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ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ୀ /1 24 110 1େସାନାଲୀ ଶଭୁଦଶର୍ୀନୀ ପି ଶ୍ଯାମ ସ ୁ ର େସଠୀ େସଠୀ YNY1135631
ୀ /-2 24 110 2ସଭୁସୀନୀ ସାହୂ ମା ଗୀତାଂଜଳୀ ସାହୂ YNY1270305
ୀ /.3 27 110 3ସମିନା େବଗମ . ସା େଶବ ହଲିମ YNY0777201
ୀ /454 35 110 4ମ ୁ ରି େବଗମ ସା େରହମାତୁନ ନିଶା YNY0799718
ୀ /.5 29 110 5ସଲମା େବଗମ ପି େଶକ ଅବଦୁଲ ସକୁରୁ YNY0850982
ୀ /.6 35 110 6ରଜିୟା ବିବି ସା ରେହମତ ଖଁା YNY0777300
ୀ /.7 34 110 7ସାହିନା ବିବି ସା କଲାମ ଖାନ YNY0799775
ୀ /.8 65 110 8େମାମିନ ବୁମବିଆ ସା ମହ ଦ ବୁମବିଆ YNY0799684

ପ ୁ /.9 32 110 9ମହ ଦ ଇମାନ ବୁମବିଆ ପି ମହ ଦ ବୁମବିଆ YNY0799668
ପ ୁ /.10 28 110 10େଶଖ୍ କାଦିର ବକ୍ସ ପି େଶଖ ଅମିର ବକ୍ସ YNY0777318
ୀ /.11 31 110 11ସେୁମଇୟା ଫିେରେଦାସ ପି ମହ ଦ ସୟିଦ YNY0799742
ୀ /.12 27 110 12ଫାତମା ଫିରେଦାଶ ପି ମହ ଦ ଫହିମ YNY0799700

ପ ୁ /.13 31 110 13ମହ ଦ ଇମିତଆଜ ପି ମହ ଦ ଆୟୁବ YNY0799643
ପ ୁ /.14 39 110 14ରେହମତ ଖଁା ପି ଅେହମଦ ଖଁା YNY0777359
ପ ୁ /.15 28 110 15ସଲାମ ଖାନ ପି ଅେହମଦ ଖଁା YNY0777284
ୀ /.16 40 110 16େରାସନ ଆରା ଖାତୁନ ସା ମ ୁ ାସିମ ଖଁା YNY0799726
ୀ /.17 31 110 17ସିରିନ ପରୱିନ ସା ମହ ଦ େମାହିଉ ିନ YNY0777250
ୀ /.18 31 110 18ଅମରିନ ସାଦିକ ପି ଜାଫର ସାଦିକ YNY0777235

ପ ୁ /.19 29 110 19େଶଖ ସାଜିଦ ସାଜିଦ ପି େଶଖ ରହିମ ରହିମ YNY0777334
ୀ /.20 29 110 20ଉେମ ସଲମା ସା ନଫିସ ଅେହମଦ YNY0799734

ପ ୁ /.21 29 110 21ମହ ଦ ସଗତାନ ସରତାନ ପି େଶକ୍ ଫଯ୍ାଜ୍ଉଲା ଉଲା YNY0777375
ପ ୁ /0022 24 110 22ସାଇନ ନ ମହା ି ପି ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି YNY1023670
ପ ୁ /BEPARI S23 44 110 23େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ବିସ୍ଵାଲ ବିସ୍ଵା ମା କମଳା କମୁାରୀ େଚୗଧାରୀ େଚୗଧରୁ YNY1335934
ପ ୁ /C/O-PRAK24 23 110 24ରାେକଶ ର ନ ଦାସ ପି ପକାଶ ଚଂଦ ଦାସ YNY1211044
ପ ୁ /HASSAN M25 20 110 25ଅ ଲୁ ଅଜିଜ ପି ଅ ଲୁ ରସୀଦ  YNY1348382
ୀ /0126 33 110 26ସଲୁତାନା େବଗମ ସା େଶଖ ରହିମ ବକ୍ସ YNY1092766
ୀ /0127 22 110 27ଅେନଶା ମହା ି ପି ବିଶ୍ଵଜିତ ମହା ି YNY1212901

ପ ୁ /128 29 110 28ଏସେକ ଅମିତ ପି ଏସେକ ବାବୁ YNY1136720
ପ ୁ /129 24 110 29େତେଜସ ଜୀ ପି ପୀତମ ଜୀ YNY1325331
ପ ୁ /130 53 110 30ପୀତମ ଜୀ ପି ଅଜୟ OR/06/044/284005
ୀ /131 50 110 31ସଗୁ ିତା ଜୀ ସା ପୀତମ  OR/06/044/284006

ପ ୁ /132 48 110 32ଚ ନ ଜୀ ପି ଅଜୟ OR/06/044/284007
ପ ୁ /133 20 110 33ବିଶଜିତ ମହା ି ପି ରଜନୀକା  ମହା ି YNY1241660
ପ ୁ /134 48 110 34େହମ  କମୁାର ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ LNT3398476
ୀ /235 39 110 35େରଶୀ ବିବି ସା ଏସେକ ୱାଜିଦ YNY1136738
ୀ /236 35 110 36ଜରିନା ବିବି ସା ଏସେକ ମ ିଦ YNY1136746
ୀ /237 50 110 37ଏନ ଦୁଗର୍ା ସା ବାଲାରାଜୁ OR/06/044/284009
ୀ /238 39 110 38ସ ି ତା ମହାପାତ ସା ସେୁଦଶ କମୁାର ମହାପାତ YNY0143537
ୀ /239 46 110 39ସନିୁତା କମୁାରୀ ପାଣି ପି କୁ ବନ ପାଣି YNY0604439

ପ ୁ /Baitul Ne40 24 110 40ସାରକ େବେହରା ମା ସଚୁରିତା ପଧାନ YNY1168822
ୀ /0341 34 110 41ସ ା ଳୀ େଲ ସା ରବି  େଲ ା YNY0965863
ୀ /342 29 110 42ଅଫ୍ସନା େବଗମ ସା  ହେଖା YNY1318922
ୀ /343 24 110 43େର ଵନା େବଗମ ସା  ବାବୁ YNY1318914

ପ ୁ /344 49 110 44କେହନ୍ଇ କରଣ ପି ରାମଚ  କରଣ OR/06/044/284089
ପ ୁ /345 47 110 45ଦେନଇ କରଣ ପି ରାମଚ  କରଣ OR/06/044/284090
ପ ୁ /346 42 110 46ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ କରଣ ପି ରାମଚ  କରଣ LNT2495679
ୀ /347 41 110 47େଗାଲାପ କରଣ ସା କେହନ୍ଇ କରଣ YNY0258525
ୀ /348 37 110 48ନିଶା କରଣ ସା ଦେନଇ କରଣ YNY0258517
ୀ /349 32 110 49ର ିତା କରଣ ସା ଦୂଯଯ୍ର୍ଧନ କରଣ YNY0497974
ୀ /350 32 110 50ର ିତା କରଣ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ କରଣ YNY0449991

1 180/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ  -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ  -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ୀ /351 32 110 51ସସିତା କରଣ ପି ଫକିର କରଣ YNY0258533
ପ ୁ /352 25 110 52ସଭୁଜୀତ େମାହ ି ପି କିେଶାର ଚଂଦ େମାହ ି େମାହ ି YNY1345214
ପ ୁ /353 49 110 53େଶଖ୍ ରାଜୁ ପି େଶଖ୍ କାେଲା YNY1313352
ୀ /0454 25 110 54ପୟ ା ସାହୁ ପି ନିମର୍ଶ ସାହୁ YNY0965822

ପ ୁ /455 30 110 55େସକ. ଇନୟାତୁଲା . ପି େସକ େଫୖସଲୁା YNY0604579
ପ ୁ /456 26 110 56େଶଖ ଅ ାନୁଲାହ ପି େଶକ େଫଯଲୁଲାହ YNY0604413
ୀ /457 27 110 57କେୁରଷା େବଗମ ସା ଅ ଲୁ ହବିବ ଖଁା YNY0840942

ପ ୁ /458 38 110 58େଶଖ ଇମଦାଦ ପି େଶଖ ଫାଇଦୁଲା LNT4464517
ୀ /459 28 110 59ହସରତୁନ ନିଶା ପି େସକ୍ େଫୖଜୁଲା YNY0604397

ପ ୁ /460 43 110 60ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପ ୁ ି ପି ପନୁଚ  ପ ୁ ି LNT3367422
ପ ୁ /461 36 110 61େଶଖ ତାଜ ପି େଶଖ ଫଇଦୁଲା ଦୁଲା LNT4464509
ପ ୁ /562 70 110 62ନିଗାର ଆଲମ ପି ଜହୂର ଆହମଦ YNY1239169
ପ ୁ /563 42 110 63ପଦୀପ େବେହରା ପି ସରୁେସନ େବେହରା LNT3367372
ପ ୁ /564 41 110 64କବୀ  େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା LNT3367380
ୀ /565 67 110 65ର୍ନା ର୍ନା - ହୁର ଆହମଦ YNY1239227

ପ ୁ /566 51 110 66ରତନ୍ ାକର ନାୟକ ପି ମାଧବ ଚ  ନାୟକ LNT3367414
ୀ /567 41 110 67େଶୖଳିବାଲା ନାୟକ ସା ଶରତ ଚ  ନାୟକ LNT3367406

ପ ୁ /568 48 110 68ସେରାଜ ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ LNT3367398
ପ ୁ /569 40 110 69 ତାଲୀମ - ହୂର ଆହମଦ YNY1239102
ୀ /670 29 110 70ଚ କା  ମହାପାତ ସା ସଶୁା  ମହାପାତ YNY0688267

ପ ୁ /671 21 110 71ସତ୍ଯବତ େମାହପାତରା ମା ଆନ୍ର୍ପରୂନ େମାହପାତରା YNY1166461
ପ ୁ /672 43 110 72ମେନାର ନ ନାୟକ ପି ରମାନାଥ ନାୟକ YNY0604652
ୀ /673 41 110 73ସନୁୀତି ନାୟକ ସା ମେନାର ନ ନାୟକ YNY0604637
ୀ /674 74 110 74ପମିଳା ସାମଲ ସା ସଧିୁର ସାମଲ OR/06/044/284036

ପ ୁ /675 74 110 75ସେ ାଷ ସାମଲ ପି ଅଜୟ ସାମଲ LNT3367364
ୀ /676 64 110 76ଲୁସି ସାମଲ ସା ସେ ାଷ ସାମଲ OR/06/044/284034

ପ ୁ /677 49 110 77ରାଜନିଶ ସାମଲ ପି ସଧିୁର ସାମଲ LNT2561835
ୀ /678 43 110 78ଚ ଳୀ ସାମଲ ସା ରାେଜଶ ସାମଲ LNT3367356

ପ ୁ /679 40 110 79ସତଯ୍ଜିତ ସାମଲ ପି ସେ ାଷ ସାମଲ YNY0258558
ୀ /680 37 110 80େସାନିଆ ସାମଲ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାମଲ YNY0258541

ପ ୁ /781 25 110 81ସୟଦ ଇସରାର ଅଲୀ ପି ସୟଦ ସେୁହଲ ନୂର YNY0924076
ପ ୁ /782 55 110 82ସେପନ୍ଶର ଚକବ ିର୍ ପି ଅମେରଶ ଚକବ ିର୍ OR/06/044/284045
ୀ /783 50 110 83ପାପିଆ ଚକବ ିର୍ ପି ଅମେରଶ ଚକବ ିର୍ OR/06/044/284047
ୀ /784 45 110 84ମନୁୁମନୁ ଚକବ ର୍ୀ ସା ସେପନ୍ଶର ଚକବ ର୍ୀ LNT2449858

ପ ୁ /785 58 110 85ରଶ ିପକାଶ ରାଉତରାୟ ପି ହୃଦାନ  ରାଉତରାୟ YNY0924068
ୀ /786 48 110 86ସ ୀତା ରାଉତରାୟ ସା ରଶ ିପକାଶ ରାଉତରାୟ YNY0924217

ପ ୁ /787 25 110 87ଦିବଯ୍ ରଂଜନ ରାଉତରାୟ ପି ରଶୀ ପକାଶ ରାଉତରାୟ YNY0924241
ପ ୁ /0888 68 110 88ଅ ଲୁ ସଆୁକରୂ ପି ଅ ଲୁ ସତାର YNY1136688
ପ ୁ /889 59 110 89ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ୍ ପି ଜୁଧି ିର ବାରିକ YNY0450189
ୀ /890 41 110 90େରଣବୁାଳା ବାରିକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ YNY0450171

ପ ୁ /891 39 110 91ଅନି େବେହରା ପି ବୀର େବେହରା LNT1675396
ପ ୁ /892 39 110 92ଶରତ େବେହରା ପି ନିଳକ  େବେହରା LNT1675404
ୀ /893 39 110 93ସକୁା ି େବେହରା ସା ଅନି େବେହରା LNT1675412

ପ ୁ /894 27 110 94ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଅନି େବେହରା YNY0688275
ୀ /895 25 110 95ମାନସିନୀ େବେହରା ପି ଅନୀ େବେହରା YNY1172303
ୀ /896 98 110 96ରମାବତୀ ମହାପାତ ସା ଉେପ  ମହାପାତ LNT2571511

ପ ୁ /897 77 110 97ନେର  ମହାପାତ ପି ଉେପ  ମହାପାତ OR/06/044/284056
ୀ /898 70 110 98େଜମାମଣି ମହାପାତ ସା ନେଗ  ମହାପାତ LNT2571495
ୀ /899 67 110 99ସଷୁମା ମହାପାତ ସା ନୟନ କମୁାର ମହାପାତ LNT2449585
ପ ୁ /8100 61 110 100ପଦିପ ମହାପାତ ପି ନେର  ମହାପାତ YNY0079731
ପ ୁ /8101 58 110 101ପେମାଦ ମହାପାତ ପି ନେର  ମହାପାତ LNT2571644
ପ ୁ /8102 53 110 102ସଚି  ମହାପାତ ପି ନେଗ  ମହାପାତ LNT2449635
ୀ /8103 53 110 103ମଧମିୁତା ମହାପାତ ସା ପେମାଦ ମହାପାତ LNT2547156
ପ ୁ /8104 51 110 104ପଶା  ମହାପାତ ପି ନେର  ମହାପାତ OR/06/044/284052
ୀ /8105 50 110 105ସଂଯକୁ୍ତା ମହାପାତ ପି ନ କିେଶାର ମହାପାତ LNT2571479
ୀ /8106 50 110 106ଶଭୁଶୀ ମହାପାତ ସା ପଦୀପ ମହାପାତ LNT2450369
ପ ୁ /8107 46 110 107ସଶୁା  ମହାପାତ ପି ନେଗ  ମହାପାତ LNT2449924
ୀ /8108 46 110 108ଦମୟ ି ମହାପାତ ସା ସଲିଲ ମହାପାତ YNY0376236
ପ ୁ /8109 42 110 109ଶୀକା  ମହାପାତ ପି ନେଗ  ମହାପାତ LNT2449825
ପ ୁ /8110 35 110 110େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ମହାପାତ ପି ପଦିପ ମହାପାତ YNY0079723
ୀ /8111 30 110 111ସଭୁଦା ମହା ି ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ମହା ି YNY0382846
ୀ /8112 42 110 112ତିପରୁା ମହାପାତ ସା ଶୀକା  ମହାପାତ LNT2450351
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ପ ୁ /8113 41 110 113ଦିଲିପ ମହାପାତ ପି ନବିନ ମହାପାତ LNT4464327
ପ ୁ /8114 31 110 114େଦବୀଦ  ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ YNY0382853
ପ ୁ /8115 41 110 115ଅମେରସ ରାଉତ ପି ଅଭୟ ଚ  ରାଉତ YNY0450015
ପ ୁ /9116 40 110 116ସଂବାରୀ ଅପାରାଏ ପି ସଂବାର େସାଲାପରୁୀ LNT1675560
ୀ /9117 38 110 117ଏସ୍. ଲକ୍ଷୀ ସା ଏସ୍. ଆପାରାଓ LNT3359999

ପ ୁ /9118 47 110 118ବୁଲୁ େବେହରା ପି େଯାଗୀ େବେହରା YNY0450205
ୀ /9119 36 110 119ଟିକିନା େବେହରା ସା ବୁଲୁ େବେହରା YNY0450197
ୀ /9120 31 110 120ପୀତିମିତା େବଉରା ପି ବହାନ  େବଉରା YNY0450213
ୀ /9121 28 110 121ସତିୃ ସ ୀତା େବଉରା ପି ବହାନ  େବଉରା YNY0450270
ୀ /9122 57 110 122ବୁଧି ମହାପାତ ସା ମନେମାହନ ମହାପାତ YNY0382820

ପ ୁ /9123 53 110 123ପବିତ ମହାପାତ ପି ହରେମାହନ ମହାପାତ LNT2449833
ପ ୁ /9124 51 110 124ବିଚିତ ମହାପାତ ପି ହରେମାହନ ମହାପାତ LNT2450336
ପ ୁ /9125 50 110 125ସଚିୁତ େମାହନ ମହାପାତ ପି ହରେମାହନ ମହାପାତ LNT2450419
ପ ୁ /9126 35 110 126ଦିଲା ମହାପାତ ପି ବଜେମାହନ ମହାପାତ YNY0382812
ପ ୁ /9127 82 110 127ଅକ୍ଷୟ ମହା ି ପି ପହାଦ ମହା ି LNT3367307
ୀ /9128 45 110 128ନମିତା ମହାପାତ ସା ପବିତ ମହାପାତ YNY0840926

ପ ୁ /9129 38 110 129ସେ ାଷ କମୁାର ସିଂହ ସାମ ପି ମଧସୁଦୁନ ସିଂହ ସାମ YNY0924092
ୀ /9130 26 110 130ଐଶଯୁଯ୍ର୍ା ସିଂହ ସାମ ପି ରବି  କମୁାର ସିଂହ ସାମ YNY0924084
ୀ /10131 48 110 131ÄÏáÕØá ÔÏ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ନେସରା YNY0924159
ୀ /10132 33 110 132େରସମା େବଗମ ସା ଏସ.େକ ସାଜିଦ YNY1268119
ୀ /10133 23 110 133ରୁକ୍ଶର େବଗମ ପି ଗଫୁରା ଅଲୀ YNY1268093

ପ ୁ /10134 45 110 134ବିେଦଶ ିେବେହରା ପି ଅ ଦ େବେହରା YNY0924209
ୀ /10135 44 110 135ଚାମି େବେହରା ସା ବିେଦଶ ିେବେହରା YNY0924175
ୀ /10136 37 110 136ସକୀଲୀମା ବିବି ସା େସଖ୍ ସରିଫ ବକ୍ସ YNY1238823

ପ ୁ /10137 61 110 137ବରଦା ପସନନ୍  ଦାସ ପି ମ ୁଣି ଚରଣ ଦାସ YNY1238971
ପ ୁ /10138 57 110 138ସାରଦା ପସନନ୍  ଦାସ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ଦାସ YNY1239037
ୀ /10139 57 110 139ଅନନ୍ପଣୂର୍ା ଦାସ ସା ବରଦା ପସନନ୍  ଦାସ YNY1238864
ୀ /10140 53 110 140ବିେନାଦିନୀ ଦାସ ସା ସାରଦା ପସନନ୍ ଦାସ YNY1239003

ପ ୁ /10141 23 110 141େଗୗରବ ଦାସ ପି ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ YNY1268101
ପ ୁ /10142 29 110 142ଅବଦୁଲ ଜହୀର ପି ଅବଦୁଲ ୟାସୀନ YNY1127448
ୀ /10143 41 110 143ଇଶିତାରାଣୀ ଜି ସା ଚ ନ ଜି YNY0304048
ୀ /10144 30 110 144େନହା ଜୀ ପି ପିତମ ଜୀ YNY0304055
ୀ /10145 19 110 145ରିଷୀତା ମହା ୀ ପି ର ନ କମୁାର ମହା ୀ YNY1268135
ୀ /10146 33 110 146ଜ ଯ୍େସନୀ ମିଶ ସା ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ YNY1239425

ପ ୁ /10147 45 110 147କାଳ ି ଚରଣ ପାଣି ପି େକୖଳାସ ଚ  ପାଣି YNY0924167
ପ ୁ /10148 39 110 148ପଭତ ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ LNT4477394
ପ ୁ /10149 51 110 149ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ ପି ନ କିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/284092
ୀ /10150 50 110 150ବିଳାସିନୀ ସାହୁ ସା େଗୗର ସାହୁ OR/06/044/284091

ପ ୁ /11151 65 110 151ଅଜୟ ମହାପାତ ପି େଦେବ  ମହାପାତ LNT3367299
ୀ /11152 54 110 152େମଘମାଳା ମହାପାତ ସା ଅଭୟ ମହାପାତ OR/06/044/284839
ୀ /11153 41 110 153ଜୟସୀତା ମହାପାତ ସା ଅଜୟକମୁାର ମହାପାତ LNT3367281
ପ ୁ /11154 65 110 154ଅଭୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି େଦେବ  ନାଥ ମହାପାତ YNY0777417
ପ ୁ /11155 54 110 155ଅମିୟ ମହାପାତ ପି େଦେବ  ମହାପାତ OR/06/044/284101
ୀ /11156 21 110 156େମେହକ େମାହପାତରା ପି ଶିକାଂତ େମାହପାତରା YNY1136043
ୀ /12157 29 110 157ପିୟଂକା ଦାସ ପି ରଣଜିତ କମୁାର ଦାସ YNY0924126

ପ ୁ /12158 25 110 158ଶଭୁମ୍ ଦାସ ପି ରଣଜତ କମୁାର ଦାସ YNY0924134
ପ ୁ /12159 25 110 159େଗୗତମ ଦୀପକ ପି ଦୀପକ ଦାସ YNY0924183
ପ ୁ /12160 95 110 160ରାମଚ  ମହା ି ପି ଜୟାନ  ମହା ି LNT3367430
ପ ୁ /12161 55 110 161କିରଣ ଚ  ମହା ି ପି ରାମ ଚ  ମହା ି OR/06/044/284105
ୀ /12162 55 110 162ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା କିେଶାର ମହା ି YNY0194522
ପ ୁ /12163 53 110 163େକଦାର ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି OR/06/044/284106
ପ ୁ /12164 50 110 164କମଳ ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି LNT2449999
ୀ /12165 49 110 165କ ନା ମହା ି ପି ରାମ ଚ  ମହା ି LNT3367448
ୀ /12166 43 110 166କ ନା ମହା ି ସା ରାମଚ  ମହା ି YNY0451047
ୀ /12167 47 110 167େହମଲତା ସିଂହ ସା କିରଣ ଚ  ମହା ି YNY0604553
ପ ୁ /13168 68 110 168ଆନ  କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଗିରିଧାରୀ ଅଗୱାଲ YNY1023795
ୀ /13169 66 110 169େହମ  ଅଗୱାଲ ସା ଆନ  କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1023761
ପ ୁ /13170 40 110 170େଯାେଗଶ ଅଗୱାଲ ପି ଆନ  କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1023738
ୀ /13171 38 110 171ସୀମା ଅଗୱାଲ ସା େଯାେଗଶ ଅଗୱାଲ YNY1023720
ପ ୁ /13172 38 110 172ସରୁଜ ଅଗୱାଲ ପି ଆନ  କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1023811
ୀ /13173 32 110 173ନିଶା ଅଗୱାଲ ସା ସରୁଜ ଅଗୱାଲ YNY1023787
ପ ୁ /13174 55 110 174େକଶବ ବଗ ିର୍ ପି କି ର୍ନ ବଗ ିର୍ OR/06/044/284116
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ପ ୁ /13175 39 110 175ଧୀରଜ ଚଡଢା ପି ଏମ େକ ଚଡଢା LNT3081635
ୀ /13176 35 110 176େକାମଲ ଚଡଢା ପି ଏମ େକ ଚଡଢା LNT4473401
ୀ /13177 29 110 177େଶଫାଲୀ ମହା ି ପି ସକୁା  କିେଶାର ମହା ି YNY0841007
ୀ /13178 75 110 178ଶକୁ ଳା ମହା ି ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହା ି OR/06/044/284110

ପ ୁ /13179 64 110 179ସକୁା  କିେଶାର ମହା ି ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହା ି OR/06/044/284111
ପ ୁ /13180 57 110 180ସବୁାସ ମହା ି ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହା ି YNY1291251
ୀ /13181 52 110 181ମିନାଲୀ ମହା ି ସା ସବୁାସ ମହା ି LNT4477386
ୀ /13182 52 110 182କାନନବାଳା ମହା ି ସା ସକୁା  ମହା ି OR/06/044/284112

ପ ୁ /13183 50 110 183ସଶୁା  ମହା ି ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହା ି OR/06/044/284114
ୀ /13184 36 110 184େସାନାଲି ମହା ି ପି ସକୁା ି କିେଶାର ମହା ି YNY0172080
ୀ /13185 23 110 185ନିତାଶା ସି ଲ ମା ଚଂଦନା େବେହରା YNY1096866
ୀ /14186 28 110 186ସହୁାନା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ମନୁୱାରୀ ଅଲୀ YNY1127380
ୀ /14187 23 110 187ରୁକସାନା େବଗମ ପି ବରକର ଖାନ YNY1127513
ୀ /14188 23 110 188କାଜଲ୍ େବଗମ୍ ପି ନଇମ୍ ଖ।ନ୍ YNY1127430

ପ ୁ /14189 74 110 189ଅକ୍ଷୟ ଦାଶ ପି ଆ ର୍ବ ୁ ଦାଶ OR/06/044/284131
ୀ /14190 64 110 190ମିନାକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ଅକ୍ଷୟ ଦାଶ OR/06/044/284132

ପ ୁ /14191 63 110 191ଶା ନୁ ଦାଶ ପି ଆ ର୍ବ ୁ ଦାଶ LNT4481743
ୀ /14192 57 110 192ଅରୁଣା ଦାଶ ସା େକୖଳାସ ଦାଶ LNT3081643
ୀ /14193 57 110 193ସରସତୀ ଦାଶ ସା ଶା ନୁ ଦାଶ LNT4481750

ପ ୁ /14194 54 110 194ପସନନ୍  ଦାଶ ପି ଆ ର୍ବ ୁ ଦାଶ OR/06/044/284136
ପ ୁ /14195 43 110 195ସଂଜୀବ ଦାଶ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାଶ LNT4478376
ପ ୁ /14196 39 110 196ସତଯ୍ବତ ଦାଶ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାଶ LNT4478350
ପ ୁ /14197 38 110 197ସତଯ୍ଜିତ ଦାଶ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାଶ LNT4485033
ୀ /14198 28 110 198ଶଶୁୀ ସଂଗୀତା ଦାଶ ପି ପଭାଶ କମୁାର ଦାଶ YNY0604751

ପ ୁ /14199 24 110 199ଆୟୁବ ଖାନ୍ ପି ରମଜାନୀ ଖାନ୍ YNY1127414
ପ ୁ /14200 56 110 200େସକ୍ ସାମସ ୁ ିନ୍ ପି େସକ୍ ହମିଦ୍ YNY1127364
ପ ୁ /14201 24 110 201 ସଜିୁତ୍ ପି  ପିରୁ YNY1136514
ପ ୁ /14202 24 110 202ଏସେକ ସଜିୁତ୍ ପି ଏସେକ ପିରୁ YNY1127455
ୀ /15203 35 110 203ସହୁାନା ବାରିକ ସା ସବୁାସ ଚ  ବାରିକ YNY0604454
ୀ /15204 26 110 204ସିରିନ େବଗମ ସା ରିଆଜ ଖାନ YNY1127323

ପ ୁ /15205 22 110 205 ଐନୁଲ ବକ୍ଷ ପି  ଜଯ୍ଯିନଲ ବକ୍ଷ YNY1136399
ପ ୁ /15206 29 110 206ଏସେକ ଏକବାଲ ପି ଏସେକ ରିଯାଜତ YNY1127299
ପ ୁ /15207 21 110 207ଇମୀତ୍ଯା  ଖାନ ପି ମନୂା ଖାନ YNY1127307
ୀ /15208 40 110 208ରହମାଚୁନ ଖନାମ୍ ପି ମକବୁଲ ଖାନ୍ YNY1136373
ୀ /15209 31 110 209େମାନାଲିସା ମ ୀ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମ ୀ YNY0450296
ୀ /15210 40 110 210ଶମିର୍ ା ମହା ି ସା େଦବକା  ମହା ି YNY0304071
ୀ /15211 39 110 211େଦବଶର୍ୀତା ମହା ି ସା କାମିନୀକା  ମହା ି YNY0304063
ୀ /15212 21 110 212େମେହକ େମାହପାତରା ପି ଶକିାଂତ କମୁାର େମାହପାତରା YNY1166446

ପ ୁ /15213 40 110 213ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାୟକ ପି ବହାନ  ନାୟକ YNY0604488
ୀ /15214 33 110 214ମମତା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ YNY0450387
ୀ /15215 35 110 215ସଭୁଦା ପରିଡା ସା ଦିେନଶ ପରିଡା YNY0604470
ୀ /15216 30 110 216ରୁକ୍ସାନା ପରବିନ୍ ପି େଶକ ମହ ଦ ବକ୍ସ YNY0450288
ୀ /15217 57 110 217ଧମର୍ବତୀ ସିଂ ସା ବଚ ସିଂ YNY0450312

ପ ୁ /15218 65 110 218ସଧୁୀର ତିପାଠୀ ପି ହୃଦାନ  ତିପାଠୀ OR/06/044/284148
ପ ୁ /15219 59 110 219ଅଧର ତିପାଠୀ ପି ହୃଦାନ  ତିପାଠୀ OR/06/044/284146
ୀ /15220 54 110 220ସଂଯକୁ୍ତା ତିପାଠୀ ସା ସଧିୁର ତିପାଠୀ OR/06/044/284149

ପ ୁ /16221 33 110 221ବିକାଶ କମୁାର ବଳିଆରସିଂହ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବଳିଆରସିଂହ YNY0450395
ୀ /16222 25 110 222ସାହାନଜ ଖାତୁନ ସା ସନାବାର ଖାନ YNY1127331
ୀ /16223 55 110 223ରଶିେରଖା ମହା ି ସା ସଂଗାମେକଶରୀ ମହା ି OR/06/044/284158
ପ ୁ /16224 53 110 224ଯଯାତିେକଶରୀ ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି OR/06/044/284159
ୀ /16225 47 110 225ଛ ାରାଣି ମହା ି ସା ବିକମ ମହା ି LNT4485058
ପ ୁ /16226 45 110 226ବିକମ େକଶରୀ ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି OR/06/044/284160
ୀ /16227 30 110 227ମିତୁ ପ ନାୟକ ସା େସାମ୳କା  ମହା ି YNY1228980
ୀ /17228 44 110 228ସୱୁାେଲହା ଅହ ଦ ସା ମହ ଦ ଅଖଲାଖ ଅହ ଦ YNY0840983
ପ ୁ /17229 31 110 229ସଜିୁତ ଦାସ ପି ରଜତ କମୁାର ଦାସ YNY0604736
ପ ୁ /17230 30 110 230ମହ ଦ ଆକିବ ଖାନ ପି ମହ ଦ ହୁେସନ ଖାନ YNY0382903
ୀ /17231 54 110 231ମମତା ନ ସା ପକାଶ ଚ  ତିପାଠୀ YNY0382861
ୀ /17232 41 110 232ପଦଜା ନାୟକ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ନାୟକ YNY0840934
ପ ୁ /17233 71 110 233େକୖଳାସ ତିପାଠୀ ପି ଦାରିକାନାଥ ତିପାଠୀ OR/06/044/284164
ୀ /17234 64 110 234ସଷୁମା ତିପାଠୀ ସା େକୖଳାସ ତିପାଠୀ OR/06/044/284165
ପ ୁ /17235 60 110 235ସେ ାଷ ତିପାଠୀ ପି ଦାରିକାନାଥ ତିପାଠୀ LNT2525616
ୀ /17236 39 110 236େଦବସୀତା ତିପାଠୀ ପି େକୖଳାସ ଚ  ତିପାଠୀ LNT2449874
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ପ ୁ /17237 31 110 237େଦବବତ ତିପାଠୀ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY0450536
ୀ /17238 56 110 238ଜୟ ି ତିପାଠୀ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ LNT2525624

ପ ୁ /17239 55 110 239ପକାଶ ଚ  ତିପାଠୀ ପି ଦାରିକା ନାଥ ତିପାଠୀ YNY0194530
ୀ /17240 34 110 240େଦବଶୀ ତିପାଠୀ ପି େକୖଳାସ ନାଥ ତିପାଠୀ YNY0450411
ୀ /17241 32 110 241ଟୁଇଁକିଲ ତିପାଠୀ ପି େକୖଳାସ ନାଥ ତିପାଠୀ YNY0450528
ୀ /17242 28 110 242ମନିଷା ତିପାଠି ପି େକୖଳାସ ନାଥ ତିପାଠି YNY0450403

ପ ୁ /17243 25 110 243େଦଵ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ YNY1182088
ୀ /B N 17244 20 110 244ସାଳିନୀ େମାହ ି ପି ସଶୁା  କମୁାର ମହା ି YNY1275718
ୀ /18245 29 110 245ରୁକିୟା େବଗମ ସା େସକ ଆରିପ ୁବକ୍ସ YNY1075241
ୀ /18246 73 110 246କସୁମୁ େଜନା ସା ସନୁାକର େଜନା YNY0450544
ୀ /18247 44 110 247ସନୁୀତା େଜନା ସା ସେରାଜ କମୁାର େଜନା LNT2449882

ପ ୁ /19248 48 110 248ପିନାକି ବାନାଜିର୍ ପି ପଫଲୁ ବାନାଜିର୍ YNY0143396
ୀ /19249 37 110 249େମାନାଲିସା ବାନାଜିର୍ ସା ପିନାକି ବାନାଜିର୍ YNY0143388
ୀ /19250 48 110 250ର ିତା ଦାସ ପି େଦୖତଯ୍ାରି ଦାସ OR/06/044/284188
ୀ /19251 46 110 251କ ନା ଦାସ ସା ରଶିର ନ ଦାସ LNT4473419

ପ ୁ /19252 44 110 252ରଶିର ନ ଦାସ ପି େଦୖତଯ୍ାରି ଦାସ OR/06/044/284187
ପ ୁ /19253 53 110 253ସାରଦା ପସନନ୍  େଲ ା ପି ନିର ନ େଲ ା YNY0840876
ୀ /20254 41 110 254ବନଜା େଜନା ସା ସୀତାରାମ େଜନା LNT4470555
ୀ /20255 23 110 255ସାମଲୀ ମହା ି ପି ସମୀର ଚ  ମହା ି YNY1155654
ୀ /20256 25 110 256ସେୁଦ ା ପରିଡ଼ା ପି ଶୀମ  କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1147750
ୀ /21257 27 110 257ସବିନା େବଗମ ମା ସଲିମା େବଗମ YNY0828939

ପ ୁ /21258 30 110 258େଦବ ପସନନ୍  ଦାସ ପି ଶାରଦା ପସନନ୍  ଦାସ YNY0304097
ପ ୁ /22259 71 110 259କୁ  ବିହାରୀ ସାଇଁ ପି ଯଦୁମଣି ସାଇଁ OR/06/044/284207
ୀ /22260 66 110 260ସ ର୍ଲତା ସାଇଁ ସା କୁ  ସାଇଁ OR/06/044/284208

ପ ୁ /22261 49 110 261ଅକ୍ଷୟ ସାଇଁ ପି କୁ  ସାଇଁ OR/06/044/284211
ୀ /23262 82 110 262େସୗଦାମିନୀ ଦାସ ସା ରବୀ  ଦାସ OR/06/044/284213

ପ ୁ /23263 62 110 263ଦୀପକ ଦାସ ପି ରବୀ  ନାଥ ଦାସ OR/06/044/284216
ପ ୁ /23264 60 110 264ରଣଜିତ ଦାସ ପି ରବୀ  ଦାସ OR/06/044/284214
ୀ /23265 29 110 265ପିୟ ା ଦାସ ପି ରଣଜିତ ଦାସ YNY0376228

ପ ୁ /23266 19 110 266ଶାଡିଦୂଲ ଅମୀନ ଖାନ ପି ସେୟଦା ରସାନ YNY1332311
ପ ୁ /24267 39 110 267ନିୟାମାତୁନ ନିଶା  ପି େଶଖ ପିରୁ LNT2449544
ପ ୁ /24268 71 110 268ନୁର ଅଲୀ ପି ଜହୁର LNT2536621
ୀ /24269 41 110 269ସହୀ ା ଅଂଜୁମ ସା ଏସ.େକ ଅ ଲୁ ରହିମ YNY1265479
ୀ /24270 53 110 270ରଜିୟା େବଗମ ସା େସକ େଲାକମାନ OR/06/044/284228
ୀ /24271 31 110 271ସଲମା େବଗମ ସା େସକ. ରେହମ୍ତତୁଲା YNY1082742
ୀ /24272 55 110 272ସାଏଦା ବିବି ସା ନୁରୁ OR/06/044/284224
ୀ /24273 55 110 273ସମସାଦ ବିବି ସା ରଫିକ ମହାପାତ OR/06/044/284226
ୀ /24274 38 110 274ସକିଲା ବିବି ସା େସକ୍ ଉନିର୍ ବକ୍ସ YNY0924340

ପ ୁ /24275 50 110 275େସଖ ଫରୀଦ ବକ୍ସ ପି େସଖ ପିରୁ ବକ୍ସ YNY1238666
ପ ୁ /24276 36 110 276େଶଖ ରହିମ ବକ୍ସ ପି େଶଖ ସଫିକ LNT4470530
ୀ /24277 51 110 277ୱାହିଦା ଖାନମ୍ ସା ଫରିଦ ବକ୍ସ YNY0924274
ପ ୁ /24278 60 110 278ନୁର ମହମଦ ପି ପୀରୁ OR/06/044/284223
ୀ /24279 45 110 279ସମସନୁ ନିଶା ସା ନୁର LNT2449536
ୀ /24280 51 110 280େନୖମନୁ ନିସା ସା େସଖ ସ ିକ ବକ୍ସ YNY1238567

ପ ୁ /24281 59 110 281େସକ ରଫିକ ପି ପୀରୁ OR/06/044/284225
ପ ୁ /24282 57 110 282େସକ ସଫିକ ପି ପୀରୁ OR/06/044/284227
ୀ /24283 39 110 283େସୗଦାମିନୀ ସାଇଁ ସା ଶଶକିା  ମହା ି YNY1238914

ପ ୁ /24284 41 110 284େସକ ଉଜିର ପି ପୀରୁ YNY1266170
ୀ /24/a285 22 110 285େସତା ପରିଜା ପି ପଦୀପ କମୁାର ପରିଜା  YNY1212984
ପ ୁ /25286 24 110 286ଯ଼େୁଗାଳ କିେଶାର େଚୗଧରୂୀ ପି େଗାପାଳ େଚୗଧରୂୀ YNY0965806
ପ ୁ /25287 71 110 287ସମୀର କମୁାର େଘାଷ ପି ଜାନକୀ ବଲଭ େଘାଷ LNT3398443
ୀ /25288 36 110 288ସ୍ଵେଲହା କବିର ସା ଆହମଦ କବିର YNY1238534
ପ ୁ /25289 29 110 289ଶୀଜୟ ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ମହା ି YNY0840884
ପ ୁ /25290 57 110 290ଜାନକୀ ବଲଭ ମହା ି ପି ଭମର ମହା ି OR/06/044/284242
ପ ୁ /25291 52 110 291ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ଭମର ମହା ି OR/06/044/284243
ୀ /25292 51 110 292େରଖା ମହା ି ସା ଜାନକୀ ବଲଭ ମହା ି LNT2450278
ୀ /25293 45 110 293ନିଳିମା ମହା ି ସା ନାରାୟଣ ମହା ି YNY1182138
ୀ /25294 23 110 294ଶୁତି ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ମହା ି YNY1163559
ୀ /25295 61 110 295ତୃ ିରାଣୀ ରାୟ ସା ସମୀର କମୁାର େଘାଷ LNT3398435
ପ ୁ /25296 27 110 296ମିଲନ୍ ରାଉତରାୟ ପି ସ ିଦାନ  ରାଉତରାୟ YNY0799791
ପ ୁ /26297 56 110 297ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ନୀେରାଦ ଚ  ମହା ି LNT2480366
ୀ /26298 51 110 298ପତିଭା ମହା ି ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି YNY0194548
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ପ ୁ /26299 50 110 299ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ନିେରାଦ ମହା ି LNT2449973
ୀ /26300 43 110 300ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ସେରାଜ ମହା ି YNY0194555
ୀ /26301 32 110 301ସମୁନ ସ ୀତା ମହା ି ପି ଧିେର ନାଥ ମହା ି YNY0450551
ୀ /26302 43 110 302ରାନୀ ସିଂ ସା ରାଜା ସିଂ YNY0604504

ପ ୁ /27303 27 110 303େଫୟଯାନ ବକ୍ସ ପି ଜାକିର ବକ୍ସ YNY0840975
ୀ /27304 84 110 304ଅଭିଳାଷିନୀ ଦାସ ପି ପ ଜ ଦାସ OR/06/044/284256

ପ ୁ /27305 61 110 305ପଦୀ  ଦାସ ପି ସଗର୍ତ ପହାଦ ଦାସ OR/06/044/284257
ୀ /27306 60 110 306ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ପଦୀ  ଦାସ YNY0079756

ପ ୁ /27307 36 110 307ପକାଶ ଦାସ ପି ପଦି  ଦାସ YNY0079764
ୀ /27308 44 110 308ପଜ୍ଞାଦାଶ େଗାସାମୀ ସା ଦୁଗର୍ାପସାଦ ପ ନାୟକ YNY0840892

ପ ୁ /27309 28 110 309େଶଖ ଜାେୱଦ ପି େସକ ଅ ଲୁ ଖାଲିଦ YNY0841031
ପ ୁ /27310 51 110 310େସକ ଅ ଲୁ ଖାଲିଦ ପି କରିମ ଖାଲିଦ YNY0841023
ପ ୁ /27311 43 110 311େଶଖ ଖାଲିଦ ପି େଶଖ ଅଜିମ YNY0840959
ୀ /27312 36 110 312େକାେହନୁର ୟାସମିନ ସା େସକ ମସି ଉଲା YNY0841015

ପ ୁ /28313 54 110 313ସ ିଦାନ  ରାଉତରାୟ ପି ଭୁବନାନ  ରାଉତରାୟ OR/06/044/284264
ପ ୁ /28314 53 110 314ବିେବକାନ  ରାଉତରାୟ ପି ଭୁବନାନ  ରାଉତରାୟ OR/06/044/284265
ୀ /28315 48 110 315ରଶି ରାଉତରାୟ ସା ସ ିଦାନ  ରାଉତରାୟ OR/06/044/284266
ୀ /28316 21 110 316ମନୀଷା ରାଉତରାଯ ପି ସ ିତାନ  ରାଉତରାଯ YNY1096841

ପ ୁ /28317 42 110 317ଅଜୟ ସତୁାର ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସତୁାର YNY0304113
ୀ /28318 32 110 318ନମିତା ସତୁାର ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସତୁାର YNY0304121
ୀ /29319 30 110 319ସଲୁତାନା େବଗମ ପି େସକ ଅ ଲୁ ଖାଲିଦ YNY0841049
ୀ /30320 68 110 320ମମତା ମହା ି ପି େକୖଳାସ ଚ  ମହା ି OR/06/044/284284

ପ ୁ /30321 62 110 321ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି ପି େକୖଳାଶ ଚ  ମହା ି YNY0079780
ପ ୁ /30322 61 110 322ପଫଲୁ ମହା ି ପି େକୖଳାସ ମହା ି OR/06/044/284285
ପ ୁ /30323 57 110 323ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି ପି େକୖଳାସ ଚ  ମହା ି YNY1345818
ୀ /30324 51 110 324ସରୀତା ମହା ି ସା ପଫଲୁ ମହା ି LNT2450039

ପ ୁ /30325 30 110 325ସନୁ ନ ମହା ି ପି ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି YNY0304139
ୀ /30326 59 110 326ସସୁ ଯ୍ା ପ ନାୟକ ସା ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି LNT2450252

ପ ୁ /31327 58 110 327ଶୀମ  କମୁାର ପରିଡା ପି ରଘନୁାଥ ପରିଡା YNY0079814
ୀ /31328 54 110 328ସେରାଜିନୀ ପରିଡା ସା ଶୀମ  ପରିଡା OR/06/044/284292

ପ ୁ /31329 48 110 329ଚ  େଶଖର ପରିଡା ପି ରଘନୁାଥ ପରିଡା OR/06/044/284293
ୀ /31330 38 110 330ମମତା ପରିଡା ସା ଚ  େଶଖର ପରିଡା YNY0304147

ପ ୁ /32331 67 110 331କୃ  ଚ  ପ ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ପ ନାୟକ OR/06/044/284306
ୀ /32332 64 110 332ପଦିନୀ ପ ନାୟକ ସା କୃ  ପନାୟକ OR/06/044/284305
ୀ /33333 34 110 333ମମତା େଚୗଧରୂୀ ସା ରାେକଶ େଚୗଧରୂୀ YNY0965780
ୀ /33334 40 110 334ସବିହା ଖାନମ ପି େସକ ଗଫରୁ LNT4464244
ୀ /33335 35 110 335ନାଜିଆ ଖାନମ ପି େସକ ଗଫରୁ LNT4464251
ୀ /33336 33 110 336ସାଜିଆ ଖାନମ ପି େସକ ଗଫରୁ LNT4464269
ୀ /33337 55 110 337େସାଫିଆ ଖାତୁନ ସା ଗଫରୁ OR/06/044/284310
ୀ /33338 48 110 338ଜଇବୁନ ନିଶା ପି ଗଫରୁ OR/06/044/284313

ପ ୁ /34339 46 110 339େବୖରାଗୀ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT3398377
ୀ /34340 87 110 340ଗିତା ଳୀ ଦାସ ସା ସ ୟ ଦାସ YNY0965681

ପ ୁ /35341 35 110 341ସିରାଜ୍ଉ ିନ୍ ଅେହମଦ ପି ସମସ ୁ ିନ ଅେହମଦ YNY1208982
ପ ୁ /35342 23 110 342ମହ ଦ ସାହିଲ ଖାନ ପି ମହ ଦ ଜମିଲ ଖାନ YNY1208990
ପ ୁ /36343 80 110 343ନିେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ଜଗଦା ନ  ମହା ି LNT2450138
ପ ୁ /36344 48 110 344ସତିୃ ର ନ ମହା ି ପି ନିେରାଜ ମହା ି OR/06/044/284333
ୀ /36345 40 110 345ସ ୀତା ସାଇଁ ସା ରଶି ର ନ ମହା ି YNY0304154
ୀ /37346 47 110 346ଫରିଦା େବଗମ ସା ସାବିଦ ଖଁା YNY0828905

ପ ୁ /38347 41 110 347ସଭୁାଷ ଚ  ବାରିକ ପି ସେୁର  ନାଥ ବାରିକ LNT3360021
ପ ୁ /38348 41 110 348ପକାଶ କମୁାର ବାରିକ ପି େକଳୁଚରଣ ବାରିକ LNT3398336
ପ ୁ /38349 39 110 349ସଦୁାମ ଚରଣ ବାରିକ ପି ସେୁର  ଚ  ବାରିକ LNT3360013
ପ ୁ /38350 43 110 350ରଶୀ ର ନ ଡାକଆୁ ପି େଗୗରହରି ଡାକଆୁ LNT3360054
ପ ୁ /38351 32 110 351ନାରାୟଣ ଡାକଆୁ ପି ଖଦଳା ଡାକଆୁ YNY0304162
ପ ୁ /39352 40 110 352ଦିଲୀପ କମୁାର ବାରିକ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ବାରିକ LNT3398328
ପ ୁ /39353 38 110 353ପଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ LNT3398310
ପ ୁ /40354 44 110 354ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବାରିକ ପି ରବି  ଚ  ବାରିକ LNT3360047
ୀ /40355 38 110 355ସାେହଲା େବଗମ ସା  ଅ ଲୁ ବାହୀଦ YNY1325273
ପ ୁ /40356 36 110 356ମାୟାଧର ଡାକଆୁ ପି କାଳୁଚରଣ ଡାକଆୁ YNY0079822
ୀ /40357 34 110 357ଆସିଫା ଖାନମ ସା େସକ ଅ ସର ଅହମଦ YNY1127240
ପ ୁ /40358 54 110 358ସମୀର ମହା ି ପି ସଦାନ  ମହା ି LNT2571586
ୀ /40359 51 110 359ରଶୀେରଖା ମହା ି ସା ସମୀର ମହା ି LNT2571578
ୀ /40360 20 110 360ୀନାଟ ପରବିନ ପି  ମସୀଊଲା YNY1325299
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ପ ୁ /40361 20 110 361 ନସୀର ଉଡୀନ ପି  କାସିମ YNY1325265
ପ ୁ /41362 62 110 362ସେୁର ନାଥ ବାରିକ ପି ପରମାନ  ବାରିକ LNT3398286
ପ ୁ /41363 72 110 363ଶୀମ  ପାତ ପି ବାସେୁଦବ ପାତ LNT2571537
ପ ୁ /41364 68 110 364ଫକୀର କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗ ାଧର ସାଇଁ YNY0985168
ପ ୁ /41365 61 110 365େଜଯ୍ାସାରାଣୀ ସାଇଁ ପି ଫକୀର କମୁାର ସାଇଁ LNT2571545
ପ ୁ /42366 73 110 366ପଫଲୁଚ  ଦାସ ପି ନାଥ ଦାସ LNT3398252
ପ ୁ /42367 40 110 367ରାେଜଶ କମୁାର ମହା ି ପି ପଫଲୁ ମହା ି LNT3398278
ପ ୁ /42368 44 110 368େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ପି ଗଗନ େମେହର OR/06/044/284763
ପ ୁ /43369 44 110 369େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ବିଶାଳ ପି ଦୁଲଭାନ  ବିଶାଳ OR/06/044/284610
ପ ୁ /43370 74 110 370ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ ପି କାଶନିାଥ ନାୟକ OR/06/044/284357
ୀ /43371 68 110 371ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ OR/06/044/284358

ପ ୁ /43372 50 110 372ଜ୍ଞାନପକାଶ ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ OR/06/044/284359
ପ ୁ /43373 48 110 373େଜଯ୍ାତିପକାଶ ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ OR/06/044/284769
ପ ୁ /43374 44 110 374ଜୟ ପକାଶ ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ OR/06/044/284837
ୀ /43375 39 110 375ସାଗରିକା ନାୟକ ସା ଜୟ ପକାଶ ନାୟକ YNY0450676

ପ ୁ /44376 42 110 376ଅନୁପକାଶ ବିଶାଳ ପି ଦୁଲାକାନ  ବିଶାଳ LNT2452621
ପ ୁ /44377 76 110 377ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ପରୀକି୍ଷତ େଚୗଧରୁୀ LNT2449494
ୀ /44378 68 110 378କମଳା େଚୗଧରୁୀ ସା ଦୁହଭା ନ  େଚୗଧରୁୀ LNT2449627

ପ ୁ /44379 37 110 379ବିେବକାନନଦ ପହୁାଣ ପି ଦାରିକାନାଥ ପହୁାଣ YNY0382879
ପ ୁ /45380 54 110 380ନ କିେଶାର ଦିକ୍ଷୀତ ପି ଦୟାନିଧି ଦିକ୍ଷୀତ OR/06/044/284806
ୀ /45381 24 110 381ପଣତୀ ସାଇଁ ସା ବଜବ  ୁସାଇଁ YNY0965814
ୀ /46382 38 110 382ଇ. କାୟା ସା ଇ. ଅପାରାଓ LNT2571404
ୀ /46383 55 110 383ବିେନାଦିନୀ ନାୟକ ସା େକୖଳାସ ନାୟକ OR/06/044/284365

ପ ୁ /46384 46 110 384ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ମାକର୍  ନାୟକ LNT3398211
ପ ୁ /47385 48 110 385େଗାଲକ ବିଶାଳ ପି ହରି ବିଶାଳ LNT2443885
ୀ /47386 38 110 386ସଂଗୀତା େଜନା ସା େଗାଲକ କମୁାର ବିଶାଳ YNY1096858
ୀ /47387 72 110 387ବିଳାସିନୀ ସାସମଲ ସା କୃ ଚ  ସାସମଲ OR/06/044/284369

ପ ୁ /47388 54 110 388ସେରାଜ ସାସମଲ ପି କୃ  ସାସମଲ OR/06/044/284372
ୀ /47389 51 110 389ସ କ୍ତା ସାସମଲ ପି କୃ  ସାସମଲ OR/06/044/284374
ୀ /47390 49 110 390ଇ ିରା ସାସମଲ ସା ସେରାଜ ସାସମଲ LNT2571396
ୀ /47391 44 110 391ରଶିତା ସାସମଲ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାସମଲ YNY0840900

ପ ୁ /47392 58 110 392ସେରାଜ କମୁାର ସାସମଲ ପି କୃ ଚ  ସାସମଲ YNY0356014
ୀ /47393 50 110 393ଇ ିରା ସାସମଲ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାସମଲ YNY0355982

ପ ୁ /47394 33 110 394ସରାଜ ସାସମଲ ପି ରାମଚ  ସାସମଲ LNT4478384
ୀ /47395 26 110 395ସନିୁତା ସାସମଲ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାସମଲ YNY0924142
ୀ /47396 22 110 396ସସୀତା ସାସମଲ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାସମଲ YNY1182047

ପ ୁ /48397 38 110 397ଲଳିତ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର ନାଥ େବେହରା LNT4464277
ୀ /50398 24 110 398ସହୀନ ଅମୀନ ପି େସକ୍ ଅମୀନ ଊଲା YNY1338920
ୀ /50399 35 110 399ଆେବଦା େବଗମ ପି ମୀଜର୍ା ଗନି େବଗ YNY1238773

ପ ୁ /50400 32 110 400ସଂଜୂ େବଗମ ପି  ଵହାବ YNY1239128
ପ ୁ /50401 64 110 401କରୁଣାକର ଦାସ ପି ମାକର୍  ନାୟକ LNT3398187
ୀ /50402 21 110 402ରଫିଆ ଖାତୁନ ସା ନିଆମତ ଶରିଫ YNY1240969
ୀ /50403 20 110 403ନିଭିର୍ଗନ୍ା ନୀଟିଲଂଗା ପି େଗୗତମ େମାହ ି YNY1325489
ୀ /50404 22 110 404ଅଶ ିର୍ୟା ନୁର ପି ସେୟଦା ସାେହଲା ନୁର YNY1238740

ପ ୁ /50405 29 110 405ମେୂନେଜଟୀ ଚଂଡୀ ରାଓ ପି ରମନା ରାଓ YNY1268127
ପ ୁ /50406 20 110 406େଶାଏବ ସରି ପି ହସରତ ସରି YNY1238955
ପ ୁ /51407 45 110 407ଜି ନୁକାରାଜୁ ପି ଜି ଆକାଳା ରାଓ YNY0258509
ପ ୁ /51408 47 110 408େଜ ଆପା ରାଓ ପି େଜ ଆେ ନା LNT2447720
ପ ୁ /51409 40 110 409ତାସା ଲାମା ପି ସିେଲା ଲାମା YNY0194563
ୀ /52410 75 110 410ଶା ି ଲାମା ପି ସିଲା ଲାମା LNT2545614
ପ ୁ /52411 53 110 411ଟାସା ଲମା ପି ସିଲା ଲମା LNT2545598
ୀ /52412 38 110 412େତସା ଲାମା ସା ସିଲା ଲାମା LNT2546372
ୀ /53413 48 110 413ଉମା ମଲିକ ସା ଶଶକିା  ସାମଲ YNY0450684
ପ ୁ /53414 33 110 414ବିଶରଂଜନ ସାହୁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସାହୁ YNY0143412
ପ ୁ /53415 63 110 415ରମାକା  ସାସମଲ ପି ଋଷି ସାସମଲ LNT2450302
ୀ /53416 60 110 416ମାନସୀ ସାସମଲ ସା ରମାକା  ସାସମଲ LNT2450427
ପ ୁ /53417 57 110 417ଉମାକା  ସାସମଲ ପି ରୂଷି ସାସମଲ YNY0194571
ୀ /53418 50 110 418ସ କୁ୍ତା ସାସମଲ ସା ଶୀକା  ସାସମଲ LNT4485082
ୀ /53419 47 110 419କାମୀନୀ ସାସମଲ ପି ରମାକା  ସାସମଲ LNT2450385
ପ ୁ /53420 45 110 420ଶଶକିା  ସାସମଲ ପି ରୁଷି ସାସମଲ OR/06/044/284410
ପ ୁ /53421 43 110 421ପଶା  କମୁାର ସାସମଲ ପି ରମାକା  ସାସମଲ LNT4485074
ୀ /53422 42 110 422ସଚିୁସୀତା ସାସମଲ ସା ଶୀକା  ସାସମଲ LNT2450377
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ୀ /53423 41 110 423ମ ାକିନୀ ସାସମଲ ସା ରମାକା  ସାସମଲ LNT2450435
ପ ୁ /53424 41 110 424ସେ ାଷ ସାସମଲ ପି ଶୀକା  ସାସମଲ YNY0382804
ୀ /53425 25 110 425ଶବିାନୀ ସାସମଲ ପି ଉମାକା  ସାସମଲ YNY1039098
ୀ /53426 22 110 426ସାଗତିକା ସାସମଲ ପି ଊମାକା  ସାସମଲ YNY1169002
ୀ /53427 44 110 427େସୗଭାଗିନୀ ସାଇଁ ସା ପରମାନ  ସାଇଁ LNT2450120
ୀ /54428 34 110 428ମମୁତାଜ ବିବି ପି େସକ୍ ହନିଫ YNY0450692

ପ ୁ /54429 32 110 429େସକ୍ ହବିବ୍ ପି େସକ୍ ହନିପ YNY0450700
ୀ /54430 42 110 430େହରୁପା ଲକ୍ଷୀ େମେହର ସା େସୗମଯ୍ ର ନ YNY0777391

ପ ୁ /54431 72 110 431ଉେପ  ମଦୁୁଲି ପି ବୁେଲଇ ମଦୁୁଲି OR/06/044/284415
ପ ୁ /54432 66 110 432ରାେଜ  ମଦୁୁଲି ପି ମେହ  ମଦୁୁଲି LNT2449841
ପ ୁ /54433 58 110 433ବିେଜ  ମଦୁୁଲି ପି ମେହ  ମଦୁୁଲି OR/06/044/284417
ୀ /54434 58 110 434େମନକା ମଦୁୁଲି ସା ରାେଜ  ମଦୁୁଲି OR/06/044/284412

ପ ୁ /54435 55 110 435ବେଜ  ମଦୁୁଲି ପି ମେହ  ମଦୁୁଲି OR/06/044/284420
ପ ୁ /54436 54 110 436ପ ୂ ର୍ ମଦୁୁଲି ପି ମେହ  ମଦୁୁଲି OR/06/044/284419
ୀ /54437 50 110 437ସାବିତି ମଦୁୁଲି ସା ବେଜ  ମଦୁୁଲି OR/06/044/284421
ୀ /54438 50 110 438ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମଦୁୁଲି ସା ବିେଜ  ମଦୁୁଲି OR/06/044/284418

ପ ୁ /54439 49 110 439ଗେଣଶ ମଦୁୁଲି ପି ମେହ  ମଦୁୁଲି OR/06/044/284422
ପ ୁ /54440 48 110 440ସବୁାସ ମଦୁୁଲି ପି ମେହ  ମଦୁୁଲି OR/06/044/284423
ପ ୁ /54441 45 110 441ଜିେତ  ମଦୁୁଲୀ ପି ଉେପ  ମଦୁୁଲୀ OR/06/044/284856
ୀ /54442 43 110 442େସନ୍ହଲତା ମଦୁୁଲି ପି ମେହ  ମଦୁୁଲି YNY0382838

ପ ୁ /54443 40 110 443େଶୖେଳ  ମଦୁୁଳି ପି ଉେପ  ମଦୁୁଳି LNT2449551
ୀ /54444 40 110 444ମାନସୀ ମଦୁୁଲୀ ପି ଉେପ  ମଦୁୁଲୀ LNT2449700
ୀ /54445 36 110 445ତୃ ିମୟୀ ମଦୁୁଲି ସା ଜିେତ  ମଦୁୁଲି YNY0304170
ୀ /54446 36 110 446ମିତାରାଣୀ ମଦୁୁଲି ପି ରାେଜ  ମଦୁୁଲି YNY0304196
ୀ /54447 33 110 447ସୀତାରାଣୀ ମଦୁୁଲି ପି ରାେଜ  ମଦୁୁଲି YNY0304188

ପ ୁ /54448 29 110 448େସୗେମ  ମଦୁୁଲି ପି ବେଜ  ମଦୁୁଲି YNY0304204
ପ ୁ /54449 28 110 449ଜ୍ଞାେନ  ମଦୁୁଲି ପି ବିେଜ  ମଦୁୁଲି YNY0376244
ୀ /54450 27 110 450ସଜୁାତା ମଦୁୁଲି ପି ରାେଜ  ମଦୁୁଲି YNY0604611
ୀ /54451 27 110 451ରାଜଲକ୍ଷୀ ମଦୁୁଲି ପି ବେଜ  ମଦୁୁଲି YNY0604694
ୀ /54452 27 110 452ସମିୁତା ମଦୁୁଲି ପି ବେଜ  ମଦୁୁଲି YNY0604710

ପ ୁ /54453 28 110 453ମହ ଦ ମ ୁ ାକିମ ପି ମହ ଦ ସବିର YNY0828897
ପ ୁ /54454 28 110 454ସରଫରାଜ ସାଦିକ ପି ଜଫର ସି ିକ YNY0828889
ୀ /55455 48 110 455ସ ମୀତା ଦାସ ସା େଗୗତମ ମହା ି LNT3081650
ୀ /55456 21 110 456କତୃା ଳୀ କିରତିଲଗନ୍ା ମା ସଂଘମିତା ଦାସ YNY1075191
ୀ /55457 76 110 457ରାଜଶୀ ମହା ି ସା ନିର ନ ପସାଦ ମହା ି YNY1075274
ୀ /55458 75 110 458ରାଜଶୀ ମହା ି ସା ନିର ନ ମହା ି OR/06/044/284425
ୀ /55459 59 110 459ମିତା ପ ନାୟକ ସା ନିହାର ମହା ି YNY1266162
ୀ /56460 50 110 460ସେୁଚତା ମହା ି ସା ଚି  ମହା ି OR/06/044/284429
ୀ /56461 42 110 461ବାଗୀେରଖା ମହାପାତ ସା ବିଚିତ େମାହନ ମହାପାତ YNY0828947
ୀ /56462 30 110 462ସମା ସାହିନ ପି ମହ ଦ ସବିର YNY0828921

ପ ୁ /57463 30 110 463ସେରାଜ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YNY0688242
ପ ୁ /57464 28 110 464ମେନାଜ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YNY0688234
ୀ /57465 75 110 465େନତମଣି େଦଇ ସା େମାହନ ସାମଲ OR/06/044/284431
ୀ /57466 55 110 466ରୁକିଣି ମହାରଣା ସା ଜୟକୃ  ମହାରଣା OR/06/044/284011
ୀ /57467 50 110 467ଜୟକୃ  ମହାରଣା ପି ଅ ୁର୍ନ ମହାରଣା OR/06/044/284010
ୀ /57468 41 110 468ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ମହାରାଣା ସା ଜୟକୃ  ମହାରାଣା LNT3382256

ପ ୁ /57469 55 110 469ମେହଶର ମାଝି ପି ବଧ ମାଝି YNY0450833
ୀ /57470 43 110 470କମୁଦିୁନୀ ମାଝି ସା ମେହଶର ମାଝି YNY0450841

ପ ୁ /57471 61 110 471ମକୁୁ  େମାହନ ମହା ି ପି ମିଟିକା ମହା ି OR/06/044/284440
ୀ /57472 54 110 472ପଭାସିନି ମହା ି ସା ମକୁୁ  ମହା ି OR/06/044/284441
ୀ /57473 30 110 473ପ ୁ ା ଳି ମହା ି ପି ମକୁୁ  େମାହନ ମହା ି YNY0304220
ପ ୁ /57474 30 110 474ସପନ ସାସମଲ ପି ରାମଚ  ସାସମଲ YNY0304212
ୀ /57475 43 110 475େକ. ରାେଜଶରୀ ଶମର୍ା ପି ରାମବାବୁ ଶମର୍ା LNT2450070
ପ ୁ /57476 51 110 476ବସ  କମୁାର ସିଂହ ପି େଦାଳ େଗାବି  ସିଂହ YNY0450718
ୀ /57477 43 110 477ପାବର୍ ତୀ ସିଂହ ସା ବସ  କମୁାର ସିଂହ YNY0450825
ୀ /58478 70 110 478ସରଳା ମିଶ ସା ତେଲାଚନ ମିଶ OR/06/044/284443
ପ ୁ /58479 50 110 479ମେନାଜ ମିଶ ପି ତିେଲାଚନ ମିଶ OR/06/044/284445
ପ ୁ /58480 41 110 480ସେରାଜ ମିଶ ପି ତିେଲାଚନ ମିଶ OR/06/044/284446
ୀ /59481 44 110 481ବି. ଚ ୀ ସା ବି. ଆପାରାଓ YNY0450858
ୀ /59482 40 110 482ପି. ଲକ୍ଷୀ ସା ପି. ସଯୁଯ୍ର୍ YNY0450866
ୀ /59483 30 110 483ବି େନହା ସା ବି ଜଗା ରାଓ YNY1023712
ୀ /59484 25 110 484ଗାୟତୀ ପଧାନ ସା ଜିେତ  ପଧାନ YNY1023654
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ପ ୁ /59485 31 110 485ବି ଜଗା ରାଓ ପି ବି େସାେମଶ ରାଓ YNY1023696
ପ ୁ /59486 26 110 486ପି ଚ ି ରାଓ ପି ପି ଆପାରାଓ YNY1023647
ୀ /59487 68 110 487ଜୟ ୀ ଶାସମଲ ସା ମେନାର ନ ଶାସମଲ LNT3385689
ୀ /59488 60 110 488ଅନୀତା ସାସମଲ ସା ରଘନୁ ନ ସାସମଲ OR/06/044/284450

ପ ୁ /59489 53 110 489ବସେୁଦବ ସାସମଲ ପି ହାଡିବ ୁ ସାସମଲ OR/06/044/284452
ୀ /59490 51 110 490ପ ୂ ର୍ବାସିନି ସାସମଲ ପି ହାଡିବ ୁ ସାସମଲ LNT4485066
ୀ /59491 44 110 491ସଂଧଯ୍ାରାଣି ସାସମଲ ସା ବାସେୁଦବ ସାସମଲ LNT4481768

ପ ୁ /59492 70 110 492ମେନାର ନ ଶାସମଲ ପି ହାଡିବ ୁ ଶାସମଲ LNT3385697
ପ ୁ /59493 41 110 493ଆନ  ଶାସମଲ ପି ମେନାର ନ ଶାସମଲ LNT3385671
ପ ୁ /59494 38 110 494ରକି ଶାସମଲ ପି ମେନାର ନ ଶାସମଲ LNT3385663
ୀ /59495 37 110 495ଏ ସୀମା ସା ଅନୁକ ୁସୀମା ଳ YNY0492926

ପ ୁ /59496 43 110 496ଅନୁକ ୁସିମା ଳ ପି ଏ. ଆପାନନ୍ ା ସିମା ଳ LNT3385705
ପ ୁ /59497 43 110 497ପି. ସୟୁର୍ା ପି ପି. ସଚା ନାରାୟଣ YNY0450924
ପ ୁ /60498 60 110 498ବିଜିତ ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି OR/06/044/284459
ପ ୁ /60499 53 110 499ରଣଜିତ୍ ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି OR/06/044/284461
ୀ /60500 52 110 500ରୁପାନ  ମହା ି ସା ରଣଜୀତ ମହା ି LNT2525608

ପ ୁ /60501 29 110 501ପିତମ ମହା ି ପି ବିଜିତ ମହା ି YNY0356105
ପ ୁ /60502 24 110 502ସମିତ ମହା ି ପି ବିଜିତ ମହା ି YNY1075258
ୀ /60503 55 110 503କ ନା ସାସମଲ ସା ଶବିକର ସାସମଲ LNT3382249
ୀ /60504 22 110 504ପ ୂ ର୍ େତାୟା ପି ର ିତ ମହା ି YNY1075233
ୀ /61505 89 110 505କାନନବାସିନି ବିହାରୀ ସା ବିଚକ୍ଷଣ ବିହାରୀ OR/06/044/284463

ପ ୁ /61506 61 110 506ବିଭୂଷଣ ବିହାରୀ ପି ବିଚକ୍ଷଣ ବିହାରୀ OR/06/044/284464
ୀ /61507 24 110 507େଯାହନା ବିହାରୀ ପି ବିଭୂଶନା ବିହାରୀ YNY1182112

ପ ୁ /62508 80 110 508ବଜ ବିହାରି ପି ଭୂବନ ବିହାରି LNT3382231
ୀ /62509 70 110 509ବିନୀତା ବିହାରି ସା ବଜ ବିହାରି OR/06/044/284472

ପ ୁ /62510 59 110 510ଅରୁଣ ବିହାରୀ ପି ବିଚକ୍ଷଣ ବିହାରୀ OR/06/044/284466
ୀ /62511 57 110 511ମାନିନୀ ବିହାରୀ ସା ଅରୁଣ ବିହାରୀ OR/06/044/284467
ୀ /62512 55 110 512ସଜୁାତା ବିହାରୀ ସା ବିଭୂଷଣ ବିହାରୀ OR/06/044/284465

ପ ୁ /62513 30 110 513ବରୁଣ ବିହାରୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ବିହାରୀ YNY0450932
ପ ୁ /62514 31 110 514େଜଯ୍ାତି ର ନ ମହା ି ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି YNY0304238
ପ ୁ /62515 50 110 515େଦବଦ  ମ ୁ େଟ ପି ଦାନିଏଲ ମ ୁ େଟ OR/06/044/284470
ୀ /63516 82 110 516ଉମିର୍ଳା ବିହାରି ସା ବୀେର  ବିହାରି OR/06/044/284475

ପ ୁ /63517 51 110 517ପଣବ କମୁାର ବିହାରୀ ପି ବୀେର  େମାହନ ବିହାରୀ OR/06/044/284853
ପ ୁ /63518 48 110 518ପବିଣ କମୁାର ବିହାରୀ ପି ବୀେର  େମାହନ ବିହାରୀ OR/06/044/284477
ୀ /63519 45 110 519ମଧଲିୁତା ବିହାରୀ ସା ପଣବ କମୁାର ବିହାରୀ YNY0304246
ୀ /63520 45 110 520ପିୟା ବିହାରୀ ସା ପବିଣ କମୁାର ବିହାରୀ YNY0304253

ପ ୁ /64521 39 110 521ରାମକୃ  ପଟନାୟକ ପି ହେରକୃ  ପଟନାୟକ YNY0194589
ପ ୁ /64522 75 110 522େଗୗରି ପ ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପ ନାୟକ OR/06/044/284480
ୀ /64523 71 110 523ବାସ ୀ ପ ନାୟକ ସା ହେରକୃ  ପ ନାୟକ OR/06/044/284482
ୀ /64524 44 110 524େଶତପଦାସନା ପ ନାୟକ ପି ହେରକୃ  ପ ନାୟକ LNT2474294

ପ ୁ /64525 40 110 525େଗାପାଳକୃ  ପ ନାୟକ ପି ହେରକୃ  ପ ନାୟକ LNT2474302
ୀ /65526 40 110 526ୟାସମିନ େବଗମ ସା େଶକ ଖାଲିଦ YNY0840967

ପ ୁ /65527 41 110 527ଅଭିଜୀତ େବାସ ପି ଆଶଷି େବାସ LNT2545689
ୀ /65528 67 110 528ରମା େବାଷ ସା ଆଶଷି େବାଷ OR/06/044/284484
ୀ /65529 48 110 529େସାମା େବାଷ ପି ଆଶଷି େବାଷ LNT2450328

ପ ୁ /65530 30 110 530ମତୁୃ ୟ ମହା ି ପି ନିହାର ର ନ ମହା ି YNY1239300
ପ ୁ /65531 48 110 531ସିରିନ ସେୟଦା ପି ସୟଦ ମ୍ଡ LNT2545564
ପ ୁ /65532 61 110 532ମେହଶ ସିଂହ ପି େଦେବ  ସିଂହ LNT2545549
ପ ୁ /66533 25 110 533ସେୟଦା ମ ୁ ାକ଼ା ଅଲୀ ମା ସଂସନୁ ବିବୀ YNY1182062
ପ ୁ /66534 51 110 534େଶଖ ଅନୱାର ପି ଅେହମଦ ସରୀଫ LNT2449890
ପ ୁ /66535 55 110 535ଆ ି ଆେରୟା ପି ଆ ି େକେରୟା LNT2449742
ୀ /66536 64 110 536ଜୁେଲଖା େବଗମ ସା ଅହେମଦ ଶରିଫ LNT2449767
ୀ /66537 40 110 537ଖସୁ ିର୍ଦା େବଗମ ପି ଅେହମଦ ଶରୀଫ LNT2474682
ୀ /66538 38 110 538ସହୀଦା େବଗମ ପି ଅେହମଦ ସରୀଫ LNT2449809
ୀ /66539 49 110 539ସମସନୁ ବିବି ସା ମକୁ୍ତାର ଅଲୀ YNY0604512
ୀ /66540 22 110 540ଡୀ.ପ ୁ ା େଦବୀ ପି ଡୀ.ସିବା ରାଓ YNY1172329
ୀ /66541 28 110 541େକ.ପଶନନ୍ ଗମୁାନୀ ପି େକ.ଲକି୍ଷ ନାରାୟଣ YNY0604686
ୀ /66542 49 110 542ଡି. ଲଛମି ସା ଡି. ଶବିା ରାଓ YNY0356022
ପ ୁ /66543 52 110 543େକ. ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ପି ତାତା ରାଓ LNT2449932
ୀ /66544 48 110 544େରେହମତୁନ ନିଶା ସା ହସରତ ସରୀଫ LNT2449734
ପ ୁ /66545 53 110 545ନିର ନ ପାତ ପି ଆପନା ପାତ LNT2450146
ୀ /66546 46 110 546େବବୀ ପାତ ପି ନିର ନ ପାତ LNT2449775
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ୀ /66547 29 110 547ଲକି୍ଷ ପାତ ପି ନିର ନ ପାତ YNY0604595
ପ ୁ /66548 26 110 548ଡି ରାଜା ପି ଡି ସିବ ରାଓ YNY1172360
ୀ /66549 50 110 549ବି. ରାମଡୁ ସା ବି. ଚ ି LNT2449791

ପ ୁ /66550 52 110 550ଡି. ସିବା ରାଓ ପି ଡି. ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0355990
ପ ୁ /66551 36 110 551ଏସ. ଶ ର ରାଓ ପି ଏସ. ପଲିଆ YNY0356030
ପ ୁ /66552 31 110 552ବି.ଇଶର ରାଓ ପି ବି. ଡାଲିଆ YNY0604702
ପ ୁ /66553 57 110 553କାଳ ୀ ଚରଣ ରାଉତ ପି ନଟ ରାଉତ LNT2449908
ପ ୁ /66554 75 110 554ରଜାକ ସରିଫ ପି ହୟାତ OR/06/044/284491
ପ ୁ /66555 65 110 555ଅେହମଦ ସରିଫ ପି ହୟାତ ଶରିଫ OR/06/044/284492
ପ ୁ /66556 64 110 556ରେହମତ ସରିଫ ପି ହୟାତ OR/06/044/284494
ପ ୁ /66557 51 110 557ହନାମ ସରିଫ ପି ମନାନ LNT3382264
ପ ୁ /67558 52 110 558େସକ୍ ଅବଦୁଲ ଆବିଦ ପି େସକ୍ ସିଦିକ OR/06/044/284509
ପ ୁ /67559 30 110 559ଏସ େକ ବାବୁ ମା ପାରୁ ବିବି YNY1076553
ୀ /67560 51 110 560ସମ ନୁ େବଗମ ପି େଶକ ଗବର YNY0304287

ପ ୁ /67561 40 110 561ନସିମା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ବାଦଲ LNT2449684
ୀ /67562 28 110 562ସମିମା େବଗମ ପି େସକ ହାକିମ YNY0356048
ୀ /67563 21 110 563ନଗମା େବଗମ ମା ସଲମା ବିବୀ YNY1128008
ୀ /67564 75 110 564ସରିଫନ ବିବି ସା କାଦର OR/06/044/284505
ୀ /67565 72 110 565ପାରୁ ବିବି ସା ୱାହାବ OR/06/044/284506
ୀ /67566 51 110 566ସମୁରୁନ ବିବି ସା େସକ ନଦୀର LNT2546380
ୀ /67567 44 110 567ରହୀମା ବିବି ସା େସକ ରବୀବୀ LNT2546398
ୀ /67568 44 110 568ଅଖତରି ବିବି ସା େଶଖ ୱାହିଦ LNT2449676
ୀ /67569 41 110 569ସକନା ବିବି ପି େସକ ରବିବି LNT2546042
ୀ /67570 39 110 570ଅପରନା ବିବି ପି େସକ ରଜୀକ LNT2545580
ୀ /67571 36 110 571ସାବାନା ବିବୀ - ପାରୁ ବିବୀ YNY1073824

ପ ୁ /67572 52 110 572େସକ ଚା ୁ ପି ୱାହାବ OR/06/044/284513
ପ ୁ /67573 49 110 573େସକ୍ ତକଦିର ହୁେସନ ପି େସକ୍ େବାନି ଅମିନ YNY0450940
ପ ୁ /67574 64 110 574େସକ ଜାନି ପି ନଜିର OR/06/044/284515
ପ ୁ /67575 41 110 575ମହ ଦ ହପିଜୁଲ କରିକର ପି ମହ ଦ କରିମ୍ ବକ୍ସ କରିକର YNY0450973
ୀ /67576 23 110 576େସାଫିଆ ଖାତୁନ ପି ହଲୀମ ଖାତୁନ YNY1128370
ୀ /67577 32 110 577ଜସିନ ମଲିକ ସା େମାସିଅର ମଲିକ YNY0450965

ପ ୁ /67578 45 110 578େସକ୍. ଆାଜାଦ ରହମନ ପି େସକ୍. େମାତିଆର ରହମନ YNY0450957
ପ ୁ /67579 23 110 579ଏସ େକ ରାଜା ମା ପାରୁ ବିବି YNY1086479
ପ ୁ /67580 36 110 580ଏସ. େକ. ରାଜୁ ମା ପାରୁ ବିବି YNY1082775
ପ ୁ /67581 53 110 581େଶଖ ସାଜିତ ପି ନଜିର ସାଜିତ YNY0985176
ପ ୁ /68582 53 110 582ଅବଦୁଲ ସବୁର ମଲିକ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ ମଲିକ LNT2449437
ୀ /69583 32 110 583ସିପୀ ବିଶ୍ଵକମର୍ା ପି ଅଜୟ ବିଶ୍ଵକମର୍ା YNY1128248
ୀ /69584 21 110 584େସାନାଲୀ ବିଶ୍ଵକମର୍ା ପି ଅଵୀମାନ୍ଯ ୂବିଶ୍ଵକମର୍ା YNY1128255
ୀ /69585 45 110 585ଆମାତୁଲ ହାଫିତ ସା ମରୀଦୁର େରେହମନ LNT2449403

ପ ୁ /69586 52 110 586େଶଖ େମାତିହୁର ରେହମନ ପି ଫଜେଲ ରେହମନ LNT2449387
ପ ୁ /69587 51 110 587େଶଖ ମସିହୁର େରେହମନୁ ପି ଫାୟାଜ େରେହମନୁ LNT2449395
ପ ୁ /70588 43 110 588ସଏଦ ସାମସତ ବେରଜ ପି ମହ ଦ ୟୁନୁସ YNY0143420
ୀ /70589 62 110 589ଉମଲୁ ହସନାତ ସା ଜମାଲ . OR/06/044/284537
ୀ /70590 61 110 590ମାେହ ଯବିନ ସା ମ ୁ ାଫା ନୁର OR/06/044/284534

ପ ୁ /70591 61 110 591ସେୟଦ ମଜୁତୁବ ନୁର ପି ଆେଲନୁର OR/06/044/284538
ପ ୁ /70592 59 110 592ସୟଦ ସେୁହଲ ନୂର ପି ଡା.ସୟଦ ମହ ଦ ନୂର YNY1253210
ପ ୁ /70593 44 110 593ସୟଦ ହବୀବ ନୂର ପି ସୟଦ ଅହମଦ ନୂର LNT2450005
ୀ /70594 30 110 594େସୖଯେଦୗେ  ନୂର ପି ସେୟଦା ମ ୁ ବୁା ନୂର YNY1266998

ପ ୁ /70595 75 110 595ସୟଦ ଜମାଲ ନୁର ପି ଆେଲନୁର ନୁର OR/06/044/284536
ୀ /70596 50 110 596ସାହିନ୍ ପରବିନ୍ ସା ସୟଦ ସେୁହଲ ନୁର LNT2450096
ୀ /70597 53 110 597ଫରଜାନା ୟାସମିନ ସା ମଜୁତୁବା ନୁର OR/06/044/284539
ପ ୁ /71598 62 110 598ସେୟଦ ଆକବରୁଳ ଅମୀନ ପି ଏସ କଯ୍ ୁ. OR/06/044/284547
ପ ୁ /71599 62 110 599ସିରାଜୁଲ ଅମୀନ ପି ଏସ କଯ୍ ୁେହାଦା LNT2547016
ୀ /71600 53 110 600ଖାଦିଜା ଅମୀନ ସା ସରୁାଜୁଲ ଅମୀନ LNT2547057
ପ ୁ /71601 33 110 601ସୟଦ େମାହମଦ ଅମୀନ ପି ସିରାଜୁଲ ଅମୀନ ସୟଦ YNY0924191
ୀ /71602 81 110 602ଫିେରାଜା େବଗମ ସା ଏସ କଯ୍ ୁ OR/06/044/284544
ପ ୁ /71603 53 110 603େଶଖ ଇସଫୁ ପି ଇମଦାଦ ଅଲି OR/06/044/284556
ୀ /71604 61 110 604େକୖେଶାରୀ ଜହଁା ପି ଏସ କଯ୍ ୁ. LNT2547123
ପ ୁ /71605 61 110 605େସଖ ନିଜାମ ୁ ିନ ପି ରଜାକ OR/06/044/284555
ୀ /71606 53 110 606ସାବିନା ୟାସମିନ ପି ଏସ କଯ୍ ୁ. LNT2547131
ୀ /71607 52 110 607ଫରଜାନା ୟାସମିନ ସା ଆକବର ୟାସମିନ OR/06/044/284548
ପ ୁ /72608 41 110 608େଶଖ ଆରିଫ ପି େଶଖ ଇସାକ୍ LNT3385754
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ପ ୁ /72609 38 110 609େଶଖ ୱାଜିଦ୍ ପି େଶଖ ଇସାକ୍ YNY0172098
ପ ୁ /72610 38 110 610େଶଖ ଅଜିମ ୁ ିନ୍ ପି େଶଖ ଇସାକ୍ LNT3385770
ପ ୁ /72611 38 110 611େଶଖ ମନସରୁ ପି େଶଖ ମତଫୁ LNT3360062
ପ ୁ /72612 75 110 612େଶଖ ଆଜିମ ପି େଛାଟୁ . LNT2450021
ପ ୁ /72613 67 110 613େସକ ଅଜିମ ପି େସକ େଛାଟୁ OR/06/044/284557
ପ ୁ /72614 40 110 614େସକ ଆସିଫ୍ ପି େସକ ଅଜିମ LNT2450054
ୀ /72615 55 110 615ଜରିନା ଖାତୁନ ସା େସକ ଅଜିମ୍ OR/06/044/284558

ପ ୁ /72616 33 110 616ରାେକଶ ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ନାୟକ YNY0304311
ପ ୁ /72617 36 110 617େଶକ ସାଜିଦ ପି େଶଖ ଆଜିମ YNY0304303
ୀ /73618 36 110 618େରଶମି ବିବି ସା ଏସ େକ ଅବିଦ୍ YNY0924332
ୀ /73619 24 110 619ରୁମିନା ପରବିନ ପି େସକ୍ ଇସାକ୍ YNY0924100
ୀ /74620 58 110 620ଖରୁସିଦା େବଗମ ସା ଆଜିମ . OR/06/044/284572

ପ ୁ /75621 31 110 621ଏମ ଡି ଓଇସ ପି ଏମ ଡି ଫଇମ YNY0143461
ୀ /75622 61 110 622ସିଭିନ . ସା ସହିଦ . OR/06/044/284581

ପ ୁ /75623 34 110 623େସାଏବ ଅହ ଦ ପି ମହ ଦ ସଇଦ YNY0143446
ପ ୁ /75624 37 110 624ନ ୀସ ଅହମଦ ପି ସୟଦ େମାହମଦ YNY0079921
ପ ୁ /75625 46 110 625ମହମଦ ଅନିସ ପି ରଫିକ . OR/06/044/284848
ୀ /75626 71 110 626ଜହଁା ଆରା ସା ମହ ଦ ରଫିକ OR/06/044/284578

ପ ୁ /75627 58 110 627ସୟଦ ମ୍ଡ ପି େଗୗସ େମାହମଦ YNY1225648
ପ ୁ /75628 32 110 628ଏମ ଡି ନବୀଲ ପି ଏମ ଡି ଫଇମ YNY0143453
ପ ୁ /75629 29 110 629ବିକାଶ ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ନାୟକ YNY0258566
ୀ /75630 27 110 630ରଶିେରଖା ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ YNY0604538

ପ ୁ /75631 59 110 631ମହମଦ ଫଇମ ପି ଗସ . OR/06/044/284584
ୀ /75632 31 110 632ସାମାରିଆ ଫିରେଦାଷ ପି ଏମ ଡି ସଇଦ YNY0143438

ପ ୁ /75633 78 110 633ମହ ଦ ରଫିକ ପି ଗସ OR/06/044/284577
ପ ୁ /76634 70 110 634ସୟଦ ଅବଦୁଲ କାଦର . ପି ସୟଦ ମହ ଦ ଜାେହଦ . OR/06/044/284838
ୀ /76635 58 110 635ମ ୁ ରୀ ବାେନା ସା ଉମର OR/06/044/284592
ୀ /76636 51 110 636ଅପସରୀ େବଗମ ପି ନଜିର OR/06/044/284594
ୀ /76637 43 110 637ଅକ୍ତରୀ େବଗମ ପି ନଜିର OR/06/044/284593

ପ ୁ /76638 52 110 638ମନୁତସିମ ଖଁା ପି ନଜିର OR/06/044/284595
ପ ୁ /76639 34 110 639ସାବିର ମହ ଦ ପି ଉମର େଶଖ YNY0143487
ୀ /76640 75 110 640ରେହମତୁନ ନିଶା ସା ନଜିର OR/06/044/284589
ୀ /76641 33 110 641ସାେଲହା ପରୱିନ ସା ମ ୁ ରୀ ବାେନା YNY0143479
ୀ /76642 34 110 642ରିତା ରାଣୀ ସାସମଲ ସା ସବୁତ ସାସମଲ YNY0924118

ପ ୁ /76643 64 110 643େଶଖ ଉମର ପି ଆଜିମ  OR/06/044/284591
ପ ୁ /78644 76 110 644ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ ପି େମାଇମ ଜଲିଲ LNT2547149
ପ ୁ /78645 50 110 645ସତଯ୍ବାନ କର ପି ଶକୁେଦବ କର YNY0450981
ପ ୁ /79646 62 110 646ସୟଦ ଜମିଲ ଅଖତର ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ ହମିଦ  YNY0172122
ୀ /79647 54 110 647ଜି କା ମା ସା ଜି ଆପାରାଓ  YNY0172130

ପ ୁ /79648 41 110 648ମହ ଦ ଆକବର ପି ମହ ଦ ୟାେକମ LNT2447779
ପ ୁ /79649 55 110 649ସୟଦ ଜମୀଲ ଅକ୍ତାର ପି ସୟଦ ହମୀଦ LNT2450260
ୀ /79650 31 110 650ନାହିଦ ଆରା ସା େସଖ୍ ଇଫେତଖାର ନୁର YNY0924282
ୀ /79651 61 110 651ସଲୁତାନା େବଗମ ସା କାଦରୁନ . OR/06/044/284602
ୀ /79652 48 110 652ସଏଦା େବଗମ ସା ସୟଦ ଜମୀଲ ଅକଦାର LNT2450294
ୀ /79653 65 110 653ରାଜିଆ ବିବି ସା ମହ ଦ ଖାେୟମ LNT2450062
ୀ /79654 34 110 654ଅନିଶା ଇସହାକ୍ ସା ଇମତିୟାଜ୍ ନୁର YNY0924357

ପ ୁ /79655 65 110 655େଶଖ କାଦରନୁନ ପି େମାହିଉ ନ . OR/06/044/284601
ପ ୁ /79656 35 110 656େଶକ୍ ଇମ୍ତିୟାଜ୍ ନୁର ପି େଶକ୍ କାଦର ନୁର LNT4477402
ୀ /80657 21 110 657ସମିମା ଆରା - ନାସର ମହ ଦ YNY1082734
ପ ୁ /80658 38 110 658ମହ ଦ ଆରିଫ ପି ମହମଦ ନାସର YNY0924233
ୀ /80659 36 110 659ରୁମାନା େବଗମ ସା ମହମଦ ସାଦିକ YNY0924225
ୀ /80660 33 110 660ସଲୁତାନା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଆରିଫ YNY0924316
ୀ /80661 30 110 661େରସମା େବଗମ ପି ଫକିର ମହ ଦ YNY0924258
ୀ /80662 28 110 662ସଲମା େବଗମ ପି ଫକିର ମହ ଦ YNY0924266
ପ ୁ /80663 39 110 663ପକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଦାସରଥୀ େବେହରା YNY0356063
ୀ /80664 38 110 664କା ନ େବେହରା ସା ପକାଶ କମୁାର େବେହରା YNY0356071
ୀ /80665 64 110 665ସାେଜଦା ବିବି ସା ନାେସର OR/06/044/284605
ୀ /80666 62 110 666ନଜିମା ବିବି ସା ଫକିର ମହ ଦ YNY0356055
ୀ /80667 50 110 667ନବିସା ବିବି ସା ସାବୀର ଅଲି LNT2450179
ୀ /80668 42 110 668ରାସିଦା ବିବି ପି ନାେସର LNT2450203
ୀ /80669 42 110 669ସାଫିଆ ବିବି ପି ନାେସର LNT2450195
ପ ୁ /80670 37 110 670ସାଫିଆ ବିବି ପି ନାସର ମହ ଦ LNT2450187
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ୀ /80671 32 110 671ନସିମା ବିବି ସା ସକିଲ୍ ମହ ଦ୍ YNY1071711
ୀ /80672 31 110 672ରିହାନା ବିବି ସା ଅକିଲି ମହ ଦ YNY1081587

ପ ୁ /80673 64 110 673ଫକିର ମହ ଦ ପି ସହିଦ OR/06/044/284607
ପ ୁ /80674 61 110 674ଫାଜଲ ମହ ଦ ପି ସହିଦ OR/06/044/284606
ପ ୁ /80675 49 110 675ଜାକିର ମହ ଦ ପି ନାେସର OR/06/044/284609
ପ ୁ /80676 41 110 676ଅକିଲି ମହ ଦ ପି ଏସ.େକ ଫାଜଲ ମହ ଦ YNY1081546
ପ ୁ /80677 32 110 677ସକୀଲ୍ ମହ ଦ୍ ପି ଏସ.େକ ଫାଜଲ ମହ ଦ୍ YNY1071760
ପ ୁ /80678 79 110 678ନାସର ମହ ଦ ପି ସହିଦୁ ମହ ଦ OR/06/044/284604
ପ ୁ /80679 37 110 679ସାଦିକ ମହ ଦ ପି ନାସର ମହ ଦ LNT2489540
ୀ /80680 52 110 680ଭାନୁ ପାଣି ସା କାଳ ି ପାଣି YNY0799767

ପ ୁ /80681 42 110 681ପକାଶ କମୁାର ପାତ ପି ଶାରଦା ଚରଣ ପାତ YNY0080341
ୀ /80682 36 110 682ଅରୁ ତୀ ପାତ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପାତ YNY0172148
ୀ /80683 45 110 683କଲଯ୍ାଣି ସାହୁ ସା ଆଶଷି କମୁାର ସାହୁ YNY0143503

ପ ୁ /80684 40 110 684ପାଥର୍  ସାରଥି ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ YNY0143511
ୀ /80685 33 110 685େଦବୀ ସାହୁ ସା ପାଥର୍  ସାରଥି ସାହୁ YNY0143495

ପ ୁ /80686 25 110 686ଡାନିସ େଶଖ - ଅଂଜୁମନ ଆରା YNY1071638
ପ ୁ /81687 28 110 687ସୟଦ ଇସର୍ାଦ ଅଲି ପି ସୟଦ ଲୟକ ଅଲି YNY0450999
ପ ୁ /81688 26 110 688ସୟଦ ସହାଦତ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଲାୟକ ଅଲୀ YNY0924290
ପ ୁ /81689 25 110 689ସୟଦ ଫୟାଜ୍ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଫଜେଲ ଅଲି YNY0924308
ପ ୁ /81690 61 110 690ଫାଜଲ ଅଲି ପି ହାତୀବ ଅଲି OR/06/044/284612
ପ ୁ /81691 53 110 691ସାବିର ଅଲି ପି ହାତୀବ ଅଲି OR/06/044/284613
ପ ୁ /81692 30 110 692ସୟଦ ୱଯ୍ାହିଦ ଅଲି ପି ସୟଦ ଫିଜଲ ଅଲି YNY0304337
ୀ /81693 53 110 693ମ ୁ ରୀ େବଗମ ସା ଫାଜଲ ଅଲି OR/06/044/284615

ପ ୁ /81694 29 110 694ନଜିଆ େବଗମ ପି ଫାଜଲ ଆଲି YNY0356089
ୀ /81695 25 110 695ସବିହା ଫିରେଦାସ ପି ସୟଦ ସାବିର ଅଲି YNY0924324

ପ ୁ /82696 56 110 696ଗେଣଶର େବେହରା ପି କାଳୁ େବେହରା YNY0965764
ୀ /82697 33 110 697ଲାବଣଯ୍ବତି େବେହରା ସା େଗୗ ମ େବେହରା YNY0965756

ପ ୁ /82698 61 110 698େଶଖ ସେୁଲମାନ ପି କାଲା LNT2547032
ୀ /83699 47 110 699ଅଫସାନା େବଗମ୍ . ପି େଶଖ ଖଲିଲଉଲା . LNT2450245
ୀ /83700 47 110 700ଫରହାତ ମଶ ି. ସା େଶଖ ମଶ ିଉଲା . LNT2450237
ୀ /83701 75 110 701ହସରତୁନ ନିଶା ସା େଶଖ ଖଲିଲ୍ ଉଲା OR/06/044/284627

ପ ୁ /84702 63 110 702ମହ ଦ ହାଇଦର ଅଲୀ ପି ମହ ଦ େମାସିମ LNT2449320
ୀ /84703 34 110 703ସମିମା ଖାତୁନ୍ ପି ମହ ଦ ହାଇଦର ଅଲି YNY0451005
ୀ /84704 59 110 704ନସିମା ଖାତୁନ ସା ହାଇଦର ଅଲୀ LNT2449338

ପ ୁ /84705 30 110 705ମହ ଦ କାମରୁ ିନ ପି ମହ ଦ ହାଇଦର ଅଲି YNY0451013
ପ ୁ /84706 31 110 706ମହ ଦ ସାମସ ୁ ିନ ପି ହାଇଦର ଅଲି YNY0304345
ପ ୁ /85707 52 110 707େଶଖ ଅବୃ ଉଲା ପି ଅତାଉଲା ଅବୃ ଉଲା LNT2450229
ୀ /85708 60 110 708ନୂରଜାହାନ ବିବି ସା ନୁର ମହମଦ LNT2450211

ପ ୁ /85709 71 110 709ନୁର ମହ ଦ ପି ନବାବ ମହ ଦ OR/06/044/284636
ପ ୁ /86710 37 110 710େଶଖ ପେରଦ୍ ପି େଶଖ ରସିଦ୍ LNT3385762
ୀ /86711 60 110 711ନୁରଜାହାନ ବିବି ସା ଏସ େକ ରସିଦ OR/06/044/284637
ୀ /86712 40 110 712ନୁରୀ ବିବି ସା େସକ ରଫିକ YNY0080333

ପ ୁ /86713 52 110 713େସକ ରଫିକ ପି ରସିଦ OR/06/044/284638
ୀ /87714 42 110 714େରେହନା ବାେନା ପି େରେହମତ ଖଁା LNT2449726
ୀ /87715 53 110 715ସଲମା େବଗମ ସା ସଲିମ ଖଁା OR/06/044/284650
ୀ /87716 53 110 716ଫରିଦା େବଗମ ସା ରହିମ ଖଁା OR/06/044/284648
ୀ /87717 44 110 717ୟାସମୀନ େବଗମ ପି େରେହମତ ଖଁା LNT2449718

ପ ୁ /87718 56 110 718ସଲିମ ଖଁା ପି ରେହମତ ଖଁା OR/06/044/284649
ପ ୁ /87719 53 110 719ମମୁତାଜ ଖଁା ପି ରେହମତ ଖଁା OR/06/044/284651
ୀ /88720 45 110 720ଫରିଦା େବଗମ ପି କରିମ  LNT2449577
ୀ /88721 51 110 721ନଜମା ବିବି ସା ଖଲିଦ  OR/06/044/284657
ପ ୁ /88722 28 110 722େସଖ ଜାେୱଦ ପି େସଖ ଜାେୱଦ YNY0677542
ୀ /89723 42 110 723ତବସମୁ ପରବିନ ଖାନମ  ପି ଅବଦୁଲ ହକିମ ଖଁା LNT2449601
ପ ୁ /89724 76 110 724ଡଃ ଅବଦୁଲ ହକିମ୍ ଖଁା ପି ରହିମ ଖଁା YNY1265271
ପ ୁ /89725 33 110 725ନଇମ ଅଖତର ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ହକିମ ଖାନ YNY0304352
ୀ /89726 40 110 726ତାରାନୁମ ପରବିନ ଖାନମ ପି ଅବଦୁଲ ହକିମ ଖଁା LNT2449619
ୀ /89727 31 110 727କଲୁସମୁ ନିଗାର ଖାନନମ ପି ଅବଦୁଲ ହକିମ ଖାନ YNY0304360
ୀ /89728 68 110 728ଆଲୀୟା ଖାତୁନ ସା ହକିମ ଖଁା YNY1265289
ୀ /90729 61 110 729ମମତାଜ େବଗମ ପି ହବିବୁଲା  OR/06/044/284666
ୀ /90730 53 110 730ସାଏଦା େବଗମ ସା ଅମିନ OR/06/044/284664
ୀ /90731 51 110 731ୱାହିଦା େବଗମ ପି ହବିବୁଲା OR/06/044/284667
ପ ୁ /90732 58 110 732ବରଦା ପସାଦ ପ ା ପି ଉେପ  ନାଥ ପ ା YNY0965905
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ପ ୁ /92733 40 110 733େଶଖ ଅବଦୁଲ କରିମ ପି ଅବଦୁଲ ରସିଦ୍ YNY0985184
ୀ /92734 46 110 734ସାେଜଦା ବିବି ପି ରସିଦ OR/06/044/284680
ୀ /92735 42 110 735େରଶମା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ରହିମ LNT2449502
ୀ /93736 61 110 736ହସରତ ବିବି ସା ସଫିକ୍ OR/06/044/284682
ୀ /93737 53 110 737ନିୟାମତୁନ ବିବି ସା େସଖ୍ ଜାଫିର ମହ ଦ୍ OR/06/044/284761
ୀ /93738 32 110 738ଜାହନରା ବିବି ସା େସକ୍ ସାକିଲ YNY0451021

ପ ୁ /93739 41 110 739େଶଖ ସାହିଲ ପି େକାକ ରଫୀକ LNT2449478
ପ ୁ /93740 42 110 740େଶଖ ସାକୀଲ ପି େକାକ ରଫୀକ LNT2449460
ପ ୁ /93741 61 110 741େଶକ ସଫିକ ପି ବସିର ବକ୍ସ LNT2456317
ପ ୁ /93742 39 110 742େସକ େସାେହଲ ପି େସକ ସଫିକ LNT2449692
ପ ୁ /94743 45 110 743େଶଖ ଆସିଫ ପି ଖଇରାତି OR/06/044/284695
ୀ /94744 71 110 744ଖରୁସିଦା େବଗମ ସା ଖଇରାତି OR/06/044/284690
ୀ /94745 62 110 745େରହାନା େବଗମ ପି ଖଇରାତି OR/06/044/284693
ୀ /94746 51 110 746ରିଜୁଆନା େବଗମ ପି ଖଇରାତି OR/06/044/284694
ୀ /94747 24 110 747ସନିୁତା କର ପି କମଳା କର YNY0965830

ପ ୁ /95748 39 110 748େଶଖ ଅବଦୁଲ ସଲିମ ପି େଶଖ ମହ ଦ େକାେଲ LNT2449346
ପ ୁ /95749 95 110 749ନବି ବକସ ପି କରିମ  OR/06/044/284696
ୀ /95750 35 110 750ଶବାନା େବଗମ ସା ଏସ େକ ଅ ଲୁ ସ ାର YNY1208727
ୀ /95751 31 110 751ସସିତା େବେହରା ସା ଦା ି େବେହରା YNY0965855
ୀ /95752 28 110 752େମାନାଲିସା େବେହରା ସା ଆେଲକ େବେହରା YNY0965848
ୀ /95753 51 110 753ଜୁେବଦା ବିବି ପି ନବି OR/06/044/284700
ୀ /95754 40 110 754ନସିମା ବିବି ପି େମେହମଦୁ OR/06/044/284706

ପ ୁ /95755 39 110 755େଶଖ ଅବଦୁଲ ସତାର ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ େକାର LNT2449353
ପ ୁ /96756 55 110 756େଶଖ ଅମିର ବକ୍ସ ପି ନବାବ ବକ୍ସ OR/06/044/284689
ୀ /96757 51 110 757ଖଇରୁନ ବିବି ସା ଅମୀର OR/06/044/284708
ୀ /96758 33 110 758ସମରୁନ ବିବି ପି େଶଖ ଅମିର ବକ୍ସ YNY0451039
ୀ /97759 57 110 759ଜମି ବିବୀ ସା ଇମାମ ବିବୀ OR/06/044/284711
ୀ /97760 52 110 760ଖରୁସିଦା ବିବି ପି ଇମାମ  OR/06/044/284712

ପ ୁ /97761 39 110 761େସକ ମହ ଦ ଗଲୁାମ ପି େସକ ଇମାମ ବକ୍ସ YNY0840991
ପ ୁ /97762 42 110 762ମହ ଦ ରତିଉର ପି ଇମାମ . LNT2449650
ପ ୁ /98763 39 110 763େମେହମତୁନ ବୀବୀ ପି ଅଜଗର ବୀବୀ LNT2546034
ପ ୁ /98764 45 110 764େଶଖ ସନାଉଲା ପି ଅଜଗର LNT2546026
ପ ୁ /98765 50 110 765େଶଖ ଶାଏଦ ଉଲା ପି ଅଜଗର ଉଲା LNT2546018
ୀ /99766 41 110 766ତରାନୁମ ବାେନା ପି େସକ ଅମୀନ ଉଲା LNT2447712
ୀ /99767 45 110 767େରେହନା େବଗମ ପି େଶଖ କଲୀମ ଉଲା LNT2456325
ୀ /99768 44 110 768ଫରୀଦା େବଗମ ପି େସକ ନଇମ ଉଲା LNT2447738

ପ ୁ /99769 53 110 769େଶଖ ନଇମଲୁା ପି ମଜର ମଜର LNT2447753
ପ ୁ /99770 45 110 770େଶକ ନସିମଲୁା ପି ମଜର ନସିମଲୁା LNT2447688
ୀ /99771 55 110 771ଆଏସା ଫିରେଦାଷ ସା ସଫିକ LNT2447704

ପ ୁ /99772 61 110 772େଶଖ କଲିମ ଉଲା ପି ମଜର ଉଲା LNT2447761
ପ ୁ /99773 57 110 773େଶଖ ଅମୀନ ଉଲା ପି େଶଖ ମଜାର ଅଲୀ LNT2447746
ୀ /100774 34 110 774ଫରଜାଦା େବଗମ ମା କଦୁରୁତୁନ ବିବି YNY0356097
ୀ /100775 52 110 775କଦୁରୁତୁନ ବିବି ସା ଜମ ୁ OR/06/044/284729

ପ ୁ /100776 32 110 776ଅନ  ନାୟକ ପି ମେହ  ନାୟକ YNY0356147
ପ ୁ /100777 31 110 777ଅରୁପ ନାୟକ ପି ମେହ  ନାୟକ YNY0356154
ପ ୁ /101778 80 110 778େକ ଚି େନଡୁ ପି େକ ଆପନା OR/06/044/284823
ୀ /102779 95 110 779ହଫିକ ବିବି ସା କଲୁା ଖଁା OR/06/044/284744
ୀ /103780 57 110 780ଫତିଜା ବିବି ସା ଗଲୁଜାର OR/06/044/284787
ୀ /104781 55 110 781େରଜିଆ େବଗମ ସା ରଜାକ େବଗମ LNT2545556
ୀ /104782 66 110 782ମନିୁ ବିବି ସା େଶକ ଫକିର OR/06/044/284766
ୀ /104783 40 110 783ଜୁେଲଖା କାଦର ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ କାଦର . LNT2449965
ପ ୁ /105784 39 110 784େସକ ୱାସିଫ୍ ପି େସକ ଖଇରାଜି ବକ୍ସ OR/06/044/284820
ପ ୁ /109785 52 110 785ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ ପି ସକୁରୁ ସାହୁ OR/06/044/284792
ୀ /109786 43 110 786ପମିଳା ସାହୁ ସା ଅ ୱୁନ ସାହୁ OR/06/044/284793
ପ ୁ /110787 92 110 787େସକ ଅଜିମ୍ ପି େସକ୍ ଆେଲା OR/06/044/284794
ପ ୁ /110788 33 110 788େସକ ବାବୁ ପି େସକ ଆେଲା YNY0382887
ୀ /110789 34 110 789ରଜିଆ େବଗମ ପି େସଖ ଆେଲା YNY0304378
ପ ୁ /110790 24 110 790େରାନକ ଭିଥଲାଲି ପି ନେର  ଭାଥସାନି YNY0965772
ୀ /110791 75 110 791ଆସମା ବିବି ସା େସକ୍ ଆେଲା OR/06/044/284789
ୀ /110792 55 110 792ନାେଜ ବିବି ସା େସକ୍ ଇବାହିମ୍ OR/06/044/284799
ୀ /110793 40 110 793ନୁର ବିବି ପି େସକ୍ ଆେଲା OR/06/044/284788
ପ ୁ /110794 42 110 794େଶକ୍ କଲିମ୍ ପି େଶକ୍ ଆେଲା OR/06/044/284780
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ପ ୁ /110795 43 110 795ମହ ଦ୍ ରଫିକ୍ ପି ଆଲିମାକ ଆଲିଫା OR/06/044/284817
ପ ୁ /110796 41 110 796େସକ୍ ସଲିମ୍ ପି େସକ୍ ଆେଲା OR/06/044/284773
ପ ୁ /112797 52 110 797େଶକ ମସିଉଲା  ପି ଖଲିଲ LNT2581528
ୀ /112798 61 110 798ଉମଲହସନାତ . ସା ଜମାଲନୁର . LNT2581676
ୀ /112799 56 110 799ଫରଜାନାୟାସମିନି . ସା ଆକକରୁଲ . LNT2581635
ୀ /112800 50 110 800ଫରଜାନାୟାସମିନି . ସା ମଜୁକମୁ . LNT2581650

ପ ୁ /112801 66 110 801େଶଖ ଅଜିଜ ପି େଛାଟୁ OR/06/044/284573
ପ ୁ /112802 61 110 802ସୟଦ ଆକରନୁରଅମିନି ପି ଏସକମ ୁ LNT2581643
ୀ /112803 100 110 803େସହଜାଦି େବଗମ ସା ହୟାତ LNT2581726
ୀ /112804 56 110 804ସଲୁତାନା େବଗମ ସା କାଦରୁନ LNT2581593
ୀ /112805 52 110 805ରୁବିନା େବଗମ ସା ଫଇମ  OR/06/044/284586
ୀ /112806 79 110 806ସ ୁ ି ବିବି ସା ନଜିର LNT2581700
ୀ /112807 66 110 807ନୁରଜାହାନ ବିବି ସା ରସିଦ LNT2581510
ୀ /112808 61 110 808ସାେଜଦା ବିବି ସା ନାେସର LNT2581569
ୀ /112809 61 110 809ଫାତିମା ବିବି ସା ଇଶାକ LNT2581619
ୀ /112810 46 110 810ସାହାନାଜ ବିବି ସା ସାଜିତ OR/06/044/284518

ପ ୁ /112811 80 110 811ଆଶଷି େବାଷ ପି ଉେପ  େବାଷ LNT2581734
ପ ୁ /112812 67 110 812େଶଖ ଇସମାଇଲ ପି ମଷୁା LNT2581627
ପ ୁ /112813 71 110 813ସୟଦମାଲରାର ଜମାଲନୁର ପି ଆେଲନୁର ଜମାଲନୁର LNT2581692
ପ ୁ /112814 51 110 814ସୟଦ ଜମାଲନୁର ପି ଆେଲନୁର LNT2581684
ପ ୁ /112815 86 110 815ଅଜିଜ ଦାଉଦ କଛି ପି ଦାଉଦ କଛି OR/06/044/284519
ୀ /112816 81 110 816ଅଇଶା ଅଜିଜ କଛି ସା ଅନିଜ କଛି OR/06/044/284520
ୀ /112817 62 110 817ଜୁଲସାନବାଦୁ କଛି ସା ରଜାକ କଛି LNT2546364

ପ ୁ /112818 44 110 818ମନୁତସିମ ଖଁା ପି ନଜିର LNT2581601
ପ ୁ /112819 71 110 819ନାେସର ମହ ଦ ପି ସହିଦ LNT2581577
ପ ୁ /112820 56 110 820ଫାଜଲ ମହ ଦ ପି ସହିଦ LNT2581551
ପ ୁ /112821 45 110 821ଜାକିର ମହ ଦ ପି ନାେସର LNT2581544
ପ ୁ /112822 82 110 822ନିର ନ ପସାଦ ମହା ି ପି ଦୟାନିଧି ମହା ି LNT2581841
ପ ୁ /112823 63 110 823ନିହାର ର ନ ମହା ି ପି ଦୟାନିଧି ମହା ି LNT2581833
ୀ /112824 48 110 824ସ ଯ୍ା ମହା ି ସା ବିଜିତ ମହା ି LNT2581791

ପ ୁ /112825 48 110 825ମେନାର ନ ମହା ି ପି ନୀଳମଣି ମହା ି LNT2581932
ୀ /112826 47 110 826ବିଷବୁ ନ ିନୀ ମହା ି ସା ମେନାର ନ ମହା ି LNT3081668

ପ ୁ /112827 42 110 827ରଶିର ନ ମହା ି ପି ନିେରାଜ ମହା ି YNY0935783
ପ ୁ /112828 59 110 828ସୟଦ ମଜୁତ୍ବାନୁର ପି ଆେଲନୁର ମଜୁତ୍ବାନୁର LNT2581668
ପ ୁ /112829 47 110 829େଶକ୍ ନଇମ ପି େଶକ୍ ଇବାହିମ୍ OR/06/044/284781
ପ ୁ /112830 74 110 830ହସରତୁନ ନିଶା ପି ଆଲିମ  LNT2581536
ୀ /112831 70 110 831ଜଇବୁନ ନିଶା ପି ହୟାତ LNT2581718
ୀ /112832 54 110 832ନିୟାସତୁୁ ନିଶା ସା ଫାଯଲ OR/06/044/284828
ୀ /112833 45 110 833ରୀନା ପରବିନ ପି ରେହମନ OR/06/044/284653
ୀ /112834 59 110 834ମିତା ପ ନାୟକ ସା ନିହାର ରଂଜନ ମହା ି LNT2581825

ପ ୁ /112835 51 110 835େଶଖ ସାଜିକ ପି ନଜିର OR/06/044/284517
ୀ /112836 70 110 836ବିଳାସିନୀ ସାସମଲ ସା କୃ  ସାସମଲ LNT2581924

ପ ୁ /112837 62 110 837ରଘ ୁସାସମଲ ପି ହାଡିବ ୁ ସାସମଲ LNT2581809
ପ ୁ /112838 52 110 838ସେରାଜିନୀ ସାସମଲ ପି କୃ  ସାସମଲ LNT2581916
ପ ୁ /112839 51 110 839ସେ ାଷ ସାସମଲ ପି କୃ  ସାସମଲ LNT2581908
ପ ୁ /112840 46 110 840ରାଜକିେଶାର ସାସମଲ ପି କୃ  ସାସମଲ LNT2581882
ପ ୁ /112841 44 110 841ସବୁତ ସାସମଲ ପି କୃ  ସାସମଲ LNT2581874
ୀ /112842 41 110 842ସଂଯକୁ୍ତା ସାସମଲ ପି କୃ  ସାସମଲ LNT2581890

ପ ୁ /112843 75 110 843ଅବଦୁଲ ସିଦିକ ପି ଗଫରୁ OR/06/044/284503
ପ ୁ /112844 78 110 844ଅବଦୁଲ ୱାହାବ ପି ଗଫରୁ OR/06/044/284502
ପ ୁ /113845 44 110 845ସମୁ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାହୁ LNT1675537
ୀ /114846 50 110 846ଲାବନଯ୍ ପେଲଇ ସା ବାସେୁଦବ ପେଲଇ LNT3385655
ୀ /115847 47 110 847ପିୟତମା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ନାୟକ LNT3385648
ୀ /116848 47 110 848ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଓଝା ସା କା ିର୍େକଶର ଓଝା LNT3385630
ପ ୁ /117849 47 110 849େକୖଳାସ ପାତ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ପାତ LNT3385614
ପ ୁ /118850 40 110 850ବନମାଳି ନାଏକ ପି କୁ  ୁନାଏକ LNT3385606
ୀ /119851 26 110 851ଆଏସା ପିୟଦଶର୍ନୀ ମହାପାତ ପି ଅଭୟ କମୁାର ମହାପାତ YNY1039114
ପ ୁ /119852 61 110 852ଜଗେମାହନ ପ ନାୟକ ପି ଚିତେମାହନ ପ ନାୟକ LNT3385580
ପ ୁ /119853 39 110 853ସଂଜୟ ପ ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ପ ନାୟକ LNT3385598
ପ ୁ /121854 58 110 854ଗେଣଶ େବେହରା ପି ଶଦାଶବି େବେହରା LNT3385549
ୀ /121855 52 110 855ମମତା େବେହରା ସା ଗେଣଶ େବେହରା LNT3385556
ୀ /122856 34 110 856େମାନାଲିସା ମହା ି ପି ସଂଗାମ କିେଶାର ମହା ି LNT4485041
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ପ ୁ /123857 57 110 857ଗୟାଧର ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ LNT4464533
ପ ୁ /125858 38 110 858ଅେଶାକ କମୁାର ବଳିଆରସିଂ ପି ରବି  କମୁାର ବଳିଆରସିଂ YNY0356139
ପ ୁ /125859 42 110 859ଅରି ମ ଭୁଷଣ େବାଷ ପି େଗୗରେମାହନ େବାଷ YNY0356113
ୀ /125860 39 110 860ପ ା େବାଷ ସା ଅରି ମ ଭୁଷଣ େବାଷ YNY0356121

ପ ୁ /125861 45 110 861ଗେଣଶ ଚ  େଲ ା ପି କାଳ ୀ େଲ ା YNY0258574
ୀ /125862 44 110 862ସନିୁତା େଲ ା ସା ଗେଣଶ ଚ  େଲ ା YNY0258582

ପ ୁ /125863 74 110 863ବାବାଜୀ ଚରଣ ପରିଡା ପି ଭାଗ ୁପରିଡା YNY0258590
ୀ /125864 46 110 864ଛବିଲତା ପରିଡା ସା େକୖଳାସ ଚ  ପରିଡା YNY0376251
ୀ /126865 35 110 865େରଶମା ବିବି ସା େଶଖ େନୗସାଦ YNY0763912

ପ ୁ /126866 35 110 866ଫଏଦୁ ିନ ଖଁା ପି ଆୟୁବ ଖଁା YNY0763904
ପ ୁ /127867 31 110 867 ଅ ଲୁ ନିସାର ପି େଶଖ ମେହମଦୁ YNY0688259
ୀ /136868 42 110 868ପୀ.କମୂାରୀ ସା ପୀ.କାକୀ YNY1128123
ୀ /136869 30 110 869ଆସିୟା ପରବିନ ସା ଅ ଲୁ ମନସରୂ YNY1128107
ୀ /136870 22 110 870େକ.ଚୀକୂ ପି େକ.ଅପାରାଵ YNY1128214

ପ ୁ /193/B871 24 110 871ଜସମ ପକାଶ ପ ନାଯକ ପ ନ ପି ଜୟପକାଶ ପ ନାଯକ YNY1271360
ୀ /195872 51 110 872ଜାନକୀ ବିଶକମର୍ା ସା ଅଜୟ ବିଶକମର୍ା YNY0929125
ୀ /241873 46 110 873ଫରିଦା ଖାତୁନ ସା େଶଖ ଆମିନ ଉଲା YNY0841056
ୀ /268874 44 110 874ମାରିଆ ଅନିଶ୍ ସା ମହ ଦ ଅନିଶ୍ YNY0840918

ପ ୁ /495875 26 110 875ସୟଦ୍ ମମତାଜ୍ ଅଲୀ ମା ସମସନୁ୍ ବିବି YNY1039130
ପ ୁ /495876 25 110 876ସଏଦ ମସୁତାକ୍ ଅଲୀ ମା ସମସନୁ୍ ବିବି YNY1039148
ୀ /495877 28 110 877ହୁସାନା ଆରା ସା ଅବଦୁଲ କଲାମ YNY1086545

ପ ୁ /495878 23 110 878େଫୟାଜ୍ କଲାମ୍ - ସମସନୁ ବିବି YNY1039122
ପ ୁ /495879 23 110 879ଇଜାଜ୍ କୟୁମ୍ ପି ସମସନୁ୍ ବିବି YNY1039106
ପ ୁ /533880 22 110 880ଅ ଲୁ ଅକ଼୍କୀବ ଖାନ ପି ଅ ଲୁ ରା ିକ ଖାନ YNY1270339
ପ ୁ /533881 22 110 881ଅ ଲୁ ଅକ଼୍କୀବ ଖାନ ଖାନ ପି ଅ ଲୁ ରା ିକ ଖାନ ଖାନ YNY1266808
ୀ /548882 67 110 882େସାଫିଆ ବିବି ସା େଶକ ଅବଦୁଲ ରସିଦ YNY1036052

ପ ୁ /555/B883 51 110 883େଶଖ ସାଜିଦ ମହ ଦ୍ ପି େଶଖ ସରି  ମହ ଦ୍ YNY1244268
ୀ /555/B884 45 110 884ସମୀମ୍ ଆରା େବଗମ୍ ସା େଶଖ ସାଜିଦ ମହ ଦ୍ YNY1244250
ୀ /999885 50 110 885େସାନାଲି ଭୂୟଁା ପି ସଂଗାମ େକଶରି ଭୂୟଁା YNY0965715
ୀ /999886 75 110 886ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େଦବୀ ସା କପୃାସି ୁ ପ ା YNY0965699

ପ ୁ /999887 77 110 887କପୃାସି ୁ ପ ା ପି ବା ାନିଧି ପ ା YNY0965707
ୀ /999888 56 110 888ଶଭୁଶୀ ପ ା ସା ପଦନାଭ ପ ା YNY0965897

ପ ୁ /999889 50 110 889ସଂଜୟ ପ ା ପି କପୃାସି ୁ ପ ା YNY0965731
ପ ୁ /999890 48 110 890ଚିନୟ ପ ା ପି କପୃାସି ୁ ପ ା YNY0965723
ୀ /999891 44 110 891ଲିପସା ପ ା ସା ସଂଜୟ ପ ା YNY0965749
ୀ /999892 24 110 892ଶତରୂପା ପ ା ପି ବରଦା ପସାଦ ପ ା YNY0965889
ୀ /999893 43 110 893େଜବା ପରବିନ୍ ସା ଏମ୍. ଡି ଫୟାଜ YNY0965913

ପ ୁ /999894 40 110 894ବିଦଯ୍ସୁ କମୁାର ସାମଲ ପି ହାଡିବ ୁ ସାମଲ YNY0835736
ପ ୁ /55555895 42 110 895ଏମ ଡ଼ି ଆରିଫ ପି େସଖ ଇସାକ୍ YNY1238724
ୀ /55555896 29 110 896ଶଭୁଶୀ ଜାନି ସା ଶକି୍ତଦ  ମହାପାତ YNY1238583

ପ ୁ /99999897 23 110 897ମନଥ କମୁାର େବେହରା ପି ଝୂଲୁ େବେହରା YNY1193564
ୀ /99999898 34 110 898ହଲିମା ବିବି - ଫଜଲ ମହ ଦ YNY1071497

ପ ୁ /.899 29 110 899ଜାେବଦ ଖଁା ପି ,ସଲିମ ଖଁା YNY0799650
ୀ /1900 45 110 900ଲକ୍ଷୀବାଇ ଭ ସା ରମାକା  ମହା ି YNY0237057

ପ ୁ /1901 83 110 901ରାଜ କିେଶାର ମହା ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା ି LNT2375384
ୀ /1902 78 110 902ଶଶିରି ବାଳା ମହା ି ସା ରାଜ କିେଶାର ମହା ି LNT2375392

ପ ୁ /1903 55 110 903ରଜନୀ କା  ମହା ି ପି ରାଜକିେଶାର ମହା ି LNT2375400
ପ ୁ /1904 54 110 904ନଳିନୀ କା  ମହା ି ପି ରାଜକିେଶାର ମହା ି OR/06/044/284317
ପ ୁ /1905 49 110 905ରମାକା  ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି LNT2375418
ୀ /1906 45 110 906ଅନିତା ମହା ି ସା ରଜନିକା  ମହା ି LNT2375459
ୀ /1907 49 110 907ଡକ୍ଟର ଗନୁୁମ୍ ପ ନାୟକ ସା ନଳିନୀ କା  ମହା ି LNT4464467
ପ ୁ /2908 62 110 908ନିହାର ର ନ ମହା ି ପି ନୀଳମଣୀ ମହା ି LNT2486595
ୀ /3909 33 110 909ମସୁ ରାତୁନ ପି େଶଖ ଫୟାଦ ଉଲା  LNT2932150
ପ ୁ /3910 80 110 910େଶଖ ଫୟଜଉଲା . ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଲତିଫ୍ LNT2449361
ୀ /3911 45 110 911ରେହମାତୁନ ନିଶା ସା େଶଖ ଫୟଜଉଲା . LNT2449379
ପ ୁ /4912 42 110 912ମହ ଦ ତାଜ୍ଉ ିନ . ପି ହାଇଦର ଅଲି LNT2484541
ପ ୁ /C4, SATYA913 33 110 913ସାହିଲ ସରୂୀ - ପିୟ ା ଗୁ ା YNY1220425
ପ ୁ /6914 38 110 914ଆରତ େବେହରା ପି ନିଳକ  େବେହରା LNT2495158
ପ ୁ /6915 80 110 915ନେଗ  ମହାପାତ ପି ନେର  ମହାପାତ LNT4478368
ୀ /6916 69 110 916ଚ ଳା ମହାପାତ ସା ନବୀନ ମହାପାତ LNT2522332
ୀ /6917 51 110 917ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମହାପାତ ସା ସଚି  ମହାପାତ LNT2450344
ପ ୁ /6918 42 110 918ଶବିନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ନୟନ କମୁାର ମହାପାତ LNT2932176
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ପ ୁ /6919 41 110 919ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ନୟନ କମୁାର ମହାପାତ LNT2932283
ୀ /6920 38 110 920ପଣୁଯ୍େତାୟା ମହାପାତ ସା ଶବିନାରାୟଣ ମହାପାତ LNT2932275
ୀ /6921 38 110 921ରଶିେରଖା ମହାପାତ ସା ଦିଲିପ ମହାପାତ LNT4464319

ପ ୁ /6922 44 110 922ପ ାନନ ନାହାକ ପି େଗାଦାବରୀ ନାହାକ LNT2932192
ପ ୁ /7923 75 110 923େକ ଆପାରାଓ ପି େକ ୱାେଜ୍ଞନା YNY0194605
ୀ /7924 40 110 924େକ ସିଲି ପି େକ ଆପାରାଓ YNY0079962

ପ ୁ /7925 34 110 925େକ ୱାେଜ୍ଞଟାରମଣା ପି େକ ଆପାରାଓ YNY0079970
ୀ /7926 70 110 926େକ. ଦୁଗର୍ା ସା େକ. ଆପାରାଓ YNY0194597

ପ ୁ /7927 46 110 927େଦେବ  ନାଥ କର ପି କୃପାସି ୁ କର LNT2932143
ପ ୁ /7928 42 110 928ଜିେତ  କର ପି କୃପାସି ୁ କର LNT2932077
ୀ /7929 37 110 929ବିଚିସିତା କର ସା େଦେବ  ନାଥ କର LNT2932168

ପ ୁ /7930 40 110 930ଶକି୍ତଦ  ମହାପାତ ପି ମନେମାହନ ମହାପାତ LNT2932085
ପ ୁ /7931 36 110 931ବହଦ  ମହାପାତ ପି ମନେମାହନ ମହାପାତ LNT2931970
ପ ୁ /7932 37 110 932ଶଶିରି କମୁାର ପ ା ପି ନିରଂଜନ ପ ା LNT2931905
ୀ /8933 59 110 933ସମୁନ ଚଡା ସା ମିତର କମୁାର ଚଡା LNT2932093
ୀ /8934 49 110 934ସ ୀତା ମିଶ ସା ଶା ନୁ ମିଶ LNT2932317

ପ ୁ /8935 37 110 935େହମ  କମୁାର ମହା ି ପି ପଫଲୁ ଚରଣ ମହା ି LNT2932218
ୀ /8936 39 110 936ମାନସୀ ରାଉତ ସା ଅମେରସ ରାଉତ YNY0497966

ପ ୁ /8937 57 110 937ଅତୁଲ ସାହା ପି ଶା ିଲାଲ ସାହା LNT2932184
ୀ /8938 54 110 938ମିତା ସାହା ସା ଅତୁଲ ସାହା LNT2931780
ୀ /9939 35 110 939ଜି କାନକା ସା ଜି ପାଇଡି ରାଜୁ YNY0172197

ପ ୁ /9940 61 110 940ପେମାଦ କମୁାର ଦାଶ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଦାଶ LNT2456424
ୀ /9941 73 110 941ସଂବାରୀ ଦୁଗର୍ାମା ସା ସଂବାରୀ େସାଲାପରୁୀ YNY0355958

ପ ୁ /9942 38 110 942ଡି ପାଇଡି ରାଜୁ ପି ଡି ପାଇଡି YNY0172189
ୀ /9943 53 110 943ମମତା ରଥ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଦାଶ LNT2449981
ୀ /10944 45 110 944ସାଗତିକା ମହା ି ସା ଯଯାତି େକଶରୀ ମହା ି LNT3359973

ପ ୁ /11945 49 110 945ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ପ ାନନ ପ ନାୟକ LNT2932200
ୀ /11946 43 110 946ରଶି ସାମଲ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାମଲ YNY0079988

ପ ୁ /13947 80 110 947େଦୖତଯ୍ାରି ଦାସ ପି ଅଗଣି ଚରଣ ଦାସ OR/06/044/284184
ପ ୁ /13948 57 110 948ରଂଜନ କମୁାର ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି LNT2932242
ୀ /13949 54 110 949ରଶିେରଖାଦାସ ମହା ି ସା ରଂଜନ କମୁାର ମହା ି LNT2932234

ପ ୁ /14950 34 110 950ସବଯ୍ସାଚୀ ଦାଶ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ଦାଶ YNY0355966
ୀ /15951 31 110 951ସଭୁା ଦାଶ ପି ପଭାସ କମୁାର ଦାଶ YNY0355974

ପ ୁ /15952 41 110 952ଶୀକା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ନେଗ  କମୁାର ମହାପାତ YNY0965871
ୀ /16953 46 110 953ନମର୍ଦା ବାରିକ ସା ରାମଚ  ବାରିକ LNT2932291

ପ ୁ /16954 36 110 954ସିତାରାମ େଜନା ପି କ ତରୁ େଜନା LNT4470548
ପ ୁ /16955 74 110 955କୃ  ଚ  ମହା ି ପି ଫଗ ୁମହା ି OR/06/044/284194
ପ ୁ /16956 71 110 956ନବକିେଶାର ମହା ି ପି ଫଗ ୁମହା ି OR/06/044/284192
ୀ /16957 67 110 957ଶବିାନୀ ମହା ି ସା ନବ କିେଶାର ମହା ି LNT2375509
ୀ /16958 66 110 958କାନନବାଳା ମହା ି ସା କୃ  ଚ  ମହା ି LNT2375517

ପ ୁ /16959 45 110 959ସସିତା ମହା ି ପି କୃ  ଚ  ମହା ି LNT2375541
ପ ୁ /16960 42 110 960କାମିନୀ କା  ମହା ି ପି ନବ କିେଶାର ମହା ି LNT2375574
ପ ୁ /16961 41 110 961ଶଶକିା  ମହା ି ପି ନବ କିେଶାର ମହା ି LNT2375533
ପ ୁ /16962 40 110 962େଦବକା  ମହା ି ପି କୃ  ଚ  ମହା ି LNT2375558
ୀ /16963 38 110 963ସିତା ମହା ି ପି କୃ  ଚ  ମହା ି LNT2375566

ପ ୁ /16964 33 110 964େସୗମଯ୍କା  ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି LNT2932267
ପ ୁ /16965 40 110 965ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ LNT2932226
ପ ୁ /16966 33 110 966ସଶୁଲି ଚ  ତିପାଠୀ ପି ସଧିୁର ତିପାଠୀ YNY0356006
ପ ୁ /17967 50 110 967ଗେଜ  ପସାଦ କର ପି ନବଘନ କର LNT2932341
ୀ /17968 44 110 968ଶଭୁା ଶତପଥୀ ସା ଗେଜ  ପସାଦ କର LNT2932325
ୀ /18969 45 110 969ସାବନା ଆଜମୀ ପି ଡକ୍ଟର ମହ ଦ ହୁେସନ ଖାନ LNT4464301
ପ ୁ /18970 35 110 970େସକ୍ ଆରିଫ୍ ବକ୍ସ ପି େସକ୍ ସଫିକ ବକ୍ସ LNT2932309
ୀ /18971 65 110 971ସାଇଦା ସଲୁତାନା ସା ମହ ଦ ହୁେସନ ଖାନ YNY0382895
ୀ /19972 35 110 972ପିୟ ା ଦାସ ପି ପଦି  କମୁାର ଦାସ YNY0356162
ପ ୁ /20973 62 110 973ରାଧାବିେନାଦ ପ ନାୟକ ପି ଆନ  ଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/044/284276
ୀ /20974 56 110 974ସଘଂମିତା ପ ନାୟକ ସା ରାଧାବିେନାଦ ପ ନାୟକ OR/06/044/284277
ପ ୁ /21975 49 110 975ରେମଶ ଚ  ମହାରଣା ପି ସାରଦା ଚରଣ ମହାରଣା LNT2521474
ପ ୁ /22976 33 110 976ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି େବେହରା ପି ମକୁୁ  ଚ  େବେହରା LNT2932333
ପ ୁ /22977 33 110 977େସୗଭାଗଯ୍ ରଂଜନ ପରିଡା ପି ଶୀମ  କମୁାର ପରିଡା LNT2931863
ପ ୁ /22978 50 110 978ସେ ାଷ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଫକିର କମୁାର ବାରିକ LNT2931731
ୀ /22979 44 110 979ସେୁଲାଚନା ସାମ ରାୟ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାମ ରାୟ LNT2931996
ୀ /22980 42 110 980ସସିତା ସାଇଁ ସା ଅଜିତ କମୁାର ସାଇଁ YNY0080291
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ୀ /22981 42 110 981ଅରୁ ତୀ ସାଇଁ ସା ଅେଶାକ ସାଇଁ YNY0759522
ପ ୁ /23982 48 110 982ମାୟାଧର େବେହରା ପି ପରମାନ  େବେହରା LNT3358009
ପ ୁ /24983 43 110 983ସଂଜୟ ବିଶାଳ ପି ରାମଚ  ବିଶାଳ YNY0080002
ୀ /24984 100 110 984ହରପୀୟା ମହା ି ସା ବୀ ୁ ଚରଣ ମହା ି LNT2375475
ୀ /26985 35 110 985ସ ୁର୍ନ ବିବୀ ସା େସକ କଲୀମ YNY1200559

ପ ୁ /27986 34 110 986ଉଲାସ ଚ  ବାରିକ ପି େଗାଲକ ଚ  ବାରିକ LNT2932366
ପ ୁ /27987 32 110 987ପଭୁଦ  ମହା ି ପି ଧୀେର ନାଥ ମହା ି LNT2932358
ପ ୁ /28988 46 110 988ର ିତ କମୁାର ମଲ ପି ବଂଶୀଧର ମଲ LNT3398260
ପ ୁ /29989 42 110 989ଅନୁପ ପକାଶ ବିଶାଳ ପି ଦୁଲଭା ନ  ବିଶାଳ LNT2525657
ୀ /30990 51 110 990ଗୀତା ଳୀ ମହା ି ସା ପଶା  କମୁାର ମହା ି LNT2450047

ପ ୁ /31991 32 110 991େସୗଭାଗଯ୍ ରଂଜନ ପରିଡା ପି ଶୀମ  ପରିଡା YNY0978684
ପ ୁ /31992 39 110 992ଇ. ରାେବଣା ପି ଇ. ଆପାରାୟ YNY0080010
ପ ୁ /33993 50 110 993ଝୁଲୁ େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା LNT3358025
ୀ /33994 41 110 994ଇ ିରା େବେହରା ସା ବୁଲୁ େବେହରା LNT3398203
ୀ /34995 70 110 995ଜି ଲକି୍ଷ ସା ଜି ଆପାରା YNY0194621

ପ ୁ /34996 49 110 996ଜି େଭ େଟଶର େରଲୁ ପି ଆପନା ରାଓ YNY0194639
ପ ୁ /35997 37 110 997ମେନାଜ କମୁାର ସାସମଲ ପି ରମାକା  ସାସମଲ LNT2931756
ପ ୁ /35998 47 110 998ପରମାନ  ସାଇଁ ପି ମହୁର ସାଇଁ LNT2931897
ପ ୁ /37999 56 110 999େଗୗତମ ମହା ି ପି ନୀରଂଜନ ପସାଦ ମହା ି LNT2932010
ୀ /381000 43 110 1000ସସିତା େହତା ସା ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ YNY0080077

ପ ୁ /391001 41 110 1001ଭି ନାରାରାଜ ପି ଭି ନାରାୟନ୍ LNT2931962
ୀ /391002 67 110 1002ଏସ . ଅ ିଆମା ସା ମାଧବା YNY0080085
ୀ /391003 34 110 1003ମଧଛୁ ା ମହାପାତ ପି ନେର  ପସାଦ ମହାପାତ LNT2931723

ପ ୁ /391004 39 110 1004ଅନୁକ ୁରେମଶ ପି ଅନୁକ ୁଆପାରାଓ LNT2931954
ୀ /391005 37 110 1005ଅନୁକ ୁସୀମା ସା ଅନୁକ ୁସୀମା ଳମ୍ LNT2931921

ପ ୁ /401006 64 110 1006ବି େସାେମସ ରାଓ ପି ବି ବତୁଲେଗୗରସ ରାଓ YNY0080101
ୀ /401007 54 110 1007ବି ସୀମା ସା ବି େସାେମସ ରାଓ YNY0080093
ୀ /401008 50 110 1008େକ ଅଛିଆମା ସା େକ ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ YNY0080150
ୀ /401009 49 110 1009ବି ପାବର୍ ତୀ ସା ବି କି ା  YNY0080119
ୀ /401010 49 110 1010ପି ଲକ୍ଷୀ ସା ପି ନାେଗଶର ରାଓ  YNY0080127

ପ ୁ /401011 44 110 1011ଅନୁୱର ସରିଫ ପି ଅେହମଦ ସରିଫ LNT2931749
ୀ /401012 40 110 1012େକ ସୀତା ସା େକ ଲି ରାଜ LNT2931715

ପ ୁ /401013 36 110 1013ଏମ୍ ଆପନା ରାଓ ପି ଏମ୍ ଚ ି ରାଓ LNT2932028
ୀ /401014 36 110 1014ମନଜିଦା େବଗମ୍ ପି ରଜାକ ସରିଫ୍ YNY0080168
ୀ /401015 34 110 1015ଏମ ଲକ୍ଷୀ ପି ଏମ ଚ ି ରାଓ LNT2932101

ପ ୁ /401016 34 110 1016ରିୟାଜ ସରିଫ ପି ରଜାକ ସରିଫ୍ LNT2931772
ୀ /401017 34 110 1017ସବନମ େବଗମ୍ ମା ସାେଲହା େବଗମ YNY0080135

ପ ୁ /401018 34 110 1018ପି ଦୁଗର୍ା ରାଓ  ପି ପି ନାେଗଶର ରାଓ  YNY0080143
ୀ /401019 33 110 1019ଆସିଆ େବଗମ୍ ପି ରଜାକ ସରିଫ YNY0080176
ୀ /401020 37 110 1020ସଇଦା େବରମ ପି ରଜାକ ସରିଫ LNT2931764

ପ ୁ /401021 34 110 1021ନିୟାମତ ସରିଫ ପି ଅେହମଦ ସରିଫ LNT2931798
ପ ୁ /401022 33 110 1022ଲିୟାକତ ସରିଫ୍ ପି ଅେହମଦ ସରିଫ୍ LNT2931806
ୀ /411023 60 110 1023ଆଲିୟା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ୱାହାବ ମଲିକ LNT2449445

ପ ୁ /411024 69 110 1024ଅବଦୁଲ ୱାହାବ ମଲିକ ପି ଅବଦୁଲ ଆଜିଜ୍ ମଲିକ LNT2449429
ପ ୁ /411025 44 110 1025ଏଖଲାସ ମଲିକ ପି ଅବଦୁଲ ୱାହାବ ମଲିକ LNT2449452
ପ ୁ /411026 40 110 1026େମାସିଆର ମଲିକ ପି ଅବଦୁଲ ୱାହାବ ମଲିକ LNT2449411
ୀ /421027 35 110 1027ଆସମା େବଗମ ପି ରଜାକ ସରିଫ LNT2931889
ୀ /431028 37 110 1028େରଶମା େବଗମ ସା ଏସାେକ ୱାଜିବ LNT2931814
ୀ /451029 41 110 1029ସବୁାନା େବଗମ ସା ଜବାର ମହ ଦ YNY0194647
ପ ୁ /451030 32 110 1030ସୟଦ ସେହଦ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଲାୟକ ଅଲୀ LNT2931822
ପ ୁ /461031 33 110 1031ସାୟଦ ଆସିଫ ଅଲୀ ପି ସାୟଦ ମନୁୟାର ଅଲୀ YNY0194654
ୀ /461032 44 110 1032ସମୀମନୁ ବିବି ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରେହମନ LNT3406154
ପ ୁ /471033 41 110 1033େସକ ଅବଦୁଲ ନଇମ ପି େସକ ଅବଦୁଲ େରହମନ LNT3406147
ପ ୁ /491034 48 110 1034ସାହିଦ ଖାନ ପି ରେହମତ ଖାନ LNT2931830
ୀ /511035 34 110 1035ସାହିନାଜ ବିବି ସା ଏସ୍ େକ ସହିଲ LNT2931871
ୀ /511036 39 110 1036ସବିତା ଲାମା ସା େତମା ଲାମା YNY0172213
ୀ /511037 36 110 1037େନାେକଶରୀ ଲାମା ସା ଚାସା ଲାମା YNY0172221
ପ ୁ /511038 23 110 1038ଇ ୍େଟଖର  େମାହମଦ ମା ହର୍ ନା ପରବୀନ YNY1187996
ୀ /521039 35 110 1039େକୖଶରୀ ନିଶା  ପି ଏସ େକ ଅବଦୁଲ କଲାମ LNT2931947
ୀ /521040 34 110 1040ଆଇସା ଖାତୁନ ସା ଏସ େକ ଅ ଲୁ ୱାବ LNT2931939
ପ ୁ /521041 40 110 1041ଏସ .େକ ଅ ଲୁ ୱାବ ପି ଏସ େକ ମହ ଦ ବକ୍ସ LNT2931913
ପ ୁ /531042 39 110 1042ଏସ େକ ସନିୁଲ ପି ଏସ େକ ଦାସ ୁ YNY0080184
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ପ ୁ /531043 37 110 1043େସକ୍ ସାହିଲ ପି େସକ୍ ଜାସ ୁ YNY0080192
ପ ୁ /541044 46 110 1044ଦିେନଶ ପରିଡା ପି ଦିବାକର ପରିଡା YNY0080200
ୀ /551045 59 110 1045ରେହମତୁନ େବଗମ ସା େସକ୍ ହନିଫ YNY0080226

ପ ୁ /551046 55 110 1046େସକ୍ ହନିପ  ପି ଲାଲା ମହ ଦ YNY0080218
ପ ୁ /551047 47 110 1047େକ େକା ା ପି େକ ନାଗା LNT2931988
ୀ /551048 39 110 1048େକ ସାବିତୀ ସା େକ େକା ା LNT2932069

ପ ୁ /551049 39 110 1049େବାଇନର୍ାଶୀନିବାସ  ମା ଜି ମିରାମା  LNT2932119
ପ ୁ /551050 35 110 1050େସକ ରବିକ ପି େସକ ହନିଫ YNY0080242
ପ ୁ /551051 35 110 1051େସଖ ହବିବ ପି େସକ ହନିଫ YNY0172239
ୀ /551052 32 110 1052ସହୁରତୁନ େବଗମ ପି େସକ ହନିଫ YNY0080234

ପ ୁ /551053 51 110 1053ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ପରିଡା ପି ଶୀରାମ ପରିଡା LNT2493054
ୀ /551054 34 110 1054ମମତା ରାଣୀ ସାସମଲ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାସମଲ LNT2931848

ପ ୁ /561055 53 110 1055ଭିମ ଦାସ ପି ସରିୁଆ ଦାସ LNT3358017
ୀ /561056 43 110 1056ସ ଯ୍ାରାଣି ମହାରଣା ସା ପାଥର୍ସାରଥି ମହାରଣା YNY0172262
ୀ /561057 38 110 1057ପେମାଦିନି ମହାରଣା ପି ଜୟକୃ  ମହାରଣା YNY0172247
ୀ /561058 34 110 1058ଲକି୍ଷପିୟା ମହାରଣା ପି ଜୟକୃ  ମହାରଣା YNY0172254

ପ ୁ /571059 37 110 1059େସୗରରଂଜନ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ LNT2932127
ପ ୁ /571060 67 110 1060ରାମ ଚ  ସାସମଲ ପି େକ.ସି. ସାସମଲ LNT2484053
ୀ /571061 57 110 1061କନକ ଲତା ସାସମଲ ସା ରାମ ଚ  ସାସମଲ LNT2484061

ପ ୁ /581062 57 110 1062ସୟଦ େମରାଜୁଲ୍ ଅମିନ୍ ପି ସୟଦ୍ କମରୁଲ୍ େହାଦା LNT2449668
ୀ /581063 36 110 1063ମିଲନ ସାସମଲ ପି ରଘନୁ ନ ସାସମଲ YNY0172270

ପ ୁ /591064 40 110 1064ମହ ଦ େମାହିଉ ିନ . ପି ହାଇଦର ଅଲି LNT2484459
ପ ୁ /591065 43 110 1065ଅତୁଲଯ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅନାଥ ସାଇଁ YNY0080317
ୀ /591066 39 110 1066ଚ ିକା ସାଇଁ ସା ଅତଯ୍ଲୁଯ୍ କମୁାର ସାଇଁ YNY0080325

ପ ୁ /611067 49 110 1067ସଲିଲ ମହାପାତ ପି ନେଗନ ମହାପାତ OR/06/044/284066
ପ ୁ /611068 42 110 1068ସ ିପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ନ  କିେଶାର ମହାପାତ LNT2522480
ପ ୁ /621069 65 110 1069ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି OR/06/044/284157
ୀ /621070 28 110 1070କଲଯ୍ାଣୀ ରାଉତ ପି େଗୗରାଂଗ ରାଉତ YNY1207471
ୀ /631071 73 110 1071ସିପା ଦାସ ସା େଦୖତଯ୍ାରି ଦାସ OR/06/044/284185

ପ ୁ /641072 34 110 1072ଅଭିେଷକ ମହା ି ପି ବିଭୁରଂଜନ ମହା ି LNT2931855
ୀ /651073 45 110 1073ରୀନା ରାଉତରାୟ ସା ବିେବକା ନ  ରାଉତରାୟ LNT2522464

ପ ୁ /651074 53 110 1074େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ LNT2522381
ପ ୁ /651075 40 110 1075ଶଶକିା  ସତୁାର ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସତୁାର LNT2522407
ପ ୁ /661076 61 110 1076ସକୁା  କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ରାମକୃ  କାନୁନେଗା LNT2493369
ୀ /661077 51 110 1077ସେୁରଖା କାନୁନେଗା ସା ସକୁା  କମୁାର କାନୁନେଗା LNT2493351
ୀ /671078 89 110 1078ଇ ାପିୟା ପରିଡା ସା ରଘନୁାଥ ପରିଡା LNT2522472

ପ ୁ /681079 49 110 1079େଶଖ ଜାବିର ପି େଶଖ ଗଫରୁ OR/06/044/284311
ୀ /691080 50 110 1080ଶମୀମା େବଗ୍ ସା ସୟଦ ସାେଲହ ନୂର୍ YNY0172288

ପ ୁ /691081 56 110 1081ଉମାକା  ମହା ି ପି ରାଖାଲ ଚ  ମହା ି LNT2375434
ପ ୁ /691082 54 110 1082ସୟଦ୍ ସାେଲହ ନୂର୍ ପି ସୟଦ୍ ମହ ଦ ନୂର YNY0172296
ପ ୁ /701083 46 110 1083ରଶି ର ନ ମହା ି ପି ନିେରାଜ କମୁାର ମହା ି OR/06/044/284798
ପ ୁ /711084 54 110 1084ମେନା ର ନ ମହା ି ପି ନୀଳମଣି ମହା ି OR/06/044/284338
ୀ /721085 66 110 1085ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ପାତ ସା ଶୀମ  କିେଶାର ପାତ LNT2522449
ୀ /731086 46 110 1086ମମତା ମ ରୀ ପି ଗଗନ ଚ  େମେହର OR/06/044/284849

ପ ୁ /731087 51 110 1087େଶଖ ଆବିଦ ପି ଇସାକ  OR/06/044/284568
ୀ /731088 69 110 1088ଅ ଳି ଦାସ ସା ଗଗନ ଚ  େମେହର OR/06/044/284356

ପ ୁ /731089 81 110 1089ଗଗନ ଚ  େମେହର ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େମେହର OR/06/044/284355
ପ ୁ /741090 75 110 1090ଦୁଲଭା ନ  ବିଶାଳ ପି ଗିରୀଧାରୀ ବିଶାଳ LNT2522365
ୀ /741091 46 110 1091ତପସନୀ ନାୟକ ସା ଜ୍ଞାନପକାଶ ନାୟକ LNT2522456
ପ ୁ /751092 62 110 1092େକୖଳାସ ନାୟକ ପି ଧଲୂ ନାୟକ OR/06/044/284364
ପ ୁ /761093 31 110 1093ମହ ଦ ରାହିନ ପି ମହ ଦ ସଦିର YNY0821652
ପ ୁ /761094 47 110 1094ସବୁତ ସାସମଲ ପି କୃ  ଚ  ସାସମଲ OR/06/044/284376
ୀ /771095 69 110 1095ସମିମା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ରସିଦ୍ LNT2522373
ପ ୁ /771096 41 110 1096େଶଖ ଅବଦୁଲ ରହୀମ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ରସୀଦ LNT2450310
ୀ /781097 52 110 1097ସଇଦା େବଗମ  ସା ସୟଦ ଜମିଲ ଅକତର YNY0172304
ୀ /781098 38 110 1098ଜି କାନକା ମା  ପି ଜି ଅପାରାଓ LNT2522423
ପ ୁ /791099 40 110 1099େସଖ୍ ସାହିଦ . ପି େଶଖ ଅଜିମ . LNT2450013
ୀ /791100 45 110 1100ଦୁେଗର୍ଶ ନ ିନୀ ପାରମିତା ଦାସ ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର ଦାସ LNT3385622
ପ ୁ /791101 52 110 1101ନିମର୍ଳ କମୁାର େଜନା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଜନା LNT3385572
ପ ୁ /791102 49 110 1102େସକ ଅବଦୁଲ ନାେଶର ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରଶଦି LNT2482677
ପ ୁ /791103 41 110 1103ଅଜିତ୍ ପାଳ ପି ଅ ଯର୍ାମି ପାଳ YNY0080267
ପ ୁ /791104 45 110 1104ପେମାଦ କମୁାର ପାତ ପି ଶାରଦା ଚରଣ ପାତ YNY0080275
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ପ ୁ /2251105 19 110 1105ସି ାଥର୍  େମାହ ି ପି ସବୁାଷ େମାହ ି YNY1271501
ୀ /9991106 68 110 1106ପତିମା ଦାସ ସା ରଜତ କମୁାର ଦାସ YNY0934836
ୀ /771107 37 110 1107ସାହି ା ଅ ମୁ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ରହିମ YNY1367408
ୀ /41108 22 110 1108ସଲୁତନା େବଗମ ସା େସକ ଯଜ YNY1367416

ପ ୁ /501109 22 110 1109ପୀ ଜଗା ପି ପୀ ଆପାରାଓ YNY1389311
ପ ୁ /.1110 29 106 1େଶଖ ଅମିନ ପି େଶଖ ନଇମ YNY0776732
ୀ /.1111 26 106 2ସସିତା ସାହୁ ସା ଶୀମ  କମୁାର ସାହୁ YNY0776815
ୀ /.1112 26 106 3ସଦମା ସଲିନ ପି େସକ ସଲିମ YNY0821579

ପ ୁ /Dipa sahu1113 22 106 4ସେୁସାଵିତ ତିପାଠୀ ପି ଶଧାନ  ତିପାଠୀ YNY1344084
ପ ୁ /H/O SURYA1114 48 106 5ବାଲମକୁଂୁଦ ଶମର୍ା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଶମର୍ା YNY1036128
ପ ୁ /Machhua B1115 31 106 6ବାଲେଗାପାଲ୍ ପ ୃ ୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର୍ ପ ୃ ୀ YNY1342617
ପ ୁ /011116 41 106 7ପକାଶ ଚ  ନାୟକ ପି ଶତୃଘନ ନାୟକ YNY0964791
ପ ୁ /11117 32 106 8ଅେସାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅନ  ଚରଣ ସାହୁ YNY0258418
ୀ /11118 30 106 9ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ପି ଅନ  ଚରଣ ସାହୁ YNY0448662

ପ ୁ /11119 28 106 10ନୂତନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅନ  ଚରଣ ସାହୁ YNY0448670
ପ ୁ /11120 26 106 11ଚ  େଶଖର ସାହୁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାହୁ YNY0721159
ୀ /21121 45 106 12ସ ୀତା େଦବୀ ସା ସତୀସ ରାମ YNY0721142
ୀ /21122 38 106 13ନିଝରର୍ ଣୀ ମିଶ ସା େଦବାଶଷି ମିଶ LNT3052115
ୀ /21123 34 106 14ପିୟ ଦଶ ିର୍ନୀ ମିଶ ସା େବବଦ  ମିଶ YNY0721076
ୀ /21124 37 106 15ଏସ. ନାଗାରାଜ ପି ଏସ. କୃ ମ ୁ ର୍ୀ YNY0077255

ପ ୁ /21125 28 106 16ମେନାର ନ େସଠୀ ପି ନିଶାକର େସଠୀ YNY0448712
ୀ /House No1126 51 106 17ଗାୟତୀ େମାହପାତରା ସା ା ନୁୀ YNY1341874
ୀ /31127 59 106 18ବିନା ଭଗତ ସା ସେରାଜ ଭଗତ YNY0984872
ୀ /31128 49 106 19ସେରାଜ ଭଗତ ସା ଶୀ ଜଗଦିଶ ଭଗତ YNY0143040
ୀ /31129 31 106 20ମଧସିୁତା କମୁାରୀ ଭଗତ ପି ଶୀ ଗେଣଶ ପସାଦ ଭଗତ YNY0143057
ୀ /31130 29 106 21େମନକା ଭଗତ ପି ଜଗଦିଶ ଭଗତ YNY0355388
ୀ /31131 27 106 22ବ ନା ଭଗତ ପି ଜଗଦୀଶ ଭଗତ YNY1157874

ପ ୁ /31132 30 106 23ଅମର ପସାଦ ରାମ ପି େଲାକନାଥ ପସାଦ ରାମ YNY0236505
ପ ୁ /041133 57 106 24େଦେବ ର ପସାଦ ଭଗତ ପି କିସାନ ପସାଦ ଭଗତ YNY1185511
ପ ୁ /041134 27 106 25େସୗରଵ ଭଗତ ପି େଦେବ ର ପସାଦ ଭଗତ YNY1185552
ୀ /41135 22 106 26ପୀତି ଭଗତ ମା ସନୁୀତା ଭଗତ YNY1097823

ପ ୁ /41136 20 106 27ଆକାଶ ଭଗତ ପି ସରୂଜ ଭଗତ YNY1339464
ୀ /41137 26 106 28ପିୟା ଭଗବତ ପି ରାେଜ  ପସାଦ ଭଗବତ YNY0922864

ପ ୁ /41138 42 106 29େଦବୀ ପସାଦ ଦାସ ପି ବିମଳ ପସାଦ ଦାସ LNT3368230
ପ ୁ /41139 38 106 30ବିଭୁ ପସାଦ ଦାସ ପି ବିମଳ ପସାଦ ଦାସ LNT3368248
ପ ୁ /41140 52 106 31ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଅଗାଧ ୁମହା ି LNT3368271
ୀ /41141 47 106 32ସପୁଭା ମହା ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି LNT3368297

ପ ୁ /41142 53 106 33ଶକୁେଦବ ରାଉତ ପି ବାବନ ରାଉତ LNT3368255
ୀ /41143 48 106 34ସରସତୀ ରାଉତ ସା ଶକୁେଦବ ରାଉତ LNT3368289

ପ ୁ /41144 49 106 35ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ LNT3368263
ପ ୁ /51145 66 106 36ବିଜନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପିୟନାଥ ସାଇଁ YNY0984880
ୀ /51146 34 106 37େଲାପାମଦୁା ସାଇଁ ପି ବିଜନ ସାଇଁ LNT3052131

ପ ୁ /51147 33 106 38ଶବି ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ବିଜନ ସାଇଁ LNT3052123
ପ ୁ /061148 21 106 39କିସନ ସାମଲ ପି କାହନ୍  ୁସାମଲ YNY1337765
ୀ /071149 35 106 40େଆବଦା ବିବୀ ସା େସୗକବତ ଊ YNY1325307
ୀ /71150 34 106 41ଗାୟତି ଦାଶ ପି ବଳରାମ ଦାଶ YNY0077065

ପ ୁ /71151 39 106 42େସାମନାଥ ରାମ ପି ଦୂଗର୍ା ଚରଣ ରାମ LNT4156139
ୀ /81152 55 106 43କମୁାରୀ ଲକ୍ଷୀ ପି େକ ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସିଂହ LNT4156105

ପ ୁ /81153 23 106 44ପରୁୁେଷାତମ ପସାଦ ରାମ ପି କାଶୀନାଥ ରାମ YNY1122613
ୀ /81154 20 106 45ପରୂବିତା ରାମ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ ରାମ YNY1313865
ପ ୁ /81155 35 106 46ବିଜୟ ସିଂହ ପି ହରି ସିଂହ LNT4156113
ୀ /81156 57 106 47ସରସତୀ ସିଂହ ସା େକ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସିଂହ LNT4152070
ପ ୁ /81157 46 106 48ବାଲାଜୀ ସିଂହ ପି େକ ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସିଂହ LNT4148201
ପ ୁ /91158 37 106 49ଇଶର ଚ  ମଲିକ ପି ଭୂବନ ମଲିକ LNT4152146
ପ ୁ /91159 33 106 50ମାନସ ରଂଜନ ମଲିକ ପି ସବୁାଷ ଚ  ମଲିକ LNT3052149
ୀ /91160 37 106 51ସମିୁତା ସାହୁ ପି ସେ ାଷ ସାହୁ LNT3052164
ପ ୁ /91161 43 106 52ମେୂଷଶର ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ LNT3052156
ପ ୁ /101162 33 106 53ସ ୀପ କମୁାର େଘାଷ ପି ସବୁୀର କମୁାର େଘାଷ LNT4152047
ପ ୁ /101163 58 106 54ମେନାର ନ ନାଥ ପି ଦାେମାଦର ନାଥ YNY0143065
ୀ /101164 46 106 55ଅ ର୍ନା ନାଥ ସା ତପନ କମୁାର ନାଥ YNY0077081
ୀ /101165 21 106 56ସାଧନା ପିୟଦସ ିର୍ନି ନାଥ ପି ମେନାର ନ ନାଥ YNY1185487
ପ ୁ /111166 54 106 57ଶ ର ପସାଦ ଭଗତ ପି ଜଗଦିଶ ଭଗତ OR/06/044/275012
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ପ ୁ /111167 52 106 58ଶମ ୁପସାଦ ଭଗତ ପି ନେଗନ ଭଗତ LNT2423382
ପ ୁ /111168 48 106 59େଲାକନାଥ ପସାଦ ଭଗତ ପି ନେଗନ ଭଗତ LNT2423275
ୀ /111169 47 106 60ସଂଗୀତା ଭଗତ ସା ଶ ର ପସାଦ ଭଗତ OR/06/044/275013

ପ ୁ /111170 26 106 61େସୗରଭ ପସାଦ ଭଗତ ପି ଶ ର ପସାଦ ଭଗତ YNY1313634
ୀ /111171 23 106 62ସନୁ ା ଭଗତ ପି ଶ ର ପସାଦ ଭଗତ YNY1157072
ୀ /111172 53 106 63ସକୁା ି ନାଏକ ସା ସଂଜିତ ନାଏକ LNT4148227

ପ ୁ /121173 33 106 64ମାନସ ରଞନ ମଲିକ୍ ପି ସବୁାସ ଚ  ମଲକ୍ YNY0922849
ପ ୁ /121174 44 106 65ପଫଲୁ ମହା ି ପି ପି. ମହା ି LNT2578839
ୀ /121175 46 106 66ସଯଯ୍ର୍କା  ନାଥ ସା ମେନାର ନ ନାଥ YNY0077099
ୀ /121176 51 106 67ଲୀନା ସିହନ୍ା ସା େହମ  ସିହନ୍ା OR/06/044/274914
ୀ /131177 50 106 68ଅନୀତା ମହାପାତ ସା ରବି  ମହାପାତ LNT2536647

ପ ୁ /131178 50 106 69ନେର  ମହାପାତ ପି ପଦଲାଭ ମହାପାତ OR/06/044/274883
ୀ /131179 26 106 70କଵିତା ମହାପାତ ପି ଦୁଗର୍ା ମହାପାତ YNY1185578
ୀ /131180 25 106 71ପତିଭା ମହାପାତ ପି ରବୀ  ନାଥ ମହାପାତ YNY1185701

ପ ୁ /131181 59 106 72ଦୁଗର୍ା ମହାପାତ ପି ପଦଲାଭ ମହାପାତ OR/06/044/274078
ପ ୁ /131182 57 106 73ରବି ନାଥ ମହାପାତ ପି ପଦଲାଭ ମହାପାତ OR/06/044/274079
ୀ /131183 52 106 74ଉମା ମହାପାତ ସା ଦୁଗର୍ା ମହାପାତ LNT2578847

ପ ୁ /131184 29 106 75ସି ାଥର୍  ମହାପାତ ପି ଦୂଗର୍ା ମହାପାତ YNY0355362
ପ ୁ /131185 23 106 76ଶଭୁବତ ନାଥ ପି ତପନ କମୁାର ନାଥ YNY1022771
ପ ୁ /131186 37 106 77ଶାମସନ ନାୟକ ପି ପାଉଲ ନାୟକ LNT3052172
ପ ୁ /131187 64 106 78େହମ  କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ପଶା  କମୁାର ସିହନ୍ା LNT3052180
ୀ /131188 31 106 79ମିମାଂସା ସିହନ୍ା ପି େହମ କମୁାର ସିହନ୍ା YNY0679423
ୀ /131189 29 106 80ମନିଷା ସିହନ୍ା ପି େହମ  କମୁାର ସିହନ୍ା YNY0679449

ପ ୁ /141190 66 106 81େକୖଳାସ ଭଗତ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଭଗତ OR/06/044/274087
ୀ /141191 60 106 82ତାରା ଭଗତ ସା େକୖଳାସ ଭଗତ OR/06/044/274088

ପ ୁ /141192 56 106 83କଲୁଦିପ ଭଗତ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଭଗତ OR/06/044/274089
ପ ୁ /141193 54 106 84କମଳ ଭଗତ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଭଗତ OR/06/044/274090
ୀ /141194 50 106 85ସରୀତା ଭଗତ ସା କଲୁଦୀପ ପସାଦ ଭଗତ OR/06/044/275001

ପ ୁ /141195 49 106 86କଲଯ୍ାଣ ଭଗତ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଭଗତ OR/06/044/274928
ୀ /141196 46 106 87ସ ୀତା ଭଗତ ସା କମଲପସାଦ ଭଗତ OR/06/044/275002
ୀ /141197 44 106 88େସୖାମଯ୍ା ଭଗତ ପି କଲଯ୍ାଣ ଭଗତ YNY0721134

ପ ୁ /141198 42 106 89ସକୁା  ଭଗତ ପି େକୖଳାସ ପସାଦ ଭଗତ LNT2578896
ପ ୁ /141199 39 106 90ସଂଦୀପ ଭଗତ ପି େକୖଳାସ ପସାଦ ଭଗତ LNT2343176
ପ ୁ /141200 25 106 91ସିଧାଥର୍  ଶ ର ଭଗତ୍ ପି କମଳ ଭଗତ୍ YNY0922880
ୀ /141201 77 106 92ସାବିତି େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଶମର୍ା YNY1036136
ୀ /H/O-SURYA1202 43 106 93କବିତା ଶମର୍ା ସା ବାଲମକୁୁ  ଶମର୍ା YNY1036110

ପ ୁ /151203 60 106 94ସଧୁାଂଶ ୁଭୁଷଣ ସାଇଁ ପି ବିରବର ସାଇଁ YNY0664227
ୀ /151204 56 106 95ନିମର୍ଳା ସାଇଁ ସା ସଧୁାଂଶ ୁସାଇଁ LNT2343457

ପ ୁ /151205 53 106 96ସେ ାଷ ସାଇଁ ପି ବୀରବର ସାଇଁ LNT2578904
ୀ /151206 53 106 97ଅନୀତା ସାଇଁ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାଇଁ LNT2343440

ପ ୁ /151207 29 106 98ବିଶଜିତ ସାଇଁ ପି ସଧୁାଂଶ ୁଭୂଷଣ ସାଇଁ YNY0355339
ୀ /161208 66 106 99ୀନାତୁନ ବିବୀ ସା ସୟଦ ବାେହଦା ଅଲୀ YNY1185586
ୀ /161209 33 106 100ତସୀମା ବିବୀ ସା ସୟଦ ଜାେହଦ ଅଲୀ YNY1185628
ୀ /161210 27 106 101କନିସ ାତମ ସା ସୟଦ ବାଜିଦ ଅଲୀ YNY1185644

ପ ୁ /161211 72 106 102ଲକ୍ଷଣ ମଲିକ ପି େଧାବା ମଲିକ LNT3367620
ୀ /161212 62 106 103ଲଳିତା ମଲିକ ସା ଲକ୍ଷଣ ମଲିକ LNT3367612

ପ ୁ /161213 35 106 104ସୟଦ ବାଜିଦ ପି ସୟଦ ବାେହଦା ଅଲୀ YNY1185602
ପ ୁ /171214 80 106 105ଡି ଏସ ଭଗତ ପି ନାରାୟଣ ଭଗତ OR/06/044/274097
ପ ୁ /171215 50 106 106ରବି  ଭଗତ ପି ଡି ଏସ ଭଗତ LNT2578938
ପ ୁ /171216 45 106 107ପକାଶ ସରଣ ଭଗତ ପି ଦୁଗା ସରଣ ଭଗତ OR/06/044/274897
ପ ୁ /171217 41 106 108େଗାପାଲ ଭଗତ ପି ବିମଲ ପସାଦ ଭଗତ LNT3384971
ପ ୁ /171218 40 106 109େଦେବ  ସରଣ ଭଗତ ପି ଡି.ଏସ. ଭଗତ LNT2578946
ପ ୁ /171219 36 106 110ଉେମଶ ଭଗତ ପି ବିମଳ ପସାଦ ଭଗତ LNT3384989
ପ ୁ /181220 45 106 111ମୀର ର ନ ନାୟକ ପି ଜଳଧର ନାୟକ YNY1325133
ପ ୁ /181221 70 106 112ହଳଧର ସାମଲ ପି କୃ  ଚ  ସାମଲ LNT2344356
ୀ /181222 55 106 113ସମିୁତା ସାମଲ ସା ହଳଧର ସାମଲ LNT2344380
ପ ୁ /181223 50 106 114ପରମାନ  ସାମଲ ପି ହଳଧର ସାମଲ LNT3367653
ପ ୁ /181224 48 106 115କାଳ ୀ ସାମଲ ପି ହଳଧର ସାମଲ LNT2344372
ପ ୁ /181225 45 106 116ବସ  ସାମଲ ପି ହଳଧର ସାମଲ LNT2344406
ପ ୁ /181226 41 106 117ଖେଗଶର ସାମଲ ପି ହଳଧର ସାମଲ LNT2344364
ୀ /191227 79 106 118ବିେନାଦିନି ପ ନାୟକ ସା େଗାଲକ ପ ନାୟକ OR/06/044/274163
ପ ୁ /191228 46 106 119େଦବବତ ପ ନାୟକ ପି େଗାଲକ ପ ନାୟକ OR/06/044/274166
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ପ ୁ /191229 43 106 120ସତଯ୍ବତ ପ ନାୟକ ପି େଗାଲକ ପ ନାୟକ OR/06/044/274168
ପ ୁ /191230 42 106 121ପିୟବତ ପ ନାୟକ ପି େଗାଲକ ପ ନାୟକ OR/06/044/274169
ପ ୁ /191231 40 106 122େସୗମଯ୍ବତ ପ ନାୟକ ପି େଗାଲକ ପ ନାୟକ OR/06/044/274170
ୀ /201232 62 106 123ମିନା ଭଗତ ସା ଚିତର ନ ଭଗତ OR/06/044/274105

ପ ୁ /201233 50 106 124ସଜିୁତ କମୁାର ଭଗତ ପି ଚି ର ନ ଭଗତ OR/06/044/274107
ପ ୁ /201234 44 106 125ଅେଶାକ ଭଗତ ପି ଚି ର ନ ଭଗତ OR/06/044/274106
ପ ୁ /201235 42 106 126ରାଜକମୁାର ଭଗତ ପି ଚିତର ନ ଭଗତ OR/06/044/274108
ୀ /201236 42 106 127ଅନିତା ଭଗତ ସା ଅେଶାକ ଭଗତ OR/06/044/274937

ପ ୁ /201237 40 106 128ଆନ  ଭଗତ ପି ଚିତର ନ ଭଗତ OR/06/044/274109
ୀ /201238 39 106 129ପତିମା ଜୟସାଲ ସା ସଜିୁତ କମୁାର ଭଗତ LNT3052198
ୀ /201239 51 106 130ପତିମା ନ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନ LNT4156147
ୀ /201240 46 106 131ଗୀତା ନ ସା ନିତାଇ ଚରଣ ନ LNT3052206

ପ ୁ /201241 43 106 132ପଦୀପ କମୁାର ନ ପି ବି ୁ ଚରଣ ନ LNT4156188
ପ ୁ /201242 28 106 133ମେନାଜ କମୁାର ନ ପି ପଦୀ  ନ YNY0448704
ୀ /211243 23 106 134ରୀତା ପସାଦ ଭଗତ ପି ରାେମସର ପସାଦ ଭଗତ YNY1313592

ପ ୁ /211244 57 106 135ଦିଲିପ କମୁାର ପ ା ପି ଚ  େମାହନ ପ ା YNY0492819
ୀ /211245 50 106 136େଗୗରି ପ ା ସା ଦିଲିପ କମୁାର ପ ା LNT3052214
ୀ /211246 29 106 137ଅନୀତା କମୁାରୀ ପ ା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ା YNY0448696
ୀ /211247 27 106 138ସନୁୀତା ପ ା ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପ ା YNY1185727

ପ ୁ /211248 41 106 139ବିେବକ ରାମ ପି ସଦୁଶର୍ନ ରାମ OR/06/044/274113
ପ ୁ /211249 39 106 140ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ରାମ ପି ସଦୁଶର୍ନ ରାମ OR/06/044/274114
ୀ /211250 38 106 141ମିନିମା ରାମ ସା ଅମରନାଥ ରାମ YNY0448621
ୀ /211251 37 106 142ଗାୟତୀ ରାମ ସା ବିେବକ ରାମ YNY0143073

ପ ୁ /211252 76 106 143ସେୁର  ରାମ ପି ଗଦାଧର ରାମ OR/06/044/274115
ପ ୁ /211253 72 106 144ସଦୁଶର୍ନ ରାମ ପି ଗଦାଧର ରାମ OR/06/044/274110
ୀ /211254 61 106 145ଶା ି ରାମ ସା ସେୁର  ରାମ OR/06/044/274116

ପ ୁ /211255 42 106 146େଭାଳାନାଥ ରାମ ପି ସେୁର  ରାମ LNT2343267
ପ ୁ /211256 41 106 147ଅମରନାଥ ରାମ ପି ସେୁର  ରାମ LNT2343259
ୀ /211257 38 106 148ମିନିମା ରାମ ପି ଅମର ନାଥ ରାମ YNY0171736

ପ ୁ /221258 75 106 149ମେହ  ପସାଦ ଭଗତ ପି ପଭାତ ପସାଦ ଭଗତ OR/06/044/274123
ୀ /221259 56 106 150ମୀରା ଭଗତ ସା ସଂଜୟ ପସାଦ ଭଗତ YNY1185743

ପ ୁ /221260 54 106 151ସେୁର  ଭଗତ ପି ହରେମାହନ ଭଗତ LNT2538346
ୀ /221261 46 106 152ବି ୁଲତା ଭଗତ ସା ମେହ  ପସାଦ ଭଗତ OR/06/044/274124
ୀ /231262 57 106 153ଗୀତା ଭଗତ ପି ବନବିହାରି ଭଗତ OR/06/044/274130
ୀ /241263 68 106 154ଅରୁଣା ଭଗତ ସା ମେହଶର ଭଗତ LNT3367661

ପ ୁ /241264 64 106 155ମେହଶର ଭଗତ ପି ବନବିହାରି ଭଗତ LNT2538379
ୀ /251265 77 106 156ସଲମା େବଗମ ସା ଅମିନ ଉଲା ଖାନ୍ OR/06/044/274537
ୀ /251266 75 106 157ସନ୍ିଗଧା େଘାଷ ପି ସଧିୁର େମାହନ େଘାଷ OR/06/044/274843

ପ ୁ /251267 64 106 158ସବିୁର୍ କମୁାର େଘାଷ ପି ସଧୁୀର େମାହନ େଘାଷ OR/06/044/274821
ୀ /251268 50 106 159କମଳା େଘାଷ ସା ସବୁୀର କମୁାର େଘାଷ OR/06/044/274845

ପ ୁ /251269 25 106 160ସ ିତ େଘାଷ ପି ସବୁୀର କମୁାର େଘାଷ YNY0925891
ପ ୁ /251270 79 106 161ଅନିମଲୂା ଖାନ ପି ହ ି ୂଲା ଖାନ YNY1341536
ପ ୁ /251271 48 106 162ନିମାନତ ଉଲା ଖଁା ପି ଅମିନ ଉଲା ଖଁା YNY0763896
ପ ୁ /251272 48 106 163ଅମନତୂଲା ଖାନ ପି ଅମିନୂଲା ଖାନ YNY1185768
ପ ୁ /251273 51 106 164ଶୀମାନ ସମିତା ରାୟ ପି ଶୀ ଶ ର ରାୟ YNY0984898
ପ ୁ /251274 85 106 165ଆତା ଉଲାଖଁା ପି ଟୁକୁ OR/06/044/274534
ପ ୁ /261275 28 106 166ଅଶଂୁ ମାନ ଅଗୱାଲା ପି ଅନିଲ୍ ଅଗୱାଲା YNY0922807
ପ ୁ /261276 26 106 167ଶଶା  ଅଗରୱାଲ ପି ଅନିଲ୍ ଅଗରୱାଲ YNY0922799
ୀ /261277 44 106 168ସଧୁା ଅଗରୱାଲ ସା ଅନିଲ ଅଗରୱାଲ OR/06/044/274190
ୀ /261278 33 106 169ସୀମା ଅଗୱାଲ ପି ସନୁୀଲ ଅଗୱାଲ LNT4167557
ୀ /261279 21 106 170େକାମଳ ଅଗଵାଲ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଅଗଵାଲ YNY1163898
ପ ୁ /261280 21 106 171େକୗଶଳ ଅଗଵାଲ ପି ମେନାଜ ଅଗଵାଲ YNY1165810
ପ ୁ /261281 49 106 172ମେନାଜ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ସବୁାଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/274192
ୀ /261282 47 106 173ସରିତା ଅଗୱାଲା ସା ମେନାଜ ଅଗୱାଲା LNT2343242
ୀ /261283 47 106 174ଲଳିତା ଅଗୱାଲା ସା ସନିୁଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/274188
ପ ୁ /261284 47 106 175ଅନିଲ ଅଗୱାଲା ପି ସୱୁାଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/274189
ପ ୁ /261285 64 106 176କୃ ଚ  ସାମଲ ପି ମାଗଣିୁ ସାମଲ OR/06/044/274191
ପ ୁ /271286 46 106 177ଇଶର ଦଲାଇ ପି ନବଘନ ଦେଳଇ YNY1242882
ପ ୁ /271287 19 106 178ପଦନାଭ ଦଲାଇ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦଲାଇ YNY1317742
ପ ୁ /271288 86 106 179ନବଘନ ଦେଳଇ ପି ଦେନଇ ଦେଳଇ OR/06/044/274195
ୀ /271289 72 106 180େଗୗରୀ ଦେଳଇ ସା ନବଘନ ଦେଳଇ OR/06/044/274196
ପ ୁ /271290 51 106 181ରାଜକିେଶାର ଦେଳଇ ପି ନବଘନ ଦେଳଇ OR/06/044/274197
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ୀ /271291 40 106 182େମାନାଲିସା ଦେଳଇ ସା ଇଶର ଦେଳଇ LNT2343366
ୀ /271292 41 106 183ଗୀତାରାଣୀ କାହାଳୀ ସା ରାଜ କିେଶାର ଦେଳଇ LNT2343374

ପ ୁ /281293 55 106 184ଜଗନନ୍ ାଥ ଦେଳଇ ପି ରାମଚ  ଦେଳଇ OR/06/044/274201
ୀ /281294 40 106 185ଶଶିତା ଦଳାଇ ସା ଭଗବାନ ଦଳାଇ LNT2438158
ୀ /281295 75 106 186ମଲୀ େଦଈ ସା ରାମଚ  ଦେଳଇ OR/06/044/274200

ପ ୁ /291296 30 106 187େସକ ଗଡୁୁ ଅଲି ପି େସକ ସଲାମତ ଅଲି YNY0799163
ପ ୁ /291297 26 106 188େସକ ଆଜନବି ଅଲି ପି େସକ ସଲାମତ ଅଲି YNY0799197
ୀ /291298 31 106 189େସାନି େବଗମ ପି ଏମ୍. ଡି. ଉସମାନ YNY0821553
ୀ /291299 51 106 190ଚ ଳା େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା OR/06/044/274215

ପ ୁ /291300 26 106 191ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ହକ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ହକ YNY0799171
ୀ /291301 32 106 192ମରିୟମ ଇକବାଲ ସା ମହ ଦ ଇକବାଲ YNY0821561

ପ ୁ /291302 46 106 193ମହ ଦ କମାଲ ଉ ିନ ପି ହସରତ ଅଲୀ YNY0799130
ପ ୁ /291303 30 106 194ଅବଦୁଲ କରିମ ପି ଅସରଫ ଅଲୀ YNY0776757
ୀ /291304 49 106 195ରାଜିଆ ଖାତୁନ ସା ଅସରଫ ଅଲୀ YNY0821587
ୀ /291305 43 106 196ରୁକସାନା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଜାମାଲଉ ିନ YNY0821603
ୀ /291306 56 106 197ସବିତା ମହାପାତ ସା ଶେୁଭ ୁେଶଖର ପ ା OR/06/044/274212

ପ ୁ /291307 49 106 198ବନବାସ ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ LNT1674902
ୀ /291308 49 106 199େଶୖଳବାଳା ନାୟକ ସା ବନବାସ ନାୟକ LNT2476067
ୀ /291309 90 106 200ଅହଲଯ୍ା ପ ା ସା କଳୁମଣି ପ ା OR/06/044/274204

ପ ୁ /291310 72 106 201ଜିେତ  ପ ା ପି କଳୁମଣି ପ ା LNT2537413
ପ ୁ /291311 69 106 202ଶେୁଭ ୁେଶଖର ପ ା ପି କଳୁମଣି ପ ା OR/06/044/274208
ୀ /291312 57 106 203ବିଣା ପ ା ସା ଜିେତ  ପ ା LNT3367729
ୀ /291313 27 106 204ଖସୁନୁମା ପରବିନ୍ ପି ଅସରଫ ଅଲୀ YNY0821611
ୀ /291314 37 106 205ଆଇସା ପରବିନ ସା ମହ ଦ କମାଲଉ ିନ YNY0821595

ପ ୁ /291315 20 106 206ମେନାଜ କମୁାର ସାହୂ ପି ସଦାନ  ସାହୂ YNY1328558
ପ ୁ /291316 30 106 207େସକ ସଦାବ ପି େସକ ସଲିମ YNY0799189
ପ ୁ /291317 31 106 208େସକ ଶାହିଦ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ନାଇମ YNY0799155
ପ ୁ /301318 55 106 209ରମାକା  ରାଉତ ପି ମାନେଗାବି  ରାଉତ OR/06/044/274218
ୀ /301319 52 106 210ପ ୁ ଲତା ସିଂହ ସା ବାବୁରାମ ସିଂହ LNT3367737

ପ ୁ /301320 60 106 211ବାବୁରାମ ସିଂହ ପି କମୁର ସିଂହ OR/06/044/274216
ପ ୁ /311321 55 106 212ନୃସିଂହ େବେହରା ପି କୁ  େବେହରା OR/06/044/274221
ପ ୁ /311322 24 106 213େସୗେମ  େବେହରା ପି ନୂରଅସିଂହ େବେହରା YNY1163864
ପ ୁ /321323 23 106 214ପରୁୁେଷାତମ ପସାଦ ରାମ ପି କାଶୀନାଥ ପସାଦ ରାମ YNY1022847
ପ ୁ /321324 73 106 215ଅଭିନନ୍ ସିଂହ ପି େମାହନ ସିଂହ OR/06/044/274223
ୀ /321325 64 106 216ଟୁନିଲତା ସିଂହ ସା ଅଭିନନ୍ ସିଂହ OR/06/044/274977

ପ ୁ /321326 47 106 217ରାେଜ  ସିଂହ ପି ଅଭିନନ୍ ସିଂହ OR/06/044/274226
ୀ /321327 45 106 218ବୀଣାପାଣୀ ସିଂହ ସା ରାେଜ  କମୁାର ସିଂହ OR/06/044/274976
ୀ /321328 44 106 219ସଜୁାତା ସିଂହ ସା ନେର  ସିଂହ LNT2343416
ୀ /321329 49 106 220ନମିତା ସିଂହ ପି ଅଭିନନ୍ ସିଂହ OR/06/044/274228

ପ ୁ /321330 45 106 221ନେର  ସିଂହ ପି ଅଭିନନ୍  ଚ  ସିଂହ OR/06/044/274227
ପ ୁ /331331 32 106 222ଶୀକା  କମୁାର ସାହୁ ପି ତିନାଥ ସାହୁ LNT3052230
ପ ୁ /331332 69 106 223କୃ ଚ  ସିଂହ ପି େମାହନ ସିଂହ OR/06/044/274229
ୀ /331333 50 106 224ରିନା ସିଂହ ପି ହର ପସାଦ ସିଂହ YNY0601211
ୀ /331334 38 106 225ର ିତା ସିଂହ ପି କୃ  ଚ  ସିଂହ LNT2343408

ପ ୁ /341335 53 106 226ପତାପ ସିଂହ ପି ଝୁମର ସିଂହ OR/06/044/274237
ପ ୁ /341336 50 106 227ରାେଜ  ସିଂହ ପି କମୁର ସିଂହ OR/06/044/274996
ୀ /341337 69 106 228ଲକ୍ଷୀ ସିଂ ସା ଝୁମନ ସିଂ OR/06/044/274235

ପ ୁ /341338 49 106 229ପେମାଦ ସିଂହ ପି ଝୁମର ସିଂହ OR/06/044/274238
ୀ /341339 48 106 230ସଂଗୀତା ସିଂହ ସା ପେମାଦ ସିଂହ LNT2344513
ୀ /341340 47 106 231ରୁନୁ ବାଳା ସିଂହ ସା ରାେଜ  ସିଂହ YNY1097880
ୀ /341341 41 106 232ସିଜାତା ସିଂହ ସା ପତାପ ସିଂହ YNY1185669
ୀ /341342 25 106 233ଲତାସା ସିଂ ପି ପେମାଦ ସିଂ YNY0922898
ୀ /351343 60 106 234େରଣକୁା ତିୱାରୀ ସା େଗାପାଳ ତିୱାରୀ OR/06/044/274243
ପ ୁ /351344 47 106 235ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ତିୱାରୀ ପି େଗାପାଳ ତିୱାରୀ LNT2343473
ୀ /351345 46 106 236ଅ ଳୀ ତିୱାରୀ ସା ଶୀ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ତିୱାରୀ YNY0143099
ପ ୁ /351346 45 106 237ଶଯ୍ାମ ନାରାୟଣ ତିୱାରୀ ପି େଗାପାଳ ତିୱାରୀ LNT2343101
ପ ୁ /351347 40 106 238ସରୁଜ ନାରାୟଣ ତିୱାରୀ ପି େଗାପାଳ ତିୱାରୀ LNT2343572
ୀ /361348 53 106 239ଏମ ସଂ ଯ୍ା ସା ଏମ ମରୁଲି େମାହନ ରାଓ LNT3052248
ପ ୁ /361349 66 106 240ଏମ ମରୁଲୀେମାହନ ରାଓ ପି ଏମ୍ ଏମ୍ ରାଓ YNY0171744
ପ ୁ /361350 55 106 241ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  କମୁାର ସାହୁ YNY0925032
ୀ /361351 36 106 242ଲତିକା ସାହୁ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ LNT3052255
ପ ୁ /361352 27 106 243ଅବିନାଶ ସାହୂ ପି ପତାପ ସାହୁ YNY0922856
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ୀ /361353 85 106 244କିେଶାରୀ ମଣୀ ସାହୁ - ନେର  ସାହୁ OR/06/044/274839
ୀ /361354 73 106 245କା ନ ସାହୁ - ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/274248
ୀ /361355 52 106 246ପତିମା ସାହୁ ସା ପତାପ ସାହୁ OR/06/044/274837

