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ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ପ ୁ /.1 62 124 1ଯେଜ୍ଞଶର ମିଶ ପି ପଦନାଭ ମିଶ YNY0830851
ୀ /Dasharat2 33 124 2ବିଶଜିତା ସାହୁ ପି ପରୁୁେଷା ମ ସାହୁ YNY0456566

ପ ୁ /13 58 124 3ସପୁନ େବୖଦଯ୍ ପି ଭୁେପ  ନାଥ େବୖଦଯ୍ YNY0145342
ପ ୁ /14 33 124 4ନିତିଶ ବଳ ପି ଲକି୍ଷକା  ବଳ LNT4512422
ପ ୁ /15 51 124 5ସମେରଶ କମୁାର ବାଲା ପି ଦୟାଲ ଚ  ବାଲା LNT3323102
ୀ /16 45 124 6ଇତିରାଣୀ ବାଲା ସା ସମେରଶ ବାଲା LNT3323094

ପ ୁ /17 44 124 7ଶଶୁା  ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପେରଶ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ LNT2950038
ପ ୁ /18 66 124 8ଜିେବ ୁ ବିଶାସ ପି ଜଗବଂଧ ୁବିଶାସ YNY0195727
ୀ /19 62 124 9ଗିତାରାଣୀ ବିଶାସ ସା ଜିେବ ୁ ବିଶାସ YNY0195743

ପ ୁ /110 43 124 10ସଜୁନ ବିଶାସ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ବିଶାସ LNT2950012
ପ ୁ /111 39 124 11ଶଶିରି ବିଶାସ ପି ଶବି ପସାଦ ବିଶାସ YNY0195719
ପ ୁ /112 39 124 12ବିଶନ ବିଶାସ ପି ଉେମଶ ବିଶାସ LNT2950004
ୀ /113 37 124 13ଝୁଥିକା ବିଶାସ ସା ସଜୁନ ବିଶାସ LNT2950020

ପ ୁ /114 33 124 14ପଦୀପ ବିଶାସ ପି ଜିେବ ୁ ବିଶାସ LNT2949998
ପ ୁ /115 70 124 15ରବି  କମୁାର ଦାଶ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଦାଶ LNT2621035
ୀ /116 36 124 16ବିେଜତା ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ YNY0145334
ୀ /117 65 124 17ସଧୁରା ଦାଶ ସା ରବି  ଦାଶ OR/06/044/366004

ପ ୁ /118 60 124 18ଉେପ  ଦାଶ ପି ଉଦୟ ଦାଶ OR/06/044/366005
ୀ /119 55 124 19ବନପଭା ଦାଶ ସା ଉେପ  ଦାଶ OR/06/044/366006
ୀ /120 43 124 20ସମିତା ଦାଶ ପି ରବି  କମୁାର ଦାଶ LNT3267283

ପ ୁ /121 39 124 21ତାପସ କମୁାର ଠାକରୁ ପି ତାରାପଦ ଠାକରୁ LNT3323136
ୀ /222 38 124 22ଇତିଶୀ େଜନା ପି କ ରିୁ େଜନା LNT3358942

ପ ୁ /323 50 124 23ଜଗବଂଧ ୁବାଘ ପି ଅ ୁର୍ନ ବାଘ LNT2950087
ୀ /324 37 124 24ଶା ିଲତା ବାଘ ସା ଜଗବଂଧ ୁବାଘ LNT2950095

ପ ୁ /325 19 124 25ଚ କା  ବାଘ ପି ଜଗବଂଧ ୁବାଘ YNY1341908
ପ ୁ /326 61 124 26ଚ  େଶଖର ଛାେଟାଇ ପି ବିଶନାଥ ଛାେଟାଇ OR/06/044/366024
ୀ /327 53 124 27ମମତା ଛେତାଈ ସା ଚଂଦ େଶଖର ଛେତାଈ YNY1152115
ୀ /328 46 124 28ସଜୁାତା ଛାେଟାଇ ପି ବିଶନାଥ ଛାେଟାଇ OR/06/044/366026

ପ ୁ /329 33 124 29ମହ ଦ େସହନାଜ ପି ମହ ଦ ନାଶରି LNT2950103
ପ ୁ /330 59 124 32ରାମଚ  େସଠୀ ପି ଜଗନନ୍ାଥ େସଠୀ LNT2950079
ପ ୁ /331 32 124 33ଅ ୁର୍ନ େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ LNT2950053
ୀ /332 40 124 34ମମତା ରାଣୀ ସାଇଁ ପି ସେୁରନ୍ କମୁାର ସାଇଁ LNT2950046
ୀ /333 38 124 35କମୁ କମୁ୍ ସାଇଁ ପି ସେୁରନ କମୁାର ସାଇଁ LNT2950061

ପ ୁ /434 61 124 36ନୃସିଂହ ପ ା ପି ହରିହର ପ ା LNT3082104
ପ ୁ /535 36 124 37ସଜିୁତ ବିଶାସ ପି ସମୀର ବିଶାସ LNT2950129
ପ ୁ /536 35 124 38ବିପବ ବିଶାସ ପି ସନାତନ ବିଶାସ LNT2950137
ପ ୁ /537 30 124 39ଅଜିତ୍ ଦାସ୍ ପି ନିର ନ ଦାସ୍ YNY0456152
ପ ୁ /538 66 124 40ରତନ୍ ାକର ରାଉଳ ପି ଦାଶରଥି ରାଉଳ LNT3267333
ପ ୁ /539 34 124 41ପରିମଳ ଚ  ସିଂ ପି ନିରଂଜନ ସିଂ LNT2950111
ପ ୁ /540 38 124 42ଉଜନ ଠାକରୁ ପି ନାରାୟଣ ଠାକରୁ LNT2950145
ୀ /0641 35 124 43ସିଲା ମଦୁୁଲି ସା ନିର ନ ମଦୁୁଲି YNY0930768
ୀ /0642 30 124 44ସନିୁତା ରଣା ସା େମାହନ ମଦୁୁଲି YNY1199835

ପ ୁ /643 25 124 45ଏମ୍ ଚିନୁ ପି ଏମ୍ କେ ୟା YNY0968552
ୀ /644 50 124 46ଅନିତା େଦବୀ ସା ଭିମେସନ କମାଣି OR/06/044/366406
ୀ /645 88 124 47ଜୟଶୀ ମଦୁୁଲି ସା ବସ  ମଦୁୁଲି OR/06/044/366049

ପ ୁ /646 54 124 48ବାମନ ମଦୁୁଲି ପି େକଳୁ ମଦୁୁଲି OR/06/044/366050
ୀ /647 52 124 49ବାସ ି ମଦୁୁଲି ସା ବାମନ ମଦୁୁଲି OR/06/044/366051

ପ ୁ /648 39 124 50ନିର ନ ମଦୁୁଲି ପି େକଳୁ ମଦୁୁଲି LNT2621068
ପ ୁ /649 36 124 51େମାହନ ମଦୁୁଲି ପି ବସ  ମଦୁୁଲି LNT4534210
ୀ /650 33 124 52ଭାଗଯ୍ଶୀ ମଦୁୁଲି ପି ବସ  ମଦୁୁଲି LNT4534137
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ପ ୁ /651 50 124 53ବିଶନାଥ ରଥ ପି ରତନ୍ ାକର ରଥ LNT2950152
ପ ୁ /652 41 124 54ସଂଜିତ ସାହୁ ପି ସ ନୁାଥ ସାହୁ YNY0632711
ୀ /653 39 124 55ସନିୁତା ସାହୁ ସା ସଂଜିତ ସାହୁ YNY0632703

ପ ୁ /754 39 124 56େଜ େକାରମା ପି େଜ େପ ାୟା LNT2950186
ପ ୁ /755 33 124 57କି ା ରାଓ ପି ଏନ ରାମା ରାଓ LNT2950178
ପ ୁ /756 84 124 58ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମଦୁୁଲି ପି ଗିରିଧାରୀ ମଦୁୁଲି OR/06/044/366053
ପ ୁ /757 52 124 59େହମ  ମଦୁୁଲି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମଦୁୁଲି LNT3370533
ପ ୁ /758 47 124 60ସେ ାଷ ମଦୁୁଲି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମଦୁୁଲି LNT2621100
ପ ୁ /759 33 124 61ସକୁା  ମହୁୁଲି ପି ଦୁଗର୍ାଧର ମହୁୁଲି LNT2950202
ପ ୁ /760 31 124 62େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ପତି ପି ମେନାରଂଜନ ପତି YNY0145391
ୀ /761 45 124 63ମମତା ରାଣୀ ପ ନାୟକ ପି ସତଯ୍ ଭୂଷଣ ଦାସ YNY0456210

ପ ୁ /762 34 124 64ଜି ଭା ର ରାଓ ପି ଜି ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ LNT2950194
ୀ /763 85 124 65ଇଛାମଣି ରଥ ସା କୃ  ରଥ OR/06/044/366092

ପ ୁ /764 69 124 66ରବି  ରଥ ପି କୃ  ରଥ OR/06/044/366093
ୀ /765 63 124 67ମାଧରୁୀ ରଥ ସା ରବି  ରଥ OR/06/044/366094

ପ ୁ /766 45 124 68ରାଜିବ ରଥ ପି ରବି  ରଥ LNT3267440
ପ ୁ /767 43 124 69ବାବୁ େସଠୀ ପି ରାମ େସଠୀ LNT2950210
ପ ୁ /768 39 124 70ସିମଲୁ ସିହନ୍ା ପି ସଧିୁର ସିହନ୍ା LNT2950160
ପ ୁ /0869 29 124 71କନୁା ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ YNY1260629
ପ ୁ /0870 26 124 72ଝୁନୁ ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ YNY1260439
ପ ୁ /0871 20 124 73ରୁନୂ ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ YNY1260447
ୀ /872 52 124 74ବି ରୁବି ସା ବି େଚନନ୍ ାରାଓ LNT3130366

ପ ୁ /873 42 124 75ଏସ ପବିତ ପି ଏସ୍ ମ  ୁ LNT2950277
ୀ /874 42 124 76େଜ କମୁାର ସା େଜ େଭ ଟ ରାଓ LNT2950301
ୀ /875 41 124 77େଜ ବୁେଧଶରୀ ସା େଜ େମେଲସ LNT2950343

ପ ୁ /876 41 124 78ରେମଶ େଜ ପି ବୁଢିଆ େଜ LNT2950244
ୀ /877 39 124 79ଏଲ ଚିନମା ସା ଏ ନାଗା LNT2950426

ପ ୁ /878 39 124 80ଏସ୍ ଅପ ୁ ପି ଏସ େଡେଲୟା LNT2950442
ୀ /879 35 124 81ଏଲ ପାବର୍ ତୀ ସା ଏଲ୍ େବୖକୁ  LNT2950384
ୀ /880 34 124 82ଜି ପାପାମା ସା ଜି ଶନୁି LNT2950483
ୀ /881 34 124 83େଜ ଆମା ସା େଜ ରେମଶ LNT2950491
ୀ /882 34 124 84ଏସ୍ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏସ୍ ପବିତ LNT2950376

ପ ୁ /883 33 124 85ଟି ଦାନାରାଓ  ପି ଟି େଚେନୟା ରାଓ LNT2950319
ୀ /884 33 124 86ଟି ଅପାରଲସାମା ସା ଟି ଗଡୁୁ LNT2950475

ପ ୁ /885 89 124 87େଗାଲକ ବିହାରୀ ଦାସ ପି ବି ୁ ଦାସ LNT3370525
ୀ /886 83 124 88ଅମିୟବାଳା ଦାସ ସା େଗାଲକ ଦାସ LNT2621142

ପ ୁ /887 65 124 89ରବି ର ନ ଦାସ ପି େଗାଲକ ଦାସ LNT3267374
ୀ /888 60 124 90ମ ଶୁୀ ଦାସ ସା ରବି ଦାସ LNT3267382

ପ ୁ /889 60 124 91ଚି ର ନ ଦାସ ପି େଗାଲକ ଦାସ OR/06/044/366099
ପ ୁ /890 53 124 92ଜ୍ଞାନର ନ ଦାସ ପି େଗାଲକ ଦାସ OR/06/044/366100
ପ ୁ /891 51 124 93ରମଣିର ନ ଦାସ ପି େଗାଲକ ଦାସ OR/06/044/366101
ୀ /892 32 124 94ଶୀେଜତା ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ YNY0145326
ୀ /893 28 124 95ଅଭିପସା ଦାସ ପି ରବି ରଂଜନ ଦାସ YNY0911677

ପ ୁ /894 26 124 96ମାନସ ର ନ ଦାସ ପି ଚି  ର ନ ଦାସ YNY1060524
ପ ୁ /895 33 124 97ଏସ ଇଶର ପି ଏମ ଦାସ LNT2950269
ୀ /896 34 124 98ତୁଳସୀ େଜନା ସା ସଂଜୟ େଜନା LNT2950350
ୀ /897 63 124 99ସ ର୍ଲତା ଖୁ ିଆ ସା ଗିରିଧାରୀ ଖୁ ିଆ OR/06/044/366431
ୀ /898 36 124 100ସି ଏଚ ଲକ୍ଷୀ ସା ସି ଏଚ ଲକ୍ଷଣ ରାଓ LNT2950368
ୀ /899 48 124 101ଅମିୟବାଳା ମହାପାତ ସା ଜ୍ଞାନର ନ ଦାସ OR/06/044/366324
ପ ୁ /8100 70 124 102ବସ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାରଣା OR/06/044/366127
ୀ /8101 52 124 103ବନିତା ମହା ି ସା ରମଣି ର ନ ମ LNT3332970
ପ ୁ /8102 25 124 104ଅଜୟ ମହାରଣା ପି ଅ ଯର୍ାମି ମହାରଣା YNY0911602
ପ ୁ /8103 50 124 105ରାଜକିେଶାର ମଳିୁଆ ପି ଶୀଧର ମଳିୁଆ OR/06/044/366061
ୀ /8104 49 124 106ରଶିତା ମଳିୁଆ ସା ରାଜ କିେଶାର ମଳିୁଆ LNT4543237
ପ ୁ /8105 49 124 107ସ ୟ ମଳିୁଆ ପି ଶୀଧର ମଳିୁଆ OR/06/044/366062
ୀ /8106 49 124 108ନ ିତା ମଳିୁଆ ସା ବିଜୟ ମଳିୁଆ OR/06/044/366434
ୀ /8107 43 124 109କବୀତା ମଳିୂଆ ପି ଗିରିଧାରୀ ଖ ୁ ିଆ LNT4543187
ୀ /8108 41 124 110ସବୀତା ମଳିୂଆ ପି ଗିରିଧାରୀ ଖୁ ିଆ LNT4543195
ପ ୁ /8109 38 124 111ସେ ାଷ ମଳିୂଆ ପି ଗିରିଧାରୀ ଖୁ ିଆ LNT4543351
ପ ୁ /8110 36 124 112ସେରାଜ ମଳିୂଆ ପି ଗିରିଧାରୀ ଖ ୁ ିଆ LNT4543179
ୀ /8111 36 124 113ଅନୀତା ମଳିୂଆ ପି ଶୀଧର ମଳିୂଆ LNT4543203
ୀ /8112 33 124 114ସସିତା ମଳିୁଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମଳିୁଆ YNY0764639
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ୀ /8113 26 124 115ସରିତା ମଳିୂଆ ପି ରାଜକିେଶାର ମଳିୂଆ YNY1151430
ୀ /8114 25 124 116ସିତା ମଲିୂଆ ମା ନ ିତା ମଲିୂଆ YNY1143825
ୀ /8115 24 124 117ରାେଜଶରୀ ମଳିୂଆ ପି ରାଜକିେଶାର ମଳିୂଆ YNY1151463

ପ ୁ /8116 23 124 118େଦବୀଦ  ମଳିୂଆ ପି ରାଜକିେଶାର ମଳିୂଆ YNY1143817
ପ ୁ /8117 38 124 119ପପ ୁନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ LNT2950236
ପ ୁ /8118 37 124 120ମନୁା ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ LNT2950228
ପ ୁ /8119 69 124 121ବି େପେ ୟା ପି ବି ନିଲୟା LNT2950434
ପ ୁ /8120 44 124 122େଜ େଭ ଟ ରାଓ ପି େଜ ବୁେଢୟା ରାଓ LNT2950327
ପ ୁ /8121 39 124 123ବି କି ା ରାଓ ପି ବି ରାମା ରାଓ LNT2950400
ପ ୁ /8122 39 124 124ସି ଏଚ ଲକ୍ଷଣ ରାଓ ପି ସି ଏଚ େଡେଲୟା ରାଓ LNT2950335
ପ ୁ /8123 36 124 125ଏମ୍ େମାହନ ରାଓ ପି ଏମ୍ ପେଲୟା LNT2950293
ପ ୁ /8124 36 124 126ସି ଏଚ କାେମଶ ରାଓ ପି ସି ଏଚ ଜାେଲୟା ରାଓ LNT2950251
ପ ୁ /8125 34 124 127ଏନ ଶ ର ରାଓ ପି ଏସ୍ ବାେଧୟା ରାଓ LNT2950285
ପ ୁ /8126 34 124 128ବି େଚନା ରାଓ ପି ବି ବିଡିକା LNT2950392
ୀ /8127 33 124 129ଟି ଜୟ ି ରାଓ ସା ଟି ଇଶର ରାଓ LNT2950467

ପ ୁ /9128 58 124 130େସକ ମତିର ଅଲୀ ପି େସକ ଅବଜର ମହ ଦ LNT2950574
ୀ /9129 64 124 131ଉମାରାଓ େବଦ ସା ଲୁନ କରଣ େବଦ LNT2950699

ପ ୁ /9130 41 124 132ବିକାଶ କମୁାର େବଦ ପି ଲୁନ କରଣ େବଦ LNT2950681
ପ ୁ /9131 56 124 133ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି େଭୖରବ େବେହରା LNT2950608
ୀ /9132 44 124 134ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା LNT2950509

ପ ୁ /9133 49 124 135ଶୀକା  ବିଶାଳ ପି ମାୟାଧର ବିଶାଳ LNT2950624
ୀ /9134 45 124 136ଜାନକୀ ବିଶାଳ ସା ଶୀକା  ବିଶାଳ LNT2950657

ପ ୁ /9135 41 124 137ଶୀ ନିବାସ ବିଶାଳ ପି ମାୟାଧର ବିଶାଳ LNT2950632
ପ ୁ /9136 34 124 138ନିମାଇ ଁଦାସ ପି ନିରଂଜନ ଦାସ LNT2950582
ୀ /9137 62 124 139ମିନତି ମହାରଣା ସା ବସ  କମୁାର ମହାରଣା OR/06/044/366128

ପ ୁ /9138 36 124 140ରଂଜନ କମୁାର ମହୁୁଲି ପି େକୖଳାସ ମହୁୁଲି LNT2950590
ୀ /9139 59 124 141ମଲୀ ପାଳ ସା ସହେଦବ ପାଳ LNT2950525
ୀ /9140 34 124 142ଲିଲି ପାଳ ପି ସହେଦବ ପାଳ LNT2950533
ୀ /9141 31 124 143ପି ି  ପାଳ ପି ସହେଦବ ପାଳ YNY0455360

ପ ୁ /9142 53 124 144କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସାହୁ ପି େଗାଲକ ଚ  ସାହୁ LNT2950517
ପ ୁ /9143 53 124 145ହାଡୁ େସଠୀ ପି ଭିକାରି େସଠୀ OR/06/044/366068
ପ ୁ /9144 53 124 146ଧଡି େସଠୀ ପି ଭିକାରୀ େସଠୀ OR/06/044/366066
ୀ /9145 50 124 147ବାସ ି େସଠୀ ସା ଧଡି େସଠୀ OR/06/044/366067
ୀ /9146 46 124 148ଶଶ ିେସଠୀ ସା ହାଡୁ େସଠୀ OR/06/044/366069

ପ ୁ /10147 96 124 149େଗାପାଳ ବରଣ େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା OR/06/044/366070
ପ ୁ /10148 75 124 150ହୃଷିେକଶ େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା OR/06/044/366071
ୀ /10149 70 124 151ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ହୃଷିେକଶ େବେହରା OR/06/044/366072

ପ ୁ /10150 70 124 152ନୃସିଂହ େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା OR/06/044/366073
ପ ୁ /10151 66 124 153ଶରତ େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା OR/06/044/366075
ୀ /10152 61 124 154ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା OR/06/044/366074
ୀ /10153 49 124 155ପତିମା େବେହରା ସା ଶରତ କମୁାର େବେହରା LNT2621175
ପ ୁ /10154 40 124 156େସନ୍ହାଶଶି େବେହରା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା LNT3267101
ୀ /11155 90 124 157ଭାଗଯ୍ବତୀ େବେହରା ସା ପୀତାମର େବେହରା OR/06/044/366077
ୀ /11156 80 124 158ରମା େବେହରା ସା ବଟକୃ  େବେହରା OR/06/044/366079

ପ ୁ /11157 56 124 159ନେର  େବେହରା ପି ପୀତାମର େବେହରା OR/06/044/366078
ୀ /11158 50 124 160େସନ୍ହଲତା େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା LNT3267556

ପ ୁ /12159 49 124 164ରେମଶ ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ YNY0456319
ୀ /12160 35 124 165ରମା ନାୟକ ସା ରେମଶ ନାୟକ YNY0455352
ୀ /12161 29 124 168ରାେଗଶ୍ଵର ପଧାନ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପଧାନ YNY1289073
ପ ୁ /12162 21 124 169େମାନୂ ସାହୁ ପି ଗରିବ ସାହୁ YNY1293109
ପ ୁ /12163 19 124 170େସାନୂ ସାହୂ ପି ଗରିବ ସାହୂ YNY1292713
ପ ୁ /12164 73 124 171ଶୀରାମ ସାହୁ ପି ମ ଲ ସାହୁ LNT2521912
ୀ /12165 67 124 172ଯରାବତୀ ସାହୁ ସା ଶୀରାମ ସାହୁ LNT2521904
ପ ୁ /12166 57 124 173ଗରିବ ସାହୁ ପି ଶୀରାମ ସାହୁ LNT3323300
ପ ୁ /12167 22 124 174ସବୁତ କମୁାର େସନ ପି ବିଜୟ େସନ YNY1288661
ପ ୁ /17168 40 124 189ଆର ଆନ  ପି ଆର ଆ ା ରାଓ LNT3408739
ପ ୁ /17169 48 124 191ଡି ବୁଲାକା ରାଓ ପି ଡି ଆପାନନ୍ ା ରାଓ LNT4546636
ୀ /17170 43 124 192ପି ସେରାଜିନୀ ରାଓ ସା ପି ରାମା ରାଓ LNT4546628
ୀ /17171 39 124 193ଏମ ବାନୁ ରାଓ ସା ଏମ ରେମଶ ରାଓ LNT4546644
ପ ୁ /19172 50 124 195ଦୁଃଶାସନ ମହାରଣା ପି କ୍ଷୀରଚ  ମହାରଣା LNT2950772
ପ ୁ /19173 68 124 196ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ନାୟକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ OR/06/044/366104
ପ ୁ /19174 63 124 197ଅେଶାକ ନାୟକ ପି ଘନ ନାୟକ OR/06/044/366106
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ୀ /19175 58 124 198ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ନାୟକ OR/06/044/366105
ୀ /19176 54 124 199ଅମିକା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ନାୟକ OR/06/044/366107

ପ ୁ /19177 42 124 200ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ନାୟକ LNT3267424
ୀ /19178 38 124 201ସସିତା ନାୟକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ନାୟକ LNT4519161
ୀ /19179 38 124 202େଗୗରୀବାଳା ନାୟକ ସା ସଜିୁତ ନାୟକ LNT4519179

ପ ୁ /19180 35 124 203ଅଜିତ ନାୟକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ନାୟକ LNT4512414
ୀ /19181 85 124 204େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ େସନାପତି ସା ବନମାଳି େସନାପତି OR/06/044/366103

ପ ୁ /19182 52 124 205ନେର  େସନାପତି ପି ବନମାଳି େସନାପତି OR/06/044/366108
ୀ /19183 49 124 206ଉମିର୍ଳା େସନାପତି ସା ନେର  େସନାପତି LNT4519195

ପ ୁ /19184 48 124 207ଜୀେତ  େସନାପତି ପି ବନମାଳି େସନାପତି LNT3267135
ପ ୁ /19185 44 124 208କୀ ିର୍ ଚ  େସନାପତି ପି ବନମାଳି େସନାପତି LNT3267150
ୀ /19186 42 124 209ବୀଣା େସନାପତି ସା କି ର୍ୀଚ  େସନାପତି LNT2950798
ୀ /19187 38 124 210ବ ିତା େସନାପତି ସା ଜିେତ  େସନାପତି LNT4519187
ୀ /19188 33 124 211ମମତା ସାଇଁ ସା ପବିତ ସାଇଁ LNT2950756
ୀ /20189 61 124 212ଗୀତା ଳି ନାୟକ ସା େଯାେଗ  ନାୟକ OR/06/044/366111

ପ ୁ /20190 43 124 213ଶେୁରସ ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାୟକ LNT3267218
ପ ୁ /20191 41 124 214ରେମଶ ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାୟକ LNT3267127
ପ ୁ /21192 54 124 215ଶ ର େବେହରା ପି ଯଧିୁ ିର େବେହରା LNT2950822
ପ ୁ /21193 45 124 216ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଯଧିୁ ିର େବେହରା LNT2950830
ୀ /21194 34 124 217ଦମୟ ୀ େବେହରା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା LNT2950806
ୀ /21195 32 124 218ଝୁନୁ େବେହରା ସା ଭଜମନ େବେହରା YNY0640995

ପ ୁ /21196 20 124 219ସମିତ କମୁାର େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YNY1260611
ୀ /21197 75 124 220ମ  ୁମହାରଣା ସା ବନମାଳି ମହାରଣା OR/06/044/366114

ପ ୁ /21198 60 124 221ବିଜୟ ମହାରଣା ପି ବନମାଳି ମହାରଣା OR/06/044/366117
ପ ୁ /21199 60 124 222ରବି  ମହାରଣା ପି ବନମାଳି ମହାରଣା OR/06/044/366115
ୀ /21200 53 124 223କଲଯ୍ାଣି ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା OR/06/044/366116
ୀ /21201 52 124 224ରଜନୀ ମହାରଣା ସା ବିଜୟ ମହାରଣା OR/06/044/366118

ପ ୁ /21202 50 124 225େହମ  ମହାରଣା ପି ବନମାଳି ମହାରଣା OR/06/044/366119
ୀ /21203 47 124 226କବିତା ମହାରଣା ସା େହମ  ମହାରଣା LNT2621290

ପ ୁ /21204 45 124 227ଶଶୁା  ମହାରଣା ପି ବନମାଳି ମହାରଣା LNT3267267
ପ ୁ /21205 43 124 228ପଶା  ମହାରଣା ପି ବନମାଳି ମହାରଣା LNT3267200
ପ ୁ /21206 33 124 229ରାେଜଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବିଜୟ ମହାରଣା LNT4519229
ୀ /21207 20 124 230ସରିତା ମହାରାଣା ସା ରାେଜଶ କମୁାର ମହାରାଣା YNY1293083
ୀ /21208 33 124 231ଦମୟ ୀ ମହାରଣା ସା ବିଜୟ ମହାରଣା YNY0455345
ୀ /21209 31 124 232ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ରାେକଶ କମୁାର ମହାରଣା YNY0455832
ୀ /21210 36 124 233ଶମି ା ପିୟଦଶ ିର୍ନି ସା ପଶା  ମହାରଣା YNY0145367
ୀ /22211 45 124 234ସାବାଳା ପେୂରପ ୂଚାଇନା ସା ବୁଜୀ ଚାଇନା YNY1152073
ୀ /22212 72 124 235ଶଶ ିମହାରଣା ସା କା ିର୍କ ମହାରଣା OR/06/044/366121
ୀ /22213 46 124 236ଡଲି ମହାରଣା ସା ରଂଜନ ମହାରଣା OR/06/044/366122
ୀ /22214 46 124 237ଡଲି ମହାରଣା ସା ର ନ ମହାରଣା LNT2621324

ପ ୁ /22215 43 124 238ପଭ ନ ମହାରଣା ପି କା ିର୍କ ମହାରଣା LNT3267432
ୀ /22216 40 124 239ଭାରତି ମହାରଣା ସା ପଭ ନ ମହାରଣା LNT4526612

ପ ୁ /22217 38 124 240ରାମଚ  ମହାରଣା ପି ଭାଗିରଥି ମହାରଣା LNT4519120
ୀ /22218 24 124 241ମିଲି ମହାରଣା ସା ସେୁରଶ କମୁାର ମହାରଣା YNY1143908

ପ ୁ /23219 33 124 242ରବି  ମଲ ପି ରସାନ  ମଲ YNY0747360
ପ ୁ /23220 70 124 243ରଜନିକା  ମିଶ ପି ମାଗଣିୁ ମିଶ OR/06/044/366129
ୀ /23221 58 124 244ସବିତା ମିଶ ସା ରଜନି ମିଶ OR/06/044/366130

ପ ୁ /23222 54 124 245େଗୗରୀଶ ର ମିଶ ପି ମାଗଣିୁ ମିଶ OR/06/044/366133
ପ ୁ /23223 52 124 246ନିଳକ  ମିଶ ପି ମାଗଣିୁ ମିଶ OR/06/044/366134
ୀ /23224 50 124 247ମମତା ମିଶ ସା େଗୗରି ଶ ର ମିଶ LNT2621332
ପ ୁ /23225 48 124 248ସଧୁାଂଶ ୁମିଶ ପି ମାଗଣିୁ ମିଶ LNT3332830
ୀ /23226 45 124 249ସସିତା ମିଶ ସା ନିଳକ  ମିଶ LNT2621340
ୀ /23227 40 124 250ସିରତା ମିଶ ସା ସଧୁାଂଶ ୁମିଶ YNY0505909
ପ ୁ /23228 35 124 251େଦବାଶୀଷ ମିଶ ପି ରଜନୀକା  ମିଶ LNT2950848
ପ ୁ /24229 21 124 252ମୀର ଅମନ ଆଲୀ ପି ମୀର ନଜିର ସାମଲ YNY1328335
ୀ /24230 73 124 253କମୁଦୁ ମହାରଣା ସା ପଭାକର ମହାରଣା OR/06/044/366141
ପ ୁ /24231 48 124 254ପେମାଦ ମହାରଣା ପି ପଭାକର ମହାରଣା OR/06/044/366142
ୀ /24232 42 124 255ବ ୀତା ମହାରଣା ସା ପେମାଦ ମହାରଣା YNY0174375
ପ ୁ /24233 40 124 256ଅଜୟ ମହାରଣା ପି ପଭାକର ମହାରଣା LNT3323037
ୀ /24234 21 124 257ରଶୀତା ମହାରଣା ପି ନେରା ମ ମହାରଣା YNY1080464
ୀ /24235 21 124 258ସୀମା େମାହାରଣା ପି ଅେଶାକ େମାହାରଣା YNY1137595
ପ ୁ /25236 54 124 259ଅଭୟ େଜୖନ ପି ମଳୂଚା ଜି େଜୖନ YNY0911750

4 73/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 24ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /25237 49 124 260ଅରୁଣ ମହାରଣା ପି ଯଧିୁ ିର ମହାରଣା OR/06/044/366146
ୀ /25238 44 124 261ପତିମା ମହାରଣା ସା ଅରୁଣ ମହାରଣା LNT3267499

ପ ୁ /25239 40 124 262ଧରଣିଧର ମହାରଣା ପି ଯଧିୁ ିର ମହାରଣା LNT3323318
ୀ /25240 39 124 263ମମତା େମାହାରନା ସା ଧରଣୀଧର େମାହରନା YNY1199934

ପ ୁ /26241 60 124 264ଭଜରାମ େବେହରା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େବେହରା YNY0456160
ୀ /26242 50 124 265ଝୁନୁ େବେହରା ସା ଭଜରାମ େବେହରା YNY0455881
ୀ /26243 39 124 266ଭାଗଯ୍ଲତା େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା YNY0456335
ୀ /26244 34 124 267ସରସତୀ େବେହରା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା YNY0456145

ପ ୁ /26245 31 124 268ଗୁ ିଚା େବେହରା ପି ଦୟା େବେହରା YNY0456343
ପ ୁ /26246 65 124 269ଦିବାକର ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା OR/06/044/366150
ପ ୁ /26247 50 124 270ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା OR/06/044/366152
ୀ /26248 44 124 271ଝୁନା ମହାରଣା ସା ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା LNT3267473

ପ ୁ /26249 40 124 272ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସଧୁାକର ମହାରଣା YNY1260603
ୀ /26250 38 124 273ସରସତି ମହାରାଣା ସା ସଂେ ାଷ କମୁାର ମହାରାଣା YNY1200070

ପ ୁ /26251 58 124 274ସଧୁାକର ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା LNT2621399
ୀ /26252 52 124 275େସନ୍ହଲତା ମହାରଣା ସା ସଧୁାକର ମହାରଣା LNT2621415

ପ ୁ /26253 41 124 276ସଦୁଶର୍ନ ନାଥ ପି େକଶବ ନାଥ LNT4531174
ୀ /26254 29 124 277ତୃ ୀମାୟୀ ନାଥ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନାଥ YNY1151406
ୀ /27255 57 124 278ମାନସୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଲି ରାଜ େଚୗଧରୁୀ LNT4519252

ପ ୁ /27256 49 124 279ବୁ େଦବ ମହାରଣା ପି ଭୀମ ମହାରଣା LNT3332764
ୀ /27257 46 124 280ମୀନା ମହାରଣା ପି ଭିମ ମହାରଣା LNT3323268

ପ ୁ /27258 42 124 281ସୀମା ଳ ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ YNY0455642
ୀ /27259 37 124 282ପତିମା ସାହୁ ସା ସୀମା ଳ ସାହୁ YNY0455733

ପ ୁ /28260 41 124 283ଏସ େଚନ ବାବୁ ଦାସ ପି ଏସ ଗେଣଶ ଦାସ YNY0726059
ପ ୁ /28261 36 124 284ଏସ ଶ ର ଦାସ ପି ଏସ ଗେଣଶ ଦାସ YNY0725945
ୀ /28262 33 124 285େମୖାସମୁୀ କାନୁନେଗା ପି ମେନାର ନ କାନୁନେଗା YNY0726158
ୀ /28263 71 124 286ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମହାରଣା ସା ଭୁବନାନ  ମହାରଣା OR/06/044/366166
ୀ /28264 27 124 287େରାଜିନା ମହାପାତ ପି ମେନାର ନ ମହାପାତ YNY0726182

ପ ୁ /28265 26 124 288କା ିର୍କ ଚ  ମହାରଣା ପି ଶରତ ଚ  ମହାରଣା YNY0726174
ପ ୁ /29266 58 124 296କନୁାଳ ମିଶ ପି କିେଶାର ମିଶ OR/06/044/366171
ୀ /29267 56 124 297ସପୁଭା ମିଶ ସା କନୁାଳ ମିଶ OR/06/044/366175

ପ ୁ /29268 28 124 298ପତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପରିକ୍ଷୀତ ସାହୁ YNY0455972
ପ ୁ /30269 60 124 300ବିଜୟ ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ LNT3267358
ପ ୁ /30270 32 124 301ଶବି ଶ ର ଦାସ ପି କିେଶାର ଚ  ଦାସ YNY0145409
ୀ /30271 55 124 302ସବିତା ମହା ି ସା ଦିଲୀପ ପରିଜା OR/06/044/366181

ପ ୁ /30272 42 124 303ସେ ାଷ କମୁାର ପାଢୀ ପି ପଭାତ କମୁାର ପାଢୀ LNT2950871
ପ ୁ /30273 63 124 304ଦିଲିପ ପରିଜା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ପରିଜା OR/06/044/366180
ପ ୁ /31274 52 124 305ଆଦିତଯ୍ ପସାଦ ରଥ ପି ଭା ର ନାରାୟଣ ରଥ YNY0764621
ପ ୁ /31275 49 124 306ଅରୁଣ ପସାଦ ରଥ ପି ଭା ର ନାରାୟଣ ରଥ YNY0764605
ୀ /31276 41 124 307ନିଲିମା ରଥ ସା ଅରୁଣ ପସାଦ ରଥ LNT3082153
ୀ /31277 41 124 308ଏେଲାରା ରଥ ସା ଆଦିତଯ୍ ପସାଦ ରଥ LNT3082146
ୀ /32278 41 124 309ସଶୁୀ ସଜୁାତା େଜନା ସା ହୃଦୟ ର ନ ମହା ୀ YNY1143858

ପ ୁ /32279 60 124 310ରବି  ନାଥ ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ YNY0086827
ୀ /32280 48 124 311ସଜୁାତା ମହାପାତ ସା ରବି ନାଥ ମହାପାତ YNY0086835

ପ ୁ /32281 60 124 312େତୖେଲାକଯ୍ ମହା ି ପି ରାହାସ ବିହାରୀ ମହା ି LNT3332921
ପ ୁ /32282 53 124 313ଅେଯାଧଯ୍ା ନାଥ ମହା ି ପି ରାହାସ ବିହାରୀ ମହା ି LNT2486959
ୀ /32283 50 124 314େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହା ି ସା ଜାନକୀ ମହା ି LNT3323185

ପ ୁ /32284 50 124 315ର ନ ମହା ି ପି ରାହାସ ବିହାରୀ ମହା ି LNT3332913
ୀ /32285 47 124 316ଦୀପିକା ମହା ି ସା ଅେଯାଧଯ୍ା ନାଥ ମହା ି LNT2486967
ୀ /32286 46 124 317ପ ୁ ା ଳୀ ମହା ି ସା ର ନ ମହା ି LNT4526596
ପ ୁ /32287 45 124 318ଚି ର ନ ମହା ି ପି ରାହାସ ବିହାରୀ ମହା ି OR/06/044/366415
ୀ /32288 45 124 319ଲିପିକା ମହା ି ପି ଦାରିକା ନାଥ ମହା ି LNT4541389
ପ ୁ /32289 45 124 320ଦାରିକାନାଥ ମହା ି ପି ରାହାସ ବିହାରୀ ମହା ି LNT3267259
ପ ୁ /32290 39 124 321ବାଦଲ ମହା ି ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହା ି LNT4531158
ପ ୁ /32291 34 124 322ହୃଦୟ ର ନ ମହା ି ପି ରାହାସ ବିହାରୀ ମହା ି LNT2486744
ୀ /32292 34 124 323ଆେଲାକ ରଶ ିମହା ି ପି େତୖେଲାକଯ୍ ନାଥ ମହା ି LNT4512497
ପ ୁ /32293 24 124 324ଅଭିଜିତ ମହା ୀ ପି ଜାନକୀ ବାଲାଵ ମହା ୀ YNY1151380
ୀ /32294 70 124 325ମିରାରାଣୀ ମହାପାକ ସା ରଘନୁାଥ ମହାପାତ YNY0455220
ୀ /32295 44 124 326ନମିତା ମହାପାତ ସା ରତି  କମୁାର ମହାପାତ YNY0455238
ପ ୁ /32296 22 124 327ସବ୍ଯସାଚୀ ପରିଡ଼ା - ଜାନକୀ ବାଲାଵ େମାହ ି YNY1137611
ୀ /32297 25 124 328ସାତିସିତା ରାଉତ ପି ମାୟାଧର ରାଉତ YNY1143882
ପ ୁ /32298 55 124 329ଆ ର୍ବ ୁ ସାହୁ ପି ଶେରଶର ସାହୁ YNY0086843
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ପ ୁ /32299 50 124 330େଜଯ୍ାତୀମୟୀ ସତୁାର ପି ଭଗବାନ ସତୁାର LNT2950905
ୀ /33300 39 124 331ସବୁାସିନୀ େବେହରା ସା ମେନାଜ େବେହରା YNY0455964
ୀ /33301 75 124 332ବିନି ମହାପାତ ସା ପିୟସ ୁ ର ମହାପାତ YNY0764613

ପ ୁ /33302 70 124 333ଲଳିେତ ୁ ସ ୁ ର ମହାପାତ ପି ଚକଧର ମହାପାତ LNT3323086
ୀ /33303 63 124 334ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ଲଳିେତ ୁ ମହାପାତ LNT3323078
ୀ /33304 54 124 335ମ ରୀବାଳା ମହାପାତ ସା ଲଲାେଟ ୁ ମହାପାତ OR/06/044/366194

ପ ୁ /33305 35 124 336ଦିବଯ୍ଶକି୍ତ ରାଜଗରୁୁ ମହାପାତ ପି ଲଲାେଟ ୁ ମହାପାତ LNT4519328
ପ ୁ /33306 44 124 337ଶଭୁାଶଷି ରାଜଗରୁୁ ମହାପାତ ପି ଲଳିେତ ୁ ସ ୁ ର ମହାପାତ LNT3323243
ୀ /33307 34 124 338ଏଲ ନାଶା ସା ଏଲ ଏେରୟା LNT2950418

ପ ୁ /33308 52 124 339ଫାଲଗନୁୀ ରାଜଗରୁୁ ମହାପାତ ପି ରୁଦ ସ ୁ ର ରାଜଗରୁୁ ମହାପାତ LNT3333028
ୀ /34309 29 124 340ସମିୁତା େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YNY0455212

ପ ୁ /34310 47 124 341ରୁଦ ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ବିଜୟ ମହାରଣା OR/06/044/366425
ୀ /34311 36 124 342ଶରିତା ମହାରଣା ପି ବିଜୟ ଚ  ମହାରଣା YNY0195768
ୀ /34312 34 124 343ସାବିତୀ ମହାରଣା ସା ରୂଦନାରାୟଣ ମହାରଣା YNY1141175

ପ ୁ /34313 24 124 344େସୗମଯ୍ା ସ ୁ ର ମହାରଣା - ରୂଦ ନାରାୟଣ ମହାରଣା YNY1141191
ୀ /34314 72 124 345ରମାମଣୀ ମହାରଣା ସା ବିଜୟ ଚ  ମହାରଣା OR/06/044/366196

ପ ୁ /34315 45 124 346ସେ ାଷ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େଦବ ପ ନାୟକ LNT2950913
ପ ୁ /34316 48 124 347ଏମ ରମଣ ରାଓ ପି ଏମ ମଧ ୁରାଓ LNT2950947
ପ ୁ /35317 30 124 348ଅଭିଜିତ େବେହରା ପି ଯଦୁନାଥ େବେହରା YNY0455675
ୀ /35318 37 124 349ସସିତା ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାଶ YNY0456202
ୀ /35319 36 124 350ମଧସିୁତା ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାଶ YNY0455998

ପ ୁ /36320 51 124 351ବାଲରାଜୁ ପନୁଡା ପି ଅପନାସ୍ଧାମି େପାନଡା  LNT2950954
ପ ୁ /36321 38 124 352ମାନସ ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ମହାରଣା YNY0764548
ୀ /36322 44 124 353ପ ଜିନି ମହାରଣା ପି ଡମରୁ ମହାରଣା OR/06/044/366455
ୀ /36323 41 124 354ପଭାସିନୀ ମହାରଣା ପି ଡମରୁ ମହାରଣା OR/06/044/366456

ପ ୁ /36324 39 124 355ଶଭୁଂଶ ୁମହାରଣା ପି ଡମରୁ ମହାରଣା OR/06/044/366412
ୀ /36325 41 124 356ରଶିତା ମାଝୀ ସା ରେମସ ଚ  ମାଝୀ YNY0086884
ୀ /36326 84 124 357ବିମଳା େମାହାରଣ ସା ଡମରୁଧର େମାହାରଣ YNY1205202

ପ ୁ /.327 55 124 734ମହ ଦ ଖଲିଲ ଅଫସର ପି ମହ ଦ ଅଫସର YNY0800631
ପ ୁ /00328 38 124 735ସକୁା  ପଧାନ ପି ବିେନାଦ ପଧାନ YNY1028190
ପ ୁ /00329 62 124 736ପି ରାଜୁ ପି ପି କତଯ୍ାଣୀ YNY0968578
ପ ୁ /00330 29 124 737ପି ଇଶର ରାଓ ପି ପି ରାଜୁ YNY0968537
ୀ /00331 29 124 738ବିଜୟାଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ପି ଇଶର ରାଓ YNY0968545
ୀ /00332 52 124 739ପି ଶା ିରାଣୀ ସା ପି ରାଜୁ YNY0968560

ପ ୁ /Haripur d333 23 124 740ସଂେତାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା  YNY1124064
ପ ୁ /Haripur d334 23 124 741ସଂେତାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା  YNY1124098
ପ ୁ /Joshna Bh335 22 124 742େସୗଵୀକ ସାହ ପି ପଦୀପ ସାହ YNY1271469
ୀ /SBI Atm b336 21 124 744ଗୀତାଂଜଳୀ ପାେ ପି ଶଶ ିକାଂତା ପାେ YNY1349349

ପ ୁ /1337 32 124 746ଅଭିଜିତ ଦାଶ ପି ଉେପ  ଦାଶ YNY0239715
ପ ୁ /1338 30 124 747ବିଶଜିତ ଦାଶ ପି ଉେପ  ଦାଶ YNY0239707
ୀ /1339 56 124 748ବାସ ି କପାସିଆ ସା କିସନ େମାହନ କପାସିଆ YNY0174391
ୀ /1340 52 124 749ନିେବଦିତା କି ିର୍ନିୟା ସା େଜଯ୍ାତି  ନାଥ କି ିର୍ନିୟା YNY0174409
ୀ /1341 46 124 750ସୀମା କି ିର୍ନିୟା ସା କିରଣ କି ିର୍ନିୟା YNY0174383
ୀ /1342 38 124 751ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ସା ରାଜୀବ େଲାଚନ ମହାରଣା YNY0239723

ପ ୁ /1343 41 124 752ରାଜୀବ େଲାଚନ ମହାରଣା ପି ବସ  କମୁାର ମହାରଣା LNT2479343
ୀ /1344 33 124 753ସୀମା ରାଏ ସା ମିଲନ ରାଏ YNY0174466

ପ ୁ /1345 86 124 754ଶଶଭୂିଷଣ ସରକାର ପି ଶ ର ମହାନ YNY0174425
ୀ /1346 79 124 755ନିନିବାଳା ସରକାର ସା ଶଶଭୂିଷଣ ସରକାର YNY0174458

ପ ୁ /1347 49 124 756ସମୀର ସରକାର ପି ଶଶଭୂିଷଣ ସରକାର YNY0174433
ୀ /1348 44 124 757ଜୟ ି ସରକାର ସା ସମୀର ସରକାର YNY0174441
ୀ /1349 39 124 758ଭିକା ରାଣୀ ସିହନ୍ା ସା ସିମଲୁ ସିହନ୍ା YNY0174417
ୀ /Flat no a350 30 124 759ପଜୁା େବହାଣୀ ସା ଵିନିତ ମ ୀ YNY1223767
ପ ୁ /02351 21 124 760ଜତୀନ ନ ା ପି ଭକ୍ତବ ଳ  YNY1136670
ପ ୁ /2352 24 124 761ଯଶ କମୁାର ଅଗରଵାଲା ପି େଜାେଗଂଦ କମୁାର ଅଗରଵାଲା YNY1124437
ପ ୁ /2353 31 124 762ସେରାଜ ଚ  େସନାପତି ପି ସେୁର  େସନାପତି YNY0239749
ପ ୁ /3rd floor354 36 124 769ଵୀକାଶ େବନ୍ଗାନୀ ପି ସମୂର ମଲ େବନ୍ଗାନୀ YNY1255124
ୀ /5355 42 124 773ସନିୁତା ସାହୁ ସା ଗରିବ ସାହୁ LNT2522928
ପ ୁ /5356 43 124 774ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀରାମ ସାହୁ LNT2522860
ୀ /6357 28 124 776ପ ୁ ା େବେହରା ସା କିେଶାର େବେହରା YNY0615203
ପ ୁ /6358 56 124 777ଅେମାଦ ଚ  ଝା ପି ରେତନ୍ଶର ଝା LNT3409018
ୀ /6359 41 124 778ଏମ୍ ଲଳିତା ସା ଏମ୍ ପେଲୟା YNY0968644
ୀ /6360 68 124 780ଏମ୍ ରତନ୍ ାମା ରାଓ ସା ଏମ ରାମଲୁୁ ରାଓ LNT3408770
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ୀ /6361 58 124 781ବି ଚ ମା ରାଓ ସା ବି କେରୟା ରାଓ LNT3408812
ୀ /6362 56 124 782ଏମ୍ େଚେନମା ରାଓ ସା ଏମ୍ ବେଦୟା ରାଓ LNT3408820
ୀ /6363 48 124 783ଡି େଚ ାଲି ରାଓ ପି ଡି ବୁଲା ରାଓ LNT3408804

ପ ୁ /6364 48 124 784ଏମ କେ ାୟା ରାଓ ପି ଏମ୍ ବେଦୟା ରାଓ LNT3408754
ୀ /6365 42 124 785ଏସ ପ ୁ ର୍ ରାଓ ସା ଏସ୍ ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ରାଓ LNT3408861

ପ ୁ /6366 40 124 786ଏମ୍ ଧରମା ରାଓ ପି ଏମ୍ ରାମାଲୁ ରାଓ LNT3408853
ୀ /6367 39 124 787ଏସ୍ ମାଧବୀ ରାଓ ସା ଏସ୍ ଇଶର ରାଓ LNT3408846
ୀ /6368 38 124 788ବି େହମଲତା ରାଓ ସା ବି ଧରମା ରାଓ LNT3408796
ୀ /6369 38 124 789ଏମ୍ େଦବୀ ରାଓ ସା ଏମ୍ ଧରମା ରାଓ LNT3408788

ପ ୁ /6370 38 124 790ଟି ଇଶର ରାଓ ପି ଟି ରାମା ରାଓ LNT3408721
ପ ୁ /7371 44 124 795ପବିତ ର ନ ମହାରଣା ପି ମୀନେକତନ ମହାରଣା LNT2621308
ପ ୁ /7372 40 124 796ରାେକଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରବି  କମୁାର ମହାରଣା LNT2621316
ପ ୁ /08373 47 124 804ଶୀନିବାସ ପଧାନ ପି ରାଜକିେଶାର ପଧାନ YNY0724732
ପ ୁ /08374 38 124 805ସେରାଜ କମୁାର ସାମଲ ପି କୃପାସି ୁ ସାମଲ YNY0724658
ପ ୁ /8375 61 124 806ଉ ମ ବନିକ ପି େଭାଳାନାଥ ବନିକ YNY0724799
ପ ୁ /8376 63 124 807ରବି ନାଥ ବାରିକ ପି ସକୁେଦବ ବାରିକ YNY0724872
ପ ୁ /8377 35 124 808ସେ ାଷ କମୁାର ବାରିକ ପି ରବି  ନାଥ ବାରିକ YNY0724831
ପ ୁ /8378 41 124 809ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ଗଗନ ବୀହାରୀ େବେହରା YNY0724682
ପ ୁ /8379 40 124 810ସଂଜୟ େବେହରା ପି ଶେୁର  ନାଥ େବେହରା YNY0724690
ପ ୁ /8380 34 124 811ସମୁ  େବେହରା ପି ଗଗନ ବୀହାରୀ େବେହରା YNY0724674
ପ ୁ /8381 29 124 812ମେନାରଞନ େବେହରା ପି େଗାେଲଖ େବେହରା YNY0724807
ପ ୁ /8382 47 124 813ହରପସାଦ େବହୁରା ପି କୃଷନ୍ଚ  େବହୁରା YNY0724765
ୀ /8383 39 124 814କାଦମିନୀ େବହୁରା ସା ହରପସଦ େବହୁରା YNY0724757

ପ ୁ /8384 39 124 815ମେନାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଉେପ  େଚୗଉଦୁରି YNY0724724
ପ ୁ /8385 30 124 816େଶାତ ଦିଗଲ ପି ବିଜୟ ଦିଗଲ YNY0724856
ୀ /8386 74 124 817ଗିରିଧାରି ଖୁ ିଆ ପି ବାନାମର ଖୁ ିଆ YNY0800656

ପ ୁ /8387 42 124 818ଅରୁଣ ମହା ି ପି ପଫଲୁ ଚ  ମହା ି YNY0724716
ପ ୁ /8388 48 124 819ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ମହାରଣା ପି ଭୁବନାନ  ମହାରଣା OR/06/044/366168
ୀ /8389 43 124 820ଅନୀତା ମହାରଣା ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ମହାରଣା LNT3323052

ପ ୁ /8390 43 124 821ଶିବ  ମଲୀକ ପି ଶୀଧର ମଲୀକ YNY0724815
ପ ୁ /8391 30 124 822ରମାକା  ମିଶ ପି ହରିହର ମଶ YNY0724773
ପ ୁ /8392 48 124 823ପ ାନନ ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାୟକ YNY0724641
ପ ୁ /8393 83 124 824ସେୁର  ପ ା ପି ଯଗୁଳ ପ ା YNY0800649
ୀ /8394 36 124 825ସଞୁଲତା ପଧାନ ସା ଶୀନିବାସ ପଧାନ YNY0724740

ପ ୁ /8395 31 124 826ପଶା  ପଧାନ ପି ଅଜୁର୍ ନ ପଧାନ YNY0724781
ୀ /8396 39 124 827ଅନୀତା ରଥ ସା ରାଜିବ ରଥ YNY0615419

ପ ୁ /8397 30 124 828େରାହିତ ରଥ ପି ରବି  ରଥ YNY0615427
ପ ୁ /8398 31 124 829ମାନଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଯଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ YNY0724666
ପ ୁ /8399 29 124 830ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିନବ ୁ ସାହୁ YNY0724898
ପ ୁ /8400 31 124 831ବିଜୁ ସାମଲ ପି ଫକିର ସାମଲ YNY0724849
ପ ୁ /8401 36 124 832ଶରତ କମୁାର େସଠୀ ପି ମଗଳୁ ୁେସଠୀ YNY0724880
ପ ୁ /8402 28 124 833ପକାଶ େସଠୀ ପି ଧଡୀ େସଠୀ YNY0724823
ପ ୁ /8403 26 124 834ଶବି େସଠୀ ପି ହାଡୁ େସଠୀ YNY0724864
ୀ /8404 34 124 835ଲକ୍ଷୀକା ା େସଠୀ ସା ବାବୁ େସଠୀ YNY0668020
ୀ /9405 51 124 836େଶୖଳବାଳା ଦାସ ସା ଚି  ରଂଜନ ଦାସ YNY0615229
ୀ /9406 38 124 837ଶ ା ଳି ମଳିୂଆ ପି ଦିବାକର ମଳିୂଆ LNT3408911
ୀ /9407 37 124 838ଲିପି ମଳିୁଆ ପି ଦିବାକର ମଳିୁଆ LNT3408929
ୀ /9408 35 124 839ରାଜଲକ୍ଷୀ ମଳିୂଆ ସା ସ ୟ କମୁାର ମଳିୂଆ YNY0239780
ୀ /10409 30 124 840ଶଗଫୁା ଜମାଲ ପି ମହ ଦ ଜମାଲ ଅଫସର YNY0829119
ୀ /10410 22 124 841ଆଲିନା ଜମାଲ ପି ମ୍ଡ ଜମାଲ ଅ ସର YNY1054824
ପ ୁ /10411 57 124 842େମାହମଦ ଜମାଲ ଅ ସର ପି ମହ ଦ ଅଫସର YNY0800615
ୀ /10412 46 124 845ସବନମ୍ ଖଲିଲ ସା ମହ ଦ ଖଲିଲ ଅଫସର YNY0829127
ପ ୁ /10413 25 124 846ଜିତନ ମଳିୂଆ ପି କାବୁଲି ମଳିୁଆ YNY0724906
ୀ /11414 28 124 847ପିତୀ ପାୟଲ . ପି ଶରତ େବେହରା YNY0615260
ୀ /11415 48 124 848ସନୁ ା ଦାସ ସା ବସ  ଦାସ YNY0239814
ୀ /11416 32 124 849ଅନୁରାଧା ଦାସ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ YNY0239806
ପ ୁ /11417 43 124 850ବଲି  େମେହର ପି ସତଯ୍ାନ  େମେହର YNY0724625
ପ ୁ /11418 46 124 851କିର ିତ ମଳିୂଆ ପି ବଂଶୀଧର ମଳିୂଆ YNY0987214
ୀ /11419 38 124 852ସେ ାଶୀ ମଳିୁଆ ପି ମନେମାହନ ମଳିୁଆ LNT3408945
ୀ /11420 37 124 853ଶକୁା ି ମଳିୂଆ ପି ମନେମାହନ ମଳିୂଆ LNT3408937
ପ ୁ /12421 49 124 854ପର୍ରସରୁାମ ବାଗ ପି ବିଶମର ବାଗ YNY0726414
ୀ /12422 42 124 855େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବହାରା YNY0726273
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ପ ୁ /12423 27 124 856ତାରିଣୀ ପସାଦ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା YNY0615583
ପ ୁ /12424 35 124 857ସନାତନ େବେହରା ଦଲାଇ ପି ସିମା ଳ େବେହରା ଦଲାଇ YNY0726406
ପ ୁ /12425 31 124 858କମଳ େଲାଚନ ଦିଗଲ ପି ପଟନାୟକ ଦିଗଲ YNY0726398
ୀ /12426 23 124 859େସାନି ସାହୁ ପି ଗରିବ ସାହୁ YNY1028216

ପ ୁ /13427 51 124 860ନିରଜଁନ େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମଘଟ େବେହରା YNY0726422
ପ ୁ /13428 63 124 861ସଧୁାକର ମହାରଣା ପି ଡମରୁ ମହାରଣା OR/06/044/366203
ୀ /13429 53 124 862ଅ ଳି ମହାରଣା ସା ସଧୁାକର ମହାରଣା OR/06/044/366204
ୀ /13430 36 124 863ପ ୁ ା ସାହୁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0239822

ପ ୁ /14431 45 124 864ଅେଶାକ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ବିଶାଳ LNT3408986
ପ ୁ /14432 72 124 865କ ରୁୀ ଚରଣ େଜନା ପି େବଣଧୁର େଜନା LNT3409034
ପ ୁ /15433 51 124 872ଜାମ୍ ରାେମୟା ପି ଜାମ୍ େପେ ୟା YNY0911768
ୀ /15434 47 124 873ମାମିନା ସାହୁ ସା ଧଢି ରାଉତ YNY0911792
ୀ /15435 42 124 874ଜାମ୍ ସରସତୀ ସା ଜାମ୍ ରାେମୟା YNY0911784

ପ ୁ /15436 32 124 875ମେନାଜ କମୁାର େସଠି ପି ଭିକାରି େସଠି YNY0726380
ପ ୁ /16437 29 124 876ଉେପ  ମଲୀକ ପି ମେହଶର ମଲୀକ YNY0724567
ପ ୁ /16438 30 124 877ପତାବ ମ ଳ ପି ସବୁତ ମ ଳ YNY0724583
ପ ୁ /16439 33 124 878କଲଯ୍ାଣ ରାୟ ପି ହେରକୃଷନ୍ ରାୟ YNY0724591
ପ ୁ /16440 34 124 879ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ YNY0726281
ପ ୁ /17441 36 124 881ଦୀପକ ର ନ େଜନା ପି କ ରିୁ ଚରଣ େଜନା LNT3408994
ୀ /19442 41 124 888ସମିୁତା ଦାସ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ LNT3408879
ୀ /19443 42 124 889େସନ୍ହଲତା େଜନା ପି କ ରିୁ ଚରଣ େଜନା LNT3409000
ୀ /19444 40 124 890ପଭାସିନୀ ମଳିୂଆ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମଳିୂଆ LNT3408960

ପ ୁ /19445 28 124 891ର ିତ୍ ନାୟକ ପି ଅେଶାକ ନାୟକ YNY0993998
ୀ /19446 25 124 892ମିକି ନାୟକ ସା ର ିତ୍ ନାୟକ YNY0994004

ପ ୁ /20447 39 124 896ବସ  କମୁାର ଉପାଧ ପି ସରତ ଚ  ଉପାଧୟ YNY0724633
ୀ /21448 24 124 898ମିଲି ମହାରଣା ସା ସେୁରଶ କମୁାର ମହାରଣା YNY1200161

ପ ୁ /21449 23 124 899ସେରାଜ ମହାରଣା ପି େହମ  ମହାରଣା YNY1200153
ୀ /21450 22 124 900ସାଗତିକା ମହାରାଣା ପି ହମଂତା କମୁାର ମହାରାଣା YNY1200179

ପ ୁ /21451 83 124 901ବିଶନାଥ ଶମର୍ା ପି ମରୂଲିଧର ଶମର୍ା LNT3409059
ପ ୁ /22452 28 124 902ସେୁରଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବିଜୟ ମହାରଣା YNY0615468
ୀ /22453 36 124 903େସୗଦାମିନୀ ମହାରଣା ସା ସଶୁା  ମହାରଣା YNY0358291

ପ ୁ /22454 28 124 904ରିେତଶ ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା YNY0615237
ୀ /23455 69 124 905ସବିତା ରାଣୀ ମିଶ ସା ରବି  ନାଥ ମିଶ YNY0640797
ୀ /23456 54 124 906ମମତା ମିଶ ସା େଗୗରୀ ଶ ର ମିଶ YNY0239889
ୀ /23457 48 124 907ସସିତା ମିଶ ସା ନୀଳକ  ମିଶ YNY0239913
ୀ /23458 43 124 908ସରିତା ମିଶ ସା ସଧୁାଂଶ ୁମିଶ YNY0239905

ପ ୁ /23459 35 124 909ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ ପି ରଜନୀକା  ମିଶ YNY0239897
ୀ /24460 65 124 910ବାସ ି ଦାସ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ମହାପାତ YNY0087221
ୀ /24461 33 124 911ନିେବଦିତା ଦାଶ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାଶ YNY0239947
ୀ /24462 56 124 912ଅଳକା ମହାରଣା ସା ନେରା ମ ମହାରଣା YNY0239921
ୀ /24463 33 124 913ସସିତା ମହାରଣା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାରଣା YNY0239954
ୀ /24464 32 124 914ଶି ଲ ମହାରଣା ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହାରଣା YNY0239939

ପ ୁ /LHAI-26465 22 124 923ଜିେତଂଦ େଜନା ପି ହେରକୃ  େଜନା YNY1211895
ୀ /27466 43 124 924ବସ  ମଞୁରୀ ମହାରଣା ସା ହରିହର ମହାରଣା YNY0725481

ପ ୁ /27467 36 124 925ଚ ନ ପରିଜା ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପରିଜା YNY0239970
ୀ /27468 28 124 926ଟି ସଂଯକୁ୍ତା ପି ଟି.ଆର୍ େକୗଜା YNY0741538

ପ ୁ /28469 38 124 927େଦବାଶଶି୍ ବିେଶାଇ ପି ବନବିହାରୀ ବିେଶାଇ YNY0725549
ପ ୁ /28470 26 124 928ସନିୁଲ୍ ବିଶାଳ ପି ଅଜୟ ବିଶାଳ YNY0725036
ୀ /28471 36 124 929ଅ ଳି ଦାଶ ସା ବିଶର ନ ଦାଶ YNY0239988
ପ ୁ /28472 42 124 930ଜିେତ  କମୁାର ମହା ି ପି ବି ୁଚରଣ ମହା ି YNY0725556
ୀ /28473 42 124 931ସଜୁାତା ନାୟକ ସା ଜିେତ  ମହା ି YNY0725564
ୀ /29474 34 124 932ସଚିୁତା ଦାସ ସା ଦିପକ ଦାସ YNY0239996
ୀ /29475 46 124 933ଶୀଲା ମହାପାତ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ମହାପାତ YNY0240010
ପ ୁ /30476 31 124 934ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ରାଜଗରୁୁ ମହାପାତ ପି ଲଲାେଟ ୁ ମହାପାତ YNY0667881
ୀ /30477 41 124 935େଶତପଦା ମିଶ ସା ଫାଲଗନିୁ ରାଜଗରୁୁ YNY0240028
ପ ୁ /31478 77 124 936ବିରଜା ପସାଦ ମିଶ ପି ଇଶର ଚ  ମିଶ YNY0358317
ୀ /31479 68 124 937ମ  ୁଚାରୁଦଶ ିର୍ନୀ ମିଶ ସା ବିରଜା ପସାଦ ମିଶ YNY0358309
ୀ /32480 34 124 938ସ କୁ୍ତା େବେହରା ସା େଲାକନାଥ େବେହରା YNY0240499
ୀ /32481 31 124 939ସସିତା େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା YNY0240036
ପ ୁ /32482 52 124 940ରେମଶ ଚ  ମାଝୀ ପି ନରସିଂହ ମାଝୀ YNY0240051
ପ ୁ /32483 26 124 941ଦିପକ ରଶ ିମହା ି ପି ଜାନକି ବଲଭ ମହା ି YNY0822783
ପ ୁ /32484 36 124 942ମାନସ ର ନ ମହାପାତ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ମହାରଣା YNY0240069
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ପ ୁ /32485 32 124 943ମେନାର ନ ମହାପାତ ପି ସଧୁାକର ମହାପାତ YNY0240044
ପ ୁ /33486 71 124 945ବିଚିତଆନଂଦ ଛେତାଈ ପି ଭଗୀରଥୀ ଛେତାଈ YNY1126481
ପ ୁ /33487 71 124 946ବିଚିତଆନଂଦ ଛେତାଈ ପି ଭଗୀରଥୀ ଛେତାଈ YNY1126945
ପ ୁ /33488 41 124 947େଗାପାଳ ଚ  ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାଶ YNY0240077
ପ ୁ /33489 31 124 948ରାେକଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାଶ YNY0240085
ପ ୁ /33490 27 124 949ଚି  ର ନ ମହାପାତ ପି ସଧୁାକର ମହାପାତ YNY0615344
ପ ୁ /34491 34 124 950ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହ  ସାହୁ YNY0240101
ୀ /34492 34 124 951ଭାରତୀ ସାହୁ ପି ମେହ  ସାହୁ YNY0240119
ୀ /35493 47 124 952ଦିଶା ବରାଳ ସା ପବୀଣ କମୁାର ବରାଳ YNY0240127

ପ ୁ /35494 31 124 953େମହୁଲ ଟ ୍ ପି ତିକମଲାଲ ଟ ୍ YNY0240135
ୀ /36495 46 124 954ନିରୁପମା ଦାସ ପି ହଳଧର ଦାସ YNY0240143

ପ ୁ /36496 28 124 955ସରୁଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଇ ମଣି ନାୟକ YNY0615518
ୀ /36497 27 124 956ନିକିତା େପରିୱାଲ ପି େକୖଳାସ େପରିୱାଲ YNY0968743
ୀ /36498 50 124 957ସିଲି ରାଓ ସା ରାଜୁ ରାଓ YNY1221043
ୀ /37499 43 124 959ପଣତି ପଧାନ ସା ପଦୀପ ପଧାନ YNY1130996

ପ ୁ /37500 25 124 960ପିତିପସଦ ପଧାନ ପି ପଦୀପ ପଧାନ YNY1131002
ୀ /37501 41 124 961ହସରତ ଜାହଁା ୱାରିସ ପି େମେହମଦୁ ଇଲାହି ୱାରିସ YNY0240150
ୀ /38502 31 124 962େବଦମିତା ମହା ି ପି ଚ ନ ମହା ି YNY0240176

ପ ୁ /39503 36 124 964ଫିେରାଜ ଖଁା ମା ରଉଫ ଖଁା YNY0800599
ପ ୁ /42504 46 124 971େଦବାଶଷି ମିଶ ପି ଗ ାଧର ମିଶ YNY0615351
ପ ୁ /42505 38 124 972ଆଶଷି ମିଶ ପି ଗ ାଧର ମିଶ YNY0615369
ପ ୁ /42506 46 124 973େକଦାର ଶର ନାୟକ ପି ର ନିଧି ନାୟକ YNY0726323
ପ ୁ /50507 34 124 995ରସିକ ମ ୁ ା ପି ଗରୁ ମ ୁ ା YNY0726349
ୀ /51508 59 124 997େଶୖଳବାଳା ଖୁ ିଆ ସା ମିହିର କମୁାର ଖୁ ିଆ YNY0240382
ୀ /51509 36 124 998େଲାପାମଦୁା ଖୁ ିଆ ପି ମିହିର କମୁାର ଖୁ ିଆ YNY0240390
ୀ /54510 33 124 1003ପଜ୍ଞା ଦାସ ସା ଶଭୁାଶଷି ରାଜଗରୁୁ ମହାପାତ YNY0829143

ପ ୁ /58511 40 124 1011ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀରାମ ସାହୁ YNY0240473
ପ ୁ /60512 41 124 1013ଶୀମତୀ ଦାଶ ପି ରବି  ଦାଶ YNY0240507
ପ ୁ /60513 28 124 1014ଭଗବାନ ପ ା ପି ଶକୁେଦବ ପ ା YNY0726356
ପ ୁ /62514 62 124 1016ଚେ ଶ କମୁାର ଦୁଲବଜୀ ରାଜା - ଦୁଲର୍ ଭଜୀ ଭାଇ ନେରଶରାମ ରାଜ YNY0615492
ୀ /62515 57 124 1017ରାଜା ଗୀତାେବନ ସା ଚ ଶ କମୁାର ଦୁଲର୍ ବଜୀ ରାଜା YNY0615476
ୀ /63516 29 124 1020ଶକୁ ଳା ନାୟକ ସା ସେୁରଶ ନାୟକ YNY0667915

ପ ୁ /78517 50 124 1021ର ୀତ କମୁାର ସାହାନୀ ପି ପହଲାଦ ସାହାନୀ YNY1129816
ପ ୁ /78518 50 124 1022ର ୀତ କମୁାର ସାହାନୀ ପି ପହାଦ ସାହାନୀ YNY1126317
ୀ /88519 31 124 1023ଲିପିସିତା ଦାସ ସା ବଜ େେଗାପାଳ ଦାସ YNY0780668
ୀ /.99520 50 124 1024ନଜିବା ଜମାଲ ସା ମହ ଦ ଜମାଲ ଅଫସର YNY0800623

ପ ୁ /150521 50 124 1031ଧବେଳଶର େଭାଇ ପି ଭେଲଶର େଭାଇ YNY0724617
ପ ୁ /611522 21 124 1036ସାମିଲ ଆଦୀବ ପି ମହମଦ ଜମୀଲ ଅ ସର YNY1200195
ପ ୁ /611523 55 124 1037ମହ ଦ ଜମିଲ ଅଫସର ପି ମହ ଦ ଅଫସର YNY0761056
ୀ /611524 27 124 1038ରିହାବ ଅଫସର ପି ମହ ଦ ଜମିଲ ଅଫସର YNY0761072
ୀ /611525 47 124 1039ନଗମା ଜମିଲ ସା ମହ ଦ ଜମିଲ ଅଫସର YNY0761064
ପ ୁ /1483526 21 124 1050ପଦେଲାଚନ ରାଉତ ପି ଶୀବ  ରାଉତ YNY1252212
ପ ୁ /6 Rose La527 31 124 1051େଦବାସିଶ େବେହରା ପି ନୁସିଂଘା ଚରଣ େବେହରା
ୀ /10528 18 124 1058େସାନିୟା ମାଝୀ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ମାଝୀ YNY1392224
ୀ /10529 20 124 1059ସଭୁଦା ମାଝୀ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ମାଝୀ YNY1392232

ପ ୁ /10530 47 124 1060ସବୁତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅେଦୖତଯ୍ଚରଣ ରାଉତ YNY1392273
ପ ୁ /0531 22 125 1ଚ େଶଖର ମହାରଣା ମା କନିୁ ମହାରଣା YNY1266253
ପ ୁ /OLD RAUSA532 50 127 6ସଯୂଯ୍ର୍କା  ମଳିୂଆ ପି ଭୀମ ମଳିୂଆ OR/06/044/372104
ୀ /OLD RAUSA533 46 127 7ମିନୁ ମଳିୁଆ ସା ହେରକୃ  ମଳିୁଆ YNY0666347
ୀ /OLD RAUSA534 43 127 8ବାସ ୀ ମଳିୂଆ ସା ପରମାନ  ମଳିୂଆ OR/06/044/372091
ୀ /OLD RAUSA535 43 127 9ସମିୁତା ମଳିୁଆ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ମଳିୁଆ YNY0089839
ପ ୁ /OLD RAUSA536 41 127 10ଶରତଚ  ମଳିୁଆ ପି ବଳରାମ ମଳିୁଆ YNY0089854
ପ ୁ /OLD RAUSA537 39 127 11ଅମିତ ର ନ ମଳିୂଆ ପି ବିଶନାଥ ମଳିୂଆ LNT3229846
ୀ /OLD RAUSA538 39 127 12ସସିତା ମଳିୁଆ ସା ଶରତ ଚ  ମଳିୁଆ LNT4534608
ୀ /OLD RAUSA539 25 127 13େମାନାଲିସା ମଳିୂଆ ପି ପରମାନ  ମଳିୂଆ YNY0994079
ପ ୁ /OLD RAUSA540 24 127 14ସନୁୀଲ ମଳିୂଆ ପି ପରମାନ  ମଳିୂଆ YNY0994087
ପ ୁ /OLD RAUSA541 65 127 15ସେୁର  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଚ ମଣି ସାଇଁ OR/06/044/372056
ପ ୁ /54542 40 128 415ଧରଣି ଧର ବିଶାଳ ପି ବିଶମର ବିଶାଳ LNT4520110
ୀ /54543 33 128 416ଅପଣର୍ା ବିଶାଳ ସା ଧରଣି ଧର ବିଶାଳ LNT4513123
ପ ୁ /54544 55 128 417ଦୁଃଶାସନ ପାଢୀ ପି ନଟବର ପାଢୀ OR/06/044/370713
ୀ /54545 50 128 418ପ ୁ ଲତା ପାଢୀ ସା ଦୁଶାସନ ପାଢୀ OR/06/044/371035
ପ ୁ /54546 50 128 419ସନାତନ ପାଢୀ ପି ନଟବର ପାଢୀ LNT3331923
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ୀ /54547 47 128 420ଜାନକୀ ପାଢି ସା ଦୁଗର୍ାଚରଣ ପାଢି LNT3331956
ୀ /54548 41 128 421ବଜଲକ୍ଷୀ ପ ା ସା େଲାଚନ ପ ା LNT3332624
ୀ /54549 21 128 422ଗାୟତୀ ପ ା ମା ବଜଲକ୍ଷୀ ପ ା YNY1080530

ପ ୁ /54550 55 128 423ନିର ନ ପରିଡା ପି ବନମାଳି ପରିଡା LNT4520102
ୀ /54551 50 128 424ସମିୁତା ପରିଡା ସା ନିର ନ ପରିଡା LNT4520128

