ  େଶଖର ପି କୃ  ମୃ ିର୍ OR/06/044/264058
ପ ୁ /146658 33 138 238ଭି ସରାଜ ପି ଭି ଚ େଶଖର YNY0311811
ପ ୁ /146659 22 138 239ଭି େତଜୂ ପି ଭି େମାହନ ମତୁୀ YNY1137074
ପ ୁ /156660 53 138 240ଆର ଆେପୟା ପି ଅପଲସାପ  OR/06/044/264068
ପ ୁ /156661 45 138 241ଆର େଜଲିଆ ପି ଆର ଆପଲସାପ LNT2575751
ୀ /156662 26 138 242ଆର େଜଯ୍ାତି ପି ଆର ପାେପୟା YNY0907832

ପ ୁ /156663 27 138 243ଆର କମୁାର ପି ଆର ପାେପୟା YNY0907618
ୀ /156664 47 138 244ଆର ଲ ମୀ ସା ପେପୟା  OR/06/044/264070
ୀ /156665 62 138 245ଆର ପାବର୍ ତି ସା ଅପଲସାପ  OR/06/044/264067
ୀ /156666 28 138 246ମ  ୁସିଂ ସା ମ  ୁସିଂ YNY0907840
ୀ /166667 51 138 247ସବନମ୍ ଅଖତର ସା ଫିେରାଜ ଉ ିନ ଖଁା OR/06/044/264076
ୀ /166668 33 138 248ତରନୁ  ଗଜାଲା ଆରସି ପି ରଫିକଉ ିନ ଖଁା YNY0665513
ୀ /166669 54 138 249େକୗସର ଜାହଁାନ ସା ଅକିକ୍ ଉ ିନ ଖଁା OR/06/044/264078

ପ ୁ /166670 65 138 250େମାଇନୁ ିନ ଖଁା ପି ବଦରୁ ିନ ଖଁା . OR/06/044/264073
ପ ୁ /166671 57 138 251ଅକିକ୍ ଉ ିନ ଖଁା ପି ବଦରୁଦିନ ଖଁା OR/06/044/264077
ପ ୁ /166672 53 138 252ଜଇନୁଲ ଆେବଦିନ ଖଁା ପି ବଦରୁ ିନ ଖଁା OR/06/044/264079
ପ ୁ /166673 45 138 253ନିଜାମ ଉ ିନ ଖଁା ପି ବଦରୁ ିନ ଖଁା LNT2437721
ପ ୁ /166674 38 138 254ଜୁେନଜ ଉ ିନ ଖଁା ପି ଫିେରାଜ ଉ ିନ ଖଁା YNY0665695
ପ ୁ /166675 36 138 255ଜାେଭଦ ଉ ିନ୍ ଖଁା ପି ଫିେରାଜ ଉ ିନ୍ ଖଁା LNT2341757
ପ ୁ /166676 33 138 256ଆରିଫୁ ିନ ଖଁା ପି ଅ ିକଉ ିନ ଖଁା LNT3019270
ପ ୁ /166677 43 138 257ଅଭିଲାଷ େମାହପାତରା ପି ବଜ କିେଶାର LNT2512606
ୀ /166678 60 138 258ୟାସମିନ୍ ନିଗାର ସା େମାଇନୁ ିନ ଖଁା . OR/06/044/264074
ୀ /166679 37 138 259ଜୁେଲଖା ଫରାହ ପି ଫିେରାଜ ଉ ିନ୍ ଖଁା LNT2341758
ୀ /166680 48 138 260ନାେୟଲା ସଫିକ ସା ନିଜାମ ଉ ିନ ଖଁା YNY0359463
ୀ /166681 33 138 261ସବିନା ସାହାନାଜ୍ ପି ଅଜିକ୍ ଉ ିନ୍ ଖଁା YNY0665703
ୀ /176682 40 138 262ସାଜିୟା େମାଇନ ପି େମାଇନୁ ିନ ଖଁା LNT2478170
ୀ /176683 49 138 263େତୖରୁନ୍ ନିଶା ସା ଦଇନୁଲ ଆେବଦିନ୍ ଖଁା LNT2575769
ୀ /186684 51 138 264ହୁସନା ଆରା ବିବି ସା ମିଜର୍ା େନୗସାଦ େବୖଗ LNT3019288
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ପ ୁ /186685 60 138 265ମିଜର୍ା େନୗସାଦ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଅବଦୁଲ ଗଫର େବଗ YNY0311860
ୀ /186686 52 138 266ବି ଦମୟ ି ସା ବି ପଦୁଚା  LNT2537892
ୀ /186687 60 138 267ଲକ୍ଷୀ େଦାରା ସା ମଧସୁଦୁନ େଦାରା OR/06/044/264082

ପ ୁ /186688 48 138 268ରେମଶ େଦାରା ପି ମଧସୁଦୁନ େଦାରା OR/06/044/264083
ପ ୁ /186689 47 138 269ଉେମଶ ଚ  େଦାରା ପି ମଧସୁଦୂନ େଦାରା YNY0311845
ୀ /186690 40 138 270ପତିମା େଦାରା ସା ଉେମଶ ଚ  େଦାରା YNY0311837
ୀ /186691 39 138 271ମିନା କମୁାରୀ େଦାରା ପି ମଧସୁଦୂନ େଦାରା LNT2538080

ପ ୁ /186692 38 138 272ସେୁରଶ ଚ  େଦାରା ପି ମଧସୁଦୂନ େଦାରା LNT2538072
ୀ /186693 34 138 273ଟିକି େଦାରା ସା ରେମଶ ଚ  େଦାରା YNY0311852

ପ ୁ /196694 68 138 274େସଖ ଇସମାଇଲ ପି େସଖ ବୁଖାରୀ OR/06/044/264096
ପ ୁ /196695 29 138 275ଆର ଶବିା ପି ଆର ଆେପୟା YNY0907857
ୀ /206696 37 138 276ମନିଜା ଖାନମ  ସା ଏମ ଡି ଆରିଫ ଖାନ LNT3019296
ୀ /206697 80 138 277ଏମ ଲଛମୀ କରସମା ପାତ ସା ଲଛୁ ପାତ LNT2575793

ପ ୁ /206698 51 138 278ଏମ ଡି ଆରିଫ ଖଁା ପି ଏମ ଡି ରୁସତୁମ ଖଁା LNT3019304
ପ ୁ /206699 33 138 279ଏମ୍ େହୖମବତୀ ନ ନ ପି ଏମ ପକାଶ ରାଓ YNY0359430
ପ ୁ /206700 93 138 280ଏମ ଲଛୁ ପାତ ପି ବାଲି ୀ ପାତ OR/06/044/264097
ୀ /206701 65 138 281ଏମ ପାବତୀ ପାତ ସା ବାଲି ୀ ପାତ LNT2575785
ୀ /206702 85 138 282ଏମ ଶଯ୍ାମଲ ରାଓ ସା ରାମପସାଦ ରାଓ LNT2537843

ପ ୁ /206703 65 138 283ଏମ ରାମ ପସାଦ ରାଓ ପି ଲଛୁ ରାଓ LNT2537645
ପ ୁ /206704 62 138 284ଏମ ଓମପକାଶ ରାଓ ପି ଲଛୁ ରାଓ LNT2537850
ୀ /206705 52 138 285େଶାଭାରାଣି ରାଓ ସା ପକାଶ ରାଓ LNT2537728
ୀ /216706 58 138 286ପି ଇଶର ଆମା ସା ପି ଆପା ରାଓ YNY0776906
ୀ /216707 67 138 287ବୀଣା େଦବୀ ସା ଚେ ଶର ମ ଳ YNY0907782
ୀ /216708 32 138 288ଏମ ଜାନକୀ ସା ଏମ ଶ ର ରାଓ YNY0311878
ୀ /216709 37 138 289ସଜୁାତା ମ ଳ ସା ସନିୁଲ ମ ଳ YNY0907816

ପ ୁ /216710 62 138 290ଏମ ଲକ୍ଷଣ ରାଓ ପି ଏମ୍ କାେମୟା ରାଓ OR/06/044/264104
ୀ /216711 57 138 291ଏମ ରାଜଶୀ ରାଓ ସା ଏ ଲକ୍ଷଣ ରାଓ OR/06/044/264105

ପ ୁ /216712 47 138 292ଏମ ଶ ରା ରାଓ ପି ଲକ୍ଷଣ ରାଓ OR/06/044/264106
ପ ୁ /216713 46 138 293ଏମ ଜଗେମାହନ ରାଓ ପି ଏମ ଲଛମନ ରାଓ LNT2537801
ୀ /216714 34 138 294ପି ସାମକୁା ସା ପି ତିନାଥ YNY0823815
ୀ /226715 44 138 295ଭି ଲକ୍ଷୀ େଦବି ସା ଭି ଚିନନ୍ ା YNY0094672
ୀ /226716 33 138 296ଏମ ଲକ୍ଷୀ ପି ଏମ ରାମାରାଓ YNY0311894

ପ ୁ /226717 31 138 297ଏମ ମଧସୂଦୁନ ପି ଏମ ରାମାରାଓ YNY0311910
ୀ /226718 33 138 298ଭାରତୀ ନିମର୍ଳକର ମା ଏମ. କମୁାରୀ YNY1053834
ୀ /226719 40 138 299ୟାସିନ ନିଶା ପି ଅନୱର େନାମାନୀ YNY0196105
ୀ /226720 51 138 300ଭି ପଦାବତୀ ସା ଭି େସୗରଭ ପକାଶ YNY0094680

ପ ୁ /226721 36 138 301ଏମ. ପସାଦ ପି ଏମ.ରାମା ରାଓ YNY1063866
ୀ /226722 67 138 302ବି ଲଛମି ରାଓ ସା ସରୁେମୟା ରାଓ LNT2575801

ପ ୁ /226723 57 138 303ଏମ ରାମା ରାଓ ପି ସରନାରାୟଣ ରାଓ OR/06/044/264114
ପ ୁ /226724 32 138 304ଏମ.କ◌ୃି ା ରାଓ ପି ଏମ.ଲକ୍ଷଣ ରାଓ YNY1057405
ୀ /226725 32 138 305ଭି ସ ର୍ଲତା ପି ଭି େସୗରଭ ପକାଶ YNY0094698
ପ ୁ /236726 50 138 306େସକ ଫାରୁକ ପି େସଖ ରସିଦ LNT3019312
ୀ /236727 48 138 307ସାେକରା ବିବି ସା େସକ ଇସମାଇଲ LNT3019320
ୀ /236728 60 138 308ଏମ କମୁାରୀ ସା ଏ ରାମା ରାଓ OR/06/044/264116

ପ ୁ /236729 42 138 309ଏମ. ପସାଦ ପି ଏମ. ରାମାରାଓ LNT2537769
ପ ୁ /236730 40 138 310େକାେଟଶର ରାଓ ପି ଏମ. ରାମାରାଓ LNT2537785
ୀ /246731 19 138 311େକ ପିୟ ା ପି େକ ସତ ନାରାୟଣ YNY1296128
ୀ /246732 72 138 312େକ ଶକୁ ଳା ରାଓ ସା ପିତାମର ରାଓ OR/06/044/264118

ପ ୁ /246733 55 138 313େକ ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ ପି େକ ପିତାମର ରାଓ LNT2538031
ପ ୁ /246734 49 138 314େକ. ପସାଦ ରାଓ ପି େକ. ପିତାମର ରାଓ LNT2575827
ୀ /246735 46 138 315େକ ଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା େକ ପସାଦ ରାଓ YNY0463513
ପ ୁ /246736 27 138 316େକ.ଅେଶାକ ରାଓ ପି େକ.ପସାଦ ରାଓ YNY0621631
ୀ /246737 32 138 317େକ େରଦକୀ ସା େକ ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ YNY0311936
ୀ /246738 33 138 318େକ ସଜୁାତା ପି େକ ପିତାମର ରାଓ YNY0311928
ୀ /256739 76 138 319ଚାରୁଲତା ପ ନାୟକ ସା ନବକିେଶାର ପ ନାୟକ OR/06/044/264122
ପ ୁ /256740 48 138 320ମେନାର ନ ପ ନାୟକ ପି ନବକିେଶାର ପ ନାୟକ OR/06/044/264669
ୀ /256741 46 138 321ମମତା ପ ନାୟକ ପି ନବକିେଶାର ପ ନାୟକ OR/06/044/264128
ପ ୁ /256742 42 138 322ରଶ ିରଂଜନ ପ ନାୟକ ପି ନବକିେଶାର ପ ନାୟକ LNT2473163
ପ ୁ /256743 40 138 323ଆର. ଶ ର ରାଓ ପି ଆର ସ ୟା ରାଓ LNT2575850
ୀ /266744 29 138 324ଏସ୍ ଜୟା ସା ଏସ୍ ସବୁାଶ YNY0777409
ୀ /266745 46 138 325ଟି ସିନନ୍ ା ମଡୁୁ ସା ଟି ସରୁୀ YNY0765248
ୀ /266746 36 138 326ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଧୀେର  କମୁାର ସାହୁ YNY1331131
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ୀ /276747 60 138 327ପି ପାବର୍ ତୀ ସା ପି େଲାକନାଥ ନାଇଡୁ LNT3019338
ପ ୁ /276748 28 138 328ପି ପସାଦ . ପି ପି େଲାକନାଥ ନାଇଡୁ YNY0675181
ପ ୁ /276749 28 138 329ପି. ନେରଶ କମୁାର ପି ପି.ସରିୂଆ ରାଓ YNY0675058
ୀ /276750 103 138 330ପି ଲଛମି ସା ପି. ସରିୁଆ ରାଓ OR/06/044/264136

ପ ୁ /276751 63 138 331ପି େଲାକନାଥ ନାଇଡୁ ପି ଅପଲ ନାଇଡୁ OR/06/044/264131
ପ ୁ /276752 77 138 332ପି ଆପା ରାଓ ପି ଅପଲ ନାଇଡୁ OR/06/044/264130
ୀ /276753 63 138 333ପି ଇଶମା ରାଓ ସା ଅପା ରାଓ OR/06/044/264134

ପ ୁ /276754 57 138 334ପି ସରିୁଆ ରାଓ ପି ଅପଲ ନାଇଡୁ OR/06/044/264132
ପ ୁ /276755 48 138 335ପି ଉମା ରାଓ ପି ଅପା ରାଓ OR/06/044/264133
ପ ୁ /276756 25 138 336ପି ଶୀନିବାଶ ପି ପି େଲାକନାଥ ନାଇଡୁ YNY1040575
ୀ /286757 41 138 337ପି.ୱାରା ମ  ଲକ୍ଷୀ ସା ପି. ଊମା ରାଓ LNT2575892

ପ ୁ /286758 38 138 338ପି. ବିଜୟ କମୁାର ପି ପି. ଗ ାରାଜ ମ ୂ ର୍ୀ LNT2575900
ପ ୁ /286759 36 138 339ବି ବିଜୟ କମୁାର ପି ପି ଗ ାରାଜୁ YNY0311969
ପ ୁ /286760 36 138 340େକ ଆନ  ରାଓ ପି େକ ଟାଇଟିୟା ରାଓ YNY0094706
ୀ /286761 34 138 341େକ ଦମୟ ୀ ରାଓ ସା େକ ଆନ  ରାଓ YNY0094714

ପ ୁ /286762 44 138 342ପି. ଶୀ.ରାମ ପି ପି.ଆପା ରାଓ LNT2575884
ପ ୁ /296763 64 138 343ସି ଆର େଭ ଟ ରମଣ ପି ଅପଲସଯ୍ାମୀ LNT2575918
ପ ୁ /306764 45 138 344ଆର. ଅନ  ରାଓ ପି ଆର. ସମଲ ରାଓ LNT2575934
ୀ /306765 54 138 345ପତିମା ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ YNY0311977

ପ ୁ /306766 88 138 346କୃ ଚ  ସାହୁ ପି କାଶୀନାଥ ସାହୁ OR/06/044/264172
ୀ /306767 80 138 347ସ ୁ ର ମଣି ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/264173

ପ ୁ /316768 58 138 348ଏସ.ରାମାରାଓ ପି ଏସ.ଆପାନନ୍ ା ରାଓ LNT2448116
ୀ /316769 19 138 349େମଦିମୀ ଅଂଜଲୀ ପି େମଦିମୀ ରାେଜଶ କମୁାର ରାଓ YNY1327105

ପ ୁ /316770 64 138 350ଗଦାଧର ବାରିକ ପି ତଉଲି ଚରଣ ବାରିକ LNT2486397
ୀ /316771 41 138 351ପ ୁ ାଂଜଳି ବାରିକ ସା ଗଦାଧର ବାରିକ LNT3383288

ପ ୁ /316772 34 138 352ସ ୀପ କମୁାର ବାରିକ ପି ଗଦାଧର ବାରିକ YNY0311993
ପ ୁ /316773 32 138 353ସଦୁୀପ କମୁାର ବାରିକ ପି ଗଦାଧର ବାରିକ YNY0311985
ପ ୁ /316774 56 138 354ଉ ମ କମୁାର ଦାସ ପି ଉେମଶ ଚ  ଦାସ LNT2487585
ୀ /316775 49 138 355ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ଉ ମ ଦାସ LNT3383247

ପ ୁ /316776 63 138 356ରେମଶ ଚ  ଦାଶ ପି ବସ  କମୁାର ଦାଶ LNT2575942
ପ ୁ /316777 56 138 357େବଣଧୁର ଦାଶ ପି ରେମଶ କମୁାର ଦାଶ LNT2575959
ପ ୁ /316778 56 138 358େବଣଧୁର ଦାଶ ପି ବସ  କମୁାର ଦାଶ LNT2575967
ୀ /316779 50 138 359ସବିତା ଦାଶ ସା େବଣଧୁର ଦାଶ LNT3383239
ୀ /316780 42 138 360ଏମ.େସାଲାପରୂୀ େଦବୀ ସା ଏମ.ରାେଜସ କମୁାର YNY1057389

ପ ୁ /316781 30 138 361ଏସ କାଲୁ ରାଓ ପି ଏସ ରାମାରାଓ YNY0907675
ପ ୁ /316782 43 138 362େମଦିମୀ ରାେଜଶ କମୁାର ରାଓ ପି େମଦିମୀ ଶୀନିବାଶ ରାଓ YNY1327063
ପ ୁ /316783 33 138 363ଏସ େକାଟି ରାଓ ପି ଏମ ରାମାରାଓ YNY0312009
ୀ /316784 28 138 364ଏସ େରାଜି ରାଓ ସା ଏସ ତିନାଥ ରାଓ YNY0907683
ୀ /316785 58 138 365ମଂଜୁଲତା ସାମ ରାୟ ସା ଲଳିତ କମୁାର ସାମ ରାୟ LNT3383254

ପ ୁ /316786 38 138 366ରଶେିରଖା ସାମ ରାୟ ପି ଲଳିତ କମୁାର ସାମ ରାୟ LNT3383262
ପ ୁ /316787 38 138 367ମେନାଜ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଲଳିତ କମୁାର ସାମ ରାୟ LNT3383270
ପ ୁ /316788 31 138 368ଏସ. ତିନାଥ ରାଓ ପି ଏସ. ରାମାରାଓ YNY0907824
ୀ /326789 43 138 369ବି.େଶାଭା ସା ବି.ରାମା ରାଓ LNT2450518
ୀ /326790 38 138 370ଏସ. ଦୁଗର୍ାେଦବୀ ପି ଏସ. ରାମା ରାଓ LNT3383296

ପ ୁ /326791 28 138 371ବି.ସମୁନ . ପି ବି.ରାମା ରାଓ YNY0675157
ପ ୁ /326792 24 138 372ବି ଅନିଲ ପି ବି ରାମା ରାଓ YNY1296110
ୀ /326793 50 138 373ଶା ି ଦାସ ପି େହମ  କମୁାର ଦାସ LNT3383304
ୀ /326794 55 138 374ଏସ.ଲିଲାବତୀ ରାଓ ସା ଏସ. ରାମାରାଓ LNT2448124

ପ ୁ /326795 47 138 375ବି.ରାମା ରାଓ ପି ବି. ଏେଲଆ LNT2450484
ପ ୁ /326796 27 138 376ବି ସନୁୀଲ ପି ବି.ରାମା ରାଓ YNY0675041
ୀ /336797 55 138 377େଜ. ସଜୁାତା ସା େଜ. ରାମା ରାଓ LNT2447977
ୀ /336798 38 138 378ଜାଂପା େହମା ସା େଜ.ସଂକର ରାଓ YNY1057397
ୀ /336799 75 138 379ଇ ୁମତୀ ମହାପାତ ସା ଦୟାନିଧି ମହାପାତ LNT2448082
ପ ୁ /336800 43 138 380ମଳୟ ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ଦୟାନିଧି ମହାପାତ LNT2447993
ପ ୁ /336801 52 138 381େଜ. ନାେଗଶର ରାଓ ପି େଜ. ଗରୁୁମ ୂ ର୍ୀ LNT2450492
ପ ୁ /336802 90 138 382େଜ. ନାରାୟଣ ରାଓ ପି େଜ. ଗରୁୁମ ୂ ର୍ୀ ରାଓ LNT2447936
ପ ୁ /336803 48 138 383େଜ. ଶ ର ରାଓ ପି େଜ. ଗରୁୁମ ୂ ର୍ୀ LNT2447969
ପ ୁ /336804 41 138 384େକ ବାବାଜି ରାଓ ପି େକ ଗରୁୁମ ୂ ର୍ୀ ରାଓ LNT2447928
ୀ /336805 48 138 385େଜ. ଉଷାରାଣୀ ସା େଜ. ନାେଗଶର ରାଓ LNT2450500
ୀ /346806 36 138 386ମମତାଜ େବଗମ  ସା େସକ ଖଲିଦ LNT3019353
ପ ୁ /346807 31 138 387ଏସ େକ ସାବିଦ ଅକତର ପି ଏସ େକ ଆରିଫ YNY0312017
ୀ /346808 40 138 388ସନିନା ବାନୁ ପି େସକ ସାଜିଦ୍ ବାନୁ YNY0175992

110 147/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 22ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /346809 84 138 389ଦୟାନିଧି ମହାପାତ ପି ମାୟାଧର ମହାପାତ LNT2448090
ପ ୁ /356810 44 138 390ଏସ. ସିମା . ପି ଏସ. େମାହନ . LNT3384013
ୀ /356811 29 138 391େକ. ଅଂଜଲୀ ସା େକ. ରାଜିସ YNY1063833

ପ ୁ /356812 71 138 392ଏ ଅପାରାଓ ପି ଆେଦୟା ଅପାରାଓ YNY0987784
ୀ /356813 37 138 393ଏ ଭାରତୀ ପି ଏ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0312025
ୀ /356814 61 138 394ଏ ଇଶରୀ ସା ଏ ଅପାରାଓ YNY0764902

ପ ୁ /356815 35 138 395େକ ରବି କିରନ ପି େକ ଜୟସିଂ ରାଓ YNY0312041
ପ ୁ /356816 41 138 396ଏ ଆଦି ନାରାୟଣ ପି ଏ ଅ ାରାଓ LNT4473674
ୀ /356817 21 138 397ବାୟ ପଟିକ୍ଷ୍ଯା ପି ପନାଭ କମୁାର େଦହୁରୀ YNY1137090
ୀ /356818 24 138 398ଏମ୍ ରାଜଶରୀ ପି ଏମ୍ ଆପନନ୍ା YNY1040500

ପ ୁ /356819 67 138 399େକ େମାହନ ରାଓ ପି ରଜନୀ ରାଓ OR/06/044/264250
ପ ୁ /356820 59 138 400େକ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ପାପା ରାଓ OR/06/044/264258
ୀ /356821 58 138 401େକ ମାେଲଶରୀ ରାଓ ସା େମାହନ ରାଓ OR/06/044/264251

ପ ୁ /356822 57 138 402େକ ଜୟସିଂ ରାଓ ପି େକ ଚିନୁ ସି OR/06/044/264254
ପ ୁ /356823 30 138 403େକ ରୁେପଶ ରାଓ ପି େକ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0312066
ୀ /356824 55 138 404େକ ଶା ା ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ OR/06/044/264259
ୀ /356825 83 138 405ଏମ ସତଯ୍ବତୀ ସା ତୀନୁ OR/06/044/264244

ପ ୁ /356826 32 138 406ବଳରାମ ସିଂ ପି ଅନୁପମ ସିଂ YNY1121946
ୀ /356827 55 138 407େକ. ଇଶରୀ ସିଂ ସା ଜୟ ସିଂ OR/06/044/264255
ୀ /356828 41 138 408ଶୀେଦବୀ ସିଂ ପି ନାରାୟଣ ସିଂ YNY1121797
ୀ /356829 32 138 409ଏମ୍ ସ ର୍ଲତା ପି େକ ମାଲାଶରୀ ରାଓ YNY0764886
ୀ /356830 31 138 410ଏ ଉରୁଣା ସା ଏ ଆଦି ନାରାୟଣ YNY0312033

ପ ୁ /366831 46 138 411େକ ରାଜ େଶଖର ପି ପି. େକ. େମାହନ . LNT3383312
ୀ /366832 45 138 412େକ. ଶାରଦା ସା େକ. ସାେରଶ OR/06/044/264692

ପ ୁ /366833 42 138 413େକ. ବିଜୟୀ ପି େକ. ପାପା ରାଓ LNT3383346
ପ ୁ /366834 42 138 414େକ. ରେମଶ ପି େକ.ପାପାରାଓ LNT3383361
ପ ୁ /366835 42 138 415େକ.େଗାପି ପି େକ. ପାପାରାଓ OR/06/044/264661
ୀ /366836 40 138 416େକ. ଭବାନୀ ସା େକ. ବିଜୟୀ LNT3383353

ପ ୁ /366837 57 138 417ରାେଜ  କମୁାର ଅଗରୱାଲା ପି ପଭାତି ଲାଲ ଅଗରୱାଲା YNY1022359
ୀ /366838 50 138 418ବବିତା ଅଗରୱାଲ ସା ରାେଜ  କମୁାର ଅଗରୱାଲା YNY1022367
ୀ /366839 33 138 419ସନୁୟନା ବାେଜାଲିଆ ପି ଅେଶାକ ବାେଜାଲିଆ YNY0764894

ପ ୁ /366840 65 138 420ଅେଶାକ ବାେଜାରିଆ ପି ଚିର ି  ଲାଲ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/266625
ପ ୁ /366841 53 138 421ପଦୀପ ବାେଜାରିଆ ପି ଚି  ର ନ ବାେଜାରିଆ OR/06/044/148146
ପ ୁ /366842 35 138 422ରବି  ବାେଜାରିଆ ପି ଅେଶାକ ବାେଜାରିଆ YNY0665638
ୀ /366843 50 138 423ନିମର୍ଳା କାେଜାରିଆ ସା ପଦୀପ କାେଜାରିଆ OR/06/044/266646

ପ ୁ /366844 23 138 424େକ. ପଵନ ପି େକ. େଗାପୀ YNY1057413
ୀ /366845 28 138 425ବୀ.ଭି ପୀୟ ା ପି ବି. ଗରୁାହି YNY1053875
ୀ /366846 37 138 426େକ ରାଜୁ ସା େକ ରେମଶ YNY0312074

ପ ୁ /376847 59 138 427ଏ ଭଗବତୀ ପି େସାଲାପରୁୀ OR/06/044/264279
ୀ /376848 55 138 428ଏ ଅପଲନରସମା କରମା ସା ଏ ଭଗବତୀ OR/06/044/264280
ୀ /376849 37 138 429ଶଭୁଶୀ ମହାପାତ ସା େଦବାଶୀଷ ନାୟକ YNY0312082
ୀ /386850 53 138 430ଏମ ଚ ା  ସା ରାମଲୁ LNT3383429

ପ ୁ /386851 64 138 431େସକ େନୗଶାକ ଅଲୀ ପି େସକ ମନଶରୁ ଅଲୀ YNY0764936
ପ ୁ /386852 35 138 432େସକ ସାେକର ଅଲୀ ପି େସକ େନୗଶାଦ ଅଲୀ LNT3081460
ୀ /386853 60 138 433ସାଫରୁା ବିବି ସା େସକ େନୗସାଦ ଅଲୀ YNY0764928
ୀ /386854 31 138 434ଏ େଦୟାକୀ ସା ଏମ େମେଲଶ ରାଓ YNY0312108
ୀ /386855 32 138 435ଏସ ଧନଲକ୍ଷୀ ପି ଏସ ରାମଲୁୁ YNY0312090

ପ ୁ /386856 36 138 436ନବୀନ କିେଶାର େଜନା ପି ଧଳୁ େଗାବି  େଜନା LNT3019403
ୀ /386857 36 138 437ସାେତଦା ଖାତୁନ ପି େସକ େନୗସାଦ ଅଲୀ YNY0764910
ୀ /386858 31 138 438ବ ନା ମହାରଣା ସା ସଯୂଯ୍କା  ମହାରଣା YNY1062504
ପ ୁ /386859 32 138 439େକ େଜାଗୀ ନାଇଡୁ - େସଖ ସାକିରା ଅଲୀ YNY1162817
ପ ୁ /386860 55 138 440ନସର୍ାମା ନସର୍ାମା - ଏ. ଦଯାକୀ YNY1188788
ପ ୁ /386861 32 138 441େକ ନୁକାରାଜୁ ପି େକ ନରଶମା YNY1296102
ୀ /386862 43 138 442େକ ପାପା ସା େକ ନରସିମା YNY1297670
ପ ୁ /386863 35 138 443େକ ପସାଦ - େକ. ପସାଦ YNY1188689
ୀ /386864 27 138 444ଏମ. ରାଧା ପି ଏମ. ରାମଲୁୁ YNY0907634
ପ ୁ /386865 62 138 445ଲକ୍ଷି ନାରାୟଣ େସନାପତି ପି ନେର  େସନାପତି LNT3019379
ୀ /386866 55 138 446ସ ର୍ମୟୀ େସନାପତି ସା ଲକ୍ଷି ନାରାୟଣ େସନାପତି LNT3019387
ପ ୁ /386867 37 138 447ଫଣି ଭୂଷଣ େସନାପତି ପି ଗେଜ  େସନାପତି YNY0384149
ପ ୁ /386868 33 138 448ପାଥର୍  ସାରିଥି େସନାପତି ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ େସନାପତି LNT3019395
ୀ /386869 29 138 449ଅପ ର୍ା େସନାପତି ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ େସନାପତି YNY0463539
ୀ /386870 30 138 450ବୁଦା ସାତି ସା େକ ପସାଦ YNY1297654
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ୀ /396871 90 138 451େଜ. ଜାନକୀ ସା େଜ.ଗରୁୁମ ୂ ର୍ୀ LNT3383437
ପ ୁ /396872 51 138 452େସକ ନଜିମ ୁ ିନ ପି େସକ କଲିମ ୁ ିନ YNY0764944
ପ ୁ /396873 45 138 453ନିେରାଦ ପସାଦ ସିଂହ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ OR/06/044/266693
ପ ୁ /406874 34 138 454ମକବୁଲ ଖଁା ପି ଖଦୁାବତ ଖଁା LNT3019593
ୀ /406875 54 138 455ଆର. ଲକ୍ଷୀ ସା ଆର. ଶୀ ରାମଲୁ OR/06/044/201256

ପ ୁ /416876 92 138 456ଏନ ବେଲୟା ପି ସେତନା LNT3384104
ୀ /416877 80 138 457େକ.େସରିଆମା ସା ଅପଲଲାଲୁ LNT3384062

ପ ୁ /416878 67 138 458ସି ଏଚ ରାମବାବୁ ପି ରାମ ସାମୀ LNT3384203
ପ ୁ /416879 66 138 459ଆେରୟା ପି େକାେରୟା LNT3383502
ୀ /416880 65 138 460ସି ଏଚ ସରସତୀ ସା ରାମବାବୁ LNT3384211

ପ ୁ /416881 63 138 461ଏ.ଲାଖରାଯ ୁ ପି ତଳପଲୁୁ LNT3384153
ପ ୁ /416882 63 138 462ଏନ ଜାନ ପି ବେଲୟା LNT3384112
ୀ /416883 60 138 463ଏ.ସନଯ୍ାସୀ ସା ତଳପଲୁୁ LNT3384161

ପ ୁ /416884 56 138 464ସି ଏଚଜଗନନ୍ ାଥ ପି ରାମସାମୀ LNT3384237
ୀ /416885 54 138 465ଆରମା ସା ଆେରୟା LNT3383510
ୀ /416886 54 138 466ଏମ ଗାେ ୟା ସା ଅପନା ନାଇଡୁ OR/06/044/264323
ୀ /416887 53 138 467ଏ.ଚ କଳା ସା େନାକରାଯ ୁ LNT3384179
ୀ /416888 53 138 468େକ.ସତଯ୍ବତୀ ପି ସନଯ୍ାସୀ LNT3383536
ୀ /416889 53 138 469ଏନ.ଚ କଳା ସା େନକରାଯ ୁ LNT3383494

ପ ୁ /416890 52 138 470ସି ଏଚଜୟା ପି ରାମସାମୀ LNT3384245
ପ ୁ /416891 77 138 471େଜନଲିମା .. ପି େଜକ ଓଲିମ OR/06/044/264312
ୀ /416892 63 138 472ବଜାଲଲିମ .. ସା ଜନଲିମ  OR/06/044/264313
ୀ /416893 81 138 473ସି ଏଚ ଅପିଅମା ସା ରାମସାମୀ LNT3384229
ୀ /416894 57 138 474େକ ତୁଳସୀଅମା ଦାସ ସା ରାମ ଦାସ OR/06/044/264308

ପ ୁ /416895 35 138 475େକ ଗେଣଶ ମା େକ ସତଯ୍ବତୀ LNT4478483
ପ ୁ /416896 53 138 476ଏମ ଲଛମ ପି ରାମନୁ LNT2537751
ୀ /416897 64 138 477ଏସ େଲକ ଲଛମୀ ରାଓ ସା ଆପା ରାଓ OR/06/044/264297

ପ ୁ /416898 93 138 478ଏ ତଳପଲୁୁ ମ ୁ ିର୍ ପି ରାମ ମ ୁ ିର୍ LNT3384146
ପ ୁ /416899 57 138 479ଏନ କି ା ମ ୁ ିର୍ ପି ବେଲୟା ମ ୁ ିର୍ LNT3384120
ୀ /416900 52 138 480ଏସ ଲଛମା ମ ୁ ିର୍ ସା କି ା ମ ୁ ିର୍ LNT3384138

ପ ୁ /416901 73 138 481େକ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ନାଇଡୁ ପି ଅପଲ ନାଇଡୁ LNT3383528
ପ ୁ /416902 63 138 482ଏସ ଗରୁୁ ନାଇଡୁ ପି ଅପନା ନାଇଡୁ OR/06/044/264322
ପ ୁ /416903 44 138 483ସେୁରଶ ନାଇଡୁ ପି ଗରୁୁ ନାଇଡୁ LNT4473708
ୀ /416904 39 138 484ନାଗାଲକ୍ଷୀ ନାଇଡୁ ସା ସେୁରଶ ନାଇଡୁ LNT4481917

ପ ୁ /416905 61 138 485େକ ନରସିଂହ ପି ଅପଲଲାଲୁ OR/06/044/264293
ୀ /416906 58 138 486ପି ଅପଲ ନରସମୁୀ ରାଓ ସା ଆପା ରାଓ OR/06/044/264321

ପ ୁ /416907 63 138 487ସଭୁାଷ ପାଣି ପି ଚ ମଣି ପାଣି LNT3383551
ପ ୁ /416908 35 138 488େକ ରାମକି ନ ପି ଏଚ୍ କାନକ ଅରୀ YNY0765230
ପ ୁ /416909 74 138 489େକ ଆପା ରାଓ ପି ରାମସାମୀ ରାଓ LNT3384252
ପ ୁ /416910 74 138 490େକ ଆପା ରାଓ ପି ଅପଲଲାକ ୁରାଓ OR/06/044/264290
ପ ୁ /416911 72 138 491ଏମ ତତଲୁ ରାଓ ପି ଆପା ରାଓ LNT3384187
ୀ /416912 69 138 492େକ ଲଛମୀ ରାଓ ସା ଆପା ରାଓ OR/06/044/264291
ୀ /416913 63 138 493ଏସ ଲଛମୀ ରାଓ ସା ସନଯ୍ାସୀ ରାଓ LNT3383486

ପ ୁ /416914 63 138 494ଏମ େନକରାଯ ୁରାଓ ପି ସନଯ୍ାସୀ ରାଓ LNT3384088
ପ ୁ /416915 61 138 495ପି ଆପା ରାଓ ପି ଚିନକଲ ରାଓ OR/06/044/264320
ୀ /416916 58 138 496ଇ ଇସରମା ରାଓ ସା ଆପା ରାଓ LNT3384070
ୀ /416917 54 138 497ଏସ ଚତ  ରାଓ ସା ଆପା ରାଓ OR/06/044/264332
ୀ /416918 83 138 498ଏନ ସାବିତୀ ସା ବେଲୟା OR/06/044/264270
ୀ /416919 58 138 499ଏନ ସାବିତୀ ସା ଜାନ LNT2538742
ୀ /416920 52 138 500େକ ସତଯ୍ବତି ସା ସନଯ୍ାସୀ OR/06/044/264335
ୀ /416921 73 138 501ଏ ଏ  ସା ସା ରାେମୟା  LNT3384096
ପ ୁ /426922 82 138 502କୃ ଚ  େବେହରା ପି େଦାଳେଗାବି  େବେହରା OR/06/044/264358
ୀ /426923 77 138 503ମେନାରମା େବେହରା ସା କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/044/264359
ପ ୁ /426924 62 138 504ନରସିଂହ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା LNT2450476
ପ ୁ /426925 52 138 505ଜିେତ  େକଶରୀ େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା OR/06/044/264363
ପ ୁ /426926 51 138 506ସଂଗାମ େକଶରୀ େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା OR/06/044/264364
ୀ /426927 48 138 507ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା OR/06/044/264365
ପ ୁ /426928 48 138 508ପତାପ କିେଶାର େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/044/264366
ୀ /426929 47 138 509ବିଦଯ୍ତୁ ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା OR/06/044/264367
ୀ /426930 46 138 510ମାନସୀ େବେହରା ସା ଜିେତ  େକଶରୀ େବେହରା LNT2448058
ୀ /426931 38 138 511ଚିନୟୀ େବେହରା ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ େବେହରା LNT4485140
ୀ /426932 36 138 512ଜୟ ୀ େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା LNT3019411
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ୀ /426933 31 138 513ପତିମା େବେହରା ସା ପତାପ କମୁାର େବେହରା YNY0777102
ୀ /426934 33 138 514ଏସ୍ ଜୟା ପି ଏସ୍ କି ା YNY0675140
ୀ /426935 45 138 515ନିେବଦିତା ପାତ ସା ରାେଜଶ ଚ  ରାଉତ LNT4481909

ପ ୁ /426936 29 138 516ପୀ. ସନମଖୂ ରାଓ ପି ପୀ. ସିବା ରାଓ YNY1188713
ୀ /426937 28 138 517ଏସ୍ ଭାରତୀ ରାଓ ସା ଏସ୍ େକାଟି ରାଓ YNY0675199

ପ ୁ /426938 27 138 518ପୀ. ମଧ ୁରାଓ ପି ପୀ. ସିବା ରାଓ YNY1188754
ପ ୁ /426939 50 138 519ରାେଜଶ ଚ  ରାଉତ ପି ସେୁରଶ ଚ  ରାଉତ LNT4470902
ପ ୁ /436940 32 138 520ସାଥର୍କ େଫାଗଲା ପି ସଶୁଲି େଫାଗଲା LNT3019429
ପ ୁ /436941 71 138 521ହୃଷିେକଶ େବେହରା ପି େଦାଳେଗାବି  େବେହରା OR/06/044/264375
ୀ /436942 64 138 522ବାସ ୀ େବେହରା ସା ହୃଷିେକଶ େବେହରା OR/06/044/264376

ପ ୁ /436943 48 138 523ଗିରିଧାରୀ େବେହରା ପି ହୃଷିେକଶ େବେହରା OR/06/044/264379
ୀ /436944 48 138 524େରଖା େବେହରା ପି ହୃଷିେକଶ େବେହରା OR/06/044/264728

ପ ୁ /436945 46 138 525ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା ପି ହୃଷିେକଶ େବେହରା OR/06/044/264759
ପ ୁ /436946 45 138 526ନରସିଂହ େବେହରା ପି ହୃଷିେକଶ େବେହରା LNT2483683
ପ ୁ /436947 42 138 527େଶଷେଦବ େବେହରା ପି ହୃଷିେକଶ େବେହରା LNT2450468
ପ ୁ /436948 63 138 528ରାମଚ  ଦାଶ ପି ନିଳକ  ଦାଶ OR/06/044/264689
ୀ /436949 32 138 529ଜୟଶୀ ଦାଶ ପି ରାମଚ  ଦାଶ YNY0764985
ୀ /436950 32 138 530ଜୟଶୀ ଦାଶ ପି ରାମ ଚ  ଦାଶ YNY0907790