ପ ୁ /361356 46 106 247ପଦୀପ ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ OR/06/044/274252
ପ ୁ /371357 41 106 248ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ LNT2538320
ପ ୁ /371358 69 106 249ପଫଲୁ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/274848
ୀ /371359 69 106 250କ ନା ସାହୁ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ OR/06/044/274256
ୀ /371360 53 106 251ଚିନୟୀବାଳା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ ସାହୁ OR/06/044/274259

ପ ୁ /371361 49 106 252ପତଯ୍ୟ ସାହୁ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ OR/06/044/274257
ପ ୁ /381362 37 106 253ଅଭିଳାଷ  ପି ଫକିର ଚରଣ ସାହୁ YNY0503623
ୀ /381363 35 106 254ଆଶାବରି ପି ଫକିର ଚରଣ ସାହୁ YNY0503631
ୀ /381364 71 106 255ପମିଳା ମହାପାତ ପି ଇ ମଣି ମହାପାତ YNY0664185
ୀ /381365 59 106 256ସମୁୀତା ସାହୁ ସା ଫକିର ଚରଣ ସାହୁ YNY0503649

ପ ୁ /381366 55 106 257ନାରାୟଣ ଚ  ସାହୁ ପି ଇ ମଣି ସାହୁ OR/06/044/274262
ୀ /381367 37 106 258ପଦଜା ସାହୁ ସା ଅଭିଳାଶ . YNY0601005
ୀ /381368 60 106 259ମିନା ସାହୁ ପି ଇ ମଣି ସାହୁ LNT2537389
ୀ /391369 53 106 260ଶା ିଲତା ଭଗତ ସା ମେହଶ ଭଗତ OR/06/044/274273

ପ ୁ /391370 51 106 261ବିଶନାଥ ଭଗତ ପି େଭାଳାନାଥ ଭଗତ OR/06/044/274268
ୀ /391371 50 106 262ଦୁେଗର୍ଶ ଭଗତ ସା ବିଶନାଥ ଭଗତ OR/06/044/274272

ପ ୁ /391372 40 106 263ଅମରନାଥ ପସାଦ ଭଗତ ପି ବିଶନାଥ ପସାଦ ଭଗତ LNT2343119
ପ ୁ /391373 34 106 264ଶବିାନ  ପସାଦ ଭଗତ ପି ମେହଶ ପସାଦ ଭଗତ YNY0077107
ୀ /391374 34 106 265ନିକିତା ଭଗତ ସା ପତାପ କମୁାର ସାହୁ YNY1325356
ୀ /391375 32 106 266ନିକିତା ଭଗତ ପି ମେହଶ ପସାଦ ଭଗତ YNY0492801

ପ ୁ /391376 29 106 267ଅଭିେଷକ ଭଗତ ପି ବିଶନାଥ ଭଗତ YNY0448928
ପ ୁ /391377 26 106 268ଅଭିଜିତ୍ ଭଗତ୍ ପି ବିଶନାଥ ଭଗତ୍ YNY0776856
ପ ୁ /401378 74 106 269କିେଶାର ଭଗତ ପି ଜଗେମାହନ ଭଗତ YNY0721084
ପ ୁ /401379 69 106 270ସେରାଜ ପସାଦ ଭଗତ ପି ଜଗେମାହନ ଭଗତ OR/06/044/274832
ୀ /401380 55 106 271ରୀତା ଭଗତ ସା ମେନାହର ଭଗତ OR/06/044/274854
ୀ /401381 50 106 272ନିଲମ ଭଗତ ସା କିେଶାର ଭଗତ OR/06/044/274855
ୀ /401382 28 106 273ନୁପରୂ ଭଗତ ପି ମେନାହର ପସାଦ ଭଗତ YNY0601526
ୀ /401383 25 106 274ବୀନା ଭଗତ ପି ସେରାଜ ଭଗତ YNY1313543

ପ ୁ /401384 75 106 275ବିପବ ଭଟାଚାଯର୍ ୀ ପି ବିେର  ନାଥ ଭଟାଚାଯର୍ ୀ YNY0721001
ୀ /401385 68 106 276ପରୁବୀ ଭଟାଚାଯର୍ ୀ ସା ବିପବ ଭଟାଚାଯର୍ ୀ YNY0721019
ୀ /411386 36 106 277କା ନ ପସାଦ ପି ପତାପ ପସାଦ LNT3052263

ପ ୁ /411387 41 106 278ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଭଗତ ପି େଚୖତନଯ୍ ଭଗତ LNT3052271
ପ ୁ /411388 72 106 279ପତାପ ପସାଦ ପି ହରିହର ପସାଦ OR/06/044/274292
ୀ /411389 58 106 280ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ପସାଦ ସା ପତାପ ପସାଦ OR/06/044/274293

ପ ୁ /411390 32 106 281ରବି ପସାଦ ପି ପତାପ ପସାଦ YNY0171751
ୀ /411391 43 106 282ମନୀସା ସରକାର ସା କାଶୀନାଥ ସରକାର YNY0964510

ପ ୁ /421392 59 106 283ଵିକରମ ଜି େଚୗଧରୁୀ - କ ନା ଗୁ ା YNY1343078
ପ ୁ /421393 19 106 284ଵ ର୍ ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଵୀକମ ଜୀ େଚୗଧରୁୀ YNY1344316
ପ ୁ /421394 57 106 285ବିକମ ଜି େଚୗଧରୁୀ ପି ବିେର  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LNT3384914
ୀ /421395 85 106 286କି ା ଗୁ ା ସା ରମା କା  ଗୁ ା OR/06/044/274297
ୀ /421396 58 106 287କ ନା ଗୁ ା ପି ରମାକା  ଗୁ ା OR/06/044/274298
ୀ /421397 54 106 288କବିତା ଗୁ ା ପି ରମାକା  ଗୁ ା OR/06/044/274299
ୀ /431398 68 106 289ଗୀତାରାଣି ଭଗତ ସା ନିମର୍ଳ ଭଗତ OR/06/044/274301
ୀ /431399 52 106 290ହିରା ଭଗତ ସା ବିମଳ ଭଗତ OR/06/044/274303

ପ ୁ /431400 47 106 291ସ ୟ ଭଗତ ପି ନିମର୍ଳ ଭଗତ OR/06/044/274305
ପ ୁ /431401 44 106 292ଅଜୟ ଭଗତ ପି ନିମର୍ଳ ଭଗତ LNT2343424
ପ ୁ /431402 40 106 293ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଭଗତ ପି ନିମର୍ଳ ଭଗତ LNT2344521
ୀ /431403 38 106 294ଅନୀତା ଭଗତ ପି ନିମର୍ଳ ଭଗତ LNT2344414
ପ ୁ /431404 37 106 295ଉେମଶ ଭଗତ ପି ବିମଳ ଭଗତ LNT4148235
ୀ /431405 34 106 296ସପିୁୟା ଭଗତ ସା ଉେମଶ ଭଗତ YNY0721126
ୀ /441406 52 106 297ଦପର୍ଣୀ ଭଗତ ସା ବିଜୟ ଭଗତ LNT2438182
ପ ୁ /441407 51 106 298ବିଜୟ ଭଗତ ପି କା ର୍ୀକ ଭଗତ OR/06/044/274309
ପ ୁ /441408 51 106 299ବସ  ଲାଲ ଭଗତ ପି କା ର୍ୀକ ପସାଦ ଭଗତ OR/06/044/274312
ପ ୁ /441409 43 106 300ସ ୟ ଭଗତ ପି କା ର୍ୀକ ଭଗତ OR/06/044/274313
ପ ୁ /451410 65 106 301େମାତିଲାଲ ଭଗତ ପି ସେୁର  ଭଗତ OR/06/044/274316
ୀ /451411 55 106 302ରାଜଲକ୍ଷୀ ଭଗତ ସା େମାତିଲାଲ ଭଗତ OR/06/044/274317
ପ ୁ /461412 60 106 303େମୱାଲାଲ ଭଗତ ପି ସେୁର  ଭଗତ OR/06/044/274318
ୀ /461413 52 106 304କମଳା ଭଗତ ସା େମୱାଲାଲ ଭଗତ OR/06/044/274319
ପ ୁ /461414 39 106 305ସଂଜୀବ କମୁାର ଭଗତ ପି େମାତିଲାଲ୍ ପସାଦ ଭଗତ LNT2343085
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ପ ୁ /471415 70 106 306କମୁର େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା OR/06/044/274322
ୀ /471416 60 106 307ସାବି େବେହରା ସା କମୁର େବେହରା OR/06/044/274323
ୀ /471417 46 106 308ପତିମା େବେହରା ସା ରବି େବେହରା LNT2344422

ପ ୁ /471418 45 106 309ଅେଶାକ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା OR/06/044/274325
ୀ /471419 44 106 310ସପିୁତି େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା LNT2344430
ୀ /471420 39 106 311ଜାନକୀ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା YNY0077123

ପ ୁ /471421 38 106 312ଭରତ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା LNT2344539
ପ ୁ /471422 36 106 313ଅଜୟ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା YNY0077115
ପ ୁ /471423 36 106 314ବିଜୟ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା YNY0077131
ପ ୁ /471424 28 106 315ସ ୟ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା YNY0448852
ୀ /471425 23 106 316କିରଣ େବେହରା ପି ଅେଶାକ େବେହରା YNY1051184

ପ ୁ /471426 24 106 317ବିଶବଯ୍ାପି ଦଳାଇ ପି ଈଶ୍ଵର ଦଳାଇ YNY1097849
ୀ /471427 22 106 318ଅ ିତା ଦଳାଇ ପି ରାଜକିେଶାର ଦଳାଇ YNY1097864

ପ ୁ /471428 21 106 319ରାହୁଲ ଦଳାଇ ପି ଈଶ୍ଵର ଦଳାଇ YNY1097856
ପ ୁ /471429 34 106 320ସୀ ନିବାସ ମହାପାତ ପି ଅଭୟ କମୁାର ମହାପାତ LNT3052289
ୀ /471430 21 106 321ଗୀତାଂଜଳୀ ସାହୂ ପି ଶୀକା  ସାହୂ YNY1185446

ପ ୁ /481431 51 106 322ସଂଦିପ ଭଗତ ପି ମେହ  ଭଗତ OR/06/044/274887
ପ ୁ /491432 40 106 323ସରୁଜ ନାରାୟଣ ଯଇସୱୁାଲ ପି ଶଯ୍ାମ ପସାଦ ଭଗତ LNT2343341
ୀ /501433 30 106 324ତୁଳିକା ଦାସ ପି ଚ  େଶଖର ଦାସ YNY0630913
ୀ /501434 61 106 325ସଚିୁତା ପସାଦ ପି କୁ ବିହାରି ପସାଦ OR/06/044/274342
ୀ /501435 52 106 326େରଖା ପସାଦ ପି କୁ ବିହାରି ପସାଦ OR/06/044/274341

ପ ୁ /511436 35 106 327ସୟଦ ସାଜିଦ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ୱାହିଦ ଅଲୀ YNY0194241
ପ ୁ /511437 35 106 328ସୟଦ ୱାଜିଦ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ୱାହିଦ ଅଲୀ LNT4163960
ୀ /511438 79 106 329େମେହରୁନ ନିଶା ବିବି ସା େସକ ମହମଦ OR/06/044/274347
ୀ /511439 66 106 330ଜିନତୁନ ବିବି ସା ସୟଦ ୱାେହଦ ଅଲୀ LNT4152096

ପ ୁ /511440 57 106 331େଶଖ ଅହମଦ େହାେସନ ପି େଶଖ ମହ ଦ େହାେସନ OR/06/044/274348
ୀ /521441 77 106 332କମଳା ଭଗତ - କୃ  ଭଗତ OR/06/044/274349

ପ ୁ /521442 65 106 333େମାତିଲାଲ ଭଗତ ପି କୃ  ଭଗତ OR/06/044/274350
ପ ୁ /521443 34 106 334ସରସତି େଗାସ୍ଵାମୀ ପି ବୁେପ ରା େଗାସ୍ଵାମୀ YNY1325323
ୀ /521444 54 106 335ଗାୟତୀ ମଲିକ ସା ଅେଶାକ ମଲିକ LNT2343556

ପ ୁ /521445 60 106 336ପଭଂଶ ପାେ ପି ଶବିଧାରୀ ପାେ YNY0763870
ୀ /521446 59 106 337ସନିୁତା ପାେ ସା ପଭଂସ ପାେ LNT2343150

ପ ୁ /521447 28 106 338ରାେକଶ ପାେ ପି ପଭଂଶ ପାେ YNY0448936
ୀ /521448 25 106 339ସ ୀତା ପାେ ମା ସନିୁତା ପାେ YNY1097831
ୀ /521449 58 106 340ଇଂଦୁ ତିବାରୀ ସା ଚ ଭୂସନ ତିବାରୀ YNY1325125
ୀ /521450 48 106 341ପଦା ତିୱାରୀ ସା କିେଶାର ତିୱାରୀ OR/06/044/274351

ପ ୁ /521451 40 106 342ସଂଜୟ ତିୱାରୀ ପି ରାଜ କିେଶାର ତିୱାରୀ LNT2343168
ୀ /521452 35 106 343ସରସତୀ ତିୱାରି ପି ରଜ କିେଶାର ତିୱାରି LNT4152112
ୀ /531453 44 106 344ଅ ିତା ଭଗତ ପି ଅନୁପମ ଭଗତ LNT2343523

ପ ୁ /531454 57 106 345ଅନୁପମ ଭରତ ମା ରାେଜ  ପସାଦ ଭରତ LNT2536738
ପ ୁ /531455 44 106 346ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ LNT2536746
ୀ /541456 82 106 347ଜାନକୀ େଦବୀ ସା େଗାପିନାଥ ରାମ YNY1334887
ୀ /541457 33 106 348ସନିୁତା ଜୟସାଲ ପି ରେମଶ ଜୟସାଲ LNT3052297

ପ ୁ /541458 58 106 349ବିକମାଦିତଯ୍ ମହା ି ପି ନଦିୟା ଚା  ମହା ି LNT4152179
ୀ /541459 51 106 350ଧରିତୀ ମହା ି ସା ବିକମାଦିତଯ୍ ମହା ି LNT4152161

ପ ୁ /541460 27 106 351ବିକାଶ ରାମ ପି ହାଡିଆ ରାମ YNY0601088
ପ ୁ /541461 23 106 352ଆକାଶ ରାମ ପି ହାଡିଆ ରାମ YNY1313501
ପ ୁ /541462 56 106 353ହାଡିଆ ରାମ ପି େଗାପିନାଥ ରାମ OR/06/044/274355
ୀ /541463 47 106 354ସଂଧଯ୍ାବତି ରାମ ପି େଗାପିନାଥ ରାମ OR/06/044/274359
ୀ /541464 42 106 355କ ନା ରାମ ପି େଗାପିନାଥ ରାମ OR/06/044/274358
ପ ୁ /541465 40 106 356ସେ ାଷ କମୁାର ରାମ ପି େଗାପିନାଥ ରାମ OR/06/044/274357
ୀ /541466 51 106 357ସତଯ୍ବତୀ ଜୟ ସାଲ ସା ରେମଶ ଜୟ ୱାଲ LNT2538312
ୀ /551467 75 106 358ବିଳାସିନି ଭଗତ ସା ବିଶନାଥ ଭଗତ OR/06/044/274361
ପ ୁ /551468 53 106 359ପଦୀପ ଭଗତ ପି ବିଶନାଥ ଭଗତ OR/06/044/274363
ପ ୁ /551469 50 106 360ମେନାଜ ଭଗତ ପି ବିଶନାଥ ଭଗତ OR/06/044/274364
ୀ /551470 47 106 361ସବିତା ଭଗତ ପି ବିଶନାଥ ଭଗତ OR/06/044/274366
ପ ୁ /551471 44 106 362ସନିୁଲ ଭଗତ ପି ବିଶନାଥ ଭଗତ OR/06/044/274365
ୀ /551472 42 106 363ବିସ୍ଵମୀତା ଭଗତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଭଗତ YNY1325117
ପ ୁ /551473 55 106 364େଗୗତମ ମହା ି - ସଂଘମିତା ମହା ି YNY1075209
ପ ୁ /551474 32 106 365ଅବିନାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ YNY0448654
ପ ୁ /561475 52 106 366ସେରାଜ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/274368
ୀ /561476 45 106 367ଗାୟତୀ ସାହୁ ସା ସେରାଜ ସାହୁ OR/06/044/274373
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ୀ /571477 85 106 368ଚ ା ଦାଶ ସା ମେହଶର ଦାଶ OR/06/044/274376
ୀ /571478 60 106 369ତିେଳାତମା ଦାଶ ପି ଗେଣଶର ଦାଶ OR/06/044/274377

ପ ୁ /571479 58 106 370ରେମଶଚ  ଦାଶ ପି ଗେଣଶର ଦାଶ OR/06/044/274378
ପ ୁ /571480 56 106 371ସେୁରଶ ଦାଶ ପି ଗେଣଶର ଦାଶ OR/06/044/274379
ପ ୁ /571481 54 106 372ଉେମଶ ଦାଶ ପି ଗେଣଶର ଦାଶ OR/06/044/274380
ୀ /571482 52 106 373ଆରତି ଦାଶ ସା ରେମଶ ଦାଶ OR/06/044/274381
ୀ /571483 48 106 374ସବିତା ଦାଶ ସା ସେୁରଶ ଦାଶ LNT2423267
ୀ /571484 29 106 375ଶବିାନୀ ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାଶ YNY0448837

ପ ୁ /571485 56 106 376ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ପଫଲୁ ଚ  ମହା ି LNT4156204
ୀ /571486 51 106 377େରାଜାଲିନ ମହା ି ସା ପଶା  କମୁାର ମହା ି LNT4156196

ପ ୁ /571487 40 106 378ସଶୁା  କମୁାର ପ ା ପି େଯାଗୀନାଥ ପ ା LNT4156220
ୀ /581488 35 106 379ନମିତା ଦାସ ସା ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ଦାସ YNY0664219

ପ ୁ /581489 78 106 380ଭିମ ଦାଶ ପି ନିଳମଣି ଦାଶ OR/06/044/274384
ୀ /581490 60 106 381ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାଶ ସା ଭିମ ଦାଶ OR/06/044/274385

ପ ୁ /581491 40 106 382ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ଦାଶ ପି ଭୀମ ଦାଶ LNT2344455
ପ ୁ /581492 38 106 383ଅନ  କମୁାର ଦାଶ ପି ଭିମ ଦାଶ LNT2423242
ୀ /581493 35 106 384ପଭାତୀ ଦାଶ ସା ଅନ  କମୁାର ଦାଶ YNY0964585

ପ ୁ /581494 56 106 385ଧନରାଜ ଯାଯ ୁ ପି ଚୁନିଲାଲ ଯାଯ ୁ YNY1036102
ୀ /591495 41 106 386ମିନତୀ ଦାସ ସା ବିେର  ଦାସ YNY0077156
ୀ /591496 73 106 387ର  ଦାଶ ସା ମହାେଦବ ଦାଶ OR/06/044/274387

ପ ୁ /591497 50 106 388ଧିେର  ଦାଶ ପି ମହାେଦବ ଦାଶ OR/06/044/274388
ପ ୁ /591498 46 106 389ବିେର  ଦାଶ ପି ମହାେଦବ ଦାଶ OR/06/044/274389
ପ ୁ /591499 43 106 390ଉେପ  ଦାଶ ପି ମହାେଦବ ଦାଶ YNY0077149
ୀ /591500 46 106 391ରୀନାକ୍ଷୀ ଷଡ ୀ ସା ଧୀେର  ଦାଶ YNY0763862

ପ ୁ /601501 60 106 392ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାଶ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଦାଶ OR/06/044/274392
ପ ୁ /601502 57 106 393ନେର  ଦାଶ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଦାଶ OR/06/044/274394
ପ ୁ /601503 55 106 394କିେଶାର ଦାଶ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଦାଶ OR/06/044/274393
ୀ /601504 50 106 395ବିେନାଦିନୀ ଦାଶ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାଶ OR/06/044/274397

ପ ୁ /601505 48 106 396ସଦୁାମ ଦାଶ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଦାଶ OR/06/044/274396
ୀ /601506 45 106 397ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା କିେଶାର ଚ  ଦାଶ YNY0747048
ୀ /601507 43 106 398ମମତା ଦାଶ ସା ନେର  ଦାଶ LNT2343499
ୀ /601508 43 106 399ସସିତା ଦାଶ ସା ସ ୁ ାମ ଦାଶ LNT2343507
ୀ /601509 50 106 400ସକୁା ି ଦାଶ ସା ସବୁଳ ଦାଶ LNT2343515
ୀ /601510 25 106 401ଶବିାନୀ ଦାଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାଶ YNY1178276
ୀ /601511 21 106 402ସାଗରିକା ଦାଶ ମା ସକୁା ୀ ଦାଶ YNY1147875
ୀ /601512 21 106 403ଭବାନୀ ଦାଶ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାଶ YNY1169812

ପ ୁ /601513 26 106 404ତିେଲାଚନ ପ ନାୟକ ପି ରତନ୍ ାକର ପ ନାୟକ YNY0964494
ପ ୁ /611514 72 106 405ହାଡିବ ୁ ଦାଶ ପି ଚି ାମଣି ଦାଶ OR/06/044/274401
ପ ୁ /611515 61 106 406ବଳରାମ ଦାଶ ପି ଚି ାମଣି ଦାଶ OR/06/044/274402
ୀ /611516 59 106 407ନୟନା ଦାଶ ସା ହାଡିବ ୁ ଦାଶ OR/06/044/274403
ୀ /611517 50 106 408ସ କୁ୍ତା ଦାଶ ସା ବଳରାମ ଦାଶ OR/06/044/274404
ପ ୁ /611518 38 106 409ସରୂପ ଦାଶ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାଶ LNT4152187
ପ ୁ /611519 33 106 410ସଦିୁ  ଦାଶ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାଶ YNY0077164
ୀ /621520 29 106 411ରାେଜଶରୀ ଦାସ ପି ରାେଜ  ଦାସ YNY0601112
ୀ /621521 78 106 412କା ନ ଦାଶ ସା ମାଗଣିୁ ଦାଶ OR/06/044/274406

ପ ୁ /621522 60 106 413ରାେଜ  ଦାଶ ପି ମାଗଣିୁ ଦାଶ OR/06/044/274407
ୀ /621523 50 106 414ସବିତା ଦାଶ ସା ରାେଜ  ଦାଶ OR/06/044/274408

ପ ୁ /621524 48 106 415ଅଜୟ ଦାଶ ପି ମାଗଣିୁ ଦାଶ OR/06/044/274409
ୀ /621525 43 106 416କବିତା ଦାଶ ସା ଅଜୟ ଦାଶ LNT2343481
ପ ୁ /621526 27 106 417ଭୁବନ ଦାଶ ପି ରାେଜ  ଦାଶ YNY0601245
ୀ /631527 55 106 418ମ ବୁାଳା ଦାଶ ସା ଫକୀର ଦାଶ OR/06/044/274968
ୀ /631528 39 106 419ବନେଜଯ୍ ା ଦାଶ ପି ଫକୀର ଦାଶ LNT2343390
ପ ୁ /631529 26 106 420କାହନ୍ା ଦାଶ ପି ଫକିର େମାହନ ଦାଶ YNY0964577
ପ ୁ /631530 60 106 421ଧିେର  ପ ା ପି ଭରତ ପ ା OR/06/044/274420
ୀ /631531 51 106 422ଲକ୍ଷୀପିୟା ପ ା ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପ ା LNT2538304
ପ ୁ /641532 79 106 423ହରିନାରାୟଣ େଜୖସଆୁଲ ପି ଏମ.ଏଲ େଜୖସଆୁଲ LNT2491728
ୀ /641533 64 106 424ସବିତା େଜୖସଆୁଲ ସା ହରିନାରାୟଣ େଜୖସଆୁଲ LNT2492221
ପ ୁ /641534 42 106 425ସଦୀପ୍ େଜୖସଆୁଲ ପି ହରିନାରାୟଣ େଜୖସଆୁଲ LNT2492205
ପ ୁ /641535 38 106 426ସନଯ୍ାଲ େଜୖସଆୁଲ ପି ହରିନାରାୟଣ େଜୖସଆୁଲ LNT2491710
ୀ /641536 33 106 427ସିତାଲୀ େଜୖସଆୁଲ ସା ସ ିପ େଜୖସଆୁଲ YNY1022821
ପ ୁ /641537 49 106 428ଘନଶଯ୍ାମ ମହାପାତ ପି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ LNT3052339
ପ ୁ /641538 70 106 429ମଧସୁଦୁନ ପ ା ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ା OR/06/044/274414
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ପ ୁ /641539 63 106 430ପସନନ୍  ପ ା ପି ଭରତ ପ ା OR/06/044/274416
ୀ /641540 59 106 431ସଷୁମା ପ ା ସା ପସନନ୍  ପ ା OR/06/044/274417
ୀ /641541 57 106 432ପଣିତା ପ ା ସା ନେର  ପ ା OR/06/044/274419
ୀ /641542 55 106 433ବହତି ପ ା ସା ଧିେର  ପ ା OR/06/044/274421

ପ ୁ /641543 49 106 434ନୃସିଂହ ପ ା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପ ା OR/06/044/274422
ପ ୁ /641544 43 106 435ଶୀନିବାସ ପ ା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପ ା OR/06/044/274425
ପ ୁ /641545 43 106 436ସମେରଶ ପ ା ପି ମଧସୁଦୂନ ପ ା OR/06/044/274961
ପ ୁ /641546 41 106 437ଅମରିଶ ପ ା ପି ମଧସୂଦୁନ ପ ା LNT2344463
ୀ /641547 37 106 438େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ପ ା ସା ଅମରିଶ ପ ା YNY1122555

ପ ୁ /641548 35 106 439ଦଶର୍ନ ପ ା ପି ନେର  ପ ା LNT3052347
ୀ /641549 39 106 440େରାହିଣି େତୖଶାଲ ସା ବିମଲ ଷାଓ YNY1022813

ପ ୁ /651550 93 106 441େକୖଳାସଚ  ପ ା ପି ହରିହର ପ ା OR/06/044/274426
ପ ୁ /651551 61 106 442ସେୁରଶ ପ ା ପି େକୖଳାସ ପ ା OR/06/044/274428
ୀ /651552 57 106 443ତୃ ୀ ପ ା ସା ସେୁରଷ ପ ା OR/06/044/274431

ପ ୁ /651553 56 106 444ମେହଶ ପ ା ପି େକୖଳାସ ପ ା OR/06/044/274966
ୀ /651554 51 106 445ନିଷା ପ ା ସା ମେହଶ ପ ା OR/06/044/274967
ୀ /651555 31 106 446ବଷର୍ା ପ ା ପି ସେୁରଶ ପ ା YNY0601500
ୀ /651556 28 106 447ଜୁହୀ ପ ା ପି ସେୁରଶ ପ ା YNY0601468

ପ ୁ /661557 27 106 448େଗାପିନାଥ ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବାରିକ YNY0964726
ପ ୁ /661558 75 106 449ପିତବାସ ପ ା ପି ହରିହର ପ ା OR/06/044/274435
ୀ /661559 65 106 450ମିନାରାଣି ପ ା ସା ପିତବାସ ପ ା OR/06/044/274436

ପ ୁ /661560 54 106 451ହୃଷିେକଶ ପ ା ପି ହରିହର ପ ା OR/06/044/274437
ପ ୁ /661561 50 106 452େଦବାଶଷି ପ ା ପି ପିତବାସ ପ ା OR/06/044/274891
ୀ /661562 49 106 453ଗାୟତୀ ପ ା ସା ହୃଷିେକଶ ପ ା OR/06/044/274438

ପ ୁ /661563 45 106 454ସବୁାଶଷି ପ ା ପି ପୀତବାସ ପ ା OR/06/044/274960
ୀ /661564 43 106 455ସଜୁାତା ପ ା ସା ଶଭୁାଶଷି ପ ା LNT4156121

ପ ୁ /661565 43 106 456ଆଶଷି ପ ା ପି ପୀତବାସ ପ ା LNT2423291
ପ ୁ /661566 43 106 457ଅମେରଶ ପ ା ପି ପୀତବାସ ପ ା YNY0492827
ପ ୁ /661567 36 106 458େସୗେମ  ପ ା ପି ହୃଷିେକଶ ପ ା LNT3052354
ୀ /661568 30 106 459େସାନମ ପ ା ପି ହୃଷିେକଶ ପ ା YNY0601401
ୀ /671569 42 106 460ପ ୁ ଲତା କର ସା ଅରବି  ପ ା YNY0747030
ୀ /671570 62 106 461ସୟଂପଭା ପ ା ସା ମଧସୂଦୂନ ପ ା YNY0664243
ୀ /671571 70 106 462ମିରାରାଣୀ ପ ା ପି ଅ ୁର୍ନ ପ ା YNY1377290
ୀ /671572 50 106 463ହାରାମଣି ପ ା ପି ଅ ୁର୍ନ ପ ା OR/06/044/274443
ୀ /671573 59 106 464ଧିରାରାଣି ପ ା ପି ଅ ୁର୍ନ ପ ା YNY1377282

ପ ୁ /671574 46 106 465ଅରବି  ପ ା ପି ଅ ୁର୍ନ ପ ା OR/06/044/274447
ୀ /671575 37 106 466ଗୀତାରାଣୀ ପ ା ପି ଅଜୁର୍ ନ ପ ା YNY0448688
ୀ /681576 97 106 467ମାମୀନା ଦାସ ସା ହରୀହର ଦାସ YNY0964684

ପ ୁ /681577 92 106 468ହରିହର ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ YNY0964767
ୀ /681578 59 106 469ଜୟ ି ମହା ି ସା ଅରୁଣ ମହା ି YNY0964668

ପ ୁ /681579 41 106 470ଅରୁଣକମୁାର ମହା ି ପି ହରୀହର ମହା ି YNY0964676
ୀ /681580 104 106 471ସକୁା ି ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ YNY0964718

ପ ୁ /681581 99 106 472ଶକିୁୟା ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ YNY0964692
ୀ /681582 99 106 473ବାଲ ି ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ YNY0964700
ୀ /681583 66 106 474ସୀତା େପାଦାର ସା ଏମ େକ େପାଦାର OR/06/044/274830

ପ ୁ /681584 46 106 475ରାେଜଶ େପାଦାର ପି ମେହଶ କମୁାର େପାଦାର LNT2474534
ପ ୁ /691585 64 106 476ସଜିୁତ ଭଗତ ପି େମୱାଲାଲ ଭଗତ OR/06/044/275023
ୀ /691586 25 106 477ରି ି  ଦାସ ସା ନିମର୍ଳ ଦାସ YNY0964486
ୀ /701587 51 106 478େଶୖଳବାଳା ମଳିୂଆ ସା ପକାଶ ଚ  ସାଇଁ LNT2423317
ପ ୁ /711588 57 106 479ଏନ୍.କମୁାର ସାମୀ ପି ଏନ.ନାଚୁମଟୁୁ LNT2343275
ୀ /711589 55 106 480ସରସତୀ ସାମୀ ସା ଏନ.କମୁାର ସମୀ LNT2343580
ୀ /711590 41 106 481ରଂଜୁ ନାୟକ ସା ଚଂଦା ନାୟକ YNY1337955
ୀ /721591 55 106 482ଅରୁଣା ପସାଦ ସା ଅନୁରାଗ ପସାଦ LNT1674936
ୀ /721592 24 106 483ରାଜଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ବବୁଲ େବେହରା YNY0964775
ପ ୁ /721593 58 106 484ଅନୁରାଗ ପସାଦ ପି ବଜ ବିହାରି ପସାଦ OR/06/044/274477
ପ ୁ /731594 52 106 485ଭଗେତାସ ମହା ି ମା ନବୀନ କିେଶାର ମହା ି LNT1674852
ୀ /731595 75 106 486ଶଶୁୀଳା ପସାଦ ସା ରାହାସବିହାରି ପସାଦ OR/06/044/274479
ପ ୁ /731596 50 106 487ସଜିୁତ ପସାଦ ପି ରାହାସ ପସାଦ OR/06/044/274481
ୀ /731597 46 106 488ରି  ୁପସାଦ ସା ସଜିୁତ୍ ପସାଦ YNY0448944
ୀ /741598 60 106 489ଶାହାନାଜ୍ ଖଁା ସା ଆତାଉଲା  OR/06/044/274535
ପ ୁ /741599 47 106 490ସଲିମ ଖଁା ପି ଅମିନ ଖଁା OR/06/044/274833
ପ ୁ /751600 88 106 491ଅସଗର ଅଲି ପି ସରଫ୍ ଅଲି OR/06/044/274487
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ୀ /751601 47 106 492ମ ୁ ା ଜଏନ୍ ସା ରାେଜଶ ଜଏନ୍ LNT3384906
ପ ୁ /751602 45 106 493ରାେଜଶ ଜଏନ୍ ପି ଧେମର୍  ଜଏନ୍ LNT3384898
ୀ /761603 70 106 494ସମିୁତା ରାମ ସା ହରି ରାମ OR/06/044/274494

ପ ୁ /761604 40 106 495ଦୀପକ କମୁାର ରାମ ପି ହରିନାରାୟଣ ରାମ LNT2423325
ୀ /771605 29 106 496ପଣୁିର୍ମା କମୁାରୀ ସା ସବୁାଷ କମୁାର ରାମ YNY1294875

ପ ୁ /771606 48 106 497ସତୀସ ରାମ ମା ସାବିତୀ େଦବି ରାମ YNY0721100
ୀ /771607 75 106 498ସାବିତୀ ରାମ ସା େମୱାଲାଲ ରାମ LNT2423366

ପ ୁ /771608 40 106 499କିଶନ କମୁାର ରାମ ପି େମୱାଲାଲ ରାମ LNT2423390
ପ ୁ /771609 36 106 500ସବୁାସ କମୁାର ରାମ ପି େମୱା ଲାଲ ରାମ YNY0492785
ୀ /781610 52 106 501ତିେଳା ମା ପ ୃ ି ସା ବିଧଭୂୁଷଣ ପ ୃ ି OR/06/044/274908
ୀ /781611 45 106 502ମ ଲୁତା ପ ୃ ି ସା ବିମେଳ ୁ ପ ୃ ି LNT2344448
ୀ /781612 89 106 503ସ ର୍ଲତା ପ ୃ ି ପି କୃ  ଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/274503

ପ ୁ /781613 60 106 504ବିଧ ୁଭୁଷଣ ପ ୃ ି ପି କୃ  ଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/274505
ୀ /781614 52 106 505େବୖଜୟ ି ମାଳା ପ ୃ ି ପି କୃ ଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/274508

ପ ୁ /791615 61 106 506ରଘନୁାଥ ମହା ି ପି ଭା ର ମହା ି OR/06/044/275018
ୀ /791616 55 106 507ବିଳାସିନୀ ମହା ି ସା ରଘନୁାଥ ମହା ି OR/06/044/275019
ୀ /791617 85 106 508ଶା ିଲତା ରାୟ - ସୀତାକା  ରାୟ OR/06/044/274510

ପ ୁ /791618 55 106 509ଜାନକୀ ବଲଭ ରାୟ ପି ସୀତାକା  ରାୟ OR/06/044/274514
ୀ /791619 54 106 510ଦି ିମୟୀ ରାୟ ସା ଅରବି  ରାୟ OR/06/044/274512
ୀ /791620 50 106 511ସଚିୁତା ରାୟ ସା ଜାନକୀ ବଲଭ ରାୟ LNT2561868

ପ ୁ /791621 34 106 512ମେହଶ କମୁାର ରାୟ ପି ଅରବି  ରାୟ LNT4152153
ୀ /791622 26 106 513ନିହାରିକା ରାୟ ପି ଅରବି  ରାୟ YNY0721118
ୀ /801623 32 106 514ଆରତି ଗୁ ା - ଅଜୟ ଓଝା YNY0929935

ପ ୁ /801624 56 106 515ଦି ିସ ୁ ର ରାୟ ପି ବିଶନାଥ ରାୟ OR/06/044/274518
ପ ୁ /801625 49 106 516ବସ  କମୁାର ରାୟ ପି ବିଶନାଥ ରାୟ YNY0492793
ୀ /801626 42 106 517ରଶିତା ରାୟ ସା ବସ  କମୁାର ରାୟ YNY0448829
ୀ /811627 88 106 518କ୍ଷୀର େବୱା ସା ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/274522

ପ ୁ /811628 48 106 519ବୁ େଦବ ଧଳ ପି କଳୁମଣି ଧଳ LNT4156089
ପ ୁ /811629 43 106 520ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ ୁେଦବ ସାହୁ LNT2343291
ପ ୁ /811630 63 106 521ଯଧିୁ ିର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/274523
ପ ୁ /811631 54 106 522ନକଳୁ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/274525
ୀ /811632 52 106 523ମମତା ସାହୁ ସା ଯଧିୁ ିର ସାହୁ OR/06/044/274524
ୀ /811633 50 106 524ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ନକଳୁ ସାହୁ OR/06/044/274526

ପ ୁ /821634 42 106 525ଅ ୁର୍ନ େବେହରା ପି କାସିରାମ େବେହରା OR/06/044/274543
ପ ୁ /821635 55 106 526ତିେଲାଚନ ନାୟକ ପି ମ ର ନାୟକ OR/06/044/274542
ୀ /821636 28 106 527ଅପର୍ଣ ସରୁଭି ପସାଦ ପି ରାେମଶ୍ଵର ପସାଦ YNY1096528
ୀ /821637 60 106 528ମିନତି ସାହୁ ପି ଜଗେମାହନ ପସାଦ ସାହୁ OR/06/044/274541
ୀ /821638 81 106 529ସଖୀ ସାହୁ ସା ଜଗେମାହନ ସାହୁ OR/06/044/274973

ପ ୁ /821639 52 106 530ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗେମାହନ ସାହୁ OR/06/044/274819
ପ ୁ /821640 45 106 531ପତିତପାବନ ସାହୁ ପି ଧରଣୀଧର ସାହୁ OR/06/044/274824
ୀ /821641 42 106 532ସନୁୀତା ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0171777
ୀ /831642 80 106 533ରାଧିକା ସାହୁ ସା ବିହାରି ସାହୁ OR/06/044/274544
ୀ /841643 34 106 534ଅ ିତା କମୁାରୀ ଗୁ ା ପି ଇଶର ଚ  ଗୁ ା LNT3052370

ପ ୁ /841644 33 106 535ଅ ିତ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଇଶର ଚ  ଗୁ ା LNT3052362
ପ ୁ /841645 53 106 536ସେୂବାଧ କମୁାର ପରିଡ଼ା - ପଦନାଵ ପରିଡା YNY1051960
ୀ /841646 44 106 537କଲଯ୍ାଣୀ ପରିଡ଼ା ସା ସେୂବାଧ ପରିଡ଼ା YNY1051994
ୀ /841647 29 106 538ଲକି୍ଷପିୟା ପରିଡ଼ା ପି ସେୂବାଧ ପରିଡ଼ା YNY1051978

ପ ୁ /841648 28 106 539ସନୁୀଲ କମୁାର ପରିଡ଼ା - ମୀରା ସାହୂ YNY1052505
ୀ /841649 25 106 540ସରସତୀ ପରିଡ଼ା ପି ସ◌ୁୁେବାଧ ପରିଡ଼ା YNY1051986
ୀ /841650 25 106 541ର ୀତା ସାହୁ ପି ରବୀ  କମୁାର ସାହୁ YNY1095934
ୀ /841651 70 106 542ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଲାଲଚା  ସାହୁ OR/06/044/274550
ପ ୁ /841652 51 106 543ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପୀନାଥ ସାହୁ OR/06/044/274841
ୀ /841653 43 106 544ମୀରା ସାହୁ ପି ଲାଲ ଚା  ସାହୁ OR/06/044/274893
ପ ୁ /841654 30 106 545ସେୁରଶ େସଠୀ ପି ନିଶାକର େସଠୀ YNY0601625
ପ ୁ /841655 48 106 546ଆର ଏସ ସବୁମନଯ୍ମ୍ ପି ଆର ଏସ ମଣୀ OR/06/044/274868
ପ ୁ /851656 50 106 547ବିଜୟାନ  େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା OR/06/044/274552
ୀ /851657 44 106 548ସୀମାମଂଜରୀ େବେହରା ସା ବିଜୟନ  େବେହରା LNT4172581
ୀ /851658 80 106 549ବାସ ି େଦଇ - ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା YNY0664201
ପ ୁ /861659 36 106 550ନୀଳମଣୀ ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବାରିକ YNY0964734
ୀ /861660 84 106 551ଲକ୍ଷୀ ମ ଳ ସା ରାଜୁ ମ ଳ YNY0964759
ପ ୁ /861661 80 106 552ରାଜୁ ମ ଲ ପି ସେୁରନ ମ ଳ YNY0964742
ୀ /861662 57 106 553କନକଲତା ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ LNT2538270
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ପ ୁ /861663 45 106 554ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/274579
ପ ୁ /871664 48 106 555େସୗଭିକ େସନ ପି ସବଯ୍ସାଚି େସନ LNT3052396
ପ ୁ /871665 43 106 556ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ LNT4172615
ପ ୁ /871666 36 106 557ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁଃଖବ ୁ ସାହୁ YNY0601278
ପ ୁ /871667 33 106 558ଶୀମ  ସାହୁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାହୁ LNT3052388
ପ ୁ /871668 25 106 559େଦବାସିଶ ସାହୂ - େଜାଗାଶ ଚଦ ସାହୂ YNY1161413
ୀ /871669 70 106 560େକୗଶଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ନକଳୁ ସାହୁ OR/06/044/274587

ପ ୁ /871670 68 106 561ଶରତ କମୁାର ସାହୁ ପି ହଟକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/274590
ୀ /871671 55 106 562ଛବିତା ସାହୁ ସା ଶରତ ସାହୁ OR/06/044/274591

ପ ୁ /871672 44 106 563ମନେମାହନ ସାହୁ ପି ନକଳୁ ସାହୁ LNT2343432
ପ ୁ /871673 43 106 564ଜଗ େମାହନ ସାହୁ ପି ନକଳୁ ସାହୁ LNT2343309
ପ ୁ /881674 71 106 565ଖେଗ  ନାଥ ପାଢୀ ପି କୃପାସି ୁ ପାଢୀ OR/06/044/274601
ପ ୁ /881675 69 106 566ରାେଜ  କମୁାର ପାଢୀ ପି କୃପାସି ୁ ପାଢୀ OR/06/044/274603
ୀ /891676 54 106 567ଶା ିଲତା ପ ୃ ି ସା ଜୟଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/274597

ପ ୁ /891677 49 106 568େଯେଗ  କମୁାର ପ ୃ ି ପି ରାମ ଚ  ପ ୃ ି LNT2343564
ୀ /891678 34 106 569ଶବିାନୀ ପ ୃ ି ପି ଜୟଚ  ପ ୃ ି YNY0171785

ପ ୁ /901679 53 106 570ନେର  ନାୟକ ପି ଅରକି୍ଷତ ନାୟକ LNT4172599
ୀ /901680 45 106 571ସଷୁମା ନାୟକ ସା ନେର  ନାୟକ LNT4172623
ୀ /901681 26 106 572ଝରଣା ସାହୁ ପି େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ YNY0721092

ପ ୁ /901682 26 106 573ଧୀରାନ କମୁାର ସାହୂ ପି ଊେମଶ ଚଦ ସାହୂ YNY1161397
ପ ୁ /901683 26 106 574ଅଭିନ ନ ସାହୁ ପି ପେରଶ ଚ  ସାହୁ YNY1097898
ପ ୁ /901684 23 106 575ଅଭିେଶକ ସାହୁ ପି ପେରଶ ଚ  ସାହୁ YNY1097906
ପ ୁ /901685 89 106 576ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ ପି ସଖୁେଦବ ସାହୁ OR/06/044/274612
ୀ /901686 70 106 577କମଳା ସାହୁ ସା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/274611

ପ ୁ /901687 60 106 578େଦେବ  ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/274614
ପ ୁ /901688 60 106 579ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/274619
ପ ୁ /901689 58 106 580ପେରଶ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/274623
ପ ୁ /901690 55 106 581ଉେମଶ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/274621
ୀ /901691 53 106 582କବିତା ସାହୁ ସା ରେମଶ ସାହୁ OR/06/044/274620
ୀ /901692 52 106 583ସରସତୀ ସାହୁ ସା ଉେମଶ ସାହୁ OR/06/044/274622

ପ ୁ /901693 50 106 584ଶବି ଚରଣ ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/274616
ୀ /901694 48 106 585େହମଲତା ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ OR/06/044/274615
ୀ /901695 47 106 586ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଚରଣ ସାହୁ LNT4163945

ପ ୁ /901696 47 106 587ଲକ୍ଷୀଚରଣ ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/274618
ୀ /901697 46 106 588ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ପେରଶ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/274982

ପ ୁ /901698 45 106 589ସମେର  ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ LNT2494706
ୀ /901699 45 106 590ଝୁନୁବାଳା ସାହୁ ସା ଶବିଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/274617

ପ ୁ /901700 42 106 591ଜୟରାମ ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ LNT4156071
ୀ /901701 36 106 592ସସିତା ସାହୁ ସା ସମେର  ସାହୁ LNT4156162

ପ ୁ /901702 36 106 593ପରୁନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ LNT4156170
ପ ୁ /901703 31 106 594ଶୀ ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀ େଦେବ ୍ କମୁାର ସାହୁ YNY0143123
ୀ /911704 48 106 595ସେୟଦା ସବିହା େମାଇନି ସା ଏସ ମହ ଦ ସଲିମ LNT2521151
ୀ /911705 24 106 596ସେୟଦା ଫାତମା ଆ ୀନ ପି ଏସ. େମାହମଦ ସଲୀମ YNY1325257
ୀ /911706 21 106 597ସେୟଦା େଜୖନାବ ଆ ୀନ ପି ସୟଦ ମହମଦ ସଲୀମ YNY1163880

ପ ୁ /911707 40 106 598ମହ ଦ ଆଜାମ୍ ପି ମହ ଦ୍ ହାକିମ୍ YNY1377274
ପ ୁ /911708 49 106 599ସୟଦ ମହ ଦ ଆଲମ ପି ମହ ଦ ହାକିମ YNY1243062
ୀ /911709 56 106 600େରଶମୀ ଆରା ସା ମହ ଦ ସହିନ୍ ଶାହା OR/06/044/274846
ୀ /911710 33 106 601ସଲମା େବଗମ ସା ସୟଦ ମହମଦ ଆଲାମୀ YNY1247303
ୀ /911711 28 106 602ରୁକସାକର ପରୱିନ ପି ମହମଦ ସାେହନଶା YNY0922773
ୀ /911712 26 106 603ରୁବିନା ପରୱନି ପି ମହମଦ ସାେହନଶା YNY0922757
ପ ୁ /911713 50 106 604ମହମଦ ରଫିକ ପି ହାକିମ  OR/06/044/274633
ୀ /911714 62 106 605ମହ ଦ ସହିନ୍ ଶାହା ପି ମହମଦ ଦୁରକ ଶାହା OR/06/044/274630
ୀ /911715 20 106 606ସାତି େସୗମ୍ଯା ସାହୂ ପି ସେରାଜ କ.ୂ ସାହୂ YNY1325281
ପ ୁ /911716 59 106 607ଏସ ମହ ଦ ସଲିମ୍ ପି ମହ ଦ ହାକିମ  OR/06/044/274629
ପ ୁ /921717 72 106 608କାହନ୍ଚୁରଣ ବାରିକ ପି ମଷୂା ବାରିକ YNY0077198
ପ ୁ /921718 48 106 609ବାସେୁଦବ ବାରିକ ପି କହନ୍ଚୁରଣ ବାରିକ LNT2538262
ୀ /921719 25 106 610ମନ୍ ାକିନୀ ସାହୂ ପି ଆନ  ଚରଣ ସାହୂ YNY1313261
ୀ /921720 23 106 611ହାରାମଣୀ ସାହୂ ପି ଆନ  ଚଂଦ ସାହୂ YNY1313345
ପ ୁ /921721 22 106 612େରାହିତ କମୁାର ସାହୂ ପି ଆନ  ଚଂଦ ସାହୂ YNY1313394
ୀ /921722 20 106 613ତପସିନୀ ସାହୂ ମା ପାବର୍ ତୀ ସାହୂ YNY1313303
ୀ /921723 60 106 614ବିଦୁଲତା ସାହୁ ସା ସଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ YNY0664235
ୀ /921724 55 106 615ପାବର୍ ତି ସାହୁ ପି କରୁଣାକର ସାହୁ OR/06/044/274636
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ପ ୁ /921725 52 106 616େକଶବ ଚ  ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ YNY0492835
ପ ୁ /921726 48 106 617କୃପାସି ୁ ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ OR/06/044/274921
ପ ୁ /921727 47 106 618ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/044/274860
ୀ /921728 46 106 619େରବତୀ ସାହୁ ସା େକଶବ ସାହୁ YNY0492843
ୀ /921729 45 106 620କମଳା ସାହୁ ସା ଆନ  ସାହୁ OR/06/044/274879

ପ ୁ /921730 54 106 621ନୃସିଂହ ଶମର୍ା ପି ମଥଲୁା ଶମର୍ା LNT3052438
ୀ /921731 42 106 622ସଜୁଳା ଶମର୍ା ସା ନୃସିଂହ ଶମର୍ା LNT3052446

ପ ୁ /931732 37 106 623େଚୗଧରୁୀ ଅୟାସ ୁ ିନ ପି େଚୗଧରୁୀ ଫୟାଜଉ ିନ YNY0143131
ପ ୁ /931733 72 106 624ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/044/274638
ୀ /931734 60 106 625ସଶୁଳିା େବେହରା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା OR/06/044/274639

ପ ୁ /931735 34 106 626ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା LNT4237046
ୀ /931736 33 106 627ମାଳତୀ େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା LNT3052453
ୀ /931737 39 106 628ତନୁଶୀ ମହା ି ପି ସଭୁାଶୀଷ ରାଏ YNY0601369
ୀ /931738 27 106 629ଶଭୁଶୀ ମହା ି ପି ରବିନାରାୟଣ ମହା ି YNY0601385

ପ ୁ /941739 75 106 630ସି. େହମ  କମୁାର ରାଓ ପି ସି. ଅ ୁର୍ନ ରାଓ OR/06/044/274651
ୀ /941740 58 106 631ସି ସଶୁଳିା ସା ସି େହମ  ରାଓ OR/06/044/274652
ୀ /951741 50 106 632ସରୁଳା ଭ - ଅମେର  ମହା ି OR/06/044/274661

ପ ୁ /951742 58 106 633େଶୖଳ  ମହା ି ପି ଏସ ସି ମହା ି OR/06/044/274656
ୀ /951743 53 106 634ଇତିଶୀ ମହା ି ପି ଏ ସି ସି ମହା ି OR/06/044/274659

ପ ୁ /951744 51 106 635ଜୀେତ  ମହା ି ପି େଶୖେଳ ୁ ଚ  ମହା ି OR/06/044/274658
ୀ /951745 49 106 636ସରିତା ମହା ି ସା େଶୖେଳ  ମହା ି LNT1674837

ପ ୁ /951746 48 106 637ଧେମର୍  ମହା ି ପି ଏ ସ ସି ମହା ି OR/06/044/274657
ୀ /951747 47 106 638ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ଏସ ସି ମହା ି OR/06/044/274662
ୀ /951748 44 106 639ପଦଶୀ ମହା ି ପି ଶ ି  ଚ  ମହା ି LNT1674829
ୀ /951749 42 106 640ଲିତା ମହା ି ସା ଧେମର୍  ମହା ି YNY0355347
ୀ /951750 35 106 641ଶୀଯା ମହା ି ପି ଅମେର  ମହା ି LNT3052461

ପ ୁ /951751 20 106 642କିତିକ େମାହା ି ପି େସୖେଳ  େମାହା ି YNY1313170
ୀ /961752 75 106 643ନିଳିମା ଦାସ ସା ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/06/044/274672

ପ ୁ /961753 48 106 644ମାନସ ର ନ ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ OR/06/044/274677
ୀ /961754 47 106 645ଜୟସିତା ଦାସ ସା ମାନସ ରଂଜନ ଦାସ LNT3052479
ୀ /961755 40 106 646େମୗସମୁୀ ଦାସ ସା ସମୀର ର ନ ଦାସ YNY1022797

ପ ୁ /961756 38 106 647ନିହାର ର ନ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/06/044/274678
ୀ /961757 37 106 648ସାଇସିତା ଦାସ ସା ନିହାର ର ନ ଦାସ YNY0355354

ପ ୁ /971758 64 106 649ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ଦାସ OR/06/044/274680
ୀ /971759 58 106 650ନିମର୍ଳା ଦାସ ସା ରବିନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/274681

ପ ୁ /971760 55 106 651ରେମଶ ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ OR/06/044/274682
ପ ୁ /971761 49 106 652ଜଗବ ୁ ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ LNT3052487
ୀ /971762 44 106 653ଝୁନୁ ଦାସ ସା ଜଗବ ୁ ଦାସ LNT4163937

ପ ୁ /971763 35 106 654ରାଜୀବ କମୁାର ଦାସ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ LNT4159588
ୀ /971764 30 106 655େସାନାଲି ଦାସ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ YNY0601427
ୀ /971765 36 106 656ଶ ା ଳୀ ସାହୁ ପି ଭା ର ସାହୁ LNT3052495
ପ ୁ /981766 65 106 657ସି ଲ କୃ ମ ୂ ିର୍ ପି ସି ଲ ମ ୂ ିର୍ OR/06/044/274686
ୀ /981767 55 106 658ସି ଲ େରାହିନାମା ସା ସି ଲ କୃ ମ ୂ ିର୍ OR/06/044/274687

ପ ୁ /991768 35 106 659ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭା ର ସାହୁ LNT3052503
ପ ୁ /991769 65 106 660ଭା ର ସାହୁ ପି ଦ ପାଣି ସାହୁ YNY0763854
ୀ /991770 60 106 661ସବୁାସିନୀ ସାହୁ ସା ଭା ର ସାହୁ YNY0763839
ୀ /991771 37 106 662ଉଷାରାଣୀ ସାହୁ ପି ଭା ର ସାହୁ YNY0763847
ୀ /1001772 40 106 663ମାଣୀକ େବେହରା ସା କେହନ୍ଇ େବେହରା YNY0964809

ପ ୁ /1001773 26 106 664ଶ ର ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାଶ YNY0964502
ୀ /1001774 92 106 665ରାମକମୁାରୀ େଦୂ◌ି ସା ପବନକମୁାର ମହତ YNY0964528
ୀ /1001775 84 106 666େରକା େଦୂ◌ି ସା େନବଲ ମହତ YNY0964544
ପ ୁ /1001776 64 106 667ପୀତାମର ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି YNY0503672
ୀ /1001777 58 106 668ବି ୁପିୟା ମହା ି ସା ପୀତାମର ମହା ି YNY0503680
ୀ /1001778 39 106 669େବବୀସିତା ମହା ି ପି ପିତାମର ମହା ି YNY0503664
ୀ /1011779 82 106 670ସେରାଜିନୀ ଦାସ ସା ବାଉରିବ ୁ ଦାସ OR/06/044/274691
ୀ /1011780 58 106 671ସବିତା ଦାସ ସା ପପଲୁ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/274693
ପ ୁ /1011781 58 106 672ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି ବାଉରିବ ୁ ଦାସ OR/06/044/274692
ପ ୁ /1011782 34 106 673ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ LNT3052529
ପ ୁ /1011783 32 106 674ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ LNT3052511
ୀ /1021784 28 106 675ଅପର୍ନ ସରୁଭି ପସାଦ ପି ରାେମଶର ପସାଦ YNY0601047
ୀ /1021785 39 106 676ଅନୀତା ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0984906
ୀ /1021786 35 106 677ପିତୀ ମ ରୀ ସାହୁ ସା ପ ଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0721068
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ପ ୁ /1021787 75 106 678ଶଚିଦାନ  ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ OR/06/044/274695
ୀ /1021788 66 106 679ସଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ସଚିଦାନ  ସାହୁ OR/06/044/274696

ପ ୁ /1021789 48 106 680ସେରାଜ ସାହୁ ପି ସଚିଦାନ  ସାହୁ OR/06/044/274697
ପ ୁ /1021790 42 106 681ପ ଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସ ିଦାନ  ସାହୁ LNT2344471
ୀ /1021791 40 106 682ରୁନୁରାଣୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ LNT4148219

ପ ୁ /1031792 58 106 683ଶ ର ମ ଳ ପି ବିଭୁତି ମ ଳ OR/06/044/274699
ୀ /1031793 52 106 684ସ ଯ୍ା ମ ଳ ସା ଶ ର ମ ଳ OR/06/044/274700

ପ ୁ /1031794 33 106 685ସେୁଭ ୁ ମ ଳ ପି ଶ ର ମ ଳ LNT3052537
ପ ୁ /1031795 25 106 686ସେ ାଷ ପଧାନ ପି ରବି  ପଧାନ YNY0964478
ପ ୁ /1041796 35 106 687ମେହ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ LNT3052545
ପ ୁ /1041797 60 106 688ଲି ରାଜ ସାହୁ ପି ଭିକାରି ସାହୁ LNT2343549
ୀ /1041798 60 106 689ପାବର୍ ତି ସାହୁ ସା ଲି ରାଜ ସାହୁ OR/06/044/274708

ପ ୁ /1051799 56 106 690ଈଶର ଚ  ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ YNY1290980
ୀ /1051800 42 106 691େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ସାହୁ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT3052552
ୀ /1051801 19 106 692ଇ ିତା ସାହୂ ପି ଈଶ୍ଵର ଚଂଦ ସାହୂ YNY1313113
ୀ /1051802 73 106 693ଜାନକୀ ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/274712

ପ ୁ /1051803 62 106 694କିେଶାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/274713
ପ ୁ /1051804 60 106 695ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/274714
ୀ /1051805 52 106 696େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା କିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/274717
ୀ /1051806 51 106 697ସକୁା ି ସାହୁ ସା ବିଜୟ ସାହୁ OR/06/044/274718

ପ ୁ /1051807 50 106 698ସ ୟ ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/274716
ୀ /1061808 35 106 699ସମସାଦ େବଗମ ସା େସଖ ମନସରୂ YNY1229863

ପ ୁ /1061809 67 106 700ପଫଲୁ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/274722
ପ ୁ /1061810 62 106 701ଅମଲୁଯ୍ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/274725
ୀ /1061811 60 106 702ଅହଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ଅମଲୁଯ୍ ସାହୁ OR/06/044/274723
ୀ /1061812 58 106 703େକୗଶଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ ସାହୁ OR/06/044/274724

ପ ୁ /1061813 43 106 704ସତଯ୍ରାମ ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ YNY0194258
ପ ୁ /1061814 41 106 705ରତନ ମଣି ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ YNY0194266
ୀ /1071815 75 106 706େଧାବି େଦଇ ସା େଗାପାଳ ସାହୁ OR/06/044/274730

ପ ୁ /1071816 21 106 707ସଭୁକା  ମିଶ ପି ଊମାକାଂତ ମିଶ YNY1205129
ୀ /1071817 57 106 708ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/274732
ୀ /1071818 27 106 709ସବିତା ସାହୁ ସା ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0601062

ପ ୁ /1071819 26 106 710ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଆ ାରାମ ସାହୁ YNY1050806
ୀ /1071820 25 106 711ଦୀପାମୟୀ ସାହୁ ପି ଆ ାରାମ ସାହୁ YNY1051192
ୀ /1071821 24 106 712ମିନତୀ ସାହୂ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୂ YNY1161421

ପ ୁ /1071822 22 106 713ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୂ ପି ସୀତାରାମ ସାହୂ YNY1318955
ୀ /1071823 19 106 714ଶଭୁଦଶର୍ନୀ ସାହୁ ପି ସୀତା ରାମ ସାହୁ YNY1309731

ପ ୁ /1071824 65 106 715ବି ୁ ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ସାହୁ OR/06/044/274731
ପ ୁ /1071825 58 106 716ଆ ାରାମ ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ସାହୁ OR/06/044/274734
ପ ୁ /1071826 54 106 717ସିତାରାମ ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ସାହୁ OR/06/044/274735
ୀ /1071827 52 106 718େଶାଭା ି ନୀ ସାହୁ ସା ଆ ାରାମ ସାହୁ YNY0194274
ପ ୁ /1071828 42 106 719ନିମାଇ ଁଚରଣ ସାହୁ ପି ଅଗାଧ ୁସାହୁ LNT4156154
ୀ /1071829 42 106 720ତଅେପାଇ ସାହୁ ସା ସିତାରାମ ସାହୁ YNY0194282

ପ ୁ /1071830 40 106 721ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବି ୁ ସାହୁ LNT2343226
ପ ୁ /1081831 52 106 722କିେଶାର େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା OR/06/044/274739
ୀ /1081832 50 106 723ଭାରତି େବେହରା ସା କିେଶାର େବେହରା LNT2343143

ପ ୁ /1081833 26 106 724ମନିଷ େବେହରା ପି କିେଶାର େବେହରା YNY1050814
ପ ୁ /1091834 35 106 725େଗୗରବ େଜୖନ ପି ଧନିଜୟ େଜୖନ YNY0077206
ପ ୁ /1091835 62 106 726ଧନ ୟ େପାଗଲିଆ ପି ଚ ନମଲ େସୖନ OR/06/044/274741
ୀ /1101836 23 106 727ତପସିନୀ ସାହୁ ପି ବିକାଶ ଚ  ସାହୁ YNY1256858
ପ ୁ /1101837 82 106 728ନେରଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/044/274757
ୀ /1101838 72 106 729ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ନେରଶ ସାହୁ OR/06/044/274758
ପ ୁ /1101839 51 106 730ବିକାଶ ସାହୁ ପି ନେରଶ ସାହୁ OR/06/044/274759
ପ ୁ /1101840 48 106 731ପକାଶ ସାହୁ ପି ନେରଶ ସାହୁ OR/06/044/274760
ୀ /1101841 44 106 732ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ବିକାଶ ସାହୁ LNT2423259
ୀ /1101842 32 106 733ସାଗରିକା ସାହୁ ସା ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ YNY0194290
ପ ୁ /1111843 66 106 734ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ନବକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/274769
ୀ /1111844 61 106 735ମିନତୀ ସାହୁ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ସାହୁ OR/06/044/274770
ପ ୁ /1111845 53 106 736ବିକାଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଜଗଦାନ  ସାହୁ YNY1377266
ପ ୁ /1111846 36 106 737େଗୗତମ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ସାହୁ LNT3052610
ୀ /1111847 34 106 738ସରସତୀ ସାହୁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ YNY0601328
ପ ୁ /1111848 29 106 739ମହାବୀର ପସାଦ ସାହୁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ YNY0601351
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ପ ୁ /1111849 27 106 740ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ YNY0630921
ୀ /1111850 26 106 741ଅନୁସୟୁା ସାହୁ ପି ବିକାଶ ଚ  ସାହୁ YNY0721050

ପ ୁ /1111851 85 106 742ଜଗଦାନ  ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ OR/06/044/274761
ପ ୁ /1111852 60 106 743ବିକାଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଜଗଦାନ  ସାହୁ OR/06/044/274763
ପ ୁ /1111853 58 106 744ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ ପି ଜଗଦାନ  ସାହୁ OR/06/044/274765
ୀ /1111854 53 106 745ମିନତି ସାହୁ ସା ସଭୁାଷ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/274766
ୀ /1111855 50 106 746ବନୀତା ବାରିକ ସା ପକାଶ ଚ  ସାହୁ LNT1674910
ୀ /1111856 49 106 747ମିନତି ପଭା ସାହୁ ସା ବିକାଶ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/274764

ପ ୁ /1111857 27 106 748ବିଶାଲ ସାହୁ ପି ପକାଶ ଚ  ସାହୁ YNY0630939
ୀ /1121858 63 106 749ସରସତୀ ସାହୁ ସା ୰ ପସନନ୍ା କମୁାର ସାହୁ YNY1310036
ୀ /1121859 36 106 750ରଶିତା ସାହୁ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ସାହୁ LNT3052628
ୀ /1131860 66 106 751ମିନାକ୍ଷୀ ପ ା ପି ଦାେମାଦର ପ ା OR/06/044/274953

ପ ୁ /1141861 32 106 752ପି. ସନିୁଲ କମୁାର ପି ପି. ମଲିକାଜୁର୍ ନ ରାଓ LNT3052636
ୀ /1141862 55 106 753ପି . ରାଧା ରାଣୀ ସା ପି. ରାମଲିେ ଶର ରାଓ OR/06/044/274788

ପ ୁ /1141863 67 106 754ପି. ମଲିକା ୁର୍ନ ରାଓ ପି ପି. ସନଯ୍ାସି ରାଜୁ OR/06/044/274785
ପ ୁ /1141864 61 106 755ପି . ରାମଲିେ ଶର ରାଓ ପି ପି . ସନଯ୍ାସୀ ରାଜୁ OR/06/044/274786
ୀ /1141865 56 106 756ପି ସଶୁଳିାରାଣୀ ରାଓ ସା ମଲିକା ୁର୍ନ ରାଓ OR/06/044/274787
ୀ /1141866 23 106 757ପି ଶାଲିନୀ ପି ପି ରାମ ଲିେ ଶ୍ଵର ରାଓ YNY1097872
ୀ /1141867 30 106 758ପସ ୁମତୀ ସଚିୁତା ପି ପି.ମଲିକା ଜୁର୍ ନ ରାଓ YNY0922815
ୀ /1151868 54 106 759ରିଜୱାନା େରେହମନ ସା ମହ ଦ ଆସଲାମ୍ LNT2524973
ୀ /1151869 39 106 760ଜୁଲଫିଆ ଅଲମାସ୍ ସା ମହ ଦ ଅଲମାସ  YNY0143149

ପ ୁ /1151870 49 106 761ମହ ଦ ଅଲମାସ ପି ଅବଦୁଲ୍ ଅଜିଜ୍ OR/06/044/274847
ପ ୁ /1151871 56 106 762ମହ ଦ ଆସଲାମ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ OR/06/044/274792
ୀ /1151872 35 106 763ସଶିତା ନାୟକ ସା ଶି ୂସାହୁ YNY0964650

ପ ୁ /1151873 89 106 764ଶବି ସାହୁ ପି ବିେରାକିେଶାର ସାହୁ YNY0964643
ପ ୁ /1151874 59 106 765ମହମଦ ସକିଲ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ୍ OR/06/044/274791
ୀ /1161875 53 106 766ରାଧା ପରିଜା ସା ଏନ ପି ପରିଜା OR/06/044/274800

ପ ୁ /1161876 38 106 767ନିତିଶ ପରିଜା ପି ନାରାୟଣ ପସା୍ ପରିଜା YNY0236992
ପ ୁ /1181877 71 106 768ଅେଶାକ କମୁାର ପରୁୀ ପି ରାଜ କନୱର ପରୁୀ LNT2472991
ୀ /1181878 71 106 769ଆଭା ପରୁୀ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପରୁୀ LNT2473007

ପ ୁ /1181879 36 106 770ସି ାଥର୍  ପରୁୀ ପି ଅେସାକ କମୁାର ପରୁୀ LNT3052644
ୀ /1191880 41 106 771ସସିତା ସାହୁ ସା କିେଶାର ଚ  ସାହୁ LNT3405404

ପ ୁ /1191881 60 106 772କିେଶାର ଚ  ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ LNT2343218
ପ ୁ /1201882 44 106 773ସମିର ର ନ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ LNT2423283
ପ ୁ /1211883 71 106 774ବିଶନାଥ ପ ା ପି ହରିହର ପ ା OR/06/044/274864
ୀ /1211884 56 106 775ଅହଲଯ୍ା ପ ା ସା ବିଶନାଥ ପ ା OR/06/044/274865

ପ ୁ /1221885 60 106 776ସନିୁଲ କମୁାର େବାଷ ପି ପଭୂପଦ େବାଷ LNT3410123
ୀ /1221886 59 106 777ଶଷିନ୍ା େଘାଷ ସା ସନିୁଲ କମୁାର େବାଷ LNT3410115

ପ ୁ /1231887 41 106 778େଗାପାଲ ପସାଦ ଭଗତ ପି ବିମଲ ପସାଦ ଭଗତ YNY0171801
ପ ୁ /1231888 32 106 779ନାରାୟଣ ଭଗତ ପି ବମଳ ପସାଦ ଭଗତ YNY0171793
ୀ /1241889 62 106 780ଝୁନିବାଳା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0194316
ୀ /1261890 58 106 781େସନ୍ହଲତା ପସାଦ ସା େଗୗରୀ ଶ ର ପସାଦ YNY0747022
ୀ /1261891 36 106 782ଧରିତୀ ପସାଦ ପି େଗୗରୀ ଶ ର ପସାଦ YNY0747014

ପ ୁ /1261892 67 106 783େଗୗରୀ ଶ ର ପି େଲଟ୍ ରଘନୁାଥ ରାମ YNY0974220
ୀ /1271893 39 106 784ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ରାମ ସା େଲାକନାଥ ପସାଦ ରାମ YNY0258426
ୀ /1311894 42 106 785ପ ୁ ା ଦେଳଇ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ଦେଳଇ YNY0448845
ୀ /1321895 28 106 786ପଜୂା ଭଗତ ପି ରାେଜ  ପସାଦ ଭଗତ YNY0679605

ପ ୁ /1331896 27 106 787ଦୂଜୟ େବେହରା ପି ରଘ ୁେବେହରା YNY0964783
ପ ୁ /1331897 27 106 788ସମବିତ କମୁାର ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YNY0679266
ପ ୁ /1341898 30 106 789ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YNY0679167
ପ ୁ /1351899 29 106 790କାଳ ୀ େବେହରା ପି କିେଶାର କମୁାର େବେହରା YNY0679191
ୀ /1351900 29 106 791ଉପାସନା ଭଗତ ପି କଲୁଦୀପ ଭଗତ YNY0679506
ପ ୁ /1351901 28 106 792ରାେମଶର ପସାଦ ଭଗତ ପି ଗେଣଷ ପସାଦ ଭଗତ YNY0679290
ୀ /1351902 28 106 793େରଖା ଭଗତ ପି ଅେଶାକ ଭଗତ YNY0679381
ୀ /1351903 30 106 794ଲି ିତା ଦାଶ ପି ବଳରାମ ଦାଶ YNY0679522
ୀ /1351904 28 106 795ସହୁାସିନୀ ଦାଶ ପି ସେୁରଶ ଦାଶ YNY0679480
ୀ /1351905 33 106 796ଚିନୟୀ ପ ା ପି ପସନନ୍ କମୁାର ପ ା YNY0679589
ପ ୁ /1351906 28 106 797ଶକି୍ତ ଶ ର ପ ା ପି ପସନନ୍ କମୁାର ପ ା YNY0679241
ୀ /1351907 28 106 798ଐଶଯ଼ଯ୍ର୍ା ପ ା ପି ଧୀେର  କମୁାର ପ ା YNY0679555
ୀ /1351908 28 106 799ଖସୁବୁ କମୁାରୀ ରାମ ସା କିଷନ ରାମ YNY0679142
ୀ /1351909 27 106 800ଧରିତୀ ପସାଦ ରାମ ପି କାଶୀନାଥ ପସାଦ ରାମ YNY0679365
ୀ /1351910 27 106 801ଅମିତା ରାମ ପି େଲାକନାଥ ପସାଦ ରାମ YNY0679530
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ୀ /1351911 27 106 802ରଜନୀ ରାମ ପି େମୱାଲାଲ ରାମ YNY0679308
ୀ /1351912 30 106 803ପଜ୍ଞା ପରମିତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0679159

ପ ୁ /1351913 29 106 804ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାହୁ YNY0679316
ପ ୁ /1351914 27 106 805ବିେବକ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶଚ  ସାହୁ YNY0679282
ପ ୁ /1351915 27 106 806ଅବିନାଶ ସାହୁ ପି ଅବିନାଶ ସାହୁ YNY0679217
ପ ୁ /1351916 31 106 807ରେମଶ େସଠୀ ପି ନିଶାକର େସଠୀ YNY0679563
ପ ୁ /1351917 29 106 808ବିକମ ସିଂ ପି ହରି ସିଂ YNY0679175
ୀ /1371918 38 106 809ର ଲୁତା ମହା ି ସା ସେୁରଶ ମହା ି YNY1320795
ୀ /180/A1919 20 106 810ନସରୀନ ଖାତୁନ ସା େଶଖ ଜାଵାଡ ଅଲୀ YNY1270099

ପ ୁ /2041920 20 106 811ରାଣା ହୂେସୖନ ସ ାର ପି ନୱାବ ହୂେସୖନ ସ ାର YNY1309830
ୀ /2051921 26 106 812େସାନୀ େବଗମ ପି େସଖ କଲୀମ YNY1095959

ପ ୁ /2051922 40 106 813େସଖ ନଜିର ବୁକ୍ସ ପି େସଖ ଅମିର ବୁକ୍ସ YNY1095942
ପ ୁ /2081923 22 106 814ଫରହାନ ଖାନ ପି ରହିମ ଖାନ YNY1095983
ୀ /2081924 46 106 815ଫରହତ ରହିମ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ YNY1095967

ପ ୁ /2081925 22 106 816େଶଖ ଅବଦୁଲ ରାଶଦି ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଯସୁ ୁ YNY1095975
ୀ /2111926 37 106 817ଅନୱାରି େବଗମ ସା େସଖ ଆକରମ YNY1095991
ୀ /2111927 25 106 818ସମରିନ େବଗମ ସା େସଖ ସରି YNY1096007
ୀ /2111928 38 106 819ଶବାନା ବିବୀ ସା ରମଜାନ ଖାନ YNY1096536
ୀ /2111929 33 106 820ାତମା ବିବି ସା କଲୀମ ଖାନ YNY1096023

ପ ୁ /2111930 21 106 821େସଖ ଆୟୁନୁଲ ହୁେସନ ପି ନୁରୁଲ ହୁେସନ YNY1096015
ପ ୁ /2141931 26 106 822ଅକମ ମହ ଦ ମା ମହମୀଦ ଅଖତାର YNY1096569
ୀ /2141932 30 106 823ସଲୁତାନା ପରବୀନ ସା େସଖ ନସୀର ବୁକ୍ସ YNY1096551
ୀ /2141933 31 106 824ସମୁନ ପରବିନ ସା ଇମତିୟାଜ ଖାନ YNY1096577

ପ ୁ /2141934 37 106 825ନଇମ େସଖ ପି େସଖ ଗାନୀ YNY1096544
ୀ /2171935 60 106 826ସମସାଦ େବଗମ ସା ମହମଦ କାସିମ YNY1097914

ପ ୁ /2171936 26 106 827େମାହମଦ ଔଐଶ ପି େମାହମଦ ଆ େରା  େମାଟିଵାଲ YNY1185685
ୀ /2171937 37 106 828ନିଡା ବନୁ ପରିଯାଣୀ ପି ମ୍ଡ ଇକ଼ବାଲ ପରିଯାଣୀ YNY1096601
ୀ /2171938 67 106 829ଲୁଟ୍ ନ ସହିଗର ସା ଆରିଫ ସହିଗର YNY1096619

ପ ୁ /2171939 23 106 830ଜିଶାନ ସଲାଟ ମା ଇଶାତ ଜାହାନ YNY1096585
ପ ୁ /2171940 21 106 831ଶୟାନ ମଡ଼ି ସଲଟ ପି ଅ ଲୁ ରାହୁ  ସଲଟ YNY1096593
ୀ /2181941 50 106 832ନସୀମା ବିବୀ ସା େସଖ େମଦାର ବୁକ୍ସ YNY1096049

ପ ୁ /2181942 26 106 833ରଜତ େସଖ ବୁକ୍ସ ପି  ର ାକ ବୁକ୍ସ YNY1096056
ପ ୁ /2181943 51 106 834ମମୁତାଜ ହୂସ୍ସିଆନ - ଖଇରୁନ ବିବୀ YNY1096031
ୀ /2181944 25 106 835େସାଫିଆ ପଵର୍ୀନ ପି ଜାହାନ ଅଲୀ ସରଦାର YNY1096064
ୀ /2191945 22 106 836ସାକିବା େବଗମ ସା  ରଶୀଦ YNY1096072

ପ ୁ /2201946 42 106 837ମଖୁତାର ଅହମଦ - ଆହାହ ଆଲମ ଖାନ YNY1161447
ୀ /2201947 32 106 838ସଲୂତନା େବଗମ ସା ସାହାଲମ ଖାନ YNY1161439
ୀ /2201948 35 106 839ବିବୀ ଖାତୁନ ସା ମକୁତାର ଅହମଦ ଖାନ YNY1163872
ୀ /2231949 25 106 840ାତିମା େବଗମ ପି  େଦୗଲତ YNY1096098
ୀ /2231950 36 106 841ଅକିଲା ବିବୀ ପି  ଖଲିଲ YNY1096106

ପ ୁ /2231951 26 106 842େଶଖ କରୀମ ପି  େଦୗଲତ YNY1096080
ପ ୁ /2231952 24 106 843େସକ ରହିମ ମା ଅକିଲା ବିବି YNY1335249
ୀ /2241953 26 106 844ରିହୁନ୍ ରିହାନ୍ ସା ଇଲିୟାସ ଖାନ୍ YNY1309905
ୀ /2261954 27 106 845ମମୁତଜ େବଗମ ସା  ଅ ଲୁ YNY1097922

ପ ୁ /2261955 23 106 846ସ ର୍ରା  ଅଲୀ ସରଦାର ପି ଜାହାନ ଅଲୀ ସରଦାର YNY1096122
ପ ୁ /2261956 27 106 847ସହାନଵା  ସରଦାର - ଜାହାନ ଅଲୀ ସରଦାର YNY1096114
ପ ୁ /2281957 22 106 848ମଦୁାସ୍ଶୀର ଖାନ - ମଟୁକିମ ଖାନ YNY1163856
ୀ /2281958 45 106 849ତରନନ୍ ୂମ ଖାନମ ପି ଅ ୍ ଲ ଖାନ YNY1161454

ପ ୁ /2381959 82 106 850ହବୀବ ଖାନ ପି ମକବୂଲ ଖାନ YNY1317767
ୀ /2411960 39 106 851ସମର େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ େଗାରା YNY1178342
ପ ୁ /2411961 41 106 852ଅ ଲୁ େଗାରା ପି ଅ ଲୁ ହମୀଦ YNY1178367
ପ ୁ /2411962 24 106 853ଅ ଲୁ ରକିବ ପି ଅ ଲୁ ରହିମ YNY1178300
ୀ /4001963 100 106 854ର  ୁେଦୂ◌ି ସା ନେରଶ ମହତ YNY0964536
ପ ୁ /6031964 32 106 855େଦବବତ ନାଥ ପି ଜଗତ ଜୀବନ ନାଥ YNY0964569
ପ ୁ /6031965 25 106 856ମଧବୁତ ନାଥ ପି ମେନାର ନ ନାଥ YNY0964551
ୀ /9991966 82 106 857େକ ଏସ୍ କା ମ ସା େକ ମକୁୁ  ରାଓ YNY0925909
ୀ /9991967 32 106 858ସଚିୁସିତା ସାହୁ ସା ଜଗେମାହନ ସାହୁ YNY0776831
ପ ୁ /99991968 48 106 859ମହ ଦ ଜାମାଲଉ ିନ ପି ହସରତ ଅଲୀ YNY0799148
ୀ /999991969 22 106 860ପୀତି ଭଗତ ମା ସନୁୀତା ଭଗତ YNY1147487
ୀ /C/O RAMES1970 59 106 861ସଚିୁତା ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/038733
ପ ୁ /C/O RAMES1971 27 106 862ଶଭୁାଶଷି ଶଶୀକା  ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YNY0576694
ୀ /C/O RAMES1972 25 106 863ଶବିକଲଯ୍ାଣୀ ଶାବଣୀ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YNY0883017
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ୀ /Jachuck L1973 31 106 864େଯେଲନନ୍ ା େପଟର ସା ବିଭୂଦ  ସାହୁ ସାହୁ YNY1266923
ପ ୁ /RAMESH CH1974 70 106 865ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ନକଳୁ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/038490
ପ ୁ /S/o Sarat1975 29 106 866ସି ାଥର୍  ସାହୂ ପି ସରତ କମୁାର ସାହୁ YNY1232057
ପ ୁ /2041976 52 106 867ନୱାବ ହୁେସନ ସତାର ପି ଏମ୍ ଏ ସତାର OR/06/044/278574
ୀ /2041977 47 106 868ରଜିଆ ସ ାର ସା ନବାବ୍ହୁେସନ୍ ସ ାର OR/06/044/278575

ପ ୁ /2051978 39 106 869ମହ ଦ ମଜିଦ ସଲୁତାନ . ପି ହାଡି ମ ରଫିକ . OR/06/044/278579
ୀ /2051979 66 106 870ଚମନ ଆରା ସା ମହ ଦ ରଫିକ OR/06/044/278584
ୀ /2051980 55 106 871ଅନିସା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଜାେଭଦ ସଲୁତାନ LNT2456234

ପ ୁ /2051981 49 106 872େମାହମଦ ଜାେଵଦ ସଲୂତାନ ପି େମାହମଦ ରା ିକ YNY1346105
ୀ /2061982 42 106 873ୟାସମିନ ବାନୁ ସା ଅବୁଲ ରେହମାନ OR/06/044/278566
ୀ /2061983 64 106 874ଫରିଦା ସଲାଟ ପି େତୖୟବ LNT2537538

ପ ୁ /2061984 49 106 875ଅବଦୁଲ ରଉଫ ସଲାଟ ପି େତୖୟବ OR/06/044/278552
ୀ /2061985 41 106 876ଅନିସା ସଲାଟ ସା ଅବଦୁଲ ରଉଫ ସଲାଟ LNT2452860

ପ ୁ /2061986 53 106 877ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ତୟବୁ ପି ତୟବୁ LNT2521037
ପ ୁ /2081987 53 106 878ଉସମାନ ଖଁା ପି ଉମର ଖଁା OR/06/044/278492
ୀ /2091988 43 106 879ବିରଜିସ ଏରମ  ସା ସାଜିଦ ସଲୁତାନ LNT2438091

ପ ୁ /2091989 54 106 880ମହମଦ ସାଜିତ . ପି ମହମଦ ସି ିକ . LNT2438083
ପ ୁ /2091990 46 106 881ମହମଦ ଜାହିଦ . ପି ସି ିକ . LNT2452795
ୀ /2091991 45 106 882ମମୁତାଜ େବଗମ ସା ଖଲିଦ ସଲୁତାନ LNT2452209

ପ ୁ /2091992 45 106 883ମହମଦ ହମିଦ ପି ସି ିକ ହମିଦ OR/06/044/278536
ପ ୁ /2091993 51 106 884ମହମଦ ଖାଲିଦ ପି ସି ିକ OR/06/044/278581
ୀ /2091994 42 106 885େକଶରୀ ତରନନୁନ ସା ହିମିଦ ସଲୁତାନ LNT2452779
ୀ /2101995 64 106 886ଅମିନା େବଗମ୍ ସା ଲତିଫା YNY0664359
ୀ /2101996 46 106 887ରଣନି ବିବି ସା ହଲିମ ଖାନ OR/06/044/278613
ୀ /2101997 45 106 888ପରବିନ୍ ବିବି ସା ମଜିଦ୍  OR/06/044/278612
ୀ /2101998 38 106 889ନଗିନା ବିବି ପି ଲତିଫ ଖାନ୍ OR/06/044/278614

ପ ୁ /2101999 52 106 890ମଜିଦ ଖଁା ପି ଲତିଫା ଖଁା OR/06/044/278611
ପ ୁ /2102000 48 106 891ସଇଦ ଖଁା ପି ଲତିଫ ଖଁା OR/06/044/278615
ପ ୁ /2102001 46 106 892ରମଜାନ ଖଁା ପି ଲତିଫ ଖାନ୍ OR/06/044/278617
ପ ୁ /2102002 45 106 893ହଲିମ ଖଁା ପି ଲତିଫ ଖଁା OR/06/044/278620
ପ ୁ /2102003 39 106 894କଲିମ ଖଁା ପି ଲତିଫ ଖଁା LNT4148433
ପ ୁ /2102004 29 106 895ଆଏଜାଜ ଖାନ ପି ମଜିଦ ଖାନ YNY0636456
ପ ୁ /2102005 29 106 896ରିୟାଜ ଖାନ ପି ମଜିଦ ଖାନ YNY0303628
ପ ୁ /2122006 39 106 897ଗଲୁଜାର ଖଁା ପି େଶଖ ଆଲାରଖା LNT2452969
ପ ୁ /2132007 66 106 898େଶଖ ଖଲିଲ ପି େଶଖ େମେହବୁକ LNT2452548
ୀ /2132008 85 106 899ଖାତୁନ ବିବି ସା ରମଜାନ ଖଁା LNT2452902
ୀ /2132009 45 106 900ରହିମା ବିବି ସା ୱାହିଦ ଖଁା LNT2452910

ପ ୁ /2132010 39 106 901ଜହିଦ ଖଁା ପି ୱାହିଦ ଖଁା LNT4172888
ୀ /2142011 46 106 902ଦୁଲାରୀ ବିବି ସା ନଜିର ଖଁା YNY0664342

ପ ୁ /2142012 53 106 903ନଜିର ଖଁା ପି ଅହ ଦ ଖଁା YNY0664326
ପ ୁ /2142013 36 106 904ଇମତିୟାଜ ଖଁା ପି ନଜିର୍ ଖଁା LNT4148730
ପ ୁ /2142014 31 106 905ରିଆଜ ଖାନ ପି ନଜିର ଖାନ YNY0303636
ୀ /2142015 76 106 906େରହମତୁନ ନିଶା ସା ଅହ ଦ ଖଁା YNY0664391

ପ ୁ /2152016 67 106 907ଅଜିଦ ଖଁା ପି ଅମଜାଦ OR/06/044/278285
ପ ୁ /2152017 39 106 908ଜମିଲ ଖଁା ପି ଅଜିଦ ଖଁା LNT2452324
ୀ /2152018 43 106 909ଅଲିମନିୁ ନିଶା ସା ଅଜୀଦ OR/06/044/278286
ୀ /2172019 38 106 910ମାରିଆ ସାହୀଗା ପି ଆରିଫ ସାହୀଗା  YNY1257047
ୀ /2172020 52 106 911ଇଶରତ ସଲାଟ ସା ମହ ଦ ଫାରୁକ େତୖୟବ LNT2438141
ୀ /2172021 49 106 912ନଜିମା ବାନନ୍ ୁ ସଲାଟ ସା ମହ ଦ ଫାରୁକ େତୖୟବ LNT2438059
ୀ /2172022 30 106 913ନଉଶନି୍ ବାେନା ସଲତ୍ ପି ମହ ଦ ପାରୁକ ଟାୟବ YNY0450114
ୀ /2202023 37 106 914ନୁଜହତ ଅଫରିନ ସା ଖଇରୁଲ ଆଲାମ ଖଁା LNT4152641
ୀ /2202024 62 106 915ସାଜଦା ବିବି ସା ଅନସାର ଅଲୀ LNT3020567
ପ ୁ /2202025 68 106 916ଅସ୍ଗର୍ ଅଲୀ ଖାନ୍ ପି ଅବଦୁଲ୍ ସମଦ୍ ଖଁା OR/06/044/278297
ପ ୁ /2202026 45 106 917ଖଇରୁଲ ଆଲମ ଖଁା ପି ଅସରଫ ଅଲୀ OR/06/044/278482
ପ ୁ /2202027 37 106 918ସାହାଲାମ ଖଁା ପି ଅସରଫ ଅଲୀ ଖଁା LNT4152633
ୀ /2202028 45 106 919ଆସଫା ଜୁେଲଖା ଖାତୁନ୍ ପି ଆସ୍ଗାର ଆଲୀ ଖାନ୍ OR/06/044/278479
ୀ /2202029 30 106 920ସାଇମା ଖାତୁନ ପି ଅନ୍ସର ଅଲୀ ଖଁା YNY0923433
ୀ /2202030 61 106 921ଖଇରୁନ ନିଶା ସା ଅସରଫ ଅଲୀ LNT2452266
ୀ /2202031 28 106 922ସାବିନା ୟୁମିନ ପି ଅସଗର ଅଲୀ ଖାନ YNY0674705
ପ ୁ /2212032 70 106 923ଅସରଫ ଅଲୀ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ସମଦ ଖଁା LNT2522100
ପ ୁ /2212033 40 106 924ସାହାବୁ ିନ ଖଁା ପି ଆନସାର ଖଁା LNT3062783
ପ ୁ /2212034 38 106 925ଆଲତଫ ଖଁା ପି ଅନସାର ଖଁା OR/06/044/278666
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ପ ୁ /2212035 38 106 926ସାଗିର ଖଁା ପି ଆନସାର ଖଁା LNT3062775
ୀ /2212036 52 106 927େଜାହରା ଖାତୁନ ସା ଅସଗର ଅଲି ଖଁା OR/06/044/278300
ୀ /2212037 33 106 928ହନିଫା ଖାତୁନ ପି ଅଜଗର ଅଲି ଖଁା LNT2456226

ପ ୁ /2222038 67 106 929ଏକାମ ଅଲି ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ଖଁା LNT2453025
ପ ୁ /2222039 36 106 930ସରା ଜୁଲ ଖଁା ପି ଏକାମ ଅଲୀ ଖଁା LNT4156329
ପ ୁ /2222040 34 106 931ମହ ଦ ୱାସିମ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ହଫିଜ ଖଁା YNY0753152
ପ ୁ /2222041 34 106 932ଶାହାରୁକ ଖାନ ପି ଏକାମ ଅଲୀ ଖାନ YNY0449264
ୀ /2222042 61 106 933ସାେହରା ଖାତୁନ ସା ଏକାମ ଅଲି ଖଁା OR/06/044/278554
ୀ /2222043 30 106 934ସଲମା ଖାତୁନ ପି ଏକରାମ ଅଲୀ ଖଁା YNY0965020

ପ ୁ /2232044 63 106 935ଅନୁଆରଅଲୀ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ସମଦ ଖଁା OR/06/044/278303
ପ ୁ /2232045 35 106 936ଜାହା ି ର ଖଁା ପି ଅଜଗର ଅଲୀ ଖଁା LNT2452373
ପ ୁ /2232046 34 106 937ଅଇନୁଲ ଖାନ ପି ଅନୁୱାର ଅଲୀ ଖାନ LNT4148441
ୀ /2232047 53 106 938ରମିଶା ଖାତୁନ ସା ଅନଲର ଅଲି ଖଁା OR/06/044/278304
ୀ /2232048 32 106 939ଆସମିରା ଖାତୁନ ପି ଅନୁଆର ଅଲୀ ଖାନ YNY0079137
ୀ /2242049 33 106 940କନିଜ୍ ଫାତିମା ସା ଇମତିଆଜ୍ ଖାନ୍ YNY0922955

ପ ୁ /2242050 43 106 941ସମେସର ଖଁା ପି ସଫିକ ଖଁା LNT4152724
ପ ୁ /2242051 39 106 942ଇମତିଆଜ୍ ଖଁା ପି ସପିକ ଖଁା LNT2452332
ପ ୁ /2242052 36 106 943ଇଲିୟାସ ଖଁା ପି ସଫିକ ଖଁା LNT4152476
ପ ୁ /2242053 32 106 944େସାହଲ ଖାନ ପି ସଫିକ ଖାନ YNY0303644
ୀ /2242054 37 106 945ଅଫ୍ସାନ ଖାତୁନ ସା ସମ୍େସର୍ ଖାନ୍ YNY0922906
ୀ /2242055 61 106 946ସମସନୁ ନିଶା ସା ସଫିକ ଖଁା OR/06/044/278266

ପ ୁ /2252056 59 106 947େଶଖ ଅବଦୁଲ ହନିଫ . ପି ଅବଦୁଲ ସତୁଲିବ . LNT2452282
ପ ୁ /2252057 41 106 948େସକ ରାଜା . ପି େସକ ଅବୁତାଲିକ . OR/06/044/278551
ୀ /2252058 62 106 949େମେହରୁନା ନିଶ ସା ଇକବାଲ ଜାନୁ OR/06/044/278531

ପ ୁ /2252059 41 106 950ଆରିଫ ଖଁା ରିଜିବଇ ନୁରୀ ପି ହାରୁନ ଖାନ୍ OR/06/044/278589
ପ ୁ /2262060 61 106 951ଉସମାନ ଅଲି ପି ନଜିର ଅଲି LNT4159729
ପ ୁ /2262061 34 106 952ସୟଦ ମ ୁ ାକ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଉସମାନ ଅଲୀ LNT4159711
ପ ୁ /2262062 30 106 953ସୟଦ ଫୟାଜ୍ ଅଲି ପି ସୟଦ ଉସମାନ ଅଲି YNY0448969
ୀ /2262063 55 106 954ରଜିୟା ସାହିନ ସା ଭସମନ ଅଲି LNT4163986

ପ ୁ /2272064 32 106 955େସକ େମାକିମ ପି େସକ ହଲିମ ମହ ଦ LNT4159653
ୀ /2272065 35 106 956ସବନମଆରା େବଗମ ପି େସକ ହଲିମ ମହ ଦ LNT4148854

ପ ୁ /2272066 68 106 957ଅବଦୁଲ ହଫିଜ ଖଁା ପି ମକବୁଲ OR/06/044/278273
ପ ୁ /2272067 40 106 958ଅବଦୁଲ ଇଜାଜ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ ଖଁା LNT4164141
ପ ୁ /2272068 29 106 959ଅବଦୁଲ ଆବରାର ଖାନ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ ଖାନ YNY0303651
ୀ /2272069 39 106 960ସଗୁ ା ଖାନମ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ ଖଁା LNT2452738

ପ ୁ /2282070 38 106 961ଅବଦୁଲ ହାସିମ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ହାଫିଜ ଖଁା LNT2452720
ୀ /2282071 32 106 962ଅସଗରୀ େବଗମ ସା ଆସିଫ ଖାନ YNY0382630

ପ ୁ /2282072 69 106 963ହାରୁନ୍ ଖଁା ପି କବିର ଖଁା OR/06/044/278261
ପ ୁ /2282073 56 106 964ଅ ୍ ଲ ଖାନ - ଅଟା ମହମଦ ଖାନ YNY1161462
ପ ୁ /2282074 42 106 965ଅବଦୁଲ ହନିଫ୍ ଖଁା ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ହଫିଜ ଖଁା LNT2452696
ୀ /2282075 40 106 966ଅନଜୁମ ଖାନ ସା ଅବଦୁଲ ହନିଫ ଖଁା LNT4148748
ପ ୁ /2282076 36 106 967ୱାସିଫ ଖଁା ପି ହାରୁନ ଖଁା LNT4156402
ୀ /2282077 62 106 968ଅଖତରି ଖାନମ ସା ଅବଦୁଲ ହଫିଜ LNT2452704

ପ ୁ /2282078 36 106 969ଅ ମୁ ଖାନମ ପି ହାରୁନ ଖାନ YNY0303669
ୀ /2282079 63 106 970ରହୀମା ଖାତୁନ ସା ହରୁନ ଖାନ YNY1161470
ୀ /2282080 43 106 971ତବସମୁ ପରୱିନ ସା ସୟିଦ ମହ ଦ LNT3020575
ୀ /2282081 41 106 972ଜାେହଦା ପରୱିନ ସା ଆରିଫ ଖାନରଜବୀ ନୁରୀ LNT4156600

ପ ୁ /2292082 41 106 973ଆସିଫ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ହାରୁନ LNT2438034
ୀ /2302083 64 106 974ରାହାନା େବଗମ ସା ତଫିଜୁଲ ବାରି OR/06/044/278674
ୀ /2312084 85 106 975ଆୟସା ବାଇ ସା ହବିବ ସତାର LNT4172938
ୀ /2322085 64 106 976ନଜମା ବାନୁ ପରୀୟାନୀ ସା ମହମଦ ବାନୁ ପରୀୟାନୀ LNT2452852
ୀ /2322086 71 106 977ମହମଦ ଇକବଲ ପରୀୟାନୀ ସା ମହମଦ ଇକବଲ ପରୀୟାନୀ OR/06/044/278341
ପ ୁ /2322087 41 106 978ମହ ଦ ୟୁସଫୁ ପରିୟାନି ପି ମହ ଦ ଇକବାଲ ପରିୟାନି LNT2452845
ପ ୁ /2332088 45 106 979େସକ ବାବୁ . ପି େସକ ଦୁଖ ୁ. OR/06/044/278582
ପ ୁ /2332089 87 106 980େଶଖ ଦୁଃଖ ୁ ପି େଶଖ ଫେକା OR/06/044/278484
ୀ /2342090 46 106 981ମଇନା ବିବି ପି େଶକ ଦୁଖ ୁ OR/06/044/278486
ୀ /2342091 45 106 982େସାଫିଆ ବିବି ସା େଶଖ ବାବୁ LNT2452787
ପ ୁ /2342092 44 106 983ଜାହା ି ର େସାନୁ ପି େଶଖ ରଫିକ LNT2452514
ୀ /2352093 45 106 984ଅଫସନା େବଗମ୍ ସା େଶକ କାସିମ OR/06/044/278543
ପ ୁ /2352094 32 106 985େଶଖ ଚା ପି େଶଖ କାସିମ୍ YNY0078709
ପ ୁ /2352095 55 106 986େଶଖ କାସିମ ପି େଶଖ େଖୖରାତି LNT4159661
ପ ୁ /2352096 50 106 987େଶଖ ରହିମ ପି େଶଖ େଖୖରାତି YNY0664375
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ପ ୁ /2352097 39 106 988େଶଖ ରାଜନ ପି େଶଖ୍ ଫକିର YNY0079145
ୀ /2362098 52 106 989ରୁକସାନା େବଗମ ପି ଖଇରାତି OR/06/044/278559
ୀ /2362099 37 106 990େରଶମା ବିବି ପି େସଖ ରହିମ LNT4152542

ପ ୁ /2362100 40 106 991େଶକ ଇନାୟତ ପି େସଖ ଫକିର LNT2519437
ପ ୁ /2372101 46 106 992େସକ୍ ଫିେରାଜ ପି େସକ୍ ଅସରଫ ଅଲି ଖଁା OR/06/044/278647
ପ ୁ /2382102 39 106 993ଆନୱାର ଖଁା ପି ହବିବ ଖଁା LNT2452225
ୀ /2382103 66 106 994ଜୟତୁନ ନିଶା ସା ହବିବ ଖଁା YNY0664367

ପ ୁ /2392104 31 106 995ଅବଦୁଲ କାଦିର ପି ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ YNY0303693
ୀ /2392105 45 106 996ନସିମା ଖାତୁନ ସା ଅବଦୁଲ ୱହିଦ OR/06/044/278672

ପ ୁ /2392106 32 106 997ଅବଦୁଲ ନଇମ ପି ଅବଦୁଲ ୱହିଦ YNY0303685
ପ ୁ /2392107 48 106 998ଅବଦୁଲ ୱାହୁଦ ପି ଅବଦୁଲ ମଜିଜ YNY0303677
ପ ୁ /2402108 35 106 999ଅବଦୁଲ ଆରିଫ ପି ଅବଦୁଲ ମନାନ LNT2452142
ପ ୁ /2402109 34 106 1000ଅବଦୁଲ ଆସିଫ ପି ଅବଦୁଲ ମନାନ YNY0303701
ପ ୁ /2402110 38 106 1001ଅବଦୁଲ ବାରି ପି ଅବଦୁଲ ମନାନ LNT2452134
ୀ /2402111 39 106 1002ସମେସଦ େବଗମ ସା ଏସ. େକ. ନୟିନ LNT3020583

ପ ୁ /2402112 32 106 1003ଫିେରାଜା େବଗମ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ମ ର୍ାନ LNT3020591
ୀ /2402113 67 106 1004ଜିନୁ ବିବି ପି ଅବଦୁଲ ଗନି◌ି YNY0194407
ୀ /2402114 31 106 1005ଆସିଫା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ୍ ବାରୀ YNY0923029

ପ ୁ /2402115 27 106 1006େସକ ଅବଦୁଲ ଗଲୁଜାର ପି ଅବଦୁଲ ସହୁାନ YNY0674721
ପ ୁ /2402116 59 106 1007ଅବଦୁଲ ମନାନ ପି ଅବଦୁଲ ହମିଦ୍ OR/06/044/278597
ପ ୁ /2402117 29 106 1008େସକ ଅବଦୁଲ ସଲୁତାନ ପି ଅବଦୁଲ ସହୁାଲ YNY0674739
ୀ /2412118 46 106 1009ସଏଜାଦ ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ରହିମ LNT2452951
ୀ /2412119 45 106 1010ଅବଦୁଲ ରହିମ୍ ପି ଅବଦୁଲ ମଦିଦ OR/06/044/278490

ପ ୁ /2422120 39 106 1011େଶଖ ହନିଫ ପି େଶଖ ସଲିମ LNT2452241
ୀ /2422121 37 106 1012ସକିନା େବଗମ ସା େସକ ଅନିସ LNT3020609
ୀ /2422122 37 106 1013ସେୁରୟା ବିବି ପି ହାବିବ ଖାନ YNY0799486

ପ ୁ /2422123 46 106 1014େଶଖ୍ ଅନିସ୍ ଖାନ୍ ପି େସକ ସଲିମ ଖାନ୍ OR/06/044/278555
ୀ /2422124 62 106 1015ଖଇରୁନ ନିଶା ସା ସଲିମ  OR/06/044/278312
ୀ /2422125 32 106 1016ୟାସମିନ ପରୱିନ ସା ଆନୱାର ଖାନ YNY0799460

ପ ୁ /2422126 71 106 1017େଶକ୍ ସଲିମ ପି ଅବଦୁଲଗ ଗଫରୁ YNY0985010
ପ ୁ /2432127 69 106 1018େସକ୍ ଆଜିମ ପି େଶକଗଫରୁ ସକ OR/06/044/278313
ୀ /2432128 45 106 1019ସାହାନାଜ ବାନୁ ପି େଶଖ ଆଜିମ LNT2536324
ୀ /2432129 39 106 1020ପରବିନ ବାନୁ ପି େଶଖ ଆଜିମ LNT2536316
ୀ /2432130 28 106 1021ସାବନା େବଗମ୍ ପି େସକ୍ ଆଜିମ YNY0721183
ୀ /2432131 41 106 1022ରୁକସାନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ନଇମ LNT2561520
ୀ /2432132 39 106 1023ଜାେହଦା େବଗମ ପି ମହ ଦ ଇବାହିମ OR/06/044/278604
ୀ /2432133 31 106 1024ଅପସାନା େବଗମ ପି େଶଖ ଅଜିମ YNY0303727
ୀ /2432134 38 106 1025ଯେୁବଦା େବରା ପି ମହ ଦ ଇବାହିମ OR/06/044/278602
ୀ /2432135 54 106 1026ଆଲମନୁ ନିଶା ସା େଶକ ଅଜିମ  OR/06/044/278314
ୀ /2432136 35 106 1027ୟାସମିନ ନିଶା ପି େଶଖ ଅଜିମ ସକ LNT4156444

ପ ୁ /2432137 34 106 1028ନଜନିନ ନିଶା ପି େସକ ଅଜିମ LNT3020617
ପ ୁ /2442138 62 106 1029େଶକ୍ହଲିମ . ପି ଅବଦୁଲ ଗଫରୁ OR/06/044/278315
ୀ /2442139 50 106 1030ସଏନାଜ େବଗମ୍ ସା େଶକ ହଲିମ୍ YNY1377258
ୀ /2452140 34 106 1031ସଲୁତାନା େବଗମ ମା ହାସିନା ବିବି LNT4156428
ୀ /2452141 52 106 1032ହସିନା ବିବି ପି ଅବଦୁଲ ଗଫରୁ OR/06/044/278557

ପ ୁ /2452142 28 106 1033େଶଖ ମନୁତାଜିମ୍ ପି େସକ ରହିମ YNY0674788
ୀ /.2143 26 106 1034ମମୁତାଜ େବଗମ ସା େଶଖ ମସୁରାଫ YNY0776773
ୀ /.2144 29 106 1035େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାହୁ YNY0799122
ୀ /BUXIBAJA2145 38 106 1036ପରୱିନ େବଗମ ସା ମହ ଦ ମମୁତାଜ ଆଲାମ YNY0929869
ପ ୁ /buxibaja2146 25 106 1037ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ - େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ YNY0929901
ପ ୁ /Buxibaja2147 25 106 1038ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ - େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ YNY0929893
ପ ୁ /Cantonme2148 31 106 1039ବିନାୟକ ପସାଦ ଭଗତ ପି ବି ୁ ପସାଦ ଭଗତ YNY0236554
ପ ୁ /12149 64 106 1040ଅନ  ଚରଣ ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/274733
ୀ /12150 55 106 1041ବନଲତା ସାହୁ ସା ଅନ  ଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/274736
ପ ୁ /22151 33 106 1042ବିଜୟ ପସାଦ ଭଗତ ପି କା ିର୍କ ପସାଦ ଭଗତ YNY0236497
ପ ୁ /22152 80 106 1043ପ ୂ ର୍ଚ  ପାଢୀ ପି ଲି ରାଜ ପାଢୀ YNY0355412
ୀ /22153 70 106 1044ସେରାଜିନୀ ପାଢୀ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ପାଢୀ YNY0355404
ପ ୁ /22154 36 106 1045ପତାପ ଚ  ପାଢୀ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପାଢୀ YNY0355396
ୀ /32155 36 106 1046ସମିୁତା ରାମ ସା େସାମନାଥ ପସାଦ ରାମ YNY0236513
ୀ /42156 32 106 1047ସମିୁତା ସାଇଁ ସା ମେୂଷଶର ସାଇଁ YNY0258434
ୀ /52157 41 106 1048ତପସିନୀ ଭଗତ ସା ସନିୁଲ ପସାଦ ଭଗତ YNY0236521
ୀ /52158 35 106 1049େଜଯ୍ାତି ଭଗତ ପି େଗାପାଳ ପସାଦ ଭଗତ YNY0236539
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ୀ /52159 32 106 1050ଇତି ଭଗତ ପି େଗାପାଳ ପସାଦ ଭଗତ YNY0236547
ୀ /72160 41 106 1051େଭ ଟ ଅନୁରାଧା ଏସ୍ ସା ପବିଣ କମୁାର ଏସ୍ YNY0679639
ୀ /82161 43 106 1052େସାନି ଭଗତ ସା ରାଜକମୁାର ଭଗତ YNY0236562
ୀ /82162 39 106 1053ପନୁମ ଭଗତ ସା ଆନ  ଭଗତ YNY0236570
ୀ /92163 30 106 1054ଅନିତା କମୁାରୀ ପ ା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ା YNY0691865
ୀ /92164 40 106 1055ରଚନା ରାମ ସା େଭାଳାନାଥ ରାମ YNY0236588
ୀ /102165 32 106 1056ଫରାନା େବଗମ ସା ହମିଦୁଲା ଖାନ YNY0236604

ପ ୁ /102166 32 106 1057ସଦୁୀପ କମୁାର େଘାଷ ପି ସବୁୀର କମୁାର େଘାଷ YNY0375949
ପ ୁ /102167 36 106 1058ହମିହୁଲା ଖାନ ପି ହାତାୱାଲା ଖାନ YNY0236596
ୀ /112168 39 106 1059ପଜୂା ରାଉତ ସା ରମାକା  ରାଉତ YNY0236620
ୀ /122169 39 106 1060ସମିତା ସିଂ ପି େଗାଲକ ସିଂ YNY0236653
ୀ /132170 41 106 1061ପିୟତମା ସାହୁ ସା ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ସାହୁ YNY0236679
ୀ /132171 39 106 1062ସେୁକଶନିି ସାହୁ ସା ପତଯ୍ୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0236661

ପ ୁ /142172 32 106 1063ଆଶଷି ପସାଦ ଭଗତ ପି ମେହଶ ଭଗତ YNY0236687
ପ ୁ /142173 25 106 1064ଅରୁନ କମୁାର ସିଂହ ପି ଅମର ସିଂହ YNY0929877
ୀ /152174 42 106 1065ରାଜଶୀ ଜଇସଆୁଲ ସା ସ ୀବ ଜଇସଆୁଲ YNY0236703

ପ ୁ /162175 42 106 1066ସୟଦ ଜାେହଦ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ୱାେହଦ YNY0236711
ପ ୁ /172176 31 106 1067ରାେକଶ କମୁାର ମଲୀକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମଲୀକ YNY0236745
ୀ /182177 30 106 1068ବି ୁପିୟା ମହା ି ପି ବିକମାଦିତଯ୍ ମହା ି YNY0236752

ପ ୁ /192178 33 106 1069ସତଯ୍ଜିତ ସାଇଁ ପି ସଧୁାଂଶ ୁଭୂଷଣ ସାଇଁ YNY0236760
ୀ /202179 37 106 1070ଅନୁସୟା ନାୟକ ସା ତିେଲାଚନ ନାୟକ YNY0236869

ପ ୁ /202180 34 106 1071ସରୂଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୁଟୁ ସାହୁ YNY0236877
ପ ୁ /212181 31 106 1072କିରଣ ସାହୁ ପି ଉେମଶ ସାହୁ YNY0236885
ପ ୁ /222182 50 106 1073େଗାପିନାଥ ସାହୁ ପି ଅଗାଧ ୁସାହୁ YNY0236919
ପ ୁ /222183 49 106 1074ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0236950
ପ ୁ /222184 48 106 1075ଦୀନବ ୁ ସାହୁ ପି ଅଗାଧ ୁସାହୁ YNY0236935
ପ ୁ /222185 48 106 1076ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭରତ ସାହୁ YNY0236943
ୀ /222186 39 106 1077ସ ଲୁତା ସାହୁ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ YNY0236968
ୀ /222187 38 106 1078ବୀଣାପାଣି ସାହୁ ସା େଗାପିନାଥ ସାହୁ YNY0236927
ୀ /232188 29 106 1079ପଲବୀ ଅଗୱାଲ ପି ସନିୁଲ ଅଗୱାଲ YNY0236612
ୀ /242189 34 106 1080ରାଗବୀ ପସାଦ ସା ରବି ପସାଦ YNY0236695
ୀ /252190 32 106 1081ୟସମିନ ବିବି ସା ସୟଦ ସାଜିଦ ଅଲୀ YNY0236729
ୀ /252191 31 106 1082ତସଲିମା ବିବି ସା ସୟଦ ଜାେହଦ ଅଲୀ YNY0236737
ୀ /262192 38 106 1083ଗୀତା ଳି ପ ା ସା ଆଶଷି ପ ା YNY0236786
ୀ /262193 34 106 1084ରୀନାରାଣୀ ପ ା ସା ଅମେରଶ ପ ା YNY0236778

ପ ୁ /272194 32 106 1085ରୂେପଶ କମୁାର ରାୟ ପି ଅରବି  ରାୟ YNY0236844
ୀ /272195 30 106 1086ସାଗରିକା ରାୟ ପି ଅରବି  ରାୟ YNY0236851
ୀ /282196 37 106 1087ଝୁନୁବାଳା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0236794
ୀ /282197 35 106 1088ଦିପମାଲା ସାହୁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାହୁ YNY0236802
ୀ /282198 34 106 1089ଲିପା ସାହୁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାହୁ YNY0236828
ୀ /282199 33 106 1090ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାହୁ YNY0236810
ୀ /282200 29 106 1091ଶି ା ସାହୁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାହୁ YNY0236836

ପ ୁ /292201 39 106 1092ମହ ଦ ଆରିଫ ପି ଜାହୁର ଅେହମଦ YNY0799098
ପ ୁ /292202 37 106 1093ମହ ଦ ଜାଫର ପି ଜାହୁର ଅେହମଦ YNY0799080
ୀ /292203 32 106 1094ସସିତା ମହା ି ପି ପିତାମର ମହା ି YNY0236901

ପ ୁ /292204 31 106 1095ଦିଗବିଜୟ ମହା ି ପି ପିତାମର ମହା ି YNY0236893
ୀ /302205 30 106 1096ପି. ସଚିୁତା ପି ପି. ମଲିକାଜୁର୍ ନ ରାଓ YNY0236976
ୀ /312206 28 106 1097ପ ୁ ଲତା ବାରିକ ପି ଶବିାଜି ବାରିକ YNY0930065

ପ ୁ /B_3,CB-92207 56 106 1098େଦବାସିସ ପାଣିଗାହି ପି ବୃ ାବନ ଚ  ପାଣିଗାହୀ YNY0721043
ୀ /B-3 CB-92208 27 106 1099ପଲବୀ ପାଣିଗାହୀ ପି େଦବାଶଷି ପାଣିଗାହୀ YNY0721027
ୀ /B-3 cb-92209 55 106 1100ଝୁମ୍କୀ ରଥ ସା େଦବାଶଷି ପାଣିଗାହୀ YNY0721035
ୀ /452210 19 106 1101େଶୟ ରାୟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଖ ାୟତରାୟ YNY1325653
ପ ୁ /522211 49 106 1102ବଜରଗଂଲାଲା ବାଗରି - େମାହନଲାଲା ବାଗରି YNY1339241
ପ ୁ /B-8, CB/92212 55 106 1103ବିଜୟ କମୁାର ଖ ାୟତରାୟ ପି ନବଘନ ଖ ାୟତରାୟ YNY1043579
ୀ /B8,CB/92213 50 106 1104େଲାପାମଦୁା ରାଉତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଖ ାୟତରାୟ YNY1043553
ୀ /B-8,CB/92214 22 106 1105େଶତା ରାୟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଖ ାୟତରାୟ YNY1043561
ୀ /912215 33 106 1106ସଲମା େବଗମ ସା ସୟଦ ମହ ଦ ଆଲମ YNY0929927
ୀ /.992216 26 106 1107ଅଫସାନା ପରବିନ ସା େଶଖ େଗାଲାମ େମା ିନ YNY0776799
ପ ୁ /1662217 27 106 1108େହମଂତ କମୁାର େଜନା ପି କଳୁମଣି େଜନା YNY1339217
ୀ /3022218 42 106 1109ଶୀତଲ ସାରଵାଗୀ ସା ରାେଜଶ ସାରଵାଗୀ YNY1159854
ପ ୁ /5292219 30 106 1110ର ିତ ବାରିକ ପି ଶବିାଜି ବାରିକ YNY0929851
ୀ /.2220 57 106 1111ପରମ େଜଯ୍ାତି ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ଚ  ସାହୁ YNY0926295
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1

ୀ /.2221 73 106 1112େକ ସଯୂଯ୍ର୍କା ମ ସା େକ ମକୁୁ  ରାଓ YNY0799205
ୀ /12222 73 106 1113ବୀଣା ନ ୀ ସା କାଶୀନାଥ ନ ୀ LNT2494912

ପ ୁ /12223 53 106 1114ତପନ କମୁାର ନ ୀ ପି କାଶୀନାଥ ନ ୀ LNT2494896
ପ ୁ /12224 51 106 1115ଜିେତନ୍ କମୁାର ନ ୀ ପି କାଶୀନାଥ ନ ୀ LNT2494920
ୀ /12225 45 106 1116ସସିତା ନ ୀ ସା ଜିେତନ୍ କମୁାର ନ ୀ LNT2494904
ୀ /12226 42 106 1117ସଜୁାତା ନ ୀ ସା ତପନ କମୁାର ନ ୀ LNT2494888
ୀ /22227 78 106 1118ଶା ି ମିଶ ପି ପରୁୁେଷା ମ ମିଶ OR/06/044/274012

ପ ୁ /22228 74 106 1119ରୁଦ ପସାଦ ମିଶ ପି ପରୁୁେଷା ମ ମିଶ OR/06/044/274009
ୀ /22229 67 106 1120ବସ  ଲତିକା ମିଶ ସା ମେହଶରୀ ମିଶ OR/06/044/274010
ୀ /22230 61 106 1121ଧରିତୀ ମିଶ ସା ରୁଦ ପସାଦ ମିଶ OR/06/044/274011

ପ ୁ /22231 45 106 1122େଦବାଶଷି ମିଶ ପି ମେହଶରୀ ମିଶ LNT2536779
ପ ୁ /22232 39 106 1123େଦବଦ  ମିଶ ପି ରୁଦ ପସାଦ ମିଶ LNT2473536
ପ ୁ /32233 64 106 1124ଗେଣଶ ଭଗତ ପି ଶୀପସାଦ ଭଗତ OR/06/044/274015
ପ ୁ /32234 59 106 1125କା ିର୍କ ଭଗତ ପି ଶବି ଭଗତ OR/06/044/274016
ପ ୁ /32235 56 106 1126ଜଗଦିଶ ଭଗତ ପି ଶବି ଭଗତ OR/06/044/274014
ୀ /32236 51 106 1127ରୀତା ଭଗତ ସା ଗେଣଷ ଭଗତ OR/06/044/274898

ପ ୁ /32237 50 106 1128ତିେଲାକନାଥ ଭଗତ ପି ଶବି ଭଗତ OR/06/044/274884
ପ ୁ /42238 54 106 1129େଦେବ  ଭଗତ ପି କିଶନ ଭଗତ OR/06/044/274022
ୀ /42239 54 106 1130ସନିୁତା ଭଗତ ସା ରାେଜ  ପସାଦ ଭଗତ OR/06/044/274995
ୀ /62240 54 106 1131ବନଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ଅମଲୁଯ୍ ସାଇଁ LNT2578623
ୀ /72241 55 106 1132ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ OR/06/044/274881

ପ ୁ /72242 50 106 1133େଦେବ  ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ LNT2578649
ପ ୁ /82243 54 106 1134କାଶନିାଥ ପସାଦ ରାମ ପି ନେଗନ ପସାଦ ରାମ OR/06/044/274034
ପ ୁ /82244 52 106 1135େଲାକନାଥ ପସାଦ ରାମ ପି ନେଗନ ପସାଦ ରାମ OR/06/044/274033
ପ ୁ /82245 49 106 1136ବିଶନାଥ ପସାଦ ରାମ ପି ନେଗନପସାଦ ରାମ OR/06/044/274983
ୀ /82246 47 106 1137େରଖା ରାମ ସା କାଶୀନାଥ ରାମ OR/06/044/274942

ପ ୁ /82247 45 106 1138େସାମନାଥ ପସାଦ ରାମ ପି ନେଗନ ପସାଦ ରାମ OR/06/044/274823
ୀ /82248 40 106 1139ସଂଜୁଲତା ରାମ ସା ବିଶନାଥ ପସାଦ ରାମ LNT2578664
ୀ /92249 53 106 1140ରାଧା ସିଂହ ସା ହରି ସିଂହ OR/06/044/274036

ପ ୁ /102250 54 106 1141ଚକଧର ଦାସ ପି ବ ାଳି ଦାସ LNT2578680
ୀ /102251 52 106 1142କା ନବାଳା େଦଇ ସା ଚକଧର ଦାସ OR/06/044/275015

ପ ୁ /112252 59 106 1143ଜଗତ ଜୀବନ ନାଥ ପି ଦାେମାଦର ନାଥ LNT2578730
ପ ୁ /112253 52 106 1144ତପନ କମୁାର ନାଥ ପି ଦାେମାଦର ନାଥ LNT2561678
ୀ /112254 49 106 1145ବି ୁପିୟା ନାଥ ସା ଜଗତ ନାଥ LNT2578748

ପ ୁ /112255 35 106 1146ପିୟବତ ନାଥ ନାଥ ପି ଜଗତ୍ ଜୀବନ ନାଥ YNY0077230
ପ ୁ /122256 64 106 1147ଭୁବନ ମଲିକ ପି ନ  ମଲିକ OR/06/044/274051
ୀ /122257 79 106 1148ଶବିାନୀ ମଲିକ ସା ଭୁବନ ମଲିକ OR/06/044/274053

ପ ୁ /122258 61 106 1149ସେୁର  ମଲିକ ପି ନ  ମଲିକ OR/06/044/274052
ୀ /122259 59 106 1150ଶମୁିର୍ ା ମଲିକ ପି ସବୁାସ ଚ  ମଲିକ LNT2343200

ପ ୁ /132260 59 106 1151େଗାପାଳ ଭଗତ ପି କା ାଳି ଭଗତ OR/06/044/274055
ପ ୁ /132261 57 106 1152ହରିପସାଦ ଭଗତ ପି କା ାଳି ଭଗତ OR/06/044/274972
ପ ୁ /132262 55 106 1153ବି ୁପସାଦ ଭଗତ ପି କା ାଳି ଭଗତ OR/06/044/274058
ୀ /132263 53 106 1154କିରଣ ଭଗତ ସା େଗାପାଳ ଭଗତ OR/06/044/274056
ୀ /132264 49 106 1155ଅ ଳି ଭଗତ ସା ବି ୁ ଭଗତ OR/06/044/274059

ପ ୁ /132265 49 106 1156ଅନିଲ ଭଗତ ପି କା ାଳି ପସାଦ ଭଗତ OR/06/044/274981
ପ ୁ /132266 47 106 1157ସନିୁଲ ଭଗତ ପି କା ାଳି ଭଗତ OR/06/044/274933
ପ ୁ /142267 77 106 1158ଶୀଧର ସାହୁ ପି ବଇ ସାହୁ LNT2578763
ୀ /142268 74 106 1159ଦୁତୀ ସାହୁ ସା ଶୀଧର ସାହୁ LNT2578771

ପ ୁ /142269 52 106 1160ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ LNT2578789
ୀ /142270 47 106 1161ସ ବୁାଳା ସାହୁ ସା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ LNT2536662
ପ ୁ /142271 42 106 1162ରେମଶ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ LNT2578797
ପ ୁ /142272 40 106 1163ସେୁରଶ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ LNT2578805
ୀ /152273 87 106 1164ଲିଲିମା ଭଗତ ସା ମହାେଦବ ଭଗତ OR/06/044/274067
ୀ /152274 74 106 1165ଭାନୁମତି ଭଗତ ସା ଜଗଦିଶ ଭଗତ OR/06/044/274070
ୀ /162275 50 106 1166ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା LNT3358066
ପ ୁ /312276 23 106 1167ଜ୍ଞାେନଦ େବେହରା ପି ନୁସିଂଘା େବେହରା YNY1161405
ୀ /.2277 40 106 1168େସୗନାଜ ଫରମିନ ସା େରେହମତୁନ ବିବି YNY0828871
ପ ୁ /12278 96 106 1169ରାମଚ  ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ LNT3384922
ପ ୁ /22279 65 106 1170ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ପ ୃ ି ପି କୃ ଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/274504
ୀ /22280 57 106 1171ମ ବୁାଳା ପ ୃ ି ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ ୃ ି OR/06/044/274507
ପ ୁ /22281 51 106 1172ବିମେଳ ୁ ପ ୃ ି ପି କୃ  ଚ  ପ ୃ ି OR/06/044/274509
ପ ୁ /32282 43 106 1173ଅମିତ୍ େଜନା ପି େଗାପାଳ ଚ  େଜନା LNT2524353
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1

ୀ /32283 81 106 1174ବାସ ି ଖଡଗରାୟ ସା ସିମାଦି ଖଡଗରାୟ LNT2524361
ପ ୁ /32284 55 106 1175ସତଯ୍ ଖଡଗରାୟ ପି ସିମାଦୀ ଖଡଗରାୟ LNT2524155
ୀ /32285 46 106 1176ସଜୁାତା ଖଡଗରାୟ ସା ସତଯ୍ ଖଡଗରାୟ LNT2524379
ୀ /42286 48 106 1177ପତିଭା ପ ା ସା େଦବାଶଷି ପ ା YNY0077172

ପ ୁ /52287 29 106 1178ସତିଶ କମୁାର ମାେଲଶ ୁ ପି ଏମ୍. ମରୁଲୀ େମାହନ ରାଓ YNY0601583
ପ ୁ /62288 27 106 1179ସାଗର ଜୟସାଲ ପି ରେମଶ ଜୟସାଲ YNY0601195
ପ ୁ /62289 28 106 1180ଶବିାନ  ମହା ି ପି ବିକମାଦିତଯ୍ ମହା ି YNY0601559
ପ ୁ /72290 28 106 1181ଶକି୍ତ ଶ ର ପ ା ପି ପଶନନ୍  କମୁାର ପ ା YNY0601161
ପ ୁ /82291 32 106 1182ଭବାନୀ ଶ ର ମହା ି ପି ରବି ନାରାୟଣ ମହା ି YNY0601641
ପ ୁ /92292 30 106 1183ପେରଶ କମୁାର ରାୟ ପି ଜାନକୀ ବଲଭ ରାୟ YNY0679407
ପ ୁ /92293 30 106 1184େରାହିତ କମୁାର ସାହୁ ପି େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ YNY0679183
ୀ /92294 28 106 1185ତୃ ିରାଣୀ ସାହୁ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0679548
ୀ /172295 27 106 1186ରାକ୍ଷୀ ମଲିକ ପି ରାେକଶ କମୁାର ମଲିକ YNY1294859
ୀ /212296 30 106 1187ଲକି୍ଷପିୟା ପତି ସା ବିେନାଦ କମୁାର ପତି YNY0929919
ୀ /552297 39 106 1188ଶଭୁମିତା ଭଗତ ସା ସନୁୀଲ ଭଗତ YNY0799106

ପ ୁ /552298 26 106 1189ଶଭୁଂ େସୗରଭ ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ YNY0759456
ପ ୁ /562299 26 106 1190ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0922765
ୀ /562300 25 106 1191ସତିୁ ରାଣୀ ସାହୁ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0922781

ପ ୁ /842301 64 106 1192ଇଶର ଚ  ଗୁ ା ପି କେହନ୍ୟାଲାଲ ଗୁ ା YNY0964627
ୀ /842302 63 106 1193କସୁମୁ ଲତା ଗୁ ା ସା ଇଶର ଚ  ଗୁ ା YNY0964601

ପ ୁ /842303 39 106 1194ଗେଣଷ ଚ  ଗୁ ା ପି ଇଶର ଚ  ଗୁ ା YNY0964619
ୀ /842304 38 106 1195ରଚନା ଗୁ ା ସା ଗେଣଷ ଚ  ଗୁ ା YNY0964593
ୀ /842305 36 106 1196ପତିମା ସାହାଣୀ ସା ଦିଲୀପ ସାହାଣୀ YNY0964635

ପ ୁ /842306 41 106 1197ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ YNY0922872
ୀ /842307 25 106 1198ପଭାସିନି ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0922831
ୀ /952308 40 106 1199ବବିତା ପାତ ସା ଜିେତ  ମହା ି YNY0799114
ୀ /1642309 26 106 1200ନାମ୍ଟୁନ ନିସା ସା ରିୟାଜ ଖାନ YNY1348887
ୀ /12310 29 106 1201ବନାନୀ ପ ୃ ି ପି ଜୟଚ  ପ ୃ ି YNY0355370
ୀ /252311 37 106 1202ସଲମା ବିବି ସା ନିଆମତ୍ ଭଲା ବିବି YNY0922823
ୀ /942312 25 106 1203ପଜ୍ଞାନ ମହା ି ପି ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି YNY0930073

ପ ୁ /170/A2313 22 106 1204ବିସଲ େବେହରା େବେହରା ମା ସନୁୀତା େବେହରା YNY1323815
ୀ /2352314 26 106 1205ରୁକସାନା େବଗମ ମା ଅଫ୍ସାନା େବଗମ YNY1161488
ୀ /2402315 23 106 1206େରାଶୀନୀ ପରବିନ ସା ଅ ଲୁ ଅସିଫ YNY1161496

ପ ୁ /C/O SUREN2316 19 106 1207କରନ ଦାସ ମା ସେୁଲାଚନା ଦାସ YNY1353358
ୀ /BEPARI S2317 20 106 1208ଅ ରା େରୟା ପି ଏସ୍ େକ ରିୟାଜ୍ ଅଲୀ YNY1362235
ୀ /912318 34 106 1209ସାହିନା ଆରା ସା ସୟଦ େମାହ ଦ ଅସମ YNY1363118

ପ ୁ /252319 23 106 1210ସଭୁବତ ନାଥ ପି ତପନ କମୁାର ନାଥ YNY1365048
ୀ /10102320 20 106 1211ସାଦିକା ବାନୁ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ YNY1365220

ପ ୁ /252321 81 106 1212ଅମିନ ଉଲା ଖାନ ପି ସଲମା େବଗମ YNY1365246
ପ ୁ /912322 49 106 1213ସେୟଦ ମହ ଦ ଆଲମ ପି ମହ ଦ ହାକିମ YNY1365253
ୀ /912323 33 106 1214ସଲମା େବଗମ ସା ସୟଦ ମହ ଦ ଆଲମ YNY1365261
ପ ୁ /672324 61 106 1215େଦେବ  ପ ା ପି ଝୁଲା ପ ା YNY1365279
ୀ /2442325 19 106 1216ସହୀନ ପରବିନ ପି େସଖ ହଲମ YNY1365287
ୀ /1242326 21 106 1217ପଜୂା ସାହୁ ମା ଝୁନିବାଳା ସାହୁ YNY1365295
ୀ /672327 57 106 1218ନିରୂପମା ପ ା ସା େଦେବ  ପ ା YNY1365303
ୀ /1112328 18 106 1219ତପସିନୀ ସାହୂ ପି ସବୁାସ ଚ  ସାହୂ YNY1374750

ପ ୁ /102329 21 106 1220େସକ ମନ୍ଵର ପି େସକ ଜାହାଂଗୀର YNY1392380
ୀ /102330 24 106 1221ରାକ୍ଷୀ ଭଗତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଭଗତ YNY1392398

ପ ୁ /102331 18 106 1222ଆଦିତ୍ଯ ଭଗତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଭଗତ YNY1392406
ପ ୁ /102332 22 106 1223େସକ ସନ୍ଵର ପି େସକ ଜାହାଂଗୀର YNY1392414
ପ ୁ /.2333 26 111 1ରସଲୁ ବକ୍ସ ପି ହିମ  ବକ୍ସ . YNY0799833
ୀ /.2334 26 111 2ପଜୁା େବେହରା ପି େଦାଳ େଗାବି  େବେହରା YNY0799866
ପ ୁ /.2335 29 111 3େସଖ ଇଫାତଖାର ପି େଶଖ ଇନାୟତ YNY0828954
ପ ୁ /.2336 26 111 4ଅୟୁନୁ ଖଁା ପି ରହିମ ଖଁା YNY0799825
ପ ୁ /.2337 31 111 5େସଖ େମାସିମି ପି େସକ ଇବାହିମ YNY0799858
ୀ /KUMBHAR 2338 26 111 6ପୀ ସେ ାସୀ ପୀ ସେ ାସୀ ମା ପୀ ରାଧା  YNY1348408
ୀ /012339 34 111 7ନା ନ୍ିନ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଜାକରିଆ YNY1084011
ପ ୁ /012340 43 111 8ମହ ଦ ାକରିୟା ପି ମହ ଦ ହୁେସୖନ YNY1084052
ୀ /12341 20 111 9େଶନ୍ହାଶୀ େବେହରା ପି ସଂେତାଷ େବେହରା YNY1322866
ୀ /12342 88 111 10ହଲିସ ବିବି ସା ଗଫରୁ OR/06/044/286001
ୀ /22343 90 111 11ସେହଦାଦି ବିବି ସା େସକ ଗରିବ LNT2545945
ୀ /22344 33 111 12ଆେୟଶା ଫରହତ୍ ପି ମହ ଦ ହନିଫ୍ YNY0605634
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ପ ୁ /22345 63 111 13ମହମଦ ହନିଫ ପି େଗୗସ ମହ ଦ . LNT2448876
ପ ୁ /22346 84 111 14ଅେହମଦ ଅଲୀ ଖଁା ପି ହାେମ ଖଁା YNY0664805
ପ ୁ /22347 45 111 15ମହମଦ ନିୟାମତ ପି ମହୀମ  OR/06/044/286650
ପ ୁ /22348 68 111 16ରୂପଧର ପଧାନ ପି ବିଜୟ ପଧାନ YNY0800052
ପ ୁ /22349 21 111 17ଏସ େଵନକଟ ରାଓ ପି ଏସ ରମନା YNY1166420
ପ ୁ /032350 23 111 18ସହବାଜ ଖାନ ପି ସବର୍ ର ଖାନ YNY1181932
ୀ /32351 37 111 19ମମତାଜ େବଗ ସା େସକ୍ କରିମ୍ YNY0304386
ୀ /32352 72 111 20ଚା ନୀ ବିବି ସା ରହିମ  OR/06/044/286037
ୀ /32353 28 111 21ଅନିଶା ବିବି ସା େଶଖ କଲିମ୍ YNY0605410

ପ ୁ /32354 40 111 22େଶଖ କରିମ ପି େଶଖ ରହିମ LNT2449312
ପ ୁ /32355 34 111 23ରହମତୁନ୍ ଖଁା ପି େସକ୍ ରହିମ୍ YNY0664797
ପ ୁ /32356 34 111 24େସଖ ଅ ଲୁ ମଲିକ ପି େସକ ଅ ଲୁ ଖାଲିଦ YNY0194688
ପ ୁ /32357 36 111 25େସଖ ନଇମ ପି େସଖ ରହିମ LNT4477352
ୀ /32358 45 111 26ମଜିୁବୁନ ନିଶା ପି େଶଖ୍ ରହିସ୍ OR/06/044/286640
ୀ /042359 22 111 27ନଗମା େବଗମ ପି େସଖ ରାଜୂ YNY1090299

ପ ୁ /042360 24 111 28େସଖ ଲିଯା ପି େସଖ ରାମ୍ଜୂ YNY1090307
ପ ୁ /042361 25 111 29େସଖ ନିଆଜ ପି େସଖ ରାମ୍ଜୂ YNY1090315
ପ ୁ /42362 55 111 30ମହ ଦ ସିରାଜ ପି ମହ ଦ େସୗକତ LNT3021995
ୀ /42363 23 111 31ସଵାନା େବଗମ ସା ମୀର ମ ୁ ାକ ଅଲି YNY1096981
ୀ /42364 46 111 32ସଲିୁମା ବିବି ସା ରମଜୁ ଖଁା LNT2448975
ୀ /42365 46 111 33ଅପସାନା ବିବି ସା େସକ୍ େମେହମଦୁ୍ YNY0194696

ପ ୁ /42366 27 111 34େସକ ମଜୁ ପି େସକ ସଲିମ୍ YNY0605493
ପ ୁ /42367 53 111 35େସଖ େମେହମଦୁ ପି ମସଦୁ  LNT2524460
ପ ୁ /42368 52 111 36େସଖ ରମଜୁ ପି ମସଦୁ  OR/06/044/286042
ପ ୁ /42369 23 111 37େଶଖ୍ ସାହାନାୱାଜ ପି େଶଖ୍ େମେହମଦୁ YNY1039213
ପ ୁ /42370 32 111 38େସକ ସାଜିଦ୍ ପି ମସଦୁ୍ ଖଁା YNY0605022
ୀ /52371 67 111 39କଲୁ୍ସମୁ ବିବି ସା ଅହମଦ ଖଁା YNY1243492
ୀ /52372 46 111 40ଆୟସା ବିବି ସା ସୟିଦ ରମଜାନ LNT2572022

ପ ୁ /52373 90 111 41େଶଖ ସହିଦ ପି ଫକୀର ସହିଦ LNT2448769
ୀ /062374 20 111 42ଫଜର୍ନା ପରବୀନ ପି େସଖ ଅବଦୁଲା YNY1230044

ପ ୁ /62375 36 111 43େସକ ଜାହିବ ପି େସକ ସହଦ LNT3022027
ୀ /62376 35 111 44ସଲମା ନିସା ପି େସକ ସହିବ LNT3022035

ପ ୁ /62377 34 111 45େସକ ଜାବିଦ ପି େସକ ସହିଦ  LNT3022019
ୀ /62378 24 111 46େରଶା େବଗମ ସା ସଲାମ ଖାନ YNY1327014
ୀ /62379 39 111 47ସାମସନୁ େବଗମ ସା େସକ୍ ଜାହା ି ର YNY1055250
ୀ /62380 72 111 48ହାଜରା ବିବି ସା ମଜିଦ ଖଁା OR/06/044/286054
ୀ /62381 61 111 49େଫାତି ବିବି ସା ମନୁସଫୁ ଖଁା OR/06/044/286049

ପ ୁ /62382 65 111 50ଅବଦୁଲ ହକିମ ଖଁା ପି ଗଫରୁ ଖଁା OR/06/044/286050
ପ ୁ /62383 61 111 51ମାଜିଦ୍ ଖଁାନ୍ ପି ଗଫରୁ ଖଁା YNY1243245
ପ ୁ /62384 34 111 52ଖାଲିତ ଖାନ ପି ମନୁସଫ ଖାନ YNY0080366
ପ ୁ /62385 32 111 53ଉସମାନ ଖଁା ପି ଗାନି ଖଁା YNY0356170
ପ ୁ /62386 31 111 54ନଦିମ୍ ଖାନ୍ ପି ହାକିମ୍ ଖାନ୍ YNY0664789
ପ ୁ /62387 29 111 55ଅଜିମ୍ ଖାନ୍ ପି ହାକିମ୍ ଖାନ୍ YNY0664771
ୀ /072388 39 111 56ରୁକସାନା େବଗମ ସା ଜଲିଲ ଖାନ YNY1070978
ୀ /072389 29 111 57େଲୖଲା େବଗମ ପି ହଲୀମ େବଗମ YNY1071026
ୀ /072390 24 111 58ସବନମ େବଗମ ପି ସଲୀମ ଖାନ YNY1172634
ୀ /072391 23 111 59ଖସୂ ୂେବଗମ ପି ସଲୀମ ଖାନ YNY1081280
ୀ /072392 30 111 60େରହା ବିବୀ ସା ସମୀମ ଖାନ YNY1081272
ୀ /072393 24 111 61ସାଗ ୁ ା ବିବୀ ସା େକୖ ୀ ଖାନ YNY1070952
ପ ୁ /072394 41 111 62ଜଲିଲ ଖାନ ପି ହଲୀମ ଖାନ YNY1071109
ପ ୁ /072395 26 111 63ବାସୀମ ଖାନ ପି ସଲୀମ ଖାନ YNY1071034
ୀ /72396 32 111 64ରୁକସୁାର େବଗମ  ପି ମଜିଦ ଖାନ LNT3022043
ୀ /72397 59 111 65ମନୁୀ ବିବି ସା ୱାଜା ଖଁା OR/06/044/286065
ୀ /72398 50 111 66ହୁସ ୁବିବି ସା ରଫୀକ ଖଁା YNY0985192
ୀ /72399 48 111 67କାଲି ବିବି ସା ସମିର ଖଁା OR/06/044/286061
ୀ /72400 46 111 68ଦଇବୁନ ବିବି ସା ସଲିମ ଖଁା OR/06/044/286059
ପ ୁ /72401 63 111 69ୱାଜା ଖଁା ପି ଫଇଜ ଖଁା OR/06/044/286063
ପ ୁ /72402 57 111 70ସଲିମ ଖଁା ପି ହଲିମ ଖଁା OR/06/044/286058
ପ ୁ /72403 53 111 71ସମିର ଖଁା ପି ହଲିମ ଖଁା OR/06/044/286060
ପ ୁ /72404 52 111 72ଜମିର ଖଁା ପି ସଲିମ ଖଁା OR/06/044/286062
ପ ୁ /72405 52 111 73େକାଲା ଖଁା ପି ହଲିମ ଖଁା OR/06/044/286064
ୀ /72406 40 111 74ହବିଜା ଖାତୁନ ସା ଜମିର ଖଁା YNY0763946
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ୀ /82407 48 111 75ନୁରଜହଁା େବଗମ ସା ଜେହଦ OR/06/044/286067
ପ ୁ /82408 51 111 76ଜାେହଦ ମହ ଦ ପି େଗାରା OR/06/044/286066
ୀ /92409 39 111 77ଆକତାରୀ େବଗମ ସା ମିଜର୍ା ଇରଫାନ େବଗ YNY0304543
ୀ /92410 33 111 78ରାଇସା େବଗମ ପି ମିଜର୍ା ଗଲୁଫାମ େବଗ YNY0503698

ପ ୁ /92411 32 111 79ମିଜର୍ା ସଲମନ େବଗ ପି ମିଜର୍ା େଲାକମାନ YNY0376285
ପ ୁ /92412 36 111 80ମହ ଦ ଇ ୟ ଅହ ଦ ପି ମହ ଦ ନସିର ଅହ ଦ YNY0081430
ପ ୁ /92413 69 111 81ମୀଜର୍ା ଗଲୂ ାମ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଉସମାନ YNY1243187
ପ ୁ /92414 38 111 82ମୀଜର୍ା କଲାମ େବଗ ପି ମୀଜର୍ା ଗଲୁଫାମ େବଗ LNT2448728
ପ ୁ /92415 72 111 83ମିଜର୍ା ଲୁକମାନ େବଗ୍ ପି ଉସମାନ OR/06/044/286072
ପ ୁ /92416 61 111 84ମିଜର୍ା ସେୁଲମାନ େବଗ ପି ଉସମାନ OR/06/044/286074
ପ ୁ /92417 51 111 85ମିଜର୍ା ରିହାନ େବଗ ପି ଉସମାନ OR/06/044/286076
ପ ୁ /92418 48 111 86ମିଜର୍ା ଏରଫାନ େବଗ ପି ଉସମାନ OR/06/044/286078
ପ ୁ /92419 44 111 87ମିଜର୍ା ସାହାଜାହାନ େବଗ ପି ଉସମାନ OR/06/044/286079
ପ ୁ /92420 37 111 88ମିଜର୍ା ଇମରାନ େବଗ ପି ମିଜର୍ା େଲାକମାନ େବଗ LNT2448710
ୀ /92421 53 111 89ଜାେହଦା େବଗମ ସା ମିଜର୍ା ଗଲୁଫାମ େବଗ LNT2449205
ୀ /92422 37 111 90ଅନିସା େବଗମ୍ ପି ମିଜର୍ା ଗଲୁଫାମ େବଗ YNY0747154
ୀ /92423 33 111 91ନସରୀନ୍ େବଗମ୍ ପି ମିଜର୍ା ସେୁଲମାନ େବଗ YNY0929133

ପ ୁ /92424 58 111 92ମିଜର୍ା ବୃହାନେବଗ ପି ମିଜର୍ା ଉସମାନେବଗ OR/06/044/286077
ୀ /92425 53 111 93ନୀଲୁ ଖାତୁନ ସା ସେୁଲମାନ OR/06/044/286075
ୀ /102426 93 111 94େଯାହରା ବିବି ସା ନଇମ  YNY0664615
ୀ /102427 47 111 95ସମୁନ ବିବି ପି ନଇମ ଖଁା OR/06/044/286084
ୀ /102428 23 111 96ନ ିଜ ଫାତମା ପି େସଖ ଫକୀରା YNY1320753

ପ ୁ /102429 49 111 97ବାବୁଲି ଖଁା ପି ନଇମ ଖଁା LNT2524445
ପ ୁ /102430 39 111 98କବିର ଖଁା ପି ନଇମ ଖଁା LNT3081676
ପ ୁ /112431 48 111 99େସକ ଫରିଦଉଦିନ କ ପି ବଶରି .କ OR/06/044/286090
ପ ୁ /112432 34 111 100େସକ୍ ଅକତରୁ ିନ୍ ପି େଗାଲାପ ଉ ିନ୍ YNY0080390
ୀ /112433 40 111 101ସାହିନା େବଗମ୍ ସା ସେୁଲମାନ୍ YNY0080416
ୀ /112434 39 111 102ହୁେସନାରା େବଗମ୍ ସା ଫରିଦଉ ିନ୍ YNY0080408
ୀ /112435 63 111 103ଜହାର ବିବି ସା ଗଲୁାବ OR/06/044/286086
ୀ /112436 37 111 104ମମୁତାଜ େବଗମ କ ପି େସକ ଗଲୁବ ଉ ିନ କ YNY0080382
ୀ /112437 50 111 105ରୁକସାନା ପରବିନ ସା ଫିେରାଯ OR/06/044/286088

ପ ୁ /112438 53 111 106େଶଖ ସଇଦରୁ ିନ ପି େସକ ବସିର ଉ ିନ OR/06/044/286089
ପ ୁ /112439 50 111 107େସକ୍ ସେୁଲମାନ୍ ପି େସକ୍ ବସିର୍ YNY0080424
ପ ୁ /112440 72 111 108େସକ ଗଲୁାବ ଉ ିନ ପି ବସିର ଉ ିନ YNY0080374
ୀ /122441 62 111 109ହୁେସନାରା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ହଫିଜ ଉ ିନ୍ YNY0503722

ପ ୁ /122442 69 111 110େସକ୍ ହଫିଜ୍ଉ ିନ୍ ପି େସକ୍ େଦାେକୗଉଡି YNY0503730
ୀ /122443 23 111 111ଏସ୍ ପଦା ପି ଏସ୍ ରମନା YNY1039171
ୀ /122444 39 111 112ସହିଫା େଶଖ୍ ସା େଶଖ୍ ଲିୟାକୁ ିନ୍ YNY0503714

ପ ୁ /132445 66 111 113ଲୀୟାକତ ଅଲୀ ପି ଆବାସ OR/06/044/286099
ୀ /132446 35 111 114ରିଜୁୟାନା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଜାେଭଦ୍ ଅଲୀ YNY0080432
ୀ /132447 38 111 115ସବନମ ବିବି ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ YNY0143545
ୀ /132448 33 111 116ସାହି ା ପରବିନ୍ ପି ଲିୟାକତ ଅଲୀ YNY0080440

ପ ୁ /142449 63 111 117ହିମତ ବକ୍ସ ପି ଅହମଦ OR/06/044/286108
ପ ୁ /142450 56 111 118େଗାମି ବକ୍ସ ପି ଅହମଦ OR/06/044/286106
ପ ୁ /142451 52 111 119ଫକିର ବକ୍ସ ପି ଅହମଦ OR/06/044/286109
ପ ୁ /142452 48 111 120ସଲିମ ବକ୍ସ ପି ଅହମଦ ବକ୍ସ LNT2448983
ପ ୁ /142453 37 111 121େସକ ଜଲିଲ ବକ୍ସ ପି େଗାମି ବକ୍ସ LNT4473351
ପ ୁ /142454 34 111 122େସକ ସକିଲ ବକ୍ସ ପି େଗାମି ବକ୍ସ LNT4470522
ୀ /142455 56 111 123ସଲୂତାନା େବଗମ ସା ମହମଦ ବକ୍ସ YNY0664623
ୀ /142456 34 111 124ରିବାଦା େବଗମ୍ ସା ଜଲିଲ୍ ବକ୍ସ YNY0080523
ୀ /142457 64 111 125ସଲିମନ ବିବି ସା େସକ୍ ସମଦ ବକ୍ସ YNY0080507
ୀ /142458 54 111 126େଗେଲା ବିବି ସା େଗାମି OR/06/044/286107
ପ ୁ /142459 40 111 127େସକ୍ ସିରାଜ ବକ୍ସ ପି େସକ୍ ସମଦ ବକ୍ସ YNY0080499
ପ ୁ /142460 37 111 128େସକ୍ ଜମିରି ବକ୍ସ ପି େସକ୍ ସମଦ ବକ୍ସ YNY0080515
ପ ୁ /142461 21 111 129ଇଜାଜ ବକ୍ସ ପି େସଖ ହି ତ ବକ୍ସ YNY1240571
ପ ୁ /142462 34 111 130ସାବାନା ପରିବିନ୍ ପି େସକ୍ ମହ ଦ ବକ୍ସ YNY0080481
ୀ /142463 34 111 131େରହାନା ପରବିନ ପି େଶଖ ମହ ଦ ବକ୍ସ LNT4473369
ୀ /142464 27 111 132ରିଜୁଆନା ପରବିନ୍ ପି େଶଖ ମହ ଦ ବକ୍ସ YNY0605428
ୀ /152465 42 111 133େଜୖନାବ େବଗମ  ସା ଫକିର LNT2448959
ୀ /152466 49 111 134ରିଜିଆନା ବିବି ସା ନସୀମ ଖଁା YNY1243385
ୀ /152467 38 111 135ରୁକସାନା ବିବି ସା ରସିଦ୍ ଖାନ୍ YNY0080564
ପ ୁ /152468 50 111 136ନସିମ ଖଁା ପି ହବିବ ଖଁା YNY1243393
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ପ ୁ /152469 47 111 137ରସୀଦ ଖାନ ପି ହବିବ ଖାନ YNY1243377
ୀ /152470 83 111 138ତଦବୁନ ନିସା ସା ହବିବ ଖଁା OR/06/044/286111

ପ ୁ /162471 34 111 139େସକ ନଦିମ ବକ୍ସ ପି େସକ କରିମ ବକ୍ସ YNY0080606
ପ ୁ /162472 50 111 140ରହିମ ବକସ ପି ଆମୀର ତ OR/06/044/286115
ପ ୁ /162473 65 111 141େଶଖ କରିମ ବକ୍ସ ପି େଶଖ ଅମିର ବକ୍ସ OR/06/044/286112
ପ ୁ /162474 40 111 142େସଖ୍ ସଲୀମ ବକ୍ସ ପି େସଖ୍ କରୀମ ବକ୍ସ YNY0080598
ୀ /162475 46 111 143ସାେହନାଜ ଖାନସ ସା ରହୀମ ବକ୍ସ LNT2545994
ୀ /162476 53 111 144ସାହାଜାହାନ ପରବିନ ସା କରିମ  LNT2448967
ୀ /162477 36 111 145ଜାହାଆରା ପରୱିନ ସା େସକ କରିମ ବକ୍ସ YNY0080614

ପ ୁ /172478 54 111 146ଅବଦୁଲ ଅଜିଯ ପି ହମୀଦ OR/06/044/286118
ୀ /172479 42 111 147ଫିେରାଜା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ମଜିଜି LNT2449106
ୀ /172480 39 111 148ଓହିଦା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ୍ ସାଜିଦ୍ YNY0194720

ପ ୁ /172481 42 111 149େଶଖ ଅବଦୁଲ ଗନି ପି ହମୀଦ OR/06/044/286123
ପ ୁ /172482 32 111 150ସଲିମ ଖାନ ପି ଜମାଲ ଖାନ YNY0194738
ପ ୁ /172483 64 111 151ସାବରା ଖାତୁନ ପି ମହ ଦ ସରଫ ଉ ିନ LNT2448868
ପ ୁ /172484 52 111 152ଅବଦୁଲ ମଜିଯ ପି ହମୀଦ OR/06/044/286119
ୀ /172485 40 111 153ସଲୁତାନା ପରବୀନ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଅମୀଦ LNT2449098
ୀ /172486 50 111 154ରୁକସାନା ପରବିନ ପି ହମୀଦ OR/06/044/286124
ୀ /172487 47 111 155ଅପସାନ ପରବିନ ପି ହମୀଦ OR/06/044/286121

ପ ୁ /172488 51 111 156ଅବଦୁଲ ସାଜିତ ପି ହମୀଦ OR/06/044/286120
ପ ୁ /172489 52 111 157ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ ପି ହମୀଦ OR/06/044/286122
ପ ୁ /182490 36 111 158େସକ୍ ଅଜିମ୍ ପି େସକ୍ ହଲିମ୍ YNY0664649
ପ ୁ /182491 33 111 159େସକ୍ ଅଲିମ୍ ପି େସକ୍ ସଲିମ୍ YNY0080622
ୀ /182492 61 111 160ଆନୁୱାରି େବଗମ ସା ହଲିମ  YNY1243609
ୀ /182493 39 111 161ଅଫସରୀ େବଗମ ପି େଶଖ ହଲିମ LNT2449080
ୀ /182494 31 111 162େରେହନା େବଗମ ସା େସକ କରୀମ YNY1081264
ୀ /182495 42 111 163ମଜିର୍ନା ବିବି ସା େସକ ଅନସର ଅଲୀ YNY0237230

ପ ୁ /182496 75 111 164େଶଖ ହଲିମ ପି ଜଲିଲ ତ OR/06/044/286125
ପ ୁ /182497 38 111 165େଶଖ୍ ଜମିର୍ ପି େଶଖ ହଲିମ୍ LNT2449072
ପ ୁ /182498 40 111 166େଶଖ କଲିମ ପି େଶଖ ହଲିମ LNT2449247
ପ ୁ /182499 41 111 167େଶଖ କରିମ ପି େଶଖ ହକିମ LNT2449155
ପ ୁ /182500 36 111 168େସକ କରୀମ ପି େସକ୍ ହଲିମ୍ YNY0664631
ପ ୁ /182501 49 111 169ଗରିବ ଖାନ ପି ନମିର ଖାନ YNY0081448
ୀ /182502 60 111 170ଯେବଦା ଖାତୁନ ସା ହକିମ ତ OR/06/044/286132

ପ ୁ /182503 45 111 171େସକ ରହିମ ପି େସକ କାେଲ OR/06/044/286692
ପ ୁ /182504 71 111 172େଶଖ ସଲିମ ପି ଯଲିଲ OR/06/044/286127
ପ ୁ /182505 35 111 173ସମୀମ େସକ୍ ପି େସକ ହାକିମ  LNT4481735
ୀ /182506 21 111 174ୟାସୀନ ଜଦୀ ସା େଶଖ ନସୀମ YNY1320746
ୀ /192507 40 111 175ରାହାତୁନ୍ ବିବି ସା ବାବୁଲା ଖଁା YNY0258608

ପ ୁ /192508 60 111 176ନିୟାମତ ଖଁା ପି ରେହମତ  OR/06/044/286136
ପ ୁ /192509 35 111 177ସମସାଦ ଖଁା ପି ନିଆମାଦ ଖଁା YNY0080630
ପ ୁ /192510 30 111 178େନୗଶାଦ ଖାନ୍ ପି ନିଆମତ୍ ଖାନ୍ YNY0605006
ପ ୁ /192511 28 111 179ଏଶର୍ାଦ ଖାନ୍ ପି ନିଆମତ୍ ଖାନ୍ YNY0604983
ୀ /192512 57 111 180ହବିବୁନ ନିଶା ସା ନିୟାମତ ଖଁା OR/06/044/286137
ୀ /192513 35 111 181େମେହରୁନ ନିଶା ପି ନିୟାମତ ଖଁା YNY0080648

ପ ୁ /202514 46 111 182େଶଖ େସୖଯାଦ ପି େଶଖ ଅଲୀ LNT2447159
ପ ୁ /202515 36 111 183େସକ ସାଜନ ପି ମହ ଦ ଅଲି YNY0081455
ୀ /202516 29 111 184ଆଫରିନ ଆସରଫ ସା ଆସରଫ ଅନୱର କା ି YNY0356188
ୀ /202517 30 111 185ରୁକସର ବାନୁ ସା ସ ାର ଖାନ YNY1324623
ୀ /202518 42 111 186ସସୁରୁୀ େବଗମ ପି େସକ ଖଲିଲି LNT2472223
ୀ /202519 28 111 187ସହୀନ େବଗମ ସା ସବୀର ଖାନ YNY1327121
ୀ /202520 62 111 188ସକିଲା ବୀବୀ ସା େସକ ଖଲିଲ YNY0080655
ୀ /202521 51 111 189ସାବରା ବିବି ସା ଅଲୀ OR/06/044/286146
ପ ୁ /202522 51 111 190େସଖ ହକିମ ପି ହାସାନ YNY1334176
ୀ /202523 46 111 191ଫରିଦା ଖାତୁନ ସା ହକିମ  OR/06/044/286144
ୀ /202524 42 111 192ସବୀନା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ମମତାଜ LNT2447126
ପ ୁ /202525 54 111 193ମହମଦ ମମୁତାଜ ପି ଅଲୀ OR/06/044/286147
ୀ /202526 39 111 194ରୀହାନା ପରବୀନ ପି ମହ ଦ ଅଲୀ LNT2447142
ୀ /202527 43 111 195ସଲୁତାନ ପରବିନ ସା େଶଖ ସୟଦ LNT2447134
ୀ /202528 26 111 196ରିହାନା ପରବିନ ସା େସକ ନୟମି YNY1300417
ୀ /202529 22 111 197ରକ୍ଷନ ପରବିନ ପି ଅକ୍ତରୀ ବିବୀ YNY1181908
ୀ /212530 42 111 198ନୂରିସା େବଗମ  ସା ଆବିଦ ବକ୍ସ LNT3022134
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ୀ /212531 46 111 199ରସିଦା େବଗମ ପି ଉଜିର OR/06/044/286151
ୀ /212532 46 111 200ଅପସରି େବଗମ ପି ଭଜିର ଖଁା OR/06/044/286684

ପ ୁ /212533 41 111 201ତାେହର ଖଁା ପି ଉଦୀର ଖଁା LNT2449163
ୀ /222534 60 111 202ସାବୀର ବିବି ସା ମହମଦ ଅଲୀ YNY0194753
ୀ /222535 46 111 203େଜୖନବ ବିବି ସା େସକ ଅଲତାବ YNY0985200

ପ ୁ /222536 39 111 204େସକ ଇଦରିସ ପି େସକ ଇଲତାବ YNY0194746
ୀ /222537 38 111 205ଲଏଲୁଲ ନିଶା ପି େସକ ଅଫସର OR/06/044/286631

ପ ୁ /222538 42 111 206ମହ ଦ ସଇପ ୁ ପି ମହମଦ ଅଲୀ YNY0194761
ୀ /232539 35 111 207ନାସିମା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ LNT4485009
ୀ /232540 28 111 208ନଗମା ଅହମଦ ସା ଅ ଲୁ ରଶୀଦ YNY1327238
ୀ /232541 48 111 209ନୁରଯହଁା େବଗମ ପି ରଯାକ OR/06/044/286159
ୀ /232542 47 111 210ନଦାମ େବଗମ ପି ରଯାକ OR/06/044/286160
ୀ /232543 40 111 211ସାମିମା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ LNT4485025
ୀ /232544 38 111 212ସଲମା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ LNT4484994

ପ ୁ /232545 61 111 213ଅବଦୁଲ ରହୁଫ ପି ରଯାକ OR/06/044/286158
ପ ୁ /232546 43 111 214ଅବଦୁଲ ରସିଦ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ LNT4485017
ପ ୁ /242547 66 111 215େସକ୍ ଆୟୁବ୍ ଅହ ଦ ପି ମକବୁଲ୍ ମହ ଦ YNY0747121
ପ ୁ /242548 23 111 216େସଖ ଅସିତ ପି େସଖ ନସୀମ YNY1320381
ୀ /242549 65 111 217ଆେବଦା େବଗମ ସା େସକ ୟସଫୁ LNT2547008
ୀ /242550 62 111 218ଆେବଦା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ଆୟୁବ୍ YNY0747147
ୀ /242551 45 111 219ୟାସୀନ େବଗମ ସା ହବୀବ ଖାନ YNY1327642

ପ ୁ /242552 40 111 220ରାେସଦା େବଗମ୍ ପି ଆୟୁବ୍ ମହ ଦ YNY0080689
ପ ୁ /242553 40 111 221ସବାନା େବଗମ ପି ହନିଫ LNT2449122
ୀ /242554 39 111 222ରାେସଦା େବଗମ ପି େସକ ୟସଫୁ LNT2546992

ପ ୁ /242555 38 111 223ଖସୁ ିର୍ଦା େବଗମ୍ ପି େସକ୍ ଆୟୁବ୍ ମହ ଦ YNY0080671
ୀ /242556 31 111 224ନସୀମା େବଗମ ସା ଇସପୁ ଖାନ YNY1322247
ୀ /242557 22 111 225ନ ନା େବଗମ ପି ହାନିଫ ଖାନ YNY1070119
ୀ /242558 60 111 226ଅଫସାନା ବିବି ସା ହନିଫ୍ ଖାନ୍ OR/06/044/286166
ୀ /242559 53 111 227ମୀନଦ ବିବି ସା ଅେହମଦ ଖଁା OR/06/044/286164

ପ ୁ /242560 68 111 228ହନିଫ୍ ଖାନ୍ ପି ଅେହମଦ ଖାନ୍ OR/06/044/286165
ପ ୁ /242561 53 111 229ୟୁସଫୁ ଖଁା ପି ଅେହମତ ଖଁା OR/06/044/286169
ପ ୁ /242562 46 111 230ହବିବ ଖଁା ପି ଅେହମତ ଖଁା OR/06/044/286167
ପ ୁ /242563 44 111 231ଫିେରାଯ ଖଁା ପି ଅେହମତ ଖଁା OR/06/044/286168
ପ ୁ /242564 41 111 232ରସୀଦ ଖଁା ପି ଅେହମତ ଖଁା OR/06/044/286170
ୀ /242565 26 111 233ବୁସରା ଖାନ ପି ହବିବ ଖାନ YNY1088814

ପ ୁ /242566 41 111 234େସକ୍ ରଫିକ୍ ମହ ଦ ପି ଆୟୁବ୍ ମହ ଦ YNY0304394
ପ ୁ /242567 39 111 235େସକ୍ ରକିବ ମହ ଦ ପି େସକ୍ ଆୟୁବ୍ YNY0194779
ପ ୁ /242568 37 111 236େସକ୍ ଅକିବ ମହ ଦ ପି େସକ୍ ଆୟୁବ୍ YNY0194787
ୀ /242569 38 111 237ହସିନା ମହତାବ ସା ଫିେରାଜ YNY0664656

ପ ୁ /242570 39 111 238ମହ ଦ ରଫୀକ ପି େସକ ୟସଫୁ LNT2547263
ୀ /252571 63 111 239ପାରମୀନ ଅକ୍ତର ପି ସୟଦ ସାଜିତ ଅଲୀ OR/06/044/286173
ୀ /252572 58 111 240ସୀରିନ ଅକରୁ ପି ସାଜିତ OR/06/044/286175

ପ ୁ /252573 56 111 241ସୟଦ ମାଜଦ ଅଲୀ ପି ସାଜିତ OR/06/044/286176
ପ ୁ /252574 53 111 242ସେୟଦ ହମୀଦ ଅଲୀ ପି ସାଜିତ ତ OR/06/044/286177
ୀ /252575 23 111 243ଫିେଦର୍ୗସ ଜାହାନ ସା େସଖ ଜାହିଦ୍ YNY1240597
ୀ /262576 35 111 244ସବାନା ଆଜମି ପି ଅଜିଜ ଖଁା YNY0080697
ୀ /262577 55 111 245େରାହନା େବଗମ ସା ମଜିଦ OR/06/044/286181
ୀ /262578 55 111 246ଫରଜାନା େବଗମ ସା ସଇଦ ଖଁା OR/06/044/286187
ୀ /262579 53 111 247ରିହନା େବଗମ ସା ମଜିଦ ଖଁା OR/06/044/286185
ୀ /262580 49 111 248ଯାହଁାରା େବଗମ ସା ଅଜିଜି ଖଁା OR/06/044/286183
ୀ /262581 83 111 249ସଗୁା ବିବି ସା ସମେସର OR/06/044/286728
ୀ /262582 51 111 250ସିରିନ୍ ବିବି ସା ମହ ଦ ଓକିଲ୍ YNY0080705
ପ ୁ /262583 62 111 251ୱାହଦ ଖଁା ପି ରହିମ ଖଁା OR/06/044/286184
ପ ୁ /262584 57 111 252ସୟଦ ଖଁା ପି ରହିମ ଖଁା OR/06/044/286186
ପ ୁ /262585 59 111 253ସେୟଦ୍ ଓକିଲ୍ ପି ସେୟଦ୍ ଜଲିଲ୍ YNY0080713
ପ ୁ /282586 54 111 254େସଖ ଅମିନ ପି ମଲୂତମ  OR/06/044/286194
ପ ୁ /282587 42 111 255େସକ୍ ଜମିର ପି େସକ୍ ସଲିମ OR/06/044/286197
ପ ୁ /282588 52 111 256େସଖ ରହିମ ପି ରତନ୍ମ  OR/06/044/286195
ପ ୁ /292589 31 111 257ଆଶେୁତାଷ ରାଉତ ପି ହୃଷିେକଶ ରାଉତ YNY0376277
ୀ /302590 70 111 258ଜନାତୁନ ବିବି ସା ଉସମାନ  OR/06/044/286202
ୀ /302591 34 111 259ନାସିମା ବିବି ପି େସକ ଉସମାନ LNT3385929
ୀ /302592 28 111 260ନଗମା ଖାତୁନ ସା େସଖ ସଲୀମ YNY1320720
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ପ ୁ /302593 36 111 261ରେହମତୁନ୍ ନିଶା ପି ଅବଦୁଲ୍ ଜବାର YNY0080762
ପ ୁ /302594 39 111 262େଶଖ ସଲାଉଦିନ ପି େସଖ େଖୖରଊଦୀନ YNY1090323
ପ ୁ /302595 32 111 263େସକ ସଲିମ ପି େସକ ଉସମାନ LNT3385911
ପ ୁ /302596 34 111 264େସକ୍ ସବୁାନ୍ ପି ଅବଦୁଲ୍ ଜବାର YNY0080770
ୀ /312597 45 111 265ଅକିଲା ବିବି ସା େସକ ସବୁାନ YNY0081463

ପ ୁ /312598 33 111 266ମିର ମନସରୁ ଅଲୀ ପି ମିର ମଜିତ ଅଲୀ YNY0081414
ୀ /312599 58 111 267ଖରୁସିଦା େବଗମ ସା ଫକିର ତ OR/06/044/286214
ୀ /312600 78 111 268ଯଲିଖା ବିବି ସା େସକ କବିର OR/06/044/286667

ପ ୁ /312601 62 111 269େଶଖ ଫକିର ପି ସଫିକ ଅଲୀ OR/06/044/286213
ପ ୁ /312602 56 111 270େଶଖ ଗରିବ ପି ରଫିକ OR/06/044/286215
ୀ /312603 47 111 271େରସମା ଖାନମ୍ ପି ସରିଫ୍ ଖଁା OR/06/044/286699
ୀ /312604 46 111 272ନସିମା ଖାନମ୍ ପି ସରିଫ୍ ଅଲୀ OR/06/044/286700
ୀ /312605 50 111 273ସାମସନୁ ନିଶା ପି କବୀର OR/06/044/286676

ପ ୁ /312606 34 111 274େସକ୍ ଫୟାଜ୍ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ୍ ସମଦ YNY0376293
ପ ୁ /312607 46 111 275େସଖ ସମୀର ପି କବୀର OR/06/044/286620
ପ ୁ /322608 29 111 276ସୟଦ ତଫିକ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ନଜର ଅଲୀ YNY0356196
ୀ /322609 70 111 277ସଫରୁନ ବିବି ସା ନସିର ଖଁା OR/06/044/286219
ୀ /322610 39 111 278ହଲିମା ବିବି ପି ନସୀର ଖଁା YNY0080796

ପ ୁ /322611 58 111 279ରସିଦ ଖଁା ପି ନସିର ଖଁା OR/06/044/286220
ପ ୁ /322612 46 111 280ରଫିକ ଖଁା ପି ନସୀର ଖଁା YNY0194795
ପ ୁ /322613 45 111 281ସଫିକ ଖଁା ପି ନସୀର ଖଁା YNY0194803
ପ ୁ /322614 37 111 282ମନୁା ଖଁା ପି ଉଜିର ଖଁା LNT4478335
ୀ /322615 65 111 283ନସିମା ଖାନମ୍ ପି ନସିର OR/06/044/286733
ୀ /322616 50 111 284ସସୀମା ଖାନମ ସା ସୟଦ ନଜର ଅଲୀ OR/06/044/286221
ୀ /322617 35 111 285ରୁକସାନା ଖାନମ ସା ମନୁା ଖଁା LNT4478343
ୀ /322618 86 111 286ଳତା ଳୀ ତିପାଠୀ ସା ରସମି ତିପାଠୀ YNY0966077
ୀ /332619 67 111 287ଆମିନା ବିବି ସା ସମୀର ଖଁା OR/06/044/286224
ୀ /332620 38 111 288ଆକବରୀ ଖାନମ ମା ପଇରନ ବିବି YNY0081471
ୀ /342621 36 111 289େକଶୱାରି ଖାନମ ପି କବିର ଖାନ LNT4473344
ୀ /342622 79 111 290ପଇରନ ବିବି ସା କବିର ଖଁା OR/06/044/286228
ୀ /342623 55 111 291ଅକ୍ତର ବିବି ସା େସକ ରଜାକ OR/06/044/286229
ୀ /342624 51 111 292ଆମୀ ବିବି ସା ଦହୁର ଖଁା OR/06/044/286232
ୀ /342625 53 111 293ଅନୁୱାର ଖାନମ ପି କବିର ଖଁା OR/06/044/286230
ୀ /342626 53 111 294ଅଫସରି ଖାନମ ପି କବିର ଖଁା OR/06/044/286231

ପ ୁ /352627 49 111 295ବାବୁ ଖଁା ପି ଉଦୀର ଖଁା OR/06/044/286236
ୀ /362628 30 111 296ସମସାଦ େବଗମ ପି ତାହିର ସରିଫି YNY0452193
ୀ /362629 28 111 297ୟାସମିନ େବଗମ ପି ସୟଦ ତାେହର ସରିଫ YNY0452029
ୀ /362630 50 111 298ସାଏରା ବିବି ସା ଅେହସାନ OR/06/044/286243

ପ ୁ /362631 54 111 299ଏରଫାନ ଖଁା ପି େଲାକମାନ OR/06/044/286239
ପ ୁ /362632 52 111 300ଅକ୍ତର ଖଁା ପି େଲାକମାନ OR/06/044/286244
ପ ୁ /362633 52 111 301ଆେହସାନ ଖଁା ପି େଲାକମାନ OR/06/044/286242
ପ ୁ /362634 46 111 302ସରିଫ ଖଁା ପି ସଲିମ ଖଁା YNY0194811
ୀ /362635 48 111 303ଜଇଦା ଖାତୁନ ସା ସରିଫ ଖଁା OR/06/044/286245
ୀ /362636 25 111 304ସାହିଲା ପରବିନ ମା ସୟଦ ମସକୁ YNY1056589
ୀ /362637 52 111 305ରିଜିୱାନ ରହିମ ସା ଏରଫାନ OR/06/044/286240

ପ ୁ /362638 31 111 306େସକ୍ ମନୁା ସରିଫ୍ ପି ସୟଦ ତାେହର ସରିଫ YNY0452219
ପ ୁ /362639 29 111 307େସକ୍ ସାଜିତ୍ ସରିଫି ପି ସୟଦ ସରିଫି YNY0452037
ୀ /372640 51 111 308ହବିବି . ସା ଏକାରାମ OR/06/044/286253

ପ ୁ /372641 64 111 309ଆବିଦ ଅଲି ପି ୟୂସଫୁ ଆଲୀ OR/06/044/286263
ୀ /372642 73 111 310ସାଇଜାନି ବିବି ସା ସେୁଲମାନ  OR/06/044/286251
ୀ /372643 61 111 311ସାଏଦା ବିବି ସା ଫକୀର ଖଁା OR/06/044/286071
ପ ୁ /372644 61 111 312ଏକରାମ ଖଁା ପି ସଲୁତାନ  OR/06/044/286252
ପ ୁ /372645 56 111 313ବାବୁ ଖଁା ପି ସଲୁତାନ  OR/06/044/286254
ପ ୁ /372646 53 111 314ଜହୁର ଖଁା ପି ଜବାର OR/06/044/286255
ୀ /372647 55 111 315ଆେବଦା ଖାତୁନ ସା ଆବିଦ ଆଲୀ OR/06/044/286264
ପ ୁ /372648 28 111 316ଅଭିନ ନ ରାୟ ପି ଲାଲା ତରୁଣ କମୁାର ରାୟ YNY0452227
ପ ୁ /382649 29 111 317ମିଜର୍ା ନିଜାମ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଗଲୁଫାମ େବଗ YNY0237164
ୀ /382650 65 111 318ଆକବରୀ େବଗମ ସା ତାେବର ହୁେସନ LNT2449304
ୀ /382651 40 111 319ପରବୀନ େବଗମ ପି େତେହର ହୁେସନ LNT2449296
ପ ୁ /382652 68 111 320ତାେହର ହୁେସନ ପି ସତୁନା ହୁେସନ LNT2448942
ପ ୁ /392653 63 111 321େଶଖ ବସରତ ଅଲୀ ପି େଶଖ େରେହମତ ଅଲୀ LNT2447100
ପ ୁ /392654 68 111 322ଏସ ଏ କାଦର ପି ଜାେହଦ OR/06/044/286272
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ୀ /392655 69 111 323ସାଏରା ଖାନମ୍ ସା ସୟଦ ଅବଦୁଲ କାଦର OR/06/044/286273
ୀ /392656 49 111 324ସାଜିଦା ଖାନମ ସା େଶଖ ବସରତ ଅଲୀ LNT2447092

ପ ୁ /402657 70 111 325ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ଜହୁର ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ସକରୁ OR/06/044/294286
ପ ୁ /402658 48 111 326େଶଖ ରଫିକଲୁ ଇସଲାମ ପି େଶଖ େଗାଲାମ େହାେସନ LNT3385861
ୀ /402659 42 111 327ସାବନା ବାନୁ ସା ମହ ଦ ଇକବଲ LNT2443935
ୀ /402660 41 111 328ଅନୀଲା ବାନୁ ପି ମହ ଦ ଅନୁଆର LNT2523876
ୀ /402661 70 111 329େରଜୀୟା ଖାତୁନ ସା ହଶଲ ଅଲି LNT2525715
ୀ /412662 29 111 330ସହିନା େବଗମ ପି ଉସାନ ଅଲୀ YNY1323492
ୀ /422663 44 111 331ଫରିଦା ବିବି ସା େସକ ମହ ଦ LNT3385804
ୀ /422664 38 111 332ହଲିମ୍ ବିବି ସା ଗଫର LNT3385812

ପ ୁ /422665 37 111 333େସକ ରସିଦ ପି େସକ ଅହ ଦ LNT3385788
ପ ୁ /422666 45 111 334ମହ ଦ ଅସଫକ ଅେହ ଦ ପି ମହ ଦ ନସିର ଅେହ ଦ YNY0081513
ପ ୁ /422667 54 111 335ଅସରାଫ ଅଲୀ ପି ହସରତ ଅଲୀ LNT2448736
ୀ /422668 42 111 336ମିଜର୍ା େବର ପି ମିଦି ଆଜମାନ LNT3385820
ୀ /422669 42 111 337ରୁକସାନା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଜମାଲ ଉ ିନ LNT2525699
ୀ /422670 31 111 338ନାଜିଆ ନାଜ ପରବିନ ପି ମହ ଦ ନାସିର ଅହମଦ YNY0304428
ୀ /422671 35 111 339େଫୗଜିଆ ତାରାନୁମ ସା ମହ ଦ ଅସଫକ ଅହ ଦ YNY0081505

ପ ୁ /422672 42 111 340କମାଲ ଉ ିନ ପି ଏସ.େକ ବଦନ LNT2448751
ପ ୁ /432673 65 111 341େସୗେମ  ମଖୁାଜିର୍ ପି ମେନାର ନ ମଖୁାଜିର୍ OR/06/044/286293
ପ ୁ /442674 65 111 342େସଖ ରବଜଲ ପି େସଖ ଅବଦୁଲ ରସିଦ୍ YNY0985218
ପ ୁ /442675 65 111 343େଶଖ ମନସରୁ ଅଲୀ ପି େଶଖ ଅଲୀ OR/06/044/294282
ପ ୁ /442676 43 111 344େଶଖ ମ ୁ ାକ ଅଲୀ ପି େଶଖ ମନସରୁ ଅଲୀ OR/06/044/294290
ପ ୁ /442677 28 111 345ଜଗନାଥ ମଲିକ ପି ଭାନୁମତୀ ମଲିକ YNY1090117
ୀ /442678 47 111 346ମଲକା ତରନୁମ ସା ସାବୀର ବକ୍ସ YNY0080846
ୀ /452679 44 111 347ସାେଲହା ଅହମଦ ସା ମହ ଦ ଅଖଲାକ ଅହମଦ YNY0081489

ପ ୁ /452680 48 111 348ମହ ଦ ଅଖଲାଖ ଅହମଦ ପି ମହ ଦ ନାସିର ଅହମଦ YNY0081497
ପ ୁ /452681 65 111 349ଅଲୀସ ବକ୍ସ ପି ସୀତାର ବକ୍ସ LNT3081684
ପ ୁ /462682 62 111 350ଜାକୀର ବକ୍ସ ପି ସତାର ବକ୍ସ LNT2443901
ପ ୁ /462683 39 111 351େସକ ମହ ଦ ଗଲୁାମ ପି େସକ ଇମାମ ବକ୍ସ YNY0356212
ପ ୁ /462684 33 111 352େସକ େରହମତଉଲା ପି େସକ ରଫିକ YNY0356204
ପ ୁ /472685 55 111 353ସାବୀର ବକ୍ସ ପି ସତାର ବକ୍ସ YNY0382911
ୀ /482686 55 111 354ସାେହଦା ପରବୀନ ସା ଅଲିମ ବକ୍ସ YNY0304436
ୀ /502687 49 111 355େହନା େକୗସର ସା ଜାକୀର ବକ୍ସ YNY0080853
ୀ /512688 42 111 356ତନୁଜା େବଗମ ସା େସକ ୟୁନିସ YNY0763938
ୀ /512689 29 111 357ସହୁାନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ନସିମ YNY0777938

ପ ୁ /512690 47 111 358ମହ ଦ ହରବାବା ପି ମହ ଦ ସକୁରୁ୍ YNY0080887
ପ ୁ /512691 33 111 359ମହ ଦ ହାସିମ୍ ପି ମହ ଦ ସକୁରୁ YNY0080895
ପ ୁ /512692 43 111 360ମହ ଦ କଲିମ ପି ମହ ଦ ସକୁରୁ OR/06/044/286598
ପ ୁ /512693 34 111 361ମହ ଦ କାସିମ୍ ପି ମହ ଦ ସକୁରୁ YNY0080903
ୀ /512694 35 111 362ହଲିମା ଖାତୁନ୍ ସା ମହ ଦ ସକୁରୁ YNY0080879

ପ ୁ /512695 73 111 363ମହମଦ ସକୁରୁ ପି ମହ ଦ ୟୁସଫୁ OR/06/044/286300
ୀ /522696 58 111 364ଜଇବୁନ ନିଶା ସା ମହ ଦ ସହିଦ୍ OR/06/044/286303

ପ ୁ /522697 65 111 365ମହମଦ ସିୟିଦ ପି ୟୁସଫୁ OR/06/044/286302
ୀ /542698 55 111 366ଅକ୍ତରୀ େବଗମ ସା େମାଇନି େମଇନ LNT2448934
ୀ /542699 54 111 367ଆେବଦା େବଗମ ସା ମହସିନ OR/06/044/286305
ୀ /542700 40 111 368ରୂକସାନ େବଗମ ସା ଏମ.ଡି ଅମିନ OR/06/044/286309
ୀ /542701 38 111 369ରିହାନା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଜାବିର YNY0376269
ୀ /542702 97 111 370ଜମିଲା ବିବି ସା ଅମିନ OR/06/044/286308
ୀ /542703 60 111 371ସାଏଦା ବିବି ସା ତାସିନ OR/06/044/286307
ପ ୁ /542704 57 111 372ମହମଦ ଜାବିର ପି ଅମିନ OR/06/044/286310
ପ ୁ /542705 60 111 373ମହମଦ ମହସିନ ପି ଅମିନ OR/06/044/286304
ୀ /542706 39 111 374ଖଇରୁନ ନିଶା ପି ମହ ଦ ସୟିଦ LNT2524478
ପ ୁ /542707 39 111 375ମହ ଦ ପରେବସ ପି ମହ ଦ ତଇସିନ LNT2448827
ୀ /542708 39 111 376େସହନାଜ ପରବୀନ ପି ମହ ଦ ତାସୀନ LNT2448819
ପ ୁ /542709 33 111 377ମହ ଦ ତସଲିମ୍ ପି ମହ ଦ ତାସିନ୍ YNY0080929
ପ ୁ /542710 65 111 378ମହ ଦ ତାସିନ ପି ଅମିନ OR/06/044/286306
ପ ୁ /552711 59 111 379ମ୍ଡ ଅବିଦ ମ୍ଡ ଅବିଦ ପି ାଠର ମ୍ଡ ରସୀଦ YNY1358647
ପ ୁ /552712 69 111 380ମହ ଦ ନୁର୍ ଆଲାମ୍ ପି ମହ ଦ ମୀରାଜୁଲ୍ ସାେଲକିମ୍ YNY0080952
ୀ /552713 48 111 381ସାହାନା େବଗମ ସା ଯାେହଦ OR/06/044/286607
ୀ /552714 42 111 382େତୖରନ ବିବି ସା ମହ ଦ ସାଜିଦ LNT2524486
ପ ୁ /552715 53 111 383ମହମଦ ଯାେହଦ ପି ରସିଦ  OR/06/044/286315
ୀ /552716 75 111 384ଅକ୍ତରୁନ ନିଶା ସା ରସିଦ  OR/06/044/286313
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ୀ /552717 59 111 385ସମିନୁନ୍ ନିଶା ସା ମହ ଦ ନୁର୍ ଆଲାମ୍ YNY0080937
ୀ /552718 51 111 386ଅଜଟୁନ ନିସା ଅଜଟୁନ ନିସା - ହୂସଂଦ ମ୍ଡ ଅବିଦ YNY1358662

ପ ୁ /552719 50 111 387ମହମଦ ସାଜୀଦ ପି ରସିଦ OR/06/044/286316
ପ ୁ /562720 46 111 388ମହମଦ ମମତାଜ ଆଲାମ ପି ଖରୁସିଦ ଆଲାମ LNT2448702
ପ ୁ /562721 31 111 389ମହ ଦ ତସିଫ ଆଲାମ ପି ମହ ଦ ୱସିମ ଆଲାମ YNY0080960
ୀ /562722 60 111 390ସାଜୀଦା େବଗମ ସା ୱସିମ  OR/06/044/286321

ପ ୁ /562723 66 111 391ମହମଦ ୱସିମ ଆଲାମ ପି ଖରୁସିଦା ଆଲାମ OR/06/044/286320
ୀ /572724 35 111 392ସାବନା ବିବି ସା େସଖ ଆବିଦ YNY0605873
ୀ /572725 60 111 393ନଶମିା ଫରହତ ସା ହନୁଫ OR/06/044/286323
ୀ /572726 33 111 394ଆୟସା ଫରହାତ ମା ନିଶମା ଫରହାତ YNY0080978

ପ ୁ /582727 35 111 395ମହ ଦ ଇମତିଆଜ ପି ମହ ଦ ଆୟୁବ  LNT3022175
ପ ୁ /582728 43 111 396େସଖ୍ ଅମଜଦ୍ ପି େମାେନା LNT2448850
ପ ୁ /582729 41 111 397େଶଖ. ଅନୀଲ ପି େଶଖ ହଲିମ LNT2448744
ୀ /582730 38 111 398ହୁସନଆରା ବାେନା ସା ମହ ଦ କଲିମ LNT2452639
ୀ /582731 49 111 399ହୁସନାରା େବଗମ ପି ଇସାକ ଖଁା OR/06/044/286663
ୀ /582732 43 111 400ଅ ମୁ େବଗମ ପି େଶଖ ସଲିମ LNT2449239
ୀ /582733 40 111 401ସେହଜାଦି େବଗମ୍ ପି େମାେନା େବଗ LNT2449148
ୀ /582734 64 111 402ଅଫସରି ଖାତୁନ୍ ସା ମହ ଦ ଆୟୁବ୍ YNY0664664