ପ ୁ /54552 33 128 425ଆଶେୁତାଷ ପରିଡା ପି ନିର ନ ପରିଡା LNT4513073
ୀ /54553 30 128 426ସଂଯକୁ୍ତା ପରିଡା ସା ଆଶେୁତାଷ ପରିଡା YNY0616664
ୀ /54554 28 128 427ସ ୀତା ପରିଡା ପି ନିର ନ ପରିଡା YNY0616656

ପ ୁ /54555 27 128 428ଅବିନାଶ ପରିଡା ପି ନିର ନ ପରିଡା YNY0616557
ପ ୁ /55556 64 128 429ବହାନ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େଦାଳେଗାବି  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3322690
ୀ /55557 55 128 430ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବହାନ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/370705

ପ ୁ /55558 33 128 431ଅବିନାଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବହନ୍ାନ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT4531349
ପ ୁ /55559 36 128 432ଜିେତ  କମୁାର ପରିଡା ପି ନିର ନ ପରିଡା LNT4531364
ୀ /56560 53 128 433ବାସ ି େବେହରା ସା ଉଦୟନାଥ େବେହରା YNY0969154

ପ ୁ /56561 53 128 434କମୁାର ରାଉତ ପି କାଶୀନାଥ ରାଉତ YNY0259598
ୀ /56562 47 128 435ପତିମା ରାଉତ ସା କମୁର ରାଉତ LNT3332004

ପ ୁ /57563 62 128 436କିେଶାର କମୁାର ମହାପାତ ପି େକୖଳାସ ମହାପାତ OR/06/044/370722
ପ ୁ /57564 54 128 437ସଧିୁର ମହାପାତ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମହାପାତ OR/06/044/370726
ପ ୁ /57565 54 128 438ମିହିର ମହାପାତ ପି େକୖଳାସ ମହାପାତ OR/06/044/370724
ୀ /57566 52 128 439ରୀନା ମହାପାତ ସା ମିହିର ମହାପାତ OR/06/044/370725
ୀ /57567 50 128 440ସସିତା ମହାପାତ ସା ସଧିୁର ମହାପାତ LNT3332616

ପ ୁ /57568 34 128 441ବିଶର ନ ମହାପାତ ପି କିେଶାର କମୁାର ମହାପାତ YNY0242305
ପ ୁ /57569 22 128 442ଦୀପକ ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ମିହିର କମୁାର ମହାପାତ YNY1168889
ୀ /57570 58 128 443ଗୀତା ଳୀ ମହାପାତ ସା କିେଶାର ମହାପାତ LNT3322708
ୀ /57571 32 128 444ପିୟ ା ମହାପାତ ପି କିେଶାର କମୁାର ମହାପାତ YNY0242297

ପ ୁ /57572 26 128 445େସୗମଯ୍ରଂଜନ ମହ।ପ।ତ ପି ସଧୁୀର ମହ।ପ।ତ YNY1225465
ପ ୁ /58573 55 128 446ପଭାତ କମୁାର େଜନା ପି େକ୍ଷତ ବାସୀ େଜନା LNT3118064
ପ ୁ /58574 44 128 447ଜୟ  କମୁାର େଜନା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େଜନା LNT3267622
ପ ୁ /59575 55 128 448ଟି.ରାଓ . ପି ଟି.ଲଛମାୟା . LNT3321445
ୀ /59576 50 128 449ଟି.ପାବର୍ ତୀ . ସା ଟି.ରାଓ . LNT3321452
ୀ /59577 50 128 450ସେରାଜିନୀ ରାଓ ସା ସବୁାସ ରାଓ YNY0259606
ୀ /59578 75 128 451ଲଛମା େସଠୀ ସା ମେଲଶ ରାଓ YNY0753277

ପ ୁ /59579 34 128 452ଟି ପଦୀପ େସଠୀ ପି ଟି ରାଓ େସଠୀ YNY0242313
ପ ୁ /59580 30 128 453ଟି.କି ା େସଠୀ ପି ଟି.ରାଓ େସଠୀ YNY0458513
ପ ୁ /60581 27 128 454ବିଶାଳ କମୁାର ରାଉତ ପି ବିନୟ କମୁାର ରାଉତ YNY0688614
ୀ /60582 24 128 455େବୖଶାଲି ରାଉତ ପି ବିନୟ ରାଉତ YNY0969253

ପ ୁ /61583 40 128 456ନୀଳମାଧବ େଜନା ପି ରେମଶ ଚ  େଜନା LNT3062593
ପ ୁ /61584 38 128 457ଚ ମାଧବ େଜନା ପି ରେମଶ ଚ  େଜନା LNT3062585
ପ ୁ /61585 36 128 458ଦୁଗର୍ାମାଧବ େଜନା ପି ରେମଶ ଚ  େଜନା LNT3062577
ୀ /61586 52 128 459ସ ର୍ଲତା ମିଶ ସା ଶଶିରି କମୁାର ମିଶ LNT3332202
ୀ /61587 41 128 460କବିତା ନ ପି ଧୀେର  ନାଥ ନ LNT3332210
ପ ୁ /62588 70 128 461ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାରଣା ପି କାଶନିାଥ ମହାରଣା OR/06/044/370781
ୀ /62589 69 128 462ସଷୁମା ମହାରଣା ପି କାସିନାଥ ମହାରଣା OR/06/044/370788
ୀ /62590 60 128 464େମନକା ମହାରଣା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାରଣା OR/06/044/370782

ପ ୁ /62591 58 128 465ରବି  ମହାରଣା ପି କାସିନାଥ ମହାରଣା OR/06/044/370786
ୀ /62592 55 128 466କ ନା ମହାରଣା ସା ଉଦୟନାଥ ମହାରଣା OR/06/044/370785
ୀ /62593 50 128 467ଅନିତା ମହାରଣା ସା ରବି ମହାରଣା OR/06/044/370787
ୀ /62594 37 128 468େଯା ନ୍ା ମହାରଣା ପି ଉଦୟ ନାଥ ମହାରଣା LNT2530236

ପ ୁ /62595 22 128 469ଆଶେୁତାସ ମହାରଣା ପି ଉଦୟନାଥ ମଗରଣ YNY1204452
ପ ୁ /62596 43 128 470ଯଦୁମଣି ମହା ି ମା ଅନୁ ମହା ି LNT3062601
ପ ୁ /62597 34 128 471ଚ ନ ମହାରଣା ପି ଉଦୟନାଥ ମହାରଣା LNT3118072
ୀ /62598 21 128 472ସାସୀତା େମାହରନା ପି ରବି େମାହରନା YNY1204494
ପ ୁ /62599 38 128 474ଜଗନନ୍ାଥ ରାଉତ ପି େଯାେଗ  ରାଉତ LNT4520318
ୀ /63600 68 128 475ଆଦି େସଠୀ ସା ଭରତ େସଠୀ OR/06/044/370947
ପ ୁ /5601 30 128 545ଦୀପକ ମହାରଣା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା YNY0358747
ପ ୁ /5602 30 128 546ଚିନୟ ମହାରଣା ପି ଉଦୟନାଥ ମହାରଣା YNY0358754
ପ ୁ /7603 27 128 548ର ନ ମହାରଣା ପି ରବୀ  ମହାରଣା YNY0688622
ୀ /55604 41 128 558ଛବି ମଦୁୁଲି ସା ବାବୁରାମ ମଦୁୁଲି YNY0969246
ପ ୁ /55605 26 128 559ରାଜା ମଦୁୁଲି ପି ବାବୁରାମ ମଦୁୁଲି YNY0969386
ପ ୁ /55606 30 128 560େଦବାଶଷି ପାଢୀ ପି ଦୁଃଶାସନ ପାଢୀ YNY0969287
ପ ୁ /55607 26 128 561ସରୁଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ପାଢୀ YNY0969295
ୀ /55608 24 128 562ସାଗରିକା ପାଢୀ ପି ଦୁଃଶାସନ ପାଢୀ YNY0969261
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ୀ /55609 24 128 563ସପିୁୟା ପାଢୀ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ପାଢୀ YNY0969303
ୀ /57610 29 128 564ସପିୁୟା ମହାପାତ ପି ମିହିର କମୁାର ମହାପାତ YNY0911248
ୀ /59611 29 128 566ବାସ ି େସଠୀ ସା ଟି ପଦୀପ େସଠୀ YNY1040146

ପ ୁ /62612 25 128 567ରାେଜଶ ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା YNY1040138
ପ ୁ /.613 47 129 1ର ୀତ କମୁାର ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି YNY0780866
ୀ /00614 40 129 2ଦିପିକା ଦାସ ପି ପି ବାସ ଦାସ YNY1033364

ପ ୁ /00615 54 129 3ଲକ୍ଷୀ ଶ ର ପଧାନ ପି ବି ୁ େମାହନ ପଧାନ YNY1033372
ପ ୁ /01616 26 129 4ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ୍ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ୍ YNY0727396
ୀ /01617 43 129 5ସରିଫା ମ ଳ ପି ବାପୀ ମ ଳ YNY1312693

ପ ୁ /01618 73 129 6ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାରଣା ପି ବିଶମର ମହାରଣା YNY1312891
ୀ /01619 21 129 7ନାରାୟଣ ମଳିୂଆ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମଳିୂଆ YNY1312420

ପ ୁ /01620 21 129 8ସେରାଜକା  ସାହା ପି ରାଜ କମୁାର ସାହା YNY1312487
ୀ /01621 51 129 9ଝୁନୁ ସାଇଁ ସା ଦିବାକର ସାଇଁ YNY1311737
ୀ /01622 32 129 10ବବିତା ସାଇଁ ସା ରାେଜଶ ସାଇଁ YNY1312222
ୀ /1623 43 129 11ମିନତି େଚୗଧରୁୀ ପି ହରି େଚୗଧରୁୀ LNT2548907

ପ ୁ /1624 45 129 12ପଦୀପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ହରି େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/372942
ପ ୁ /1625 40 129 13ଦିଲିପ େଚୗଧରିୁ ପି ହରି େଚୗଧରିୁ LNT4513933
ୀ /1626 38 129 14ମିତା ଳି େଚୗଧରୁୀ ସା ପଦୀପ େଚୗଧରୁୀ YNY0506832

ପ ୁ /1627 37 129 15ଲଳିତ େଚୗଧରିୁ ପି ହରି େଚୗଧରିୁ LNT4527354
ୀ /1628 34 129 16ସମିୁତା େଚୗଧରିୁ ପି ହରି େଚୗଧରିୁ LNT4531448

ପ ୁ /1629 65 129 17ମ ୁ ଦାସ ପି ଚକଧର ଦାସ LNT3408390
ୀ /1630 50 129 18ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା ମ ୁ ଦାସ LNT3408432

ପ ୁ /1631 37 129 19ରାମ ଚ  ଦାସ ପି ମ ୁ ଦାସ LNT3408374
ୀ /1632 31 129 20ସଜୁାତା ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YNY0145888
ୀ /1633 47 129 21କା ନ ଖମାରୀ ସା ମନୁ ଖମାରୀ LNT3408440
ୀ /1634 33 129 22ତୃ ିମୟୀ ନାୟକ ପି କ୍ଷୀେର  ନାୟକ YNY0090746

ପ ୁ /1635 32 129 23ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ YNY0727610
ୀ /1636 26 129 24ମେନାରମା ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ YNY0727628
ୀ /02637 43 129 25କଲଯ୍ାଣୀ ଦାସ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ YNY1312321
ୀ /02638 34 129 26ମମତା ମହାରଣା ସା େକ୍ଷତବାସୀ ମହାରଣା YNY1312776

ପ ୁ /02639 23 129 27ସମୁ  ମଳିୁଆ ପି ରାଜ କିେଶାର ମଳିୁଆ YNY1029669
ୀ /02640 38 129 28େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ପକାଶ ଚଂଦ ସାଇଁ YNY1186618
ୀ /2641 80 129 29ପ ୁ ା ମଳିୁଆ ସା ନୃସିଂହ ମଳିୁଆ OR/06/044/372007

ପ ୁ /2642 60 129 30ବିଜୟ ମଳିୁଆ ପି ନୃସିଂହ ମଳିୁଆ OR/06/044/372008
ପ ୁ /2643 59 129 31ରାଜ କିେଶାର ମଳିୁଆ ପି ନୃସିଂହ ମଳିୁଆ LNT3409315
ପ ୁ /2644 52 129 32ବଜକିେଶାର ମଳିୁଆ ପି ନୃସିଂହ ମଳିୁଆ OR/06/044/372010
ୀ /2645 50 129 33ଶଭୁତା ମଳିୁଆ ସା ବିଜୟ ମଳିୁଆ OR/06/044/372011
ୀ /2646 44 129 34େଶୖଳବାଳା ମଳିୂଆ ସା ରାଜକିେଶାର ମଳିୂଆ LNT4531406

ପ ୁ /2647 40 129 35ପଶା  ମଳିୁଆ ପି ନୃସିଂହ ମଳିୁଆ LNT3409281
ୀ /2648 34 129 36ମମତା ମଳିୁଆ ସା ବଜ କିେଶାର ମଳିୁଆ YNY0089763
ୀ /2649 31 129 37ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଳିୁଆ ସା େଦେବ  ମଳିୁଆ YNY0617068
ୀ /2650 30 129 38ସମିୁତା ମଳିୂଆ ସା ପଶା  ମଳିୂଆ YNY0617027

ପ ୁ /2651 29 129 39ବିେନାଦ କମୁାର ମଲିୂଆ ପି ବିଜୟ ମଳିୂଆ YNY0310839
ପ ୁ /2652 27 129 40ବିକମ ମଳିୂଆ ପି ବିଜୟ ମଳିୁଆ YNY0617076
ପ ୁ /03653 32 129 41ବସଂତ ଡାକଆୁ ପି ବନମାଳୀ ଡାକଆୁ YNY1313824
ୀ /03654 29 129 42ଏଲିନା ମଳିୂଆ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମଳିୂଆ YNY1230465

ପ ୁ /3655 45 129 43ର ନ କମୁାର େଭାଇ ପି ମରୁଲିଧର େଭାଇ YNY0969592
ୀ /3656 85 129 44ପଦାବତୀ ମଳିୁଆ - ଗେଜ  ମଳିୁଆ OR/06/044/372019

ପ ୁ /3657 52 129 45ଅଜୟକମୁାର ମଳିୁଆ ପି ଗେଜ  ମଳିୁଆ OR/06/044/372020
ୀ /3658 47 129 46ମମତା ମଳିୁଆ ସା ଅଜୟ ମଳିୁଆ OR/06/044/372022
ୀ /3659 42 129 47ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମଳିୂଆ ସା ଅକ୍ଷୟ ମଳିୂଆ LNT3228830
ୀ /3660 24 129 48ପଜୂା ମଳିୂଆ ପି ଅଜୟ କମୁାର YNY1066828
ପ ୁ /4661 71 129 49ସ ିଦାନ  ମଳିୁଆ ପି େଯାେଗ  ମଳିୁଆ YNY0383737
ପ ୁ /4662 60 129 50ବିଚିତାନ  ମଳିୁଆ ପି େଯାେଗ  ମଳିୁଆ OR/06/044/372016
ୀ /4663 58 129 51ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମଳିୂଆ ସା ବିଚିତାନ  ମଳିୂଆ LNT4531414
ପ ୁ /4664 58 129 52ନିର ନ ମଳିୂଆ ପି େଯାେଗ  ମଳିୂଆ OR/06/044/372018
ୀ /4665 48 129 53ପତିମା ମଳିୂଆ ସା ନିରଂଜନ ମଳିୂଆ LNT4520714
ପ ୁ /4666 41 129 54ରାେଜ  ମଳିୁଆ ପି ରବୀ  ମଳିୁଆ OR/06/044/372950
ପ ୁ /4667 39 129 55ବିମଳ ଚ  ମଳିୂଆ ପି ରବୀ  ମଳିୂଆ LNT4541561
ପ ୁ /4668 37 129 56ନିମର୍ଳ ମଳିୁଆ ପି ରବି  ମଳିୁଆ LNT4520946
ୀ /4669 29 129 57ବବିତା ମଳିୁଆ ସା ନିମର୍ଳ ମଳିୁଆ YNY1062850
ପ ୁ /05670 52 129 58ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ମରୂଲୀ ଧର ସାହୁ YNY0727636

11 73/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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1

ୀ /05671 49 129 59ଭାଗର୍ବୀ ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YNY0727453
ୀ /5672 48 129 60ରମା ମଲିୁଆ ସା ଭଗବାନ ମଳିୁଆ OR/06/044/372024

ପ ୁ /5673 48 129 61େଗାବି  ମଳିୁଆ ପି ଭଗବାନ ମଳିୁଆ OR/06/044/372027
ପ ୁ /5674 46 129 62େଗାପାଳ ମଳିୁଆ ପି ଭଗବାନ ମଳିୁଆ LNT3228368
ୀ /5675 43 129 63ଅମିକା ମଳିୂଆ ସା େଗାବି  ମଳିୂଆ LNT3408556

ପ ୁ /5676 42 129 64ମାଧବ ମଳିୂଆ ପି ଭଗବାନ ମଳିୂଆ LNT2548899
ପ ୁ /5677 40 129 65ମକୁୁ  ମଳିୂଆ ପି ଭଗବାନ ମଳିୂଆ LNT3228517
ୀ /5678 39 129 66କିରଣ ମଳିୁଆ ସା େଗାପାଳ ମଳିୁଆ LNT4521100
ୀ /5679 37 129 67ରିନା ମଳିୁଆ ସା ମକୁଳୁ ମଳିୁଆ YNY0969618
ୀ /06680 25 129 68ସସିତା ପଧାନ ସା େସୗମଯ୍ର ନ ପଧାନ YNY1029644

ପ ୁ /6681 22 129 69ଶଭୁ ର ଗିରି ପି ସପନ କମୁାର ଗିରି YNY1066836
ପ ୁ /6682 78 129 70ବି ୁଚରଣ ପଧାନ ପି ନଟବର ପଧାନ OR/06/044/372028
ୀ /6683 67 129 71େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ପଧାନ ସା ବି ୁଚରଣ ପଧାନ OR/06/044/372031

ପ ୁ /6684 34 129 72େସୗମଯ୍ରଂଜନ ପଧାନ ପି ବୃ ାବନ ପଧାନ LNT3025582
ୀ /6685 33 129 73େଶତସିନି ପଧାନ ପି ବୃ ାବନ ପଧାନ LNT3025590

ପ ୁ /6686 70 129 74କାଶୀନାଥ ପଧାନ ପି ନଟବର ପଧାନ OR/06/044/372029
ପ ୁ /6687 60 129 75ବୃ ାବନ ପଧାନ ପି ନଟବର ପଧାନ OR/06/044/372030
ୀ /6688 50 129 76ସଜୁାତା ପଧାନ ସା ବୃ ାବନ ପଧାନ OR/06/044/372032
ୀ /7689 38 129 77ମେନାରମା ପଧାନ ସା େଦାଳ େଗାବି  ପଧାନ YNY0089789
ୀ /7690 75 129 78େପମା ପଧାନ - ଅରକି୍ଷତ ପଧାନ OR/06/044/372036
ୀ /7691 43 129 79ଶା ିଲତା ପଧାନ ପି ଅରକି୍ଷତ ପଧାନ OR/06/044/372037

ପ ୁ /7692 41 129 80େଦାଳେଗାବି  ପଧାନ ପି ଅରକି୍ଷତ ପଧାନ OR/06/044/372038
ପ ୁ /7693 40 129 81ଝର େଗାବି  ପଧାନ ପି ଅରଖିତ ପଧାନ OR/06/044/372853
ପ ୁ /08694 21 129 82ବିସଲ ମଲିୂଆ ପି ଉ ଳ ମଲିୂଆ YNY1186626
ୀ /8695 37 129 83ମେନାରମା ବରାଳ ସା ବିଜୟ କମୁାର ବରାଳ YNY0969600

ପ ୁ /8696 37 129 84ବିଜୟ କମୁାର ବରାଳ ପି ହେରକୁ  ବରାଳ YNY0969626
ପ ୁ /8697 39 129 85ଭବାନୀ ଶ ର ପ ା ପି କଳୁମଣୀ ପ ା LNT3025608
ୀ /8698 80 129 86କମୁାରୀ ପଧାନ ସା କାହନ୍  ୁପଧାନ OR/06/044/372040

ପ ୁ /8699 50 129 87ରଘନୁାଥ ପଧାନ ପି କାହନ୍ଚୁର୍ରଣ ପଧାନ OR/06/044/372042
ୀ /8700 45 129 88ଗୀତା ଳି ପଧାନ ସା ରଘନୁାଥ ପଧାନ LNT4531455
ୀ /8701 40 129 89ମେନାରମା ପଧାନ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ପଧାନ OR/06/044/372852
ୀ /8702 20 129 90ଲି ା ସାଇଁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ YNY1307073
ୀ /9703 51 129 91ମିନାକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ହେରକୃ  ପଧାନ YNY0383810

ପ ୁ /9704 50 129 92ବାଦଲ ପଧାନ ପି ବାନାମର ପଧାନ YNY0089813
ୀ /9705 39 129 93ଝୁନା ପଧାନ ସା ବାଦଲ ପଧାନ YNY0089821

ପ ୁ /9706 32 129 94ଜୟେଦବ ପଧାନ ପି ହେରକୃ  ପଧାନ LNT3025624
ପ ୁ /9707 55 129 95ହେରକୃ  ପଧାନ ପି ବାନାମର ପଧାନ OR/06/044/372044
ୀ /10708 52 129 96ସନିୁତା ଅଗଓାଲ ସା ରବି ଶ ର ଅଗଓାଲ YNY0727073

ପ ୁ /10709 37 129 97ରାଜୁ େବେହରା ପି ଚାମରୁୁ େବେହରା YNY0911214
ୀ /10710 32 129 98ସାବିତୀ େବେହରା ସା ରାଜୁ େବେହରା YNY0911198

ପ ୁ /10711 30 129 99ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା YNY0727016
ୀ /10712 27 129 100ନମତା ଦାସ ସା ଭାଗଯ୍ରବି ଦାସ YNY1312347
ୀ /10713 56 129 101ସ ୀତା କମାନୀ ସା ପବନ କମୁାର କମାନୀ YNY0727107
ୀ /10714 26 129 102ଇତିଶୀ ମଳିୂଆ ପି ପଦିପ ମଳିୂଆ YNY0727693
ୀ /10715 29 129 103ଦୀପିକା ପଧାନ ପି ଶକୁେଦବ ପଧାନ YNY0727313

ପ ୁ /10716 39 129 104ମେୁକଶ ପସାଦ ପି ମଦନ ପସାଦ YNY0638551
ପ ୁ /10717 26 129 105େଭନକତା ରଭନା ପି ଚ.ଗରୁୁ ମରୁ ିର୍ YNY0911180
ପ ୁ /10718 39 129 106ରାପିଟ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପି ରାପିଟ ଆପାରାଓ YNY1035856
ପ ୁ /10719 70 129 107ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ ପି ଇ ମଣି ସାଇଁ YNY1316033
ୀ /10720 62 129 108ଜୟ ୀ ସାଇଁ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ସାଇଁ YNY1316041
ପ ୁ /10721 58 129 109ଦାେମାଦର ସାଇଁ ପି ଇ ମଣୀ ସାଇଁ OR/06/044/372051
ୀ /10722 57 129 110କୁ ଳା ସାଇଁ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାଇଁ OR/06/044/372052
ପ ୁ /10723 47 129 111ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ YNY0727651
ୀ /10724 47 129 112ପତିମା ସାଇଁ ସା ଦାେମାଦର ସାଇଁ OR/06/044/372870
ୀ /10725 39 129 113କ ନା ସାଇଁ ସା ଭାବଗାହି ଦାସ୍ YNY0727321
ପ ୁ /10726 35 129 114ରାେକଶ ସାଇଁ ପି ଦିବାକର ସାଇଁ YNY1311752
ପ ୁ /10727 32 129 115ସେରାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ YNY0310847
ୀ /10728 29 129 116େଶାଭାଶୀ ସାଇଁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାଇଁ YNY0727347
ୀ /10729 28 129 117ତନୁଶୀ ସାଇଁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାଇଁ YNY0727339
ପ ୁ /10730 26 129 118ପସନନ୍ଜିତ୍ ସାଇଁ ପି ଦାେମାଦର ସାଇଁ YNY0727420
ୀ /10731 26 129 119ମନୀଷା ସାଇଁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ YNY0727297
ୀ /10732 26 129 120ରୁପାଲି ସାଇଁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାଇଁ YNY0727305
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ୀ /10733 24 129 121ପଦଶୀ ସାଇଁ ପି ଦାେମାଦର ସାଇଁ YNY0994020
ୀ /10734 21 129 122ସତିୃଶୀ ସାଇଁ ପି ଦାେମାଦର ସାଇଁ YNY1096213
ୀ /11735 30 129 123ଖସୁବ୍ ଅଗଓାଲ ପି ରବିଶ ର ଅଗଓାଲ YNY0727461
ୀ /11736 64 129 124ନୟନା ବିଶାଳ ସା ଗ ବର୍  ବିଶାଳ YNY0727164

ପ ୁ /11737 48 129 125ସେରାଜ କା  େଜନା ପି ଭୁବନା ନ  େଜନା YNY0727776
ୀ /11738 32 129 126ସଂଧଯ୍ା କମାନୀ ସା ଵିଶାଲ କମାନୀ YNY0727222

ପ ୁ /11739 41 129 127ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମଲୀକ ପି ରୁପାକର ମଲକ LNT3407954
ପ ୁ /11740 53 129 128ସକୁା  କମୁାର ମହା ି ପି ବଜ ବ ୁ ମହା ି LNT2479020
ପ ୁ /11741 37 129 129େହମ  କମୁାର ନ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନ LNT3408580
ପ ୁ /11742 54 129 130ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ମରୁଲିଧର ପରିଡା LNT1683606
ପ ୁ /11743 44 129 131ଭାଗୀରଥୀ ପରିଡା ପି ମରୁଲିଧର ପରିଡା LNT1683598
ପ ୁ /11744 43 129 132ଦୀପକ ପଧାନ ପି ଶକୁେଦବ ପଧାନ LNT2483360
ୀ /11745 23 129 133ସସିତା ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1040153
ୀ /11746 77 129 134ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ ସା ଚ ମଣି ସାଇଁ OR/06/044/372055

ପ ୁ /11747 62 129 135ନେର  ନାଥ ସାଇଁ ପି ଚ ମଣି ସାଇଁ OR/06/044/372058
ପ ୁ /11748 55 129 136ସ ିବ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଚ ମଣି ସାଇଁ OR/06/044/372060
ପ ୁ /11749 55 129 137ମଦନେମାହନ ସାଇଁ ପି ଚ ମଣୀ ସାଇଁ OR/06/044/372059
ୀ /11750 52 129 138ମମତା ସାଇଁ ସା ନେରଂଦ ସାଇଁ OR/06/044/372061
ୀ /11751 52 129 139ସସୀତା ସାଇଁ ସା ମଦନ ସାଇଁ OR/06/044/372871
ୀ /11752 47 129 140ବିେନାଦିନୀ ସାଇଁ ସା ସେୁର  କମୁାର ସାଇଁ LNT2478691

ପ ୁ /11753 47 129 141ପଶା କମୁାର ସାଇଁ ପି ଇଂଦମଣି ସାଇଁ OR/06/044/372054
ୀ /11754 44 129 142ପଭାସିନ ସାଇଁ ସା ସ ୀବ କମୁାର ସାଇଁ LNT2477214

ପ ୁ /11755 40 129 143ପ ଜ ର ନ ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ LNT2476851
ୀ /11756 39 129 144ସାଗରିକା ସାଇଁ ସା ପ ର ନ ସାଇଁ YNY0727354

ପ ୁ /11757 35 129 145ସମିର କମୁାର ସାଇଁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାଇଁ LNT1863927
ପ ୁ /11758 33 129 146ମିହିର ସାଇଁ ପି ନେର  ନାଥ ସାଇଁ LNT3025632
ୀ /11759 24 129 147େମାନାଲିସା ସାଇଁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ YNY0994038

ପ ୁ /11760 23 129 148ବିଶଜିତ ସାଇଁ ପି ସ ିବ କମୁାର ସାଇଁ YNY1029602
ୀ /12761 34 129 149ଏସ.େଲାପାମଦୁା ସା େସୗମ୳କା  େସଠୀ YNY1079003

ପ ୁ /12762 61 129 150ପଶା  କମୁାର ବଳ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ବଳ YNY1062843
ୀ /12763 53 129 151ପିୟମଦା ବଳ ସା ପସା  କମୁାର ବଳ YNY1062835
ୀ /12764 31 129 152ଶୀୟା ସାକଲୁ ବଳ ପି ପଶା  କମୁାର ବଳ YNY1044841
ୀ /12765 29 129 153ପିୟା ଲିଟିଲ୍ ବଳ ପି ପସା  କମୁାର ବଳ YNY1044858

ପ ୁ /12766 43 129 154ର ନ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଗ ବର୍  ବିଶାଳ YNY0638544
ପ ୁ /12767 26 129 155ଅଜୟ କୱୁାରା ପି ଅଜୁର୍ ନ କୱୁାରା YNY0911156
ପ ୁ /12768 49 129 156ଭାରତ କମୁାର ମିହିର ପି ସତଯ୍ାନ  େସଠି OR/06/044/372067
ପ ୁ /12769 21 129 157ସମୁନ ମହାରଣା ପି ମେନାହର ମହାରଣା YNY1334762
ପ ୁ /12770 34 129 158ଦିପକ କମୁାର ନାୟକ ପି କୃ  ଚ  ନାୟକ YNY0911164
ପ ୁ /12771 38 129 159ଜଗବଲି ପସମନ ପି ରାଜରାମ ପସମନ YNY0911172
ପ ୁ /12772 25 129 160ସଂଜୟ ପଧାନ ପି ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ YNY1312735
ପ ୁ /12773 24 129 161େରାହନ ସାହା ପି କମଳ ସାହା YNY1312503
ପ ୁ /12774 19 129 162ତୁଷାର ସାହା ପି ରାଜ କମୁାର ସାହା YNY1312545
ପ ୁ /12775 20 129 163ସେ ାଷକମୁାର ସାହୁ ପି ସରତ କମୁାର ସାହୁ YNY1312396
ପ ୁ /12776 70 129 164ସତଯ୍ାନ  େସଠୀ ପି ହରି େସଠୀ OR/06/044/372062
ୀ /12777 68 129 165ନୟନା େସଠୀ ସା ସତଯ୍ାନ  େସଠୀ OR/06/044/372063
ୀ /12778 56 129 166ମାନସୀ େସଠୀ ସା ବସ  େସଠୀ YNY0506808

ପ ୁ /12779 44 129 167େସୗମଯ୍କା  େସଠୀ ପି ସତଯ୍ାନ  େସଠୀ LNT3228673
ୀ /12780 41 129 168ଅନୀତା େସଠୀ ସା ଭାରତ କମୁାର ମିହିର LNT3025640
ୀ /12781 27 129 169ସ୍ଵପନ୍ା େସଠୀ ପି ବସ  କମୁାର େସଠୀ YNY1078914
ୀ /12782 26 129 170େସାନାଲୀ େସଠୀ ପି ବସ  କମୁାର େସଠୀ YNY1313477
ପ ୁ /12783 22 129 171େସୗରଭ େସଠୀ ପି ବସ  କମୁାର େସଠୀ YNY1095231
ପ ୁ /12784 36 129 172ରାେଜଶ ସାଇଁ ପି ବାଉରୀବ ୁ ସାଇଁ YNY1311810
ୀ /12785 31 129 173ପଜୁା ସାଇଁ ସା ରାେକଶ ସାଇଁ YNY1311786
ପ ୁ /12786 46 129 174ସିଖି  ୟାଦଭ ପି ରାମଜାପ ୁୟାଦଭ YNY0911206
ପ ୁ /13787 25 129 175ଶବିା ମଳିୂଆ ପି ହେରକୃ  ମଳିୂଆ YNY0910828
ପ ୁ /13788 55 129 176ଉେପ  ୍େସଠୀ ପି େଗାବି  େସଠୀ LNT3228343
ପ ୁ /13789 46 129 177ରବି େସଠୀ ପି େଗାବି  େସଠୀ LNT3228426
ୀ /13790 45 129 178କା ନ େସଠୀ ସା ଉେପ  େସଠୀ LNT3228384
ୀ /13791 44 129 179ଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ସା ରବି  େସଠୀ YNY0383802
ୀ /14792 69 129 180ଗନିୁ ମାଝି ସା େବୖକୁ  ମାଝି LNT2548972
ପ ୁ /14793 45 129 181କନୁୁ ମାଝି ପି େବୖକୁ  ମାଝି LNT3409323
ୀ /14794 44 129 182ଭାରତୀ ମାଝି ପି େବୖକୁ  ମାଝି LNT3228723
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ୀ /14795 34 129 183ମେନାରମା ମାଝି ସା କନୁୁ ମାଝି YNY0727545
ୀ /14796 33 129 184ଚୁମିକି ମାଝି ସା ଅନିଲ ମାଝି YNY0969550

ପ ୁ /14797 63 129 185ଅରକି୍ଷତ ପାତ ପି ନାରାୟଣ ପାତ OR/06/044/372072
ପ ୁ /15798 26 129 186ଆକାଶ କମୁାର ବରାଳ ପି େକୖଳାଶଚ  ବରାଳ YNY0727123
ପ ୁ /15799 42 129 187ବିେବକାନ  ମଲିକ ପି ପିତାମର ମଲିକ YNY0727784
ପ ୁ /15800 37 129 188ନିର ନ ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି YNY0727032
ପ ୁ /15801 55 129 189ନିକୁ  ମଳିୁଆ ପି େଯାଗୀ ମଳିୁଆ OR/06/044/372081
ୀ /15802 50 129 190ସ ର୍ପଭା ମଳିୁଆ ସା କୁ ବିହାରୀ ମଳିୁଆ OR/06/044/372082

ପ ୁ /15803 45 129 191ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ମଳିୁଆ ପି େଯାେଗ  ମଳିୁଆ OR/06/044/372084
ୀ /15804 44 129 192ଯେଶାମତି ମଳିୂଆ ସା ନିକୁ  ମଳିୂଆ LNT3331345
ୀ /15805 40 129 193ନମିତା ମଳିୁଆ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ମଳିୁଆ LNT4543591
ୀ /15806 47 129 194ହରପିୟା ସାମ ରାଏ ସା ଶୀକା  ସାମ ରାଏ YNY0727727

ପ ୁ /16807 60 129 195େଦେବଂଦ ମଳିୁଆ ପି ହାଡିବ ୁ ମଳିୁଆ OR/06/044/372075
ପ ୁ /16808 50 129 196ରବି  ମଳିୁଆ ପି ହାଡିବ ୁ ମଳିୁଆ OR/06/044/372076
ୀ /16809 46 129 197କଲଯ୍ାଣୀ ମଳିୁଆ ସା େଦେବ  ମଳିୁଆ OR/06/044/372898

ପ ୁ /16810 45 129 198ସେୁର  ମଳିୁଆ ପି ହାଡିବ ୁ ମଳିୁଆ OR/06/044/372078
ୀ /16811 32 129 199କମୁଦିୁନି ମଳିୂଆ ସା ରବି  ମଳିୂଆ YNY0682690

ପ ୁ /16812 27 129 200ସବୁତ ମଳିୂଆ ପି େଦେବ  ମଳିୂଆ YNY0911040
ପ ୁ /16813 24 129 201ସତଯ୍ବତ ମଳିୂଆ ପି େଦେବ  ମଳିୂଆ YNY0994046
ୀ /17814 59 129 202ଏଲ େଗାରା ା ସା ଏଲ ୟାେରୟା LNT3025772

ପ ୁ /17815 41 129 203ଏଲ ବାବୁଲି ପି ଏଲ ୟାେରୟା LNT3025707
ପ ୁ /17816 40 129 204ଏଲ୍ ଡାଲିଆ ପି ଏଲ୍ ଜଗନନ୍ ାଥ LNT3025673
ୀ /17817 39 129 205ସି ଏଚ ଡାଲ ା ସା ସି ଏଚ ଧିେରୟା LNT3025764

ପ ୁ /17818 36 129 206ଏଲ ରେମଶ ପି ଏଲ ଜଗନନ୍ ାଥ LNT3025681
ୀ /17819 34 129 207ଏଲ ଚ ା ସା ଏଲ ଡାଲିଆ LNT3025749
ୀ /17820 59 129 208ପ ୂ ିର୍ମା ଦାସ ସା ରାମଚ  ଦାସ LNT3025723
ୀ /17821 34 129 209ଟି କା ା ପି ଟି ଚିେନନ୍ୟା  LNT3025756
ୀ /17822 90 129 210ମାଳତୀ ମଳିୁଆ ସା ପାଣକୃ  ମଳିୁଆ OR/06/044/372085

ପ ୁ /17823 64 129 211େଗାବି  ଚ  ମଳିୂଆ ପି ପାଣ କୃ  ମଳିୂଆ LNT3409364
ପ ୁ /17824 62 129 212ହେରକୃ  ମଳିୂଆ ପି ପାଣକୃ  ମଳିୂଆ OR/06/044/372088
ପ ୁ /17825 60 129 213ନାରାୟଣ ମଳିୂଆ ପି ପାଣକୃ  ମଳିୂଆ OR/06/044/372089
ୀ /17826 46 129 214େଲାଚନା ମଳିୁଆ ସା ନାରାୟଣ ମଳିୁଆ OR/06/044/372897
ୀ /17827 42 129 215େରଖା ମଳିୂଆ ସା େଗାବି  ମଳିୂଆ OR/06/044/372090
ୀ /17828 31 129 216ର ିତା ମଳିୂଆ ପି େଗାବି  ଚ  ମଳିୂଆ YNY0616946

ପ ୁ /17829 29 129 217ଅଶନିୀ ମଳିୂଆ ପି େଗାବି  ଚ  ମଳିୂଆ YNY0616920
ପ ୁ /17830 28 129 218ରାେକଶ କମୁାର ମଳିୂଆ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ମଳିୂଆ YNY0616938
ପ ୁ /17831 22 129 219େଦବାସିଶ ମଲିୂଆ ପି ନାରାୟଣ ମଲିୂଆ YNY1167774
ପ ୁ /17832 36 129 220ଶୀନୁ େପାଲାକ ପି େପେ ୟା େପାଲାକ LNT3025665
ୀ /17833 33 129 221ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େପାଲାକ ସା ଶୀନୁ େପାଲାକ LNT3025657

ପ ୁ /17834 49 129 222ସି ଲରାମା ରାଓ ପି ସି ଲ ଡାେଲୟା ରାଓ LNT3025699
ୀ /17835 37 129 223ସି ଲ ସରସତୀ ରାଓ ସା ସି ଲ ରାମା ରାଓ LNT3025731
ପ ୁ /17836 36 129 224ଟି ପରୁୁେଷା ମ ରାଓ ପି ଟି ରାମା ରାଓ LNT3025715
ପ ୁ /17837 46 129 225ସଦାଶବି ରାଉତ ପି ଧଡି ରାଉତ LNT3025780
ପ ୁ /17838 38 129 226କାବୁଲା େସଠୀ ପି ରାମ େସଠୀ YNY0969568
ୀ /18839 72 129 227ଉମିର୍ଳା ମଳିୂଆ ସା ଚି ର ନ ମଳିୂଆ OR/06/044/372096

ପ ୁ /18840 61 129 228ଚି ର ନ ମଳିୂଆ ପି େଗାପୀନାଥ ମଳିୂଆ OR/06/044/372095
ୀ /18841 27 129 229ସମିୁତା ମଳିୁଆ ପି ଚ ରଂଜନ ମଳିୁଆ YNY0727503

ପ ୁ /18842 70 129 230େଦବରାଜ ପଧାନ ପି ବିର  ିପଧାନ OR/06/044/372797
ପ ୁ /19843 50 129 231େଲାକନାଥ ମଳିୂଆ ପି ଗ ବର୍  ମଳିୂଆ OR/06/044/372099
ୀ /19844 41 129 232ସେୁଲାଚନା ମଳିୂଆ ସା େଲାକ ନାଥ ମଳିୂଆ YNY0174623
ପ ୁ /20845 59 129 233େକୖଳାଶଚ  ବରାଳ ପି କାଶୀନାଥ ବରାଳ YNY0727131
ପ ୁ /20846 40 129 234ନାରାୟଣ େଗା ାୟତ ପି ଦୃବ ଚରଣ େଗା ାୟତ YNY0727644
ପ ୁ /20847 57 129 235ଭୀମେସନ କମାନୀ ପି ଭୀକରାଜ କମାନୀ YNY0727743
ୀ /20848 54 129 236ଅନୀତା କମାନୀ ସା ଭୀମେସନ କମାନୀ YNY0727701
ପ ୁ /20849 29 129 237ରାଜୀଵ କମାନୀ ପି ଭୀମେସନ କମାନୀ YNY1088152
ପ ୁ /20850 28 129 238େଗାଵି  କମାନୀ ପି ଭୀମେସନ କମାନୀ YNY1088145
ୀ /20851 27 129 239ପନୁମ କମାନୀ ସା ରାଜିଵ କମାନୀ YNY1134790
ୀ /20852 78 129 240ସରସତୀ ମଳିୂଆ ସା ଯଧିୁ ିର ମଳିୂଆ OR/06/044/372103
ୀ /20853 70 129 241େକୗଶଲଯ୍ା ମଳିୂଆ ସା ଭୀମ ମଳିୂଆ OR/06/044/372102
ପ ୁ /20854 48 129 242ଜିେତ  ମଳିୂଆ ପି ଯଧିୁ ିର ମଳିୂଆ OR/06/044/372108
ପ ୁ /20855 48 129 243ଚ କା  ମଳିୂଆ ପି ଭୀମ ମଳିୂଆ OR/06/044/372105
ପ ୁ /20856 46 129 244ରମାକା  ମଳିୂଆ ପି ଭିମ ମଳିୂଆ OR/06/044/372106
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ୀ /20857 44 129 245ତିେଳା ମା ମଳିୂଆ ସା ଚ କା  ମଳିୂଆ YNY0310912
ୀ /20858 42 129 246ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଳିୁଆ ସା ଜିେତ  ମଳିୁଆ YNY0089847
ୀ /20859 37 129 247ତିେଳା ମା ମଳିୁଆ ସା ରମାକା  ମଳିୁଆ YNY0727495

ପ ୁ /20860 27 129 248ଦିପକ କମୁାର ମଳିୂଆ ପି ଅଜୟ ମଳିୂଆ YNY0727115
ପ ୁ /20861 32 129 249ନିର ନ ନାଥ ପି େକଶବ ଚ  ନାଥ YNY0726992
ୀ /20862 43 129 250ନମିତା ସାଇଁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ YNY0727669

ପ ୁ /21863 34 129 251ବିଶର ନ େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା LNT4543633
ୀ /21864 67 129 252ଦଯ୍ତିୁ େଦଇ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ମଳିୁଆ OR/06/044/372109

ପ ୁ /21865 26 129 253ମହ ଦ ଫଇଜାନ ଖଲିଲ ପି ମହ ଦ ଖଲିଲ ଅଫସର YNY0761023
ପ ୁ /21866 52 129 254ଜନା ର୍ନ ମଳିୁଆ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମଳିୁଆ OR/06/044/372112
ପ ୁ /21867 50 129 255ର ନ ମଳିୁଆ ପି ବଳରାମ ମଳିୁଆ OR/06/044/372113
ୀ /21868 50 129 256େଶୖଳବାଳା ମଳିୁଆ ସା ଜନା ର୍ନ ମଳିୁଆ OR/06/044/372120

ପ ୁ /21869 48 129 257ବୃ ାବନ ମଳିୁଆ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମଳିୁଆ OR/06/044/372904
ପ ୁ /21870 46 129 258କାଳ ି ମଳିୁଆ ପି ବଳରାମ ମଳିୁଆ OR/06/044/372118
ପ ୁ /21871 46 129 259ନିର ନ ମଳିୁଆ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମଳିୁଆ OR/06/044/372116
ପ ୁ /21872 44 129 260କନୁା ମଳିୂଆ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମଳିୂଆ LNT3228731
ୀ /21873 42 129 261ଶମିର୍ଳା ମଳିୂଆ ସା ବୃ ାବନ ମଳିୂଆ LNT4520805

ପ ୁ /21874 40 129 262ଶକୁେଦବ ମଳିୁଆ ପି ବଳରାମ ମଳିୁଆ OR/06/044/372908
ୀ /21875 39 129 263ସସିୁତା ମଳିୁଆ ସା ଶକୁେଦବ ମଳିୁଆ LNT4520797

ପ ୁ /21876 39 129 264ମନୁୁ ମଳିୂଆ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମଳିୂଆ YNY0089896
ୀ /21877 37 129 265େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ମଳିୁଆ ସା କାଳ ି ମଳିୁଆ LNT4520664
ୀ /21878 37 129 266ଝିଲି ମଳିୁଆ ସା କନୁା ମଳିୁଆ LNT4520821

ପ ୁ /21879 35 129 267ବିଶ ରଂଜନ ମଳିୁଆ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମଳିୁଆ YNY0259622
ପ ୁ /21880 23 129 268ସାଗର କମୁାର ମଳିୁଆ ପି ର ନ ମଳିୂଆ YNY1029693
ୀ /21881 49 129 269ନମିତା ପ ା ସା ଡାଇଭର ପ ା LNT3025798

ପ ୁ /21882 33 129 270ପଶା  କମୁାର ପ ା ପି ଡାଇଭର ପ ା LNT3025806
ପ ୁ /21883 30 129 271ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ପି ଡାଇବର ପ ା YNY0617084
ପ ୁ /21884 27 129 272ପଦୀପ ପ ା ପି ଡାଇବର ପ ା YNY0617092
ପ ୁ /21885 37 129 273େହମ  ରାଉତ ପି ଶବି ପସାଦ ରାଉତ YNY0616730
ପ ୁ /21886 40 129 274ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ମରୁଲିଧର ସାହୁ LNT4527404
ପ ୁ /21887 53 129 275ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ LNT4520573
ୀ /21888 51 129 276ସାରଦା ସାଇଁ ସା ସେ ାଷ ସାଇଁ LNT4520581

ପ ୁ /22889 26 129 277ସନୁୀଲ ପଧାନ ପି େବବୀ ପଧାନ YNY0994053
ୀ /22890 50 129 278େବବୀ ପଧାନ ସା ସଧୁାକର ପଧାନ LNT3228707

ପ ୁ /23891 65 129 279ଜୟେଦବ ସାଇଁ ପି ରାଜନ ସାଇଁ OR/06/044/372127
ପ ୁ /23892 41 129 280େସୗେମ  ସାଇଁ ପି ଜୟେଦବ ସାଇଁ LNT3228319
ୀ /23893 28 129 281ସାବିତୀ ସାଇଁ ସା େସୗେମ  ସାଇଁ YNY0682740

ପ ୁ /24894 79 129 282ଜିେତ  ନାଥ କାନୁନେଗା ପି ଦାେମାଦର କାନୁନେଗା YNY0761015
ୀ /24895 75 129 283ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା କାନୁନେଗା ସା ଜିେତ  ନାଥ କାନୁନେଗା YNY0761007
ୀ /24896 27 129 284ଶଭୁା ପିୟଦଶର୍ନୀ କାନୁନେଗା ପି ସଜିୁତ କାନୁନେଗା YNY0638569

ପ ୁ /24897 73 129 285ଧଡି ମଳିୁଆ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମଳିୁଆ LNT3382389
ୀ /24898 65 129 286ହାଡିଆଣୀ ମଳିୁଆ ସା ଧଡି ମଳିୁଆ OR/06/044/372162
ୀ /24899 41 129 287ପମିଳା ମଳିୂଆ ପି ଧଡି ମଳିୂଆ LNT4513826

ପ ୁ /24900 37 129 288ଗେଣଶର ମଳିୁଆ ପି ଧଡି ମଳିୁଆ LNT4513800
ପ ୁ /24901 37 129 289କା ିର୍କ ମଳିୂଆ ପି ଧଡି ମଳିୂଆ LNT3025814
ୀ /24902 36 129 290ନମିତା ମଳିୁଆ ପି ଧଡି ମଳିୁଆ LNT4513818

ପ ୁ /24903 38 129 291ସଂଜୟ ରାଉତ ପି ବିପିନ ରାଉତ LNT3025830
ୀ /24904 36 129 292ଇତିଶୀ ରାଉତ ସା ସ ୟ ରାଉତ LNT3025822
ୀ /24905 39 129 293ବନଲତା ସାଇଁ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସାଇଁ LNT4521019
ୀ /25906 52 129 294ଅେଶାକ ମଳିୁଆ ପି ମେହଶର ମଳିୁଆ OR/06/044/372173
ୀ /25907 48 129 295େସୗଦାମିନୀ ମଳିୂଆ ସା ଅେଶାକ ମଳିୂଆ LNT3228855
ୀ /25908 54 129 296ଚ ା େଦବୀ େପାଦାର ସା ବିଜୟ େପାଦାର YNY0727248
ପ ୁ /26909 58 129 297ମନୁ ମଳିୁଆ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମଳିୁଆ OR/06/044/372164
ୀ /26910 51 129 298ଲିଲି ମଳିୁଆ ସା ମନୁ ମଳିୁଆ OR/06/044/372165
ପ ୁ /26911 36 129 299କବିତା ମଳିୁଆ ପି ମନୁ ମଳିୁଆ LNT3025855
ୀ /26912 33 129 300ସବିତା ମଳିୂଆ ପି ମନୁ ମଳିୂଆ LNT3025863
ପ ୁ /26913 31 129 301ସେରାଜ ମଳିୂଆ ପି ମନୁ ମଳିୂଆ YNY0310938
ୀ /27914 55 129 302ମ କୁ୍ତା ମଳିୁଆ ପି କୃ  ମଳିୁଆ OR/06/044/372169
ୀ /27915 53 129 303ର କୁ୍ତା ମଳିୁଆ ପି କୃ  ମଳିୁଆ YNY0666503
ପ ୁ /27916 51 129 304ବାବୁଲା ମଳିୁଆ ପି କୃ  ମଳିୁଆ OR/06/044/372171
ପ ୁ /27917 49 129 305କାବୁଲା ମଳିୁଆ ପି କୃ  ମଳିୁଆ YNY0666669
ପ ୁ /27918 33 129 306ଶ ର ରାଓ ପି େସ ଲ ମିେନୟା LNT3025871
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ପ ୁ /28919 35 129 307ମିଥନୁ ଆଚାଜିର୍ ପି ନିେତଇ ଆଚାଜିର୍ YNY0616706
ପ ୁ /28920 32 129 308ମାମନୁ ଆଚାଜିର୍ ପି ନିେତଇ ଆଚାଜିର୍ YNY0616714
ୀ /28921 94 129 309ରାଧା େଦଈ ସା ହଟ ମଳିୁଆ OR/06/044/372129
ୀ /28922 82 129 310େଗାଲାପ େଦଇ ସା ବାବାଜୀ ମଳିୁଆ OR/06/044/372134

ପ ୁ /28923 65 129 311କୃ  ମଳିୁଆ ପି ହଟ ମଳିୁଆ OR/06/044/372130
ୀ /28924 60 129 312ପାବର୍ ତୀ ମଳିୁଆ ସା କୃ  ମଳିୁଆ OR/06/044/372131

ପ ୁ /28925 40 129 313ରାେକଶ ମଳିୁଆ ପି କୃ  ମଳିୁଆ LNT4513743
ପ ୁ /28926 35 129 314ପକାଶ ମଳିୁଆ ପି ବି ୁ ମଳିୁଆ LNT4513628
ପ ୁ /28927 35 129 315େଗାବି  ମଳିୂଆ ପି ଅଜୟ ମଳିୂଆ YNY0616953
ୀ /28928 33 129 316ଟିେକଇ ମଳିୁଆ ପି ବି ୁ ମଳିୁଆ OR/06/044/372132
ୀ /28929 27 129 317ଟିନାରାଣୀ ମଳିୁଆ ସା ରାେକଶ ମଳିୁଆ YNY0969444
ୀ /28930 22 129 318ଦି ୀମୟୀ ନାଏକ ସା ମିଥନୁ ନାଏକ YNY1313675

ପ ୁ /28931 35 129 319ପବନ କମୁାର େସାନୀ ପି ରାେମଶର ପସାଦ େସାନୀ YNY0616722
ପ ୁ /29932 69 129 320ଆର ଆପାରାଓ  ପି ଆର ଗ ାନାଇଡୁ ରାଓ  LNT3026184
ୀ /29933 44 129 321ବି ପଦା  ସା ବି ବାଲା LNT3026069

ପ ୁ /29934 35 129 322କିେଶାର େବେହରା ପି ସନୁାକର େବେହରା LNT3026093
ୀ /29935 33 129 323ଟି. ବୁ଼ଝି ସା ଟି. ପରୁୁେଷା ମ YNY0911123

ପ ୁ /29936 25 129 324େଚମାଡି ବୁଜି ପି େଚମାନୁ େମାଗାରୁ YNY0910836
ୀ /29937 30 129 325ସିଏଚ. ଚିନି ସା ସିଏଚ.କାେମଶ ରାଓ YNY0911131

ପ ୁ /29938 67 129 326େସେନଲ ଡାଲାୟା ପି ସି ାଲ ନାୟଡୁ YNY0911149
ୀ /29939 39 129 327ପଜୂା କମାନୀ ସା ବିକାଶ କମାନୀ YNY0727230

ପ ୁ /29940 39 129 328ବିକାଶ କମାନୀ ପି ଶବି କମାନୀ YNY0727677
ପ ୁ /29941 30 129 329େକ େକାଟି ପି େକ ରାମରୁୁ YNY0910968
ପ ୁ /29942 45 129 330ରେମଶ େମଲା ପି େପ ାୟା େମଲା YNY0910851
ପ ୁ /29943 77 129 331େକ ରାମରୁୁ ପି େକ ଆେପାଲସାମୀ YNY0910950
ୀ /29944 62 129 332ଚିେନ ା ରାଓ ସା େଗାରୁମତୀ ରାଓ LNT3025905
ୀ /29945 59 129 333ଆର ଇଶରା ା ରାଓ ସା ଆର୍ ଆ ା ରାଓ LNT3025897
ୀ /29946 54 129 334ଡି ନାଗଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ଡି ସନଯ୍ାସୀ ରାଓ LNT3026150

ପ ୁ /29947 46 129 335ବି ଧରମା ରାଓ ପି ବି ଆେପୟା ରାଓ LNT3026077
ପ ୁ /29948 41 129 336ଏ ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଏ ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ LNT3026119
ୀ /29949 39 129 337ସି ସରସତୀ ରାଓ ସା ସି ପାପା ରାଓ LNT3026143

ପ ୁ /29950 37 129 338ଡି ନାଗରାଜ ରାଓ ପି ଡି ସନଯ୍ାସୀ ରାଓ LNT3026135
ପ ୁ /29951 37 129 339ଏ ଶୀନୀବାସ ରାଓ ପି ଏ ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ LNT3026101
ୀ /29952 37 129 340ଏ ବୁଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ଏ ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ରାଓ LNT3025889

ପ ୁ /29953 34 129 341ବି େଚନନ୍ା ରାଓ ପି ବି କେରୟା ରାଓ YNY0666636
ୀ /29954 33 129 342ଡି ତୁଳସୀ ରାଓ ସା ଡି ଆଲଗ ରାଜ LNT3026176
ୀ /29955 33 129 343ଏ ରାମଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ଏ ଶୀନିବାସ ରାଓ LNT3026192

ପ ୁ /29956 33 129 344ବି ନାେଗଶ ରାଓ ପି ବି କେରୟା ରାଓ LNT3026085
ୀ /29957 32 129 345ବି ସେ ାଷୀ ରାଓ ସା ବି େଚନନ୍ା ରାଓ YNY0727412
ୀ /29958 32 129 346ଆର ମାଧରୁୀ ରାଓ ସା ଆର ଆନ  ରାଓ LNT3026168
ୀ /29959 67 129 347େକ ରତନ ସା େକ ରାମରୁୁ YNY0910976
ୀ /29960 58 129 348ତିେଳା ମା ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ OR/06/044/372806
ୀ /29961 47 129 349ରୀତା ରାଉତ ସା ଶୀବ  ରାଉତ LNT3409406
ୀ /29962 42 129 350ପ ୁ ା ରାଉତରାୟ ସା ପତାପ ରାଉତରାୟ LNT3026127

ପ ୁ /29963 46 129 351ଶୀବ  ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ OR/06/044/372823
ପ ୁ /29964 23 129 352ପଭାତ ର ନ ରାଉତ ପି ଶୀବସ ରାଉତ YNY1029628
ପ ୁ /30965 73 129 353ଗେଣଶର ମଳିୁଆ ପି ଧବୃ ମଳିୁଆ OR/06/044/372139
ୀ /30966 58 129 354ଗୀତା ଳି ମଳିୁଆ ସା ଗେଣଶର ମଳିୁଆ OR/06/044/372140

ପ ୁ /30967 57 129 355ସେବର୍ ଶର ମଳିୁଆ ପି ଧବୃ ମଳିୁଆ OR/06/044/372141
ୀ /30968 50 129 356ମିନତି ମଳିୁଆ ସା ସେବର୍ ଶର ମଳିୁଆ OR/06/044/372928
ପ ୁ /30969 40 129 357ଜ୍ଞାେନ  ମଳିୂଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୂଆ LNT3331196
ପ ୁ /30970 35 129 358ଉେପ  ମଳିୁଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୁଆ LNT4527222
ପ ୁ /30971 34 129 359େଦେବ  ମଳିୁଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୁଆ LNT4527438
ପ ୁ /30972 29 129 360ନେରା ମ ମଳିୂଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୂଆ YNY0911016
ପ ୁ /30973 26 129 361ଶରତ ମଳିୂଆ ପି ସେବର୍ ଶର ମଳିୂଆ YNY1231737
ପ ୁ /30974 51 129 362ଏଲ ନାଗରାଜୁ ପି ଏଲ ଆରିଆ YNY0910893
ପ ୁ /31975 41 129 363ମାନେଗାବି  ଅଧିକାରି ପି ପାଣବ ୁ ଅଧିକାରି LNT4521159
ପ ୁ /31976 35 129 364ସା ନୁ ଅଧିକାରି ପି ଅରବି  ଅଧିକାରି LNT4541595
ପ ୁ /31977 35 129 365ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ଜିେତ  ମହାରଣା YNY1044825
ପ ୁ /31978 80 129 366ଚ ମଣୀ ମଳିୁଆ ପି ଗିରିଧାରୀ ମଳିୁଆ LNT3357803
ପ ୁ /31979 69 129 367ଦିବାକର ମଳିୁଆ ପି ବଂଶୀଧର ମଳିୁଆ OR/06/044/372145
ୀ /31980 69 129 368ଅନୁପମା ମଳିୂଆ ସା ଚ ମଣୀ ମଳିୂଆ LNT3357837
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ୀ /31981 60 129 369ସଂଯକୁ୍ତା ମଳିୁଆ ସା ଦିବାକର ମଳିୁଆ OR/06/044/372146
ପ ୁ /31982 48 129 370ପବୀର ମଳିୁଆ ପି ଚ ମଣି ମଳିୁଆ LNT3357787
ୀ /31983 48 129 371ମମତା ମଳିୁଆ ସା ରବି  ମଳିୁଆ OR/06/044/372148

ପ ୁ /31984 46 129 372ସମୀର କମୁାର ମଳିୂଆ ପି ଚ ମଣୀ ମଳିୂଆ LNT3357811
ପ ୁ /31985 46 129 373କିଂରଜିତ ମଳିୁଆ ପି ବଂଶୀଧର ମଳିୁଆ LNT3409091
ପ ୁ /31986 44 129 374ଶଶିରି କମୁାର ମଳିୁଆ ପି ଚ ମଣୀ ମଳିୁଆ LNT3357829
ୀ /31987 39 129 375ପିୟମଦା ମଳିୁଆ ସା ପବୀର ମଳିୁଆ LNT3357795
ୀ /31988 37 129 376ଲିପି ମଳିୁଆ ପି ଦିବାକର ମଳିୁଆ LNT3408920
ୀ /31989 36 129 377ସରସତୀ ମଳିୂଆ ସା କିଂରଜିତ ମଳିୂଆ YNY0310946

ପ ୁ /31990 33 129 378ଦିନବ ୁ ମଳିୁଆ ପି ଦିବାକର ମଳିୁଆ LNT4520672
ପ ୁ /31991 27 129 379େଗାପାଳ ମଳିୂଆ ପି ରବି  ମଳିୂଆ YNY0911024
ୀ /32992 66 129 380ପାବର୍ ତୀ େଦଈ ସା ଗେଣଶର ମଳିୁଆ OR/06/044/372152

ପ ୁ /32993 55 129 381ସେରାଜ କମୁାର ମଳିୁଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୁଆ YNY0641365
ପ ୁ /32994 53 129 382ନିେରାଜକା  ମଳିୁଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୁଆ OR/06/044/372154
ୀ /32995 45 129 383ମମତା ମଳିୁଆ ସା ସେରାଜ ମଳିୁଆ LNT3331352
ୀ /32996 44 129 384ନ ିତା ମଳିୁଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୁଆ YNY0764688

ପ ୁ /33997 36 129 385ସଯୂଯ୍ର୍କା  େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା LNT3408515
ପ ୁ /33998 62 129 386ମନେମାହନ ମଳିୁଆ ପି ଯଧିୁ ିର ମଳିୁଆ OR/06/044/372159
ୀ /33999 53 129 387ସଂଯକୁ୍ତା ମଳିୁଆ ସା ମନେମାହନ ମଳିୁଆ OR/06/044/372160

ପ ୁ /331000 32 129 388ନିଶାକର ମଳିୁଆ ପି ମନେମାହନ ମଳିୁଆ LNT4521340
ପ ୁ /331001 37 129 389ସଧୁଂଶ ୁପଧାନ ପି ବି ୁ ପଧାନ LNT4513834
ପ ୁ /341002 68 129 390ରମାର ନ ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ OR/06/044/372183
ପ ୁ /341003 65 129 391ଚି ର ନ ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ OR/06/044/372179
ପ ୁ /341004 60 129 392ତାପସର ନ ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ OR/06/044/372185
ୀ /341005 52 129 393ବିେନାଦିନୀ ଦାସ ସା ରମାର ନ ଦାସ OR/06/044/372184
ୀ /341006 52 129 394ନିରୁପମା ଦାଶ ସା ତାପସ ର ନ ଦାଶ OR/06/044/372186

ପ ୁ /341007 39 129 395ସଂଗାମ େକଶରୀ ଦାଶ ପି ରମାରଂଜନ ଦାଶ LNT3266970
ୀ /341008 27 129 396ସସିତା କର ପି ଶତୁଘନ କର YNY0688630
ୀ /341009 62 129 397ପମିଳା ପ ା ସା ଚି ରଂଜନ ଦାସ OR/06/044/372181

ପ ୁ /341010 41 129 398ଧଯ୍ାେନ  କମୁାର ପତି ପି ବାସେୁଦବ ପତି LNT3026200
ପ ୁ /351011 40 129 399ଶଭୁାଶଂୁ ପଧାନ ପି ବି ୁ େମାହନ ପଧାନ LNT3228665
ପ ୁ /351012 33 129 400ସେ ାଷ କମୁାର ପଧାନ ପି କିେଶାର ଚ  ପଧାନ YNY0764670
ୀ /351013 75 129 401କା ନ ପଧାନ ସା ବି ୁେମାହନ ପଧାନ OR/06/044/372191

ପ ୁ /351014 65 129 402କିେଶାର ପଧାନ ପି ହରି ପଧାନ OR/06/044/372192
ପ ୁ /351015 59 129 403ରବି ଶ ର ପଧାନ ପି ବି ୁ େମାହନ ପଧାନ OR/06/044/372194
ପ ୁ /351016 55 129 404ଲକ୍ଷୀ ଶ ର ପଧାନ ପି ବି ୁ େମାହନ ପଧାନ LNT3228632
ୀ /351017 52 129 405ସୀତା ପଧାନ ସା କିେଶାର ପଧାନ OR/06/044/372193
ୀ /351018 50 129 406ସ ିବନୀ ପଧାନ ସା ରବି ପଧାନ OR/06/044/372195

ପ ୁ /351019 50 129 407ବିଜୟ ପଧାନ ପି ବି ୁେମାହନ ପଧାନ OR/06/044/372197
ପ ୁ /351020 46 129 408ସାର ଧର ପଧାନ ପି ବି ୁ େମାହନ ପଧାନ LNT3228822
ୀ /351021 43 129 409ନମିତା ପଧାନ ସା ଲକ୍ଷୀ ଶ ର ପଧାନ LNT3228913
ପ ୁ /361022 34 129 410ଅେଶାକ ପଧାନ ପି ଫକୀର ପଧାନ LNT3025913
ୀ /361023 33 129 411େରାଜାଲିନୀ ପଧାନ ସା ପେମାଦ ପଧାନ YNY0969451
ୀ /361024 23 129 412ଉମିର୍ଳା ପଧାନ ପି ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ YNY1095298

ପ ୁ /361025 58 129 413ଫକୀର ପଧାନ ପି ଭୁବନ ପଧାନ OR/06/044/372200
ୀ /361026 50 129 414ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ଫକୀର ପଧାନ LNT3331360

ପ ୁ /361027 50 129 415ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ ପି ଭୁବନ ପଧାନ OR/06/044/372202
ୀ /361028 47 129 416କବିତା ପଧାନ ସା ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ LNT2530780
ୀ /361029 27 129 417ଜମନୁା ରାଓ ପି ରାଜୁ ରାଓ YNY1221068
ପ ୁ /361030 70 129 418େବୖ ବ ଚରଣ ରାଉତ ପି ମକରଚରଣ ରାଉତ OR/06/044/372781
ୀ /361031 54 129 419ବନଲତା ସାହୁ ସା ଚ  େଶଖର ସାହୁ YNY0727362
ୀ /371032 78 129 420ଖଲୁଣା ମହାରଣା ସା ନାରାୟଣ ମହାରଣା LNT3408689
ୀ /371033 43 129 421କନିୁ ପଧାନ ସା େକେନଡି ପଧାନ LNT3409257
ପ ୁ /371034 55 129 422େକେନଡି ପଧାନ ପି କୃ ଚ  ପଧାନ YNY0666537
ପ ୁ /371035 48 129 423ସକୁା  ପଧାନ ପି କୃ  ଚ  ପଧାନ OR/06/044/372207
ପ ୁ /371036 46 129 424ସ ୟ ପଧାନ ପି କୃ  ପଧାନ OR/06/044/372586
ପ ୁ /381037 62 129 425ପଭାକର ଦାଶ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ଦାଶ LNT4546677
ୀ /381038 60 129 426ରୁକଣୀ ଦାଶ ସା ପଭାକର ଦାଶ LNT3382330
ପ ୁ /381039 32 129 427ଭାଗଯ୍ରବି ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାଶ LNT3025921
ୀ /0391040 27 129 428ଲିଲିବାଳା ପଧାନ ସା ସକୁା  ପଧାନ YNY1035864
ପ ୁ /391041 25 129 429ତୁନ ମଳୁଆ ପି ରବି ା ମଳିୁଆ YNY0969535
ପ ୁ /391042 44 129 430ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ LNT3025947
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ୀ /391043 36 129 431ଚା ମା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ LNT3025939
ପ ୁ /391044 55 129 432େକଶବ ପଧାନ ପି ସନାତନ ପଧାନ OR/06/044/372211
ପ ୁ /391045 32 129 433ସେ ାଷ ପଧାନ ପି େଶଷ େଦବ ପଧାନ LNT3025954
ପ ୁ /391046 28 129 434ସକୁା  ପଧାନ ପି େଶଷେଦବ ପଧାବ YNY0682781
ପ ୁ /391047 58 129 435େଶଷେଦବ ପଧାନ ପି ସନାତନ ପଧାନ OR/06/044/372210
ୀ /391048 48 129 436େରଣବୁାଳା ପଧାନ ସା େଶଷେଦବ ପଧାନ OR/06/044/372212
ୀ /391049 42 129 437ସବିତା ପଧାନ ସା େକଶବ ପଧାନ LNT3228699

ପ ୁ /401050 51 129 438ଶଯ୍ାମ େବେହରା ପି ବା ାନିଧି େବେହରା YNY0310979
ୀ /401051 46 129 439ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ଶଯ୍ାମ େବେହରା YNY0310987

ପ ୁ /401052 38 129 440ସ ୟ କମୁାର େଜନା ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ େଜନା LNT3382322
ପ ୁ /401053 36 129 441ରାଜୀବ େଜନା ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ େଜନା LNT3408408
ପ ୁ /401054 36 129 442ରାେକଶ ମହାରଣା ପି ଭାଗନୁା ମହାରଣା LNT3408382
ପ ୁ /401055 32 129 443ରାମ ପକାଶ ସାହୁ ପି ଶୀରାମ ସାହୁ YNY0976779
ୀ /401056 26 129 444େରଶମା ସାହୁ ସା ରାମ ପକାଶ ସାହୁ YNY0976761

ପ ୁ /401057 25 129 445ଦୀପାଂଶ ୁସାହୁ ପି ଦିଲିପକମୁାର ସାହୁ YNY0969436
ପ ୁ /401058 22 129 446ଶଭୁାଂଶ ୁସାହୁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ YNY1097534
ୀ /411059 47 129 447ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଶସୁା  େବେହରା YNY0641399

ପ ୁ /411060 34 129 448ପସାଦ କମୁାର େଜନା ପି ପିୟନାଥ େଜନା LNT4534525
ୀ /411061 57 129 449ଶା ି ମଳିୁଆ ସା ମ  ୁମଳିୁଆ OR/06/044/374298
ୀ /411062 40 129 450କନକ ମଳିୁଆ ସା ଭୁବନ ମଳିୁଆ LNT4520847

ପ ୁ /411063 39 129 451ରବି ୍ ମଳିୂଆ ପି ମ  ୁମଳିୂଆ LNT3228293
ପ ୁ /421064 71 129 452ପିୟନାଥ େଜନା ପି ଭାଗବତ େଜନା OR/06/044/372230
ୀ /421065 68 129 453କଲଯ୍ାଣି େଜନା ସା ପିୟନାଥ େଜନା OR/06/044/370953

ପ ୁ /421066 64 129 454ମନଥ େଜନା ପି ଭାଗବତ େଜନା OR/06/044/372233
ୀ /421067 53 129 455ସାଗତିକା େଜନା ସା ମନଥ େଜନା OR/06/044/372234

ପ ୁ /421068 49 129 456ପେମାଦକମୁାର େଜନା ପି ପିୟନାଥ େଜନା OR/06/044/372235
ୀ /421069 49 129 457ପାବର୍ ତୀ େଜନା ସା େଚୖତନଯ୍ େଜନା YNY1312602
ୀ /421070 47 129 458ମାନିନୀ ଅନୁରାଧା େଜନା ସା ପେମାଦ କମୁାର େଜନା LNT3228863
ୀ /421071 40 129 459ପଭାତି େଜନା ପି ପିୟ ନାଥ େଜନା LNT3409422
ୀ /421072 37 129 460ପଶା ି େଜନା ପି ପିୟନାଥ େଜନା LNT3408416

ପ ୁ /421073 31 129 461ପକାଶ େଜନା ପି ମନଥ େଜନା YNY0311001
ୀ /421074 28 129 462ପତିଭା େଜନା ପି ମନଥ େଜନା YNY0969410
ୀ /421075 26 129 463ରାଜ ରାେଜଶରୀ େଜନା ପି ପେମାଦକମୁାର େଜନା YNY0969428
ୀ /431076 54 129 464ଲୀଳାବତି ପଧାନ ପି ଭାବଗାହୀ ପଧାନ OR/06/044/372245

ପ ୁ /431077 36 129 465ଦିଗ୍ରଂଜନ ପଧାନ ପି ରାଜକିେଶାର ପଧାନ LNT4513727
ୀ /431078 70 129 466ନଳିନୀ ପଧାନ ସା କାଳ ି ପଧାନ OR/06/044/372254
ୀ /431079 64 129 467ସାବିତି ପଧାନ ସା ସେୁର  ପଧାନ OR/06/044/372256

ପ ୁ /431080 62 129 468େଦେବ  ପଧାନ ପି ଭାବଗାହୀ ପଧାନ OR/06/044/372241
ୀ /431081 62 129 469ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ପଧାନ ସା ରାଜକିେଶାର ପଧାନ OR/06/044/372244
ୀ /431082 58 129 470ନିେବଦିତା ପଧାନ ପି ନୃସିଂହ ପଧାନ OR/06/044/372246
ୀ /431083 52 129 471ସସିତା ପଧାନ ପି ନୃସିଂହ ପଧାନ OR/06/044/372247
ପ ୁ /431084 51 129 472କମଳାକା  ପଧାନ ପି କାଳ ି ପଧାନ OR/06/044/372257
ପ ୁ /431085 50 129 473ବିମଳା କା  ପଧାନ ପି କାଳ ି ପଧାନ OR/06/044/372258
ୀ /431086 49 129 474ଅନୁଶୟା ପଧାନ ପି ଶକୁେଦବ ପଧାନ OR/06/044/372250
ୀ /431087 49 129 475ରାଜଶୀ ପଧାନ ପି ଶକୁେଦବ ପଧାନ OR/06/044/372252

ପ ୁ /431088 45 129 476ସକୁା  ପଧାନ ପି କାଳ ୀ ପଧାନ LNT3382314
ପ ୁ /431089 42 129 477ତପନ କମୁାର ପଧାନ ପି କାଳ ି ଚରଣ ପଧାନ LNT3228475
ୀ /431090 41 129 478େମାନାଲିସା ପଧାନ ପି ସେୁର  ନାଥ ପଧାନ LNT1683580