ପ ୁ /436951 54 138 531ରସନ ଖଁା ପି ହୁେସନ୍ ଖଁା YNY0765016
ପ ୁ /436952 42 138 532ଆରିଫ ଖାନ୍ ପି ସମିରୀ ଖଁା YNY0765008
ୀ /436953 65 138 533ଶୀମତୀ ଶା ି ଲିମା ସା ସିତଲା ରାମ ଦାସ OR/06/044/264748

ପ ୁ /436954 47 138 534ସବର୍ ଜିତ ମିତ ପି େଗାରାଚା  ମିତ OR/06/044/264758
ପ ୁ /436955 44 138 535େଗାରାଚା  ମିତ ପି ସିେ ଶର ମିତ OR/06/044/264783
ପ ୁ /436956 37 138 536ଚ ଜୀତ ମିତ ପି େଗାରାଚା  ମିତ YNY0176024
ୀ /436957 62 138 537ରାଜଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ସା େଗାରାଚା  ମିତ OR/06/044/264374

ପ ୁ /436958 68 138 538ସଶୁଲି େଫାଗଲା ପି ଶ ର ଲାଲ େଫାଗଲା LNT4478491
ୀ /436959 61 138 539ନିମର୍ଳା େଦବୀ େଫାଗଲା ସା ସଶୁଲି େଫାଗଲା LNT4478509

ପ ୁ /436960 37 138 540ପତୀକ େଫାଗଲା ପି ସଶୁଲି େଫାଗଲା LNT4478517
ୀ /436961 35 138 541ନିଧୀ େଫାଗଲା ପି ସଶୁୀଲ େଫାଗଲା LNT4478525
ୀ /436962 45 138 542ଲକ୍ଷୀ ରାଓ ପି ସରିୁ ପକାଶ ରାଓ LNT3384260

ପ ୁ /436963 42 138 543ସବୁାଷ ସାମଲ ପି ହଳଧର ସାମଲ YNY0764993
ପ ୁ /446964 36 138 544ଏମ ଡି ସବିର ପି ଏମ ଡି ଓକିଲ LNT3019437
ୀ /446965 32 138 545େରସମା େବଗମ ପି ମହ ଦ ଓକିଲ LNT3019445

ପ ୁ /446966 58 138 546କରୂଣାକର େବେହରା ପି ରାଧାନାଥ େବେହରା OR/06/044/264385
ପ ୁ /446967 58 138 547ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ରାଧାନାଥ େବେହରା OR/06/044/264386
ପ ୁ /446968 56 138 548େହମ  କମୁାର େବେହରା ପି ରାଧାନାଥ େବେହରା OR/06/044/264387
ୀ /446969 52 138 549ଶମିର୍ ା େବେହରା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY0907774

ପ ୁ /446970 51 138 550ସଂଜୟ େବେହରା ପି ରାଧାନାଥ େବେହରା OR/06/044/264388
ୀ /446971 50 138 551ନିରୂପମା େବେହରା ସା କରୂଣାକର େବେହରା OR/06/044/264391

ପ ୁ /446972 50 138 552ସଂଜିବ େବେହରା ପି ରାଧାନାଥ େବେହରା OR/06/044/264389
ୀ /446973 48 138 553ବବିତା େବେହରା ସା ମେନାଜ େବେହରା OR/06/044/264392
ପ ୁ /446974 31 138 554େବୖଦନାଥ େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା YNY0907741
ପ ୁ /446975 32 138 555ମହ ଦ ସାଗିର ପି ମହ ଦ ଓକିଲ YNY0312124
ପ ୁ /456976 34 138 556ରୁଚିକା ଐକବାଲ ପି େସକ୍ ଇକ୍ବାଲ େହାେସନ୍ YNY0665687
ପ ୁ /456977 71 138 557େସକ୍ ଉକ୍ବାଲ େହାେସନ ପି େସକ୍ ଆନୁଆର େହାେସନ YNY0665604
ୀ /456978 43 138 558ଶାେରକା ଇକବାଲ ପି େସକ୍ ଇକବାଲ େହାେସନ YNY0665588
ୀ /456979 64 138 559ବିନୀତା ପସାଦ ସା େସକ ଇକବାଲ େହାେସନ OR/06/044/264394
ୀ /466980 35 138 560ଜି େଗୗରି ସା ଜି ଗେନସ YNY0777219
ୀ /466981 48 138 561ସିତୟା ପରିଡା ସା ବଜବ ୁ ପରିଡା YNY0094722
ୀ /476982 74 138 562ମହ ଦା ଖାତୁନ ସା ଅବଦୁଲ ମଜିଦ LNT3019502
ପ ୁ /476983 47 138 563ନାଲାପଡିୁ ଶ ର ରାଏ  ପି ନାଘପୁ◌ୁୁଡି ମସୁେଲୟା OR/06/044/264757
ପ ୁ /476984 47 138 564ସଭୁାରାଓ ପି ବି େଗାେରୟା OR/06/044/264605
ପ ୁ /476985 42 138 565ଡି େଗାପାଳ  ପି ଟି ସରିୁ ନାରାୟଣ  LNT3019460
ୀ /476986 42 138 566ସଲମା େବଗମ  ସା ଅବଦୁଲ େହାକ LNT3019478
ପ ୁ /476987 37 138 567ମହ ଦ ଆସିକ  ପି ଏମଡି ଆସିକ LNT3019510
ପ ୁ /476988 57 138 568ଦ ା ବାବାଜି . ପି ଦ ା େକାେ ୟା ରାଓ OR/06/044/264222
ୀ /476989 49 138 569ଏ େଗାଟା ଇଶରୀ . ପି ଏ େଗାଟା ସୀମାଚଳ . YNY0765057
ପ ୁ /476990 38 138 570ମହ ଦ ଆବିଦ୍ ପି ଆଶକି ମହ ଦ YNY0765065
ପ ୁ /476991 58 138 571ସୟଦ ସରୱାଲ ଅଲି ପି ଏମ ଡି ଆସିକ୍ LNT3019494
ୀ /476992 50 138 572ଚାେଲଚ ା ଇଶରୀ ଆ ା ସା ଚାେଲା ଚ ା ଆଦିନାରା.ୟଣ OR/06/044/264698
ପ ୁ /476993 47 138 573େମାଦାଡୁ ଆପାନା ପି େମାଦାଡୁ େନେଲୟା LNT2538726
ପ ୁ /476994 50 138 574ଟି ଆପାରାଓ ପି ଟି ଲଛେମୟା OR/06/044/264718
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ୀ /476995 27 138 575େନୗବାହାର ବାେନା ପି େସକ୍ ସନିୁର ଜଦଦିନ୍ YNY1121888
ପ ୁ /476996 40 138 576ଭି ଚ ି - ଟି ଚ ି ଦୁଗର୍ା YNY1122084
ପ ୁ /476997 65 138 577େକ ଦାେଲୟା ପି େକ ରାଜନି OR/06/044/264694
ୀ /476998 23 138 578ଟି ଚ ି ଦୁଗର୍ା ମା ଟାେଲଚ ା ଇଶରୀ ଆ ା YNY1040526
ୀ /476999 22 138 579ଅଫସାନ ଗଲୁ ପି େସକ ସନିୁର ଜଦବିନ YNY1121912
ୀ /477000 29 138 580େବାଡି କାଶି ପି ବି ଚିଟାମ ୁ YNY1040559
ୀ /477001 61 138 581ସହିଦା ଖାତୁନ ସା ଆସିକ ମହ ଦ OR/06/044/264403

ପ ୁ /477002 48 138 582ସଗୁ ା ଖାତୁନ ପି ଏମ ଡି ଆସିକ LNT3019486
ପ ୁ /477003 28 138 583ୱାଇ ଗାଟ ଲି ରାଜୁ ପି ୱାଇ ଗାଟ ଶମିା ଳମ୍ YNY0907691
ପ ୁ /477004 69 138 584ଆସିକ ମହମଦ ପି ନାଶରି ମହ ଦ OR/06/044/264402
ୀ /477005 47 138 585ଟି ମାଣିକଯ୍ୟମ ସା ଆପାରାଓ OR/06/044/264717

ପ ୁ /477006 48 138 586ଗା ାବା ନରସିଂହରାଓ ପି ଗା ବା େଗାେଲରା OR/06/044/264608
ୀ /477007 87 138 587କମରୂନ ନିଶା ସା ଅଲି ହାସାନ OR/06/044/264401
ୀ /477008 55 138 588ସାଲା ପାଇତାମା ସା ସାଲା ଆପାରାଓ OR/06/044/264745
ୀ /477009 52 138 589ଦା ା ପାପା ସା ଦା ା ବାପଜୁୀ OR/06/044/264699

ପ ୁ /477010 41 138 590େଦବାସିସ ପାତ ପି ଯଧିୁ ିର ପାତ LNT3019528
ପ ୁ /477011 36 138 591େକ ରବି ପି େକ େଜମ୍ସ୍ YNY0312165
ପ ୁ /477012 35 138 592େବାଡ଼ୀେମାହନ ରାଓ - େକ. ରବି YNY1063858
ପ ୁ /477013 44 138 593ମହମଦ ସାଦିକ ପି ଏମ ଡି ଆସିକ LNT3019536
ପ ୁ /477014 41 138 594ମହ ଦ ସାଜିଦ୍ ପି ମହ ଦ ଆଶକି୍ YNY0665661
ପ ୁ /477015 26 138 595େବାଡି ଶବିା - େକ. ରବି YNY1063304
ପ ୁ /477016 52 138 596ଏ ଗାଟା ଶମିାଚଳମ ପି ଏ ଗାଟା ଶମିାଚଳମ OR/06/044/264676
ୀ /477017 35 138 597େବାଡି ସକୁା ୀ - େକ. ରବି YNY1053867
ୀ /487018 63 138 598ବିେବକାନ  େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା OR/06/044/264787
ୀ /487019 62 138 599ନିରୁପମା େବେହରା ସା ବିେବକାନ  େବେହରା OR/06/044/264406

ପ ୁ /487020 42 138 600ସବଯ୍ସାଚୀ େବେହରା ପି ବିେବକାନ  େବେହରା OR/06/044/450450
ୀ /487021 23 138 601େଦୗପଦୀ ପଧାନ - େସୗେମ  ନାଥ େବେହରା YNY1040518
ୀ /487022 37 138 602େରଣବୁାଳା ସାହୁ ସା ସବଯ୍ସାଚୀ େବେହରା YNY0312173

ପ ୁ /497023 66 138 603ଅେଲଖ ବିଶାଳ ପି ଅ ରିୁ ବିଶାଳ LNT3081478
ୀ /497024 61 138 604ସଷୁମା ବିଶାଳ ସା ଅେଲଖ ବିଶାଳ LNT3081486
ୀ /497025 36 138 605େଲଖନୀ ବିଶାଳ ପି ଶୀ ଅେଲଖ ବିଶାଳ LNT3019551
ୀ /497026 32 138 606ରାଗିଣୀ ବିଶାଳ ପି ଶୀ ଅେଲଖ ବିଶାଳ LNT3019569

ପ ୁ /507027 26 138 607ଏସ ଜଗନନ୍ାଥ ପି ଏସ ଆପା ରାଓ YNY0907709
ପ ୁ /507028 73 138 608ଆର ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପି ନାଇଡୁ OR/06/044/264413
ୀ /517029 67 138 609ଏମଲକ୍ଷୀ .. ସା ଆପାରାଓ  OR/06/044/264197
ୀ /517030 62 138 610େକଲକ୍ଷୀ .. ସା ଚ େଶଖର OR/06/044/264443

ପ ୁ /517031 54 138 611ମାୟାଧର ଖଟୁଆ ପି କା ାଳି ଚରଣ ଖଟୁଆ YNY0463679
ୀ /517032 57 138 612ଏମ ମାଣିକ ସା ଆପାରାଓ  OR/06/044/264420

ପ ୁ /517033 61 138 613ଏମ କୀ ା ରାଓ ପି ଏସ େଚନିଆ OR/06/044/264428
ୀ /527034 64 138 614ନୁରଜାହା େବଗମ ସା ବସିର ଏେହମଦ ଖଁା LNT3019684

ପ ୁ /527035 38 138 615ଅବଦୁଲ ହନାନ୍ ପି ଅବଦୁଲ ହନାନ୍ LNT3019619
ପ ୁ /527036 36 138 616ଏସ୍ ରାେକଶ ପି ଏସ ସଲମା LNT3019601
ୀ /527037 35 138 617ବି ପି ି  ସା ବି କା ା ରାଓ LNT3019668

ପ ୁ /527038 34 138 618ଏସ୍ ସବୁାଷ ପି ଏସ ସଲମାନ LNT3019643
ୀ /527039 34 138 619ବି ସାତି ସା ବି େକଶର ରାଓ LNT3019650
ୀ /527040 34 138 620ବି ବୁତୀ ପି ବି ରବି LNT3019627

ପ ୁ /527041 32 138 621ବି କି ା ରାଓ ପି ବି ଲକି୍ଷ ରାଓ YNY0384107
ୀ /527042 80 138 622ସବୁ ର୍ େଦବୀ ସା ବୁଲୁ େବେହରା OR/06/044/264447

ପ ୁ /527043 39 138 623ବି କ ା ରାଓ ପି ବି ଲକ୍ଷଣ ରାଓ LNT3019635
ପ ୁ /527044 37 138 624ବି କିେଶାର ରାଓ ପି ବି ଲକ୍ଷଣ ରାଓ LNT3019676
ପ ୁ /527045 34 138 625ବି ପପ ୁରାଓ ପି ବି େପ ଲୟା ରାଓ LNT3019700
ପ ୁ /537046 32 138 626େକ େଗାପାଲ ପି େକ କି ା ରାଓ YNY0094730
ପ ୁ /537047 69 138 627େକ କୃ  ରାଓ ପି ଶୀ ମାକ ୁରାଓ OR/06/044/264356
ୀ /537048 63 138 628େକ ସଭୁଦା ସା କୃ ା  OR/06/044/264357
ପ ୁ /547049 28 138 629ଦିପକ ବାରିକ ପି ଚ ିଆ ବାରିକ YNY0777003
ୀ /547050 71 138 630ଲଏଲତୁନ ବିବି ସା େସକ ସଲିମ YNY0823823
ପ ୁ /547051 46 138 631ସଶୁା  କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାଲକ ଚ  ଦାଶ LNT3019718
ପ ୁ /547052 38 138 632ମହ ଦ ଇସାରୁ ିନ ପି ମହ ଦ ଅ ଲୁ YNY0776864
ପ ୁ /547053 36 138 633ରଶତି ହୁେସନ ପି ଅନୱାର ହୁେସନ YNY0776823
ପ ୁ /547054 100 138 634ନରସିଂହ କର ପି ବା ାନିଧି କର OR/06/044/264478
ୀ /547055 87 138 635ରମା କର ସା ବିଚିତାନ  କର OR/06/044/264485
ପ ୁ /547056 70 138 636ପଫଲୁ କମୁାର କର ପି ନରସିଂହ କର OR/06/044/264480
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ୀ /547057 68 138 637ମଦୁୃଲତା କର ସା ବିଜୟାନ  କର OR/06/044/264492
ୀ /547058 67 138 638ଚିତା ଦା କର ସା ପଫଲୁ କମୁାର କର OR/06/044/264483

ପ ୁ /547059 64 138 639ପବୁଧ କମୁାର କର ପି ବିଚିତା ନ  କର LNT2448231
ପ ୁ /547060 63 138 640ପେମାଦ କର ପି ନରସିଂହ କର OR/06/044/264481
ପ ୁ /547061 61 138 641ବିେବକା ନ  କର ପି ବାଳକୃ ଁ  କର OR/06/044/264493
ୀ /547062 61 138 642ସଜୁାତା କର ସା ପେମାଦ କର OR/06/044/264484
ୀ /547063 59 138 643ଆଭା କର ସା ପବୁ  କର OR/06/044/264489
ୀ /547064 57 138 644ସଲିଳା କର ସା ବିକାଶ କର OR/06/044/264487
ୀ /547065 53 138 645ଶା ିଲତା କର ସା ବିେବକାନ  କର OR/06/044/264494

ପ ୁ /547066 51 138 646ସେରାଜ ରଂଜନ କର ପି ବିଜୟାନ  କର OR/06/044/264495
ୀ /547067 47 138 647ବୀଣାପାଣୀ କର ସା ପଣବ କର LNT1674324

ପ ୁ /547068 42 138 648ମୟୁର ର ନ କର ପି ବିେବକାନ  କର LNT3019726
ପ ୁ /547069 36 138 649ସ କ କର ପି ପବୁ  କମୁାର କର LNT4506432
ପ ୁ /547070 35 138 650ସ ଦ କର ପି ପବୁ  କର LNT4506440
ପ ୁ /547071 38 138 651ମହ ଦ ୟୁସଫୁ ପି ମହ ଦ ରାଫିଲି YNY0776807
ୀ /557072 47 138 652େକ ଆପଲୁ ପି ପାଷା ରାଓ LNT2538718
ୀ /557073 59 138 653ଜି ଆେରୟା ସା େଚନବାବୁ OR/06/044/264505
ୀ /557074 56 138 654ବି ରାୟଲୁ ସା ସେ ାଷ OR/06/044/264503

ପ ୁ /557075 77 138 655ଜି ସେ ାଷ ପି େଦବପିୟା  OR/06/044/264504
ପ ୁ /567076 38 138 656େସକ ୟୁନୁସ ପି େସକ ୟୁସଫୁ LNT3018801
ୀ /567077 62 138 657େକାଇଲାଡୁ ଆ ା ସା େକାଲାଡୁ ପରଶରୁାମ OR/06/044/264655

ପ ୁ /567078 46 138 658େକ ବାଲାଜୀ ପି େକ ଏସ ନାଇଡୁ OR/06/044/264736
ୀ /567079 66 138 659େରହାନା େବଗମ ସା େସଖ୍ ଇସଫୁ OR/06/044/264518
ୀ /567080 38 138 660ତାରା େଦଇ ସା ସକୁା  ଦାସ YNY0777433

ପ ୁ /567081 74 138 661େସଖ ଇସଫୁ ପି େସଖ ଓଜିର OR/06/044/264516
ପ ୁ /567082 48 138 662ପିଲା ମହାଲକ୍ଷୀ ନାଇଡୁ ପି ରାମ ୁନାଇଡୁ OR/06/044/264779
ପ ୁ /567083 54 138 663େକ ନରସିମହା ପି େକ େଭ ଟ େରଡି YNY0764977
ପ ୁ /567084 35 138 664େକ ପସାଦ ପି େକ ନରସିମହା ପସାଦ YNY0764969
ପ ୁ /567085 50 138 665ଟି ଶ ର ରାଓ ପି ଟି ନାଗାରାଜୁ OR/06/044/264675
ୀ /567086 83 138 666େକାରକାନା ସାବିତି ସା େକାରକାନା ବାଲାଦୀ OR/06/044/264592

ପ ୁ /567087 47 138 667େକ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପି େକ ପରଶରୁାମ OR/06/044/264737
ୀ /577088 86 138 668ଫବିନ ତୁନନିଶା ଅଲି ସା ସାୟାଦ OR/06/044/264520
ୀ /577089 50 138 669ଫରାକ େବଗମ ପି ଫାୟାଯକୁ OR/06/044/264531

ପ ୁ /577090 83 138 670େମାଲି ଦୁଲହକ ପି ଫଜଲ OR/06/044/264522
ୀ /577091 53 138 671ଅଯଗରି ହକ ସା ହାରୁଲ LNT2538700

ପ ୁ /587092 33 138 672ଭି କନୁଦାନ ପି ଭି ସରୁ ପକାଶ ରାଓ YNY0094755
ୀ /587093 37 138 673େକ ଭାରତି ସା େକ ଶୀନିବାସ ରାଓ YNY0094748

ପ ୁ /587094 22 138 674ଭି ସାଈ ଚରଣ କମୁାର ପି ଭି ପତାପ YNY1137066
ପ ୁ /587095 67 138 675େକ କି ା ରାଓ ପି େକ ଶୀରାମଲୁ ରାଓ YNY0987800
ପ ୁ /587096 46 138 676େକ ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ କି ାରାଓ OR/06/044/264711
ପ ୁ /587097 27 138 677ଏ ସତିଶ ପି ଏ କି ା ରାଓ YNY0907667
ପ ୁ /587098 29 138 678ଏ ସିନୁ ପି ଏ ପକାଶ YNY0907642
ପ ୁ /587099 26 138 679ଏ ଶବିା ପି ଏ କି ା ରାଓ YNY0907659
ୀ /597100 43 138 680ଭି ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସା ଭି ପତାପ  LNT3019742

ପ ୁ /597101 35 138 681ଭି ମେନାଜ କମୁାର ପି ଭି ସାଇ ବାବୁ LNT3019734
ପ ୁ /597102 26 138 682େକ େଚନା ବାବୁ ପି େକ ଟାଇେଟୟା YNY0777094
ପ ୁ /597103 31 138 683ଭି ଜଗଦୀଶ ପି ଭି ସାଇବାବା YNY0675132
ପ ୁ /597104 32 138 684ଭି ଜଗଦୀଶ କମୁାର ପି ଭି ସାଇ ବାବୁ YNY0665620
ୀ /597105 87 138 685ବି ଲଛମୀ ସା ବିର ଲି ରାଜ OR/06/044/264113
ପ ୁ /597106 51 138 686ବି ପତାପ ପି ଲି ରାଜ YNY0665562
ପ ୁ /597107 51 138 687ବି ଶାମଳା ପି ଲି ରାଜ YNY0665497
ୀ /607108 60 138 688ସାଜିଦା େବଗମ ସା ରଫିକ ଉଦିନ ଖାନ OR/06/044/264614
ୀ /607109 50 138 689ଫରଦିନା େବଗମ ସା େସକ ଇସମାଇଲ YNY0665679
ୀ /607110 46 138 690ସାମସନୁ େବଗମ ସା ବସିରଉଦିନ ଖଁା OR/06/044/264612
ପ ୁ /607111 34 138 691ଜାଫର ଖାନ୍ ପି ରାଫୀକ ଉ ିନ ଖାନ YNY0621516
ୀ /627112 58 138 692ନମର୍ଦା ପଢିହାରି ସା ବାସେୁଦବ ପଢିହାରି OR/06/044/264650
ପ ୁ /627113 45 138 693ଜଗନନ୍ାଥ ପଢିହାରି ପି ବାସେୁଦବ ପଢିହାରି LNT2448074
ପ ୁ /627114 41 138 694େବଣଧୁର ପଢିହାରୣ ପି ବାସେୁଦବ ପଢିହାରୣ LNT4473633
ୀ /627115 40 138 695ଲକ୍ଷୀପିୟା ପଢିହାରୀ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ପଢିହାରୀ YNY0244335
ପ ୁ /627116 62 138 696ବାସେୁଦବ ପଡିହାରୀ ପି ନଟବର ପଡିହାରୀ OR/06/044/264651
ୀ /627117 50 138 697ବାସ ି ପ ନାୟକ ସା ଦିଲିପ୍ କମୁାର ମହା ି YNY0907873
ପ ୁ /637118 76 138 698ସେୁର  ନାଥ ବିଦଯ୍ାଧର ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ବିଦଯ୍ାଧର LNT3081502
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ୀ /637119 67 138 699ଅରୁଣପଭା ବିଦଯ୍ାଧର ସା ସେୁର  ବିଦଯ୍ାଧର OR/06/044/264596
ୀ /637120 34 138 700ଶୀଳାଲୀପି ବିଦଯ୍ାଧର ପି ସେୁର  ନାଥ ବିଦଯ୍ାଧର LNT3019759

ପ ୁ /647121 75 138 701ଇସଫୁ ଖଁା ପି ଗଲୁପାର ଖଁା OR/06/044/264565
ୀ /647122 21 138 702େଜୖନବ ଖାନ ପି ଫକିର ଖାନ YNY1121854
ୀ /647123 52 138 703ଅ ନା ପ ିତ ସା ଅେଶାକ ପ ିତ OR/06/044/264781

ପ ୁ /647124 62 138 704ଇ େଦବ ସାହା ପି ବିତାନ ସାହା OR/06/044/264715
ୀ /657125 67 138 705ରାଜିଆ ମ ଳ ସା ରାଜକମୁାର ମ ଳ YNY0665554

ପ ୁ /657126 41 138 706ସ ିପ କମୁାର ମ ଳ ପି ରାଜକମୁାର ମ ଳ YNY1053883
ପ ୁ /657127 39 138 707ଅନିଲ କମୁାର ମ ଳ ପି ରାଜ କମୁାର ମ ଳ YNY0665596
ପ ୁ /657128 39 138 708ରଂଜିତ କମୁାର ମ ଳ ପି ରାଜ କମୁାର ମ ଳ YNY0665133
ୀ /657129 37 138 709ସରିତା ମ ଳ ସା ଅନିଲ କମୁାର ମ ଳ YNY0907626

ପ ୁ /657130 36 138 710ଅଜିତ କମୁାର ମ ଳ ପି ଚ େଶଖର ମ ଳ LNT3019767
ୀ /657131 28 138 711ସବିତା ମ ଳ ସା ରଣଜିତ କମୁାର ମ ଳ YNY0675173

ପ ୁ /657132 21 138 712ଅନୁଶୀ ମ ଳ ପି ଅନିଲ କମୁାର ମ ଳ YNY1137082
ୀ /667133 55 138 713େକ. ଶାରଦା ସା େକ.କି ା  LNT2457133
ୀ /667134 47 138 714େକ ରାଇଶର ସା େକ ରାଓ LNT2457141

ପ ୁ /667135 63 138 715େକ .କୃ ା .. ପି େକ.ବାବରାଓ .. YNY0665653
ୀ /667136 35 138 716ଏ ଲକ୍ଷୀ ପି ଏ ପକାଶ YNY0312199

ପ ୁ /667137 67 138 717େକ ପକାଶ ପି କ. ବାବରା YNY0665646
ପ ୁ /667138 27 138 718ଏ.ମରୁଲୀ ରାଓ ପି ଏ.ପକାଶ ରାଓ YNY0675165
ପ ୁ /677139 51 138 719େକ ଚିନାରାଓ ପି େକ. ବାବରାଓ YNY0765024
ୀ /687140 68 138 720ଶୀମତୀ ଏମ୍ େଭ ଟ ଆ ା ସା ଏମ୍ ମାଧବ ରାଓ OR/06/044/407081

ପ ୁ /687141 77 138 721ଜହରିଲାଲ େଦ ପି ସେୁବାଧ େଦ OR/06/044/264345
ୀ /687142 71 138 722କବିତା େଦ ସା ଜହରିଲାଲ େଦ OR/06/044/264603

ପ ୁ /687143 68 138 723ମକୁଲୁ େଦ ପି ସେୁବାଧ େଦ OR/06/044/264347
ପ ୁ /687144 55 138 724ଅସିତ େଦ ପି ସେୁବାଧ େଦ OR/06/044/264349
ୀ /687145 53 138 725ମ  ୁେଦ ସା ଅସିତ େଦ YNY0665570

ପ ୁ /687146 47 138 726ସଭୁାଶଷି େଦ ପି ଜହରଲାଲ େଦ OR/06/044/264604
ୀ /687147 55 138 727ମଧମିୁତା ମହାପାତ ସା ବୁ େଦବ ମହାପାତ OR/06/044/264588

ପ ୁ /687148 84 138 728କାଳିପଦ ମିତ ପି େଦେବ  ମିତ OR/06/044/264621
ୀ /687149 79 138 729ଝରଣା ମିତ ସା କାଳିପଦ ମିତ OR/06/044/264587

ପ ୁ /687150 48 138 730େଦବଶୀଷ ମିତ ପି କାଳିପଦ ମିତ OR/06/044/264585
ପ ୁ /687151 76 138 731ଏମ ମାଧବ ରାଓ ପି ଏମ େଯାଗାୟ ରାଓ OR/06/044/407085
ୀ /687152 49 138 732କମୁାରୀ ଦିେଲଶ ରାଓ ପି ଏମ୍ ମାଧବ ରାଓ OR/06/044/407082

ପ ୁ /687153 43 138 733େକଶବ ରାଓ ପି ଏମ ମାଧବ ରାଓ YNY0094771
ୀ /687154 43 138 734କି ାେବଣୀ ରାଓ ସା େକଶବ ରାଓ YNY0765032
ୀ /687155 41 138 735କି ାେବଣୀ ରାଓ ସା େକଶବ ରାଓ YNY0312207
ୀ /687156 40 138 736ଏମ. ପି ି  ରାଓ ସା ଏମ୍ େଭ ଟ ରମଣ ରାଓ YNY0094805

ପ ୁ /687157 40 138 737ଏମ େଭ ଟ ରମଣ ରାଓ ପି ଏମ ମାଧବ ରାଓ YNY0094789
ୀ /687158 29 138 738ବିଶ୍ଵରୂପା ସାମଲ - ବିଶ୍ଵରଂଜନ ସାମଲ YNY1270164
ୀ /687159 43 138 739ଗାେ ଶରୀ େସଠୀ ପି ଏସ୍ ମାଧବ ରାଓ YNY0094797
ପ ୁ /697160 34 138 740େସକ ସାେକର ଅଲୀ ପି େସକ ନଉସାଦ ଅଲୀ YNY0776880
ପ ୁ /697161 68 138 741ଶୀ ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି ମ ୁଳୁ େବେହରା OR/02/014/170696
ୀ /697162 58 138 742େମନକା େବେହରା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY0765115

ପ ୁ /697163 42 138 743ଶୀ ଆଶେୁତାଷ େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY0765040
ୀ /697164 41 138 744ମଧ ୁ ା େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY0765107
ୀ /697165 38 138 745ମଧଲିୁତା େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY0094847

ପ ୁ /697166 37 138 746ଶୀ ଅବିନାଶ େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY0176040
ୀ /697167 33 138 747େମାନାଲିସା ଦାସ ପି ବିମଳା ପସନନ୍ ଦାସ YNY0094839
ୀ /697168 50 138 748ଅସୀମାରାଣୀ େଦ ସା ଦୀପକ େଦ OR/06/044/264371
ପ ୁ /697169 31 138 749ଅଭିଜିତ େଦ ପି ଦୀପକ େଦ YNY0244343
ପ ୁ /697170 28 138 750େରାହିତ ମହାପାତ ପି ସୀତାନାଥ ମହାପାତ YNY0675090
ପ ୁ /707171 87 138 751ଏମ ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ପି ଏମ ନରସିମା OR/06/044/264567
ପ ୁ /707172 62 138 752ଏମ ପକାଶ ରାଓ ପି ଏମ ନରସମା OR/06/044/264102
ପ ୁ /717173 67 138 753ଆପାରାଓ . ପି ସେରୟା . OR/06/044/264788
ପ ୁ /727174 50 138 754ଆପାରାଓ .. ପି ଆପନା .. OR/06/044/264768
ୀ /727175 27 138 755ଏମ. ଚନ୍ଡ଼ୀ ପି ଏସ. ପରେଦଶୀ YNY1063882
ୀ /727176 62 138 756ଏମ୍ .ପାଇଡା ା ପାଡମ ସା ଏମ. ସିମାଳମ୍ OR/06/044/264785
ପ ୁ /727177 48 138 757ଏମ ରାମିୟା ପି ଆପାରାଓ LNT2448009
ପ ୁ /727178 35 138 758ଏନ ପସାଦ ରାଓ ପି ଏନ ସିମା ଳମ YNY0244350
ୀ /727179 31 138 759ଏନ. ସନୁୀତା ସା ଏନ.ପସାଦ ରାଓ YNY1063841
ପ ୁ /747180 57 138 760ଓଇ ଆପାରାଓ ପି ଓଇ ଆପନା OR/06/044/264564
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ପ ୁ /747181 35 138 761ମହ ଦ ସରଫୁ ିନ ପି ମହ ଦ ସମମୁ ିନ YNY0776849
ପ ୁ /767182 45 138 762ଏମ ଚ ି .. ପି ଏମ ରାମାରାଓ YNY0765123
ପ ୁ /767183 50 138 763ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା YNY0823864
ୀ /767184 39 138 764କନକଲତା େବେହରା ସା ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YNY0804518
ୀ /767185 39 138 765ରୀତା ଳୀ ପରିଡା ସା ଦିଲିପ କମୁାର ପରିଡା YNY0777383
ୀ /767186 33 138 766ଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା ରାଜକିେଶାର ପରିଡା YNY0777367
ୀ /767187 42 138 767ଏମ ଶାୟା ସା ଏମ ଚ ି YNY0244368

ପ ୁ /787188 50 138 768ଆଦିନାରାୟଣ .. ପି ଆପିୟା .. OR/06/044/264583
ୀ /787189 37 138 769ଆର ଆଦିଲକ୍ଷୀ ସା ଆର ଆପାରାଓ YNY0765131
ୀ /787190 33 138 770ଟି ଭାରତୀ ସା ଟି ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ YNY0244376

ପ ୁ /787191 42 138 771ଟି ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ ପି ଟି ଆେପୟା YNY0244384
ପ ୁ /797192 38 138 772ଏମ ବାନୁ ପି ଏଚ ଆେପୟା YNY0760850
ୀ /797193 26 138 773େକ େବବି ସା େକ ରାମକି  ରାଓ YNY1040567

ପ ୁ /797194 40 138 774େକ ଚ ୀରାଓ ପି େକ ବା ାରୁ YNY0244392
ୀ /797195 35 138 775େକ ଗୀତା ସା େକ ଚ ୀ YNY0244418
ୀ /797196 41 138 776ଏନ. ପଦା - େକ.ରାମକୃ  ରାଓ YNY1053859

ପ ୁ /797197 41 138 777େକ ରାମକି  ରାଓ ପି େକ ବା ାରୁ YNY0244400
ୀ /797198 67 138 778େକ ସିମା ଳମ୍ ସା େକ କ ାରୁ YNY0765073

ପ ୁ /807199 45 138 779ଏମ ଶୀନିବାସ ପି ଏମ ଅପନା OR/06/044/264607
ୀ /817200 35 138 780ଏନ ଜୟା ସା ଏନ ରାମ ୁ YNY0244426

ପ ୁ /827201 57 138 781ଦମ ଲ ମନ ରାଓ ପି ଆପଲ ସାମୀ OR/06/044/264775
ୀ /827202 52 138 782ଦମ ସାବିତୀ ସା ଦମ ଲବିତା OR/06/044/264776

ପ ୁ /837203 59 138 783ଏସ ଆପାରାଓ ପି ଏସ ସମୟା OR/06/044/264735
ୀ /847204 24 138 784ପି ମଣି ସା ପି ରାମ ୁ YNY1040542
ୀ /847205 80 138 785ପି ପଇଡିଆମା ସା ପି ଆପାରାଓ LNT2448108

ପ ୁ /847206 46 138 786ପି ରାମ ୁ ପି ପି ଆପାରାଓ OR/06/044/264618
ପ ୁ /857207 46 138 787େକ ସିମାଚଳ ପି ଅପନା ସିମାଚଳ LNT2538627
ୀ /867208 71 138 788େକ. ସତଯ୍ବତୀ ସା ଦିେନଶ  YNY0765099

ପ ୁ /867209 65 138 789ଏନ. ପାଇଡିଆ ପି ଏନ୍. ନକରାଜୁ YNY0765081
ୀ /867210 64 138 790ଏମ୍. େଛନାମନୁ ସା ନଟରାଜ YNY0765156
ୀ /867211 55 138 791େକ. ୟା ିୟାମା ସା େମ ିଆ  YNY0765149

ପ ୁ /867212 48 138 792ଟି.ଶ ର ରାଓ ପି ଟି. ନାଗରାଜୁ LNT2448066
ପ ୁ /867213 47 138 793ଟି ଅଜୁର୍ ନା ପି ଟି ନାଗରାଜ YNY0244442
ୀ /867214 31 138 794େକ. େବବୀ ମା େକ. ଜମ୍ସ YNY1063874
ୀ /867215 55 138 795େଜ ପଦା ସା େନେକୟା LNT2447951

ପ ୁ /877216 36 138 796ହବିବୁର ରହମାନ ପି ଅଜେମଶ େସକ YNY0776781
ପ ୁ /897217 40 138 797ଏନ. କି ା ପି ଏନ.ପାଇଡିଆ LNT2448017
ୀ /897218 40 138 798ଏ. ଲଛମୀ ସା ବା ାରାଜୁ LNT2448033
ୀ /897219 38 138 799ଏନ. ସେରାଜନୀ ସା ଏନ. କି ା YNY0094854
ୀ /897220 27 138 800ୱଇ ଅନୁରାଧା ସା ୱଇ ଭାେ◌ୖ ର YNY1040534

ପ ୁ /897221 32 138 801ୱାଇ ଭା ର ପି ୱାଇ ଆପାରାଓ YNY0244467
ପ ୁ /897222 34 138 802ୱାଇ ବୁଜି ପି ୱାଇ ଆପାରାଓ YNY0244475
ପ ୁ /897223 28 138 803ଆର. ଦିବାକର ପି ଆର.େଵନକଟ ରାଓ YNY1328517
ୀ /897224 35 138 804ବି େହମଲତା ପି ବି କେ ୟା YNY0244459

ପ ୁ /897225 25 138 805ୱାୟୀ. ଜଗନ ପି ୱାୟୀ.ଅା ା ରାଓ YNY1057371
ୀ /917226 87 138 806ଦୁଗର୍ା େଦଇ ସା େକୖଳାଶ େସଠୀ OR/06/044/264458

ପ ୁ /917227 92 138 807େକୖଳାସ େସଠୀ ପି କଳୁମଣି େସଠୀ OR/06/044/264457
ୀ /917228 88 138 808କୁ ଳା େସଠୀ ପି ଲକ୍ଷଣ େସଠୀ OR/06/044/264452

ପ ୁ /917229 88 138 809େକ୍ଷତମାହନ େସଠୀ ପି କଳୁମଣି େସଠୀ OR/06/044/264463
ୀ /917230 85 138 810ସାବିତୀ େସଠୀ ପି ଲକ୍ଷଣ େସଠୀ OR/06/044/264453
ୀ /917231 83 138 811ମାଳତୀ େସଠୀ ସା େକ୍ଷତେମାହନ େସଠୀ OR/06/044/264464
ୀ /917232 75 138 812େସନ୍ହଲତା େସଠୀ ପି େକୖଳାଶ େସଠୀ OR/06/044/264459
ପ ୁ /917233 67 138 813ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େସଠୀ ପି ଲକ୍ଷଣ େସଠୀ OR/06/044/264451
ୀ /917234 64 138 814ପାବର୍ ତୀ େସଠୀ ସା କିେଶାର ଚ  େସଠୀ OR/06/044/264468
ପ ୁ /917235 59 138 815ଦୀଲିପ େସଠୀ ପି େକୖଳାଶ େସଠୀ OR/06/044/264460
ପ ୁ /917236 57 138 816ଆେଲାକ େସଠୀ ପି େକୖଳାସ େସଠୀ OR/06/044/264462
ପ ୁ /917237 55 138 817ଭରତ କମୁାର େସଠୀ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ େସଠୀ LNT3019775
ପ ୁ /917238 53 138 818ଅେଶାକ େସଠୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େସଠୀ OR/06/044/264469
ୀ /917239 52 138 819ବାସ ୀ େସଠୀ ସା ଦୀଲିପ େସଠୀ OR/06/044/264461
ପ ୁ /917240 51 138 820ଅନ  େସଠୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େସଠୀ OR/06/044/264470
ୀ /917241 47 138 821ସଂଯକୁ୍ତା େସଠୀ ସା ଭରତ କମୁାର େସଠୀ LNT3019783
ପ ୁ /917242 47 138 822େଲାକନାଥ େସଠୀ ପି କୃ ଚ  େସଠୀ OR/06/044/264472
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ପ ୁ /917243 44 138 823ରାେଜଶ େସଠୀ ପି କିେଶାର ଚ  େସଠୀ LNT2437754
ୀ /917244 43 138 824ସରିତା େସଠୀ ସା ଅେଶାକ େସଠୀ LNT2437739

ପ ୁ /917245 43 138 825ପକାଶ କମୁାର େସଠୀ ପି କିେଶାର ଚ  େସଠୀ LNT2437747
ୀ /917246 41 138 826ସଂଯକୁ୍ତା େସଠୀ ସା ଆେଲାକ େସଠୀ YNY0765164