ପ ୁ /582735 54 111 403ମହମଦି ରଜାକ ପି ଇସାକ  OR/06/044/286327
ପ ୁ /582736 47 111 404ମହମଦ ରିଆଜ ପି ଇସାକ  OR/06/044/286634
ପ ୁ /582737 47 111 405ମହମଦ ସିରାଜ ପି ମହ ଦ ଇସାକ୍ OR/06/044/286576
ପ ୁ /592738 47 111 406ମନସରୁ ଖାନ ପି ସାଲିମ୍ ଖାନ୍ LNT3022316
ପ ୁ /592739 36 111 407ଏମ ଡି ବକ୍ସ ପି େସକ କାଦର ବକ୍ସ LNT3022274
ପ ୁ /592740 43 111 408େସକ୍ ଅହମଦ ପି େସକ୍ ହାଇଦର୍ OR/06/044/286649
ପ ୁ /592741 76 111 409ମଦାର ବକ୍ସ ପି ପିର୍ ବକ୍ସ OR/06/044/286331
ପ ୁ /592742 39 111 410େସକ ସମତ ବକ୍ସ ପି େସକ ହାୟଦର ବକ୍ସ YNY0080994
ୀ /592743 52 111 411ଆେବଦା େବଗମ ସା େଶଖ ନାଜାର ବକ୍ସ OR/06/044/286662
ୀ /592744 39 111 412ୟାସମିନ େବଗମ ପି ମଦାର ବକ୍ସ YNY0664680
ୀ /592745 36 111 413ରୁକସାନା େବଗମ ସା ମଜୁାଫର ବକ୍ସ YNY0451617
ୀ /592746 27 111 414ସରୱରୀ େବଗମ ପି ମହ ଦ ଅୟୁବ YNY0604876
ୀ /592747 74 111 415ଜରିନା ବିବି ସା ଇମାମ  OR/06/044/286330

ପ ୁ /592748 37 111 416ମଜୁାଫର ବକ୍ସ ପି ମଦାର ବକ୍ସ LNT4470514
ପ ୁ /592749 37 111 417ମଜୁାଫର ବକ୍ସ ପି ମଦାର ବକ୍ସ LNT3022308
ପ ୁ /592750 30 111 418େସଖ ସାହାନୱାଜ ବକ୍ସ ପି େଶଖ ନାଜର ବକ୍ସ YNY0605832
ପ ୁ /592751 62 111 419େଶଖ କାେଦର ପି ପିରୁ OR/06/044/286334
ୀ /592752 50 111 420ରଜିଆ ଖାତୁନ ସା ହାଇଦର OR/06/044/286336
ୀ /592753 34 111 421ତାେହରୁନ ନିଶା ସା େସକ କାେଦର YNY0194852

ପ ୁ /592754 55 111 422େଶକ୍ ଫିେରାଜ ପି ଇମାମ  OR/06/044/286710
ପ ୁ /592755 48 111 423େସକ ସେରାଜ ପି ଇମାମ ବକ୍ସ OR/06/044/286633
ପ ୁ /592756 34 111 424ମହ ଦ ୱାକିଲ ପି ମହ ଦ ଅୟୁବ YNY0605840
ପ ୁ /602757 38 111 425େସକ ଅନିସ  ପି େସକ ଇଲିମ  YNY0081521
ପ ୁ /602758 33 111 426େସକ ବସିଦ ପି େସକ ଜାନି YNY0081398
ୀ /602759 50 111 427ସାହାନାଜ େବଗମ ସା ଜାନି OR/06/044/286345
ୀ /602760 48 111 428ଶରିିନ େବଗମ ସା େସକ ଫକିରା OR/06/044/286348
ୀ /602761 61 111 429େସାନି ବିବି ସା ହଲିମ  OR/06/044/286338
ୀ /602762 57 111 430କମ ୁବିବି ସା ରାଜନ OR/06/044/286343

ପ ୁ /602763 51 111 431େଶଖ ଫକିର ପି ନିଜାମ  LNT2449171
ପ ୁ /602764 62 111 432େଶଖ ହଲିମ ପି ନିଜାମ  OR/06/044/286337
ପ ୁ /602765 55 111 433େସକ ଜାନି ପି ନିଜାମ  OR/06/044/286344
ୀ /602766 38 111 434ତରୁନନ ନିଶା ସା େସକ ସକିଲ OR/06/044/286563
ପ ୁ /602767 61 111 435େସକ ରାଜନ ପି ନିଜାମ  LNT4470506
ପ ୁ /602768 29 111 436େସଖ ସାଜିଦ ପି େସଖ ଜାନି YNY0605691
ପ ୁ /602769 48 111 437େଶଖ ସକିଲ ପି ସଲିମ  OR/06/044/286597
ପ ୁ /612770 55 111 438େସକ ଇନୁ ପି ବାସ ୁଖଁା YNY0747139
ପ ୁ /622771 51 111 439େସକ ଅନୁଏର ପି େସକ ଆକବର OR/06/044/286376
ୀ /622772 51 111 440ଆନସରୁା େବଗମ ସା କାଦର ଖଁା OR/06/044/286375
ପ ୁ /622773 52 111 441େଶଖ ଜାହା ୀର ପି େଶଖ ଜମାଲ LNT2449288
ପ ୁ /622774 42 111 442େଶଖ ମହ ଦ ପି େଶଖ କାେଦର LNT2448843
ପ ୁ /622775 40 111 443େଶଖ ମାଜିଦ ପି େଶଖ କାେଦର LNT2449254
ୀ /622776 60 111 444ସାମସନୁ ନିଶା ସା େଶଖ ଜାହୀର LNT2449270
ୀ /622777 39 111 445ସାଜାରୁନ ନିଶା ପି େଶଖ କାେଦର LNT2447118
ପ ୁ /632778 34 111 446େସକ ଆହାତ ପି େସକ ହୁରମଦ YNY0356220
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ୀ /632779 53 111 447ନଜମା େବଗମ ସା ହୁର ମହମଦ OR/06/044/286391
ପ ୁ /632780 62 111 448େଶଖ ହୁରମତ ପି େଶଖ ଅହ ଦ OR/06/044/286389
ପ ୁ /632781 33 111 449େସକ କରାମତ ପି େସକ ହୁରମତ LNT4473385
ପ ୁ /632782 36 111 450େସକ ସଲାମତ ପି େସକ ହୁରମତ LNT4464491
ପ ୁ /632783 47 111 451େସକ ସରମତ ପି ମହମଦ୍ LNT2524494
ପ ୁ /632784 40 111 452େଶଖ ସିୟାମତ ପି ଅହମଦ OR/06/044/286388
ପ ୁ /642785 35 111 453ମହ ଦ ଆରିଫ ପି ମହ ଦ ୟାସିମ LNT4473393
ୀ /642786 51 111 454ମମତାଜ େବଗମ ସା ମସୁଲିମ  OR/06/044/286403

ପ ୁ /642787 45 111 455ନାହିଦା େବଗମ ପି ମହ ଦ ମକୁ୍ତାର OR/06/044/286615
ୀ /642788 42 111 456ଫିେରାଜା େବଗମ ସା ମହ ଦ କଲୁକର ନୟନ OR/06/044/286405
ୀ /642789 38 111 457େରଶା େବଗମ ପି ମହ ଦ ୟାସିମ LNT2448785
ୀ /642790 70 111 458େସାଫିଆ ବିବି ସା ୟାସିନ OR/06/044/286398

ପ ୁ /642791 36 111 459ତସଲିମ ମହ ଦ ପି ମସୁଲିମ ମହ ଦ LNT4473377
ପ ୁ /642792 54 111 460ମହମଦ ମକୁ୍ତାର ପି େହାେସନ OR/06/044/286404
ପ ୁ /642793 57 111 461ମହମଦ ମସୁଲିମ ପି େହାେସନ OR/06/044/286402
ପ ୁ /642794 53 111 462ମହ ଦ ଜୁଲକର ନଯ୍ାନ୍ ପି ମହ ଦ ହୁେସନ OR/06/044/286401
ୀ /642795 60 111 463ଜଇବୁନ ନିଶା ସା ଉସମାନ OR/06/044/286400
ୀ /642796 27 111 464ଭକି୍ତଲତା ସାମଲ ପି ପ ୂ ର୍ ସାମଲ YNY0965939

ପ ୁ /642797 54 111 465ମହ ଦ ଉସମାନ ପି ମହ ଦ ହୁେସନ OR/06/044/286399
ପ ୁ /642798 80 111 466ମହମଦ ୟାଶନି ପି ଉମର OR/06/044/286397
ୀ /652799 43 111 467ସାେଜଦା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଅନୱାର୍ YNY0081034
ୀ /652800 37 111 468ଜାେହଦା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସାଜନ YNY0081026
ୀ /652801 34 111 469ଜରିନା େବଗମ୍ ମା ହସିନା ବିବି YNY0081042
ୀ /652802 80 111 470ଇମାମ ବିବି ସା ହନିଫ OR/06/044/286413
ୀ /652803 60 111 471ହସିନା ବିବି ସା ହନିଫ OR/06/044/286414

ପ ୁ /652804 60 111 472ମହମଦ ହକିମ ପି ହନିଫ OR/06/044/286409
ୀ /652805 50 111 473ଆେବଦା ଖାତୁନ ସା ହକିମ  OR/06/044/286410

ପ ୁ /652806 50 111 474ମହମଦ ସାଜନ ପି ହନିଫ OR/06/044/286411
ପ ୁ /662807 50 111 475େନୗସାଦ . ପି ହୁେସନ OR/06/044/286419
ୀ /662808 48 111 476ନିସାତ ଅ ମୁ ପି େହାେସନ OR/06/044/286420
ୀ /662809 48 111 477େରାନକ ଅ ମୁ୍ ପି ଗଲୁାମ ହୁେସନ୍ LNT2525590
ୀ /662810 76 111 478େରାସନାରା େବଗମ ସା ଗଲୁାମ OR/06/044/286418

ପ ୁ /662811 80 111 479ଗଲୁାମ ହୁେସନ ପି ଦର ଅହ ଦ ଖଁା OR/06/044/286417
ପ ୁ /672812 45 111 480ମୀର ସରଫରାଜ ଅଲୀ ପି ମିର ଆବିଦ୍ ଅଲି. LNT2524452
ପ ୁ /672813 43 111 481ମୀର ଇମତିଆଦ ଅଲୀ ପି ମୀର ଆବିଦ ଅଲି. LNT2449262
ୀ /672814 42 111 482ନାଜନିନ େବଗମ  ସା େଶଖ କରିମ  LNT3385903

ପ ୁ /672815 42 111 483ମୀର ସାହାନୁୱଯ୍ାଜ ଅଲୀ ପି ସାଜିଦ ଅଲୀ LNT2472256
ପ ୁ /672816 41 111 484ଅବଦୁଲ କୟୁମ ପି େପମ ୁଆନସାରି LNT3385895
ୀ /672817 38 111 485ରାେସଦା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ କୟୁମ LNT3385887

ପ ୁ /672818 41 111 486ମିର ମ ୁ ାକ୍ ଅଲି . ପି ମାଜିଦ ଅଲି. LNT2448884
ୀ /672819 44 111 487ଫରଜାନା ଆବିଦ ପି ଆବିଦ  OR/06/044/286423
ପ ୁ /672820 80 111 488ମୀର ଅବିଦଅଲି ପି ଅହମଦ OR/06/044/286421
ପ ୁ /672821 86 111 489ମିର ସାଜିଦ ଅଲି ପି ଅହମଦ ଅଲି OR/06/044/286427
ପ ୁ /672822 74 111 490ମୀର ହମୀଦ ଅଲି ପି ଅହମଦ ଅଲୀ OR/06/044/286429
ପ ୁ /672823 67 111 491ମିର ୱାଜିଦ ଅଲୀ ପି ଅହମଦ ଅଲୀ OR/06/044/286424
ପ ୁ /672824 37 111 492ମୀର ମଜୁାଫର ଅଲି ପି ମୀର ୱାଜିବ ଅଲି YNY0081059
ପ ୁ /672825 34 111 493ସାହାବାଜ ଅଲି ପି ମିର ସାବିଦ ଅଲି YNY0081075
ପ ୁ /672826 30 111 494ମିର ହାଇଦର ଅଲୀ ପି ମିର ମଜିଦ ଅଲୀ YNY0356238
ୀ /672827 76 111 495ସଲାମ େବଗମ ସା ଆବିଦ OR/06/044/286422
ୀ /672828 65 111 496ଫିେରାଜା େବଗମ ସା ମିର ହାସିଦ ଅଲୀ OR/06/044/286430
ୀ /672829 64 111 497ରହିମା ବିବି ସା ମିର ମାଜିଦ ଅଲୀ OR/06/044/286428
ୀ /672830 63 111 498େସାନି ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ଶକରୁ LNT3359890
ୀ /672831 39 111 499କନୀ  ଫାତମା ସା ମହ ଦ ହସୀବୁର ରେହମାନ LNT2449015
ପ ୁ /672832 40 111 500ମୀର ମମତାଜ ଅଲୀ ପି ମୀର ୱାଜୀଦ ଅଲୀ LNT2524510
ୀ /672833 62 111 501ସମସନୁ ନିଶା ସା ୱାଜିଦ  OR/06/044/286432
ୀ /672834 41 111 502େରହାନା ପରବିନ୍ ପି ମାଜିକ ଅଲୀ LNT2448991
ପ ୁ /682835 33 111 503ଅେଲଖଯ୍ ମହା ି ପି ପାଥର୍ସରଥି ମହା ି YNY1126762
ପ ୁ /682836 66 111 504ଲାଲା ତରୁଣ କମୁାର ରାୟ ପି ହରି  ରାୟ YNY0664714
ପ ୁ /682837 64 111 505ଅରୁଣ ରାୟ ପି ହରି  ରାୟ OR/06/044/286435
ୀ /682838 60 111 506ଅନୁପମା ରାୟ ସା ଅରୁଣ ରାୟ OR/06/044/286436
ପ ୁ /682839 59 111 507କରୁଣା କମୁାର ରାୟ ପି ହରି  ରାୟ OR/06/044/286438
ୀ /682840 41 111 508ପତିଭା ରାୟ ସା କରୁଣ କମୁାର ରାୟ LNT2449114
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ପ ୁ /682841 33 111 509ଅଜିତାବ ରାୟ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ରାୟ YNY0664706
ୀ /682842 54 111 510ମମତା ସିଂହ ସା ଲାଲା ତରୁଣ କମୁାର ରାୟ YNY0664698
ୀ /692843 54 111 511କ ନା ସିଂହ ସା ଉେମଶ ସିଂହ OR/06/044/286440

ପ ୁ /692844 68 111 512ଉେମଶ କମୁାର ସିଂହ ପି ଭାବଗାହୀ ସିଂହ OR/06/044/286439
ପ ୁ /702845 54 111 513ଲାଲା ଅନୁପ କମୁାର ରାୟ ପି ରବି  ନାରାୟଣ ରାୟ YNY0664748
ୀ /702846 47 111 514ଅନୀତା ସିଂହ ସା ସଯୂଯ୍ ନାରାୟଣ ସିଂହ YNY0664722
ୀ /702847 77 111 515ସେୁଲାଚନା ସିଂହ ସା ନେର  ସିଂହ OR/06/044/286446
ୀ /702848 50 111 516ରଶିେରଖା ସିଂହ ସା ଲାଲା ଅନୁପ କମୁାର ରାୟ YNY0664730

ପ ୁ /712849 48 111 517ଏରଫାନ ଅଲି ପି ଗଫୁାର LNT4478319
ପ ୁ /712850 47 111 518ରିଆନ ଅଲି ପି ଗରୁୁଫାନ OR/06/044/286639
ପ ୁ /712851 39 111 519ଇମାନ ଅଲୀ ପି ଗଫୁାନ ଅଲୀ LNT4477345
ୀ /712852 39 111 520େରଶମା ବିବି ସା ଏରଫାନ ଅଲୀ LNT4478327
ୀ /712853 47 111 521ତାରା ପରବିନ ସା ସମୀମ ଖାନ YNY1243369
ୀ /722854 40 111 522ମସରୁତୁନ ବିବି ପି ଗଫୁରାନ ଅଲୀ LNT3386232

ପ ୁ /722855 40 111 523କବୀର ଖଁା ପି ରହୀମ ଖଁା LNT3386216
ପ ୁ /732856 70 111 524ଅର ଡାେଲୟା ପି ରାେମୟା LNT3386059
ୀ /742857 39 111 525ଅନଯମୁ େବଗମ୍ ସା ମିଜର୍ା ଜହାନ େବଗ LNT2581999
ୀ /752858 41 111 526ସହିଦା ବିବି ସା େସକ ସଲାମ OR/06/044/286606
ୀ /762859 44 111 527ହସନାରୀ େବଗମ ସା ସଫିକ ଖଁା LNT2581973
ୀ /762860 50 111 528ତାେହରୁନ ବିବି ସା ଖରୁସିନ ମହମଦ LNT2581965

ପ ୁ /772861 41 111 529େସକ ରହିମ ପି େସକ ହକିମ LNT2581957
ପ ୁ /782862 44 111 530ମିଜର୍ା ମିୟାଜାନ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ସୟଦଜାନ େବଗ LNT2545754
ୀ /782863 38 111 531ଅନୁୱାର େବଗମ ପି ଭଜିର ଖଁା OR/06/044/286685
ୀ /782864 52 111 532କନିୁ ବିବି ସା ମିଆଜାନ େବଗ LNT2545697
ୀ /792865 50 111 533ହଲିମା ବିବି ସା େସକ ରେହମତ OR/06/044/286630

ପ ୁ /792866 38 111 534େସକ ରସିଦ ପି େସକ ରେହମତ OR/06/044/286612
ୀ /802867 25 111 535ୟାସୀନ ନିସା ପି େସଖ. ରାଜନ YNY1155944

ପ ୁ /822868 29 111 536େସକ ଆଶଷି ବକ୍ସ ପି େସକ ସଫିକ ବକ୍ସ YNY0356253
ପ ୁ /832869 35 111 537େଶଖ ସରାଫତ ବକ୍ସ ପି େସକ ସମଦ ବକ୍ସ YNY0604934
ୀ /852870 28 111 538ଅନି ିତା େଜନା - ଲକ୍ଷୀପିୟା ପାତ YNY1328723
ୀ /852871 28 111 539େହମପଭା ସାମଲ ପି ପ ୂ ର୍ ସାମଲ YNY0965947
ୀ /942872 42 111 540ସମିୁତା ମିଶ ସା ସତିୃର ନ ପହାରାଜ YNY0966069

ପ ୁ /1152873 22 111 541ଅମିତ କମୁାର େଜନା ପି ପ ାନନ େଜନା YNY1204270
ପ ୁ /2732874 19 111 542ମ୍ଡ ଅଦନାନ ଖାନ ପି ସଫର୍ରାଜ ଖାନ YNY1324730
ପ ୁ /2732875 19 111 543ଏମ.ଡୀ.ଅଦନାନ ଖାନ ପି ସଫର୍ରାଜ ଖାନ YNY1320241
ପ ୁ /3022876 25 111 544ଅନୁ ଂଦନ ରାୟ ପି ଲାଲା ତରୂନ କମୁାର ରାୟ YNY1082783
ୀ /3022877 25 111 545ଅ ିତା ରାୟ ପି ଲାଲା ଅରୁଣ କମୁାର ରାୟ YNY1251214

ପ ୁ /3022878 25 111 546ଶଭୁମ ରାୟ ସିଂ ପି ଲାଲା କରୁଣ କମୁାର ରାୟ YNY1090786
ୀ /3702879 26 111 547ସଲମା େବଗମ ସା ସମୀମ ଖାନ YNY1322692
ୀ /4722880 27 111 548ଶହୀନ ପଵର୍ୀନ ସା େଶଖ ଜାେଵଦ YNY1341122

ପ ୁ /5332881 57 111 549ରଫିକ ଖଁା ପି ଗଫରୁ ଖଁା YNY1348663
ପ ୁ /999992882 22 111 550େସକ କଡୁୁସ ପି େସକ ବାବୁ YNY1147578
ପ ୁ /999992883 22 111 551େରହାନ ପରବିନ ପି ଏସ.େକ ଅ ଲୁ YNY1172667
ପ ୁ /-2884 21 111 552ରୁତୁରାଜ ସାହୂ ମା ଗୀତାଂଜଳୀ ସାହୂ YNY1271550
ୀ /.2885 52 111 553ରଶନା େବଗମ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ରଜାକ YNY0799973
ୀ /.2886 45 111 554ଆଶମା େବଗମ ସା ସୟଦ େମହବୁବ ଅଲୀ YNY0859025
ୀ /.2887 29 111 555ସବାନା େବଗମ ସା େସକ କାଲୁ YNY0777912
ୀ /.2888 27 111 556େସାଫିଆ େବଗମ୍ ମା ରଶନା େବଗମ YNY0800003
ୀ /.2889 26 111 557ରୁେକୖୟା େବଗମ ପି ରଶନା େବଗମ YNY0799999
ୀ /.2890 25 111 558ସରମିନ େବଗମ ସା େଶଖ ସକିଲ ବକ୍ସ YNY0799882
ୀ /.2891 60 111 559ରହିମା ବିବି ସା ସୟଦ କତୁୁବ YNY0799890
ୀ /.2892 48 111 560ସବିରନ ବିବି ସା େସକ ଜଲିଲ YNY0800037
ୀ /.2893 30 111 561ଫାତମା ବିବି ସା େଶଖ ଇଦୀଷ YNY0799957
ୀ /.2894 28 111 562ଫରଜାନା ବିବି ସା େଶଖ୍ ଇକାମ୍ ଅଲୀ YNY0777888
ପ ୁ /.2895 43 111 563ମହ ଦ ଫୟାଜ ପି ସମସଲୁ ହକ YNY0800029
ପ ୁ /.2896 26 111 564େଶଖ୍ ଜାେୱଦ ପି େସଖ ରହିମ YNY0799874
ୀ /.2897 45 111 565ସେହନାଜ ଖାନମ ପି େସକ ରହିମ ବକ୍ସ YNY0799809
ୀ /.2898 53 111 566ହଲିମା ଖାତୁନ ମା ରହିମା ବିବି YNY0799908
ୀ /.2899 35 111 567ସାଇରା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଫୟାଜ YNY0800011
ୀ /.2900 30 111 568ଜାହଁାରା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଇମତିଆଜ YNY0777524
ପ ୁ /.2901 33 111 569ଜହୁର ମହ ଦ ପି ନୁର ମହ ଦ YNY0777532
ୀ /.2902 27 111 570ଆଫରିନ ପରବିନ ପି େଗାମି ବକ୍ସ YNY0799932
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ୀ /.2903 32 111 571ଜାହଁାଆରା ପରୱିନ ସା େସଖ କିଫାୟତ ବକ୍ସ YNY0799940
ୀ /.2904 30 111 572ଗଲୁଅଫସା ପରବିନ ସା େଗାମି ବକ୍ସ YNY0799924
ୀ /.2905 26 111 573ଫରତ ଜାହଁା ସାହିନ ପି ହି ତ ବକ୍ସ YNY0799916

ପ ୁ /At - Kesh2906 24 111 574େସକ ଆରିଫ ମଜିଦ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ YNY1131143
ପ ୁ /Gori Manz2907 22 111 575 ଵସିଦ ପି  ଜାହିଦ ଜାହିଦ YNY1223999
ୀ /H.o Dr. S2908 51 111 576ଵନଦନା େପରିଵାଲ ସା କମଳ କିେଶାର େପରିଵାଲ YNY1252659

ପ ୁ /KESHARPU2909 22 111 577 ଏଜାଜ ଅଲୀ ପି  ଏକାମ ଅଲୀ YNY1222439
ୀ /Panda Med2910 44 111 578ରୁ◌ୁକ୍ସସାନା ବି◌ିବୀ ସା ସହି◌ିଦ୍ YNY1222462

ପ ୁ /Sriram bh2911 24 111 579ସୟୁର୍ ପତାପ େଦଵ ପି ପବୀର େକଶରୀ େଦଵ YNY1168590
ପ ୁ /012912 26 111 580ପରାଗ ହୀେ ାଚା ପି ମନୀଷ ହୀେ ାଚା YNY1126937
ପ ୁ /012913 29 111 581ଅଵିନାଶ ମହା ି ପି ଆେଲାକ ମହା ି YNY1127000
ପ ୁ /012914 24 111 582େହମରାଜ ରାଜ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ରାଜ YNY1126952
ୀ /12915 59 111 583ରେହମାତୁନ ନିଶା  ସା ସୟଦ ଅହ ଦ୍ YNY0081091

ପ ୁ /12916 41 111 584ସୟଦ ଅବଦୁଲ ସତାର . ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ କାଦର LNT2449130
ପ ୁ /12917 71 111 585ସୟଦ ଅହ ଦ ପି ସୟଦ ମହ ଦ ଜାେହଦ LNT2472231
ପ ୁ /12918 44 111 586ସୟଦ ୟୁନୁସ ଅହମଦ ପି ସୟଦ ଅହମ୍ଦ LNT2486561
ପ ୁ /12919 38 111 587ସୟଦ ୟାକବୁ୍ ଅହ ଦ ପି ସୟଦ ଅହ ଦ . LNT2483378
ପ ୁ /12920 31 111 588ସୟଦ ଇସମାଇଲ ଅହ ଦ ପି ସୟଦ ଅହ ଦ LNT3021987
ପ ୁ /12921 44 111 589େସଖ ଆଇନୁଲ ପି େସଖ ସାହାଜାଆନ୍ YNY0605964
ୀ /12922 42 111 590ଆେୟସା େବଗମ୍ ପି ସୟଦ ଅହ ଦ LNT2483105
ୀ /12923 39 111 591ସାଇଦା ବିବି ସା େସଖ ଆଇନୁଲ YNY0605915

ପ ୁ /12924 45 111 592ସୟଦ ଅବଦୁଲ ଗଫାର ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ କାଦର LNT2482875
ପ ୁ /12925 31 111 593ସାଏଦ ଇସମାଇଲ ପି ସୟଦ ଅହ ଦ YNY0258640
ୀ /12926 30 111 594ସାଇନା ଖାତୁନ ସା ସୟଦ ଅବଦୁଲ ଗଫାର YNY0451112

ପ ୁ /12927 47 111 595ସୟଦ ମାସକୁ ପି ସୟଦ ଫଜେଲ ଇଲାହି YNY0081083
ପ ୁ /12928 72 111 596ସୟଦ ଅବଦୁଲ କାଦର ପି ସୟଦ ମହ ଦ ଜାେହଦ YNY0451104
ୀ /12929 29 111 597ସାେଲକାହ ରମଶା ସା ସୟଦ ୟାକବୁ ଅହ ଦ YNY0605956
ୀ /12930 35 111 598ସାଫିଆ ତନବୀର ସା ସୟଦ ୟୁନୁସ ଅହ ଦ YNY0237065

ପ ୁ /22931 35 111 599ମହ ଦ ଜାେଭଦ୍ ଅକତର୍ ପି ମହ ଦ ହନିଫ୍ YNY0605618
ୀ /22932 31 111 600ସଲମା ବିବି ସା ମହ ଦ ରାଜିକ୍ YNY0721647
ୀ /22933 30 111 601ଆେୟଶା ଫିରଦସ ପି ମହ ଦ ହନିଫ୍ YNY0605642

ପ ୁ /22934 40 111 602ମହ ଦ ରାଜିକ ପି ମହ ଦ ୟାସିନ LNT2480325
ୀ /22935 40 111 603ୱାହିଦା ୱାରସି ମା ଗଫରନ ତସଲିମ YNY0237073

ପ ୁ /32936 36 111 604ସୟଦ ସାକିବ ଅହ ଦ ପି सयैद मज़ंूर अहमद କାଶୀ YNY0237081
ୀ /32937 52 111 605ସମିମା େବଗମ ପି େସକ ରଫିକ YNY0237149
ୀ /32938 37 111 606ରୁକସାନା େବଗମ ସା ସହିଦ ଖାନ YNY0237107
ୀ /32939 26 111 607ନିଲମ େବଗମ ସା େଶଖ ବାସ ୁ YNY1126838

ପ ୁ /32940 38 111 608େସକ କରିମ ପି େସକ ସଫିକ YNY0237099
ୀ /32941 37 111 609ସଗଫିୁତା କରିମ ସା େସକ କରିମ YNY0237115

ପ ୁ /32942 53 111 610ଜୂଲ ିକରାଲି ଖାନ ପି ଅବରାର ଖାନ YNY1126978
ପ ୁ /32943 25 111 611ସରଫରାଜ ଖାନ୍ ପି ସରବର ଖାନ YNY0924407
ୀ /32944 25 111 612କରିସା ନୂର ପି ନୁରୁନ ମୀନ ଖାନ YNY1126853
ୀ /32945 39 111 613ସକିନା ପରୱିନ ସା ସୟଦ ସାେହବ ଅହ ଦ YNY0237123

ପ ୁ /042946 23 111 614ଏସ େକ ସାହାନବାଜ ପି ଏସ େକ େମେହମଦୁ YNY1163609
ୀ /42947 39 111 615େସାନିଆ େବଗମ ମା କରୁୁସିଦା ବିବି YNY0237131
ୀ /42948 27 111 616ରୁମାନା େବଗମ୍ ପି େସକ ସଲିମ୍ YNY0605477

ପ ୁ /42949 47 111 617େସଖ ସେୁଲମାନ ପି େସକ ବଶରି OR/06/044/286091
ୀ /052950 25 111 618େରଶା େବଗମ ସା ସଲାମ ଖାନ YNY1241082
ୀ /52951 67 111 619ରୁକସାନା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ ଖଁା OR/06/044/286266
ପ ୁ /52952 50 111 620ମହ ଦ ସକିଲ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ ଖଁା LNT2523363
ପ ୁ /52953 39 111 621କଲାମ ଖାନ ପି ଅେହମଦ ଖାନ YNY1231901
ପ ୁ /52954 37 111 622ସବିରୁ ିନ୍ ଖାନ୍ ପି ଜଲାଲୁ ିନ ଖାନ୍ LNT3386737
ୀ /52955 25 111 623ତମନନ୍ା ତସଲୀମ ସା ଶବିରୁ ୀନ ଖଁା YNY1204031
ୀ /062956 22 111 624ରିହାନା ପରୱନି ପି େସକ ଅବଦୁଲ YNY1315134
ୀ /62957 32 111 625ସବାନନ୍ ା େବଗମ ସା େସକ୍ ୱହିଦ YNY0451120
ୀ /62958 26 111 626ସାହିନା େମେହଜାବିନ୍ ସା େସକ. ଜାହିବ YNY0924381
ପ ୁ /62959 19 111 627େଶଖ ରିଆଜ ପି େଶଖ ଜାହାଂଗୀର YNY1299809
ପ ୁ /62960 57 111 628ମହ ଦ ସକିଲ ପି ମହ ଦ ନକିର YNY0605592
ୀ /62961 23 111 629ସମୁଇଆ ସକୀଲ ପି ମହ ଦ ସକୀଲ YNY1206770
ୀ /62962 48 111 630ନାହିଦା ସିରୀନ ସା ମହ ଦ ସକୀଲ ଖଁା LNT2523371
ୀ /072963 40 111 631ସବାନା େବଗମ ସା ଜମୀର ଖାନ YNY1241330
ୀ /072964 41 111 632ସାଫିୟା ଖାତୁନ ସା ଏମ.ଡୀ ନିୟାମତ YNY1241942
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ପ ୁ /72965 61 111 633େଶଖ ମହ ଦ ରସିଦ ପି େଶଖ ମହ ଦ ଇଉନୁସ  LNT3359874
ୀ /72966 48 111 634ଆଜମିରା େବଗମ ସା େଶଖ ମନିରୁଲ ଇସଲାମ  LNT3359866

ପ ୁ /72967 36 111 635େଶଖ ନୁର ଇସଲାମ ପି େଶଖ ମହ ଦ ରସିଦ LNT3359965
ପ ୁ /72968 33 111 636େଶଖ ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ  ପି େସକ ମହ ଦ ରସିଦ YNY0081422
ୀ /72969 56 111 637ନୁରଜାହଁା େବଗମ ର ସା େଶଖ ମହ ଦ ରସିଦ ,ର LNT3359882
ୀ /72970 31 111 638ସାବନା ୟାସମିନ୍ . ସା ନିଜାମ୍ ଉ ିନ୍ YNY0605527
ୀ /72971 30 111 639ସିମା େବଗମ ସା େସକ ନୂର YNY0237156
ୀ /72972 23 111 640ସାବାନା େବଗମ୍ ପି ସଲିମ୍ ଖଁା YNY1039155

ପ ୁ /72973 31 111 641ଆମିର ଖାନ ପି ଅବଦୁଲ ହଲିମ ଖାନ YNY0966036
ପ ୁ /72974 35 111 642ନିଜାମ୍ ଉଦିନ୍ ପି େଶକ ଗଲୁାମ୍ ହୁେସନ୍ YNY0605519
ୀ /082975 27 111 643ରୁକସାର ବିବୀ ସା ଏସ.େକ ରେହମନ YNY1251297

ପ ୁ /82976 78 111 644ହସରତ ଅଲୀ ପି ଆଶକି ଅଲୀ LNT3359908
ପ ୁ /82977 46 111 645ମହ ଦ କମାଲ ପି ହସରତ ଅଲୀ LNT3359932
ୀ /82978 46 111 646ଏ େରଜିଆ ଖାତୁନ ସା ଆସରଫ ଅଲୀ LNT3359940
ୀ /82979 37 111 647ରୁକସାନା ବିବୀ ସା େଶଖ ଜାବିଦ YNY1299817

ପ ୁ /82980 27 111 648ମହ ଦ ସଦୃ ିନ ପି ହାଇଦର ଅଲୀ YNY0777599
ପ ୁ /82981 50 111 649ମହ ଦ ଜମାଲ ଉ ିନ ପି ହଶଲ ଅଲି LNT2525707
ୀ /092982 25 111 650ସୀମା ବସରିନ ପି ମୀଜର୍ା େରହାନ େବଗ YNY1229145
ୀ /092983 32 111 651ସାରୱାରି ମିଜର୍ା ପି ମିଜର୍ା ସାହାଜାହାନ େବଗ YNY1023894
ୀ /092984 23 111 652ତାନୱରା ପରୱିନ ସା େସକ ରାହିଲ YNY1024009

ପ ୁ /92985 24 111 653ମୀଜର୍ା ରବିନ େବଗ ପି ମୀଜର୍ା ରିହାନ େବଗ YNY1229095
ପ ୁ /92986 55 111 654ଆବୀତ ବକ୍ସ ପି ସତାର ବକ୍ସ LNT2443927
ୀ /92987 23 111 655ରହିନ ବସରିନ ପି ମୀଜର୍ା ରିହାନ େବଗ YNY1229111
ୀ /92988 23 111 656ଗେୁଲ ଫିରେଦାଷ ପି େସକ୍ ଲାଲା YNY1039163

ପ ୁ /92989 26 111 657େସକ ମ ୁ ାଫିଜ ମହ ଦ ପି େସକ ସାଜିଦ ମହ ଦ YNY0965970
ୀ /92990 28 111 658ସେହବାଜ ପରବିନ ପି େଶଖ୍ ଫିେରାଜ ଉ ିନ YNY0451138

ପ ୁ /92991 27 111 659େସକ୍ ରାହିଲ୍ ପି େସକ୍ ଜାମ ୁ YNY0669143
ପ ୁ /92992 31 111 660େଶଖ ଅନୱାର ଉ ିନ ପି େଶଖ ଫିେରାଜ ଉ ିନ YNY0451146
ପ ୁ /102993 23 111 661ମହମଦ ଅ ଲୁ ପି ଶମୀମ ଖାନ YNY1163583
ୀ /102994 32 111 662ତବସମୁ େବଗମ ସା କବୀର ଖାନ YNY1287473
ୀ /102995 20 111 663ଜାସିନ େବଗମ ସା ହଲୀମ ଖାନ YNY1288760
ୀ /102996 38 111 664ସମୀମା େବଗମ ପି ମହମଦ ସକୁରୁ LNT2448793
ୀ /102997 26 111 665ନାଜିଆ େବଗମ ସା ଉସମାନ ଖାନ YNY1251289
ୀ /102998 19 111 666କରୀନା େବଗମ ପି ନୂର ଖାନ YNY1319037
ୀ /102999 37 111 667ରୁକସାନା ବିବୀ ପି ଏସ.େକ ଜାବିଦ YNY1251222

ପ ୁ /103000 29 111 668ଅଭିନାଶ ମହା ି ପି ଆେଲାକ ମହା ି YNY1034800
ୀ /103001 23 111 669ଅମିତା ମହା ି ପି ଆେଲାକ ମହା ି YNY1034792
ୀ /103002 21 111 670ମସୁକନ ପରୱିନ ପି ସମୀମ ଖାନ YNY1240779

ପ ୁ /113003 36 111 671େସକ ଆଜାଦ ପି େସକ େଗାଲାବଉ ିନ YNY0237180
ପ ୁ /113004 44 111 672ମହ ଦ ଆକମ ପି ଅବଦୁଲ କୟୁମ YNY0237198
ପ ୁ /113005 51 111 673େଶଖ ବାବୁ ପି େଶଖ ବାେସା LNT2448892
ୀ /113006 32 111 674ସଲୁତାନା େବଗମ ପି େସକ େଗାଲାବଉ ିନ YNY0237172
ୀ /113007 30 111 675ସହୁାନା େବଗମ ପି େଶଖ ଗଲୁାବ ଉ ିନ YNY0451310
ୀ /113008 25 111 676ଅଫ୍ସନା େବଗମ ପି ଏସ.େକ ଗଲୁାବୂଦଦୀନ YNY1246966
ୀ /113009 42 111 677ସାେହଲା ପରୱିନ ସା ମହ ଦ ଆକମ YNY0237206
ୀ /123010 43 111 678ସମିମା େବଗମ୍ ସା େସକ ବାବୁ LNT3406089
ୀ /123011 25 111 679ଶରିିନ େବଗମ ସା େଶକ୍ ରିଆଜୁ ିନ୍ YNY1253426

ପ ୁ /123012 35 111 680ଇମରାନ ଖାନ ପି ହାନିଫ ଖାନ YNY0258624
ପ ୁ /123013 30 111 681େଶକ୍ ରିଆଜୁ ିନ ପି େଶକ୍ ହଫିଜୁ ିନ୍ YNY0669150
ପ ୁ /133014 53 111 682ମହ ଦ ଅବୁଲ ପି ୱାଲି ମହ ଦ  LNT3359916
ୀ /133015 44 111 683ରୁେବଦା େବଗମ  ସା ମହ ଦ ଅବୁଲ LNT3359924
ପ ୁ /133016 31 111 684ରଜାକ ଖଁା  ପି ଅଜିଜ ଖଁା  LNT3022084
ପ ୁ /133017 28 111 685 ପଵର୍ୀସ ଅଲୀ ପି ଲୀୟାକତ୍ ଅଲୀ YNY0669168
ୀ /133018 54 111 686ନଗିର୍ସ୍ ବିବି ସା େସକ୍ ମମତାଜ ଅଲି YNY0451328
ପ ୁ /133019 52 111 687େସକ୍ ମମତାଜ ପି େସକ୍ କରିମ ଅଲି YNY0451336
ପ ୁ /133020 36 111 688େସକ୍ ତାେହର ପି େସକ୍ ମମତାଜ YNY0451344
ୀ /143021 39 111 689ମୀର େନୗସାଦ ଅଲୀ ପି ମୀର ହମୀଦ ଅଲୀ LNT1675636
ପ ୁ /143022 63 111 690େଶଖ୍ ମହ ଦ ବାକ୍ସ ପି େଶଖ୍ ଅହ ଦ ବାକ୍ସ OR/06/044/286104
ପ ୁ /143023 36 111 691େସଖ କିଫାୟତ ବକ୍ସ ପି େସକ ସମଦ ବକ୍ସ YNY0605899
ପ ୁ /143024 28 111 692େସକ୍ ସମିର ବକ୍ସ ପି େସକ୍ ସମଦ ବକ୍ସ YNY0451476
ପ ୁ /143025 28 111 693େଶଖ ଅଜିଜ ବକ୍ସ ପି େଶଖ େଗାମି ବକ୍ସ YNY0605949
ପ ୁ /143026 35 111 694ମହ ଦ ଆକବର ପାସା ପି ମହ ଦ ସଫିକିଉଲା YNY0451351
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ପ ୁ /153027 39 111 695େସାମନାଥ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ଇୟୁଏନ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY1023944
ପ ୁ /153028 46 111 696ରିଆଜ ଖାନ ପି ଅହମଦ ଖାନ YNY0966093
ୀ /153029 52 111 697ହସିନା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ତଫଜିଲ ହକ YNY0237214
ୀ /153030 48 111 698ରହିମା ଖାତୁନ ପି େସକ କାଦର YNY0965988
ୀ /153031 24 111 699ଲୁବୁନା ନସୀମ ପି ନସୀମ ଖାନ YNY1241116

ପ ୁ /163032 50 111 700େଶଖ କବୁର୍ାନ ଆଲୀ ପି େଶଖ ଅ ୍ ଲ YNY1134204
ପ ୁ /163033 50 111 701େସକ ଅନସର ପି େସକ ମହ ଦ ଅଲୀ YNY0237222
ପ ୁ /163034 32 111 702ଇମରାନ ଖଁା ପି ଇରଫାନ ଖଁା YNY0081182
ୀ /173035 30 111 703େରନା  େବଗମ ସା ନଈମ ଖାନ YNY1241934
ୀ /173036 32 111 704ଫିେରାଜା ବିବି ସା କଲିମ ଖଁା YNY0451500
ୀ /173037 31 111 705ଅନୱରି ବିବି ସା ସଲିମ ଖାନ୍ YNY0451518
ୀ /173038 32 111 706ରେହମତୁନ ନିଶା ସା ବୁଲୁ ଖାନ YNY0451484

ପ ୁ /173039 50 111 707ମହ ଦ ତାହିର ପି ମହ ଦ ନୂର YNY0237248
ୀ /183040 33 111 708ଆେଫାସ ଅ ମୁ ସା େସକ ସାଜିଦ YNY0237255
ୀ /183041 40 111 709ମ ୁ ରି ବିବି ସା ଅମିର ଖାନ YNY0451583

ପ ୁ /183042 42 111 710େସକ ହନିଫ ପି େସକ ବସିର YNY0237263
ପ ୁ /183043 47 111 711ଅମିର ଖାନ ପି ନାସିର ଖାନ YNY0451575
ୀ /193044 38 111 712େସେହନାଜି େବଗମ ସା ମ ୁ ଫା ଗଲୁାମ YNY1023852
ୀ /193045 28 111 713ରୁମାନା େବଗମ ପି ମଜିଦ ଖାନ YNY0451591
ୀ /193046 42 111 714ମ ୁ ାଫା ଗଲୁାମ ପି ଫରଜୁଲ ହକ YNY1023860
ୀ /193047 26 111 715ସଲୁତାନା ପରବିନ ପି େସଖ ମନୁନ୍ ା YNY1127141
ୀ /203048 33 111 716ରସିଦା ଖାତୁନ ପି େସକ ରସିଦ  YNY0081356
ୀ /203049 22 111 717ରୁକସାନ େବଗମ ପି େସକ ହାକିମ YNY1288786
ୀ /203050 30 111 718ମନୁମନୁ େଘାଷ ସା ସାମଏୁଲ େଘାଷ YNY1127034

ପ ୁ /203051 22 111 719େସକ ସାକିମ ପି େସକ ହାକିମ YNY1287457
ୀ /213052 35 111 720େସରାତୁନ ବିବି ସା େସକ ଅମାନତ ଉଲା YNY0828988
ୀ /213053 31 111 721କନିସ ଫାତମା ପି େସକ ସଉକତ ଅଲି YNY0304501

ପ ୁ /223054 27 111 722େସକ ଅଫ୍ତାବ ପି େସକ ଅଲ୍ତାବ YNY0605931
ୀ /223055 32 111 723ଫାତମା ବିବି ସା େସକ ଇଦରିସ YNY0605923
ୀ /223056 49 111 724ପନୁମ ଖାନ ସା ଅଖତର ଖାନ YNY0304519
ୀ /233057 28 111 725ସାଏରା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ୍ ରଜାକ୍ YNY0669176
ୀ /243058 32 111 726ସାହିନା ଅ ମୁନ ପି ଅନିମ ବକ୍ସ YNY0237271
ୀ /243059 33 111 727ସାେହବା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ଅବଦୁଲ୍ ମଲିକ YNY0669184
ୀ /243060 27 111 728ତାରାନା େବଗମ ସା ହନୀଫି ଖାନ୍ YNY0721696
ୀ /243061 72 111 729ସାହିନା ବିବି ସା ନାସିର ଅହ ଦ YNY0237289

ପ ୁ /243062 29 111 730େଶଖ୍ ଇଫେତଖାର୍ ପି େଶଖ୍ ଇନାୟତ YNY0721712
ୀ /243063 29 111 731ସିମରନ ସଲୀମ ପି େଶଖ ସଲୀମ YNY1300656

ପ ୁ /243064 27 111 732େଶଖ ଇମରାନ ସଲୀମ ପି େଶଖ ସଲୀମ YNY1300664
ୀ /253065 35 111 733େରହନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ୱାହିଦ YNY0237297

ପ ୁ /253066 29 111 734େସକ ଆଶଶି୍ ବକ୍ସ ପି େସକ ସଫିକ ବକ୍ସ YNY0777714
ୀ /253067 46 111 735ସାୟବାନା ପରବିନ ପି ସୟଦ ହାମିଦ ଅଲି YNY0451609
ପ ୁ /263068 39 111 736େଶକ ଫକୀରୁଉ ିନ୍ . ପି େଶକ ହୁେସନ୍ YNY0605543
ପ ୁ /263069 51 111 737େଶଖ. ଅବୁତାେହର ପି େଶଖ ସାମା YNY1241579
ୀ /263070 31 111 738ରୁକସାନା େବଗମ ସା େସକ ଆହାତ ବକ୍ସ YNY0966002
ୀ /263071 34 111 739ଆେଲମା ବିବି ସା େସକ ଫକୀରଉ ିନ୍ YNY0605550

ପ ୁ /263072 32 111 740େଶକ ଆହାତ ବକ୍ସ ପି େଶକ ହାଇଦର ବକ୍ସ LNT3022258
ପ ୁ /263073 31 111 741ଶବିର ଖାନ ପି ୱାହିଦ ଖଁା YNY0451690
ପ ୁ /263074 29 111 742ଅବଦୁଲ ଜାଭିଦି ଖାନ ପି ସୟଦ ଖଁା YNY0451492
ପ ୁ /263075 34 111 743େସକ୍ ସାମଏୁଲ ମନୁସି ପି େସକ କଲାମ ମନୁସି YVY0367683
ପ ୁ /263076 32 111 744େମାହିନ ମନୁସି ପି େସକ୍ ମତୁାଲିବ ମନୁସି YVY0367532
ପ ୁ /263077 32 111 745େସକ ରିୟାଜ ପି େସକ ମେନା YNY0237305
ୀ /273078 36 111 746କରିସା େବଗମ ସା େସକ ମହ ଦ YNY0237313
ୀ /273079 31 111 747େସାନୀ େବଗମ ପି ହମୀଦ ଖାନ YNY1127059
ୀ /273080 27 111 748କରୂସିଦା େବଗମ ପି ହମୀଦ ଖାନ YNY1127158
ୀ /273081 27 111 749େମୖନା ବିବୀ ସା ନସାଦ ଖାନ YNY1127091
ପ ୁ /273082 29 111 750େନୗସାଦ ଖାନ ପି ହମୀଦ ଖାନ YNY1127109
ପ ୁ /273083 24 111 751ଆହସନ ଖାନ ପି ହମୀଦ ଖାନ YNY1127174
ୀ /283084 33 111 752ହାମିଦା ବିବି ସା େସକ ଜମିର YNY0721613
ପ ୁ /283085 35 111 753ଅଲିମ ଖାନ ପି ସମିମ୍ ଖାନ୍ YNY0237321
ପ ୁ /283086 26 111 754େରହମତ ଖଁା ପି ବାବୁ ଖଁା YNY0777557
ୀ /293087 52 111 755ସମିମା େବଗମ ସା ମହ ଦ ରଫିକ YNY0258657
ୀ /293088 39 111 756କେୁରଶା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ରଫିକ YNY0237347
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ପ ୁ /293089 47 111 757ଏମ.ଡୀ ରଫିକ ପି ଅବଦୁଲ ଗଫରୁ YNY1241520
ପ ୁ /293090 47 111 758ଏମ ଡି ରଫୀକ ପି ଅ ଲୁ ଗଫରୁ YNY1299791
ପ ୁ /293091 23 111 759ମହମଦ ସଫିୁଆନ ପି ମହମଦ ଅନିସ YNY1251230
ୀ /303092 38 111 760ନାଜନି େବଗମ ସା େଶଖ ଗଲୁାମ YNY1241546
ୀ /303093 22 111 761ଖସୁନମା େବଗମ ପି େଶଖ ଗଲୁାମ YNY1241603
ୀ /303094 45 111 762ସେଜଦା ବିବୀ ସା ଏସ.େକ ାୟା YNY1246974

ପ ୁ /303095 43 111 763ଏସ.େକ ଗଲୁାମ ପି ଏସ.େକ ଆଲାଉ ିନ YNY1251248
ୀ /303096 30 111 764ସାଲମା ଖାନନ୍ମ ପି ସରିଫ ଖାନ YNY0451716

ପ ୁ /303097 33 111 765ମହ ଦ ଶକିଲ ପି ମହ ଦ ରମଜାନ YNY0966044
ୀ /303098 35 111 766ଫରଜାନା ସିରିନ୍ ସା େସକ୍ ସମିର YNY0451708

ପ ୁ /313099 28 111 767ଆସିଫ ଖଁା ପି ସାରିଫ ଖଁା YNY0965996
ପ ୁ /313100 20 111 768େତେହଜିନ ଖାନ ପି ବାବୁ ଖାନ YNY1287465
ୀ /313101 31 111 769ଆଇସା ଖାନନ୍ମ ପି କବିର ଖାନ YNY0451799

ପ ୁ /313102 44 111 770େଶଖ ଜମିର୍ ପି କବିର OR/06/044/286566
ୀ /323103 27 111 771ରୁକସର େବଗମ ସା େସକ ୟାନତ YNY1127042
ୀ /323104 22 111 772ମମତାଜ େବଗମ ପି ଏସ.େକ ଅବୁେତେହର YNY1247006
ୀ /323105 22 111 773ମମତାଜ େବଗମ ପି ଏସ.େକ ଅବୁେତେହର YNY1247022
ୀ /323106 42 111 774ହଲିମା ବିବି ସା େସକ ଉଜିର YNY1023985
ୀ /323107 40 111 775ସମସନୁ ବିବୀ ପି େସକ ଅେହମଦ YNY1315175
ୀ /323108 33 111 776ରହୀମା ବିବି ସା ଏସ.େକ ଅବୁେତେହର YNY1247030
ୀ /323109 33 111 777ସାଦାଫ ବିବି ସା ସଫିକ ଖାନ YNY0721621
ୀ /323110 29 111 778ହସତୁନ ବିବି ସା େସକ ସାକିତ YNY1127166

ପ ୁ /323111 35 111 779ସାୱନ ଖଁା ପି ସିଜିଲ ଖଁା YNY0966051
ପ ୁ /323112 32 111 780ଇମିତିୟାଜ ଖାନ ପି ଆେହସାନ ଖାନ YNY0451997
ପ ୁ /323113 31 111 781ସଲମନ ଖାନ ପି ଇରଫାନ ଖାନ YNY0451823
ୀ /323114 30 111 782ସବନମ୍ ଖାନ ପି ଏେହସାନ ଖାନ୍ YNY0451807

ପ ୁ /323115 28 111 783ସାହାବାଜ୍ ଖାନ ପି ଏେହସାନ ଖାନ YNY0451815
ୀ /323116 28 111 784ଶାଗ ୁ ୍ତ ଖାତୁନ ପି େସକ ପେଵର୍ସ ଅଲୀ YNY0451831

ପ ୁ /323117 31 111 785େସକ କେୁରଶ ପି େସକ କବୁର୍ାନ YNY1127125
ପ ୁ /323118 23 111 786ଏସ.େକ ରାଜାବାବୂ ପି ଏସ.େକ ଅ େୁତେହର YNY1246982
ପ ୁ /323119 28 111 787େସକ ସାକତ୍ ପି େସକ ମନିୁସ YNY1127182
ପ ୁ /323120 49 111 788େସକ ଉଜିର ପି େସକ ଜାଫର YNY1023969
ପ ୁ /323121 27 111 789େସକ ୟାକତ ପି େସକ ମନିୁସ୍ YNY1127190
ପ ୁ /333122 53 111 790ଆସଫାକ ଅଲୀଖାନ ପି ମନୁସାଫ ଅଲୀ ଖାନ YNY0452003
ୀ /333123 31 111 791ନସିମା ବିବି ପି େସକ୍ ବାସ ୁ YNY0304535
ୀ /333124 44 111 792ତବସମୁନ ନାଜ ସା ଆସଫାକ ଅଲୀ ଖାନ YNY0452011
ୀ /343125 34 111 793ତସଲିମା ବିବି ସା େସକ୍ ଅନୁଏର YNY0452201

ପ ୁ /353126 29 111 794ଆସିଫ୍ ଅଲୀ ପି ଆବିଦ୍ ଅଲୀ YNY0669192
ପ ୁ /353127 20 111 795ଅେହମଦ ଖାନ ପି ବାବୁ ଖାନ YNY1230564
ପ ୁ /363128 25 111 796ମହ ଦ ଆରବାଜ ଖାନ ପି ଆଖତ ଖାନ YNY1024058
ୀ /363129 47 111 797ପନୁମ ଖାନ ସା ଆଖତାର ଖାନ YNY1024074
ୀ /363130 25 111 798ସିମରନ ଖାନ ପି ଆଖତାର ଖାନ YNY1024033
ୀ /363131 46 111 799ମସୁରତୁନ ନିହାର ସା ସୟଦ ମାସଦୁ LNT3385853
ୀ /363132 24 111 800ସାହିଲ ପରୱିନ ପି ସେୟଦା ମାସକୁ YNY1315209

ପ ୁ /363133 23 111 801ସୟଦ ମାେହାଡ ଜାେହଦ ପି ସୟଦ ମସକୁ YNY1163591
ପ ୁ /373134 24 111 802ସାୟଫ ଅଲୀ ପି ଅାବିଦ୍ ଅଲୀ YNY1082718
ୀ /373135 39 111 803ହୁସନାରା ବାେନା ସା ମହ ଦ କଲିମ YNY0605808
ୀ /373136 41 111 804ସମସନୁ ବିବୀ ସା ଏସ.େକ ଅହମଦ YNY1251255
ୀ /373137 28 111 805ଫରହୀନ୍ ଖାନମ ସା ଅାସିଫ ଅଲୀ YNY1082700
ପ ୁ /373138 43 111 806ମହ ଦ ସମୀମ ପି ମହ ଦ ସକୁରୁ LNT2524502
ପ ୁ /383139 27 111 807ମହ ଦ ହାବିବ ପି ମହ ଦ ସଇଦ YNY0669200
ପ ୁ /383140 23 111 808ଅସୀମ ଖାନ ପି ଜମାଲ ଖାନ YNY1181999
ୀ /383141 32 111 809ନାଜବୁନ ନିଶା ପି ମହ ଦ ସଇଦ YNY0669218
ୀ /393142 29 111 810ଫରିଦା େବଗମ୍ ପି ମହ ଦ ୱାସିମ୍ ଆଲାମ୍ YNY0669259
ୀ /403143 23 111 811ନବିଲା ଅବିଦ ପି ମୀର ଅବିଦ ଅଲୀ YNY1127133
ପ ୁ /403144 28 111 812ମହ ଦ ଆହାଦ ପି ମହ ଦ ଯାେହଦ YNY0604850
ପ ୁ /403145 28 111 813ମହ ଦ ୱାସିଫ ଆଲାମ ପି ମହ ଦ ୱାସିମ ଆଲାମ YNY0605782
ପ ୁ /403146 28 111 814ମହ ଦ ଆସିଫ ପି ମହ ଦ ଅୟୁବ YNY0605683
ୀ /403147 59 111 815ସମସାଦ େବଗମ୍ ସା ସେୁଲମାନ ଖାନ YNY0605865
ୀ /403148 38 111 816ସାଇଦା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ସାଲିମ YNY0604793
ୀ /403149 28 111 817ଅଖତରୀ େବଗମ୍ ପି ମହ ଦ ଅୟୁବ YNY0604892
ୀ /403150 28 111 818ନଫିସା େବଗମ୍ ପି େସଖ ନାଜର ବକ୍ସ YNY0604819
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ପ ୁ /403151 29 111 819େସଖ ହସମାତ ପି େସଖ ହୁରମତ YNY0605816
ୀ /403152 30 111 820ଜାହଁାରା ଖାତୁନ ପି ମହ ଦ ଇମତିୟାଜ YNY0604777
ୀ /403153 32 111 821ନଜନୀନ ପରବୀନ ସା େସକ ଅନଵର ଅହମଦ YNY1127257
ୀ /403154 29 111 822ରିଜୱାନା ପରୱିନ୍ ସା ମହ ଦ ବକ୍ସ YNY0669275

ପ ୁ /403155 39 111 823େଶଖ. ଅବଦୁଲ ରହିମ ପି େଶଖ ହଲିମ YNY0605717
ପ ୁ /403156 47 111 824ମହ ଦ ସଲିମ ପି ମହ ଦ ସକୁରୁ YNY0604835
ପ ୁ /403157 27 111 825େସକ୍ ୱାଜିଦ ପି େସକ୍ ଜାନି YNY0669267
ପ ୁ /413158 36 111 826ଉସମାନ ଅଲୀ ପି ଗଫୁାନ ଅଲୀ LNT4464483
ୀ /413159 29 111 827ରୁେକୟା େବଗମ ସା ଗଫୁରାନ୍ ଅଲୀ YNY0669234
ୀ /413160 27 111 828ଅପସରୀ ବିବି ସା ରିଆନ୍ ଅଲି YNY0669226

ପ ୁ /413161 24 111 829ମହମଦ ମରୂତୁ ା ପି ମହମଦ ସ୍ଡିମ YNY1127067
ପ ୁ /413162 22 111 830ମହବତ ମ ୁ ଫା ପି ମହବତ ସଲୀମ YNY1127273
ୀ /413163 24 111 831ସବୀନା ପରବୀନ ସା ଇମରାନ ଅଲୀ YNY1319029
ୀ /423164 31 111 832ରାଜିୟା େବଗମ୍ ସା େସଖ୍ ରହିମ୍ YNY0669242
ୀ /433165 51 111 833ସଲୁତାନା େବଗମ୍ ସା ୱାହିଦ ଖାନ୍ . YNY0605469

ପ ୁ /443166 34 111 834େଶଖ ମରୁାଦ ବକ୍ସ ପି େଶକ ସମଦ ବକ୍ସ YNY0604967
ପ ୁ /443167 22 111 835େସକ ଜାକିର ପି େସକ ସାଜିତ YNY1127265
ୀ /443168 47 111 836ସାବିନା ଖାନମ୍ ସା ମହ ଦ ସକିଲ YNY0605576

ପ ୁ /443169 35 111 837ହାକିମ୍ ପେଟଲ ପି ଫିେରାଜ େଭାଇ YNY0605667
ପ ୁ /473170 36 111 838େସକ କାଦିର ଅବଦୁଲ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ହମୀଦ YNY1127083
ପ ୁ /513171 30 111 839ମିଜର୍ା ନିଜାମ େବଗ୍ ପି ମିଜର୍ା ଗଲୁଫାମ େବଗ୍ YNY0777730
ୀ /513172 27 111 840ସହୁାନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ନସିମ YNY0721704

ପ ୁ /513173 36 111 841ମହ ଦ ନସିମ୍ ପି ମହ ଦ ସକୁରୁ YNY0080911
ପ ୁ /533174 40 111 842ମହ ଦ ହମୀଦ ପି ମହ ଦ ସୟଦ LNT2449189
ୀ /543175 32 111 843ଅେଫାସ ଅ ମୁ ସା େସକ ସାଜନ YNY0777573

ପ ୁ /543176 29 111 844ମହ ଦ ହନିଫ ପି ମହ ଦ ସୟିଦ YNY0194829
ପ ୁ /543177 26 111 845ଶଭୁକମୁାର ସାମଲ ପି ପ ୂ ର୍ ସାମଲ YNY0965921
ପ ୁ /543178 38 111 846େସକ ଅମାନତ ଉଲା ପି େସକ ଅତା ଉଲା YNY0777813
ୀ /553179 27 111 847ଫାତମା ଅଖତର ପି ମହ ଦ ନୁର ଆଲମ YNY0841072

ପ ୁ /553180 21 111 848େମାହମଦ ଅସ୍ ାକ଼ ପି ଏମ ଡି ମ ୁ ାକ଼` YNY1181965
ୀ /553181 35 111 849ୱାସିମା େବଗମ ସା ଏମ ଡି ାୟା YNY1182013

ପ ୁ /553182 28 111 850ମାହିଦ ମହ ଦ ପି ମହ ଦ ଜାେହଦ YNY0841064
ପ ୁ /573183 31 111 851େସକ େମାଇନ ପି େସକ ଇବାହିମ YNY0777664
ୀ /583184 33 111 852ଆମରିନ୍ େବଗମ ସା େସକ ଅମଜଦ YNY0721654
ୀ /583185 26 111 853ହସରତୁନ୍ ବିବି ସା ଏସ.େକ. ରିଆସତ YNY1082791
ୀ /583186 20 111 854ଫିେଦର୍ାଷ ଫରିନ ପି ଏସେକ. ସକୀଲ YNY1241041

ପ ୁ /583187 76 111 855େସକ େମାେନା ପି େସକ ଅଲୀ YNY1315225
ପ ୁ /583188 27 111 856ମହ ଦ ରହିମ ପି ମହ ଦ ରଜାକ୍ YNY0721639
ପ ୁ /593189 39 111 857େସକ ବସର ପି େଶକ ଗଲୁାମ୍ ଆବିଆ YNY0721662
ପ ୁ /593190 39 111 858େସଖ ବସର ପି େସଖ ଗଲୁାମ ଅମବିୟା YNY0799981
ୀ /593191 69 111 859ରଜିୟା େବଗମ ସା େସକ ହାଇଦର ବକ୍ସ YNY0985226
ୀ /593192 33 111 860ଫରିଦା େବଗମ ସା େସକ୍ ବସର YNY0721688
ୀ /593193 33 111 861ଫରିଦା େବଗମ୍ ସା େସଖ ବସର YNY0828962

ପ ୁ /593194 35 111 862େଶଖ ସରଫରାଜ ବକ୍ସ ପି େଶଖ ନାଜିର ବକ୍ସ LNT3022217
ୀ /593195 37 111 863ସଧିୁ ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା େସାମନାଥ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY1023902

ପ ୁ /593196 23 111 864ଅବୁ ଇଫ୍ତଖର ଖାନ ପି ମକୁ୍ତବୀର ଖାନ YNY1156199
ପ ୁ /593197 59 111 865େଶଖ ନାଜର ପି େଶଖ ପିରୁ ବକ୍ସ OR/06/044/286335
ୀ /613198 37 111 866ସବନମ େବଗମ ସା ଆବଦୁଲ ରହିମ YNY0966028

ପ ୁ /613199 34 111 867େସକ୍ ପାପା ପି େସକ୍ ବାସ ୁ YNY0721670
ପ ୁ /623200 24 111 868େଶଖ ୱାସିଂ ଆକମ ପି େଶଖ ଜାହା ୀର YNY1039197
ପ ୁ /633201 23 111 869େଶଖ୍ ଆଜମତ୍ ପି େଶଖ୍ ହରୁମତ୍ YNY1039205
ପ ୁ /643202 28 111 870ମହ ଦ ଆଦିଲ୍ ପି ମହ ଦ ଜୁଲକର ନଯ୍ାନ୍ YNY0924431
ପ ୁ /653203 33 111 871େସକ ଏକାମ ଅଲୀ ପି େସକ କରୁବାନ ଅଲୀ YNY0777755
ପ ୁ /653204 39 111 872ମହ ଦ ଆସିଫ ପି ମହ ଦ ମଜିଦ YNY0777607
ୀ /653205 66 111 873ମରିୟମ ବାନୁ ସା ଅନୱର ଅଜିଜ କା ି YNY0924415
ୀ /653206 32 111 874ହୁସନା େବଗମ ପି ସଲୂତାନ େସକ YNY1251271
ପ ୁ /653207 87 111 875ରେହମତ ଖଁା ପି େମୗଲାବକ୍ସ ଖଁା YNY0777854
ପ ୁ /653208 43 111 876କଲିମ ଖଁା ପି ସମ ୁଖଁା YNY0777771
ପ ୁ /653209 24 111 877ମହ ଦ େମଜାନ ପି ମହ ଦ ମକିୁମ YNY1241538
ପ ୁ /653210 27 111 878େସକ ସାହାବୁ ିନ ପି େସକ ଆଲାଉ ିନ YNY1023928
ୀ /663211 26 111 879ଦିଲ ଆଫେରାଜି ସା ଏମ ଡି ହକିମ YNY1024025
ପ ୁ /673212 51 111 880ଇରସାଦ ଅହମଦ ପି ଅବଦୁଲ କଦୁଦୁସ୍ YNY0924423
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ପ ୁ /673213 41 111 881ମୀରଇ ମ୍ଦାଦ ଅଲୀ ପି ମୀର ହମୀଦ ଅଲୀ YNY1230580
ପ ୁ /673214 34 111 882ମୀର ମଦୁଶର ଅଲି ପି ମୀର ୱାଜିଦ ଅଲି YNY0081067
ପ ୁ /673215 32 111 883ସାଦାମ ଅନସାରୀ ପି ମନିୁର ଅନସାରୀ YNY0976662
ୀ /673216 29 111 884ରୁସିଦା େବଗମ ସା ସାଦାମ ଅନସାରୀ YNY0976654
ୀ /673217 42 111 885ନିଖତ ଇରଶାଦ ସା ଇରଶାଦ ଅହମଦ YNY0924399

ପ ୁ /673218 55 111 886ସୟଦ କତୁୁବ ପି ସୟଦ ଅନାର YNY0777649
ପ ୁ /673219 32 111 887ସାଦାମ ◌୍ନସରି ପି ମନିୁର ଅନସର YNY0966085
ୀ /673220 26 111 888ସୟଦ ସାହିଲ ପି ସୟଦ କତୁବୁ YNY1241801

ପ ୁ /683221 57 111 889ଅଭୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସନାତନ ପ ନାୟକ YNY0965962
ୀ /683222 51 111 890ବ ନା ସାହୁ ସା ଆଭୟ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0965954
ୀ /703223 34 111 891ଫିେଦର୍ାଶ େପଵର୍ୀନ ସା ସୟଦ ହବୀବ ନୂର YNY1225002
ୀ /713224 24 111 892ରୁକ୍ଶାର େବଗମ ପି ଗଫୁରାନ ଅଲୀ YNY1229160
ୀ /803225 27 111 893କାସମିନ ନିସା ପି େସକ. ରାଜନ YNY1155936
ୀ /853226 31 111 894ଅମରିନ୍ େବଗମ୍ ସା େସଖ ଅମଜଦ୍ YNY0828970
ୀ /853227 25 111 895ଗଡ଼ୁିଆ ପରବିନ ପି େସଖ. ବାବୁ YNY1155951

ପ ୁ /893228 30 111 896େସକ ବାସିଦ ପି େସକ ସମଦ YNY0777680
ୀ /893229 27 111 897ରୁକସା ମମୁତାଜ୍ ସା ନଇମ ଅଖତର ଖଁା YNY1253046

ପ ୁ /953230 27 111 898େସକ କରିମ୍ ପି େସକ ହକିମ YNY0777623
ପ ୁ /983231 28 111 899େଶକ ସମିମ ବକ୍ସ ପି େଶଖ କରିମ ବକ୍ସ YNY0777839
ପ ୁ /983232 37 111 900ସିକ ର ଖଁା ପି ମମ ୁଖଁା YNY0777797
ପ ୁ /983233 41 111 901େସକ ରହିମ ପି ନଇମା ବିବି YNY0777615
ୀ /993234 31 111 902ରୁକସାନା ପରୱିନ ପି େଶଖ ହଲିମ YNY0966010
ୀ /1363235 34 111 903ଜୀ ମନୂା  ସା ପୀ ଦୁଗର୍ା  YNY1128198
ୀ /1363236 28 111 904ରୁକସର ପରବିନ ସା ଅଜିଲ ଖାନ YNY1128081
ୀ /1363237 22 111 905ଗରା ପାେରା ପି ଜୀ.କାନରା YNY1126820
ୀ /1433238 29 111 906ନୀଦା ଶବନୂର ସା ଏମ ଡି ଜାେଵଦ ଅଖତାର YNY1251263
ୀ /1443239 25 111 907ରହିମା େବଗମ୍ ସା େଶଖ୍ ଅଜିମ୍ YNY1039189
ୀ /2733240 37 111 908ହୁସନାରା େବଗମ ସା ସରଫରାଜ ଖଁା YNY0829002

ପ ୁ /2733241 37 111 909ସରଫରାଜ ଖଁା ପି ଅହ ଦ ଖଁା YNY0799817
ୀ /3023242 22 111 910ଶଭୁା ୀ ରାୟ ପି ଲାଲା କରୁଣ କମୁାର ରାୟ YNY1082726

ପ ୁ /4903243 41 111 911େସକ୍. ସବୁର ଅଲୀ ପି େଶଖ.ଗଲୁାମ କାଦର YNY0924373
ୀ /4903244 30 111 912ସାମିମା େବଗମ ସା େସକ. ସବୁର ଅଲୀ YNY0924365
ୀ /7863245 28 111 913ଅନଜୁମ୍ ଆରା ପରବିନ୍ ସା େସକ୍ ପପ ୁ YNY0828996
ୀ /9993246 36 111 914ସଲମା ସଲୁତାନା ସା ରିଆଜ ଖାନ YNY0966101
ୀ /999993247 21 111 915ଆେୟଶା ଅଂଜୁମ ପି ଏମ.ଡୀ ର ିକ YNY1169010

ପ ୁ /999993248 22 111 916େଶଖ। ସରିଫ ପି େଶଖ. ଗରିବ YNY1241371
ପ ୁ /.3249 28 111 917ସୟଦ ସାହିଲ ପି ସାୟତ କତୁକ ଚ YNY0799841
ପ ୁ /PANDA ME3250 46 111 918ସାହିଦ ଖାନ ପି ଆକବର ଖାନ YNY1222447
ୀ /13251 60 111 919କମରୁନ୍ ନିଶା ସା େଚୗଧରୁୀ ଅଲିମ୍ଉ ିନ୍ ଅହମଦ OR/06/044/286319
ୀ /33252 44 111 920ନଗମାନିସା ବିବି ସା େସକ ସହିଦ୍ LNT3022001

ପ ୁ /53253 38 111 921ଏସ େଗାପାଳ ପି ଏସ ଗରୁୁଲ LNT3022068
ୀ /63254 46 111 922ନୁରଜାହାନ ବିବି ସା େସକ ରହିମ  LNT3022092

ପ ୁ /63255 49 111 923େସକ ଅବଦୁଲା ମା ଜମିଲା ବିବି YNY0081133
ପ ୁ /63256 55 111 924ସୟଦ ଭୁଖାରି ଅଲୀ ପି ସୟଦ କମର ଅଲୀ YNY0081125
ୀ /63257 36 111 925ତରାନା େବଗମ ସା େସକ ଫୟାଜ LNT3022118
ୀ /63258 39 111 927େସନାଜ ବିବି ସା େସକ ଅବଦୁଲା YNY0081141

ପ ୁ /63259 35 111 928ଗଫର ଖାନ ପି ମଜିଦ ଖାନ YNY0194837
ପ ୁ /63260 34 111 929ସତାର ଖଁା ପି ୱାହିଦ ଖଁା LNT3022100
ପ ୁ /63261 32 111 930ସାବିର ଖାନ ପି ୱାହିଦ ଖାନ YNY0763920
ୀ /73262 32 111 931ରୁଖସାର େବଗମ ପି ସୟଦ ନଜର ଅଲୀ LNT3022126
ୀ /83263 54 111 932ଜାଇବୁନ ନିଶା ପି ଉଜିର ଖାନ YNY0081158
ପ ୁ /93264 49 111 933େସକ ଲାଲା  ପି େସକ ଫକତ ତୁଲା  YNY0081216
ୀ /93265 40 111 934ସଫିୁଆ ବିବି ସା େସକ ଲାଲା  YNY0081208
ୀ /93266 36 111 935କନିଜ ଫାତିମା  ପି େସକ ଫକିର YNY0081174
ପ ୁ /93267 35 111 936େସଖ ଇନାଏତୁଲା ପି େସଖ ଇସାକ ତୁଲା  YNY0081166
ପ ୁ /93268 35 111 937ଆରିଫ ଖଁା ପି ସରିଫ ଖଁା YNY0081190
ପ ୁ /103269 44 111 938ନଜିର ଖାନ ମା ଚା ିନି ବିବି YNY0081299
ୀ /103270 39 111 939ବଦରୁନ ନିଶା ପି ସଲୁତାନ ଖଁା  YNY0081265
ୀ /103271 39 111 940େମରୁନ ବିବି ସା େସକ ସାବିର YNY0664755
ୀ /103272 35 111 941ସବନମ ବିବି ସା ନୁର ଖଁା  YNY0081240
ପ ୁ /103273 34 111 942େସକ ଯାବିର ପି େସକ ଫକିର ଖଁା YNY0664763
ୀ /103274 38 111 943ରିହାନା ବିବି ସା ନଜିର ଖାନ YNY0081281
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ପ ୁ /103275 36 111 944େମେହର ଖଁା ପି ଜବାର ଖଁା YNY0081257
ପ ୁ /103276 36 111 945କଲିମ ଖଁା ପି ଜମାଲ ଖଁା YNY0081224
ପ ୁ /103277 35 111 946ବୁଲୁ ଖାନ ପି ସଲୁତାନ ଖାନ YNY0081273
ପ ୁ /103278 34 111 947ହଲିମ ଖଁା ପି ଜମାଲ ଖଁା YNY0081232
ପ ୁ /103279 34 111 948ସାମିମ ଖାନ ପି ସମୀର ଖାନ YNY0081307
ୀ /113280 70 111 949ଅତୁଲ େବଗମ ସା ନସିର ଖାନ YNY0081331
ୀ /113281 39 111 950ମମୁତାଜ େବଗମ ସା ଗରିବ ଖାନ YNY0081323

ପ ୁ /113282 33 111 951ସାହିଦ ହୁେସନ ପି ତାହିର ହୁେସନ YNY0081315
ୀ /123283 44 111 952ରାେବୟା ଇସମାଲ ସା ଇସମାଇଲ ଖାନ YNY0081349

ପ ୁ /133284 35 111 953ଆସରଫ ଅନୱାର କା ି ପି ଅନୱାର ଅଜିଜ କା ି YNY0194845
ୀ /143285 35 111 954ସହୁାନା ପରବିନ ପି ମହ ଦ ମହସିନ YNY0081372

ପ ୁ /143286 33 111 955ମହ ଦ ମତିନନ୍  ପି ମହ ଦ ତଇସିନ YNY0081364
ୀ /153287 34 111 956ଜିନନ୍ ାତୁନା ନିଶା  ମା ଜିନନ୍ ାତୁନା ନିଶା  LNT3022142

ପ ୁ /173288 40 111 957ମହ ଦ ଫାୟାଜ ମା ଆଲିଫନ ବିବି LNT3022167
ୀ /173289 38 111 958ନାଜିଆ ପରୱିନ ସା ମହ ଦ ରିଆଜ LNT3022159

ପ ୁ /183290 51 111 959େସକ କାମରାଜ ପି େସକ ଜଲାଲୁ ିନ LNT3022266
ପ ୁ /183291 50 111 960େସକ ହୁରମତ  ମା େସକ ମତଲୁବ LNT3022233
ପ ୁ /183292 45 111 961େସକ ତାେହର ଅଲୀ ପି େସକ ଫାୟାଜ LNT3022282
ପ ୁ /183293 43 111 962େସକ ହାବିବ ପି େସକ ଅତାବର LNT3022225
ୀ /183294 40 111 963ଜାହାନାରା େବଗମ ସା େସକ ତାେହର ଅଲୀ LNT3022183
ୀ /183295 36 111 964ରିଜୱାନା େବଗମ ସା ମନସରୁ ଖାନ YNY0081380
ୀ /183296 35 111 965ନିଲୁଫର ଅହମଦ ସା େସକ ଅହମଦ  LNT3022209

ପ ୁ /183297 50 111 966େସକ େସାେଲହାନ ଅଲୀ ପି େସକ ଇଦରିଶ ଅଲୀ LNT3022290
ୀ /183298 42 111 967ମସୁଲିମା ବିବି ସା େସକ ସଲିମନ ଅଲି LNT3022191

ପ ୁ /183299 37 111 968ଇମରାନ ଖାନ ପି ଉସମାନ ଖାନ LNT3022241
ପ ୁ /193300 34 111 969େସକ୍ ରସିଦ୍ ପି େସକ୍ ଜାନି YNY0081406
ପ ୁ /203301 39 111 970ଇଜଲାଲ ହୁେସନ ପି ଇକବାଲ ହୁେସନ YNY0194860
ୀ /213302 31 111 971େମେହମଜୁା େବଗମ ପି ମିର ହମିଦ ଅଲି YNY0237339
ୀ /223303 37 111 972ନାହିଦା େବଗମ  ସା ଏମ ଡି ମକୁତାର LNT3022340

ପ ୁ /223304 34 111 973ମହ ଦ ଅସଲାମ  ପି ମହ ଦ ମସୁଲିମ  LNT3022324
ୀ /223305 35 111 974ୟାସମିନ େବଗମ ପି ଏମ ଡି ଉସମାନ LNT3022332
ୀ /233306 79 111 975ମଦିନା ବିବି ସା େସକ୍ ମନୁ YNY0451724
ୀ /233307 29 111 976ନିଖତ ନସିମ ପି େସକ ନସିମ YNY0451732
ୀ /233308 34 111 977ପିୟ ା ସିଂହ ପି ଉେମଶ କମୁାର ସିଂହ LNT3022357

ପ ୁ /243309 49 111 978େଶଖ ଇନାୟତ ପି େଶଖ ମନାନ LNT3022365
ପ ୁ /243310 46 111 979େଶଖ ନସିମ  ପି େଶଖ ମନାନ YNY0194886
ୀ /243311 44 111 980ଫରିଦା େବଗମ ସା େଶଖ ଇନାୟତ LNT3022373
ୀ /243312 42 111 981ଫରାତୁନ ବିବି ସା େଶକଖ ନସିମ  YNY0194878
ୀ /243313 34 111 982ଫରିଦା ବିବି ସା େସକ ସଲିମ YNY0304550

ପ ୁ /243314 42 111 983େଶଖ ସଲିମ ପି େଶଖ ମନାନ YNY0304568
ପ ୁ /9993315 50 111 984ପି. ଇଶର ରାଓ ପି ପି. ଇଶର ରାଓ YNY0925917
ପ ୁ /363316 19 111 985ସେୟଦା େଲ ଏଲାହୀ ପି ସୟଦ ମସକୁ YNY1354083
ୀ /373317 21 111 986ଆ ୀନ ପରବିନ ସା ସାଯ  ଅଲୀ YNY1354091
ୀ /093318 61 111 987ରସିଦା ଖାତୁନ ସା ମୀଜର୍ା େଲାକମାନ େବଗ YNY1354109

ପ ୁ /163319 27 111 988େସକ ୱାସିମ ବକସ ପି େସକ କରିମ ବକସ YNY1367473
ୀ /163320 24 111 989କାଜଲ ପରୱିନ ସା େସକ ୱାସିମ ବକ୍ସ YNY1367515
ୀ /543321 26 111 990ରୁକସାନା େବଗମ ସା ଏମ.ଡି ସଇଫୁ YNY1367697
ୀ /203322 44 111 991ପରବିନ ବାନୁ ପି ଅନୱର ଅଜିଜ କା ି YNY1367770
ୀ /163323 25 111 992ଆଇଶା େବଗମ ସା ଇମରାନ୍ ଖାନ୍ YNY1367804
ୀ /73324 37 111 993ତସଲିମା ବିବି ସା ଅମୀର ଖାନ୍ YNY1395516
ୀ /183325 30 111 994ବେସରା ଖାତୁନ ସା େଶଖ୍ କଲିମ YNY1395565
ପ ୁ /323326 18 111 995େସଖ୍ ୱାସିମ ପି େଶଖ୍ ଉଜୀର YNY1395573
ପ ୁ /999993327 20 111 996ଆସପାକ ଖାନ - ଅମୀର ଖାନ YNY1395615
ପ ୁ /73328 19 111 997ସାହିଦ୍ ଖାନ ପି େକାଲା ଖଁା YNY1395623
ୀ /333329 31 111 998କନିଜା ଆଫରିନ ସା  ନିଜାମ YNY1395631
ୀ /999993330 27 111 999ସିମରନ ପରବିନ ସା ରସିଦ ଖାନ YNY1395649
ପ ୁ /33331 20 111 1000େଶଖ୍ ଶାହୁଖ ପି େଶଖ୍ ଅବୁତାେ◌ହର YNY1395656
ପ ୁ /323332 18 111 1001େଶଖ ଅନୀଲ ପି େଶଖ ଅବୁତାେ◌ହର YNY1395664
ୀ /633333 33 111 1002ତାଲିମନୁ ବିବି ସା େଶଖ ସରମଦ YNY1395672
ପ ୁ /333334 33 111 1003େସକ ନିଜାମ ପି େସକ ତଫଜୁଲ YNY1395680
ପ ୁ /333335 29 111 1004େସକ ଅସଲମ ପି େସକ ତଫ ୁଲ YNY1395698
ୀ /333336 25 111 1005ଗଲୁନାଜ େବଗମ ସା େସକ ଅସଲମ YNY1395706
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ୀ /.3337 28 109 1ନସିମା େବଗମ୍ ସା ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ୍ େବଗମ୍ YNY0821637
ୀ /.3338 57 109 2େମାନାଲିସା ଦାସ ପ ନାୟକ ସା ନ  ଦୁଲାଲ ଦାସ ପ ନାୟକ YNY0777110
ୀ /.3339 34 109 3ରୁହି ପରବିନ ସା ଏସ୍ େକ ସଲିମ YNY0821645
ୀ /.3340 75 109 4ମେନାରମା ପ ନାୟକ ସା େପମ ଚା  ଦାସ ପ ନାୟକ YNY0777136
ୀ /003341 59 109 5ବାସ ି େଦଇ ସା ଶବି ମହାପାତ YNY1023340

ପ ୁ /003342 21 109 6େଦବାସିସ ସାଓ ପି ରାେଜଶ କମୁାର ସାଓ YNY1086487
ୀ /13343 65 109 7ଶଶ ିମହାରଣା ସା ନବ କିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/280002

ପ ୁ /13344 43 109 8ର ନ ମହାରଣା ପି ନବ କିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/280913
ପ ୁ /13345 40 109 9ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା ପି ନବକିେଶାର ମହାରଣା LNT2425734
ପ ୁ /13346 35 109 10ନେର  େସଠୀ ପି ରାଜୁ େସଠୀ YNY0382713
ୀ /CUTTACK-3347 21 109 11ସେ ାସୀ େବେହରା ପି ବାବୁଲା େବେହରା YNY1286780

ପ ୁ /23348 50 109 12ଚି ର ନ କାନୁନ୍େଗା ପି ଆର କାନୁନ୍େଗା କାନୁନ୍େଗା LNT2545978
ୀ /23349 45 109 13ସନୁୀତା କାନୁନ୍େଗା ସା ଚି ର ନ କାନୁନ୍େଗା LNT2545986
ୀ /033350 31 109 14ପିୟତମା ମହାରାଣା ସା ଶଂକର ମହାରାଣା YNY1318062

ପ ୁ /33351 57 109 15ଅ ୁର୍ନି ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା OR/06/044/280004
ୀ /33352 55 109 16ବିଦୁଲତା ମହାରଣା ସା ଅ ୁର୍ନି ମହାରଣା OR/06/044/280006

ପ ୁ /33353 55 109 17ନକଳୁ ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା OR/06/044/280005
ପ ୁ /33354 40 109 18ଶ ର ମହାରଣା ପି ନକଳୁ ମହାରଣା LNT4464707
ପ ୁ /33355 33 109 19ରାେଜଶ ମହାରଣା ପି ଅଜୁର୍ ନି ମହାରଣା YNY0382762
ପ ୁ /33356 28 109 20ଅମର ମହାରଣା ପି ନକଳୁ ମହାରଣା YNY1058486
ପ ୁ /43357 40 109 21ଏମ୍. ରାେଜଶ ରାଓ ପି ଏମ୍.ସ ିବ ରାଓ LNT2425759
ୀ /053358 52 109 22ମାଳତୀ ଦ ପାଟ ସା ହରିେବାଲା ଦ ପାଟ YNY1210590

ପ ୁ /53359 60 109 23ହରିେବାଲ ଦ ପାଟ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦ ପାଟ OR/06/044/280025
ପ ୁ /53360 25 109 24ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଦ ପାଟ ପି ହରିେବାଲ ଦ ପାଟ YNY0923664
ୀ /73361 78 109 25େଶଫାଳିକା ଚା ସା ବିନୟ କୃ  ଚା OR/06/044/280028

ପ ୁ /73362 55 109 26ବିଶଜିତ ଚା ପି ବିନୟ କୃ  ଚା OR/06/044/280029
ୀ /73363 52 109 27ବ ର୍ାଳୀ ଚା ପି ବିନୟ କୃ  ଚା OR/06/044/280030
ୀ /73364 44 109 28େଚୖତାଲି ଚା ପି ବିନୟ କୃ  ଚା OR/06/044/280031
ୀ /73365 44 109 29ଭାସତୀ ଚା ସା ବିଶଜିତ୍ ଚା LNT2571008

ପ ୁ /83366 54 109 30ମହ ଦ ଆବିଦ ପି ମହ ଦ ଆବିଦ୍ YNY0450460
ୀ /83367 43 109 31ବାସ ୀ ମହାରଣା ସା ଗ ବର୍  ମହାରଣା LNT3398153
ୀ /83368 38 109 32ଆରତୀ ମହାରଣା ସା ନିତଯ୍ାନ  ମହାରଣା LNT3398179
ୀ /093369 24 109 33ନଜିନ ହର୍ାଟ ପି ଏମ ଡି ସାଜିଦ YNY1210632

ପ ୁ /93370 49 109 34ମହମଦ ହାକିମ ପି ମହ ଦ ସଫିର OR/06/044/280762
ୀ /93371 70 109 35ବଦରୁନ୍ ନିଶା ସା ମହ ଦ ତହିଦ୍ OR/06/044/280034

ପ ୁ /93372 55 109 36ମହମଦ ସାଜିଦ୍ ପି ମହ ଦ ସଫିର LNT3367562
ପ ୁ /103373 74 109 37ମହମଦ ଆରିଫ୍ ପି ସଫିର ମହ ଦ OR/06/044/280036
ୀ /103374 39 109 38ସବନମ ବାହାର ସା ମହ ଦ ସାବୀର LNT4470696

ପ ୁ /103375 42 109 39ମହମଦ ଇମରାନ ପି ମହମଦ ଆରିଫ OR/06/044/280043
ୀ /103376 63 109 40ଅନୁୱାରି ଖଯ୍ାନମ୍ ସା ମହମଦ ଆରିଫ OR/06/044/280038

ପ ୁ /103377 26 109 41ମହ ଦ ନାସିର ପି ମହ ଦ ସାଜିଦ୍ YNY0923920
ପ ୁ /103378 47 109 42ମହ ଦ ସାବିର ପି ମହ ଦ ଆବିଦ୍ OR/06/044/280041
ପ ୁ /103379 52 109 43ମହ ଦ ସାହିଦ ପି ମହ ଦ ଆବିଦ୍ OR/06/044/280040
ୀ /113380 75 109 44ସୀତାରାଣୀ ଭ ସା ସେବର୍ ଶର ଭ LNT3367513
ୀ /113381 46 109 45ସଶୁୀଳ ଭ ପି ସେବର୍ ଶର ଭ LNT3367539
ୀ /113382 46 109 46ସଂଘମିତା ଭ ା ସା ସଶୁୀଳ ଭ ା LNT3367521

ପ ୁ /113383 55 109 47େଗାଲକ ବିହାରୀ ପ ା ପି ଦିବାକର ପ ା LNT3367554
ୀ /113384 48 109 48ସାଗରୀକା ପ ା ସା େଗାଲକ ବିହାରୀ ପ ା LNT3367547
ୀ /123385 75 109 49ଜାମିଲା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସଲିମ୍ OR/06/044/280057
ୀ /123386 38 109 50ହଲିମା େବଗମ ପି ମହ ଦ ସଲିମ୍ LNT2571057
ୀ /123387 29 109 51େସାଫିଆ େବଗମ୍ ପି ମହ ଦ ସଲିମ୍ YNY0923714
ୀ /123388 27 109 52ଶେହନାଜ େବଗମ୍ ପି ମହମଦ ସଲିମ YNY0923706
ୀ /123389 44 109 53ସ ିଦା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ସହିଦି LNT2427292
ପ ୁ /123390 50 109 54ମହମଦ ସହିଦ ପି ମହ ଦ ସଲିମ୍ OR/06/044/280058
ପ ୁ /123391 85 109 55ମହମଦ ସଲିମ ପି ମହମଦ ଗଫର OR/06/044/280045
ପ ୁ /123392 41 109 56ମହ ଦ ସରିଫି ପି ମହ ଦ ସଲିମ LNT2427102
ପ ୁ /123393 39 109 57ମହ ଦ ସିରାଜ ପି ମହ ଦ ସଲିମ୍ LNT2425619
ୀ /133394 40 109 58ଓଶମିା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ LNT2425601
ୀ /133395 43 109 59ଅ ସନା ବିବୀ ସା ଏମ.ଡୀ ଫରୀଦ YNY1264647
ୀ /133396 35 109 60ଅଫସାନା ବିବି ସା ଫରିଦ୍ ମହ ଦ YNY0923748
ପ ୁ /133397 48 109 61ମହମଦ ଫରିଦ ପି ରଜାକ ଫରିଦ OR/06/044/280054
ପ ୁ /133398 46 109 62ମହମଦ ଫାରୁକ ପି ରଜାକ OR/06/044/280055
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ପ ୁ /133399 53 109 63ମହମଦ ଫିେରାଜ ପି ରଜାକ OR/06/044/280053
ପ ୁ /133400 83 109 64ଅବଦୁଲ ରଜାକ ପି ଅବଦୁଲ ଗଫାର OR/06/044/280044
ପ ୁ /133401 41 109 65ମହମଦ ତାରିକ ପି ରଜାକ LNT2425593
ୀ /143402 54 109 66ମମତାଜ େବଗମ ସା ହକିମ  OR/06/044/280056

ପ ୁ /143403 60 109 67ଅବଦୁଲ ହକିମ ପି ଅବଦୁଲ ଗଫର OR/06/044/280047
ୀ /153404 65 109 68ଜାମିଲା େବଗମ ସା େଜାହୁର OR/06/044/280051
ୀ /153405 40 109 69ସଲୁତାନା େବଗମ ପି ଜିଆଉର ରହମନ୍ LNT2425577
ୀ /153406 38 109 70ନାସିନ୍ େବଗମ୍ ସା ସୟଦ୍ ଇନାମରୁ ରହମାନ୍ YNY0923771
ୀ /153407 46 109 71ଆଝାର କିଲବିସ ସା ଏଚ ରହମନ୍ LNT2425718

ପ ୁ /153408 56 109 72ଏଚ ରହମନ ପି େଜାହୁର OR/06/044/280048
ପ ୁ /153409 50 109 73ଇ ରହମନ ପି େଜାହୁର ରହମନ୍ LNT2425585
ପ ୁ /153410 44 109 74ସକିଲୁର ରହମନ ପି େଜାହୁର OR/06/044/280050
ୀ /153411 37 109 75ମସୁରତ ରେହମାନ ୱାରସି ସା ସୟଦ୍ ସକିଲୁର ରେହମାନ YNY0923680

ପ ୁ /163412 40 109 76େଶଖ୍ ଇମାମ୍ ବକ୍ସ ପି ଶଖ୍ ମଉଲା OR/06/044/280578
ପ ୁ /163413 38 109 77େଶଖ ରହିମ ବକ୍ସ ପି େଶଖ୍ ମଉଲା OR/06/044/280580
ୀ /163414 22 109 78ୀରେଦାସ େବଗମ ପି ଏସ.େକ ଇମାମ ବକ୍ସ YNY1052687
ୀ /163415 42 109 79େକଶରା ବିବି ସା ଇମାମ୍ ବକ୍ସ LNT2426476
ୀ /163416 40 109 80ନଜମା ବିବି ସା େସଖ ରହିମ ବକ୍ସ YNY0924001

ପ ୁ /173417 52 109 81େଶଖ ଅତାଉଲା ପି ଅମ ୁ OR/06/044/280060
ୀ /173418 45 109 82ସକିଲା େବଗମ୍ ସା େଶଖ ହକିମ୍ LNT2426518
ୀ /173419 45 109 83ସକୀଲା େବଗମ ସା ଏସ.େକ ହଲୀମ YNY1264530
ୀ /173420 44 109 84ଅକ୍ତରୁନ୍ େବଗମ୍ ସା େଶଖ୍ କରିମ୍ OR/06/044/280658
ୀ /173421 36 109 85କାଣୀସା େବଗମ ସା େସଖ କରୀମ YNY1264654
ୀ /173422 32 109 86ସାବରା େବଗମ ପି େସଖ୍ ନିଆଜଉଲା YNY0664482
ୀ /173423 27 109 87ସାଇନୁ େବଗମ ସା ଏସ.େକ ଇମ୍ତିଆ ୂଲା YNY1264506
ୀ /173424 27 109 88ବାେଜଦା େବଗମ ସା ଏସ.େକ ନିଆ ୂଲା YNY1264522
ୀ /173425 67 109 89ଗଲୁସନ ବିବି ସା ଅମ ୁ OR/06/044/280059

ପ ୁ /173426 44 109 90େଶଖ ହଲିମ ପି ଅମ ୁ OR/06/044/280063
ପ ୁ /173427 36 109 91ଏସ.େକ ଇମ୍ତିଆ ୂଲା ପି ଏସ.େକ ଅଟାଉଲା YNY1264514
ପ ୁ /173428 49 109 92େଶଖ କରିମ ପି ଅମ ୁ OR/06/044/280061
ୀ /173429 46 109 93େଶଖ୍ ନିଆଜଉଲା ପି େଶଖ ଅବ୍ ହୁଲା LNT3367497

ପ ୁ /173430 42 109 94େସକ୍ ନିଆଜଉଲା ପି େସକ୍ ଆତାଉଲା YNY0664458
ୀ /173431 47 109 95ହୁରମତୁନ ନିଶା ସା ଅତାଉଲା  OR/06/044/280062

ପ ୁ /173432 42 109 96େଶଖ ସଲିମ ପି ଅ  ୁ OR/06/044/280064
ପ ୁ /173433 22 109 97 ଖାଲିଦ  ପି େସକ କରିମ YNY1298918
ପ ୁ /183434 46 109 98େଶକ ଅବଦୁଲା ପି ଇନାୟତ  OR/06/044/280078
ପ ୁ /183435 59 109 99େଶଖ୍ ମସିୁଦ୍ ଅଲୀ ପି ଅହ ଦ୍ ଅଲୀ OR/06/044/280723
ୀ /183436 50 109 100େରେହନା ଅଫେରାଜ୍ ସା େଶଖ ମରୁସଦ ଅଲି OR/06/044/280699

ପ ୁ /183437 47 109 101େଶଖ ଆଶାଦୁଲା ପି େଶଖ ଇନାୟତ LNT2571099
ପ ୁ /183438 69 109 102େଶଖ ଇନାୟତ ପି ନିୟମାତୁଲା  OR/06/044/280076
ୀ /183439 43 109 103ତବସନୁ୍ ଜାହାନା ସା େଶଖ ଅମହୁୁଲା LNT2571107
ୀ /183440 43 109 104ସାେୟନା ଖାତୁନ୍ ସା େଶକ ଅ ଲୁା LNT2427276
ୀ /183441 22 109 105ସାେହଲା ଖାତୁନ ପି ଏ.େକ ଅ ଲୂା YNY1264472
ୀ /183442 62 109 106େଦୗଲତ ନିଶା ସା େଶଖ ଇନାୟତ OR/06/044/280077

ପ ୁ /183443 22 109 107ଏସ.େକ ସକୀବ ପି ଏସ.େକ ଅ ଲୂା YNY1264662
ପ ୁ /193444 74 109 108ରବି ଦାସ ପି ରାମସାମୀ ଦାସ YNY0603795
ପ ୁ /193445 62 109 109ରାଜକିେଶାର ନ ପି େକଶବ ଚ  ନ OR/06/044/280085
ୀ /193446 55 109 110ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ନ ପି େକଶବ ନ OR/06/044/280087
ୀ /193447 50 109 111େଶାଭାରାଣି ନ ସା ରାଜକିେଶାର ନ OR/06/044/280086
ପ ୁ /193448 38 109 112ଜୀେତ  ନ ପି ରାଜକିେଶାର ନ OR/06/044/280626
ୀ /193449 31 109 113ପିତିମୟୀ ନ ପି ରାଜ କିେଶାର ନ YNY0382796
ୀ /203450 43 109 114ସାେଲସା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ସିେକ ର YNY0923672
ପ ୁ /203451 79 109 115ଗ ାଧର ପ ା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପ ା OR/06/044/280088
ୀ /203452 70 109 116ର ଲତା ପ ା ସା ଗ ାଧର ପ ା LNT3367471
ପ ୁ /203453 50 109 117ସେ ାଷ ପ ା ପି ଗ ାଧର ପ ା OR/06/044/280090
ୀ /203454 48 109 118ଜୟ ି ପ ା ପି ନୃସିଂହ ପ ା LNT3367463
ପ ୁ /203455 45 109 119ସବୁାଷ ପ ା ପି ଗ ାଧର ପ ା LNT2546000
ପ ୁ /203456 56 109 120େସକ୍ ସିକ ର ପି େସକ ୟୁସଗୁ୍ YNY0923649
ୀ /213457 41 109 121େବୖଜୟ ୀ େଲ ା ସା କିେଶାର େଲ ା YNY0450585
ୀ /213458 41 109 122ଅନିଭା ପିୟଦଶର୍ନୀ େଲ ା ସା ଶଶିରି େଲ ା YNY0450791
ପ ୁ /213459 65 109 123ଦିଲିପ ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ନାୟକ OR/06/044/280094
ୀ /213460 64 109 124ପଣତୀ ନାୟକ ସା ଦିଲିପ ନାୟକ OR/06/044/280097

56 180/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 25ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /213461 60 109 125ବିକମ ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ନାୟକ OR/06/044/280095
ପ ୁ /213462 59 109 126େଡଭିଡ୍ ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ନାୟକ OR/06/044/280096
ୀ /213463 52 109 127ସସିତା ନାୟକ ସା ବିକମ ନାୟକ OR/06/044/280098
ୀ /213464 33 109 128ବନିତା ନାୟକ ସା ବୃଦାବନ ନାୟକ YNY1092303

ପ ୁ /213465 31 109 129େଦବଦି  ନାୟକ ପି ଦିଲୀପ ନାୟକ YNY0382754
ୀ /213466 28 109 130ଚିରସିତା ନାୟକ ପି ବିକମ କମୁାର ନାୟକ YNY0449876

ପ ୁ /223467 78 109 131ବସ  କମୁାର ବାରିକ ପି ବାଉରି ବ ୁ ବାରିକ YNY0171892
ୀ /223468 70 109 132େହମଲତା ବାରିକ ସା ବସ  କମୁାର ବାରିକ LNT4545240

ପ ୁ /233469 30 109 133ମହ ଦ ଆଜାର ପି ମହ ଦ ଇକବାଲ YNY0382689
ପ ୁ /233470 29 109 134ଜଗନନ୍ଥ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା YNY0965467
ୀ /233471 55 109 135ଖତିଜା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ୍ OR/06/044/280615
ୀ /233472 42 109 136କମୁକମୁ େଘାଷ ପି େଗୗ ମ େଘାଷ YNY0753228
ୀ /233473 49 109 137ହାପିଜୁନ୍ ନିଶା ସା ମହ ଦ୍ ଇକବଲ୍ OR/06/044/280693

ପ ୁ /233474 56 109 138ମହ ଦ ଉସମାନ୍ ପି ମହ ଦ ଆହିଦ୍ OR/06/044/280604
ୀ /243475 60 109 139ବିେନାଦିନି ମହାରଣା ସା କୃ ଚ  ମହାରଣା OR/06/044/282050

ପ ୁ /243476 45 109 140ସମୁା  ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା OR/06/044/282827
ପ ୁ /243477 43 109 141ପଶା  ମହାରଣା ପି କୃ  ଚ  ମହାରଣା OR/06/044/282795
ପ ୁ /243478 39 109 142ଜୟ  ମହାରଣା ପି କୃ  ଚ  ମହାରଣା LNT3398104
ପ ୁ /243479 68 109 143ପଦୀପ କମୁାର ପରିଡା ପି କାଶୀନାଥ ପରିଡା YNY0850743
ୀ /253480 90 109 144ଶଧାମଣି େଦଈ ସା ଧଡି ସାହୁ OR/06/044/282030
ୀ /253481 76 109 145େଧାବି େଦଈ ସା ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/282028

ପ ୁ /253482 50 109 146ମିହିର କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  ନାଥ ସାହୁ OR/06/044/282632
ପ ୁ /263483 64 109 147ନବକିେଶାର ମହାରଣା ପି ମାଗଣୁୀ ମହାରଣା OR/06/044/282797
ୀ /263484 56 109 148ଅନୀତା ମହାରଣା ସା ବି ୁ ମହାରଣା OR/06/044/282045
ୀ /263485 51 109 149ମ ଲୁତା ମହାରଣା ସା ଶବି ମହାରଣା LNT3397841
ୀ /263486 42 109 150ସବିତା ମହାରଣା ସା ଭରତ ମହାରଣା LNT3397866

ପ ୁ /263487 34 109 151େସାମଜିତ ମହାରଣା ପି ବି ୁ ମହାରଣା YNY0636415
ପ ୁ /263488 30 109 152ସତଯ୍ଜିତ ମହାରଣା ପି ବି ୁ ମହାରଣା YNY0636423
ୀ /263489 27 109 153ବି ୁପିୟା ମହାରଣା ସା ନାରାୟଣ ମହାରଣା YNY1062892

ପ ୁ /263490 32 109 154ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ନବକିେଶାର ମହାରଣା YNY1053362
ୀ /273491 78 109 155କମଳା େଦଈ ସା ନଟବର ସାବୁ OR/06/044/282034

ପ ୁ /273492 32 109 156ସେୁରଶ ମଲିକ ପି ରେମଶ ମଲିକ YNY1053354
ୀ /273493 26 109 157ପି ିନା ମହାରଣା ସା ସେୁରଶ ମଲୀକ YNY1053347

ପ ୁ /273494 72 109 158ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ଧଡି ସାହୁ OR/06/044/282031
ୀ /273495 59 109 159େଜା ନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ LNT3397965

ପ ୁ /273496 43 109 160ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/282608
ପ ୁ /273497 40 109 161ଉେପ  କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ LNT3397940
ପ ୁ /273498 28 109 162ଗିରିଜା ଶ ର ସାହୁ ପି ଅନାମ ଚ  ସାହୁ YNY0449512
ୀ /273499 70 109 163େଗୗରୀ ସାହୁ ସା ନେର ନାଥ ସାହୁ OR/06/044/282029

ପ ୁ /273500 56 109 164ଅନାମ ଚରଣ ସାହୁ ମା କମଳା େଦଈ LNT3397924
ପ ୁ /273501 48 109 165ସମୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  ନାଥ ସାହୁ LNT3397999
ପ ୁ /283502 61 109 166ବି ୁ ମହାରଣା ପି ଭିକାରୀ ମହାରଣା OR/06/044/282041
ପ ୁ /283503 58 109 167ଶବି ମହାରଣା ପି ଭିକାରୀ ମହାରଣା OR/06/044/282042
ପ ୁ /283504 58 109 168ଭରତ ମହାରଣା ପି ଭିକାରୀ ମହାରଣା LNT3397858
ପ ୁ /283505 53 109 169ଶତୁଘନ ମହାରଣା ପି ଭିକାରୀ ମହାରଣା LNT3397882
ୀ /283506 53 109 170ଲତା ମହାରଣା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା OR/06/044/282563

ପ ୁ /283507 50 109 171ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ଟୁନ ମହାରଣା OR/06/044/282687
ୀ /283508 43 109 172ପଭାତି ମହାରଣା ସା ନାରାୟଣ ମହାରଣା LNT3397908

ପ ୁ /293509 79 109 173ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ ପି ନୀଳମଣି ନାୟକ LNT2426005
ୀ /293510 62 109 174ସତଯ୍ଭାମା ନାୟକ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ OR/06/044/280763
ପ ୁ /293511 54 109 175ନେର  କମୁାର ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ OR/06/044/280616
ପ ୁ /293512 41 109 176ତିେଲାଚନ ନାୟକ ପି ମ ରଧର ନାୟକ LNT2570968
ୀ /303513 60 109 177ଇ ୁମତୀ ମହାରଣା ସା ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା OR/06/044/280605
ୀ /303514 38 109 178ସଂଯକୁ୍ତା ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା OR/06/044/280606
ୀ /313515 48 109 179ଅମିତା ଗଡନାୟକ ସା ରସର ନ ଗଡନାୟକ YNY0450916
ୀ /313516 82 109 180ପଦାବତୀ ଗଡନାୟକ ସା ଲକ୍ଷଣ ଗଡନାୟକ LNT2426336
ପ ୁ /313517 61 109 181ରତି ର ନ ଗଡନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ଗଡନାୟକ OR/06/044/280916
ପ ୁ /313518 56 109 182ରସର ନ ଗଡନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ଗଡନାୟକ OR/06/044/280728
ପ ୁ /313519 53 109 183ରାଗର ନ ଗଡନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ଗଡନାୟକ YNY0985051
ୀ /313520 48 109 184ପଲିଶୀ ଗଡନାୟକ ମା ପଦାବତି ଗଡନାୟକ LNT2426328
ପ ୁ /313521 43 109 185ରମଯ୍ ର ନ ଗଡନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ଗଡନାୟକ LNT2473270
ୀ /313522 42 109 186ଆରତୀ ନ ସା ଲକ୍ଷଣ ନ YNY0376053
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ପ ୁ /323523 43 109 187ରଶିର ନ ନାଥଶମର୍ା ପି ନୀଳମଣି ନାଥଶମର୍ା LNT2427094
ୀ /333524 34 109 188ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାଶ YNY0382788

ପ ୁ /333525 31 109 189ଲଳିତ କମୁାର ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାଶ YNY0382770
ପ ୁ /333526 81 109 190କା ର୍ୀେକଶର ନ ପି ଦୀନବ ୁ ନ OR/06/044/280304
ୀ /333527 65 109 191ନୟନା ନ ସା କା ର୍ୀେକଶର ନ OR/06/044/280305

ପ ୁ /333528 49 109 192ରାମଚ  ନ ପି କା ିର୍େକଶର ନ OR/06/044/280737
ପ ୁ /333529 44 109 193ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ନ ପି କା ିର୍େକଶର ନ OR/06/044/280621
ୀ /333530 44 109 194ସଶୁୀ ସଂଗୀତା ନ ସା ରାମଚ  ନ LNT4464566
ୀ /333531 40 109 195ମେନାରମା ନ ପି କା ିର୍େକଶର ନ OR/06/044/280620

ପ ୁ /343532 80 109 196ଦିଜରାଜ ଦାସ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ଦାସ OR/06/044/280326
ପ ୁ /343533 68 109 197ଲକ୍ଷୀଧର ଦାଶ ପି ରଘନୁାଥ ଦାଶ LNT1645514
ୀ /343534 60 109 198ପମିଳା ଦାଶ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାଶ LNT1645522

ପ ୁ /343535 50 109 199ସାନୁଜିତ ଦାଶ ପି ଦିଜରାଜ ଦାଶ LNT2461234
ୀ /343536 29 109 200ଶାବଣୀ ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାଶ YNY0449496
ୀ /343537 45 109 201ଉପଲି ମିଶ ସା ସାନୁଜିତ ମିଶ LNT2461366

ପ ୁ /343538 36 109 202ଆଦିତଯ୍ ମହା ି ପି େଦବରାଜ ମହା ି LNT3021029
ପ ୁ /343539 29 109 203ଅବିନାଶ ଶମର୍ା ପି ଅଜୟ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0604306
ପ ୁ /353540 36 109 204ଅଂଶମୁାନ େଲାକନାୟକ ପି ବହ ପକାଶ ପ ନାୟକ YNY0850693
ପ ୁ /353541 62 109 205ବହ ପକାଶ ପ ନାୟକ ପି େଦେବ  ନାଥ ପ ନାୟକ OR/06/044/280587
ୀ /353542 58 109 206ମାନସୀ ପ ନାୟକ ସା ବହ ପକାଶ ପ ନାୟକ OR/06/044/280588
ୀ /363543 65 109 207ସତବୀର କର ସା ଗରୁୁବଚନ କର OR/06/044/280625

ପ ୁ /363544 70 109 208ସ ର୍ାର ଗରୁବଚନ ସିଂହ ପି ସ ର୍ ସିଂହ OR/06/044/280722
ପ ୁ /363545 42 109 209ବଲବ  ସିଂହ ପି ଗରୁୁବଚନ ସିଂହ OR/06/044/280651
ପ ୁ /373546 70 109 210ରାଜୁ େସଠୀ ପି ଗ ବର୍  େସଠୀ OR/06/044/280340
ୀ /373547 54 109 211େଜଯ୍ା ନ୍ା େସଠୀ ସା ରାଜୁ େସଠୀ OR/06/044/280339

ପ ୁ /373548 43 109 212କାଳ ୀ େସଠୀ ପି ଗ ବର୍  େସଠୀ OR/06/044/280622
ପ ୁ /383549 37 109 213ପଶା  ମହାରଣା ପି ଶତୁଘନ ମହାରଣା LNT3397759
ପ ୁ /393550 50 109 214ରାଜ ଏସ. ସବୁମନିୟମ . ପି ଆର ଏସ. ମଣି . LNT2472587
ୀ /393551 40 109 215ଏସ୍ ବିଜୟାଲକ୍ଷୀ ପିେଲ ସା ସିଲୁ ରାଜ OR/06/044/280677
ୀ /393552 36 109 216ଦିପୀ ମହାରଣା ପି କାଳ ୀ ମହାରଣା LNT3397734
ୀ /393553 71 109 217ଏସ ବିଜୟା ପିେଲ ସା ଆର.ଏସ. ପିେଲ LNT2425924
ୀ /393554 50 109 218ଗାୟତୀ ପିଲାଇ ସା ଚ େଶଖର ପିଲାଇ LNT2425692

ପ ୁ /393555 59 109 219ସିଲଭର୍ ରାଜ ପିେଲ ପି ଆର ସିଧ ୁପିେଲ OR/06/044/280676
ପ ୁ /393556 57 109 220ଚ େଶଖର ପିେଲ ପି ଆର ସି ୁ OR/06/044/280698
ପ ୁ /393557 52 109 221ଏସ ରାଜକମୁାର ପିେଲ ପି ଆର ଏସ ମନି ପିେଲ YNY0747097
ୀ /393558 50 109 222ପି. ଗୀତାଲକ୍ଷୀ ପିେଲ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପିେଲ YNY0747105

ପ ୁ /393559 28 109 223ଜୟଶ ଭି ପିେଲ ମା ଭି ଗିତାଲକ୍ଷୀ ପିେଲ YNY0850644
ପ ୁ /393560 55 109 224ବିଜୟ କମୁାର ପିେଲାଇ ପି େଗାବି ସାମୀ ପିେଲଇ LNT2425544
ୀ /393561 26 109 225ସସିତା ସାହୁ ପି ହରିଶ ର ସାହୁ YNY1059062

ପ ୁ /403562 78 109 226େଗୗତମ େଘାଷ ପି ସେରାଜ େଘାଷ OR/06/044/280376
ପ ୁ /403563 77 109 227ଶଯ୍ାମଳ େଘାଷ ପି ସେରାଜ େଘାଷ OR/06/044/280377
ୀ /403564 65 109 228କ ନା େଘାଷ ସା େଗୗତମ େଘାଷ OR/06/044/280380

ପ ୁ /403565 65 109 229ଜୟସଯୁଯ୍ର୍ େଘାଷ ପି ସେରାଜ େଘାଷ LNT2435584
ପ ୁ /403566 60 109 230ସବଯ୍ସାଚୀ େଘାଷ ପି ସେରାଜ େଘାଷ OR/06/044/280379
ୀ /403567 58 109 231ଆଲପନା େଘାଷ ସା ଶଯ୍ାମଲ େଘାଷ OR/06/044/280888
ୀ /403568 55 109 232ପିଆଲି େଘାଷ ସା ଜୟସଯୁଯ୍ର୍ େଘାଷ LNT2435592
ୀ /403569 55 109 233କାଜଲ େଘାଷ ସା ସବଯ୍ସାଚୀ େଘାଷ OR/06/044/280381

ପ ୁ /403570 50 109 234ପବୀର କମୁାର େଘାଷ ପି ସେରାଜ େଘାଷ OR/06/044/280805
ୀ /403571 43 109 235କମୁକମୁ େଘାଷ ପି ହର ପସାଦ େଘାଷ YNY0664466
ପ ୁ /403572 41 109 236େଦବାଶୀଷ େଘାଷ ପି ଶଯ୍ାମଲ େଘାଷ YNY0079269
ୀ /403573 39 109 237ମଧସିୁତା େଘାଷ ପି ଶଯ୍ାମଳ େଘାଷ YNY0079285
ୀ /403574 38 109 238ଚ ନା େଘାଷ ପି ଶଯ୍ାମଳ େଘାଷ YNY0079277
ୀ /403575 36 109 239େମୗସମୁୀ େଘାଷ ପି ଶଯ୍ାମଳ େଘାଷ YNY0664474
ପ ୁ /413576 37 109 240ସେ ାଷ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶରତ େଚୗଧରୁୀ LNT3397718
ପ ୁ /413577 46 109 241ନନିଆ ମହାରଣା ପି ଯଦୁମଣି ମହାରଣା LNT3397700
ପ ୁ /413578 65 109 242ସ ୀତ ସିହନ୍ା ପି ଗିରୀଶ ସିହନ୍ା OR/06/044/280371
ୀ /413579 61 109 243ରାଧାରାଣି ସିହନ୍ା ସା ସ ୀତ ସିହନ୍ା OR/06/044/280372
ପ ୁ /413580 55 109 244େଦବଜିତ୍ ସିହନ୍ା ପି ଗିରିଶଚ  ସିହନ୍ା OR/06/044/280666
ପ ୁ /413581 53 109 245ତିଦୀପ ସିହନ୍ା ପି ଗିରିଶଚ  ସିହନ୍ା OR/06/044/280822
ୀ /413582 47 109 246ଅସୀତା ସିହନ୍ା ସା େଦବଜିତ ସିହନ୍ା LNT2426161
ୀ /413583 20 109 247େବୖସାଖୀ ସିହନ୍ା ପି େଦବଜୀତ ସିହନ୍ା YNY1328541
ୀ /413584 45 109 248ନିଭାନି ସିହନ୍ା ସା ତିଦୀପ ସିହନ୍ା YNY0376210
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ପ ୁ /413585 22 109 249େକୗଶକି ସିହନ୍ା ପି େଦବଜିତ ସିହନ୍ା YNY1058510
ୀ /423586 30 109 250େମାନାଲିସା ନ ୀ ସା ଅମିତ କମୁାର ସିହନ୍ା YNY1059054
ୀ /423587 90 109 251େରଣକୁା ସିହନ୍ା ପି କୃ ଚ  ସିହନ୍ା OR/06/044/280364
ୀ /423588 68 109 252ରୀତାରାଣି ସିହନ୍ା ସା ସଜିୁତ ସିହନ୍ା OR/06/044/280368
ୀ /423589 43 109 253ଶୀଜିତା ସିହନ୍ା ପି ସ ୀତ ସିହନ୍ା LNT2426062

ପ ୁ /423590 40 109 254ଅମିତ ସିହନ୍ା ପି ସ ି ତ ସିହନ୍ା LNT2426179
ୀ /423591 20 109 255ପିୟ ା ସିହନ୍ା ପି ଜୟଂତ କମୁାର ସିହନ୍ା YNY1328566

ପ ୁ /423592 49 109 256ଜୟ  କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ସଜିୁତ୍ କମୁାର ସିହନ୍ା OR/06/044/280857
ୀ /423593 46 109 257ମିନତୀ ସିହନ୍ା ସା ଜୟ  କମୁାର ସିହନ୍ା LNT1645555

ପ ୁ /423594 46 109 258ସମୁ  କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ସଜିୁତ କମୁାର ସିହନ୍ା YNY0923839
ପ ୁ /433595 59 109 259ଅ ନ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି େଗାପାଳଚ  ସିହନ୍ା OR/06/044/280806
ୀ /433596 48 109 260ର ନା ସିହନ୍ା ସା ଅ ନ ସିହନ୍ା OR/06/044/280749

ପ ୁ /433597 27 109 261ଅଭିରୁପ ସିହନ୍ା ପି ର ନ ସିହନ୍ା YNY1061316
ପ ୁ /443598 60 109 262ବିଜୟ େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ OR/06/044/280929
ୀ /443599 54 109 263ଅ ନା େସଠୀ ସା ବିଜୟ େସଠୀ OR/06/044/280930
ୀ /453600 37 109 264ଏନ୍ ବୁଜି ପି ଏନ୍ ନାଗରାଜୁ LNT3397676

ପ ୁ /453601 41 109 265ଏନ୍ ରାଓ ପି ଏନ୍ ନାଗରାଜୁ LNT3397692
ପ ୁ /453602 76 109 266ଅମେର  କିେଶାର ସିଂହ ପି କୃ ଚ  ସିଂହ OR/06/044/280847
ପ ୁ /453603 44 109 267େଦେବ ନାଥ ସିଂହ ପି େସୗେର  ସିଂହ OR/06/044/280849
ୀ /463604 54 109 268ଶକୁ ଳା ମହାରଣା ସା ଶରତ ମହାରଣା OR/06/044/280116

ପ ୁ /463605 54 109 269ବାବାଜୀ ମହାରଣା ପି େକଶବ ମହାରଣା OR/06/044/280117
ୀ /463606 50 109 270ସବିତା ମହାରଣା ସା ବାବାଜୀ ମହାରଣା OR/06/044/280118

ପ ୁ /463607 50 109 271ବିଜୟ ମହାରଣା ପି େକଶବ ମହାରଣା OR/06/044/280119
ପ ୁ /463608 33 109 272େଦେବ  ମହାରଣା ପି ଶରତ ଚ  ମହାରଣା YNY0376178
ୀ /463609 40 109 273ସ ିତା ମହାରଣା ସା ବିଜୟ ମହାରଣା YNY1061266

ପ ୁ /463610 22 109 274ଚ ନ ମହାରଣା ପି ବାବାଜୀ ମହାରଣା YNY1052679
ପ ୁ /473611 63 109 275ବିଶନାଥ ମହାରଣା ପି ଧମର୍ାନ  ମହାରଣା OR/06/044/280125
ୀ /473612 59 109 276ପମିଳା ମହାରଣା ସା େଲାକନାଥ ମହାରଣା OR/06/044/280124

ପ ୁ /473613 51 109 277ରବି ନାଥ ମହାରଣା ପି ଧମର୍ାନ  ମହାରଣା OR/06/044/280126
ୀ /473614 41 109 278ମମତା ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା LNT2425833
ୀ /473615 38 109 279ସବିତା ମହାରଣା ପି େଲାକନାତ ମହାରଣା LNT3397635

ପ ୁ /483616 55 109 280ବିଜୟ ମହାରଣା ପି ସଦାନ  ମହାରଣା OR/06/044/280129
ୀ /483617 52 109 281େଗୗରୀ ମହାରଣା ସା ଲି ରାଜ ମହାରଣା OR/06/044/280131
ୀ /483618 50 109 282ତୁଳସୀ ମହାରଣା ସା ବିଜୟ ମହାରଣା OR/06/044/280134

ପ ୁ /483619 50 109 283ଲି ରାଜ ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା OR/06/044/280130
ପ ୁ /483620 50 109 284ବସ  ମହାରଣା ପି ସଦାନ  ମହାରଣା OR/06/044/280132
ୀ /483621 45 109 285ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା ସା ବସ  ମହାରଣା LNT2425635
ୀ /483622 34 109 286ଅ ର୍ନା ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା YNY0449504
ୀ /483623 30 109 287େମାହିନୀ ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା YNY0449272
ୀ /483624 31 109 288ଲିଲି ମହାରଣା ସା ପଭାତ ମହାରଣା YNY1052091
ୀ /483625 28 109 289ଦୀପା ମହାରଣା ସା ପତାପ ମହାରଣା YNY1053305
ୀ /483626 24 109 290ସବିତା ମହାରଣା ପି ବସ  ମହାରଣା YNY1054246

ପ ୁ /493627 23 109 291ସଂଜୟ ମହାରାଣା ପି ବୀେରନ ମହାରାଣା YNY1328533
ପ ୁ /493628 73 109 292ଆନ  ମହାରଣା ପି ଅେଲଖ ମହାରଣା OR/06/044/280730
ପ ୁ /493629 60 109 293େପମାନ  ମହାରଣା ପି ଅେଲଖ ମହାରଣା OR/06/044/280139
ପ ୁ /493630 58 109 294ବୀେରନ୍ ମହାରଣା ପି ଅେଲଖ ମହାରଣା OR/06/044/280624
ୀ /493631 55 109 295କା ନ ମହାରଣା ସା େପମାନ  ମହାରଣା OR/06/044/280140
ୀ /493632 55 109 296ସତଯ୍ଭାମା ମହାରଣା ସା ଆନ  ମହାରଣା OR/06/044/280731

ପ ୁ /493633 30 109 297ବିଜୟ କମୁାର ମହାରାଣା ପି ବୀେରନ ମହାରାଣା YNY1328525
ୀ /493634 32 109 298କନିୁ ମହାରଣା ପି ଆନ  ମହାରଣା YNY1059088
ପ ୁ /493635 31 109 299ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଆନ  ମହାରଣା YNY1064104
ୀ /503636 52 109 300ରାଧାରାଣୀ ମହାରଣା ପି ନ  ମହାରଣା YNY0382747
ପ ୁ /503637 43 109 301ରବି  ମହାରଣା ପି ନ  ମହାରଣା OR/06/044/280143
ପ ୁ /503638 37 109 302ଗିରିଧାରୀ ମହାରଣା ପି ଗେଣଷ୍ ମହାରଣା LNT3397593
ପ ୁ /503639 36 109 303ଅନ  ମହାରଣା ପି ବିେନାଦ ମହାରଣା LNT3397601
ୀ /503640 36 109 304ଚିନୟୀ ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା YNY0303776
ୀ /513641 82 109 305େଗୗରୀ ମହାରଣା ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାରଣା OR/06/044/280686
ପ ୁ /513642 52 109 306ଦୀପକ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହାରଣା LNT2435683
ୀ /513643 53 109 307ପାଚୀରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଦିପକ କମୁାର ମହାରଣା YNY0449330
ୀ /523644 43 109 308ସାରିକା ବକ୍ସ ସା ଅସଫାକ ଅଲୀ YNY0830034
ପ ୁ /523645 70 109 309ରବୀ  ମହାରଣା ପି ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା YNY1053370
ପ ୁ /523646 65 109 310ରବିନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା OR/06/044/280753
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ୀ /523647 59 109 311ମିନାକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ରବିନାରାୟଣ ମହାରଣା LNT1645480
ପ ୁ /523648 57 109 312ବଦିନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା OR/06/044/280691
ୀ /523649 57 109 313ମିନାକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ରବୀନାରାୟଣ ମହାରଣା YNY1113752
ୀ /523650 55 109 314ବୁ ାବତୀ ମହାରଣା ସା ପାଣକୃ  ମହାରଣା YNY1113729
ୀ /523651 50 109 315ଗୀତା ମହାରଣା ସା ବଦୀନାରାୟଣ ମହାରଣା OR/06/044/280689
ୀ /523652 24 109 316ଜୟଶୀ ମହାରାଣା ପି ରବୀନାରାୟଣ ମହାରଣା YNY1113760

ପ ୁ /523653 22 109 317ସଯୂର୍ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ବଦୀନାରାୟଣ ମହାରଣା YNY1113794
ୀ /523654 35 109 318ଚ ନ ମହାରଣା ପି ରବୀ  ମହାରଣା YNY1052083

ପ ୁ /523655 28 109 319ନୃସିଂହ ମହାରଣା ପି େଗୗରା  ମହାରଣା YNY0450148
ୀ /523656 28 109 320ଚୁମା ଓଝା ସା ଚ ନ ମହାରଣା YNY1053339

ପ ୁ /533657 55 109 321ମରୁଲିଧର ମହାରଣା ପି ନିଧି ମହାରଣା OR/06/044/280166
ୀ /533658 55 109 322ମମତା ମହାରଣା ସା ଭା ର ମହାରଣା OR/06/044/280151

ପ ୁ /533659 55 109 323କରୁଣାକର ମହାରଣା ପି ନିଧି ମହାରଣା OR/06/044/280152
ୀ /533660 51 109 324ମମତା ମହାରଣା ସା ମରୁଲୀଧର ମହାରଣା LNT2425973

ପ ୁ /533661 50 109 325ବଂଶୀଧର ମହାରଣା ପି ନିଧି ମହାରଣା OR/06/044/280154
ୀ /533662 48 109 326ପ ୁ ଲତା ମହାରଣା ସା କରୁଣାକର ମହାରଣା OR/06/044/280153
ୀ /533663 43 109 327କବିତା ମହାରଣା ସା ବଂଶୀଧର ମହାରଣା OR/06/044/280155

ପ ୁ /533664 40 109 328ଜଗବ ୁ ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା LNT2425817
ପ ୁ /533665 39 109 329କାଳିଆ ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା YNY0194415
ୀ /533666 37 109 330ପ ୁ ା ଳି ମହାରଣା ସା କାଳି ୀ ମହାରଣା YNY0376095

ପ ୁ /533667 32 109 331ଶବି ଶ ର ମହାରଣା ପି କରୁଣାକର ମହାରଣା YNY0194423
ୀ /533668 61 109 332ମମତା ମହାରଣା ସା ଭା ର ମହାରଣା YNY1052653

ପ ୁ /533669 23 109 333ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ମରୁଲୀଧର ମହାରଣା YNY1052620
ପ ୁ /543670 75 109 334ଗେଣଶ ମହାରଣା ପି ସାନ  ମହାରଣା OR/06/044/280159
ୀ /543671 65 109 335ସୀତା ମହାରଣା ସା ଗେଣଶ ମହାରଣା OR/06/044/280160

ପ ୁ /543672 39 109 336ଚ େଶଖର ମହାରଣା ପି ଗେଣଶ ମହାରଣା YNY0375998
ପ ୁ /543673 31 109 337କିରଣ ମହାରଣା ପି ଗେଣଶ ମହାରଣା YNY0376046
ୀ /553674 70 109 338ଝୁମରୁୀ ମହାରଣା ସା ବାସେୁଦବ ମହାରଣା OR/06/044/280165

ପ ୁ /553675 68 109 339ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା ପି ରଘଆୁ ମହାରଣା YNY0985069
ୀ /553676 58 109 340ଶା ିଲତା ମହାରଣା ସା ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା OR/06/044/288644

ପ ୁ /553677 51 109 341େଲାକନାଥ ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା LNT3385242
ପ ୁ /553678 48 109 342ବଳରାମ ମହାରଣା ପି ବାଳକୃ  ମହାରଣା OR/06/044/280167
ପ ୁ /553679 48 109 343ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା ପି ବାଳକୃ  ମହାରଣା OR/06/044/280168
ପ ୁ /553680 45 109 344ସବୁାସ ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା LNT3397494
ୀ /553681 43 109 345ସେୁଦ ା ମହାରଣା ପି ବାଳକୃ  ମହାରଣା LNT3385234
ୀ /553682 43 109 346ମିନାକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା LNT3397528

ପ ୁ /553683 42 109 347େଲାକନାଥ ମହାରଣା ପି ଟୁମରିୁ ମହାରଣା YNY0753202
ୀ /553684 42 109 348ମିନତୀ ମହାରଣା ସା ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା YNY0753210
ୀ /553685 39 109 349ମିରା ମହାରଣା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା LNT3397536

ପ ୁ /553686 38 109 350ଦିଲୁ ମହାରଣା ପି ଜରନନ୍ାଥ ମହାରଣା LNT3397577
ୀ /553687 36 109 351ବି ୁପିୟା ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା LNT3397486
ୀ /553688 36 109 352େମାତି ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା LNT3397478

ପ ୁ /563689 76 109 353ଦିବାକର ମହାରଣା ପି ଦୀନବ ୁ ମହାରଣା OR/06/044/280171
ୀ /563690 60 109 354ସ ୁ ରୀ ମହାରଣା ସା ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା OR/06/044/280176
ୀ /563691 56 109 355ବିନି ମହାରଣା ସା ଦିବାକର ମହାରଣା OR/06/044/280175

ପ ୁ /563692 55 109 356ବିଦଯ୍ାଧର ମହାରଣା ପି ଦୀନବ ୁ ମହାରଣା LNT2435535
ପ ୁ /563693 54 109 357ସଧୁାକର ମହାରଣା ପି ଦୀନବ ୁ ମହାରଣା OR/06/044/280173
ୀ /563694 45 109 358କମଳା ମହାରଣା ସା ସଧୁାକର ମହାରଣା LNT2425981

ପ ୁ /563695 45 109 359ରଘନୁାଥ ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା OR/06/044/280931
ୀ /563696 43 109 360ପତିଭା ମହାରଣା ସା ବିଦଯ୍ାଧର ମହାରଣା LNT2435345
ୀ /563697 42 109 361େଲାଚନୀ ମହାରଣା ସା ଶବିାଜୀ ମହାରଣା YNY0747063
ୀ /563698 41 109 362କମୁଦିୁନୀ ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା LNT2435337
ପ ୁ /563699 41 109 363ଶୀଧର ମହାରଣା ପି ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା LNT2427318
ପ ୁ /563700 40 109 364ସମୀର ମହାରଣା ପି ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା LNT2425783
ପ ୁ /563701 33 109 365ଗିରିଧାରୀ ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା YNY0382739
ପ ୁ /563702 22 109 366ସଜୁୀତ ମହାରଣା ପି ସଧୁାକର ମହାରଣା YNY1052661
ପ ୁ /573703 52 109 367ଅେଲଖ ମହାରଣା ପି ଭିକାରୀ ମହାରଣା OR/06/044/280927
ପ ୁ /573704 48 109 368ନିରାକାର ମହାରଣା ପି ଭିକାରୀ ମହାରଣା OR/06/044/280179
ପ ୁ /573705 47 109 369ଶବିାଜୀ ମହାରଣା ମା କୁ ଳା ମହାରଣା YNY0747055
ପ ୁ /573706 46 109 370ମେନାର ନ ମହାରଣା ପି ଭିକାରୀ ମହାରଣା LNT2425627
ୀ /573707 36 109 371ସବୁାଶନିୀ ମହାରଣା ସା ସବୁାଷ ମହାରଣା YNY0747071
ୀ /573708 33 109 372ଭାରତୀ ମହାରାଣା ସା ମେନାର ନ ମହାରାଣା YNY1328590

60 180/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 25ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /583709 78 109 373ବଳରାମ ମହାରଣା ପି େଗାବି  ମହାରଣା LNT3397437
ପ ୁ /583710 70 109 374ପଶ ୁର୍ରାମ ମହାରଣା ପି େଗାବି  ମହାରଣା OR/06/044/280182
ୀ /583711 67 109 375ପଭାବତୀ ମହାରଣା ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ମହାରଣା OR/06/044/280184
ୀ /583712 65 109 376ବିଦୁଲତା ମହାରଣା ସା ବଳରାମ ମହାରଣା OR/06/044/280183

ପ ୁ /583713 54 109 377ଅେଶାକ ମହାରଣା ପି ବଳରାମ ମହାରଣା LNT3397445
ୀ /583714 48 109 378ମିଟୁନା ମହାରଣା ସା ଅେଶାକ ମହାରଣା LNT3397460

ପ ୁ /583715 47 109 379ଅରୁନ ମହାରଣା ପି ବଳରାମ ମହାରଣା LNT3397452
ୀ /583716 40 109 380ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ସା ପଦୀ  କମୁାର ମହାରଣା LNT2426070

ପ ୁ /583717 31 109 381ରଜତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବସ  କମୁାର ମହାରଣା YNY0376079
ପ ୁ /583718 30 109 382ରାେଜଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି କିେଶାର ମହାରଣା YNY0376087
ୀ /583719 29 109 383ରଶିେରଖା ମହାରଣା ପି କିେଶାର ମହାରଣା YNY0923854
ୀ /583720 44 109 384ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା ପଶା  ମହାରଣା LNT2426542

ପ ୁ /593721 75 109 385ହେରକୃ  ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା OR/06/044/280192
ପ ୁ /593722 72 109 386ନିଳମଣି ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା OR/06/044/280193
ୀ /593723 56 109 387ଉଷା ମହାରଣା ସା ହେରକୃ  ମହାରଣା OR/06/044/280197
ୀ /593724 55 109 388ମିନାକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ନିଳମଣି ମହାରଣା OR/06/044/280199
ୀ /593725 52 109 389ସବିତା ମହାରଣା ସା ଚି ାମଣି ମହାରଣା OR/06/044/280198

ପ ୁ /593726 50 109 390ଦିଲିପ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା OR/06/044/280196
ୀ /593727 46 109 391ସ କୁ୍ତା ମହାରଣା ସା ନିଶାମଣି ମହାରଣା YNY0079301

ପ ୁ /593728 42 109 392ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା LNT2426088
ପ ୁ /593729 41 109 393ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା LNT2425726
ପ ୁ /593730 39 109 394ନିରଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନୀଳମଣି ମହାରଣା LNT3397429
ପ ୁ /593731 26 109 395େଗୗତମ ମହାରଣା ପି ଚି ାମଣି ମହାରଣା YNY1054220
ପ ୁ /593732 28 109 396ଶୀକା  ମହାରଣା ମା ସବିତା ମହାରଣା YNY1053388
ପ ୁ /593733 25 109 397ଦୀପକ ମହାରଣା ପି ନିଶାମଣୀ ମହାରଣା YNY1052612
ୀ /603734 24 109 398ସିପାରାଣୀ ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ YNY1210608
ୀ /603735 21 109 399ସି ା ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ YNY1210640

ପ ୁ /603736 53 109 400ସବୁତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା YNY0923821
ୀ /603737 44 109 401ଅନିତା ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା OR/06/044/280680

ପ ୁ /603738 44 109 402ଅନୀଲ କମୁାର ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା LNT2426187
ୀ /603739 41 109 403ଶଭୁାସିନୀ ମହାରଣା ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ମହାରଣା YNY0604298
ୀ /613740 19 109 404ଆକାଂକ୍ଷା ପାତ ପି ର ନ କମୁାର ପାତ YNY1328616

ପ ୁ /613741 42 109 405ଦିଲୀପ କମୁାର େସଠୀ ପି ରାଜକିେଶାର େସଠୀ LNT3397395
ପ ୁ /613742 40 109 406ଦିେନଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ରାଜକିେଶାର େସଠୀ LNT3397403
ପ ୁ /613743 37 109 407ଦୀପକ କମୁାର େସଠୀ ପି ରାଜକିେଶାର େସଠୀ LNT3397411
ୀ /623744 72 109 408କମଳା ମହାରଣା ସା ଭରତ ମହାରଣା OR/06/044/280201

ପ ୁ /623745 52 109 409ନୃସିଂହ ମହାରଣା ପି ଭରତ ମହାରଣା OR/06/044/280202
ପ ୁ /623746 47 109 410ସ ୟ ମହାରଣା ପି ଭରତ ମହାରଣା OR/06/044/280204
ୀ /623747 45 109 411ସବିତା ମହାରଣା ସା ନୃସିଂହ ମହାରଣା LNT2427177
ୀ /623748 29 109 412ସ୍ଵ ପଭା ମହାରଣା ପି ଅମଲୁଯ୍ ମହାରଣା YNY1053321

ପ ୁ /633749 70 109 413ଶତୁଘନ୍ ମହାରଣା ପି େକଶବ ମହାରଣା OR/06/044/280206
ୀ /633750 60 109 414ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା ସା ଶତୁଘନ୍ ମହାରଣା OR/06/044/280207

ପ ୁ /633751 40 109 415ଜିେତ  ମହାରଣା ପି ଶତୁଘନ୍ ମହାରଣା LNT2425700
ପ ୁ /643752 67 109 416କାଳ ି ମହାରଣା ପି େକଶବ ମହାରଣା OR/06/044/280208
ୀ /643753 60 109 417ପିୟତମା ମହାରଣା ସା କାଳ ି ମହାରଣା OR/06/044/280209

ପ ୁ /643754 43 109 418ଦୀପକ କମୁାର ମହାରଣା ପି କାଳ ୀ ମହାରଣା LNT2425551
ପ ୁ /643755 42 109 419ଆେଲାକ କମୁାର ମହାରଣା ପି କାଳ ୀ ମହାରଣା LNT2435634
ପ ୁ /643756 41 109 420ପକାଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି କାଳ ୀ ମହାରଣା LNT2425643
ୀ /643757 37 109 421ଦି ୀରାଣୀ ମହାରଣା ପି କାଳ ୀ ମହାରଣା LNT4481776
ପ ୁ /653758 31 109 422ସକୁା  ମହାରଣା ପି ସନାତନ ମହାରଣା YNY0747089
ୀ /653759 60 109 423ସେୁଲାଚନା ଓଝା ସା ନରହରି ଓଝା YNY0194449
ୀ /653760 36 109 424ମଧସିୁତା ଓଝା ପି ନାରାୟଣ ଓଝା YNY1210624
ପ ୁ /653761 27 109 425ସିବୁନା ଓଝା ପି ନାରାୟଣ ଓଝା YNY1210616
ପ ୁ /653762 70 109 426େଗାପାଳ କୃ  ସତୂାର ପି ଜଗବ ୁ ସତୂାର YNY0449314
ୀ /653763 65 109 427େଶାଭାବତୀ ସତୂାର ସା େଗାପାଳ କୃ  ସତୂାର YNY0449306
ପ ୁ /653764 44 109 428ଗରୁୁପସାଦ ସତୂାର ପି େଗାପାଳକୃ  ସତୂାର YNY0449322
ୀ /663765 77 109 429ଫଲୂମତୀ େଦଵୀ - ବିଜୟା କମୁାର ଗୁ ା YNY1086511
ପ ୁ /663766 29 109 430କାଳ ୀ ମହାରଣା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ମହାରଣା YNY0604132
ୀ /663767 28 109 431ସଷୁମା ମହାରଣା ପି ସନାତନ ମହାରଣା YNY0604140
ପ ୁ /673768 50 109 432ଶବି ଶ ର ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ OR/06/044/280827
ପ ୁ /683769 37 109 433ସନୁୀଲ ଅଗୱାଲ ପି ପଭାତ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0382648
ୀ /683770 34 109 434ସେ ାଷୀ ଅଗୱାଲ ସା ସନୁୀଲ ଅଗୱାଲ YNY0382663
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ପ ୁ /683771 34 109 435ସଂଯୟ ଅଗୱାଲ ପି ପଦିପ ଅଗୱାଲ YNY0382705
ୀ /683772 31 109 436ସାଧନା ଅଗୱାଲ ମା େପମା ଅଗୱାଲ YNY0382671
ୀ /683773 42 109 437ଚ ା ଅଗୱାଲ ସା ପେମାଦ ଅଗୱାଲ OR/06/044/280889

ପ ୁ /683774 81 109 438ମ ତୁଲାଲ ଅଗୱାଲା ପି ଜୁ ାଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/280224
ପ ୁ /683775 62 109 439ପକାଶ ଅଗୱାଲା ପି ମ ତୁ ଲାଲ ଅଗୱାଲା LNT2426195
ପ ୁ /683776 57 109 440ପଦୀପ ଅଗୱାଲା ପି ମ ତୁଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/280231
ୀ /683777 57 109 441େରଣ ୁଅଗୱାଲା ସା ପଦୀପ ଅଗୱାଲା OR/06/044/280232
ୀ /683778 50 109 442େପମା ଅଗୱାଲା ସା ପଭାତ ଅଗୱାଲା OR/06/044/280230

ପ ୁ /683779 47 109 443ପେମାଦ ଅଗୱାଲା ପି ମ ତୁଲାଲ ଅଗୱାଲା OR/06/044/280233
ୀ /683780 58 109 444କିରଣ େଦବୀ ସା ପକାଶ ଅଗୱାଲା OR/06/044/280228
ୀ /683781 28 109 445ପରିମିତା େଲ ା ପି ଅଶିନୀ େଲ ା YNY0449538

ପ ୁ /693782 64 109 446ରବୀ  କମୁାର ମହା ି ପି େଦେବ  ନାଥ ମହା ି LNT2427169
ୀ /693783 44 109 447ସଂଘମିତା ମହା ି ପି ରବୀ  କମୁାର ମହା ି LNT2426237
ୀ /693784 42 109 448ସିପା ମହା ି ପି ରବୀ  କମୁାର ମହା ି LNT2426203

ପ ୁ /713785 60 109 449ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ଜନ େବେହରା OR/06/044/280245
ପ ୁ /713786 70 109 450େକୖଳାସ ଚ  ପରିଡା ପି ଲି ରାଜ ପରିଡା LNT2435543
ପ ୁ /713787 42 109 451ହୃଦାନ  ପରିଡା ପି େକୖଳାସ ଚ  ପରିଡା LNT2473015
ୀ /723788 47 109 452ଡଲି ସାହୁ ସା ଗ ାଧର ସାହୁ LNT2435568

ପ ୁ /753789 70 109 453କୃ ଚ  ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା YNY0985077
ୀ /753790 60 109 454ତୁଳସୀ ମହାରଣା ସା କୃ  ମହାରଣା OR/06/044/280259
ୀ /753791 44 109 455ରଶିତା ମହାରଣା ପି କୃ  ଚ  ମହାରଣା LNT2427136
ୀ /753792 42 109 456ବନୀ ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା LNT2427110
ୀ /753793 33 109 457ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ପି କୃ  ଚ  ମହାରଣା YNY0450122
ୀ /753794 39 109 458ଲିଲିମା ମହାରଣା ସା ର ିତ ମହାରଣା YNY0747113
ୀ /753795 29 109 459ସରସତୀ ମହାରଣା ପି କୃ  ଚ  ମହାରଣା YNY0450130

ପ ୁ /753796 52 109 460ନିମର୍ଳ ପ ନାୟକ ପି ରାଧାକୃ  ପ ନାୟକ LNT2426393
ୀ /753797 44 109 461ବାସ ି ପ ନାୟକ ସା ନିମର୍ଳ ପ ନାୟକ LNT2426401
ୀ /763798 90 109 462ନିଶାମଣି ମହାରଣା ସା ଶଶଧର ମହାରଣା OR/06/044/280269

ପ ୁ /763799 71 109 463ଚିତର ନ ମହାରଣା ପି ଶଶଧିର ମହାରଣା OR/06/044/280270
ୀ /763800 59 109 464ତିେଳାତମା ମହାରଣା ପି ଶଶଧର ମହାରଣା OR/06/044/280271
ୀ /763801 57 109 465ମନସିନି ମହାରଣା ପି ଶଶଧର ମହାରଣା OR/06/044/280272

ପ ୁ /763802 47 109 466ବାଳକୃ  ମହାରଣା ପି ଶଶଧର ମହାରଣା OR/06/044/280273
ପ ୁ /763803 46 109 467ମେନାର ନ ମହାରଣା ପି ଶଶଧର ମହାରଣା LNT2435329
ପ ୁ /763804 24 109 468େସୗମଯ୍ଜିତ ମହାରଣା ପି ଚି  ର ନ ମହାରଣା YNY1039072
ୀ /773805 41 109 469େକ. ଲକ୍ଷୀ . ସା େକ.ଚ ୀ . YNY0923698

ପ ୁ /773806 80 109 470ସେୁର  ମିଶ ପି ପଦନାଭ ମିଶ OR/06/044/280277
ୀ /773807 68 109 471ବାସ ି ମିଶ ସା ସେୁର  ମିଶ OR/06/044/280279

ପ ୁ /773808 51 109 472ଶରତ ମିଶ ପି ସେୁର  ମିଶ OR/06/044/280280
ପ ୁ /773809 49 109 473ସ ୟ ମିଶ ପି ସେୁର  ମିଶ OR/06/044/280281
ପ ୁ /773810 45 109 474ନିର ନ ମିଶ ପି ସେୁର  ମିଶ LNT2426575
ପ ୁ /773811 42 109 475ରାମଚ  ମିଶ ପି ସେୁର  ମିଶ LNT2426039
ୀ /773812 39 109 476କ ନା ମିଶ ସା ଶରତ ମିଶ LNT3070232
ୀ /773813 20 109 477େଜଯ୍ାତି ମିଶ ପି ଶରତ ଚ  ମିଶ YNY1298850
ୀ /783814 30 109 478ଅରୁଂଧତୀ େବେହରା ସା ବଜ କିେଶାର େବେହରା YNY1318021
ୀ /783815 26 109 479ପଜୂାରାଣୀ େବେହରା ସା େବଣଧୁର େବେହରା YNY1328608
ୀ /783816 90 109 480ମେ ାଦରୀ ମହାରଣା ସା ଶଯ୍ାମ ମହାରଣା OR/06/044/280284
ୀ /783817 47 109 481ଗୀତା ଳୀ ମହାରଣା ସା ପଦୀପ ମହାରଣା YNY0079335

ପ ୁ /783818 35 109 482ପେମାଦ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅନିରୁ  ମହାରଣା YNY0376202
ପ ୁ /783819 54 109 483ପଦୀପକମୁାର ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମ ମହାରଣା YNY0664516
ପ ୁ /783820 50 109 484ସ ିବ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମ ମହାରଣା YNY0303784
ୀ /783821 35 109 485ପ ୁ ା ଳି ମହାରଣା ସା ସ ୀବ କମୁାର ମହାରଣା YNY0664532
ୀ /783822 38 109 486ଉମିର୍ଳା ସାମଲ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାମଲ YNY1327451
ୀ /793823 69 109 487ଶକୁ ଳା ମହାରଣା ସା ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/280275
ୀ /793824 48 109 488ସ ର୍େରଖା ମହାରଣା ପି ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/280276
ୀ /793825 38 109 489ସସିତା ମହାରଣା ସା ପତାପ ମହାରଣା YNY0664524
ପ ୁ /803826 57 109 490ଦୁଲର୍ ବ ଚ  ନାୟକ ପି ଶତୃଘନ୍ ନାୟକ LNT3385531
ପ ୁ /803827 48 109 491ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶତୁଘନ୍ ନାୟକ LNT3385515
ପ ୁ /803828 30 109 492େସୗମଯ୍ ସି ାଥର୍  ନାୟକ ପି ଦୁଲର୍ ଭ ଚଂଦ ନାୟକ YNY1113851
ପ ୁ /Uttamala3829 27 109 493ଦିବଯ୍ ର ନ ନାୟକ ପି ଦୁଲର୍ ଭଚ  ନାୟକ YNY1113836
ୀ /813830 70 109 494ଚ ନା ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ସାହୁ OR/06/044/280291
ପ ୁ /823831 42 109 495ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ LNT2426021
ପ ୁ /823832 68 109 496ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ OR/06/044/280295
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ୀ /823833 65 109 497କନକଲତା ସାହୁ ସା ବଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/280296
ପ ୁ /823834 46 109 498ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/280884
ପ ୁ /823835 45 109 499ଦିଲୀପ ସାହୁ ପି ବଜ ସାହୁ OR/06/044/280301
ୀ /823836 44 109 500କ ନା ସାହୁ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ LNT2425791

ପ ୁ /823837 41 109 501ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ LNT2425858
ପ ୁ /833838 50 109 502ବାବୁନା ଓଝା ପି ବଂଧ ୁଓଝା OR/06/044/280810
ୀ /833839 42 109 503ଶଶିତା ଓଝା ସା ବାବୁନା ଓଝା OR/06/044/280614
ୀ /833840 80 109 504ଟୁନି ସାହୁ ସା ଲି ରାଜ ସାହୁ OR/06/044/280307
ୀ /833841 50 109 505ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ OR/06/044/280599

ପ ୁ /833842 31 109 506ରାେଜ  ସାହୁ ପି ତିନାଥ ସାହୁ YNY0303834
ୀ /833843 60 109 507ଉମା ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ OR/06/044/280309

ପ ୁ /833844 55 109 508ତିନାଥ ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ OR/06/044/280595
ୀ /833845 55 109 509ପମିଳା ସାହୁ ସା ତୀନାଥ ସାହୁ LNT2425742

ପ ୁ /833846 52 109 510ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ OR/06/044/280696
ପ ୁ /833847 49 109 511କିଶନ ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ OR/06/044/280582
ୀ /833848 48 109 512ଲତା ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/044/280612
ୀ /833849 45 109 513େସାନିଆ ସାହୁ ସା େକଶବ ସାହୁ LNT2425767

ପ ୁ /853850 29 109 514ପସନନ୍ଜିତ ପ ନାୟକ ପି ପଦୀପ ପ ନାୟକ YNY0850602
ୀ /853851 23 109 515ପିୟ ା ପ ନାୟକ ପି ପଦୀପ ପ ନାୟକ YNY1023589
ୀ /853852 23 109 516ଅ ିତା ପିୟଦଶର୍ନୀ ପ ନାୟକ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ପ ନାୟକ YNY1058460
ୀ /853853 70 109 517ପମିଳା ପଟନାୟକ ସା ଫକୀର ପଟନାୟକ OR/06/044/280428

ପ ୁ /853854 56 109 518ପଦୀପ ପଟନାୟକ ପି ଫକିର ପଟନାୟକ OR/06/044/280424
ୀ /853855 52 109 519େଶୖଳବାଳା ପ ନାୟକ ସା ପଦୀପ ପ ନାୟକ OR/06/044/280783

ପ ୁ /853856 52 109 520କାଳ ୀ ଚରଣ ପ ନାୟକ ପି ଫକିର ପ ନାୟକ OR/06/044/280713
ପ ୁ /853857 45 109 521ମରୁଲିଧର ପ ନାୟକ ପି ଫକିରଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/044/280802
ୀ /853858 43 109 522ସଷୁମା ପ ନାୟକ ପି ଫକୀର ଚରଣ ପ ନାୟକ LNT2426419
ୀ /863859 23 109 523ସଜୁାତା େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା YNY1328640

ପ ୁ /863860 22 109 524ସନୁୀଲ େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା YNY1328624
ୀ /863861 36 109 525ଚ ମା ମହାରଣା ପି ଶକୁେଦବ ମହାରଣା YNY1023605
ୀ /873862 96 109 526ସେରାଜିନୀ ମହାରଣା ସା ରାମଚ  ମହାରଣା LNT2427201
ୀ /873863 67 109 527ଚ ମା ମହାରଣା ସା ଧୁବ ଚରଣ ମହାରଣା OR/06/044/280799
ୀ /873864 61 109 528େମନକା ମହାରଣା ସା ପ ୂ ଚ  ମହାରଣା OR/06/044/280797
ୀ /873865 59 109 529ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ନାରାୟଣ ମହାରଣା OR/06/044/280434
ୀ /873866 55 109 530ବୀଣାପାଣି ମହାରଣା ସା ରବୀ  ମହାରଣା OR/06/044/280798

ପ ୁ /873867 48 109 531ଅରୁଣ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଧୁବଚରଣ ମହାରଣା OR/06/044/280856
ପ ୁ /873868 44 109 532ବରୁଣ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଧବୃ ଚରଣ ମହାରଣା OR/06/044/280829
ପ ୁ /873869 44 109 533କରୁଣାକର ମହାରଣା ପି ଧୁବଚରଣ ମହାରଣା OR/06/044/280864
ପ ୁ /873870 41 109 534ଶ ର ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା LNT2426229
ୀ /873871 41 109 535ରମିନା ମହାରଣା ସା ଅରୁଣ କମୁାର ମହାରଣା YNY1122753
ୀ /873872 40 109 536ରଶେିରଖା ମହାରଣା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା LNT2427144
ୀ /873873 39 109 537େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୣ ମହାରଣା ପି କ ତରୁ ମହାରଣା LNT2425916
ପ ୁ /873874 38 109 538ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା LNT2425890
ୀ /873875 65 109 539ବାସ ି ମହାରଣା ସା କ ତରୁ ମହାରଣା OR/06/044/280796

ପ ୁ /873876 30 109 540ସ ୟ ମହାରଣା ମା ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା YNY0376129
ପ ୁ /873877 25 109 541ର ନ ମହାରଣା ପି ରବୀ  ମହାରଣା YNY1052695
ୀ /873878 29 109 542ଗୀତା ଳି ଓଝା ସା ବରୁଣ କମୁାର ଓଝା YNY1122787
ୀ /883879 32 109 543ଜ୍େଯାସନ୍ା ମହାରଣା ପି ବିେନାଦ ମହାରଣା YNY1054238

ପ ୁ /883880 70 109 544ପୀତବାସ ସିଂହ ପି େବଣଧୁର ସିଂହ OR/06/044/280617
ୀ /883881 65 109 545କୁ ୀ ସିଂହ ସା ପୀତବାସ ସିଂହ OR/06/044/280671
ପ ୁ /893882 83 109 546ରାମଚ  ଓଝା ପି ଚି ାମଣି ଓଝା YNY0985085
ପ ୁ /893883 78 109 547ହରି  ଓଝା ପି ଚି ାମଣି ଓଝା LNT2427227
ୀ /893884 71 109 548ଟୁକନୁା ଓଝା ସା ରାମଚ  ଓଝା LNT2426047
ପ ୁ /893885 49 109 549ବିଜୟ କମୁାର ଓଝା ପି ରାମଚ  ଓଝା LNT2427151
ପ ୁ /893886 40 109 550ଅଜୟ କମୁାର ଓଝା ପି ରାମଚ  ଓଝା LNT2427219
ୀ /903887 70 109 551ସରସତୀ ବିଶାଳ ସା ଦିଗାମର ବିଶାଳ LNT2426153
ୀ /903888 65 109 552ସୀତା ବିଶାଳ ସା ଶବି ବିଶାଳ OR/06/044/280919
ୀ /903889 42 109 553ଝିଲି ବିଶାଳ ସା ସନିୁଲ ଗଡନାୟକ YNY0603902
ୀ /903890 30 109 554େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ ଓଝା ପି ବିଶନାଥ ଓଝା YNY0923979
ୀ /903891 28 109 555େରଣ ୁବାଳା ଓଝା ପି ବିଶନାଥ ଓଝା YNY0924043
ପ ୁ /913892 30 109 556ରାେକଶ ଦାସ ମା ଲକ୍ଷୀ ମହା ି YNY0376038
ପ ୁ /913893 60 109 557ଶବି ମହାପାତ ପି ଶଯ୍ାମ ମହାପାତ YNY1023365
ୀ /913894 38 109 558ମୀତା ମହାପାତ ପି ଶବି ମହାପାତ LNT2553105
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ପ ୁ /913895 23 109 559ସଂଜିତ ମହାରଣା ପି ଭରତ ମହାରଣା YNY1023506
ୀ /913896 67 109 560ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/280475
ୀ /913897 50 109 561ସ ର୍ପଭା ମହା ି ସା େଲାକନାଥ ମହା ି OR/06/044/280719

ପ ୁ /923898 58 109 562ରବି  େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା LNT2425882
ୀ /923899 50 109 563େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ରବି େବେହରା LNT2426294

ପ ୁ /923900 43 109 564କବି  େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା LNT2435378
ୀ /923901 39 109 565କନୁୀ େବେହରା ସା କବୀ  େବେହରା YNY1264555
ୀ /923902 42 109 566କା ନ ମହାରଣା ସା ନିଳମଣି ମହାରଣା YNY1264498

ପ ୁ /923903 60 109 567ରଣେକଶ ମ ଳ ପି ତାରାଚା  ମ ଳ LNT2427284
ୀ /923904 50 109 568ଲକ୍ଷୀପିୟା ମ ଳ ସା ରଣେବଶ ମ ଳ LNT2426302

ପ ୁ /923905 32 109 569େଶୖେଳସ କମୁାର ମ ଲ ପି ରଣେବଶ ମ ଲ YNY0450452
ପ ୁ /923906 29 109 570ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ମ ଲ ପି ରଣେବଶ ମ ଲ YNY0450064
ୀ /923907 66 109 571ନିମର୍ଳା ପିୟା ମହା ି ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  ମହା ି LNT2426310

ପ ୁ /923908 65 109 572େଦବରାଜ ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି LNT2426252
ପ ୁ /923909 51 109 573ଶଶିରି ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି LNT2425650
ୀ /923910 50 109 574ର ବୁାଳା ମହା ି ସା େଦବରାଜ ମହା ି LNT2426286

ପ ୁ /923911 42 109 575ଅନୀଲ କମୁାର ମହା ି ପି ଅଚଯ୍ତୁ ମହା ି LNT2426260
ୀ /923912 38 109 576ଆଶାଲତା ମହା ି ସା ଶଶିରି ମହା ି LNT2426278

ପ ୁ /923913 33 109 577ଦୁଃଶମ  ମହା ି ପି େଦବରାଜ ମହା ି YNY0759472
ୀ /923914 32 109 578ଅେହସିତା ମହା ି ସା ଅନିଲ କମୁାର ମହା ି YNY1264480
ୀ /923915 31 109 579ଦି ିପିୟା ମହା ି ପି ଅଛୁତାନ  ମହା ି YNY0376186
ୀ /923916 30 109 580ପ ୁ ା ଳି ମହା ି ପି େଦବରାଜ ମହା ି YNY0449884

ପ ୁ /933917 58 109 581ଗ ାଧର ପ ୃ ି ପି ରାହାସ ପ ୃ ି OR/06/044/290384
ୀ /943918 75 109 582କମଳା ବାରିକ ସା ସେୁର  ବାରିକ LNT2427250

ପ ୁ /943919 42 109 583ମ ୁଳି ବାରିକ ପି ସେୁର  ବାରିକ LNT2523686
ୀ /943920 46 109 584କୁ ଲତା ନାୟକ ସା ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ନାୟକ LNT2553188

ପ ୁ /953921 72 109 585ଇ ମଣି ମହାପାତ ପି ଶଯ୍ାମ ମହାପାତ LNT2447175
ୀ /953922 65 109 586କା ନ ମହାପାତ ସା ଇ ମଣି ମହାପାତ LNT2426625
ୀ /953923 46 109 587ମମତା ମହାପାତ ପି ଇ ମଣି ମହାପାତ LNT2426617

ପ ୁ /953924 40 109 588ଅଜୟ ମହାପାତ ପି ଶବି ମହାପାତ LNT2447183
ପ ୁ /953925 39 109 589ବିଜୟ ମହାପାତ ପି ଇ ମଣି ମହାପାତ OR/06/044/280716
ୀ /953926 36 109 590ସବିତା ମହାପାତ ପି ଶବି ମହାପାତ YNY0850636

ପ ୁ /953927 51 109 591ପଦୀପ ମଦୁୁଲି ପି ମ ୁଳି ମଦୁୁଲି LNT2456309
ପ ୁ /963928 30 109 592ଦିପ ୁେବେହରା ପି ଦିଲିପ େବେହରା YNY0965426
ପ ୁ /963929 58 109 593େଗାପବ ୁ ଦେଳଇ ପି ଜୟକୃ  ଦେଳଇ LNT3385507
ୀ /963930 48 109 594ସବୁାସିନୀ ଦେଳଇ ସା େଗାପବ ୁ ଦେଳଇ LNT3385499

ପ ୁ /963931 65 109 595େଗୗରଚ  ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ OR/06/044/280859
ପ ୁ /963932 39 109 596ସେ ାଷ ନାୟକ ପି େଗୗର ଚ  ନାୟକ LNT2426112
ୀ /963933 60 109 597ସଜନି ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ OR/06/044/280663
ୀ /973934 25 109 598ସେଵରୀ େଛାଟରାୟ ପି ସେରାଜ କମୁାର େଛାଟରାୟ YNY1052604

ପ ୁ /973935 62 109 599ସବୁତ ମହାପାତ ପି ଆନ  ମହାପାତ LNT2426104
ପ ୁ /973936 73 109 600େଭାଳାନାଥ ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ OR/06/044/280488
ୀ /973937 65 109 601ଯେଶାଦା ନାୟକ ସା େଭାଳା ନାୟକ OR/06/044/280489
ୀ /973938 45 109 602ମିନତୀ ନାୟକ ପି େଭାଳାନାଥ ନାୟକ LNT2547214

ପ ୁ /973939 43 109 603ସ ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଭାଳାନାଥ ନାୟକ LNT4481784
ୀ /973940 43 109 604େହମଲତା ନାୟକ ପି େଭାଳାନାଥ ନାୟକ LNT2547206
ୀ /973941 42 109 605କବିତା ନାୟକ ପି େଭାଳାନାଥ ନାୟକ LNT2553097
ୀ /973942 42 109 606ରୁବି ନାୟକ ପି େଭାଳାନାଥ ନାୟକ LNT2425866

ପ ୁ /973943 41 109 607ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଭାଳାନାଥ ନାୟକ LNT2427193
ପ ୁ /973944 36 109 608ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଭାଳାନାଥ ନାୟକ YNY1113810
ୀ /973945 28 109 609େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣି ନାୟକ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ YNY0603738
ପ ୁ /983946 38 109 610ସହେଦବ େସଠୀ ପି ହାଡିବ ୁ େସଠୀ LNT2545960
ପ ୁ /993947 65 109 611ଚିତର ନ ଦାସ ପି େଦାଳେଗାବି  ଦାସ OR/06/044/280479
ପ ୁ /993948 63 109 612ବିଧରୁ ନ ଦାସ ପି େଦାଳେଗାବି  ଦାସ OR/06/044/280481
ୀ /993949 58 109 613େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ଦାସ ସା ଚିତର ନ ଦାସ OR/06/044/280480
ୀ /993950 57 109 614ନିମର୍ଳା ଦାସ ସା ବିଧରୁ ନ ଦାସ OR/06/044/280608
ପ ୁ /993951 57 109 615କି େଗାବି  ଦାସ ପି େଦାଳେଗାବି  ଦାସ OR/06/044/280482
ପ ୁ /993952 50 109 616ଜୀବନାନ  ଦାସ ପି େଦାଳ େଗାବି  ଦାସ LNT2435451
ୀ /993953 48 109 617ସଦୁୀ ା ଦାସ ପି େଦାଳେଗାବି  ଦାସ OR/06/044/280729
ପ ୁ /993954 46 109 618ପାଥର୍ସାରଥି ଦାସ ପି େଦାଳେଗାବି  ଦାସ OR/06/044/280718
ୀ /993955 45 109 619େସୗଭାଗଯ୍ ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଜୀବନାନ  ଦାସ YNY0194456
ୀ /993956 42 109 620ବିନତୀ ଦାସ ସା ପାଥର୍  ସାରଥୀ ଦାସ YNY0194464
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ପ ୁ /993957 40 109 621ବିନୀତ ର ନ ଦାସ ପି ଚି  ର ନ ଦାସ YNY0194480
ୀ /993958 38 109 622ରଶୀ ର ିତା ଦାସ ପି ଚି ର ନ ଦାସ YNY0194472
ୀ /993959 31 109 623ଅକସୀତା ଦାସ ପି ବିଧରୂ ନ ଦାସ YNY0450577
ୀ /993960 26 109 624ଅଗନ୍ିଜା ଶବିଦ ା ପି କୃଷନ୍ େଗାବି  ଦାସ YNY0777086
ୀ /993961 56 109 625ନିହାରବାଳା ତିପାଠୀ ସା କି  େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/280609
ୀ /1003962 61 109 626େକ. କାଳି ରାଓ - େକ. ଧରମା ରାଓ OR/06/044/388656

ପ ୁ /1003963 45 109 627େକ ନାେଗଶର ରାଓ ପି େକ ଧମର୍  ରାଓ YNY0850560
ପ ୁ /1003964 43 109 628େକ େଗାବି  ରାଓ ପି େକ ଧରମା ରାଓ OR/06/044/280714
ୀ /1003965 42 109 629େକ ସଶୁୀଳା ରାଓ ପି େକ ଧରମା ରାଓ OR/06/044/280785
ୀ /1003966 32 109 630ସୀମା େସଠୀ ପି ଦାସ ୁେସଠୀ YNY1053313
ୀ /1013967 33 109 631େକ. େଦବୀ ସା େକ. ଆପାନା YNY0450049
ୀ /1013968 63 109 632ବିଶାଖା ମହାରଣା ସା ଅରକି୍ଷତ ମହାରଣା OR/06/044/280510
ୀ /1013969 61 109 633ସାବିତୀ ମହାରଣା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା OR/06/044/280513

ପ ୁ /1013970 52 109 634ସବୁାସ ଚ  ମହାରଣା ପି ଅରକି୍ଷତ ମହାରଣା OR/06/044/280684
ପ ୁ /1013971 48 109 635ର ନ ମହାରଣା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା OR/06/044/280733
ପ ୁ /1013972 48 109 636ପଫଲୁ ମହାରଣା ପି ଅରକି୍ଷତ ମହାରଣା LNT2426526
ୀ /1013973 46 109 637ମୀନା ମହାରଣା ସା ସବୁାସ ଚ  ମହାରଣା OR/06/044/280685

ପ ୁ /1013974 44 109 638ରବୀ  ମହାରଣା ପି ଅରକି୍ଷତ ମହାରଣା OR/06/044/280876
ୀ /1013975 42 109 639ଡଲି ମହାରଣା ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମହାରଣା LNT2553246

ପ ୁ /1013976 40 109 640ମେନାଜ ମହାରଣା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା LNT2426138
ୀ /1013977 41 109 641ପ ୁ ଲତା ମହାରଣା ସା ରାେକଶ ମହାରଣା YNY1058379

ପ ୁ /1013978 25 109 642େରାହିତ ମହାରଣା ପି ରବୀ  ମହାରଣା YNY1054212
ୀ /1013979 21 109 643ରଚନା ମହାରଣା ପି ରବୀ  ମହାରଣା YNY1298900
ୀ /1013980 20 109 644ଲିପସିତା ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା YNY1298835

ପ ୁ /1013981 49 109 645ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ YNY0449116
ୀ /1013982 48 109 646ସନିୁତା ସାହୁ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ YNY0449090

ପ ୁ /1013983 42 109 647ବିନୟ ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ YNY0449108
ୀ /1013984 32 109 648େଜା ନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ବିନୟ ସାହୁ YNY0449124
ୀ /1023985 28 109 649ରୁକସାର ବିବି ସା େସଖ େଖାକ ୂବକ୍ସ YNY1059112

ପ ୁ /1023986 57 109 650େଶଖ େଖାକ ୁବକସ ପି େଶଖ େହାେସନ୍ OR/06/044/280573
ୀ /1023987 52 109 651ଆଶାଲତା ମହା ି ସା ରତିକା  ମହା ି YNY0079376
ୀ /1023988 41 109 652ମଧସିୁତା ମହା ି ପି କାମିନିକା  ମହା ି OR/06/044/280743

ପ ୁ /1023989 39 109 653ବିଶଜିତ ମହା ି ପି କାମିନୀକା  ମହା ି OR/06/044/280742
ପ ୁ /1023990 34 109 654ମାନସ ମହା ି ପି ରତିକା  ମହା ି YNY0079384
ପ ୁ /1023991 70 109 655ରେମଶ ଚ  ରାଉତ ପି ସି ୁଚରଣ ରାଉତ OR/06/044/280623
ୀ /1023992 65 109 656ମିନତି ରାଉତ ସା ରେମଶ ଚ  ରାଉତ OR/06/044/280746

ପ ୁ /1023993 46 109 657ପଭାସ ରଂଜନ ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ  ରାଉତ OR/06/044/280584
ୀ /1023994 42 109 658ମାମିନା ରାଉତ ସା ପଭାସ ରଂଜନ ରାଉତ OR/06/044/280747
ୀ /1033995 29 109 659ପିୟ ା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0449694
ୀ /1033996 44 109 660ମଲକା ବିବି ପି େହାେସନ୍ ବକ୍ସ OR/06/044/280592

ପ ୁ /1043997 56 109 661ନେରଶ କାେନାଡିଆ ପି ମନୁାଲାଲ୍ କାେନାଡିଆ OR/06/044/280874
ପ ୁ /1043998 60 109 662ରାେକଶ କାେନାଡିୟା ପି ମନୁାଲାଲ୍ କାେନଡିୟା OR/06/044/280811
ୀ /1043999 56 109 663ଅ ନା କାେନାଡିୟା ସା ରାେକଶ କାେନାଡିୟା LNT2581080
ୀ /1044000 30 109 664ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମହା ି ପି େଲାକନାଥ ମହା ି YNY0376194
ୀ /1054001 24 109 665ବନସିତା େବେହରା ପି ଧମର୍ାନ  େବେହରା YNY1061936
ୀ /1054002 59 109 666ୟାସମିନ ନିହାର ପି ଅୂଦୁସ ରହିମ YNY0965434

ପ ୁ /1054003 46 109 667ଅରବି  ଓଝା ପି ଦୁଃଶାସନ ଓଝା OR/06/044/280871
ୀ /1064004 55 109 668ସୀମା ମହାପାତ ସା ପଫଲୁ ମହାପାତ OR/06/044/280912

ପ ୁ /1064005 55 109 669ପଫଲୁ ମହାପାତ ପି ସେୁର  ମହାପାତ OR/06/044/280878
ପ ୁ /1064006 53 109 670ବିର  ିକମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ପରିକ୍ଷିତ ସାମ ରାୟ LNT2581031
ୀ /1064007 51 109 671ନମିତା ସାମ ରାୟ ପି ବିର  ିକମୁାର ସାମ ରାୟ LNT2581023
ୀ /1064008 27 109 672ଦି ୀମୟୀ ସାମ ରାୟ ପି ବିର  ିକମୁାର ସାମ ରାୟ YNY0923755
ପ ୁ /1074009 63 109 673ଶବି ମହାରଣା ପି ବିଶନାଥ ମହାରଣା LNT2426435
ୀ /1074010 59 109 674ବି ୁପିୟା ମହାରଣା ସା ଶବି ମହାରଣା LNT2426427
ପ ୁ /1074011 57 109 675ଶ ର ମହାରଣା ପି ବିଶନାଥ ମହାରଣା LNT2581015
ପ ୁ /1074012 54 109 676ଶ  ୁନାଥ ମହାରଣା ପି ବିଶ ନାଥ ମହାରଣା LNT2426583
ୀ /1074013 48 109 677ସ ର୍ଲତା ମହାରଣା ସା ଶ ନୁାଥ ମହାରଣା LNT2427300
ପ ୁ /1074014 22 109 678ଅନିଲ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଶ ନୂାଥ ମହାରଣା YNY1061274
ୀ /1074015 35 109 679ତନୁଜା ପାତ ସା ଚ  େଶଖର ପାତ YNY1128156
ପ ୁ /1084016 70 109 680ଅେଶାକ େଲ ା ପି େଯାେଗ  େଲ ା OR/06/044/280538
ୀ /1084017 62 109 681ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େଲ ା ସା ଅେଶାକ େଲ ା OR/06/044/280539
ପ ୁ /1084018 56 109 682ପଦୀପ େଲ ା ପି େଯାେଗ  େଲ ା OR/06/044/280540
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ୀ /1084019 55 109 683କୁ ଳା େଲ ା ପି େଯାେଗ  େଲ ା OR/06/044/280542
ପ ୁ /1084020 48 109 684କିେଶାର େଲ ା ପି ଅେଶାକ େଲ ା OR/06/044/280607
ପ ୁ /1084021 47 109 685ଶଶିରି କମୁାର େଲ ା ପି ଅେଶାକ େଲ ା OR/06/044/280630
ୀ /1084022 47 109 686ପତିଭା େଲ ା ସା ପଦୀପ େଲ ା YNY1264548

ପ ୁ /1084023 45 109 687ଶୀକା  କମୁାର େଲ ା ପି ଅେଶାକ େଲ ା LNT2435311
ୀ /1084024 42 109 688ସନିୁତା େଲ ା ପି ଅେଶାକ େଲ ା LNT2435436

ପ ୁ /1084025 36 109 689ଦୁଷ  କମୁାର େଲ ା ପି ଅେଶାକ େଲ ା YNY0664508
ୀ /1084026 35 109 690ଉଷାରାଣୀ େଲ ା ପି ଅେଶାକ େଲ ା YNY0664540
ୀ /1084027 72 109 691ଶା ି ସାମଲ ସା ନଟବର ସାମଲ LNT2581007
ୀ /1094028 90 109 692େସବତୀ ମହାରଣା ସା କଳୁମଣି ମହାରଣା OR/06/044/280779

ପ ୁ /1094029 81 109 693ଶୀଧର ମହାରଣା ପି କଳୁମଣି ମହାରଣା OR/06/044/280515
ପ ୁ /1094030 80 109 694ଦୀନବ ୁ ମହାରଣା ପି ଶୀଧର ମହାରଣା LNT2545762
ୀ /1094031 75 109 695କବିତା ମହାରଣା ସା ଦୀନବ ୁ ମହାରଣା LNT2545739

ପ ୁ /1094032 71 109 696ଭା ର ମହାରଣା ପି କଳୁମଣି ମହାରଣା OR/06/044/280908
ୀ /1094033 67 109 697ମାତାଜୀ ମହାରଣା ସା ଭା ର ମହାରଣା LNT2580991

ପ ୁ /1094034 55 109 698ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି କଳୁମଣି ମହାରଣା OR/06/044/280649
ପ ୁ /1094035 55 109 699ଶରତ ଚ  ମହାରଣା ପି ଶୀଧର ମହାରଣା LNT2580983
ପ ୁ /1094036 53 109 700ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାରଣା ପି ଶୀଧର ମହାରଣା OR/06/044/280700
ପ ୁ /1094037 51 109 701ଚ େଶଖର ମହାରଣା ପି ଦୀନବ ୁ ମହାରଣା OR/06/044/288612
ୀ /1094038 46 109 702ପଦାବତୀ ମହାରଣା ସା ବିଜୟ ମହାରଣା OR/06/044/280781

ପ ୁ /1094039 46 109 703ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି କଳୁମଣି ମହାରଣା OR/06/044/280701
ୀ /1094040 45 109 704ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି କଳୁମଣି ମହାରଣା OR/06/044/280780
ୀ /1094041 44 109 705ସବୀତା ମହାରଣା ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା LNT2580975

ପ ୁ /1094042 43 109 706ରାମ ଚ  ମହାରଣା ପି ଶୀଧର ମହାରଣା OR/06/044/280659
ପ ୁ /1094043 42 109 707କୃ ଚ  ମହାରଣା ପି ଶୀଧର ମହାରଣା OR/06/044/280782
ପ ୁ /1094044 40 109 708େସୗଭାଗଯ୍ ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା LNT2425932
ୀ /1094045 20 109 709ଅପିର୍ତା ମହାରଣା ପି ଅଜୟ ମହାରଣା YNY1264639

ପ ୁ /1094046 26 109 710େରାହିତ ମାଇତି ପି ତରୁଣ କମୁାର ମାଇତି YNY1059096
ପ ୁ /1094047 37 109 711ବୁଲୁ ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା YNY0664557
ୀ /1094048 32 109 712ସସିତା ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା YNY0382721
ୀ /1094049 30 109 713ରଶିତା ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା YNY0303859
ୀ /1094050 27 109 714ହରପିୟା ମହାରଣା ପି ବିଜୟ ମହାରଣା YNY1052646

ପ ୁ /1094051 23 109 715ଊମାକା  ମହାରଣା ପି ବିଜୟକମୁାର ମହାରଣା YNY1052638
ୀ /1094052 21 109 716େମାନାଲିସା ସାହୂ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୂ YNY1087493
ୀ /1104053 65 109 717କମଳା ମହାରଣା ସା ବନମାଳି ମହାରଣା OR/06/044/280521

ପ ୁ /1104054 44 109 718ଚ େଶଖର ମହାରଣା ପି ବନମାଳୀ ମହାରଣା OR/06/044/280683
ପ ୁ /1104055 40 109 719ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବନମାଳୀ ମହାରଣା LNT2435576
ୀ /1104056 39 109 720ସାଗରିକା ମହାରଣା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାରଣା YNY1278530
ୀ /1104057 34 109 721ର ିତା ମହାରଣା ସା ଚ  େଶଖର ମହାରଣା YNY0376111
ୀ /1104058 30 109 722ଗୀତା ଳୀ ମହାରଣା ମା କମଳା ମହାରଣା YNY0376103

ପ ୁ /1104059 65 109 723ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ OR/06/044/388622
ୀ /1104060 60 109 724ବିଦୁଲତା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/388921

ପ ୁ /1104061 46 109 725ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ LNT2580934
ପ ୁ /1114062 48 109 726ସମୀର େଶଖର ବାରୀକ ପି ଭୀମେଶନ ବାରୀକ LNT3385481
ପ ୁ /1114063 38 109 727ସପୁନ େଶଖର ବାରିକ ପି ଭୀମେସନ୍ ବାରିକ LNT3385473
ୀ /1114064 62 109 728ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ହୃଦୟ ବଲଭ ଦାସ OR/06/044/280647
ୀ /1114065 55 109 729ଆଶାଲତା ଦାସ ସା ଶରତ ଚ  ଦାସ OR/06/044/280786
ୀ /1114066 50 109 730ହିରକଲତା ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ LNT2580926

ପ ୁ /1114067 68 109 731ହୃଦୟ ବଲଭ ଦାଶ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାଶ OR/06/044/280574
ପ ୁ /1114068 62 109 732ଶରତ ଚ  ଦାଶ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାଶ OR/06/044/280575
ପ ୁ /1114069 55 109 733େହମ  କମୁାର ଦାଶ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାଶ OR/06/044/280601
ପ ୁ /1124070 26 109 734ଅନିେକତ ଚକବ ର୍ୀ ପି େଦବୀ ପସାଦ ଚକବ ର୍ୀ YNY0923896
ୀ /1124071 64 109 735େସନ୍ହା ଳି ମହା ି ସା ଫନି ନାଥ ମହା ି LNT2435659
ପ ୁ /1124072 45 109 736ସିେ ାନୀ ମହା ି ପି ଫନି ନାଥ ମହା ି LNT2435691
ପ ୁ /1124073 41 109 737େସୗମଯ୍ର ନ ମହା ି ପି ଫନି ନାଥ ମହା ି LNT2435667
ପ ୁ /1124074 39 109 738ସିମାଦି ମହା ି ପି ଫନି ନାଥ ମହା ି LNT2435675
ପ ୁ /1134075 67 109 739ବାବନ ବାରିକ ପି କୃ ଚ  ବାରିକ OR/06/044/280547
ୀ /1134076 52 109 740ନିଳିମା ବାରିକ ସା ବାବନ ବାରିକ OR/06/044/280548
ୀ /1134077 51 109 741େବବିରାଣୀ ବାରିକ ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ବାରିକ LNT2580892
ପ ୁ /1134078 45 109 742ଶଶଭୂିଷଣ ବାରିକ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ବାରିକ LNT2425528
ପ ୁ /1134079 38 109 743ଚିନୟ ବାରିକ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ବାରିକ LNT2425825
ୀ /1134080 36 109 744ଇପଶତିା ବାରିକ ସା ଶଶଭୁିଷଣ ବାରିକ YNY0303867
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ୀ /1134081 30 109 745ଯମନୁା ବାରିକ ସା ଶଶାନ୍କ େଶଖର ବାରିକ YNY1122704
ୀ /1134082 26 109 746ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ ସା ଚିନୟ ବାରିକ YNY1122589
ୀ /1144083 42 109 747େସାମା ପ ୃ ି ସା ବସ  କମୁାର ବିଶାଳ YNY1023480

ପ ୁ /1144084 70 109 748ତୁଷାରର ନ ସାହୁ ପି ମନି  ସାହୁ OR/06/044/280418
ପ ୁ /1154085 65 109 749ରାମଚ  ଦାସ ପି ବିେନାଦ ଦାସ OR/06/044/280619
ପ ୁ /1154086 60 109 750ହରିଶଚ  ଦାସ ପି ବିେନାଦ ଦାସ OR/06/044/280415
ୀ /1154087 59 109 751ଘାଲି ଦାସ ସା ହରିଶ ଦାସ OR/06/044/280416
ୀ /1154088 58 109 752ବିଦୁଲତା ଦାସ ସା ରାମ ଚ  ଦାସ OR/06/044/280618
ୀ /1154089 53 109 753ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାସ LNT2435618

ପ ୁ /1154090 52 109 754ରେମଶଚ  ଦାସ ପି ବିେନାଦ ଦାସ OR/06/044/280417
ପ ୁ /1154091 35 109 755ଅନୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମ ଚ  ଦାସ LNT4464558
ପ ୁ /1164092 84 109 756ହାଡିବ  ୁେବେହରା ପି ଧନାଶର େବେହରା YNY0965442
ପ ୁ /1164093 58 109 757ସମଯ୍କା  େବେହରା ପି ହାଡିବ  ୁେବେହରା YNY0965459
ୀ /1164094 41 109 758ଟିକି ମହାରଣା ସା ପ ୁ ର୍ ଚ  ଓଝା YNY0303883

ପ ୁ /1164095 78 109 759ବିେଜ  ଓଝା ପି ମରୁଲିଧର ଓଝା OR/06/044/280410
ପ ୁ /1164096 45 109 760ପ ୁ ର୍ ଚ  ଓଝା ପି ବିେଜ  ଓଝା OR/06/044/280412
ପ ୁ /1164097 42 109 761ହରିହର ଓଝା ପି ବିେଜ  ଓଝା OR/06/044/280413
ପ ୁ /1164098 40 109 762କୃ ଚ  ଓଝା ପି ବିେଜ  ଓଝା OR/06/044/280660
ପ ୁ /1164099 39 109 763ରାମଚ  ଓଝା ପି ବିେଜ  ଓଝା LNT2425940
ୀ /1164100 31 109 764ଗୀତା ଳି ଓଝା ସା ହରିହର ଓଝା YNY0604314

ପ ୁ /1164101 31 109 765େସୗମଯ୍ର ନ ପ ୃ ି ପି େମାହିତ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0376012
ୀ /1164102 28 109 766େମାନାଲିସା ପ ୃ ି ପି େମାହିତ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0449710
ୀ /1174103 48 109 767ରଶିତା ପ ୃ ି ସା ସବୁତ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0449918

ପ ୁ /1174104 52 109 768ନବଘନ ତିପାଠୀ ପି ରାମଚ  ତିପାଠୀ LNT2580694
ୀ /1174105 42 109 769ବିନୀତା ବନାନୀ ତିପାଠୀ ସା ନବଘନ ତିପାଠୀ LNT2580686
ୀ /1184106 75 109 770ଶଶୁଲିା ଚକବ ର୍ୀ ସା ଆଦିତଯ୍ ଚକବ ର୍ୀ LNT2580652

ପ ୁ /1184107 48 109 771ଇ ନାଥ ଚକବ ର୍ୀ ପି ଆଦିତଯ୍ ଚକବ ର୍ୀ OR/06/044/280760
ପ ୁ /1184108 46 109 772େସାମନାଥ ଚକବ ର୍ୀ ପି ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ଚକବ ର୍ୀ LNT2580678
ୀ /1194109 61 109 773େକୟା ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ହୀରାଲାଲ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ LNT2580629
ୀ /1194110 38 109 774ଚ ାଣୀ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ହୀରାଲାଲ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/280771

ପ ୁ /1194111 39 109 775ରୁସପା େରଶ ିମନୁସି ପି କଲଯ୍ାଣ ମନୁସି OR/06/044/280776
ପ ୁ /1194112 49 109 776େଦବାଶଷି ପ ନାୟକ ପି ରାଧା େମାହନ ପ ନାୟକ YNY0850545
ୀ /1194113 72 109 777ସରଳା ପ ନାୟକ ସା ରାଧାେମାହନ ପ ନାୟକ OR/06/044/280667
ୀ /1194114 50 109 778ସପନ୍ଶୀ ପ ନାୟକ ପି ରାଧାେମାହନ ପ ନାୟକ LNT2580637

ପ ୁ /1194115 49 109 779େଦବାଶୀଷ ପ ନାୟକ ପି ରାଧାେମାହନ ପ ନାୟକ OR/06/044/280926
ୀ /1194116 28 109 780ବବିତା ପ ୃ ି ସା ଆଶତି୍ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0923862