ପ ୁ /431091 40 129 479ପିତାବାସ ପଧାନ ପି ସେୁର  ନାଥ ପଧାନ LNT3228467
ୀ /431092 39 129 480ଇତିଶୀ ପଧାନ ପି ଶକୁେଦବ ପଧାନ LNT3228772
ପ ୁ /431093 39 129 481ସତଯ୍ରଂଜନ ପଧାନ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଧାନ LNT3228483
ୀ /431094 38 129 482ମଧସିୁତା ପଧାନ ପି ନୃସିଂହ ପଧାନ OR/06/044/372248
ପ ୁ /441095 44 129 483ସଶୁା  ପଧାନ ପି କାଳ ୀ ପଧାନ YNY0358762
ୀ /441096 37 129 484ପ ୂ ିର୍ମା ପଧାନ ସା ସଶୁା  ପଧାନ YNY0358812
ୀ /451097 38 129 485କବିତା ପଧାନ ସା ବିମଳକା  ପଧାନ YNY0358796
ୀ /461098 39 129 486ସଜୁାତା ପଧାନ ସା ସତଯ୍ର ନ ପଧାନ YNY0358770
ୀ /471099 37 129 487ସସିତା ପଧାନ ସା ତପନ କମୁାର ପଧାନ YNY0358788
ୀ /481100 60 129 488ସାବିତୀ ପଧାନ ସା ସେୁର  ପଧାନ YNY0358804
ପ ୁ /491101 22 129 489ଶୀନିବାଶ ଦାଶ ପି ଖିେରାଦ କମୁାର ଦାଶ YNY1126325
ୀ /491102 40 129 490ଗୀତା ଳୀ ପଧାନ ପି ବୀରବର ପଧାନ LNT3408655
ୀ /491103 38 129 491ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ପି ବୀରବର ପଧାନ LNT3408663
ପ ୁ /491104 36 129 492ଲଳିତ େମାହନ ପଧାନ ପି ବୀରବର ପଧାନ LNT3408671
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ୀ /511105 45 129 493ପଜୂା ଅଗୱାଲ ସା ରାମକିଶନ ଅଗୱାଲ LNT3026010
ପ ୁ /511106 35 129 494ଦିଲିପ କମୁାର ବାରିଡା ପି ଦୟାନିଧି ବାରିଡା LNT3026002
ପ ୁ /511107 41 129 495ରଂଜନ ବାରିକ ପି ଆଲି ବାରିକ LNT3026036
ୀ /511108 90 129 496ରତନ୍ମଣି େବୱା ସା ନୃସିଂହ ରାଉତ LNT3228152
ୀ /511109 26 129 497େଜାଗମାୟା ଦାସ୍ ପି ବଳରାମ ଦାସ୍ YNY0727388

ପ ୁ /511110 66 129 498ଜଳଧର ମଦୁୁଲି ପି କୃ  ଚ  ମଦୁୁଲି LNT3408523
ୀ /511111 57 129 499ସ  ୁମଦୁୁଲି ସା ଜଳଧର ମଦୁୁଲି LNT3408549

ପ ୁ /511112 42 129 500ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି ପି ଜଳଧର ମଦୁୁଲି LNT3408531
ୀ /511113 38 129 501ରୁପ ମଦୁୁଲୀ ସା ଭଗବାନ ମଦୁୁଲୀ YNY0090001
ୀ /511114 46 129 502କବିତା ରାଣୀ ରାଉତ ପି ରାଜ କିେଶାର ରାଉତ LNT3026044

ପ ୁ /511115 54 129 503ଶଶକିା  ପାେ ପି ଗ ପସାଦ ପାେ LNT3026028
ୀ /511116 49 129 504ତାରା ପାେ ସା ଶଶକିା  ପାେ YNY0089995

ପ ୁ /511117 26 129 505ଆସେୁତାଷ ପାେ ପି ଶଶକିା  ପାେ YNY0910984
ୀ /511118 40 129 506ସେରାଜିନୀ ରାଓ ସା ସବୁାଷ ରାଓ LNT3408499

ପ ୁ /511119 73 129 507ରାଜକିେଶାର ରାଉତ ପି ନୃସିଂହ ରାଉତ OR/06/044/372271
ପ ୁ /511120 50 129 508ଚ ମଣି ରାଉତ ପି ନୃସିଂହ ରାଉତ OR/06/044/372275
ୀ /511121 49 129 509ସପନ୍ା ରାଉତ ସା ଚ ମଣି ରାଉତ LNT3228160
ୀ /511122 32 129 510ମିତା ଳୀ ରାଉତ ସା ପରମାନ  ରାଉତ YNY0617118
ୀ /511123 27 129 511କି ା ରାଉତ ପି ଚ ମଣି ରାଉତ YNY0682666
ୀ /511124 59 129 512ସଂପତ େଦବୀ ସରାଫ୍ ସା ପୱନ କମୁାର ସରାଫ୍ LNT3025970
ୀ /511125 35 129 513େଶତା ସରାଫ୍ ପି ପୱନ କମୁାର ସରାଫ୍ LNT3025962

ପ ୁ /511126 34 129 514ରାଜା ସରାଫ୍ ପି ପୱନ କମୁାର ସରାଫ୍ LNT3025988
ୀ /511127 38 129 515ସିତାସରିତା ସିଂହ ପି ସଶୁଲି କମୁାର ସିଂହ YNY0616748
ୀ /521128 38 129 516ସବିତା ଦାସ ସା ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ YNY0358838

ପ ୁ /521129 23 129 517ପଥୃୀରାଜ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ YNY1029677
ୀ /521130 67 129 518ବନିତା େଲ ା ସା େଦେବ ନାଥ େଲ ା YNY0969527

ପ ୁ /531131 38 129 519ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନନ୍ଦା ଦାସ YNY0358820
ୀ /541132 32 129 520ମଧସିୁତା ପଧାନ ପି ଶ ର ପଧାନ YNY0311019

ପ ୁ /541133 27 129 521ସରୁଜ ପଧାନ ପି ଶ ର ପଧାନ YNY0682658
ପ ୁ /541134 55 129 522ଶ ର ପଧାନ ପି ଧେନଶର ପଧାନ YNY0666412
ୀ /551135 105 129 523ମମତା ମଳିୁଆ ସା ଅଚୁତାନ  ମଳିୁଆ OR/06/044/372792

ପ ୁ /551136 60 129 524ଅଚଯ୍ତୁାନ  ମଳିୁଆ ପି େବଣ ୁମଳିୁଆ OR/06/044/372282
ପ ୁ /551137 55 129 525ଅଭିମନଯ୍ ୁମଳିୁଆ ପି େବଣ ୁମଳିୁଆ OR/06/044/372283
ପ ୁ /551138 24 129 526ସେ ାଷ କମୁାର ମଲିୂଆ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ମଲିୂଆ YNY1186576
ପ ୁ /561139 60 129 527ବିଜୟ ମଳିୁଆ ପି ବଟ ମଳିୁଆ LNT3228749
ୀ /561140 54 129 528ପତିମା ମଳିୁଆ ସା ବିଜୟ ମଳିୁଆ YNY0666438

ପ ୁ /561141 28 129 529ମେନାଜ ମଳିୂଆ ପି ବିଜୟ ମଳିୂଆ YNY0616698
ପ ୁ /571142 23 129 530ସିବା ମଲିକ ପି ଚଗଲା ମଲିକ YNY1186519
ପ ୁ /571143 19 129 531ଦୀପକ ମଲୀକ ପି ଚଗଲା ମଲୀକ YNY1312578
ୀ /571144 62 129 532ଲକ୍ଷୀ ମଳିୁଆ ସା କା ିର୍କ ମଳିୁଆ OR/06/044/372289

ପ ୁ /571145 42 129 533େକଦାର ମଳିୂଆ ପି କା ିର୍କ ମଳିୂଆ LNT3228640
ୀ /571146 37 129 534ଅନୀତା ମଳିୁଆ ସା ବିପିନ କମୁାର ମଳିୁଆ YNY0616755

ପ ୁ /571147 37 129 535ବିପିନ କମୁାର ମଳିୂଆ ପି କାତିର୍କ ମଳିୂଆ LNT4513354
ପ ୁ /571148 33 129 536ବିେନାଦ କମୁାର ମଳିୁଆ ପି କା ିର୍କ ମଳିୁଆ LNT4513487
ୀ /571149 33 129 537ସ ୀତା ମଳିୂଆ ସା େକଦାର ମଳିୂଆ YNY0616763

ପ ୁ /581150 39 129 538ଇ ନୀଲ େଦବନାଥ ପି ନାରାୟଣ େଦବନାଥ YNY0311027
ପ ୁ /581151 68 129 539ଶେୁଖ ୁ େଘାଷାଲ୍ ପି ପାନନ୍ ାଲାଲ୍ େଘାଷାଲ୍ YNY0910901
ୀ /581152 80 129 540ଠୁକରୁୀ ମଳିୁଆ ସା ଗେଣଶର ମଳିୁଆ OR/06/044/372291

ପ ୁ /581153 48 129 541ଉ ଳ ମଳିୁଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୁଆ OR/06/044/372292
ୀ /581154 43 129 542କ ରୁୀ ମଳିୁଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୁଆ OR/06/044/372791
ପ ୁ /581155 42 129 543ବିରାଟ ମଳିୁଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୁଆ OR/06/044/372771
ୀ /581156 42 129 544ବବିତା ମଳିୂଆ ସା ଉ ଳ ମଳିୂଆ LNT3228236
ୀ /581157 40 129 545ସସିତା ମଳିୂଆ ସା ବିରାଟ ମଳିୂଆ YNY0311035
ୀ /581158 40 129 546ଲିଲି ମଳିୂଆ ସା ବିରାଟ ମଳିୂଆ YNY0616680
ପ ୁ /581159 39 129 547ଭାରତ ମଳିୂଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୁଆ OR/06/044/372768
ୀ /581160 37 129 548େବବି ମଳିୂଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୂଆ LNT4513669
ୀ /581161 35 129 549ରୁବି ମଳିୂଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୂଆ LNT4513677
ୀ /581162 31 129 550େଲାପାମଦୁା ମଳିୂଆ ସା ଭାରତ ମଳିୂଆ YNY0311043
ୀ /591163 52 129 551ସବିତା ମଳିୂଆ ସା ରବି ମଳିୂଆ LNT3228244
ପ ୁ /591164 47 129 552ଟୁଲୁ ମଳିୁଆ ପି ବାବାଜୀ ମଳିୁଆ OR/06/044/372300
ୀ /591165 41 129 553ନିହାରିକା ମଳିୁଆ ସା ଟୁଲୁ ମଳିୁଆ LNT4534475
ପ ୁ /601166 78 129 554ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାରଣା ପି ଦୀନବ ୁ ମହାରଣା LNT4527230
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ୀ /601167 68 129 555ରତନୀ ମହାରଣା ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାରଣା LNT4527214
ୀ /601168 37 129 556ମାମିନା ମହାରଣା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାରଣା LNT4527198

ପ ୁ /601169 73 129 557କୁ ବିହାରୀ ମଳିୁଆ ପି ବନମାଳୀ ମଳିୁଆ OR/06/044/372311
ୀ /601170 60 129 558ସଚଳା ମଳିୁଆ ସା କୁ ବିହାରୀ ମଳିୁଆ OR/06/044/372312
ୀ /601171 55 129 559ସିତା ମଳିୂଆ ପି ବଜ ମଳିୂଆ YNY0727602

ପ ୁ /601172 47 129 560ଅମିତାଭ ମଳିୁଆ ପି ବଜ ମଳିୁଆ OR/06/044/372316
ୀ /601173 42 129 561ସଷୁମା ମଳିୁଆ ସା ଅମିତାଭ ମଳିୁଆ YNY0666396

ପ ୁ /601174 41 129 562େଦବାଶଷି ମଳିୂଆ ପି କୁ  ବିହାରୀ ମଳିୂଆ LNT1683523
ପ ୁ /601175 38 129 563ଆଶଷି ମଳିୂଆ ପି କୁ  ବିହାରୀ ମଳିୂଆ LNT3228418
ୀ /601176 36 129 564େରାଜାଲି ା ମଳିୂଆ ପି କୁ  ବିହାରୀ ମଳିୂଆ LNT4541579
ୀ /601177 36 129 565ମମତା ପଧାନ ସା ସକୁା  ପଧାନ YNY0910943

ପ ୁ /611178 62 129 566େଗୗରହରି ମଳିୂଆ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମଳିୂଆ OR/06/044/372319
ପ ୁ /611179 62 129 567ବ ବିହାରୀ ମଳିୁଆ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମଳିୁଆ OR/06/044/372321
ୀ /611180 62 129 568ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମଳିୂଆ ସା େଗୗରହରି ମଳିୂଆ OR/06/044/372320
ୀ /611181 56 129 569ଦି ିମୟୀ ମଳିୁଆ ସା ବ ବିହାରୀ ମଳିୁଆ OR/06/044/372322

ପ ୁ /611182 40 129 570ଶୀ ଚ ନ ମଳିୂଆ ପି େଗୗରହରି ମଳିୂଆ LNT3228434
ପ ୁ /611183 31 129 571ଅମିତ ମଳିୂଆ ପି ବ ବିହାରୀ ମଳିୂଆ YNY0632950
ୀ /611184 28 129 572ସମୀକ୍ଷା ମଳିୂଆ ପି ବ ବିହାରୀ ମଳିୂଆ YNY0616979

ପ ୁ /621185 55 129 573ଏ ଚ  େଶଖର ଆଚାରୀ ପି ଏ ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ YNY0259648
ୀ /621186 50 129 574ଏ ଗିରିଜା ଆଚାରୀ ସା ଏ ଚ  େଶଖର ଆଚାରୀ YNY0259630

ପ ୁ /621187 38 129 575ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ଜିେତ  କମୁାର ବାରିକ YNY0727594
ପ ୁ /621188 37 129 576େସଲି ଦାସ ପି ବଂସୀଧର ଦାସ LNT3026226
ପ ୁ /621189 44 129 577ଏମ ତାରେକଶର ରାଓ େଦାରା ପି ଏନ ରମଣ ରାଓ େଦାରା YNY0311050
ପ ୁ /621190 45 129 578ଅରବି  ମିଶ ପି ଶରତ କମୁାର ମିଶ LNT4531547
ପ ୁ /621191 73 129 579ଭାଗିରଥି ମଳିୂଆ ପି ଭମର ମଳିୂଆ OR/06/044/372324
ୀ /621192 70 129 580ସ ର୍ଲତା ମଳିୂଆ ପି ଭମର ମଳିୂଆ OR/06/044/372328

ପ ୁ /621193 69 129 581ଗ ାଧର ମଳିୂଆ ପି ଭମର ମଳିୂଆ OR/06/044/372325
ପ ୁ /621194 67 129 582ଅେଶାକକମୁାର ମଳିୂଆ ପି ଭମର ମଳିୂଆ OR/06/044/372326
ୀ /621195 58 129 583ସଶୁୀଳା ମଳିୂଆ ସା ଗ ାଧର ମଳିୂଆ OR/06/044/372327
ୀ /621196 56 129 584ନିମର୍ଳା ମଳିୂଆ ସା ଅେଶାକ ମଳିୂଆ OR/06/044/372329

ପ ୁ /621197 34 129 585ରାମଚ  ମଳିୁଆ ପି ଗ ାଧର ମଳିୁଆ LNT4513701
ପ ୁ /621198 32 129 586କୃ  ଚ  ମଳିୁଆ ପି ଗ ାଧର ମଳିୂଆ YNY0616987
ୀ /621199 40 129 587ଏମ ସରସତୀ ରାଓ ସା ଏମ୍,ରମଣ ରାଓ YNY0987271
ୀ /621200 42 129 588ସସିତା ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ LNT3026051

ପ ୁ /621201 22 129 589ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୂ ପି େକଶବ ସାହୂ YNY1167766
ପ ୁ /621202 62 129 590େପମ ଶମର୍ା ପି େମାହନଲାଲ ଶମର୍ା LNT3026218
ୀ /631203 44 129 591ସାବିତୀ ଦାସ ପି େଗାପିନାଥ ଦାସ LNT3409349

ପ ୁ /631204 53 129 592ଧନ ୟ ମଳିୁଆ ପି ଦୟାନିଧି ମଳିୁଆ OR/06/044/372332
ୀ /631205 46 129 593ରିନା ମଳିୁଆ ସା ଧନ ୟ ମଳିୁଆ OR/06/044/372843

ପ ୁ /631206 44 129 594କୃ  ଚ  ନାୟକ ପି ମାଧବା ନ  ନାୟକ LNT3408614
ୀ /631207 44 129 595ସଗର୍ଗ ା ନାୟକ ପି ମାଧବାନ  ନାୟକ LNT3409331
ପ ୁ /641208 73 129 596ବାଇଧର ଦାସ ପି େଗୗରା  ଦାସ LNT4527321
ୀ /641209 69 129 597ଶଶୁଳିା ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ LNT3408457

ପ ୁ /641210 46 129 598ଦୁଲଭ ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ LNT3408481
ୀ /641211 40 129 599ରଜନୀ ଦାସ ସା ଦୁଲଭ ଦାସ LNT3408473

ପ ୁ /641212 40 129 600ରେମଶ ଚ  ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ LNT4521142
ପ ୁ /641213 39 129 601କା ିର୍କ ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ LNT3408606
ୀ /641214 39 129 602ପ ୁ ା ଳୀ ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ LNT3408465
ୀ /641215 60 129 603ସରସତୀ ମଳିୁଆ ସା ହାଡିବ ୁ ମଳିୁଆ OR/06/044/372287
ପ ୁ /641216 35 129 604ରଂଜିତ କମୁାର ମଳିୁଆ ପି ହାଡିବ ୁ ମଳିୁଆ LNT4520680
ପ ୁ /641217 34 129 605କୃ ିବାସ ମଳିୁଆ ପି ହାଡିବ ୁ ମଳିୁଆ LNT4513719
ୀ /641218 30 129 606ପିୟ ା ମଳିୂଆ ସା ର ିତ୍ କମୁାର ମଳିୁଆ YNY0727537
ପ ୁ /641219 29 129 607ରାେକଶ ମଳିୁଆ ପି ହାଡିବ ୁ ମଳିୁଆ YNY0727479
ପ ୁ /641220 46 129 608ବିଜୟ ନାଥ ପି ଆନ  ନାଥ YNY0727438
ୀ /641221 67 129 609ଏ ରୁପା ସା ବି ରାଓ YNY0911065
ପ ୁ /651222 53 129 610ପକାଶ ଚ  ବିଶାଳ ପି ମନେମାହନ ବିଶାଳ LNT4531463
ୀ /651223 52 129 611ମେନାରମା ବିଶାଳ ସା ପକାଶ ଚ  ବିଶାଳ YNY0987289
ୀ /651224 42 129 612ରଶତିା ଗିରି ସା ବଳରାମ ଗିରି LNT4531471
ପ ୁ /651225 52 129 613ସେୁରଶଚ  ମହାରଣା ପି ଭାଗିରଥୀ ମହାରଣା OR/06/044/372339
ପ ୁ /651226 48 129 614ନେରଶଚ  ମହାରଣା ପି ଭାଗିରଥୀ ମହାରଣା OR/06/044/372340
ୀ /651227 47 129 615ରତନ୍ ାବାଳା ମହାରଣା ସା ରେମଶ ମହାରଣା LNT3228194
ୀ /651228 46 129 616ଶୀମତୀ ସାବିତି ମହାରଣା ସା ସେୁରଶ ମହାରଣା LNT4541587
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ୀ /651229 25 129 617େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ମହାରଣା ପି ରେମଶ ମହାରଣା YNY0910992
ପ ୁ /651230 26 129 618ରାେକଶ ଚ  ମହାରଣା ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହାରଣା YNY0727529
ପ ୁ /651231 22 129 619ବିକାଶ ଚ  ମହାରଣା ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହାରଣା YNY1095306
ପ ୁ /651232 39 129 620େବଦପକାଶ ପାଣି ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ପାଣି LNT4521068
ୀ /661233 80 129 621ପେ ଇ ମହାରଣା ସା ରାେଜ  ମହାରଣା OR/06/044/372342

ପ ୁ /661234 67 129 622ଶରତଚ  ମହାରଣା ପି ରାେଜ  ମହାରଣା OR/06/044/372343
ପ ୁ /661235 60 129 623ମଣୀଚ  ମହାରଣା ପି ରାେଜ  ମହାରଣା OR/06/044/372345
ୀ /661236 55 129 624କଲଯ୍ାଣୀ ମହାରଣା ସା ଶରତ ମହାରଣା LNT4534517
ୀ /661237 54 129 625ମୀନା ମହାରଣା ସା ମଣୀଚ  ମହାରଣା OR/06/044/372347

ପ ୁ /661238 30 129 626ର ନ ମହାରଣା ପି ମଣିଚ  ମହାରଣା YNY0311068
ପ ୁ /671239 81 129 627ହାଡିବ ୁ ମହାରାଣା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରାଣା YNY1278092
ପ ୁ /671240 73 129 628କ୍ଷୀେରାଦ ମହାରଣା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା OR/06/044/372351
ୀ /671241 63 129 629ନୟନା ମହାରଣା ସା କ୍ଷୀେରାଦ ମହାରଣା OR/06/044/372352
ୀ /671242 63 129 630େମନା ମହାରଣା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାରଣା YNY1312818
ୀ /671243 56 129 631ବାସ ି ମହାରଣା ସା ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା OR/06/044/372350

ପ ୁ /671244 50 129 632ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା ପି ରାଧ ୁମହାରଣା LNT3228046
ୀ /671245 40 129 633ତନୁଜା ମହାରଣା ସା ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା LNT4513941

ପ ୁ /671246 39 129 634ପବିତ ମହାରଣା ପି କି୍ଷେରାଦ ମହାରଣା LNT3228038
ପ ୁ /671247 36 129 635ସବୁାଷ ଚ  ମହାରାଣା ପି ହାଡିବ ୁ ମହାରାଣା LNT3227964
ୀ /671248 34 129 636ମାମିନା ମହାରଣା ପି କି୍ଷେରାଦ ମହାରଣା LNT4527370

ପ ୁ /671249 33 129 637ପତାପ ମହାରଣା ପି କି୍ଷେରାଦ ମହାରଣା YNY0682799
ୀ /681250 60 129 638େପମଲତା ପ ା ସା ଗ ାଧର ପ ା LNT2485175
ୀ /681251 44 129 639ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା େଯାେଗ  ସାହୁ LNT4527313

ପ ୁ /681252 40 129 640ବଳରାମ ସାହୁ ପି ବହାନ  ସାହୁ LNT4513479
ପ ୁ /691253 65 129 641େଦେବ  ମହାରଣା ପି କୃ  ମହାରଣା YNY0666370
ପ ୁ /691254 36 129 642ପି  ୁମହାରଣା ପି େଦେବ  ମହାରଣା LNT4513909
ପ ୁ /691255 35 129 643କିେଶାର ମହାରଣା ପି େଦେବ  ମହାରଣା LNT4513867
ୀ /691256 26 129 644ସେରାଜିନୀ ମହାରାଣା ସା କିେଶାର ମହାରାଣା YNY1192988

ପ ୁ /691257 36 129 645ରାଜୁ ମହାରଣା ପି େଦେବ  ମହାରଣା LNT3382280
ପ ୁ /701258 36 129 646ସମୀର କମୁାର ଦେଲଇ ପି େକୖଲାସ ଦେଲଇ YNY1307065
ପ ୁ /701259 31 129 647ଦିବାକର ଦେଲଇ ପି େକୖଲାସ ଦେଲଇ YNY1306885
ପ ୁ /701260 69 129 648ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ OR/06/044/372358
ପ ୁ /701261 52 129 649ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ YNY0780924
ୀ /701262 38 129 650ନିରୁପମା ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ YNY1166297
ୀ /701263 30 129 651ମଧସିୁତା ଦାସ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ YNY0617035
ୀ /701264 28 129 652ସ ୀତା ଦାସ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ YNY0617043

ପ ୁ /701265 40 129 653ସକୁା  ହାତୀ ପି ଭଗୀରଥୀ ହାତୀ YNY1306992
ୀ /701266 39 129 654ସବିତା ହାତୀ ସା ସକୁା  ହାତୀ YNY1306984

ପ ୁ /701267 39 129 655ସଂଜୟ ପଧାନ ପି ମକୁୁ  ପଧାନ YNY0090027
ୀ /701268 33 129 656ପ ୁ ା ଳୀ ପଧାନ ସା ସଂଜୟ ପଧାନ LNT3026234
ୀ /701269 23 129 657ସଜୁାତା ସାଇଁ ସା ବବୁଲ ସାଇଁ YNY1306091
ପ ୁ /711270 28 129 658ମେନାର ନ ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YNY0617050
ୀ /711271 36 129 659ସସୀତା େଜନା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଜନା YNY1166263
ୀ /721272 49 129 660ସମିୁତା ପ ା ସା ଦୀନବଂଧ ୁପ ା LNT3026242

ପ ୁ /721273 65 129 661ମଧ ୂରାଉତ ପି ଚି ାମଣି ରାଉତ OR/06/044/372367
ୀ /721274 56 129 662ଭାରତୀ ରାଉତ୍ ସା ମଧ ୁରାଉତ୍ OR/06/044/372368

ପ ୁ /721275 39 129 663ମଦନ ରାଉତ ପି ମଧ ୁରାଉତ LNT3228509
ପ ୁ /721276 35 129 664େମାହନ ରାଉତ ପି ମଧ ୁରାଉତ LNT4520755
ୀ /721277 33 129 665ସରସତୀ ରାଉତ ସା େମାହନ ରାଉତ YNY0969477
ପ ୁ /721278 74 129 666ଦାରିକା ଶାହା ପି ମଥରୁା ଶାହା LNT3026259
ୀ /721279 64 129 667ଲଛମୀ ଶାହା ସା ଦାରିକା ଶାହା LNT3026283
ୀ /721280 56 129 668ରୀତା ଶାହା ସା କାଳୀକି  ଶାହା LNT3026275
ପ ୁ /721281 31 129 669ପି  ୁଯାଦବ ପି ବିଜୟ ପସାଦ ଯାଦବ YNY0911008
ପ ୁ /731282 75 129 670କାହନ୍  ୁେବେହରା ପି ଇ ମଣି େବେହରା OR/06/044/372380
ୀ /731283 60 129 671ସାରଥି େବେହରା ସା େବଣଧୁର େବେହରା OR/06/044/372383
ୀ /731284 50 129 672ଗୀତା େବେହରା ସା କା ିର୍କ େବେହରା OR/06/044/372385
ପ ୁ /731285 47 129 673ଗେଣଷ େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁେବେହରା LNT2621670
ପ ୁ /731286 46 129 674ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା LNT3266871
ୀ /731287 44 129 675ଝିଲି େବେହରା ସା ଗେଣଶ େବେହରା LNT3409455
ୀ /731288 43 129 676ସଜୁାତା େବେହରା ସା କାଶୀନାଥ େବେହରା LNT3228897
ପ ୁ /731289 43 129 677ସନାତନ େବେହରା ପି ରାମତ  େବେହରା LNT3026317
ପ ୁ /731290 43 129 678ଉେମଶ େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁେବେହରା LNT3228921
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ପ ୁ /731291 43 129 679କାଶୀନାଥ େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା LNT2621688
ପ ୁ /731292 42 129 680ବିଶନାଥ େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା LNT3331287
ୀ /731293 42 129 681େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା YNY0911107

ପ ୁ /731294 41 129 682ଆକାଶ େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁେବେହରା LNT4520607
ୀ /731295 40 129 683େସୗଦାମିନି େବେହରା ସା ଉେମଶ େବେହରା LNT3026291
ୀ /731296 39 129 684ଚୁମକିୁ େବେହରା ସା ବାସେୁଦବ େବେହରା LNT3228905
ୀ /731297 39 129 685ରୀନା େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା LNT3026325
ୀ /731298 38 129 686ସମିୁତା େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା LNT3026309
ୀ /731299 29 129 687ଶଭୁଶୀ େବେହରା ସା ଆକାଶ େବେହରା YNY0969543
ୀ /731300 72 129 688ଉମିର୍ଳା େଦଇ ସା କାହନ୍  ୁେବେହରା OR/06/044/372381

ପ ୁ /731301 55 129 689ଶବି ଶ ର ଗୁ ା ପି େକଶବ ଚ  ଗୁ ା LNT4513461
ପ ୁ /731302 32 129 690ରାଜ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଶବିଶ ର ଗୁ ା LNT3026333
ପ ୁ /731303 35 129 691ହରପସାଦ ସାହୁ ପି ପେମାଦ ସାହୁ YNY1029701
ୀ /731304 31 129 692କେ ଇ ସାହୁ ସା ହରପସାଦ ସାହୁ YNY1029727
ୀ /741305 55 129 693େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/372913

ପ ୁ /751306 50 129 694ଚଗଲା ମଲୀକ ପି ବଟକୃ  ମଲୀକ LNT2530806
ୀ /751307 45 129 695ମ ଲୁତା ମଲୀକ ସା ଚଗଲା ମଲୀକ LNT2530798
ୀ /761308 65 129 696ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା ଯଦୁମଣି ସାଇଁ LNT2480606

ପ ୁ /761309 45 129 697ଦିଲୀପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଯଦୁମଣୀ ସାଇଁ LNT3228004
ପ ୁ /761310 41 129 698ପତାପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଯଦୁମଣୀ ସାଇଁ LNT3228145
ୀ /771311 68 129 699ଉଷା େବୱା ସା ବହାନ  ସାହୁ OR/06/044/372394
ୀ /771312 67 129 700ସାଜିଆ ସାହୁ ସା ବନମାଳୀ ସାହୁ OR/06/044/372398

ପ ୁ /771313 57 129 701ରବି  ସାହୁ ପି ଜୟକୃଷ ସାହୁ OR/06/044/372403
ପ ୁ /771314 54 129 702ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୂ ପି େଜାେଗଂଦ ସାହୂ YNY1176924
ୀ /771315 50 129 703ଗୀତାଂଜଳୀ ସାହୂ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୂ YNY1176890
ୀ /771316 43 129 704କନକ ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ LNT3408598
ୀ /771317 42 129 705ମାଳତୀ ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ LNT4531505
ୀ /771318 42 129 706ମିନତୀ ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ LNT3228327

ପ ୁ /771319 36 129 707ବାବୁ ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ LNT4541553
ପ ୁ /771320 34 129 708ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ ପି ସ ିଦା ନ  ସାହୁ YNY0090068
ପ ୁ /771321 28 129 709େଦବୀ ପସାଦ ସାହୁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ YNY0616771
ପ ୁ /771322 28 129 710ମିତନ ସାହୁ ପି େପମାନ  ସାହୁ YNY0616789
ପ ୁ /771323 27 129 711ଜିତନ କମୁାର ସାହୁ ପି େପମାନ  ସାହୁ YNY0616797
ୀ /771324 27 129 712ସସୀତା ସାହୂ ସା େଦବୀପସାଦ ସାହୂ YNY1176908

ପ ୁ /771325 26 129 713ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0727404
ୀ /771326 24 129 714ଚ କାଂତୀ ସାହୂ ପି ଘନ ସାହୂ YNY1186493

ପ ୁ /771327 19 129 715ଦିବଯ୍ର ନ ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YNY1312271
ପ ୁ /771328 64 129 716େପମାନଂଦ ସାହୁ ପି ଜୟକୃ  ସାହୁ OR/06/044/372395
ପ ୁ /771329 60 129 717ସନାତନ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ାନଂଦ ସାହୁ OR/06/044/372399
ୀ /771330 59 129 718େଶାଭା ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ OR/06/044/372405

ପ ୁ /771331 55 129 719େଯାଗୀ ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ OR/06/044/372400
ପ ୁ /771332 55 129 720ଘନ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ସାହୁ OR/06/044/372401
ୀ /771333 50 129 721ରୁପା ସାହୁ ସା ଘନ ସାହୁ OR/06/044/372404

ପ ୁ /771334 49 129 722ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି ବହାନ  ସାହୁ LNT3228202
ପ ୁ /771335 49 129 723ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ OR/06/044/372407
ୀ /771336 47 129 724ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା େଯାଗି ସାହୁ YNY0764662
ୀ /771337 46 129 725ମମତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT2621712

ପ ୁ /771338 46 129 726ରଘ ୁସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ LNT3331261
ୀ /771339 40 129 727ସକୁା ି ସାହୁ ସା େପମାନଂଦ ସାହୁ OR/06/044/372406
ୀ /771340 39 129 728େଜଯ୍ା ା ରାଣୀ ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ LNT2621738
ପ ୁ /771341 33 129 729କାବୁ ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ YNY0259655
ୀ /771342 32 129 730ଡଲି ସାହୁ ସା ରଘ ୁସାହୁ YNY0311084
ୀ /781343 23 129 731ଶତିଲ ଦାସ ପି ରାେଜଶ ଦାସ YNY1126333
ପ ୁ /781344 80 129 732ଶଯ୍ାମ ମହାରଣା ପି େଦୖତାରୀ ମହାରଣା OR/06/044/372410
ୀ /781345 68 129 733ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାରଣା OR/06/044/372411
ପ ୁ /781346 60 129 734ଶ ର ପସାଦ ମହାରଣା ପି ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା OR/06/044/372409
ପ ୁ /781347 50 129 735ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାରଣା OR/06/044/372415
ୀ /781348 47 129 736ଅମିକା ମହାରଣା ସା ଶ ର ମହାରଣା OR/06/044/372412
ୀ /781349 47 129 737ସଯୁଯ୍ର୍ମଖୁୀ ମହାରଣା ସା ଶବି ମହାରଣା OR/06/044/372925
ୀ /781350 43 129 738କବିତା ମହାରଣା ସା ମତୁୃ ୟ ମହାରଣା LNT3331253
ପ ୁ /781351 39 129 739ଜେନଜୟ ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାରଣା LNT3331238
ୀ /781352 26 129 740ପଜୂା ମହାରଣା ପି ଶବି ପସାଦ ମହାରଣା YNY0910927

22 73/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 24ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /781353 25 129 741ସ ୀତା ମହାରଣା ପି ଶ ର ପସାଦ ମହାରଣା YNY0910869
ୀ /781354 25 129 742ରଶିତା ମହାରଣା ପି ଶବି ପସାଦ ମହାରାଣ YNY0910877
ୀ /781355 89 129 743ଶକୁ ଳା ମହାରଣା ସା ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା OR/06/044/372408

ପ ୁ /781356 46 129 744ଶବୁି ନାୟକ ପି ପିତାମର ନାୟକ LNT3083094
ପ ୁ /791357 68 129 745ବଜକିେଶାର ରାଉତ ପି ନୃସିଂହ ରାଉତ LNT2621746
ୀ /791358 65 129 746ସଜୁନା ରାଉତ ସା ବଜ କିେଶାର ରାଉତ OR/06/044/372422

ପ ୁ /791359 42 129 747ଶକି୍ତ ପସାଦ ରାଉତ ପି ବଜ କିେସାର ରାଉତ LNT3228103
ୀ /791360 40 129 748ତୃ ୀ ରାଣୀ ରାଉତ ପି ବଜ କିେଶାର ରାଉତ LNT3228095

ପ ୁ /801361 68 129 749ସେୁର  େବେହରା ପି ଯଧିୁ ିର େବେହରା OR/06/044/372426
ୀ /801362 60 129 750ସାବିତୀ େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା YNY1029685
ୀ /801363 55 129 751ମାଳତୀ େବେହରା ସା ବି ୁ େବେହରା OR/06/044/372424
ୀ /801364 53 129 752ସୀତାରାଣୀ େବେହରା ପି ବି ୁ େବେହରା LNT3228129

ପ ୁ /801365 50 129 753ବିଚିତ େବେହରା ପି ବି ୁ େବେହରା OR/06/044/372428
ପ ୁ /801366 45 129 754ପଶା  େବେହରା ପି ବି ୁ େବେହରା OR/06/044/372429
ପ ୁ /801367 42 129 755ସଜିୁତ େବେହରା ପି ବି ୁ େବେହରା LNT3228376
ପ ୁ /801368 41 129 756ସଶୁା  େବେହରା ପି ବି ୁ େବେହରା OR/06/044/372430
ପ ୁ /801369 40 129 757ସେୁଭ ୁ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT4527420
ୀ /801370 39 129 758ମମତା େବେହରା ସା ବିଚିତ କମୁାର େବେହରା YNY1277573
ୀ /801371 35 129 759ଶା ିଲତା େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT3026341

ପ ୁ /801372 34 129 760ଜିେତ  େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT4513370
ୀ /801373 31 129 761ସଜୁାତା େବେହରା ସା ପଶା  େବେହରା YNY0616805
ୀ /801374 34 129 762ସଚିୁସିତା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ ନାୟକ YNY0616813
ୀ /811375 64 129 763ଖଲୁଣା େବେହରା ସା ହେରକୃ  େବେହରା OR/06/044/372432

ପ ୁ /811376 39 129 764ପକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା LNT4513503
ପ ୁ /811377 39 129 765ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା YNY0358853
ୀ /811378 37 129 766େସୗଦାମିନି େବେହରା ସା ପକାଶ କମୁାର େବେହରା LNT4513511

ପ ୁ /811379 33 129 767ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା LNT3026358
ପ ୁ /821380 60 129 768ଶଭୁକା  ଦାସ ପି ବିମଳ ଚରଣ ଦାସ OR/06/044/372437
ୀ /821381 57 129 769େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ଶଭୁକା ି ଦାସ OR/06/044/372802

ପ ୁ /821382 55 129 770ତପନକା ି ଦାସ ପି ବିମଳଚରଣ ଦାସ OR/06/044/372438
ପ ୁ /821383 53 129 771ତୁଷାରକା ୀ ଦାସ ପି ବିମଳଚରଣ ଦାସ YNY0090084
ୀ /821384 48 129 772ଶୀ ମତୀ କ ନା ଦାସ ସା ତପନ କା ି ଦାସ YNY0090092

ପ ୁ /821385 48 129 773ପଲିୁନବିହାରୀ ଦାସ ପି ଆଦିକ  ଦାସ YNY0969402
ୀ /821386 44 129 774ରାଜଶୀ ଦାସ ସା ତୁଷାର କା  ଦାସ YNY0145920

ପ ୁ /821387 33 129 775ମଳୟ ବସ  େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନା YNY0987313
ୀ /821388 32 129 776ସେରାଜିନୀ େଜନା ସା ମଳୟବସ  େଜନା YNY0969394

ପ ୁ /821389 32 129 777ବିଜୟବସ  େଜନା ପି ବସ କମୁାର େଜନା YNY0969501
ୀ /821390 32 129 778ସସିତା େଜନା ସା ବିଜୟବସ  େଜନା YNY0969469
ୀ /821391 45 129 779ଅସୀମା ସିଂହ ସା ପଲିୁନବିହାରୀ ଦାସ YNY0969493
ୀ /821392 32 129 780ଝିଲୀ ସିଂହ ପି ଆେଲାକ କମୁାର ସିଂହ YNY0969485

ପ ୁ /831393 60 129 781ଅଶିନୀ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ LNT4513230
ୀ /831394 52 129 782ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ଅଶିନୀ କମୁାର ସାହୁ LNT4513222
ୀ /841395 29 129 783ରାେବୟା ବ ୀ ପି ଖଲିଲୁର େରହମାନ YNY0688648

ପ ୁ /841396 55 129 784ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/044/372452
ପ ୁ /841397 53 129 785ନିର ନ େବେହରା ପି ବାବାଜି େବେହରା OR/06/044/372451
ୀ /841398 45 129 786ମିନତୀ େବେହରା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା LNT3228301
ୀ /841399 44 129 787କନିୁ େବେହରା ସା ନିରଂଜନ େବେହରା LNT3026374

ପ ୁ /841400 39 129 788ରଂଜନ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା LNT3228491
ୀ /841401 38 129 789ପିୟମଦା େବେହରା ପି ଯଦୁୁନାଥ େବେହରା LNT4513388
ପ ୁ /841402 33 129 790ମେନାଜ େବେହରା ପି ଆରତି େବେହରା YNY0616839
ପ ୁ /841403 23 129 791ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY1079300
ୀ /841404 23 129 792ସଜୁାତା େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY1277631
ପ ୁ /841405 23 129 793ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY1134808
ୀ /841406 38 129 794ଝୁମରୁୀ ପହୁାଣ ସା ଆନ  କମୁାର ପହୁାଣ YNY1079292
ୀ /841407 36 129 795ଝୁମରୁୀ ସାହୁ ସା ପଶା  ସାହୁ LNT3026382
ପ ୁ /841408 39 129 796ପଶା  ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ LNT3026366
ୀ /851409 36 129 797ସ ର୍ଲତା ମହାପାତ ସା ଜିେତଂଦ କମୁାର ମହାପାତ YNY1275593
ପ ୁ /851410 53 129 798ଗଗନ ମହାରଣା ପି ଦୀଜ ମହାରଣା OR/06/044/372456
ପ ୁ /851411 49 129 799ଜିେତନ୍ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଦିଜବର ମହାରଣା OR/06/044/372457
ୀ /851412 44 129 800କା ନ ମହାରଣା ସା ଗଗନ ମହାରଣା LNT3409273
ପ ୁ /851413 67 129 801ବିପିନ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଦିଜ ମହାରଣା OR/06/044/372455
ୀ /851414 21 129 802େଗୗରୀରାଣୀ ମହାରଣା ପି ଗଗନ ମହାରଣା YNY1186592
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ୀ /861415 69 129 803ବାରିଦ ପଭା ମହା ି ସା ରାଧାେମାହନ ମହା ି YNY0727578
ୀ /861416 44 129 804ଶଭୁାଶଷି୍ ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି YNY0727586
ୀ /861417 36 129 805ସାଗତିକା ମହା ି ସା ଗଉରା  ମହା ି YNY0727511

ପ ୁ /861418 35 129 806ଦିପ ର ପଲାଇ ପି ନିର ନ ପଲାଇ YNY0727560
ୀ /861419 31 129 807ପିୟ ା ପଲାଇ ପି ନିର ନ ପଲାଇ YNY0727552

ପ ୁ /861420 25 129 808ଶଭୁ ର ପଲାଇ ପି ପ ାନନ ପଲାଇ YNY0911073
ପ ୁ /861421 67 129 809ନିର ନ ପଲାଇ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପଲାଇ OR/06/044/372459
ୀ /861422 59 129 810ସଂଯକୁ୍ତା ପଲାଇ ସା ନିର ନ ପଲାଇ OR/06/044/372460

ପ ୁ /861423 59 129 811ପ ାନନ ପଲାଇ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପଲାଇ OR/06/044/372461
ୀ /861424 45 129 812ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପଲାଇ ସା ପ ାନନ ପଲାଇ LNT3382272
ୀ /871425 85 129 813ପାଟ େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା OR/06/044/372464

ପ ୁ /871426 65 129 814ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା OR/06/044/372465
ୀ /871427 53 129 815ସତଯ୍ଭାମା େବେହରା ସା ବାସେୁଦବ େବେହରା OR/06/044/372466
ୀ /871428 48 129 816ଉମିର୍ଳା େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା OR/06/044/372468
ୀ /871429 46 129 817ନିମର୍ଳା େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା OR/06/044/372469
ୀ /871430 36 129 818ସଦିୁ ା େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା LNT4546230
ୀ /871431 35 129 819ବିଜୟା ଦି ା େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା LNT4546248

ପ ୁ /871432 70 129 820େକୖଳାସ ଚ  ବିଶାଳ ପି ବାସେୁଦବ ବିଶାଳ LNT4513453
ପ ୁ /871433 43 129 821ତୁଷାର କମୁାର ବିଶାଳ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବିଶାଳ LNT4513636
ପ ୁ /871434 43 129 822କିେଶାର କମୁାର ବିଶାଳ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବିଶାଳ LNT4513446
ପ ୁ /871435 32 129 823ଆର ମରୁଲି କି ା ପି ଆର ମଧ ୁମ ୂ ିର୍ YNY0311092
ପ ୁ /871436 34 129 824ଅରୁଣ କମୁାର ମହା ି ପି କ ତରୁ ମହା ି YNY0616854
ୀ /871437 35 129 825ରିନା ଓଝା ସା ସନିୁଲ କମୁାର ଓଝା YNY0616870

ପ ୁ /871438 33 129 826ସନିୁଲ କମୁାର ଓଝା ପି ପିତାମର ଓଝା YNY0616847
ୀ /871439 33 129 827ଆର ବି ଏଲ୍ ପଦଜା ପି ଆର୍ ମଧମୁ ୂ ର୍ୀ YNY0383786
ୀ /871440 39 129 828କନକଲତା ରଜକ ସା େକୖଳାଶ ରଜକ YNY0616862

ପ ୁ /871441 43 129 829କୃ ଚ  ରାଉତ ପି ମଦନ ଚରଣ ରାଉତ YNY0145946
ୀ /871442 38 129 830ମଧସିୁତା ରାଉତ ସା କୃ ଚ  ରାଉତ YNY0987305

ପ ୁ /871443 49 129 831ଶଯ୍ାମଲ ରାୟ ପି ରାମପସାଦ ରାୟ LNT3026390
ପ ୁ /871444 47 129 832ବଳରାମ ସାହୁ ପି ଶ ର ସାହୁ LNT2482750
ୀ /871445 57 129 833ଶୀମତୀ ପମିଳା ସାଇଁ ସା ବିଜୟ ସାଇଁ LNT3083102

ପ ୁ /871446 57 129 834ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଧେଡଶର ସାଇଁ LNT3083110
ୀ /881447 87 129 835ବାସ ି ମିଶ ସା ନେଗ  ମିଶ OR/06/044/372470
ୀ /881448 50 129 836ଚିନନ୍ୟୀ ମିଶ ସା ପବୀର ମିଶ YNY0666354

ପ ୁ /881449 26 129 837ପାଚୀନ ଆଦଶର୍  ମିଶ ପି ପବୀର କମୁାର ମିଶ YNY1312651
ପ ୁ /881450 54 129 838କିେଶାର ନାୟକ ପି ସାଧଚୁରଣ ନାୟକ LNT4531398
ପ ୁ /891451 48 129 839ସମେର  ମହାପାତ ପି କୁ ବିହାରୀ ମହାପାତ OR/06/044/372798
ପ ୁ /891452 46 129 840ଅମେର  ମହାପାତ ପି କୁ ବିହାରୀ ମହାପାତ OR/06/044/372799
ପ ୁ /891453 43 129 841ଜ୍ଞାେନ  ମହାପାତ ପି କୁ ବିହାରୀ ମହାପାତ OR/06/044/372957
ୀ /891454 41 129 842ଶୀ ମତୀ ଜୟଶୀ ମହାପାତ ସା ସମେର  ମହାପାତ LNT4543641
ୀ /891455 40 129 843ଗଜଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ଜ୍ଞାେନ  ମହାପାତ YNY0383752
ୀ /891456 35 129 844େରାଜାଲିନ ମହାପାତ ସା ଅମେର  ମହାପାତ LNT3026408

ପ ୁ /891457 52 129 845ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ବଂସୀଧର ରାଉତ YNY1186642
ୀ /891458 44 129 846ମାନସୀ ରାଉତ ସା ବିଜୟ ରାଉତ YNY1186659
ୀ /891459 24 129 847ମଧସିୁତା ରାଉତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ YNY1186675
ୀ /891460 22 129 848େଦବସୀତା ରାଉତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ YNY1186691

ପ ୁ /901461 65 129 849ଅ ୁର୍ନ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା OR/06/044/372485
ୀ /1151462 32 129 1067ମିନତୀ ସାହୁ ସା ମେୁକଶ ପସାଦ YNY0727735
ୀ /1201463 30 129 1075ଭାନୁ ମହାରଣା ପି ବାସ ି ମହାରଣା YNY0682682
ପ ୁ /1201464 29 129 1076ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା ପି ଚି ାମଣି ମହାରଣା YNY0682732
ପ ୁ /1201465 46 129 1077ରଂଜନ ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି YNY0727206
ପ ୁ /1201466 29 129 1078ପିତିର ନ ମହାରଣା ପି ଶ ର ପସାଦ ମହାରଣା YNY0682765
ପ ୁ /1201467 26 129 1079ବିକାଶ ମଲିୂଆ ପି ପଦୀପ ମଲିୂଆ YNY0727149
ପ ୁ /1201468 26 129 1080ପବିତ ମଳିୂଆ ପି ବିଜୟ ମଳିୂଆ YNY0727081
ପ ୁ /1201469 28 129 1082ପେମାଦ ପଧାନ ପି ଶ ର ପଧାନ YNY0682674
ପ ୁ /1251470 68 129 1084ଗ ବର୍  ବିଶାଳ ପି ମେହ  ବିଶାଳ YNY0727172
ପ ୁ /1291471 38 129 1085ଭିଶାଲ କମାନୀ ପି ଶବି କମୁାର କମାନୀ YNY0727214
ୀ /1501472 53 129 1087େଜଯ୍ାତୀେରଖା ବରାଳ ସା େକୖଳାଶଚ  ବରାଳ YNY0727792
ୀ /1501473 41 129 1088ଶ ା ଳି ବିଶାଳ ସା ର ନ କମୁାର ବିଶାଳ YNY0727768
ୀ /1501474 36 129 1089ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜନା ପି ଗ ବର୍  ବିଶାଳ YNY0727719
ୀ /1501475 61 129 1090କାନତା େଦବୀ କମାନୀ ସା ଶବି କମାନୀ YNY0727198
ପ ୁ /1501476 59 129 1091ପବନ କମୁାର କମାନୀ ପି ଭିକରାଜ କମାନୀ YNY0727065
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ୀ /1511477 31 129 1093ରଚନା କମାନୀ ସା କିଶନ କମୁାର କମାନୀ YNY0727099
ୀ /1511478 29 129 1094ପଜୁା କମାନୀ ସା ପକାଶ କମୁାର କମାନୀ YNY1095272
ୀ /1511479 37 129 1095ନିେବଦିତା ମହା ି ସା ରଂଜନ ମହା ି YNY0727024

ପ ୁ /1511480 35 129 1096କନୁାଲ ପଟନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଟନାୟକ YNY0727685
ପ ୁ /1911481 62 129 1097ଶବି କମାନୀ ପି ଭିକ୍ ରାଜ କମାନୀ YNY0727180
ୀ /5701482 26 129 1098ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ଦାସ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ YNY0727370

ପ ୁ /614/A1483 50 129 1099ସଜିୁତ କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ଜିେତ  ନାଥ କାନୁନେଗା YNY0780940
ୀ /614/A1484 47 129 1100ଶଭୁଶୀ କାନୁନେଗା ସା ସଜିୁତ କମୁାର କାନୁନେଗା YNY0780965
ୀ /9991485 30 129 1102ଶଵି କମୁାର କମାନୀ ସା ବିମଳ ଚ  ମଳିୁଆ YNY1034750
ୀ /9991486 28 129 1103ବନିତା ମଳିୁଆ ପି ରାେଜ  ମଳିୁଆ YNY1044866
ୀ /11487 41 129 1106ପଜ୍ଞାପରମିତା ପଧାନ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପଧାନ LNT3083268

ପ ୁ /11488 38 129 1107ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପଧାନ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପଧାନ LNT3083276
ପ ୁ /21489 54 129 1108ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପରିଜା ପି ବିପିନ କମୁାର ପରିଜା LNT4513172
ୀ /21490 52 129 1109ଅନୁବାଳା ପରିଜା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପରିଜା LNT4513693

ପ ୁ /21491 47 129 1110ସଂଜୟ କମୁାର ପରିଜା ପି ବିପିନ କମୁାର ପରିଜା LNT4520656
ପ ୁ /21492 45 129 1111ରଂଜିତ କମୁାର ପରିଜା ପି ବିପିନ କମୁାର ପରିଜା LNT4513859
ୀ /21493 42 129 1112ରିତା ଳୀ ପରିଜା ସା ରଂଜିତ ପରିଜା LNT4513842

ପ ୁ /61494 37 129 1114ସଂଗାମ ଛାେଟାଇ ପି େଗାପବ ୁ ଛାେଟାଇ LNT4521241
ପ ୁ /901495 75 129 1117ଯଧିୁ ିର ପଧାନ ପି ମାତୁ ପଧାନ YNY0800763
ପ ୁ /901496 33 129 1118ପିୟବତ ପଧାନ ପି ଯଧିୁ ିର ପଧାନ YNY0800755
ପ ୁ /21497 29 130 7େରୗମଯ୍ ରଂଜନ ପଧାନ ପି ବୃ ାବନ ପଧାନ YNY0458729
ପ ୁ /31498 32 130 9ଶଶୀ କା  ସାଇଁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାଇଁ YNY0458737
ୀ /41499 30 130 13େସାନାଲି ସାଇଁ ପି ସେୁର ନାଥ ସାଇଁ YNY0458752

ପ ୁ /41500 30 130 14ଅବିନାଶ ସାଇଁ ପି ନେର  ନାଥ ସାଇଁ YNY0458984
ୀ /51501 30 130 15ଭାନୁ ମହାରଣା ପି ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା YNY0459735

ପ ୁ /61502 30 130 16ପତାପ ମଳିୂଆ ପି ଜନା ର୍ ନ ମଳିୂଆ YNY0458992
ୀ /71503 29 130 17ରଶିତା ପଧାନ ପି ସଧୁାକର ପଧାନ YNY0459008
ୀ /81504 36 130 18ସନିୁତା ମଳିୂଆ ସା ଜ୍ଞାେନ  ମଳିୂଆ YNY0459131

ପ ୁ /81505 32 130 19ବଂଶୀଧର ମଳିୂଆ ପି ସେବର୍ ଶର ମଳିୂଆ YNY0459016
ୀ /81506 31 130 20ସସିତା ମଳିୁଆ ସା ଉେପ  ମଳିୁଆ YNY0459149

ପ ୁ /81507 30 130 21ରେମଶ ମଳିୂଆ ପି ସେବର୍ ଶର ମଳିୂଆ YNY0459123
ୀ /91508 42 130 22ଜାନକୀ ବିଶାଳ ସା ସମୀର କମୁାର ମଳିୁଆ YNY0459156
ୀ /101509 51 130 28ଅନୁସୟୂା ମିଶ ସା ସକୁା  କମୁାର ମିଶ YNY0459164
ୀ /101510 29 130 29ଶବିାପିର୍ତା ମିଶ ପି ସକୁା  କମୁାର ମିଶ YNY0459271
ୀ /101511 20 130 30ବଷର୍ା ମହାରଣା ପି ଚ େଶଖର ମହାରଣା YNY1311356

ପ ୁ /111512 30 130 31ସ ୟ କମୁାର ପଧାନ ପି କିେଶାର ଚ  ପଧାନ YNY0459305
ୀ /121513 20 130 37ପୀତି ମହାରଣା ପି ନାଟବର ମହାରଣା YNY1311323

ପ ୁ /121514 20 130 38ସତଯ୍ବତ ମହାରଣା ପି ସଦୁଶର୍ନ ମହାରଣା YNY1311646
ପ ୁ /121515 28 130 39ଚିନୟ ରାଉତ ପି ଚ ମଣି ରାଉତ YNY0459313
ୀ /131516 29 130 40ର କୁ୍ତା ମଳିୂଆ ପି ବିଜୟ ମଳିୁଆ YNY0459222
ୀ /141517 30 130 48େଶୗଭାଗିନୀ ମଳିୂଆ ପି ଗ ାଧର ମଳିୂଆ YNY0459255
ପ ୁ /141518 29 130 49େଗାପାଲ ଚ  ମଳିୂଆ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମଳିୂଆ YNY0459263
ପ ୁ /141519 28 130 50େକଶବ ଚ  ମଳିୂଆ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମଳିୂଆ YNY0459404
ୀ /161520 35 130 55ଝୁଲି ମହାରଣା ପି ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା YNY0459446
ୀ /161521 35 130 56ସସିତା ମହାରଣା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ମହାରଣା YNY0459453

ପ ୁ /161522 33 130 57ପତାପ ମହାରଣା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମହାରଣା YNY0459461
ୀ /171523 36 130 58ଟୁନି ମହାରଣା ପି େଦେବ  ମହାରଣା YNY0459586

ପ ୁ /171524 30 130 59ଚ ନ ମହାରଣା ପି େଦେବ  ମହାରଣା YNY0459578
ପ ୁ /381525 44 130 237ସନାତନ ସାଇଁ ପି ଚ ମଣି ସାଇଁ OR/06/044/372907
ୀ /381526 37 130 238ଅନିତା ସାଇଁ ସା ସନାତନ ସାଇଁ LNT4513750
ପ ୁ /391527 34 130 243ବବୁଲ୍ ସାଇଁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାଇଁ LNT3026713
ପ ୁ /391528 31 130 244ରୁବୁଲ କମୁାର ସାଇଁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାଇଁ YNY0259671
ପ ୁ /391529 28 130 245ଟୁବୁଲ ସାଇଁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାଇଁ YNY0459990
ପ ୁ /391530 24 130 246ରାହୁଲ୍ ସାଇଁ ମା ଅନିତା ସାଇଁ YNY1040161
ୀ /391531 23 130 247ସଜୁାତା ସାଇଁ ସା ବବୁଲ ସାଇଁ YNY1309376
ପ ୁ /391532 21 130 248ର ୀତ ସାଇଁ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ସାଇଁ YNY1200427
ପ ୁ /411533 21 130 253କିସାନ େବେହରା ପି ଉେପ  େବେହରା YNY1200401
ପ ୁ /411534 52 130 256ଉେପ  େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା OR/06/044/372744
ପ ୁ /411535 43 130 260ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା LNT3228616
ପ ୁ /411536 42 130 261ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା LNT3228020
ୀ /411537 30 130 266ସସିତା େବେହରା ସା ମାନସ କମୁାର େବେହରା YNY0460097
ପ ୁ /411538 25 130 268କାଳ ୀ େବେହରା ପି ଅରୁଣ େବେହରା YNY1040179
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ୀ /441539 72 130 274କା ନ ମହାରଣା ସା ସାଗର ମହାରଣା OR/06/044/374249
ପ ୁ /441540 56 130 275ସତୀଶ ମହାରଣା ପି ସାଗର ମହାରଣା OR/06/044/374252
ୀ /441541 51 130 276ସ କୁ୍ତା ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ ମହାରଣା YNY1019769
ୀ /441542 48 130 277ମମତାରାଣି ମହାରଣା ପି ସାଗର ମହାରଣା OR/06/044/374539
ୀ /441543 47 130 278ପ ୁ ିତା ମହାରଣା ସା ସତୀଶ ମହାରଣା LNT3083177

ପ ୁ /441544 37 130 279ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ସାଗର ମହାରଣା YNY1019744
ୀ /441545 24 130 280ସାଗତିକା ମହାରଣା ପି ସେ ାଷ ମହାରଣା YNY1019728

ପ ୁ /441546 23 130 281େସୗଭାଗଯ୍ ମହାରଣା ପି ସେ ାଷ ମହାରଣା YNY1019702
ପ ୁ /451547 50 130 282ଅରବି  ମହାରଣା ପି ବି ୁ ମହାରଣା OR/06/044/374256
ୀ /451548 45 130 283େସୗଦାମିନୀ ମହାରଣା ସା ଅରବି  ମହାରଣା OR/06/044/374257

ପ ୁ /451549 34 130 284ମେନାର ନ ମହାରଣା ପି ଅରବି  ମହାରଣା LNT4513495
ୀ /451550 25 130 285ପ ୁ ା ଳୀ ମହାରଣା ସା ମେନାର ନ ମହାରଣା YNY1044817
ୀ /451551 32 130 286ରଶିତା ମହାରଣା ପି ଅରବି  ମହାରଣା YNY0617357

ପ ୁ /451552 30 130 287ସେରାଜ ମହାରଣା ପି ଅରବି  ମହାରଣା YNY0727826
ପ ୁ /451553 57 130 288ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ପହଲି ନାୟକ LNT3026754
ୀ /451554 56 130 289ଟୁକନିୁ ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YNY0090514
ୀ /451555 34 130 290ଭବାନି ନାୟକ ପି ସେ ାଷ ନାୟକ YNY0145987
ୀ /461556 70 130 291ପାବର୍ ତୀ େବୱା ସା ରେମଶ ଚ  େଲ ା LNT3229549

ପ ୁ /461557 53 130 292ସନୁାକର େଲ ା ପି ରେମସଚ  େଲ ା LNT3026762
ପ ୁ /461558 47 130 293ରତନ୍ ାକର େଲ ା ପି ରେମଶ ଚ  େଲ ା YNY0641548
ୀ /461559 39 130 294ପ ୁ ଲତା େଲ ା ସା ସନୁାକର େଲ ା YNY0617282

ପ ୁ /461560 39 130 295ପଭାକର େଲ ା ପି ରେମଶ ଚ  େଲ ା LNT3229556
ୀ /471561 70 130 296େଶାଭା ବାରିକ ସା କୃ  ବାରିକ OR/06/044/374258

ପ ୁ /471562 51 130 297ମେନାଜ ବାରିକ ପି କୃ  ବାରିକ OR/06/044/374259
ୀ /471563 41 130 298ନମିତା ବାରିକ ସା ମେନାଜ ବାରିକ OR/06/044/374556

ପ ୁ /471564 26 130 299ସେ ାଷ କମୁାର ବାରିକ ପି ମେନାଜ ବାରିକ YNY0994103
ୀ /471565 24 130 300କାଜଲ ବାରିକ ପି ମେନାଜ ବାରିକ YNY0994111

ପ ୁ /471566 64 130 301ସତଯ୍ବାଦୀ ଛେଟାଇ ପି ପିତାମର ଛେଟାଇ LNT3229564
ୀ /471567 56 130 302ପତିମା ଛାେଟାଇ ସା ସତଯ୍ବାଦୀ ଛାେଟାଇ LNT3257219
ୀ /471568 31 130 303ଲକ୍ଷୀପିୟା ଛାେଟାଇ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ଛାେଟାଇ YNY0617290

ପ ୁ /481569 60 130 304ଜୟଶ ର ମହାରଣା ପି ଭୂବନ ମହାରଣା LNT3230133
ୀ /481570 52 130 305ସନ୍ିଗଧା ରାଣୀ ମହାରଣା ସା ଜୟଶ ର ମହାରଣା LNT2478196

ପ ୁ /491571 46 130 306ରୁପଲାଲ ଦାସ ପି ବଉକ ୁଦାସ LNT3026788
ୀ /491572 54 130 307ପମିଳା ମଳିୁଆ ସା ପଫଲୁ ମଳିୁଆ OR/06/044/374264

ପ ୁ /491573 44 130 308ପେମାଦ କମୁାର ମଳିୁଆ ପି ପଫଲୁ ମଳିୁଆ LNT3229135
ୀ /491574 41 130 309ଜୟଶୀ ମଳିୁଆ ସା ପେମାଦ ମଳିୁଆ YNY0987347

ପ ୁ /491575 39 130 310ପଭାତ କମୁାର ମଳିୁଆ ପି ପଫଲୁ ଚ ୍ ମଳିୁଆ YNY0987339
ୀ /491576 26 130 311ପିୟ ା ମଳିୁଆ ସା ପଭାତ ମଳିୁଆ YNY1019678

ପ ୁ /511577 54 130 312କୃ ଚ  ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ OR/06/044/374273
ପ ୁ /511578 37 130 313ପଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଦାଶ YNY1110444
ପ ୁ /511579 33 130 314ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାଶ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଦାଶ YNY1110469
ୀ /511580 31 130 315ସଂଗୀତା ଗିରୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାଶ YNY1110477

ପ ୁ /511581 75 130 316କାହନ୍  ୁମଳିୁଆ ପି ସନାତନ ମଳିୁଆ OR/06/044/374268
ୀ /511582 70 130 317ବାସ ି ମଳିୁଆ ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ମଳିୁଆ OR/06/044/374269

ପ ୁ /511583 54 130 318ପଦୀପ ମଳିୁଆ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମଳିୁଆ OR/06/044/374270
ପ ୁ /511584 52 130 319ଦିଲିପ ମଳିୁଆ ପି କାହନ୍  ୁମଳିୁଆ OR/06/044/374271
ପ ୁ /511585 48 130 320ପତାପ ମଳିୁଆ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମଳିୁଆ OR/06/044/374272
ୀ /511586 46 130 321ସମିୁତା ମଳିୁଆ ସା ଦିଲିପ ମଳିୁଆ LNT3229796
ୀ /511587 45 130 322ଅନୁପମା ମଳିୁଆ ସା ପଦିପ ମଳିୁଆ OR/06/044/374549
ୀ /511588 45 130 323ସେରାଜିନୀ ମଳିୁଆ ସା ପତାପ ମଳିୁଆ LNT3408564
ପ ୁ /511589 43 130 324ପକାଶ ମଳିୁଆ ପି କାହନ୍  ୁମଳିୁଆ LNT3229523
ୀ /511590 40 130 325ବାଣି ଅ ର୍ନା ମଳିୁଆ ସା ପକାଶ ମଳିୁଆ LNT4520862
ପ ୁ /511591 33 130 326ବିକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଚିତାନ  ନାୟକ YNY0145995
ପ ୁ /521592 55 130 327ଅେଶାକ ମଳିୁଆ ପି ଆନ  ମଳିୁଆ OR/06/044/374276
ପ ୁ /521593 50 130 328ଅକ୍ଷୟ ମଳିୁଆ ପି ଆନ  ମଳିୁଆ OR/06/044/374277
ୀ /521594 42 130 329କା ନ ମଳିୂଆ ସା ଅକ୍ଷୟ ମଳିୂଆ LNT3229226
ୀ /531595 66 130 330କନିୁ ମଳିୁଆ ସା ବିନ ମଳିୁଆ OR/06/044/374279
ପ ୁ /531596 48 130 331ଅଭିମନଯ୍ ୁମଳିୁଆ ପି ବିନ ମଳିୁଆ OR/06/044/374280
ପ ୁ /531597 43 130 332ପଶା  ମଳିୂଆ ପି ବିନ ମଳିୂଆ LNT3230075
ୀ /531598 42 130 333ଅନିତା ମଳିୂଆ ପି ବିନ ମଳିୂଆ LNT3229234
ୀ /531599 39 130 334ମନି ମଳିୂଆ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁମଳିୂଆ LNT3026796
ପ ୁ /541600 48 130 335ରାମ େସଶ ପାଶୱାନ ପି ଲଖନ ପାଶୱାନ LNT3229267
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ୀ /541601 45 130 336ରି  ୁପାଶୱାନ ସା ରାମ େସଶ ପାଶୱାନ LNT3229242
ୀ /541602 23 130 337କସୁମୁ ପସ୍ଵାନ ପି ରାମେସଶ ପାସ୍ଵାନ YNY1204171

ପ ୁ /541603 21 130 338ବୀଜୟଶୀ ପାସ୍ଵାନ ପି ରାମେଶଶ ପାସ୍ଵାନ YNY1204239
ୀ /541604 34 130 339େଶୖଳବାଳା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0836668

ପ ୁ /551605 72 130 340ମନେମାହନ ମଳିୁଆ ପି ସନାତନ ମଳିୁଆ OR/06/044/374281
ପ ୁ /551606 44 130 341ପସନନ୍  କମୁାର ମଳିୁଆ ପି ମନେମାହନ ମଳିୁଆ LNT3229143
ପ ୁ /551607 41 130 342ପଭାକର ମଳିୁଆ ପି ମନେମାହନ ମଳିୁଆ LNT3230042
ୀ /551608 41 130 343ଦି ିମୟୀ ମଳିୁଆ ସା ପଶନନ୍  କମୁାର ମଳିୁଆ LNT4520870

ପ ୁ /561609 62 130 344ବିଦଯ୍ଷୁ ଚ  ତିପାଠୀ ପି ବିେନାଦ ତିପାଠୀ LNT3229085
ୀ /561610 55 130 345ରମା ତିପାଠୀ ସା ବିଦଯ୍ଷୁ ତିପାଠୀ LNT3229093
ୀ /561611 33 130 346ସ ର୍ ପଭା ତିପାଠୀ ପି ବିଦଯ୍ଷୁ ଚ  ତିପାଠୀ YNY0727800

ପ ୁ /561612 30 130 347ଆେଲାକ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ବିଦଯ୍ଷୁ ଚ  ତିପାଠୀ YNY0460105
ପ ୁ /571613 52 130 348ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାରଣା ପି ବୀରବର ମହାରଣା OR/06/044/374284
ୀ /571614 48 130 349କନିୁ ମହାରଣା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାରଣା OR/06/044/374285

ପ ୁ /571615 22 130 350ଚଦ େଶଖର ମହାରଣା ପି ପଣୂର୍ଚ  ମହାରଣା YNY1255678
ୀ /571616 26 130 351ପଭାସିନୀ ମହାରଣା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ମହାରଣା YNY0994095

ପ ୁ /581617 54 130 352େଦବଦ  ମଳିୁଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୁଆ OR/06/044/374290
ପ ୁ /581618 51 130 353ଦୁଗର୍ା ମଳିୁଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୁଆ OR/06/044/374291
ପ ୁ /581619 49 130 354ଅେଶାକ କମୁାର ମଳିୁଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୁଆ OR/06/044/374292
ୀ /581620 45 130 355େକୗଶଲଯ୍ା ମଳିୁଆ ସା େଦବଦତ ମଳିୁଆ OR/06/044/374546

ପ ୁ /581621 44 130 356ପଶା  ମଳିୁଆ ପି ଗେଣଶର ମଳିୁଆ LNT3267788
ୀ /581622 44 130 357ସବିତା ମଳିୁଆ ସା ଦଗର୍ା ଚରଣ ମଳିୁଆ LNT3229275
ୀ /581623 40 130 358ପଭାସିନୀ ମଳିୁଆ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମଳିୁଆ YNY0641555
ୀ /581624 34 130 359ପତିମା ମଳିୁଆ ସା ପଶା  ମଳିୁଆ LNT4513313
ୀ /581625 25 130 360ଶଭୁଶୀ ମଳିୁଆ ପି େଦବଦ  ମଳିୁଆ YNY0969634

ପ ୁ /581626 23 130 361ବିଜୟ କମୁାର ମଳିୂଆ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମଳିୂଆ YNY1078351
ୀ /581627 47 130 362ପଣୂର୍ ଚଦ ସାହୂ ପି କାଳ ି ସାହୂ YNY1211424
ୀ /581628 38 130 363ପ ଜିନୀ ସାହୂ ସା ପଣୂର୍ ଚଦ ସାହୂ YNY1211457

ପ ୁ /591629 48 130 364ସକୁା  େବେହରା ପି ପିତାମର େବେହରା OR/06/044/374296
ୀ /591630 32 130 365ମାନିନୀ େବେହରା ପି ଶଶୁା  େବେହରା YNY0459677

ପ ୁ /601631 81 130 366ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ରଘମୁଣି ଦାସ OR/06/044/374299
ୀ /601632 72 130 367େସବତୀ ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/374300

ପ ୁ /601633 50 130 368ନିମର୍ଳ ଦାସ ପି ନରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/374302
ପ ୁ /601634 48 130 369ପଦୀପ ଦାସ ପି ନରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/374303
ପ ୁ /601635 46 130 370ତପନ ଦାସ ପି ନରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/374304
ୀ /601636 44 130 371ନିରୂପମା ଦାସ ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର ଦାସ LNT3229101

ପ ୁ /601637 41 130 372ସପନ କମୁାର ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ LNT3229010
ୀ /601638 28 130 373ତୃ ିମୟୀ ଦାସ ସା ତପନ କମୁାର ଦାସ YNY0617316

ପ ୁ /601639 19 130 374ନିମର୍ାଲ୍ଯ କମୁାର ଦାସ ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର ଦାସ YNY1309509
ପ ୁ /611640 55 130 375ବିପିନ ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/044/374307
ୀ /611641 41 130 376ସମିୁତା ଦାସ ସା ଦିଲୀପ ଦାସ YNY0090530
ୀ /621642 84 130 377ସଧୁାମୟୀ ଦାସ ସା ଗେଜ  ଦାସ OR/06/044/374311
ୀ /621643 56 130 378ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ଅମିତାଭ ଦାସ OR/06/044/374313

ପ ୁ /621644 33 130 379େକୗଶକି ଦାଶ ପି ଅମିତାଭ ଦାଶ YNY0311258
ପ ୁ /621645 28 130 380ରିତିକ ଦାଶ ପି ଅମିତାଭ ଦାଶ YNY0459701
ପ ୁ /621646 77 130 381େଦେବ  ମହାପାତ ପି ରାମଚ  ମହାପାତ YNY0174672
ପ ୁ /621647 51 130 382ଆଦିକ  ମହାପାତ ପି ମଧସୁଦୂନ ମହାପାତ YNY1110394
ୀ /621648 45 130 383ମେନାରମା ମହାପାତ ସା ଆଦିକ  ମହାପାତ YNY1110378
ୀ /621649 25 130 384ସାଗରିକା ମହାପାତ ପି ଆଦିକଂଦ ମହାପାତ YNY1110402
ପ ୁ /621650 57 130 385ସେୁର  ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ LNT3026804
ପ ୁ /631651 77 130 386ଶ ର ବରାଳ ପି ଧଡି ବରାଳ LNT3229622
ୀ /631652 74 130 387େମନକା ବରାଳ ସା ଶ ର ବରାଳ OR/06/044/374337
ପ ୁ /631653 38 130 388ସଂଜୟ ବରାଳ ପି ଶ ର ବରାଳ LNT4513685
ୀ /631654 34 130 389ମ  ୁବରାଳ ପି ଶ ର ବରାଳ LNT4513651
ୀ /631655 34 130 390ସିଲୁ ବରାଳ ସା ସ ୟ ବରାଳ YNY0617407
ପ ୁ /631656 45 130 391ଶୀ େଗାବି  ଚ  ମହା ି ପି ଶୀ କୀ ର୍ନ ବିହାରୀ ମହା ି YNY0311266
ୀ /631657 39 130 392ମଧସିୁତା ସାମଲ ସା େଗାବି  ଚ  ମହା ି YNY0311274
ପ ୁ /641658 55 130 393ଯଧିୁ ିର ମଳିୁଆ ପି େକୖଳାସ ମଳିୁଆ OR/06/044/374322
ୀ /641659 45 130 394େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମଳିୁଆ ସା ଯଧିୁ ିର ମଳିୁଆ OR/06/044/374323
ୀ /641660 30 130 395ପଦିନୀ ମଳିୂଆ ପି ଯଧିୁ ିର ମଳିୂଆ YNY0459719
ୀ /641661 29 130 396ରାଜଶୀ ମଳିୂଆ ପି ଯଧିୁ ିର ମଳିୂଆ YNY0460048
ୀ /651662 78 130 397ନଛି ମଳିୁଆ ସା ନୟା ମଳିୁଆ OR/06/044/374326
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ପ ୁ /651663 52 130 398ଦିଲୀପ ମଳିୁଆ ପି ନୟା ମଳିୁଆ OR/06/044/374327
ପ ୁ /651664 45 130 399ଟୁଲୁ ମଳିୁଆ ପି ନୟା ମଳିୁଆ OR/06/044/374328
ୀ /651665 44 130 400ଟୁଲିଆ ମଳିୁଆ ସା ଦିଲିପ ମଳିୁଆ OR/06/044/374547
ୀ /651666 39 130 401ସାଗରିକା ମଳିୁଆ ସା ଟୁଲୁ ମଳିୁଆ LNT4527305