ପ ୁ /937247 62 138 827ଏଲି ଚମନାକୁ ପି ଏଲ ଲଛନା OR/06/044/264476
ପ ୁ /937248 63 138 828ପଭାତ କମୁାର େସଠୀ ପି ମନେହାର େସଠୀ OR/06/044/264474
ୀ /937249 40 138 829ଲକ୍ଷୀପିୟା େସଠୀ ସା ପଭାତ କମୁାର େସଠୀ YNY0196113
ୀ /947250 52 138 830ଏଲ ଲଛମି ସା ଚମନାକୁ OR/06/044/264477

ପ ୁ /957251 98 138 831ବି େକାରମୟା ପି ଆେରୟା YNY0665125
ପ ୁ /967252 52 138 832ଜି ପକାଶ ପି ଅପନା  YNY0765214
ୀ /967253 50 138 833ଆର ଶଭୁଦା ସା ସୀମାଚଳମ YNY0765206

ପ ୁ /977254 51 138 834ନୃସିଂହ ଚରଣ ରାଉତ ପି ହେରକୃ  ରାଉତ OR/06/044/264579
ପ ୁ /987255 53 138 835ଗଫାର ଖଁା ପି ସତାର ଖଁା YNY0777144
ୀ /987256 65 138 836ମେନାଜମ ରୀ ମହା ି ସା େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ଦାସ OR/06/044/264582
ୀ /997257 30 138 837ଆର ଭିମଳା ସା ଆର. ଦୁଗର୍ା ନାଇଡୁ YNY0976928
ୀ /1007258 35 138 838ମଧସିୁତା ବରାଳ ସା ମନଥ କମୁାର ବରାଳ LNT3019791

ପ ୁ /1007259 48 138 839ରାଜୁ ଲିମା ପି ଜାକସୁ ଲିମା OR/06/044/264755
ପ ୁ /1007260 64 138 840ହୃଷିେକଶ ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ OR/06/044/264584
ପ ୁ /1017261 70 138 841ବିଶନାଥ େବେହରା ପି େଦାଳେଗାବି  େବେହରା LNT2456382
ୀ /1017262 67 138 842ସାବିତୀ େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା LNT2456416

ପ ୁ /1017263 46 138 843ମାନସ ର ନ େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/044/264702
ୀ /1017264 44 138 844ଭାରତୀ େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା LNT2456408
ୀ /1017265 43 138 845ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା LNT2456390
ୀ /1017266 28 138 846ଚିନୟୀ େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା YNY0804385
ୀ /1017267 39 138 847ନମର୍ଦା ରାଉଳ ସା ମାନସ ର ନ େବେହରା YNY0777169
ୀ /1017268 20 138 848େକାଈଲାଡା ଶାବଣୀ ସା େଯାଗି ନାଇଡୁ YNY1297662
ୀ /1027269 54 138 849ଶୀମତୀ ସପନ୍ାରାଣୀ ରାୟ ସା ନେର  େବହୁରା OR/06/044/282595
ୀ /1027270 49 138 850ବି ପ ୂ ିର୍ମା  ସା ବି ଧରମା ରାଓ YNY0094862

ପ ୁ /1027271 45 138 851ଆର ଆନ  ରାଓ ପି ଆର ଶାମୟା ରାଓ LNT1674316
ପ ୁ /1027272 52 138 852ବି.ଗେଣଶ . ପି ବନମାଳି ରାମାୟା . OR/06/044/264707
ପ ୁ /1027273 56 138 853ଜୟରାମ ବାରିକ ପି କୃ ଚ  ବାରିକ OR/06/044/264695
ୀ /1027274 56 138 854ନିମଖାଇ ଭଗବତୀ ସା ନିମଖଇ ଭୀମ OR/06/044/264704
ୀ /1027275 48 138 855ଏସ ଭାରତୀ ସା କୃ  ରାଓ OR/06/044/264664

ପ ୁ /1027276 61 138 856ନିମଖାଇ ଭିମ ପି ନିମାଖାଇ ଖାପନା OR/06/044/264703
ୀ /1027277 40 138 857େକ ସଧୁା େଦବୀ ସା େକ ଚ େଶଖର OR/06/044/264644

ପ ୁ /1027278 37 138 858ଡି. ଦିଲି ପି ଡି. ପରେଦଶୀ YNY0907733
ପ ୁ /1027279 53 138 859ଏନ ଧମର୍ାରାଓ ପି ଏନ ଜଗାରାଓ YNY0244517
ପ ୁ /1027280 41 138 860ଡି ଡିଲ ପି ଡି ପରେଦଶୀ LNT4473641
ୀ /1027281 49 138 861ଡି ଚିନା ଗରୁୁ ସା ଡି ସି ୀ ରାଓ OR/06/044/264722
ୀ /1027282 54 138 862ପି ଲକ୍ଷୀରାଓ ପି ପି ଶବିାରାଓ OR/06/044/264766

ପ ୁ /1027283 54 138 863େକ ମଣି ପି େକ ଚ  େଶଖର OR/06/044/264444
ପ ୁ /1027284 26 138 864ଡି ମନୁା ପି ଡି ସିମା ରାଓ YNY0907865
ପ ୁ /1027285 61 138 865ଏମ ଲଛମି ନାରାୟଣ ପି ଏମ େମାକଲି ମ ନାରାୟଣ YNY0765198
ପ ୁ /1027286 62 138 866ଡି ପରେଦଶୀ ପି ଡି ସନଯ୍ାସୀ OR/06/044/264760
ୀ /1027287 58 138 867ଡି ପ ୁ ା ସା ଡି ପରେଦଶୀ OR/06/044/264761
ୀ /1027288 56 138 868ପି ପ ୁ ାରାଓ ସା ପି ପକାଶ ରାଓ OR/06/044/264738
ୀ /1027289 42 138 869େକ ରାବଣାମା ସା େକ ମଣି YNY0244483
ୀ /1027290 38 138 870େକ ରାେଜଶରୀ ସା େକ ସକୁମୁାର YNY0244509

ପ ୁ /1027291 64 138 871ଜି. ରାମକିଷନ୍ା ପି ଜି. େଭ ଟସାମି YNY0907725
ପ ୁ /1027292 66 138 872ଇ ତାତା ରାଓ ପି ଇ ଏ ାନା OR/06/044/264678
ପ ୁ /1027293 54 138 873ଏନ ଧବଳି ରାଓ ପି ଏନ୍. ସରିଆ ରାଓ LNT4485173
ପ ୁ /1027294 47 138 874ବି ଇସର ରାଓ ପି ବି ଆପାଲ ସାମି OR/06/044/264652
ୀ /1027295 37 138 875ଆର ଶସିୁଳା ରାଓ ସା ଆର ଆନ  ରାଓ YNY0244491
ପ ୁ /1027296 36 138 876ଡି ଭା ର ରାଓ ପି ଡି ପରେଦଶୀ ରାଓ LNT4473658
ପ ୁ /1027297 25 138 877ଭା ର ରାଓ ପି ପି. ପକାଶ ରାଓ YNY0930974
ପ ୁ /1027298 82 138 878ଶୀବ  ଲା ନ ରାୟ ପି ଦଇତାରୀ ରାୟ OR/06/044/282578
ୀ /1027299 80 138 879ଶୀମତୀ ଶା ିଲତା ରାୟ ସା ଶୀବ  ଲା ନ ରାୟ OR/06/044/282723
ୀ /1027300 56 138 880ଶୀମତୀ କ ନା ରାୟ ପି ଶୀବ  ଲା ନ ରାୟ OR/06/044/282724
ୀ /1027301 52 138 881ଶୀମତୀ ଭକି୍ତଲତା ରାୟ ପି ଶୀବ  ଲା ନ ରାୟ OR/06/044/282725
ପ ୁ /1027302 49 138 882ଶୀ େଦବାଶଷି ରାୟ ପି ଶବ  ଲା ନ ରାୟ OR/06/044/282597
ପ ୁ /1027303 46 138 883ଶୀ ଆଶଷି ରାୟ ପି ଶୀବ  ଲା ନ ରାୟ OR/06/044/282210
ପ ୁ /1027304 80 138 884ରାୟ େପଟା ସାମାେଦୟା ପି ରାଇେପଟା ସାମାେଦୟା OR/06/044/264227
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ପ ୁ /1027305 58 138 885ଜି ସାମୀ ଶ ର ରାଓ ପି ଜି ସିମାଚଳମ OR/06/044/264762
ପ ୁ /1027306 56 138 886ପି ଶବିାରାଓ ପି ପି ହରିରାଓ OR/06/044/264765
ପ ୁ /1027307 58 138 887ଡି ସିମାରାଓ ପି ଡି ସନଯ୍ାସି OR/06/044/264724
ୀ /1027308 61 138 888ଚିଲିକା ସିଂହ ସା ସତଯ୍ମ ସିଂହ OR/06/044/264754
ୀ /1027309 59 138 889ପମିଳା ସିଂହ ସା ମାକ ସିଂହ OR/06/044/264751

ପ ୁ /1027310 61 138 890ମା ର୍ ସିଂଘ ପି ଜୟଶନ ସିଂଘ OR/06/044/264746
ପ ୁ /1027311 46 138 891େକ ସକୁମୁାର ପି େକ ଚ େଶଖର OR/06/044/264645
ଅ /1027312 37 138 892ଡି ଉମା ସା ଡି ଡିଲି YNY0907717
ପ ୁ /1037313 54 138 893ଶରତ ଚ  ନାଥ ପି ଗିରିଧାରି ନାଥ OR/06/044/264637
ୀ /1037314 48 138 894େରଣବୁାଳା ନାଥ ସା ଶରତଚ  ନାଥ OR/06/044/264632

ପ ୁ /1037315 39 138 895ତପନ କମୁାର ନାଥ ପି ଶରତ ଚ  ନାଥ LNT4477592
ୀ /1037316 28 138 896ସମିୁତା ନାଥ ସା ତପନ କମୁାର ନାଥ YNY1188663

ପ ୁ /1037317 31 138 897ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ନାଥ ପି ଶରତ ଚ  ନାଥ YNY0907758
ପ ୁ /1037318 42 138 898ମେହଶ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ଶମର୍ା YNY0777128
ୀ /1047319 74 138 899ଶବିାନୀ ନାୟକ ସା ସାନି ଦୂେଯଯ୍ର୍ାଧନନାୟକ OR/06/044/264590
ୀ /1047320 54 138 900ଶକୁା ି ନାୟକ ସା ପଭାକର ପଢିଆଳ OR/06/044/264591

ପ ୁ /1047321 55 138 901ପଭାକର ପଢିଆଳ ପି ଦଧିଆ ପଢିଆଳ OR/06/044/264589
ୀ /1047322 47 138 902ଗୀତା ଳି ରାଉତ ପି ହେରକୃ  ରାଉତ OR/06/044/264630
ୀ /1047323 46 138 903ପ ୁ ା ଳୀ ରାଉତ ପି ହେରକୃ  ରାଉତ OR/06/044/264622
ୀ /1067324 86 138 904େମାଛା େପ ାମା ସା େମା ା ଏେ ୟା OR/06/044/264693
ୀ /1067325 69 138 905େରନୁବାଲା ରାଉତ ସା ହେର କୃଷନ୍ ରାଉତ YNY0858613
ୀ /1077326 61 138 906ବୀନା େଦବୀ ସା ଚେ ଶର ମ ଳ YNY0665612

ପ ୁ /1077327 64 138 907ଚେ ଶର ମ ଳ ପି ଗଦାଧର ମ ଳ OR/06/044/264731
ପ ୁ /1077328 45 138 908ସନିୁଲ କମୁାର ମ ଳ ପି ଚେ ଶର ମ ଳ OR/06/044/264752
ପ ୁ /1077329 40 138 909ସଜିୁତ ମ ଳ ପି ଚ  େଶଖର ମ ଳ OR/06/044/264753
ପ ୁ /1087330 50 138 910ବିଭୁଦାନ  ମହା ି ପି ବିଚିତାନ  ମହା ି OR/06/044/264580
ୀ /1097331 71 138 911ଡଲି ରାଣି କର ସା ସକୁମୁାର କର OR/06/044/264647

ପ ୁ /1097332 54 138 912େଗୗରା  କର ପି ସକୁମୁାର କର OR/06/044/264643
ୀ /1107333 64 138 913ସ ର୍ଲତା ପଜୂାରୀ ସା ପଦଚରଣ ପଜୂାରୀ OR/06/044/264646

ପ ୁ /1107334 46 138 914ରାମ ଶ ର ପଜୂାରୀ ପି ପଦଚରଣ ପଜୂାରୀ OR/06/044/264668
ପ ୁ /1117335 74 138 915ତିେଲାଚନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦଇତାରୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/264640
ପ ୁ /1117336 50 138 916ସେ ାଷ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ତିେଲାଚନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/264642
ପ ୁ /1117337 48 138 917ମାନସ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ତିେଲାଚନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/264562
ୀ /1117338 46 138 918ଶୀମତୀ ମଧସିୁତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସେ ାଷ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3081510
ୀ /1117339 41 138 919ଶୀମତି ସିତାରାଣି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ମାନସ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3019817

ପ ୁ /1117340 40 138 920ତାପସ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ତିେଲାଚନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/264561
ୀ /1117341 39 138 921ସତିୁ େରଖା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ତାପସ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3019809

ପ ୁ /1127342 41 138 922ମହ ଦ ସାେହବ ଆଲମ . ପି ମହ ଦ ଅଫସରଆଲମ . LNT2488039
ୀ /1137343 84 138 923ସରସତୀ ଦାସ ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ LNT3019825

ପ ୁ /1137344 59 138 924ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ LNT3019833
ପ ୁ /1137345 27 138 925ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ ପି .ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YNY0675066
ପ ୁ /1137346 22 138 926ଆଦଶର୍  ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YNY1296037
ୀ /1137347 34 138 927ମାନସୀ ମିକର୍ାପ ସା ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା YNY0728865

ପ ୁ /1137348 33 138 928ମାନସ ମିକର୍ାପ ପି ଧେୂଳଶର ମିକର୍ାପ YNY0675082
ୀ /1137349 32 138 929ସମିୁତା ମିକର୍ାପ ସା ମାନସ ମିକର୍ାପ YNY0675074
ୀ /1137350 56 138 930ପିତିଲତା ପ ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/264681
ୀ /1207351 66 138 931ଫିରଦସ୍ େବଗମ ସା ଇବନୁଲ ହାସନ ଖଁା LNT2485878
ୀ /1217352 50 138 932ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ OR/06/044/264658

ପ ୁ /1217353 45 138 933ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ OR/06/044/264659
ପ ୁ /1227354 56 138 934ଚକଧର ଦାସ ପି େଯାେଗ  ଦାସ OR/06/044/264716
ୀ /1227355 48 138 935ମିନତୀ ଦାସ ସା ଚକଧର ଦାସ OR/06/044/264672
ୀ /1237356 51 138 936ଶେୁରୟା ଜମାଲ୍ ସା ଆତାଉର ରାହମାନ୍ YNY0463521
ୀ /1237357 31 138 937କେୁରତୁଲ ଐନ୍ ପି ମିଜର୍ା ସାହାଜାହାନ୍ କାଦର େବଗ୍ YNY0765222
ୀ /1237358 35 138 938ସଲୁତାନା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ନଜୀର YNY0665729
ୀ /1237359 41 138 939ବାହାରଜାନ୍ ବିବି ସା ହାତିମ୍ ମଲିକ YNY0665547
ପ ୁ /1237360 61 138 940ଫଜଲୁଲ ହୁେସନ୍ ଖଁା ପି ତାଜମଲୁ୍ େହାେସନ୍ ହୁେସନ୍ ଖଁା YNY0376863
ପ ୁ /1237361 30 138 941ଆେୱସ୍ ଆସିଫ ଇକବାଲ୍ ପି ଫାଜଲୁ୍ ହୁେସନ ଖାନ YNY0376848
ୀ /1237362 33 138 942ଜି. େଜଯ୍ାତି ସା ଜି. ଆନ  ରାଓ YNY0765172
ପ ୁ /1237363 47 138 943ହାତିମ୍ ମଲିକ ପି ଲାଲା ମଲିକ YNY0665711
ୀ /1237364 34 138 944େନୗଶାବା ନଗାର ପି ଫଜଲୁଲ େହାେସନ୍ କଁା YNY0376897
ୀ /1237365 34 138 945ଗଲୁଫସାନ୍ ପରୱାନ୍ ପି ଫଜଲୁଲ ହେସନ୍ କଁା YNY0376889
ପ ୁ /1237366 41 138 946େଦେବ  ପରିଡା ପି ମଦୁସଦୂନ ପରିଡା YNY0765180
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ୀ /1247367 45 138 947ଅପସାନା େବଗମ ସା ସୟଦ ୱାସିକ ଅଲୀ YNY0463810
ୀ /1257368 30 138 948ଜି ପଦାବତି େଦବୀ ମା ଜି. କମୁାରୀ YNY0463661
ୀ /1257369 45 138 949ବସ ୀ ଖଟୁଆ ସା ମାୟାଧର ଖଟୁଆ YNY0463653
ୀ /1257370 52 138 950ଜ କମୁାରୀ ସା ଜି. କି ା YNY0463547
ୀ /1267371 42 138 951ସଚିୁଶିତା କର ସା ମୟୁର ର ନ କର YNY0463919

ପ ୁ /1267372 38 138 952ସାଥର୍କ କର ପି ବିକାଶ କର YNY0463927
ୀ /1267373 36 138 953ଶାତୀ କର ପି ବିକାଶ କର YNY0463935

ପ ୁ /1567374 44 138 954ଅନସର ଖଁା ପି ଏକାମ ଖଁା YNY0777292
ୀ /2367375 58 138 955ଜି ନରସିମା ସା ଡି ରାମା ରାଓ YNY0777193
ୀ /2517376 30 138 956ୱାଇ ଲତା ସା ୱାଇ ବୁଜି YNY0973545
ୀ /BUXI BAZ7377 28 138 957ରୁକ୍ସାନା େବଗମ ପି ଜହୀର YNY0829424
ୀ /5647378 61 138 958େବଗମ ବି ସା ଜହିର ମହ ଦ YNY1297704

ପ ୁ /9997379 57 138 959ଅନିଲ କମୁାର ଅଗରୱାଲ ପି ବାବୁଲାଲ ଅଗରୱାଲ YNY0929273
ପ ୁ /9997380 31 138 960େରାହିତ ଅଗରୱାଲ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY0929265
ୀ /9997381 30 138 961ଗୁ ନ ଅଗରୱାଲ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YNY0929257
ୀ /9997382 31 138 962ଅନୁରାଧା େଦ ସା ସବୁାଶଷି େଦ YNY0930982
ୀ /9997383 68 138 963ମଦିନା ଖାତୁନ୍ ସା ମହ ଦ ସତାର YNY0777078
ୀ /99997384 26 138 964ଫରିଦା େବଗମ ପି ରେହମାନ ଖଁା YNY0829457
ୀ /99997385 43 138 965େରାଜି ବିବି ସା େସକ ସାଜିବ YNY0829440
ୀ /99997386 26 138 966ରିତା ଳୀ ସାହୁ ପି ରଘନୁଥ ସାହୁ YNY0829432
ୀ /upkar 36/7387 53 138 967ସଂଗୀତା ରାମ ରାମ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ରାମ ରାମ YNY1162460
ୀ /DARGHA B7388 61 138 968େବଗମ ବିବି ସା ଜହିର ମହ ଦ YNY1297647

ପ ୁ /DARGHA B7389 71 138 969ଜହିର ମହ ଦ ପି ଜମିର ମହ ଦ YNY1296086
ପ ୁ /DARGHA B7390 41 138 970ଜାକିର ମହ ଦ ପି ଜାହୀର ମହ ଦ YNY1327030
ପ ୁ /1137391 20 138 971ସାହିଲ ପଧାନ ପି ଆ ର୍ତାଣ ପଧାନ YNY1351519
ୀ /257392 43 138 972ସଚୂୀସିତା କର ସା ମୟୁର ର ନ କର YNY1357839

ପ ୁ /087393 20 138 973ଭି ବରୁଣ କମୁାର ପି ଭି ମ ରାଜ YNY1362052
ପ ୁ /097394 18 138 974ମହ ଦ ଫରହାନ ଆଲମ ପି େମାହମଦ କମରା ଆଲମ YNY1373125
ପ ୁ /297395 19 138 975ମ ା ଶଵିା ରାଜା ପି ଏମ.ଆର.େକ. େମାହନ YNY1373547
ପ ୁ /297396 24 138 976ମ ା ଉେଟଜ ସାଈ ପି ଏମ.ଆର.େକ. େମାହନ YNY1373554
ୀ /1387397 48 138 977ମ  େରଣକୁା ସା ଏମ.ଆର.େକ. େମାହନ YNY1373562

ପ ୁ /297398 44 138 978ଏମ. ଆର. େକ. େମାହନ ପି ମନଡା ରାମଲୁୁ YNY1373653
ପ ୁ /,7399 49 139 1ସକିଲ ଅେହ ଦ ଖାନ ପି ଜୟବୁନ ନିଶା ନିଶା YNY0804567
ପ ୁ /.7400 51 139 2େସକ୍ଆନୱୀ . ପି କାଲିଆ ଖଁା YNY0804740
ପ ୁ /.7401 35 139 3ମହ ଦଆେରାକ ଅବରାଗ ପି ମହମ ଦ ହେସନ YNY0804971
ପ ୁ /.7402 46 139 4େସକ ଅଜମଦ ପି େସକ ଅେହମଦ YNY0805002
ପ ୁ /.7403 25 139 5ସରଵଟ ଅଲୀ ପି ଲିୟାକତ ଅଲୀ YNY0804583
ପ ୁ /.7404 34 139 6ସାଦିକ ଅଲୀ ପି ଲାଏକ ଅଲୀ YNY0804708
ପ ୁ /.7405 39 139 7ମହ ଦ ଆସିଫ ପି ହାନିଫା େବଗମ YNY0805051
ୀ /.7406 41 139 8ରୁକସାନା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ତାଜ୍ଉ ିନ୍ YNY0777706
ୀ /.7407 38 139 9ଅଫସାନା େବଗମ ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ ଜଦିଦ YNY0804948
ୀ /.7408 29 139 10ଅଫସାନା େବଗମ୍ ସା େସକ ହନିଫ YNY0804856
ୀ /.7409 58 139 11ମରିୟମ୍ ବିବି ସା ସଲିମ୍ ଖାନ୍ YNY0777722
ୀ /.7410 45 139 12େରଶମା ବିବି ସା ସୟଦ୍ ଇବାହିମ୍ YNY0777698
ୀ /.7411 42 139 13ହସିବା ବିବି ସା େସକ ଅନଓର . YNY0804575
ୀ /.7412 41 139 14ପରବିନ ବିବି ସା ମହ ଦ ତାେହର YNY0851618
ୀ /.7413 30 139 15ଆସମା ବିବି ସା େସକ ସରମଥ YNY0805044
ୀ /.7414 29 139 16ନୁେଶରତ ବିବି ପି ଲାଏକ ଅଲୀ ଅଲୀ YNY0804658

ପ ୁ /.7415 57 139 17ମକୁତାର ଏେହ ଦ ପି ଜୟବୁନ ନିଶା YNY0804559
ପ ୁ /.7416 29 139 18େସକ ଫିେରାଜ ପି େସକ ହମିଦ YNY0804989
ପ ୁ /.7417 47 139 19ସୟଦ୍ ଇବାହିମ ଇବାହିମ ପି ସୟଦ ଅଲି YNY0805085
ପ ୁ /.7418 37 139 20ଏସ ଜଗା ପି ଏସ ଗରୁୁଲ YNY0823922
ପ ୁ /.7419 32 139 21େସକ୍ କରାମତ ପି େସକ ଅେହମଦ YNY0805010
ପ ୁ /.7420 38 139 22ସରଫରାଜ ଖଁା ମା ମରିୟମ ବିବି YNY0805093
ୀ /.7421 30 139 23ନୁେରମା ଖାତୁନ ସା େସକ ମହତାବ YNY0804963
ୀ /.7422 31 139 24ହଲିମା ଖାତୁନ ମା ମରିୟମ ବିବି YNY0804872
ୀ /.7423 32 139 25ଏସ୍ ଲତା ପି ଏସ୍ ଗରୁୁଲ YNY0804898
ପ ୁ /.7424 32 139 26େସକ େମେହତାଜ ପି େସକ୍ଆକବର . YNY0804765
ୀ /.7425 86 139 27ସନର୍ ଲତା ମହାରଣା ସା ଧରମା କମୁାର ମହାରଣା YNY0777656
ୀ /.7426 26 139 28ଶଭୁା ମହାରଣା ପି ଧେନଶର ମହାରଣା YNY0777631
ୀ /.7427 42 139 29ନଇମନୁ୍ ନିଶା ସା େସକ୍ ସଦାକତ୍ YNY0777672
ୀ /.7428 27 139 30ସାହିସତା ପରବୀନ ପି େସକ ମଜିଦ YNY0804674
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ୀ /.7429 27 139 31ସିତାରା ପରବିନ ପି େସକ୍ ସିରାଜ YNY0805036
ୀ /.7430 27 139 32ସମିନା ପରବିନ ମା ତାେହରା ବିବି YNY0804781
ୀ /.7431 29 139 33ନାଜିଆ ପରୱିନ ପି େସଖ. ରହିମ . YNY0804542
ୀ /.7432 29 139 34ଖସୁବୁ ପରବିନ ପି ବାବୁ ମଲିକ YNY0851600
ୀ /.7433 34 139 35େକ େରାଜା ସା େକ ସିମାଦି YNY0804849
ୀ /.7434 52 139 36ଏମ୍ ସାବିତି ସା ଗରୁୁଲ୍ ଗରୁୁଲ୍ YNY0804906
ୀ /.7435 33 139 37େସାଫିଆ ସବନମ ମା େଶଖ ନଇମ YNY0804997

ପ ୁ /.7436 26 139 38େସକ୍ ସଫକତ୍ ସଫକତ ମା ତାେହରା ବିବି YNY0777946
ପ ୁ /.7437 28 139 39େସକ୍ ସାରୁକ୍ ପି େସକ୍ ଗଲୁଜାର YNY0823930
ପ ୁ /.7438 35 139 40େକ ସିମାଦି ପି େକ ଆପାରାଓ YNY0804807
ୀ /.7439 29 139 41ନିଗର ୟାସମିନ ସା େସକ ଅଜମତ YNY0805028
ୀ /.7440 29 139 42ସଗଫୁତା ୟାସମିନ ମା ତାେହରା ବିବି YNY0804823

ପ ୁ /007441 57 139 43ଅଲିମ ଖଁା ପି ଉଜିର ଖଁା YNY1022391
ୀ /017442 35 139 44ମମତା େମାେନକ ସା ହିେତଶ େମାେନକ YNY1088087

ପ ୁ /17443 53 139 45ରଣେଦବ େଦ ପି ଧିେର  ଚ  େଦ LNT3051455
ପ ୁ /17444 55 139 46ମନୀଷ ହୀେ ାଚା ପି ତିଭୁବନ ଦାସ ହିେ ାଚା LNT3051471
ୀ /17445 49 139 47ର ନା ହିେ ାଚା ସା ମନିଷ କମୁାର ହିେ ାଚା LNT3051497

ପ ୁ /17446 65 139 48ଉ ମ ମହା ି ପି ଉେମଶ ମହା ି OR/06/044/268004
ପ ୁ /17447 64 139 49ଆେଲାକ ମହା ି ପି ଉେମଶ ମହା ି OR/06/044/268006
ପ ୁ /17448 64 139 50ସେୁଭ ୁ ମହା ି ପି ଉେମଶ ମହା ି OR/06/044/268008
ୀ /17449 62 139 51ଲୀଳାବତୀ ମହା ି ସା ଉ ମ ମହା ି OR/06/044/268005
ୀ /17450 50 139 52ଇତିଶୀ ମହା ି ସା ଆେଲାକ ମହା ି OR/06/044/268007
ୀ /17451 50 139 53ରାଜଶୀ ମହା ି ସା ଶେୁଭ ୁ ମହା ି LNT2456432
ୀ /17452 34 139 54ଲଗନ୍ା ମହା ି ପି ଉ ମ କମୁାର ମହା ି YNY0384172
ୀ /17453 86 139 55ସବିତାେବନ ପେଟଲ ସା ବି.ଡି. ପେଟଲ LNT2437580

ପ ୁ /17454 62 139 56ଅରବି  ପେଟଲ ପି ବି.ଡି. ପେଟଲ LNT2437549
ପ ୁ /17455 58 139 57ଘନଶଯ୍ାମ ପେଟଲ ପି ବି.ଡି. ପେଟଲ LNT2443794
ୀ /17456 53 139 58େକୖଳାସ ପେଟଲ ସା ଅରବି  ପେଟଲ LNT2452613
ୀ /17457 52 139 59ବଷର୍ା ଜି. ପେଟଲ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ପେଟଲ LNT2437572
ୀ /17458 54 139 60ସଂଗୀତା ରାଜ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଜ YNY0244525

ପ ୁ /17459 52 139 61ଦିଲିପ କମୁାର ରାଜ ପି ଉଦୟ ଭାଇ ବି ରାଜ YNY0683946
ୀ /17460 48 139 62ସ ି ତା ଦିଲିପ ରାଜ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ରାଜ YNY0196147
ୀ /17461 86 139 63ଲୀଲାେବନ ସାହା ସା ନାନାଲାଲ ସାହା LNT2437606

ପ ୁ /17462 65 139 64େରାହିତ କମୁାର ସାହା ପି ନାନାଲାଲ ସାହା LNT2437481
ପ ୁ /17463 64 139 65ପିୟାଂଶ ୁସାହା ପି େରାହିତ କମୁାର ସାହା YNY0146530
ୀ /17464 59 139 66ଜୟଶୀ ସାହା ସା େରାହିତ କମୁାର ସାହା LNT2437499
ୀ /027465 36 139 67ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଦାଶ େଚୗଧରୀ ସା ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ େଚୗଧରୀ YNY1250299

ପ ୁ /027466 27 139 68ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାଶ େଚୗଧରୁ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ େଚୗଧରୁୀ YNY1250315
ପ ୁ /027467 25 139 69ବିକମ ନାରାୟଣ ଦାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ େଚୗଧରୁୀ YNY1250307
ପ ୁ /27468 64 139 70ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଦାସେଚୗଧରୁୀ ପି ଅନ ନାରାୟଣ ଦାସେଚୗଧରୁୀ YNY1243724
ପ ୁ /037469 20 139 71ମହ ଦ ଇରସାଦ ପି ମହ ଦ ଇବାହୀନ YNY1264118
ପ ୁ /037470 43 139 72ମହ ଦ ମହ ଦ ପି ମହ ଦ ୟାସୀନ YNY1264126
ୀ /037471 25 139 73କରିସା ନୁ◌ୁର ପି ନୁରୁଲ ଅମୀନ ଖାନ YNY1226141
ୀ /037472 42 139 74ନୁରାବାେନା ନୁରା ସା ମହ ଦ ଇବାଲୀମ YNY1264100
ୀ /37473 41 139 75ଫିରେଦାସ୍ ଅଖତାର ସା ସମସଲୁ ଅମୀନ୍ ଖଁା LNT3384302

ପ ୁ /37474 58 139 76ଫଜେଲ ଅମୀନ ଖଁା ପି େରେହମନ ଅମୀନ ଖଁା YNY1334085
ପ ୁ /37475 51 139 77ଅନୱାରୁଲ ଅମିନ୍ ଖାନ୍ ପି ଅବଦୁଲ ରେହମାନ୍ ଖଁା LNT2448470
ୀ /37476 50 139 78ରାହାତ୍ ଅନ୍ଜୁମ୍ ସା ଫଜଲ ଅମିନ ଖଁା LNT2448587
ୀ /37477 78 139 79ରଊସାନ ଆରା ସା ଅବରାର ◌ୁ LNT2448637
ୀ /37478 57 139 80ନୂର ଜାହାନ େବଗମ ସା ନୁରୁଲ ଅମିନ LNT2437556
ୀ /37479 34 139 81େରାଶନଆରା େବଗମ ସା େଶଖ ମ ୁ ାକ ଅଲୀ YNY0244533
ୀ /37480 42 139 82ରିଜୁଆନା େବଗମ ସା ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଖଁା LNT2448504
ୀ /37481 34 139 83େରାସନଆରା େବଗମ ସା େସଖ ମ ୁ ାକ ଅଲି YNY0359554
ପ ୁ /37482 74 139 84ଅବରାର ଖଁା ପି କବିର ଖଁା YNY0987818
ପ ୁ /37483 58 139 85ନୁରୁଲ ଅସିନ ଖଁା ପି ରେହମାନ ଖାନ YNY1243583
ପ ୁ /37484 54 139 86କମରୁଲ ଅମିନ ଖଁା ପି ରେହମନ OR/06/044/268017
ପ ୁ /37485 52 139 87ସମସଲୁ ଅମିନ ଖଁା ପି ରେହମନ OR/06/044/268018
ପ ୁ /37486 31 139 88ସିରାଜୁଲ୍ ଅମିନ ଖଁା ପି ଫଜେଲ ଅମୀନ ଖଁା YNY0244558
ୀ /37487 42 139 89େରହାନା ପରୱିନ ସା ଆନାରୁଲ୍ ଅମିନ ଖାନ LNT2448462
ୀ /37488 41 139 90େରହାନା ପରୱୀନ ସା ଅନୁୱାରୁଲ ଆମିନ ଖାନ OR/06/044/268665
ୀ /47489 45 139 91ନିଲୁଫର ସଲୁତାନ୍ ପି ଓହିଦ୍ ଖଁା LNT2537512
ୀ /47490 43 139 92ଦରକସା ଅନୁଜମ୍ ସା ଆୟୁବ ଖଁା LNT1674431
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ୀ /47491 59 139 93ସଲିମନ େବଗମ ସା ୱାହିଦ ଖଁା OR/06/044/268030
ପ ୁ /47492 41 139 94ଜାବିଦ୍ ଖଁା ପି ଓହିଦ୍ ଖଁା LNT1674423
ୀ /47493 66 139 95ସଲିମନ ନିଶା ସା ୱାହିଦ ଖଁା YNY0244566

ପ ୁ /47494 24 139 96ବିଶ୍ଵଜୀତ ସାହୂ ପି ସଂେତାଷ ସାହୂ YNY1136563
ୀ /57495 40 139 97ହାୟାତୁନ୍ ନିଶା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍ ଖଁା OR/06/044/268022

ପ ୁ /57496 44 139 98େମରାଜ ଅଲୀ ମଲିକ ପି ରେହମାନ ଅଲୀ ମଲିକ OR/06/044/268763
ୀ /57497 34 139 99ସାବନା ନାଜ୍ ସା ସାଜିଦ୍ ଖଁା YNY0176131

ପ ୁ /067498 23 139 100ମହ ଦ ଅଦନ୍ନାନ୍ ସାହିଲ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ କଲାମ YNY1022623
ୀ /67499 39 139 101େରାଜିନା ଅେଫାଜ ପି େସକ ଅବଦୁଲ କଲାମ YNY0604041
ୀ /67500 36 139 102ଜମିମା ଅଖତର୍ ପି େସକ ଅବଦୁଲ କଲାମ୍ YNY0603662
ୀ /67501 41 139 103ସାହି ା ଅ ମ ପି େସକ ଅବଦୁଲ କଲାମ YNY0604066

ପ ୁ /67502 67 139 104ଡବ ୁବାସ ୁ ପି ଡବ ୁଆଦିନାରାୟଣ LNT3051505
ୀ /67503 61 139 105ରେହନୁମା କାତୁନ ସା େସକ ଅବଦୁଲ କଲାମ୍ YNY0603605

ପ ୁ /67504 53 139 106ଆୟୁବ ଖଁା ପି ଉସମାନ ଖଁା OR/06/044/268029
ୀ /67505 74 139 107ହଲିମା ଖାତୁନ ସା ଉସମାନ ଖଁା OR/06/044/268024
ୀ /67506 55 139 108ନସିମା ଖାତୁନ ପି ଉସମାନ ଖଁା OR/06/044/268025
ୀ /67507 49 139 109ରହିମା ଖାତୁନ ପି ଉସମାନ ଖଁା LNT2448660
ୀ /67508 30 139 110ସାେବରା ମିଲନ୍ ପି େସକ ଅବଦୁଲ କଲାମ୍ YNY0603613

ପ ୁ /67509 64 139 111ସ ୁ ର ରାଓ ପି ରାମଲୁ ରାଓ LNT3051513
ୀ /077510 41 139 112େରହାନା ପରୱନ ସା ଆ ରା  ଖାନ YNY1150580

ପ ୁ /77511 63 139 113ଫିେରାଜ ଖଁା ପି କବିର OR/06/044/268031
ପ ୁ /77512 43 139 114ଆଫରଜ ଖାନ ପି ଫିେରାଜ ଖଁା LNT2448488
ୀ /77513 58 139 115େଲୖଲାତୁନ ନିଶା ସା ଫିେରାଜ ଖଁା OR/06/044/268032

ପ ୁ /87514 52 139 116ମହମଦ ସାେହବଜାନ . ପି ମହ ଦ ମନାନ OR/06/044/268739
ୀ /87515 55 139 117ଫିେରାଜା ଖାତୁନ୍ ସା ମହ ଦ ସାେହବଜାନ OR/06/044/268740
ୀ /097516 32 139 118ଚମନ ଆରା ସା ସୟଦ ଇଟାରୁଲ େହାେସନ YNY1142728
ୀ /97517 58 139 119ଆନସରୀ େବଗମ ସା ସୟଦ ଅକତର ହୁେସନ୍ OR/06/044/268046

ପ ୁ /97518 54 139 120ଏନୱାରୀ େବଗମ ପି ସକାବତ ହୁେସାନ LNT3384310
ପ ୁ /97519 39 139 121ସୟଦ୍ ଇଝାରୁଲ େହାେସନ ପି ଅକତାର . LNT2448546
ପ ୁ /97520 82 139 122ସୟଦ ଅକତର ହୁେସନ ପି ସୟଦ ସକାବତ OR/06/044/268045
ପ ୁ /97521 41 139 123ସୟଦ ଏଯାଜୁଲ କେନନ୍ ପି ସୟଦ ଅଖତର ହୁେସନ LNT2448629
ପ ୁ /97522 38 139 124େସଖ ଖାଲିଦ ପି େଶଖ ଆବିଦ୍ YNY0603530
ପ ୁ /97523 57 139 125ସମେଶର ଖଁା ପି ଜଲମିର ଖଁା YNY0244582
ୀ /97524 88 139 126େଯାେବଦା ଖାତୁନ୍ ସା ସୟଦ ସକାବତ ହୁେସନ OR/06/044/268040
ୀ /97525 38 139 127ମିଶବାହୁନ ନିଶାତ ସା ସୟଦ ଏଜାଜୁଲ କେନନ YNY0244574

ପ ୁ /97526 34 139 128େଶଖ ରାସିଦ ପି େଶଖ ଆବିଦ୍ YNY0603514
ପ ୁ /117527 40 139 129ସ ିପା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନେରଶ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2461242
ପ ୁ /117528 23 139 130ତନୟଜିତ େଘାେଷ ପି ଇ ଜିତ େଘାେଷ େଘାେଷ YNY1152222
ପ ୁ /127529 52 139 131େକ ପକାଶ ପି େକ େପାଲିସ OR/06/044/268051
ୀ /127530 56 139 132େକଦୟା ରାଓ ସା େକ ସଂଯିବ OR/06/044/268050

ପ ୁ /127531 55 139 133େକ ସଂଜୀବ ରାଓ ପି େକ ପେଲୟା OR/06/044/268049
ପ ୁ /137532 50 139 134ସିମା ଳମ ପି େସାମଲୁୁ LNT3384344
ପ ୁ /137533 44 139 135ଅବଦୁଲ ଆହାଦ . ପି ଅବଦୁଲ ସମଦ . LNT3384351
ପ ୁ /137534 48 139 136ପି.କାକି କାକି ପି େସାଲାମଲୂ କାକି OR/06/044/268052
ପ ୁ /147535 56 139 137ଏ ଅ ୁରୁଲୁ ପି ଏ ଅସନଯ୍ାସୀ OR/06/044/268056
ୀ /147536 50 139 138ଏ ଅ ୁରୁଲୁ କରୁଣା ସା ଏ. ଅ ୁରୁଲୁ LNT3384369
ୀ /157537 52 139 139େକ.ଦୟାମଣୀ . ସା ସ ିବ ରାଓ YNY0603548