ପ ୁ /1204117 75 109 781କଲଯ୍ାଣ କମୁାର ମନୁସି ପି ଶଶିରି କମୁାର ମନୁସି LNT2580611
ୀ /1204118 65 109 782ପରୁବି ମନୁସି ପି କଲଯ୍ାଣ କମୁାର ମନୁସି LNT2545713

ପ ୁ /1204119 41 109 783ଦୀପାନସନୁ ମନୁସି ପି କଲଯ୍ାଣ କମୁାର ମନୁସି LNT2545721
ପ ୁ /1204120 32 109 784େଦବାଶୀଶ ସାହୁ ପି ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ YNY0923847
ୀ /1204121 32 109 785ଲିପସିତା ସାହୁ ପି ଅରକି୍ଷତ ସାହୁ YNY0923789
ୀ /1204122 21 109 786େସାନିଆ ସାହୂ ପି ସନିୂଲକମୁାର ସାହୂ YNY1210657

ପ ୁ /1214123 43 109 787ସଜିୁତ୍ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ହୀରାଲାଲ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/280772
ୀ /1224124 38 109 788ବିଦଯ୍ତୁ ଲତା ମହାପାତ ସା ବେର  ମହାପାତ YNY0664573

ପ ୁ /1224125 25 109 789ତୁଷାର ର ନ ମହାପାତ ପି ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ YNY1061241
ପ ୁ /1224126 22 109 790ନିହାର ର ନ ମହାପାତ ପି ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ YNY1058403
ପ ୁ /1234127 51 109 791ବିଜୟ େକତନ ଦାସ ପି େଭାଳନାଥ ଦାସ LNT2580579
ପ ୁ /1234128 41 109 792େସାମନାଥ ମାହାନନ୍ ା ପି ଜୟକୃ  ମାହାନନ୍ ା YNY0303891
ପ ୁ /1234129 65 109 793ନିମର୍ଳଚ  ମହାପାତ ପି ବିେନାଦ ମହାପାତ OR/06/044/280681
ୀ /1234130 61 109 794ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ନିମର୍ଳଚ  ମହାପାତ OR/06/044/280682
ୀ /1234131 38 109 795େପନଲତା ନାୟକ ପି େଭାଳାନାଥ ନାୟକ OR/06/044/280694
ୀ /1244132 44 109 796ଅନିତା ମାହାନନ୍ ା ସା ଅ ନ କମୁାର ମାହାନନ୍ ା YNY0303917
ପ ୁ /1244133 43 109 797ମିଥନୁ ସିହନ୍ା ପି ସଜିୁତ କମୁାର ସିହନ୍ା LNT2427268
ୀ /1254134 41 109 798ସଂଗୀତା ମାହାନନ୍ ା ସା ଧିେରନ୍ କମୁାର ମାହାନନ୍ ା YNY0303925
ପ ୁ /1254135 54 109 799ସୀତାରାମ ମହାପାତ ପି ଜଳଧର ମହାପାତ OR/06/044/280757
ୀ /1254136 53 109 800ନିମର୍ଳା ମହାପାତ ସା ସୀତାରାମ ମହାପାତ OR/06/044/280758
ପ ୁ /1254137 33 109 801ବିକାଶ ର ନ ମହାପାତ ପି ସୀତାରାମ ମହାପାତ YNY0376152
ପ ୁ /1264138 56 109 802ଧିେର ନାଥ ଅଧିକାରୀ ପି େଗୗର ଅଧିକାରୀ OR/06/044/280532
ୀ /1264139 68 109 803ହାରାମଣି ବାନାଜର୍ ୀୱୱ ପି ସେୁର  ବାନାଜର୍ ୀୱୱ OR/06/044/280531
ପ ୁ /1264140 88 109 804ରଘନୁାଥ ମହାପାତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାପାତ OR/06/044/280333
ପ ୁ /1264141 75 109 805ଧବୃ ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା OR/06/044/280557
ପ ୁ /1264142 75 109 806ନବକିେଶାର ମହାରଣା ପି ଗଦାଧର ମହାରଣା OR/06/044/280288
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ପ ୁ /1264143 65 109 807ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା OR/06/044/280559
ପ ୁ /1264144 45 109 808ମ ୁ ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମ ମହାରଣା OR/06/044/280285
ପ ୁ /1264145 40 109 809ବୁଲୁ ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମ ମହାରଣା OR/06/044/280286
ପ ୁ /1264146 39 109 810ଝୁଲୁ ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମ ମହାରଣା OR/06/044/280287
ୀ /1264147 38 109 811ମାମିନା ମହାରଣା ପି କୃ  ମହାରଣା OR/06/044/280261
ୀ /1264148 36 109 812କ ନା ମହାରଣା ପି କ ତରୁ ମହାରଣା YNY0303958

ପ ୁ /1264149 69 109 813ପେବଶ ପାଣି ପି େଦଶରାଜ ପାଣି OR/06/044/280526
ୀ /1264150 64 109 814ଉଷାରାଣି ପାଣି ସା ପେବଶ ପାଣି OR/06/044/280527

ପ ୁ /1274151 65 109 815ସଶୁୀଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ (େଗାେୟ ପି ଉମାଶା ର ଅଗୱାଲ (େଗାେୟଲ) LNT2474609
ପ ୁ /1274152 79 109 816ପଶା  କମୁାର ଭୂୟଁା ପି କୁ  ବିହାରୀ ଭୂୟଁା LNT2426500
ପ ୁ /1284153 54 109 817ଦିଲୀପ ମହାରଣା ପି ଅେଲଖ ଚ  ମହାରଣା LNT2435386
ୀ /1284154 52 109 818ପଭାସିନୀ ମହାରଣା ସା ଦିଲୀପ ମହାରଣା LNT2435394

ପ ୁ /1284155 50 109 819ପତାପ ମହାରଣା ପି ଅେଲଖ ଚ  ମହାରଣା LNT2435477
ୀ /1284156 48 109 820ନଳିନୀ ପଭା ମହାରଣା ସା ପତାପ ମହାରଣା LNT2435428
ୀ /1284157 46 109 821ରଶିତା ମହାରଣା ସା ପଦୀପ ମହାରଣା LNT2435402
ୀ /1294158 67 109 822ରୀତା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ଶଯ୍ାମଲ କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT2525681

ପ ୁ /1294159 65 109 823ଶଯ୍ାମଲ କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ହରୀସାଧନ ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT2525673
ପ ୁ /1294160 43 109 824େସୗରଭ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ଶଯ୍ାମଲ କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT2547222
ପ ୁ /1294161 40 109 825େସୗମିତ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ଶଯ୍ାମଳ କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT2525665
ପ ୁ /1304162 52 109 826ପଦୀପ କମୁାର ମହାରାଣା ପି ଅେଲଖ ଚ  ମହାରଣା YNY0985093
ୀ /1314163 50 109 827ସବିତା ମହାରଣା ସା ଗେଣଶ ମହାରଣା LNT4464582
ୀ /1314164 46 109 828କବିତା ମହାରଣା ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ମହାରଣା LNT4464574
ୀ /1314165 42 109 829ଆରତୀ ମହାରଣା ସା ଅେଶାକ ମହାରଣା YNY0079467
ୀ /1314166 40 109 830େଜଯ୍ାସନ୍ା ମହାରଣା ପି ନେର  ମହାରଣା LNT4464376
ୀ /1314167 38 109 831ନୀତା ମହାରଣା ପି ନେର  ମହାରଣା LNT4464368
ୀ /1314168 36 109 832ଗୀତା ମହାରଣା ପି ନେର  ମହାରଣା LNT4464459

ପ ୁ /1324169 40 109 833ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା LNT4478392
ୀ /1324170 36 109 834ରଶିତା ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା LNT4477444
ୀ /1334171 37 109 835ପଦିନୀ ମହାରଣା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମହାରଣା LNT4477436
ୀ /1334172 47 109 836ମିନାକ୍ଷୀ ଓଝା ସା ପିତାମର ଓଝା LNT2426807

ପ ୁ /1334173 42 109 837ଅଜିତ୍ ଓଝା ପି ପିତାମର ଓଝା LNT2426799
ପ ୁ /1334174 37 109 838ଅନୀଲ କମୁାର ଓଝା ପି ପିତାମର ଓଝା LNT4464624
ପ ୁ /1344175 43 109 839ଶୀନିବାସ ମହାରଣା ପି ସଦୁାମ ମହାରଣା YNY0753194
ୀ /1344176 39 109 840ସ ର୍ପଭା ମହାରଣା ସା ଶୀନିବାସ ମହାରଣା YNY0753186
ୀ /1344177 30 109 841ସପନ୍ାରାଣୀ ମହାରଣା ସା ପଦୀପକମୁାର େମାହରନା YNY1054204
ୀ /1344178 29 109 842ନିରୁପମା ନାୟକ ସା ଭବାନୀଶଙକର ଦାସ YNY0965418

ପ ୁ /1364179 46 109 843ପସନନ୍ ମହାରଣା ପି ଗୟାଧର ମହାରଣା OR/06/044/282593
ପ ୁ /1364180 28 109 844ଆଶଷି୍ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା YNY0449702
ପ ୁ /1374181 21 109 845ଅଭିେଷକ ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY1122480
ପ ୁ /1374182 79 109 846ଶ ର ରାୟ ପି ସତଯ୍  କମୁାର ରାୟ YNY0079483
ୀ /1374183 36 109 847ଅନି ିତା ରାୟ ସା େସୗମଯ୍ଦୀପ ରାୟ YNY0079475
ୀ /1394184 31 109 848ପଦାବତୀ ମହାରଣା ପି ଅରକି୍ଷତ ମହାରଣା YNY0303990
ୀ /1404185 38 109 849ଏନ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏନ ରାଜୁ LNT3070257
ୀ /1414186 33 109 850ସପିୁତି ମହାରଣା ପି ଚ  େଶଖର ମହାରଣା YNY0079491

ପ ୁ /1414187 23 109 851େମାହିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେନାର ନ ସାହୁ YNY1058387
ପ ୁ /1424188 78 109 852ଶା ନୁ ପ ୃ ି ପି ରାେଜ  କମୁାର ପ ୃ ି LNT4505954
ପ ୁ /1424189 71 109 853ବିଜୟ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ରାେଜ  କମୁାର ପ ୃ ି OR/06/044/282318
ୀ /1424190 60 109 854ଭାନୁପିୟା ପ ୃ ି ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ୃ ି OR/06/044/282581

ପ ୁ /1424191 43 109 855ସମିତ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ମେନାଜ କମୁାର ପ ୃ ି LNT2426997
ୀ /1424192 32 109 856େସାନମ୍ ପ ୃ ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0079509
ୀ /1424193 71 109 857ମିନତୀ ସାହୁ ସା ଶା ନୁ ପ ୃ ି LNT4536033
ପ ୁ /1434194 76 109 858ମେନାଜ ପ ୃ ି ପି ରାେଜ  କମୁାର ପ ୃ ି LNT4473450
ପ ୁ /1444195 31 109 859ଅଭିେଶକ ଓଝା ପି େକୖଳାସ ଚ  ଓଝା YNY0753178
ୀ /1444196 42 109 860ନିଶଗି ା ପ ା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା YNY0171900
ୀ /1444197 40 109 861ନିଶଗି ା ପ ୃ ି ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା OR/06/044/282644
ପ ୁ /1454198 66 109 862ଜାନକୀ ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଯଦୁନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3385440
ୀ /1454199 63 109 863ଜୟ ି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଜାନକୀ ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3385432
ପ ୁ /1454200 41 109 864ସଂଗାମ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଜାନକୀ ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3385424
ପ ୁ /1454201 39 109 865ସାଗର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଜାନକୀ ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3385416
ୀ /1474202 43 109 866ଡଲି ସାହୁ ସା ଚି ର ନ ସାହୁ YNY0664581
ପ ୁ /1484203 63 109 867ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି କୁ ବିହାରୀ ସାହୁ LNT3385267
ୀ /1484204 58 109 868ସରସତୀ ସାହୁ ପି କୁ ବିହାରୀ ସାହୁ LNT3385283
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ୀ /1484205 53 109 869ସବୁାସିନି ସାହୁ ସା ସେ ାଷକମୁାର ସାହୁ LNT3385275
ୀ /1504206 41 109 870ଶକୁ ଳା ପ ା ସା ପଦୀପ କମୁାର ପ ା LNT3130275
ୀ /1504207 33 109 871ଦୀପିକା ପାତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପାତ YNY0603886

ପ ୁ /1514208 41 109 872ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା YNY0079533
ପ ୁ /1524209 46 109 873ଅନନ୍ଦାତା େଭାଳ ପି ଅଭିରାମ େଭାଳ LNT3385382
ୀ /1524210 45 109 874ବନଲତା େଭାଳ ସା ଅନନ୍ଦାତା େଭାଳ LNT3385390

ପ ୁ /1524211 55 109 875ପତାପ ମହାରଣା ପି ପତିତପାବନ ମହାରଣା LNT3385408
ପ ୁ /1534212 36 109 876ପତାପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଲି ରାଜ ମହାରଣା LNT4477428
ୀ /1544213 58 109 877ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା େବୖକୁ  ନାୟକ LNT3385333
ୀ /1544214 38 109 878ଝୁନିଲତା ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ LNT3385358
ୀ /1554215 48 109 879ନମିତା ସାମ ରାୟ ସା ବିର  ିକମୁାର ସାମ ରାୟ LNT3385309
ୀ /1564216 34 109 880ପିୟଦଶ ିର୍ନି ମହାପାତ ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ମହାପାତ YNY0143370

ପ ୁ /1574217 42 109 881ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ଚ  ମହାରଣା LNT2581171
ପ ୁ /1584218 35 109 882ସବୁାଷ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶରତ ଚ  େଚୗଧରୁୀ YNY0449520
ୀ /1594219 39 109 883କବିତା ମହାପାତ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାପାତ YNY0604322
ୀ /1594220 34 109 884ଆରତୀ ପାତ ସା ପଲୁେକଶ ମହା ି YNY0604348

ପ ୁ /1794221 32 109 885ରାେଜଶ େବେହରା ପି କୁ ଳ େବେହରା YNY1128040
ପ ୁ /1794222 23 109 886ରାେକଶ େବେହରା ପି କୁ ଳ େବେହରା YNY1128032
ୀ /1924223 30 109 887ମମତା ସାହୁ ସା ସଞିବ କମୁାର ସାହୁ YNY1128131

ପ ୁ /2044224 76 109 888ଉେପ  ନାୟକ - ଦୁଗର୍ାବତୀ ପେଟଲ YNY1092782
ୀ /2044225 74 109 889ଦୁଗର୍ାବତୀ ପେଟଲ ସା ଉେପ  ନାୟକ YNY1092949
ୀ /225/A4226 32 109 890ସାଗତିକା େଘାଷ ସା ଅନୁପ କମୁାର େଘାଷ YNY1132869
ୀ /3314227 33 109 891ଲୁଲିପିୟା େଭାଳ ସା ମେହ  କମୁାର େଭାଳ YNY1023324
ୀ /6014228 66 109 892ଜଲି ପ ା ସା ନୁସିଂହ ପ ା YNY1128016

ପ ୁ /9994229 26 109 893େସଖ୍ ଅବଦୁଲ ଆସିଫ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିମ YNY0799593
ୀ /9994230 41 109 894ଝୁନା ଧଡା ସା ବିକମ ଧଡା YNY0965475

ପ ୁ /999994231 22 109 895େଲାେକଶ ପ ାରିଆ ପି େମାହନଲାଲ ପ ାରିଆ YNY1156512
ପ ୁ /THORIA S4232 59 109 896ରାଜକିେଶାର ପଧାନ ପି ରଘ ୁପଧାନ YNY1359918
ୀ /534233 61 109 897ମମତା ମହାରାଣା ସା ଭା ର ମହାରାଣା YNY1361211
ୀ /764234 42 109 898ଗୀତା ଳି ମହାରାଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରାଣା YNY1361229

ପ ୁ /764235 71 109 899ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା ପି କପିଲ ମହାରଣା YNY1361237
ୀ /764236 68 109 900ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା YNY1361278

ପ ୁ /1554237 22 109 901ପିୟୁଷ ସାହୂ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୂ YNY1361286
ୀ /1134238 25 109 902ଡୀ. ସେରାଜିନୀ ସା ଅେଶାକ ନାୟକ YNY1361294
ୀ /534239 61 109 903ମମତା ମହାରଣା ସା ଭା ର ମହାରଣା YNY1361302
ୀ /.4240 37 108 1ବରାଲ ରଶୀ ସା ବି. ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ରାଓ YNY0799601
ୀ /.4241 29 108 2ସବନମ ସିରାଜ ପି ସିରାଜ ବକ୍ସ YNY0777060
ୀ /004242 48 108 3ସରମୀଲୀ ଅଗୱାଲ ସା ସଧୁୀର କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1076520
ୀ /004243 25 108 4େମାନାଲିସା ମହାରଣା ପି ଦିଲିପ ମହାରଣା YNY1023100
ୀ /PATEL HOU4244 29 108 5ଫାତମା ୟାସୀନ ପେଟଲ ପେଟଲ ସା େମାହମଦ ଅରସଦ ଅଜିଜ୍ ଅଜିଜ୍ YNY1272061
ୀ /014245 43 108 6େରେହନା ଖାତୁନ ସା େସକ ନିଜାମ ନୱାସ YNY1332022
ପ ୁ /014246 22 108 7ଶବି ଶ ର ମହାପାତ ପି ବସ  କମୁାର ମହାପାତ YNY1297712
ପ ୁ /14247 32 108 8ରେମଶ ଚ  ମାହାଳିକ ପି ରାଜା ବଲଭ ମାହାଳିକ YNY0874024
ପ ୁ /14248 40 108 9ସଶୁା  କମୁାର ପ ା ପି ଗ ାଧର ପ ା LNT1699644
ପ ୁ /14249 47 108 10ବଲବୀର ସିଂହ ପି ଗରୁୁ ବଚନ ସିଂହ LNT2485993
ୀ /CUTTACK-4250 48 108 11ବିଦଯ୍ଲୁତା ମହାରଣା ସା େଲାକନାଥ ମହାରଣା YNY1343359
ୀ /024251 21 108 12କୁ଼ଲ୍ସମୂ ତାଜୀ ପି ମହ ଦ ହୀଦ YNY1210533

ପ ୁ /24252 35 108 13ବିକାଶ ମହାରଣା ପି ଅଜୁର୍ ନ ମହାରଣା LNT3020716
ୀ /24253 33 108 14ସେ ଶା ପାଗି ସା ସମିତ ନାୟକ YNY0850750
ପ ୁ /034254 67 108 15ହେରକୃ  ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା YNY0850925
ୀ /034255 59 108 16େସବତୀ ମହାରଣା ସା ହେରକୃ  ମହାରଣା YNY0850727
ୀ /034256 29 108 17ପଭାସିନୀ ମହାରଣା ସା ଧେନଶର ମହାରଣା YNY0850768
ପ ୁ /34257 35 108 18ପଶା  ମହାରଣା ପି ଅଜୁର୍ ନ ମହାରଣା YNY0450254
ପ ୁ /34258 30 108 19ତିନାଥ ମହାରଣା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା YNY0382697
ପ ୁ /34259 40 108 20ଧେନଶର ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା YNY0850933
ୀ /34260 43 108 21ମମତା ନାୟକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ YNY0603969
ୀ /44261 43 108 22ରଶତିା ବିଶାଳ ସା ବିଜୟାନ  ନାୟକ LNT3020732
ପ ୁ /44262 46 108 23ବିଜୟାନ  ନାୟକ ପି ଇ ମଣୀ ନାୟକ LNT3020740
ପ ୁ /54263 44 108 24ବହାନ  ପରିଡା ପି େକୖଳାସ ଚ  ପରିଡା LNT2486470
ପ ୁ /64264 68 108 25ଫନି ନାଥ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି LNT2435642
ୀ /074265 51 108 26ମ ଶୁୀ ମହାରଣା ସା ବୀେରନ ମହାରଣା YNY1314681
ପ ୁ /74266 38 108 27ସନିୁତ ରାୟ ମା ପତିଭା ରାୟ LNT3020773
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ୀ /74267 42 108 28ଶନ୍ େଶଖ୍ ସା ଶଖିର େଶଖ YNY0965541
ୀ /84268 32 108 29ରୁବିନା ତବସମୁ ସା ମହ ଦ ହାକିମ LNT3020781
ୀ /94269 46 108 30ସାୱାନା ପରୱିନ ସା ମହ ଦ ସାହିଦ YNY0171918

ପ ୁ /94270 37 108 31ବିେଘନ୍ସ େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା LNT3020815
ପ ୁ /94271 47 108 32ବି. ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ରାଓ ପି ବି. ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ LNT3020807
ୀ /94272 42 108 33ବି ରଶି ରାଓ ସା ବି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ରାଓ YNY0171926

ପ ୁ /94273 42 108 34ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାଇଁ ପି ମ ରଧର ସାଇଁ LNT3020799
ୀ /104274 45 108 35ହୁସନା ଆରା ସା ମହ ଦ ଫିେରାଜ LNT3020823
ୀ /104275 29 108 36ସମିମା ଫରାହାତ୍ ପି ମହ ଦ ସାଜିଦ YNY0923763

ପ ୁ /114276 36 108 37ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା ପି ଚି ାମଣୀ େବେହରା LNT3020849
ପ ୁ /114277 32 108 38ସବୂାସ େବେହରା ପି ଚିଂତାମଣି େବେହରା YNY1314608
ୀ /114278 34 108 39ଦି ିମୟୀ ନ ପି ରାଜ କିେଶାର ନ LNT4470662

ପ ୁ /114279 40 108 40ଫକିର ଚରଣ େସଠି ପି ନରହରି େସଠି LNT4477410
ପ ୁ /114280 40 108 41କିେଶାର େଦବ େସଠି ପି ନରହରି େସଠି LNT4477451
ପ ୁ /124281 70 108 42ଅସିତ କମୁାର ଗିରି ମା ଲିଳିମା ଗିରି LNT3020864
ୀ /124282 67 108 43ମୀନାରାଣୀ ଗିରି ସା ଅସିତ କମୁାର ଗିରି LNT3020872
ୀ /124283 36 108 44େମରିଲ ପତିଭା ନାୟକ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ LNT3020856

ପ ୁ /124284 33 108 45ମହ ଦ ସରଫରାଜ ପି ମହ ଦ ସଲିମ୍ YNY0923722
ୀ /134285 39 108 46ରୁବିନା ଫିରେଦୗସ ସା ମହ ଦ ଫାରୁକ YNY0924027

ପ ୁ /134286 38 108 47ନିଳକ  ରାଓ ପି ନରସିଂହ ରାଓ LNT4485090
ପ ୁ /144287 49 108 48ମହ ଦ ଇକବାଲ୍ ପି ଅବଦୁଲ ଓହିଦ୍ OR/06/044/280692
ୀ /154288 24 108 49ଶ ା ଅଗୱାଲ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY1076504
ୀ /154289 43 108 50ସମିର୍ଳା ମହାରଣା ସା ଶତୁଘନ ମହାରଣା LNT3397874

ପ ୁ /154290 76 108 51ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ YNY0850958
ୀ /154291 51 108 52ଅ ଳୀ ସାହୁ ପି ଗରିଧାରି ସାହୁ YNY0850735

ପ ୁ /154292 50 108 53ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ YNY0850974
ୀ /154293 47 108 54କୁ ିଲତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0923656
ୀ /154294 41 108 55ମେନାରମା ସାହୁ ସା ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ LNT4481792
ୀ /154295 36 108 56ରଶୀବାଳା ସାହୁ ସା ମିହିର କମୁାର ସାହୁ LNT3020880

ପ ୁ /164296 34 108 57ଅମିୟ େସୗରଭ ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ LNT3020906
ପ ୁ /164297 50 108 58ଶରତ କମୁାର ରାଉତ ପି ସେୁର  ରାଉତ LNT3020898
ପ ୁ /174298 35 108 59ବିଶଜିତ େଘାଷ ପି ଶଯ୍ାମଲ େଘାଷ LNT3020922
ପ ୁ /174299 34 108 60ବିପବ େଘାଷ ପି େଗୗତମ େଘାଷ LNT3020914
ପ ୁ /174300 36 108 61ସବୁତ ମହାରଣା ପି ହରିହର ମହାରଣା LNT3020930
ୀ /174301 66 108 62ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ YNY0850701
ୀ /184302 43 108 63ସଜୁାତା ମହାରଣା ସା ଧେନଶର ମହାରଣା LNT3406592
ୀ /194303 71 108 64ସବିତାମୟୀ େଦବୀ ସା ଅମେର  କିେଶାର ସିଂହ OR/06/044/280890
ୀ /194304 39 108 65ରାେଜଶରୀ େଦବୀ ପି ଅମେର  କିେଶାର ସିଂହ LNT2524288

ପ ୁ /194305 51 108 66ରାେମଶର ପସାଦ ସିଂହ ପି ଅମେର  କିେଶାର ସିଂହ OR/06/044/280850
ପ ୁ /194306 47 108 67ଅମେରଶର ପସାଦ ସିଂହ ପି ଅମେର  କିେଶାର ସିଂହ OR/06/044/280848
ୀ /194307 42 108 68ସପୁଭା ସିଂହ ସା ରାେମଶର ପସାଦ ସିଂହ LNT2524270
ପ ୁ /204308 36 108 69ପକାଶ ମହାରଣା ପି ନିଳମଣି ମହାରଣା YNY0171934
ପ ୁ /214309 36 108 70ରବି  ମହାରଣା ପି ଶରତ ଚ  ମହାରଣା LNT4470613
ପ ୁ /214310 24 108 71ବିକସିତ ନାୟକ ପି ବିକମ କମୁାର ନାୟକ YNY0965657
ପ ୁ /224311 42 108 72େକୖଳାସ ଚ  ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା LNT2425965
ୀ /234312 25 108 73ପିତିଲତା ବାରିକ ସା ଆଶଷି କମୁାର ବାରିକ YNY1023183

ପ ୁ /234313 29 108 74ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଶତୁଘନ େବେହରା YNY1023225
ପ ୁ /234314 27 108 75ବିପିନ େବେହରା ପି ଶତୁଘନ େବେହରା YNY1023209
ପ ୁ /234315 54 108 76ଉେମଶ ମହାରଣା ପି ସଦାନ  ମହାରଣା LNT2491884
ପ ୁ /234316 39 108 77ପଭାତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଲି ରାଜ ମହାରଣା LNT4481800
ପ ୁ /234317 22 108 78ଶଵିା ପସାଦ ପୁ ୀ ପି ବିଜୟ ପୁ ୀ YNY1136076
ପ ୁ /244318 36 108 79ଭାଗିରଥି ମହାରଣା ପି ଭା ର ମହାରଣା LNT4464657
ପ ୁ /254319 22 108 80ସନୁୀଲ କମୁାର େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା YNY1349430
ପ ୁ /254320 55 108 81ବାବୁଲି ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରି ସାହୁ YNY0850966
ୀ /254321 49 108 82ଦୁଗର୍ା ସାହୁ ସା ବାବୁଲି ସାହୁ YNY0850669
ପ ୁ /264322 25 108 83ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସାଥର୍କ ମହାରାଜ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ମହାରାଜ YNY1023274
ୀ /264323 40 108 84ସବିତା ମହାରଣା ପି ଭରତ ଚ  ମହାରଣା LNT4464699
ୀ /264324 37 108 85ବ ିତା ମହାରଣା ସା ସ ୟ ମହାରଣା LNT4464681
ପ ୁ /264325 27 108 86ଇଶର ମହାରଣା ପି ଶବି ମହାରଣା YNY0603811
ୀ /264326 23 108 87େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା YNY1314459
ପ ୁ /264327 21 108 88ବିଶ୍ଵଜୀତ ମହାରଣା ପି ସତୁଘନ୍ ମହାରଣା YNY1331941
ପ ୁ /274328 36 108 89ପଶା  ମହାରଣା ପି ଶତୃଘନ୍ା ମହାରଣା LNT4470563
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ପ ୁ /274329 31 108 90ପେମାଦ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଶତୃଘନ୍ ମହାରଣା LNT3020963
ୀ /274330 29 108 91ସବିତା ମହାରଣା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା YNY0923904
ୀ /274331 29 108 92େସନ୍ହା ଳୀ ସାହୁ ସା ଉେପ  କମୁାର ସାହୁ YNY0450239
ୀ /284332 55 108 93ମ ଲୁତା ମହାରଣା ସା ନବକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/282023
ୀ /284333 48 108 94ସବିତା ସାହୁ ସା ଜିେତ ୁ  କମୁାର ସାହୁ LNT2493971

ପ ୁ /284334 45 108 95େସୗେମ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଧୃବ ଚରଣ ସାହୁ LNT2425957
ୀ /284335 37 108 96ରଶିପିୟା ସାହୁ ସା େସୗେମ  କମୁାର ସାହୁ YNY0194506

ପ ୁ /284336 27 108 97ଭଗବତୀ ପସାଦ ସାହୁ ପି ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ YNY0604355
ୀ /284337 53 108 98ଜୟ ୀ କମୁାରୀ ସିଂହ ସାମ ସା ରବୀ  କମୁାର ସିଂହ ସାମ LNT2493567

ପ ୁ /284338 59 108 99ରବୀ  କମୁାର ସିଂହ ସାମ ପି ରାମଚ  ସିଂହ ସାମ LNT2493559
ପ ୁ /284339 56 108 100ବେଜ  କମୁାର ସିଂହ ସାମ ପି ରାମଚ  ସିଂହ ସାମ LNT2493583
ୀ /284340 46 108 101ଚ କା ୀ ସିଂହ ସାମ ସା ବେଜ  କମୁାର ସିଂହ ସାମ LNT2493575
ୀ /294341 66 108 102ନିରୁପମା ପରିଡା ସା େକୖଳାସ ଚ  ପରିଡା LNT2525111
ୀ /304342 42 108 103ଖଲୁଣା ମହାରଣା ସା ବାଳକୃ  ମହାରଣା LNT3020971
ୀ /314343 35 108 104ରଶୀତା ମିଶ ସା ରାମଚ  ମିଶ LNT3020989
ୀ /324344 23 108 105ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରାଣା ସା େସାଵିତ କମୁାର ମହାରାଣା YNY1077619

ପ ୁ /324345 38 108 106େସାବିତ ମହାରଣା ପି ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା LNT3020997
ପ ୁ /324346 29 108 107ସେ ାଷ କମୁାର ନାଥଶମର୍ା ପି ବିଚିତାନ  ନାଥଶମର୍ା YNY0355826
ପ ୁ /334347 37 108 108ପ ୂ ର୍ଚ  ଓଝା ପି ହରି ଓଝା LNT3021011
ୀ /344348 40 108 109ଅବ ିପିୟା ମହା ି ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ମହା ି LNT3021045

ପ ୁ /344349 37 108 110ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ମହା ି LNT3021037
ପ ୁ /354350 42 108 111ରଣଜିତ ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା OR/06/044/280258
ପ ୁ /354351 40 108 112ବନି ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା YNY0985101
ୀ /354352 38 108 113ଲିଲିମା ମହାରଣା ସା ରଣଜିତ୍ ମହାରଣା YNY1023464
ୀ /354353 29 108 114ସରସତୀ ମହାରଣା ପି କ  ଚ  ମହାରଣା YNY1023415

ପ ୁ /354354 36 108 115ସଶୁା  ପ ୃ ି ପି ଗ ାଧର ପ ୃ ି LNT4464541
ପ ୁ /354355 36 108 116ଶୀକା  ପ ୃ ି ପି ଗ ାଧର ପ ୃ ି LNT4464384
ପ ୁ /364356 62 108 117ସମର ସାହା ପି ଇଶର ରବି ନାଥ ସାହା LNT3021078
ୀ /364357 47 108 118ସଜୁାତା ସାହା ସା ସମର ସାହା LNT3021060

ପ ୁ /364358 42 108 119ଧବୃଚରଣ ତରାଇ ପି ରଘନୁାଥ ତରାଇ LNT3021052
ୀ /364359 39 108 120ନିରୁପମା ତରାଇ ପି ରଘନୁାଥ ତରାଇ LNT3021086

ପ ୁ /374360 34 108 121ସ ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗୗରଚ  ନାୟକ LNT3021094
ପ ୁ /374361 41 108 122ରବି  େସଠୀ ପି ରାଜୁ େସଠୀ YNY0450593
ୀ /384362 33 108 123ମନସିତା ଦାସ ପି ବିଧରୁଂଯନ ଦାସ LNT3021102
ୀ /394363 42 108 124ସସିତା େଦଓ ସା ରାଜ କମୁାର ଶଭୁମନଯ୍ମୁ YNY0850610
ୀ /394364 42 108 125ସଜୁାତା ମହାରଣା ସା ଚ େଶଖର ମହାରଣା LNT3021128

ପ ୁ /394365 38 108 126ସହେଦବ ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ YNY0965376
ପ ୁ /394366 28 108 127ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିଶ ର ସାହୁ YNY1059047
ୀ /394367 27 108 128ସସିତା ସାହୁ ସା ସହେଦବ ସାହୁ YNY0965368

ପ ୁ /394368 32 108 129ଶରତ ଚ  ସାହୁ ପି ହରି ଶ ର ସାହୁ YNY0143230
ୀ /394369 46 108 130ସମଗୁପିୟା ସାମୀନାଥନ ସା ରାଜ ଶଭୁମନଯ୍ମୁ YNY0850685
ପ ୁ /404370 51 108 131କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଆକଳୁ ଶତପଥୀ LNT2493989
ପ ୁ /404371 49 108 132ଲକ୍ଷୀଧର ଶତପଥୀ ପି ଆକଳୁ ଶତପଥୀ LNT2498004
ପ ୁ /414372 33 108 133ପଚଯ୍େୁତାଷ ପ ନାଏକ ମା େସୗଭାଗିନୀ ପ ନାଏକ LNT3021136
ୀ /424373 34 108 134ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମହାପାତ ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ମହାପାତ LNT3021144
ୀ /434374 42 108 135ଇପସିତା ଚକବ ିର୍ ସା ଇ ନାଥ ଚକବ ିର୍ LNT3021151
ୀ /434375 43 108 136ସରିତା ସିଂ ସା ଅମେରଶର ସିଂ YNY0450619

ପ ୁ /444376 37 108 137ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାରଣା LNT3021185
ପ ୁ /444377 31 108 138ଉମାକା  ମହାରଣା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାରଣା LNT3021169
ପ ୁ /444378 25 108 139େରାହିତ ମହାରଣା ପି ରବୀ  ମହାରଣା YNY1245703
ୀ /444379 35 108 140ସସିତା ମହାରଣା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାରଣା LNT3021177
ପ ୁ /444380 33 108 141ପ ଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାରଣା LNT3021193
ପ ୁ /444381 67 108 142ଉେପ ନାଥ ଉପାଧଯ୍ାୟ ପି ଗେଣଶ ଉପାଧଯ୍ାୟ LNT3021201
ପ ୁ /454382 32 108 143େସକ ବିବି ପି େସକ ଅବଦୁଲ YNY0850784
ୀ /454383 48 108 144ସଭୁଦା ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା YNY0171942
ପ ୁ /454384 24 108 145ବିେନାଦ ମହାରଣା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହାରଣା YNY1023142
ୀ /454385 19 108 146ରୂପାଲୀ ମହାରଣା ପି ବଳରାମ ମହାରଣା YNY1331917
ପ ୁ /454386 74 108 147େଗାପାଳ କମୁାର ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟ ପି ଖଦିୁରାମ ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟ LNT1645449
ୀ /454387 68 108 148ବ ନା ମେୁଖାପଧଯ୍ାୟ ସା େଗାପାଳ କମୁାର ମେୁଖାପଧଯ୍ାୟ LNT1645456
ୀ /454388 43 108 149ମିନାକ୍ଷୀ ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟ ପି େଗାପାଳ କମୁାର ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟ LNT1645464
ପ ୁ /454389 39 108 150ଅ ର୍ବ ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟ ପି େଗାପାଳ କମୁାର ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟ LNT1645472
ୀ /454390 49 108 151େଦବଯାନୀ ଓଝା ସା ରବି  ନାଥ ମହାରଣା YNY0450817
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ପ ୁ /464391 60 108 152କୃ  ମହାରଣା ପି ଭଗବାନ ମହାରଣା OR/06/044/282007
ୀ /464392 55 108 153ଶା ିଲତା ମହାରଣା ସା କୃ  ମହାରଣା OR/06/044/282008

ପ ୁ /464393 54 108 154ଗ ର୍ବ ମହାରଣା ପି ଭଗବାନ ମହାରଣା OR/06/044/282009
ପ ୁ /464394 50 108 155ନିତଯ୍ାନ  ମହାରଣା ପି ଭଗବାନ ମହାରଣା OR/06/044/282010
ପ ୁ /464395 48 108 156ହୃଦାନ  ମହାରଣା ପି ପ  ୁମହାରଣା OR/06/044/282011
ୀ /464396 43 108 157ମାନସୀ ମହାରଣା ସା ହୃଦାନ  ମହାରଣା YNY0923631
ୀ /464397 27 108 158ଲିପିକା ମହାରଣା ପି କୃ  ଚଦ ମହାରଣା YNY1245687
ୀ /464398 78 108 159େଗୗରୀବାଳା ପ ନାୟକ ସା ସ ିଦାନ  ପ ନାୟକ OR/06/044/282255

ପ ୁ /464399 87 108 160ରଣଜିତ ପ ୃ ି ପି ଚ େଶଖର ପ ୃ ି YNY0985119
ପ ୁ /464400 69 108 161ମାଣିକ ରାଓ ପି ରାମା ରାଓ YNY1023266
ୀ /464401 33 108 162ଅେରାପିୟା ସାହୁ ସା ସଧୁାକର ସାହୁ YNY0850776
ୀ /474402 44 108 163ସବିତା ମହାରଣା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାରଣା LNT2546646

ପ ୁ /474403 30 108 164ପକାଶ ଚ  ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ YNY0355701
ୀ /484404 46 108 165ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା YNY0965517

ପ ୁ /484405 32 108 166ଦିଲୀପ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YNY0965525
ୀ /484406 50 108 167ଅନିମା ଦାସ ସା ତାରାକା  ଦାସ YNY0874016
ୀ /484407 24 108 168ତପସୀନୀ ଦାସ ପି ଅନିମା ଦାସ YNY0965335
ୀ /484408 41 108 169େକ ଲକ୍ଷୀ ସା ସ ୟ ମହାରଣା YNY1247881

ପ ୁ /484409 53 108 170ଲି ରାଜ ମହାରଣା ପି ଜଟ ମହାରଣା OR/06/044/282798
ୀ /484410 48 108 171ମମତା ମହାରଣା ସା ନୃସିଂହ ମହାରଣା LNT2435238

ପ ୁ /484411 48 108 172ନୃସିଂହ ମହାରଣା ପି ନଟବର ମହାରଣା OR/06/044/282055
ୀ /484412 44 108 173ସରୁନି ମହାରଣା ସା ଲି ରାଜ ମହାରଣା OR/06/044/282799

ପ ୁ /484413 25 108 174ଚିନୟ ମହାରଣା ପି ନୃସିହଂ ମହାରଣା YNY0859744
ୀ /484414 25 108 175ବଷର୍ା ମହାରଣା ପି ଲି ରାଜ ମହାରଣା YNY0924019
ୀ /484415 24 108 176େସାନାଲି ମହାରଣା ପି ନୃସିଂହ ମହାରଣା YNY0965384

ପ ୁ /484416 55 108 177ଚି ାମଣୀ ସାଇଁ ପି ଜୟରାମ ସାଇଁ LNT3021243
ୀ /494417 87 108 178ଖଲି େବୱା ସା ବନମାଳି ସାହୁ YNY0355768

ପ ୁ /494418 49 108 179ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା ପି ଧମର୍ାନ  ମହାରଣା YNY0850719
ୀ /494419 49 108 180େଦବଯାନୀ ଓଝା ସା ମଦନ େମାହନ ଓଝା YNY0850586
ୀ /494420 59 108 181ସମିୁତା ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ YNY0355800

ପ ୁ /504421 56 108 182େଗୗରା  ମହାରଣା ପି କଳୁମଣି ମହାରଣା OR/06/044/282058
ୀ /504422 31 108 183ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମହାରଣା ପି େଗୗରା  ମହାରଣା YNY0450775

ପ ୁ /514423 49 108 184ବିେନାଦ ଚ  ଦାସ ପି ଭାଗବତ ଦାସ OR/06/044/282775
ପ ୁ /514424 46 108 185ଧେନଶର ମହାରଣା ପି ଯଦୁମଣି ମହାରଣା OR/06/044/282866
ପ ୁ /514425 40 108 186ଜନକ ମହାରଣା ପି ଯଦୁମଣୀ ମହାରଣା OR/06/044/282739
ୀ /514426 36 108 187ପଭାତୀ ମହାରଣା ସା ଜଗବ ୁ ମହାରଣା YNY0604199

ପ ୁ /514427 30 108 188ରାମଚ  ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା YNY0604017
ୀ /514428 29 108 189େଗଲି ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା YNY0603696

ପ ୁ /514429 23 108 190ଆଶେୁତାଷ ମହାରଣା ପି ସସୁା  ମହାରଣା YNY1247865
ୀ /514430 65 108 191କା ନ ମହାରଣା ସା ଯଦୁମଣି ମହାରଣା OR/06/044/282057
ୀ /514431 35 108 192ସବିତା ମହାରଣା ସା ଜନକ ମହାରଣା YNY0355750
ୀ /514432 30 108 193ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ସା ନନିଆ ମହାରଣା YNY0859736

ପ ୁ /514433 29 108 194ହରିଶ ର ମହାରଣା ପି କରୁଣାକର ମହାରଣା YNY0355685
ପ ୁ /514434 29 108 195େଭାଳାଶ ର ମହାରଣା ପି କରୁଣାକର ମହାରଣା YNY0604033
ୀ /514435 19 108 196ବିେନାଦିନୀ ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା YNY1314525

ପ ୁ /524436 74 108 197ରବି  ମହାରଣା ପି ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା OR/06/044/282019
ୀ /524437 65 108 198ଗୀତା ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା OR/06/044/282021
ୀ /524438 32 108 199ସଂଯକୁ୍ତା ମହାରଣା ସା ଚ େଶଖର ମହାରଣା YNY0355859
ୀ /534439 34 108 200ର ନ ଗୁ ା ସା ସଂଜୟ କମୁାର ଗୁ ା YNY1332154
ୀ /534440 41 108 201ସଂଯକୁ୍ତା ମହାପାତ ସା ତିନାଥ ମହାରଣା YNY0603712
ୀ /534441 67 108 202ଶା ିଲତା ମହାରାଣା ସା ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରାଣା YNY1077601
ୀ /534442 64 108 203ହାରାମଣି ମହାରଣା ସା ପହାଦ ମହାରଣା LNT4478400
ପ ୁ /534443 55 108 204ଲଲାଟକିେଶାର ମହାରଣା ପି ପହଲାଦ ମହାରଣା LNT4464608
ୀ /534444 29 108 205ରଶିତା ମହାରଣା ସା େଭାଳାଶ ର ମହାରଣା YNY0721480
ୀ /534445 26 108 206ନିରୁପମା ମହାରଣା ସା ଶବି ଶ ର ମହାରଣା YNY0721498
ୀ /534446 45 108 207ସ ର୍ଲତା ମହାରଣା ସା ଲାଲଟ େକେଶାରୀ ମହାରଣା YNY1157940
ପ ୁ /534447 35 108 208ଦିଲିପ କମୁାର େମାହରନା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା YNY0721407
ପ ୁ /534448 26 108 209େଲାେକଶ େଗୗରବ ମହାରଣା ପି ଲଲାଟ େକଶରୀ ମହାରଣା YNY0850677
ପ ୁ /534449 23 108 210ମେୁକଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଲାଲଟ େକଶରୀ ମହାରଣା YNY1061308
ପ ୁ /544450 38 108 211ବିଜୟ ମହାରଣା ପି ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା YNY0603787
ୀ /544451 33 108 212ଚଂଦିକା ସିଂହ ସା ବିଜୟ ମହାରଣା YNY1247899
ୀ /554452 80 108 213କୁ ଳା ମହାରଣା ସା ମେହଶର ମହାରଣା OR/06/044/282066
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ପ ୁ /554453 56 108 214ହରି ମହାରଣା ପି ଭମର ମହାରଣା YNY1334481
ୀ /554454 52 108 215ଅମିକା ମହାରଣା ସା ହରି ମହାରଣା OR/06/044/282065
ୀ /554455 45 108 216ସକୁା ି ମହାରଣା ସା ବାବାଜି ମହାରଣା YNY1023431
ୀ /554456 31 108 217ପତିମା ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା YNY0603431

ପ ୁ /564457 68 108 218ରତନ୍ ାକର ମହାରଣା ପି ଦୀନବ ୁ ମହାରଣା YNY0850628
ପ ୁ /564458 37 108 219ସାଗର ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା YNY0850651
ୀ /564459 34 108 220େସାନାଲି ମହାରଣା ପି ବସ  ମହାରଣା LNT3021284
ୀ /564460 31 108 221ଶସିତା ମହାରଣା ସା ରଘନୁାଥ ମହାରଣା YNY1023290

ପ ୁ /564461 56 108 222ଶରତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଉଦୟନାଥ ମହାରଣା YNY0965350
ୀ /564462 52 108 223ପଣତୀ ମହାରଣା ସା ଶରତ ମହାରଣା LNT3070273

ପ ୁ /564463 45 108 224ପଶା  କମୁାର ମହାରଣା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମହାରଣା YNY0355842
ୀ /564464 43 108 225ଦମୟ ି ମହାରଣା ସା େହମ  ମହାରଣା LNT3021300
ୀ /564465 37 108 226େମାନାଲିସା ମହାରଣା ପି ବସ  କମୁାର ମହାରଣା LNT3021292
ୀ /564466 24 108 227ଇପସିତା ମହାରଣା ପି ଶରତ କମୁାର ମହାରଣା YNY0965343
ୀ /564467 40 108 228ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ମହାରଣା YNY0355834

ପ ୁ /574468 87 108 229ହରି ମହାରଣା ପି ସନ  ମହାରଣା YNY1245844
ପ ୁ /574469 40 108 230ବୁଢା ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା OR/06/044/290620
ୀ /574470 38 108 231ଟୁନି ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା OR/06/044/282685

ପ ୁ /574471 26 108 232ପକାଶ ମହାରଣା ପି ବହନ୍ାନ  ମହାରଣା YNY1023159
ୀ /574472 46 108 233ପମିଳା ମହାରଣା ସା ବୁଢା ମହାରଣା YNY0965327
ୀ /574473 39 108 234ସକୁନଯ୍ା ମହାରଣା ସା ହରି ମହାରଣା YNY0965301
ୀ /574474 36 108 235ପି ି  ମହାରଣା ସା ହରି ମହାରଣା YNY0965293
ୀ /574475 24 108 236ସପିୁୟା ମହାରଣା ପି ବୁଢା ମହାରଣା YNY0965533
ୀ /584476 72 108 237ମାଳତୀ ମହାରଣା ସା ଫଗ ୁମହାରଣା OR/06/044/282800

ପ ୁ /584477 55 108 238କିେଶାର ମହାରଣା ପି ଫଗ ୁମହାରଣା OR/06/044/282627
ପ ୁ /584478 52 108 239ପ ୂ ର୍ ଚ  ମହାରଣା ପି ଫଗ ୁମହାରଣା OR/06/044/282693
ୀ /584479 46 108 240କବିତା ମହାରଣା ସା କିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/282801
ୀ /584480 40 108 241ସଂଯକୁ୍ତା ମହାରଣା ପି ଫଗ ୁମହାରଣା OR/06/044/282802
ୀ /584481 38 108 242େସନ୍ହଲତା ମହାରଣା ପି ଫଗ ୁମହାରଣା OR/06/044/282803

ପ ୁ /584482 27 108 243ରାେକଶ୍ ମହାରଣା ପି କିେଶାର ମହାରଣା YNY0721589
ପ ୁ /584483 56 108 244ଶରତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଉଦୟ ମହାରଣା YNY0924035
ପ ୁ /594484 56 108 246ଅଭୟ ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା OR/06/044/282077
ପ ୁ /594485 50 108 247ବିଜୟ ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା LNT2546679
ୀ /594486 50 108 248ବିଜୟା ମହାରଣା ସା ଅଭୟ ମହାରଣା OR/06/044/282079

ପ ୁ /594487 44 108 249ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା OR/06/044/282810
ୀ /594488 40 108 250କୁ ୀ ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା OR/06/044/282629

ପ ୁ /594489 29 108 251ସମିୁତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା YNY0923805
ୀ /594490 56 108 252ସଂଯକୁ୍ତା ମହାରଣା ସା ଅଜୟ ମହାରଣା YNY0923813
ୀ /594491 47 108 253ପାବର୍ ତୀ ମହାରଣା ସା ଅକ୍ଷୟ ମହାରଣା YNY0923888
ୀ /594492 42 108 254ପାବର୍ ତୀ ମହାରଣା ସା ଅକ୍ଷୟ ମହାରଣା YNY0965491
ୀ /604493 78 108 255ବୀଣାପାଣି ମହାରଣା ସା ରାମଚ  ମହାରଣା LNT2476505
ପ ୁ /604494 57 108 256ସଂଜୀତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା LNT2475341
ୀ /604495 50 108 257ବ ିତା ମହାରଣା ସା ସଂଜୀତ କମୁାର ମହାରଣା OR/06/044/282751
ୀ /604496 46 108 258ଗୀତା ଳୀ ମହାରଣା ସା ସବୁତ କମୁାର ମହାରଣା YNY0923797
ୀ /614497 46 108 259ସକୁା ି ମଣି େବେହରା ସା େଗୗରା  ଚରଣ େବେହରା YNY0171959
ୀ /614498 50 108 260ଅ ଳି ମହାରଣା ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ଓଝା OR/06/044/282777
ୀ /614499 44 108 261ମ ଶୁୀ ମହାରଣା ପି ପଭାକର ମହାରଣା OR/06/044/282752
ୀ /614500 40 108 262ର ଶୁୀ ମହାରଣା ପି ପଭାକର ମହାରଣା OR/06/044/282592
ୀ /614501 38 108 263ତନୁଶୀ ମହାରଣା ପି ପଭାକର ମହାରଣା OR/06/044/282753
ୀ /614502 28 108 264ଲିମା କମୁାରୀ ମହାପାତ ପି ବସ  କମୁାର ମହାପାତ YNY0603670
ପ ୁ /614503 31 108 265ସ ୀବ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅଭୟ ମହାରଣା YNY0376004
ପ ୁ /614504 24 108 266ବିେଘନ୍ଶ ଓଝା ପି ବିେର  ିନାରାୟଣ ଓଝା YNY0965673
ୀ /614505 31 108 267ଗୀତା ଳୀ ପ ନାୟକ ସା ପତାପ କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0603753
ୀ /624506 75 108 268େପମଲତା ମହାରଣା ସା ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/282083
ୀ /624507 44 108 269ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମହାରଣା ସା ଅମଲୁଯ୍ ମହାରଣା OR/06/044/282756
ୀ /624508 28 108 270େମୗସମୁୀ ମହାରଣା ପି ଅମଲୂଯ୍ ମହାରଣା YNY0676684
ପ ୁ /624509 54 108 271ଅମଲୁଯ୍ ମହାରଣା ପି ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/282084
ପ ୁ /624510 53 108 272ଶରତ ଚ  ମହାରଣା ପି ପିତାମର ମହାରଣା YNY0923912
ୀ /624511 52 108 273ସାଧୀନା ମହାରଣା ସା ଶରତ ଚ  ମହାରଣା YNY0923730
ୀ /624512 35 108 274ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମହାରଣା ପି ପକାଶ କମୁାର ମହାରଣା YNY0355933
ୀ /624513 23 108 275ଅସୀମା ମହାରଣା ପି ଅମଲୂଯ୍ ମହାରଣା YNY1039064
ପ ୁ /634514 77 108 276ଅେଶାକ କମୁାର ଚଢା ପି ଧରମପାଲ ଚଢା LNT3021342

73 180/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ୀ /634515 71 108 277ବୀଣା ରାଣୀ ଚଢା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଚଢା LNT3021359
ପ ୁ /634516 41 108 278ମନିୁସ ଚଢା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଚଢା LNT3021334
ୀ /634517 40 108 279ଅ ରୁ ଚଢା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଚଢା LNT3021318

ପ ୁ /634518 39 108 280ଅ ରୁ ଚଢା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଚଢା YNY0604173
ୀ /634519 38 108 281େସୗଭାଗଯ୍ ଲକ୍ଷୀ ଚଢା ସା ସଚିନ୍ କମୁାର ଚଢା YNY0604157

ପ ୁ /634520 35 108 282ସଚିନ ଚଢା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଚଢା LNT3021326
ପ ୁ /634521 64 108 283ସନାତନ ମହାରଣା ପି ଅଯ ୁର୍ ନ ମହାରଣା OR/06/044/282073
ପ ୁ /634522 33 108 284ଚ େଶଖର ମହାରଣା ପି ସନାତନ ମହାରଣା LNT3021367
ୀ /634523 57 108 285ପ ୁ ା ଳୀ ମହାରଣା ପି େତୖେଲାକଯ୍ ମହାରଣା YNY1314509
ୀ /634524 39 108 286ଅଳକା ସତୂାର ସା ଗରୁୁପସାଦ ସତୂାର YNY0450155

ପ ୁ /644525 39 108 287ଭକ୍ତହରି ବରାଳ ପି ନିର ନ ବରାଳ LNT3021383
ୀ /644526 55 108 288ପାବର୍ ତି ମହାରଣା ସା ନେର  ମହାରଣା OR/06/044/282109

ପ ୁ /644527 50 108 289ସନାତନ ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/044/282790
ପ ୁ /644528 50 108 290ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନେର  ମହାରଣା OR/06/044/282877
ୀ /644529 49 108 291ପତିମା ମହାରଣା ସା ସନାତନ ମହାରଣା LNT2426856

ପ ୁ /644530 48 108 292ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/044/282535
ପ ୁ /644531 45 108 293ଗେଣଶ ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/044/282548
ପ ୁ /644532 42 108 294କ୍ଷୀେରାଦ ମହାରଣା ପି ପେୁର  ମହାରଣା OR/06/044/282788
ୀ /644533 32 108 295ସୀମା ମହାରଣା ପି ସନାତନ ମହାରଣା YNY0721357
ୀ /644534 26 108 296ସସିତା ମହାରଣା ପି ସନାତନ ମହାରଣା YNY0721340

ପ ୁ /644535 86 108 297ସେୁର  ମହାରଣା ପି ରାଜୁ ମହାରଣା YNY0923946
ପ ୁ /644536 47 108 298ପଦନାଭ ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା LNT3021375
ପ ୁ /644537 30 108 299ଶକୁା  ମହାରଣା ପି ସନାତନ ମହାରଣା YNY0721456
ୀ /644538 32 108 300ସଦିୁ ା ପଧାନ ପି ଅମରୀଶ ପଧାନ YNY0355784
ୀ /654539 60 108 301ରଜନି ମହାରଣା ସା ଫକିର ମହାରଣା OR/06/044/282103

ପ ୁ /654540 54 108 302ବସ  ମହାରଣା ପି ବା ାନିଧି ମହାରଣା YNY0376061
ୀ /654541 42 108 303କମଳା ମହାରଣା ପି ଫକୀର ମହାରଣା OR/06/044/282615
ୀ /654542 41 108 304ପପନିୁ ମହାରଣା ପି ଫକୀର ମହାରଣା LNT2426823
ୀ /654543 40 108 305ବିମଳା ମହାରଣା ପି ଫକୀର ମହାରଣା OR/06/044/282617

ପ ୁ /654544 38 108 306ଶୀଧର ମହାରଣା ପି ଫକୀର ମହାରଣା OR/06/044/282616
ପ ୁ /654545 29 108 307ସ ରେମାହନ ମହାରଣା ପି ବସ  ମହାରଣା YNY0721472
ପ ୁ /654546 26 108 308କିେଶାର ମହାରଣା ପି ବସ  ମହାରଣା YNY0721464
ୀ /654547 30 108 309ଦି ି ମହାରଣା ପି ଫକିର ମହାରଣା YNY0355883
ୀ /664548 22 108 310ସରସତି ଦେଳଇ ପି ଟୁଟୂ ଦେଳଇ YNY1332105

ପ ୁ /664549 51 108 311ପେମାଦ ମହାରଣା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାରଣା OR/06/044/282785
ୀ /664550 47 108 312େଦବକି ମହାରଣା ସା ପେମାଦ କମୁାର ମହାରଣା LNT2426880

ପ ୁ /664551 43 108 313ପାଣକୃ  ମହାରଣା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାରଣା OR/06/044/282525
ପ ୁ /664552 42 108 314ପଠାଣି ମହାରଣା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାରଣା OR/06/044/282537
ୀ /664553 40 108 315େସୗଭାଗିନୀ ମହାରଣା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାରଣା OR/06/044/282699
ୀ /664554 39 108 316ଆଶାଲତା ମହାରଣା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାରଣା OR/06/044/282700
ୀ /664555 21 108 317ଦୂେଗର୍ଶରୀ ମହାରଣା ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହାରଣା YNY1250265
ପ ୁ /674556 54 108 318ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା ପି ନବ କିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/282546
ୀ /674557 47 108 319ଅନୁପମା ମହାରଣା ସା ପଭାତ କମୁାର ମହାରଣା LNT2426864

ପ ୁ /674558 44 108 320ପଭାତ ମହାରଣା ପି ନବ ମହାରଣା OR/06/044/282701
ୀ /674559 41 108 321ଯମନୁା ମହାରଣା ପି ନବ ମହାରଣା OR/06/044/282702
ୀ /674560 39 108 322ଅମିକା ମହାରଣା ପି ନବ ମହାରଣା OR/06/044/282703

ପ ୁ /674561 22 108 323ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମହାରଣା ପି ପଭାତ ମହାରଣା YNY1091693
ପ ୁ /674562 52 108 325ପତାପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନବ କିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/282649
ୀ /674563 47 108 326ସକୁା ି ମହାରଣା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା LNT3021391
ୀ /674564 46 108 327ସିତା ମହାରଣା ସା ପତାପ କମୁାର ମହାରଣା YNY1126622
ୀ /684565 50 108 328ସବିତା ଦାଶ ସା ଜିଆ ସିରିଆ YNY0965624
ୀ /684566 27 108 329ଜୁଲି ଦାଶ ପି ଜିଆ ସିରିଆ YNY0965392
ୀ /684567 61 108 330ସକୁା ି ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା OR/06/044/282092
ପ ୁ /684568 64 108 331ରବି  ମହାରଣା ପି ବା ାନିଧି ମହାରଣା OR/06/044/282091
ୀ /684569 41 108 332ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା YNY0664565
ୀ /684570 38 108 333ନମୀତା ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା LNT3021409
ୀ /694571 60 108 334କନିୁଲତା ମହାରଣା ସା ପସ ୁର୍ରାମ ମହାରଣା OR/06/044/282094
ପ ୁ /694572 39 108 335ରାେକଶ ମହାରଣା ପି ପଷ ୁର୍ ରାମ ମହାରଣା LNT2426757
ପ ୁ /694573 38 108 336ପଶ ୁର୍ରାମ ମହାରଣା ପି ବା ନିଧୀ ମହାରଣା OR/06/044/282093
ପ ୁ /694574 34 108 337ଚ ନ ମହାରଣା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମହାରଣା LNT3021417
ୀ /694575 34 108 338େରାଜୀ ମହାରଣା ସା ଅଜିତ ମହାରଣା YNY1314665
ୀ /694576 31 108 339ବବିନା ଓଝା ସା ରାେକଶ ମହାରଣା YNY1298884
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ପ ୁ /694577 37 108 340େପମାନ  ପରିଡା ପି େକୖଳାସ ଚ  ପରିଡା YNY0143255
ୀ /694578 35 108 341ସଚିୁସିତା ପରିଡା ପି େକୖଳାସ ଚ  ପରିଡା YNY0143248

ପ ୁ /724579 62 108 342ବୁଧନ ମହାରଣା ପି ମାଗଣୁୀ ମହାରଣା OR/06/044/282112
ୀ /724580 43 108 343ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ବୁଧନ ମହାରଣା OR/06/044/282587

ପ ୁ /724581 30 108 344ଦିପକ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବୁଧନ ମହାରଣା YNY0604108
ପ ୁ /724582 33 108 345ଚ  େଶଖର ମହାରଣା ପି ବୁ ନ ମହାରଣା YNY0965616
ପ ୁ /724583 29 108 346ର ିତ ମହାରଣା ପି କୃ  ଚ  ମହାରଣା LNT2427128
ୀ /724584 31 108 347ସାତୀ ପ ନାୟକ ସା ଚ  େସଖର ମହାରଣା YNY0965590
ୀ /734585 37 108 348ସ ର୍ପଭା ଦାସ ସା ଶୀନିବାସ ମହାରଣା LNT3021441

ପ ୁ /734586 65 108 349ସଦୁାମ ମହାରଣା ପି ନ  ମହାରଣା OR/06/044/282116
ପ ୁ /734587 65 108 350ସକୁା  ମହାରଣା ପି ନ  ମହାରଣା OR/06/044/282118
ପ ୁ /734588 56 108 351ସବୁାଷ ମହାରଣା ପି ନ  ମହାରଣା OR/06/044/282120
ପ ୁ /734589 55 108 352ସଦୁଶର୍ନ ମହାରଣା ପି ମାଗଣିୁ ମହାରଣା OR/06/044/282121
ୀ /734590 50 108 353ମିନତି ମହାରଣା ସା ସକୁା  ମହାରଣା OR/06/044/282119
ୀ /734591 44 108 354ତରୁଲତା ମହାରଣା ସା ସବୁାସ ମହାରଣା OR/06/044/282650
ୀ /734592 53 108 355ରୁବି ମହାରଣା ସା ମେନାର ନ ମହାରଣା YNY0603456

ପ ୁ /734593 44 108 356ଶୀନୀବାସ ମହାରଣା ପି ସଦୁାମ ମହାରଣା LNT3021425
ୀ /734594 41 108 357ସଜୁାତା ମହାରଣା ସା ସଦୁଶର୍ନ ମହାରଣା YNY0965665

ପ ୁ /734595 37 108 358ଶବଣ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସଦୁାମ ମହାରଣା LNT3021433
ପ ୁ /734596 30 108 359ସା ନୁ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସବୁାସ ମହାରଣା YNY0355693
ପ ୁ /734597 29 108 360ଅଭିଜିତ ମହାରଣା ପି ଚି  ର ନ ମହାରଣା YNY0603928
ୀ /734598 29 108 361ମମତା ମହାରଣା ସା ଶବଣ କମୁାର ମହାରଣା YNY1058452
ୀ /734599 27 108 362ପତିମା ମହାରଣା ସା ଶା ନୁ କମୁାର ମହାରଣା YNY1058437

ପ ୁ /734600 27 108 363ପସନନ୍ଜିତ ମହାରଣା ପି ଚି  ର ନ ମହାରଣା YNY0603944
ୀ /734601 27 108 364ପତିମା ମହାରଣା ସା ସାଂତନୁ କମୁାର ମହାରଣା YNY1331990

ପ ୁ /734602 28 108 366ଅସୀତ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅନ  ଚରଣ ପ ନାୟକ YNY0450023
ୀ /744603 86 108 367ନୟନା ମହାରଣା ସା ଲି ରାଜ ମହାରଣା OR/06/044/282123

ପ ୁ /744604 61 108 368ଧନ ୟ ମହାରଣା ପି ଲି ରାଜ ମହାରଣା OR/06/044/282124
ୀ /744605 35 108 369ଇତିଶୀ ମହାରଣା ପି ଧନ ୟ ମହାରଣା LNT3021466
ୀ /744606 35 108 370ରାଜଶୀ ମହାରଣା ପି ଧନ ୟ ମହାରଣା LNT3021474
ୀ /744607 37 108 371ଜୟଶୀ ମହାରଣା ପି ଧନ ୟ ମହାରଣା LNT3021458

ପ ୁ /744608 31 108 372ଚ ନ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଧନ ୟ ମହାରଣା YNY0965483
ପ ୁ /744609 43 108 373ଜଗନନ୍ାଥ ପାତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ YNY0850800
ୀ /754610 61 108 374ବାସ ି ମହାରଣା ସା କାଶୀନାଥ ମହାରଣା OR/06/044/282129
ୀ /754611 49 108 375େରାଜାଲିନ ମହାରଣା ସା ନିର ନ ମହାରଣା LNT2494144

ପ ୁ /754612 44 108 376ନିରାକାର ମହାରଣା ପି କାଶନିାଥ ମହାରଣା LNT2426690
ପ ୁ /754613 42 108 377ନିର ନ ମହାରଣା ପି କାଶୀନାଥ ମହାରଣା OR/06/044/282565
ୀ /754614 42 108 378ତିେଳାତମା ମହାରଣା ସା ଅନିରୁ  ମହାରଣା OR/06/044/282135

ପ ୁ /754615 41 108 379ସନାତନ ମହାରଣା ପି ଗ ାଧର ମହାରଣା LNT2426641
ପ ୁ /754616 41 108 380ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା ପି କାଶନିାଥ ମହାରଣା LNT2426682
ୀ /754617 39 108 381ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି ଗ ାଧର ମହାରଣା OR/06/044/282719
ପ ୁ /754618 39 108 382ଶବିଶ ର ମହାରଣା ପି କାଶନିାଥ ମହାରଣା LNT3021482
ୀ /754619 28 108 383ସ ୀତା ମହାରଣା ପି ଅନିରୁ  ମହାରଣା YNY0376160
ୀ /754620 27 108 384ଟିକିନା ମହାରଣା ସା ସନାତନ ମହାରଣା YNY0721605
ୀ /754621 34 108 385ରଶୀେରଖା ମହାରଣା ସା ନିରାକାର ମହାରଣା YNY0721365

ପ ୁ /754622 21 108 386ବିଶ୍ଵନାଥ ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା YNY1331776
ୀ /764623 70 108 387ଇଛା ମହାରଣା ସା ଗୟାଧର ମହାରଣା OR/06/044/282137
ୀ /764624 60 108 388ଉମା ମହାରଣା ସା ବୃ ାବନ ମହାରଣା OR/06/044/282131

ପ ୁ /764625 52 108 389ଶରତ ଚ  ମହାରଣା ପି ଗୟାଧର ମହାରଣା OR/06/044/282679
ପ ୁ /764626 50 108 390ସକୁା  ମହାରଣା ପି ଗୟାଧର ମହାରଣା LNT2426666
ୀ /764627 49 108 391ମଧମିୁତା ମହାରଣା ସା ଶରତ ମହାରଣା LNT2494151
ୀ /764628 47 108 392ଶଶେିରଖା ମହାରଣା ସା ଚି ର ନ ମହାରଣା LNT2435519
ପ ୁ /764629 44 108 393ପସନନ୍ କମୁାର ମହାରଣା ମା ଇଛା ମହାରଣା LNT3021490
ୀ /764630 43 108 394ତିେଳା ମା ମହାରଣା ସା ପଦୀପ କମୁାର ମହାରଣା YNY0604280
ପ ୁ /764631 42 108 395େହମ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଗୟାଧର ମହାରଣା LNT2426708
ୀ /764632 42 108 396ଭାରତୀ ମହାରଣା ପି ଶଶଧର ମହାରଣା LNT2435527
ପ ୁ /764633 41 108 397ପଦୀ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା OR/06/044/282896
ୀ /764634 37 108 398ମେନାରମା ମହାରଣା ସା ପସନନ୍ ମହାରଣା YNY0721332
ୀ /764635 33 108 399େରଖା ମହାରଣା ସା ସକୁା  ମହାରଣା YNY0721449
ୀ /764636 33 108 400ମମତା ମହାରଣା ସା େହମ  କମୁାର ମହାରଣା YNY0721324
ପ ୁ /764637 25 108 401ଆଶଷି କମୁାର ମହାରଣା ପି ପଦିପ୍ କମୁାର ମହାରଣା YNY1023126
ୀ /764638 23 108 402ଏସ. ଏମ. ମନୀଷା ପି ଶରତ ଚ  ମହାରଣା YNY1297696
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ପ ୁ /774639 63 108 403ଅେଯାଧଯ୍ା ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା OR/06/044/282132
ୀ /774640 59 108 404ଶା ିଲତା ମହାରଣା ସା ଅେଯାଧଯ୍ା ମହାରଣା OR/06/044/282133

ପ ୁ /774641 50 108 405ସରୁଜିତ ମହାରଣା ପି ଅେଯାଧଯ୍ା ମହାରଣା OR/06/044/282897
ପ ୁ /774642 44 108 406ବିଶଜିତ ମହାରଣା ପି ଅେଯାଧଯ୍ା ମହାରଣା OR/06/044/282918
ୀ /774643 43 108 407ମ ଲୁତା ମହାରଣା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାରଣା YNY0664490

ପ ୁ /784644 33 108 408େଶୖେଳଶ କମୁାର ମ ଳ ପି ରଣେକଶ ମ ଳ YNY0171967
ପ ୁ /784645 57 108 409ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହାରଣା LNT3070240
ପ ୁ /794646 50 108 410ସେରାଜ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/044/282889
ୀ /794647 45 108 411ଅ ନା େବେହରା ସା ସେରାଜ େବେହରା OR/06/044/282890

ପ ୁ /794648 41 108 412ସ ୀବ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/044/282916
ୀ /794649 39 108 413ସନ୍ି ା ସାହୁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ YNY0450247
ୀ /804650 45 108 414ସାଧୀନା ମହାରଣା ସା ଶରତ ମହାରଣା OR/06/044/282882
ୀ /804651 41 108 415ମଧସିୁତା ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ YNY0604256

ପ ୁ /804652 32 108 416େକୗ ଭୁ କମୁାର ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ YNY0604181
ପ ୁ /804653 30 108 417କମଲ କମୁାର ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ YNY0604249
ୀ /804654 37 108 418ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଚ  େଶଖର ସାହୁ YNY0604231

ପ ୁ /804655 30 108 419ଜିେତ  ସାହୁ ପି ତିନାଥ ସାହୁ YNY0303826
ପ ୁ /814656 51 108 420ସମିତ ରାୟ ପି ଶୀ ଶ ର ରାୟ OR/06/044/282642
ପ ୁ /814657 41 108 421େସୗମଯ୍ଦୀପ ରାୟ ପି ଶ ର ରାୟ LNT2493799
ୀ /814658 71 108 422ନ ିତା ରାୟ ସା ଶ ର ରାୟ YNY1331982
ୀ /824659 45 108 423ଇ.ଏମ.ଲ ମୀ . ସା ଇ.ଏମ. ରାଜୁ OR/06/044/282841
ୀ /824660 42 108 424ପି.ରାମପାମା . ସା କା ା ରାଓ . OR/06/044/282555
ୀ /824661 43 108 425ଏମ୍ ନାଗମଣି ସା ଶ ର OR/06/044/282532

ପ ୁ /824662 85 108 426ଏମ. ନାଗରାଜୁ ପି ପାରେପଲି OR/06/044/282842
ପ ୁ /824663 45 108 427ଏମ୍ ଶ ର ରାଓ ପି ପାଡିୟା ରାଓ OR/06/044/282528
ପ ୁ /824664 45 108 428ପି କ ା ରାଓ ପି ବ ାରୀ ରାଓ OR/06/044/282554
ୀ /824665 41 108 429ଛବିତା ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ LNT2505907
ୀ /824666 31 108 430ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YNY0303800
ୀ /824667 65 108 431ଏମ. ସିମାଚଳମ ସା ପାଡିୟା  OR/06/044/282740

ପ ୁ /824668 42 108 432ଏମ୍ ତିନାଥ ପି ପାଡିୟା  OR/06/044/282545
ପ ୁ /834669 27 108 433ମିଥନୁ ସାହୁ ପି ତିନାଥ ସାହୁ YNY0965640
ପ ୁ /834670 23 108 434କାଳୀପସନନ୍ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ YNY1039056
ୀ /834671 22 108 435ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୂ ସା ରାେଜ  ସାହୂ YNY1162825

ପ ୁ /834672 21 108 436ଶୀରାମ ସାହୂ ପି ତିନାଥ ସାହୂ YNY1077627
ୀ /834673 39 108 437ବବି ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ LNT2425775

ପ ୁ /834674 34 108 438ଚ  େଶଖର ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ LNT4464673
ପ ୁ /834675 31 108 439େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ବଳାରାମ ସାହୁ YNY0303818
ପ ୁ /854676 38 108 440ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା ପି ଗେଣଶ ମହାରଣା OR/06/044/282862
ପ ୁ /854677 41 108 441ଭାବଗାହୀ ମହାରଣା ପି ଗେଣଶ ମହାରଣା YNY1158187
ୀ /854678 35 108 442ରୀନା ମହାରଣା ପି େଲଟ ଗେଣଶ ମହାରଣା YNY1157932
ୀ /854679 31 108 443ମୀନା ମହାରଣା ପି ଗେଣଶ ମହାରଣା YNY1126747
ୀ /854680 22 108 444ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି ନିର ନ େମାହରନା YNY1126739
ୀ /854681 44 108 445େଶାଭାରାଣୀ ପ ନାୟକ ସା କାଳ ୀ ପ ନାୟକ YNY0850537
ୀ /854682 36 108 446ଲିଜା ପ ନାୟକ ସା ମରୁଲୀଧର ପ ନାୟକ YNY0850826

ପ ୁ /864683 66 108 447ମ ୁଳି ମହାରଣା ପି ଗରୁୁପସାଦ ମହାରଣା OR/06/044/282556
ୀ /864684 60 108 448ସବିତା ମହାରଣା ସା ମ ୁଳି ମହାରଣା OR/06/044/282557

ପ ୁ /864685 41 108 449ଦିପକ କମୁାର ମହାରଣା ପି ମ ୁଳି ମହାରଣା YNY0985127
ୀ /864686 37 108 450ପଭାତ ମହାରଣା ପି ମ ୁଳି ମହାରଣା LNT4470605
ୀ /864687 44 108 451େରବତୀ ଓଝା ସା ବିଜୟ କମୁାର ଓଝା YNY0143263
ୀ /864688 21 108 452ଜାନଭି ସାହୂ ପି ଦିଲିପ ସାହୂ YNY1250257
ପ ୁ /864689 38 108 453ନିମର୍ଳ କମୁାର ସିଂ ପି ଶବିରାମ ସିଂ YNY0923995
ୀ /864690 29 108 454ବବିତା ସିଂ ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର ସିଂ YNY0923987
ପ ୁ /864691 21 108 455େରାଶନ ସିଂହ ପି ପିୟ ର ନ ସିଂହ YNY1298843
ପ ୁ /874692 50 108 456ଅଜୁର୍ ନି ମହାରଣା ପି କା ିର୍କ ମହାରଣା OR/06/044/282773
ୀ /874693 45 108 457ସ  ୁମହାରଣା ସା ଅଜୁର୍ ନି ମହାରଣା OR/06/044/282826
ପ ୁ /874694 44 108 458େକୖଳାସ ମହାରଣା ପି କା ିର୍କ ମହାରଣା YNY1334507
ପ ୁ /874695 33 108 459ମନେମାହନ ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା YNY0721563
ୀ /874696 30 108 460କସୁମୁ ମହାରଣା ପି କ ତରୁ ମହାରଣା YNY0721548
ପ ୁ /884697 65 108 461ବିେନାଦ ମହାରଣା ପି ମାଗଣିୁ ମହାରଣା OR/06/044/282566
ୀ /884698 50 108 462ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ବିେନାଦ ମହାରଣା OR/06/044/282567
ପ ୁ /894699 52 108 463ଯଧିୂ ିର େବେହରା ପି ଜୟକୃଷନ୍ େବେହରା OR/06/044/282165
ୀ /894700 51 108 464କମୁାରୀ ମ  ୁେବେହରା ପି ଜୟ େବେହରା YNY1126754
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ୀ /894701 20 108 465ଅନୁପମା େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YNY1298868
ୀ /894702 19 108 466ଶଭୁଶୀ େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YNY1298876
ୀ /894703 34 108 467ମଧସିୁତା ବିଶାଳ ପି ଶବି ବିଶାଳ YNY0143271

ପ ୁ /904704 68 108 468ଅଚଯ୍ତୁାନ  େବେହରା ପି ବବାଜୀ େବେହରା OR/06/044/282880
ୀ /904705 53 108 469ମାନସୀ େବେହରା ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  େବେହରା OR/06/044/282704
ୀ /914706 49 108 470ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା LNT2435253
ୀ /914707 24 108 471ତିଳ ମା େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YNY0965285

ପ ୁ /914708 26 108 472ମେୁକସ ଦାସ ମା ଲଷୀ ମହା ି YNY0965558
ପ ୁ /924709 75 108 473କୃ ଚ  େବେହରା ପି େଯାଗୀ େବେହରା OR/06/044/282166
ୀ /924710 70 108 474ର ଲତା େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା OR/06/044/282167

ପ ୁ /924711 55 108 475ପଫଲୁ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/044/282919
ପ ୁ /924712 50 108 476ବିଜୟ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/044/282168
ୀ /934713 74 108 477ମାଳତୀ ମହାରଣା ସା କୃ  ମହାରଣା OR/06/044/282184
ୀ /934714 60 108 478ସକୁା ି ମହାରଣା ସା ହରି ମହାରଣା OR/06/044/282188

ପ ୁ /934715 52 108 479ସେୁର  ମହାରଣା ପି କୃ  ମହାରଣା OR/06/044/282186
ୀ /934716 46 108 480ଡଲି ମହାରଣା ସା ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/044/282853

ପ ୁ /934717 40 108 481େଦେବ  ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା LNT2435204
ପ ୁ /934718 31 108 482ସତଯ୍ସିତ୍ ମହାରଣା ପି ସେୁର  କମୁାର ମହାରଣା YNY0603845
ପ ୁ /934719 30 108 483େସୗମଯ୍କା  ମହାରଣା ପି ସେୁର  କମୁାର ମହାରଣା YNY0604215
ୀ /944720 35 108 484ଖଲୁଣା ମହାପାତ ପି ଇ ମଣି ମହାପାତ YNY0143305

ପ ୁ /944721 33 108 485ରାେଜଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଇ ମଣି ମହାପାତ YNY0143289
ପ ୁ /944722 32 108 486ସ ୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶବି ମହାପାତ YNY0143297
ପ ୁ /944723 60 108 487କାଳ ି ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା OR/06/044/282194
ୀ /944724 58 108 488ସ କୁ୍ତା ମହାରଣା ସା କାଳ ି ମହାରଣା OR/06/044/282195
ୀ /944725 30 108 489ବି ୁପିୟା ମହାରାଣା ସା ଶୀଧର ମହାରାଣା YNY0854380
ୀ /954726 36 108 490ନ ିନୀ ମହାପାତ ସା ବିଜୟ ମହାପାତ YNY0850818

ପ ୁ /954727 45 108 491ସେୁଚ  ମହାରଣା ପି କାଳ ି ମହାରଣା LNT2426930
ପ ୁ /954728 42 108 492ବୁେଚ  ମହାରଣା ପି କାଳ ି ମହାରଣା LNT2426948
ପ ୁ /954729 39 108 493ଜିେତ  ମହାରଣା ପି କାଳ ି ମହାରଣା LNT2426955
ପ ୁ /954730 48 108 494ସ ୀବ ମହାରଣା ପି ଗେଣଶ ମହାରଣା OR/06/044/282620
ୀ /964731 65 108 495ପଦାବତୀ ଟାେଗାର ସା ସେୁର  ଟାେଗାର OR/06/044/282623

ପ ୁ /974732 62 108 496ସେରାଜ କମୁାର େଛାଟରାୟ ପି କୃ ଚ  େଛାଟରାୟ YNY0985135
ୀ /974733 42 108 497ମ  ୁେଛାଟରାୟ ସା ସେରାଜ େଛାଟରାୟ LNT3070281

ପ ୁ /974734 37 108 498ବିଶାଲ୍ େଛାଟରାୟ ପି ବିରାଜ େଛାଟରାୟ LNT2494169
ୀ /974735 21 108 499େଶୟା େଛାଟରାୟ ପି ସେରାଜ କମୁାର େଛାଟରାୟ YNY1159086
ୀ /974736 68 108 500କା ନବାଳା ମିଶ ସା ଧରୁ ର ମିଶ LNT1675222

ପ ୁ /974737 46 108 501ସିତ ର ନ ମିଶ ପି ପଦନାଭ ମିଶ LNT2473700
ୀ /974738 44 108 502ସସିତା ମିଶ ପି ଧରୁ ର ମିଶ LNT1675248

ପ ୁ /974739 23 108 503କାଳିଆ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ନାୟକ YNY1023241
ୀ /974740 32 108 504ବି ୁପିୟା ସାମ  ରାୟ ପି ମେନାର ନ ସାମ ରାୟ YNY0850891
ୀ /974741 68 108 505ସ କୁ୍ତା ସାମ ରାୟ ସା ମେନାର ନ ସାମ ରାୟ YNY0850529
ୀ /974742 43 108 506ଲକି୍ଷପିୟା ସାମ ରାୟ ପି ମେନାର ନ ସାମ ରାୟ YNY0850859
ୀ /974743 39 108 507ସପିୁୟା ସାମ ରାୟ ପି ମେନାର ନ ସାମ ରୟ YNY0850883
ୀ /974744 37 108 508ପିୟା ସାମ ରାୟ ପି ମେନାର ନ ସାମ ରାୟ YNY0850834
ୀ /974745 35 108 509ପିତି ସାମ ରାୟ ପି ମେନାର ନ ସାମ ରାୟ YNY0850842
ୀ /974746 35 108 510ପିୟ ମା ସାମ ରାୟ ପି ମେନାର ନ ସାମ ରାୟ YNY0850578

ପ ୁ /974747 71 108 511ମେନାରଂଜନ ସାମ ରାୟ ପି ନାରାୟଣ ସାମ ରାୟ YNY0850594
ୀ /984748 61 108 512ଲତା େଦଇ ସା ରେମଶ ଚ  ମହା ି YNY0172015
ୀ /984749 30 108 513ଏନ୍ ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ ସା ଏନ ଭୂଜି YNY0721423
ପ ୁ /984750 26 108 514ମେୁକଶ ଦାସ ପି ଦାଖଲ କମୁାର ଦାସ YNY0721381
ୀ /984751 36 108 515ଦିପା ଳୀ ମହା ି ପି ରେମଶ ଚ  ମହା ି YNY0172007
ୀ /984752 33 108 516ଏନ ପି ି ସା ଏନ ଚା ି YNY0721431
ପ ୁ /984753 27 108 517ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0604082
ୀ /984754 53 108 518ମାମିନା ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ LNT3021524
ୀ /984755 49 108 519େବବି ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT3021508
ପ ୁ /984756 66 108 520ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ଦାେମାଦର େସଠୀ OR/06/044/282223
ପ ୁ /984757 64 108 521ରାଜ କିେଶାର େସଠୀ ପି ଦାେମାଦର େସଠୀ LNT2435261
ୀ /984758 62 108 522ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େସଠୀ ସା ରାଜକିେଶାର େସଠୀ LNT4478418
ୀ /984759 56 108 523କ ନା େସଠୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ OR/06/044/282224
ୀ /984760 44 108 524ରମଣୀ େସଠୀ ସା ଡେଲଜ କମୁାର େସଠୀ YNY0450445
ପ ୁ /984761 43 108 525ଡେଲଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ଗେଣଶର େସଠୀ OR/06/044/282716
ୀ /984762 38 108 526କବିତା େସଠୀ ସା ଦିଲିପ କମୁାର େସଠୀ YNY0355941
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ପ ୁ /984763 70 108 527ଗେଣଶ େସଠୀ ପି ଦାେମାଦର େସଠୀ OR/06/044/282217
ୀ /984764 57 108 528ଶା ି େସଠୀ ସା ଗେଣଶର େସଠୀ OR/06/044/282219

ପ ୁ /984765 45 108 529ଦିଲିପ କମୁାର େସଠୀ ପି ରାଜ କିେଶାର େସଠୀ YNY0171975
ପ ୁ /984766 43 108 530ଦିେନଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ରାଜ କିେଶାର େସଠୀ YNY0171983
ପ ୁ /984767 37 108 531ଅରୁଣ କମୁାର େସଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ LNT3021540
ପ ୁ /984768 36 108 532ଦୀପକ କମୁାର େସଠୀ ପି ରାଜ କିେଶାର େସଠୀ YNY0171991
ୀ /984769 33 108 533ସଚିୁସିତା େସଠୀ ସା ଦିେନଶ କମୁାର େସଠୀ YNY0721415
ୀ /994770 44 108 534ଏନ ରାଜୁ ପି ଏନ ନାଗା ରାଜୁ LNT4464335

ପ ୁ /994771 42 108 535ଏନ ଚା ି ପି ଏନ ନାଗାରାଜୁ LNT4464343
ୀ /994772 56 108 536େକ. ଆପଲାସା ସା େକ. ପାଢିୟା YNY0450437
ୀ /994773 67 108 537ଜୟ ୀ ଚକବତୀ ସା ତପନ କମୁାର ଚକବତୀ LNT1675321

ପ ୁ /994774 47 108 538ସଂଜୀବ କମୁାର ଚକବତୀ ପି ତପନ କମୁାର ଚକବତୀ LNT1675339
ୀ /994775 43 108 539ଦୀପାଲୀ ଚକବତୀ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ଚକବତୀ LNT1675347

ପ ୁ /994776 40 108 540ଚିର ୀବ୍ ଚକବତୀ ପି ତପନ କମୁାର ଚକବତୀ LNT1675354
ୀ /994777 48 108 541ଏନ େଦଉଣମା ସା ଏନ ନାଗରାଯ ୁ OR/06/044/282231
ୀ /994778 33 108 542ପଜୂା େଗାୟଲ ପି ରାମ େଗାପାଲ େଗାୟଲ YNY0965509

ପ ୁ /994779 89 108 543ମହ ଦ ହନିଫ୍ ପି ମହ ଦ ବକ୍ସ YNY0935353
ୀ /994780 52 108 544େକ. ପରେସଥି ସା େକ. ଆପାରାଓ YNY0450429
ୀ /994781 42 108 545ଏନ ପ ୃ ି ପି ଏନ ନାଗାରାଜୁ LNT4489555
ୀ /994782 37 108 546େକ ଜାନକୀ ରାଓ ସା େକ େଗାବି  ରାଓ YNY0143313

ପ ୁ /1004783 41 108 547େକ. ଆପାନା ମା େକ. ପରେସଥି YNY0450056
ପ ୁ /1004784 28 108 548ଏନ୍. େଡମଡୁୁ ପି ଏନ୍. ଶତ ରାଜୁ YNY0449892
ୀ /1004785 41 108 549ଏନ ଆଦି ଲଛମୀ ସା ଶତରାଯ ୁଲଛମୀ LNT4464350

ପ ୁ /1004786 46 108 550ଏନ.ଶତ ରାଜୁ ପି କେ ୟା ରାଜୁ OR/06/044/282861
ପ ୁ /1004787 33 108 551େକ. ସ ୁ ମା େକ. ପରେସଥି YNY0450031
ୀ /1014788 60 108 552ପି ରାଓଲାମା ସା ଆପାନା ରାଓଲାମା OR/06/044/282236

ପ ୁ /1024789 66 108 553ବାମନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପାଣକୃ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/282243
ୀ /1024790 61 108 554ସ ର୍ଲତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବାମନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/282246

ପ ୁ /1024791 56 108 555ପଫଲୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପାଣକୃ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/282895
ପ ୁ /1024792 50 108 556ସଶୁା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବାମନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2435287
ୀ /1024793 48 108 557କମୁଦିୁନୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/282917

ପ ୁ /1024794 48 108 558ସେ ାଷ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବାମନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/282856
ୀ /1024795 47 108 559ସଷୁମା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସେ ାଷ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3070299
ୀ /1024796 43 108 560ଅ ିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସଶୁା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2435303

ପ ୁ /1024797 41 108 561ପଭାକର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2427052
ୀ /1024798 39 108 562ଝରଣାରାଣୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପଶା  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3021573

ପ ୁ /1024799 39 108 563ପଶା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବାମନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/282558
ପ ୁ /1024800 35 108 564ସନିୁଲ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3021581
ୀ /1024801 33 108 565େସାନାଲି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3021557

ପ ୁ /1024802 21 108 566ରୂଦନାରାୟଣ ଆଚାୟର୍ ପି ସେ ାଷ ଆଚାୟର୍ YNY1164961
ପ ୁ /1024803 39 108 567ଜୟଦିପ େସନ ପି ଭାନୁ େସନ LNT3021565
ପ ୁ /1034804 33 108 568ରାହୁଲ କାେନାଡିଆ ପି ରାେକଶ କାେନାଡିଆ YNY0143321
ପ ୁ /1034805 32 108 569ଅମିତ କାେନାଡିଆ ପି ରାେକଶ କାେନାଡିଆ YNY0143339
ପ ୁ /1034806 67 108 570ଅଭୟ କମୁାର ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/282878
ୀ /1034807 58 108 571ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ଅଭୟ କମୁାର ମହା ି OR/06/044/282879

ପ ୁ /1034808 44 108 572ପଲୁେକଶ ମହା ି ପି ଅଭୟ ମହା ି LNT2435220
ୀ /1034809 42 108 573ସଚିୁସିତା ମହା ି ପି ଅଭୟ ମହା ି LNT2435246

ପ ୁ /1034810 38 108 574ଅମେରଶ ମହା ି ପି ଅଭୟ ମହା ି OR/06/044/282814
ୀ /1034811 45 108 575ଅନାମିକା ପ ନାୟକ ସା ଅମେରଶ ମହା ି LNT3021599
ୀ /1044812 57 108 576ରୂପାଲି ମଖୂାଜର୍ ୀ ସା ନିତାଇଦାସ ମଖୂାଜର୍ ୀ OR/06/044/282605
ୀ /1044813 44 108 577ଚ ନା ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ନିତାଇଦାସ ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT2426732
ୀ /1044814 42 108 578ଜୟା ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ନିତାଇ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/044/282662
ୀ /1044815 40 108 579େମୗସମୁୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ନିତାଇ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/044/282575
ୀ /1054816 33 108 580େସୗମଯ୍ା ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ତୁଲସୀଦାସ ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT3021607
ପ ୁ /1054817 80 108 581େରଣକୁା ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି େଲଟ େଯାେଗ  କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY1157957
ୀ /1054818 77 108 582ମନିକା ମଖୂାଜର୍ ୀ ପି େଯାେଗ  କମୁାର ମଖୂାଜର୍ ୀ OR/06/044/282606
ୀ /1054819 70 108 583ଲତିକା ମଖୂାଜର୍ ୀ ପି େଯାେଗ  କମୁାର ମଖୂାଜର୍ ୀ OR/06/044/282607
ୀ /1054820 63 108 584ଗାୟତୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ତୁଳସୀ ଦାସ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/044/282573
ପ ୁ /1054821 32 108 585େଲାକନାଥ ଓଝା ପି ହରିଶଚ  ଓଝା LNT3021003
ୀ /1064822 58 108 586ସୀତା େବେହରା ସା ଧେନଶର େବେହରା LNT2427045
ପ ୁ /1064823 47 108 587ଦୁସ  କମୁାର େବେହରା ପି ଧନସ୍ଵର େବେହରା YNY1245851
ପ ୁ /1064824 44 108 588ର ନ କମୁାର େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା LNT2426989
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ୀ /1064825 39 108 589ସଜୁାତା େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା LNT3070307
ପ ୁ /1064826 38 108 590ଚ ନ େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା YNY0172031
ୀ /1064827 35 108 591ସଂଗୀତା େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା LNT3070315
ୀ /1064828 26 108 592ଜମନୁା େବେହରା ସା ର ନ କମୁାର େବେହରା YNY1331883

ପ ୁ /1064829 55 108 593ବିଶଜିତ ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ YNY0492892
ୀ /1064830 49 108 594ଗୀତାରାଣି ଦାସ ସା ବିଶଜିତ ଦାସ YNY0492918

ପ ୁ /1064831 40 108 595ର ିତ ଦାସ ମା ମହାମାୟା ଦାସ YNY0450601
ପ ୁ /1064832 26 108 596ପ ୂ ର୍ଜିତ ଦାସ ପି ବିଶ୍ଵଜିତ ଦାସ YNY1058478
ୀ /1064833 80 108 597ବିଭାରାଣୀ ସରକାର ପି ନଳିନୀ େମାହନ ସରକାର LNT2426724
ୀ /1064834 58 108 598ଶୀମତୀ ଚିତା ସରକାର ପି ନଳିନୀ େମାହନ ସରକାର LNT2426716

ପ ୁ /1064835 54 108 599ସପନ କମୁାର ସରକାର ପି ନଳିନୀ େମାହନ ସରକାର LNT2426773
ୀ /1064836 54 108 600ଶଖିା ସରକାର ପି ନଳିନୀ େମାହନ ସରକାର LNT2426674

ପ ୁ /1064837 52 108 601ଅ ନ କମୁାର ସରକାର ପି ନଳିନୀ େମାହନ ସରକାର LNT2426765
ପ ୁ /1074838 47 108 602େସକ ିରୂ ପି େସକ ବାସୀରୁ ୀନ YNY1332071
ୀ /1074839 50 108 603ସାହରା ଖାତୁନ ପି େସକ ବାସୀରୁ ୀନ YNY1331651
ୀ /1074840 67 108 604ରୀତା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ଶଯ୍ାମଲ କମୁାର ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟ YNY1331685

ପ ୁ /1074841 75 108 605ଶଯ୍ାମଲ କମୁାର ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟ ପି ହରି ସାଧନ ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY1331750
ପ ୁ /1074842 65 108 606ତମାଲ ରାୟ ପି ବିଧଭୂୂଷଣ ରାୟ OR/06/044/282604
ପ ୁ /1074843 62 108 607ଅମେଳ ୁ ରାୟ ପି ବିଧଭୂୂଷଣ ରାୟ OR/06/044/282822
ୀ /1074844 56 108 608ପରୂବୀ ରାୟ ସା ଅମେଳ ୁ ରାୟ OR/06/044/282755
ୀ /1074845 55 108 609ଦୀପା ରାୟ ସା ଉ ଳ ରାୟ OR/06/044/282603

ପ ୁ /1074846 36 108 610ସମିୁତ ରାୟ ପି ଉ ଳ ରାୟ LNT3021615
ୀ /1084847 43 108 611ସବିତା ମହାରଣା ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା YNY0604272
ୀ /1084848 29 108 612ସ ର୍ଲତା ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା YNY0604330
ୀ /1084849 70 108 613ନୀଳିମା ରାୟ ପି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ରାୟ OR/06/044/282726

ପ ୁ /1084850 47 108 614ବିେବକାନ  ରାୟ ପି େଗୗରଚ  ରାୟ OR/06/044/282658
ୀ /1084851 39 108 615ସସିୁତା ରାୟ ପି ଈଶର ରାୟ OR/06/044/282730

ପ ୁ /1094852 52 108 616ତରୁଣ ମାଇତି ପି ବିମଳ ମାଇତି OR/06/044/282714
ୀ /1094853 43 108 617ସୀମା ମାଇତି ସା ତରୁଣ ମାଇତି OR/06/044/282715
ୀ /1094854 23 108 618ଜବା ମାଇତି ପି ତରୁଣ କମୁାର ମାଇତି YNY1059104

ପ ୁ /1104855 40 108 619ସାଗର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଜାନକୀନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3021623
ପ ୁ /1104856 60 108 620ଚ େଶଖର ମହାରଣା ପି ଜଗନାଥ ମହାରଣା OR/06/044/282154
ପ ୁ /1104857 50 108 621ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା OR/06/044/282874
ପ ୁ /1104858 31 108 622ପବିତ ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ YNY0721571
ୀ /1104859 31 108 623ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ YNY0721555

ପ ୁ /1104860 54 108 624ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ LNT3021649
ପ ୁ /1114861 63 108 625ପଦୀପ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି େକୗଳାସ ବିେଶାଇ OR/06/044/282640
ୀ /1114862 38 108 626ଏଲିନା ମହା ି ସା ସିେ ାନୀ ମହା ି YNY0355917
ୀ /1114863 35 108 627ରଶତିା ମହା ି ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ମହା ି YNY0355925

ପ ୁ /1124864 40 108 628ଶଶା  େଶଖର ବାରିକ ପି ବାବନ ବାରିକ LNT2425536
ୀ /1124865 53 108 629ଲୀନା ଚକବ ିର୍ ସା େଦବୀ ପସାଦ ଚକବ ିର୍ OR/06/044/282660
ପ ୁ /1124866 47 108 630େଦବୀ ପସାଦ ଚକବ ିର୍ ପି ହରିଦାସ ଚକବ ିର୍ OR/06/044/282659
ପ ୁ /1134867 90 108 631ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ ପି ସାନ  ସାହୁ OR/06/044/282908
ୀ /1134868 50 108 632ସମିୁତା ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ YNY0664599

ପ ୁ /1134869 46 108 633ଦୀପକ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/044/282824
ୀ /1134870 41 108 634ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାହୂ ସା ଜୟ ରାମ ସାହୂ YNY1210541

ପ ୁ /1134871 39 108 635ଦିଲୀପ ସାହୁ ପି ଅେଲଖଚ  ସାହୁ LNT4493474
ୀ /1134872 38 108 636ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ LNT2435279
ୀ /1134873 33 108 637ମିତାଲି ସାହୁ ସା ଦିପକ ସାହୁ LNT3021664
ୀ /1134874 22 108 638ଲିଜା ସାହୂ ପି ଜୟ ରାମ ସାହୂ YNY1210558
ପ ୁ /1134875 21 108 639ବଳରାମ ସାହୂ ପି ଜୟ ରାମ ସାହୂ YNY1210525
ୀ /1134876 70 108 640ବିେନାଦିନି ସାହୁ ସା ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/282307
ପ ୁ /1134877 52 108 641ଶରତ ଚ  ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/282911
ପ ୁ /1134878 50 108 642ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/282599
ପ ୁ /1134879 48 108 643ବସ  ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/044/282909
ପ ୁ /1144880 28 108 644ଆଦଶର୍  ଦାସ ପି ହରିଶ ଦାସ YNY0676718
ୀ /1144881 25 108 645ନିଶ ିପଦ ପି ପଦୀପ ରଂଜନ ପ ୃ ି YNY0924050
ୀ /1144882 73 108 646ରତନ୍ମାଳି ପ ୃ ି ସା ବିନୟ ପ ୃ ି OR/06/044/282540
ପ ୁ /1144883 72 108 647ବିନୟ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ରାେଜ  ପ ୃ ି OR/06/044/282561
ୀ /1144884 54 108 648ଅ ନା ପ ୃ ି ସା ପଦିପ ର ନ ପ ୃ ି YNY0143354
ପ ୁ /1144885 57 108 649ଚି  ର ନ ପ ୃ ି ପ ୃ ି ପି ରାେଜ  ପ ୃ ି YNY1352699
ପ ୁ /1144886 42 108 650ସଦୁୀପ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ମେନାଜ କମୁାର ପ ୃ ି LNT1675388
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ପ ୁ /1144887 35 108 651ରାହୁଲ ପ ୃ ି ପି ପଦିପ ରଂଜନ ପ ୃ ି YNY0143347
ପ ୁ /1144888 69 108 652ରଣଜିତ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ଚ  େଶଖର ପ ୃ ି OR/06/044/282322
ପ ୁ /1144889 63 108 653ପଦୀପ ରଂଜନ ପ ୃ ି ପି ରାେଜ  ପ ୃ ି OR/06/044/282769
ୀ /1144890 30 108 654ପନୁମ ପ ୃ ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0923953

ପ ୁ /1144891 27 108 655ସରୁଜ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ୃ ି YNY0923961
ପ ୁ /1154892 59 108 656େମାହିତ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ଚ େଶଖର ପ ୃ ି OR/06/044/282636
ୀ /1154893 57 108 657ସତଯ୍ପିୟା ପ ୃ ି ସା ରଣଜିତ ପ ୃ ି OR/06/044/282576
ୀ /1154894 49 108 658ନଳିନୀ ପଭା ପ ୃ ି ସା େମାହିତ ପ ୃ ି OR/06/044/282577

ପ ୁ /1164895 65 108 659ନିମାଇ ଁଚରଣ ବହା ପି ଅନନ୍ଦା ବହା OR/06/044/282656
ୀ /1164896 57 108 660ସ ଯ୍ାରାଣି ବହା ସା ନିମାଇ ଁବହା OR/06/044/282657
ୀ /1164897 39 108 661ସାସତୀ ବହା ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ବହା LNT3130374

ପ ୁ /1164898 38 108 662ସଂଗାମ ପସାଦ ବହା ପି ନିମାଇ ବହା OR/06/044/282818
ୀ /1164899 32 108 663ଅମିକା ଓଝା ସା କୃ  ଚ  ଓଝା YNY1023381
ୀ /1174900 54 108 664ବିଦଯ୍ତୁପଭା ପ ୃ ି ପି ପ ୂ ୱ ପ ୃ ି OR/06/044/282780

ପ ୁ /1174901 51 108 665ସଶୁା  ଚ  ପ ୃ ି ପି ପ ୂ ୱ ପ ୃ ି OR/06/044/282779
ପ ୁ /1174902 49 108 666ସବୁତ ପ ୃ ି ପି ପ ୂ ୱ ପ ୃ ି OR/06/044/282815
ୀ /1174903 44 108 667ସଂଘମିତା ପ ୃ ି ସା ସଶୁା  ପ ୃ ି OR/06/044/282781

ପ ୁ /1174904 26 108 668ବିକାଶ ଚ  ପ ୃ ି ପି ସଶୁା  ଚ  ପ ୃ ି YNY0721514
ପ ୁ /1174905 26 108 669ଅଭିେଷକ ପ ୃ ି ପି ସବୁତ ପ ୃ ି YNY0721522
ପ ୁ /1184906 42 108 670େସାମନାଥ ମାହାନା ପି ଜୟକୃ  ମାହାନା LNT3021680
ୀ /1184907 30 108 671ପିୟଦଶ ିର୍ନି ବି ୁପିୟା ମାହାନନ୍ ା ସା ରବିନାରାୟଣ ମାହାନନ୍ ା YNY0721373

ପ ୁ /1184908 41 108 672ରବି ନାରାୟଣ ମାହାନନ୍ ା ପି ଜୟକୃ  ମାହାନନ୍ ା LNT4473443
ପ ୁ /1184909 48 108 673ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ YNY0450262
ୀ /1184910 43 108 674ବବିତା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ YNY0450908
ୀ /1194911 36 108 675ରଶିତା ମହାରଣା ସା ଶଶକିା  ମହାରଣା YNY0850552

ପ ୁ /1194912 68 108 676ଅଜିତ ପ ୃ ି ପି ଚ େଶଖର ପ ୃ ି OR/06/044/282321
ପ ୁ /1194913 42 108 677ଆଶତି କମୁାର ପ ୃ ି ପି ଅଜିତ୍ କମୁାର ପ ୃ ି LNT2426781
ପ ୁ /1194914 40 108 678ସମୁୀତ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ଅଜିତ କମୁାର ପ ୃ ି LNT2427011
ୀ /1194915 67 108 679େସାନାଲି ପ ୃ ି ସା ମେନାଜ କମୁାର ପ ୃ ି LNT3021706
ୀ /1204916 47 108 680ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ OR/06/044/282626

ପ ୁ /1204917 38 108 681ଗିରୀଧାରୀ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ସାହୁ OR/06/044/282709
ପ ୁ /1224918 48 108 682ବଳଭଦ ମହାପାତ ପି ରାମଚ  ମହାପାତ OR/06/044/282746
ୀ /1224919 45 108 683ତୃ ିବାଳା ମହାପାତ ସା ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ OR/06/044/282745

ପ ୁ /1224920 49 108 684ଜଗନନ୍ାଥ ମହାପାତ ପି ରାମଚ  ମହାପାତ YNY1335538
ୀ /1224921 37 108 685କବିତା ମହାପାତ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ମହାପାତ YNY1332246
ୀ /1224922 36 108 686ବିଦଯ୍ତୁଲତା ମହାପାତ ସା ବଳଭଦ ମହାପାତ YNY1331974

ପ ୁ /1234923 85 108 687ଜୟକୃ  ବାରିକ ପି କା ିର୍କ ବାରିକ OR/06/044/290646
ୀ /1234924 31 108 688ଓସିନା ବାରିକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ବାରିକ YNY0355743
ୀ /1234925 26 108 689ଏଲୀନ ବାରିକ ପି ପଫଲୁ ବାରିକ YNY1210574

ପ ୁ /1234926 23 108 690ରାେଜଶ କମୁାର ବାରିକ ପି ପଫଲୁ ବାରିକ YNY1210566
ୀ /1234927 28 108 691ସମୁନ େବେହରା ପି ସେରାଜ କା  େବେହରା YNY0450783
ପ ୁ /1234928 61 108 692ଅନିଲ ମାହାନା ପି ଜୟକୃ  ମାହାନା OR/06/044/290600
ୀ /1234929 41 108 693ବାସ ୀ ମାହାନା ସା ଅେଶାକ ମାହାନା YNY0355727
ୀ /1234930 51 108 694ପମିଳା ମାହାନନ୍ ା ସା ଜୟକୃ  ମାହାନନ୍ ା OR/06/044/290647
ୀ /1234931 43 108 695େସନ୍ହଲତା ମାହାନନ୍ ା ମା ପମିଳା ମାହାନନ୍ ା OR/06/044/282837
ୀ /1244932 21 108 696ବିଶପିୁୟା ବାରିକ ସା ପତାପ କମୁାର ବାରିକ YNY1245729
ୀ /1244933 43 108 697ଅନିତା ମାହାନା ସା ଅ ନ କମୁାର ମାହାନା YNY0355735

ପ ୁ /1244934 29 108 698ପସନନ୍  କମୁାର ମାହାନନ୍ ା ପି ପଦିପ କମୁାର ମାହାନନ୍ ା YNY0721399
ପ ୁ /1244935 28 108 699ପକାଶ କମୁାର ମାହାନା ପି ପଦିପ କମୁାର ମାହାନା YNY0676692
ୀ /1244936 47 108 700ବନୀତା ମାହାନନ୍ା ସା ପଦୀପ ମାହାନନ୍ ା OR/06/044/282806
ପ ୁ /1244937 33 108 701ପତାପ କମୁାର ମାହାନନ୍ା ପି ପଦିପ କମୁାର ମାହାନନ୍ ା YNY0079681
ପ ୁ /1244938 43 108 702ଅ ନ କମୁାର ମାହାନନ୍ ା ପି ଦଇତାରି ମାହାନନ୍ ା OR/06/044/290653
ୀ /1254939 35 108 703ଦୀପା ଳୀ େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା YNY0079699
ୀ /1254940 55 108 704ପ ୂ ିର୍ମା ମାହାନା ପି ନବକିେଶାର ମାହାନା LNT2546133
ପ ୁ /1254941 39 108 705ମନୁା ମାହାନା ପି ନବ ମାହାନା LNT2546125
ପ ୁ /1254942 56 108 706ଧୀେରନ କମୁାର ମାହାନନ୍ ା ପି ନବ ମାହାନନ୍ ା YNY0172049
ପ ୁ /1254943 29 108 707ରାେକଶ ମହାପାତ ପି ସୀତାରାମ ମହାପାତ YNY0355891
ୀ /1264944 71 108 708ସା ିଲତା ବାରିକ ସା ପଭାତ ବାରିକ OR/06/044/290636
ୀ /1264945 41 108 709ଇ ୁମତି ବାରିକ ପି ପଭାତକମୁାର ବାରିକ OR/06/044/282899
ୀ /1264946 39 108 710ସରସତୀ ବାରିକ ପି ପବାତ ବାରିକ LNT2581395
ୀ /1264947 39 108 711ସରସତି ବାରିକ ପି ପଭାତ ବାରିକ YNY1247873
ୀ /1264948 31 108 713ପ ୁ ଲତା ମହାରଣା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା YNY0721530
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ୀ /1264949 31 108 714ଗୀତା ଳୀ ମହାରଣା ସା ବରୁଣ କମୁାର ମହାପାତ YNY0965632
ପ ୁ /1274950 78 108 715ପସା  କମୁାର ଭୂୟଁା ପି କୁ  ବିହାରୀ ଭୂୟଁା YNY1162833
ୀ /1274951 71 108 716କଲଯ୍ାଣୀ ଭୂୟଁା ସା ପଶା  କମୁାର ଭୂୟଁା YNY0759480

ପ ୁ /1274952 42 108 717ଶାଶତ ଭୂୟଁା ପି ପଷା  କମୁାର ଭୂୟଁା YNY0759506
ୀ /1274953 54 108 718ଦୀପାଲି ଚକବ ିର୍ ସା ସବୁାସ ଚକବ ିର୍ LNT2581387

ପ ୁ /1274954 35 108 719ସେ ାଷ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାସ YNY0830059
ୀ /1274955 41 108 720ସେ ାଷିନୀ ମେହର ସା ବିଭୁତି ଭଷଣ େମେହର YNY0799619

ପ ୁ /1274956 53 108 721ବିଭୁତି ଭୂଷଣ େମେହର ପି ସହେଦବ େମେହର YNY0799635
ୀ /1274957 42 108 722ରଂଜିତା ସାହୁ ସା ନବକିେଶାର ସାହୁ YNY0759514

ପ ୁ /1274958 41 108 723ନବ କିେଶାର ସାହୁ ପି ମାଧବା ନ  ସାହୁ YNY0830042
ୀ /1274959 40 108 724ସ ିର୍ମା ସାଇଁ ସା ଶାଶତ ଭୂୟଁା YNY0759498

ପ ୁ /1284960 62 108 725ତାପସ କମୁାର ଦାସ ପି ସଚୀ  କମୁାର ଦାସ YNY1291004
ୀ /1284961 50 108 726ଅ ନା ଦାସ ସା ପତାପ ଦାସ OR/06/044/282770
ୀ /1284962 29 108 727ରୀମା ଦାସ ପି ତାପସ କମୁାର ଦାସ YNY0603860

ପ ୁ /1284963 26 108 728ଅଭିେଷକ ଦାସ ପି ତାପସ କମୁାର ଦାସ YNY1245661
ୀ /1294964 75 108 730ପଦାରାଣୀ ଦାସ ସା ଶଶିରି ଦାସ OR/06/044/282646

ପ ୁ /1294965 50 108 731ସବୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଶିରି ଦାସ OR/06/044/282601
ପ ୁ /1294966 46 108 732ସବୁାଶ ଚ  ଦାସ ପି ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ LNT3406600
ୀ /1294967 43 108 733ମାଳତୀ ଦାସ ପି ଶଶିରି ଦାସ OR/06/044/282647
ୀ /1304968 65 108 734ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମହାରଣା ସା ସହେଦବ ମହାରଣା LNT2427029
ୀ /1304969 38 108 735େଦବକୀ ମହରଣା ପି ସହେଦବ ମହରଣା LNT2581338
ୀ /1304970 38 108 736ନମିତା ମହାରଣା ପି ସହେଦବ ମହାରଣା YNY0079707
ୀ /1314971 65 108 737ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମହରଣା ସା ଭୀମ ମହରଣା LNT2546141

ପ ୁ /1314972 45 108 738ଗରିବଦାସ ମହରଣା ପି ଭୀମ ମହରଣା LNT2546166
ପ ୁ /1314973 43 108 739େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହରଣା ପି ଭିମ ମହରଣା LNT2546174
ୀ /1314974 40 108 740କମଳା ମହାରଣା ସା େଗୗରା  ମହାରଣା LNT2426872

ପ ୁ /1314975 40 108 741େକଦାର ମହାରଣା ପି ସହେଦବ ମହାରଣା LNT2427003
ୀ /1314976 39 108 742ମମତା ମହାରଣା ପି ଭୀମ ମହାରଣା LNT2426906
ୀ /1314977 20 108 743ପଦିନୀ ମହାରଣା ପି ଗରିବ ମହାରଣା YNY1245711

ପ ୁ /1324978 51 108 744ବିରୂପାକ୍ଷ ସାଇଁ ପି ଆଦିକ  ସାଇଁ OR/06/044/282738
ୀ /1324979 50 108 745ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା ଭଜରାମ ସାଇଁ OR/06/044/282737

ପ ୁ /1324980 33 108 746ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ଭଜରାମ ସାଇଁ LNT3021722
ପ ୁ /1334981 56 108 747ରଘନୁାଥ ଦେଳଇ ପି ମାଗଣିୁ ଦେଳଇ LNT2581312
ୀ /1334982 48 108 748ସକୁା ି ଦେଳଇ ସା ରଘନୁାଥ ଦେଳଇ LNT2581304
ୀ /1344983 50 108 749ସବିତା ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା YNY0355909
ୀ /1344984 41 108 750ସବିତା ମହରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହରଣା OR/06/044/290604

ପ ୁ /1344985 40 108 751ପଦିପ ମହରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହରଣା OR/06/044/290603
ୀ /1344986 84 108 752ଉଷାରାଣି ମହରଣା ସା ରାମଚ  ମହରଣା YNY0985150
ୀ /1344987 70 108 753ସ ର୍ପଭା ମହରଣା ସା ଲକ୍ଷଣ ମହରଣା OR/06/044/290602
ୀ /1344988 42 108 754ବାସ ି ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା LNT3021748
ୀ /1344989 30 108 755ସପନ୍ାରାଣୀ ମହାରଣା ସା ପଦୀପ ମହାରଣା YNY1315514
ୀ /1354990 56 108 756ପମିଳା ସିଂ ସା ଧରଣୀ ସିଂ OR/06/044/282893

ପ ୁ /1354991 51 108 757େହମଂତ କମୁାର ସିଂହ ପି ଫକିର ଚଂଦ ସିଂହ YNY1332386
ୀ /1354992 44 108 758ମମତା ସିଂହ ସା ପିୟ ର ନ ସିଂହ YNY1332337
ୀ /1354993 39 108 759ମାନସୀ ସିଂ ପି ନଟବର ସିଂ OR/06/044/282894
ୀ /1354994 39 108 760ପମିଳା ସିଂହ ସା େହମଂତ କମୁାର ସିଂହ YNY1332428
ୀ /1354995 19 108 761ପିତିପଜ୍ଞା ସିଂହ ପି େହମଂତ କମୁାର ସିଂହ YNY1332352

ପ ୁ /1364996 72 108 762ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା ପି ଭିକାରୀ ମହରଣ LNT2427078
ୀ /1364997 58 108 763ପାବର୍ ତୀ ମହାରଣା ସା ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା LNT2426658
ପ ୁ /1364998 33 108 764େଦବାଷିଶ ମହାରଣା ପି ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା LNT3021755
ପ ୁ /1364999 28 108 765ଆଶଷି କମୁାର ମହାରଣା ପି ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା YNY1023522
ୀ /1365000 28 108 766ସନୁ ା ମହାରଣା ସା େଦବାଶଷି ମହାରଣା YNY1023555
ପ ୁ /1365001 34 108 767େସକ ସଇଦ ପି େସକ ଖଲିଲ YNY0850792
ପ ୁ /1375002 49 108 768ଅୟସ ପା ବ ପି ଶୀନିବାସ ପା ବ LNT2581239
ୀ /1375003 46 108 769ସଭୁଦା ପା ବ ସା ଅୟୁସ ପା ବ LNT2581221
ପ ୁ /1375004 44 108 770ମେହଶ ପା ବ ପି ଶୀନିବାସ ପା ବ LNT2581213
ପ ୁ /1385005 53 108 771ରେମଶଚ  ପ ା ପି ଭଗବାନ ପ ା OR/06/044/282860
ୀ /1385006 48 108 772କସୁମୁ ପ ା ସା ରେମଶ ପ ା OR/06/044/282865
ପ ୁ /1395007 56 108 773ରବୀ  ମହାରଣା ପି କାହନ୍  ୁମହାରଣା OR/06/044/282870
ୀ /1395008 48 108 774ମିନତୀ ମହାରଣା ସା ରବୀ  ମହାରଣା OR/06/044/282871
ପ ୁ /1395009 33 108 775ରାେଜ  ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା LNT3021771
ପ ୁ /1395010 29 108 776େସୗମଯ୍ର ନ ମହାରଣା ପି ଅରକ୍ଷିତ ମହାରଣା YNY0741728
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1

ୀ /1395011 41 108 777ଲିପି ମହାରଣା ସା ଦୀପକ ମହାରଣା YNY0603993
ୀ /1395012 37 108 778ରୀତାରାଣୀ ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା LNT3021789

ପ ୁ /1405013 68 108 779ପରୀକି୍ଷତ ମହରଣା ପି େଗାପାଳ ମହରଣା OR/06/044/290583
ପ ୁ /1405014 52 108 780ଜୟେଦବ ମହାରଣା ପି ୰େଗାପାଳ ମହାରଣା YNY1247857
ୀ /1405015 58 108 781ସ କୁ୍ତା ମହରଣା ସା ପରୀକି୍ଷତ ମହରଣା OR/06/044/282885
ୀ /1405016 51 108 782େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହାରଣା ସା ଜୟେଦବ ମହାରଣା YNY0850909
ୀ /1405017 35 108 783ସଜୁାତା ମହାରଣା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା LNT3021821

ପ ୁ /1405018 34 108 784ସତଯ୍ ପକାଶ ମହାରାଣା ପି ପାରିକ୍ଷୀତ ମହାରାଣା LNT3021805
ୀ /1405019 34 108 785ସଜୁାତା ସଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ମହାରଣା ପି ପରୀକି୍ଷତ ମହାରଣା LNT3021813

ପ ୁ /1415020 50 108 787ପଦୀପ କମୁାର ପ ା ପି ନୂସିଂହ ଚରଣ ପ ା YNY1245679
ୀ /1415021 40 108 788ସଂକୁ ଳା ପ ା ସା ପଦୀପ କମୁାର ପ ା YNY1245695

ପ ୁ /1415022 70 108 789ଦାେମାଦର ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ LNT2581155
ୀ /1415023 65 108 790ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ଦାେମାଦର ସାହୁ LNT2581148
ୀ /1415024 45 108 791ପଭାତି ସାହୁ ପି ମେନାର ନ ସାହୁ LNT2581106
ୀ /1415025 44 108 792କବିତା ସାହୁ ସା ସ ୀବକମୁାର ସାହୁ YNY1132570
ୀ /1415026 42 108 793ଡଲି ସାହୁ ସା ଚି  ର ନ ସାହୁ YNY0850917

ପ ୁ /1415027 39 108 794ଚି ର ନ ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ LNT2581114
ପ ୁ /1415028 23 108 795ଶଭୁାଶଷି ସାହୁ ପି ସ ୀବ କମୁାର ସାହୁ YNY1091099
ପ ୁ /1415029 23 108 796େମାହିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେନାର ନ ସାହୁ YNY1126846
ପ ୁ /1415030 21 108 797ରାହୂଲରାଜ ସାହୁ ପି ମେନାର ନ ସାହୁ YNY1126721
ୀ /1415031 95 108 798ସଖି ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ LNT2581130

ପ ୁ /1415032 42 108 799ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ LNT2581122
ପ ୁ /1425033 56 108 800ଶରତ ଦାସ ପି ସହେଦବ ଦାସ OR/06/044/282544
ପ ୁ /1435034 40 108 801ଦିଲିପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା LNT4470654
ୀ /1435035 36 108 802ମମତା ମହାରଣା ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମହାରଣା YNY0355875

ପ ୁ /1445036 36 108 803ଅେଶାକ ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା YNY0664607
ପ ୁ /1445037 28 108 804ଅେଶାକ ମହାରଣା ପି େପମାନ  ମହାରଣା YNY1332469
ପ ୁ /1445038 24 108 805ଦିେନଶ ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା YNY1039049
ପ ୁ /1455039 40 108 806ପଦିପ ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା LNT4473435
ପ ୁ /1465040 63 108 807ଯବୁରାଜ ବଡୁ ପି ରାଧାକା  ବଡୁ LNT4464632
ପ ୁ /1465041 32 108 808ସଂ ୟ ଦ  ବଡୁ ପି ଯବୁରାଜ ବଡୁ YNY0355818
ୀ /1465042 30 108 809ଋତୁପ ର୍ା ସାଇଁ ସା ସଂଜୟ ଦ  ବଡୁ YNY1314574
ୀ /1475043 59 108 810ସଂଧଯ୍ାରାଣି ବଡୁ ସା ଯବୁରାଜ ବଡୁ LNT4464640
ୀ /1485044 39 108 811କବିତା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା LNT3021839
ୀ /1495045 51 108 812ରସିତା େବାଇତି ସା ବଜ କିେଶାର ଦାସ LNT3021862

ପ ୁ /1495046 49 108 813ବିକମ ମହାରଣା ପି କପୃାସି ୁ ମହାରଣା YNY0079673
ୀ /1495047 40 108 814ବି ୁପିୟା ମହାରଣା ସା ବିକମ ମହାରଣା LNT3021854
ୀ /1505048 38 108 815ସରିତା ଜୟ ି ରାଉତ ପି ରାଇଚରଣ ରାଉତ LNT3021870
ୀ /1505049 38 108 816ଶବିାନୀ ଜୟ ୀ ରାଉତ ପି ରାଇଚରଣ ରାଉତ LNT3021888

ପ ୁ /1515050 41 108 817ଧେନଶର ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା LNT3021904
ପ ୁ /1515051 41 108 818ରାେକଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ରାଇଚରଣ ରାଉତ LNT3021896
ପ ୁ /1525052 56 108 819ବଜ କିେଶାର ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ LNT3021912
ପ ୁ /1535053 46 108 820ମେନାଜ କମୁାର ପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ YNY0143362
ପ ୁ /1535054 45 108 821ମାନସ ରଂଜନ ପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ LNT3021920
ୀ /1545055 37 108 822ସ ମିତା ରାଉତ ସା ଉ ଳ ରାଉତ LNT3021938

ପ ୁ /1555056 35 108 823ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମ ଳ ପି ରଣେବଷ ମ ଳ LNT3021946
ପ ୁ /1565057 34 108 824ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ LNT3021953
ପ ୁ /1575058 75 108 825କମଳକା  ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ YNY1247907
ପ ୁ /1575059 48 108 826ପସା଼  ବାରିକ ପି କମଳକା  ବାରିକ YNY1247915
ୀ /1575060 46 108 827ଅନନ୍ପଣୂର୍ା ବାରିକ ସା ପସା  ବାରିକ YNY1247949
ପ ୁ /1575061 39 108 828ଅମେରଶ ବାରିକ ପି ବସ  କମୁାର ବାରିକ YNY0172056
ପ ୁ /1575062 35 108 829ସାରଦା ପସନନ୍ ବାରିକ ପି ବସ  କମୁାର ବାରିକ YNY0172064
ପ ୁ /1575063 35 108 830ସଂେତାଷ ମହାରଣା ପି ବି ୁଚରଣ ମହାରଣା YNY1314632
ପ ୁ /1575064 60 108 831େବୖକୁ  ନାୟକ ପି ବୁ ିରାମ ନାୟକ LNT3385341
ପ ୁ /1575065 36 108 832ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ LNT3385325
ପ ୁ /1575066 51 108 833ସସୁା  କମୁାର ସିଂହ ପି କମଳକା  ସିଂହ YNY1247931
ୀ /1575067 44 108 834ମମତା ସିଂହ ସା ସସୁା  କମୁାର ସିଂହ YNY1247923
ୀ /1585068 47 108 835ପ ୁ ଲତା ମହାରଣା ସା ବଳରାମ ମହାରଣା YNY0172072
ୀ /1705069 34 108 836ରିତାଂଶ ିଜୀତ ଦାସ ସା ଜୀତ କିେଶାର ଦାସ YNY1340769
ୀ /1705070 31 108 837ସବୁାସିନି ସାହୁ ସା େଗୗରା  ସାହୁ YNY0721597
ପ ୁ /2235071 22 108 838ଶଭୁମ ମହାରଣା ପି ରବୀ  ମହାରଣା YNY1314426
ପ ୁ /4425072 24 108 839ଫଗ ୁସାହୁ ପି କିଶନ୍ ସାହୁ YNY0965574
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ପ ୁ /5745073 49 108 840ଦୀନବଂଧ ୁମହାରାଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରାଣା YNY1342781
ୀ /5745074 21 108 841େଦବସୀତା େମାହରନା ପି ଦୀନବଂଧ ୁମହାରାଣା YNY1342971

ପ ୁ /6305075 62 108 842ସେୟଦା ରଶୀଦ ଅମୀର - ସୟଦ ଅମୀର YNY1137207
ପ ୁ /9995076 26 108 843େଶାେହଲ୍ ଖାନ୍ ପି ତସଲିମ୍ ଅବଦୁଲ ଖାନ୍ YNY0965566
ୀ /9995077 31 108 844ତପି ମହାରଣା ସା ବଳରାମ ମହାରଣା YNY0965608
ୀ /9995078 43 108 845ପଜ୍ଞା ପରମିତା ପ ନାୟକ ସା େଦବାଶଷି ପ ନାୟକ YNY0850867

ପ ୁ /9995079 23 108 846ଶଭୁାଶଷି ସାହୁ ପି ସ ିବ ସାହୁ YNY1039080
ପ ୁ /99995080 27 108 847ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ YNY0799627
ୀ /999995081 21 108 848ତୁଳସୀ ସାହୂ ପି ବାବୁଲା ସାହୂ YNY1156991

ପ ୁ /25082 54 108 849ମହ ଦ ଜାହିଦ୍ ପି ମହ ଦ ଆବିଦ୍ OR/06/044/280039
ୀ /25083 51 108 850ସବିନା ନାଜଲି ସା ମହ ଦ ଜାହିଦ୍ LNT2491876

ପ ୁ /035084 33 108 851ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା YNY0850941
ୀ /35085 29 108 852ଶଭୁା ମଖୁର୍ାଜର୍ ୀ ପି ତୁଳସୀ ଦାସ ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY0450809

ପ ୁ /405086 37 108 853ରିତିକ୍ େଘାଷ ପି ସବଯ୍ସାଚୀ େଘାଷ YNY0923870
ୀ /465087 30 108 854ରଶିତା ମହାରଣା ପି ଶରତ ଚ  ମହାରଣା YNY0376145

ପ ୁ /535088 69 108 855ଭା ର ମହାରଣା ପି ନିଧି ମହାରଣା OR/06/044/280150
ୀ /535089 34 108 856ରୀତା ଳୀ ମହାରଣା ସା ଭାଗିରଥୀ ମହାରଣା YNY0965582

ପ ୁ /15090 71 108 857ମାଧବ ଚ  େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା LNT2426609
ୀ /25091 78 108 858ସଧୁାଂଶବୁାଳା ଦାଶ ସା ଦିଜରାଜ ଦାଶ OR/06/044/280327
ୀ /15092 29 108 859ସଚିୁସିତା ନାୟକ ପି ବିକମ କମୁାର ନାୟକ YNY0355719
ୀ /2095093 26 108 860ଅତିବା ଅନୱର ପି ଅନୁଏର ଅଲୀ ଖାନ YNY1337674
ୀ /15094 32 108 861ସିତଲ ପ ୃ ି ପି ସଶୁା  ଚ  ପ ୃ ି YNY0449900
ୀ /555/B5095 45 108 862ସମୀମ ଆରା େବଗମ ସା େଶଖ ସାଜିଦ େମାହମଦ YNY1286798

ପ ୁ /625096 20 108 863େସୗମଯ୍ାନ  ମହାରଣା ପି ପାଣକୃ  ମହରଣା YNY1355536
ୀ /975097 61 108 864ମିତାଲି େଛାଟରାୟ ସା ବିରାଜ େଛାଟରାୟ YNY1355551

ପ ୁ /975098 65 108 865ବିରାଜ େଛାଟରାୟ ପି ପଣୂର୍ଚ  େଛାଟରାୟ YNY1355569
ୀ /565099 28 108 866ମଧସିୁତା ମହାରଣା ସା ଗିରିଧାରୀ ମହାରଣା YNY1355577

ପ ୁ /515100 51 108 867ଶଶୁା  ମହାରଣା - ଶଶୁା  ମହାରଣା YNY1355585
ୀ /515101 46 108 868ଶା ିଲତା ମହାରଣା ସା ଶାଶା  ମହାରଣା YNY1355619

ପ ୁ /925102 51 108 869ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା YNY1355627
ପ ୁ /675103 19 108 870ପଦି  ସ ୁ ର ମହାରଣା ପି ପତାପ କମୁାର ମହାରଣା YNY1355643
ୀ /528/C5104 22 108 871ଇ ିତା ମହାରାଣା ମହାରାଣା ମା ପଣତି ମହାରାଣା YNY1358357
ୀ /1025105 39 108 872ଗୀତା ଳି ମହାରଣା ସା ର ନ ମହାରଣା YNY1360882
ୀ /1585106 56 108 873ମିନାକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା YNY1360890
ୀ /1075107 37 108 874ସବନମ େବଗମ ସା େସକ ିେରା YNY1361138
ୀ /1035108 34 108 875ଆରତୀ ପାତ ସା ପଲୁେକଶ େମାହ ି YNY1361161

ପ ୁ /785109 19 108 876ରାହୁଲ ମହାରଣା ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମହାରଣା YNY1361187
ୀ /1075110 37 108 877ସବନମ େବଗମ ସା େସକ ିେରା YNY1361252
ୀ /325111 30 108 878ର ିତା େବେହରା ସା ମେନାର ନ େବେହରା YNY1367366
ୀ /3125112 24 108 879ମନିୁ େଜନା ସା ବଳରାମ େଜନା YNY1371038

ପ ୁ /295113 30 108 880ମ ୁ ାକ଼ୀମ େଶକ ପି େମାତୀ େଶକ YNY1371053
ପ ୁ /S/O-MOHAM5114 20 105 1େମାହମଦ ସଫର୍ରାଜ ପି େମାହମଦ ଜାକୀର YNY1231596
ୀ /015115 25 105 2ଏଶ। ଭଗତ ପି ଦିେନଶ୍ଵର ଭଗତ YNY1287374
ୀ /015116 21 105 3ମ ରୁୀ ଦାସ ପି ଏମ ଗେଣଶ YNY1288729

ପ ୁ /015117 26 105 4ଏମ ଗେଣଶ ପି ଏମ ସବୁା ରାଓ YNY1288711
ପ ୁ /15118 69 105 5ରାେମଶର ଭଗତ ପି ମହାେଦବ ଭଗତ OR/06/044/270003
ପ ୁ /15119 62 105 6ଦୀେନଶର ପସାଦ ଭଗତ ପି ମହାେଦବ ଭଗତ YNY1334119
ୀ /15120 58 105 7ଏନା ଭଗତ ସା ଦିେନଶର ଭଗତ LNT2537041

ପ ୁ /15121 55 105 8ଗେଣଶ ଭଗତ ପି ମହାେଦବ ଭଗତ OR/06/044/270005
ୀ /15122 55 105 9ପଦାଳୟା ଭଗତ ପି ମହାେଦବ ଭଗତ OR/06/044/270867
ୀ /15123 53 105 10ରୀତା ଭଗତ ସା ରାେମଶର ଭଗତ OR/06/044/270866
ପ ୁ /025124 21 105 11େଦବୀ ପସାଦ ମଳିକ ପି ପସଂଜିତ ମଳିକ YNY1085877
ପ ୁ /025125 25 105 12ସ ାବ ପସାଦ ପି ରଘନୁାଥ ଭଗତ YNY1162528
ୀ /25126 79 105 13ପାବର୍ ତି ଭଗତ ସା କା ିର୍କ ଭଗତ OR/06/044/270009
ପ ୁ /25127 63 105 14େବୖଦଯ୍ନାଥ ଭଗତ ପି କା ିର୍କ ଭଗତ OR/06/044/270013
ପ ୁ /25128 62 105 15ରଘନୁାଥ ଭଗତ ପି କା ିର୍କ ଭଗତ OR/06/044/270012
ପ ୁ /25129 61 105 16ଜଗନନ୍ାଥ ଭଗତ ପି କା ିର୍କ ଭଗତ OR/06/044/270010
ପ ୁ /25130 54 105 17ସିତାରାମ ଭଗତ ପି କା ିର୍କ ଭଗତ OR/06/044/270014
ୀ /25131 53 105 18େମାନୀକା ଭଗତ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ଭଗତ OR/06/044/270011
ପ ୁ /25132 52 105 19ଦିଲୀପ ପସାଦ ଭଗତ ପି କା ିର୍କ ଭଗତ OR/06/044/270016
ୀ /25133 51 105 20ତନୁଶୀ ଭଗତ ପି କା ିର୍କ ଭଗତ OR/06/044/270017
ପ ୁ /25134 49 105 21ରାଜାରାମ ଭଗତ ପି କା ିର୍କ ଭଗତ OR/06/044/270015

83 180/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 25ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /25135 21 105 22ଅଂକିତ ପସାଦ ଭଗତ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପସାଦ ଭଗତ YNY1137579
ପ ୁ /25136 62 105 23ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି ଅରକି୍ଷତ ଦାସ YNY0076331
ପ ୁ /25137 24 105 24ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YNY1039023
ପ ୁ /25138 22 105 25ସନ୍େକଟ ପସାଦ ପି ରଘନୁାଥ ଭଗତ YNY1165471
ପ ୁ /25139 40 105 26େକୖଳାସ ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ OR/06/044/270794
ୀ /35140 78 105 27ମେନାରମା ପ ନାୟକ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁପ ନାୟକ OR/06/044/270025

ପ ୁ /35141 53 105 28େଦାଳେଗାବି  ପ ନାୟକ ପି ଆକଳୁ ପ ନାୟକ LNT2561801
ୀ /35142 50 105 29େସନ୍ହଲତା ପ ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପ ନାୟକ OR/06/044/270027

ପ ୁ /35143 47 105 30ସତଯ୍ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପ ନାୟକ OR/06/044/270028
ୀ /45144 75 105 31ଆଶା ଭଗତ ସା କେହନ୍ୟାଲାଲ ଭଗତ OR/06/044/270035

ପ ୁ /45145 48 105 32ସରୁଜ ଭଗତ ପି କେହନ୍ୟାଲାଲ ଭଗତ OR/06/044/270036
ପ ୁ /45146 47 105 33କୀରଣ ଭଗତ ପି କେହନ୍ୟାଲାଲ ଭଗତ OR/06/044/270037
ପ ୁ /45147 44 105 34ଧରମ ଭଗତ ପି କେହନ୍ାୟା ଲାଲ ଭଗତ LNT4470738
ୀ /45148 38 105 35ସରସତୀ ଭଗତ ସା ଧରମ ଭଗତ LNT4470746
ୀ /055149 25 105 36ପିୟା ଭଗତ ପି ବିଜୟ ଭଗତ YNY1182294

ପ ୁ /055150 22 105 37େସାମନାଥ ଭଗତ ପି ବିଜୟ ଭଗତ YNY1182146
ୀ /55151 88 105 38ବାସ ି ଭଗତ ସା କା ାଳି ଭଗତ LNT2537033
ୀ /55152 85 105 39ଜାନକୀ ଭଗତ ସା ବିହାରୀଲାଲ ଭଗତ OR/06/044/270038
ୀ /55153 57 105 40ପନୁମ ଭଗତ ସା ସରୁଜ ଭଗତ LNT2397396

ପ ୁ /55154 53 105 41ବିଜୟ ଭଗତ ପି ବିହାରୀଲାଲ ଭଗତ OR/06/044/270039
ୀ /55155 47 105 42ଜୁଲି ଭଗତ ସା ବିଜୟ ଭଗତ LNT3368198

ପ ୁ /55156 41 105 43ବୀର ଭଗତ ପି କେହନ୍ୟା ଭଗତ LNT2397412
ୀ /55157 34 105 44ଅନିତା ଭଗତ ପି ନିମର୍ଳ ଭଗତ YNY0355115

ପ ୁ /55158 41 105 45ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ ପି ଅଜିତ୍ କମୁାର ଦାସ YNY0720904
ୀ /55159 42 105 46େରାନି ଜାକବ ସା ଜାକବ ଜଜର୍ YNY0234641
ୀ /55160 40 105 47ସସିତା ମହା ି ସା ପସା  କମୁାର ମହା ି YNY0720862
ୀ /55161 61 105 48େଶୖଳବାଳା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0720912

ପ ୁ /55162 60 105 49ସନୁୀଲ ସାଓ ପି ଶ  ୁସାଓ YNY0234658
ୀ /55163 30 105 50ଆଶା ସାଓ ସା ସନୁୀଲ ସାଓ YNY0234674

ପ ୁ /55164 27 105 51ଅ ିତ ଶ ପି ସନିୁଲ୍ ଶ YNY0922534
ୀ /65165 51 105 52ରୁକସାନା ରିୟାଜ ସା ସୟଦ ଅବଦୁଲ ରିୟାଜଉ ିନ୍ YNY0234708

ପ ୁ /65166 30 105 53ସୟଦ ଆଦନନ ରିୟାଜ ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ ରିୟାଜଉ ିନ୍ YNY0234690
ପ ୁ /075167 51 105 54ଚଦ ପକାଶ ଗାଗର ପି ସେୁରଶ କମୁାର ଗାଗର YNY1182229
ୀ /075168 47 105 55ସଜୁାତା ଗାଗର ସା ଚଂଦ ପକାଶ ଗାଗର YNY1182260
ୀ /075169 23 105 56ରିୟା ପସାଦ ପି ମଦନ େମାହନ ପସାଦ YNY1022748

ପ ୁ /075170 39 105 57ରାଣା ପସାଦ ସାହୂ ପି ନୟନ ପସାଦ ସାହୂ YNY1182245
ପ ୁ /075171 39 105 58ରାଣା ପସାଦ ସାହୁ ପି ନୟନ ପସାଦ YNY1143841
ପ ୁ /75172 44 105 59ସ ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YNY0447987
ୀ /75173 29 105 60ମନୀଷା େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା YNY0447979
ୀ /75174 62 105 61କା ି ଭଗତ ସା ଦୀଲୀପ ଭଗତ OR/06/044/270074

ପ ୁ /75175 59 105 62ରବି ପସାଦ ଭଗତ ପି ଗଣପତି ଭଗତ LNT3368172
ପ ୁ /75176 54 105 63ଗେଜଂଦ ପସାଦ ଭଗତ ପି ଚ େମାହନ ପସାଦ YNY1218403
ୀ /75177 52 105 64କିରଣ ପସାଦ ଭଗତ ସା ରବି ଭଗତ OR/06/044/270791
ୀ /75178 50 105 65ଲତା ଭଗତ ସା ଗେଜଂଦ ପସାଦ ଭଗତ LNT4540571

ପ ୁ /75179 27 105 66େସୗରଭ ଭଗତ୍ ପି େଦେବନ ପସାଦ ଭଗତ୍ YNY1038991
ପ ୁ /75180 26 105 67ଆଦିତଯ୍ ପସାଦ ଭଗତ ପି ରବି ପସାଦ ଭଗତ YNY0720995
ପ ୁ /75181 79 105 68ଭା ର ଦାସ ଗୁ ା ପି ଜି ସି ଦାସ ଗୁ ା YNY0922682
ୀ /75182 67 105 69ସିପା ଦାସ ଗୁ ା ସା ଭା ର ଦାସ ଗୁ ା YNY0922690

ପ ୁ /75183 54 105 70ରାଜିବ ଦାସ ଗୁ ା ପି ଭା ର ଦାସ ଗୁ ା YNY0922674
ପ ୁ /75184 80 105 71ଲଛମି ଯୟଶଆୁଲ ପି ରାମଚା  ଯୟଶଆୁଲ LNT3368156
ୀ /75185 73 105 72େଜଯ୍ାତି ଜୟଶଆୁଲ ସା ଲଛମି ଜୟଶଆୁଲ LNT3368164
ପ ୁ /75186 70 105 73ଶବଣ କମୁାର ଜୟଶଆୁଲ ପି ବିଶନାଥ ଜୟଶଆୁଲ LNT3368149
ପ ୁ /75187 57 105 74ରାେଜ  ଜୟଶଆୁଲ ପି ଲଛମି ଜୟଶଆୁଲ OR/06/044/270072
ୀ /75188 56 105 75ପଭାତି ଜୟଶଆୁଲ ସା ଶବଣ ଜୟଶଆୁଲ LNT2538452
ପ ୁ /75189 46 105 76ର ିତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଦିଗାମର ମହାପାତ YNY0720961
ୀ /75190 29 105 77ରାଜଶୀ ମହାରାଣା ସା ସତୁଘନ୍ ଦାସ YNY1287341
ୀ /75191 56 105 78ବାସଂତୀ ମଲିକ ପି ପସାଂତ କମୁାର ମଲିକ YNY1173863
ପ ୁ /75192 57 105 79ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି LNT4540514
ପ ୁ /75193 35 105 80ଦିଲିପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପଦିପ କମୁାର ମହାରଣା YNY0859009
ପ ୁ /75194 53 105 82ଦୁଷ  କମୁାର ପ ା ପି ହେରକୃ  ପ ା LNT3384781
ପ ୁ /75195 72 105 83ଜଗତଜିବନ ପସାଦ ପି ଗଣପତି ପସାଦ LNT1674753
ପ ୁ /75196 68 105 84ନୟନ ପସାଦ ପି ଗଣପତି ପସାଦ OR/06/044/270065
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ପ ୁ /75197 66 105 85ମଦନ େମାହନ ପସାଦ ପି ଗଣପତି ପସାଦ OR/06/044/270063
ୀ /75198 63 105 86ଚିନୟୀ ପସାଦ ସା ନୟନ ପସାଦ OR/06/044/270066

ପ ୁ /75199 62 105 87ବିକମ ପସାଦ ପି ଚ  େମାହନ ପସାଦ OR/06/044/270079
ପ ୁ /75200 61 105 88ରାେଜ  ପସାଦ ପି ଗଣପତି ପସାଦ LNT3368180
ୀ /75201 57 105 89ପଣତୀ ପସାଦ ସା ଜଗତଜିବନ ପସାଦ OR/06/044/270062
ୀ /75202 57 105 90ଅ  ୂପସାଦ ସା ମଦନେମାହନ ପସାଦ OR/06/044/270064

ପ ୁ /75203 53 105 91ଲି ଲାଜ ପସାଦ ପି ଚ େମାହନ ପସାଦ OR/06/044/270077
ୀ /75204 49 105 92ମିନାକ୍ଷୀ ପସାଦ ପି ଚ େମାହନ ପସାଦ OR/06/044/270073
ୀ /75205 48 105 93ବିମଳା ପସାଦ ପି ଚ େମାହନ ପସାଦ OR/06/044/270078
ୀ /75206 47 105 94ମଂଜୁଲତା ପସାଦ ପି ଚ େମାହନ ପସାଦ LNT2538460

ପ ୁ /75207 45 105 95ବିକମ ପସାଦ ପି ଚ େମାହନ ପସାଦ YNY0234732
ପ ୁ /75208 40 105 96ରାଜା ପସାଦ ପି ଜଗ ବନ ପସାଦ LNT2537025
ୀ /75209 30 105 97ପଜୂା ପସାଦ ପି ମଦନ େମାହନ ପସାଦ YNY0447961
ୀ /75210 28 105 98ଅ ିତା ପସାଦ ପି ରବି ପସାଦ ଭଗଦ YNY0835603
ୀ /75211 28 105 99କାଜଲ ପସାଦ ପି ଚଂଦ େମାହନ ପସାଦ YNY1287358
ୀ /75212 37 105 100େସାନିଆ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ଲି ରାଜ ପସାଦ YNY0234740
ୀ /75213 31 105 101ଆଫିଫା ରିୟାଜ ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ ରିୟାଜଉ ିନ୍ YNY0234682

ପ ୁ /75214 63 105 102ସୟଦ ଅବଦୁଲ ରିୟାଜଉ ିନ୍ ପି ସୟଦ ଅବଦୁଲ ରସଲୁ YNY0234716
ପ ୁ /75215 61 105 103ପଭାସ ସ୍ ପି ଶବିଶ ର ସ୍ YNY0076372
ୀ /75216 59 105 104ଛ ା ସ୍ ସା ପଭାସ ସ୍ YNY0076364
ୀ /75217 31 105 105ଅନସୟୂା ସାହୁ ପି ଭାବଗାହୀ ସାହୁ YNY0234724

ପ ୁ /75218 73 105 106ସନୁାକର େସଠୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େସଠୀ OR/06/044/270044
ୀ /75219 68 105 107ଶଯ୍ାମଳୀ େସଠୀ ପି ସନୁାକର େସଠୀ OR/06/044/270045
ୀ /75220 41 105 108ସ ର୍ ପଭା େସଠୀ ପି ସନୁାକର େସଠୀ LNT2439511
ୀ /75221 27 105 109ସେରାଜିନୀ େସାରନ ସା ଲାଲ ବହାଡୁଆ େସାରନ YNY1173772
ୀ /75222 43 105 110ପଭାତୀ ସାଇଁ ସା ର ିତ କମୁାର ମହାପାତ YNY0720953

ପ ୁ /85223 48 105 111ପତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ YNY0922732
ୀ /85224 45 105 112ରାଜଶୀ ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YNY0922591
ୀ /85225 42 105 113ରତନ୍ବାଳା ସାହୁ ସା ପତାପ କମୁାର ସାହୁ YNY0922724

ପ ୁ /85226 42 105 114ବଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ YNY0922567
ୀ /85227 37 105 115ସତିୃକା ା ସାହୁ ସା ବଜକିେଶାର ସାହୁ YNY0922575

ପ ୁ /85228 29 105 116େଗାପାଳ କୃ  ସାହୁ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ YNY0922716
ୀ /85229 75 105 117ପାବର୍ ତି ସାହୁ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/044/270081

ପ ୁ /85230 56 105 118ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/044/270924
ପ ୁ /85231 52 105 119ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/044/270887
ପ ୁ /85232 52 105 120ପଦିପ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/044/270930
ୀ /85233 51 105 121କବିତା ସାହୁ ସା ପସନନ୍ ସାହୁ OR/06/044/270084

ପ ୁ /85234 51 105 122ପକାଶ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/044/270968
ୀ /85235 46 105 123ପ ା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ LNT2439842
ୀ /85236 37 105 124ସେୁଦସନ୍ା ସାହୁ ସା ପକାଶ ସାହୁ YNY0234757
ୀ /95237 38 105 125ମେନାରମା ସାଂଘାତିକା ପି ରାଜକିେଶାର ସାଂଘାତିକା LNT2537017
ୀ /95238 94 105 126ସାବିତି ସିଘାଂଣିଆ ସା ହରେଗାବି  ସିଘାଂଣିଆ OR/06/044/270090

ପ ୁ /95239 64 105 127ରିଜ୍କିେଶାର ସିଘାଂଣିଆ ପି ହରେଗାବି  ସିଘାଂଣିଆ OR/06/044/270091
ୀ /95240 60 105 128ମିନାେଦବୀ ସିଘାଂଣିଆ ସା ରାଜକିେଶାର ସିଘାଂଣିଆ OR/06/044/270092

ପ ୁ /105241 60 105 129ସ ୟ ପସାଦ ଭଗତ ପି ଅେବାଧ ବିହାରୀ ପସାଦ YNY0835702
ୀ /105242 31 105 130େମଘା ଭଗତ ପି ସ ୟ ପସାଦ ଭଗତ YNY0234765

ପ ୁ /105243 53 105 131ଦୁଲାଲ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ଅଜିତ୍ କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY0974204
ୀ /105244 45 105 132ସ କୁ୍ତା ମଖୁଜର୍ ୀ ସା ଦୁଲାଲ ମଖୁଜର୍ ୀ YNY0974212

ପ ୁ /105245 44 105 133ସେୁର  ପଲାଇ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପଲାଇ YNY0382606
ୀ /105246 38 105 134ମେନାରମା ପଲାଇ ସା ସେୁର  ପଲାଇ YNY0382614
ୀ /105247 65 105 135େପମଲତା ପ ା ସା ଉମାକା  ପ ା OR/06/044/270959
ପ ୁ /105248 29 105 136ତିେଲାଚନ ପ ା ପି ଉେମଶ ଚ  ପ ା YNY0449546
ୀ /105249 89 105 137ଆନ ୀ ପସାଦ ସା ଅେବାଧ ପସାଦ OR/06/044/270098
ପ ୁ /105250 58 105 138ଅନପମ ପସାଦ ପି ଅେବାଧ ବିହାରୀ ପସାଦ YNY0964387
ୀ /105251 57 105 139ଲକ୍ଷୀ ପସାଦ ସା ସ ୟ ପସାଦ ପସାଦ OR/06/044/270100
ୀ /105252 55 105 140ଇ ିରା ଶଭୁଦଶର୍ନୀ ପସାଦ ସା ଅନୁପମ ପସାଦ YNY0234773
ପ ୁ /105253 49 105 141ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ରାଉତ ପି େପମାନ  ରାଉତ YNY0193912
ୀ /105254 75 105 142ଜୟଶୀ ସାଓ ସା େମାହନ ସାଓ LNT3368131
ପ ୁ /105255 48 105 143ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଫକିର ଚରଣ ସାଇଁ YNY0922500
ୀ /105256 42 105 144ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ YNY0922617
ୀ /115257 42 105 145ଲିଲି େବେହରା ସା ମେନାଜ େବେହରା LNT2397818
ୀ /115258 83 105 146ରାଧା ଭଗତ ସା ନେର  ଭଗତ OR/06/044/270106
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ୀ /115259 52 105 147ମ  ୁଭଗତ ପି ନେର  ପସାଦ ଭଗତ YNY0193920
ପ ୁ /115260 51 105 148ଶ ର ଭଗତ ପି ନେର  ଭଗତ OR/06/044/270107
ୀ /115261 44 105 149ସଷୁମା ଭଗତ ପି ନେର  ଭଗତ OR/06/044/270108

ପ ୁ /115262 42 105 150ସ ୟ ଭଗତ ପି ନେର  ଭଗତ LNT2398121
ୀ /115263 38 105 151ଶକ୍ଷୀ ଭଗତ ସା ସ ର ଭଗତ YNY0964411
ୀ /115264 35 105 152ମମତା ଭଗତ ସା ସଂଜୟ ଭଗତ YNY0922708

ପ ୁ /115265 33 105 153ସେୁର  ପ ା ପି ଉମାକା  ପ ା YNY0234781
ୀ /115266 35 105 154ରୁବି ପସାଦ ପି ଅେଶାକ ପସାଦ LNT4501003
ୀ /115267 28 105 155ରୁବି ପସାଦ ପି ଅେଶାକ ପସାଦ YNY0448555

ପ ୁ /125268 64 105 156ବାବୁଲି ଭଗତ ପି ଗେଣଶ ଭଗତ OR/06/044/270112
ୀ /125269 59 105 157ପତିମା ଭଗତ ସା ବାବୁଲି ଭଗତ OR/06/044/270881
ୀ /125270 52 105 158ଗାୟତୀ ଭଗତ ସା ସୀତାଂଶ ୁଭଗତ OR/06/044/270880

ପ ୁ /125271 47 105 159ଧେମର୍ସ ଭଗତ ପି ଶରତ ଭଗତ LNT2399350
ପ ୁ /125272 42 105 160ମେହଶ ପସାଦ ଭଗତ ପି ବସ  ଭଗତ LNT3368107
ୀ /125273 31 105 161ର ିତା ଭଗତ ପି ସିତାଂଶ ୁପସାଦ ଭଗତ YNY0234799

ପ ୁ /125274 62 105 162ସମୀର କମୁାର େଘାଷ ପି ସଧୁୀର େମାହନ େଘାଷ OR/06/044/274817
ୀ /125275 54 105 163କି ା େଘାଷ ସା ସମୀର କମୁାର େଘାଷ OR/06/044/274816
ୀ /125276 44 105 164ଅପରଜିତା ମହା ି ସା ସମୀର କମୁାର ସାଇଁ YNY0234815
ୀ /125277 46 105 165ବି ୁପିୟା ନାଥ ସା ଜଗତ ଜୀବନ ନାଥ YNY1240696
ୀ /125278 26 105 166ପମିତା ନାଥ ସା ପିୟବତ ନାଥ YNY1241140
ୀ /125279 66 105 167େଗାଲାପ ନାୟକ ସା ମରୁଲିଧର ନାୟକ YNY1241124

ପ ୁ /125280 23 105 168ଲକ୍ଷଣ ରାମ ସାହୂ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୂ YNY1287366
ୀ /125281 36 105 169ଉଜଳମଣୀ ସାଇଁ ସା ସଧିୁର କମୁାର ସାଇଁ YNY0234807

ପ ୁ /135282 28 105 170ସୟଂସି  . ମା ନୀଳିମା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ YNY0449777
ପ ୁ /135283 61 105 171ସମୀରନ ଦ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ଦ YNY1147826
ୀ /135284 26 105 172ସମୀରନ ଦ ପି ସମୀରନ ଦ YNY1147859
ୀ /135285 30 105 173ଶତା ୀ େଘାଷ ପି ସମୀର କମୁାର େଘାଷ YNY0234849
ୀ /135286 80 105 174ଲତିକା କାନୁନେଗା ସା ଲଳିତ କାନୁନେଗା OR/06/044/270115

ପ ୁ /135287 48 105 175ଲଲାେଟ ୁ କାନୁନେଗା ପି ଲଳିତ କାନୁନେଗା LNT3368099
ୀ /135288 42 105 176ଲକ୍ଷଭଦ କାନୁନେଗା ପି ଲଲିତ କାନୁନେଗା LNT2398170
ୀ /135289 42 105 177କାଦମିନୀ ପିୟମଦା କାନୁନେଗା ସା ଲଲାେଟ ୁ କାନୁନେଗା YNY0663963
ୀ /135290 58 105 178ଅରୁଣପଭା ମହା ି ସା ନିମଁାଇ ଚରଣ ମହା ି YNY0234831
ୀ /135291 55 105 179ନିଳିମା ପିୟଦଶ ିର୍ନି ସା ପତାପ ଦାସ୍ OR/06/044/270117
ୀ /135292 44 105 180କାଦମିନୀ ପିଯଂବଦା ସା ଲଲାେଟ ୁ କାନୁନେଗା YNY0449561

ପ ୁ /145293 73 105 181ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଭମର ସାହୁ OR/06/044/270122
ୀ /145294 65 105 182କବିତା ସାହୁ ସା ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/270123

ପ ୁ /145295 48 105 183େଶୖେଳ  କମୁାର ସାହୁ ପି ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ LNT2397628
ୀ /145296 40 105 184ନୀହାରିକା ସାହୁ ସା େଶୖେଳ  କମୁାର ସାହୁ LNT2398097
ୀ /145297 35 105 185ମଦୁସିତା ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ LNT4478426

ପ ୁ /145298 44 105 186ଜୀେତ  ସାହୁ ପି ରାେଜ  ସାହୁ LNT2397669
ପ ୁ /155299 74 105 187ଶକି୍ତଧର କର ପି ଉେପ  କର YNY0448571
ପ ୁ /155300 57 105 188ରଣଜିତ କମୁାର ମିଶ ପି ପଦଲାଭ ମିଶ YNY0234856
ୀ /155301 26 105 189େସାନାଲି ମିଶ ପି ରଣଜିତ୍ କମୁାର ମିଶ YNY1039015
ୀ /155302 25 105 190ରୂପାଲି ମିଶ ପି ରଣଜିତ୍ କମୁାର ମିଶ YNY1039007

ପ ୁ /155303 41 105 191େଦବାସିଶ୍ ପ ା ପି ଦିବାକର ପ ା YNY0448142
ୀ /155304 40 105 192ସଜୁାତା ପ ା ସା େଦବାସିଶ୍ ପ ା YNY0448308

ପ ୁ /155305 47 105 193ଯଗୁଳ କିେଶାର ରାଉତରାୟ ପି ଗୁ ିଚା ରାଉତରାୟ YNY0447789
ୀ /155306 43 105 194େକୗଶଲଯ୍ା ରାଉତରାୟ ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର ରାଉତରାୟ YNY0447797
ୀ /155307 65 105 195ଦୀପା ସାହୁ ସା ଶଶିରି ସାହୁ OR/06/044/270133
ୀ /155308 42 105 196େଦବଯାନୀ ସାହୁ ପି ଶଶିରି କମୁାର ସାହୁ LNT2523413
ପ ୁ /165309 58 105 197ଚା  କମୁାର େବେହରା ପି ପଭାତ କମୁାର େବେହରା OR/06/044/270140
ୀ /165310 57 105 198ରଚିତା େବେହରା ସା ଚା କମୁାର େବେହରା OR/06/044/270141
ପ ୁ /165311 32 105 199ତନୁଜ େବେହରା ପି ଚା  କମୁାର େବେହରା YNY0234864
ପ ୁ /165312 61 105 200ର ୀତା ଦାସ ପି ସବେମାହନ ଦାସ LNT3368065
ୀ /165313 46 105 201ମମତା ଦାସ ସା ର ୀପ ଦାସ LNT2536977
ୀ /165314 30 105 202େମାନିକା ଦାସ ପି ରୁେପଶ ଦାସ YNY0449017
ୀ /165315 29 105 203େସାନାଲି ଦାସ ପି ରୁେପଶ ଦାସ YNY0449025
ୀ /165316 64 105 204ସେୁରଖା ଦାଶ ସା ରୂେପଷ ଦାଶ OR/06/044/270143
ପ ୁ /165317 64 105 205ରାଜଦୀପ ଦାଶ ପି ସଦେମାହନ ଦାଶ LNT2536985
ପ ୁ /165318 62 105 206ରୂେପଷ ଦାଶ ପି ସଦେମାହନ ଦାଶ OR/06/044/270142
ୀ /165319 77 105 207ଆଭା ମହା ି ସା ସଧୁାଂଶ ୁତିପାଠୀ OR/06/044/270137
ପ ୁ /165320 53 105 208ବିେବକାନ  ତିପାଠୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁତିପାଠୀ OR/06/044/270138
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ପ ୁ /165321 52 105 209େସନ୍ହାଂଶ ୁତିପାଠୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁତିପାଠୀ OR/06/044/270139
ୀ /165322 45 105 210ସାଧନା ତୀପାଠୀ ସା ବୀେବକାନ  ତୀପାଠୀ LNT3368073
ୀ /165323 44 105 211ସାଧନା ତିପାଠୀ ସା ବିେବକାନ  ତିପାଠୀ YNY0448332

ପ ୁ /175324 60 105 212େସକ ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ସଇଦ YNY0234872
ପ ୁ /175325 42 105 213ଏମ ଅରୁଣ କମୁାର ପି ଏମ. ସବୁା ରାଓ LNT3368057
ୀ /175326 62 105 214ଏମ ଲଳିତ ସା ଏମ ସବୁାରାଓ OR/06/044/270146

ପ ୁ /175327 73 105 215ଅବିନାଶ ସାହୂ ପି ଏମ ଏଲ ଏନ OR/06/044/270145
ପ ୁ /185328 44 105 216ନୃସିହ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ଅନାମ ଚରଣ ସାଇଁ LNT2538403
ୀ /195329 28 105 217ସସିତା ବାରିକ ସା ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ YNY1240910
ୀ /195330 23 105 218ସସିତା େବେହରା ସା ନିଳମଣି ନାୟକ YNY1240902
ୀ /195331 34 105 219ପଣତୀ ଦାସ ସା ଦୀଲିପକମୁାର ନାୟକ YNY1240647

ପ ୁ /195332 68 105 220ମରୁଲୀଧର ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ YNY1241181
ୀ /195333 42 105 221ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ଅଭୟାକମୁାର ସାହୁ YNY1240639

ପ ୁ /195334 42 105 222ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ମରୁଲିଧର ନାୟକ YNY1240654
ପ ୁ /195335 23 105 223ନିଳମଣି ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ YNY1240878
ପ ୁ /195336 56 105 224ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ମ ୁଳି ସାହୁ LNT2397503
ୀ /195337 55 105 225ଶମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ପଭାତ ସାହୁ LNT2397511

ପ ୁ /195338 51 105 226ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ମ ୁଳି ସାହୁ OR/06/044/270154
ୀ /205339 19 105 227ନାଜିଆ େବଗମ ପି େସକ କରୀମ YNY1288778

ପ ୁ /205340 32 105 228ସି. ଏଚ. ହେରଶ ପି ସି.ଏଚ. ରାମକୃ YNY0234880
ୀ /205341 64 105 229ସି.ଏଚ. କାେମଶରୀ ସା ସି.ଏଚ. ରାମକୃ YNY0234898
ୀ /205342 21 105 230େବୖସାଖୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ ମା ସ କୁ୍ତା ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY1147743

ପ ୁ /205343 79 105 231ଘନଶଯ୍ାମ ନ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନ OR/06/044/270155
ୀ /205344 73 105 232ବାସ ୀ ନ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ନ OR/06/044/270156

ପ ୁ /205345 53 105 233ନିମାଇ ଁଚରଣ ନ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନ OR/06/044/270157
ୀ /205346 53 105 234ସରସତୀ ନ ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ନ YNY0234930

ପ ୁ /205347 51 105 235ନିତାଇ ଚରଣ ନ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନ OR/06/044/270159
ପ ୁ /205348 40 105 236କାଳ ୀ ପ ୃ ି ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ୃ ି YNY0234906
ୀ /205349 34 105 237ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପ ୃ ି ସା କାଳ ୀ ପ ୃ ି YNY0234914

ପ ୁ /205350 34 105 238ସି.ଏଚ. ସେୁରଶ ପି ସି.ଏଚ. ରାମକୃ YNY0234922
ୀ /215351 57 105 239ସଂଚିତା ମହାପାତ ସା ଗଗନ ସାମ ରାୟ YNY0449587

ପ ୁ /215352 72 105 240ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ ପି େଗାପିନାଥ ସାଇଁ OR/06/044/270164
ୀ /215353 69 105 241ଉବର୍ ଶୀ ସାଇଁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ OR/06/044/270165
ୀ /215354 40 105 242ସସୁୀତା ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ LNT2439982

ପ ୁ /215355 39 105 243ସେ ାଷ ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ LNT2397404
ପ ୁ /215356 35 105 244ସ ୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ LNT4540522
ୀ /225357 85 105 245ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ନ ୀ ସା ବିଶନାଥ ନ ୀ OR/06/044/270166

ପ ୁ /225358 64 105 246ଶ ନୁାଥ ନ ୀ ପି ବିଶନାଥ ନ ୀ OR/06/044/270167
ପ ୁ /225359 55 105 247ପତାପ ନ ୀ ପି ବିଶନାଥ ନ ୀ OR/06/044/270169
ୀ /225360 53 105 248ସବିତା ନ ୀ ସା ସ ନୁାଥ ନ ୀ OR/06/044/270168

ପ ୁ /225361 52 105 249େଗାପାଳ ନ ୀ ପି ବିଶନାଥ ନ ୀ OR/06/044/270170
ପ ୁ /225362 48 105 250େଗୗରା  ନ ୀ ପି ବିଶନାଥ ନ ୀ OR/06/044/270171
ୀ /225363 42 105 251ଅନୀତା ନ ୀ ସା େଗୗରା  ନ ୀ LNT2397966
ୀ /225364 41 105 252ସଂଯକୁ୍ତା ନ ୀ ସା ପତାପ ନ ୀ LNT2397974
ୀ /225365 40 105 253ନିରୁପମା ନ ୀ ସା େଗାପାଳ ନ ୀ LNT2536969
ୀ /225366 39 105 254ନିରୁପମା ନ ୀ ସା େଗାପାଳ ନ ୀ YNY0922492
ୀ /225367 26 105 255େରଣକୁା ନ ୀ ପି ସମନୁାଥ ନ ୀ YNY0835678

ପ ୁ /225368 25 105 256ଅଭିଜିତ୍ ନ ୀ ପି ପତାପ ନ ୀ YNY0922542
ପ ୁ /225369 23 105 257େଗୗ ମ ନ ୀ ପି େଗୗରା  ନ ୀ YNY1038975
ପ ୁ /225370 32 105 258ଆେମାଷ ପାତ ପି ଜୀବ ରାଜ ପାତ YNY0976621
ୀ /235371 45 105 259ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ LNT3368032
ୀ /235372 22 105 260ଅପିର୍ତା ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1169176
ପ ୁ /235373 73 105 261ନିମର୍ଳ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ସାହୁ OR/06/044/270173
ୀ /235374 64 105 262ପତିମା ସାହୁ ସା ନିମର୍ଳ ସାହୁ OR/06/044/270174
ପ ୁ /235375 54 105 263େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ନିମର୍ଳ ସାହୁ LNT2561736
ପ ୁ /235376 43 105 264ସଭୁାସିଶ ସାହୁ ପି ନିମର୍ଳ ସାହୁ LNT2397164
ପ ୁ /235377 40 105 265େସନ୍ହାଶଷି ସାହୁ ପି ନିମର୍ଳ ସାହୁ LNT2377927
ୀ /235378 24 105 266ସଧୁାରାଣୀ ସାସମଲ ପି ଚି ରଂଜନ ସାସମଲ YNY1212554
ପ ୁ /245379 42 105 267ରୂେପଶ କମୁାର ରାଉତ - ଜୟଶୀ ସାହୁ YNY1143916
ୀ /245380 64 105 268ଜୟ ି ସାହୁ ସା ଉ ମ ସାହୁ OR/06/044/270189
ୀ /245381 41 105 269ଜୟଶୀ ସାହୁ ପି ଉ ମ ଚରଣ ସାହୁ LNT2397206
ୀ /245382 41 105 270ମାଲାଶୀ ସାହୁ ପି ଡକ୍ଟର ଉ ମଚରଣ ସାହୁ YNY1151455
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ୀ /245383 39 105 271ମାଳାଶୀ ସାହୁ. ପି ଉ ମ ଚରଣ ସାହୁ LNT2397180
ୀ /245384 36 105 272ପିତିଶୀ ସାହୁ ପି ଉ ମ ଚରଣ ସାହୁ LNT2397198

ପ ୁ /255385 46 105 273ବଟକୃ  ଦାସ ପି ଚି ା ମଣି ଦାସ LNT4533162
ପ ୁ /255386 42 105 274ଇପସିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ପାଣ ର ନ ନାୟକ YNY0355313
ୀ /255387 34 105 275ଅପିର୍ତା ପାଣିଗାହୀ ପି ବିଦଯ୍ତୁ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ YNY0449066

ପ ୁ /255388 93 105 276କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ ପି େଦାଳ ସାହୁ OR/06/044/270194
ୀ /255389 84 105 277େଦୗପଦୀ ସାହୁ ସା କା ିର୍କ ସାହୁ OR/06/044/270919

ପ ୁ /255390 64 105 278ଶରତ ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ସାହୁ OR/06/044/270196
ୀ /255391 55 105 279ପେମାଦିନୀ ସାହୁ ସା ଶରତ ସାହୁ OR/06/044/270197
ୀ /255392 38 105 280ଉଷା କିରଣ ସାହୁ ସା ସତଯ୍ଜିତ ଦାସ YNY0236471
ୀ /255393 76 105 281େକେସନସୀଆ ସିଂ ସା େଦବଦାସ ଉ ମ ସିଂ LNT2962124

ପ ୁ /265394 41 105 282ମଧସୁଦୁନ ମହାରଣା ପି ନିଳମଣି ମହାରଣା YNY0449033
ପ ୁ /265395 28 105 283ଦୀପକ କମୁାର ସାହୂ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୂ YNY1143791
ୀ /265396 84 105 284କୁ ଳା ସାହୁ ସା ଫଗ ୁସାହୁ OR/06/044/270918

ପ ୁ /265397 64 105 285ବସ  ସାହୁ ପି ଫଗ ୁସାହୁ OR/06/044/270205
ପ ୁ /265398 62 105 286ବି ୁଚରଣ ସାହୁ ପି ଫଗ ୁସାହୁ OR/06/044/270207
ୀ /265399 54 105 287ବାସ ି ସାହୁ ସା ବି ୁ ସାହୁ OR/06/044/270208
ୀ /265400 53 105 288ସିମ ିନୀ ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ OR/06/044/270206

ପ ୁ /265401 49 105 289ରେମଶ ସାହୁ ପି ହୃଦାନ  ସାହୁ OR/06/044/270209
ପ ୁ /265402 47 105 290ସଦାନ  ସାହୁ ପି ଆନ  ପସାଦ ସାହୁ YNY0234955
ୀ /265403 39 105 291ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ସଦାନ  ସାହୁ YNY0234963

ପ ୁ /275404 44 105 292ବାବୁ ରାୟ ପି କାମାକ୍ଷା ରାୟ LNT2536944
ୀ /275405 43 105 293େଲାପାମଦୁା ରାୟ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ରାୟ LNT2536951

ପ ୁ /275406 42 105 294ପତାପ ରାୟ ପି କାମାକ୍ଷା ରାୟ LNT3368024
ୀ /275407 84 105 295େପମଲତା ସାହୁ ସା ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/044/270219

ପ ୁ /275408 64 105 296ପଫଲୁ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/044/270220
ପ ୁ /275409 62 105 297ବିଜୟ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/044/270222
ୀ /275410 58 105 298ସାବିତି ସାହୁ ସା ପଫଲୁ ସାହୁ OR/06/044/270221
ୀ /275411 51 105 299ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା ବିଜୟ ସାହୁ OR/06/044/270223

ପ ୁ /275412 43 105 300ଅଜୟ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/044/270224
ୀ /275413 42 105 301ଅଚର୍ନା ସାହୁ ସା ଅଜୟ ସାହୁ LNT2397172
ୀ /285414 92 105 302ରାଧାରାଣୀ େବୱା ସା ମାଗଣିୁ ସାହୁ OR/06/044/270229
ୀ /285415 72 105 303େଶପାଳି ଦାସ ସା ସନିୁଲ ଦାସ YNY0076422
ୀ /285416 48 105 304କି ା ଦାସ ପି ସନିୁଲ ଦାସ YNY0076414

ପ ୁ /285417 45 105 305େଗାପାଲ ଦାସ ପି ସନିୁଲ ଦାସ YNY0664029
ପ ୁ /285418 44 105 306େଗାବି  ଦାସ ପି ସନିୁଲ ଦାସ YNY0076398
ୀ /285419 46 105 307ସିପା ପ ନାୟକ ସା ସଧୁାଂଶ ୁପ ନାୟକ YNY0076406
ୀ /285420 29 105 308ଶଚିୁସିତା ପିଦଶର୍ନୀ ପି େଗୗର ଚରଣ ଦାସ YNY0964353

ପ ୁ /285421 58 105 309ନୁତନ ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/270230
ୀ /285422 53 105 310ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ନୁତନ ସାହୁ OR/06/044/270231

ପ ୁ /295423 49 105 311ନରସିଂହ େବେହରା ପି ପରୁୁେଷା ମ େବେହରା LNT4470787
ୀ /295424 44 105 312ସଜୁାତା େବେହରା ସା ନରସିଂହ େବେହରା LNT4470753

ପ ୁ /295425 24 105 313ସାଗର େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା YNY1182187
ପ ୁ /295426 23 105 314ସମୀର କମୁାର େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା YNY1182203
ୀ /295427 45 105 315ର ିତା ଦାସ ସା ଅମର ପସାଦ େମାହ ି YNY1143734
ୀ /295428 48 105 316ବବିତା େଜନା ସା ପତାପ େଜନା YNY0447524

ପ ୁ /295429 64 105 317ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ OR/06/044/270912
ୀ /295430 63 105 318ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/270249
ୀ /295431 61 105 319ପତିଭା ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ LNT3367984
ପ ୁ /295432 28 105 320ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାହୁ ପି ଶଶିରି କମୁାର ସାହୁ YNY0448100
ପ ୁ /295433 74 105 321ଗଗନ ବିହାରି ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନ କମୁାର ସାହୁ LNT2465276
ପ ୁ /295434 71 105 322ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ OR/06/044/270248
ପ ୁ /295435 55 105 323ଶଶିରି କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ OR/06/044/270254
ପ ୁ /295436 54 105 324ସମୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ OR/06/044/270252
ୀ /295437 51 105 325ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ସମୀର ସାହୁ OR/06/044/270253
ୀ /295438 51 105 326ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ଶଶିରି ସାହୁ OR/06/044/270255
ୀ /295439 41 105 327ଶୀମତୀ ମିଲି ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ YNY0193938
ୀ /295440 29 105 328େଚତନା େଚୖତନଯ୍ ଶୀକୃ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାହୁ YNY1300854
ୀ /305441 49 105 329ଅନୁରାଧା . ସା ଚ ଭାନ . YNY0235002
ପ ୁ /305442 42 105 330ଗରୁୁଦ  ବିଶାଳ ପି ବିଚିତାନ  ବିଶାଳ YNY0449629
ୀ /305443 44 105 331ସଲୁଚନା ଦାସ ସା ଅମର କମୁାର ଦାସ LNT1674548
ପ ୁ /305444 43 105 332େକଦାର ଦାସ ପି ମଣି ଚରଣ ଦାସ LNT1674530
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ପ ୁ /305445 19 105 333କରନ ଦାସ ପି ଅମର କମୁାର ଦାସ YNY1314897
ୀ /305446 97 105 334ମଣି ଚରଣ ଦାଶ ପି ମାଗଣିୁ ପାଗଳ LNT1674555
ୀ /305447 46 105 335ନିରୁପମା ମହାରଣା ସା ମେନାର ନ ମହାରଣା LNT1674522

ପ ୁ /305448 22 105 336େଦବାସିସ େମାହରନା ପି ନିରୁପଭା େମାହରନା YNY1155621
ୀ /305449 61 105 337ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ସା ଶୀପତି ସାହୁ OR/06/044/270270

ପ ୁ /305450 48 105 338ଜୟେଦବ ସାହୁ ପି ଜଗେମାହନ ସାହୁ YNY0922740
ୀ /305451 47 105 339ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ ସାହୂ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୂ YNY1173830
ୀ /305452 47 105 340ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1151398
ୀ /305453 28 105 341ନମିତା ସାହୁ ସା ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ YNY1240712
ୀ /305454 82 105 342େହମଲତା ସାହୁ ସା ହରେମାହନ ସାହୁ OR/06/044/270262

ପ ୁ /305455 73 105 343ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ ପି ହରେମାହନ ସାହୁ OR/06/044/270265
ୀ /305456 72 105 344କସୁମୁ ସାହୁ ସା ଜଗେମାହନ ସାହୁ OR/06/044/270264
ୀ /305457 71 105 345ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ OR/06/044/270266

ପ ୁ /305458 64 105 346ସେୁବାଧ ସାହୁ ପି ହରେମାହନ ସାହୁ OR/06/044/270271
ୀ /305459 58 105 347ବାସ ି ସାହୁ ସା ସକୁା  ସାହୁ LNT2397263
ୀ /305460 54 105 348ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ସେୁବାଧ ସାହୁ OR/06/044/270272

ପ ୁ /305461 53 105 349ସ ିବ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ OR/06/044/270276
ୀ /305462 52 105 350ସଷୁମା ସାହୁ ସା ଶବି ସାହୁ OR/06/044/270274

ପ ୁ /305463 49 105 351ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗେମାହନ ସାହୁ OR/06/044/270278
ପ ୁ /305464 45 105 352ସତଯ୍ଜିତ ସାହୁ ପି ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ OR/06/044/270279
ୀ /305465 42 105 353କମୁଦିୁନୀ ସାହୁ ସା ବସେୁଦବ ସାହୁ YNY0234989

ପ ୁ /305466 50 105 354ଚ ଭାନ ଶୀଭାସ ପି ରାମ ଅବତାର YNY0234971
ୀ /305467 38 105 355ର ିତା ସିଂହ ପି ହରପସାଦ ସିଂହ YNY0234997
ୀ /315468 59 105 356ପତିମା ସାହୁ ସା ହରିଶ ର ସାହୁ OR/06/044/270283

ପ ୁ /315469 68 105 357ହରିଶ ର ସାହୁ ପି ଉ ବ ସାହୁ OR/06/044/270282
ପ ୁ /315470 62 105 358ଗରୁୁପଦ ସାହୁ ପି ଉ ବ ସାହୁ OR/06/044/270284
ୀ /315471 42 105 359ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଗରୁୁପଦ ସାହୁ LNT2397685

ପ ୁ /315472 22 105 360ପଭୂପାଦ ସାହୁ ପି ଗରୁୁପଦ ସାହୁ YNY1165372
ପ ୁ /325473 75 105 361କାଶନିାଥ େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା OR/06/044/270286
ୀ /325474 71 105 362ଉଷାରାଣି େବେହରା ସା କାଶନିାଥ େବେହରା OR/06/044/270287

ପ ୁ /325475 51 105 363ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା OR/06/044/270288
ପ ୁ /325476 49 105 364ଅ ୁର୍ନ କମୁାର େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା LNT2439966
ୀ /325477 41 105 365ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା LNT2397982
ୀ /325478 37 105 366ହରପିୟା େବେହରା ସା ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର େବେହରା YNY0449082

ପ ୁ /325479 20 105 367େସକ ସହାରୁଖ ପି େସକ ଅବୁେତେହର YNY1288752
ୀ /325480 49 105 368କା ନ େସଠୀ ସା ଗେଣଷ େସଠୀ LNT2397826

ପ ୁ /325481 52 105 369ଅବୁେତେହର େସକ ପି େସକ ସାମା YNY1288737
ପ ୁ /335482 24 105 370ସମୁ  େସଠୀ ପି ସେୁର  େସଠୀ YNY1162569
ୀ /335483 75 105 371ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି େସଠୀ ସା େଗାବି  େସଠୀ OR/06/044/270293

ପ ୁ /335484 64 105 372ଶ ର େସଠୀ ପି ଭରତ େସଠୀ OR/06/044/270296
ପ ୁ /335485 62 105 373କ୍ଷୀେରାଦ େସଠୀ ପି େଗାବି  େସଠୀ OR/06/044/270295
ପ ୁ /335486 61 105 374ଗେଣଷ େସଠୀ ପି ଭରତ େସଠୀ OR/06/044/270298
ପ ୁ /335487 52 105 375ନୃସିଂହ େସଠୀ ପି େଗାବି  େସଠୀ OR/06/044/270294
ପ ୁ /335488 51 105 376ପନିୁତା େସଠୀ ପି େଗାପାଳ େସଠୀ LNT3367976
ପ ୁ /335489 49 105 377ଶବିପସାଦ େସଠୀ ପି େଗାପାଳ େସଠୀ OR/06/044/270839
ପ ୁ /335490 48 105 378ଟୁନା େସଠୀ ପି େଗାପାଳ େସଠୀ OR/06/044/270838
ପ ୁ /335491 39 105 379ଶକୁେଦବ େସଠୀ ପି େଗାପାଳ େସଠୀ YNY0076448
ପ ୁ /335492 37 105 380େଗୗରା  େସଠୀ ପି ସେୁର  େସଠୀ YNY0235036
ୀ /335493 33 105 381ଝିଲି େସଠୀ ସା ଶବି ପସାଦ େସଠୀ YNY0235028
ୀ /335494 25 105 382ସେୁନଲି େସଠୀ ପି ସେୁର  େସଠୀ YNY0964379
ୀ /345495 71 105 383ମିସଚୁମାଇଲିଉ , ପି େଲଉପିେଚନ , LNT3367968
ୀ /345496 66 105 384ଜାଓ ନୁ କୟୁନ୍ , ସା ଡା ଏସୱାଇଲିଉ , LNT2397784
ପ ୁ /345497 46 105 385େଡନିସ ଲିଉ , ପି ଡ. ଏସ. ୱାଇ. ଡିଉ , LNT3367950
ପ ୁ /345498 42 105 386ଲିଉ ଚାଇଲିନ ପି ଏସ.ଏଶ. ଚାଇଲିନ LNT3367943
ପ ୁ /355499 64 105 387ଏମ କାଳିଦାସ ରାଓ ପି ଏେ ସ ରାଓ OR/06/044/270307
ପ ୁ /355500 62 105 388ଏମ ନାେଗଶର ରାଓ ପି ଏେ ସ ରାଓ OR/06/044/270309
ୀ /355501 54 105 389ଏମ ଲଛମି ରାଓ ସା ଏମ କାଳିଦାସ ରାଓ OR/06/044/270308
ୀ /355502 54 105 390ଏମ ଲଛିମ ରାଓ ସା ଏମ ନାେଗଶର ରାଓ OR/06/044/270310
ପ ୁ /355503 39 105 391ଏମ ରାେଜସ ରାଓ ପି ଏମ ସଂଜୀବ ରାଓ LNT3384500
ପ ୁ /355504 31 105 392ସଧୁୀର ରାଓ ପି କାଳିଦାସ ରାଓ YNY0449801
ୀ /355505 31 105 393ଏମ୍ ହରିଡା ରାଓ ପି ଏମ ନାେଗଶର ରାଓ YNY0449819
ୀ /355506 26 105 394ଏମ୍ ନିମର୍ଳା ରାଓ ପି ଏମ୍ ନାେଗଶର ରାଓ YNY0835694
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ପ ୁ /365507 66 105 395ତିନାଥ ଦାଶ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ଦାଶ LNT3384757
ୀ /365508 65 105 396ଅ ର୍ନା ଯାଚକ ସା ପାଣ ର ନ ନାୟକ OR/06/044/270950
ୀ /365509 43 105 397ଇଉଲୀନା ନାୟକ ସା ଦୀେନଶ କମୁାର ସିଂହ YNY0448902
ୀ /365510 43 105 398ଇଭଲିନା ନାୟକ ପି ପାଣର ନ ନାୟକ LNT2398162
ୀ /365511 81 105 399ସେୁରଖା ପଧାନ ସା ଅମେର  ପଧାନ OR/06/044/270845
ୀ /365512 36 105 400ସସିୁତା ସାହୁ ସା ଇପସିତ ନାୟକ YNY0449751

ପ ୁ /365513 80 105 401େଦବଦାସ ଉ ମ ସିଂହ ପି ଉ ମ ସିଂହ LNT2397636
ପ ୁ /365514 48 105 402ସରୁଜ ସିଂହ ପି େଦବ ଦାସ ଉ ମ ସିଂହ LNT2561827
ପ ୁ /365515 52 105 403ଦୀେନଶ କମୁାର ସିଂହ ପି େଦବଦାସ ଉ ମ ସିଂହ LNT2398154
ପ ୁ /365516 60 105 404ନରସିଂହା ଥଯ୍ାଦି ପି ରଘନୁାଥ ଥଯ୍ାଡି YNY0448126
ୀ /365517 54 105 405ମିନାକ୍ଷୀ ଥଯ୍ାଡି ସା ନରସିଂମା ଥଯ୍ାଡି YNY0448134

ପ ୁ /375518 73 105 406ନଯ୍ାେରାଜୀ ଯାଚକ ପି ସଦାନ  ଯାଚକ OR/06/044/270314
ୀ /375519 69 105 407ମିନତି ଯାଚକ ସା ନଯ୍ାେରାଜି ଯାଚକ OR/06/044/270315

ପ ୁ /375520 38 105 408ସମପିର୍ତ ଜାଚକ ପି ନଯ୍ାେରାଜୀ ଜାଚକ LNT2397529
ପ ୁ /385521 46 105 409ସ ୟ େପାଦାର ପି ରାଜକମୁାର େପାଦାର LNT2439933
ପ ୁ /385522 49 105 410ମନିଶ କମୁାର ପେଟଲ ପି କି ଭାଇ ପେଟଲ OR/06/044/270822
ୀ /385523 69 105 411ଉଷା ପଦାର୍ ସା ରାଜ କମୁାର ପରଦାର LNT3367893

ପ ୁ /385524 59 105 412ଜଗଦିଶ ଭାଇ ପେଟଲ ପି େଗାବି ଭାଇ ପେଟଲ OR/06/044/270828
ପ ୁ /385525 56 105 413ଭରତକମୁାର ପେଟଲ ପି ଲକ୍ଷଣଭାଇ ପେଟଲ OR/06/044/270830
ୀ /385526 47 105 414ଅଲଫା ବି. ପେଟଲ ସା ଭରତ କମୁାର ପେଟଲ LNT2439925
ୀ /385527 43 105 415ଜି ାସା ପେଟଲ ସା ଅଶନୀ ପେଟଲ LNT2439917
ୀ /385528 41 105 416ପାୟଲ େପାଦାର ପି ରାଜକମୁାର େପାଦାର LNT2439891
ୀ /385529 40 105 417ପଜୂା େପାଦାର୍ ପି ରାଜକମୁାର ପେଟଲ LNT2439909