ପ ୁ /651667 22 130 402ରମାକା  ମଲିୂଆ ପି ଦିଲିପ ମଲିୂଆ YNY1309475
ପ ୁ /661668 67 130 403ସେୁଖ ୂ େଗାସାଲ ପି ପନାଲାଲ େଗାସାଲ YNY1204320
ପ ୁ /661669 83 130 404ଧେନଶର ମଳିୁଆ ପି େଗାପୀ ମଳିୁଆ OR/06/044/374329
ପ ୁ /661670 48 130 405ଅ ୁର୍ନ ମଳିୁଆ ପି ଧେନଶର ମଳିୁଆ OR/06/044/374331
ୀ /661671 44 130 406ଆରତୀ ମଳିୁଆ ସା ଅ ୁର୍ନ ମଳିୁଆ OR/06/044/374332

ପ ୁ /661672 43 130 407ବିଜୟ କମୁାର ମଳିୂଆ ପି ଧେନଶର ମଳିୂଆ LNT4543609
ୀ /661673 38 130 408ରଶିତା ମଳିୂଆ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମଳିୂଆ LNT3229390
ୀ /661674 26 130 409ଅ ର୍ନା ମଳିୁଆ ପି ଅଜୁର୍ ନ ମଳିୂଆ YNY0836734

ପ ୁ /661675 47 130 410ବିଜୟ ଚ  ନାଥ ପି ଆନ  ଚ  ନାଥ YNY0617340
ୀ /661676 42 130 411ବବିତା ନାଥ ସା ବିଜୟ ନାଥ YNY0617332
ୀ /661677 49 130 412ତିଳ ମା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ LNT3026820
ୀ /661678 26 130 413ରସନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0836726

ପ ୁ /661679 27 130 414ବିଶଜିତ ସାହୁ ମା ତିଳ ମା ସାହୁ YNY1019793
ୀ /671680 80 130 415େପମ ମଳିୁଆ ସା ଧୁବ ମଳିୁଆ LNT2548857

ପ ୁ /671681 52 130 416ସଶୁା  ମଳିୂଆ ପି ଧୁବ ମଳିୂଆ YNY0641589
ପ ୁ /671682 50 130 417ସମୁ ୍ ମଳିୂଆ ପି ଧୁବ ମଳିୂଆ LNT2548873
ୀ /671683 48 130 418ସ କୁ୍ତା ମଳିୂଆ ପି ସକୁା  ମଳିୂଆ LNT4531497

ପ ୁ /671684 46 130 419ସେୁବାଧ ମଳିୂଆ ପି ଧୁବ ମଳିୂଆ LNT4521357
ୀ /671685 44 130 420ମମତା ମଳିୂଆ ସା ସଶୁା  ମଳିୂଆ LNT3229606
ୀ /671686 44 130 421ବୁଲି ମଲିୂଆ ସା ସମୁ  ମଲିୂଆ LNT3026838
ୀ /671687 31 130 422ସସିତା ମଳିୁଆ ସା ସେୁବାଧ ମଳିୁଆ YNY0617431

ପ ୁ /671688 23 130 423ଉମାକା  ମଳିୂଆ ପି ସ କୁ୍ତା ମଳିୂଆ YNY1019819
ପ ୁ /67.1689 23 130 424ରମାକା  ମଲିୂଆ ମା ସସୁା ା ମଲିୂଆ YNY1204122
ପ ୁ /681690 65 130 425ନୃସିଂହ ରାଉଳ ପି ଦୟା ରାଉଳ OR/06/044/374333
ୀ /681691 58 130 426ସରସତୀ ରାଉଳ ସା ନୃସିଂହ ରାଉଳ OR/06/044/374334

ପ ୁ /681692 42 130 427ସେୁରଶ କମୁାର ରାଉଳ ପି ନୃସିଂହ ରାଉଳ LNT3229218
ୀ /681693 35 130 428ତରୁଲତା ରାଉଳ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ରାଉଳ YNY0460063
ୀ /681694 35 130 429ନେର  କମୁାର ରାଉଳ ପି ନୃସିଂହ ରାଉଳ LNT3026846

ପ ୁ /691695 86 130 430ବିଶନାଥ ମଳିୁଆ ପି ଗିରିଧାରୀ ମଳିୁଆ OR/06/044/374351
ୀ /691696 73 130 431େକୗଶଲଯ୍ା ମଳିୁଆ ସା ବିଶନାଥ ମଳିୁଆ OR/06/044/374352

ପ ୁ /691697 57 130 432ସଧିୁର ନ ମଳିୁଆ ପି ନରସିଂହ ମଳିୁଆ OR/06/044/374366
ପ ୁ /691698 52 130 433ମିହିର ର ନ ମଳିୁଆ ପି ବିଶନାଥ ମଳିୁଆ OR/06/044/374365
ପ ୁ /691699 52 130 434ଶଭୁ ରଂଜନ ମଳିୁଆ ପି ବିଶନାଥ ମଳିୁଆ OR/06/044/374368
ୀ /691700 50 130 435କ ନା ମଳିୁଆ ସା ସଧିୁର ନ ମଳିୁଆ OR/06/044/374367
ୀ /691701 46 130 436ସଚୂୀସିତା ମଳିୂଆ ସା ଶଭୁ ର ନ ମଳିୂଆ LNT3229739
ୀ /691702 46 130 437ମଧସିୁତା ମଳିୁଆ ସା ମିହିର ରଂଜନ ମଳିୁଆ YNY0090571
ୀ /691703 45 130 438େସୗଦାମିନି ମଳିୁଆ ପି ବିଶନାଥ ମଳିୁଆ OR/06/044/374369
ୀ /691704 42 130 439ବନଜିନୀ ମଳିୁଆ ସା ନିହାର ରଂଜନ ମଳିୁଆ YNY0090563
ୀ /691705 40 130 440ବିଜୟିନୀ ମଳିୂଆ ପି ବିଶନାଥ ମଳିୂଆ LNT3229721
ୀ /691706 34 130 441ସନୁୀତା ମଳିୂଆ ସା ଅମିତ ର ନ ମଳିୂଆ YNY1341882
ୀ /691707 32 130 442ପଜ୍ଞା ପରିମିତା ମଳିୁଆ ପି ସଧିୁ ରଂଜନ ମଳିୁଆ YNY0090555
ୀ /691708 26 130 443ପତିଜ୍ଞା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମଳିୁଆ ପି ସଧିୁ ର ନ ମଳିୁଆ YNY0727842
ୀ /691709 21 130 444ପଦାଳୟା ମଳିୂଆ ପି ସଧିୁ ର ନ ମଳିୂଆ YNY1110790
ୀ /701710 45 130 445ରୁବି େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା YNY0641647

ପ ୁ /711711 86 130 446ଗେଜ  େବେହରା ପି ସି ୁ େବେହରା OR/06/044/374375
ୀ /711712 75 130 447କମଳା େବେହରା ସା ଗେଜ  େବେହରା OR/06/044/374376
ୀ /711713 49 130 448ଲତା େବେହରା ସା ଦଶରଥ େବେହରା YNY0617381
ପ ୁ /711714 48 130 449ରତନ୍ ାକର େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/044/374379
ୀ /711715 46 130 450ପ ୁ ିତା େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/044/374377
ପ ୁ /711716 45 130 451ଦଶରଥ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/044/374378
ୀ /711717 40 130 452ସକୁା ୀ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/044/374380
ୀ /711718 34 130 453ମଧସିୁତା େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/044/374532
ପ ୁ /711719 33 130 454ରଜତ କମୁାର େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା YNY0311308
ୀ /711720 32 130 455ମେହଶତା େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା LNT3229382
ୀ /711721 38 130 456ସ ର୍ଲତା ଖେଟାଇ ସା ବାମେଦବ େଖେଟାଇ YNY0632976
ୀ /721722 72 130 457ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା OR/06/044/374382
ପ ୁ /721723 53 130 458ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା OR/06/044/374384
ୀ /721724 43 130 459ନଳିନୀ ପଭା େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ େବେହରା YNY0493411
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ୀ /721725 40 130 460ସବିତା େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା OR/06/044/374521
ୀ /721726 28 130 461ଫରୁକାନା ମଲୀକ ସା ଅଫେରାଜ ମଲୀକ YNY1080738
ୀ /721727 75 130 462ରାଧାରାଣୀ ମହା ି ସା ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି LNT3229747
ୀ /731728 70 130 463ସକୁଟିୁ େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା OR/06/044/374385
ୀ /731729 46 130 464ଟିକିନା େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା OR/06/044/374525

ପ ୁ /741730 72 130 465େଗାବି  ମହାରଣା ପି ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/374387
ପ ୁ /741731 71 130 466େଗାପାଳ ଚ  ମହାରଣା ପି ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା LNT3230067
ୀ /741732 63 130 467େରଣବୁାଳା ମହାରଣା ସା େଗାପାଳ ମହାରଣା LNT3230059
ୀ /741733 58 130 468େଜମାମଣି ମହାରଣା ସା େଗାବି  ମହାରଣା OR/06/044/374388

ପ ୁ /741734 43 130 469ମେନାର ନ ମହାରଣା ପି େଗାବି  ମହାରଣା LNT3228970
ୀ /741735 41 130 470ପଜୂା ମହାରଣା ସା ମେନାହର ମହାରଣା LNT3229598

ପ ୁ /741736 41 130 471ସତଯ୍ର ନ ମହାରଣା ପି େଗାବି  ମହାରଣା LNT3228954
ପ ୁ /741737 38 130 472ରାଖାଲ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ଚ  ମହାରଣା LNT3229895
ପ ୁ /741738 38 130 473ଚି ର ନ ମହାରଣା ପି େଗାବି  ମହାରଣା LNT3229887
ପ ୁ /741739 33 130 474ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ଅମେରଶର ମହାରଣା LNT3026853
ପ ୁ /741740 44 130 475ମେନାହର ମହାରଣା ପି େଗାବି  ଚ  ମହାରଣା OR/06/044/374512
ୀ /741741 31 130 476େସାନାଲି ମହାରଣା ସା ମେନାର ନ ମହାରଣା YNY0617373
ୀ /741742 41 130 477ନିେବଦିତା ନାୟକ ସା ସତଯ୍ ର ନ ମହାରଣା YNY1110493
ୀ /751743 62 130 478ସାବିତୀ ମହାପାତ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହାପାତ LNT3229978

ପ ୁ /751744 53 130 479ହରିହର ମହାରଣା ପି ଅ ୁର୍ନ ମହାରଣା OR/06/044/374397
ପ ୁ /751745 49 130 480ମେହଶର ମହାରଣା ପି ଅଜୁର୍ ନ ମହାରଣା OR/06/044/374398
ପ ୁ /751746 45 130 481େବଣଧୁର ମହାରଣା ପି ଅଜୁର୍ ନ ମହାରଣା LNT3229366
ୀ /751747 48 130 482ବସ  ମ ରୀ ମହାରଣା ସା ହରିହର ମହାରଣା YNY0910778

ପ ୁ /761748 52 130 483ନଟବର ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା OR/06/044/374402
ପ ୁ /771749 50 130 484ଶରତ ମହାରଣା ପି ଗେଣଶର ମହାରଣା OR/06/044/374405
ପ ୁ /771750 48 130 485ପଶା  ମହାରଣା ପି ଗେଣଶର ମହାରଣା LNT3229044
ୀ /771751 45 130 486ସସିତା ମହାରଣା ସା ଶରତ ମହାରଣା LNT3229051
ୀ /771752 41 130 487ଚିନୟୀ ମହାରଣା ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା LNT4521134
ୀ /781753 84 130 488ସଖି ମହାରଣା ସା ଭଗବାନ ମହାରଣା OR/06/044/374407
ୀ /781754 47 130 489ନଳିନୀ ମହାରଣା ସା ସଦୁଶର୍ନ ମହାରଣା OR/06/044/374409

ପ ୁ /781755 29 130 490ସବୁତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସଦୁଶର୍ନ ମହାରଣା YNY0460071
ୀ /791756 52 130 491ସେରାଜିନୀ ମହାରଣା ପି କୃ  ମହାରଣା OR/06/044/374412

ପ ୁ /801757 41 130 493ଦାଶରଥି ମହାରଣା ପି ନ  ମହାରଣା OR/06/044/374416
ପ ୁ /801758 35 130 494ରାେକଶ ମହାରଣା ପି ଭାଗିରଥି ମହାରଣା LNT4521092
ୀ /801759 33 130 495ଧାରା ମହାରଣା ପି ଭାଗିରଥି ମହାରଣା LNT4521076

ପ ୁ /801760 58 130 496ଭାଗୀରଥି ମହାରଣା ପି ନ  ମହାରଣା OR/06/044/374414
ୀ /801761 29 130 497ରୀତା ମହାରଣା ପି ଭାଗିରଥୀ ମହାରଣା YNY0459941
ୀ /801762 29 130 498ସ ି ତା ମହାରଣା ପି ଭାଗିରଥି ମହାରଣା YNY0836718
ୀ /801763 27 130 499ରୀନା ମହାରଣା ସା ରାେକଶ ମହାରଣା YNY1069699

ପ ୁ /811764 46 130 502ବାନାମର ମହାରଣା ପି ଆନ  ମହାରଣା YNY1333665
ୀ /821765 68 130 503କମଳା ମହାରଣା - େଚୖତନଯ୍ ମହାରଣା OR/06/044/374422
ପ ୁ /821766 54 130 504କାଳ ି ମହାରଣା ପି େଚୖତନଯ୍ ମହାରଣା OR/06/044/374423
ୀ /821767 50 130 505ସମିୁତା ମହାରଣା ସା କାଳୁଚରଣ ମହାରଣା LNT3229259

ପ ୁ /831768 71 130 506ବୀରବର ପଧାନ ପି ନଟବର ପଧାନ OR/06/044/374424
ୀ /831769 65 130 507େରଣବୁାଳା ପଧାନ ସା ବୀରବର ପଧାନ OR/06/044/374425
ୀ /841770 76 130 508ଦୁଲଣା େବୱା - ପ ୁ ର୍ାନ  ଛାେଟାଇ OR/06/044/374429

ପ ୁ /841771 52 130 509େଗାପବ ୁ ଛାେଟାଇ ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ଛାେଟାଇ OR/06/044/374427
ୀ /841772 51 130 510ସଂଯକୁ୍ତା ଛାେଟାଇ ସା େଗାପବ ୁ ଛାେଟାଇ OR/06/044/374428
ୀ /841773 35 130 511ସଂଯକୁ୍ତା ଛାେଟାଇ ସା ସଂଗାମ ଛାେଟାଇ YNY0617274
ପ ୁ /841774 35 130 512ବିକମ ଛାେଟାଇ ପି େଗାପବ ୁ ଛାେଟାଇ LNT4513735
ୀ /841775 33 130 513ସେ ାଷୀ ଛାେଟାଇ ପି େଗାପବଂଧ ୁଛାେଟାଇ LNT3026861
ୀ /841776 29 130 514ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଛାେଟାଇ ସା ବିକମ ଛାେଟାଇ YNY0617258
ୀ /841777 59 130 515ଶା ିଲତା ମଳିୂଆ ସା ମ ୁ ା ମଳିୂଆ YNY0311316
ପ ୁ /851778 78 130 516ନୃସିଂହ ପଧାନ ପି ସନାତନ ପଧାନ OR/06/044/374431
ୀ /851779 44 130 517େରଣବୁାଳା ପଧାନ ସା ରେମଶ ପଧାନ YNY0641696
ପ ୁ /851780 39 130 518ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ ପି ଇ ମଣୀ ପଧାନ LNT3026895
ୀ /851781 39 130 519ଇତିଶୀ ପଧାନ ସା ଉେମଶ ପଧାନ YNY0641738
ପ ୁ /851782 37 130 520ସଂଜୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ଇ ମଣୀ ପଧାନ LNT3026887
ୀ /851783 35 130 521ପମିଳା ପଧାନ ସା ଚ ାମଣି ପଧାନ YNY0727859
ୀ /851784 34 130 522ସମିୁତା ପଧାନ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ପଧାନ YNY0641712
ୀ /851785 29 130 523କନିୁ ପଧାନ ସା ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ YNY0459479
ୀ /851786 70 130 524ଖଲୁଣା ପଧାନ ସା ନୃସିଂହ ପଧାନ OR/06/044/374432
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ୀ /851787 68 130 525ପମିଳା ପଧାନ ସା ଇ ମଣି ପଧାନ OR/06/044/374436
ପ ୁ /851788 48 130 526ରେମଶ ପଧାନ ପି ନୃସିଂହ ପଧାନ OR/06/044/374433
ପ ୁ /851789 39 130 527ଚି ାମଣି ପଧାନ ପି ନୃସିଂହ ପଧାନ LNT3267762
ୀ /851790 39 130 528ପ ୁ ଲତା ପଧାନ ପି ଇ ମଣି ପଧାନ LNT3229374

ପ ୁ /861791 78 130 529ଅମର ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା YNY0174748
ୀ /861792 51 130 530କିରଣ ମହାରଣା ସା ଶ ର ମହାରଣା LNT3229614

ପ ୁ /861793 50 130 531ଶ ର ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା OR/06/044/374442
ପ ୁ /861794 45 130 532େସାମନାଥ ମହାରଣା ପି ମହଶର ମହାରଣା LNT3267770
ପ ୁ /861795 24 130 533ସବୁତ ମହାରଣା ପି ଶ ର ମହାରଣା YNY1110642
ପ ୁ /861796 23 130 534ଆଶେୁତାଷ ମହାରଣା ପି ଶ ର ମହାରଣା YNY1110626
ୀ /861797 83 130 535ଫଲୁ ମହାରଣା ସା ମେହଶର ମହାରଣା OR/06/044/374438

ପ ୁ /871798 48 130 536ମେନାଜ କମୁାର ବାରିକ ପି େଗାଲକ ଚ  ବାରିକ LNT3229002
ୀ /871799 103 130 537ହାର େବୱା ସା ରଘ ୁମହାରଣା OR/06/044/374445

ପ ୁ /871800 69 130 538ଅଚଯ୍ତୁ ମହାରଣା ପି ରଘ ୁମହାରଣା OR/06/044/374443
ୀ /871801 55 130 539ବିଦୁ ମହାରଣା ସା ଅଚଯ୍ତୁ ମହାରଣା OR/06/044/374444
ୀ /871802 35 130 540ଅମିକା ମହାରଣା ପି ଅଚଯ୍ତୁ ମହାରଣା LNT4520987
ୀ /871803 33 130 541ରଶିତା ମହାରଣା ପି ଅଚଯ୍ତୁ ମହାରଣା YNY0146027

ପ ୁ /871804 29 130 542ଅମିତ୍ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅଚଯ୍ତିୁ ମହାରଣା YNY0459487
ପ ୁ /871805 33 130 543ସ ୀତା ମହାରଣା ପି ଅଚଯ୍ତିୁ ମହାରଣା YNY0383794
ପ ୁ /871806 28 130 544ବିକମ ମହାରଣା ପି ଅଚଯ୍ତୁ ମହାରଣା YNY0617266
ୀ /881807 96 130 545େପମ େବୱା ସା ମଦନ ମହାରଣା OR/06/044/374448
ୀ /881808 39 130 546ସସିତା ମହାରଣା ପି ଦଶରଥ ମହାରଣା LNT3229945

ପ ୁ /881809 75 130 547ଦଶରଥ ମହାରଣା ପି ମଦନ ମହାରଣା OR/06/044/374446
ୀ /881810 63 130 548ଲତା ମହାରଣା ସା ଦଶରଥ ମହାରଣା OR/06/044/374447

ପ ୁ /881811 40 130 549ଦିପକ ମହାରଣା ପି ଦଶରଥ ମହାରଣା LNT3228962
ୀ /891812 74 130 550ନିଶାମଣି ମହାରଣା ସା ନାରଣ ମହାରଣା OR/06/044/374452

ପ ୁ /891813 53 130 551ପତାପ ମହାରଣା ପି ନାରଣ ମହାରଣା LNT3230158
ପ ୁ /891814 53 130 552ପେମାଦ ମହାରଣା ପି ନାରଣ ମହାରଣା OR/06/044/374453
ୀ /891815 47 130 553େବବୀନା ମହାରଣା ସା ପତାପ ମହାରଣା LNT3229911
ୀ /891816 40 130 554ମମତା ମହାରଣା ସା ପେମାଦ ମହାରଣା OR/06/044/374454
ୀ /891817 25 130 555ମିତାଲି ମହାରଣା ପି ପେମାଦ ମହାରଣା YNY1040195
ୀ /891818 23 130 556ରୁପାଲି ମହାରଣା ପି ପେମାଦ ମହାରଣା YNY1040187

ପ ୁ /891819 39 130 557ବିଶଜିତ ରାଏ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ରାଏ LNT2530715
ୀ /901820 91 130 558େଧାବଣି େବୱା - ଭିକାରୀ ମହାରଣା OR/06/044/374458

ପ ୁ /901821 43 130 559ରଣଜିତ ମହାରଣା ପି କା ିର୍କ ମହାରଣା LNT3229929
ପ ୁ /901822 41 130 560ସଜିୁତ ମହାରଣା ପି କା ିର୍କ ମହାରଣା LNT4520995
ୀ /901823 30 130 561ମୀନା ମହାରଣା ସା ର ୀତ ମହାରଣା YNY1255694
ୀ /901824 25 130 562ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ ମହାରଣା ପି ମ ୁଲି ମହାରଣା YNY1255843

ପ ୁ /901825 24 130 563ଅଜିତ ମହାରଣା ପି ମାଗଲୂୀ ମହାରଣା YNY1110485
ପ ୁ /901826 74 130 564କା ିର୍କ ମହାରଣା ପି ଭିକାରୀ ମହାରଣା OR/06/044/374459
ୀ /901827 65 130 565ବୁଲି ମହାରଣା ସା କା ିର୍କ ମହାରଣା OR/06/044/374460
ପ ୁ /901828 51 130 566ମ ୁଳି ମହାରଣା ପି ଭିକାରୀ ମହାରଣା OR/06/044/374461
ୀ /901829 49 130 567ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମହାରଣା ସା ମ ୁଳି ମହାରଣା OR/06/044/374462
ୀ /901830 33 130 568କାଦମିନୀ ମହାରଣା ସା ସଜିୁତ ମହାରଣା YNY0617167
ୀ /911831 38 130 569ମୀରା ମହାରଣା ସା ଚ େଶଖର ମହାରଣା LNT3026903
ୀ /921832 40 130 570ସମିୁତା େବେହରା ସା ଦଶରଥ େବେହରା YNY0764704

ପ ୁ /921833 79 130 571ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା ପି ଦୀନବ ୁ ମହାରଣା LNT3228988
ପ ୁ /921834 40 130 572ଅଜୟ ମହାରଣା ପି ମରୁଲି ମହାରଣା LNT4520565
ୀ /931835 52 130 573ରେହମାତୁନ ବିବି ସା ଏସେକ ଖଲିଦ YNY1090224
ପ ୁ /931836 49 130 574ମେନାର ନ ମହାପାତ ପି ରାଜିବ ମହାପାତ LNT3229952
ୀ /931837 46 130 575ଶଶୁଳିା ମହାପାତ ସା ମେନାର ନ ମହାପାତ LNT3229960
ପ ୁ /931838 27 130 576ରଶ ିର ନ ମହାପାତ ପି ମେନାର ନ ମହାପାତ YNY0617142
ୀ /941839 60 130 577ଫଲୁ ପରିଡା ସା ଶବି ପରିଡା OR/06/044/374472
ପ ୁ /941840 39 130 578ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ଶବି ପରିଡା LNT4527412
ପ ୁ /941841 32 130 579ଦିଲିପ କମୁାର ପରିଡା ପି ଶବି ଚରଣ ପରିଡା YNY0459495
ପ ୁ /951842 44 130 580ଶବି ନାରାୟଣ େଲ ା ପି ବିପବର େଲ ା LNT3083219
ୀ /951843 38 130 581ଅନୁସୟା େଲ ା ସା ଶବି ନାରାୟଣ େଲ ା LNT3083193
ପ ୁ /951844 37 130 582ରୁଦନାରାୟଣ େଲ ା ପି ବିପବର େଲ ା LNT3083201
ପ ୁ /951845 35 130 583େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YNY0145862
ପ ୁ /951846 61 130 584ବଲଭ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଲେମାଦର ତିପାଠୀ OR/06/044/374529
ୀ /951847 54 130 585ସଂଯକୁ୍ତା ତିପାଠୀ ସା ବଲଭ କମୁାର ତିପାଠୀ OR/06/044/374530
ପ ୁ /951848 52 130 586ଶଶିରି କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଲେମାଦର ତିପାଠୀ OR/06/044/374559
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ପ ୁ /951849 39 130 587ଦିଲୀପ ତିପାଠୀ ପି ଦୁଲଭ ତିପାଠୀ YNY0090605
ପ ୁ /951850 34 130 588ଦିପକ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ବଲଭ ତିପାଠୀ YNY0090589
ୀ /951851 33 130 589ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ତିପାଠୀ ପି ବଲଭ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0090613

ପ ୁ /951852 30 130 590ସଦିୁପ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ବଲଭ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0090597
ପ ୁ /971853 49 130 591ନାରାୟଣ ମଳିୁଆ ପି ହରି ମଳିୁଆ YNY0383828
ୀ /971854 48 130 592ଲଳିତା ମଳିୂଆ ସା େମାହନ ମଳିୂଆ LNT3026929

ପ ୁ /971855 45 130 593େମାହନ ମଳିୁଆ ପି ହରି ମଳିୁଆ LNT3230141
ୀ /971856 38 130 594ସରିତା ମଳିୂଆ ସା ନାରାୟଣ ମଳିୂଆ LNT3026911
ୀ /971857 50 130 595ମୀନାରାଣୀ ପଲାଇ ସା ବିଶଧୁା ନ  ପଲାଇ LNT2473908
ୀ /981858 37 130 596ଲିଲୀ େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା YNY1080571
ୀ /981859 36 130 597େଦବକି େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା YNY1080597

ପ ୁ /981860 71 130 598ଇଶର ପସାଦ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ ଦାସ LNT2473775
ୀ /981861 61 130 599ଭାଗର୍ବୀ ଦାସ ସା ଈଶର ପସାଦ ଦାସ LNT3331089

ପ ୁ /981862 69 130 600ଗଗନ ବିହାରୀ ମହାପାତ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହାପାତ LNT3331121
ୀ /981863 61 130 601ଲୀନା ମହାପାତ ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ମହାପାତ LNT3331113

ପ ୁ /981864 35 130 602ରମଯ୍ ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ମହାପାତ LNT3026937
ପ ୁ /981865 69 130 603ବିଶଧୁା ନ  ପଲାଇ ପି ଶତୃଘନ ପଲାଇ LNT2473890
ୀ /991866 51 130 604ସବିତା ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାୟକ LNT3331048

ପ ୁ /991867 62 130 605ସେୁର  ସାମଲ ପି ଦଶର୍ନ ସାମଲ LNT3331030
ପ ୁ /1001868 56 130 606ସେୁର  ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ LNT4527503
ୀ /1001869 37 130 607ସସିତା ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ LNT4527339

ପ ୁ /1001870 36 130 608ଆଶକ୍ତ କମୁାର ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ LNT4527453
ପ ୁ /1001871 34 130 609ଆଶଷି କମୁାର ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ LNT4534574
ପ ୁ /1001872 29 130 610ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ YNY0459503
ପ ୁ /1001873 64 130 611ପରମାନ  ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ LNT3331139
ୀ /1001874 52 130 612କନିୁ ସାହୁ ସା ପରମାନ  ସାହୁ OR/06/044/374478

ପ ୁ /1001875 33 130 613େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ପରମା ନ  ସାହୁ YNY0090621
ପ ୁ /1011876 70 130 614ବ ୁ ମଳିୁଆ ପି ପ ୁ ର୍ ମଳିୁଆ OR/06/044/374481
ପ ୁ /1011877 42 130 615ସେ ାଷ ମଳିୁଆ ପି ବ ୁ ମଳିୁଆ LNT3330974
ପ ୁ /1011878 40 130 616ବସ  ମଳିୁଆ ପି ବ ୁ ମଳିୁଆ LNT3331063
ୀ /1011879 37 130 617କ ନା ମଳିୁଆ ସା ସେ ାଷ ମଳିୁଆ LNT4520763
ୀ /1011880 30 130 618ମାନସୀ ମଳିୁଆ ସା ବସ  ମଳିୁଆ YNY0910786

ପ ୁ /1021881 48 130 619ନରହରି ଦାସ ପି ନବ କିେଶାର ଦାସ LNT3026960
ୀ /1021882 42 130 620ନିରୁପମା ଦାସ ସା ନରହରି ଦାସ LNT3026978

ପ ୁ /1021883 28 130 621ବିେନାଦ କମୁାର ଗୁ ା ପି ରେମଶ ଗୁ ା YNY0910737
ୀ /1021884 97 130 622େହମ େଜନା ସା ପାଣ ୁେଜନା OR/06/044/374484
ୀ /1021885 72 130 623ବୁଲି େଜନା ସା ବସ  େଜନା OR/06/044/374486

ପ ୁ /1021886 68 130 624ବସ  େଜନା ପି ପାଣ ୁେଜନା OR/06/044/374485
ପ ୁ /1021887 60 130 625ହେରକୃ  େଜନା ପି ପାଣ ୁେଜନା OR/06/044/374487
ୀ /1021888 43 130 626ବିନତି େଜନା ସା ହେରକୃ  େଜନା OR/06/044/374488
ୀ /1021889 42 130 627ସଜୁାତା େଜନା ସା ସଂଜୟ େଜନା LNT3026986
ପ ୁ /1021890 39 130 628ସ ୟ େଜନା ପି ବସ  େଜନା OR/06/044/374551
ପ ୁ /1021891 37 130 629ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନା LNT3083227
ପ ୁ /1021892 35 130 630ଅଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନା LNT4531372
ୀ /1021893 30 130 631କବିତା େଜନା ପି ହେରକୃ  େଜନା YNY0675413

ପ ୁ /1021894 53 130 632ପଦୀପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଚ ମଣି ମହାରଣା LNT3229309
ୀ /1021895 48 130 633ବିଦୁଲତା ମହାରଣା ସା ପଦୀପ ମହାରଣା LNT3229291

ପ ୁ /1021896 32 130 634ସଶୁା  ମହାରଣା ପି ପଦୀପ ମହାରଣା YNY0617308
ୀ /1021897 30 130 635ପି ି  ମହାରଣା ପି ପଦୀପ ମହାରଣା YNY0459511
ୀ /1021898 40 130 636ଆରତୀ ପ ା ସା ରେମଶ ଚ  ପ ା LNT3026952
ପ ୁ /1021899 42 130 637ବିଜୟ ସାହୁ ପି ଶୀ ରାମ ସାହୁ YNY0910711
ପ ୁ /1021900 41 130 638ସଶୁା  ସାହୁ ପି ବିଜୟ ସାହୁ LNT4527263
ୀ /1021901 37 130 639ସନୁୀତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ ସାହୁ YNY0910745
ୀ /1021902 36 130 640ପମିଳା ସାହୁ ସା ସକୁା  ସାହୁ LNT4527248
ପ ୁ /1021903 31 130 641ଦିେନଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େକୖଳାଶ ନାଥ ସାହୁ YNY0910729
ପ ୁ /1031904 70 130 642ସଦୁଶର୍ନ ମଳିୁଆ ପି ଘନ ମଳିୁଆ OR/06/044/374490
ୀ /1031905 64 130 643େଜଯ୍ା ନ୍ା ମଳିୁଆ ସା ସଦୁଶର୍ନ ମଳିୁଆ OR/06/044/374491
ପ ୁ /1031906 42 130 644ରାଜକିେଶାର ମଳିୁଆ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମଳିୁଆ OR/06/044/374492
ୀ /1031907 40 130 645ସସିତା ମଳିୂଆ ସା ରାଜକିେଶାର ମଳିୂଆ YNY0459958
ୀ /1041908 45 130 646ର  ୁମଲିୁଆ ସା ଗ ାଧର ମଲିୁଆ LNT4520961
ପ ୁ /1051909 37 130 647ପକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା YNY0459321
ୀ /1051910 36 130 648ଜୟଶୀ େବେହରା ପି ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା YNY0459339
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ୀ /1051911 42 130 649ସରିତା ଚା କ ସା ରାେଜ  ଚା କ LNT3027000
ୀ /1051912 78 130 650ସୀତା ମଳିୁଆ ସା ଦିଗମର ମଳିୁଆ OR/06/044/374497

ପ ୁ /1051913 53 130 651ଗଗନ ମଳିୁଆ ପି ଦିଗମର ମଳିୁଆ OR/06/044/374499
ପ ୁ /1051914 50 130 652ଚିତରଂଜନ ମଳିୁଆ ପି ଦିଗମର ମଳିୁଆ OR/06/044/374502
ପ ୁ /1051915 48 130 653େଲାକନାଥ ମଳିୁଆ ପି ଦିଗମର ମଳିୁଆ OR/06/044/374565
ୀ /1051916 47 130 654େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମଳିୂଆ ସା େଲାକନାଥ ମଳିୂଆ LNT3026994
ୀ /1051917 45 130 655ସବିତା ମଳିୁଆ ସା ଗଗନ ମଳିୁଆ OR/06/044/374500

ପ ୁ /.1918 27 148 1ପଥୃୀରାଜ ଅଂଶମୁାନ ପି ଅବଧତୂ ପଧାନ YVY0862060
ୀ /.1919 43 148 2େରାଜି େଜନା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା YVY0862102
ୀ /.1920 38 148 3େମାନାଲିସା ଖ ାୟୀ ସା ସରୁପା ନ  ଖ ାୟୀ YVY0862086

ପ ୁ /.1921 33 148 4ସନିୁଲ କମୁାର ଖ ାୟୀ ପି ବିଶଜୀତ୍ ଖ ାୟୀ YVY0862094
ୀ /.1922 58 148 5କାମିନି ମହା ି ସା ତିେଲାଚନ ମହା ି YVY0828517

ପ ୁ /.1923 30 148 6ପ ୁ ରାଜ ଅଦିତିନ ନ ପଧାନ ପି ଅବଧତୂ ପଧାନ YVY0862078
ୀ /.1924 50 148 7ସଷୁମା ମ ରୀ ସାହୁ ସା ଅବଧତୂ ପଧାନ YVY0862045
ୀ /C/O-BISH1925 26 148 8ସଚୂୀସିତା ଦାସ ପି ବି ୁ ପସାଦ ଦାସ YVY1119759

ପ ୁ /no1926 31 148 9େସକ ସହିଦ ଅଲୀ ପି େସକ ଅବଦୁଲ େରୗଫ YVY0188433
ୀ /sundari b1927 26 148 10ରଶୀତା ସାହୂ ସା ସଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୂ YVY1193788
ୀ /011928 25 148 11ଶଭୁଶୀ ପ ନାୟକ ସା େତୖେଲାକଯ୍ ପ ନାୟକ YVY1125822

ପ ୁ /11929 37 148 12େତୖେଲାକଯ୍ ପ ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପ ନାୟକ LNT2992303
ୀ /11930 32 148 13ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ପ ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପ ନାୟକ YVY0744615

ପ ୁ /11931 79 148 14ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ପ ନାୟକ ପି ରାମ ଚ  ପ ନାୟକ OR/06/044/383272
ୀ /11932 58 148 15ଉ ରା ପ ନାୟକ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁପ ନାୟକ OR/06/044/383273
ୀ /021933 30 148 16ଶଧା ଳୀ ରାଉତ ସା ଜିେତଂଦ ପ ନାଯକ YVY1137959
ୀ /21934 39 148 17ଶଭୁା ବିଶାଳ ପି ନିର ନ ବିଶାଳ LNT2992402
ୀ /21935 75 148 18ସାବିତୀ ପ ନାୟକ ସା ଭୀମେସନ ପ ନାୟକ OR/06/044/382006

ପ ୁ /21936 56 148 19େଦାଳେଗାବି  ପ ନାୟକ ପି ଭୀମେସନ ପ ନାୟକ OR/06/044/382007
ୀ /21937 52 148 20ଦୀପା ପ ନାୟକ ସା େଦାଳେଗାବି  ପ ନାୟକ OR/06/043/344926

ପ ୁ /21938 50 148 21ରାେଜ  ପ ନାୟକ ପି ଭୀମେସନ ପ ନାୟକ YVY0735381
ୀ /21939 49 148 22ରାଜଶୀ ପ ନାୟକ ସା ରାେଜ  ପ ନାୟକ OR/05/034/198487

ପ ୁ /21940 40 148 23ଜିେତ  ପ ନାୟକ ପି େଦାଳେଗାବି  ପ ନାୟକ YVY0735373
ପ ୁ /031941 27 148 24ସେ ାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ରାଧା ନାଥ େଚୗଧରୁୀ YVY1137983
ପ ୁ /31942 54 148 25ରାଧାନାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି ଗ ାଧର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/383184
ୀ /31943 33 148 26ର ିତା କମୁାରୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାଧାନାଥ େଚୗଧରୁୀ LNT2992311

ପ ୁ /41944 74 148 27ଶକୁେଦବ େଚୗଧରୁୀ ପି ଗ ାଧର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/368053
ପ ୁ /41945 37 148 28ଶୀବ  େଚୗଧରୁୀ ପି ଶକୁେଦବ େଚୗଧରୁୀ YVY0735365
ୀ /41946 72 148 29ସଶୁଳିାବାଳା ଦାସ ସା େକୖଳାସ ଦାସ OR/06/044/382016
ୀ /41947 46 148 30ସବିତା ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ OR/06/044/382018

ପ ୁ /41948 19 148 31କିେଶାର କମୁାର ଦାସ ପି େକୖଳାଶ ଦାସ YVY1350933
ୀ /41949 45 148 32ପତିଭା ଦାସ ସା କିେଶାର କମୁାର ଦାସ LNT4486759

ପ ୁ /41950 43 148 33ଶୀକା  ଦାସ ପି େକୖଳାଶ ଦାସ OR/06/044/382020
ପ ୁ /41951 41 148 34ସଯୁଯ୍ର୍କା  ଦାସ ପି େକୖଳାଶ ଦାସ OR/06/044/383110
ପ ୁ /41952 46 148 35ବିର ନିାରାୟଣ ସାହୁ ପି ରସାନ  ସାହୁ YVY0794479
ୀ /41953 41 148 36େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ବିର ନିାରାୟଣ ସାହୁ YVY0794461

ପ ୁ /51954 30 148 37ସ ିପ ପ ା ପି ସାରଦା ପସାଦ ପ ା YVY0353698
ପ ୁ /61955 25 148 38ସେ ାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ରାଧାନାଥ େଚୗଧରୁୀ YVY1037332
ୀ /61956 86 148 39ଉମିର୍ଳା ମହା ି ସା ବିଶମର ମହା ି OR/06/044/382042

ପ ୁ /61957 60 148 40ମେନାର ନ ମହା ି ପି ବିଶମର ମହା ି OR/06/044/382045
ୀ /61958 56 148 41କଲଯ୍ାଣି ମହା ି ସା ମେନାର ନ ମହା ି OR/06/044/382046

ପ ୁ /61959 54 148 42ଚି ର ନ ମହା ି ପି ବିଶମର ମହା ି OR/06/044/382049
ୀ /61960 44 148 43ଗୀତା ଳି ମହା ି ସା ଚି ର ନ ମହା ି OR/06/044/382050
ପ ୁ /61961 37 148 44ଶଭୁ ର ମହା ି ପି ମେନାରଂଜନ ମହା ି LNT2992329
ପ ୁ /61962 34 148 45ପିୟ ର ମହା ି ପି ମେନାରଂଜନ ମହା ି LNT2992337
ୀ /61963 31 148 46ଅ ିତା ମହା ି ପି ଚି ର ନ ମହା ି YVY0353706
ୀ /71964 48 148 47ଲକ୍ଷିପିୟା ଦାସ ସା ଭକ୍ତପସାଦ ମହା ି YVY0735324
ୀ /71965 60 148 48ସନୁ ା ମିଶ ସା ସାରଦା ପସାଦ ପ ା LNT2992352
ପ ୁ /71966 78 148 49ଟହଲ ପସାଦ ମହା ି ପି ସାନ  ମହା ି OR/06/044/382052
ପ ୁ /71967 58 148 50ତିେଲାଚନ ମହା ି ପି ଟହଲ ପସାଦ ମହା ି YVY0735340
ପ ୁ /71968 56 148 51ଭକି୍ତ ପସାଦ ମହା ି ପି ଟହଲ ପସାଦ ମହା ି OR/06/044/382055
ୀ /71969 50 148 52ବବିତା ମହା ି ସା ତିେଲାଚନ ମହା ି YVY0734749
ପ ୁ /71970 35 148 53ସ ିବ କମୁାର ମହା ି ପି ତିେଲାଚନ ମହା ି LNT4476297
ପ ୁ /71971 32 148 54ଶକି୍ତ ପସାଦ ମହା ି ପି ତିେଲାଚନ ମହା ି YVY0744656
ପ ୁ /71972 60 148 55ସାରଦା ପସାଦ ପ ା ପି ଉେପ  ନାଥ ପ ା LNT2992345
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ୀ /71973 51 148 56ବ ନା େପରିୱାଲ ସା କମଲ େପରିୱାଲ YVY0616144
ୀ /71974 30 148 57ପଜୂା େପରିୱାଲ ପି କମଲ େପରିୱାଲ YVY0616151
ୀ /71975 51 148 58କବିତା େସଠୀ ସା ଟୁନା େସଠୀ YVY1226810

ପ ୁ /081976 27 148 59ଅଭିେଶକ ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0960369
ୀ /81977 85 148 60ଉମିର୍ଳା ପ ନାୟକ ସା ବହାନ  ପ ନାୟକ OR/06/044/382057

ପ ୁ /81978 58 148 61ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବହାନ  ପ ନାୟକ OR/06/044/382058
ୀ /91979 30 148 62ଇତିଶୀ ବାରିକ ସା ପଭାକର ବାରିକ YVY0793950

ପ ୁ /91980 28 148 63ବିେନାଦ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି େଦବରାଜ ଡାକଆୁ YVY0793968
ପ ୁ /91981 61 148 64ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ସାହୁ YVY0793976
ୀ /91982 39 148 65ସବିତା ସାହୁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT3336997
ୀ /91983 56 148 66ପମିଳା ସାହୁ ସା ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ YVY0793984

ପ ୁ /91984 50 148 67ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ LNT3336955
ୀ /101985 26 148 68େବୖଶାଖୀ ବନଯ୍ା ପି ଶରତଚ  ପଧାନ YVY0898254

ପ ୁ /101986 30 148 69ବୁଲା େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା YVY0188466
ପ ୁ /101987 30 148 70େବଣ ୁଚରଣ େଜନା ପି ବିପଚରଣ େଜନା YVY0794271
ୀ /101988 56 148 71ଜୟ ୀ ପଧାନ ସା ଶରତ ଚ  ପଧାନ LNT3336989

ପ ୁ /101989 31 148 72ଜୟଶ ର ପଧାନ ପି ସନାତନ ପଧାନ YVY0353722
ପ ୁ /101990 66 148 73ଶରତ ଚ  ପଧାନ ପି କୃ  ଚ  ପଧାନ LNT3336948
ପ ୁ /101991 58 148 74ଅନୁପମା ପସାଦ ପି ଅେବାଧ ବିହାରୀ ପସାଦ YVY0861880
ପ ୁ /111992 62 148 75ମେହ  ପସାଦ ଭଗତ ପି ପଭାତ ପସାଦ ଭଗତ YVY0861963
ପ ୁ /111993 60 148 76ସେୁର  ପସାଦ ଭଗତ ପି ହରେମାହନ ପସାଦ ଭଗତ YVY0861948
ୀ /111994 46 148 77ସ ୟ କମୁାର ଧା ଡ ମାଝି ପି ଜଗନାଥ ଧା ଡ ମାଝୀ YVY0794677

ପ ୁ /111995 33 148 78ଜଗଜିବନ ଦିଗଲ ପି ବିଜୟ ଦିଗଲ YVY0794362
ପ ୁ /111996 44 148 79ଶବି ପସାଦ ଗିରି ପି ଭାଗବତ ପସାଦ ଗିରି YVY0861898
ପ ୁ /111997 57 148 80ବିକମ େକଶରୀ ଖ ାୟୀ ପି ମଥରୁୀ େମାହନ ଖ ାୟୀ OR/05/034/078512
ପ ୁ /111998 48 148 81ବିେବକାନ  ଖ ାୟୀ ପି ବଜ କିେଶାର ଖ ାୟୀ YVY0316695
ପ ୁ /111999 43 148 82ନିଗମାନ  ଖ ାୟୀ ପି ବଜ ଖ ାୟୀ LNT3337763
ପ ୁ /112000 39 148 83ବିର  ିନାରାୟଣ ଖ ାଇ ପି ବିଶଜିତ ଖ ାଇ LNT3212883
ୀ /112001 38 148 84ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଖ ାୟୀ ସା ନିଗମାନ  ଖ ାୟୀ YVY0615948
ୀ /112002 33 148 85ସନିୁଲ୍ କମୁାର ଖ ାଇ ପି ବିଶଜିତ୍ ଖ ାଇ YVY0794222
ୀ /112003 44 148 86ପତିଭା ଖ ାୟୀ ସା ବିେବକାନ  ଖ ାୟୀ YVY0698241

ପ ୁ /112004 41 148 87ସରୁପାନ  ଖ ାୟୀ ପି ବଜ ଖ ାୟୀ LNT3212826
ପ ୁ /112005 40 148 88ଚିନୟା ନ  ଖ ାୟୀ ପି ବଜକିେଶାର ଖ ାୟୀ LNT3213097
ପ ୁ /112006 38 148 89ଜିେତ  ତା ି ପି ତିବନ ତା ି YVY0794610
ପ ୁ /122007 54 148 90ବିରାଜ ବତ ଦାସ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ LNT3337003
ୀ /122008 49 148 91ସସିତା ଦାସ ସା ବିରାଜ ବତ ଦାସ LNT3212891

ପ ୁ /132009 24 148 92ପଦୀପ େବେହରା ପି କାଳ ୀ େବେହରା YVY0960419
ପ ୁ /132010 34 148 93ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ LNT4471660
ପ ୁ /132011 34 148 94ସକୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ LNT4468070
ୀ /132012 33 148 95ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YVY1123074
ୀ /132013 25 148 96େମରୀମା ନିମାଇଁ ସା ଧରମା ନିମାଇଁ YVY0960393
ପ ୁ /132014 39 148 97ଗେଣଷ ନିମାଇଁ ପି ଜାପାନୀ ନିମାଇଁ YVY0793919
ପ ୁ /132015 37 148 98କି ା ନିମାଇଁ ପି ଜାପାନୀ ନିମାଇଁ YVY0793935
ପ ୁ /132016 33 148 99ଧରମା ନିମାଇଁ ପି ଜାପାନୀ ନିମାଇଁ YVY0793901
ପ ୁ /132017 32 148 100ରେମଶ ନିମାଇଁ ପି ଜାପାନୀ ନିମାଇଁ YVY0793927
ୀ /132018 30 148 101ଯେଶାଦା ନିମାଇଁ ସା କି ା ନିାମାଇଁ YVY1226794
ୀ /132019 44 148 102ଲଳିତା ସାହାଣୀ ସା ରାଜ କମୁାର ସାହାଣୀ LNT2992378

ପ ୁ /132020 44 148 103ରାଜ କମୁାର ସାହାଣୀ ପି ବାଲଚା  ସାହାଣୀ YVY0126037
ପ ୁ /132021 57 148 104ସେୁର  ସାହୁ ପି କାଳୁ ସାହୁ LNT4479317
ପ ୁ /132022 51 148 105େନତାନ  ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ YVY0793893
ୀ /132023 50 148 106ସବିତା ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ LNT4479309
ୀ /132024 43 148 107େଜାସନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା େନତାନ  ସାହୁ YVY0793885
ପ ୁ /132025 27 148 108ନେର  ସାହୁ ପି େନତାନ  ସାହୁ YVY0793877
ୀ /132026 38 148 109େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା େନତନ  ସାହୁ YVY0794073
ପ ୁ /132027 55 148 110ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ LNT3231800
ୀ /132028 52 148 111ଭାରତୀ ସାଇଁ ସା ଶୀଧର ସାଇଁ LNT3118379
ପ ୁ /132029 50 148 112ରାଜକିେଶାର ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ LNT3212834
ୀ /132030 42 148 113ଆରତୀ ସାଇଁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ LNT3336898
ୀ /132031 36 148 114କଳିକା ସାଇଁ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ LNT2992360
ପ ୁ /142032 44 148 115ରାଧାକା  ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ YVY0353763
ୀ /142033 40 148 116ସସିତା ନାୟକ ସା ରାଧାକା  ନାୟକ YVY0353755
ୀ /152034 53 148 117ଏଲ. ଭାରତୀ ସା ଏଲ. ଏ ନାଇଡୁ YVY0793760
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ପ ୁ /152035 50 148 118ବିେବକାନ  ବିଶାଳ ପି ଧେନଶର ବିଶାଳ YVY0844746
ୀ /152036 46 148 119ପଦଜା ବିଶାଳ ସା ବିେବକା ନ  ବିଶାଳ LNT2992394

ପ ୁ /152037 26 148 120ପତାପ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦେଳଇ YVY0794404
ୀ /152038 49 148 121ଶରତ େଦଇ ସା ସେୁରଶ ଚ  େଗାଛାୟତ YVY0897538

ପ ୁ /152039 26 148 122ହରପସାଦ େଗାଛାୟତ ପି ଶେୁରଶ ଚ  େଗାଛାୟତ YVY0897611
ପ ୁ /152040 29 148 123ଏଲ. ହରି କମୁାର ପି ଏଲ. ନାଇଡୁ YVY0793729
ପ ୁ /152041 28 148 124ଅେମଶର କହଁର ପି ସରୁ ି ଆ କହଁର YVY0794453
ୀ /152042 85 148 125ସାବିତୀ ଖଟୁଆ ସା ଯଦୁମଣି ଖଟୁଆ OR/06/044/382105
ୀ /152043 79 148 126ରମା ଖଟୁଆ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ଖଟୁଆ OR/06/044/382103

ପ ୁ /152044 60 148 127ଅରୁଣ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ଯଦୁମଣି ଖଟୁଆ OR/06/044/382106
ପ ୁ /152045 59 148 128ଅେଶାକ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ଯଦୁମଣି ଖଟୁଆ LNT3212743
ପ ୁ /152046 53 148 129ଅଭୟ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଖଟୁଆ OR/06/044/382104
ୀ /152047 50 148 130କବିତା ଖଟୁଆ ସା ଅରୁଣ ଖଟୁଆ OR/06/044/382110

ପ ୁ /152048 46 148 131ଅଜୟ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ଯଦୁମଣି ଖଟୁଆ OR/06/044/382108
ୀ /152049 45 148 132ସସିତା ଖଟୁଆ ସା ଅଭୟ କମୁାର ଖଟୁଆ LNT3336914
ୀ /152050 44 148 133େଜଯ୍ାତିେରଖା ଖଟୁଆ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଖଟୁଆ LNT3336922
ୀ /152051 42 148 134ସାତୀେରଖା ଖଟୁଆ ସା ବିନୟ କମୁାର ଖଟୁଆ LNT3337789
ୀ /152052 30 148 135ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା ଖଟୁଆ ପି ଅରୁନ କମୁାର ଖଟୁଆ YVY0449900

ପ ୁ /152053 28 148 136ବହାନ  ଖଟୁଆ ପି ଅରୁନ କମୁାର ଖଟୁଆ YVY0449892
ୀ /152054 36 148 137ଏଲ. ଲକ୍ଷୀ ସା ଏଲ. ସେୁରଶ YVY0793711

ପ ୁ /152055 56 148 138ଏଲ. ମୀରାସାମୀ ପି ଆପାଲା ସାମୀ YVY0793752
ପ ୁ /152056 58 148 139ଏଲ. ଏ ନାଇଡୁ ପି ଏଲ. ଏ ଆପାଲା ସାମୀ YVY0793786
ୀ /152057 40 148 140ସଂଘମିତା ପାଢୀ ସା େଦବଦ  ତିପାଠୀ LNT4542361

ପ ୁ /152058 47 148 141ଅରୁଣ କମୁାର ପଧାନ ପି ଲକ୍ଷିଧର ପଧାନ LNT4494407
ପ ୁ /152059 43 148 142ର ନ କମୁାର ପଧାନ ପି ରେମଶ କମୁାର ପଧାନ LNT4494415
ପ ୁ /152060 46 148 143ଏଲ. ରମଣ ପି ଏଲ. ଏ ସାମୀ YVY0793778
ପ ୁ /152061 25 148 144ଆକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜେମଶର ସାହୁ YVY0897637
ପ ୁ /152062 34 148 145ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ YVY0794321
ପ ୁ /152063 30 148 146ଦ ପାଣି ସାହୁ ପି ଖଦାଳ ସାହୁ YVY0794354
ପ ୁ /152064 54 148 147ବିଚିତା ନ  େସଠୀ ପି ଶବୁଳ େସଠୀ YVY0897561
ୀ /152065 50 148 148ପତିମା େସଠୀ ସା ବିଚିତାନ  େସଠୀ YVY0897512
ୀ /152066 34 148 149ଏଲ. େଶତା ସା ଏଲ. ଶୀନିବାସ YVY0793737

ପ ୁ /152067 39 148 150ଏଲ. ଶୀନିବାସ ପି ଏଲ. ନାଇଡୁ YVY0793745
ୀ /152068 36 148 151ଏଲ ସଜୁାତା ସା ଏଲ ରମଣ YVY1227578

ପ ୁ /152069 55 148 152ଅଂଗଦ ଟାକିରି ପି େଲଲି ଟାକିରି YVY0794370
ପ ୁ /152070 46 148 153େଦବଦ  ତିପାଠି ପି େଗାଲକ ଚ  ତିପାଠି YVY0734426
ପ ୁ /162071 26 148 154ସକୁା  େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା YVY1001122
ପ ୁ /162072 54 148 155ଅଛୁତ କମୁାର ପି ହାଡୁ କମୁାର YVY0794636
ୀ /162073 54 148 156ଅ ନା େଲ ା ପି ଫକିର େଲ ା YVY0353839

ପ ୁ /162074 48 148 157ବିର  ିେଲ ା ପି ଫକିର େଲ ା OR/06/044/382112
ୀ /162075 43 148 158ପିୟମଦା େଲ ା ସା ବିର  ିେଲ ା YVY0353847
ପ ୁ /162076 33 148 159ବଟକୃ  ନାହକ ପି ଉଛବ ନାହକ YVY0794644
ପ ୁ /162077 51 148 160େଦାଳମଣି େପାଢ ପି କାମେଦବ େପାଢ YVY0794602
ପ ୁ /162078 29 148 161ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ ପି ବିଜୟ ଚ  ସାହୁ YVY0794438
ପ ୁ /162079 36 148 162ଅସିମ ସରଦାର ପି ଅତଳ ସରଦାର YVY0794412
ପ ୁ /162080 30 148 163ସଂଜୟ କମୁାର େସନାପତି ପି ଗେଣଶର େସନାପତି YVY0794297
ପ ୁ /172081 26 148 164ତେନଶର ବାଗ ପି ହେରକୃ  ବାଗ YVY0794545
ପ ୁ /172082 60 148 165ଧବୃ ଚରଣ ବିଶାଳ ପି ଧେନଶର ବିଶାଳ YVY0188268
ୀ /172083 55 148 166ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ବିଶାଳ ସା ଧୃବଚରଣ ବିଶାଳ YVY0188276
ପ ୁ /172084 34 148 167ନାହାସନ ମାଝୀ ପି ରାମ ମାଝୀ YVY0794511
ପ ୁ /172085 31 148 168ପେମାଦ କମୁାର ପଧାନ ପି ବରୁନ ପଧାନ YVY0794495
ପ ୁ /172086 54 148 169ହଜାରୁ ସାହୁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାହୁ YVY0794529
ୀ /182087 48 148 170ଶୀମତି ନମିତା େବେହରା ସା ବା ନିଧୀ େବେହରା YVY0188243
ୀ /182088 39 148 171ଶୀମତି ଅହଲଯ୍ା େବେହରା ସା ମ ରାଜ େବେହରା YVY0188250
ପ ୁ /182089 29 148 172ସଦାଶବି ଡିଗାଲ ପି ବିଶମର ଡିଗାଲ YVY0794289
ପ ୁ /182090 42 148 173ବିେବକାନ  ମଲିକ ପି ପିତାମର ମଲିକ YVY0702050
ପ ୁ /182091 28 148 174ପି  ୁେସଠୀ ପି ରାେଜ  େସଠୀ YVY0794552
ୀ /192092 80 148 175ସାରିଆ େଲ ା ସା ସତଯ୍ବାଦୀ େଲ ା OR/06/044/382116
ପ ୁ /192093 56 148 176ନିକୁ  େଲ ା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େଲ ା OR/06/044/382119
ୀ /192094 54 148 177େସୗଦାମିନି େଲ ା ସା କୁ  େଲ ା OR/06/044/382118
ୀ /192095 47 148 178ମମତା େଲ ା ସା ନିକୁ  େଲ ା YVY0353862
ୀ /192096 32 148 179କମୁାରୀ ରଶୀ େଲ ା ପି କୁ ବିହାରୀ େଲ ା YVY0353854
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ୀ /192097 76 148 180ସେରାଜିନୀ ପତି ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପତି LNT3409604
ପ ୁ /202098 55 148 181ବରୁଣ କମୁାର େବେହରା ପି ଶଦୁଶର୍ନ େବେହରା YVY0794339
ପ ୁ /202099 34 148 182ମେହଶର େବେହରା ପି ଦ ପାଣି େବେହରା YVY0794420
ପ ୁ /202100 31 148 183ଜିେତ  ବିେଶାୟୀ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁବିେଶାୟୀ YVY0794396
ପ ୁ /202101 26 148 184ନିଳକ  ଦିଗାଲ ପି ବିଶମର ପଧାନ YVY0794347
ପ ୁ /202102 28 148 185କାହନ୍ଚୁରଣ େଗୗଡ ପି ଶତୃଘନ୍ େଗୗଡ YVY0794651
ପ ୁ /202103 48 148 186ଜିେତ  କମର୍ୀ ପି ବଂଶୀଧର କମର୍ୀ YVY0794388
ପ ୁ /202104 51 148 187ଚ ଭାନୁ ଖେଟଇ ପି େଭାଳି ଖେଟଇ OR/06/044/382122
ପ ୁ /202105 49 148 188ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଖେଟଇ ପି େଭାଳି ଖେଟଇ OR/06/044/382123
ୀ /202106 20 148 189ସିମରନ ଖେଟଇ ପି ଚ ଭାନୁ ଖେଟଇ YVY1228196

ପ ୁ /202107 33 148 190ପଥୃୀରାଜ େମାହରଣା ପି ବୁଧନାଥ େମାହରଣା YVY1070085
ପ ୁ /202108 58 148 191ଅରବି  ନାୟକ ପି ନେଗ  ନାଥ ନାୟକ LNT4542379
ୀ /202109 49 148 192ଅନୁରାଧା ନାୟକ ସା ଅରବି  ନାୟକ YVY0572230

ପ ୁ /202110 49 148 193େଜଯ୍ାତି ର ନ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ YVY0794487
ୀ /202111 49 148 194େଶୖଳ ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ YVY0616110

ପ ୁ /202112 24 148 195ଦି ୀ ର ନ ନାୟକ ପି ଅରବି  ନାୟକ YVY1059104
ୀ /202113 20 148 196ମାନସୀ ସାହୁ ପି ଶତୃଘନ୍ ସାହୁ YVY1228204

ପ ୁ /202114 46 148 197କିେଶାର କମୁାର େସଠୀ ପି ସସିୁଲ େସଠୀ YVY0794586
ପ ୁ /212115 29 148 198େବଣଧୁର ବିଶି ପି ଦୁବସି ବିଶି YVY0794560
ପ ୁ /212116 37 148 199ରମାକା  ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ LNT4494464
ୀ /222117 31 148 200ମାନସୀ ଦେଳଇ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦେଳଇ YVY1073840
ୀ /222118 36 148 201େଦବବାଳା ଖେଟଇ ସା ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଖେଟଇ YVY0449991
ୀ /222119 34 148 202ସଶୀେରଖା ଖେଟଇ ସା ଚ ଭାନୁ ଖେଟଇ LNT3409158
ୀ /222120 26 148 203ପାୟଲ ମହା ି ସା ପସା  ମହା ି YVY1000686

ପ ୁ /222121 23 148 204ପଜ୍ଞାନ ମହା ି ପି ପସା  ମହା ି YVY1000678
ପ ୁ /222122 54 148 205ନିର ନ ମଳିୂଆ ପି ଅରକ୍ଷିତ ମଳିୂଆ OR/06/044/382142
ୀ /222123 45 148 206ରିନାରାଣୀ ମଳିୁଆ ସା ନିର ନ ମଳିୁଆ LNT3337854

ପ ୁ /222124 27 148 207େସୗମଯ୍ ର ନ ମଳିୂଆ ପି ନିର ନ ମଳିୂଆ YVY0960476
ପ ୁ /232125 36 148 208ଛ ା ଚରଣ ବୁଧିଆ ପି ଜଗନାଥ ବୁଧିଆ YVY0794578
ପ ୁ /232126 42 148 209ସତଯ୍ବତ ପଧାନ ପି ଧୀେର  କମୁାର ପଧାନ YVY0862003
ୀ /232127 29 148 210ରଶିତା ପଧାନ ସା ସତଯ୍ବତ ପଧାନ YVY0861971

ପ ୁ /232128 76 148 211ଧୀେର  କମୁାର ପଧାନ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ OR/06/044/382145
ୀ /232129 68 148 212ପଦାବତୀ ପଧାନ ସା ଧୀେର  କମୁାର ପଧାନ OR/06/044/382146
ୀ /232130 45 148 213ସବଯ୍ସାଚି ପଧାନ ପି ଧୀେର  କମୁାର ପଧାନ LNT3212719

ପ ୁ /232131 46 148 214ଜଗବ ୁ ସାହୁ ପି ଲେମାଦର ସାହୁ LNT4536249
ପ ୁ /242132 50 148 215ଜିେତ  କମୁାର େବେହରା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି େବେହରା YVY0794743
ପ ୁ /242133 48 148 216ଅେଲଖ ଚ ନ ପି ସାନ ା ଚ ନ YVY0794685
ପ ୁ /242134 41 148 217ମେନାଜ କମୁାର ଦୁରୁଆ ପି ବୁଟୁ ଦୁରା YVY0794693
ପ ୁ /242135 64 148 218ତିେଲାଚନ ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି YVY0828525
ପ ୁ /242136 76 148 219ରାଜ କିେଶାର ପରିଡା ପି ନକଳୁ ଚ  ପରିଡା YVY0572248
ୀ /242137 62 148 220େସୗଦାମିନୀ ପରିଡା ସା ରାଜ କିେଶାର ପରିଡା YVY0572255
ପ ୁ /242138 40 148 221ସେ ାଷ କମୁାର ପରିଡା ପି ରାଜକିେଶାର ପରିଡା LNT2530525
ୀ /242139 32 148 222େସୗମଯ୍ାଶୀ ପରିଡା ପି ରାଜ କିେଶାର ପରିଡା YVY0572263

ପ ୁ /252140 43 148 223େଗୗତମ ଦେଳଇ ପି ମହନା ଦେଳଇ YVY0794768
ୀ /252141 50 148 224ସସିତା ମହା ି ସା ଜେନଜୟ ମହା ି YVY0861997

ପ ୁ /252142 52 148 225ବିେର  ସିଂହ - ପତାପ ସାଇଁ YVY1171586
ୀ /252143 45 148 226ଆଶା ସିଂ - ପତାପ ସାଇଁ YVY1171909

ପ ୁ /252144 25 148 227ସତଯ୍ମ ସିଂହ - ପତାପ ସାଇଁ YVY1171875
ପ ୁ /252145 22 148 228ଶତୁଧନ ସିଂ - ପତାପ ସିଂ YVY1168863
ପ ୁ /252146 58 148 229ପତାପ ସାଇଁ ପି ମେହଶର ସାଇଁ OR/06/044/382152
ୀ /252147 49 148 230ଇ ୁଶୀ ସାଇଁ ସା ପତାପ ସାଇଁ OR/06/044/382153
ପ ୁ /252148 48 148 231ପବିର କମୁାର ସାଇଁ ପି ମେହଶର ସାଇଁ OR/06/044/382156
ୀ /252149 41 148 232ସସିତା ସାଇଁ ସା ପବୀର ସାଇଁ LNT4490603
ୀ /252150 29 148 233ସାତୀ ସାଇଁ ପି ପତାପ ଚ  ସାଇଁ YVY0744631
ପ ୁ /262151 62 148 234ବଂଶୀଧର ବିଶାଳ ପି ବାଉରୀବ ୁ ବିଶାଳ YVY0353920
ୀ /262152 57 148 235ଲତା ବିଶାଳ ସା ବଂଶୀଧର ବିଶାଳ YVY0353904
ପ ୁ /262153 31 148 236ବିଶଜିତ ବିଶାଳ ପି ବଂଶୀଧର ବିଶାଳ YVY0353912
ୀ /262154 33 148 237ପଦାରାଣୀ ଦାସ ସା େଦବାଶଷି ଦାସ YVY0615864
ୀ /262155 47 148 238ଗୀତା ଳି ମିଶ ସା ପଶା  କମୁାର ପ ା YVY0450007
ୀ /262156 56 148 239ଭାରତୀ ନ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ନ OR/06/044/384268
ୀ /262157 33 148 240କ୍ଷୀରା ି  ତନୟା ନ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ନ YVY0353896
ପ ୁ /262158 32 148 241କି୍ଷତିଶ କମୁାର ନ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ନ YVY0572271
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ପ ୁ /262159 73 148 242ଭାଗିରଥି ପ ା ପି ଗଣୁନିଧି ପ ା OR/06/044/382161
ୀ /262160 66 148 243ସଷୁମାରାଣି ପ ା ସା ଭାଗିରଥି ପ ା OR/06/044/382162

ପ ୁ /262161 49 148 244ପଶା  କମୁାର ପ ା ପି ଭାଗିରଥି ପ ା OR/06/044/382163
ପ ୁ /262162 46 148 245େହମ  କମୁାର ପ ା ପି ଭାଗିରଥି ପ ା OR/06/044/383008
ୀ /262163 43 148 246ପ ୁ ାରାଣୀ ପ ା ସା େହମ  କମୁାର ପ ା YVY0450015
ୀ /272164 46 148 247ବବିରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ପଭାତ କମୁାର ସାମଲ YVY0450296
ୀ /272165 57 148 248େହମା ି ନୀ ରାଉତ ସା ଗେଜ  ରାଉତ OR/06/044/382168
ୀ /272166 53 148 249ଝୁମରୁୀ ରାଉତ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତ OR/06/044/382169

ପ ୁ /272167 34 148 250ଜିେତ  ରାଉତ ପି ଗେଜ  ରାଉତ LNT4476263
ୀ /272168 32 148 251ଅନୁପମା ରାଉତ ମା େହମା ୀନି ରାଉତ YVY0897546

ପ ୁ /272169 43 148 252ପଭାତ କମୁାର ସାମଲ ପି କୃତିବାସ ସାମଲ YVY0450304
ପ ୁ /272170 30 148 253ଶ ର ନାରାୟଣ େସନାପତି ପି ସେୁବାଧ େସନାପତି YVY0580852
ୀ /282171 60 148 254ମୀନା କମୁାରୀ ଦାସ ସା ରବିନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/382171

ପ ୁ /282172 46 148 255ସମେର  ଦାସ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/382172
ପ ୁ /282173 44 148 256ବିଜୟ ବସ  ଦାସ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ YVY0353953
ୀ /282174 43 148 257ସେ ାଷୀ ଦାସ ସା ସମେର  ଦାସ YVY0353938
ୀ /282175 34 148 258ସନୁୀତା ଦାସ ସା ବିଜୟ ବସ  ଦାସ YVY0353946

ପ ୁ /292176 72 148 259ବାସେୁଦବ େସନାପତି ପି େଦୖତାରୀ େସନାପତି OR/06/044/382182
ପ ୁ /292177 67 148 260ଦାଶରଥି େସନାପତି ପି ଜୟକୃ  େସନାପତି OR/06/044/382184
ୀ /292178 66 148 261କା ନବାଳା େସନାପତି ସା ବାସେୁଦବ େସନାପତି OR/06/044/382183
ୀ /292179 57 148 262େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େସନାପତି ସା ଦାଶରଥି େସନାପତି OR/06/044/383189

ପ ୁ /292180 55 148 263ରାେଜ  େସନାପତି ପି ଜୟକୃ  େସନାପତି OR/06/044/382186
ୀ /292181 53 148 264ମୀରା େସନାପତି ସା ରାେଜ  େସନାପତି OR/06/044/382187

ପ ୁ /292182 45 148 265େପମାନ  େସନାପତି ପି ବାସେୁଦବ େସନାପତି OR/06/044/383220
ୀ /292183 38 148 266ପିୟ ା ପିୟଦଶର୍ନି େସନାପତି ସା େପମାନ  େସନାପତି LNT4490678
ୀ /292184 35 148 267ବାକଲିୁକା େସନାପତି ପି ଦାଶରଥି େସନାପତି LNT4479424
ୀ /292185 31 148 268ସାଗତିକା େସନାପତି ପି ଦାଶରଥୀ େସନାପତି YVY0353961
ୀ /292186 28 148 269େସୗମଯ୍ େଶଫାଳିକା େସନାପତି ପି ରାେଜ  କମୁାର େସନାପତି YVY0960443

ପ ୁ /292187 27 148 270ରାହୁଲ େସନାପତି ପି ରାେଜ  କମୁାର େସନାପତି YVY0744672
ପ ୁ /292188 27 148 271େଗୗରହରି େସନାପତି ପି ଦାସରଥି େସନାପତି YVY0897421
ପ ୁ /302189 37 148 272ସଂଜୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ଚ ମଣି ପଧାନ LNT4486668
ୀ /302190 31 148 273ନିେବଦିତା ପଧାନ ପି ଚ ମଣି ପଧାନ YVY0450320
ୀ /302191 31 148 274ସସିତା ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ YVY0353979
ୀ /302192 28 148 275ଇପସିତା ପଧାନ ପି ଚ ମଣି ପଧାନ YVY0450312

ପ ୁ /302193 28 148 276ନେରଶ ପଧାନ ପି ନାରୟଣ ପଧାନ YVY0794230
ପ ୁ /302194 54 148 277ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ବିଶନାଥ ପଧାନ OR/06/044/382179
ୀ /302195 52 148 278ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା ବିଶନାଥ ପଧାନ OR/06/044/382178
ୀ /302196 51 148 279ଉମିର୍ଳା ପଧାନ ସା ନାରାୟଣ ପଧାନ OR/06/044/382180

ପ ୁ /302197 41 148 280ମେନାରଂଜନ ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ YVY0188318
ୀ /302198 32 148 281ମଧସିୁତା ରାଉତ ସା ମେନାର ନ ରାଉତ YVY0188300

ପ ୁ /302199 48 148 282ବସ  ସାସମଲ ପି ରେମଶ କମୁାର ସାସମଲ YVY0188292
ୀ /302200 44 148 283ନ ିନୀ ସାସମଲ ସା ବସ  ସାସମଲ YVY0188284

ପ ୁ /302201 24 148 284ରଂଜନ ସାସମଲ ପି ବସ  ସାସମଲ YVY1037373
ପ ୁ /302202 23 148 285ସତଯ୍ା ସାସମଲ ପି ବସ  ସାସମଲ YVY1037399
ପ ୁ /312203 70 148 286ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ ପି ଦିଗାମର ସାଇଁ OR/06/044/382198
ୀ /312204 54 148 287ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ OR/06/044/382199

ପ ୁ /312205 39 148 288ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ LNT3213014
ପ ୁ /322206 65 148 289ସବୁତ େପାେଲ ପି ଶୀତଲ ଚ  େପାେଲ LNT3330404
ପ ୁ /322207 33 148 290େଦବବତ େପାେଲ ପି ସବୁତ େପାେଲ LNT4468054
ପ ୁ /332208 52 148 291ରବି  ଖେଟଇ ପି ଫକିର ଖେଟଇ OR/06/044/382234
ୀ /332209 49 148 292ର ିତ ଖେଟଇ ସା ଶଚିତା ନ  କେଟଇ YVY0450429
ୀ /332210 46 148 293ସାବିତୀ ଖେଟଇ ସା ରବୀ  ଖେଟଇ OR/06/044/383107
ପ ୁ /332211 36 148 294ସତଯ୍ବତ ଖେଟଇ ପି ଭଗବାନ ଖେଟଇ LNT4468088
ୀ /332212 31 148 295ନ ିତା ଖେଟଇ ସା ସତଯ୍ବତ ଖେଟଇ YVY1074384
ପ ୁ /332213 30 148 296ପିୟବତ ଖେଟଇ ପି ଭଗବାନ ଖେଟଇ YVY0450338
ପ ୁ /332214 28 148 297ଜଗନନ୍ାଥ ଖେଟଇ ପି ଭଗବାନ କେଟଇ YVY0450437
ପ ୁ /332215 26 148 298ଜୟେଦବ ଖେଟଇ ପି ସଚି  ଖେଟଇ YVY0897470
ୀ /332216 26 148 299େସୗଦାମିନି ଖେଟଇ ପି ରବି  ଖେଟଇ YVY0897835
ୀ /332217 24 148 300ମାମନୁୀ ଖେଟଇ ପି ସଚୀ  ଖେଟଇ YVY1123082
ୀ /332218 70 148 301ବାସ ୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ - ରବୀ  ଖେଟଇ YVY1171693
ପ ୁ /332219 50 148 302ମ  ୁମଖୁାଜର୍ ୀ - ରବୀ  ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY1171743
ୀ /332220 34 148 303େଜଯ୍ାତି ମଖୁାଜର୍ ୀ - ରବୀ  ଖେଟଇ YVY1171735
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ୀ /342221 34 148 304ପଜ୍ଞା ପିୟ ଦଶ ିର୍ନୀ ବିଶାଳ ସା ରାେକଶ ରାଉତ YVY1062223
ୀ /342222 33 148 305ପଜ୍ଞା ପିୟ ଦଶର୍ନୀ ବିଶାଳ ସା ରାେକଶ ରାଉତ YVY0402594
ୀ /342223 64 148 306କଲଯ୍ାଣି ରାଉତ ସା ସଚିଦାନ  ରାଉତ OR/06/044/382202