ପ ୁ /157538 31 139 140େକ.ପି ଅେଶାକ ପି ସ ିବ ରାଓ YNY0603563
ପ ୁ /157539 54 139 141ତାର ପଲି େଲାକାରୁଜ ପି ତାରପଲି େନାକରାଜୁ LNT3384377
ୀ /157540 54 139 142ତାରପଲୀ ସୀମା ଳ ସା େନାକରାଜୁ LNT3377744
ୀ /167541 76 139 143ସଜୁାତା ସାମଲ ସା ମେନାର ନ ସାମଲ OR/06/044/268081
ପ ୁ /167542 58 139 144ଜ୍ଞାନର ନ ସାମଲ ପି ମେନାର ନ ସାମଲ OR/06/044/268082
ପ ୁ /167543 51 139 145ନୟନର ନ ସାମଲ ପି ମେନାର ନ ସାମଲ OR/06/044/268083
ୀ /167544 50 139 146ସଚୁରିତା ସାମଲ ସା ଜ୍ଞାନର ନ ସାମଲ OR/06/044/268794
ୀ /167545 49 139 147ସନିୁତା ସାମଲ ସା ନୟନର ନ ସାମଲ OR/06/044/268795
ୀ /167546 42 139 148ନମିତା ସାମଲ ସା ନୟନ ରଂଜନ ସାମଲ YNY0777961
ପ ୁ /177547 85 139 149ସେ ାଷ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ପଲିୁନ୍ କମୁାର ସିହନ୍ା OR/06/044/376782
ୀ /177548 72 139 150ପିତି ସିହନ୍ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସିହନ୍ା OR/06/044/376783
ପ ୁ /187549 53 139 151ସେୁରଶ କମୁାର ଦାସ ପି ନିଧୀରାମ ଦାସ YNY0603829
ୀ /187550 53 139 152ନୟନା ଦାସ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ଦାସ YNY0858811
ୀ /187551 31 139 153ମନୁମନୁ ଦାସ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ଦାସ YNY0603894
ପ ୁ /187552 28 139 154କିଶାନ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ଦାସ YNY0603704
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ୀ /187553 35 139 155ସାସୀତା େଡାରା ସା ସେୁରଶ ଚଂଦ େଡାରା YNY1188556
ପ ୁ /187554 39 139 156ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ନାଏକ ପି ସବୁ ର୍ ନାଏକ YNY0603589
ପ ୁ /187555 57 139 157ଭା ର ନାଏକ ପି ଲକ୍ଷଣ ନାଏକ YNY0603852
ପ ୁ /187556 34 139 158ସ ିକ ପ ନାୟକ ପି ଲଲାେଟ ୁ ପ ନାୟକ YNY0603951
ପ ୁ /187557 52 139 159ସଭୁାଂଶ ୁରାଉତ ପି ଡଃ ସଧୁାଂଶ ୁରାଉତ LNT3377728
ୀ /187558 50 139 160ସଲୁଚନା ସାହୁ ସା ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ LNT3051539

ପ ୁ /187559 33 139 161ବୁଲୁ ସାହୁ ପି େଧାବା ସାହୁ YNY1150721
ୀ /187560 31 139 162ନମର୍ଦା ସାହୁ ସା ବୁଲୁ ସାହୁ YNY1142959

ପ ୁ /187561 29 139 163ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାଇଁ ପି ଚି  ର ନ ସାଇଁ YNY0604090
ୀ /197562 42 139 164ଝରାଶୀ ବାରିକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ବାରିକ LNT2537504
ୀ /207563 41 139 165ଭାଗଯ୍ବତୀ େବେହରା ସା ଅସିତ େପଦିନୀ LNT4485116

ପ ୁ /207564 82 139 166ଅନୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ OR/06/044/268096
ପ ୁ /207565 73 139 167ଅଖିଲକମୁାର ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ OR/06/044/268094
ୀ /207566 66 139 168େଶାଭାରାଣି ଦାସ ସା ନିଖିଲକମୁାର ଦାସ OR/06/044/268752
ୀ /207567 62 139 169ମ ଳୁାରାଣୀ ଦାସ ସା ଅଖିଲ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/268095
ୀ /207568 42 139 170ମରିୟମ ଦାସ ମା େଶାଭାରାଣି ଦାସ LNT3051547

ପ ୁ /207569 40 139 171ଦାନିଏଲ ଦାସ ମା େଶାଭାରାଣୀ ଦାସ LNT4464970
ପ ୁ /207570 40 139 172ସାମଏୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଖିଳ କମୁାର ଦାସ LNT4464442
ପ ୁ /207571 39 139 173ସେଲାମନ ଦାସ ପି ଅଖିଳ ଦାସ LNT4465019
ୀ /207572 37 139 174ମାଥର୍ାରାଣୀ ଦାସ ମା େଶାଭାରାଣୀ ଦାସ LNT4464962

ପ ୁ /207573 35 139 175ସାମଏୁଲ ଦାସ ମା େଶାଭାରାଣୀ ଦାସ LNT4464988
ୀ /207574 24 139 176େରବିକା ଦାସ ସା ଦାନିଅ।ଲ ଦାସ YNY1150820
ୀ /207575 63 139 177ମିନାକ୍ଷୀ େଗୗସ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମୀତ YNY1272756

ପ ୁ /207576 29 139 178ପେରଶ କମୁାର େଲ ା ପି ମଧସୂଦୁନ େଲ ା YNY0673780
ୀ /207577 29 139 179ମକୁ୍ତାମାଳା ମିତ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପଦ ମିତ YNY1272616

ପ ୁ /207578 24 139 180ଜଗନନ୍ ାଥ ପଦ ମୀତ ପି କ୍ସାତିର୍କ ଚଂଦ ମୀତ YNY1272608
ୀ /207579 23 139 181ମଧମୁଅଲା ମୀତ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପାଦା ମୀତ YNY1272764
ୀ /217580 55 139 182ପ ୁ ଲତା ବଣ ସା ରାଜ କିେଶାର ବଣ YNY0603910
ୀ /217581 42 139 183ଜୟ ି େବେହରା ପି ପଦନାଭ େବେହରା LNT2437515

ପ ୁ /217582 47 139 184ସଶୁା  ବିଶାଳ ପି ବଜବ ୁ ବିଶାଳ LNT2437564
ୀ /217583 29 139 185େନହା ପ ନାୟକ ପି ଲଲାେଟ ୁ ପ ନାୟକ YNY0603985
ୀ /217584 89 139 186ପଭାବତୀ ପ ନାୟକ ସା େଗୗରଚ  ପ ନାୟକ OR/06/044/268117
ୀ /217585 62 139 187ସମିୁତା ପ ନାୟକ ସା ଲଲାେଟ ୁ ପ ନାୟକ OR/06/044/268119
ୀ /227586 90 139 188ଆଶା େଦ ସା ଗେଣଶ େଦ OR/06/044/268607

ପ ୁ /227587 65 139 189ମନୁଚ  େଦ ପି ଗେଣଶ େଦ OR/06/044/268766
ୀ /227588 55 139 190ଅପ ର୍ା େଦ ସା ମନୁଚ  େଦ OR/06/044/268708

ପ ୁ /227589 47 139 191ବିଶଜିତ େଦ ପି ଗେଣଶ େଦ OR/06/044/268698
ପ ୁ /227590 41 139 192ଗରୁୁଦାସ େଦ ପି ଗେଣଷ େଦ LNT2437457
ପ ୁ /227591 41 139 193ଜଗନନ୍ାଥ େଦ ପି ଗେଣଷ େଦ LNT2437440
ୀ /227592 37 139 194ନମିତା େଦ ସା ବିଶଜିତ େଦ LNT3051554
ୀ /227593 46 139 195େସକ୍ ସାକିର ପି େସକ ଅବଦୁଲ ସଲିମ YNY0907410
ପ ୁ /237594 48 139 196ପକାଶ ଚ  ପରିଡା ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ପରିଡା OR/06/044/268775
ୀ /237595 45 139 197ଟୁନି ପରିଡା ସା ପକାଶ ଚ  ପରିଡା YNY0493650
ୀ /247596 87 139 198ଅହଲଯ୍ା େବେହରା ସା ରଘନୁାଥ େବେହରା YNY0728964

ପ ୁ /247597 57 139 199କାଳ ୀ ଚରଣ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା YNY0728931
ପ ୁ /247598 46 139 200ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା YNY0728956
ୀ /247599 46 139 201ସରସତୀ େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YNY0728915
ୀ /247600 44 139 202ଜାନକୀ େବେହରା ସା କାଳ ୀ ଚରଣ େବେହରା YNY0728923

ପ ୁ /247601 42 139 203ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା YNY0728972
ୀ /247602 36 139 204ସମିୁତା େବେହରା ସା ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା YNY0728949
ୀ /247603 38 139 205ନଜମା ବିବି ସା ରଜନି ଖଁା YNY0777847
ୀ /247604 27 139 206ନୁରି ବିବି ସା ଇମରାନ ଖଁା YNY0777763
ୀ /247605 35 139 207ନଜବୁନ ନିସା ପି େସକ୍ ନୁର ମହ ଦ YNY1022466
ୀ /247606 30 139 208ମଜିୁବୁନ୍ ନିସା ପି େସକ୍ ନୁର ମହ ଦ YNY1022441
ୀ /247607 27 139 209ଅମରିନ୍ ନିଶା ପି େସକ୍ ନୁର ମହ ଦ YNY1022383
ୀ /247608 27 139 210କଶଫିନ୍ ନିଶା ସା େସକ ରଜାଲ YNY0777789
ୀ /247609 25 139 211ହଲିମା ନିଶା ପି େସକ୍ ନୁର ମହ ଦ YNY1022409
ୀ /247610 30 139 212ସମା ପରବିନ୍ ପି େସକ୍ ନୁର ମହ ଦ YNY1022417
ପ ୁ /247611 27 139 213େସକ୍ ସାଜିଦ ପି େସକ୍ ନୁର ମହ ଦ YNY1022425
ୀ /247612 37 139 214ନୀଳୀମା ଷଡ ୀ ପି େଦବୀ ପସାଦ ଷଡ ୀ YNY0359471
ପ ୁ /247613 36 139 215ସତଯ୍ବତ ଷଡ ୀ ପି େଦବୀପସାଦ ଷଡ ୀ YNY0359489
ପ ୁ /247614 70 139 216େଦବୀ ପସାଦ ଷଡ ୀ ପି ଜର୍ ନା ନ ଷଡ ୀ OR/06/044/268131
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ୀ /247615 56 139 217ବିେନାଦିନୀ ଷଡ ୀ ସା େଦବୀପସାଦ ଷଡ ୀ OR/06/044/268132
ପ ୁ /247616 38 139 218ସବୁତ ଷଡ ି ପି େଦବ ପସାଦ ଷଡ ି LNT2437648
ୀ /257617 64 139 219ତୁଳିକା ନାୟକ ସା ଜେୟଶ ନାୟକ OR/06/044/268185
ୀ /267618 80 139 220ପ ୁ ଲତା େପଦିନୀ ସା ରର୍ ବଟ େପଦିନୀ OR/06/044/268176
ୀ /267619 50 139 221ଶଯ୍ାମଳିକା େପଦିନୀ ପି ରର୍ ବଟ େପଦିନୀ OR/06/044/268177

ପ ୁ /267620 47 139 222ଅସିତ କମୁାର େପଦିନୀ ପି ରର୍ ବଟ େପଦିନୀ OR/06/044/268178
ୀ /267621 47 139 223ନ ିତା େପଦିନୀ ପି ରର୍ ବଟ େପଦିନୀ LNT2524999

ପ ୁ /267622 31 139 224ସାଗେର  ପଧାନ ପି େଯାେଗ  ପଧାନ YNY0359539
ୀ /267623 30 139 225ମନୀଷା ପଧାନ ପି େଯାେଗ  ପଧାନ YNY0359547
ୀ /267624 49 139 226ସ ୀତା ପଧାନ ସା େଯାେଗ  ପଧାନ OR/06/044/268180
ୀ /277625 54 139 227ରୁକସାନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଇବାହିମ YNY1078740

ପ ୁ /277626 64 139 228ଅନିଲ କମୁାର ଧଳ ପି ଅନୁଗହ ଧଳ LNT2525228
ୀ /277627 58 139 229ନ ିତା ଧଳ ସା ଅନିଲ ଧଳ OR/06/044/268169
ୀ /277628 33 139 230ଅପିର୍ତା ଧଳ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଧଳ YNY0244590
ୀ /277629 33 139 231େସାପନ୍ିତା ଧଳ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଧଳ YNY0244608

ପ ୁ /277630 69 139 232ମହ ଦ ଇବାହିମ ପି ଅ ଲୁ ସ ାର ଖାନ YNY1078849
ୀ /277631 72 139 233ଛାୟାରାଣୀ େପଦିନୀ ସା ଭୁବନାନ  େପଦିନୀ OR/06/044/268163

ପ ୁ /277632 54 139 234ଅରୁପ େପଦିନୀ ପି ଭୁବନାନଂଦ େପଦିନୀ OR/06/044/268165
ପ ୁ /277633 49 139 235ସରୁପ େପଦିନୀ ପି ଭୁବନାନଂଦ େପଦିନୀ OR/06/044/268166
ପ ୁ /277634 49 139 236ଅନୁପ େପଦିନୀ ପି ଭୁବନାନଂଦ େପଦିନୀ OR/06/044/268167
ୀ /287635 30 139 237ସାହିନ େବଗମ ସା ମିର ଜାକିର ଅଲୀ YNY1022516
ୀ /287636 33 139 238ଲକି୍ଷ ଶୀ ମିତ ପି େଗାବି  ପଦ ମିତ LNT3051562
ୀ /287637 43 139 239ଶୀମତି ସ ଲୁତା ସାହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ LNT3051570

ପ ୁ /287638 51 139 240ଜଗଯିବନ ସରକାର ପି ମ ଲାଲ ସରକାର YNY1022433
ୀ /287639 40 139 241ତାରା ରାଣୀ ସରକାର ସା ଜଗଯିବନ ସରକାର YNY1022458
ୀ /297640 52 139 242ରୁମା ଦ ସା ତପନ କମୁାର ଦ LNT2437465
ୀ /297641 65 139 243ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସିଂହ ସା େଗାବି ପଦ ମିତ OR/06/044/268160
ୀ /307642 51 139 244ନିମର୍ଳା ସାହୁ ସା ପଦିପ ସାହୁ YNY1022573
ୀ /307643 42 139 245ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ LNT3051596

ପ ୁ /307644 41 139 246ଉେପ  କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜ ରଥ ସାହୁ LNT3051588
ପ ୁ /307645 39 139 247ବହାନ  ସାହୁ ପି ବଜରଥ ସାହୁ LNT3081551
ପ ୁ /307646 36 139 248େସୗେମ  କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ LNT4478467
ୀ /307647 27 139 249ଆସା ସାହୁ ପି ଉେପ  କମୁାର ସାହୁ YNY1022581

ପ ୁ /307648 45 139 250େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜରଥ ସାହୁ LNT4477584
ୀ /307649 80 139 251ନମିତା ସରକାର ସା ଅମେର  ସରକାର OR/06/044/268146
ୀ /307650 56 139 252ସତୁପା ସରକାର ସା ସବୁତ ସରକାର OR/06/044/268147

ପ ୁ /307651 66 139 253ସବୁତ କମୁାର ସାରକର ପି ଅମେର  ସରକାର OR/06/044/268148
ପ ୁ /307652 35 139 254ସରୂପ ସରକାର ପି ସବୁତ କମୁାର ସରକାର YNY0359570
ପ ୁ /307653 30 139 255ସି ାଥର୍  ସରକାର ପି ସବୁତ କମୁାର ସରକାର YNY0359562
ୀ /317654 46 139 256ସଦାହତ ପରୱିନ . ପି ନସିର ଖଁା OR/06/044/268780
ୀ /317655 76 139 257େଲାଭାବତୀ ବିଶାଳ ସା େକୖଳାସ ଚ  ବିଶାଳ LNT3383957
ପ ୁ /317656 53 139 258ଶା ନୁ କମୁାର ବିଶାଳ ପି େକୖଳାସଚ  ବିଶାଳ LNT2437622
ୀ /317657 46 139 259ରୀତାରାଣି ବିଶାଳ ସା ଶା ନୁ କମୁାର ବିଶାଳ LNT2437630
ୀ /317658 47 139 260ୟାସମିନ ପରୱିନ ପି ନସିର ଖାନ OR/06/044/268781
ୀ /317659 45 139 261ନାଜମିନ ପରୱିନ ପି ନସିର ଖାନ OR/06/044/268782
ୀ /327660 39 139 262ହାଲିମା ବିବି ସା େସକ ରହିମ  LNT3051604
ୀ /327661 36 139 263ରଜିଆ େବଗମ ମା ନଯମମୁ ନିସା  YNY0095000

ପ ୁ /327662 35 139 264େସକ୍ ସକିଲ ପି େସକ୍ ଦିଲୱାର YNY0094987
ପ ୁ /327663 34 139 265େସକ୍ ରାଜା ପି େସକ୍ ଅଜିଜ  LNT3051620
ପ ୁ /327664 34 139 266େସକ୍ ତଫିକ  ମା ନଯମନୁ େବଗମ  LNT3051612
ପ ୁ /327665 32 139 267େସକ କଫିଲ ପି େସକ୍ ଦିଲୱାର YNY0094995
ପ ୁ /327666 32 139 268େସକ୍ ବାଦଶାହା ପି େସକ୍ ଅଜିମ  LNT3051638
ୀ /327667 60 139 269ପାପାମା . ସା ମେଲସା  OR/06/044/268423
ପ ୁ /327668 56 139 270ମେଲସା . ପି ପାେପୟା  OR/06/044/268422
ପ ୁ /327669 52 139 271ଆପାରାଓ . ପି ଆପନା  OR/06/044/268416
ୀ /327670 48 139 272ରାଜୁ . ସା ଆପାରାଓ OR/06/044/268417
ପ ୁ /327671 44 139 273ଅନୱାର . ପି କାେଲ ଖଁା LNT3377017
ପ ୁ /327672 60 139 274େଶଖ କରୁୁବାନ .. ପି େଶଖ ମକବୁଲ .. OR/06/044/268192
ପ ୁ /327673 48 139 275େଶଖ ମନିୁସ .. ପି େଶଖ େଦୗଲତ .. OR/06/044/268701
ପ ୁ /327674 28 139 276େଶକ୍ ଆଫଜ ପି େଶଖ ଇମାମ ବକ୍ସ YNY0244699
ପ ୁ /327675 51 139 277େସକ ଅନୱର ପି େସକ ଆେହମଦ YNY0907089
ପ ୁ /327676 23 139 278େସକ ଅସିଫ ପି େସକ ନଜୂ YNY1140839
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ପ ୁ /327677 38 139 279ଲାଲ ବାବୁ ପି େଦୗଲତ OR/06/044/268190
ୀ /327678 36 139 280ଜୁେବଦା େବଗମ ସା େସକ ରାଜା YNY1022565
ୀ /327679 67 139 281ରୁକସାନା େବଗମ ସା େସକ୍ ଜମିର OR/06/044/268208
ୀ /327680 65 139 282ଆବିଦା େବଗମ ସା ଇସଫୁ ଖଁା OR/06/044/268316
ୀ /327681 56 139 283େଜାେହଦା େବଗମ ସା େଶଖ କରୁୁବାନ .. OR/06/044/268193
ୀ /327682 52 139 284ଆେବଦା େବଗମ ସା ହଲିମ  OR/06/044/268255
ୀ /327683 52 139 285ହନିଫା େବଗମ ସା ମହମଦ ମଜିଦ OR/06/044/268314
ୀ /327684 51 139 286କମରୁନ େବଗମ ସା େଶକ ଅଜିଜ OR/06/044/268259
ୀ /327685 48 139 287ସାେହଦା େବଗମ ସା ଫିେରାଜ OR/06/044/268231
ୀ /327686 36 139 288େରାମାନା େବଗମ ପି ମହ ଦ ମ ିଦ YNY0094961
ୀ /327687 35 139 289ପରବୀନ େବଗମ ପି ଫିେରାଜ ଖାନ YNY0196154
ୀ /327688 26 139 290ସାଇନ।ଜ େବଗମ ସା େସକ କେୁରସା YNY1142611
ୀ /327689 25 139 291ସାଇନାଜ େବଗମ୍ ସା େସକ୍ କେୁରସ YNY1040625
ୀ /327690 23 139 292ଗଲୁା ୍ଶା େବଗମ ପି ଏସ.େକ ହଲୀମ YNY1260330
ୀ /327691 21 139 293ସହୀନ େବଗମ ପି ଏସ.େକ ହଲୀମ YNY1260488
ୀ /327692 20 139 294ତସୀମ େବଗମ ପି ଏସ.େକ େହଲିମା YNY1260470

ପ ୁ /Baitul Ne7693 24 139 295ସାରକ େବେହରା ମା ସଚୁରିତା ପଧାନ YNY1022599
ୀ /327694 51 139 296ରୁକସାନା ବିବି ସା ସେୁଲମାନ ଖାନ YNY1090992
ୀ /327695 42 139 297ହସୀନା ବିବୀ - ସବୁାଷ ଚଦ ରାଉତ YNY1162783
ୀ /327696 42 139 298େମେହରୁନ ବିବି ସା େଶଖ ଲାଲବାବୁ YNY0244624
ୀ /327697 42 139 299ୟାସିନ ବିବି ସା େଶଖ ରେହମନ YNY0244640
ୀ /327698 42 139 300ହସୀନା ବିବି ସା େସକ କାସିମ YNY1150614
ୀ /327699 39 139 301ଖାତୁନ ବିବି ସା େସଖ ବକୁ YNY0244665
ୀ /327700 37 139 302ଅମିନା ବିବି ସା େଶଖ ବାବୁ YNY0244707
ୀ /327701 33 139 303ମିନୁ ବିବ ସା େସକ ଇମତିଆଜ YNY1142587
ୀ /327702 32 139 304େସାନି ବିବି ସା େଶଖ ସଲିମ YNY0244715
ୀ /327703 26 139 305ରଜିଆ ବିବି ପି େସକ ମନୁସି YNY0907105

ପ ୁ /327704 93 139 306େସଖ େଦୗଲତ ପି ହାଦର େଦୗଲତ OR/06/044/268187
ପ ୁ /327705 66 139 307େଶଖ ହଲିମ ପି େଶଖ କାଳିଆ YNY0858829
ପ ୁ /327706 35 139 308େସକ୍ ଇମତିଆଜ ପି େସକ ଖରୁବନ YNY0244681
ପ ୁ /327707 33 139 309ସୟଦ ଇସାନଆର ପି ସୟଦ ବୁକାରୀ YNY0907154
ପ ୁ /327708 24 139 310େସକ ଜବୀର ପି େସକ ଜମୀର YNY1142546
ପ ୁ /327709 69 139 311େସକ୍ ଜଲିଲ୍ ପି କାେଲ ଖଁା OR/06/044/268252
ପ ୁ /327710 63 139 312ସମସୀର ଖଁା ପି ଦିଲଦାର ଖଁା OR/06/044/268572
ପ ୁ /327711 56 139 313ସେୁଲମାନ୍ ଖାନ ପି ମକବୁଲ ଖାନ YNY1091032
ପ ୁ /327712 36 139 314ଫରଦୀନ ଖାନ ପି ଫିେରାଜ ଖାନ LNT4470845
ୀ /327713 39 139 315କସିୁଦା ଖାତୁନ ପି େଶଖ ନଜିମ YNY0244632
ୀ /327714 33 139 316େମାବାସରା ଖାତୁନ ପି େସକ ଦିଲୱାର YNY0094979

ପ ୁ /327715 82 139 317େଭାଳାନାଥ କୁ ୁ ପି ବା ାନିଧି କୁ ୁ LNT3383916
ପ ୁ /327716 50 139 318ମେନାଜ କୁ ୁ ପି େଭାଳାନାଥ କୁ ୁ OR/06/044/268114
ୀ /327717 48 139 319ରଂଜନାରାଣୀ କୁ ୁ ସା େଭାଳାନାଥ କୁ ୁ LNT3377660
ପ ୁ /327718 48 139 320ମନଶୀଶ୍ କୁ ୁ ପି େଭାଳାନାଥ କୁ ୁ LNT3383908
ପ ୁ /327719 34 139 321େସକ୍ କେୁରସ ପି େସକ କରୁବାନ YNY0244673
ପ ୁ /327720 70 139 322ମହମଦ ମଜିଦ ପି ମହମଦ େତାହିର OR/06/044/268313
ପ ୁ /327721 45 139 323େସକ ନାଜୁ ପି େଦୗଲତ OR/06/044/268189
ୀ /327722 69 139 324ନଜବୁନ ନିଶା ସା ଅହମଦ ବକସ OR/06/044/268238

ପ ୁ /327723 23 139 325ଶମୁନ୍ ନିଶା ପି େଶକ କରୁବାନ YNY1040666
ୀ /327724 22 139 326ପରବିନ ନିଶା ପି ଏସ.େକ. ରେହମନ YNY1055656
ୀ /327725 21 139 327ସମୁନ ନିସା ପି େସକ କରୁବନ YNY1086586
ୀ /327726 24 139 328ସହୀନ ପରବିନ ପି େସକ ବାହୀଦ YNY1148865
ୀ /327727 22 139 329ସବାନା ପରବିନ ସା ରାଜ େସଖ YNY1330711
ପ ୁ /327728 77 139 330ବିେଯାେୟ  ପଧାନ ପି ସେୁର  ପଧାନ YNY1022508
ୀ /327729 69 139 331ନିରଦା ପଧାନ ସା ବିେର  ପଧାନ YNY1022532
ୀ /327730 49 139 332ସଚୁରିତା ପଧାନ ପି ବିଜୟ ପଧାନ OR/06/044/268509
ପ ୁ /327731 45 139 333ସରୁଜିତ ପଧାନ ପି ବିଜୟ ପଧାନ OR/06/044/268510
ପ ୁ /327732 44 139 334ମନଜିତ ପଧାନ ପି ବିେଜାୟ  ପଧାନ OR/06/044/268511
ପ ୁ /327733 60 139 335େଦେବ  ପ ୃ ି ପି ନବକିେଶାର ପ ୃ ି OR/06/044/268528
ପ ୁ /327734 58 139 336ଅେଶାକ ପ ୃ ି ପି ନବକିେଶାର ପ ୃ ି OR/06/044/268532
ପ ୁ /327735 56 139 337ବସ  ପ ୃ ି ପି ନବକିେଶାର ପ ୃ ି OR/06/044/268534
ୀ /327736 54 139 338ସଲିଳା ପ ୃ ି ସା େଦେବ  ପ ୃ ି OR/06/044/268529
ପ ୁ /327737 48 139 339ବୁନୁ ପ ୃ ି ପି ନବକିେଶାର ପ ୃ ି OR/06/044/268536
ୀ /327738 45 139 340ସବିତା ପ ୃ ି ସା ଅେଶାକ ପ ୃ ି OR/06/044/268533
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ପ ୁ /327739 45 139 341େଶଖ ରହିମ ପି କାେଲ ଖଁା OR/06/044/268256
ପ ୁ /327740 64 139 342ଦୁଗର୍ା ରାଓ ପି ସନଯ୍ାସି ରାଓ OR/06/044/268376
ପ ୁ /327741 36 139 343ଭୀମା ରାଓ ପି ମାେଲ ସା YNY0244616
ୀ /327742 31 139 344ସଚିୁତା ରାଓ ସା ଭୀମା ରାଓ YNY0244657

ପ ୁ /327743 43 139 345ସବୁାଷଚ  ରାଉତ ପି ହୃଦୟକମୁାର ରାଉତ OR/06/044/268486
ପ ୁ /327744 72 139 346ସବୁାସଚ  ରାୟ ପି ଭମରବର ରାୟ OR/06/044/268792
ପ ୁ /327745 21 139 347େସକ ସବୀର ପି େସକ ଜମୀର YNY1138874
ପ ୁ /327746 22 139 348ସାହାନବାଜ ସାଦିକ ପି ା ର ସାଦିକ YNY1226273
ପ ୁ /327747 24 139 349ଏସେକ ସାେହବ ପି େସକ କବୁର୍ାନ YNY1086602
ପ ୁ /327748 35 139 350େସକ ସଲୀମ ପି େସକ ବାବା YNY1330778
ପ ୁ /327749 21 139 351େସକ ସାରଊଦଦୀନ ପି େସକ କାସିମ YNY1138916
ପ ୁ /327750 23 139 352େସକ ସୟଦ ପି େସକ .କରୁବନ YNY1086628
ପ ୁ /327751 21 139 353ହ ରୂଦଦୀନ େସକ - ସବୁାଷ ଚଂଦ ରାଉତ YNY1164649
ପ ୁ /327752 24 139 354ରାଜ େସଖ ପି ଅସଲମ େସଖ YNY1330752
ପ ୁ /327753 96 139 355ଉଦୟ ନାଥ େସନାପତି ପି ମାନବ େସନାପତି OR/06/044/268497
ୀ /327754 48 139 356ରୁମା ସିଂହ ସା ପଦୀପ ନ ନ ସିଂହ LNT2450583

ପ ୁ /327755 40 139 357େସକ ସିରାଜ ପି େସକ ଜଲିଲ LNT3081585
ପ ୁ /327756 52 139 358କାସିମ େସକ - ସବୁାଷ ଚଦ ରାଉତ YNY1162775
ପ ୁ /327757 24 139 359ସାେହବ େଶକ୍ ପି େଶକ କରୁବାନ YNY1040641
ପ ୁ /327758 24 139 360ଜାବିର େସକ୍ ପି େସକ୍ ଜମିର YNY1040609
ପ ୁ /327759 23 139 361ସହିଦ୍ େଶକ୍ ପି େଶକ କରୁବାନ YNY1040658
ୀ /327760 68 139 362ଅକତରୀ ସଲୁତାନା ସା େଶଖ ଯଲିଲ OR/06/044/268253
ୀ /327761 23 139 363ନାଜିଆ ସଲୁତାନା ପି େଶକ ରାେହମାନ YNY1040633
ୀ /327762 90 139 364ଟି ମରୟାମା ସା ପି ରାମଲୁୁ OR/06/044/268149

ପ ୁ /327763 24 139 365େସକ ବାହୀଦ ପି େସକ ହଲୀମ YNY1140821
ପ ୁ /327764 39 139 366େସକ ୱାଜିଦ ପି େସକ ଜଲିଲ LNT3081577
ପ ୁ /327765 21 139 367େସକ ଵସି ପି େସକ ନଜୂ YNY1138890
ୀ /337766 63 139 368ବଦରୁନନିଶା .. ସା େଶଖଅଫସର OR/06/044/268784

ପ ୁ /337767 52 139 369େଶଖ ଅନୁୱାରି ପି େଶଖ ଗଲୂାଫ OR/06/044/268199
ପ ୁ /337768 59 139 370େଶଖ ଅଫସର ପି େଶଖ ଗଲୁାଫ LNT2538676
ୀ /337769 49 139 371ଗା ୁଲି େବଗମ ସା ଅସରଫ OR/06/044/268198

ପ ୁ /337770 48 139 372େଶଖ ହଏଦର ପି େଶଖ ଗଲୁାଫ OR/06/044/268200
ୀ /337771 35 139 373ମମତା ମାନିକ ସା ହିେତଶ ମାନିକ YNY1022557

ପ ୁ /347772 35 139 374େସକ୍ ସଲାମତ ପି େସକ୍ ଅେହମଦ  LNT3051646
ପ ୁ /347773 39 139 375େଶଖ ଅଜମତ୍ ପି େଶଖ ଅହ ଦ LNT2448538
ପ ୁ /347774 38 139 376େସକ୍ ଅଜ ଦ ପି େସକ୍ ଅଜ ଦ LNT3383890
ପ ୁ /347775 74 139 377େଶଖ ହଏମଦ ପି ଅବଦୁଲ ରସିଦ OR/06/044/268202
ପ ୁ /347776 34 139 378େସକ କରାମତ ପି େସକ ଅହ ଦ YNY0176149
ପ ୁ /347777 48 139 379ଫିେରାଜ ଖାନ୍ ପି ରସିଦ ଖାନ୍ LNT3377652
ପ ୁ /347778 39 139 380ସେଫା ଖାନ ପି ରସିଦ ଖାନ OR/06/044/268703
ପ ୁ /347779 42 139 381େସଖ୍ ସରମଥ୍ ପି େସଖ୍ ଅେହମଦ୍ LNT3081593
ୀ /357780 61 139 382ଯମରୁତ ନିଶା  ସା ଅବଦୁଲ ହକିମ  LNT3051679

ପ ୁ /357781 39 139 383େସଖ୍ ହରମତ୍ ପି େସକ୍ ଇମାମ ବକ୍ସ LNT3384401
ୀ /357782 36 139 384ସାହିନା ପରବିନ ପି ଅବଦୁଲ ହକିମ ଖଁା LNT3051661

ପ ୁ /357783 45 139 385େସକ୍ ବାବୁ ପି େସକ୍. ଇମାମ ବକ୍ସ LNT2448652
ପ ୁ /357784 68 139 386େଶଖ ଇମାସ ବକସ ପି େଶଖ ରସିଦ OR/06/044/268204
ୀ /357785 45 139 387ସାଜିଦା େବଗମ ପି େସକ ଅଜିଦ OR/06/044/268728
ୀ /357786 45 139 388େରହାନା େବଗମ ପି ନଇମ ଖଁା  OR/06/044/268779
ୀ /357787 63 139 389ହସିନା ବିବି ସା େଶଖ ଇମାମା OR/06/044/268205
ୀ /357788 45 139 390ସମା ବିବି ସା େସକ୍ ମନୁ୍ସୀ ବିବି LNT3377124
ୀ /357789 44 139 391ସବାନା ବିବି ପି େଶଖ ଇମାମ ବକ୍ସ LNT2448645
ୀ /357790 40 139 392ରୁକସାନା ବିବି ସା େସକ୍ ଜମିର୍ LNT3377108
ୀ /357791 40 139 393ଖାତୁନ୍ ବିବି ସା େସକ୍ ନାଜୁକ୍ LNT3377116
ପ ୁ /357792 23 139 394େସକ ଇମରାନ ପି େସକ ବାବୁ YNY1140888
ପ ୁ /357793 70 139 395ଅବଦୁଲ ହକିମ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ଲତିଫ ଖଁା LNT3051687
ପ ୁ /357794 39 139 396ଅବଦୁଲ ସଲାମ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ହକିମ ଖଁା LNT3051653
ପ ୁ /357795 33 139 397ଅବଦୁଲ ସରଫରାଜ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ହକିମ ଖଁା LNT3051695
ୀ /357796 25 139 398ରୁକସାର ପରୱନି ପି େସକ ଇମାମ ବକ୍ସ YNY0973644
ୀ /357797 24 139 399କାରିଶା ପରୱିନ ପି େସକ ଇମାମ ବକ୍ସ YNY0973602
ୀ /357798 30 139 400ଅଫସାନା ପରବିନ ପି େସକ ଇମାମ ବକ୍ସ YNY1092857
ୀ /357799 25 139 401ରୁକସାନା ପରବିନ ପି େସକ ଇମାମ ବକ୍ସ YNY1076561
ୀ /357800 24 139 402କରିସା ପରବିନ ପି େସକ ଇମାମ ବକ୍ସ YNY1076587
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ପ ୁ /367801 62 139 403େଶଖ ଆପସର . ପି େସକ ସମତ୍ . LNT2450641
ପ ୁ /367802 24 139 404େସକ ଆଜାଦ ପି େସକ ରେହମତ YNY1150564
ୀ /367803 38 139 405ନସିମା େବଗମ ପି େସକ ରହିମ OR/06/044/268743
ୀ /367804 53 139 406ହସିନା ବିବି ପି ଅବଦୁଲ ରସିଦ OR/06/044/268207
ୀ /367805 34 139 407ସଲୁତାନା ବିବି ମା ହସିନା ବିବି YNY0244731
ୀ /367806 47 139 408ନଜମା ଖାନମ ସା େଶଖ ବେହମନ YNY0244749

ପ ୁ /367807 44 139 409ଇମରାତୁନ ନିଶା ପି େସକ ପାପା OR/06/044/268738
ୀ /367808 33 139 410ଅପସାନା ପରବିନ ମା ହସିନା ବିବି YNY0244723

ପ ୁ /367809 62 139 411େଶକ ରେହମତ ପି ଅବଦୁଲ ରସିଦ OR/06/044/268206
ପ ୁ /367810 27 139 412େସକ ସମେସର ପି େସଖ ଅ ସର YNY1076595
ୀ /367811 23 139 413ନାଜିଆ ସଲୂତନା ପି େସଖ ରାେହମନ YNY1076611

ପ ୁ /367812 21 139 414େସକ ସନୁୀଳ ପି େସକ ରେହମନ ରେହମନ YNY1076637
ପ ୁ /377813 35 139 415କମୁାର ବରାଳ ପି ନାରାୟଣ ବରାଳ YNY0176156
ୀ /377814 33 139 416ଆମରିନା େବଗମ ମା େରଶମା େବଗମ YNY0673756
ୀ /377815 52 139 417େରସମା େବଗମ ସା ଆରିଫ ଖଁା OR/06/044/268212
ୀ /377816 46 139 418ଫରୀଦା େବଗମ ସା ସାଜିଜ୍ ଖଁା LNT3377645
ୀ /377817 44 139 419ଆରଫା େବଗମ୍ ସା ମକୁତଦୀର ଖଁା LNT3377033
ୀ /377818 23 139 420ସମସାଦ େବଗମ ପି ସାଜିଦ ଖାନ YNY1078724

ପ ୁ /377819 53 139 421ୱାସିଫ ଖଁା ପି ନସିର ଖଁା OR/06/044/268214
ପ ୁ /377820 50 139 422ସାଜିଦ ଖଁା ପି ନସିର ଖଁା OR/06/044/268213
ପ ୁ /377821 47 139 423ମକୁଦର ଖଁା ପି ନସିର ଖଁା OR/06/044/268215
ପ ୁ /387822 45 139 424ଅ ଲୁ ଆହାହଦ ପି ଅ ଲୁ ସମଦ YNY1331727
ୀ /387823 27 139 425ଫାତମା ଅଖତର ମା ମହ ଦ ନୁର ଆଲମ୍ YNY1040682

ପ ୁ /387824 54 139 426େସକ ଜୁଲଫିକର ଅଲୀ - ଅନୱର ଅମିନ ଖାନ YNY1272590
ପ ୁ /387825 23 139 427େସକ ସହବାଜ ଅଲୀ - ଅନୱର ଅମିନ ଖାନ YNY1272632
ପ ୁ /387826 30 139 428ମିରଜାକିର ଅଲି ପି ମିରକାଉସର ଅଲି YNY0973552
ୀ /387827 49 139 429ଜାହାଆରା େବଗମ ସା େସକ କମରୁ ିନ YNY1022607
ୀ /387828 36 139 430ସାବା େବଗମ ସା ମହ ଦ ମମୁତାଜ YNY1022474
ୀ /387829 29 139 431ନଫିମା େବଗମ ସା େଶଖ ସମିମ୍ YNY1022540
ୀ /387830 60 139 432ସେହରା େବଗମ ସା ତୁରାଫ ଖାନା OR/06/044/268769
ୀ /387831 51 139 433ସାେହରା େବଗମ ପି ସମୀର ଖାନ YNY1142710
ୀ /387832 51 139 434ସେୟଦା ସମିମା େବଗମ - ଅନୱର ଅମିନ ଖାନ YNY1272640
ୀ /387833 50 139 435ଜହାନାରା େବଗମ ସା ଦାଵୂଡ ଖାନ YNY1264159
ୀ /387834 49 139 436ଜହାନାରା େବଗମ ସା ଦାଉଦ ଖଁା YNY1142892
ୀ /387835 38 139 437ସାେହନାଜ େବଗମ୍ ପି ତୁରାଫ୍ ଖଁା LNT3383841
ୀ /387836 35 139 438ଆସିଫା େବଗମ ସା େସକ୍ ଏରଫାନ YNY0907360
ୀ /387837 33 139 439ସାେରନାଜ େବଗମ ସା େସକ ସାକିର YNY0729004
ୀ /387838 33 139 440ରି ୁୱାନା େବଗମ ପି ଶଯ୍ାମେସର ଖାନ YNY1142629
ୀ /387839 31 139 441ନସରିନ େବଗମ ସା ଅଜିଜ ଖାନ YNY0973628
ୀ /387840 30 139 442ଅଫ୍ସାନା େବଗମ ସା େସକ ବସିତ YNY1331602
ୀ /387841 23 139 443ସଲମା େବଗମ ପି ରସୀଦ ଖାନ YNY1264258
ୀ /387842 23 139 444ସାହୀରୁନ େବଗମ ପି ନଈମ େବଗମ YNY1148873
ୀ /387843 21 139 445ସ ିଦା େବଗମ ପି େସକ ହମୀଦ YNY1139005
ୀ /387844 56 139 447ଫରିଦା ବିବି ସା ସହିଦ ଖଁା OR/06/044/268221
ୀ /387845 34 139 448ସ ିଦା ବିବି ମା ଫରିଦ ବିବି YNY0244764
ୀ /387846 33 139 449ଜୁେବଦା ବିବୀ ସା ଅ ଲୁ ଆହାଦ YNY1331693
ୀ /387847 31 139 450ରିଜଞାନା ବିବି ସା ରକିବ ଖଁା YNY1022482