ପ ୁ /385530 74 105 418ରାଜ କମୁାର େପାଦାର୍ ପି ଶଭୁ କରଣ େପାଦାର OR/06/044/441284
ୀ /385531 39 105 419ଶୀତଲ େପାଦାର ସା ସ ୟ େପାଦାର YNY0636514

ପ ୁ /385532 72 105 420ପ ଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଜୟ ସାହୁ OR/06/044/270799
ପ ୁ /385533 40 105 421ପଭୁଦ  ସାହୁ ପି ପ ଜ ସାହୁ LNT2397305
ପ ୁ /385534 38 105 422ବିଭୁଦ  ସାହୁ ପି ପ ଜ କମୁାର ସାହୁ LNT2397297
ୀ /395535 39 105 423ଶଶିତା ମହାପାତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ YNY0235069
ୀ /395536 30 105 424ସିତା ମହାପାତ ପି ନଳିନୀକା  ମହାପାତ YNY0235077

ପ ୁ /395537 63 105 425ସପନ୍ଜିତ୍ ସାବତ୍ ପି ମଗୃ ା େମାହନ ସାବତ୍ YNY0753129
ପ ୁ /395538 39 105 426ଆନ ଜିତ ସାବତ ପି ସପନ୍ଜିତ ସାବତ YNY0235051
ପ ୁ /395539 33 105 427ଆନ ିତ୍ ସାବତ୍ ପି ସପନ୍ଜିତ୍ ସାବତ୍ YNY0753145
ୀ /395540 33 105 428ମଣିବାଳା ସାବତ ସା ସପନ୍ଜିତ୍ ସାବତ YNY0753137
ୀ /395541 28 105 429ଅନି ିତା ସାବତ ପି ସପନ୍ଜିତ୍ ସାବତ YNY0447771
ୀ /405542 69 105 430ପସବୀ ପେଟଲ ସା ରାେଜଶ ପେଟଲ LNT2537082

ପ ୁ /405543 51 105 431ଅଲେପସ ପେଟଲ ପି ଚୀମିନ ଭାଇ ପେଟଲ LNT2537090
ପ ୁ /405544 44 105 432ଭାେବଶ ପେଟଲ ପି େବଲଜୀ ପେଟଲ LNT2439883
ୀ /415545 55 105 433ସାଧନା ଗିରୀ ପି ପ ଜ କମୁାର ଗିରୀ LNT3367877
ୀ /425546 25 105 434େପମଲତା ମହା ି ସା ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ YNY1300318

ପ ୁ /425547 56 105 435ଅଜିତ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶସିଭୂଷଣ ସାହୁ YNY0448316
ପ ୁ /425548 52 105 436େଦବଜିତ ସାହୁ ପି ଶଶଭୂିଷଣ ସାହୁ OR/06/044/270324
ୀ /425549 75 105 437ସରଳା ସାହୁ ସା ଶଶଭୁିଷଣ ସାହୁ OR/06/044/270320

ପ ୁ /425550 55 105 438ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଶୀ ସାହୁ OR/06/044/270321
ୀ /425551 53 105 439ରୁପେଲଖା ସାହୁ ସା ଅଜିତ ସାହୁ OR/06/044/270322
ୀ /425552 50 105 440କା ନ ସାହୁ ସା ରଂଜିତ ସାହୁ LNT2397487
ୀ /425553 50 105 441ସଜୁାତା ସାହୁ ସା େଦବଜିତ୍ ସାହୁ YNY0076455
ୀ /435554 27 105 442ସଂକି୍ଷ ା ସାହୁ ପି ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ YNY0835611
ୀ /435555 89 105 443ସହୁାସିନୀ ସାହୁ ସା ସଲେମାନ ସାହୁ OR/06/044/270909
ପ ୁ /435556 62 105 444ପଭାତ ସାହୁ ପି ସଲେମାନ ସାହୁ OR/06/044/270329
ପ ୁ /435557 55 105 445ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ସଲେମାନ ସାହୁ OR/06/044/270331
ୀ /435558 52 105 446ପଣତୀ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ OR/06/044/270332
ୀ /435559 51 105 447ଗୀତାଲୀ ସାହୁ ପି କମୁଦୁ ସାହୁ OR/06/044/270775
ୀ /435560 51 105 448ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ପଭାତ ସାହୁ LNT2397362
ପ ୁ /435561 49 105 449ସବୁାସିଷ ସାହୁ ପି କମୁଦୁ ସାହୁ OR/06/044/270792
ୀ /435562 32 105 450ତି ା ସାହୁ ପି ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ YNY0235085
ୀ /435563 28 105 451ପିୟ ା ସାହୁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY0720896
ପ ୁ /435564 26 105 452ସାଥର୍କ ସାହୁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY0720888
ପ ୁ /445565 61 105 453ଉଲାସ କମୁାର ସାହୂ ପି ଚି ର ନ ସାହୁ OR/06/044/270339
ୀ /445566 26 105 454ଅପିର୍ତା ସାହୁ ପି ଉଲାସ କମୁାର ସାହୁ YNY0835629
ୀ /445567 22 105 455ଅମିତା ସାହୁ ପି ଉ ଳ କମୁାର ସାହୁ YNY1089796
ପ ୁ /445568 57 105 456ଉ ଳ ସାହୁ ପି ଚି ର ନ ସାହୁ OR/06/044/270340
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ୀ /445569 52 105 457ରୁଚିକା ସାହୁ ସା ଉଲାସ ସାହୁ LNT2397347
ୀ /445570 46 105 458ରଶୀେରଖା ସାହୁ ସା ଉ ଳ ସାହୁ LNT2397354

ପ ୁ /455571 52 105 459ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ମଥରୂୀ େମାହନ ଦାସ YNY1162510
ୀ /455572 45 105 460ସବିତା ରାଣୀ ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YNY1162593
ୀ /455573 101 105 461ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ପାତ ସା ନିେରାଦ ପାତ OR/06/044/270343

ପ ୁ /455574 71 105 462ସ ିବ ପାତ ପି ନିେରାଦ ପାତ OR/06/044/270344
ୀ /455575 65 105 463େମରୀ ଏ ଲିନା ପାତ ସା ସ ିବ ପାତ OR/06/044/270345
ୀ /455576 41 105 464ମାନସୀ ପାତ ପି ସଂଜୀବ ପାତ LNT2377943

ପ ୁ /455577 26 105 465େଦଵୀଦ  ପୁ ୀ ପି ରବୀ ନାଥ ପ ୃ ି YNY1022656
ପ ୁ /455578 25 105 466ସି ାଥର୍  ଶଂକର ପୁ ୀ ପି ବିନୟ କମୁାର ପୁ ୀ YNY1022672
ପ ୁ /455579 80 105 467ସୀତାରାମ ଶମର୍ା ପି ଚିର ିଲାଲ ଶମର୍ା YNY0193961
ୀ /455580 70 105 468ଗାୟତୀ ଶମର୍ା ସା ସୀତାରାମ ଶମର୍ା YNY0193953

ପ ୁ /455581 49 105 469ବିମଲ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ସୀତାରାମ ଶମର୍ା YNY0193979
ପ ୁ /455582 49 105 470କମଲ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ସୀତାରାମ ଶମର୍ା YNY0193987
ୀ /455583 40 105 471ମମତା ଶମର୍ା ସା କମଳ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0193946
ୀ /455584 39 105 472ମମତା ଶମର୍ା ସା ବିମଳ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0664052

ପ ୁ /465585 85 105 473କମୁଦୁବ ୁ ସାହୁ ପି ସେରାଜ ସାହୁ OR/06/044/270351
ୀ /465586 79 105 474ମଣୃାଳିନୀ ସାହୁ ସା କମୁଦୁ ସାହୁ OR/06/044/270352
ୀ /475587 59 105 475ପିବୀଜୟଲକ୍ଷୀ ସା ପି, େଭ ଟ ରାଓ OR/06/044/274784

ପ ୁ /475588 82 105 476ମଦନେମାହନ ମିଶ ପି େକଶବଚ  ମିଶ OR/06/044/270832
ୀ /475589 82 105 477ମମତା ମିଶ ସା ମଦନେମାହନ ମିଶ OR/06/044/270833

ପ ୁ /475590 52 105 478ମେନାଜ ମିଶ ପି ମଦନ ମିଶ LNT3367836
ପ ୁ /475591 51 105 479ମନିଷ ମିଶ ପି ମଦନେମାହନ ମିଶ OR/06/044/270827
ୀ /475592 47 105 480ଶବିା ି  ମିଶ ସା ମେନାଜ ମିଶ LNT3367828
ୀ /475593 47 105 481େମାନାଲୀ ମିଶ ସା ମନିଷ ମିଶ LNT3384492
ୀ /475594 67 105 482ପି େଭ ଟ ରାଓ ସା ପି ସନଯ୍ାସୀ ରାଓ OR/06/044/274783

ପ ୁ /485595 73 105 483ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ଦାସ OR/06/044/276529
ୀ /485596 65 105 484ମିନତୀ ଦାସ ସା ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/276530

ପ ୁ /485597 48 105 485ଅମୀତ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ LNT2398006
ପ ୁ /485598 42 105 486ଅସୀତ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଜିତ ଦାସ LNT2397941
ପ ୁ /485599 46 105 487ନବଘନ େଜନା ପି ଶଯ୍ାମ େଜନା YNY0355180
ୀ /485600 44 105 488ସେରାଜିନୀ େଜନା ସା ନବଘନ େଜନା YNY0355198
ୀ /485601 39 105 489ସବିତାରାଣୀ ମିଶ ସା ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ YNY0235093

ପ ୁ /485602 64 105 490ବିେନାଦ ପେ ଲ ପି ବି ଭିମିଜି ପେ ଲ OR/06/044/270359
ୀ /485603 61 105 491ଜୟାବିନ ପେ ଲ ସା ବିେନାଦ ପେ ଲ OR/06/044/270360
ୀ /485604 46 105 492ସିତା ଳି ପହରାଜ ସା ସମିତ ଶଭୁଦଶର୍ୀ ସାହୁ YNY0375899
ୀ /485605 52 105 493ଅନିତା ସାହା ପି ନାନୁଭାଇ ସାହା OR/06/044/270853
ୀ /485606 70 105 494ସଣର୍ଲତା ସାହୁ ସା ବଂଶୀଧର ସାହୁ LNT2397891

ପ ୁ /485607 83 105 495ବଂଶୀଧର ସାହୁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ LNT2397610
ପ ୁ /485608 54 105 496ସି ାଥର୍  ପିୟଦଶର୍ୀ ସାହୁ ପି ବଂସିଧର ସାହୁ YNY0835686
ପ ୁ /485609 47 105 497ସମିତ ଶଭୁଦଶର୍ୀ ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ YNY0236489
ପ ୁ /495610 71 105 498ଅମତୃଲାଲ ପେ ଲ ପି େମାହନ ପେ ଲ OR/06/044/270357
ୀ /495611 58 105 499ମ  ୂେବନ ପେ ଲ ସା ଅମତୃଲାଲ ପେ ଲ OR/06/044/270358
ୀ /505612 81 105 500ସଧୁୀରା ଯାଚକ ସା ପସନନ୍ଜିତ ଯାଚକ OR/06/044/270364

ପ ୁ /505613 69 105 501ଶୀଜିତ ଯାଚକ ପି ରଣଚୁର ଯାଚକ OR/06/044/270367
ୀ /505614 26 105 502ଶ ାମୟୀ ନ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ନ YNY0720920

ପ ୁ /515615 63 105 503ବୃ ାବନ ପରିଡା ପି ଭାଗ ୁପରିଡା LNT3384419
ୀ /515616 55 105 504େଦାଳି ପରିଡା ସା ବୃ ାବନ ପରିଡା LNT2377976

ପ ୁ /515617 49 105 505ପ ୁ ର୍ଚ  ପରିଡା ପି ବାବାଜୀ ପରିଡା LNT1674720
ପ ୁ /515618 49 105 506େକୖଳାସ ଚ  ପରିଡା ପି ଭାଗ ୁପରିଡା LNT1674597
ପ ୁ /515619 41 105 507ନିର ନ ପରିଡା ପି ବାବାଜୀ ପରିଡା LNT1674605
ପ ୁ /515620 37 105 508ବିଭୁତିଭୁଷଣ ପରିଡା ପି ବୃ ାବନ ପରିଡା LNT1674613
ପ ୁ /515621 44 105 509ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ଅନାମ ଚରଣ ସାଇଁ LNT1674662
ପ ୁ /525622 21 105 510େସକ ଅନିଲ ପି େସକ ଅବୁେତେହର YNY1288745
ପ ୁ /525623 61 105 511ଦିେନଶଭାଇ ସାହା ପି ନାନୁଭାଇ ସାହା OR/06/044/270377
ୀ /525624 58 105 512ଜୟେବନ ସାହା ସା ଦିେନଶ ସାହା OR/06/044/270378
ପ ୁ /525625 42 105 513େଗୗରବ ଶାହା ପି ଦୀେନସ ଭାର ଶାହା LNT2397834
ୀ /535626 44 105 514ପରୁବୀ ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ଖ ୁ ିଆ ପି ପ ୁ  ଚ  ଖୁ ିଆ OR/06/044/270760
ପ ୁ /535627 49 105 515ରାେଜଶ ପେଟଲ ପି ତି କମଭାଇ ପେଟଲ OR/06/044/270389
ପ ୁ /545628 47 105 516ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ପହାଦ ଚରଣ ମହା ି YNY0720870
ପ ୁ /545629 83 105 517କଳୁମଣି ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ OR/06/044/270396
ୀ /545630 73 105 518ରାଧାରାଣୀ ସାହୁ ସା କଳୁମଣି ସାହୁ OR/06/044/270397

91 180/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ୀ /545631 40 105 519ସସିତା ସାହୁ ସା ସତଯ୍ବତ ସାହୁ YNY0753111
ୀ /545632 58 105 520ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ OR/06/044/270399

ପ ୁ /545633 50 105 521ସତଯ୍ବତ ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ OR/06/044/270400
ପ ୁ /555634 34 105 522ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ YNY0193995
ପ ୁ /555635 64 105 523ସେୁର  ସାହୁ ପି ଦ ପାଣି ସାହୁ OR/06/044/270401
ୀ /555636 61 105 524ସଶୁଳିା ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/270402
ୀ /555637 41 105 525ମିନତୀ ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ LNT3384534
ୀ /555638 39 105 526ଆରତି ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ LNT3384542
ୀ /555639 36 105 527େବବିନା ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ LNT4464939

ପ ୁ /555640 42 105 528ଚକଧର ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ LNT4540563
ୀ /555641 40 105 529େସନ୍ହଲତା ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ LNT4473534
ୀ /565642 40 105 530ଚାଲି ଆମାରାଓ ପି େଭ ଟ ରାଓ LNT3384591

ପ ୁ /565643 62 105 531ଏମ ଆପାରାଓ ପି ଆପାନା  LNT2537074
ପ ୁ /565644 62 105 532ସି ଏଚ େଭ ଟ ରାଓ ପି ସି ଏଚ ଆପା ରାଓ OR/06/044/270406
ୀ /565645 33 105 533େକ ଚ ୀ ପି େକ େପାତରାଜ YNY0235143

ପ ୁ /565646 38 105 534ସି.ଏଚ. ଚୀନାରାଓ ପି େଭ ଟ ଚୀନାରାଓ LNT2397230
ପ ୁ /565647 68 105 535େପମ କମୁାର ଦାସ ପି ସଦୁାମ ଦାସ OR/06/044/270403
ପ ୁ /565648 60 105 536ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ରତନ ସ ୁ ର ଦାସ YNY0449231
ୀ /565649 58 105 537ସରିତା ଦାସ ସା େପମକମୁାର ଦାସ OR/06/044/270404
ୀ /565650 49 105 538ଝରଣା ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YNY0449348
ୀ /565651 29 105 539ସସିତା ଦାସ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YNY0449405
ୀ /565652 47 105 540େକ ଲଛମୀ ପି େକ େପାତରାଜ YNY0235150
ୀ /565653 83 105 541ଏମ େଲପକୁାମା ସା ଏମ ରାଓ OR/06/044/270408
ୀ /565654 65 105 542ସି ଏଚ ମିରା ରାଓ ସା େଭ ଟ ରାଓ OR/06/044/270407
ୀ /565655 48 105 543ସଜୁାତା ନାୟକ ପି ଅରୁଣଚ  ନାୟକ OR/06/044/270777
ୀ /565656 21 105 544େସତା ନାୟକ ପି ସମିୁତ ନାୟକ YNY1229202
ୀ /565657 76 105 545ଏମ ନୁକାଲାମ ସା ଏମ ଆପାରାଓ ନୁକାଲାମ OR/06/044/286717

ପ ୁ /565658 78 105 546ସେୁର  ପରିଡା ପି ବୃ ାବନ ପରିଡା OR/06/044/270966
ୀ /565659 68 105 547ଶଶୀେରଖା ପରିଡା ସା ସେୁର  ପରିଡା OR/06/044/270965

ପ ୁ /565660 52 105 548ଶଶୀ ଭୂଷଣ ପରିଡା ପି ସେୁର  ପରିଡା LNT3384567
ପ ୁ /565661 51 105 549ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ପରିଡା ପି ସେୁର  ପରିଡା LNT3384575
ୀ /565662 28 105 550ଲକ୍ଷୀପିୟା ପରିଡା ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପରିଡା YNY0447508

ପ ୁ /565663 39 105 551ସି.ଏଚ. ପରୁୁେଷା ମ ରାଓ ପି ଏମ. ଅପାରାଓ LNT2397222
ପ ୁ /565664 61 105 552ଏମ ରାଜୁ ରାଓ ପି ଆପାନା ରାଓ OR/06/044/270411
ପ ୁ /565665 61 105 553ସାମୀ ଶରୁୀ ରାଓ ପି ଏମ ରାଓ OR/06/044/270409
ୀ /565666 52 105 554ଆପାସା ରାଓ ପି ଆପାନା ରାଓ OR/06/044/270413
ୀ /565667 50 105 555ଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ସରୁୀ ରାଓ LNT3384559

ପ ୁ /565668 47 105 556କା ୀକ ରାଓ ପି ଅପା ରାଓ LNT2561686
ପ ୁ /565669 45 105 557ଆେଲାକ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ LNT3384609
ୀ /575670 26 105 558ନୀଲୁ ର ନରଗିସ ସା େଶଖ ନସୀମ YNY1337617

ପ ୁ /575671 47 105 559ଦୀବଯ୍େଲାଚନ ସାହୁ ପି ଫକୀର େମାହନ ସାହୁ LNT2397909
ପ ୁ /575672 45 105 560ସି ାଥର୍  ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ LNT3384625
ପ ୁ /575673 43 105 561ରଂଜୀତ ସିଂହ ପି ସେରସ ସିଂହ LNT3384617
ପ ୁ /575674 84 105 562ସେୁରଶ ଚ  ସିଂ ପି ଅଧର ସିଂ OR/06/044/270416
ୀ /575675 81 105 563ଅହଲଯ୍ା ସିଂ ସା ସେୁରଶ ସିଂ OR/06/044/270417
ୀ /575676 49 105 564ବବିତା ସିଂ ପି ସେୁରଶ ସିଂ OR/06/044/270419
ୀ /585677 82 105 565ମୀନାରାଣି ଖୁ ିଆ ସା ଧେନଶର ଖୁ ିଆ OR/06/044/270421

ପ ୁ /585678 74 105 566ପ ୁ ର୍ ଚ  ଖୁ ିଆ ପି ଧେନଶର ଖୁ ିଆ OR/06/044/270422
ପ ୁ /585679 65 105 567ବିେନାଦ ଚ  ଖୁ ିଆ ପି ଧେନଶର ଖ ୁ ିଆ OR/06/044/270424
ପ ୁ /585680 62 105 568ଜଗତ ଚ  ଖୁ ିଆ ପି ଧେନଶର ଖ ୁ ିଆ OR/06/044/270426
ୀ /585681 55 105 569ଆଶାରାଣି ଖୁ ିଆ ସା ବିେନାଦ ଖୁ ିଆ OR/06/044/270425
ପ ୁ /585682 53 105 570ସାମଏୁଲ ଖୁ ିଆ ମା ମୀନାରାଣୀ ଖୁ ିଆ OR/06/044/270428
ୀ /585683 52 105 571ସଂଜୁକ୍ତା ଖ ୁ ିଆ ସା ଜଗତଚ  ଖୁ ିଆ OR/06/044/270427
ପ ୁ /585684 51 105 572ଦାନିଏଲ ଖୁ ିଆ ପି ଧେନଶର ଖୁ ିଆ OR/06/044/270761
ୀ /585685 47 105 573ଲକ୍ଷୀପିୟା ଖ ୁ ିଆ ସା ସାମଏୁଲ ଖୁ ିଆ OR/06/044/270861
ୀ /585686 46 105 574ପଦଶୀ ଖୁ ୀଆ ସା ଦାନୀଏଲ ଖୁ ୀଆ LNT3384641
ୀ /585687 42 105 575ପରୂବୀ ଶଭୁଦଶର୍ୀନୀ ଖୁ ିଆ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଖ ୁ ିଆ YNY0753103
ପ ୁ /585688 42 105 576େସୗମଯ୍ ନ ନ ଖୁ ିଆ ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ଖୁ ିଆ LNT2443943
ୀ /585689 40 105 577ପଲବୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଖ ୁ ିଆ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ଖୁ ିଆ YNY0448340
ୀ /585690 29 105 578ଶେଲାମୀ ଖୁ ିଆ ପି ବିେନାଦ ଚ  ଖୁ ିଆ YNY0449637
ୀ /585691 29 105 579ସପୁଭା ଖୁ ିଆ ପି ଜଗତ ଚ  ଖୁ ିଆ YNY0449199
ୀ /585692 22 105 580ଅନନଯ୍ା ଖୁ ିଆ ପି ଡାନିଏଲ ଖ ୁ ିଆ YNY1089770
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ୀ /585693 26 105 581େକ ଟି ିଳ ପି ସାମଏୁଲ ଖୁ ିଆ YNY1240845
ୀ /595694 42 105 582ମହୁ ଭଗତ ସା ହିଂମାଶ ୁଭଗତ LNT4470803
ୀ /595695 38 105 583େସାନିୟା କମୁାରୀ ଭଗତ ପି ଦିଲିପ ଭଗତ LNT4464731

ପ ୁ /595696 35 105 584ବିଶାଲ କମୁାର ଭଗତ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଭଗତ LNT4464723
ୀ /595697 91 105 585ଚ ମଖୁୀ ନାୟକ ସା କିେଶାର ନାୟକ OR/06/044/270432
ୀ /595698 68 105 586ଅେଶାକା ନାୟକ ପି କିେଶାର ନାୟକ OR/06/044/270433

ପ ୁ /595699 61 105 587ନେରଶ ନାୟକ ପି କିେଶାର ନାୟକ OR/06/044/270434
ୀ /595700 58 105 588ପ ୁ ଲତା ନାୟକ ସା ନେରଶ ନାୟକ OR/06/044/270435
ୀ /595701 58 105 589ନ ିକା ନାୟକ ପି କିେଶାର ନାୟକ OR/06/044/270891

ପ ୁ /595702 49 105 590ଯେଶାବ  ପାତ ପି ଜଳଧର ପାତ LNT2377901
ୀ /605703 67 105 591ଚ ପଭା ନାୟକ ସା ଅରୁଣ ନାୟକ OR/06/044/270438

ପ ୁ /605704 44 105 592ସମିୁତ ନାୟକ ପି ଅରୁଣ ନାୟକ OR/06/044/270440
ପ ୁ /605705 42 105 593ସନିୁତ ନାୟକ ପି ଅରୁଣ ନାୟକ OR/06/044/270441
ପ ୁ /615706 74 105 594ସବିୁର କମୁାର ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ OR/06/044/270445
ୀ /615707 70 105 595ଡା ମିନତୀ ଦାସ ସା ସବୁୀର ଦାସ OR/06/044/270446
ୀ /615708 67 105 596କମୁକମୁ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/044/270444

ପ ୁ /615709 61 105 597ସାଗର ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/044/270782
ପ ୁ /615710 55 105 598ସ ିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ OR/06/044/270449
ୀ /615711 52 105 599ସକୁା ଦାସ ସା ସ ିପ ଦାସ OR/06/044/270450
ୀ /615712 37 105 600ପଲବୀ ଦାସ ପି ସବୁୀର ଦାସ LNT3384724

ପ ୁ /625713 54 105 601ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ରତନ ଦାସ OR/06/041/250535
ୀ /625714 51 105 602ଅନିତା ଦାସ ସା ଲଳିତ ଦାସ LNT2536704
ୀ /625715 39 105 603ଝରଣା ଦାସ ସା ମେନାଜ ଦାସ OR/06/041/250536
ୀ /635716 24 105 604େରାଜଲୀନ ବିଶାଳ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ବିଶାଳ YNY1339258

ପ ୁ /635717 64 105 605ଶରୁଥର ନ ଦାସ ପି ବଜସ ୁ ର ଦାସ OR/06/044/270459
ୀ /635718 57 105 606ନ ିତା ଦାସ ସା ସରୁଥ ଦାସ OR/06/044/270460

ପ ୁ /635719 37 105 607ସରୁ ୀତ ଦାସ ପି ସରୁତ ରଂଜନ ଦାସ LNT2523405
ପ ୁ /635720 36 105 608ସମରଜିତ ଦାସ ପି ଶରୁଥ ରଂଜନ ଦାସ YNY0076521
ୀ /635721 28 105 609ପିୟ ା ଲେରନ୍ସ ସା ସମରଜିତ୍ ଦାସ YNY0720847

ପ ୁ /645722 64 105 610ପ ଜ କମୁାର ଗରୀ ପି ଚୀ ୀମଣୀ ଗରୀ OR/06/044/089010
ପ ୁ /645723 87 105 611ମେନାର ନ ମହା ି ପି ବଜାନ  ମହା ି OR/06/044/270843
ୀ /645724 69 105 612ଆଭା ମହା ି ସା ମେନାର ନ ମହା ି LNT2536696

ପ ୁ /645725 61 105 613େପମରାଜ ମହା ୀ ପି ମେନାର ନ ମହା ୀ LNT2397859
ପ ୁ /645726 40 105 614ସରୁଜୀତ ମହା ୀ ପି େପମରାଜ ମହା ୀ LNT2397867
ୀ /655727 41 105 615ସମିୁତା େବେହରା ସା ସେରାଜ େବେହରା LNT2963189

ପ ୁ /655728 62 105 616ହୃଦୟର ନ ସାହୁ ପି ଡାନିଏଲ ସାହୁ OR/06/044/270465
ୀ /655729 56 105 617ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ହୃଦୟର ନ ସାହୁ OR/06/044/270466
ୀ /655730 41 105 618ସରୀତା ସାହୁ ପି ହୃଦୟ ରଂଜନ ସାହୁ LNT2397321

ପ ୁ /655731 37 105 619ସଂପଦ ସାହୁ ପି ହୃଦୟ ରଂଜନ ସାହୁ LNT2397339
ପ ୁ /665732 27 105 620ଶକି୍ତ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ସତିୃ ରଂଜନ ସାହୁ YNY0835553
ୀ /665733 83 105 621ଜଗତେମାହିନୀ ସାହୁ ସା ସାମଏୁଲ ସାହୁ OR/06/044/270467
ୀ /665734 50 105 622ସଛୁ ା ସାହୁ ସା ସତିୃ ର ନ ସାହୁ LNT2439834

ପ ୁ /665735 49 105 623ସତିୃର ନ ସାହୁ ପି ସାମଏୁଲ ସାହୁ OR/06/044/270470
ୀ /665736 48 105 624କଲଯ୍ାଣୀ ସାହୁ ପି ସାମଏୁଲ ସାହୁ OR/06/044/270472

ପ ୁ /665737 33 105 625ଶା ି ର ନ ସାହୁ ପି ସତିୃ ର ନ ସାହୁ YNY0076547
ପ ୁ /675738 78 105 626ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ LNT2536928
ୀ /675739 66 105 627ହାରାମଣି ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/088025
ୀ /685740 37 105 628ଟିନା ଅଗରୱାଲ୍ ସା ଅନୁପ କମୁାର ଅଗରୱାଲ୍ YNY0194050
ୀ /685741 38 105 629ଆରତି ଅଗରଓାଲ ସା ଅନଜୁ ଅଗରଓାଲ YNY0835645
ପ ୁ /685742 51 105 630ଅ ନ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ରାେମୗତର ଅଗୱାଲ YNY0194001
ପ ୁ /685743 50 105 631ଅନୁପ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ରାେମୗତର ଅଗୱାଲ YNY0194027
ୀ /685744 50 105 632ଅଳକା ଅଗୱାଲ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0194035
ପ ୁ /685745 48 105 633ଅବିନାଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ରାେମୗତର ଅଗୱାଲ YNY0194019
ପ ୁ /685746 47 105 634ଅନୁଜ ଅଗୱାଲ ପି ରାେମୗତର ଅଗୱାଲ YNY0076562
ୀ /685747 44 105 635ବୀଣା ଅଗୱାଲ ସା ଅନୁପ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0076554
ୀ /685748 43 105 636େମାନା ଅଗୱାଲ ସା ଅବିନାଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0194043
ୀ /685749 58 105 637ସେରାଜ ଲକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ନଳିନିକା  ମହାପାତ YNY1147891
ପ ୁ /695750 41 105 638ବିଭୁଦ  ଦାସ ପି ରେମଶ ର ନ ଦାସ YNY0799064
ୀ /695751 41 105 639ରଶେିରଖା େଘାଷ ସା ବିଭୁଦ  ଦାସ୍ YNY0799072
ୀ /695752 38 105 640ପୀତ୍ପାଲ୍ େକୗର୍ ସା କଲୁବ  ସିଂହ YNY0917062
ପ ୁ /695753 85 105 641ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ଆଲବ  ନାୟକ OR/06/044/270483
ୀ /695754 64 105 642ପେମାଦିନୀ ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ନାୟକ OR/06/044/270484
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ପ ୁ /695755 51 105 643ପଭୁଦ  ଅନୁପମ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ OR/06/044/270486
ୀ /695756 45 105 644ମଧସିୁତା ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ OR/06/044/270485
ୀ /695757 31 105 645ମନିଷା ନାୟକ ପି ସିମାଦି ନାୟକ YNY0235184

ପ ୁ /695758 54 105 646ପସନନ୍  ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YNY0194068
ୀ /695759 52 105 647ଶମର୍ୀ ା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT2397933
ୀ /695760 50 105 648କିରଣ ମୟୀ ସାହୁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ YNY0194076

ପ ୁ /695761 27 105 649ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0922666
ପ ୁ /695762 27 105 650ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1156223
ୀ /695763 24 105 651େସାନାଲୀ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1155795

ପ ୁ /705764 41 105 652ପକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ହାଲୁରୀ େବେହରା YNY0235192
ୀ /705765 41 105 653ସମିୁତା ଦାସ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ YNY0235200

ପ ୁ /705766 36 105 654ସଜିୁତ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନାରାୟଣ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ YNY0235218
ପ ୁ /705767 36 105 655ଶସୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YNY0375840
ୀ /715768 58 105 656ବାସ ି ନାଏକ ପି ସାମଏୁଲ ନାଏକ OR/06/044/270494
ୀ /715769 41 105 657ମ  ୁନାୟକ ସା ଚଂଦା ନାୟକ YNY1338581

ପ ୁ /725770 65 105 658ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ ପି ରାଜ ଦାସ OR/06/044/270767
ୀ /725771 54 105 659ସ ର୍ଲତା ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ OR/06/044/270509
ୀ /725772 51 105 660େକ ଲୀଲା ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ ଦାସ OR/06/044/270508
ୀ /725773 49 105 661େଲାପାମଦୁା ଦାସ ସା ସତଯ୍ପିୟ ଦାସ YNY0753095

ପ ୁ /725774 47 105 662ସତଯ୍ପିୟ ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ OR/06/044/270510
ୀ /725775 42 105 663ଅନୀତା ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ OR/06/044/270511
ୀ /725776 38 105 664ଆପିଆନି ଦାସ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ OR/06/044/270768
ୀ /725777 34 105 665ଅୟୁସିତା ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YNY0076570
ୀ /725778 33 105 666ଅସମତ୍ ଖାତୁନ ସା େଶଖ ରିୟାଜ୍ ଉଲା YNY0720821
ୀ /725779 47 105 667ଅ ଳୀ ମହା ି ପି ସେଯାଦୟ ମହା LNT2397453
ୀ /735780 77 105 668େଜମା ଦାସ ସା ରାମଚ  ଦାସ OR/06/044/270513
ୀ /735781 59 105 669କନକଲତା ଦାସ ସା ସତୁଘନ୍ ଦାସ YNY1314814

ପ ୁ /735782 58 105 670ଜୟ  କମୁାର ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ LNT2397479
ପ ୁ /735783 57 105 671ବନମାଳି ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/044/270514
ପ ୁ /735784 53 105 672ସବୁାସ ଚ  ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ YNY0922641
ୀ /735785 50 105 673ଦମୟ ୀ ଦାସ ପି ରଂଜନ ଦାସ LNT2398212
ୀ /735786 48 105 674ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ପି ରଂଜନ ଦାସ LNT2398188

ପ ୁ /735787 46 105 675ବିଶ ବିହାରୀ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ LNT2519031
ୀ /735788 46 105 676ତିେଳାତମା ଦାସ ପି ରଂଜନ ଦାସ LNT2398204
ୀ /735789 45 105 677ଦୁଗର୍ା ଦାସ ମା େଜମା ଦାସ YNY0235226
ୀ /735790 45 105 678ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ବନବିହାରୀ ଦାସ LNT2398196

ପ ୁ /735791 45 105 679କା ିର୍କ ଚ  ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ OR/06/044/270519
ପ ୁ /735792 44 105 680ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ମା େଜମା ଦାସ YNY0235259
ୀ /735793 43 105 681ରୀନା ଦାସ ସା ସବୁାଷ ଚ  ଦାସ YNY0720979

ପ ୁ /735794 42 105 682ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/044/270523
ୀ /735795 42 105 683ସେ ାଷିନୀ ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ମଦୂଲୀ YNY1162585
ପ ୁ /735796 41 105 684ଦିଲୀପ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/044/270522
ପ ୁ /735797 40 105 685ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଶତୃଘନ୍ ଦାସ LNT2397883
ୀ /735798 40 105 686ସଜୁାତା ଦାସ ପି ରଂଜନ ଦାସ LNT2397800
ୀ /735799 39 105 687ପଭାତୀ ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0235234
ୀ /735800 28 105 688ଗୀତାଂଜଳୀ ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YNY1314871
ୀ /735801 24 105 689ମମତା ଦାସ ସା ବିଶ ବିହାରୀ ଦାସ YNY1162577

ପ ୁ /735802 21 105 690ରିତିକ କମୁାର ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ YNY1241199
ପ ୁ /735803 20 105 691ନବୀନ କମୁାର ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ YNY1314772
ୀ /735804 19 105 692ମାମିନା ଦାସ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ YNY1314749
ପ ୁ /735805 49 105 693ବିଜୟ ମଦୁୁଲି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମଦୁୁଲି YNY0235242
ପ ୁ /735806 22 105 694ଜଗନ ମଦୂଲୀ ମା େଜଯ୍ାସନ୍ା ମଦୂଲୀ YNY1165398
ପ ୁ /745807 74 105 695ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ YNY0235275
ୀ /745808 55 105 696େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା ସେରାଜ ଦାସ OR/06/044/270538
ୀ /745809 47 105 697ନୀଲୟ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ LNT3357860
ପ ୁ /745810 43 105 698ଦୀଗବୀଜୟ ଦାସ ପି ଅଭୀମନଯ୍ ୁଦାସ LNT2397461
ପ ୁ /745811 51 105 699ପଭାକର ସାହୁ ପି ଚି ାମଣି ସାହୁ YNY0235283
ପ ୁ /745812 46 105 700ନିଳୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YNY0964429
ୀ /745813 31 105 701ସପନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ YNY0835637
ୀ /745814 28 105 702ରୀମା ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ YNY1314830
ପ ୁ /745815 24 105 703ରାେଜ  କମୁାର ସାହୂ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାହୂ YNY1162551
ୀ /745816 72 105 704ବିଦଯ୍ଲୁତା ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/044/270529
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ପ ୁ /745817 65 105 705କୃ ଚ  ସାହୁ ପି କୁ ବିହାରୀ ସାହୁ OR/06/044/270533
ୀ /745818 57 105 706ପମିଳା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/270534

ପ ୁ /745819 53 105 707ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ ପି କୁ ବିହାରୀ ସାହୁ OR/06/044/270535
ୀ /745820 51 105 708େରଣବୁାଳା ସାହୁ ସା ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ OR/06/044/270536
ୀ /745821 50 105 709େଜଯ୍ା ନ୍ୀରାଣୀ ସାହୁ ସା ଦିଲିପ ସାହୁ LNT2397560
ୀ /745822 47 105 710ସଜୁତା ସାହୁ ସା ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ LNT2537066

ପ ୁ /745823 45 105 711ଦିଲୀପ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/044/270530
ପ ୁ /745824 44 105 712ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ LNT2397388
ପ ୁ /745825 43 105 713ରେମଶ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/044/270531
ପ ୁ /745826 42 105 714ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ ର୍ ସାହୁ LNT2397552
ପ ୁ /745827 41 105 715ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/270532
ୀ /745828 37 105 716ଅନୁସୟା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY0235309
ୀ /745829 50 105 717ଆଇ ଶକୁ ଳା ସା ଆଇ ସଦୁଶର୍ନ LNT2537454

ପ ୁ /745830 54 105 718ଆଇ ସଦୁଶର୍ନ ପି ଆଇ େଚେନୟା LNT2537447
ୀ /755831 54 105 719ଟିକିନା େବୱା ସା ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/270545
ୀ /755832 44 105 720େଲାପାମଦୁା ଦାସ ସା ଅଜବ କମୁାର ଦାସ YNY0235333
ୀ /755833 68 105 721ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ YNY0447540

ପ ୁ /755834 46 105 722ରଂଜନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ LNT2397446
ୀ /755835 41 105 723କବିତା ସାହୁ ସା ର ନ କମୁାର ସାହୁ YNY0076588

ପ ୁ /755836 40 105 724ଅ ନ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YNY0664011
ପ ୁ /755837 28 105 725ଶବି ଶ ର ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ YNY0447763
ପ ୁ /755838 88 105 726ରାମଚ  ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ OR/06/044/270542
ୀ /755839 75 105 727କା ଲିତା ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/044/270543
ୀ /755840 50 105 728ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ନବକିେଶାର ସାହୁ LNT2398089

ପ ୁ /755841 50 105 729ନବକିେଶାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ LNT2397420
ୀ /755842 48 105 730ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YNY0235325

ପ ୁ /755843 40 105 731ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ LNT1674738
ୀ /755844 44 105 732ଚାରୁଲତା ଷଡ ୀ ସା ଚ ନ ସାହୁ YNY0235317

ପ ୁ /765845 48 105 733ପତାପ େଜନା ପି ପହଲାଦ େଜନା LNT2377950
ୀ /765846 71 105 734ସାବିତୀ ରାଉତ ସା ସହେଦବ ରାଉତ OR/06/044/270551
ୀ /765847 48 105 735ଉମିର୍ଳା ରାଉତ ସା େଗାଲକ ରାଉତ OR/06/044/270550

ପ ୁ /765848 54 105 736େଗାଲକ ଚ  ରାଉତ ପି ଭିମେସନ ରାଉତ OR/06/044/270549
ୀ /775849 46 105 737ସମସା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ କାସିମ OR/06/044/270594

ପ ୁ /775850 35 105 738ସାଧୀନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ସାହୁ YNY0076596
ପ ୁ /785851 46 105 739ଇମତିୟାଜ ଅଲୀ ପି କଅୁଁର ଅଲୀ LNT2399335
ପ ୁ /785852 41 105 740ମହ ଦ ଆସିଫ ପି ମହ ଦ ହାସିମ LNT2397156
ୀ /785853 82 105 741ଅଲିଫନ ବିବି ସା େଶଖ ହଇଦର OR/06/044/270557
ୀ /785854 38 105 742ଲତିଫନୁ ନିଶା ପି ଅ ଲୁ କାଶମି OR/06/044/270807
ୀ /785855 48 105 743ଫରଜାନା ତାଜ ପି ଏମତାଜ ଅଲୀ LNT2399343

ପ ୁ /795856 75 105 744େସଖ ଅ ଲୁା ପି ମବୁାରକ OR/06/044/270558
ପ ୁ /795857 26 105 745ସୟଦ୍ ସାହାନଓାଜ ଅଲୀ ପି ସୟଦ୍ ଇମତିୟାଜ ଅଲୀ YNY0720813
ୀ /795858 62 105 746େରହାନା େବଗମ ସା େସଖ ଅ ଲୂା OR/06/044/270559
ୀ /795859 59 105 747ଜରିନା ବିବି ସା େସକ ମକବୁଲ YNY0235341

ପ ୁ /795860 68 105 748େସକ ମକବୁଲ ପି େସକ ସହିଦ YNY0235366
ପ ୁ /795861 46 105 749େସକ ଆୟୁବ ୱଯ୍ାରିସ ପି େସକ ମକବୁଲ YNY0235358
ୀ /805862 60 105 750ଆେୟସା େବଗମ ସା େଶଖ ରେହମତୁଲା OR/06/044/270562
ୀ /805863 41 105 751ଅଫସାନା େବଗମ ସା େସକ େନୖମତୁୁଲା LNT2377877
ୀ /805864 29 105 752ସମେସରା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ଜାଫର୍ YNY0448522

ପ ୁ /805865 37 105 753େସକ ଅବ ଲୁ କାଦିର ପି େସକ ଅବ ଲୁ ଅମିର YNY0355206
ପ ୁ /805866 41 105 754େଶଖ େନୖମତୁଲା ପି େଶଖ ରେହମତୁଲା OR/06/044/270563
ପ ୁ /805867 62 105 755େଶଖ ରେହମନୁଲା ପି ମବୁାରକ  OR/06/044/270561
ପ ୁ /805868 42 105 756େସକ୍ ଜାଫର୍ ପି େସକ୍ ରେହମତୁଲା YNY0663955
ପ ୁ /815869 47 105 757େଶଖ ଆସଫର ପି ଆଖତର OR/06/044/270569
ୀ /815870 53 105 758ସେହରା େବଗମ୍ ସା ସୟଦନ୍ ଫଶୁି ିନ୍ YNY0448886
ୀ /815871 45 105 759ରଜିଆ େବଗମ ସା ଅଜଗର OR/06/044/270568
ୀ /815872 45 105 760ରୁକସାନା େବଗମ ସା ଅନୱାର େହାେସନ LNT2536902
ୀ /815873 77 105 761ଅମୀନା ବିବି ସା ଅଖତାର LNT2397545
ୀ /815874 69 105 762ଫିତିରି ବିବି ସା େସକ ଅବଦୁଲ ଅମିର YNY0449074
ୀ /815875 39 105 763ଫରିଦୁନ୍ ବିବି ସା େସକ୍ ଅପସର LNT2397537
ପ ୁ /815876 24 105 764ପରୁୁଷତମ େଦ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଦ YNY0964460
ପ ୁ /815877 54 105 765ସୟଦନ୍ ଫିଶ ୁ ିନ୍ ପି ଅନୁ ଶ ୁ ିନ୍ YNY0448878
ପ ୁ /815878 57 105 766େଶଖ ଅଜଗର େହାେସନ ପି ଅଖରତାର OR/06/044/270567
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ପ ୁ /815879 48 105 767େଶଖ ଅନୱାର େହାେସନ ପି ଅଖତର େହାେସନ୍ LNT2536910
ପ ୁ /815880 31 105 768େସକ ଅଜହର ହୁେସନ ପି େସକ ଅଜଗର ହୁେସନ YNY0235374
ୀ /815881 46 105 769ଆଶା ଖାତୁନ ପି ଆଖତର OR/06/044/270571
ୀ /825882 28 105 770ସାଗଫୁ୍ତା ଆେ ୖନ ସା ଅ ଆୁଲ ଜାେଵଦ ଅକତାର YNY1182302

ପ ୁ /825883 33 105 771ଅବଦୁଲ ଜାେଭଦ ଅଖତର ପି ଅବଦୁଲ ହାଫିଜ YNY0835710
ୀ /825884 54 105 772ଆନୁୟାରୀ େବଗମ ସା ଅଦୁଲ ହଫିଜ YNY1334093
ୀ /825885 45 105 773ସାବରା େବଗମ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ LNT2398147
ୀ /825886 42 105 774ରସୀଦା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଜମୀଲ LNT2536894

ପ ୁ /825887 64 105 775ଅବଦୁଲ ହଫିଜ ପି ଅବଦୁଲ େସୖଦ YNY1334101
ପ ୁ /825888 34 105 776ଅବଦୁଲ ଇଲାହୀ ପି ଅ ଲୁ ଇଲାଦୀ YNY0194084
ପ ୁ /825889 49 105 777ଅବଦୁଲ ଯଲିଲ ପି ଅବଦୁଲ େସୖଦ OR/06/044/270575
ପ ୁ /825890 47 105 778ଅବଦୁଲ ଜମିଲ୍ ପି ଅବଦୁଲ େସୖଦ OR/06/044/270911
ପ ୁ /825891 45 105 779ଅବଦୁଲ ଖଲିଲ ପି ଅବଦୁଲ େସୖଦ OR/06/044/270577
ପ ୁ /835892 61 105 780ସୟିଦ େମାଜାହିଦ୍ ଅଲି ପି ସୟିଦ ମବୁାରକ ଅଲି YNY0720839
ୀ /835893 51 105 781ମଲକା ଆରା ସା ମହ ଦ ରୀଜୁଆନ YNY0753061
ୀ /835894 20 105 782ତାସକିନ ଆରା ପି ମହ ଦ ଋଜାନ YNY1240860
ୀ /835895 47 105 783ହନିପା େବଗମ ସା ଗଗନ ବିହରୀ ଦାସ YNY0235390
ୀ /835896 60 105 784ସ ିଦା େବଗମ ସା ହାସିମ  OR/06/044/270582
ୀ /835897 57 105 785ରସନଆରା େବଗମ ସା ସେୁଲମାନ େବଗମ YNY0753079
ୀ /835898 50 105 786ରିଜୁଆନା େବଗମ ପି କାଶମି  OR/06/044/270595
ୀ /835899 46 105 787ଜମୀଲା େବଗମ ସା େସକ େରହାନ LNT2397602
ୀ /835900 42 105 788ଜବିନ୍ େବଗମ ପି େଶଖ ସଫୁୀଜାନ YNY0753087
ୀ /835901 41 105 789େରହାନା ତବସମୁ େବଗମ ପି କାଶମି  OR/06/044/270596
ୀ /835902 40 105 790ଆସିକା େବଗମ ପି ମହ ଦ ହାସାନା LNT2397925
ୀ /835903 27 105 791ମନୀଷା େବେହରା ସା ରାହୁଲ ଦାସ YNY1182336

ପ ୁ /835904 50 105 792ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ YNY0235382
ପ ୁ /835905 27 105 793ରାଜିବ ଦାସ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ YNY1182161
ପ ୁ /835906 37 105 794ମହ ଦ ଗଲୁାବାବୁ ପି ମହ ଦ ହାସିମ LNT2397917
ପ ୁ /835907 47 105 795ମହମଦ ଗଫୁରାନ୍ ପି କାଶମି  OR/06/044/270589
ପ ୁ /835908 80 105 796ମହମଦ ହାସିମ ପି ରସିଦ OR/06/044/270581
ପ ୁ /835909 52 105 797ମହମଦ ଇକବଲ ପି ହାସିମ  OR/06/044/270591
ପ ୁ /835910 22 105 798ୀନାତ ଜାହଁା ପି ଏମ ଡି କାସିମ YNY1300300
ୀ /835911 22 105 799ୀନାତ ଜାହଁା ପି ଏମ ଡି କାସିମ YNY1300284
ୀ /835912 20 105 800ଇଶରତ ଜାହଁା ପି ମହ ଦ କାସିମ YNY1300292

ପ ୁ /835913 34 105 801େସକ ଅବଦୁଲ କାଦିର ପି େସକ ଇସଲାମ YNY0447995
ପ ୁ /835914 77 105 802ମହମଦ କାଶମି ପି ରସିଦ  OR/06/044/270579
ୀ /835915 62 105 803ଅନିତା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ କାଶମି  OR/06/044/270580

ପ ୁ /835916 45 105 804େସୖଦ ରାଯନ ପି ସେୁଲମାନ OR/06/044/270586
ପ ୁ /835917 53 105 805ମହ ଦ େରହାନ ପି ମହ ଦ କାଶମି OR/06/044/270590
ପ ୁ /835918 47 105 806ମହମଦ ରିଜୁଆନ ପି କାଶମି୍ OR/06/044/270588
ୀ /835919 80 105 807ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ରତନ୍ ାକର ସାହୁ YNY0449595
ପ ୁ /835920 71 105 808ରତନ୍ ାକର ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ YNY0449603
ୀ /835921 29 105 809ଜୟ ି ସାହୁ ପି ସରସତୀ ସାହୁ YNY0449793
ୀ /835922 29 105 810ସଶୁଲିି ବାଳା ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ YNY0449439
ୀ /835923 48 105 811ହସରତ ୟାସମୀନ ସା ମହ ଦ ଇକବଲ LNT4464921

ପ ୁ /845924 44 105 812ଶଶିରି ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ YNY0235408
ୀ /845925 41 105 813ମଧସିୁତା ଦାସ ସା ଶଶିରି ଦାସ YNY0235416

ପ ୁ /845926 54 105 814ଶୀମ  ନ ପି ରଘନୁାଥ ନ OR/06/044/270613
ୀ /845927 52 105 815ସନ୍ିଗଧା ନ ସା ଶୀମ  ନ OR/06/044/270614
ପ ୁ /845928 51 105 816ସମୂ  କମୁାର ନ ପି ରଘନୁାଥ ନ OR/06/044/270615
ୀ /855929 35 105 817ରୀତୀରାଣୀ ଦାସ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାସ YNY0235432
ୀ /855930 59 105 818ମେନାରମା ଦାଶ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାଶ YNY0235440
ପ ୁ /855931 33 105 819ଦୟାନିଧି ଦାଶ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାଶ YNY0448597
ପ ୁ /855932 67 105 820ପିତାମର ଧଡା ପି ବଳରାମ ଧଡା LNT3384716
ୀ /855933 65 105 821ଯେଶାଦା ଧଡା ସା ପିତାମର ଧଡା LNT3384708
ପ ୁ /855934 38 105 822ନିହାର ର ନ ଧଡା ପି ପିତାମର ଧଡା LNT3384690
ପ ୁ /855935 78 105 823ଭଗବାନ ଗଇୁଁ ପି ଅନ  ଗଇଁୁ OR/06/044/270619
ପ ୁ /855936 54 105 824ନିର ନ ଗଇଁୁ ପି ଅନ  ଗଇଁୁ OR/06/044/270620
ୀ /855937 42 105 825ନମିତା ଗଇଁୁ ସା ଭଗବାନ ଗଇୁଁ OR/06/044/270872
ପ ୁ /855938 25 105 826କିଶାନ ଗଇଁୁ ପି ଭଗବାନ ଗଇୁଁ YNY1038983
ପ ୁ /855939 23 105 827ବିଶାଲ ଗଇଁୁ ପି ଭଗବାନ ଗଇୁଁ YNY1039031
ୀ /855940 50 105 828ଉଷାରାଣୀ ରାୟ ସା ନିର ନ ଗଇୁଁ YNY0076612
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ପ ୁ /855941 33 105 829ଅନିଲ କମୁାର େସନାପତି ପି ସେୁର  କମୁାର େସନାପତି YNY0235424
ପ ୁ /865942 69 105 830ଦାରିକାନାଥ ସାହୁ ପି କୃତାଥର୍  ସାହୁ OR/06/044/270626
ୀ /865943 64 105 831ଲଳିତାଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଦାରିକାନାଥ ସାହୁ OR/06/044/270627
ୀ /865944 40 105 832ମଧସୁୀତା ସାହୁ ପି ଦାରିକା ନାଥ ସାହୁ LNT2397370

ପ ୁ /875945 84 105 833ବିଶନାଥ ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ମଲିକ OR/06/044/270631
ୀ /875946 65 105 834ମେନାବାଳା ମଲିକ ସା ବିଶନାଥ ମଲିକ OR/06/044/270632

ପ ୁ /875947 41 105 835ରାେଜ  ମଲିକ ପି ବିଶନାଥ ମଲିକ OR/06/044/270633
ପ ୁ /885948 39 105 836କିେଶାର ହରଲାନୀ ପି ଭି. ପକାଶ ହରଲାନୀ LNT2398022
ପ ୁ /895949 48 105 837ବିପିନି ବିହାରୀ ଦାସ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଦାସ LNT1674639
ୀ /895950 47 105 838ମାନସୀ ଦାସ ସା ବିପିନି ଦାସ LNT1674647
ୀ /895951 55 105 839ନଳିନୀ ଦାଶ ସା ନିତଯ୍ାନ  ଦାଶ YNY0922625

ପ ୁ /895952 86 105 840ରାଜକିେଶାର େଦ ପି ରାଧାେମାହନ େଦ OR/06/044/270647
ପ ୁ /895953 84 105 841ବୀରକିେଶାର େଦ ପି ରାଧାେମାହନ େଦ OR/06/044/270643
ପ ୁ /895954 65 105 842ବିଜୟ େଦ ପି ହରେମାହନ େଦ OR/06/044/270651
ପ ୁ /895955 65 105 843ରେମଶ କମୁାର େଦ ପି ହରେମାହନ େଦ OR/06/044/270655
ପ ୁ /895956 64 105 844ସନିୁଲ େଦ ପି ହରେମାହନ େଦ OR/06/044/270653
ୀ /895957 62 105 845ରୀତା େଦ ସା ସନିୁଲ େଦ OR/06/044/270654
ୀ /895958 61 105 846ଚ ଳା େଦ ସା ବୀରକିେଶାର େଦ OR/06/044/270644

ପ ୁ /895959 58 105 847ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଦ ପି ହରେମାହନ େଦ OR/06/044/270636
ୀ /895960 56 105 848ମୀରା େଦ ସା ରେମଶ େଦ OR/06/044/270637

ପ ୁ /895961 49 105 849େଗାପାଳ ଚ  େଦ ପି ହରେମାହନ େଦ OR/06/044/270639
ୀ /895962 45 105 850ଭାରତୀ େଦ ପି ବୀର େଦ OR/06/044/270663
ୀ /895963 45 105 851ସଂଗୀତା େଦ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଦ LNT2377893
ୀ /895964 45 105 852ସନୁୀତି େଦ ପି ବୀର କିେଶାର େଦ YNY1229228
ୀ /895965 43 105 853ପଭାତୀ େଦ ପି ବୀର େଦ OR/06/044/270662

ପ ୁ /895966 43 105 854ଜୀେତ  କମୁାର େଦ ପି ବୀରକିେଶାର େଦ LNT2398105
ପ ୁ /895967 42 105 855କୃ ଚ  େଦ ପି ବୀର େଦ OR/06/044/270665
ୀ /895968 40 105 856େଦବସୀତା େଦ ପି ବୀରକିେଶାର େଦ LNT2397735
ୀ /895969 40 105 857େମାନାଲିସା େଦ ସା ଜିେତ  କମୁାର େଦ YNY0235457
ୀ /895970 39 105 858ରୂପାଲୀ େଦ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର େଦ LNT2378008

ପ ୁ /895971 34 105 859ଅମେରଶ କମୁାର େଦ ପି ରେମଶ େଦ LNT4481818
ପ ୁ /895972 29 105 860ହେରଶ କମୁାର େଦ ପି ରେମଶ କମୁାର େଦ YNY0355107
ପ ୁ /895973 35 105 861ବି ଭିମରାଜ୍ ରାଓ ପି ବି ମେଲଶର . YNY0922518
ୀ /895974 29 105 862ବି ସଚିୁତା ରାଓ ସା ବି ଭିମରାଜ୍ ରାଓ YNY0922526

ପ ୁ /895975 52 105 863ବସ  ସାଇଁ ପି ରାଧାେମାହନ ସାଇଁ LNT2577518
ପ ୁ /905976 29 105 864ଅଧିରାଜ ଦାସ ପି ପଶା  କମୁାର ଦାସ YNY0448548
ପ ୁ /905977 76 105 865ମନି େଦ ପି େବୖରାଗୀ େଦ OR/06/044/270668
ୀ /905978 64 105 866େମଘ ୁେଦ ସା ମନି େଦ OR/06/044/270669

ପ ୁ /905979 57 105 867ରଣଜିତ୍ େଦ ପି ମନି େଦ YNY0922583
ପ ୁ /905980 47 105 868ରଣଜିତ େଦ ପି ମନି େଦ OR/06/044/270670
ୀ /905981 45 105 869ଶବିାନି େଦ ସା ରଣଜିତ େଦ LNT2577492
ୀ /905982 40 105 870ଶବିାନୀ େଦ ସା ରଣଜିତ େଦ YNY0355164
ୀ /905983 38 105 871ସତଯ୍ବାଦୀ େଦ ମା ମନି େଦ LNT2577468

ପ ୁ /905984 26 105 872କା ିର୍କ େଦ ପି ରଣଜିତ େଦ YNY0835561
ୀ /915985 35 105 873କନିୁ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY0355271
ୀ /915986 63 105 874ଖଲୁଣା ସାହୁ ସା ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/270674

ପ ୁ /915987 46 105 875ଉେମଶ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT2577435
ପ ୁ /915988 40 105 876ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YNY0984831
ୀ /915989 38 105 877ପଜୂା ସାହୁ ସା ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ YNY0984823
ୀ /925990 37 105 878ଲତାମଣି ଦାସ ସା େଦବାସିସ ଦାସ YNY1229194
ପ ୁ /925991 57 105 879ନୀଳକ  ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ସାହୁ YNY1022714
ପ ୁ /925992 55 105 880ଅମଲୁଯ୍ ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ସାହୁ OR/06/044/270682
ୀ /925993 50 105 881ମେନାରମା ସାହୁ ସା ନୀଳକ  ସାହୁ LNT2577377
ୀ /925994 50 105 882ମେନାରମା ସାହୁ ସା ନୀଳକ  ସାହୁ YNY1022698
ପ ୁ /925995 23 105 883େଜଯ୍ାତି ର ନ ସାହୁ ପି ନିଳକ  ସାହୁ YNY1079102
ୀ /925996 62 105 884ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା େବୖରାଗୀ ସାହୁ OR/06/044/270677
ପ ୁ /925997 52 105 885ନିଳକ  ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ସାହୁ OR/06/044/270681
ୀ /925998 46 105 886ବବୀତା ସାହୁ ସା ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ସାହୁ LNT2398071
ୀ /935999 87 105 887େଶାଭା େବୱା ସା କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/270688
ପ ୁ /936000 29 105 888ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାହୁ YNY0448514
ପ ୁ /936001 67 105 889େବୖ ବ ଚରଣ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YNY0235465
ୀ /936002 58 105 890ସାବିତୀ ସାହୁ ସା େବୖ ବ ଚରଣ ସାହୁ YNY0235473

97 180/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 25ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /936003 54 105 891ଅମେର  ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ OR/06/044/270689
ୀ /936004 50 105 892ଚାରୁବାଳା ସାହୁ ସା ଅମେର  ସାହୁ OR/06/044/270690

ପ ୁ /936005 38 105 893ଆେଲାକ ଚ  ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ YNY0984849
ୀ /946006 28 105 894ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି େବୖଷନ୍ବ ସାହୁ YNY0835587

ପ ୁ /946007 26 105 895ଜୟକିଷନ୍ ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ YNY0720946
ପ ୁ /946008 26 105 896ଜୟକିଷନ୍ ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ YNY0835595
ୀ /946009 86 105 897ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ OR/06/044/270703

ପ ୁ /946010 54 105 898ରବୀ  କମୁାର ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ OR/06/044/270704
ୀ /946011 48 105 899ମାଳତୀ ସାହୁ ସା ରବୀ  ସାହୁ OR/06/044/270770
ୀ /956012 49 105 900ସଦୁସନ୍ା ପଧାନ ସା ନାରାୟଣ ପଧାନ LNT2397644
ୀ /956013 28 105 901ବିେନାଦିନୀ ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ YNY0497933

ପ ୁ /956014 54 105 902ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ହରୀ ପଧାନ LNT2397842
ପ ୁ /966015 96 105 903ବଂଶୀଧର ପ ୃ ି ପି ସଦାନ  ପ ୃ ି LNT2577328
ପ ୁ /966016 66 105 904ଡା ବିଜୟ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ବଂଶୀଧର ପ ୃ ି LNT2577302
ପ ୁ /966017 59 105 905ବିନୟ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ବଂଶୀଧର ପ ୃ ି LNT2454171
ପ ୁ /966018 57 105 906ବାସେୁଦବ ପ ୃ ି ପି ବଂଶୀଧର ପ ୃ ି LNT2397578
ୀ /966019 52 105 907ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ପ ୃ ି ସା ବାସେୁଦବ ପଷୃ୍ଚି LNT2398048

ପ ୁ /966020 50 105 908ନାରାୟଣ ପ ୃ ି ପି ବଂଶୀଧର ପ ୃ ି LNT2398139
ୀ /966021 49 105 909ରୀତା ପ ୃ ି ସା ବିନୟ ପ ୃ ି LNT2454189
ୀ /966022 42 105 910ସସୁୀତା ପ ୃ ି ସା ନାରାୟଣ ପ ୃ ି LNT2577310
ୀ /966023 31 105 911ପି. ନ ିନୀ ରାଓ ପି ପି. କଲଯ୍ାଣୀ ରାଓ YNY0235481
ୀ /976024 76 105 912ଲାବଣଯ୍ ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/270692
ୀ /976025 69 105 913ଆଭାରାଣି ଦାସ ସା ଜଗତକା  ଦାସ OR/06/044/270697

ପ ୁ /976026 63 105 914ବିଜୟକା  ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ LNT2577286
ୀ /976027 57 105 915ଅ ର୍ନା ଦାସ ସା ବ ିମ ଦାସ OR/06/044/270694
ୀ /976028 52 105 916ଟି ରୁାଣି ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ YNY0194092
ୀ /976029 49 105 917ମ ଶୁୀ ଦାସ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ LNT2397313

ପ ୁ /976030 48 105 918ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗତକା  ଦାସ OR/06/044/270699
ପ ୁ /976031 47 105 919ଉ ମ କମୁାର ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/270698
ୀ /976032 43 105 920ସଜୁାତା ଦାସ ସା ଉ ମ କମୁାର ଦାସ YNY0984856

ପ ୁ /976033 41 105 921ଶଭୁାଶୀଷ ଦାସ ପି ବ ିମ ଚ  ଦାସ LNT2577237
ପ ୁ /976034 39 105 922େଦେବଶୀଷ ଦାସ ପି ବ ସ ଚ  ଦାସ LNT2397875
ପ ୁ /976035 39 105 923ଆଶୀଷ ଦାସ ପି ବ ିମ ଚ  ଦାସ YNY0076661
ପ ୁ /976036 39 105 924ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗତକା  ଦାସ OR/06/044/270834
ପ ୁ /976037 37 105 925ମେନାଜ ଦାସ ପି ଜଗନ୍କା ି ଦାସ LNT2377984
ୀ /976038 35 105 926ମାମନୂୀ ଦାସ ସା େଦବାସିସ ଦାସ YNY1229970

ପ ୁ /976039 34 105 927ନିରଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗତକା  ଦାସ OR/06/044/270875
ୀ /976040 33 105 928ଅନିମା ଦାସ ସା ନିରଜ କମୁାର ଦାସ YNY0835652
ୀ /976041 24 105 929ପିୟ ା ଦାସ ପି ଉ ମ କମୁାର ଦାସ YNY1079029
ୀ /976042 23 105 930ଅ ିତା ଦାସ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ YNY1288703

ପ ୁ /976043 37 105 931ପିତୀଶ ଦାଶ ପି ବ ିମ ଚ  ଦାଶ YNY0076653
ୀ /976044 39 105 932ଚିନୟି ରାଉତ ସା ସେୁର  ରାଉତ YNY0656918

ପ ୁ /986045 79 105 933ପରିେତାଷ ଦାସ ପି ଅଶିନୀ ଦାସ OR/06/044/270723
ପ ୁ /986046 79 105 934ଗରୁୁଚରଣ ଦାସ ପି କାଳ ି ଚରଣ ଦାସ LNT2377919
ପ ୁ /986047 77 105 935ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଶିନୀ ଦାସ୍ OR/06/044/270718
ୀ /986048 75 105 936ଦୂଗର୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ସେ ାଷ ଦାସ OR/06/044/270719
ୀ /986049 68 105 937ଦୀପାଲି ଦାସ ସା ସରାଜ କମୁାର ଦାସ YNY0492744
ୀ /986050 53 105 938ଶଳିା ଦାସ ସା ପରିେତାଷ ଦାସ LNT2577229

ପ ୁ /986051 50 105 939ବି ୁ ପସାଦ ଦାସ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ଦାସ LNT2577203
ପ ୁ /986052 50 105 940ବିର  ିନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ LNT2475457
ୀ /986053 42 105 941ରୁପାଲି ଦାସ ପି ପରିେତାଷ ଦାସ OR/06/044/270726
ୀ /986054 42 105 942ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YNY0235499
ପ ୁ /986055 40 105 943ମେନାଜ ଦାସ ପି ସେ ାଷ ଦାସ OR/06/044/270722
ୀ /986056 33 105 944େଦବଲୀନା ଦାସ ପି ସରାଜ କମୁାର ଦାସ YNY0492777
ୀ /986057 49 105 945ସକୁା ି ମହା ି ସା ରବୀ  ନାଥ ମହା ି LNT2577211
ପ ୁ /986058 42 105 946ସବୁତ କମୁାର ମହା ି ପି ରବି  ନାଥ ମହା ି LNT2475515
ୀ /986059 40 105 947ରଶୀମୟୀ ମହା ୀ ପି ରବୀ  ନାଥ ମହା ୀ LNT2397743
ପ ୁ /986060 39 105 948ରଂଜୀତ ମହା ି ପି ରବୀ  ମହା ି LNT2397750
ପ ୁ /996061 73 105 949ରବୀ  ନାଥ ମହା ି ପି ଦୀନ ବଂଧ ୁମହା ି LNT2577195
ପ ୁ /996062 70 105 950ଶୀକା  ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ LNT2577187
ପ ୁ /1006063 42 105 951ଟୁଲୂ ବାରିକ ପି େପମାନ  ବାରିକ YNY1338425
ୀ /1006064 20 105 952ତୁଳସୀ ବାରିକ ସା ଜଗନ ବାରିକ YNY1338433
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ପ ୁ /1006065 84 105 953ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି ଆଶେୁତାଷ ଦାସ OR/06/044/270735
ୀ /1006066 41 105 954ରାକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ OR/06/044/270738

ପ ୁ /1006067 89 105 955ରେମଶ ଚ  ଗହୁ ପି ନେରଶ ଗହୁ OR/06/044/270739
ପ ୁ /1016068 92 105 956ଅନାଦି ଚରଣ ଦାସ ପି େବୖ ବ ଦାସ OR/06/044/270741
ପ ୁ /1026069 77 105 957କାମେଦବ ଖ ଆୁଳ ପି ଅନ  ଖ ଆୁଳ YNY0984864
ପ ୁ /1026070 64 105 958ବୃ ାବନ ସାହୁ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ସାହୁ LNT2577179
ୀ /1026071 43 105 959ରୁକିଣି ସାହୁ ସା ବୃ ାବନ ସାହୁ LNT2577161
ୀ /1026072 39 105 960େଶାଭା ସାହୁ ପି େତେରୖେଲାକଯ୍ ସାହୁ LNT2577153
ୀ /1036073 39 105 961ଦି ୀଲତା ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ LNT2577104
ୀ /1036074 69 105 962ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା ରାମ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/270745

ପ ୁ /1036075 46 105 963ସ ିବ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/270747
ପ ୁ /1036076 46 105 964ତିନାଥ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ OR/06/044/270748
ୀ /1036077 39 105 965ପମିଳା ସାହୁ ସା ଶୀକା  ସାହୁ LNT2398063

ପ ୁ /1036078 26 105 966ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀକା  କମୁାର ସାହୁ YNY0720938
ପ ୁ /1036079 45 105 967ଶୀକା  କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ OR/06/044/270746
ପ ୁ /1036080 42 105 968ରବୀନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ LNT2397701
ପ ୁ /1036081 42 105 969ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ LNT2399327
ୀ /1036082 40 105 970ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ LNT2398055

ପ ୁ /1036083 29 105 971ପ ଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YNY0235507
ପ ୁ /1046084 52 105 972ଅରବି ବାବା ଚଉରାସିଆ ପି ହେରକୃ  ଚଉରାସିଆ OR/06/044/270751
ୀ /1046085 45 105 973ମମତା ଚଉରାସିଆ ସା ଅରବି  ଚଉରାସିଆ OR/06/044/270752

ପ ୁ /1056086 52 105 974ମାୟାଧର େଭାଇ ପି ନରସିଂହ େଭାଇ OR/06/044/270840
ୀ /1056087 49 105 975ଉମିର୍ଳା େଭାଇ ସା ମାୟାଧର େଭାଇ OR/06/044/270841

ପ ୁ /1056088 48 105 976ବନମାଳି େଭାଇ ପି ନରସିଂହ େଭାଇ LNT2577039
ୀ /1056089 45 105 977ପତୀମା େଭାଇ ସା ବନମାଳୀ େଭାଇ LNT2577047

ପ ୁ /1056090 33 105 978ଜିେତ  େଭାଇ ପି ମାୟାଧର େଭାଇ YNY0235531
ୀ /1056091 54 105 979ଶୀମତୀ ଅ ର୍ନା ଦାସ ସା ବ ିମ ଚ  ଦାସ LNT3384666
ୀ /1056092 37 105 980ପୀତିସି ଦାସ ପି ବ ିମ୍ ଦାସ LNT1674654

ପ ୁ /1066093 60 105 981ରାମ ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ LNT3384658
ପ ୁ /1066094 40 105 982ସେୂଯଯ୍ର୍ାଦୟ ଦାସ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ OR/06/044/270769
ପ ୁ /1076095 83 105 983ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ଭିକାରି େବେହରା LNT2577740
ପ ୁ /1076096 81 105 984ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି ବଇ େବେହରା LNT2399103
ୀ /1076097 73 105 985ଆଶାଲତା େବେହରା ସା ବାସେୁଦବ େବେହରା LNT2399111
ୀ /1076098 72 105 986ବୀଣାପାଣି େବେହରା ସା କୁ  େବେହରା LNT2577815

ପ ୁ /1076099 62 105 987ସହେଦବ େବେହରା ପି ବଇ େବେହରା LNT2577765
ପ ୁ /1076100 60 105 988ମହାେଦବ େବେହରା ପି େବୖଇ େବେହରା LNT2577781
ପ ୁ /1076101 59 105 989ଜୟେଦବ େବେହରା ପି ବଇ େବେହରା LNT2577799
ପ ୁ /1076102 56 105 990ବୁ େଦବ େବେହରା ପି ବଇ େବେହରା LNT2577807
ପ ୁ /1076103 52 105 991ଅମିତାଭ େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା LNT2577864
ୀ /1076104 47 105 992ଉଷାଲତା େବେହରା ସା ମହାେଦବ େବେହରା LNT2577831

ପ ୁ /1076105 46 105 993ଜିେତ  େବେହରା ପି କୁ  େବେହରା LNT2537348
ୀ /1076106 45 105 994ବାସ ୀ େବେହରା ସା ବାବାଜୀ େବେହରା LNT2577856

ପ ୁ /1076107 40 105 995ଅବିନାଶ େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା LNT2399004
ୀ /1076108 50 105 996ଟୁନିଆ କାହାଳୀ ସା ବୀେରଦ କାହାଳୀ LNT2577849
ୀ /1086109 67 105 997ଉମା େବେହରା ସା ସତଯ୍ାନ  େବେହରା LNT2537322

ପ ୁ /1086110 62 105 998ଗୟାଧର େବେହରା ପି େଶାଭା େବେହରା LNT2439990
ପ ୁ /1086111 61 105 999କାଶନିାଥ େବେହରା ପି ବାଉରିବ ୁ େବେହରା YNY0235564
ୀ /1086112 60 105 1000ଖଲୁଣା େବେହରା ସା ଗୟାଧର େବେହରା LNT2398899

ପ ୁ /1086113 58 105 1001ମେହ  େବେହରା ପି ଶଭୁ େବେହରା LNT2452589
ପ ୁ /1086114 56 105 1002ବିଛି  େବେହରା ପି ବୁଲା େବେହରା LNT2577955
ପ ୁ /1086115 56 105 1003ହେରକୃ  େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା LNT2577963
ୀ /1086116 56 105 1004ଭାରତୀ େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା LNT2537355
ୀ /1086117 54 105 1005େହମ େବେହରା ସା ଗ ାଧର େବେହରା LNT2577930
ୀ /1086118 53 105 1006ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା କାଶନିାଥ େବେହରା OR/06/044/272038
ୀ /1086119 52 105 1007ବିଦଯ୍ତୁପଭା େବେହରା ସା ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା LNT2577914
ୀ /1086120 51 105 1008ବବିତା େବେହରା ପି ଜୟେଦବ୍ େବେହରା LNT2440196
ୀ /1086121 50 105 1009ସକୁା ି େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା OR/06/044/272758
ପ ୁ /1086122 48 105 1010ଭରତ େବେହରା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା LNT2577971
ପ ୁ /1086123 48 105 1011କାଳ ି େବେହରା ପି ସତଯ୍ାନ  େବେହରା LNT2577880
ପ ୁ /1086124 46 105 1012ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା ପି େଚୖତନଯ୍ େବେହରା LNT2398832
ପ ୁ /1086125 45 105 1013ସମେର  େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା LNT2399285
ପ ୁ /1086126 45 105 1014କଳୁମଣି େବେହରା ପି ଗ ାଧର େବେହରା OR/06/044/272723
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ୀ /1086127 45 105 1015ଝିଲି େବେହରା ସା କାଳ ି େବେହରା LNT2440006
ପ ୁ /1086128 42 105 1016ଅମେର  େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା LNT2398691
ପ ୁ /1086129 41 105 1017ଭଗବାନ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା LNT2399202
ପ ୁ /1086130 41 105 1018ଗଦାଧର େବେହରା ପି େଚୖତନଯ୍ େବେହରା LNT2577948
ପ ୁ /1086131 37 105 1019େକୖଳାଶ େବେହରା ପି କୁ  େବେହରା YNY0448605
ୀ /1086132 34 105 1020ସଜୁାତା େବେହରା ସା କଳୂମଣି େବେହରା YNY0235580

ପ ୁ /1086133 34 105 1021ରାଜୁ େବେହରା ମା େହମ େବେହରା YNY0235556
ୀ /1086134 34 105 1022ରିତାରାଣି େବେହରା ସା ସମେର  େବେହରା YNY0835579

ପ ୁ /1086135 34 105 1023ଫି  ୁେବେହରା ପି କୁ  େବେହରା YNY0448894
ୀ /1086136 34 105 1024ଜୟ ୀ େବେହରା ପି ଗୟାଧର େବେହରା YNY0922484
ୀ /1086137 33 105 1025ଜୟଶୀ େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା YNY0235572

ପ ୁ /1086138 30 105 1026ବଳରାମ େବେହରା ପି ଗୟାଧର େବେହରା YNY0922559
ପ ୁ /1086139 30 105 1027ସେରାଜ େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା YNY1022730
ୀ /1086140 28 105 1028ସନିୁତା େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା YNY0922658

ପ ୁ /1086141 26 105 1029ମେନାଜ େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା YNY0835660
ୀ /1086142 26 105 1030େଜଯ୍ାତିଶୀ େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା YNY0922633

ପ ୁ /1086143 26 105 1031ବିଶନାଥ େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା YNY0964395
ୀ /1086144 62 105 1032ନାର ୀ େଦଇ ସା େଚୖତନଯ୍ େବେହରା LNT2577898
ୀ /1086145 39 105 1033କବିତା ପଧାନ ସା ଟୁକନୁା ପଧାନ YNY0922609
ୀ /1096146 50 105 1034କବିତା େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା LNT2398931
ୀ /1096147 44 105 1035କାଦମିନୀ େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YNY0449769

ପ ୁ /1096148 44 105 1036ଶୀମ  େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା LNT2398741
ପ ୁ /1096149 44 105 1037ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା ପି ସତଯ୍ାନ  େବେହରା LNT2440014
ପ ୁ /1096150 42 105 1038େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଗଂଗାଧର େବେହରା LNT2398949
ୀ /1096151 41 105 1039େକୗଶଲଯ୍ା େବେହରା ସା ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା LNT2398873

ପ ୁ /1096152 41 105 1040ମନୁ େବେହରା ପି ସତଯ୍ାନ  େବେହରା LNT2398907
ପ ୁ /1096153 38 105 1041ସବୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା LNT2399400
ୀ /1096154 37 105 1042ରଶିତା େବେହରା ସା ମନୁ େବେହରା YNY0235606
ୀ /1096155 36 105 1043ସ ୀତା େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା YNY0235614
ୀ /1096156 35 105 1044ଦି ୀମୟୀ େବେହରା ସା ଜିେତଂଦ େବେହରା YNY1182278

ପ ୁ /1096157 34 105 1045ପ ାନନ େବେହରା ପି ଗ ାଧର େବେହରା YNY0235598
ପ ୁ /1096158 34 105 1046ଜିେତ  େବେହରା ପି କାଶୀନାଥ େବେହରା LNT4464897
ୀ /1096159 33 105 1047କଲଯ୍ାଣୀ େବେହରା ସା ସମୁ  େବେହରା YNY0235630
ୀ /1096160 32 105 1048ସାବିତୀ େବେହରା ସା ସବୁତ କମୁାର େବେହରା YNY0964445
ୀ /1096161 27 105 1049ସରିତା େବେହରା ସା େଲାକନାଥ େବେହରା YNY0964361

ପ ୁ /1096162 27 105 1050େସୗମଯ୍ର ନ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା YNY0720987
ୀ /1096163 24 105 1051ରଶତିା େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା YNY0964437
ୀ /1096164 52 105 1052ଇଂଦୁ େଦଵୀ ଝା ସା ପେମାଦ କମୁାର ଝା YNY0235622
ୀ /1096165 68 105 1053ସଦୁାମ କାହାଳି ସା େଧାବି କାହାଳି LNT2577997

ପ ୁ /1096166 62 105 1054ପ  ୁକାହାଳୀ ପି େଧାବି କାହାଳୀ YNY0917039
ୀ /1096167 60 105 1055ଶା ିଲତା କାହାଳି ସା ସଦୁାମ କାହାଳି LNT2578003
ପ ୁ /1096168 52 105 1056ପେମାଦ କାହାଳି ପି େଧାବି କାହାଳି LNT4470720
ୀ /1096169 41 105 1057କନୁତୀ କାହାଳୀ ସା ପକାଶ କାହାଳୀ LNT4540530
ୀ /1096170 39 105 1058ଉମିର୍ଳା କାହାଳି ସା ପେମାଦ କାହାଳି OR/06/044/272720
ୀ /1096171 38 105 1059ପ ୁ ର୍ମା କାହାଳି ସା ବହାନ  କାହାଳି LNT2398824

ପ ୁ /1096172 37 105 1060ନିଳାଦି ନାଥ କାହାଳି ପି ସଦୁାମ ଚରଣ କାହାଳି YNY0076687
ୀ /1096173 32 105 1061ଧରିତୀ କାହାଳୀ ପି ପ  ୁକାହାଳୀ YNY0382598

ପ ୁ /1096174 26 105 1062ଅଚଯ୍ତୁାନ  କାହାଳୀ ପି ହୃଦାନ  କାହାଳୀ YNY0964452
ପ ୁ /1106175 62 105 1063ନବକିେଶାର କାହାଳି ପି କ ରୁୀ କାହାଳି LNT2537314
ୀ /1106176 56 105 1064ତୁଳସି କାହାଳି ସା ନବକିେଶାର କାହାଳି OR/06/044/272770
ପ ୁ /1116177 68 105 1065ଧୀେର  େବେହରା ପି ଅଲି େବେହରା LNT2561843
ୀ /1116178 51 105 1066ପମିଳା େବେହରା ପି ଧିେର  େବେହରା OR/06/044/272764
ପ ୁ /1116179 50 105 1067େବଣଧୁର େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/044/272763
ପ ୁ /1116180 42 105 1068େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT2398493
ୀ /1116181 41 105 1069ମାନସୀ େବେହରା ସା େବଣଧୁର େବେହରା YNY0449223
ପ ୁ /1116182 36 105 1070ସତଯ୍ଜିତ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT4464905
ପ ୁ /1116183 35 105 1071ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଧିେର  େବେହରା YNY0449215
ପ ୁ /1126184 65 105 1072ଦଶରଥ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା YNY0194100
ପ ୁ /1126185 50 105 1073ଅେଶାକ େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା OR/06/044/272762
ୀ /1126186 46 105 1074ଲିଲି େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY0076703
ପ ୁ /1126187 45 105 1075ବିଜୟ େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା OR/06/044/272807
ୀ /1126188 45 105 1076ମିନତୀ େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା YNY0076695
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ପ ୁ /1126189 33 105 1077ଅଜିତ କମୁାର େବେହରା ପି ଦଶରଥ େବେହରା YNY0235648
ୀ /1126190 65 105 1078ଝୁନୁ େଦଇ ସା କାଳ ି େବେହରା LNT2398717
ୀ /1126191 65 105 1079ବୁଲି େଦଇ ସା ଦଶରଥ େବେହରା LNT2536464

ପ ୁ /1136192 70 105 1080ରେମଶ ମାଝି ପି ହେରକୃ  ମାଝି LNT2398402
ୀ /1136193 39 105 1081ବି ୁପିୟା ମାଝି ପି ରେମଶ ଚ  ମାଝି LNT2398519
ୀ /1136194 38 105 1082ଲକ୍ଷୀପିୟା ମାଝୀ ପି ଅେଶାକ ମାଝୀ LNT2398501
ୀ /1136195 72 105 1083ପାବର୍ ତୀ େସଠୀ ସା ଗ ର୍ବ େସଠୀ LNT2399244

ପ ୁ /1136196 39 105 1084ଗଗନ େସଠୀ ପି ଗ ର୍ବ େସଠୀ LNT2399269
ପ ୁ /1136197 45 105 1085ଗ ାଧର ସିଠ ପି ଗ ର୍ବ ସିଠ LNT2398592
ପ ୁ /1146198 73 105 1086ବାନାମର େବେହରା ପି ନରି େବେହରା LNT2398329
ପ ୁ /1146199 46 105 1087ବଳରାମ େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା OR/06/044/272738
ପ ୁ /1336200 63 105 1088କନୁାଲ ଗୁ ା ପି ବିେନାଦ ଗୁ ା YNY0964346
ୀ /999996201 29 105 1089େଚତନ୍ ା େଚୖତନଯ୍ ସା ମେନାଜ ସାହୂ YNY1229210

ପ ୁ /999996202 56 105 1090େଶଖ େମାଇନ ପି େଶଖ ଜନାେବ YNY1156108
ପ ୁ /999996203 38 105 1091େଶଖ ଶାହୀନୁର ଶାହୀନୁର ପି େଶଖ ତାହିର YNY1148071
ପ ୁ /108/20006204 74 105 1092ଉ ମ ଚରଣ ସାହୁ ପି କୁ  ସାହୁ YNY1343771
ପ ୁ /.6205 34 105 1093ଅବ ଲୁ ସାଫିକ ପି ଅବଦୁଲ ଲଟିପ YNY0782573
ୀ /.6206 34 105 1094ଗିତା ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ YNY0782425

ପ ୁ /.6207 33 105 1095କୃ  ଚ  ସିଂ ପି ତିେଲାଚନ ସିଂ YNY0801027
ପ ୁ /.6208 27 105 1096ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସିଂ ପି ତିେଲାଚନ ସିଂ YNY0801035
ୀ /.6209 38 105 1097ଆେ ଲିକା ସିଥ ପି ଏ. େଜ ସିଥ YNY0851329
ୀ /16210 83 105 1098ଶଯ୍ାମାମଣୀ େଦବୀ ସା ମାୟାଧାର େବେହରା YNY0930800

ପ ୁ /16211 51 105 1099େକ.ରାଜାରାଓ ପାତ ପି େକ.ବଳରାମ ପାତ LNT2486173
ୀ /16212 50 105 1100ମାନସୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ଅେଶାକ ଚ  େଲ ା YNY0930792

ପ ୁ /26213 46 105 1101ଜି ଆଦିନାରାୟଣ ପି ଜି. ଦାଲିଆ YNY0909416
ୀ /26214 36 105 1102ଜି. ଲକ୍ଷୀ ସା ଜି. ଅଦିନାରାୟଣ YNY0909465

ପ ୁ /26215 69 105 1103ସେୁରଶ ଚ  ମହାପାତ ପି ରାମଚ  ମହାପାତ LNT2419745
ୀ /26216 62 105 1104ଶା ିଲତା ମହାପାତ ସା ସେୁରଶ ଚ  ମହାପାତ LNT2419752
ୀ /26217 39 105 1105ସତିେରଖା ମହାପାତ ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହାପାତ LNT2419760

ପ ୁ /26218 26 105 1106ପି.ଭା ର ରାଓ ପି ପି.ଶ ର ରାଓ YNY0909457
ପ ୁ /26219 35 105 1107ଜି . ଶ ର ପି ଜି. ରାଜିଆ YNY0909424
ପ ୁ /36220 54 105 1108େକାପା ଆପାରାଓ ପି ରାମଲୁ OR/06/044/260880
ୀ /46221 65 105 1109ଜାେହଦା ବିବି ସା ବାସା ଖଁା LNT2496792

ପ ୁ /46222 84 105 1110ବାଦଶା ଖଁା ପି େସକ ସକାଓତ LNT2504363
ୀ /56223 83 105 1111ପି ଅପିଅ ା  ସା ପି କେ ୟା  LNT0315044

ପ ୁ /066224 26 105 1112ଆର ସେୁରଶ ପି ଆର ରେମଶ YNY0909374
ୀ /66225 62 105 1113ଟି. ସୀମା ଳମ ମା ଟି ଆମାଲୁ LNT0315036

ପ ୁ /76226 47 105 1114ଭଗବାନ ବିଶାଳ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ବିଶାଳ LNT0315069
ୀ /76227 42 105 1115ସପନ୍ାରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ଭଗବାନ ବିଶାଳ LNT0315028
ୀ /086228 33 105 1116େକ ମାଧବି ସା େକ ଜଗା ରାଓ YNY1020932

ପ ୁ /86229 32 105 1117ଇଶା  କମୁାର ଦାଶ ପି ଶୀମ  ଦାଶ YNY0146373
ପ ୁ /86230 42 105 1118ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ YNY0146332
ୀ /096231 79 105 1119ସଯୂଯ୍ର୍ େଦଇ ସା ବାଲିଆ ନାଏକ YNY0851444

ପ ୁ /96232 56 105 1120ଜିତୁ ନାୟକ ପି ବାଲିଆ ନାୟକ YNY0760876
ୀ /96233 29 105 1121ଅ ଳି ନାଏକ ପି େଦବ ନାଏକ YNY0760892
ୀ /106234 56 105 1122ପାବର୍ ତୀ ପ ା ସା ବଜରାଜ ଦାଶ OR/06/044/256370
ୀ /116235 51 105 1123େକ. ଉଷା . ସା େକ.ମଧସୁଦୂନ ରାଓ YNY0619288

ପ ୁ /116236 49 105 1124ଉମାକା  ବାରିକ ପି ନେର  ବାରିକ YNY0092007
ପ ୁ /116237 40 105 1125ରମାକା  ବାରିକ ପି ନେର  ବାରିକ YNY0091991
ୀ /116238 34 105 1126ମୀନାବାଳା ହାତୀ ସା େସାମନାଥ ହାତୀ YNY0618850
ପ ୁ /116239 34 105 1127ସେୁର  ମଲିକ ପି େନତାନ  ମଲିକ YNY0619171
ପ ୁ /116240 27 105 1128େକ.ରବି ଶ ର ରାଓ ପି ମଧସୁଦୂନ ରାଓ YNY0618868
ପ ୁ /126241 55 105 1129ତପନ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/260018
ୀ /126242 30 105 1130ରୂପା ଦାସ ପି ମିଲନ ଦାସ YNY0501130
ପ ୁ /136243 75 105 1131ବିଜୟ କମୁାର ମନିୁ ପି ଶଯ୍ାମ ମନୁୀ OR/06/044/260044
ପ ୁ /146244 70 105 1132ସଚିୁତ ପ ା ପି ଦାନିଏଲ ପ ା YNY0987545
ୀ /146245 31 105 1133ଶଭୁସିତା ପ ା ପି ସନୁୀତ ପ ା YNY0359109
ୀ /146246 64 105 1134ସମିୁତା ସାହୁ ସା ସଚିୁତ ପ ା OR/06/044/260035
ୀ /156247 42 105 1135ବୀରତୀ େଜନା ପି ସେୁରଶ ଚ  େଜନା LNT2574697
ୀ /166248 47 105 1136େଜଯ୍ାତିଶୀ ଦାସ ସା ବାଦଲ ମହା ି YNY0909382
ୀ /166249 40 105 1137ପମିଳା ଦାସ ସା ବଟକୃ  ଦାସ YNY0092312
ପ ୁ /166250 49 105 1138ବାଦଲ ମହା ି ପି େଗାବି  ଚ  ମହା ି YNY0909390
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ପ ୁ /176251 40 105 1139ବିଶଜିତ େବେହରା ପି ଗୀଦିୟାନ େବେହରା LNT2420156
ପ ୁ /186252 36 105 1140ଶେଲାମନ େବେହରା ପି ସ ିଦାନ  େବେହରା LNT3059094
ୀ /186253 31 105 1141ଏମ ପଦା ସା ଏମ ଶବିା YNY1020742

ପ ୁ /196254 31 105 1142େକୗସିକ ଦ ପି େଗୗତମ ଦ YNY0359125
ପ ୁ /206255 25 105 1143ପି କରଣ ପି ପି େମାତିଲାଲ YNY0970699
ପ ୁ /206256 53 105 1144ଦୁଲାଲ୍ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ଅଜିତ୍ ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY0970681
ୀ /206257 44 105 1145ସ କୁ୍ତା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ଦୁଲାଲ୍ ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY0970657
ୀ /206258 29 105 1146ସାଂତୀ ପରିୟାର ସା ପି କରଣ YNY0970707

ପ ୁ /206259 49 105 1147ଇମାନୁଏଲ ରଣା ପି ବଟକୃ  ରଣା YNY0987552
ୀ /206260 40 105 1148ଆଶାରାଣୀ ରଣା ସା ଇମାନୁଏଲ ରଣା LNT2420032

ପ ୁ /216261 86 105 1149ପଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ LNT2419596
ୀ /216262 72 105 1150ସତିୃ ଦାସ ସା ପଦିପ କମୁାର ଦାସ LNT2420198

ପ ୁ /216263 42 105 1151ଅମିତାଭ ଦିେବଦୀ ପି ଅଶନିୁ ଦିେବଦୀ LNT2421501
ୀ /216264 38 105 1152େଶତା ଦିେବଦୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦିେବଦୀ LNT2421626
ୀ /216265 32 105 1153ସିତାରାଣୀ େଜନା ସା ଉ ମ େଜନା YNY0619338
ୀ /216266 64 105 1154ସବିତା କାନୁନ୍େଗା ସା ଅମେର  ନାଥ ମହା ି YNY0909143

ପ ୁ /216267 66 105 1155େଶୖେଳ  ନାଥ ମହା ି ପି ନେଗ  ନାଥ ମହା ି YNY0909135
ପ ୁ /216268 64 105 1156ଅମେର  ନାଥ ମହା ି ପି ନେଗ  ନାଥ ମହା ି YNY0909150
ୀ /216269 58 105 1157ଗୀତା ଳୀ ମହା ି ସା େଶୖେଳ  ନାଥ ମହା ି YNY0909127

ପ ୁ /216270 51 105 1158ବେଜ  ନାଥ ମହା ି ପି ନେଗ  ନାଥ ମହା ି YNY0909259
ୀ /216271 48 105 1159ମାଧବୀ ମହା ି ସା ବେଜ  ନାଥ ମହା ି YNY0909168
ୀ /216272 41 105 1160ସଭୁତା ପଧାନ ସା ଜୟଦିପ ଦାସ YNY0093468

ପ ୁ /216273 45 105 1161ରଂଜିତ କମୁାର ପଗୁଲିୁୟା ପି ଧନମାଲ ପଗୁଲିୁୟା YNY0909119
ୀ /226274 31 105 1162ପି ି  ନାୟକ ସା ପକାଶ ନାୟକ YNY0619007
ୀ /226275 28 105 1163ଅମିତା ପିତମ୍ ନାୟକ ପି ମ  ୁନାୟକ YNY0618843
ୀ /226276 27 105 1164ସା ି ନାୟକ ପି ବାବୁଲି ନାୟକ YNY0680538
ୀ /236277 40 105 1165ଭାରତୀ ନାୟକ ସା ଦୀପ ୁନାୟକ YNY0618900

ପ ୁ /246278 37 105 1166ମ ୁଳୁ େବେହରା ପି ପେରଶ େବେହରା YNY1338615
ୀ /246279 30 105 1167େମଘା ଭଗତ ପି ସ ୟ ପସାଦ ଭଗତ YNY0851295

ପ ୁ /246280 51 105 1168ଜି.ଆପା ରାଓ ପି ଜି. ରାଚିଆ YNY0618751
ୀ /246281 25 105 1169ଏସ୍ େସାନାଲି ପି ଏସ୍ ରାମା ରାଓ YNY0970665
ୀ /256282 29 105 1170ଅମିତା ପିୟଦଶର୍ୀନୀ ନ ପି େକୖଳାସ ଚ  ନ YNY0618652
ୀ /266283 28 105 1171େସାନାଲି ମହାପାତ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ମହାପାତ YNY0619213
ୀ /266284 30 105 1172ପିୟ ା ନାୟକ ପି ବିେଜନ କମୁାର ନାୟକ YNY0909077

ପ ୁ /266285 29 105 1173ଶଶୁୀଲ ନାୟକ ପି ଛଗ ନାୟକ YNY0909101
ୀ /266286 27 105 1174ଅଳକା ନାୟକ ପି ବିେଜ  କମୁାର ନାୟକ YNY0909085
ୀ /266287 27 105 1175ଗାୟତୀ ନାୟକ ପି ଛଗ ନାୟକ YNY0909093

ପ ୁ /266288 25 105 1176େରାହିତ ନାୟକ ପି ରେଜନ ନାୟକ YNY1040377
ୀ /276289 32 105 1177େନାରମାସିକ ଧଳ ପି ସଂବିତ ସାୱ YNY0741603
ୀ /276290 39 105 1178ଦୀପାନ  େପୟାଶୀ ସା ସତଯ୍ଜିତ ପାତ YNY0618975

ପ ୁ /286291 57 105 1179ପବନ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ବଂଶୀଧର ଅଗୱାଲ YNY0618678
ୀ /286292 68 105 1180ଏନ େଚକା ଆପଲା ନସର୍ା ପି ଆପନନ୍ ା . YNY0970509

ପ ୁ /296293 25 105 1181େସକ ମ ରୁ ଅଲୀ ପି େସକ ମହ ଦ ଅଲୀ YNY0970459
ୀ /296294 32 105 1182ସପନ୍ଶୀ େବେହରା ପି ସଂଜ ସମୀର େବେହରା YNY0680454
ୀ /296295 24 105 1183ସାତୀସଂଘମିତା ଦାସ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YNY0970558
ୀ /306296 50 105 1184ଏମ୍.ସ ଯ୍ା . ସା ଏମ୍.ମେହଶର ରାଓ YNY0619312

ପ ୁ /306297 44 105 1185ଶୀବିଶ ନାଥ େଗାଛାୟତ ପି ଅ ର େଗାଛାୟତ YNY0619130
ୀ /306298 20 105 1186ବବୀ ପରିଛା ପି ରାମ ପରିଛା YNY1337997

ପ ୁ /306299 45 105 1187େକୖଳାସ ଚ  ପ ୃ ି ପି େଗାବି  ପ ୃ ି YNY0619189
ୀ /306300 39 105 1188ମମତା ପ ୃ ି ସା େକୖଳାସ ଚ  ପ ୃ ି YNY0619114
ପ ୁ /306301 62 105 1189ଏମ୍.ମେହଶର ରାଓ ପି ଏମ୍.ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ YNY0619320
ୀ /306302 29 105 1190ସଜିୁତା ସାମ ରାୟ ସା ର ିତ େବେହରା YNY0680470
ୀ /316303 29 105 1191ସ ୀତା େବେହରା ପି ସ ିବ କମୁାର େବେହରା YNY0618926
ୀ /326304 32 105 1192ସ  ୁକମୁାରୀ େବେହରା ସା ସଜଯ୍ଜିତ େବେହରା YNY0680496
ପ ୁ /326305 31 105 1193ସମରଜିତ େବେହରା ପି ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା YNY0618710
ପ ୁ /336306 48 105 1194ଅରବି  ପସାଦ ପ ା ପି ଧବୃଚରଣ ପ ା YNY0619056
ୀ /336307 46 105 1195କାଜଲରାଣୀ ପ ା ସା ଅରବି  ପସାଦ ପ ା YNY0619049
ପ ୁ /346308 30 105 1196ସପିୁୟ କମୁାର ରଣା ପି ସଂଗାମ ରଣା YNY0618769
ୀ /346309 28 105 1197ପିୟ ା ରଣା ପି ସଂଗାମ ରଣା YNY0618918
ପ ୁ /356310 27 105 1198ଭିନୀତ ର ନ ସାମ ରାୟ ପି ର ନ କମୁାର ସାମ ରାୟ YNY0618660
ୀ /356311 45 105 1199ଚ ନା ସାଇଁ ସା ଆନ  ରାଉଳ YNY0618983
ୀ /366312 27 105 1200ଉ ଳିକା ଦାସ ପି ଅଛୁତାନ  ଦାସ YNY0619221
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ପ ୁ /366313 30 105 1201ମହ ଦ ମିନନ୍ ାତୁଲାହ ପି ମହ ଦ ମକୁ୍ତାର YNY0974303
ପ ୁ /376314 63 105 1202ଅଖିୟ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ମାୟାଧର ଶତପଥୀ YNY0619072
ୀ /376315 60 105 1203ଉମିର୍ଳା ଶତପଥୀ ସା ଅଖିୟ କମୁାର ଶତପଥୀ YNY0619148
ୀ /386316 49 105 1204ବି.େଦବୀ . ସା ବି.ଚି ୀ . YNY0618934

ପ ୁ /396317 32 105 1206ଅଂଶମୁାନ େସନାପତି ପି ମିହିର କମୁାର େସନାପତି YNY0619346
ୀ /406318 33 105 1207ଚାପାଲା ଆପାଲାସା ସା ଚାପାଲା ଲାଛାନା YNY0680272

ପ ୁ /406319 37 105 1208େଶଖ୍ କଲମ ପି େଶଖ୍ ଖଲିକ YNY0970483
ପ ୁ /416320 30 105 1209େସକ ଫିେରାଜ ପି େସକ ମଦାର YNY0680264
ୀ /416321 24 105 1210ୱାଇ ଗୀତା ଳୀ ପି ୱାଇ ରାମ ୁ YNY1040385

ପ ୁ /556322 37 105 1211େଶଖ କମାଲ ପି େଶଖ ନବୀ ହୁେସନ YNY0970517
ୀ /576323 29 105 1212ସାଇନାଜ ପରୱିନ ସା େସକ ଅନୁୱର ବକ୍ସ YNY1337591

ପ ୁ /656324 27 105 1213ସେୁରଶ ରାଓ ପି ରାଜା ରାଓ YNY0782417
ପ ୁ /886325 28 105 1214େକ ମରୁଲୀ ପି କାଗିର୍ ଆଦି ନାରାୟଣ YNY0909069
ପ ୁ /906326 59 105 1215କରୁଣାକର ସାହୁ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ସାହୁ YNY0823120
ୀ /906327 58 105 1216ଗୀତାରାଣୀ ସାହୁ ସା କରୁଣାକର ସାହୁ YNY0823112

ପ ୁ /936328 65 105 1217ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ଜନମାଗଣିୁ ସାହୁ YNY0909333
ୀ /936329 57 105 1218ସବର୍ ରୀ ସାହୁ ସା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ YNY0909051
ୀ /936330 54 105 1219େମନକା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଜନମାଗଣିୁ ସାହୁ YNY0909341
ୀ /936331 25 105 1220ରଶିତା ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ YNY0909325

ପ ୁ /996332 39 105 1221ସଧୁୀର ନାୟକ ପି ପ  ୁନାୟକ YNY1337930
ପ ୁ /1106333 57 105 1222େଜାନାଥନ ନ ପି ଆନ  ଚ  ନ YNY0909358
ୀ /1106334 55 105 1223ସୀତାରାଣୀ ନ ସା େଜାନାଥନ ନ YNY0909242

ପ ୁ /1126335 26 105 1224ସ ଦ ମହାପାତ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ମହାପାତ YNY0909408
ୀ /1126336 39 105 1225ଶଭୁସିତା ତିପାଠୀ ସା ବିକାଶ ଚ  ପ ା LNT4229910

ପ ୁ /1196337 66 105 1226ଶାମଏୁଲ ପ ନାୟକ ପି ପରମାନ  ପ ନାୟକ YNY0909234
ୀ /1196338 61 105 1227ଶା ିଲତା ପ ନାୟକ ସା ଶାମଏୁଲ ପ ନାୟକ YNY0909218

ପ ୁ /1196339 32 105 1228ସରୁପ ପ ନାୟକ ପି ଶାମଏୁଲ ପ ନାୟକ YNY0909200
ପ ୁ /1206340 51 105 1229ପଭାତ ପାଣୀ ପି ହୀନା ପାଣୀ YNY0909192
ୀ /1206341 45 105 1230େଶାଭା ଳୀ ପାଣୀ ସା ପଭାତ ପାଣୀ YNY0909184

ପ ୁ /1246342 57 105 1231ପଦୀପ ର ନ ଶୀଚୁଆ ପି ଶଶୁୀଲ ଶୀଚୁଆ YNY1020775
ପ ୁ /1296343 24 105 1232ପଦଯ୍ମୁ କମୁାର ଦାସ ପି ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ YNY0970624
ୀ /1306344 29 105 1233ସନୁ ା ସାହାଣୀ ପି ପଫଲୁ ସାହାଣୀ YNY0909481

ପ ୁ /1356345 24 105 1234ଆଲେଫଡ୍ େଜାଶଆୁ ସିଥ୍ ପି ଆବିର୍ବଲଡେଯ଼ାେସଫ୍ ସିଥ YNY0970632
ୀ /1406346 25 105 1235ଆନ ିତା ମିତ ପି ମାନିକ ମିତ YNY1020866
ୀ /1416347 34 105 1236ସଶୁୀ ସଂଗୀତା କର ସା ସଜିୁତ ମିଶ YNY1020833
ୀ /1446348 48 105 1237ସନିୁତା ଦାସ ସା ର ନ କମୁାର ସାମ ରାୟ LNT2419612

ପ ୁ /1576349 24 105 1238ରୁେବଲ୍ ନାୟକ ପି ସଧିୁର ନାୟକ YNY0930818
ପ ୁ /1596350 29 105 1239ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଳାସ େବେହରା YNY0909440
ପ ୁ /1596351 27 105 1240େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି ସେୁର  କମୁାର ନାୟକ YNY0909473
ୀ /1646352 33 105 1241େକାମଲ ମହାପାତ ସା ବିଶଜିତ୍ ମହାପାତ YNY0909176
ୀ /8576353 27 105 1242ଆହୁତି େଘାଷ ପି ଆଶଶି େଘାଷ YNY0823088
ୀ /8576354 32 105 1243ସନ୍ି ା ସାହୁ ପି ସଂଜୟ ସାହୁ YNY0782482
ୀ /9996355 25 105 1244ମିତାଲି ଚା ପି ଆଇଜାକ୍ ନିଉଟନ୍ ଚା ୍ YNY0930784

ପ ୁ /9996356 25 105 1245ଅମିତ ରାଜ ନାୟକ ପି ମ  ୁନାୟକ YNY0970608
ପ ୁ /999996357 39 105 1246ଆସିଫ ଖାନ ପି ୱାହିଦା ଖାନ YNY1148048
ପ ୁ /1366358 40 105 1247ଫିେରାଜ ଖାନ ପି ରଜାକ ଖାନ YNY0642546
ପ ୁ /1366359 38 105 1248ସିରାଜ ଖାନ ପି ରଜାକ ଖାନ YNY0642512
ପ ୁ /1366360 50 105 1249େସକ ମେନା ପି େସକ ଅକରମଜାନି OR/06/044/258905
ୀ /1366361 31 105 1250ନାହିଦା ୟାସମିନ୍ ପି େସକ ଉସମାନ୍ YNY0674812
ପ ୁ /1376362 71 105 1251େମାେଜସ ଧଳ ପି ,, ଧଳ LNT3362977
ପ ୁ /1376363 60 105 1252ମାନଦା ଧଳ ପି େମାେଜଶ୍ ଧଳ LNT3362852
ୀ /1376364 38 105 1253ରସିତା ଧଳ ପି ଅେଶାକ ଧଳ LNT2571347
ୀ /1386365 30 105 1254ଆସମା େବଗମ୍ ପି େସକ ମଦାର YNY0619692
ୀ /1386366 29 105 1255େରଶମା େବଗମ୍ ପି େସକ ମଦାର YNY0619684
ୀ /1386367 79 105 1256େସାନି ବିବି ସା େଶଖ ଗିନି LNT2420305
ୀ /1386368 39 105 1257ମଖୁତାରୁନ୍ ବିବି ସା ମହ ଦ ସରିଫ YNY0464024
ୀ /1386369 34 105 1258ରହିମା ବିବି ସା ରମଜୁ ଖାନ YNY0464016
ପ ୁ /1386370 37 105 1259କମଜୁ ଖାନ ପି ଇସମାଇଲ ଖାନ YNY0464040
ପ ୁ /1386371 32 105 1260େସକ ରାଜା ପି େସକ ମଦାର YNY0619700
ପ ୁ /1386372 46 105 1261ମହ ଦ ସରିଫ ପି ମହ ଦ ଇଶାକ YNY0464032
ପ ୁ /1396373 41 105 1262ହାଲିମ ଖଁା ପି ଆଜୀମ ଖଁା LNT2497147
ପ ୁ /1406374 55 105 1263େଶଖ ଓସିମ ପି େଶଖ ହାସିମ LNT2547917
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ପ ୁ /1416375 50 105 1264ଆବୁଦୁଲ ଶକୁରୁ ପି ଅବଦୁଲ ହମିଦ LNT2507283
ୀ /1426376 42 105 1265ସାଏରା ବିବି ସା େଶଖ ସଲୁତାନ LNT2420081

ପ ୁ /1426377 44 105 1266େଶଖ ସଲୁତାନ ପି େଶଖ ମ ରୁ LNT2493492
ପ ୁ /1436378 55 105 1267ଛବି ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ LNT2493484
ପ ୁ /1446379 51 105 1268ଚି ର ନ ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ LNT2493500
ପ ୁ /1456380 53 105 1269ଚ େମାହନ ସିଂ ପି ଭ ୁ ର୍ ସିଂ LNT3396181
ପ ୁ /1466381 36 105 1270କମଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ସାମଏୁଲ୍ ସାହୁ LNT3396173
ପ ୁ /1476382 48 105 1271ସଂଜିଭ୍ େଭାଳ୍ ପି ନୃସିଂହ େଭାଳ୍ LNT3396165
ୀ /1486383 78 105 1272ଲତିକା ଦାସ ପି ଗିେର  କମୁାର ଦାସ LNT3396124
ୀ /1496384 43 105 1273ସବୀତା େଭାଳ ସା ସଂଜୀବ େଭାଳ LNT3396108

ପ ୁ /1506385 42 105 1274ମେନାଜ େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା LNT3396090
ୀ /1516386 65 105 1275ଲଳୀତା କପରୁ୍ ସା ଅେଶାକ କପରୁ୍ LNT3362845

ପ ୁ /1516387 42 105 1276ଭୀକୀ କପରୁ୍ ମା ଲଳୀତା କପରୁ୍ LNT3396082
ପ ୁ /1516388 39 105 1277ପି  ୁକପରୁ୍ ମା ଲଳୀତା କପରୁ୍ LNT3362779
ପ ୁ /1526389 49 105 1278ସଂ ୟ କମୁାର ବାରୀକ ପି ସାମ ବାରୀକ LNT3362951
ୀ /1536390 39 105 1279ଅନୀତା େଚୗହାନ ପି ନିର ନ େଚୗହାନ LNT3362944

ପ ୁ /1546391 50 105 1280େକ. ସଂେ ାଷ ପି େକ. ରାମ LNT3395951
ପ ୁ /1546392 46 105 1281େକ. ଜୀତୁ ପି େକ. ବୁଢା LNT3395944
ୀ /1556393 36 105 1282ବାସ ୀ ଭୁୟଁା ପି ମ  ୁଭୁୟଁା LNT3395928
ୀ /1566394 41 105 1283ଫିେରାଜା ଖାତୁନ୍ ପି ଅବଦୁଲ ରେହମାନ LNT3395910

ପ ୁ /1576395 58 105 1284ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ପେଭାଦ ଚ  ଦାସ LNT3395886
ପ ୁ /1586396 38 105 1285େକ.କହନ୍ା ରାଓ ପି େକ.ଚିନନ୍ ା ରାଓ LNT3395860
ପ ୁ /1596397 38 105 1286ସଜୂୀତ୍ କମୁାର ସିଂ ପି ମିତାର ସିଂ LNT3395852
ପ ୁ /1606398 40 105 1287ମେନାଜ ର ନ ବାରିକ ପି କ  ବାରିକ LNT3362837
ପ ୁ /1616399 43 105 1288ଅରୁଣ କମୁାର େଘାଷ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଘାଷ LNT3395779
ପ ୁ /1626400 56 105 1289ପକାଶ ଚ  ଦାସ ପି ବ ିମ ଚ  ଦାସ LNT3395753
ପ ୁ /1636401 63 105 1290ଟି.ବାସ.ୁ ପି ଟି େଦେରୟା LNT3382827
ପ ୁ /1636402 46 105 1291ଟି.ଏଲିଆ  ପି ଟି. ବାସ ୁ LNT3382793
ପ ୁ /1636403 39 105 1292େକ ଦାନିଏଲ ପି େକ ଏସବ LNT3382801
ୀ /1636404 38 105 1293ଟି କମୁାରୀ ସା ଟି ଏଲିଆ  LNT3382785
ୀ /1636405 37 105 1294ଇ ଲଛମି ପି ଇ ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ LNT3382660

ପ ୁ /1636406 36 105 1295େକ.ରାଜୁ ପି େକ. ଏସେକ ରାଜ LNT3382819
ୀ /1636407 56 105 1296ସଂଘମିତା ଦାସ ସା ଧମର୍ରାଜ ଦାସ LNT3382694

ପ ୁ /1636408 52 105 1297ବି େମାହନ ରାଓ ପି ବି କେରୟା LNT3382777
ପ ୁ /1646409 52 105 1298ଚରଣ ନାୟକ ପି ମିଛୁ ନାୟକ LNT3382603
ପ ୁ /1646410 52 105 1299ହଜାରୀ ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାୟକ LNT3395696
ପ ୁ /1656411 46 105 1300େକ ଶଶୀ କମୁାର ନାୟାର ପି ପି ପି ନାୟାର LNT3395761
ୀ /1666412 46 105 1301ସଚିୂତା ସିଂ ସା ଚ େମାହନ ସିଂ LNT3396199
ୀ /1676413 41 105 1302ରସିଦା େବଗମ ପି ମଦିଦ୍ ଖଁା LNT3396785

ପ ୁ /1686414 37 105 1303ସାମଏୁଲ େଚୗହାନ୍ ପି ନିର ନ େଚୗହାନ୍ LNT3362811
ୀ /1696415 40 105 1304ଅମିଶା କପରୁ ସା ପି  ୁକପରୁ LNT3362985
ପ ୁ /1706416 49 105 1305ସନିୁତା େଚୗହାନ୍ ମା ଅଳକା େଚୗହାନ୍ LNT3362936
ପ ୁ /1716417 43 105 1306ଟି. ରାଜୁ ପି ଟି. ସମଦାଳ ୁ LNT3396074
ପ ୁ /1726418 73 105 1307େକ. କ ରୁାମ ପି େକ. ସାନୁ LNT3395977
ୀ /1726419 63 105 1308ଏନ୍, ଏରା ା ସା ଏନ୍. ବାବୁ ରାଓ LNT3396025
ୀ /1726420 46 105 1309ଜୀ. ପଦା  ସା ଜୀ. ଆପା ରାଓ LNT3396033

ପ ୁ /1726421 43 105 1310ବୀ. ଚ ୀ ପି ବୀ. େମାହନ ରାଓ LNT3396017
ୀ /1726422 38 105 1311େକ. ରଶିତା ପି େକ. ସଦୁଶର୍ନ LNT3396009

ପ ୁ /1726423 36 105 1312େକ. ଅଜିପଡା ପି େକ. ସଦୂଶର୍ନ LNT3395993
ପ ୁ /1726424 37 105 1313ଏସ୍ ବମର୍ା ପି ଏସ୍. କଲଯ୍ାଡାମ LNT3396041
ୀ /1736425 46 105 1314େକୗଶଲଯ୍ା ନାୟକ ସା େଗାପିନାଥ ନାୟକ LNT3395936
ପ ୁ /1746426 48 105 1315ଦରୁ ପାତ ପି ପରମାନ  ପାତ LNT3395894
ପ ୁ /1756427 39 105 1316େକ ରେମଶ ପାତ ପି େକ ବଳରାମ ପାତ LNT3018538
ପ ୁ /1756428 51 105 1317ଉେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ବାଳକୃ  ସାହୁ LNT3395837
ୀ /1756429 45 105 1318ମମତା ମ ରୀ ସାହୁ ସା ହୀେମଶ ଚ  ସାହୁ LNT3395845
ପ ୁ /1766430 42 105 1319େକ. ରାମ ବାବୁ ପି େକ. ଚିନା ରାଓ LNT3395811
ପ ୁ /1766431 48 105 1320ଏସ୍ ବାସ ୁ ପି ଏମ୍ ଚିନାଡୁ LNT3395803
ୀ /1766432 41 105 1321ଏସ୍ ମାରିଆ ସା ଏସ୍ ବାସ ୁ LNT3395795
ପ ୁ /1766433 38 105 1322ଟି.କୃ  ପସାଦ ପି ଟି.କାମଲୁ LNT3395829
ୀ /1776434 58 105 1323ଏମ ଚିନାଡୁ ପି ଏମ େପାଡଲୁ LNT3395720
ପ ୁ /1776435 53 105 1324େକ ଆପାରାଓ ପି େକ େକାେ ୟା LNT3395704
ପ ୁ /1776436 49 105 1325େକ କଲଯ୍ାଣମ ପି େକ ଆଦିୟା LNT3396827
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ୀ /1776437 40 105 1326େକ େନାକରତନୁ ସା େକ କଲଯ୍ାଣମ LNT3395712
ୀ /1776438 39 105 1327େକ େସାଲାପରୁୀ ପି େକ ଆପାରାଓ YNY0642587

ପ ୁ /1776439 38 105 1328ସି ଏଚ ଗେଣଶ ପି ସି ଏଚ ମାନିଆ LNT3362829
ପ ୁ /1776440 63 105 1329ଏନ ବାସ ୁ ପି ଏନ ଆଦିନାରାୟଣ LNT3395738
ୀ /1776441 40 105 1330ୱାଇ ଦୟା ସା ୱାଇ ରାଜୁ LNT3396819

ପ ୁ /1786442 37 105 1331ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାଇଁ LNT3396835
ପ ୁ /1796443 78 105 1332ତିେଲାଚନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦଇତାରୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3382769
ପ ୁ /1796444 51 105 1333ସେ ାଷ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ତିେଲାଚନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3382744
ପ ୁ /1796445 49 105 1334ମାନସ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ତିେଲାଚନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3382678
ପ ୁ /1796446 47 105 1335ତାପସ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ତିେଲାଚନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3382736
ୀ /1796447 45 105 1336ମଧସିୁତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3382751
ୀ /1796448 36 105 1337ମିନାକ୍ଷୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସେୁରଶ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3382728

ପ ୁ /1806449 50 105 1338େକ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପି େକ ନାଗଭୁଷଣ LNT3382702
ୀ /1806450 43 105 1339େକ ବବିତା ସା େକ ସତଯ୍ନାରାୟଣ LNT3382710

ପ ୁ /1816451 78 105 1340ସମୁନ ସିଂ ପି ହରି ସିଂ LNT3382686
ପ ୁ /1826452 64 105 1341କିେଶାର କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େନାେବଲୁ ସ ୁ ର ପ ନାୟକ LNT3382645
ୀ /1826453 37 105 1342ଏପସିତା ପ ନାୟକ ପି କିେଶାର କମୁାର ପ ନାୟକ LNT3382652
ୀ /1836454 62 105 1343ସଜୁାତା ପ ନାୟକ ସା କିେଶାର କମୁାର ପ ନାୟକ LNT3382629
ୀ /CDA 66455 29 105 1344ଆରତୀ େସଠ ସା ଅଭୟ େସଠ YNY1337922
ୀ /1966456 47 105 1345େତେରେପଲି ଭବାନୀ ସା େତେରେପଲି ଦ ାୟା OR/06/044/260874

ପ ୁ /1966457 51 105 1346େତେରେପଲି ଦେ ୟା ପି େତେରେପଲି ଦେ ୟା OR/06/044/260869
ୀ /1966458 54 105 1347ଟୀ. ପାପା ସା ଟୀ ଜଗନନ୍ ାଥ LNT2505204

ପ ୁ /1966459 41 105 1348ପଭାକର ପଧାନ ପି ସନାତନ ପଧାନ YNY0376814
ୀ /1966460 46 105 1349ସମୀତା ସାହୁ ପି ରାଘବ ଚ  ସାହୁ YNY0376822
ୀ /1976461 53 105 1350ବି େକା ାମା ସା ଆପା ରାଓ LNT0314427

ପ ୁ /1976462 41 105 1351ଏନ ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ ପି େକ ଗା ୁଲୁ LNT0314542
ୀ /1976463 36 105 1352ଏନ ପ ୁ ା ପି ଏନ ରାମାରାଓ LNT0314419

ପ ୁ /1986464 46 105 1353ବଲରାମ ସାଇଁ ପି େଦାଳେଗାବି  ସାଇଁ LNT4215679
ୀ /1996465 66 105 1354େହମଲତା ମହାପାତ ସା ନେଗନ ମହାପାତ LNT0315077

ପ ୁ /2006466 56 105 1355ବି ଗା ରାଜୁ ପି ବି ଆପନନ୍ା  LNT0314583
ପ ୁ /2006467 54 105 1356ବି ଆପାରାଓ  ପି ବି େନାକରାଜୁ LNT0314591
ୀ /2006468 51 105 1357ବି କମୁାରୀ ସା ବି ଗା ରାଜୁ LNT0314567
ୀ /2006469 51 105 1358େକ ଇଶରାମା ସା େକ େନାକରାଜ LNT0314476
ୀ /2006470 48 105 1359ବି ଦୁଗର୍ା ସା ବି ଆପାରାଓ  LNT0314484

ପ ୁ /2016471 52 105 1360ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ LNT3081395
ୀ /2016472 52 105 1361ଶୀମତୀ ସଚିୁତା ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YNY0093146
ୀ /2026473 46 105 1362ତିେଳେ ାମା ପ ା ସା ଜିେତ  କମୁାର ଦିକ୍ଷିତ୍ YNY0093153

ପ ୁ /2036474 51 105 1363ସଦୁଶର୍ନ ରାଉତ ପି ଭା ର ରାଉତ LNT3059698
ପ ୁ /2046475 44 105 1364ଅରିଜିତ େବାଷ ପି ନାରାୟଣ ଚ  େବାଷ YNY0195966
ୀ /2056476 79 105 1365େଡାଲି େବାଷ ସା ନାରାୟଣ ଚ  େବାଷ YNY0195990
ୀ /2056477 43 105 1366ଅନିତା େବାଷ ସା ଅଭିଜିତ୍ େବାଷ YNY0196006
ପ ୁ /2066478 56 105 1367େଦବବତ ଦ ପି ଇ ୁଭୁଷଣ ଦ YNY0498139
ୀ /2066479 51 105 1368ରୀଟା ଦ ସା େଦବବତ ଦ YNY0498147

ପ ୁ /2096480 25 105 1369ମହ ଦ ତକିର ଖାନ ପି ମ୍ଡି ସବୀର ଖାନ YNY1339142
ୀ /3766481 41 105 1370ନିଲାନଲନୀ ଦାସ୍ ସା େଜାହାନ ଦାସ୍ YNY0829291
ୀ /5246482 27 105 1371ସାଜିଦା େବଗମ ପି ସାଲିମ ଖଁାନ YNY0829309
ୀ /8576483 39 105 1372ମମତା ସାହୁ ସା ରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0782540
ୀ /9996484 33 105 1373ଶଭୁଦା ବିଶାଳ ସା କଳୂମଣୀ ବିଶାଳ YNY0909309
ୀ /9996485 29 105 1374ଇ ୁମତୀ ଦାସରି ପି ଡି. ସେୁର  ରାଓ YNY0929141
ପ ୁ /9996486 33 105 1375ୱାଇ. ସେ ାଷ କମୁାର ପି ୱାଇ ନରସିଂଘ ରାଓ YNY0929158
ପ ୁ /9996487 30 105 1376ୱାଇ. ବିଜୟ କମୁାର ପି ୱାଇ. ନରସିଂହ ରାଓ YNY0929166
ୀ /9996488 66 105 1377ୱାଇ ଲକମୀ ସା ୱାଇ ନରସିଂଘ ରାଓ YNY0929174
ୀ /9996489 26 105 1378ସ ର୍ପଭା ଓଝା ପି କୃ ଚ  ଓଝା YNY0909291
ପ ୁ /9996490 32 105 1379ଏମ୍. ଜଗା ରାଓ ପି ଇ େଦମଦୁୁ YNY0909317
ୀ /9996491 42 105 1380ସାେହଦା ୟାସମିନ ସା ମହ ଦ ୟୁନୁସ YNY0851311
ୀ /HL6492 22 105 1381ସେନାେବର ୟାସୀନ  ମା ନା ନ୍ୀନ େବଗମ  YNY1257633
ୀ /16493 28 105 1382ନମିତା ସାହୁ ସା ଦୀପକ ସାହୁ YNY1254929
ୀ /546494 23 105 1383ପଦିନୀ ସାହୂ ସା ସି ାଥର୍  ସାହୂ YNY1299718
ପ ୁ /2096495 61 105 1384ମହ ଦ ସବୀର ଖାନ ପି ଅ ଲୁ ହାକିମ ଖାନ YNY1337625
ପ ୁ /1476496 23 105 1385ଆଭାସ୍ କମୁାର ସ୍ଵାଇଁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସ୍ଵାଇଁ YNY1367374
ୀ /806497 18 105 1386େସାନୀ େବଗମ ପି େସଖ ସମିମ YNY1395771
ୀ /8066498 34 105 1387ହସରତୁନ େବଗମ ସା ମହ ଦ ରିଜୁଆନା YNY1395789
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ପ ୁ /.6499 42 107 1ଜଯ୍ାଲିସ ଆଲାମ ପି ଅବଦୁଲ ରହମାନ YNY0799221
ପ ୁ /.6500 36 107 2ଆତିକ ଆଲାମ ପି ଅବଦୁଲ ରହମାନ YNY0799247
ୀ /.6501 40 107 3ରୁକ୍ସାନା େବଗମ ସା େସକ ଇସଲାମ YNY0799379
ୀ /.6502 29 107 4ଶାହିମା େବଗମ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ୟୁସଫୁ YNY0799262
ୀ /.6503 29 107 5ୟାସିନ େବଗମ ପି ହାଜିରା େବଗମ YNY0799346
ୀ /.6504 29 107 6ରୁକସାନା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ନସିମ YNY0799395
ୀ /.6505 47 107 7ରାସିଦ ବିବି ସା େସକ ରହିମ YNY0799437
ୀ /.6506 46 107 8ରାେହବାର ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ବସାର ଖାନ YNY0799296
ୀ /.6507 35 107 9ତବସମୁ ବିବି ସା ସହିଦ ଖାନ YNY0799429
ୀ /.6508 31 107 10ସଲୁତାନା ବିବି ପି େସକ ଅହମାଦ YNY0799361
ୀ /.6509 38 107 11କନିଜ ଫାତିମା ସା େସକ ସ ଦ YNY0799213

ପ ୁ /.6510 26 107 12େସକ ଜାମିଲ ପି େସକ ଜଇନୁଲ YNY0799270
ପ ୁ /.6511 27 107 13େଶଖ କସିଫ କବିର ପି େଶଖ କବିର YNY0799403
ପ ୁ /.6512 30 107 14ଅବଦୁଲ କାଦିର ପି ଅବଦୁଲ ୱାହିବ YNY0799304
ପ ୁ /.6513 52 107 15ଅବଦୁଲ ବସର ଖାନ ପି ଅବଦୁଲ ଜହୁର ଖାନ YNY0799312
ପ ୁ /.6514 35 107 16ଜାହା ୀର ଖଁା ପି ଅସଗର ଅଲୀ ଖଁା YNY0799239
ପ ୁ /.6515 32 107 17ଅବଦୁଲ ଆବାଲ ଖାନ ପି ଅବଦୁଲ ଆଜିଜ ଖାନ YNY0799502
ପ ୁ /.6516 30 107 18ସରଫାଜ ଖାନ ମା ହାଜରା େବଗମ YNY0799353
ୀ /.6517 33 107 19ରୁକସାନା ଖାତୁନ ପି େସକ ଅହ ଦ YNY0799528

ପ ୁ /.6518 33 107 20ଇମରାନ ମହ ଦ ପି ରସାନ ମହ ଦ YNY0799452
ପ ୁ /.6519 32 107 21ମନିଋଲ େମାଲା ପି ଆସଗାର ଅଲୀ େମାଲା YNY0799445
ପ ୁ /.6520 26 107 22େସକ ନାଦିମ ପି େସକ ସାଲିମ YNY0799585
ପ ୁ /.6521 34 107 23ଅ ର୍ବ ପହରୀ ପି ଦୁଗର୍ା ପଦ ପହରୀ YNY0776922
ୀ /.6522 33 107 24ଆେବଦା ପରୱିନ ପି ରସାନ ମହ ଦ YNY0799510

ପ ୁ /.6523 36 107 25େଶଖ ରଫିକ ପି େଶଖ ରଶଦି YNY0799320
ପ ୁ /.6524 34 107 26େସଖ ରିଆଜ ପି େସଖ ଫକିର YNY0799288
ପ ୁ /.6525 26 107 27େଶକ ସାବିର ପି େସକ ବାବୁ YNY0799478
ପ ୁ /.6526 26 107 28େସକ ସାଜିଦ ପି େସକ ଚା YNY0799544
ପ ୁ /.6527 44 107 29େସକ ସାମାଦ ପି େସକ ଅହ ାଦ YNY0799338
ୀ /.6528 28 107 30ସାବିନା ସମିନ ପି ଅସଗର ଅଲୀ ଖାନ YNY0799254

ପ ୁ /.6529 26 107 31ସାହିଲ ସେୁହନ ପି ସାରିଫଲୁ ହେସନ YNY0799551
ପ ୁ /.6530 31 107 32େସକମହ ଦ ୱାସିମ ପି େସକ ସଯ୍ାଲିମ୍ YNY0799577
ପ ୁ /Mani Sahu6531 88 107 33ନାବା କିେଶାର ସାହୂ ପି େଗାବିଂଦା ଚଂଦ ସାହୂ YNY1218643
ୀ /Mani Sahu6532 46 107 34ଅଚର୍ନା ସାହୂ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୂ LNT2451193
ୀ /Mani Sahu6533 76 107 35ପମିଳା ସାହୁ ସା ନାବକିେଶାର ସାହୂ LNT2451235

ପ ୁ /manisahu6534 19 107 36ରବୀ  କମୁାର ସାହା ପି କିସନ େଦଓ ସାହା  YNY1323906
ୀ /Nagana La6535 21 107 37େଵୖଶନ୍ଵୀ ପିେଲୖ ମା ଗାୟତୀ ପିେଲୖ YNY1224146
ୀ /Prachi Co6536 23 107 38ଶଭୁା ୀ ରାଯ ପି ପିଥୀଶ ରାଯ YNY1124007
ୀ /w/o Asfar6537 31 107 39ନୁÓଟ ଅଂଜୁମ - ଅସ୍ ର ନୂର YNY1222454
ୀ /16538 38 107 40ରିଜୱାନା ଅକତରି ସା ଅବଦୁଲ ମଲିକ LNT2450674
ୀ /16539 28 107 41ନିଲୁଫର ପରବିନ୍ ସା ସରଫାଜ୍ ଖଁା YNY0922914
ପ ୁ /026540 25 107 42ଶଭୁମକମୁାର େବେହରା ପି ପଶା  େବେହରା YNY0965251
ୀ /26541 30 107 43ରୁକସାର େବଗମ୍ ପି େଶଖ ଖଲିଲ୍ YNY0602433
ୀ /036542 27 107 44ଅମିନା ବିବି ସା େସକ ଅବଦୁଲ YNY1288315
ୀ /036543 63 107 45େବଗମ ନିସା - ଅବଦୁଲ କରିମ YNY1288281

ପ ୁ /036544 25 107 46ଅବଦୁଲ୍ ସାେହବ ପି େସଖ୍ କରିମ YNY1050855
ପ ୁ /036545 23 107 47େଶଖ ସାହିଲ ପି େଶଖ ଅକିଲ YNY1161546
ପ ୁ /36546 49 107 48ଅବଦୁଲ୍ କରିମ  ପି ଅବଦୁଲ୍ ସକୁରୁ LNT3019841
ପ ୁ /36547 46 107 49ନୱାବ ଜନି ପି ଅବଦୁଲ୍ ସକୁରୁ LNT3019858
ପ ୁ /36548 27 107 50େଶଖ ଅବତୁଲ ପି େଶଖ କରିମ YNY0602375
ପ ୁ /36549 47 107 51େଶଖ୍ ଅକିଲ ପି େଶଖ୍ ଖଲିଲ୍ OR/06/044/276004
ପ ୁ /36550 34 107 52ଅବଦୁଲ ଆରିଫ ପି ଅବଦୁଲ ଶକୁରୁ YNY0077289
ୀ /36551 45 107 53ରୁକସାନା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ୍ କରିମ  LNT3019866
ୀ /36552 32 107 54ରିଜୱାନା େବଗମ୍ ସା ନୱାବ ଜାନୀ YNY0077297
ୀ /36553 38 107 55ରହିମା ବିବି ସା େଶଖ ଅକିଲ LNT2537264
ପ ୁ /36554 89 107 56େସଖ ଖଲିଲି ପି ହମିଦ OR/06/044/276002
ୀ /36555 92 107 57େବଗମ ନିଶା ସା େଶଖ୍ ଖଲିଲ୍ OR/06/044/276003
ପ ୁ /46556 74 107 58ଫକିର ଉ ିନ ଅହ ଦ ପି ନାନା ଭାଇ YNY0302919
ପ ୁ /46557 69 107 59ବାନୁ ବାଇ ପି ଫକିରଉ ିନ ଅହ ଦ YNY0302927
ୀ /46558 34 107 60ମନୁୀରା ବାେନା ପି ଫରିଦ ହାଜି ମହ ଦ LNT3019874
ୀ /46559 38 107 61ଜରିନା େବଗମ ପି େରହମତ ଖଁା LNT2451375
ପ ୁ /46560 82 107 62ରେହମତ ଖଁା ପି ଅସମତ ଖଁା OR/06/044/276006
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ୀ /46561 58 107 63ଅହ ଦ ଖଁା ପି ରେହମତ ଖଁା OR/06/044/276008
ପ ୁ /46562 54 107 64ଫିେରାଜ ଖଁା ପି ରେହମତ ଖଁା OR/06/044/276009
ପ ୁ /46563 47 107 65ଉସମାନ ଖଁା ପି ରେହମତ ଖଁା OR/06/044/276010
ପ ୁ /46564 38 107 66ଉରଫାନ୍ ଖଁା ପି େରହମତ୍ ଖଁା LNT2451383
ପ ୁ /HR46565 24 107 67ସ୍ଠିତାପଗ୍ଯାନ ବିସ୍ଵାଲ ପି ଜିେତଂଦ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ YNY1252741
ପ ୁ /056566 25 107 68ମ ଳ ଖାନ ପି ଗଲୁାପ ଖାନ YNY0965145
ପ ୁ /056567 77 107 69ଜଗନନ୍ଥ ମହତ ପି ମେହ  ମହତ YNY0964908
ୀ /56568 32 107 70ସକିଲା ବିବି ସା ସବୁାନ୍ ଖଁା YNY0602490

ପ ୁ /066569 27 107 71ସୟଦ ବଂଟୀ ମା େକୗଶରା ବିବି YNY1329606
ୀ /66570 25 107 72ଫରଜାନା େବଗମ୍ ପି ସଲୁତାନ୍ ଖାନ୍ YNY1050822

ପ ୁ /66571 68 107 73ରେହମାନ ଖଁା ପି ମନାନ ଖଁା OR/06/044/276013
ପ ୁ /66572 62 107 74ସଲୁତାନ ଖଁା ପି ମନାନ ଖଁା OR/06/044/276015
ପ ୁ /66573 27 107 75ବାଦ୍ଶାହ ଖାନ ପି ରାେହମାନ ଖାନ YNY1052018
ୀ /66574 43 107 76ସନୁାୟା ମିଶ ସା ଅବିନାଶ ମିଶ YNY0237040
ୀ /66575 63 107 77ଅମିରୁନ ନିଶା ସା ରେହମାନ ଖଁା OR/06/044/276014
ୀ /66576 58 107 78ସାବିରୁନ ନିଶା ସା ସଲୁତାନ ଖଁା OR/06/044/276016

ପ ୁ /76577 72 107 79ସଲିମ ଖଁା ପି କବିର ଖଁା OR/06/044/276017
ପ ୁ /76578 35 107 80ମସିମ ଖାନ ପି ସଲିମ ଖାନ LNT4148466
ପ ୁ /76579 29 107 81ସାହାନୱାଜ ଖାନ ପି ସଲିମ ଖାନ YNY0302935
ୀ /76580 63 107 82ତାଇରୁନ ନିସା ସା ସଲିମ ଖଁା OR/06/044/276018
ୀ /76581 41 107 83ଅ ମୁ ନିସା ପି ସଲିମ ଖାନ LNT4148458
ୀ /76582 40 107 84ତବସମୁ ନିସା ପି ସଲିମ୍ ଖାନ LNT4148474

ପ ୁ /CB 76583 21 107 85ସତ୍ଯପକାଶ ନାୟକ ପି ଭୀମେସନ୍ ନାୟକ YNY1349646
ପ ୁ /086584 26 107 86ମହମଦ ଆସି ପି ମହମଦ ଅାୟୁବ ଖାନ YNY1052042
ପ ୁ /86585 58 107 87ମହ ଦ ଆୟୁବଖାନ୍ ପି ରହିମ୍ OR/06/044/276021
ପ ୁ /86586 39 107 88ମହ ଦ ଅସଲମ ଖାନ ପି ମହ ଦ ରହିମ ଖାନ LNT4148482
ପ ୁ /86587 30 107 89ମହ ଦ ଆକମ ଖାନ ପି ମହ ଦ ଆୟୁବ ଖାନ YNY0302943
ୀ /86588 40 107 90ସାହାନାଜ ଖାନମ ସା ମହ ଦ ଆୟୁବ ଖାନ LNT3019882
ୀ /86589 52 107 91ରଜିୟା ଖାନ୍ମ ସା ଆୟୁବ OR/06/044/276022
ୀ /86590 78 107 92ସଲିମନୁ୍ ନିଶା ସା ରହିମ୍ OR/06/044/276020
ୀ /96591 38 107 93ଆେୟଶା ଖାନ େବଗମ ସା ଆଇନୁଲ ଖାନ YNY0302968

ପ ୁ /96592 53 107 94ଆଇନୁଲ ଖାନ ପି ସିରାଜ ଖାନ YNY0302950
ପ ୁ /96593 46 107 95ଇମରାନ୍ ଖାନ ପି ରହିମ ଖାନ LNT2579001
ପ ୁ /96594 45 107 96ମହମଦ ଫିେରାଜ ଖଁା ପି ରହିମ୍ OR/06/044/276023
ୀ /96595 40 107 97େଜାହରା ନିଶା ସା ମହ ଦ ଫିେରାଜ LNT4148490

ପ ୁ /Flat No.6596 21 107 98ପିୟମ ପତୀକ ନାରାୟଣ ଷଢ଼ଂଗି ପି ମାନେବ  ନାରାୟଣ ଷଢ଼ଂଗି YNY1140433
ପ ୁ /106597 69 107 99ଆତାହାର େହାେସନ୍ ପି ଅକତାର େହାେସନ୍ OR/06/044/276024
ପ ୁ /106598 31 107 100ଇଫତିେଖର ହୁେସନ ପି ଆତାହାର େହାେସନ୍ YNY0449470
ୀ /106599 48 107 101ରହିମା ଖାନମ୍ ସା ଆତାହାର ହୁେସନ OR/06/044/276025
ୀ /106600 33 107 102ଅଫସନା ଖାତୁନ୍ ପି ଆତାହାର େହାେସନ୍ YNY0449488

ପ ୁ /106601 47 107 103େଶଖ୍ ଉସାନ ପି େଶଖ୍ ବହୂଦୀନ YNY1312057
ୀ /116602 31 107 104ନସିମା ଅକତର ପି େସକ ନିଆମତ YNY1126697
ୀ /116603 22 107 105ସାହୀନ ଅକତର ପି  ନିଆମତ YNY1126549

ପ ୁ /116604 56 107 106େସକ ନିଆମତ୍ ପି େସକ ଅହ ଦ YNY0602243
ପ ୁ /126605 35 107 107େସକ ଶରତାଜ ପି େସକ ରେହମଦ LNT4152658
ୀ /126606 41 107 108ଶବନମ ବାେନା ସା ଅସଲମ ଅଲୀ େମୗଲା YNY0077339
ୀ /126607 52 107 109ସାବିରା େବଗମ ସା ରେହମତ LNT2537280
ୀ /126608 38 107 110ସାଇରା େବଗମ ପି େଶଖ ରେହମତ LNT4148581
ୀ /126609 32 107 111ସାହିନା େବଗମ ପି େସଖ ରେହମତ YNY0079012
ୀ /126610 71 107 112ସକୁରନ୍ ବିବି ସା େଶଖ୍ ଅହମଦ YNY0984922
ପ ୁ /126611 36 107 113େଶଖ୍ ଇଜୁଆଲ୍ ହକ ପି େଶଖ୍ ଅତୁଆଲ ହକ YNY0077347
ପ ୁ /126612 35 107 114େଶଖ ଇଜାଜ ପି େଶଖ ରେହମତ LNT4148573
ପ ୁ /126613 31 107 115େସକ୍ ଜାେଭଦ ପି େସକ ଫରକ୍ YNY0799569
ପ ୁ /126614 20 107 116ଅ ଲୁ କାଦିର ଖଁା ପି ଅ ଲୁ ବସର ଖଁା YNY1312875
ପ ୁ /126615 43 107 117ଅସଲମ ଅଲି େମୗଲା ପି ଏଫ ଏ େମୗଲା େମୗଲା YNY0077321
ୀ /126616 33 107 118ସହୁାନା ପରବିନ ମା ସକୁରନ ବିବୀ YNY1176551
ପ ୁ /126617 58 107 119େଶଖ୍ ରେହମଦ ପି େଶଖ୍ ଅେହମଦ OR/06/044/276070
ପ ୁ /126618 37 107 120େଶଖ ସରଫରାଜ ପି େଶଖ ରେହମତ LNT4152401
ପ ୁ /136619 39 107 121େସକ ତାଜ  ପି େସକ ଅହ ଦ  LNT4148508
ୀ /136620 90 107 122ପିରନ୍ ବିବି ସା ତାଜ ମହମଦ LNT2579043
ପ ୁ /136621 61 107 123େଶଖ ନନୁ ପି େଶଖ ଅହମଦ LNT2579027
ୀ /136622 33 107 124ରିଜୱାନା ପରବିନ ସା େସକ ତାଜ YNY1288380
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ପ ୁ /136623 68 107 125େଶଖ ସମତ ପି େଶଖ ଅହମଦ LNT2579050
ୀ /146624 71 107 126ଅଖତରି େବଗମ ସା େଶଖ ସଫିକ YNY0302976
ୀ /146625 36 107 127ଗଲୁନାର େବଗମ ପି ଜୁମା ଖାନ LNT3019890
ୀ /146626 55 107 128ଆଲାରଖି ବିବି ସା ଜୁମା ଖାନ୍ YNY0449843
ୀ /146627 42 107 129ଅଂଜୁମ ବିବି ସା ସଲିମ ଖାନ LNT3019908
ୀ /146628 29 107 130େରାସମା ବିବି ସା େଶଖ େତାଫିକ୍ YNY0450734

ପ ୁ /146629 45 107 131ଅକିଲ ଖାନ କାଦିରି ପି ଜୁମା ଖାନ କାଦିରି LNT4152385
ପ ୁ /146630 32 107 132େମେହମଦୁ ଖାନ ପି ଜୁମା ଖାନ YNY0077362
ପ ୁ /146631 47 107 133େମେହବୁବ ଖାନ କାଦିରି ପି ଜୁମା ଖାନ୍ LNT4148599
ପ ୁ /146632 71 107 134େଶଖ ସଫିକ ପି େଶଖ ରମଜୁ OR/06/044/276050
ପ ୁ /156633 38 107 135ସଲିମ ବକ୍ସ ପି କାଦର ବକ୍ସ LNT4148771
ପ ୁ /156634 35 107 136କରିମ ବକ୍ସ ପି କାଦର ବକ୍ସ LNT4148763
ପ ୁ /156635 73 107 137ଅଲୀ ବକ୍ସ ପି େଶଖ ନବି ବକ୍ସ OR/06/044/276039
ପ ୁ /156636 72 107 138କାଦର ବକ୍ସ ପି ନବି ବକ୍ସ OR/06/044/276041
ପ ୁ /156637 48 107 139ରହିମ୍ ବକ୍ସ ପି ଅଲୀ ବକ୍ସ OR/06/044/276043
ୀ /156638 44 107 140ସମସାଦ େବଗମ ସା ରହିମ ବକ୍ସ LNT3019916
ୀ /156639 36 107 141ସକିନା େବଗମ ସା ଅଲୀ ବକ୍ସ LNT3019924
ୀ /156640 34 107 142ମନିୁ େବଗମ ପି ଇବାହିମ ଖାନ୍ YNY0799411
ୀ /156641 68 107 143ହଲିମା ବିବି ସା ଅଲୀ ବକ୍ସ OR/06/044/276040
ୀ /156642 58 107 144େମୖମନୁ୍ ବିବି ସା କାଦର ବକ୍ସ OR/06/044/276042

ପ ୁ /156643 29 107 145େସହନସା ହୟାତ ଅଲି ଖାନ୍ ପି ଅବୁବକର ଖାନ YNY0776997
ୀ /156644 36 107 146ଅନିଶା ଖାନମ ସା ମହ ଦ ଆସଲାମ ଖାନ YNY0302984
ୀ /156645 31 107 147ଜଇଗନୁ୍ ଖାନମ୍ ପି ଅବୁବକର ଖାନ୍ YNY0777011

ପ ୁ /156646 28 107 148େଶଖ୍ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ ସକୁରୁ YNY0923110
ୀ /156647 29 107 149ଅ ସାରୀ ନିସା ପି କାଦର ବକ୍ଷ YNY1327196

ପ ୁ /166648 53 107 150େସକ େଦୗଲତ ପି େସକ ରଫିକ LNT2579142
ପ ୁ /166649 56 107 151େସଖ ଗଲୁାବ - େସଖ େଦୗଲତ YNY1201086
ୀ /166650 36 107 152ଫାରଜନ ଖାନ ସା େସଖ ଗଲୁାବ YNY1201094

ପ ୁ /166651 72 107 153େଶକ ରଫିକ ପି ରମଜୁ ରଫିକ OR/06/044/276052
ୀ /176652 38 107 154ଫରଜାନା େବଗମ ପି େସକ ସମିର LNT4152559

ପ ୁ /176653 35 107 155େସକ ଫକିର ପି େସକ ସମିର LNT4148789
ୀ /176654 29 107 156ସ◌ୁୁଲତାନା େବଗମ ପି ଏସ.େକ ସମୀର YNY1052075

ପ ୁ /176655 68 107 157େସକ ସମିର ପି େସକ ରମଜୁ LNT2579167
ୀ /186656 52 107 158ରୁକ୍ସାନା ବିବି ସା ହାଫିଜ ଖଁା OR/06/044/276048
ୀ /186657 41 107 159ଫରିଦା ବିବି - େସଖ ଇ ାନ୍ YNY1312149
ୀ /186658 37 107 160େସୖରୁନ ବିବି ସା ଅନିସ ଖାନ YNY0302992
ୀ /186659 72 107 161ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ବିଶାଳ ସା ରାମଚ  ବିଶାଳ LNT4148615

ପ ୁ /186660 47 107 162ବିଶନାଥ ବିଶାଳ ପି ରାମ ଚ  ବିଶାଳ LNT4148243
ୀ /186661 40 107 163ବିନି ବିଶାଳ ସା ବିଶନାଥ ବିଶାଳ LNT4148250

ପ ୁ /186662 40 107 164କା ିର୍କ ଚ  ବିଶାଳ ପି ରାମଚ  ବିଶାଳ LNT4148268
ପ ୁ /186663 37 107 165ପ ୂ ର୍ ଚ  ବିଶାଳ ପି ରାମଚ  ବିଶାଳ LNT4148607
ପ ୁ /186664 22 107 166େସଖ ଇ ର୍ାନ ପି େସକ ଉସମାନ YNY1165927
ପ ୁ /186665 66 107 167ହନିଫ ଖାନ ପି ହବିବ ଖାନ YNY0602128
ପ ୁ /186666 58 107 168ହାଫିଜ ଖଁା ପି ହବିବ ଖଁା OR/06/044/276047
ପ ୁ /186667 51 107 169ଅନିସ ଖଁା ପି ହନିଫ ଖଁା LNT2579191
ପ ୁ /186668 29 107 170ଜାକିର ଖାନ ପି ହାଫିଜ୍ ଖାନ୍ YNY0449850
ୀ /186669 63 107 171ସାେବାରା ଖାନମ ସା ହନିଫ ଖଁା OR/06/044/276046
ୀ /186670 63 107 172ତଇରୁନ ନିସା - ହନିଫ ଖାନ YNY1161561

ପ ୁ /186671 74 107 173ଅରବି  ରାଯ ପି ସିତାକା  ରାଯ YNY1192921
ପ ୁ /186672 47 107 174େଶଖ ଉସାନ - ହନିଫ ଖାନ YNY1162148
ପ ୁ /196673 73 107 175ଅମଜାଦ ଅଲୀ - ଅଲୀ ଜାଫର YNY1176437
ପ ୁ /196674 73 107 176ଜାଫର ଅଲୀ ପି ବାକର ଅଲୀ OR/06/044/276061
ପ ୁ /196675 49 107 177ଲିଆକତ ଅଲି ପି ଜାଫର ଅଲି LNT2579225
ପ ୁ /196676 40 107 178େସୗକତ ଅଲୀ ପି ଜାଫର ଅଲୀ LNT2450724
ୀ /196677 84 107 179କନିୁ େବେହରା ସା ମାନସ େବେହରା YNY0964874
ୀ /196678 70 107 180ଜଇନା ବିବି ପି ନଜିବ ବିବି LNT2579233
ୀ /196679 92 107 181ବାସ ି ଦାସ ସା ହରିନାଥ ଦାସ YNY0964825
ୀ /196680 34 107 182ନଜମା ଖାନମ ସା ଲିଆକତ ଅଲୀ LNT3019932
ୀ /196681 68 107 183ବଦୁନ ନିଶା ସା ଜାଫର ଅଲି LNT2579217
ୀ /196682 67 107 184ରେହମତୁନ ନିସା ସା ଜାଫର ଆଲୀ YNY1176403
ପ ୁ /196683 40 107 185ନିର ନ ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା YNY0143172
ପ ୁ /196684 26 107 186ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଆଜାରାମ ସାହୁ YNY0976639

108 180/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ୀ /196685 25 107 187ଦିପାମାଇ ସାହୁ ପି ଆଜାରାମ ସାହୁ YNY0976647
ୀ /206686 42 107 188ସାହାନା େବଗମ ପି େମାତାହାର ମହ ଦ LNT2451326
ୀ /206687 34 107 189ସଲୁତାନା େବଗମ ପି େମାତାହାର ମହ ଦ LNT3019965
ୀ /206688 70 107 190ହାଜାରା ବିବି ସା େମାତାହାର ମହ ଦ LNT2451342
ୀ /206689 34 107 191ରିଜୁଆନା ଖାତୁନ ସା ମମତାଜ ମହ ଦ LNT3019957

ପ ୁ /206690 24 107 192ସରଫରାଜ ମହ ଦ୍ ପି ମତାହାର ମହ ଦ୍ YNY1050848
ୀ /206691 37 107 193େରେହମ ତୁନ ନିଶା ସା ଫିେରାଜ ମହ ଦ LNT3019940
ୀ /206692 32 107 194ପରୱାନା ପରବିନ ପି େମାତାହାର ମହ ଦ YNY0077396
ୀ /216693 45 107 195ସାମସଦୁା େବଗମ ସା ଅୟୁବ ଖାନ୍ LNT2451359
ୀ /216694 41 107 196ସକିଲା ବିବି ସା ୟୁନୁସ୍ ଖାନ୍ LNT2579282

ପ ୁ /216695 57 107 197ଆୟୁବ ଖାନ୍ ପି େମେହମଦୁ ଖାନ୍ OR/06/044/276028
ପ ୁ /216696 54 107 198ଇନସ ୁଖାନ୍ ପି ମହିମଦୁ ଖାନ୍ YNY0984930
ପ ୁ /216697 25 107 199ସାଜିଦ ଖାନ ପି ୟୁନୂସ ଖାନ YNY1161553
ପ ୁ /216698 24 107 200ଆଶୀଶ ଖାନ ପି ଯନୁୂଶ ଖାନ YNY1162155
ପ ୁ /216699 23 107 201କୟୁମ୍ ଖାନ୍ ପି ଆୟୁବ୍ ଖାନ୍ YNY1050863
ପ ୁ /216700 19 107 202ଇମରାନ ଖାନ ପି ଊନୀଶ ଖାନ YNY1319060
ୀ /216701 21 107 203ମସୁକନ ଖାନମ ପି ୟୁନୂସ ଖାନ YNY1318179

ପ ୁ /216702 44 107 204ମମତାଜ ମହମଦ ପି େମାତାହାର ମହମଦ LNT2451508
ପ ୁ /216703 38 107 205ମହମଦ ଫିେରାଜ ପି େମାତାହାର ମହ ଦ LNT2451318
ପ ୁ /226704 25 107 206 ଅ ଲୁ ପି  ସମୀମ  YNY1325539
ପ ୁ /226705 74 107 207ଗଫର ଅଲି ପି କମର ଅଲି LNT2537298
ପ ୁ /226706 41 107 208ମିର ସ ୁ ାକ ଅଲୀ ପି ଗଫର ଅଲୀ LNT2579332
ପ ୁ /226707 29 107 209ମୀର ଆଫତାବ ଅଲୀ ପି ମୀର ଗଫାର ଅଲୀ YNY0602052
ୀ /226708 49 107 210ସହିଦା େବଗମ ସା େଶକ୍ ସମିମ LNT2579324
ୀ /226709 68 107 211ମମତାଜ ବିବି ସା ଗଫାର ଅଲୀ LNT2579308
ୀ /226710 22 107 212ଆ ିନ ମଲିକ -  ସମୀମ  YNY1318856

ପ ୁ /226711 59 107 213େସକ ସମିମ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ LNT2579316
ପ ୁ /236712 69 107 214ସୟଦ ସେୁଲମାନ .. ପି ସୟଦ ରଫି .. YNY0984948
ୀ /236713 48 107 215ଫିରେଦାସ୍ ଅଖତର ସା ସମସଲୁ ଆମିନ୍ ଖାନ୍ YNY0923458
ୀ /236714 20 107 216ଊ ିଯା ଅଖତାର ପି ସମସଲୁ YNY1332063
ୀ /236715 64 107 217ରସନ ଆରା ସା ସୟଦ ସେୁଲମନ YNY0984955
ୀ /236716 44 107 218ସବନମ େବଗମ ସା ସୟଦ ରାଜନ YNY0077461

ପ ୁ /236717 19 107 219ସେୟଦା ପଂଜୀଲ ପି ସୟଦ ରାଜନ YNY1327956
ପ ୁ /236718 21 107 220ଖାତିବୁଲ ଅମୀନ ଖାନ - ସେୟଦା ସେୂଲମାନ YNY1165893
ପ ୁ /236719 45 107 221ସୟଦ ମମୁତାଜ ଅଲି ପି ସୟଦ ସେୁଲମନ LNT2450930
ପ ୁ /236720 66 107 222ନେଗ  କମୁାର ମ ୁ ପି ପରମାନ  ମ ୁ YNY0237008
ୀ /236721 31 107 223ମନିଷା ମ ୁ ପି ନେଗ  କମୁାର ମ ୁ YNY0237016

ପ ୁ /236722 50 107 224ସୟଦ ରାଜନ ପି ସୟଦ ସେୁଲମନ LNT2450922
ୀ /246723 31 107 225ସେହନାଜ େବଗମ ପି ଏସ.େକ ସ ାର YNY1052554
ୀ /246724 23 107 226ମମୁତାଜ େବଗମ ପି ଏସ.େକ ସ ାର YNY1052521

ପ ୁ /246725 58 107 227ମାନସ େବେହରା ପି ତିନାଥ େବେହରା YNY0964916
ୀ /246726 54 107 228େଗାରି ବିବି ସା ହମିଦ LNT2579381
ୀ /246727 58 107 229ଲଳୀତା େଦବୀ ସା ମେନାଜ ସାହା YNY0965186

ପ ୁ /246728 19 107 230େଶକ୍ ଗ ର ପି େଶକ୍ ସ ାର YNY1312552
ପ ୁ /246729 93 107 231େସକଅବଦୁଲ ହମିଦ ପି େସକ ଗଫରୁ ହମିଦ LNT2579373
ପ ୁ /246730 55 107 232ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍ ପି ଅବଦୁଲ୍ ହମିଦ OR/06/044/276103
ୀ /246731 25 107 233େରାମାଲୀ ନାୟକ ପି ର ନ ନାୟକ YNY0964981

ପ ୁ /246732 49 107 234େଶଖ ଅବଦୁଲ ରସିଦ ପି େଶଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ ହମିଦ OR/06/044/276105
ପ ୁ /246733 24 107 235େସକ ଅ ଲୁ ସାହିଦ ପି େସକ ଅ ଲୁ ରସୀଦ YNY1161538
ପ ୁ /246734 26 107 236ହୀରଣଯ୍ ସାମଲ ପି ହୃଷିେକଶ ସାମଲ YNY0923102
ପ ୁ /246735 74 107 237େଶଖ ସ ାର ପି େଶଖ୍ ଶହାଦତ YNY0077479
ପ ୁ /246736 35 107 238ମକୁ୍ତର େସଖ ପି ସତାର େସଖ LNT3019981
ପ ୁ /246737 34 107 239ସଫିକ େସଖ ପି େସଖ ଅବଦୁଲ ହମିଦ LNT3019973
ପ ୁ /246738 25 107 240େସକ ଅ ଲୁ ଶହୀଦ ପି ସକ ଅ ଲୁ ରସୀଦ YNY1162163
ପ ୁ /256739 43 107 241େଶଖ ଅଜିମ୍ ପି େଶଖ୍ ରହିମ୍ OR/06/044/276093
ୀ /256740 34 107 242ସାହାନାଜ େବଗମ ସା େଶଖ୍ ଅବଦୁଲ ଅଜିମ  LNT3019999
ୀ /256741 39 107 243ମହିରୁନ ବିବି ପି ରହିମ  LNT2579423
ୀ /256742 37 107 244ତଇରୁନ ବିବି ପି େଶଖ ରହିମ  LNT2579431
ପ ୁ /256743 64 107 245ଅବୁବାକର ଖାନ ପି ହୟାତ ଅଲି ଖାନ YNY0835728
ୀ /256744 32 107 246ନସିବା ଖାତୁନ ସା େସଖ ସଲୀମ YNY1327162
ୀ /256745 44 107 247େମେହରୁନ ନିଶା ସା େସକ ଅବଦୁଲ ରସିଦ LNT3367240
ୀ /256746 49 107 248ଅ ନା ରାଉତ ସା ଭା ର ରାଉତ YNY0964833
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ପ ୁ /256747 39 107 249େସକ ସଲିମ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରହୀମ LNT3367232
ପ ୁ /266748 54 107 250ନସିର ଅଲି ପି ଉଜିର ଅଲି OR/06/044/276889
ପ ୁ /266749 49 107 251ସମିର ଅଲୀ ପି ଉଜିର ଅଲୀ OR/06/044/276081
ପ ୁ /266750 24 107 252ମହ ଦ ଅଲୀ ମା ସମୀର ଅଲୀ YNY1050897
ୀ /266751 46 107 253ଅସମା େବଗମ ସା ସମୀର ଅଲି OR/06/044/276892
ୀ /266752 52 107 254ସାରତୁନ ବିବି ସା ନସିର ଅଲି OR/06/044/276890

ପ ୁ /276753 47 107 255ସିଦିକ ଅଲି ପି ବସିର ଅଲି OR/06/044/276087
ୀ /276754 51 107 256ତାରା ବିବି ସା ଫାରୁକ LNT3367224
ୀ /276755 41 107 257ଜହାନାର ବିବି ସା ସାଦିକ଼ ଅଲୀ YNY1052539
ୀ /276756 39 107 258ନଜିବୁନ ବିବି ସା ଆୟୁବ OR/06/044/276249

ପ ୁ /286757 88 107 259କରୁବାନ ଅଲି ପି ଇସଫୁ ଅଲି OR/06/044/276246
ପ ୁ /286758 36 107 260ଅଜଗର ଅଲୀ ପି କବୁର୍ାନ ଅଲୀ LNT3020005
ୀ /286759 46 107 261େରାଜିଆ ବିବି ପି କରୁବାନ LNT3367208
ୀ /286760 34 107 262କୃସିଦା ବିବି ପି କବିୁନ ଅଲୀ YNY0601997

ପ ୁ /286761 33 107 263ବରୁଣ ମିଶ ପି ପକାଶ ମିଶ YNY0237032
ୀ /286762 60 107 264ଗୀତାଂଜଳୀ େମାହ ି ସା ଜଯରାଜ େମାହ ି YNY1193085

ପ ୁ /296763 54 107 265ସୟଦ ଫରୀଦ ଅହମଦ ପି ସୟଦ ଅେହସନ ଉଦିନ LNT3367182
ୀ /296764 53 107 266ଫଲୁ େସାହାନା େବଗମ ସା କାଜି ସଜୁାଇଟ ହୁେସନ YNY0450494
ୀ /296765 42 107 267ସୟଦା ତୟବା େବଗମ ସା ସୟଦ ଫରୀଦ ଅେହମଦ LNT3367174

ପ ୁ /296766 40 107 268ଅବଦୁଲ ହକିମ ମା ହସିନା ବିବି YNY0079038
ପ ୁ /296767 52 107 269ଅବଦୁଲ କାସିମ ପି ଅବଦୁଲ ସଲାମ YNY0079020
ପ ୁ /296768 78 107 270ଅବଦୁଲ ମଜିଦ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ୍ ମଜିଦ OR/06/044/276116
ପ ୁ /296769 40 107 271ଅବଦୁଲ ମକିମ ପି ଅବଦୁଲ ମଜିଦ LNT2451599
ୀ /296770 39 107 272ସଲୁତାନା ପରବିନ୍ ପି ଅବଦୁଲ୍ ମଜିଦ୍ YNY0077545
ୀ /296771 31 107 273ରି ିନା ସାମଲ ପି ହୃଷିେକଶ ସାମଲ YNY0602466
ୀ /296772 27 107 274େବବିନା ସାମଲ ପି ହୃଷିେକଶ ସାମଲ YNY0602441
ୀ /296773 35 107 275ୱସିମ୍ ସଲୁତାନା ପି ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍ YNY0077552

ପ ୁ /306774 55 107 276ଅବଦୁଲ୍ ବାରୀ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ୍ LNT4156287
ପ ୁ /306775 41 107 277ମହ ଦ ଆଜିମ ପି ମହ ଦ କାସିମ LNT2451649
ପ ୁ /306776 43 107 278ମହ ଦ ଆକମ ପି ମହ ଦ କାସିମ LNT3367125
ପ ୁ /306777 31 107 279େଶଖ୍ େହଇଦର ଅଲୀ ପି େଶଖ ମରୁତାଜ ଅଲୀ YNY0449181
ପ ୁ /306778 46 107 280ମହ ଦ ଆସଲାମ ପି ମହ ଦ କାଶମି LNT3367133
ୀ /306779 52 107 281ମ ୁ ରୀ େବଗମ୍ ସା ଅବଦୁଲ୍ ଖାଲିକ୍ OR/06/044/276119
ୀ /306780 42 107 282ଜାହଁା ଆରା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ବାରି LNT2450716
ୀ /306781 42 107 283େରେହନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଆସଲାମ LNT3367117
ୀ /306782 42 107 284େଶେହନାଜ େବଗମ ପି ମହ ଦ ଆକମ LNT3367109
ୀ /306783 27 107 285ରୁକସାର େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ବାରୀ YNY0602565
ୀ /306784 19 107 286ସହୁାନା େବଗମ ପି େମାହମଦ ଅସଲମ YNY1318518

ପ ୁ /306785 42 107 287ମହ ଦ ହାକିମ ପି ମହ ଦ କାସିମ LNT2451607
ପ ୁ /306786 57 107 288ଅବଦୁଲ ଖାଲିକ ପି ଅବଦୁଲ୍ ରହିମ  LNT2450708
ପ ୁ /306787 75 107 289ଇସାକ୍ ଖଁା ପି ଭିକାରି ଖଁା YNY0923151
ୀ /306788 31 107 290ମରୁଶୀଲିମା ଖାତୁନ ସା ସଫିକଲୁ ରେହମାନ YNY0448985

ପ ୁ /306789 21 107 291ଅ ଲୁ େମାମମାନ ପି ଅ ଲୁ ବାରୀ YNY1165885
ପ ୁ /306790 43 107 292ଶଫିକଲୁ ରହମାନ ପି େଶଖ୍ ଶେୁବଦାର ଅଲୀ YNY0448977
ପ ୁ /316791 43 107 293ଅବଦୁଲ ନିଜାମ ପି ଅବଦୁଲ ସତାର LNT3367091
ପ ୁ /316792 48 107 294େଶଖ ଅବଦୁଲ ନିସାର ପି ଅବଦୁଲ୍ ସତାର LNT2451409
ୀ /326793 25 107 295େକ.କବିତା ପି େକ.ଦାନିଏଲ YNY1055425
ୀ /326794 61 107 296ସାବିରା େବଗମ ସା ଅହମଦ OR/06/044/276071

ପ ୁ /326795 64 107 297େସକ ରହମତ ପି େସକ ଅହମଦ LNT2537140
ୀ /336796 37 107 298ନସିମ୍ ଆରା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ଅବଦୁଲ ମନାନ୍ YNY0923508
ୀ /336797 28 107 299ଗଲୁନାର େବଗମ୍ ମା ସୀତାରା ବିବି YNY0602169
ୀ /336798 46 107 300ସୀତାରା ବିବି ପି େସଖ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ LNT3020021
ୀ /336799 42 107 301ଝୁନୁ ବିବି ପି େଶଖ୍ ଅନିସଦିୁନ୍ YNY0923235
ପ ୁ /336800 38 107 302େସକ ଅବଦୁଲ୍ ମନାନ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ୍ ରେହମନ  LNT3367059
ୀ /336801 41 107 303ରୁକସାନା ନିଶା ପି େସଖ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ LNT3020013
ୀ /346802 81 107 304ନିେରାଦବାଳା ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସିଂହ OR/06/044/276122
ପ ୁ /346803 60 107 305ଧମର୍ବୀର ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସିଂହ OR/06/044/276123
ପ ୁ /346804 51 107 306ରଣଜିତ ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସିଂହ OR/06/044/276126
ପ ୁ /346805 48 107 307ଅମର ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସିଂହ OR/06/044/276124
ୀ /346806 44 107 308ଗିତା ଳୀ ସିଂହ ସା ଧମର୍ବୀର ସିଂହ LNT2537132
ପ ୁ /346807 44 107 309ସେ ାଷ କମୁାର ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସିଂହ OR/06/044/276128
ପ ୁ /346808 41 107 310ଶୀ ସେୁରଶ ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସିଂହ LNT3367042
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ୀ /346809 52 107 311େରଖାରାଣୀ ସିଂହ ସା ଅମର ସିଂହ YNY0077610
ୀ /356810 27 107 312ସଲୂତନା େବଗମ ସା ସଲୀମ ବକ୍ସ YNY1176676
ୀ /356811 46 107 313େଦଵାଧୀ େଗୗରୀ ରାଓ ସା େଦଵାଧୀ ରାୱନା ରାଓ YNY1156082

ପ ୁ /356812 64 107 314ରାେଜ  ମ ଳ ପି ସଖୁାରୀ ମ ଳ OR/06/044/276129
ୀ /356813 61 107 315ମ  ୁମ ଳ ସା ରାେଜ  ମ ଳ OR/06/044/276130

ପ ୁ /356814 40 107 316ପକାଶ ମ ଳ ପି ରାେଜ  ମ LNT2451094
ପ ୁ /356815 25 107 317େଦଵାଢୀ ଟିନ୍  ରାଓ ପି େଦଵାଢୀ ରାଵନା ରାଓ YNY1146943
ପ ୁ /356816 49 107 318େଦଵାଢୀ ରାଵନା ରାଓ ପି େଦଵାଢୀ ନରସିଂହ ରାଓ YNY1146968
ପ ୁ /356817 24 107 319େଦଵାଧୀ ସେୁରଶ ରାଓ ପି େଦଵାଧୀ ରୱାନା ରାଓ YNY1156132
ୀ /366818 23 107 320ସସିତା ରାଉତ ପି ରଘନୁାଥ ରାଉତ YNY1136589

ପ ୁ /366819 43 107 321ସି ାଥର୍  ଶ ର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ LNT2537470
ପ ୁ /366820 99 107 322ବଜସ ୁ ର ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ OR/06/044/276131
ୀ /366821 89 107 323ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ବଜସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/044/276132

ପ ୁ /366822 74 107 324କିେଶାରଚ  ସାହୁ ପି ବଜସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/044/276133
ୀ /366823 71 107 325ଆେଲାଚନା ସାହୁ ସା କିେଶାରଚ  ସାହୁ OR/06/044/276134
ୀ /366824 68 107 326ଛ ାରାଣି ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ OR/06/044/276137

ପ ୁ /366825 64 107 327ଅେଶାକକମୁାର ସାହୁ ପି ବଜସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/044/276136
ପ ୁ /366826 46 107 328ଅମିତ ସାହୁ ପି କିେଶାର ସାହୁ LNT2537488
ୀ /376827 35 107 329ସାଇଦା ରାବିୟା େବଗମ ସା ସୟଦ ଜଲିଲ LNT4167615

ପ ୁ /376828 73 107 330ଡକ୍ଟର ମହ ଦ ଫିେରାଜ ଦରଭିସ ପି ମହ ଦ ଦରଭିସ LNT4152419
ୀ /376829 68 107 331କଇସର ଦରଭିସ ସା ମହ ଦ ଫିେରାଜ ଦରଭିସ LNT4152427

ପ ୁ /376830 37 107 332ଖଲିଦ ଫିେରାଜ ଦରଭିସ ପି ମହ ଦ ଫିେରାଜ ଦରଭିସ LNT4232799
ୀ /376831 35 107 333ସେୁମର ଫିେରାଜ ଦରଭିସ ପି ମହ ଦ ଫିେରାଜ ଦରଭିସ LNT4152435

ପ ୁ /376832 30 107 334ସାହିଦ ଫିେରାଜ ଦରବିଶ ପି ମହ ଦ ଫିେରାଜ ଦରବିଶ YNY0450320
ୀ /376833 21 107 335ମସୁକାନ ନିଶା ପି େଶଖ. ମସୁରଫ ମହ ଦ YNY1157080
ୀ /376834 58 107 336କିଲକିସ ଅବଦୁଲା ସାେଲ ସା ଅବଦୁଲା ସାେଲ LNT4164109

ପ ୁ /386835 68 107 337ରଣଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରି  ସାହୁ OR/06/044/276144
ୀ /386836 41 107 338ଲିଜା ସାହୁ ପି ରଣଜୀତ କମୁାର ସାହୁ LNT2450823
ୀ /386837 40 107 339ନ ିତା ସାହୁ ସା ରଣଜିତ ସାହୁ OR/06/044/276145

ପ ୁ /386838 37 107 340ଭିକମ ସାହୁ ପି ର ିତ କମୁାର ସାହୁ YNY0602805
ପ ୁ /386839 28 107 341ହିମାଶଂୁ ସିଂ ପି ନାରାୟଣ ସିଂ YNY0964817
ୀ /396840 28 107 342ଆମରିନ୍ , ପି ମହ ଦ ରସିଦ YNY0448795

ପ ୁ /396841 64 107 343ମହମଦ ରସିଦ .. ପି ୟାକବୁ .. OR/06/044/276150
ୀ /396842 54 107 344େରଜିୟା େବଗମ ସା ରସିଦ  OR/06/044/276091
ୀ /396843 29 107 345ଆଫିନ୍ େବଗମ୍ ପି ମହ ଦ ରସିଦ YNY0450726

ପ ୁ /406844 45 107 346ମହ ଦ ଆକିଲ ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ୍ LNT2450872
ୀ /406845 40 107 347ଅଫସା ଜାନୁ ସା ମହ ଦ ଜାନୁ YNY0753160
ୀ /406846 55 107 348ରେହମତୁନ୍ ନିଶା ପି ୟାକବୁ OR/06/044/276156

ପ ୁ /406847 44 107 349ମହ ଦ ସାକିଲ ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ୍ LNT2450880
ୀ /416848 39 107 350ପାରୁଲ ଜୟସଆୁଲ ସା ସଂଜୀବ ସାହୁ LNT3020054
ୀ /416849 43 107 351ମମତା ଦାସ ସା ମନେମାହନ ସାହୁ LNT3020062
ୀ /416850 59 107 352େପମକମୁାରୀ ସାହୁ ସା ବଳେଦବ ସାହୁ LNT2536639

ପ ୁ /416851 49 107 353ସ ିବ ସାହୁ ପି ବଳେଦବ ସାହୁ LNT4156261
ପ ୁ /426852 69 107 354ସୟଦ ଅମିନ ପି ସୟଦ କାଶମି OR/06/044/276166
ୀ /426853 64 107 355ସାହାଜାଦି ବିବି ସା ଅମିନ OR/06/044/276167

ପ ୁ /426854 59 107 356ପଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି ପାେରଶର େଜନା YNY0965095
ୀ /426855 50 107 357ସଂଘମିତା େଜନା ସା ପଦିପ କମୁାର େଜନା YNY0965061

ପ ୁ /426856 25 107 358ପତିକ େଜନା ପି ପଦିପ କମୁାର େଜନା YNY0965079
ୀ /426857 46 107 359ହସମତ ଜୁେଲଖା ପି ଖଲିଦ ରହିମ OR/06/044/276810
ପ ୁ /426858 42 107 360ସୟଦ େମହମଦୁ ପି ସୟଦ ଆମୀନ LNT2451821
ୀ /426859 58 107 361ସଜୁାତା ମହା ି ସା ସବୁାସ ଚ  ମହା ି YNY0965087
ୀ /426860 29 107 362ଇଶାନୀ ମହା ି ପି ସବୁାଶ ଚ  ମହା ି YNY0965103
ପ ୁ /426861 39 107 363ସୟଦ ଦୀଲ ନମାକ ପି ସୟଦ ଆମୀନ LNT2451771
ପ ୁ /436862 28 107 364ଏସ ବାଲେଗାପାଳ ପି ସଦୁଶର୍ନ େସଠୀ YNY0965202
ୀ /436863 61 107 365ମମତାଜ େବଗମ୍ ସା ନଇମ  OR/06/044/276169
ୀ /436864 58 107 366ହୟାତୁନ ବିବି ସା ହମିଦ OR/06/044/276171
ପ ୁ /436865 35 107 367ସୟଦ୍ ଜଲିଲ ପି ସୟଦ୍ ହମିଦ୍ LNT4148623
ପ ୁ /436866 64 107 368ସୟଦ ନଇମ ପି ସୟଦ କାଶମି OR/06/044/276168
ପ ୁ /436867 40 107 369ସୟଦ ନୁରୀ ପି ସୟଦ ନଲମ LNT3367000
ୀ /446868 49 107 370ସଲୁତାନା େବଗମ୍ ସା ନସିମ୍ OR/06/044/276173
ୀ /446869 52 107 371ସବାନା ବିବି ସା ହାମିଦ LNT3366986
ପ ୁ /446870 47 107 372ସୟଦ ହାସିମ ପି ସୟଦ କାଶମି LNT3366994
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ପ ୁ /446871 27 107 373ସୟଦ କରୀମ ପି ସୟଦ ନସୀମ YNY1052059
ପ ୁ /446872 52 107 374ସୟଦ ନସିମ ପି ସୟଦ କାଶମି OR/06/044/276172
ପ ୁ /446873 25 107 375ସେୟଦ୍ ରିଆସତ ପି ସୟଦ୍ ହାସିମ୍ YNY1050871
ୀ /456874 46 107 376ସଲମା େବଗମ ସା ସୟଦ ରହିମ  LNT3397320
ୀ /456875 51 107 377ନାଜବିନ ବିବି ସା ୟାସିଦ  LNT3366978

ପ ୁ /456876 21 107 378ସେୟଦା ଇବାହିମ ପି ସେୟଦା କାସିମ YNY1165968
ପ ୁ /456877 49 107 379ସୟଦ କାଜିମ୍ ପି ସୟଦ କାଶମି OR/06/044/276175
ୀ /456878 44 107 380ଜହଁାରାହ ଖାନମ ସା ସୟଦ କାଜୀମ LNT3366937

ପ ୁ /456879 56 107 381ସୟଦ ରହିମ ପି ସୟଦ କାସିମ LNT3397338
ୀ /456880 46 107 382େସକ ସାବୁ ମା େସକ େମେହମଦୁ LNT3366945

ପ ୁ /456881 59 107 383ସୟଦ ୟାଶନି୍ ପି କାଶମି୍ OR/06/044/276176
ୀ /456882 22 107 384ସେନାବର ୟାସିନ ପି ସୟଦ ୟାସିନ YNY1291863
ୀ /466883 38 107 385ସବନମ୍ ପରବିନ ପି ଅଫସର୍ ଅଲି LNT4148276

ପ ୁ /466884 65 107 386ଅଫସରା ଅଲି ପି ନାେସର OR/06/044/276183
ୀ /466885 64 107 387ହାଜରା ବିବି ସା ନାେସର OR/06/044/276182
ୀ /466886 52 107 388େଯାେବଦା ଖାତୁନ୍ ସା ଅଫସର ଅଲୀ OR/06/044/276184

ପ ୁ /466887 35 107 389େସଖ୍ ସାକିର ପି ଅଫସର୍ ଅଲି LNT4148284
ପ ୁ /476888 58 107 390ଆନସର ଅଲି ପି ନାେସର OR/06/044/276187
ପ ୁ /476889 52 107 391ଆକତର ଅଲି ପି ନାେସର OR/06/044/276185
ପ ୁ /476890 42 107 392ଜାକୀର ଅଲୀ ପି ଅପସର ଅଲୀ YNY0077644
ପ ୁ /476891 27 107 393େସକ ଆଝାର ଅଲୀ ପି େସକ ଅନସର ଅଲୀ YNY1162130
ପ ୁ /476892 26 107 394େସକ ସମେସର ଅଲୀ ପି େସକ ଅକତର ଅଲୀ YNY1162494
ୀ /476893 27 107 395ଅଫ୍ସନା େବଗମ ସା ଜାକୀର ଆଲୀ YNY1162171
ୀ /476894 53 107 396ଫାତିମା ବିବି ସା ଆକତର OR/06/044/276186
ୀ /476895 52 107 397ଆରଫା ବିବି ସା ଆନସର OR/06/044/276188
ୀ /486896 26 107 398ହିସିତା ବ ର୍ ନ ପି ନିର ନ ବ ର୍ ନ YNY0964866
ୀ /486897 24 107 399େଦବଶିତା ବଶର୍ନ ପି ଚି ର ନ ବସର୍ନ YNY0965244

ପ ୁ /486898 47 107 400ବିଭୁତିଭୁଷଣ ପ ା ପି ବନମାଳି ପ ା OR/06/044/276192
ପ ୁ /496899 50 107 401େବଣଧୁର କବି ପି ରଘନୁାଥ କବି LNT2494508
ୀ /496900 29 107 402କ ନା ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ YNY0674713

ପ ୁ /496901 57 107 403ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ LNT2451987
ୀ /496902 53 107 404ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ OR/06/044/276199

ପ ୁ /506903 44 107 405ପିତବାସ ଭ ପି ପ  ୁଭ YNY0077677
ୀ /506904 39 107 406କନିୁ ଭ ସା ପିତବାସ ଭ YNY0077669

ପ ୁ /506905 71 107 407ରତନ୍ ାକର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/044/276200
ୀ /506906 62 107 408ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସାହୁ ସା ରତନ୍ ାକର ସାହୁ OR/06/044/276201

ପ ୁ /506907 41 107 409ଅରବି  ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ LNT2451110
ପ ୁ /506908 40 107 410ଅମେର  ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ LNT2451201
ୀ /506909 32 107 411ସତିୃେରଖା ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ LNT3020070

ପ ୁ /516910 52 107 412ମହମଦ୍ ନୁର୍ ପି ମହମଦ୍ ୟାକବୁ୍ LNT4148292
ପ ୁ /516911 48 107 413ନୁରୁଲ ହୁେସନ .. ପି ରହିମ .. LNT2451730
ପ ୁ /516912 26 107 414ମନସରୂ ଅହମଦ ପି ମହମଦ ନୂର YNY1161520
ପ ୁ /516913 60 107 415ଅବଦୁଲ ଆଲିମ ପି ରହିମ  LNT2450989
ପ ୁ /516914 58 107 416େଶଖ ଆଲାଉ ିନ ପି େଶଖ େବାକାଉଡୀ LNT2450690
ୀ /516915 47 107 417ନସିମା େବଗମ୍ ସା ମହମଦ୍ ନୁର୍ LNT4148300
ୀ /516916 50 107 418ରଜିଆ ବିବି ସା ଆଲିମ  LNT2450971
ୀ /516917 27 107 419ଗଲୁା ା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ୍ ସଲିମ YNY1062082

ପ ୁ /516918 30 107 420େଶଖ ହାସମତି ପି ଅବବୁଲ ଅଲିମ୍ YNY0450882
ୀ /516919 28 107 421ଅକ୍ତାରୀ ହସତ ସା  ହସତ YNY1319201
ପ ୁ /516920 28 107 422ସମିଉଲ ହେସନ ପି ନୁରୁଲ ହୁେସନ YNY0450643
ୀ /516921 27 107 423ନାହିଦ ହୂେସନ ସା ସାମୀଊଲ ହୂେସନ YNY1052513
ୀ /516922 27 107 424ନାହିଦ ହୂେସନ ସା ସାମୀଊଲ ହୂେସନ YNY1052026
ପ ୁ /516923 24 107 425ଅମିଊଲ ହୁେସନ୍ ପି ନୁରୁଲ ହୁେସନ୍ YNY1050889
ୀ /516924 48 107 426ସାମସନୁ ନିଶା ସା େଶଖ ଆଲାଉଦୀନ LNT2450682
ୀ /516925 44 107 427ନଇମନୁ ନିଶା ସା ନୁରୁଲ ହୁେସନ LNT2450997
ୀ /516926 23 107 428ସହିନା ପରବିନ ପି ମହମଦ ନୂର YNY1162189
ପ ୁ /516927 32 107 429ଅବଦୁଲ ସଲିମ୍ ପି ଅବଦୁଲ୍ ଅଲିମ୍ YNY0077685
ପ ୁ /526928 34 107 430େସକ୍ ସାହାନାଜ୍ ପି େସକ୍ ଜମିଲ୍ LNT3062676
ୀ /526929 35 107 431ଜାହାନରା େବଗମ ସା େସକ ନିଜାମ ନୱାଜ YNY0303032
ୀ /526930 62 107 432ଆେମନା ବିବି ସା ଜମିଲ OR/06/044/276205
ପ ୁ /526931 40 107 433େଶଖ ନିଜାମ ନୱାଜ ପି େଶଖ ଜମିଲ LNT2451037
ୀ /526932 46 107 434ତ ନା ପରବିନ ପି େଶଖ ଜମୀଲ LNT2451052
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ପ ୁ /526933 38 107 435େଶଖ ସରଫରାଜ ପି େଶଖ ଜମୀଲ LNT2451086
ପ ୁ /536934 64 107 436େସେକ ଆବୁତା େହର ପି ଦାଉଦ OR/06/044/276206
ପ ୁ /536935 35 107 437େସକ ଆଲାରଖା ପି େସକ ଆବୁତାେହର YNY0258491
ପ ୁ /536936 48 107 438େଶଖ ଅସିମ ପି େଶଖ୍ ଜମିର୍ LNT2451078
ୀ /536937 40 107 439ସାେହବା େବଗମ ପି େଶଖ ଆବୁସେହରା LNT2451169
ୀ /536938 59 107 440ଜାେହଦା ବିବି ସା ଆବୁତା େହର OR/06/044/276207
ୀ /536939 44 107 441େରସମା ପରବିନ ସା େଶଖ ଅସିମ LNT2451417

ପ ୁ /546940 81 107 442ଏମ୍ ଜି ଅଲୀ ପି ଜାଫର OR/06/044/276209
ୀ /546941 74 107 443ଜୁେଲଶା ଅଲୀ ସା ଏମ୍ ଜି ଅଲୀ OR/06/044/276210

ପ ୁ /546942 55 107 444ମ ୁ ାକ ଅଲି ପି ଏମ ଜି ଅଲି YNY0258442
ପ ୁ /546943 54 107 445ଫାୟାଜ ଅଲି ପି ଏମ ଜି ଅଲି OR/06/044/276328
ପ ୁ /546944 48 107 446େସଖ କାସିଦ ଅଲୀ ପି େସଖ ମକସଦୁ ଅଲୀ LNT3020088
ୀ /546945 46 107 447ରଶି େବେହରା ସା ଉଦୟକମୁାର େବେହରା YNY0965111
ୀ /546946 20 107 448ସାେହବା ବିବୀ ପି  ଯ  ଅଲୀ YNY1318591
ୀ /546947 37 107 449ସେ ାଷିନୀ ସାହୁ ସା ରତନ୍ ାକର ସାହୂ YNY1136597

ପ ୁ /556948 72 107 450ଏସ ଆପାଲାସାମୀ ପି ଏସ ସ ୁ ିର୍ରାଜୁ LNT3020096
ୀ /556949 34 107 451ଏସ ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସା ଏସ ଦାନାରାଜୁ LNT3020112
ୀ /556950 86 107 452ଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ନାରାୟଣ ରାଓ OR/06/044/276211