ପ ୁ /342224 41 148 307ରାେକଶ ରାଉତ୍ ପି ଶଚିଦାନ  ରାଉତ୍ LNT3409588
ପ ୁ /342225 72 148 308ସଚିଦାନ  ରାଉତ ପି ଭମରବର ରାଉତ OR/06/044/382201
ପ ୁ /352226 25 148 309ଆକାଶ କମୁାର ବର୍ ମା ପି ଶଯ୍ମ ସ ୁ ର ବର୍ ମା YVY0960427
ପ ୁ /352227 52 148 310ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବମର୍ା ପି ଯମନୁା ପସାଦ ବମର୍ା LNT4476180
ପ ୁ /352228 48 148 311ଚକଧର ଖୁ ିଆ ପି ଅେଲଖ ଖୁ ିଆ YVY0794263
ୀ /352229 38 148 312ଖଲୁଣା ଖୁ ିଆ ସା ଚକଧର ଖୁ ିଆ YVY0794727
ୀ /352230 42 148 313ଜୟ  ପାରନକସୁମ ପି େଭ ଟ ରମଣ ପାରନକସୁମ YVY0714287

ପ ୁ /352231 38 148 314ବସ  ରାମ ପାରନକସୁମ ପି େଭ ଟ ରମଣ ରାଓ ପାରନକସୁମ YVY0714295
ପ ୁ /352232 49 148 315ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଉତ OR/06/044/382225
ପ ୁ /352233 59 148 316ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଉତ OR/06/044/382221
ୀ /352234 54 148 317ସବିତା ରାଉତ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ LNT3337755
ୀ /352235 50 148 318ପମିଳା ରାଉତ ସା ପଦିପ କମୁାର ରାଉତ YVY0580845

ପ ୁ /352236 48 148 319ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁରାଉତ OR/06/044/382222
ୀ /352237 24 148 320ଶବିାନୀ ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ YVY1228246

ପ ୁ /352238 20 148 321ଚିତାନ  ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ YVY1228238
ପ ୁ /352239 72 148 322େଦଓନାଥ ସାହା ପି ମଥରୁା ସାହା LNT2992535
ପ ୁ /352240 41 148 323େପମନାଥ ସାହା ପି େଦବନାଥ ସାହା LNT4486767
ପ ୁ /352241 38 148 324ଜଳ ର ସାହା ପି େଦବନାଥ ସାହା LNT4476172
ପ ୁ /352242 38 148 325ସତୀସ୍ ସାହା ପି େଜଯ୍ାତିଲାଲ୍ ସାହା YVY0960385
ୀ /352243 37 148 326ପ ୁ ା ସାହା ସା େପମନାଥ ସାହା LNT2992543

ପ ୁ /352244 36 148 327ଜିେତ  ସାହା ପି େଦବନାଥ ସାହା YVY0960377
ୀ /352245 32 148 328ପ ୁ ା ଶାହା ସା ଜିେତ  ଶାହା YVY0616128
ୀ /352246 31 148 329ସରୀତା ସାହା - ସତୀସ ସାହା YVY0794099
ୀ /362247 23 148 330େମାନିକା ଦାଶ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ YVY1037407
ୀ /362248 72 148 331କମୁାରୀ ରାଉତ ସା େକୖଳାସ ରାଉତ OR/06/044/382218

ପ ୁ /362249 48 148 332ପତାପ କମୁାର ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ରାଉତ OR/06/044/382226
ପ ୁ /362250 44 148 333ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତ OR/06/044/383226
ୀ /362251 38 148 334ପନୁମ ସାହା ସା ଜିେତ  ପସାଦ ସାହା YVY0960492

ପ ୁ /362252 84 148 335େଯାେଗ  ସାଇଁ ପି କଶୁ ସାଇଁ OR/06/044/382213
ୀ /362253 75 148 336କ୍ଷୀରା ସାଇଁ ସା େଯାେଗ  ସାଇଁ OR/06/044/382214

ପ ୁ /362254 53 148 337ରବି  ସାଇଁ ପି େଯାେଗ  ସାଇଁ OR/06/044/382215
ୀ /362255 25 148 338ମାମନିୁ ସାଇଁ ପି ପ  ୁସାଇଁ YVY1037308
ୀ /362256 23 148 339ଶତିଲ ସାଇଁ ପି ରବି  ସାଇଁ YVY1001130
ୀ /362257 22 148 340ପଜୁା ସାଇଁ ପି ପ  ୁସାଇଁ YVY1054816

ପ ୁ /372258 49 148 341ରବି  ମହାରଣା ପି ମାୟାଧର ମହାରଣା YVY1226802
ୀ /372259 26 148 342ଲିପି ପଧାନ ସା ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତ YVY0863944
ୀ /372260 65 148 343େଜମାମଣି ରାଉତ୍ ସା ଯଧୁୀ ର ରାଉତ୍ OR/06/044/382208

ପ ୁ /372261 35 148 344ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତ ପି ଯଧୁୀ ିର ରାଉତ YVY0734525
ପ ୁ /382262 52 148 345ପଶା  କମୁାର ବାରିକ ପି ଉେପ  ବାରିକ YVY0794594
ୀ /382263 54 148 346ଶା ି େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା LNT2992642

ପ ୁ /382264 54 148 347ଜୟେଦବ େବେହରା - ସଦୟ କମୁାର େବେହରା YVY0126268
ୀ /382265 49 148 348ପେମାଦିନୀ େବେହରା ସା ଜୟେଦବ େବେହରା YVY0126276
ୀ /382266 70 148 349ଶଲିାରାଣୀ େବାଷ ପି ଗେଣଶ ନାଥ େବାଷ LNT4490686
ୀ /382267 44 148 350ସଂଘମିତା େବାଷ ସା ସଦୟ କମୁାର େବାଷ YVY1228212

ପ ୁ /382268 28 148 351ଅମିତ କମୁାର େବାଷ ପି ଅଜୟ କମୁାର େବାଷ YVY0450585
ପ ୁ /382269 26 148 352ଆଶାଷ େବାଷ ପି ଅଜୟ େବାଷ YVY0897785
ପ ୁ /382270 53 148 353ସଦୟ କମୁାର େବାଷ ପି ଗେଣଶନାଥ େବାଷ OR/06/044/382247
ୀ /382271 53 148 354ମୀନାରାଣି େବାଷ ପି ଗେଣଷ େବାଷ OR/06/044/382244
ୀ /382272 49 148 355ସଚିୁସିତା େବାଷ ସା ଅଜୟ େବାଷ OR/06/044/382249
ପ ୁ /382273 49 148 356ଅଜୟ କମୁାର େବାଷ ପି କା ିର୍କ େବାଷ OR/06/044/382246
ୀ /382274 44 148 357ପତିମା େବାଷ ପି ଗେଣଷ େବାଷ OR/06/044/382248
ପ ୁ /382275 52 148 358ଇ ମଣୀ ଦାସ ପି ଲଡୁ କିେଶାର ଦାସ YVY0353995
ୀ /382276 41 148 359ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ସା ଇ ମଣୀ ଦାସ LNT2992592
ୀ /382277 23 148 360େସାମାରାଣୀ ଦାସ ସା ଅମିତ କମୁାର େବାସ YVY1252972
ପ ୁ /382278 54 148 361ଉମାକା  ଦାଶ ପି ରାମଚ  ଦାଶ LNT2992584
ୀ /382279 51 148 362ଅମୀନା େଯନା ସା ରବି  ନାଥ େଯନା LNT2992568
ୀ /382280 38 148 363ପଣତି େଯନା ପି ରବି  ନାଥ େଯନା LNT2992576
ପ ୁ /382281 55 148 364ପସନନ୍ କମୁାର େଲ ା ପି ଭରତ ଚ  େଲ ା LNT1684729
ୀ /382282 52 148 365କାଦମିନୀ େଲ ା ସା ପସନନ୍ କମୁାର େଲ ା LNT1684737
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ୀ /382283 26 148 366େସୗମଯ୍ାଶୀ େଲ ା ପି ପଶନନ୍  କମୁାର େଲ ା YVY0794248
ୀ /382284 40 148 367ପମିଳା ପରିଡା ସା ପଭାକର ପରିଡା YVY0450593
ୀ /382285 39 148 368କବିତା ପଧାନ ସା ନୀରାକାର ପଧାନ YVY0616029
ୀ /382286 57 148 369ବିଳାସିନୀ ସାହୁ ସା େବଣଧୁର ସାହୁ LNT2992600

ପ ୁ /382287 41 148 370ଶରତ ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ LNT2992618
ୀ /382288 38 148 371ରଶୀତା ସାହୁ ସା ଶରତ ସାହୁ LNT2992626

ପ ୁ /382289 37 148 372ପଭାତ ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ LNT2992634
ୀ /382290 39 148 373ସନୁୀତା ସାଇଁ ସା ସାଗର ସାଇଁ YVY0450627

ପ ୁ /392291 51 148 374େଗାପାଳ ଚଂଦ ଅଗଵାଲ ପି ଶ୍ଯାମଲାଲ ଅଗଵାଲ YVY1298868
ୀ /392292 49 148 375ଅନିତା ଅଗଵାଲ ପି ବଜରଂଗ ଲାଲ ତୂଲସିଯାନ YVY1298876

ପ ୁ /392293 30 148 376ରନଜୟ େଭୗମିକ ପି ରଣବିର େଭୗମିକ YVY0898320
ୀ /392294 30 148 377ସିପା ଦାସ ସା ଜୀବନ କମୁାର ଦ YVY1228188

ପ ୁ /392295 37 148 378ମିଲନ କମୁାର ଦ ପି କି୍ଷତି  କମୁାର ଦ LNT1685023
ପ ୁ /392296 61 148 379କି୍ଷତୀ  କମୁାର ଦ ପି େହମ  କମୁାର ଦ YVY1227586
ପ ୁ /392297 33 148 380ଜୀବନ କମୁାର ଦ ପି କି୍ଷତି  କମୁାର ଦ YVY1228287
ୀ /392298 26 148 381ପିୟ ା ଦ ସା ମିଲନ କମୁାର ଦ YVY0793794

ପ ୁ /402299 54 148 382ଭିକାରୀ େବେହରା ପି ବୁ ିଆ େବେହରା LNT2992691
ୀ /402300 49 148 383ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ଭିକାରୀ େବେହରା LNT2992709

ପ ୁ /402301 28 148 384ସେବର୍ ଶର େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା YVY0744680
ପ ୁ /402302 54 148 385ହରେମାହନ ଖେଟଇ ପି ଗ ବର୍  ଖେଟଇ OR/06/044/382256
ପ ୁ /402303 47 148 386ନିର ନ ଖେଟଇ ପି ଗ ବର୍  ଖେଟଇ OR/06/044/382257
ୀ /402304 42 148 387ଉଷାରାଣୀ ଖେଟଇ ସା ହର େମାହନ ଖେଟଇ LNT2992725

ପ ୁ /402305 27 148 388ସତଯ୍ବତ ଖେଟଇ ପି ହରେମାହନ ଖେଟଇ YVY0960450
ପ ୁ /402306 54 148 389େକଦାର ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା YVY0794719
ପ ୁ /402307 53 148 390ରବି  ନାୟକ ପି ମଣିଭଦ ନାୟକ YVY0450700
ୀ /402308 44 148 391ଅରୁଣବାଳା ନାୟକ ସା ରବି  କମୁାର ନାୟକ LNT2992675

ପ ୁ /402309 34 148 392ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ YVY0450692
ପ ୁ /402310 51 148 393ଦିଲୀପ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପାଣିଗାହୀ YVY0354019
ୀ /402311 49 148 394େମାହିନୀ ପଧାନ ସା ପଦୀପ ପଧାନ YVY0450718

ପ ୁ /402312 46 148 395ପଦୀପ ପଧାନ ପି ଉଦୟନାଥ ପଧାନ YVY0354001
ପ ୁ /402313 26 148 396ଆର୍. ଦୁଗର୍ା ରାଓ ପି ଆର୍. ରାଜୁ ରାଓ YVY0794701
ୀ /402314 38 148 397କାମିନିବାଳା ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷଣ ରାଉତ LNT2992659

ପ ୁ /402315 34 148 398ନରହରୀ ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷଣ ରାଉତ LNT2992667
ପ ୁ /402316 47 148 399ମେହ  େସଠୀ ପି ପିତାମର େସଠୀ LNT2992741
ପ ୁ /412317 72 148 400ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ବିଶାଳ OR/06/044/382260
ୀ /412318 55 148 401ପତିମା ବିଶାଳ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ OR/06/044/382261

ପ ୁ /412319 42 148 402ସନିୁଲ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ LNT3212750
ପ ୁ /412320 35 148 403ସଜିୁତ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ LNT4476271
ୀ /412321 52 148 404ମିନାକ୍ଷୀ ମଳିୂଆ ସା ସିେ ଶର ମଳିୂଆ OR/06/044/383205

ପ ୁ /412322 38 148 405ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ LNT4486676
ପ ୁ /412323 65 148 406ସନାତନ ସାହୁ ପି ବୁ ି ସାହୁ YVY0898239
ୀ /412324 51 148 407ସକୁା ି ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ YVY0898205
ୀ /412325 38 148 408ଗୀତା ରାଣୀ ସାହୁ ସା ଶସୁା  ସାହୁ YVY0450726

ପ ୁ /412326 29 148 409ସେ ାଷକମୁାର ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ YVY0898163
ୀ /422327 83 148 410ସାବିତୀ େବୱା ସା ଈଶର ଖେଟଇ OR/06/044/382266
ୀ /422328 72 148 411ରଜନୀ େବୱା ସା ମେଟଇ ଖେଟଇ OR/06/044/382270

ପ ୁ /422329 56 148 412ମ ରାଜ ଖେଟଇ ପି ଇଶର ଖେଟଇ OR/06/044/382267
ପ ୁ /422330 56 148 413େଦେବ  ଖେଟଇ ପି େକଶର ଖେଟଇ OR/06/044/382268
ପ ୁ /422331 52 148 414ବିଜୟ କମୁାର ଖେଟଇ ପି େକଶର ଖେଟଇ LNT3213121
ୀ /422332 49 148 415ଜାନକୀ ଖେଟଇ ସା ମ ରାଜ ଖେଟଇ OR/06/044/382269
ୀ /422333 49 148 416ବିନିତା ଖେଟଇ ପି ବିଶନାଥ ଖେଟଇ LNT3213139
ପ ୁ /422334 45 148 417ଅଜୟ କମୁାର ଖେଟଇ ପି େକଶର ଖେଟଇ YVY0734541
ୀ /422335 44 148 418େସୗଦାମିନୀ ଖେଟଇ ସା ବିଜୟ ଖେଟଇ LNT2992774
ୀ /422336 43 148 419ପତିମା ଖେଟଇ ସା େଦେବ  ଖେଟଇ OR/06/044/382271
ୀ /422337 41 148 420ଟିକି ଖେଟଇ ସା ଅଜୟ ଖେଟଇ YVY1055755
ପ ୁ /422338 37 148 421ମେନାଜ କମୁାର ଖେଟଇ ପି ମ ରାଜ ଖେଟଇ LNT2992782
ପ ୁ /422339 36 148 422ସଂଜୟ ଖେଟଇ ପି େକଶର ଖେଟଇ LNT3337870
ପ ୁ /422340 34 148 423ସେରାଜ କମୁାର ଖେଟଇ ପି ମ ରାଜ ଖେଟଇ LNT2992790
ୀ /422341 32 148 424ସଜୁାତା ଖେଟଇ ପି ମ ରାଜ ଖେଟଇ LNT2992808
ପ ୁ /422342 26 148 425ପାଂଜ୍କଜ ଖେଟଇ ପି େଦେବ ର ଖେଟଇ YVY1141803
ପ ୁ /432343 80 148 426ବାସେୁଦବ ପରିଡା ପି େଧାବି ପରିଡା OR/06/044/382276
ୀ /432344 73 148 427କମଳା ପରିଡା ସା ବାସେୁଦବ ପରିଡା OR/06/044/382277

38 73/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 24ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /432345 57 148 428ଶୀକା  ପରିଡା ପି ବାସେୁଦବ ପରିଡା OR/06/044/382278
ପ ୁ /432346 56 148 429ସଶୁା  କମୁାର ପରିଡା ପି ବାସେୁଦବ ପରିଡା OR/06/044/382280
ପ ୁ /432347 48 148 430ପଶା  ପରିଡା ପି ବାସେୁଦବ ପରିଡା OR/06/044/382281
ୀ /432348 48 148 431ପ ୂ ର୍ବାସିନୀ ପରିଡା ସା ଶୀକା  ପରିଡା OR/06/044/383229

ପ ୁ /432349 45 148 432ପକାଶ ପରିଡା ପି ବାସେୁଦବ ପରିଡା OR/06/044/383187
ୀ /432350 44 148 433ଶଶୀେରଖା ପରିଡା ସା ପକାଶ କମୁାର ପରିଡା YVY0207027
ୀ /432351 42 148 434େବୖଜୟ ି ପରିଡା ସା ସଶୁା  ପରିଡା YVY0207001
ୀ /432352 41 148 435ଶକୁ ଳା ପରିଡା ସା ପସା  କମୁାର ପରିଡା YVY0207019

ପ ୁ /432353 40 148 436ପଦୀପ କମୁାର ପରିଡା ପି ବାସେୁଦବ ପରିଡା LNT3213030
ପ ୁ /432354 29 148 437ଶଶକିା  ପରିଡା ପି ଶୀକା  ପରିଡା YVY0744649
ୀ /432355 28 148 438େସୗମଯ୍ାଶୀ ପରିଡା ପି ଶୀକା  ପରିଡା YVY0744623

ପ ୁ /432356 27 148 439େଜଯ୍ାତି ର ନ ପରିଡା ପି ଦାମେଦାର ପରିଡା YVY1037324
ପ ୁ /432357 24 148 440ସତିୃ ର ନ ପରିଡା ପି ଦାେମାଦର ପରିଡା YVY1037316
ପ ୁ /442358 60 148 441ସେୁର  ଦାସ ପି ଅଜିତ ଦାସ LNT4476321
ପ ୁ /442359 59 148 442ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ OR/06/044/382329
ୀ /442360 59 148 443ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/06/044/382283

ପ ୁ /442361 53 148 444ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ପି ବି ୁଚରଣ ଦାସ OR/06/044/382332
ୀ /442362 51 148 445ବିଦୁଲତା ଦାସ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ OR/06/044/382330
ୀ /442363 50 148 446ଆରତୀ ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ LNT4476305

ପ ୁ /442364 41 148 447ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ LNT3213113
ୀ /442365 41 148 448ଲକ୍ଷୀପୀୟା ଦାଶ୍ ସା ରବିନାରାୟଣ ଦାଶ୍ YVY0897702
ୀ /442366 34 148 449ରଶିତା ଦାସ ମା ଶା ିଲତା ଦାସ LNT4476313

ପ ୁ /442367 55 148 450ବିର  ିନାରାୟନ ଦାଶ୍ ପି ବି ୁଚରଣ ଦାଶ୍ YVY0897744
ୀ /442368 52 148 451େବବୀକଶୀରା ଦାଶ ସା ସେୁରଶ ଚ  ଦାଶ YVY1325828

ପ ୁ /442369 53 148 452ସେୁରଶ ଚ  ଦାଶ ପି ବି ୁଚରଣ ଦାଶ YVY0734566
ୀ /442370 49 148 453ଝୁନୁବାଳା ଦାଶ୍ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ଦାଶ୍ YVY0897769

ପ ୁ /442371 33 148 454ଅମେର  ଦାଶ୍ ପି ନୃସିଂହଚରଣ ଦାଶ୍ YVY0897728
ୀ /442372 27 148 455ରୀତିକା ଦାଶ ପି ବିର ନିାରାୟଣ ଦାଶ YVY0744698

ପ ୁ /442373 24 148 456ସମୀର ଦାଶ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ଦାଶ YVY0960401
ୀ /442374 23 148 457କରିସା ଦାଶ ପି ସେୁରଶ ଚ  ଦାଶ YVY1125814

ପ ୁ /442375 49 148 458େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ େଜନା ପି େନତାନ  େଜନା YVY0734871
ପ ୁ /442376 48 148 459ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ରୁମା େଜନା YVY0862110
ୀ /442377 47 148 460ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ମହା ି YVY0734855

ପ ୁ /452378 76 148 461ଶରତ ଚ  ମଳିୁଆ ପି ବଟକୃ  ମଳିୁଆ OR/06/044/382285
ୀ /452379 72 148 462ପଶ ୀ ମଳିୁଆ ସା ଶରତଚ  ମଳିୁଆ OR/06/044/382286

ପ ୁ /452380 55 148 463ସଯୂଯ୍ର୍କା  ମଳିୁଆ ପି ଶରତଚ  ମଳିୁଆ OR/06/044/382287
ୀ /452381 42 148 464ସ ୀତା ମଳିୂଆ ସା ଶବି ଶ ର ସାଇଁ YVY0793992
ୀ /452382 41 148 465ପଭାତୀ ମଳିୂଆ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ମଳିୂଆ YVY0616201
ୀ /452383 25 148 466ଲକ୍ଷୀ େସୖଗଲ ସା ସ ୟ େସୖଗଲ YVY1037274
ୀ /462384 64 148 467ବାସ ି ମଳିୂଆ ପି େବୖ ବ ମଳିୂଆ OR/06/044/382298
ୀ /462385 75 148 468ରାଧାମଣୀ େସନାପତି ସା ମେହ  େସନାପତି OR/06/044/382297
ପ ୁ /462386 54 148 469ଦିଲୀପ କମୁାର େସନାପତି ପି ମେହ  କମୁାର େସନାପତି OR/06/044/383173
ପ ୁ /462387 49 148 470ପଦୀପ କମୁାର େସନାପତି ପି ମେହ  େସନାପତି OR/06/044/382300
ପ ୁ /462388 45 148 471ପତାପ କମୁାର େସନାପତି ପି ମେହ  େସନାପତି OR/06/044/383136
ୀ /462389 45 148 472ମମତା େସନାପତି ସା ପଦିପ େସନାପତି LNT4490736
ୀ /462390 44 148 473ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େସନାପତି ସା ଦିଲୀପ େସନାପତି LNT2992824
ୀ /462391 41 148 474ସହୁାସିନି େସନାପତି ସା ପତାପ େସନାପତି LNT4490744

ପ ୁ /472392 34 148 475ଅମଲୂଯ୍ ବାରିକ ପି ଋଷି ବାରିକ YVY0354043
ପ ୁ /472393 30 148 476ଅନିଲ କମୁାର ବାରିକ ପି ଋଷି ଚରଣ ବାରିକ YVY0744748
ପ ୁ /472394 43 148 477ମଦନ େବେହରା ପି କୃପାସି ୁ େବେହରା YVY0126292
ପ ୁ /472395 24 148 478ସିକନୁ୍ େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା YVY0960435
ପ ୁ /472396 51 148 479ପସନନ୍ କମୁାର ମଲ ପି ପହାଦ ମଲ LNT4490843
ପ ୁ /472397 50 148 480ମେନାଜ ମଲ ପି ମିନ େକତନ ମଲ YVY0126094
ୀ /472398 47 148 481ସତିୃ ମ ରୀ ମଲ ସା ପସନନ୍ ମଲ LNT4490850
ପ ୁ /472399 46 148 482ମନି  କମୁାର ମଲ ପି ମିନ େକତନ ମଲ YVY0734905
ୀ /472400 43 148 483ସ ୀତା ମଲ ସା ମେନାଜ ମଲ YVY0126086
ୀ /472401 41 148 484େମାନାଲିସା ମଲ ସା ମେହଶ କମୁାର ମଲ YVY0126284
ପ ୁ /472402 38 148 485ମେହଶ କମୁାର ମଲ ପି ମିନ େକତନ ମଲ YVY0126078
ପ ୁ /472403 32 148 486କଶୁ ମଲ ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ମଲ YVY0126102
ପ ୁ /472404 82 148 487ସି ୁ ମଳିୂଆ ପି ଫକିର ମଳିୂଆ OR/06/044/382307
ୀ /472405 64 148 488ଶଭୁଦା ମଳିୂଆ ସା ଗ ବର୍  ମଳିୂଆ OR/06/044/382305
ୀ /472406 64 148 489କା ନବାଳା ମଳିୂଆ ସା ଧେନଶର ମଳିୂଆ YVY0698324
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ୀ /472407 58 148 490ଉଷାରାଣି ମଳିୂଆ ସା ସି ୁ ମଳିୂଆ OR/06/044/382308
ପ ୁ /472408 47 148 491ସମେର  ମଳିୂଆ ପି ଗ ବର୍  ମଳିୂଆ YVY1255884
ପ ୁ /472409 44 148 492ଶେୁଭ ୁ ମଳିୂଆ ପି ଧେନଶର ମଳିୂଆ OR/06/044/383192
ପ ୁ /472410 44 148 493ସି ାଥର୍  ମଳିୂଆ ପି ସି ୁ ମଳିୂଆ LNT3212735
ୀ /472411 42 148 494ସାସୀତା ମଲିୂଆ ସା ଶେୁଭ ୂ ମଲିୂଆ YVY1237155
ୀ /472412 41 148 495ସ ିବନି ମଳିୂଆ ପି ଗ ବର୍  ମଳିୂଆ LNT3212909

ପ ୁ /472413 41 148 496ଶୀହଷର୍  ମଳିୂଆ ପି ସି ୁ ମଳିୂଆ YVY0354027
ୀ /472414 40 148 497ସେୁକଶନିୀ ମଳିୂଆ ପି ଗ ବର୍  ମଳିୂଆ LNT3212925
ୀ /472415 39 148 498ସ ର୍ଲତା ମଳିୁଆ ସା ସି ାଥର୍  ମଳିୁଆ LNT4490793
ୀ /472416 33 148 499ସଶୁୀ ମଳିୂଆ ସା ଶୀହଷର୍  ମଳିୂଆ YVY0126110

ପ ୁ /472417 21 148 500ଅଶୀବାଦ ସାହୁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ YVY1252832
ପ ୁ /472418 59 148 501ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ LNT2992857
ୀ /472419 41 148 502ଆରତୀ ସାହୁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ LNT2992865
ୀ /472420 37 148 503ସ ମୀତା ସତପଥି ପି ବୀରୁପଖ୍ଯା ସତପଥି YVY1237221
ୀ /482421 80 148 504ହିରାବତୀ ମଳିୂଆ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମଳିୂଆ OR/06/044/382315
ୀ /482422 66 148 505ବାସ ି ମଳିୂଆ ସା ସେୁର  ମଳିୂଆ OR/06/044/382317

ପ ୁ /482423 65 148 506ଲକ୍ଷୀଧର ମଳିୂଆ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମଳିୂଆ OR/06/044/382318
ୀ /482424 59 148 507ନିରୁପମା ମଳିୂଆ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମଳିୂଆ OR/06/044/382319

ପ ୁ /482425 43 148 508ରାେଜ  ମଳିୂଆ ପି ସେୁର  ମଳିୂଆ LNT3380987
ପ ୁ /482426 35 148 509ନିମର୍ଳ ଚ  ମଳିୁଆ ପି ଲକି୍ଷଧର ମଳିୁଆ LNT4476214
ୀ /482427 34 148 510ମମତା ମଳିୂଆ ସା ରାେଜ  ମଳିୂଆ YVY0354050

ପ ୁ /482428 33 148 511ରେମଶ କମୁାର ମଳିୁଆ ମା ବାସ ି ମଳିୁଆ LNT4471678
ୀ /482429 32 148 512ରାଜଲକ୍ଷୀ ମଳିୂଆ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମଳିୂଆ YVY0354068
ୀ /482430 25 148 513ସଭୁ ଶୀ ରାଉତରାଏ ସା ନିମର୍ଳା ଚଂଦ ମଲିୂଆ YVY1137918
ୀ /492431 29 148 514ନବନୀତା ବାନାଜର୍ ୀ - ରୀତା େଘାଷ YVY1171826

ପ ୁ /492432 57 148 515େସୗେମ  କମୁାର େଘାଷ ପି ସଭୁାଷ େମାହନ େଘାଷ YVY0188342
ୀ /492433 56 148 516ରୀତା େଘାଷ ସା େସୗେମ  କମୁାର େଘାଷ YVY0188359

ପ ୁ /492434 24 148 517େସୗରଭ େଘାଷ ପି େସୗେମ  କମୁାର େଘାଷ YVY0960484
ୀ /492435 60 148 518େଶୖଳବାଳା ସାମଲ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାମଲ YVY0794016

ପ ୁ /492436 56 148 519ବଜ କିେଶାର ସାମଲ ପି ପ ାନନ ସାମଲ YVY0794156
ଅ /492437 53 148 520ଅଞଳି ସାମଲ ସା ବଜକିେଶାର ସାମଲ YVY0794008
ପ ୁ /492438 34 148 521ଅମିୟ ରଂଜନ ସାମଲ ପି ରାଜକିେଶାର ସାମଲ YVY0794123
ପ ୁ /492439 32 148 522ଅଜିତ୍ କମୁାର ସାମଲ ପି ବଜକେଶାର ସାମଲ YVY0794149
ପ ୁ /492440 29 148 523ସଜିୁତ୍ କମୁାର ସାମଲ ପି ବଜକିେଶାର ସାମଲ YVY0794131
ପ ୁ /502441 65 148 524େଦବ ହାତୀ ପି ରଘ ୁହାତୀ OR/06/044/382321
ୀ /502442 59 148 525େପମା ହାତୀ ସା େଦବ ହାତୀ OR/06/044/382320

ପ ୁ /502443 35 148 526ବାପିନା ହାତୀ ପି େଦବ ହାତୀ LNT2992915
ପ ୁ /502444 35 148 527ଦିପକ ହାତୀ ପି େଦବ ହାତୀ LNT2992923
ୀ /502445 27 148 528ସାନୁ ହାତୀ ସା ବାପିନା ହାତୀ YVY0897801

ପ ୁ /502446 35 148 529ଅଭୟ କମୁାର େଲ ା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଲ ା LNT2992873
ପ ୁ /502447 38 148 530ରଂଜନ କମୁାର ମଳିୂଆ ମା ବାସ ି ମଳିୂଆ LNT2992907
ୀ /502448 42 148 531ସଚିୁତା ସାହୁ ସା କେହନ୍ଇ ସାହୁ LNT2992881
ୀ /502449 41 148 532କମୁାରୀ େସଠୀ ସା ମେହ  େସଠୀ LNT2992899

ପ ୁ /512450 42 148 533ରଂଜନ କମୁାର େବେହରା ପି ସନୁାକର େବେହରା LNT4471736
ପ ୁ /512451 40 148 534ସକୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ସନୁାକର େବେହରା LNT4490561
ୀ /512452 52 148 535ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ବିଶନାଥ ପଧାନ OR/06/044/382326

ପ ୁ /512453 38 148 536ରେମଶ ପଧାନ ପି ବିଶନାଥ ପଧାନ LNT4471744
ପ ୁ /512454 29 148 537ରାେକଶ ପଧାନ ପି ବିଶନାଥ ପଧାନ YVY1227560
ୀ /512455 24 148 538ଅଭିଳାଶା ପଧାନ ସା ରାେଜଶ ପଧାନ YVY1001163
ପ ୁ /512456 67 148 539ବିଶନାଥ ପଧାନ ପି ନିଧି ପଧାନ OR/06/044/382324
ୀ /522457 88 148 540ପଭାତୀ େଦଇ ସା ଉ ବ ସାହୁ OR/06/044/382322
ୀ /522458 42 148 541େଦବକୀ େସଠୀ ସା ବି. ଆପନନ୍ା YVY0794735
ପ ୁ /532459 37 148 542ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା ପି ବିଚିତାନ  େବେହରା LNT4476222
ୀ /532460 70 148 543ଶକି ଖେଟଇ ସା ଶ ର ଖେଟଇ OR/06/044/382334
ପ ୁ /532461 45 148 544କୃ  ଚ  ଖେଟଇ ପି ଶ ର ଖେଟଇ LNT2530871
ୀ /532462 42 148 545ସ ୀତା ଖେଟଇ ସା କୁ ର୍ଚ  ଖେଟଇ YVY0960500
ୀ /532463 37 148 546ଚାରୁଲତା ଖେଟଇ ମା ଶଖୀ ଖେଟଇ LNT2992931
ପ ୁ /532464 27 148 547ପୀତମ ମହା ି ପି ପଦୀପ ମହା ି YVY0794024
ୀ /542465 25 148 548ଅହଲ୍ଯା େଗାଛାୟତ ପି ଦାଶରଥି ରାଉତ YVY1037282
ପ ୁ /542466 55 148 549େଗାବି  ଚ  େଜନା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େଜନା LNT1684927
ୀ /542467 47 148 550ସମୁତୀ େଜନା ସା େଗାବି  ଚ  େଜନା LNT1684935
ପ ୁ /542468 72 148 551ବିଶନାଥ ପାତ ପି ବନମାଳି ପାତ OR/06/044/382348
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ୀ /542469 63 148 552ମ ଲୂତା ପାତ ସା ବିଶନାଥ ପାତ OR/06/044/382349
ପ ୁ /542470 32 148 553ଅରକ୍ଷୀତ ଚରଣ ସାହୁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ YVY0744755
ପ ୁ /552471 76 148 554ବାଉରି ପାତ ପି ବାସେୁଦବ ପାତ OR/06/044/382347
ପ ୁ /552472 65 148 555ହେରକୃ  ପାତ ପି ବାସେୁଦବ ପାତ OR/06/044/382350
ୀ /552473 59 148 556ସ ଯ୍ାରାଣି ପାତ ସା ଅକ୍ଷୟ ପାତ OR/06/044/382354

ପ ୁ /552474 54 148 557ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପାତ ପି ବାସେୁଦବ ପାତ OR/06/044/382352
ପ ୁ /552475 33 148 558ସନୁୀଲ ପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ ପାତ YVY0734954
ପ ୁ /552476 33 148 559ସଦାନ  ପାତ ପି ହେରକୃ  ପାତ LNT4476230
ପ ୁ /552477 32 148 560ଅନିଲ ପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ ପାତ YVY0354076
ୀ /552478 32 148 561ଗାୟତୀ ପାତ ପି ହେରକୃ  ପାତ YVY0354092

ପ ୁ /552479 30 148 562ସମୁନ ପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ ପାତ YVY0354084
ୀ /562480 40 148 563ରୀତା ଦାସ ସା ରମାକା  ଦାସ LNT4471728
ୀ /562481 32 148 564ଏସ୍. କୀ ନମଣି ପି ଏସ୍. ଶ ରନ YVY0354134

ପ ୁ /562482 32 148 565ଦୁେଗର୍ଶ କମୁାର ପି ବଂଶୀଧର ସିଂ YVY0863225
ୀ /562483 89 148 566ପଭାସ ନଳିନୀ ମଳିୂଆ ସା ବିଶନାଥ ମଳିୂଆ OR/06/044/382365

ପ ୁ /562484 56 148 567ସିେ ଶର ମଳିୁଆ ପି କା ିର୍କ ମଳିୂଆ OR/06/044/382371
ୀ /562485 54 148 568ସ ର୍ଲତା ମଳିୂଆ ସା ରବି  ମଳିୂଆ OR/06/044/382372

ପ ୁ /562486 52 148 569ସରୁଜ କମୁାର ମଳିୂଆ ପି ଭା ର ମଳିୂଆ OR/06/044/382375
ୀ /562487 46 148 570ସ ର୍ଲତା ମଳିୂଆ ସା ସେରାଜ କମୁାର ମଳିୂଆ YVY0450825
ୀ /562488 46 148 571େସୗଭାଗିନୀ ମଳିୂଆ ସା ସରୁଜ କମୁାର ମଳିୂଆ YVY1171602

ପ ୁ /562489 45 148 572ପଭାକର ମଳିୂଆ ପି ଭା ର ମଳିୂଆ OR/06/044/382374
ପ ୁ /562490 45 148 573ରାେଜଶ କମୁାର ମଳିୂଆ ପି ସେବର୍ ଶର ମଳିୂଆ LNT1684893
ୀ /562491 37 148 574ବିନିତା ମଳିୁଆ ସା ପଭାକର ମଳିୁଆ YVY0615955

ପ ୁ /562492 35 148 575ସତଯ୍ବତ ମଳିୁଆ ପି ରବି  ମଳିୁଆ LNT4476339
ୀ /562493 35 148 576ଆଭା ମଳିୂଆ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ମଳିୂଆ YVY0354100

ପ ୁ /562494 32 148 577ପିୟବତ ମଳିୂଆ ପି ସିେ ଶର ମଳିୂଆ YVY0354118
ପ ୁ /562495 32 148 578ପଣୁଯ୍ବତ ମଳିୂଆ ପି ରବି  କମୁାର ମଳିୂଆ LNT2992980
ୀ /562496 23 148 579େମାନାଲିସା ମଳିୂଆ ପି ସରୁଜ କମୁାର ମଳିୂଆ YVY1171594
ୀ /562497 21 148 580େସାନାଲିକା ମଳିୂଆ ପି ସରୂଜ କମୁାର ମଳିୂଆ YVY1168921

ପ ୁ /562498 56 148 581ଭ  ସାହୁ ପି ବୀର ସାହୁ YVY0450809
ୀ /562499 51 148 582ଝୁନୁ ସାହୁ ସା ଭ  ସାହୁ YVY0450791

ପ ୁ /562500 46 148 583କମୁାର ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ YVY0354142
ୀ /562501 46 148 584ପେମାଦିନୀ ସାହୁ ସା କମୁାର ସାହୁ YVY0354159
ୀ /562502 30 148 585ପ ୁ ିତା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଭ  କିେଶାର ସାହୁ YVY0450817

ପ ୁ /562503 44 148 586ବାଟୁ ସାହୁ ପି ଉ ବ ସାହୁ LNT4468104
ପ ୁ /562504 25 148 587ତନୟ ସାହୁ ପି ଭ  ସାହୁ YVY1171610
ୀ /562505 42 148 588ଝୁନୁ ସାମଲ ସା ଅେଶାକ ସାମଲ YVY0615765
ୀ /562506 26 148 589ସରୁପାରାଣୀ ସିଂହ ସା େସୖାରଭକମୁାର ସିହନ୍ା YVY0898072
ୀ /562507 90 148 590ବିଦଯ୍ତୁ ଲତା ସିହନ୍ା ସା ସିେ ଶର ପସାଦ ସିହନ୍ା YVY0897959

ପ ୁ /562508 67 148 591ପବିରକମୁାର ସିହନ୍ା ପି ସିେ ଶରପସାଦ ସିହନ୍ା YVY0897991
ୀ /562509 39 148 592େମାନାଲିସା ସିହନ୍ା ସା େମୗସମକମୁାର ସିହନ୍ା YVY0898064
ୀ /562510 32 148 593ଉମାରାଣି ସିହନ୍ା ସା େଲୗଶନକମୁାର ସିହନ୍ା YVY0898031

ପ ୁ /562511 31 148 594େଲୗସନକମୁାର ସିହନ୍ା ପି ପବିରକମୁାର ସିହନ୍ା YVY0898015
ୀ /562512 28 148 595ଇତୁ ସିହନ୍ା ସା ପବିର କମୁାର ସିହନ୍ା YVY0897975
ୀ /572513 55 148 596କା ା େଦଵୀ ସା ରାଜ କମୁାର ଠାକରୁ YVY1252964
ୀ /572514 45 148 597କରୁଣା ଚକବ ର୍ୀ ସା ମଦନ ଚକବ ର୍ୀ YVY0354167

ପ ୁ /572515 41 148 598ସେ ାଷ ଚକବ ିର୍ ପି ମଦନ ଚକବ ିର୍ YVY0354183
ପ ୁ /572516 36 148 599ରବି ଚକବ ର୍ୀ ପି ମଦନ ଚକବ ର୍ୀ YVY0354175
ୀ /572517 59 148 600ଦୁପଦୀ େଦବୀ ସା ରଘଲୁାଲ ପା ିଆ YVY0615740
ପ ୁ /572518 60 148 601ହାଡିବ ୁ ଖେଟଇ ପି ଭଗବାନ ଖେଟଇ OR/06/044/382376
ୀ /572519 56 148 602ସାବିତୀ ଖେଟଇ ସା ହାଡିବ ୁ ଖେଟଇ OR/06/044/382377
ପ ୁ /572520 37 148 603େସାମନାଥ ଖେଟଇ ପି ହାଡିବ ୁ ଖେଟଇ LNT4468096
ୀ /572521 29 148 604ସ ର୍ଲତା ଖେଟଇ ସା େସାମନାଥ ଖେଟଇ YVY0744607
ୀ /572522 24 148 605ପଗ୍ଯାନ ପରିମୀତା େମାହ ି ପି ମିହିର ନାରାୟଣ େମାହ ି YVY1237171
ୀ /572523 49 148 606ଝୁମାଲତା ନାୟକ ସା େକଦାର ନାଥ ନାୟକ YVY1237189
ପ ୁ /572524 26 148 607ଶକ୍ତୀ ପସଦ ନାୟକ ପି େକଦାର ନାଥ ନାୟକ YVY1237213
ୀ /572525 42 148 608େଦବସିତା ପ ା ସା େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ରାଉତ YVY0794040
ପ ୁ /572526 27 148 609ପନୁମ ଚା  ପା ିଆ ପି ରଘଲୁାଲ ପା ିଆ YVY0616011
ପ ୁ /572527 60 148 610ରୁଷଲାଲ ପା ିଆ ପି ଆଶାରାମ ପା ିଆ YVY0698316
ପ ୁ /572528 37 148 611ପବନ କମୁାର ପାରିଖ ପି ପକାସ ପାରିଖ YVY0808964
ପ ୁ /572529 51 148 612େକୖଳାସ ରାମ ପାରିଖ ପି େମାହନ ରାମ ପାରିଖ LNT4546115
ପ ୁ /572530 37 148 613ଶଭୁ କରଣ ପାରିଖ ପି ଭୂଗନାରାମ ପାରିଖ LNT4546123
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ପ ୁ /572531 42 148 614େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ରାଉତ ପି ରବି ନାଥ ରାଉତ YVY0794057
ପ ୁ /572532 46 148 615ହରିରାମ ଶମର୍ା ପି େମାହନ ରାମ ଶମର୍ା LNT4547030
ୀ /572533 44 148 616ରମାେଦବୀ ଶମର୍ା ସା ହରିରାମ ଶମର୍ା LNT2993038

ପ ୁ /572534 62 148 617ରାଜ କମୁାର ଠାକରୁ ପି େସାହନ ସିଂ ଠାକରୁ YVY1252998
ପ ୁ /572535 29 148 618ଅନିଶ ଠାକରୁ ପି ରାଜ କମୁାର ଠାକରୁ YVY1252949
ପ ୁ /582536 88 148 619ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ମହା ି ପି ନିଶାମଣି ମହା ି YVY0734996
ପ ୁ /582537 57 148 620ସବୁତ ମହା ି ପି ଜଗଦିଶ୍ ପସାଦ ମହା ି OR/06/044/382382
ୀ /582538 53 148 621ଇତିଶୀ ମହା ି ସା ସବୁତ ମହା ି OR/06/044/382534

ପ ୁ /582539 25 148 622ସଗତ ମହା ି ପି ସବୁତ ମହା ି YVY0897595
ପ ୁ /582540 25 148 623ସାଗତ ମହା ି ପି ସବୁତ ମହା ି YVY1171792
ପ ୁ /592541 30 148 624ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ YVY0354241
ପ ୁ /592542 88 148 625ଗଦାଧର ସାହୁ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ OR/06/044/382393
ୀ /592543 81 148 626େରଣବୁାଳା ସାହୁ ସା ଗଦାଧର ସାହୁ OR/06/044/382394

ପ ୁ /592544 62 148 627ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୁ OR/06/044/382395
ୀ /592545 54 148 628କ ନା ସାହୁ ସା ପେମାଦ ସାହୁ OR/06/044/382396

ପ ୁ /592546 52 148 629ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୁ OR/06/044/382397
ୀ /592547 46 148 630େଶତ ପଦା ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YVY0734988

ପ ୁ /592548 34 148 631ଦି ିମାନ ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ LNT2993046
ପ ୁ /612549 85 148 632ଅକ୍ଷୟ କମୁାରୀ ଦାସ - ଗେଜ  ଦାସ OR/06/044/244608
ପ ୁ /612550 67 148 633ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି ଗେଜ  ପସାଦ ଦାସ LNT3346624
ପ ୁ /612551 63 148 634ବିଜୟ କିେଶାର ଦାସ ପି ଗେଜ  ଦାସ OR/06/044/382403
ୀ /612552 57 148 635ଅଚର୍ନା ଦାସ ସା ବିଜୟ କିେଶାର ଦାସ OR/06/044/382404
ୀ /612553 52 148 636ସପିୁୟା ଦାସ ସା ରାଜ କିେଶାର ଦାସ LNT2523207

ପ ୁ /612554 61 148 637ରମାକା  ମିଶ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମିଶ YVY0735035
ୀ /612555 56 148 638ସରସତୀ ମିଶ ସା ରମାକା  ମିଶ YVY0735050
ୀ /612556 29 148 639େସାମଯ୍ା େସୗରଭା ମିଶ ପି ରମାକା  ମିଶ YVY0744722

ପ ୁ /612557 24 148 640ଶଭୁମ୍ େସୗରଭ ମିଶ ପି ରମାକା  ମିଶ YVY0960468
ପ ୁ /622558 40 148 641ଅମିତ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ LNT4494456
ୀ /622559 31 148 642ଦିପ ସାଲିନୀ ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YVY0793687

ପ ୁ /622560 26 148 643ଆକାଶ ଦିପ୍ ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YVY0793695
ପ ୁ /622561 90 148 644େଦାଳେଗାବି  ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ସାହୁ OR/06/044/382407
ୀ /622562 76 148 645ନବି ସାହୁ ସା ଭିକାରୀ ସାହୁ OR/06/044/382408

ପ ୁ /622563 61 148 646ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି େଦାଳେଗାବି  ସାହୁ OR/06/044/382409
ପ ୁ /622564 56 148 647କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ ପି େଦାଳେଗାବି  ସାହୁ OR/06/044/382411
ୀ /622565 53 148 648ଆରତୀ ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ OR/06/044/382410
ୀ /622566 51 148 649ସରିତା ସାହୁ ସା କିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/382412

ପ ୁ /622567 35 148 650ରାେଜଶ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ LNT2993053
ୀ /622568 35 148 651ଚା ିନୀ େସାନମ ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YVY0735027
ୀ /622569 32 148 652େବୖଜୟ ୀବାଳା ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ LNT2993061

ପ ୁ /632570 47 148 653ତୀନାଥ ବାରିକ ପି େଦୖତାରୀ ବାରିକ LNT1685007
ପ ୁ /632571 42 148 654ରାଜୀବ କମୁାର ବାରିକ ପି େଦୖତାରୀ ବାରିକ LNT1684968
ୀ /632572 34 148 655ମାନିନୀ ବାରିକ ସା ତୀନାଥ ବାରିକ LNT2993129
ୀ /632573 45 148 656ମମତା ବିଶାଳ ସା ପବିତ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0794255

ପ ୁ /632574 29 148 657ପବିତ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଶ ର ବିଶାଳ YVY0417253
ପ ୁ /632575 59 148 658ନାରାୟଣ ଖୁ ିଆ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଖୁ ିଆ OR/06/044/382428
ୀ /632576 53 148 659କବିତା ଖୁ ିଆ ସା ନାରାୟଣ ଖୁ ିଆ YVY0126136

ପ ୁ /632577 35 148 660ରାଜ କିେଶାର ଖୁ ିଆ ପି ଶ ରସଣ ଖୁ ିଆ LNT4490637
ୀ /632578 34 148 661ସସୀତା ଖୁ ିଆ ପି ନାରାୟଣ ଖୁ ିଆ LNT2993079

ପ ୁ /632579 33 148 662ଶତିସ ଖୁ ିଆ ପି ନାରାୟଣ ଖୁ ିଆ LNT2993087
ପ ୁ /632580 30 148 663ବିଶଜିତ୍ ଖୁ ିଆ ପି ନାରୟଣ ଖୁ ିଆ YVY0744706
ୀ /632581 29 148 664ସନିୁତା ମହା ି ସା ପଦୀପ ସାହୁ YVY1125848
ୀ /632582 42 148 665ସପୁସନୀ ରାଉତ ସା ପେମାଦ ରାଉତ LNT2993103
ପ ୁ /632583 27 148 666ବିଶଜିତ ରାଉତ ପି େବୖରାଗୀ ରାଉତ YVY0744730
ପ ୁ /632584 33 148 667ପଦିପ ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ LNT2993111
ପ ୁ /632585 32 148 668ଶଶିରି କମୁାର ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ YVY0744714
ପ ୁ /642586 56 148 669େସାମନାଥ ବାରିକ ପି େଦୖତାରୀ ବାରିକ LNT4490827
ୀ /642587 50 148 670ଶା ିଲତା ବାରିକ ସା େସାମନାଥ ବାରିକ YVY0316729
ପ ୁ /642588 29 148 671ସତଯ୍ବତ ବାରିକ ପି େସାମନାଥ ବାରିକ YVY0450890
ପ ୁ /642589 28 148 672ସବଯ୍ସାଚୀ ବାରିକ ପି େସାମନାଥ ବାରିକ YVY0316737
ପ ୁ /652590 52 148 673ପଦାରବି  େବେହରା ପି ଜଳଧର େବେହରା OR/06/044/382436
ୀ /652591 50 148 674ବିଦଯ୍ତୁଲତା େବେହରା ସା ପଦାରବି  େବେହରା LNT3337797
ପ ୁ /652592 26 148 675ପତଯ୍ଷୁ େବେହରା ପି ପଦାରବି  େବେହରା YVY1228279
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ୀ /652593 22 148 676ପଗତି େବେହରା ପି ପଦାରବି  େବେହରା YVY1228089
ୀ /662594 54 148 677ବେନାଦିନୀ ଦାସ ସା େବଣଧୁର ଦାସ OR/06/044/382447

ପ ୁ /662595 65 148 678େବଣଧୁର ଦାଶ ପି ପଦନାଭ ଦା OR/06/044/382446
ୀ /662596 38 148 679ମନୁସୀତା ଦାଶ ସା ବିନୟ କମୁାର ଦାଶ LNT2993145

ପ ୁ /662597 38 148 680ବିନୟ କମୁାର ଦାଶ ପି େବଣଧୁର ଦାଶ LNT2993137
ପ ୁ /662598 74 148 681ଗେଜ  େଜନା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା LNT2472827
ପ ୁ /662599 45 148 682ନିହାର ର ନ ସାହୁ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ସାହୁ LNT3337813
ପ ୁ /662600 42 148 683ରଶି ର ନ ସାହୁ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ସାହୁ LNT3337805
ପ ୁ /662601 41 148 684ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ସାହୁ LNT3337821
ୀ /672602 72 148 685ବିେନାଦିନୀ କାନୁନେଗା ସା ତୁଷାରକା ି କାନୁନେଗା OR/06/044/382455

ପ ୁ /672603 46 148 686କବି କାନୁନେଗା ପି ତୁଷାର କାନୁନେଗା OR/06/044/383020
ୀ /672604 38 148 687ସଂଯକୁ୍ତା କାନୁନେଗା ସା ଶୀ ି  କାନୁନେଗା LNT2993152

ପ ୁ /682605 84 148 688େଗାବ ର୍ ନ ଦାଶ ପି ମଦନ ଦାଶ OR/06/044/382460
ୀ /682606 75 148 689ବି ୁପିୟା ଦାଶ ସା େଗାବ ର୍ ନ ଦାଶ OR/06/044/382461

ପ ୁ /682607 52 148 690ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି େଗାବ ର୍ ନ ଦାଶ OR/06/044/382462
ପ ୁ /682608 48 148 691ରବିନାରାୟଣ ଦାଶ ପି େଗାବ ର୍ ନ ଦାଶ OR/06/044/383124
ୀ /682609 48 148 692ପିତୀ ଦାଶ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ଦାଶ YVY0207035
ୀ /682610 37 148 693ଦି ିମୟୀ ଦାଶ ସା ରବି ନାରାୟଣ ଦାଶ YVY0207043
ୀ /692611 46 148 694ଉମିର୍ଳା ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ LNT2622264

ପ ୁ /692612 44 148 695ପଫଲୁ ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ OR/06/044/382478
ୀ /692613 40 148 696ପତୀମା ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ LNT2622272

ପ ୁ /692614 39 148 697ପତାପ କମୁାର ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ LNT2622280
ପ ୁ /692615 63 148 698ଅରୁଣଶ ର େଜନା ପି ଦିଗମର େଜନା OR/06/044/382497
ପ ୁ /692616 62 148 699ଅନନ୍ଦାଶ ର େଜନା ପି ଦିଗମର େଜନା OR/06/044/382499
ୀ /692617 60 148 700ସଜୁାତା େଜନା ସା ଭବାନୀ େଜନା OR/06/044/382494
ୀ /692618 58 148 701ବାଣିଶୀ େଜନା ସା ଅରୁଣ େଜନା OR/06/044/382498
ୀ /692619 58 148 702ସପୁଭା େଜନା ସା ଅନନ୍ଦାଶ ର େଜନା LNT2622314

ପ ୁ /692620 39 148 703ଅନିେମଶ େଜନା ପି ଭବାନୀଶଂକର େଜନା YVY0793620
ୀ /692621 74 148 704େହମଲତା ମହାପାତ ସା ମେହଶର ମହାପାତ OR/06/044/382465

ପ ୁ /692622 55 148 705ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି ମେହଶର ମହାପାତ OR/06/044/382471
ପ ୁ /692623 51 148 706ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ମେହଶର ମହାପାତ OR/06/044/382474
ୀ /692624 51 148 707େଗୗରୀ ମହାପାତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ YVY0734574
ୀ /692625 46 148 708ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ YVY0572289
ୀ /692626 32 148 709ଅପିର୍ତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଅନନ୍ଦା ଶ ର େଜନା YVY0450916

ପ ୁ /692627 52 148 710ଅଜିତ୍ କମୁାର ପହୁାଣ ପି ଯଦୁମଣି ପହୁାଣ YVY0572297
ୀ /692628 40 148 711ସମିୁତା ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ LNT2622306

ପ ୁ /692629 45 148 712ରବି  ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ YVY0354290
ପ ୁ /702630 60 148 715ପଦୀପ କମୁାର େଜୖନ ପି ମଦନ ଲାଲ େଜୖନ OR/06/044/382485
ପ ୁ /702631 58 148 716ଦିଲିପ କମୁାର େଜୖନ ପି ମଦନଲାଲ େଜୖନ OR/06/044/382487
ପ ୁ /702632 56 148 717କିେଶାର କମୁାର େଜୖନ ପି ମଦନଲାଲ େଜୖନ OR/06/044/382488
ୀ /702633 56 148 718ପ ୁ ାେଦବୀ େଜୖନ ସା ପଦୀପ େଜୖନ OR/06/044/382486
ୀ /702634 48 148 719ସୀମା େଜୖନ ସା କିେଶାର କମୁାର େଜୖନ YVY1253004

ପ ୁ /702635 39 148 720ମେନାଜ କମୁାର େଜୖନ ମା ମଦନଲାଲ େଜୖନ OR/06/044/383227
ୀ /702636 20 148 721ମହକ େଜୖନ ପି କିେଶାର କମୁାର େଜୖନ YVY1251693
ୀ /712637 64 148 722ରବିପିୟା େଦବୀ ସା ମେହ  କର OR/06/044/382647

ପ ୁ /712638 77 148 723େଗାେଲଖ ବିହାରି କର ପି ବଟକୃ  କର OR/06/044/382639
ପ ୁ /712639 70 148 724ମେହ  ବିହାରି କର ପି ବଟକୃ  କର OR/06/044/382642
ପ ୁ /712640 41 148 725ଡଃବିଶଜିତ କର ପି କୁ  କର LNT3083060
ପ ୁ /712641 40 148 726ବିଶ ପକାଶ କର ପି େଗାଲକ କର LNT3212974
ପ ୁ /712642 39 148 727ବିଶ ବିଶତୃ କର ପି କୁ  କର LNT3212982
ୀ /712643 38 148 728େବଦଶୁତି କର ପି କୁ  ବିହାରୀ କର YVY0207050
ୀ /712644 35 148 729ଗାୟତୀ କର ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ କର LNT2993202
ୀ /712645 35 148 730କିଟୀ କର ପି ମେହ  କର LNT2993186
ପ ୁ /712646 32 148 731କିରଣ କମୁାର କର ପି ମେହ  କର LNT2993194
ୀ /712647 74 148 732ଉମିର୍ଳା ମିଶ ସା କୁ  ମିଶ OR/06/044/382644
ୀ /722648 85 148 733ସଜନୀ େବୱା ସା କରୁଣାକର ଦାସ OR/06/044/382514
ପ ୁ /722649 58 148 734ରେମଶଚ  ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ OR/06/044/382515
ପ ୁ /722650 56 148 735ସେୁରଶ ଚ  ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ OR/06/044/382521
ୀ /722651 52 148 736ପଭାେଦବୀ ଦାସ ସା ରେମଶଚ  ଦାସ OR/06/044/382516
ପ ୁ /732652 26 148 737ନିେରାଦ ଚ  ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷଣ ବାରିକ YVY0794115
ପ ୁ /732653 57 148 738ରାେଜ  ମହା ି ପି ଉଦୟ ମହା ି OR/06/044/382505
ୀ /732654 35 148 739ସସିତା ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ YVY0354373
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ପ ୁ /732655 31 148 740ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YVY0354365
ପ ୁ /732656 30 148 741ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ YVY0451021
ପ ୁ /732657 79 148 742କୃ ଚ  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YVY0431783
ପ ୁ /732658 72 148 743ବସ  ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0354324
ୀ /732659 60 148 744ଜାନକି ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ LNT2479095
ୀ /732660 55 148 745ମାଧବୀ ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ YVY0354332
ୀ /742661 85 148 746ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା ପଦନାଭ ଦାସ OR/06/044/382523

ପ ୁ /742662 60 148 747ପତାପ କିେଶାର ଦାସ ପି ପଦନାଭ ଦାସ OR/06/044/382524
ପ ୁ /742663 56 148 748ଯଜାତି କିେଶାର ଦାସ ପି ପଦନାଭ ଦାସ OR/06/044/382525
ପ ୁ /752664 67 148 749ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି OR/06/044/382535
ୀ /752665 59 148 750ସାଗରିକା ମହା ି ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହା ି OR/06/044/382536

ପ ୁ /752666 51 148 751ଜେନଜୟ ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି OR/06/044/382537
ୀ /752667 31 148 752ଅନୁଭା ମହା ି ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହା ି YVY0734640
ୀ /752668 49 148 753ସସିତା ପ ନାୟକ ସା ଜେନଜୟ ପ ନାୟକ YVY0734590
ୀ /762669 85 148 754କନକଲତା ମହା ି ସା କିେଶାରୀ ଚରଣ ମହା ି OR/06/044/382548
ୀ /762670 58 148 755ବ ନୀକା ମହା ି ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0354399

ପ ୁ /762671 47 148 756ଆଶଷି ରଂଜନ ମହା ି ପି ପିଆରି ଚରଣ ମହା ି LNT2993210
ୀ /762672 33 148 757ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା ଆଶଷି ରଂଜନ ମହା ି YVY0615799
ୀ /762673 32 148 758ଅନି ୀତା ମହା ି ପି ଆେଲାକ ର ନ ମହା ି YVY0354415

ପ ୁ /762674 60 148 759ସେ ାଷ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବନବିହାରୀ ପ ନାୟକ YVY0354407
ପ ୁ /762675 29 148 760ସତଯ୍ ସରୁପ ପ ନାୟକ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0451047
ୀ /772676 31 148 761ସରସତୀ ନାୟକ ସା ର ିତ ନାଥ  YVY1306562
ୀ /772677 39 148 762ସେ ାଷିନୀ ରାଉତ ସା ଚ ନ କମୁାର ବିଶାଳ LNT2993483

ପ ୁ /772678 84 148 763ସମେର  ନାଥ ସରକାର ପି ଜତି  ନାଥ ସରକାର OR/06/044/382570
ୀ /772679 73 148 764ସପନ୍ା ସରକାର ସା େସୗରି  ନାଥ ସରକାର OR/06/044/382572
ୀ /772680 48 148 765ନ ିନୀ ସରକାର ସା େସାମନାଥ ସରକାର YVY0402651

ପ ୁ /772681 45 148 766ସଦୁୀପ ସରକାର ପି ସମେର  ସରକାର OR/06/044/382573
ପ ୁ /782682 27 148 767ଗୟାଧର ସାଇଁ ପି ଶୀଧର ସାଇଁ YVY0615831
ପ ୁ /792683 77 148 768ଅଜୟ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ବିଶାଳ LNT3363041
ୀ /792684 67 148 769େରଣପୁଭା ବିଶାଳ ସା ଅଜୟ କମୁାର ବିଶାଳ LNT3363025

ପ ୁ /792685 46 148 770ଚନ  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଅଜୟ କମୁାର ବିଶାଳ LNT3363033
ପ ୁ /792686 45 148 771କୁ ନ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଅଜୟ କମୁାର ବିଶାଳ LNT3363017
ପ ୁ /802687 64 148 772ସମିୁତ ସରକାର ପି ସମେର  ସରକାର OR/06/044/382575
ୀ /802688 31 148 773ରାଜଶୀ ସରକାର ସା ସମିୁତ ସରକାର YVY0402669

ପ ୁ /812689 54 148 774ବିଶଜିତ ପତୁତୁ ପି ପବିତ ପତୁତୁ OR/06/044/382579
ୀ /812690 48 148 775ମିତା ପତୂତୁ ସା ବିଶଜିତ ପତୂତୁ YVY0616169
ୀ /812691 30 148 776େସାନାଲି ପତୂତୁ ପି ବିଶଜିତ ପତୂତୁ YVY0616177

ପ ୁ /822692 65 148 777ଚ କ କମୁାର ଦାସ ପି ମନି  ଦାସ OR/06/044/382591
ୀ /822693 63 148 778ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ଚ ନ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/382590
ୀ /822694 60 148 779ମନୀଷା ଦାସ ସା ଚ କ ଦାସ OR/06/044/382592

ପ ୁ /822695 46 148 780ରାଜୀବ ଦାସ ପି ଚ ନ ଦାସ YVY0734632
ପ ୁ /832696 48 148 781େଚୖତନଯ୍ ଦାସ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାମ ରାୟ YVY1125863
ପ ୁ /832697 77 148 782ବିଜୟ ସାମ ରାୟ ପି ବଜେମାହନ ସାମ ରାୟ YVY0808931
ପ ୁ /832698 60 148 783ଦିଲୀପ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ବିଜୟ ସାମ ରାୟ LNT2505626
ପ ୁ /832699 56 148 784ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସାମ ରାୟ ପି ବିଜୟ ସାମ ରାୟ OR/06/044/382597
ୀ /832700 51 148 785େଶୖଳବାଳା ସାମ ରାୟ ସା ବିଭୁତି ସାମ ରାୟ YVY0808923
ୀ /832701 48 148 786ରୂପାଲୀ ସାମ ରାୟ - ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାମ ରାୟ YVY1125871
ୀ /832702 32 148 787ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାମ ରାୟ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାମ ରାୟ YVY1125897
ୀ /832703 24 148 788ପଜ୍ଞ।ନ ସାମ ରାୟ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାମ ରାୟ YVY1125889
ପ ୁ /842704 85 148 789ଡ଼ଃ. ଯତି ନାଥ ଦାସ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ LNT3281433
ୀ /842705 82 148 790ଶରତ କମୁାରୀ ଦାସ ସା ଡ଼ଃ.ଯତୀ  ନାଥ ଦାସ OR/06/044/382608
ପ ୁ /842706 80 148 791ପେୁ ର୍ ୁ ନାଥ ଦାସ ପି େବୖ ବ ଦାସ OR/06/044/382605
ପ ୁ /842707 75 148 792ସମେର ନାଥ ଦାସ ପି େବୖ ବଚରଣ ଦାସ YVY0698308
ପ ୁ /842708 58 148 793ରଶିଧର ଦାସ ପି ଡ଼ଃ. ଯତି  ନାଥ ଦାସ OR/06/044/382612
ପ ୁ /842709 51 148 794ଧରଣୀଧର ଦାସ ପି ଯତି  ନାଥ ଦାସ OR/06/044/382614
ୀ /842710 51 148 795ରାଧାସଧୁା ଦାସ ସା ରଶିଧର ଦାସ OR/06/044/383238
ପ ୁ /842711 26 148 796ଶୀଜିତ୍ ଦାସ ପି ରଶଧିର ଦାସ YVY0897488
ପ ୁ /842712 74 148 797ରାଜ କିେଶାର କଯ୍ାଲ ପି ପଭୂ ଦୟାଲ କଯ୍ାଲ YVY0794214
ପ ୁ /842713 49 148 798ବିଜୟ କଯ୍ାଲ ପି ରାଜ କିେଶାର କଯ୍ାଲ YVY0794206
ୀ /842714 45 148 799େମଘା କଯ୍ାଲ ସା ବିଜୟ କଯ୍ାଲ YVY0794172
ପ ୁ /842715 44 148 800ଆଶଷି କଯ୍ାଲ ପି ରାଜ କିେଶାର କଯ୍ାଲ YVY0794198
ୀ /842716 81 148 801ଡ଼ଃ.କସୁମୁ କମୁାରୀ ପ ନାୟକ ସା ପେୁ ର୍ ୁ ନାଥ ଦାସ OR/06/044/382609
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ପ ୁ /852717 70 148 802ପବୀର କମୁାର ମହାପାତ ପି ପଦଚରଣ ମହାପାତ OR/06/044/382624
ୀ /852718 69 148 803ସାବିତୀ ମହାପାତ ସା ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ YVY0698357

ପ ୁ /852719 37 148 804ଶୀଦିପ ମହାପାତ ପି ପଭାତ ମହାପାତ LNT2993236
ପ ୁ /852720 71 148 805ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ପଦଚରଣ ମହାପାତ LNT3371556
ପ ୁ /852721 70 148 806ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ପଦ ଚରଣ ମହାପାତ OR/06/044/382621
ପ ୁ /852722 69 148 807ପଦୀ  କମୁାର ମହାପାତ ପି ପଦ ଚରଣ ମହାପାତ YVY0616094
ୀ /852723 67 148 808କାଦମିନୀ ମହାପାତ ସା ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ OR/06/044/382622
ୀ /852724 65 148 809ସନ୍ିଗଧା ମହାପାତ ସା ପବୀର କମୁାର ମହାପାତ OR/06/044/382625

ପ ୁ /852725 38 148 810ସ ୀପ ମହାପାତ ପି ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ YVY0698340
ୀ /852726 35 148 811ସୟମ୍ସିଧା ମହାପାତ ପି ପବୀର କମୁାର ମହାପାତ YVY0354472

ପ ୁ /852727 33 148 812ସତଯ୍ଦୀପ୍ ମହାପାତ ପି ପବୀର କମୁାର ମହାପାତ YVY0991554
ୀ /852728 31 148 813ବାସ ି ମହାପାତ ପି ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ YVY0615997

ପ ୁ /852729 64 148 814ଘନଶଯ୍ାମ ପାଢୀ ପି ମଧସୁଦୂନ ପାଢୀ YVY0354423
ୀ /852730 58 148 815ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପାଢି ସା ଘନଶଯ୍ାମ ପାଢି YVY0354431
ୀ /852731 38 148 816ଜୟଶୀ ପାଢୀ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପାଢୀ LNT2993228
ୀ /852732 36 148 817ଡ. ରାଜଶୀ ପାଢୀ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପାଢୀ YVY0417279

ପ ୁ /852733 33 148 818ସମୁ  କମୁାର ପାଢି ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପାଢି YVY0354449
ପ ୁ /852734 28 148 819ଜୟ  କମୁାର ପାଢି ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପାଢି YVY0451278
ୀ /852735 37 148 820ଜୁବଲୀ ପ ନାୟକ ସା ସ ୀପ ମହାପାତ YVY0616243

ପ ୁ /862736 57 148 821ଅମିତ ଦାସ - କିେଶାର କମୁାର ମିଶ YVY0354571
ପ ୁ /862737 78 148 822ଶୀଧର େଜନା ପି ରମାନ  େଜନା YVY0354480
ୀ /862738 67 148 823କୁ ଳା େଜନା ସା ଶୀଧର େଜନା YVY0354563

ପ ୁ /862739 48 148 824ସ ୀବ କମୁାର େଜନା ପି ଶୀଧର େଜନା YVY0354498
ପ ୁ /862740 38 148 825ସ ୟ କମୁାର େଜନା ପି ଶୀଧର େଜନା YVY0354506
ୀ /862741 38 148 826ମେନାରମା େଜନା ସା ସ ୀବ କମୁାର େଜନା YVY0354522

ପ ୁ /862742 35 148 827ସଂଗାମ େଜନା ପି ଶୀଧର େଜନା YVY0354514
ୀ /862743 85 148 828କୁ ଳାକମୁାରୀ ମିଶ ସା ପିତାମର ମିଶ OR/06/044/382630
ୀ /862744 52 148 829ରାଜଲକ୍ଷୀ ମିଶ ସା କିେଶାର ମିଶ OR/06/044/382633
ୀ /862745 33 148 830ଦୀପିକା ମିଶ ପି କିେଶାର କମୁାର ମିଶ YVY0354548
ୀ /862746 91 148 831ବିଣାପାଣୀ ନାଏକ ସା ଦୀନବ ୁ ନାଏକ YVY0616250
ୀ /862747 65 148 832ରାଜଶୀ ନାଏକ ପି ଅଇଁଠା ପଧାନ YVY0354555
ୀ /872748 38 148 833ସଣର୍ଲତା େବେହରା ସା ପାଣବ ୁ େବେହରା LNT4542544

ପ ୁ /872749 36 148 834ପାଣବଂଧ ୁେବେହରା ପି ଗା  ୁେବେହରା LNT2993251
ପ ୁ /872750 33 148 835େଗୗରସ ୁ ର େବାଷ ପି ବିେରନ କମୁାର େବାଷ LNT4490553
ୀ /872751 48 148 836ରିତୁ ଦାସ ସା ପେମାଦ ଦାସ LNT2993277

ପ ୁ /872752 28 148 837େସାଭାଗଯ୍ ଦାସ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ YVY0744664
ପ ୁ /872753 75 148 838କାଳ ି େଦାରା ପି େଗାଲକ େଦାରା OR/06/044/382645
ୀ /872754 71 148 839ର ି ଣୀ ଖେଟଇ ସା ଈଶର ଖେଟଇ OR/06/044/382637

ପ ୁ /872755 48 148 840ରାେଜଶ କମୁାର ଖେଟଇ ମା ର ଣୀ ଖେଟଇ LNT3213147
ପ ୁ /872756 47 148 841ପଦୀପ ଖେଟଇ ପି ଇଶର ଚ  ଖେଟଇ LNT2530863
ୀ /872757 46 148 842େଦୗପଦୀ ଖେଟଇ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ଖେଟଇ YVY0354589
ୀ /872758 40 148 843ସସିତା ଖେଟଇ ସା ପଦୀପ ଖେଟଇ LNT2993244
ୀ /882759 38 148 844ସନିୁତା େବାଷ ପି ବିେରନ କମୁାର େବାଷ LNT4490538
ୀ /882760 36 148 845ସଂଗୀତା େବାଷ ପି ବିେରନକମୁାର େବାଷ LNT4490546

ପ ୁ /882761 70 148 846ବିେରନ କମୁାର େବାଷ ପି କୃ  େମାହନ େବାଷ OR/06/044/382195
ୀ /882762 63 148 847ନିଲୀମା େବାଷ ସା ବିେରନକମୁାର େବାଷ OR/06/044/382196
ୀ /892763 45 148 848ନିରୁପମା ପେଲ ସା ଶା ିର ନ ପେଲ YVY0126144

ପ ୁ /892764 55 148 849ସଭୁାଷ େପାେଲ ପି ଶୀତଲ ଚ  େପାେଲ LNT3330370
ପ ୁ /892765 52 148 850ଶା ି ର ନ େପାେଲ ପି ଶୀତଲ ଚ  େପାେଲ LNT3330362
ୀ /892766 45 148 851ପ ୂ ିର୍ମା େପାେଲ ସା ସଭୁାଷ େପାେଲ LNT3330388
ପ ୁ /902767 74 148 852ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍ ନ ପି ବୀର କିେଶାର ନ LNT4479275
ୀ /902768 69 148 853କ ନା ନ ସା ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍ ନ LNT4479325
ପ ୁ /902769 44 148 854େଦବଦ  ନ ପି ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍ ନ LNT4479283
ପ ୁ /902770 46 148 855ନାେଗଶର ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ନାୟକ OR/06/044/382683
ପ ୁ /902771 89 148 856କାହନ୍ଚୁରଣ ପାଣିଗାହୀ ପି ହେରକୃ  ପାଣିଗାହୀ OR/06/044/382678
ୀ /902772 85 148 857ନଳିନୀ ପାଣିଗାହୀ ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ପାଣିଗାହୀ OR/06/044/382679
ପ ୁ /902773 55 148 858ଉଲାସ ପାଣିଗାହୀ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ପାଣିଗାହୀ OR/06/044/382680
ପ ୁ /902774 53 148 859ଉେମଶ ପାଣିଗାହୀ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ପାଣିଗାହୀ OR/06/044/382681
ପ ୁ /902775 39 148 860େସୗମଯ୍ର ନ ପାଣିଗାହୀ ପି େଗାେଲଖ ବିହାରୀ ପାଣିଗାହୀ LNT2518876
ପ ୁ /902776 49 148 861େପମାରାମ ପାରିଖ ପି େମାହନ ରାମ ପାରିଖ LNT3083078
ପ ୁ /912777 66 148 862ବିଜୟ ବିଶାଳ ପି ଜଗବ ୁ ବିଶାଳ OR/06/044/382690
ୀ /912778 65 148 863ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ବିଶାଳ ସା ପତାପେକଶରୀ ବିଶାଳ YVY0735308

45 73/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 24ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /912779 38 148 864ସତିୁ ର ନ ବିଶାଳ ପି ପତାପ େକଶରୀ ବିଶାଳ YVY0734657
ୀ /912780 35 148 865ପାଚୀ ବିଶାଳ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0126300
ୀ /912781 35 148 866ପିୟା ବିଶାଳ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0126318

ପ ୁ /912782 34 148 867ମକିୁ୍ତ ର ନ ବିଶାଳ ପି ପତାପ େକଶରୀ ବିଶାଳ YVY0354605
ପ ୁ /912783 32 148 868ବିସୟ ବିଶାଳ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0734459
ପ ୁ /912784 29 148 869ବିଶା ା ବିଶାଳ ପି ବିଜୟ ବିଶାଳ YVY0744771
ପ ୁ /912785 27 148 870ବିଶଜିତ ବିଶାଳ ପି ପଫଲୁ ଚ  ବିଶାଳ YVY0744789
ପ ୁ /912786 32 148 871ସଂେତାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ନିର ନ ରାଉତ ରାଉତ YVY1286939
ପ ୁ /922787 100 148 872କୃ େମାହନ େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା OR/06/044/382697
ୀ /922788 90 148 873ସରସତୀ େବେହରା ସା କୃ େମାହନ େବେହରା OR/06/044/382698