ପ ୁ /387848 37 139 451େମାହମଦ ଏମାନ ପି େମାହମଦ େଯସୀନ YNY1150689
ପ ୁ /387849 23 139 452ମହ ଦ ହାଫିଜ ପି ଏମ୍ଡି ସାଜିଦ YNY1040674
ପ ୁ /387850 60 139 453ସହିଦ ଖାନ୍ ପି େଗାଲାପ ଖାନ LNT2448421
ପ ୁ /387851 60 139 454ଦାଉଦ ଖାନ ପି ମନୁଷିଫ ଖଁା YNY1022375
ପ ୁ /387852 58 139 455ଅଲୀମ ଖା - ରସିଦ ଖା YNY1264241
ପ ୁ /387853 47 139 456ସିରାଜ ଖାନ ଖାନ ପି ସଲିମ ଖାନ YNY1283191
ପ ୁ /387854 47 139 457ଫକୀରା ଖାନ ପି ସମୀର ଖାନ YNY1142686
ପ ୁ /387855 46 139 459ୱାହିଦ ଖଁା ପି ଗଲୁାପ ଖଁା OR/06/044/268223
ପ ୁ /387856 40 139 460ଅଜିଜ୍ ଖଁା ପି ଗଲୁାବ ଖଁା LNT2524387
ପ ୁ /387857 39 139 461ରକିବ ଖଁା ପି ରସିଦ ଖଁା YNY1022490
ପ ୁ /387858 33 139 462ସରଫରାଜ ଖଁା ପି ସହିଦ ଖଁା YNY0384164
ପ ୁ /387859 32 139 463ସିରାଜ ଖାନ ପି ସାହିଦ ଖାନ YNY1142645
ପ ୁ /387860 28 139 464େମାହସିନ ଖାନ ପି ଦାଉଦ ଖଁା YNY1022524
ୀ /387861 23 139 465ନୀଶାଂଟ ଖାନ ସା ସଫର୍ରାଜ ଖାନ YNY1140912
ପ ୁ /387862 20 139 466ଆବର୍ା  ଖାନ ପି ମଜୀଦ ଖାନ YNY1260462
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ୀ /387863 44 139 467ସବୀନା ଖାନମ ସା ମହ ଦ ସକୀଲ YNY1329192
ପ ୁ /387864 35 139 468େଶଖ ମ ରୁ ପି େଶଖ ମତଲୁବ YNY0244756
ୀ /387865 25 139 469ଆଶାଫନୁ ନାଜ - ହୂସଂଦ ମହ ଦ ଶାହାଜହାଂ YNY1040690
ୀ /387866 29 139 470ସାେଲହା ପରୱିନ୍ ସା ସକିଲ ଏହ ଦ ଖଁା YNY1022615
ୀ /387867 22 139 471େସାହୀନ ପରବିନ ପି ଏସ.େକ ମଜୀଦ YNY1264282

ପ ୁ /387868 32 139 472େକନ୍ାକା ରାଜୁ ପି େକ. ନସର୍ାମା YNY1188622
ପ ୁ /387869 57 139 473ମହ ଦ ସକୀଲ ପି ମହ ଦ ନକିର YNY1329374
ୀ /387870 23 139 474ସେୁମୖୟା ସକୀଲ ପି ମହ ଦ ସକୀଲ YNY1329150

ପ ୁ /387871 31 139 475େସକ ସଲିମ ପି େସକ ଆଫସାର YNY0673897
ପ ୁ /387872 29 139 476େସକ ସମିମ ପି େସକ ଆଫସାର YNY0673905
ପ ୁ /387873 25 139 477େକୖବଲଯ୍ ସ୍ଵାଇଁ ପି ଚି  ର ନ ସାଇଁ YNY1142868
ୀ /397874 56 139 478ରାମିନା ବିବି ସା ରସିଦ ଖଁା LNT3051711
ୀ /397875 35 139 479ନଜମା ବିବି ପି ରସିଦ ଖଁା LNT3051737
ୀ /397876 33 139 480ରୁକସାନା ବନା ସା େମାହେନନ୍ଦ ଇମରାନ YNY1150705
ୀ /397877 40 139 481ସାେହଦା େବଗମ ସା ସଫିକ ଖାନ LNT3051703
ୀ /397878 29 139 482ଆଫସାନା େବଗମ୍ ସା େମାହନ ଖାନ YNY0907071
ୀ /397879 45 139 483ସଲିମା ବିବି ସା ହଲିମ ଖଁା OR/06/044/268236
ୀ /397880 41 139 484ନଜମା ବିବି ସା ରଜନି ଖଁା YNY0464073

ପ ୁ /397881 70 139 485ରସିଦ ଖଁା ପି ଉଜିର ଖଁା OR/06/044/268232
ପ ୁ /397882 57 139 486ଅଲିମ ଖଁା ପି ଉଜିର ଖଁା OR/06/044/268235
ପ ୁ /397883 50 139 487ସଫିକ୍ ଖଁା ପି ରସିଦ୍ ଖଁା LNT3377140
ପ ୁ /397884 45 139 488ମନୁନ୍ ା ଖଁା ପି ରସିଦ ଖଁା LNT2437473
ପ ୁ /397885 43 139 489ଫିେରାଜ ଖାନ୍ ପି ରସିଦ୍ ଖାନ୍ LNT3377132
ପ ୁ /397886 39 139 490େମାହନ୍ ଖଁା ପି ରସିଦ୍ ଖଁା LNT2524395
ପ ୁ /397887 37 139 491ରଜନୀ ଖଁା ପି ରସିଦ ଖଁା LNT3051729
ପ ୁ /397888 22 139 492େମାହମଦ ସଲଟ ପି ଅ ଲୁ େରେହମତ ତୟବ YNY1138932
ପ ୁ /407889 73 139 493ସୟଦ ନୁରୁଲହାସନ ପି ଅଜିଜ୍ ଉ ିନ୍ LNT3377215
ପ ୁ /407890 66 139 494େସକ ଅବଦୁଲରସିଦ  ପି ଅଜିଜ ବକସ LNT3377199
ପ ୁ /407891 38 139 495ମିର ସାଜିଦ ଅଲି ପି ମିର ଜାବର LNT3051794
ପ ୁ /407892 35 139 496େସକ୍ ତାେହର ରସିଦ ପି େସକ ରସିଦ ବକ୍ସ LNT3051752
ୀ /407893 35 139 497ଆଜୁବା ଖାତୁନ ସା େଶଖ ଅଜିମ ଉ ିନ YNY0095059

ପ ୁ /407894 34 139 498େସକ୍ ୱାସିମ ପି େସକ୍ ଇରଫାନ LNT3051778
ୀ /407895 34 139 499ୟାସମିନ ଫିରେଦାଷ  ପି ସହୀଦ ନୁରୁଲ ହାସାନ LNT3051786

ପ ୁ /407896 33 139 500େସକ ମଜୁାହିଦ ହମିଦ ପି େସକ ହମିଦ  LNT3051745
ପ ୁ /407897 32 139 501େସକ୍ ଫାହିମ ପି େସକ୍ ଇରଫାନ LNT3051760
ପ ୁ /407898 46 139 502େଶଖ ଅଜିମ ଉ ିନ .. ପି େଶଖ ରହିମ ବକସ LNT2448389
ପ ୁ /407899 35 139 503ଏମ୍.ଡି. ଆବରାର ପି ଏମ୍.ଡି. ହାସାନା YNY0907477
ପ ୁ /407900 45 139 504େସକଅନୁଅର ଅହମଦ ପି େସକ ଅହ ଦ ବକ୍ସ YNY0987826
ପ ୁ /407901 47 139 505ଏସ େକ ଅେହାେନଦ ଅ ୍େସାର ପି ଏସ େକ େନଲୀ ବକସ YNY1250323
ୀ /407902 54 139 506ସହୁାନା ଅେହ ଦ ସା ଜାଫାର ସାଦିକ OR/06/044/268672

ପ ୁ /407903 27 139 507ଏମଡି ଆକିଲ ପି ୱାଜ ମହ ଦ YNY0907238
ପ ୁ /407904 35 139 508ଏମ୍.ଡି.ଗଫୁରାମ ଆଲାମ ପି ଏମ.ଡି.ଜୁେନଦ ଆଲାମ YNY0244780
ପ ୁ /407905 28 139 509ଏମ୍.ଡି. ଆଲାମୀନ ପି ଏମ୍.ଡି. ଜହୁର ଅଲୀ YNY0907501
ପ ୁ /407906 51 139 510େସକ.କାଦର ଅଲୀ ପି େସକ. ସକାୱତ ଅଲୀ YNY0602532
ପ ୁ /407907 46 139 511ମିର୍ ଆନିଦ ଅଲୀ ପି ମିର ଜବାର ଅଲି YNY1242833
ପ ୁ /407908 22 139 512ମୀର ଅସିଫ ଅଲୀ ପି ମୀର ଅଦିଦ ଅଲୀ YNY1250158
ପ ୁ /407909 22 139 513ମୀର ଅସିଫ ଅଲୀ ପି ମୀର ଅବିଦ ଅଲୀ YNY1264142
ପ ୁ /407910 20 139 514ମୀର ଆ େରା  ଅଲୀ ପି ମୀର ଅ ୀ ଅଲୀ YNY1250349
ପ ୁ /407911 40 139 515ମିର ଜାବିଦ ଅଲୀ ପି ମିର ଜବର ଅଲୀ LNT2450567
ପ ୁ /407912 28 139 516ଏମ୍.ଡି. ଜିସାନ ଅଲୀ ପି ଏମ୍.ଡି. ରଫାତ ଅଲୀ YNY0907568
ପ ୁ /407913 28 139 517ଏମ୍. ଡି. ଅମଜାଦ ପି ଏମ୍.ଡି. ଜାହୁର ଅଲୀ YNY0907576
ୀ /407914 34 139 518ଅେସ ା ଖାନମ ଅସିଫା ସା ଏସ େକ ଅ ସର ଆହମଦ YNY1250331
ପ ୁ /407915 31 139 519ଏମ୍.ଡି. ଆଜାଦ ପି ଏମ୍.ଡି. ଜାହୁରୁଲ YNY0907519
ପ ୁ /407916 80 139 520େଶକନବି ବକସ ପି େଶକ ଅଜିଜ ବକସ LNT3383825
ପ ୁ /407917 73 139 521େସଖ େସକହବିବି ବକସ ପି ଅଜିଜ ବକସ LNT3377181
ପ ୁ /407918 36 139 523ମିଜର୍ା େମାହିନ୍ େବଗ୍ ପି ମିଜର୍ା ମମୁତାଜ େବଗ୍ YNY0359521
ୀ /407919 68 139 524ସାୟିଦା େବଗମ୍ ସା ରହିମ େବଗମ୍ LNT3377157
ୀ /407920 66 139 525େସଖ ସାେହଦା େବଗମ ସା ନବି ବକସ OR/06/044/268242
ୀ /407921 42 139 526ଏମ୍.ହାଫିଜା େବଗମ୍ ସା େସକ.କାଦର ଅଲୀ YNY0602508
ୀ /407922 36 139 527ନସୀମା େବଗମ ସା ମୀର ଅବିଦ ଅଲୀ LNT4464426
ୀ /407923 33 139 528ସନଜିଦା େବଗମ ସା ଏମ୍.ଡି. ଆବରାର YNY0907493
ୀ /407924 30 139 529ସଲମା େବଗମ ସା ସନ୍ଜୁର ଖାନ YNY1150770
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ୀ /407925 28 139 530ସାବାନା େବେଗମ ସା ଅବଦୁଲ କାଦୀର YNY0907253
ୀ /407926 23 139 531ରୁକସର େବଗମ ପି େଲଟ ଗଫୁନ ଅଲୀ YNY1188168
ୀ /407927 20 139 532ସାତର୍ାଜ େବଗମ ପି ମହ ଦ ଅକମ YNY1264134
ୀ /407928 37 139 533ରାଜୀଆ ବିବି ପି େସକ ନସିର YNY0907212
ୀ /407929 28 139 534ଆରିଫା ବିବି ପି େସକ ନଇମ ଉ ିନ YNY0673871

ପ ୁ /407930 60 139 535େସକ ହମିଦ ପି େସକ ଅଜିଜ ବକ୍ସ LNT4464434
ପ ୁ /407931 23 139 536ସୟଦ ରିଆଜୁଲ ହସନ ପି ସୟଦ ନୁରୁଲ YNY1260397
ପ ୁ /407932 22 139 537ସୟଦ ହୀର ହସନ ପି ସୟଦ ନୁରୁଲ ହସନ YNY1264167
ପ ୁ /407933 34 139 538ସୟଦ ଜିଆଉଲ ହୁେସନ ପି ସୟଦ ନୁରୁଲ ହୁେସନ YNY0095125
ୀ /407934 36 139 539ନସରିନ ଜାବର ପି ମିର ଜାବର ଅଲି LNT3051802
ୀ /407935 56 139 540ଇସରତ୍ ଜାହଁା ସା େସକ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ YNY1290667

ପ ୁ /407936 43 139 541େଶକ ଜଲିଲ ପି ଅଜିଜ ବକସ LNT2538668
ପ ୁ /407937 33 139 542ଅବଦୁଲ କାଦୀର ପି ମହ ଦ ଆରୀଫ YNY0907261
ପ ୁ /407938 28 139 543କଲିମ୍ ଖଁା ପି ସଲିମ ଖଁା YNY0907204
ପ ୁ /407939 25 139 544କାଏଫୀ ଖଁା ପି ସମିର ଖଁା YNY0907196
ୀ /407940 52 139 546ସାେଲହା ଖାତୁନ୍ ସା େସକ ହମିଦ OR/06/044/268247
ୀ /407941 52 139 547ୱାହିଦା ଖାତୁନ ପି ଅଜିଯ ବକ୍ସ OR/06/044/268250
ୀ /407942 48 139 548ସଂଜିଦା ଖାତୁନ ପି େଶକ ରହିମ ବକସ LNT3377165

ପ ୁ /407943 63 139 549େସକ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ ପି େସକ ଅଜିଜ୍ ବକ୍ସ OR/06/044/268248
ପ ୁ /407944 29 139 550ଏମ୍.ଡି. ମୀଜାନ ପି ଏମ୍.ଡି. ଆଜାହାର YNY0907535
ପ ୁ /407945 37 139 551ମହ ଦ ମଜୁୀବ ପି ମହ ଦ ଅଜିମ ୁ ିନ YNY0359497
ପ ୁ /407946 35 139 552ଏମ.ଡି ନଜିସ ପି ଏମ୍.ଡି ସାୟିଦ YNY0244772
ୀ /407947 53 139 553କମରୁନ ନିଶା ସା ରସିଦ ବକ୍ସ OR/06/044/268245
ୀ /407948 71 139 554ନ ନୁ ନିସା ସା ଏସ.େକ ଅହମଦ ବକ୍ଷ YNY1260512

ପ ୁ /407949 41 139 555ମହ ଦ ନୁର ପି ମହ ଦ ଆରୀଫ YNY0907246
ୀ /407950 26 139 556ସାେହନାଜ ପରବିନ ସା େସକ ରହିମ YNY1142819
ୀ /407951 56 139 557ସମିମ େଫମିଦା ସା ସୟଦ ନୁରୁଲହାସନ LNT3383817

ପ ୁ /407952 42 139 558େସକ ରହିମ ମା ନଈମା ବିବୀ YNY1142777
ପ ୁ /407953 35 139 559େସଖ ମାନୱାର ରସିଦ ପି େସଖ ରସିଦ ବକ୍ସ YNY0095133
ପ ୁ /407954 57 139 560ଜା ର ସାଦିକ ପି ଏମ.ଡୀ ବସିର YNY1260496
ପ ୁ /407955 28 139 561ରାଜୱାନ ସରୀଫ ପି ରାଜାକ ସରୀଫ YNY0907279
ୀ /407956 33 139 562ସମୀମା ତାବାସମୁ ସା ମହ ଦ ନୁର YNY0907188

ପ ୁ /407957 41 139 563େସକ୍ ନଇମ ଉ ିନ ପି ରହିମବକସ େସଖ LNT3377173
ୀ /407958 28 139 564ନାହିଦ ଜାଫାର ପି ଏମ୍.ଡି. ରଫାତ ଅଲୀ YNY0907543
ୀ /417959 57 139 565କମର ସଲୁତାନା . ସା ମହ ଦ . LNT2450625
ୀ /417960 48 139 566ସମିମ େବଗମ୍ . ସା ଏମ ଡି ଅମିନା . LNT2450633
ୀ /417961 46 139 567ଆଫସାନା େବଗମ୍ . ସା ମସୁର୍ାଲିନ୍ . LNT2450609

ପ ୁ /417962 60 139 568ମହମଦଓକିଲ .. ପି ମହ ହ ଜମିର OR/06/044/268283
ପ ୁ /417963 49 139 569ମହ ଦ ଖରୁସିଦ ଆଲମ୍ ପି ମହମଦ ଆଲମ୍ OR/06/044/268675
ପ ୁ /417964 52 139 570ମହମଦ ଅମିନ ପି ମହମଦ ଜମିର OR/06/044/268287
ପ ୁ /417965 25 139 571ମହ ଦ ଆସିକିନ ପି ମହ ଦ ସଲିମ୍ YNY0907469
ୀ /417966 32 139 572ସାବାନା ବାେନା ସା ମହ ଦ ସବୁର YNY0973578
ୀ /417967 48 139 573ୱାହିଦା େବଗମ ସା ମହମଦ ସକିଲ LNT2450617
ୀ /417968 47 139 574ସମିନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ନଜିର OR/06/044/268289
ୀ /417969 45 139 575ରହିମା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସଲିମ YNY0907436
ୀ /417970 28 139 577ଇଫତ ମଜିଦ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ YNY0805069

ପ ୁ /417971 47 139 578ମହମଦ େମାବିନ ପି ମହମଦ ଜମିର OR/06/044/268288
ପ ୁ /417972 38 139 579ମହ ଦ ମରୁସିଲିନ ପି ମହମଦ ଜମିର OR/06/044/268651
ପ ୁ /417973 26 139 580ମହ ଦ ମଜୁନାବିନ ପି ମହ ଦ ସଲିମ YNY0907394
ୀ /417974 22 139 581ଏସା ପରବିନ ସା ଏସ.େକ ଅକିଲ YNY1264233
ପ ୁ /417975 29 139 582ମହ ଦ ସାବୁର ପି ମହ ଦ ସାରିଫ YNY0728980
ୀ /417976 28 139 583ହାସିନ ସାହି ପି ମହ ଦ ସାକିଲ YNY0673954
ୀ /417977 55 139 584ସବାନା ସହୀନ ସା ମହମଦ ୱକିଲ OR/06/044/268284
ୀ /417978 25 139 585ଫିରେଦାସ ସାହିନ ପି ମହ ଦ ସକିଲ YNY0907451
ପ ୁ /417979 56 139 586ମହ ଦ ସକିଲ ପି ମହମଦ ଜମିର OR/06/044/268285
ପ ୁ /417980 54 139 587ମହମଦ ସଲିମ ପି ମହମଦ ଜମିର OR/06/044/268286
ୀ /427981 68 139 589ଶଜିଲା ବାେନା ସା ମହ ଦ ସରିଫ୍ LNT3377223
ପ ୁ /427982 63 139 590ମହ ଦ ସରିଫ ପି ମହ ଦ ବସିରୀ LNT1674514
ୀ /427983 33 139 591ପରବିନ ବାେନା  ପି ମହ ଦ ସରିଫ YNY0376905
ପ ୁ /427984 49 139 592ମହମଦ ଆବିଦ ପି ମହମଦ ସଫିକ OR/06/044/268293
ପ ୁ /427985 52 139 593ମହମଦ ଆତିକ ପି ମହମଦ ସଫିକ OR/06/044/268292
ୀ /427986 74 139 594ଫରିଦା ବାେନା ସା ମହମଦ ସଫିକ OR/06/044/268291
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ୀ /427987 48 139 595ନାଜିମା ବାେନା ପି ମହମଦ ସଫିକ OR/06/044/268294
ୀ /427988 33 139 596ଆସମା େବଗମ ସା ମଉମଦ ଆତିକ YNY0673798
ୀ /427989 32 139 597େରାଜିଦା େବଗମ ସା ମହ ଦ େମାବିନ YNY0728907

ପ ୁ /427990 34 139 598ମହ ଦ ଅସଲାମ  ପି ମହ ଦ ସଫିକ YNY0683920
ପ ୁ /427991 30 139 599େସଖ୍ ଫୟାଜ ପି େସଖ୍ ଅମାନୁଲା YNY0384248
ୀ /427992 31 139 600ପୀ.ମୀନା ରାଓ ପି ପୀ. ସିବା ରାଓ YNY1188572

ପ ୁ /437993 65 139 601େସକ ସଲିମ . ପି େସକ ଗନି . LNT3383783
ୀ /437994 23 139 602ସଫିୟା ଆ ୀନ ସା ଆନୱର ଖଁା YNY1341155

ପ ୁ /437995 45 139 603େଶକ ବାବୁ ପି େଶକ ଗନି LNT3377249
ୀ /437996 30 139 604ସାହିଦା େବଗମ୍ ସା େସକ ନସିମ YNY0907378

ପ ୁ /437997 41 139 605େସକ ଏରଫାନ ପି େସକ୍ ଉସମାନ YNY0907352
ପ ୁ /437998 56 139 606େସକ ହାଫିଜ ପି େସକ ଗିନି OR/06/044/268725
ୀ /437999 37 139 607ଅସା ଖାତୁନ ସା େସକ ରାଜୁ YNY1331768
ୀ /438000 20 139 608ସମିନା ଖାତୁନ ସା େସଖ ଖାତୁନ YNY1272749
ୀ /438001 76 139 609ଜର ବୁନ ନିଶା ସା େସକ ଗନି OR/06/044/268724

ପ ୁ /438002 47 139 610େସକ ରାଜୁ ପି େସକ ଗନି OR/06/044/268737
ପ ୁ /448003 46 139 611େଶକ୍ ଆଦିଦ ପି େଶକ କରିମ OR/06/044/268276
ପ ୁ /448004 44 139 612େଶକ ଆଦିତ ପି େଶକ କରିମ LNT3377264
ପ ୁ /448005 24 139 613େସକ ଆକିଲ ପି େସକ ଆଦିଦ YNY0973594
ୀ /448006 76 139 614ସଂଜିଦା େବଗମ ସା େସକ ରହିମ OR/06/044/268263
ୀ /448007 50 139 615ସଲୁତାନ େବଗମ ପି େଶକ କରିମ OR/06/044/268272
ୀ /448008 56 139 616ହାଜିରା ବିବି ସା େଶକ ସଲିମ OR/06/044/268270
ୀ /448009 56 139 617ସଲମା ବିବି ସା େଶକ ପାପା OR/06/044/268274
ୀ /448010 46 139 618ଅଜଗରି ବିବି ସା େଶକ ସାଜିତ OR/06/044/268764
ୀ /448011 36 139 619ବରାତୁନ ବିବି ସା େସକ ଆବିଦ YNY0973560
ୀ /448012 36 139 620ପରୱିନ ବିବି ସା େସକ ଆଦିଦ YNY0973636

ପ ୁ /448013 34 139 621ଇମରାନ ଖଁା ମା ସାହାଯାଦ େବଗମ YNY0095091
ପ ୁ /448014 52 139 622େଶଖ ନଜିର ପି େଶଖ ଗରିବ LNT2450658
ୀ /448015 38 139 623ମିସ୍ ବାହୁନ୍ ନିଶାତ ସା ସୟଦ୍ ଇଜାଜୁଲ କେନନ୍ YNY0176164

ପ ୁ /448016 49 139 624େଶକ ଓକିଲ ପି େଶକ ରହିମ OR/06/044/268265
ପ ୁ /448017 55 139 625େଶକ ସାଜିଦ୍ ପି େଶକ କରିମ LNT3377256
ପ ୁ /448018 70 139 626େଶକ ସଲିମ ପି େଶକ କରିମ OR/06/044/268264
ପ ୁ /448019 46 139 627େସକ୍ େସାହିଲ୍ ପି େଶକ େସାହିଲ୍ LNT3383775
ୀ /458020 44 139 628ଫିେରାଜା ବିବି ସା ନୁରୁଲ ହାସନ LNT3051810
ୀ /458021 34 139 629ମସଦୁା ବାେନା ପି େସକ ଅବଦୁଲ ସମଦ LNT3051836
ୀ /458022 32 139 630ରାସିଦା ବାେନା ପି େସକ ଅବଦୁଲ ସମଦ LNT3051844

ପ ୁ /458023 50 139 631େଫୖଜିଲା ଆହଦ ପି ଅବଦୁଲ ସମଦ OR/06/044/268306
ପ ୁ /458024 38 139 632େସକ୍ ଜିଆଉଲ ଆହଦ୍ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ ସମଦ LNT3051851
ପ ୁ /458025 36 139 633େସକ୍ ନସରୁୁଲ ଆହଦ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ସମଦ LNT3051828
ୀ /458026 48 139 634ରହିମା ବାେନା ପି ଅବଦୁଲ ସମଦ LNT3377306
ୀ /458027 28 139 635ଆସମା େବଗମ ପି ନୁରୁଲ ହାସାନା YNY0673806
ୀ /458028 53 139 636ଫିେରାଜା ବିବି ପି ନୁରୁଲୁ ହାସନ୍ LNT3383767

ପ ୁ /458029 58 139 637ନୁରୁଲ ହାସନ ପି େସକ ଅବଦୁଲ OR/06/044/268303
ପ ୁ /458030 88 139 638େଶକ୍ ଅବଦୁଲ ମମଦ ପି ରସଲୁ ବକସ LNT3377298
ପ ୁ /458031 30 139 639େଶଖ ସାମିମ ପି ନୁରୁଲ ହାେସନ YNY0673855
ପ ୁ /468032 33 139 640େସକ୍ ଅବଦୁଲା ପି େସକ ସନାଉଲା LNT3051869
ପ ୁ /468033 60 139 641େସକ ଆମାନଉଲା ପି େସକ ରସଲୁ ବକ୍ସ OR/06/044/268311
ୀ /468034 63 139 642ମ ୁ ରୀ େବଗମ ସା ନସିମ ଖଁା OR/06/044/268670
ୀ /468035 29 139 643ରୁକସାନା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ଅବଦୁଲା YNY0907311
ୀ /468036 57 139 644ଫାତମା ବିବି ସା େସକ୍ ସନାଉଲା OR/06/044/268310
ଅ /468037 27 139 645େସକ ହବିବ ଉଲା ପି େସକ୍ ସାନାଉଲା YNY0907329
ପ ୁ /468038 48 139 646ସମିମ ଖଁା ପି ନସିମ ଖଁା OR/06/044/268674
ୀ /468039 35 139 647ରହିମା ଖାତୁନ ପି େସକ୍ ସନାଉଲା  LNT3051877
ପ ୁ /468040 55 139 648େସକ ସନାଉଲା ପି େସକ ରସଲୁ ବକସ୍ OR/06/044/268309
ପ ୁ /468041 35 139 649େଶଖ ହିଜାୟତ ଉଲା ପି େଶଖ ସନା ଉଲା LNT2450591
ପ ୁ /478042 38 139 650େସକ୍ ଅବଦୁଲ କଦିର୍ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ୍ ହମିଦ୍  LNT3383759
ପ ୁ /478043 34 139 651ଏସ.େକ ଇକରାମ ଅଲୀ ପି ଏସ.େକ କବୁର୍ାନ ଅଲୀ YNY1264175
ପ ୁ /478044 24 139 652ଏସ.େକ ଇ ର୍ାନ ଅଲୀ ପି ଏସ.େକ ଇକନ ଅଲୀ YNY1264266
ପ ୁ /478045 20 139 653ଏସ.େକ ଇମ୍ତିଯା  ଅଲୀ ପି ଏସ.େକ ଇକରାମ ଅଲୀ YNY1264217
ପ ୁ /478046 48 139 654େସକ ଅବଦୁଲ ବାରି ପି େସକ ଅବଦୁଲ ହମିଦ OR/06/044/268320
ୀ /478047 33 139 655ଆଫସାନା େବଗମ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ଦଦିଦ YNY0728873
ୀ /478048 68 139 656ହଲିମା େବଗମ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ହମିଦ OR/06/044/268319
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ୀ /478049 41 139 657ର୍ନା ବିବୀ ସା ଏସ.େକ ଅକମ ଅଲୀ YNY1264225
ୀ /478050 21 139 658ଶମର୍ା ଫିେଦର୍ାସ ପି େସକ ଅ ଲୁ ବାରୀ YNY1088103

ପ ୁ /478051 83 139 659େଶଖଅବଦୁଲ ହମିଦ ପି ଅଲି ବକସ OR/06/044/268318
ପ ୁ /478052 45 139 660େଶକ୍ ଅବଦୁଲ ଜଦିବ୍ ପି ଅବଦୁଲ ଜଦିବ୍ OR/06/044/268616
ୀ /478053 25 139 661ରୀନ ନା ସା ମିଜର୍ା ସଲୀମ େବଗ YNY1095025
ୀ /488054 38 139 662େରହାନା ପରବିନ୍ ପି ମହ ଦ. ରଫିକ୍ LNT3377330
ୀ /488055 53 139 663ସସିମା ବେନା ସା େସକ ରସିଦ OR/06/044/268723

ପ ୁ /488056 32 139 664େସକ ଅବଦୁଲା ବାସିଦ ପି ଅବଦୁଲ ରସିଦ LNT3051885
ପ ୁ /488057 33 139 665ମିଜର୍ା ସଲିମ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଫାରୁକ େବଗ LNT3051893
ପ ୁ /488058 29 139 666ମିଜର୍ା ଜାେୱଦ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଫାରୁକ େବଗ YNY0673913
ପ ୁ /488059 28 139 667ମିଜର୍ା ଆସିଫ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଫାରୁଦ େବଗ YNY0673939
ୀ /488060 35 139 668ଶବନମ େବଗମ ପି ମିଜର୍ା ଫାରୁକ ୁେବଗ LNT4473567
ୀ /488061 23 139 669ରୁକସର େବଗମ ପି ମୀଜର୍ା ଫାରୁକ େବଗ YNY1150523
ୀ /488062 73 139 670କରିମା ବିବି ସା ରଫିକ ମହମଦ OR/06/044/268322
ୀ /488063 56 139 671ନଗମା ବିବି ସା ମିରଜାଫର OR/06/044/268324
ୀ /488064 42 139 672ତରାନା ବିବି ସା ମହ ଦ ସାଦିକ ବିବି LNT2536878

ପ ୁ /488065 62 139 673ମିରଜା ଫାରୁକ୍ େବଗ୍ ପି ୱାେହଦଅଲିେବଗ  LNT3383742
ପ ୁ /488066 69 139 674େସକ ରସିଦ ପି େସକ ରଫିକ OR/06/044/268627
ପ ୁ /488067 24 139 675େସଖ ଅନସର ଉ ପି େସଖ ଅମନ ଉ YNY1245752
ୀ /498068 55 139 676ସମିମା ଅଫସରୀ ସା ମହ ଦ ଇଲିୟାସ୍ LNT3377348

ପ ୁ /498069 28 139 677ମହ ଦ ଅଜମିନ୍ ପି ମ୍ଡ ଯାକ଼ିବ YNY0464081
ୀ /498070 49 139 678ଅଶଗରୀ େବଗମ ସା ମହ ଦ କ଼ୟାମ ହୀଜମ YNY1283118
ୀ /498071 56 139 679ୱାସିମା େବଗମ ସା ମହମଦ ଇଦରିସ OR/06/044/268327
ୀ /498072 35 139 680ସାେହଦା େବଗମ ସା ମହ ଦ ହନିଫ YNY0464099
ୀ /498073 32 139 681ସହିନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଅସୀମ ରାଜା YNY1330976
ୀ /498074 40 139 682କନିଜା ବିବି ସା ମହ ଦ ଏରଫାନ LNT4465084
ୀ /498075 83 139 684ଜରିନା ଗଲୁସାନାର ସା ମହମଦ କବୀର OR/06/044/268325

ପ ୁ /498076 43 139 685ମହ ଦ ହନିଫ ପି ମହ ଦ ଲତିଫ LNT4470829
ପ ୁ /498077 62 139 686ମହମଦ ଇଦରିସ ପି ମହମଦ କବୀର OR/06/044/268326
ପ ୁ /498078 35 139 687ମଡି ଇସାକ ପି ମଡି ୟାକଦୁ YNY1272673
ୀ /498079 56 139 688ଜାେହଦା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ୟାକବୁ୍ LNT4465043
ୀ /498080 26 139 689ତରାନୁମ ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଅଜମିନ YNY1283134

ପ ୁ /498081 51 139 690ମହମଦ େମାବିନ ପି ମହମଦ କବୀର OR/06/044/268330
ପ ୁ /498082 40 139 691ସମିମ୍ ମହ ଦ ପି ମହ ଦ ଇଦିସ LNT2448371
ୀ /498083 31 139 692କମରୁନ ନିଶା ସା ମଡି ଇଶାନ YNY1272665
ୀ /498084 33 139 693ଶା ିକା ନିସାର ସା ମହ ଦ େମାବିନ YNY1330893
ୀ /498085 53 139 694ରଜିୱାନା ପରବିନ୍ ପି ମହମଦ କବିର୍ OR/06/044/268331

ପ ୁ /498086 41 139 695ମହ ଦ ମହସିନ୍ ରାଜା ପି ମହ ଦ ଇଦରିସ୍ LNT2448553
ପ ୁ /498087 33 139 696ମହ ଦ ଅସୀମ ରାଜା ପି ମହମଦ ଇଦରୀସ  LNT3051901
ୀ /498088 34 139 697ଫାକା ସନମ୍ ପି ମହ ଦ ଇଦିସ LNT4470852
ୀ /508089 49 139 698ଜାକିଆପରବିନ ପି ମହ ଦ ନଜୀର OR/06/044/268338
ୀ /508090 46 139 699େକ.େଜଡ. ଆଫରିନ୍ ସା ମହ ଦ ଆୟୁବ୍ LNT2447910

ପ ୁ /508091 40 139 700ମହ ଦ ହନିଫ୍ ପି ମହ ଦଅବଦୁଲ ଲତିଫ LNT3383692
ପ ୁ /508092 63 139 701େସକ ଉସମାନ . ପି େସକ ଇସମାଇଲି . OR/06/044/268729
ପ ୁ /508093 23 139 702େମାହମଦ ଅନସର ମା ରଫୀକା େବଗମ YNY1140904
ପ ୁ /508094 56 139 703ଡ୍.ମହମଦ ଅୟୁବ ପି ମହମଦ ନାଜିର YNY1162759
ୀ /508095 45 139 704ରଫିକା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ୟୁସଫୁ୍ LNT2447902
ୀ /508096 36 139 705େରହନା ଖାତୁନ ସା ସିରାଜ ଖାନ YNY0973586

ପ ୁ /508097 23 139 706ଅନସର େମାହମଦ ପି େମାହମ୍ଡ ୟୁସଫୁ YNY1188069
ୀ /508098 78 139 707ଜଏବୁନ ନିଶା ସା ମହମଦ ନଜୀର OR/06/044/268333
ପ ୁ /508099 50 139 708ସାବନା ପରବିନ୍ ପି ମହମଦ ନିଜର LNT3383734
ୀ /508100 45 139 709ଦାନିସା ସଲୁତାନା ସା ମହ ଦ ୟୁନୁସ OR/06/044/268733
ୀ /508101 35 139 710ରଜିଆ ସଲୂତାନ ପି େସକ କରୀମ YNY1331644
ପ ୁ /508102 58 139 711ମହମଦ ୟୁନୁସ ପି ମହମଦ ନଜୀର OR/06/044/268334
ୀ /518103 50 139 712ଫରହାନା ପରବିନ  ସା େସକ ମକୁତାର ମହ ଦ  LNT3051919
ପ ୁ /518104 38 139 713ମହ ଦ ଆରିଫ୍ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ଲତିଫ୍ LNT3383676
ୀ /518105 85 139 714େସାନା ବିବି ସା କମରୁ ିନ ବକ୍ସ OR/06/044/268342
ୀ /518106 29 139 715କଲୁ୍ସମୁ ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଆରିଫ YNY1331867
ପ ୁ /518107 74 139 716ମହମଦ ଅବଦୁଲ ଲତିଫ ପି େଶଖ କାଲା ବକ୍ସ OR/06/044/268340
ୀ /518108 43 139 717ଫରାହାତ ପରବିନ ପି ଅବଦୁଲ ଲତିଫ OR/06/044/268345
ପ ୁ /528109 46 139 718େସକ୍ ସାହାଜାନ୍ ପି େସକ୍ ସଜୁାମ LNT3051927
ପ ୁ /528110 49 139 719େଶଖ ମଜିତ .. ପି େଶଖ ଅଜିଜ .. OR/06/044/268350
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ୀ /528111 45 139 720ଆଜେମରି େବଗମ ସା େଶଖ ମଜିତ LNT2448405
ୀ /528112 56 139 721ତାେହରା ବିବି ସା େଶକ ୱାଜିତ OR/06/044/268349

ପ ୁ /528113 32 139 722ଏସ.େକ ଖାଲିଦ ପି ଏସ.େକ ମଜିୁଦ YNY1264290
ୀ /538114 54 139 723ଜାେହଦା ବିବି ସା ରସନ ଅଲୀ LNT2524536
ୀ /538115 35 139 724ଆେବଦା ବିବି ସା େସକ େସାଲୁ YNY0728881
ୀ /538116 51 139 725େମାଈତୀଈ େଦ ହ ରା ସା ବିଭସିସ େଦ ହ ରା YNY1136548
ୀ /538117 29 139 726କଲୁ୍ସମୁ ଖାତୁନ ସା ମ୍ଡ ଆରିଫ YNY1188127

ପ ୁ /538118 47 139 727ମହମଦ ରଫିକ ପି ବସିର ମହମଦ OR/06/044/268358
ପ ୁ /538119 41 139 728େସକ େସାଲୁ ପି େସକ ବସିର YNY0728899
ୀ /548120 45 139 729ନସିମନ ବିବି ସା େଶଖ ଗଫରୁ LNT2447845
ୀ /548121 25 139 730ଶରିିନ ଫରହତ ପି ମହ ଦ ସାେହବଜାନ YNY0777821

ପ ୁ /548122 62 139 731େଶଖ ଗଫରୁ ପି େଶଖ ପିରୁ LNT2447837
ପ ୁ /548123 44 139 732େଶଖ ଅ ଲୁ ଜଦିଦ ପି େଶଖ ଅ ଲୁ ହମିଦ YNY0777896
ୀ /548124 28 139 733ଏସ୍ ପାବର୍ ତି ସା ପି େସମଲୁୁ ଆମଁା YNY0777748

ପ ୁ /548125 39 139 734େସକ ସରମତ ପି େସକ ଅେହମଦ YNY0804930
ୀ /558126 34 139 735ସାେହରା େବଗମ ପି େସକ୍ ସକୁରୁ LNT3051935

ପ ୁ /558127 32 139 736େସକ୍ ସାବିର ପି େସକ୍ ସକୁରୁ LNT3051943
ୀ /558128 52 139 737ଅନୱାରି ବିବି ସା େଶଖ ସକୁରୁ LNT2447852

ପ ୁ /558129 60 139 738େଶଖ ସକୁରୁ ପି େଶଖ ପିରୁ OR/06/044/268363
ୀ /568130 42 139 739ସାଲିମନ େବଗମ ପି େଶଖ କନୁା OR/06/044/268685
ୀ /568131 40 139 740େସାଫିଆ େବଗମ ପି େଶଖ ଜୁେବର LNT2447860
ୀ /568132 40 139 741ମନିୁ େବଗମ ପି େଶଖ ଜହୁର OR/06/044/268367
ୀ /568133 73 139 742ଫାତମା ବିବି ସା େସକ କନୁା OR/06/044/268680
ୀ /578134 52 139 743ଗରୁସିଦା ବିବି ସା େଶକ େମାନା OR/06/044/268362

ପ ୁ /578135 54 139 744େଶଖ୍ େମାନା ପି େଶଖ୍ ପୀରୁ OR/06/044/268361
ପ ୁ /588136 40 139 745େସକ ୟାକବୁ ପି େସକ କନୁା LNT4465035
ପ ୁ /588137 38 139 746େସକ ରଉଫ ପି େସକ ଜହୁର LNT4465068
ୀ /588138 35 139 747ସାହିଦା ବିବି ପି େସକ କନୁା LNT4465050