ପ ୁ /556951 67 107 453ଟୀ ନିଳମଣି ରାଓ ପି ଟୀ ଏସ ନାରାୟଣ ରାଓ YNY1201136
ୀ /556952 47 107 454ସରସତୀ ରାଓ ସା ନିଳମଣି ରାଓ LNT3397312
ୀ /556953 39 107 455ପି ଆରତୀ ରାଓ ପି ଟି କାେମଶର ରାଓ LNT4156436

ପ ୁ /566954 57 107 456ରଘନୁାଥ ରାଓ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ YNY0077693
ୀ /566955 52 107 457େଶଖରୀ ରାଓ ସା ରାଘବ ରାଓ YNY0077701
ୀ /566956 32 107 458ଦୀପିକା ରାଓ ପି ରଘନୁାଥ ରାଓ LNT3020153

ପ ୁ /576957 62 107 459ସତଯ୍ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ OR/06/044/276223
ୀ /586958 39 107 460ନିଲୁଫର ଆଫରିନ୍ ପି ଗଲୁାମ ଆଫତାବ୍ େସଖ୍ YNY0449926

ପ ୁ /586959 49 107 461ସୟଦ ୟାଶନି ଅଖତର ପି ସୟଦ ତୁଲାର୍ YNY0077735
ପ ୁ /586960 41 107 462େଶଖ ଅଫତାବ ଆଲାମ ପି େଶଖ ସାହାବତ LNT2451763
ପ ୁ /586961 64 107 463େସଖ ସାହାଦତ ଅଲୀ ପି େସଖ ରସିଦ ମହ ଦ YNY0984963
ପ ୁ /586962 52 107 464େସଖ ଆବୁତାହିର ଅଲୀ ପି େସଖ ରସିଦ ମହ ଦ LNT3020120
ପ ୁ /586963 48 107 465େସଖ ମମୁତାଜ ଅଲୀ ପି େସଖ ରସିଦ ମହ ଦ LNT3020138
ପ ୁ /586964 46 107 466େଶଖ ଅଫସର ଅଲୀ ପି େଶଖ ରସିଦ ମହ ଦ YNY0077719
ପ ୁ /586965 42 107 467େଶଖ ମ ୁ ାଫିଜ ଅଲୀ ପି ସାହାଦତ ଅଲୀ LNT2451755
ୀ /586966 54 107 468ସାଇରା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ହନନ LNT3020146
ୀ /586967 38 107 469ସଲୁତାନା େବଗମ୍ ସା େଶଖ ଅଫସର ଅଲୀ YNY0077727
ୀ /586968 30 107 470ଫିରେଦାସ ଜବିନ୍ ପି ଅବଦୁଲ ହନାନ୍ YNY0602409
ୀ /586969 53 107 471କାସିର ଜାହାନ ସା େସକ ଆବୁତାେହର ଅଲୀ LNT3020187
ୀ /586970 40 107 472ନୀଖାତ ଜହୁର ସା େସକ ସମୁତାଜ ଅଲୀ LNT3020161
ୀ /586971 21 107 473ଫାତିମା ମମୁତାଜ ପି େଶକ ମ ୂ ାଜ ଆଲୀ YNY1313048
ୀ /586972 20 107 474ନଜୀମା ମମୁତାଜ ପି େଶକ ମ ୂ ାଜ ଆଲୀ YNY1312982
ୀ /586973 46 107 475ଜାହାଂଆରା ପରୱିନ ସା ସୟଦ ୟାସିନ୍ YNY0077743
ୀ /586974 33 107 476ସୀମା ଫରହତ ପି ଆବୁତାେହର ଅଲୀ LNT3020179

ପ ୁ /586975 32 107 477େସଖ ସଲିମ ସାହାଜାଦା ପି େସଖ ଅବୁତାେହର ଅଲୀ YNY0079046
ୀ /586976 32 107 478ସାଦାବ ସିରିନ ପି ଅବଦୁଲ ହନନ LNT3020203
ୀ /586977 34 107 479ସି ିକା ସଲୁତାନା ସା େଶଖ ମ ୁ ାଫିଜ ଅଲୀ YNY0077750
ୀ /596978 20 107 480ଏମାନ ଆଫେରାଜ ପି େସକ୍ ଅଜମଲ YNY1256791

ପ ୁ /596979 47 107 481େସକ ଅଜମଲ ପି ଇସମାଇଲ YNY0664441
ପ ୁ /596980 42 107 482େଶଖ ଆକିଲ ପି େଶଖ ଇସମାଇଲ LNT2451516
ପ ୁ /596981 46 107 483େସକ୍ ଅମିଲ ପି ଇସମାଇଲ YNY1242940
ୀ /596982 47 107 484ଇ ତ ଆରା - େସକ ଆକିଲ YNY1289511
ୀ /596983 46 107 485ରୁକସାର୍ େବଗମ ସା େଶଖ ଆଜମୀଲ LNT2451912
ୀ /596984 39 107 486ସଲମା େବଗମ - େସକ ଅଜମଲ YNY1294743
ୀ /596985 30 107 487ରିହାନା ବିବି ସା େଶଖ୍ ଆକିଲ YNY0923516
ୀ /596986 37 107 488ସାବିନା ଫରହାତ ସା େସକ ଅମିଲ YNY0303040
ପ ୁ /596987 52 107 489ଅବଦୁଲ ମନାନ - େସକ ଆକିଲ YNY1289552
ପ ୁ /596988 46 107 490ଅବଦୁଲ ଊହାବ - େସକ ଅଜମଲ YNY1293133
ୀ /606989 45 107 491ଚମନ୍ ଆଫେରାଜ ସା ଆତିକ ଫାମି YNY1256825
ୀ /606990 48 107 492ମମତାଜ ଅ ମୁ ସା ଅ ମୁ ଇରଫାନ ସି ିକ YNY0303057
ୀ /606991 29 107 493ଗୀତା ଶୀ ବିଶଳ ସା ରୁବପ ଦରର YNY0964841
ପ ୁ /606992 51 107 494ଅତିକ ଫାମି ପି ଗଲୁାମ ମହ ଦ OR/06/044/276234
ପ ୁ /606993 51 107 495ଆସିଫ ନଜମ୍ ପି ଗଲୁାମ ମହ ଦ OR/06/044/276236
ୀ /606994 41 107 496ଜିନାତୁନ ନିଶା ସା ଆସିଫ ନଜମ YNY1256809
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ପ ୁ /606995 49 107 497ଅ ମୁ ଇରଫାନୀ ସି ିକ଼ ପି ଗଲୁାମ ମହ ଦ YNY1204833
ୀ /616996 64 107 498ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ରାମ େବେହରା YNY0965178

ପ ୁ /616997 49 107 499ତସୱର ନୁର ମହ ଦ ପି ନୁର ମହ ଦ OR/06/044/276522
ୀ /616998 64 107 500ତସନିମ ନୁରୁ ସା ନୁରୁ ମହ ଦ OR/06/044/276233

ପ ୁ /616999 45 107 501ଆସଫାର ନୁର୍ ପି ନୁର୍ ମହ ଦ LNT2451961
ପ ୁ /617000 41 107 502ମନଜର ନୁର ପି ନୁର୍ ମହ ଦ LNT2451953
ୀ /617001 44 107 503ସବିନା ନୁରୁ ପି ନୁର ମହ ଦ OR/06/044/276793
ୀ /627002 61 107 504ସାେହରାବାନୁ .. ସା ଅଜିଜୁଲ .. OR/06/044/276251
ୀ /627003 34 107 505ନସିମା େବଗମ ସା ସାଜିତ ହୁେସନ LNT3020211
ୀ /627004 33 107 506ପରୱିନ େବଗମ ସା ମ୍ଡି ଅ ିମଲୁ ହୁେସନ YNY1312628

ପ ୁ /627005 33 107 507ମହ ଦ ଅଜିମଲୁ ହୁେସନ ପି ମହ ଦ ଆଜିଜୁଲ ହୁେସନ LNT4156451
ପ ୁ /627006 69 107 508ଅଜିଦୁଲ ହାସାନ ପି ମହ ଦ ହୁେସନ OR/06/044/276250
ପ ୁ /637007 36 107 509ମହ ଦ ସମସଲୁ ହସନ ପି ମହ ଦ ସରିଫଲୁ ହସନ LNT4148797
ୀ /637008 58 107 510ଜାହିଦା ଖାତୁନ ସା ମହମଦ ସରିଫଲୁ LNT2451904

ପ ୁ /647009 61 107 511ମହମଦ ଜାେହଦ ପି ଇନୁସ  OR/06/044/276259
ୀ /647010 43 107 512ସାବାନା ଜାେହଦ ସା ମହ ଦ ଜାେହଦ LNT4192332
ୀ /657011 45 107 513ରସିଦା ଅନଜୁମ ସା ମହ ଦ ତାହିର LNT4152740

ପ ୁ /657012 58 107 514ମହମଦ ଆସଫ ପି ଇନୁସ  LNT2451854
ୀ /657013 49 107 515ହସିନା ବିବି ସା ଅସଫାର YNY0664425
ୀ /657014 42 107 516ୱାହିଦା ଖାନମ ସା ମହ ଦ ଅସା ୁଏ LNT4152625
ୀ /657015 22 107 517ତସବିନ ସାୱା ପି ମହ ଦ ତାେହର YNY1146976

ପ ୁ /657016 59 107 518ମହମଦ ତାେହେର ପି ଇନୁସ  LNT4152732
ପ ୁ /667017 43 107 519ମହ ଦ ଆୟାସ ପି ମହ ଦ େମେହମଦୁ LNT2451623
ୀ /667018 26 107 520ଆଫସାନା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଆୟାସ YNY0923318
ୀ /667019 67 107 521ହାଜରା ବିବି ସା େମେହବୁନ LNT2451474

ପ ୁ /677020 37 107 522ମହ ଦ ଅସଲାମ  ପି ମହ ଦ ଆକତର LNT4152500
ପ ୁ /677021 73 107 523ମହମଦ ଅକ୍ତାର ପି ସଲତାନ OR/06/044/276240
ପ ୁ /677022 59 107 524ମହ ଦ ଆସଫାକ ପି ମହ ଦ ୟୁନୂସ YNY1335157
ୀ /677023 30 107 525ଗଲୁସିନ େବଗମ ପି ମହ ଦ ଆସଫାକ YNY0303073
ୀ /677024 57 107 526ୟାସମିନ ବିବି ସା ଅକ୍ତାର LNT2451466
ୀ /677025 46 107 527ବନିତା ପରିଡା ସା କୃ ଚ  ପରିଡା YNY0965269

ପ ୁ /687026 54 107 528ମହ ଦ ଇସାକ ପି ମହ ଦ ଇବାହିମ  OR/06/044/276238
ୀ /687027 45 107 529ତଜବୁନ ନିଶା ସା ମହ ଦ ଇସହାକ LNT4152344
ୀ /697028 44 107 530ସାଇକା ଅକତର ସା କଲିମ ଅକତର LNT4156493

ପ ୁ /697029 59 107 531େସକ ଅବୁତାଲିବ ପି େସକ ରହିମ YNY1211002
ପ ୁ /697030 48 107 532ନସିମ ଅକତାର ପି ଖାଲିଦ ରହିମ YNY0449942
ପ ୁ /697031 52 107 533ସଲିମ ଅଖତର ପି ଖାଲିଦ ରହିମ OR/06/044/276266
ପ ୁ /697032 50 107 534କଲିମ ଅଖତର ପି ଖାଲିଦ ରହିମ OR/06/044/276267
ପ ୁ /697033 47 107 535ନସିମ ଅଖତାର ପି ଖାଲିଦ ରହିମ OR/06/044/276268
ୀ /697034 45 107 536ସହୁାନା ଅଖତର ସା ସଲିମ ଅଖତର LNT2450666
ୀ /697035 40 107 537ନିଜହାତ ଅକତାର ପି ନସିମ ଅକତର YNY0449959
ପ ୁ /697036 68 107 538ଖଲିଜରହିମ ବକସ ପି କାଦର ବକସ OR/06/044/276264
ୀ /697037 30 107 539େସାଲ୍ଟନା ବିବୀ ସା  ନସୀର ବକ୍ଷ YNY1083104

ପ ୁ /697038 33 107 540େସକ ନାସିର ବକସ ପି େସକ ଅମିର ବକସ LNT4172961
ୀ /697039 35 107 541ଅନିସା ପରୱିନ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ LNT4156469

ପ ୁ /707040 22 107 542େଶଖ ଆ େରା ପି େଶଖ ସରାଜୁ ୀନ YNY1294818
ପ ୁ /707041 24 107 543ଫିେରାଜ ଅକତର ପି େଶଖ ସରାଜୁ ୀନ YNY1294776
ୀ /707042 24 107 544ସମୀନ ଆରା ପି େଶଖ ମବୁାରକ YNY1291871
ୀ /707043 47 107 545ଫରବୀନ ବାନୁ ସା େସକ ସୀରାଜଉଦୀନ  LNT4167748
ୀ /707044 57 107 546ଜାହାନାରା େବଗମ୍ ସା  ସଫିକୁ ିନ୍ LNT4164000
ୀ /707045 51 107 547ସାହାନାରା ବିବି ସା ବବୁଲ ଜାହାନ ଅଲୀ ସ ର୍ାର LNT3020245
ୀ /707046 43 107 548ଔହିଦା ବିବି ସା େଶଖ ମସୁଫ୍ େମାହମଦ YNY1294784
ପ ୁ /707047 51 107 549େଶଖ ମସୁରଫ ମହ ଦ ପି େଶଖ ସତାର େମାହମଦ YNY1294750
ପ ୁ /707048 33 107 550ଅରସଦ ପରେୱଜ୍ ପି େସକ ସଫିକୁ ନ୍ LNT4152534
ପ ୁ /707049 32 107 551ଅକତର ପରେୱଜ୍ ପି େସକ ସଫିକୁ ିନ୍ LNT3020237
ପ ୁ /707050 59 107 552ଜାହାନ ଅଲୀ ସ ର୍ାର ପି ମହ ଦ ଅଲୀ ସ ର୍ାର LNT3020229
ପ ୁ /707051 51 107 553େଶଖ ସରାଜ ଉ ିନ ପି େଶଖ େଦାକଉଡି LNT2451797
ପ ୁ /707052 67 107 554ସଫିକ ଉଦିନ ପି େସାକେଦା କଉଡି LNT4163994
ୀ /707053 29 107 555ଜୁେଲଖା ୟାସମିନ ପି ଜାହନ ଅଲି ସରଦାର YNY0355552
ୀ /717054 38 107 556ନୁରୁନ ନିଶା  ପି େସକ ହମିଦ ୱାରିସ  LNT4192340
ୀ /717055 36 107 557ନସିମା େବଗମ ସା େସକ ରହିମ YNY0303081
ୀ /717056 93 107 558ଜଇବୁନ ବିବି ସା ଅହମଦ OR/06/044/276323
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ୀ /717057 64 107 559େମେହରୁନ୍ ବିବି ସା ହମିଦ ୱାସି OR/06/044/276325
ୀ /717058 46 107 560ଚା  ବିବି ପି ଅହ ଦ OR/06/044/276768

ପ ୁ /717059 41 107 561େସକ ହବିବ ପି େସକ ହମିଦ LNT2480556
ପ ୁ /717060 69 107 562େସକ ହମିଦୱାସି ପି ଅହମଦ LNT4156485
ପ ୁ /717061 31 107 563େସଖ ଇସାଇଲ - େତୖବୁନ ବିବୀ YNY1319755
ପ ୁ /717062 25 107 564େସଖ ନାଦିମ - ଜୟବୁନ ବିବୀ YNY1318542
ୀ /717063 35 107 565ବଦରୁନ ନିଶା ପି େସକ ହମିଦ ହରିସ LNT4156477

ପ ୁ /727064 42 107 566ଲିଆକତ ଅଲୀ ପି େସୖକତ ଅଲୀ LNT2451995
ୀ /727065 58 107 567ହସିନା େବଗମ୍ ସା ସଉକତ OR/06/044/276317
ୀ /727066 41 107 568ନୁରୀ େବଗମ ପି େସକ ଅଲି LNT2537223
ୀ /727067 30 107 569ଜମୀଲା େବଗମ ମା ହସୀନା ବିବୀ YNY1318559
ୀ /727068 40 107 570ସାବା ବିବି ସା େଶଖ ଫୟାଜ ଅଲୀ LNT3062684
ୀ /727069 31 107 571ନସୀମା ବିବୀ ସା ଲିୟାକତ ଅଲୀ YNY1083112

ପ ୁ /727070 36 107 572ଶଗୀରୁଲ ହସନ ପି ମହ ଦ ନଜୀରୁଲ ହସନ YNY0077792
ପ ୁ /727071 30 107 573 ଟିପ ୂ ମା େହୖନା ବିବୀ YNY1318112
ୀ /737072 37 107 574ସାଇ ା ରିଜୱାନା ପି ଅବଦୁଲ ସମଦ LNT3020260

ପ ୁ /737073 49 107 575ସିବା ପସାଦ ବାରିକ ପି ବିପିନ ବାରିକ YNY1136613
ୀ /737074 31 107 576ଫାତିମା ବିବୀ ସା  ଅ ଲୁ ଅ ୀଊଲାହ YNY1332253

ପ ୁ /737075 38 107 577ଅବଦୁଲ ଜିଆଉଲା ପି ଅବଦୁଲ ସମତ LNT2452001
ୀ /737076 63 107 578େରେହମତୁନ ନିଶା ସା ଅବଦୁଲ ସମଦ YNY1334390
ୀ /737077 37 107 579କୁ଼ଦତୁନ ନୀଶା ସା ଅ ଲୁ ରବ YNY1103324

ପ ୁ /737078 47 107 580ଅବଦୁଲ ରବ ପି ଅବଦୁଲ ସମଦ  OR/06/044/276346
ପ ୁ /737079 40 107 581େସଖ୍ ରିୟାନ ପି ଅବଦୁଲ ସମତ LNT2451870
ପ ୁ /737080 65 107 582ଅବଦୁଲ ସମଦ ପି ହାକିମ  LNT2451664
ପ ୁ /737081 35 107 583େଶଖ ଅବଦୁଲ ସରଫରାଜ ପି େଶଖ ଅବୁଦଲ ସମତ ୱାରସି YNY0077800
ୀ /737082 41 107 584ସାଈ ା ସଲୂତନା ସା ସଂେସା କମର YNY1318229
ୀ /737083 27 107 585ରାହିଲା ତବସମୁ ସା  ଅ ଲୁ ସ ର୍ରା YNY1335520
ୀ /747084 29 107 586ନଜାମା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ହମିଦ YNY0355537
ୀ /747085 28 107 587ନସିମା େବଗମ୍ ପି ଅବଦୁଲ ହମିଦ୍ YNY0449660
ୀ /747086 52 107 588ସମସନୁ ବିବି ସା ହମିଦ YNY0077818

ପ ୁ /747087 56 107 589ଅବଦୁଲ ହମିଦ ପି ଅହ ଦ ଖଁା OR/06/044/276349
ପ ୁ /747088 51 107 590ରସିଦ୍ ଖଁା ପି ଅେହମଦ ଖଁା OR/06/044/276351
ପ ୁ /747089 46 107 591ଅବଦୁଲ ଜାହୀଦ ଖଁା ପି ଅେହମଦ ଖଁା OR/06/044/276353
ପ ୁ /747090 31 107 592ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ ପି ଅବଦୁଲ ହମିଦ YNY0303099
ପ ୁ /757091 58 107 593ମହମଦ ଇମ୍ତିଆଜ୍ ପି ୟୁସଫୁ OR/06/044/276358
ୀ /757092 53 107 594ସେହନାଜ ସା ମହ ଦ ଇମ୍ତିଆଜ୍ LNT4172839

ପ ୁ /757093 30 107 595ମହ ଦ ସରଫରାଜ ପି ମହ ଦ ଇମତିଆଜ YNY0303107
ୀ /757094 78 107 596ପର୍ମିନ୍ ସଲୁତାନା ସା ୟୁସଫୁ OR/06/044/276357
ୀ /767095 40 107 597ସବାନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ରିୟାଜ YNY1311943

ପ ୁ /767096 53 107 598ମହମଦ ଇଜାଜ ପି ଇସଫୁ ଇଜାଜ YNY0664433
ୀ /767097 37 107 599ହାପିଜୁନ ନିଶ। ସା ମହ ଦ ଇଜାଜ YNY1311802
ୀ /777098 35 107 600ନିଲୁଫର େବଗମ ସା ନଜରୁଲ ଇସଲାମ YNY1294339

ପ ୁ /777099 36 107 601ନଜରୁଲ ଇସଲାମ ପି ନୁରୁଲ୍ ଇସଲାମ LNT4152393
ପ ୁ /777100 32 107 602ନଜମଲୁ ଇସଲାମ୍ ପି ନୁରୁଲ ଇସଲାମ୍ YNY0077826
ପ ୁ /777101 68 107 603ନୁରୁଲ ଇସମାଇଲ ପି ଅବଦୁଲ ମତିନ OR/06/044/276361
ପ ୁ /787102 69 107 604ବଜକିେସାର ସାହୁ ପି କପିଳଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/276882
ୀ /787103 62 107 605ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ବଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/276883

ପ ୁ /787104 36 107 606ସମିୁତ ସାହୁ ପି ବଜକିେଶାର ସାହୁ LNT3020278
ପ ୁ /787105 34 107 607ସ ିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ LNT4164075
ପ ୁ /797106 26 107 608ସିକନ ସାହୁ ପି ସକୁେଦବ ସାହୁ YNY0922989
ୀ /797107 52 107 609ବାସ ି ସାହୁ ସା ଶକୁେଦବ ସାହୁ OR/06/044/276400
ପ ୁ /807108 65 107 610ପକାଶ ଚ  ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ YNY1256759
ୀ /807109 53 107 611ମମତାରାଣୀ ସାହୁ ସା ପକାଶ ଚ  ସାହୁ YNY1256924
ୀ /807110 34 107 612ବବିତା ସାହୁ ସା ଶକି୍ତ କମୁାର ସାହୁ YNY0450361
ୀ /807111 27 107 613ସଘଂମିତା ସାହୁ ସା ଦିବଯ୍େଲାକ ଜିତ YNY1256890
ୀ /807112 62 107 614ସଂଗୀତା ସାହୁ ସା ଶୀକା  ସାହୁ LNT2451185
ୀ /807113 53 107 615ଜାନକୀ ସାହୁ ସା ପଶା  ସାହୁ OR/06/044/276402
ପ ୁ /807114 40 107 616ଶକି୍ତ ସାହୁ ପି ଶୀକା  ସାହୁ LNT2451615
ପ ୁ /807115 34 107 617କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ ପି ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YNY0079053
ପ ୁ /817116 82 107 618ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ ପି ଆନ  ସାହୁ OR/06/044/276405
ୀ /817117 75 107 619ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ OR/06/044/276406
ପ ୁ /817118 50 107 620ପକାଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ YNY0664417
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ୀ /817119 43 107 621ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ପକାଶ ଚ  ସାହୁ LNT4159679
ୀ /827120 62 107 622ରମା େବେହରା ସା ବାବାଜି େବେହରା OR/06/044/276384

ପ ୁ /827121 51 107 623ପଶନନ୍  କମୁାର େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା YNY0077842
ପ ୁ /827122 48 107 624ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ବାବାଜି େବେହରା OR/06/044/276386
ୀ /827123 42 107 625କବିତା େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YNY0602219

ପ ୁ /837124 36 107 626ରବି  କମୁାର ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା LNT4148805
ପ ୁ /847125 65 107 627କମାଲ ଅହ ଦ ପି ଖଲିଲ ଅହ ଦ OR/06/044/276428
ପ ୁ /847126 33 107 628ଜହିର ଅହ ଦ ପି ଜମାଲ ଅହ ଦ LNT4152716
ପ ୁ /847127 28 107 629ଆସିଫ ଆଝାର ଅହ ଦ ପି କମଲ ଅହ ଦ YNY0674697
ପ ୁ /847128 74 107 630ଜଲାଲ ଅହମଦ ପି ଖଲିଲ ଅହ ଦ YNY0171827
ପ ୁ /847129 44 107 631ଜାଫର ଅହ ଦ ପି ଜଲାଲ ଅହ ଦ YNY0450668
ୀ /847130 55 107 632େରଜିୟା େବଗମ ସା ଜଲାଲ ଅହ ଦ OR/06/044/276429
ୀ /847131 30 107 633ରୁକସାର େବଗମ ପି ସକିଲ ଜାମଲ ଅହ ଦ YNY0303123
ୀ /847132 68 107 634ଜଇତୁନ ବିବି ସା ସମୀର ଖଁା LNT4152666
ୀ /847133 56 107 635ହସିନା ବିବି ସା ମେହମଦୁ ଖାନ YNY0077859
ୀ /847134 52 107 636ତବସନୁ ବିବି ସା କମାଲ OR/06/044/276435
ୀ /847135 25 107 637ତନ୍ ିଲା ଫିେଦର୍ାଶ ସା ଇମରାନ ଖାନ YNY1201144

ପ ୁ /847136 71 107 638ସମୀର ଖଁା ପି କମରୁ ିନ ଖଁା LNT4152674
ପ ୁ /847137 65 107 639ମେହମଦୁ ଖାନ ପି ଜରିଫ ଖାନ YNY0077883
ପ ୁ /847138 41 107 640ଫକିରୁ ିନ ଖଁା ପି ସମୀର ଖଁା LNT4152682
ପ ୁ /847139 39 107 641ଇସାନ ଖାନ ପି ମେହମଦୁ ଖାନ YNY0077875
ପ ୁ /847140 38 107 642ଗଲୁାମ ମ ୁ ାଫା ଖଁା ପି ସମୀର ଖଁା LNT4152690
ପ ୁ /847141 26 107 643ସାହାନୱାଜ ଖଁା ମା ହସିନା ବିବି YNY1256783
ୀ /847142 30 107 644ତମନନ୍ ା ପରୱିନ ସା ସରାଫତ ଅଲି YNY0303115
ୀ /847143 53 107 645େନକ୍ ପରୱିନ ସା ଜମାଲ ଅହମଦ OR/06/044/276432
ୀ /847144 33 107 646ଅଂଜୁମନ ଶାହିନ୍ ପି ମେହମଦୁ ଖାନ YNY0077867
ୀ /857145 40 107 647ସାହିନା ଅକତାର ସା ଜାଫର ଅହ ଦ YNY0303149

ପ ୁ /857146 39 107 648ସରାଫତ ଅଲି ପି ଅଶରଫ୍ ଅଲି YNY0303156
ପ ୁ /857147 34 107 649ଅଜମତ ଅଲୀ ପି ଅସରଫ ଅଲୀ YNY0077917
ୀ /857148 29 107 650ନୂର ଜାହାନ େବଗମ ସା ଅଜମତ ଅଲୀ YNY1091560
ୀ /857149 65 107 651ରାହାତୁନ ବିବି ସା ଆସରଫ ଅଲୀ OR/06/044/276331
ୀ /857150 61 107 652ସାୟବିନି ବିବି ସା େମେହବୁ OR/06/044/276330

ପ ୁ /857151 31 107 653େସକ ମହ ଦ ମା ସାେୟଦା ବିବି YNY0375964
ପ ୁ /857152 64 107 654ଏସେକ େମେହବୁ ପି ଏମ ଡି ମଗଦୁଲ OR/06/044/276329
ପ ୁ /867153 24 107 655ଫାହିମ ଅଲୀ ପି କରୀମ ଅଲୀ YNY1332139
ପ ୁ /867154 27 107 656ନିଶାର ଅଲୀ ପି କରିମ୍ ଅଲୀ YNY0602300
ୀ /867155 63 107 657ନସିମା ବିବି ସା ମିରକରିମ  OR/06/044/276731

ପ ୁ /867156 81 107 658ମିର କରିମ ପି ଫଜିଲ କରିମ OR/06/044/376335
ପ ୁ /867157 30 107 659ନୃସିଂହ େଲ ା ପି ଭାବ େଲ ା YNY0965228
ୀ /877158 41 107 660ଖରୁସିଦ ଫାତମା ପି ୱାସିମ ଅଲୀ LNT3020286

ପ ୁ /877159 49 107 661ମିରିଏରଫାନ ଅଲି ପି ଫଜିଲ ଅଲି YNY0077933
ପ ୁ /877160 48 107 662େମାହିନ ଅଲି ପି ମିରଫଜିର ଅଲୀ YNY0636449
ପ ୁ /877161 47 107 663ମିର ୱାସିବ ଅଲୀ ପି ଫକିର ଅଲି OR/06/044/276339
ପ ୁ /877162 24 107 664ଇରସାଦ ଆଲୀ ପି ମୀର ଇ ର୍ାନ ଅଲୀ YNY1318989
ୀ /877163 29 107 665ମନିଶା େବେହରା ସା ମେନାଜ େବେହରା YNY0965210

ପ ୁ /877164 101 107 666କାଳ ୀ ଦାସ ପି ପରବାସିଆ ଦାସ YNY0965152
ୀ /877165 84 107 667ରୀନା େଦବି ସା ସେୁରସ ମହତ YNY0964882
ୀ /877166 54 107 668ମମତା େଦବି ସା ଦୀେନଶ ମହତ YNY0965194
ୀ /877167 46 107 669େନୖମନୁ ନିସା ସା ମୀର ଇ ର୍ାନ ଅଲୀ YNY1320407
ୀ /877168 30 107 670େସାନି ପାତ ସା ସଭୁାଶ ପାତ YNY0965236
ପ ୁ /887169 61 107 671ମିରଇସାବ ଅଲି ପି ମିରବାକର ଅଲି OR/06/044/276337
ୀ /887170 57 107 672େଜାହରା ବିବି ସା ଇସାକ OR/06/044/276341
ପ ୁ /897171 51 107 673ମିର ଅନୁଆର ଅଲୀ ପି ସବଦର ଅଲି OR/06/044/276334
ପ ୁ /897172 38 107 674େସକ ମନାହର ଅଲି ପି େସକ ସଜଦର ଅଲି LNT2456200
ୀ /897173 39 107 675ଆୟସା ଖାତୁନ ସା ଆନୁଆର ଅଲି YNY0602862
ୀ /897174 31 107 676େଗୗରୀ ଖାତୁନ ସା େସକ ମନ୍ହର ଅଲୀ YNY1103365
ପ ୁ /907175 43 107 677େସକ ସକୀଲ ପି େସକ ଇସମାଇଲ LNT4172847
ପ ୁ /927176 48 107 678ମହମଦ ନଉସାଦ .. ପି ମହମଦ ଅବଦୁଲ ସକରୁ .. LNT1674969
ପ ୁ /927177 47 107 679ମହମଦ ସମସାଦ .. ପି ମହମଦ ସକୁରୁ .. LNT2451656
ୀ /927178 38 107 680ସବାହତ ଫିରେଦଷ .. ପି ମହମଦ ସକୁରୁ .. LNT1674977
ପ ୁ /937179 60 107 681ମହମଦ ଅବଦୁଲ ରଜାବ ପି ଗଫରୁ LNT4164059
ପ ୁ /947180 60 107 682ମହମଦ ଇକବାଲ ପି ଅବଦୁଲ ମନାଦ OR/06/044/276286
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ପ ୁ /957181 50 107 683ଏସ ଏ ସଇଦ .. ପି ଏସ ଏ ରମଜନ .. LNT4167607
ପ ୁ /957182 62 107 684ଏସ ଏ ଆଜାଦ ପି ଏମ ଏ ରହମନ LNT4164125
ୀ /957183 47 107 685ତବସମୁ ବାନୁ ସା ଅବଦୁଲ ରହିମ YNY0303172

ପ ୁ /957184 53 107 686ଅ ଲୁ ରହିମ ପି ଅ ଲୁ ରାେହମନ LNT4167847
ପ ୁ /967185 37 107 687ମହ ଦ ଆସିଫ ପି ମହ ଦ ଇକବାଲା LNT4152369
ପ ୁ /967186 78 107 688ଏମ ଏ ସଲାମ .. ପି ଅବଦୁଲ ଗଫଲୁ .. OR/06/044/276305
ପ ୁ /967187 35 107 689ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ରଜାକ ପି ରଜାକ ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ରଜାକ୍ LNT4164042
ପ ୁ /967188 36 107 690ମହ ଦ ଆସଫାକ ପି ମହ ଦ ଇକବାଲ LNT4152203
ପ ୁ /967189 46 107 691ବିଚିତାନ  ଦାସ ପି ମଣିଲାଲ ଦାସ YNY0450072
ୀ /967190 37 107 692ହରପିୟା ଦାସ ସା ବିଚିତାନ  ଦାସ YNY0450080
ୀ /967191 30 107 693ଆଏଶା ଫିରେଦଶ ପି ଏମ ଡି ଅବଦୁଲ ସଲାମ YNY0303214

ପ ୁ /967192 80 107 694ଏନ. େଭ ଟଚଲପତି ରାଓ ପି ଏନ. ଆପା ରାଓ YNY0303206
ୀ /967193 74 107 695ଏନ. ସଭୁଦା ରାଓ ସା ଏନ. େଭ ଟଚଲପତି ରାଓ YNY0303180
ୀ /967194 37 107 696ଏନ. ରାମଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ଏନ. ଭି. ସାଇେଗୗତମ YNY0303198
ୀ /967195 45 107 697ସାଜିଆ ସଲାମ ପି ଏମ ଏଲ ସ ସଲାମ YNY1243120
ୀ /967196 38 107 698େଫୗଜିଆ ସଲାମ ପି ମହ ଦ ସଲାମ LNT4152377
ୀ /967197 36 107 699ନାଜିଆ ସଲାମ ପି ମହ ଦ ସଲାମ LNT4152351

ପ ୁ /967198 44 107 700ଏମ୍.ଡି ଅ ଲୁ ହୀର ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ YNY1014109
ୀ /977199 62 107 701ହସିନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଜଲାଲ ଉ ିନ YNY0171843

ପ ୁ /977200 39 107 702ମହମଦ ଅବଦୁଲ ଖାଲିକ ପି ମହମଦ ଅବଦୁଲ ରଜାକ LNT2451540
ୀ /977201 54 107 703ହସିନା େବଗମ ସା ଜଲାଲ OR/06/044/276247
ୀ /977202 34 107 704ଜାହାନାରା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ସଲାଉ ିନ୍ YNY0602268
ୀ /977203 32 107 705େଜାେହାରା ବି ପି ସାଦାବ୍ ସଲାମ YNY1256940

ପ ୁ /977204 39 107 706ମହ ଦ ଇମତିଆଜ ପି ମହ ଦ ଇକବଲ LNT2451029
ପ ୁ /977205 70 107 707ମହ ଦ ଜଲାଲ ଉ ିନ ଖାନ ପି ମହ ଦ ଜବାର ଉ ିନ ଖାନ YNY0171835
ୀ /977206 55 107 708ନୟାର ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଆଜାଦ LNT4156378

ପ ୁ /977207 38 107 709ମହ ଦ ସଲାଉ ିନ ପି ମହ ଦ ଜଲାଲ ଉ ିନ ଖାନ YNY0171850
ପ ୁ /977208 34 107 710ମହ ଦ ଜିୟା ଉ ିନ ପି ମହ ଦ ଜଲାଲ ଉ ିନ ଖାନ YNY0171868
ପ ୁ /987209 55 107 711ନିକୁ  ବିହାରୀ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/276681
ୀ /987210 52 107 712େଲାନା ଦାସ ସା ମୀନେକତନ ଦାସ OR/06/044/276686
ୀ /987211 51 107 713ବବିତା ଦାସ ସା ନିକୁ  ବିହାରୀ ଦାସ LNT4152567

ପ ୁ /987212 50 107 714ବିଜୟ େକତନ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/276682
ୀ /987213 47 107 715ସଷୁମା ଦାସ ସା ବିଜୟ େକତନ ଦାସ LNT4152609

ପ ୁ /987214 43 107 716ସଦୁୀ ା ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ LNT2538551
ପ ୁ /987215 53 107 717ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ ପି ମାୟାଧର ମହାପାତ YNY0079079
ପ ୁ /987216 65 107 718ଭାଗଯ୍ଧର ମିଶ ପି ନାରାୟଣ ମିଶ LNT4152443
ପ ୁ /987217 35 107 719ଅନିଲ କମୁାର ମିଶ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ମିଶ YNY0303255
ୀ /987218 31 107 720ସଜୁାତା ମିଶ ପି ଗ ାଧର ମିଶ YNY0303248
ୀ /987219 29 107 721ଭାଗଯ୍ଶୀ ମିଶ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ମିଶ YNY0449462
ୀ /987220 33 107 722େରାଜାଲିନ ରଥ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ରଥ YNY0355503

ପ ୁ /987221 40 107 723ସେ ାଷ କମୁାର ସାହା ପି ଇ େଦବ ସାହା LNT4152211
ୀ /987222 38 107 724ସୀମା ସାହା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହା YNY0303222

ପ ୁ /987223 30 107 725ରମାକା  ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ YNY0303263
ପ ୁ /987224 72 107 726ଶୀକା  କମୁାର ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ OR/06/044/276536
ୀ /987225 44 107 727ଅମଜୁା ସାହୁ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ YNY0079061

ପ ୁ /987226 44 107 728ସ ୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାମଲ LNT4152583
ପ ୁ /987227 35 107 729େଦବଦ  ସାମଲ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାମଲ LNT4152591
ପ ୁ /997228 78 107 730ତରୁଣ େବାଷ ପି ନକେୁଳଶର େବାଷ LNT2437960
ୀ /1007229 38 107 731ସଚିୁତା ବାରିକ ସା ପକାସ ବାରିକ YNY0964973
ୀ /1007230 25 107 732େଜାସନ୍ାମୟୀ ବାରିକ ପି ଧେନଶର ବାରିକ YNY0964957
ପ ୁ /1007231 53 107 733ଶରତ ମହା ି ପି ସନାତନ ମହା ି LNT4159737
ପ ୁ /1007232 61 107 734ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ LNT4172821
ୀ /1007233 52 107 735ଇତିପଭା ସାହୁ ସା ସଶୁା  ସାହୁ YNY0077990
ୀ /1017234 68 107 736କନକଲତା ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/276641
ପ ୁ /1017235 40 107 737ଏନ.ଭି ସାଇ େଗୗତମ ପି ଏନ.ଭି ରାଓ LNT2451227
ୀ /1027236 51 107 738ଶଶକିଳା େଜୖନ ସା ଶଲମ ଚା  େଜୖନ YNY0984989
ପ ୁ /1027237 60 107 739ଦିଲିପ କମୁାର େଜନ ପି େକ.ଏଲ.େଜନ  OR/06/044/276465
ପ ୁ /1027238 59 107 740ଚା  େଜନ ପି େକ.ଏଲ. େଜନ OR/06/044/276467
ୀ /1027239 83 107 741େକ ସମତ ସା େକ େଜନ LNT2451425
ପ ୁ /1037240 71 107 742ସଶୁା  କମୁାର ଚକବ ିର୍ ପି କମୁଦିୁନୀତା  ଚକବ ିର୍ OR/06/044/276455
ୀ /1037241 62 107 743ସିପା ଚକବ ିର୍ ସା ସଶୁା  ଚକବ ିର୍ OR/06/044/276734
ୀ /1037242 32 107 744ସିତା ଚକବ ିର୍ ପି ଶସୁା  ଚକବ ିର୍ LNT3020294
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ୀ /1037243 75 107 745ମନିକା ଚକବ ିର୍ ପି କମୁଦିୁନିକା  ଚକବ ିର୍ YNY0303271
ୀ /1037244 40 107 746ସଚିୁତା ଚକବ ର୍ୀ ପି ସଶୁା  ଚକବ ର୍ୀ LNT2438000
ୀ /1037245 74 107 747ଏନ ସାରଦା େଦବୀ ପି ଏନ େଗାବି  ରାଜୁଲୁ OR/06/044/276510

ପ ୁ /1037246 32 107 748ଦିେବଯ୍ଶ ସାହୁ ପି ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ YNY0078006
ୀ /1047247 22 107 749ଦୂେର ଅ ଶାନ ପି ସେହଦୂ ୍ ମାନ ଖାନ YNY1052596
ୀ /1047248 30 107 750ଅକ୍ତାରୀ େବଗମ ପି ଅଲୀ ବକ୍ସ YNY1052000
ୀ /1047249 22 107 751ସକିନା େବଗମ ପି ଏସ.େକ ସ ାର YNY1052547

ପ ୁ /1047250 27 107 752ଗଲୂଜର ଖାନ ପି ଅାୟୁବ ଖାନ YNY1052588
ପ ୁ /1047251 26 107 753ଅମୀର ଖାନ ପି ସଲୂତାନ ଖାନ YNY1052562
ୀ /1047252 40 107 754ମଲକା ଖାନମ ସା ମହ ଦ ୟାସିନ YNY0355560
ୀ /1047253 28 107 755ତରନୁ◌ୁମ ଖାତୁନ ସା ଏସ.େକ କିର YNY1052570

ପ ୁ /1047254 28 107 756େଫେରାଜ୍ ସଲୁତାନ୍ ପି ମହ ଦ ଇସଲାେମ YNY0450890
ପ ୁ /1057255 68 107 757ବିଧଭୁୁଷଣ ମାନସିଂହ ପି ଲି ରାଜ ବିଶାଳ LNT3385119
ୀ /1057256 56 107 758ମମତା ମ ରୀ ମାନସିଂହ ସା ବିଧଭୁୁଷଣ ମାନସିଂହ LNT3385101
ୀ /1057257 39 107 759ବି ୁ ପିୟା ମାନସିଂହ ପି ବିଧଭୁୁଷଣ ମାନସିଂହ LNT3385093
ୀ /1057258 37 107 760ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ମାନସିଂହ ପି ବିଧଭୁୁଷଣ ମାନସିଂହ LNT3385085

ପ ୁ /1057259 36 107 761ବିଶ ର ନ ମାନସିଂହ ପି ବିଧଭୁୁଷଣ ମାନସିଂହ LNT3385077
ପ ୁ /1077260 61 107 762େସକ ଫାରୁକ .. ପି େସକ ମଗବୁଲ .. LNT4167771
ପ ୁ /1077261 31 107 763େସକ ଆରିଫ ପି େସକ ଫାରୁକ୍ YNY0450742
ୀ /1077262 62 107 764େସାଗରା େବଗମ ସା େସାକ ସଦିମ LNT4167565
ୀ /1077263 53 107 765ରହୀମା େବଗମ ସା େସକ ଫାରୁକ LNT4167573
ୀ /1077264 51 107 766େସଇରୁନ ବିବି ସା େସକ ରମଜାନ LNT4167755

ପ ୁ /1077265 56 107 767େସକ ରମଜାନ ପି େସକ ମଗବୁୁଲ LNT4167599
ପ ୁ /1077266 26 107 768େସକ ରି ୍ଵାନ ପି େସକ ରମଜାନ YNY1091586
ପ ୁ /1087267 51 107 769ଅବଦୁଲ ଆଜିଜ ପି ସକୁରୁ LNT4172755
ୀ /1087268 40 107 770ହାସୀନା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ସତାର LNT2451177
ୀ /1087269 33 107 771ସସିମା େବଗମ୍ ସା ଅବବୁଲ୍ ହାଫିଜ୍ YNY0923250

ପ ୁ /1087270 52 107 772ଅବଦୁଲ ହଫିଜ ପି ସକୁରୁ LNT4163978
ପ ୁ /1087271 33 107 773େଶଖ୍ ଅବଦୁଲ ସହିଦ୍ ପି େଶଖ୍ ଅବଦୁଲ ସକୁରୁ YNY0449447
ପ ୁ /1087272 50 107 774ଅବଦୁଲ ସତାର ପି ସକୁର LNT4164026
ପ ୁ /1097273 47 107 775ମହମଦ ଦାଉଦ .. ପି ଅବଦୁଲ ହମିଦ .. LNT3062692
ପ ୁ /1097274 43 107 776ମହମଦ ସଫିକ .. ପି ଅବଦୁଲ ହମିଦ .. LNT4164034
ପ ୁ /1097275 37 107 777ମହ ଦ ଆସଲାମ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ହମିଦ LNT2451672
ପ ୁ /1097276 61 107 778ପ ୂ ର୍ଚ  ବାରିକ ପି ବା ାନିଧି ବାରିକ YNY0355446
ୀ /1097277 58 107 779ଲକ୍ଷୀ ବାରିକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ବାରିକ YNY0355461

ପ ୁ /1097278 47 107 780େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ ପି ବା ା ନିଧି ବାରିକ YNY0143214
ୀ /1097279 40 107 781ସଜୁାତା ବାରିକ ସା େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ YNY0355479

ପ ୁ /1097280 35 107 782ଶ ର ବାରିକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବାରିକ YNY0355453
ପ ୁ /1097281 34 107 783ଶବି ଚରଣ ବାରିକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବାରିକ YNY0143222
ୀ /1097282 32 107 784େଗୗରୀ ବାରିକ ସା ଶ ର ବାରିକ YNY0602235

ପ ୁ /1097283 31 107 785ମେହଶର ବାରିକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବାରିକ YNY0355438
ୀ /1097284 82 107 786ନସିମା େବଗମ ସା ଏମଡି. ଅବଦୁଲ ହମିଦ LNT4196184
ୀ /1097285 30 107 787ଖସିୁଦା ଖାତୁନ୍ ସା ମହ ଦ ଦାଇଦ YNY0922963

ପ ୁ /1097286 36 107 788ଅରଂଜିତ କୁଁଅର ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ କୁଁଅର YNY0078014
ୀ /1097287 60 107 789ଯାନକି େବବା ମ ଳ ସା ଭିକାରି ମ ଳ OR/06/044/276743

ପ ୁ /1097288 57 107 790େକୖଳାଶ ମ ଲ ପି ରାମ ଶରୁତ ମ ଲ YNY0078063
ୀ /1097289 54 107 791େରଣ ୁମ ଳ ସା େକୖଳାସ ମ ଳ OR/06/044/276746

ପ ୁ /1097290 48 107 792ବିଶନାଥ ମ ଳ ପି ଭିକାରୀ ମ ଳ LNT4156253
ୀ /1097291 44 107 793ରୁବି ମ ଳ ସା ବିଶନାଥ ମ ଳ LNT4152492
ପ ୁ /1097292 42 107 794ସନିୁଲ ମ ଳ ପି ଭିକାରୀ ମ ଳ LNT2450732
ପ ୁ /1097293 38 107 795ବିଜୟ ମ ଳ ପି ଭିକାରୀ ମ ଳ LNT4156246
ୀ /1097294 35 107 796ପି ୀ ମ ଳ ପି େକୖଳାସ ମ ଳ LNT4152484
ପ ୁ /1097295 34 107 797ଅରୁେନ  ମ ଲ ପି େକୖଳାଶ ମ ଲ YNY0078055
ୀ /1097296 29 107 798ସି ି  ମ ଳ ସା ସନିୁଲ୍ ମ ଳ YNY0448951
ୀ /1097297 27 107 799ଚି ି  ମ ଲ ପି େକୖଳାସ ମ ଲ YNY1022938
ପ ୁ /1097298 21 107 800ବୀେର ପତାପ ମ ଳ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ ମ ଳ YNY1165943
ୀ /1097299 38 107 801ସବିନା ପରୱିନ ସା ରଫିକ ମହ ଦ LNT4156592
ପ ୁ /1097300 64 107 802ରାମଚ  ପାତ ପି ଯଦୁ ପାତ LNT4156279
ୀ /1097301 56 107 803ବାସ ୀ ପାତ ସା ରାମଚ  ପାତ LNT4156238
ପ ୁ /1097302 35 107 804ଅଜିତ ପାତ ପି ରାମ ଚ  ପାତ LNT4152773
ପ ୁ /1097303 33 107 805ର ିତ କମୁାର ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ YNY0303289
ୀ /1097304 22 107 806ପଜୁରାଣୀ ପାତ ପି ରାମଚଂଦ ପାତ YNY1203207
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ପ ୁ /1097305 40 107 807ମହ ଦ ରଫିକ୍ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ହମିଦ LNT2451532
ୀ /1097306 38 107 808ମହ ଦ େରୗସନ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ହମିଦ୍ LNT4148631

ପ ୁ /1097307 67 107 809ହାଡିବ ୁ ସାହୁ ପି ଗା  ୁସାହୁ YNY0917625
ୀ /1097308 50 107 810ପମିଳା ସାହୁ ସା ହାଡିବ ୁ ସାହୁ LNT4152526
ୀ /1097309 38 107 811ପେମାଦିନୀ ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ LNT4152765
ୀ /1097310 36 107 812କମୁଦୁୁନୀ ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ LNT4152781

ପ ୁ /1097311 35 107 813ନିରାକାର ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ LNT4152518
ୀ /1107312 71 107 814ନୁରୁଜାହାନ େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ YNY0492868
ୀ /1107313 38 107 815ଜରିନା େବଗମ ସା େସକ୍ ହଲିମ YNY1256841
ୀ /1107314 30 107 816ଇସରତୁନ େବଗମ ସା େସକ୍ ଖଲିଲ YNY1256833

ପ ୁ /1107315 52 107 817େସକ ହଲମ ପି ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ YNY0078089
ପ ୁ /1107316 77 107 818ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ ପି ଅିବଦୁଲ ଗନି YNY0078071
ପ ୁ /1107317 38 107 819େଶଖ ସକିଲ ପି ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ LNT2450765
ପ ୁ /1107318 32 107 820ମହ ଦ ଅଜିର ଉ ିନ ପି ମହ ଦ ନସୀର ଉ ିନ YNY0602284
ପ ୁ /1117319 49 107 821ମହମଦ ହାସିମ .. ପି ମହମଦ କାଶମି .. LNT2451292
ୀ /1117320 48 107 822ମଲକା େକଶର ବାେନା ପି ମହମଦ କାଶମି LNT4172730
ୀ /1117321 60 107 823ହୁସନାରା େବଗମ ସା ମହମଦ କାଶମି LNT4167706

ପ ୁ /1117322 40 107 824ମହ ଦ ହାତିମ ପି ମହ ଦ କାସୀମ LNT3062700
ୀ /1117323 27 107 825ସାଇନା ପରୱିନ ସା ମହ ଦ ହାତିମ YNY1176593
ୀ /1117324 33 107 826ଫିରଦସ ପରୱିନ ସା ମହ ଦ ହସିମ YNY0450353

ପ ୁ /1127325 47 107 827େସକ ଅହମଦ ପି େସକ ବାସ ୁ LNT4172706
ପ ୁ /1127326 44 107 828େଶଖ ଆଶାଦୁଲା ପି େଶଖ ବାସ ୁ LNT2450856
ୀ /1127327 65 107 829ନୁରୁଜାହାନ େବଗମ ସା େସକ ବାସ ୁ LNT4167714
ୀ /1127328 43 107 830ଜାଂହାରା େବଗମ୍ ସା େଶଖ୍ ଅହ ଦ YNY0078113
ୀ /1127329 34 107 831ନଜିରୁନ୍ େବଗମ୍ ସା େଶଖ୍ େଜଯ୍ାଉଲା YNY0078105

ପ ୁ /1127330 40 107 832େଶଖ ଜୀଆଉଲା ପି େଶଖ ବାସ ୁ LNT2450849
ୀ /1127331 39 107 833ସାହିନା େରାସନ୍ ସା େଶଖ୍ ଆଶାଦୁଲା YNY0923219

ପ ୁ /1137332 33 107 834ମହ ଦ ମହସିନ ପି ମହ ଦ ହାରୁନ YNY0078121
ୀ /1137333 28 107 835ତସଲିମା ବାେନା ସା ମହମଦ ତେହର YNY1022896
ୀ /1137334 67 107 836ରହିମା େବଗମ ସା ମହମଦ ହାରୁନ LNT2450799

ପ ୁ /1137335 74 107 837ମହମଦ ହାରୁନ ପି ଅବଦୁଲ ଗନି LNT2450807
ପ ୁ /1137336 38 107 838ମହ ଦ ରଜାକ ପି ମହ ଦ ହାରୁନ LNT2450773
ପ ୁ /1137337 39 107 839ମହ ଦ ତାେହର୍ ପି ମହ ଦ ହାରୁନ୍ LNT2450781
ୀ /1147338 25 107 840ସଗୁ ା ଆଫରିନ ପି ମହ ଦ ଫିେରାଜ YNY1256932
ୀ /1147339 52 107 841ସାବାହତ ଆଫିନ ସା ମହମଦ ଫିେରାଜ LNT4172672
ୀ /1147340 52 107 842ଅଜୁମ ଆରା ସା ମହମଦ ଫୟାଜ LNT4167730
ୀ /1147341 29 107 843େଜାେବଦା ବିବି ସା େଶଖ୍ େଶର ମହ ଦ YNY0449967

ପ ୁ /1147342 59 107 844ମହ ଦ ଫୟାଜ ପି େସକ ହୁେସନ LNT4167722
ପ ୁ /1147343 33 107 845ମହ ଦ ଇଜାଜ୍ ପି ମହ ଦ ଫୟାଜ YNY0078139
ପ ୁ /1147344 45 107 846େସକ୍ େଶର ମହ ଦ ପି େସକ କବିର ମହ ଦ YNY0450098
ପ ୁ /1147345 57 107 847ମହମଦ ଫିେରାଜ ପି େସକ ହୁେସନ LNT2451524
ପ ୁ /1147346 26 107 848େଶକ୍ ସାେହନୱାଜ ପି ମହ ଦ ଫିେରାଜ୍ YNY1256908
ପ ୁ /1157347 30 107 849ସୟଦ୍ ସାଜନ୍ ଅଲୀ ପି ଗଲୁଫାମ୍ ଅଲୀ YNY0923078
ପ ୁ /1157348 60 107 850ଗଲୁଫାମ ଅଲୀ ପି ଜାଫର ଅଲୀ LNT2451060
ପ ୁ /1157349 55 107 851ସମେଶର ଅଲୀ ପି ଜାଫର ଅଲୀ LNT2451102
ୀ /1157350 52 107 852ଅନିସା େବଗମ ସା ଏମଡି ଜାେଭଦ ସଲୁତାନ LNT4172748
ୀ /1157351 97 107 853ଆସମ ୁବିବି ସା ସୟଦ ଜାଫର LNT4172680
ୀ /1157352 51 107 854ସଜର୍ ଦା ବିବି ପି ସୟଦ ଜାଫର LNT4172698
ୀ /1157353 28 107 855ଦାନିସା ବିବି ପି ଗଲୁଫାମ ଅଲୀ YNY0449827
ପ ୁ /1167354 44 107 856ସୟଦ ସକାବତ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଅଲୀ LNT4172714
ପ ୁ /1167355 77 107 857ସୟଦ ଲିଆବତ ଅଲି ପି ମିର ଅହମଦ ଅଲି YNY0917633
ପ ୁ /1167356 41 107 858ସୟଦ ସାହାବତ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଲାଆକତ ଅଲୀ LNT2450864
ୀ /1167357 33 107 859ସଂଜିଦା େବଗମ୍ ପି ସୟଦ ଲିୟାକତ୍ ଅଲୀ YNY0923052
ୀ /1167358 33 107 860ପି ି  େବଗମ୍ ସା ସୟଦ୍ ସକାବତ୍ ଅଲୀ YNY0923128
ୀ /1167359 31 107 861ଅ ସାରୀ େବଗମ ପି ସୟଦ ସଖାଵତ ଅଲୀ YNY1320431
ୀ /1167360 72 107 862ରସିଦା ବିବି ସା ସୟଦା ଲିଆବତ YNY0664409
ୀ /1167361 30 107 863ପି ି  ବିବି ପି ସେୟଦ ଲିୟାକତ୍ ଅଲୀ YNY0923037
ୀ /1177362 67 107 864କମରୁନ ବିବି ସା ମହମଦ େଗାଲାଫ LNT4172656
ୀ /1177363 45 107 865େରଶମା ବିବି ପି ସୟଦ ଲିଆକତ ଅଲୀ OR/06/044/276738
ପ ୁ /1177364 82 107 866ମହମଦ େଗାଲାଫ ପି ମହମଦ ସବୁତା LNT4172722
ପ ୁ /1177365 30 107 867ଅବଦୁଲ ନସିମ ଇଲାହି ପି ଅବଦୁଲ ୟୁସଫୁ YNY0303305
ପ ୁ /1177366 51 107 868ଅବଦୁଲ ଇସଫୁ ପି ଅବଦୁଲ ହଲିମ OR/06/044/276851
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ପ ୁ /1177367 23 107 869େସକ  ଅ ଲୁ ଜାେଵଦ ପି େସକ  ଅ ଲୁ ୟୁସଫୁ YNY1074699
ପ ୁ /1177368 31 107 870ମହ ଦ ରିଆଜ ପି ମହ ଦ ଗଲୁାବ YNY0303297
ୀ /1187369 57 107 871ନସିମା େବଗମ ସା ମହମଦ ଇସଫୁ LNT4172631
ୀ /1187370 25 107 872ସବିନା େବଗମ ମା ନସିମା େବଗମ YNY1256916
ୀ /1187371 21 107 873କରିସା େବଗମ ପି େସଖ ଅବଦୁଲ ୟୁସଫୁ YNY1256767
ୀ /1187372 91 107 874ଜଇବୁନ ବିବି ସା ମହମଦ ହଲିମ LNT4210498

ପ ୁ /1187373 51 107 875େଶଖ ଅବଦୁଲ ଓହିମ ପି ମହମଦ ହଲିମ LNT4172649
ପ ୁ /1197374 51 107 876ଫୟାଜ ଅେହମଦ ପି େରହମତ ଅେହମତ LNT2452092
ପ ୁ /1197375 46 107 877ରିୟାଜ ଅେହମତ ଖଁା ପି ରହମତ ଖଁା YNY0078147
ୀ /1197376 47 107 878ନଫିଶା ଖାତୁନ ସା ଅବଦୁଲ ସିରାଜ LNT2451979
ୀ /1207377 76 107 879ଜାହାରା ବାଇ ସିଆୱାଲା ପି ଜହର ଭାଇ ସିଆୱାଲା YNY0079087

ପ ୁ /1207378 66 107 880ମ ୁ ଫା େଜାହର ଭାଇ ସିଆୱାଲ ପି ମାଉସନୁ େବାରା LNT4172862
ୀ /1217379 47 107 881ସସିତା ସାହୁ ସା ବିଧାନ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/276689
ୀ /1227380 38 107 882ତୃ ିେରଖା ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି LNT4152252
ୀ /1227381 73 107 883ପାବତୀ ନାୟକ ସା କୃ ଚ  ନାୟକ OR/06/044/276763

ପ ୁ /1227382 71 107 884କୃ ଚ  ନାୟକ ପି ଅନ  ନାୟକ OR/06/044/276762
ପ ୁ /1227383 57 107 885ବିଶଜିତ ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ LNT4167789
ପ ୁ /1227384 54 107 886େଦବବତ ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ LNT4159745
ୀ /1227385 52 107 887ରଶିବାଳା ନାୟକ ସା ବିଶଜିତ ନାୟକ LNT4167797
ୀ /1227386 49 107 888କବିତା ନାୟକ ସା େଦବବତ ନାୟକ LNT4152708

ପ ୁ /1227387 49 107 889ସତଯ୍ବତ ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ YNY0258459
ପ ୁ /1227388 58 107 890େଲାକନାଥ ପରିଡା ପି ଅଜୁର୍ ନ ପରିଡା LNT4148649
ୀ /1227389 50 107 891ସକୁା ି ପରିଡା ସା େଲାକନାଥ ପରିଡା LNT4148656

ପ ୁ /1227390 47 107 892ବନବିହାରୀ ପରିଡା ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ପରିଡା LNT4159620
ୀ /1227391 25 107 893ସଭୁସୀତା ପରିଡ଼ା ପି େଲାକନାଥ ପରିଡ଼ା YNY1103340

ପ ୁ /1237392 27 107 894ସରୁଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାହୁ YNY1256775
ପ ୁ /1237393 54 107 895ଶରତ ସାହୁ ପି କୃଷଚ  ସାହୁ YNY0078170
ୀ /1237394 48 107 896ସବୁାସିନି ସାହୁ ସା ଶରତ ସାହୁ YNY1243138

ପ ୁ /1247395 68 107 897ଦୀପକ କମୁାର େବାଷ ପି ଦିଲିପ କମୁାର େବାଷ YNY0078188
ପ ୁ /1247396 57 107 898ପଦୀପ େବାଷ ପି ଦିଲିପ କମୁାର େବାଷ OR/06/044/276776
ୀ /1247397 54 107 899ପଣତୀ େବାଷ ସା ଦୀପକ କମୁାର େବାଷ LNT4148318

ପ ୁ /1247398 32 107 900େଦବାଶଷି େବାଷ ପି ଦୀପକ କମୁାର େବାଷ YNY0078196
ପ ୁ /1247399 28 107 901େସନ୍ହାଶଷି େବାଷ ପି ଦୀପକ କମୁାର େବାଷ YNY0449645
ୀ /1247400 52 107 902ମାନସୀ ପ ୃ ି ସା ବନବିହାରି ପ ୃ ି OR/06/044/276679

ପ ୁ /1247401 30 107 903ହିମାଳୟ ପ ୃ ି ପି ବନବିହାରୀ ପ ୃ ି YNY0303313
ପ ୁ /1247402 60 107 904ନିର ିନ ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ YNY0449173
ୀ /1247403 53 107 905େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ସାହୁ ପି ବଜକିେଶାର ସାହୁ LNT4172920

ପ ୁ /1247404 52 107 906ଏବା ଉଦିନଖାନ ପି ମେସଲ ଉଦିନଖାନ LNT4172946
ପ ୁ /1257405 73 107 907ମହାବୀର ପସାଦ ଅଗୱାଲ ପି ରାମ ଚ  ଅଗୱାଲ YNY0078204
ପ ୁ /1257406 68 107 908ଜନ ଡାନିଏଲ ପି ପି. ସି. ଡାନିଏଲ LNT3020336
ୀ /1257407 60 107 909ଏଲିଜୁବା ଜନ ସା ଜନ ଡାନିଏଲ LNT3020369
ପ ୁ /1257408 36 107 910ମିଥନୁ ଆବାହମ ଜନ ପି ଜନ ଡାନିଏଲ LNT3020328
ୀ /1257409 31 107 911େମରିନ୍ ଏଲିଜା ଜନ ପି ଜନ ଡାନିଏଲ LNT3020344

ପ ୁ /1257410 67 107 912ନେଭ ଦିଟିଲପାପି ଉେମନ ପି ଉେମନ ପାପି LNT3020302
ପ ୁ /1257411 35 107 913ଲିେଜା ଜାକାବ ଉେମନ ପି ନଦିଭିଟିଲ ପପି ଉେମନ LNT3020310
ୀ /1257412 32 107 914ସ ି ତା ପହରୀ ସା ଅନର୍ ବ ପହରୀ YNY0821629

ପ ୁ /1257413 57 107 915ଜେମଶର ସାହୁ ପି ରାଜକମୁାର ସାହୁ LNT4167821
ପ ୁ /1257414 51 107 916ରାେକଶକମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜକମୁାର ସାହୁ LNT4172854
ୀ /1257415 78 107 917ପ ୁ ା ସାହୁ ସା ରାଜ କମୁାର ସାହୁ LNT4172870
ୀ /1257416 43 107 918ସଚିୁତା ସାହୁ ସା ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ LNT4167813
ୀ /1257417 58 107 919େସରଲି ଉେମନ ସା ନଦୀଭିଟଲ ପପି LNT3020351
ୀ /1267418 48 107 920ମେନାରମା ସାହୁ ସା ମଦନେମାହନ ସାହୁ LNT2537207
ପ ୁ /1267419 25 107 921ସଂଦୀପ ସାହୂ ପି ମଦନ େମାହନ ସାହୂ YNY1161512
ପ ୁ /1267420 69 107 922ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ LNT2451938
ପ ୁ /1267421 62 107 923ମଦନ େମାହନ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ LNT2437937
ୀ /1267422 59 107 924ଅଂଜୁମାଳା ସାହୁ ସା ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ LNT2451946
ପ ୁ /1267423 35 107 925ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ମଧ ୁସଦୁନ ସାହୁ YNY0303321
ୀ /1267424 33 107 926ସସିତା ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ LNT3020377
ୀ /1277425 58 107 927ସାଜାଦା େବଗମ ସା ନଇମ  OR/06/044/276578
ୀ /1277426 55 107 928ଜାହଁାରା େବଗମ ସା ରହିମ ଖଁା OR/06/044/276580
ୀ /1277427 44 107 929ସାଇଦା େବଗମ ସା ଜଦିତ ଖଁା LNT2451011
ୀ /1277428 39 107 930ନାହିଦା େବଗମ ସା ଅଜିଜ୍ ଖାନ YNY0079095
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ୀ /1277429 35 107 931ସମୀମ ଆରା େବଗମ ପି ମହ ଦ ଗଲୁାବ  LNT3020393
ୀ /1277430 33 107 932େରୗନକ ଆରା େବଗମ ପି ମହ ଦ ଗଲୁାବ LNT3020385

ପ ୁ /1277431 54 107 933ରହିମ ଖଁା ପି ହଲିମ ଖଁା OR/06/044/276579
ପ ୁ /1277432 53 107 934ଜଦିଦ ଖଁା ପି ହଲିମ ଖଁା OR/06/044/276581
ପ ୁ /1277433 49 107 935ଅଜିଜ ଖଁା ପି ହଲିମ ଖଁା OR/06/044/276525
ପ ୁ /1277434 36 107 936ମହସିନ୍ ଖାନ୍ ପି ନଇମ୍ ଖାନ୍ LNT4148375
ପ ୁ /1277435 35 107 937ଆସିସ୍ ଖାନ୍ ପି ନଇମ୍ ଖାନ୍ LNT4148334
ପ ୁ /1277436 35 107 938ଜାେବଦ ଖାନ ପି ନଇମ ଖାନ YNY0079103
ପ ୁ /1287437 52 107 939ସୟଦ ଆଜାମ ପି ସୟଦ େମାଦିନ YNY0078246
ପ ୁ /1287438 35 107 940ସୟଦ ଅଲତାଫ ପି ସୟଦ ଇମାମ LNT4148383
ୀ /1287439 53 107 941ରଜିଆ ବାନୁ ସା ସୟଦ ଇମାମ YNY0078238
ୀ /1287440 64 107 942ଫାତମା ବିନି ସା ସୟଦ େମାଦିନ YNY0078220

ପ ୁ /1287441 37 107 943ସୟଦ ଇକବାଲ ପି ସୟଦ ଇମାମ LNT4148359
ପ ୁ /1287442 64 107 944ସୟଦ ଇମାମ ପି ସୟଦ େମାଦିନ LNT2450906
ପ ୁ /1307443 41 107 945ବିର ୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦାସ LNT4156535
ୀ /1307444 37 107 946ମେନାରମା ଦାସ ସା ବିର ୀ ନାରାୟଣ ଦାସ LNT4156543

ପ ୁ /1307445 76 107 947ଧେମର୍  େଜୖନ ପି ଅମର ଚା  େଜୖନ YNY0450635
ପ ୁ /1307446 21 107 948ଅଜିତ କମୁାର େମାହ ି ପି ବଳଭଦ େମାହ ି  YNY1318757
ୀ /1307447 80 107 949ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ଇଶର ଚ  ସାହୁ LNT2451805

ପ ୁ /1307448 55 107 950ସଂଗାମ ସାହୁ ପି ଇଶର ସାହୁ LNT2450963
ପ ୁ /1307449 50 107 951ବିକମ େକଶରୀ ସାହୁ ପି ଇଶର ସାହୁ LNT2450955
ୀ /1307450 46 107 952ରୁକଣୀ ସାହୁ ସା ସଂଗାମ ସାହୁ YNY0194357

ପ ୁ /1307451 39 107 953େଦବିପଦ ସାହୁ ପି ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ LNT3020427
ପ ୁ /1307452 35 107 954େଦବବତ ସାହୁ ପି ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ LNT3020419
ପ ୁ /1317453 58 107 955ବିକାଶ ସାହୁ ପି ଭମରବର ସାହୁ LNT2537199
ୀ /1327454 79 107 956ବିଜିଲି ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ - ପସାଦ ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/276961
ୀ /1327455 54 107 957ପତିମା ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ତାପସ ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ LNT2537181
ୀ /1327456 48 107 958ସସୀତା ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରବୀ  ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ LNT2537173

ପ ୁ /1327457 40 107 959ପସନନ୍ ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଶା  ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ LNT2450757
ୀ /1327458 22 107 960ପଲାଲ୍ଵୀ ଭ  ଚାରୀଆ ପି ତପସ ଭ  ଚାରୀଆ YNY1203173

ପ ୁ /1327459 68 107 961ପଶା  ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପସାଦ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/276562
ପ ୁ /1327460 61 107 962ରବି  ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପସାଦ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ YNY0078261
ପ ୁ /1327461 57 107 963ତାପଷ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପସାଦ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ YNY0078279
ୀ /1327462 48 107 964ସସିତା ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରବି  ନାଥ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ YNY0143198
ୀ /1327463 43 107 965ପତିମା ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ତାପସ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ YNY0143180

ପ ୁ /1327464 80 107 966େଗାପାଳ ପାେ ପି ତାେପସ ପାେ LNT4156584
ୀ /1327465 77 107 967ସରସତୀ ପାେ ସା େଗାପାଳ ପାେ LNT4156576

ପ ୁ /1327466 52 107 968ଇଶର ପାେ ପି େଗାପାଳ ପାେ OR/06/044/280697
ୀ /1327467 37 107 969ଜୟ ୀ ପାେ ପି େଗାପାଳ ପାେ LNT4156568
ୀ /1337468 74 107 970କ୍ଷିେରାଦ େବେହରା ସା ଉ ମ େବେହରା LNT2451581

ପ ୁ /1337469 53 107 971ରାେଜ  େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା LNT2451565
ପ ୁ /1337470 51 107 972ନିମର୍ଳ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା LNT2451482
ପ ୁ /1337471 50 107 973ପଦୀପ େବେହରା ପି ଉ ମ େବେହରା LNT2451573
ୀ /1337472 46 107 974ନିହାରୀକା େବେହରା ସା ପଦୀପ େବେହରା YNY0759464
ୀ /1337473 43 107 975ରଶିତା େବେହରା ସା ନିମର୍ଳ େବେହରା LNT2451490
ୀ /1337474 40 107 976ବାସ ୀ େବେହରା ସା ରାେଜ  େବେହରା LNT2451557

ପ ୁ /1337475 28 107 977ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା YNY0450338
ପ ୁ /1337476 19 107 978ନିହାର ର ନ େବେହରାଏ ପି ନିମର୍ଳା ସି େବେହରା YNY1332402
ପ ୁ /1347477 42 107 979େଦେବ  ବାରିକ ପି ପଭାକର ବାରିକ LNT4156303
ପ ୁ /1347478 40 107 980ତିନାଥ ବାରିକ ପି ଦାରୀ ବାରିକ LNT4156311
ୀ /1347479 60 107 981ମେନାରମା ମହାପାତ ସା ହାଡିବ ୁ ମହାପାତ OR/06/044/276713
ୀ /1347480 37 107 982ପଜ୍ଞା ପରିମିତା ମହାପାତ ପି ହାଡୁବ ୁ ମହାପାତ LNT4156550
ୀ /1347481 36 107 983େଲାପାମଦୁା ମହାପାତ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ରଣା LNT4156337
ୀ /1347482 34 107 984େସୗମଯ୍ସଚୁରିତା ମହାପାତ ପି ହାଡିବ ୁ ମହାପାତ LNT4156360
ପ ୁ /1347483 34 107 985ସଯୂଯ୍ର୍କା  ମହାପାତ ପି ଲକ୍ଷିକା  ରଣା LNT4156352
ୀ /1347484 58 107 986ଅନୁ ମିଶ ସା ଅେ ର୍ ୁ େଶଖର ମିଶ LNT3383999
ପ ୁ /1347485 69 107 987ହାଡିହ ୁ ମହାପାତ ପି ଜେମଶର ରଣା OR/06/044/276701
ୀ /1347486 55 107 988ମଂଜୁଲତା ମହାପାତ ସା ଲକ୍ଷୀକା  ମହାପାତ LNT2451839
ୀ /1347487 77 107 989ସେୁଲାଚନା ରଣା ସା ଏକାଦଶୀ ରଣା YNY0636464
ୀ /1347488 57 107 990ସାତି ରଣା ସା ଅଭୟ ରଣା LNT2451847
ପ ୁ /1347489 62 107 991ଲକ୍ଷିକା  ରଣା ମହାପାତ ମା ଏକାଦଶୀ ରଣା YNY0194365
ପ ୁ /1347490 53 107 992ଅଭୟ ରଣାମହାପାତ ପି ଏକାଦସି ରଣାମହାପାତ LNT2452100
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ପ ୁ /1357491 58 107 993ଚିର ର ନ ଭଂଜେଦଓ ପି େଗାକଳୁ ନ  ଭଂଜେଦଓ YNY0078329
ୀ /1357492 44 107 994େହମ ମ ରୀ ଭଂଜେଦଓ ସା ଚିର ର ନ ଭଂଜେଦଓ YNY0078311
ୀ /1357493 59 107 995କା ନବାଳା ଦାସ ସା ଶଶା  େଶଖର ଦାସ LNT2451276

ପ ୁ /1357494 47 107 996ଶବି ପସାଦ ଦାସ ପି ଗଦାଧର ଦାସ LNT3130267
ପ ୁ /1357495 84 107 997ରେମସ ନାୟକ ପି ଦୀନବଂଧ ୁନାୟକ OR/06/044/276820
ପ ୁ /1357496 75 107 998ରବି  ନାୟକ ପି ଦିନବ ୁ ନାୟକ OR/06/044/276783
ପ ୁ /1357497 69 107 999ଶଶା  େଶଖର ନାୟକ ପି ଗେଣଶର ନାୟକ LNT2451268
ୀ /1357498 60 107 1000ସବିତା ନାୟକ ସା ରାଜକମୁାର ନାୟକ LNT2451003
ୀ /1357499 57 107 1001କବିତା ନାୟକ ସା ରବି  ନାୟକ LNT2451284
ୀ /1357500 55 107 1002ସଂଜୁକ୍ତା ନାୟକ ସା ପତାପ କିେଶାର ନାୟକ LNT2521326

ପ ୁ /1357501 50 107 1003ସ ୀବ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗେଣଶର ନାୟକ LNT2451243
ୀ /1357502 43 107 1004ତନୁଶୀ ନାୟକ ସା ଶବି ପସାଦ ଦାସ LNT3062718
ୀ /1357503 32 107 1005ଅନୁରାଧା ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ YNY0303347
ୀ /1357504 32 107 1006କଲଯ୍ାଣୀପଭା ନାୟକ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ନାୟକ LNT3020435
ୀ /1357505 31 107 1007ସାଗରିକା ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ YNY0303339
ୀ /1357506 31 107 1008ସିପା ନାୟକ ପି ପତାପ କିେଶାର ନାୟକ YNY0449678
ୀ /1357507 24 107 1009ସ ମିତା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଶଶା  େଶଖର ନାୟକ YNY1293125

ପ ୁ /1367508 36 107 1010ସାକିର୍ ଭାଇ ପି େମାଇଜ୍ ଭାଇ ପେଟଲ୍ LNT4172904
ପ ୁ /1367509 85 107 1011ଅହମଦ ଅଲୀ ହାଜି ପି ତାଏର ଅଲି LNT2452050
ପ ୁ /1377510 53 107 1012ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ YNY0171876
ୀ /1377511 49 107 1013ସସିତା ମହାପାତ ସା ବିଜୟ ମହାପାତ YNY0194373
ୀ /1387512 55 107 1014ନାହିଦ୍ େବଗମ୍ ସା ୱାହିଦ୍ ଉ ାମନ ଖାନ YNY0449140
ୀ /1387513 49 107 1015ବୁଲରସ େବଗମ ସା ସାେହବ ଡୁଜମା LNT2452035
ୀ /1387514 46 107 1016ନିେହଦ େବଗମ ସା ଓହିଡୁଜମା  LNT4164091
ୀ /1387515 75 107 1017େଜାହରା ହାଫିଜ ସା ଅବଦୁଲ ଶାଏର କତୁୁବୁନ LNT2452019

ପ ୁ /1387516 54 107 1018େମାଶାଇ ଦୁଜାମାନ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ େଖୖରଜମାନ ଖଁା LNT3020443
ପ ୁ /1387517 53 107 1019ସାେହଦୁଜମା ଖଁା ପି ଅବୁଲ େଖର ଖଁା LNT4167763
ପ ୁ /1387518 30 107 1020ଅକିବଉଜମା ଖାନ ପି ୱାହିଦ୍ ଉଜମା ଖାନ YNY0449298
ପ ୁ /1387519 28 107 1021ଶାହରିଯାର ଖାନ ପି ସେହଦୁ ୍ େମନ ଖାନ YNY0449256
ୀ /1387520 47 107 1022େଫୗଜିଆ ସାହିନ ସା େମାସାଇ ଦୁଜାମନ ଖଁା LNT3020450
ୀ /1397521 56 107 1023ବି ୁପିୟା ଦାସ ସା ପଭାତ ଦାସ LNT2451706

ପ ୁ /1397522 40 107 1024େପମ ଚା ୍ ଦାସ ପି ପଭାତ କମୁାର ଦାସ LNT4159752
ୀ /1397523 38 107 1025ଗାୟତୀ ଦାସ ପି ପଭାତ କମୁାର ଦାସ LNT4159760
ୀ /1397524 31 107 1026ସାବିତୀ ଦାସ ସା େପମ ଚା  ଦାସ YNY0602888

ପ ୁ /1397525 60 107 1027ଦୂଗର୍ାପଦ ପାହାରୀ ପି ସେ ାଷ ପାହାରୀ LNT4159778
ୀ /1397526 55 107 1028ସମିୁତା ପାହାରୀ ସା ଦୁଗର୍ାପଦ ପାହାରୀ LNT4159786
ୀ /1397527 35 107 1029ମହୁଆ ପାହାରୀ ପି ଦୂଗର୍ାପଦ ପାହାରୀ LNT4159794

ପ ୁ /1397528 42 107 1030ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ରାଉତ YNY0602524
ୀ /1397529 35 107 1031େସୗମିତୀ ରାଉତ ସା ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ LNT3062734
ୀ /1407530 53 107 1032ରିନା ବାରିକ ସା େକୖଳାସ ବାରିକ YNY0964965

ପ ୁ /1407531 66 107 1033ସରୁଜ ଦାସ ପି ସହେଦବ ଦାସ OR/06/044/276836
ୀ /1407532 56 107 1034ମମତା ଦାସ ସା ଶରତ ଦାସ LNT2451698
ୀ /1407533 52 107 1035ସସିତା ଦାସ ସା ସରୁଜ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/276837
ୀ /1407534 44 107 1036ଶଲିଲା ଦାସ ପି ସହେଦବ ଦାସ LNT2451680

ପ ୁ /1407535 33 107 1037ସବୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ LNT3020468
ୀ /1407536 33 107 1038େମାନାଲିସା ଦାସ ପି ସରୁଜ କମୁାର ଦାସ LNT3020476
ୀ /1407537 29 107 1039େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ଦାସ ପି ସରୁଜ କମୁାର ଦାସ YNY0449652

ପ ୁ /1407538 29 107 1040ପିୟବତ ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ YNY0449157
ପ ୁ /1407539 49 107 1041ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ଶୀ ଚରଣ ମହା ି LNT3062742
ୀ /1407540 23 107 1042ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା ପିୟବତ ଦାସ YNY1288455
ପ ୁ /1417541 53 107 1043େସକ୍ ସୟଦ୍  ପି େଶଖ୍ ଅବଦୁଲା  LNT4148698
ପ ୁ /1417542 47 107 1044ନୁର୍ ଇସଲାମ୍ ପି ପିର୍ ମହ ଦ LNT4156295
ପ ୁ /1417543 52 107 1045େଶଖ୍ ସମିଉଲା  ପି େଶଖ ରେହମତ ଉଲା LNT2451722
ପ ୁ /1417544 22 107 1046େସଖ. େ ୖମଲୁାହା ପି େସଖ. ସମୀଊଲାହା YNY1169861
ପ ୁ /1417545 22 107 1047ନୂର େ ୖ ାନ ପି ନୂର ଇସଲାମ YNY1169895
ୀ /1417546 50 107 1048ସଲିମନୁ୍ ନିଶା ସା େଶଖ୍ ସୟିଦ୍ LNT4148680
ୀ /1417547 72 107 1049ସଏରୁନ ପରବିନ ସା େଶଖ୍ ରେହମତ ଉଲା LNT4148664
ୀ /1417548 36 107 1050ମମତାଜ୍ ପରବିନ୍ ସା େସକ୍ ସ ିଉଲା  LNT4148672
ୀ /1417549 34 107 1051ଅସତ ପରବିନ ସା ଏସ େକ ରାଯ ୂଲା YNY1201110
ପ ୁ /1417550 76 107 1052େଶଖ ରେହମତ ଉଲା ପି େଶଖ ହବିବୁଲା ହବିବୁଲା LNT2451136
ପ ୁ /1417551 45 107 1053େଶଖ ରିଆଜ ଉଲା ପି େଶଖ ରେହମତ ଉଲା LNT2451128
ପ ୁ /1427552 35 107 1054ଅବଦୁଲ ସାଜିଦ୍ ପି ଅବଦୁଲ୍ ୱାହିଦ୍ LNT4152575
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ପ ୁ /1427553 35 107 1055ଅବଦୁଲ୍ ହକିମ୍ ପି ଅବଦୁଲ୍ ରାକିମ୍ LNT4152286
ୀ /1427554 40 107 1056ଜରିନା େବଗମ ପି ମହ ଦ ରସିଦ LNT4148813
ୀ /1427555 89 107 1057େଜୖନବ ବିବି ସା କାକରା ଅଲି OR/06/044/276059
ୀ /1427556 81 107 1058ଫତିମା ବିବି ସା ମହ ଦ ରସିଦ OR/06/044/276036
ୀ /1427557 31 107 1059େସେହନାଜ ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ଖାଲିକ YNY1176932

ପ ୁ /1427558 42 107 1060ଅବଦୁଲ େକଲିମ ପି ଅବଦୁଲ ୱାହୀଦ LNT4152278
ପ ୁ /1427559 40 107 1061ଅବଦୁଲ ଖାଲିକ ପି ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ YNY0078345
ୀ /1427560 29 107 1062େଜୖଇନା ଖାନମ ସା ଅବଦୁଲ ସାଜିଦ YNY1176965

ପ ୁ /1427561 50 107 1063େହମ  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/044/276445
ପ ୁ /1427562 49 107 1064ଅନ  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/044/276446
ପ ୁ /1427563 82 107 1065ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ ପି ଗଫରୁ ୱାହିଦ OR/06/044/276095
ୀ /1437564 35 107 1066ଆର ମେନାରମା ପି ଆର େମାହନ ରାଓ YNY0143164

ପ ୁ /1437565 48 107 1067ଦୀବାନା କମୁାର ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ LNT2570810
ୀ /1437566 47 107 1068ବୀଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଦୀବାନା କମୁାର ଦାସ YNY0984997
ୀ /1437567 58 107 1069ଆର ପଦାବତୀ ସା ଆର େମାହନ ରାଓ LNT2452936

ପ ୁ /1437568 64 107 1070ଆର େମାହନ ରାଓ ପି ଆର ୟାକାୟା LNT2452928
ପ ୁ /1437569 32 107 1071ଆର. ସେୁରଶ ରାଓ ପି ଆର. େମାହନ ରାଓ YNY0303362
ପ ୁ /1437570 30 107 1072ଆର. ରେମଶ ରାଓ ପି ଆର. େମାହନ ରାଓ YNY0303354
ପ ୁ /1437571 45 107 1073ସନୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ LNT4164190
ପ ୁ /1437572 43 107 1074ଧେମର୍  ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ LNT4167631
ୀ /1437573 43 107 1075ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ LNT4164174
ୀ /1437574 39 107 1076ଛବିରାଣି ସାହୁ ସା ଧେମର୍  ସାହୁ LNT4167649
ୀ /1437575 33 107 1077ସସିତା ସାହୁ ପି ଶୀଧର କମୁାର ସାହୁ LNT4156618

ପ ୁ /1437576 27 107 1078ସରୁଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ YNY0964999
ୀ /1437577 25 107 1079ନତାସା ଭାରତୀ ସାହୁ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ YNY0965004

ପ ୁ /1437578 73 107 1080ସନାତନ ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ସାହୁ LNT4167656
ୀ /1437579 65 107 1081ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ LNT4164182

ପ ୁ /1437580 65 107 1082ଶୀଧର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ LNT2570877
ୀ /1437581 56 107 1083ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ଶୀଧର ସାହୁ LNT2570851

ପ ୁ /1437582 50 107 1084କ୍ଷିେରାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ LNT4164158
ୀ /1437583 47 107 1085ନମିତା ମ ରି ସାହୁ ସା କ୍ଷିେରାଦ କମୁାର ସାହୁ LNT4164166

ପ ୁ /1437584 47 107 1086ଉେପ  କମୁାର ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ LNT4167839
ପ ୁ /1437585 46 107 1087ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି କାତିର୍କ ଚ  ସାହୁ LNT4167623
ୀ /1437586 37 107 1088ଶବିାନି ସାହୁ ସା ସନିୁତ କମୁାର ସାହୁ LNT4164208
ୀ /1437587 37 107 1089ସଂଗିତା ସାହୁ ପି ଶୀଧର କମୁାର ସାହୁ LNT4156626
ୀ /1447588 45 107 1090ମ  ୁେଦବୀ ସା କି ନ ସାହା LNT4152336

ପ ୁ /1447589 43 107 1091ସଶୁା  କମୁାର ପରିଡା ପି ମେହଶର ପରିଡା LNT4152237
ପ ୁ /1447590 53 107 1092କି ନ ସାହା ପି ଝବୁ ସାହା LNT4152229
ପ ୁ /1447591 45 107 1093କିଶନ େଦବ ସାହା ପି ଜଦୁ ସାହା LNT4152302
ପ ୁ /1447592 23 107 1094ବିକାଶ ସାହା ପି କୃ  ସାହା YNY1161504
ପ ୁ /1447593 23 107 1095ଧେମର୍  କମୁାର ସାହା ପି କିଶାନ େଦଵ ସାହ YNY1091628
ୀ /1447594 22 107 1096ପମିଳା ସାହ ପି କିଶନ୍ ୂସାହ YNY1165984

ପ ୁ /1447595 58 107 1097ଶୀକା  କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ LNT2438018
ୀ /1447596 50 107 1098ଗୀତାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଶୀକା  ସାହୁ LNT2438109

ପ ୁ /1447597 46 107 1099ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ LNT2570737
ୀ /1447598 45 107 1100ପତିମା ସାହୁ ସା େହମ  ସାହୁ YNY0664284

ପ ୁ /1447599 63 107 1101ବିପିନ ବିହାରୀ େସଠୀ ପି ବକନ୍ଚ ୀ େସଠୀ YNY0078428
ୀ /1447600 52 107 1102ଉଷାରାଣୀ େସଠୀ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ େସଠୀ YNY0078410

ପ ୁ /1447601 28 107 1104ଅଭୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ବିପିନି ବିହାରୀ େସଠୀ YNY0450502
ୀ /1457602 47 107 1105ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ଜଳଧର ପାତ YNY0965160
ପ ୁ /1457603 42 107 1106ବିଜୟ କମୁାର ଭଗତ ପି କାଳିପସାଦ ଭଗତ OR/06/044/278660
ପ ୁ /1457604 28 107 1107ପେବଶ କମୁାର ଭଗତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଭଗତ YNY0450627
ୀ /1457605 33 107 1108ପିତି କମୁାର େଚୗରାସିୟା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଭଗତ YNY0449165
ୀ /1457606 58 107 1109ସଂ ି ତା େଦବି ସା ଧରମେଦବ ମହତ YNY0964890
ୀ /1457607 56 107 1110ଚା ା େଦବୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର OR/06/044/278659
ପ ୁ /1467608 50 107 1111ସମିର େଭାଳ ପି ମରୁଲିଧର େଭାଳ YNY0985002
ପ ୁ /1467609 43 107 1112ଶୀଧର େଭାଳ ପି ମରୁଲିଧର େଭାଳ LNT2438042
ପ ୁ /1467610 55 107 1113ସେୁର  ନାଥ ସାହାଣି ପି ରଘ ୁସାହାଣି OR/06/044/278009
ପ ୁ /1467611 25 107 1114ଚ  େଶଖର ସାହାଣୀ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହାଣୀ YNY0922930
ୀ /1477612 50 107 1115କନକଲତା ସାହାଣି ସା ସେୁର  ସାହାଣି OR/06/044/278010
ପ ୁ /1487613 75 107 1116ମ ୁଳି ସାହୁ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ସାହୁ LNT2452555
ୀ /1487614 69 107 1117ବିଶକିା ସାହୁ ସା ମ ୁଳି ସାହୁ YNY0078436
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ପ ୁ /1487615 47 107 1118ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ମ ୁଳି ସାହୁ LNT2452712
ୀ /1487616 41 107 1119ରିତା ଳି ସାହୁ ସା ଅନ  ସାହୁ YNY0143156
ୀ /1487617 40 107 1120ନିରୁପମା ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ YNY0078444

ପ ୁ /1487618 37 107 1121େହମ  କମୁାର ସାହୁ ପି ମ ୁଳି ସାହୁ YNY0078451
ୀ /1487619 32 107 1122ପେମାଦିନୀ ସାହୁ ସା େହମ  କମୁାର ସାହୁ YNY0664383

ପ ୁ /1497620 61 107 1123େକ ଗେଣଶର ରାଓ ପି େକ ସିମାଂଚଳ ରାଓ OR/06/044/278046
ୀ /1497621 57 107 1124େକ ଶା ି ରାଓ ସା େକ.ଗେଣଶର ରାଓ OR/06/044/278047

ପ ୁ /1497622 53 107 1125େକ ଚ ି ରାଓ ପି ସିମାଂଚଳ ରାଓ OR/06/044/278049
ୀ /1497623 45 107 1126େକ ପାବର୍ ତୀ ରାଓ ସା େକ.ଚ ି ରାଓ LNT2452399

ପ ୁ /1497624 43 107 1127ମେନାହର ଯ଼ୟଶାଲ ପି କାଳୀ ଯ଼ୟଶାଲ YNY0964940
ୀ /1497625 32 107 1128ଅନିତା ଯ଼ୟଶାଲ ସା ମେନାହର ଯୟଶାଲ YNY0964924
ୀ /1507626 47 107 1129ଆପଲା ରସା ସା କନକ ରାଜୁ LNT2536282

ପ ୁ /1507627 44 107 1130ସରୁେସଠୀ ରାବଣା ପି ଆପଲସାମୀ LNT2536290
ୀ /1507628 72 107 1131ସରୁେସଠୀ ସନନ୍ଯ୍ାସୀ ଆ ା ସା ରାବଣା LNT2570471

ପ ୁ /1517629 67 107 1132େକ ଚ ି , ପି େକରାମ ୁ, LNT2570448
ୀ /1517630 59 107 1133ପି.ଆପଲାରସା , ସା େକ.ଚ ି , LNT2570422

ପ ୁ /1527631 47 107 1134ଇ ିଗ ଚ ି ପି େପାତରାଜୁ ଚ ି LNT2570505
ପ ୁ /1527632 70 107 1135ଇ ିଗ େପାତରାଜୁ ପି ଇ ିଗ ସମଦୁ LNT2570398
ୀ /1527633 56 107 1136ଇ ିଗ ସରବତୀ ସା ଇ ିଗ େପାତରାଜୁ LNT2570307

ପ ୁ /1537634 35 107 1137ଏସ ଇଶର ରାଓ ପି ଏସ ତାତା ରାଓ YNY0303370
ୀ /1537635 59 107 1138ସି ସତଯ୍ବତୀ ସା ତାତାରାଓ OR/06/044/278074

ପ ୁ /1537636 61 107 1139ସି ତାତାରାଓ ପି ସି ରାମାଡିଆ OR/06/044/278073
ପ ୁ /1547637 39 107 1140ଡି.ଚ ି ରାଓ ପି ଡି.ରାମ ୁ LNT2452563
ପ ୁ /1557638 62 107 1141ଜାଫର ଇମାମ . ପି ମ  ୁରୁଲ ହିକ OR/06/044/278633
ୀ /1577639 40 107 1142ପି. ଆପଲାସ ପି ହୃଷିେକସ ଖୁ ୀଆ LNT2536308

ପ ୁ /1587640 63 107 1143ଅନିରୁ  ସାଇଁ ପି ଦୂତୀୟା ସାଇଁ OR/06/044/278135
ପ ୁ /1587641 35 107 1144ଗେଣଶର ସାଇଁ ପି ଅନୁରୁ  ସାଇଁ YNY0303388
ପ ୁ /1587642 33 107 1145କା ିର୍କ ସାଇଁ ପି ଅନୁରୁ  ସାଇଁ YNY0303396
ପ ୁ /1597643 37 107 1146ପି. ଶ ର ପି ପି. ନଲାୟା LNT3020484
ପ ୁ /1597644 54 107 1147ନାେଲୟା , ପି କେଲ ା , LNT2570224
ପ ୁ /1597645 42 107 1148ପି. ଅପାରାଓ ପି ପି. ନାରାୟଣ LNT2452753
ୀ /1597646 50 107 1149ପି ଲଛମୀ ସା ନାେଲୟା OR/06/044/278131
ୀ /1607647 39 107 1150ଏନ. ଭବାନୀ ସା ଏନ. ସତଯ୍ବାବୁ YNY0303438
ୀ /1607648 69 107 1151ଏନ. ଗ ା ା ସା ଏନ. କନକରାଜ YNY0303412
ୀ /1607649 49 107 1152ବି. ଲକ୍ଷୀ ସା ଏନ. କନକରାଜ YNY0303420

ପ ୁ /1607650 32 107 1153ଏନ. ନାଗରାଜ ରାଓ ପି ଏନ . କନକରାଜ YNY0303404
ପ ୁ /1607651 48 107 1154ଏନ ସତଯ୍ବାବୁ ପି ସୀମାଂଚଳ  LNT2570190
ୀ /1617652 39 107 1155ୱାଇ ଦୁଗର୍ାରାଓ ସା ୱାଇ ଚ ୀରାଓ YNY0303446
ୀ /1617653 56 107 1156ପି ମାଣିକଯ୍ ସା ଆଚାରି OR/06/044/278062

ପ ୁ /1627654 39 107 1157ୱାଇ. ନାଗରାଜ ରାଓ ପି ୱାଇ. ନରସିଂହା ରାଓ YNY0303461
ପ ୁ /1627655 77 107 1158ୱାଇ. ନରସିଂହା ରାଓ ପି ବି. କାମରାଜୁ YNY0303453
ୀ /1627656 34 107 1159ୱାଇ େରାଜା ସା ୱାଇ ନାଗରାଜୁ LNT2538155
ୀ /1627657 50 107 1160ୱାଇ ସୀମା ଳମ ସା ୱାଇ ନରସିଂହ ରାଓ LNT2452381
ୀ /1637658 35 107 1161ସାତି ଭଗତ ପି ଅଜୟ ଭଗତ LNT4159703

ପ ୁ /1637659 62 107 1162ଅଜୟ ଭଗତ ପି ନରିପସାଦ ଭଗତ OR/06/044/278166
ୀ /1637660 53 107 1163ସନୁୀତା ଭଗତ ସା ଅଜୟ ଭଗତ OR/06/044/278167
ୀ /1637661 32 107 1164ସନୁୟନା ଭଗତ ପି ଅଜୟ ଭଗତ YNY0078469

ପ ୁ /1637662 29 107 1165ଜୟ  କମୁାର ଭଗତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଭଗତ YNY0449454
ପ ୁ /1647663 74 107 1166କୃ ପସାଦ ଭଗତ ପି ଦୁଗର୍ା ଭଗତ OR/06/044/278186
ୀ /1647664 72 107 1167ଆଶାରାଣି ଭଗତ ସା କୃ  ଭଗତ OR/06/044/278187
ୀ /1647665 43 107 1168େରଖା ଭଗତ ସା ରାେଜଶ ପସାଦ ଭଗତ LNT3062759
ପ ୁ /1647666 42 107 1169ରାେଜଶପସାଦ ଭଗତ ପି କୃ  ଭଗତ OR/06/044/278188
ପ ୁ /1647667 58 107 1170ଅଜୟ କମୁାର େଚୗରାସିଆ ପି ବହନାରାୟଣ ସିଂ LNT2452498
ପ ୁ /1647668 47 107 1171ରାେକଶପସାଦ େଚୗରାସିଆ ପି କୃ  ଭଗତ େଚୗରାସିଆ OR/06/044/278189
ୀ /1647669 43 107 1172ମମତା େଚୗରାସିଆ ସା ରାେକଶ ପସାଦ େଚୗରାସିଆ LNT3020500
ୀ /1647670 52 107 1173ଅନୀତା େଦବୀ ସା ଅଜୟ େଚୗରାସିଆ LNT2452480
ୀ /1647671 29 107 1174ସନିୁତା ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା YNY0602391
ୀ /1657672 27 107 1175ତୃ ୀମାୟୀ ସାହୁ ସା ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ YNY1176635
ୀ /1657673 71 107 1176ଜଗେମାହନ ସାହୁ ପି କୁ ବିହାରି ସାହୁ OR/06/044/278194
ପ ୁ /1657674 63 107 1177ଶରତଚ  ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/278198
ୀ /1657675 61 107 1178ମିନାକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଜଗେମାହନ ସାହୁ OR/06/044/278195
ପ ୁ /1657676 61 107 1179କିେଶାରକମୁାର ସାହୁ ପି କୁ ବିହାରି ସାହୁ OR/06/044/278196
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ୀ /1657677 52 107 1180ଉଷାରାଣି ସାହୁ ସା କିେଶାରକମୁାର ସାହୁ OR/06/044/278197
ୀ /1657678 41 107 1181ସଂଗିତା ସାହୁ ପି ଜଗେମାହନ ସାହୁ LNT2453033

ପ ୁ /1657679 32 107 1182ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ YNY0078477
ୀ /1667680 55 107 1183ପତିମା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/278201
ୀ /1667681 40 107 1184ଶମିର୍ ା ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ LNT2537587

ପ ୁ /1667682 34 107 1185େରାହନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ LNT3062767
ୀ /1667683 31 107 1186ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା େରାହନ କମୁାର ସାହୁ YNY0985036
ୀ /1667684 29 107 1187ଇପସିତା ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0450478

ପ ୁ /1667685 27 107 1188େରାହିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0601724
ୀ /1667686 23 107 1189ଅପିର୍ତା ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1050830

ପ ୁ /1667687 64 107 1190ବିଜୟକମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/278202
ୀ /1667688 64 107 1191ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ଶରତଚ  ସାହୁ OR/06/044/278199

ପ ୁ /1667689 58 107 1192ଅେଶାକକମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/278200
ପ ୁ /1667690 44 107 1193ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ LNT2452530
ପ ୁ /1677691 55 107 1194ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୂ ପି ସେୁର  ସାହୂ YNY1195130
ପ ୁ /1677692 62 107 1195ପଦୀପକମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/278204
ପ ୁ /1677693 54 107 1196ଦିଲୀପକମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/278205
ୀ /1677694 53 107 1197େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ସାହୁ ସା ବିଜୟ ସାହୁ OR/06/044/278203
ୀ /1677695 50 107 1198ମମତା ସାହୁ ସା ପଦିପ କମୁାର ସାହୁ LNT2452357
ୀ /1677696 47 107 1199ପାଚି ସାହୁ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ LNT2452407

ପ ୁ /1677697 42 107 1200ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ LNT2452126
ୀ /1687698 29 107 1201ରୁଚିସିତା ସାହୁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY0450346
ୀ /1687699 84 107 1202ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ନେର  ସାହୁ OR/06/044/278207
ୀ /1687700 64 107 1203ବାସ ି ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ OR/06/044/278209

ପ ୁ /1687701 61 107 1204ସେ ାଷକମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ OR/06/044/278210
ୀ /1697702 91 107 1205ରାଜରାଣି ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/278212
ୀ /1697703 85 107 1206ଶଶକିଳା ସାହୁ ସା ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/278214
ୀ /1697704 52 107 1207ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ OR/06/044/278211

ପ ୁ /1707705 26 107 1208େଗୗରବ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0721266
ୀ /1707706 78 107 1209ସଯୂଯ୍ର୍କା ି ସାହୁ ସା ନେଗ  ସାହୁ OR/06/044/278217

ପ ୁ /1707707 58 107 1210ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/278215
ୀ /1707708 52 107 1211ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ ସାହୁ OR/06/044/278546
ୀ /1717709 33 107 1212େଶତାଲିନା ସାହୁ ସା ବିକମ କମୁାର ସାହୁ YNY0985044
ୀ /1717710 22 107 1213ରୂସାଲି ସାହୁ ପି ସେଦଶ କମୁାର ସାହୁ YNY1312248
ୀ /1717711 20 107 1214େପରଣ। ସାହୁ ପି ସଂଜୀବ କମୁାର ସାହୁ YNY1312313

ପ ୁ /1717712 53 107 1215ସେୁଦଶକମୁାର ସାହୁ ପି ନେଗ  ସାହୁ OR/06/044/278218
ପ ୁ /1717713 53 107 1216ସ ୀବକମୁାର ସାହୁ ପି ନେଗ  ସାହୁ OR/06/044/278219
ୀ /1717714 52 107 1217ର ଲୁତା ସାହୁ ସା ସେଦଶ ସାହୁ LNT2452472

ପ ୁ /1717715 50 107 1218ବିକମ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ LNT2452340
ୀ /1717716 45 107 1219ଲିନୀତା ସାହୁ ସା ସ ିବ ସାହୁ LNT2452456
ୀ /1727717 38 107 1220େଖୖରୁନ ବିବି ସା ମମୁତାଜ େହାେସନ LNT2537579
ପ ୁ /1727718 77 107 1221ଗଲୁଜାର େହାେସନ ପି ଅହମଦ OR/06/044/278223
ପ ୁ /1727719 51 107 1222ମନୁ୍ତାଜା େହାେସନ ପି ଗଲୁ୍ଜାର OR/06/044/278225
ପ ୁ /1737720 58 107 1223ନସିମ ବକ୍ସ ପି ଇମାମ ବକ୍ସ OR/06/044/278228
ୀ /1737721 75 107 1224ମସିନା ବିବି ସା ଇମାମ ବକ୍ସ OR/06/044/278227
ୀ /1747722 74 107 1225ହାସିନା ବିବି ସା ମହ ଦ ରଫିକ LNT2452506

ପ ୁ /1747723 54 107 1226ମହ ଦ ସହିଦ ପି ରଫିକ  OR/06/044/276548
ୀ /1757724 21 107 1227ଅେୟସା େବଗମ ପି ମହ ଦ ସାହିଦ YNY1091644
ୀ /1757725 44 107 1228ନଇମା ବିବି ସା ମହ ଦ ସହିଦ LNT2537553
ପ ୁ /1757726 29 107 1229େଶଖ ସଲିମ ବକ୍ସ ପି େଶଖ କଲିମ ବକ୍ସ YNY0450106
ପ ୁ /1757727 24 107 1230ମହ ଦ ବାହୀଦ ପି ମହ ଦ ସୟଦ YNY1083195
ପ ୁ /1767728 41 107 1231େସକ ନଇମ ବକ୍ସ ମା କମରୁନ ନିଶା LNT4148516
ପ ୁ /1767729 32 107 1232େଶଖ କଲିମ ବକ୍ସ ପି େଶଖ ଗନି ବକ୍ସ YNY0079111
ପ ୁ /1767730 29 107 1233େଶଖ ନସିମ ବକ୍ସ ମା କମରୁନ ବିବି YNY0674689
ୀ /1767731 35 107 1234ନସିମା େବଗମ ପି େସକ ଗନି YNY0448787
ୀ /1767732 25 107 1235ସବୀନା ବିବୀ ସା େସଖ କଲୀମ ବକ୍ଷ YNY1320399
ୀ /1767733 55 107 1236କମରୁଲ୍ ନିଶା ସା େଶକ ଗନି OR/06/044/278507
ୀ /1767734 36 107 1237ନଜବୁନ୍ ନିଶା ପି େସକ ଗନି YNY0448811
ୀ /1767735 32 107 1238ସମସନୁ ନିଶା ପି େସକ ଗନି YNY0448779
ପ ୁ /1767736 31 107 1239େସକ ସମିମ ପି େସକ ଗନି YNY0303503
ୀ /1777737 22 107 1240ରିନ ଅ ୍ସା ପି େସକ ଚା YNY1288422
ୀ /1777738 45 107 1241ସମସାଦ େବଗମ ସା େସକ. ଚାନୁ YNY0303511
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ୀ /1777739 52 107 1242େଲୖଲା ବିବି - େସକ ଚାନୁ YNY1294420
ୀ /1777740 41 107 1243ସବାନା ବିବି - େସକ ଚାନୁ YNY1289503

ପ ୁ /1777741 47 107 1244େଶଖ ଚାନୁ ପି ବୁଫାତି OR/06/044/278236
ପ ୁ /1777742 26 107 1245େଶଖ ସହିଦ ପି େଶଖ ଚା YNY1022953
ପ ୁ /1777743 28 107 1246େଶଖ ସାଜିଦ ପି େସଖ ଚା YNY0449868
ପ ୁ /1787744 33 107 1247େସକ ଅଫଜଲ ପି େସକ ସମସ ୁ ିନ YNY0303529
ପ ୁ /1787745 56 107 1248େସକ ସନାର ଅଲି - ନଇମନୁ ବିବି YNY1292846
ପ ୁ /1787746 65 107 1249େଶକ ଅମିର ବକ୍ସ ପି ଜବର ବକ୍ସ LNT2452423
ପ ୁ /1787747 24 107 1250ୱାସିମ ବକ୍ସ ପି ଗନି ବକ୍ସ YNY1022987
ୀ /1787748 25 107 1251ଜୟବୁନ େବଗମ ପି େଶକ ଅମିର ବକ୍ସ YNY1022862
ୀ /1787749 33 107 1252ତାେହରା େବଗମ ସା େସକ ଜମିର ବକ୍ସ YNY0303537
ୀ /1787750 28 107 1253ତା ନୁ େବଗମ ପି େସକ୍ ନଇମ୍ YNY0449686
ୀ /1787751 25 107 1254େଜୖବୁନ େବଗମ ପି େସକ ଅମୀର ବକ୍ସ YNY1074707
ୀ /1787752 67 107 1255ନଇମନୁ ବିବି ସା ଜହୁର OR/06/044/278513
ୀ /1787753 56 107 1256ମମୁତାଜ ବିବି ସା ଅମିର ବକ୍ସ LNT2452415
ୀ /1787754 44 107 1257ଜୁମି ବିବି ସା େସକ ନଇମ ବକ୍ସ LNT4148839
ୀ /1787755 36 107 1258ନଜବୁନ ବିବି ପି େସକ ଅମିର ବକ୍ସ LNT4148821
ୀ /1787756 34 107 1259ହସିନା ବିବି ସା ନଜିର ବକ୍ସ YNY0078501
ୀ /1787757 32 107 1260ଅଜିଜା ବିବି ସା େସକ ଅଫଜଲ YNY0923045

ପ ୁ /1787758 43 107 1261େଶଖ୍ ଜମିଲ୍ ବକ୍ସ ପି େସକ ଅମିର ବକ୍ସ LNT4148540
ପ ୁ /1787759 42 107 1262େସକ ନାଜିର ବକ୍ସ ପି େସକ ଅମିର ବକ୍ସ LNT4148532
ପ ୁ /1787760 37 107 1263େସକ ସଗିର ବକ୍ସ ପି େସକ ଅମିର ବକ୍ସ LNT4148557
ପ ୁ /1787761 34 107 1264େସକ ବସିର ବକ୍ସ ପି େସକ ଅମିର ବକ୍ସ LNT4148524
ପ ୁ /1787762 33 107 1265େସକ ତାହିର ବକ୍ସ ପି େସକ ଅମିର ବକ୍ସ LNT4148565
ପ ୁ /1787763 31 107 1266େମାହମଦ ଇରସାଦ - େନୖମନୁ ବିବୀ YNY1324706
ପ ୁ /1787764 71 107 1267େଶଖ ଜହୁର ପି େଶକ ହସନ OR/06/044/278529
ୀ /1787765 28 107 1268ସବନମ ଖାତୁନ - େନୖମନୁ ବିବୀ YNY1320472
ୀ /1787766 28 107 1269ସବନମ ଖାତୁନ - େନୖମନୁ ନିସା YNY1320449
ୀ /1787767 47 107 1270େଖରୁନ ନିଶା ମା ନଇମନୁ ବିବି YNY1288364
ୀ /1797768 35 107 1271ଫରିଦା େବଗମ ସା େଶଖ ଫିେରାଜ ବକ୍ସ YNY0143206

ପ ୁ /1797769 29 107 1272େସକ ଆବୁ ପି େସକ ରଜାକ ବକ୍ସ YNY0355669
ପ ୁ /1797770 52 107 1273େଶକ ମଦାର ବକସ ପି ଖଦୁା ବକସ OR/06/044/278503
ପ ୁ /1797771 52 107 1274େଶଖ ରଜାକ ବକସ ପି ଖଦୁା ବକସ OR/06/044/278535
ପ ୁ /1797772 44 107 1275େଶଖ ହଲିମ ବକ୍ସ ପି େଶଖ ନଇମ ବକ୍ସ LNT4148391
ୀ /1797773 28 107 1276େରାଜି େବଗମ୍ ପି େସକ ମଦାର ବକ୍ସ YNY0448803
ୀ /1797774 56 107 1277ହାଜାରା ବିବି ସା ନଇମ ବକ୍ସ LNT4148417
ୀ /1797775 49 107 1278ନସିମା ବିବି ସା େସକ ମଦାର ବକ୍ସ OR/06/044/278504
ୀ /1797776 46 107 1279ରାହାତୁନ ବିବୀ ସା େସଖ ରଜାକ ବକ୍ଷ YNY1320316
ୀ /1797777 38 107 1280ତଇମନୁ ବିବି ସା ହଲିମ ବକ୍ସ LNT4148409
ୀ /1797778 35 107 1281ନସୀମା ବିବୀ - େସଖ ରଜାକ ବକ୍ଷ YNY1320613

ପ ୁ /1797779 38 107 1282େସକ େ େରା  ବକ୍ସ ପି େଶଖ ମଦାର ବକ୍ସ LNT4148425
ପ ୁ /1797780 30 107 1283େସଖ ଆଫେରାଜ ବକ୍ସ ପି େସକ ମଦରସ ବକ୍ସ YNY0303545
ପ ୁ /1797781 46 107 1284େସଖ ଵହାବ - େସଖ ରଜାକ ବକ୍ଷ YNY1319359
ପ ୁ /1807782 21 107 1285ମ ୁ ୀଲ ଅଖତାର ପି େସକ ରିୟାଜୁ ୀନ YNY1203231
ୀ /1807783 49 107 1286ମମତାଜ େବଗମ୍ ସା ରଫିକ OR/06/044/278616
ୀ /1807784 31 107 1287ସମସିରା େବଗମ ପି େସଖ. ର ିକଉ ୀନ YNY1176510

ପ ୁ /1807785 56 107 1288େଶଖ ରଫିକ ଉ ିନ ପି େଶଖ ଅମିର OR/06/044/278497
ୀ /1817786 43 107 1289ସଇଦା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ସମିମ LNT4156386

ପ ୁ /1817787 40 107 1290ମହ ଦ ସମିମ ପି ମହ ଦ ରସିଦ LNT2537546
ପ ୁ /1827788 85 107 1291ଅବଦୁଶ ସଇଦ ଖଁା ପି ସିରାଜ ଉ ିନ ଅହ ଦ ଖଁା YNY0078519
ପ ୁ /1827789 31 107 1292ଜୁେନଦ ଅହ ଦ ଖାନ ପି ସାଇକୁ ିନ ଅହ ଦ ଖାନ YNY0303552
ୀ /1827790 60 107 1293ଫରହତୁନ ଖାନମ ସା ସାଏନ ଉ ିନ ଅହ ଦ ଖଁା LNT2452449
ୀ /1837791 40 107 1294ସଲମା ବିବି ସା େଶଖ ଅମିର OR/06/044/278518
ୀ /1837792 38 107 1295େକୖସରା ବିବି ସା େଶଖ ସମୀର OR/06/044/278521
ପ ୁ /1837793 57 107 1296େଶଖ ଅମିର ମହମଦ ପି େଶଖ ପିରୁ LNT4172896
ୀ /1837794 29 107 1297ରୁକସାନା ପରବିନ ପି େଶଖ ସମିର YNY0602607
ୀ /1837795 29 107 1298ରୁକସାର ପରବିନ ପି େସକ ସମିର YNY0602599
ପ ୁ /1837796 24 107 1299ସବନମ ପରବିନ ମା େକୗସର ବିବୀ YNY1318880
ପ ୁ /1837797 64 107 1300େଶଖ ସମିର ମହମଦ ପି େଶଖ ପିରୁ LNT2538130
ୀ /1847798 36 107 1301ଫରଜାନା େବଗମ ପି େଶଖ ମେନବୁଲ LNT4156519
ୀ /1847799 35 107 1302ଅଫସୀନା େବଗମ ପି େଶଖ ମକବୁଲ େବଗମ LNT4156501
ୀ /1847800 31 107 1303ଇସତ େବଗମ ସା  ମ ରୁ YNY1083187

126 180/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 25ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1847801 27 107 1304ସାହିତା ଖାନମ ସା ସାହିଲ େସଖ YNY1318625
ୀ /1847802 60 107 1305ସାହା ର୍ ଖାତୁନ ସା େଶଖ ମକବୁଲ OR/06/044/278457

ପ ୁ /1847803 40 107 1306େଶଖ ମକଦୁଲ ପି ମକବୁଲ LNT4210506
ପ ୁ /1847804 80 107 1307େଶଖ ମକବୁଲ ପି େଶଖ ରମଜୁ LNT4172813
ପ ୁ /1847805 35 107 1308େଶକ୍ ମନଜୁର ପି େଶଖ ମକବୁଲ ମନଜୁର LNT4156410
ପ ୁ /1847806 40 107 1309େଶକ ମନସରୁ ପି େଶକ ମକବୁଲ LNT4167680
ୀ /1847807 44 107 1310େମେହରୁନ ନିଶା ସା େଶଖ ସମସଲୁ LNT4156527
ୀ /1847808 30 107 1311ରହାତୁନ ନିଶା ସା ସ ରୁ େସଖ YNY1291947
ୀ /1847809 29 107 1312ହର୍ାତୁନ ନିସା ସା  ସନ୍ଜୁର YNY1318203

ପ ୁ /1847810 38 107 1313େଶକ ସମସରୁ ପି ମକବୁଲ LNT4172771
ପ ୁ /1847811 34 107 1314ସାହିଲ େସଖ ପି ମକବୁଲ େସଖ LNT3020526
ପ ୁ /1847812 34 107 1315ସଂଜୁର େସଖ ପି ମକବୁଲ େସଖ LNT3020534
ପ ୁ /1857813 42 107 1316େଶକ ଅସଲମ ପି େଶକ ସମିର LNT4164018
ପ ୁ /1857814 33 107 1317େସଖ ମହ ଦ ୱାସିମ  ପି େସଖ ସଲିମ YNY0078527
ପ ୁ /1857815 48 107 1318େଶଖ ଅକମ ପି େଶକ ସମିର LNT2538122
ୀ /1857816 51 107 1319େମୖମନୁା େବଗମ୍ ସା େଶକ ସଲିମ OR/06/044/278487
ୀ /1857817 48 107 1320େରାହାନା େବଗମ୍ ସା େଶଖ ହଲିମ୍ OR/06/044/278494
ୀ /1857818 39 107 1321ତସଲିମା େବଗମ ସା ସିରାଜ ମହ ଦ LNT3020542

ପ ୁ /1857819 60 107 1322େସକ ହକିମ ପି େଶଖ ସମିର YNY1334341
ପ ୁ /1857820 53 107 1323େଶଖ ହଲିମ ପି େଶଖ ସମିର OR/06/044/278493
ପ ୁ /1857821 59 107 1324େଶଖ କଲିମ ପି େଶଖ ସମିର OR/06/044/278488
ୀ /1857822 29 107 1325ତରନା ପରବିନ ମା େନୖମନୂା େବଗମ YNY1320159

ପ ୁ /1857823 61 107 1326େଶଖ ସଲିମ ପି େଶଖ ସମୀର YNY0194381
ପ ୁ /1857824 34 107 1327େସକ ସମୀମ ପି େସଖ ସଲିମ LNT4148847
ୀ /1857825 29 107 1328ଆ ୀନ ଶମୀମ ସା େସକ ଅସମ YNY1091602

ପ ୁ /1857826 46 107 1329ମହ ଦ ସିରାଜ - େସଖ. ଅକମ YNY1176346
ୀ /1867827 48 107 1330ନଜମା େବଗମ୍ ସା େଶଖ ହମିଦ OR/06/044/278463
ୀ /1867828 38 107 1331ନସିମା େବଗମ ପି େଶଖ ହମିଦ LNT2452167

ପ ୁ /1867829 49 107 1332େସଖ ନସିର ପି େଶଖ ହମିଦ OR/06/044/278464
ୀ /1867830 47 107 1333କମରୁନ୍ ନିଶା ସା େଶକ ରସିଦ OR/06/044/278499
ୀ /1867831 34 107 1334ଆସମା ପରୱିନ ପି େଶଖ ରଶଦି ପରୱିନ YNY0079129

ପ ୁ /1867832 50 107 1335େଶଖ ରଫିକ ପି େଶଖ ହମିଦ LNT2452175
ପ ୁ /1867833 63 107 1336େଶଖ ରସିଦ ପି େଶଖ ରସିଦ LNT4172979
ପ ୁ /1867834 29 107 1337େସକ ସାବିର ପି େସକ ରସିଦ YNY1291897
ପ ୁ /1867835 26 107 1338େସକ ସାହିଲ ପି େସକ ରସିଦ YNY1291913
ୀ /1877836 50 107 1339ମମୁତାଜ େବଗମ ପି େଜଗନୁ ଖାନମ YNY1335389
ୀ /1877837 52 107 1340କଲୁସମୁ ବିବି ସା ସମେସର ଖଁା OR/06/044/278502

ପ ୁ /1877838 71 107 1341ସମେସର ଖଁା ପି ଉମର ଖଁା OR/06/044/278501
ପ ୁ /1877839 43 107 1342ସକିଲ ଖଁା ପି ସମେସର ଖଁା OR/06/044/278562
ୀ /1877840 38 107 1343ସଫକନୁ ନିଶା ସା ସକିଲ ଖଁା YNY0078535
ୀ /1887841 62 107 1344ଖାତୁନ ବିବି ସା େଶଖ ଖଲିଲ LNT2452308
ପ ୁ /1887842 38 107 1345େଶଖ ଫକିର ପି େଶଖ ଖଲିଲ LNT2452258
ପ ୁ /1887843 33 107 1346େସକ ତାହିର ପି େସକ ଖଲିଲ YNY0303560
ପ ୁ /1897844 27 107 1347ମହମଦ ଆନାସ ପି ପରେଭଜ ୟୁସଫୁ YNY0674747
ପ ୁ /1897845 21 107 1348େମାେହାମ୍ଦ ଅଶର୍ଲାମ ଖଁା ପି ଫହିମ ସାବରୀ YNY1312701
ପ ୁ /1897846 53 107 1349ଫହିମ ମାବି ପି ମହମଦ ୟୁସଫୁ YNY1334622
ୀ /1897847 29 107 1350ସମ୍ସନୁ୍ ନିଶା ସା ଫହିମ ସାବରୀ YNY1312784
ୀ /1897848 52 107 1351ସବିହା ପରେବଜ ସା ପରେବଜ ଇସଫୁ OR/06/044/278539
ୀ /1897849 33 107 1352ଆେୟସା ସାଦ ପି ପରେଭଜ ୟୁସଫୁ LNT3020559
ପ ୁ /1897850 59 107 1353ପରେବଜ ୟୁସଫୁ ପି ମହ ଦ ୟୁସଫୁ ଖାନା OR/06/044/278537
ପ ୁ /1907851 90 107 1354ବିହାରି ଲାଲ ଅଗୱାଲ ପି ମରୁାରିଲାଲ OR/06/044/278495
ୀ /1907852 86 107 1355ବିମଳା େଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ବିହାରିଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/278509
ପ ୁ /1907853 72 107 1356ସେଦଶ ଅଗୱାଲ ପି ବିହାରି ଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/278592
ୀ /1907854 62 107 1357ବିଣା ଅଗୱାଲ ସା ସେଦଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ OR/06/044/278652
ପ ୁ /1907855 59 107 1358ପେଦଶକମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ବିହାରୀଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/278510
ୀ /1907856 54 107 1359ନିଶ ିଅଗୱାଲ ସା ପେଦାଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ OR/06/044/278511
ୀ /1907857 46 107 1360ରିତୁ ଅଗୱାଲ୍ ସା ଶରତ ଅଗୱାଲ୍ LNT2452217
ୀ /1907858 41 107 1361ଶରତ ଅଗୱାଲ ପି ସେଦଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ OR/06/044/278591
ୀ /1907859 38 107 1362େସାନମ ଅଗୱାଲ ପି ନିଶା  ଅଗୱାଲ LNT2452233
ପ ୁ /1907860 33 107 1363େରାହିତ ଅଗୱାଲ ପି ପେଦଶ ଅଗୱାଲ YNY0078543
ପ ୁ /1907861 44 107 1364ବିେନାଦ କମୁାର ଝାଝାରିଆ ପି ଶ ର ପସାଦ ଝାଝାରିଆ YNY0303578
ୀ /1907862 42 107 1365େସାନା େଦବି ଝାଝାରିଆ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ଝାଝାରିଆ YNY0303586
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ପ ୁ /1917863 48 107 1366ମହ ଦ ଅମଜାଦ ପି ମହ ଦ ଅେହମଦ OR/06/044/278505
ୀ /1917864 72 107 1367ମ ୁ ରି େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଅେହ ଦ YNY0078550
ୀ /1917865 58 107 1368ହଜରା େବଗମ ପି ମହମଦଆେହମଦ OR/06/044/278377
ୀ /1917866 51 107 1369ସାହାରା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଅେହମଦ OR/06/044/278618
ୀ /1917867 46 107 1370ଅପସରି େବଗମ୍ ପି ମଦ ଦ ଅେହମଦ OR/06/044/278619
ୀ /1927868 54 107 1371ମଲକ ବିବି ସା ହମିଦ ଖଁା YNY0194399
ୀ /1927869 35 107 1372ରସନା ବିବି ସା ମହମଦ ରେହମାତ YNY1022888

ପ ୁ /1927870 57 107 1373ହକିମ ଖଁା ପି ରହିମ୍ OR/06/044/278532
ପ ୁ /1927871 51 107 1374ସମିମ୍ ଖଁା ପି ରହିମ ଖଁା OR/06/044/278545
ପ ୁ /1927872 24 107 1375ୟୁସଫୁ ଖାନ ପି ହମିଦ ଖାନ YNY1022904
ୀ /1927873 55 107 1376ସାଏରା ଖାତୁନ ସା କରିମ ଖଁା YNY0974238

ପ ୁ /1927874 41 107 1377ମହ ଦ ରେହମତ ପି ମହ ଦ ଅହ ଦ LNT2438026
ପ ୁ /1927875 43 107 1378ମହ ଦ ସମଦ ପି ମହ ଦ ଅହ ଦ LNT2438067
ପ ୁ /1937876 43 107 1379ଜଲିସ ଆଲମ ପି ଆବଦୁଲ ରେହମାନ୍ LNT1675065
ୀ /1937877 62 107 1380ମମତାଜ େବଗମ ସା ରେହମନ OR/06/044/278360

ପ ୁ /1937878 81 107 1381ଅବଦୁଲ ରେହମନ ପି ଅବଦୁଲ ସଭୁାନ OR/06/044/278359
ୀ /1947879 46 107 1382ରିତୁ ଅଗୱାଲ ସା ଶରତ ଅଗୱାଲ YNY0078584

ପ ୁ /1947880 43 107 1383ଏେହତାସମ ଅଶରତ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ LNT2452803
ୀ /1947881 61 107 1384ଅନୁରୀ େବଗମ୍ ସା ଅବଦୁଲ ରହିମ OR/06/044/278609

ପ ୁ /1947882 69 107 1385ଅବଦୁଲ ରହିମ ପି ଅବଦୁଲ୍ ସଭୁାନ YNY0078576
ୀ /1957883 63 107 1386ଇଶରତ୍ ଆରା ସା ଅବଦୁଲ ସମୀମ YNY1242866

ପ ୁ /1957884 42 107 1387ସଉଦ ଦୱାର ପି ଅବଦୁସ୍ ସମିମ୍ LNT2452183
ୀ /1957885 37 107 1388େକେହକଶଁା ନଜମ ପି ଅବଦୁସ ସମିସ YNY1256817
ୀ /1957886 33 107 1389ହାଲା କମର ସା ସାଉଦ ଦାୱାର YNY0492876

ପ ୁ /1957887 71 107 1390ଅବଦୁଲ ସମିମ୍ ପି ଅବଦୁଲ ସମୀମ YNY1242908
ପ ୁ /1967888 39 107 1391ଶହୁକ ଆଲାମ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ LNT2452191
ପ ୁ /1967889 38 107 1392ଅତିକ ଆଲାମ ପି ଅବଦୁଲ ରେହମନ LNT2452118
ୀ /1967890 55 107 1393ବିଲକୀସ ବାନୁ ସା େମାହିନି ଅଜିଜ LNT2452811
ୀ /1967891 25 107 1394ନୀଲୁ ର େରେହନ ପି ଶାହୁକ଼ ଆଲମ YNY1103316
ୀ /1967892 32 107 1395ମଶୁରର୍ ା ନିର୍ନ ସା ଅତିକ଼ ଆଲମ YNY1103357

ପ ୁ /1977893 68 107 1396ମହମଦ ନସିର ପି ୱାଲି ମହ ଦ OR/06/044/278370
ପ ୁ /1977894 71 107 1397ମହମଦ ରସିଦ ପି ୱାଲିମହମଦ OR/06/044/278368
ପ ୁ /1987895 45 107 1398ଜିେତନ ଚୁଘ ପି େସାହନ ଲାଲ ଚୁଘ LNT2437713
ପ ୁ /1997896 71 107 1399ମହ ଦ ଜଲିଲ୍ ପି ୱାଲି ମହମଦ OR/06/044/278372
ପ ୁ /1997897 33 107 1400ମହ ଦ ଆସିଫ ପି ମହ ଦ ଜଲିଲ YNY0078600
ୀ /1997898 53 107 1401ରେହନା େବଗମ ପି ଜଲିଲ OR/06/044/278373
ୀ /1997899 51 107 1402ଅଏସା ବିବି ସା ନସିର OR/06/044/278371
ୀ /1997900 33 107 1403ରୁହିନା ପରୱିନ୍ ପି ମହ ଦ ଜଲିଲ YNY0664318

ପ ୁ /2007901 60 107 1404ମହମଦଜମସିଦ , ପି ୱାଲି ମହମଦ OR/06/044/278374
ପ ୁ /2007902 40 107 1405ମହ ଦ ଅମିନ ପି ମହ ଦ ନସିର LNT2452159
ପ ୁ /2007903 38 107 1406ମହ ଦ ଅନୱାର ପି ମହ ଦ ଜଲିଲ YNY0078618
ୀ /2007904 31 107 1407ସାଜ୍ଦା ଆରା ସା ମହ ଦ ଅନୱାର YNY1291798
ୀ /2007905 42 107 1408ରୁକସାନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଜାମ୍ସିଦ୍  OR/06/044/278525
ୀ /2017906 64 107 1409ସବିରନ ବିବି ସା େରାଶନମହମଦ OR/06/044/278358

ପ ୁ /2017907 42 107 1410ଅେହସାନ ମହ ଦ ପି େରାସନ ମହ ଦ LNT2452662
ପ ୁ /2017908 38 107 1411ଇରଫାନ ମହ ଦ ପି େରାସନ ମହ ଦ LNT2452670
ୀ /2017909 38 107 1412େଫୗମିଦା ପରବିନ ପି େରାଶନ ମହ ଦ LNT2452688

ପ ୁ /2027910 44 107 1413ମହ ଦ ନଦିମ  ପି ମହ ଦ ଇବାହିମ  LNT2520609
ୀ /2027911 36 107 1414ସବିନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ନଦିମ YNY0078626
ପ ୁ /2027912 51 107 1415ମହମଦନଇମ , ପି ଇବାହିମ  OR/06/044/278356
ୀ /2027913 49 107 1416ରୁକ୍ ସାନା େବଗମ୍ ସା ମହ  ନଇମ୍ LNT1675016
ୀ /2027914 37 107 1417େରଶମା େବଗମ ସା ମହ ଦ ନସିମ LNT4152468
ୀ /2027915 61 107 1418ଫତମା ବିବି ସା ଇବାହିମ  OR/06/044/278355
ପ ୁ /2027916 49 107 1419ମହ ଦ ନସିମ୍ ପି ମହ ଦ ଇବାହିମ  LNT1675057
ପ ୁ /2027917 41 107 1420ମହ ଦ ୱାସିମ୍ ପି ମହ ଦ ଇବାହିମ ୱାସିମ୍ LNT2502573
ପ ୁ /2037918 72 107 1421ଅମର ହୁେସନ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁସ  LNT1675024
ୀ /2037919 68 107 1422ସାହିଦା ଅମର ସା ଅମର ହୁେସନ LNT1675032
ପ ୁ /2037920 53 107 1423ଇମାନ େହାେସନ ସତାର ପି ଏମ ଏ ସତାର YNY0664300
ୀ /2037921 52 107 1424ଖସୁତରି ସତାର ସା ଇମାନ ସତାର OR/06/044/278573
ପ ୁ /2037922 31 107 1425ହାସନଇନ ସତାର ପି ଇମାନ ହୁେସନୀ ସତାର YNY0303610
ପ ୁ /2037923 30 107 1426ହାସେନୖନ ସ ାର ପି ଇମାନ ହୁେସନ ସ ାର YNY0674754
ପ ୁ /2037924 29 107 1427କେନୖର୍ନ ସ ାର ପି ଇମାନ ହୁେସନ ସ ାର YNY0355487
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ୀ /2047925 44 107 1428ଅସଦ ଅମର ପି ଡକ୍ଟର ଅମର ହୁେସନ LNT1675040
ୀ /2047926 39 107 1429ସବନା ଅମର ପି ଅମର ହୁେସନ LNT1675073
ୀ /2047927 32 107 1430ନିଲୁଫର ଇମରାନ ପି ଇମରାନ ହୁେସନ୍ ସ ାର YNY0078659

ପ ୁ /2107928 24 107 1431ନସିମ ଖାନ୍ ପି ହଲିମ୍ ଖାନ୍ YNY1052109
ପ ୁ /H. No. 407929 45 107 1432ମହମଦ ପେରବଜ ସତାର ସତାର ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ସତାର LNT2476554
ପ ୁ /H.No. 4067930 54 107 1433େମାହମଦ ଅଦିଲ ସତାର ସତାର ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ସତାର LNT2476000
ପ ୁ /5117931 20 107 1434େମାହମଦ ୟୁସଫୁ ପି େମାହମଦ ଇଶାକ଼  YNY1347731
ୀ /5317932 22 107 1435ସଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ସିକନ ସାହୂ YNY1103332

ପ ୁ /6517933 22 107 1436ମହ ଦ ଇଜାଜ ମହ ଦ ପି େମାହମଦ ଇଶାକ଼ ଇଶାକ଼ YNY1224344
ପ ୁ /7867934 43 107 1437େସଖ୍ ଅଲ୍ତା  ଅଲୀ ଚୀସତୀ ପି େସଖ ସହାଦତ ଅଲୀ YNY1140201
ୀ /16-257935 39 107 1438ନୀେଲାଫର ଆ ୀନ ସା  ଅଲ୍ତା  ଅଲୀ ଚୀଷତି YNY1140219
ୀ /8167936 57 107 1439ଶଖିା େଦ ସା ସଂଜୟ କମୁାର େଦ YNY1366806

ପ ୁ /8167937 64 107 1440ସଂଜୟ କମୁାର େଦ ପି ମଧସୁଦୂନ େଦ YNY1366855
ୀ /2907938 42 107 1441ଶଭୁଶୀ ମିଶ ସା ଅଜୁର୍ ନ ସାମ ରାୟ YNY1366889

ପ ୁ /2907939 47 107 1442ଅଜୁର୍ ନ ସାମ ରାୟ ପି େଗାପୀନାଥ ସାମ ରାୟ YNY1366939
ୀ /4657940 55 107 1443ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା େଚୖତନଯ୍ ସାହୁ YNY1367002
ୀ /17941 34 107 1444ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାଥ ସା ଦିବାକର ନାଥ YNY1367010
ୀ /2907942 18 107 1445ରଚିତା ସାମ ରାୟ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାମ ରାୟ YNY1375229

ପ ୁ /107943 61 107 1446ଅ ଲୁ ରହିମ ପି େସଖ ଅକମଲ YNY1392372
ୀ /107944 40 107 1447ରୀଟା ସିଂହ - ଅ ଲୁ ମକିନ YNY1392513

ପ ୁ /107945 22 107 1448ମହ ଦ ଅସଫକ ପି ମହ ଦ ଜମ୍େସଦ YNY1392521
ପ ୁ /107946 22 107 1449ମହ ଦ ଇ ର୍ାନ ପି ମହ ଦ ଇ ୍େଟଖର YNY1392539
ୀ /107947 51 107 1450ସଈଦା ନିସା ସା ମହ ଦ ଇ ୍େଟଖର YNY1392547
ୀ /107948 20 107 1451ସିମନୃ ନିସା ସା ମହ ଦ ଇ ୍େଟଖର YNY1392554
ୀ /107949 42 107 1452ନଗମା ବିବୀ ସା ସମୀମ ଖାନ YNY1392562
ୀ /107950 23 107 1453ଶ କ େନହା ପି ମହ ଦ ଆଜାଦ YNY1393560
ୀ /107951 30 107 1454ଅକ୍ତାରୀ େବଗମ ପି ଅଲୀ େବାକ୍ସ YNY1393578
ୀ /107952 34 107 1455ଫିେରାଜା େବଗମ ସା ତସାବର ନୂର ମହ ଦ YNY1393586
ୀ /107953 71 107 1456ମମତାଜ େବଗମ ସା େସକ ମସକୁ YNY1393602

ପ ୁ /C/O- KAST7954 24 104 1େଦବବତ ଦାଶ ମା ଉ ଳିନୀ ଦାଶ YNY1253335
ପ ୁ /C/O REV.H7955 24 104 2େଯାଏଲ୍ ନ ପି ବିକାଶ ଚଂଦ ନ YNY1148238
ପ ୁ /17956 29 104 3ଓମ ପସାଦ ଭଗତ ପି ଜଗନାଥ ପସାଦ ଭଗତ YNY0600056
ୀ /17957 23 104 4ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାମଲ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାମଲ YNY1302140

ପ ୁ /27958 33 104 5ମେହଶ ଭଗତ ପି ବିମଲ୍ ପସାଦ ଭଗତ YNY0673152
ପ ୁ /27959 33 104 6ଅସିମ ଅମିତାଭ ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ YNY0854950
ପ ୁ /27960 32 104 7ଅମାନ େଜଯ୍ାତି ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ YNY0854968
ୀ /27961 29 104 8ରାଣିସିତା ରାୟ ସା ମତୃ୍ଯ ଯ ଭଗତ YNY1082767

ପ ୁ /37962 52 104 9ଅଶନିୀ ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି YNY0599274
ୀ /37963 46 104 10ଚାରୁଲତା ମହା ି ସା ଅଶନିୀ ମହା ି YNY0599290

ପ ୁ /47964 41 104 11ସେ ାଷ କମୁାର େଘାଷ ପି ସେରାଜ େମାହନ େଘାଷ YNY0599456
ୀ /47965 38 104 12ନମିତା େଘାଷ ପି ସେରାଜ େମାହନ େଘାଷ YNY0600163
ୀ /47966 36 104 13ସମିୁତା େଘାଷ ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଘାଷ YNY0599431

ପ ୁ /47967 36 104 14ଜଗଦୀଶ କମୁାର େଘାଷ ପି ସେରାଜ େମାହନ େଘାଷ YNY0600171
ପ ୁ /47968 32 104 15ସେୁବ ୁ େଘାଷ ପି ସେରାଜ େମାହନ େଘାଷ YNY0599472
ୀ /47969 28 104 16େସନ୍ହାମୟୀ ନ ପି ନିମାଇ ଁନ YNY0600262

ପ ୁ /57970 68 104 17ଶୀଜିତ୍ ଜି ଯାଚକ ପି ରଣଚୁର ଜି ଯାଚକ YNY0600007
ୀ /57971 28 104 18ପିୟ ା ନ ୀ ପି ଶମନୁାଥ ନ ୀ YNY0599936

ପ ୁ /57972 25 104 19ଜିେତସ ନ ୀ ପି ଶ ନୁାଥ ନ ୀ YNY0854794
ୀ /57973 30 104 20ଅ ର୍ନା େସଠୀ ସା କ୍ଷୀେରାଦ େସଠୀ YNY0673228
ପ ୁ /67974 29 104 21ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା YNY0673012
ୀ /67975 19 104 22ରଶ ିଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ YNY1272699
ପ ୁ /67976 27 104 23ହଂସନାଥ ସାହୁ ପି ନୂତନ କମୁାର ସାହୁ YNY0673004
ପ ୁ /67977 26 104 24ପକାଶ ସାହୁ ପି ଶତୃଘନ ସାହୁ YNY0854935
ୀ /77978 39 104 25ପ ୁ ା ଳି ଷଢ ି ସା ଗେଣଶର ଷଢ ି YNY0599324
ୀ /97979 76 104 26କ ରୁୀ ଜାଚକ ସା ପତାପ ରାଉଳ YNY0599910
ପ ୁ /97980 48 104 27ଅମିତାଭ ରାଉଳ ପି ପତାପ ଚ  ରାଉଳ YNY0854976
ୀ /97981 45 104 28ସଚିୁସିତା ରାଉଳ ସା ଅମିତାଭ ରାଉଳ YNY0854943
ୀ /107982 32 104 29ଜି ି ଲ ଯାଚକ ସା ଅପିର୍ତ ଜି ଯାଚକ YNY0599829
ୀ /107983 27 104 30ଗୀତା ସାହୁ ସା େବୖରାଗୀ ସାହୁ YNY0922302
ପ ୁ /107984 35 104 31େବୖରାଗୀ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ YNY0922369
ପ ୁ /117985 52 104 32ଶଶ ିଭୂଷଣ ପରିଡା ପି ସେୁର  ପରିଡା YNY0599985
ପ ୁ /117986 51 104 33ବିଭୂତୀ ଭୂଷଣ ପରିଡା ପି ସେୁର  ପରିଡା YNY0599993
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ୀ /117987 48 104 34ମିନତୀ ପରିଡା ସା ଶଶୀ ଭୂଷଣ ପରିଡା YNY0599969
ୀ /127988 28 104 35ସିପା ଖୁ ିଆ ପି ବିେନାଦ ଚ  ଖୁ ିଆ YNY0673061
ୀ /127989 29 104 36ଟିକିନା ପଧାନ ସା ଜେଶାବ  ପଧାନ YNY0673269

ପ ୁ /137990 30 104 37ସଂଜୀବ ଗିରି ପି ପ ଜ କମୁାର ଗିରି YNY0672980
ୀ /147991 29 104 38ମଧସିୁତା ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0600288

ପ ୁ /157992 75 104 39ବିପବ ଭ ାଚାୟର୍ୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ଭ ାଚାୟର୍ୀ YNY0716043
ପ ୁ /157993 28 104 40ଜୟ ଶ ର ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ YNY0599308
ୀ /167994 45 104 41ସମସାଦ୍ େବଗମ୍ ସା େସକ ଅନୱାର ହୁେସନ YNY0599522
ୀ /177995 68 104 42ସାବିରା େବଗମ ସା େସକ େରହମାତ YNY0976613

ପ ୁ /177996 28 104 43ରାହୁଲ ଦାସ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ YNY0600080
ପ ୁ /177997 47 104 44ଏସ୍. େକ ରସିଦ ପି ଏସ. େକ ନିୟାମଦ YNY0600023
ୀ /177998 37 104 45ଜାମ ସିଦା ସା ଏସ.େକ ରସଦ YNY0922310

ପ ୁ /187999 32 104 46ଜେଶାବ  ପଧାନ ପି ବସ  ପଧାନ YNY0673251
ୀ /188000 32 104 47ପେମାଦିନୀ େସନାପତି ପି ଜୟରାମ େସନାପତି YNY0599852

ପ ୁ /188001 31 104 48େଜାତିର୍ମୟ େସନାପତି ପି ଜୟରାମ େସନାପତି YNY0599878
ପ ୁ /198002 49 104 49ଯାକବ ଜଜର୍ ପି େକ .ସି ଜଜର୍ YNY0854810
ପ ୁ /198003 37 104 50କଲୁଦିପ ଜି ଯାଚକ ପି ବିସଜିତ ଜି ଯାଚକ YNY0599340
ପ ୁ /208004 32 104 51ଅଭିନାଶ ଚଉରାସିଆ ପି ଅରବି  ବାବା ଚଉରାସିଆ YNY0600353
ୀ /208005 29 104 52ଏକତା ଚଉରାସିଆ ପି ଅରବି  ବାବା ଚଉରାସସିଆ YNY0600312
ୀ /208006 21 104 53େବୖସାଖୀ ଗଇୁଁ ପି ନିର ନ ଗଇୁଁ YNY1192962
ୀ /208007 27 104 54ଏକତା ପସାଦ ସା ମେହଶ ପସାଦ YNY0964155
ୀ /208008 38 104 55ଶିେଦଵୀ ରାଓ ସା େମାହନ ରାଓ YNY1229301
ୀ /208009 29 104 56ସଭୁାସିନୀ ସାହୂ ସା ନାରାୟଣ ସାହୂ YNY1193549
ୀ /208010 22 104 57ଟିକୀନା ସାହୁ ସା ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ YNY1180249
ୀ /218011 41 104 58ସରଜିନି େବେହରା ସା ବୁ େଦବ େବେହରା YNY0599639
ୀ /218012 32 104 59ବି.ଗ ା ରାଓ ସା ବି.ଭାଗିରଥି . YNY0599613

ପ ୁ /228013 30 104 60ଓଁକାର କାହାଳୀ ପି ପ  ୁକାହାଳୀ YNY0600197
ପ ୁ /238014 47 104 61ବବୁ ବାହନ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT2536514
ପ ୁ /238015 39 104 62କିେଶାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT2536506
ୀ /258016 37 104 63ଶାେରାନ େରାଜ୍ ସିଂ ସା ର ିତ୍ ସିଂ YNY0448910
ୀ /268017 55 104 64ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା LNT2440063

ପ ୁ /268018 51 104 65ଶୀକା  େବେହରା ପି ରଥ େବେହରା LNT2440055
ୀ /268019 38 104 66ସମୁତୀ େବେହରା ସା ଶୀକା  େବେହରା LNT4473518
ୀ /268020 30 104 67ସସୀତା ସାହୂ ସା ବି ୁ ସାହୂ YNY1193036
ୀ /268021 37 104 68ସନିୁତା ସାହୁ ସା ଦୁେଖ  ସାହୁ LNT2519700
ୀ /278022 40 104 69ଝୁମା ସାହୁ ସା କାଳ ି ସାହୁ YNY0664003
ୀ /278023 58 104 70ମିନା ସାହୁ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ LNT2440089

ପ ୁ /278024 44 104 71ଦୁଃେଖ  ସାହୁ ପି ଗେଜ  ସାହୁ LNT2440220
ପ ୁ /278025 41 104 72ଜିେତ  ସାହୁ ପି ଗେଜ  ସାହୁ LNT2440253
ୀ /278026 41 104 73ସମୁୀତା ସାହୁ ପି ଗେଜ  ସାହୁ LNT2440246

ପ ୁ /288027 70 104 74କରୁଣାକର େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା LNT2561611
ପ ୁ /288028 54 104 75ଭରତ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା YNY0663971
ୀ /288029 52 104 76ସ କୁ୍ତା େବେହରା ସା ଶରତ େବେହରା YNY0664060

ପ ୁ /288030 50 104 77ବସ  େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା LNT2398683
ୀ /288031 34 104 78ମଧସିୁତା େବେହରା ପି ସେରାଜ େବେହରା YNY0194118
ୀ /288032 26 104 79ସସୀତା େବେହରା ସା ର ନ କମୁାର େବେହରା YNY1173640
ୀ /288033 23 104 80ପିୟା ଚତୁେବର୍ ଦୀ ପି େକୖଳାଶ ଚତୁେବର୍ ଦୀ YNY1085687
ୀ /298034 75 104 81ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା LNT2440238
ୀ /298035 53 104 82ଲକ୍ଷୀପୀୟା େବେହରା ସା ମେହଶର େବେହରା LNT2440295
ପ ୁ /298036 48 104 83ମ ରାଜ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା LNT2561603
ୀ /298037 44 104 84ରଶତିା େବେହରା ସା ମ ରାଜ େବେହରା LNT2536480
ପ ୁ /298038 39 104 85ଭୁବନ େବେହରା ପି ଟୁବୁଲି େବେହରା LNT2440204
ପ ୁ /298039 39 104 86ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା LNT2440303
ପ ୁ /298040 39 104 87ଶା ନୁ କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା LNT2440030
ପ ୁ /298041 38 104 88ଚ ନ କମୁାର େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା LNT2440121
ୀ /298042 35 104 89ସଂଗୀତା େବେହରା ସା ଶା ନୁ େବେହରା YNY0448753
ପ ୁ /298043 31 104 90ବି ୁଚରଣ େବେହରା ପି ପହାଦ େବେହରା YNY0235655
ୀ /298044 46 104 91ଉଷାରାଣୀ ନାଏକ ସା ସେପନ୍ଶର ଦାସ YNY0854869
ପ ୁ /318045 49 104 92ମେହ  େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା LNT2536456
ପ ୁ /318046 44 104 93ଧୀେର  େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/044/272687
ପ ୁ /318047 43 104 94ରାମଚ  େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା LNT4473559
ୀ /318048 41 104 95ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ଧୀେର  େବେହରା LNT4540548
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ପ ୁ /318049 36 104 96ରଣଜିତ େବେହରା ପି ଲକି୍ଷଧର େବେହରା YNY0854851
ୀ /318050 33 104 97ଶଭୁାସିନୀ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YNY0854885
ୀ /318051 73 104 98ଝୁ ା େଦଇ ସା େଲାକନାଥ େବେହରା YNY0492751

ପ ୁ /318052 50 104 99ବୁଲି େଦଇ ପି ବନମାଳି େବେହରା LNT4464913
ପ ୁ /328053 80 104 100ଭୀକାରି େବେହରା ପି ସବୁନି େବେହରା LNT2399152
ୀ /328054 72 104 101ତାରାମଣି େବେହରା ସା ଭିକାରୀ େବେହରା LNT2398972
ୀ /328055 50 104 102ମୀନା େବେହରା ସା ଭିକାରୀ େବେହରା LNT2398980
ୀ /328056 50 104 103ଗୀତା ଳୀ େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା LNT2399145
ୀ /328057 48 104 104ମମତା େବେହରା ସା ଅଭିରାମ େବେହରା LNT2399178
ୀ /328058 42 104 105ସଚିୁତା େବେହରା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା LNT4464798
ୀ /328059 40 104 106ସନିୁତା େବେହରା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା YNY0076737
ୀ /338060 66 104 107ଗୀତା େବେହରା ସା ନାନୁ େବେହରା LNT2399038
ୀ /338061 55 104 108ମିନା େବେହରା ସା ବୃ ାବନ େବେହରା LNT2536423

ପ ୁ /338062 46 104 109େହମ  କମୁାର େବେହରା ପି ନାନୁ ଚରଣ େବେହରା YNY0747006
ୀ /338063 46 104 110ସବିତା େବେହରା ସା େଗାପାଳ ଚ  େବେହରା YNY0235663

ପ ୁ /338064 45 104 111କିେଶାର େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା LNT2536415
ପ ୁ /338065 41 104 112ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ନାନୁଚ  େବେହରା LNT2398287
ପ ୁ /338066 36 104 113ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା YNY0854901
ୀ /338067 34 104 114ଟିକିନା େବେହରା ସା େହମ  କମୁାର େବେହରା YNY0716050
ୀ /338068 32 104 115ସନିୁତା େବେହରା ସା ଉଲାସ କମୁାର େବେହରା YNY0854919

ପ ୁ /338069 30 104 116ନିହାର ର ନ େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା YNY0854927
ପ ୁ /338070 46 104 117ସ ୟ ସାହୁ ପି ମ ୁଳୁ ସାହୁ YNY0355172
ପ ୁ /348071 70 104 118ଧରଣିଧର େବେହରା ପି ପଦଲାଭ େବେହରା OR/06/044/272782
ପ ୁ /348072 69 104 119ଗଦାଧର େବେହରା ପି ବଂଶଧିର େବେହରା OR/06/044/272750
ପ ୁ /348073 66 104 120ମାୟାଧର େବେହରା ପି ପଦଲାଭ େବେହରା YNY0664094
ୀ /348074 65 104 121ସକୁା ି େବେହରା ସା ଧରଣି େବେହରା OR/06/044/272783
ୀ /348075 57 104 122ସ ଯ୍ା େବେହରା ସା ଧନୁ ର୍ ର େବେହରା OR/06/044/272803
ୀ /348076 57 104 123ରାଜଶୀ େବେହରା ସା ମାୟାଧର େବେହରା OR/06/044/272697

ପ ୁ /348077 54 104 124ତପନି େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା YNY0664037
ପ ୁ /348078 41 104 125ରାେକଶ େବେହରା ପି ଧରଣୀଧର େବେହରା LNT2399236
ପ ୁ /348079 36 104 126େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା YNY0235671
ପ ୁ /348080 32 104 127ବିଶଜିତ େବେହରା ପି ତରୁଣ କମୁାର େବେହରା YNY0235697
ପ ୁ /348081 32 104 128ଆଶଷି େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା YNY0235705
ପ ୁ /358082 64 104 129ରବି  େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା YNY0664086
ପ ୁ /358083 46 104 130ରେମସ େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା YNY0664102
ୀ /358084 38 104 131କବିତା େବେହରା ସା ରେମଶ ଚ  େବେହରା LNT4464806

ପ ୁ /358085 35 104 132ସେୁର  େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YNY0235713
ୀ /358086 27 104 133ଝୁନୁ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YNY0673095

ପ ୁ /358087 86 104 134ସେୁରଶ ଚ  ସିଂ ପି ଅଧର ଚ  ସିଂ YNY0448993
ପ ୁ /368088 60 104 135ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି ବାବାଜି େବେହରା YNY0194126
ୀ /368089 50 104 136ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି ବାବାଜି େବେହରା YNY0194134
ୀ /368090 49 104 137ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା YNY0076745
ୀ /368091 30 104 138ସନୁୀତା େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY0447755
ୀ /368092 29 104 139ଭାଗଯ୍ଶୀ େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY0447532
ୀ /368093 29 104 140ଲିଲିନା େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା YNY0447953

ପ ୁ /378094 58 104 141ବିେରନ କାହାଳି ପି ଅଲି କାହାଳି LNT4464954
ପ ୁ /378095 56 104 142େତାଫାନି କାହାଳି ପି କଲି କାହାଳି YNY0664151
ପ ୁ /378096 50 104 143ତୀନାଥ କାହାଳି ପି ବଳରାମ କାହାଳି OR/06/044/272696
ପ ୁ /378097 48 104 144ତିେଲାଚନ କାହାଳି ପି କଲି କାହାଳି OR/06/044/272711
ୀ /378098 45 104 145ଝୁନିଆ କାହାଳି ସା ବୀେରନ୍ କାହାଳି YNY0076760
ୀ /378099 39 104 146ଶୀମତୀ ଲକ୍ଷୀ କାହାଳି ସା େତାଫାନ କାହାଳି YNY0076752
ୀ /378100 37 104 147ସସିତା କାହାଳି ସା ତିେଲାଚନ କାହାଳି YNY0076778
ୀ /388101 60 104 148ଅନୁସୟୁା କାହାଳି ସା ଲକ୍ଷିଧର କାହାଳି YNY0664110
ପ ୁ /388102 36 104 149ମେନାଜ କମୁାର କାହାଳୀ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ କାହାଳୀ LNT4464855
ୀ /398103 50 104 150େଜାସନ୍ାରାନୀ କାହାଳୀ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ କାହାଳୀ YNY0076786
ପ ୁ /398104 48 104 151ବିଜୟାନ  କାହାଳି ପି କୃ ଚ  କାହାଳି OR/06/044/272740
ୀ /398105 38 104 152ମଧସୁୀତା କାହାଳୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର କାହାଳୀ YNY0076794
ପ ୁ /398106 22 104 153ନିତିଶ କମୁାର ସାହୂ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୂ YNY1155589
ପ ୁ /408107 56 104 154ନାରାୟଣ କହାଳୀ ପି ଅନ  କାହାଳୀ YNY0449389
ୀ /408108 47 104 155ମିନା କାହାଳି ସା ନାରାୟଣ କାହାଳି OR/06/044/272743
ୀ /408109 75 104 156ଶକୁ ଳା ପାତ ସା ଅନାଦି ପାତ LNT2536407
ୀ /408110 55 104 157ଉମିର୍ଳା ପାତ ସା ଜଗବ ୁ ପାତ YNY0664136
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ପ ୁ /408111 53 104 158ଜଗବ ୁ ପାତ ପି ଭଗବାନ ପାତ OR/06/044/272712
ୀ /408112 41 104 159ପିକିଂ ପାତ ପି ଜଗବ ୁ ପାତ LNT2536399
ୀ /408113 39 104 160ଦୀ ି ପାତ ପି ଜଗବ ୁ ପାତ YNY0076802

ପ ୁ /418114 44 104 161ବିକମ ଧଡା ପି ସଦୁଶର୍ନ ଧଡା LNT2561538
ପ ୁ /428115 39 104 162ରେମଶ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ YNY0664128
ୀ /428116 38 104 163ରଶିତା ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YNY0664144

ପ ୁ /428117 60 104 164ଗେଣଶର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ LNT2538429
ୀ /438118 27 104 165ସସିତା କଲୁୁ ପି େମାତିରାମ କଲୁୁ YNY0776674
ୀ /438119 21 104 166ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ମା ଅମିତା ସାହୁ YNY1324524
ୀ /438120 78 104 167ଉଷା ସାହୁ ସା ଅେଲଖ ସାହୁ YNY0235721
ୀ /438121 45 104 168ଅମିତା ସାହୁ ସା ଗେଣଷ ସାହୁ LNT2440105

ପ ୁ /438122 42 104 169ଉେମଶ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/044/272704
ୀ /438123 56 104 170ରସିତା ସତପଥି ସା କିେସାର ସତପଥି OR/06/044/272761

ପ ୁ /438124 53 104 171କିେସାର ଶତପଥି ପି ହୃସିେକଶ ଶତପଥି OR/06/044/272760
ପ ୁ /438125 30 104 172କମଲ କମୁାର ଶତପଥି ପି କିେଶାର କମୁାର ଶତପଥି YNY0235739
ପ ୁ /448126 60 104 173ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ବୁଲା ସାହୁ YNY0664078
ୀ /448127 58 104 174ଲତୀକା ସାହୁ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ YNY0657197

ପ ୁ /448128 38 104 175ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YNY0235747
ପ ୁ /448129 36 104 176ବି ୁ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YNY0235770
ପ ୁ /448130 36 104 177ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ YNY0235788
ପ ୁ /448131 60 104 178ଗଗନ ସାମଲ ପି ଧେନଶର ସାମଲ OR/06/044/272752
ୀ /448132 48 104 179ଉମିର୍ଳା ସାମଲ ସା ଗଗନ ସାମଲ OR/06/044/272753

ପ ୁ /448133 36 104 180ଗିରିଜା ଶ ର ସାମଲ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ସାମଲ YNY0235762
ପ ୁ /448134 35 104 181ଶବିଶ ର ସାମଲ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ସାମଲ YNY0235754
ପ ୁ /458135 49 104 182ଇସର ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ YNY0636530
ପ ୁ /458136 43 104 183କବି  ସାହୁ ପି ସାନ  ସାହୁ LNT4473500
ୀ /458137 34 104 184ସମିୁତା ସାହୁ ସା ଭବାନୀ ପସାଦ ସାହୁ YNY0449785

ପ ୁ /458138 48 104 185ଛବି  ସାହୁ ପି ସାନ  ସାହୁ LNT4470779
ପ ୁ /458139 44 104 186ଭବନୀ ପସାଦ ସାହୁ ପି େକଦାରନାଥ ସାହୁ LNT2399186
ୀ /458140 39 104 187ସସିତା ସାହୁ ସା ଛବି  ସାହୁ LNT4470761
ୀ /468141 53 104 188ମଂଜୁଶୀ ପ ୃ ି ସା ବିଜୟ ପ ୃ ି LNT2536449

ପ ୁ /478142 44 104 189ସତଯ୍ବତ ସି ପି ହାଡିବ ୁ ସି LNT1674811
ୀ /478143 77 104 190ସତଯ୍ାଭାମା କାହାଳି ସା େଗୗରା  କାହାଳି OR/06/044/272733

ପ ୁ /478144 66 104 191ଶୀଧର କାହାଳି ପି େଗୗରା  କାହାଳି LNT4464863
ୀ /478145 56 104 192ସଷୁମା କାହାଳି ସା ଶୀଧର କାହାଳି LNT4464871
ୀ /478146 55 104 193ରୀନା କାହାଳି ସା ମରୁଳି କାହାଳି LNT4464418
ୀ /478147 54 104 194ପତୀମା କାହାଳି ସା ଚକଧର କାହାଳି OR/06/044/272734

ପ ୁ /478148 51 104 195ବିଦଯ୍ାଧର କାହାଳି ପି େଗୗରା  କାହାଳି LNT4464756
ୀ /478149 37 104 196ପ ୁ ା ଳୀ କାହାଳୀ ପି ଶୀଧର କାହାଳୀ LNT4464780
ୀ /478150 34 104 197ମିତା ଳୀ କାହାଳୀ ପି ଶୀଧର କାହାଳୀ LNT4464830
ୀ /488151 21 104 198ତୟବ ଅଂଟୁମ ପି ମ୍ଡ ସିରାହ୍ଜ ଉ ୀନ YNY1155605
ପ ୁ /488152 67 104 199ଲକ୍ଷୀଧର ତରାଇ ପି ଇଶର ତରାଇ OR/06/044/272787
ୀ /488153 56 104 200ମାନସି ତରାଇ ସା ଲକ୍ଷୀକା  ତରାଇ LNT2536431

ପ ୁ /488154 49 104 201ପ ୂ ର୍ଚ  ତରାଇ ପି ନବକିେଶାର ତରାଇ YNY0235804
ୀ /488155 43 104 202ପଣତୀ ତରାଇ ସା ରବି  ତରାଇ LNT2398840
ୀ /488156 36 104 203ସଚିୁତା ତରାଇ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ତରାଇ YNY0235796

ପ ୁ /498157 62 104 204ରମାକା  େବେହରା ପି ନାବା େବେହରା YNY1229947
ୀ /498158 61 104 205ଦୁଲଣା େବେହରା ସା ରମାକା  େବେହରା YNY0375857

ପ ୁ /498159 38 104 206ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା ପି ରମାକା  େବେହରା LNT4464764
ପ ୁ /498160 35 104 207େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ମହାେଦବ େବେହରା YNY0235820
ୀ /498161 29 104 208ବିବିତା େବେହରା ପି ରମାକା  େବେହରା YNY0497925
ୀ /498162 29 104 209ସନିୁତା େବେହରା ପି ରମାକା  େବେହରା YNY0449744
ୀ /508163 75 104 210କସୁମୁ ପରିଡା ସା ନେର  ପରିଡା YNY0663989
ପ ୁ /508164 42 104 211ମିଲୁ ପରିଡା ପି ନେର  ପରିଡା LNT2399194
ୀ /518165 33 104 212ଚିନୟୀ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YNY0235838
ପ ୁ /518166 75 104 213ଶ ର ପରିଡା ପି ଶଯ୍ାମ ପରିଡା LNT2398659
ୀ /518167 70 104 214ବିଣାପାଣୀ ପରିଡା ସା ଶ ର ପରିଡା LNT2398667
ପ ୁ /518168 60 104 215େଦେବ  ପରିଡା ପି ହେରକୃ  ପରିଡା YNY0657452
ପ ୁ /518169 55 104 216ଶୀ ପଫଲୁ ପରିଡା ପି ହେରକୃ  ପରିଡା YNY0657205
ୀ /518170 52 104 217ଶୀମତୀ ଶା ିଲତା ପରିଡା ସା େଦେବ  ପରିଡା YNY0657437
ପ ୁ /518171 50 104 218ଜଳ ର ପରିଡା ପି ହେରକୃ  ପରିଡା LNT2440048
ପ ୁ /518172 46 104 219କଳୁମଣି ପରିଡା ପି ଶ ର ପରିଡା YNY0375907
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ୀ /518173 46 104 220ଶୀମତୀ ସଜୁାତା ପରିଡା ସା ପଫଲୁ ପରିଡା YNY0657411
ୀ /518174 43 104 221ର କୁ୍ତା ପରିଡା ସା ଜଳ ର ପରିଡା LNT2440022
ୀ /518175 40 104 222ପଦିନୀ ପରିଡା ସା କଳୁମଣୀ ପରିଡା YNY0355297

ପ ୁ /518176 38 104 223ଶୀ ନୀଳମଣି ପରିଡା ପି ଶୀ ଶ ର ପରିଡା LNT2398725
ୀ /518177 37 104 224ସମିୁତା ପରି଼ଡା ସା ନୀଳମଣି ପରିଡା YNY0355289
ୀ /518178 26 104 225ପଜୁା ପରିଡ଼ା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1084789
ୀ /518179 22 104 226ପଣୁିର୍ମା ପରିଡ଼ା ପି େଜାେଲାନହରା ପରିଡ଼ା YNY1084748
ୀ /518180 22 104 227ଚ କା ି ପରିଡ଼ା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1084771
ୀ /528181 75 104 228ରମା େବୱା ସା େବଣଧୁର େସଠୀ YNY0076828

ପ ୁ /528182 45 104 229ଦିଲିପ େସଠି ପି େବଣଧୁର େସଠି OR/06/044/272686
ପ ୁ /528183 44 104 230ପଦୀପ େସଠି ପି େବଣଧୁର େସଠି YNY0076836
ୀ /528184 39 104 231ସାବିତି େସଠି ସା ଦିଲିପ େସଠି OR/06/044/272691
ୀ /528185 42 104 232ଗୀତା ଳୀ େସଠୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର େସଠୀ YNY0076844
ୀ /538186 85 104 233େସାମବାରି ବିେଶାଇ ସା ସଦୁାମ ପାତ YNY0448530
ୀ /538187 69 104 234ଲଳିତା ଧଡା ସା ସଦୁାମ ପାତ YNY0448738

ପ ୁ /538188 70 104 235ସଦୁାମ ପାତ ପି ସାଧ ୁପାତ YNY0657429
ପ ୁ /538189 44 104 236ସଶୁା  ପାତ ପି ସଦୁାମ ପାତ LNT2399277
ୀ /538190 42 104 237ସମିୁତା ପାତ ପି ସଦୁାମ ପାତ LNT2399251
ୀ /538191 36 104 238ସଜୁାତା କମୁାରୀ ପାତ ପି ସଦୁାମ ପାତ YNY0448589

ପ ୁ /548192 60 104 239ଦିଜ ପାତ ପି ବାବାଜି ପାତ YNY0194159
ୀ /548193 57 104 240ବିେନାଦିନି ପାତ ସା ଦୀଜ ପାତ OR/06/044/272732

ପ ୁ /548194 53 104 241ଶବି ପାତ ପି ବାବାଜି ପାତ YNY0657478
ୀ /548195 52 104 242ସରସତି ପାତ ସା ସିବ ପାତ YNY0657460

ପ ୁ /548196 42 104 243ବିଜୁ ପାତ ପି ିଜ ପାତ LNT4470795
ପ ୁ /548197 41 104 244ଅଜୟ ପାତ ପି ଦିଜ ପାତ LNT2440212
ୀ /548198 41 104 245ସ ୟ ପାତ ପି ଦିଜ ପାତ LNT4481875

ପ ୁ /548199 28 104 246ବିପିନ କମୁାର ପାତ ପି କାଳ ି ପାତ YNY1272723
ପ ୁ /548200 21 104 247ବାପୀ ପାତ ପି କାଳ ି ପାତ YNY1272715
ୀ /558201 75 104 248େଗୗରି ପାତ ସା ବୁ େଦବ ପାତ LNT3130770

ପ ୁ /558202 69 104 249ବୁ େଦବ ପାତ ପି ମାଗଣିୁ ପାତ YNY0657502
ପ ୁ /558203 67 104 250ଦୁଃଶାସନ ପାତ ପି ମାଗଣିୁ ପାତ YNY0657486
ୀ /558204 56 104 251ଲକ୍ଷୀ ପାତ ସା ଦୁଃସାସନ ପାତ YNY0657536

ପ ୁ /558205 46 104 252ଦୁଷ  ପାତ ପି ବୁ େଦବ ପାତ YNY0076851
ପ ୁ /558206 45 104 253କୁ ଳା ପାତ ପି ବୁ େଦବ ପାତ YNY0657445
ପ ୁ /558207 42 104 254ସଶୁା  କମୁାର ପାତ ପି ସଦୁାମ ପାତ LNT2399418
ପ ୁ /558208 42 104 255ନିଳମଣି ପାତ ପି ବୁ େଦବ ପାତ OR/06/044/272795
ପ ୁ /558209 41 104 256ସ ୟ କମୁାର ପାତ ପି ଦୁଶାସନ ପାତ LNT2440139
ୀ /558210 40 104 257େରଣକୁା ପାତ ପି ବୁ େଦବ ପାତ YNY0663930
ୀ /558211 32 104 258ମାନସୀ ପାତ ସା ସଶୁା  ପାତ YNY0448746
ୀ /558212 29 104 259ତେପାଇ ପାତ ସା ନୀଳମଣି ପାତ YNY0449579
ୀ /568213 25 104 260େସାନାଲୀ ସାହୂ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୂ YNY1173731
ୀ /568214 47 104 261ରୁକଣି ସାହୁ ସା ଭାବଗାହି ସାହୁ LNT2578375

ପ ୁ /568215 41 104 262ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାବଗାହୀ ସାହୁ YNY0984781
ପ ୁ /568216 39 104 263ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାବଗାହୀ ସାହୁ LNT2440097
ୀ /568217 29 104 264ସାେଲହା ସଫି ଶାଜ୍ ସା ରିୟାଜ୍ ଖାନ୍ YNY0673335

ପ ୁ /578218 69 104 265ଦିଲିପ େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା YNY0656843
ପ ୁ /578219 65 104 266ରତନ୍ ାକର େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା LNT2578383
ୀ /578220 53 104 267େସନ୍ହଲତା େବେହରା ସା ରତନ୍ ାକର େବେହରା LNT2578417

ପ ୁ /578221 31 104 268ଦୀପାଂଶ ୁେବେହରା ପି ଦିଲିପ େବେହରା YNY0235846
ପ ୁ /588222 60 104 269ଲକି୍ଷଧର େବେହରା ପି ବଟକୃ  େବେହରା YNY0076869
ୀ /588223 54 104 270କନକଲତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YNY0076877
ୀ /588224 31 104 271େମାନାଲିସା େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YNY0235853
ୀ /588225 22 104 272ଦିପାନ୍ଜଳୀ େବେହରା ସା ପଣୂର୍ଚ  େବେହରା YNY1165497
ୀ /598226 88 104 273କମଳା େବେହରା ସା କୃ  ଚ  େବେହରା LNT2440113
ପ ୁ /598227 61 104 274ଗିରିଧାରି େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା LNT2440154
ୀ /598228 55 104 275ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଗିରିଧାରି େବେହରା LNT2440147
ୀ /598229 33 104 276ଜୟଶୀ େବେହରା ପି ଗିରିଧାରି େବେହରା YNY0235861
ୀ /598230 27 104 277ରାଜଶୀ େବେହରା ପି ଗିରିଧାରୀ େବେହରା YNY0854729
ପ ୁ /608231 29 104 278ସି ଆରିଆ ପି ସି ଜଗାଲୁ YNY1182377
ୀ /608232 58 104 279ଦିଲାରାମୀ େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା LNT2440287
ପ ୁ /608233 49 104 280ବିେଜ  େବେହରା ପି େଦୖତାରି େବେହରା YNY0194167
ୀ /608234 49 104 281ଅ ର୍ନା େବେହରା ସା ବିେଜ  େବେହରା YNY0194175
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ୀ /608235 49 104 282ନିରୂପମା େବେହରା ସା ରବୀ  େବେହରା YNY1182385
ପ ୁ /608236 41 104 283ରବୀ  େବେହରା ପି େଦୖତାରି େବେହରା YNY0657494
ପ ୁ /608237 34 104 284ଜିତୁ େବେହରା ପି ବାବୁ େବେହରା YNY0235887
ପ ୁ /608238 31 104 285ମିଥନୁ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YNY0235879
ପ ୁ /608239 22 104 286ସି େଗାରାୟ ପି ସି ଜଗଲୁୁ YNY1182435
ୀ /608240 23 104 287ଏସ େଜଯ୍ାତି ସା ସି ଆରିଆ YNY1182351
ୀ /608241 44 104 288ଅ ନା ମାହାଳୀ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ମାହାଳୀ YNY0449553

ପ ୁ /618242 89 104 289ବରଳାମ ମାହାଳୀ ପି େଯାେଗ  ମାହାଳୀ LNT4540464
ୀ /618243 70 104 290େହମଲତା ମାହାଳୀ ସା ବଳରାମ ମାହାଳୀ LNT4540498

ପ ୁ /618244 52 104 291ବିଦଯ୍ାଧର ମାହାଳୀ ପି ଅେଲଖ ମାହାଳୀ OR/06/044/272724
ୀ /618245 47 104 292ଅ ନା ମାହାଳୀ ସା ଜିେତ  ମାହାଳୀ LNT4473492

ପ ୁ /618246 42 104 293ବାବୁଲୀ ମାହାଳୀ ପି ବଳରାମ ମାହାଳୀ YNY1182450
ପ ୁ /618247 41 104 294ସଧୁାକର ମାହାଳୀ ପି ଅେଲଖ ମାହାଳୀ YNY0656934
ୀ /618248 40 104 295ରୀନା ମାହାଳୀ ପି ବଳରାମ ମାହାଳୀ LNT4540480
ୀ /618249 39 104 296ହୀନା ମାହାଳୀ ପି ବଳରାମ ମାହାଳୀ LNT2536563
ୀ /618250 38 104 297ଟିକିନା ମାହାଳୀ ପି ବଳରାମ ମାହାଳୀ LNT4540472

ପ ୁ /618251 37 104 298ର ାଧର ମାହାଳୀ ପି ବଳରାମ ମାହାଳୀ LNT4540506
ୀ /618252 36 104 299ସନୁୀତା ମାହାଳି ସା ର ାଧର ମାହାଳି YNY0235903
ୀ /628253 59 104 300ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YNY0656926

ପ ୁ /628254 51 104 301ଧେନଶର ସାହୁ ପି ଆନ  ସାହୁ LNT2536555
ୀ /628255 38 104 302ଜିେତ  ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YNY0656942
ୀ /628256 32 104 303ପ ୁ ା ସାହୁ ସା ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ YNY0600015

ପ ୁ /628257 70 104 304ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ଆନ  ସାହୁ LNT2398550
ୀ /628258 46 104 305ପଭାତୀ ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ OR/06/044/272693
ୀ /628259 39 104 306କବିତା ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ LNT2398543
ୀ /628260 38 104 307ସସିତା ସାହୁ ସା ଧେନଶର ସାହୁ YNY0235911

ପ ୁ /638261 27 104 308ସତଯ୍ବତ ସାହୁ ପି ସେରାଜ ସାହୁ YNY0600270
ପ ୁ /648262 35 104 309ଅରବି  ଦାଶ୍ ପି ଆ ର୍ବ ୁ ଦାଶ YNY0449363
ୀ /648263 42 104 310ନମିତା ଦାଶ ସା େମାହନ କମୁାର ଦାଶ YNY0449371

ପ ୁ /648264 53 104 311ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ YNY0984799
ପ ୁ /648265 50 104 312ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ LNT4464947
ୀ /648266 39 104 313ବି ୁପିୟା ସାହୁ ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାହୁ LNT4464392

ପ ୁ /658267 70 104 314େଗୗରା  େଲ ା ପି ଦାେମାଦର େଲ ା OR/06/044/272411
ପ ୁ /658268 43 104 315ତୁଷାର ର ନ େଲ ା ପି େଗୗରା  ଚରଣ େଲ ା LNT2398436
ପ ୁ /668269 77 104 316େହମ  କମୁାର ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ YNY0656975
ୀ /668270 75 104 317େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା େହମ  କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/272791

ପ ୁ /668271 44 104 318ଜିେତ  ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ LNT2398246
ପ ୁ /678272 81 104 319ଭମର ବର ବାରିକ ପି ଉ ବ ବାରିକ LNT4473484
ପ ୁ /678273 35 104 320ଦିବଯ୍ାେଲାକ ଜୀତ୍ ପି ପକାଶ ସାହୁ YNY0171652
ପ ୁ /678274 47 104 321ଶକି୍ତ ମହା ି ପି ଶଶିରି ମହା ି LNT2440188
ପ ୁ /678275 70 104 322ଶରତ ଚ  ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ LNT4473468
ୀ /678276 63 104 323ଶକୁା ି ସାହୁ ସା ଶରତ ଚ  ସାହୁ LNT4473476

ପ ୁ /678277 56 104 324ପୟାଗରାଜ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YNY0657007
ୀ /678278 48 104 325ଶବିାନୀ ସାହୁ ସା ପୟାଗରାନ ସାହୁ LNT2536811

ପ ୁ /678279 45 104 326ପଭାସ ଚ  ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YNY0656983
ୀ /678280 54 104 327ବାସ ି ସାହୁ ସା ପ ୂ ର୍ ସାହୁ LNT2536829
ୀ /678281 50 104 328ରଶିେରଖା ସାହୁ ସା ପଭାସ ଚ  ସାହୁ YNY0171660

ପ ୁ /688282 59 104 329ବିଶନାଥ ରାୟ ପି ଗଦାଧର ରାୟ YNY0830968
ପ ୁ /688283 46 104 330ରାେକଶ ସାହୁ ପି େହମ  ସାହୁ YNY0657056
ପ ୁ /688284 46 104 331ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େହମ  ସାହୁ OR/06/044/272777
ପ ୁ /688285 45 104 332ରେମଶ ସାହୁ ପି େହମ  ସାହୁ LNT2496677
ୀ /698286 60 104 333ଲାବଣଯ୍ବତୀ ସାହୁ ସା ନେର  ସାହୁ LNT2561587
ପ ୁ /698287 55 104 334ପଶା  ସାହୁ ପି ନେଗ  କମୁାର ସାହୁ LNT2399319
ୀ /698288 45 104 335ନନିତା ସାହୁ ସା ପଶା  ସାହୁ LNT2399301
ପ ୁ /708289 70 104 336କାମ େଦବ େଜନା ପି ଇ ମଣୀ େଜନା LNT2399012
ପ ୁ /718290 58 104 337ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଇ ମଣି ସାହୁ OR/06/044/272466
ୀ /718291 55 104 338ବୀଣା ପାଣୀ ସାହୁ ସା ଶନୁୀଲ ସାହୁ LNT2398808
ୀ /718292 51 104 339ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ପଦୀପ ସାହୁ LNT2398774
ୀ /728293 43 104 340ଦୀପାନିତା ସାହୁ ସା ସତଯ୍ ର ନ ସାହୁ YNY0657072
ୀ /728294 38 104 341େମାନାଲିସା ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ YNY0657023
ପ ୁ /728295 48 104 342ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ LNT2398881
ପ ୁ /728296 47 104 343ନିତଯ୍ରଂଜନ ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ LNT2398956
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1

ୀ /738297 57 104 344ବିଜୟଲକି୍ଷ ସାହୁ ସା ଅମର ସାହୁ YNY0657155
ୀ /738298 57 104 345ଶକୁ ଳା ସାହୁ ପି ଅେଶାକ ସାହୁ YNY0664045
ୀ /738299 39 104 346ମମତା ସାହୁ ପି ଅମର ସାହୁ YNY0657163

ପ ୁ /738300 75 104 347ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ LNT2398469
ପ ୁ /738301 62 104 348ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ LNT2398600
ୀ /738302 53 104 349ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ସା ଦିଲିପ ସାହୁ LNT2398642

ପ ୁ /738303 41 104 350ଅଭିଜିତ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ ସାହୁ LNT2399046
ୀ /738304 41 104 351ରଶୀତା ସାହୁ ପି ଅମର ସାହୁ LNT2399160

ପ ୁ /738305 40 104 352ଅବିନାସ ସାହୁ ପି ଅମର ସାହୁ LNT2398618
ୀ /738306 31 104 353ଦିପିକା ସାହୁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ YNY0235929
ୀ /738307 29 104 354ସନୁ ା ସାହୁ ପି ଦିଲିପ ସାହୁ YNY0673103

ପ ୁ /748308 48 104 355ରଣଜିତ କମୁାର ଦାଶ ପି ସେୁର  ଦାଶ YNY0235945
ପ ୁ /748309 52 104 356ମଳୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ସାହୁ LNT2398568
ୀ /748310 47 104 357କ ନା ସାହୁ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ସାହୁ LNT2536803
ୀ /748311 42 104 358ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ମଳୟ ସାହୁ LNT2398451

ପ ୁ /758312 59 104 359ପ ୂ ର୍ଚ  ରଣା ପି ନଟବର ରଣା YNY0657015
ୀ /758313 53 104 360ମିନତି ରଣା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ରଣା YNY0663948
ୀ /768314 38 104 361ସସିତା ଦାସ ପି ଅେଯା ା ଦାସ LNT4473526
ୀ /778315 47 104 362ଆପଲାସା ଆ ା ସା େକ ଆପାରାଓ YNY0235952
ୀ /778316 81 104 363କମଳା ଭଗତ ସା ସେୁର  ପସାଦ ଭଗତ LNT2495422

ପ ୁ /778317 68 104 364ଦିଲିପ କମୁାର ଭଗତ ପି ଦୁଗର୍ାପସାଦ ଭଗତ LNT4464715
ପ ୁ /778318 62 104 365ସ ିତ କମୁାର ଭଗତ ପି ସେୁର  ପସାଦ ଭଗତ LNT2495281
ପ ୁ /778319 62 104 366ବିଜୟ ଭଗତ ପି କାଳିପସାଦ ଭଗତ LNT4481859
ୀ /778320 58 104 367ସରିତା ଭଗତ ସା ଅେଶାକ ଭଗତ OR/06/044/272771

ପ ୁ /778321 58 104 368ନିଖିଲ କମୁାର ଭଗତ ପି କାଳୀ ପସାଦ ଭଗତ LNT4470969
ପ ୁ /778322 55 104 369ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ଭଗତ ପି ସେୁର  ପସାଦ ଭଗତ LNT2495430
ପ ୁ /778323 55 104 370ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ଭଗତ ପି ସେୁର  ପସାଦ ଭଗତ LNT2498517
ୀ /778324 54 104 371ଚ ା ଭଗତ ସା ବିଜୟ ଭଗତ LNT4481867
ୀ /778325 54 104 372ସିଲା ଭଗତ ସା ନିଖିଲ କମୁାର ଭଗତ YNY1218585
ୀ /778326 52 104 373ଚ ା ଭଗତ ସା ସ ିତ କମୁାର ଭଗତ LNT2496495
ୀ /778327 42 104 374ମନୁ ଭଗତ ସା େହମାଂଶ ୁଭଗତ YNY0657031

ପ ୁ /778328 35 104 375ଆନ  ଭଗତ ପି ନିଖିଳ କମୁାର ଭଗତ LNT4473542
ୀ /778329 33 104 376ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଭଗତ ପି ନିଖିଳ ଭଗତ YNY0236042
ୀ /778330 31 104 377ପିୟାରାଣୀ ଭଗତ ମା ସରିତା ଭଗତ YNY0236067

ପ ୁ /778331 28 104 378ପେବେ◌ଶ କମୁାର ଭାଗତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଭାଗତ YNY0854661
ୀ /778332 47 104 379ଡି ବୁଢୀ ସା ଡି ଜଗନନ୍ାଥ YNY0236141
ୀ /778333 37 104 380ଏମ ଚ କଳା ସା ଏମ ଶ ର YNY0236091

ପ ୁ /778334 34 104 381ଏ ଚିଟି ପି ଏ କନକରାଜୁ YNY0236000
ୀ /778335 70 104 382ଶା ି େଦବୀ ସା ବହନାରାୟଣ ସିଂ YNY0355222
ୀ /778336 67 104 383ନିମର୍ଳ େଡାଗା ସା ମେନାହରଲାଲ େଡାଗା YNY0236059

ପ ୁ /778337 40 104 384ଭାରତ େଡାଗା ପି ମେନାହରଲାଲ େଡାଗା YNY0236075
ପ ୁ /778338 52 104 385ସି ଜଗଲୁ ପି ସି ଲି ାଲୁ YNY0236133
ୀ /778339 47 104 386ଡି କମିନୀ ସା ଡି ତାତିଆ YNY0236018
ୀ /778340 47 104 387ସି କରଲ ା ସା ସି େଯାଗଲୁ YNY0235986
ୀ /778341 32 104 388ଏମ ଲକ୍ଷୀ ପି ଏମ ନକରାଜୁ YNY0236125
ୀ /778342 52 104 389ଏମ ପାରବତୀ ସା ଏମ ନକରାଜୁ YNY0236034

ପ ୁ /778343 37 104 390େକ ରାଜୁ ପି େକ ଆପାରାଓ YNY0235994
ପ ୁ /778344 60 104 391ଟୁକ ୁରାୟ ପି ପରମାନ  ରାୟ YNY0355263
ୀ /778345 53 104 392ଦମୟ ୀ ରାୟ ସା ଟୁକ ୁରାୟ YNY0355255
ପ ୁ /778346 35 104 393ଅରୁଣ କମୁାର ରାୟ ପି ଟୁକ ୁରାୟ YNY0355248
ୀ /778347 31 104 394ଅନିତା ରାୟ ପି ଟୁକ ୁରାୟ YNY0355230
ୀ /778348 42 104 395ଗୀତା ଳି ରାଉତ ସା ସଧୁୀର ରାଉତ YNY0235978
ପ ୁ /778349 47 104 396ବାବୁଲା ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ସାହୁ YNY0236117
ୀ /778350 37 104 397ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା ବାବୁଲା ସାହୁ YNY0236109
ପ ୁ /778351 40 104 398ଏମ ଶ ର ପି ଏମ ନକରାଜୁ YNY0236026
ପ ୁ /778352 33 104 399ଡି ଶ ର ପି ଡି ଜଗନନ୍ାଥ YNY0235960
ୀ /788353 44 104 400ସନୁୀତା େବେହରା ସା ସଦୁାମ େବେହରା YNY0599795
ୀ /788354 28 104 401ମିନତୀ ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାସ YNY0927418
ୀ /788355 34 104 402ସମିୁତା ନାୟକ ପି ହର ନାୟକ YNY0599787
ପ ୁ /788356 33 104 403ଶଭୁାଶଷି ରମା ପି ହେରକୃ  ରମା YNY0236166
ପ ୁ /788357 88 104 404ଭଗବାନ ରଣା ପି ନରସିଂହ ରଣା YNY0236232
ୀ /788358 79 104 405କନକଲତା ରଣା ସା ଭଗବାନ ରଣା YNY0860072
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ପ ୁ /788359 60 104 406ହେରକୃ  ରଣା ପି ଭଗବାନ ରଣା YNY0657049
ୀ /788360 55 104 407ଚ ଳା ରଣା ସା ହେରକୃ  ରଣା YNY0656967