ପ ୁ /922789 63 148 874ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  େମାହନ େବେହରା OR/06/044/382699
ୀ /922790 57 148 875ଜୟଶୀ େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟକମୁାର େବେହରା YVY0734442

ପ ୁ /922791 72 148 876ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ନିଶାମଣି ମହା ି LNT2500833
ୀ /922792 67 148 877ଲ ତୁା ମହା ି ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି LNT2500023
ୀ /922793 45 148 878ଶଭୁତାରା ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି LNT2500015

ପ ୁ /922794 37 148 879ସଜିୁତ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY0735357
ୀ /922795 30 148 880ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YVY0744763

ପ ୁ /932796 71 148 881ନବୀନ ବିହାରୀ ମହା ି ପି େବୖ ବ ମହା ି LNT3409877
ପ ୁ /932797 67 148 882ରାହାସବିହାରୀ ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି OR/06/044/382708
ୀ /932798 65 148 883ବି ୁପୀୟା ମହା ି ସା ନବିନ ବିହାରୀ ମହା ି LNT2487825
ୀ /932799 54 148 884ବ ନା ମହା ି ସା ରାହାସବିହାରୀ ମହା ି OR/06/044/382709
ୀ /932800 53 148 885ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି LNT2487833

ପ ୁ /932801 50 148 886ବିଶବିହାରୀ ମହା ି ପି େବୖ ବ ମହା ି OR/06/044/382711
ପ ୁ /932802 48 148 887େରାହନ କମୁାର ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି LNT2485969
ୀ /932803 46 148 888ରୀତା ଳୀ ମହା ି ସା ବିଶବିହାରୀ ମହା ି YVY0236497
ୀ /932804 66 148 889କମଳା ରାଉତ ସା ବ ୁ ଚରଣ ରାଉତ YVY0793661
ୀ /932805 42 148 890ଦୀ ିମୟୀ ରାଉତ ପି ବି ୁଚରଣ ରାଉତ YVY0793653

ପ ୁ /932806 41 148 891ଅଲିଭା ଆେଲାକ ଚ  ରାଉତ ପି ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତ YVY0793646
ପ ୁ /932807 39 148 892ଅଲିଭା ଦୀପକ କମୁାର ରାଉତ ପି ବି ୁଚରଣ ରାଉତ YVY0793638
ପ ୁ /942808 74 148 893ମନୁଚରଣ ମହା ି ପି ଜଗେମାହନ ମହା ି OR/06/044/382714
ୀ /942809 70 148 894େରଣବୁାଳା ମହା ି ସା ମନୁ ଚରଣ ମହା ି OR/06/044/382716

ପ ୁ /942810 69 148 895ସନାତନ ମହା ି ପି ଜଗେମାହନ ମହା ି OR/06/044/382715
ୀ /942811 62 148 896ଶକୁ ଳା ମହା ି ସା ସନାତନ ମହା ି OR/06/044/382717

ପ ୁ /942812 45 148 897କି ର୍ୀ ଚ  ମହା ି ପି ସନାତନ ମହା ି LNT2477271
ୀ /942813 34 148 898େସାନାଲିକା ମହା ି ସା କି ିର୍ଚ  ମହା ି YVY0126151

ପ ୁ /952814 45 148 899ମଦନ େମାହନ ମହା ି ପି ସନାତନ ମହା ି OR/06/044/383101
ୀ /952815 38 148 900େଜଯ୍ାତି ପକାଶନିୀ ମହା ି ସା ମଦନ େମାହନ ମହା ି YVY0126169
ୀ /962816 49 148 901ବାସ ି ରାଉତ ସା ବସ  ରାଉତ LNT2530848

ପ ୁ /962817 45 148 902ବସ  ରାଉତ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତ YVY0354613
ପ ୁ /962818 42 148 903କା ିର୍କ ରାଉତ ପି ବସ  ରାଉତ LNT1684595
ୀ /962819 36 148 904ମୀନା ରାଉତ ପି ବସ  ରାଉତ YVY0354621
ୀ /972820 45 148 905ପଜ୍ଞାସିନୀ ଦାଶ ସା ମେନାର ନ ଶତପଥି YVY0126177
ୀ /972821 44 148 906ପଜ୍ଞାସିନୀ ଶତପଥୀ ସା ମେନାରଞନ ସତପଥୀ YVY0897447

ପ ୁ /972822 90 148 907ବହାନ  ଶତପଥୀ ପି ଧରଣି ଶତପଥୀ OR/06/044/382722
ୀ /972823 80 148 908ଶା ିଲତା ଶତପଥୀ ସା ବହନ  ଶତପଥୀ OR/06/044/382723

ପ ୁ /972824 51 148 909ମେନାର ନ ଶତପଥୀ ପି ବହନ  ଶତପଥୀ OR/06/044/383166
ୀ /982825 75 148 910କା ିବାଳା ପ ା ସା ହରିହର ପ ା OR/06/044/382728

ପ ୁ /982826 55 148 911ଉେପ କମୁାର ପ ା ପି ହରିହର ପ ା OR/06/044/382730
ପ ୁ /982827 52 148 912ବୀେର  କମୁାର ପ ା ପି ହରିହର ପ ା OR/06/044/382731
ୀ /982828 48 148 913ରାଜଲକ୍ଷୀ ପ ା ସା ଉେପ  କମୁାର ପ ା OR/06/044/108046
ୀ /982829 46 148 914ସଶୁୀଳା ପ ା ସା ବୀେର  କମୁାର ପ ା YVY0808998
ପ ୁ /992830 31 148 915ରାମେଗାପାଲ ଡାଲମିଆ ପି ସେୁରଶ ଜାଲମିଆ YVY0188375
ପ ୁ /992831 50 148 916ସକୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ବଂଶଧିର ନାୟକ YVY0616037
ୀ /992832 43 148 917କନିୁ ଲତା ନାୟକ ସା ସକୁା  କମୁାର ନାୟକ YVY0616045
ପ ୁ /992833 35 148 918ଆ ର୍ ବ ୁ ନାୟକ ପି ଗରୁୁବାରୀ ନାୟକ YVY0793836
ପ ୁ /992834 29 148 919ସାଗର ନାୟକ ପି ଗରୁୁବାରୀ ନାୟକ YVY0793828
ପ ୁ /992835 57 148 920ବିର ନିାରାୟଣ ପହରାଜ ପି େଗାପିନାଥ ପହରାଜ OR/06/044/383268
ୀ /992836 85 148 921ସଷୁମା ଶତପଥୀ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ଶତପଥୀ OR/06/044/382733
ପ ୁ /992837 59 148 922ଜିେତ ନାଥ ଶତପଥୀ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଶତପଥୀ OR/06/044/382734
ୀ /992838 52 148 923ଶକୁ ଳା ଶତପଥୀ ସା ଜିେତ ନାଥ ଶତପଥୀ OR/06/044/382735
ୀ /992839 50 148 924ଇରା ଶତପଥୀ ସା ବିର ନିାରାୟଣ ପହରାଜ OR/06/044/382737
ୀ /992840 35 148 925ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଶତପଥି ପି ଜିେତ  ନାଥ ଶତପଥି YVY0126185
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ୀ /1002841 65 148 927ଉଷା କିରଣ ମହା ି ସା ଅଶିନୀ ମହା ି LNT4490751
ପ ୁ /1002842 62 148 928ଅବନୀ କମୁାର ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି YVY0808949
ପ ୁ /1002843 54 148 929େଦବୀପସାଦ ମହା ି ପି ପହାଦ ମହା ି OR/06/044/382748
ପ ୁ /1002844 44 148 930େଦବଦ  ମହା ି ପି ପହାଦ ମହା ି LNT3213162
ୀ /1002845 42 148 931ବ ନା ମହା ି ପି ଅଶିନୀ କମୁାର ମହା ି LNT4494357

ପ ୁ /1002846 40 148 932ଅମିତାଭ ମହା ି ପି ଅଶିନୀ କମୁାର ମହା ି LNT4490629
ୀ /1002847 30 148 933ସନ୍ି ା ମହା ି ସା ଅମିତାଭ ମହା ି YVY1125905
ୀ /1002848 82 148 934ସତଯ୍ବତୀ ପ ନାୟକ ପି ମାଧବ ପ ନାୟକ LNT2993293

ପ ୁ /1002849 79 148 935ସଧୁାନ  ପ ନାୟକ ପି ମାଧବ ପ ନାୟକ LNT2993301
ୀ /1002850 73 148 936ପ ୁ ବତୀ ପ ନାୟକ ପି ମାଧବ ପ ନାୟକ LNT2993319
ୀ /1002851 71 148 937ଲୀଳାବତୀ ପ ନାୟକ ପି ମାଧବ ପ ନାୟକ LNT2993327
ୀ /1002852 68 148 938େଶାଭାବତୀ ପ ନାୟକ ପି ମାଧବ ପ ନାୟକ LNT2993335
ୀ /1002853 57 148 939ସଂଜବତୀ ପ ନାୟକ ପି ମାଧବ ପ ନାୟକ LNT2993343
ୀ /1002854 56 148 940କି ା ପ ନାୟକ ସା ପ ୂ ର୍ାନ  ପ ନାୟକ LNT2993350

ପ ୁ /1002855 38 148 941ସବଯ୍ସାଚୀ ପ ନାୟକ ପି ଭବାନ  ପ ନାୟକ LNT2993368
ୀ /1012856 63 148 942କବିତାରାଣୀ ଦାସ ସା େପମାନ  ମହା ି YVY0897934
ୀ /1012857 26 148 943ପାୟଲ ମହା ି ପି ପଶା  କମୁାର ମହା ି YVY0794065
ୀ /1012858 88 148 944ମାଳତୀମ ରୀ ମହା ି ସା ଧମର୍ାନ  ମହା ି OR/06/044/382752

ପ ୁ /1012859 65 148 945େପମାନ  ମହା ି ପି ଧମର୍ାନ  ମହା ି OR/06/044/382753
ପ ୁ /1012860 63 148 946ପବିତେମାହନ ମହା ି ପି ଧମର୍ାନ  ମହା ି OR/06/044/382754
ପ ୁ /1012861 61 148 947ପୀୟବାଦୀ ମହା ି ପି ଧମର୍ାନ  ମହା ି LNT3371580
ପ ୁ /1012862 59 148 948ପଶା  ମହା ି ପି ଧମର୍ାନ  ମହା ି OR/06/044/382756
ୀ /1012863 58 148 950ଗୀତା ରାଣୀ ମହା ି ସା ପବିତ ମହା ି LNT3213048

ପ ୁ /1012864 56 148 951ପଗତି ର ନ ମହା ି ପି ଧମର୍ାନ  ମହା ି OR/06/044/382757
ୀ /1012865 52 148 952ନିେବଦିତା ମହା ି ସା ପିୟବାଦୀ ମହା ି YVY0451286
ୀ /1012866 50 148 953ପଣତୀ ମହା ି ସା ପଶା  ମହା ି LNT3266749
ୀ /1012867 47 148 954ସାଗତା ମହା ି ସା ପଗତି ରଂଜନ ମହା ି LNT3213022
ୀ /1012868 33 148 955ପତିକ୍ଷା ମହା ି ପି େପମାନ  ମହା ି YVY0126201

ପ ୁ /1012869 31 148 956ପତୀକ ମହା ି ପି େପମାନ  ମହା ି YVY0188409
ପ ୁ /1012870 30 148 957ପୀତିଶ କମୁାର ମହା ି ପି ପବିତ େମାହନ ମହା ି YVY0354654
ପ ୁ /1012871 30 148 958ପୟାଗ ମହା ି ପି ପିୟବାଦୀ ମହା ି YVY0354662
ପ ୁ /1012872 27 148 959ପଭାସ କମୁାର ମହା ି ପି ପିୟବାଦୀ ମହା ି YVY0615880
ପ ୁ /1012873 25 148 960ପିନାକି ମହା ି ପି ପବିତ େମାହନ ମହା ି YVY0897850
ପ ୁ /1012874 21 148 961ପିତମ ମହା ି ପି ପଗତି ର ନ ମହା ି YVY1125855
ୀ /1022875 32 148 962ପିତୀ ପଦା େବେହରା ପି ଚ ନ କମୁାର େବେହରା YVY0615781

ପ ୁ /1022876 29 148 963ଅମେରଶ ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ YVY0615856
ୀ /1022877 35 148 964ପତିମା ହରିଚ ନ ପି ପହଲାଦ ହରିଚ ନ YVY0615773

ପ ୁ /1022878 77 148 965ବିଶନାଥ ନାୟକ ପି କପୃାସି ୁ ନାୟକ LNT3212727
ପ ୁ /1022879 53 148 966ନାରୟଣ ନାୟକ ପି କଳ ି ଚରଣ ନାୟକ YVY0794164
ପ ୁ /1022880 48 148 967ବିଶଜିତ ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ LNT3212867
ୀ /1022881 46 148 968ଜୟଶୀ ନାୟକ ସା ନାରୟଣ ନାୟକ OR/06/044/383266
ପ ୁ /1022882 43 148 969ବିଶରଞନ ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ LNT2477362
ୀ /1022883 41 148 970ମମତା ନାୟକ ସା ବିଶଜିତ୍ ନାୟକ YVY0354670
ୀ /1022884 36 148 971ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ନାୟକ ସା ବିଶର ନ ନାୟକ YVY0451294
ୀ /1022885 20 148 972ପିତିପଦା ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY1251701

ପ ୁ /1032886 65 148 973ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0735100
ୀ /1032887 58 148 974ସଂଘମିତା ସାହୁ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ YVY0735142

ପ ୁ /1032888 40 148 975େସୗମଯ୍ ଶାଶତ ସାହୁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ YVY0735118
ୀ /1042889 51 148 976ପଭାବତୀ ଦାସ - ଭାଗଯ୍ଲତା ଶତପଥି YVY1184506
ୀ /1042890 84 148 977ବିେନାଦିନୀ ଶତପଥି ସା ଅଜିତ ଶତପଥି YVY0734848
ପ ୁ /1042891 79 148 978ଅନିଲ କମୁାର ଶତପଥି - ଭାଗଯ୍ଲତା ଶତପଥି YVY1184480
ୀ /1042892 70 148 979ଭାଗଯ୍ଲତା ଶତପଥୀ ସା ଅନିଲ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0734814
ପ ୁ /1042893 56 148 980ତୁଷାର କା ି ଶତପଥୀ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0734798
ୀ /1042894 50 148 981ରଶିେରଖା ଶତପଥୀ ସା ତୁଷାରକା  ଶତପଥୀ YVY0735084
ପ ୁ /1042895 43 148 982ମଳୟକା ି ଶତପଥୀ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0734764
ପ ୁ /1052896 86 148 983ଜୀବେନ ୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସରେଦ ୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/382776
ୀ /1052897 70 148 984ରାଜଶୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଜୀବେନ ୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/382777
ପ ୁ /1052898 51 148 985ରାଜୀବ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଡ ଜୀବେନ ୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0898130
ପ ୁ /1052899 26 148 986ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ ପି େଗାଲକ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0897587
ୀ /1052900 41 148 987ସାଗତୀକା ତିପାଠୀ ସା ରାଜୀବ ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ YVY0898114
ପ ୁ /1062901 52 148 988ସଶୁା  କମୁାର େସନାପତି ପି ଧନୂଚ  େସନାପତି YVY0126219
ୀ /1062902 50 148 989ସ ର୍ଲତା େସନାପତି ସା ସଶୁା  କମୁାର େସନାପତି YVY0126227
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ୀ /1072903 40 148 990ସରସିତୀ ଦିକି୍ଷତ ସା ପଣବ କମୁାର ମହାପାତ YVY0734772
ୀ /1072904 80 148 991ଅହଲଯ୍ା ମହାପାତ ସା ରତନ୍ ାକର ମହାପାତ OR/06/044/382822

ପ ୁ /1072905 50 148 992ପଣବ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରତନ୍ ାକର ମହାପାତ YVY0734681
ୀ /1082906 74 148 993କନିକା ସିହନ୍ା ସା ରାମଚ  ସିହନ୍ା OR/06/044/382831

ପ ୁ /1082907 51 148 994ତାପସ ସିହନ୍ା ପି ରାମଚ  ସିହନ୍ା OR/06/044/382833
ପ ୁ /1082908 50 148 995ମାନସ ସିହନ୍ା ପି ରାମଚ  ସିହନ୍ା OR/06/044/382832
ପ ୁ /1082909 49 148 996ପିୟୁସ ସିହନ୍ା ପି ରାମଚ  ସିହନ୍ା OR/06/044/382834
ପ ୁ /1082910 47 148 997ପଲାସ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ରାମଚ  ସିହନ୍ା LNT2473221
ୀ /1092911 66 148 998ଅନୂପମା ଦାସ ସା ଗଣୁନିଧି ଦାସ YVY0793703

ପ ୁ /1092912 51 148 999ସବୁାସ ଚ  ଖୁ ିଆ ପି ସେୁର ନାଥ ଖୁ ିଆ OR/06/044/382838
ପ ୁ /1092913 50 148 1000େସୗରଭ ର ନ ଖୁ ିଆ ପି ସେୁର  ନାଥ ଖୁ ିଆ OR/06/044/382850
ୀ /1092914 48 148 1001ସବିତା ଖୁ ିଆ ସା ସବୁାସ ଚ  ଖୁ ିଆ LNT3266798

ପ ୁ /1092915 47 148 1002େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ଖୁ ିଆ ପି ସେୁର ନାଥ ଖୁ ିଆ OR/06/044/382839
ୀ /1092916 45 148 1003ରଶି େରଖା ଖୁ ିଆ ସା େସୗରଭ ରଂଜନ ଖୁ ିଆ LNT3266806
ୀ /1092917 29 148 1004ରଶିତା ଖୁ ିଆ ପି ବସ  ଖୁ ିଆ YVY1055763

ପ ୁ /1092918 24 148 1005ସି ା  ଖୁ ିଆ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଖୁ ିଆ YVY1037357
ୀ /1092919 22 148 1006ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ଖୁ ିଆ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଖୁ ିଆ YVY1054824

ପ ୁ /1092920 20 148 1007ସାଶତ ଖୁ ିଆ ପି େସୗରଭ ର ନ ଖୁ ିଆ YVY1228261
ୀ /1092921 23 148 1008ଶଭୁଶୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି େସୗରଭ ର ନ ଖୁ ିଆ YVY1228253
ୀ /1092922 42 148 1009ତୃ ିମୟୀ ସାହୁ ସା ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ YVY1228121
ୀ /1092923 73 148 1010ବାସ ି ସାମ ରାୟ ସା ସେୁର  ନାଥ ଖୁ ିଆ OR/06/044/382837
ୀ /1102924 48 148 1011ସୟଂପଜ୍ଞା କର ସା ପଭାତ କମୁାର ନ LNT1685056
ୀ /1102925 77 148 1012େଯାଷମଣି ନ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ନ OR/06/044/382852

ପ ୁ /1102926 51 148 1013ପଭାତ କମୁାର ନ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ନ YVY0987339
ପ ୁ /1102927 48 148 1014ପଦୀପ କମୁାର ନ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ନ OR/06/044/382854
ପ ୁ /1102928 43 148 1015ପଶ  କମୁାର ନ ପି ପ ୂ ର୍ ନ LNT1685072
ୀ /1102929 42 148 1016ପଭାତୀ ନ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନ YVY0615989

ପ ୁ /1112930 47 148 1017ବିନୟ କମୁାର େଜନା ପି ଶୀ ଚରଣ େଜନା YVY0354696
ୀ /1112931 45 148 1018ବିେନାଦିନୀ େଜନା ସା ବିନୟ କମୁାର େଜନା YVY0354704

ପ ୁ /1112932 20 148 1019ତନୟ କମୁାର େଜନା ପି ବିନୟ କମୁାର େଜନା YVY1228220
ପ ୁ /1112933 69 148 1020ପେମାଦ କମୁାର ପଧାନ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଧାନ OR/06/044/382868
ପ ୁ /1112934 47 148 1021ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ସତଯ୍ବତ ପଧାନ YVY0207068
ପ ୁ /1112935 42 148 1022ଶଶିରି କମୁାର ପଧାନ ପି ପେମାଦ ପଧାନ YVY0451302
ପ ୁ /1112936 39 148 1023ସମିର କମୁାର ପଧାନ ପି ପେମାଦ ପଧାନ YVY0451054
ୀ /1112937 37 148 1024ପ ୁ ା ଳୀ ପଧାନ ସା ଶଶିରି ପଧାନ YVY1125830

ପ ୁ /1112938 34 148 1025ମଳୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ YVY0354688
ୀ /1112939 31 148 1026ଲିପ୍ସା ପଧାନ ପି ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ YVY0316711
ୀ /1112940 29 148 1027ସସିତା ପଧାନ ପି ପେମାଦ ପଧାନ YVY0451401

ପ ୁ /1112941 29 148 1028ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପଧାନ YVY0897645
ୀ /1112942 75 148 1029ଲକ୍ଷୀପିୟା ପଧାନ ସା ସତଯ୍ବତ ପଧାନ OR/06/044/382874
ୀ /1112943 63 148 1030ସଷୁମା ପଧାନ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପଧାନ OR/06/044/382869
ପ ୁ /1112944 60 148 1031ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ ପି ଭିକାରୀଚରଣ ପଧାନ OR/06/044/382870
ୀ /1112945 55 148 1032ମନସିନୀ ପଧାନ ସା ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ OR/06/044/382871

ପ ୁ /1112946 55 148 1033ସେରାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ସତଯ୍ବତ ପଧାନ OR/06/044/382872
ୀ /1112947 50 148 1034େଶୖଳବାଳା ପଧାନ ସା ସେରାଜ ପଧାନ OR/06/044/382875

ପ ୁ /1122948 51 148 1035ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ବଜବ ୁ ବିଶାଳ LNT2993418
ୀ /1122949 44 148 1036କାନନ ବିଶାଳ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବିଶାଳ LNT2993426
ୀ /1122950 26 148 1037ଶଭୁସିତା ବିଶାଳ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0794081

ପ ୁ /1122951 60 148 1038ଅେଶାକ କମୁାର େଘାଷ ପି ଅନାଥନାଥ େଘାଷ OR/06/044/382884
ପ ୁ /1122952 27 148 1039ପଜ୍ଞାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ପେଶଷ କମୁାର ସାହୁ YVY0861989
ୀ /1122953 26 148 1040ପଲଭୀ ସାହୁ ପି ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ YVY0862029
ପ ୁ /1122954 23 148 1041େଦବାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ପେଶଷ କମୁାର ସାହୁ YVY1171628
ୀ /1122955 23 148 1042ଉଶର୍ୀଲା ସାହୁ ପି ଊେମଶ କମୁାର ସାହୁ YVY1171669
ପ ୁ /1122956 60 148 1043ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ ପି େଗାବ ର୍ ନ ସାହୁ OR/06/044/382881
ପ ୁ /1122957 57 148 1044ପେଶଷ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାବ ର୍ ନ ସାହୁ YVY0987347
ପ ୁ /1122958 55 148 1045ଉେମଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାବ ର୍ ନ ସାହୁ LNT1684828
ୀ /1122959 49 148 1046ଲିତା ଳୀ ସାହୁ ସା ପେଶଷ କମୁାର ସାହୁ LNT1684851
ୀ /1122960 46 148 1047ସଲିଳା ସାହୁ ସା ଉେମଶ କମୁାର ସାହୁ LNT1684836
ପ ୁ /1122961 32 148 1048ସଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୂ ପି ସବୂାସ ଚଂଦ ସାହୂ LNT2993434
ପ ୁ /1122962 26 148 1049ନିକୁ  ସିଂ ପି ଉେମଶ ସିଂ YVY1034545
ପ ୁ /1122963 60 148 1050ଉେମଶ ସିଂ ପି ରାମସରୂପ ସିଂ YVY0354712
ୀ /1122964 54 148 1051େରଣ ୁସିଂ ସା ଉେମଶ ସିଂ YVY0354720
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ପ ୁ /1132965 69 148 1052ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ ପି ପଦନ ନାୟକ YVY0451120
ପ ୁ /1132966 62 148 1053ରାମଚ  ନାୟକ ପି ପଦିଆ ନାୟକ OR/06/044/382887
ପ ୁ /1132967 53 148 1054ସଭୁାଷ ନାୟକ ପି ପଦିଆ ନାୟକ OR/06/044/382892
ୀ /1132968 50 148 1055ରାଜକମୁାରୀ ନାୟକ ସା ରାମଚ  ନାୟକ OR/06/044/382888
ୀ /1132969 48 148 1056କବିତା ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ YVY0451062

ପ ୁ /1132970 36 148 1057କୃ ଚ  ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ YVY0417295
ପ ୁ /1132971 35 148 1058କା ିର୍କ ଚ  ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ YVY0451138
ୀ /1132972 34 148 1059େମୗସମୁୀ ନାୟକ ସା ଶସୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ YVY0417287

ପ ୁ /1132973 34 148 1060ସଶୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ LNT4479358
ପ ୁ /1132974 30 148 1061ଅଶିନୀ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ YVY0402677
ପ ୁ /1142975 63 148 1062ବାସେୁଦବ ପରିଡା ପି କାଳିପଦ ପରିଡା YVY0126243
ପ ୁ /1142976 36 148 1063ସବୁତ ପରିଡା ପି ବାସେୁଦବ ପରିଡା YVY0126235
ପ ୁ /1142977 32 148 1064ସବର୍ ବିଦ୍ ସବୁାସ ପଧାନ ପି ଲଲାେଟ ୁ ପଧାନ YVY0615906
ପ ୁ /1142978 65 148 1065ଲଲାେଟ ୁ ପଧାନ ପି ହେରକୃ  ପଧାନ OR/06/044/382896
ପ ୁ /1142979 61 148 1066ଲଳିେତ ୁ ପଧାନ ପି ହେରକୃ  ପଧାନ OR/06/044/382897
ୀ /1142980 30 148 1067ଶୀୟା ଶାବଣୀ ପି ଲଲାେଟ ୁ ପଧାନ YVY0615898

ପ ୁ /1152981 69 148 1068ଘନ ସାବତ ପି ଉଦୟ ସାବତ YVY0451146
ୀ /1152982 46 148 1069ଶା ିଲତା ସାବତ ସା କରୁଣାକର ସାବତ YVY0354753

ପ ୁ /1152983 39 148 1070ରାମକି ା ସାବତ ପି ଘନ ସାବତ YVY0451633
ପ ୁ /1152984 36 148 1071ପଭାକର ସାବତ ପି ଘନ ସାବତ YVY0451161
ୀ /1162985 60 148 1072ବାସ ି ପଧାନ ସା ଲଲାେଟ ୁ ପଧାନ OR/06/044/382898

ପ ୁ /1172986 78 148 1073େଗାକଳୁାନ  ମହା ି ପି ହରିବ ୁ ମହା ି OR/06/044/382909
ୀ /1172987 70 148 1074ଜୟ ି ମହା ି ସା େଗାକଳୁାନ  ମହା ି OR/06/044/382910

ପ ୁ /1172988 46 148 1075ସାରଦା ପସାଦ ମହା ି ପି େଗାକଳୁା ନ  ମହା ି LNT3337847
ପ ୁ /1172989 44 148 1076ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହା ି ପି େଗାକଳୁା ନ  ମହା ି LNT3337839
ୀ /1172990 38 148 1077ନିେବଦିତା ମହା ି ସା ସାରଦା ପସାଦ ମହା ି YVY0615807
ୀ /1172991 38 148 1078ସାଗତିକା ମହା ି ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହା ି YVY0615815

ପ ୁ /1182992 82 148 1079ଉେମଶ ଚ  ସାମ ରାୟ ପି ନଟବର ସାମ ରାୟ YVY0354779
ୀ /1192993 27 148 1080ରଶୀତା େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା YVY0793869

ପ ୁ /1192994 64 148 1081ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବଜ ପି ଭାଗବତ େବଜ OR/06/044/382913
ୀ /1192995 64 148 1082ବାସ ୀ େବଜ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବଜ OR/06/044/382914

ପ ୁ /1192996 47 148 1083ସକୁା  କମୁାର େବଜ ପି ଦୁେଯଯ୍ାଧନ େବଜ OR/06/044/383221
ପ ୁ /1192997 44 148 1084ପଶା  କମୁାର େବଜ ପି ଦୁଯଯ୍ର୍ଧନ େବଜ YVY0417261
ୀ /1192998 55 148 1085େହମଲତା ଦାସ ସା ଗେଣଶର ଦାସ YVY0451229

ପ ୁ /1192999 50 148 1086ମଧସୂଦୂନ ପଧାନ ପି ନୀଳମଣି ପଧାନ YVY0793844
ୀ /1193000 46 148 1087ପ ୂ ର୍ଲତା ପଧାନ ସା ମଧସୂଦୂନ ପଧାନ YVY0793851

ପ ୁ /1193001 44 148 1088ଦାେମାଦର ସାହୁ ପି ଦୁସା ସାହୁ YVY0793802
ୀ /1193002 34 148 1089ରୀନା ସାହୁ ସା ଦାେମାଦର ସାହୁ YVY0793810

ପ ୁ /1203003 26 148 1090ବିଭୂତି ଭୁସଣ ବାଗ ପି ନିଲା ଳ ବାଗ YVY0794750
ପ ୁ /1203004 34 148 1091ହାଡିବ ୁ ବ ାରାୟ ପି ଜରାଜ ବ ାରାୟ YVY0794503
ପ ୁ /1203005 67 148 1092ରତନ୍ ାକର ବିଶାଳ ପି ହେରକୃ  ବିଶାଳ LNT2993442
ୀ /1203006 57 148 1093ପତୀମା ବିଶାଳ ସା ରତନ୍ ାକର ବିଶାଳ LNT2993459

ପ ୁ /1203007 35 148 1094ପୀତି ରଂଜନ ବିଶାଳ ପି ରତନ୍ ାକର ବିଶାଳ LNT2993467
ୀ /1203008 33 148 1095ପୀତିନ ା ବିଶାଳ ପି ରତନ୍ ାକର ବିଶାଳ LNT2993475

ପ ୁ /1203009 26 148 1096ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପାଣିଗାହି ପି ପଦଲାଭ ପାଣିଗାହି YVY0794313
ପ ୁ /1203010 37 148 1097ଉେପ  ପେଟଲ ପି ଶଗିୁବ ପେଟଲ YVY0794537
ପ ୁ /1203011 33 148 1098ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YVY0794446
ପ ୁ /1203012 74 148 1099ରବି ନାଥ ସାଇଁ ପି ଉ ାବ ସାଇଁ OR/06/044/382927
ୀ /1203013 67 148 1100ସାବିତୀ ସାଇଁ ସା ରବି ନାଥ ସାଇଁ OR/06/044/382928
ୀ /1203014 39 148 1101ସରଣିକା ସାଇଁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ YVY0735191
ପ ୁ /1213015 47 148 1102ନେଗ  ନାଥ ବାରିକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ବାରିକ YVY0451385
ପ ୁ /1213016 58 148 1103ଶାରଦା େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା YVY0572321
ପ ୁ /1213017 41 148 1104ଅମେର  ଦାସ ପି ଶତୃଘନ ଦାସ YVY0451252
ପ ୁ /1213018 40 148 1105ସମୀର କମୁାର ଦାସ ପି ଶତୃଘନ ଦାସ YVY0451377
ପ ୁ /1213019 77 148 1106ତାରକ ବହା ମାଇତି ପି ପଫଲୁ ମାଇତି LNT3212776
ୀ /1213020 62 148 1107ପତୀଭା ମାଇତି ସା ତାରକ ବହା ମାଇତି LNT3212784
ୀ /1213021 41 148 1108ଚ ିକା ମହା ି ପି ତାରକ ବହା ମାଇତି LNT3212842
ପ ୁ /1213022 72 148 1109ଦୀଗାମର ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ନାୟକ OR/06/044/382930
ୀ /1213023 70 148 1110ସେରାଜିନୀ ନାୟକ ସା ଦିଗମର ନାୟକ OR/06/044/382931
ପ ୁ /1213024 65 148 1111ହୃଷିେକଶ ନାୟକ ପି ବାଇଧର ନାୟକ YVY0572313
ପ ୁ /1213025 51 148 1112ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିଗମର ନାୟକ OR/06/044/382937
ୀ /1213026 47 148 1113ନିରୁପୀତା ନାୟକ ସା ଦିପକ କମୁାର ନାୟକ YVY0572339
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ପ ୁ /1213027 47 148 1114ଆଶସି କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିଗମର ନାୟକ OR/06/044/382938
ପ ୁ /1213028 46 148 1115ତାପସ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିଗମର ନାୟକ OR/06/044/382939
ୀ /1213029 36 148 1116ସତୀସିତା ନାୟକ ପି ଦିଗାମର ନାୟକ YVY0572347

ପ ୁ /1213030 35 148 1117ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ମରୁଲୀ ଧର ନାୟକ YVY0794032
ୀ /1213031 56 148 1118ସଷୁମା ପାତ ସା ମ ୁଳି ଚରଣ ପାତ YVY0451328

ପ ୁ /1213032 53 148 1119େବୖରାଗୀ ରାଉତ ପି େବୖେଲାଚନ ରାଉତ LNT2479137
ୀ /1213033 50 148 1120ସଶୁୀଳା ରାଉତ ସା େବୖରାଗୀ ରାଉତ LNT2479129

ପ ୁ /1213034 26 148 1121ସତଯ୍ଜିତ୍ ରାଉତ ପି େବୖରାଗୀ ରାଉତ YVY0794107
ପ ୁ /1223035 80 148 1122ପଭାକର ମିଶ ପି ମଧସୁଦୁନ ମିଶ OR/06/044/382940
ୀ /1223036 75 148 1123େସୗଦାମିନୀ ମିଶ ସା ପଭାକର ମିଶ OR/06/044/382941

ପ ୁ /1223037 52 148 1124ପତଯ୍ସୁ ର ନ ମିଶ ପି ପଭାକର ମିଶ OR/06/044/382560
ୀ /1223038 46 148 1125େଲାପାମଦୁା ମିଶ ସା ପତଯ୍ସୁ ରଂଜନ ମିଶ YVY0735225

ପ ୁ /1233039 66 148 1126ଭାଗିରଥି ଦାଶ ପି ବାଇଧର ଦାଶ LNT3266731
ୀ /1233040 60 148 1127ବ ନା ଦାଶ ସା ଭାଗିରଥି ଦାଶ LNT3266723

ପ ୁ /1233041 66 148 1128କା ାଳି େଜନା ପି ମ ୁଳି େଜନା LNT3266707
ୀ /1233042 60 148 1129େରଣବୁାଳା େଜନା ସା କା ାଳି େଜନା YVY0735241
ୀ /1233043 33 148 1130ମ ାକିନୀ ସାହୁ ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ YVY0616227
ୀ /1233044 31 148 1131ବିଜୟନୀ ସାହୁ ପି ଜନକର ସାହୁ YVY0616185

ପ ୁ /1233045 68 148 1132ଜନକର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT3266699
ୀ /1233046 60 148 1133ନିରୁପମା ସାହୁ ସା ଜନକର ସାହୁ LNT3266715

ପ ୁ /1243047 77 148 1134ଡା.ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଦୀନବ ୁ ଦାସ LNT2479004
ପ ୁ /1243048 45 148 1135ପ ୁ ରାଜ ଦାସ ପି ଡଃ.ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/086338
ୀ /1243049 73 148 1136କାଦମିନୀ ମହାପାତ ସା ଡା.ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଦାସ LNT2479012

ପ ୁ /1243050 49 148 1137ଡଃ. ନଚିେକତା ମହାପାତ ପି ପାଣକୃ  ମହାପାତ OR/06/044/382817
ପ ୁ /1243051 28 148 1138ମେନାରଂଜନ ମହାପାତ ପି ବ ିମଚଦ ମହାପାତ YVY0898304
ପ ୁ /1243052 34 148 1139ବିେବକ ପ ନାୟକ ପି ଛ ା ଚରଣ ପ ନାୟକ YVY0897660
ୀ /1243053 46 148 1140ଡାଃ ଲୁସି ପ ନାୟକ ସା ପ ୁ ରାଜ ଦାସ LNT2480523
ୀ /1243054 46 148 1141ଆରତୀପଭା ସାହୁ ସା ମେନାରଂଜନ ମହାପାତ YVY0898288

ପ ୁ /1253055 49 148 1142ପଦୀପ କମୁାର ପ ା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା LNT2482917
ୀ /1253056 48 148 1143ଲିଶା ପାଣିଗାହୀ ସା ଉଲାସ ପାଣିଗାହୀ LNT2480564

ପ ୁ /1253057 25 148 1144ଅବିନାଶ ପାତ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପାତ YVY0897504
ପ ୁ /1253058 58 148 1145ଶେୁଭ ୁ ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ LNT2484814
ୀ /1253059 50 148 1146ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଶେୁଭ ୁ ସାହୁ LNT2484806
ୀ /1263060 61 148 1147ପତିଭା ମ ରୀ େଦବୀ ସା େଗାେଲଖ ବିହାରୀ କର OR/06/044/382643

ପ ୁ /1263061 72 148 1148କୁ  ବିହାରୀ କର ପି ବଟକୃ  କର OR/06/044/382640
ପ ୁ /1273062 80 148 1149ଉେମଶଚ  ସାମ ରାୟ ପି ନଟବର ସାମ ରାୟ OR/06/044/382900
ପ ୁ /1283063 28 148 1150ରାେକଶ ବିଶାଳ ପି ଧବୃ ଚରଣ ବିଶାଳ YVY0615823
ୀ /1283064 70 148 1151ମିନୢ ସାମଲ ସା ଗଣୁ ସାମଲ LNT2622348

ପ ୁ /1283065 45 148 1152ମଳିୁଆ ସାମଲ ପି ଗଣୁ ସାମଲ LNT2622330
ପ ୁ /1293066 64 148 1153େଶଖ ଅବଦୁଲ ରଫ ପି େଶଖ ଆକବର ଅଲୀ LNT1864826
ୀ /1293067 37 148 1154େରାସନରା ଖାତୁନ ସା େସକ୍ ଜାମେସଦ ଅଲୀ YVY0188425
ୀ /1293068 33 148 1155ଅସିନା ଖାତୁନ ପି େସକ ଅବଦୁଲ େରୗଫ YVY0188441

ପ ୁ /1303069 41 148 1156ରାଜା ଖାନ୍ ପି ସକନୁୁ ଖାନ୍ LNT3408341
ପ ୁ /1313070 38 148 1157େସକ ସବିର ଅଲି ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରଫ LNT3408333
ପ ୁ /1313071 51 148 1158ଜମ୍େସଦ ଅଲୀ ଜମାଦାର ପି େଶଖ୍ ଅମଜାଦ ଅଲୀ YVY0735282
ୀ /1313072 61 148 1159ହଲିମା ଖାତୁନ ସା ଅବଦୁଲ ରଫ LNT3358983

ପ ୁ /1323073 66 148 1160ଆେଲାକ ର ନ ମହା ି ପି କିେଶାର ଚ  ମହା ି YVY0735266
ୀ /1323074 58 148 1161କ୍ଷଣପଭା ମହା ି ସା ଆେଲାକ ର ନ ମହା ି YVY0735258
ୀ /1323075 26 148 1162ସାଇେଶତା ମହା ି ପି ଆେଲାକ ର ନ ମହା ି YVY1252956
ୀ /1323076 23 148 1163ତିଥି ନାୟକ ପି ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ YVY1251719
ୀ /1333077 37 148 1164ମମତା ଖେଟଇ ସା ନୀର ନ ଖେଟଇ YVY0451419
ପ ୁ /1343078 58 148 1165ଗେଣଶର ଦାସ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାସ YVY0451609
ୀ /1343079 32 148 1166ମେନାସିନୀ ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ YVY0575944
ପ ୁ /1343080 28 148 1167େସୗମିତ େଘାଷ ପି େସୗେମ  କମୁାର େଘାଷ YVY0451617
ପ ୁ /1343081 62 148 1168ପଣବ ମହାପାତ ପି ପଦ ଚରଣ ମହାପାତ YVY0451575
ୀ /1343082 56 148 1169ସଦୂୟନା ମହାପାତ ସା ପଣବ ମହାପାତ YVY0451591
ୀ /1343083 30 148 1170ସ ୁ ର୍ା ମହାପାତ ପି ପଣବ ମହାପାତ YVY0451583
ୀ /1343084 69 148 1171ସଂଘମିତା ମହା ି ସା ବିଜୟାନ  ମହା ି YVY0451468
ୀ /1343085 41 148 1172ସାଗରିକା ମହା ି ସା େସୗେମ ୁ ମହା ି YVY0451450
ପ ୁ /1353086 38 148 1173ଦୁଗର୍ା ମାଧବ ମହା ି ପି ନବୀନ ବିହାରୀ ମହା ି YVY0616052
ୀ /1353087 37 148 1174କୃ ପିୟା ମହା ି ସା ଦୁଗର୍ା ମାଧବ ମହା ି YVY0616060
ପ ୁ /1353088 24 148 1175ସତଯ୍ଦୀପ ଷଡ ୀ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଷଡ ୀ YVY1184969
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ୀ /1353089 26 148 1176ଗଗନ ସତଯ୍ଶୀ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଷଡ ୀ YVY1184944
ପ ୁ /1403090 36 148 1177େହମ  କମୁାର ସିଂହ ପି ଖଚନ କମୁାର ସିଂହ YVY0794305
ପ ୁ /1503091 32 148 1178ଦୁନକୃ  ମହାକଡୁ ପି ତିନାଥ ମହାକଡୁ YVY0794669
ପ ୁ /1653092 27 148 1179ନିର ନ ପଧାନ ପି ସାହାରା ପଧାନ YVY0794628
ପ ୁ /2133093 47 148 1180ସ ୟ କମୁାର ପ ା ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚ  ପ ା YVY0862037
ପ ୁ /2153094 55 148 1181ର ନ କମୁାର େସନାପତି ପି କଳୁମଣି େସନାପତି YVY1276112
ୀ /4073095 45 148 1182ସାରିକା େଜୖନ ସା ସ ତମଲ ଟାେଟର YVY0862011
ୀ /9993096 49 148 1183େହମଲତା ସି ୀ ସା ସେୁର  ସି ି YVY0861906
ୀ /10853097 23 148 1184ଇସା ଅେୟସା ପି ଉଲାସ ପାଣିଗାହି YVY1154715

ପ ୁ /25983098 56 148 1185େଶଷେଦବ ମିଶ ପି ପାଣବ ୁ ମିଶ YVY0861930
ୀ /25983099 53 148 1186େସନ୍ହଲତା ମିଶ ସା େଶଷେଦବ ମିଶ YVY0861914
ୀ /25983100 32 148 1187େସନ୍ହଲତା ମିଶ ସା େଶଷେଦବ ମିଶ YVY0861922

ପ ୁ /390/A/193101 46 148 1188ବିକମ ସାହୁ ପି ଫଗନୁାଥ ସାହୁ YVY0932384
ପ ୁ /999993102 24 148 1189ୟଶ କଯ୍ାଲ ପି ବିଜୟ କଯ୍ାଲ YVY1147156
ପ ୁ /15  (Boot3103 21 148 1190ବିଶ୍ଵ ପକାଶ ବିଶାଳ ପି ବିେବକାନ  ବିଶାଳ YVY1310770
ପ ୁ /15 (Booth3104 18 148 1191ସତ୍ଯଜିତ୍ ବିଶ୍ଵାଳ ପି ବିେବକାନ  ବିଶ୍ଵାଳ YVY1310796
ୀ /303105 26 148 1192ପିପାସା ପଲବୀ ପଧାନ ସା ସୱୟ କମୁାର ପଧାନ YVY1329192
ୀ /943106 30 148 1193ଅମିକା େବେହରା ସା େକଶବ ଚ  ସାହୁ YVY1329226

ପ ୁ /1243107 21 148 1194ଅଭିଳାଶ ସିଂ ପି ତାେରଣୀ େସନ ସିଂ YVY1329283
ପ ୁ /573108 59 148 1195େକଦାରନାଥ ନାୟକ ପି ଘନ ନାୟକ YVY1329291
ପ ୁ /1243109 22 148 1196ଅନନଯ୍ା ସିଂ ପି ତାେରଣୀ େସନ ସିଂ YVY1329358
ପ ୁ /1343110 45 148 1197ସେଣନ୍ର୍ ୁ ମହା ି ପି ବିଜୟାନ  ମହା ି YVY1329382
ୀ /473111 19 148 1198ମନିଷା ମେନାସିତା ମଲ ପି ମେନାଜ କମୁାର ମଲ YVY1329416

ପ ୁ /1243112 57 148 1199ଶୀ ତାେରଣୀ େସନ ସିଂ ପି ହୃଷିେକଶ ସିଂ YVY1329440
ୀ /1243113 49 148 1200ସ କୁ୍ତା ସିଂ ସା ତାେରଣୀ େସନ ସିଂ YVY1329481

ପ ୁ /1343114 47 148 1201େସୗେମ ୁ ମହା ି ପି ବିଜୟନ  ମହା ି YVY1329531
ୀ /1003115 67 148 1202ମିରା ମହା ି ସା ଅବନୀ କମୁାର ମହା ି YVY1329572

ପ ୁ /703116 18 148 1203ଚିରାଗ କମୁାର େଜୖନ ପି କିେଶାର କମୁାର େଜୖନ YVY1334929
ୀ /503117 18 148 1204ସପୁସିନି ସାହୁ ପି କେହନ୍ଇ ସାହୁ YVY1335066

ପ ୁ /873118 18 148 1205ଅମନ େଗାପାଳ ଖେଟଇ ପି ପଦୀପ ଖେଟଇ YVY1335090
ୀ /013119 25 148 1206ର ା ପାତ ସା କା ିର୍କ ନାଏକ YVY1338920

ପ ୁ /013120 24 148 1207କା ିର୍କ ନାଏକ ପି ଜାେମସ୍ଵର ନାଏକ YVY1338938
ୀ /487/c/23121 64 148 1208ଝରଣା ବିସ୍ଵାଲ ସା ନିର ନ ବିସ୍ଵାଲ YVY1344167
ୀ /487/c/23122 27 148 1209ସପିୁୟା ବିସ୍ଵାଳ ପି ନିର ନ ବିସ୍ଵାଲ YVY1356369

ପ ୁ /153123 49 148 1210ବିନୟ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଖଟୁଆ YVY1356716
ୀ /153124 19 148 1211ତନୟୀ ଖଟୁଆ ପି ବିନୟ କମୁାର ଖଟୁଆ YVY1356724

ପ ୁ /Aspha hou3125 24 149 1ଯଶ କ୍ଯାଲ ପି ଵୀଜଯ କ୍ଯାଲ YVY1154822
ପ ୁ /Krishna 3126 24 149 2ପଭୁ କୃ ା ମିଶା ମା େଲାପାମଦୂା ମିଶା YVY1154939
ୀ /MAYAPURI3127 20 149 3ଚଵର୍ୀ ମିଶା ପି େହମଂତ କମୁାର ମିଶା YVY1289719
ୀ /NA3128 21 149 4ମହକ େଜୖନ େଜୖନ ପି କିେଶାର କମୁାର େଜୖନ େଜୖନ YVY1261072
ୀ /SAMANTA3129 31 149 5ଗୀତା ଦାସ ସା ନେରଶ ରାଉତ YVY1277367
ପ ୁ /Samantas3130 60 149 6ଶମ କମୁାର ନାୟର ପି ସି କି ା ନାୟର YVY1290923
ୀ /SANT SAH3131 50 149 7ସ ର୍ା  ଲତା ରାଉତ ସା ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ YVY1276864
ୀ /023132 56 149 9ଜହାନାରା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସବୀର ଖାନ YVY1129758

ପ ୁ /023133 25 149 10େମାହମଦ ତକିର ଖାନ ପି େମାହମଦ ସବୀର ଖାନ YVY1129766
ପ ୁ /23134 29 149 11ମ ନୟର ଅକମଲ ପି ମ ମଖୁତାର ଅେହମଦ YVY0830679
ୀ /23135 35 149 12ସଲମା ନସରିନ ସା ମ େମାହିବୁର ରହମାନ YVY0830703
ୀ /43136 36 149 13ମିତାରାଣୀ େସନାପତି ସା ଦୁଃଖୀ ରାମ େସନାପତି YVY0616540

ପ ୁ /53137 27 149 14ସେରାଜ କମୁାର ଛାେଟାଇ ପି ନାରାୟଣ କମୁାର ଛାେଟାଇ YVY0724682
ୀ /63138 35 149 15ମ ାକିନୀ ଖଟୁଆ ସା ତରୁଣ କମୁାର ଖଟୁଆ YVY0617134
ପ ୁ /073139 26 149 16ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ YVY0795070
ୀ /73140 55 149 17କନିୁ ରାଉତ ସା ବୁ େଦବ ରାଉତ YVY0617514
ୀ /73141 42 149 18ରୁକଣୀ େସନାପତି ସା ଲକ୍ଷୀଧର େସନାପତି YVY0616458
ପ ୁ /73142 27 149 19େସାମନାଥ େସନାପତି ପି ହଟେକଶର େସନାପତି YVY0617563
ୀ /83143 33 149 20ଶମିର୍ ା ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0724633
ୀ /93144 34 149 21ମାଧରୁୀ େସନାପତି ସା ମେନାର ନ େସନାପତି YVY0616284
ୀ /103145 39 149 22କମଳା ଚ  େଜନା ସା ପଶା  େଜନା YVY0617100
ପ ୁ /103146 77 149 23ରେମଶ କମୁାର େମାଦୀ ପି ମଲୂ ଚ  େମାଦୀ YVY0898916
ପ ୁ /103147 53 149 24ପଦିପ କମୁାର େମାଦୀ ପି ରେମଶ କମୁାର େମାଦୀ YVY0898932
ପ ୁ /103148 51 149 25ସ ୀପ କମୁାର େମାଦୀ ପି ରେମଶ କମୁାର େମାଦୀ YVY0898908
ପ ୁ /103149 46 149 26ମେନାଜ କମୁାର େମାଦୀ ପି ରେମଶ କମୁାର େମାଦୀ YVY0898924
ୀ /103150 45 149 27ବବିତା େମାଦୀ ସା ପଦୀପ େମାଦୀ YVY0898882
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ୀ /103151 42 149 28ସନିୁତା େମାଦୀ ସା ସ ୀପ କମୁାର େମାଦୀ YVY0898866
ପ ୁ /133152 27 149 29ପଶନନ୍ଜିତ ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ YVY0616862
ପ ୁ /133153 26 149 30ପଭନଜିତ୍ ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ YVY0795104
ୀ /143154 48 149 31ସିତା ମହାପାତ ସା ସଦୂହରନଜାନ ରାଉତ YVY1276898
ୀ /153155 29 149 32ଆଯଯ୍ର୍ାସଶୁୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଧୀେର  କମୁାର ସାହୁ YVY0616607

ପ ୁ /153156 27 149 33ପାଥର୍  ସାହୁ ପି ଧୀେର  କମୁାର ସାହୁ YVY0616615
ୀ /193157 67 149 34ନୀେରାଦା କମୁାରୀ ରାୟ ସା ସେୁରଶ ଚ  ରାୟ YVY0616318

ପ ୁ /193158 65 149 35ସେୁରଶ ଚ  ରାୟ ପି ଭମର ବର ରାୟ YVY0852749
ପ ୁ /193159 40 149 36ପିତମ ରାୟ ପି ସେୁରଶ ଚ  ରାୟ YVY0616300
ୀ /House no.3160 32 149 37ଇତିଶୀ ଦାସ ଦାସ ସା ଶୀବ  େଚୗଧରୁୀ େଚୗଧରୁୀ YVY1198902
ୀ /203161 35 149 38ନିସିତା ମହା ି ସା ଅଜୟ ମହା ି YVY0616292

ପ ୁ /213162 34 149 39ଅବିନାଶ େଜନା ପି ଉମା କା  େଜନା YVY0616359
ପ ୁ /213163 31 149 40ଆଦିତଯ୍ କମୁାର େଜନା ପି ଉମାକା  େଜନା YVY0617043
ପ ୁ /213164 55 149 41ନିେଳା ଳ ରୟ ପି ଏନ େକ ରୟ YVY1035369
ପ ୁ /223165 70 149 42ପିତାମର ମାଥର୍ା ପି ଶୀଧର ମାଥର୍ା LNT4494571
ପ ୁ /223166 34 149 43ସବଯ୍ସାଚୀ ମାଥର୍ା ପି ପିତାମର ମାଥର୍ା YVY0188870
ପ ୁ /223167 25 149 44ଅଭିେଷକ ମହା ି ପି ରାହସ ବିହାରୀ ମହା ି YVY0960526
ପ ୁ /223168 22 149 45ଶ ର ଲାଲ ପାରୀକ ପି େପମା ରାମ ପାରୀକ YVY1129683
ପ ୁ /223169 62 149 46ମହାବୀର ପସାଦ ପାରିକ ପି ସଖୁରାମ ପାରିକ OR/06/044/387019
ୀ /223170 58 149 47ସେ ାଷେଦବୀ ପାରିକ ସା ମହାବୀର ପସାଦ ପାରିକ OR/06/044/386963
ୀ /233171 66 149 48ଅନୁପମା ଦାସ ସା ରବି  ଦାସ YVY1002856
ୀ /233172 39 149 49ଶ ା ଳି େଜନା ପି ଶୀଧର େଜନା LNT4471785

ପ ୁ /233173 38 149 50ସ ୟ େଜନା ପି ଶୀଧର େଜନା LNT3231040
ପ ୁ /233174 50 149 51ପଦୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ପହାଦ ପ ନାୟକ OR/06/044/386105
ୀ /233175 42 149 52େରାଜାଲିନ ପ ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0293662

ପ ୁ /233176 78 149 53ପହାଦ ପ ନାୟକ ପି ଧେନଶର ପ ନାୟକ OR/06/044/386102
ପ ୁ /233177 51 149 54ପସନନ୍ ପ ନାୟକ ପି ପହାଦ ପ ନାୟକ YVY0714907
ୀ /233178 46 149 55ସିେ ଶରୀ ପ ନାୟକ ସା ପସନନ୍ ପ ନାୟକ YVY0714949
ୀ /233179 45 149 56ପଦଜା ପ ନାୟକ ପି ପହାଦ ପ ନାୟକ OR/06/044/386107
ୀ /233180 44 149 57ଚୀରସିତା ପ ନାୟକ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ପ ନାୟକ YVY0714964

ପ ୁ /243181 87 149 58ଶବିନାଥ େବେହରା ପି ବାଳକୃ  େବେହରା YVY0126797
ୀ /243182 86 149 59ସାବିତି େବେହରା ସା ଶବିନାଥ େବେହରା YVY0126722

ପ ୁ /243183 60 149 60ଦିବାକର େବେହରା ପି ଶବିନାଥ େବେହରା YVY0126789
ୀ /243184 51 149 61ରଶତିା େବେହରା ସା ଦିବାକର େବେହରା YVY0126730

ପ ୁ /243185 48 149 62ପଦିପ କମୁାର େବେହରା ପି ଶବି ନାଥ େବେହରା YVY0126771
ୀ /243186 41 149 63ସସିତା େବେହରା ସା ପଦିପ କମୁାର େବେହରା YVY0126763

ପ ୁ /243187 68 149 64ଗ ବର୍  ବିଶାଳ ପି େନତାନ  ବିଶାଳ LNT2484095
ପ ୁ /243188 60 149 65ଅେଲଖ ଚ  ବିଶାଳ ପି େନତାନ  ବିଶାଳ OR/06/044/386123
ପ ୁ /243189 53 149 66ଉେମଶ ବିଶାଳ ପି େନତାନ  ବିଶାଳ LNT2483808
ୀ /243190 52 149 67ପଦଗ ା ବିଶାଳ ସା ଅେଲଖ ବିଶାଳ OR/06/044/386980

ପ ୁ /243191 50 149 68ରେମଶ ବିଶାଳ ପି େନତାନ  ବିଶାଳ OR/06/044/386888
ପ ୁ /243192 47 149 69ସବୁାଷ ବିଶାଳ ପି େନତାନ  ବିଶାଳ OR/06/044/386126
ୀ /243193 45 149 70କାୱନ ବିଶାଳ ସା ଊେମଶ ବିଶାଳ YVY1137025
ୀ /243194 44 149 71କା ନ ବିଶାଳ ସା ଉେମଶ ବିଶାଳ YVY0809046
ୀ /243195 41 149 72ଦୀପାଜ୍ଞଳୀ ବିଶାଳ ସା ସବୁାଷ ଚ  ବିଶାଳ YVY1136985

ପ ୁ /243196 21 149 73ସାସତ୍ ବିଶାଳ ପି ଗ ର୍ବରାଜ ବିଶାଳ YVY1137009
ପ ୁ /243197 64 149 74ଜ୍ଞାେନ  ନାଥ ମହା ି ପି ଧେନଶର ମହା ି YVY0126805
ୀ /243198 53 149 75ର ିତା ମହା ି ସା ଜ୍ଞାେନ  ନାଥ ମହା ି YVY0126748

ପ ୁ /243199 33 149 76ସଯୂଯ୍ର୍କା  ମହା ି ପି ଜ୍ଞାେନ  ନାଥ ମହା ି YVY0126755
ପ ୁ /243200 47 149 77ରାେଜ  ସାହୁ ପି ଉେମଶ ଚ  ସାହୁ YVY0126813
ୀ /243201 40 149 78ତୁଷାର କା ି ସାହୁ ସା ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ YVY0126821
ୀ /253202 32 149 79ଶ ା ଳୀ ବାରିକ ସା ସମୁ  ବାରିକ YVY1148279
ୀ /253203 77 149 80ପାବର୍ ତୀ ବିଶାଳ ସା ଗରୁୁଚରଣ ବିଶାଳ OR/06/044/386135
ପ ୁ /253204 61 149 81ଉ ମ ବିଶାଳ ପି ଗରୁୁଚରଣ ବିଶାଳ OR/06/044/386136
ୀ /253205 51 149 82ତପସିନୀ ବିଶାଳ ସା ଉ ମ ବିଶାଳ OR/06/044/386137
ୀ /253206 31 149 83ବିଶାଖା ବିଶାଳ ପି ଉ ମ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0293670
ପ ୁ /253207 24 149 84ବିଶାସ ବିଶଳ ପି ଉ ମ ବିଶାଳ YVY1136944
ପ ୁ /253208 66 149 85ବିଧ ୁଭୂଷଣ ଦାଶ ପି େବୖକୁ  ଦାଶ YVY1129733
ୀ /253209 29 149 86ସ ମୀତା େଦବତା ସା ଅମିତ କମୁାର ରଥ YVY1148253
ୀ /253210 52 149 87ଶମିର୍ଲା ପଧାନ ସା ଅମିୟ ପଧାନ YVY1264746
ପ ୁ /253211 58 149 88ମେନାଜ କମୁାର ରଥ ପି ମରୁଲିଧର ରଥ YVY0236513
ୀ /253212 54 149 89ଶମିର୍ ା ରଥ ସା ମେନାଜ କମୁାର ରଥ YVY0616714
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ପ ୁ /253213 29 149 90ଅମିତ କମୁାର ରଥ ପି ମେନାଜ କମୁାର ରଥ YVY0616722
ୀ /253214 28 149 91େମୗସମୁୀ ରଥ ପି ମେନାଜ କମୁାର ରଥ YVY0616748
ୀ /253215 63 149 92ଜଯଶୀ ତୀପାଠୀ ସା ବିଧଭୂୁସନ ଦାଶ YVY1129741
ୀ /263216 58 149 93ଶଶେିରଖା ଦାଶ ସା ସମିରଣ ଦାଶ OR/06/044/386144

ପ ୁ /263217 39 149 94ବିଶାମିତ ଦାଶ ମା ଶଶେିରଖା ଦାଶ LNT2483295
ପ ୁ /263218 37 149 95ସିଧା  ଦାଶ ପି ବିଧଭୂୁଷଣ ଦାଶ YVY1137041
ୀ /263219 33 149 96ଇପଶତିା ଦୁେବ ଦାଶ ପି ବିଶାମିତ ଦାଶ YVY0616920

ପ ୁ /273220 81 149 97ପମଥ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଦାସ OR/06/044/386153
ପ ୁ /273221 69 149 98ପଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଦାସ OR/06/044/386149
ୀ /273222 68 149 99ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/386154

ପ ୁ /273223 43 149 100ଅନଷମୁାନ ଦାସ ପି ଡା. ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0817932
ୀ /273224 43 149 101ଉବର୍ ୀ ଦାସ ସା ଅନଷମୁାନ ଦାସ YVY0817916
ୀ /273225 39 149 102ଉମିର୍ ଦାସ ସା ଆୟଷ କା  ରାଉତ YVY0817924

ପ ୁ /273226 33 149 103ବିର  ିନାରାୟଣ ମାଥର୍ା ପି ପିତାମର ମାଥର୍ା YVY0188896
ୀ /273227 38 149 104ରତନିମାଳା ପାଣିଗାହୀ ସା ଦିଲିପ ପାଣିଗାହୀ YVY0817908

ପ ୁ /273228 38 149 105ଆୟଷ କା  ରାଉତ ପି ଡା. ମେହଷ କମୁାର ରାଉତ YVY0817940
ପ ୁ /283229 54 149 106ସବୁ  କମୁାର ଭାରତୀୟ ପି େକ୍ଷତ ବାସି ପତି YVY0616326
ୀ /283230 23 149 107େମାନିକା ଦାଶ ପି କୃ  ଚଂଦ ଦାଶ YVY1157502
ୀ /283231 52 149 108ଛାୟା ମହାପାତ ସା ସବୁ  କମୁାର ଭାରତୀୟ YVY0616334

ପ ୁ /283232 72 149 109ନଂଦକିେଶାର ପଧାନ ପି ବଟକୃ  ପଧାନ OR/06/044/386162
ୀ /283233 65 149 110କାଦମିନୀ ପଧାନ ସା ନଂଦକିେଶାର ପଧାନ OR/06/044/386161

ପ ୁ /283234 34 149 111ରାହୁଲ ରାଉତ ପି ରାମ େଗାବି  ରାଉତ LNT4515698
ୀ /283235 92 149 112ସରସତୀ ରାଉତ ସା ଦୟାନିଧି ରାଉତ LNT2549111
ୀ /283236 58 149 113ସସୁା ୀ ରାଉତ ସା ରାମ େଗାବି  ରାଉତ OR/06/044/386160

ପ ୁ /283237 36 149 114କନୁାଲ୍ ରାଉତ ପି ରାମ େଗାବି  ରାଉତ YVY1136951
ପ ୁ /283238 50 149 115ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ବୀର କିେଶାର ସାହୁ YVY0794883
ପ ୁ /283239 76 149 116ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ସାହୁ LNT1685254
ୀ /283240 68 149 117େଜଯ୍ାସନ୍ା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT1685262
ୀ /283241 33 149 118ପତୀମା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ YVY0794891

ପ ୁ /283242 55 149 119ସସୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ନୀଳମଣି ସାଇଁ YVY0236539
ୀ /283243 47 149 120ମହାଦୀପା ସାଇଁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ LNT1685288

ପ ୁ /293244 65 149 121ସଂଗାମ ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/044/386168
ପ ୁ /293245 54 149 122ବିଜୟ ଦାସ ପି ରାମ ଦାସ OR/06/044/386170
ୀ /293246 49 149 123ଅସିତା ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ OR/06/044/386966

ପ ୁ /293247 29 149 124ନିେତଶ କମୁାର ଦାସ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ଦାସ YVY1129881
ୀ /293248 27 149 125ରି ା ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY1129873

ପ ୁ /293249 26 149 126େରାଜାଲିନ ଦାସ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ଦାସ YVY1129865
ପ ୁ /303250 44 149 127ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ବାରିକ YVY0453605
ୀ /303251 36 149 128ଡଲି ରାଣୀ ବାରିକ ସା ନାରାୟଣ ବାରିକ YVY0453597
ୀ /303252 72 149 129େଶୖବରାଣି େବେହରା ସା ବି ୁ େବେହରା OR/06/044/386174
ୀ /303253 66 149 130ସବିତା େବେହରା ସା ବିନୟ େବେହରା OR/06/044/386993
ପ ୁ /303254 60 149 131େସୗଭାଗଯ୍ ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ବି ୁ େବେହରା OR/06/044/386915
ପ ୁ /303255 53 149 132ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େବେହରା ପି ବି ୁ େବେହରା OR/06/044/386179
ୀ /303256 45 149 133ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ବି ୁ େବେହରା OR/06/044/386181

ପ ୁ /303257 35 149 134ବିଶ ର ନ େବେହରା ପି ବିନୟ ଭୂଷଣ େବେହରା LNT2947687
ପ ୁ /303258 44 149 135ନେରଶ ଦାସ ପି ପବାଣୀ ରାଉତ YVY1275924
ୀ /303259 64 149 136ମୀନା ଲାଲ ସା ଗିରିଧାରୀ ଲାଲ YVY1129899
ୀ /303260 43 149 137ସେରାଜା ମଦୂଲୀ ସା ବିଭୂତି ଭୂସନା ରାଉତ YVY1275973
ୀ /303261 47 149 138ସନୁୀତା ନାୟକ ସା ସରୂଜ ନାୟକ YVY1136936
ୀ /303262 53 149 139ଗାୟତୀ ସାଇଁ ସା ଗିରିଜା ପସାଦ ସାଇଁ YVY0617225
ପ ୁ /303263 42 149 140ଗିରିଜା ପସାଦ ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ YVY0617209
ୀ /303264 37 149 141ସଣର୍ଲତା ସାଇଁ ସା ଦିେନଶ ପସାଦ ଦାସ YVY1136894
ୀ /303265 27 149 142ଇପସୀତା ସାଇଁ ପି ଗିରିଜା ପସାଦ ସାଇଁ YVY0617282
ପ ୁ /313266 88 149 143ଶରତ ଚ  ମହାପାତ ପି େଚୗଧରୁୀ ଉେପ  ନାଥ ମହାପାତ LNT3352549
ୀ /313267 85 149 144େରଣବୁାଳା ମହାପାତ ସା ଶରତ ଚ  ମହାପାତ OR/06/044/386185
ପ ୁ /313268 51 149 145ଶକି୍ତ ପସାଦ ମହାପାତ ପି ଶରତ ଚ  ମହାପାତ OR/06/044/386186
ୀ /313269 46 149 146ସ ର୍ପଭା ମହାପାତ ସା ଶକି୍ତ ପସାଦ ମହାପାତ LNT3230604
ପ ୁ /313270 22 149 147େଶାକ ମହାପାତ ପି ଶକ୍ତୀ ପସାଦ ମହାପାତ YVY1141969
ପ ୁ /313271 54 149 148ଗେଜ  ସାଇଁ ପି ପଦନ ସାଇଁ LNT4490512
ୀ /313272 45 149 149ବେନାଜିନୀ ସାଇଁ ସା ଗେଜ  ସାଇଁ LNT4490520
ପ ୁ /323273 38 149 150ଶେୁଭ  କମୁାର ଚା ପି ସେୁର  କମୁାର ଚା YVY0852756
ୀ /323274 85 149 151ଶା ିଲତା ମହାପାତ ସା େଚୗଧରୁୀ.କୃ  ଚ  ମହାପାତ OR/06/044/386195
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ପ ୁ /323275 66 149 152ସୀତାକା  ମହାପାତ ପି କୃ  ମହାପାତ OR/06/044/386196
ୀ /323276 65 149 153ଅନୁପମା ମହାପାତ ସା ସୀତାକା  ମହାପାତ OR/06/044/386197

ପ ୁ /323277 61 149 154ରମାକା  ମହାପାତ ପି କୃ  ମହାପାତ OR/06/044/386200
ପ ୁ /323278 58 149 155ରତିକା  ମହାପାତ ପି େଚୗଧରୁୀ.କୃ  ଚ  ମହାପାତ OR/06/044/386202
ୀ /323279 51 149 156ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ରମାକା  ମହାପାତ OR/06/044/386201
ୀ /323280 49 149 157ପଭାମୟୀ ମହାପାତ ସା ରତିକା  ମହାପାତ OR/06/044/386903

ପ ୁ /323281 39 149 158ଅଭିେଷକ ମହାପାତ ପି ସୀତାକା  ମହାପାତ LNT3284429
ପ ୁ /323282 35 149 159ଅଭିନବ ମହାପାତ ପି ସୀତାକା  ମହାପାତ LNT2947703
ପ ୁ /323283 49 149 160ସଂଜୟ ମିଶ ପି ଅଭୟ ମିଶ YVY0188912
ୀ /323284 42 149 161ପଜ୍ଞାରାଣୀ ମିଶ ସା ସଂଜୟ ମିଶ YVY0188904
ୀ /323285 29 149 162ଅ ିତା ମହାପାତ ପି ରାମାକା  ମହାପାତ YVY0616698
ୀ /323286 33 149 163ଜୟଂତୀ ସବୁୁଧୀ ସା ପକାଶ ଚଂଦ ସବୁୁଧୀ YVY1237247
ୀ /333287 84 149 164େହମଲତା ମହାପାତ ସା ନେଗ  ମହାପାତ OR/06/044/386203

ପ ୁ /333288 61 149 165ଭବାନୀ ମହାପାତ ପି ନେଗ  ମହାପାତ OR/06/044/386204
ୀ /333289 56 149 166ହରପିୟା ମହାପାତ ସା ଭବାନୀ ମହାପାତ OR/06/044/386205

ପ ୁ /333290 32 149 167ଶବିାନି ଶ ର ମହାପାତ ପି ଭବାନି ଶ ର ମହାପାତ YVY0453290
ପ ୁ /333291 29 149 168ଗିରିଜା ଶ ର ମହାପାତ ପି ଭବାନି ଶ ର ମହାପାତ YVY0453456
ୀ /343292 32 149 169ପତିଭା ଦାସ ସା ଅମିତ ମୀତ YVY1129915

ପ ୁ /343293 66 149 170ଦିଲୀପ କମୁାର ମିତ ପି ଶୀଦାମ ମିତ OR/06/044/386208
ୀ /343294 58 149 171ମିନତୀ ମିତ ସା ଦିଲିପ ମିତ OR/06/044/386209

ପ ୁ /343295 36 149 172ଅମିତ ମିତ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମିତ LNT4546982
ପ ୁ /343296 30 149 173ଅରିଜିତ ମିତ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମିତ YVY0724625
ପ ୁ /353297 23 149 174ସନୁୀଲ ଏମ ପି ଏମ. େଗାପୀ YVY1168962
ୀ /353298 26 149 175ଅନିଶା ରାଓ ସା କି ା ରାଓ YVY1172063

ପ ୁ /353299 25 149 176ଗେଣଶ ରାଓ ପି ଏକତା ରାଓ YVY1157544
ୀ /353300 24 149 177ରୂପା ରାଓ ପି ଏକତା ରାଓ YVY1172089
ୀ /353301 21 149 178ଲଳିତା ରାଓ ସା େଲାକନାଥ ରାଓ YVY1171941
ୀ /353302 32 149 179ଜାନୁ ସାଵଂତ ସା ଦୀନାଶ ସାଵଂତ YVY1157536

ପ ୁ /353303 28 149 180େମର ଶବିା ପି େମର ମଯ୍ାେଲସ YVY1172030
ୀ /363304 34 149 181କ୍ଷୀରା ି  ତନୟା ଦାସ ପି ଅମଲୂଯ୍ ରତନ ଦାସ YVY0830653

ପ ୁ /363305 75 149 182ଶରତ ଚ  ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ LNT3337680
ୀ /363306 72 149 183ଅନୂସୟୁା ନାୟକ ସା ଶରତ ଚ  ନାୟକ LNT3337698

ପ ୁ /363307 61 149 184ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ନିମାଇ ଁନାୟକ OR/06/044/386224
ୀ /363308 53 149 185କ ନା ନାୟକ ସା ସେୁରଶ ନାୟକ YVY0809053

ପ ୁ /363309 52 149 186ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ନାୟକ OR/06/044/386983
ୀ /363310 47 149 187େମାନାଲିସା ନାୟକ ପି ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ LNT3337664
ୀ /363311 41 149 188େରାଜାଲିନା ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ନାୟକ LNT3337672

ପ ୁ /373312 60 149 189ନାରାୟଣ ବିରବର ମହା ି ପି ବହାନ  ମହା ି YVY0617050
ୀ /373313 49 149 190ର  ୁଲତା ମହା ି ସା ନାରାୟଣ ବିରବର ମହା ି YVY0616516

ପ ୁ /373314 28 149 191ସତଯ୍ପକାଶ ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ବିରବର ମହା ି YVY0617068
ପ ୁ /373315 27 149 192ଓମ ପକାଶ ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ବିରବର ମହା ି YVY0617076
ପ ୁ /373316 51 149 193ଅରବି  ମହାପାତ ପି ଭୀମେସନ ମହାପାତ YVY0617613
ୀ /373317 49 149 194କ ରୁୀ ମହାପାତ ସା ଅରବି  ମହାପାତ YVY0616490

ପ ୁ /373318 56 149 195ମେନାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ  ପ ନାୟକ YVY0188920
ୀ /373319 49 149 196ସସିତା ପ ନାୟକ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0188938

ପ ୁ /383320 63 149 197ରୁଦ ମହା ି ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ମହା ି OR/06/044/386229
ୀ /383321 32 149 198ଦଶର୍ନା ମହା ି ପି ରୁଦ ପସନନ୍  ମହା ି YVY0453589

ପ ୁ /383322 29 149 199ବିବସାନ ମହା ି ପି ବିଭୂ ପସନନ୍  ମହା ି YVY0453845
ପ ୁ /383323 28 149 200ଆଦଶର୍  ମହା ି ପି ରୂଦ ପସନ ମହା ି YVY0453571
ପ ୁ /393324 65 149 201ଅମଲୂଯ୍ରତନ ଦାସ ପି ପଲିୁନ ବିହାରି ଦାସ YVY0794925
ୀ /393325 60 149 202ପ ୁ ା ଳୀ ଦାସ ସା ଅମଲୂଯ୍ ରତନ ଦାସ YVY0794941
ପ ୁ /393326 56 149 203ରାମରତନ ଦାସ ପି ପଲିୁନ ବିହାରି ଦାସ YVY0794917
ୀ /393327 53 149 204ବବିତା ଦାସ ସା ରାମରତନ ଦାସ YVY0794933
ୀ /393328 26 149 205ଭୂମିଜା ଭାସତୀ ଦାସ ପି ରାମ ରତନ ଦାସ YVY0795054
ୀ /393329 26 149 206ସାୟ ନୀ ନାୟକ ପି ସେୁରଶଚ  ନାୟକ YVY0795047
ପ ୁ /403330 68 149 207ଦିଲିପ ରାଉତ ପି ଗ ବର୍  ରାଉତ OR/06/044/386248
ୀ /403331 58 149 208ଅନୁ ତୀ ରାଉତ ସା ଦିଲିପ ରାଉତ OR/06/044/386249
ପ ୁ /403332 49 149 209େକଶବ ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ YVY0850610
ୀ /403333 44 149 210ଦମୟ ି ସାହୁ ସା େଦୖତାରୀ ସାହୁ YVY0850594
ପ ୁ /403334 26 149 211ବଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ YVY0850602
ୀ /403335 59 149 212ଦୀ ୀ ସରକାର ସା ପବୀର କମୁାର ସରକାର YVY0795039
ୀ /403336 39 149 213ମନୁ୍ ମନୁ୍ ସରକାର ପି ପବିର କମୁାର ସରକାର YVY0795013
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ପ ୁ /403337 31 149 214ପଦୀ  କମୁାର ସରକାର ପି ପବୀର କମୁାର ସରକାର YVY0795021
ପ ୁ /413338 91 149 215େକୖଳାସ ଭୂୟଁା ପି କ ରିୁ ଭୂୟଁା OR/06/044/386258
ୀ /413339 85 149 216ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ଭୂୟଁା ସା େକୖଳାସ ଭୂୟଁା OR/06/044/386259