ପ ୁ /588139 36 139 748େସକ୍ ଆୟୁଫ ପି େସକ୍ କନୁା YNY0929596
ୀ /588140 33 139 749େରହାନା େବଗମ ସା େସକ ଆୟୁଫ LNT4465076
ୀ /588141 55 139 750ହାପିଜା ବିବି ସା େଶଖ ଜୁେବର LNT2536837
ୀ /588142 34 139 751ସରିଦା ବିବି ତ ସା େସକ୍ ରଉଫ ତ LNT3051950

ପ ୁ /588143 45 139 752େଶଖ ଉେବର ପି େଶଖ ଜୁେବର LNT2447803
ପ ୁ /598144 32 139 753େସକ୍ ରହିମ  ମା େନମା ବିବି LNT3051968
ପ ୁ /598145 49 139 754େସଖ କରୁବାନ ଅଲୀ ପି େସଖ ଅସଜାଇ YNY0603001
ପ ୁ /598146 47 139 755ନସିମ ଅଲି ମା ବାେନା ବିବି YNY0602953
ୀ /598147 42 139 756ଆରିଫା େବଗମ୍ ସା ମକୁତାଦିର ଖାନ YNY0602797
ୀ /598148 40 139 757ମନିୁ େବଗମ୍ ପି େଶଖ୍ ଜୁେବର LNT2536787
ୀ /598149 38 139 758େସଫିଆ େବଗମ୍ ପି େଶଖ୍ ଜୁେବର LNT3377041
ୀ /598150 38 139 759ସଲିମା େବଗମ୍ ପି େଶଖ୍ କନୁା LNT3377058
ୀ /598151 38 139 760ରହିମା େବଗମ୍ ପି େଶଖ କନୁା LNT2456366
ୀ /598152 35 139 761ସାବାନା େବଗମ୍ ସା େସକ ହିଦାୟତ ଉଲା YNY0603126
ୀ /598153 34 139 762ସମସାଦ େବଗମ୍ ସା ୱାହିଦ ଖାନ YNY0602656
ୀ /598154 31 139 763ସାେଲହା େବଗମ୍ ପି ହାଲିମ୍ ଖାନ YNY0603027
ୀ /598155 27 139 764କେୁରଷା େବଗମ୍ ପି ଏସ.େକ ସନନ୍ ା ଉଲା YNY0602961
ୀ /598156 57 139 765େନୖମା ବିବି ପି େଶଖ ପିରୁ OR/06/044/268655
ୀ /598157 54 139 766ନୁରଜାହଁାନ ବିବି ସା େସଖ ଅଲିମଉ ିନ YNY0603100
ୀ /598158 49 139 767ଆଜଗରୀ ବିବି ସା େସଖ ସାଜିଦ YNY0603050
ୀ /598159 42 139 768ବରାତୁନ ବିବି ସା େଶଖ ଆବିଦ YNY0603134
ୀ /598160 34 139 769ଜୁେବଦା ବିବି ସା େସଖ ଅବଦୁଲ ଆହାତ YNY0602813
ପ ୁ /598161 27 139 770େସଖ ଜାେଭଦ ପି େସଖ କରୁବାନ ଅଲୀ YNY0603498
ପ ୁ /598162 31 139 771ସଂଜୁର ଖାନ ପି ସାଇଦ ଖାନ YNY0603175
ପ ୁ /598163 31 139 772ସିରାଜ ଖାନ ପି ସାଇଦ୍ ଖାନ YNY0603191
ପ ୁ /598164 30 139 773ଇମରାନ ଖାନ ପି ହାଲିମ ଖାନ YNY0603290
ପ ୁ /598165 29 139 774ସାହିଲ ଖାନ ପି ଆରିଫ ଖାନ YNY0602649
ପ ୁ /598166 29 139 775ଏରଫାନ ଖାନ ପି ହାଲିମ ଖାନ YNY0603167
ପ ୁ /598167 29 139 776ଫାୟାଜ ଖାନ ପି ସାଇଦ ଖାନ YNY0603266
ପ ୁ /598168 29 139 777ଆସଲାମ ଖାନ ପି ରାସିଦ ଖାନ YNY0603233
ପ ୁ /598169 29 139 778େଗାରା ଖାନ ପି ଆଜିଜ ଖାନ YNY0602680
ପ ୁ /598170 29 139 779ଖାଲିଦ ଖାନ ପି ଫିେରାଜ କାନ YNY0602987
ପ ୁ /598171 28 139 780ସଂଯୟ ଖାନ ପି ନାଇମ ଖାନ YNY0602557
ପ ୁ /598172 28 139 781ହାକିମ ଖାନ ପି ଫିରଜ ଖାନ YNY0603241
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ପ ୁ /598173 28 139 782ସାହାରୁଖ ଖାନ ପି ସାଇଦ ଖାନ YNY0603308
ପ ୁ /598174 28 139 783ତାସକିଲ ଖାନ ପି ଆରିଫ ଖାନ YNY0602995
ପ ୁ /598175 27 139 784ତାନୱିର ଖାନ ପି ଆରିଫ ଖାନ YNY0602722
ପ ୁ /598176 27 139 785ଗଫୁରାନ ଖାନ ପି ସେୁଲମାନ ଖାନ YNY0602748
ପ ୁ /598177 27 139 786ଆବୁସାେଲ ଖାନ ପି ମକୁତାଦିର ଖାନ YNY0602763
ୀ /598178 28 139 787ରୁକସାର ଖାନମ ପି ସଇଦ ଖାନ YNY0603274

ପ ୁ /598179 54 139 788େଶଖ ଲାଲା ପି େଶଖ ପିରୁ LNT2456358
ପ ୁ /598180 54 139 789େଶକ ନୁରା ପି େଶଖ ପିରୁ LNT2456374
ପ ୁ /598181 48 139 790େସଖ ରଫିକ ପି େସଖ ମନୁସି YNY0603035
ପ ୁ /598182 31 139 791େସଖ ସାହିଦ ପି େସଖ କରୁବାନ ଅଲୀ YNY0603217
ପ ୁ /598183 27 139 792େସକ.ସଜାତ୍ ଉଲା ପି େସକ ଆମାନ୍ ଉଲା YNY0602615
ପ ୁ /598184 27 139 793ଏସ.େକ ହବିବ ଉଲା ପି ଏସ.େକ ସନା ଉଲା YNY0602581
ପ ୁ /598185 29 139 794େସଖ ଜାହିଦ ପି େସଖ କରୁବାନ ଅଲୀ YNY0603480
ୀ /618186 45 139 795ମମତାଜ େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ୍ ଗ ର YNY1053818
ୀ /628187 51 139 796ଏମ ଅ ୁର୍ନାମା .. ସା ଏମ କଲଯ୍ାଣ .. OR/06/044/268371
ୀ /658188 50 139 797ଆର ନାଗମନ ସା ଆର କା ାରାଓ LNT3081601

ପ ୁ /658189 36 139 798ଆର ଆଦିନାରାୟଣ ପି ଆର କ ାରାଓ LNT3081627
ପ ୁ /658190 52 139 799ଏମପଲିୟା .. ପି ଏମ ଟାଉଟିଆ .. OR/06/044/268747
ୀ /658191 48 139 800ଏସ୍ ଜୟୀ ଆ ା ସା ଏମ ପଲିୟା OR/06/044/268707

ପ ୁ /658192 32 139 801େସକ ଅ ଲୁ ବାସିଦ ପି ଅ ଲୁ ରସିଦ YNY0777979
ୀ /658193 36 139 802େରାମାନା େବଗମ ସା ମଜୁୀବର େରହମନ ଖାନ YNY1226257

ପ ୁ /658194 41 139 803ମଜିୁବୁର େରହମାନ ଖଁା ପି ହବିବୁର େରହମାନ ଖଁା YNY0777987
ପ ୁ /658195 59 139 804ଆର କା ା ରାଓ ପି ଆର ଦ ାସି ରାଓ LNT3051984
ୀ /658196 38 139 805ବି ସନୁୀତା ସା ଏମ ନାରାୟଣ ରାଓ YNY1078864

ପ ୁ /668197 45 139 806ଅରସରୁ ରେହମାନ ପି କମରୁ ିନ LNT3383643
ପ ୁ /668198 40 139 807େଶଖ୍ ସଲାଉ ିନ୍ ପି େଶଖ୍ ଲିଆକ୍ଉ ିନ୍ LNT2447795
ପ ୁ /668199 40 139 808େଶଖ ସଇଫ୍ ଉ ିନ୍ ପି େଶଖ୍ ଓହିର ଉ ିନ୍ LNT2456341
ୀ /668200 40 139 809େଶଖ୍ ସଇଫ୍ ଉ ିନ୍ ପି େଶଖ୍ ଓହିର ଉ ିନ୍ LNT3383627

ପ ୁ /668201 62 139 810େଶଖ ଜଫିରୁ ିନ .. ପି ହାପିଜ ଉ ିନ୍ .. OR/06/044/268777
ପ ୁ /668202 58 139 811େଶଖ୍ ସିରାଜ ଅଲି ପି େଶଖ୍ ଜାଫିର ଉ ିନ୍ LNT2447787
ୀ /668203 36 139 812ଦିଲ ଜାନା ଆଫିନ୍ ସା େସକ୍ ଅରସରୁ ରହମାନ YNY0176198
ୀ /668204 72 139 813ଆେମନା ବିବି ସା କତୁବଉ ିନ LNT3377082
ୀ /668205 62 139 814ମାେଜଦା ବିବି ସା ଜଫିରୁ ିନ OR/06/044/268778
ୀ /668206 62 139 815ରଫିକା ବିବି ସା କମରୁୁଦିନ OR/06/044/268385

ପ ୁ /668207 40 139 816ନୁରଜାହାନ ବିବି ପି େସଖ୍ କମରୁ୍ ଉ ିନ YNY0176172
ୀ /668208 40 139 817ନରଜାହଁା ବିବି ପି େଶଖ୍ କମରୁ ିନ LNT3383635

ପ ୁ /668209 69 139 818େସଖ କମରୁୁଦିନ ପି ଏସ େକ ହାପିଯ ୁ ିନ OR/06/044/268384
ୀ /668210 46 139 819ସଫିକା ଖାତୁନ ପି େଶଖ କମରୁ ିନ OR/06/044/268774
ୀ /668211 40 139 820େମେହବୁବା ଖାତୁନ୍ ପି େଶଖ୍ ଇଆକଉ ିନ୍ ଖାତୁନ୍ LNT2447886
ୀ /668212 36 139 821େସଖ୍ ମନିଜୁର ରେହମାନ ପି େସଖ୍ କପରୁ ଉ ିନ YNY0176180

ପ ୁ /668213 38 139 822େଶଖ୍ ଆଲାଉ ିନ ତ ପି େଶଖ୍ ଲିଆକତଉ ିନ୍ ତ LNT2456333
ୀ /678214 47 139 823େଚାନି ବିବି ପି ଇସମାଇଲ OR/06/044/268393
ୀ /678215 43 139 824ସଂଜିଦା ବିବି ସା ଆୟୁବ ଖଁା LNT2447829
ୀ /678216 40 139 825ନସିମା ବିବି ସା େଶଖ୍ ଉେବର ବିବି LNT2447811

ପ ୁ /678217 53 139 826ଆୟୁବ ଖଁା ପି ଇସମାଇଲ ଖଁା OR/06/044/268392
ପ ୁ /678218 48 139 827େସଖ ମେହବୁ ପି େଶଖ ଜବାର OR/06/044/268388
ପ ୁ /678219 40 139 828େସଖ ଉେବର ପି େସଖ ଜବାର OR/06/044/268389
ୀ /688220 36 139 829ଅସିଫା ଖାତୁନ ପି ରହମତ ଖଁାନ YNY0176206

ପ ୁ /688221 48 139 830ସୟଦ େମେହବୁବ ଅଲୀ . ପି ସୟଦ ମକୁରମ ଅଲୀ . OR/06/044/268643
ୀ /688222 47 139 831ସାେଜଦା ଅନିଦୁମ ସା ଫିେରାଜ ଖଁା LNT3377389
ୀ /688223 39 139 832ସାେଜଦା ଅନଜୁମ ସା ିେରା  ଖାନ YNY1226224
ୀ /688224 75 139 833ସଲମା େବଗମ ସା ଅେହମଦ ଖଁା OR/06/044/268444
ୀ /688225 45 139 834କିତାବୁନ େବଗମ ସା ନିଆମ ଖାନ YNY1226190
ୀ /688226 32 139 835ତବସମୁ େବଗମ ସା ସିକ ର ଖାନ YNY1226240
ୀ /688227 72 139 836ଜୁେବଦା ବିବି ସା ସମ ୁଖଁା OR/06/044/268442
ୀ /688228 77 139 837ଅେହମଦ ଖଁା ପି କାେଲ ଖଁା OR/06/044/268443
ପ ୁ /688229 74 139 838ରେହମତ ଖଁା ପି କାଲି ଖଁା OR/06/044/268445
ପ ୁ /688230 52 139 839ଫିେରାଜ ଖଁା ପି ସମ ୁଖଁା YNY1243575
ପ ୁ /688231 47 139 840େନୖଇମ ଖଁା ପି ସମ ୁଖଁା OR/06/044/268622
ପ ୁ /688232 40 139 841ଫୟାଜ ଖଁା ପି ମହ ଦ ଖଁା LNT3377397
ପ ୁ /688233 38 139 842ସିକ ର ଖାନ୍ ପି ସମ ୁଖାନ LNT4473583
ପ ୁ /688234 35 139 843ଫୟାଜ ଖାନ୍ ପି ଅହ ଦ ଖାନ LNT4473575
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ପ ୁ /688235 27 139 844ମଜୀଦ ଖାନ ପି ରେହମନ ଖାନ YNY1162767
ପ ୁ /688236 23 139 845ଅେଫାଜ ଖାନ ପି ଫିେରାଜ ଖାନ YNY1164664
ପ ୁ /688237 21 139 846ଫାହିମ ଖାନ ପି ନଈମ ଖାନ YNY1260520
ୀ /688238 28 139 847ଆେୟଶା ଖାତୁନ ପି ରହମତ ଖାନ୍ YNY0805077
ୀ /688239 37 139 848ଫରଜନା ଖାତୁନ ପି ସ  ୁଖଁା YNY0176214
ୀ /688240 34 139 849ରଶି େବଳା ଲାକା ସା ଯ  ଖାନ YNY1250281
ୀ /688241 25 139 850ଫିେଦର୍ାଶ ସମୀମ ପି ିେରା  ଖାନ YNY1250273

ପ ୁ /688242 22 139 851କାହନ୍  ୁେସଠୀ ପି ଗେୁଣଇ େସଠୀ YNY1260405
ୀ /698243 75 139 852ସବନମ୍ ବିବି ସା େସୗକତ ଅଲି OR/06/044/268434
ୀ /698244 41 139 853ଫିେରାଜା ବିବି ପି େସୗକତ ଅଲି OR/06/044/268435

ପ ୁ /698245 39 139 854ସାେଲହା ବିବି ପି େସୖକତ୍ ଅଲି LNT3377413
ୀ /698246 33 139 855ସହୁାନା ବିବି ପି େସୗଉକାତ ଅଲି YNY0673947
ୀ /698247 32 139 856ସହୁାନା ବିବି ମା ସବନାମ ବିବି YNY0728998
ୀ /708248 46 139 857ହୁସନଆରା  ସା ମହ ଦ ତା ିମଦୂଦୀନ YNY1150911
ୀ /708249 38 139 858ନିୟା ମାତୁନ ନିଶା  ପି ଲିଆକତ . LNT2448603
ୀ /708250 44 139 859ନଇମନୁ୍ ନିଶା . ସା େଶଖ ସଦାକଦ୍ . LNT2448595

ପ ୁ /708251 64 139 860ଲିଆକତ ଅଲି ପି ମହମଦ ଅଲି YNY1218353
ପ ୁ /708252 37 139 861ବରକତ ଅଲୀ ପି ଲିୟାକତ ଅଲୀ LNT4470837
ପ ୁ /708253 34 139 862ସାଦିକ ଅଲି ପି ଲାଏକ ଅଲି LNT3051992
ପ ୁ /708254 20 139 863ସ ୍କ଼ତ ଅଲୀ ପି ସଦାକତ ଅଲୀ YNY1226166
ପ ୁ /708255 58 139 864ଲାଏକ ଅଲି ପି ମହମଦ ତ OR/06/044/268428
ପ ୁ /708256 44 139 865ସାଦତ୍ ଅଲି ପି ମହ ଦ ଅଲି LNT2448611
ପ ୁ /708257 41 139 866ସଦାକତ ଅଲି ପି ମହ ଦ ଅଲୀ YNY1243591
ୀ /708258 31 139 867ନେରମତ ବିବି ପି ଲାଠକ ଅଲି YNY0244806

ପ ୁ /708259 24 139 868ମହ ଦ ଦ ରୂଦଦୀନ ପି ମହ ଦ ତା ିମଦୂଦୀନ YNY1150879
ୀ /708260 54 139 869ସବିୟା ଖାତୁନ୍ ସା ଲାଏକ OR/06/044/268429
ୀ /708261 54 139 870େମୖମନୁ ନିଶା ସା ଲିଆକତ OR/06/044/268427

ପ ୁ /708262 50 139 871ମହ ଦ ତା ିମଦୂଦୀନ ପି ମହ ଦ ଅସିଫ YNY1150937
ପ ୁ /708263 23 139 872ମହମଦ େଵସିମ ପି ଅ ଲୁ ହକମୂ YNY1245562
ୀ /718264 79 139 873େକ ଅନାମା ସା େକ ତାଡିଆ LNT3052024
ୀ /718265 79 139 874େକ ଆପାଲାମା ସା େକ କି ା  LNT3052032
ୀ /718266 78 139 875ଆର ଲଛମା ଆ ା ସା ଆର ଦ ାସି LNT3052016
ୀ /718267 46 139 876େକ ଆମାନା ସା େକ ଆପାରାଓ YNY0359513
ୀ /718268 33 139 877େକ ଇଶରୀ ଆ ା ପି େକ ଆପା ରାଓ LNT3052057

ପ ୁ /718269 63 139 878େକ ଆପାରାଓ ପି େକ ତାତିଆ OR/06/044/268712
ପ ୁ /718270 69 139 879ଚି  େବେହରା ପି ନେରା ମ େବେହରା OR/06/044/268713
ପ ୁ /718271 36 139 880ଆର. ଗେଣଷ ପି ଆର. ରାଜୁ YNY0244814
ପ ୁ /718272 45 139 881ମହମଦ ଖତିବ ପି ତଫାଜୁଲ୍ ଖତିବ LNT3377454
ୀ /718273 46 139 882ରାହିଲା ଖାତୁନ ପି ତଫାଜୁଲ୍ OR/06/044/268439
ୀ /718274 72 139 883ରେହମନୁ ନିଶା ସା େସକ କୟୁମ OR/06/044/268760
ୀ /718275 49 139 884େଖୖଇରୁନ ନିଶା ସା େସକ ଅବଦୁଲ ଦୟାନ OR/06/044/268759
ପ ୁ /718276 61 139 885େକ ଆପା ରାଓ ପି େକ ଡାକଆୁ YNY0359505
ପ ୁ /728277 47 139 886ମହ ଦ ଆକଲି ପି ମହ ଦ ମାତିମ LNT3377496
ପ ୁ /728278 47 139 887ମହ ଦ ସାଦିକ ଅଲୀ ପି େଶଖ ଅକବର ଅଲୀ LNT3377462
ପ ୁ /728279 47 139 888େଶଖ ଫରମାନ୍ ଅଲି ପି େଶଖ ଅକବର ଅଲି LNT3377470
ପ ୁ /728280 47 139 889ଜାକିର ହୁେସନ୍ ପି ଅମାନତ୍ ହୁେସନ୍ LNT3377488
ୀ /728281 52 139 890େକ େକ ପାପାମା ସା େକ ନରସିଂହ ରାଓ OR/06/044/268668
ୀ /738282 59 139 891ମରିୟମ ବିବି ସା ସଲିମ ଖଁା LNT2524528
ୀ /738283 50 139 892ଶଖିନା ବିବି ସା କରିମ ଖଁା OR/06/044/268398
ୀ /738284 47 139 893ନସୀମା ବିବୀ ସା ସଫୀର ଖାନ YNY1260504
ପ ୁ /738285 51 139 894ସରିଫ ଖଁା ପି ସମୀର YNY1242841
ପ ୁ /738286 31 139 895ସିରାଜ ଖାନ୍ ମା ମରିୟମ୍ ବିବି YNY0359588
ୀ /738287 52 139 896ନଜମା ଖାତୁନ ପି ସରୁତସାକାର ଅଲି YNY0244822
ୀ /738288 31 139 897ହଲିମା ଖାତୁନ ମା ମାରିୟାମ ବିବି YNY0673863
ୀ /748289 47 139 898ଫିେରାଜା ଖାତୁନ ସା ସମୀର ଖଁା YNY0244830
ୀ /758290 65 139 899କଲୁସମୁ ବାହୁ ସା ଅବଦୁଲ ରଜାକ୍ କ ି LNT3377538
ୀ /758291 38 139 900ରଶଦିା ବାନୁ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ କ ି LNT3383593
ପ ୁ /758292 57 139 901େକ.ଆମାନନ୍ ା . ପି େକ. ଆପାରାଓ . OR/06/044/268745
ୀ /758293 33 139 902ଅପସା ରଫିକ .. ପି ମହ ଦ ଅସଲାମ YNY0244848
ୀ /758294 31 139 903ରୁକସାର ବାନୁ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ .. YNY0244855
ୀ /758295 88 139 904ଚାରୁହାସିନୀ ଦାସ ସା ସନ  ଦାସ OR/06/044/268447
ପ ୁ /758296 60 139 905ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ସନ  କମୁାର ଦାସ YNY0858837
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ୀ /758297 55 139 906ପଣତି ଦାସ ପି ସନ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/268450
ୀ /758298 54 139 907େଦବଶୀ ଦାସ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦାସ YNY0858803

ପ ୁ /758299 27 139 908େରାହିତ ଦାସ ପି ସ ୟ କମୁାର ଦାସ YNY0858845
ୀ /758300 23 139 909ରିଆ ଦାସ ପି ସ ୟ କମୁାର ଦାସ YNY1260371

ପ ୁ /758301 73 139 910ଏମ େଦଉଡା ପି ସ. ଆପାନା LNT3377504
ପ ୁ /758302 63 139 911ପି ଗେଣଷ ପି ପି ରାମଲୁ OR/06/044/268718
ପ ୁ /758303 58 139 912ସଲିମ ଅଜିଜ୍ କ ି ପି ଅଜିଜ ଦାଉଦ୍ କ ି LNT3377512
ୀ /758304 54 139 913ବିଲକିସ ସଲିମ କ ି ସା ସଲିମ ଅଜିଜ୍ କ ି LNT3377520

ପ ୁ /758305 46 139 914ଅବଦୁଲ ରଶଦି୍ କ ି ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ କ ି LNT3377546
ୀ /758306 44 139 915ରୁବିନା ରଶଦି୍ କ ି ସା ଅବଦୁଲ ରଜାକ କ ି LNT3383619

ପ ୁ /758307 42 139 916ମହ ଦ ରିଜୱାନ କ ି ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ କ ି LNT3383601
ପ ୁ /758308 40 139 917ମହ ଦ ରଫିକ୍ କ ି ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ କ ି LNT2448694
ୀ /758309 83 139 918େକ କାଲାମନ୍ା ସା େକ ଆପାର ନାଇଡୁ OR/06/044/268669

ପ ୁ /768310 68 139 919ନାରାୟଣ ବରାଳ ପି ନ  ବରାଳ YNY0176255
ୀ /768311 63 139 920କା ନ ବରାଳ ସା ନାରାୟଣ ବରାଳ YNY0176230

ପ ୁ /768312 40 139 921ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ବରାଳ ପି ନାରାୟଣ ବରାଳ YNY0176263
ପ ୁ /768313 38 139 922ଦୁଷ  କମୁାର ବରାଳ ପି ନାରାୟଣ ବରାଳ YNY0176271
ୀ /768314 36 139 923ବିଜୟସିନୀ ବରାଳ ପି ନାରାୟଣ ବରାଳ YNY0176248

ପ ୁ /768315 69 139 924ତାରକ କମୁାର ପାମାଣିକ ପି ଡ ସେରାଜ କମୁାର ପାମାଣିକ OR/06/044/268568
ୀ /768316 62 139 925ଯେଶାଧାରା ପାମାଣିକ ସା ତାରକାକମୁାର ପାମାଣିକ OR/06/044/268569

ପ ୁ /768317 36 139 926ସେରାଜ ପମାଣିକ ପି ତାରକ କମୁାର ପମାଣିକ YNY0146514
ପ ୁ /768318 36 139 927ମେନାଜ ପମାନିକ ପି ତାରକ କମୁାର ପମାନିକ YNY0146522
ୀ /778319 21 139 928ରୀନା ନାଏକ ସା ସେୁରଶ ନାଏକ YNY1283225
ୀ /778320 47 139 929ଜୟ ି ନାୟକ ପି ମେହଶର ନାୟକ LNT2519221

ପ ୁ /778321 45 139 930ବାବୁଲି ନାୟକ ପି ମେହଶର ନାୟକ LNT2519239
ୀ /778322 44 139 931ମମତା ନାୟକ ସା ବାବୁଲି ନାୟକ LNT2524981

ପ ୁ /778323 37 139 932ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ଶତୃଘନ୍ ନାୟକ LNT4464996
ୀ /788324 32 139 933ଶେକବା ଅଖତର ସା ଇମରାନ ଖାନ YNY1330851
ୀ /788325 62 139 934ନଜମା ଆରା ସା ଯମିଲ ଖଁା OR/06/044/268562
ୀ /788326 66 139 935ଫରଜାନା େବଗମ ସା ଖଲିଲ ଖଁା OR/06/044/268560
ୀ /788327 38 139 936ଆସିଫା େବଗମ୍ ପି ଖଲିଲ ଖଁା LNT2576940
ୀ /788328 25 139 937ଏନ. େୟାତି ପି ଏନ. ଆ ରାଓ YNY0931063

ପ ୁ /788329 78 139 938ଖଲିଲ ଖଁା ପି ଅଜିଜ OR/06/044/268559
ପ ୁ /788330 64 139 939ଜମିଲ ଖଁା ପି ଅଜିଜ OR/06/044/268561
ପ ୁ /788331 43 139 940ଆରିଫ ଖଁା ପି ଖଲିଲ ଖଁା YNY0987834
ପ ୁ /788332 42 139 941ଆବିର୍ଦ ଖଁା ପି ଖଲିଲ ଖଁା LNT4465027
ପ ୁ /788333 40 139 942ଜେବଦ ଖଁା ପି ଖଲିଲ୍ ଖଁା LNT1674480
ପ ୁ /788334 38 139 943ଇମତିଆଜ ଖାନ ପି ଜମିଲ ଖାନ LNT4465001
ପ ୁ /788335 31 139 944ଖଲିଦ ଖଁା ପି ଖଲିଲ ଖଁା YNY0244871
ୀ /788336 24 139 945ସବାହତ୍ ମମୁତାଜ୍ ସା ଇମରାନ ଖାନ୍ YNY0907428
ୀ /788337 34 139 946ସାହିନା ପରବିନ ସା ଇମତିୟାଜ ଖାନ YNY0673889
ପ ୁ /788338 32 139 947େଶଖ ଅବଦୁଲ ସିଦାତ ପି ଏସ୍.େକ ଅବଦୁଲ ସଲିମ YNY0244863
ପ ୁ /798339 34 139 948େସଖ ଅନିଲ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରହିମ YNY0176289
ପ ୁ /798340 38 139 949େସକ ଅଲୀମ ପି େସକ ଅ ଲୁ ରହିମ LNT2448439
ପ ୁ /798341 34 139 950େସକ୍ ଅନିଲ ମା ହସିନା େବଗମ YNY0244889
ୀ /798342 28 139 951ନରଗିସ େବଗମ ପି େଶଖ କରୁୁବାନ YNY0673764
ୀ /798343 46 139 952ରାେବୟା େବଗମ ସା େଶଖ ନଇମ OR/06/044/268681
ୀ /798344 31 139 953େମାମିନା େବଗମ ସା େସକ କଲୀମ YNY1330992
ୀ /798345 29 139 954ସଲମା େବଗମ ସା େସକ ଅଲୀମ YNY1150556
ୀ /798346 21 139 955ରୁେକୟା େବଗମ ପି େସକ .ନଇମ YNY1086578
ୀ /798347 48 139 956ପରବିନ୍ କ ପି ଅବଦୁଲ୍ ରହିମ୍ କ OR/06/044/268687
ପ ୁ /798348 39 139 957ଏସ.େକ କଲୀମ ପି ଅ ଲୁ ରହିମ YNY1260363
ପ ୁ /798349 38 139 958େଶକ କଲିମ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ LNT3383585
ପ ୁ /798350 56 139 959େସକ ନୟିମ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ OR/06/044/268566
ୀ /798351 30 139 960ସହୁାନା ପରବିନ ସା ଏସ.େକ ଅନିଲ YNY1260348
ପ ୁ /808352 31 139 961ଇଜାଜ ଅେହମଦ ପି େଶଖ ଖରୁସିଦ YNY0244913
ପ ୁ /808353 55 139 962େଶଖ ଅନୱାର ପି ଅବଦୁଲ ରସିଦ YNY0244921
ୀ /808354 31 139 963ଶାହିନା େବଗମ ପି େଶଖ ଖସୁ ିର୍ଦ YNY0244897
ୀ /808355 54 139 964ଅକଲିମା େବଗମ ସା ଖରୁସିଦ  OR/06/044/268556
ୀ /808356 26 139 965ସହୁାନା େବଗମ ପି ଏସ.େକ କୁସ ିର୍ଦ YNY1264209
ୀ /808357 25 139 966ସାଫିନା େବଗମ ପି ଏସ.େକ ଖରୂସିଦ YNY1260389
ୀ /808358 80 139 967ମଇନୁ ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ରସିଦ OR/06/044/268554
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ୀ /808359 47 139 968େସୗରୀ ବିବି ସା େଶଖ ଅନୱାର YNY0244905
ପ ୁ /808360 56 139 969େଶଖ୍ ଖରୁସିଦ ପି ଅବଦୁଲ ରସିଦ OR/06/044/268555
ପ ୁ /818361 51 139 970େଶଖ ଅନୁୱାର ପି ଅବଦୁଲ ରସିଦ LNT2448678
ୀ /818362 43 139 971େସୖରି ବିବି ସା େଶଖ୍ ଅନୱାର ଖଁା LNT2448686
ୀ /828363 33 139 972ଆସମା େବଗମ ପି େସକ କୟୁମ LNT3052099
ୀ /828364 58 139 973ସଲମା ବିବି ସା େଶଖ୍ କୟୁମ୍ LNT2519205
ୀ /828365 40 139 974ରିହାନା ବିବି ପି େସକ ସମିମ ବିବି LNT3052081
ୀ /828366 22 139 975ଗେୂଲା ୍ଶା ପରବିନ ପି େସଖ ସମୀମ YNY1188424

ପ ୁ /828367 62 139 976େଶକ ସମିମ ପି େଶକ ଖଇରୁ ତ OR/06/044/268550
ପ ୁ /828368 22 139 977ନସୀମ େସଖ ପି େସଖ ସମୀନ YNY1188408
ୀ /828369 32 139 978େରଶମା େବଗମ ତ ପି େସକ କୟୁମ ତ LNT3052107

ପ ୁ /838370 42 139 979ଏଲ ଏନ ବମର୍ନ ପି ପି ବମର୍ନ LNT3377603
ପ ୁ /838371 50 139 980ଅଭିଜିତ େବାଷ ପି ଏ େକ େବାଷ LNT2576825
ପ ୁ /838372 52 139 981ବି ଏନ ଦାସ ପି ଏସ ଏନ ଦାସ LNT2576874
ପ ୁ /838373 59 139 982ଅପବୂର୍  େଘାଷ ପି ଅମିୟ େଘାଷ OR/06/044/268773
ପ ୁ /838374 51 139 983ବିପିନବିହାରି େଗାସାମି ପି ବି ବି େଗାସାମି LNT2576817
ପ ୁ /838375 50 139 984ସବୁତ ମଜମଦୁାର ପି େସୗଚି  LNT2576833
ପ ୁ /838376 47 139 985ବିେବକ ମିଶ ପି ବି ଏନ ମିଶ LNT2576866
ପ ୁ /838377 54 139 986ମି  ୁପାଲ ପି ଜି ସି ପାଲ LNT2576858
ପ ୁ /838378 50 139 987ଏମ ପେରଲ ପି ବି ସି ପେରଲ LNT2576841
ପ ୁ /838379 43 139 988ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ ପି ବାେଳଇ ପଧାନ LNT3377587
ପ ୁ /838380 51 139 989ସମୀର ସାହା ପି ସକୁମୁାର ସାହା YNY0987842
ପ ୁ /838381 44 139 990ଅେଲାକ ସାହା ପି ବି ସି ସାହା LNT3377595
ପ ୁ /838382 73 139 991ନିର ନ େସନାପତି ପି ଭା ର େସନାପତି OR/06/044/268453
ପ ୁ /848383 90 139 992କଯ୍ାପେଟନ ଏସ ଏ ଅଲି ପି ଏସ ଏସ ଅଲି LNT2576809
ପ ୁ /848384 73 139 993ରାେବୟା େବଗମ ପି େଶଖ ଅଖତର ଅଲି LNT2447878
ୀ /848385 54 139 994ଫରିଦା େବଗମ ପି େସକ ଅତର ଅଲି YNY0987859

ପ ୁ /858386 43 139 995େସକମାନ ଅହ ଦ ବକ୍ସ ପି ୟୁସଫୁ ବକ୍ସ LNT2576775
ୀ /858387 68 139 996ଆଫେରାଜ େବଗମ ସା ୟୁସଫୁ ବକ୍ସ LNT2576783

ପ ୁ /858388 97 139 997ନାନାଲାଲା ସାହା ପି ବିଠନ ଦାସ YNY0987867
ୀ /868389 29 139 998ନାଜ େରାଜା ଅଲୀ ପି େସଖ ଫଜଲ ଅଲୀ YNY0907584

ପ ୁ /868390 25 139 999ରାଜ୍ େରହମାନ ଅଲୀ ପି େସଖ ଫଜନ ଅଲୀ YNY0907592
ପ ୁ /868391 59 139 1000େଶଖ ଫଜଲ ଅଲି ପି େଶଖ ଅତର ଅଲି LNT2448561
ଅ /868392 45 139 1001େମମନୁା ବାନୁ ସା ଗଲୁାମ ରସଲୁ ମନସରୁୀ YNY0907170
ୀ /868393 46 139 1002ଫିେରାଜା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ଅନୱର YNY0907139
ୀ /868394 43 139 1003ରୁେବଦା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଆବୁଲ YNY0907121
ୀ /868395 92 139 1004ହମିଦା ବିବି ସା ରହିମ ଖଁା OR/06/044/268227
ୀ /868396 67 139 1005କଲିମନୁ ବିବି ସା ଖଲିଲ ଖଁା OR/06/044/268225
ୀ /868397 50 139 1006େଜାେଲଖା ବିବି ସା ହଲିମ  OR/06/044/268229
ୀ /868398 48 139 1007ବାଦେରାନ ବିବି ପି େସକ ଆେହମଦ୍ YNY0907386

ପ ୁ /868399 71 139 1008ଖଲିଲ ଖଁା ପି ରହିମ ଖଁା OR/06/044/268224
ୀ /868400 30 139 1009େସାନି ଖାତୁନ ପି ମହ ଦ ଆବିଦ YNY0907295

ପ ୁ /868401 49 139 1010ଗଲୁାମ ରସଲୁ ମାନସରୁୀ ପି ମହ ଦ ୟାସିନ ମାନସରୁୀ YNY0907147
ୀ /868402 58 139 1011ହଷର୍ମଣି ମହା ି ସା େଶଖ ଫଜଲ ଅଲି LNT2448579
ୀ /868403 29 139 1012ତମନନ୍ ା ପରୱିନ ସା ମହ ଦ ସଲୁତାନ YNY0907162

ପ ୁ /878404 72 139 1013େଶଖ ଅ ଲିୁମଜିଜ ପି େଶଖ ଅ ଲିୁହକିମ LNT2576726
ପ ୁ /878405 57 139 1014େଶଖ କରୁବାନ ଅଲି ପି େଶଖ ଆଫଜଲ ଅଲି LNT2576734
ୀ /888406 47 139 1015ସମସନୁ ବିବି ପି େଶଖ ନଜିର OR/06/044/268695
ୀ /888407 44 139 1016େସୗରି ବିବି ସା େଶଖ ଅନୁଅର LNT2576700
ପ ୁ /888408 54 139 1017େସକ ସହୁାବ ପି େସକ ସହୁାବ LNT2576718
ପ ୁ /908409 66 139 1018ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ବାରିକ ପି ବିକଳ ଚରଣ ବାରିକ LNT2576684
ୀ /908410 64 139 1019ବାସ ୀ ମ ରୀ ବାରିକ ସା ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ବାରିକ LNT2576676
ୀ /918411 47 139 1020େଶଫାଳି ପେଟଲ ପି ଭାରତ କମୁାର ପେଟଲ LNT2576668
ୀ /918412 45 139 1021ନମତା ପେଟଲ ପି ଭାରତ ପେଟଲ YNY0987883
ୀ /928413 83 139 1022ସେରାଜନଳିନି ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/268749
ୀ /928414 48 139 1023ପଦଜା ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/268750
ପ ୁ /928415 44 139 1024ବିେବକ ଚ  ଦାସ ପି ଗଗନ ଚ  ଦାସ LNT1674472
ପ ୁ /928416 44 139 1025ଦି ୀର ନ ମହାପାତ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ମହାପାତ LNT1674464
ପ ୁ /938417 74 139 1026ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ପେବାଧ ଚ  ଦାସ OR/06/044/268756
ପ ୁ /938418 46 139 1027ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ପଦୀପ ଦାସ OR/06/044/268757
ପ ୁ /938419 44 139 1028ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YNY0244947
ୀ /938420 38 139 1029କ୍ଷଣପଭା ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ YNY0244939
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ପ ୁ /948421 70 139 1030ଶବିପଦ ମିତ ପି େକ ସି ମିତ OR/06/044/268656
ୀ /948422 64 139 1031ରିନାରାଣୀ ମିତ ସା ଶବିପଦ ମିତ OR/06/044/268748

ପ ୁ /948423 41 139 1032େଦବାଶଷି ମିତ ପି ଶବିପଦ ମିତ LNT2448520
ପ ୁ /948424 39 139 1033େସାମନାଥ ମିତ ମା ଶବିପଦ ମିତ LNT2448454
ପ ୁ /958425 78 139 1034ଶଚିନ ନ ସିଂ ପି ଦୀନନାଥ ସିଂ LNT2576619
ୀ /958426 76 139 1035ସମିୁତା ସିଂ ସା ଶଚିନ ନ ସିଂ LNT2576627

ପ ୁ /958427 62 139 1036ତୀଦୀପନ ନ ସିଂ ପି ଦୀନନାଥ ସିଂ OR/06/044/268104
ପ ୁ /958428 54 139 1037ପଦୀପ ନ ନ ସିଂ ମା ଦୁଗର୍ାବାଲା ସିଂ LNT2576635
ୀ /958429 44 139 1038ଝୁମା ସିଂ ସା ପଦୀପ ସିଂ LNT3377611

ପ ୁ /958430 38 139 1039ସମତ ସିଂ ପି ଜାନକିନ ନ ସିଂ LNT2576643
ପ ୁ /968431 66 139 1040ପକାଶ ଭାଟିଆ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ ବଲଭ ଦାସ LNT2576585
ୀ /968432 92 139 1041କସୁମୁ ନାରାୟଣ ଦାସ ସା େଜ ଷଡ ୀ LNT3377629

ପ ୁ /968433 92 139 1042ନାରାୟଣଦାଶ ବଲଭ ଦାସ ପି ବଲଭଦାଶ େମାତିରାମ LNT2576593
ପ ୁ /978434 68 139 1043େଶଖ ଲିଆକତ୍ ଅଲୀ ପି େଶଖ ଖଇରାତ୍ ଅଲୀ LNT2472264
ପ ୁ /978435 40 139 1044େଶଖ୍ ମନୱର ଅଲି ପି େଶଖ ଲିଆକତ୍ ଅଲି LNT2472280
ପ ୁ /978436 39 139 1045େଶଖ ମନସରୁ ଅଲୀ ପି େଶଖ.ଲିଆକତ ଅଲୀ LNT2472272
ୀ /978437 44 139 1046ସମସାଦ େବଗମ ପି େଶଖ ଲିଆକତ ଅଲି LNT2474690
ୀ /978438 65 139 1047ସାବରା ଖାତୁନ ସା େଶଖ ଲିଆକତ୍ ଅଲି LNT2472942