ପ ୁ /788361 54 104 408କାହନ୍  ୁଚରଣ ରଣା ପି କୃ ଚ  ରଣା OR/06/044/272507
ପ ୁ /788362 54 104 409ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ରଣା ପି ଭଗବାନ ରଣା YNY0599811
ପ ୁ /788363 49 104 410ସଧୁାକର ରଣା ପି ନୃସିଂହ ଚ  ରଣା YNY0236240
ପ ୁ /788364 46 104 411କାବୁଲି ରଣା ପି କୃ ଚ  ରଣା OR/06/044/272675
ୀ /788365 46 104 412ସକୁା ି ରଣା ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ରଣା YNY0657528
ୀ /788366 46 104 413ଶକୁା ି ରଣା ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ରଣା YNY0236174

ପ ୁ /788367 45 104 414େଦେବ  ରଣା ପି କୃ ଚ  ରଣା OR/06/044/272673
ୀ /788368 41 104 415ସେରାଜିନୀ ରଣା ସା କୃ ଚ  ରଣା YNY0236208
ୀ /788369 37 104 416େପମଲତା ରଣା ସା କୃ ଚ  ରଣା YNY0236190

ପ ୁ /788370 34 104 417େଲାକାଶଷି ରଣା ପି ହେରକୃ  ରଣା YNY0236158
ୀ /788371 33 104 418ସପନ୍ା ରଣା ସା ସଧୁାକର ରଣା YNY0657510

ପ ୁ /788372 84 104 419େଗାପାଲ ସାହା ପି ନିେପ  େମାହନ ସାହା YNY0859967
ୀ /788373 35 104 420ଗୀତା ସାଇଁ ସା ଇଶର ସାଇଁ YNY0236224
ୀ /788374 31 104 421ରଶିେରଖା ସାଇଁ ପି ଇଶର ସାଇଁ YNY0236216

ପ ୁ /788375 28 104 422ଭାଗବତ ସାଇଁ ପି ଇଶର ସାଇଁ YNY0599845
ପ ୁ /798376 34 104 423ସଶୁୀଲ ଭଗତ ମା ସୀମା ଭଗତ LNT2518900
ପ ୁ /808377 78 104 424ରବି ନାଥ ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ OR/06/044/272517
ପ ୁ /808378 43 104 425ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ LNT2398758
ୀ /808379 33 104 426େସନ୍ହା ସାହୁ ସା ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ YNY0236257
ୀ /818380 46 104 427ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି କିେଶାର ସାହୁ LNT2398576

ପ ୁ /828381 50 104 428ନିେରାଜ ଷଡ ୀ ପି ଧବୃଚରଣ ଷଡ ୀ OR/06/044/272681
ପ ୁ /828382 47 104 429ବାଦଲ ଷଡ ୀ ପି ଧବୃଚରଣ ଷଡ ୀ OR/06/044/272685
ପ ୁ /838383 50 104 430ବଜକିେଶାର େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା OR/06/044/272538
ପ ୁ /838384 48 104 431ସେରାଜ େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା OR/06/044/272539
ୀ /838385 44 104 432ସବିତା େବେହରା ସା ବଜ କିେଶାର େବେହରା YNY0984807
ୀ /848386 50 104 433ଚ କଲତା ରଣା ସା ରାମଚ  ରଣା OR/06/044/272543
ୀ /848387 48 104 434େଦବକୀ ରଣା ସା ଲକ୍ଷଣ ରଣା OR/06/044/272544

ପ ୁ /848388 39 104 435ପଦୀପ କମୁାର ରଣା ପି ରାମଚ  ରଣା LNT2398733
ପ ୁ /848389 38 104 436ବିଜୟ କମୁାର ରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ରଣା YNY0236281
ୀ /848390 37 104 437ଲିଜା ରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ରଣା YNY0236265
ୀ /848391 35 104 438ସସିତା ରଣା ପି ରାମଚ  ରଣା YNY0375873

ପ ୁ /848392 35 104 439ତରୁଣକା  ରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ରଣା YNY0236273
ପ ୁ /858393 42 104 440ପକାଶ ମ ଳ ପି ରାେଜ  ମ ଳ LNT2523389
ପ ୁ /858394 39 104 441େକୖଲାଶ ମ ଳ ପି ରାେଜ  ମ ଳ YNY1182419
ପ ୁ /858395 29 104 442ସତିୃ ର ନ ସାହୁ ପି ନିର ନ ସିଂହ YNY0355214
ପ ୁ /858396 59 104 443ଶଶା  ସାହୁ ପି ଘାସିରାମ ସାହୁ YNY0076901
ପ ୁ /858397 49 104 444େସାମନାଥ ସାହୁ ପି ଗୟାଧର ସାହୁ LNT2398386
ୀ /858398 46 104 445ପରୁଭୀ ସାହୁ ସା ଶଶା  ସାହୁ YNY0076893
ୀ /858399 89 104 446ଶଶୀମଖିୁ ସିଂହ ସା ନାରାୟଣ ସିଂହ LNT2492064
ପ ୁ /858400 54 104 447ନିର ନ ସିଂହ ପି ନାରାୟଣ ସିଂହ LNT2492056
ୀ /858401 51 104 448େଶୖଳବାଳା ସିଂହ ସା ନିର ନ ସିଂହ LNT2492049

ପ ୁ /868402 34 104 449ଅଜୟ କମୁାର ମଲିକ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମଲିକ LNT4545505
ୀ /868403 67 104 450ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ବିେନାଦ ସାହୁ OR/06/044/272560
ୀ /868404 52 104 451କିରଣବାଳା ସାହୁ ସା ବିଜୟ ସାହୁ OR/06/044/272561
ୀ /868405 50 104 452ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ YNY0656959
ୀ /868406 22 104 453ସଚୂୀସିତା ସାହୂ ମା ଲିଲି ସାହୂ YNY1082759
ୀ /868407 48 104 454ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ଶରତ ସାହୁ LNT2398444
ପ ୁ /868408 44 104 455ଶୀକା  ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ LNT2398352
ପ ୁ /868409 40 104 456ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ LNT2398477
ୀ /878410 45 104 457ର ୀତା ଦାସ ସା ଅମର ପସାଦ ମଲିକ YNY1173699
ୀ /878411 57 104 458ପତିମା ରାଉଳ ସା ପିତବାସ ରାଉଳ YNY0236315
ପ ୁ /878412 56 104 459ଶୀ ପିତବାସ ରାଉଳ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ରାଉଳ LNT4470704
ୀ /878413 32 104 460ନିରୁପମା ସାହୁ ସା ସମୀର କମୁାର ସାହୁ YNY0600049
ୀ /878414 68 104 461କା ନବାଳା ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/044/272564
ପ ୁ /878415 43 104 462ବିଶଜିତ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ LNT2399392
ପ ୁ /888416 28 104 463ଜୀ ରାଜ କମୁାର ପି ଜୀ େପଡାରାଜୂ YNY1229327
ପ ୁ /888417 20 104 464ଜୀ ପଵନ କମୁାର ପି ଜୀ େପଡା YNY1229319
ପ ୁ /888418 53 104 465ସେରାଜ ସାହୁ ପି େଦାଳ ସାହୁ OR/06/044/272573
ୀ /888419 50 104 466େରଣବୁାଳା ସାହୁ ସା ସେରାଜ ସାହୁ OR/06/044/272574
ପ ୁ /888420 40 104 467ମାନସ ର ନ ସାହୁ ପି ନୀତଯ୍ାନ  ସାହୁ YNY0854687
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ୀ /888421 33 104 468ତୃ ିମୟୀ ସାହୁ ସା ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ YNY0600122
ପ ୁ /888422 39 104 469ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ସେରାଜ ସାହୁ YNY0375915
ପ ୁ /888423 33 104 470ଜୀ େଵନ୍େକଟ୍ସ ପି ଜୀ ଜଗରାଓ YNY1229376
ୀ /898424 60 104 471ଦି ୀ ସାହୁ ସା ହେରକୃ  ସାହୁ LNT2398857

ପ ୁ /898425 40 104 472ଅଭିେଶଖ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT2398865
ପ ୁ /908426 47 104 473ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ନିଳମଣି ସାହୁ OR/06/044/272597
ୀ /908427 44 104 474ପ ୁ ା ଳି ସାହୁ ସା ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0355123
ୀ /908428 31 104 475ସେୁଦସନ୍ା ସାହୁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0448324

ପ ୁ /908429 56 104 476ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ YNY0236331
ୀ /908430 50 104 477ସଂଘମିତା ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ OR/06/044/272796
ୀ /908431 46 104 478ଲକି୍ଷପିୟା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0236323

ପ ୁ /908432 35 104 479ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ସାହୁ ପି ରବୀ  କମୁାର ସାହୁ YNY0171678
ୀ /908433 34 104 480କମୁଦିୁନୀ ସାହୁ ସା ପଦୀପ୍ କମୁାର ସାହୁ YNY0375865
ୀ /908434 34 104 481ମନସିନୀ ସାହୁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0076927
ୀ /918435 62 104 482କନକଲତା ମଲିକ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁମଲିକ YNY0664177

ପ ୁ /918436 73 104 483ଅଭିମନଯ୍ ୁମଲୀକ ପି ଜଦୁମଣୀ ମଲୀକ LNT2520021
ପ ୁ /918437 71 104 484ନାରାୟଣ ମଲିକ ପି ମଧସୁଦୁନ ମଲିକ LNT2398428
ୀ /918438 61 104 485କୁ ଳା ମଲିକ ସା ନାରୟଣ ମଲିକ LNT2398410
ୀ /918439 60 104 486ବୀଣାପାଣି ମଲିକ ସା ବିେନାଦ ମଲିକ LNT2398303

ପ ୁ /918440 49 104 487ଚିତରଂଜନ ମଲିକ ପି ନାରାୟଣ ମଲିକ LNT2399087
ୀ /918441 49 104 488ସସିତା ମଲିକ ସା ନାରାୟଣ ମଲିକ LNT2399095

ପ ୁ /918442 44 104 489ରବି  ମଲିକ ପି ନାରାୟଣ ମଲିକ LNT4464772
ୀ /918443 42 104 490ରୁକଣୁୀ ମଲିକ ପି ବିେନାଦ ମଲିକ LNT2398360

ପ ୁ /918444 41 104 491େଭୖରବ ମଲିକ ପି ନାରାୟଣ ମଲିକ LNT2398345
ୀ /918445 40 104 492ମଧସୁୀତା ମଲିକ ପି ବିେନାଦ ମଲିକ LNT2398378

ପ ୁ /918446 37 104 493ଅମର କମୁାର ମଲିକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମଲିକ LNT4485108
ୀ /918447 36 104 494ସବିତା ମଲିକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମଲିକ YNY0355156

ପ ୁ /918448 34 104 495ରାେକଶ ମଲିକ ପି ସେୁର  ମଲିକ YNY0599233
ୀ /918449 39 104 496ମାଲା ମଲିକ ସା ରବି  ମଲିକ YNY0236372
ୀ /918450 36 104 497ବାସ ୀ ମଲିକ ପି ନାରାୟଣ ମଲିକ YNY0236349

ପ ୁ /918451 31 104 498ଶ  ୁମଲିକ ପି ସେୁର  ମଲିକ YNY0236356
ପ ୁ /918452 30 104 499େଭୖରବ ମଲିକ ପି ନାରାୟଣ ମଲିକ YNY0236380
ୀ /918453 28 104 500େରାଜି ମଲିକ ପି ସେୁର  ମଲିକ YNY0673129
ୀ /918454 63 104 501ସମିୁତା େସନ ସା ନାରାୟଣ େସନ OR/06/044/272746

ପ ୁ /918455 55 104 502ନାରାୟଣ େସନ ପି ହାଡିବ ୁ େସନ OR/06/044/272747
ପ ୁ /918456 44 104 503ପଦୀପ େସନ ପି ନାରାୟଣ େସନ LNT4464749
ପ ୁ /918457 42 104 504ରୁକଣୁୀ େସନ ପି ନାରାୟଣ େସନ YNY0194217
ୀ /918458 36 104 505ଜୟ ୀ େସନ ପି ନାରାୟଣ େସନ YNY0236364
ୀ /928459 60 104 506ପ ୁ ଲତା ମଲିକ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମଲିକ YNY0236406
ୀ /928460 42 104 507ସବିତା ମଲିକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମଲିକ YNY0236398
ୀ /938461 48 104 508ତିେଳା ମା ସାହୁ ସା କା ିର୍କ ସାହୁ OR/06/044/272627
ପ ୁ /938462 66 104 509କା ିର୍କ ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ LNT1674803
ପ ୁ /938463 42 104 510ବିଶଜିତ ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ସାହୁ LNT2399228
ୀ /938464 41 104 511କମୁକମୁ ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ସାହୁ LNT2399210
ୀ /938465 41 104 512ସତଯ୍ସିତା ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ LNT1674761

ପ ୁ /948466 55 104 513କରୁଣାକର େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା LNT2399053
ୀ /948467 53 104 514ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ସା କରୁଣାକର େବେହରା LNT2399061

ପ ୁ /948468 39 104 515ପଶା  ପରିଡା ପି ଲକି୍ଷଧର ପରିଡା LNT1674795
ୀ /948469 41 104 516କନୁମନୁ ସାହୁ ପି ଗେଣଷ ସାହୁ LNT2399079
ପ ୁ /948470 40 104 517ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗେଣଷ ସାହୁ LNT2398998
ପ ୁ /958471 55 104 518ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ LNT2399293
ୀ /958472 45 104 519ଆରତୀ ସାହୁ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ LNT2399137
ୀ /968473 49 104 520ରଶୀତା ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YNY0929075
ୀ /968474 28 104 521ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ YNY0449009
ୀ /978475 50 104 522ସରଶତୀ ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ OR/06/044/272646
ୀ /978476 48 104 523ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/044/272644
ୀ /978477 47 104 524େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ସାହୁ ସା ପଭାକର ସାହୁ YNY0236414
ପ ୁ /978478 38 104 525ସମୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ସେରାଜ ସାହୁ YNY0355305
ପ ୁ /978479 38 104 526ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ LNT4481842
ୀ /978480 38 104 527ସବିତା ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ LNT4478442
ପ ୁ /978481 41 104 528ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ LNT2398485
ୀ /978482 40 104 529ରୁନୁଲତା ସାହୁ ସା ମେନାଜ ସାହୁ YNY0236430
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ପ ୁ /978483 33 104 530ବିଶମର ସାହୁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ YNY0236422
ୀ /978484 30 104 531ପି ି  ସାହୁ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ YNY0716134

ପ ୁ /988485 25 104 532ସାଇରଂଜନ ସାହୁ ପି ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YNY0929083
ୀ /988486 32 104 533ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ YNY0236448

ପ ୁ /998487 53 104 534ବିଜୟ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/044/272649
ୀ /998488 40 104 535ବୀଣାପାଣି ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ LNT4478434
ୀ /998489 33 104 536ଶୀମତୀ ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ବିଜୟ ସାହୁ YNY0355131
ୀ /1008490 40 104 537େସାନି ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ OR/06/044/272759
ୀ /1008491 39 104 538େସାନା ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ LNT2536795
ୀ /1008492 66 104 539ଶା ିଲତା େସଠୀ ପି େଗାପାଳ ଚ  େସଠୀ YNY0854539
ୀ /1028493 41 104 540ସସିତା ଗିରି ପି ହରିଚ  ଗିରି OR/06/044/272669

ପ ୁ /1028494 45 104 541ସେ ଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ OR/06/044/272670
ପ ୁ /1068495 59 104 542ବିକମ ଜି େଚୗଧରୁୀ ପି ବିେର  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LNT2476273
ପ ୁ /1068496 43 104 543ରାମ ଚ  ମହା ି ପି ଗରୁୁ େଗୗରା  ମହା ି YNY0854547
ପ ୁ /1068497 53 104 544େମାହନ ଲାଲ ପ ାରିଆ ପି ସାଗରମ ପ ାରିଆ LNT2577674
ପ ୁ /1068498 68 104 545ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ YNY0854562
ୀ /1068499 37 104 546ଗାୟତୀ ସାହୁ ସା ରାମ ଚ  ମହା ି YNY0854554

ପ ୁ /1068500 27 104 547ସତଯ୍ଜିତ ସାହୁ ପି ସିସିର କମୁାର ସାହୁ YNY0673111
ପ ୁ /1068501 75 104 548େତୖଲକ ସାହୁ ପି ଅନ  ସାହୁ LNT2577716
ପ ୁ /1068502 55 104 549ବୃ ାବନ ସାହୁ ପି ବାମେଦବ ସାହୁ LNT2577708
ୀ /1068503 55 104 550ଇ ୁମତୀ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ OR/06/044/272003

ପ ୁ /1068504 55 104 551ଶଶିରି କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ LNT2398675
ୀ /1068505 54 104 552ନୂତନ ସାହୁ ସା ଶଶିରି ସାହୁ LNT2398766
ୀ /1068506 54 104 553ଶବିାନୀ ସାହୁ ସା ପଦଚରଣ ସାହୁ LNT2577732

ପ ୁ /1068507 45 104 554ବବିନା ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ LNT2577682
ପ ୁ /1068508 44 104 555ପଶା  ସାହୁ ପି ହରି ସାହୁ LNT2577690
ୀ /1068509 42 104 556ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ବୃ ାବନ ସାହୁ LNT2577724
ୀ /1088510 33 104 557ପାରମିତା ନାୟକ ପି ନେରଶ ଚ  ନାୟକ LNT4533105

ପ ୁ /1118511 39 104 558ଶସୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YNY0236455
ୀ /1128512 37 104 559ରୀନା ଭଗତ୍ ସା ସ ୟ ଭଗତ୍ YNY0449611
ୀ /1138513 39 104 560ଜୟଶୀ ସାହୁ ପି ଶୀପତି ସାହୁ YNY1155837

ପ ୁ /1138514 35 104 561ସଂଜୟ ସାହୂ ପି ଶିପତି ସାହୂ YNY1079383
ୀ /1138515 32 104 562ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ସ ୟ ସାହୁ YNY0448118
ୀ /1148516 29 104 563ମମତା ସାହୁ ସା ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0673319

ପ ୁ /1218517 48 104 564େଶଖ୍ ତଫିକ ପି ସଫିକ OR/06/044/276056
ୀ /9998518 33 104 565ସୀମା ଦାସ ସା ସେ ାଷ ଦାସ YNY0922294
ୀ /.8519 40 104 566ଅମତୁର ରଫ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଫଜଲ ଉମର YNY0776609

ପ ୁ /BIRIBATI8520 38 104 567ମଦନ େମାହନ ସାହୂ ପି େଗୗରାଂଗ ଚରଣ ସାହୂ LNT2961712
ପ ୁ /C/O JAGA8521 39 104 568ରାଣା ପସାଦ ସାହୁ ପି ନୟନ ପସାଦ YNY1195551
ପ ୁ /CO/-P.S.8522 25 104 569ବିଶ୍ଵରଂଜନ ସାମଲ ମା ଅରୁଂଧତୀ ସାମଲ YNY1123702
ୀ /Ganesh Ni8523 37 104 570ତୁଲିକା ଜୟସ୍ଵାଲ ସା ରାଣା ପସାଦ ସାହୁ YNY1213537
ୀ /kesherpu8524 32 104 571ସହିନା େବଗମ ସହିନା େବଗମ ସା େମାହମଦ ଅସୀମ ରାଜା YNY1279363

ପ ୁ /S/o Ajay8525 25 104 572ଜୟେଦବ ସାହୁ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY1230473
ୀ /18526 42 104 573େଜଯ୍ାତି ହରଲାନୀ ସା କିେଶାର ହରଲାନୀ YNY0142810
ୀ /18527 36 104 574ଆଶା ହରଲାନୀ ପି େବଦ ପକାଶ ହରଲାନୀ YNY0142802

ପ ୁ /18528 35 104 575ସ ୟ ହରଲାନୀ ପି େବଦ ପକାଶ ହରଲାନୀ YNY0142828
ପ ୁ /18529 25 104 576େତେଜସ ଜୀ ପି ପୀତମ ଜୀ YNY1219344
ପ ୁ /18530 53 104 577ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/044/270085
ପ ୁ /18531 25 104 578ସଂଜୟ ସିଂହ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ YNY1220524
ୀ /028532 27 104 579ମନୀଷା ଦଲାଇ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦଲାଇ YNY1247063
ୀ /028533 30 104 580ଇ ସଧୁା ରାଣୀ ସା ଜଜର୍  ିେପନ YNY1247055
ପ ୁ /28534 45 104 581ହରିେକଶ ଏସ ଭାବସାର ପି ଶରଦ ଜି ଭାବସାର LNT2399384
ୀ /28535 48 104 582େମାନା ଭଗତ ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ଭଗତ LNT2961274
ୀ /28536 44 104 583ସଷୁମା ଭଗତ ସା ଦିଲୀପ ପସାଦ ଭଗତ LNT2961266
ପ ୁ /28537 32 104 584ନାରାୟଣ ଭଗତ ପି ବିମଲ ଭଗତ YNY0922229
ୀ /28538 56 104 585ହାରାମଣୀ ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ LNT2961290
ପ ୁ /28539 33 104 586ଅସିମ ଅମିତାଭ ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ LNT2961308
ପ ୁ /28540 32 104 587ଅମାନ େଜଯ୍ାତି ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ LNT2961316
ପ ୁ /28541 27 104 588ଅଲିଭା ଅଭାବଯ୍କି୍ତ ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ YNY0716092
ପ ୁ /28542 27 104 589ଗେଣଶ ପସାଦ ସାହୁ ପି େଗୗତମ ଲାଲ ସାହୁ YNY0716126
ୀ /28543 42 104 590ନିେବଦିତା ସାମଲ ପି ରାଜକିେଶାର ସାମଲ LNT2961324
ୀ /28544 39 104 591ଶଭୁଶୀ ସାମଲ ପି ରାଜକିେଶାର ସାମଲ LNT2961332
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ପ ୁ /38545 35 104 592ସି ାଥର୍  ଶ ର ପତି ପି ଅଜୟ କମୁାର ପତି LNT2961373
ପ ୁ /38546 40 104 593ବଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ LNT2961365
ୀ /38547 39 104 594ସତିୃକା ା ସାହୁ ସା ବଜ କିେଶାର ସାହୁ LNT2961357
ୀ /48548 37 104 595ରଶି ଭଗତ ସା ବୀର ଭଗତ YNY0600148
ୀ /48549 32 104 596ଆଶା ଭଗତ ସା କିରଣ ଭଗତ YNY0600221

ପ ୁ /48550 36 104 597ପରୁନ ସିଂଘାନିଆ ପି ରାଜ କିେଶାର ସିଂଘାନିଆ LNT2961399
ପ ୁ /48551 34 104 598ଚ ନ ସିଂଘାନିଆ ପି ରାଜ କିେଶାର ସିଂଘାନିଆ LNT2961381
ପ ୁ /58552 50 104 599କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ସାହୁ LNT2961415
ୀ /58553 43 104 600ବି ୁପିଆ ସାହୁ ସା କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ସାହୁ LNT2961407

ପ ୁ /68554 37 104 601ବିଜୟ ପସାଦ ଭଗତ ପି ଅେଶାକ ପସାଦ ଭଗତ LNT2961423
ପ ୁ /78555 33 104 602ମେନାଜ େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା YNY0142844
ପ ୁ /78556 37 104 603େଶୖେଳଶ ଭଗତ ପି ବାବୁଲି ପସାଦ ଭଗତ LNT2961449
ୀ /78557 35 104 604କବିତା ଭଗତ ପି ବାବୁଲି ପସାଦ ଭଗତ LNT2961431

ପ ୁ /78558 34 104 605କମେଲଶ ଭଗତ ପି ସିତାଂଶ ୁପସାଦ ଭଗତ LNT2961456
ପ ୁ /78559 23 104 606ରିଷୀ ଧନାଵଟ ମା ସଂଗୀତା ଧନାଵଟ YNY1162304
ପ ୁ /78560 41 104 607ସରୁଜ ଚ  ପଧାନ ପି ଆନ  ପଧାନ YNY0854836
ୀ /78561 34 104 608ସରିତା ପଧାନ ସା ସରୁଜ ପଧାନ LNT2961514
ୀ /78562 32 104 609ସରିତା ପଧାନ ସା ସରୁଜ ଚ  ପଧାନ YNY1038967

ପ ୁ /78563 30 104 610ହରି ରାଇ - ସଜୁାତା ରାଇ YNY1038959
ୀ /78564 102 104 611ସଜୁାତା ରୟ ସା ହାରି ରୟ YNY0964304

ପ ୁ /78565 46 104 612ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି େବୖରାଗି ଚରଣ ସାହୁ LNT2961498
ପ ୁ /78566 44 104 613ରେମଶ ସାହୁ ପି େବୖରାଗି ଚରଣ ସାହୁ LNT2961464
ୀ /78567 37 104 614ଆରତୀ ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ LNT2961506

ପ ୁ /78568 34 104 615ରାଜିବ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ LNT2961480
ପ ୁ /78569 34 104 616ମିକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗିରିଶ ଚ  ସାହୁ LNT2961472
ୀ /78570 31 104 617ରତନ୍ବାଳା ସାହୁ ସା ପତାପ କମୁାର ସାହୁ YNY0142836

ପ ୁ /88571 71 104 619ସ ିଦାନ  ସିଂ ପି ଚ ିକା ପସାଦ ସିଂ LNT2961530
ୀ /88572 69 104 620ଆଶା ସିଂ ସା ସ ିଦାନ  ସିଂ LNT2961548
ୀ /88573 39 104 621ରୀତା ସିଂ ପି ସ ିଦାନ  ସିଂ LNT2961555

ପ ୁ /88574 35 104 622ଧୀରଜ କମୁାର ସିଂହ ପି ସଚୀଦଆନଂଦ ସିଂହ LNT2961522
ୀ /98575 37 104 623ଶବିାନୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଜପହରି ମିଶ LNT2961563
ୀ /98576 46 104 624ବନାନୀ ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ଦଳାଇ LNT3384773
ୀ /98577 56 104 625କାଦମିନି ଷଢ ୀ ସା ରଣଜିତ କମୁାର ମିଶ LNT2961571

ପ ୁ /108578 35 104 626କିରଣ କମୁାର େବେହରା ପି ଚା  କମୁାର େବେହରା LNT2961605
ପ ୁ /108579 57 104 627ରଣଦିପ ଦାସ ପି ସଦ େମାହନ ଦାସ LNT2961589
ୀ /108580 41 104 628ମମତା ଦାସ ପି ରଣଦୀପ ଦାସ LNT2961613

ପ ୁ /108581 45 104 629ହମଏୁଲ ପାଣୀ - େମାନାଲିସା େର YNY1224013
ୀ /108582 50 104 630େସାଲି ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ YNY0076950
ୀ /108583 45 104 631ସ ଯ୍ାରାଣୀ ତୀପାଠୀ ସା ଶ ାନ  ତୀପାଠୀ LNT2961597
ୀ /118584 31 104 632ଆରତୀ ପସାଦ ଭଗତ ସା ବିଜୟ ପସାଦ ଭଗତ YNY0964262
ୀ /118585 66 104 633େଶୖଳବାଳା ସାଇଁ ସା େଗାଲକ ଚ  ସାଇଁ LNT3357951
ପ ୁ /118586 48 104 634ଶସୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାଲଖ ଚ  ସାଇଁ LNT3384765
ପ ୁ /118587 45 104 635ସଧିୁର କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାଲକ ଚ  ସାଇଁ LNT3357902
ପ ୁ /118588 44 104 636ସ ୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାଲକ ଚ  ସାଇଁ LNT3357878
ୀ /118589 40 104 637େରାଜାଲିନ ସାଇଁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ YNY0142851
ୀ /118590 39 104 638ରଶିତା ସାଇଁ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ LNT2961621
ୀ /118591 38 104 639ଲିଜା ରାଣୀ ସାଇଁ ପି େଗାଲଖ ଚ  ସାଇଁ LNT3357928

ପ ୁ /128592 36 104 640ର ନ କମୁାର େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା LNT2961647
ପ ୁ /128593 34 104 641ଭୁବନ କମୁାର େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା LNT2961654
ୀ /128594 35 104 642ସତୁପା େଘାଷ ପି ସମୀର କମୁାର େଘାଷ LNT2961639
ପ ୁ /128595 32 104 643ବାସେୁଦବ ପରିଡା ପି ବୃ ାବନ ପରିଡା LNT2962272
ପ ୁ /128596 38 104 644ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ LNT2961662
ପ ୁ /138597 45 104 645ବିେନାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ମ ୁଳି େବେହରା LNT2961688
ପ ୁ /148598 63 104 646ବି କି ା  ପି ବି. ଦ ରାଜ  LNT3357894
ୀ /148599 60 104 647ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ବି କି  LNT3357886
ପ ୁ /158600 40 104 648ଜଗହରି ମିଶ ପି ପରୁୁେଷା ମ ମିଶ YNY0375881
ପ ୁ /158601 72 104 649େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ YNY1022193
ୀ /158602 59 104 650ସରସତୀ ସାହୁ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ YNY1022177
ୀ /158603 24 104 651କମୁଦିୁନୀ ସାହୁ ସା ମଦନ େମାହନ ସାହୁ YNY1022235
ପ ୁ /158604 36 104 652କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ LNT2961704
ପ ୁ /158605 34 104 653ସରୁପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାହୁ LNT2961696
ପ ୁ /168606 57 104 654େଗାବ ର୍ ନ ଦାସ ପି ଭରତ ଦାସ LNT2961753
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ପ ୁ /168607 24 104 655ରଘନୁାଥ ଦାସ ମା ସବୁାସିନୀ ମହାଲିକ YNY1079367
ପ ୁ /168608 22 104 656ମନଥ ନାଥ ଦାସ ମା ସଭୁାସିନୀ ମାହାଳିକ YNY1079375
ପ ୁ /168609 45 104 657ପଦିପ କମୁାର େଜନା ପି ଅେଲଖ େଜନା LNT2961738
ୀ /168610 41 104 658ଜାନକି େଜନା ସା ପଦିପ କମୁାର େଜନା LNT2961720
ୀ /168611 51 104 659ସବୁାସୀନି ମାହାଳିକ ସା େଗାବଧର୍ନ ଦାସ LNT2961746

ପ ୁ /178612 35 104 660େଗୗତମ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ LNT2961761
ପ ୁ /188613 33 104 661ବିକାଶ ଦାସ ପି ନିତଯ୍ଲାଲ ଦାସ LNT2961803
ପ ୁ /188614 43 104 662ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ LNT2961811
ୀ /188615 35 104 663େଶୖଳଜା ସାହୁ ପି ନୂତନ କମୁାର ସାହୁ LNT2961787
ୀ /188616 34 104 664ସାଗରୀକା ସାହୁ ପି ନୂତନ କମୁାର ସାହୁ LNT2961795

ପ ୁ /188617 34 104 665ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ LNT2961837
ପ ୁ /188618 36 104 666ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ YNY0142869
ପ ୁ /188619 56 104 667ଧବୃ ସାଇଁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାଇଁ LNT2961845
ପ ୁ /188620 45 104 668ମେନାର ନ ସାଇଁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାଇଁ LNT2961829
ପ ୁ /198621 50 104 669ତପନ େବେହରା ପି ତିନାଥ େବେହରା LNT2961852
ୀ /198622 49 104 670ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ତପନ େବେହରା LNT2961878
ୀ /198623 64 104 671କାମୀନି ସାହୁ ସା ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ LNT2961910
ୀ /198624 35 104 672େସାମିଆ ସାହୁ ପି ରଂଜନ କମୁାର ସାହୁ LNT2961894
ୀ /198625 33 104 673ପଲବୀ ସାହୁ ପି ଶଶିରି କମୁାର ସାହୁ LNT2961886
ୀ /198626 32 104 674ଯଶସୀନି ସାହୁ ପି ସମୀର କମୁାର ସାହୁ LNT2961902

ପ ୁ /198627 38 104 675ଭୁବନ ଭୁେବଶ େସଠୀ ପି ଭାଗିରଥୀ େସଠୀ LNT2961860
ୀ /208628 70 104 676ମାଳତୀ ଦାସ ସା ମଣି ଚରଣ ଦାଶ LNT2961985

ପ ୁ /208629 52 104 677ଅମର କମୁାର ଦାସ ପି ମଣିଚରଣ ଦାସ LNT2961928
ୀ /208630 39 104 678ସଂଜୁକ୍ତା ସାହୁ ସା ସଂଜିବ କମୁାର ସାହୁ LNT2961969
ୀ /208631 37 104 679ପମିଳା ସାହୁ ପି ସକୁା  ସାହୁ LNT2961977
ୀ /208632 36 104 680ରଶୀେରଖା ସାହୁ ପି ସେୁବାଧ ଚ  ସାହୁ LNT2962009

ପ ୁ /208633 35 104 681ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀପତି ସାହୁ LNT2961944
ୀ /208634 33 104 682ଗୀତୁରାଣି ସାହୁ ପି ସେୁବାଧ ଚ  ସାହୁ LNT2961993

ପ ୁ /208635 33 104 683ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବି ଶ ର ସାହୁ LNT2961936
ୀ /208636 33 104 684ନମର୍ଳା ସାହୁ ପି ସକୁା  କମୁାର ସାହୁ LNT2961951

ପ ୁ /208637 32 104 685ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT2963247
ପ ୁ /218638 53 104 686ଅେଶାକ ଗିରି ପି କଳୁମଣି ଗିରି LNT2962033
ୀ /218639 43 104 687ବିଳାସିନୀ ଗିରି ସା ଅେଶାକ ଗିରି LNT2962025
ୀ /218640 53 104 688ମମତା ପସାଦ ସା ଶତୁଘନ୍ ପସାଦ LNT2962017
ୀ /218641 36 104 689ସାଗତିକା ସାହୁ ପି ହରୀଶ ର ସାହୁ LNT2962041

ପ ୁ /228642 46 104 690ବି. ଭାଗିରଥି ପି ବି. ଦାଶରଥି LNT2962066
ୀ /228643 43 104 691ରୀନା ଭଗତ ସା ସିତାରାମ ଭଗତ LNT2962082

ପ ୁ /228644 35 104 692ଅେଶାକ େସଠୀ ପି ଶ ର େସଠୀ LNT2962074
ୀ /228645 33 104 693ମାନସୀ େସଠୀ ସା ନୃସିଂହ େସଠୀ LNT2962058

ପ ୁ /238646 63 104 694ବିେନାଦ କମୁାର ଗ ାଣି ପି େମାହନଲାଲ ଗ ାଣି LNT2962090
ପ ୁ /248647 34 104 695ଏମ୍. ସଧୁାକର ରାଓ ପି ଏମ୍. କାଳିଦାସ ରାଓ LNT2962116
ୀ /248648 33 104 696ଏମ. ନାଗମଣି ରାଓ ପି ଏମ. କାଳିଦାସ ରାଓ LNT2962108
ୀ /258649 65 104 697ସେୁଦଶ ଅଗୱାଲ ସା ମେହ  ଅଗୱାଲ YNY0912253

ପ ୁ /258650 40 104 698ବନବିହାରୀ ବାଗ ପି ମଦନଲାଲ ବାଗ LNT2962140
ୀ /258651 22 104 699ସାଳିନୀ ଭଗତ ପି େବୖଦ୍ଯନାଥ ଭଗତ YNY1217264

ପ ୁ /258652 42 104 700ଇପସିତ ନାୟକ ପି ପାଣରଂଜନ ନାୟକ LNT2962165
ପ ୁ /258653 40 104 701ସମୁନ କମୁାର ସିଂ ପି େଦବଦାସ ଉ ମ ସିଂ LNT2962157
ୀ /258654 36 104 702ସନୁୀତା ସିଂ ସା ବନବିହାରୀ ବାଗ LNT2962132

ପ ୁ /268655 42 104 703ଅପିର୍ତା ଜୀ ଯାଚକ ପି ନାେରା ଜି ଯାଚକ LNT2962173
ପ ୁ /278656 49 104 704ନବନିତ କମୁାର ପେଟଲ ପି ପମ ଜୀ ଭାଇ ପେଟଲ LNT2962215
ୀ /278657 48 104 705ଭାବନା ପେଟଲ ସା ନବନିତ କମୁାର ପେଟଲ LNT2962199
ପ ୁ /278658 42 104 706ପାରୁଲ କମୁାର ପେଟଲ ପି ରେମଶ ଭାଇ ପେଟଲ LNT2962231
ୀ /278659 40 104 707େସାନାଲ ପେଟଲ ସା ପାରୁଲ କମୁାର ପେଟଲ LNT2962207
ପ ୁ /278660 60 104 708େକ େକ େସାେମନ ପି ଭାସ ୁେସାେମନ LNT2962223
ୀ /278661 50 104 709ବିେମାଳା େସାେମନ ସା େକ. େକ. େସାେମନ LNT2962181
ପ ୁ /288662 51 104 710େକୖଳାସ ଚ  ଚତୁେବର୍ ଦୀ ପି ସୀତାରାମ ଶମର୍ା LNT2962249
ୀ /288663 50 104 711ବଷର୍ା ଚତୁେବର୍ ଦି ସା େକୖଳାଶ ଚ  ଚତୁେବର୍ ଦି LNT2962256
ୀ /28/A Maa8664 22 104 712ଅସିତା ପସାଦ ପି ରବି ପସାଦ ଭଗତ YNY1207976
ୀ /298665 38 104 713ସବିତାରାଣୀ ମିଶ ସା ଆଶଷି କମୁାର ଦାଶ LNT2962264
ୀ /308666 40 104 714ଡଲି େବନ ଦାଦନିଆ ସା ଅଜୟ ଭାଇ ଦାଦନିଆ YNY0854570
ପ ୁ /308667 48 104 715ଅଜୟ କମୁାର ଦାଦନିୟା ପି ପରୁୁେଷା ମ ଭାଇ ଦାଦନିୟା YNY0854679
ପ ୁ /308668 41 104 716ଅଲେପଶ କମୁାର ପେଟଲ ପି ଚିମନ ଭାଇ ପେଟଲ LNT2962298
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ୀ /308669 40 104 717ପଲକ ପେଟଲ ସା ଅଲେପଶ କମୁାର ପେଟଲ LNT2962280
ପ ୁ /308670 69 104 718ସଶୁାଲ କମୁାର ରାୟ ପି ଜଗତ ବିହାରୀ ରାୟ LNT2962314
ୀ /308671 63 104 719ଗୀତା ରାୟ ସା ସଶୁଲି କମୁାର ରାୟ LNT2962322

ପ ୁ /308672 39 104 720ସା ନୁ ରାୟ ପି ସଶୁଲି କମୁାର ରାୟ LNT2962306
ପ ୁ /308673 31 104 721िसद्धाथर् साहू ପି ହରିଶ ର ସାହୁ YNY0142877
ପ ୁ /318674 43 104 722ପଦିପ କମୁାର ପରିଜା ପି େକଶବ କମୁାର ପରିଜା LNT2962330
ପ ୁ /328675 39 104 723ଅନୁପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ LNT2962348
ୀ /328676 35 104 724ଅପିର୍ ା ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ LNT2962355

ପ ୁ /328677 58 104 725ପବିତ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ LNT2547081
ୀ /328678 50 104 726ଲକି୍ଷପିୟା ସାହୁ ସା ପବିତ ସାହୁ LNT2547099

ପ ୁ /338679 78 104 727ବିଜୟକା  ଦାସ ପି େଗାବି ଚ  ଦାସ LNT2962371
ୀ /338680 74 104 728ଟି ରୁାଣୀ ଦାସ ସା ବିଜୟକା  ଦାସ LNT2962389

ପ ୁ /338681 36 104 729ପକାଶ ରାଓ ପି ଏନ.ଆପା ରାଓ LNT2962363
ୀ /338682 31 104 730େମାନାଲିସା େସଠୀ ସା ଶକୁେଦବ େସଠୀ YNY0673202
ୀ /338683 30 104 731ମିଲନ େସଠୀ ସା ଅେଶାକ େସଠୀ YNY0673210
ୀ /348684 33 104 732ପତିଭା ଖୁ ିଆ ପି ଜଗତ ଚ  ଖୁ ିଆ LNT2962405

ପ ୁ /358685 34 104 733ଓ.ନିଧିଶ କମୁାର ପି ଓ.କାନରାନ YNY0171686
ପ ୁ /358686 62 104 734ଲଳିତ କମୁାର ଦାସ ପି ରତନ ଦାସ LNT2962413
ୀ /358687 59 104 735ପ ୁ ବତୀ ଦାସ ସା ଲଳିତ କମୁାର ଦାସ YNY0076968

ପ ୁ /358688 33 104 736ପି.ଏଲ ପବିନ୍ ପି ଏସ.େପମ ଚ ନ୍ YNY0171694
ପ ୁ /368689 32 104 737ଅମିତରାଜ ମହା ି ପି ନୀତିରାଜ ମହା ି LNT2962421
ପ ୁ /378690 66 104 738ଡକ୍ଟର ନଳିନୀକା  ମହାପାତ ପି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ OR/06/044/082496
ପ ୁ /378691 54 104 739ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ LNT2962439
ପ ୁ /378692 34 104 740ଅଂଶମୁାନ ମହାପାତ ପି ଡକ୍ଟର ନଳିନୀକା  ମହାପାତ LNT2962447
ୀ /378693 57 104 741ସେରାଜ ଲକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ଡକ୍ଟର ନଳିନୀକା  ମହାପାତ OR/06/044/082497
ୀ /378694 44 104 742କିରଣ ତୃ ା ସାହୁ ସା ମିହିର ରଂଜନ ସାହୁ LNT2962454
ୀ /388695 42 104 743ମେନାରମା ଦାସ ସା କା ିର୍କ ଚ  ଦାସ LNT2962462

ପ ୁ /388696 40 104 744ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ ପି ଶତୃଘନ୍ ଦାସ LNT2962488
ପ ୁ /388697 38 104 745େକଦାର ଦାସ ପି ଶତୃଘନ୍ ଦାସ LNT2962470
ୀ /388698 37 104 746ବିନତି ଦାସ ସା ଦିଲିପ ଦାସ LNT2962504
ୀ /388699 44 104 747ଝୁନୁ ମହା ି ପି ଦଶରଥ ମହା ି LNT2962496

ପ ୁ /388700 41 104 748ଦଶରଥ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି LNT2962512
ପ ୁ /398701 34 104 749ଆଇ ହୃଷିେକଶ  ପି ଆଇ ସଦୁଶର୍ନ LNT2962546
ପ ୁ /398702 32 104 750ଆଇ ଶବିଶ ର ପି ଆଇ ସଦୁଶର୍ନ LNT2962538
ପ ୁ /398703 38 104 751ଶତୃଜିତ ଦାସ ପି ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ LNT2962520
ୀ /398704 33 104 752ସତିୃେରଖା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0375923

ପ ୁ /398705 46 104 753ପଭାତ ଶୀବା ବ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଶୀବା ବ YNY0599498
ପ ୁ /408706 41 104 754ଦୀପକ ରଂଜନ ରାଉତ ପି େଗାଲକ ଚ  ରାଉତ LNT2962561
ପ ୁ /408707 36 104 755ନିହାର ରଂଜନ ରାଉତ ପି େଗାଲକ ଚ  ରାଉତ LNT2962553
ପ ୁ /418708 49 104 756େଶଖ ଅସପର ପି େଶଖ ଅଫସର LNT2962587
ପ ୁ /418709 33 104 757େଶଖ ଜାଫର ପି େଶଖ ରହମତୁଲା LNT2962579
ପ ୁ /418710 71 104 758ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଭୁଦ  ସାହୁ YNY0076984
ୀ /418711 62 104 759ସଷୁମା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0076976

ପ ୁ /428712 33 104 760ଅ ଲୁ ଜାେବଦ ଅଖତର ପି ଅ ଲୁ ହାଫିଜ LNT2962595
ପ ୁ /438713 55 104 761ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ LNT2962629
ୀ /438714 45 104 762ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ LNT2962637

ପ ୁ /438715 33 104 763କନକ ପସାଦ ଦାସ ପି ପଶା  କମୁାର ଦାସ LNT2962611
ପ ୁ /438716 31 104 764ନାରାୟଣ ପସାଦ ଦାସ ପି ପଶା  କମୁାର ଦାସ YNY0142885
ପ ୁ /438717 38 104 765େଦବୀ ପସାଦ ପ ା ପି ବାଲାଜୀ ପ ା YNY0077016
ୀ /438718 37 104 766ନମିତା ପ ା ପି ବାଲାଜୀ ପ ା YNY0077008
ୀ /438719 32 104 767ଦି ୀ ପ ା ପି ବାଲାଜୀ ପ ା YNY0076992
ପ ୁ /438720 32 104 768ଦୀପକ ପ ା ପି ବାଲାଜୀ ପ ା YNY0077024
ୀ /448721 36 104 769ରିନୟୀ ସାହୁ ପି ଅମେର  ସାହୁ LNT2962645
ୀ /448722 35 104 770ନିମର୍ା ସାହୁ ସା ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ LNT2962660
ୀ /448723 34 104 771ମାନସୀ ସାହୁ ପି ଅମେର  ସାହୁ LNT2962652
ୀ /458724 36 104 772ମୀରା ପ ୃ ି ପି ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କମୁାର ପ ୃ ି LNT2962678
ପ ୁ /458725 56 104 773ସ ିବ କମୁାର ସାହୁ ପି ନୀଳମାଧବ ସାହୁ LNT2962686
ପ ୁ /468726 38 104 774ମ  ୁକମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟକା  ଦାସ LNT2962694
ପ ୁ /468727 31 104 775ଚିରାଗ ପେଟଲ ପି ବିେନାଦ ପେଟଲ YNY0142893
ୀ /468728 32 104 776ସଚିୁତା ସାହୁ ସା ଅମିତ କମୁାର ଦାସ YNY0171702
ୀ /478729 53 104 777ମୀରା ବରାଳ ସା ସେବର୍ ଶର ବରାଳ YNY0171710
ପ ୁ /478730 42 104 778େଦବଦ  ଦାସ ପି ସରାଜ କମୁାର ଦାସ LNT2962702
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ୀ /488731 43 104 779ଚ ିକା ସାହୁ ସା ତିନାଥ ସାହୁ LNT2962710
ପ ୁ /498732 58 104 780ବହାନ  େବଉରା ପି ମୀନେକତନ େବଉରା LNT3357977
ୀ /498733 50 104 781ଶମିର୍ ା େବଉରା ସା ବହାନ  େବଉରା LNT3357969

ପ ୁ /498734 25 104 782ସେ ାଷ େବଉରା ପି ବହାନ  େବଉରା YNY1038942
ପ ୁ /508735 35 104 783ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଧିେର  କମୁାର େବେହରା LNT2962728
ପ ୁ /508736 32 104 784ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଧିେର  କମୁାର େବେହରା YNY0076935
ପ ୁ /518737 36 104 785ରଣଜିତ େବେହରା ପି ଦଶରଥ େବେହରା LNT2962744
ୀ /518738 34 104 786ବନଲତା େବେହରା ପି ଦଶରଥ େବେହରା LNT2962736
ୀ /528739 52 104 787ଶୀମତି କଲଯ୍ାଣି େବେହରା ପି େଗାପାଳ ଚ  େବେହରା LNT2962751
ୀ /528740 31 104 788କି ିର୍ମୟୀ ସାହୁ ପି ମେନାରଂଜନ ସାହୁ YNY0142901
ୀ /538741 39 104 789ଦମୟ ୀ େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା LNT2962777
ୀ /538742 37 104 790ମ  ୁେବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା LNT2962785

ପ ୁ /538743 37 104 791ସେ ଷ େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା LNT2962769
ପ ୁ /538744 34 104 792ରେମଶ େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା LNT2962793
ୀ /538745 33 104 793ପିୟାପଶର୍ ୀ ଖୁ ିଆ ପି ବିେନାଦ ଚ  ଖୁ ିଆ YNY0142919
ୀ /548746 36 104 794ଅମାଳିକା େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା LNT2962801
ୀ /558747 34 104 795େରାଜାଲିନ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଧରଣୀଧର େବେହରା LNT2962827
ୀ /558748 33 104 796ପ ୁ ାଲିନୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଧରଣିଧର ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ LNT2962819

ପ ୁ /568749 41 104 797ଟୁନା ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାୟକ LNT2962835
ପ ୁ /568750 66 104 798ଶୀଅଇଁଠୁ ପ ା ପି ଉଦୟନାଥ ପ ା LNT2962850
ପ ୁ /568751 69 104 799ଟୁଲୁ ବାହାଦୁର ସନୁାର ପି େଦବ ବାହାଦୁର ସନୁାର LNT2962843
ୀ /578752 48 104 800ସତଯ୍ର ିତା ଛ ାଣ ସା େଯାୟାବ ଛ ାଣ LNT2962868
ୀ /578753 37 104 801ତୃ ିରାଣୀ ଲି ା ସା ବିେନାଦ କମୁାର ଲି ା LNT2962876
ୀ /588754 49 104 802ସାବିତି କାହାଳୀ ସା ତୀନାଥ କାହାଳୀ LNT2962884

ପ ୁ /598755 35 104 803ମଳୟ କମୁାର କାହାଳି ପି ଲକ୍ଷୀଧର କାହାଳି LNT2962892
ୀ /598756 34 104 804ସୀତାରାଣୀ କାହାଳୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର କାହାଳୀ LNT2962900

ପ ୁ /608757 35 104 805ସେ ାଷ ପାତ ପି ଅନାଦି ପାତ LNT2962926
ୀ /608758 33 104 806ପ ୁ ମ ରୀ ପାତ ପି ଅନାଦି ପାତ LNT2962918
ୀ /608759 33 104 807ଗାୟତୀ ପାତ ପି ଜଗବ ୁ ପାତ LNT2962942
ୀ /608760 38 104 808ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ସା ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ YNY0599761
ୀ /618761 39 104 809ଶ ା ଳୀ କାହାଳି ସା ବିଦଯ୍ାଧର କାହାଳି LNT2962959
ୀ /618762 37 104 810ଶ ା ଳୀ କାହାଳୀ ପି ଶୀଧର କାହାଳୀ LNT2962967

ପ ୁ /628763 34 104 811ବିଶରଂଜନ େବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା LNT2962975
ୀ /638764 35 104 812ସସିତା ପରିଡା ପି େପମଜୀଲାଲ୍ ପେଟଲ୍ LNT2962983
ୀ /648765 48 104 813ପ ୂ ିର୍ମା ପାତ ସା ଶବି ପାତ LNT2962991

ପ ୁ /658766 22 104 814ଦିଵିତ ଅଗଵାଲ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ଅଗଵାଲ ଅଗଵାଲ YNY1212976
ୀ /658767 36 104 815ରାଧାରାଣୀ େବେହରା ପି ରତନ୍ ାକର େବେହରା LNT2963023

ପ ୁ /658768 32 104 816ରଂଜନ କମୁାର େବେହରା ପି ରତନ୍ ାକର େବେହରା LNT2963031
ୀ /668769 41 104 817ମିତାରାଣୀ ମାହାଳୀ ସା ସଧୁାକର ମାହାଳୀ LNT2963049

ପ ୁ /668770 39 104 818ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ LNT2963056
ୀ /678771 45 104 819ଶମିର୍ ା େଲ ା ପି ତୁଷାର ରଂଜନ େଲ ା LNT2963064
ପ ୁ /688772 39 104 820ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି ପି ଶକୁେଦବ ମହା ି LNT2963072
ୀ /688773 63 104 821ସଜୁାତା ନାୟକ ମା ଚି ପଭା ନାୟକ YNY0142786
ୀ /688774 37 104 822ନିତାଶା ପ ନାୟକ ପି କିେଶାର କମୁାର ପ ନାୟକ YNY0142794
ୀ /688775 37 104 823େମାହୁମିତା ରାୟ ପି ବିଶନାଥ ରାୟ LNT2963098
ୀ /688776 51 104 824ଅପ ର୍ା ରାୟ ସା ବିଶନାଥ ରାୟ YNY0829663
ୀ /688777 34 104 825େମାନାଲିସା ରାୟ ପି ବିଶନାଥ ରାୟ YNY0829671

ପ ୁ /688778 39 104 826ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ LNT2963080
ୀ /688779 35 104 827ସସିତା ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ LNT2963106
ୀ /698780 38 104 828କ ନା ସାହୁ ପି ସାଧଚୁରଣ ସାହୁ LNT2963114
ପ ୁ /698781 31 104 829ହପର୍ ୀତ ସିଂହ ସଂଧ ୂ ପି ର ୀତ ସିଂହ ସଂଧ ୂ YNY1211341
ପ ୁ /708782 32 104 830ଅଜିେତଷ ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YNY0142935
ପ ୁ /708783 42 104 831ଶୀ ଭରତ ଚ  ସାହୁ ପି ଶୀ ବି ୁଚରଣ ସାହୁ LNT2963122
ୀ /718784 37 104 832ତୁଳସୀ ଭଗତ ସା ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ଭଗତ LNT2963130
ୀ /718785 44 104 833େଜଯ୍ାସନ୍ା ମଦୁୁଲି ସା ବିଜୟ ମଦୁୁଲି YNY0077032
ୀ /728786 36 104 834ଅନୁସୟୂା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY0171728
ୀ /748787 57 104 835କବିତା ସାହୁ ସା ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ LNT2963155
ୀ /748788 35 104 836ସସିତା ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ LNT2963163
ୀ /758789 44 104 837ଖଲୁଣା େବେହରା ସା ବଜ କିେଶାର େବେହରା LNT2963171
ପ ୁ /768790 48 104 838ରାଜୁ ରଣା ପି ରସାନ  ରଣା LNT2963205
ୀ /768791 41 104 839େସୗଦାମିନୀ ରଣା ସା ରାଜୁ ରଣା LNT2963197
ୀ /778792 37 104 840ଶସିତା ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ YNY0922351

142 180/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 25ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /778793 45 104 841ମେନାରମା ସାହୁ ସା େସାମନାଥ ସାହୁ LNT2963213
ପ ୁ /778794 41 104 842ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ ପି ଗୟାଧର ସାହୁ LNT2963221
ୀ /808795 49 104 843କବିତା ସାହୁ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ସାହୁ LNT2963254
ୀ /818796 62 104 844ସମସାଦ େବଗମ ସା ମହ ଦ୍ କାଶମି୍ YNY0077040

ପ ୁ /828797 37 104 845ଅେଶାକ କମୁାର ମଲୀକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମଲୀକ LNT2963296
ପ ୁ /828798 36 104 846ପି  ୁକମୁାର ମଲୀକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମଲୀକ LNT2963270
ପ ୁ /828799 32 104 847ଜବାହାର ମଲୀକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମଲୀକ LNT2963262
ୀ /828800 31 104 848ଜାନକି ମଲିକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମଲୀକ YNY0673236

ପ ୁ /828801 57 104 849ପତାପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପହାଦ ଚରଣ ସାଇଁ LNT2963288
ପ ୁ /838802 36 104 850ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ LNT2963304
ୀ /838803 36 104 851ଭାରତୀ ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ LNT2963312
ୀ /848804 36 104 852ଜାଗତୃୀ ସାହୁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ LNT2963320

ପ ୁ /848805 34 104 853ଅଭିେଷକ ସାହୁ ପି ଦାରିକାନାଥ ସାହୁ YNY0142943
ୀ /858806 54 104 854ସାଧନା ଗିରି ସା ପ ଜ ଗିରି YNY0664169

ପ ୁ /868807 34 104 855େଶଖର ଗିରି ପି ପ ଜ ଗିରି LNT2963338
ପ ୁ /878808 50 104 856ଭକ୍ତ ବାହାଦୁର ସନୁାର ପି ମାନ୍ ବାହାଦୁର ସନୁାର YNY0077057
ୀ /908809 22 104 857େସାନାଲୀ ଭଗତ ପି ଗେଜଂଦ ପସାଦ ଭଗତ YNY1213602

ପ ୁ /918810 32 104 858େହମ  କମୁାର ସାହୁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାହୁ YNY0142950
ୀ /928811 37 104 859ସିତା େବେହରା ସା ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା YNY0142968

ପ ୁ /938812 37 104 860ଅଭିେଷକ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY0142976
ପ ୁ /948813 55 104 861ପି କଲଯ୍ାଣ ପି ଆପାରାଓଏ  YNY0143008
ୀ /948814 50 104 862ପି ରାବଣା ପି ପି କଲଯ୍ାଣ YNY0142992

ପ ୁ /958815 47 104 863ଭରତ ପସାଦ ସାହୁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସାହୁ YNY0143032
ପ ୁ /968816 29 104 864ପି.ସାଗର କମୁାର ପି ପି.େଭ ଟ ରାଓ YNY0599696
ୀ /978817 34 104 865ତୃ ିମୟୀ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ YNY0673145
ୀ /978818 26 104 866ଅନିତା ସାହୁ ସା ଶେ ାଷ ସାହୁ YNY0964197

ପ ୁ /988819 30 104 867ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି କରୁଣାକର ସାହୁ YNY0236463
ୀ /1698820 21 104 868ତନମୀତା ରାଯ ପି ତନୟ ରାଯ YNY1222058
ୀ /1698821 21 104 869ତନମୀତା ରାଯ ପି ତନୟ ରାଯ YNY1222041
ୀ /1698822 21 104 870ତନମୀତା ରାଯ ପି ତନୟ ରାଯ YNY1222066
ୀ /1698823 21 104 871ତନମୀତା ରାଯ ପି ତନୟ ରାଯ YNY1222025
ୀ /1698824 21 104 872ତନମୀତା ରାଯ ପି ତନୟ ରାଯ YNY1222074
ୀ /1698825 21 104 873ତନୀତା ରାୟ ପି ତନୟ ରାୟ YNY1222082
ୀ /169, ASTA8826 21 104 874ଚ ୀତା ରାଯ ପି ସମୁନ ରାଯ YNY1244102
ୀ /170/A8827 42 104 875ରତନ୍ ା ଭ ାଚାୟର୍ ସା ସଜୁୀତ ଭ ାଚାୟର୍ YNY1223452

ପ ୁ /6448828 31 104 876ବାବୁ ଖାନ ପି ସଲୀମ ଖାନ YNY1338870
ୀ /6738829 24 104 877ସଚୂୀସିତା  ପି ଲଳିତ କମୁାର ଦାସ YNY1252949

ପ ୁ /BOOTHNO-8830 24 104 878େଦଵାଢୀ ସେୁରଶ ରାଓ ପି େଦଵାଢୀ ରାଵନା ରାଓ ରାଓ YNY1135136
ପ ୁ /749/158831 21 104 879ମେହଶ ସିଂ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସିଂ YNY1206960
ପ ୁ /221/8788832 21 104 880ସି ାଥର୍  ଅଗରଵାଲ ପି ସରତ ଅଗଵାଲ YNY1212430
ୀ /.8833 57 104 1045ମଲିକା ବିବି ସା େସକ୍ ଜମିଲ YNY0776617
ପ ୁ /008834 70 104 1046ଅମର କମୁାର ସାହୂ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୂ YNY1339068
ପ ୁ /C/O- B C8835 28 104 1047କପିଳାସ ଦାସ ପି ନିତଯ୍ଲାଲ ଦାସ YNY0599415
ୀ /C/O- Bala8836 28 104 1048ମାଧରିୁ ରାଉତ ସା ବଳରାମ େବେହରା YNY1130467

ପ ୁ /Hemanta N8837 20 104 1049ଅଂକିତା କମୁାର ସାହୂ କମୁାର ପି େହମଂତ କମୁାର ସାହୂ YNY1301043
ୀ /machhua b8838 21 104 1050िप्रयंका बेहेरा बेहेरा ମା ସଗର୍ୀୟ େଦେବ ର େବେହରା ସମିୁ YNY1323914

ପ ୁ /MACHHUA 8839 24 104 1051ବିନାୟକ ସାହୂ ପି େକୖଲାଶ ଚଂଦ ସାହୂ YNY1253343
ପ ୁ /18840 22 104 1052ମ୍ଡ ଅଶର୍ଦ ଆଲମ ପି ମ୍ଡ ଘୁ ନ YNY1221928
ପ ୁ /18841 74 104 1053ଶରତ ପସାଦ ଭଗତ ପି ଗେଣଶ ଭଗତ LNT2577005
ୀ /18842 61 104 1054ତସବ ି ଭଗତ ସା ଶରତ ପସାଦ ଭଗତ LNT2576999
ପ ୁ /18843 65 104 1055େବଦ ପକାଶ ହରଲାଣୀ ପି ଲିଲାରାମ ହରଲାଣୀ OR/06/044/270634
ୀ /18844 64 104 1056ମୀନା ହରଲାଣୀ ସା େବଦ ପକାଶ ହରଲାଣୀ OR/06/044/270635
ୀ /CUTTACK-8845 27 104 1057େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ଦଲାଇ ସା େଗାପାଳ ଦଲାଇ YNY1301597
ୀ /28846 69 104 1058କନିୁ େଜନା ସା ଗେଣଶ େଜନା LNT3405602
ପ ୁ /38847 61 104 1059ବାବାଜୀ େବେହରା ପି କାଶୀନାଥ େବେହରା LNT2493062
ୀ /38848 47 104 1060ସେରାଜିନୀ େଜନା ମା ଅନ  ପସାଦ େଜନା YNY0854752
ପ ୁ /38849 46 104 1061ଅନ  ପସାଦ େଜନା ପି ଗେଣଷ ପସାଦ େଜନା YNY0854760
ପ ୁ /38850 55 104 1062ଚକଧର କାହାଳି ପି େଗୗରା  କାହାଳି LNT2476620
ପ ୁ /48851 61 104 1063ଚତୁଭୁର୍ ଜ ପ ୃ ି ପି ପାଣ ୁପ ୃ ି LNT2489482
ପ ୁ /58852 68 104 1064ଭାବଗାହି ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ LNT2519999
ପ ୁ /58853 40 104 1065ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାବଗାହି ସାହୁ LNT2440071
ପ ୁ /78854 64 104 1066କିେଶାର କମୁାର ଭଗତ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଭଗତ LNT2478139
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ୀ /78855 54 104 1067ସନିୁତା ରାଣୀ ଭଗତ ସା କିେଶାର କମୁାର ଭଗତ LNT2478162
ୀ /78856 33 104 1068ଦିପୀକା ଗୁ ା ସା ରାଜା ପସାଦ YNY0673194

ପ ୁ /88857 45 104 1069ସଜିୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ LNT2486777
ପ ୁ /128858 30 104 1070ସେ ାଷ କମୁାର ପାତ ପି ଶବି ପାତ LNT2963007
ପ ୁ /148859 30 104 1071ପିତମ ଭଗତ ମା ସରିତା ଭଗତ YNY0236083
ପ ୁ /158860 34 104 1072େଦଭ୍ଯାେଲାକ ଜୀତ ପି ପକାଶ ଚଂଦ ସାହୂ YNY1301209
ପ ୁ /158861 34 104 1073େଦଭ୍ଯାେଲାକ ଜୀତ ପି ପକାଶ ଚଂଦ ସାହୂ YNY1299619
ୀ /158862 49 104 1074ସୀମା ଭଗତ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଭଗତ OR/06/044/272516

ପ ୁ /158863 34 104 1075େଦଭ୍ଯାେଲାକ ଜୀତ ପି ପକାଶ ଚଂଦ ସାହୂ YNY1224559
ୀ /168864 60 104 1076ମିନତୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/272594
ୀ /178865 41 104 1077ନଗିର୍ସ େବଗମ ସା ଏସ.େକ ମଜିଦ YNY0922328

ପ ୁ /188866 29 104 1078ଅରୁପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ YNY0672964
ୀ /198867 42 104 1079େରାନୀ େଜକବ ସା େଜକବ ଜଜର୍ YNY0716084

ପ ୁ /198868 34 104 1080ଜିେତ  ପାତ ପି ଦିଜ ପାତ LNT2963015
ୀ /198869 52 104 1081ଓମନା ପିସି ସା ଜଜର୍  କଟୁୀ YNY0716076

ପ ୁ /208870 27 104 1082ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାମନ ଚରଣ ସାହୁ YNY0673038
ୀ /218871 37 104 1083ଜବୀନ େବଗମ ସା ଗଫୁରାନ ମହ ଦ YNY0599258

ପ ୁ /228872 46 104 1084େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ YNY0854778
ୀ /228873 34 104 1085ସଷୁମା ସାହୁ ସା େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ ସାହୁ YNY0854786

ପ ୁ /228874 27 104 1086ଦିବଯ୍ର ନ ସାହୁ ପି ଅମେର  ସାହୁ YNY0673079
ୀ /238875 39 104 1087ଜୟ ୀ େବେହରା ସା କିେଶାର େବେହରା YNY0922252

ପ ୁ /238876 37 104 1088ଜଗା େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YNY0922278
ପ ୁ /238877 35 104 1089ସମିୁତ୍ େବେହରା ପି ମହାେଦବ େବେହରା YNY0599738
ୀ /238878 35 104 1090ବନଜା େବେହରା ସା ଅମେର  େବେହରା YNY0599670

ପ ୁ /238879 33 104 1091ମନର ନ େବେହରା ପି ମହାେଦବ େବେହରା YNY0599720
ୀ /248880 31 104 1092ସିଲି ମାଝି ପି ରେମଶ ଚ  ମାଝି YNY0673186

ପ ୁ /248881 28 104 1093ବଳରାମ ମାଝି ପି ରେମଶ ଚ  ମାଝି YNY0673053
ପ ୁ /258882 29 104 1094କପିେଳଶର େବେହରା ପି ସାବିତୀ େବେହରା YNY0673285
ପ ୁ /268883 29 104 1095ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ YNY0673178
ୀ /278884 28 104 1096ସଜୁାତା େବେହରା ସା ଲି ରାଜ େବେହରା YNY0673277
ୀ /288885 29 104 1097ଦି ି େବେହରା ପି ତପନ େବେହରା YNY0599597
ୀ /288886 38 104 1098ଶଭୁଶୀ ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ସା ରାେକଶ େବେହରା YNY0599399
ୀ /298887 37 104 1099େଦବଯାନୀ େବେହରା ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା YNY1173079
ୀ /298888 36 104 1100ଜୟ ି େବେହରା ସା ଚ ନ େବେହରା YNY0854588
ୀ /298889 35 104 1101ସ ୀତା େବେହରା ସା ଭୁବନ େବେହରା YNY0854596
ୀ /298890 28 104 1102ସସୀତା େବେହରା ପି ମହାେଦବ େବେହରା YNY0599894
ୀ /308891 33 104 1103ରିନା ପରିଡା ସା ମିଲୁ ପରିଡା YNY0673160
ୀ /318892 68 104 1104ନଳୀନୀ େବେହରା ସା ସରିୁଆ େବେହରା YNY0854646

ପ ୁ /318893 38 104 1105ରବି େବେହରା ପି ସରିୁଆ େବେହରା YNY0854703
ୀ /318894 36 104 1106ହୀନ େବେହରା ସା ରବି େବେହରା YNY0854653
ୀ /318895 20 104 1107ଗାୟତୀ େବେହରା ପି କ୍ଷୀେର  େବେହରା YNY1331966
ୀ /318896 32 104 1108ଲିଲି ପାତ ସା ଅଜୟ ପାତ YNY0673301

ପ ୁ /318897 32 104 1109ସିକ ୁପାତ ପି ଶବି ପାତ YNY0599944
ୀ /318898 30 104 1110ଅନିତା ପାତ ସା ଶୀକା  ପାତ YNY1302132

ପ ୁ /328899 28 104 1111ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YNY0673327
ୀ /338900 24 104 1112ସଚିୁତା େବେହରା ପି େଗାପାଳ ଚ  େବେହରା YNY0964296
ୀ /338901 41 104 1113ଆରତି ମାହାଳି ସା ପଭାକର ମାହାଳି YNY0599563

ପ ୁ /348902 66 104 1114ଧନୁ ର୍ ର େବେହରା ପି ପଦନାଭ େବେହରା YNY1022318
ୀ /348903 56 104 1115ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ଧନୁ ର୍ର େବେହରା YNY1022292
ପ ୁ /348904 54 104 1116ତରୁଣ କମୁାର େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା YNY0964213
ୀ /348905 27 104 1117ନିତୁ େବେହରା ପି ତୁରଣ କମୁାର େବେହରା YNY0964288
ୀ /348906 25 104 1118ବବିତା େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା YNY0964312
ପ ୁ /348907 24 104 1119ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା YNY0964320
ୀ /348908 24 104 1120ରଶିତା େବେହରା ପି ତୁରଣ କମୁାର େବେହରା YNY0964270
ପ ୁ /348909 23 104 1121ଅଭିେଷକ େବେହରା ପି ଧନୁ ର୍ ର େବେହରା YNY1022300
ୀ /348910 33 104 1122ପ ୁ ାଲିନ୍ ପିୟଦଶର୍ୀନୀ ପି ଧରଣୀଧର େବେହରା YNY0964171
ପ ୁ /348911 27 104 1123ନିତିଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY0673020
ୀ /358912 31 104 1124ପ ୁ ଲତା ରଣା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ରଣା YNY0672998
ପ ୁ /368913 36 104 1125ସଦୁାମ େବେହରା ପି ଶବି ପସାଦ େବେହରା YNY0599704
ପ ୁ /368914 26 104 1126େଲାକ ନାଥ େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YNY0922260
ପ ୁ /378915 25 104 1127ଅକ୍ଷୟ କମୁାର କାହାଳୀ ପି େତାଫାନୀ କାହାଳୀ YNY0922286
ୀ /378916 21 104 1128େସତାଲୀନା କାହାଳୀ ପି ବୀେରନ କାହାଳୀ◌ୀ YNY1247246
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ପ ୁ /378917 30 104 1129େଛେଲ ସରକାର ପି ପଦିପ ସରକାର YNY0673137
ପ ୁ /388918 29 104 1130ସତିୃ ର ନ ସିଂହ ପି ନିର ନ ସିଂହ YNY0672956
ୀ /388919 28 104 1131ସିତାରାଣୀ ସିଂହ ପି ନିର ନ ସିଂହ YNY0672949

ପ ୁ /398920 41 104 1132ସଦାନ  ରାଉତ ପି ବାସେୁ◌ଦବ ରାଉତ YNY1156231
ୀ /398921 31 104 1133କବିତା ସାହୁ ସା ସଧିୁର କମୁାର ସାହୁ YNY0673244
ୀ /398922 29 104 1134ମଧସୁୀତା ସାହୁ ମା ଲିଲି ସାହୁ YNY0599530

ପ ୁ /408923 28 104 1135ବିକାଶ କମୁାର ରାଉଳ ପି ପିତବାସ ରାଉଳ YNY0673087
ୀ /408924 51 104 1136ହିରନମୟୀ ସାହୁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ OR/06/044/272565
ୀ /418925 32 104 1137ପି ି  ସାହୁ ସା ନିତଯ୍ ରଂଜନ ସାହୁ YNY0673293
ୀ /428926 32 104 1138ସିମା ମଲିକ ସା ରାେକଶ ମଲିକ YNY0599373
ୀ /438927 30 104 1139ସଜୁାତା େବେହରା ସା ମନର ନ େବେହରା YNY0599753
ୀ /438928 34 104 1140ଗିତା ଳୀ ସାହୁ ସା େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ YNY1022276
ୀ /438929 25 104 1141ରାକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ଚ  ସାହୁ YNY1022219
ୀ /448930 31 104 1142ସସିତା ସାହୁ ସା ବି ୁ ସାହୁ YNY0922336
ୀ /448931 30 104 1143ସଭୁାସିନୀ ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0922245

ପ ୁ /488932 21 104 1144ଆକାଶ ତରାଇ ପି ରବୀ  ତରାଇ YNY1302439
ୀ /488933 19 104 1145ଚ କାଂତୀ ତରାଇ ପି ରବୀ  ତରାଇ YNY1302157
ୀ /498934 64 104 1146ମେନାରମା େବେହରା ସା ମହାେଦବ େବେହରା YNY0964189

ପ ୁ /528935 25 104 1147ଦୀେନଶ ଚ  େସଠୀ ପି ପଦୀପ କମୁାର େସଠୀ YNY0922344
ୀ /538936 30 104 1148ବିଣାପାଣି ପାତ ସା ଜିେତ  ପାତ YNY0854745
ୀ /548937 35 104 1149ଜୟ ୀ ପାତ ସା ବିଜୁ ପାତ YNY0854638
ୀ /558938 35 104 1150ସବିତା ପାତ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ପାତ YNY1302124
ୀ /558939 32 104 1151ସବିତା ପାତ ସା ଦୁଷ  ପାତ YNY0964205

ପ ୁ /568940 21 104 1152ନେରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ଚ  ସାହୁ YNY1331701
ୀ /578941 59 104 1153ଜୟ ୀ େବେହରା ସା ଦିଲିପ େବେହରା YNY0854893
ୀ /578942 31 104 1154ସମିୁତା େବେହରା ସା ର ନ କମୁାର େବେହରା YNY0854604

ପ ୁ /578943 26 104 1155େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ଦିଲୀପ େବେହରା YNY0974063
ପ ୁ /608944 73 104 1156ନେର  େବେହରା ପି େଦୖତାରି େବେହରା YNY0922377
ୀ /608945 59 104 1157ସେୁଲଖା େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା YNY1163757
ୀ /608946 32 104 1158ଶଚିୁତା େବେହରା ସା େଲାକନାଥ େବେହରା YNY0964254

ପ ୁ /608947 29 104 1159ଜଗନାଥ େବେହରା ପି ବିେଜଂଦ େବେହରା YNY1163781
ପ ୁ /608948 28 104 1160ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା ପି ବିେଜ  େବେହରା YNY1038934
ପ ୁ /608949 24 104 1161ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YNY0964221
ୀ /608950 22 104 1162ଅ ିତା େବେହରା ପି ଜିେତ  େବେହରା YNY1169127

ପ ୁ /618951 45 104 1163ମାୟାଧର ମହାଲୀ ପି ବଳରାମ ମହାଲୀ YNY1163765
ୀ /618952 24 104 1164େସାନାଲୀ ମହାଲୀ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହାଲୀ YNY1163740
ୀ /618953 24 104 1165ସରିତା ମହାଲୀ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହାଲୀ YNY1163773

ପ ୁ /638954 63 104 1166ସେରାଜ କମୁାର ସାହୂ ପି କପିେଲ  ସାହୂ YNY1287259
ପ ୁ /658955 26 104 1167େସୗମଯ୍ ର ନ େଲ ା ପି ସେୁର  ନାଥ େଲ ା YNY0964239
ପ ୁ /668956 31 104 1168ଦିପକ େବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା YNY0922419
ୀ /668957 30 104 1169ରଶୀପଭା ସାହୁ ସା ଜିେତ  ସାହୁ YNY0854737
ପ ୁ /678958 58 104 1170େକୗଳାଶ ଚ  ରଣା ପି ବାବାଜୀ ରଣା YNY0854620
ପ ୁ /678959 33 104 1171ଶା ନୁ କମୁାର ରଣା ପି େକୗଳାଶ ଚ  ରଣା YNY0854612
ୀ /678960 22 104 1172ଶଭୁଶୀ ରଣା ପି େକୖଳାଶ ଚ  ରଣା YNY1158609

ପ ୁ /688961 24 104 1173ରଜତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ YNY1331933
ୀ /698962 25 104 1174ବଷର୍ା ଗଇୁଁ ପି ନିର ନ ଗଇୁଁ YNY0922435
ୀ /698963 43 104 1175ସବିତା ନାୟକ ସା ଅ ଯର୍ାମୀ ନାୟକ YNY0854695

ପ ୁ /698964 42 104 1176ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ନାୟକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ନାୟକ YNY0854802
ୀ /698965 23 104 1177ଜସିନ୍ ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ YNY1038926
ୀ /738966 31 104 1178େସାନାଲୀ ସଚୁରିତା ସାହୂ ସା ଅଭିଜିତ ସାହୂ YNY1288695
ୀ /778967 24 104 1179େଜଯ୍ାତିସିତା ଭଗତ ପି ସଂଜୀତ ଭଗତ YNY1096304
ୀ /778968 35 104 1180ପିୟ ା ଚଉରସିଆ ସା ନିରାଜ କମୁାର YNY0716100
ୀ /778969 32 104 1181ପୀତୀ କମୁାରି େଚୗରାସିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଭଗତ YNY0854711
ୀ /788970 38 104 1182େଜଯ୍ାତି ରଣା ସା େଦେବ  ରଣା YNY0964247
ୀ /838971 22 104 1183ନିରୂପମା େବେହରା ପି ବଜ କିେଶାର େବେହରା YNY1079391
ପ ୁ /868972 25 104 1184ଋତୁରାଜ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YNY1022151
ୀ /908973 25 104 1185ମିନାକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି ପତାପ କମୁାର ସାହୁ YNY0964338
ୀ /908974 25 104 1186ମୀନାଖୀ ସାହୁ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY1079326
ପ ୁ /908975 23 104 1187ଲଲାେଟ ୁ ସାହୁ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY1079342
ପ ୁ /908976 23 104 1188ଭୁବନନ  ସାହୁ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY1079359
ୀ /918977 27 104 1189ରଜନୀ ମଲିକ ପି ସେୁର  ମଲିକ YNY0922211
ପ ୁ /918978 74 104 1190ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମଲିକ ପି େବୖଦା ମଲିକ YNY1247113
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ପ ୁ /918979 39 104 1191ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ମଲିକ YNY1247121
ୀ /918980 26 104 1192ସମିୁତା ମଲିକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ YNY1247105
ୀ /948981 33 104 1193ପମିଳା ମହାରଣା ସା ସାଧୀନ ସାହୁ YNY0922203

ପ ୁ /948982 69 104 1194ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା ପି େଧାଇ ପରିଡା YNY0922443
ୀ /948983 61 104 1195ପ ୁ ଲତା ପରିଡା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା YNY0922393

ପ ୁ /948984 39 104 1196ଶୀକା  ପରିଡା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା YNY0922385
ପ ୁ /948985 37 104 1197ପଶା  ପରିଡା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା YNY0922401
ୀ /948986 27 104 1198ଡି େରାଜା ସା ଡି ଶ ର YNY1247147

ପ ୁ /968987 20 104 1199ସଭୁଜୀତ ସାହୂ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୂ YNY1289081
ପ ୁ /978988 20 104 1200ଉଡିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଉ ମ କମୁାର ଦାସ YNY1340876
ୀ /1018989 41 104 1201ମମତା ଡାକଆୁ ସା ଖଦାଳ ଡାକଆୁ YNY0922450

ପ ୁ /1018990 55 104 1202ମ ରଧର ନାୟକ ପି ଉଛବ ନାୟକ YNY0922427
ୀ /1068991 28 104 1203ସିପା ରାଣୀ ସାହୁ ସା ଅଭୀେଶକ ସାହୁ YNY1096312
ୀ /1068992 24 104 1204ଶୀତଲ ସାହୂ ପି ଶୀଶୀର କମୁାର ସାହୂ YNY1079334
ୀ /1088993 24 104 1205ରଶିତା େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା YNY1022243
ୀ /1998994 37 104 1206ରି ି  ସାମଲ ସା ବିଦୁସ ସାମଲ YNY0830950
ୀ /638/A8995 20 104 1207େଶାଭା ମ ଳ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ ମ ଳ YNY1344431

ପ ୁ /.8996 50 104 1322ନରବାହାଦୁର େକ.ସି ପି େବାମ ବାହାଦୁର େକ. ସି YNY0821546
ପ ୁ /C/O - Bis8997 28 104 1323ଆଶଷି ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YNY1225119
ପ ୁ /JACHUCK 8998 71 104 1324ସମୁନ ନାଇକ - ଲିପିକା ନାଇକ YNY1213511
ୀ /OLD SALE8999 47 104 1325ସ ର୍ଲତା ମିଶ ସା ଜୀବନାନ  ମିଶ YNY0117119

ପ ୁ /OLD SALE9000 40 104 1326ଶେୁଭ ୁ ରାୟ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ରାୟ YNY0608844
ପ ୁ /19001 69 104 1327ନୀତି ରାଜ ମହା ି ପି ମେନାର ନ ମହା ି LNT2397214
ୀ /19002 62 104 1328ନୀରା ମହା ି ସା ନୀତି ରାଜ ମହା ି LNT2483345
ୀ /19003 40 104 1329ବ ନା ମହା ି ପି ନୀତି ରାଜ ମହା ି LNT2483436
ୀ /29004 71 104 1330ନିଶାମଣି ଦାସ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ OR/06/044/270818
ୀ /39005 54 104 1331ଯେଶାଦା େସଠୀ ସା ଶ ର େସଠୀ OR/06/044/270297

ପ ୁ /39006 52 104 1332ସେୁର  େସଠୀ ପି େଗାପୀନାଥ େସଠୀ LNT2547107
ୀ /39007 48 104 1333େମନକା େସଠୀ ସା ସେୁର  େସଠୀ LNT2536936

ପ ୁ /49008 42 104 1334ଦୀପକ ର ନ ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ LNT2522555
ୀ /59009 79 104 1335ଚରନଜୀତ େକୗର ସା ସରୁଜିତ ସିଂହ LNT1674688
ୀ /59010 58 104 1336ରବି ର େକୗର ପି ସରୁଜିତ ସିଂହ LNT1674704
ୀ /59011 46 104 1337ଅମରଜିତ େକୗର ପି ସରୁଜିତ ସିଂହ LNT1674712

ପ ୁ /59012 83 104 1338ସରୁଜିତ ସିଂହ ପି ରତନ ସିଂହ LNT1674670
ପ ୁ /59013 43 104 1339କଲୁବ  ସିଂହ ପି ସରୁଜିତ ସିଂହ LNT1674696
ପ ୁ /59014 28 104 1340ଅମିେତାଜ ସିଂହ ପି ରବି ର େକୗର YNY0854828
ପ ୁ /69015 90 104 1341ବୃ ାବନ ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ OR/06/044/270516
ୀ /69016 68 104 1342ସବିତା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/044/270521

ପ ୁ /69017 60 104 1343ଇଶର ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ OR/06/044/270518
ୀ /69018 56 104 1344କନକ ଦାସ ସା ଶତୃଘନ ଦାସ YNY0984815

ପ ୁ /69019 50 104 1345ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ LNT3357993
ୀ /69020 44 104 1346କନିୁ ଦାସ ସା ଈଶର ଦାସ LNT2536670
ୀ /69021 41 104 1347ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ LNT3357985

ପ ୁ /79022 85 104 1348ରାମଚ  ସାହୁ ପି କୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ OR/06/044/270528
ପ ୁ /89023 34 104 1349ବିରାଜ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ ପି ବିଦଯ୍ତୁ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ YNY0449058
ୀ /99024 36 104 1350ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ମଧସୁଦୁନ ମହାରଣା YNY0449041

ପ ୁ /99025 78 104 1351ପତାପ ଚ  ରାଉଳ ପି ଅତୁଲ ଚ  ରାଉଳ YNY0854844
ୀ /109026 46 104 1352ଲିପିକା ନାୟକ ସା ସମିୁତ ନାୟକ OR/06/044/270860

ପ ୁ /119027 41 104 1353ଆଶୀଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ LNT2397958
ୀ /129028 29 104 1354େପରଣା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ପି େପମ କମୁାର ଦାସ YNY0355149
ପ ୁ /129029 89 104 1355ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ YNY0447516
ୀ /139030 70 104 1356ଆଦିତଯ୍ ପଭା ପସାଦ ସା ପ ୁ ର୍ ଚ  ଖ ୁ ିଆ OR/06/044/270423
ପ ୁ /149031 38 104 1357ସେୁଶାଭିତ ଦାସ ପି ସ ିପ ଦାସ LNT3357936
ୀ /159032 29 104 1358ରିନା ପରିଡା ସା ମିଲୁ ପରିଡା YNY0449397
ପ ୁ /169033 46 104 1359େଡନିସ ଲିଉ ପି ଯାନୁ ସେୁନ ଲିଉ YNY0600106
ପ ୁ /663A9034 20 104 1360aি ত নাযক ପି pভূদtা aনুপম নাযক YNY1347368
ୀ /189035 24 104 1361େସାନାଲି ସାହୁ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY1366632
ୀ /189036 19 104 1362ନିରୁପମା ସାହୁ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY1366665
ୀ /489037 19 104 1363ଶା ିପିୟା ତିପାଠୀ ପି ମୀନେକତନ ତିପାଠୀ YNY1366699
ୀ /885/24629038 46 104 1364ନିମର୍ଳା ବେଜାରିଆ ନିମର୍ଳା ସା ଅନିଲ ବେଜାରିଆ  YNY1368349
ପ ୁ /885/24629039 25 104 1365ପଜୁା ବେଜାରିଆ  ପି ଅନିଲ କମୁାର ବେଜାରିଆ  YNY1368356
ପ ୁ /1019040 41 104 1366େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ - ଗୀତା ଳି ସାହୁ YNY1368430
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ୀ /885/25629041 43 104 1367ମ  ୁବେଜାରିଆ ମ ୁ - େଜାହନ୍ ଆଶୀଷ ବରାଲ YNY1368513
ପ ୁ /885/24629042 52 104 1368ସାଜନ କମୁାର ବେଜାରିଆ ସାଜନ - େଜାହନ୍ ଆଶୀଷ ବରାଲ YNY1368539
ୀ /379043 21 104 1369େଶତାଲୀନା କାହାଳୀ ପି ବିେରନ କାହାଳା YNY1395722
ୀ /479044 25 104 1370େସନ୍ହା ଳୀ କାହାଳୀ ପି ଚକଧର କାହାଳୀ YNY1395730

ପ ୁ /479045 20 104 1371କଳୂଦୀପ କମୁାର କାହାଳୀ ପି ଗଦାଧର କାହାଳୀ YNY1395748
ୀ /109046 22 104 1372ରଶିତା ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ YNY1395755

ପ ୁ /199047 22 104 1373ଆକାଶ େବେହରା ପି ତପନ େବେହରା YNY1395763
ୀ /459048 18 104 1374ସପିୁୟା ସାହୁ ମା ଛବି  ସାହୁ YNY1395862
ୀ /379049 19 104 1375େଦବଲିନା କାହାଳୀ ପି ବିେରନ କାହାଳୀ YNY1395870
ୀ /479050 22 104 1376ରାେଜଶରୀ କାହାଳୀ ପି ଗଦାଧର କାହଳୀ YNY1395888
ୀ /479051 23 104 1377ସପନ୍ା ଳୀ କାହାଳୀ ପି ଚକଧର କାହାଳୀ YNY1395896

ପ ୁ /109052 71 104 1378ବାବାଜି ସାହୁ ପି କାଳନଦି ସାହୁ YNY1395904
ପ ୁ /.9053 26 113 1ପି ରାଜେସଖର ରାଓ ପି ପି ନଖରାଜୁ ରାଓ YNY0857201
ପ ୁ /.9054 53 113 2େସକ. ନଈମ ଉଲା ପି େସଖ ମଜର ମଜର YNY0822098
ପ ୁ /09055 38 113 3େଶଖ ଖାଲିଦ ଅଖତାର ପି େଶଖ ଆରି  YNY1060151
ପ ୁ /C/O-SUCHA9056 38 113 4ଅନ  ଦାସ ପି ମାୟାଧର ଦାସ YNY1342658
ୀ /019057 30 113 5ରୀନା ସାହୁ ସା ବିପିନ ସାହୁ YNY1024611

ପ ୁ /19058 31 113 6ବିପିନ୍ କମୁାର ସାହୁ ମା ଉମିର୍ଳା ସାହୁ YNY0451229
ୀ /19059 59 113 7ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ OR/06/044/288003
ୀ /029060 43 113 8ସାକତୁନ ବିବି ସା େସକ ମନନ YNY1238658
ୀ /029061 43 113 9େସକ ମନନ ପି େସ କଦର YNY1238682

ପ ୁ /029062 22 113 10ଇଜାଜ କାୟମ ପି ଅବଦୁଲ୍ କାୟମ YNY1073915
ୀ /29063 34 113 11ପ ୁ ା ଳି ରାୟ ସା ସମୀର କମୁାର ସିଂ YNY0857151

ପ ୁ /29064 44 113 12ସମୀର କମୁାର ସିଂହ ପି ଶରତ କମୁାର ସିଂହ LNT2523769
ପ ୁ /039065 29 113 13ବୀରଦିଶ େବଗମ ମା ଊମାଲ ହସନ୍ତ YNY1238708
ପ ୁ /039066 34 113 14ନଏଲା ନା ିସ ମା ଊମଲ ହସତ YNY1238591
ୀ /039067 33 113 15ମନିୁର ନୁର ମା ଊମଲ ହସନାତ YNY1238575

ପ ୁ /039068 38 113 16ସାହାନଜ ପରବିନ ମା ସ୍ଵୀଟୀ ଊମଲୁ YNY1238542
ପ ୁ /49069 60 113 17ପ ାନନ ଭୂୟଁା ପି ନ  କିେଶାର ଭୂୟଁା LNT2447233
ୀ /49070 59 113 18ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ପରମାନ  ମହାରଣା OR/06/044/288005
ୀ /59071 35 113 19େରଶମା େବଗମ ସା େଶକ ସାଜିତ YNY0305268

ପ ୁ /59072 62 113 20ବିଜୟ ମହାରଣା ପି ଗେଣଷ ମହାରଣା YNY0985309
ୀ /59073 57 113 21ଶା ି ମହାରଣା ସା ବିଜୟ ମହାରଣା OR/06/044/288009

ପ ୁ /59074 56 113 22ଅଜୟ ମହାରଣା ପି ଗେଣଶ ମହାରଣା LNT2571842
ପ ୁ /59075 50 113 23ସ ୟ ମହାରଣା ପି ଗେଣଶ ମହାରଣା LNT2571859
ୀ /59076 35 113 24ଉପାସନା ମହାରଣା ପି ବିଜୟ ମହାରଣା LNT4477337
ୀ /59077 35 113 25ଆରାଧନା ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା OR/06/044/288008

ପ ୁ /69078 48 113 26ଚି  ର ନ ମହାରଣା ପି ବା ାନିଧି ମହାରଣା LNT2447373
ୀ /79079 55 113 27ପମିଳା ମହାରଣା ସା ବି ୁ ମହାରଣା OR/06/044/288025
ୀ /79080 49 113 28ଉମିର୍ଳା ମହାରଣା ସା ବହାନ  ମହାରଣା LNT2447597

ପ ୁ /79081 36 113 29ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ବି ୁଚରଣ ମହାରଣା YNY0764068
ପ ୁ /79082 53 113 30ବହାନ  ମହାରଣା ପି ଅ ୁର୍ନ ମହାରଣା OR/06/044/288030
ପ ୁ /79083 27 113 31ମେହଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବହାନ  ମହାରଣା YNY0606301
ୀ /79084 63 113 32ତିେଳା ମା ନ ସା ରେମଶ ଚ  ନ YNY0857045

ପ ୁ /89085 43 113 33େସକ ଖଲିଦ ପି େସକ ଅଜିମ LNT2524403
ୀ /099086 54 113 34ପ ୁ ଲତା ବାରିକ ପି ନେର  କମୁାର ବାରିକ YNY1024553
ୀ /099087 36 113 35େସୗଦାମିନି ବାରିକ ସା ପରୁୁେଷା ମ ବାରିକ YNY1024595

ପ ୁ /99088 71 113 36ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ YNY1156181
ପ ୁ /99089 39 113 37ପିତମ ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ YNY0451252
ପ ୁ /99090 37 113 38ଅନୁପମ ଦାସ୍ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ୍ YNY0451237
ପ ୁ /99091 57 113 39ବଂଶୀ ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା OR/06/044/288021
ପ ୁ /99092 49 113 40ବଳରାମ ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା OR/06/044/288028
ପ ୁ /99093 45 113 41ଜନାର ନ ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା YNY0194936
ୀ /99094 45 113 42ଅମିତା ମହାରଣା ସା ଜନା ର୍ନ ମହାରଣା YNY0194944
ୀ /99095 42 113 43ବ ିତା ମହାରଣା ସା ବଳରାମ ମହାରଣା LNT2443836
ପ ୁ /99096 29 113 44ଜିେତ  ମହାରଣା ପି ଜନା ର୍ ନ ମହାରଣା YNY0606319
ପ ୁ /99097 29 113 45ବିକାଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଜନା ର୍ ନ ମହାରଣା YNY0606327
ପ ୁ /99098 29 113 46ସଂଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା YNY0356360
ପ ୁ /109099 44 113 47େସକ୍ ଅେହ ଦ ପି େସକ୍ ବାବୁ YNY0451369
ୀ /109100 70 113 48ସଂ ାରାଣୀ ଦାଶ ସା ବଂଶୀଧର ଦାଶ YNY0966515
ୀ /109101 27 113 49େସକ ହବିବ ପି ସକ ଫକିର YNY1238906
ପ ୁ /109102 29 113 50ନଇମଁ୍ ଖାନ ପି ଜମାଲ ଖଁା YNY0451377
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ପ ୁ /109103 62 113 51ପିୟର ନ ମହାପାତ ପି ପଭାସ ମହାପାତ OR/06/044/288035
ୀ /109104 56 113 52ସରିତା ମହାପାତ ସା ପିୟର ନ ମହାପାତ OR/06/044/288039

ପ ୁ /109105 51 113 53ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଭମରବର ମହାପାତ LNT2443828
ୀ /109106 33 113 54ଶି ା ମହାପାତ ପି ପିୟା ର ନ ମହାପାତ YNY0606426
ୀ /109107 28 113 55ସନ୍ି ା ମହାପାତ ପି ପିୟ ର ନ ମହାପାତ YNY0672147

ପ ୁ /109108 71 113 56ରେମଶ ଚ  ନ ପି ବଳରାମ ନ YNY0857078
ୀ /109109 63 113 57ତିେଳା ମା ନ ସା ରେମଶ ଚ  ନ YNY0966473

ପ ୁ /109110 45 113 58ମାନସ କମୁାର ନ ପି ରେମଶ ଚ  ନ YNY0857060
ୀ /109111 41 113 59ପନୁମ୍ ନ ସା ସବୁାଷ ନ YNY0966499

ପ ୁ /109112 41 113 60ସବୁାଷ ନ ପି ରେମଶ ଚ  ନ YNY0857086
ୀ /109113 40 113 61ସାଗରିକା ନ ସା ମାନସ କମୁାର ନ YNY0966481
ୀ /109114 30 113 62ସବିତା ପଧାନ ସା ପତଯ୍ଷୁ ପଧାନ YNY0966614

ପ ୁ /119115 50 113 63େଚୗଧରୁୀ ନୃସିହ ଚରଣ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ LNT2443851
ୀ /119116 46 113 64େଶୖଳବାଳା ଦାସ ସା େଚୗଧରୁୀ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ LNT2443844
ୀ /129117 64 113 65େଦବକୀ ପାତ ସା େକୖଳାସ ପାତ OR/06/044/288045

ପ ୁ /129118 62 113 66େକୖଳାସ ପାତ ପି ନରସିଂହ ପାତ OR/06/044/288044
ପ ୁ /129119 39 113 67ସେରାଜ କମୁାର ପାତ ପି େକୖଳାସ ପାତ LNT2449031
ୀ /129120 79 113 68ଧରିତୀ ସାଇଁ ସା ହୁେର  ସାଇଁ YNY0451385

ପ ୁ /139121 67 113 69ନୃସିଂହ ମହାପାତ ପି ସବୁାସ ମହାପାତ OR/06/044/288050
ପ ୁ /139122 57 113 70ଅନୁପ ମହାପାତ ପି ସବୁାସ ମହାପାତ LNT2547560
ୀ /139123 52 113 71ମିନୁ ମହାପାତ ସା ଅନୁପ ମହାପାତ LNT2547552

ପ ୁ /139124 37 113 72ଶବିାନ  ମହାପାତ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାପାତ YNY0305276
ୀ /139125 33 113 73ରୁଚିକା ମହାପାତ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାପାତ YNY0305284
ୀ /139126 33 113 74ସ ୀପ ମହାପାତ ପି ନୁସିଂଘ ଚରଣ ମହାପାତ YNY1238757

ପ ୁ /149127 21 113 75ଚଂଦେଶଖର ବାରିକ ପି ବାପଜୁୀ ବାରିକ YNY1208826
ପ ୁ /149128 66 113 76ପବୀର ଚ  ମହାପାତ ପି ଶଶିରି ଚ  ମହାପାତ YNY1024835
ୀ /149129 63 113 77ସଧୁା ଶବୁାଲା ମହାପାତ ସା ପବୀର ଚ  ମହାପାତ YNY1024843

ପ ୁ /149130 30 113 78ଅମିତ ମହାପାତ ପି ପବୀର ଚ  ମହାପାତ YNY1024801
ପ ୁ /149131 67 113 79େକୖଳାସ ଚ  ସାମଲ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ସାମଲ LNT2571933
ୀ /159132 82 113 80ଶା ିଲତା ବାରିକ ସା ହେରକୃ  ବାରିକ YNY0305300

ପ ୁ /159133 47 113 81ଶବିନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ହେରକୃ  ବାରିକ YNY0305318
ୀ /159134 35 113 82ରଶିତା ବାରିକ ସା ଶବିନାରାୟଣ ବାରିକ YNY0305292

ପ ୁ /159135 56 113 83ପେୁ ୁ କମୁାର ମହା ି ପି ଗେଜ  ନାଥ ମହା ି YNY0800375
ପ ୁ /159136 45 113 84େଖାକନ କମୁାର ରଉତ ପି େକଳଚୁରଣ ରାଉତ YNY0451427
ୀ /159137 30 113 85ରାଜଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା େଖାକନ କମୁାର ରାଉତ YNY0451401
ୀ /159138 72 113 86ଅଲପନା ସାମଲ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାମଲ LNT2571917

ପ ୁ /159139 39 113 87ରାେଜ  ସାମଲ ପି େକୗଳାସ ସାମଲ LNT2571883
ୀ /169140 65 113 88େଜଯ୍ା ନ୍ାମଇ ପଧାନ ସା ରାେଜ  ନାଥ ପଧାନ YNY0143784

ପ ୁ /169141 63 113 89ରାେଜ  ନାଥ ପଧାନ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ପଧାନ YNY0305326
ୀ /169142 40 113 90ସାଗତିକା ପଧାନ ସା ବିଭୂ ବିକାଶ ପଧାନ YNY0305334

ପ ୁ /169143 40 113 91ବିଭୂ ବିକାଶ ପଧାନ ପି ରାେଜ  ନାଥ ପଧାନ YNY0305359
ପ ୁ /169144 37 113 92ବିଭୁ ଆଶଷି ପଧାନ ପି ରାେଜ  ନାଥ ପଧାନ YNY0143776
ପ ୁ /169145 34 113 93ବିଭୂପକାଶ ପଧାନ ପି ଯତି  ନାଥ ପଧାନ YNY0305342
ପ ୁ /169146 31 113 94ବିଭୁ ରଶି ପଧାନ ପି ସଚି  ନାଥ ପଧାନ YNY0606335
ପ ୁ /179147 33 113 95େଶଖ୍ ଇଦରିସ୍ ମା େଜୟନବ ବିବ YNY0082388
ପ ୁ /179148 78 113 96ଶୀକା  ମହାପାତ ପି ଶରତ ମହାପାତ LNT2443802
ୀ /179149 72 113 97ସ ର୍ଲତା ମହାପାତ ସା ଶୀକା  ମହାପାତ LNT2447316

ପ ୁ /179150 68 113 98କମଳାକା  ମହାପାତ ପି ଶରତ ମହାପାତ OR/06/044/286468
ୀ /179151 61 113 99ଗୀତା ଳି ମହାପାତ ସା ରମାକା  ମହାପାତ OR/06/044/288068
ୀ /179152 54 113 100ମିରିୟଲ ମହାପାତ ସା କମଳାକା  ମହାପାତ OR/06/044/286471
ପ ୁ /179153 49 113 101ଚ କା  ମହାପାତ ପି ଶୀକା  ମହାପାତ OR/06/044/288075
ପ ୁ /179154 40 113 102ସମିତ ମହାପାତ ପି କମଳାକା  ମହାପାତ LNT2447217
ୀ /179155 68 113 103ସ ର୍ଲତା ମହା ି ସା ଶବି ଚରଣ ମହା ି YNY0966465
ପ ୁ /179156 55 113 104ତାରାକା  ମହାପାତ ପି ଶୀକା  ମହାପାତ YNY0857128
ୀ /179157 52 113 105ସଜୁତା ମହାପାତ ସା ତାରାକା  ମହାପାତ YNY0492942
ପ ୁ /189158 80 113 106କାଳି ପସନନ୍ ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ LNT2447498
ୀ /189159 62 113 107ବାସ ିଲତା ବାରିକ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ YNY0305367
ୀ /189160 43 113 108ସବିତା ବାରିକ ପି ସଂଗାମ ବାରିକ YNY0665380
ପ ୁ /189161 43 113 109ପରୁୁେଷା ମ ବାରିକ୍ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ YNY0451435
ୀ /189162 69 113 110ଗିତା ଳୀ ମହାପାତ ପି ସେୁବାଧ ଚ  ମହାପାତ YNY0857235
ୀ /189163 69 113 111ପ ୁ ଲତା ମହାପାତ ପି ସେୁବାଧ ଚ  ମହାପାତ YNY0857169
ପ ୁ /189164 51 113 112ସ ୟ କମୁାର ମହାରାତ ପି ସେୁବାଧ ଚ  ମହାରାତ YNY0857094
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ୀ /199165 65 113 113ରୁକସାନା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ ଖାନ YNY0172478
ପ ୁ /199166 82 113 114ସନନ୍ଯ୍ାସୀ ରାୟ ପି ଶରତ ଚ  ରାୟ OR/06/044/288085
ୀ /199167 71 113 115ଦୁେଗର୍ଶନ ିନୀ ରାୟ ସା ସନନ୍ଯ୍ାସି ରାୟ OR/06/044/288086
ୀ /199168 49 113 116େସୗରଭି ରାୟ ସା ସନଯ୍ାସି ରାୟ YNY0451443

ପ ୁ /199169 46 113 117େଗୗରବ ରାୟ ପି ସନନ୍ଯ୍ାସୀ ରାୟ OR/06/044/288090
ୀ /199170 42 113 118ସସୁ ିତା ରାୟ ପି ସନଯ୍ାସୀ ରାୟ LNT2447225
ୀ /199171 39 113 119େସୗଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ରାୟ ସା େଗୗରବ ରାଏ YNY0305417

ପ ୁ /209172 57 113 120ଦିଲୀପ ବାରିକ ପି ହେରକୃ  ବାରିକ YNY0305425
ୀ /209173 47 113 121ମମତା ବାରିକ ସା ଦିଲିପ ବାରିକ OR/06/044/288105
ୀ /209174 33 113 122ସତାଶୀ ବାରିକ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ବାରିକ YNY0305433
ୀ /209175 28 113 123ପି ି  ପିୟଦଶର୍ୀନୀ ବାରିକ ପି ଦିଲୀପ ବାରିକ YNY0857144

ପ ୁ /209176 26 113 124ଆଶଷି କମୁାର ବାରିକ ପି ଦିଲୀପ ବାରିକ YNY0857052
ୀ /219177 33 113 125େସାନମ ବାେନା ସା ଅ ିର ଖାନ YNY1081686

ପ ୁ /229178 56 113 126େଗାଲକ ବୀହାରୀ ମହାରାଜ ପି ବି ୁ ରଣ ମହାରାଜ YNY0451450
ୀ /229179 75 113 127ଲିଲା ରାୟ ପି ଲାଲା ନେର  କମୁାର ରାୟ YNY0305441
ୀ /229180 52 113 128ପମିଳା ରାୟ ସା ପଦୀପ ରାୟ LNT2447258

ପ ୁ /229181 29 113 129ବିନୟ କମୁାର ରାୟ ପି ପଦୀପ କମୁାର ରାୟ YNY0356394
ପ ୁ /239182 32 113 130ଆେଲାକ ନାୟକ ପି େଦାଳ େଗାବି  ନାୟକ YNY0451468
ୀ /239183 84 113 131େକ୍ଷତମଣି ରାୟ ପି ରାେଜ  ରାୟ YNY0305458

ପ ୁ /239184 75 113 132ମେହ  ନାରାୟଣ ରାୟ ପି ଉେପ  ନାରାୟଣ ରାୟ YNY0082396
ୀ /239185 67 113 133ପତିଭା ରାୟ ସା ମେହ  ନାରାୟଣ ରାୟ YNY0082404

ପ ୁ /239186 52 113 134ଲାଲା ଅନୁପ କମୁାର ରାୟ ପି ରବି  ରାୟ OR/06/044/288588
ୀ /239187 43 113 135ରିମା ରାୟ ପି ମେହ  ନାରାୟଣ ରାୟ YNY0082412

ପ ୁ /249188 28 113 136ଅନିଲ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ନଳିନି ପଭା ଖୁ ିଆ YNY0356402
ୀ /249189 46 113 137ସଷୁମା ନାୟକ ପି ତିନାଥ ନାୟକ YNY0082628

ପ ୁ /249190 48 113 138ସ ିବ ପଧାନ ପି ସକୁେଦବ ପଧାନ OR/06/044/288126
ପ ୁ /249191 47 113 139ଚିର ିବ ପଧାନ ପି ସକୁେଦବ ପଧାନ LNT2447274
ପ ୁ /249192 46 113 140ରାଜିବ ପଧାନ ପି ଶକୁେଦବ ପଧାନ OR/06/044/288589
ୀ /249193 40 113 141ସସିତା ପଧାନ ସା ସ ିବ୍ ପଧାନ YNY0985317
ୀ /259194 28 113 142ରୁବୀନା େବଗମ ସା ସିରାଜୁ ୀନ ଅହମଦ YNY1320928
ୀ /259195 51 113 143ଅହଲଯ୍ା ମହା ି ସା ସରୂପ ର ନ ମହା ି YNY1339548

ପ ୁ /259196 79 113 144ଅମେର  ନାରାୟଣ ରାୟ ପି ଉେପ  ରାୟ OR/06/044/288127
ୀ /259197 48 113 145ଇତିଶୀ ରାୟ ସା ଅଶନୀ ରାୟ LNT2447266

ପ ୁ /259198 48 113 146ଅଶନି ରାୟ ପି ଅମେର  ରାୟ OR/06/044/288130
ୀ /269199 69 113 147ଶା ି େଦଇ ସା ବିରାଟ ନାୟକ YNY0082636

ପ ୁ /269200 32 113 148ଅଜିତ ନାୟକ ପି ଅେଲଖ ନାୟକ YNY0082644
ୀ /269201 21 113 149ରାଖୀ ନାୟକ ସା ଅଜିତ ନାୟକ YNY1287333

ପ ୁ /269202 58 113 150ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ସାନ  ସାହୁ OR/06/044/280922
ପ ୁ /269203 31 113 151ସାଗର କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ YNY0305466
ୀ /269204 52 113 152ଲକ୍ଷୀପୀୟା ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/044/280925

ପ ୁ /279205 82 113 153ଭରତ ଚ  ମହାରଣା ପି େକଶବ ମହାରଣା LNT2545937
ୀ /279206 75 113 154କମଳା ମହାରଣା ସା ଭରତ ଚ  ମହାରଣା LNT2545929
ୀ /279207 49 113 155ପାବର୍ ତୀ ମହାରଣା ସା ନାରାୟଣ ମହାରଣା LNT2523181

ପ ୁ /279208 76 113 156ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମ ନାୟକ YNY0451526
ୀ /279209 52 113 157ପଦା ନାୟକ ସା ରଘ ୁନାୟକ YNY1328699
ୀ /279210 44 113 158ଉମିର୍ଳା ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ YNY0764043
ୀ /279211 39 113 159ନ ିନୀବାଳା ନାୟକ ସା ଗଗନ ନାୟକ YNY0764050

ପ ୁ /279212 35 113 160ବାପନୁୁ ନାୟକ ପି ମକ ୁନାୟକ YNY0082651
ପ ୁ /289213 21 113 161ଅଜିତ େବେହରା ପି ସିେବଶ େବେହରା YNY1208859
ୀ /289214 62 113 162ପେଦାଷ ମିଶ ପି ପ ର୍ଚ  ମିଶ OR/06/044/288153
ୀ /289215 21 113 163ସଭୁ ମଦୂଲୀ ପି ପଦୀପ ମଦୂଲୀ YNY1208768
ୀ /289216 22 113 164ଲକ୍ଷୀ ନାଇକ ସା େଦବ  ନାୟକ YNY1208867
ପ ୁ /289217 21 113 165କାଳିଆ ନାଇକ ପି ଗ ବ ନାଇକ YNY1208818
ପ ୁ /289218 42 113 166ହୀରଣଯ୍ ନାୟକ ମା ରାଧା େଦଈ YNY1290014
ୀ /289219 36 113 167ଅନୁରାଧା ନାୟକ ମା ରାଧା େଦଈ YNY1290006
ପ ୁ /289220 33 113 168ସନିୁଲ ନାୟକ ପି ବଂଶଧିର ନାୟକ YNY0082669
ପ ୁ /289221 26 113 169ସପନ ନାୟକ ପି ଅଜୟ ନାୟକ YNY1172501
ପ ୁ /289222 26 113 170ସତଯ୍ର ନ ନାୟକ ପି େଦେବ  ନାୟକ YNY1287283
ୀ /289223 25 113 171ପ ୁ ଜଳି ନାୟକ ସା େଦେବ  ନାୟକ YNY1287317
ୀ /289224 23 113 172ସସୀତା ନାୟକ ପି େଦେବ ର ନାୟକ YNY1287309
ୀ /289225 22 113 173ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା େଦେବ  ନାୟକ YNY1289990
ପ ୁ /289226 29 113 174ଆଶୀଷ୍ ଉଦୟପରିୁଆ ପି କାଶୀନାଥ ଉଦୟପରିୁଆ YNY0857185
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ୀ /299227 61 113 175ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମିଶ ସା ରାଜକିେଶାର ମିଶ OR/06/044/288156
ପ ୁ /299228 38 113 176ରଣବୀର କମୁାର ମିଶ ପି ରାଜକିେଶାର ମିଶ LNT4464475
ୀ /309229 22 113 177ଚା ିନି ନାୟକ ସା ସନୁୀଲ ନାୟକ YNY1053701
ୀ /309230 37 113 178ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି ଚି ାମଣୀ ସାହୁ LNT4464210

ପ ୁ /309231 35 113 179ଚ  େଶଖର ସାହୁ ପି ଚି ାମଣି ସାହୁ LNT4464228
ପ ୁ /309232 65 113 180ଚି ାମଣି ସାହୁ ପି ଗରୀବ ସାହୁ OR/06/044/288607
ୀ /309233 60 113 181ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ଚି ାମଣି ସାହୁ OR/06/044/288159

ପ ୁ /309234 52 113 182ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗରିବ ସାହୁ OR/06/044/288580
ପ ୁ /309235 50 113 183ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗରୀବ ସାହୁ OR/06/044/288567
ପ ୁ /319236 66 113 184ରାମ ଚ  ବାରିକ ପି ହେରକୃ  ବାରିକ LNT2447548
ପ ୁ /319237 55 113 185ଶବିାଜୀ ବାରିକ ପି ହଟକୃ  ବାରିକ OR/06/044/288101
ପ ୁ /319238 52 113 186ବାପଜୁୀ ବାରିକ ପି ହଟକୃ  ବାରିକ YNY0665364
ପ ୁ /319239 50 113 187ଶ ଜୁୀ ବାରିକ ପି ହଟକୃ  ବାରିକ OR/06/044/288112
ପ ୁ /319240 49 113 188ମସୁନୁୁ ବାରିକ ପି ହଟକୃ  ବାରିକ YNY0665281
ପ ୁ /319241 46 113 189ଟୁକଲୁା ବାରିକ ପି ହଟକୃ  ବାରିକ OR/06/044/288107
ୀ /319242 40 113 190ପଦମିନି ବାରିକ ସା ବାପଜୁୀ ବାରିକ YNY0665315
ୀ /319243 34 113 191ଜୟ ି ବାରିକ ସା ମସୁନୁୁ ବାରିକ YNY1024660

ପ ୁ /319244 27 113 192ବିଶ୍ଵଜୀତ ବାରିକ ପି ରାମଚ  େବରା YNY1208883
ୀ /329245 70 113 193ଲୀନା କର ସା ସ ନୁାଥ କର YNY0082438
ୀ /329246 57 113 194ଜାନକୀ ମ ରୀ ମହାପାତ ପି କୃ ଚ  ମହାପାତ OR/06/044/288592
ୀ /329247 66 113 195ମଧମିୁତା ନାୟକ ସା ରତନ୍ ାକର ନାୟକ OR/06/044/288593

ପ ୁ /329248 53 113 196ଅ ୁର୍ନ ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ନାୟକ OR/06/044/288177
ପ ୁ /339249 28 113 197ସତଯ୍ଜିତ୍ ମହା ି ପି ରବି  ମହା ି YNY0451534
ୀ /339250 37 113 198କବିତା ନାୟକ ସା େଲାକନାଥ ନାୟକ YNY1080746

ପ ୁ /339251 40 113 199ରାେଜଶ ନାୟକ ପି ଗରିବ ନାୟକ YNY0764027
ୀ /339252 39 113 200କବିତା ନାୟକ ସା କମାଲ ନାୟକ YNY0764035
ୀ /339253 35 113 201ଦିପା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ନାୟକ YNY0305482
ୀ /349254 68 113 202ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ OR/06/044/288198
ୀ /349255 48 113 203ନିଶଗି ା ଦାସ ପି ଚି ରଂଜନ ଦାସ OR/06/044/288628
ୀ /349256 43 113 204ଲିଶା ଦାସ ପି ଚି  ର ନ ଦାସ LNT2447670
ୀ /359257 70 113 205ସେୁରଖା େଦବୀ ସା ସମୀରଣ ପ ନାୟକ YNY0194969
ୀ /359258 43 113 206ସସୀତା ନାୟକ ସା ସବୁାଷ ଚଂଦ ନାୟକ YNY1172550

ପ ୁ /359259 26 113 207େରାହିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ YNY1239029
ପ ୁ /359260 23 113 208ଲଳିତ ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ YNY1238856
ୀ /359261 27 113 209ଗାୟତୀ ପତି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ପତି YNY0606418
ୀ /359262 31 113 210ପରିମିତା ପ ନାୟକ ସା ଆଶେୁତାଷ କାନୁନେଗା YNY0451542

ପ ୁ /359263 79 113 211ସମୀରଣ ପ ନାୟକ ପି ଭକ୍ତଚରଣ ପ ନାୟକ YNY0194951
ପ ୁ /359264 36 113 212କିେଶାର ଚ  େଶଖର ପ ନାୟକ ପି ସମିରନ ପ ନାୟକ YNY0194977
ୀ /369265 59 113 213ମମତାଜ େବଗମ ସା ମହ ଦ ହବିବୁର ରେହମାନ LNT2491892
ୀ /369266 50 113 214ସମୀମା େବଗମ୍ ସା ମହମଦ୍ େସାେହଲ LNT3081692
ୀ /369267 35 113 215ରଶିତା େଗାଛାୟତ ସା ଅଭିନାଶ େଗାଛାୟତ YNY0356410
ୀ /369268 30 113 216କିରନ କାହାଲୀ ପି ସକୁା  କାହାଲୀ YNY1181833

ପ ୁ /369269 41 113 217ମହ ଦ ହାଫିଜ ରାଜଦାନ ପି ମହ ଦ ହବିବୁର େରେହମାନ YNY0376327
ପ ୁ /369270 37 113 218ମହ ଦ ଅଜିଜ ରାଜଦାନ ପି ମହ ଦ ହବିବୁର େରେହମାନ YNY0376319
ପ ୁ /369271 66 113 219ମହ ଦ ହବିବୁର େରହମାନ ପି ଏେହସାନ ଖଁା LNT2447613
ୀ /379272 62 113 220ଜୟତୁନ ବିବି ସା ୟୁସଫୁ OR/06/044/288206
ୀ /379273 29 113 221ନସିମନ ବିବୀ ସା ସପାତ ଖାନ YNY1172469

ପ ୁ /379274 32 113 222ସଂଜୟ ଛି ାଣି ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଛି ାଣି YNY0305508
ପ ୁ /379275 52 113 223ଜାବୁଲା ଖଁା ପି ଫିର ଖଁା LNT2525574
ପ ୁ /379276 40 113 224ରାମ ୁେମଗଡା ପି ପହଲା େମଗଡା YNY0172502
ୀ /389277 46 113 225ରାହାତୁନ୍ ବିବି ସା ବାବୁଲା ଖଁା YNY0082453
ୀ /399278 22 113 226ବନିତା ନାଏକ ପି ସେୁରଶ ନାଏକ YNY1055375
ୀ /399279 45 113 227ସ ର୍ପଭା ନାୟକ ସା ଗେଣଶ ନାୟକ YNY0763961
ୀ /399280 44 113 228ଟୁନିଆ ନାୟକ ସା ସେୁରଶ ନାୟକ YNY0763953
ପ ୁ /399281 23 113 229ବ ି ନାୟକ ପି କାଳ ି ନାୟକ YNY1074442
ପ ୁ /399282 23 113 230ରାହୁଲ ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ନାୟକ YNY1073881
ୀ /399283 23 113 231ଅସା ନାୟକ ସା ବଂଟୀ ନାୟକ YNY1070093
ପ ୁ /409284 50 113 232ଚି ର ନ ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ YNY0143792
ୀ /409285 40 113 233କବିତା ନାୟକ ସା ବାସେୁଦବ ନାୟକ YNY0082685
ୀ /409286 35 113 234ପତିମା ନାୟକ ସା ଚି ରଂଜନ ନାୟକ YNY0143800
ୀ /409287 27 113 235ରି ା ନାୟକ ସା ସରତ ନାୟକ YNY1084177
ୀ /409288 23 113 236ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ଚି  ର ନ ନାୟକ YNY1039304
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ପ ୁ /409289 21 113 237ଚ ନ ନାୟକ ପି ଚି  ର ନ ନାୟକ YNY1071851
ୀ /419290 70 113 238ରେହମତୁନ ବିବି ସା ଅଜିଜ ଖଁା OR/06/044/288335

ପ ୁ /419291 50 113 239ଅସଲମ ଖଁା ପି ଅଜିଜ ଖଁା OR/06/044/288336
ପ ୁ /419292 48 113 240ଆୟୁମ ଖଁା ପି ଅଜିଜ ଖଁା OR/06/044/288337
ପ ୁ /419293 45 113 241ଆଜିମ ଖଁା ପି ଅଜିଜ ଖଁା LNT2546927
ପ ୁ /419294 42 113 242ଫିେରାଜ ଖଁା ପି ଅଜିଜ ଖଁା OR/06/044/288583
ୀ /room no-49295 34 113 243ଶଭୁସୀ େବଉରା ମା ମେନାରମା େବଉରା ରାମ YNY1195841
ୀ /429296 42 113 244ଦିଲ ଜାନ େବଗମ୍ ସା ଆୟୁବ୍ ଖଁା LNT2447332
ୀ /429297 26 113 245ଗଡୁୁଲି ଦାସ ପି ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ଦାସ YNY0966572

ପ ୁ /429298 40 113 246ଜାେବଦ୍ ଖଁା ପି ଆଜିଜ୍ ଖଁା LNT2447357
ୀ /429299 40 113 247ସଲୁତାନା ପରବିନ୍ ସା ଫିେରାଜ ଖଁା LNT2447340

ପ ୁ /439300 45 113 248ମିଜର୍ା ସାହାଜାନ େବଗ ପି ଉସମାନ ଖଁା LNT2524429
ୀ /449301 50 113 249ହୁସନାରା େବଗମ୍ ସା ଅବଦୁଲ ରଫକ୍ ଖଁା LNT2449064

ପ ୁ /449302 27 113 250ରୁମାନା େବଗମ ପି େସେକ ସଲିମ YNY1242080
ପ ୁ /449303 24 113 251ରଜାନା େବଗମ ପି େସେକ ସଲିମ YNY1242072
ୀ /449304 30 113 252େସେକ କଲିମ ପି େସେକ ସଲିମ YNY1242239

ପ ୁ /449305 43 113 253ୱାଜିଦ ଖଁା ପି ହମିଦ ଖଁା LNT2447464
ପ ୁ /449306 36 113 254ଆବିଦ ଖଁା ପି ମଜିଦ୍ ଖଁା LNT2447480
ୀ /449307 29 113 255ଏସ ମଜୁ ପି ଏସ ସଲିମ YNY1238617
ୀ /449308 23 113 256େସେକ ସମିମ ପି େସେକ ସଲିମ YNY1241231
ୀ /459309 24 113 257କାଜଲ େବଗମ ସା ଖଲିଲ ଖଁା YNY1085273

ପ ୁ /459310 38 113 258ଜଲିଲ୍ ଖଁା ପି ହଲିମ୍ ଖଁା LNT2524437
ପ ୁ /459311 38 113 259ଖଲିଲ ଖଁା ପି ହଲିମ ଖଁା LNT4541298
ୀ /459312 35 113 260ସମିମ ଖଁା ପି ହଲିମ ଖଁା YNY1238831
ୀ /459313 23 113 261େସାେହେବ ଖଁା ପି ସମିର ଖଁା YNY1238807

ପ ୁ /459314 41 113 262ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ YNY0665166
ପ ୁ /459315 40 113 263ବଜ ନାୟକ ପି ରାଧଆୁ ନାୟକ YNY0305524
ୀ /459316 36 113 264ବବିତା ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ YNY0258665

ପ ୁ /459317 32 113 265ଅଜିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ YNY0258673
ୀ /459318 31 113 266ଅନୀତା ନାୟକ ସା ଅମଲୂଯ୍ ନାୟକ YNY0665216
ୀ /469319 45 113 267ରିଜୱାନା େବଗମ୍ ସା ସହିଦ୍ ଉ ିନ୍ LNT2447423
ୀ /469320 54 113 268ଜାମିନି ନାୟକ ସା ଉମାକା  ନାୟକ YNY0082693
ୀ /469321 44 113 269ମାମିନି ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷିଧର ନାୟକ YNY0082701

ପ ୁ /469322 34 113 270ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉମାକା  ନାୟକ YNY0082719
ପ ୁ /469323 47 113 271େସକ ଫରିଦ ଉ ିନ୍ ପି ବସିଗ ୁ ିନ ଫରିଦ ଉ ିନ୍ OR/06/044/288263
ୀ /469324 21 113 272େସାେହବୂଦଦୀନ େସକ ମା ରିଜୱାନା େବଗମ YNY1238880

ପ ୁ /469325 64 113 273ଗଲୁବ ଉ ିନ ପି େସକ ବସିର ଉ ିନ OR/06/044/288261
ୀ /479326 71 113 274ହସନାରା େବଗମ୍ ସା ହାଫିଜ୍ ଉ ିନ୍ LNT2447555

ପ ୁ /479327 31 113 275ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉମାକା  ନାୟକ YNY1080761
ୀ /479328 25 113 276ପିୟା ନାୟକ ସା ସଜୁୀତ କମୁାର ନାୟକ YNY1181817
ୀ /489329 30 113 277ସସୀତା ଦଳାଇ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ YNY1302215
ପ ୁ /489330 42 113 278ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି େଦାଳ େଗାବି  ନାୟକ LNT3386372
ପ ୁ /489331 38 113 279ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି େଦାଳେଗାବି  ନାୟକ LNT3386422
ୀ /499332 42 113 280ଆରତୀ ନାଏକ ସା ସେୁର  ନାଏକ LNT3359809
ୀ /499333 42 113 281ଲତା ନାଏକ ପି ସେୁର  ନାଏକ LNT3386349
ୀ /499334 38 113 282ଉମା ନାଏକ ପି ପଫଲୁ ନାଏକ LNT3386406
ୀ /499335 36 113 283ମାନିନୀ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ LNT3359775
ୀ /509336 23 113 284ସାଇସିତା ନାୟକ ସା ବିଜୟ ର ନ ସାଇଁ YNY1076363
ୀ /509337 50 113 285ଗଲୁସନ ନିଶା ସା ହିମତ ବକ୍ସ OR/06/044/288647
ପ ୁ /519338 57 113 286ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ ପି ହମିଦ LNT2447415
ୀ /519339 31 113 287େସକ ଅନିଲ ପି େସକ ଜାମ ୁ YNY1241298
ପ ୁ /519340 41 113 288ରିଜାନା େବଗମ ପି ିଦା ମହ ଦ YNY1238625
ପ ୁ /519341 33 113 289େସକ୍ ଫହିମ ପି େସକ୍ ରହିମ YNY1100445
ୀ /519342 63 113 290େସେକ ଜାମ ୁ ପି େସେକ ସମୀର YNY1242205
ପ ୁ /519343 37 113 291ସାଜିଦ୍ ଖଁା ପି ମଜିଦ୍ ଖଁା LNT2447472
ପ ୁ /519344 28 113 292ନଗମା ଖାତୁନ ପି େସଖ ସଲୀମ YNY1242064
ୀ /519345 22 113 293ସାନା ପରବୀନ ସା ଏସ େକ ଫାହିମ YNY1181783
ୀ /519346 28 113 294େସେକ ରାହୁଲ ପି େସେକ ଜାମ ୁ YNY1238633
ୀ /519347 32 113 295େସେକ ରାଜୁ ପି େସେକ ଅ ଲୁ ସକୁରୁ YNY1238500
ୀ /519348 38 113 296େସେକ ସାହିଲ ପି େସେକ ଜାମ ୁ YNY1238484
ୀ /519349 48 113 297େସେକ ନଈମ ଊଲା ପି େସେକ ନାÓର ଊଲା YNY1242049
ପ ୁ /KESHARPU9350 36 113 298େସକ୍ ୱାସିମ ପି େସକ୍ ରହିମ YNY1100460
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ୀ /529351 70 113 299ନଇମନୁ ବିବି ସା ରେହମାନ OR/06/044/288293
ୀ /529352 44 113 300ମସୁରାତୁନ ବିବି ସା ସଲୁତାନ OR/06/044/288295

ପ ୁ /529353 33 113 301େଶଖ ଇମରାନ ପି େଶଖ ସେୁଲମାନ YNY0665190
ପ ୁ /529354 21 113 302ବିସାଲ ନାଇକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାଇକ YNY1208842
ପ ୁ /529355 26 113 303େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ YNY1100437
ପ ୁ /529356 60 113 304େସକ ସଲୁତାନ ପି େସକ କାଲା OR/06/044/288292
ପ ୁ /529357 70 113 305େସକ ଉସମାନ ପି େସକ କାଲା OR/06/044/288290
ପ ୁ /539358 60 113 306େସକ ରହମତ ତୁଲା ପି େସକ ଅଜଗର ଉଲା OR/06/044/288303
ୀ /539359 55 113 307ସାହାଦାତୁନ ବିବି ସା ରେହମତ OR/06/044/288304
ୀ /539360 37 113 308ହସରତ ବିବି ସା େସକ ସଏଫଉଲା YNY0305532

ପ ୁ /539361 53 113 309େସକ ସଏଫ ଉଲା ପି ଅଜଗର ଉଲା OR/06/044/288306
ପ ୁ /539362 48 113 310େସକ ସନା ଉଲା ପି ଅଜଗର ଉଲା OR/06/044/288307
ୀ /549363 46 113 311େଫମିଦା େବଗମ ସା ମଜର OR/06/044/288315
ୀ /549364 34 113 312ରିଜୱାନା େବଗମ ସା େସକ ନସିବା YNY0665158

ପ ୁ /549365 27 113 313ସେ ାଷ କମୁାର ନାଏକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ନାଏକ YNY1076389
ୀ /549366 23 113 314ରି  ୁନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YNY1080753

ପ ୁ /549367 62 113 315େସକ ରଫିକ ଉଲା ପି ମଜର OR/06/044/288308
ପ ୁ /549368 58 113 316କଲିମ ଉଲା ପି ମଜର OR/06/044/288312
ପ ୁ /549369 54 113 317େସକ ସଫିକ ଉଲା ପି ମଜର OR/06/044/288310
ପ ୁ /549370 54 113 318େସକ େନୖମ୍ ଉଲା ପି ମଜର OR/06/044/288313
ୀ /559371 70 113 319ହସିନା େବଗମ ସା େସକ ଫକିର OR/06/044/288317
ୀ /559372 50 113 320ନଇମା େବଗମ ପି ଫକିର OR/06/044/288319
ୀ /559373 46 113 321ଜରିନା େବଗମ ପି େସକ ଫକିର OR/06/044/288321
ୀ /559374 40 113 322ଜବିନା େବଗମ୍ ପି ଫକିର ବକସ୍ LNT2447241

ପ ୁ /559375 62 113 323ବିଦଯ୍ାଧର ଛି ଣି ପି େଯାେଶଫ ଛି ଣି YNY0759555
ୀ /559376 54 113 324ସସିୁଲା ଛି ଣି ସା ବିଦଯ୍ାଧର ଛି ଣି YNY0759563

ପ ୁ /559377 49 113 325େସକ୍ ଲିୟାକତ୍ ପି ଫକିର ଲିୟାକତ୍ OR/06/044/000056
ପ ୁ /559378 44 113 326େସଜ ନିୟାମତ ପି େସକ ଫକିର OR/06/044/288320
ପ ୁ /559379 45 113 327େସକ ରେହମତ ପି ଫକିର OR/06/044/288322
ୀ /569380 42 113 328େରସାମା ବିବି ସା େସକ ଅବଦୁଲ ରହିମ  YNY0985325
ୀ /569381 30 113 329ଆେବଦା େବଗମ୍ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ରସିଦ୍ YNY0451559
ୀ /569382 63 113 330ଯେୁବଦା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ରସିଦ  OR/06/044/288325
ୀ /569383 45 113 331ସୟଦା ବିବି ସା େଶଖ ଅମିର ବକସ୍ LNT2447506

ପ ୁ /569384 44 113 332େସକ୍ ଅବଦୁଲ କରିମ୍ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ୍ ରସିଦ୍ LNT2449510
ପ ୁ /569385 49 113 333େସକ ଅବଦୁଲ ରହିମ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରସିଦ OR/06/044/284678
ୀ /579386 35 113 334ଇଶା ମହାପାତ ପି ପବିର ଚ  ମହାପାତ YNY0143818
ୀ /579387 28 113 335ଝିଲୀ ମଖୁୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୂ YNY1172592
ୀ /579388 29 113 336ଏନ ପିଂକୀ ସା ଡି ଶ ର YNY1208909

ପ ୁ /579389 66 113 337ସକୁମୁାର ସାହୁ ପି ଫକୀର ଚରଣ ସାହୁ LNT3386315
ପ ୁ /579390 33 113 338ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସକୁମୁାର ସାହୁ YNY0305540
ୀ /579391 28 113 339Sahoo ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YNY1181874
ପ ୁ /579392 27 113 340ଡି ଶଂକର ପି ଡି ରାଜା ରାଓ YNY1208891
ୀ /579393 21 113 341େକ େସାଲାପରୂୀ ପି େକ ନାଗରାଜ YNY1208776

ପ ୁ /589394 58 113 342ବିେରନ୍ ସାହୁ ପି ଫକିର ସାହୁ LNT3386331
ୀ /589395 53 113 343ନୀରୁପମା ସାହୁ ସା ବିେରନ୍ ସାହୁ LNT3386323
ୀ /589396 36 113 344ନ ିତା ସାହୁ ପି ବିେରନ ସାହୁ YNY0082727
ୀ /589397 34 113 345ବନିତା ସାହୁ ପି ବିେରନ ସାହୁ YNY0172510
ୀ /599398 39 113 346େଜାେହରା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ . ସଇଫୁ ିନ LNT2447621
ୀ /599399 64 113 347ଜାହାନ ଆରା େବଗମ୍ ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ ରସିଦ୍ LNT2447639
ପ ୁ /599400 22 113 348ନଜମା ରହତ ପି େସକ ସାଈଫୂ ୀନ YNY1238781
ପ ୁ /599401 51 113 349େସକ୍. ସଇଫୁ ିନ ପି େସକ ସରଫୁ ିନ LNT2447647
ପ ୁ /609402 48 113 350େଶଖ ନଯ୍ାମଦ ବକସ ପି ଇମାମ ବକସ LNT2447514
ୀ /619403 116 113 351ତାରା ଚକବ ିର୍ ସା ର ିତା ଚକବ ିର୍ OR/06/044/288352
ପ ୁ /619404 70 113 352ର ିତ ଚକବ ିର୍ ପି ରାସବିହାରୀ ଚକବ ିର୍ OR/06/044/288351
ପ ୁ /619405 67 113 353େଦବପସାଦ ଚକବ ିର୍ ପି ରାସବିହାରୀ ଚକବ ିର୍ OR/06/044/288353
ପ ୁ /619406 62 113 354ଅେଶାକ ଚକବ ିର୍ ପି ରାସ ବିହାରୀ ଚକବ ିର୍ OR/06/044/288357
ୀ /619407 60 113 355ମ ିରା ଚକବ ିର୍ ସା େଦବପସାଦ ଚକବ ିର୍ OR/06/044/288354
ପ ୁ /619408 52 113 356ଜଗଦିଶ ଚକବ ିର୍ ପି ରାସବିହାରୀ ଚକବ ିର୍ OR/06/044/288358
ୀ /619409 57 113 357ତୃ ି ଚକବ ିର୍ ସା ଅେଶାକ ଚକବ ିର୍ OR/06/044/288359
ପ ୁ /639410 36 113 358ଅଜୟ ଛି ଣି ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଛି ଣି LNT3386380
ପ ୁ /639411 30 113 359ସମିୁତା ଛି ାଣି ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଛି ାଣି YNY0305557
ୀ /639412 48 113 360ବି. ରତନାଲୁ ରାଓ ସା ବି. େଗାବି  LNT3386364
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ୀ /649413 47 113 361ଏଲଭିନ ିେପନସ ସା ଆେ ାନୀ LNT2447654
ପ ୁ /649414 85 113 362ହରେମାହନ ମହାପାତ ପି ସେୁର  ମହାପାତ OR/06/044/288621
ପ ୁ /649415 58 113 363ଅକ୍ଷୟ ମହା ି ପି ପହାଦ ମହା ି OR/06/044/288401
ପ ୁ /649416 53 113 364ଦାନିଏଲ ନାୟକ ପି ବିଂଲ ନାୟକ YNY0451567
ପ ୁ /649417 80 113 365ଆେ ାନି ିେପନସ୍ ପି ଲିଜା େଦବ୍ LNT2546919
ପ ୁ /649418 42 113 366ଜନ ିେପନ ପି ଅଗ ି ିେପନ YNY0492959
ୀ /659419 50 113 367ଧରିତୀ ନାୟକ ସା ଦାନିଏଲ ନାୟକ YNY0305565
ୀ /659420 70 113 368େମରୀ ିେପନନ ସା ଅଗ ି ିେପନନ LNT2582708
ୀ /669421 36 113 369ମ  ୁନାୟକ ପି କୃ  ଚ  ନାୟକ LNT3359783

ପ ୁ /679422 69 113 370ସମୀର କମୁାର େଘାଷ ପି ଜାନକୀବଲଭ େଘାଷ LNT2582559
ପ ୁ /679423 37 113 371ପିନାକୀ େଘାଷ ପି ସମୀର କମୁାର େଘାଷ LNT1675651
ୀ /679424 62 113 372ତୃ ିରାଣୀ ରାୟ ସା ସମୀର କମୁାର େଘାଷ LNT1675644

ପ ୁ /689425 58 113 373ମହ ଦ େସେହଲ ହସନ ପି ମହମଦ୍ ହସନ LNT2546638
ୀ /699426 60 113 374େଜମା ମହାପାତ ସା ନେଗ  ମହାପାତ OR/06/044/288379

ପ ୁ /699427 40 113 375ଦିଲୀପ ମହାପାତ ପି ନବିନ ମହାପାତ OR/06/044/288385
ୀ /699428 40 113 376ସଂଯକୁ୍ତା ମହାପାତ ସା ନ  ମହାପାତ OR/06/044/288388

ପ ୁ /699429 38 113 377ଶୀକା  ମହାପାତ ପି ନେଗ  ମହାପାତ OR/06/044/288382
ୀ /709430 41 113 378ୱାହିଦା ଖାନମ ପି େସକ ଫରିଦ YNY0143826

ପ ୁ /709431 38 113 379େସକ ସରିଫ ପି ପିରୁ OR/06/044/288466
ପ ୁ /709432 48 113 380େସକ ଉଜିର ପି ପିରୁ OR/06/044/288467
ୀ /719433 60 113 381ସମିମା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ OR/06/044/288520
ୀ /719434 46 113 382ସାଇରା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ରସିଦ OR/06/044/288521

ପ ୁ /719435 68 113 383େସକ ଅବଦୁଲ ରସିଦ ପି ଜମାଲ OR/06/044/288519
ୀ /719436 19 113 384ସାଗତିକା ସାହୁ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ YNY1335728
ୀ /729437 53 113 385େସାେଲୟା େବଗମ ସା େଦୗଲତ ସରିଫ OR/06/044/288546
ୀ /729438 52 113 386ଦୁେଲଖା େବଗମ ସା ସରିଫ OR/06/044/288548
ୀ /739439 29 113 387ସଜିତା ଆଫରିନ ସା ଏ. କରିମ ଖଁା YNY0857102

ପ ୁ /739440 60 113 388ରସମ୍ ଅଲି ପି ସମତ୍ ଅଲି LNT2582419
ପ ୁ /739441 70 113 389େକ ଆପନା ପି େକ କେ ୟା LNT2582377
ୀ /739442 40 113 390ବି ଭବାନୀ ସା ବି ଆଗାରାଓ LNT2582385
ୀ /739443 55 113 391ଜାେହଦା ବିବି ସା ରସନ୍ ଆଲି LNT2582401
ୀ /739444 55 113 392ମାରିୟମ୍ ବିବି ସା ସଲିମ୍ ଖଁା LNT2582476
ୀ /739445 55 113 393ସକିନା ବିବି ସା କରିମ ଖଁା LNT2447571
ୀ /739446 55 113 394ନସିମା ବିବି ସା ନମିମା ବିବି LNT2447589

ପ ୁ /739447 65 113 395ଶକରୁ ଖାନ୍ ପି େଗଡା ଖଁା LNT2582443
ପ ୁ /739448 55 113 396ସଲିମ୍ ଖଁା ପି ସମିର ଖଁା LNT2582484
ପ ୁ /739449 33 113 397ସରଫରାଜ ଖଁା ପି ସଲିମ ଖଁା YNY0082735
ୀ /739450 54 113 398ଫିେରାଜା ଖାତୁନ୍ ପି ସମୀର ଖଁା LNT2547388
ୀ /739451 70 113 399େକ େସୗରାମା ପି େକ ଆପାନା LNT2447605
ୀ /739452 80 113 400ବି ଶମିା ଳ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ LNT2582369
ୀ /739453 47 113 401େକ. ସୀତା ସା େକ. ରାଜୁ YNY0305573
ୀ /749454 47 113 402ପି ଚ ି ସା ପିଆଗା ରାଓ LNT2582450

ପ ୁ /749455 22 113 403ବି ପିତାମର ପି ବି କୃ ା YNY1208875
ପ ୁ /749456 50 113 404ପିଆଗା ରାଓ ପି ପି. ଆ ା LNT2582468
ୀ /749457 21 113 405ବି େରାଜୀ ପି ବି କୃ ା YNY1208792
ୀ /759458 70 113 406ବୁଲାକା ସା ଏରାମଲୁୁ LNT2582435

ପ ୁ /759459 50 113 407ଏକଆଗା ରାଓ ପି ଏକଆଗାଲା LNT2582393
ୀ /769460 70 113 408ଏ. ପାବର୍ ତୀ ପି ରାସଲୁୁ LNT2582427

ପ ୁ /779461 39 113 409ଅତୁଲଯ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାବାଜି ନାୟକ LNT4464194
ପ ୁ /779462 38 113 410ପଦିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ LNT4464186
ପ ୁ /779463 36 113 411ପକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ LNT4464202
ୀ /779464 35 113 412ସନିୁତା ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ LNT4464178
ୀ /779465 50 113 413େକ. ରାଜ ମା ସା େକ. ଆପାରାଓ LNT2582351
ୀ /789466 50 113 414ସାରା େବଗମ ସା ୟୁସଫୁ୍ LNT2582344
ପ ୁ /799467 60 113 415ଇ. ଆପାରାଓ ପି ଇ. ଆପନା OR/06/044/288529
ୀ /799468 55 113 416ଇ. ଲଛମି ସା ଇ. ଆପାରାଓ OR/06/044/288530
ପ ୁ /809469 43 113 417େସକ ଅବଦୁଲ ରହିମ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ OR/06/044/288577
ୀ /809470 62 113 418ହମିଦା ବିବି ପି େଶଖ କାଲା OR/06/044/288579
ୀ /809471 58 113 419ରାେବା ବିବି ପି େଶଖ କାଲା LNT2582336
ୀ /819472 40 113 420ସଶୁା ି ବିଶାଳ ପି ଶଶିରି ବିଶାଳ LNT2582328
ୀ /829473 55 113 421କବିତା ମହାରଣା ସା ଦିନବ ୁ ମହାରଣା OR/06/044/288603
ୀ /829474 48 113 422େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହାରଣା ପି ଦିନବ ୁ ମହାରଣା OR/06/044/288605

153 180/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 25ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /829475 72 113 423ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ ପି କ ରିୁ ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/044/288594
ୀ /829476 65 113 424ମାଳତୀଲତା ସାଇଁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ OR/06/044/288601
ୀ /829477 46 113 425ମମତା ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ OR/06/044/288602
ୀ /829478 35 113 426ଆଶାଲତା ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ YNY0829036

ପ ୁ /839479 70 113 427ସିେ ଶରୀ ବାବୁ ପି ମେନାେବାଧ ବାବୁ OR/06/044/288573
ୀ /839480 60 113 428ପତିଭା ବାବୁ ସା ସତଯ୍ବତ ବାବୁ OR/06/044/288572
ୀ /839481 45 113 429ମାମିନି ନାଏକ ସା ସ ି ନାଏକ YNY0966564
ୀ /849482 90 113 430ବୀଣାପାଣୀ ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ LNT2546109
ୀ /849483 70 113 431େଜଯ୍ା ନ୍ା ଦାସ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ OR/06/044/288599
ୀ /849484 62 113 432ପ ୁ ିର୍ମା ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/288600

ପ ୁ /849485 55 113 433ପତଯ୍କୁ୍ଷ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ OR/06/044/288581
ୀ /849486 52 113 434ପ ଜିନୀ ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ OR/06/044/288598

ପ ୁ /859487 44 113 435ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଶଶିରି ମହାରଣା LNT1675669
ୀ /859488 39 113 436ପୀତି ସଧୁା ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା YNY0606293
ୀ /879489 28 113 437ସ ୀତା ନାୟକ ପି ଦାନିଏଲ ନାୟକ YNY0451625

ପ ୁ /909490 49 113 438ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶମହାପାତ ପି ବିଷନ୍ଚୁରଣ ଦାଶମହାପାତ YNY0857193
ୀ /1109491 50 113 439ଝୁନୁ ବିଶାଳ - ପଦଜା ରାଉତ YNY1077072

ପ ୁ /1199492 22 113 440ଲାଲେଟ ୁ ଦାସ ମା େରଣବୁାଳା ଦାସ YNY1056142
ୀ /1219493 23 113 441େସାନାଲୀ ସାହୁ ପି ସକୁା  ଚଂଦ ସାହୁ YNY1329341
ୀ /1219494 19 113 442ମୀତାଲୀ ସାହୁ ପି ସକୁା  ଚଂଦ ସାହୁ YNY1329309
ୀ /1469495 47 113 443ସବିତା େଜନା - ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା YNY1329267

ପ ୁ /1469496 25 113 444ମେନାଜ େଜନା - ପଦୀପ କମୁାର େଜନା YNY1329127
ୀ /9999497 54 113 445ଉଷାରାଣୀ ପତି ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ପତି YNY0929091

ପ ୁ /.9498 59 113 446ମାଗଣିୁ ନାୟକ ପି ତିନାଥ ନାୟକ YNY0778936
ପ ୁ /.9499 30 113 447ମାନସ ର ନ ନାୟକ ପି ମାଗନିୁ ନାୟକ YNY0778985
ୀ /.9500 28 113 448ମାନସି ରାଣି ନାୟକ ପି ମାଗନିୁ ନାୟକ YNY0778977

ପ ୁ /19501 69 113 449ଧନୂା େସନାପତି ପି ରଘ ୁେସନାପତି OR/06/044/290438
ପ ୁ /29502 39 113 450ରଣଜିତ ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ LNT2525152
ୀ /39503 27 113 451ଲି ିତା ନାଏକ ସା ପକାଶ ଚ  ନାଏକ YNY0672162

ପ ୁ /49504 28 113 452ମିଲନ କମୁାର ନାଏକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାଏକ YNY0672188
ୀ /59505 37 113 453ରିତା ନାଏକ ସା ରେମଶ ଚ  ନାଏକ LNT3060415

ପ ୁ /69506 37 113 454ଶରତ ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ LNT2446979
ପ ୁ /79507 31 113 455ସଜିୁତ କମୁାର ନାଏକ ପି ଉମାକା  ନାଏକ YNY0672154
ୀ /89508 30 113 456ସନିୁତା ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YNY0672204

ପ ୁ /369509 23 113 457ଶ ର କାହାଲୀ ପି ସକୁା  କାହାଲୀ YNY1163575
ୀ /399510 23 113 458ଚଦିକା ନାୟକ ସା ଶନି ନାୟକ YNY1163567
ୀ /449511 35 113 459ପଜୂାରାଣୀ େବେହରା ସା ଆନ କର େବେହରା YNY0857250
ୀ /469512 25 113 460ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷିଧର ନାୟକ YNY1024637
ୀ /499513 33 113 461ଅନିତା ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YNY0747162
ୀ /769514 29 113 462ସପନ୍ା ଦାସ ସା କାଳୀ ଚରଣ େଜନା YNY1332725
ୀ /9515 24 113 463ସୟଦା ବିଲ୍କ଼ୀସ ଫିେଦର୍ୗଶ ମା କଲୁ୍ସମୁ ବିବୀ YNY1135912
ପ ୁ /.9516 45 113 464େସକ୍ ଜିଆଉର େରହମାନ ପି େସକ ହବିବୁର େରହମାନ YNY0779025
ୀ /ASHRAFI 9517 22 113 465ଆେଯଶା ଇକାଲ ପି େମାହମଦ ଇକ଼ାଲ YNY1211010

ପ ୁ /C/o halim9518 24 113 466କବୁର୍ାନ ଅଲୀ ପି ରାଜୁ ଅଲୀ YNY1348226
ୀ /C/o.Nayan9519 34 113 467ସରିତା ନାହାକ ସା ପ ାନନ ନାହାକ YNY1347715
ୀ /C/O-SK SA9520 22 113 468ନଜମା ହର୍ାଟ ପି  ସାଈଫୂ ୀନ YNY1253400

ପ ୁ /Chhoti Ma9521 24 113 469ଏଡି ଖସୁେରା ଆଲମ୍ ପି ସେୟଦ ମଶୁୀର ଆଲମ୍ YNY1124478
ୀ /H/o Dr S.9522 26 113 470ପିୟା େପରିଵାଲ ପି କମଳ କିେଶାର େପରିଵାଲ YNY1211051

ପ ୁ /Kesharpu9523 25 113 471ସହବାଜ ଖାନ ମା ନିଖଟ ଅନୁଜୁମ YNY1346626
ୀ /kesharpu9524 30 113 472ୂରକନ ମଲିକ ସା ଅେଫାଜ ମଲିକ YNY1252881
ପ ୁ /KESHARPU9525 25 113 473ଦିେନଶ ମଲିକ ପି ରାଜ୍କିେଶାର ମଲିକ YNY1349455
ୀ /Kesharpu9526 22 113 475ସେୟଦା ପରବୀନ ସା  ଅ ଲୁ ନିସାର YNY1344829
ପ ୁ /Sayed Jam9527 33 113 476ସେୟଦା ମନିୁର ନୂର ନୂର ପି ସୟଦ ଜମାଲ ନୂର ନୂର YNY1333269
ପ ୁ /019528 23 113 477େଶାଭନ୍ ମହା ି ପି ସେୁଭ ୁ ମହା ି YNY1127018
ପ ୁ /19529 29 113 478େସକ ଅମିତ ପି େସକ ଅମିତ YNY1126408
ୀ /19530 60 113 479ରିଜବନା ବନୂ ସା ଇଶାକ ଖାନ YNY1136779
ୀ /19531 60 113 480ରିଜାନା ବନଊ ସା ଡ. ଇସ୍ଜକ଼ ଖାନ YNY1126515
ୀ /19532 27 113 481ନାଜିଆ େବଗମ ପି େସଖ ବାବୁ YNY1126382
ୀ /19533 27 113 482ନାଜିଆ େବଗମ ପି ଏସେକ ବାବୁ YNY1136761
ପ ୁ /19534 67 113 483ଇଶହକ ଖାନ ପି ଅବଦୁଲ ସଲାମ ଖାନ YNY1136753
ପ ୁ /19535 67 113 484ଡ. ଈଶାକ ଖାନ ପି ଅବଦୁଲ ସଲାମ ଖାନ YNY1126531
ପ ୁ /19536 54 113 485ସଶୁା  କମୁାର ମହା ି ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହା ି LNT2447449
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ୀ /19537 45 113 486େହମା ି ନି ମହା ି ସା ସଶୁା  କମୁାର ମହା ି LNT2447456
ପ ୁ /19538 80 113 487ସୟଦ ଆହମଦ ନୂର ପି ସୟଦ ଅଲୀ ନୂର LNT2446458
ୀ /19539 72 113 488େମାତାହାରୁନ ନୁର ସା ସୟଦ ଅହମଦ ନୁର LNT2446441

ପ ୁ /19540 36 113 489ଅେଶାକ ସାହୁ ପି କାଶୀନାଥ ସାହୁ LNT3059706
ୀ /029541 28 113 490ହୁସନା ଆରା ସା ଅବଦୁଲ କାଲାମ YNY1024538

ପ ୁ /029542 26 113 491ଅବଦୁଲ ରହିମ ଖଁା ପି ନିଜାମ ଅଲି ଖଁା YNY0749192
ୀ /29543 39 113 492ରଶୀ ବିବୀ ସା େସକ ୱାଜିଦ YNY1126416
ୀ /29544 35 113 493ଜରୀନା ବିବୀ ସା େସଖ ମଜୀଦ YNY1126424

ପ ୁ /29545 60 113 494ନିଜାମ ଅଲି ଖାନ ପି ଅବୁଦଲ ରଜାକ ଖାନ LNT2475572
ପ ୁ /29546 26 113 495ଅବଦୁଲ ରହମାନ ଖାନ ପି ନିଜାମ ଅଲୀ ଖାନ YNY0924928
ୀ /29547 29 113 496ଆଇଶା ନିଜାମ ସା ନିଜାମ ଲୀ ଖଁା YNY0924910
ୀ /29548 54 113 497ସବିନା ୟାସମିନ ସା ନିଜାମ ଅଲି ଖାନ LNT2475721
ୀ /39549 43 113 498ସମିମା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ସଲାମ OR/06/044/290054
ୀ /39550 36 113 499ନାଜିଆ େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ୍ କାଦିମ YNY0356352

ପ ୁ /39551 32 113 500େସକ ଯାେଭଦ ପି େସକ୍ ତୁହିତ୍ YNY0356345
ୀ /39552 39 113 501ଫରିଦା ଖାତୁନ ସା ଅବଦୁଲ କୟୁମ YNY0376335
ୀ /39553 35 113 502ରଶିତା ମହାରଣା ପି ପରମାନ  ମହାରଣା LNT3059714
ୀ /39554 30 113 503ରୁକସାର ପରବିନ ପି େସକ ତୁହିତ୍ YNY0356337
ୀ /39555 29 113 504ୟସମିନ ପରବିନ ପି େସକ ତୁହିତ YNY0356329

ପ ୁ /39556 24 113 505 ଵସି ପି  ଵସି YNY1136696
ପ ୁ /39557 24 113 506େସଖ ୱାସି ପି େସଖ ୱାସି YNY1126432
ୀ /49558 33 113 507ନସରୀନ େବଗମ ପି ଅସ୍ଝର େମାହମଦ YNY1126440
ୀ /49559 40 113 508ଆରତୀ ମହାରଣା ସା ଚି ରଂଜନ ମହାରଣା LNT3059730

ପ ୁ /59560 29 113 509ପେଵର୍ଜ ମଲିକ ପି ଆଶୀଷ ମଲିକ YNY1252865
ପ ୁ /59561 33 113 510ଅବିନାଶ ମହାରଣା ପି ଜନା ର୍ନ ମହାରଣା LNT3059748
ୀ /59562 26 113 511ସାେହଲା ପରବିନ ପି ବାବୁ ମଲିକ YNY1126457

ପ ୁ /59563 46 113 512ମହ ଦ ୱାସିମ ଉଲ ହକ୍ ପି ମହ ଦ ଜିଆ ଉଲ ହକ୍ YNY0966523
ୀ /69564 35 113 513ସଷୁମା ପାତ ସା ସେରାଜ କମୁାର ପାତ YNY0082495

ପ ୁ /79565 38 113 514ରାେଜଶ କମୁାର ସାମଲ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାମଲ LNT3059755
ୀ /79566 37 113 515ଲିଜା ସାମଲ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାମଲ LNT3059763
ୀ /89567 42 113 516ସ ୀତା ମହାପାତ ସା ଚ କା  ମହାପାତ LNT3059797

ପ ୁ /89568 68 113 517ଅବଦୁଲ ଶକରୁ ପି ଅବଦୁଲ ସ ାର YNY1126309
ପ ୁ /99569 71 113 518ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ LNT3059854
ପ ୁ /99570 68 113 519ସକୁମୁାର ବାରିକ ପି ସେୁର  ବାରିକ LNT3059839
ୀ /99571 51 113 520ଶା ିଲତା ବାରିକ ସା ସକୁମୁାର ବାରିକ LNT3059847

ପ ୁ /99572 50 113 521ସଂଗାମ େକଶରୀ ବାରିକ ପି କାଳୀ ପସନନ୍ ବାରିକ LNT3059870
ୀ /99573 49 113 522ଲୁସୀ ଲୁମା ଦ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ମହାପାତ LNT3059805
ୀ /109574 50 113 523ଅଲିଭା ମହାରାଜ ସା େଗାଲକ ବିହାରୀ ମହାରାଜ LNT3059912
ୀ /109575 62 113 524ଗଜଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ଦିପକ ରାୟ LNT3059953
ୀ /109576 76 113 525ଲୀଲା ରାୟ ପି ଲାଲା ନେଗ  କମୁାର ରାୟ LNT3059904

ପ ୁ /109577 67 113 526ଦିପକ କମୁାର ରାୟ ପି ଲାଲା ନେଗ  କମୁାର ରାୟ LNT3059920
ୀ /109578 41 113 527କ ରୁୀ ରାୟ ସା ସୀମା ଳ ପଧାନ LNT3059946

ପ ୁ /109579 37 113 528ଅମିତାଭ ରାଏ ପି ଦୀପକ କମୁାର ରାଏ LNT3059938
ପ ୁ /109580 33 113 529େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ରାୟ ମା ପମିଳା ରାୟ LNT3059896
ୀ /119581 29 113 530ସମିମା ବିବି ପି ସମୀର ଖଁା YNY0672220
ୀ /119582 27 113 531ନ ିନୀ ବିବୀ ସା େସକ ହବୀବ YNY1155050
ୀ /119583 27 113 532ଇସରତ ତୁନ୍ ନିସା ପି େସକ୍ ଜବାର୍ YNY0672170

ପ ୁ /129584 37 113 533ପେମାଦ କମୁାର ପାଣି ପି େଦାଳେଗାବି  ପାଣି LNT3059995
ୀ /139585 45 113 534ନମର୍ଦା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ LNT3060001
ୀ /149586 46 113 535ଲିନା ବାରିକ ସା ଶ ଜୁୀ ବାରିକ LNT3060019
ୀ /149587 41 113 536ଆୟୁଷିତା ବାରିକ ସା ଟୁକଲୁା ବାରିକ LNT3060035
ୀ /149588 38 113 537ପଦିନୀ ବାରିକ ସା ବାପଜୁୀ ବାରିକ LNT3060027
ୀ /149589 36 113 538ଅକତାରୀ େବଗମ୍ ପି େସକ୍ େଫଜୁ ିନ୍ YNY1127398
ୀ /149590 36 113 539ଅକ୍ତାରୀ େବଗମ ପି  େ ୁଡୀନ YNY1136449
ୀ /149591 28 113 540ସହୁାନା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ମମନୁୱା◌ାରୀ ଅଲୀ YNY1136456
ୀ /149592 51 113 541ରିହାନା ବିବି ସା େସକ୍ ସମସ ୁ ିନ୍ YNY1136464
ୀ /149593 31 113 542ନସୀମା ବିବୀ ସା ମୀଜର୍ା ଦିଲଜାନ YNY1136431
ୀ /149594 23 113 543ସମୂଯ୍ଯା ବିବୀ ସା ଏସେକ ସଜୁୀତ YNY1127463
ପ ୁ /149595 29 113 544ବାବା ଖାନ ପି ନଈମ ଖାନ YNY1136415
ପ ୁ /149596 24 113 545ଆସବୁ ଖାନ୍ ପି ରମଜାନି ଖାନ୍ YNY1136423
ୀ /149597 31 113 546ଏକତା ମହାପାତ ପି ପବିର ଚ  ମହାପାତ YNY0857177
ପ ୁ /149598 23 113 547େମାହମଦ ରା ିକ ପି େମାହମଦ କ଼ାଯମୁ YNY1136498
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ପ ୁ /149599 23 113 548ମହମବ ପନୁୁସସ୍ ପି ମହମବ କପମୁ୍ ହଜାମ୍ YNY1136480
ପ ୁ /149600 23 113 549ଏମଡ଼ି ୟୁନୂସ ପି ଏମଡ଼ି କୁ଼ଯମୁ ହସମ YNY1127497
ପ ୁ /159601 106 113 550ମହ ଦ ଜିଆଉଲହକ ପି ୱଲି ମହ ଦ LNT3060076
ୀ /159602 75 113 551ସମସା ଜିଆ ସା ମହ ଦ ଜିଆ ଉଲ ହକ LNT3060084
ୀ /159603 48 113 552ରିଜୱାନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଇନାମଲୁହକ୍ LNT3060118
ୀ /159604 52 113 553ନିରୂପମା ଦାସ ସା ଜ୍ଞାନରଂଜନ ଦାସ LNT3060068

ପ ୁ /159605 36 113 554ସମିୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ଚି ରଂଜନ ଦାସ LNT3060050
ପ ୁ /159606 53 113 555ମହ ଦ ଇନାମ ଉଲ ହକ ପି ମହ ଦ ଜିଆଉଲ ହକ LNT3060092
ୀ /159607 43 113 556ଗଜାଲା ପରୱିନ ପି ଜିଆଉଲ ହକ LNT3060100
ୀ /169608 46 113 557ଗୀତାଲି େବେହରା ସା େସୗରଭ େବେହରା LNT3060126

ପ ୁ /169609 29 113 558ସନ୍ଵର ଖାନ ପି ମକବାଲ ଖାନ YNY1136340
ୀ /169610 26 113 559େକାମଲ ଖନାମ ପି ମକବଲ ଖାନ୍ YNY1136332
ୀ /169611 24 113 560ସାହାନଜ ଖାତୁନ ସା ସନାବାର ଖାନ YNY1136357
ୀ /179612 44 113 561ଜାକିୟା ଗଲୁସନ ଜରୀନ ସା ଅସଲମ ଖଁା LNT3060167
ୀ /179613 40 113 562ସାହି ା ଖଁା ସା ଅଜିମ ଖଁା LNT3060159
ୀ /189614 36 113 563ସଗଫୁା ବାେନା ସା ଜାେଭଦ ଖଁା LNT3060175
ୀ /199615 31 113 564ଖସୁ ିର୍ଦା ବିବୀ ସା  ହବୀବ YNY1136308
ୀ /199616 28 113 565ନସୀମା ବିବୀ ସା  ସଲୀମ YNY1136324
ୀ /209617 23 113 566ତୁଆଲିଶା ଆରତକ ପି ଅସଲମ ଖାନ YNY1282466
ୀ /209618 33 113 567ସସିତା େବେହରା ପି ଅପ ର୍ୀ େବେହରା LNT3060183

ପ ୁ /209619 67 113 568ଡ. ଇଶାକ଼ ଖାନ ପି ଅ ଲୁ ସଲାମ ଖାନ YNY1136928
ୀ /219620 38 113 569ନଳିନୀ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା LNT3059771
ୀ /219621 34 113 570ସମିୁତା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା LNT3059789

ପ ୁ /229622 33 113 571େଶଖ ଜଲାଲଉ ିନ ପି େଶଖ୍ ହାଫିଜଉ ିନ LNT3060209
ୀ /229623 31 113 572ସବୁରତୁନ୍ ବିବି ସା େଶକ୍ ଜଲାଲୁ ିନ YNY0672212

ପ ୁ /229624 32 113 573ସମୁନ ନାୟକ ପି ବିେନାଦ ନାୟକ LNT3060217
ୀ /239625 38 113 574ଛବିତା ନାଏକ ମା ଜମନୁୀ ନାଏକ LNT3359791

ପ ୁ /249626 44 113 575ଭା ର ନାୟକ ପି ତୀନାଥ ନାୟକ LNT3060233
ପ ୁ /249627 40 113 576ପସା  ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ନାୟକ LNT3060225
ପ ୁ /249628 23 113 577ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ମାଗଣିୁ ନାୟକ YNY1024645
ୀ /249629 36 113 578ସ ର୍ପଭା ପଧାନ ସା ଚିର ିବ ପଧାନ YNY0721936

ପ ୁ /259630 33 113 579େଶଖ ମ ୁ ାକଅେହମଦ  ପି େଶଖ ସଫିକ ଉଲା LNT3060241
ୀ /259631 19 113 580ନିଖଟ ପରବିନ ପରବିନ ପି  ଅମୀନ ଊଲା  YNY1347483

ପ ୁ /269632 69 113 581ନିଳମଣି ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ YNY0763979
ୀ /269633 40 113 582ଦୀପା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ନାୟକ LNT3060282
ୀ /269634 37 113 583ରଶତିା ନାୟକ ପି ନିଲମଣି ନାୟକ LNT3060266
ୀ /269635 36 113 584କସୁମୁଲତା ନାୟକ ପି ନିଲମଣି ନାୟକ LNT3060274
ୀ /279636 27 113 585କରୂସିଦା େବଗମ ପି ହମୀଦ ଖାନ YNY1136290

ପ ୁ /279637 39 113 586ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସକୁମୁାର ସାହୁ LNT2446656
ୀ /289638 38 113 587ସବିତା ନାୟକ ସା େକଦାର ନାୟକ YNY0305581

ପ ୁ /299639 66 113 588ଜି ଆପାରାଓ ପି ଜି କାରବାଇଆ LNT3060290
ୀ /299640 51 113 589ଜି ଆମନା  ସା ଜି ଆପାରାଓ  YNY0194993
ୀ /299641 35 113 590ଜି ଶା ି ପି ଜି ଆପାରାଓ  LNT3060324
ୀ /299642 36 113 591ପାୟଲ ପାମାଲିନ ମହାପାତ ସା ସନଦୀପ ମହାପାତ YNY0082503

ପ ୁ /299643 32 113 592ପବିତ ନାଏକ ପି େନପାଳି ନାଏକ YNY1024587
ୀ /299644 36 113 593ନ ୀନିବାଳା ନାୟକ ସା ଗଗନ ନାୟକ YNY0721928

ପ ୁ /299645 37 113 594ଜି ଚ ି ରାଓ ପି ଜି ଆପା ରାଓ LNT3060316
ପ ୁ /299646 33 113 595ଜି ସିମାଲୁ ରାଓ ପି ଜି ଆପାରାଓ ରାଓ LNT3060308
ପ ୁ /309647 34 113 596ଅେଲଖ ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ YNY0195008
ପ ୁ /319648 33 113 597ଚି ରଂଜନ ହାତୀ ପି ମେହ  ହାତୀ YNY0082511
ପ ୁ /329649 33 113 598ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ମା ସାବିତୀ ନାୟକ LNT3060332
ପ ୁ /339650 36 113 599େଶକ ତସଲିମ  ପି େଶଖ ରହିମ  LNT3060381
ପ ୁ /339651 24 113 600ସ ିତ ମହା ି ପି ରବି  ମହା ି YNY1100619
ପ ୁ /339652 35 113 601ଜିେତନ ନାଏକ ପି େଗାପିନାଥ ନାଏକ LNT3060373
ପ ୁ /349653 33 113 602ଶବିଦ  ବାବୁ ମା ପତିଭା ବାବୁ LNT3060399
ପ ୁ /359654 58 113 603ମହ ଦ େସାେହଲ ହସନ  ପି ମହ ଦ ହସନ LNT3060134
ୀ /359655 64 113 604ମିନତୀ ମହାପାତ ସା ତପନ କମୁାର ପାଇକରାୟ YNY0857268
ୀ /359656 28 113 605ସାଇମା େତାଫା ଏ ନୁର ପି ମହ ଦ େସାେହଲ ହସନ YNY0759530
ପ ୁ /359657 26 113 606ମହ ଦ ସାେଲହ ନୁର ପି ମହ ଦ େସାେହଲ ହସନ YNY0759548
ୀ /359658 33 113 607ମଧଲିୁକା ପାଇକରାୟ ପି ତପନ କମୁାର ପାଇକରାୟ YNY0857276
ୀ /359659 31 113 608େସାମା ପାଇକରାଏ ପି ତପନ କମୁାର ପାଇକରାଏ YNY0857219
ପ ୁ /359660 67 113 609ତପନ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ନେର  ପାଇକରାୟ YNY0924886
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ୀ /359661 39 113 610ନିରିମଳା ପରିଡା ସା ଚ ମଣି ପରିଡା LNT3060407
ପ ୁ /359662 60 113 611େବୖଦଯ୍ନାଥ ପତି ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ପତି YNY0924902
ୀ /359663 54 113 612ଶୀମତୀ ଉଷାରାଣୀ ପତି ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ପତି YNY0924894
ୀ /369664 25 113 613ତମନନ୍ ା ତସଲିମ େବଗମ ସା ସବିର ଉ ିନ ଖଁା YNY1067198

ପ ୁ /369665 29 113 614ମହ ଦ ସାହାରୁଖ୍ ପି ଖାଲିଦା ସାହିଦ୍ YNY0672196
ପ ୁ /369666 28 113 615ମହ ଦ ସାହାବାଜ୍ ପି ମହ ଦ ସାହିଦ୍ YNY0672139
ୀ /369667 28 113 616ତୟବା ତରନୁମ ସା ମହ ଦ ଅଜିଜ୍ ରାଜଦାନ YNY0924878

ପ ୁ /379668 33 113 617େଶକ କାସିମ ପି େସକ ସଲୀମ YNY0356436
ପ ୁ /379669 36 113 618େଶକ୍ ନାସିର୍ ପି େଶକ ସଲିମ୍ YNY0356444
ପ ୁ /389670 29 113 619େସକ୍ ଏସାନ ପି େସକ୍ ସଲୁତାନ YNY0356451
ୀ /389671 25 113 620ତମନନ୍ ା ତସଲିମ ସା ସବିରୁ ିନ ଖାନ YNY1036045
ୀ /399672 31 113 621ଅନନ୍ି ିତା ଚକବ ର୍ୀ ପି ଅେଶାକ ଚକବ ର୍ୀ YNY0356469
ୀ /409673 28 113 622ଅମରିନ ବିବି ପି   ଶମୀମ ବକ୍ସ YNY0672238

ପ ୁ /509674 28 113 623ବିଜୟ ର ନ ହାତୀ ପି ମେହ  ହାତୀ YNY0721910
ପ ୁ /509675 28 113 624ଜ୍ଞାନ ର ନ ନାୟକ ପି ବିରାଟ ନାୟକ YNY0721902
ପ ୁ /509676 26 113 625େହମ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଉମାକା  ନାୟକ YNY0721894
ପ ୁ /519677 30 113 626େସକ ଆସିଫ ପି େସକ ରହିମ YNY1100627
ୀ /519678 25 113 627ରୁବିନା େବଗମ୍ ପି ହନିଫ ଖାନ୍ YNY1039288
ୀ /519679 24 113 628ଫିେରାଦା େବଗମ୍ ପି ମହ ଦ ୱାସିମ୍ ଆଲାମ୍ YNY1039270

ପ ୁ /539680 48 113 629ତନୱିର ଅଖତାର ଖାନ ପି ଅ ସର ଅଲି ଖାନ YNY1100635
ପ ୁ /539681 26 113 630େସକ ଅଜମତ ଉଲା ପି େସକ ରେହମତ ଉଲା YNY0857136
ପ ୁ /549682 25 113 631େସଖ୍ ଆସଫାକ ଉ ିନ୍ ପି େସଖ୍ ସଫୁର୍ ିନ୍ YNY1039262
ୀ /549683 23 113 632ତସନିମ୍ ଫିରେଦାସ୍ ପି େସକ୍ ସରଫୁ ୀନ୍ YNY1039296

ପ ୁ /599684 43 113 633େସକ ଇଲିଆସ ଅଲୀ ପି େସକ ସାହଦତ ଅଲୀ YNY1024769
ୀ /599685 35 113 634ଅନିଶା େବଗମ ସା େସକ ଇଲିଆସ ଅଲୀ YNY1024785
ୀ /619686 27 113 635ଦିପାନିତା ଚକବ ର୍ୀ ପି ଅେଶାକ ଚକବ ର୍ୀ YNY0721944
ୀ /739687 26 113 636ଶାହା ବାେନା ପି ଏ କରିମ୍ ଖଁା YNY0857227
ୀ /739688 32 113 637େଜାେହାରା ଜୱିନ ପି ସଲିମ ଖଁା YNY0857110

ପ ୁ /739689 27 113 638ଓସିମ୍ ଖଁା ପି ଏ କରିମ୍ ଖଁା YNY0857243
ପ ୁ /229/A9690 53 113 639ମହ ଦ ନୁରୂ ବାସର ପି ଲାେଥ ମହ ଦ ଆଝାର BNM1630995
ୀ /2579691 30 113 640ସସୁାନା ବିହାରୀ ପି ବିଭୂଶନା ବିହାରୀ ବିହାରୀ YNY1217280

ପ ୁ /273/C9692 24 113 641ସଂଜୀତ ମହା ୀ ପି ରବୀ  ମହା ୀ YNY1123827
ୀ /2829693 33 113 642େସାନମ୍ ବାେନା ପି ଅଜିର େସାନମ୍ ଖଁା YNY0779009
ୀ /302/C9694 48 113 643କନିସ ମେହଡା ଜୁେବରୀ ସା  େମାହମଦ େଲାକମନ YNY1346964

ପ ୁ /4839695 21 113 644ମହ ଦ  ସାହିଲ ପି ମହ ଦ  ମଖୁତାର YNY1348754
ୀ /7869696 20 113 645ମ ୁ ାରୀ େବଗମ ସା େସକ ପାପନୁ୍ YNY1254960

ପ ୁ /9999697 63 113 646େବୖଦଯ୍ନାଥ ପତି ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପତି YNY1024702
ପ ୁ /9999698 23 113 647ଉମାଶ ର ପତି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ପତି YNY1024686
ୀ /THORIA S9699 42 113 648ଉମା ନାଏକ ସା ପବିତ ନାଏକ LNT2446904
ୀ /19700 56 113 649ରମା େବାଷ ସା ଆଶୀଷ େବାଷ LNT2563906

ପ ୁ /19701 44 113 650ସରୁଜିତ େବାଷ ପି ଆଶୀଷ େବାଷ LNT2563922
ପ ୁ /19702 42 113 651ଅଭିଜିତ୍ େବାଷ ପି ଆଶୀଷ େବାଷ LNT2523520
ୀ /29703 48 113 652ତବାସମୁ୍ ପରବିନ ସା ଅବଦୁଲ କଲମ LNT2446722
ୀ /29704 45 113 653େରେହନା େବଗମ୍ ପି େସକ ସି ିକ LNT2446557

ପ ୁ /29705 31 113 654ଅବଦୁଲ କଲାମ ପି ଅ ଲୁ ସଲାମ YNY1349786
ପ ୁ /29706 59 113 655ଅବଦୁଲ କାଶମି ପି ଅବଦୁଲ ସଲାମ OR/06/044/290052
ପ ୁ /29707 58 113 656ଅବଦୁଲ କୟୁମ ପି ଅବଦୁଲ ସଲାମ OR/06/044/290051
ୀ /29708 55 113 657ହଲିମା ଖାତୁନ ପି ଅବଦୁଲ ସଲିମ OR/06/044/290676

ପ ୁ /29709 49 113 658ଅବଦୁଲ କାଦିମ ପି ଅବଦୁଲ ସଲାମ OR/06/044/290053
ୀ /39710 41 113 659ଅଜରା ଜମାଲ ପି ସୟଦ ଜମାଲନର LNT2446839
ପ ୁ /39711 39 113 660ସୟଦ ତାେହର ନର ପି ସୟଦ ଜମାଲ ନର LNT2446888
ପ ୁ /39712 43 113 661ସୟଦ ସାଦିକ ନୁର ପି ସୟଦ ଜମାଲ ନୂର LNT2446847
ପ ୁ /49713 64 113 662ସୟଦ ଅକବରୁଲ ଅମିନ ପି କମରୁଲ LNT2546885
ୀ /49714 60 113 663ଫରଯାନା ଅମିନ ସା ଅକବରୁଲ LNT2546893
ପ ୁ /49715 54 113 664ସିରାଦୁଲ ଅମିନ ପି କମରୁଲ େହାଦା LNT2547461
ୀ /49716 52 113 665ଖାଦିଜା ଅମିନ୍ ପି କମରୁନ େହାଦା LNT2547479
ୀ /49717 67 113 666ରାବିଆ ଅମିତ ସା ସୟଦ ଫଜଲ LNT2546877
ପ ୁ /59718 39 113 667େଶକ୍ ସାଜିଦ୍  ପି ଇସମାଇଲ LNT2446854
ୀ /79719 44 113 668ମାରିଆ ଆନିସ ସା ମହ ଦ ଆନିଫ ଆନିସ LNT2446797
ୀ /79720 48 113 669ତହମିନା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଆସିଫ LNT2446789
ପ ୁ /79721 65 113 670ମହ ଦ ସଇଦ ପି େଗୗସଦା LNT2547495
ୀ /89722 65 113 671ସାବରା ବିବି ସା ଏମ. େକ ଅଲୀ LNT2446755
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ୀ /99723 52 113 672େଜୟନବ ବିବି ସା ଅଲତାବ OR/06/044/290064
ୀ /99724 43 113 673ରାହାତୁନ ବିବି ପି େସକ ଇସଫୁ LNT2525558
ୀ /109725 61 113 674ସକିଲା ବିବି ସା ଖଲୀଲ OR/06/044/290707
ୀ /119726 40 113 675କାଲି େବଗମ ସା େସକ ଅେହ ଦ LNT2446540
ୀ /119727 33 113 676ରସିଦା େବଗମ ସା ବାବୁ ଖଁା LNT2446532
ୀ /119728 61 113 677ସହିଦା ବିବି ସା ଫକିର LNT2446953
ୀ /119729 45 113 678ଜାନୁ ବିବି ସା ଜମାଲ ଖଁା LNT2446482

ପ ୁ /119730 27 113 679େସକ. ହବୀବ ପି େସକ. ଫକୀର YNY1147008
ପ ୁ /119731 55 113 680ଜମାଲ ଖଁା ପି କମଳା ଖଁା LNT2446474
ପ ୁ /119732 55 113 681େଶଖ ଫକିର ଖଁା ପି େଶଖ ଜୁମନ OR/06/044/290082
ପ ୁ /119733 45 113 682ଦୁଖା ଖଁା ପି ସଲୁତାନ ଖଁା LNT2546950
ୀ /129734 38 113 683ଆଶା େବଗମ୍ ପି ଜହୁର ଖଁା LNT2446524
ୀ /159735 50 113 684ସେୁଲୟା ଖାତୁନ ସା େଶଖ ଗରିବ LNT2446995
ୀ /169736 46 113 685େସକ୍ ଜମିର ପି େସକ୍ କବୀର YNY0764001

ପ ୁ /189737 40 113 686େସକ୍ ଫୟାଜ ପି େସକ ଫକିର YNY0764019
ୀ /199738 50 113 687ଫରଜୁନ ବିବି ସା େଶଖ ସମୀର LNT2447035
ୀ /209739 70 113 688ଆମିନା ବିବି ସା ସମୀର ଖଁା LNT2446607

ପ ୁ /219740 40 113 689ଅଜିର ଖଁା ପି ସମୀର ଖଁା LNT2446581
ପ ୁ /229741 46 113 690ଜମିର ଖଁା ପି ସମୀର ଖଁା LNT2446599
ପ ୁ /239742 50 113 691େସୗକତ ଅଲି ପି ରାହତ  LNT2523009
ପ ୁ /259743 60 113 692ଅପ ିର୍ େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା OR/06/044/290211
ୀ /259744 55 113 693େରଣକୁା େବେହରା ସା ଅପ ିର୍ େବେହରା OR/06/044/290212

ପ ୁ /259745 40 113 694ରେମଶ େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା OR/06/044/290213
ୀ /269746 68 113 695ଅଜୀ େବେହରା ସା କାଶୀନାଥ େବେହରା OR/06/044/290219

ପ ୁ /269747 44 113 696ଶତୃଘନ୍ େବେହରା ପି କାଶୀନାଥ େବେହରା OR/06/044/290220
ୀ /269748 44 113 697ପାଲିଆ େବେହରା ସା ଶତୃଘନ୍ େବେହରା OR/06/044/290221
ୀ /269749 43 113 698କବିତା େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା YNY0665083

ପ ୁ /269750 40 113 699ରବି  େବେହରା ପି କାଶୀନାଥ େବେହରା OR/06/044/290223
ପ ୁ /279751 50 113 700କୃ ଚ  ମଲିକ ପି ହାଡିବ ୁ ମଲିକ OR/06/044/290706
ୀ /289752 55 113 701ରାଧା େଦଇ ସା ଅଜୟ ନାୟକ LNT3406105

ପ ୁ /289753 45 113 702ରବି େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା OR/06/044/290390
ୀ /289754 67 113 703ସରସତୀ ବିଶାଳ ସା ଦିଗମର ବିଶାଳ OR/06/044/290394
ୀ /289755 69 113 704ସୀତା େଦଇ ସା ରାମ ଓଝା OR/06/044/290401
ୀ /289756 57 113 705ର  ୁମହା ି ସା େଦବ ମହା ି OR/06/044/290383
ୀ /289757 51 113 706ନିେଳ ି ମହା ି ସା ଅଚଯ୍ତୁ ମହା ି OR/06/044/290380

ପ ୁ /289758 47 113 707ଶଶିରି ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି OR/06/044/290382
ପ ୁ /289759 51 113 708ପଦୀପ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ମ ୁଳୀ ମଦୁୁଲି LNT2446466
ପ ୁ /289760 62 113 709ବିେନାଦ ନାୟକ ପି ବାସଆୁ LNT2545705
ପ ୁ /289761 58 113 710ଅଜୟ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ LNT3406097
ୀ /289762 56 113 711ଏନ ନସର୍ମା ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ OR/06/044/290494

ପ ୁ /289763 41 113 712େଦେବ  ନାୟକ ପି େଗାେଲଖ ନାୟକ LNT2553071
ପ ୁ /289764 74 113 713ରାମ ଓଝା ପି ଚି ାମଣି ଓଝା OR/06/044/290398
ପ ୁ /289765 69 113 714ହରି  ଓଝା ପି ଚି ାମଣି ଓଝା OR/06/044/290399
ପ ୁ /289766 46 113 715ବିଜୟ ଓଝା ପି ରାମ ଓଝା OR/06/044/290403
ୀ /299767 67 113 716ସକୁ େଦଇ ସା ପଫଲୁ ନାୟକ OR/06/044/290547

ପ ୁ /299768 58 113 717ମକ ୁନାୟକ ପି ଭମର ନାୟକ LNT2447027
ୀ /299769 58 113 718ଚ କଳା ନାୟକ ସା ମକ ୁନାୟକ LNT2447019

ପ ୁ /299770 39 113 719ଗଗନ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ LNT2446987
ୀ /309771 60 113 720ମାମନିୁ େଦଇ ସା କୃଷ େଦଇ OR/06/044/290555
ୀ /309772 55 113 721େରଣ ୁେଦଇ ସା ଦୁଗର୍ା ନାୟକ LNT2446946
ପ ୁ /309773 60 113 722ଦୁଗର୍ା ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/06/044/290556
ପ ୁ /309774 54 113 723ମରୁଲି ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/06/044/290559
ୀ /309775 48 113 724କନକ ନାୟକ ସା ମରୁଲି ନାୟକ OR/06/044/290560
ପ ୁ /309776 46 113 725େଦବ ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ OR/06/044/290563
ୀ /309777 43 113 726ବବିତା ନାୟକ ସା ସବୁାସ ନାୟକ LNT2446912
ୀ /329778 60 113 727ଲକ୍ଷୀ େଦଇ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ OR/06/044/290493
ପ ୁ /329779 65 113 728ଅଭିମନୁ ନାୟକ ପି ରସାନ  ନାୟକ OR/06/044/290492
ପ ୁ /339780 61 113 729େଗାପାଳ ଥାପା ପି ଦଳବାହାଦୁର OR/06/044/290697
ପ ୁ /349781 42 113 730ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ନ କିେଶାର ନାୟକ OR/06/044/290536
ୀ /359782 55 113 731ଅମିକା େଦଇ ସା ନୀଳମଣି ନାୟକ LNT2447076
ପ ୁ /359783 80 113 732ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ମଦନ ନାୟକ OR/06/044/290507
ପ ୁ /359784 60 113 733ରବି  ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ YNY1243070
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ପ ୁ /359785 48 113 734ଅେଶାକ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/06/044/290512
ୀ /359786 44 113 735ଜଳ ୀ ନାୟକ ସା ରବି  ନାୟକ LNT2447068

ପ ୁ /359787 43 113 736ସବୁାସ ନାୟକ ପି ରଘନୁାତ ନାୟକ OR/06/044/290513
ୀ /369788 55 113 737ସମିୁତା େଦଇ ସା ସକୁା  କାହାଳି OR/06/044/290522

ପ ୁ /369789 69 113 738ସକୁା  କାହାଳୀ ପି ବାନା କାହାଳୀ OR/06/044/290517
ୀ /369790 60 113 739ବୀଣା କାହାଳୀ ପି ବସ  କାହାଳୀ OR/06/044/290521
ୀ /379791 55 113 740ବାସ ି େଦଇ ସା ଦାେମାଦର େଗାଛାୟତ OR/06/044/290541

ପ ୁ /379792 48 113 741େକ୍ଷତବାସୀ େଗାଛାୟତ ପି ଦାେମାଦର େଗାଛାୟତ OR/06/044/290670
ପ ୁ /379793 41 113 742ଅଭିନାଶ େଗା ାୟତ ପି ଦାେମାଦର େଗାଛାୟତ LNT2446805
ୀ /379794 40 113 743ସଜୁାତା େଗା ାୟତ ସା ସନୁଯ୍ବାସୀ େଗା ାୟତ LNT2446680
ୀ /379795 39 113 744ଲିଲି େଗା ାୟତ ସା େକ୍ଷତବାସୀ େଗାଛାୟତ LNT2447084

ପ ୁ /389796 65 113 745ମିନା ରାଓ ପି ଅପନା ରାଓ LNT2446615
ପ ୁ /389797 22 113 746ଜ୍ଞ।ନ ର ନ ସାଇଁ ପି େଦବ ର ନ ସାଇଁ YNY1323880
ୀ /399798 40 113 747ଗୀତା େଦଇ ସା କାଳ ୀ ନାୟକ LNT2446763
ୀ /399799 45 113 748ପ ୂ ିର୍ମା େଦଇ ସା େକୖଳାସ େଦଇ LNT2446821
ୀ /399800 44 113 749ରୀନା େଦଇ ସା େଦେବ  ନାୟକ LNT2446896
ୀ /409801 55 113 750ପଦା େଦଇ ସା େଦୖତାରୀ ନାୟକ OR/06/044/290550