ପ ୁ /413340 62 149 217ଅେଶାକ ଭୂୟଁା ପି େକୖଳାସ ଭୂୟଁା OR/06/044/386256
ପ ୁ /413341 57 149 218ର ନ ଭୂୟଁା ପି େକୖଳାସ ଭୂୟଁା OR/06/044/386260
ୀ /413342 55 149 219କବିତା ଭୂୟଁା ସା ଅେଶାକ ଭୂୟଁା OR/06/044/386257

ପ ୁ /413343 52 149 220ପଦିପ ଭୂୟଁା ପି େକୖଳାସ ଭୂୟଁା OR/06/044/386261
ୀ /413344 48 149 221ମମତା ଭୁୟଁା ସା ର ନ ଭୁୟଁା YVY0207118
ୀ /413345 42 149 222ନିଭାଂେଜଲିନ ଭୂୟଁା ସା ପଦୀପ କମୁାର ଭୂୟଁା YVY0794784
ୀ /413346 29 149 223ଶବିାସନ୍ି ା ଭୂୟଁା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଭୁୟଁା YVY0794875

ପ ୁ /413347 26 149 224େକୖବଲଯ୍ ମଣିଚ ନ ଭୂୟଁା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଭୂୟଁା YVY0794776
ପ ୁ /413348 42 149 225କିେଶାର ଚ  ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ YVY0809285
ୀ /423349 58 149 226କମଳିନୀ ପ ା ସା ଘନଶଯ୍ାମ ପ ା LNT3230794

ପ ୁ /433350 57 149 227ପଦେଲାଚନ ବାରିକ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ବାରିକ YVY0417337
ୀ /433351 53 149 228ନିରୁପମା ବାରିକ ସା ପଦେଲାଚନ ବାରିକ YVY0417329

ପ ୁ /433352 39 149 229ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି କିେଶାର ଚ  ଦାସ LNT2493823
ପ ୁ /433353 28 149 230ସନୁୀଳ କମୁାର ପ ା ପି ସସ୍ନ୍ଜିବ କମୁାର ପ ା YVY1277441
ପ ୁ /433354 45 149 231ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ପ ା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା YVY0714980
ୀ /433355 43 149 232େରାସାଳୀନ ପତି ପତି ସା ପଦୀପ କମୁାର ପ ା YVY0714972
ୀ /433356 25 149 233ବବିତା ପ ା ସା ରାେଜ  କମୁାର ସାହୂ YVY1129725
ୀ /433357 53 149 234ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT4487005

ପ ୁ /433358 51 149 235ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT4490280
ୀ /433359 49 149 236ବବିତା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ LNT4487013

ପ ୁ /433360 44 149 237ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT4490173
ପ ୁ /433361 29 149 238ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0960534
ୀ /433362 26 149 239ସସିତା ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0898452
ୀ /433363 30 149 240ମିସମୀ ରଜଶୀ ଶତପଥୀ ପି ଶା ନୁକମୁାର ଶତପଥୀ YVY1141696

ପ ୁ /433364 62 149 241ଶା ନୁ କମୁାର ଶତପଥି ପି େବୖକୁ ନାଥ ଶତପଥି LNT1685247
ୀ /433365 58 149 242େରଣପୁଭା ଶତପଥି ସା ଶା ନୁ କମୁାର ଶତପଥି LNT2519718

ପ ୁ /433366 35 149 243ସତନୁ େମାହନ ଶତପଥି ପି ଶା ନୁ କମୁାର ଶତପଥି YVY0126847
ୀ /443367 90 149 244ଶା ିଲତା ଭୂୟଁା ସା ସନୁାକର ଭୂୟଁା OR/06/044/386281

ପ ୁ /443368 59 149 245ସତଯ୍ବତ ଭୂୟଁା ପି ସନୁାକର ଭୂୟଁା OR/06/044/386282
ୀ /443369 54 149 246ଶମିର୍ଳା ଭୂୟଁା ସା ସତଯ୍ବତ ଭୂୟଁା OR/06/044/386283
ୀ /443370 30 149 247େମାନିକା ଭୂୟଁା ପି ସତଯ୍ବତ ଭୂୟଁା YVY0852707

ପ ୁ /443371 66 149 248ଶରତ କମୁାର ମିଶ ପି ବଜରାଜ ମିଶ YVY0795088
ୀ /443372 50 149 249ବିଦଯ୍ଲୁତା ମିଶ ସା ଶରତ କମୁାର ମିଶ YVY0795062

ପ ୁ /443373 28 149 250ସ ୀପ ମିଶ ପି ଶରତ କମୁାର ମିଶ YVY0795096
ପ ୁ /453374 60 149 251ରାଜେଗାପାଳ ବିେଶାଇ ପି ଭା ର ବିେଶାଇ OR/06/044/386286
ପ ୁ /453375 55 149 252ବିଜୟ ବିେଶାଇ ପି ଭା ର ବିେଶାଇ OR/06/044/386290
ୀ /453376 55 149 253କମୁଦିୁନୀ ବିେଶାଇ ସା ରାଜେଗାପାଲ ବିେଶାଇ OR/06/044/386287

ପ ୁ /463377 67 149 254ଲି ରାଜ ମହା ି ପି େବୖ ବ ମହା ି LNT3230752
ୀ /463378 65 149 255ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ଲି ରାଜ ମହା ି LNT3230745
ୀ /463379 54 149 256କ ନା ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି LNT2947711

ପ ୁ /463380 44 149 257ଶୀନିବାସ ମହା ି ପି ଲି ରାଜ ମହା ି LNT3230729
ପ ୁ /463381 40 149 258କାଳୀ ପସନନ୍  ମହା ି ପି କରୁଣାକର ମହା ି LNT3230737
ୀ /463382 37 149 259ଗାୟତୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମହା ି ପି ଲି ରାଜ ମହା ି LNT2947729

ପ ୁ /483383 90 149 260କିେଶାର ଦାସ ପି ଅଛୁତି ଦାସ LNT1685429
ୀ /483384 77 149 261ସାବିତୀ ଦାସ ସା କିେଶାର ଦାସ OR/06/044/386304
ୀ /483385 50 149 262ପାପ ୁଦାସ ସା ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଦାସ LNT1685239
ପ ୁ /483386 47 149 263ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାସ ପି େଗାବ ର୍ ନ ଦାସ LNT1685221
ୀ /483387 46 149 264ତୃ ି ଦାସ ପି କିେଶାର ଦାସ OR/06/044/386309
ୀ /483388 45 149 265ସାଗରିକା ଦାସ ପି କିେଶାର ଦାସ OR/06/044/386308
ୀ /493389 78 149 266େପମଶଳିା ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ OR/06/044/386311
ୀ /493390 26 149 267ଶମିର୍ ା ଦାସ ପି କ୍ଷିେରାଦ କମୁାର ଦାସ YVY0806653
ପ ୁ /493391 61 149 268କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଦାଶ ପି ସେୁର  ଚ  ଦାଶ YVY0863936
ପ ୁ /493392 57 149 269େକଦାର ଦାଶ ପି ସେୁର  ଦାଶ OR/06/044/386314
ପ ୁ /493393 54 149 270ମେନାଜ ଦାଶ ପି ସେୁର  ଦାଶ OR/06/044/386316
ୀ /493394 50 149 271ମିନତୀ ଦାଶ ସା କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଦାଶ YVY0863928
ୀ /493395 30 149 272ଶାଶତୀ ଦାଶ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଦାଶ YVY0451948
ପ ୁ /493396 22 149 273ଶୀନିବାଶ ଦାଶ ପି କ୍ଷିେରାଦ କମୁାର ଦାଶ YVY1142066
ପ ୁ /493397 21 149 274ବି ୁ ପସାଦ ରାଉତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ YVY1277326
ପ ୁ /503398 61 149 275େଗାଲକ ଚ  ଦିେବଦୀ ପି ଇ ମଣି ଦିେବଦୀ OR/06/044/386334
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ୀ /503399 58 149 276ପମିଳା ଦିେବଦୀ ପି ଇ ମଣି ଦିେବଦୀ OR/06/044/386338
ପ ୁ /503400 57 149 277େଗାପାଳ ଚ  ଦିେବଦୀ ପି ଇ ମଣି ଦିେବଦୀ OR/06/044/386336
ୀ /503401 23 149 278ଶୀ ମିଶ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ YVY1129774

ପ ୁ /503402 28 149 279ରାହୁଲ ପ ନାୟକ ପି ସମେର  ପ ନାୟକ YVY0616979
ପ ୁ /503403 58 149 280ସମେର  ପ ନାୟକ ପି ରାମ ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ LNT2947737
ୀ /513404 81 149 281େକ୍ଷତମଣି ସାମଲ ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ସାମଲ YVY0809004

ପ ୁ /513405 64 149 282ଶରତ କମୁାର ସାମଲ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାମଲ YVY1172170
ପ ୁ /513406 21 149 283ଓମକର ନାଥ ସାମଲ ପି ଶରତ କମୁାର ସାମଲ YVY1169358
ପ ୁ /523407 73 149 284ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲ୍ ପି ଗିରିଧାରୀ ଲାଲ ଅଗୱାଲ୍ LNT2947752
ୀ /523408 63 149 285କମଲ ଅଗୱାଲ୍ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲ୍ LNT2947760
ୀ /523409 37 149 286ପିତୀ ଅଗୱାଲ୍ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲ୍ LNT2947786
ୀ /523410 35 149 287ରୀତା ଅଗୱାଲ୍ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲ୍ LNT2947778
ୀ /523411 34 149 288ନିତୀ ଅଗୱାଲ୍ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲ୍ LNT2947794

ପ ୁ /523412 47 149 289କମଳାକା  ମଲିକ ପି ଛଚି  ମଲିକ YVY0809095
ୀ /523413 40 149 290ଦୀ ି ମଲିକ ସା କମଳାକା  ମଲିକ YVY0293688

ପ ୁ /523414 35 149 291ଜୟ  କମୁାର ମଲିକ ପି ଶରତ ଚ  ମଲିକ YVY0293696
ପ ୁ /523415 63 149 292ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅନ  ଚରଣ ପ ନାୟକ YVY0809038
ୀ /523416 62 149 293େସୗମଯ୍ା ପ ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT3230539
ୀ /523417 44 149 294କବିତା ପଧାନ ସା େକୖଳାସ ପଧାନ YVY0354977
ୀ /523418 31 149 295ଦି ି ପଧାନ ପି େଯାେଗ  ପଧାନ YVY0293704

ପ ୁ /523419 47 149 296କେହନ୍ଇୟା ଡିଡ୍ ୱାନିଆ ପି ରାମ େଗାପାଳ ଡିଡ୍ ୱାନିଆ YVY0809277
ୀ /523420 43 149 297ଉମା ଡିଡ୍ ୱାନିଆ ସା କେହନ୍ଇୟା ଲାଲ ଡିଡ୍ ୱାନିଆ YVY0809020
ୀ /533421 34 149 298ପିୟତମା କରନ ସା ମତୁୃ ୟ ପରିଡ଼ା YVY1129931

ପ ୁ /533422 50 149 299ବହାନ  େଲ ା ପି ଅଭିରାମ େଲ ା YVY0189035
ପ ୁ /533423 45 149 300ବଳରାମ େଲ ା ପି ଅଭିରାମ େଲ ା YVY0189027
ପ ୁ /533424 87 149 301େପମାନ  ମହା ି ପି ବିପିନ ମହା ି OR/06/044/386360
ୀ /533425 81 149 302େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହା ି ସା େପମାନ  ମହା ି OR/06/044/386977
ୀ /533426 29 149 303ଭାବିକା ମହା ି ପି ଲଳିତ କମୁାର ମହା ି YVY0616946

ପ ୁ /533427 57 149 304େକୖଳାସ ଚ  ପ ା ପି ଉ ବ ପ ା YVY0293712
ୀ /533428 35 149 305ଉମିର୍ଳା ପ ା ପି େକୖଳାସ ଚ  ପ ା YVY0127084

ପ ୁ /533429 74 149 306ମକୁୁ  କିେଶାର ପରିଡା ପି ପଦନାଭ ପରିଡା LNT4486890
ୀ /533430 72 149 307ରାଧାରାଣୀ ପରିଡା ସା ମକୁୁ  କିେଶାର ପରିଡା LNT4486882

ପ ୁ /533431 67 149 308ଶତୃଘନ ପରିଡା ପି ସାଧ ୁପରିଡା LNT4483400
ପ ୁ /533432 51 149 309ବିଶନାଥ ପରିଡା ପି ମକୁୁ  କିେଶାର ପରିଡା LNT4483392
ପ ୁ /533433 48 149 310ତିେଲାଚନ ପରିଡା ପି ମକୁୁ  କିେଶାର ପରିଡା LNT4483418
ପ ୁ /533434 47 149 311ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପରିଡା ପି ମକୁୁ  କିେଶାର ପରିଡା YVY0809111
ୀ /533435 43 149 312କଲଯ୍ାଣୀ ପରିଡା ସା ତିେଲାଚନ ପରିଡା YVY0898700
ୀ /533436 41 149 313ନିରୁପମା ପରିଡା ସା ବିଶନାଥ ପରିଡା LNT4486932
ୀ /533437 50 149 314ମାଣିକ େସଠୀ ପି ରାମ େସଠୀ YVY0126854
ୀ /533438 40 149 315ପ ୂ ିର୍ମା େସଠୀ ସା ମାଣିକ େସଠୀ LNT4490405

ପ ୁ /533439 26 149 316ସନୁୀଳ େସଠୀ ପି ମଣିକା େସଠୀ YVY1129691
ପ ୁ /533440 24 149 317ଅନିଲ େସଠୀ ପି ମାଣିକ େସଠୀ YVY1129709
ୀ /533441 21 149 318ମାମା େସଠୀ ପି ମଣିକା େସଠୀ YVY1129717
ୀ /543442 25 149 319ଶଭୁସିତା େବଉରା ପି ସମୀର େବଉରା YVY1129907

ପ ୁ /543443 37 149 320ରମାକା  କର ପି ଦାଶରଥୀ କର YVY0794842
ପ ୁ /543444 62 149 321ବରଦାକା  ମହା ି ପି ରେମଶ ମହା ି OR/06/044/386372
ୀ /543445 59 149 322କୁ ଲତା ମହା ି ସା ବରଦାକା  ମହା ି OR/06/044/386373

ପ ୁ /543446 56 149 323ଶାରଦା କା  ମହା ି ପି ରେମଶ ଚ  ମହା ି YVY0852715
ୀ /543447 50 149 324ଅନିତା ମହା ି ସା ଶାରଦା କା  ମହା ି YVY0852723
ପ ୁ /543448 38 149 325ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ବନବିହାରୀ ମହା ି LNT4487021
ୀ /543449 32 149 326ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ବରଦା କା  ମହା ି YVY0127142
ପ ୁ /543450 32 149 327ପେୂ ର୍ ୁ ମହା ି ପି ବରଦାକା  ମହା ି YVY0293720
ପ ୁ /543451 30 149 328ଅମିତ କମୁାର ମହା ି ପି ଶାରଦା କା  ମହା ି YVY0852731
ପ ୁ /543452 59 149 329ବିଲମ ଳ ପରିଡା ପି ଧଡି ପରିଡା LNT4545927
ପ ୁ /543453 54 149 330ମାନ େଗାବି  ପରିଡା ପି ଧଡି ପରିଡା LNT4545950
ୀ /543454 53 149 331ଚ କା ି ପରିଡା ସା ବିଲ ମ ଳ ପରିଡା LNT4545935
ୀ /543455 40 149 332ସବୁାସିନୀ ପରିଡା ସା ମାନେଗାବି  ପରିଡା YVY0126870
ପ ୁ /543456 34 149 333ଚିର ିବ ପରିଡା ପି ବିଲମ ଳ ପରିଡା LNT4545943
ୀ /543457 34 149 334ସତିୃେରଖା ପରିଡା ସା ଚିର ିବ ପରିଡା YVY0616474
ୀ /543458 33 149 335ଚିନମୟୀ ପରିଡା ପି ବିଲୁମ ଳ ପରିଡା YVY0126862
ପ ୁ /543459 29 149 336ସତଯ୍ବତ ପରିଡା ପି ଶ ମାଳି ପରିଡା YVY0453662
ୀ /543460 49 149 337ମେନାରମା ସାହୁ ସା ପକାଶ ସାଇଁ YVY1060599
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ପ ୁ /543461 46 149 338ପକାଶ ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ YVY1060581
ୀ /553462 89 149 339ଦୁଗର୍ାବତୀ େବେହରା ସା ଅନ  ଚରଣ େବେହରା LNT3230356

ପ ୁ /553463 48 149 340ତାପସ ର ନ େବେହରା ପି ଅନ  ଚରଣ େବେହରା YVY0809160
ପ ୁ /563464 43 149 341ସମେର  ବେହରା ପି ନେର  କମୁାର ବେହରା LNT3230646
ପ ୁ /563465 80 149 342ନେର  କମୁାର େବେହରା ପି ଦୁଗର୍ା େବେହରା LNT3230638
ୀ /563466 71 149 343ମେନାରମା େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା LNT3230364

ପ ୁ /563467 27 149 344ତପନ ଦଳାଇ ପି ଦିଲିପ ଦଳାଇ YVY0616888
ପ ୁ /563468 24 149 345ଦୀନବଂଧ ୁଦଲାଇ ପି ଦିଲୀପ ଦଲାଇ YVY1129790
ୀ /563469 31 149 346ସଶୁୀ େଶାଭନା ସା ସମେର  େବେହରା YVY0616904
ୀ /573470 50 149 347ସନୁୀତା ନାୟର ସା ଶ୍ଯାମ କମୁାର ନାୟର YVY1290931

ପ ୁ /573471 32 149 348ଗଗନ ନାୟକ ପି ଜୟ କୃ  ନାୟକ YVY0898726
ପ ୁ /573472 46 149 349କମଳ ପଢ଼ୀ ପି ଚଂଦ େଶଖର ପଢ଼ୀ YVY1237379
ୀ /573473 35 149 350ସଭୁାମୀତା ପ ା ସା କମଳ ପଢ଼ୀ YVY1237270
ୀ /573474 50 149 351େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ LNT3230877
ୀ /573475 29 149 352ତପସିନୀ ସାହୂ ପି ଅାଶେୁତାସ ସାହୂ YVY1237262
ୀ /573476 25 149 353ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାହୂ ପି ଅାଶେୁତାସ ସାହୂ YVY1237239

ପ ୁ /573477 23 149 354େଦବାସିଶ ପିୟଦଶର୍ୀ ସାହୁ ପି ଆେଶାକ ସାହୁ YVY1129832
ପ ୁ /573478 21 149 355ସିବାଶୀଶ ସାହୂ ପି ଅାଶେୁତାସ ସାହୂ YVY1237288
ୀ /573479 85 149 356େବୖେଦହି ସାହୁ ସା ଭିକାରୀ ସାହୁ OR/06/044/386395

ପ ୁ /573480 62 149 357ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ସାହୁ OR/06/044/386396
ପ ୁ /573481 61 149 358ଅେଶାକ ସାହୁ ପି ଭିକାରି ସାହୁ OR/06/044/386398
ୀ /573482 54 149 359ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ OR/06/044/386397
ୀ /583483 50 149 360ମମତାମୟୀ େବେହରା ସା ହରିହର େବେହରା LNT3230984

ପ ୁ /583484 31 149 361ପବନ ଶମର୍ା ପି ଓଁମ ପକାଶ ଶମର୍ା YVY0617589
ୀ /583485 41 149 362ପଣୟୀନି ସାଇଁ ସା ଚି ରଂଜନ ସାଇଁ YVY0575993

ପ ୁ /593486 43 149 363କବିରାଜ େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା LNT2947836
ପ ୁ /593487 38 149 364ଜୟଗରୁୁ ମହା ି ପି ଭାଗିରଥି ମହା ି LNT2947828
ପ ୁ /593488 70 149 365ସେତଯ୍  ରାଉତ ପି କରୁଣାକର ରାଉତ OR/06/044/386423
ୀ /593489 67 149 366ସାବିତୀ ରାଉତ ସା ସେତଯ୍  ରାଉତ OR/06/044/386424
ୀ /593490 67 149 367େସନ୍ହଲତା ରାଉତ ସା ରାେଜ  କମୁାର ରାଉତ OR/06/044/386426
ୀ /593491 60 149 368େରଣବୁାଳା ରାଉତ ସା େଶୖେଳ  ରାଉତ OR/06/044/386428
ୀ /593492 40 149 369ଦୀପାଲୀଲ ରାଉତ ସା େରୗମଯ୍ର ନ ରାଉତ YVY0794867

ପ ୁ /593493 38 149 370ଅନୁଭବ େକୗ ଭୁ ରାଉତ ପି ରାେଜ  କମୁାର ରାଉତ LNT2485019
ପ ୁ /593494 45 149 371େରୗମଯ୍ ର ନ ରାଉତ ପି ସେତ  ରାଉତ YVY0454025
ପ ୁ /593495 45 149 372ସନୁୀତା ରାଉତ ପି ସେତଯ୍  ରାଉତ YVY0572388
ପ ୁ /593496 38 149 373େଗୗ ମ ରାଉତ ପି ଗତିକୃ  ରାଉତ LNT2947844
ୀ /593497 38 149 374ପୀତିମୟୀ ରାଉତ ସା ଅନୁଭବ େକୗ ବ ରାଉତ YVY0451773
ୀ /593498 33 149 375ମାଧରୁୀମା ରାଉତ ପି ରାେଜ  କମୁାର ରାଉତ LNT2947810
ୀ /593499 29 149 376ପଜ୍ଞାପରମିତା ରାଉତ ପି େଶୖେଳ  କମୁାର ରାଉତ YVY0454041

ପ ୁ /593500 38 149 377ହରେମାହନ ସାମଲ ପି ସେତଯ୍  ରାଉତ LNT4494621
ପ ୁ /603501 72 149 378ରତନଲାଲ େମେହତା ପି ମଦନଲାଲ େମେହତା LNT3231016
ୀ /613502 37 149 379ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0189068

ପ ୁ /613503 42 149 380ପଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ପି ଦାେମାଦର ଦାଶ LNT2947885
ପ ୁ /613504 78 149 381ଗରୁୁପଦ ନ ପି ଦିବାକର ନ LNT3230398
ୀ /613505 65 149 382ସ ଯ୍ା ଆରତି ନ ସା ଗରୁୁପଦ ନ OR/06/044/386971

ପ ୁ /613506 45 149 383େରାମଯ୍କା  ନ ପି ଗରୁୁପଦ ନ OR/06/044/386975
ୀ /613507 42 149 384କ ରୁୀ ନ ସା େରାମଯ୍ କା  ନ LNT3230570
ୀ /613508 48 149 385ଗାୟତୀ ସାହୁ ସା କିେଶାର ସାହୁ LNT2947869

ପ ୁ /613509 35 149 386କରନ ସିଂ ପି ଓମ୍ ପକାଶ ସିଂ LNT2947877
ପ ୁ /623510 53 149 387ସନୁୀଲ ଗଟାନି ପି ଶୀଲାଲ ଗଟାନି OR/06/044/386467
ୀ /623511 47 149 388ଚ ା ଗଟାନି ସା ସନୁୀଲ ଗଟାନି OR/06/044/386468
ପ ୁ /633512 65 149 389ଜଗଦୀଶ ଶମର୍ା ପି ଓମକାର ଶମର୍ା OR/06/044/386462
ୀ /633513 58 149 390ଅନୀତା ଶମର୍ା ସା ଜଗଦୀଶ ଶମର୍ା OR/06/044/386463
ପ ୁ /643514 61 149 391ରାେକଶ କମୁାର ସରୁାନା ପି ଇ ଚ  ସରୁାନା OR/06/044/386457
ୀ /643515 55 149 392ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସରୁାନା ସା ରାେକଶ ସରୁାନା OR/06/044/386458
ୀ /643516 30 149 393ହୀନା ସରୁାନା ପି ରାେକଶ କମୁାର ସରୁାନା YVY0817890
ପ ୁ /643517 28 149 394ତିଷାର ସରୁାନା ପି ରାେକଶ କମୁାର ସରୁାନା YVY0817874
ପ ୁ /653518 68 149 395ଓମପକାଶ ସିଂହ ପି ରାମଜନମ ସିଂହ OR/06/044/386452
ୀ /663519 53 149 396ସନିୁତା େଦବୀ ସା ଅେଶାକ ସାବୁ OR/06/044/386449
ପ ୁ /663520 62 149 397କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଶମର ସାବୁ YVY1365444
ୀ /673521 69 149 398ଜୟଶୀ େଛାଟରାୟ ସା ପଶା  କମୁାର ମହା ି OR/06/044/386477
ପ ୁ /673522 71 149 399ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ବଜେଗାପାଳ ମହା ି OR/06/044/386476
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ପ ୁ /673523 63 149 400ବିଭୁ ପସନନ୍  ମହା ି ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ମହା ି YVY0809103
ୀ /673524 54 149 401ଇତିଶୀ ମହା ି ସା ବିଭୁ ପସନନ୍  ମହା ି YVY0809129
ୀ /673525 42 149 402ପିୟ ା ମହା ି ପି ପସା  ମହା ି LNT3230687

ପ ୁ /673526 29 149 403ବିବସାନ ମହା ି ପି ବିଭୁ ପସନନ୍  ମହା ି YVY1172147
ପ ୁ /683527 57 149 404ହରିହର େବେହରା ପି ବିରବର େବେହରା YVY0794818
ୀ /683528 50 149 405ମମତାମୟୀ େବେହରା ସା ହରିହର େବେହରା YVY0794800
ୀ /683529 29 149 406ଲି ାମୟୀ େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା YVY0794826

ପ ୁ /683530 27 149 407ହୃଷିେକଶ େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା YVY0794792
ପ ୁ /683531 83 149 408ନଟବର ସାଇଁ ପି ନାଲୁ ସାଇଁ OR/06/044/386487
ୀ /683532 73 149 409କନିୁ ସାଇଁ ସା ନଟବର ସାଇଁ OR/06/044/386488

ପ ୁ /683533 52 149 410ବିଦଯ୍ାଧର ସାଇଁ ପି ନଟବର ସାଇଁ OR/06/044/386489
ୀ /693534 70 149 411ପତିଭା ମହାପାତ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି OR/06/044/386493

ପ ୁ /693535 51 149 412ଅନୀଲ ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/386495
ପ ୁ /693536 45 149 413ସତଯ୍ର ନ ମହା ି ପି ସଂଗାମ ମହା ି OR/06/044/386496
ୀ /693537 41 149 414ସ ର୍ପଭା ପାତ ସା ସତଯ୍ର ନ ମହା ି YVY0852764

ପ ୁ /703538 39 149 415ପପ ୁନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ YVY1141829
ୀ /703539 30 149 416ପାପାମା ନାୟକ ସା େପ  ୂନାୟକ YVY1129782

ପ ୁ /703540 85 149 417ବୀରକିେଶାର ସାମ ରାୟ ପି ବାଇଧର ସାମ ରାୟ OR/06/044/386498
ପ ୁ /703541 62 149 418ସତିୃର ନ ସାମ ରାୟ ପି ବିରକିେଶାର ସାମ ରାୟ OR/06/044/386500
ୀ /703542 55 149 419େସଲି ସାମ ରାୟ ସା ସତିୃର ନ ସାମ ରାୟ OR/06/044/386501

ପ ୁ /703543 55 149 420େଜଯ୍ାତିର ନ ସାମ ରାୟ ପି ବିରକିେଶାର ସାମ ରାୟ LNT3230885
ୀ /703544 53 149 421ନିେବଦିତା ସାମ ରାୟ ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ସାମ ରାୟ LNT3230935

ପ ୁ /703545 52 149 422େସୗମଯ୍ର ନ ସାମ ରାୟ ପି ବିରକିେଶାର ସାମ ରାୟ LNT3230919
ୀ /703546 45 149 423ଇ ୁେମାନୀ ସାମ ରାୟ ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ସାମ ରାୟ LNT3230927

ପ ୁ /713547 58 149 424ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ଧେନଶର ମହା ି OR/06/044/386508
ୀ /713548 55 149 425ସନିୁତୀ ମହା ି ସା ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି LNT3284122

ପ ୁ /723549 82 149 426ଧବେଳଶର ମହା ି ପି ପତିତପାବନ ମହା ି OR/06/044/386512
ୀ /723550 76 149 427େଶୖଳବାଳା ମହା ି ସା ଧବେଳଶର ମହା ି OR/06/044/386513

ପ ୁ /723551 57 149 428ମେନାର ନ ମହା ି ପି ଧବେଳଶର ମହା ି OR/06/044/386514
ପ ୁ /723552 50 149 429ଆଦିତଯ୍ ର ନ ମହା ି ପି ଧବେଳଶର ମହା ି OR/06/044/386515
ୀ /723553 47 149 430ସ ମୀତା ମହା ି ପି ର ନ ମହା ି YVY1184514

ପ ୁ /723554 40 149 431ସଜିୁତ ମହା ି ପି ବିେନାଦ ମହା ି OR/06/044/386517
ପ ୁ /743555 60 149 432ଜୟ  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି େଜନାମଣି ରାଉତରାୟ OR/06/044/386998
ୀ /743556 53 149 433ଡ଼ଃ େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଉତରାୟ ସା ଜୟ  ରାଉତରାୟ OR/06/044/386999
ୀ /743557 75 149 434ସରସତୀ ରାଉତରାୟ ସା େଜନାମଣି ରାଉତରାୟ YVY0809079
ୀ /743558 27 149 435ସଭୁଶୀ ରାଉତରାୟ ପି ଜୟ  କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY1129923

ପ ୁ /753559 26 149 436ଅସିତ୍ କିମାର ଷଡ ୀ ପି ର ନ କମୁାର ଷଡ ୀ YVY0960567
ପ ୁ /753560 65 149 437ଶଶୀଭୂଷଣ େସନାପତି ପି ରାମସାମୀ େସନାପତି OR/06/044/386540
ୀ /753561 55 149 438ଲକ୍ଷୀ େସନାପତି ସା ଶଶୀଭୂଷଣ େସନାପତି OR/06/044/386541
ୀ /753562 37 149 439ସେ ାଷୀ େସନାପତି ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ େସନାପତି LNT3409638

ପ ୁ /753563 33 149 440ସତ୍ଯନାରାୟଣ େସନାପତି ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ େସନାପତି LNT2947893
ପ ୁ /763564 47 149 441ବିଶ ର ନ ପାଣିଗାହୀ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ପାଣିଗାହୀ LNT2473098
ପ ୁ /763565 46 149 442ମାନସ ର ନ ପାଣିଗାହୀ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ପାଣିଗାହୀ LNT2473106
ପ ୁ /763566 42 149 443ସମୀର ର ନ ପାଣିଗାହି ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ପାଣିଗାହି YVY0402818
ୀ /763567 37 149 444ମିନାକି୍ଷ ପାଣିଗାହି ସା ବିଶ ର ନ ପାଣିଗାହି YVY0402792
ୀ /763568 37 149 445େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣି ପାଣିଗାହି ସା ମାନସ ର ନ ପାଣିଗାହି YVY0402800
ୀ /763569 35 149 446ସ ୂ ର୍ଲତା ପାଣିଗାହି ସା ସମୀର ର ନ ପାଣିଗାହୀ YVY0402784
ୀ /773570 31 149 447କି ା େଚୗଧରୁୀ ପି ର ନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0402826

ପ ୁ /773571 27 149 448େସୗଭାଗଯ୍ େଚୗଧରୁୀ ପି ର ନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0724567
ପ ୁ /773572 58 149 449ର ନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ରେମଶ ଚ  େଚୗଧରୁୀ LNT2481463
ୀ /773573 52 149 450ଅନୁପମା େଚୗଧରୁୀ ସା ର ନ େଚୗଧରୁୀ LNT2481455
ୀ /783574 71 149 451ଚିତେରଖା ଦାସ ସା ବଟକୃ  ଦାସ OR/06/044/386554
ପ ୁ /783575 53 149 452ମାନସ ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ OR/06/044/386555
ପ ୁ /783576 51 149 453ରାେଜଶ ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ LNT2519940
ପ ୁ /783577 49 149 454ତାପସ ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ OR/06/044/386557
ପ ୁ /783578 46 149 455ଅଦିତୀ ମୟୀ ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ OR/06/044/386558
ୀ /783579 41 149 456ଅଭିଳାଷା ଦାସ ସା ତାପସ ର ନ ଦାସ YVY0293779
ୀ /793580 75 149 457େରବତୀ ସାହୁ ସା ସେୁର   କମୁାର ସାହୁ YVY1137090
ୀ /793581 44 149 458ମ ଶୁୀ ସାହୁ ସା ରାଜୀବ ସାହୁ YVY1137108
ପ ୁ /793582 44 149 459ବିଶଜିତ୍ ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ LNT3284486
ୀ /793583 36 149 460କବିତା ସାହୁ ସା ବିଶଜିତ ସାହୁ YVY0616821
ପ ୁ /793584 80 149 461ଡ଼ଃ ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ LNT3281920
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ପ ୁ /793585 51 149 462ସ ିବ ସାହୁ ପି ଡ଼ଃ ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ LNT3351806
ପ ୁ /793586 49 149 463ରାଜୀବ ସାହୁ ପି ଡ଼ଃ ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ LNT3351798
ୀ /793587 48 149 464ମଧମିୁତା ସାହୁ ସା ସ ିବ ସାହୁ LNT3284395
ୀ /803588 46 149 465େସାନାଲି ଦାସ ସା ରାେଜଶ ର ନ ଦାସ LNT2622629
ୀ /803589 30 149 466ସିମିନ ଦାସ ପି ରାେଜଶ ର ନ ଦାସ YVY0453829
ୀ /813590 40 149 467ରଂଜିତା ପ ନାୟକ ସା େଦବାଶୀଷ ପ ନାୟକ LNT2947901
ୀ /813591 67 149 468ଆରତୀ ପ ନାୟକ ସା ବନବିହାରୀ ପ ନାୟକ OR/06/044/386897

ପ ୁ /813592 46 149 469େଦବାଶୀଷ ପ ନାୟକ ପି ବନବିହାରୀ ପ ନାୟକ OR/06/044/386964
ପ ୁ /823593 88 149 470ଜଗବ ୁ େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା YVY0809145
ୀ /823594 69 149 471ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଜଗବ ୁ େବେହରା OR/06/044/386569

ପ ୁ /823595 68 149 472ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା OR/06/044/386994
ୀ /823596 64 149 473ସରସତୀ େବେହରା ସା ଫଗ ୁେବେହରା OR/06/044/386571
ୀ /823597 63 149 474ସବିତା େବେହରା ସା ରାଜକିେଶାର େବେହରା OR/06/044/386573
ୀ /823598 50 149 475ସେରାଜିନୀ େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା OR/06/044/386576

ପ ୁ /823599 49 149 476କାଶୀନାଥ େବେହରା ପି ଫଗ ୁେବେହରା OR/06/044/386575
ପ ୁ /823600 49 149 477କାଶୀନାଥ େବେହରା ପି ଫଗ ୁଚରଣ େବେହରା YVY1172105
ପ ୁ /823601 45 149 478େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା LNT1685445
ୀ /823602 44 149 479ଅହନା େବେହରା ସା ବଶନାଥ େବେହରା YVY0794966

ପ ୁ /823603 42 149 480େସାମନାଥ େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା YVY0354993
ପ ୁ /823604 39 149 481ଗେଣଶର େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା LNT1685437
ୀ /823605 39 149 482ନମିତା େବେହରା ସା କାଶୀନାଥ େବେହରା YVY1172113
ୀ /823606 30 149 483କ ନା େବେହରା ସା େସାମନାଥ େବେହରା YVY1129808
ୀ /823607 26 149 484ସ ଯ୍ାରାଣି େବେହରା ସା େଲାକନାଥ େବେହରା YVY0794958

ପ ୁ /823608 33 149 485ସେୁରଶ ରାଉତ ପି ପଫଲୁ ରାଉତ YVY1171966
ୀ /823609 29 149 486ସବୁାସିନି ରାଉତ ସା ପଭାସ ରାଉତ YVY1172188
ୀ /823610 31 149 487ସନୁୀତା ସାହୁ ସା ସଶୁା  ସାହୁ YVY1171982
ୀ /833611 94 149 488ଟୁନଲତା ଦାସ ସା ଯଗୁଳ ଚରଣ ଦାସ YVY0715177

ପ ୁ /833612 58 149 489ବରଦା ପସନନ୍ ଦାସ ପି ଯଗୁଳ ଚରଣ ଦାସ LNT2521771
ୀ /833613 53 149 490ସନ୍ି ା ଦାସ ସା ବରଦା ପସନନ୍ ଦାସ YVY0715037
ୀ /833614 47 149 491ଅ ର୍ନା ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ LNT2415297
ୀ /843615 100 149 492ତାରାମଣୀ ପାଣିଗାହି ସା କୃ  ପାଣିଗାହି OR/06/044/386590
ୀ /843616 71 149 493ଶା ି ପାଣିଗାହି ସା ବେରଣଯ୍ କମୁାର ପାଣିଗାହି OR/06/044/386591

ପ ୁ /843617 46 149 494ଚ ହାସ ପାଣିଗାହୀ ପି ବେରଣଯ୍ ପାଣିଗାହୀ YVY0817833
ପ ୁ /843618 45 149 495ଚ େଜଯ୍ାତି ପାଣିଗାହୀ ପି ବେରଣଯ୍ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ YVY0817841
ୀ /853619 78 149 496ସୀତାେଦବୀ ପେଟାଡ଼ିଆ ସା ଉ ମଚା  ପେଟାଡ଼ିଆ OR/06/044/386600

ପ ୁ /853620 51 149 497ସ ୀପ ପାେଟାଦିଆ ପି ଉ ମ ଚା  ପାେଟାଦିଆ OR/06/044/386601
ପ ୁ /863621 86 149 498ରବି  େବାଷ ପି ମକୁୁ ନାଥ େବାଷ LNT3230315
ୀ /863622 80 149 499ଅରୁରାଣୀ େବାଷ ସା ନିଖିଲ େବାଷ OR/06/044/386612
ୀ /863623 77 149 500ପ ୂ ିର୍ମା େବାଷ ସା ରବି  େବାଷ LNT3230323

ପ ୁ /863624 62 149 501ତପନ େବାଷ ପି ରବି  େବାଷ LNT3230331
ପ ୁ /863625 61 149 502ଶରତ େବାଷ ପି ନିଖିଳ େବାଷ OR/06/044/386613
ୀ /863626 55 149 503ସବିତା େବାଷ ସା ତପନ େବାଷ LNT3230349

ପ ୁ /863627 50 149 504ପବୀର େବାଷ ପି ନିଖିଲ େବାଷ OR/06/044/386616
ପ ୁ /863628 47 149 505ପକାଶ େବାଷ ପି ନିଖିଲ େବାଷ OR/06/044/386617
ୀ /863629 46 149 506ମିତାଲି େବାଷ ସା ପକାଶ େବାଷ LNT3230257
ୀ /863630 46 149 507େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େବାଷ ସା ପବୀର େବାଷ LNT3230240

ପ ୁ /863631 45 149 508ତରୁନ େବାଷ ପି ରବି  େବାଷ LNT3231933
ପ ୁ /863632 49 149 509ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ ପି େଗାକଳୁା ଚ  ଦାସ YVY1340470
ୀ /863633 45 149 510ଗିତା ଦାସ ସା ଅଭିରାମ ଦାସ OR/06/044/386619
ପ ୁ /863634 40 149 511ଦୁଲାଲ ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ LNT3230273
ୀ /863635 27 149 512ନିେବଦିତା ପ ୃ ି ପି ନିର ନ ପ ୃ ି YVY0616276
ପ ୁ /863636 55 149 513ନିର ନ ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ YVY0616268
ୀ /863637 53 149 514େବୖଜୟ ିମାଲା ସାହୁ ସା ନିରଂଜନ ସାହୁ YVY0127100
ପ ୁ /873638 27 149 515େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ପଧାନ ପି ଅମିୟ ପଧାନ YVY0724666
ପ ୁ /873639 68 149 516ଦୟାନିଧି ରାଉତ ପି କଶୁ ରାଉତ OR/06/044/386623
ୀ /873640 59 149 517ର ନା ରାଉତ୍ ସା ଦୟାନିଧି ରାଉତ OR/06/044/386624
ପ ୁ /873641 43 149 518ସବୁତ ରାଉତ୍ ପି ଦୟାନିଧି ରାଉତ LNT3230802
ୀ /873642 40 149 519ସପିୁୟା ରାଉତ୍ ପି ଦୟାନିଧି ରାଉତ LNT3230836
ୀ /873643 39 149 520ସମିୁତା ରାଉତ ସା ଦୟାନିଧି ରାଉତ LNT2948271
ୀ /873644 38 149 521ସଚିୁତା ରାଉତ୍ ପି ଦୟାନିଧି ରାଉତ LNT3230844
ପ ୁ /873645 35 149 522ସି ାଥର୍  ରାଉତ ପି ଦୟାନିଧି ରାଉତ YVY0809244
ୀ /873646 27 149 523ଭବାନୀ ରାଣୀ ରାଉତ ସା ଦୟାନିଧି ରାଉତ YVY1193689
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ପ ୁ /883647 64 149 524ଜଗତ ବଲଭ ଜଗେଦବ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ବଲଭ ଜଗେଦବ YVY0126938
ପ ୁ /883648 74 149 525ମିହିର ମହା ି ପି ପ ୁ ର୍ ମହା ି OR/06/044/386627
ୀ /883649 72 149 526ଶକୁ ଳା ମହା ି ସା ମିହିର ମହା ି OR/06/044/386628
ୀ /893650 32 149 527ମନିଷା ନାୟକ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ନାୟକ YVY0127027

ପ ୁ /893651 31 149 528ସବୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ନାୟକ YVY0617027
ୀ /893652 38 149 529ଅ ଲିପି ପତି ସା େଦବବତ ଦାସ YVY0127092

ପ ୁ /893653 33 149 530ନିତଯ୍ ପିତମ ପତି ପି ନିତଯ୍ାନ  ପତି YVY0417360
ପ ୁ /893654 34 149 531ପେଣଶ କମୁାର ପଧାନ ପି ପଜ୍ଞାନ ପଧାନ YVY0617019
ୀ /893655 32 149 532ବାଣିଶୀ ପଧାନ ପି ପଣବ ପଧାନ YVY0127019

ପ ୁ /893656 28 149 533ପିତମ ପଧାନ ପି ପଣବ ପଧାନ YVY0451922
ପ ୁ /893657 25 149 534ରାଜ୍ କମୁାର ପଧାନ ପି ପଦିପ କମୁାର ପଧାନ YVY0898403
ୀ /893658 75 149 535ପତିଭା ପଧାନ ସା ନିତଯ୍ାନ  ପତି OR/06/044/386578

ପ ୁ /893659 70 149 536ପଜ୍ଞାନ ପଧାନ ପି ଲାଲେମାହନ ପଧାନ OR/06/044/386579
ୀ /893660 65 149 537ନନୀବାଳା ପଧାନ ସା ପଧାନ ପଧାନ OR/06/044/386580

ପ ୁ /893661 65 149 538ପଣବ ପଧାନ ପି ଲାଲ େମାହନ ପଧାନ YVY1308782
ପ ୁ /893662 62 149 539ପଦୀପ ପଧାନ ପି ଲାଲେମାହନ ପଧାନ OR/06/044/386585
ୀ /893663 58 149 540କଲଯ୍ାଣୀ ପଧାନ ସା ପଣବ ପଧାନ OR/06/044/386584
ୀ /893664 52 149 541ଶମିର୍ ା ପଧାନ ସା ପଦୀପ ପଧାନ LNT2486892

ପ ୁ /893665 42 149 542ପବୀଣ ପଧାନ ପି ପଜ୍ଞାନ ପଧାନ LNT2485258
ୀ /893666 42 149 543ପବୀଣା ପଧାନ ପି ପଜ୍ଞାନ ପଧାନ LNT3230596

ପ ୁ /903667 66 149 544ଶୀକା  ମହା ି ପି ରାଧାକା  ମହା ି LNT4542486
ୀ /903668 60 149 545ଜୟ ି ମହା ି ସା ଶୀକା  ମହା ି OR/06/044/386641

ପ ୁ /903669 46 149 546େପମକା  ମହା ି ପି ଶୀକା  ମହା ି YVY0126946
ପ ୁ /903670 44 149 547ନିଶକିା  ମହା ି ପି ଶୀକା  ମହା ି OR/06/044/386643
ୀ /903671 35 149 548ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ଶୀକା  ମହା ି LNT2947927

ପ ୁ /903672 34 149 549ସାଥର୍କ ମହା ି ପି ସାରଦା ପସାଦ ମହା ି LNT2947935
ପ ୁ /903673 29 149 550ସଯୂଯ୍ର୍କା  ମହା ି ପି ଶୀକା  ମହା ି YVY0454017
ପ ୁ /913674 72 149 551ପେସେନ ୂ ଦାସ ପି ଡ େଗାକଳୁା ଦାସ OR/06/044/386646
ୀ /913675 69 149 552ବିଜୟା ଦାସ ସା ପସେନ ୁ ଦାସ OR/06/044/386647

ପ ୁ /933676 60 149 553ରାଜନିଶ ବାତା ପି ଚମନଲାଲ ବାତା OR/06/044/386650
ପ ୁ /933677 58 149 554ରାେଜନ ବାତା ପି ଚମନଲାଲ ବାତା OR/06/044/386651
ୀ /933678 55 149 555ଚାରୁ ବାତା ସା ରାେଜନ ବାତା OR/06/044/386652
ୀ /933679 30 149 556ରୁଚିକା ବାତା ପି ରଜନ ବାତା YVY0451955
ୀ /933680 72 149 557ଶକୁ ଳା େଦବୀ ସା ଚମନଲାଲ ବାତା OR/06/044/386649

ପ ୁ /943681 87 149 558ଡ ରାଧା ମହା ି ପି େଗାପାଳ ମହା ି OR/06/044/386654
ୀ /943682 83 149 559ଡ ସଜୁାତା ମହା ି ସା ଡ ରାଧାନାଥ ମହା ି OR/06/044/386655

ପ ୁ /943683 37 149 560ସସୁା ା ସାହୂ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ YVY1276369
ପ ୁ /943684 43 149 561ଗରୁୁନାଥ େସଠୀ ପି ବାଲାଜୀ େସଠୀ LNT4490314
ପ ୁ /943685 41 149 562ଧରଣୀଧର େସଠୀ ପି ବାଲାଜୀ େସଠୀ LNT4490306
ୀ /943686 37 149 563ଶଶୀେରଖା େସଠୀ ସା ଗରୁୁନାଥ େସଠୀ LNT4490322

ପ ୁ /963687 75 149 564େସାେନଲାଲ ସାହାଣୀ ପି ଫଗଣୁୀ ସାହାଣୀ OR/06/044/386946
ପ ୁ /963688 75 149 565ରାମଚରିତ ସାହାଣୀ ପି ସୀତାରାମ ସାହାଣୀ OR/06/044/386917
ପ ୁ /963689 68 149 566ଲଛମି ସାହାଣୀ ପି ଫଗଣୁୀ ସାହାଣୀ OR/06/044/386945
ପ ୁ /963690 60 149 567ଜଗଦିଶ ସାହାଣୀ ପି ଧବେଳଶର ସାହାଣୀ OR/06/044/386919
ପ ୁ /963691 60 149 568ରାମବିଳାସର ସାହାଣୀ ପି ଫଗଣୁୀ ସାହାଣୀ OR/06/044/386918
ପ ୁ /963692 56 149 569ସତ ସାହାଣୀ ପି ଫଗଣୁୀ ସାହାଣୀ OR/06/044/386942
ପ ୁ /963693 55 149 570ରାମବାହାଦୁର ସାହାଣୀ ପି ଫଗଣୁୀ ସାହାଣୀ OR/06/044/386920
ପ ୁ /963694 44 149 571ରାମ ଭରତ ସାହାଣୀ ପି ରାମ ଚରିତ ସାହାଣୀ OR/06/044/386944
ପ ୁ /963695 41 149 572ଏସ. ଲାଲବାବୁ କମୁାର ସାହାଣୀ ପି େଯାେଗ  ସାହାଣୀ OR/06/044/386947
ପ ୁ /973696 57 149 573େସଖ୍ ନବାବ୍ ପି େସକ୍ କହୁରତ  YVY0809137
ପ ୁ /973697 39 149 574ବୀେର  ଶାହ ପି େଗୗତମ ଶାହ YVY0809186
ପ ୁ /973698 67 149 575ରାେଜଶର ସାହା ପି ରାମସୱାରତ ସାହା OR/06/044/386663
ୀ /973699 57 149 576ରାଜକମୁାରୀ ସାହା ସା ରାେଜଶର ସାହା OR/06/044/386664
ପ ୁ /973700 53 149 577ବିଜୟ ସାହା ପି ରାମ ସୱାରତ ସାହା OR/06/044/386667
ୀ /973701 52 149 578ମ  ୁସାହା ସା ମଦନ ସାହା OR/06/044/386666
ୀ /973702 50 149 579ସୀରଦା ସାହା ସା ବିଜୟ ସାହା OR/06/044/386668
ୀ /973703 47 149 580ଇ ୁ ସାହା ସା ବୀେରନ ସାହା OR/06/044/386670
ପ ୁ /973704 47 149 581ନେର  କମୁାର ସାହା ପି ରାମ ସବାରତ ସାହା OR/06/044/386671
ପ ୁ /973705 46 149 582ହୀରାଲାଲ ସାହା ପି ରାେଜଶର ସାହା LNT2498152
ୀ /973706 43 149 583ଶା ି େଦବୀ ସାହା ସା ରାମ ସବାରାତ ସାହା OR/06/044/386672
ୀ /973707 33 149 584ଉଷାରାଣୀ ସାହା ପି ହିରାଲାଲ ସାହା YVY0794982
ପ ୁ /973708 30 149 585ଆନ  କମୁାର ସାହା ପି ମଦନ ପସାଦ ସାହା YVY0724674
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ପ ୁ /973709 30 149 586ଦୀପକ ସାହା ପି ବିଜୟ ସାହା YVY0293795
ପ ୁ /973710 29 149 587ସାଗର କମୁାର ସାହା ପି ନେର  କମୁାର ସାହା YVY0617597
ପ ୁ /973711 29 149 588ବିଶାଲ କମୁାର ଶାହା ପି ବୀେରନ ଶାହା YVY0617555
ପ ୁ /983712 38 149 589େଗୗତମ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି େଗାେଲଖ ଭୂୟଁା LNT2947950
ପ ୁ /983713 46 149 590ହରିସିଂ ରାଜପେୁରାହିତ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସିଂପେୁରାହିତ LNT2947992
ୀ /983714 41 149 591ସନୁୀତା ରାଜପେୁରାହିତ୍ ସା ହରିସିଂ ରାଜପେୁରାହିତ୍ LNT2948008

ପ ୁ /983715 70 149 592େସାହନ ପସାଦ ଶାହା ପି ରାମ ପସାଦ ଶାହା OR/06/044/386893
ୀ /983716 68 149 593ଲୀଳାବତୀ ସାହା ସା େସାହନ ସାହା OR/06/044/386695

ପ ୁ /983717 66 149 594ଧବେଳଶର ସାହା ପି ରାମ ପସାଦ ସାହା OR/06/044/386673
ୀ /983718 65 149 595କଳାବତୀ ସାହା ସା େମାହନ ସାହା OR/06/044/386693

ପ ୁ /983719 65 149 596େସାହନ ସାହା ପି ରାମ ସାହା OR/06/044/386692
ପ ୁ /983720 57 149 597ଅେଶାକ କମୁାର ସାହା ପି େଲଟ ରାମପସାଦ ସାହା YVY1141712
ପ ୁ /983721 55 149 598ମେନାଜ ସାହା ପି େମାହନ ସାହା OR/06/044/386702
ପ ୁ /983722 49 149 599ସେରାଜ ପଶାଦ ସାହା ପି େମାହନ ପସାଦ ସାହା OR/06/044/386703
ପ ୁ /983723 47 149 600ସେ ାଷ କମୁାର ସାହା ପି େସାହନ ପସାଦ ସାହା YVY0207126
ୀ /983724 47 149 601ଲତା ଳି ସାହା ସା ଧବେଳଶର ସାହା OR/06/044/386674

ପ ୁ /983725 45 149 602ବିେନାଦ ସାହା ପି ବିେଶଶର ସାହା LNT3230901
ୀ /983726 45 149 603ମଧ ୁଶାହା ସା ମେହଶ ପସାଦ ଶାହା LNT2948024
ୀ /983727 45 149 604ଶବିାନୀ ସାହା ସା ମେନାଜ ସାହା YVY0809061
ୀ /983728 44 149 605େବବି ସାହା ସା ବିେନାଦ ସାହା LNT2948305

ପ ୁ /983729 44 149 606ଛଟୁଆ ସାହା ପି ବିେଶଶର ସାହା LNT2497030
ୀ /983730 42 149 607ସୀମା କମୁାରୀ ସାହା ସା ମେନାଜ ସାହା YVY0617530

ପ ୁ /983731 42 149 608ଜିେତ  ସାହା ପି େମାହନ ସାହା YVY0809228
ୀ /983732 41 149 609ସଂକ ୁସାହା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହା LNT4545885

ପ ୁ /983733 41 149 610ଲକି କମୁାର ସାହା ପି େସାହନ ପସାଦ ସାହା LNT2947976
ପ ୁ /983734 41 149 611ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହା ପି େସାହନ ସାହା LNT2503514
ୀ /983735 37 149 612ସ ି ତା ସାହା ପି େସାହନ ପସାଦ ସାହା LNT2503480

ପ ୁ /983736 37 149 613ଅମୀତ ସାହା ପି େସାହନ ପସାଦ ସାହା LNT2947984
ପ ୁ /983737 35 149 614ବିଟୁ ସାହା ପି ବିେଶଶର ସାହା YVY0794990
ୀ /983738 34 149 615ଲକ୍ଷୀ ସାହା ସା ଛଟୁଆ ସାହା LNT2948297

ପ ୁ /983739 32 149 616ରାଜା କମୁାର ସାହା ପି ବିେଶଶର ସାହା YVY0724609
ପ ୁ /993740 61 149 617ଉଦୟନାଥ ସାହା ପି ରାମ ସରୁକ ସାହା OR/06/044/386677
ୀ /993741 52 149 618ସକୁ ଳା ସାହା ସା ଉଦୟନାଥ ସାହା OR/06/044/386678

ପ ୁ /993742 34 149 619ପକାଶ କମୁାର ସାହା ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାହା YVY0293803
ପ ୁ /993743 29 149 620ରାେକଶ କମୁାର ସାହା ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାହା YVY0617605
ପ ୁ /993744 50 149 621ମେହଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ପରେମଶର ସାହୁ OR/06/044/386679
ୀ /993745 45 149 622ରୀନା ସାହୁ ସା ମେହ  କମୁାର ସାହୁ YVY0809202
ୀ /993746 23 149 623େଶତା ସାହୁ ପି ମେହଶ କମୁାର ସାହୁ YVY1037431
ୀ /993747 22 149 624ବିନୀତା ସାହୁ ପି ମେହଶ କମୁାର ସାହୁ YVY1059443

ପ ୁ /1003748 83 149 625ଜଗଦିଶ ପସାଦ ସାହା ପି ରାମଦାସ ସାହା OR/06/044/386682
ପ ୁ /1003749 74 149 626ଯଗୁଳ ପସାଦ ସାହା ପି ରାମଦାସ ସାହା OR/06/044/386684
ୀ /1003750 72 149 627ରମାେଦବୀ ସାହା ସା ଯଗୁଳ ପସାଦ ସାହା OR/06/044/386685

ପ ୁ /1003751 65 149 628ରାଜକମୁାର ସାହା ପି ରାମଦାସ ସାହା OR/06/044/386680
ୀ /1003752 60 149 629ଜାନକୀେଦବୀ ସାହା ସା ରାଜକମୁାର ସାହା OR/06/044/386681

ପ ୁ /1003753 57 149 630ସେୁରଶ କମୁାର ସାହା ପି ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ସାହା OR/06/044/386688
ପ ୁ /1003754 47 149 631ଭରତ କମୁାର ସାହା ପି ରାଜ କମୁାର ସାହା LNT2497006
ୀ /1003755 47 149 632େମାନାଲିସା ସାହା ସା ସେୁରଶ ସାହା YVY0617266

ପ ୁ /1003756 46 149 633ଶତୃଘନ୍ ସାହା ପି ଯଗୁଳ ପସାଦ ସାହା LNT1685379
ପ ୁ /1003757 43 149 634ଶ ର କମୁାର ସାହା ପି ରାଜକମୁାର ସାହା LNT2497014
ୀ /1003758 42 149 635ପଜୂା ସାହା ସା ଶତୃଘନ୍ ସାହା LNT2948313
ପ ୁ /1003759 41 149 636ସନୁୀଲ କମୁାର ସାହା ପି ରାଜକମୁାର ସାହା LNT2497022
ପ ୁ /1003760 40 149 637ସ ୟ କମୁାର ସାହା ପି ଯଗୁଳ ପସାଦ ସାହା LNT1685353
ୀ /1003761 39 149 638ତୁଳଶ ିସାହା ସା ଭରତି ସାହା YVY0617183
ପ ୁ /1003762 38 149 639ସେ ାଷ କମୁାର ସାହା ପି ଯଗୁଳ ପସାଦ ସାହା LNT1685361
ୀ /1003763 37 149 640ଉମା ସାହା ସା ଶ ର ସାହା YVY0617159
ୀ /1003764 32 149 641ସିଖା ସାହା ସା ସନିୁଲ ସାହା YVY0617175
ପ ୁ /1003765 28 149 642ଅଜୟ କମୁାର ସାହା ପି ସେୁରଶ କମୁାର YVY0724617
ୀ /1003766 25 149 643ପନୁମ େଦଵୀ େସାନୀ ସା ପବନ କମୁାର େସାନୀ YVY1059435
ପ ୁ /1013767 50 149 644ରାଜଦୀପ ଦ ପି ଅନୀଲ ଦ OR/06/044/386714
ପ ୁ /1023768 74 149 645କୃ  ଗଇଁୁ ପି ସଧିୁର ଗଇଁୁ OR/06/044/386719
ୀ /1023769 61 149 646ଆଲପନା ଗଇଁୁ ସା କୃ  କମୁାର ଗଇୁଁ OR/06/044/386720
ପ ୁ /1023770 52 149 647ନିତାଇ ଗଇୁଁ ପି ସନତ ଗଇୁଁ OR/06/044/386722
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ପ ୁ /1023771 44 149 648ନିମାଇ ଗଇୁଁ ପି ସନତ ଗଇୁଁ OR/06/044/386724
ପ ୁ /1023772 39 149 649ଜଗନନ୍ ାଥ ଗଇୁଁ ପି କି  କମୁାର ଗଇୁଁ LNT2497303
ୀ /1023773 38 149 650ଜୟା ଗଇୁଁ ପି କୃ  କମୁାର ଗଇୁଁ LNT2948032
ୀ /1023774 33 149 651ବିଜୟା ଗଇୁଁ ପି କୃ  କମୁାର ଗଇୁଁ LNT2948040
ୀ /1023775 33 149 652ମିଲି ଗଇୁଁ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ଗଇୁଁ YVY0794974
ୀ /1023776 43 149 653ନମର୍ଦା ଗଇୁଁନ ସା ନିେତଇ ଶ ର ଗଇୁଁନ LNT4483475

ପ ୁ /1033777 34 149 654ଶବୁିନି େବେହରା ପି ଉେପ  େବେହରା YVY0809210
ପ ୁ /1033778 87 149 655ରଘନୁାଥ ପ ା ପି ଆ ର୍ତାଣ ପ ା OR/06/044/386725
ପ ୁ /1033779 60 149 656ଶେୁଭ  କମୁାର ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା OR/06/044/386727
ପ ୁ /1033780 56 149 657େଦେବ  କମୁାର ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା OR/06/044/386729
ୀ /1033781 52 149 658ସଷୁମା ପ ା ସା େଦେବ  ପ ା OR/06/044/386730

ପ ୁ /1033782 51 149 659ଜ୍ଞାେନ  ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା OR/06/044/386731
ୀ /1033783 50 149 660ମ ଶୁୀ ପ ା ସା ଶେୁଭ  କମୁାର ପ ା OR/06/044/386728
ୀ /1033784 33 149 661େସାମଯ୍ାଶୀ ପ ା ପି ସେୁଭ  କମୁାର ପ ା YVY0575985

ପ ୁ /1033785 29 149 662େଦବାଶଶି ପ ା ପି େଦେବ  କମୁାର ପ ା YVY0451641
ପ ୁ /1043786 60 149 663ପ ାନନ େବେହରା ପି ପରମାନ  େବେହରା YVY0809152
ୀ /1043787 46 149 664ନିନି େବେହରା ସା ପ ାନନ େବେହରା YVY0860585

ପ ୁ /1043788 34 149 665ଶବୁିନି େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା YVY0852699
ପ ୁ /1043789 90 149 666ପଫଲୁ ରଥ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରଥ OR/06/044/386733
ପ ୁ /1043790 62 149 667ରାେଜ  ରଥ ପି ପଫଲୁ ରଥ OR/06/044/386735
ପ ୁ /1043791 52 149 668େସାେମ  ରଥ ପି ପଫଲୁ ରଥ OR/06/044/386737
ୀ /1043792 50 149 669େଜଯ୍ାତିଛ ା ରଥ ସା ରାେଜ  ରଥ OR/06/044/386736
ୀ /1043793 48 149 670ଅମିତା ରଥ ସା େସୗମଯ୍  କମୁାର ରଥ YVY0454009

ପ ୁ /1043794 30 149 671ଅମିତ ରଥ ପି ରାେଜ  ରଥ YVY0451781
ପ ୁ /1043795 29 149 672ଅରୂପ ରଥ ପି ରାେଜ  କମୁାର ରଥ YVY0451930
ୀ /1053796 27 149 673ଯାତୀ େଦଇ ସା କମ ୁର୍  ମହାକଡୁ OR/06/044/386741

ପ ୁ /1063797 49 149 674ପସନନ୍ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ବାବନ ପ ୃ ି LNT2492122
ୀ /1083798 34 149 675ମଧମିୁତା ବଳ ପି େଦେବ  େମାହନ ବଳ YVY0293852
ୀ /1083799 54 149 676ଅଳକା ବନ ସା ବନମାଳୀ ବନ YVY0293837
ୀ /1083800 74 149 677କବିତା ଦାସ ସା େଦବନାଥ ଦାସ YVY0844753

ପ ୁ /1083801 53 149 678େଦବନାଥ ଦାସ ପି ଅମର କମୁାର ଦାସ YVY0817866
ପ ୁ /1083802 50 149 679ଅ ନ କମୁାର ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ LNT1685403
ୀ /1083803 39 149 680ଉମିର୍ ଦାସ ପି ପଦିପ କମୁାର ଦାସ LNT3349362
ୀ /1083804 29 149 681େଦବଶୀ ଦାସ ପି େଦବନାଥ ଦାସ YVY0817882
ୀ /1083805 71 149 682ଜେନଜୟ ମହା ି ପି ଯାଦବାନ  ମହା ି LNT1685304
ୀ /1083806 62 149 683ସରୁଶୀ ମହା ି ସା େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ ମହା ି YVY0293845

ପ ୁ /1083807 45 149 684ସେରାଜ ମହା ି ପି େସାମନାଥ ମହା ି YVY0293860
ୀ /1083808 41 149 685ରଶ ିମହା ି ପି ଜେନଜୟ ମହା ି LNT1685338
ୀ /1083809 54 149 686ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ସା ନେର  କମୁାର ସାହୁ LNT3230976
ୀ /1083810 50 149 687କ ରୁୀ ପରିଜା ସା ଅ ନ କମୁାର ଦାସ LNT1685387

ପ ୁ /1083811 62 149 688ବାବୁଲି ପଧାନ ପି ରାଜନ ପଧାନ OR/06/044/386767
ୀ /1083812 58 149 689େକତକୀ ପଧାନ ସା ବାବୁଲି ପଧାନ OR/06/044/386768
ୀ /1083813 67 149 690ଶ ରୀ ପାମାଲିକ ସା ଅେଶାକ ପାମାଲିକ OR/06/044/386021

ପ ୁ /1083814 50 149 691ଶି ାଥର୍  ପାମାଲିକ ପି ଅେଶାକ ପାମାଲିକ OR/06/044/386022
ୀ /1083815 48 149 692ଶଉିଳି ପାମାଲିକ୍ ସା ସି ାଥର୍  ଶ ର ପାମାଲିକ୍ LNT1685395

ପ ୁ /1083816 52 149 693ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ LNT3230505
ପ ୁ /1083817 41 149 694ସବଯ୍ଶାଚୀ ସାହୁ ପି ପହଲାଦ ସାହୁ LNT3230497
ୀ /1093818 77 149 695ସଭୁଦା େଜନା ସା ଶୀଧର େଜନା LNT3337722

ପ ୁ /1093819 53 149 696ପଶା  େଜନା ପି ଶୀଧର େଜନା LNT3337656
ୀ /1093820 46 149 697ବନଜା େଜନା ସା ପଶା  େଜନା LNT3337649
ୀ /1093821 25 149 698ଆକାଙକ୍ଷା େଜନା ପି ପଦି  କମୁାର େଜନା YVY0898627
ପ ୁ /1093822 86 149 699ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମହାରଣା ପି ନ  ମହାରଣା OR/06/044/386772
ୀ /1093823 77 149 700ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମହାରଣା OR/06/044/386773
ପ ୁ /1093824 54 149 701ମେହଶର ମହାରଣା ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମହାରଣା OR/06/044/386774
ପ ୁ /1093825 48 149 702ଭୁବନ ମହାରଣା ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମହାରଣା OR/06/044/386775
ପ ୁ /1093826 44 149 703କୃ  ଚ  ମହାରଣା ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମହାରଣା YVY0898841
ପ ୁ /1093827 42 149 704କୃ  ଚ  ମହାରଣା ପି ଦୁଃଖୀ ଶଯ୍ାମ ମହାରଣା LNT3409679
ୀ /1093828 40 149 705ତନୁସିତା ମହାରଣା ସା ଭୁବନ ମହାରଣା YVY0898817
ୀ /1093829 39 149 706ଦୀ ି ମହାରଣା ସା କୃ  ଚ  ମହାରଣା YVY0898858
ପ ୁ /1093830 44 149 707କୃ  ଚଂଦ ମହାରଣା ପି ଦୁଖୀଶଯ୍ାମ ମହାରାଣା YVY1129840
ପ ୁ /1093831 61 149 708ବାବୁଲି ପଧାନ ପି ରାଜନ ପଧାନ YVY0898486
ୀ /1093832 56 149 709େକତକି ପଧାନ ସା ବାବୁଲି ପଧାନ YVY0898502
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ପ ୁ /1093833 41 149 710ଅେଲଖ ପଧାନ ପି ବାବୁଲି ପଧାନ YVY0898460
ୀ /1093834 34 149 711ତୃ ି ପଧାନ ସା ଅେଲଖ ପଧାନ YVY0898437
ୀ /1093835 52 149 712ପିୟ ମା ସାଇଁ ସା ପଦୀ  େଜନା LNT3337714
ୀ /1103836 90 149 713କିରଣବାଳା ଦାସ ସା େଯାେଗ  ଦାସ OR/06/044/386776

ପ ୁ /1103837 81 149 714ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ ପି ନୀଳାଦି ସାହୁ LNT3230265
ପ ୁ /1103838 51 149 715ସତଯ୍ାନ  ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ LNT3230380
ୀ /1113839 48 149 716ସିପା ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ LNT3118452

ପ ୁ /1113840 46 149 717ଅେଶାକ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ OR/06/044/387005
ୀ /1113841 25 149 718ଐଶ୍ଵଯର୍ା ଦାଶ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ YVY1157528

ପ ୁ /1113842 86 149 719େଯାେଗ  ସାଇଁ ପି କସୁ ୁରାଉତ LNT3230513
ୀ /1113843 70 149 720କ୍ଷୀର ସାଇଁ ସା େଯାେଗ  ସାଇଁ LNT3230521

ପ ୁ /1113844 52 149 721ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାଇଁ ପି େଯାେଗ  ସାଇଁ LNT3230281
ୀ /1113845 50 149 722ସଜୁାତା ସାଇଁ ସା ରବି  ସାଇଁ LNT3230778
ୀ /1113846 41 149 723ଶଭୁଶୀ ସାଇଁ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାଇଁ YVY0715045

ପ ୁ /1133847 57 149 724ରେମଶ କମୁାର .. ପି ମାଧବ ପିଲାର OR/06/044/386796
ୀ /1133848 53 149 725ଅଜିତାକମୁାରୀ .. ସା ରେମଶ କମୁାର OR/06/044/386797

ପ ୁ /1133849 65 149 726ସବୁାସ ଚ  ଦାଶ ପି ରାମ ଚ  ଦାଶ YVY0402842
ୀ /1133850 59 149 727ସରୁଭି ଦାଶ ସା ସବୁାସ ଚ  ଦାଶ YVY0402834
ୀ /1143851 22 149 728େନହା େବେହରା ପି ଅନାମ ଚରଣ େବେହରା YVY1059450

ପ ୁ /1143852 57 149 729ର ିତ ଦାସ ପି ଘାସିରାମ ଦାସ YVY0402859
ୀ /1143853 45 149 730ସଂଘମିତା ମିଶ ସା ଚ  େଶଖର ମିଶ YVY0898643

ପ ୁ /1143854 41 149 731ସଯୂଯ୍ର୍କା  ପଧାନ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ପଧାନ YVY0293878
ପ ୁ /1143855 41 149 732ଜୟଚ  ପଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ YVY0236547
ୀ /1143856 38 149 733ସସିତା ପଧାନ ସା ତପନ କମୁାର ପଧାନ LNT2948057
ୀ /1143857 36 149 734ରଶିତା ପଧାନ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପଧାନ YVY0402867

ପ ୁ /1143858 75 149 735ବିଜୟ ପଧାନ ପି ଭମର ପଧାନ OR/06/044/386809
ପ ୁ /1143859 73 149 736େଦବରାଜ ପଧାନ ପି ବୀରବର ପଧାନ LNT3230414
ୀ /1143860 70 149 737ନିରୁପମା ପଧାନ ସା ବିଜୟ ପଧାନ OR/06/044/386810

ପ ୁ /1143861 49 149 738ତପନ ପଧାନ ପି େଦବରାଜ ପଧାନ LNT3230679
ପ ୁ /1143862 46 149 739ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ LNT1685346
ପ ୁ /1143863 47 149 740ବିଶ୍ଵଜିତ ସାହା ପି ସଧୁୀର ସାହା YVY1072529
ୀ /1143864 42 149 741ମମତା ସାହା ସା ତାରପାଡା ରାଏ YVY1072511
ୀ /1153865 37 149 742େସୗମଯ୍ଶୀ କାନୁନ୍େଗା ସା ସମୀର େକତନ ମହା ି YVY0417345
ୀ /1153866 57 149 743େଦବଦ  ମହା ି ସା େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ ମହା ି YVY0293944

ପ ୁ /1153867 52 149 744ଅମିକା ମହା ି ପି େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ ମହା ି YVY0293928
ୀ /1153868 51 149 745ତନୁଶୀ ମହା ି ସା େଦବଦ  ମହା ି YVY0293902

ପ ୁ /1153869 49 149 746ଭୁବନ େମାହନ ମହା ି ପି େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ ମହା ି YVY0293894
ପ ୁ /1153870 45 149 747ସମୀର େକତନ ମହା ି ପି େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ ମହା ି YVY0293951
ୀ /1153871 44 149 748ରୀତା ମହା ି ସା ଅମିକା ମହା ି YVY0293936

ପ ୁ /1153872 63 149 749ଉମାକା  ପଧାନ ପି ବୀେର  ପଧାନ OR/06/044/386815
ୀ /1153873 57 149 750ସଭୁଦା ପଧାନ ସା ସେ ାଷ ପଧାନ OR/06/044/386814
ୀ /1153874 55 149 751ସପୁଭା ପଧାନ ସା ଉମାକା  ପଧାନ OR/06/044/386816

ପ ୁ /1153875 38 149 752ରାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପଧାନ LNT4494522
ୀ /1153876 43 149 753ସଜନୀ ରେ ାଗି ସା ସ ୟ ରେ ାଗି YVY0293886

ପ ୁ /1153877 62 149 754ନେର  କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ LNT3230307
ୀ /1163878 39 149 755ଗିତାମଣି ପାତ ସା ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ YVY0126987
ୀ /1163879 51 149 756କଲଯ୍ାଣୀ ପଧାନ ସା ପଶା  କମୁାର ପଧାନ YVY0293969
ୀ /1163880 43 149 757ଲକ୍ଷୀପିୟା ପଧାନ ସା ସସୁା  ପଧାନ YVY1129816