ପ ୁ /988439 59 139 1048ସକୁମୁାର େଭୗମିକ ପି ସବୁଳ ଚ  େଭୗମିକ OR/06/044/268697
ୀ /998440 31 139 1049କଦୁରାତୁନ ବିବି ସା ନାତିଫ ଖାନ YNY0973610
ୀ /998441 52 139 1050ମେନାରମା େଦଇ ସା କାଳୁ ସାହୁ YNY1022631

ପ ୁ /998442 68 139 1051ବିପିନ ବିହାରୀ ରାଏ ପି କପିଳ ଚରଣ ରାଏ LNT2576569
ୀ /998443 62 139 1052ରଶିେରଖା ରାଏ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ରାଏ LNT3377637

ପ ୁ /1018444 71 139 1053ଦିପକ କା ିଲାଲ କୁ ାନି ମା ଲିଲା େବନ ସାହା YNY0384198
ୀ /1018445 51 139 1054ଅନିତା କୁ ାନି ମା ଲିଲା େବନ ସାହା YNY0384222

ପ ୁ /1018446 78 139 1055ଟମକଲାଲ ମାେନକ ମା ଲିଲା େବନ ସାହା YNY0384206
ୀ /1018447 74 139 1056ଦମୟ ି ମାେନକ ପି ପଭୂଲାଲ ଜୀ YNY0384230

ପ ୁ /1018448 38 139 1057ହିେତଶ ମାେନକ ମା ଦମୟ ୀ ମାେନକ YNY0384180
ପ ୁ /1018449 61 139 1058ଭରତ କମୁାର ସାହା ମା ଲିଲା େବନ ସାହା YNY0384255
ୀ /1018450 52 139 1059ହଷର୍ା ବରତ ସାହା ମା ଲିଲା େବନ ସାହା YNY0384214
ୀ /1028451 55 139 1060ସଭୁଶୀ ମହାପାତ ସା ପଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ YNY0501205
ୀ /1028452 33 139 1061ସାତିସିତା ମହାପାତ ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ YNY0501213
ୀ /1028453 23 139 1062ଡୀ. ପ ୁ ଲତା ପି ଡୀ. ଭ୍କ଼ସକର ରାଓ YNY1188606
ୀ /1038454 26 139 1063ସୀମା ନାଥ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ନାଥ YNY1188515
ୀ /1038455 33 139 1064ସ ଯ୍ା ସିଂହ ସା ସମାଟ ସିଂହ YNY0604124
ୀ /1048456 29 139 1065ଜୟଶୀ ନାୟକ ପି ଜେୟଶ ନାୟକ YNY0673822
ୀ /1058457 29 139 1066ସଜୁାତା ପଧାନ ସା ସାଗେର  ପଧାନ YNY0673830
ୀ /1068458 27 139 1067ୟାସମିନ େବଗମ ପି ମହ ଦ ପରେୱଜ YNY0673848
ୀ /1078459 27 139 1068େରହାନା େବଗମ ପି ସଏନାଜ ବିବି YNY0673814
ୀ /1078460 27 139 1069କରୂସିଦା େବଗମ ପି ହମୀଦ ଖାନ YNY1188325
ୀ /1078461 23 139 1070ରୁକସାନା େବଗମ ପି ବେକର୍ ଟ ଅଲୀ YNY1188358
ୀ /1078462 23 139 1071ନଜବୁନ େବଗମ ପି େସକ୍ େସାନା YNY1226091
ୀ /1078463 22 139 1072ଅଫ୍ସନା େବଗମ ପି ବେକର୍ ଟ ଅଲୀ YNY1188473
ୀ /1078464 27 139 1073େମୖନା ବିବୀ ସା େନାସଦ ଖାନ YNY1187954
ୀ /1078465 31 139 1074େସାନୀ ଖାନ ପି ହମୀଦ ଖାନ YNY1188259

ପ ୁ /1078466 30 139 1075ତାେବଜ ଖାନ ପି ସିକ ର ଖାନ YNY1188044
ପ ୁ /1078467 26 139 1076େସୖ  ଅଲୀ ଖାନ ପି ସିକ ର ଖାନ YNY1195817
ପ ୁ /1078468 25 139 1077ଇମରାନ ଖାନ ପି ସିକ ର ଖାନ YNY1188028
ପ ୁ /1078469 51 139 1078ନଈମ ପି େସନ ଅ ଲୁ ରହିମ YNY1188374
ପ ୁ /1078470 25 139 1079ସକୀଲ ପି  ନଈମ YNY1188226
ୀ /1088471 39 139 1080ଲଇଲାତୁନ ବିବି ସା ମଜିଦ୍ ଖାନ YNY0602714
ପ ୁ /1088472 29 139 1081ଶବିା େସଠୀ ମା ଏମ, ସାବିତୀ YNY0603209
ପ ୁ /1298473 57 139 1082ଲାଏକ ଅଲୀ ପି ମହ ଦ ଅଲୀ YNY0804955
ପ ୁ /1298474 26 139 1083ମାଳିବ ଅଲୀ ପି ଲାଏକ ଅଲୀ YNY0804633
ୀ /1298475 30 139 1084ଆସିଫ ତରନମ୍ େବଗମ୍ ସା ବରକତ ଅଲୀ YNY0804617
ୀ /1298476 52 139 1085ସବିହା ଖାତୁନ ସା ଲାଏକ ଅଲୀ YNY0804724
ୀ /1298477 29 139 1086ଫତିମନୁ ନିଶା ପି ଲିୟାକତ ଅଲୀ YNY0804591
ୀ /1558478 25 139 1087ଗଡିୁଆ ପରବିନ୍ ପି େଶଖ ବାବୁ YNY1040617
ପ ୁ /1558479 25 139 1088ଆଜାର େଶଖ୍ ପି େଶଖ୍ ବାବୁ YNY1040583
ପ ୁ /1558480 23 139 1089ମଜୁର େଶଖ୍ ପି େଶଖ୍ ବାବୁ YNY1040591
ୀ /229/A8481 52 139 1090ସେଦ ନଶୀନ ପି ଲାେଥ ଅ ଲୁ ମଜୀଦ ଖାନ YNY1290105
ୀ /3918482 45 139 1091ସମିନା ସାହିନ ସା େଶଖ ନଜିର YNY0777862
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କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 22ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /391/m8483 51 139 1092େସଖ ନଜିର ପି େଶଖ ଜାଫର YNY0777920
ୀ /4418484 40 139 1093ସମା ି ସାହୁ ସା ମେୁକଶ ସାହୁ YNY0823898
ୀ /4418485 35 139 1094ସଭୁଶୀ ସାହୁ ସା ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ YNY0823872
ୀ /6248486 27 139 1095ସହୁାନ େବଗମ ସା ରଶଦି ଖଁା YNY0777805
ୀ /999998487 41 139 1096ଫିେରାଜା ବିବି ସା ନୁରୁଲ ହୁେସନ YNY1091750

ପ ୁ /.8488 36 139 1097ମହ ଦ ଆକବର ପି ମହ ଦ ସଫିକ YNY0823914
ପ ୁ /.8489 48 139 1098େଶଖ ଅବ ଲୁ ସଲାମ ପି ନବି ନବି YNY0823906
ପ ୁ /c/o - odi8490 22 139 1099ସି ାଥର୍  ସରୂପ  ପି େଯାେଗ  ନାଥ େସନାପତି YNY1195783
ୀ /18491 85 139 1100ରାଧାରାଣୀ େଦଇ ସା ହରିହର . LNT2576551

ପ ୁ /28492 47 139 1101ସାେଜଦା ଅନଜୁସ ପି ସମିମ ଖଁା LNT2576544
ପ ୁ /28493 51 139 1102ମହ ଦ ଖରୁବାନ ପି ମହ ଦ ମନାନ LNT3383577
ପ ୁ /38494 44 139 1103େଶଖ ମ ୁ ାକ ଅଲି ପି େଶଖ ଲିଆକତ ଅଲି LNT2474922
ପ ୁ /38495 41 139 1104େଶଖ ମଜୁାଫର ଅଲି ପି େଶଖ ଲିଆକତ ଅଲି LNT2474708
ପ ୁ /068496 24 139 1105ଅଭିେଷକ ସିଂହ ପି ବସ  ସିଂହ YNY1136571
ୀ /218497 22 139 1106ସପୁଭା ପୁ ୀ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପୁ ୀ YNY1136522
ୀ /228498 34 139 1107ସନିୁତା େଦ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େଦ YNY0907402

ପ ୁ /538499 55 139 1108ବିଭାଶଷି େଦ ହ ରା ପି ଅରୁଣ କମୁାର େଦ ହ ରା YNY1136530
ପ ୁ /778500 23 139 1109ବାପନୁ ନାଏକ ପି ବାବୁଲି ନାଏକ YNY1283183
ୀ /828501 35 139 1110ମଧଶୁୀ ନ ର ସା ସଂଦୀପ କମୁାର ନ ର YNY1136621
ୀ /9  (Booth8502 30 139 1111ଗଲୁନାରା େବଗମ ସା ମହ ଦ େନୗସାଦ YNY1356740

ପ ୁ /C/O SEKH8503 26 139 1112େସଖ ନିଜାମଦୁୀନ ପି େସଖ ଆଲାଉ ିନ YNY1358555
ୀ /758504 23 139 1113ରିୟା ଦାସ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1362144

ପ ୁ /408505 22 139 1114ମୀର ଅସିଫ ଆଲୀ ପି ମୀର ଅବିଦ ଆଲୀ YNY1362151
ପ ୁ /408506 20 139 1115ମୀର ଆ େରା  ଆଲୀ ପି ମୀର ଅବିଦ ଆଲୀ YNY1362201
ୀ /558507 26 139 1116ମିନତୀ ନାୟକ ସା prakas Nayak YNY1369081
ୀ /108508 28 139 1117ସମୂରାଣୀ ଖାତୁନ ସା  ଯାର YNY1391309

ପ ୁ /108509 18 139 1118ତାହୀଦ ଖାନ ପି ବାହୀଦ ଖାନ YNY1391424
ୀ /108510 24 139 1119ସରଵରୀ େବଗମ ସା େସକ ଜା ିନ YNY1391432
ୀ /108511 21 139 1120ଜହରା େବଗମ ସା େସକ ଵସି YNY1391440
ୀ /108512 29 139 1121ସବୀହା ପରବିନ ସା  ତାହିର ରସୀଦ YNY1391457
ୀ /108513 37 139 1122ସେହଦା େବଗମ ସା ମହ ଦ ହନିଫ YNY1391465
ୀ /348514 47 163 274ମିନତୀ ସାହୁ ପି ଅ ତ ସାହୁ YNY0319657

ପ ୁ /348515 84 163 275ଅ ଦ ସାହୁ ପି ବାଲୁ ସାହୁ OR/06/044/252268
ୀ /348516 74 163 276ହାରାମଣୀ ସାହୁ ସା ଅ ଦ ସାହୁ OR/06/044/252269

ପ ୁ /348517 57 163 277େଦେବ  ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ LNT2362945
ୀ /348518 44 163 278ବିଣା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଅ ଦ ସାହୁ LNT2362929

ପ ୁ /348519 41 163 279ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ ଦ ସାହୁ LNT2362911
ପ ୁ /358520 52 163 280ଶୀ ସତଯ୍ବତ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େଜଯ୍ାତିଷ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0178970
ୀ /358521 77 163 281ଆଭା ଦାଶ ପି ପହଲାଦ ଚ  ଦାଶ LNT3017084

ପ ୁ /358522 67 163 282ଗିରିଜା ଦ  ଦାଶ ପି ପହଲାଦ ଚ  ଦାଶ LNT3017068
ୀ /358523 57 163 283ସବିତା ଦାଶ ସା ଗିରିଜା ଦ  ଦାଶ LNT3017076
ୀ /358524 27 163 284େସନ୍ହା ନା ଦାଶ ପି ଗିରିଜା ଦ  ଦାଶ YNY0977405

ପ ୁ /358525 29 163 285ନେରଶ ଝୁନ ଝୁନ ବାଲା ପି ସେୁରଶ କମୁାର ଝୁନ୍ ଝୁନ ବାଲା YNY0626713
ପ ୁ /358526 70 163 286ସେ ାଷ କମୁାର ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ରାମଅବତାର ଝୁନଝୁନୱାଲା OR/06/044/252273
ପ ୁ /358527 68 163 287ଗିରିଜା କମୁାର ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ରାମଅବତାର ଝୁନଝୁନୱାଲା OR/06/044/252275
ୀ /358528 67 163 288ନିଲମ ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ସେ ାଷ ଝୁନଝୁନୱାଲା OR/06/044/252274

ପ ୁ /358529 65 163 289ସଜୁନ କମୁାର ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ରାମଅବତାର ଝୁନଝୁନୱାଲା OR/06/044/252277
ୀ /358530 63 163 290ମ  ୁଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ଗିରିଜା ଝୁନଝୁନୱାଲା OR/06/044/252276

ପ ୁ /358531 63 163 291ରତନ କମୁାର ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ରାମଅବତାର ଝୁନଝୁନୱାଲା OR/06/044/252279
ପ ୁ /358532 62 163 292ସେୁରଶ ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ରାମଅବତାର ଝୁନଝୁନୱାଲା OR/06/044/252281
ୀ /358533 59 163 293ସନିୁତା ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ସଜନ ଝୁନଝୁନୱାଲା OR/06/044/252278
ୀ /358534 57 163 294ଉଷା ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ସେୁରଶ ଝୁନଝୁନୱାଲା OR/06/044/252282
ୀ /358535 56 163 295ଆଶା ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ରତନ କମୁାର ଝୁନଝୁନୱାଲା OR/06/044/252280
ପ ୁ /358536 36 163 296ରାଜିବ ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ରତନ କମୁାର ଝୁନଝୁନୱାଲା LNT3017050
ପ ୁ /358537 35 163 297ସ ିବ ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ରତନ କମୁାର ଝୁନଝୁନୱାଲା LNT3017043
ପ ୁ /358538 40 163 298ରବି  ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ସଜନ ଝୁନଝୁନୱାଲା LNT2375277
ୀ /358539 39 163 299େସାଭା ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ରତନ କମୁାର ଝୁନଝୁନୱାଲା LNT2375111
ୀ /358540 40 163 300ରୁପା ଝୁନଝୁନାଲା ସା ଜୀବନ ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY0657262
ପ ୁ /358541 45 163 301େଗାପାଳ କୀ  ଝୁନୁଝୁନୁୱାଲା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଝୁନୁଝୁନୁୱାଲା LNT2375087
ପ ୁ /358542 43 163 302ଜୀବନ ଝୁନୁଝୁନୁୱାଲା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଝୁନୁଝୁନୁୱାଲା LNT2375095
ୀ /358543 45 163 303ଶୀମତୀ େଦବପିୟା ମିଶ ସା ଶୀ ସତଯ୍ବତ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0178962
ୀ /358544 34 163 304ନିଶା ଝୁନଝୁନ୍ ୱାଲା ପି ସେୁରଶ କମୁାର ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY0657270
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ପ ୁ /368545 53 163 305ଏମ୍ ରାମମ ୂ ିର୍ ପି ଏସ୍ ଆଶୟା LNT3081312
ପ ୁ /368546 41 163 306ଏସ୍. ପଭାକର ପି ଏସ୍. ଡାଲିୟା LNT2358646
ପ ୁ /368547 38 163 307ଏସ୍ େଶଖର ପି ଏସ୍ କି ାରାଓ LNT3081304
ୀ /368548 33 163 308କନିଜ େରହାନା  ପି ନସିର ଖଁା LNT3017092

ପ ୁ /368549 74 163 309ଇରାଷାଦ ଅହମଦ ପି ଜଲଲଉ ିନ ଅହମଦ YNY1052828
ପ ୁ /368550 24 163 310ଜିବରାନ ଜଲାଲଉ ିନ ଅହମଦ ପି ଏରସାଦ ଅହମଦ YNY1052836
ପ ୁ /368551 23 163 311ଜୁେନଦ ଆବିଦ ଅହମଦ ପି ଏରସାଦ ଅହମଦ YNY1052844
ୀ /368552 46 163 312ଶହୀନ ଜମାଲ ଅଖତାର ସା ଏମ.ଡୀ ତାରିକ ଵକୀଲ YNY1265388
ୀ /368553 50 163 313ରହିମା େବଗମ ସା ସବିର YNY1243302
ୀ /368554 48 163 314ସାହାନା େବଗମ ସା ନଜିର ଖଁା OR/06/044/252288
ୀ /368555 28 163 315ତସଲିମା େବଗମ୍ ମା ଜାହାନିୟା େବଗମ୍ YNY0771246

ପ ୁ /368556 62 163 316ନଜିର ଖଁା ପି ନୁର ଖଁା OR/06/044/252287
ପ ୁ /368557 62 163 317ନସିର ଖଁା ପି ନୁର ଖଁା OR/06/044/252289
ପ ୁ /368558 57 163 318ସବିର ଖଁା ପି ନୁରୁ ଖଁା YNY1242817
ପ ୁ /368559 34 163 319ଇମରାନ ଖଁା ପି ନସୀର ଖଁା LNT3081353
ପ ୁ /368560 29 163 320ଆଝାର ଖାନ ପି ନାଜିର ଖାନ YNY0473702
ୀ /368561 28 163 321ଶାେହନାଜ ଖଁା ପି ନାଜିର ଖଁା YNY0473710
ୀ /368562 52 163 322ରେହମତୁନ ନିଶା ସା ନସିର ଖଁା OR/06/044/252290
ୀ /368563 22 163 323ସ ିଦା ପରୱିନ ପି ଶବିର ଖାନ YNY1230689

ପ ୁ /368564 50 163 324ଏସ େଗାପୀ ରାଓ ପି ଏସ ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ରାଓ OR/06/044/252517
ପ ୁ /368565 40 163 325ଏସ ଭା ର ରାଓ ପି ଏସ ଦାଲିୟ OR/06/044/252516
ପ ୁ /368566 65 163 326ପଫଲୁ ଚ  ସିଂ ପି ନରସିଂହ ଚରଣ ସିଂ LNT3017100
ୀ /368567 57 163 327ମ  ୁସିଂହ ପି ନରସଂହ ଚରଣ ସିଂହ LNT3017118
ୀ /368568 20 163 328ଊ ିଶାନ ତାରିକ ଵକୀଲ ପି ଏମ.ଡୀ ତାରିକ ଵକୀଲ YNY1265487
ୀ /368569 61 163 329ଇସମତ ଓକିଲ ସା ଏରସାଦ ଅହମଦ YNY1052851
ୀ /368570 54 163 330ଏମ.ଡୀ ତାରିକ ଵକୀଲ ପି େସଲ୍  ଵକୀଲ YNY1265396
ୀ /378571 45 163 331ସାଧ ୁନରସମା ସା ଏସ ରାମ ୁ LNT2375319
ୀ /378572 50 163 332ସାଧ ୁଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ସା ସାଧ ୁନରସଂହ ମ ୂ ିର୍ OR/06/044/252511
ୀ /378573 62 163 333ସାଧ ୁସା ାମା ପି ସାଧ ୁପାେପୟା OR/06/044/252482

ପ ୁ /388574 55 163 334ଜି ତିରୁପତି ପି ଜି ସିମାଦି LNT2375327
ୀ /388575 45 163 335ଜି ତୁଳସୀ ସା ଜି ତିରୁପତି LNT2375335
ୀ /388576 61 163 336ଏସ ରାୱାଣା ା ସା ଏସ ନାରାୟଣ ସାମୀ YNY1290451
ୀ /388577 32 163 337ଏସ. ଗୀତା ଳି ପି ଏସ. କି ା  ରାଓ YNY1277623
ୀ /388578 80 163 338ସାଧ ୁଲଛମି ସା ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ OR/06/044/252307

ପ ୁ /388579 65 163 339ଏସ କି ା ରାଓ ପି ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ OR/06/044/252308
ୀ /388580 70 163 340ଏସ ସାବିତୀ ସା ଏସ ଡାେଲୟା OR/06/044/252301
ୀ /388581 52 163 341ଏସ ସିତାରାମ ସା ଏସ କି ା ରାଓ OR/06/044/252309
ୀ /388582 39 163 342ଏସ ସଜୁାତା ପି ଏସ. ନାରାୟଣ ସାମୀ YNY1081553

ପ ୁ /388583 67 163 343ଏସ. ନାରାୟଣ ସାମୀ - ଏସ. ରାଵନ ା YNY1343268
ୀ /408584 44 163 344ଅନୁପମା ସାହୁ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ YNY0903070

ପ ୁ /408585 70 163 345େକୖଳାସ ଚ  ସାଇଁ ପି ଜଳଧର ସାଇଁ OR/06/044/252319
ୀ /408586 59 163 346ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ ସା ସେୁରଶ ଚ  ସାଇଁ OR/06/044/252320

ପ ୁ /408587 55 163 347ସେୁରଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ଜଳଧର ସାଇଁ OR/06/044/252317
ପ ୁ /408588 43 163 348ରାେଜ  ପସାଦ ସାଇଁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାଇଁ LNT2362804
ୀ /408589 40 163 349ସଜୁାତା ସାଇଁ ପି ସେୁରଶ ଚ  ସାଇଁ LNT2375210

ପ ୁ /408590 40 163 350କିେଶାର ପସାଦ ସାଇଁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାଇଁ LNT2362895
ପ ୁ /408591 38 163 351ଦିପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସେୁରଶ ଚ  ସାଇଁ LNT2363018
ୀ /408592 35 163 352ର ନି ସାଇଁ ସା ରାେଜ  ପସାଦ ସାଇଁ YNY0473728
ୀ /418593 61 163 353ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାଇଁ OR/06/044/252318
ପ ୁ /428594 59 163 354ବିେରନ େବେହରା ପି କା ାଳି େବେହରା YNY0626879
ପ ୁ /428595 58 163 355ଗଗନ େବେହରା ପି କା ାଳି େବେହରା OR/06/044/252324
ପ ୁ /428596 58 163 356ଭଗବାନ େବେହରା ପି କା ାଳି େବେହରା OR/06/044/252322
ୀ /428597 50 163 357ବୀଣାପାଣୀ େବେହରା ସା ବିେରନ୍ େବେହରା YNY0626812
ପ ୁ /428598 36 163 358ଜିେତନ କମୁାର େବେହରା ପି ବିେରନ୍ େବେହରା YNY0626838
ୀ /428599 35 163 359ସ  ୁେବେହରା ପି ଗଗନ େବେହରା YNY0319681
ପ ୁ /428600 35 163 360ଟୁକନ କମୁାର େବେହରା ପି ବିେରନ୍ େବେହରା YNY0626655
ପ ୁ /428601 35 163 361ରବି ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା LNT3017126
ପ ୁ /428602 33 163 362ସଚିନ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ବିେରନ େବେହରା YNY0626788
ୀ /428603 33 163 363ସସିତା େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା YNY0657288
ପ ୁ /428604 32 163 364ରତନ କମୁାର େବେହରା ପି ବିେରନ େବେହରା YNY0626820
ପ ୁ /428605 31 163 365ଚ ନ େବେହରା ପି ଗଗନ େବେହରା LNT3017142
ୀ /428606 31 163 366ବିନିତା େବେହରା ସା ଜିେତନ କମୁାର େବେହରା YNY0669507
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ୀ /428607 30 163 367ସନିୁତା େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା YNY0657296
ୀ /428608 29 163 368େହନାରାଣୀ େବେହରା ପି ବିେରନ େବେହରା YNY0626796

ପ ୁ /428609 28 163 369ତପନ କମୁାର େବେହରା ପି ବିେରନ େବେହରା YNY0626804
ପ ୁ /428610 28 163 370କୁ ନ େବେହରା ପି ଗଗନା େବେହରା YNY0473736
ପ ୁ /428611 48 163 371କପିେଳ  ଦାସ - ସସୀତା ଦାସ YNY1265941
ୀ /428612 50 163 372ମ ୁ େଦଇ ସା ଭଗବାନ େବେହରା OR/06/044/252323
ୀ /428613 50 163 373ମଷିୁ େଦଇ ସା ଗଗନ େବେହରା OR/06/044/252325

ପ ୁ /438614 64 163 374େବୖଦଯ୍ନାଥ େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା YNY0988832
ପ ୁ /438615 50 163 375ରାେଜ  େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା OR/06/044/252332
ୀ /438616 50 163 376ରୀନା େବେହରା ସା ରାେଜ  େବେହରା YNY0473744

ପ ୁ /438617 41 163 377ବିଜୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଅେଶାକ େଚୗଧରୁୀ LNT3017159
ୀ /438618 37 163 378ଝୁନି େଚୗଧରୁୀ ସା ବିଜୟ େଚୗଧରୁୀ YNY0626846

ପ ୁ /438619 64 163 379ଅେଶାକ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ମାନିକଲାଲ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/252506
ୀ /438620 52 163 380ଲକ୍ଷୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଆେଶାକ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/252507
ୀ /438621 80 163 381ଶଶ ିେଦଇ ସା କ ରୁୀ େବେହରା OR/06/044/252329

ପ ୁ /438622 72 163 382େଜ ଧମର୍ା ରାଓ ପି ସୀମା ଳ ରାଓ OR/06/044/252504
ପ ୁ /438623 42 163 383େଜ ରେମଶ ରାଓ ପି େଜ ଧମର୍ା ରାଓ OR/06/044/252477
ପ ୁ /438624 64 163 384ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ YNY0657304
ୀ /438625 56 163 385ସସିତା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0657320

ପ ୁ /438626 34 163 386ଅନିେକଶ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0657312
ପ ୁ /438627 32 163 387ଅଭିେଶକ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0657338
ୀ /438628 42 163 388େଜ ସଂଜିତା ପି େଜ ଧମର୍ା ରାଓ OR/06/044/252474

ପ ୁ /448629 44 163 389ବିେନାଦ ପସାଦ  ପି ଭରତ ପସାଦ LNT1702224
ପ ୁ /448630 37 163 390ନିଖିଲ ପସାଦ ପି ଶତୁଘନ ପସାଦ YNY0657395
ୀ /448631 68 163 391ବସମୁତୀ ଭଗତ ସା ଆନ ଲାଲ ଭଗତ OR/06/044/252348
ୀ /448632 65 163 392ଶକୁ ଳା େଦବି ସା ଭରତ ପସାଦ OR/06/044/252343

ପ ୁ /448633 81 163 393ଲଛମନ ପସାଦ ପି ଗେଣଶ ରାମ OR/06/044/252338
ୀ /448634 75 163 394େମନକା ପସାଦ ସା ଲଛମନ ପସାଦ OR/06/044/252339

ପ ୁ /448635 68 163 395ଭରତ ପସାଦ ପି ଗେଣଶ ପସାଦ OR/06/044/252340
ପ ୁ /448636 63 163 396ଶତୁଘନ୍ ପସାଦ ପି ଗେଣଶ ପସାଦ OR/06/044/252344
ପ ୁ /448637 62 163 397ପଦିପ ପସାଦ ପି ରାମଚ  ପସାଦ OR/06/044/252342
ୀ /448638 59 163 398ମମତା ପସାଦ ସା ଶତୁଘନ୍ ପସାଦ OR/06/044/252347
ୀ /448639 59 163 399ଇ ିରା ପସାଦ ସା ପଦୀପ ପସାଦ OR/06/044/252515

ପ ୁ /448640 58 163 400ଅେଶାକ ପସାଦ ପି ଗେଣଶ ପସାଦ OR/06/044/252345
ପ ୁ /448641 50 163 401ଦିଲିପ ପସାଦ ପି ରାମଚ  ପସାଦ OR/06/044/252493
ୀ /448642 49 163 402ସଷୁମା ପସାଦ ସା ଅେଶାକ ପସାଦ OR/06/044/252346
ୀ /448643 46 163 403ଜୟା ପସାଦ ସା ସନିୁଲି ପସାଦ YNY0657353

ପ ୁ /448644 45 163 404ପକାଶ ପସାଦ ପି ଲଛମନ ପସାଦ YNY0657346
ପ ୁ /448645 45 163 405ଜିେତ  ପସାଦ ପି ଭରତ ପସାଦ LNT1702232
ପ ୁ /448646 42 163 406ଅନୀଲ କମୁାର ପସାଦ ପି ଲଛମନ ପସାଦ OR/06/044/252450
ୀ /448647 42 163 407ମଧମୁତୀ ପସାଦ ସା ପକାଶ ପସାଦ YNY1150796
ୀ /448648 39 163 408ନିତୁ ପସାଦ ସା ଅନିଲ କମୁାର ପସାଦ YNY0657379
ୀ /448649 38 163 409େରଖା ପସାଦ ସା ବିେନାଦ ପସାଦ YNY0657387

ପ ୁ /448650 35 163 410ରିଷି ପସାଦ ପି ଶତୁଘନ ପସାଦ YNY0657361
ୀ /448651 34 163 411ବିନି ପସାଦ ସା ଋଷି ପସାଦ YNY0660118
ୀ /448652 32 163 412ରଶିତା ପସାଦ ପି ପଦିପ କମୁାର ପସାଦ YNY0626721
ୀ /448653 28 163 413ଦିବଯ୍ ପସାଦ ପି ପଦିପ କମୁାର ପସାଦ YNY0626697
ୀ /448654 26 163 414ପଲଵୀ ପସାଦ ସା ନିଖିଲ ପସାଦ YNY1277375

ପ ୁ /448655 24 163 415ଅ ିତ ପସାଦ ପି ଅେଶାକ ପସାଦ YNY1034982
ପ ୁ /448656 23 163 416ପେୁ ର୍ ୁ କମୁାର ପସାଦ ପି ପଦୀପ କମୁାର ପସାଦ YNY1150713
ୀ /448657 22 163 417ସନ୍ି ା ରାଣୀ ପସାଦ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପସାଦ YNY1137876
ପ ୁ /458658 65 163 418ପତାପ ବାରିକ ପି ବିକମ ବାରିକ OR/06/044/252350
ୀ /458659 59 163 419ମେନାରମା ବାରିକ ସା ପତାପ ବାରିକ OR/06/044/252351
ପ ୁ /458660 53 163 420ପଶା  ବାରିକ ପି ବିକମ ବାରିକ OR/06/044/252353
ୀ /458661 48 163 421ପତିମା ବାରିକ ସା ପଶା  ବାରିକ LNT2358638
ପ ୁ /458662 38 163 422ପବିର କମୁାର ବାରିକ ପି ପତାପ ବାରିକ LNT2362986
ପ ୁ /458663 35 163 423ସବିୁର କମୁାର ବାରିକ ପି ପତାପ କମୁାର ବାରିକ YNY0104257
ପ ୁ /458664 23 163 424ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ପସା  କମୁାର ବାରିକ YNY1142793
ୀ /458665 32 163 425ଶ ା ଳି େବେହରା ସା ସବୁୀର କମୁାର ବାରିକ୍ YNY0733626
ୀ /468666 45 163 426ଶୀମତୀ ଉଷାଲାେହରୀ ସା ଶ  ୁଲାେହରୀ YNY0660126
ପ ୁ /468667 24 163 427ସତ୍ଯଜୀତ ଲହରୀ ପି ଶ  ୂପସାଦ ଲାହୀରୀ YNY1150838
ପ ୁ /468668 55 163 428ଶମ ୁଲାହିରୀ ପି ପରେମଶର ଲାହିରୀ OR/06/044/252356
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ପ ୁ /478669 55 163 429ଏ େମାହନ ପି ଏମ େକ ରାଓ LNT3017167
ୀ /478670 39 163 430ଡଲି େଦଇ ସା ଏ େମାହନ LNT3017175

ପ ୁ /488671 54 163 431ହେରକୃ  ଜଗତି ପି ରତନ୍ ାକର ଜଗତି OR/06/044/252359
ୀ /508672 46 163 432ମିନା ପସାଦ ରାମ  ସା େଭାଳାନାଥ ପସାଦ ରାମ LNT2358620
ୀ /508673 52 163 433ସବିତା ପସାଦ ରାମ ସା ଭବାନୀ ପସାଦ ରାମ YNY0319715

ପ ୁ /508674 25 163 434ବବୁଲ ପସାଦ ରାମ ପି େଭାଲାନାଥ ପସାଦ ରାମ YNY1192509
ୀ /508675 22 163 435ଗୀତାଂଜଳୀ ପସାଦ ରାମ ପି େଭାଲାନାଥ ପସାଦ ରାମ YNY1192533

ପ ୁ /508676 59 163 436ରବିନାରାୟଣ ପସାଦ ରାମ ପି ଗେଣଷ ପସାଦ ରାମ OR/06/044/252366
ୀ /508677 56 163 437ଲିଳାବତୀ ରାମ ସା ରବିନାରାୟଣ ପସାଦ ରାମ OR/06/044/252367

ପ ୁ /508678 53 163 438େଭାଳାନାଥ ପସାଦ ରାମ ପି ଗେଣଶ ପସାଦ ରାମ LNT2358612
ପ ୁ /508679 51 163 439ଭବାନୀ ପସାଦ ରାମ ପି ଗେଣଶ ପସାଦ ରାମ OR/06/044/252369
ପ ୁ /518680 47 163 440ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ OR/06/044/252487
ୀ /518681 39 163 441ରିତା ଳୀ ସାହୁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ YNY0197806

ପ ୁ /518682 80 163 442ପ ାନନ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/252370
ୀ /518683 73 163 443ପଦାବତୀ ସାହୁ ସା ପ ାନନ ସାହୁ OR/06/044/252371

ପ ୁ /518684 52 163 444ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ OR/06/044/252372
ପ ୁ /518685 50 163 445ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ OR/06/044/252373
ୀ /518686 43 163 446ବବିତା ସାହୁ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YNY0197780
ୀ /518687 41 163 447ସବିତା ସାହୁ ସା ପଦିପ କମୁାର ସାହୁ YNY0197798
ୀ /528688 62 163 448ବାସ ି ସାହୁ ସା ମନେମାହନ ସାହୁ YNY0488007

ପ ୁ /528689 27 163 449କା ର୍ୀକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଶିରି ସାହୁ YNY0669473
ୀ /528690 24 163 450ରାଖୀ ବ ିତା ସାହୁ ପି ମନେମାହନ ସାହୁ YNY1265966
ୀ /528691 22 163 451େବୖସାଖୀ ସାହୁ ମା ବାସ ୀ ସାହୁ YNY1265958

ପ ୁ /528692 56 163 452ଶଶିରି ସାହୁ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ସାହୁ OR/06/044/252376
ୀ /528693 55 163 453ଜାନକି ସାହୁ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ସାହୁ YNY0487991

ପ ୁ /528694 53 163 454ମନେମାହନ ସାହୁ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ସାହୁ OR/06/044/252378
ୀ /528695 50 163 455ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା ଶଶିରି ସାହୁ OR/06/044/252377

ପ ୁ /528696 45 163 456ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ସାହୁ OR/06/044/252379
ପ ୁ /538697 72 163 457ରଘନୁାଥ ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି OR/06/044/252385
ୀ /538698 70 163 458େଗୗରୀବାଳା ମହା ି ସା ରଘନୁାଥ ମହା ି OR/06/044/252386

ପ ୁ /538699 45 163 459ମିନେକତନ ମହା ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା ି OR/06/044/252387
ପ ୁ /538700 42 163 460ମିହିର କମୁାର ମହା ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା ି YNY0660134
ପ ୁ /538701 39 163 461ମରୂଲୀଧର ମହା ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା ି YNY0660142
ୀ /548702 55 163 462କା ା ରାଓ . ପି ଆପା ରାଓ LNT2375202

ପ ୁ /548703 45 163 463ରଣଜିତ ବାରିକ ପି ବୃ ାବନ ବାରିକ OR/06/044/252416
ପ ୁ /548704 40 163 464ରବି  କମୁାର ଦାସ ପି ବଟ ଦାସ LNT4147161
ପ ୁ /548705 36 163 465ଆଦିତଯ୍ ଝୁନଝୁନ ୱାଲା ପି େକୖଳାସ ଝୁନଝୁନ ୱାଲା LNT2375152
ୀ /548706 60 163 466ଉମାେଦବୀ ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା େକୖଳାସ ଝୁନଝୁନୱାଲା OR/06/044/252458

ପ ୁ /548707 45 163 467ଆେଲାକ ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି େକୖଳାସ ଝୁନଝୁନୱାଲା OR/06/044/252459
ପ ୁ /548708 27 163 468ରଚିତ ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ରାଜୀୱ ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY0669549
ୀ /548709 75 163 469ପଦା ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ନ କିେଶାର ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY1243286
ପ ୁ /Jhunjhun8710 54 163 470ରାଜୀୱ ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ନ କିେଶାର ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY1243294
ୀ /Jhunjhun8711 51 163 471କୱିତା ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ରାଜୀୱ ଝୁନଝୁନୱାଲା LNT2375145
ୀ /548712 43 163 472ବବିତା ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ଆେଲାକ ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY0902981
ୀ /548713 33 163 473ନୀଲମ ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ଆଦିତଯ୍ ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY0902973
ୀ /548714 50 163 474କା ନ ପଧାନ ସା ହୃଷିେକଶ ପଧାନ YNY0660159

ପ ୁ /548715 55 163 475ହୃଷିେକଶ ପଧାନ ପି କୃ ଚ  ପଧାନ OR/06/044/252408
ପ ୁ /548716 54 163 476େକୖଳାସ ଚ  ରଣା ପି ରଘନୁାଥ ରଣା OR/06/044/252460
ୀ /548717 55 163 477େସ  ରାଓ ପି ଆପାରାଓ OR/06/044/252400
ପ ୁ /548718 54 163 478ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ସାମଲ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ସାମଲ LNT2375301
ପ ୁ /548719 66 163 479ଶକୁ େଦବ ସାଇଁ ପି ଫଗ ୁସାଇଁ LNT1706324
ୀ /558720 70 163 480ସକୁ ଳା ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା େଗାପୀରାମ ଝୁନଝୁନୱାଲା OR/06/044/252419
ପ ୁ /558721 55 163 481ରାମେଗାପାଳ ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି େଗାବି  ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY1242791
ୀ /558722 54 163 482ପଭା ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ରାମେଗାପାଳ ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY0660167
ପ ୁ /558723 51 163 483ଲଳିତ ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି େଗାପିରାମ ଝୁନଝୁନୱାଲା OR/06/044/252423
ୀ /558724 44 163 484ମମତା ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ଲଳିତ ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY0660175
ୀ /558725 32 163 485ନିକିତା ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ରାମେଗାପାଳ ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY0669523
ୀ /558726 75 163 486ଲକ୍ଷୀେଦବ ଝୁନଝୁନଲାଲ ସା େଗାବି  ରାମ ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY1243559
ପ ୁ /558727 54 163 487ସଶୁୀଲ ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି େଗାବି ରାମ ଝୁନଝୁନୱାଲା OR/06/044/252422
ୀ /558728 44 163 488ସମୁନ ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ସଶୁୀଲ ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY1028471
ପ ୁ /558729 26 163 489ଅଭିେଷକ ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ସଶୁଲି ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY1028497
ପ ୁ /558730 21 163 490ଶଭୁମ ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ରାମ େଗାପାଳ ଝୁନଝୁନୱାଲା YNY1230390
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ପ ୁ /568731 48 163 491ସନୁୀଲ କମୁାର ପସାଦ ପି ଲଛମନ ପସାଦ OR/06/044/252451
ୀ /578732 31 163 492ଏ ଗୀତା ସା ଏ ରାଜ େଗାପାଲ ରାଓ YNY0319723

ପ ୁ /578733 78 163 493ଏ ଜ ମାୟା ପି ଏ ନାରାୟଡୁ OR/06/044/252473
ପ ୁ /578734 40 163 494ଚି ର ନ େଜନା ପି ବଟକୃ  େଜନା YNY0319772
ୀ /578735 60 163 495ଏ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏ ଜୟମାୟା OR/06/044/252439

ପ ୁ /578736 58 163 496ପରମବହ ମହାପାତ ପି ଜଗନ େମାବନ ମହାପାତ YNY0319749
ୀ /578737 52 163 497ଶଭୁଶୀ ମହାପାତ ସା ପରମବହ ମହାପାତ YNY0319731

ପ ୁ /578738 59 163 498ଧରଣୀଧର ପଧାନ ପି େଗାପି ପଧାନ YNY0319756
ୀ /578739 49 163 499େରଣବୁାଳା ପଧାନ ସା ଧରଣୀଧର ପଧାନ YNY0319764

ପ ୁ /578740 45 163 500ବାବୁଲାଲ ପଧାନ ପି େଗାପିନାଥ ପଧାନ YNY0319806
ୀ /578741 44 163 501େରାଜାଲିନ ପଧାନ ସା ବାବୁଲାଲ ପଧାନ YNY0260679