ପ ୁ /409802 46 113 751ଗେଣଶ ନାୟକ ପି େଦୖତାରି ନାୟକ OR/06/044/290684
ପ ୁ /409803 42 113 752ସେୁରଶ ନାୟକ ପି େଦୖତାରୀ ନାୟକ OR/06/044/290673
ପ ୁ /409804 39 113 753ସବୁାସ ନାୟକ ପି େଦୖତାରୀ ନାୟକ OR/06/044/290687
ୀ /409805 39 113 754ମାଲା ସିହନ୍ା ନାୟକ ପି ଦଇତାରୀ ସିହନ୍ା LNT2447001
ୀ /419806 65 113 755ମ ି  େଦଇ ସା କୃ ଚ ର OR/06/044/290548

ପ ୁ /419807 42 113 756ଅେଶାକ ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ OR/06/044/290552
ପ ୁ /419808 39 113 757ଭରତ ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ LNT2446961
ପ ୁ /419809 38 113 758ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି କୃ  ନାୟକ OR/06/044/290718
ୀ /429810 72 113 759ନା ି େଦଇ ସା ହରି ନାୟକ LNT2446672
ୀ /439811 70 113 760ଚନି େଦଇ ସା ଅ ୁର୍ନ ନାୟକ LNT2446730

ପ ୁ /439812 45 113 761େକଦାର ନାୟକ ପି କରୁଣା LNT2547602
ୀ /439813 43 113 762ନମିତା ନାୟକ ପି ଅ ୁର୍ନି ନାୟକ OR/06/044/290436

ପ ୁ /449814 70 113 763ସଧୁାକର େବେହରା ପି କୃ  େବହାରା LNT2446706
ୀ /449815 60 113 764ସଷୁମା ରାଣୀ େବେହରା ସା ସଧୁାକର େବେହରା LNT2446698

ପ ୁ /449816 39 113 765ଆନ  କର େବେହରା ପି ସଧୁାକର େବେହରା LNT2446573
ୀ /449817 32 113 766ବି ଭାରତୀ ସା ବି ଅନିଲ YNY1024710
ୀ /449818 60 113 767ରମା ନାୟକ ସା ନୁର ନାୟକ OR/06/044/290435

ପ ୁ /449819 44 113 768ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ନାୟକ LNT2502938
ୀ /449820 41 113 769ସବିତା ନାୟକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ନାୟକ LNT2502920

ପ ୁ /449821 40 113 770ଅେଶାକ ନାୟକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ନାୟକ LNT2446565
ୀ /459822 57 113 771କୁ ି େବୱା ସା ରତନ୍ ାକର େସନାପତି OR/06/044/290439

ପ ୁ /459823 70 113 772ଦୁଗର୍ା େସନାପତି ପି ଧନୁା େସନାପତି LNT2447050
ପ ୁ /459824 47 113 773ପଦିପ େସନାପତି ପି ରତନ୍ ାକର େସନାପତି LNT2526051
ୀ /469825 63 113 774ମିନତି ନାୟକ ସା ଭିମ ନାୟକ OR/06/044/290419
ପ ୁ /469826 58 113 775ନକଳୁ ନାୟକ ପି ଦାମ ନାୟକ OR/06/044/290422
ୀ /469827 55 113 776ପ ଲୁତା ନାୟକ ସା ନକଳୁ ନାୟକ OR/06/044/290423

ପ ୁ /469828 53 113 777କୃ  ନାୟକ ପି ଦାମ ନାୟକ OR/06/044/290424
ପ ୁ /479829 55 113 778ପତାପ ଚ  ବିଶାଳ ପି େକ୍ଷତେମାେହାନ ବିଶାଳ YNY0305599
ୀ /479830 52 113 779କ ନା ବିଶାଳ ସା ପତାପ ଚ  ବିଶାଳ YNY0305607

ପ ୁ /479831 60 113 780ଉମାକା  ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ OR/06/044/290448
ପ ୁ /479832 50 113 781ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ OR/06/044/290454
ୀ /499833 56 113 782େସବତୀ ହାତୀ ସା ମହି  ହାତୀ OR/06/044/290480
ୀ /509834 75 113 783ସକୁ େବୱା ସା ରାମ  LNT2547412
ପ ୁ /509835 40 113 784ମିଲନ୍ ହାତୀ ପି ମେହ  ହାତୀ LNT2547180
ପ ୁ /509836 38 113 785ମେନାର ନ ହାତୀ ପି ମେହ  ହାତୀ LNT2547164
ୀ /509837 53 113 786ସାବିତି ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ OR/06/044/290483
ପ ୁ /519838 75 113 787ଏସେକ.ଅଲି ମହ ଦ ପି େଶକ୍ ସମୀର LNT2582997
ପ ୁ /519839 60 113 788ଜୀ କପୃାନ  ପି ଜୀ ଆନ  ରାଓ LNT2582815
ପ ୁ /519840 57 113 789େଶକ୍ େଗାରା  ପି େଶକ୍ ଗଲୁଜାର OR/06/044/284745
ପ ୁ /519841 55 113 790େଶକ୍ ବରକତ  ପି େଶକ୍ ବିଖାରୀ LNT2582914
ୀ /519842 55 113 791ଲ ମୀ ସା ଜୀ.କପୃାନ  LNT2582807
ୀ /519843 53 113 792ନୁରସପି ସରିଫ ପି ସଲୁତାନା ସରିଫ୍ LNT2582971
ୀ /519844 50 113 793କମରୁନ ନିଶା ସା ବରକତ ଅଲି LNT2582906
ପ ୁ /519845 50 113 794ଗରୁୁଲୁଲ ପି ଡାଲିଆ  LNT2582898
ପ ୁ /519846 47 113 795େଶକ୍ କଲିମ ପି ଏସେକ. ଅଲି ମହ ଦ LNT2546596
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ପ ୁ /519847 47 113 796େଶକ୍ ହାକିମ୍ ପି ଏସେକ.ଅଲିମହ ଦ LNT2546653
ପ ୁ /519848 42 113 797ଆନିଶ ସରିଫ ପି ୟୁସଫୁ୍ LNT2582922
ପ ୁ /519849 39 113 798ୟୁନସ୍ ସରିଫ୍ ପି ୟୁସଫୁ୍ LNT2582930
ପ ୁ /519850 38 113 799େଶକ୍ ନୟିମ୍ ପି ଏସେକ. ଅଲିମହ ଦ LNT2545648
ପ ୁ /519851 58 113 800ମହ ଦ ଶଫୀକ ଅହ ଦଖଁା ପି ମହ ଦ ଏହ ଦଖଁା LNT2582831
ପ ୁ /519852 58 113 801ସୟଦସମତାଜ ଅଲି ପି ସୟଦସମଜା ଅଲି LNT2582872
ୀ /519853 45 113 802ହୁସନରା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଶଫିକ୍ ଖଁା LNT2524411
ୀ /519854 40 113 803ଅନୱରି େବଗମ୍ ପି ଓ ୀର ଖଁା LNT2582856
ୀ /519855 38 113 804ରଜିୟା େବଗମ୍ ପି ଏସେକ. ଅଲିମହ ଦ LNT2545630
ୀ /519856 93 113 805ଅମୀନା ବିବି ସା ସଲୁତାନା LNT2582955
ୀ /519857 70 113 806ଅେରଶା ବିବି ସା ଏସେକ.ମହ ଦ LNT2582989
ୀ /519858 60 113 807ନଜମନୁ ବିବି ସା େଶକ୍ ଇବାହିମ  LNT2583094
ୀ /519859 60 113 808ଅଜୀପା ବିବି ସା ହୁମର ଖଁା LNT2583029
ୀ /519860 52 113 809ହବିବା ବିବି ସା େଶଖ ରହିମ OR/06/044/284746
ୀ /519861 45 113 810ନଜମା ବିବି ପି େଶକ୍ ସଲୀମ LNT2583060

ପ ୁ /519862 42 113 811ମହ ଦ ଶରଫରାଜ ଏହ ଦ ଖଁା ପି ଏହ ଦ ଖଁା LNT2446938
ପ ୁ /519863 65 113 812ଜାହାଫୀର ଖଁା ପି ଇସମାଇଲ LNT2582823
ପ ୁ /519864 65 113 813େଶକ୍ ଜୁମନ୍ ଖଁା ପି େସୗଦାହାର LNT2583011
ପ ୁ /519865 41 113 814ତାେହର ଖଁା ପି ଓଜୀର ଖଁା LNT2582849
ପ ୁ /519866 38 113 815େଶକ୍ ମହ ଦ ରଫିକ୍ ଖଁା ପି େଶକ୍ ହୁମନ ଖଁା LNT2583003
ପ ୁ /519867 40 113 816େଯାେଗ  ନାୟକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ନାୟକ OR/06/044/290469
ୀ /519868 50 113 817େମେହରୁବ ନିଶା ସା ନୁରସଫି LNT2582963
ୀ /519869 38 113 818ନଜମମୁ ନିଶା ପି ୟୁସଫ୍ ନିଶା LNT2582948

ପ ୁ /519870 36 113 819େଶକ ୱାସିମ ପି େସକ ରହିମ LNT2583037
ପ ୁ /529871 49 113 820ବସ କମୁାର ବାରିକ ପି ଧବୃଚରଣ LNT2546463
ୀ /529872 94 113 821ସାବିତୀ େବୱା ସା ରାଜୁ LNT2582799
ୀ /529873 75 113 822କାମୀନୀ ନାୟକ ସା ବି ୁ LNT2546190

ପ ୁ /529874 60 113 823ଶରତ ନାୟକ ପି କୃ  LNT2546299
ୀ /529875 54 113 824ମମତା ନାୟକ ସା ରବି  ନାୟକ LNT2553063
ୀ /529876 50 113 825େହମ ନାୟକ ପି ଅଜୁର୍ ନ LNT2582773
ୀ /529877 45 113 826େହନା ନାୟକ ସା େଯାେଗ  ନାୟକ LNT2582781

ପ ୁ /529878 44 113 827ସଶୁା  ନାୟକ ପି ରାଜୁ ନାୟକ OR/06/044/290478
ୀ /529879 40 113 828ରଶିତା ନାୟକ ପି େଗାପୀ LNT2546497
ୀ /529880 29 113 829ସଭୁଦା ନାୟକ ପି ବାବୁ ନାୟକ YNY1024728
ୀ /529881 25 113 830ଶଭୁଶୀ ନାୟକ ପି ବାବୁ ନାୟକ YNY1024744

ପ ୁ /539882 65 113 831ମରୁଲୀ କାରାପାଟି ପି େଯାଗୀ କାରାପାଟି OR/06/044/290485
ୀ /549883 80 113 832ମିନତି ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ନାୟକ LNT2582724

ପ ୁ /549884 76 113 833ନୃସିଂହ ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ LNT2582732
ୀ /549885 43 113 834ମିନତି ନାୟକ ସା ପେମାଦ ନାୟକ OR/06/044/290471
ୀ /549886 43 113 835କବିତା ନାୟକ ସା ଶରତ ନାୟକ OR/06/044/290472

ପ ୁ /549887 38 113 836ରେମଶଚ  ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ନାୟକ LNT2582716
ପ ୁ /559888 36 113 837ବିଜୟ କମୁାର ଛି ାଣୀ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଛି ାଣୀ LNT1675685
ୀ /609889 41 113 838ନସିମା ସଲୁତାନ ବକ୍ସ ସା େସକ୍ ନୟାମତ ବକ୍ସ YNY0924860

ପ ୁ /119890 23 113 839େବଦବହା ନାଥ ଶମର୍ା ପି ନୃସିଂହନାଥ ଶମର୍ା  YNY1357581
ୀ /569891 19 113 840ନଜମା ବିବି ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରହିମ YNY1367424
ୀ /569892 29 113 841ନସୀମନ ବିବି ସା ସାପତ ଖାନ YNY1367432
ୀ /569893 27 113 842ଗଲିୁ ଁ । ପରୱିନ ସା େସକ ଅବଦୁଲ କରିମ YNY1367457
ୀ /219894 24 113 843େକାମଲ ବିବି ସା େସକ ସଲିମ YNY1367465

ପ ୁ /209895 22 113 844ସେ ାଷ ଦାସ ପି ଶରତଚ  ଦାସ  YNY1390772
ୀ /729896 25 113 845ଆୟୁସା ଆ ମତ ସା େସକ ଆ ମତ YNY1395813
ୀ /1879897 20 113 846ଅଭିଜିତ ବାରିକ ସା ସପଜୁୀ ବାରିକ YNY1395821
ପ ୁ /709898 21 113 847ୟୁସଫୁ ଖାନ ପି ରହିମ ଖାନ YNY1395839
ୀ /79899 22 113 848ନ ିନୀ ନାଥ ସା ମାନସ କମୁାର ନାଥ YNY1395847
ୀ /559900 28 113 849ରିଜୁଆନା ନିଶା ସା େଶଖ ନସିମ YNY1395854
ପ ୁ /349901 44 113 850ସଞୟ ବାରିକ ପି ନେର  କମୁାର ବାରିକ YNY1395912
ୀ /709902 23 113 851ମ ୁ ାନ େବଗମ ସା ଜାେଵଦ ଖାନ YNY1395920
ୀ /1729903 20 113 852ଚ ିକା ନାୟକ ସା ଶନି ନାୟକ YNY1395938
ୀ /1779904 19 113 853ବଷର୍ା ନାୟକ ସା ପଦିପ ନାୟକ YNY1395953
ୀ /1699905 32 113 854ଯସିନ ନାୟକ ସା କିେଶାର ଘେଡଇ YNY1395961
ୀ /1699906 21 113 855ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ରାହୁଲ ନାୟକ YNY1395979
ୀ /349907 51 113 856ମଧମିୁତା ବାରିକ ପି ନେର  କମୁାର ବାରିକ YNY1395987
ୀ /349908 58 113 857ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ବାରିକ ପି ନେର  କମୁାର ବାରିକ YNY1395995
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ପ ୁ /9909 30 114 1ବି. ନାଗରାଜ କମୁାର ପି ବି ରାମସାମୀ YNY0237396
ୀ /.9910 29 114 2ଅପିନ ବେନା ପି େସକ ମନିୁର ଉ ିନ . YNY0800383
ୀ /.9911 27 114 3େନୗବାହାର ବାନୁ ପି େସକ ମନିୁର ଉ ିନ YNY0822346
ୀ /.9912 34 114 4େସକ ସାହାବଉ ିନ ପି େସକ ଅଲାଉ ିନ YNY0822361
ୀ /019913 21 114 5ପଗ୍ଯାନ ଶଟା ୀବ ସନ୍େକତା ପି ଉପମନ୍ଯା ସାହୂ YNY1332899
ୀ /019914 21 114 6ସଶୁୀ ସାଳିନୀ ଦାସ ପି େଦବବ  ଦାସ YNY1307255
ୀ /019915 50 114 7ମମତା ସାହୂ ସା ଊେମଶ କମୁାର ସାହୂ YNY1326172
ୀ /019916 28 114 8ସଚୁ ା ସିଲ ପି େଦବ କମୁାର ସିଲ YNY0722157
ୀ /19917 81 114 9ମନାସିନୀ ଦାସ ପି େଯାେଗ  ଦାସ OR/06/044/292748
ୀ /19918 78 114 10େଶୖଳବାଳା ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ OR/06/044/292789
ୀ /19919 78 114 11ବାମା ସ ୁ ରୀ ଦାସ ସା ଅଜୟ ଦାସ OR/06/044/292709
ୀ /19920 75 114 12େବଲାରାଣି ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ OR/06/044/292787
ୀ /19921 71 114 13ତଟିନୀ ଦାସ ସା ବିନୟ ଦାସ OR/06/044/292738

ପ ୁ /19922 62 114 14ମାନେବ  ଦାସ ପି େଦେବ  ଦାସ OR/06/044/292745
ୀ /19923 57 114 15ପଭାତ ନଳିନୀ ଦାସ ସା େଦେବ  ଦାସ OR/06/044/292744
ୀ /19924 54 114 16କ ିତା ଦାସ ପି େଦେବ  ଦାସ OR/06/044/292753

ପ ୁ /19925 53 114 17ସେୁଭ  ଦାସ ପି େଦେବ  ଦାସ OR/06/044/292749
ୀ /19926 52 114 18କ ନା ଦାସ ସା ସେୁଭ  ଦାସ OR/06/044/292750

ପ ୁ /19927 51 114 19ଆେପାଲ ଦାସ ପି ବିନୟ ଦାସ OR/06/044/292740
ପ ୁ /19928 48 114 20ଦୀପକ ଚ  ଦାସ ପି ଗଗନ ଚ  ଦାସ OR/06/044/292776
ୀ /19929 46 114 21ସି ୁର ଦାସ ସା ଦୀପକ ଚ  ଦାସ YNY0172569
ୀ /19930 45 114 22ବିନତୀ ଦାସ ପି ଗଗନ ଦାସ OR/06/044/292777
ୀ /19931 44 114 23ସଂଘମିତା ଦାସ ପି ଅଜୟକୃ  ଦାସ OR/06/044/292875

ପ ୁ /19932 36 114 24େସୗେମ  କମୁାର ଦାସ ପି େଶୖେଳ  କମୁାର ଦାସ YNY0082743
ପ ୁ /19933 81 114 25ସୟଦ ଫଜଲ ହୁେସନ ପି ମଜୁାଫର ହୁେସନ OR/06/044/292778
ପ ୁ /19934 35 114 26ବି ନଟରାଜ କମୁାର ପି ବି ରାମ ସାମୀ LNT3115045
ୀ /19935 44 114 27ଶଭୁଶୀ ମହାପାତ ସା ପରମବହ ମହାପାତ OR/06/044/292711

ପ ୁ /19936 49 114 28ମିନତୀ ମଲିକ ପି ଗଗନ ଚ  ଦାସ YNY0258681
ୀ /19937 28 114 29େମାନାଲିସା ମଲିକ ପି ରାଜ କିେଶାର ମଲିକ YNY0722165

ପ ୁ /19938 55 114 30ରାଜକିେଶାର ମଲିକ ପି ଶୀଧର ମଲିକ YNY0237370
ୀ /19939 52 114 31ମିନତୀ ମଲିକ ସା ରାଜକିେଶାର ମଲିକ YNY0237388
ୀ /19940 33 114 32ଅ ୀତା ମହା ି ସା େସୗେମ  କମୁାର ଦାସ YNY0606855

ପ ୁ /19941 87 114 33ମନୁଭାଇ ପେଟଲ ପି ଚପସୁାଇ ଭାଇ ପେଟଲ YNY0172544
ୀ /19942 85 114 34କସୁମୁ େବନ ପେଟଲ ସା ମନୁଭାଇ ପେଟଲ YNY0172551

ପ ୁ /19943 64 114 35ବି େକ ପେଟଲ ପି ସିେକ ପେଟଲ OR/06/044/292716
ୀ /19944 62 114 36ଏମ୍ େକ ପେଟଲ ସା ବି ସି ପେଟଲ OR/06/044/292717

ପ ୁ /19945 61 114 37ଭି ଏମ୍ ପେଟଲ ପି ଏନ୍େକ ପେଟଲ OR/06/044/292720
ୀ /19946 53 114 38ଏମଭି ପେଟଲ ସା ଭି ଏମ ପେଟଲ OR/06/044/292721

ପ ୁ /19947 38 114 39ଶଶା  ପେଟଲ ପି ବିେନାଦ ପେଟଲ YNY0172536
ୀ /19948 44 114 40ରଜୀଆ ଫଜଲ ପି ଫଜଲ େହାେସନ LNT2521375

ପ ୁ /19949 56 114 41ଊେମଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ YNY1335124
ପ ୁ /19950 27 114 42େସୗମିଲ ସାହୁ ପି ଉେମଶ କମୁାର ସାହୁ YNY0606673
ପ ୁ /19951 81 114 43ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ OR/06/044/292728
ପ ୁ /19952 62 114 44ରବି  ସାହୁ ପି ର ନିଧି ସାହୁ OR/06/044/292724
ୀ /19953 50 114 45ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା ଉେମଶ ସାହୁ LNT2453157

ପ ୁ /19954 45 114 46ଉ ମ ସାହୁ ପି ଉଦୟ ସାହୁ OR/06/044/292731
ପ ୁ /19955 41 114 47ଉପମନଯ୍ ୁସାହୁ ପି ଉଦୟ ସାହୁ OR/06/044/292732
ପ ୁ /19956 37 114 48ଫିେରାଜ ଅହସାନ ସାୟାଦି ପି ସୟଦ ଫଜଲ ହୁେସନ YNY0606871
ପ ୁ /19957 52 114 49ମ ର ଅହସାନ ସାୟାଦି ପି ଫଜଲ େହାେସନ LNT2453496
ପ ୁ /19958 66 114 50ସଦୁଶର୍ନ ସିଂ ପି ସତଯ୍ନାରୟଣ ସିଂ OR/06/044/292011
ପ ୁ /19959 61 114 51ବିଶନାଥ ସିଂ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସିଂ OR/06/044/292009
ୀ /19960 53 114 52ପଦାବାଈ ସିଂ ସା ବିଶନାଥ ସିଂ OR/06/044/292010
ୀ /19961 53 114 53ଅବ ି ସିଂ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସିଂ YNY0237354
ପ ୁ /19962 45 114 54ହରମିତ ସିଂ ପି ପୀତମ ସିଂ LNT2563963
ୀ /19963 45 114 55ଅବୟ ୀ ସିଂ ସା ହରମୀତ ସିଂ LNT2563971
ପ ୁ /19964 31 114 56ଜଗଦିଶ ସିଂ ପି ବିଶନାଥ ସିଂ YNY0237362
ପ ୁ /19965 61 114 57ବି ରାମ ସାମୀ ପି ବି ଗରୁୁ ମ ୂ ର୍ୀ LNT4148870
ୀ /19966 46 114 58ଐଶଯଯ୍ର୍ା ଉକ୍ତଳିକା ସା ଉପମନଯ୍ ୁସାହୁ LNT2453165
ୀ /19967 45 114 59ସାବନା ୟୁସଫ ସା ମ ର ଅହସାନ ସାୟାଦି LNT2453504
ୀ /29968 39 114 60ରୀନାସିଂ ସା ରାେକଶ ସିଂ YNY0172577
ୀ /29969 53 114 61ଉଷା ଭଗତ ସା ବିଜୟ ଭଗତ YNY0503763
ୀ /29970 46 114 62େରଖା ଭଗତ ସା ରବି ପସାଦ ଭଗତ LNT4156725
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ପ ୁ /29971 57 114 63ରାଜୁ ସିଂ ପି ଆନ  ସିଂ OR/06/044/292015
ପ ୁ /29972 52 114 64ରେମଶ ସିଂ ପି ଆନ  ସିଂ OR/06/044/292016
ପ ୁ /29973 47 114 65ରାେକଶ ସିଂ ପି ଆନ  ସିଂ OR/06/044/292018
ପ ୁ /B-29974 52 114 66ଟି. େଶୖେଳ ପି ଟି. ଶଯ୍ାମସ ୁ ର YNY0985366
ୀ /B-29975 48 114 67ଟି. େଗୗରୀ େଶୖେଳ ସା ଟି. େଶୖେଳ YNY0985358
ୀ /39976 36 114 68ଅସତ ଆ େରା ସା  ଅଜୀମ YNY1325554
ୀ /39977 36 114 69ମନିଶା ବଗତ ସା ଚ ନ ପସାଦ ବଗତ YNY0237412
ୀ /39978 20 114 70ନଜମା େବଗମ ମା ନୁଲ ବିବୀ YNY1325596
ୀ /39979 88 114 71ଦୀ ିଲତା ଭଗତ - ହରିହର ଭଗତ OR/06/044/292019
ୀ /39980 61 114 72ସଶ ିଭଗତ ସା ଶ ର ପଶାଦ ଭଗତ YNY0237404

ପ ୁ /39981 61 114 73ବିଜୟ ଭଗତ ପି ହରିହର ଭଗତ OR/06/044/292021
ପ ୁ /39982 58 114 74ଶ ର ଭଗତ ପି ହରିହର ଭଗତ OR/06/044/292023
ପ ୁ /39983 57 114 75ରବି ପସାଦ ଭଗତ ପି ହରିହର ଭଗତ OR/06/044/292024
ପ ୁ /39984 41 114 76ଚ ନ ପସାଦ ଭଗତ ପି ବି,ପି ଭଗତ LNT1675768
ୀ /39985 39 114 77ଜିକୁନ ନିସା ସା  କଲୀମ YNY1325349
ୀ /49986 31 114 78ସଭୁଦା ମହାରଣା ପି ଶୀକା  ମହାରଣା YNY0237420
ୀ /059987 66 114 79ରଂଜିତା ପ ନାୟକ ସା ସବୁାସ ଚ  ପ ନାୟକ YNY0759571

ପ ୁ /59988 80 114 80ଭିକାରୀ ମହାରଣା ପି ସେୁରଶ ମହାରଣା LNT2564052
ୀ /69989 60 114 81ଇ ିରା ପେଟଲ ପି ଅେଶାକ ପେଟଲ LNT2453355

ପ ୁ /69990 52 114 82ଚିନୁ ପେଟଲ ପି ସ ର ପେଟଲ LNT2456259
ପ ୁ /69991 49 114 83େକୗସିକ ପେଟଲ ପି ଅେଶାକ ପେଟଲ LNT2453058
ପ ୁ /69992 44 114 84ଭାେବଶ ପେଟଲ ପି ଅେଶାକ ପେଟଲ LNT4164281
ୀ /69993 40 114 85ଶୀମତୀ ହିନା ପେଟଲ ସା ଉେବଶ ପେଟଲ LNT4164273

ପ ୁ /69994 67 114 86ପକାଶ କମୁାର ପସାଦ ପି ମହାବୀର ପସାଦ OR/06/044/292037
ୀ /69995 67 114 87ସେରାଜ ପସାଦ ସା ପକାଶ ପସାଦ OR/06/044/292038
ୀ /69996 49 114 88ସଂଯକୁ୍ତା ପସାଦ ସା ବିକାଶ ପସାଦ OR/06/044/292040

ପ ୁ /79997 23 114 89େଚତନରାଜ ସାହୁ ପି ଜଗବ ୁ ସାହୁ YNY1052117
ୀ /79998 55 114 90ନିମର୍ଳା ସାହୁ ପି ହାଡିବଂଧ ୁସାହୁ OR/06/044/292062

ପ ୁ /79999 53 114 91ଦିନବ ୁ ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/044/292063
ପ ୁ /710000 53 114 92ଜଗବ ୁ ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/044/292064
ୀ /710001 53 114 93ସଭୁଦା ସାହୁ ସା ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/044/292065

ପ ୁ /710002 52 114 94କପୃାସି ୁ ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/044/292066
ପ ୁ /710003 48 114 95ବିଶବ ୁ ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/044/292067
ୀ /710004 48 114 96ନିମର୍ଳା ସାହୁ ସା ଜଗବ ୁ ସାହୁ YNY0082750
ୀ /710005 39 114 97ସପିୁୟା ସାହୁ ସା ବିଶବ ୁ ସାହୁ YNY0082768
ୀ /710006 39 114 98ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ଦିନବ ୁ ସାହୁ YNY0082776
ୀ /0810007 31 114 99ସାଡ଼ିକ ବିବି ପି ଏସେକ ସମୀଊଲା YNY1074384
ୀ /810008 72 114 100ଅ ପନୂା ସିଂ - ନାରାୟଣ ସିଂ OR/06/044/292042
ୀ /810009 47 114 101ଶୀେଦବୀ ସିଂ ପି ନାରାୟଣ ସିଂ OR/06/044/292045
ୀ /810010 45 114 102କ ରୁୀ ସିଂ ପି ନାରାୟଣ ସିଂ YNY0305623

ପ ୁ /810011 43 114 103ଗେଣଶ ସିଂ ପି ନାରାୟଣ ସିଂ YNY0503789
ପ ୁ /810012 40 114 104ମହାବୀର ସିଂ ପି ନାରାୟଣ ସିଂ YNY0503813
ୀ /810013 39 114 105ଗତା ସିଂ ପି ନାରାୟଣ ସିଂ YNY0503797

ପ ୁ /810014 39 114 106ଭୀମ ସିଂ ପି ନାରାୟଣ ସିଂ YNY0503805
ପ ୁ /810015 32 114 107ବଳରାମ ସିଂ ପି ନାରାୟଣ ସିଂ YNY0237438
ୀ /0910016 32 114 108ଏସ. ତୁଳସୀ ରାଓ ସା ଏସ. ଟୁଲୁ YNY1054642

ପ ୁ /0910017 40 114 109ଏସ ଟୁଲୁ ପି ଏସ. ବାବୁ ରାଓ YNY1054634
ୀ /910018 39 114 110ଡି ଚ ି ପି ପି ଡି ମହାଲକ୍ଷୀ YNY0082784
ୀ /910019 37 114 111ଡି ସଚୀବତୀ ପି ଡି ଗେଣଷ LNT4156683
ପ ୁ /910020 53 114 112ଆର ଦୁଗର୍ା . ପି ଆର ଆପନା . YNY0195032
ୀ /910021 44 114 113େକ ଆପଲସା ସା େକ ଆପା ରାଓ YNY0195065
ୀ /910022 55 114 114ଡି ଅରାଲୁ ପି ଡି ମହାଲକ୍ଷୀ LNT4156709
ପ ୁ /910023 39 114 115ଡି. ଗେଣଷ ପି ଡି ମହାଲକ୍ଷୀ LNT4156675
ୀ /910024 70 114 116ଡି. ମହାଲକ୍ଷୀ ସା ଡି ଏରକଡୁ LNT4156717
ୀ /910025 48 114 117ତିନା ଆର ସା ଦୁଗର୍ା ଆର LNT4159851
ପ ୁ /910026 32 114 118ଆର୍ େପୖଡ୍` ରାଜୁ ପି ଆର ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY0195073
ୀ /910027 69 114 119ଏସ ଜାନାକୀ ରାଓ ପି ଏସ ବାବୁରାଓ OR/06/044/264262
ପ ୁ /910028 40 114 120ଏସ ରାମକୃ  ରାଓ ପି ଏସ ବାବୁ ରାଓ LNT4156733
ୀ /1010029 39 114 121ଏ. ତୀନାଥ ପି ଏ ରାମ ୁ YNY0195081
ପ ୁ /1110030 47 114 122ଇ ଜାଗା . ପି ଇ ଲତିଫଲୁ . LNT4159828
ୀ /1210031 77 114 123ଜି ଚ ମା ସା େକ େନାକ ରାଜୁ YNY0172601
ୀ /1210032 42 114 124ଜି ଲକ୍ଷୀ ସା ଜି ତିନାଥ ରାଓ YNY0172593
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ପ ୁ /1210033 48 114 125ଜିତିନାଥ ରାଓ ପି ଜି େନାକ ରାଜୁ YNY0172585
ପ ୁ /1210034 75 114 126େକ ସାବିତୀ ପି େକ ଅପାରାଓ YNY0195099
ୀ /1210035 22 114 127େଗା ା ଶଵିାଣୀ ପି େଗା ଟିନାଥ ରାଓ YNY1326545
ୀ /1210036 20 114 128େଗା ା ଶ୍ଯାମଳା ପି େଗା ା ତିନାଥ YNY1326537

ପ ୁ /1310037 47 114 129ମେୁକଶ କମୁାର ଅଗରଓାଲ ପି ରାେଧଶ୍ଯାମ ଅଗରଓାଲ YNY1066851
ୀ /1310038 39 114 130ନମତା ଅଗରଓାଲ ସା ମେୁକଶ କମୁାର ଅଗରଓାଲ YNY1066844
ୀ /1310039 36 114 131େସନ୍ହା େଚୗଧରୁୀ ସା ସ ୀପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY1206762
ୀ /1310040 47 114 132ସ ୀତା ସିଂ ପି ବାସେୁଦବ ସିଂ OR/06/044/292840
ୀ /1310041 45 114 133ମଧ ୁସିଂ ସା ନେରଶ ସିଂ LNT2546059

ପ ୁ /1310042 49 114 134ରାେଜଶ କମୁାର ସିଂଘୀ ପି ବାସେୁ◌ଦବ ସିଂଘୀ YNY1209014
ୀ /1410043 75 114 135ବନଲତା ପାଢୀ ସା ସକୁମୁାର ପାଢୀ OR/06/044/292194

ପ ୁ /1410044 70 114 136ସକୁମୁାର ପାଢୀ ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପାଢୀ OR/06/044/292193
ପ ୁ /1410045 46 114 137ଚ ନ ପାଢୀ ପି ସକୁମୁାର ପାଢୀ OR/06/044/292831
ୀ /1410046 43 114 138ଅଲକା ପାଢୀ ପି ସକୁମୁାର ପାଢୀ LNT2453348

ପ ୁ /1510047 79 114 139ଅମଲଶ ର ରାଏ ପି ଫଣିଭୁଷଣ ରାଏ OR/06/044/292843
ୀ /1510048 71 114 140ଅନିତା ରାଏ ସା ଅମଲ ରାଏ OR/06/044/292826

ପ ୁ /1510049 51 114 141ତନୟ ରାଏ ପି ଅମଲ ରାଏ OR/06/044/292825
ପ ୁ /1510050 51 114 142ସମୁନ ରାଏ - ଅମଲ ରାଏ YNY1345768
ୀ /1510051 49 114 143ମଧମିୁତା ରାୟ ସା ତନୟ ରାୟ YNY0195107

ପ ୁ /1510052 29 114 144ସ ୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0356501
ୀ /1510053 46 114 145ସରିତା ସଂହ ସା ସମୁନ ରାୟ LNT2453280
ୀ /1610054 25 114 146ମନୀଷ େମାହ ି ପି ବିକମ େକଶରୀ େମାହ ି YNY1325422

ପ ୁ /1610055 23 114 147ବିଶ୍ଵ ର ନ େମାହ ି ପି ଜଜାତୀ େକଶରୀ େମାହ ି YNY1325471
ପ ୁ /1610056 60 114 148ଉ ଲ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ପେରଶ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/044/292081
ପ ୁ /1610057 66 114 149ଉ ମ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ପେରଶ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/044/292077
ୀ /1610058 54 114 150ଶଖିା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ଉ ମ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/044/292079

ପ ୁ /1610059 26 114 151େସାମନାଥ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ଉ୍ ଳ ମଖୁାଜର୍ ୀ YNY0759613
ପ ୁ /1710060 28 114 152ସମୁନ ପାତ ପି ପଦୀପ ପାତ YNY0722140
ପ ୁ /1710061 55 114 153ପବନ କମୁାର ଶମର୍ା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଶମର୍ା YNY0503987
ପ ୁ /1710062 47 114 154ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଶମର୍ା YNY0503953
ୀ /1710063 45 114 155ବିବତା ଶମର୍ା ପି ପବନ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0503995
ୀ /1710064 42 114 156କିରଣେଦବୀ ଶମର୍ା ସା ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0503961

ପ ୁ /1710065 30 114 157ବିକମ ଶମର୍ା ପି ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1055383
ୀ /1710066 27 114 158ପଜୂା ଶମର୍ା ସା ବିକମ ଶମର୍ା YNY1054667
ୀ /1710067 24 114 159ପଜୂା ଶମର୍ା ପି ପଵନ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1052133
ୀ /1710068 23 114 160ସାକମରୀ ଶମର୍ା ପି ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା YNY1052125
ୀ /1810069 42 114 161ନିେବେଡତାମାନସ୍ଵିନୀ ଦାଶ ସା ମିହିର ର ନ ନାୟକ YNY1325141
ୀ /1810070 77 114 162ସଧୁା ଲାହଡି ସା ସଖୁମୟ ଲାହଡି OR/06/044/292093

ପ ୁ /1810071 45 114 163ସରୁଜିତ୍ ଲହଡି ପି ସକୁମୁାର ଲହଡି OR/06/044/292836
ପ ୁ /1810072 82 114 164ସଖୁମୟ ସହିଡି ପି ସେୁର  ଲହଡି OR/06/044/292090
ୀ /1910073 42 114 165ରିଜୱାନା େବଗମ ସା େସକ ଅାୟୁବ YNY1091719
ୀ /1910074 23 114 166ରାେବୟ େବଗମ ସା ଏସେକ ସଲୁତାନ YNY1134063

ପ ୁ /1910075 61 114 167ରବି  େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା OR/06/044/292097
ୀ /1910076 53 114 168ଲୀଳାବତୀ େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା OR/06/044/292101

ପ ୁ /1910077 31 114 169ପକାଶ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YNY0237446
ୀ /1910078 29 114 170ପତିଭା େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YNY1054600
ୀ /1910079 51 114 171ବାସ ୀ େଦଈ ପି କାଳ ି େବେହରା OR/06/044/292102
ୀ /1910080 51 114 172ସକୁା ୀ େଦଈ ପି କାଳ ି େବେହରା OR/06/044/292103
ୀ /1910081 29 114 173ଏସେକ ହୀନା ସା ଏସେକ ରାଜୁ YNY1082916
ୀ /1910082 24 114 174ପାଵ େଜନ ଲୀଊ ପି ଲୀଊ କଓୁ ଯନୂ୍ଗ YNY1201219
ପ ୁ /1910083 34 114 175ଏସେକ ରାଜୁ ପି ଏସେକ ଖାଲିକ YNY1082924
ପ ୁ /1910084 31 114 176 ସଲୂତାନ ପି  ସଲୂତାନ YNY1091701
ୀ /2010085 81 114 177ନିଶା ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସରୁପ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/292845
ପ ୁ /2010086 61 114 178େଦବ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବିଭୂତି ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/292106
ପ ୁ /2010087 51 114 179ବିଶଜିତ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସରୁପ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/292112
ୀ /2010088 48 114 180ନୀଳିମା କମୁାରୀ େଦବନାଥ ସା ବିଶଜିତ ଭ ାଚାଯଯ୍ YNY0503854
ପ ୁ /2010089 26 114 181େସକ ଅମଜାତ ମହ ଦ ପି େସକ ସାହାଜାନ ମହ ଦ YNY1123298
ୀ /2010090 47 114 182ସଫର୍ରଦ ଉ ିନ ପି ଫଇମ ଉ ିନ େଚୗଧରୁୀ YNY0503888
ୀ /2110091 58 114 183ଉମା ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା େଦବ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/292841
ୀ /2110092 27 114 184ସରୱାରି ପରବୀନ ପି େଶକ ସାଜିଦ YNY0775262
ୀ /2210093 83 114 185ବୀଣାପାଣି ବାନାଜର୍ ୀ ସା େସନ୍ହମୟ ବାନାଜର୍ ୀ LNT2453629
ପ ୁ /2210094 61 114 186ସଖୁମୟ ବାନାଜର୍ ୀ ପି େସନ୍ହମୟ ବାନାଜର୍ ୀ LNT2453611
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ପ ୁ /2210095 61 114 187ସଧୁାମୟ ବାନାଜର୍ ୀ ପି େସନ୍ହମୟ ବାନାଜର୍ ୀ OR/06/044/292115
ୀ /2210096 57 114 188େଜଯ୍ା ନ୍ା ବାନାଜର୍ ୀ ସା ସଧୁାମୟ ବାନାଜର୍ ୀ OR/06/044/292116
ୀ /2210097 55 114 189ସୀମା ବାନାଜର୍ ୀ ସା ସଖୁମୟ ବାନାଜର୍ ୀ LNT2453603
ୀ /2210098 35 114 190ସିଲଭି ବାନାଜର୍ ୀ ପି ସଧୁାମୟ ବାନାଜର୍ ୀ LNT3115052

ପ ୁ /2310099 32 114 191ସାହାନୱାଜ ଅହ ଦ ପି ଫଇମ ଉ ିନ ଅହ ଦ YNY0237461
ପ ୁ /2310100 31 114 192ମହ ଦ ଆଝାରଉ ିନ ପି ସି.ଏଚ ଫାଇଜୁଦିନ YNY0688382
ୀ /2310101 50 114 193ରୁକସାନା େବଗମ ସା ଏକବାଲ OR/06/044/292862
ୀ /2310102 48 114 194େରେହନା େବଗମ ସା ବାସ ୁ LNT2453645
ୀ /2310103 28 114 195ରୁବିନା େବଗମ ପି ଏକବାଲ ଉ ିନ YNY0688374

ପ ୁ /2310104 36 114 196ଡକ୍ଟର େସୗମଯ୍ ଦାସ ପି ଲଳିତ କମୁାର ଦାସ YNY0356568
ପ ୁ /2310105 31 114 197ନୃଷରତ ଫଇମ ପି ଫଇମ ଉ ିନ ଅହ ଦ YNY0237453
ୀ /2310106 61 114 198କମରୁନ ନିସା ସା ଅଲିମ ନିସା OR/06/044/292126
ୀ /2310107 58 114 199ମଲିକା ଫାୟାଜ ସା ଫଇଜ ଫାୟାଜ OR/06/044/292127

ପ ୁ /2310108 62 114 200ଫଇଜ ଉ ିନ ପି ଗୟାସ ଉ ିନ୍ OR/06/044/292122
ପ ୁ /2310109 62 114 201ଏକବାଲ ଉ ିନ ପି ଗୟା OR/06/044/292124
ପ ୁ /2310110 62 114 202ସିଏ .ଏମଡି.ଗୟାସ ଉ ିନ୍ ପି ଗୟା YNY1243021
ପ ୁ /2310111 53 114 203ବାସ ୁଉ ିନ ପି ଗୟା OR/06/044/292125
ୀ /2410112 38 114 204ଜାେହଦା ଜାହିର ପି ଜହିରୁ ିନ ଅହ ଦ LNT4164240

ପ ୁ /2410113 37 114 205ରିଜୁୱାନ ଅହ ଦ ପି ଜହିରୁ ିନ ଅହ ଦ LNT4164224
ପ ୁ /2410114 31 114 206ସାହାବାଦ ଅହ ଦ ମା ଜାହାନାଗ େବଗମ YNY0503870
ପ ୁ /2410115 61 114 207କତୁୁବୁଦିନ ଆେହମଦ ପି କମ ରୁଦିନ OR/06/044/292133
ପ ୁ /2410116 30 114 208ସାଲିକ ଇଜାଜ୍ ଅହ ଦ ପି କତୁୁବୁ ିନ ଅହ ଦ YNY1055391
ୀ /2410117 53 114 209ଜାହାନାରା େବଗମ ସା ମଇ ଉ ିନ OR/06/044/292856
ୀ /2410118 40 114 210ସଜରୁନ େବଗମ ସା ରହିମ ୁ ିନ ଅହ ଦ LNT4152849
ୀ /2410119 40 114 211େଜବା ଜହାରି ପି ଜହିର ଉ ିନ LNT2453652
ୀ /2410120 35 114 212ସାେଜଦା ଜାହିର ପି ଜହିରୁ ିନ ଜାହିର LNT4164232

ପ ୁ /2410121 53 114 213ରହିମ ଉ ିନ ମହମଦ ପି କମରୁ ମହମଦ OR/06/044/292135
ୀ /2410122 49 114 214ସେୁଲହା ମ ୁ ରୀ ସା କତୁବୁ ିନ OR/06/044/292139
ୀ /2410123 62 114 215ସାମସନୁ ନିଶା ସା ଜୟି ଉ ିନ OR/06/044/292136
ୀ /2410124 35 114 216ମସୁାେହଦା ଜହିର ସା ଜହିର ଉ ିନ ଅହ ଦ YNY0451872
ୀ /2510125 41 114 217ସାଜିଦା ବିବି . ସା ଫକିର . LNT2453249
ୀ /2510126 40 114 218ସବନା େବଗମ . ପି ହବିବ . LNT2456267
ୀ /2510127 39 114 219ୱଯ୍ାହିଦା େବଗମ . ପି ସମିର . LNT2453231

ପ ୁ /2510128 38 114 220ରମଜାନି ଖଁା . ପି ସମିର . LNT2453116
ୀ /2510129 62 114 221ସବରତୁନ େବଗମ ସା ସଫିକ OR/06/044/292142
ୀ /2510130 51 114 222ସାହାର େବଗମ୍ ପି ସମିର ଖଁା OR/06/044/292860
ୀ /2510131 44 114 223ରହିମା େବଗମ୍ ସା େସକ ଫରୀଦ YNY0172619
ୀ /2510132 40 114 224ପକିଜା େବଗମ ସା େସକ ସମିମ LNT2453256
ୀ /2510133 39 114 225ଫରଜନା େବଗମ ପି େସକ ହବିବି LNT2453587
ୀ /2510134 38 114 226ସମସାଦ େବଗମ୍ ସା େସଖ୍ ଜମିଲ OR/06/044/292147
ୀ /2510135 34 114 227ପରବିନ୍ େବଗମ୍ ସା ରାଜା ଖାନ୍ YNY0082792
ୀ /2510136 24 114 228ୱାହୀଦ େବଗମ ମା ଫତିମା ବିବି YNY1294974
ୀ /2510137 77 114 229ଫାତିମା ବିବି - ସମୀର ଖଁା OR/06/044/292829
ୀ /2510138 73 114 230ଖାତୁନ ବିବି ସା ସମିର OR/06/044/292148
ୀ /2510139 63 114 231ତାହାରୁନ ବିବି ସା ହମିଫ OR/06/044/292149
ୀ /2510140 26 114 232ରିଜୱାନା ବିବି ସା ରମଜାନୀ ଖଁା YNY1294966

ପ ୁ /2510141 61 114 233େସଖ ହବିବ ପି ଅମିର OR/06/044/292143
ପ ୁ /2510142 64 114 234େଶଖ ଜମିଲ ପି େସକ ରଫିକ OR/06/044/292145
ପ ୁ /2510143 63 114 235େସକ ଜାଭିଦ୍ ପି େସଖ ହବିବି YNY0747212
ପ ୁ /2510144 73 114 236ହମର୍ଦ ଖଁା ପି ୟାସିନ OR/06/044/292150
ପ ୁ /2510145 53 114 237ଜାକିର ଖଁା ପି ସମିର ଖଁା OR/06/044/292151
ପ ୁ /2510146 47 114 238ଫକିର ଖଁା ପି ସମୀର ଖଁା OR/06/044/292822
ପ ୁ /2510147 43 114 239ରାଜା ଖଁା ପି ସମିର ଖଁା LNT2453173
ପ ୁ /2510148 40 114 240ଆରିଫ ଖଁା ପି ସମୀର ଖଁା LNT2453595
ୀ /2510149 21 114 241େଜୖନାବ ଖାନମ ମା ସାଜିଦା ବିବୀ YNY1325455
ୀ /2510150 47 114 242ନଜବୁନ୍ ନିଶା ସା ଜାକିରଖଁା  OR/06/044/292858
ୀ /2510151 33 114 243ତରନା ନୂର ସା ଏସ େକ ୱାଜିଦ YNY1201235
ପ ୁ /2510152 53 114 244େଶଖ ଫରିଦ ପି ରଫିକ OR/06/044/292146
ପ ୁ /2510153 71 114 245େସକ ସାଜିଦ ପି େସକ କରିମ LNT2525566
ପ ୁ /2510154 45 114 246େସକ ୱାଜିଦ୍ ପି ହବିବ OR/06/044/292855
ପ ୁ /Uccha Sah10155 28 114 247େସୗମ୳ ନାରାୟଣ ସିଂହ ପି ଊେମଶ କମୁାର ସିଂହ YNY1129923
ୀ /2610156 59 114 248ରସିୟା େବଗମ ସା  ମନସରୂ YNY1325497
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ପ ୁ /2610157 71 114 249େସକ ଗପରୁ ପି ଯନୁାବ LNT1675800
ପ ୁ /2610158 59 114 250େସକ ମନସରୁ ପି ଗଫରୁ YNY1334325
ୀ /2610159 72 114 251େମେହରୁନ ନିଶା ସା ଗଫରୁ ଖଁା OR/06/044/292152

ପ ୁ /2710160 34 114 252େଶଖ ସାଫିଉ ିନ ପି େସଖ ମଇନୁଉ ିନ LNT3115060
ପ ୁ /2710161 31 114 253େଶଖ ସସ ଉ ିନ ପି େଖଖ ମଇନ ଉ ିନ LNT4159836
ପ ୁ /2710162 38 114 254େସକ୍ ରିଆଜଉ ିନ ଆଜଉଦିମ ପି େସକ ଆଜଉଦିମ LNT2546281
ପ ୁ /2710163 49 114 255େସକ ଆନିସଉଦିନ ପି େସକ ଆନିସଉଦିନ LNT2453181
ୀ /2710164 52 114 256େଶକ୍ ଆନିସ ଉ ିନ ପି େଶକ୍ ସହିରୁ ିନ LNT2546315
ୀ /2710165 73 114 257େଯାହରା ଖାନମ େବଗମ ସା ତହି ରୁ ିନ LNT2453298
ୀ /2710166 52 114 258ସଫରନ ବାନୁ ସା ଅସତାବ OR/06/044/292163
ୀ /2710167 52 114 259ପରମିନ ବାନୁ ସା ମଜିତ୍ ଖଁା OR/06/044/292164
ୀ /2710168 82 114 260ସାଜିଦା େବଗମ ସା େସକ ସାମଉ ିନ YNY0237552
ୀ /2710169 89 114 261ନାଜମା େବଗମ ସା େସଖ ସଲାମଊ ିନ YNY1064237
ୀ /2710170 57 114 262ରହିମା େବଗମ ସା େଶଖ୍ ମହିଉ ିନ LNT2453439
ୀ /2710171 48 114 263ଫାତମା େବଗମ ସା  ସାମୀ ଊଲା YNY1074368
ୀ /2710172 44 114 264ମଲୀକା େବଗମ ସା େସକ ଆଜୁଉଦୁନ LNT2453199
ୀ /2710173 38 114 265ମ ୁ ରୀ େବଗମ ପି େଶଖ ଆଲାଉ ିନ LNT2453538
ୀ /2710174 22 114 266ଅ ସାନ୍ ଗଲୁ ପି ଏସ୍ େକ ମନିୁରୁଦିନ୍ YNY1074145

ପ ୁ /2710175 23 114 267 ନାଫୀସ ଉ ୀନ ପି  ଅନିସ ଉ ୀନ YNY1325570
ପ ୁ /2710176 20 114 268 ନକିବ ଉ ୀନ ପି  ଅନିଶ ଉ ୀନ YNY1325463
ୀ /2710177 24 114 269ସ୍ଵାେଳକା ନିସା ପି  ସାମୀ ଊଲା YNY1074376

ପ ୁ /2710178 51 114 270ଏସେକ ସାମୀ ଊଲା ପି ଏସେକ ରାେହମତ YNY1074350
ପ ୁ /2710179 79 114 271େଶକ ତହରୁ ିନ ପି େଶଖ ଶଯ୍ାମଶ ୁ ିନ OR/06/044/292158
ୀ /2710180 23 114 272ସାଭିହା ତରାନୁମ୍ ପି ଏସ୍ େକ ଆଫ୍ତାବୁ ିନ୍ YNY1052141

ପ ୁ /2710181 65 114 273ଅପତାବ ଉ ିନ ପି ଶାମ ଉ ିନ OR/06/044/292159
ପ ୁ /2710182 48 114 274େସକ୍ ସଲାମ ଉଦିନ ପି େସକ ଉଦିନ LNT2453306
ପ ୁ /2710183 45 114 275ଏସ େକ ଆସପାକ ଉଦୀନ ପି େସକ ଉଦୀନ LNT2453207
ପ ୁ /2710184 43 114 276େସକ ଇମତାଜ ଉଦିନ ପି େସକ ତିହୀରଉଦୁନ LNT2453215
ପ ୁ /2710185 39 114 277େସକ ସାହବ ଉଦିନ ପି େସକ ଆଲାଉଦିନ LNT2546307
ୀ /2810186 39 114 278ଫରିଦା େବଗମ ସା େସକ କଲୀମ YNY1296664
ୀ /2810187 61 114 279ନଜବୁନ ବିବି ସା େସକ ଖଲିଲ OR/06/044/292171

ପ ୁ /2810188 39 114 280େସକ କଲିମ ପି େସକ ଖଲିଲ LNT2453322
ପ ୁ /2810189 71 114 281େସକ ଖଲିଲ ପି େସକ ସଲିମ OR/06/044/292170
ପ ୁ /2810190 36 114 282ହବୀବ ଖାନ ପି ରସୀଦ ଖାନ YNY1074335
ୀ /2810191 38 114 283ଚ ା ନିଶା ସା େସକ ନିଶା LNT2453140

ପ ୁ /2810192 42 114 284େଦବାଶସି ପାତ ପି ମେହ  ପାତ YNY0722132
ୀ /2810193 29 114 285ନିଳିମା ପାତ ସା େଦବାଶସି ପାତ YNY0722124
ୀ /2910194 40 114 286ଆସମା େବଗମ ସା ଅନୁୟାର ଖଁା LNT2453264
ୀ /2910195 36 114 287ମନିୁ ବିବି ସା ସମେସର ଖାନ YNY1084813
ୀ /2910196 62 114 288ସୟିଦା ଖଁା ସା ହବିବ ଖଁା OR/06/044/292180

ପ ୁ /2910197 43 114 289ଆନୁଆର ଖଁା ପି ହବିବି ଖଁା LNT2453223
ପ ୁ /2910198 40 114 290ସମେସର ଖାନ ପି ହବିବି ଖଁା YNY0503862
ପ ୁ /2910199 39 114 291େମୗସିମୀ ଖଁା ପି ହବିବ ଖଁା LNT4156741
ପ ୁ /2910200 21 114 292ଅଦିଲ ଖାନ ପି ଅନଵର ଖାନ YNY1082940
ୀ /2910201 26 114 293ରୁଖସର ଖାନମ ପି ହବୀବ ଖାନ YNY1074277

ପ ୁ /3010202 62 114 294େଶଖ ସଜାଦ ଅଲୀ ପି େଶଖ ଖଇରାତ ଅଲୀ YNY0918557
ପ ୁ /3010203 47 114 295ଫୟାସ ଅଲୀ ପି ଖଇରାତ OR/06/044/292131
ପ ୁ /3010204 35 114 296େଶଖ େନୗସାଦ ଅଲୀ ପି େଶଖ୍ ସଜାଦ ଅଲୀ YNY0451781
ପ ୁ /3010205 32 114 297େସକ୍ ଜାୱାଦ ଅଲି ପି େସକ୍ ସଜାଦ୍ ଅଲି YNY0503821
ୀ /3010206 57 114 298ତାହାରୁନ ବିବି ସା ସଯାତ  OR/06/044/292130
ପ ୁ /3110207 36 114 299େଚୗଧରୁୀ ସାହାବୁ ିନ ଅହ ଦ ପି େଚୗଧରିୁ ଅହ ଦ LNT4156659
ପ ୁ /3110208 40 114 300େଚୗଧରୁୀ ମହ ଦ ଅଖତର ପି େଚୗଧରୁୀ ଆଲିମ ୁ ିନ LNT4164265
ୀ /3110209 42 114 301ରବିଆ ଅଲିମ ପି େଚୗଧରୁୀ ଅଲିମଦିୁନ ଅଲିମ LNT4156642
ୀ /3110210 35 114 302ହାଜରା ଅଲିମ ପି େଚୗଧରିୁ ଅଲିମ ୁ ିନ LNT4156667
ପ ୁ /FLAT NO.-10211 53 114 303ଅଲି ଅ।ହ।ଦ ପି ଅଜଗର ଅ।ହ।ଦ YNY1228147
ପ ୁ /FLAT NO.-10212 26 114 304ଇଶାନ ଅ।ହ।ଦ ପି ଅଲୀ ଅ।ହ।ଦ YNY1228139
ୀ /FLAT NO.-10213 46 114 305ସାସତୀ ମିଶ ସା ଅଲୀ ଆହ।ଦ YNY1228154
ପ ୁ /3310214 72 114 306ହାଡିବ ୁ ନାୟକ ପି ନୀଳମଣି ନାୟକ OR/06/044/292199
ପ ୁ /3510215 63 114 308ପଭାତ କମୁାର ମହା ି ପି ଭଜନାନ  ମହା ି YNY0237586
ପ ୁ /3510216 51 114 309ପସନ ମହା ି ପି ନଟବର ମହା ି YNY0172650
ପ ୁ /3510217 51 114 310ବିଶଜିତ୍ ମହା ି ପି ନଟବର ମହା ି OR/06/044/274867
ୀ /3510218 47 114 311କ ନା ମହା ି ସା ପସନନ୍ ମହା ି YNY0143842
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ୀ /3510219 43 114 312ନିରୁପମା ମହା ି ସା ନଟବର ମହା ି YNY0143859
ୀ /3510220 35 114 313ପିତୀପଜ୍ଞା ମହା ି ପି ପତାପ ଚ  ମହା ି YNY0237578

ପ ୁ /3610221 61 114 314ଶକି ଆପାରାଓ ପି ଅପନା  OR/06/044/292216
ପ ୁ /3610222 64 114 315ଶକି ରାମ ୁ ପି ଚିେନୟା OR/06/044/292213
ୀ /3610223 64 114 316ଶକି ଉମାମଣି ସା ରାମ ୁ OR/06/044/292214
ୀ /3710224 36 114 317ପମିଳା ଦଳାଇ ସା ଚ ମଣି ଦଳାଇ YNY0966663
ୀ /3710225 60 114 318ଏ ତିନାଥ େଦବୀ ସା ଏ ରାମ ୁ OR/06/044/292225
ୀ /3910226 35 114 319ପଟ୍ପ କମୁାର ସାହୂ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ସାହୂ YNY1325315
ୀ /4010227 33 114 320ଡି ଏଲମା ସା ଡି ଚ ି YNY0195115

ପ ୁ /4010228 53 114 321ମସୁେଲୟା . ପି େଦମଡୁୁ OR/06/044/292228
ୀ /4010229 51 114 322ଲକ୍ଷୀ . ସା ମସୁେଲୟା OR/06/044/292229
ୀ /4010230 49 114 323େମରୁହ ବିବୀ ପି  ଊଲାହ YNY1325406
ୀ /4010231 39 114 324ପଵର୍ାଯନ ବିବୀ ପି  ଅବରଲ YNY1325232

ପ ୁ /4010232 61 114 325ଜି ଜଗାରାଓ ପି େଦଉଡୁ OR/06/044/292230
ପ ୁ /4010233 57 114 326ଜି ରାମଣା ପି େଦଉଡି OR/06/044/292234
ପ ୁ /4010234 19 114 327 ଅସିଫ ଊଲା ପି  ଆବୀଏଲ YNY1325224
ୀ /4110235 60 114 328ଏ ଲାମା ସା ଏ ଆପାରାଓ OR/06/044/292237
ୀ /4210236 32 114 329ଡୀ.ରବନମା ମା ଡୀ.େଜାଗମା YNY1325505
ୀ /4210237 64 114 330େଯାଗାମା . ସା ଦାମଡୁାତାଲୁ OR/06/044/292243
ୀ /4210238 57 114 331ଲକ୍ଷୀ . ସା କାନନ ରାଓ OR/06/044/292184
ୀ /4210239 19 114 332ଵରଧନ େଚୗଧାରୀ ପି ବିକମ ଜୀତ େଚୗଧାରୀ YNY1325372
ୀ /4210240 63 114 333ଇ ଲକ୍ଷୀ ସା ଇ ଗରୁୁଲୁ OR/06/044/292240

ପ ୁ /4310241 71 114 334ବି.ମହାଲକ୍ଷୀ ପି ଏଡକଡୁ LNT3386562
ପ ୁ /4310242 71 114 335ପି. ଗେଣଷ ପି ଆପନ LNT3386521
ୀ /4310243 61 114 336ପି.ନାଗମା  ସା ପି.ଗେଣଷ LNT3386539
ୀ /4310244 61 114 337ବି.ଓରାେଲା ସା ବି. ମହାଲକ୍ଷୀ LNT3386570
ୀ /4310245 49 114 338ସି କାନା ା ସା ସି ଆପା ରାଓ YNY0082818
ୀ /4310246 52 114 339ଇ ଲକ୍ଷୀ ସା ଇ କନକ ରାଓ YNY1201193

ପ ୁ /4310247 36 114 340ଡି ଚିନନ୍ ା ରାଓ ପି ଅ ାତି ରାମ ୁ YNY0082800
ପ ୁ /4310248 35 114 341ଇ ସିନୁ ପି ଇ କାନା ା YNY0082826
ୀ /4410249 53 114 342େକ ମ ା ସା େକ ପଡିଆ OR/06/044/292256

ପ ୁ /4410250 61 114 343େକ ପଡିଆ ପି ସଡପା ପଡିଆ OR/06/044/292255
ୀ /4410251 53 114 344େକ ସାବିତୀ ସା େକ ଆପାରାଓ OR/06/044/292252
ୀ /4510252 96 114 345େଜୖନବ୍ ନିସା .େବଗମ ପି ଏମ୍ ଏମ୍ ଇବାହିମ୍ େବଗ୍ OR/06/044/292265

ପ ୁ /4510253 92 114 346ଏସନିସାର ଅଲି ପି ନଜିର OR/06/044/292260
ପ ୁ /4510254 82 114 347ଇବାହିମ େବଗ ପି ମ ୁ ାଫିଜ େବଗ OR/06/044/292268
ୀ /4510255 83 114 348େହାସନରା େବଗମ ସା ନିସାହ .ଅଲୀ OR/06/044/292264

ପ ୁ /4610256 82 114 349ହେରକୃ  ଭ ପି ଉଦୟ ଭ OR/06/044/292269
ପ ୁ /4610257 50 114 350ଶୀକା  ତୀପାଠୀ ପି ସେୁର  ତୀପାଠୀ OR/06/044/292274
ପ ୁ /4710258 71 114 351ବିପିନ େବେହରା ପି ମନୁ େବେହରା OR/06/044/292280
ୀ /4710259 37 114 352ସରସତୀ େବେହରା ସା ବିପିନ େବେହରା YNY0503912
ପ ୁ /4710260 33 114 353ପଶା  େବେହରା ପି ବିପିନ େବେହରା YNY0503896
ୀ /4710261 71 114 354ନଳିନୀ େଦଇ ସା ବିପିନୀ େବେହରା OR/06/044/292281
ୀ /4810262 37 114 355ଗାୟତୀ ନାଏକ ସା ବିଭୂପସାଦ ନାଏକ YNY0237602

ପ ୁ /4810263 38 114 356େଦବପସାଦ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ LNT3386505
ପ ୁ /4810264 38 114 357ଅରୁପନାଥ ଶମର୍ା ମା ମଇନା େଦଈ LNT3386513
ପ ୁ /4910265 67 114 358ସଧିୁର ର ନ ମିଶ ପି ମଧ ୁମିଶ OR/06/044/292290
ୀ /4910266 61 114 359େଶାଭାରାଣୀ ମିଶ ସା ସଧିୁର ମିଶ OR/06/044/292291

ପ ୁ /4910267 53 114 360ଦୀ ିର ନ ମିଶ ପି ନିର ନ ମିଶ OR/06/044/292296
ୀ /5010268 35 114 361େକୖସାରା ଅେଡର୍ାଶ ସା ନୂର ମହ ଦ YNY1325364
ୀ /5010269 33 114 362ଅକ୍ତାରୀ େବଗମ ପି  ଅସିଫ YNY1325380
ପ ୁ /5010270 29 114 363ବସଂତ କମୁାର େବେହରା ପି ଦୀପକ େବେହରା YNY1208933
ୀ /5010271 65 114 364ପଭାବତୀ େବହୁରା ସା ନକଳୁ ଚରଣ େବହୁରା YNY0451864
ୀ /5010272 33 114 365ଏମ ଭାରତୀ ସା ଏମ ପସାଦ YNY1208925
ୀ /5010273 52 114 366ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ ଦାସ ସା ରବୀ  ଦାସ YNY1208966
ୀ /5010274 23 114 367ଭବାନୀ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ YNY1210236
ପ ୁ /5010275 27 114 368ଦଂଡ ଜଗଦିଶ ପି ଦଂଡ ଅ ା ରାଓ YNY1208974
ୀ /5010276 24 114 369େକ ନାଗମଣି ସା େକ ମନୁନ୍ ା YNY1208941
ପ ୁ /5010277 33 114 370ଏମ ପସାଦ ପି ଏନ ରାମ ରାଓ YNY1208917
ୀ /5010278 81 114 371େରଣକୁା ସିଂ ସା ହରି ସିଂ OR/06/044/292299
ପ ୁ /5010279 61 114 372ପେମାଦ ସିଂ ପି ହରି ସିଂ OR/06/044/274946
ପ ୁ /5010280 56 114 373ପଦୀପ ସିଂ ପି ହରି ସିଂ OR/06/044/292302
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ପ ୁ /5010281 51 114 374ପଣୟ ସିଂ ପି ହରି ସିଂ OR/06/044/292303
ୀ /5010282 44 114 376ପ ୂ ିର୍ମା ସିଂ ସା ଅରୁଣ ପତାପ ସିଂ YNY0503920
ୀ /5010283 43 114 377ସଚୁରିତା ସିଂ ସା ଅନ  ନାରାୟଣ ସିଂ YNY0376368
ୀ /5010284 32 114 378ଟୀ ଟୁଇଁକିଲି ପି ସନିଆ ଦାସ YNY1208958
ୀ /5110285 19 114 379ନଗମା େବଗମ ମା ନୂର ବିବୀ YNY1325521

ପ ୁ /5110286 38 114 380ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଦାସ ପି କାଶୀନାଥ ଦାସ YNY0451773
ୀ /5110287 33 114 381ଶଶୀେରଖା ଦାସ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଦାସ YNY0451849

ପ ୁ /5110288 52 114 382ପଦୀପ ନାୟକ ପି ସରୁେସନ୍ ନାୟକ YNY0356584
ପ ୁ /5110289 31 114 383ସୀତାଂଶ ୁସାହୁ ପି ବାମେଦବ ସାହୁ YNY0237610
ୀ /5110290 75 114 384ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ହରି  ସାହୁ OR/06/044/292307

ପ ୁ /5110291 63 114 385ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ହରି  ସାହୁ LNT2453389
ୀ /5110292 55 114 386ଝରଣା ସାହୁ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ LNT2453371

ପ ୁ /5110293 53 114 387ଜୟେଦବ ସାହୁ ପି ହରି  ସାହୁ OR/06/044/292312
ୀ /5110294 53 114 388ସବୁ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା କାମେଦବ ସାହୁ OR/06/044/292313

ପ ୁ /5110295 51 114 389ବିଜୟ ସାହୁ ପି ହରି  ସାହୁ OR/06/044/292311
ପ ୁ /5110296 19 114 390େସଖ ସମୀମ ପି େସଖ ସଲୀମ YNY1326099
ୀ /5210297 36 114 391େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ଭଗଚ ପି େମାହନ ପସାଦ ଭଗଚ LNT4227856
ୀ /5210298 81 114 392ବୀଣା ଭଗତ ସା କୃ  ଭଗତ OR/06/044/292325

ପ ୁ /5210299 69 114 393େମାହନ ଭଗତ ପି ମଥରୁୀ ଭଗତ OR/06/044/292319
ୀ /5210300 62 114 394ଦୁଗର୍ାପସାଦ ଭଗତ ସା େମାହନ ଭଗତ OR/06/044/292320

ପ ୁ /5210301 58 114 395କୃ  ପସାଦ ଭଗତ ପି ମଥରୁା ଭଗତ YNY0503979
ୀ /5210302 48 114 396େଗାପାଳ ପସାଦ ଭଗତ ପି େମାହନ ପସାଦ ଭଗତ YNY0985333

ପ ୁ /5210303 42 114 397େଗାବି  ପସାଦ ଭଗତ ପି ଶ ର ପସାଦ ଭଗତ LNT2437853
ପ ୁ /5210304 41 114 398େଗୗତମ ଭଗତ ପି େମାହନ ପସାଦ ଭଗତ LNT2437846
ପ ୁ /5210305 39 114 399ପଣୁର୍ପସାଦ ଭଗତ ପି େମାହନ ପସାଦ ଭଗତ LNT2437838
ପ ୁ /5210306 35 114 400ଜିେତ  ପସାଦ ଭଗତ ପି ସଂକର ପସାଦ ଭଗତ YNY0195149
ୀ /5210307 34 114 401ସବିତା ପସାଦ ଭଗତ ସା କୃ  ପସାଦ ଭଗତ YNY0172676
ୀ /5210308 33 114 402ଶି ା ଭଗତ ସା େଗାପାଳ ପସାଦ ଭଗତ YNY0237636
ୀ /5210309 31 114 403େସାନମ ଭଗତ ପି ବିଜୟ ପସାଦ ଭଗତ YNY0237628
ୀ /5210310 25 114 404ହରପିୟା ଭଗତ ସା େଗୗତମ ପସାଦ ଭଗତ YNY1061910

ପ ୁ /5210311 21 114 405େସାମନାଥ ଭଗତ ପି ବିଜୟ ଭଗତ YNY1166388
ପ ୁ /5210312 33 114 406ରି  ୁନାୟକ ପି ସବୁାଷ ନାୟକ YNY1294644
ୀ /5210313 32 114 407ସରସତୀ ନାୟକ ସା ରି  ୁନାୟକ YNY1296789

ପ ୁ /5210314 32 114 408ଦିପକ ପସାଦ ପି କୃ  ପସାଦ ପସାଦ YNY0172684
ପ ୁ /5210315 33 114 409ତିନାଥ ସାହୁ ପି ଝରିଆ ସାହୁ YNY1296698
ୀ /5210316 30 114 410ରୀନା ସାହୁ ସା ତିନାଥ ସାହୁ YNY1294636

ପ ୁ /5310317 39 114 411ସରୁଜ ପଧାନ ପି ରାଜ କିେଶାର ପଧାନ YNY0504100
ପ ୁ /5310318 64 114 412ବଜ ପଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପଧାନ OR/06/044/292329
ୀ /5310319 61 114 413ସତଯ୍ଭାମା ପଧାନ ସା ବଜ ପଧାନ OR/06/044/292330
ୀ /5310320 56 114 414ଉଷାରାଣୀ ପଧାନ ସା ରାଜକିେଶାର ପଧାନ YNY0504092

ପ ୁ /5310321 55 114 415ରାଜକିେଶାର ପଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପଧାନ YNY0504084
ୀ /5310322 53 114 416ପଭାତି ପଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପଧାନ OR/06/044/292806

ପ ୁ /5310323 51 114 417ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପଧାନ OR/06/044/292816
ପ ୁ /5310324 43 114 418ସଂଗାମ େକଶରୀ ପଧାନ ପି ରତନ୍ ାକର ପଧାନ LNT4159810
ପ ୁ /5310325 40 114 419ବିକମ େକଶରୀ ପଧାନ ପି ରତନ୍ ାକର ପଧାନ LNT3115086
ପ ୁ /5410326 54 114 420େମାହନ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଭୀମେସନ ବିଶାଳ YNY0356477
ପ ୁ /5410327 71 114 421ପ ୂ ର୍ଚ  ନାଥ ପି ଗିରିଧାରୀ ନାଥ OR/06/044/292802
ୀ /5410328 63 114 422ଭାବି ନାଥ ସା ପ ୂ ଚ  ନାଥ OR/06/044/292803

ପ ୁ /5410329 37 114 423ମାନସ କମୁାର ନାଥ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାଥ LNT4164257
ପ ୁ /5610330 66 114 424ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ ପି ବି ୁପଦ ବାନାଜର୍ ୀ YNY0451971
ୀ /5610331 62 114 425ନୁପରୁ ବାନାଜର୍ ୀ ସା ଅକ୍ଷୟ ବାନାଜର୍ ୀ YNY0451963
ପ ୁ /5610332 35 114 426ରାଜିବ ବାନାଜର୍ ୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ YNY0451989
ପ ୁ /5610333 54 114 427ରବି  କମୁାର ଭୁୟଁା ପି ସନାତନ ଭୁୟଁା YNY0172692
ପ ୁ /5610334 65 114 428ଅସୀତ ରଂଜମ୍ କାନୁନେଗା ପି ଧନୂ ଚ  କାନୁନେଗା YNY0451674
ୀ /5610335 33 114 429ରିଚି କାନୁନେଗା ପି ଅସିତ୍ ର ନ କାନୁନେଗା YNY0451666
ପ ୁ /5610336 31 114 430େସୗମଯ୍ ରଂଜନ କାନୁନେଗା ପି ଅସିତ୍ ରଂଜନ କାନୁନେଗା YNY0451682
ପ ୁ /5610337 73 114 431ବିଭୂ ର ନ ମହା ି ପି ବନ ବିହାରୀ ମହା ି YNY0451880
ୀ /5610338 65 114 432େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହା ି ସା ବିଭୂ ର ନ ମହା ି YNY0451948
ୀ /5610339 62 114 433ପଣତୀ ମହା ି ସା ଅସୀତ ରଂଜନ କାନୁନେଗା YNY0451658
ପ ୁ /5610340 33 114 434ଅଭିେଷକ ମହା ି ପି ବିଭୂ ର ନ ମହା ି YNY0451955
ପ ୁ /5610341 61 114 435ଉେମଶ ପରିଡା ପି ଆନ  ପରିଡା OR/06/044/292338
ୀ /5610342 56 114 436ମଧସିୁତା ପରିଡା ସା ଉେମଶ ପରିଡା OR/06/044/292339
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ପ ୁ /5610343 54 114 437ଲଲାଟ େକଶରୀ ପରିଡା ପି ଆନ  ଚ  ପରିଡା YNY0985341
ପ ୁ /5610344 53 114 438ଲଳିେତ ୁ ପରିଡା ପି ଆନ  ପରିଡା OR/06/044/292344
ୀ /5610345 46 114 439ନମିତା ପରିଡା ସା ଲଲାଟ ପରିଡା YNY0195156

ପ ୁ /5610346 37 114 440ମହିର ର ନ ପରିଡା ପି ଉେମସ ଚ  ପରିଡା LNT4159877
ୀ /5610347 29 114 441ଅ ିତା ପରିଡା ପି ରେମଶ ଚ  ପରିଡା YNY0503847

ପ ୁ /5710348 23 114 442ସି ା  କାନୁନେଗା ପି ଗରୁୁପସାଦ କାନୁନେଗା YNY1024918
ପ ୁ /5710349 63 114 443ଗରୁୁ ପସାଦ କାନୁନେଗା ପି କିେଶାରୀ େମାହନ କାନୁନେଗା YNY0822148
ୀ /5710350 27 114 444ସ ି କାନୁନେଗା ପି ଗରୁୁ ପସାଦ କାନୁନେଗା YNY0822197
ୀ /5710351 58 114 445ଗୀତା ମହା ି ସା ଗରୁୁ ପସାଦ ମହା ି YNY1201185
ୀ /5710352 64 114 446ବାସ ୀ ମଦୁୁଲି ସା ନୀଳକ  ମଦୁୁଲି OR/06/044/292346

ପ ୁ /5710353 46 114 447ପଶା  ମଦୁୁଲି ପି ନୀଳକ  ମଦୁୁଲି OR/06/044/292348
ପ ୁ /5710354 45 114 448ଶସୁା  କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ନୀଳକ  ମଦୁୁଲି LNT2437812
ପ ୁ /5710355 42 114 449ଶୀକା  କମୁାର ମଦୁୁଲୀ ପି ନୀଳକ  ମଦୁୁଲୀ LNT2437804
ୀ /5710356 39 114 450େଶତାଲିନା ମଦୁୁଲି ସା ପଶା  ମଦୁୁଲି LNT4208740

ପ ୁ /5710357 39 114 451ସମୁ  କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ନିଳକ  ମଦୁୁଲି LNT4159885
ୀ /5710358 36 114 452ରୁନୁବାଳା ମଦୁୁଲି ସା ଶୀକା  ମଦୁୁଲି YNY0822189
ୀ /5710359 29 114 453ସଷୁମା ନାୟକ ପି ଶରତ ନାୟକ YNY0822288

ପ ୁ /5710360 27 114 454ଶନିୁଲ ପରିଡା ପି କଲଯ୍ନି ପରିଡା YNY0822155
ୀ /5710361 45 114 455ଅନୁପିୟା ରାଉତ ସା ସରୁଜିତ ରାଉତ LNT4159844
ୀ /5710362 39 114 456େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ସାହ ସା ସଶୁା  କମୁାର ମଦୁୁଲି YNY0237651

ପ ୁ /5810363 79 114 457ନିମର୍ଳ ଚ  ରାଉତ ପି େନତାନ  ରାଉତ OR/06/044/292351
ୀ /5810364 71 114 458ପମିଳା ରାଉତ ସା ନିମର୍ଳ ରାଉତ OR/06/044/292352

ପ ୁ /5810365 52 114 459ସରୁଜିତ ରାଉତ ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ରାଉତ LNT2484046
ୀ /6010366 39 114 460ରଶିତା ଦାସ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି YNY1090422
ୀ /6010367 55 114 461ସତଯ୍ଭାମା େଦବୀ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ମହାପାତ YNY0912758

ପ ୁ /6010368 61 114 462ସଲିଲ କମୁାର େଘାଷ ପି ସଧିୁର େମାହନ େଘାଷ OR/06/044/292377
ୀ /6010369 60 114 463ମିରା େଘାଷ ସା ସଲିଲ କମୁାର େଘାଷ OR/06/044/292378

ପ ୁ /6010370 31 114 464ସନୁୀତ କମୁାର େଘାଷ ପି ସଲିଲ କମୁାର େଘାଷ YNY0237669
ୀ /6010371 46 114 465ସ କୁ୍ତା ମହା ି ସା ପକାଶ ଚ  ମହା ି YNY1092022

ପ ୁ /6010372 54 114 466ସେୁରଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ମହାପାତ YNY0503946
ୀ /6110373 57 114 467ନିଲନ୍ ଗିରି ସା ଅେଶାକ ଗିରି YNY0665141

ପ ୁ /6210374 76 114 468ଭମର ବର ଦାସ ପି ବାଉରୀବ ୁ ଦାସ LNT2453413
ୀ /6210375 68 114 469ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ଦାସ ସା ଭମରବର ଦାସ OR/06/044/292384

ପ ୁ /6210376 45 114 470ସଜିୁତ ଦାସମହାପାତ ପି ଭମର ଦାସ ଦାସମହାପାତ OR/06/044/292387
ୀ /6310377 77 114 471େଜଯ୍ାତି ଜୟସଆୁଲ୍ ସା ଲଛମୀ ଜୟସଆୁଲ୍ YNY0504027
ୀ /6310378 50 114 472ଅପ ର୍ା ଜୟସଆୁଲ୍ ସା ରାେଜଶ ଜୟସଆୁଲ୍ YNY0504068

ପ ୁ /6310379 49 114 473ରବି  ଜୟସଆୁଲ୍ ପି ଲଛମୀ ଜୟସଆୁଲ୍ YNY0504050
ୀ /6310380 41 114 474ପି ି  ଜୟସଆୁଲ୍ ସା ରବି  ଜୟସଆୁଲ୍ YNY0504043
ୀ /6310381 51 114 475େଜଯ୍ା ନ୍ା ସାହୁ ସା ନେର  ସାହୁ YNY0503839

ପ ୁ /6310382 35 114 476ଦିବଯ୍ସ ୁ ର ସାହୁ ପି ଦିଲୀପ ସାହୁ YNY0356592
ପ ୁ /6310383 29 114 477ପିନାକି ସାହୁ ପି ପତାପ କମୁାର ସାହୁ YNY0451641
ପ ୁ /6310384 101 114 478ନେର  ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ସାହୁ OR/06/044/292405
ୀ /6310385 93 114 479ସରସତୀ ସାହୁ ସା ନେର  ସାହୁ OR/06/044/292406

ପ ୁ /6310386 62 114 480ଦିଲୀପ ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ OR/06/044/292407
ପ ୁ /6310387 61 114 481ପଦୀପ ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ OR/06/044/292813
ପ ୁ /6310388 61 114 482ପତାପ ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ OR/06/044/292411
ୀ /6310389 54 114 483ର ନା ସାହୁ ସା ପତାପ ସାହୁ OR/06/044/292412
ୀ /6310390 53 114 484ସସିତା ସାହୁ ସା ଦିଲୀପ ସାହୁ OR/06/044/292408
ୀ /6310391 34 114 485ଦିବଯ୍ ସ ୁ ରୀ ସାହୁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ YNY0504019
ପ ୁ /6410392 69 114 486ଫକୀରା େମାହନ ସାହୂ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/292393
ପ ୁ /6410393 65 114 487ବି ୁପଦ ସାହୁ ପି ଶ  ୁସାହୁ OR/06/044/292399
ପ ୁ /6410394 62 114 488ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/292397
ୀ /6410395 62 114 489ଅହଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ବି ୁପଦ ସାହୁ OR/06/044/292400
ୀ /6410396 61 114 490ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ଫକୀର ସାହୁ OR/06/044/292394
ପ ୁ /6410397 57 114 491ନେଗନ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/292395
ୀ /6410398 53 114 492ଲଳିତା ସାହୁ ସା ନେଗନ ସାହୁ OR/06/044/292396
ପ ୁ /6510399 59 114 493ସଂେତାଷ କମୁାର ଅଗଵାଲ ପି ଫକୀରା ଚଂଦା ଅଗଵାଲ YNY1326495
ୀ /6510400 19 114 494ପନୁମ ଅଗଵାଲ ପି ବବିତା ଅଗଵାଲ YNY1325430
ୀ /6510401 78 114 495େଦୗପଦୀ େଦବୀ ସା ଫକିର ଅଗୱାଲ OR/06/044/292423
ପ ୁ /6510402 23 114 496ରିଷୀ ଧନାଵଟ ପି ନାରାୟଣ କମୁାର YNY1201169
ୀ /6610403 88 114 497ଶରତ ମହା ି ସା ନେଗ  ମହା ି OR/06/044/292414
ୀ /6710404 49 114 498ଜୟ ୀ ଇ ଜିତ୍ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଇ ଜିତ୍ YNY0082867
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ପ ୁ /6710405 29 114 499ଜୀତ ପକାଶ ପ ନାୟକ ପି ଜୟ ପକାଶ ପ ନାୟକ YNY0606558
ପ ୁ /6710406 24 114 500ଜସମ ପକାଶ ପ ନାଯକ ପି ଜୟପକାଶ ପ ନାଯକ YNY1326255
ପ ୁ /6710407 59 114 501ଜୟପକାଶ ପ ନାୟକ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ପ ନାୟକ YNY0636308
ୀ /6710408 56 114 502ମଦୁୃଳା ପ ନାୟକ ସା ଜୟପକାଶ ପ ନାୟକ YNY0636282
ୀ /6710409 83 114 503ପମିଳା ପ ନାୟକ ସା େବୖରାଗୀ ପ ନାୟକ OR/06/044/292516

ପ ୁ /6810410 33 114 504ଅେଲଖଯ୍ ମହା ି ପି ପାଥର୍ସାରଥୀ ମହ ି YNY1110311
ପ ୁ /6810411 64 114 505ପାଥର୍ସାରଥୀ ମହା ି ପି ପଫଲୁ ଚ  ମହା ି LNT4156634
ୀ /6810412 61 114 506ବନଶୀ ମହା ି ସା ପାଥର୍  ମହା ି YNY1335116

ପ ୁ /6810413 57 114 507ବିଶଜିତ ମହା ି ପି ପଫଲୁ ମହା ି OR/06/044/292529
ୀ /6810414 50 114 508ଅତୀଶା ମହା ି ସା ବିଶଜିତ ମହା ି LNT2437820

ପ ୁ /6910415 52 114 509ବିପିନ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ ମା ବାସ ି ପ ନାୟକ YNY1294701
ୀ /6910416 20 114 510ଅମତୃା ପ ନାୟକ ମା ଅନୁପମା ପ ନାୟକ YNY1296722
ୀ /6910417 57 114 511ପ ୁ ଶୀ ପ ନାଯକ ସା ନ ନ ପ ନାୟକ YNY1290998
ୀ /6910418 77 114 512ବାସ ୀ ପ ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ପ ନାୟକ OR/06/044/292358
ୀ /6910419 48 114 513ଅନୁପମା ପଟନାୟକ ସା ବିପିନବିହାରୀ ପଟନାୟକ YNY0504076

ପ ୁ /6910420 45 114 514ବନବିହାରୀ ପ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ପ ନାୟକ OR/06/044/292361
ପ ୁ /6910421 42 114 515ବିପିନବିହାରୀ ପ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ପ ନାୟକ OR/06/044/292362
ପ ୁ /6910422 81 114 516େମାହନ ସିଂ ପି ରାମ ସିଂ OR/06/044/292046
ୀ /6910423 67 114 517ରାଣୀ ସିଂ ସା େମାହନ ସିଂ OR/06/044/292047

ପ ୁ /6910424 53 114 518ସେୁରଶ ସିଂ ପି େମାହନ ସିଂ OR/06/044/292048
ୀ /6910425 53 114 519ଲକ୍ଷୀ ସିଂ ପି େମାହନ ସିଂ OR/06/044/292049
ୀ /6910426 53 114 520ମୀରା ସିଂ ପି େମାହନ ସିଂ OR/06/044/292050
ୀ /6910427 47 114 521ସସିୁତା ସିଂ ସା ସେୁରଶ ସିଂ YNY0172700
ୀ /6910428 45 114 522େଗୗରୀ ସିଂ ସା େମାହନ ସିଂ OR/06/044/292051

ପ ୁ /6910429 45 114 523ବାଲାଜୀ ସିଂ ପି େମାହନ ସିଂ OR/06/044/292837
ୀ /6910430 39 114 524େଜଯ୍ାତି ସିଂ ପି ହରି ସିଂ YNY0195180

ପ ୁ /7010431 75 114 525େକୖରାମ ୁ. ପି େକ ଆପନା . OR/06/044/292434
ପ ୁ /7010432 42 114 526େକ.ସରୁୀ . ପି େକ.ଏଚ.ରାଜୁ . LNT2437879
ୀ /7010433 63 114 527େକ ଆପାଲାରସା ସା ରାମ ୁ OR/06/044/292250
ୀ /7010434 60 114 528େକ ଲକ୍ଷୀ ସା ନାଗରାଜ OR/06/044/292437
ୀ /7010435 65 114 529େକ ଅପାଳ ନରିସ ା ସା ଏ ରାଜୁ OR/06/044/292438

ପ ୁ /7010436 42 114 530ସେୁରାଜ କିେଶାର ପଧାନ ପି ରାଜକିେଶାର ପଧାନ LNT4159802
ପ ୁ /7010437 70 114 531େକ ଏଚ ରାଜୁ ପି ଆପନା  OR/06/044/292439
ପ ୁ /7010438 51 114 532େକ କନକ ରାଜୁ ପି େକ ରାମ ୁ OR/06/044/292880
ପ ୁ /7010439 39 114 533େକ ଶୀନିବାସ ପି େକ ଏଚ୍ ରାଜୁ YNY0504001
ପ ୁ /7110440 52 114 534ବଟକୃ  ନାୟକ ପି ଘନ ନାୟକ OR/06/044/292469
ପ ୁ /7210441 38 114 535େକୖଳାସ ମହା ି ପି ଦାେମଦର ମହା ି OR/06/044/292479
ପ ୁ /7310442 38 114 536େବୖରାଗୀ େବେହରା ପି ମାୟାଧର େବେହରା OR/06/044/292481
ପ ୁ /7310443 65 114 537ଦୀପକର ଚକବ ର୍ୀ ପି େକ ବି ଚକବ ର୍ୀ OR/06/044/292817
ୀ /7310444 56 114 538ଲତା େଦଇ ସା ଅଚଯ୍ତୁନ  ନାଏକ YNY0966648

ପ ୁ /7310445 52 114 539ଚିରର ନ ଗା ୁଲି ପି ଚିତର ନ ଗା ୁଲି OR/06/044/292818
ୀ /7310446 38 114 540ଜଲି ନାଏକ ସା ମାନସ କମୁାର ନାଏକ YNY0966655
ୀ /7310447 38 114 541ଅନିତା ପଧାନ ପି ବଜକିେଶାର ପଧାନ OR/06/044/292807

ପ ୁ /7310448 50 114 542ହରି କିେଶାର ଶମର୍ା ପି ଲାଲ ଶମର୍ା OR/06/044/292819
ୀ /7510449 58 114 543ବୀଣାପାଣି େଜନା ସା େଦବରାଜ େଜନା LNT3115102

ପ ୁ /7510450 36 114 544ରାେକଶ କମୁାର େଜନା ପି େଦବରାଜ େଜନା LNT3115110
ୀ /7510451 35 114 545ରଶି େଜନା ପି େଦବରାଜ େଜନା LNT3115128
ୀ /7510452 28 114 546ଆରିଫା େକୗସର ପି ମହ ଦ ସାହାବୁ ିନ YNY0606996

ପ ୁ /7510453 62 114 547ମହମଦ କତୁବୁ ିନ ପି ଏମ ଏ ସ ିକ OR/06/044/292456
ୀ /7510454 30 114 548ସାହିନ୍ ପରୱନି ସା ଏମ.ଡି ଫକୁଉ ିନ ସ ତ YNY1054618
ୀ /7510455 30 114 549ନା ଯିା ରଫତ୍ ପି ମହ ଦ ଶାହାବୁ୍ ିନ YNY0606988
ପ ୁ /7510456 60 114 550ମହ ଦ ସାହାବୁ ିନ ପି ମହ ଦ ସି ିନ YNY0636332
ପ ୁ /7510457 39 114 551ମହ ଦ ଫକୁ ିନ ସାଦତ୍ ପି ମହ ଦ କଦୁବୁ ିନ LNT4172987
ୀ /7510458 72 114 552ବନଲତା ତିପାଠୀ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ତିପାଠୀ LNT4167870
ୀ /7510459 48 114 553ରଶିତା ତିପାଠୀ ସା ଚିନୟ ତିପାଠୀ LNT4167854
ପ ୁ /7510460 46 114 554ଚିନୟ ତିପାଠୀ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ତିପାଠୀ OR/06/044/292877
ୀ /7510461 43 114 555ରୁମା ତିପାଠୀ ସା ଜେନଜୟ ତିପାଠୀ YNY0082891
ପ ୁ /7510462 38 114 556ଜେନଜୟ ତିପାଠୀ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ତିପାଠୀ YNY0082883
ୀ /7610463 74 114 557ଚ ମା . ସା ଚ ା ନକାଲ OR/06/044/292055
ୀ /7610464 51 114 558ରହିମା େବଗମ ସା ମହି ହବିବ OR/06/044/292168
ପ ୁ /7610465 60 114 559ପତଯ୍ଷୁ ଚ  ଦାସ ପି ବ ିମ ଚ  ଦାସ OR/06/044/292759
ୀ /7610466 55 114 560ମିନତୀ ଦାସ ସା ପତଯ୍ଷୁ ଦାସ OR/06/044/292760
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ୀ /7610467 54 114 561ଉଷାରାଣି ଦାସ ପି ବ ିମ ଦାସ OR/06/044/292757
ୀ /7610468 49 114 563ପଭାତୀ ଦାସ ପି ଶଶିରି କା  ଦାସ OR/06/044/292867
ୀ /7610469 49 114 564ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ପକାଶ ଚ  ଦାସ YNY0082933

ପ ୁ /7610470 46 114 565ପକାଶ ଚ  ଦାସ ପି ବ ି ନି ଚ  ଦାସ OR/06/044/292758
ୀ /7610471 36 114 566େବୖଶାଖୀ ଦାସ ପି ପତଯ୍ଷୁ ଚ  ଦାସ LNT4202404

ପ ୁ /7610472 34 114 567ସଭୁାଂସ ୁକମୁାର ଦାସ ପି ସେୁଭ  କମୁାର ଦାସ YNY0451757
ପ ୁ /7610473 49 114 568ମଜିତ ଖଁା ପି ଲତିଫ୍ OR/06/044/292182
ପ ୁ /7610474 65 114 569ଶୀଧର ସାହୁ ପି େବୖ ବ ସାହୁ OR/06/044/292198
ପ ୁ /7610475 50 114 570ସେୁଦଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0451765
ୀ /7710476 51 114 571ମାରାମା , ସା ୟାମା ଆପନା OR/06/044/292682

ପ ୁ /7710477 49 114 572ସବୁାରାଓ . ପି ଏମ େମରୀୟା OR/06/044/292691
ପ ୁ /7710478 43 114 573ଏ ରାମ ୁ. ପି େକ ଆେପୟା . OR/06/044/292683
ପ ୁ /7710479 64 114 574ରାଜକିେଶାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େକଶବ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2472512
ୀ /7710480 63 114 575ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରାଜକିେଶାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT1675792

ପ ୁ /7710481 38 114 576ଅଭିନାଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରାଜକିେଶାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT1675750
ପ ୁ /7710482 62 114 577ଆନ  ଅଗୱାଲ ପି ଗିରିଧାରୀ ଅଗୱାଲ OR/06/044/292507
ୀ /7710483 54 114 578େହମ ୀ ଅଗୱାଲ ସା ଆନ  ଅଗୱାଲ OR/06/044/292508
ୀ /7710484 39 114 579ସୀମା ଅଗୱାଲ ସା େଯାେଗସ ଅଗୱାଲ YNY0665109

ପ ୁ /7710485 37 114 580ସରୁଜ ଅଗୱାଲା ପି ଆନ  ଅଗୱାଲା YNY0503904
ପ ୁ /7710486 42 114 581େଯାେଗଶ ଅଗାଲା ପି ଆନ  ଅଗାଲା LNT2547321
ପ ୁ /7710487 45 114 582ୟମା ଆପନା ପି ୟାମା ଗରୁୁଲୁ OR/06/044/292681
ପ ୁ /7710488 61 114 583ଆର ଆପାରାଓ ପି ଆର ନରାସିଂହଲୁ OR/06/044/292687
ପ ୁ /7710489 45 114 584େକ ଆପାରାଓ ପି ଆର ନରସିଂହଲୁ OR/06/044/292688
ପ ୁ /7710490 48 114 585େବୖକୁ  ନାଥ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/044/292494
ୀ /7710491 58 114 586ମିନା େବନ ସା ମେନାହର ପେଟଲ YNY0822163
ୀ /7710492 44 114 587ମୀନାକ୍ଷୀ େବନ ସା ଭଵାଣୀ କମୁାର ପେଟଲ YNY1335843

ପ ୁ /7710493 73 114 588ବି ପି ଦାସ ପି ଆର େକ ଦାସ OR/06/044/292466
ୀ /7710494 69 114 589େଜଯ୍ା ନ୍ା ଦାସ ସା ବି ପି ଦାସ OR/06/044/292467
ୀ /7710495 68 114 590ସନୁ ା ଦାସ ସା ପଭାସ ଦାସ OR/06/044/292367
ୀ /7710496 59 114 591େମନକା ଦାସ ସା ଭ  କିେଶାର ଦାସ OR/06/044/292575

ପ ୁ /7710497 53 114 592ଭ  କିେଶାର ଦାସ ପି ଜଗବ ୁ ଦାସ OR/06/044/292574
ୀ /7710498 48 114 593ସକୁା ି ଦାସ ସା େଦବବତ ଦାସ YNY0305664

ପ ୁ /7710499 46 114 594ସତଯ୍ବତ ଦାସ ପି ଭ  କିେଶାର ଦାସ LNT2473171
ୀ /7710500 46 114 595କବିତା ଦାସ ସା ବାଣି ଦାସ OR/06/044/292471

ପ ୁ /7710501 44 114 596େଦବବତ ଦାସ ପି ଭ କିେଶାର ଦାସ OR/06/044/292576
ୀ /7710502 27 114 597ସଶୁୀ ଶବାନୀ ଦାସ ପି େଦବବତ ଦାସ YNY0606962
ୀ /7710503 64 114 598େକ ଦୁଗର୍ା ସା େକ ଆପାରାଓ OR/06/044/292689
ୀ /7710504 45 114 599ଆର ଲଛମି ସା ଆର ଆପାରାଓ OR/06/044/292686
ୀ /7710505 62 114 600ସଷୁମା ମହା ି ସା େଗୗରା  ମହା ି OR/06/044/292488

ପ ୁ /7710506 58 114 601ଚି  ମହା ି ପି ବହାନ  ମହା ି OR/06/044/292489
ୀ /7710507 51 114 602ପଣତି ମହା ି ସା ଚି  ମହା ି OR/06/044/292490
ପ ୁ /7710508 48 114 603କାହନ୍  ୁମହା ି ପି ଧବୃ ମହା ି OR/06/044/292513
ୀ /7710509 47 114 604ପିତୀ ମହା ି ପି ତାରାକା  ମହା OR/06/044/292559
ୀ /7710510 42 114 605େସନ୍ହା ମହା ି ସା ଶଭୁକା  ମହା ି YNY0606921

ପ ୁ /7710511 40 114 606େଶତପଦା ମହା ି ପି େଗୗରା  ଚରଣ ମହା ି OR/06/044/292491
ପ ୁ /7710512 39 114 607ଶଭୁକା  ମହା ି ପି େଗୗରା  ମହା ି OR/06/044/292492
ୀ /7710513 39 114 608ନିେବେଡତା େମାହ ି ପି ବାଣୀବରତା େମାହ ି YNY1326388
ୀ /7710514 38 114 609ସା ନା ମହା ି ପି ଚି  ର ନ ମହା ି YNY0606566

ପ ୁ /7710515 38 114 610ବାଣୀବତ ମହା ି ପି େଗୗରା  ମହା ି OR/06/044/292493
ୀ /7710516 29 114 611ସମୀକ୍ଷା ମହା ି ପି ଚି  ର ନ ମହା ି YNY0606582
ୀ /7710517 42 114 612ବସ ୁ ରା ନ ି ସା ଦିପକ ନ ି OR/06/044/292617
ପ ୁ /7710518 54 114 613ଉେମଶ ଚ  ନାୟକ ପି କୁ ବିହାରୀ ନାୟକ OR/06/044/292486
ୀ /7710519 48 114 614ମ ାକିନୀ ନାୟକ ସା ଉେମଶ ନାୟକ OR/06/044/292498
ପ ୁ /7710520 47 114 615ରେମଶ ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ OR/06/044/292497
ୀ /7710521 40 114 616ବିେନାଦୀନୀ ନାୟକ ସା ରେମଶ ନାୟକ YNY0376376
ପ ୁ /7710522 57 114 617ଉମାକା  ପ ା ପି ବାନାମର ପ ା OR/06/044/292433
ପ ୁ /7710523 52 114 618ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପ ା ପି ଜଗବ ୁ ପ ା OR/06/044/292588
ୀ /7710524 44 114 619ଚ ଳା ପ ା ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପ ା OR/06/044/292589
ୀ /7710525 79 114 620ଶା ିଲତା ପରିଜା ସା ବଟକୃ  ପରିଜା YNY0829044
ପ ୁ /7710526 53 114 621ବିମଳ ପରିଜା ପି ସନୁାକର ପରିଜା OR/06/044/292592
ପ ୁ /7710527 49 114 622ବିେଜନ କୃ  ପରିଜା ପି ବଟ କୃ  ପରିଜା YNY0822338
ୀ /7710528 46 114 623ଅ  ୁପରିଜା ସା ବିମଳ ପରିଜା OR/06/044/292593
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ପ ୁ /7710529 64 114 624ମନହର କମୁାର ପେଟଲ ପି ତିକମ୍ ଭାଇ ପେଟଲ YNY0822221
ପ ୁ /7710530 62 114 625ମେହଶ ପେଟଲ ପି ବାଇ ପେଟଲ LNT2453447
ପ ୁ /7710531 61 114 626ଅରବି  ପେଟଲ ପି ବଲଭ ଭାଇ ପେଟଲ YNY0747204
ୀ /7710532 58 114 627ରଶୀତା ପେଟଲ ସା ମେହସ ପେଟଲ LNT2453454
ୀ /7710533 57 114 628େକୖଳାସ ପେଟଲ ସା ଅରବି  ପେଟଲ YNY0747196

ପ ୁ /7710534 57 114 629ଘନଶଯ୍ାମ ପେଟଲ ପି ବଲଭ ଭାଇ ପେଟଲ YNY0747170
ୀ /7710535 56 114 630ଦିବଯ୍ େବନ୍ ପେଟଲ ସା ଜିେତ  କମୁାର ପେଟଲ YNY0822213

ପ ୁ /7710536 54 114 631ନବିନ ପେଟଲ ପି ରମଣ ପେଟଲ OR/06/044/292445
ପ ୁ /7710537 54 114 632ବିନୁବାଇ ପେଟଲ ପି ରମଣ ପେଟଲ OR/06/044/292443
ୀ /7710538 52 114 633ଭରସା ପେଟଲ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ପେଟଲ YNY0747188
ୀ /7710539 49 114 634େଜଯ୍ା ନ୍ା ପେଟଲ ସା ବିନୁ ପେଟଲ OR/06/044/292444

ପ ୁ /7710540 45 114 635ଭଵିନ କମୁାର ପେଟଲ ପି ଭଗ୍ଵାନଜୀ ବହି ପେଟଲ YNY1335827
ପ ୁ /7710541 44 114 636ଦିେନଶ ପେଟଲ ପି େପମଜିତ ପେଟଲ OR/06/044/292449
ୀ /7710542 44 114 637ଉେପନ ପେଟଲ ପି ବିନୁବାଇ ପେଟଲ LNT2546984
ୀ /7710543 44 114 638ମମତା ପେଟଲ ପି ଉେଷନ ପେଟଲ LNT2546935
ୀ /7710544 43 114 639ମମତା ଉେପନ ପେଟଲ ସା ଉେପନ କମୁାର ପେଟଲ YNY0822171

ପ ୁ /7710545 37 114 640ସମୀର ପେଟଲ ପି ମେନାହର ପେଟଲ YNY0822106
ୀ /7710546 36 114 641ପିୟ ା ପେଟଲ ସା ସମୀର ପେଟଲ YNY0822205
ୀ /7710547 26 114 642ଧାରା ପେଟଲ ପି ଜିେତ  ପେଟଲ YNY0822114

ପ ୁ /7710548 21 114 643କିଶାନ ପେଟଲ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପେଟଲ YNY1166362
ପ ୁ /7710549 43 114 644ସମାସନ ପଧାନ ପି ଭରଜନ ପଧାନ OR/06/044/292626
ୀ /7710550 42 114 645ବ ିତା ପଧାନ ସା ସାମସନ ପଧାନ OR/06/044/292627

ପ ୁ /7710551 55 114 646ଦୁଗର୍ାପସାଦ ରାମ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ରାମ OR/06/044/292316
ପ ୁ /7710552 35 114 647ଅଭିନ ନ ରାଉତରାୟ ପି ପତାବ ପକାଶ ରାଉତରାୟ YNY0237685
ପ ୁ /7710553 52 114 648ପଣବ ପକାଶ ରାଉତରାୟ ପି ହୃଦାନ  ରାଉତରାୟ OR/06/044/292567
ୀ /7710554 48 114 649ସ ଯ୍ାରାଣି ରାଉତରାୟ ସା ପଣବ ରାଉତରାୟ OR/06/044/292570

ପ ୁ /7710555 34 114 650ଅଭିନ ନ ରାଉତରାୟ ପି ପଣବ ପକାଶ ରାଉତରାୟ YNY0356600
ପ ୁ /7710556 29 114 651ଅଭିଳାଷ ରାଉତରାୟ ପି ପଣବ ପକାଶ ରାଉତରାୟ YNY0451856
ପ ୁ /7810557 43 114 652େକୗଶକି ଦ ପି ପରିେତାଷ ଭୂଷଣ ଦ LNT3115151
ୀ /7810558 38 114 653ମିନାକ୍ଷୀ ଦ ପି ପରିେତାଷ ଭୂଷଣ ଦ LNT3115169

ପ ୁ /7810559 35 114 654େସୗମିକ ଦ ପି ପରିେତାଷ ଭୂଷଣ ଦ LNT3115177
ପ ୁ /7810560 71 114 655ସଜିୁତ କମୁାର େଘାଷ ପି ସଧୁୀର େମାହନ େଘାଷ LNT2437903
ୀ /7810561 64 114 656ତୃ ି େଘାଷ ପି ସଜିୁତ କମୁାର େଘାଷ LNT2437911

ପ ୁ /7810562 41 114 657ସମିୁତ୍ କମୁାର େଘାଷ ପି ସଜିୁତ୍ କମୁାର େଘାଷ LNT3115136
ପ ୁ /7810563 37 114 658ସରୁପ କମୁାର େଘାଷ ପି ସଜିୁତ୍ କମୁାର େଘାଷ LNT3115144
ପ ୁ /7810564 37 114 659େକ ଶୀନୁ ପି େକ ଆଚି ରାଜୁ YNY0237693
ୀ /7910565 60 114 660ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ରବି  ନାଥ େବେହରା OR/06/044/292534

ପ ୁ /7910566 93 114 661ଫଗ ୁଦାସ ପି ବାସ ୁଦାସ OR/06/044/292530
ୀ /7910567 73 114 662ନିଶାମଣି ଦାସ ସା ଫଗ ୁଦାସ OR/06/044/292533

ପ ୁ /7910568 68 114 663ପଭାକର ଦାସ ପି ଉଦୟ ଦାସ OR/06/044/292536
ୀ /7910569 57 114 664ସମିୁତା ଦାସ ପି ଫଗ ୁଦାସ OR/06/044/292535
ପ ୁ /7910570 57 114 665ପକାଶ ଚ  ଦାସ ପି ଫଗ ୁଦାସ OR/06/044/292531
ପ ୁ /7910571 52 114 666ପଶନନ୍  କମୁାର ଦାସ ପି ଫଗ ୁଦାସ OR/06/044/292538
ୀ /7910572 50 114 667ଅ ର୍ନା ଗରୁୁ ସା ପଶନନ୍  କମୁାର ଦାସ LNT2487676

ପ ୁ /7910573 46 114 668ନନି େଗାପାଳ ସାହୁ ପି ଶକୁଲାଲ ସାହୁ YNY0800417
ୀ /7910574 40 114 669ପିତି ସାହୁ ସା ନନି େଗାପାଲ ସାହୁ YNY0930420

ପ ୁ /8010575 42 114 670ଏସ ବାବା ପି ଏମ ଏସ ବବାବ LNT3115185
ପ ୁ /8010576 71 114 671ଏମ ଏସ ବାବା ପି ଜି ଏସ ବାବା OR/06/044/292847
ପ ୁ /8010577 53 114 672ଶି  ୁବାବା ପି ଏମ ଏସ ବାବା OR/06/044/292849
ୀ /8110578 46 114 673ମଧସୁୀତା ପରୀଜା ପି ବି.ବି ପରୀଜା LNT2546091
ୀ /8310579 70 114 674େହମଲତା ଗାଡ଼ିଆ ସା ବଟୁ ଗାଡିଆ OR/06/044/292649
ପ ୁ /8310580 45 114 675ଜତିନ ଗାଡିଆ ପି ବଟୁ ଗାଡିଆ OR/06/044/292834
ୀ /8310581 41 114 676ଡ଼ି ଲ ଗାଡିଆ ସା ଜତିନ ଗାଡିଆ LNT2453520
ୀ /8510582 64 114 677ହରଜିତ େକଟର ସା ପୀତମ  OR/06/044/292674
ୀ /8610583 55 114 678ସ୍ଵ ର୍ଲତା ପଧାନ ସା ଶରତ ଚ  ପଧାନ YNY1091958
ପ ୁ /8610584 62 114 679ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି େଗାପିନାଥ ପଧାନ OR/06/044/292545
ୀ /8610585 53 114 680େରଣ ୁପଧାନ ସା ନାରାୟଣ ପଧାନ OR/06/044/292546
ପ ୁ /8610586 43 114 681ଅେଶାକ କମୁାର ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ LNT2482776
ପ ୁ /8610587 55 114 682ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସନାପତି ପି ଚକଧର େସନାପତି YNY0636316
ୀ /8610588 50 114 683ମମତା େସନାପତି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସନାପତି YNY0636340
ୀ /8610589 28 114 684ଅମିତା େସନାପତି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସନାପତି YNY0606905
ୀ /8710590 30 114 685ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ YNY0606889
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ପ ୁ /8710591 29 114 686ସତିୃ ର ନ ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ YNY0356576
ପ ୁ /8710592 62 114 687ହାଡିବ ୁ ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ OR/06/044/292547
ୀ /8710593 59 114 688ତିେଳା ମା ସାହୁ ସା ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/044/292548

ପ ୁ /8810594 47 114 689ମେୁକଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଆନ  କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0721985
ୀ /8810595 39 114 690ନମତା ଅଗୱାଲ ସା ଆନ  କମୁାର ଅଗୱାଲ YNY0721993

ପ ୁ /8810596 77 114 691ପ ାନନ ସାଇଁ ପି ଭୀମେସନ ସାଇଁ YNY0172718
ୀ /8910597 22 114 692େରାହୀନା ଅଫ୍ସା ପି  ସ ିକ ବକ୍ଷ YNY1074392

ପ ୁ /8910598 67 114 693ଶୀନିବାସ ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ OR/06/044/292604
ୀ /8910599 59 114 694କୁ ଲତା ସାହୁ ସା ଶୀନିବାସ ସାହୁ OR/06/044/292605

ପ ୁ /8910600 40 114 695ଆେଲାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀନିବାସ ସାହୁ LNT2453124
ପ ୁ /8910601 38 114 696ଦୀପକ ସାହୁ ପି ଶୀନୀବାସ ସାହୁ LNT2453132
ୀ /9010602 53 114 697ଆଲ େକଲି ମା ସା ପି ରାହାସ OR/06/044/292615

ପ ୁ /9010603 64 114 698ପି ରାସବିହାରୀ ପି ରାମଲି  OR/06/044/292614
ପ ୁ /9110604 46 114 699ସାବିହ ଖଁା ପି ସମୀର ଖଁା OR/06/044/292833
ୀ /9110605 48 114 700ଜୟଦୁନ ନିଶା ପି ହମିଦ ଖଁା OR/06/044/292857

ପ ୁ /9110606 53 114 701େସକ ସମିମ ପି େସକ ସଫିକ OR/06/044/292820
ୀ /9310607 32 114 702ମରିୟମ ଦାସ ପି ପତଯ୍ଷୁ ଚ  ଦାସ YNY0083055

ପ ୁ /9310608 31 114 703େସୗରଭ ଦାସ ପି ଲଳିତ କମୁାର ଦାସ YNY0356550
ପ ୁ /9310609 70 114 704ଫିେଲାମିନା ମାଥିୟମ୍ ପି େକ,ଏ ମାଥିୟମ୍ LNT1675701
ପ ୁ /9310610 81 114 705େକ,ଏ ମାଥିୟସ୍ ପି େକ,ଏମ୍ ଆେ ାନୀ LNT1675693
ପ ୁ /9310611 44 114 706ଆେ ାନୀ ମାଥିୟସ୍ ପି େକ,ଏ ମାଥିୟସ୍ LNT1675719
ପ ୁ /9310612 42 114 707େଜାହନ ମାଥିୟସ ପି େକ,ଏ ମାଥିୟସ LNT1675727
ପ ୁ /9310613 52 114 708ଏ,ୱଇ ସାବୁ ପି ଏ,ପି ୱାହନାନ LNT1675735
ୀ /9310614 45 114 709ଜିଜି ସାବୁ ସା ଏ,ୱାଇ ସାବୁ LNT1675743
ୀ /9310615 62 114 710ଡଃ ଚାରୁବାଳା ସାହୁ ସା ଲଳିତ କମୁାର ଦାସ LNT2472447

ପ ୁ /9410616 43 114 711ରାମଶ ର ଦାସ ପି ତାରାକା  ମହା ି LNT2483972
ୀ /9410617 38 114 712ପଲିଶୀ ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ରାମ ଶଂକର ଦାସ YNY0930446

ପ ୁ /9410618 40 114 713ପେଦାସ କମୁାର ମହା ି ପି ତାରାକା  ମହା ି LNT2519254
ୀ /9410619 37 114 714ସଂଘମିତା ମହା ି ସା ପେଦାଷ ମହା ି YNY0930438

ପ ୁ /9410620 93 114 715ପ ୁ ର୍ାନ  ପାତ ପି ସଦାନ  ପାତ YNY0083063
ପ ୁ /9510621 79 114 716ପଯ୍ାରୀେମାହନ କାନୁନେଗା ପି ରାଧ ୁକାନୁନେଗା LNT2583276
ୀ /9510622 72 114 717ସପୁଭ କାନୁନେଗା ସା ପଯ୍ାରୀେମାହନ କାନୁନେଗା LNT2583268

ପ ୁ /9610623 71 114 718ଶଶୀଭୁଷଣ ମହା ି ପି ନଟବର ମହା ି LNT2453082
ୀ /9610624 70 114 719ଭାରତି ମହା ି ସା ଶଶୀଭୁଷଣ ମହା ି LNT2453074

ପ ୁ /9610625 42 114 720ସାଗତ ମହା ି ପି ଶଶୀଭୁଷଣ ମହା ି LNT2453066
ପ ୁ /9710626 26 114 721ଭରୁଣ ଭି ପିଲାଇ - ଭିଜୟ କମୁାର ଆର YNY0930396
ପ ୁ /9710627 58 114 722ଭିଜୟ କମୁାର ଆର ପି ରାମଣ ପିରାଇ YNY0930404
ୀ /9710628 33 114 723େଲାଜାଲିନ ସାହୁ ସା ରଶ ିର ନ ସାହୁ YNY1024892

ପ ୁ /9710629 67 114 724କୃ ଚ  ସାହୁ ପି ବ ାଳି ସାହୁ LNT2453397
ୀ /9710630 62 114 725ପମୀଳା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ LNT2453405

ପ ୁ /9710631 42 114 726ରଶୀ ରଂଜନ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ LNT2453488
ୀ /9710632 34 114 727ସନିୁତା ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ YNY0237701
ୀ /9710633 34 114 728େଲାଜାଲିନ ସାହୁ ସା ରଶିର ନ ସାହୁ YNY0237719
ୀ /9710634 34 114 729ମିନଭର୍ା ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YNY0237727
ୀ /9710635 50 114 730ଜାଲଜା ଭିଜୟନ - ଭିଜୟ କମୁାର ଆର YNY0930412
ୀ /9810636 92 114 731େହମନଳିନୀ ଦାସ ସା ଉେପ  ଦାସ LNT2583136
ୀ /9810637 64 114 732ଉ ଳିନୀ ଦାସ ପି ଉେପ  ଦାସ OR/06/044/292766

ପ ୁ /9810638 62 114 733େଶୖେଳ କମୁାର ଦାସ ପି ଉେପ  ଦାସ OR/06/044/292767
ୀ /9810639 61 114 734ପ ୂ ର୍ପଭା ଦାସ ସା େଶୖେଳ  ଦାସ OR/06/044/292768
ୀ /9810640 27 114 735ସେୁଶର୍ାନା ଦାସ ପି େଶୖେଳ  କମୁାର ଦାସ YNY0606863
ପ ୁ /9910641 46 114 736ରଶ ିର ନ ମହା ି ପି ନିେରାଜ କମୁାର ମହା ି YNY0928010
ୀ /10010642 35 114 737ଅମିତା ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YNY0237735
ପ ୁ /10110643 49 114 738େମାହମଦ ମୀସହର ରହମାନ ର ପି ମହ ଦ ହବିବୁର ରେହମାନ YNY0237511
ପ ୁ /10110644 41 114 739ଆତିଆ ଅମାରୀ ପି ମହ ଦ ହବିବୁର ରେହମାନ YNY0237545
ୀ /10110645 73 114 740ବାହାରନ ନିଶା ସା ମହ ଦ ହବିବୁର ରେହମାନ YNY0237529
ପ ୁ /10110646 80 114 741ମହ ଦ ହବିବୁର ରେହମାନ ପି ମହ ଦ ରୁ ାନ YNY0237537
ପ ୁ /10110647 43 114 742ମହ ଦ ସବିବୁର ରେହମାନ ପି ହବିବୁର ରେହମାନ YNY0237487
ପ ୁ /10110648 47 114 743ମହମଦ ହସୀବୁର ରେହମାନ ପି ମହ ଦ ହବୀବୁର ରେହମାନ YNY0237479
ପ ୁ /10110649 45 114 744ମହ ଦ ଜିଲରୁ ରେହମାନ ପି ମହ ଦ ହବୀବୁର ରେହମାନ YNY0237495
ୀ /10110650 43 114 745ୱାଜିଦା ତବସମୁ ସା ମହ ଦ ମିସବାହୁର ରେହମାନ YNY0237503
ୀ /10210651 56 114 746ବି ୁପିୟା େଜନା ସା ସେୁରଶ ଚ  ପାତ YNY0356543
ପ ୁ /10210652 62 114 747ସେୁରଶ ଚ  ପାତ ପି େଲାକନାଥ ପାତ YNY0356527
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ୀ /10210653 32 114 748ଶୀୟା ପାତ ପି ସେୁରଶ ଚ  ପାତ YNY0356535
ୀ /10210654 29 114 749ସମିକ୍ଷଯ୍ା ପାତ ପି ସେୁରଶ ଚ  ପାତ YNY0356519
ୀ /10310655 37 114 750ବିେନାଦିନୀ େଦଇ ସା ତିନାଥ ପାତ YNY0452276
ୀ /10410656 48 114 751ମିନାକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ YNY0606848

ପ ୁ /10510657 74 114 752ସବୁାସ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YNY0759597
ପ ୁ /10510658 37 114 753ସଂଜିତ ପ ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ  ପ ନାୟକ YNY0759605
ୀ /10510659 31 114 754ଲିସା ପଟନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ  ପଟନାୟକ YNY0688366
ୀ /10610660 29 114 755େଜଯ୍ାତି ସାହା ସା ଚୀରାଗ ଭାରତ ସାହା YNY1161645

ପ ୁ /10610661 22 114 756ରାହୁଲ ଭାରତ ସାହ ପି ଭାରତ କମୁାର ସାହ YNY1166354
ପ ୁ /10610662 61 114 757ଭରତ କମୁାର ସାହା ପି ନାନାଲାଲ୍ ସାହା YNY0822130
ୀ /10610663 53 114 758ହଷର୍ା ଭରତ ସାହା ପି ବୃ ାବନ ସାହା YNY0822122

ପ ୁ /10610664 30 114 759ଚିରାଗ ଭାରତ ସାହା ପି ଭରତ କମୁାର ସାହା YNY0822239
ପ ୁ /11010665 59 114 760ବିଷନ୍ ୁଚରଣ େଜନା ପି ଗ ବର୍  େଜନା YNY1065184
ୀ /11010666 42 114 761ବାସ ି େଜନା ସା ବିଷନ୍ ୁଚରଣ େଜନା YNY1065192
ୀ /11410667 26 114 762େଲାପାମଦୁା ସାହୁ ସା ମେନା କମୁାର ସାହୁ YNY1070291
ୀ /15410668 30 114 763ରାତୁନ ନୀଶା ପି େସକ ସଂନ୍ଜୁର YNY1062611

ପ ୁ /16210669 21 114 764ଜଗବ ୁ େଲ ା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଲ ା YNY1090661
ପ ୁ /197/B10670 45 114 765ଭଗବାନ ମହାରଣା ପି ଦ ପାଣି ମହାରଣା YNY0927350
ୀ /197/B10671 42 114 766ନିରୁପମା ମହାରଣା ପି ଦ ପାଣି ମହାରଣା YNY0927343

ପ ୁ /197/B10672 38 114 767ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା ପି ଦ ପାଣି ମହାରଣା YNY0927384
ପ ୁ /197/B10673 35 114 768ତାରିଣୀ ମହାରଣା ପି ଦ ପାଣି ମହାରଣା YNY0927368
ୀ /197/B10674 29 114 769ସାବିତୀ ମହାରଣା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା YNY0927376
ୀ /199/G10675 61 114 770ଜୟଶୀ ତରାଇ ପି ସଦୁଶର୍ନ ତରାଇ YNY0775288
ୀ /77- A-510676 50 114 771ଅପରାଜିତା ପରିଜା ସା ବିେଜନ କି ା ପରିଜା YNY0822353
ୀ /80110677 35 114 772େନହା ଶମର୍ା ପି ସତୀସ କମୁାର ଶମର୍ା YNY0759589
ୀ /80110678 75 114 773ସେ ାଷ ଶମର୍ା େକ ପି ହଂସରାଜ ଶମର୍ା YNY0912618
ୀ /PLOT NO-310679 52 114 774ମାଧରୁୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ଉ ଲ ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT2453272
ୀ /HOUSE NO.10680 53 114 775କ ନା ସିଂହ ସା ଊେମଶ କମୁାର ସିଂହ YNY1129915

ପ ୁ /999910681 30 114 776େସକ ନଇମ ପି େସକ ଖଲିଲି YNY0800409
ପ ୁ /C/o Anant10682 21 114 777ରୁପମ ପ ନାଯକ ପି ରାେଜ  ପ ନାଯକ YNY1131176
ୀ /Jhola Sah10683 35 114 778ରାବିୟା ଖାତୁନ ସା େସକ ରହିମ  YNY1134683

ପ ୁ /Mani Saho10684 21 114 779େସୗରଵ ସାହୂ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୂ YNY1134113
ପ ୁ /Near Pran10685 56 114 780ସଧୁୀର ସାମ ରାୟ ପି ବିମାଧର ସାମ ରାୟ LNT3386463
ୀ /Near Pran10686 54 114 781େପମଲତା ସାମ ରାୟ ସା ସଧୁୀର ସାମ ରାୟ LNT3386455

ପ ୁ /110687 46 114 782ଫିେରାଜ ଅହ ଦ ପି ଜାକୀର ହୁେସନ LNT2485704
ୀ /110688 28 114 783ସମୀମ େବଗମ ସା ସମୀର ଖାନ YNY1062884

ପ ୁ /110689 39 114 784ସରଫାଜ ଖଁା ପି ସଫିକ ଖଁା LNT2452290
ପ ୁ /110690 36 114 785ସବୁାନ ଖାନ ପି ସଲୁତାନ ଖାନ YNY0078832
ପ ୁ /110691 32 114 786ସମୀର ଖାନ ପି ସଲୁତାନ ଖାନ YNY0078824
ୀ /110692 72 114 787ଆକବରୀ ଖାତୁନ ସା ଜାକିର ହୁେସନ୍ LNT2484335

ପ ୁ /110693 44 114 788ଅବଦୁଲ ମଲୀକ ପି ଅବଦୁଲ ହନିଫ୍ YNY0078816
ପ ୁ /110694 62 114 789େଦବ କମୁାର ସିଲ୍ ପି ଶବିପଦ ସିଲ୍ LNT3060423
ୀ /210695 41 114 790ବିମଳା ମ ଲ ପି ରାେଜ  ମ ଲ YNY0078840
ୀ /210696 57 114 791ଶାରବଣି ସିଲ୍ ସା େଦବକମୁାର ସିଲ୍ LNT3060431

ପ ୁ /310697 41 114 792ୟୁସଫୁ ଅଲୀ ପି ଫକରୁ ୀନ ଅେହ ଦ YNY0078873
ପ ୁ /310698 42 114 793ଅଲୀ ଅସଗର ପି ଫକରୁ ିନ୍ ଅେହ ଦ YNY0078881
ପ ୁ /310699 35 114 794ଅନୁପମ ପସାଦ ପି ପକାସ କମୁାର ପସାଦ LNT3060449
ପ ୁ /410700 39 114 795େକ ରାଜୁ ପି େକ ଆପାରାଓ LNT3060456
ପ ୁ /410701 33 114 796ସୟଦ ହକିମ୍ ପି ସୟଦ ନସିମ୍ YNY0078899
ୀ /510702 40 114 797ଦୁଲାରୀ େବଗମ  ସା େଶଖ ପୟାଜ ଅଲି LNT3060464
ୀ /510703 34 114 798ସମୁୟା ସାଜଦ  ପି େଶଖ ସାଜଦ ଅଲୀ LNT3060472
ୀ /510704 29 114 799ସି ି େଗାଏ ା ପି ଅରୁଣ େଗାଏ ା YNY0606814
ୀ /510705 33 114 800ଅ ର୍ନା ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ YNY0078907
ୀ /510706 32 114 801ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ YNY0078915
ୀ /610707 35 114 802ଆଇଶା େଫଜ ପି ଫଇଜୁଦିନ ଅହ ଦ LNT3060480
ପ ୁ /610708 32 114 803ଜାେଭଦ ଅଖତର ପି େଶଖ୍ ଆଲାଉ ିନ୍ YNY0078923
ୀ /710709 46 114 804ରୁକଶାନା େବଗମ  ସା େମାଇଦ୍ ଖଁା  LNT3060498
ୀ /710710 39 114 805ସକିଲା େବଗମ  ପି ନସିମ ଖଁା  LNT3060530
ୀ /710711 37 114 806ସାହିନ େବଗମ  ପି ନସିମ ଖଁା  LNT3060514
ୀ /710712 36 114 807ମମୁତାଜ େବଗମ  ସା ସାବିର ଖଁା  LNT3060506
ପ ୁ /710713 31 114 808େସୗକାବତ୍ ଅଲୀ ପି େସୗକତ୍ ଅଲୀ LNT2520286
ୀ /710714 26 114 809କନିଜ୍ ଫାତମା ସା ସାହାନୱାଜ ଖାନ୍ YNY0923300
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ପ ୁ /710715 35 114 810ୱାଜିଦ ଖଁା ପି ହମିଦ ଖଁା LNT3060522
ପ ୁ /810716 43 114 811ମହ ଦ ଅଫଜାଲ ଅବୁଜର ପି ଡା ମହ ଦ େମହବୁବ ହୁେସନ LNT3060555
ୀ /810717 40 114 812ସାେଲହା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସକିଲ LNT3060571
ୀ /810718 36 114 813ଉମରା ମଇନ ସା ମହ ଦ ଅଫଜଲ୍ ଅବୁଦର LNT3060548
ୀ /810719 33 114 814ସମିୁୟା େବଗମ ସା େଶଖ ସାଫିଉ ିନ LNT3060563
ୀ /810720 45 114 815ଶମିର୍ ା ସାହୁ ପି ଶୀକା  ସାହୁ LNT2451045
ୀ /910721 38 114 816ସିତାରା ପରୱିନ ସା ରିଆଜ୍ ଅଲୀ LNT3060589

ପ ୁ /910722 42 114 817ରିୟାଜ ଅଲୀ ପି ଖଇରାତ ଅଲୀ LNT3060597
ୀ /910723 29 114 818େତେହରା ଖାତୁନ ପି େସକ ଅହ ଦ YNY0355644

ପ ୁ /1010724 37 114 819େସୗମଯ୍ରଂଜନ ମିଶ ପି ସଧୁୀର ରଂଜନ ମିଶ LNT3060605
ପ ୁ /1010725 51 114 820ସଦୁଶର୍ନ ମହା ି ପି ବହାନ  ମହା ି YNY0078956
ୀ /1010726 41 114 821େରଣବୁାଳା ମହା ି ସା ସଦୁଶର୍ନ ମହା ି YNY0078949

ପ ୁ /1010727 52 114 822ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୂ ପି ନାବା କିେଶାର ସାହୂ YNY0078931
ପ ୁ /1110728 52 114 823ବିଚିତ େବେହରା ପି ହୃଷିେକଶ େବେହରା LNT3385143
ୀ /1110729 44 114 824ରଶିତା େବେହରା ସା ବିଚିତ େବେହରା YNY0922997
ୀ /1110730 27 114 825ପିୟ ଦଶ ିର୍ନୀ େବେହରା ପି ବିଚିତ େବେହରା YNY0923003
ୀ /1110731 35 114 826ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି ପକାଶ ଚ  ସାହୁ LNT3060647
ୀ /1210732 37 114 827ନାଜରାନା େବଗମ୍ ସା େଶଖ୍ ସରଫରାଜ YNY0922922

ପ ୁ /1210733 32 114 828ପାେଥର୍ା ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ା ପି ପଶା  ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ା YNY0078964
ୀ /1210734 32 114 829ନାଜନିନ ଖାଲିଦ୍ ସା େଶଖ୍ ଇଜାଜ୍ YNY0923185

ପ ୁ /1210735 35 114 830ରାେଜ  କମୁାର ପଧାନ ପି ଭୂଷଣ ପଧାନ LNT3060654
ୀ /1210736 32 114 831ନିପା ପଧାନ ପି ଭୂଷଣ ପଧାନ LNT3060662
ୀ /1310737 35 114 832ତାଲୀମନୂ ବିବୀ ସା  ସମତ YNY1126655

ପ ୁ /1310738 70 114 833ଅେ ର୍ ୁ ମିଶ ପି ସଧୁାଂଶ ୁମିଶ LNT3383973
ପ ୁ /1310739 39 114 834ସଯୂଯ୍ର୍ େଶଖର ମିଶ ପି ଅେ ର୍ ୁ ମିଶ LNT3383965
ପ ୁ /1310740 38 114 835େସୗରଭ ମିଶ ପି ଅେ ର୍ ୁ ମିଶ LNT3383981
ୀ /1310741 51 114 836ଦି ୀପଭା ସାହୁ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ LNT3060688
ୀ /1310742 38 114 837ସଚିୁତା ସାହୁ ପି ମିହିର କମୁାର ସାହୁ LNT3060696
ୀ /1310743 35 114 838ସାଗରୀକା ସାହୁ ପି ମିହିର କମୁାର ସାହୁ LNT3060704

ପ ୁ /1310744 34 114 839ପଣବ କନୁମାର ସାହୁ ପି ମିହିର କମୁାର ସାହୁ LNT3060670
ପ ୁ /1310745 65 114 840ମିହିର କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/044/272585
ପ ୁ /1310746 59 114 841ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ OR/06/044/272587
ୀ /1310747 55 114 842ରାେଜଶରୀ ସାହୁ ସା ମିହିର କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/272586

ପ ୁ /1410748 44 114 843ପକାସ ସାମଲ ପି ବାସେୁଦବ ସାମଲ LNT3060712
ପ ୁ /1510749 56 114 844େଦବରାଜୁ େଜନା ପି ନୂତନ େଜନା LNT2523231
ପ ୁ /1510750 34 114 845ନୁପରୁ ସାହୁ ପି ବିଶଜିତ୍ ସାହୁ YNY0079004
ପ ୁ /1610751 33 114 846ଶଶୀକା  େଜନା ପି େଦବରାଜ େଜନା LNT3060720
ୀ /1610752 35 114 847ରୁଚିରା ନ ପି େଗାପାଳ ଚ  ନ LNT4238010
ୀ /C.B.1610753 44 114 848ମାେହଷତୀ େଜନା ସା ବିଭୁ ପସାଦ ରାଉତରାୟ YNY1289909

ପ ୁ /C.B.1610754 51 114 849ବିଭୁ ପସାଦ ରାଉତରାୟ ପି ଜେମସର ରାଉତରାୟ YNY1289891
ପ ୁ /1710755 38 114 850ରୁେବନ ଦାସ ମା ବ ିତା ଦାସ YNY0083022
ୀ /1710756 36 114 851ନିେବଦିତା ଦାସ ମା ବ ିତା ଦାସ YNY0083030

ପ ୁ /1710757 87 114 852ପରମାନ  ପାତ ପି ସଦାନ  ପାତ YNY0985374
ୀ /1710758 86 114 853ପେମାଦିନୀ ପାତ ସା ପରମାନ  ପାତ OR/06/044/284835

ପ ୁ /1710759 60 114 854ପଦୀପ ପାତ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ପାତ OR/06/044/284830
ପ ୁ /1710760 53 114 855ସେ ାଷ ପାତ ପି ପରମାନ  ପାତ OR/06/044/284829
ପ ୁ /1710761 50 114 856ସଂଜୟ ପାତ ପି ପରମାନ  ପାତ OR/06/044/284833
ୀ /1710762 50 114 857ପ ୁ ିତା ପାତ ସା ସଂଜୟ ପାତ YNY0083006
ୀ /1710763 49 114 858ସସିୁତା ପାତ ସା ପଦିପ ପାତ OR/06/044/284834
ପ ୁ /1710764 37 114 859ଭିକମ ସାହୁ ପି ରଣଜିତ କମୁାର ସାହୁ YNY0355529
ୀ /1810765 32 114 860ମନସିନୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରାଜକିେଶାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3060746
ପ ୁ /1810766 48 114 861ପି  ୁକମୁାର େବରା ପି ଶରତ ଚ  େବରା YNY0923532
ୀ /1810767 39 114 862ପତିମା େବରା ସା ପି  ୁକମୁାର େବରା YNY0923540
ପ ୁ /1810768 37 114 863ଅେଶାକ କମୁାର େବରା ପି ପତଯ୍ସୁ କମୁାର େବରା YNY0355610
ୀ /1810769 43 114 864ଜାଗତିୃ ପେଟଲ ସା ଦିେନଶ ପେଟଲ LNT3060738
ପ ୁ /1910770 53 114 865ଲିଉ କଓୁ ୟୁ  ପି ଲିୟୁ ଲାଇ ସିୟା  LNT3060761
ପ ୁ /1910771 32 114 866ଲିଆ କଓୁ ଚି ପି ଲିଆଓ େସ  ଦୁଆ  LNT3060779
ପ ୁ /1910772 42 114 867ସତଯ୍ାନ  ଜାନି ପି ଉ ବ ଜାନି YNY0355420
ୀ /1910773 92 114 868ସଦୁଶର୍ନ େଦବୀ ଝିଗାନ ସା ଶା ିକା  ଝିଗାନ YNY0355586
ପ ୁ /1910774 63 114 869ସେ ାଷ କମୁାର ଝିଗାନ ପି ଶା ିକା  ଝିଗାନ YNY0355594
ୀ /1910775 56 114 870ନିରୁପମା ଝିଗାନ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଝିଗାନ YNY0355602
ୀ /2010776 30 114 871ସନିୁତା େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା YNY0355651
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ପ ୁ /2010777 36 114 872ଭବାନୀ ଶ ର ମିଶ ପି ନିଳକ  ମିଶ LNT3060787
ପ ୁ /2010778 35 114 873ଉମାଶ ର ମିଶ ପି ନିଳକ  ମିଶ LNT3060795
ୀ /2010779 49 114 874ଦମୟ ି ସାହୁ ସା େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ YNY1035880
ୀ /2110780 28 114 875ଫାତମା ବିବି ପି ନସିର ଅଲୀ YNY0602144

ପ ୁ /2110781 54 114 876ୱାହିଦୁଜମାନ ଖାନ ପି ଅବୁଲେଖର କତୁୁବୁଜାମନ ଖାନ YNY0497958
ପ ୁ /2210782 71 114 877ସେଦଶ ଅଗୱାଲ ପି ବିହାରୀଲାଲ ଅଗୱାଲ YNY0355511
ପ ୁ /2210783 50 114 878ସାକିର େଡାଡିଆ ପି ଇବାମଜି େଡାଡିଆ YNY0452110
ୀ /2310784 57 114 879ଭାରତି ମ ୁ ସା ନେଗ  କମୁାର ମ ୁ YNY0492850
ୀ /2310785 30 114 880ସାହାୱାର େନୗସନୁ ପି ମଇୁନ ଆଜିଜ YNY0355636
ୀ /2310786 34 114 881ସ ର୍ପଭା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT3060621

ପ ୁ /2310787 32 114 882ଆଶଶି କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ LNT3060613
ପ ୁ /2310788 29 114 883ମିନହାଜ ସକିବ ପି େମାଇନ ଅଜିଜ YNY0355628
ୀ /2410789 70 114 884ସିରିଣି ବାଇ େଡାଡିଆ ସା ଜାଇବ େଡାଡିଆ YNY0452094
ୀ /2410790 51 114 885ସବନମ ଜରାର ସା ଜରାର ହୁେସନ ସ ାର YNY0355495
ୀ /2410791 30 114 886ସବାହ ଜରାର ପି ନୱାବ ହୁେସନ ସ ାର YNY0355677
ୀ /2410792 37 114 887େସାନାଲି ପରିଡା ସା ଲଳିେତ ୁ ପରିଡା YNY0452243

ପ ୁ /2410793 43 114 888ଉେପନ କମୁାର ପେଟଲ ପି ବିେନାଦଭାଇ ପେଟଲ YNY0452268
ପ ୁ /2410794 55 114 889ହୃଷିେକଶ ସାମଲ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାମଲ YNY0602425
ୀ /2410795 40 114 890ମନିୁରା ସିଆୱାଲା ସା ଅଲି ଆସଗର ସିଆୱାଲା YNY0452102

ପ ୁ /2410796 45 114 891ଅଲି ଅସଗର ସିଆୱାଲା ପି େଜାୟାବ ଅଲି ସିଆୱାଲା YNY0452128
ୀ /2510797 36 114 892ନସୀମା ବିବୀ ସା  ାବିଦ YNY1105360

ପ ୁ /2510798 24 114 893ଇମରାନ ଖାନ ପି ଜାକୀର ଖାନ YNY1105352
ୀ /2510799 23 114 894ଜାହାନ ଆରା ଖାତର ସା ଆରି  ଖାନ YNY1105378
ୀ /2510800 29 114 895ସାହାନା ପରବିନ ସା ମହ ଦ ସକିଲ YNY0674614

ପ ୁ /2510801 43 114 896ମାେଲକଲୁ ଅ ର ସିୱାଲା ପି ଜୟାବ ଅଲୀ ସିୱାଲା YNY0356618
ୀ /2510802 39 114 897ତାସନୀମ ସିୱାଲା ସା ମାେଲକଲୁ ଅ ର ସିୱାଲା YNY0356626

ପ ୁ /2610803 30 114 898ଜାେଭଦ ଅଖତାର ପି େଶଖ ଆଲାଉଦିନ YNY0602896
ୀ /2610804 43 114 899ନସିମା ବିବି ସା େଶଖ ଚାନୁ YNY0601716

ପ ୁ /2610805 54 114 900େଶଖ ଚାନୁ ପି େଶଖ ୟୁସଫୁ YNY0601849
ୀ /2610806 27 114 901ପାଓ ଚୁ ଲିଉ ପି କାଉ ୟୁ  ଲିଉ YNY0688390
ୀ /2710807 28 114 902ଆଫିନ ଆରା ପି େଶଖ ମବୁାରକ YNY0674648

ପ ୁ /2710808 36 114 903େସକ୍ ଆୟୁବ୍ ପି େସକ୍ ଇୟୁନ୍ YNY0606731
ପ ୁ /2710809 36 114 904େକୗଶର େଦାଦିଆ ପି େଜାୟାବଲି େଦାଦିଆ YNY0606764
ୀ /2710810 33 114 905ସବିନା ପରୱିନ୍ ସା େସକ ଇନୁ YNY0606772
ୀ /2810811 30 114 906େରଜିଆ ବାେନା ପି ମହମଦ ସରିଫଲୁ ହସନ YNY0602540
ୀ /2810812 26 114 907ତନୁଜା ନିଶା ପି ଫିେରାଜ ଅଲୀ YNY0923136

ପ ୁ /2910813 31 114 908ମିର େଦୗଲତ ଅଲୀ ପି ମିର ଆସରଫା ଅଲୀ YNY0674770
ୀ /2910814 35 114 909ସାବାନା େବଗମ ପି େସକ େମହବୁବ YNY0602771
ୀ /3010815 31 114 910ସବନମ ଅଲୀ ସା େମାହିନି ଅଲୀ YNY0602672
ୀ /3010816 26 114 911ନସରିନ ବାେନା ସା ମହ ଦ ହାତିମ୍ YNY0923342

ପ ୁ /3010817 30 114 912ରାଜନ େଚୗଧରୁୀ ପି କିେଶାର େଚୗଧରୁୀ YNY0923557
ୀ /3010818 25 114 913ଆମନି େଦବି ସା ରାଜନ େଚୗଧରୁୀ YNY0923565
ୀ /3010819 36 114 914ରୁବିନା ଖାନମ୍ ସା ମହ ଦ୍ ଅଜିମ YNY0923169

ପ ୁ /3010820 27 114 915ଅଜୟ ରଜାକ ପି କିେଶାର ରଜାକ YNY0923615
ପ ୁ /3110821 55 114 916େସକ ସେୁଲମାନ ଅଲୀ ପି ଅେହମଦ ଅଲୀ YNY0602847
ୀ /3110822 29 114 917ସକିଲା ବାେନା ପି େସକ ସେୁଲମାନ ଅଲୀ YNY0602839
ୀ /3210823 29 114 918ରୁେବୟା ତସକିନ ପି ମହ ଦ ଇକବାଲ YNY0674622

ପ ୁ /3210824 26 114 919େଶକ ୟାସିନ ପି େଶଖ କାସିମ YNY0799494
ୀ /3310825 38 114 920େରଶମା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ YNY0602631
ପ ୁ /3410826 73 114 921ବିପିନ ବିହାରୀ େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା YNY0602367
ୀ /3410827 67 114 922ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ବିପିନ ବିହାରୀ େବେହରା YNY0602342
ପ ୁ /3410828 39 114 923ସକୁମୁାର େବେହରା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େବେହରା YNY0602334
ୀ /3410829 35 114 924ଶଯ୍ାମାଶୀ ସାହୁ ସା ସକୁମୁାର େବେହରା YNY0602318
ୀ /3410830 34 114 925ତପସିନୀ ସିଂହ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସିଂହ YNY0965046
ୀ /3410831 25 114 926ପାୟଲ ପିୟା ସିଂହ ପି ଧମର୍ବୀର ସିଂହ YNY0923441
ପ ୁ /3410832 65 114 927ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର େସାନ୍କର ପି ଜାଲା ପସାଦ େସାନ୍କର YNY0923284
ୀ /3410833 54 114 928ରତନ୍ପଭା େସାନକର ସା ଅଜୁର୍ ନ େସାନକର YNY0923623
ୀ /3410834 26 114 929ଅ ଳି ପଭା େସାନ୍କର ପି ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର େସାନ୍କର YNY0923581
ୀ /3410835 24 114 930ପିୟ ା େସାନକର ପି ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର େସାନକର YNY0965038
ପ ୁ /3510836 29 114 931ମ ିପ ସାହୁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାହୁ YNY0674671
ୀ /3610837 31 114 932ଅପରାଜିତା ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପସନନ୍ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ YNY0674630
ପ ୁ /3710838 75 114 933ସବୁତ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଯାଦବାନ  ଭୂୟଁା YNY0601757
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ୀ /3710839 73 114 934ରତନ୍ମ ଳୁା ଘେଡଇ ସା ସବୁତ କମୁାର ଭୂୟଁା YNY0601773
ୀ /3810840 37 114 935ଗୀତା ସାହା ସା କିସନ େଦବ ସାହା LNT4152310

ପ ୁ /3910841 30 114 936େସକ ଆସିଫ୍ ପି େସକ ରଫିକ YNY0602730
ପ ୁ /3910842 27 114 937େଶଖ ଆସଲାମ ପି େଶଖ ରଫିକଉ ିନ YNY0602698
ୀ /3910843 25 114 938ସାବରିନ େବଗମ୍ ପି ମହ ଦ ରସିଦ୍ YNY0923391

ପ ୁ /3910844 44 114 939ଅସମତୁନ ନିଶା ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ୍ YNY0923466
ୀ /3910845 43 114 940କଦୁରତୁନ୍ ନିଶା ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ YNY0923383
ୀ /4010846 38 114 941େରାଜିଦା ପରବିନ୍ ସା ମହ ଦ ଅକିଲ୍ YNY0923474

ପ ୁ /4010847 31 114 942େଶଖ ମହ ଦ ୱାସିମ ପି େସକ ସଲିମ YNY0674663
ୀ /4110848 37 114 943େକେରସା ଖାନମ୍ ସା ହକିମ ଖଁା YNY0602474
ୀ /4210849 37 114 944ସକିଲା ବିବି ସା ସୟଦ୍ େମେହମଦୁ୍ YNY0923326
ୀ /4210850 35 114 945େଶେହନାଦ ନିଶା ସା ସୟଦ୍ ଦିଲ୍ ନୱାଜ୍ YNY0923094
ୀ /4210851 30 114 946େରାସନି ପରୱିନ ସା େଶଖ ହନିଫ YNY0601799

ପ ୁ /4310852 28 114 947ରିଶ ିଭାଓସି ା ପି ଅଜୟ କମୁାର ଭାଓସ ା YNY0674655
ପ ୁ /4410853 38 114 948ମହ ଦ ରଫିକ୍ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ୍ YNY0602193
ୀ /4410854 35 114 949ଫାତମା େଜାରା ସା ମହ ଦ ରଫିକ୍ YNY0602177

ପ ୁ /4510855 26 114 950ସେୟଦ ଆବରାର ପି ସୟଦ୍ ୟାସିନ୍ YNY0923490
ପ ୁ /4510856 63 114 951ଜଗେଦବ ଦାସ ପି େଗାବି  ଚରଣ ଦାସ YNY0601815
ପ ୁ /4510857 52 114 952ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁକଶ ଚ  ଦାସ YNY0601880
ୀ /4510858 45 114 953ଶବିାନୀ ଦାସ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦାସ YNY0601864
ୀ /4510859 26 114 954ସାବାନା ଖାନମ୍ ପି ସୟଦ୍ କାଜୀମ୍ YNY0923144
ୀ /4510860 39 114 955ଲିପସା ମିଶ ସା ବିଜୟ ମିଶ YNY0601922
ୀ /4510861 27 114 956ସୃ ି ସାହୁ ପି ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ YNY0674762
ୀ /4710862 26 114 957ଅଫ୍ସନା େବଗମ ସା ଜାକୀର ଅଲୀ YNY1126689
ୀ /4810863 31 114 958ମିନତୀ ନାଇକ ସା େଦବା ପସାଦ ନାଇକ YNY1105410
ୀ /5210864 29 114 959କନିଜ୍ ଜାସମିନ ସା େସକ୍ ଶାହା ନୱାଜ୍ YNY0922971
ୀ /5210865 33 114 960କନିଜ୍ େରହାନା ସା େସକ୍ ସରଫରାଜ ନୱାଜ୍ YNY0923193

ପ ୁ /5310866 31 114 961େଶଖ୍ ରାେହମନ୍ ପି େଶଖ୍ ଆବୁତାେହର୍ YNY0922948
ପ ୁ /6410867 34 114 962ଚଂଦନ କମୁାର ସାହୂ ପି କିର ମହାନ ସାହୂ YNY1105386
ୀ /6410868 28 114 963ସଭୁଶୀ ସାହୂ ପି ଭଗବାନ ସାହୂ YNY1105402
ୀ /6410869 25 114 964ର ା ଶୀ ସାହୂ ପି ଭଗବାନ ସାହୂ YNY1105394

ପ ୁ /6610870 35 114 965ମହସୀନ ଖାନ ପି ସଲିମ ଖାନ୍ YNY0923334
ପ ୁ /6910871 24 114 966ସଲମାନ ଖାନ ପି ମଯୀନ ଖାନ YNY1105337
ପ ୁ /7010872 42 114 967ମୀର ଫରୁକାନ ଅଲୀ ପି ଅବଦୁଲ ରେହମାନ୍ YNY0923409
ୀ /7010873 33 114 968ସାେଜଦା େବଗମ୍ ସା ମୀର ଫରୁକାନ୍ ଅଲୀ YNY0923375

ପ ୁ /7010874 33 114 969େସକ୍ ଫରାଜଉ ିନ ପି େସକ୍ ସମୀରୁ ିନ YNY0923417
ପ ୁ /7010875 32 114 970ସଲିମ ଖାନ୍ ପି ରସିଦ୍ ଖାନ YNY0923425
ୀ /7010876 35 114 971ସଂଜିଦା ପରବିନ୍ ସା େସକ୍ ସାକିରୁ ିନ୍ YNY0923359

ପ ୁ /7010877 41 114 972େସକ୍ ସାକିର ଉ ିନ ପି େସକ୍ କମର ଉ ିନ YNY0923227
ୀ /8910878 29 114 973ପ ୁ ା େଚୗଧରୁୀ ସା ପବିତା େଚୗଧରୁୀ YNY1337799
ୀ /9610879 34 114 974ୟସିନ୍ ନାଇଗର ସା ମହ ଦ ଜାହିର YNY0923599
ପ ୁ /9810880 46 114 975ଦିବାକର େବେହରା ପି ଭାଗିରଥି େବେହରା YNY0923524
ୀ /9810881 39 114 976ମୀତାରାଣୀ େବେହରା ପି ଗୟାଧର ଖଟୁଆ YNY0923573
ୀ /9810882 30 114 977ସ ୀତା ମିଶ ପି ଗ ାଧର ମିଶ YNY0303230

ପ ୁ /10910883 32 114 978େଶଷେଦବ ସାହୁ ପି ହା଼ଡିବ ୁ ସାହୁ YNY0923276
ୀ /11810884 36 114 979ଫଲୁ ସାହାନାରା େବଗମ ସା କାଜି ସଜୁାୟିତ ହୁେସନ YNY0776948

ପ ୁ /12410885 54 114 980ବିଶଜିତ ସାହୁ ପି ବଜକିେସାର ସାହୁ LNT4172912
ୀ /12710886 33 114 981ସମସାଦ େବଗମ୍ ସା ମହସିନ୍ ଖାନ୍ YNY0923367

ପ ୁ /12710887 29 114 982ସାବିର ଖାନ୍ ପି ନଇମ୍ ଖାନ୍ YNY0923060
ପ ୁ /12710888 26 114 983ଇମରାନ ରହିମ୍ ଖଁା ପି ରହିମ୍ ଖଁା YNY0923086
ୀ /12810889 31 114 984ୱାହିଦା ଖାତୁନ୍ ସା ସୟଦ୍ ଇକବାଲ୍ YNY0923268
ପ ୁ /13810890 25 114 985ସାୱାର ଖାନ୍ ପି େମାଶାଇ ଦୁଜାମାନ ଖଁା YNY0923201
ୀ /14010891 30 114 986ପିୟସୀନୀ ଦାସ ସା ସବୁତ କମୁାର ଦାସ YNY0721217
ୀ /14110892 35 114 987ଅସମତ୍ ପରବିନ୍ ସା େଶଖ୍ ରିୟାଜ୍ ଉଲା YNY0923011
ୀ /14310893 20 114 988ଅନନଯ୍ା ପିୟଦସ ିର୍ନି ସିହନ୍ା ପି େରାହିତ କମୁାର ସିହନ୍ା YNY1337815
ପ ୁ /14910894 33 114 989ଶାେହଦା ରଜାକ ପି ଏହେତଶାମ୍ ଅସରଫ୍ YNY0923292
ପ ୁ /17310895 27 114 990ନଦିମ ବକ୍ସ ପି ନସିମ ବକ୍ସ YNY0721258
ୀ /17310896 28 114 991ତନୁ ଫାତମା ପି ନସିମ୍ ବକ୍ସ YNY0721233
ୀ /17910897 28 114 992ସଲୁତାନା ବିବି ସା େଶଖ୍ ଆଫିେରାଜ୍ ବକ୍ସ YNY0721316
ୀ /18410898 36 114 993ରିହାନା ପରବିନ୍ ସା େଶଖ୍ ମନ୍ସରୁ YNY0923243
ପ ୁ /19210899 29 114 994ନସୀମ ଖାନ୍ ପି କରିମ୍ ଖାନ୍ YNY0965012
ୀ /24010900 33 114 995ୟସିନ୍ ବାଇ ସା ଅବଦୁଲ୍ ଆରିଫ୍ YNY0923607
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ୀ /24110901 38 114 996ମଜବୁନ ବିବି ସା େସକ କମରୁଉ ିନ YNY0776963
ପ ୁ /25010902 34 114 997ଆସିଷ ଭାଓସି ା ପି ଅନୁପ କମୁାର ଭାଓସି ା YNY0721209
ପ ୁ /25610903 30 114 998ଅନିସ୍ ଅଭିଜିତ୍ ପି ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YNY0721274
ୀ /25710904 48 114 999ଜାେହଦା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସାଦିକ ଅଲି YNY0721282

ପ ୁ /28610905 72 114 1000ଛବି  େବେହରା ପି ବୁ ିଆ େବେହରା YNY0721175
ୀ /28610906 47 114 1001ସରସତୀ େବେହରା ସା ଛବି  େବେହରା YNY0721167
ୀ /58910907 27 114 1002ନୀେଲାଫର ଖାନମ ପି ଜାକୀର ଖାନ YNY1105345

ପ ୁ /80110908 79 114 1003ସତୀଶ କମୁାର ଶମର୍ା ପି କୁ ନଲାଲ ଶମର୍ା YNY0759621
ୀ /5555510909 27 114 1004ତୃ ିଲତା ସାମ ରାୟ ପି ସଧିୁର ସାମ ରାୟ YNY0606715

ପ ୁ /24510910 32 114 1005େସକ ମ ୁ ାକିମ ପି େସକ ରହିମ YNY0303735
ୀ /24510911 64 114 1006େମେହରୁନ ନିଶା ସା ୟୁସଫୁ ସରିଫ LNT3020666

ପ ୁ /24510912 36 114 1007ନଜମନୁ ନିଶା ପି ୟୁସଫୁ ସରିଫ LNT3020658
ୀ /24510913 52 114 1008ରୁକସାନା ପରବିନ ସା େଶକ୍ ରହିମ OR/06/044/278556
ୀ /24510914 40 114 1009ରୁକସାନ ପରବିନ ମା ହାସିନା ବିବି LNT2580082

ପ ୁ /24510915 56 114 1010େସକ ରହିମ ପି ଅବଦୁଲ ଗଫରୁ LNT2580090
ପ ୁ /24510916 70 114 1011ୟୁସଫୁ ସରିଫ ପି ସଲୁତାନା ସରିଫ LNT3020633
ପ ୁ /24510917 39 114 1012ୟୁନୁସ ସରିଫ୍ ପି ୟୁନୁଫ ସରିଫ୍ LNT3020625
ପ ୁ /24510918 34 114 1013ଅନିଲ ସରିଫ ପି ୟୁସଫୁ ସରିଫ LNT3020641
ୀ /24610919 40 114 1014ରୁକସାନା େବଗମ ପି ସନୁୀଳ ଭାଵ୍ସୀନ୍କା YNY1225606
ୀ /24610920 39 114 1015ଅପସାନା େବଗମ ପି ଖଇରାତି OR/06/044/278560
ୀ /24610921 46 114 1016ସବିନା ପରବିନ ପି ମହ ଦ ରସିଦ OR/06/044/278527
ୀ /24610922 45 114 1017ରୁବିନା ପରବିନ ପି ମହ ଦ ରସିଦ OR/06/044/278528

ପ ୁ /24610923 52 114 1018େସକ ରହିମ ପି େଶକ େଖୖରାତି LNT2536332
ୀ /24710924 45 114 1019ସମଜାଦ େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ େଗାରା LNT2580058
ୀ /24710925 40 114 1020ନଜମା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ସବୁାନ୍ OR/06/044/278561

ପ ୁ /24710926 38 114 1021ଅବଦୁଲ େଗାରା ପି ଅବଦୁଲ ହମିଦ OR/06/044/278594
ପ ୁ /24710927 51 114 1022ଅବଦୁଲ ହରିଫ ମା ଜିନୁ ବିବି LNT2580041
ପ ୁ /24710928 51 114 1023ଅବଦୁଲ ସଭୁାନ ପି ଅବଦୁଲ ହମିଦ LNT2580066
ୀ /24810929 92 114 1024ହଫିଜୁନ୍ ନିଶା ପି େମୗଲବି ଅବଦୁଲ ରସିଦ OR/06/044/278587
ୀ /24810930 45 114 1025ଫଜିଆ ସଲୁତାନ ସା ମହ ଦ ରଫିକ OR/06/044/278588

ପ ୁ /24810931 46 114 1026ମହମଦ ୱାହିଦ ପି ମହମଦ ତଫିକ LNT2580033
ପ ୁ /24910932 51 114 1027େସକ୍ ମଇଉ ିନ . ପି ୱାରିସ ମହମଦ OR/06/044/278350
ୀ /24910933 46 114 1028ଚମନହାରା େବଗମ୍ ପି ମସିନ ଅଲି LNT2580017
ୀ /25010934 46 114 1029ନିତୁ ଭାଓସି ା  ସା ଅମିତ ଭାଓସି ା  LNT3020674

ପ ୁ /25010935 80 114 1030କମଲ କିେଶାର ଭାଓଶି ା ପି ଦୁଗର୍ାଦ  ଭାଓଶି ା OR/06/044/278626
ୀ /25010936 75 114 1031ଶକୁ ଳା େଦବି ଭାଓଶି ା ସା କମଳ ଭାଓଶି ା OR/06/044/278627

ପ ୁ /25010937 57 114 1032ଅନୁପ କମୁାର ଭାଓଶି ା ପି କମଳ କିେଶାର ଭାଓଶି ା OR/06/044/278628
ୀ /25010938 53 114 1033ସନିୁତା ଭାଓଶି ା ସା ଅନୁପ କମୁାର ଭାଓଶି ା OR/06/044/278629
ୀ /25010939 52 114 1034ବ ନା ଭାଓଶି ା ସା ଅଜୟ କମୁାର ଭାଓଶି ା OR/06/044/278632

ପ ୁ /25010940 48 114 1035ଅମିତ୍ କମୁାର ଭାଓଶି ା ପି କମଳ କିେଶାର ଭାଓଶି ା OR/06/044/278631
ପ ୁ /25010941 55 114 1036ଅଜୟ କମୁାର ଭାଓଶି ା ପି କମଳ କିେଶାର ଭାଓଶି ା OR/06/044/278630
ୀ /25110942 30 114 1037ଲିକିତ ଭାଓମି ା ପି ଆଦଶର୍  ଭାଓମି ା YNY1022870

ପ ୁ /25110943 81 114 1038ରେମଶ କମୁାର ଭାଓସି ା ପି ଦୁଗର୍ଦ  ଭାଓସି ା OR/06/044/278667
ୀ /25110944 78 114 1039ସାଵୀତୀ େଦଵୀ ଭାଵ୍ସୀନ୍କା ସା ରେମଶ କମୁାର ଭାଵ୍ସୀନ୍କା YNY1218411

ପ ୁ /25110945 61 114 1040ସନୁୀଳ ଭାଵ୍ସୀନ୍କା ପି ରେମଶ ଭାଓସି ା YNY1218437
ୀ /25110946 59 114 1041ସଶୁା ଭାଵ୍ସୀନ୍କା ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ଭାଓସି ା OR/06/044/278670

ପ ୁ /25110947 36 114 1042ଆଦଶର୍  ଭାଵ୍ସୀନ୍କା ପି ସନୁୀଲ ଭନସିକା LNT3020690
ପ ୁ /25110948 34 114 1043ଅଂକିତ ଭାଵ୍ସୀନ୍କା ପି ସନୁୀଳ ଭାଵ୍ସୀନ୍କା LNT3020682
ପ ୁ /25210949 39 114 1044ଅବାସ ଭାଇ . ପି ଇବାହିମ . LNT2536605
ୀ /25210950 61 114 1045ଫତମା ବିବି ସା ଆବାସ  LNT2579944
ପ ୁ /25210951 71 114 1046କରିମ୍ ଖାନ୍ ପି ରହିନ OR/06/044/278593
ୀ /25210952 63 114 1047ଶାହାରୁନ ନିଶା ସା କରିମ ଖଁା LNT2561512
ପ ୁ /25310953 29 114 1048ଆଫେରାଜ ମହ ଦ ପି େମାତାହାର ମହ ଦ YNY0303750
ୀ /25410954 46 114 1049ଜତୁନ ବାଇସାେଲଟ ପି ହୁେସନ ଭାଇ LNT2452985
ପ ୁ /25410955 68 114 1050ହୁେସନ ଭାଇ ସାେଲଟ ପି ସାେଲବାନା ଭାଇ LNT2452977
ପ ୁ /25410956 43 114 1051ଅଲୀ ଅଜଗର ସେୁଲନ ପି ହୁେସନ ଭାଇ LNT2453009
ପ ୁ /25510957 71 114 1052ଅରବି  ରାୟ ପି ଅମେର  ରାୟ LNT2579860
ପ ୁ /25610958 33 114 1053ଇଶାନ ଅବିନାଶ ପି ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YNY0079152
ୀ /25610959 84 114 1054ନାଗାମା . ସା ଆପାରାଓ OR/06/044/278123
ୀ /25610960 83 114 1055ଆେପାଲନାରାସା . ସା ଇ ିନାଇଡୁ OR/06/044/278120
ୀ /25610961 53 114 1056ବିଲକ୍ଷୀ . ସା ବି େଦମଡୁ OR/06/044/278100
ୀ /25610962 53 114 1057ଜିସାବିତୀ . ସା ମାଣିକଯ୍ OR/06/044/278181
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ୀ /25610963 49 114 1058ଆପଲାସା . ପି ଆପାରାଓ  OR/06/044/278124
ୀ /25610964 47 114 1059ଇସରାମା . ସା ସରୁବାବୁ OR/06/044/278122
ୀ /25610965 44 114 1060ନକଲାମା . ପି ଆପାରାଓ  OR/06/044/278126
ୀ /25610966 45 114 1061ରୁକସୁାନା ବିବି ସା େଶଖ ଇସଲାମ LNT2536365
ୀ /25610967 42 114 1062ମଜବୁନ ବିବି ସା େଶଖ କମରୁ ିନ LNT2536613

ପ ୁ /25610968 48 114 1063ବି. ଚ ିରାଓ ପି ବି. ନିଳକ LNT2579670
ୀ /25610969 52 114 1064ରମା େଦଇ ସା ଭୀମାରାଓ OR/06/044/278066
ୀ /25610970 61 114 1065ବି ଦୂଗର୍ା ସା ନୀଳକ  OR/06/044/278032

ପ ୁ /25610971 47 114 1066ନଜିର ଖଁା ପି ଅେହମଦ OR/06/044/278289
ୀ /25610972 44 114 1067େସେହରା ଖାତୁନ ସା େଶକ ଶଦୁଲ ହନିଫ LNT2570927
ୀ /25610973 38 114 1068ଜାହାରା ଖାତୁନ୍ ପି ଅବଦୁଲ ଅହ ଦ LNT2536597

ପ ୁ /25610974 84 114 1069େଶଖ୍ ରସିଦ ମହମଦ ପି କରାମତ OR/06/044/278240
ୀ /25610975 47 114 1070ଜିେତନ କମୁାର ମଲିକ ପି ଶତୃଘନ୍ ମଲିକ LNT2579597

ପ ୁ /25610976 68 114 1071ଶତୃଘନ୍ ମଲିକ ପି କା ିର୍କ ମଲିକ OR/06/044/278050
ୀ /25610977 59 114 1072ସ ଲୁତା ମଲିକ ସା ଶତୃଘନ୍ ମଲିକ OR/06/044/278051
ୀ /25610978 39 114 1073ମମତା ମଲିକ ପି ଶତୃଘନ୍ ମଲିକ LNT4156394

ପ ୁ /25610979 65 114 1074ଜି ମାଣିକଯ୍ ପି ଆପନା  OR/06/044/278180
ପ ୁ /25610980 71 114 1075ବି ନିଳକ ପି ବି ସେରଇଆ OR/06/044/278031
ପ ୁ /25610981 64 114 1076ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ ପି ନରସିଂହ ପାତ OR/06/044/278039
ୀ /25610982 51 114 1077ଉମିର୍ଳା ପାତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ OR/06/044/278040
ୀ /25610983 102 114 1078ସି ରମା. ସା ସି ଗିଟିେନଗାର YNY0985028

ପ ୁ /25610984 56 114 1079ବିଧାନ ଚ  ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/278396
ୀ /25610985 38 114 1080ଶୀମତି ବନିତା ସାହୁ ସା ବିକମ େକଶରୀ ସାହୁ YNY0078790
ୀ /25610986 81 114 1081ଉମାରାଣି ସାହୁ ସା ବଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/278406
ୀ /25610987 69 114 1082ର ଲତା ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ OR/06/044/278393

ପ ୁ /25610988 69 114 1083ବିଶଜିତ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ OR/06/044/278394
ପ ୁ /25610989 61 114 1084ବିକାଶଚ  ସାହୁ ପି ଭମରବର ସାହୁ OR/06/044/278410
ପ ୁ /25610990 61 114 1085ପଶା କମୁାର ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ OR/06/044/278387
ପ ୁ /25610991 55 114 1086ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ OR/06/044/278403
ପ ୁ /25610992 54 114 1087ମନେମାହନ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ OR/06/044/278418
ୀ /25610993 53 114 1088ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/044/278404
ୀ /25610994 52 114 1089ଅନୁରାଧା ସାହୁ ସା ବିଶଜିତ ସାହୁ OR/06/044/278395
ୀ /25610995 52 114 1090ରୀତା ସାହୁ ସା ପସା  ସାହୁ OR/06/044/278388
ୀ /25610996 46 114 1091ମମତା ସାହୁ ସା ବିକାଶ ସାହୁ OR/06/044/278411
ୀ /25610997 45 114 1092ମିନତି ସାହୁ ପି ନବକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/278428

ପ ୁ /25610998 35 114 1093ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0078808
ୀ /25610999 34 114 1094ସିତା ସାହୁ ପି ବିକାଶ ଚ  ସାହୁ YNY0258467

ପ ୁ /25611000 69 114 1095େଶଖ ସମସଦିୂନ ପି ପିରୁ OR/06/044/278305
ପ ୁ /25611001 69 114 1096ରଜାକ ସତାର ପି ସତାରକରିମ  OR/06/044/278338
ପ ୁ /25611002 57 114 1097ଜି ଏଚ ସତାର ପି ଏମ ଏ ସତାର LNT2579837
ପ ୁ /25611003 38 114 1098ବି. ଶୀନୀବାସ ପି ଜି ମାଣିକଯ୍ LNT2570950
ପ ୁ /25611004 36 114 1099େସକ. ସିକ ର ପି େସକ. ସମସବୁଦିନ YNY1178391
ପ ୁ /25611005 51 114 1100ଅବଦୁଲ ୱାଦିଦ ପି ମହ ଦ ରହୀମ LNT2579845
ପ ୁ /25711006 51 114 1101କାଜି ସଜୁାୟିତ ହୁେସନ ପି ଅବଦୁଲ କାଜି YNY0497941
ପ ୁ /25711007 51 114 1102କାଜି ସଜୁାଇତ ହୁେସନ ପି କାଜି ଅବଦୁଲ ହକ୍ YNY0450767
ୀ /25711008 29 114 1103େରଶମା ପରୱିନ୍ ପି ଆଲାଉଦିନ୍ େସକ୍ YNY0449280

ପ ୁ /25811009 58 114 1104ଅରୂପ କମୁାର ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ ପସାଦ ମହା ି YNY0601708
ୀ /25811010 49 114 1105ରଂଜିତା ମହା ି ସା ଅରୁପ କମୁାର ମହା ି YNY0602938

ପ ୁ /25811011 27 114 1106ଅମିତ ମହା ି ପି ଅରୂପ କମୁାର ମହା ି YNY0602912
ୀ /25911012 62 114 1107ଜାନକୀ ପାଠକ ସା ଜଗେଦବ ଦାସ YNY0601831
ୀ /70811013 25 114 1108ପୟଦଶର୍ନୀ ପ ୃ ି ପି ସେୁର  କମୁାର ପ ୃ ି YNY0964932
ୀ /99911014 29 114 1109ଆସିୟା ଇଲିୟାସ ପି ମହ ଦ ଇଲିୟାସ YNY0830083
ୀ /99911015 26 114 1110ସାଗୁ ା ନସ ଏନ ପି ବସ ୁଉ ୀନ YNY0965277
ପ ୁ /.11016 28 114 1111େସକ ହ ଦ ଅଲୀ ପି େସକ ସଜାଦ ଅଲୀ YNY0775247
ପ ୁ /.11017 53 114 1112କମୁାର ଭିମ ସିଂ େକ୍ଷତିୟ ପି ରାମଚ  ବାଲାଜି ସିଂ େକ୍ଷତିୟ YNY0800391
ପ ୁ /.11018 36 114 1113େସକ ରିଆଜ ଇ ିନ ପି େସକ ଆଲାଉ ିନ YNY0800425
ପ ୁ /111019 36 114 1114ସରୁଜ ସିଂ ପି ବିଶନାଥ ସିଂ YNY0305615
ୀ /0211020 29 114 1115ପନୁମ ଭଗତ ସା କ୍ଷିେରାଦ ପସାଦ ଭଗତ YNY0912816
ପ ୁ /211021 34 114 1116କ୍ଷୀେରାଦ ପସାଦ ଭଗତ ପି ବିଜୟ ପସାଦ ଭଗତ LNT4152831
ପ ୁ /211022 59 114 1117ସଦାଶବି ଧିର ପି ମଧସୁଦୂନ ଧିର LNT2475705
ପ ୁ /211023 49 114 1118ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଧୀର ପି ମଧସୁଦୂନ ଧୀର LNT2475929
ପ ୁ /511024 64 114 1120ବିକାଶ କମୁାର ପସାଦ ପି ମହାବୀର ପସାଦ OR/06/044/292039

178 180/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 25ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /511025 37 114 1121ଇ ଶୀନୁ ପି ଇ ଜୁଗଲୁୁ YNY0082966
ୀ /0711026 26 114 1122ନଫିସା େମାଇନ୍ ପି େମାଇନ୍ ଖାନ୍ YNY0912592

ପ ୁ /811027 77 114 1123େସକ୍ ସଫିକ ପି େସକ ଅମିର OR/06/044/292141
ୀ /0911028 26 114 1124ଆର ମିନା ସା ଆର େପୖଡା ରାଜୁ YNY0912790

ପ ୁ /0911029 28 114 1125ଡି. ଅପା ରାଓ ପି ଡି. ମହାଲକ୍ଷୀ YNY0912675
ପ ୁ /911030 40 114 1126ବିଭୁ ପସାଦ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ LNT2490977
ପ ୁ /911031 27 114 1127ଆର ରାଜୁ ପି ଆର ଦୁଗର୍ା ରାଓ YNY0912782
ୀ /1011032 35 114 1128ସନିୁତା େଘାଷ ପି ସଲିଲ କମୁାର େଘାଷ LNT4156691
ୀ /1011033 51 114 1129ବି. ସାବିତୀ ସା ଟି ଗେଣଶ YNY0912659
ୀ /1111034 33 114 1130େରାଜାଲିନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରାଜ କିେଶାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT4152856
ୀ /1211035 49 114 1131ଶଉି ଲିଆ  େଲା ସା କିଓ ୟୁ  ଲିଉ LNT2495133
ୀ /1411036 32 114 1132ସଚୁରିତା ମଖୁାଜିର୍ ପି ଉ ମ ମଖୁାଜିର୍ YNY0143875
ୀ /1411037 48 114 1133ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ବିଜୟ ସାହୁ YNY0356493

ପ ୁ /1411038 29 114 1134େଶୖେଳଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିଲୀପ ସାହୁ YNY0356485
ୀ /1511039 48 114 1135େମୗସମୁୀ ଲାହିଡୀ ସା ସବୁୀର ଲାହିଡୀ LNT2453678
ୀ /1511040 26 114 1136କବିତା ମହାରାଣା ପି ଅରକି୍ଷତ ମହାରାଣା YNY1285634

ପ ୁ /1611041 53 114 1137ସଜିୁତ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସରୁପ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/292110
ପ ୁ /1711042 33 114 1138ପିନାଲ କମୁାର ପେଟଲ ପି ମେହଶଭାଇ ପେଟଲ YNY0452250
ପ ୁ /1811043 35 114 1139ମହ ଦ ସରଫୁ ିନ ଇସାକ ପି ମହ ଦ କତୁବୁ ିନ LNT4172995
ପ ୁ /1911044 30 114 1140ସାଲିକ ଏଜାଜ ଅହମଦ ପି କତୁୁ ବୁଦିନ ଅହମଦ YNY0606954
ୀ /2011045 47 114 1141ରଜିଆ େବଗମ ସା ସଭୁାନ ଖାନ YNY0606590
ୀ /2011046 30 114 1142ରୁକସାର େବଗମ ସା ଜାବିର ଖାନ YNY0606616
ୀ /2011047 29 114 1143ରିଜୁୱାନା ବିବି ସା ରମଜାନି ଖାନ YNY0606939

ପ ୁ /2011048 29 114 1144ଇମରାନ ଖାନ ମା ରଜିଆ େବଗମ YNY0606624
ପ ୁ /2111049 39 114 1145ଏ.ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ ରାମ ୁ YNY0606830
ପ ୁ /2211050 28 114 1146ସମିୁତ ବାନାଜର୍ ୀ ପି ସଧୁାମୟ ବାନାଜର୍ ୀ YNY0822296
ୀ /2211051 47 114 1147ମାମିଲତା ସିଂହ ସା ପଣୟ ସିଂ YNY0607010
ୀ /2211052 41 114 1148କୃ  ପିୟା ସିଂ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସିଂ YNY0607036

ପ ୁ /2311053 25 114 1149େଚୗଧରୁୀ ଇଲିଆସଦିୁନ ପି େଚୗଧରୁୀ ବାସଦିୁନ YNY0912774
ୀ /2311054 50 114 1150ହସତୁନ ନିଶା ପି ସି ଏଚ ଫହିମ ଉ ିନ ଅହ ଦ YNY1257039

ପ ୁ /2311055 31 114 1151ମେନାଜ କମୁାର ପ ୃ ି ପି େକୖଳାସ ଚ  ପ ୃ ି YNY0606822
ପ ୁ /2311056 27 114 1152ସି ଏଚ ଏମ ଡି ସାହାୱାଜ ପି ସି ଏଚ ଫହିମ ଉ ିନ ଅେହ ଦ YNY1257104
ୀ /2411057 41 114 1153ରିହାନା େବଗମ ପି ମହ ଦ ମସୁଲିମ ସଦାର YNY1307347
ୀ /2411058 30 114 1154ସାହାନା େମାଇନ୍ ପି େମାଇଉ ିନ ଅେହ ଦ YNY0912709

ପ ୁ /2511059 23 114 1155େସକ. ଆ ିଦ ପି େସକ. ଫରୀଦ YNY1178441
ୀ /2511060 39 114 1156ଫାରଜାନ େବଗମ ପି େସଖ ହବିବ YNY0912725
ୀ /2511061 24 114 1157ଅନିସା େବଗମ ପି େସକ. ଫରୀଦ YNY1178425

ପ ୁ /2511062 21 114 1158େସକ ଜାହିଦ ପି ଏସ େକ ଫରୀଦ YNY1169978
ୀ /2511063 25 114 1159ନାହିତ ଖାନମ୍ ପି ଜାକିର ଖାନ YNY0912717
ୀ /2611064 26 114 1160େସକ ଅମରିନ୍ ଅଫେରାଜ ପି େସକ୍ ମନସରୁ YNY0912634
ୀ /2711065 24 114 1161ଗଲୁ ରୁକସାର ତରନୁମ ପି େସକ୍ ଆଫତାବି ିନ୍ YNY0966622
ୀ /2711066 29 114 1162ଗଲୁାଫସା ଟାରାନମ ପି ଏସେକ ଅଫ୍ତାବ୍ ଉ ିନ YNY0912642
ୀ /2811067 36 114 1163ସମସନୁ ନିଶା ପି ଖଲିଲ୍ େଶଖ YNY0912741
ୀ /2811068 63 114 1164ଲୀଳାବତୀ ପାତ ସା ମେହ  ପାତ YNY0722066

ପ ୁ /2811069 57 114 1165ସଂଜୟ କମୁାର ପାତ ପି ନକଳୁା ଚରଣ ପାତ YNY0722108
ୀ /2811070 48 114 1166କମୁଦିୁନୀ ପାତ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ପାତ YNY0722090

ପ ୁ /2811071 40 114 1167େସନ୍ହାଶଷି ପାତ ପି ମେହ  ପାତ YNY0722116
ୀ /2811072 28 114 1168େସାନାଲୀ ପାତ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ପାତ YNY0722082

ପ ୁ /2811073 26 114 1169ସେୁମଶ କମୁାର ପାତ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ପାତ YNY0722074
ୀ /2811074 44 114 1170ବିଦଯ୍ତୁ୍ ପଭା ରଣସିଂହ ସା ମେନାର ନ ରଣସିଂହ YNY0722041
ପ ୁ /2811075 44 114 1171ମେନାର ନ ରଣସିଂହ ପି ପଫଲୁ ଚ  ରଣସିଂହ YNY0722058
ପ ୁ /2911076 63 114 1172ସଧୁାଂଶ ୁମେହାନ କାନୁନ୍ େଗା ପି ମଧଶୁଦୁନ କାନୁନ୍ େଗା YNY0722025
ୀ /2911077 59 114 1173ନମିତା କାନୁନ୍ େଗା ସା ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ କାନୁନ୍ େଗା YNY0722033
ପ ୁ /2911078 29 114 1174ଶଭୁଦୀପ କାନୁନ୍ େଗା ପି ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ କାନୁନ୍ େଗା YNY0722017
ପ ୁ /2911079 26 114 1175ରିଆଜ ଖାନ ପି ହବିବ ଖାନ YNY0912733
ୀ /2911080 31 114 1176ଗଲୁନାର୍ ଖାନମ୍ ପି ହାବିବ ଖଁା YNY0912691
ୀ /3011081 26 114 1177ସୟଦା ଦୁେର ନାୟବ ସା ଏସ୍ େକ େନୖସାଦ୍ YNY0912808
ପ ୁ /4411082 36 114 1178ଏ େଚନା ରାଓ ପି ଏ ରାମ ୁରାଓ YNY0083089
ପ ୁ /4411083 31 114 1179େକ ସରୁୀ ପି େକ ଅପା ରାଓ YNY0912683
ପ ୁ /4511084 28 114 1180େସୖୟଦ ଶାହବାଜ୍ ଅଲି ପି େସୖୟଦ୍ ନବାଜ ଅଲୀ YNY0912667
ପ ୁ /4511085 28 114 1181େସୖୟଦ୍ ଶାହାବାଜ ଅଲି ପି େସୖୟଦ୍ ନବାଜ୍ ଅଲି YNY0925040
ୀ /4511086 40 114 1182ନାଜିଆ ନସୀନ୍ ପି ଏମ୍. ଏମ୍. ଇବାହିମ େବୖଗ YNY0925925
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କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 25ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /4611087 40 114 1183ପଦନାଭ ବାରିକ ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ବାରିକ YNY0822262
ୀ /4611088 35 114 1184ଲଷୀପିୟା ବାରିକ ସା ପଦନାଭ ବାରିକ YNY0966630

ପ ୁ /4611089 48 114 1185ବିନୟ କମୁାର ଭ ପି ହେର କୃ  ଭ YNY0822254
ୀ /5011090 46 114 1186ଜି. କା ା ସା ଜି. ଭୂଷଣ YNY1210202

ପ ୁ /5011091 47 114 1187ଅନ  ନାରାୟଣ ସିଂ ପି େଗାପାଳ ଚ  ସିଂ YNY0722009
ୀ /5811092 32 114 1188େସାନାଲିନି ମହା ସା ରଣଜିତ୍ ରାଉତ YNY0721951

ପ ୁ /6411093 25 114 1189ରାଜୀବ େରାଏ ପି ନେଗ  କମୁାର ସାହୁ YNY0912584
ୀ /6411094 28 114 1190ଦୀପିକା ସାହୁ ପି ନେଗ  ସାହୁ YNY0912600
ୀ /6511095 53 114 1191ସ ୀତା ଧନୱାତ ସା ନାରାୟଣ କମୁାର YNY0721977
ୀ /6511096 29 114 1192େବୖଶାଳି ଧନୱାତ ପି ନାରାୟଣ କମୁାର ଧନୱାତ YNY0721969
ୀ /6611097 46 114 1193ର ିତା କମୁାରୀ ବ ିଆ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ବ ିଆ YNY0912766

ପ ୁ /7711098 33 114 1194ପିନାଳ କମୁାର ପେଟଲ ପି ମେହଶ ଭାଇ ପେଟଲ YNY0822270
ୀ /9111099 21 114 1195ଶରିିନ େବଗମ ପି େସକ. ସମୀମ YNY1169937
ୀ /88811100 43 114 1196ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ ପସାଦ େବେହରା YNY0966697
ୀ /99911101 77 114 1197େଜୖନବ୍ ନିସା େବଗମ୍ ସା ଏମ୍. ଏମ୍. ଇବାହିମ େବୖଗ୍ YNY0912626
ୀ /.11102 44 114 1198ଆନୱାରା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ତାମଜିଦ ଖାନ YNY0859017

ପ ୁ /.11103 26 114 1199େସକ ଅବଦୁଲ ସାଜିଦ ପି େସକ ୟୁସଫୁା YNY0799536
ୀ /211104 31 114 1200ଜସମିନା ପରୱିନ ପି ଜାହାନ ଅଲି ସରଦାର YNY0355545
ୀ /311105 33 114 1201ରହିେମତୁନ ନିଶା ପି େସକ ରଜାଜ ବକ୍ସ YNY0355578
ୀ /411106 40 114 1202ନଇମା ରାଏନା ସା େଶକ ରିୟାଜ YNY0602102

ପ ୁ /511107 28 114 1203ସାବିର ଇଲାହି ପି ଅବଦୁଲ ୟୁସଫୁ YNY0601914
ପ ୁ /511108 28 114 1204ସାବିର ଇଲାହି ପି ଅବଦୁଲ ୟୁସଫୁ YNY1257112
ପ ୁ /611109 28 114 1205େଶଖ ଫରୀଦ ପି େଶଖ ଅମୀର YNY0602029
ପ ୁ /611110 27 114 1206େଶଖ ରସିଦ୍ ପି େଶଖ ଅମୀର YNY0601955
ପ ୁ /611111 30 114 1207େଶଖ ସରୀଫ ପି େଶଖ ଅମୀର YNY0602078
ପ ୁ /611112 28 114 1208େଶଖ୍ େସଜାଦାସଲୀମ ପି େଶଖ ଶମିର YNY0601971
ୀ /2411113 28 114 1209ବିନିତା େସଠୀ ସା ରାମ ୁେସଠୀ YNY0965129
ୀ /14511114 25 114 1210ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ପି ପତାପ ଦାଶ YNY0965137
ୀ /17311115 29 114 1211ଅଂଜୁମ ଫାତମା ପି ନସିମ ବକ୍ସ YNY0721241
ୀ /20211116 41 114 1212ଅନିସା େବଗମ ସା ମହ ଦ ୱାସିମ YNY0721308
ୀ /22111117 27 114 1213ନଜମା ଖାତୁନ୍ ସା ଆଲ୍ତାଫ୍ ଅଲୀ ଖଁା YNY0923482
ୀ /25011118 31 114 1214ନୁପରୁ ଭାଓସି ା ପି ଅନୁପ କମୁାର ଭାଓସି ା YNY0721191

ପ ୁ /25011119 26 114 1215ରିସଭ ଭାଓସିକା ପି ଅଜୟ କମୁାର ଭାଓସିକା YNY0721225
ପ ୁ /589/B11120 53 114 1216ମହ ଦ ସାଦିକ ଅଲି ପି ମହ ଦ ଆକବର ଅଲି YNY0721290
ପ ୁ /111121 33 114 1217ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ଦାସ ପି ସେୁଭ  କମୁାର ଦାସ YNY0451740
ପ ୁ /2211122 24 114 1218େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ଶବି ପସାଦ େବେହରା YNY0966671
ୀ /35211123 22 114 1219ସନ୍ି ା େମାହାରନା ପି ଅଜୟ କମୂାର େମାହାରନା YNY1133693

ପ ୁ /00311124 25 114 1220ସଭୁାନକର ସାହୂ ପି ପଯାଗ ରାଜ ସାହୂ YNY1350412
ପ ୁ /75300111125 34 114 1221ସେୟଦା ସଖାଵତ ଅଲୀ - ଅପସାରୀ େବଗମ YNY1351527
ପ ୁ /KESHAR P11126 40 114 1222େସକ ହୁରମତ ପି େସକ ଇମାମ ବକ୍ସ YNY1357995
ୀ /KESHAR P11127 30 114 1223ସଇରୁନ ବିବି ସା େଶଖ୍ ହୁରମତ୍ YNY1358027
ୀ /6811128 24 114 1224ଆକାଂକ୍ଷା ମହା ି ପି ପାଥର୍  ସାରଥୀ ମହା ି YNY1362961

ପ ୁ /6911129 24 114 1225ଅମରନାଥ ପ ନାୟକ ପି ନ ନ ଚ  ପ ନାୟକ YNY1363092
ପ ୁ /1111130 23 114 1226ପିୟ ର ନ େବେହରା ପି ବିଚିତ େବେହରା YNY1363126
ୀ /512/511131 19 114 1227ସଭୁଶୀ ସାହୂ ସାହୂ - ସଭୁାନକର ସାହୂ YNY1368133
ୀ /KESHAR P11132 30 114 1228ସଇରୁନ ବିବି ସା େସକ ହୁରମତ YNY1368364

ପ ୁ /kesharpu11133 18 114 1229େତାହିଦ ଖାନ - େସକ ସଲୀମ YNY1376425
ପ ୁ /KESHARPU11134 27 114 1230ଏସ୍ େକ ସଲମାନ ପି େସକ୍ ଇଦୁ YNY1380286
ୀ /cantenme11135 46 114 1231େହମଲତା ନାୟକ ପି ମେହଶର ମହାପାତ YNY1380294

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.25 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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