ପ ୁ /1163881 33 149 758ବିନାୟକ ପଧାନ ପି ଉମାକା  ପଧାନ LNT2948065
ପ ୁ /1163882 22 149 759ବିଶାଲ କମୁାର ପଧାନ ପି ସସୁା  କମୁାର ପଧାନ YVY1129824
ପ ୁ /1163883 22 149 760ସନୁୀଲ କମୁାର ପଧାନ ପି ପସାଂତ କମୁାର ପଧାନ YVY1129857
ପ ୁ /1163884 56 149 761ରମାକା  ପଧାନ ପି ଶେୁର  ପଧାନ OR/06/044/386817
ପ ୁ /1163885 50 149 762ପଶା  ପଧାନ ପି ସେୁର  ପଧାନ OR/06/044/386818
ୀ /1163886 49 149 763ସମିୁତା ପଧାନ ସା ରମାକା  ପଧାନ OR/06/044/386989
ପ ୁ /1163887 49 149 764ଶଶୁା  ପଧାନ ପି ସେୁର  ପଧାନ OR/06/044/386819
ୀ /1163888 26 149 765େସାନାଲୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ରାମାକା  ପଧାନ YVY1141704
ପ ୁ /1163889 85 149 766ରାମଚ  ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ LNT3381274
ପ ୁ /1163890 46 149 767ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ LNT3381290
ୀ /1163891 42 149 768ସବିତା ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ LNT3381282
ୀ /1163892 39 149 769ଗିତା ଳି ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ YVY0127118
ପ ୁ /1163893 80 149 770ପରମାନ  ସାହୁ ପି ବୁ ି ସାହୁ LNT3381258
ୀ /1163894 70 149 771ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ପରମାନ  ସାହୁ LNT3381266
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ପ ୁ /1163895 46 149 772ପଶା  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ମଦନ େମାହନ ତିପାଠୀ LNT2948073
ୀ /1163896 41 149 773ସଜୁାତା ତିପାଠୀ ସା ପଶା  ତିପାଠୀ LNT2948081

ପ ୁ /1173897 54 149 774ତୀନାଥ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ OR/06/044/386974
ପ ୁ /1183898 62 149 775ବିଜୟ କିେଶାର ବିଶାଳ ପି ବାଉରୀବ ୁ ବିଶାଳ OR/06/044/386855
ୀ /1183899 48 149 776ପତିମା ବିଶାଳ ପି ବାଉରୀବ ୁ ବିଶାଳ OR/06/044/386856
ୀ /1183900 42 149 777ଅଶାଲତା ବିଶାଳ ସା ବିଜୟ କିେଶାର ବିଶାଳ LNT2472744
ୀ /1183901 46 149 778ଜୟଶୀ ପାତ ସା ଗିରିଜା ଶ ର ପାତ YVY0293977

ପ ୁ /1183902 85 149 779ପଫଲୁ କମୁାର ରାୟ ପି ବିଶନାଥ ରାୟ LNT3230448
ୀ /1183903 77 149 780ନିମର୍ଳା ରାୟ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ରାୟ LNT3230455
ୀ /1183904 68 149 781ବନଲତା ରାୟ ସା େଭାଲାନାଥ ରାୟ LNT3230463

ପ ୁ /1183905 56 149 782ପଦୀପ କମୁାର ରାୟ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରାୟ LNT3230372
ୀ /1183906 50 149 783ନମିତା କମୁାରୀ ରାୟ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରାୟ LNT3230422

ପ ୁ /1183907 49 149 784ଗିରିଜା ଶ ର ରାୟ ପି େଭାଳାନାଥ ରାୟ LNT3230869
ପ ୁ /1183908 48 149 785ବିରଜା ଶ ର ରାୟ ପି େଭାଳାନାଥ ରାୟ LNT3231032
ପ ୁ /1183909 43 149 786ପିୟ ର ନ ରାୟ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରାୟ LNT3230299
ୀ /1183910 38 149 787ପିୟଦଶର୍ନୀ ରାୟ ପି େଭାଳାନାଥ ରାୟ LNT3230430
ୀ /1183911 45 149 788ଦି ୀ ରାଉତରାଏ ସା ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0293993
ୀ /1183912 38 149 789ଦିବଯ୍ଶୀ େସନାପତି ସା ପିୟ ର ନ ରାୟ YVY0293985

ପ ୁ /1193913 74 149 790ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସେୁର  ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/386909
ପ ୁ /1193914 74 149 791ସବୁାସ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସେୁର  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/386958
ପ ୁ /1193915 72 149 792େସୗୟଯ୍ର୍ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସେୁର  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3284478
ପ ୁ /1193916 67 149 793େସୗେର  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସେୁର  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/386934
ୀ /1193917 63 149 794ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସବୁାଷ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/386959
ୀ /1193918 60 149 795ମନିଷା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା େସୗେର  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/386935
ୀ /1193919 59 149 796ଜୟଶୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା େସୗଯଯ୍ର୍ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/386910

ପ ୁ /1193920 46 149 797ରାେଜ  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସବୁାସ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3230588
ପ ୁ /1193921 41 149 798ଜିେତ  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସବୁାଷ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0809269
ୀ /1193922 33 149 799େସାନାଲି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େସୗେର  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0852681

ପ ୁ /1193923 29 149 800େଦବଦ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େସୗେର  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0852673
ୀ /1193924 95 149 801ବିମଳ ପଭା େଦବୀ ସା ସେୁର  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/386933
ୀ /1193925 39 149 802ରଶିତା ମଲିକ ପି ନେର  କମୁାର ମଲିକ LNT4542353

ପ ୁ /1193926 37 149 803ର ନ ମଲିକ ପି ନେର  ମଲିକ YVY0126995
ୀ /1193927 34 149 804ଇତିଶୀ ମଲିକ ପି ନେର  ମଲିକ LNT4542346

ପ ୁ /1193928 72 149 805ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି - ସାବିତୀ ମହା ି YVY0715094
ପ ୁ /1193929 60 149 806ପଭାତ ମହା ି ପି ବି ୁ ମହା ି OR/06/044/386047
ୀ /1193930 58 149 807ଦିପାଳି ମହା ି ସା ପଭାତ ମହା ି OR/06/044/386048

ପ ୁ /1193931 55 149 808ପକାଶ ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି OR/06/044/387001
ପ ୁ /1193932 36 149 809େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି LNT2948099
ପ ୁ /1193933 33 149 810ଆଶଷି ମହା ି ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି LNT2948107
ୀ /1193934 32 149 811ସଦୁ  େମାହ ି ସା ଆଶୀଷ େମାହ ି େମାହ ି YVY1277110

ପ ୁ /1193935 28 149 812ସିବାଶୀଶ େମାହ ି ପି ପଦୀପ େମାହ ି େମାହ ି YVY1277078
ୀ /1193936 36 149 813ସାଗତୀକା ପାଢୀ ପି ପଶା  କମୁାର ତିପାଠୀ LNT4542320

ପ ୁ /1203937 39 149 814ସ ିବ କମୁାର ପଧାନ ପି ନ କିେଶାର ପଧାନ LNT1685411
ପ ୁ /1213938 44 149 815େଦବବତ ପ ନାୟକ ପି ବନବିହାରୀ ପ ନାୟକ LNT3118460
ୀ /1213939 38 149 816େଦବଲିତା ପ ନାୟକ ପି ବନ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ LNT2948115

ପ ୁ /1223940 25 149 817ପନ୍କ୍ଜା ବିଲାସ ପି ସରତ ବିଲାସ YVY1157510
ପ ୁ /1223941 21 149 818ଦୀପକ ବିଳାସ ପି ଶରତ ବିଳାସ YVY1148162
ପ ୁ /1223942 82 149 819ଅରବି  ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ LNT3230489
ୀ /1223943 76 149 820ନୟନା ମହାପାତ ସା ଅରବି  ମହାପାତ LNT3230562
ପ ୁ /1223944 48 149 821ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ମହାପାତ ପି ଅରବି  ମହାପାତ OR/06/044/386904
ୀ /1223945 43 149 822ଅନୁରାଧା ମହାପାତ ସା ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ମହାପାତ YVY0127043
ୀ /1223946 78 149 823ହାରାମଣି ସିଂହ ସା କିେଶାର ସିଂହ OR/06/044/386062
ପ ୁ /1223947 55 149 824େଦେବ  ସିଂହ ପି କିେଶାର ସିଂହ OR/06/044/386063
ୀ /1223948 52 149 825ଶକୁ ଳା ସିଂହ ସା େଦେବ  ସିଂହ OR/06/044/386064
ପ ୁ /1223949 50 149 826ରାେଜ  ସିଂହ ପି କିେଶାର ସିଂହ OR/06/044/386065
ପ ୁ /1223950 28 149 827ଜ୍ଞାେନ  ସିଂ ପି ଶୀ େଦେବ  ସିଂ YVY0794909
ପ ୁ /1223951 27 149 828େସୗେମ  ସିଂ ପି ଶୀ େଦେବ  ସିଂ YVY0795005
ୀ /1223952 26 149 829ଭାନୁପିୟା ସିଂ ପି େଦେବ  ସିଂ YVY1148261
ୀ /1223953 21 149 830ସପିୁୟା ସିଂ ପି ରାେଜ  ସିଂ YVY1148097
ୀ /1223954 39 149 831ମାମିନା ସତୂାର ପି େଗାକଳିୁ ସତୂାର YVY0616805
ପ ୁ /1233955 33 149 832ପିୟବତ ପଧାନ ପି ପେବାଧ ପଧାନ YVY0127050
ୀ /1233956 30 149 833ପିୟ ଦଶର୍ନୀ ପଧାନ ପି ପଭୁଦା ପଧାନ YVY0402883
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ପ ୁ /1233957 69 149 834ପବୁ  ପଧାନ ପି ଲାଲେମାହନ ପଧାନ OR/06/044/386581
ୀ /1233958 60 149 835ସରସତୀ ପଧାନ ସା ପବୁ  ପଧାନ OR/06/044/386582

ପ ୁ /1233959 40 149 836ସେୁର  ସିଂହ ପି କିେଶାର ଚ  ସିଂହ LNT4483178
ୀ /1233960 46 149 837ସନୁାମଣୀ ସିଂହ ସା ରାେଜ  ସିଂହ LNT4486825

ପ ୁ /1233961 45 149 838ବିେଜ  ସିଂହ ପି କିେଶାର ସିଂହ YVY0715102
ୀ /1233962 37 149 839ସମିୁତା ସିଂ ସା ସେୁର  ସିଂ YVY0616847

ପ ୁ /1243963 58 149 840ଗଦାଧର େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା OR/06/044/386067
ୀ /1243964 55 149 841ରୁକଣୀ େବେହରା ସା ଗଦାଧର େବେହରା OR/06/044/386068
ୀ /1243965 58 149 842ହରପିୟା ଦାସ ସା େଗୗରକୃ  ଦାସ OR/06/044/386887

ପ ୁ /1243966 61 149 843େଗୗରିକୃ  ଦାଶ ପି ଶୀକା  ଦାଶ OR/06/044/386886
ୀ /1253967 31 149 844େସାନାଲି ଦାସ ସା ନେଗନ ନାଥ ପଲାଇ YVY0795138

ପ ୁ /1313968 33 149 845ସତଯ୍ପିୟା ନାୟକ ପି ପିତାମର ନାୟକ LNT2948123
ପ ୁ /1333969 60 149 846ନରସିଂହ ସାହୁ ପି ବଟୁ ସାହୁ LNT4483350
ୀ /1333970 57 149 847କମୁାରୀ ସାହୁ ସା ନରସିଂହ ସାହୁ LNT4483368

ପ ୁ /1343971 54 149 848ପରୁ ମ ମହାପାତ ପି େବୖକୁ  ମହାପାତ LNT2948131
ପ ୁ /1343972 41 149 849ସେ ାଷ ମହାପାତ ପି େବୖରାଗୀ ମହାପାତ LNT2948156
ୀ /1353973 34 149 850ସିତା ପ ା ପି ଖେଗଶର ପ ା LNT2948347
ୀ /1353974 32 149 851ଶାଶତୀ ପ ା ପି ଖେଗଶର ପ ା LNT2948339
ୀ /1363975 32 149 852ସସିତା ବିଳାସ ପି ନାରାୟଣ ବିଳାସ YVY0294017
ୀ /1373976 32 149 853ପାବର୍ ତୀ ବିଶାଳ ପି େବଦଯ୍ନାଥ ବିଶାଳ YVY0454686
ୀ /1383977 43 149 854ପାବର୍ ତୀ ରଣା ସା ଶ ର ରଣା YVY0454660

ପ ୁ /1383978 41 149 855ମ ୁଳି ଚରଣ ରାଉତ ପି ନବଘନ ରାଉତ YVY0454637
ୀ /1383979 68 149 856ରିତା ସାହା ସା ରାମଚ  ସାହା YVY0454645
ୀ /1383980 42 149 857େସାମା ସାହା ପି ରାମଚ  ସାହା YVY0454652
ୀ /1383981 39 149 858େଜଯ୍ାତି ସାହା ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହା YVY0454694

ପ ୁ /1383982 52 149 859ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ YVY0454629
ୀ /1383983 32 149 860ବିନିତା ଶମର୍ା - ଅମିତା ଶମର୍ା YVY0454702

ପ ୁ /1393984 27 149 861ପକାଶ ଛାେଟାଇ ପି ବିଚିତା ନ  ଛାେଟାଇ YVY0617621
ପ ୁ /1403985 53 149 862ପ ୂ ର୍ଚ  ଦିେବଦୀ ପି ଇ ମଣି ଦିେବଦୀ YVY0617415
ୀ /1403986 48 149 863କମଳା ଦିେବଦୀ ପି ଇ ମଣି ଦିେବଦୀ YVY0617423
ୀ /1413987 53 149 864ଭାବି େବେହରା ସା କାଳ ୀ େବେହରା YVY0617332
ୀ /1413988 31 149 865ଯେଶାଦା ନିମାଇଁ ସା କି ା ନିମାଇଁ YVY0806646
ୀ /1413989 61 149 866ସାବିତୀ ନିମାଇଁ ସା ଜାପାନି ନିମାଇଁ YVY0617316
ୀ /1413990 30 149 867ପଜୁା ସାହା ସା ନେରଶ କମୁାର ସାହା YVY1060565
ୀ /1453991 29 149 868ଗିତମଯୀ ଦାଶ ସା ଜୟଂତ କମୁାର ରାଉତ YVY1276922

ପ ୁ /1453992 32 149 869ଜୟଂତ କମୁାର ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପ ା YVY1276427
ୀ /1453993 56 149 870ସିବାନୀ ପ ା ସା ଦିଲିପ କମୁାର ପ ା YVY1277409

ପ ୁ /1493994 20 149 871ଦିବଯ୍ ର ନ ମାହଜୀ ପି ସସୁା  କମୁାର ମାଝୀ YVY1241058
ୀ /1493995 39 149 872ଅଚର୍ନା ସାହୁ ସା ଦୀପକ ର ନ ମହାପାତ YVY1234400
ୀ /2153996 51 149 873ସପୁନନ୍ର୍ା େଗୗରୀ ସା ର ନ କମୁାର େସନାପତି YVY1276492
ୀ /3053997 54 149 874ବାସଂତୀ େଜନା ପି ଚାନକ ରାଉତ YVY1287705
ୀ /4233998 29 149 875ରାଜଶୀ ରାଉତ୍ ପି ପତାପ କିେଶାର ରାଉତ୍ YVY1305168
ୀ /4233999 26 149 876ଶ◌ୁୁଭଶୀ ରାଉତ୍ ପି ପତାପ ଚ  ରାଉତ୍ YVY1305150
ୀ /4474000 39 149 877ନମିତା େବେହରା ସା କାଶନିାଥ େବେହରା YVY0960583

ପ ୁ /PLOT NO-74001 30 149 878େମାହିତ ଶମର୍ା ପି ଜଗଦିଶ ଶମର୍ା YVY0794834
ୀ /9994002 43 149 879ମମତା ପଧାନ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ YVY0960559

ପ ୁ /9994003 24 149 880ଉଶୀନର ସାହୁ ପି େସୗମିତ ସାହୁ YVY0960518
ୀ /9994004 29 149 881ବୁଡୁ େସଠୀ ପି ମାଣିକ େସଠୀ YVY0960542
ୀ /9994005 45 149 882ମାନି ୀ ସିଂହ ସା ବିେଜ  ସିଂହ YVY0898569
ପ ୁ /999994006 36 149 883ପଭାସ ରାଉତ ପି ପଫଲୁ ରାଉତ YVY1172006
ପ ୁ /314007 26 150 209ସରୁଜ କମୁାର ବମର୍ା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ବମର୍ା YVY0795351
ୀ /314008 55 150 210ସଞୁକ୍ତା େଜନା ସା ହୃଷିେକଶ େଜନା YVY0795377
ୀ /314009 50 150 211କନକଲତା େଜନା ସା ପୀତବାସ େଜନା YVY0293134
ପ ୁ /314010 38 150 212ବିଶରଂଜନ େଜନା ପି ହୃଷିେକଶ େଜନା LNT4476495
ୀ /314011 27 150 213କାଜଲ େଜନା ସା ବିଶ ରଜଂନ େଜନା YVY0795369
ପ ୁ /314012 26 150 214ମିଲନ କମୁାର େଜନା ପି ପିତବାସ େଜନା YVY0795385
ପ ୁ /314013 30 150 215େଶାକ ମହାପାତ ପି ଶକି୍ତ ପସାଦ ମହାପାତ YVY1120773
ୀ /314014 40 150 216ରୁନୁ ନାୟକ ସା ନିରଞନ ନାୟକ YVY0795328
ପ ୁ /314015 40 150 217ନୀର ନାୟକ ପି ମଣିଆ ନାୟକ YVY0795286
ପ ୁ /314016 43 150 218ସକୁା  େସନାପତି ପି ଅରି େସନାପତି LNT3231362
ପ ୁ /314017 40 150 219ଦୁଃଖିରାମ େସନାପତି ପି ଅରି େସନାପତି LNT3231602
ୀ /314018 39 150 220ମମତା େସନାପତି ସା ସକୁା  େସନାପତି YVY0795211
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ପ ୁ /324019 65 150 229ବସ  ସାଇଁ ପି ଶତୃଘନ୍ ସାଇଁ OR/06/044/384165
ୀ /324020 55 150 230ବୀଣାପାଣି ସାଇଁ ସା ବସ  ସାଇଁ OR/06/044/384166

ପ ୁ /324021 54 150 231ଶ ର ସାଇଁ ପି ଶତୃଘନ୍ ସାଇଁ OR/06/044/384167
ପ ୁ /324022 50 150 232ଅ ରୁ ସାଇଁ ପି ଶତୃଘନ୍ ସାଇଁ OR/06/044/384168
ୀ /324023 47 150 233ଶବିନା ସାଇଁ ସା ଶ ର ସାଇଁ LNT3339942
ୀ /324024 45 150 234ନିରୁପମା ସାଇଁ ସା ଅ ରୁ ସାଇଁ LNT4479507
ୀ /334025 43 150 247ବନିତା ଛାେଟାଇ ସା ମାନସ କମୁାର ଛାେଟାଇ YVY0126383
ୀ /334026 42 150 248ବବିତା ଛାେଟାଇ ସା ଅରୁଣ ଛାେଟାଇ YVY0126367
ୀ /334027 40 150 249ସଂଯକୁ୍ତା ଛାେଟାଇ ସା ବାସେୁଦବ ଛାେଟାଇ YVY0126375

ପ ୁ /334028 38 150 250ବାସେୁଦବ ଛାେଟାଇ ପି ମାଗଣିୁ ଛାେଟାଇ YVY0126391
ପ ୁ /394029 60 150 324ଅଧିର ଖଟୁଆ ପି ଗ ବର୍  ଖଟୁଆ OR/06/044/384257
ପ ୁ /394030 58 150 326ସଧିୁର ଖଟୁଆ ପି ଗ ବର୍  ଖଟୁଆ OR/06/044/384258
ପ ୁ /394031 57 150 327ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ଗ ବର୍  ଖଟୁଆ OR/06/044/384256
ୀ /394032 52 150 328ସଧୁାଂଶବୁାଳା ଖଟୁଆ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଖଟୁଆ OR/06/044/384260
ୀ /394033 49 150 329କାମିନୀ ଖଟୁଆ ସା ଗ ବର୍  ଖଟୁଆ OR/06/044/384253
ୀ /394034 45 150 330ମ ାକିନୀ ଖଟୁଆ ସା ଅଧିର ଖଟୁଆ LNT3337052
ୀ /394035 44 150 331ସମିୁତା ଖଟୁଆ ସା ସଧୁୀର ଖଟୁଆ LNT2947141

ପ ୁ /394036 43 150 332ଶଶିରି କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ନ  କିେଶାର ଖଟୁଆ LNT3231388
ୀ /394037 36 150 333ସନୁୀତା ଖଟୁଆ ପି ନ  କିେଶାର ଖଟୁଆ LNT2947158

ପ ୁ /394038 35 150 334ସନୁୀଲ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ନ  କିେଶାର ଖଟୁଆ LNT2947166
ୀ /394039 34 150 335କି ା ଆରତୀ ଖଟୁଆ ସା ଶଶିରି କମୁାର ଖଟୁଆ YVY0960815

ପ ୁ /394040 28 150 336ଆକାଶ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଖଟୁଆ YVY0451765
ୀ /394041 25 150 337େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ଖଟୁଆ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଖଟୁଆ YVY1037464
ୀ /394042 22 150 338ଅଲିଭା ଖଟୁଆ ପି ଅଧୀର ଖଟୁଆ YVY1060615

ପ ୁ /394043 55 150 341ଆର ରାଜୁ ରାଓ ମା ଆର ଲକ୍ଷି ରାଓ LNT4479671
ୀ /394044 44 150 342ଆର ପଦା ରାଓ ସା ଆର ରାଜୁ ରାଓ LNT4479663

ପ ୁ /394045 29 150 343ଆର ସେ ାଷ କମୁାର ରାଓ ପି ଆର ରାଜୁ ରାଓ YVY0402735
ପ ୁ /394046 28 150 344ଆର େତେଜଶର ରାଓ ପି ଆର ରାଜୁ ରାଓ YVY0453936
ପ ୁ /434047 29 150 381ମାନସ କମୁାର େଜନା ପି ବସ  େଜନା YVY0454389
ୀ /434048 25 150 382ସେରାଜିନୀ େଜନା ପି ବସ  େଜନା YVY1258573
ୀ /484049 49 150 421ଲତା େଜନା ସା ରାେଜ  କମୁାର େଜନା YVY0293381
ୀ /484050 48 150 422ଜାନକୀ େଜନା ସା ବସ  େଜନା YVY1211259

ପ ୁ /604051 21 150 492ପଣୟ କମୁାର ମଳିୂଆ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ମଳିୂଆ YVY1184837
ପ ୁ /624052 54 150 513ରମାକା  ବିଳାସ ପି ମରୁଲିଧର ବିଳାସ LNT2948222
ୀ /624053 49 150 514ଭାରତୀ ବିଳାସ ସା ରମାକା  ବିଳାସ LNT2948230

ପ ୁ /634054 47 150 535ବାଉରୀବ ୁ ସାସମଲ ପି ଦୟା ସାସମଲ LNT4479770
ପ ୁ /634055 43 150 536ସଧିୁର ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ LNT4494613
ୀ /634056 39 150 537ରଶତିା ସାଇଁ ସା ଶଶିରି ସାଇଁ YVY0293456
ୀ /634057 38 150 538ଟିକିନା ସାଇଁ ସା ସଧୁୀର ସାଇଁ YVY0293431

ପ ୁ /644058 50 150 539ଜଗନନ୍ାଥ ପମାଣିକ ପି ଗଣପତି ପମାଣିକ OR/06/044/384376
ୀ /644059 24 150 540ସସିତା ପରମାଣିକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପରମାଣିକ YVY1003284
ପ ୁ /644060 26 150 541ର ନ ପରମାଣିକ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପରମାଣିକ YVY0960823
ୀ /644061 46 150 542ଜୟ ୀ ପମାଣିକ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ପମାଣିକ LNT3337201

ପ ୁ /654062 64 150 543ର ିତ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା LNT4479457
ୀ /654063 44 150 544ମିଠୁ େଖେଟା ସା ଅେଶାକ େଖେଟା LNT2947364

ପ ୁ /654064 53 150 545ପି. ସବୁାଷ ପାତ ପି ଗଦାଧାରୀ ପାତ LNT3266814
ୀ /654065 45 150 546ପି. ବ ିତା ପାତ ସା ସଭୁାଷ ପାତ LNT3266822

ପ ୁ /654066 56 150 547ଜଗନନ୍ ାଥ ସାମଲ ପି ସନାତନ ସାମଲ OR/06/044/384399
ପ ୁ /654067 52 150 548ନେଗନ ସାମଲ ପି ସନାତନ ସାମଲ OR/06/044/384414
ୀ /654068 49 150 549ଜୟ ୀ ସାମଲ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ସାମଲ LNT3231883
ୀ /654069 45 150 550ମ ଶୁୀ ସାମଲ ସା େଲାକନାଥ ସାମଲ YVY0714485
ୀ /654070 45 150 551ନଇନା ସାମଲ ସା ନେଗନ ସାମଲ YVY0188763
ୀ /654071 32 150 552ସଧୁାଂଶବୁାଳା ସାମଲ ପି େଲାକନାଥ ସାମଲ YVY0714493
ପ ୁ /654072 29 150 553ଶି ାଥର୍  କମୁାର ସାମଲ ପି େଲାକନାଥ ସାମଲ YVY0795161
ୀ /664073 70 150 554େଶୖଳବାଳା ଖଟୁଆ ସା ଯଧିୁ ିର ଖଟୁଆ OR/06/044/384441
ୀ /664074 70 150 555ବାସ ୀ ଖଟୁଆ ସା କୁ  ଖଟୁଆ OR/06/044/384443
ପ ୁ /664075 51 150 556ମେନାର ନ ଖଟୁଆ ପି କୁ  ଖଟୁଆ LNT2476414
ପ ୁ /664076 49 150 557ତିେଲାଚନ ଖଟୁଆ ପି ଯଧୁୀ ିର ଖଟୁଆ OR/06/044/384445
ପ ୁ /664077 46 150 558ଚି ର ନ ଖଟୁଆ ପି ଯଧିୁ ିର ଖଟୁଆ LNT3231917
ପ ୁ /664078 64 150 559ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ନାୟକ ପି କାଶନିାଥ ନାୟକ YVY0839084
ୀ /664079 58 150 560ତିେଲାତମା ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ନାୟକ LNT4490264
ପ ୁ /664080 33 150 561ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ନାୟକ LNT4490298
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ପ ୁ /664081 32 150 562ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ନାୟକ YVY0293480
ୀ /674082 54 150 563େଗୗରୀ େବେହରା ସା ର ିତ େବେହରା LNT4479465

ପ ୁ /674083 39 150 564ସାଗରଜିତ େବେହରା ମା େଗୗରୀ େବେହରା LNT3118437
ପ ୁ /674084 29 150 565ଅଭିଜିତ େବେହରା ପି ର ିତ େବେହରା YVY0451963
ପ ୁ /674085 37 150 566ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ ପି ପା ବ ପଧାନ LNT4479481
ୀ /674086 29 150 567ବିସିତା ପଧାନ ସା ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ YVY0938068

ପ ୁ /674087 70 150 568ପା ବ ପଧାନ ପି ବି ୁ ପଧାନ OR/06/044/384450
ୀ /674088 60 150 569ନିମର୍ଳା ପଧାନ ସା ପା ବ ପଧାନ OR/06/044/384451

ପ ୁ /674089 36 150 570ପକାଶ ପଧାନ ପି ପା ବ ପଧାନ LNT4471868
ପ ୁ /674090 45 150 571ଦାଶରଥି ସାହୁ ପି ଚରଣ ସାହୁ LNT4486866
ୀ /674091 34 150 572ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ଦାଶରଥୀ ସାହୁ YVY0293498

ପ ୁ /674092 54 150 573ଅେଶାକ ସାମ ରାୟ ପି ଗ ାଧର ସାମ ରାୟ LNT4465381
ପ ୁ /684093 48 150 574ରବି  ବିେଶାଇ ପି ଦ ପାଣି ବିେଶାଇ LNT4479747
ୀ /684094 48 150 575ମମତା ବିେଶାଇ ସା ରବି  ବିେଶାଇ LNT4479754
ୀ /684095 22 150 576ପିୟା ବିେସାଈ ପି ପଭାକର ବିେସାଈ YVY1215763

ପ ୁ /684096 57 150 577େବଣଧୁର େଜନା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଜନା LNT2947372
ୀ /684097 55 150 578ପେମାଦିନୀ େଜନା ସା େବଣଧୁର େଜନା LNT2947380
ୀ /684098 35 150 579ଦିପିକା ପଧାନ ସା ଗେଣଷ ପଧାନ LNT4490348
ୀ /684099 68 150 580ମାଳତୀ ପଧାନ ସା ପ  ୁପଧାନ OR/06/044/384458

ପ ୁ /684100 44 150 581ଗେଣଶ ପଧାନ ପି ପ  ୁପଧାନ OR/06/044/384726
ୀ /684101 44 150 582ମମତା ପଧାନ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ପଧାନ LNT3231891

ପ ୁ /684102 42 150 583ପଦିପ ପଧାନ ପି ପ  ୁପଧାନ LNT3231289
ପ ୁ /694103 67 150 584ଜ୍ଞାନର ନ େବେହରା ପି ନ କିେଶାର େବେହରା YVY0714816
ୀ /694104 61 150 585ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା ଜ୍ଞାନର ନ େବେହରା OR/06/044/384740
ୀ /694105 48 150 586କନିୁ େବେହରା ସା ପ ୁ ର େବେହରା LNT2947448

ପ ୁ /694106 46 150 587ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି ସତଯ୍ବାଦି େବେହରା YVY0126490
ୀ /694107 44 150 588ସନୁୀତା େବେହରା ସା ଦୀପକ େବେହରା YVY0293506

ପ ୁ /694108 43 150 589ମେନାଜ େବେହରା ପି ଜ୍ଞାନର ନ େବେହରା LNT3231297
ପ ୁ /694109 42 150 590ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଜ୍ଞାନର ନ େବେହରା LNT4486965
ୀ /694110 35 150 591ବିେନାଦିନି େବେହରା ସା କମୁର େବେହରା LNT4486973
ୀ /694111 22 150 592ପିୟ ା େବେହରା ପି ପ ୁ ର େବେହରା YVY1215755

ପ ୁ /694112 39 150 593ଜୟରାମ ବିଶାଳ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବିଶାଳ YVY0293522
ପ ୁ /694113 33 150 594ବିଜୟ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବିଶାଳ LNT2947398
ପ ୁ /694114 32 150 595ରାଜନ େଚୗଧରୁୀ ପି କିେଶାର େଚୗଧରୁୀ LNT2947406
ୀ /694115 52 150 596ଦୁତିକା ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ YVY0830729

ପ ୁ /694116 32 150 597ବଟକୃ  ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ LNT2947414
ୀ /694117 35 150 598ମୀନା ନାୟକ ସା ବିେର  ନାୟକ YVY0293514
ୀ /694118 26 150 599ମନିଷା ପ ା ପି ମାନସ ପ ା YVY0795344

ପ ୁ /694119 40 150 600ସଧିୁର ପଧାନ ପି କାଶନିାଥ ପଧାନ LNT4465399
ୀ /694120 55 150 601ଶକୁ ଳା ପଧାନ ସା କାଶନିାଥ ପଧାନ OR/06/044/384460
ୀ /694121 47 150 602ଲକ୍ଷୀ ଏସ୍ ସା େମାହନ ଏସ୍ YVY0451971
ୀ /694122 52 150 603କମୁାରୀ େସଠୀ ସା ରବି  େସଠୀ OR/06/044/384737
ୀ /694123 49 150 604ମୀନତି େସଠୀ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େସଠୀ YVY0126508

ପ ୁ /694124 33 150 605ବିକମ େସଠୀ ପି ରବି େସଠୀ YVY0126532
ୀ /704125 41 150 606ରଶୀତା ପଧାନ ସା ସେୁରଶ ପଧାନ LNT2947463
ୀ /704126 52 150 607ମ ଷୁା ପଧାନ ପି ଭା ର ପଧାନ LNT3231461

ପ ୁ /704127 50 150 608ସେୁରଶ ପଧାନ ପି ଭା ର ପଧାନ LNT3337037
ୀ /704128 46 150 609ବିନିତା ପଧାନ ସା ସ ୟ ପଧାନ LNT3337391

ପ ୁ /714129 49 150 610କମୁର େବେହରା ପି ମାନ େବେହରା LNT4476396
ୀ /714130 60 150 611ଝୁଲଣା ପଧାନ ସା ଲେମାଦର ପଧାନ OR/06/044/384456
ପ ୁ /714131 41 150 612ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ ପି ଲେମାଦର ପଧାନ LNT3231412
ପ ୁ /724132 55 150 613ପ ୁ ର େବେହରା ପି ନବ େବେହରା YVY0714915
ପ ୁ /724133 46 150 614ଅରୁଣ କମୁାର ଛାେଟାଇ ପି ମାଗଣିୁ ଛାେଟାଇ OR/06/044/384478
ପ ୁ /724134 43 150 615ଟିଲୁଆ ଛାେଟାଇ ପି ମାଗଣିୁ ଛାେଟାଇ LNT3231792
ପ ୁ /724135 55 150 616ରେମଶ ଚ  ଦାସ ପି ଭମର ବର ଦାସ LNT4494498
ୀ /724136 52 150 617େସନ୍ହଲତା ଦାସ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାସ YVY0454579
ପ ୁ /724137 24 150 618ବିଶଜିତ୍ ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାଶ YVY0960849
ପ ୁ /734138 62 150 619ସତୀଶ ମିଶ ପି ବୀରବର ମିଶ OR/06/044/384488
ପ ୁ /734139 60 150 620େହମ  ମିଶ ପି ବୀରବର ମିଶ OR/06/044/384489
ୀ /734140 58 150 621େନତର ନା ମିଶ ସା ସତୀଶ ମିଶ OR/06/044/384491
ପ ୁ /734141 56 150 622ପତାପ ମିଶ ପି ବୀରବର ମିଶ OR/06/044/384490
ୀ /734142 54 150 623ସସିୁତା ମିଶ ସା େହମ  ମିଶ OR/06/044/384492
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ୀ /734143 52 150 624ଶଭୁଶୀ ମିଶ ସା ପତାପ ମିଶ YVY0714832
ପ ୁ /734144 34 150 625ସମିତ ମିଶ ପି ସତୀଶ ଚ  ମିଶ YVY0236505
ପ ୁ /734145 31 150 626ସମିୁତ ମିଶ ପି ସତୀଶ ଚ  ମିଶ YVY0293530
ୀ /734146 30 150 627ଶାଗତିକା ମିଶ ପି େହମ  କମୁାର ମିଶ YVY0451757
ୀ /734147 26 150 628ପଞା ପତିଭା ମିଶ ପି େହମ  କମୁାର ମିଶ YVY0795427
ୀ /744148 55 150 629ନିରୁପମା ସାମଲ ସା ନିର ନ ସାମଲ OR/06/044/384495

ପ ୁ /744149 36 150 630ନିହାର ର ନ ସାମଲ ପି ନିର ନ ସାମଲ YVY0454595
ପ ୁ /744150 28 150 631ମାନସ ସାମଲ ପି ନିର ନ ସାମଲ YVY0454603
ୀ /754151 56 150 632ସତିୃେରଖା ଷଡ ୀ ସା ସିେତଶ ଚ  ତିପାଠୀ YVY0431809

ପ ୁ /754152 67 150 633ଚି ର ନ ଶତପଥୀ ପି ସାଧଚୁରଣ ଶତପଥୀ LNT3231081
ପ ୁ /754153 34 150 634ସାଗତ୍ ଶତପଥୀ ପି ଚି ର ନ ଶତପଥୀ LNT4490330
ୀ /754154 32 150 635େସୗମଯ୍ା ଶାଷତୀ ପି ସିେତଶ ଚ  ତିପାଠୀ YVY0451658
ୀ /754155 62 150 636ସଜୁାତା ଶତପଥୀ ସା ଚି ର ନ ଶତପଥୀ LNT3231099

ପ ୁ /754156 36 150 637ସମିୁତ ଶତପଥି ପି ଚି ରଂଜନ ଶତପଥି LNT4490470
ପ ୁ /754157 67 150 638ବିଜୟ ତିପାଠୀ ପି ରାମଚ  ତିପାଠୀ LNT3231156
ୀ /754158 56 150 639ପଭାତ ନଳିନୀ ତୀପାଠୀ ସା ବିଜୟ ତୀପାଠୀ LNT3231164

ପ ୁ /754159 63 150 640ସିେତଶ ଚ  ତିପାଠୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ତିପାଠୀ YVY0431791
ପ ୁ /764160 65 150 641ବିଜୟ େବଉରା ପି ବୀରବର େବଉରା OR/06/044/384502
ପ ୁ /764161 57 150 642ବିଶମର େବଉରା ପି ବୀରବର େବଉରା OR/06/044/384504
ପ ୁ /764162 55 150 643ରୁଦଚରଣ େବଉରା ପି ବୀରବର େବଉରା OR/06/044/384503
ୀ /764163 55 150 644ଦି ିମୟୀ େବଉରା ସା ବିଜୟ େବଉରା OR/06/044/384505

ପ ୁ /764164 47 150 645ବିଶଭୁଷଣ େବଉରା ପି ବୀରବର େବଉରା OR/06/044/384508
ପ ୁ /764165 36 150 646ରାଜଦୀପ େବଉରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବଉରା YVY0354860
ୀ /764166 32 150 647ପିୟାରାଜ େବଉରା ପି ବିଜୟ େବଉରା YVY0354852

ପ ୁ /774167 82 150 648ଗ ବର୍  ନାଥ ପି ବାଳକୃ  ନାଥ YVY0126623
ୀ /774168 70 150 649ସ ଯ୍ାରାଣୀ ନାଥ ସା ଗ ବର୍  ନାଥ YVY1237304

ପ ୁ /774169 48 150 650ସରୁଜିତ୍ ନାଥ ପି ଗ ବର୍  ନାଥ YVY0126631
ପ ୁ /774170 45 150 651ରଣଜିତ୍ ନାଥ ପି ଗ ବର୍  ନାଥ YVY0126649
ୀ /774171 44 150 652ସଂଯକୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ YVY0126615
ୀ /784172 27 150 653ସଭୁଶୀ ରାଉତରାଏ ପି ଜୟ  କମୁାର ରାଉତରାଏ YVY0899120

ପ ୁ /794173 73 150 654ସ ୟ ମହାପାତ ପି ପଭାକର ମହାପାତ LNT3231735
ୀ /794174 66 150 655ଶଶେିରଖା ମହାପାତ ସା ସ ୟ ମହାପାତ YVY0714840

ପ ୁ /804175 50 150 656ହେରକୃ  ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନ କିେଶାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0839076
ପ ୁ /804176 45 150 657ରାମକୃ  ଗହଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନ  କିେଶାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0126664
ପ ୁ /804177 40 150 658ରାଧାେଗାବି  ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନ କିେଶାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0207092
ୀ /804178 39 150 659ପଭାତୀ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରାମକୃ  ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0126672

ପ ୁ /804179 38 150 660ଦୀନକୃ  ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନ କିେଶାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0809343
ୀ /804180 33 150 661ସନୁୀତା ଗହଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରାଧାେଗାବି  ଗହଚାଯଯ୍ର୍ YVY0899385
ୀ /804181 26 150 662ସାଈସ୍େଵତା େମାହ ି େମାହ ି ପି ଆେଲାକ ର ନ େମାହ ି େମାହ ି YVY1233998

ପ ୁ /814182 59 150 663ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷିଧର ମହାରଣା YVY0402750
ପ ୁ /814183 56 150 664ଶଶ ିେଶଖର ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା OR/06/044/384534
ପ ୁ /814184 36 150 665ସବୁାଶ ପତି ପି ପରୀକି୍ଷତ ପତି LNT2947497
ପ ୁ /824185 54 150 666କୃ ଚ  ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ LNT4476370
ୀ /824186 45 150 667ଜୟଶୀ ଦାସ ସା କୃ ଚ  ଦାସ LNT4476362
ୀ /824187 63 150 668େସନ୍ହପଭା ମିଶ ସା ଯତୀଶ ମିଶ OR/06/044/384540

ପ ୁ /824188 40 150 669ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ ପି ଯତିଶ ଚ  ମିଶ LNT4476388
ପ ୁ /824189 35 150 670ସ ିପ କମୁାର ମିଶ ପି ଯତିଷ ଚ  ମିଶ LNT4476404
ପ ୁ /834190 60 150 671ଉେମଶ ଚ  ମିଶ ପି ନିଳମଣି ମିଶ OR/06/044/384545
ପ ୁ /844191 50 150 672େଶଖ ଫାରୁକ ପି େଶଖ ମତଲୁବ ହୁେସନ YVY0453274
ପ ୁ /844192 29 150 673ରାେଜ  ପସାଦ ମିଶ ପି ପେମାଦ ମିଶ YVY0454371
ପ ୁ /844193 35 150 674ଦୀ ି ପକାଶ ମହା ି ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହା ି LNT2947505
ପ ୁ /844194 68 150 675ବି ୁଚରଣ ନାୟକ ପି ଈ ମଣୀ ନାୟକ YVY0354878
ୀ /844195 64 150 676ବୀଣାପାଣି ନାୟକ ସା ବି ୁଚରଣ ନାୟକ YVY0354886
ପ ୁ /844196 53 150 677ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ YVY1172238
ୀ /844197 46 150 678ପତିଭା ନାୟକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ YVY1172212
ୀ /844198 21 150 679ପୀତି ପଦା ନାୟକ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ YVY1169002
ୀ /844199 22 150 680ପ ୁ ିର୍ମା ପରିଡ଼ା ସା ସେ ାଷ ପରିଡ଼ା YVY1169051
ୀ /844200 51 150 682ମଣୃାଲିନୀ ରୂଉତରାୟ ସା ଦୁସାସଣ ସାହୂ YVY1138015
ପ ୁ /844201 47 150 683ଉ ମ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ YVY0453704
ୀ /844202 42 150 684ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ଉ ମ କମୁାର ସାହୁ YVY0453688
ପ ୁ /844203 59 150 685ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ ପି ଝେର  ସାହୁ LNT3409737
ପ ୁ /844204 65 150 686ସେୁବାଧ େସନାପତି ପି ସତଯ୍ବାଦି େସନାପତି OR/06/044/384559

68 73/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 24ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /844205 62 150 687ସେ ାଷ େସନାପତି ପି ଗ ବର୍  େସନାପତି OR/06/044/384561
ୀ /844206 60 150 688ସକୁା ି େସନାପତି ସା ସେୁବାଧ େସନାପତି OR/06/044/384560
ୀ /844207 55 150 689ଶନୁୀତି େସନାପତି ସା ସେ ାଷ େସନାପତି OR/06/044/384562

ପ ୁ /844208 32 150 690ଶ ର ନାରାୟଣ େସନାପତି ପି ସେୁବାଧ କମୁାର େସନାପତି YVY0188789
ପ ୁ /844209 30 150 691ରାହୁଲ େସନାପତି ପି ସେ ାଷ େସନାପତି YVY0452086
ୀ /844210 54 150 692ଅଞନା େସନାପତି ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େସନାପତି YVY0899146

ପ ୁ /854211 78 150 694ଅଭିନ ନ ପାେ ପି ଭରତ ପାେ YVY0188805
ପ ୁ /854212 52 150 695ରତେନଶ କମୁାର ପାେ ପି ଅଭିନ ନ ପାେ YVY0188813
ୀ /854213 46 150 696ସମୁୀତା ପାେ ସା ରତେନଶ କମୁାର ପାେ YVY0188821
ୀ /854214 41 150 697ମମତା ପାେ ସା କମେଲଶ କମୁାର ପାେ YVY0293548

ପ ୁ /864215 48 150 698ମହାବୀର ପସାଦ ପାରିକ ପି ମହୀନ ଚ  ପାରିକ LNT3231743
ୀ /864216 46 150 699ସନିୁତା ପାରିକ ପି ମହାବୀର ପାରିକ LNT3231750

ପ ୁ /874217 66 150 700ପତାପ କିେଶାର ରାଉତ୍ ପି ପଣକୃ  ରାଉତ୍ LNT3231685
ୀ /874218 44 150 701ନିରୁପମା ରାଉତ ସା ପତାପ ରାଉତ YVY0809327

ପ ୁ /884219 58 150 702ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ମଦନ େମାହନ ମହା ି LNT3231230
ୀ /884220 57 150 703ରଜନୀରାଣୀ ମହା ି ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି LNT3231248
ୀ /884221 31 150 704ମଧପୁ ର୍ା ମହା ି ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି YVY0293555

ପ ୁ /884222 25 150 705ଓମ୍ ସରୂପ ମହା ି ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି YVY0960757
ୀ /884223 62 150 706ଧାରାମଣି ପରିଡା ସା ଧବୃ ଚରଣ ପରିଡା YVY0354936

ପ ୁ /884224 41 150 707ରଣଜିତ କମୁାର ପରିଡା ପି ଧବୃ ଚରଣ ପରିଡା YVY0354951
ୀ /884225 40 150 708ରିନା ଳୀ ପରିଡା ପି ଧବୃଚରଣ ପରିଡା YVY0354944
ୀ /884226 37 150 709ପ ୁ ା ଳୀ ପରିଡା ପି ଧବୃ ଚରଣ ପରିଡା YVY0354969
ୀ /884227 31 150 710ଶଭୁଶୀ ପାତ ସା ର ିତ୍ ପାତ YVY0960765
ୀ /884228 35 150 711ଇ ିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଧିେର  କମୁାର ସାହୁ YVY0293563
ୀ /884229 33 150 712ବ ିର୍କା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଧିେର  କମୁାର ସାହୁ YVY0293571

ପ ୁ /884230 65 150 713ଧିେର  କମୁାର ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ YVY0354902
ୀ /884231 47 150 714ସବିତା ସାହୁ ସା ଧିେର  କମୁାର ସାହୁ YVY0354928

ପ ୁ /894232 63 150 715ଅରୁନ ଚା ୍ ପି ରାଧାନାଥ ଚା ୍ YVY0293597
ୀ /894233 22 150 716ରସୀତା େଗାଛାୟତ ପି କରୁଣାକର େଗାଛାୟତ YVY1237338

ପ ୁ /894234 37 150 717ବୁ େଦବ ସାହୁ ପି ନୀଳମଣି ସାହୁ YVY0293589
ପ ୁ /894235 60 150 718ଟୁେ ଇ ସାଇଁ ପି ମଣି ସାଇଁ OR/06/044/384573
ୀ /894236 55 150 719କମଳା ସାଇଁ ସା ଟୁେ ଇ ସାଇଁ OR/06/044/384574
ୀ /894237 43 150 720ପମିଳା ସାଇଁ ସା ଲି ରାଜ ସାଇଁ OR/06/044/384572
ୀ /894238 41 150 721ସବିତା ସାଇଁ ପି ଲି ରାଜ ସାଇଁ LNT4483194
ୀ /894239 40 150 722କବିତା ସାଇଁ ପି ଲି ରାଜ ସାଇଁ LNT4483202

ପ ୁ /894240 38 150 723ରବି  ସାଇଁ ପି ଲି ରାଜ ସାଇଁ LNT4483210
ପ ୁ /894241 36 150 724ଛବି  ସାଇଁ ପି ଲି ରାଜ ସାଇଁ LNT4483228
ୀ /894242 35 150 725ବବିତା ସାଇଁ ପି ଟୁେ ଇ ସାଇଁ YVY0960856
ୀ /894243 32 150 726ରଚିତା ସାଇଁ ପି ଟୁେ ଇ ସାଇଁ YVY0960864
ୀ /894244 28 150 727ସମିୁତା ସାଇଁ ପି ଟୁେ ଇ ସାଇଁ YVY0960872
ୀ /904245 70 150 728ଶକୁ ସବୁୁ ି ସା େକ୍ଷତବାସୀ ସବୁୁ ି OR/06/044/384582
ପ ୁ /904246 56 150 729ପକାଶ ସବୁୁ ି ପି େକ୍ଷତବାସୀ ସବୁୁ ି OR/06/044/384585
ପ ୁ /904247 54 150 730ରେମଶ ସବୁୁ ି ପି େକ୍ଷତବାସୀ ସବୁୁ ି OR/06/044/384583
ପ ୁ /904248 50 150 731ସେୁରଶ ସବୁୁ ି ପି େକ୍ଷତବାସୀ ସବୁୁ ି OR/06/044/384584
ୀ /904249 46 150 732େସାନାଲି ସବୁୁ ି ସା ରେମଶ ସବୁୁ ି LNT3337540

ପ ୁ /904250 48 150 733ପତାପ କମୁାର ସବୁୁ ି ପି େକ୍ଷତବସୀ ସବୁୁ ି YVY1325810
ୀ /904251 46 150 734ସେୁଲାଚନା ସବୁୁଧି ସା ସେୁରଶ ସବୁୁଧି LNT4490256
ୀ /904252 32 150 735ସସିତା ସବୁୁ ି ସା ପତାପ କମୁାର ସବୁୁ ି YVY1237353
ୀ /914253 57 150 736ସୀତା େବେହରା ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ େବେହରା LNT3337573
ୀ /924254 30 150 737ସ ୀତା କଅୁଁର ସା ଅକ୍ଷୟ କଅୁଁର YVY0453266
ୀ /924255 28 150 738େଶାଭିତା କଅୁଁର ପି ଅେଶାକ କଅୁଁର YVY0453258
ୀ /924256 69 150 739ଲକ୍ଷୀ କଅୁଁର ସା ଜଟ କଅୁଁର OR/06/044/384588
ପ ୁ /924257 50 150 740ଅକ୍ଷୟ କଅୁଁର ପି ଜଟ କଅୁଁର OR/06/044/384589
ପ ୁ /924258 44 150 741ଅଜୟ କଅଁୁର ପି ଜଟ କଅୁଁର LNT3337193
ପ ୁ /924259 48 150 742ବିଜୟ କଅୁଁର ପି ଜଟ କଅଁୁର OR/06/044/384590
ପ ୁ /924260 43 150 743ପତାପ ସାହୁ ପି ନେରା ମ ସାହୁ YVY0188847
ୀ /924261 39 150 744ନଳିନୀ ସାହୁ ସା ପତାପ ସାହୁ YVY0188854
ପ ୁ /934262 39 150 745ମେନାଜ କଅୁଁର ପି ଅେଶାକ କଅୁଁର LNT3337177
ପ ୁ /934263 60 150 746ଅେଶାକ କଅୁଁର ପି ନଟବର କଅୁଁର OR/06/044/384592
ୀ /934264 57 150 747େହମଲତା କଅଁୁର ସା ଅେଶାକ କଅୁଁର OR/06/044/384593
ପ ୁ /944265 63 150 748ମାଧବ ନାୟକ ପି ନ ନ ନାୟକ LNT3337482
ୀ /944266 60 150 749ମାଳତୀ ନାୟକ ସା ମାଧବ ନାୟକ LNT3337490
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ୀ /954267 23 150 750େସାନାଲୀ ଦାଶ ପି ଇଂଦମଣି ଦାଶ YVY1129964
ପ ୁ /954268 45 150 751ଲିତନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅନାମ ଚ  ସାଇଁ LNT4536504
ୀ /954269 44 150 752ରୀନା ସାଇଁ ସା ଲିଟନ କମୁାର ସାଇଁ LNT2947521

ପ ୁ /964270 55 150 753ବିର  ିନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା LNT2947539
ୀ /964271 48 150 754ଜୟ ୀ େବେହରା ସା ବିର  ିନାରାୟଣ େବେହରା LNT2947547

ପ ୁ /964272 28 150 755ବିଶସ େବେହେର ପି ବିର  ିେବେହରା YVY0899039
ପ ୁ /964273 51 150 756ସାଲିକ ରାମ ଗୁ ା ପି ଝେସଇ ଗୁ ା LNT2947554
ପ ୁ /964274 60 150 757ନିଳରାମ ଖୁ ିଆ ପି କାହନ୍  ୁଖୁ ିଆ OR/06/044/384595
ପ ୁ /964275 55 150 758ଅଭିମନଯ୍ ୁଖୁ ିଆ ପି କାହନ୍  ୁଖୁ ିଆ OR/06/044/384597
ୀ /964276 47 150 759ମେନାରମା ଖୁ ିଆ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଖୁ ିଆ LNT3337599
ୀ /964277 47 150 760ବିଦୁଲତା ଖୁ ିଆ ସା ସଦୁଶର୍ନ ଖୁ ିଆ LNT3337581
ୀ /964278 46 150 761କବିତା ଖୁ ିଆ ସା ନିଳରାମ ଖୁ ିଆ LNT3359296
ୀ /964279 28 150 762ରୁନୁ ଖୁ ିଆ ପି ନୀଳରାମ ଖୁ ିଆ YVY0454132
ୀ /984280 57 150 763ପମିଳା ମହା ି ସା କରୁଣାକର ମହା ି OR/06/044/384606

ପ ୁ /984281 48 150 764େଦେବ  ମହା ି ପି କରୁଣାକର ମହା ି OR/06/044/384607
ୀ /984282 44 150 765କବିତା ମହା ି ସା ରାଜ କିେଶାର ମହା ି LNT4483269
ୀ /984283 39 150 766ରିତା ମହା ି ସା ବିଜୟ ମହା ି LNT4483277
ୀ /984284 38 150 767ପିୟ ା ମହା ି ସା େଦେବ  ମହା ି LNT2947562
ୀ /984285 36 150 768ଅନିଆ ମହା ି ପି କରୁଣାକର ମହା ି LNT4483301
ୀ /984286 36 150 769େସୗଦାମିନୀ ମହା ି ସା ଜିେତ  ମହା ି YVY0293605
ୀ /984287 32 150 770ଭାଗଯ୍ଶୀ ରାଉତ ପି ପତାପ କିେଶାର ରାଉତ YVY0293613

ପ ୁ /984288 47 150 771ଦିଲିପ କମୁାର ସିଂ ପି ବିଶନାଥ ସିଂ LNT4494654
ୀ /984289 41 150 772ସଜୁାତା ସିଂ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସିଂ LNT4494647

ପ ୁ /994290 58 150 773ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ପ ା LNT3408002
ପ ୁ /994291 41 150 774ଶରତ ଚ  ରାଉତ ପି େକୖଳାଶ ରାଉତ LNT3408010
ପ ୁ /1004292 54 150 775ସରୁଥ ରାଉତ ପି ଅରକ୍ଷିତ ରାଉତ OR/06/044/384610
ୀ /1004293 52 150 776ବାସ ି ରାଉତ ସା ଦଶରଥ ରାଉତ OR/06/044/384609
ୀ /1004294 52 150 777ଲଳିତା ରାଉତ ସା ଶରତ ରାଉତ LNT4483285

ପ ୁ /1004295 44 150 779ସଶୁା  ରାଉତ୍ ପି ଅରଖିତ ରାଉତ LNT3231370
ୀ /1014296 70 150 780ପଭାସି ଖୁ ିଆ ସା େଗୗରା  ଖୁ ିଆ OR/06/044/384615

ପ ୁ /1014297 51 150 781ରବୀ  ଖୁ ିଆ ପି େଗୗରା  ଖୁ ିଆ OR/06/044/384616
ପ ୁ /1014298 44 150 782ର ିତ ଖୁ ିଆ ପି େଗୗରା  ଖୁ ିଆ OR/06/044/384765
ୀ /1014299 42 150 783ଗୀତା ଳି ଖୁ ିଆ ସା ରବି  ଖୁ ିଆ LNT3231776

ପ ୁ /1014300 42 150 784ସ ୟ ଖୁ ିଆ ପି େଗୗରା  ଖ ୁ ିଆ LNT3231073
ୀ /1014301 39 150 785କଲଯ୍ାଣି ଖ ୁ ିଆ ସା ସ ୟ ଖୁ ିଆ LNT4483244
ୀ /1014302 38 150 786ରୁନୁ ଖ ୁ ିଆ ସା ରଂଜନ ଖ ୁ ିଆ LNT4483343

ପ ୁ /1014303 56 150 787ଅଜୟ ପରିଡା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପରିଡା LNT2947588
ୀ /1014304 50 150 788ସଚଳା ପରିଡା ସା ଅଜୟ ପରିଡା LNT2947596
ୀ /1014305 27 150 789ମେନାରମା ପରିଡା ପି ଅଜୟକମୁାର ପରିଡା YVY0899112
ୀ /1014306 25 150 790ମନିଷା ପରିଡା ପି ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡା YVY0899203

ପ ୁ /1014307 22 150 791ମ ଳ ମୟା ପରିଡ଼ା ପି ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡ଼ା YVY1169093
ୀ /1024308 88 150 792ସେ ାଷ ଆେରାରା ସା କିଷନ୍ାଲାଲ ଆେରାରା YVY0572420
ୀ /1024309 66 150 793ଇ ିରା ଆେରାରା ପି କିଷନଲାଲ ଆେରାରା OR/06/044/382661

ପ ୁ /1024310 58 150 794ଅେଶାକ ଆେରାରା ପି କିଷନ ଲାଲ ଆେରାରା OR/06/044/382602
ୀ /1024311 55 150 795ଶମିର୍ତା ଆେରାରା ସା ଅେଶାକ ଆେରାରା OR/06/044/382663

ପ ୁ /1024312 22 150 796ଅଯଶୁ େମାହନ ଅେରାରା ପି ଅେଶାକ ଅେରାରା YVY1120815
ୀ /1024313 30 150 797ଝରଣା ମହାରଣା ପି ର ନିଧୀ ମହାରଣା YVY0454116
ୀ /1024314 27 150 798ରୀନା ପଧାନ ପି ମହଗର୍ା ପଧାନ YVY0454363

ପ ୁ /1034315 51 150 799ବାମନ ଚ  ଦାସ ପି ନେଗ  ନାଥ ଦାସ LNT2947604
ପ ୁ /1034316 49 150 800ଇ ମଣି ଦାସ ପି ନଡୁକିେଶାର ଦାସ YVY0809368
ପ ୁ /1034317 57 150 801ଗିରିଧାରୀ େଜନା ପି େଦୖତାରୀ େଜନା OR/06/044/384617
ୀ /1034318 49 150 802ଅନୀତା େଜନା ସା ଗିରିଧାରି େଜନା LNT3231586
ୀ /1034319 31 150 803ଅମିତା େଜନା ପି ଗିରିଧାରି େଜନା YVY1003185
ପ ୁ /1034320 21 150 804ଅଭୀେଶକ େଜନା ପି ଗିରିଧାରୀ େଜନା YVY1129956
ୀ /1054321 72 150 805ପମିଳା ମହା ି ସା ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/384629
ପ ୁ /1054322 52 150 806ରାଜକିେଶାର ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/384630
ପ ୁ /1054323 50 150 807ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/384631
ପ ୁ /1054324 46 150 808ଅଜୟ ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/384632
ୀ /1064325 28 150 809ଶୀମତୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0454587
ପ ୁ /1064326 67 150 810ସେୁର  ସାହୁ ପି ଶୀକୃ  ସାହୁ OR/06/044/384775
ୀ /1064327 60 150 811ନିଶା ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/384779
ପ ୁ /1064328 40 150 812ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ LNT3337557
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ପ ୁ /1074329 66 150 813ନାରାୟଣ ବିଳାସ ପି ମନୁଆ ବିଳାସ LNT3231057
ୀ /1074330 51 150 814ପଦା ବିଳାସ ସା ନାରାୟଣ ବିଳାସ YVY0417311

ପ ୁ /1074331 34 150 815େଜଯ୍ାତିଶ ର ପଧାନ ପି ସଧୁାକର ପଧାନ LNT4490397
ପ ୁ /1084332 57 150 816ପ  ୁସାଇଁ ପି ବ ୁ ସାଇଁ OR/06/044/384777
ୀ /1084333 48 150 817ଝୁନୁ ସାଇଁ ସା ପ  ୁସାଇଁ OR/06/044/384778

ପ ୁ /1094334 61 150 818କାଳ ି ସାମଲ ପି ଗଣୁ ସାମଲ OR/06/044/384776
ୀ /1094335 50 150 819ଗରୁୁବାରୀ ସାମଲ ସା କାଳ ି ସାମଲ OR/06/044/384780
ୀ /1114336 50 150 820ଲତା େଦଇ ସା ଶଯ୍ାମ ପରିଡା OR/06/044/384640

ପ ୁ /1114337 56 150 821ଶଯ୍ାମ ପରିଡା ପି ପଦନ ପରିଡା OR/06/044/384638
ପ ୁ /1114338 53 150 822ଦାମ ପରିଡା ପି ପଦନ ପରିଡା OR/06/044/384639
ୀ /1114339 51 150 823ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ପରିଡା ସା ଦାମଦର ପରିଡା LNT3231628

ପ ୁ /1114340 31 150 824ରାେଜଶ ପରିଡା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପରିଡା YVY0293621
ୀ /1114341 30 150 825ସସିତା ପରିଡା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପରିଡା YVY0293639

ପ ୁ /1114342 32 150 826ଚି ର ନ ପ ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0293647
ପ ୁ /1114343 36 150 827ରଂଜନ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT2948255
ପ ୁ /1124344 81 150 828ବାଇଧର ସାହୁ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ସାହୁ OR/06/044/384642
ୀ /1124345 61 150 829ବାସ ି ସାହୁ ସା ବାଇଧର ସାହୁ OR/06/044/384643

ପ ୁ /1124346 42 150 830ଇଶର ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ LNT3231065
ପ ୁ /1134347 57 150 831ଦିଲୀପ ବିଳାସ ପି ଶକୁେଦବ ବିଳାସ OR/06/044/384647
ୀ /1134348 46 150 832ସେୁଲାଚନା ବିଳାସ ସା ହୃଷିେକଶ ବିଳାସ LNT3337615
ୀ /1144349 62 150 833ମ ଲୁତା ପ ା ସା ସିେ ଶର ପ ା OR/06/044/384655

ପ ୁ /1154350 37 150 834ତପନ କମୁାର ପ ା ପି ସିେ ଶର ପ ା LNT4490488
ପ ୁ /1164351 76 150 835ପଦୀ  େଜନା ପି ଶୀଧର େଜନା OR/06/044/384652
ୀ /1164352 50 150 836ପିୟତମା େଜନା ସା ପଦୀ  େଜନା OR/06/044/384766

ପ ୁ /1174353 47 150 837ଅମର ବନ ପି ବନମାଳୀ ବନ YVY1217009
ୀ /1174354 42 150 838ନମିତା ବନା ସା ଅମର ବନା YVY1216993

ପ ୁ /1174355 62 150 839ଧନୁ ବିଶାଳ ପି ଗରୁୁବାରୀ ବିଶାଳ YVY0714923
ୀ /1174356 60 150 840େହମଲତା ବିଶାଳ ସା ଧନୁ ବିଶାଳ YVY0714931

ପ ୁ /1174357 38 150 841ରାେଜଶ ବିସ୍ଵାଲ ପି ନଭ ବିସ୍ଵାଲ YVY1237320
ପ ୁ /1174358 37 150 842ବିଜୁ ବିଶାଳ ପି ଧନୁ ବିଶାଳ LNT2947612
ୀ /1174359 26 150 843ଭାଗଯ୍ଲଷୀ ବିଶାଳ ସା ରାେଜଶ ବିଶାଳ YVY0960831
ୀ /1204360 34 150 844ଖସୂ ୂଖେଟଇ ପି ହାଡିବଂଧ ୁଖେଟଇ YVY1237254

ପ ୁ /1204361 61 150 845ମେହ  ମହା ି ପି ଗିରିଧାରୀ ମହା ି OR/06/044/384673
ୀ /1204362 56 150 846ଅମିକା ପ ୃ ି ସା ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ OR/06/044/384674
ୀ /1224363 41 150 847କବିତା ବିଶାଳ ସା ଚି ରଞନ ବିଶାଳ YVY0795302
ୀ /1224364 57 150 848ସେରାଜିନୀ େଦଇ ସା ଧରଣିଧର ସାଇଁ OR/06/044/384677

ପ ୁ /1224365 24 150 849ସୟାଂଶ ୁସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ YVY0960716
ପ ୁ /1224366 66 150 850ଧରଣିଧର ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ OR/06/044/384676
ପ ୁ /1224367 36 150 851ସଂଗାମ ସାଇଁ ପି ଧରଣିଧର ସାଇଁ LNT4468138
ପ ୁ /1224368 33 150 852ଶେୁଭ ୁ ସାଇଁ ପି ଧରଣୀଧର ସାଇଁ LNT2947620
ୀ /1234369 70 150 853ସରସତୀ େଦଇ ସା ଧଡି ରାଉତ OR/06/044/384680
ପ ୁ /1234370 48 150 854େଦେବ  କମୁାର ମହା ି ପି ଜୟକୃ  ମହା ି LNT2947653
ୀ /1234371 60 150 855େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଉତ ସା ବିଜୟ ରାଉତ OR/06/044/384681

ପ ୁ /1234372 51 150 856ଅଜୟ ରାଉତ ପି ଧଡି ରାଉତ OR/06/044/384682
ୀ /1234373 41 150 857ସମିୁତା ରାଉତ ସା ଅଜୟ ରାଉତ LNT2530889

ପ ୁ /1234374 39 150 858ଅଭୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଧଡି ରାଉତ LNT2947646
ୀ /1234375 38 150 859ସଜୁାତା ରାଉତ ସା ସ ୟ ରାଉତ LNT2947638
ୀ /1244376 45 150 860େସାନି ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ସକୁରୁ OR/06/044/384078

ପ ୁ /1244377 42 150 861ପଭାକର ବିଶାଳ ପି ଧନୁ ବିଶାଳ LNT3231107
ପ ୁ /1254378 34 150 862ଅନୀଲ କମୁାର ମିଶ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମିଶ LNT2947661
ୀ /1274379 38 150 863େମାନାଲିସା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େସୗେର  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3357019
ପ ୁ /1284380 65 150 864ସ ନୁାଥ େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/044/386100
ପ ୁ /1304381 44 150 865ଆେଲାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଭିକାରି ଚରଣ େବେହରା LNT4487039
ପ ୁ /1304382 40 150 866ରଶି ର ନ େବେହରା ପି ରସାନ  େବେହରା LNT4494555
ପ ୁ /1304383 38 150 867ଆଶଷି େବେହରା ପି ଭିକାରି େବେହରା LNT4486957
ୀ /1304384 58 150 868ଶା ିଲତା େବହୁରା ସା ଭିକାରୀ ଚରଣ େବହୁରା OR/06/044/386090
ପ ୁ /1304385 65 150 869ଭିକାରୀ େବଉରା ପି ମରୁଲି େବଉରା OR/06/044/386089
ପ ୁ /1304386 52 150 870ଦିଲିପ ଦେଳଇ ପି ଧଡି ଦେଳଇ YVY0127076
ୀ /1304387 44 150 871ବାସ ି ଦେଳଇ ସା ଦିଲିପ ଦେଳଇ YVY0127068
ପ ୁ /1304388 40 150 872ନବ ପସାଦ ଗିରି ପି େଲାକନାଥ ଗିରି LNT4490272
ୀ /1304389 43 150 873କ ନା ପଧାନ ସା ସବଯ୍ସାଚୀ ପଧାନ LNT2530897
ପ ୁ /1304390 34 150 874େବଣଚୁରଣ ସାହୁ ପି ବାଳକୃ  ସାହୁ LNT4486940
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ପ ୁ /1304391 44 150 875ସନାତନ ସିଂ ପି ଉେମଶ ଚ  ସିଂ YVY0188862
ୀ /1314392 54 150 876ଅପ ର୍ା ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0453498

ପ ୁ /1314393 51 150 877ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ YVY0453563
ପ ୁ /1314394 51 150 878ସେୁରଶ ଚ  ନାଥ ପି ଗେଣଶର ନାଥ LNT2549244
ୀ /1314395 45 150 879ରଶିତା ନାଥ ସା ସେୁରଶ ଚ  ନାଥ LNT2549251

ପ ୁ /1324396 44 150 880ବିଛ  କମୁାର େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା YVY0795146
ପ ୁ /1324397 54 150 881ଅେଶାକ ସାମଲ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାମଲ OR/06/044/386099
ପ ୁ /1434398 27 150 882ଆକାଶ ରାଉତ ପି ଦାଶରଥୀ ରାଉତ YVY0818104
ୀ /182A4399 61 150 883େପମଲତା େପାଦାର ସା ମନେମାହନ କମୁାର େପାଦାର YVY0899161

ପ ୁ /2404400 23 150 884ବିକି ସାଇଁ ପି େନେହରୂ ସାଇଁ YVY1232008
ୀ /3794401 47 150 885କଳାବତୀ ଶାହା ସା ସନିୁଲ ଶହା YVY0899286
ୀ /4184402 70 150 886ସଂଧ୍ଯା ରାଣୀ ନାଥ ସା ଗ ବର୍  ନାଥ YVY1216977
ୀ /4184403 48 150 887ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ସରୂଜୀତ ନାଥ YVY1216969

ପ ୁ /436/C4404 20 150 888େସୗମ୍ଯା ର ନ ନାଥ ମା ରଶିତା ନାଥ  YVY1253541
ପ ୁ /6134405 22 150 889ଅମୀେଟାଶ େବେହରା ପି ପଶାଂତ କମୁାର େବେହରା YVY1225556
ପ ୁ /9994406 26 150 890ମହ ଦ ମସଦୁ୍ ପି ମହ ଦ ସାଜିଦ୍ YVY0899153
ୀ /9994407 33 150 891ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0960690

ପ ୁ /9994408 57 150 892ଧୀେର  କମୁାର ପଧାନ ପି େଗୗର ଚ  ପଧାନ YVY1061647
ୀ /9994409 29 150 893କାଜଲ ପଧାନ ପି ଧୀେର  କମୁାର ପଧାନ YVY1061654

ପ ୁ /9994410 25 150 894କମଲ୍ ପଧାନ ପି ଧୀେର  କମୁାର ପଧାନ YVY1061670
ୀ /9994411 32 150 895ସନୁ ା ପ ୃ ି ସା ବିକମ ପାତ YVY0899187
ୀ /9994412 55 150 896ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ରାଉତରାୟ ସା ଧୀେର  କମୁାର ପଧାନ YVY1061662

ପ ୁ /9994413 48 150 897କୃ  ଚ  ସାବତ୍ ପି େକଶବ ସାବତ୍ YVY0899526
ୀ /9994414 43 150 898ଭବାନୀ ସାବତ୍ ସା କୃ  ଚ  ସାବତ୍ YVY0899559

ପ ୁ /13354415 71 150 899ଅନ  ଚରଣ ସାହୁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ YVY1035138
ୀ /13354416 66 150 900େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ସା ଅନ  ଚରଣ ସାହୁ YVY1035120

ପ ୁ /13354417 46 150 901ଧିେରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅନ  ଚରଣ ସାହୁ YVY1035112
ୀ /13354418 42 150 902ତନୁଜା ସାହୁ ସା ଧିେରଶ କମୁାର ସାହୁ YVY1035146

ପ ୁ /34944419 60 150 903ସନାତନ ନାୟକ ପି ବୁଧିରାମ ନାୟକ OR/06/044/282016
ୀ /439E/14420 31 150 904ସମିୁତା ଧଳ ସା କାଳୀ ପସନନ୍ା େମାହ ି YVY1199447
ୀ /92  (Boot4421 24 150 905ଉଶାରାଣୀ କୁଁୱର ସା ବିଜୟ କମୁାର କୁଁୱର YVY1310804
ୀ /4134422 22 150 906ଅ ିତା ପଧାନ ମା ବିନୀତା ପଧାନ YVY1311802
ୀ /69 (Booth4423 23 150 907େସଲିନା ପଧାନ ସା ରୁଦ ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ YVY1314285

ପ ୁ /69 (Booth4424 32 150 908ରୁଦ ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ତିପାଠୀ YVY1314301
ପ ୁ /69 (Booth4425 32 150 909ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି ରାଜାରାମ ଦାସ YVY1314319
ପ ୁ /69  (Boot4426 22 150 910ରାଜା ସାମଲ ପି ବା ାନିଧି ସାମଲ YVY1318997
ୀ /69 (Booth4427 24 150 911ଲିଜା ସାମଲ ପି ବା ାନିଧି ସାମଲ YVY1319003
ୀ /4  (Booth4428 39 150 912ସଲୁତାନା େବଗମ ପି ମହ ଦ ସଲାମ  YVY1319037
ୀ /4  (Booth4429 74 150 913ସାମସନୁ ବିବି ସା ମହ ଦ ସଲାମ  YVY1319086
ୀ /68  (Boot4430 22 150 914ଶଭୁଶୀ ପଧାନ ପି ଭାଗ୍ଯଧର ପଧାନ YVY1320977
ୀ /69 (Booth4431 23 150 915ପିୟ ା େସଠୀ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େସଠୀ YVY1321041
ୀ /69 (Booth4432 28 150 916େବବିନା େସଠୀ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େସଠୀ YVY1321090
ୀ /54433 41 150 917ସାବନା ବିବି ସା େସକ ସାବିର YVY1328939
ୀ /4184434 31 150 918ସରସତୀ ନାୟକ ସା ରଣଜିତ୍ ନାଥ YVY1329077

ପ ୁ /54435 46 150 919େସକ ସାବିର ପି େସକ ସ ିକ଼ YVY1329093
ୀ /94436 30 150 920ଗଲୁନାରା େବଗମ ସା ମହ ଦ େନୗସାଦ YVY1329614
ୀ /914437 25 150 921ଉଷାରାଣୀ କୁଁୱର ସା ବିଜୟ କମୁାର କୁଁୱର YVY1329630
ୀ /694438 18 150 922ଭବାନୀ ନାଏକ ପି ବିେର  ନାଏକ YVY1335140
ୀ /204439 24 150 923ରୁବୀନା େସଠୀ ସା ବ ି େସଠୀ YVY1338888
ୀ /204440 22 150 924େସାନାଲୀ ଦାସ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ YVY1338987
ୀ /204441 35 150 925ଅଂକିତା ଦାସ ସା ସ ିପ କମୁାର ଦାସ YVY1339043
ପ ୁ /204442 38 150 926ସ ିପ କମୁାର ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ YVY1339050
ୀ /204443 48 150 927ପେମାଦିନୀ ଦାସ ସା ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ YVY1339068
ପ ୁ /204444 51 150 928ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ ମା ନିଶାମଣି ଦାସ YVY1339076
ୀ /694445 23 150 929ପିୟ ା େସଠୀ ପି ପଣୂର୍ଚ  େସଠୀ YVY1347764
ୀ /694446 28 150 930େବବୀନା େସଠୀ ପି ପଣୂର୍ଚ  େସଠୀ YVY1347772
ୀ /694447 24 150 931ଲିଜା ସାମଲ ପି ବାଂଛାନିଧି ସାମଲ YVY1356872
ପ ୁ /694448 22 150 932ରାଜା ସାମଲ ପି ବାଂଛାନିଧି ସାମଲ YVY1356880
ପ ୁ /964449 22 150 933ଶ  ୂରଣା - ଶ ର ରଣା YVY1356898
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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.24 of has been duly published as per the provisions of Odisha municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Copration(DCW, RS and  CE ) Rules 2003 on    dd-mm-yyyy

Election Officer Seal and Signature
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