ପ ୁ /578742 34 163 502େସାମଯ୍ା ର ନ ପଧାନ ପି ଧରଣୀଧର ପଧାନ YNY0319798
ପ ୁ /578743 42 163 503ଏ ରାଜେଗାପାଳ ରାଓ ପି ଏ ଜୟମାୟା OR/06/044/252449
ପ ୁ /578744 39 163 504ଏ ପ ୂ ର୍ ଚ  ରାଓ ପି ଏ ଜ ମୟା LNT2362861
ୀ /578745 31 163 505ଏ. ଭୀଣା ସା ଏ. ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଓ YNY0903096

ପ ୁ /588746 52 163 506ସତଯ୍କାମ ମହାପାତ ପି ଜ୍ଞାେନ  ମହାପାତ OR/06/044/252503
ୀ /588747 47 163 507ହରପିୟା ମହାପାତ ସା ସତଯ୍କାମ ମହାପାତ LNT2362937

ପ ୁ /688748 27 163 508କାଳିଆ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା YNY0669556
ୀ /688749 28 163 509କନିଜ୍ ୟାସମିନ୍ ପି ନସିର ଖାନ YNY0669465
ୀ /698750 30 163 510ପୀ ନିଳିମା ପି ପୀ. ସନଯ୍ାସୀ ରାଓ YNY1081603

ପ ୁ /698751 66 163 511ପୀ. ସନଯ୍ାସୀ ରାଓ ପି ନରସିହୁମଲୂୂ ରାଓ YNY1071729
ୀ /698752 56 163 512ପୀ ଶୀେଦବୀ ସା ପୀ. ସନ୍ଯାସୀ ରାଓ YNY1071778

ପ ୁ /698753 28 163 513ପୀ.ଏନ େଭନ୍କେଟସ୍ ପି ପୀ. ସନଯ୍ାସୀ ରାଓ YNY1071703
ୀ /1148754 20 163 514ମନୀଷା େବେହରା ପି ରାମ ଚ  େବେହରା YNY1277086

ପ ୁ /1638755 30 163 515ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଶିରି କମୁାର ସାହୁ YNY0498717
ପ ୁ /1758756 29 163 516ରାେଜ  ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0830521
ପ ୁ /2988757 24 163 517ନୃସିଂହ ବାରିକ ପି ହୃଷିେକଶ ବାରିକ YNY0977397
ୀ /6/148758 33 163 518ପତିମା ନାୟକ ସା ଜୟରାମ ନାୟକ YNY0903062
ୀ /38/3888759 25 163 519େସାପନ୍ା ବାରିକ୍ ପି େଗାବି  ଚ  ବାରିକ୍ YNY0902999

ପ ୁ /44/4408760 25 163 520ଚି  ର ନ ବାରିକ୍ ପି ତୀନାଥ ବାରିକ୍ YNY0903054
ପ ୁ /45/4468761 25 163 521ର ିତ ବାରିକ୍ ପି ସେରାଜ ବାରିକ୍ YNY0903047
ୀ /67/6418762 26 163 522ସସିତା େସଠୀ ସା େଦେବ  ନାଥ େସଠୀ YNY0903039

ପ ୁ /548763 18 163 542ଦୀଵ୍ଯଶୁ ଝୂଝୂନଵାଲା ପି ଆେଲାକ ଝୂନ୍ଝୂନଵାଲା YNY1373984
ପ ୁ /228764 25 163 543େଭୖରବ ରୂଦ େବେହରା ପି େପମାନ  େବେହରା YNY1373992
ୀ /428765 22 163 544େବବିଲୀ େବେହରା ମା ରୀନା େବେହରା YNY1374008
ୀ /.8766 26 104 881ପିୟ ନ ା ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ YNY0801092
ୀ /18767 66 104 882ବନୀତା ପ ନାୟକ ସା ତୁଳସି ପ ନାୟକ OR/06/044/260540

ପ ୁ /18768 45 104 883ଜୟ  ପ ନାୟକ ପି ତୁଳସୀ ପ ନାୟକ YNY0175570
ୀ /18769 39 104 884ତିମିରା ପ ନାୟକ ପି ତୁଳସୀ ପ ନାୟକ LNT2419711

ପ ୁ /28770 42 104 885ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି େଯାେଶଫ୍ ଦାସ LNT2423176
ୀ /28771 40 104 886ଏମ ଶାମଲି ସା ଏମ ଆନ  ରାଓ YNY0243469
ୀ /38772 43 104 887ପ ୁ ଲତା ପଧାନ ସା ସେୁରଶ ଚ  ପାଲ LNT2482370

ପ ୁ /48773 39 104 888େକ. ଶ ର ରାଓ ପି େକ. ଚିଟି ରାଓ OR/06/044/260823
ପ ୁ /58774 40 104 889େଶଖ ଆଲମ ପି େଶଖ ଫକୀର LNT2496578
ୀ /58775 47 104 890ନୀସିମା ବି.ବି ସା ଅବଦୁଲ ସଫିକ LNT2504132
ୀ /58776 55 104 891ମଲୀକା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ େବଗମ LNT2504140
ୀ /58777 39 104 892ହଲୀମା େବଗମ ପି େଶଖ ଫକୀର LNT2496560
ୀ /58778 51 104 893େନମାତୁନ ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ରଫିକ OR/06/044/260984

ପ ୁ /58779 44 104 894େଶଖ ନଇମ ପି େଶଖ ଫକିର LNT2420453
ୀ /68780 45 104 895ଆସମା ପରବିନ ସା େସକ ଆବିଦ  LNT1673987
ପ ୁ /68781 41 104 896େଶଖ ଅନୱାର ପି େଶଖ ସାଦୀକ LNT2496628
ୀ /68782 40 104 897ସବାନା େବଗମ ପି େଶଖ ସଫିକ LNT2420669
ୀ /68783 39 104 898ସେହନାଜ େବଗମ ପି େଶଖ ସାଦିକ LNT2420651
ୀ /68784 39 104 899ରୁକସାନା େବଗମ ପି େଶଖ ଶଫିକ LNT2420537
ୀ /68785 41 104 900େଶଖ ହଲିମ ପି େଶଖ ସଫିକ LNT2518652
ପ ୁ /68786 41 104 901େଶଖ ସଲୀମ ପି େଶଖ ସଫୀକ LNT2496594
ପ ୁ /78787 54 104 902େସକ୍ ସିଦୀକ୍ ପି େସକ୍ ଗନି LNT1673961
ୀ /78788 44 104 903ସବିନା େବଗମ୍ ସା େସକ ସଦୀକ LNT1673979
ପ ୁ /88789 52 104 904ଏସ ଆପାରାଓ ପି ଏସ ଆପାନା OR/06/044/260884
ପ ୁ /88790 42 104 905େଶଖ କଲିମ ପି େଶଖ ଜଲିଲ LNT2420446
ୀ /88791 66 104 906ଆର ଲ ମୀ ସା ଆର ଲ ା OR/06/044/260881
ୀ /98792 55 104 907ରଜିୟା ବିବି ପି େଶଖ ଜଲିମ LNT2420511
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ପ ୁ /98793 54 104 908ଏସ ପାପ ା ପି ଏସ. ଜଗନନ୍ ାଥ YNY0094029
ୀ /98794 71 104 909କସିଦା ବିବି ସା େସକ ସହିଦ OR/06/044/260845
ୀ /98795 65 104 910ଜୁେବଦା ବିବି ସା ଅଜିମ ଖଁା LNT2419950
ୀ /98796 58 104 911ଖରୁସିଦା ବିବି ପି େସକ ଜଲିଲ OR/06/044/260843
ୀ /98797 51 104 912ଅତାରୁନ ବିବି ସା େସକ ମ ୁ OR/06/044/260882
ୀ /98798 50 104 913ମନୁୀ ବିବି ସା େଶଖ ଜୁମା LNT2419430
ୀ /98799 50 104 914ବସୀରନ ବିବି ସା ଅଜିମ ଖଁା LNT4234068
ୀ /98800 50 104 915ରଜିଆ ବିବି ସା େଶଖ କାେଲା LNT1674209

ପ ୁ /98801 58 104 916େଶଖ ଜୁମା ପି ସକାୱତ ଖଁା LNT2419448
ପ ୁ /98802 55 104 917େଶଖ କାେଲା ପି େଶଖ େମେହବୁବ LNT2420008
ପ ୁ /98803 58 104 918ଅଦୁ ଖଁା ପି େରେହମାନ ଖଁା LNT4210159
ପ ୁ /98804 51 104 919ବାବୁ ଖଁା ପି ରେହମାନ ଖଁା LNT2419489
ପ ୁ /98805 34 104 920ଜାବିର ଖଁା ପି ସିକ ର ଖଁା YNY0243485
ୀ /98806 55 104 921ନଜବୁନ ନିଶା ପି େଶକ ଜଲିଲ LNT2420073

ପ ୁ /98807 95 104 922ପଫଲୁ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଦିବାକର ପ ନାୟକ YNY0243477
ପ ୁ /98808 40 104 923େଶଖ ସଲିମ ପି େଶଖ ଦଲିଲ LNT2420230
ୀ /108809 40 104 924ରସିଦା ବିବି ସା େଶଖ ନସିମ LNT2420594

ପ ୁ /118810 43 104 925ଅବଦୁଲ ଖାଲିଦ ପି ଅବଦୁଲ ଶକୁରୁ LNT2420602
ୀ /118811 50 104 926େସାଫିଆ ଖାତୁନ ସା ଅବଦୁଲ ଶକୁରୁ LNT2420529

ପ ୁ /128812 59 104 927େସକ୍ ସାଦିକ୍ ପି େସକ ଗନି LNT1673953
ୀ /128813 41 104 928ସେହନାଜ େବଗମ ସା ଅବଦଲ ହବିବ LNT1673946

ପ ୁ /128814 58 104 929େଶଖ େଗାରା ପି େସକ ଇସାକା LNT2420875
ୀ /128815 64 104 930େସାଗରା ଖାତୁନ ସା ଅବଦୁଲ ରହିମ LNT2496511
ୀ /128816 39 104 931ଜରୀନା ଖାତୁନ ପି ଅବୁଦୁଲ ରହୀମ LNT2420396

ପ ୁ /128817 44 104 932ଅଦୁଲ ରସିଦ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ LNT2420065
ପ ୁ /128818 43 104 933ଅବୁଦୁଲ ସହିଦ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ LNT2420040
ପ ୁ /138819 33 104 934ମହ ଦ ଇମତିୟାଜ ଆ ାରି ପି ମହ ଦ ରମଜାନ YNY0243527
ପ ୁ /138820 63 104 935ରେମଶ େବେହରା ପି ଘନ େବେହରା YNY0376830
ୀ /138821 54 104 936ସରସତୀ େବେହରା ସା ରେମଶ ଚ  େବେହରା YNY0642595

ପ ୁ /138822 48 104 937ମହ ଦ ଫାୟାଜ ପି ମହ ଦ ରମଜାନ YNY0243493
ପ ୁ /138823 40 104 938େସକ୍ ଗଫରୁ ପି େସକ୍ କରୁବାନ YNY0970731
ପ ୁ /138824 31 104 939ସି ଏଚ ଗେଣଶ ପି ସି ଏଚ େନାକରାଜୁ YNY0243501
ୀ /138825 46 104 940େପନାଡୁ ଲ ିମୀ ଆ ା ସା େପନାଡୁ ଆପାରାଓ OR/06/044/260969
ୀ /138826 50 104 941ସି ଏଚ ଲିଲା ସା ସି ଏଚ େନାକରାଜୁ YNY0243519

ପ ୁ /138827 56 104 942ସି. ଏଚ େନାକା ରାଜୁ ପି ଏସ ଆପାନା LNT2503498
ୀ /148828 40 104 943ଆସାମା ବିବି ପି େଶଖ ବିବି LNT2502417
ୀ /148829 34 104 944ନସିମା ବିବି ସା େସକ ଇଦହାର YNY0243535

ପ ୁ /148830 82 104 945ବିେର  କମୁାର ବିଶାସ ପି ଶଷିଭୂଷଣ ବିଶାସ LNT2420461
ୀ /148831 78 104 946ଆଭାକାମିନୀ ବିଶାସ ସା ବିେର  ବିଶାସ LNT2420479
ୀ /148832 53 104 947ର ିତା ବିଶାସ ପି ବିେର  ବିଶାସ OR/06/044/260962
ୀ /148833 50 104 948େଜଯ୍ାତିମୟୀ ବିଶାସ ପି ବିେର  ବିଶାସ OR/06/044/260961
ପ ୁ /148834 58 104 949ଶବି ଦାସ ମହାପାତ ପି ପ ାନନ ମହାପାତ LNT1674159
ୀ /148835 49 104 950ସଶୁା ୀ ମହାପାତ ସା ଶୀବଦାସ ମହାପାତ LNT1674126
ୀ /148836 47 104 951ସନିୁତା ରାୟ ସା ନଳିନି ରାୟ OR/06/044/260918
ୀ /148837 48 104 952ସୀମା େଶଖ ସା େଶଖ ବିଲାଲ YNY1218759

ପ ୁ /148838 43 104 953େଶଖ ସିକ ର ପି େଶଖ କମାଲ LNT2420487
ୀ /158839 55 104 954ଅମାତୁନୁ ବିବି ସା େଶଖ ମ ରୁ LNT2420107

ପ ୁ /158840 65 104 955େଶଖ ମ ରୁ ପି େଶଖ ମନସରୁ LNT2420099
ୀ /168841 38 104 956େକୗଶରୀ େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ଜଲୀଲ LNT2419927
ୀ /168842 70 104 957ମନିୁ ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ LNT2419919
ୀ /168843 50 104 958ରହିମା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ କରିମ LNT2419935
ୀ /178844 45 104 959କନୁୀ ବି.ବି ସା ଅବଦୁଲ ଶକୁର YNY0642603
ୀ /178845 42 104 960ଅନୁୟାରୀ ବି.ବି ସା ମହ ଦ ଉଜୁରୀ LNT4230140
ୀ /178846 49 104 961ରକସାନା ବିବି ସା ମ ୁଲ ଖଁା LNT2496636
ପ ୁ /178847 46 104 962ମହ ଦ ଉଜୀର ପି ନାେସର ମହ ଦ LNT4230132
ପ ୁ /188848 54 104 963ଖଲିକ ଅେହ ଦ ପି ଅବଦୁଲ ଶହିଦଖାନ LNT1673938
ପ ୁ /188849 54 104 964େଶଖ ଅଜୀଜ ପି େଶଖ ରହିମ ବକ୍ସ LNT2504397
ପ ୁ /188850 62 104 965ଆସରଫ ଅଲୀ ପି ଜହର ଅଲୀ ଖଁା LNT1673920
ପ ୁ /188851 61 104 966େଶଖ ଅସରଫ ପି େଶଖ ଶାମସ ୁ ିନ LNT2419851
ୀ /188852 46 104 967େରଶମା େବଗମ ସା େଶଖ ଦବୀର LNT2502896
ୀ /188853 45 104 968ନିସୀମା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଜାମେସଦ YNY0175604
ୀ /188854 54 104 969ଗଲୁବଦନ ବିବି ସା େଶଖ ଅସରଫ LNT2419869
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ପ ୁ /188855 56 104 970େଶଖ ଦବୀର ପି େସକ ହମୀଦ LNT2502870
ପ ୁ /188856 55 104 971ମହ ଦ ଜାମେସଦ ପି ମହ ଦ ଅମିର YNY0175596
ୀ /208857 60 104 972ଜି ଲକ୍ଷୀ ସା ବି ଚ ରା LNT2419679

ପ ୁ /218858 26 104 973ପଭେଜାତ ସିଂହ ପି ତରନଜିତ ସିଂହ YNY1021088
ୀ /228859 41 104 974େକ ଲାବଣଯ୍ ସା େକ. ରାଜ ରାଓପାତ LNT1673995

ପ ୁ /228860 41 104 975ଦୀପକ ର ନ ବାରିକ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ବାରିକ LNT1674001
ୀ /228861 52 104 976କୃ ା ପାଣି ସା ଭବାନୀ ଶ ର ପାଣି LNT1674035

ପ ୁ /228862 61 104 977ବି,ବାବୁ ରାଓ ପି ବି,ମଲୀକାଜୁର୍ ନ LNT1674092
ୀ /248863 52 104 978ମୀନାରାଣୀ ଭୁୟଁା ସା ମ  ୁଭୁୟଁା LNT2420735
ୀ /248864 31 104 979ପିୟଶୀ ଦାଶ ପି ରବି ନାଥ ଦାଶ YNY0243543

ପ ୁ /248865 42 104 980ଭଗବାନ େଜନା ପି େକଳୁ ଚରଣ େଜନା LNT2411262
ପ ୁ /248866 50 104 981ଅଭୟ କମୁାର ସାଇ ପି ପାଣକୃ  ସାଇ LNT2411197
ୀ /248867 49 104 982ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ ସା ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ LNT2411171

ପ ୁ /258868 61 104 983ଅବଦୁଲ୍ ଅନୁୱର ପି ଅତଡା ମାନିୟା YNY1232586
ୀ /258869 47 104 984ଅତାଡା ଲରୁମା ସା ଶ ର OR/06/044/260001
ୀ /268870 73 104 985େଜ. ଜଗାରାଓ ପି େକ କି ାରାଓ LNT4225801
ୀ /268871 40 104 986େକ କମୁାରୀ ସା େକ ଜଗାରାଓ LNT4225827
ୀ /268872 26 104 987ରିୟା ସାମ ରାୟ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY1040427
ୀ /278873 52 104 988ଶୀମତୀ ମିନତୀ ଚା ସା ସକୁମୁାର ଚା LNT2575017

ପ ୁ /288874 41 104 989ମହ ଦ ଅମଜାଦ ପି ମହ ଦ ନୁର YNY0970749
ପ ୁ /288875 58 104 990ମ  ୁଭୂୟଁା ପି ବିଜୟ ଭୂୟଁା LNT2420776
ପ ୁ /288876 34 104 991େସକ େହନୁର ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ନୁର YNY0970756
ୀ /288877 47 104 992ମମତା ସରକାର ସା ନୀରୁପମା ସରକାର LNT2420784

ପ ୁ /298878 56 104 993ଏସ.େନାକା ରାଜୁ ପି ଏସ.ଆଫନା LNT2420552
ୀ /298879 31 104 994େସାନାଲି ବରାଳ ପି ସିମୀୟନ୍ ବରାଲ ଜନ୍ ସିମିଓନ ବର YNY0243550
ୀ /308880 42 104 995େକ. ପ ୁ ା ଳୀ . ପି େକ. ଧୀେଲଶର . LNT2505246
ୀ /318881 56 104 996ର ିତା ପରିଡା ସା େଜମସ ରାେଜଶ ଦାସ YNY0243568

ପ ୁ /318882 71 104 997ଦିବାକର ସାହୁ ପି ଶୀରାମ ସାହୁ LNT1674043
ୀ /318883 70 104 998ସୀତା ସାହୁ ସା ଦିବାକର ସାହୁ LNT1674050
ୀ /318884 45 104 999ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ LNT1674076

ପ ୁ /318885 43 104 1000ଅଜିତ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ LNT1674068
ୀ /318886 43 104 1001ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଚି ରଂଜନ ସାହୁ LNT1674084
ୀ /328887 48 104 1002ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ପକାଶ ଚ  ଦାସ LNT3395746

ପ ୁ /338888 52 104 1003ମହ ଦ ସାେହବ ଜାନ୍ ପି ମହ ଦ େମାନାନ୍ LNT3395878
ପ ୁ /348889 42 104 1004ମହ ଦ ଆରିଫ ପି ମହ ଦ ଇଶାକ LNT3382595
ୀ /358890 32 104 1005ସସିତା ରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ରଣା YNY0243584

ପ ୁ /368891 31 104 1006ପତୀକ କମୁାର େଚୗହାନ ପି ପଣୟ କମୁାର େଚୗହାନ YNY0243592
ପ ୁ /368892 48 104 1007ନିଳବର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ YNY0843698
ୀ /368893 37 104 1008ସକୁା ି ସାହୁ ସା ନିଲମର ସାହୁ YNY0843680
ୀ /378894 42 104 1009ସିପା େଚୗହାନ ସା ଦିପ କମୁାର େଚୗହାନ YNY0243600
ୀ /388895 31 104 1010ଅଭିଲିପସା ସାବତ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାବତ YNY0243618
ୀ /398896 37 104 1011ଏମ ସରସତୀ ସା ଏମ ବାବୁରାଓ YNY0243626
ୀ /408897 35 104 1012ପଜୂା ଶମର୍ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0243725
ୀ /418898 43 104 1013କା ନ ବମର୍ା ସା ମେହଶ ବମର୍ା YNY0243741
ୀ /418899 40 104 1014େହମଲତା ବମର୍ା ସା େଗାପାଲ ବମର୍ା YNY0243733

ପ ୁ /428900 43 104 1015େଜାଜି ଆେଲକ୍ସଜା ାର ପି େଗେଗରୀ ଆେଲକ୍ସଜା ାର YNY0243766
ୀ /428901 38 104 1016ମସର୍ା େଜାଜି ସା େଜାଜି ଆେଲକ୍ସଜା ାର YNY0243774
ୀ /428902 38 104 1017ଇପସିତା ମହା ି ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ମହା ି YNY0243758
ୀ /448903 27 104 1018ମନିସା ରାୟ ପି ନଳୀନୀ ରଂଜନ ରାଓ YNY0908954
ୀ /448904 50 104 1019ସସିୁତା ସିଂ ସା ଶଭୁାଶଷି ସାହୁ YNY0243782
ୀ /458905 38 104 1020େକ ଆରତୀ ସା େକ ଜିେତ YNY0243790
ୀ /468906 31 104 1021େକ ଅ ଳୀ ପି େକ ପଦୀପ YNY0243808
ୀ /478907 32 104 1022େକ େହମଲତା ପି େକ ପଫଲୁ YNY0243816
ୀ /488908 39 104 1023ନାଜିୟା େବଗମ ସା ଜହିର ଖଁା YNY0243824
ପ ୁ /488909 31 104 1024ନାେୱଦ ଗଲୁଜାର ଖଁା ପି ଗଲୁଜାର ଖଁା YNY0243832
ୀ /498910 33 104 1025େକ ତୁଳସୀ ସା େକ ଶୀନୁ YNY0243840
ୀ /508911 39 104 1026କନକ ମହାଲକ୍ଷୀ ପତି ସା ଶ ର ପତି YNY0243865
ୀ /508912 34 104 1027େଦବକୀ ପତି ସା ନିତଯ୍ାନ  ପତି YNY0243857
ପ ୁ /518913 30 104 1028େସକ ସରଫରାଜ ପି େସକ ଉସମାନ YNY0243873
ୀ /528914 32 104 1029ସତିୃେରଖା ଧଳ ପି େମାେଜଶ ଧଳ YNY0243881
ପ ୁ /538915 63 104 1030ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତ ପି ଶ ଷର୍ଣ ରାଉତ YNY0243899
ୀ /538916 59 104 1031େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ରାଉତ ସା ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତ YNY0243907
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ୀ /538917 37 104 1032ସେରାଜିନୀ ରାଉତ ପି ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତ YNY0243915
ୀ /538918 34 104 1033କମୁଦିୁନୀ ରାଉତ ପି ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତ YNY0243923

ପ ୁ /538919 32 104 1034ଅବିନାଶ ଚ  ରାଉତ ପି ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତ YNY0243931
ପ ୁ /548920 32 104 1035ଆଶଷି ଦାସ ପି ଚି ର ନ ଦାସ YNY0243949
ୀ /558921 45 104 1036ମନିଶା ମହା ି ସା ସ ିବ କମୁାର ମହା ି YNY0359232
ୀ /1078922 28 104 1037େକ ଉରମିର୍ଳା ସା େକ ରେମଶ YNY0842120
ୀ /2098923 56 104 1038ଜହାନାରା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସବୀର ଖାନ YNY1337658

ପ ୁ /53/A/18924 50 104 1039ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଯେଶାବ  ନାୟକ YNY0783084
ପ ୁ /8878925 28 104 1040ବାଦଲ କମୁାର େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YNY0843656
ପ ୁ /8878926 37 104 1041ତିେଲାଚନ ସାଇଁ ପି ବାଇଧର ସାଇଁ YNY0843672
ୀ /8878927 33 104 1042କବିତା ସାଇଁ ସା ତିେଲାଚନ ସାଇଁ YNY0843664
ୀ /9998928 32 104 1043ଇତିଶୀ ଦାସ ପି ଡାନିଲ ଦାସ YNY0842096

ପ ୁ /9998929 27 104 1044େସୗମଯ୍ର ନ ସାହୁ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ YNY0842088
ପ ୁ /1018930 55 104 1202ମ ରଧର ନାୟକ ପି ଉଛବ ନାୟକ YNY0922427
ୀ /1068931 28 104 1203ସିପା ରାଣୀ ସାହୁ ସା ଅଭୀେଶକ ସାହୁ YNY1096312
ୀ /1068932 24 104 1204ଶୀତଲ ସାହୂ ପି ଶୀଶୀର କମୁାର ସାହୂ YNY1079334
ୀ /1088933 24 104 1205ରଶିତା େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା YNY1022243
ୀ /1998934 37 104 1206ରି ି  ସାମଲ ସା ବିଦୁସ ସାମଲ YNY0830950
ୀ /638/A8935 20 104 1207େଶାଭା ମ ଳ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ ମ ଳ YNY1344431

ପ ୁ /.8936 29 104 1208ମହ ଦ ଇବରାର ପି ମହ ଦ ଅକରମ YNY0783415
ପ ୁ /.8937 40 104 1209ଲିୟାକତ ଖାନ ପି ଇସାଇଲ ଖାନ YNY0783175
ପ ୁ /.8938 36 104 1210ମ ୁଳୁ ଖାନ ପି ରୁକସାନା ବିବି YNY0823161
ପ ୁ /.8939 30 104 1211ସାଲମାନ ଖାନ୍ ପି ରାହିମ ଖାନ୍ YNY0783498
ପ ୁ /18940 45 104 1212ରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି େଯାେଶଫ୍ ଦାସ LNT2483006
ୀ /18941 26 104 1213ନବି ା ଫ ଲ୍ ପି ଫ େଲ ଅହ ଦ୍ YNY0930891

ପ ୁ /18942 25 104 1214େସୖାଭାଗଯ୍ ମ ଲ ପି ପତାପ ମ ଳ YNY0909044
ୀ /028943 40 104 1215ସରିତା ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY1247097

ପ ୁ /28944 34 104 1216ଅବଦୁଲ ଆବିଦ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ LNT4215851
ୀ /28945 37 104 1217ସରିଫା ବିବି ସା େସକ ନଇମ LNT4233995

ପ ୁ /28946 36 104 1218ଅବଦୁଲ ଜାବିଦ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ LNT4215844
ୀ /28947 33 104 1219ପରବିନ ଖାତୁନ ସା େସକ ଫକିର LNT4233987

ପ ୁ /28948 35 104 1220େସକ ନସିମ ପି େସକ ଫକିର LNT4215729
ପ ୁ /28949 41 104 1221ଅବଦୁଲ ସାଜିଦ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ LNT4225843
ପ ୁ /28950 48 104 1222ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ LNT4225835
ପ ୁ /38951 37 104 1223ସଲିମ ଖାନ ପି ଅଜିମ ଖାନ LNT4210076
ପ ୁ /38952 37 104 1224ଅେହମଦ ଖାନ ପି ମେହମଦୁ ଖାନ LNT4233920
ପ ୁ /38953 36 104 1225କଲିମ ଖାନ ପି ଅଜିମ ଖାନ LNT4210092
ପ ୁ /38954 35 104 1226କରିମ ଖାନ ପି ଅଜିମ ଖାନ LNT4210068
ୀ /38955 34 104 1227ପରବିନ ଖାତୁନ ପି ଅଜିମ ଖାନ LNT4234027
ୀ /48956 40 104 1228ନଗମା େବଗମ ସା ଅସଲମ ଖଁା LNT4234084

ପ ୁ /48957 43 104 1229ଅସଲମ ଖାନ ପି ସେୁଲମାନ ଖାନ LNT4234076
ପ ୁ /58958 38 104 1230ମହ ଦ ଲାଲ ପି ଅନୁଆରା  LNT2422202
ୀ /78959 34 104 1231ପଭାମୟୀ ପ ା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ା YNY0493551

ପ ୁ /88960 33 104 1232ଶବୁାଶଷି ନ ପି ପଶା  ନ LNT4221933
ପ ୁ /98961 33 104 1233େରାହନ ନାଏକ ପି କିେଶାର ନାଏକ LNT4221941
ପ ୁ /108962 35 104 1234ଶାମସନ ନାଏକ ପି ଶେୁଭ  ନାଏକ LNT4230124
ୀ /118963 36 104 1235ବିନିତା ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ LNT4209755

ପ ୁ /118964 34 104 1236ମାନସ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ LNT4209748
ୀ /128965 47 104 1237ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ LNT4215737
ୀ /138966 37 104 1238କମୁାରୀ ସପିୁତୀ ରାଉଳ ପି ପଶା  କମୁାର ରାଉଳ LNT4209938
ପ ୁ /138967 33 104 1239ସରୁଜ କମୁାର ରାଉଳ ପି ପଶା  କମୁାର ରାଉଳ LNT4234043
ୀ /148968 47 104 1240ନମିତା ଶମର୍ା ସା େକୖଲାସ କମୁାର ଶମର୍ା LNT4210241
ୀ /158969 46 104 1241ସଂଗୀତା ଶମର୍ା ସା ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା LNT4234100
ୀ /168970 55 104 1242ଖଇରୁନ୍ ବିବି ସା ଫକିର ଖାନ୍ YNY0620047
ପ ୁ /168971 51 104 1243ଫକୀର ଖାନ୍ ପି ରଫିକ୍ ଖାନ୍ YNY0620054
ୀ /168972 30 104 1244ଜୁେନଦା ଖାତୁନ୍ ପି ଫକିର ଖାନ୍ YNY0620021
ପ ୁ /168973 82 104 1245ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ LNT4225793
ୀ /178974 54 104 1246ନସିମା େବଗମ ସା େଶଖ ଅଜିଜ LNT2419729
ୀ /178975 56 104 1247ଜୟ ୀ େଚୗହାନ ପି ଦାନିଏଲ େଚୗହାନ LNT4234811
ପ ୁ /188976 32 104 1248ବିକାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ନିର ନ େଚୗଧରୁୀ LNT4210050
ପ ୁ /198977 36 104 1249େକ ଜିେତନ ପି େକ ଲାବନ LNT4210001
ପ ୁ /198978 34 104 1250େକ ରିକି ପି େକ ଲାବନ LNT4210142
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ପ ୁ /208979 55 104 1251ବିଶଜିତ ମହା ି ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/258107
ପ ୁ /208980 37 104 1252ପି. ରାମ ୁ ପି ପି. ନାଛନା YNY0908749
ୀ /218981 58 104 1253ସବିତା ମହାପାତ ସା ସ ୀବ ମହାପାତ OR/06/044/258175
ୀ /228982 57 104 1254ଅନାହୁତା େଦ ସା ଶକି୍ତଧର ମିଶ LNT3366002

ପ ୁ /228983 51 104 1255ମହ ଦ ନିଜାମ ପି ମହ ଦ ରେହମାନ YNY0783514
ୀ /238984 29 104 1256ଇପସିତା ଦାସ ପି େଯାେସଫ ଚ  ଦାସ YNY0359224
ୀ /238985 61 104 1257ଶା ିଲତା ଶକୁା ସା େଜାେସଫ ଚ  ଦାସ OR/06/044/258246

ପ ୁ /248986 46 104 1258ଦିଲିପ କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ YNY0801050
ପ ୁ /248987 33 104 1259ସିମିୟନ ସାହୁ ପି ସାମଏୁଲ ସାହୁ YNY0243576
ୀ /258988 57 104 1260ପ ୁ ମିତା ଦାସ ସା କିେଶାର କମୁାର ସ OR/06/044/258282
ୀ /258989 47 104 1261ବ ନା ପାଣି ସା ନିେକାଲାସ ଖୀ  ଦାସ YNY0463414

ପ ୁ /268990 30 104 1262ଶା ନୁ କମୁାର େହାତା ପି ସେ ାଷ କମୁାର େହାତା YNY0619932
ୀ /268991 65 104 1263ର ିତା େସଠୀ ସା ସଜୁୟ କମୁାର ମହା ି OR/06/044/258290
ୀ /278992 36 104 1264ସପୁଭା ଦାସ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ଦାସ YNY0093724
ୀ /288993 71 104 1265କମଳ କାମିନୀ ଦାସ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଦାସ OR/06/044/258382
ୀ /298994 27 104 1266େକ. ଲ ମି ମା େକ. େରାଜି YNY0908525

ପ ୁ /308995 30 104 1267ସେ ାଷ କମୁାର ପାତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପାତ YNY0359208
ପ ୁ /318996 30 104 1268ରୁେବନ ଦାସ ପି ବିଶଜିତ ଦାସ YNY0359216
ପ ୁ /328997 72 104 1269େକ.ଆପା ରାଓ ପି େକ.େନୗକା ରାଓ YNY0620005
ୀ /328998 66 104 1270େକ.ଶାରଦା ଅମା ରାଓ ସା େକ.ଆପା ରାଓ YNY0619999

ପ ୁ /328999 27 104 1271ଡି. ପାପା ରାଓ ପି ଡି.ସରୂ ନାରାୟଣ . YNY0619973
ୀ /339000 29 104 1272ଡି. େରାଜା ସା ଡି.େତଜା . YNY0619882

ପ ୁ /339001 31 104 1273ଡି. େତଜା ପି ଡି. ରାଜୁ YNY0619890
ପ ୁ /549002 32 104 1274କାଲିମ ଖାନ ପି ଆଜିମ ଖାନ YNY0783332
ପ ୁ /579003 29 104 1275ବିଶ ପକାଶ ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YNY1021245
ପ ୁ /659004 29 104 1276େସକ ବାସା ପି େସକ ଦବୀର YNY0783324
ପ ୁ /659005 28 104 1277ମହ ଦ ଇରଫାନ ପି ମହ ଦ ଇଶାଇଲ YNY0783381
ୀ /669006 33 104 1278ରହିମା ବିବି ସା ଅବ ଲୁ କରିମ YNY0782920
ୀ /829007 28 104 1279ସାଗତିକା ମହାପାତ ପି ସାମସନ ମହାପାତ YNY0908962

ପ ୁ /1299008 32 104 1280ପି. ଆନ  ରାଓ ପି ପି. ଆପା ରାଓ YNY0909010
ୀ /9999009 34 104 1281ପାେରା ବିବି ସା େସକ େଗାରା YNY0783357

ପ ୁ /9999010 26 104 1282ସାହାରୁଖ୍ ଖାନ୍ ପି ମଜିଦ୍ ଖାନ୍ YNY0930834
ପ ୁ /28809011 31 104 1283େସକ ଫିୟାଜୁର ରେହମାନ ପି େସକ ହବିବୁର୍ ରେହମାନ YNY0930859
ୀ /019012 33 104 1284ପଭା ଦାଶ ସା ରାଜ କମୁାର ଦାଶ YNY1247071
ୀ /719013 29 104 1285ରୀତା ସାମଲ ସା ପି  ୁସାମଲ YNY1337906
ୀ /1369014 77 104 1286ରୁବିନା ବିବି ସା େଶଖ ସବିର OR/06/044/258914
ୀ /1369015 52 104 1287ସାବିନା ବିବି ସା େଶଖ ଉସମାନ OR/06/044/258912

ପ ୁ /1369016 43 104 1288େସକ କାଦିର ପି େସକ ରମଜାନ୍ YNY0619791
ପ ୁ /1369017 37 104 1289ରିଆଜ ଖାନ ପି ରଜାକ ଖାନ YNY0642553
ପ ୁ /1369018 35 104 1290ମଜିଦ ଖାନ ପି ରଜାକ ଖାନ YNY0642520
ପ ୁ /1369019 33 104 1291ଅମଜତ ଖାନ ପି ରଜାକ ଖାନ YNY0642561
ପ ୁ /1369020 32 104 1292ଫୟାଜ ଖାନ ପି ରଜାକ ଖାନ YNY0642538
ପ ୁ /1869021 57 104 1293ଚି ର ନ ଦାସ ପି ରବିନ େମାହନ ଦାସ LNT4234050
ୀ /1869022 54 104 1294ପ ୁ ିତା ଦାସ ସା ଚି ର ନ ଦାସ LNT4210175

ପ ୁ /1869023 69 104 1295େଖାଲଣା ମହା ି ପି ଆଦିକ  ମହା ି YNY0093997
ପ ୁ /1869024 44 104 1296ଶୀଧର ମହା ି ପି ଆଦିକ  ମହା ି YNY0093989
ୀ /2519025 26 104 1297ସମରୀନ ପରୱିନ ପି ନାଜମା ଇସାଇଲ YNY0829333
ୀ /2879026 28 104 1298ସନାଲି ପିୟଦଶ ିର୍ନି ଦାସ ପି ସେୁଦଶ କମୁାର ଦାସ YNY0842062
ୀ /4569027 38 104 1299ରୁକସାନା ବିବି ସା ମ ୁଲୁ ଖାନ YNY0823146
ୀ /5649028 56 104 1300େଶହନାଜ ଜାବିନ ସା ମହ ଦ ଶଫିକ୍ YNY0829366
ୀ /6549029 59 104 1301ମମୁତାଜ େବଗମ ପି ଜଲି ଶରିଫ YNY0829382
ପ ୁ /9999030 59 104 1302ବିେନାଦ କକମୁାର େଚୗରଡିଆ ପି ଗନମଲ େଚୗରଡିଆ YNY0908806
ୀ /9999031 51 104 1303ଶା ିେଦବୀ େଚୗରଡିଆ ସା ଶଭୁ କରଣ େଚୗରଡିଆ YNY0908780
ପ ୁ /9999032 32 104 1304ବିକାଶ କମୁାର େଚୗରଡିଆ ପି ବ ରାଜ େଚୗରଡିଆ YNY0908772
ପ ୁ /9999033 31 104 1305ମଦିୁତ୍ କମୁାର େଚାରଡିଆ ପି ବିେନାଦ କମୁାର େଚାରଡିଆ YNY0908558
ୀ /9999034 56 104 1306ସେରାଜ େଚୗରଡିଆ ସା ଚୟିଁକରୂପ େଚୗରଡିଆ YNY0908855
ୀ /9999035 54 104 1307ବନିତା େଦବୀ େଚୗରଡିଆ ସା ବ ରାଜ େଚୗରଡିଆ YNY0908830
ୀ /9999036 39 104 1308ଉଷା େଚୗରଡିଆ ସା ଶଶୀ କମୁାର େଚୗରଡିଆ YNY0908822
ପ ୁ /9999037 35 104 1309ବିେବକ କମୁାର େଚାରଡିଆ ପି ବ ରାଜ େଚାରଡିଆ YNY0874206
ୀ /9999038 32 104 1310ମନିଷା େଚୗରଡିଆ ସା ବିେବକ କମୁାର େଚୗରଡିଆ YNY0908814
ପ ୁ /9999039 32 104 1311ଅରିହ  େଚୗରଡିଆ ପି ଶଭୁ କରଣ େଚୗରଡିଆ YNY0908798
ପ ୁ /9999040 29 104 1312େଶାରଭ େଚୗରଡିଆ ପି ଚୟିଁରୂପ େଚୗରଡିଆ YNY0908848
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ୀ /9999041 35 104 1313ସଚିୁସିତା େଚୗହାନ୍ ପି ପଦିପ କମୁାର େଚୗହାନ୍ YNY0930883
ପ ୁ /9999042 39 104 1314ୟୁସଫୁ ଖାନ୍ ପି ୟୁସଫୁ ଖାନ୍ YNY0908715
ୀ /9999043 29 104 1315ଆରାଧନା ନ ାଲିଆ ସା ମରୁାରୀଲାଲ ନ ାଲିଆ YNY0908863
ୀ /9999044 27 104 1316ସତା ୀ ପରୁୀ ପି ସ ିପ କମୁାର ପରୁୀ YNY0908707
ୀ /9999045 36 104 1317ସବିତା ସାମ ରାୟ ପି ରାମ ଚ  ସାମ ରାୟ YNY0908723
ୀ /9999046 46 104 1318ଡି. ସୀତା ମା ଆର୍ ଲଛିମୀ YNY0930875

ପ ୁ /9999047 31 104 1319ଏସ ସିବା ପି ଏସ ରାଓ YNY0842039
ୀ /9999048 26 104 1320ରା ୟାସମିନ ପି ସବିର େସକ YNY0842047

ପ ୁ /99999049 26 104 1321େସକ ସାଜନ ପି େସକ ଦବିର YNY0783308

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.22 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

147 147/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy


