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କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 1ବୁଥ ନଂ-

ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ୀ /.1 56 120 1ସପନ୍ା ରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଶରତ କମୁାର ମହାପାତ YNY0779702
ପ ୁ /.2 48 120 2ଅଭୟ ନାଏକ ପି େଯାଗିନାଥ ନାଏକ YNY0822643
ପ ୁ /.3 64 120 3ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ପାତ ପି େଗାେଲାକ ବିହାରି ପାତ YNY0822650
ୀ /.4 76 120 4ସରସତୀ ରାୟ ସା ଗରୁୁଚରଣ ରାୟ YNY0859215

ପ ୁ /.5 54 120 5ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ହାଡିବ ୁ ରାଉତରାୟ YNY0800540
ୀ /.6 44 120 6ରାଜଶୀ ରାଉତରାୟ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତରାୟ YNY0822684
ୀ /AT- RANI7 21 120 7ଚିନୟ େବେହରା ମା ସଜୁାତା େବେହରା YNY1214469
ୀ /018 39 120 8ସସିତା ପରିଡ଼ା ସା ଶେୁଭ ୂ କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1278480
ୀ /19 36 120 9ବାରବାଟୀ ମାଗର୍ଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଦୂଗର୍ାପସାଦ ସାହୁ LNT2552370

ପ ୁ /110 28 120 10ସମିୁତ ଅଗୱାଲ ପି ପରମାନ  ଅଗୱାଲ YNY0841130
ୀ /111 28 120 11େନହା ଅଗୱାଲ ପି ପରମାନ  ଅଗୱାଲ YNY0841148

ପ ୁ /112 34 120 12େସୗଭାଗଯ୍ ମହାକଳୁ ପି ସେୁବାଧ ଚ  ମହାକଳୁ LNT4483723
ୀ /113 27 120 13ସକୁନଯ୍ା ମହାକଳୁ ପି ସେୁବାଧ ଚ  ମହାକଳୁ YNY0841122
ୀ /114 41 120 14ଉ ଳିକା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ସାହୁ YNY0505305
ୀ /115 65 120 15ସଂଘମିତା ସାହୁ ସା ଦୁଗର୍ାପସାଦ ସାହୁ OR/06/044/398007
ୀ /216 51 120 16ନିରୁପମା େଚୗଧରୁୀ ସା ଧେୂଳଶର େଚୗଧରୀ LNT3346988
ୀ /217 55 120 17ପଦାବତୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ଏକାମ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398668

ପ ୁ /218 52 120 18ଧେୁଳଶର େଚୗଧରୁୀ ପି ଏକାମର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398648
ୀ /319 53 120 19କବିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଦୁଗର୍ାଚରଣ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398715

ପ ୁ /320 31 120 20ତୟେଲାକଯ୍ନାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ େଚୗଧରୁୀ YNY0454215
ୀ /321 29 120 21ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ YNY0454223

ପ ୁ /322 65 120 22ଦୁଗର୍ାଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398011
ପ ୁ /323 63 120 23ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  େଚୗଧରୁୀ LNT2552313
ପ ୁ /324 45 120 24େସୗେମ  େଚୗଧରୁୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398724
ୀ /425 44 120 25ରୀତା େଚୖଧରୁୀ ସା ଅମର େଚୖଧରୁୀ YNY0308809

ପ ୁ /426 35 120 26ଦିପକ େଚୗଧରୁୀ ପି େଦବରାଜ େଚୗଧରୁୀ LNT4533089
ପ ୁ /427 32 120 27ଦିେନଶ େଚୖଧରୁୀ ପି େଦବରାଜ େଚୖଧରୁୀ YNY0308817
ପ ୁ /428 68 120 28େଦବରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦିଗମର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398015
ପ ୁ /429 58 120 29ଲି ରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦିଗମର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398016
ୀ /430 50 120 30ପମିଳା େଚୗଧରୁୀ ସା ଲି ରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398670

ପ ୁ /431 48 120 31ଅମର େଚୗଧରୁୀ ପି ଦିଗାମର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398720
ୀ /432 58 120 32ସବିତା ମହାରଣା ସା େଦବରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398669
ୀ /533 44 120 34ର ିତା ମହା ି ସା ସଂଜୟ ମହା ି YNY0723205

ପ ୁ /534 68 120 35ବି ୁ ଚରଣ ପରିଡା ପି ଦିବାକର ପରିଡା OR/06/044/398019
ପ ୁ /535 65 120 36ମେହଶର ପରିଡା ପି ଦିବାକର ପରିଡା OR/06/044/398021
ୀ /536 61 120 37କ ନା ପରିଡା ସା ବି ୁ ପରିଡା OR/06/044/398020
ୀ /537 53 120 38ଉଷାରାଣି ପରିଡା ସା ମେହଶର ପରିଡା OR/06/044/398751

ପ ୁ /538 46 120 39ଗେଣଷ ପରିଡା ପି ଦିବାକର ପରିଡା OR/06/044/398023
ୀ /539 32 120 40ଜୟଶୀ ପରିଡା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପରିଡା YNY0308833
ୀ /540 27 120 41ସମତା ପରିଡା ପି ମେହଶର ପରିଡା YNY0613349

ପ ୁ /541 25 120 42ସରୂଜ ପରିଡ଼ା ପି ମେହଶର ପରିଡ଼ା YNY1188903
ୀ /0642 40 120 43ମମତା େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YNY0723221

ପ ୁ /0643 39 120 44ଶବିାନ  େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YNY0723197
ପ ୁ /644 70 120 46ଭରତ େବେହରା ପି ଦୁଖିଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/044/398029
ୀ /645 65 120 47ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା OR/06/044/398026

ପ ୁ /646 63 120 48ମଥରୁୀ େବେହରା ପି ଦୁଖିଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/044/398033
ୀ /647 62 120 49ବାସ ି େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା OR/06/044/398028

ପ ୁ /648 60 120 50ଶତୁଘନ େବେହରା ପି ଦୁଖିଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/044/398031
ପ ୁ /649 59 120 51ସବୁାଷ େବେହରା ପି ଦୁରୁଜ େବେହରା LNT4529970
ୀ /650 59 120 52ହାରାମଣି େବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା OR/06/044/398030
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ୀ /651 50 120 53କବିତା େବେହରା ସା ଶତୁଘନ େବେହରା OR/06/044/398032
ୀ /652 46 120 54ଅ ଳୀ େବେହରା ସା ମଥରୁୀ େବେହରା OR/06/044/398034

ପ ୁ /653 46 120 55େଦବାନ  େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା OR/06/044/398658
ପ ୁ /654 41 120 56ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା LNT3320058
ପ ୁ /655 40 120 57ଭଗବତ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା LNT4476982
ୀ /656 37 120 58ଲିତା ଳି େବେହରା ସା େଦବାନ  େବେହରା YNY0723098
ୀ /657 37 120 59ସବିତା େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YNY0723189

ପ ୁ /658 36 120 60ଦିଲୀପ େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା LNT4477030
ୀ /659 35 120 61କିରଣ େବେହରା ପି ବରତ େବେହରା LNT4477022
ୀ /660 33 120 62ଅନିତା େବେହରା ମା ବାସ ୀ େବେହରା YNY0454082

ପ ୁ /661 29 120 63ଆଷିଶ କମୁାର େବେହରା ପି ମଥରୁୀ େବେହରା YNY0454074
ୀ /662 29 120 64ଆରତୀ େବେହରା ପି ସତୃଘନ୍ େବେହରା YNY0454090
ୀ /663 28 120 65ସସିତା େବେହରା ପି ଶତୃଘନ୍ େବେହରା YNY0454066
ୀ /764 55 120 66ସ ୂ ର୍ଲତା ମହାପାତ ସା ଦିଲୀପ ମହାପାତ LNT4108783

ପ ୁ /765 52 120 67ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାପାତ ପି େଗାବି  ମହାପାତ OR/06/044/398038
ପ ୁ /866 75 120 68ସଶୁୀଲ ଅଗୱାଲ ପି ମରୁଲି ଅଗୱାଲ LNT3320322
ପ ୁ /867 53 120 69କମଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ସଶୁୀଲ ଅଗୱାଲ LNT3320686
ୀ /868 46 120 70ସ ୀତା ଅଗୱାଲ ସା କମଲ ଅଗୱାଲ LNT3320678

ପ ୁ /869 40 120 71ଧୀରଜ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT3320314
ୀ /970 25 120 72ପଦିନୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ପତାପ େଚୗଧରୁୀ YNY1189810

ପ ୁ /971 60 120 74ପତାପ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398043
ପ ୁ /972 54 120 75ପଭାତ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398044
ୀ /973 51 120 76ସାଗରୀକା େଚୗଧରୂୀ ସା ପତାପ େଚୗଧରୂୀ LNT3321163
ୀ /974 42 120 77ମମତା େଚୗଧରୂୀ ସା ପଭାତ େଚୗଧରୂୀ LNT3321171

ପ ୁ /1075 54 120 78ନୀହାର ର ନ ଦାଶ ପି ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଚ  ଦାଶ YNY0453944
ପ ୁ /1076 48 120 79ରଶି ର ନ ଦାଶ ପି ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଚ  ଦାଶ YNY0454058
ୀ /1077 40 120 80ସଚିୁସିତା ଦାଶ ସା ରଶିର ନ ଦାଶ YNY0453936
ୀ /1078 76 120 81ସତଯ୍ଭାମା ସାଇଁ ସା ଚ ମଣୀ ସାଇଁ LNT4483848

ପ ୁ /1079 75 120 82ବିଚିତାନ  ସାଇଁ ପି ନରହରି ସାଇଁ OR/06/044/398051
ୀ /1080 67 120 83ସରସତୀ ସାଇଁ ସା ବିଚିତାନ  ସାଇଁ OR/06/044/398052

ପ ୁ /1081 49 120 84ମେହ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିଚିତାନ  ସାଇଁ OR/06/044/398053
ୀ /1082 44 120 85ସାବିତୀ ସାଇଁ ପି ଚ ମଣୀ ସାଇଁ LNT4477014

ପ ୁ /1083 44 120 86େଭାଳାନାଥ ସାଇଁ ପି ଚ ମଣୀ ସାଇଁ LNT4480067
ୀ /1084 43 120 87ନଳିନୀପଭା ସାଇଁ ସା ମେହ  କମୁାର ସାଇଁ YNY0383232

ପ ୁ /1085 39 120 88ଜିେତ  ସାଇଁ ପି ଚ ମଣୀ ସାଇଁ LNT4487187
ୀ /1086 36 120 89ସରସତୀ ସାଇଁ ପି ଚ ମଣୀ ସାଇଁ LNT4477006

ପ ୁ /1187 84 120 90ଧବୃଚରଣ େଜନା ପି ଜୟରାମ େଜନା LNT1686047
ପ ୁ /1188 61 120 91ଜୟ  କମୁାର େଜନା ପି ଧବୃଚରଣ େଜନା LNT1686054
ପ ୁ /1189 54 120 92ଅବିନାଶ କମୁାର େଜନା ପି ଧବୃଚରଣ େଜନା LNT1686070
ୀ /1190 49 120 93ରୀନାରାଣି େଜନା ସା ଅବିନାଶ କମୁାର େଜନା LNT1686039
ୀ /1191 33 120 94ଇପ୍ସିତା େଜନା ପି ଜୟ  କମୁାର େଜନା YNY0173591
ୀ /1192 32 120 95େଲାରିନା େଜନା ପି ଜୟ  କମୁାର େଜନା YNY0173609

ପ ୁ /1193 77 120 96େକଦାରନାଥ ମହାରଣା ପି ବିେନାଦ ମହାରଣା LNT4468526
ୀ /1194 69 120 97ତିଳତମା ମହାରଣା ସା େକଦାରନାଥ ମହାରଣା LNT4468518

ପ ୁ /1195 52 120 98ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି େକଦାରନାଥ ମହାରଣା LNT4468476
ପ ୁ /1196 49 120 99ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି େକଦାର ନାଥ ମହାରଣା LNT4468500
ୀ /1197 42 120 100ସବିତା ମହାରଣା ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା LNT4468484
ୀ /1198 38 120 101ଶଭୁଶୀ ମହାରଣା ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା LNT4468492

ପ ୁ /1299 60 120 102ଲି ରାଜ କବୀ ପି େମାହନ କବୀ OR/06/044/398077
ୀ /12100 52 120 103ସରସତୀ କବି ସା ଲି ରାଜ କବି YNY0258863
ୀ /12101 29 120 104ସତିୃେରଖା କବି ପି ଲି ରାଜ କବି YNY0914689
ୀ /12102 24 120 105ପିୟ ା କବି ପି ଲି ରାଜ କବି YNY1060227
ୀ /13103 47 120 106ଜୟ ୀ େବେହରା ସା ବୃ ାବନ କବି YNY0308866
ୀ /13104 75 120 107କା ନବାଳା କବି ସା େକୖଳାସ କବି OR/06/044/398070
ପ ୁ /13105 55 120 108ବୃ ାବନ କବି ପି େକୖଳାସ କବି OR/06/044/398071
ପ ୁ /13106 45 120 109ମେନାଜ କବି ପି େକୖଳାସ କବି LNT2502680
ୀ /13107 42 120 110ମାତା କବି ସା ମେନାଜ କବି YNY0723387
ୀ /13108 32 120 111ମଧସିୁତା କବି ସା ମେନାଜ କମୁାର କବି YNY1083567
ୀ /13109 38 120 112ସେୁଲାଚନା ପେଲଇ ସା ଦିଲିପ ପେଲଇ YNY0504928
ପ ୁ /13110 83 120 113ଦିଜବର ସାହୁ - େପମାନ  ମିଶ YNY1298033
ୀ /14111 29 120 114ସାଂତୀପିୟା ଦାସ ସା ବିଶ୍ଵଜୀତ ପରିଡ଼ା YNY1060953
ପ ୁ /14112 42 120 115ସକୁମୁାର େଦବନାଥ ପି ବଳରାମ େଦବନାଥ LNT4491445
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ୀ /14113 65 120 116ପ ୁ ଲତା କବୀ ପି ବାମନ କବୀ OR/06/044/398075
ୀ /14114 67 120 117ସେୁଲାଚନା ପରିଡା ସା େକ୍ଷତେମାହନ ପରିଡା YNY0504936

ପ ୁ /14115 46 120 118ସତଯ୍ବତ ପରିଡା ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ପରିଡା YNY0639948
ପ ୁ /14116 40 120 119ସତଯ୍ଜିତ ପରିଡା ପି େକ୍ଷତବାସୀ ପରିଡା LNT2505717
ପ ୁ /14117 37 120 120ବିଶଜିତ୍ ପରିଡା ପି େକ୍ଷତେମାହନ ପରିଡା LNT3118601
ୀ /14118 31 120 121ପେମାଦିନୀ ପରିଡା ସା ସତଯ୍ଜିତ ପରିଡା YNY0914796

ପ ୁ /15119 72 120 122ତିେଲାଚନ କବୀ ପି ହରି କବୀ OR/06/044/398063
ୀ /15120 65 120 123ଅ ର୍ପ ୁ ର୍ା କବୀ ସା ତିେଲାଚନ କବୀ OR/06/044/398065
ୀ /15121 60 120 124ମେନାରମା କବୀ ସା ରବି  କବୀ OR/06/044/398064

ପ ୁ /15122 60 120 125େଲାକନାଥ କବି - େମାେନାଜ କମୁାର କବି YNY1069475
ପ ୁ /15123 60 120 126ଶୀ େଲାକନାଥ କବି - ଶୀ ମେନାଜ କମୁାର କବି YNY1190115
ୀ /15124 47 120 127ଶୀମତି ରତନ୍ମ ରୀ କବି ସା ଶୀ େଲାକନାଥ କବି YNY1189786
ୀ /15125 47 120 128ରତନ୍ମ ରୀ କବି ସା େଲାକନାଥ କବି YNY1088707

ପ ୁ /15126 42 120 129ମେନାଜ କମୁାର କବି ପି ତିେଲାଚନ କବି YNY0173617
ପ ୁ /15127 36 120 130ତାପସ କମୁାର କବି ପି ରବି  ନାଥ କବି LNT4472254
ୀ /15128 32 120 131ନିେବଦିତା କବି ପି ରବୀ  ନାଥ କବି YNY0308882
ୀ /15129 27 120 132େଗୗରୀ କବି ସା ତାପସ କମୁାର କବି YNY1026715
ୀ /15130 23 120 133ରୁପାଶା କବି ପି ଶୀ େଲାକନାଥ କବି YNY1189752
ୀ /15131 45 120 134ଶଶିତା ପଧାନ ସା ପଭାତ ରାଉତରାଏ YNY1060938

ପ ୁ /16132 65 120 135ମେହ  େବେହରା ପି େବୖଦନାଥ େବେହରା LNT3319902
ପ ୁ /16133 56 120 136ଶ ଷର୍ଣ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା LNT3350808
ୀ /16134 54 120 137ମେନାରମା େବେହରା ସା ଶ ଷର୍ ଣ େବେହରା LNT3319936
ୀ /16135 52 120 138ମାତାଜୀ େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା LNT4108890

ପ ୁ /16136 31 120 139ନିର ନ େବେହରା ପି ଶ ଷର୍ ଣ େବେହରା YNY0723486
ପ ୁ /16137 26 120 140ସତିୃର ନ େବେହରା ପି ଶ ଷର୍ ଣ େବେହରା YNY0723494
ୀ /16138 57 120 141ସଚୂୀପଭା ମହା ି ସା ଭାଗଯ୍ଧର ମହା ି LNT3319910
ୀ /16139 46 120 142ବନଶୀ ନାଟିଆ ସା ଚ େଶଖର ନାଟିଆ LNT4108882

ପ ୁ /17140 51 120 143ମେହଶର େବେହରା ପି ସଦାନ  େବେହରା LNT3033099
ୀ /17141 49 120 144ଇ ୁମତି ମଲିକ ସା େମାହନ ଚରଣ ମଲିକ LNT3033107

ପ ୁ /17142 37 120 145ମେନାର ନ ମହା ି ପି ହାଡିବ ୁ ମହା ି YNY0613059
ୀ /17143 34 120 146ଗୀତା ଳୀ ମହା ି ସା ମେନାର ନ ମହା ି YNY0723353

ପ ୁ /17144 40 120 147ଜୟ  କମୁାର ଓଝା ପି ଧିେରନ ଓଝା LNT3033040
ପ ୁ /18145 29 120 148େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ଉେମଶ ଚ  େବେହରା YNY0667618
ୀ /18146 68 120 149େସନ୍ହଲତା ଦାସ ସା ନିମର୍ଳ ଚ  ଦାସ YNY0639930
ୀ /18147 60 120 150ଉଷାରାଣୀ ଦାସ ସା ପତାପ ଚ  ଦାସ YNY0639955

ପ ୁ /18148 58 120 151ପତାପ ଦାସ ପି କ୍ଷିେରାଦ ଦାସ YNY0505156
ପ ୁ /18149 57 120 152ପଶା  ଦାସ ପି କ୍ଷିେରାଦ ଦାସ OR/06/044/398104
ପ ୁ /18150 56 120 153ପେମାଦ ଦାସ ପି କ୍ଷିେରାଦଚ  ଦାସ OR/06/044/398101
ପ ୁ /18151 54 120 154ପଭାତ ଦାସ ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ଦାସ OR/06/044/398105
ୀ /18152 52 120 155ନିେବଦିତା ଦାସ ସା ପେମାଦ ଚ  ଦାସ OR/06/044/398102
ୀ /18153 49 120 156ସଶିତା ଦାସ ସା ପଭାତ ଚ  ଦାସ LNT2472611
ପ ୁ /18154 48 120 157ରାେଜ  କମୁାର ଦାସ ପି ନିମର୍ଳ ଦାସ OR/06/044/398106
ୀ /18155 46 120 158ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ପଶା  ଦାସ YNY0084657

ପ ୁ /18156 45 120 159ଦିଲୀପକମୁାର ଦାସ ପି ନିମର୍ଳ ଦାସ OR/06/044/398753
ପ ୁ /18157 43 120 160ସଶୁା କମୁାର ଦାସ ପି ନିମର୍ଳଚ  ଦାସ YNY0639963
ୀ /18158 43 120 161ବବିତା ଦାସ ସା ରାେଜ  କମୁାର ଦାସ LNT4476842
ୀ /18159 40 120 162ର କୁ୍ତା ଦାସ ସା ଦିଲପ କମୁାର ଦାସ YNY0084665
ୀ /18160 31 120 163ଝିଲୀ ଦାସ ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ଦାସ YNY0779892

ପ ୁ /18161 29 120 164େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ପେମାଦ ତ  ଦାସ YNY0723270
ପ ୁ /18162 26 120 165ପଦୀପ ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ YNY0723254
ୀ /18163 23 120 166ଇପସିତା ଦାସ ମା ସ କୁ୍ତା ଦାସ YNY1189646
ପ ୁ /18164 21 120 167ସଭୁ ର ଦାସ ମା ସ କୁ୍ତା ଦାସ YNY1192715
ପ ୁ /18165 32 120 168ଜୀବନ କମୁାର େଜନା ପି ଜଗନାନନ୍ ାଥ େଜନା YNY0841254
ପ ୁ /18166 30 120 169ଜଜାତି େକଶରୀ େଜନା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େଜନା YNY0841262
ପ ୁ /18167 35 120 170େସାନୀ ମହାପାତ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ମହାପାତ YNY0612994
ୀ /18168 80 120 171େଗାଲାପ ଓଝା ସା ଦିଗାମର ଓଝା YNY0841247
ପ ୁ /18169 64 120 172େଗାରାଚା  ପଟନାୟକ ପି େଦେବ  ପଟନାୟକ YNY1204064
ୀ /18170 32 120 173େଦବସିତା ରାଉତରାୟ ସା େସାନି ମହାପାତ YNY0612986
ୀ /19171 41 120 174ରୀତା ଦାସ ପି ବିମଳ ଚ  ଦାସ YNY0505099
ପ ୁ /19172 40 120 175ସବୁାଷଚ  ଦାସ୍ ପି ବିମଳଚ  ଦାସ୍ LNT4494936
ପ ୁ /19173 38 120 176ବିକାଶଚ  ଦାସ ପି ବିମଳଚ  ଦାସ LNT4495057
ପ ୁ /19174 22 120 177ଦୀପକ କମୁାର ସାମଲ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାମଲ YNY1069368
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ୀ /20175 41 120 178ସଚୁୀସିତା େଚୗଧରୁୀ ସା େସୗରଭ େଚୗଧରୁୀ YNY0454629
ପ ୁ /20176 55 120 179ସମୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ସଧୁାକର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398082
ପ ୁ /20177 52 120 180ସାଗର େଚୗଧରୁୀ ପି ସଧୁାକର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398083
ପ ୁ /20178 50 120 181େସୗରଭ େଚୗଧରୁୀ ପି ସଧୁାକର େଚୗଧରୁୀ LNT4142642
ୀ /20179 45 120 182ସଗୁ ିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ସଧୁାକର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398086
ୀ /20180 26 120 183ସଜୁା ଦାସ ପି ଜୀବନ ବଲଭ ଦାସ YNY0723031

ପ ୁ /21181 73 120 184ବାବାଜି ସାମଲ ପି ଗ ବର୍  ସାମଲ OR/06/044/398089
ୀ /21182 58 120 185ସାବି ସାମଲ ସା ବାବାଜୀ ସାମଲ OR/06/044/398090

ପ ୁ /21183 48 120 186ନବ ସାମଲ ପି ପରି ସାମଲ OR/06/044/398091
ପ ୁ /21184 48 120 187ଅରୁଣ ସାମଲ ପି ବାବାଜି ସାମଲ OR/06/044/398092
ୀ /21185 44 120 188ଉମିର୍ଳା ସାମଲ ସା ଅରୁଣ ସାମଲ LNT4479986
ୀ /21186 38 120 189ସସିତା ସାମଲ ସା ନବ ସାମଲ YNY0639971

ପ ୁ /22187 27 120 190ଅାଶେୁତାସ ପ ା ମା େମନକା ପ ା YNY1076629
ୀ /22188 44 120 191ସାବିତୀ ସାମଲ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ସାମଲ LNT3118627
ୀ /22189 41 120 192ପ ୁ ଲତା ସାମଲ ପି ନାରାୟଣ ସାମଲ YNY0747311

ପ ୁ /22190 22 120 193ଦୀପକ କମୁାର ସାମଲ ମା ଉମିର୍ଲା ସାମଲ YNY1199702
ୀ /22191 22 120 194ମାନସୀ ସାମଲ ପି ସାବି ସାମଲ YNY1192673

ପ ୁ /23192 37 120 195ସଂଜୀବ େବେହରା ପି ସବୁଳ ଚରଣ େବେହରା LNT4468658
ୀ /23193 36 120 196ପିତୀମୟୀ ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି LNT4495008

ପ ୁ /23194 31 120 197ର ିତ ମହା ି ପି ପଭାତ ମହା ି YNY0454611
ପ ୁ /23195 34 120 198ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଧଡି ମହାରଣା LNT4470936
ୀ /23196 79 120 199ନିଶାମଣୀ େସଠୀ ସା ମେହ  େସଠୀ OR/06/044/398127

ପ ୁ /23197 67 120 200କୃ ଚ  େସଠୀ ପି ମେହ  େସଠୀ OR/06/044/398128
ପ ୁ /23198 55 120 201ଅେଶାକ କମୁାର େସଠି ପି ମେହ  େସଠୀ OR/06/044/398130
ପ ୁ /23199 31 120 202ଅଭିନାଶ େସଠୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର େସଠୀ YNY0612721
ପ ୁ /23200 30 120 203ବିବତ ଭୂଷଣ େସଠୀ ପି କୃ ଚ  େସଠୀ YNY0612747
ପ ୁ /23201 28 120 204ହରିଶ େସଠୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର େସଠୀ YNY0612762
ପ ୁ /23202 56 120 205ଦୀସକ େସଠୀ ପି ମେହ  େସଠୀ OR/06/044/398132
ୀ /23203 52 120 206ଗୀତା େସଠୀ ସା ଅେଶାକ େସଠୀ OR/06/044/398131
ୀ /23204 48 120 207ସଂପଦ େସଠୀ ପି ମେହ  େସଠୀ OR/06/044/398133

ପ ୁ /23205 47 120 208ର ନାଥ େସଠୀ ପି ମେହ  େସଠୀ OR/06/044/398134
ୀ /23206 44 120 209େରାଜାଲିନ େସଠୀ ସା ସ ଦ କମୁାର େସଠୀ LNT4494969
ୀ /23207 42 120 210କ ଲତା େସଠୀ ସା ର ନାଥ େସଠୀ LNT4487161

ପ ୁ /23208 31 120 211ଅଭିନାସ େସଠୀ ପି ଅେଶକ େସଠୀ YNY0358069
ୀ /24209 23 120 212ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାସ ମା ଅନନ୍ପ ୂ ା ପାତ YNY1026764

ପ ୁ /24210 27 120 213ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରାଣା ପି ନେରା ମ ମହାରାଣା YNY1199769
ପ ୁ /24211 29 120 214ବିେନାଦ େସଠୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ େସଠୀ YNY0612705
ୀ /24212 23 120 215ସଇୁଟି େସଠୀ ପି କାଳ ୀ େସଠୀ YNY1026756

ପ ୁ /24213 58 120 216ବି ୁ େସଠୀ ପି ସେୁର  େସଠୀ OR/06/044/398124
ପ ୁ /24214 52 120 217କାଳ ୀ େସଠୀ ପି ସେୁର  େସଠୀ OR/06/044/398139
ୀ /24215 50 120 218ଗୀତା ଳୀ େସଠୀ ସା ବି ୁ େସଠୀ OR/06/044/398125
ୀ /24216 48 120 219ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େସଠୀ ସା ଦୀପକ େସଠୀ YNY0084699

ପ ୁ /24217 47 120 220ବାବୁ େସଠୀ ପି ସେୁର  େସଠୀ OR/06/044/398140
ପ ୁ /24218 46 120 221ଭାଗଯ୍ରାଜ େସଠୀ ପି ମେହ  େସଠୀ OR/06/044/398135
ୀ /24219 45 120 222କା ନ େସଠୀ ସା କାଳ ୀ େସଠୀ LNT3118635
ୀ /24220 45 120 223ତଅେପାଇ େସଠୀ ସା ଧୀେର  ନାଥ େସଠୀ LNT3268117
ୀ /24221 38 120 224ର ିତା େସଠୀ ପି ସେୁର  େସଠୀ LNT3268133
ୀ /24222 38 120 225େସୗମଯ୍ାରାଣି େସଠୀ ସା ଭାଗଯ୍ବତ େସଠୀ LNT4495107

ପ ୁ /24223 36 120 226େମାହନ େସଠୀ ପି ବି ୁଚରଣ େସଠୀ LNT3033156
ପ ୁ /24224 35 120 227ଚ ନ େସଠୀ ପି ବି ୁ େସଠୀ LNT4470928
ୀ /24225 19 120 228ଇ ାଣୀ େସଠୀ ପି କାଳ ୀ େସଠୀ YNY1278308
ପ ୁ /25226 31 120 229ବୀର ବାହାଦୁର - ଧୀେରନ  େସଠୀ YNY1189430
ୀ /25227 52 120 231ଜୁଲୁକୀ ଭୂଯାନ ସା ସବୁାଷ ଚ  ବକି୍ସ LNT3319530
ପ ୁ /25228 29 120 232ପସନନ୍ ବକି୍ସ ପି ସବୁାସ ବକି୍ସ YNY0667592
ପ ୁ /25229 54 120 233ସବୁାସ ବାରିକ୍ ପି କେୁବର ବାରିକ YNY0723122
ୀ /25230 40 120 234ଜୟ ି ବାରିକ ସା ସବୁାସ ବାରିକ YNY0723130
ୀ /25231 53 120 235ଉସାରାଣୀ ଦାସ ସା ସିଧାଥର୍  ଶଂକର ସାହୂ YNY1193127
ପ ୁ /25232 53 120 236ବିେଦଶୀ କମୁାର ଘେଡଇ ପି ବା ାନିଧି ଘେଡଇ YNY0841304
ୀ /25233 47 120 237ସବିତା ମ ରୀ ଘେଡଇ ସା ବିେଦଶୀ କମୁାର ଘେଡଇ YNY0841296
ପ ୁ /25234 23 120 238ସଦୁୀପ ଘେଡଇ ପି ବିେଦଶୀ କମୁାର ଘେଡଇ YNY1059583
ପ ୁ /25235 48 120 239ସନୁୀଳ କମୁାର ଗିରୀ ପି ବିଶ୍ଣପୁଦ ଗିରୀ YNY1193093
ୀ /25236 83 120 240ଏମ୍ ଯେସାଦା ସା ଏମ୍ ଅଜୁର୍ ନ YNY0723155
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ପ ୁ /25237 41 120 241ଚ  େଶଖର ମିଶ - ଧୀେର ନାଥ େସଠୀ YNY1190073
ପ ୁ /25238 26 120 242ଆକାଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶରତ ମହାପାତ YNY0779868
ପ ୁ /25239 24 120 243ପଦୀପ ନାଏକ ପି ସେ ାଷ ନାଏକ YNY1059591
ପ ୁ /25240 49 120 244ଶସୁା  ନାୟକ ପି ରାେଜ  ନାୟକ YNY1190057
ପ ୁ /25241 47 120 245ବି କୃୀ ା ରାଓ ପି ବି ପାେପୟା YNY0723163
ୀ /25242 43 120 246ବି ଶା ି ରାଓ ସା ବି କୀ ା ରାଓ YNY0723148
ୀ /25243 27 120 247ବି ସେ ାଷ ରାଓ ପି ବି କି ା ରାଓ YNY0723171
ୀ /25244 36 120 248ବି ରାସ ୁ ସା ବି ଅେଲଖ YNY0723700

ପ ୁ /25245 74 120 249େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ - ଧୀେର  େସଠୀ YNY1190032
ପ ୁ /25246 49 120 250ସିଧାଥର୍  ଶଂକର ସାହୂ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ସାହୂ YNY1193101
ୀ /25247 39 120 251ଧରତୀ ସାହୂ ସା ଧୀେର  େସଠୀ YNY1189489

ପ ୁ /25248 38 120 252ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ - ଧୀେର  େସଠୀ YNY1190016
ପ ୁ /25249 36 120 253ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଧୀେର  େସଠୀ YNY1189968
ୀ /25250 29 120 254ମିନତୀ ସାହୁ - ଧୀେର  େସଠୀ YNY1189513

ପ ୁ /25251 24 120 255ବିକାଶ ର ନ ସାହୂ ପି ସି ାଥର୍  ଶଂକର ସାହୂ YNY1193176
ୀ /25252 24 120 256ସନୁୀ ସାହୂ - ଧୀେର  େସଠୀ YNY1189562
ୀ /25253 23 120 257ଭାରତୀ ସାହୂ ସା ସିଧାଥର୍  ଶଂକର ସାହୂ YNY1193143
ୀ /25254 25 120 258ପିୟ ା େସଠୀ ପି ଧିେର ନାଥ େସଠୀ YNY0914804

ପ ୁ /25255 82 120 259ରାେଜ  େସଠୀ ପି ବାସ ୁେସଠୀ OR/06/044/398136
ପ ୁ /25256 50 120 260ଧୀେର  ନାଥ େସଠୀ ପି ରାେଜ  କମୁାର େସଠୀ OR/06/044/398138
ୀ /25257 24 120 261ପଜୂା େସଠୀ ପି ଧୀେର  ନାଥ େସଠୀ YNY0967943
ୀ /25258 51 120 262ବାସ ି ସଇଁ ସା େଗାବି ଚ  ସାଇଁ YNY0836445
ୀ /26259 29 120 263େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ମିଶର - ଲକ୍ଷୀ ପଭା ରଥ YNY1083476

ପ ୁ /26260 69 120 264ଲି ରାଜ ପାତ ପି ମ ୁଳି ପାତ LNT3320595
ୀ /26261 63 120 265ଲକ୍ଷୀ ପାତ ସା ଲି ରାଜ ପାତ LNT3320637

ପ ୁ /26262 41 120 266ଚ ମଣି ପାତ ପି ରାଜନୀ ପାତ LNT4483863
ପ ୁ /26263 41 120 267ଶବୁିଲା ପାତ ପି ଏ ା ପାତ LNT4483889
ୀ /26264 37 120 268ଚ ିକା ପାତ ସା ଶବୁିଲା ପାତ YNY0967844
ୀ /26265 36 120 269ସାବିତୀ ପାତ ସା ଚ ମଣି ପାତ YNY0612374

ପ ୁ /26266 33 120 270ବିଦଯ୍ା ପାତ ପି ରାଜନୀ ପାତ LNT4483871
ପ ୁ /26267 29 120 271ନାରାୟଣ ପାତ ପି ଲି ରାଜ ପାତ YNY0841189
ୀ /26268 29 120 272ଯମନୁା ପାତ ସା ନାରାୟଣ ପାତ YNY1298066
ୀ /26269 28 120 273ଅହଲଯ୍ା ପାତ ପି ଲି ରାଜ ପାତ YNY0612960
ୀ /26270 26 120 274ସ ନା ପାତ ସା ବିଦଯ୍ା ପାତ YNY0967885
ୀ /26271 29 120 275େକ.ଜମନୂା ପେତା ସା ନାରାୟଣ ପାତ YNY1060961
ୀ /27272 54 120 276ଗା ୀ ପାତ ପି ମ ୁଳିଆ ପାତ OR/06/044/398784

ପ ୁ /27273 25 120 277ବୁଲୁ ପାତ ପି େଦବ ପାତ YNY0967992
ପ ୁ /28274 52 120 278ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା YNY0967869
ୀ /28275 69 120 279ଲକ୍ଷୀ ପାତ ସା ଏ ା ପାତ OR/06/044/398693
ୀ /28276 50 120 280ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପାତ ସା ବାବୁଲା ପାତ LNT3320959

ପ ୁ /28277 42 120 281ବାବୁଲା ପାତ ପି ଏ ା ପାତ OR/06/044/398695
ପ ୁ /29278 72 120 282େଗାବି  େବେହରା ପି ବାଈଧର େବେହରା OR/06/044/398141
ୀ /29279 70 120 283ସାବିତି େବେହରା ସା େଗାବି  ଚ  େବେହରା YNY0723320

ପ ୁ /29280 49 120 284ର ିତ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା OR/06/044/398145
ୀ /29281 44 120 285େମନକା େବେହରା ସା ସଂଜୀବ କମୁାର େବେହରା YNY0639989
ୀ /30282 58 120 286ପତିମା େବେହରା ସା ବିମାଧର େବେହରା OR/06/044/398147

ପ ୁ /30283 29 120 287ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା ପି ବିମାଧର େବେହରା YNY0612523
ପ ୁ /30284 27 120 288ବନମାଳି େବେହରା ପି ବିମାଧର େବେହରା YNY0612432
ପ ୁ /30285 50 120 289ଦିଲିପ ପେଲଇ ପି କମୁଦୁ ପେଲଇ LNT3320124
ପ ୁ /30286 26 120 290ରାଜ କିେଶାର ପେଲଇ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପେଲଇ YNY0723262
ପ ୁ /31287 62 120 291ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା OR/06/044/398150
ୀ /31288 55 120 292ପମିଳା େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/044/398151
ପ ୁ /31289 46 120 293ପେମାଦ େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା OR/06/044/398152
ୀ /31290 44 120 294ବିେନାଦିନୀ େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା LNT3320843
ୀ /31291 33 120 295କଲଯ୍ାଣି େବେହରା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା YNY1026806
ୀ /31292 24 120 296ମ ାକିନୀ େବେହରା ସା ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା YNY1026780
ୀ /31293 22 120 297ପଜୂା େବେହରା ପି ପେମାଦ େବେହରା YNY1059609
ପ ୁ /31294 42 120 298ସଜିୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ଉେମସ ଚ  ଦାସ YNY0454595
ପ ୁ /31295 42 120 299ଧେନଶର ହାତୀ ପି କୃ  ଚ  ହାତୀ LNT3320157
ପ ୁ /32296 69 120 300ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା ପି ନିଶାମଣୀ େଜନା OR/06/044/398163
ପ ୁ /32297 64 120 301ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଜନା ପି ନିଶାମଣି େଜନା LNT2494391
ପ ୁ /32298 64 120 302ଆନ  େଜନା ପି ନିଶାମଣି େଜନା OR/06/044/398168
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ୀ /32299 59 120 303ସପନ୍ଶୀ େଜନା ସା ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା OR/06/044/398164
ୀ /32300 59 120 304ତୃ ି େଜନା ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଜନା LNT3033255
ୀ /32301 55 120 305ସଷୁମା େଜନା ସା ଆନ  େଜନା OR/06/044/398169

ପ ୁ /32302 54 120 306ରବିନାରାୟଣ େଜନା ପି ନିଶାମଣି େଜନା OR/06/044/398167
ୀ /32303 53 120 307ଗମନୀ େଜନା ସା ରବିନାରାୟଣ େଜନା LNT2489623

ପ ୁ /32304 40 120 308ରଂଜନ କମୁାର େଜନା ପି ବିେବକାନ  େଜନା LNT3033180
ୀ /32305 37 120 309ଗାୟତି େଜନା ସା ରଂଜନ କମୁାର େଜନା LNT3033206

ପ ୁ /32306 37 120 310ଅମିତ କମୁାର େଜନା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଜନା LNT3033230
ୀ /32307 34 120 311ଅ ଳି େଜନା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା YNY0308924

ପ ୁ /32308 32 120 312ଅଭିନାଶ େଜନା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଜନା YNY0383257
ୀ /32309 32 120 313ଗୀତା ଳି େଜନା ପି ଆନ  େଜନା YNY0383224

ପ ୁ /32310 31 120 314େସୗମଯ୍ ର ନ େଜନା ପି ଆନ  େଜନା YNY0308916
ୀ /32311 27 120 315ସସିୁତା େଜନା ପି ରବି ନାରାୟଣ େଜନା YNY0667311

ପ ୁ /32312 64 120 316ଶରତ ଚ  କର ପି େବୖ ବ ଚରଣ କର OR/06/044/398173
ୀ /32313 44 120 317ଭାଗଯ୍ଲକି୍ଷ କର ସା ଶରତ ଚ  କର LNT3033214

ପ ୁ /32314 34 120 318ସମିତ୍ ପସାଦ କର ପି ଶରତ ଚ  କର LNT3033222
ପ ୁ /32315 32 120 319ସମିୁତ ସମୁନ କର ପି ଶରତ ଚ  କର LNT3033248
ପ ୁ /33316 80 120 320ଗେଣଷଚ  ମିଶ ପି ଯଧିୁ ିର ମିଶ LNT4120945
ପ ୁ /33317 41 120 321ମେନାର ନ ମିଶ ପି ଗେଣଷ ଚ  ମିଶ LNT4120937
ୀ /33318 31 120 322କାଦମିନି ମିଶ ସା ମେନାର ନ ମିଶ YNY0723502

ପ ୁ /33319 60 120 323ନକଳୁଚରଣ ପ ା ପି ପଘନୁାଥ ପ ା LNT4120929
ପ ୁ /33320 55 120 324ରାଧାଶଯ୍ାମ ପ ା ପି ମଣିନାଥ ପ ା LNT4120994
ୀ /33321 53 120 325ମ ଲୁତା ପ ା ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ପ ା YNY0613307

ପ ୁ /33322 23 120 326ଆଶେୁତାଷ ପ ା ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ପ ା YNY1039908
ୀ /34323 42 120 327ଭାଗଯ୍ଶୀ ଦାସ ସା ଚ େଶଖର ଦାସ YNY0967836
ୀ /34324 48 120 328ମେନାରମା ଶତପଥୀ ସା ନିହାରରଞନ ଶତପଥୀ LNT4120911

ପ ୁ /35325 68 120 329ମରୁଲୀଧର ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା LNT2476646
ୀ /35326 62 120 330ପମିଳା ପ ା ସା ମରୁଲୀଧର ପ ା LNT3320876

ପ ୁ /35327 41 120 331ସଂଜୀବ କମୁାର ପ ା ପି ମରୂଲୀ ଧର ପ ା LNT3321221
ପ ୁ /35328 40 120 332ରାଜୀବ କମୁାର ପ ା ପି ମରୂଲୀଧର ପ ା LNT3319928
ପ ୁ /35329 33 120 333ଜେନଜୟ ପ ା ପି ମରୁଲିଧର ପ ା YNY0144758
ପ ୁ /35330 38 120 334ସମିୁତ୍ ରାଠି ପି ସେୁରଶ ରାଠି YNY0841155
ପ ୁ /35331 26 120 335ଦିଲିପ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାଇଁ YNY0836452
ପ ୁ /HIG-35, D332 44 120 336କଳିଂଗ େକଶରୀ ସାହୂ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ସାହୂ YNY0505362
ୀ /36333 65 120 337ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା OR/06/044/398179

ପ ୁ /36334 60 120 338େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା YNY0084723
ପ ୁ /36335 48 120 339ସେୁର  େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା OR/06/044/398662
ପ ୁ /36336 47 120 340ଧିେର  େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା OR/06/044/398647
ୀ /36337 40 120 341ବାସ ୀ େବେହରା ସା ଧୀେର  େବେହରା YNY0084731
ୀ /36338 39 120 342ଝୁନୁ େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା LNT4483830
ୀ /36339 32 120 343ସଂଗିତା େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା LNT3033271
ପ ୁ /36340 30 120 344େସୗେମ  େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା YNY0454686
ୀ /36341 90 120 345ଭବାନୀ େବୱା ସା ହାଡୁ େବେହରା OR/06/044/398177
ୀ /36342 55 120 346ମିନତି େଦଈ ସା େଲାକନାଥ ଦାସ OR/06/044/398180

ପ ୁ /36343 22 120 347ମିଲନ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସଂେତାଷ ମହାପାତ YNY1308345
ପ ୁ /36344 29 120 348ସଂଜୟ ମହାରଣା ପି ରାମନାଥ ମହାରଣା YNY0454694
ୀ /36345 78 120 349ରଶି ମ ଳୁା ସାହୁ ସା େପମାନ  ମିଶ YNY1298116

ପ ୁ /36346 39 120 350େଦବାସିସ ସାହୁ ପି େପମାନ  ମିଶ YNY1298108
ୀ /36347 23 120 351େସନ୍ହା ଳୀ ସାହୁ ପି ମେନାର ନ ସାହୁ YNY1296920
ପ ୁ /36348 21 120 352ନିଳମାଧବ ସାହୁ ପି ମେନାର ନ ସାହୁ YNY1296888
ୀ /36349 57 120 353କମଳା ଶମର୍ା ସା ରାମନାଥ ଶମର୍ା YNY0723684
ୀ /36350 32 120 354କନିୁ ଶମର୍ା ପି ରାମନାଥ ଶମର୍ା YNY0667352
ୀ /36351 32 120 355ଟୁନି ଶମର୍ା ପି ରମାନାଥ ଶମର୍ା LNT3033289
ୀ /37352 49 120 357ସୀତା େବେହରା ସା ବାବୁଲା େବେହରା YNY0612614
ପ ୁ /37353 48 120 358ବାବୁଲା େବେହରା ପି ନବ େବେହରା YNY0505081
ପ ୁ /37354 47 120 359ମେନାଜ େବେହରା ପି ନବ େବେହରା LNT3268075
ୀ /37355 42 120 360ରୀତା େବେହରା ସା ମେନାଜ େବେହରା YNY0084749
ପ ୁ /37356 28 120 361ବୁଲୁ େବେହରା ପି ବାବୁଲା େବେହରା YNY0612499
ପ ୁ /37357 28 120 362ଟୁଲୁ େବେହରା ପି ବାବୁଲା େବେହରା YNY0612507
ୀ /37358 22 120 363ୁଲ େବେହରା ପି ମେନାଜ େବେହରା YNY1069384
ୀ /38359 55 120 364ବାସ ି ପ ୃ ି ସା ଦିବାକର ପ ୃ ି LNT3319886
ୀ /39360 38 120 365ମିତାନି େଦଇ ସା କୃ ଚ  େସଠୀ OR/06/044/398129
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ପ ୁ /40361 45 120 366ନିର ନ େବେହରା ପି ଗେଣଷ େବେହରା OR/06/044/398211
ୀ /40362 44 120 367ଲିଲିମା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା YNY0967893

ପ ୁ /40363 57 120 368ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାକଳୁାନ  ନାୟକ YNY1295609
ୀ /40364 54 120 369େକୗଶଲଯ୍ା ନାୟକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ YNY1296631

ପ ୁ /40365 23 120 370ଅଭିଲାଷ ନାୟକ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ YNY1295567
ୀ /41366 78 120 371ଅନସୟୂା ଦାସ ସା ଅଶିନୀ ଦାସ OR/06/044/398190
ୀ /41367 52 120 372ରଶିେରଖା ଦାସ ପି ଅଶିନୀ ଦାସ OR/06/044/398194

ପ ୁ /41368 45 120 373ସଂ ିବ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଶନୀ କମୁାର ଦାସ LNT3118643
ୀ /41369 23 120 374ଅନିତା କମୁାରୀ ଦାସ ସା ସଂଜୀଵ କମୁାର ଦାସ YNY1069541

ପ ୁ /42370 75 120 375ପଦଚରଣ େବେହରା ପି େଧାବି େବେହରା OR/06/044/398202
ପ ୁ /42371 69 120 376ରୁଦଚରଣ େବେହରା ପି େଧାବି େବେହରା OR/06/044/398204
ପ ୁ /42372 60 120 377ସଚିଦାନ  େବେହରା ପି େଧାବି େବେହରା OR/06/044/398206
ୀ /42373 58 120 378ଚପଳା େବେହରା ସା ପଦଚରଣ େବେହରା OR/06/044/398203
ୀ /42374 56 120 379ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ରୁଦ ଚରଣ େବେହରା OR/06/044/398205
ୀ /42375 55 120 380ପେମାଦିନୀ େବେହରା ପି େଧାବି େବେହରା OR/06/044/398208
ୀ /42376 50 120 381ଚ ପଭା େବେହରା ସା ସଚିଦାନ  େବେହରା OR/06/044/398207
ୀ /42377 37 120 382ମହାମାୟା େବେହରା ପି ପଦଚରଣ େବେହରା YNY0308973
ୀ /42378 34 120 383ସ ର୍ଲତା େବେହରା ପି ପଦଚରଣ େବେହରା YNY0308957
ୀ /42379 32 120 384ରାେସଶରୀ େବେହରା ପି ପଦ ଚରଣ େବେହରା YNY0308981
ୀ /42380 31 120 385ଦୀ ିେରଖା େବେହରା ପି ରୁଦଚରଣ େବେହରା YNY0308965
ୀ /42381 31 120 386ଦି ୀେରଖା େବେହରା ପି ରୂଦଚନା େବେହରା YNY1060300

ପ ୁ /42382 29 120 387େଜଯ୍ାତି ପକାଶ େବେହରା ପି ସଚିଦାନ  େବେହରା YNY0612291
ପ ୁ /42383 28 120 388ଜଗଦିଶ୍ େବେହରା ପି ପଦଚରଣ େବେହରା YNY0454546
ପ ୁ /42384 27 120 389ଅଭିେଷକ େବେହରା ପି ରୁଦଚରଣ େବେହରା YNY0612556
ୀ /42385 23 120 390ସତିୁ େରଖା େବେହରା ପି ରୁଦ ଚରଣ େବେହରା YNY1026848

ପ ୁ /42386 32 120 391ବିଶନାଥ ମହାରଣା ପି ଶବି ମହାରଣା YNY0084756
ୀ /42387 31 120 392ସ ର୍ଲତା ମହାରଣା ସା ବିଶନାଥ ମହାରଣା YNY0667360

ପ ୁ /42388 29 120 393ହୃଷିେକଶ ପ ୃ ି ପି ଦିବାକର ପ ୃ ି YNY0505073
ପ ୁ /43389 63 120 394ରବି  ଦାସ ପି ଚି ାମଣି ଦାସ OR/06/044/398221
ୀ /43390 57 120 395ନିମର୍ଳା ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ OR/06/044/398225
ୀ /43391 55 120 396ଉମର୍ୀଳା ଦାସ ସା ରବି  ଦାସ OR/06/044/398222

ପ ୁ /43392 35 120 397ରାଜୀବ େଲାଚନ ଦାସ ପି ରବୀ  ଦାସ LNT4468625
ପ ୁ /43393 33 120 398ତିେଲାଚନ ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ LNT3033305
ୀ /43394 33 120 399ଗାୟତୀ ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ YNY0309005

ପ ୁ /43395 31 120 400ପଦେଲାଚନ ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ YNY0667501
ପ ୁ /43396 26 120 401ସଂ ିବ େଲାଚନ ଦାସ ମା ନିମର୍ଳା ଦାସ YNY0723312
ୀ /43397 35 120 402ସସିତା ମହାପାତ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ LNT4480000

ପ ୁ /43398 35 120 403ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାପାତ LNT4477048
ପ ୁ /43399 34 120 404ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାପାତ LNT4480059
ପ ୁ /43400 47 120 405ଅଜୟ ସାମଲ ପି ଚି ାମଣି ସାମଲ OR/06/044/398224
ୀ /43401 43 120 406ସ କୁ୍ତା ସାମଲ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାମଲ YNY0308999
ପ ୁ /43402 20 120 407ଅଭିନାସ ସାମଲ ପି ଅଜୟ ସାମଲ YNY1298041
ୀ /44403 75 120 408ମାଳତୀ େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା OR/06/044/398228

ପ ୁ /44404 47 120 409ପ ୁ ର୍ାନ  େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା LNT3268000
ପ ୁ /44405 44 120 410ଗନୁା େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା OR/06/044/398230
ୀ /44406 40 120 411ସବିତା େବେହରା ସା ପନୁା େବେହରା YNY0084772
ୀ /44407 40 120 412ଝିଲି େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା YNY0723023

ପ ୁ /44408 24 120 413ଶଭୁମ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ାନ  େବେହରା YNY0967935
ପ ୁ /45409 82 120 414କିେଶାର ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ OR/06/044/398212
ୀ /45410 62 120 415ଭାରତୀ ଦାସ ସା କିେଶାର ଦାସ OR/06/044/398213
ୀ /45411 52 120 417କ ନା ଦାସ ସା ତପନ ଦାସ LNT3320504
ୀ /45412 46 120 418ପଣତି ଦାସ ପି କିେଶାର ଚ  ଦାସ LNT2552925
ୀ /45413 44 120 419ସମା ି ଦାସ ପି କିେଶାର ଚ  ଦାସ LNT3320413
ପ ୁ /45414 24 120 420ଲଲିତ େଲାଚନ ଦାସ ପି ତପନ ଦାସ YNY0968024
ୀ /46415 60 120 421ବିଣାପାଣି େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା YNY0505107
ପ ୁ /46416 49 120 422ସିମା  େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା OR/06/044/398246
ୀ /46417 46 120 423ଅନୀତା େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା OR/06/044/398706
ୀ /46418 74 120 424ଅହଲଯ୍ା େଦଈ ସା ରାେଜ  େବେହରା OR/06/044/398231
ୀ /47419 78 120 425ନିୟତୀ େବେହରା ସା ନିରଂଜନ େବେହରା OR/06/044/398233
ପ ୁ /47420 48 120 426ତାପସର ନ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା OR/06/044/398738
ପ ୁ /47421 30 120 427ପତିକ ତୀପାଠୀ ପି େହମ  ତୀପାଠୀ YNY0822676
ୀ /48422 51 120 428ଆଦି ଲକ୍ଷୀ . ସା େକ.ସିମାଦୀ . YNY0612671
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ପ ୁ /48423 21 120 429ବିେନାଦ େବେହରା - ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା YNY1199637
ୀ /48424 50 120 430ଲକି୍ଷ େବେହରା ସା େଦବ େବେହରା LNT4472239

ପ ୁ /48425 28 120 431ମିଥନୁ େବେହରା ପି େଦବ େବେହରା YNY0613026
ପ ୁ /48426 24 120 432ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା YNY1026822
ୀ /48427 67 120 433କା ନମଣି ଦାସ ସା ରାମଚ  ଦାସ YNY0914911

ପ ୁ /48428 39 120 434ଶୀକା  କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ YNY0914903
ୀ /48429 68 120 435ଇ. କା ାମା କା ାମା ସା ଇ କିଟଲୁ YNY0723288
ୀ /48430 28 120 436ଇ. ଲାବନଯ୍ ସା ଇ ସିନୁ YNY0723296
ୀ /48431 54 120 437ମାମିନା ପାତ ପି ଧମର୍ାନ  ପାତ LNT4480133

ପ ୁ /48432 47 120 438ଅକ୍ଷୟ ପାତ ପି ଧମର୍ାନ  ପାତ OR/06/044/398218
ୀ /48433 41 120 439ବିନି ପାତ ସା ଅକ୍ଷୟ ପାତ LNT4476966

ପ ୁ /48434 31 120 440ଚ ନ ପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ ପାତ YNY0613083
ୀ /48435 23 120 441କିରଣ ପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ ପାତ YNY1026871

ପ ୁ /48436 22 120 442କାଳ ୀ ପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ ପାତ YNY1278456
ପ ୁ /48437 32 120 443େକ.େମାହନ ରାଓ ପି େକ.ସିମାଦୀ ରାଓ YNY0613315
ପ ୁ /48438 30 120 444େକ ବମର୍ା ରାଓ ପି ଏଚ େକ ସିମାଦାର YNY0667477
ପ ୁ /48439 67 120 445ମଦନ ସାହୁ ପି ଦ ପାଣି ସାହୁ YNY0914895
ପ ୁ /48440 41 120 446ଇ ସିନୁ ପି ଇ କିଟଲୁ YNY0723304
ୀ /49441 86 120 447ଅନିମା େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା OR/06/044/398235

ପ ୁ /49442 65 120 448ଲକ୍ଷୀକା  େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା OR/06/044/398238
ପ ୁ /49443 62 120 449ପଶା  େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା OR/06/044/398240
ପ ୁ /49444 60 120 450ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YNY0505123
ୀ /49445 55 120 451ଜୟଶୀ େବେହରା ସା ସଶୁା  େବେହରା OR/06/044/398245
ୀ /49446 52 120 452ମମତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀକା  େବେହରା OR/06/044/398236

ପ ୁ /49447 50 120 454ଶଶୀକା  େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT3319852
ୀ /49448 47 120 455େକୗଶଲଯ୍ା େବେହରା ପି ସବୁାଷ େବେହରା LNT3033552

ପ ୁ /49449 31 120 456ସଜୁୟ କମୁାର େବେହରା ପି ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା YNY0309047
ପ ୁ /49450 31 120 457େସୗମଯ୍ଜିତ େବେହରା ପି ପଶା  କମୁାର େବେହରା YNY0309039
ୀ /49451 41 120 458ଶୀମତି କି ା େଘାଷ ସା ଶଶକିା  େବେହରା LNT3033321
ୀ /49452 50 120 459କନିୁଲତା ମହାରଣା ସା ମେହଶର ମହାରଣା LNT4472197

ପ ୁ /50453 78 120 460ବେଜ  େବେହରା ପି େଗୗରା  େବେହରା LNT3320900
ୀ /50454 68 120 461ବାସ ି େବେହରା ସା ବେଜ  େବେହରା LNT3267945

ପ ୁ /50455 48 120 462ନିଶକିା  େବେହରା ପି ବେଜ  େବେହରା LNT3268067
ପ ୁ /50456 46 120 463ଉମାକା  େବେହରା ପି ବେଜ  େବେହରା LNT3267952
ୀ /50457 43 120 464କୃ ପିୟା େବେହରା ସା ନିଶକିା  େବେହରା LNT3268059

ପ ୁ /50458 42 120 465ରମାକା  େବେହରା ପି ବେଜ  େବେହରା LNT3118650
ୀ /50459 39 120 466ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ଉମାକା  େବେହରା YNY0505172
ୀ /50460 33 120 467ଆରତୀ େବେହରା ସା ରମାକା  େବେହରା YNY0309054

ପ ୁ /50461 20 120 468ମଣୀକା  େବେହରା ପି ନିଶକିା  େବେହରା YNY1276013
ୀ /50462 27 120 469ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା YNY0667519
ୀ /50463 51 120 470ସଂପ ୂ ର୍ା ନ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଶତପଥୀ YNY0723247
ପ ୁ /50464 51 120 471ଶୀକା  ପ ୃ ି ପି ଧରଣୀଧର ପ ୃ ି YNY0613174
ୀ /51465 70 120 472ଫଲୁ ମହାରଣା ସା ଦାଶରଥି ମହାରଣା OR/06/044/398255

ପ ୁ /51466 37 120 473ଚ ୀ ପସାଦ ମହାରଣା ପି ଭାଗଯ୍ରଥି ମହାରଣା YNY0357996
ପ ୁ /51467 34 120 474ମାନସ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଦାଶରଥି ମହାରଣା LNT4470944
ୀ /51468 67 120 475େହମଲତା ମହାରଣା ସା ଭାଗଯ୍ରଥି ମହାରଣା YNY0084798
ୀ /52469 76 120 476ମିନା େଦଈ ସା ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା OR/06/044/398260

ପ ୁ /52470 34 120 477ସଂଦୀପ ଦ୍ଵିେବଦୀ ପି ବିଜୟା ନ  ଦିେବଦି YNY1295773
ପ ୁ /52471 50 120 478ପେମାଦ ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା OR/06/044/398261
ପ ୁ /52472 49 120 479କ୍ଷୀେରାଦ ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା OR/06/044/398262
ୀ /52473 45 120 480େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହରଣା ସା ପେମାଦ କମୁାର ମହରଣା LNT3321205
ୀ /52474 37 120 481ନିମର୍ଳା ମହାରଣା ସା କ୍ଷିେରଦ ମହାରଣା YNY0084806
ୀ /52475 21 120 482ପିୟ ା ମହାରଣା ପି ପେମାଦ ମହାରଣା YNY1180264
ୀ /53476 47 120 483ମଧସିୁତା ମହ ି ସା ସବୁତ କମୁାର ମହ ି LNT2476497
ପ ୁ /53477 51 120 484ଶୀଧର ମହାରଣା ପି ସଦାଶବି ମହାରଣା LNT2477859
ପ ୁ /53478 52 120 485ଅରବି  ମ ରାଜ ମହାପାତ ପି ହରି  ମ ରାଜ ମହାପାତ LNT2476463
ପ ୁ /53479 49 120 486ସବୁତ କମୁାର ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି LNT2476489
ପ ୁ /53480 22 120 487ଶବିାଶଷି ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ YNY1069566
ୀ /53481 45 120 488ସବିତା ମହାରଣା ପି ଶୀଧର ମହାରଣା LNT1686021
ପ ୁ /53482 26 120 489ସଂଜୟ ପ ନାୟକ ମା ସସିତା ପ ନାୟକ YNY0723346
ପ ୁ /53483 55 120 490ପଜ୍ଞାନ  ପ ନାୟକ ପି େଦବପିୟ ପ ନାୟକ YNY0173633
ୀ /53484 53 120 491ସସିତା ପ ନାୟକ ସା ସି ାଥର୍  ପ ନାୟକ OR/06/044/398275
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ପ ୁ /53485 35 120 492ସନିୁଲ ପ ନାୟକ ପି ସି ାଥର୍  ପ ନାୟକ LNT4480125
ପ ୁ /54486 36 120 494ଅନୁଭବ ଦାସ ପି ବିଭୁଦନ ଦାସ LNT4476909
ପ ୁ /54487 33 120 495ଅନୁରାଗ ଦାସ ପି ବିଭୁଦନ ଦାସ LNT4476917
ପ ୁ /54488 78 120 496େମାହନ ମହାରଣା ପି େଧାେବଇ ମହାରଣା OR/06/044/398282
ପ ୁ /54489 56 120 497ଶବି ମହାରଣା ପି େମାହନ ମହାରଣା OR/06/044/398284
ୀ /54490 50 120 498ପତିମା ମହାରଣା ସା ଶବି ମହାରଣା OR/06/044/398285

ପ ୁ /54491 46 120 499ଇଶର ମହାରଣା ପି େମାହନ ମହାରଣା OR/06/044/398770
ପ ୁ /54492 45 120 500ମେହଶର ମହାରଣା ପି େମାହନ ମହାରଣା OR/06/044/398286
ୀ /54493 42 120 501ଡଲି ମହାରଣା ସା ଇଶର ମହାରଣା LNT4472189

ପ ୁ /54494 33 120 502େସାମନାଥ ମହାରଣା ପି ଶବି ମହାରଣା LNT4472023
ୀ /54495 32 120 503େଜଯ୍ାସନ୍ା ମହରଣା ସା େସାମନାଥ ମହାରଣା YNY0667543

ପ ୁ /54496 29 120 504େଲାକନାଥ ମହାରଣା ପି ଶବି ମହାରଣା YNY0667667
ପ ୁ /55497 36 120 505ଅରବି  ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YNY0639997
ୀ /55498 75 120 506ଭାନୁମତୀ େଦଇ ସା ଧଡି ମହାରଣା OR/06/044/398291

ପ ୁ /55499 55 120 509ଚକଧର ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା OR/06/044/398294
ୀ /55500 48 120 510ମମତା ମହାରଣା ସା ଚକଧର ମହାରଣା OR/06/044/398771

ପ ୁ /55501 46 120 511ଦୀଲିପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଧଡି ମହାରଣା LNT3321213
ପ ୁ /55502 44 120 512ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା ପି ଧିେର  ମହାରଣା OR/06/044/398775
ପ ୁ /55503 42 120 513ମେନାଜ ମହାରଣା ପି ଧଡି ମହାରଣା LNT3320983
ପ ୁ /55504 40 120 514ଶବି ମହାରଣା ପି ଧୀେର  ମହାରଣା LNT3320579
ପ ୁ /55505 39 120 515ଶ ର ମହାରଣା ପି ଧୀେର  ମହାରଣା LNT3320926
ୀ /55506 39 120 516ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ମହାରଣା ପି ଧଡି ମହାରଣା LNT4472171
ୀ /55507 38 120 517ସପିୁୟା ମହାରଣା ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମହାରଣା YNY0309104

ପ ୁ /55508 38 120 518ସରୁଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଧଡି ମହାରଣା YNY0173682
ୀ /55509 29 120 519ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା YNY0667550
ୀ /55510 27 120 520ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା YNY0667659

ପ ୁ /55511 25 120 521ରାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା YNY1026897
ୀ /55512 34 120 522ରୁବିସୀତା ମହାରଣା ସା ଶ ର ମହାରଣା YNY1189893
ୀ /55513 25 120 523ଅନିତା ମହାରଣା ସା ମେନାଜ ମହାରଣା YNY0967968
ୀ /55514 28 120 524େହମ ପଭା ସାମଲ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାମଲ YNY0976696
ୀ /55515 27 120 525ଭକି୍ତ ଲତା ସାମଲ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାମଲ YNY0976712

ପ ୁ /55516 26 120 526ଶଭୁ କମୁାର ସାମଲ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାମଲ YNY0976704
ୀ /56517 58 120 528ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େବେହରା ସା ସବୁଳ େବେହରା OR/06/044/398443
ୀ /56518 43 120 529ସସିତା େବେହରା ପି ସବୁଳ େବେହରା LNT3319795

ପ ୁ /56519 42 120 530ପଦୀ  କମୁାର େବେହରା ପି ସବୁଳ େବେହରା LNT3319803
ପ ୁ /56520 37 120 531ସଦିୁ  େବେହରା ପି ସବୁଳ ଚରଣ େବେହରା YNY0084814
ୀ /56521 33 120 532ଟୁକଲିୁ ସାହୁ ସା ସଦୁୀ  କମୁାର େବେହରା YNY1189935
ୀ /57522 21 120 533ସସୀତା ବଡମାଳୀ ପି େଲଟ ବିଭୂରାଜ ବଡମାଳୀ YNY1137926

ପ ୁ /57523 58 120 534ଫକିର େମାହନ େବେହରା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା OR/06/044/398297
ପ ୁ /57524 52 120 535ସତଯ୍ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା OR/06/044/398299
ୀ /57525 48 120 536ଶାରଳା େବେହରା ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େବେହରା LNT3267960
ୀ /57526 48 120 537ଭଗବତୀ େବେହରା ସା ଫକିର େମାହନ େବେହରା OR/06/044/398300

ପ ୁ /57527 29 120 538େଦବୀ ପସାଦ େବେହରା ପି ଫକିର େମାହନ େବେହରା YNY0454538
ପ ୁ /57528 28 120 539ବିଭୁ ପସାଦ େବେହରା ପି ଫକିର େମାହନ େବେହରା YNY0454603
ପ ୁ /57529 26 120 540ମେନାର ନ େବେହରା ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1026913
ୀ /57530 23 120 541ପିତୀ େବେହରା ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1026947
ୀ /57531 60 120 542ମାତାଜୀ େଦଇ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା OR/06/044/398298
ୀ /57532 58 120 543ଦୁେଲଇ େଦଇ ସା ନାରାୟଣ ସାମଲ YNY0968008

ପ ୁ /57533 52 120 544ପ ୂ ର୍ଚ  ସାମଲ ପି େକୖଳାସ ସାମଲ LNT4479978
ୀ /57534 40 120 545ଅ ଳି ସାମଲ ପି ନାରାୟଣ ସାମଲ YNY0976688
ପ ୁ /57535 36 120 546ନିର ନ ସାମଲ ପି ନାରାୟଣ ସାମଲ LNT4479960
ପ ୁ /57536 30 120 547ମାନସ ସାମଲ ପି ନାରାୟଣ ସାମଲ YNY0667493
ପ ୁ /58537 71 120 548ସଧିୁ  ପସାଦ କର ପି ଇ ମଣି କର YNY0084822
ୀ /58538 61 120 549ଅନିମା କର ସା େସୗେମ  କର LNT4468617
ପ ୁ /58539 39 120 550ସନୁୀଲ କର ପି େସୗେମ  କର LNT4468609
ପ ୁ /58540 38 120 551ସ ୀପ କର ପି ସମି  ପସାଦ କର LNT2490134
ୀ /59541 54 120 552ଅ ନା କର ସା ସଧିୁ  କର LNT4476933
ପ ୁ /60542 61 120 553ରବି  ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ OR/06/044/398312
ପ ୁ /60543 55 120 554ଗେଜ  ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ OR/06/044/398314
ୀ /60544 34 120 555ଚିନୟୀ ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ YNY0309112
ପ ୁ /60545 34 120 556ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ ପି ରବୀ  ସାହୁ LNT4468641
ପ ୁ /60546 32 120 557ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ YNY0309120
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ୀ /60547 27 120 558ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ପି ଗେଜ  ସାହୁ YNY0612820
ୀ /60548 24 120 559ଲିପିନା ସାହୁ ପି ଗେଜ  ସାହୁ YNY0967984
ୀ /60549 49 120 560ଡଲି ସାହୁ ସା ଗେଜ  ସାହୁ LNT3268018

ପ ୁ /61550 61 120 561ଦୁଆରି େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା LNT4472148
ପ ୁ /61551 54 120 562ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ଗେଣଶ େବେହରା OR/06/044/398320
ୀ /61552 50 120 563ଲାବଣଯ୍ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା LNT3321155

ପ ୁ /61553 42 120 564ରାମଚ  େବେହରା ପି ଲକି୍ଷଧର େବେହରା LNT4472007
ପ ୁ /61554 28 120 565କୃ  େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YNY0454504
ୀ /61555 27 120 566ମାମି େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YNY0667634

ପ ୁ /61556 58 120 567ଶବି ଚରଣ ଗୁ ା ପି ନ ଲାଲା ଗୁ ା YNY0723643
ପ ୁ /61557 39 120 568ହରିଚରଣ ଗୁ ା ପି ନ ଲାଲା ଗୁ ା YNY0723650
ପ ୁ /61558 38 120 569ଶମନୁାଥ ଗୁ ା ପି ନ ଲାଲା ଗୁ ା YNY0723668
ପ ୁ /61559 43 120 570ଅମେର  ଓଝା ପି ବଂଶଧିର ଓଝା LNT4468682
ପ ୁ /61560 53 120 571ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ YNY0309138
ୀ /61561 27 120 572ପଜୂାରାଣୀ ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ YNY0667626
ୀ /62562 82 120 573ସତଯ୍ବତୀ ମହାପାତ ସା ପଫଲୁ ମହାପାତ OR/06/044/398327

ପ ୁ /62563 60 120 574ଜେନଜୟ ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ ମହାପାତ OR/06/044/398329
ପ ୁ /62564 55 120 575ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ ମହାପାତ OR/06/044/398330
ୀ /62565 53 120 576ସ ୀତା ମହାପାତ ସା ଜେନଜୟ ମହାପାତ OR/06/044/398332
ୀ /62566 46 120 577ଅନୁଶୟୁା ମହାପାତ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହାପାତ OR/06/044/398331

ପ ୁ /62567 35 120 578ଅଭିେଷକ ମହାପାତ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହାପାତ YNY0309153
ପ ୁ /62568 33 120 579ସତଯ୍ଜିତ୍ ମହାପାତ ପି ଜେନଜୟ ମହାପାତ YNY0309146
ପ ୁ /63569 83 120 580ମଷିୁ େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା OR/06/044/398333
ୀ /63570 76 120 581ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ମଷିୁ େବେହରା OR/06/044/398334

ପ ୁ /63571 55 120 582ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ମଷୁୀ େବେହରା LNT3268091
ପ ୁ /63572 51 120 583ମାନସକମୁାର େବେହରା ପି ମଷିୁ େବେହରା OR/06/044/398338
ପ ୁ /63573 48 120 584ମେହଶ େବେହରା ପି ମଷିୁ େବେହରା YNY0084855
ୀ /63574 46 120 585ମନସିନୀ େବେହରା ସା ମେନାଜ େବେହରା LNT3268109
ୀ /63575 43 120 586ସଜୁାତା େବେହରା ସା ମାନସ େବେହରା YNY0084848

ପ ୁ /63576 42 120 587ମେନସ କମୁାର େବେହରା ପି ମଷିୁ େବେହରା LNT4468690
ୀ /63577 44 120 588ଭାନୁପିୟା ରାଉତ ସା ବାଲୁେ ଶର ରାଉତ LNT3033370

ପ ୁ /63578 50 120 589ବାଲୁେ ଶର ରାଉତ ପି େଗୗରା  ରାଉତ LNT3033388
ୀ /64579 79 120 590ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ବଟ ସାହୁ OR/06/044/398340
ୀ /64580 43 120 591ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ YNY0454512
ୀ /64581 41 120 592ଝୁନୁପରିଯା ସାହୂ ସା କିେଶାର କମୁାର ସାହୂ YNY1083484

ପ ୁ /64582 38 120 593ମେହଶର ସାହୁ ପି ବଟ ସାହୁ LNT4476958
ପ ୁ /64583 37 120 594ଶଶିରି କମୁାର ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ LNT4476826
ୀ /64584 33 120 595ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ଶଶିରି କମୁାର ସାହୁ YNY1049089

ପ ୁ /64585 30 120 596ସେପର୍ଶର ସାହୁ ପି ବଟ ସାହୁ YNY0454520
ୀ /64586 29 120 597ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ମେହଶର ସାହୁ YNY1189695
ୀ /64587 23 120 598ସିତାରାଣୀ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY1064542
ୀ /64588 21 120 599ସ ଯ୍ାରଣୀ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YNY1239359

ପ ୁ /64589 55 120 601ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ OR/06/044/398342
ପ ୁ /64590 52 120 602ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ବଟ କୃ  ସାହୁ OR/06/044/398343
ୀ /64591 48 120 603େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ LNT2479418
ୀ /64592 46 120 604ସବିତା ସାହୁ ପି ବଟ ସାହୁ LNT3320264
ୀ /64593 41 120 605ନମିତା ସାହୁ ପି ବଟ ସାହୁ LNT3320272

ପ ୁ /64594 41 120 606କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ ପି ବଟ ସାହୁ LNT3320009
ପ ୁ /65595 55 120 608ରାମ ଚ  େବେହରା ପି ନବିନ ଚ  େବେହରା LNT2489474
ୀ /65596 55 120 609ତାରା ମଣି େବେହରା ସା କରୁଣାକର େବେହରା YNY0747295
ପ ୁ /65597 45 120 610ମେନାଜକମୁାର େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/044/398773
ୀ /65598 45 120 611ମାନସୀ େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା YNY0640060
ୀ /65599 42 120 612ତିେଳା ମା େବେହରା ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା YNY0309203
ପ ୁ /65600 39 120 613ମରୁଲୀ ଧର େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା YNY0195503
ପ ୁ /65601 39 120 614ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା LNT4468575
ପ ୁ /65602 37 120 615ବଂଶଧିର େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା LNT4472080
ପ ୁ /65603 34 120 616ପଦୀପ େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା YNY0493106
ୀ /65604 32 120 617ମମତା େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା YNY0309211
ୀ /65605 35 120 618ଚୁମକୀ ପଧାନ ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା YNY1060946
ୀ /67606 36 120 619ରାନୁ େବେହରା ସା ମେନାଜ େବେହରା YNY1026954
ପ ୁ /67607 28 120 620ମେନାଜ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YNY1026970
ୀ /67608 74 120 621ପ ଜିନୀ ମିଶ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ମିଶ OR/06/044/398351
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ପ ୁ /67609 52 120 622େବଯ୍ାମେକଶ ମିଶ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମିଶ OR/06/044/398354
ପ ୁ /67610 50 120 623ହୃଷିେକଶ ମିଶ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମିଶ OR/06/044/398355
ୀ /67611 39 120 624େମାନାଲିସା ମିଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ LNT4483780
ୀ /68612 64 120 625ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା କୃ ଚ  ଦାସ OR/06/044/398358

ପ ୁ /68613 45 120 626େସନ୍ହାଶଷି ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ LNT3268083
ୀ /68614 41 120 627େରାଜାଲିନ ଦାସ ପି କୃ  ଚ  ଦାସ LNT3320603

ପ ୁ /68615 39 120 628ସମୀର ଦାସ ପି କୃ  ଚ  ଦାସ LNT3320496
ପ ୁ /68616 32 120 629ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି କୃ  ଚ  ଦାସ YNY0667469
ୀ /68617 74 120 630ସରସତୀ ରାୟ ସା ଗରୁୁ ଚରଣ ରାୟ LNT2484012

ପ ୁ /68618 53 120 631ମେନାଜ କମୁାର ରାୟ ପି ଗରୁୁଚରଣ ରାୟ LNT3320967
ୀ /68619 45 120 632େରଣବୁାଳା ରାୟ ସା ମେନାଜ କମୁାର ରାୟ LNT3320942

ପ ୁ /68620 42 120 633ପଶ ୁର୍ରାମ ରାୟ ପି ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ରାୟ LNT1686153
ୀ /69621 89 120 634ବିମା େଦଇ ସା କମୁାର ମାହା ି YNY0612622
ୀ /69622 58 120 635ମିନୁ େଦଇ ସା ମେହଶର ମହା ି OR/06/044/404233
ୀ /69623 55 120 636ନମିତା େଦଇ ସା ବସ  ମହା ି YNY0632372

ପ ୁ /69624 75 120 637ସଧୁାକର ମହା ି ପି କମୁର ମହା ି OR/06/044/404230
ୀ /69625 61 120 638େମନକା ମହା ି ସା ସଧୁାକର ମହା ି YNY0505271

ପ ୁ /69626 60 120 639ବସ  କମୁାର ମହା ି ପି କମୁର ମହା ି YNY0632364
ପ ୁ /69627 42 120 640ଶବିପସାଦ ମହା ି ପି ସଧୁାକର ମହା ି LNT4476792
ୀ /69628 37 120 641ଭାରତୀ ମହା ି ପି ମେହଶର ମହା ି LNT4480083

ପ ୁ /69629 34 120 642ଚ ନ କମୁାର ମହା ି ପି ସଧୁାକର ମହା ି YNY0454884
ୀ /69630 33 120 643ଆରତୀ ମହା ି ପି ମେହଶର ମହା ି LNT4480091
ୀ /69631 31 120 644ସସିତା ମହା ି ପି ସଧୁାକର ମହା ି YNY0309245

ପ ୁ /69632 51 120 645ସକୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦେନଇ ସାଇଁ YNY0914937
ୀ /69633 48 120 646ସକୁା ି ସାଇଁ ସା ସକୁା  ସାଇଁ LNT4472205

ପ ୁ /70634 57 120 647ଭରତ ମହା ି ପି କମୁର ମହା ି OR/06/044/398375
ପ ୁ /70635 50 120 648ଶରତ ମହା ି ପି କମୁର ମହା ି OR/06/044/404236
ୀ /70636 48 120 649ସବିତା ମହା ି ସା ଶରତ ମହା ି OR/06/044/404237

ପ ୁ /70637 42 120 650ରାମଚ  ମହା ି ପି ମେହଶର ମହା ି LNT3320884
ପ ୁ /70638 33 120 651ଅନିଲ କମୁାର ମହା ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା ି LNT4468583
ୀ /70639 30 120 652ଭଗବତୀ ମହା ି ମା ମୀନା ମହା ି YNY0309252
ୀ /70640 29 120 653ଲିଜି ମହା ି ପି ଶରତ ମହା ି YNY0454363
ୀ /70641 29 120 654ଭାଗଯ୍ବତୀ ମହା ି ମା ମିନା ମହା ି YNY0454843

ପ ୁ /70642 28 120 655ବି ୁଚ  ମହା ି ପି ଶରତ ମହା ି YNY0454371
ପ ୁ /71643 67 120 656ଅେଲଖ ଦାସ ପି ଭିକାରି ଦାସ OR/06/044/398376
ୀ /71644 52 120 657ତୁଳସୀ ଦାସ ସା ଅେଲଖ ଦାସ YNY0505263

ପ ୁ /71645 33 120 658ଅନ  କମୁାର ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଚ  ଦାସ LNT4487179
ୀ /72646 70 120 659େଶୖଳବାଳା ଦାସ ସା ବାସେୁଦବ ଦାସ LNT3320397

ପ ୁ /72647 50 120 660ମେହ  ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ YNY0084897
ୀ /72648 45 120 661ଶମିୁତା ଦାସ ସା ମେହ  ଦାସ YNY0084905
ୀ /72649 32 120 662ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ରଣା ସା ଅରବି  ରଣା YNY0084921
ପ ୁ /73650 80 120 663ଅନାମ େବେହରା ପି କଳୁମଣି େବେହରା OR/06/044/398384
ପ ୁ /73651 51 120 664ଜ୍ଞାନ ର ନ େବେହରା ପି ବଟକୃ  େବେହରା LNT4476834
ପ ୁ /73652 49 120 665ଶତୃଘନ୍ େବେହରା ପି େଗାପୀନାଥ େବେହରା YNY0504324
ୀ /73653 46 120 666ମମତା େବେହରା ସା ଜ୍ଞାନରେଞଜନ େବେହରା LNT3321049

ପ ୁ /73654 43 120 667ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଅନାମ େବେହରା LNT3320488
ୀ /73655 38 120 668ସସିତା େବେହରା ପି ଅନାମ େବେହରା LNT3321064
ୀ /73656 38 120 669ସବିତା େବେହରା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା LNT4494985

ପ ୁ /73657 35 120 670ସକୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ଅନାମ େବେହରା YNY0358051
ୀ /73658 30 120 671ମିନତୀ େବେହରା ସା ସକୁା  କମୁାର େବେହରା YNY1189661
ୀ /73659 27 120 672ମିନତୀ େବେହରା ସା ସକୁା  କମୁାର େବେହରା YNY1027002
ୀ /73660 60 120 673ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ବି ୁେଦବ ଦାସ YNY0914754
ପ ୁ /73661 46 120 674ଶ ର ଦାସ ପି ବି ୁେଦବ ଦାସ LNT4476875
ୀ /73662 36 120 675ଅ  ୁଦାସ ସା ଶ ର ଦାସ LNT4476867
ପ ୁ /73663 29 120 676ସଂଜିବ କମୁାର ଦାସ ମା ଲକ୍ଷୀ ଦାସ YNY0454355
ପ ୁ /73664 21 120 677ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ YNY1278449
ୀ /73665 70 120 678ଟୁକନୁା େଦଇ ସା ଅନାମ େବେହରା OR/06/044/398385
ପ ୁ /73666 51 120 679ଲକ୍ଷୀଧର େଜନା ପି ଦୀନବ ୁ େଜନା YNY0505339
ପ ୁ /73667 49 120 680ରେମଶ ରଣା ପି ନୟା ରଣା YNY0505321
ୀ /74668 88 120 681ବି ୁପିୟା ଦାସ ସା ରାେଜ  ଦାସ OR/06/044/398401
ପ ୁ /75669 39 120 684ହେରକୃ  ପରିଡା ପି େଲାକନାଥ ପରିଡା YNY0505248
ପ ୁ /76670 72 120 685ଭଗବାନ ପରିଡା ପି ହାଡିବ ୁ ପରିଡା OR/06/044/398392
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ପ ୁ /76671 42 120 686ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ପରିଡା ପି ଭଗବାନ ପରିଡା LNT4468666
ୀ /76672 39 120 687ସସିତା ପରିଡ଼ା ସା ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ପରିଡା YNY1069517
ୀ /77673 35 120 688େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େବେହରା ସା ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା YNY0309286
ୀ /77674 52 120 689ପଭାତୀ େଦଇ ସା ତପନ ପରିଡା OR/06/044/398389

ପ ୁ /77675 86 120 690େଲାକନାଥ ପରିଡା ପି ହାଡିବ ୁ ପରିଡା OR/06/044/398178
ପ ୁ /77676 62 120 691ତପନ ପରିଡା ପି େଲାକନାଥ ପରିଡା OR/06/044/398388
ପ ୁ /77677 53 120 692ର ନ କମୁାର ପରିଡା ପି େଲାକନାଥ ପରିଡା YNY0454728
ୀ /77678 38 120 693ର  ୁପରିଡା ସା ର ନ ପରିଡା YNY0454249
ୀ /77679 37 120 694ଅନସୟୂା ପରିଡା ସା ହେରକୃ  ପରିଡା YNY0454231
ୀ /78680 26 120 695ସାଗରୀକା େବଉରା ପି ଶରତ ଚ  େବଉରା YNY0723635

ପ ୁ /78681 50 120 696ନିର ନ ପରିଡା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପରିଡା LNT4495073
ପ ୁ /78682 43 120 697ଧୀର ନ ପରିଡା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପରିଡା YNY0505255
ୀ /78683 41 120 698ମମତା ପରିଡା ସା ନିର ନ ପରିଡା YNY0505289

ପ ୁ /79684 67 120 699ସବୁାଷ ଚ  େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା OR/06/044/398407
ପ ୁ /79685 45 120 700କା ିର୍କ େବେହରା ପି ସବୁାଷ େବେହରା LNT3320470
ପ ୁ /79686 38 120 701ଶାରଦା ପସାଦ େବେହରା ପି ସବୁାଷ ଚ  େବେହରା LNT3320553
ୀ /79687 62 120 702ଶଚୀ େଦଇ ସା ସବୁାସ େବେହରା OR/06/044/398408

ପ ୁ /79688 25 120 703େସାମନାଥ ସାହୁ ପି ରାେଜ  ପସାଦ ସାହୁ YNY0723676
ପ ୁ /79689 24 120 704ଅମରନାଥ ସାହୁ ପି ରାେଜ  ପସାଦ ସାହୁ YNY1027028
ପ ୁ /79690 55 120 705ରାେଜ  ପସାଦ ସାହୁ ପି ଫକିର ଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/398409
ୀ /79691 50 120 706କବିତା ସାମଲ ସା ରାେଜ  ସାହୁ LNT3267937

ପ ୁ /80692 54 120 707ଶେୁରଶ ପ ା ପି ମେହଶର ପ ା LNT3320173
ପ ୁ /80693 42 120 708ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା ପି ଅନ  ଚରଣ ପ ା LNT3320207
ୀ /80694 26 120 709ସଜୁ୍ଞା ସଚୁରିତା ପ ା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା YNY1083724
ୀ /81695 58 120 710ରୁକଣୀ େବେହରା ସା ମେହଶର େବେହରା YNY0914929

ପ ୁ /81696 57 120 711ମେହଶର େବେହରା ପି ବାଳକୃ  େବେହରା OR/06/044/398436
ପ ୁ /81697 41 120 712ରେମଶ େବେହରା ପି େବଣ ୁେବେହରା YNY0084939
ପ ୁ /81698 27 120 713େଗାପୀନାଥ େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା YNY0667329
ପ ୁ /82699 44 120 714ସଂଗାମ େବେହରା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା LNT3320702
ପ ୁ /82700 42 120 715ବିକମ େବେହରା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା LNT3320611
ପ ୁ /82701 40 120 716ସଶୁା  େବେହରା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା LNT3320546
ପ ୁ /83702 40 120 718ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା LNT1686112
ପ ୁ /83703 35 120 719ଦିବାକର େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା LNT4472015
ୀ /83704 34 120 720ରାଜଶୀ େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YNY1083716
ୀ /84705 53 120 721ଭାନୁମତୀ େବେହରା ସା କାହନ୍ଚୁରଣ େବେହରା OR/06/044/398431

ପ ୁ /84706 44 120 722ଶା ନୁ କମୁାର େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା LNT4472049
ପ ୁ /84707 43 120 723ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା LNT4472155
ୀ /85708 63 120 724ସାବିତୀ େବେହରା ସା େବଣ ୁେବେହରା OR/06/044/398429
ୀ /85709 56 120 725ବାସ ି େବେହରା ସା ଧେନଶର େବେହରା OR/06/044/398435

ପ ୁ /85710 55 120 726ବିଜୟ େବେହରା ପି ବାଳକୃ  େବେହରା OR/06/044/398438
ୀ /85711 50 120 727ସବିତା େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା LNT4495016
ୀ /85712 43 120 728ମମତା େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା YNY0309302
ୀ /85713 22 120 729ସଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା YNY1060284

ପ ୁ /85714 20 120 730ବିଶ୍ଵଜୀତ େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା YNY1298058
ପ ୁ /86715 65 120 731ଶ ର ପିଲାଇ ପି ରାମଚ  ପିଲାଇ OR/06/044/398440
ୀ /87716 80 120 732ଜାନକୀ େବେହରା ସା ଅ ର୍ନ େବେହରା OR/06/044/398449

ପ ୁ /87717 58 120 733ସନିୁଲ େବେହରା ପି ଅ ର୍ନ େବେହରା OR/06/044/398450
ୀ /87718 56 120 734ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/044/398452
ୀ /87719 50 120 735ସବିତା େବେହରା ସା ସନୁୀଲ େବେହରା LNT3320991
ପ ୁ /87720 47 120 736ସଂଜିତ୍ େବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନ େବେହରା OR/06/044/398456
ୀ /87721 43 120 737ସଲୀଳା େବେହରା ସା ସ ିତ େବେହରା LNT3321007
ୀ /87722 39 120 738ଝଲି େବେହରା ସା ସମୀର େବେହରା YNY0454736
ପ ୁ /87723 38 120 739ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା LNT4472288
ପ ୁ /87724 37 120 740ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା LNT4487195
ୀ /87725 32 120 741ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ରାେଜଶ େବେହରା YNY0667527
ୀ /87726 31 120 742ସପନ୍ା େବେହରା ସା ରାେକଶ େବେହରା YNY0667535
ପ ୁ /87727 24 120 743ମେନାର ନ େବେହରା ପି ସନୁୀଲ େବେହରା YNY1295765
ୀ /88728 55 120 744ମେନାରମା େବେହରା ପି େଗାଲଖ େବେହରା OR/06/044/398446
ପ ୁ /88729 48 120 745ଅନ  େବେହରା ପି େଗାଲଖ େବେହରା LNT3268141
ୀ /88730 42 120 746ଅନୁପମା େବେହରା ପି େଗାେଲଖ ଚ  େବେହରା LNT3319738
ପ ୁ /88731 39 120 747ମତୃଯ୍ ୁ ୟ େବେହରା ପି େଗାେଲଖଚ  େବେହରା LNT3320017
ୀ /88732 39 120 748ଲକ୍ଷିପିୟା େବେହରା ସା ଅନ  କମୁାର େବେହରା LNT4476883
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ୀ /88733 24 120 749ଅନିତା ନାୟକ ପି ପସଭା େଦଈ YNY1076645
ୀ /89734 42 120 751ବାସ ି େବେହରା ସା ବୁଲୁ େବେହରା LNT3320561

ପ ୁ /90735 42 120 752େଦବପକାଶ ବକି୍ସ ପି ପକାଶ ଚ  ବକି୍ସ LNT4472106
ୀ /90736 32 120 753ଲିଲି ସଜୁାତା ବକି୍ସ ସା େଦବ ପସାଦ ବକି୍ସ YNY0504340

ପ ୁ /90737 50 120 754ଦଶରଥ େବେହରା ପି ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା LNT4472296
ପ ୁ /90738 45 120 755ମେନାର ନ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା LNT3320827
ୀ /90739 43 120 756ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ସା ଦଶରଥ େବେହରା LNT4472320

ପ ୁ /90740 40 120 757ସ ୟ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା LNT3320330
ୀ /90741 37 120 758ସସିତା େବେହରା ସା ମେନାର ନ େବେହରା YNY0836460
ୀ /90742 30 120 759ନିରୁପମା େବେହରା ସା ସ ୟ େବେହରା YNY0667402

ପ ୁ /90743 48 120 760ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ ପି େଗାବି  ଚ  ପଧାନ LNT4472122
ୀ /90744 43 120 761ଜୟ ୀ ପଧାନ ସା ବିଜୟ ପଧାନ LNT4494951
ୀ /90745 60 120 762ସିତା ସାହୁ ସା େଦବରାଜ ସାହୁ LNT4472072

ପ ୁ /90746 53 120 763ରମାକା  ସିଂହ ପି ମନୁ ସିଂହ LNT4476859
ୀ /91747 68 120 764କମଳା େଦଇ ସା ନିର ନ ନାଟିଆ OR/06/044/398465
ୀ /91748 51 120 765କବିତା େଦଇ ସା ଚି  ନାଟିଆ OR/06/044/398467
ୀ /91749 28 120 766ରୀନା ମହାରଣା ପି ନଳୀନିକା  ମହାରଣା YNY0723429

ପ ୁ /91750 54 120 768ଚି ର ନ ନାଟିଆ ପି ସାଧ ୁନାଟିଆ OR/06/044/398466
ପ ୁ /91751 45 120 769ମରୁଲୀଧର ନାଟିଆ ପି ନିର ନ ନାଟିଆ OR/06/044/398469
ୀ /91752 42 120 770ଝରଣା ନାଟିଆ ସା ମରୁଲିଧର ନାଟିଆ YNY0144774

ପ ୁ /91753 41 120 771ବଂଶଧିର ନାଟିଆ ପି ନିର ନ ନାଟିଆ YNY0144766
ୀ /91754 28 120 772ଜୟଶୀ ନାଟିଆ ପି ଚି ର ନ ନାଟିଆ YNY0667428
ୀ /92755 58 120 773ତପନ ନାଟିଆ ପି ବିମାଧର ନାଟିଆ OR/06/044/398493

ପ ୁ /92756 53 120 774ବିପିନ ନାଟିଆ ପି ବିମାଧର ନାଟିଆ OR/06/044/398494
ପ ୁ /92757 49 120 775ପସନନ୍  କମୁାର ନାଟିଆ ପି ବିମାଧର ନାଟିଆ OR/06/044/398495
ୀ /92758 46 120 776ସମିୁତା ନାଟିଆ ସା ବିପିନ ନାଟିଆ YNY0084954
ୀ /92759 43 120 777ମଂଜୁଲତା ନାଟିଆ ସା ତପନ ନାଟିଆ YNY0084962

ପ ୁ /93760 36 120 778ଟୁଟୁଲୁ ବାରିକ ପି େଯାେଗ  ବାରିକ YNY1026541
ୀ /93761 57 120 779ପ ୁ ଲତା େବେହରା - ରଶିତା ନାଟିଆ YNY1080415

ପ ୁ /93762 48 120 780ଅେଶାକ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YNY0914788
ୀ /93763 46 120 781କୁ ଳା େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା YNY0914705

ପ ୁ /93764 31 120 782ଶୀକା  େବେହରା - ରସୀତା ନାଟିଆ YNY1080340
ପ ୁ /93765 30 120 783ଶୀକା  େବେହରା ପି ଅେଶାକ େବେହରା YNY0914762
ୀ /93766 30 120 784ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YNY0914713
ୀ /93767 28 120 785ଝରଣା େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YNY0723379
ୀ /93768 26 120 786ମମତା େବେହରା ପି ଅେଶାକ େବେହରା YNY0914770

ପ ୁ /93769 54 120 787ନିର ନ ଦାସ ପି େକଳଚୁରଣ ଦାସ YNY0986760
ପ ୁ /93770 48 120 788ସମୀର କମୁାର ଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ YNY0144816
ୀ /93771 41 120 789ତୃ ିମୟୀ ଦାସ ସା ସମିର କମୁାର ଦାସ YNY0144824

ପ ୁ /93772 33 120 790ଶବିାଶଷି ଦାସ ପି ସବୁାଶ ଚ  ଦାସ LNT4547311
ପ ୁ /93773 29 120 791ଶୀନିବାସ ଦାସ ପି ସବୁାସ ଚ  ଦାସ YNY1026509
ପ ୁ /93774 27 120 792େଜଯ୍ାତି ରଂ ନ ଦାସ ମା ଇତିଶୀ ନାଟିଆ YNY0914721
ପ ୁ /93775 21 120 793େଦବବତ ଦାସ ମା ରଶିତା ନାତିଆ YNY1278324
ୀ /93776 70 120 794ବିଦଯ୍ତୁଲତା େଦଇ ସା ତିେଲାଚନ ନାଟିଆ OR/06/044/398471

ପ ୁ /93777 49 120 795ଆେଲାକ କମର୍କାର ପି େନତାଇ ଚ  କମର୍କାର YNY0993956
ୀ /93778 43 120 796ର ିତା କମର୍କାର ସା ଆେଲାକ କମର୍କାର YNY1026566
ୀ /93779 27 120 797ଅପିର୍ତା କମର୍କାର ପି ଆେଲାକ କମର୍କାର YNY0993964
ୀ /93780 27 120 798ଅପିର୍ତା କମର୍କାର ସା ଟୁଟୁଲୁ କମର୍କାର YNY1026525

ପ ୁ /93781 31 120 799ରଘରୁାମ ମ ଳ - ରଶ◌ିିତା ନାଟିଆ YNY1069426
ପ ୁ /93782 65 120 800େକଦାର ନାଟିଆ ପି ବୃ ାବନ ନାଟିଆ OR/06/044/398472
ୀ /93783 60 120 801ରମା ନାଟିଆ ସା େକଦାର ନାଟିଆ OR/06/044/398474
ୀ /93784 51 120 802ଦୀ ିମୟୀ ନାଟିଆ ପି ତିେଲାଚନ ନାଟିଆ YNY0914739
ୀ /93785 50 120 803ରସିତା ନାଟିଆ ପି ତିେଲାଚନ ନାଟିଆ YNY1334366
ୀ /93786 41 120 804ଇତିଶୀ ନାଟିଆ ପି ତିେଲାଚନ ନାଟିଆ OR/06/044/398765
ୀ /93787 40 120 805ମମତା ନାଟିଆ ସା ମେନାରଂଜନ ନାଟିଆ YNY0144790
ପ ୁ /93788 40 120 806ମେନାର ନ ନାଟିଆ ପି ତିେଲାଚନ ନାଟିଆ OR/06/044/398739
ୀ /93789 39 120 807ଦୁଲା ନାଟିଆ ସା ତାପସ କମୁାର ନାଟିଆ YNY0144782
ପ ୁ /93790 37 120 808ତାପସକମୁାର ନାଟିଆ ପି ତିେଲାଚନ ନାଟିଆ LNT2615649
ୀ /93791 34 120 809େଜଯ୍ାତିଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ଜୟ  ନାଟିଆ YNY1027051
ୀ /93792 42 120 810ସିତା ସାହୁ ସା ପସନନ୍ ସାହୁ YNY1189604
ପ ୁ /93.793 49 120 811ଆେଲାକ କମର୍କାର ପି ନିତାଇ ଚ  କମର୍କାର YNY1026574
ୀ /94794 88 120 812ପମିଳା ନାଟିଆ ସା ପଫଲୁ ନାଟିଆ OR/06/044/398476
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ପ ୁ /94795 52 120 813ପବିତା ନାଟିଆ ପି ପଫଲୁ ନାଟିଆ OR/06/044/398478
ପ ୁ /94796 50 120 814ଉମାକା  ନାଟିଆ ପି ପଫଲୁ ନାଟିଆ LNT3268034
ୀ /94797 50 120 815ମ ଲୁତା ନାଟିଆ ସା ରମାକା  ନାଟିଆ LNT3268042

ପ ୁ /94798 45 120 816ତାରାକା  ନାଟିଆ ମା ପମିଳା ନାଟିଆ YNY0454397
ପ ୁ /94799 44 120 817ରତିକା  ନାଟିଆ ପି ପଫଲୁ ନାଟିଆ OR/06/044/398479
ୀ /94800 37 120 818ଗୀତା ଳି ନାଟିଆ ସା ତାରାକା  ନାଟିଆ YNY0309336

ପ ୁ /95801 41 120 819ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଭୀମେସନ େବେହରା YNY0723361
ପ ୁ /95802 59 120 820ଅେଶାକ କମୁାର ନାଟିଆ ପି ଗେଣଶର ନାଟିଆ OR/06/044/398480
ପ ୁ /95803 58 120 821ବିଜୟ ନାଟିଆ ପି ଗେଣଶର ନାଟିଆ OR/06/044/398483
ୀ /95804 53 120 822ମ ଲୁତା ନାଟିଆ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନାଟିଆ OR/06/044/398481
ୀ /95805 48 120 823ସ ଯ୍ାରାଣୀ ନାଟିଆ ସା ବିଜୟ ନାଟିଆ YNY0986778

ପ ୁ /95806 38 120 824ଜୟ  କମୁାର ନାଟିଆ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାଟିଆ LNT4472270
ପ ୁ /95807 33 120 825ଅମିୟ ର ନ ନାଟିଆ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାଟିଆ LNT3033404
ୀ /95808 30 120 826ରାଜଶୀ ନାଟିଆ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନାଟିଆ YNY0667436

ପ ୁ /95809 24 120 827ବିଶର ନ ନାଟିଆ ପି ବିଜୟ ନାଟିଆ YNY0993972
ୀ /95810 21 120 828ବିଦଯ୍ାଶୀ ନାଟିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାଟିଆ YNY1295690
ୀ /96811 73 120 830ନିଶଥିିନୀ େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/044/398487

ପ ୁ /96812 48 120 831କମଳ କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/044/398762
ପ ୁ /96813 46 120 832କଲଯ୍ାଣ କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା OR/06/044/398763
ୀ /96814 44 120 833ପ ୁ ିତା େବେହରା ସା କଲଯ୍ାଣୀ କମୁାର େବେହରା YNY0084996
ୀ /96815 43 120 834ମିନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା କମଲ କମୁାର େବେହରା LNT3320454

ପ ୁ /96816 34 120 835କେଲାଲ କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା LNT3033412
ୀ /96817 73 120 836ନିମର୍ଳ ଧୀର ସା ଭୀମେସନ ଧୀର YNY0723072

ପ ୁ /96818 56 120 837ଟି  ୁଧୀର ପି ଭୀମେସନ୍ ଧୀର YNY0723056
ପ ୁ /96819 50 120 838ରାଜୁ ଧୀର ପି ଭୀମେସନ ଧୀର YNY0723049
ୀ /96820 46 120 839ଅ  ୁଧୀର ସା ରାଜୁ ଧୀର YNY0723064
ୀ /97821 57 120 840ଅମିତାରାଣୀ େବେହରା ମା ଲକ୍ଷୀ ନାଟିଆ YNY0914747
ୀ /97822 70 120 842ଚ ମଣି େଦଇ ସା ନିେମଇ ଁନାଟିଆ LNT3267994

ପ ୁ /97823 71 120 843ଅେଶାକ କମୁାର ନାଟିଆ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ନଟିଆ OR/06/044/398498
ପ ୁ /97824 59 120 844ଅଜୟ କମୁାର ନାଟିଆ ପି େକୖଳାସ ଚ  ନାଟିଆ OR/06/044/398500
ୀ /97825 56 120 845ମମତା ନାଟିଆ ସା ଅେଶାକ ନାଟିଆ OR/06/044/398499

ପ ୁ /97826 55 120 846ସେ ାଷ ନାଟିଆ ପି ନିେମଇ ଁନାଟିଆ LNT3268026
ପ ୁ /97827 50 120 847ନେରଶ ନାଟିଆ ପି ନିେମଇ ଁନାଟିଆ YNY0986786
ୀ /97828 48 120 848େସୗଭାଗିନୀ ନାଟିଆ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାଟିଆ LNT3118700
ୀ /97829 47 120 849ପଭାସିନୀ ନାଟିଆ ସା ନେରଶ କମୁାର ନାଟିଆ LNT4468716

ପ ୁ /97830 46 120 850ଉମାକା  ନାଟିଆ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ନାଟିଆ LNT4483814
ପ ୁ /97831 44 120 851ଶାରଦା ନାଟିଆ ପି େକୖଳାସ ନାଟିଆ OR/06/044/398501
ୀ /97832 44 120 852ନମିତା ନାଟିଆ ସା ଉମାକା  ନାଟିଆ LNT4483822

ପ ୁ /97833 43 120 853ବିଶଜିତ ନାଟିଆ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ନାଟିଆ YNY0640110
ପ ୁ /97834 42 120 854ପେମାଦ ନାଟିଆ ପି େକୖଳାସ ନାଟିଆ OR/06/044/398502
ୀ /97835 42 120 855ସକୁୃତିରାଣୀ ନାଟିଆ ସା ସାରଦା ନାଟିଆ YNY0309369
ୀ /97836 41 120 856େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ନାଟିଆ ସା ଉମାକା  ନାଟିଆ YNY0309351
ୀ /97837 41 120 857ସଶୀପିୟା ନାଟିଆ ସା ଅଜୟ କମୁାର ନାଟିଆ LNT4524831
ୀ /97838 34 120 858ର ିତା ନାଟିଆ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାଟିଆ YNY0309377
ୀ /97839 32 120 859ରଜନୀ ନାଟିଆ ସା ବିଶଜୀତ ନାଟିଆ YNY0667642
ୀ /97840 22 120 860ସଭୁାସିନୀ ନାଟିଆ ମା େସୗଭାଗିନୀ ନାଟିଆ YNY1156728
ୀ /97841 22 120 861ସବୁାସିନୀ ନIଟିଆ ପି ସେ ାଷ ନIଟିଆ YNY1059575

ପ ୁ /97842 20 120 862ଅଭିରାମ ନାଟିଆ ପି ନେରଶ ନାଟିଆ YNY1276005
ପ ୁ /98843 90 120 863ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା OR/06/044/398503
ପ ୁ /98844 68 120 864େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ଶକୁେଦବ େବେହରା LNT3320892
ପ ୁ /98845 56 120 865ଅେଶାକ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା YNY0841098
ୀ /98846 55 120 866ସକୁା ି େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/044/398511
ୀ /98847 52 120 867ଶା ିଲତା େବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା LNT3320868
ୀ /98848 50 120 868ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା YNY0841106
ପ ୁ /98849 44 120 869ଶତୃଘନ୍ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/044/398741
ପ ୁ /98850 41 120 870ମେନାଜ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା LNT3320850
ୀ /98851 40 120 871ମେନାରମା େବେହରା ସା ମେନାଜ େବେହରା LNT4487229
ୀ /98852 38 120 872ମିନିଲତା େବେହରା ସା ଶତୃଘନ୍ େବେହରା LNT4487211
ପ ୁ /98853 26 120 873ଆଶଷି େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YNY0723338
ୀ /98854 45 120 874ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ପି ଗ ାଧର ଦାସ LNT4480034
ୀ /98855 34 120 875ସମୁନ ଦାସ ସା ଶକିାଂତ କମୁାର ଦାସ YNY1193192
ୀ /99856 42 120 876ରାଜଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ େବେହରା LNT3320405
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ପ ୁ /100857 78 120 877ବଲଭ ପସାଦ େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା YNY0144956
ୀ /100858 66 120 878ଲତିକା େବେହରା ସା ବଲଭ ପସାଦ େବେହରା OR/06/044/398508
ୀ /100859 57 120 879ବି ୁପିୟା େବେହରା ପି ବଲଭ ପସାଦ େବେହରା YNY0640128

ପ ୁ /100860 54 120 880ବିଜନ କମୁାର େବେହରା ପି ବଲଭ ପସାଦ େବେହରା LNT2490514
ୀ /100861 48 120 881ସନୁୀତା େବେହରା ସା ବିଜନ କମୁାର େବେହରା LNT3320199

ପ ୁ /100862 21 120 882େଗୗରବ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜନ କମୁାର େବେହରା YNY1278498
ପ ୁ /100863 22 120 883ସଭୁମ ସ ିକ ମା ବି ୁପିୟା େବେହରା YNY1199447
ପ ୁ /101864 79 120 884ନବ କୃ  େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା OR/06/044/398518
ୀ /101865 65 120 885ପମିଳା େବେହରା ସା ନବ କୃ  େବେହରା OR/06/044/398519

ପ ୁ /101866 49 120 886ନେଗନ େବେହରା ପି ନବ େବେହରା OR/06/044/398520
ପ ୁ /101867 49 120 887ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ନବ କିେଶାର େବେହରା OR/06/044/398524
ୀ /101868 47 120 888ସନ୍ି ା ସମିୁତା େବେହରା ସା ପଶା  କମୁାର େବେହରା YNY0173708

ପ ୁ /101869 45 120 889ସଶୁା  େବେହରା ପି ନବ େବେହରା OR/06/044/398525
ୀ /101870 41 120 890ସଂଘମିତା େବେହରା ସା ନେଗନ େବେହରା YNY0505297
ୀ /101871 36 120 891ରୀନା େବେହରା ସା ସଶୁା  େବେହରା YNY0505230

ପ ୁ /102872 68 120 892ନେର  େବେହରା ପି ନ  େବେହରା OR/06/044/398526
ୀ /102873 62 120 893ଲଳିତା େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା OR/06/044/398528
ୀ /102874 38 120 894ଲିଜା େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା LNT3321106

ପ ୁ /102875 34 120 895ରବୀ  େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା LNT4468567
ୀ /102876 24 120 896ଅମିତା ପରିଡ଼ା ସା ରବୀ  େବେହରା YNY1189877

ପ ୁ /103877 65 120 897ଶରତ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା OR/06/044/398533
ପ ୁ /103878 61 120 898ଅେଶାକ େବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନ େବେହରା LNT3320140
ୀ /103879 60 120 899ଆରତୀ େବେହରା ସା ଶରତ େବେହରା LNT3320769

ପ ୁ /103880 55 120 900ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା LNT2483220
ୀ /103881 53 120 901କବିତା େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା OR/06/044/405067

ପ ୁ /103882 50 120 902ସଶୁୀଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନ େବେହରା LNT3320074
ୀ /103883 47 120 903ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା YNY0986794
ୀ /103884 47 120 904ବନଜା େବେହରା ସା ଅମଲୁଯ୍ େବେହରା LNT4472114

ପ ୁ /103885 46 120 905ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନ େବେହରା LNT3320421
ପ ୁ /103886 43 120 906ସନୁୀଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା LNT3319696
ୀ /103887 37 120 907ଗାୟତୀ େବେହରା ସା ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା YNY0085001
ୀ /103888 34 120 908ମିଲି େବେହରା ସା ସଶୁଲି େବେହରା LNT3033420
ୀ /103889 28 120 909ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ଅେଶାକ େବେହରା YNY0723742
ୀ /103890 27 120 910ଚିନୟୀ େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YNY0723239

ପ ୁ /103891 26 120 911ଅରୁନ୍ େବେହରା ପି ଅେଶାକ େବେହରା YNY0723734
ୀ /103892 25 120 912େମାନାଲିସା େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YNY1026616
ୀ /103893 24 120 913ଇତିଶୀ େବେହରା େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YNY1026590

ପ ୁ /103894 53 120 914ମେହ  ଦାଶ୍ ପି ହେରକୃ  ଦାଶ୍ YNY0454389
ୀ /103895 45 120 915ଗାୟତୀ ଦାଶ ସା ମେହ  ଦାଶ YNY0454900
ୀ /103896 27 120 916ପିନାକିନୀ ଦାଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ YNY0723437

ପ ୁ /103897 26 120 917ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦାଶ ପି ମେହ  ଦାଶ YNY0836536
ୀ /103898 24 120 918ନିହାରିକା ଦାଶ ମା ଗାୟତୀ ଦାଶ YNY1083526

ପ ୁ /103899 43 120 919ପତାପ ଚ  ଦିକ୍ଷୀତ ପି ପଭାକର ଦିକ୍ଷୀତ YNY0723718
ୀ /103900 40 120 920ବବିତା ଖଟୁଆ ସା ବାଟୁ ଚରଣ ଖଟୁଆ YNY0454876

ପ ୁ /103901 67 120 921ଜୟକୃ ର୍ ମଲିକ ପି ଗଣୁନିଧି ମଲିକ YNY0723767
ପ ୁ /103902 35 120 922ସେ ାଷ କମୁାର ମଲିକ ପି ଜୟକୃ  ମଲିକ YNY0723775
ୀ /103903 26 120 923ପଦିନୀ ମଲିକ ପି ଜୟକୃ  ମଲିକ YNY0723783

ପ ୁ /103904 62 120 924କାଶୀନାଥ ମହାପାତ ପି ବାନାମର ମହାପାତ YNY0309419
ୀ /103905 55 120 925ପତିମା ମହାପାତ ସା କାଶୀନାଥ ମହାପାତ YNY0309401
ପ ୁ /103906 31 120 926ବାପ ୁମହାପାତ ପି କାଶୀନାଥ ମହାପାତ YNY0309393
ପ ୁ /103907 48 120 927ପ ୂ ର୍ ଚ  ପ ା ପି ଅନ  ଚରଣ ପ ା YNY0841213
ୀ /103908 43 120 928ବାସ ି ପ ା ସା ପତାପ ଚ  ଦିକ୍ଷୀତ୍ YNY0723726
ୀ /103909 22 120 929ପତିକ୍ଷଯ୍ା ପ ା ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ପ ା YNY1069343
ୀ /103910 31 120 930କାଦମିନୀ ରଉତ ପି ଜୟକୃ  ମଲିକ YNY0723692
ୀ /103911 58 120 931ତନୁଜା ଷଢ ୀ ସା ନିେରା ମ ଷଢ ୀ YNY0841221
ୀ /103912 33 120 932େସଫାଲୀ ସାଇଁ ପି ପକାଶ ଚ  ସାଇଁ YNY0723759
ପ ୁ /105913 47 120 933ସେରାଜ େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା YNY0723213
ପ ୁ /105914 37 120 934ସେରାଜ େବେହରା ପି ମଷୁା େବେହରା LNT4468674
ୀ /105915 33 120 935େସୗଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ସେରାଜ େବେହରା YNY0309427
ପ ୁ /106916 63 120 937ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା ପି ଅନାଦି େବେହରା OR/06/044/398546
ପ ୁ /106917 50 120 938ବଂଶ ିେବେହରା ପି ଅନାଦି େବେହରା OR/06/044/398547
ୀ /106918 45 120 939ନୟନା େବେହରା ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା LNT3320512
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ୀ /106919 37 120 940ମମତା େବେହରା ପି ଅନାଦି େବେହରା LNT3320538
ୀ /106920 23 120 941ପିୟ ା େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା YNY1026624
ୀ /106921 23 120 942ପିୟ ା େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା YNY1278464
ୀ /107922 25 120 943ସମୁନ କବି ପି ବୃ ାବନ କବି YNY0914697
ୀ /107923 23 120 944େସାନାଲି କବି ପି ବୃ ାବନ କବି YNY1026640
ୀ /107924 74 120 945େଜଯ୍ାତି ନାଟିଆ ସା ଗଗନ ନାଟିଆ OR/06/044/398551
ୀ /107925 70 120 946ଚ ଳା ନାଟିଆ ସା କିେଶାର ନାଟିଆ OR/06/044/398553

ପ ୁ /107926 66 120 947କିେଶାର ଚ  ନାଟିଆ ପି େଯାେଗ  ନାଟିଆ OR/06/044/398552
ପ ୁ /107927 52 120 948ଦିଲୀପ ନାଟିଆ ପି ଗଗନ ନାଟିଆ OR/06/044/398555
ପ ୁ /107928 50 120 949ପଦିପ ନାଟିଆ ପି ଗଗନ ନାଟିଆ OR/06/044/398556
ୀ /107929 45 120 950ରଚିତା ନାଟିଆ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ନାଟିଆ YNY0085035

ପ ୁ /107930 43 120 951ସ ିତ କମୁାର ନାଟିଆ ପି ଗଗନଚ  ନାଟିଆ LNT3321130
ୀ /107931 43 120 952ଅ ର୍ନା ନାଟିଆ ପି କିେଶାର ଚ  ନାଟିଆ LNT2488864
ୀ /107932 42 120 953ଆରତୀ ନାଟିଆ ପି କିେଶାର ଚ  ନାଟିଆ LNT1686088

ପ ୁ /107933 41 120 954ଜନା ର୍ନ ନାଟିଆ ପି କିେଶାର ଚ  ନାଟିଆ LNT1686096
ପ ୁ /107934 39 120 955ଧନ ୟ ନାଟିଆ ପି କିେଶାର ଚ  ନାଟିଆ LNT1686104
ପ ୁ /107935 38 120 956ଧନ ୟ ନାଟିଆ ପି କିେଶାର କମୁାର ନାଟିଆ YNY0841353
ୀ /107936 38 120 957ପିତିଶୀ ନାଟିଆ ସା ଜନା ର୍ନ ନାଟିଆ YNY0309435
ୀ /107937 37 120 958ସସିତା ନାଟିଆ ପି ଗଗନ ଚ  ନାଟିଆ LNT4491437
ୀ /107938 37 120 959ଇତିଶୀ ନାଟିଆ ସା ଧନ ୟ ନାଟିଆ YNY0309443
ୀ /107939 35 120 960ମଧସିୁତା ନାଟିଆ ପି ଗଗନ ଚ  ନାଟିଆ YNY0085019
ୀ /107940 59 120 961ମୀନା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଅନ ରାମ ସାହୁ LNT1686005

ପ ୁ /107941 39 120 962ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅନ ରାମ ସାହୁ LNT1686013
ୀ /108942 40 120 963ସଚିୁତା ଦାସ ସା ପମିଳା ଦାସ YNY0841338
ୀ /108943 73 120 964ପ ୁ ିର୍ମା ନାଟିଆ ସା ମରୁାରୀ ନାଟିଆ OR/06/044/398558
ୀ /108944 67 120 965କା ନବାଳା ନାଟିଆ ସା ସ ି ନାଟିଆ OR/06/044/398561

ପ ୁ /108945 53 120 966ସରୁପାନ  ନାଟିଆ ପି ଶ ିଦାନ  ନାଟିଆ OR/06/044/398564
ପ ୁ /108946 50 120 967ସଂପ ୁ ର୍ାନ  ନାଟିଆ ପି ସ ି ନାଟିଆ OR/06/044/398563
ପ ୁ /108947 49 120 968ଚ େଶଖର ନାଟିଆ ପି ମରୁାରି ନାଟିଆ OR/06/044/398559
ୀ /108948 48 120 969ଶମିର୍ ା ନାଟିଆ ସା ସଂପ ୂ ର୍ାନ  ନାଟିଆ LNT2490076
ୀ /108949 47 120 970ସସିତା ନାଟିଆ ସା ସରୁୂପା ନ  ନାଟିଆ LNT2502839

ପ ୁ /108950 45 120 971ଶବିାନ  ନାଟିଆ ପି ସ ି ନାଟିଆ OR/06/044/398565
ୀ /108951 37 120 972ସାଗତିକା ନାଟିଆ ସା ଶବିାନ  ନାଟିଆ LNT3033446
ୀ /108952 23 120 973େଶତାପଜ୍ଞା ନାଟିଆ ପି ସଂପ ୂ ା ନ  ନାଟିଆ YNY1026657

ପ ୁ /108953 40 120 974େଗୗତମ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉ ବ ସାହୁ LNT4468534
ୀ /109954 36 120 975ମେନାରମା େଚୗଧରୁୀ ସା ସଯୁଯ୍ର୍ ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ YNY1189729

ପ ୁ /109955 70 120 976ବିଚିତାନ  େଚୗଧରୁୀ ପି ନଟ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398791
ୀ /109956 46 120 977ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ର ନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0309450
ୀ /109957 32 120 978ଦି ୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ହର ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ YNY0667600
ୀ /109958 32 120 979ସନୁ ିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଦିଗର୍ା ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ YNY0967877

ପ ୁ /109959 80 120 980କୃ ଚ  େଚୗଧରୂୀ ପି ନଟବର େଚୗଧରୂୀ OR/06/044/398577
ୀ /109960 60 120 981େହମଲତା େଚୗଧରୁୀ ସା ବିଚିତାନ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398581

ପ ୁ /109961 44 120 982ଶବିପସାଦ େଚୗଧରୂୀ ପି ଶଚୀଦାନ  େଚୗଧରୂୀ LNT3319811
ପ ୁ /109962 44 120 983ହରପସାଦ େଚୗଧରୂୀ ପି ଶଚୀଦାନ  େଚୗଧରୂୀ LNT3319662
ପ ୁ /109963 42 120 984ତୁଷାର େଚୗଧରୁୀ ପି କୃ  ଚ  େଚୗଧରୁୀ LNT3319514
ପ ୁ /109964 42 120 985ର ନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି କୃ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398582
ପ ୁ /109965 41 120 986ଦୁଗର୍ା ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶଚିଦାନ  େଚୗଧରୁୀ LNT3319670
ୀ /109966 39 120 987ଝରଣା େଚୗଧରୁୀ ସା ତୁଷାର େଚୗଧରୁୀ YNY0144832

ପ ୁ /109967 39 120 988ସଯୂଯ୍ର୍ ପସାଦ େଚୗଧରୂୀ ପି ଶଚୀଦାନ  େଚୗଧରୂୀ LNT3319878
ପ ୁ /109968 37 120 989ଶକି୍ତ ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ସ ିଦାନ  େଚୗଧରୁୀ LNT4468559
ୀ /109969 70 120 990ପତିମା େଦଇ ସା କୃ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398578
ପ ୁ /109970 36 120 991ଶଭୁ ର ମହା ି ପି ପଶା  କମୁାର ମହା ି YNY0173716
ପ ୁ /110971 50 120 992ଦୀଲିପ େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା OR/06/044/398632
ୀ /110972 48 120 993ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ଦୀଲିପ କମୁାର େବେହରା OR/06/044/398633
ୀ /110973 25 120 994ରଶି େବେହରା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା YNY0841205
ୀ /110974 22 120 995ପିୟ ା େବେହରା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା YNY1059559
ପ ୁ /110975 19 120 996ଶଭୁମ େବେହରା ପି ଦିଲିପ େବେହରା YNY1278431
ପ ୁ /110976 81 120 997ଯଧିୁ ିର େଚୗଧରୁୀ ପି ବଟ େଚୗଧରୁୀ YNY0454769
ୀ /110977 73 120 998ରାଧାରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଯଧିୁ ିର େଚୗଧରୁୀ YNY0723791
ୀ /110978 38 120 999ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େଚୗଧରୁୀ ପି ଯଧିୁ ିର େଚୗଧରୁୀ YNY0454835
ୀ /110979 68 120 1000ରଯନୀ େଚୗଧରୂୀ ସା ବସ  େଚୗଧରୂୀ OR/06/044/398571
ପ ୁ /110980 59 120 1001ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ବଟ େଚୗଧରୁୀ LNT3033453
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ୀ /110981 53 120 1002ସଂଯକୁ୍ତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LNT3033495
ପ ୁ /110982 52 120 1003ପଶା  େଚୗଧରୂୀ ପି ବସ  େଚୗଧରୂୀ LNT2552289
ପ ୁ /110983 50 120 1004ସମୁ  େଚୗଧରୂୀ ପି ବସ  େଚୗଧରୂୀ LNT3319860
ପ ୁ /110984 50 120 1005ଦୁଷ  େଚୗଧରୂୀ ପି ବସ  େଚୗଧରୂୀ LNT3320389
ୀ /110985 48 120 1006ଅନୂସୟୁା େଚୗଧରୂୀ ପି ବସ  େଚୗଧରୂୀ LNT3321023
ୀ /110986 47 120 1007ବିଦଯ୍ତୁଲତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଯଧିୁ ିର େଚୗଧରୁୀ YNY0505198
ୀ /110987 44 120 1008ବି ୁପିୟା େଚୗଧରୂୀ ପି ବସ  େଚୗଧରୂୀ LNT3320975
ୀ /110988 42 120 1009ବନପିୟା େଚୗଧରୂୀ ପି ବସ  େଚୗଧରୂୀ LNT3321015

ପ ୁ /110989 40 120 1010ଶୀବ  େଚୗଧରୂୀ ପି ବସ  େଚୗଧରୂୀ LNT3320371
ପ ୁ /110990 40 120 1011ଶୀକା  େଚୗଧରୂୀ ପି ବସ  େଚୗଧରୂୀ LNT2552297
ପ ୁ /110991 34 120 1012ଜଗନନ୍ ାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LNT3033479
ପ ୁ /110992 32 120 1013ସରୁଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LNT3033487
ୀ /110993 31 120 1014ଭକି୍ତଲତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଯଧିୁ ିର େଚୗଧରୁୀ YNY0505180

ପ ୁ /110994 35 120 1015ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଆ ର୍ବ ୁ ସାହୁ YNY0612341
ପ ୁ /111995 75 120 1016ଶରତ ନାଟିଆ ପି ଗେଣଶ ନାଟିଆ OR/06/044/398567
ୀ /111996 70 120 1017ଲତା ନାଟିଆ ସା ଶରତ ନାଟିଆ OR/06/044/398568

ପ ୁ /111997 47 120 1018ସ ୟ ନାଟିଆ ପି ଶରତ ନାଟିଆ LNT2615607
ପ ୁ /111998 44 120 1019ର ନ ନାଟିଆ ପି ଶରତ ନାଟିଆ LNT3319951
ପ ୁ /111999 41 120 1020ଅେଶାକ ନାଟିଆ ପି ଶରତ ନାଟିଆ LNT3319944
ୀ /1111000 34 120 1021ଅନୁସୟା ନାଟିଆ ସା ସ ୟ ନାଟିଆ YNY0454868
ୀ /1111001 29 120 1022ମଧସିୁତା ନାଟିଆ ସା ଅେଶାକ ନାଟିଆ YNY0454744
ୀ /1111002 29 120 1023ପମିଳା ନାଟିଆ ସା ରଂଜନ ନାଟିଆ YNY0454850

ପ ୁ /1121003 72 120 1024ସ ର୍ଲତା େଚୗଧରୁୀ ପି ହେରକୃ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398592
ପ ୁ /1121004 58 120 1025େଦେବ  େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁର  େଚୗଧରୁୀ LNT3320033
ପ ୁ /1121005 55 120 1026ରବି  େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁର  େଚୗଧରିୁ OR/06/044/398591
ପ ୁ /1121006 44 120 1027ବିଜୟ େଚୗଧରୂୀ ପି ହେରକୃ  େଚୗଧରୂୀ LNT2552933
ପ ୁ /1121007 44 120 1028ପଦୀପ େଚୗଧରୁୀ ପି ହେରକୃ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/398593
ୀ /1121008 44 120 1029ମିନତି େଚୗଧରୂୀ ସା େଦେବ  େଚୗଧରୂୀ LNT3320025
ୀ /1121009 41 120 1030ଅନୂପମା େଚୗଧରୂୀ ସା ରବୀ  େଚୗଧରୂୀ LNT3320041
ୀ /1121010 38 120 1031ର ିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ପଦିପ େଚୗଧରୁୀ YNY0085084

ପ ୁ /1131011 39 120 1032ସେରାଜ କମୁାର େଚୗଧରୂୀ ପି ଅମୀୟ ସାଗର େଚୗଧରୂୀ LNT3320710
ପ ୁ /1131012 36 120 1033ଦୀପକ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଅମୀୟ ସାଗର େଚୗଧରୁୀ LNT3320447
ୀ /1131013 35 120 1034ସପନ୍ା େଚୗଧରୁୀ ସା ସେରାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0967919

ପ ୁ /1131014 72 120 1035ଅମିୟ େଚାଧରୁୀ ପି ଅେଲଖ େଚାଧରୁୀ OR/06/044/398600
ୀ /1131015 63 120 1036ନିରୁପମା େଚୗଧରୂୀ ସା ଅମିୟ େଚୗଧରୂୀ OR/06/044/398601

ପ ୁ /1141016 53 120 1037ସତଯ୍ବାଦି ବିଶାଳ ପି ନାରାୟଣ ବିଶାଳ YNY0085118
ୀ /1141017 45 120 1038ସପନ୍ାରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ସତଯ୍ବାଦୀ ବିଶାଳ YNY0085126
ୀ /1141018 21 120 1039ସାତୀ ସଚୁରୀତା ବିଶାଳ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ବିଶାଳ YNY1069392

ପ ୁ /1141019 65 120 1040ପଭାକର ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ OR/06/044/398605
ୀ /1141020 59 120 1041ବିଣାପାଣି ନାୟକ ସା ପଭାକର ନାୟକ OR/06/044/398606

ପ ୁ /1141021 41 120 1042ମେନାଜ ନାୟକ ପି ପଭାକର ନାୟକ LNT2615193
ୀ /1141022 38 120 1043ଲିପି ନାୟକ ପି ପଭାକର ନାୟକ YNY0085100

ପ ୁ /1141023 37 120 1044ମେହଶର ନାୟକ ପି ପଭାକର ନାୟକ LNT4476891
ୀ /1141024 37 120 1045ଶଭୁଲକି୍ଷ ନାୟକ ପି ପଭାକର ନାୟକ YNY0085092
ୀ /1151025 39 120 1046ସତା ଆନ ସା ଶଭୁ ର ମହା ି YNY1189836

ପ ୁ /1151026 73 120 1047ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ମହା ି OR/06/044/400034
ୀ /1151027 64 120 1048ଛବି ମହା ି ସା ପଶା କମୁାର ମହା ି OR/06/044/400035

ପ ୁ /1151028 53 120 1049େଜଯ୍ାତିରଂଜନ ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି LNT2615235
ୀ /1151029 42 120 1050େତଜସିନୀ ମହା ି ସା େଜଯ୍ାତି ର ନ ମହା ି LNT3321098
ପ ୁ /1161030 76 120 1051ଧଡି େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/044/398610
ପ ୁ /1161031 72 120 1052ସେୁର  େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/044/398611
ପ ୁ /1161032 68 120 1053ଭିକାରୀ େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/044/398613
ୀ /1161033 63 120 1054େଜଯ୍ା ନ୍ା େବେହରା ସା ଧଡି େବେହରା OR/06/044/398609
ୀ /1161034 55 120 1055ବି ୁପିୟା େବେହରା ସା ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/044/398796
ପ ୁ /1161035 46 120 1056ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା OR/06/044/398615
ପ ୁ /1161036 46 120 1057ଦୀପକ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT3320249
ପ ୁ /1161037 44 120 1058ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା OR/06/044/398616
ୀ /1161038 41 120 1059ଅନୀତା େବେହରା ସା ରାଜ େକେଶାର େବେହରା YNY0723445
ୀ /1161039 39 120 1060ଶାବଣୀ େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY0723452
ପ ୁ /1161040 38 120 1061ଦିଲୀପ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT3320231
ୀ /1161041 33 120 1062ସଚୁରିତା େବେହରା ପି ଭିକାରି େବେହରା LNT3033503
ୀ /1161042 34 120 1063ପଜ୍ଞାପରମିତା ଦାସ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା YNY0841114
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ୀ /1161043 55 120 1064ସେରାଜିନି େଜନା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େଜନା YNY0841270
ପ ୁ /1171044 76 120 1065େଦେବ  େବେହରା ପି ଦାଶରଥି େବେହରା OR/06/044/398620
ୀ /1171045 75 120 1066ସରସତୀ େବେହରା ସା ନବ େବେହରା OR/06/044/398628

ପ ୁ /1171046 64 120 1067ସେ ାଷ େବେହରା ପି େଧାବି େବେହରା LNT3319639
ପ ୁ /1171047 53 120 1068ଚିତର ନ େବେହରା ପି ନବ େବେହରା OR/06/044/398782
ୀ /1171048 52 120 1069ଇ ାଣୀ େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା LNT3320108
ୀ /1171049 52 120 1070ବିଦୁଲତା େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା OR/06/044/398627
ୀ /1171050 49 120 1071େକୗଶଲଯ୍ା େବେହରା ସା ଚି ର ନ େବେହରା LNT3320116

ପ ୁ /1171051 47 120 1072ମେନାର ନ େବେହରା ପି ନବକିେଶାର େବେହରା LNT3320348
ପ ୁ /1171052 45 120 1073ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି େଦେବ  େବେହରା OR/06/044/398718
ପ ୁ /1171053 43 120 1074ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା ପି େଦେବ  େବେହରା LNT3320223
ପ ୁ /1171054 39 120 1075ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ନବ କିେଶାର େବେହରା LNT4483798
ୀ /1171055 38 120 1076ଗିତା ଳି େବେହରା ସା ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା LNT3033511

ପ ୁ /1171056 29 120 1077ମତୃଯ୍ ୁ ୟ େବେହରା ପି ସେ ାଷ େବେହରା YNY0454777
ପ ୁ /1171057 28 120 1078ଜେନଜୟ େବେହରା ପି ସେ ାଷ େବେହରା YNY0454751
ୀ /1171058 26 120 1079କାେଜାଲ କିରଣ େବେହରା ସା ଜେନଜୟ େବେହରା YNY1059567

ପ ୁ /1171059 24 120 1080ଲିେଟନ୍ସ ୂକମୁାର େବେହରା ପି ସସୁା ା କମୁାର େବେହରା YNY1060318
ପ ୁ /1181060 54 120 1081ତପନ େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/044/398733
ପ ୁ /1181061 48 120 1082ଧିେର  େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/044/398659
ପ ୁ /1181062 45 120 1083ପଫଲୁ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/044/398750
ୀ /1181063 45 120 1084ତିେଳାତମା େବେହରା ସା ତପନ େବେହରା OR/06/044/410423
ୀ /1181064 43 120 1085ସସିତା େବେହରା ସା ଧୀେର  େବେହରା YNY0085142
ୀ /1181065 27 120 1086କାଜଲ େବେହରା ପି ତପନ େବେହରା YNY0612416

ପ ୁ /1181066 63 120 1087ସଧୁାକର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ YNY0612440
ୀ /1181067 48 120 1088ଅନୁପମା ଦାସ ସା ସଧୁାକର ଦାସ YNY0612465
ୀ /1181068 31 120 1089ନମିତା ଦାସ ପି ସଧୁାକର ଦାସ YNY0612366
ୀ /1181069 29 120 1090ସମିୁତା ଦାସ ପି ସଦୁାକର ଦାସ YNY0612531
ୀ /1181070 27 120 1091ରଶିତା କମୁାରୀ ଦାସ ପି ସଧୁାକର ଦାସ YNY0612473
ୀ /1191071 99 120 1092ଭୱଁରୀ େଦବୀ ସା ଭୱଁରଲାଲ ରାଠୀ YNY0986802

ପ ୁ /1191072 51 120 1093ସାଗତମ େପାଦାର ପି ସେ ାଷ େପାଦାର OR/06/044/406675
ୀ /1191073 40 120 1094ଉ ରା େପାଦାର ସା ସାଗ ମ େପାଦାର LNT2615300

ପ ୁ /1191074 69 120 1095ଓମପକାଶ ରାଠୀ ପି ଭୱଁରଲାଲ ରାଠୀ OR/06/044/405162
ୀ /1191075 66 120 1096ର େୁଦବୀ ରାଠି ସା ଓମ ପକାଶ ରାଠି YNY0612598

ପ ୁ /1201076 45 120 1097ମେହଶ କମୁାର େବେହରା ପି ମଷିୁ େବେହରା LNT2615102
ୀ /1211077 40 120 1098ସମୁନ େଚୗଧରୁୀ ସା େସୗେମ  େଚୗଧରୁୀ LNT3033537
ୀ /1221078 74 120 1099ଉଷାମଣୀ େବେହରା ସା େଗାଲଖ ଚ  େବେହରା OR/06/044/398506

ପ ୁ /1221079 57 120 1100ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି େଗାେଲଖ ଚ  େବେହରା OR/06/044/398764
ପ ୁ /1221080 56 120 1101ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି େଗାଲଖ ଚ  େବେହରା OR/06/044/398642
ୀ /1221081 50 120 1102ଶକୁ ଳା େବେହରା ପି େଗାଲଖ ଚ  େବେହରା OR/06/044/398513

ପ ୁ /1221082 48 120 1103ସଦାଶବି େବେହରା ପି େଗାଲଖ ଚ  େବେହରା OR/06/044/398515
ୀ /1221083 46 120 1104ରୁପାଲୀ େବେହରା ସା ସଦାଶବି େବେହରା YNY1026681
ୀ /1221084 45 120 1105ରାଜଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ବସ  କମୁାର େବେହରା LNT3118734
ୀ /1221085 33 120 1106ସପିୁୟା େବେହରା ପି ପତାପ େବେହରା LNT3033545
ୀ /1221086 23 120 1107ରାନୁ େବେହରା ପି ସଦାଶବି େବେହରା YNY1026665

ପ ୁ /1231087 98 120 1108ସବୁାଷ ଚ  େବେହରା ପି ଦୁରୁଜା େବେହରା YNY0640136
ପ ୁ /1241088 50 120 1109ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା YNY0258889
ୀ /1241089 44 120 1110ବବିତା େବେହରା ସା ମେହଶ କମୁାର େବେହରା YNY0085159
ୀ /1241090 40 120 1111ସଜୁାତା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା YNY0505461
ୀ /1241091 38 120 1112ଅନିତା େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା YNY0640177
ୀ /1241092 44 120 1113ରଶତିା େଚୗଧରୁୀ ସା ଶଚିଦା ନ  େଚୗଧରୁୀ YNY0085175
ୀ /1241093 73 120 1114ସାବିତୀ ଦାଶ ସା ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଚ  ଦାଶ YNY0309500
ପ ୁ /1241094 63 120 1115ବନମାଳୀ ମହାରଣା ପି େଦୖତାରୀ ମହାରଣା YNY0309484
ୀ /1241095 49 120 1116ସାବିତୀ ମହାରଣା ସା ବନମାଳି ମହାରଣା YNY0085258
ୀ /1241096 32 120 1117ସଭୁଦା ମହାରଣା ପି ବନମାଳି ମହାରଣା YNY0667378
ପ ୁ /1241097 28 120 1118େଲାକନାଥ ମହାରଣା ପି ବନମାଳୀ ମହାରଣା YNY0505149
ୀ /1241098 62 120 1119ଅ ନା ମହା ି ସା ଗରୁୁ ଚରଣ ମହାପାତ YNY0639484
ୀ /1241099 39 120 1120ମାନସୀ ପରିଡା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପରିଡା YNY0085217
ୀ /1241100 37 120 1121େଲାପାମଦୁା ପରିଡା ସା ସତଯ୍ବତ ପରିଡା YNY0505131
ୀ /1241101 37 120 1122ରାନସୀ ପରିଡା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପରିଡା YNY0308825
ପ ୁ /1241102 36 120 1123ଶଭୁଜିତ ପରିଡା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପରିଡା YNY0085241
ପ ୁ /1241103 70 120 1124ସାଗରଲାଲ ପସାଦ ପି ଯେୁଗଶର ଲାଲ ପସାଦ YNY0085183
ୀ /1241104 60 120 1125ଶା ିଲତା ପସାଦ ସା ସାଗର ଲାଲ ପସାଦ YNY0085191
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ୀ /1261105 31 120 1126େମାନାଲିସା େସଠୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ େସଠୀ YNY0682633
ୀ /1271106 37 120 1127ରଶି ବାଲା ଦାସ ସା ଶମିର କମୁାର ଦାସ YNY0612903

ପ ୁ /1281107 28 120 1128ଅଭିେଷକ େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା YNY0613109
ୀ /1281108 27 120 1129ଜୟ ୀ ମହାରଣା ସା ସଶୁା  କମୁାର ମହାରଣା YNY0841361
ୀ /1661109 39 120 1130ତବସମୁ େନଶା ସା ମିର ତସର ଅଲି YNY0779645
ୀ /3931110 31 120 1131ପଭାସୀନୀ ଦାସ ସା ତିେଲାଚନ ଦାସ YNY1308329

ପ ୁ /412,RANIH1111 19 120 1132େସାମଯ୍ ରଞନ ଓଝା ମା ବବିତା ଓଝା YNY1348291
ପ ୁ /425/B1112 24 120 1133ଲଲାେଟ ୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ଲି ରାଜ େଚୗଧରୁୀ YNY1135854
ୀ /9991113 48 120 1134ମିନାକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ସଶୁା  କମୁାର ଓଝା YNY1204049

ପ ୁ /999991114 23 120 1135ହିେତଶ ଧୀର ପି ରାଜୁ ଧୀର YNY1193242
ପ ୁ /C/o Rashm1115 25 120 1136ହଢର୍ ୀକ ରୂତରାଯ ପି ରଶି ର ନ ରୂତରାଯ YNY1123967
ୀ /11116 33 120 1137େମନକା ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ LNT3033594

ପ ୁ /11117 32 120 1138ଅନୁଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ LNT3033586
ପ ୁ /21118 56 120 1139ରଂଜନ କମୁାର ମିଶ ପି ବନବିହାରୀ ମିଶ OR/06/044/398618
ପ ୁ /31119 34 120 1140ଶୀକା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାଇଁ YNY0239061
ୀ /41120 29 120 1141ସେରାଜିନୀ ମିଶ ପି େସୗେମ  ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0454975

ପ ୁ /41121 23 120 1142େସାେମଶ ରାଉତ ପି ବାବୁନି ରାଉତ YNY1026707
ପ ୁ /51122 31 120 1143ପଦେଲାଚନ ଦାସ ପି ଉମିର୍ଳା ଦାସ YNY0454587
ପ ୁ /181123 32 120 1144ସ ାଶ ନାୟକ ପି େଶୖେଳ  ନାରାୟଣ ନାୟକ YNY0993980
ପ ୁ /241124 67 120 1145ନିର ନ ମହା ି ପି ଶଦୁଶର୍ନ ମହା ି YNY0967927
ପ ୁ /281125 47 120 1146ଲଲିତ େମାହନ େଜନା ପି ସେୁରଶ ଚ  େଜନା YNY0967901
ୀ /301126 23 120 1147ସାତୀ ଶଭୁ ଦଶ ିର୍ନି ପି ଶାରଦା କା  ପରିଜା YNY1026772

ପ ୁ /311127 73 120 1148ରବୀ  ନାଥ ଷଡ ୀ ପି ବଳରାମ ଷଡ ୀ YNY1105584
ୀ /311128 69 120 1149କ ନା ଷଡ ୀ ସା ରବୀ  ନାଥ ଷଡ ୀ YNY1105592
ୀ /561129 44 120 1150ମମତା ଦାଶ ସା ରଜନୀ କା  ଦାଶ YNY1221183
ୀ /1181130 26 120 1151କିରଣ େବେହରା ପି ତପନ େବେହରା YNY0914879

ପ ୁ /1661131 26 120 1152ଇମାନ ଖାନ ପି ଆସିମ ଖାନ YNY0779678
ପ ୁ /ROOM NO 21132 23 120 1153େସାେମଶ ପ ା ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ପ ା YNY1219930
ପ ୁ /2031133 96 120 1154ରାେଜଶ କମୁାର ଦୁଗର ପି େମାହନ ଲାଲ ଦୁଗର YNY0723577
ପ ୁ /2031134 69 120 1155େମାହନ ଲାଲ ଦୁଗର ପି େବଗରାଜ ଦୁଗର YNY0723627
ୀ /2031135 67 120 1156ଶଶୁୀଲା େଦବୀ ଦୁଗର ସା େମାହନ ଲାଲ ଦୁଗର YNY0723585

ପ ୁ /2031136 47 120 1157ରଂଜିତ କମୁାର ଦୁଗର ପି େମାହନ ଲାଲ ଦୁଗର YNY0723619
ୀ /2031137 44 120 1158ସନିୁତା ଦୁଗର ସା ରଂଜିତ କମୁାର ଦୁଗର YNY0723593
ୀ /2031138 38 120 1159ନିଶା ଦୁଗର ସା ରାେଜଶ କମୁାର ଦୁଗର YNY0723601
ୀ /2031139 27 120 1160େକାମଲ େଜୖନ ପି ସ ୁ ରଲାଲ େଜୖନ YNY1026483

ପ ୁ /2031140 52 120 1161ସ ୁ ରଲାଲ େଲାଧା ପି ଜୟଚା  ଲାଲ େଲାଧା YNY1026442
ୀ /2031141 49 120 1162କା ା େଦବୀ େଲାଧା ସା ସ ୁ ର ଲାଲ େଲାଧା YNY1026467
ୀ /5521142 59 120 1163ଶମିର୍ ା ପାତ ସା ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ପାତ YNY0779793
ୀ /5521143 30 120 1164େମାନାଲିସା ପାତ ପି ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ପାତ YNY0779819
ୀ /5524/31144 23 120 1165ସାସତୀ ପ ା ପି େଗାଦାବରୀଶ ପ ା YNY1219328

ପ ୁ /1537/4441145 26 120 1166ସମିୁତ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ହିମାଂଶ ୁେମାହନ ପରିଡ଼ା YNY1210400
ୀ /C/O-DWARI1146 25 120 1167ସଂଗୀତା ଶମର୍ା ପି ଦ୍ଵାରିକା ପସାଦ ଶମର୍ା YNY1341718

ପ ୁ /NOVINO L1147 26 120 1168େମାହ ଦ୍ ଇମାନ ଜୁେନୖଦ ପି େମାଇନ୍ େମାହ ଦ୍ YNY1300458
ପ ୁ /SARASWAT1148 21 120 1169େସୗମଯ୍ େଜଯ୍ାତି ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ YNY1242197
ୀ /Subhanka1149 24 120 1170ସଭୁଶୀ େମାହ ି ପି ନିର ନ େମାହ ି YNY1215029
ୀ /SURYALOK1150 77 120 1171ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ବାଲ ସା ବାବାଜୀ ବାଲ YNY1213081

ପ ୁ /SURYALOK1151 45 120 1172ପେବାଧ କମୁାର ବାଲ ପି ବାବାଜୀ ବାଲ YNY1213073
ୀ /SURYALOK1152 27 120 1173ଶ ା ସମୁନ ବାଲ ପି ପସାଂତ କମୁାର ବାଲ YNY1213040

ପ ୁ /SURYALOK1153 22 120 1174େଶ ସି ାଥର୍  ବାଲ ପି ପସାଂତ କମୁାର ବାଲ YNY1213107
ୀ /SURYALOK1154 56 120 1175ସିପା େର ସା ପସାଂତ କମୁାର ବାଲ YNY1213057
ପ ୁ /SURYALOK1155 82 120 1176ବାବାଜୀ ବାଲ ପି ଲକ୍ଷଣ ବାଲ YNY1213065
ପ ୁ /11156 68 120 1177େଜାସ ଏବାହମ ପି ଚାେକା ଏବାହମ LNT2614352
ୀ /11157 62 120 1178େମରି େଜାସ ସା େଜାସ ଏବାହମ LNT2552875
ପ ୁ /21158 87 120 1179ନଟବର ପରିଡା ପି ଧବୃ ପରିଡା OR/06/044/400140
ୀ /21159 82 120 1180ସୀବିତୀ ପରିଡା ସା ନଟବର ପରିଡା OR/06/044/400141
ପ ୁ /21160 60 120 1181ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଡା ପି ନଟବର ପରିଡା OR/06/044/400142
ୀ /21161 54 120 1182ପଣତି ପରିଡା ସା ଅେଶାକ ପରିଡା LNT3319407
ପ ୁ /21162 50 120 1183ଆଶୀଷ ପରିଡା ପି ନଟବର ପରିଡା OR/06/044/400469
ପ ୁ /31163 32 120 1184ନିହାର ବଲଭ ଦାସ ପି ବଜ ବଲଭ ଦାସ YNY0358002
ୀ /31164 28 120 1185ଶଭୁ ସଂ ଯ୍ା ଦାସ ପି ବଜ ବଲଭ ଦାସ YNY0454926
ୀ /31165 86 120 1186ବିରାଜ େମାହୀନି ପଧାନ ପି ବାଉରୀବ ୁ ପଧାନ OR/06/044/400474
ପ ୁ /41166 58 120 1187ସବୁାଷଚ  ରାଉତ ପି ଭିମ ରାଉତ OR/06/044/402551
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ପ ୁ /41167 54 120 1188େନପାଳ ରାଉତ ପି ଭିମ ରାଉତ OR/06/044/402553
ୀ /41168 53 120 1189ବାସ ୀ ରାଉତ ସା େଗାବି  ରାଉତ OR/06/044/402550

ପ ୁ /41169 52 120 1190ବାବୁନି ରାଉତ ପି ଭିମ ରାଉତ OR/06/044/402555
ୀ /41170 48 120 1191ସକୁା ି ରାଉତ ସା ସବୁାଷଚ  ରାଉତ OR/06/044/402552
ୀ /41171 55 120 1192ତରୁଲତା ରାଉତ ସା େନପାଳ ରାଉତ OR/06/044/402554
ୀ /41172 44 120 1193ତିଳ ମା ରାଉତ ସା ବାବୁନି ରାଉତ YNY0085274
ୀ /41173 42 120 1194ବୀଣାପାଣି ରାଉତ୍ ସା ବୁଲୁ ରାଉତ୍ YNY0085282

ପ ୁ /41174 29 120 1195ରଂଜିତ୍ ରାଉତ ପି େନପାଳ ରାଉତ YNY0968016
ପ ୁ /41175 27 120 1196ନିମର୍ଳ ରାଉତ ପି େନପାଳ ରାଉତ YNY0667709
ପ ୁ /51176 30 120 1197ରମାକା  ମହା ି ପି ନବକୃ  ମହା ି YNY0613224
ପ ୁ /61177 42 120 1198ସଯୂର୍  ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ବୀର କିେଶାର ମହା ି YNY0841312
ୀ /61178 61 120 1199ନମର୍ଦା ମହା ି ସା ବୀର କିେଶାର ମହା ି YNY0612572
ୀ /61179 31 120 1200ଲିସା ପ ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ  ପ ନାୟକ YNY0144873

ପ ୁ /61180 89 120 1201ପଦ ଚରଣ ସିଂହ ପି ପସନନ୍  ସିଂହ LNT3317138
ୀ /61181 82 120 1202ସନୁ ା ସିଂହ ସା ପଦଚରଣ ସିଂହ YNY0986810

ପ ୁ /61182 59 120 1203ହିରକ ସିଂହ ପି ପଦ ସିଂହ LNT3317120
ପ ୁ /61183 52 120 1204ଦିପକ ସିଂହ ପି ପଦ ଚରଣ ସିଂହ LNT3267929
ୀ /61184 51 120 1205ଧରିତୀ ସିଂହ ସା ହିରକ ସିଂହ LNT3317831
ୀ /61185 49 120 1206ମନସିତା ସିଂହ ସା ଦିପକ ସିଂହ LNT3317864

ପ ୁ /71186 36 120 1207ସେରାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ YNY0613216
ପ ୁ /81187 61 120 1208କୃ  ଚ  ସାଇଁ ପି ଫକିର ସାଇଁ LNT3319191
ୀ /81188 57 120 1209ସାରଥି ସାଇଁ ସା କୃ  ଚ  ସାଇଁ LNT3317807
ୀ /091189 24 120 1210େସାନାଲୀ ମିଶ - ଆନଂଦ କମୁାର ମିଶ YNY1308378

ପ ୁ /91190 85 120 1211ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା ପି ବା ାନିଧି େବେହରା OR/06/044/400263
ୀ /91191 68 120 1212ସାବିତୀ େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା OR/06/044/400264

ପ ୁ /91192 53 120 1213ପଶା  େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା YNY0986828
ୀ /101193 83 120 1214ପ ୁ ର୍ମାସି ସାମ ରା ସା ରାଧାେମାହନ ସାମ ରା OR/06/044/400352

ପ ୁ /101194 65 120 1215ତୁଷାରକା  ସାମ ରା ପି ରାଧାକା  ସାମ ରା YNY0085290
ପ ୁ /101195 61 120 1216ଅରୁଣ କମୁାର ସାମ ରା ପି ରାଧାେମାହନ ସାମ ରା YNY0914846
ୀ /101196 60 120 1217ଲିଲି ସାମ ରା ସା ତୁଷାରକା  ସାମ ରା OR/06/044/400354

ପ ୁ /101197 59 120 1218ସେ ାଷ ସାମ ରା ପି ରାଧାେମାହନ ସାମ ରା YNY0505206
ପ ୁ /101198 57 120 1219ସନିୁଲ କମୁାର ସାମ ରା ପି ରାଧାେମାହନ ସାମ ରା OR/06/044/400358
ପ ୁ /101199 55 120 1220ସଶିନ ସାମ ରା ପି ରାଧାେମାହନ ସାମ ରା OR/06/044/400359
ୀ /101200 54 120 1221ମାନସୀ ସାମ ରା ସା ଅରୁଣ ସାମ ରା OR/06/044/402537
ୀ /101201 52 120 1222ପଣତୀ ନଳିନୀ ସାମ ରା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାମ ରା YNY0505214
ୀ /101202 50 120 1223ଗାୟତୀ ସାମ ରା ସା ସଶନି ସାମ ରା YNY0085324
ୀ /101203 49 120 1224ସସିତା ସାମ ରା ସା ସନିୁଲ ସାମ ରା YNY0085316

ପ ୁ /101204 36 120 1225େଶଖର ସରୁପ ସାମ ରା ପି ତୁଷାରକା  ସାମ ରା YNY0914838
ପ ୁ /101205 33 120 1226ଅନୂପ ସାମ ରା ପି ତୁଷାରକା  ସାମ ରା YNY0914820
ୀ /101206 30 120 1227େମାନିକା ସାମ ରା ମା ମାନସୀ ସାମ ରା YNY0914853
ୀ /101207 26 120 1228ପତଯ୍ାଶା ସାମ ରା ପି ତୁଷାରକା  ସାମ ରା YNY0914812
ୀ /101208 25 120 1229ପିୟ ା ସାମ ରା ମା ମାନସୀ ସାମ ରା YNY0914861
ୀ /111209 80 120 1230ଆଶାଲତା ଦାସ ସା ସଚିଦାନ  ଦାସ LNT3318821

ପ ୁ /111210 47 120 1231ନୟନରଂଜନ ଦାସ ପି ସଚିଦାନ  ଦାସ LNT3118742
ପ ୁ /111211 85 120 1232ସଚିଦାନ  ଦାସ ପି ହଟନାଥ ଦାସ OR/06/044/402035
ପ ୁ /111212 61 120 1233ନିହାର ର ନ ଦାଶ ପି ସଚିଦା ନ  ଦାଶ OR/06/044/402037
ୀ /111213 53 120 1234ଅନସୟୂା ଦାଶ ସା ନିହାର ର ନ ଦାଶ LNT3318813

ପ ୁ /111214 30 120 1235ଅନିରୁ  ଦାଶ ପି ନିହାର ର ନ ଦାଶ YNY0723478
ୀ /111215 27 120 1236ଅପିର୍ତା ଦାଶ ପି ନିହାର ର ନ ଦାଶ YNY0723460
ପ ୁ /111216 29 120 1237ସଯୂଯ୍ର୍ସନ୍ାତ ଷଡ ୀ ମା ସଖୁଲତା ଷଡ ୀ YNY0667733
ୀ /111217 39 120 1238େମାନାଲିସା ତିପାଠୀ ସା ନିୟନ ର ନ ଦାଶ YNY0841320
ୀ /121218 33 120 1239ଅମିତ ପିୟଦଶର୍ନୀ ପରିଡା ସା ଅଜୁର୍ ନ ପ ନାୟକ YNY0667386
ପ ୁ /121219 35 120 1240ଅଜୁର୍ ନ ପ ନାୟକ ପି ପାଥର୍  ସାରଥି ପ ନାୟକ YNY0613232
ୀ /121220 56 120 1241ପଣତି ପ ନାୟକ ସା ପାଥର୍ସାରଥି ପ ନାୟକ YNY0505222
ୀ /121221 41 120 1242ସ  ୁସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY0613299
ୀ /131222 60 120 1243ଲୁସି ଦାସ ସା ଶୀଳଭଦ ମହା ି OR/06/044/402063
ପ ୁ /131223 67 120 1244ଶୀଳଭଦ ମହା ି ପି କୃ  େମାହନ ମହା ି OR/06/044/402064
ପ ୁ /141224 50 120 1245କଲାୟ ପାେଲୟା ପି ରାଉତୁ ପାେଳୟା YNY0638502
ୀ /141225 61 120 1246ପମିଳା ରାଉତ ସା ବଂଶୀଧର ରାଉତ OR/06/044/398710
ପ ୁ /141226 39 120 1247ସତଯ୍ଜିତ୍ ରାଉତ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉତ YNY0453910
ପ ୁ /141227 37 120 1248ହେରକୃ  ରାଉତ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତ YNY0723114
ୀ /141228 30 120 1249ମମତା ରାଉତ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତ YNY0453902
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ପ ୁ /141229 67 120 1250େଗାପାଳ କି  ଶୀଚ ନ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଶୀଚ ନ OR/06/044/400366
ପ ୁ /141230 66 120 1251େଗାପି କି  ଶୀଚ ନ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଶୀଚ ନ YNY0487975
ୀ /141231 62 120 1252େଜଯ୍ାତି ଶିଚ ନ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉତ YNY0308874
ୀ /141232 56 120 1253ନିରୁପମା ଶୀଚ ନ ସା େଗାପାଳ କି  ଶୀଚ ନ OR/06/044/400367

ପ ୁ /141233 34 120 1254ସ ି ତ୍ ଶୀଚ ନ ପି େଗାପାଳ କି  ଶୀଚ ନ LNT3033073
ୀ /141234 33 120 1255ନମିତା ସାଇଁ ସା ହେରକୃ  ରାଉତ YNY0723106
ୀ /151235 85 120 1256େଶୖଳବାଳା ମିଶ ସା େଦେବ ନାଥ ମିଶ OR/06/044/402078

ପ ୁ /151236 63 120 1257େଶୖେଳ  ନାରାୟଣ ମିଶ ପି େଦେବ ନାଥ ମିଶ OR/06/044/402079
ୀ /151237 58 120 1258େସନ୍ହଲତା ମିଶ ସା େଶୖେଳ ନାରାୟଣ ମିଶ OR/06/044/402080

ପ ୁ /151238 57 120 1259େସୗେମ  ନାରାୟଣ ମିଶ ପି େଦେବ ନାଥ ମିଶ OR/06/044/402081
ୀ /151239 51 120 1260ବୀଣାପାଣି ମିଶ ସା େସୗେମ ନାରାୟଣ ମିଶ OR/06/044/402082
ୀ /151240 51 120 1261ପଣତୀ ମିଶ ସା ସଚିଦାନ  ମିଶ OR/06/044/402084

ପ ୁ /151241 39 120 1262ସତଯ୍ଶ ର ମିଶ ପି େଶୖେଳ  ମିଶ LNT3317617
ପ ୁ /151242 33 120 1263ସାଂଖଯ୍ ମହା ି ପି ଶଳିଭଦ ମହା ି YNY0195453
ପ ୁ /151243 69 120 1264ଧୀେର  କମୁାର ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ YNY0723510
ୀ /151244 61 120 1265ଦି ୀ ସାଇଁ ସା ଧୀେର  କମୁାର ସଇଁ YNY0723528

ପ ୁ /151245 35 120 1266ଆଶବିର୍ାଦ ସାଇଁ ପି ଧୀେର  କମୁାର ସାଇଁ YNY0723536
ୀ /151246 34 120 1267ସ ୀ ସାଇଁ ପି ଧୀେର  କମୁାର ସାଇଁ YNY0723544
ୀ /161247 71 120 1268କମଳ କମୁାରୀ ନ ସା ସେୁରଶ ନ LNT2614691
ୀ /161248 48 120 1269ନ ିତା ନ ସା ବିବୁେଧଶପସାଦ ନ LNT2614733

ପ ୁ /161249 47 120 1270ବିବୁେଧଶ ପସାଦ ନ ପି ସେୁରଶ ନ OR/06/044/402049
ପ ୁ /161250 45 120 1271ତିଦିେବଶ ପସାଦ ନ ପି ସେୁରଶ ନ LNT2614725
ପ ୁ /171251 58 120 1272ବିଶଜିତ ମହାପାତ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ମହାପାତ OR/06/044/400340
ପ ୁ /171252 51 120 1273ସତଯ୍ଜିତ ମହାପାତ ପି ଯଗୁଳ ମହାପାତ YNY0986836
ୀ /171253 50 120 1274ସସିତା ମହପାତ ସା ବିଶଜିତ ମହପାତ LNT3317484
ୀ /181254 26 120 1275େବୖଶାଖି ବିଶାଳ ମା ବନଜା ବିଶାଳ YNY0841239
ୀ /181255 63 120 1276ନିରୁପମା କରନ ସା ଗଣୁନିଧି କରନ YNY0836528

ପ ୁ /181256 42 120 1277େକୗଶକି କରନ ପି ନିରୁପମା କରନ YNY0836510
ୀ /181257 34 120 1278ଲିପସୀତା କରନ ସା େକୗଶକି କରନ YNY0836502

ପ ୁ /181258 32 120 1279ସ ାଶ ନାୟକ ପି େଶୖେଳ  ନାରାୟଣ ନାୟକ YNY1026731
ୀ /181259 38 120 1280ବନଜା ଓଝା ପି ଦିଗମର ଓଝା LNT0231555

ପ ୁ /181260 64 120 1281ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ପାତ ପି େଗାେଲଖ ବିହାରୀ ପାତ YNY0841197
ୀ /181261 59 120 1282ଶମିର୍ ା ପାତ ସା ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ପାତ YNY0836429
ୀ /181262 30 120 1283େମାନାଲିସା ପାତ ପି ହିମାଂଶ ୁପାତ YNY0836437

ପ ୁ /181263 27 120 1284ଅନିେମଶ ପାତ ପି ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ପାତ YNY0836411
ପ ୁ /181264 41 120 1285ରଶୀର ନ ସାହୁ ପି ନରହରି ସାହୁ YNY0836494
ୀ /181265 36 120 1286େଲାପାମଦୁା ସାହୁ ସା ରଶୀର ନ ସାହୁ YNY0836486

ପ ୁ /181266 87 120 1287ବି ୁ ଚରଣ ସିଂ ପି କପୃାସି ୁ ସିଂ LNT2505311
ୀ /181267 80 120 1288ଶକୁ ଳା ସିଂ ସା ବି ୁ ଚରଣ ସିଂ LNT2505303

ପ ୁ /181268 54 120 1289କା ିର୍କ ଚରଣ ସିଂହ ପି ବି ୁଚରଣ ସିଂହ LNT2614758
ୀ /181269 50 120 1290ରିତା ସିଂ ସା କା ିର୍କ ଚ  ସିଂ LNT2505295
ପ ୁ /181270 48 120 1291ଚ ନ କମୁାର ସିଂ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସିଂ LNT2505287
ୀ /181271 33 120 1292ସରୀତା ସିଂ ସା ଚ ନ କମୁାର ସିଂ YNY0667394

ପ ୁ /181272 28 120 1293ପତୀକ କମୁାର ସିଂ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସିଂ YNY0613034
ୀ /181273 27 120 1294ପିୟ ା ସିଂ ପି ପଦୀପ ସିଂ YNY0613075

ପ ୁ /191274 71 120 1295ସିତାକା  ଦାସ ପି ବିନାୟକ ଦାସ LNT2552743
ୀ /191275 68 120 1296ଆଶା ଦାସ ସା ଡ. ସୀତାକା  ଦାସ OR/06/044/400476

ପ ୁ /191276 43 120 1297ସବଯ୍ସାଚୀ ଦାସ ପି ସୀତାକା  ଦାସ LNT3318110
ପ ୁ /191277 40 120 1298ଅବିନାଶ ଦାସ ପି ସୀତାକା  ଦାସ LNT3318136
ପ ୁ /201278 73 120 1299ପାଣବଲଭ ଦାସ ପି ଜାନକିବଲଭ ଦାସ LNT2614774
ୀ /201279 68 120 1300ନିେବଦିତା ଦାସ ସା ପାଣବଲଭ ଦାସ LNT2552735
ପ ୁ /201280 63 120 1301ବଜବଲଭ ଦାସ ପି ଜାନକୀବଲଭ ଦାସ OR/06/044/402414
ପ ୁ /201281 58 120 1302ଜୀବନବଲଭ ଦାସ ପି ଜାନକୀବଲଭ ଦାସ OR/06/044/400316
ୀ /201282 51 120 1303ସଭୁଶୀ ଦାସ ସା ଜୀବନବଲଭ ଦାସ OR/06/044/400470
ୀ /201283 50 120 1304କଲଯ୍ାଣି ଦାସ ସା ବଜବଲଭ ଦାସ OR/06/044/402418
ପ ୁ /211284 58 120 1305ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଧେନଶର ମହାପାତ LNT3267903
ୀ /211285 52 120 1306େଗାମତୀ ମହା ି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ LNT3267911
ୀ /221286 43 120 1307ଶତିୃେରଖା ପ ନାୟକ ସା ଲଲାେଟ ୁ ରାଉତରାୟ YNY0841171
ୀ /221287 49 120 1308େଶାତପଦା ରାଜ ସା ମେନାର ନ ରାଉତରାୟ YNY0841163
ୀ /221288 74 120 1309ସେୁଲାଚନା ରାଉତରାୟ ସା ନୃସିଂହ ରାଉତରାୟ OR/06/044/402393
ପ ୁ /221289 53 120 1310ମେନାରଂଜନ ରାଉତରାୟ ପି ନୃସିଂହଚରଣ ରାଉତରାୟ LNT1686245
ପ ୁ /221290 48 120 1311ଲଲାେଟ ୁ ରାଉତରାୟ ପି ନୃସିଂହ ରାଉତରାୟ OR/06/044/402396
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ପ ୁ /231291 82 120 1312େଗାବି ଚ  ମହାକଳୁ ପି ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ମହାକଳୁ OR/12/089/206509
ପ ୁ /231292 51 120 1313ସଶୁା  କମୁାର ମହାକଳୁ ପି େଗାବି  ମହାକଳୁ OR/06/044/402400
ୀ /231293 44 120 1314ନଳିନି ପଭା ମହାକଳୁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ମହାକଳୁ LNT4494993
ୀ /231294 32 120 1315ସତିୃମୟୀ ମହା ି ପି ପଭାତ ମହା ି YNY0667675
ୀ /241295 78 120 1316ବିଣାପାଣି ମହା ି ସା ସଚିଦାନ  ମହା ି LNT3317955
ୀ /241296 63 120 1317ପିୟମଦା ମହା ି ସା ନିର ନ ମହା ି YNY0967950

ପ ୁ /241297 44 120 1318ନଗଜା ର ନ ମହା ି ପି ସଚିଦାନ  ମହା ି LNT3317906
ପ ୁ /241298 38 120 1319େରାସନି ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି YNY0967976
ପ ୁ /251299 24 120 1320ଅମିତ କମୁାର େଜନା ପି ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର େଜନା YNY1190164
ପ ୁ /251300 59 120 1321ଶରତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାପାତ YNY0761197
ପ ୁ /251301 32 120 1322ସତଯ୍ପକାଶ ମହାପାତ ପି ଶରତ କମୁାର ମହାପାତ YNY0800532
ପ ୁ /251302 56 120 1323ଯଦୁମଣି ନାୟକ ପି ପ ାନନ ନାୟକ LNT1686179
ୀ /251303 46 120 1324ସଚିୁତା ନାୟକ ସା ଯଦୁମଣି ନାୟକ LNT1686161
ୀ /251304 76 120 1325ପଭାତ ପ ନାୟକ ସା ଶଚିଦାନ  ପ ନାୟକ LNT2615011

ପ ୁ /251305 52 120 1326ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ ପି ସଚିଦାନ  ପ ନାୟକ LNT2615029
ପ ୁ /251306 48 120 1327ନିଳମାଧବ ପ ନାୟକ ପି ସଚିଦାନ  ପ ନାୟକ LNT2474823
ପ ୁ /251307 48 120 1328ନିରାକାର ପ ନାୟକ ପି ସଚିଦାନ  ପ ନାୟକ LNT2519775
ୀ /251308 47 120 1329ଅନୀତା ପ ନାୟକ ସା ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ LNT1686187

ପ ୁ /251309 24 120 1330ରି ୍ଵାନ ସେୟଦା ଅଲୀ ପି ବୂରହାନ ସେୟଦା ଅଲୀ YNY1140284
ୀ /261310 93 120 1331ସେୁଲାଚନା ରଥ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରଥ LNT3318771
ୀ /261311 71 120 1332ଲକ୍ଷୀପଭା ରଥ ସା କନି  ରଥ OR/06/044/402383

ପ ୁ /261312 46 120 1333ପରୁୁେଷା ମ ରଥ ପି କନି  ରଥ OR/06/044/402385
ପ ୁ /271313 66 120 1334ସନିୁଲକା  ମିଶ ପି ଉେପ  ମିଶ OR/06/044/400047
ୀ /271314 66 120 1335ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମିଶ ସା ସନିୁଲକା  ମିଶ OR/06/044/400048
ୀ /271315 46 120 1336ମଧମିୁତା ମିଶ ପି ସନିୁଲ ମିଶ OR/06/044/400049

ପ ୁ /271316 43 120 1337ମଳୟ ମିଶ ପି ସନିୁଲକା  ମିଶ OR/06/044/400415
ପ ୁ /281317 27 120 1338ସଂଜୀତ ଦାସ ପି ସଂଜୀବ କମୁାର ଦାସ YNY0613273
ୀ /281318 45 120 1339ପତିମା ଦାଶ ସା ମଳୟ ମିଶ YNY0836403

ପ ୁ /281319 83 120 1340ସେୁରଶ ଚ  େଜନା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େଜନା OR/06/044/402315
ୀ /281320 76 120 1341ବିଦଯ୍ତୁଲତା େଜନା ସା ସେୁରଶଚ  େଜନା OR/06/044/402317

ପ ୁ /281321 54 120 1342ରଣଜିତ େଜନା ପି ସେୁରଶଚ  େଜନା YNY0195545
ୀ /281322 49 120 1343କବିତା େଜନା ସା ରଣଜିତ େଜନା YNY0195552

ପ ୁ /28A1323 65 120 1344ସଂଜୀବ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YNY0723411
ୀ /28A1324 50 120 1345ନ ିତା ଦାସ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ଦାସ YNY0723395
ୀ /28A1325 30 120 1346ସଂଦୀପା ଦାସ ପି ସଂଜୀବ କମୁାର ଦାସ YNY0723403

ପ ୁ /291326 84 120 1347ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି େଯାଗିନାଥ ମହାପାତ OR/06/044/402322
ୀ /291327 53 120 1348ଅମିତା ମିଶ ସା ଜ୍ଞାେନ  ମହାପାତ YNY0505040
ୀ /291328 81 120 1349ସପୁଭା ମହାପାତ ସା ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ମହାପାତ OR/06/044/402323

ପ ୁ /291329 30 120 1350ସି ାଥର୍  ମହାପାତ ପି ଜ୍ଞାେନ  ମହାପାତ YNY0358028
ୀ /301330 53 120 1351ପ ୁ ା ଳୀ ଦାସ ସା ସ ୀବ କମୁାର ମହା ି YNY0613323
ୀ /301331 46 120 1352ସିତା ମହା ି ସା ଶାରଦାକା  ପରିଜା LNT3318870
ୀ /301332 43 120 1353ଦୀ ିପଭା ମହାପାତ ସା ପତାପ କମୁାର ଦାସ YNY0613331
ୀ /301333 74 120 1354ସଚିୁତା ପରିଜା ସା େଭାଳାନାଥ ପରିଜା OR/06/044/400067

ପ ୁ /301334 55 120 1355ଶାରଦା କା  ପରିଜା ପି ଧଳୂ ପରିଜା OR/06/044/400071
ପ ୁ /301335 46 120 1356ଅନନ୍ଦାକା  ପରିଜା ପି େଭାଳାନାଥ ପରିଜା OR/06/044/400069
ୀ /311336 43 120 1357ଏେଲାରାଭାରତୀ େଜନା ସା ସତଯ୍ଜିତ ରାୟ YNY0613117

ପ ୁ /311337 77 120 1358ଅମୀୟ କମୁାର ରାୟ ପି େବୖ ବ ରାୟ OR/06/044/402334
ୀ /311338 75 120 1359ଶା ା ରାୟ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ରାୟ OR/06/044/402335

ପ ୁ /311339 47 120 1360ସତଯ୍ ଶୀ ରାୟ ପି ଅମୀୟକମୁାର ରାୟ OR/06/044/402338
ପ ୁ /311340 46 120 1361ସତଯ୍ଜିତ ରାୟ ପି ଅମୀୟ କମୁାର ରାୟ LNT3318029
ୀ /311341 43 120 1362ସତିୃ େରଖା ରାୟ ସା ସତଯ୍ଶୀ ରାୟ YNY0144923
ପ ୁ /321342 61 120 1363ବଦି ନାରାୟଣ ସାହା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହା YNY0504951
ୀ /321343 54 120 1364ନିଲମ ସାହା ସା ବଦିନାରାୟଣ ସାହା YNY0504944
ପ ୁ /321344 33 120 1365େରାନକ କମୁାର ସାହା ପି ବଦୀ ନାରାୟଣ ସାହା YNY0667451
ୀ /321345 32 120 1366ସପନ୍ା ସାହା ପି ବଦୀ ନାରାୟଣ ସାହା YNY0667444
ୀ /331346 56 120 1367ପନୁମ ସିଂ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସିଂ YNY0613208
ପ ୁ /331347 55 120 1368ଅଜୟ କମୁାର ସିଂ ପି ଅନୀଲ କମୁାର ସିଂ YNY0613257
ୀ /331348 32 120 1369ଆକାଂକ୍ଷା ସିଂ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସିଂ YNY0613265
ପ ୁ /331349 27 120 1370ଆକାଶ ସିଂ ପି ଅଜୟ ସିଂ YNY0613190
ୀ /351350 59 120 1371ସେୁଲାଚନା ରାଠି ସା ସେୁରଶକମୁାର ରାଠି OR/06/044/403145
ୀ /361351 48 120 1372ଭରସା େଦବୀ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ YNY0986844
ୀ /361352 43 120 1373ମମତାରାଣୀ େଜନା ସା ବୃ ାବନ ସାହୁ YNY0358036
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ୀ /361353 40 120 1374ରଶିେରଖା ସାହୁ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ LNT3317435
ପ ୁ /361354 80 120 1375ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ ପି ନରହରି ସାହୁ LNT3317203
ପ ୁ /361355 50 120 1376ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ LNT3318201
ପ ୁ /361356 45 120 1377ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ LNT3317930
ପ ୁ /371357 67 120 1378ନିର ନ ପରିଜା ପି ମରୁଲିଧର ପରିଜା LNT2552974
ୀ /371358 48 120 1379ସପୁଭା ପରିଜା ସା ନିର ନ ପରିଜା OR/06/044/400401

ପ ୁ /371359 33 120 1380େସୗମଯ୍ଦଶର୍ୀ ପରିଜା ପି ନିର ନ ପରିଜା YNY0612655
ୀ /Plot No-11360 28 120 1381କରିଶା ପରିଜା - ନିର ନ ପରିଜା YNY0667683

ପ ୁ /381361 85 120 1382ପଭାକର ମହା ି ପି େଗାପାଳ ଚ  ମହା ି OR/06/044/400427
ୀ /381362 78 120 1383ପେମାଦା ମହା ି ସା ପଭାକର ମହା ି YNY0640193

ପ ୁ /381363 54 120 1384ତପନକମୁାର ମହା ି ପି ପଭାକର ମହା ି OR/06/044/400425
ୀ /381364 50 120 1385ଇଭାରାଣୀ ମହା ି ସା ତପନ କମୁାର ମହା ି YNY0504969

ପ ୁ /381365 48 120 1386ଶୀ ର ନ କମୁାର ମହା ି ପି ପଭାକର ମହା ି YNY0505032
ପ ୁ /381366 42 120 1387ବିଜନ ମହା ି ପି ପଭାକର ମହା ି OR/06/044/400417
ୀ /381367 38 120 1388ପତିମା ମହା ି ସା ର ନ କମୁାର ମହା ି YNY0613281
ୀ /381368 25 120 1389େପୗଲମି ରାଏ ପି େଦବଜିତ୍ ରାଏ YNY0967851

ପ ୁ /391369 44 120 1390ଶୀକା  ଦାସ୍ ପି ବୀର କିେଶାର ନାୟକ YNY0986851
ୀ /391370 71 120 1391େଶୖଳବାଳା ନାୟକ ସା ବୀରକିେଶାର ନାୟକ LNT2552958
ୀ /391371 46 120 1392କଲଯ୍ାଣୀ ନାୟକ ପି ବୀର କିେଶାର ନାୟକ OR/06/044/400418
ୀ /391372 40 120 1393କ ରୁୀ ନାୟକ ପି ବୀରକିେଶାର ନାୟକ OR/06/044/400420
ୀ /391373 40 120 1394ଗାୟତୀ ନାୟକ ପି ବୀରକିେଶାର ନାୟକ OR/06/044/400421
ୀ /391374 33 120 1395େଶତା ସାହା ସା େରାନକ କମୁାର ସାହା YNY0723809
ୀ /401375 29 120 1396ଧରିତୀ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YNY0667717

ପ ୁ /401376 67 120 1397କମଲ୍ କାପରୁ ପି େବଦପକାଶ କାପରୁ LNT2552255
ୀ /401377 63 120 1398ସେ ାଷ କାପରୁ ସା କମଲ କାପରୁ YNY0612788

ପ ୁ /401378 37 120 1399ବରୁଣ କାପରୁ ପି କମଲ କାପରୁ YNY0612929
ପ ୁ /401379 36 120 1400ଅ ଶୁ କାପରୁ ପି କମଲ କାପରୁ YNY0612804
ୀ /401380 34 120 1401ଶି ା କାପରୁ ସା ବରୁଣ କାପରୁ YNY0612879
ୀ /401381 33 120 1402ସା ି କାପରୁ ସା ଅ ଶୁ କାପରୁ YNY0612952

ପ ୁ /401382 63 120 1403େମାହନଲାଲ ମଜିଠୀଆ ପି ଦାେମାଦର.ଆର. ମଜିଠୀଆ LNT3318847
ୀ /401383 58 120 1404ରମିଲା ମଜିଠୀଆ ସା େମାହନ ମଜିଠୀଆ LNT3318854
ୀ /401384 26 120 1405ଶଭୁଶୀ ନାୟକ ପି ଅରୁପ କମୁାର ନାୟକ YNY0829945

ପ ୁ /411385 83 120 1406ଶଯ୍ାମଳ କା ି ରାୟ ପି ବିେର  କମୁାର ରାୟ LNT3317146
ୀ /411386 73 120 1407ଅ ଳି ରାୟ ସା ଶଯ୍ାମଳକା ି ରାୟ LNT3317112

ପ ୁ /411387 55 120 1408େଦବଜିତ ରାୟ ପି ଶଯ୍ାମଳକା ି ରାୟ LNT3317591
ପ ୁ /411388 53 120 1409ର ିତ ରାୟ ପି ଶଯ୍ମଳକା ି ରାୟ LNT3317153
ୀ /411389 47 120 1410ଅପିର୍ତା ରାୟ ସା େଦବଜିତ ରାୟ LNT3317583
ୀ /411390 46 120 1411ଅନୁରାଧା ରାୟ ସା ର ିତ ରାୟ LNT3317195

ପ ୁ /421391 71 120 1412ସ ିବ କମୁାର ସିକଦାର ପି ମାଧବ ଚ  ସିକ୍ ଦାର LNT3319175
ୀ /421392 35 120 1413ଶମିତି ଇ ିରା ସିକଦାର ସା ସ ିବ କମୁାର ସିକଦାର YNY0986869

ପ ୁ /431393 62 120 1414ସଶୁା  କମୁାର ଠାକରୁ ପି ଜଗତବ ୁ ଠାକରୁ LNT2475044
ୀ /431394 58 120 1415ତୃ ି ଠାକରୁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ଠାକରୁ LNT3318318

ପ ୁ /431395 32 120 1416ଅଭିେଶକ ଠାକରୁ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଠାକରୁ YNY0667345
ପ ୁ /431396 31 120 1417ଅଭିନଭ ଠାକରୁ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଠାକରୁ YNY0667576
ୀ /441397 54 120 1418ନମତା ଦାସ ସା ବିଭୁଦାନ ଦାସ LNT3318292

ପ ୁ /451398 76 120 1419ଜ୍ଞାନୀରାମ େକାଠାରି ପି ତିେଲାକଚା  େକାଠାରି LNT3317385
ୀ /451399 73 120 1420ସାୟରାେଦବୀ େକାଠାରୀ ସା ଜ୍ଞାନୀରାମ େକାଠାରୀ LNT3317401

ପ ୁ /461400 72 120 1421ବିଶହରି ଦାସ ପି ଶୀ ହରି ଦାସ YNY0144931
ପ ୁ /461401 50 120 1422ଅମିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଡଃ.ବିଶହରି ଦାସ LNT2475598
ୀ /461402 47 120 1423ମମତା ଦାସ ସା ଅମିତ କମୁାର ଦାସ LNT3319423
ପ ୁ /461403 26 120 1424ବୀର କିଶର ମହା ି ପି ଚତୃଭୂଜ ମହା ି YNY0836544
ପ ୁ /471404 72 120 1425ଡଃ.େହମ  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ବଂଶୀଧର ତିପାଠୀ LNT2475325
ପ ୁ /481405 71 120 1426ନିଖିଲ ଚାଟାଜିର୍ ପି ମେନାର ନ ଚାଟାଜିର୍ LNT3317666
ୀ /481406 61 120 1427ଅ ନା ଚାଟାଜିର୍ ସା ନିଖିଲ ଚାଟାଜିର୍ LNT3317682
ପ ୁ /491407 49 120 1428ଡଃ.ସି ାଥର୍  ପ ନାୟକ ପି ଡଃ.ସାରଦା ଚରଣ ପ ନାୟକ LNT3317369
ୀ /491408 44 120 1429ବନିତା ପ ନାୟକ ସା ଡଃ.ସି ାଥର୍  ପ ନାୟକ LNT3317344
ପ ୁ /501409 52 120 1430ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଶତପଥୀ ପି ଦିବାକର ଶତପଥୀ LNT3319217
ୀ /501410 48 120 1431ସଂପ ୂ ର୍ା ଶତପଥି ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଶତପଥି LNT3319167
ୀ /511411 76 120 1432ଡଃ.ସବିତା କମୁାରୀ ମିଶ ସା ହେରକୃ  ନ LNT3318045
ପ ୁ /511412 41 120 1433ଆଯଯ୍ର୍ କମୁାର ନ ପି ହେରକୃ  ନ LNT3318003
ପ ୁ /511413 57 120 1434ମିହିର ପସାଦ ରଥ ପି ପେମାଦ ଚ  ରଥ LNT3317211
ୀ /511414 48 120 1435ଶାଶତୀ ରଥ ସା ମିହିର ପସାଦ ରଥ OR/06/044/442585
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ୀ /521415 67 120 1436ପଭାସିନୀ ଦିେବଦୀ ସା ବିଜୟା ନ  ଦିେବଦୀ LNT3319399
ପ ୁ /521416 71 120 1437ବିଜୟା ନ  ଦିେବଦୀ ପି କଳୂମଣି ଦିେବଦୀ LNT3317690
ପ ୁ /531417 86 120 1438ନାରାୟଣପସାଦ ମହାପାତ ପି ବି ୁେମାହନ ମହାପାତ LNT2552891
ୀ /531418 80 120 1439ସଷୁମା ମହାପାତ ସା ନାରାୟଣପସାଦ ମହାପାତ LNT2552909

ପ ୁ /531419 62 120 1440ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ ମହାପାତ LNT3317252
ୀ /531420 53 120 1441ଜୟ ୀ ମହାପାତ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ LNT3317260

ପ ୁ /531421 30 120 1442େଦବାଶଷି ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ YNY0667337
ପ ୁ /531422 53 120 1443ବିଭୁପସାଦ ମହାପାତ ପି ନାରାୟଣପସାଦ ମହାପାତ LNT2614329
ପ ୁ /541423 47 120 1444ରବି  କମୁାର େବଜ ପି ବଳରାମ େବଜ LNT4138947
ପ ୁ /551424 55 120 1445ଦାସରଥି ସାହୁ ପି କ ରିୁ ଚରଣ ସାହୁ YNY0498022
ପ ୁ /561425 31 120 1446ସଦାନ  ବାରିକ ପି ମାୟାଧର ବାରିକ YNY0667584
ୀ /571426 33 120 1447ପି.େ ଫି . ପି ପରୁୁେଷା ମ ପଧାନ YNY0613141

ପ ୁ /571427 29 120 1448ପି.ନୀଳେଲାହିତ େଲାହିତ ପି ପରୁୁେଷା ମ ପଧାନ YNY0613133
ପ ୁ /571428 61 120 1449ପରୁୁେଷା ମ ପଧାନ ପି ଶୀନିବାସ ପଧାନ YNY0723080
ୀ /571429 53 120 1450କସିତା ପଧାନ ସା ପରୁୁେଶା ମ ପଧାନ YNY0613125

ପ ୁ /591430 31 120 1451ପତୀକ ପ ନାୟକ ପି େଗାରାଚା  ପ ନାୟକ YNY0667568
ପ ୁ /591431 51 120 1452ମେନାର ନ ପଧାନ ପି ନଟବର ପଧାନ YNY0613018
ୀ /591432 46 120 1453ସତଯ୍ଭାମା ପଧାନ ସା ମେନାର ନ ପଧାନ YNY0612945

ପ ୁ /591433 42 120 1454ନେରା ମ ପଧାନ ପି ନଟବର ପଧାନ YNY0612390
ୀ /591434 27 120 1455ପିୟ ା ରାଉତ ପି ସବୁାଷ ଚ  ରାଉତ YNY0667691
ୀ /1831435 35 120 1456ସଚୁରିତା ଦିେବଦୀ ପି ବିଜୟାନ  ଦିେବଦୀ YNY0779736
ୀ /1831436 37 120 1457ନିେବଦିତା ଦିେବଦୀ ପି ବିଜୟାନ  ଦେବଦୀ YNY0779777

ପ ୁ /9991437 64 120 1458େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ସକୁେଦବ ସାହୁ YNY0874032
ୀ /9991438 52 120 1459େରଣବୁାଳା ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ YNY0874065

ପ ୁ /9991439 33 120 1460ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ YNY0874057
ୀ /9991440 26 120 1461ନିଶ ିସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ YNY0874040
ୀ /552/G-41441 43 120 1462ବବିତା େବଉରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ YNY0723569

ପ ୁ /552/G-41442 51 120 1463ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ନାୟକ YNY0723551
ପ ୁ /601/14971443 20 120 1464ଶୁ ୀ ଧର ପ ା ପ ା ପି ଅରବି  କମୁାର ପ ା YNY1352418
ୀ /11444 27 120 1465ଜୟଶୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ର ନ େଚୗଧରୁୀ YNY1353093

ପ ୁ /1221445 21 120 1466ଶଶକିା  େବେହରା ପି ସଦାଶବି େବେହରା YNY1369503
ୀ /591446 38 120 1467େକୗଶଲଯ୍ା ପଧାନ ସା ନେରାତମ ପଧାନ YNY1369545

ପ ୁ /1221447 48 120 1468ସଦାଶବି େବେହରା ପି େଗାେଲଖ ଚ  େବେହରା YNY1369552
ୀ /711448 46 120 1469ଲିଲି ଦାସ ସା ସ ିଦାନ  ଦାସ YNY1369578

ପ ୁ /711449 51 120 1470ସ ିଦାନ  ଦାସ ପି ନବୀନ ଚ  ଦାସ YNY1369586
ପ ୁ /681450 19 120 1471ଜୟ ପକାଶ େବେହରା ପି ଅନ  େବେହରା YNY1369602
ପ ୁ /91451 24 120 1472ଆଶେୁତାଷ ନାଟିଆ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ନାଟିଆ YNY1369628
ୀ /931452 21 120 1473େଜଯ୍ାତିଶୀ ଦାସ ପି ସମୀର କମୁାର ଦାସ YNY1369636
ୀ /711453 21 120 1474ଅ ର୍ନା ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଚ  ଦାସ YNY1369644

ପ ୁ /931454 19 120 1475ଵିଶାଲ ଦାସ ପି ସମୀର କମୁାର ଦାସ YNY1369651
ୀ /111455 49 120 1476ପାପ ୁଦାସ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାସ YNY1371491
ପ ୁ /1081456 23 120 1477ସି ା  ନାଟିଆ ପି ସରୁପାନ  ନାଟିଆ YNY1371509
ପ ୁ /021457 21 120 1478ଅରୂପ େଚୗଧରୁୀ ପି ଧେୁଳସ୍ଵର େଚୗଧରୁୀ YNY1371558
ୀ /111458 21 120 1479ସଜୁ୍ଞାନୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାସ YNY1371566

ପ ୁ /111459 47 120 1480ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାସ ପି େଗାବ ର୍ ନ ଦାସ YNY1371574
ୀ /091460 24 120 1481ନୁପରୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ପତାପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY1371582
ୀ /091461 20 120 1482ମାନସୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ପଭାତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY1371590
ୀ /811462 31 120 1483ରସୀତା େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା YNY1371608

ପ ୁ /571463 26 120 1484ଶାରଳା େବେହରା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1371616
ୀ /851464 22 120 1485ସଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା YNY1371624
ପ ୁ /211465 19 120 1486ଆେଲାକ କମୁାର ସାମଲ ପି ଅରୁଣ ସାମଲ YNY1371632
ୀ /571466 22 120 1487ପୀତି େବେହରା ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େବେହରା YNY1371640
ପ ୁ /1171467 24 120 1488ଲିେତଂଶ ୁକମୁାର େବେହରା ପି ସସୁା ା କମୁାର େବେହରା YNY1371657
ପ ୁ /091468 18 120 1489ସଯୂଯ୍ର୍ ପତାପ େଚୗଧରୁୀ ପି ପତାପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY1371665
ୀ /041469 21 120 1490ସମିୁତା ରାଉତ ପି ବାବୁନୀ ରାଉତ YNY1371673
ପ ୁ /701470 18 120 1491ସିପା ର ନ ଦାସ ପି ସ ିଦାନ  ଦାସ YNY1371715
ପ ୁ /441471 18 120 1492ସାଗର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା YNY1371749
ୀ /981472 18 120 1493ସଭୁଶୀ େବେହରା ପି ମେନାଜ େବେହରା YNY1371764
ପ ୁ /891473 19 120 1494େଦବାସିସ େବେହରା ପି ବୁଲୁ େବେହରା YNY1371988
ୀ /681474 30 120 1495ଝୁନୁଲତା େବେହରା ସା ମତୃ୍ଯ ଯ େବେହରା YNY1372028
ୀ /841475 29 120 1496େସାନିତା େବେହରା ସା ସଂେତାଷ କମୁାର େବେହରା YNY1372077
ୀ /.1476 29 121 1କାଜଲ ପଧାନ ପି ଧୀେର  କମୁାର ପଧାନ YNY0800557
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ୀ /001477 24 121 2େଜଯ୍ାତି ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି କ ତରୂ ସାଇଁ YNY1094713
ୀ /001478 39 121 4ରସୀତା େବେହରା ସା େଦବ୍ସିଶ େବେହରା YNY1176411
ୀ /001479 22 121 5ଶାବଣୀ ଦାସ ପି ସବୁାଷ ଚଦ ଦାସ YNY1167758
ୀ /001480 57 121 6ବନିତା େମାହା ି ସା କ ତରୂ ସାଇଁ YNY1094655
ୀ /001481 28 121 7ପୀତି ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି କ ତରୂ ସାଇଁ YNY1094598

ପ ୁ /001482 51 121 8ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି େଗୗରାଂଗ ଚରଣ ରାଉତ YNY1176312
ୀ /001483 43 121 9ବିଚିତା ରାଉତ ସା ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ YNY1176262

ପ ୁ /011484 25 121 10ସିଧାଥର୍  ମିଶ ମା ପଣତି ମିଶ YNY1309335
ୀ /11485 75 121 11ବିଦଯ୍ଲୁତା େଚୗଧରିୁ ସା ହରେମାହନ େଚୗଧରିୁ LNT2514164
ୀ /11486 49 121 12ଡଲି େଚୗଧରୁୀ ସା କୃ  େଚୗଧରୁୀ LNT2513968

ପ ୁ /11487 49 121 13ସି ୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ଫଗ ୁେଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406495
ୀ /11488 60 121 14ପମିଳା େଚୗଧରୁୀ ସା ନକଳୁ େଚୗଧରୁୀ LNT2513810

ପ ୁ /11489 59 121 15କୃ  େଚୗଧରୁୀ ପି ଫଗ ୁେଚୗଧରୁୀ LNT2513976
ପ ୁ /11490 56 121 16ସନିୁଲ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଅନାଦି େଚୗଧରୁୀ LNT2514149
ୀ /11491 55 121 17ମମତା େଚୗଧରୁୀ ସା ପ ୁ ର୍ େଚୗଧରୁୀ LNT2513794
ୀ /11492 55 121 18ଦୁଲି େଚୗଧରୁୀ ସା େବୖରାଗୀ େଚୗଧରୁୀ LNT2513992
ୀ /11493 54 121 19ବୁଢୀ େଚୗଧରୁୀ ସା େଭାଳାନାଥ ମହାରଣା LNT2513851

ପ ୁ /11494 53 121 20ଶ ର େଚୗଧରୁୀ ପି ଅନାଦି େଚୗଧରୁୀ LNT2514131
ପ ୁ /11495 50 121 21ସ ୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ହରେମାହନ େଚୗଧରୁୀ LNT2514073
ୀ /11496 49 121 22ମାନୁ େଚୗଧରୁୀ ସା ଲି ରାଜ େଚୗଧରୁୀ LNT2514099

ପ ୁ /11497 48 121 23ପ ୁ ର୍ଚ  େଚୗଧରୁୀ ପି ନକଳୁ େଚୗଧରୁୀ LNT2513802
ପ ୁ /11498 45 121 24ବିଜୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ନକଳୁ େଚୗଧରୁୀ LNT2513786
ୀ /11499 44 121 25ସଜୁାତା େଚୗଧରୂୀ ପି ସଂଜୟ େଚୗଧରୂୀ LNT2513737

ପ ୁ /11500 44 121 26ପଶା  େଚୗଧରୁୀ ପି ହରେମାହନ େଚୗଧରୁୀ LNT2514040
ପ ୁ /11501 42 121 27ଅଜୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ନକଳୁ େଚୗଧରୁୀ LNT2513778
ପ ୁ /11502 40 121 28ବିଜୟକମୁାର େଚୗଧରୂୀ ପି କୃ ଚ  େଚୗଧରୂୀ LNT2552636
ୀ /11503 36 121 29ସବିତା େଚୗଧରୂୀ ପି ହରେମାହନ େଚୗଧରୂୀ YNY0505818

ପ ୁ /11504 58 121 30େଭାଳାନାଥ ମହାରଣା ପି ପ  ୁମହାରଣା LNT2513869
ୀ /21505 50 121 31ସବିତା ସାହା ସା ନାରାୟଣ ସାହା LNT4108668

ପ ୁ /41506 52 121 33ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା ପି ଅନୁ େବେହରା LNT3315868
ୀ /41507 50 121 34ଟୁନି େବେହରା ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା LNT4108700
ୀ /41508 45 121 35ସମିର୍ ା େବେହରା ସା ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା LNT3316916
ୀ /41509 21 121 36ସମିକ୍ଷଯ୍ା େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା YNY1094721
ୀ /41510 57 121 37ନିରୁପମା ମହାପାତ ସା ଅରୁଣ ମହା ି LNT4108726
ୀ /41511 50 121 38ବବିତା ପ ା ସା ପଶା  ଚ  ପ ା LNT3313012
ୀ /41512 27 121 39ଶାବଣୀ ପ ା ପି ପଶା  କମୁାର ପ ା YNY0679761

ପ ୁ /51513 70 121 40ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଝାନୱର ପି ସଯୁଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ଝାନୱର YNY0613828
ୀ /51514 61 121 41ଲକ୍ଷୀ ଝାନୱର ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଝାନୱର YNY0613893

ପ ୁ /51515 46 121 42ମେହଶ କମୁାର ଝାନୱର ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଝାନୱର YNY0613836
ୀ /51516 43 121 43ପ ୁ ିର୍ମା ଝାନୱର ସା ମେହଶ କମୁାର ଝାନୱର YNY0613885

ପ ୁ /61517 60 121 44ନିମର୍ଳ କମୁାର ଅଟଲ ପି ଭୱଁର ଲାଲ ଅଟଲ YNY0841510
ପ ୁ /61518 32 121 45ଅଭିେଷକ ଚା କ ପି ବଜର  ଲାଲ ଚା କ YNY0841536
ୀ /61519 30 121 46ସନୁୟନା ଚା କ ସା ଅଭିେଷକ ଚା କ YNY0935189

ପ ୁ /61520 29 121 47ଅଭିଳାଷ ଚା କ ପି ବଜର  ଲାଲ ଚା କ YNY0841528
ୀ /61521 83 121 49ପ ୂ ର୍ଶଶ ିଦାସ ସା ଦୟାନିଧି ଦାସ OR/06/044/402104
ୀ /61522 75 121 50ବନଲତା ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/402105
ୀ /61523 65 121 51ର ିତା ଦାସ ପି ବିପଚରଣ ଦାସ OR/06/044/402113
ୀ /61524 54 121 52ସଜୁାତା ଦାସ ସା େଗାକଳୁ ଦାସ LNT3313582
ୀ /61525 50 121 53ମମତା ଦାସ ସା ସଭୁାଷ ଦାସ OR/06/044/402108
ୀ /61526 49 121 54ନିେବଦିତା ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/403043
ପ ୁ /61527 48 121 55ସଭୁ ର ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/402110
ପ ୁ /61528 44 121 56ଶଶା  େଶଖର ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ OR/06/044/403192
ପ ୁ /61529 44 121 57େଶତା ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/403044
ୀ /61530 34 121 58ଲିପୀପ ୁ ା ଦାଶ ସା ସତୀଶ ସଚେଦଵା YNY1060979
ୀ /61531 71 121 59ଅଂଜୁ ସଚେଦଵା ସା କୃ ା କମୁାର ସଚେଦଵା YNY1060367
ପ ୁ /61532 44 121 60ସତୀଶ ସଚେଦଵା ପି େକ. ସଚେଦଵା YNY1060342
ୀ /61533 73 121 61ଆଶାେଦବୀ େସଠିଆ ସା େମାହନଲାଲ େସଠିଆ YNY0505347
ପ ୁ /61534 63 121 62ସଶୁଲି କମୁାର େସଠିଆ ପି େମାହନ ଲାଲ େସଠିଆ YNY0505370
ୀ /61535 59 121 63ଲକ୍ଷିେଦବୀ େସଠିଆ ସା ସଶୁଲି କମୁାର େସଠିଆ YNY0505446
ପ ୁ /61536 38 121 64ଭିନିତ େସଠିଆ ପି ସଶୁଲି କମୁାର େସଠିଆ YNY0505420
ୀ /61537 37 121 65ନମତା େସଠିଆ ସା ବିନନ୍ିତ େସଠିଆ YNY0505438
ପ ୁ /61538 36 121 66ସନିୁତ୍ େସଠିଆ ପି ସଶୁଲି କମୁାର େସଠିଆ YNY0505354
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ୀ /61539 34 121 67େରଖା େସଠିଆ ସା ସନିୁତ େସଠିଆ YNY0613935
ପ ୁ /61540 34 121 68ସଜିୁତ େସଠିଆ ପି ସଶୁଲି କମୁାର େସଠିଆ YNY0505404
ୀ /61541 31 121 69ଶତିଲ େସଠିଆ ପି ସଜିୁତ େସଠିଆ YNY0613943

ପ ୁ /71542 57 121 70ରତିକା  େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା LNT3312733
ୀ /71543 48 121 71ଲତା େବେହରା ସା ରତିକା  େବେହରା LNT3312741

ପ ୁ /71544 38 121 72ମେନାଜ କମୁାର େଛାଟରାୟ ପି ଶଶା  େଶଖର େଛାଟରାୟ YNY0613950
ପ ୁ /71545 49 121 73କି୍ଷତିଶ ଦାସ ପି ଅନାମ ଦାସ OR/06/044/403049
ପ ୁ /71546 62 121 74କରୁଣାକର ଦାଶ ପି ମେହ  ଦାଶ YNY0173740
ପ ୁ /71547 52 121 75ପିତାମର ଦାଶ ପି ରାମଚ  ଦାଶ LNT3315934
ପ ୁ /71548 49 121 76ପିତାମର ଦାଶ ପି ମେହ  ଦାଶ LNT2552222
ୀ /71549 47 121 77ଭାଗଯ୍ବତୀ ଦାଶ ସା ପିତାମର ଦାଶ LNT3315942

ପ ୁ /71550 32 121 78ସଂଜୀବ କମୁାର ଦାଶ ପି କରୁଣାକର ଦାଶ YNY0841544
ୀ /71551 27 121 79ନିଲିର୍ ା ଦାଶ ସା ସଂଜୀବ ଦାଶ YNY0841569
ୀ /081552 46 121 80ରୁନୂ ନାୟକ ସା ସଧୁୀର ନାୟକ YNY1060995
ୀ /081553 25 121 81ଅନୁରାଧା ନାୟକ ପି ସଧୁୀର ନାୟକ YNY1060359

ପ ୁ /81554 31 121 82ମାନସ କମୁାର ବାରିକ ପି ବଜବ ୁ ବାରିକ YNY0144964
ୀ /81555 32 121 83ପୀତି ଚ କ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଚା କ YNY0455311

ପ ୁ /81556 50 121 84ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ସବୁାସ ଦାଶ LNT3350824
ପ ୁ /81557 50 121 85ସଧିୁର ନାୟକ ପି ହିନା ନାୟକ OR/06/044/403037
ପ ୁ /81558 41 121 86ବିକମ କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୁାସ ନାୟକ LNT3314630
ପ ୁ /81559 30 121 87ମେନାର ନ ନାୟକ ପି ସଧିୁର ନାୟକ YNY0613992
ୀ /81560 27 121 88େସନ୍ହଲତା ନାୟକ ସା ବିକମ କମୁାର ନାୟକ YNY1188010

ପ ୁ /81561 85 121 89ରାମଚ  ରାୟ ପି େବଣଧୁର ରାୟ OR/06/044/402151
ୀ /81562 82 121 90ବିଳାସିନି ରାୟ ସା ରାମଚ  ରାୟ LNT3033628

ପ ୁ /81563 55 121 91ସମୁ  କମୁାର ରାୟ ପି ରାମଚ  ରାୟ OR/06/044/402153
ୀ /81564 48 121 92ଅନିମା ରାୟ ସା ସମୁ  ରାୟ LNT3033602
ୀ /91565 34 121 93ସରସତୀ ରାଉତ ସା ସଶୁା  କମୁାର ପଧାନ YNY0614008
ୀ /101566 52 121 94ସେରାଜିନୀ ଭ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଭ YNY1261478

ପ ୁ /101567 34 121 95ଅରବି  ଭ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଭ YNY1261452
ପ ୁ /101568 65 121 96ଆଶୀଷ କରଣ ପି ଓସିଲକମୁାର କରଣ LNT2513687
ୀ /101569 59 121 97ଆରତୀ କରଣ ସା ଆଶୀଷ କରଣ LNT2513661

ପ ୁ /101570 33 121 98ଅଭିନବ କରଣ ପି ଆଶଷି କରଣ YNY0376681
ପ ୁ /101571 31 121 99ଅ ର୍ବ କରଣ ପି ଆଶଷି କରଣ YNY0239095
ୀ /101572 52 121 100ନଳିନୀପଭା ମିଶ ପି ବହାନ  ମିଶ LNT2513711
ୀ /101573 94 121 101ଶଶମିଣୀ ପ ା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପ ା YNY0505560
ୀ /101574 49 121 102ସେରାଜିନି ପରିଡା ସା େବୖ ବ ପରିଡା OR/06/044/402135

ପ ୁ /101575 44 121 103ସତଯ୍ଶ ର ପରିଡା ପି େବୖ ବ ପରିଡା OR/06/044/402136
ପ ୁ /101576 47 121 104ସଶୁା  କମୁାର ପଧାନ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ନାଥ ପଧାନ YNY0455295
ୀ /111577 41 121 105େସନ୍ହଲତା ଦାସ ସା ଉ ମ କମୁାର ଦାସ YNY0614081
ୀ /121578 50 121 106ଇଶାନୀ ଦାସ ସା ଅମିତ ଦାସ YNY0841585

ପ ୁ /121579 63 121 107ଡଃ. ସଧୁାଂଶ ୁମିଶ ପି ମେହ  ମିଶ OR/06/044/402147
ୀ /121580 53 121 108କ ନା ମିଶ ସା ହିମାଂଶ ୁମିଶ OR/06/044/402150
ୀ /121581 44 121 109ନମିତା ମିଶ ପି ଭା ର ଚ  ମିଶ YNY0085381

ପ ୁ /121582 32 121 110େଶୗଯଯ୍ର୍ ପକାଶ ମିଶ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମିଶ YNY0613455
ୀ /121583 27 121 111େସୗମଯ୍ା ସଦିୁ ା ମିଶ ପି ଡା.ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମିଶ YNY0613422
ୀ /121584 23 121 112ସାସତୀ ପ ା ମା ନିଳିମା ଶତପଥି YNY1187780
ୀ /121585 56 121 113ଗୀତା ରଥ ସା ଡ଼ଃ.ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ରଥ OR/06/044/402149
ୀ /131586 92 121 114କୁ ଲତା ମିଶ ସା ଦିନକୃ  ମିଶ OR/06/044/402173

ପ ୁ /131587 72 121 115େପମାନ  ମିଶ ପି ଦିନକୃ  ମିଶ OR/06/044/402171
ୀ /131588 66 121 116ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ମିଶ ସା େପମାନ  ମିଶ OR/06/044/402172
ୀ /131589 39 121 117ମଧସିୁତା ମିଶ ପି େପମାନ  ମିଶ YNY0144972
ୀ /131590 35 121 118ସଚୁରିତା ମିଶ ପି େପମାନ  ମିଶ YNY0144980
ୀ /141591 76 121 119ଶା ିେଦବୀ ଚ କ ସା ବୁଲାକି ଦାସ ଚ କ OR/06/044/402179
ୀ /141592 67 121 120ସରୂୁଜ େଦବୀ ଚ କ ସା ଗରିଧାରୀ ଚ କ YNY0779983
ପ ୁ /141593 67 121 121ଗିରିଧାରୀ ଚ କ ପି ତୁଳସୀ ଚ କ YNY0780015
ପ ୁ /141594 55 121 122ବିେନାଦ କମୁାର ଚ କ ପି ବୁଲାକି ଦାସ ଚ କ OR/06/044/402192
ୀ /141595 53 121 123ସମିୁତା ଚ କ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ଚ କ YNY0505727
ପ ୁ /141596 42 121 124କ  କମୁାର ଚ କ ପି ଗିରିଧାରୀ ଚ କ YNY0779934
ପ ୁ /141597 39 121 125ଦିପ ଚ କ ପି ଗିରିଧାରୀ ଚ କ YNY0780064
ପ ୁ /141598 26 121 126ରାଜ ଚା କ ପି ବିେନାଦ ଚା କ YNY0841619
ପ ୁ /141599 34 121 127ସେୁଭ ୁ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ YNY1336270
ୀ /151600 85 121 128ଶମୁତି େଦବୀ ସା ମରୁଲି ରଥ OR/06/044/400073
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ପ ୁ /151601 70 121 129ମରୁଲିଧର ପ ା ପି କୃ ିବାସ ପ ା LNT3350840
ୀ /151602 60 121 130ପତୀଭା ରଥ ସା ତାରାପଦ ରଥ OR/06/044/400079
ୀ /151603 57 121 131ସ କୁ୍ତା ରଥ ପି ମରୁଲି ରଥ OR/06/044/400080

ପ ୁ /151604 50 121 132ସେ ାଷ କମୁାର ରଥ ପି ମରୁଲି ରଥ OR/06/044/400076
ୀ /151605 50 121 133ନ ିତା ରଥ ପି ମରୁଲି ରଥ LNT3314580
ୀ /151606 46 121 134ର ିତା ରଥ ପି ମରୁଲି ରଥ OR/06/044/400081
ୀ /151607 37 121 135ପଜ୍ଞାପିୟଦଶ ିର୍ନି ରଥ ପି କାମପାଳ ରଥ YNY0258905

ପ ୁ /151608 34 121 136ତପନ କମୁାର ରଥ ପି କାମପାଳ ରଥ LNT3033636
ପ ୁ /161609 59 121 137ଅେଶାକ କମୁମାର େବେହରା ପି େକଳୁ ଚରଣ େବେହରା YNY0841726
ପ ୁ /161610 58 121 138ସବୁାଷ େବେହରା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା YNY0841692
ପ ୁ /161611 41 121 139ପକାଶ ଚ  େବେହରା ପି ଧଳିୂଆ େବେହରା YNY0841650
ପ ୁ /161612 41 121 140ପତାପ ଚ  େବେହରା ପି ଧଳିୂଆ େବେହରା YNY0841635
ପ ୁ /161613 30 121 141ସେ ାଷ େବେହରା ପି ସବୁାଷ େବେହରା YNY0841700
ପ ୁ /161614 28 121 142ଦିପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YNY0841734
ପ ୁ /161615 25 121 143ରବି  େବେହରା ପି ସବୁାଷ େବେହରା YNY1027259
ୀ /161616 80 121 144ସେରାଜିନୀ ଡାକଆୁ ସା ରାମଚ  ଡାକଆୁ LNT3321197

ପ ୁ /161617 54 121 145ସେ ାଷ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ରାମଚ  ଡାକଆୁ LNT3033644
ୀ /161618 44 121 146ସେୁଲାଚନା ଡାକଆୁ ସା ସେ ାଷ ଡାକଆୁ LNT3316726

ପ ୁ /161619 52 121 147େମାହନ ଚରଣ ମଲିକ ପି ପାଣକୃ  ମଲିକ LNT3314028
ୀ /161620 27 121 148ପିୟ ା ମଲିକ ପି େମାହନ ଚରଣ ମଲିକ YNY0841676

ପ ୁ /161621 85 121 149ନରହରି ନାୟକ ପି େକଳୁ ନାୟକ OR/06/044/402194
ୀ /161622 70 121 150େଗହାମଣି ନାୟକ ସା ନରହରି ନାୟକ LNT3347556

ପ ୁ /161623 56 121 151ନିର ନ ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ LNT3315348
ୀ /161624 50 121 152ବିଦଯ୍ଲୁତା ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ LNT3315355

ପ ୁ /161625 47 121 153ରବି  କମୁାର ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ LNT3315744
ୀ /161626 44 121 154ସୀତାନି ନାୟକ ସା ରବୀ  କମୁାର ନାୟକ YNY0505693

ପ ୁ /161627 30 121 155ସ ିବ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YNY0679720
ପ ୁ /161628 44 121 156ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଆଦିକ  ସାହୁ LNT1686377
ୀ /161629 34 121 157ମସୁତ ଜାହାନ ୱାରସୀ ପି େମେହବୂବ ଇଲାହୀ ୱାରସୀ YNY1060391

ପ ୁ /171630 61 121 158ସତଯ୍ପକାଶ ପ ନାୟକ ପି ଶୀକା  ପ ନାୟକ OR/06/044/400105
ପ ୁ /171631 54 121 159ରୁଦ ପକାଶ ପ ନାୟକ ପି ଶୀକା  ପ ନାୟକ LNT3312980
ୀ /171632 53 121 160ପ ୁ ତା ପ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ ପ ନାୟକ OR/06/044/400108
ୀ /171633 52 121 161ସତିୃ ପ ନାୟକ ସା ରୁଦପକାଶ ପ ନାୟକ LNT3314770

ପ ୁ /181634 21 121 162ରିଶାବହ ଡୁଗରୁ ପି ର ୀତ କମୁାର ଡୁଗରୁ YNY1172840
ପ ୁ /181635 67 121 163କା ିର୍େକଶର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/044/402204
ୀ /181636 60 121 164ଚ ାବତୀ ସାହୁ ସା କା ିର୍କ ସାହୁ OR/06/044/402205
ୀ /181637 40 121 165ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି କା ିର୍େକଶର ସାହୁ LNT3313459

ପ ୁ /181638 36 121 166େଦବୀ ପସାଦ ସାହୁ ପି କା ିର୍େକଶର ସାହୁ LNT3118767
ପ ୁ /181639 35 121 167ରଘପୁସାଦ ସାହୁ ପି କା ିର୍େକଶର ସାହୁ LNT3118775
ୀ /191640 92 121 168ଶଶମିଣି ପ ା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପ ା LNT3118783

ପ ୁ /191641 71 121 169ଗ ାଧର ଶତପଥି ପି ଲି ରାଜ ଶତପଥି OR/06/044/402206
ୀ /191642 63 121 170ପ ୁ ା ଳି ଶତପଥି ସା ଗ ାଧର ଶତପଥି OR/06/044/402207
ୀ /191643 43 121 171ମିନାକ୍ଷୀ ଶତପଥି ପି ଗ ାଧର ଶତପଥି OR/06/044/402208
ୀ /191644 38 121 172ମନିଷା ଶତପଥୀ ପି ଗ ାଧର ଶତପଥୀ LNT3314507
ୀ /201645 46 121 173ସବିତା ମହା ି ସା ଆ ର୍ବ ୁ ମହା ି YNY0505768

ପ ୁ /201646 89 121 174ରାହାସ ରାୟ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ରାୟ LNT3316833
ୀ /201647 85 121 175ସାବିତୀ ରାୟ ସା ରାହାସ ରାୟ LNT3316825

ପ ୁ /201648 62 121 176ବିକମାଦିତଯ୍ ରାୟ ପି ରାହାସ ରାୟ YNY0986877
ପ ୁ /201649 62 121 177ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ରାୟ ପି କ ରିୁ ରାୟ LNT3313129
ୀ /201650 56 121 178ପଦାଳୟା ରାୟ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ରାୟ YNY0455527
ୀ /201651 50 121 179ଦି ିେରଖା ରାୟ ସା ଶଳିାଦିତଯ୍ ରାୟ LNT3313756
ୀ /201652 28 121 180ସହୁାସିନୀ ରାୟ ପି ବିକମାଦିତଯ୍ ରାୟ YNY0455329
ପ ୁ /211653 49 121 181ଆ ର୍ବ ୁ ମହା ି ପି କଳୂମଣି ମହା ି YNY0505487
ପ ୁ /211654 53 121 182େଗାପୀନାଥ ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି YNY0505552
ୀ /211655 39 121 183ଜ୍େଯା ନ୍ରାନୀ ମହା ି ସା େଗାପୀନାଥ ମହା ି YNY1094580
ପ ୁ /221656 70 121 184କାଳ ି ଚରଣ ସାମଲ ପି ମଧ ୁସାମଲ OR/06/044/402214
ୀ /221657 65 121 185େପମଲତା ସାମଲ ସା କାଳ ି ସାମଲ OR/06/044/402215
ପ ୁ /221658 46 121 186କିରଣ କମୁାର ସାମଲ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ସାମଲ OR/06/044/403033
ପ ୁ /231659 66 121 187ସେବର୍ ଶର େଜନା ପି ସେୁର  େଜନା YNY0841742
ୀ /231660 56 121 188ଅ ର୍ନା େଜନା ସା ଦୁଶାସନ େଜନା YNY0841874
ପ ୁ /231661 52 121 189ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର େଜନା ପି ସେୁର ନାଥ େଜନା YNY0841841
ୀ /231662 51 121 190ଅନୁପମା େଜନା ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର େଜନା YNY0841858
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ପ ୁ /231663 47 121 191େହମ  କମୁାର େଜନା ପି ସେୁର  ନାଥ େଜନା YNY0841775
ୀ /231664 39 121 192ରଂଜୁ େଜନା ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର େଜନା YNY1090166

ପ ୁ /231665 36 121 193ଶେୁଭ  େଜନା ପି ରାଜକିେସାର େଜନା YNY1090158
ପ ୁ /231666 32 121 194େଶତ କମୁାର େଜନା ପି ସେବର୍ ଶର େଜନା YNY0841759
ୀ /231667 29 121 195ସିପାମୟୀ େଜନା ପି ସେବର୍ ଶର େଜନା YNY0841767
ୀ /231668 26 121 196ଅ ିତା େଜନା ପି ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର େଜନା YNY0841866

ପ ୁ /231669 76 121 197ସଚିଦାନ  ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା OR/06/044/402220
ୀ /231670 68 121 198ପମିଳା ପରିଡା ସା ସଚିଦାନ  ପରିଡା OR/06/044/402221

ପ ୁ /231671 49 121 199ମେନାର ନ ପରିଡା ପି ସଚିଦାନ  ପରିଡା OR/06/044/402223
ପ ୁ /231672 44 121 200ଚି ରଞନ ପରିଡା ପି ସ ିଦାନ  ପରିଡା LNT2477032
ୀ /231673 34 121 201ଅପିର୍ତା ପରିଡା ସା ଚି ର ନ ପରିଡା YNY0358085

ପ ୁ /241674 53 121 202ବିକାଶ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଜୟ ମହା ି OR/06/044/402228
ପ ୁ /241675 52 121 203ବିରଜ ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YNY1297779
ୀ /241676 50 121 204ଶାବଣୀ ମହା ି ସା ବିରଜ ମହା ି YNY1297787

ପ ୁ /241677 28 121 205ମେନାର ନ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି YNY0841882
ୀ /241678 46 121 206ମମତାମୟୀ ପତି ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ଉଦଗାତା YNY0455428
ୀ /251679 39 121 207ପଟୁୁଲ ଗିରୀ ସା ସନୁୀଳ କମୁାର ଗିରୀ YNY1193226

ପ ୁ /251680 82 121 208ବାନାମର େଜନା ପି ଇ ମଣି େଜନା OR/06/044/402231
ୀ /251681 75 121 209ବସ  ମ ରି େଜନା ସା ବାନାମର େଜନା OR/06/044/402232

ପ ୁ /251682 55 121 210ନିର ନ େଜନା ପି ବାନାମର େଜନା OR/06/044/402233
ପ ୁ /251683 51 121 211ଚି ର ନ େଜନା ପି ବାନାମର େଜନା OR/06/044/402235
ୀ /251684 50 121 212ଲଳିତା େଜନା ସା ନିର ନ େଜନା YNY0505834
ୀ /251685 39 121 213ସସିତା େଜନା ପି ଚି ରଂଜନ େଜନା YNY0505842
ୀ /251686 25 121 214ସନ୍ି ା େସନ୍ହା ଳି ପି େଜଯ୍ାତି ର ନ ରାଉତ YNY0968099

ପ ୁ /261687 22 121 215ଅଭିେଷକ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଔେରାବୀ ା ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY1204742
ପ ୁ /261688 67 121 216ଗିରିଧାରୀ ଲାଲ ଚା କ ପି ତୁଳସୀ ଦାସ ଚା କ YNY0841916
ୀ /261689 62 121 217ସରୁଜ େଦବୀ ଚା କ ସା ଗିରିଧାରୀ ଲାଲ ଚା କ YNY0841932

ପ ୁ /261690 42 121 218କି ା କମୁାର ଚା କ ପି ଗିରିଧାରୀ ଲାଲ ଚା କ YNY0841924
ୀ /261691 67 121 219େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ଦାଶ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ନାଥ ଦାଶ LNT1686328

ପ ୁ /261692 46 121 220ଦୀପକ କମୁାର ଦାଶ ପି କ୍ଷିେରାଦ ନାଥ ଦାଶ YNY0376616
ୀ /261693 46 121 221ଦୀ ି ଦାଶ ପି କ୍ଷିେରାଦ ନାଥ ଦାଶ LNT1686336

ପ ୁ /261694 58 121 222ଶଶା  େଶଖର ମହା ି ପି ବସ  ମହା ି OR/06/044/402240
ୀ /261695 53 121 223େଜଯ୍ା ନ୍ା ମୟୀ ମହା ି ସା ଶଶା  େଶଖର ମହା ି YNY0505867
ୀ /261696 53 121 224ଦି ୀ ମହା ି ସା ଶା ନୁ କମୁାର ମହା ି OR/06/044/403199

ପ ୁ /261697 26 121 225ଅନର୍ ବ ମହା ି ମା େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ମହା ି YNY0841890
ୀ /261698 44 121 226ପବିଣା ସାମଲ ସା ପଶା  ସାମଲ YNY0841908

ପ ୁ /271699 79 121 227ଡ.ବି ୁ ଚରଣ ଭୂୟଁା ପି କ ରିୁ ଭୂୟଁା OR/06/044/402243
ୀ /271700 71 121 228ଅନୁସୟୂା ଭୂୟଁା ସା ଡ.ବି ୁ ଭୂୟଁା OR/06/044/402244

ପ ୁ /271701 49 121 229ନିହାର ର ନ ଭୂୟଁା ପି ଡ.ବି ୁ ଚରଣ ଭୂୟଁା OR/06/044/402245
ପ ୁ /281702 72 121 230ଶକୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଉ ମ ଚରଣ ସାଇଁ LNT3316742
ୀ /281703 66 121 231େହମବତୀ ସାଇଁ ସା ସକୁା କମୁାର ସାଇଁ OR/06/044/402247
ପ ୁ /281704 48 121 232ଶାରଦା ପସନନ୍  ସାଇଁ ପି ସକୁା କମୁାର ସାଇଁ OR/06/044/402248
ପ ୁ /281705 42 121 233ବରଦା ପଶନନ୍  ସାଇଁ ପି ସକୁା  କମୁାର ସାଇଁ LNT3338068
ୀ /281706 38 121 234ସସିତା ସାଇଁ ସା ବରଦା ପସନନ୍  ସାଇଁ YNY0493130

ପ ୁ /291707 54 121 235ଶେୁଭ ୁ ପାଣି ପି କଳୁମଣି ପାଣି OR/06/044/403223
ପ ୁ /291708 50 121 236େସୗେମ ୁ ପାଣି ପି କଳୁମଣି ପାଣି OR/06/044/403221
ୀ /291709 46 121 237ଅତ ିତା ପାଣି ସା ସଧୁୀଶେୁଭ ୁ ପାଣି YNY0640409

ପ ୁ /301710 50 121 238ଶଭୁମୟ େଦବରାୟ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର େଦବରାୟ OR/06/044/404428
ୀ /301711 44 121 239ଅପ ର୍ା େଦବରାୟ ସା ଶଭୁମୟ େଦବରାୟ YNY0173757
ପ ୁ /301712 46 121 240େଶୖବାଳ େଦବରାୟ ପି ସଶୁଲୁ କମୁାର ରାୟ OR/06/044/405014
ପ ୁ /301713 80 121 241ସଶୁଲି କମୁାର ରାୟ ପି େବନି ମାଧବ େଦବରାୟ YNY0986885
ପ ୁ /311714 74 121 242ରତନଲାଲ ଚନାନିଆ ପି ବଜର ଲାଲ ଚନାନିଆ OR/06/044/402250
ୀ /311715 68 121 243କମଳା େଦବୀ ଚନାନିଆ ସା ରତନଲାଲ ଚନାନିଆ OR/06/044/402251
ୀ /311716 45 121 244କବିତା ଚନାନିଆ ପି ରତନଲାଲ ଚନାନିଆ LNT3312790
ୀ /311717 43 121 245ରାକ୍ଷୀ ଚନାନିଆ ପି ରତନଲାଲ ଚନାନିଆ LNT3312774
ପ ୁ /311718 41 121 246ର ିତ ଚନାନିଆ ପି ରତନଲାଲ ଚନାନିଆ LNT3313764
ପ ୁ /311719 41 121 247ଅନୀଲ କମୁାର ଚନାନିଆ ପି ରତନଲାଲ ଚନାନିଆ LNT3313418
ୀ /311720 39 121 248ବଷର୍ା ଚନାନିଆ ସା ର ିତ ଚନାନିଆ YNY0239103
ୀ /311721 32 121 249ସମିର୍ଲା ଚନାନିଆ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଚନାନିଆ YNY1133750
ପ ୁ /321722 59 121 250କିେଶାର କମୁାର ପରିଡା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପରିଡା LNT3314416
ୀ /321723 53 121 251ମମତା ପରିଡା ସା କିେଶାର କମୁାର ପରିଡା LNT3314408
ପ ୁ /321724 55 121 252ପଶା  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ତିପାଠୀ LNT4491411
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ପ ୁ /321725 53 121 253ପଭାତ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ତିପାଠୀ OR/06/044/402255
ପ ୁ /331726 80 121 254ପବୀର ଚରଣ ମହା ି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି LNT3313939
ୀ /331727 70 121 255େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା ପବୀର ମହା ି OR/06/044/402282

ପ ୁ /331728 55 121 256ଅେଶାକ ମହା ି ପି ପଫଲୁ ମହା ି OR/06/044/402283
ପ ୁ /341729 85 121 257େଗୗରା  ଚରଣ କାନୁନେଗା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  କାନୁନେଗା LNT3313731
ପ ୁ /341730 50 121 258ଶଭୁେଜଯ୍ାତି କାନୁନେଗା ପି େଗୗରା  କାନୁନେଗା YNY0505826
ୀ /341731 49 121 259ପ ୂ ିର୍ମା କାନୁନେଗା ସା ଶଭୁେଜଯ୍ାତି କାନୁନେଗା YNY0258913

ପ ୁ /341732 77 121 260ବନ ମାଳି ସାହୁ ପି ବାଉରି ବ ୁ ସାହୁ OR/06/044/402264
ୀ /341733 70 121 261େରବତୀ ସାହୁ ସା ବନମାଳି ସାହୁ OR/06/044/402265

ପ ୁ /341734 50 121 262ସତିୃ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ YNY0505453
ପ ୁ /341735 48 121 263ବିଭୁ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ YNY0376632
ୀ /341736 45 121 264େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ସତିୃ ରଂଜନ ସାହୁ YNY0505529
ୀ /341737 41 121 265ସଂଘମିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ସା ବିଭୁ ରଂଜନ ସାହୁ YNY0376624
ୀ /351738 80 121 266କା ନ ପଭା କାନୁନ୍େଗା ସା େଗୗରା  ଚରଣ କାନୁନ୍େଗା YNY0505784

ପ ୁ /351739 53 121 267ବି ୁେଦବ ମହା ି ପି ରବି ନାଥ ମହା ି YNY0383273
ୀ /361740 80 121 268ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି େସନାପତି ସା କୃ  େମାହନ େସନାପତି OR/06/044/402273

ପ ୁ /361741 53 121 269ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ େସନାପତି ପି କୃ  େମାହନ େସନାପତି OR/06/044/402276
ୀ /361742 49 121 270ରଶି େସନାପତି ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ େସନାପତି LNT4142063
ୀ /371743 81 121 271ଚାରୁବାଳା ସାସମଲ ସା କୃ ଚ  ସାସମଲ OR/06/044/402286
ୀ /371744 60 121 272ବି ୁପିୟା ସାସମଲ ସା େଗୗରୀଶ ର ସାସମଲ OR/06/044/402988

ପ ୁ /371745 64 121 273େଗୗରୀଶ ର ସାସମଲ ପି କୃ ଚ  ସାସମଲ OR/06/044/402987
ପ ୁ /371746 55 121 274ବିଶର ନ ସାସମଲ ପି କୃ  ସାସମଲ OR/06/044/402287
ପ ୁ /371747 51 121 275େସୗଯଯ୍ର୍ ର ନ ସାସମଲ ପି କି  ଚ  ସାସମଲ LNT3313046
ପ ୁ /381748 49 121 276ଶବି ପସାଦ େବେହରା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା YNY0145003
ୀ /381749 45 121 277ରାକ୍ଷୀଲତା େବେହରା ସା ଶବି ପସାଦ େବେହରା YNY0144998

ପ ୁ /381750 90 121 278ମଧସୁଦୁନ ମଲିକ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ମଲିକ OR/06/044/402289
ୀ /381751 84 121 279େମାହିନି ମଲିକ ସା ମଧସୁଦୁନ ମଲିକ OR/06/044/402290

ପ ୁ /381752 52 121 280ବା ବିହାରି ମଲିକ ପି ମଧସୁଦୁନ ମଲିକ YNY0505750
ପ ୁ /381753 50 121 281େଦବରାଜ ମଲିକ ପି ମଧସୁଦୁନ ମଲିକ OR/06/044/402292
ୀ /381754 48 121 282ନିେବଦିତା ମଲିକ ସା ବା ବିହାରୀ ମଲିକ LNT2552677
ୀ /381755 41 121 283ନମିତା ମଲିକ ସା େଦବରାଜ ମଲିକ LNT3033677
ୀ /381756 28 121 284ଅ ିତା ମଲିକ ପି ବା  ବିହାରୀ ମଲିକ YNY0613687

ପ ୁ /381757 46 121 285ଜଗନନ୍ାଥ ମିଶ ପି ବି ୁ ଚରଣ ମିଶ LNT4536348
ୀ /381758 43 121 286ସେୁଲାଚନା ମିଶ ପି ବି ୁ ଚରଣ ମିଶ LNT4542270

ପ ୁ /381759 24 121 287ସଂେତାଷ େମାହରନା ପି େଦେବଦରା େମାହରନା YNY1178912
ପ ୁ /381760 55 121 288େନତାନ  ପାତ ପି ଇ ମଣି ପାତ LNT3033669
ୀ /391761 37 121 289ଶଇଲା ଦେଳଇ ସା େକଶବ ଚ  ଦେଳଇ YNY1047190

ପ ୁ /391762 53 121 290ପିୟର ନ ତିପାଠୀ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ତିପାଠୀ YNY0505586
ୀ /391763 49 121 291େସନ୍ହଲତା ତିପାଠୀ ସା ପିୟରଂଜନ ତିପାଠୀ YNY0640425

ପ ୁ /401764 75 121 292ନୟନ ବଲଭ ମହା ି ପି େକଶବ ଚରଣ ମହା ି OR/06/044/402298
ପ ୁ /401765 45 121 293ଜଗତ ବଲଭ ମାହା ି ପି ନୟନବଲଭ ମାହା ି OR/06/044/402302
ୀ /401766 39 121 294ପଜ୍ଞାସିତା ମହା ି ପି ନୟନ ବଲଭ ମହା ି LNT3314499

ପ ୁ /411767 74 121 295ମେହ  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ରାଉଳ LNT2475226
ୀ /411768 59 121 296ମ ଶୁୀ ରାଉତରାୟ ସା ମେହ  କମୁାର ରାଉତରାୟ OR/06/044/402344
ୀ /411769 36 121 297ସଶୁିତା ରାଉତରାୟ ପି ମେହ  କମୁାର ରାଉତରାୟ LNT4509477

ପ ୁ /421770 79 121 298ପେମାଦ ଚ  ଦାସ ପି ରାଧାନାଥ ଦାସ YNY0493148
ୀ /421771 45 121 299ଶନୁୀତା ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ OR/06/044/402350

ପ ୁ /421772 44 121 300ସବୁତକମୁାର ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ OR/06/044/402351
ୀ /421773 41 121 301ଦୁେଗର୍ଶ ନ ିନୀ ଦାସ ସା ସବୁତ କମୁାର ଦାସ YNY0358101
ୀ /431774 58 121 302ମମତା ମ ରୀ ମହା ି ସା ମେହ  ନାଥ ସାଇଁ LNT3316460
ପ ୁ /431775 76 121 303ଉ ମ ଚରଣ ରାଉତ ପି ପାଣକୃ  ରାଉତ OR/06/044/402352
ପ ୁ /431776 50 121 304ପଦୀପ ରାଉତ ପି ଉ ମ ରାଉତ OR/06/044/402353
ପ ୁ /431777 42 121 305ପଶା  କମୁାର ରାଉତ ପି ଉ ମ ଚରଣ ରାଉତ LNT2519890
ପ ୁ /431778 66 121 306ମେହ  ନାଥ ସାଇଁ ପି ଶୀଧର ସାଇଁ LNT3316429
ପ ୁ /431779 44 121 307େସୗମଯ୍ ସ ୁ ର ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ LNT3313871
ୀ /441780 56 121 308େଦବଯାନୀ ଗିରି ସା ଅନିଲ କମୁାର ଗିରି LNT2482164
ପ ୁ /441781 52 121 309ପତୀକ୍ କମୁାର ଗିରି ପି ରଣଜିତ୍ କମୁାର ଗିରି LNT2485035
ପ ୁ /441782 36 121 310ସଂଜିତ କମୁାର ଗିରି ପି ସଜିୁତ କମୁାର ଗିରି LNT3033701
ୀ /441783 55 121 311ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତରାୟ ସା ଧୀେର  କମୁାର ପଧାନ YNY0800565
ପ ୁ /441784 74 121 312ଶଯ୍ାମାଚରଣ ରାୟ ପି ସଦୁଶର୍ନ ରାୟ OR/06/044/402432
ୀ /441785 68 121 313ଚାରୁପିୟା ରାୟ ସା ଶଯ୍ାମାେରଣ ରାୟ OR/06/044/402433
ପ ୁ /441786 48 121 314େଦବାଶଷି ରାୟ ପି ଶଯ୍ାମଚରଣ ରାୟ OR/06/044/402434
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ୀ /441787 44 121 315ନ ିତା ରାୟ ସା େଦବାଶଷି ରାୟ LNT3118791
ୀ /441788 48 121 316ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା କାଳିରଚଣ ସାହୁ LNT1686294
ୀ /451789 39 121 317ହରି ର େକୗର ପି ହରଜି ର ସିଂହ ଗିଲ୍ YNY0915074

ପ ୁ /451790 47 121 318ଦାସରଥି ସାହୁ ପି କ ରୁୀ ସାହୁ LNT2552784
ପ ୁ /451791 70 121 319ଗରୁୁଚରନ୍ ସିଂ ଗିଲ ପି କାଲା ସିଂ ଗିଲ୍ OR/06/044/402995
ପ ୁ /461792 32 121 320ଶଭୁ ର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଅେଶାକ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3033719
ପ ୁ /461793 27 121 321ଅମିତ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଅେଶାକ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY1027234
ପ ୁ /461794 94 121 322େସାମନାଥ ମିଶ ପି ସଦାନ  ମିଶ LNT3313889
ପ ୁ /461795 65 121 323ସଚିଦାନ  ମିଶ ପି େସାମନାଥ ମିଶ OR/06/044/402451
ପ ୁ /461796 32 121 324ସମିତ ମିଶ ପି ସଚିଦାନ  ମିଶ YNY0085407
ପ ୁ /471797 54 121 325ଅେଲଖ ମାହା ି ପି ଅରକି୍ଷତ ମାହା ି OR/06/044/402458
ପ ୁ /471798 65 121 326ପସନନ୍  କମୁାର ରାଜୁ ପି ନୃପରାଜ ରାଜୁ YNY0613802
ୀ /481799 33 121 327ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମଲିକ ସା ପଭାତ କମୁାର ମଲିକ YNY1278233

ପ ୁ /481800 22 121 328ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ନାଏକ ପି ଅଭୟ ନାଏକ YNY1278217
ୀ /481801 41 121 329ବବିତା ନାୟକ ସା ଅଭୟ ନାୟକ YNY1278191
ୀ /481802 64 121 330ଭଗବତି ପ ା ସା ଗୟାଧର ପ ା OR/06/044/402464

ପ ୁ /481803 44 121 331ମାନସ ପ ା ପି ଗୟାଧର ପ ା OR/06/044/403205
ପ ୁ /481804 23 121 332ଅଭିେ◌ଷକ ପରିଡ଼ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1187533
ପ ୁ /481805 53 121 333ପଦୀପ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ନିର ନ ସାମ ରାୟ YNY1277896
ପ ୁ /491806 81 121 334କାହନ୍ଚୁରଣ ଦାସ ପି ଦହନ ଦାସ OR/06/044/402471
ୀ /491807 72 121 335େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ଦାସ OR/06/044/402472
ୀ /491808 52 121 336େବଶରୁା ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ OR/06/044/402473

ପ ୁ /491809 50 121 337ସଂଗାମ ଦାସ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ଦାସ OR/06/044/402474
ପ ୁ /491810 48 121 338ବିକମ ଦାସ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ଦାସ OR/06/044/402475
ୀ /501811 21 121 339େଵୖଶାଳୀ େଜୖନ ପି ବିେନାଦ େଜୖନ YNY1204619

ପ ୁ /501812 75 121 340ପଫଲୁ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ନିର ନ ପ ନାୟକ LNT3315561
ୀ /501813 69 121 341ସଲିଳା ବାଳା ପ ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ଚ  ପ ନାୟକ LNT3315579

ପ ୁ /501814 48 121 342ତନୟ ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁଚ  ପ ନାୟକ LNT4495123
ୀ /501815 44 121 343ତନୁଶୀ ପ ନାୟକ ସା ତନୟ ପ ନାୟକ LNT4495131
ୀ /501816 41 121 344ତନୟା ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ଚ  ପ ନାୟକ LNT3315918
ୀ /511817 60 121 345ରୀତା ପ ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ରାଓ OR/06/044/402483

ପ ୁ /511818 60 121 346ସେୁରଶ ଚ  ପଧାନ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପଧାନ YNY0841957
ପ ୁ /511819 76 121 347ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ରାଓପ ନାୟକ ପି ଏଲ ଟି ଭି ରାଓପ ନାୟକ OR/06/044/402482
ୀ /511820 73 121 348ପମିଳା ରାଓପ ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ରାଓପ ନାୟକ OR/06/044/402484

ପ ୁ /521821 73 121 349ଶମିୁତାନ ନ ମାହା ି ପି ଶୀକୃ  ମାହା ି OR/06/044/402492
ୀ /521822 68 121 350ଲକ୍ଷୀ ମାହା ି ସା ସମିୁତାନ ନ ମାହା ି OR/06/044/402493

ପ ୁ /521823 48 121 351େଗାପିନାଥ ମାହା ି ପି ସମିୁତା ମାହା ି OR/06/044/402494
ପ ୁ /521824 42 121 352ଜଗନନ୍ାଥ ମାହା ି ପି ସମିୁତା ମାହା ି OR/06/044/402496
ପ ୁ /531825 90 121 353ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି ଇଶର ଦାସ OR/06/044/402565
ୀ /531826 84 121 354କିରଣବାଳା ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ YNY1358621

ପ ୁ /531827 58 121 355ହରପସାଦ ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ OR/06/044/402567
ୀ /531828 49 121 356ଦୀପା ଳୀ ଦାସ ସା ହରପସାଦ ଦାସ OR/06/044/403015
ୀ /541829 48 121 357ରାଜଶୀ ପଧାନ ସା ପଶନନ୍  କମୁାର ପଧାନ YNY0505602
ୀ /541830 72 121 358େସନ୍ହଲତା ପଧାନ ସା ଅରୁଣ ପଧାନ OR/06/044/403074

ପ ୁ /541831 46 121 359ଧୀରାଜ ପଧାନ ପି ଅରୁଣଦୟ ପଧାନ OR/06/044/402969
ୀ /551832 38 121 360ପିୟଦଶ ିର୍ନି ମିଶ ସା ରଶି ର ନ ମିଶ YNY0613505

ପ ୁ /551833 74 121 361କଳୁମଣି ପ ା ପି ଚ  ମଣି ପ ା YNY0173807
ୀ /551834 66 121 362ସେୁକଶୀ ପଭା ପ ା ସା କଳୁମଣି ପ ା YNY0173781
ୀ /551835 46 121 363ବିଦଯ୍ତୁ ମ ରୀ ପ ା ପି କଳୁମଣି ପ ା YNY0173773
ପ ୁ /551836 44 121 364ଦିଲିପ ରଂଜନ ପ ା ପି କଳୁମଣି ପ ା YNY0173799
ପ ୁ /551837 41 121 365ରଶରିଂଜନ ପ ା ପି କଳୁମଣି ପ ା YNY0173815
ୀ /551838 38 121 366ଅଂଜଳି ପ ା ସା ଦିଲୀପ ରଂଜନ ପ ା YNY0195602
ପ ୁ /551839 72 121 367ରସାନ  ସାଇଁ ପି କୃ  ସାଇଁ OR/06/044/402570
ପ ୁ /551840 70 121 368େପମାନ  ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ LNT3033727
ପ ୁ /551841 46 121 369ରଜତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରସାନ  ସାଇଁ OR/06/044/402574
ପ ୁ /561842 64 121 370ବିଧଭୁୁଷଣ ଦାଶ ପି ଯଦୁମଣି ଦାଶ LNT3315298
ପ ୁ /561843 55 121 371ବିଶଜିତ ଦାଶ ପି ବିଧଭୁୁଷଣ ଦାଶ LNT2552651
ୀ /561844 49 121 372ଜୟ ୀ ଦାଶ ସା ବିଧ ୂଭୁଷଣ ଦାଶ OR/06/044/403108
ୀ /561845 44 121 373ସଶୁା ି ଦାଶ ସା ବିଶଜିତ ଦାଶ LNT3316700
ୀ /561846 43 121 374ସୀମା ଦାଶ ସା ଲକ୍ଷୀକା  ଦାଶ LNT3316684
ପ ୁ /561847 43 121 375ରଜନୀକା  ଦାଶ ପି ବିଧ ୁଭୂଷଣ ଦାଶ YNY0085415
ପ ୁ /561848 30 121 376ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ପ ନାୟକ ପି ଦୀ ୀ ର ନ ପ ନାୟକ YNY0968040
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ପ ୁ /561849 59 121 377ଦୀ ୀ ର ନ ପ ନାୟକ ପି ବିେନାଦ କିେଶାର ପ ନାୟକ YNY0915058
ୀ /561850 49 121 378ଦୀପା ରାଣୀ ପ ନାୟକ ସା ଦୀ ୀ ର ନ ପ ନାୟକ YNY0915066
ୀ /561851 22 121 379ସାଇ ଆଶିତା ପ ନାୟକ ପି ଦୀ ି ର ନ ପ ନାୟକ YNY1088731
ୀ /571852 84 121 380େସନ୍ହଲତା େବେହରା ସା ଡ.ଗ ାଧର େବେହରା OR/06/044/402582

ପ ୁ /571853 61 121 381ସବୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ଗ ାଧର େବେହରା OR/06/044/402584
ୀ /571854 61 121 382ନିେବଦିତା େବେହରା ସା ଡ.ସବୁତ େବେହରା OR/06/044/403220

ପ ୁ /571855 59 121 383ସବିୁର କମୁାର େବେହରା ପି ଡଃ.ଗ ାଧର େବେହରା OR/06/044/402583
ୀ /571856 54 121 384େସାନାଲୀ େବେହରା ସା ସବୁୀର କମୁାର େବେହରା LNT3350659
ୀ /571857 46 121 385ଅପରାଜିତା ପିୟଦଶର୍ନୀ େବେହର ସା ପଶା  କମୁାର େବେହରା LNT4542288

ପ ୁ /571858 56 121 386ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ ପି େଦବରାଜ ମହାପାତ LNT4546040
ପ ୁ /571859 44 121 387ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ ପି େଦବରାଜ ମହାପାତ LNT4546024
ପ ୁ /571860 64 121 388ଆନ  କମୁାର ମିଶ ପି ପହଲାଦ ମିଶ LNT4542296
ୀ /571861 55 121 389ପଦାସିନୀ ମିଶ ସା ଆନ  କମୁାର ମିଶ LNT4542304

ପ ୁ /571862 36 121 390ଅ ୟଯ୍ର୍ାମି ମିଶ ପି ପେମାଦ ମିଶ YNY0841940
ପ ୁ /571863 68 121 391ରାମ ପସାଦ ମହା ି ପି ରାଧାନାଥ ମହା ି LNT4480109
ୀ /571864 62 121 392ଅରୁଣା ମହା ି ସା ରାମ ପସାଦ ମହା ି LNT4480117

ପ ୁ /571865 39 121 393ସାଥର୍କ ମହା ି ପି ରାମପସାଦ ମହା ି YNY0195610
ପ ୁ /571866 35 121 394ଅଭିେଷକ ମହା ି ପି ରାମପସାଦ ମହା ି LNT4487252
ୀ /571867 30 121 395ଶତିୃରୂପା ମହା ି ସା ସାଥର୍କ ମହା ି YNY0968115

ପ ୁ /571868 41 121 396ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ପାଣକୃ  ନାୟକ LNT4546032
ପ ୁ /571869 25 121 397ସେୁହଲ ରାଜ ପି ପଶା  େବେହରା YNY0968057
ପ ୁ /571870 41 121 398ଶରତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଂଶଧିର ସାହୁ LNT3033735
ୀ /571871 38 121 399ଲକ୍ଷି ପିୟା ସାହୁ ସା ଶରତ କମୁାର ସାହୁ LNT3033743
ୀ /581872 48 121 400ଗୀତାଶୀ ଦାସ ସା େଦବାଶଷି େଜନା LNT3317062

ପ ୁ /581873 82 121 401େଗାବ ର୍ ନ େଜନା ପି ବୁ ନାଥ େଜନା LNT3315249
ୀ /581874 82 121 402ର ଲତା େଜନା ସା େଗାବ ର୍ ନ େଜନା LNT3315223
ୀ /581875 48 121 403ର ିତା ସାଇଁ ସା ସମେର  େଜନା LNT3317088
ୀ /591876 43 121 404େସାମା ସିଦକାର ସା ଅଚି  ସିଦକାର YNY0085464
ୀ /591877 47 121 405ପାପିୟା ସିକ୍ଦର ସା ଅପବୂର୍  ସିକ୍ଦର LNT2613768

ପ ୁ /591878 46 121 406ସଭୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗ ାଧର ସାଇଁ YNY0841825
ୀ /591879 41 121 407ସମୁତୀ ସାଇଁ ସା ଶଭୁା  କମୁାର ସାଇଁ YNY0841817

ପ ୁ /601880 73 121 408େବୖଦଯ୍ନାଥ ସିକଦାର ପି ହିରାଲାଲ ସିକଦାର OR/06/044/402598
ୀ /601881 65 121 409ନିଶାରାଣି ସିକଦାର ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ସିକଦାର OR/06/044/402599

ପ ୁ /601882 45 121 410ଲାଲଟୁ ସିକଦାର ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ସିକଦାର OR/06/044/402600
ପ ୁ /601883 41 121 411ସା  ୁସିକଦାର ପି େବୖଦନାଥ ସିକଦାର LNT3313392
ୀ /611884 66 121 412େରଣବୁାଳା େବେହରା ସା ପହାଦଚ  େବେହରା LNT4121109
ୀ /611885 44 121 413ଆରତି ଦାସ ସା ପଶା  ଦାସ LNT4121117

ପ ୁ /621886 82 121 414ହରିହର ରାଉତରାୟ ପି କୃ ଚରଣ ରାଉତରାୟ OR/06/044/402606
ପ ୁ /621887 49 121 415ମାନସର ନ ରାଉତରାୟ ପି ହରିହର ରାଉତରାୟ OR/06/044/402609
ୀ /621888 47 121 416ସସିତା ରାଉତରାୟ ସା ମାନସ ରଂଜନ ରାଉତରାୟ LNT3313152

ପ ୁ /621889 53 121 417ରଶି ର ନ ରାଉତରାୟ ପି ହରିହର ରାଉତରାୟ OR/06/044/402608
ୀ /621890 51 121 418ମମତା ରାଉତରାୟ ସା ରଶୀ ରଂଜନ ରାଉତରାୟ OR/06/044/402978

ପ ୁ /621891 25 121 419ହା ିର୍କ ରାଉତରାୟ ପି ରଶି ର ନ ରାଉତରାୟ YNY0932764
ୀ /621892 21 121 420ଊମଂଗ ରାଉତରାଏ ପି ରଶି ର ନ ରାଉତରାଏ YNY1094572

ପ ୁ /631893 59 121 421ପବିତ େମାହନ େବେହରା ପି କୁ  େବେହରା YNY0455337
ୀ /631894 56 121 422ଅ ନ େବେହରା ସା ପବିତ େମାହନ େବେହରା YNY0455501
ୀ /631895 45 121 423ମଣିମାଳା େବେହରା ପି ମରୁଲୀଧର େବେହରା YNY0505537
ୀ /631896 26 121 424ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି େଦେବ  କମୁାର େବେହରା YNY1187970

ପ ୁ /631897 23 121 425ସଧୁାଂସ ୁେଶଖର େବେହରା ମା ମଣିମାଳା େବେହରା YNY1187467
ପ ୁ /631898 81 121 426ସାରଥି ଚରଣ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ YNY0505545
ୀ /631899 65 121 427କମଳା ସାହୁ ସା ସାରଥି ଚରଣ ସାହୁ YNY0505503
ପ ୁ /631900 46 121 428ରଂଜନ କମୁାର ସାହୁ ପି ସାରଥି ଚରଣ ସାହୁ YNY0145078
ୀ /631901 38 121 429ସମିୁତା ସାହୁ ପି ସାରଥି ଚରଣ ସାହୁ YNY0145045
ୀ /631902 36 121 430ସଚିୁତା ସାହୁ ପି ସାରଥି ଚରଣ ସାହୁ YNY0145052
ୀ /631903 34 121 431ମାନିନୀ ସାହୁ ସା ରଂଜନ କମୁାର ସାହୁ YNY0145086
ୀ /631904 33 121 432ସସିତା ସାହୁ ପି ସାରଥି ଚରଣ ସାହୁ YNY0145060
ପ ୁ /631905 22 121 433ଶୀନିଵାସ ସାହୁ ପି ପଭୁ  ଚରଣ ସାହୁ YNY1298967
ପ ୁ /631906 20 121 434ଶୀପସାଦ ସାହୁ ପି ପଭୁ ଚରଣ ସାହୁ YNY1296136
ପ ୁ /631907 31 121 435ବିେବକ ସାହୁ ପି ରବି  ୍ନାଥ ସାହୁ YNY0505636
ପ ୁ /641908 49 121 436ଅଜୟ ମହାପାତ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାପାତ LNT3313855
ୀ /641909 42 121 437େସୗମଯ୍ା ମହାପାତ ସା ଅଜୟ ମହାପାତ LNT3313848
ପ ୁ /651910 66 121 438କମଳାକା  ସାଇଁ ପି େଲାକନାଥ ସାଇଁ OR/06/044/402613
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ୀ /651911 64 121 439ଶଶିରିା ସାଇଁ ସା କମଳାକା  ସାଇଁ YNY0613448
ପ ୁ /651912 43 121 440ବିରଜା ପସାଦ ସାଇଁ ପି କମଳାକା  ସାଇଁ LNT3338092
ପ ୁ /651913 34 121 441ବିଭୁ ପସାଦ ସାଇଁ ପି କମଳା କା  ସାଇଁ YNY0632430
ପ ୁ /661914 55 121 442ଅେଶାକ କମୁାର ଓଝା ପି ବନମାଳୀ ଓଝା YNY0505495
ୀ /661915 48 121 443ନଲିନିପଭା ଓଝା ସା ଅେଶାକ ଓଝା LNT4121281
ୀ /661916 26 121 444ସେରାଜିନୀ ଓଝା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଓଝା YNY1298975
ୀ /661917 80 121 445େହମଲତା ସାହୁ ସା ଭାଗବତ ସାହୁ YNY1298942

ପ ୁ /661918 56 121 446ବିଜୟ କୃ  ସାହୁ ପି ଭାଗବତ ସାହୁ YNY1296045
ୀ /661919 50 121 447ସ ୀତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କୃ  ସାହୁ YNY1298819
ୀ /671920 49 121 448ସଂ କୁ୍ତା େଚୗଧରୂୀ ସା ବରଦାକା  ମିଶ LNT1686518

ପ ୁ /671921 86 121 449େବୖଦଯ୍ନାଥ ମିଶ ପି ବୃ ାବନ ମିଶ OR/06/044/402615
ୀ /671922 82 121 450ପମଦା ମିଶ ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ମିଶ OR/06/044/402616

ପ ୁ /671923 48 121 451ଦରଦାକା  ମିଶ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମିଶ OR/06/044/402625
ପ ୁ /671924 66 121 452ଅେଶାକ ପ ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ ପ ନାୟକ LNT3316171
ୀ /671925 56 121 453ମଧମିୁତା ପ ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ପ ନାୟକ LNT3316163
ୀ /671926 70 121 454ମିନି େସାେରନ ସା ରତନ୍ ା େସାେରନ LNT1686526

ପ ୁ /681927 70 121 455ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ OR/06/044/403032
ୀ /681928 64 121 456େଜଯ୍ା ନ୍ା ଦାସ ସା ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/403026
ୀ /681929 40 121 457ପଲବୀ ଦାସ ପି ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ LNT3314424
ୀ /681930 39 121 458ପାବନୀ ଦାସ ପି ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ LNT3314432
ୀ /681931 36 121 459ଲିପସା ଦାସ ପି ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ LNT3033776
ୀ /681932 33 121 460ଅପରାଜିତା ଦାସ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ YNY0239111
ୀ /681933 31 121 461ପିୟ ା ଦାସ ପି ଅଜିତ୍ କମୁାର ଦାସ YNY0085472

ପ ୁ /681934 41 121 462ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି କା ିର୍କ ଚ  ଦାଶ LNT4533196
ୀ /691935 60 121 463ବିଦଯ୍ା େଦବୀ ସା େଦବ ପସାଦ ସାହା OR/06/044/402640
ୀ /691936 75 121 464ଶା ି େଦବୀ ଝାନୱର ସା ଶବି ରତନ ଝାନୱର YNY0613844

ପ ୁ /691937 57 121 465ସେୁରଶ କମୁାର ଝାନୱର ପି ଶବି ରତନ ଝାନୱର YNY0613414
ୀ /691938 53 121 466ମ ଳୁା େଦବୀ ଝାନୱାର ସା ସେୁରଶ କମୁାର ଝାନୱାର YNY0613406

ପ ୁ /691939 29 121 467ପଶା  ଝାୱର ପି ସେୁରଶ ଝାୱର YNY0613851
ପ ୁ /691940 29 121 468ନିଶା  ଝାୱର ପି ସେୁରଶ ଝାୱର YNY0613398
ପ ୁ /691941 72 121 469େଦବ ପସାଦ ସାହା ପି ରାମଜୀ ସାହା OR/06/044/402639
ୀ /691942 69 121 470େଗାଲାପ େଦବୀ ସାହା ସା କମେଲସ ପସାଦ ସାହା LNT2475077

ପ ୁ /691943 48 121 471ରାେଜଶ କମୁାର ସାହା ପି େଦବ ପସାଦ ସାହା OR/06/044/402641
ୀ /691944 46 121 472କବିତା ସାହା ସା େଗାପାଳ ସାହା LNT2474393

ପ ୁ /691945 41 121 473ସମିୁତ କମୁାର ସାହା ପି କପିଳେଦବ ପସାଦ ସାହା LNT2473395
ପ ୁ /691946 39 121 474ସଧୁୀର ସାହା ପି କପିଳ େଦବ ପସାଦ ସାହା LNT2473411
ପ ୁ /701947 52 121 475େଗାପାଳ ସାହା ପି କମେଲସ ପସାଦ ସାହା LNT2473759
ପ ୁ /701948 48 121 476ମେନାଜ ସାହା ପି କମେଲସ ପସାଦ ସାହା LNT2473403
ୀ /701949 41 121 477ପାବର୍ ତୀ ସାହା ସା ମେନାଜ ସାହା YNY0239129

ପ ୁ /711950 42 121 478ପନକ୍ଜ େଜୖନ ପି ପକାଶ ଚଂଦ େଜୖନ YNY1134717
ପ ୁ /711951 42 121 479ପ ଜ େଜୖନ ପି ପକାଶ ଚଂଦ େଜୖନ YNY1094739
ୀ /711952 41 121 480େମାନିକା େଜୖନ ସା ପ ଜ େଜୖନ YNY1094747

ପ ୁ /711953 92 121 481ଭମର ଲାଲ େଜୖନଯ୍ ପି କୁ ରଲାଲ େଜୖନଯ୍ OR/06/044/403175
ୀ /711954 90 121 482ବିକିେଦବୀ େଜୖନଯ୍ ସା ଭମରଲାଲ େଜୖନଯ୍ OR/06/044/403172

ପ ୁ /711955 69 121 483ପକାଶ ଚ  େଜୖନଯ୍ ପି ଭମରଲାଲ େଜୖନଯ୍ OR/06/044/403176
ୀ /711956 66 121 484ସଶୁଳିା େଜୖନଯ୍ ସା ପକାଶ େଜୖନଯ୍ OR/06/044/403173
ୀ /711957 63 121 485ମଶୁଳିା େଜୖନଯ୍ ସା ପାରଶନାଥ େଜୖନଯ୍ OR/06/044/402653

ପ ୁ /711958 60 121 486ରାଜକମୁାର େଜୖନଯ୍ ପି ଭମର େଜୖନଯ୍ OR/06/044/402654
ୀ /711959 56 121 487ସ େୁଦବୀ େଜୖନଯ୍ ସା ରାଜକମୁାର େଜୖନଯ୍ OR/06/044/402655
ପ ୁ /711960 44 121 488ପେମାଦ େଜୖନଯ୍ ପି ପକାଶ େଜୖନଯ୍ OR/06/044/402658
ପ ୁ /711961 43 121 489ଶବି ପସାଦ ମହା ି ପି ଭମରବର ମହା ି LNT3350832
ପ ୁ /721962 80 121 490ମେନାହରଲାଲ େମେହରା ପି ବଜଲାଲ େମେହରା OR/06/044/402665
ୀ /721963 70 121 491ଜୀବନ େମେହରା ସା ମେନାହର େମେହରା OR/06/044/402666
ପ ୁ /721964 47 121 492ୱାବିତ େମେହରା ପି ମେନାହର େମେହରା OR/06/044/402667
ୀ /721965 45 121 493ଛାୟା େମେହରା ସା ୱନିତ େମେହରା LNT3033792
ପ ୁ /731966 63 121 494ରବିନାରାୟଣ ମିଶ ପି ଦାଶରଥି ମିଶ OR/06/044/402670
ପ ୁ /731967 61 121 495ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ମିଶ ପି ଦାଶରଥି ମିଶ OR/06/044/402672
ୀ /731968 54 121 496ଜହନ୍ ପ ାରୀ ମିଶ ପି ହରି ମିଶ OR/06/044/402673
ୀ /731969 51 121 497େବଦମିତା ମିଶ ସା ରବିନାରାୟଣ ମିଶ OR/06/044/402671
ୀ /731970 50 121 498କୃ  ପିୟା ମିଶ ସା ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ମିଶ OR/06/044/403070
ୀ /731971 28 121 499ଅନି ିତା ମିଶ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0614099
ୀ /731972 22 121 500ଅନନଯ୍ା ମିଶ ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ମିଶ YNY1088772
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ପ ୁ /741973 51 121 501ଏନ.ଏମ ଅସରଫ ପି େମୖଦିନ କଟିୁ LNT3313434
ପ ୁ /751974 91 121 502ସବିୁମଳ ମଲିକ ପି ସହେଦବ ମଲିକ OR/06/044/402680
ୀ /751975 89 121 503ଡଃ.ନିଶାମଣି ମଲିକ ସା ସବିୁମଲ ମଲିକ LNT3317005

ପ ୁ /751976 63 121 504ସକୁା  କମୁାର ମଲିକ ପି ସବିୁମଳ ଚ  ମଲିକ OR/06/044/402682
ପ ୁ /751977 51 121 506ମଦନ ମେହାନ ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ LNT2477289
ୀ /751978 57 121 507ସାଗରିକା ସାମ ରାୟ ସା ସକୁା  କମୁାର ମଲୀକ OR/06/044/402683

ପ ୁ /761979 83 121 508ଅଜୟ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ହେର କି  ସାମ ରାୟ OR/06/044/402691
ୀ /761980 80 121 509ପମିଳା ସାମ ରାୟ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାମ ରାୟ OR/06/044/402692

ପ ୁ /761981 55 121 510ଜ୍ଞାେନ  ସାମ ରାୟ ପି ଅଜୟକମୁାର ସାମ ରାୟ OR/06/044/402693
ପ ୁ /761982 55 121 511ଶେୁଭ ୁ ସାମ ରାୟ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାମ ରାୟ LNT2472652
ୀ /761983 47 121 512ରଶିେରଖା ସାମ ରାୟ ସା ଶେୁଭ ୁ ସାମ ରାୟ LNT2472660

ପ ୁ /771984 64 121 513ମେନାଜ ପସାଦ ସାମ ରାୟ ପି ଜୟକୃ  ସାମ ରାୟ OR/06/044/402701
ୀ /771985 57 121 514ସଶିତା ସାମ ରାୟ ସା ମେନାଜ ପସାଦ ସାମ ରାୟ OR/06/044/402702
ୀ /771986 57 121 515ଅନିତା ସାମ ରାୟ ସା ସ ୟ ସାମ ରାୟ OR/06/044/402700

ପ ୁ /771987 37 121 516ଅଂଶମୁାନ ସାମ ରାୟ ପି ସ ୟ ପସାଦ ସାମ ରାୟ YNY0383281
ପ ୁ /771988 35 121 517ଅଭିେଶକ ସାମ ରାୟ ପି ସ ୟ ପସାଦ ସାମ ରାୟ LNT3118809
ୀ /771989 33 121 518େସାନାଲି ସାମ ରାୟ ପି ମେନାଜ ପସାଦ ଦାସ YNY0358119
ୀ /771990 30 121 519ଶବିାନୀ ସାମ ରାୟ ପି ସ ୟ ପସାଦ ସାମ ରାୟ YNY0239137

ପ ୁ /771991 29 121 520ଶଭୁମ୍ ସାମ ରାୟ ପି ମେନାଜ ପସାଦ ସାମ ରାୟ YNY0358127
ପ ୁ /781992 48 121 521ସଦିୁ ି ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ LNT2513513
ପ ୁ /781993 36 121 522େଗାବି  ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ LNT4477063
ୀ /781994 62 121 523ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ OR/06/044/402711

ପ ୁ /781995 54 121 524ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ OR/06/044/402710
ୀ /781996 38 121 525ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ LNT4477071
ୀ /791997 50 121 526ଏସ ଆଶାଲତା ପି ଏସ ଜୟରାମନ OR/06/044/402962
ୀ /791998 32 121 527ଅନିକା ବା ମା କି ା ବା LNT3033800
ୀ /791999 77 121 528ଏସଲକ୍ଷି ଲକ୍ଷୀ ସା ଏସ.ଜୟରାମନ ଲକ୍ଷୀ OR/06/044/402961

ପ ୁ /802000 32 121 529ଅମିତ କମୁାର ଦାସ ପି କିେଶାର ଚ  ଦାସ YNY0841809
ୀ /802001 28 121 530ପିୟ ା ଦାସ ପି କିେଶାର ଚ  ଦାସ YNY0841791
ୀ /802002 43 121 531ମଧସିୁତା ମଲ ସା ହିମାଂଶ ୁଭୂଷଣ ମଲ YNY0173823

ପ ୁ /802003 62 121 532େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ OR/06/044/402721
ପ ୁ /802004 54 121 533ସଂଗାମ ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ LNT4096947
ପ ୁ /802005 51 121 534ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ ମା ଯେଶାବ ୀ ନାୟକ YNY0085480
ପ ୁ /802006 50 121 535ହିମାଂଶଭୁୁଷଣ ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ OR/06/044/402726
ୀ /802007 49 121 536କନକ ଲତା ଓଝା ସା ସିଵା ପସାଦ ଓଝା YNY1134766

ପ ୁ /802008 25 121 537ସଂଜୟ କମୁାର ଓଝା ପି ସିଵା ପସାଦ ଓଝା YNY1134774
ୀ /802009 24 121 538ପ ୁ ଲତା ଓଝା ପି ସିଵା ପଦାସ ଓଝା YNY1134782
ୀ /802010 52 121 539ଗୀତା ଳୀ ପାଢୀ ସା େଦବ ର ନ ପାଢୀ YNY0173831
ୀ /802011 56 121 540ସତଯ୍ବତି ପଧାନ ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ପଧାନ YNY0968073

ପ ୁ /802012 27 121 541ବିରୂପାକ୍ଷଯ୍ ପଧାନ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ପଧାନ YNY1094762
ୀ /802013 22 121 542ହରପିୟା ପଧାନ ପି େବୖଦ୍ଯନାଥ ପଧାନ YNY1094770
ପ ୁ /812014 55 121 543ସଧୁାଂସ ୁେସଖର ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ LNT2523934
ୀ /822015 49 121 544ପ ୁ ମିତା ଦାସ ସା ବିଭୁ ଦାସ YNY0613745

ପ ୁ /822016 49 121 545ବିଭୁ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YNY0926204
ପ ୁ /822017 31 121 546ଶବି ଶ ର ପ ନାୟକ ପି େଗୗରୀଶ ର ପ ନାୟକ YNY0145094
ୀ /822018 54 121 547ବତତୀ ପ ନାୟକ ସା େଗୗରୀ ଶ ର ପ ନାୟକ YNY0613752
ୀ /822019 80 121 548ବାସ ି ରାୟ ସା ବି ୁଚରଣ ଦାସ OR/06/044/402728

ପ ୁ /832020 38 121 549ମେନାଜ କମୁାର େବବ ର୍ା ପି ହରି ନାରାୟଣ େବବ ର୍ା YNY0841395
ପ ୁ /832021 69 121 550ହରି ନାରାୟଣ େବବ ର୍ା ପି ରାଧା େଗାବି  େବବ ର୍ା YNY0841379
ୀ /832022 59 121 551ଭାରତୀ େବବ ର୍ା ସା ହରି ନାରାୟଣ େବବ ର୍ା YNY0841387
ୀ /832023 34 121 552ସସିତା େବବ ର୍ା ପି ହରି ନାରାୟଣ େବବ ର୍ା YNY0613984
ୀ /832024 51 121 553ମମତା େବେହରା ସା ହାଡିବ ୁ େବେହରା LNT4477097
ୀ /832025 41 121 554ଗୀତା େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା LNT4477089
ପ ୁ /832026 35 121 555ବଜକିେଶାର େବେହରା ମା ମମତା େବେହରା YNY0239194
ୀ /832027 34 121 556ଲହରିକା େଜନା ସା ବାରଜକିେଶାର େବେହରା YNY0239202
ପ ୁ /832028 108 121 557େବୖରାଗି ଚରଣ ପରିଡା ପି ସେପନ୍ଶର ପରିଡା LNT3315157
ପ ୁ /832029 49 121 558ପିୟୁସ ରଂଜନ ପରିଡା ପି େବୖରାଗି ଚରଣ ପରିଡା LNT3033750
ୀ /832030 49 121 559ପଭାତୀ ପରିଡା ସା ପିୟୁଷ ର ନ ପରିଡା YNY0239145
ପ ୁ /832031 45 121 560ଆଶଷି ରଂଜନ ପରିଡା ପି େବୖରାଗି ଚରଣ ପରିଡା LNT3317047
ପ ୁ /842032 62 121 561ସେୁର  କମୁାର ଦାସ ପି ନେର   ନାଥ ଦାସ YNY1309350
ୀ /842033 55 121 562କଳାବତୀ ପନୁ ସା ଟୁଲ ବାହାଦୁର ପନୁ OR/06/044/403134
ପ ୁ /852034 22 121 563ସଂପକର୍  କମୁାର ଦାସ ପି ବିେରଂଦ ଦାସ YNY1134741
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ୀ /852035 80 121 564େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମିଶ ସା କୃ ାନ  ମିଶ OR/06/044/402974
ପ ୁ /852036 63 121 565ରୁପାନ  ମିଶ ପି କୃ ାନ  ମିଶ LNT4546016
ପ ୁ /852037 58 121 566ସତଯ୍ାନ  ମିଶ ପି କୃ ାନ  ମିଶ OR/06/044/402975
ୀ /852038 57 121 567ଗାୟତୀ ମିଶ ସା ରୁପାନ  ମିଶ LNT4546008
ୀ /852039 51 121 568ଧରିତୀ ମିଶ ସା ସତଯ୍ାନ  ମିଶ OR/06/044/402976

ପ ୁ /852040 51 121 569େଦବାନ  ମିଶ ପି କୃ ାନ  ମିଶ OR/06/044/403204
ୀ /852041 46 121 570ସନୁୀତା ମିଶ ସା େଦବାନ  ମିଶ LNT4096962

ପ ୁ /852042 34 121 571ରାଜିବ େଲାଚନ ମିଶ ପି ରୁପାନ  ମିଶ LNT3118817
ୀ /852043 31 121 572ମଧସିୁତା ମିଶ ପି ରୂପାନ  ମିଶ YNY0455402
ୀ /852044 29 121 573େମାନାଲିସା ମିଶ ସା ରାଜିବ େଲାଚନ ମିଶ YNY1176395
ୀ /852045 22 121 574ପିୟମଦା ମିଶା ପି ସତ୍ଯାନ  ମିଶା YNY1088780
ୀ /862046 34 121 575ପ ଜବାସିନୀ ବଳ ସା ଭବାନୀ ଶ ର କାନୁନେଗା YNY0968065

ପ ୁ /862047 72 121 576ଶଶ ିଭୂଷଣ କାନୁନ୍େଗା ପି ଘନଶଯ୍ାମ କାନୁନ୍େଗା LNT4536389
ପ ୁ /862048 37 121 577ଭବାନୀ ଶ ର କାନୁନେଗା ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ କାନୁନେଗା LNT4536397
ୀ /862049 34 121 578ଶାବଣୀ କାନୁନେଗା ପି ଉେମଶ ଚ  କାନୁନେଗା LNT3033818
ୀ /862050 29 121 579ଚିନୟୀ କାନୁନୁେଗା ପି ଉେମଶ ଚ  କାନୁନୁେଗା YNY0841403
ୀ /862051 65 121 580ଶଭୁଶୀ କାନୁନେଗା ସା ଶଶୀ ଭୁଷଣ କାନୁନେଗା LNT3316882

ପ ୁ /862052 65 121 581ଉେମଶଚ  କାନୁନେଗା ପି ଘନଶଯ୍ାମ କାନୁନେଗା LNT4096970
ୀ /862053 59 121 582େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ କାନୁନେଗା ସା ଉେମଶ କାନୁନେଗା LNT3316874
ୀ /862054 35 121 584ଅନିତାରାଜ ମହା ି ପି େକଳୁ ଚରଣ ମହା ି YNY0493155

ପ ୁ /872055 71 121 585ନୱଲ କିେଶାର ଅଗୱାଲ ପି େତଜପାଲ ଅଗୱାଲ LNT3033859
ୀ /872056 61 121 586ରାଧା େଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ନୟନ କିେଶାର ଅଗୱାଲ LNT3033842

ପ ୁ /872057 44 121 587ଜଗନନ୍ ାଥ କିେଶାର ଅଗୱାଲ ପି ନୱଲ କିେଶାର ଅଗୱାଲ LNT3033826
ୀ /872058 40 121 588ଶଖିା ଅଗୱାଲ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ କିେଶାର ଅଗୱାଲ LNT3033834

ପ ୁ /872059 66 121 589ଅେନାଜ କମୁାର ବଳିଆରସିଂ ପି ପଫଲୁ ଚ  ବଳିଆରସିଂ LNT3118841
ପ ୁ /872060 35 121 590ଅଂଶମୁାନ ବଳିଆରସିଂହ ପି ଅେନାଜ କମୁାର ବଳିଆର ସିଂ LNT3118866
ପ ୁ /872061 33 121 591ଦି ୀମାନ ବଳିଆର ସିଂ ପି ଅେନାଜ କମୁାର ବଳିଆର ସିଂ LNT3118874
ୀ /872062 55 121 592ସିତା ବଳିୟାରସିଂହ ସା ଅେନାଜ କମୁାର ବଳିୟାରସିଂହ LNT3118858
ୀ /872063 25 121 593ସିମାନ ବିଶ୍ଵ ପି ଅନିଲ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ YNY1176361

ପ ୁ /872064 57 121 594ଅନିଲ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ରାଜକିେଶାର ବିଶାଳ YNY0239251
ପ ୁ /872065 49 121 595ତାପସ ର ନ ବିଶାଳ ପି ରାଜକିେଶାର ବିଶାଳ YNY0239269
ୀ /872066 48 121 596ପଣତୀ ବିଶାଳ ସା ଅନୀଲ କମୁାର ବିଶାଳ YNY0376657
ୀ /872067 38 121 597ରୀତା ବିଶାଳ ସା ତାପସ ର ନ ବିଶାଳ YNY0376640
ୀ /872068 29 121 598ଅନିତା ଦାସ ସା ପି  ୁକମୁାର େଲ ା YNY0968149

ପ ୁ /872069 39 121 599ଅନୁରାଗ େଜୖନ ପି ଜତନ କମୁାର େଜୖନ YNY0613679
ୀ /872070 32 121 600ଖସୁବୁ େଜୖନ ସା ଅନୁରାଗ େଜୖନ YNY0613646
ୀ /872071 36 121 601େଲାପାମ ୁ ା େଜନା ସା ଅଶଂୁମାନ ବଳିଆର ସିଂ YNY1027218
ୀ /872072 60 121 602ସବୁାସିନୀ େଲ ା ସା ବିଶନାଥ େଲ ା YNY0968123

ପ ୁ /872073 40 121 603ପି  ୁକମୁାର େଲ ା ପି ବିଶନାଥ େଲ ା YNY0968131
ପ ୁ /872074 30 121 604କମଳ େଲାଚନ ମିଶ ପି ସତଯ୍ାନ  ମିଶ YNY0679787
ପ ୁ /872075 26 121 605ଅଭିେଷକ ପ ନାୟକ ପି ଆନଂଦ ପସାଦ ପ ନାୟକ YNY1309228
ପ ୁ /872076 20 121 606ଅନିେମଶ ପ ନାୟକ ପି ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ପ ନାୟକ YNY1309244
ପ ୁ /872077 63 121 607ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ପାମନାଥ ପ ନାୟକ YNY0239236
ୀ /872078 49 121 608ନିେବଦିତା ପ ନାୟକ ସା ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ପ ନାୟକ YNY0239244

ପ ୁ /872079 63 121 609ଶ ରଲାଲ୍ େପାଦାର ପି ନାରାୟଣ େପାଦାର YNY0613638
ୀ /872080 56 121 610ପଭା େପାଦାର ସା ଶ ରଲାଲ୍ େପାଦାର YNY0613612

ପ ୁ /872081 34 121 611ସ ୟ େପାଦାର ପି ଶ ରଲାଲ୍ େପାଦାର YNY0613604
ୀ /872082 60 121 612କନକ େଦବୀ ପଗୁଲିଆ ସା ଜତନ କମୁାର ପଗୁଲିଆ YNY0613695

ପ ୁ /872083 66 121 613ଜତନ କମୁାର ପଗୁଲିୁଆ ପି ମାଣକ ଚ  ପଗୁଲିୁଆ YNY0613653
ପ ୁ /872084 41 121 614ରାଜା ରାଓ ପି ଏରିନା ରାଓ YNY1297829
ୀ /872085 38 121 615ନମିତା ରାଓ ସା ରାଜା ରାଓ YNY1297803
ପ ୁ /872086 63 121 616ଅରବି  ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ YNY0613760
ପ ୁ /872087 25 121 617ଗିରିଧାରୀ ସାହୂ ପି ଅରବି  ସାହୁ YNY1027176
ୀ /872088 23 121 618ପିୟ ା ସାହୁ ପି ପେମାଦ ସାହୁ YNY1027192
ୀ /872089 47 121 619ସଂ ତିୁ ଶତପଥି ସା େସୗମିତି ଶତପଥି YNY0258947
ପ ୁ /872090 82 121 620ରଜନୀକା  ଶତପଥି ପି କପୃାସି ୁ ଶତପଥି YNY0258921
ୀ /872091 75 121 621ସଭୁଦା ଶତପଥି ସା ରଜନୀକା  ଶତପଥି YNY0258939
ପ ୁ /872092 52 121 622େସୗମିତି ଶତପଥି ପି ରଜନୀକା  ଶତପଥି OR/06/044/402753
ପ ୁ /872093 51 121 623େସୗେମ  ଶତପଥି ପି ରଜନୀକା  ଶତପଥି YNY0505776
ୀ /872094 48 121 624ସମିୁତା ଶତପଥି ସା େସୗେମ  ଶତପଥି YNY0505735
ପ ୁ /872095 45 121 625ସି ାଥର୍  ଶତପଥି ପି ରଜନୀକା  ଶତପଥି OR/06/044/403230
ୀ /872096 34 121 626େମୗସମୁୀ ଶତପଥି ସା ସି ାଥର୍  ଶତପଥି YNY0505511
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ପ ୁ /872097 35 121 627କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ LNT3118882
ୀ /882098 67 121 628ସକୁା ି େଜନା ସା ପସନନ୍  କମୁାର ମହାପାତ LNT3313343

ପ ୁ /882099 68 121 629ପସନନ୍  ମହାପାତ ପି ପଦନାଭ ମହାପାତ LNT3313293
ୀ /882100 40 121 630ଯେଶାବ ୀ ମହାପାତ ସା ନିହାର ର ନ ମହା ି LNT3313335

ପ ୁ /882101 36 121 631େଦବବତ ମହାପାତ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ମହାପାତ LNT3033867
ୀ /882102 59 121 632ଲଳିତା ସାହୁ ସା ଅରବି  ସାହୁ YNY0195628
ୀ /882103 31 121 633ପତିଭା ସାହୁ ପି ଅରବି  ସାହୁ YNY0145102
ୀ /882104 29 121 634ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ପି ଅରବି  ସାହୁ YNY0455121
ୀ /882105 29 121 635ମିଟି ସାହୁ ପି ନାକେଫାଡି ସାହୁ YNY0613570

ପ ୁ /892106 59 121 636ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ସତୂାର ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସତୂାର LNT2519510
ପ ୁ /892107 54 121 637ଶଶଭୁିଷଣ ସତୂାର ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସତୂାର OR/06/044/402760
ୀ /892108 47 121 638ସବିତା ସତୁାର ସା ଶଶୀଭୂଷଣ ସତୁାର YNY0841411

ପ ୁ /892109 44 121 639ଭାରତ ଭୁଷଣ ସତୂାର ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସତୂାର OR/06/044/402761
ପ ୁ /902110 61 121 640ବିେବକାନ  ଦାସ୍ ପି ଏନ୍.ଏନ୍ ଦାସ୍ YNY0195644
ୀ /902111 58 121 641ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା କମୁାର ପରିଜା OR/06/044/402967
ୀ /902112 47 121 642ସସିତା ଦାସ ସା ବିେବକାନ  ଦାସ YNY0195651

ପ ୁ /902113 53 121 643ରାେକଶ କର ପି ରଜନୀକା  କର OR/06/044/402765
ୀ /902114 45 121 644ଅ ଳି କର ସା ରାେକଶ କମୁାର କର LNT4097002
ୀ /902115 24 121 645ଶଭୁଶୀ କର ପି ରାେକଶ କର YNY0968107

ପ ୁ /902116 21 121 646େରାହନ କମୁାର କର ପି ରାେକଶ କମୁାର କର YNY1094689
ପ ୁ /902117 65 121 647କମୁାର ପରିଜା ପି ବୀରଜାନ ନ ପରିଜା OR/06/044/402966
ପ ୁ /902118 31 121 648େଶାଭନ୍ ଶୀ ପରିଜା ପି କମୁାର ପରିଜା YNY0195636
ୀ /912119 36 121 649ମାନସି ଦାସ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ଦାସ LNT3033891
ୀ /912120 34 121 650ଜୟଶୀ ଦାସ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ଦାସ LNT3033883

ପ ୁ /912121 58 121 651ଚତୁଭୁର୍ ଜ ଦାଶ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ଦାଶ YNY0239301
ୀ /912122 54 121 652ମ  ୁଦାଶ ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ଦାଶ YNY0239285

ପ ୁ /912123 32 121 653ଆଶଷି ଦାଶ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ଦାଶ YNY0239293
ପ ୁ /912124 81 121 654ରାମଚ  ମହାରଣା ପି ଉ ବ ମହାରଣା OR/06/044/402776
ୀ /912125 71 121 655ମ ଳୁା ମହାରଣା ସା ରାମଚ  ମହାରଣା OR/06/044/402777

ପ ୁ /912126 48 121 656ଶଭୁାଶ ୁେଶଖର ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା LNT3118890
ୀ /912127 47 121 657ଦମୟ ି ମହା ସା ନିରାକାର ମହା YNY0841437

ପ ୁ /912128 52 121 658ନିରାକର େମାହ ା ପି ଭାରତ ମହା ି YNY0841429
ୀ /912129 26 121 659ସସିତା ମହା ପି ନିରାକାର ମହା YNY0841445

ପ ୁ /912130 21 121 660ସ ିକ ମହ ପି ନିରାକାର ମହ YNY1088749
ୀ /912131 42 121 661ମମତା ଓଝା ସା ଶଭୁାଂସ ୁେଶଖର ମହାରଣା YNY0723833
ୀ /912132 39 121 662କନଯ୍ାକମୁାରୀ ସାଇଁ ସା ଅଭୟା କମୁାର ସାଇଁ YNY1094705

ପ ୁ /922133 58 121 663ଭମରବର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େଦୖତାରୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3313566
ୀ /922134 52 121 664ଶଭୁାସିନୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଭମରବର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3313681
ୀ /922135 80 121 665ବିଦଯ୍ଲୁତା ସିଂହ ସା ବୃ ାବନ ସିଂହ OR/06/044/402785

ପ ୁ /922136 52 121 666ବିଶଦିପ ସିଂ ପି ବୃ ାବନ ସିଂ OR/06/044/402789
ୀ /922137 42 121 667ସବିତା ସିଂ ସା ବିଶଦୀପ ସିଂ LNT3315330
ୀ /922138 26 121 668ବିଶସିତା ସିଂହ ପି ବିଶଜିତ୍ ସିଂହ YNY0915033
ୀ /922139 22 121 669ବିସ୍ଵାସ୍େଵତା ସିଂହ ପି ବୃଂଦାବନ ସିଂହ YNY1061001

ପ ୁ /932140 67 121 670ବିେବକାନ  କର ପି କୃ ିବାସ କର YNY0239319
ୀ /932141 56 121 671ସ କୁ୍ତା କର ସା ବିେବକାନ  କର YNY0239335
ୀ /932142 32 121 672ବିପାସା କର ପି ବିେବକାନ  କର YNY0239327
ୀ /932143 34 121 673ଲିପସା ମହାପାତ ପି େଦେବ  ମହାପାତ YNY0640474

ପ ୁ /932144 75 121 674େଦବରାଜ ମିଶ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ମିଶ OR/06/044/402792
ପ ୁ /932145 46 121 675ମେନାର ନ ମିଶ ପି େଦବରାଜ ମିଶ OR/06/044/402794
ୀ /932146 42 121 676ଅନି ିତା ମିଶ ସା ମେନାରଂଜନ ମିଶ LNT3033909
ପ ୁ /932147 64 121 677େଦେବ  ନାଥ ମହାପାତ ପି ନେଗ  ନାଥ ମହାପାତ YNY0640482
ୀ /932148 55 121 678ତରୁଲତା ମହାପାତ ସା େଦେବ  ମହାପାତ YNY0640466
ୀ /932149 33 121 679ତଦାଶା ମହାପାତ ପି େଦେବ  ନାଥ ମହାପାତ YNY0640441
ୀ /932150 71 121 680ସାବିତୀ ରଥ ସା େଦବରାଜ ମିଶ OR/06/044/402793
ପ ୁ /942151 53 121 681ବୀର ଦେଳଇ ପି ବାବୁ ଦେଳଇ YNY0239350
ୀ /942152 31 121 682ସେୁଦ ା ପେଲଇ ସା ଅଭିଜିତ ଆନଂଦ ପକାଶ YNY1309269
ପ ୁ /942153 30 121 683ପତୀକ ବି ପ ନାୟକ ପି ଭାରତୀ ଭୂଷଣ ପ ନାୟକ YNY0239343
ପ ୁ /942154 66 121 684ଭାରତ ଭୁଷଣ ପ ନାୟକ ପି ଡା େଗାଲକ ବିହାରି ପ ନାୟକ YNY0173856
ୀ /942155 60 121 685ଦି ି ପ ନାୟକ ସା ଭାରତଭୁଷଣ ପ ନାୟକ OR/06/044/402801
ପ ୁ /942156 34 121 686ଅଭିଜିତ୍ ଆନ  ପକାଶ ପି େଗାପାଳ େବେହରା YNY0085688
ପ ୁ /952157 65 121 687ରାମେଗାବି  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସେୁର  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/403113
ୀ /952158 56 121 688ପ ୁ ଲତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରାମେଗାବି  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3315215
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ପ ୁ /952159 35 121 689ବଦୀଚ ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େସୗଯଯ୍ର୍ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0455154
ୀ /952160 34 121 690ସ୍ଵୟଂମ ସିଖା ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ ସା ବଦୀ ଚଂଦନ ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ YNY1296052

ପ ୁ /952161 26 121 691େଦବୀ ପସାଦ ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ ପି ରାମ େଗାବି  ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ YNY0915041
ୀ /952162 25 121 692ସଭୁଶୀ ଆଚାୟଯ୍ର୍ ସା େଦବୀପସାଦ ଆଚାୟଯ୍ର୍ YNY1091891

ପ ୁ /952163 67 121 693ବି ସାରଂଗଧର ସବୁୁ ି ପି ବି ଚ  େଶଖର ସବୁୁ ି YNY0505792
ପ ୁ /952164 64 121 694ବି.ଦାରିକାନାଥ ସବୁୁ ି ପି ବି .ଚ େଶଖର ସବୁୁ ି YNY0383299
ୀ /952165 56 121 695ବି. ଭିସାରଦା ସବୁୁ ି ସା ବି. ଦାରିକାନାଥ ସବୁୁ ି YNY0383307

ପ ୁ /952166 37 121 696ରୁଦପିୟ ସବୁୁ ି ପି ସାର  ଧର ସବୁୁ ି LNT1686278
ପ ୁ /952167 33 121 697ବି ଚ ପିୟ ସବୁୁ ି ପି ବି ସାର ଧର ସବୁୁ ି YNY0173872
ୀ /952168 32 121 698ପୀତି ପଲବୀ ସବୁୁ ି ପି ବି ଦାରିକାନାଥ ସବୁୁ ି YNY0505669
ୀ /952169 32 121 699ସତିୃ ପଲଭୀ ସବୁୁ ି ପି ବି. ଦାରିକାନାଥ ସବୁୁ ି YNY0383315
ୀ /962170 27 121 700ରଜନୀ ଡିଡୱାନିଆ ପି ଅମର ଚା  ଡିଡୱାନିଆ YNY0841460
ୀ /962171 26 121 701ଇତିଶୀ ଡିଡୱାନିଆ ପି ଅମର ଡା  ଡିଡୱାନିଆ YNY0841452

ପ ୁ /962172 57 121 702ଅମର ଚା  ଡିଡାନିଆ ପି ମଦନ ଲାଲ ଡିଡାନିଆ YNY0493171
ୀ /962173 32 121 703ଚିତା ଦିୱାନିଆ ପି ଅମରଚା  ଦିୱାନିଆ YNY0455097

ପ ୁ /962174 77 121 704ରତନ କମୁାର ଗିଲରା ପି େଜସ ରାଜ ଗିଲରା OR/06/044/402815
ୀ /962175 70 121 705ସମିୁତୀ େଦବୀ ଗିଲରା ସା ର ନ କମୁାର ଗିଲରା YNY0493163

ପ ୁ /962176 52 121 706ଅନିଲ କମୁାର ଗିଲରା ପି ରତନ କମୁାର ଗିଲରା YNY0493189
ୀ /962177 48 121 707ମନିଷା ଗିଲରା ସା ଅନିଲ କମୁାର ଗିଲରା YNY0455147

ପ ୁ /962178 48 121 708ଅଜୟ କମୁାର ଗିଲରା ପି ରତନ କମୁାର ଗିଲରା YNY0493197
ପ ୁ /962179 26 121 709ୟଶବଧର୍ନ ଗିଲରା ପି ଅନିଲ କମୁାର ଗିଲରା YNY0968081
ୀ /962180 45 121 710େଭ ନା ଜିଲର୍ା ସା ଅଜୟ କମୁାର ଜିଲର୍ା YNY0455071
ୀ /962181 48 121 711େସାଭା ଶମର୍ା ସା ଅମରଚା  ଦିୱାନିଆ YNY0455113

ପ ୁ /972182 73 121 712ହରିଶ ର ଗିଲରା ପି ବାଲଚ  ଗିଲରା OR/06/044/402823
ପ ୁ /972183 48 121 713ସ ିପ ଗିଲରା ପି ହରି ଶ ର ଗିଲରା LNT3316395
ୀ /972184 42 121 714ପାୟଲ ଗିଲରା ସା ସ ିବ ଗିଲରା LNT3316379

ପ ୁ /972185 42 121 715ସଧୁୀର ଗିଲରା ପି ହରି ଶ ର ଗିଲରା LNT3316346
ୀ /972186 67 121 716ଅରୁଣାେଦବୀ ଗିରିଲା ସା ହରିଶ ର ଗିରିଲା OR/06/044/402824
ୀ /972187 38 121 717ଅପିର୍ତା ଗିରିଲା ସା ସଧିୁର ଗିରିଲା YNY0505743

ପ ୁ /982188 70 121 718ରାେଜ  କମୁାର ଗିଲରା ପି ଜସରାଜ ଗିଲରା LNT2495182
ୀ /982189 40 121 719ନିଶା ଗିଲରା ପି ରାେଜ  ଗିଲରା LNT2495174
ୀ /982190 74 121 720ଶକୁ ଳା େଦବୀ ଗିଲରା ସା ରାମଜୀ ଲାଲ ଗିଲରା LNT2495687

ପ ୁ /982191 52 121 721ରବି  ଗିଲରା ପି ରାମଜିଲାଲ ଗିଲରା LNT2495695
ୀ /982192 48 121 722ପିତୀ ଗିଲରା ସା ରବି  ଗିଲରା YNY0498048
ୀ /982193 28 121 723ଆୟୁଷି ଗିଲରା ପି ରବି  ଗିଲରା YNY0455105

ପ ୁ /982194 25 121 724ଅନେମାଲ୍ ଗିଲରା ପି ରବି  ଗିଲରା YNY0927202
ପ ୁ /982195 47 121 725ସଂଜୟ େଜୖନ ପି ଅନୁପ େଜୖନ YNY0841478
ପ ୁ /982196 46 121 726ଅମନ ମାେହଶରୀ ମା ମିନା େଦବୀ ମାେହଶରୀ LNT4532396
ୀ /982197 45 121 727କବିତା ମାେହଶରୀ ପି ରାେଜ  କମୁାର ଗିଲରା LNT4532388
ୀ /982198 67 121 728ମୀନା େଦବୀ େମେହଶରୀ ସା ରାେଜ  ଗିଲରା LNT2495208

ପ ୁ /982199 46 121 729ରାେଜଶ କମୁାର େସଠିଆ ପି ଅେନାପ ଚ  େସଠିଆ YNY0613620
ୀ /982200 44 121 730ସମତା େସଠିଆ ସା ସ ୟ େଜୖନ YNY0613737
ୀ /982201 42 121 731ସନିୁତା େସଠିଆ ସା ରାେଜଶ କମୁାର େସଠିଆ YNY0613661

ପ ୁ /982202 30 121 732େସୗରଭ କମୁାର େସଠିଆ ପି ମେହଶ କମୁାର େସଠିଆ YNY0841486
ପ ୁ /982203 42 121 733ଅବତାର ସିଂହ ପି ସ ର୍ାର ସଜିୁତ ସିଂହ LNT4542437
ପ ୁ /992204 68 121 734ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଚିତାନ  ଦାସ OR/06/044/402834
ପ ୁ /992205 58 121 735ସଯୂଯ୍ର୍ କମୁାର ଦାସ ପି ପରମାନ  ଦାସ OR/06/044/402836
ୀ /992206 21 121 736ଶ ା ଦାସ ପି ସୟୁର୍ କମୁାର ଦାସ YNY1088798
ୀ /992207 61 121 737େହମ  ମ ରୀ ଦାଶ ସା ଶରତ ଦାଶ OR/06/044/402838
ୀ /992208 48 121 738ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ କମୁାର ଦାସ LNT3314598
ୀ /992209 34 121 739ସାହା ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ YNY0173880
ପ ୁ /992210 34 121 740ସେୁଶାଭନ ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ YNY0173898
ୀ /992211 32 121 741ବଷର୍ା ଦାଶ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାଶ YNY0239376
ୀ /992212 31 121 742ପଜୂା ଦାଶ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାଶ YNY0239368
ୀ /1002213 53 121 743ସ ର୍ଲତା େଜନା ପି ର ାଧର େଜନା YNY0239400
ପ ୁ /1002214 60 121 744ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ପ ା OR/06/044/402844
ୀ /1002215 55 121 745ଅଶୁଲତା ପ ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା OR/06/044/403094
ପ ୁ /1002216 54 121 746ସଜିୁତ କମୁାର ପ ା ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ପ ା YNY0239392
ୀ /1002217 48 121 747ତପସିନୀ ପ ା ସା ସଜିୁତ କମୁାର ପ ା YNY0239384
ପ ୁ /1002218 29 121 748ଅନିେମଷ ପ ା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା YNY0822700
ୀ /1012219 37 121 749ପଭାସିନି ଦ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ଘେଡଇ LNT3033925
ୀ /1012220 61 121 750ପ ୁ ଳି ଶତପଥି ସା କାଳୀ ପସନନ୍ ଶତପଥି YNY0195669
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ୀ /1022221 30 121 751ସଶୁୀ ସ ୀତା  ପି ବାସେୁଦବ େସଠୀ YNY0239418
ପ ୁ /1022222 70 121 752ବସ  ମହାରଣା ପି ନରହରି ମହାରଣା OR/06/044/402855
ପ ୁ /1022223 49 121 753ମଳୟ ମହାରଣା ପି ବସ  ମହାରଣା LNT3315058
ପ ୁ /1022224 47 121 754ଅଜୟ ମହାରଣା ପି ବସ  ମହାରଣା LNT3312717
ୀ /1022225 53 121 755ଝୁମରିୁ େସଠି ସା ବାସେୁଦବ େସଠି LNT3033933

ପ ୁ /1022226 27 121 756ଶଭୁଜୀତ େସଠୀ ପି ବାସେୁଦବ େସଠୀ YNY0613430
ପ ୁ /1022227 61 121 757ବାସେୁଦବ େସଠୀ ପି ନିଶାମଣି େସଠୀ LNT3118908
ପ ୁ /1032228 46 121 758ସମୁ  କମୁାର ପଧାନ ପି ସବୁାଷ ଚ  ପଧାନ LNT3312956
ୀ /1042229 60 121 759ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା େକଳୁଚରଣ ମହା ି LNT3314473
ୀ /1052230 33 121 760େଜାସନ୍ା ବାରିକ ସା ନାରାୟଣ ବାରିକ YNY0688432
ୀ /1052231 36 121 761ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ମିଶ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0239459

ପ ୁ /1052232 62 121 762ଶୀ ରାମଚ  ପଧାନ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପଧାନ LNT3033941
ୀ /1052233 49 121 763ପତିମା ପଧାନ ସା ଶୀରାମ ଚ  ପଧାନ YNY0085506

ପ ୁ /1052234 37 121 764ପାଥର୍  ସାରଥୀ ସାହୁ ପି ରବି  ନାଥ ସାହୁ YNY0455246
ପ ୁ /1052235 52 121 765ଚି ରଂଜନ େସଠି ପି ଅନାମ ଚରଣ େସଠି LNT3033982
ୀ /1052236 46 121 766ରୀତାରାଣୀ େସଠି ସା ପଫଲୁ କମୁାର େସଠି LNT3033966
ୀ /1052237 46 121 767ରୀତାରାଣୀ େସଠୀ ସା ପ ୂଲ କମୁାର େସଠୀ YNY1061019

ପ ୁ /1052238 56 121 768ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ ପି ଅନାମ ଚରଣ େସଠୀ LNT3033958
ପ ୁ /1052239 38 121 769ରଶିରଂଜନ େସଠୀ ପି ଅନାମ ଚରଣ େସଠୀ LNT3033974
ୀ /1052240 25 121 770ସଭୁଶୀ ପିୟାଦଶର୍ ୀନ େସଠୀ ପି ପ ୂଲ କମୁାର େସଠୀ YNY1060987
ୀ /1062241 63 121 771େଶୖଳବାଳା ବାରିକ ସା ନେଗନ୍ ବାରିକ YNY0613901
ୀ /1062242 37 121 772ପଶା ି ଗା ୀ ପି େପମଚା  ଗା ୀ YNY0613919
ୀ /1062243 35 121 773େମାନାଲୀସା ଗା ୀ ପି େପମଚା  ଗା ୀ YNY0613927
ୀ /1062244 40 121 774ମିତୁ ସାମ ରାୟ ମା ଶା ିଲତା ସାମ ରାୟ LNT3131117

ପ ୁ /1072245 57 121 775େଦବାନ  ନାଏକ ପି ଅଧିକାରୀ ନାଏକ YNY0613588
ୀ /1072246 45 121 776ପ ୁ  ମ ରୀ ନାଏକ ସା ବୃ ାବନ ତିୟା LNT3118940
ୀ /1072247 21 121 777ସନୂୀ କମୁାରୀ ଗାୟତୀ ନାଇକ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ନାଇକ YNY1167733
ୀ /1072248 26 121 778କ୍ଷୀର ଚା  ନାୟକ ପି େଦବାନ  ନାୟକ YNY0915017

ପ ୁ /1072249 56 121 779ବୃ ାବନ ତିୟା ପି ସନାତନ ତିୟା LNT3118957
ୀ /1072250 22 121 780େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ ତିୟା ପି ବୃଂଦାବନ ତିୟା YNY1167741
ୀ /1072251 21 121 781ମଧସିୁତା ତିୟା ପି ବୃଂଦାବନ ତିୟା YNY1167717

ପ ୁ /1082252 63 121 782ଅେଲଖ ଚ  ପତି ପି କପୃାସି ୁ ପତି LNT3118965
ୀ /1082253 58 121 783ଶା ିଲତା ପତି ସା ଅେଲଖ ଚ  ପତି LNT3118973
ୀ /1082254 33 121 784ମନୁ୍ ମନୁ୍ ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ YNY0376673

ପ ୁ /1082255 30 121 785େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ YNY0376665
ୀ /1082256 62 121 786ସଶୁା ି ସାହୁ ସା ବୃ ାବନ ସାହୁ OR/06/044/402904
ୀ /1082257 42 121 787ନିେବଦିତା ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ LNT3315678

ପ ୁ /1092258 41 121 788େଜଯ୍ାତିପକାଶ ବ ିଆ ମା ତିେଳା ମା ବ ିଆ LNT3034030
ୀ /1092259 33 121 789ସସିତା ବ ିଆ ମା ତିେଳା ମା ବ ିଆ LNT3034022

ପ ୁ /1092260 77 121 790ନରହରି ରାଉଳ ପି ଦାଶରଥି ରାଉଳ OR/06/044/402908
ୀ /1092261 67 121 791ଅମଲୁଯ୍ ରାଉଳ ସା ନରହରି ରାଉଳ OR/06/044/402909
ୀ /1092262 41 121 792ଆନ  ଶବିାନୀ ରାଉଳ ପି ନରହରି ରାଉଳ LNT3313699
ୀ /Lane-22263 39 121 793ଆନ  ରୁକଣୁୀ ପି ନରହରି ରାଉଳ LNT3313707

ପ ୁ /1102264 74 121 794ପଭାତ ଚ  ପତିହାରୀ ପି ରଘନୁାଥ ପତିହାରୀ YNY0761163
ୀ /1102265 69 121 795ସକୁା ି ପତିହାରୀ ସା ପଭାତ ପତିହାରୀ OR/06/044/402916
ୀ /1102266 47 121 796ସୀତା ପତିହାରୀ ସା ପଭାତ ଚ  ପତିହାରୀ YNY0761189

ପ ୁ /1102267 45 121 797ସତିୃ ରଂଜନ ପତିହାରୀ ପି ପଭାତ ଚ  ପତିହାରୀ YNY0761171
ୀ /1112268 42 121 798ସସିତା ବାରିକ ସା ବିକାସ ର ନ ବାରିକ YNY0358143
ୀ /1122269 36 121 799କମୁଦିୁନୀ ଭ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଭ YNY0173930
ୀ /1122270 35 121 800ପଦିନୀ ଭ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଭ YNY0173948
ପ ୁ /1122271 35 121 801ଅରବି  ଭ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଭ YNY0173922
ପ ୁ /1122272 32 121 802ରବି  କମୁାର ଭ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଭ YNY0145110
ୀ /1122273 31 121 803ଲିପି େଜନା ସା ଅମିକା ପସାଦ ମହା ି YNY1027150
ୀ /1122274 43 121 804ସାଗତିକା କାନୁନେଗା ସା କାନୁନେଗା ପକାଶ ଚ  ମହା ି YNY0613778
ୀ /1122275 68 121 805ସବିତା କାନୁନେଗା ସା ପକାଶ ଚ  ମହା ି LNT4546065
ପ ୁ /1122276 40 121 806ସାରକ କାନୁନେଗା ପି ପକାଶ ଚ  ମହା ି YNY0505800
ୀ /1122277 25 121 807ସାଗରିକା ଖୁ ିଆ ସା ଭବାନୀ ପସାଦ ମହା ି YNY1187921
ପ ୁ /1122278 70 121 808ପକାଶ ଚ  ମହା ି ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ମହା ି LNT4546073
ପ ୁ /1122279 58 121 809ପହଲାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ମହା ି OR/06/044/444353
ପ ୁ /1122280 33 121 810ଅମିକା ପସାଦ ମହା ି ପି ପହଲାଦ କମୁାର ମହା ି JTV2560902
ପ ୁ /1122281 31 121 811ଭବାନୀ ପସାଦ ମହା ି ପି ପହଲାଦ କମୁାର ମହା ି YVY0190686
ପ ୁ /1122282 27 121 812ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହା ି ପି ପହଲାଦ କମୁାର ମହା ି YNY0613976
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ପ ୁ /1122283 49 121 813ଜ୍ଞାନ ରଞନ ରାଉତା ପି େଯାେଗ  ନାଥ ରାଉତା YVY0357640
ୀ /1122284 60 121 814ପ ୁ  ମଞରୀ ରାଉତରାୟ ସା ପହଲାଦ କମୁାର ମହା ି OR/06/044/444354
ୀ /1122285 44 121 815ଅମିଲତା ସାହୁ ସା ଜ୍ଞାନ ରଞନ ରାଉତା YVY0357657
ୀ /1132286 45 121 816ବି ୁପିୟା େବେହରା ସା ତନୟ ଦାସ YNY0723841

ପ ୁ /1132287 38 121 817ପକାଶ େଖାସାଲ ପି ବି ୁ ପସାଦ େଖାସାଲ LNT3312931
ପ ୁ /1132288 62 121 818ବି ୁ ପସାଦ େଖାସଲା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଖାସଲା YNY0145128
ୀ /1132289 56 121 819େକାଇଲି େଖାସଲା ସା ବି ୁ ପସାଦ େଖାସଲା OR/06/044/402937

ପ ୁ /1152290 22 121 820ସଯୂଯ୍ର୍କା  େବେହରା ପି କାତିର୍କ ଚଂଦ େବେହରା YNY1094606
ପ ୁ /1152291 54 121 821ଶୀମ  କମୁାର ପଧାନ ପି େଗାପାଳ ଚ  ପଧାନ YNY0239491
ୀ /1152292 48 121 822େସୗଦାମିନୀ ପଧାନ ସା ଶୀମ  କମୁାର ପଧାନ LNT3313491

ପ ୁ /1162293 56 121 823ରବି  କମୁାର େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା LNT4121349
ୀ /1162294 47 121 824କୃ ପିୟା େଦବୀ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମହାପାତ YNY0085514

ପ ୁ /1162295 61 121 825ପେମାଦ କମୁାର କର ପି ଦାେମାଦର କର LNT4121364
ୀ /1162296 55 121 826ଅ ଳୀ କର ସା ପେମାଦ କମୁାର କର LNT4121356

ପ ୁ /1162297 33 121 827େକଦାର କମୁାର କର ପି ପେମାଦ କମୁାର କର LNT3034055
ପ ୁ /1162298 31 121 828କ୍ଷୀତିଶ୍ କମୁାର କର ପି ପେମାଦ କମୁାର କର YNY0085696
ପ ୁ /1162299 61 121 829ପେମାଦ କମୁାର ମହାପାତ ପି ହୃଷିେକଶ ମହାପାତ LNT3119013
ପ ୁ /1162300 26 121 830ପଣବ କମୁାର ମହାପାତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହାପାତ YNY0723866
ପ ୁ /1162301 67 121 831ପିତାମର ପରିଡା ପି ନ  କିେଶାର ପରିଡା LNT3313103
ୀ /1162302 60 121 832ପ ୁ ଲତା ପରିଡା ସା ପିତାମର ପରିଡା LNT3313814

ପ ୁ /1162303 61 121 834ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି କେହନ୍ଇ ସାହୁ YNY0455162
ୀ /1162304 56 121 835ଜାନକୀ ସାହୁ ସା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ YNY0455279

ପ ୁ /1162305 54 121 836ଲି ରାଜ ସାହୁ ପି ପ ଜ ସାହୁ YNY0455535
ୀ /1162306 46 121 837େକାକିଳ ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YNY0455543
ୀ /1162307 24 121 838ସରୁପା ସଭୁଦସର୍ୀନୀ ସାଇଁ ପି ଊମାକାଂତ ସାଇଁ YNY1094754
ୀ /1162308 43 121 839ଅ  ୁଥାପା ସା େହମ କମୁାର ଥାପା LNT3314572

ପ ୁ /1162309 49 121 840େହମ କମୁାର ଥା ା ପି ମନ ବାହାଦୁର YNY0239509
ପ ୁ /1172310 57 121 841ଧୀେର  କମୁାର ପଧାନ ପି େଗୗରଚ  ପଧାନ YNY0780080
ପ ୁ /1172311 48 121 842ଗଗନ ଥାପା ପି ଟି.ବି ଥାପା LNT3314002
ୀ /1182312 68 121 843କା ା େଦଇ ସା େକୖଳାସ େଦଇ OR/06/044/403001

ପ ୁ /1182313 40 121 844ଶ ର ମାହାର ପି େକୖଳାସ ମାହାର LNT3313269
ୀ /1182314 30 121 845ଶା ି ଲତା ମାହାର ସା ଶ ର ମାହାର YNY1027135

ପ ୁ /1182315 46 121 846ବୃ ାବନ ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ମାହାର OR/06/044/403169
ପ ୁ /1182316 42 121 847ର ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶରତ ନାୟକ LNT3119054
ୀ /1182317 38 121 848ସଲୁତା ନାୟକ ସା ବୃ ାବନ ନାୟକ LNT3034063
ୀ /1182318 35 121 849ସିତା ନାୟକ ସା ର ନ କମୁାର ନାୟକ LNT3119047

ପ ୁ /1192319 71 121 850ହୀନା ନାୟକ ପି ମହରିକା ନାୟକ OR/06/044/403020
ୀ /1192320 57 121 851କମୁାରୀ ନାୟକ ସା ସବୁାଷ ନାୟକ YNY0085530
ୀ /1192321 45 121 852ସେ ାଷି ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ LNT3315116
ୀ /1202322 80 121 853ଶାବିତୀ ମିଶ ସା ନବ କମୁାର ମିଶ OR/06/044/403140

ପ ୁ /1202323 58 121 854ପାଥର୍ସାରଥି ମିଶ ପି ନବ କମୁାର ମିଶ LNT3316965
ୀ /1202324 53 121 855ମଧସିୁତା ପଜୁାରୀ ସା ପାଥର୍ସାରଥି ମିଶ OR/06/044/403138
ୀ /1212325 95 121 856ହରପିୟା େଦବି ସା ପରମାନ  ତପାଠୀ LNT2614055

ପ ୁ /1212326 47 121 857ପଭାକର ହାତୀ ପି ବାଉରୀବ ୁ ହାତୀ LNT2614014
ପ ୁ /1212327 66 121 858ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ତିପାଠୀ ପି ପରମାନ  ତିପାଠୀ LNT2614071
ପ ୁ /1212328 41 121 859ଶାକଯ୍ସିଂହ ତିପାଠୀ ପି ସଧୁାଂଶେୁଶଖର ତିପାଠୀ LNT2614022
ୀ /1212329 62 121 860ମ ଳୁା ତିଫାଠୀ ସା ସଧୁାଶ ୁତିଫାଠୀ LNT2614048
ୀ /1222330 72 121 861ସରିୁ ର୍ େକୗର ଗିଲ୍ ସା ଗରୁୁଚରନ୍ ସିଂ ଗିଲ OR/06/044/403146

ପ ୁ /1222331 41 121 862ହରଜି ର ସିଂ ଗିଲ୍ ପି ଗରୁୁଚରଣ ସିଂ ଗିଲ୍ LNT3314697
ୀ /1222332 44 121 863ଗରୁୁମିତ କର ଗିଲ ସା ସରୁଜିତ ସିଂ ଗିଲ LNT3315892
ୀ /1222333 64 121 864ସଦୁଶର୍ନ େକୗର ସା ସ ର୍ାର ସରୁଜିତ ସିଂ େକୗର OR/06/044/403148
ୀ /1232334 95 121 865ଶା ିେଦବୀ ବନସାଲ ସା ଅମରନାଥ ବନସାଲ LNT2613974
ପ ୁ /1232335 59 121 866ନେରଶ କମୁାର ବନସଲ ପି ଅମରନାଥ ବନସଲ LNT3315751
ୀ /1232336 50 121 867େମାନିକା ବନସାଲ ସା ନେରଶ କମୁାର ବନସାଲ LNT3315777
ପ ୁ /1232337 48 121 868ଏ ବିଜୁ ପି େକ. ଅନିରୁ LNT2613982
ୀ /1232338 46 121 869େସାମା କି  କମୁାର ସା ଭି. କି  କମୁାର LNT3316296
ପ ୁ /1232339 55 121 870ଭି.କ  କମୁାର ପି ସି.ସି. ନାୟାର LNT3316320
ପ ୁ /1242340 78 121 871ରବି ନାଥ େଭାଳ ପି ବାନାମର େଭାଳ OR/06/044/403123
ପ ୁ /1242341 52 121 872ଚି ରଂଜନ େଭାଳ ପି ରବି ନାଥ େଭାଳ LNT2613933
ପ ୁ /1242342 50 121 873ମେନାର ନ େଭାଳ ପି ରବି ନାଥ େଭାଳ OR/06/044/403124
ପ ୁ /1242343 48 121 874ଜିତର ନ େଭାଳ ପି ରବି ନାଥ େଭାଳ OR/06/044/403181
ପ ୁ /1242344 45 121 875େଜଯ୍ାତିରଂଜନ େଭାଳ ପି ରବି ନାଥ େଭାଳ LNT2613909
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ୀ /1242345 44 121 876େମାନାଲିସା େଭାଳ ସା ଚି ରଂଜନ େଭାଳ LNT2613941
ୀ /1242346 43 121 877ମ ଶୁୀ େଭାଳ ସା ମେନାରଂଜନ େଭାଳ LNT2613925
ୀ /1242347 41 121 878ବବିତା େଭାଳ ସା େଜଯ୍ାତିରଂଜନ େଭାଳ LNT2613891
ୀ /1242348 39 121 879ସାଗରିକା େଭାଳ ସା ଜିତରଂଜନ େଭାଳ LNT2613917

ପ ୁ /1242349 51 121 880ଦିଲିପ କମୁାର ପାତ ପି ବାମେଦବ ପାତ LNT3315611
ୀ /1242350 45 121 881ସସିତାରାଣୀ ପାତ ସା ଦିଲୀପକମୁାର ପାତ LNT2613883

ପ ୁ /1252351 77 121 882େଗାବ ର୍ ନ ମଲିକ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ମଲିକ LNT3321254
ୀ /1252352 74 121 883ଶା ିଲତା ମଲିକ ସା େଗାବ ର୍ ନ ମଲିକ LNT3314523
ୀ /1262353 71 121 884କା ନ ପଭା କାନୁନେଗା ସା େଗୗରା  କାନୁନେଗା LNT2613743
ୀ /1272354 53 121 885େରବତୀ େବହୁରା ସା ଚ ନ କମୁାର େବହୁରା LNT3316973
ୀ /1272355 45 121 886େରାଜାଲିନି ମଲିକ ପି େଗାବ ର୍ ନ ମଲିକ LNT3314549
ୀ /1272356 38 121 887େଦବଜାନୀ ମଲୀକ ପି େଗାବ ର୍ ନ ମଲୀକ LNT3314531

ପ ୁ /1282357 84 121 888ଉମାକା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପରମାନ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2613800
ୀ /1282358 75 121 889ନିମର୍ଳା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଉମାକା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2613792

ପ ୁ /1282359 51 121 890ସବୁତ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଉମାକା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2613784
ପ ୁ /1282360 51 121 891ସରୂପ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଉମାକା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/403209
ୀ /1282361 43 121 892ସଚିୁସିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସରୂପ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0085555

ପ ୁ /1282362 47 121 893ପଦୀ  କମୁାର ମିଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ OR/06/044/403065
ୀ /1282363 42 121 894ପ ୁ ଲକ୍ଷୀ ମିଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ LNT2613677
ୀ /1282364 41 121 895ସାତୀ ମିଶ ସା ପଦୀ  କମୁାର ମିଶ YNY0455188
ୀ /1282365 86 121 896ସବୁାସିନୀ ମହା ି ସା ଉଦୟନାଥ ମହା ି OR/06/044/403069
ୀ /1282366 53 121 897ଶା ିଲତା ମହା ି ମା ସବୁାସୀନି ମହା ି YNY0455170

ପ ୁ /1282367 68 121 898ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ସାହୁ OR/06/044/403110
ୀ /1282368 60 121 899ପ ଜମାଳା ସାହୁ ସା ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/403109
ୀ /1282369 46 121 900ରଶିତା ସାହୁ ପି ପକାଶକମୁାର ସାହୁ LNT2613719

ପ ୁ /1282370 38 121 901ଶବିପସାଦ ସାହୁ ପି ପକାଶକମୁାର ସାହୁ LNT2613701
ପ ୁ /1282371 43 121 902ଗରୁୁଜିତ ସିଂ ଗିଲ ପି ଭାନ ସିଂ ଗିଲ OR/06/044/402997
ପ ୁ /1292372 53 121 903ତପନ ବିହାରି ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ LNT3034071
ୀ /1302373 74 121 904ଶକୁ ଳା ଦାସ ସା ପେମାଦ ଦାସ OR/06/044/402347

ପ ୁ /1302374 50 121 905ରତିକା  ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ OR/06/044/402348
ପ ୁ /1302375 47 121 906ସଶୁା  ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ OR/06/044/402349
ପ ୁ /1312376 19 121 907ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ ପି ସଚିଦାନ  ଦାସ YNY1353994
ୀ /1312377 63 121 908ଚପଳା ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ OR/06/044/402428
ୀ /1312378 44 121 909ସାତୀସଚୁରିତା ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ LNT2613651

ପ ୁ /1312379 40 121 910ସବୁତ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ LNT2613669
ପ ୁ /1312380 69 121 911ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ଚି ାମଣି ସାହୁ LNT3034105
ୀ /1312381 59 121 912କ ରିୁ ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ LNT3034097

ପ ୁ /1312382 32 121 913ଦିନବ ୁ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ LNT3034089
ପ ୁ /1312383 40 121 914ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ LNT3119070
ପ ୁ /1312384 36 121 915ଜଗବ ୁ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ LNT3119062
ପ ୁ /1322385 56 121 916ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଜେଟଶର େବେହରା LNT3316148
ୀ /1322386 26 121 917ସାତୀସମୁନ େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YNY0723858

ପ ୁ /1332387 67 121 918ଶରତ ଚ  ବାରିକ ପି ରାମଚ  ବାରିକ LNT3315322
ପ ୁ /1332388 34 121 919ସଂଜୀବ୍ କମୁାର ବାରିକ ପି ଶରତ ଚ  ବାରିକ LNT3119088
ୀ /1332389 28 121 920ଶତା ୀ ବାରିକ ପି ଶରତ ଚ  ବାରିକ YNY0614065

ପ ୁ /1332390 37 121 921ହିମାଂଶ ୁଭୁଷଣ ମହା ି ପି ରବି  ନାଥ ମହା ି LNT3034113
ୀ /1342391 58 121 922ସେୁଲାଚନା ବାରିକ ସା ଶରତ ଚ  ବାରିକ LNT3316940
ୀ /1342392 49 121 923ମ ଶୁୀ େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା LNT3316957

ପ ୁ /1352393 62 121 924ନିର ନ ନାଥ ପି ଫକିର ନାଥ LNT3314440
ୀ /1352394 57 121 925େବୖଜୟ ୀ ନାଥ ସା ନିର ନ ନାଥ LNT3314457
ୀ /1352395 35 121 926ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ନାଥ ପି ନିର ନ ନାଥ YNY0085639
ୀ /1352396 30 121 927ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ନାଥ ପି ନିର ନ ନାଥ YNY0614073
ପ ୁ /1352397 37 121 928ରାେଜଶ ସାମଲ ପି ସାେହବ ସାମଲ LNT3119096
ୀ /1352398 35 121 929ରଶିତା ସାମଲ ପି ସାେହବ ସାମଲ LNT3119104
ୀ /1362399 45 121 930ରୀତା ଆଲଟିଆ ସା ପ  ୁଆଲଟିଆ YNY0085654
ପ ୁ /1362400 56 121 931ପ  ୁଆଲଟିଆ ପି ନଟବର ଆଲଟିଆ YNY0085647
ୀ /1362401 25 121 932ସାସୀତା ଆଲଟିଆ ପି ପ  ୁଆଲଟିଆ YNY1027093
ପ ୁ /1362402 24 121 933ସଂଜୀବ ଆଲଟିଆ ପି ପ  ୁଆଲଟିଆ YNY1027119
ୀ /1362403 59 121 934ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ LNT4477055
ପ ୁ /1362404 35 121 935ଅରବି  ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ LNT4472338
ୀ /1362405 30 121 936ର ୀତା ଦାସ ସା ସବୁାଷ ଚଦ ଦାସ YNY1176338
ପ ୁ /1362406 40 121 937ସବୁାଷ ଚ  ଦାଶ ପି େଦେବ  ନାଥ ଦାଶ LNT1686476
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ପ ୁ /1362407 65 121 938ଅନିଲ କମୁାର ଗିରି ପି ରାଧାକୃ ା ଗିରି LNT2613644
ୀ /1362408 57 121 939ଜୟ ି ଗୀରି ସା ସଜିୁତ କମୁାର ଗୀରି LNT1686385

ପ ୁ /1362409 49 121 940ଅମିତ କମୁାର ଗିରି ପି ରଣଜିତ ଗିରି LNT1686419
ପ ୁ /1362410 47 121 941ସ ୟ କମୁାର ଗିରି ପି େଗାପାଳ ଚ  ଗିରି LNT1686484
ୀ /1362411 40 121 942ଭାରତୀବାଳା ଗିରି ସା ପତୀକ ଗିରି LNT1686427
ୀ /1362412 40 121 943ର ବୁାଳା ଗିରି ସା ସ ୟ କମୁାର ଗିରି LNT1686492

ପ ୁ /1362413 37 121 944ସ ି ଗିରି ପି ସଜିୁତ୍ ଗିରି LNT1686435
ପ ୁ /1362414 45 121 945ଚି ର ନ େଜନା ପି ବଳଭଦ େଜନା LNT1686450
ୀ /1362415 37 121 946େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ େଜନା ସା ଚି  ରଂଜନ େଜନା YNY0841494

ପ ୁ /1362416 78 121 947ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା ପି ଲି ରାଜ ମହାରଣା LNT4546057
ପ ୁ /1362417 41 121 948ତିନାଥ ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା LNT4509485
ପ ୁ /1362418 40 121 949ରବି  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା LNT4515672
ପ ୁ /1362419 51 121 950ଧନ ୟ ମ ଳ ପି ନ  କମୁାର ମ ଳ LNT1686468
ପ ୁ /1362420 39 121 951ବିଜୟ କମୁାର ମ ଳ ପି ସବୁଲ ଚ  ମ ଳ LNT1686443
ୀ /1362421 35 121 952ଗୀତା ଳି ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା YNY0455048
ୀ /1362422 28 121 953େଗାଲାପ ମ ରୀ ମହାରଣା ସା ତିନାଥ ମହାରଣା YNY0455253
ୀ /1362423 44 121 954ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ନାୟକ ସା େଦବରାଜ ନାୟକ LNT4142055
ୀ /1362424 47 121 955ପଭାସିନୀ ପଧାନ ସା ପେମାଦ ପଧାନ LNT4515664
ୀ /1362425 63 121 956ସଚିୁତା ରାଣୀ ପଧାନ ସା ତାରିଣୀ ଶ ର ପଧାନ LNT4491395
ୀ /1362426 63 121 957ସମିୁତା ରାଣୀ ପଧାନ ସା ରଂଜନ କମୁାର ଗିରି LNT4495149

ପ ୁ /1362427 63 121 958ତାରିଣୀ ଶ ର ପଧାନ ପି ହରିଶ ଚ  ପଧାନ LNT4491403
ପ ୁ /1362428 35 121 959ପି. ଭାରତ ପତୀକ ପି ତାରିଣୀ ଶ ର ପଧାନ LNT4491387
ପ ୁ /1362429 31 121 960ପି. ସାଗର ପି ତାରଣୀ ଶ ର ପଧାନ YNY0085704
ପ ୁ /1372430 65 121 961ସବୁାଷ ନାୟକ ପି ହୀନା ନାୟକ YNY0632414
ୀ /1372431 51 121 962କମୁାରୀ ନାୟକ ସା ସବୁାସ ନାୟକ LNT4121158

ପ ୁ /1372432 35 121 963ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ନାୟକ LNT4121133
ପ ୁ /1372433 35 121 964ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ନାୟକ YNY1187517
ପ ୁ /1382434 90 121 965େକୖଳାସ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ପରମାନ  ପ ନାୟକ LNT4121174
ପ ୁ /1392435 52 121 966ପଶା  ଦାସ ମା ନାରାୟଣ ଦାସ LNT4121125
ପ ୁ /1402436 64 121 967ସେ ାଷ କମୁାର ମିଶ ପି ଭାଗିରଥି ମିଶ YNY0258970
ୀ /1402437 55 121 968ବିଷପିୁୟା ମିଶ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମିଶ YNY0239525

ପ ୁ /1402438 34 121 969େଶୖେଲନ କମୁାର ମିଶ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମିଶ YNY0239517
ପ ୁ /1402439 29 121 970ସଜୁ୍ଞାନ କମୁାର ମିଶ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମିଶ YNY0455261
ୀ /1402440 78 121 971େସୗଭାଗିନୀ ନାୟକ ସା ପଦନାଭ ନାୟକ LNT4121299

ପ ୁ /1402441 56 121 972ପଥୃୀରାଜ ନାୟକ ପି ପଦନାଭ ନାୟକ LNT4142030
ପ ୁ /1402442 52 121 973େଦବରାଜ ନାୟକ ପି ପଦନାଭ ନାୟକ LNT4121307
ପ ୁ /1412443 50 121 974ଶଭୁ ର ଭଟ ପି େଭାଳା ନାଥ ଭଟ LNT4142782
ପ ୁ /1422444 50 121 975ବରଦାକା  ରାୟ ମା ନିରୁପମା ରାୟ LNT4121059
ପ ୁ /1422445 41 121 976ଚ କା  ରାୟ ପି ଶଶିରି ରାୟ LNT4121042
ପ ୁ /1422446 52 121 977ନଳିନୀକା  ରାୟ ପି ଶଶିରି ରାୟ YNY0747329
ପ ୁ /1432447 51 121 978ପଫଲୁଚ  େବତାଲ୍ ପି ମିଳାପ୍ଚ  େବତାଲ୍ LNT4121018
ୀ /1442448 63 121 979ଶା ିଲତା େଦବୀ ସା ଜଗଦାନ  ମହାପାତ YNY0239079

ପ ୁ /1442449 69 121 980ଜଗଦାନ  ମହାପାତ ପି ଲଡୁକିେଶାର ମହାପାତ YNY0239087
ୀ /1452450 34 121 981ଜୁଲି େଲ ା ପି ହେରକୃ  େଲ ା YNY0455063
ୀ /1452451 49 121 982ଝରଣା ପାଣିଗାହୀ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଷଢ ୀ YNY0455030

ପ ୁ /1452452 57 121 983ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଷଢ ୀ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ଷଢ ୀ YNY0455287
ୀ /1462453 36 121 984େସୗଦାମିନୀ େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା YNY1309293
ୀ /1462454 27 121 985ସ ନା େବେହରା ପି ସବିୁର କମୁାର େବେହରା YNY0679779

ପ ୁ /1462455 38 121 986ନିେରାଦ ଚ  ମହାରଣା ପି ବଟକୃ  ମହାରଣା YNY0613729
ପ ୁ /1462456 54 121 987ନିର ନ ଓଝା ପି ଧେନଶର ଓଝା YNY0613703
ୀ /1462457 46 121 988େସୗଭାଗିନୀ ଓଝା ସା ନିର ନ ଓଝା YNY0613711
ୀ /1462458 21 121 989ଜଲିନା ଓଝା ପି ନିର ନ ଓଝା YNY1297753
ପ ୁ /1472459 50 121 990ବିମଳ କମୁାର େଜୖନ ପି ରତନ ଲାଲ େଜୖନ YNY1187657
ୀ /1472460 46 121 991େସନ୍ହଲତା େଜୖନ ସା ବିମଲ କମୁାର େଜୖନ YNY1188036
ପ ୁ /1472461 83 121 992ରତନ ଲାଲ େଜୖନ େସଠୀଆ ପି କୁ ନ ମଲଜୀ େସଠୀଆ YNY1187723
ୀ /1482462 26 121 993ଟୀ େଦଵଶୀ ପି ଟୀ.ଏ. ରାଓ YNY1277995
ୀ /1492463 44 121 994ହରପିୟା ପ ା ସା ମାନସ ର ନ ପ ା YNY1278043
ପ ୁ /1492464 50 121 995ମାନସ ର ନ ପତି ପି ନ  କିେଶାର ପତି YNY1278001
ପ ୁ /1532465 61 121 996 ସି ିକ ସି ିକ ପି  ରା ିକ ରା ିକ YNY1265354
ପ ୁ /Flat no.-2466 24 121 997ସଶୁୀଲ ମହ। ି ପି ପରୂନ ଚଂଦ ମହ। ି YNY1224989
ପ ୁ /302 city2467 22 121 998େମାହିତ କମୁାର େପରିଵାଲ ପି ଶଵି କମୁାର େପରିଵାଲ YNY1148568
ପ ୁ /552D2468 19 121 999ବରୁଣ ଭରଦାଜ ମିଶ ପି ବରଦାକା  ମିଶ YNY1315613
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ୀ /6212469 41 121 1000ବିଦଯ୍ା ଲକ୍ଷୀପିୟା - ଦମୟ ୀ ମହା ି YNY1088715
ପ ୁ /6212470 41 121 1001ବିଦଯ୍ା େଲାେକଶ - ଦମୟ ୀ ମହା ି YNY1088723
ପ ୁ /7242471 25 121 1002ଅବିନାଶ ପଧାନ ପି ଶୀରାମ ଚ  ପଧାନ YNY1090851
ପ ୁ /7242472 22 121 1003ଆଶେୁତାଷ ପଧାନ ପି ଶୀରାମ ଚ  ପଧାନ YNY1090810
ୀ /9172473 24 121 1004ରାଜଶୀ ପଧାନ ମା ପଭାସୀନୀ ପଧାନ YNY1094663

ପ ୁ /9992474 42 121 1005େସକ ଆକବର ପି େସକ ଅନୱାର YNY0925966
ୀ /11202475 20 121 1006ଅପ ର୍ା ମହା ି ପି ଅେଲଖ ମହା ି YNY1278159
ୀ /11372476 19 121 1007ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ନାଏକ ପି ଅଭୟ ନାଏକ YNY1278175

ପ ୁ /2D-5702477 69 121 1008ପଶା  ଚ  ପ ା ପି ଶୀମ  ପ ା YNY1218106
ୀ /552 H/42478 33 121 1009ସଂ ିତା େବେହରା ପି ସବୁତ କମୁାର େବେହରା YNY0986901

ପ ୁ /999992479 76 121 1010େଲାକନାଥ ବାରିକ ମା େଗାପୀ ବାରିକ YNY1187574
ୀ /999992480 66 121 1011ବାସ ୀ ବାରିକ ସା େଲାକନାଥ ବାରିକ YNY1195791

ପ ୁ /999992481 49 121 1012ସଦୁଶର୍ନ ବାରିକ ପି େଲାକନାଥ ବାରିକ YNY1187616
ୀ /999992482 35 121 1013ନିେବଦିତା ବିଶାଳ ସା ଅଭିରାମ ବିଶାଳ YNY1187848
ୀ /999992483 27 121 1014ରି ୀ ଚା କ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଚା କ YNY1091917

ପ ୁ /999992484 25 121 1015ଵିଶାଳ କମୁାର େଜୖନ ପି ବିମଳ େଜୖନ YNY1187426
ୀ /999992485 23 121 1016ସଭୁଂ େଜଯ୍ାତି ପି ପଶା  େବେହରା YNY1090760

ପ ୁ /999992486 25 121 1017ଐ ଯର୍ା େମେହରା ପି ଔାନି◌ିତ୍ େମେହରା YNY1088756
ପ ୁ /999992487 22 121 1018ବଂଶ େମେହରା ପି ଔାନିତ୍ େମେହରା YNY1088764
ପ ୁ /999992488 49 121 1019ଅପବୂର୍  ର ନ ମହାପାତ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମଲ YNY1187376
ୀ /999992489 80 121 1020ମାୟା ନ ସା ବିଜୟ କିେଶାର ରଥ YNY1187897
ୀ /999992490 44 121 1021ସଜୁାତା ସାଇଁ ସା ଅପବୂର୍  ର ନ େମାହପାତରା YNY1187814

ପ ୁ /.2491 48 121 1022ପିତି ରଂଜନ ପତିହାରୀ ପି ପଭାତ ଚ  ପତିହାରୀ YNY0822692
ପ ୁ /AK SWAIN2492 22 121 1023शभुदू रौत ପି पंकज रौत YNY1324060
ୀ /D/O Dr.Bi2493 21 121 1024ନୀତିକ୍ଷା ଦଶର୍ନା  ପି ବିଶ୍ଵଜିତ୍ ରାଉତ YNY1132810

ପ ୁ /MAYAPURI2494 54 121 1025େହମଂତ କମୁାର ମିଶ ପି ସଧୁାକର ମିଶ YNY1124155
ୀ /mayapuri2495 48 121 1026ମୀେନାରା ତୀପାଠୀ ପି ନରହରି ତୀପାଠୀ YNY1124171

ପ ୁ /12496 58 121 1027ସତଯ୍ାନ  ନାୟକ ପି ଚ ମଣି ନାୟକ LNT2483253
ପ ୁ /12497 55 121 1028ଗତିକୃ  ସାହୁ ପି ଆନ  ସାହୁ LNT2486769
ୀ /22498 29 121 1029ଆଦଯ୍ାଶା ମିଶ ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମିଶ YNY0613554

ପ ୁ /32499 59 121 1030ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମିଶ ପି ମେହ  ନାଥ ମିଶ LNT2487841
ପ ୁ /42500 40 121 1031ମେନାଜିତ୍ ରାଉତରାୟ ପି ମେହ  କମୁାର ରାଉତରାୟ LNT2481703
ପ ୁ /52501 59 121 1032ପିତାମର ମହା ପି ହାରାଧନ ମହା LNT2477123
ପ ୁ /62502 60 121 1033ପଦୀପ କମୁାର ଚା କ ପି ବୁଲାକି ଦାସ ଚା କ OR/06/044/402180
ୀ /62503 56 121 1034କବିତା ଚା କ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଚା କ OR/06/044/402181
ୀ /62504 37 121 1035ପଜୂା ଚା କ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଚା କ LNT4121224

ପ ୁ /72505 84 121 1036େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ ପଧାନ ପି େଗୗରହରି ପଧାନ LNT1686369
ୀ /82506 48 121 1037ସ ତିା ରାଉତ ସା ସଧୁୀର ନ ରାଉତ LNT2485670

ପ ୁ /92507 74 121 1038ରାମଚ  ଦାସ ପି ବିେନାଦ ଦାସ LNT4096756
ପ ୁ /92508 66 121 1039ରବି  ନାଥ ଦାସ ପି ବିେନାଦ ଦାସ LNT4096715
ୀ /92509 64 121 1040ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ରାମଚ  ଦାସ LNT4096764
ୀ /92510 51 121 1041କାମିନୀ ଦାସ ସା ରବି  ଦାସ LNT4096723

ପ ୁ /92511 48 121 1042ପସନନ୍  ନ  ଦାସ ପି ପରମାନ  ଦାସ LNT3034147
ୀ /92512 40 121 1043ମ ଳିୁ ଦାସ ସା ପସନନ୍  ନ  ଦାସ LNT3034154

ପ ୁ /92513 39 121 1044େଗୗତମ ଦାସ ପି ରାମ ଦାସ LNT4096772
ପ ୁ /92514 38 121 1045ଉ ମ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ LNT4096749
ପ ୁ /92515 36 121 1046ଖଡିରତନ୍  ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ LNT3034170
ପ ୁ /92516 35 121 1047କି ିର୍ରଂଜନ ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ LNT3034162
ୀ /92517 33 121 1048ଖସୁବୁ ଦାସ ସା ଖଡିରତନ୍  ଦାସ YNY0358077
ୀ /102518 27 121 1049ସନ୍ି ା ମିଶ ମା ପଣତି ମିଶ YNY1309301
ୀ /102519 41 121 1050ସନ୍ି ା ରାଉତରାୟ ସା ସାରଦା ପସନନ୍ ନାୟକ LNT3312816
ୀ /112520 29 121 1051ପନୁମ ଚ କ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଚ କ YNY0613877
ପ ୁ /112521 67 121 1052ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର େସାନକର ପି ଜାଲା ପସାଦ େସାନକର LNT1686252
ପ ୁ /122522 50 121 1053ଜୟପକାଶ ସି ପି ପି.େକ.ସି ନାୟାର LNT4121406
ୀ /122523 77 121 1054ସଖୀ େଦଈ ସା େଯାେଗ  େବେହରା YNY1309251
ୀ /122524 41 121 1055ବିଦଯ୍ା ଜୟପକାଶ ସା ଜୟପକାଶ ସି LNT4140745
ୀ /122525 42 121 1056ସସିତା େଲ ା ସା ରମାକା  େଲ ା LNT4121265
ୀ /122526 32 121 1057ସି ା ମିଶ ପି ଶବିା ଶ ର ମିଶ YNY1309285
ପ ୁ /122527 58 121 1058େଗାଦାବରୀଶ ପ ା ପି ଚ  େଶଖର ପ ା YNY0914994
ୀ /122528 28 121 1059ଜାଗତୃୀ ପ ା ପି େଗାଦାବରୀଶ ପ ା YNY0915009
ପ ୁ /122529 54 121 1060ଅଭିରାମ ପରିଡା ପି େଗାବି  ପରିଡା LNT4141206
ୀ /122530 48 121 1061ଅନୁକା ପରିଡା ସା ଅଭିରାମ ପରିଡା LNT4121257

41 91/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 32ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /122531 49 121 1062ବିପିନ ବିହାରୀ ସାହୁ ପି ଗିରୀଧାରୀ ସାହୁ LNT4121414
ପ ୁ /122532 39 121 1063ଶୀକା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଉମାକା  ସାହୁ LNT4121422
ପ ୁ /122533 80 121 1064ନିଳକ  ଶତପଥୀ ପି ସେବର୍ ଶର ଶତପଥୀ YNY0915116
ୀ /122534 75 121 1065େଶୖଳବାଳା ଶତପଥୀ ସା ନିଳକ  ଶତପଥୀ YNY0915132
ୀ /122535 53 121 1066ନୀଳୀମା ଶତପଥୀ ସା େଗାଦାବରୀଶ ପ ା YNY0914986

ପ ୁ /122536 52 121 1067ଗିରିଜା ଶ ର ଶତପଥୀ ପି ନିଳକ  ଶତପଥୀ YNY0915082
ପ ୁ /122537 48 121 1068ଭବାନି ସ ର ଶତପଥୀ ପି ନିଳକ  ଶତପଥୀ YNY0915124
ୀ /122538 47 121 1069ସତିୃ ମ ରୀ ଶତପଥୀ ସା ଗିରିଜା ଶ ର ଶତପଥୀ YNY0915090
ୀ /122539 44 121 1070ଚପଳା ଶତପଥୀ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ଶତପଥୀ YNY0914960
ୀ /122540 25 121 1071ନିୟତୀ ଶତପଥୀ ପି ଗିରିଜା ଶ ର ଶତପଥୀ YNY0915108
ୀ /122541 21 121 1072ନମତା ସତପଥି ପି ଗିରୀଜା ଶଂକର ସତପଥି YNY1094671
ୀ /132542 61 121 1073ଚାରୁବାଳା ବଲ୍ ସା େଗାପାଳ ଚ  ନାୟକ LNT4121331

ପ ୁ /132543 64 121 1074େଗାପାଳ ଚ  ନାୟକ ପି ନକଲୁ ନାୟକ LNT4121323
ପ ୁ /132544 31 121 1075ତରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YNY0679803
ୀ /142545 52 121 1076ସାତୀ ଦାସ ସା ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ରାୟ LNT3313137
ୀ /142546 66 121 1077ଅ ର୍ନା ମହା ି ସା ନୀହାର ରଂଜନ ରାୟ YNY0493114

ପ ୁ /142547 85 121 1078ଡଃ ଅନାଦି କୃ  ପାତ ପି ପଯ୍ାରିେମାହନ ପାତ LNT2520153
ୀ /142548 75 121 1079ଆଭା ରାଣୀ ପାତ ସା ଡଃ ଅନାଦି କୃ  ପାତ LNT2520161

ପ ୁ /142549 55 121 1080ଡଃ ମାନସ କମୁାର ପାତ ପି ଡଃ ଅନାଦୀ କୃ  ପାତ LNT2520179
ପ ୁ /142550 37 121 1081ଅନିଲ କମୁାର ପଧାନ ପି େଜନାମଣି ପଧାନ LNT2519767
ପ ୁ /142551 69 121 1082ନିହାର ରଂଜନ ରାୟ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ରାୟ YNY0493122
ପ ୁ /142552 33 121 1083ଚିନୟ ରାୟ ପି ନିହାର ର ନ ରାୟ LNT3033651
ୀ /142553 50 121 1084ଡା. ରାଜଶୀ ସାମଲ ସା ଡା. ମାନସ କମୁାର ପାତ LNT2519759
ୀ /142554 54 121 1085ମ ଲୁତା ସାମ ରାୟ ସା ବିକମାଦିତଯ୍ ରାୟ LNT3316791
ୀ /152555 72 121 1086ଲିଲମା ଜଇ ସା ଜଇ କଟିୁ LNT3316890

ପ ୁ /152556 72 121 1087ଜଇ କଟିୁ ପି ଉନତନ୍ ପନୁୁଷ୍ LNT3316908
ପ ୁ /152557 69 121 1088କାମପାଳ ରଥ ପି ମରୁଲୀଧର ରଥ OR/06/044/400074
ୀ /152558 62 121 1089ଉବର୍ ଶ ିରଥ ସା କାମପାଳ ରଥ OR/06/044/400075
ୀ /162559 50 121 1090ସେୁଲାଚନା ମହାପାତ ସା େଜଯ୍ାତି ର ନ ମିଶ LNT4121208

ପ ୁ /162560 47 121 1091େଜଯ୍ାତି ର ନ ମିଶ ପି ଉେମଶ ପସାଦ ମିଶ LNT4121216
ପ ୁ /162561 57 121 1092ତେନାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପ ନାୟକ LNT4142048
ପ ୁ /162562 56 121 1093ସେରାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପ ନାୟକ LNT4121190
ୀ /162563 53 121 1094ପଜ୍ଞା ପ ନାୟକ ସା ତେନାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT4121182
ୀ /162564 48 121 1095କ୍ଷୀରା ି  ପ ନାୟକ ସା ସେରାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT4121166
ୀ /172565 42 121 1096ରଶେିରଖା ଦାଶ ସା ଦୀପକ କମୁାର ଦାଶ YNY0358093

ପ ୁ /172566 27 121 1097ତନୟ ରାୟ ପି ବିକମାଦିତଯ୍ ରାୟ YNY0613596
ପ ୁ /182567 90 121 1098କି  ଚ  ସାସମଲ ପି କା ାଳି ଚରଣ ସାସମଲ OR/06/044/402285
ୀ /192568 54 121 1099ରତନ୍ପଭା େସାନକର ସା ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର େସାନକର LNT1686260

ପ ୁ /202569 41 121 1100ସଂପଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରସାନ  ସାଇଁ LNT2486645
ୀ /202570 33 121 1101ଆରତୀ ସାଇଁ ସା ସ ଦ କମୁାର ସାଇଁ YNY1094697

ପ ୁ /212571 61 121 1102ମାଧବ ଚରଣ ବସ ିଆ ପି େକଳୁ ଚରଣ ବସ ିଆ YNY0613497
ୀ /212572 59 121 1103ବ ିତା ବସ ିଆ ସା ମାଧବ ଚରଣ ବସ ିଆ YNY0613489
ୀ /212573 27 121 1104ଶଚିୁସିତା ବସ ିଆ ପି ମାଧବ ଚରଣ ବସ ିଆ YNY0613471

ପ ୁ /212574 51 121 1105ଭିକାରି ଚରଣ େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା YNY0613547
ୀ /212575 50 121 1106କନିୁଲତା େବେହରା ସା ଭିକାରି ଚରଣ େବେହରା YNY0613869

ପ ୁ /212576 31 121 1107ରବି  େବେହରା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା YNY0613521
ୀ /212577 29 121 1108ସେ ାଷୀ େବେହରା ପି ଭିକାରି ଚରଣ େବେହରା YNY0613539
ୀ /212578 73 121 1109ଶକୁ ଳା ଦାସ ସା ପେମାଦ ଦାସ YNY1309319
ୀ /212579 26 121 1110ରିତୁପ ର୍ା ମହା ି ପି ଅେଲଖ ମହା ି YNY0841627
ୀ /212580 27 121 1111ଶଭୁଶୀ ମହା ି ସା ଆ ର୍ବଂଧ ୁମହା ି YNY1309343
ୀ /212581 89 121 1112ବି. େଦୗପଦୀ ସବୁୁ ି ସା ବି ଚ େଶଖର ସବୁୁ ି LNT2613636
ପ ୁ /222582 60 121 1113ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ତିପାଠୀ ପି ପରମାନ  ତିପାଠୀ LNT2614030
ପ ୁ /232583 63 121 1114ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାଶ ପି ବୃ ାବନ ଚ  ଦାଶ YNY0358168
ୀ /232584 56 121 1115ମାନସୀ ଦାଶ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାଶ YNY0358176
ପ ୁ /232585 34 121 1116େକୖଳାସ ଚ  ଦାଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାଶ YNY0358184
ପ ୁ /232586 27 121 1117ଗିରିଶ ଚ  ଦାଶ ପି ଡଃ ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାଶ YNY0613513
ୀ /232587 47 121 1118ସଜୁାତା େଜନା ସା େହମ  କମୁାର େଜନା YNY0841833
ୀ /232588 34 121 1119େମାନାଲିସା କର ସା ଡା. େକୖଳାଶ ଚ  ଦାଶ RFT0384941
ପ ୁ /242589 43 121 1120ରୁଦ ପସନନ୍ ସାଇଁ ପି ସକୁା  କମୁାର ସାଇଁ LNT3312709
ୀ /242590 41 121 1121ମମତା ସାଇଁ ସା ରୁଦ ପସନନ୍ ସାଇଁ YNY0723817
ପ ୁ /252591 85 121 1122ମରୁଲିଧର ରାଉତ ପି ନିଶାକର ରାଉତ OR/06/044/403151
ୀ /252592 74 121 1123ସ ର୍ଲତା ରାଉତ ସା ମରୁଲିଧର ରାଉତ OR/06/044/403119
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ପ ୁ /252593 58 121 1124େଜଯ୍ାତିର ନ ରାଉତ ପି ମରୁଲିଧର ରାଉତ OR/06/044/403152
ପ ୁ /252594 52 121 1125ସଧୁୀ ର ନ ରାଉତ ପି ମରୁଲିଧର ରାଉତ OR/06/044/403153
ପ ୁ /262595 39 121 1127ଦୀପ ଚା କ ପି ଗିରିଧରୀଲାଲ ଚା କ YNY0841684
ୀ /262596 38 121 1128ରାଜଶୀ ଚା କ ସା କି  କମୁାର ଚା କ YNY0841718
ୀ /262597 37 121 1129େଖମା ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ଦୀପ ଚା କ YNY0935155

ପ ୁ /262598 90 121 1130ବସ  କମୁାର ମହା ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା ି OR/06/044/402236
ପ ୁ /262599 60 121 1131ଶା ନୁ କମୁାର ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି OR/06/044/4022239
ୀ /262600 26 121 1132ସୀକୃତୀ ମହା ି ପି ଶା ନୁ କମୁାର ମହା ି YNY0723874
ୀ /262601 37 121 1133ଶକି୍ତ ପଧାନ ସା ମେନାଜିତ ରାଉତରାୟ YNY0613372
ୀ /272602 36 121 1134ରୁପାଶୀ େଜନା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଉତ YNY0613364

ପ ୁ /272603 47 121 1135ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି ଉ ମ ଚରଣ ରାଉତ LNT3312683
ୀ /282604 44 121 1136କାନନବାଳା ମହା ି ସା ଅଶିନୀ ମହା ି YNY0841643
ୀ /282605 52 121 1137େବଲା ମହା ି ସା ଅେଲଖ ମହା ି YNY0613786
ୀ /282606 62 121 1138ପିୟମଦା ରାଜୁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ରାଜୁ YNY0613810

ପ ୁ /282607 36 121 1139ସମୀର କମୁାର ରାଜୁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ରାଜୁ YNY0613794
ୀ /282608 38 121 1140ଅମିତା ସାଇଁ ସା ଶାରଦା ପସନନ୍  ସାଇଁ YNY0914978

ପ ୁ /292609 32 121 1141ତନୟ ମିଶ ପି ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0614024
ୀ /302610 84 121 1142ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା ବାବାଜୀ ଚରଣ ଦାସ YNY0614040

ପ ୁ /302611 27 121 1143େସାେମଶ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଜୟ ବସ  ମହା ି YNY0614057
ପ ୁ /312612 27 121 1144ସି ା  ଗିରି ପି ଅନିଲ କମୁାର ଗିରି YNY0679795
ପ ୁ /322613 87 121 1145ଉେପ  ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ଦିବଯ୍ସିଂହ ମହା ି YNY0613380
ୀ /322614 84 121 1146ଗିରିଶବାଳା ମହା ି ସା ଉେପ  ନାରାୟଣ ମହା ି YNY0613968

ପ ୁ /322615 58 121 1147ଅତନୁ ମହା ି ପି ଉେପ  ନାରାୟଣ ମହା ି YNY0614016
ୀ /322616 51 121 1148ସଶୁୀସିତା ମହା ି ସା ଅତନୁ ମହା ି YNY0613463

ପ ୁ /322617 23 121 1149ଅନୁରାଗ ମହା ି ପି ଅତନୁ ମହା ି YNY1090893
ପ ୁ /332618 78 121 1150ସନିୁଲ କମୁାର ମହା ି ପି େଦାଳ େଗାବି  ମହା ି YNY0841601
ପ ୁ /362619 31 121 1151ଅବିନାଶ ସାଇଁ ମା ସିତାରାଣୀ ସାଇଁ YNY0841593
ୀ /372620 46 121 1152ପିୟଦଶ ିର୍ତା ସାସମଲ ସା ବିଶରଂଜନ ସାସମଲ YNY0747337

ପ ୁ /482621 55 121 1153ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ଶକୁେଦବ ପରିଡା YNY0841577
ୀ /482622 44 121 1154ସତିୃେରଖା ପରିଡା ସା ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡା YNY0841551

ପ ୁ /482623 23 121 1155ଅଭିେଷକ ପରିଡ଼ା ପି ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1135433
ପ ୁ /512624 90 121 1156ଜଗନନ୍ାଥ ପଧାନ ପି ହରିହର ପଧାନ YNY0841502
ପ ୁ /532625 26 121 1157ରାଜ ଚା କ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଚା କ YNY0841783
ପ ୁ /542626 47 121 1158ଅଶନିୀ ମହା ି ପି ଅରକ୍ଷୀତ ମହା ି YNY0841668
ପ ୁ /542627 44 121 1159ଶଭୁମ ସାହିଲ ପି େପମ ସାହିଲ YNY0874339
ୀ /542628 37 121 1160ସନିୁତା ସାହିଲ ସା ଶଭୁମ ସାହିଲ YNY0874347
ୀ /572629 24 121 1161ନୀଳା ନା େବେହରା ପି ସବୁୀର େବେହରା YNY0968032

ପ ୁ /572630 32 121 1162ପରେମଶର ମିଶ ପି ଆନ  କମୁାର ମିଶ YNY0085431
ପ ୁ /582631 52 121 1163େଦବାଶଷି େଜନା ପି େଗାବ ର୍ନ େଜନା YNY0723825
ୀ /582632 27 121 1164ରିତିକା େଜନା ପି ସମେର  େଜନା YNY0679746

ପ ୁ /922633 57 121 1165ବିଶଜିତ ସିଂହ ପି ବୃ ାବନ ସିଂହ OR/06/044/402788
ୀ /922634 49 121 1166ରଶିତା ସିଂହ ସା ବିଶଜିତ ସିଂହ OR/06/044/403040

ପ ୁ /1462635 46 121 1167ରେମଶ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା YNY1309236
ପ ୁ /9992636 32 121 1168େଦେବ  େଜନା ପି ରାଜ କିେଶାର େଜନା YNY0914945
ୀ /552 H/42637 26 121 1169ଜୁେଲଖା େବେହରା ପି ଡା. ସବୁତ କମୁାର େବେହରା YNY0830901

ପ ୁ /552W/5842638 65 121 1170ଆଶୀଷ କମୁାର କରଣ ପି ଅଶିନୀ କମୁାର କରଣ YNY1279579
ୀ /552W/5842639 60 121 1171ଆରତୀ କରଣ ସା ଆଶୀଷ କରଣ YNY1280858

ପ ୁ /183/g/5602640 24 121 1172ଅଭିେଷକ ମହା ି  ପି ତପନ କମୁାର ମହା ି  YNY1356559
ୀ /002641 24 121 1173େଜଯ୍ାତି ପିୟଦଶନିୀ ପି କ ତରୁ ସାଇଁ YNY1369594
ୀ /912642 39 121 1174କନଯ୍ା କମୁାରୀ ସାଇଁ ସା ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା YNY1369669
ୀ /212643 22 121 1175ଜଶଶୀ େବେହରା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା YNY1369693
ୀ /072644 22 121 1176ସିମରନ େବେହରା ପି ରତିକା  େବେହରା YNY1369701
ୀ /212645 28 121 1177ପଭାସୀନୀ ଦାସ ସା ରବୀ  େବେହରା YNY1369719
ୀ /482646 18 121 1178ଅଭିସିତ ପରିଡ଼ା ପି ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡ଼ା YNY1372309
ୀ /1472647 77 121 1179ମଦନ େଦଵୀ େଜୖନ ସା ରତନ ଲାଲ େଜୖନ YNY1374099
ପ ୁ /1472648 47 121 1180ବିେନାଦ କମୁାର େଜୖନ ପି ରତନ ଲାଲ େଜୖନ YNY1374107
ୀ /082649 21 121 1181ଦିବଯ୍ବ ର୍ା ରାୟ ପି ସମୁଂତ କମୁାର ରାୟ YNY1374115
ୀ /162650 49 121 1182ଇଂଦୁମତୀ ମଲିକ ସା େମାହନ ଚରଣ ମଲିକ YNY1374123
ପ ୁ /1472651 19 121 1183ତୁଷାର କମୁାର େଜୖନ ପି ବିମଳ କମୁାର େଜୖନ YNY1374131
ୀ /1472652 43 121 1184େମାନିକା େଜୖନ ସା ବିେନାଦ କମୁାର େଜୖନ YNY1374149
ୀ /922653 51 121 1185ଭାରସା େଦଵୀ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ YNY1374156
ପ ୁ /162654 22 121 1186ଦୀପକ କମୁାର ମଲିକ ପି େମାହନ ଚରଣ ମଲିକ YNY1374164
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ୀ /E22/22655 36 121 1187ସସିୁତା ସାହୁ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ YNY1384015
ପ ୁ /3491/59752656 33 121 1188ପିୟର ନ ପରିଡା ପି ପିତାମର ପରିଡା LNT3119039
ୀ /12657 21 121 1189ପଲି ା ସାମଲ ପି ପଶା  ସାମଲ YNY1388180

ପ ୁ /.2658 41 122 1େଶଖ୍ ଅବଦୁଲ ଆହାଦ୍ ପି େଶଖ୍ ଅବଦୁଲ ୱାହାବ୍ YNY0822726
ପ ୁ /002659 24 122 2ବିକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY1175959
ପ ୁ /002660 23 122 3ଦୀପକ ର ନ େବେହରା ମା ଉସା େବେହରା YNY1175884
ୀ /002661 23 122 4ସସୀତା େବେହରା ପି ଚି  ର ନ େବେହରା YNY1175900
ୀ /002662 23 122 5ବିଶ୍ଵ ଚଂଦନ େବେହରା ମା ମେହସର େବେହରା YNY1175926
ୀ /002663 23 122 6ମନଯ ୂେବେହରା ପି ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା YNY1175868
ୀ /002664 42 122 7ର୍ନା ଜମୀଲ ସା ମହମଦ ଜମୀଲ YNY1175827

ପ ୁ /002665 23 122 8ଦିପନୁା ନାୟକ ମା ବିଦୂଲତା ନାୟକ YNY1175785
ପ ୁ /Clinic sh2666 25 122 9ଚି ରଂଜନ ଦାଶ ଚି ରଂଜନ ଦା ପି ପଦା ଚରଣ ଦାଶ YNY1207786
ୀ /d/o- suni2667 22 122 10େସାନମ ପିୟଦସ ିର୍ନି େମାହରନା ପି ସନୁୀଳ କମୁାର େମାହରନା  YNY1207836

ପ ୁ /Labanya X2668 23 122 11ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉଲ ପି ରବୀ  ରାଉଲ YNY1346907
ପ ୁ /MIRKAMA2669 25 122 12ଏମ୍ଡି ନିସାଦ ମା ନୀଲୁଫର ଫିେଦର୍ାଶ YNY1324862
ପ ୁ /shankar c2670 21 122 13ଚଂଦନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ ର େଚୗଧରୁୀ YNY1338839
ୀ /012671 35 122 14ପଭାତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ନୁସିଂହ ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ YNY1298488
ୀ /012672 25 122 15ସଚିୁସିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ YNY1298520
ୀ /012673 22 122 16ଶଭୁସିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ପବାତୀ େଚୗଧରୁୀ YNY1297035

ପ ୁ /012674 41 122 17ଗ ା ପସାଦ େଜନା ପି ଇମରାନ ସଯବ YNY1278415
ୀ /012675 28 122 18ସଜୁାତା େଜନା ସା ଇମରାନ ସାୟବ YNY1278399
ୀ /012676 21 122 19ଈପସିତା ଓଝା ମା େସନ୍ହଲତା େଚୗଧରୁୀ YNY1298496
ୀ /012677 20 122 20ସପୁଭା ଓଝା ମା େସନ୍ହଲତା ଓଝା YNY1298504
ୀ /12678 40 122 21ମମତା େଚୗଧରୁୀ ସା ବିଜୁ କିେଶାର େଚୗଧରୁୀ YNY0968263

ପ ୁ /12679 29 122 22ସି ାଥର୍  ପକାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ସଧୁାକର େଚୗଧରୁୀ YNY0457457
ୀ /12680 44 122 23ରୁପଶୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ସ ିଦାନ  େଚୗଧରୁୀ LNT4546727
ୀ /12681 53 122 24ନିରୁପମା କର ସା ତପନ କମୁାର କର LNT4121463

ପ ୁ /12682 66 122 25ପସନନ୍ ମହାପାତ ପି ରବି  ମହାପାତ OR/06/044/404008
ୀ /12683 65 122 26ବିଦଯ୍ଲୁତା ମହାପାତ ସା ପସନନ୍ ମହାପାତ OR/06/044/404009

ପ ୁ /12684 58 122 27ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମହାପାତ ପି ରବି  ମହାପାତ OR/06/044/404012
ୀ /12685 53 122 28ଅନିତା ମହାପାତ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମହାପାତ OR/06/044/404013

ପ ୁ /12686 41 122 29ଦୀପକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ମହାପାତ LNT3340445
ପ ୁ /12687 41 122 30ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ମହାପାତ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ମହାପାତ LNT3340098
ୀ /12688 53 122 31ଭାରତୀ ମଲିକ ପି ରାମଚ  ମଲିକ YNY0174003
ୀ /12689 28 122 32େରାଜାଲିନ ମହା ି ସା ସ ିତ ମହା ି YNY1091230
ୀ /12690 27 122 33ପନିତା ମହାପାତ ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମହାପାତ YNY0822718
ୀ /12691 34 122 34ମମତା ପଧାନ ପି େଦୖତାରି ପଧାନ YNY0085712

ପ ୁ /12692 52 122 35େଦୖତାରୀ ସାହୁ ପି େଦାଳ ସାହୁ LNT3340940
ୀ /12693 50 122 36ସତିୃଲିପି ସାହୁ ସା େଦୖତାରି ସାହୁ YNY0986919
ୀ /12694 71 122 37ଚ ାରାଣୀ ସାହୁ ସା େଦାଳ ସାହୁ YNY0986935

ପ ୁ /12695 42 122 38ସଂକଷର୍ଣ ସାହୁ ପି ନବଘନ ସାହୁ YNY0986927
ୀ /15102696 20 122 39ସହୁାନା ସାହୁ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ସାହୂ ସାହୂ YNY1278407
ୀ /22697 56 122 40ଲକ୍ଷୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ବିକମ େଚୗଧରୁୀ YNY0968289
ୀ /22698 39 122 41ସେ ାଷୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ରତନ େଚୗଧରୁୀ YNY0457762

ପ ୁ /22699 35 122 42ବଳରାମ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିକମ େଚୗଧରୁୀ YNY0968248
ପ ୁ /22700 34 122 43ସନୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ବଂଶୀଧର େଚୗଧରୁୀ YNY0457820
ୀ /22701 31 122 44ତନୟା େଚୗଧରୁୀ ସା ମନୟ େଚୗଧରୁୀ YNY0457655

ପ ୁ /22702 28 122 45ଜଗନନ୍ ାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିକମ େଚୗଧରୁୀ YNY0968305
ୀ /22703 26 122 46ରଶିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଜଗନନ୍ାଥ େଚୗଧରୁୀ YNY0968313
ୀ /22704 26 122 47ପଜୂା େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ ର େଚୗଧରୁୀ YNY0968164
ୀ /22705 26 122 48େଜଯ୍ାସନ୍ା େଚୗଧରୁୀ ପି ବିକମ େଚୗଧରୁୀ YNY0968222
ୀ /22706 24 122 49ସେ ାଷୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ ର େଚୗଧରୁୀ YNY0968321
ୀ /22707 36 122 50ବ ିତା େଚୗଧରୁୀ ପି କୃ ଚ  େଚୗଧରୁୀ LNT4495198
ୀ /22708 35 122 51ମମତା େଚୗଧରୁୀ ପି ବଇରାଗୀ େଚୗଧରୁୀ LNT4495180
ୀ /22709 64 122 52ସକୁା ି େଲ ା ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାପାତ YNY0822767
ୀ /22710 55 122 53ବ ିତା ମହାପାତ ପି ଚକଧର ମହାପାତ LNT3340114
ପ ୁ /22711 49 122 54ଚ େନଶର ମହାପାତ ପି ଚକଧର ମହାପାତ OR/06/044/404017
ପ ୁ /22712 29 122 55ଆଶଷି ମହାପାତ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହାପାତ YNY0505651
ପ ୁ /22713 69 122 56ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାପାତ ପି ରସାନ  ମହାପାତ YNY0822759
ୀ /15102714 48 122 57ସନୁୀତା ମହାପାତ ସା ଚ େନଶର ମହାପାତ YNY0457622
ୀ /15102715 45 122 58କାଜଲ ମହାପାତ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YNY0457721
ପ ୁ /22716 39 122 59ରାଧା ରମଣ ମହାପାତ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାପାତ YNY0822742
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ୀ /22717 38 122 60ଜୟଶୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମହାପାତ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାପାତ YNY0822734
ପ ୁ /22718 27 122 61ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ପେମାଦ ନାୟକ YNY1188762
ପ ୁ /22719 24 122 62ଦୀପକ ନାୟକ ପି ଦିଲିପ ନାୟକ YNY1188119
ୀ /22720 51 122 63ସବିତା ସାହା ସା ନାରାୟଣ ଚ  ସାହା LNT4495214

ପ ୁ /22721 50 122 64ରତନ୍ ାକର ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ YNY0912402
ୀ /22722 47 122 65ର କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ରତନ୍ ାକର ସାହୁ YNY0912410

ପ ୁ /22723 32 122 66ଜିେତ  ସି ୍ ପି ଭଗବାନ ସି ୍ YNY0968297
ୀ /22724 31 122 67ଦୁଗର୍ା ସିଂ ସା ଜିେତ  ସିଂ YNY0968271
ୀ /032725 19 122 68ଶାବଣୀ ନୟନ ସା ନିରାକାର ନୟନ YNY1295781
ୀ /032726 37 122 69ପାୟଲ ସିଂ ସା ରେମଶ ନାୟକ YNY1027747

ପ ୁ /032727 37 122 70ଧେମର୍  ସିଂ ପି ଭଗବାନ ସିଂ YNY1027366
ପ ୁ /32728 41 122 71ଉେପ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାରଣା LNT3340056
ପ ୁ /32729 39 122 72ଅମେର  କମୁାର ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାରଣା LNT3340049
ୀ /32730 34 122 73କବିତା ମହାରଣା ସା ଜିେତ  ମହାରଣା YNY0457663
ୀ /32731 33 122 74ସଂଧଯ୍ାରାଣି ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ YNY0258988

ପ ୁ /32732 72 122 75ଶୀଧର ସାଇଁ ପି ସନୁାକର ସାଇଁ OR/06/044/404036
ୀ /32733 65 122 76େବୗଜୟ ି ସାଇଁ ସା ଶୀଧର ସାଇଁ OR/06/044/404037

ପ ୁ /32734 45 122 77ମେନାଜ ସାଇଁ ପି ଶୀଧର ସାଇଁ OR/06/044/404038
ପ ୁ /32735 44 122 78ମାନସ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସୀଧର ସାଇଁ LNT2552446
ୀ /32736 41 122 79ଦୀ ୀ ସାଇଁ ପି ଶୀଧର ସାଇଁ LNT2520054

ପ ୁ /042737 60 122 80େଭାେଲସ୍ଵର ମହାରଣା ପି ସାନ  ମହାରଣା YNY1295815
ପ ୁ /042738 20 122 81ଶବୁି କମୁାର ମହାରଣା ପି େଭାେଲସ୍ଵର ମହାରଣା YNY1296987
ୀ /042739 24 122 82ପଞା ପକାଶନିୀ ପ ା ମା ମମତା ପ ା YNY1278381

ପ ୁ /042740 25 122 83ଦୀପକ କମୁାର େସନାପତି ପି ସ କୁ୍ତା େସନାପତି YNY1278241
ୀ /42741 29 122 84ଆେମନା େବଗମ ସା େଶଖ ଇସରାଫ YNY1092576

ପ ୁ /42742 57 122 85ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା - େଯାେଗ  େବେହରା YNY1091347
ପ ୁ /42743 37 122 86ଜଗଦିଶ େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା LNT4546560
ୀ /42744 62 122 87ବୁଢି େଚୗଧରୁୀ ସା େଭାେଳଶର ମହାରଣା YNY0086074

ପ ୁ /42745 53 122 88ହିମାଦୀ କମୁାର ଦାସ ପି ହୃଷିେକଶ ଦାସ YNY0493239
ୀ /42746 50 122 89ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ହିମାଦୀ କମୁାର ଦାସ YNY0493247
ୀ /42747 47 122 90ମମତା ମିଶ ସା ରୁଦ ନାରାୟଣ ମିଶ YNY0830893
ୀ /42748 78 122 91ବନଲତା ମହା ି ସା ରମାକା  ମହା ି OR/06/044/404042

ପ ୁ /42749 78 122 92ସବୁତ ମାହା ି ପି ରମାକା  ମାହା ି OR/06/044/404043
ପ ୁ /42750 54 122 93େଦବବତ ମହା ି ପି ରମାକା  ମହା ି OR/06/044/404044
ୀ /42751 52 122 94ସସିୁତା ମହା ି ସା ସବୁତ ମହା ି OR/06/044/404046
ୀ /42752 27 122 95ଇଶାନୀ ମହା ି ପି ସବୁତ ମହା ି YNY0836551
ୀ /42753 48 122 96ମମତା ପ ା ସା ସେୁରଶ କମୁାର ପ ା LNT4546578

ପ ୁ /42754 27 122 97େସୗମଯ୍ ର ନ ପ ା ପି ମମତା ପ ା YNY0858050
ୀ /42755 30 122 98େରାଜାଲିନ୍ ପ ୃ ି ପି ଗଗନ ଚ  ପ ୃ ି YNY0614271

ପ ୁ /42756 51 122 99ଜୟ  କମୁାର ରଥ ପି ଜୟକୃ  ରଥ LNT4509501
ୀ /42757 46 122 100ଉଷାରାଣୀ ରଥ ସା ଜୟ  କମୁାର ରଥ LNT4509493
ପ ୁ /42758 24 122 101େଦବାଶଷି େସନାପତି ପି ପତାପ କମୁାର େସନାପତି YNY1188804
ପ ୁ /52759 28 122 102ଏମଡୀ ିସାନ ଆଲମ ପି ର ାଟ ଅଲୀ YNY1060326
ପ ୁ /52760 57 122 103ର ାଟ ଅଲୀ ପି େଗାଲମ େଜଲାନୀ YNY1060383
ପ ୁ /52761 25 122 104ମ୍ଡହୀଦାୟତୂଲା ଅନସାରୀ ପି ା ର ଅଲୀ YNY1060375
ୀ /52762 51 122 105ନାହିଦ ବେନା ସା ରଫତ ଅଲି YNY1123132
ୀ /52763 25 122 106ସମସାଦ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଇମ୍ତିଆ YNY1188648
ୀ /52764 29 122 107କବିତା େବେହରା ସା ବୁଲୁ େବେହରା YNY0968214
ୀ /52765 62 122 108ମିନତୀ ପ ୃ ି ସା ଗଗନ ଚ  ପ ୃ ି YNY0614248
ପ ୁ /52766 38 122 109ରଣଜିତ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ଗଗନ ଚ  ପ ୃ ି YNY0614255
ୀ /52767 35 122 110ସଚିୂସିତା ପ ୃ ି ପି ଗଗନ ଚ  ପ ୃ ି YNY0614263
ପ ୁ /062768 43 122 111ସବ୍ଯସାଚୀ ପ ା ପି ପେମାଦ କମୁାର ଖଟୁଆ YNY1296979
ପ ୁ /62769 51 122 112ଏରସାଦ ଅହ ଦ ପି ଅବଦୁଲ କହୁୁସ LNT1686674
ୀ /62770 30 122 113ନାଜିୟା ଅଖତାର ପି ଅଖତାର େହାେସନ୍ YNY0764514
ୀ /62771 51 122 114ବବିତା ବାେନା ସା ଅଜଗର ଖଁା LNT1686690
ପ ୁ /62772 53 122 115ସ ୟ କମୁାର ବରାଳ ପି ବନମାଳୀ ବରାଳ LNT1686708
ପ ୁ /62773 24 122 116ସା ନୁ ବରାଳ ପି ସ ୟ କମୁାର ବରାଳ YNY1092527
ୀ /62774 51 122 117ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଦାଶ ସା ସ ୟ ବରାଳ LNT2552032
ୀ /62775 80 122 118ପତିମା କର ସା ଚେ ଶର କର OR/06/044/404048
ପ ୁ /62776 57 122 119ବିକାଶ ର ନ କର ପି ଚେ ଶର କର OR/06/044/404050
ୀ /62777 52 122 120ସିତାରାଣି କର ପି ଚେ ଶର କର LNT2552438
ୀ /62778 49 122 121ନମିତା କର ସା ବିକାଶ ରଂଜନ କର LNT2552040
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1

ପ ୁ /62779 48 122 122ସଂଗାମେକଶରୀ କର ପି ଚେ ଶର କର OR/06/044/404051
ପ ୁ /62780 61 122 123ଅସଗର ଅଲୀ ଖଁା ପି ନବୀ LNT1686682
ପ ୁ /62781 31 122 124ପେମାଦ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ମାଧବାନ  ଖଟୁଆ YNY1092626
ପ ୁ /62782 30 122 125ବୁହର୍ାନ୍ ମହ ଦ ପି ରଫୀକ୍ ମହ ଦ YNY0764522
ପ ୁ /62783 28 122 126ଜୀଶାନ୍ ମହ ଦ ପି ଜାେଭଦ୍ ମହ ଦ YNY0505610
ୀ /62784 32 122 127ରୁତୁ ରାଣୀ ନାଥ ଶମର୍ା ସା ପେମାଦ କମୁାର ଖଟୁଆ YNY1092592
ୀ /072785 28 122 128ସନୁୀତା େବେହରା ପି ପସନନ୍  େବେହରା YNY1278357
ୀ /072786 20 122 129ପଲବୀ େବେହରା ପି ପତାପ େବେହରା YNY1295732

ପ ୁ /72787 83 122 130ସୟଦ ମ ୁ ାକ ଅଲୀ ପି ସୟିଦ ସିଦିକ୍ ଅଲୀ LNT1686625
ପ ୁ /72788 55 122 131ଫିେରାଜ ଅଲୀ ପି ମ ୁ ାକ ଅଲୀ LNT1686583
ୀ /72789 53 122 132ସାମା ଅଲୀ ସା ଫିେରାଜ ଅଲୀ LNT1686591
ୀ /72790 22 122 133ମାଧବୀ େବେହରା ପି ପତାପ େବେହରା YNY1204809

ପ ୁ /72791 21 122 134ବିକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି େକଶବ ଚଂଦ େବେହରା YNY1204940
ୀ /72792 68 122 135ସ  ୁେବେହରା ସା ମେନାଜ େବେହରା YNY0968198
ୀ /72793 40 122 136ସ ର୍ ଲତା େବେହରା ପି ଭାଗବତ ନାୟକ YNY0858142
ୀ /72794 39 122 137ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା ମାନସ େବେହରା YNY0912261

ପ ୁ /72795 28 122 138ସଭୁଜୀତ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YNY1188879
ୀ /72796 27 122 139େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ େବେହରା ପି ଦାେମାଦର ନାୟକ YNY1188614

ପ ୁ /72797 24 122 140କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା ପି ପସା  େବେହରା YNY1188812
ୀ /72798 52 122 141ଭରତ ଦାସ - ଚ ନ କମୁାର ଦାସ YNY1189059
ୀ /72799 48 122 142ଲତା ଦାସ - ଚ ନ କମୁାର ଦାସ YNY1189091

ପ ୁ /72800 55 122 143ଶତିିକ  ମହାରଣା ପି େସାମନାଥ ମହାରଣା OR/06/044/404055
ୀ /72801 46 122 144ସସିତା ମହାରଣା ସା ଶତିିକ  ମହାରଣା LNT3340429

ପ ୁ /72802 21 122 145ସତ୍ଵିକ ଅନିେମଷ ମହାରଣା - ସିତିକ  ମହାରଣା YNY1091479
ପ ୁ /82803 39 122 146ଗେଣଷ େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା YNY1188283
ପ ୁ /82804 38 122 147କା ର୍ୀକ େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା YNY0174029
ୀ /82805 37 122 148ମିନତୀ େବେହରା ସା ଗେଣଶ େବେହରା YNY0259010

ପ ୁ /82806 33 122 149ପସନନ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YNY0259002
ପ ୁ /82807 28 122 150ଚିନୟ େବେହରୀ ପି ପଶା  େବେହରା YNY0455790
ପ ୁ /92808 46 122 151ସେ ାଷ େବେହରା ପି କଳୁମଣି େବେହରା YNY0986943
ୀ /92809 41 122 152କବିତା େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା OR/06/044/404137

ପ ୁ /92810 21 122 153ଶଭୁ ମ େଚୗଧରୁୀ ପି େସୗମିତ େଚୗଧରୁୀ YNY1123116
ପ ୁ /92811 36 122 154ଶବିାନ  ମହାପାତ ପି ଚକଧର ମହାପାତ YNY0455808
ପ ୁ /102812 22 122 155େସାେହଲ ଅଖତର ପି ମହ ଦ ଝାହୀର YNY1204981
ୀ /102813 46 122 156ରୁବୀନା େବଗମ ପି େସକ ଅବଦୁଲ କବୀର YNY1189240
ୀ /102814 28 122 157ନସିମା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସାବୀର YNY1189349
ୀ /102815 37 122 158ପଲୀ େଦଇ ପି ତିନାଥ େଜନା YNY0358226

ପ ୁ /102816 50 122 159ମହ ଦ ଜାହୀର ପି େସକ ଅବଦୁଲ କବୀର YNY1189398
ପ ୁ /102817 25 122 160ଶରଫରାଜ ଖାନ ପି ସାଲିମ ଖାନ YNY1027424
ପ ୁ /102818 23 122 161ମହ ଦ ଫାୟାତ ଖାନ - ଲାଇଲାତୁନ ନିଶା YNY1091578
ୀ /102819 25 122 162େଜୖନବ କ଼ାଦି ସା ମହ ଦ ସରଫରାଜ YNY1188432
ପ ୁ /102820 46 122 163ମହ ଦ ସାବିର ପି େସକ ଅବଦୁଲ କବୀର YNY1189307
ୀ /112821 42 122 164ସଂଜିଦା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଅବରାର YNY0764506
ୀ /112822 22 122 165ସମୁନ େବେହରା ପି େମାେନାରନଜାନ େବେହରା YNY1204882

ପ ୁ /112823 55 122 166ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ନବକିେଶାର େବେହରା LNT2552420
ପ ୁ /112824 51 122 167ମେନାର ନ େବେହରା ପି ଜଳ ର େବେହରା YNY0968180
ୀ /112825 46 122 168ମମତା େବେହରା ସା ଚି  ରଂଜନ େବେହରା YNY1188192
ୀ /112826 28 122 169ରଶି ରାଣୀ େବେହରା ପି ମେନାର ନ େବେହରା YNY1188341
ୀ /112827 26 122 170ଗିତା ଦାସ ସା ନେରଶ ଦାସ YNY0968230
ପ ୁ /112828 91 122 171ଏମ୍ ଲକ୍ଷଣ ପି ସି ମଥିୂହା YNY0457754
ୀ /112829 56 122 172ସକୁା ି ନାୟକ ସା ପବିର ନାୟକ YNY0968206
ୀ /112830 51 122 173ବିଦୁଲତା ନାୟକ ସା େଦାଳ େଗାବି  ନାୟକ YNY0968255
ପ ୁ /112831 28 122 174ବିଶ୍ଵନାଥ ନାୟକ ମା ବିଦୂଲତା ନାୟକ YNY1189208
ପ ୁ /112832 20 122 175ଅକ୍ଷ୍ଯା ନାୟକ ମା ସକୁା ୀ ନାୟକ YNY1278423
ପ ୁ /112833 55 122 176ଜ୍ଞାନ ର ନ ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା OR/06/044/465028
ୀ /112834 42 122 177ସଲୁତା ପ ା ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ପ ା YNY0986950
ପ ୁ /112835 23 122 178ନିଲପ ପିତାେବସ ପି ନିଲପ ଜଗବଂଧ ୁ YNY1180967
ୀ /112836 31 122 179ମାନୁ ପଧାନ ସା ନାରାୟଣ ପଧାନ YNY0968172
ପ ୁ /112837 39 122 180ଏଲ ରାଜା ରାମ ପି ଏଲ୍ ଲକ୍ଷଣ YNY0456749
ୀ /122838 41 122 181ସଂଜିଦା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଅବେରାର OR/06/044/404725
ୀ /122839 37 122 182ଅ ର୍ନା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା YNY0259028
ପ ୁ /122840 33 122 183ପବିତ କମୁାର େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା LNT4495222
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1

ପ ୁ /122841 28 122 184ସବୁତ େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା YNY0455923
ୀ /122842 28 122 185ସନିୁତା େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY0455915
ୀ /122843 33 122 186ରାଜଶୀ ଦାସ ସା ପବିତ କମୁାର େବେହରା YNY0912568
ୀ /122844 33 122 187ଆେୟାଶା ଇଜହାର ସା ମହ ଦ ଇଜହାର YNY1027481
ୀ /122845 34 122 188ସାହିନ୍ ଇକି୍ତହାର ସା ମହ ଦ ଇକି୍ତହାର YNY0457648

ପ ୁ /122846 36 122 189ମହ ଦ ଇଜହାର ପି ମହ ଦ ଜାହିର ଇଜହାର LNT4542551
ପ ୁ /122847 57 122 190ନେର  କମୁାର ମିଶ ପି ରବି ନାଥ ମିଶ LNT3266467
ପ ୁ /122848 50 122 191ତପନ କମୁାର ପଧାନ ପି ଗିରିଧାରୀ ପଧାନ LNT3266475
ପ ୁ /122849 50 122 192ଶସୁା  କମୁାର ରାଉତ ପି ଭୀମେସନ ରାଉତ LNT3266483
ପ ୁ /122850 27 122 193େସକ୍ ଅବଦୁଲ ତନୂର ପି େସକ ଅବଦୁଲ ଜହୁର YNY0747345
ପ ୁ /132851 48 122 194େମହମଦୁ ଆଲାମ ପି ସିରାଜଉ ିନ ଆଲାମ LNT3266509
ୀ /132852 45 122 195ରୁକସାନା ଆଲାମ ସା େମହମଦୁ ଆଲାମ୍ LNT3266517

ପ ୁ /132853 42 122 196େମୖସଦୁ ଆଲାମ ପି େଗାରା ଖଁା YNY0085738
ୀ /132854 36 122 197ରାନୀ େବଗମ ସା େମୗସମୁ ଆଲାମ YNY0085720
ୀ /132855 23 122 198ଦିବିକାରାଣୀ େସନାପତି ପି ସେୁର  େସନାପତି YNY1061340
ୀ /132856 23 122 199ସିବାନୀ େସନାପତି ପି ସେୁର  େସନାପତି YNY1061357

ପ ୁ /132857 22 122 200ସିେ ସର େସନାପତୀ ପି ସେୁର  େସନାପତି YNY1061332
ପ ୁ /142858 56 122 201ଗିରିଜା ଶ ର ମହା ି ପି ଅଟଳ ବିହାରୀ ମହା ି LNT1686757
ୀ /142859 49 122 202େଦବଜାନୀ ମହା ି ସା ଗିରିଜା ଶ ର ମହା ି LNT1686765

ପ ୁ /142860 41 122 203େଗୗତମ େଦବ ମହା ି ପି େଗୗରୀ ଶ ର ମହା ି LNT2520047
ପ ୁ /142861 21 122 204ରାହୁଲ େଦବ ମହା ି ପି ଗିରିଜା ଶ ର ମହା ି YNY1091438
ୀ /142862 31 122 205ଦୁଗର୍ାରାଣୀ େସନାପତି ପି ସେୁର  େସନାପତି YNY0632455
ୀ /152863 59 122 206େକାେରସା େବଗମ ସା େଗାରା ଖଁା YNY0174086
ୀ /152864 44 122 207ସରବରି େବଗମ ସା ମହ ଦ ଜାହିର LNT3341047
ୀ /152865 38 122 208େରାସନ ଆରା େବଗମ ପି େଗାରା ଖଁା YNY0174078
ୀ /152866 66 122 209ଦୁଲାରି ବିବି ପି ଅବଦୁଲ କବିର LNT2552404
ୀ /152867 27 122 210ପଭାତୀ ଚରଣ ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା YNY1188234

ପ ୁ /152868 34 122 211ଅଜିଜ ଖଁା ପି େଗାରା ଖଁା YNY0174060
ପ ୁ /152869 33 122 212ୱାଜିଦ ଖଁା ପି େଗାରା ଖଁା YNY0174052
ପ ୁ /162870 31 122 213ପତାପ ଚ  ବାରିକ୍ ପି ହେରକୃ  ବାରିକ୍ YNY0456756
ପ ୁ /162871 26 122 214ପସା  କମୁାର ବାରିକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବାରିକ YNY0912451
ପ ୁ /162872 23 122 215ପଭାତ କମୁାର ବାରିକ ପି ଅକ୍ଷୟ ବାରିକ YNY1298454
ୀ /162873 42 122 216ଜାନକୀ େବେହରା ସା ରାଜକିେଶାର େବେହରା YNY0259036

ପ ୁ /162874 31 122 217ହରିହର େବେହରା ପି ନିମର୍ଳ ଚ  େବେହରା YNY0493213
ପ ୁ /162875 27 122 218ଏଜା  ହୂେସୖନ ମା ନଜମା େବଗମ YNY1061365
ପ ୁ /172876 72 122 219ଧରଣିଧର ବାରିକ ପି ନାଥ ବାରିକ YNY0912295
ୀ /172877 67 122 220ନୟନା ବାରିକ ସା ଧରଣିଧର ବାରିକ OR/06/044/420688

ପ ୁ /172878 50 122 221ଗ ାଧର ବାରିକ ପି ଧରଣିଧର ବାରିକ OR/06/044/420973
ୀ /172879 47 122 222ଅନିତା ବାରିକ ପି ଧରଣୀଧର ବାରିକ OR/06/044/426945
ୀ /172880 36 122 223ପ ୁ ଲତା ବାରିକ ସା ଲକ୍ଷିଧର ବାରିକ YVY0125070
ୀ /172881 29 122 224ସାଗରିକା ବାରିକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ବାରିକ YNY1027648
ୀ /172882 29 122 225ଶଶିତା ବାରିକ ସା ଦିପକ ବାରିକ YNY1027804
ୀ /172883 27 122 226ନିହାରିକା ବାରିକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ବାରିକ YNY1027663
ୀ /172884 27 122 227ରଶିତା ବାରିକ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ବାରିକ YNY1027622

ପ ୁ /172885 26 122 228ଦିବଯ୍େଲାଚନ ବାରିକ ପି ଅଜୟ ବାରିକ YNY1027689
ୀ /172886 39 122 229ବିଦଯ୍ତୁଲତା େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ େବେହରା YNY0259044
ୀ /172887 33 122 230ପ ୁ ଲତା େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YNY1188382

ପ ୁ /172888 55 122 231ଆଦିକ  ଦାଶ ପି ପରମାନ  ଦାଶ LNT2552016
ୀ /172889 28 122 232ପିୟଦଶର୍ୀନୀ ଓଝା ସା ବିଶ୍ଵଜୀତ େବେହରା YNY1188481
ପ ୁ /182890 32 122 233ଆେଲାକ କମୁାର ବାରିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ YNY0376699
ପ ୁ /182891 24 122 234ସ ିବ ବାରିକ ପି ଦିଲିପ ବାରିକ YNY1027788
ୀ /182892 26 122 235େଦବକୀ େବେହରା ମା ଉଷା େବେହରା YNY0912279
ୀ /182893 25 122 236ଯେଶାଦା େବେହରା ମା ଉଷା େବେହରା YNY0912576
ପ ୁ /182894 55 122 237େନୗସାଦ ହଜାରୀ ପି ଅବଦୁଲ ବାରୀ ହଜାରୀ LNT3340502
ୀ /182895 46 122 238େମେହରିନ େନୗସଦ ସା େନୗସଦ ହଜାରୀ LNT3340932
ୀ /182896 21 122 239ସମରୀନ େନୗଶଦ ପି େନୗଶଦ ହଜାରି YNY1092493
ୀ /182897 29 122 240ଲକ୍ଷୀ ପିୟା େସନାପତି ସା ମେନାଜ କମୁାର େସନାପତି YNY0858175
ୀ /192898 37 122 241ଦମୟ ି େବେହରା ମା ଉଷା େବେହରା YNY0259051
ୀ /192899 35 122 242ବି ୁପିୟା େବେହରା ମା ଉଷା େବେହରା YNY0259077
ୀ /192900 33 122 243ଜାନକୀ େବେହରା ମା ଉଷା େବେହରା YNY0259069
ୀ /192901 30 122 244େଦବୀ େକୗଶଲଯ୍ା େବେହରା ମା ଉଷା େବେହରା YNY0455782
ପ ୁ /192902 40 122 245ରଂଜନ କମୁାର ବିସାଳ ପି ଜଲଧର ବିସାଳ LNT3340619
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ୀ /192903 41 122 246କବିତା ମହାରଣା ପି ଜେଳ  େବେହରା YNY0912386
ୀ /192904 58 122 247ପତିଭା ନାୟକ ସା ଭମରବର ବିସାଳ LNT2552602
ୀ /192905 41 122 248ମମତା ରାଉତ ସା ସଂଗାମ ମହାରଣା YNY0858134
ୀ /202906 30 122 249ଉପାସନା ବାରିକ ସା ବୁଟୁନ ବାରିକ YNY1027606
ୀ /202907 23 122 250ଲିଲୀ ବାରିକ ମା ଅରନାପରୂନ ବାରିକ YNY1200393

ପ ୁ /202908 22 122 251େଦବାସିସ େବେହରା ମା ମେହଶରୀ େବେହରା YNY1204775
ୀ /202909 52 122 252ଜୟ ୀ େବେହରା ପି େଜାେଗ  େବେହରା YNY1189018
ୀ /202910 25 122 253ଗାୟତୀ େବେହରା ପି ମ  ୁେବେହରା YNY1188952
ୀ /202911 23 122 254ଅଚର୍ନା େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା YNY1061324
ୀ /202912 45 122 255ଉଷାରାଣି ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା LNT4495164
ୀ /202913 42 122 256ସଚିୁତା ମହାରଣା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା YNY0259085
ୀ /202914 41 122 257ଅମିତା ମହାରଣା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା YNY0259119
ୀ /202915 40 122 258ଲତା ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା LNT4495156
ୀ /202916 39 122 259ସ ମିତା ମହାରଣା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା YNY0259093
ୀ /202917 39 122 260ଆଶାରାଣି ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା LNT4495172
ୀ /202918 33 122 261ସିମା ମହାରଣା ସା ଉ ମ ମହାରଣା YNY0259101
ୀ /202919 32 122 262େଜଯ୍ାତିମର୍ୟି ସାହୁ ସା ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ LNT3034196

ପ ୁ /202920 57 122 263ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YNY0986968
ୀ /202921 55 122 264ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ LNT3341153

ପ ୁ /202922 48 122 265ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ LNT4542510
ପ ୁ /202923 38 122 266ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ LNT3341161
ୀ /202924 37 122 267ନିେବଦିତା ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ LNT4542528

ପ ୁ /202925 36 122 268ସଜିୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ LNT3341146
ପ ୁ /212926 37 122 269ମେନାଜ କମୁାର ବାରିକ ପି େଦୖତାରି ବାରିକ LNT4468732
ୀ /212927 30 122 270ସାଧନା େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା YNY0259127
ୀ /212928 27 122 271ସିଂହମୟୀ ମହା ି ପି ପଭାତ କମୁାର ମହା ି YNY1092048

ପ ୁ /212929 25 122 272ବିଶ୍ଵଜିତ ମହା ି ପି ପଭାତ କମୁାର ମହା ି YNY1091990
ୀ /222930 42 122 273େମାତିନା ବାରିକ ସା କଡନି ବାରିକ LNT4468740
ୀ /222931 35 122 274ରିତା ବାରିକ ସା ପକାଶ ବାରିକ YNY1027473

ପ ୁ /222932 31 122 275ବିଶଜିତ ବାରିକ ପି ପଭାତ ବାରିକ YNY1027820
ୀ /222933 22 122 276ଆକାଶ ବାରିକ ମା ପ ୁ ଲତା ବାରିକ YNY1278142
ୀ /222934 29 122 277ସମିରା େବଗମ ପି ଗଲୁଫାମ ଖଁା YNY0912519
ୀ /222935 29 122 278ସିତାରା େବଗମ ପି ଗଲୁଫାମ ଖଁା YNY0912550
ୀ /222936 35 122 279େରାଜାଲିନ େବେହରା ସା ଉମାକା  େବେହରା YNY0912378
ୀ /222937 26 122 280ମନୀଷା େଚୗଧରୁୀ ପି ସଭୁାଂଶ ୁେଚୗଧରୁୀ YNY0912477

ପ ୁ /222938 63 122 281ଗଲୁ୍ଫାନ୍ ଖଁା ପି ମନା ଖଁା YNY0640607
ୀ /222939 63 122 282ଶୀମତୀ ନାୟକ ସା ରାେଜ  ନାୟକ YNY0912501

ପ ୁ /232940 40 122 284େଭାଳାନାଥ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା LNT3340452
ପ ୁ /242941 40 122 285େଶଖ ଦିଲରାଜ ଫିରେଦାଷ ପି େଶଖ ଫିରେଦାଷ ଅଲି LNT3034220
ପ ୁ /242942 63 122 286ବଜ କିେଶାର ପାତ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ପାତ OR/06/044/404243
ପ ୁ /252943 43 122 287ସଇଫୁ ିନ ମିଜର୍ା ପି ସିରାେଜା ିନ ମିଜର୍ା LNT1686609
ପ ୁ /252944 58 122 288ଶେୁରସ କମୁାର ପ ା ପି ରାେଜ  କମୁାର ପ ା LNT4121448
ୀ /252945 47 122 289ମମତା ପ ା ସା ଶେୁରସ କମୁାର ପ ା LNT4121455

ପ ୁ /252946 39 122 290େକା ିପଡିୁ ରାେଜଶ କମୁାର ପି େକ ଶ ରାମ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YNY0145144
ପ ୁ /262947 47 122 291ମହ ଦ ଅନିସ ପି ମହ ଦ ରସିଦ LNT1686666
ୀ /262948 61 122 292ସଇଦା େବଗମ ସା ମହ ଦ ରସିଦ୍ LNT1686641

ପ ୁ /262949 36 122 293ମିଜର୍ା ଫଇଜୁ ିନ ପି ମିଜର୍ା ସିରାଜଉ ିନ୍ YNY0456897
ୀ /262950 31 122 294ହୁସେନ ଫିରେଦାଶ ପି ମନୱାର ହୁେସନ୍ YNY0456889

ପ ୁ /262951 30 122 295ରାସିଦ୍ ହୁେସନ୍ ପି ମନୱର ହୁେସନ YNY0456905
ପ ୁ /262952 19 122 296ସେୁରଶ ଜି ମା ଜି ଲିଲି YNY1295740
ୀ /262953 41 122 297ଜି ଲିଲି - ସିବୁଲା ପାତ YNY1085000
ୀ /262954 71 122 298ମହ ଦ ରସିଦ ପି ୱଲିରସିଦ ରସିଦ LNT1686658
ୀ /262955 45 122 299ସମିମା ସଲୁତାନା ସା ମହ ଦ ଆନିସ LNT3034204
ୀ /262956 31 122 300ଆପିନ ଜଫର ପି େସକ ଜଫରୁୁଲା YNY0259135
ୀ /272957 34 122 301ଜବିନ େବଗମ ପି େଶଖ ଶାହା YNY0764498
ୀ /272958 31 122 302ପରବିନି େବଗମ ପି େଶଖ ମନୁା YNY0764472
ୀ /272959 31 122 303ପାରବିନ୍ େବଗମ୍ ପି ଦିଲଜାନ୍ ବିବି YNY0457069
ୀ /272960 49 122 304େସେହନାରୀ ବିବି ସା ନୁର ମହ ଦ ଖଁା LNT1686542
ପ ୁ /272961 68 122 305ଶା ିମୟ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ପଫଲୁ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0174102
ପ ୁ /272962 32 122 306ଅକର୍  ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ଶା ିମୟ ଚାଟାଜର୍ ୀ YNY0174094
ପ ୁ /272963 29 122 307ମହ ଦ ହାସିମ ପି ମହ ଦ ସଲିମ YNY1027382
ପ ୁ /272964 53 122 308ନୁର ମହ ଦ ଖଁା ପି ସବୁାରକ ଖଁା LNT1686534
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ପ ୁ /272965 23 122 309ସାହାନାୱାଜ ଖାନ ପି ସାଲିମ ଖାନ YNY1027457
ୀ /272966 47 122 310ପତିମା ମହା ି ସା ଚିର ିବ ମହା ି YNY0912436

ପ ୁ /272967 24 122 311ମହ ଦ ନାସିମ ପି ମହ ଦ ସାଲିମ YNY1027374
ପ ୁ /272968 67 122 312ଅସିମ କମୁାର େପାଦାର ପି ସେ ାଷ କମୁାର େପାଦାର YNY0912543
ୀ /272969 30 122 313ଅନୁପମା ରାୟ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ରାୟ YNY0912535

ପ ୁ /272970 55 122 314ମହ ଦ ସାଲିମ୍ ପି ମଇବୁଲ ବିବି YNY0455931
ପ ୁ /292971 47 122 317ଜାେଭଦ େସକ୍ ପି ନାଜିବୁଲା େସକ LNT4465944
ୀ /292972 56 122 318ସାଜିତୁନ େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ କୟୁମ ଖଁା LNT3034261
ୀ /292973 55 122 319ନୁରଜାଭାନ େବଗମ ସା େସକ ଫିରେଦାସ ଅଲୀ YNY0383356
ୀ /292974 29 122 320ଆେମନା େବଗମ ସା େସକ. ଇସରା  YNY1060144

ପ ୁ /292975 33 122 321େସକ ଫୟାଜ ଫିରେଦାସ ପି େସକ ଫିରେଦାସ ଅଲୀ LNT4536488
ପ ୁ /292976 36 122 322େସଖ ସଫର୍ରାଜ ଫିରେଦାଷ ପି େସଖ ଫିରେଦାସ ଅଲି YNY0174110
ପ ୁ /292977 21 122 323ସାୟଦ କଇଫ ପି ସାୟଦ ଇମରାନ YNY1090489
ୀ /292978 47 122 324ନିଘାତ କମଲ ପି ମହ ଦ ଅସଲମ ଖଁା LNT3034212

ପ ୁ /292979 63 122 325ଅବଦୁଲ କୟୁମ୍ ଖାନ୍ ପି ଅବଦୁଲ ଜବାର ଖାନ୍ YNY0614347
ପ ୁ /292980 33 122 326ଅବଦୁଲ ଜାଫର ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ କୟମ ଖଁା LNT3034253
ପ ୁ /292981 32 122 327ଅବଦୁଲ ଜଫର ଖାନ୍ ପି ଅବଦୁଲ କୟୁମ୍ ଖାନ୍ YNY0614511
ପ ୁ /292982 39 122 328େସକ ଦିଲରାଜ ଫିରନଦାସ ମା ନୁର ଜାହାନ େବଗମ YNY0986984
ପ ୁ /292983 61 122 329ଇମରାନ ସାୟଦ - ନୁରଜାଭନ େବଗମ YNY1123256
ୀ /292984 44 122 330ନସରିନ େସକ ସା ଜାେବଦ େସକ LNT4465951
ୀ /292985 22 122 331ଫରହାନା େସଖ - ନସରିନ େସକ YNY1123264
ୀ /292986 22 122 332ନଜିଫା େସଖ - ନସରିନ େସକ YNY1123280

ପ ୁ /302987 28 122 333େସକ୍ ଆକୀବ୍ ଅହ ଦ୍ ପି େସକ୍ ଅବୁ ଲୁ୍ ରାଜାକ୍ YNY0457234
ପ ୁ /302988 31 122 334େସଖ ଅମାନୁଲା ପି େସଖ ଅୟୁବ YNY0457077
ପ ୁ /302989 29 122 335େସଖ ଅମନଉଲ ପି େସଖ ଆୟୁବ YNY0383323
ୀ /302990 46 122 336ଆଲାମଆରା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଆବିଦ୍ YNY0457044
ୀ /302991 34 122 337ରବିୟା କାଉସର ପି ମିର ା ବାବୁ େବଗ୍ YNY0456921

ପ ୁ /302992 72 122 338ଜୟରାମ ମିଶ ପି ବହାନ  ମିଶ LNT4121513
ୀ /302993 64 122 339ବୀଣାପାଣି ମିଶ ପି ଜୟରାମ ମିଶ LNT4121505
ୀ /302994 34 122 340ପତିଭା ପିୟଦଶ ିର୍ନି ମିଶ ପି ଜୟରାମ ମିଶ LNT3034238
ୀ /302995 32 122 341ନିେବଦିତା ମିଶ ପି ଜୟରାମ ମିଶ LNT3034246
ୀ /302996 40 122 342କାଦମିନୀ ନାୟକ ପି ସସୁା  କମୁାର ନାୟକ LNT3034279
ୀ /302997 36 122 343ସାହାନା ପରବିନ୍ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ YNY0456772

ପ ୁ /302998 56 122 344କୃ ଚ  ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ LNT4121471
ପ ୁ /302999 28 122 345େସକ୍ ସଇଫଲୁା ପି େସକ୍ ଆୟୁବ YNY0456913
ପ ୁ /303000 24 122 346ମେନାଜକମୁାର େସଠୀ ପି ର ନକମୁାର େସଠୀ YNY1060417
ପ ୁ /303001 22 122 347ବିେବକ େସଠୀ ପି ର ନକମୁାର େସଠୀ YNY1060334
ପ ୁ /313002 34 122 348ଫୟାଜ ବକ୍ସ ପି ରସଲୁ ବକ୍ସ LNT4536264
ୀ /313003 34 122 349େସାନାଲିନ େବେହରା ସା ଜୟ  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY1298470

ପ ୁ /313004 25 122 350େଦବୁ ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ବୁଲୁ େଚୗଧରୁୀ YNY0968354
ୀ /313005 36 122 351ସକୁା ୀ େସଠୀ ସା ନିର ନ େସଠୀ YNY0309575
ପ ୁ /313006 33 122 352ସରୁଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ଭଗବାନ େସଠୀ YNY0309567
ପ ୁ /313007 30 122 353ସନିୁଲ କମୁାର େସଠୀ ପି ଭଗବାନ େସଠୀ YNY0309583
ୀ /313008 23 122 354େଲାପୀତା େସଠୀ ସା ସନୁୀଲ କମୁାର େସଠୀ YNY1188846
ୀ /323009 48 122 355ଶୀମତୀ ନୟିମା ହୁେସନ ସା ଶୀ ସାଜିଦ ହୁେସନ OR/06/044/405092

ପ ୁ /333010 25 122 356ଅମୀର ଖାନ ପି ଅବିଦ ଖାନ YNY1217751
ପ ୁ /333011 36 122 357ପତାପ କମୁାର େସଠି ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େସଠି LNT4472353
ପ ୁ /333012 63 122 358କୃ ଚ  ତିପାଠୀ ପି ମାୟାଧର ତିପାଠୀ YNY0455766
ୀ /333013 57 122 359ଅନୁପମା ତିପାଠୀ ସା କୃ ଚ  ତିପାଠୀ YNY0455774
ୀ /343014 30 122 360ଲୀ ା େସଠୀ ସା ଆେଲାକ କମୁାର େସଠୀ YNY1027705
ୀ /343015 26 122 361ଶଶିତା େସଠୀ ସା ରାଜ କିେଶାର େସଠୀ YNY1027721
ପ ୁ /ward no-33016 23 122 362େଖମଚଂଦ େକାଟାରୀ ପି ଊମଦ କମୁାର େକାଟାରୀ YNY1223957
ୀ /353017 32 122 363ସବିତା େସଠୀ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େସଠୀ YNY0614503
ୀ /363018 19 122 364େରଶା ବସିର ସା ଏସ େକ ବସିର ମହ ଦ LNT4536256
ୀ /363019 24 122 365ପ ୁ ିର୍ମା େଚୗଧରୁୀ ପି ଟୁଲୁ େଚୗଧରୁୀ YNY0968362
ୀ /363020 21 122 366ସମିୁତା େଚୗଧରୁୀ ମା ଟୁକନିୁ େଚୗଧରୁୀ YNY1123058
ୀ /363021 43 122 367ଟୁକନିୁ େଚୗଧରୁୀ ସା ପେମାଦ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0145151
ପ ୁ /363022 77 122 368ରାମଚ  େସଠୀ ପି େଗାବି  େସଠୀ YNY0912311
ୀ /363023 67 122 369ନିଶାମଣୀ େସଠୀ ସା ରାମଚ  େସଠୀ YNY0912329
ପ ୁ /363024 48 122 370ବାସ ୀ େସଠୀ ପି ରାମଚଦ େସଠୀ YNY1123090
ପ ୁ /363025 35 122 371ଚ ନ କମୁାର େସଠୀ ପି ସକୁେଦବ େସଠୀ YNY0614495
ୀ /363026 34 122 372ଜୟ ୀ େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ YNY0912345
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ପ ୁ /363027 31 122 373ସେରାଜ େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ YNY0912337
ୀ /363028 30 122 374ଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ସା ଚ ନ କମୁାର େସଠୀ YNY0614487
ୀ /363029 28 122 375ମିନତୀ େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ YNY0912352

ପ ୁ /363030 28 122 376ମେନାଜ େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ YNY0912394
ୀ /363031 25 122 377ରିତୁ େସଠୀ ପି ଶକୁେଦବ େସଠୀ YNY0912360
ୀ /363032 38 122 378ଚ ନା େସଠୀ ସା ଦିେନଶ କମୁାର େସଠୀ YNY0309625
ୀ /363033 36 122 379ରଶିେରଖା େସଠୀ ପି କାଳ ି ଚରଣ େସଠୀ YNY0309633
ୀ /363034 34 122 380ମଧସିୁତା େସଠୀ ପି େଦାଳେଗବି  େସଠୀ YNY0309641

ପ ୁ /363035 31 122 381ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି େଦାଳେଗାବି  େସଠୀ YNY0309658
ପ ୁ /373036 31 122 382ଦିଲିପ େସଠୀ ପି ଶକୁେଦବ େସଠୀ YNY0358192
ୀ /383037 45 122 383ସକିଲ ବାେନା ସା ଆୟିଶାନ YNY0640573
ୀ /383038 45 122 384ସାଏରା ବିବି - ମମତାଜ ବିବି YNY1123199

ପ ୁ /393039 31 122 385ଏଶ୍ େକ ଅ ଲୁ୍ ରିୟାଜ୍ NA ପି ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ ରିଆଜ୍ LNT4533212
ପ ୁ /403040 52 122 386ରଘନୁ ନ ପଟୱାରୀ ପି ରାମଚ  ପଟୱାରୀ LNT4121539
ୀ /403041 49 122 387ବୀଣା ପଟୱାରୀ ସା ରଘନୁ ନ ପଟୱାରୀ LNT4121521

ପ ୁ /403042 22 122 388ସି ାଥର୍  ଶ ର େସନ ପି ଅନୁପ କମୁାର େସନ YNY1069715
ପ ୁ /413043 29 122 389ନଦିମ ଅଖତର ପି ଅବଦୁଲ ଜଯ୍ାଉ ିନ ଖଁା YNY0456269
ପ ୁ /413044 26 122 390ମହ ଦ ଆକମ ପି ମହ ଦ ରଫିକ YNY0858068
ପ ୁ /413045 30 122 391େସକ୍ ଆଜାଦ ପି ହାସାନ ମହ ଦ YNY0456129
ପ ୁ /413046 25 122 392ମହ ଦ୍ ଇମ୍ଦାଦ୍ ଜାହିର ପି ଏସ୍ େକ ଜାହିର ମହ ଦ YNY0968347
ୀ /433047 39 122 393ମମୁତାଜ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଜାବିଦ LNT2613503
ୀ /433048 35 122 394ସଲୁତାନା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ସଫିକ ୱାରିସ YNY0145169

ପ ୁ /433049 35 122 395ରଫତ୍ ସାହିନ୍ ପି େସକ୍ କଲିମ୍ ମହ ଦ YNY0640623
ପ ୁ /443050 37 122 396ସଇୟଦ ସାହିଦ ଅଲୀ ପି ମହ ଦ େସୗକତ YNY0987040
ୀ /443051 39 122 397ରଜିଆ ସଲୁତାନା ପି ମହ ଦ ସମିମ ଅକତାର LNT2613396
ୀ /453052 30 122 398ସାବିତୀ ଖୁ ିଆ ସା େସକ୍ ହଲିମ୍ ମହ ଦ YNY0456293

ପ ୁ /453053 37 122 399େସକ ହଲିମ ମହ ଦ ପି ସଲିମ ମହ ଦ YNY0309666
ୀ /453054 30 122 400ସାଜିଆ ରଫିକ ପି ରଫିକ ମହ ଦ YNY0309674
ୀ /Room No-43055 25 122 401ଅଂକିତା ପ ୃ ି ପି ସମୁଂତ କମୁାର ପ ୃ ି ସମୁଂତ YNY1208230

ପ ୁ /463056 43 122 402ଏସ େକ ରାଜନ ପି ଏସ େକ ଅବଦୁଲ ସହିଦ LNT4542429
ୀ /463057 42 122 403ଇଜାବୁନ ବିବି ସା ଏସ େକ ଆଦିଲ YNY0764464
ୀ /463058 36 122 404ସଲୁତାନ ବିବି ସା ଏସ େକ ରାଜନ ବିବି YNY0174144

ପ ୁ /473059 24 122 405େସକ ଇରସାଦ ପି େସକ ୟୁସଫୁ YNY1027416
ପ ୁ /473060 34 122 406େସାଏବ ମହ ଦ ପି ସମସିର ମହ ଦ LNT4536439
ପ ୁ /473061 37 122 407ମହ ଦ ସାହିଲ ମା ସମସୀର ମହ ଦ LNT4536462
ୀ /483062 47 122 408ଅମରୀ େବଗମ୍ ସା ଅବଦୁଲ୍ ରଜାକ୍ େଶଖ୍ YNY0174151
ୀ /483063 28 122 409ସଗଫୁା ଜିନତ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରଜାକ YNY0309708
ୀ /493064 28 122 410ସାଇନା େବଗମ୍ ପି େଶଖ୍ ଅବୁଦୁଲ କାଶମି୍ YNY0456285
ୀ /493065 22 122 411ତସଲିମା େବଗମ ସା େସକ ଅ ଲୁ ରିୟାଜ YNY1298447
ୀ /493066 43 122 412େରଶମା ଖାତୁନ୍ ସା ଶମୀରଉଲା ଶରିଫ୍ ଖଁା YNY0085845

ପ ୁ /493067 23 122 413େସକ୍ ନାଜିମ୍ ପି େସକ୍ ଜାବିର YNY1039916
ପ ୁ /493068 28 122 414େସକ ଅବଦୁଲ ସମିମ୍ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ଖଲିଲ YNY0456277
ପ ୁ /503069 37 122 415େସଖ ବମି ପି େସକ ମସୁଲିମ YNY1027549
ୀ /503070 34 122 416ରାଣୀ ବିବି ସା େସଖ ରାଜ YNY1027499
ୀ /503071 32 122 417ହାମିନା ବିବି ସା େସଖ ବମବି YNY1027531
ୀ /503072 27 122 418େରାସନ ବିବି ସା େସକ ଆଜାଦ YNY1027515

ପ ୁ /503073 72 122 419ଗଗନ ଚ  ପ ୃ ି ପି ଅଜୁର୍ ନ ପ ୃ ି YNY0614230
ୀ /513074 34 122 420ନସୀମା ଅକତାର ପି ମାଜିଦ ଖଁା LNT3034188
ୀ /513075 30 122 421ସମିମା ଅଖତର ପି ମଜିଦ୍ ଖଁାନ୍ YNY0456467
ପ ୁ /513076 33 122 422ଜାବିଦ ଅଲୀ ପି କରାମତ ଅଲୀ YNY0085878
ୀ /513077 49 122 423େରଶମା େବଗମ୍ ପି ନଦିର ଖଁା YNY0085860
ପ ୁ /513078 39 122 424ହାପୢଜ ଖଁା ପି ମହଦିନ୍ ଖଁା YNY0174169
ପ ୁ /513079 33 122 425ଅଫଜଲ ଖାନ ପି ମଜିଦ ଖାନ LNT4533220
ପ ୁ /513080 35 122 426ଆବିଦ୍ ଅଲୀ େଶଖ୍ ପି କରାମତ୍ ଅଲୀ YNY0085852
ୀ /523081 23 122 427ସବନମ େବଗମ ପି େସକ ଆଲାଉ ିନ YNY1027556
ପ ୁ /523082 35 122 428େହମ  କମୁାର ମଲିକ ପି କୃ ଚ  ମଲିକ YNY0086090
ପ ୁ /523083 24 122 429େସକ ସନିୁଲ ପି େସକ ଆଲାଉ ିନ YNY1027572
ପ ୁ /533084 58 122 430ମହ ଦ ଆରିଫ୍ ପି େସକ୍ ମସୁରଫ୍ ଅଲି YNY0086116
ୀ /533085 54 122 431କସର ନିସାତ ସା ମହମଦ ଆରିଫ୍ YNY0086108
ୀ /543086 44 122 432ଇଜାବୁନ୍ ବିବି ସା େସକ୍ ଆଦିଲ୍ YNY0640615
ୀ /543087 22 122 433କହକାଶନ ସବନମ ପି ସେୂଲମାନସରି  ଖାନ YNY1060409
ୀ /563088 30 122 434ନଗିର୍ସ ମକେବାଲ ମା ହିଦୟତ ସଲୁତାନା YNY0309740
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ୀ /573089 30 122 435ନରଗୀଶ ମକବୁଲ୍ ମା ହିଦାୟତ ସଲୁତାନ YNY0614156
ପ ୁ /573090 48 122 436ବିଶନାଥ ପ ା ପି ସଦୁଶର୍ନ ପ ା YNY0456582
ପ ୁ /573091 24 122 437େସକ୍ ସାଜିଦ୍ ପି ଅଫସାରି ବିବି YNY1039924
ୀ /573092 40 122 438ଅ ଳି ସାମଲ ପି ନାରାୟଣ ସାମଲ YNY0968412

ପ ୁ /583093 28 122 439ତନୱିର ଅଖତର ପି ଅବଦୁଲ େକୗଶର ଖଁା YNY0456103
ପ ୁ /583094 30 122 440େସକ୍ ଇମତାଜ ମା କମିୁଦନ ବିବି YNY0456483
ପ ୁ /583095 52 122 441ଅବଦୁଲ େକୗଶର ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ଶତାର ଖଁା YNY0456608
ପ ୁ /583096 23 122 442ସାହାନାୱାଜ ଖାନ ପି ଇଶାକ ଖାନ YNY1027762
ୀ /583097 47 122 443ସଗଫୁା ଖାନମ୍ ସା ଅବଦୁଲ େକୗଶର ଖଁା YNY0456590
ୀ /593098 35 122 444ସହିଦା େବଗମ ପି େସକ୍ ହୁେସନ YNY0456095
ୀ /593099 29 122 445କରୁସିଦା େବଗମ୍ ପି େସକ ହୁେସନ YNY0455956

ପ ୁ /593100 45 122 446ଶାହାଜାହାନ ଖଁା ପି ନଜିର ଖଁା YNY0858100
ପ ୁ /603101 43 122 447ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି େଲାକନାଥ ବାରିକ YNY0358200
ପ ୁ /603102 28 122 448ସଯୂଯ୍ର୍ ପକାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ସଧୁାକର େଚୗଧରୁୀ YNY0457440
ୀ /603103 43 122 449ଲିପିକା ଦାସ ସା ମାନସ କମୁାର ଦାସ YNY0456087

ପ ୁ /633104 55 122 450ଶଭୁାଂସ ୁେଚୗଧରୁୀ ପି ତିନାଥ େଚୗଧରୁୀ YNY0912527
ୀ /673105 70 122 451େବଗମ ବିବି ସା େଶଖ କଦର YNY0858118

ପ ୁ /673106 52 122 452କବୀ ନାୟକ ପି ଧ ପାଣୀ ନାୟକ YNY0912493
ୀ /673107 45 122 453ସରସତୀ ନାୟକ ସା କବୀ ନାୟକ YNY0912485
ୀ /683108 31 122 454ତାରାନା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ସାଜାନ୍ YNY1039932

ପ ୁ /903109 29 122 455ରାେଜଶ ସାହୂ ପି େବୖରାଗୀ ସାହୂ YNY1347020
ପ ୁ /1223110 22 122 456ଶୟଂ ପକାଶ େଚୗଧରୁୀ ମା ବନଶୀ େଚୗଧରୁୀ YNY1156447
ପ ୁ /1803111 24 122 457ଅଂକିତା େମାହପାତରା - ଅରୁଣ କମୁାର େଦ YNY1211986
ପ ୁ /5503112 22 122 458ଦିେନଶ ସାହୂ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ସାହୂ YNY1208024
ୀ /5523113 21 122 459ଅଭିରୁପା େଜନା ପି େହମଂତ କମୁାର େଜନା YNY1204858

ପ ୁ /9513114 23 122 460େଶଖ ମ ୁ କ - େଶଖ ଜାବିର YNY1092683
ପ ୁ /999993115 22 122 461ଅଭିେଷକ ଆଚାୟର୍ ପି ଔେରାବୀ ା ଆଚାୟର୍ YNY1204692
ପ ୁ /999993116 51 122 462ନୁଲିଆ େବେହରା - ମେହଶରୀ େବେହରା YNY1188523
ପ ୁ /13117 50 122 463ତପନ ଦାସ ପି କିେଶାର ଦାସ LNT2552594
ପ ୁ /CUTTACK-3118 27 122 464ଏମ୍ଡି େନୗସାଦ ପି େମାହ୍ଦ ଗଲୁାମ ରେସୗଲ YNY1275205
ପ ୁ /23119 52 122 466ସକୁା  ନାୟକ ପି ପତିଆ ନାୟକ OR/06/044/404098
ୀ /23120 52 122 467େସୗଦାମିନି ନାୟକ ସା ପେମାଦ ନାୟକ LNT3340783

ପ ୁ /23121 33 122 468ପବିତ ନାୟକ ପି ପେମାଦ ନାୟକ YNY0195685
ପ ୁ /23122 36 122 469ଅନିଲ ସାହୁ ପି ଆଦିକ  ସାହୁ YNY0505594
ୀ /33123 58 122 470ଶୀମତି େଦଈ ସା ରେମଶ ନାୟକ OR/06/044/404089

ପ ୁ /33124 70 122 471ରେମଶ ନାୟକ ପି ଜଳ ର ନାୟକ OR/06/044/404088
ପ ୁ /33125 60 122 472ବିଜନ ନାୟକ ପି ଜଳ ର ନାୟକ OR/06/044/404093
ୀ /33126 55 122 473ପମିଳା ନାୟକ ପି ପାତିଆ ନାୟକ OR/06/044/404087
ୀ /33127 55 122 474ମିରା ନାୟକ ସା ବିଜନ ନାୟକ OR/06/044/404095

ପ ୁ /33128 55 122 475ପେମାଦ ନାୟକ ପି ପତିଆ ନାୟକ OR/06/044/404096
ପ ୁ /33129 50 122 476ପବିଣ ନାୟକ ପି ଜଳ ର ନାୟକ OR/06/044/404094
ୀ /33130 49 122 477ନିରୁପମା ନାୟକ ସା ବାବୁଲି ନାୟକ YNY0723999

ପ ୁ /33131 48 122 478ବାବୁଲି ନାୟକ ପି ଜଳ ର ନାୟକ YNY0723924
ୀ /33132 48 122 479ମମତା ନାୟକ ସା ଦିଲିପ ନାୟକ LNT2552552
ୀ /33133 45 122 480ଆରତୀ ନାୟକ ସା ପଶା  ନାୟକ LNT2552578
ୀ /43134 75 122 481ଧରିତୀ େସନାପତି ସା ରାମଚ  େସନାପତି LNT3340296

ପ ୁ /43135 70 122 482ରାମଚ  େସନାପତି ପି ନାଥ େସନାପତି LNT3340536
ପ ୁ /43136 50 122 483ପଦୀପ େସନାପତୀ ପି ରାମ ଚ  େସନାପତୀ OR/06/044/405154
ପ ୁ /43137 50 122 484ପକାଶ େସନାପତି ପି ରାମଚ  େସନାପତି OR/06/044/405155
ପ ୁ /43138 47 122 485ପତାପ କମୁାର େସନାପତି ପି ରାମଚ  େସନାପତି OR/06/044/405135
ୀ /43139 45 122 486ସଂଯକୁ୍ତା େସନାପତି ସା ପଦୀପ କମୁାର େସନାପତି OR/06/044/405149
ପ ୁ /43140 44 122 487ପବିତ େସନାପତୀ ପି ରାମଚ  େସନାପତୀ OR/06/044/405160
ୀ /43141 29 122 488ପ ୁ ା େସନାପତି ସା ପତାପ କମୁାର େସନାପତି YNY0688499
ପ ୁ /53142 54 122 489ବୁଲୁ େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା LNT3340767
ପ ୁ /53143 48 122 490ସବୁାଷ େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା LNT2552545
ପ ୁ /63144 60 122 491ଭରତ େବେହରା ପି ସ ୁ ରମଣି େବେହରା OR/06/044/404118
ୀ /63145 35 122 492ଗାୟତୀ େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା LNT3034287
ପ ୁ /73146 68 122 493ସ ିଦାନ  େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/044/404125
ୀ /73147 60 122 495ରମା େବେହରା ସା ସଚି େବେହରା OR/06/044/404126
ପ ୁ /73148 58 122 497ଶ ର େବେହରା ପି କଳୁମଣୀ େବେହରା YNY0987057
ପ ୁ /73149 56 122 498େକଶବ ଚ  େବେହରା ପି ନିଳମଣି େବେହରା OR/06/044/404135
ୀ /73150 54 122 500ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା OR/06/044/404122

51 91/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ୀ /73151 54 122 501ମାତା େବେହରା ସା ପଶା  େବେହରା OR/06/044/404123
ପ ୁ /73152 50 122 502ପତାପ େବେହରା ପି ସ ୁ ର େବେହରା OR/06/044/404120
ପ ୁ /73153 50 122 503ମାନସ େବେହରା ପି ନିଳମଣି େବେହରା OR/06/044/404138
ୀ /73154 50 122 504ଗିତା ଞଳି େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା LNT2552396

ପ ୁ /73155 48 122 505ପଶା  େବେହରା ପି ସ ୁ ରମଣି େବେହରା OR/06/044/404121
ୀ /73156 45 122 506ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା େକଶବ େବେହରା LNT3340627

ପ ୁ /73157 42 122 507ଶ ନୁାଥ େବେହରା ପି ଶଚିଦାନ  େବେହରା YNY0505578
ୀ /73158 39 122 508କବିତା େବେହରା ସା ପତାପ େବେହରା LNT3340635

ପ ୁ /73159 39 122 509ଚ  େଶଖର େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା LNT3340486
ୀ /73160 37 122 510ଅନିଭା େବେହରା ସା ସ ନାଥ େବେହରା LNT3034311
ୀ /73161 32 122 511େରାମିତା େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YNY0688481
ୀ /73162 32 122 512େସୗଭାଗିନୀ େବେହରା ସା ଚ େଶଖର େବେହରା YNY0741520

ପ ୁ /73163 27 122 513ଚ ନ କମୁାର ଦାସ ପି ଭରତ ଚ  ଦାସ YNY0688515
ୀ /73164 84 122 514େନତମଣି େଦଈ ସା େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/044/404124
ୀ /73165 70 122 515ଗଲିୁଆ େଦଈ ସା କଳୁମଣି େବେହରା OR/06/044/404139
ୀ /73166 44 122 516ପମିଳା ସାହୁ ସା ଆଦିକ  ସାହୁ YNY0258996
ୀ /83167 70 122 517ମେନାରମା େସନାପତି ସା ବି ୁ ଚରଣ େସନାପତି OR/06/044/404187

ପ ୁ /83168 46 122 518ରଣଜିତ େସନାପତି ପି ବି ୁ େସନାପତି OR/06/044/404188
ୀ /83169 44 122 519େକୗଶଲଯ୍ା େସନାପତି ସା ରଂଜିତ େସନାପତି LNT3034329
ୀ /83170 38 122 520ସବିତା େସନାପତି ସା ସେୁରଶ େସନାପତି LNT3034337
ୀ /83171 28 122 521ମଧସୁୀତା େସନାପତି ସା ଶବିାନ  ମହାପାତ YNY0614313

ପ ୁ /93172 68 122 522ଶବି ମହାରଣା ପି ବି ୁ ମହାରଣା OR/06/044/404190
ୀ /103173 48 122 523ପତିମା େବେହରା ସା ତିନାଥ େବେହରା LNT3034345
ୀ /103174 71 122 524ଏଲ ମିନାକ୍ଷୀ ସ ୁ ରୀ ସା ଏମ୍ ଲକ୍ଷଣ YNY0456731
ୀ /113175 80 122 525ଉମା େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା OR/06/044/404153
ୀ /113176 75 122 526ଲକ୍ଷି େବେହରା ସା ଜଳ ର େବେହରା OR/06/044/404160

ପ ୁ /113177 59 122 527ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା OR/06/044/404155
ପ ୁ /113178 56 122 528ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା OR/06/044/404157
ୀ /113179 55 122 529ପ ୁ ିର୍ମା େବେହରା ପି ଜଳ ର େବେହରା OR/06/044/404161
ୀ /113180 54 122 530ଆଶାଲତା େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା OR/06/044/404156
ୀ /113181 52 122 531ଜୟଶୀ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା LNT3034360

ପ ୁ /113182 50 122 532ଚି ର ନ େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା OR/06/044/404159
ୀ /113183 48 122 533ଲୁସି େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା OR/06/044/404158
ୀ /113184 41 122 534ଅମିକା ଓଝା ସା ଭୀମେସନ ଓଝା LNT3034352

ପ ୁ /123185 41 122 535ବୀେରନ କମୁାର େକୗତିକ ପି ସନୁାକର େକୗତକ LNT3337342
ପ ୁ /123186 52 122 536ଅେଶାକ କମୁାର େକୗତୁକ ପି ସନୁାକର େକୗତୁକ OR/06/044/404194
ୀ /123187 42 122 537ଝୁଲୁ େକୗତୁକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର େକୗତୁକ LNT3339991
ୀ /133188 93 122 538ମିନତୀ େସନାପତି ସା ଭାଗବତ େସନାପତି LNT2552503
ୀ /133189 75 122 539ଲକ୍ଷୀ େସନାପତି ସା ପତିଆ େସନାପତି OR/06/044/404147

ପ ୁ /133190 57 122 540ସେୁର  େସନାପତି ପି ପତିଆ େସନାପତି OR/06/044/404149
ୀ /133191 52 122 541ମିନତୀ େସନାପତି ସା ସେୁର  େସନାପତି OR/06/044/404150
ପ ୁ /133192 48 122 542ଶୀଧର େସନାପତି ପି ପତିଆ େସନାପତି OR/06/044/404151
ପ ୁ /143193 42 122 543ପଦନ େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା LNT3333085
ୀ /143194 50 122 544େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େସନାପତି ପି ପତିଆ େସନାପତି OR/06/044/404152

ପ ୁ /153195 65 122 545ନିମର୍ଳଚ  େବେହରା ପି ଇ ମଣି େବେହରା OR/06/044/404144
ୀ /153196 62 122 546କମଳିନି େବେହରା ସା େଗୗରା  େବେହରା OR/06/044/404143
ୀ /153197 60 122 547ମୀନତୀ େବେହରା ସା ନିମର୍ଳଚ  େବେହରା OR/06/044/404145

ପ ୁ /153198 43 122 548ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି େଗୗର  େବେହରା OR/06/044/405156
ପ ୁ /153199 40 122 549ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ମା ନିମର୍ଳ ଚ  େବେହରା LNT3340817
ୀ /153200 33 122 550ଶରଧା େବେହରା ପି ନିମର୍ଳ ଚ  େବେହରା YNY0614123
ପ ୁ /153201 31 122 551ଦାମରୂଧର େବେହରା ମା ମିନତୀ େବେହରା YNY1188150
ୀ /153202 39 122 552ଜୁଲି େସନାପତି ସା ଶୀଧର େସନାପତି LNT3034378
ୀ /163203 66 122 553ଫଲୁ େବେହରା ସା େମାହନ େବେହରା OR/06/044/404169
ପ ୁ /163204 49 122 554ପ ୁ ର୍ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା OR/06/044/404171
ୀ /163205 50 122 555ମମତା େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା LNT3340999
ପ ୁ /163206 41 122 556ଟୁକ ୁେବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା LNT3341351
ୀ /173207 100 122 557ବିଦଯ୍ଲୁତା େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା OR/06/044/404177
ୀ /173208 62 122 559ଭାରତୀ େବେହରା ସା ଟୁନା େବେହରା OR/06/044/404179
ପ ୁ /173209 60 122 560ଶ ର େବେହରା ପି ଘନ େବେହରା OR/06/044/404176
ୀ /173210 43 122 561ରଶତିା େବେହରା ପି ଟୁନା େବେହରା LNT3340908
ପ ୁ /173211 40 122 562ଭାଗିରଥୀ େବେହରା ପି ଟୁନା େବେହରା LNT3340478
ପ ୁ /173212 40 122 563ବିଶଜିତ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା LNT3340791
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ପ ୁ /173213 38 122 564ଆନ  େବେହରା ପି ସଧୁାକର େବେହରା LNT2552487
ୀ /173214 38 122 565ଜାନକୀ େବେହରା ସା ଭାଗିରଥି େବେହରା YNY0614388
ୀ /183215 49 122 566ଉଷା େବେହରା ସା ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/044/404185

ପ ୁ /183216 39 122 567ସତଯ୍ ରଂଜନ େବେହରା ପି ବାବାଜି େବେହରା LNT3341252
ୀ /183217 74 122 568େଗୗରିବାଳା ସାମଲ ସା ସନୁାକର ସାମଲ LNT3034386
ୀ /183218 64 122 569ନୟନା େସନାପତି ସା ନେର  େସନାପତି OR/06/044/404191

ପ ୁ /183219 42 122 570ମେନାଜ କମୁାର େସନାପତି ପି ନେର  େସନାପତି LNT3340809
ୀ /193220 80 122 571ଚ ା ମହାରଣା ସା େକ୍ଷତେମାହନ ମହାରଣା OR/06/044/404198
ୀ /193221 70 122 572ମେନାରମା ମହାରଣା ସା ବୃଂଦାବନ ମହାରଣା OR/06/044/404196
ୀ /193222 60 122 574ପ ୁ ା ଳି ମହାରଣା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାରଣା OR/06/044/404200

ପ ୁ /193223 44 122 575ସଂଗାମ ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା OR/06/044/405143
ପ ୁ /193224 43 122 576ବିକମ ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା OR/06/044/405132
ପ ୁ /193225 43 122 577ଉ ମ ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା OR/06/044/405131
ପ ୁ /193226 42 122 578େଗୗତମ ମହାରଣା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା LNT3340221
ୀ /193227 74 122 579ବାସ ି ସାହୁ ସା ଗ ାଧର ସାହୁ YNY0640524

ପ ୁ /193228 42 122 580ରବି ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ YNY0640490
ୀ /193229 41 122 581ସମିୁତା ସାହୁ ସା ରବି ସାହୁ YNY0723981
ୀ /203230 55 122 582ଆରତୀ େବେହରା ପି ଆଦିକ  େବେହରା LNT3341005
ୀ /203231 52 122 583ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା େଗାଲକ େବେହରା LNT2552479
ୀ /203232 45 122 584ସ ଯ୍ା େବେହରା ସା ଅେଲଖ େବେହରା LNT3341013
ୀ /203233 43 122 585ମାେହଶରୀ େବେହରା ସା ନୁଲିଆ େବେହରା OR/06/044/405117
ୀ /203234 34 122 586ପଦା େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା LNT3034394

ପ ୁ /213235 70 122 587ଦୀବାକର ମାହା ି ପି ସନୁାକର ମାହା ି OR/06/044/404211
ପ ୁ /213236 63 122 588ପଭାତ ମାହା ି ପି ସନୁାକର ମାହା ି OR/06/044/404213
ୀ /213237 62 122 589େହମଲତା ମହା ି ସା ଦୀବାକର ମହା ି OR/06/044/404212
ୀ /213238 45 122 590େସବତୀ ମହା ି ପି ଅରକ୍ଷିତ ମହା ି OR/06/044/404216

ପ ୁ /223239 70 122 591ଗେଜ  େବେହରା ପି ସଯୁଯ୍ର୍ େବେହରା OR/06/044/404221
ୀ /223240 65 122 592ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ଗେଜ  େବେହରା OR/06/044/404220

ପ ୁ /223241 49 122 593ପଶା  େବେହରା ପି ଗେଯ  େବେହରା OR/06/044/404222
ପ ୁ /223242 49 122 594ସଶୁା  େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା OR/06/044/404223
ପ ୁ /223243 46 122 595ଉମାକା  େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା LNT3340353
ପ ୁ /223244 45 122 596ରମାକା  େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା LNT3340460
ପ ୁ /223245 43 122 597ସକୁା  େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା LNT3340403
ପ ୁ /223246 68 122 598ରାେଜ  ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ OR/06/044/404218
ପ ୁ /223247 33 122 599ଚିନୟ କମୁାର ପାତ ପି ବଜ କିେଶାର ପାତ YNY0987065
ପ ୁ /233248 68 122 600ଜଗବ ୁ ପାତ ପି ସାଧ ୁପାତ OR/06/044/404239
ୀ /233249 62 122 601ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ପାତ ସା ଜଗବ ୁ ପାତ OR/06/044/404240

ପ ୁ /233250 46 122 602ଅଜୟ ପାତ ପି ଜଗବ ୁ ପାତ OR/06/044/404246
ପ ୁ /233251 43 122 603ବିଜୟ କମୁାର ପାତ ପି ଜଗବ ୁ ପାତ LNT3340379
ୀ /233252 40 122 604ସମିୁତା ପାତ ସା ଅଜୟ ପାତ YNY0859884

ପ ୁ /233253 40 122 605ମଳୟ କମୁାର ପାତ ପି ଜଗବ ୁ ପାତ LNT3340528
ୀ /233254 30 122 606ସାତୀସିତା ପାତ ସା ମଳୟ ପାତ YNY0859892

ପ ୁ /243255 70 122 607ତିେଲାଚନ ଧଳ ପି ପରିକି୍ଷତ ଧଳ LNT3341203
ୀ /243256 65 122 608ଶା ିଲତା ଧଳ ସା ତିେଲାଚନ ଧଳ OR/06/044/405089
ୀ /243257 46 122 609ମମତା ଧଳ ପି ତୀେଲାଚନ ଧଳ OR/06/044/405116

ପ ୁ /243258 45 122 610ମେନାଜ କମୁାର ଧଳ ପି ତିେଲାଚନ ଧଳ LNT3340205
ପ ୁ /243259 40 122 611ସବୁାଷ ଧଳ ପି ତିେଲାଚନ ଧଳ LNT3034428
ୀ /243260 36 122 612ଶୀମତୀ ଇତିଶୀ ଧଳ ସା ସବୁାଷ ଧଳ LNT3034402
ୀ /243261 28 122 613ସମିୁତା ଧଳ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଧଳ YNY0688523
ୀ /253262 41 122 614ସବନମ ଆରା େବଗମ  ସା ସୟଦ ବରହନ ଅଲି LNT3034444
ପ ୁ /253263 52 122 615ସେୟଦ ବରହନ ଅଲି ପି ସୟଦ ଫରକାନ ଅଲି LNT3034436
ପ ୁ /253264 70 122 616େସକ ଅମିନଉଲା ପି େସକ ଆସାଦୁଲା  OR/06/044/404620
ୀ /253265 60 122 617ସାେଲହା େବଗମ ସା ଅମିନଉଲା  OR/06/044/404621
ୀ /253266 52 122 618େରାହାନା େବଗମ ସା ଜ ୁରଉଲା  YNY0195693
ୀ /263267 33 122 619ଜବିନ୍ େବଗମ୍ ପି ମହ ଦ ସଲିମ୍ YNY0457051
ୀ /263268 67 122 620ମଇଜୁନ ବିବି ସା େଶଖ ଫଜଲ ମହ ଦ OR/06/044/405075
ୀ /263269 51 122 621ଦିଲଯାନ ବିବି ସା ମହ ଦ ସଲିମ  OR/06/044/405056
ପ ୁ /273270 40 122 622େସକ୍ ତାେରକ ହୁେସନ ପି େସକ୍ ସାହାବୁ ିନ OR/06/044/405034
ୀ /283271 37 122 623କରୂତୁଲ ଆଇନ ସା େସକ୍ ଜାହିଦ୍ ନୂର୍ YNY0456111
ପ ୁ /283272 38 122 624ତବେରଜ୍ ବକ୍ସ ପି ରେହମତ ବକ୍ସ OR/06/044/405070
ୀ /283273 40 122 625ରିଜୱାନ େବଗମ ପି ରେହମତ  OR/06/044/405040
ପ ୁ /293274 62 122 626େଶଖ ଅବଦୁଲ ମହ ଦ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ସାଜିଦ LNT3340346
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ୀ /303275 37 122 627ଏଲିନା ତିପାଠି ପି କୃ ଚ  ତିପାଠି LNT3034451
ୀ /313276 50 122 628ତୃ ି ମିଶ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ପାଣି LNT4142717

ପ ୁ /313277 83 122 629ଉେପ  ନାଥ ପାଣି ପି ରାଧା କୃ  ପାଣି LNT4142766
ୀ /313278 74 122 630ଗୀତା ଳୀ ପାଣୀ ସା ଉେପ  ନାଥ ପାଣୀ LNT4142758

ପ ୁ /313279 44 122 631ଆଭାଶ କମୁାର ପାଣୀ ପି ଉେପ  ନାଥ ପାଣୀ LNT4142725
ପ ୁ /313280 32 122 632େଶତାଭ ତିପାଠି ପି କୃ ଚ  ତିପାଠି LNT3034469
ପ ୁ /323281 29 122 633ଅ ର୍ବ ପରିଡା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଡା YNY0358218
ପ ୁ /333282 27 122 634ରିଆଜ ବକ୍ସ ପି ନବି ବକ୍ସ YNY0688473
ପ ୁ /AT- MIRK3283 21 122 635ସବର୍ ସର ଆଲାମିନ ପି ମ୍ଡ ହକକଲୁ ଅକିନା YNY1219005
ପ ୁ /Mira Kama3284 24 122 636ଅଜୟ େଚୗଧରୁୀ ମା ସବିତା େଚୗଧରୁୀ YNY1349232
ପ ୁ /PADMA BH3285 71 122 637ହେରକୃ  ଦାସ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ ଦାସ UVH0750638
ୀ /013286 37 122 639ତମନନ୍ ା ଆବିଦ ସା ଆଶରଫ ମହ ଦ YNY1308394
ୀ /013287 33 122 640ରୁେକୟା େବଗମ ପି ଉସମାନ ଖାନ YNY1308410
ୀ /013288 58 122 642େଦବଯାନୀ ରୟ ସା ମଳୟ ରୟ OR/06/044/402403

ପ ୁ /13289 36 122 644େସକ ଅମିର ପି େସକ ଫିେରାଜ LNT3034493
ପ ୁ /13290 45 122 645ବିଜୁକିେଶାର େଚୗଦୁରୀ ପି କୃ ଚ  େଚୗଦୁରୀ LNT4491460
ପ ୁ /13291 67 122 646ସଧୁାକର େଚୗଧରୁୀ ପି ଶୀଧର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404276
ପ ୁ /13292 65 122 647ପ ୁ  ଚ  େଚୗଧରୁୀ ପି ନକଳୁ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404259
ପ ୁ /13293 55 122 648େକଦାର ନାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶୀଧର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404273
ୀ /13294 50 122 649େସୗଦାମିନୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ସଧୁାକର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/405053
ୀ /13295 39 122 650ରୁନୁପମା େଚୗଧରୂୀ ସା ସଦାନ  େଚୗଧରୂୀ LNT3341245
ୀ /13296 67 122 651ମିନା କମୁାରୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ନକଳୁ େଚୗଧରୁୀ LNT3341393
ୀ /13297 66 122 652ପମିଳା େଚୗଧରୁୀ ସା ନକଳୁ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404256

ପ ୁ /13298 60 122 653ହୃଦାନ  େଚୗଧରୁୀ ପି ଶୀଧର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404275
ୀ /13299 55 122 654ଡଲି େଚୗଧରୁୀ ସା କୃ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404263
ୀ /13300 54 122 655ଲକ୍ଷୀପିୟା େଚୗଧରୁୀ ସା ପ ୁ ର୍ ଚ  େଚୗଧରୁୀ LNT3341377
ୀ /13301 52 122 656ବନଶୀ େଚୗଧରୂୀ ସା ହୃଦାନ  େଚୗଧରୂୀ LNT4491452
ୀ /13302 52 122 657ପବାତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ବିଷ ୁେଚୗଧରୁୀ LNT4495206
ୀ /13303 52 122 658େସନ୍ହଲତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଶବି େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404281

ପ ୁ /13304 49 122 659ବିଜୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ନକଳୁ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404260
ପ ୁ /13305 48 122 660ନୃସିଂହ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶବି େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404279
ପ ୁ /13306 47 122 661ଅଜୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ନକଳୁ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404261
ୀ /13307 45 122 662ସମିୁତା େଚୗଧରୁୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LNT4491478
ୀ /13308 44 122 663ଝରଣା େଚୗଧରୁୀ ପି ଶବି େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404280
ୀ /13309 39 122 664ସତଯ୍ଭାମା େଚୗଧରୂୀ ସା ସ ିଦାନ  େଚୗଧରୂୀ YNY0505677

ପ ୁ /13310 34 122 665ରାଜ ଖଁା ପି ଆବାସମୁା ଖଁା LNT3034485
ପ ୁ /13311 55 122 666ଧରଣୀଧର ଓଝା ପି ଧଡି ଓଝା LNT3341237
ପ ୁ /23312 48 122 667ସ ୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ହରେମାହନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406498
ୀ /23313 46 122 668ସଜୁାତା େଚୗଧରୁୀ ସା ସ ୟ େଚୗଧରୁୀ LNT4097010

ପ ୁ /23314 46 122 669ପଶା  େଚୗଧରୁୀ ପି ହରେମାହନ େଚୗଧରୁୀ LNT4097028
ୀ /23315 41 122 670ଇ ାଣୀ େଚୗଧରୂୀ ପି େବଣଧୁର େଚୗଧରୂୀ YNY0640649
ପ ୁ /23316 75 122 671ବଂଶଧିର େଚୗଧରୁୀ ପି ଲକ୍ଷଣ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404283
ୀ /23317 75 122 672ସେୁଲାଚନା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅନାଦି େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/402002
ୀ /23318 70 122 673ପମିଳା େଚୗଧରୁୀ ସା େବଣଧୁର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404285
ୀ /23319 69 122 674ଭାଗଯ୍ବତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ବଂଶଧିର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404286

ପ ୁ /23320 68 122 675ମରୁଲିଧର େଚୗଧରୁୀ ପି ଲକ୍ଷଣ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404284
ୀ /23321 63 122 676ଯୟୀରାଣି େଚୗଧରୁୀ ସା ମରୁଲୀ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404287
ୀ /23322 60 122 677ବିଦଯ୍ଲୁତା େଚୗଧରୁୀ ସା ହମର୍ନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406489
ୀ /23323 54 122 678ବୁଲି େଚୗଧରୁୀ ସା େବୖରାଗି େଚୗଧରୁୀ YNY0085951
ପ ୁ /23324 54 122 679ଶ ର େଚୗଧରୁୀ ପି ଅନାଦି େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406496
ୀ /23325 52 122 680ତିେଳା ମା େଚୗଧରୂୀ ସା ଶ ର େଚୗଧରୂୀ LNT3341369
ପ ୁ /23326 52 122 681ବିଶ ର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି େବଣଧୁର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404289
ୀ /23327 45 122 682ସଜୁାତା େଚୗଧରୁୀ ସା େବଣଧୁର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404290
ୀ /23328 45 122 683ସନିୁତା େଚୗଧରୁୀ ପି େବଣଧୁର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404291
ୀ /23329 45 122 684ମାନୁ େଚୗଧରୂୀ ସା ଲି ରାଜ େଚୗଧରୂୀ LNT4097044
ପ ୁ /23330 44 122 685ଚିନୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ବଂଶଧିର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404288
ପ ୁ /23331 43 122 686ମନୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ବଂଶଧିର େଚୗଧରୁୀ LNT3341310
ପ ୁ /23332 42 122 687ତନୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ବଂଶୀଧର େଚୗଧରୁୀ LNT3341328
ୀ /23333 41 122 688ସବିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ହମର୍ନ େଚୗଧରୁୀ LNT3341344
ପ ୁ /23334 38 122 689ସତଯ୍ରଂଜନ େଚୗଧରୂୀ ପି େବଣଧୁର େଚୗଧରୂୀ LNT4472346
ପ ୁ /15103335 50 122 690ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ YNY0457739
ପ ୁ /33336 45 122 691ଅଲୀମ ଉ ୀନ ଖାନ - ଅ ଲୁ ଜହୁର YNY1132745
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ପ ୁ /33337 70 122 692ପଫଲୁ କମୁାର ମହାରଣା ପି କୃ  ମହାରଣା OR/06/044/404306
ୀ /33338 58 122 693ବୀଣା ମହାରଣା ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମହାରଣା OR/06/044/404307

ପ ୁ /33339 41 122 694ଜିେତ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାରଣା LNT3340031
ୀ /33340 21 122 695ହରୁନ ନିସା - ଜହୁର ଅ ଲୁ YNY1132687
ୀ /43341 50 122 696ସମସାଦ ପରୱିନ ସା ସକିଲ ମହ ଦ LNT3341401
ୀ /43342 43 122 697ଇସରତ ପରବିନ ସା ଜହିର ମହ ଦ LNT3034550
ୀ /43343 37 122 698େରଜିଆ ସଲୁତାନା ସା ଏମଡି ସମିମ ଅକତର LNT3034527

ପ ୁ /43344 32 122 699ମହ ଦ ଜୁେନଦ ପି ଜମିଲ ମହ ଦ LNT3034535
ୀ /43345 80 122 700ମସୁରାତୁନନିଶା େବଗମ ସା ନଜୁର ମହ ଦ OR/06/044/404646
ୀ /43346 42 122 701ଜରିନା େବଗମ ସା ସବିର ମହ ଦ LNT3034519
ୀ /43347 22 122 702ଖଶୂନ୍ମୂା ଜହୁର ପି ଅ ଲୁ ଜହୁର YNY1132695
ୀ /43348 55 122 703ର୍ନା ଜମୀଲ ସା ଜମୀଲ େମାହମଦ YNY1217397
ୀ /43349 46 122 704ର୍ନା ଜମୀଲ ସା ଜମୀଲ େମାହମଦ YNY1168863

ପ ୁ /43350 61 122 705ଜମିଲ ମହମଦ ପି ନଜିର ମହ ଦ OR/06/044/405176
ପ ୁ /43351 56 122 706ସକିଲ ମହମଦ ପି ନଜିର ମହ ଦ OR/06/044/404649
ପ ୁ /43352 50 122 707ଜହିର ମହମଦ ପି ନଜିର ମହ ଦ OR/06/044/404650
ୀ /43353 32 122 708ତନଭୀର ମକବୁଲ ମା ହିଦାୟତ ସଲୁତାନା LNT3034543

ପ ୁ /43354 54 122 709ସବିର ମହ ଦ ପି ନଜିର ମହ ଦ OR/06/044/404651
ପ ୁ /43355 29 122 710ନେଵଦ େମାହମଦ ପି ଜମୀଲ େମାହମଦ YNY1168848
ପ ୁ /43356 28 122 711େମାହମଦ ନେଵଦ ପି ଜମୀଲ େମାହମଦ YNY1212828
ୀ /43357 22 122 712ସଫିୟା ପଵର୍ୀନ ପି ଶକୀଲ େମାହମଦ YNY1217819
ୀ /43358 21 122 713ସଫିୟା ପଵର୍ୀନ ପି ସକୀଲ େମାହମଦ YNY1168855
ୀ /43359 29 122 714େଡଜାଲିନ୍ ପ ୃ ି ପି ଗଗନ ଚ  ପ ୃ ି YNY0614289
ୀ /053360 25 122 715ସମସାଦ େବଗମ ସା େମାହମଦ ଇମ୍ତିଆ YNY1217637

ପ ୁ /53361 58 122 716ଜାେଭଦ ମହ ଦ ପି ଜମାଲ ମହମ୍ଦ LNT3340155
ପ ୁ /53362 44 122 717ମହ ଦ ଇମତାଜ ପି ମହ ଦ ୟୁସଫୁ LNT3034642
ୀ /53363 41 122 718ଗଲୁନାର େବଗମ ସା ସାେହଦ ମହ ଦ YNY0505628
ୀ /53364 40 122 719ସାଫିଆ କଲୁସମ ସା ଅରସାଦ ମହ ଦ LNT3034592

ପ ୁ /53365 34 122 720ଫରହନ ମହ ଦ ମା ନହିଦ ଅନୱାର LNT3034576
ୀ /53366 32 122 721ଇସରତ େବଗମ ପି କମଲ ମହ ଦ LNT3034584
ୀ /53367 30 122 722ନାଜିଆ ଅଖତର ପି ଅଖତର େହାେସନ୍ YNY0614297

ପ ୁ /53368 45 122 723ମ୍ଡ ଆ ରାଜ ଅନସାରୀ ପି ମ୍ଡ ା ର ଅନସାରୀ YNY1179076
ପ ୁ /53369 40 122 724ମ୍ଡ ସ ର୍ରା  ଅନସାରୀ ପି ମ୍ଡ ା ର ଅନସାରୀ YNY1180868
ୀ /53370 58 122 725ନହିଦା େବଗମ ସା ରଫିକ ମହ ଦ YNY0640631
ୀ /53371 56 122 726ସମିନା େବଗମ ସା ଅକତାର ହୁେସନ LNT3034634
ୀ /53372 38 122 727ଗଲୁନାହାର େବଗମ୍ ସା ସାେହବ ମହ ଦ YNY0614305
ୀ /53373 25 122 728ସମସାଦ େବଗମ ଗଡ଼ୁିଆ ସା େମାହମଦ ଇମ୍ତିଆ  ବାବୁ YNY1217645

ପ ୁ /53374 64 122 729ଅକତର େହାେସନ ପି ସେୟଦ ମଜୁର୍ାଫର େହାେସନ LNT3034626
ୀ /53375 35 122 730ସିରିନ ଜାହାନ ସା ମ୍ଡ ଆ ରାଜ ଅନସାରୀ YNY1180843
ୀ /53376 48 122 731ତହିଦ ଜାେଭଦ ସା ଜାେଭଦ ମହ ଦ OR/06/044/404659
ୀ /53377 25 122 732ଫରହିନ୍ ଜାେଭଦ ପି ଜାେଭଦ ମହ ଦ YNY0912428
ୀ /53378 74 122 733ନୁସରତ ଖାତୁନ ସା କମାଲ ମହ ଦ OR/06/044/404655
ୀ /53379 58 122 734ଜାେହରା ଖାତୁନ ସା ସଫୀକ ମହ ଦ OR/06/044/404656

ପ ୁ /53380 49 122 735ସାେହଦ ମହମଦ ପି ଜମାଲ ମହ ଦ OR/06/044/404660
ପ ୁ /53381 49 122 736ଅରସଦ ମହମଦ ପି କମାଲ ମହ ଦ OR/06/044/404661
ପ ୁ /53382 30 122 737ବୁହର୍ାନ ମହ ଦ ପି ନାହିଦ ଅନୱର YNY0688457
ପ ୁ /53383 46 122 738ଅଶରଫ ମହ ଦ ପି କମାଲ ମହ ଦ LNT3340510
ୀ /53384 32 122 739ଅଲିୟା ଅକତାର ପି ଅକତାର େହାେସନ LNT3034618

ପ ୁ /53385 45 122 740ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଭାକର ନାୟକ LNT3034600
ୀ /63386 84 122 741ଡକ୍ଟର ପତିମା ଅଲୀ ସା ଡକ୍ଟର ଏସ ମ ୁ ାକ ଅଲୀ LNT1686732
ପ ୁ /63387 50 122 742ଡା ସୟଦ ଫାୟାଜ ଅଲି ପି ଡା ମ ୁ ାକ ଅଲି LNT3034675
ୀ /63388 43 122 743ମସୁରତ୍ ଅଲି ସା ଡାକ୍ତର ଫୟାଜ ଅଲି LNT3034667
ପ ୁ /73389 59 122 744ଭମରବର େବେହରା ପି ଏକାଦଶ ିେବେହରା OR/06/044/404681
ପ ୁ /83390 53 122 745ବିଜୟ ନାୟକ ପି େଧାବା ନାୟକ LNT4097085
ପ ୁ /83391 63 122 746ଗେଣଶ ପରିଡା ପି ଦାେମାଦର ପରିଡା OR/06/044/404682
ୀ /83392 57 122 747ରାଜଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା ଗେଣଶ ପରିଡା OR/06/044/404683
ପ ୁ /83393 41 122 748ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ଗେଣଶ ପରିଡା LNT3340676
ପ ୁ /93394 85 122 749େଦେବ  ନାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାକଳୁାନ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404671
ପ ୁ /93395 55 122 750େସୗମିତ େଚୗଧରୁୀ ପି େଦେବ  ନାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404673
ୀ /93396 43 122 751ପଣତି େଚୗଧରୁୀ ସା େସୗମିତ େଚୗଧରୁୀ LNT3341096
ପ ୁ /93397 50 122 752ସମୀର ଦିକି୍ଷତ ପି ଭା ର ଦିକ୍ଷିତ OR/06/044/404674
ୀ /103398 72 122 753ମମତାଜ େବଗମ  ସା ଅସଲମ ଖଁା YNY0085969
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ୀ /103399 72 122 754ଲଇଲାତୁନ ନିଶା  ପି ନୁର ମହ ଦ LNT3034683
ୀ /103400 62 122 755ଫାତିମନୁ ସା ସତାର ମହ ଦ OR/06/044/404707

ପ ୁ /103401 49 122 756ମହ ଦ ଏସରାର ପି ତାହାର ମହ ଦ LNT3340395
ୀ /103402 48 122 757ରାହାତ ଜାହାନ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଇକବାଲ LNT4542247

ପ ୁ /103403 44 122 758ମହ ଦ ଇଜାଜ ଆଲାମ  ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ଗଫାର LNT3340759
ପ ୁ /103404 44 122 759ମହ ଦ ସରୱର ପି ସତାର ମହ ଦ LNT3341104
ପ ୁ /103405 43 122 760ମହ ଦ ଅନୱାର ଆଲାମ  ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ଗଫାର LNT3340320
ପ ୁ /103406 40 122 761ମହ ଦ ଆେବଜ ପି ତାେହର ମହ ଦ LNT3340957
ପ ୁ /103407 39 122 762ମହ ଦ ଅଫସାର ପି ଜବାର ମହ ଦ  LNT4536470
ୀ /103408 38 122 763ଅପସାନା େବଗମ ପି ସତାର ମହ ଦ LNT3341062
ୀ /103409 38 122 764ସବାନା େବଗମ ପି ଜବାର ମହ ଦ  LNT4097101

ପ ୁ /103410 46 122 765ମହ ଦ ଅବରାର ପି ତାେହର ମହ ଦ YNY0987073
ୀ /103411 66 122 766ଦୁରଫସାନା େବଗମ ସା ତାେହର ମହ ଦ OR/06/044/404705
ୀ /103412 60 122 767ସେହନାଜ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଅବ ଲୁ ଗଫାର OR/06/044/404709
ୀ /103413 59 122 768ସରିଫା େବଗମ ସା ଜବାର ମହ ଦ OR/06/044/404722
ୀ /103414 52 122 769ସରିଉଲ୍ େବଗମ ପି ମହ ଦ ଜହିର OR/06/044/404724
ୀ /103415 90 122 770ଜାଜନ ବିବି ସା ମଜହର ମହ ଦ OR/06/044/404703

ପ ୁ /103416 68 122 771ମହମଦ ଅବଦୁଲ ଗଫାର ପି ମଜହର ମହ ଦ OR/06/044/404708
ପ ୁ /103417 50 122 772ମହ ଦ ଇକବାଲ ପି ତାେହର ମହ ଦ LNT3340833
ପ ୁ /103418 59 122 773ସଲିମ ଖଁା ପି ମହ ଦ ସିରାଜୁ ିନ LNT3034691
ପ ୁ /103419 70 122 774ସତାର ମହମଦ ପି ମଜହର ମହ ଦ OR/06/044/404706
ପ ୁ /103420 72 122 775ତାେହର ମହ ଦ ପି ମଜର ମହ ଦ OR/06/044/404704
ପ ୁ /103421 60 122 776ଜହିର ମହ ଦ ପି ମଜହର ମହ ଦ OR/06/044/404723
ପ ୁ /103422 45 122 777ରିଆଜ ମହ ଦ ପି ତାେହର ମହ ଦ LNT3340874
ପ ୁ /103423 66 122 778ଜବାର ମହ ଦ ପି ମଜହର ମହ ଦ OR/06/044/404710
ୀ /103424 26 122 779ଅଫିନ୍ ସଲିମ ପି ସଲିମ୍ ଖଁା YNY0723908

ପ ୁ /103425 44 122 780ମହ ଦ ସରଫରାଜ ପି ସତାର ମହ ଦ LNT3340338
ୀ /113426 45 122 781ରସିଦା େବଗମ ସା  ଅ ଲୁ ସକୁରୁ YNY1222900
ୀ /113427 54 122 782ସାହିଦା େବଗମ ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ ଜହୁର YNY0640508

ପ ୁ /113428 35 122 783ମହ ଦ ଇକି୍ତହାର ପି ମହ ଦ ଜାହିର LNT4536447
ପ ୁ /113429 57 122 784ଅବଦୁଲ ଜହର ପି େସଖ ଅବଦୁଲ ୱାହବ OR/06/044/404713
ୀ /113430 27 122 785ପତୀଜ୍ଞା ପ ା ପି ଜ୍ଞାନର ନ ପ ା YNY0723916

ପ ୁ /113431 53 122 786େଶଖ ଅବଦୁଲ ସକୁରୁ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ୱାହବ OR/06/044/404714
ପ ୁ /123432 48 122 787ସି ାଥର୍  ମହା ି ପି ଅଟଳ ବିହାରୀ ମହା ି LNT1686740
ୀ /123433 43 122 788ମେନାରମା ପଧାନ ସା ତପନ କମୁାର ପଧାନ YNY0858167

ପ ୁ /133434 79 122 789ପଭାକର ଭବାନୀ ଟେ ପି ଭବାନୀ ଟେ LNT3340825
ୀ /133435 72 122 790ଲିଲା ପଭାକର ଟେ ସା ପଭାକର ଟେ LNT3340924
ୀ /133436 42 122 791ପୀତି ପଭାକର ଟନେ ପି ପଭାକର ଭବାନି ଶ ର ଟନେ LNT3340916

ପ ୁ /143437 77 122 792ମହ ଦ ଆବାସ ପି ମହମଦ ରଫିକ LNT3340361
ୀ /143438 67 122 793ୟାସମିନ ଆବାସ ସା ଡକ୍ଟର ମହମଦ ଆବାସ YNY0505685
ୀ /143439 62 122 794ଖସିୃଦା େବଗମ୍ ସା ହାଜି େସଖ ଅ ଲୁ ୱାହାବ YNY0614107
ପ ୁ /143440 40 122 795େସକ ଜାଫର ପି େସକ ବାବୁ LNT4097119
ପ ୁ /143441 44 122 796େଶଖ ସଲାଉ ୀନ ଆହମଦ ପି େଶଖ ଅ ଲୁ ଓାହାବ YNY0614339
ୀ /143442 36 122 797ସାେହରା ସଲୁତାନା ସା େସକ ସଲାଉ ିନ୍ ଅେହମଦ YNY0614321

ପ ୁ /143443 70 122 798ହାଜି େସଖ ଅ ଲୁ ୱାହାବ ପି େସଖ ଅ ଲୁ ସମଦ YNY0614115
ପ ୁ /153444 60 122 799ହେରକୃ  ବାରିକ ପି ପ ାନନ ବାରିକ OR/06/044/404312
ପ ୁ /153445 54 122 800ଅ ୁର୍ନ ବାରିକ ପି ବୁଖାରୀ ବାରିକ OR/06/044/404313
ୀ /153446 48 122 801ବାସ ୀ ବାରିକ ପି ପ ାନନ ବାରିକ OR/06/044/405030
ୀ /153447 39 122 802ଜୟ ୀ ବାରିକ ପି ପ ାନନ ବାରିକ LNT3340585
ୀ /153448 34 122 803ପ ୁ ା ଅ ଳି ବାରିକ ପି ହେରକୃ  ବାରିକ LNT3034709
ୀ /163449 50 122 804ଜାନକୀଲତା ବାରିକ ସା ହେରକୃ  ବାରିକ OR/06/044/404339
ୀ /163450 46 122 805ଶାରଦା ବାରିକ ସା ଅକ୍ଷୟ ବାରିକ OR/06/044/405029
ପ ୁ /163451 46 122 806ଅଭୟ ବାରିକ ପି ବୁଖାରି ବାରିକ OR/06/044/404319
ୀ /163452 45 122 807ସଭୁଦା ବାରିକ ସା ଅଜୁର୍ ନ ବାରିକ LNT3340601
ପ ୁ /163453 44 122 808ଶରତ ବାରିକ ପି ବୁଖାରୀ ବାରିକ OR/06/044/404341
ପ ୁ /163454 44 122 809ଅକ୍ଷୟ ବାରିକ ପି ପ ାନନ ବାରିକ OR/06/044/405995
ପ ୁ /163455 44 122 810ରଂଜିତ ବାରିକ ପି ପ ାନନ ବାରିକ OR/06/044/404991
ପ ୁ /163456 42 122 811ଦୀଲିପ କମୁାର ବାରିକ ପି ବୁଖାରୀ ବାରିକ LNT3340239
ୀ /163457 42 122 812ଶା ିଲତା ବାରିକ ପି ବୁଖାରୀ ବାରିକ LNT3340569
ପ ୁ /163458 40 122 813ମେନାଜ ବାରିକ ପି ପ ାନନ ବାରିକ OR/06/044/404340
ୀ /163459 40 122 814ଭକି୍ତଲତା ବାରିକ ପି ବୁଖାରୀ ବାରିକ LNT3340551
ୀ /163460 40 122 815ଜୟ ୀ ବାରିକ ସା ରଂଜିତ୍ ବାରିକ YNY0614396
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ୀ /163461 39 122 816େସନ୍ହଲତା ବାରିକ ପି ବୁଖାରୀ ବାରିକ LNT3340577
ୀ /163462 38 122 817ଭାଗଯ୍ଶୀ ବାରିକ ପି ବୁଖାରୀ ବାରିକ LNT3340593
ୀ /163463 31 122 818ରିତା ଳି ବାରିକ ସା ମେନାଜ ବାରିକ YNY0723890
ୀ /163464 72 122 819ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େଦଇ ସା ବୁଖାରୀ ବାରିକ OR/06/044/404317
ୀ /173465 80 122 820ପତିମା ବାରିକ ସା ବଜ ବାରିକ OR/06/044/404346

ପ ୁ /173466 64 122 821ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ବଜ ବାରିକ OR/06/044/404351
ପ ୁ /173467 55 122 822ଅଜୟ ବାରିକ ପି ବଜ ବାରିକ OR/06/044/404352
ୀ /173468 50 122 823ନିରୁପମା ବାରିକ ସା ବିଜୟ ବାରିକ OR/06/044/404355
ୀ /173469 48 122 824େଗୗରୀ ବାରିକ ସା ଅଜୟ ବାରିକ OR/06/044/404353

ପ ୁ /173470 43 122 825ପ ୁ ର୍ଚ  ବାରିକ ପି ବଜ ବାରିକ OR/06/044/404356
ପ ୁ /173471 33 122 826ଦିପକ ବାରିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ LNT3034717
ପ ୁ /173472 30 122 827ବିକାଶ ବାରିକ ପି ବିଜୟ ବାରିକ YNY0688465
ପ ୁ /183473 49 122 828ଦିଲିପ ବାରିକ ପି ବଉରି ବାରିକ OR/06/044/404373
ୀ /183474 42 122 829ଶା ିଲତା ବାରିକ ସା ଦିଲିପ ବାରିକ LNT3340163

ପ ୁ /193475 72 122 830େଦୖତାରୀ ବାରିକ ପି ମଦନ ବାରିକ OR/06/044/404364
ପ ୁ /193476 36 122 831ସଜୁୀତ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ YNY0614354
ୀ /193477 29 122 832ଶଭୁଶୀ ସାହୁ ସା ସଜୁୀତ କମୁାର ସାହୁ YNY0614362
ୀ /203478 60 122 833ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ବାରିକ ସା େଦୖତାରୀ ବାରିକ OR/06/044/404365

ପ ୁ /203479 40 122 834ବୁଟୁନ ବାରିକ ପି େଦୖତାରୀ ବାରିକ OR/06/044/404367
ୀ /203480 40 122 835ହିନା ବାରିକ ପି େଦୖତାରୀ ବାରିକ OR/06/044/404369

ପ ୁ /203481 55 122 836ଜ୍ଞାନ ର ନ ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା OR/06/044/405028
ୀ /203482 42 122 837ସଲୁତା ପ ା ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ପ ା YNY1027853
ୀ /203483 24 122 838ପ ୂ ିର୍ମା ପ ା ପି ଜ୍ଞାନ ର ନ ପ ା YNY1027879

ପ ୁ /213484 50 122 839ପଦୀପ ବାରିକ ପି େବୖରାଗୀ ବାରିକ LNT3349297
ପ ୁ /213485 46 122 840କବିନ ବାରିକ ପି େବୖରାଗୀ ବାରିକ OR/06/044/404325
ୀ /213486 45 122 841ଛବିନା ବାରିକ ପି େବୖରାଗୀ ବାରିକ OR/06/044/404324

ପ ୁ /223487 60 122 842ପଭାତ ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷଣ ବାରିକ OR/06/044/404376
ୀ /223488 56 122 843ପକାଶ କମୁାର ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷଣ ବାରିକ OR/06/044/404377
ୀ /223489 54 122 844ନୟନା ବାରିକ ସା ପଭାତ ବାରିକ LNT3340700
ୀ /223490 41 122 845େବବିନା ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷଣ ବାରିକ OR/06/044/404374
ୀ /223491 38 122 846ପ ୁ ଲତା ବାରୀକ ସା ସକୁା  ବାରୀକ YNY0858076
ୀ /Ward no-3492 25 122 847ଐଶ୍ଵଯର୍ା ନ ପି ଚ େସେଶେଦଵ ପସାଦ ନ YNY1123421
ୀ /233493 80 122 848େଶୖଳବାଳା ମହା ି ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି OR/06/044/404380

ପ ୁ /233494 51 122 849ଅରୁଣ ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି OR/06/044/405020
ପ ୁ /233495 50 122 850ସେୁବାଧ ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି OR/06/044/405019
ପ ୁ /233496 50 122 851ପକାଶ ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି LNT4097184
ପ ୁ /233497 48 122 852ସଂଜୟ ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି LNT4097192
ପ ୁ /233498 44 122 853ଅନିଲ ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି OR/06/044/405059
ୀ /233499 37 122 854େରଣବୁାଳା ମହା ି ସା ସେୁବାଧ ମହା ି YNY0614461
ୀ /233500 38 122 855ଲକ୍ଷି ରାୟ ସା ଆେଲାକ ରାୟ YNY0174193

ପ ୁ /233501 34 122 856ଆେଲାକ ରାଏ ପି ଜିେରଖାନ ରାଏ YNY0614479
ୀ /233502 34 122 857ପ ୁ ା ରାଏ ମା େଶୖଳବାଳା ମହା ି YNY0858084

ପ ୁ /233503 40 122 858ପଦୀପ ସାହୁ ପି ଧୁବ ଚରଣ ସାହୁ YNY0614370
ୀ /233504 38 122 859ପାବର୍ ତି ସାହୁ ପି ସଦୁାମ ସାହୁ YNY0174201
ୀ /243505 51 122 860ନଜମା େବଗମ ସା ମନୱର ହୁେସନ LNT3034782
ୀ /243506 44 122 861ନିହା େହନ ପରୱିନ ସା େସକ ହିଦାଇତୁଲା  LNT3034774

ପ ୁ /243507 42 122 862େସକ ହିବାଇତୁଲା  ପି ଅମିନ ଓଲା  LNT3034758
ପ ୁ /243508 42 122 863ମି ର୍ା େସୖଫଂଉ ିନ ପି ମୀଜର୍ା ସିରାଜୁ ୀନ LNT3119138
ପ ୁ /243509 35 122 864ପରେଭଜ ହୁେସନ ପି ମନୱର ହୁେସନ LNT3034733
ୀ /243510 34 122 865ଅମରିନ ଜଫର ମା େରଇନା େବଗମ LNT3034766
ୀ /243511 62 122 866ମମତାଜ େବଗମ ସା ମିଜର୍ା ସିରାଜଉ ିନ OR/06/044/404390
ପ ୁ /243512 37 122 867ଇମାନ ହୁେସନ ପି ମନୱର ହୁେସନ LNT3034741
ପ ୁ /243513 62 122 868େସକ୍ ଜଫରୁୁଲା ପି େସକ ଅଶାଦୁଲା . OR/06/044/404622
ୀ /253514 21 122 869ସେୟଦା ଊ ିଯା ବୂରହାଣୀ ପି ସେୟଦା ବୂରହାନ ଅଲୀ YNY1179928
ୀ /253515 41 122 870ଦୁେଗର୍ଶ ନ ିନୀ ପରିଜା ପି ରବି  କମୁାର ପରିଜା LNT3337334
ପ ୁ /253516 24 122 871ସୟଦ ରି ୍ଵାନ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ବୂରହାନ ଅଲୀ YNY1214998
ପ ୁ /253517 70 122 872ପତିଭା ର ନ ସାମ ରାୟ ପି ଜୟହରି ସାମ ରାୟ LNT2524163
ୀ /253518 59 122 873ଦି ି ସାମ ରାୟ ସା ପତିଭା ର ନ ସାମ ରାୟ OR/06/044/404944
ପ ୁ /263519 74 122 874ପଦଯ୍ତୁ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ପଭାତ ବିଶାଳ OR/06/044/404407
ୀ /263520 59 122 875େଜଯ୍ା ନ୍ା ବିଶାଳ ସା ପଦଯ୍ତୁ ବିଶାଳ OR/06/044/404406
ପ ୁ /273521 43 122 876ସୟଦ ରକିବ ଅଖତର ପି ସୟଦ ତଲୁହର YNY0724104
ୀ /273522 33 122 877େମୖମନୁା ବାନୁ ସା ରାଜ ଖଁା YNY0724062
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ୀ /273523 26 122 878ରୁକସାର୍ େବଗମ୍ ପି ଉସମାନ ଖଁା YNY0724054
ୀ /273524 35 122 879ସସିତା େଭାଇ ସା ସେରାଜ େଭାଇ YNY0912469
ୀ /273525 54 122 880ମକୁତାରା ବିବି ସା ଉସମାନ ଖଁା YNY0724021
ୀ /273526 40 122 881ନିହାରବାଳା ଦାଶ ସା େକଶବ ଚ  ଦାଶ YNY0724070

ପ ୁ /273527 28 122 882ବିଶାଲ କମୁାର ଘେଡଇ ପି ବିେଦଶୀ କମୁାର ଘେଡଇ YNY0724047
ପ ୁ /273528 58 122 883ଉସମାନ ଖଁା ପି େମାବାରକ ଖଁା YNY0724039
ପ ୁ /273529 37 122 884ରାଜ ଖଁା ପି ଉସମାନ ଖଁା YNY0724013
ପ ୁ /273530 26 122 885ଫଜଲୁର େରେହମାନ ଖଁା ମା ନୁର ମହ ଦ ଖଁା YNY0723965
ୀ /273531 62 122 886ଆରତୀ ମହାପାତ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହାପାତ LNT3340023
ୀ /273532 43 122 887ସସିୁତା ମହାପାତ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହାପାତ LNT3340015

ପ ୁ /273533 49 122 888ଚିର ିବ ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି YNY0912287
ୀ /273534 40 122 889ହାଜରା ପରବିନ୍ ସା ସୟଦ ରକିବ ଅଖତର YNY0724112
ୀ /273535 28 122 890େସେହନାଜ ପରବିନ ପି ନୁର ମହ ଦ ଖଁା YNY0723973

ପ ୁ /273536 44 122 891ବ ନ ସାହା ପି ରଂଜିତ୍ ସାହା YNY0723957
ୀ /273537 35 122 892ମିତାରାଣୀ ସାହା ସା ବ ନ ସାହା YNY0723940
ୀ /283538 60 122 893ଜୟଶୀ ମହା ି ସା କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ LNT3119112
ୀ /283539 29 122 894ରିଜୁଆନା ପରବୀନ ସା ତାେବେର  ବକ୍ସ YNY1189158
ୀ /283540 29 122 895ରିଜାନା ପରବିନ ସା ତାେବ  ବକ୍ଷ YNY1195064
ୀ /293541 58 122 896ନଜତୁନ ବିବି ସା େସକ ନଜିବୁଲା YNY0505701

ପ ୁ /293542 45 122 897େଶଖ ତାରିକ ହୁେସନ ପି େଶଖ ସାବୁ ିନ LNT3341088
ପ ୁ /293543 45 122 898େଶଖ ସାଜିଦ ହୁେସନ ପି େଶଖ ସାବୁ ିନ LNT3340270
ପ ୁ /293544 43 122 899େଶଖ ଇସରାଫ ପି େସକ ହବିବ LNT3340312
ୀ /293545 40 122 900ନାଜଲିନ େବଗମ  ପି େସକ ସାବୁ ିନ LNT3340254
ୀ /293546 39 122 901ୟାସିନ େବଗମ ପି େଶଖ ସାବୁ ିନ LNT3340247

ପ ୁ /293547 36 122 902େସକ ଫରହୀନ ଅହ ଦ ପି େସକ ମହିଉ ିନ LNT3034790
ୀ /293548 33 122 903ତାନଜିମ ନୁଜହତ ପି େସକ ମହିଉ ିନ LNT3034808

ପ ୁ /293549 61 122 904େସକ ଅୟୁବ ପି େସକ ଅୟୁବ OR/06/044/404415
ୀ /293550 50 122 905ସାଏରା ବାନୁ ସା େସକ ମ ୁ ାକ OR/06/044/404410
ୀ /293551 77 122 906ହାସିନା େବଗମ ସା େସକ ସରାତୁଲା OR/06/044/404419
ୀ /293552 58 122 907ଫିେରାଜା େବଗମ ସା ସାବୁଦିନ OR/06/044/404421
ୀ /293553 49 122 908ବିସମିଲା େବଗମ ପି ସରାତଉଲା  OR/06/044/404411
ୀ /293554 48 122 909ଅପସାନା େବଗମ ପି ସରତୁଲା  OR/06/044/404427
ୀ /293555 42 122 910ସନଜିଦା େବଗମ ପି େସକ ସାହାବୁ ିନ YNY0309757
ୀ /293556 39 122 911ସ ିଦା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ଉମର ସରିଫ YNY0724120
ୀ /293557 35 122 912ମନୁମନୁ େବଗମ୍ ସା େସଖ ସାଜିଦ ହୁେସନ୍ YNY0614446
ୀ /293558 57 122 913ଚା  ବିବି ସା େସକ ହବିବି OR/06/044/404420
ୀ /293559 43 122 914ରୂମାନା ହବିବ୍ ସା ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ୍ ଖାନ୍ YNY0614438
ୀ /293560 39 122 915ନରଜିସ ହୁେମରା ସା େଶଖ ତାରିକ ହୁେସନ YNY0858126

ପ ୁ /293561 27 122 916ଅବଦୁଲ ମଝର ଖାନ୍ ପି ଅବଦୁଲ କୟୁମ୍ ଖାନ୍ YNY0614420
ପ ୁ /293562 62 122 917େସକ ମଇଉଦିନ ପି େସକ ସରାତୁଲା OR/06/044/404408
ପ ୁ /293563 59 122 918େମାହିନ୍ ମହ ଦ ପି ମଂଜୁ ମହ ଦ YNY0614412
ପ ୁ /293564 52 122 919େସକ ମ ୂ ାକ ପି େସକ ସରାତୁଲା OR/06/044/404416
ପ ୁ /293565 33 122 920ନିରାକାର ନାୟକ ପି ରେମଶ ନାୟକ YNY0688440
ୀ /293566 57 122 921ନସିମ୍ ନିଗାର ସା େମାହିନ୍ ମହ ଦ YNY0614404
ୀ /293567 54 122 922ସରଫନୁ ନିଶା ସା େଶଖ ମହିଉ ିନ OR/06/044/404409

ପ ୁ /293568 46 122 923େଶଖ୍ ଶାହିଦ ନୁର ପି େଶଖ୍ ନଜିବୁଲା LNT4536421
ୀ /293569 42 122 924ନଫିସା ନୁର ସା େଶଖ ସାହିଦ ନୁର LNT3340544

ପ ୁ /293570 43 122 925େଶଖ ଜାହିଦ ନୁରୁ ପି େଶଖ ନଜିବ ଉଲା LNT3340684
ୀ /293571 35 122 926ଆଶରଫି ପରବିନ୍ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ୱାହବ YNY0614453
ପ ୁ /293572 55 122 927େସକ ଅବଦୁଲ ରଜାକ ପି େସକ ସରାତୁଲା OR/06/044/404417
ପ ୁ /293573 69 122 928େସକ ସାବୁ ିନ ପି େସକ ସାବୁ ିନ OR/06/044/404413
ପ ୁ /293574 45 122 929େସକ ଉମର ସରିଫ ପି େସଖ ସରାତୁଲା  OR/06/044/405043
ୀ /293575 56 122 930ଯବିନ େଶଖ ସା େଶଖ ଆୟୁବ LNT3340775
ୀ /293576 26 122 931ଫାତିମା େଶଖ୍ ପି ଅୟୁବ୍ େଶଖ୍ YNY0723882
ପ ୁ /293577 23 122 932େସକ େସାେହୖଲ ପି େସକ ମ ୁ ାକ YNY1195023
ୀ /303578 55 122 933ରାଜଶୀ ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ LNT3341054
ୀ /303579 44 122 934ଝୁମା େସଠୀ ସା ର ନ କମୁାର େସଠୀ LNT2527026
ପ ୁ /303580 40 122 935ନିରଂଜନ େସଠି ପି ବଳରାମ େସଠି LNT3340411
ପ ୁ /303581 55 122 936ଭଗବାନ େସଠୀ ପି ଜଗନନ୍ାଥ େସଠୀ OR/06/044/404457
ୀ /303582 55 122 937ଜୟ ି େସଠୀ ସା କୃ ଚ  େସଠୀ OR/06/044/404458
ପ ୁ /303583 53 122 938ର ନ କମୁାର େସଠୀ ପି ବଳରାମ େସଠୀ LNT3350550
ୀ /303584 46 122 939ଲିଲି େସଠୀ ସା ଭଗବାନ େସଠୀ OR/06/044/404459
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ପ ୁ /313585 34 122 940ଜୟ  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ବନବିହାରୀ େଚୗଧରୁୀ YNY0309617
ପ ୁ /313586 33 122 941କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ବନବିହାରୀ େଚୗଧରୁୀ YNY0309609
ଅ /313587 32 122 942ବିେନାଦିନୀ େଚୗଧରୁୀ ସା କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YNY0741512
ୀ /313588 30 122 943ବଷର୍ା େଚୗଧରୁୀ ପି ବନବିହାରୀ େଚୗଧରୁୀ YNY0309591
ୀ /313589 26 122 944େସାନିଆ େଚୗଧରୁୀ ପି େତୗେଲାକଯ୍ େଚୗଧରୁୀ YNY0968370
ୀ /313590 25 122 945ସୀମା େଚୗଧରୁୀ ପି ବୁଲୁ େଚୗଧରୁୀ YNY0968388

ପ ୁ /313591 60 122 947େତୖେଲାକ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମହରି େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404465
ପ ୁ /313592 58 122 948ବୁଲୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ଚି ାମଣି େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404466
ୀ /313593 54 122 949ହାରାମଣି େଚୗଧରୁୀ ସା କୁ ବିହାରୀ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404474
ୀ /313594 52 122 950ଧରିତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ବନବିହାରୀ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404473
ୀ /313595 43 122 951ସବିତା େଚୗଧରୁୀ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଚୗଧରୁୀ LNT2527018
ୀ /323596 42 122 952ଭାରତ ଲକ୍ଷୀ ପରିଜା ପି ରବି  କମୁାର ପରିଜା LNT3339975
ୀ /333597 44 122 953ଗଲୁନାଜ ପରୱିନ ସା କାଲିଦ ହୁେସନ LNT2489201
ୀ /333598 80 122 954ହାଜରା େବଗମ ସା ତାରିକ ହୁେସନ YNY0640565

ପ ୁ /333599 60 122 955ଖାଲିଦ୍ ହୁେସନ୍ ପି ତାରିକ୍ ହୁେସନ୍ OR/06/044/405172
ପ ୁ /333600 53 122 956ସାହିଦ ହୁେସନ ପି ତାରିକ ହୁେସନ LNT2489193
ୀ /333601 44 122 957େହନା େକୖସର ସା ସାହିଦ୍ ହୁେସନ୍ YNY0723932
ୀ /343602 43 122 958ମମତା େଚୗଧରୁୀ ସା ବୁଲୁ େଚୗଧରୁୀ LNT3340148

ପ ୁ /343603 65 122 959ହାଡିବ ୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ଚି ାମଣି େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404470
ୀ /343604 54 122 960ନମିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ହାଡିବ ୁ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404472

ପ ୁ /343605 54 122 961ପେମାଦ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଚି ାମଣୀ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/404471
ପ ୁ /343606 32 122 962ବିଭୁ ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ହାଡିବ ୁ େଚୗଧରୁୀ LNT3034816
ପ ୁ /343607 77 122 963କାଳ ି େସଠୀ ପି େଲାକନାଥ େସଠୀ OR/06/044/404444
ପ ୁ /343608 67 122 964େଦାଳେଗାବି  େସଠୀ ପି େଲାକନାଥ େସଠୀ OR/06/044/404447
ପ ୁ /343609 63 122 965କାହନ୍  ୁେସଠୀ ପି େଲାକନାଥ େସଠୀ OR/06/044/404446
ୀ /343610 60 122 966ଶା ିଲତା େସଠୀ ସା କାଳ ୀ େସଠୀ OR/06/044/404445
ୀ /343611 55 122 967ଡଲି େସଠୀ ସା କାହନ୍  ୁେସଠୀ OR/06/044/404449
ୀ /343612 54 122 968ପମିଳା େସଠୀ ସା େଦାଳେଗାବି  େସଠୀ LNT3340072

ପ ୁ /343613 43 122 969ଦିେନଶ େସଠୀ ପି କାଳ ି େସଠୀ OR/06/044/404451
ପ ୁ /343614 41 122 970ଆେଲାକ କମୁାର େସଠୀ ପି କାଳ ି େସଠୀ LNT3340064
ପ ୁ /343615 38 122 971ରାଜକିେଶାର େସଠୀ ପି େଦାଳେଗାବି  େସଠୀ LNT3341229
ୀ /353616 60 122 972ପମିଳା େସଠି ସା ଶକୁେଦବ େସଠି OR/06/044/404476
ୀ /353617 45 122 973ଗୀତା ଳୀ େସଠି ପି ଶକୁେଦବ େସଠି LNT3341302
ୀ /353618 30 122 974େଗୗରୀ େସଠୀ ସା ଦିପକ େସଠୀ YNY0614206

ପ ୁ /363619 90 122 975ବିପିନବିହାରୀ କର ପି ଶଯ୍ାମ କର OR/06/044/404481
ୀ /363620 85 122 976ଈ ୁବାଳା କର ସା ବିପିନ କର OR/06/044/404482
ୀ /363621 75 122 977ବିନିତା କର ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର କର OR/06/044/404484

ପ ୁ /363622 63 122 978ବିଦଯ୍ତୁ କର ପି ବିପିନ କର OR/06/044/404483
ୀ /363623 58 122 979ପତୀଭା କର ସା ବିଦଯ୍ତୁ କର OR/06/044/404486

ପ ୁ /363624 56 122 980ବିଜନ କର ପି ବିପିନ କର OR/06/044/404485
ୀ /363625 33 122 981ଅପିର୍ତା କର ପି ବିଦଯ୍ତୁ କମୁାର କର YNY0614222
ପ ୁ /363626 29 122 982ରିେତଶ କର ପି ବିଦଯ୍ତୁ କମୁାର କର YNY0614131
ୀ /373627 33 122 983ସବୁନମ ଆରା ସା ଇବଜ ବକ୍ସ LNT3034824

ପ ୁ /373628 48 122 984ସରୁଜ ବକସ ପି ଅେହମଦ ବକସ OR/06/044/404498
ପ ୁ /373629 45 122 985ଇମାଜ ବକସ ପି ରେହମତ ବକସ OR/06/044/404497
ୀ /373630 44 122 986ଅପସାନା େବଗମ ପି ରେହମତ ବକ୍ସ OR/06/044/405038

ପ ୁ /373631 26 122 987ଅସିମ୍ ବକ୍ସ ପି ସରୁଜ ବକ୍ସ YNY0968396
ପ ୁ /383632 60 122 988ନବି ବକ୍ସ ପି ଅହମଦ ବକ୍ସ LNT3333077
ପ ୁ /383633 56 122 989ମମୁତାଜ ବକ୍ସ ପି ନବିବ ବକ୍ସ LNT3349305
ପ ୁ /383634 54 122 990ରସଲୁ ବକ୍ସ ପି ଅେହମତ ବକ୍ସ OR/06/044/404494
ୀ /383635 50 122 991ହାସିନା ବିବି ସା ରସଲୁ OR/06/044/404969
ୀ /383636 45 122 992ଫରନା ବିବୀ ସା ସରୁଜ ବକ୍ସ YNY0640516
ୀ /383637 23 122 993ରୁମନା ୀେଦର୍ୗସ ପି ସରୂଜ ବଖ୍ସ YNY1135466
ପ ୁ /383638 34 122 994େସକ ହାସିମ ମହ ଦ ପି େସକ ମନୁା ମହ ଦ LNT3034832
ୀ /393639 36 122 995ସାଇଦା େବଗମ  ପି େସକ ହସନ ମହ ଦ  LNT3034840
ୀ /393640 38 122 996ରୁେକୟା େବଗମ ପି େଶଖ ହାସାନ ମହ ଦ LNT3341211
ୀ /393641 27 122 997ଗେୁଲ ଅପସାନ୍ େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ନଜମ୍ ମହ ଦ YNY0724096
ୀ /393642 70 122 998ରୟାମାତୁନ ବିବି ପି େଶଖହାସନ ମହ ଦ OR/06/044/404500
ପ ୁ /393643 58 122 999ଅବଦୁଲ ଯଯ୍ାଉ ିନ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ଜଲାଲ ଖଁା LNT2613586
ପ ୁ /393644 40 122 1000େସକ ନଜମ ମହ ଦ ପି େସକ ହାସାନ ମହ ଦ LNT4542411
ପ ୁ /393645 46 122 1001େଶଖ ବସିର ମହ ଦ ପି େସକ ହାସାନ ମହ ଦ OR/06/044/404501
ୀ /393646 50 122 1002ମନୁଆରା ସଲୁତାନା ସା ଅବଦୁଲ ଯଯ୍ାଉ ିନ ଖଁା YNY0987081
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ୀ /403647 60 122 1003ସୟୁରୁନ ବିବି ସା େସଖ ମହମଦ ହୁେସନ OR/06/044/404968
ପ ୁ /413648 58 122 1004ମହ ଦ ଜହିର ପି ନୁର ମହ ଦ OR/06/044/404514
ୀ /413649 40 122 1005ତରନା େବଗମ ସା େମାହମଦ ଜହୀର YNY1195056

ପ ୁ /413650 52 122 1006ମହ ଦ ରଫିକ ମହମଦ ପି ନୁର ମହ ଦ OR/06/044/404516
ପ ୁ /413651 40 122 1007ମହ ଦ ସଫିକ ଓଯ୍ାର୍ସି ପି ନୁର ମହ ଦ LNT4533204
ପ ୁ /413652 26 122 1008ମହ ଦ ଇରସାଦ ଜହିର ପି େସକ୍ ଜାହିର ମହ ଦ YNY0724005
ୀ /423653 42 122 1009େରଶମା େବଗମ ପି ନୁର ମହମଦ OR/06/044/405126
ୀ /423654 49 122 1010ସହୁାନା ବିବି ସା ମହ ଦ ରଫିକ LNT3340726
ୀ /433655 50 122 1011ରୁକସାନା ବିବି ସା ସଲିମ ମହ ଦ YNY0640540

ପ ୁ /433656 40 122 1012କଲୀମ  େମାହମଦ ମା ରୁଖସାନା ବିବୀ YNY1135441
ୀ /443657 75 122 1013ମନିୁ ବିବି ସା ଖାନ ମହମଦ LNT4542536

ପ ୁ /443658 45 122 1014ସେୁଲମାନ ମହ ଦ ପି ଖାନ ମହ ଦ OR/06/044/404518
ପ ୁ /443659 48 122 1015ଏହସାନ ମହ ଦ ପି ଖାନ ମହ ଦ YNY0493221
ପ ୁ /443660 48 122 1016ମହମଦ ରେହମାନ ପି ଖାନ ମହ ଦ OR/06/044/404517
ୀ /443661 46 122 1017େରସମା େରହମାନ ସା ମହ ଦ େରହମାନ YNY0309682
ୀ /453662 37 122 1018ଜାେହଦା େବଗମ ପି େସଖ ଅବଦୁଲ ସୟଦ YNY0309690
ୀ /453663 35 122 1019ଅ ନା େବଗମ ସା ଶାରିକ଼ େମାହମଦ YNY1186048
ୀ /453664 70 122 1020ଯେୁବଦା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ସୟିଦ OR/06/044/404537
ୀ /453665 55 122 1021ସଂଜୀଦା ବିବି ସା େସକ ଅବ ଲୁ ମହ ଦ LNT3341039
ୀ /453666 29 122 1022ରିଜଓାନା ବିବି ସା େସକ୍ ଅବଦୁଲ ହନିଫ YNY0724088

ପ ୁ /453667 48 122 1023ଅବଦୁଲ ହନିଫ ପି ଅବଦୁଲ ସୟଦ OR/06/044/404540
ପ ୁ /453668 26 122 1024ନ ିଶ ହାଯାତ ପି ଇଖାକ଼ ହୂେସୖନ YNY1186055
ପ ୁ /453669 33 122 1025ମହ ଦ ସାଦିକ ପି ମହ ଦ ସାହାଜାନ LNT4536454
ପ ୁ /453670 59 122 1026େଶକ ଅବଦୁଲ ସମଦ ପି ଅବଦୁଲ ସୟିଦ OR/06/044/404538
ପ ୁ /453671 36 122 1027ମହ ଦ ସାରିକ ପି ମହ ଦ ସାହାଜନ LNT4536496
ପ ୁ /473672 34 122 1029େସକ ଅବଦୁଲ କରିମ  ପି େସକ ଅବଦୁଲ କାସିମ LNT3034865
ପ ୁ /473673 33 122 1030େସକ ଅବଦୁଲ ନାସିମ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ଖାଲିଲ LNT3034873
ପ ୁ /473674 32 122 1031େସକ ଅବଦୁଲ ଫୟାଜ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ  LNT3034857
ୀ /473675 25 122 1033ସଲୁତାନା େବଗମ ପି େସକ ଖଲିଲ YNY0688507
ୀ /473676 55 122 1034ତାେହରା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ YNY0085977
ୀ /473677 50 122 1035ଗଲୁୁନାରା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ଖଲିଲ YNY0085993
ୀ /473678 42 122 1036ସାବନା ବିବି ସା େସକ ୟୁସଫ YNY0086025

ପ ୁ /473679 50 122 1037େସକ ୟୁସଫୁ ପି ଅବଦୁଲ୍ ଶକୁରୁୁ YNY0086017
ୀ /483680 60 122 1038ରହିମା େବଗମ ସା ମଜିଦ ଖଁା OR/06/044/404543
ୀ /483681 55 122 1039ରେହମତୁନ େବଗମ ପି ନଜିର ଖଁା OR/06/044/404957
ୀ /483682 42 122 1040ନୁରଜାହାନ େବଗମ ପି ନଜିର ଖଁା LNT3337367

ପ ୁ /483683 55 122 1041ୱହିଦ ଖଁା ପି ନଜିର ଖଁା LNT4545851
ୀ /483684 50 122 1042ନଇମନୁ ନିଶା ସା ଜାହିଦ ନିଶା LNT3340171
ୀ /493685 40 122 1043ରିହାନା ବିବି . ସା େଶଖ ଜବାର . LNT3340130
ୀ /493686 48 122 1044ସଲମା େବଗମ ସା େସକ ସଲିମ OR/06/044/404551

ପ ୁ /493687 25 122 1045େସକ୍ ହାକିମ୍ ପି େସକ୍ ଜାବିର YNY0968404
ପ ୁ /493688 45 122 1046େଶଖ ଜାବିର ପି େମେହବୁବ LNT3340122
ପ ୁ /493689 32 122 1047େସକ କରିମ୍ ମା ସଲମା େବଗମ୍ YNY0614149
ପ ୁ /503690 78 122 1048େଶକ ମସୁଲିମ  ପି ମମତାଜ ଅ YNY0640581
ପ ୁ /503691 43 122 1049େସକ ମନୁସୀ ପି େସକ ମସୁଲିମ  LNT2496933
ପ ୁ /503692 41 122 1050େସକ ରାଜ ପି େସକ ମସୁଲିମ  LNT2500569
ପ ୁ /503693 40 122 1051େସକ ସିକ ର ପି େସକ ମସୁଲିମ  LNT2502532
ପ ୁ /503694 35 122 1052େସକ ଆଜାଦ ପି େସକ ମସୁଲିମ  LNT3034881
ୀ /503695 35 122 1053େଜାେବଦା େବଗମ୍ ସା େସକ ମନୁ୍ସି YNY0358234
ୀ /503696 70 122 1054ଟୁକନୁା ବିବି ସା େଶଖ ମସୁଲିମ  LNT3341021
ୀ /503697 45 122 1055ତାହାରା ବିବି ସା େସକ ଅସଲମ YNY0764449
ୀ /503698 38 122 1056ରୁକସୁାନା ବିବି ସା େସକ ମନୁୁସୀ YNY0764456
ୀ /513699 33 122 1057ରାମି େବଗମ  ପି େସକ ସମ ୁ LNT3034899
ପ ୁ /513700 33 122 1058େସକ ଅୟାରଖଁା  ପି େସକ ସମ ୁ YNY0640557
ପ ୁ /513701 32 122 1059େସକ ରାଜ ବବର ପି େସକ ସମ ୁ LNT3034907
ପ ୁ /523702 45 122 1060େସକ ଆଲାଉ ିନ  ପି େସକ ସମ ୁ YNY0640532
ୀ /523703 46 122 1061ଅପସରି େବଗମ ସା େସକ ଆଲାଉ ିନ  LNT2613610
ପ ୁ /533704 50 122 1062େସକ ଆକବର ପି େସକ ଇସଲାମ OR/06/044/404567
ପ ୁ /533705 70 122 1063ଡା ମହ ଦ ସମସଲୁ ଆଲାମ ପି ଡ଼ା ଏସ ଇସଲାମ  OR/06/044/404560
ପ ୁ /533706 67 122 1064ଡା ମହ ଦ ବଦରୁଲ ଆଲାମ ପି େସଖ ଇସଲାମ LNT2613602
ପ ୁ /533707 63 122 1065ମହ ଦ ଅମିନୁଲ ଆଲାମ ପି େସଖ ନୁରୁଲ ଇସଲାମ YNY0987099
ୀ /533708 61 122 1066େକୖଶର ଆଲାମ ସା ଡା ମହ ଦ ସମସଲୁ ଆଲାମ OR/06/044/404563
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ୀ /533709 54 122 1067ଶାହିନା ଆଲାମ ସା ମହ ଦ ଅମିନୁଲ୍ ଆଲାମ ଆଲାମ LNT2613578
ୀ /533710 37 122 1068ସାଦିଆ ଆଲମ ସା ମହ ଦ ସମସଲୁ ଆଲମ YNY0309716
ୀ /533711 33 122 1069ବସମା ଆଲମ ପି ମହ ଦ ସମସଲୁ ଆଲମ YNY0309724

ପ ୁ /533712 29 122 1070ୱାସିମ ମହ ଦ ଆଲମ ପି ମହ ଦ ସମସଲୁ ଆଲମ YNY0309732
ୀ /533713 85 122 1071େହଦାତୁନ ନିଶା ସା େଶଖ ଆସଲାମ OR/06/044/404561
ୀ /543714 45 122 1072ମସୁରୁୀ ଖାତୁନ ସା ସେୁଲମାନ ସରିଫ ଖଁା LNT3340197
ୀ /543715 38 122 1073ମନିୁ େବଗମ୍ ସା ଯମିରଉଲା ସରିଫ ଖାନ୍ YNY0724138

ପ ୁ /543716 75 122 1074ସୟଦ ଖଁା ପି ସରିଫ ଖଁା OR/06/044/404599
ପ ୁ /543717 46 122 1075ସେୁଲମାନ ସରିଫ ଖଁା ପି ସହିଦ ଖଁା  OR/06/044/405050
ପ ୁ /543718 41 122 1076ଯମିରଉଲା ସରିଫ ଖାନ୍ ପି ସହିଦ ଖାନ୍ YNY0724146
ୀ /543719 70 122 1077ଖଇରୁନ ନିଶା ସା ସୟଦ ଖଁା YNY0987107
ୀ /553720 56 122 1078ହିଦାୟତ ସଲୁତାନା ସା େଶଖ ମକବୁଲ LNT3340189
ୀ /553721 80 122 1079ରେହମାତୁନ ନିଶା ସା ଅବଦୁସ ସମଦ ଖଁା OR/06/044/404581
ୀ /553722 58 122 1080ସ ିଦା ସଲୁତାନା ପି ଅବଦୁସ ସମଦ ଖାନ୍ OR/06/044/404582
ୀ /563723 42 122 1081େରେହନା ସଲୁତାନ ସା ମହ ଦ ୱାହିଦ LNT2613511
ୀ /563724 53 122 1082ପତୀମା େବେହରା ସା କୃପାସି ୁ େବେହରା YNY0724211
ୀ /563725 48 122 1083ସୀତା ବିେଶାଇ ସା ଦ ପାଣୀ ବିେଶାଇ YNY0724229
ୀ /563726 51 122 1084ନିଲୁଫର ଫିରେଦାସ୍ ସା େସକ୍ ସରୁଜ YNY0724187

ପ ୁ /563727 23 122 1086ଖାଲିଦ େମାହମଦ ପି ବାହୀଦ େମାହମଦ YNY1178854
ୀ /563728 41 122 1087େରହାନା ସଲୁତାନା ସା ମହ ଦ ଜାହିଦ ସଲୁତାନା LNT3034915

ପ ୁ /563729 59 122 1088େସକ ସରୁଜ ପି େସକ ରସିଦ LNT3266392
ପ ୁ /563730 49 122 1089ମହମଦ ୱାହୀଦ ପି ଅବଦୁଲ ହମିଦ OR/06/044/404610
ୀ /573731 44 122 1091ୱାହିଦା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ସାଜିଦ LNT3340882
ୀ /573732 44 122 1092ନଜମା ଫରୱିନ ସା ମହ ଦ ୱାହିଦ LNT3034923
ୀ /573733 41 122 1093ମମୁତାଜ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଜାବିଦ LNT3034931
ୀ /573734 40 122 1094ମମତାଜ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଜାବିଦ LNT2613495
ୀ /573735 70 122 1095ତାେହରା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ମଜିଦ OR/06/044/404609

ପ ୁ /573736 45 122 1096ମହ ଦ ଜାବିଦ ପି େସକ୍ ଅବ୍ଦୁଲ୍ ମଜିଦ OR/06/044/404966
ପ ୁ /573737 76 122 1097େଶଖ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ରହିମ OR/06/044/404608
ୀ /573738 45 122 1098ତରନୁମ ପିରେଦାଷ ପି େସଖ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ  LNT2613487

ପ ୁ /573739 52 122 1099ମହମଦ ସାଜିଜ ପି ମହମଦ ମଜିଜ LNT3340890
ପ ୁ /573740 19 122 1100େମାହମଦ ସ ୁ ିଯାନ ପି େମାହମଦ ଜାବିଦ  YNY1344720
ୀ /583741 45 122 1101ରୁକସାନା େବଗମ ସା ଆସପାକ ଖଁା LNT3341112
ୀ /583742 41 122 1102ଫିେରଜା େବଗମ ସା ଇସାକ ଖଁା LNT3341120

ପ ୁ /583743 36 122 1103େସକ ତାରିକ ପି େସକ ହାକିମ  LNT3034964
ପ ୁ /583744 26 122 1104ଜାେଓଦ୍ ଅଖତର ପି ଅବଦୁଲ େକୖାଶର ଖଁା YNY0724179
ୀ /583745 27 122 1105ଗଜାଲା ବସରତ ସା ଇମ୍ତିଆ  େଶଖ YNY1168699
ୀ /583746 45 122 1106ସାଏରା ବିବି ସା ମମତାଜ ବକ୍ସ LNT2613461

ପ ୁ /583747 57 122 1107ଇସାକ ଖଁା ପି ଇବାହିମ ଖଁା LNT3340106
ପ ୁ /583748 50 122 1108ଆସପାକ ଖଁା ପି ଉବାହିମ ଖଁା LNT2613453
ପ ୁ /583749 49 122 1109ବିଜୟ କମୁାର େସଠି ପି ଧନୁ େସଠି LNT3034956
ୀ /583750 49 122 1110ରଶି େସଠୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ LNT3034949
ୀ /593751 39 122 1111ଆଫସାନା େବଗମ ମା ରଜିଆ ବିବି OR/06/044/404618
ୀ /593752 68 122 1112ଅନିଶା େବଗମ ସା ନଜିର ଖଁା OR/06/044/404585
ୀ /593753 46 122 1113ଆସମା େବଗମ ପି ନଜିର ଖଁା OR/06/044/404586
ୀ /593754 44 122 1114ସମିନା େବଗମ ସା ନିଜାମ ଖାଂ OR/06/044/262769
ୀ /593755 43 122 1115ଜାହିଦା େବଗମ ପି ନଜିର ଖଁା LNT2613420
ୀ /593756 40 122 1116ରୁଖସାନା ବାଗମ ସା ପରେୱଜ ଖଁା YNY0858159

ପ ୁ /593757 50 122 1117ନିଜାମ ଖଁା ପି ନଜିର ଖଁା OR/06/044/404587
ପ ୁ /593758 44 122 1118ସାହାଜାହାନ ଖଁା ପି ନଜିର ଖଁା LNT2613438
ପ ୁ /593759 42 122 1119ପରେୱଜ ଖଁା ପି ନଜିର ଖଁା LNT3340262
ୀ /593760 42 122 1120ମମୁତାଜ ନଶରିନ ସା ଶାହାଜାହାନ ଖଁା YNY0858183
ପ ୁ /603761 56 122 1121କମରୁଦିନ .. ପି ଫାୟାରୁଦିନ .. LNT2613404
ୀ /613762 39 122 1122ରଜିଆ ସଲୁତାନା  ପି େସୗକତ ମହ ଦ  LNT3034980
ପ ୁ /613763 29 122 1123ସୟଦ ଶମେଶର ଅଲି ପି େସୗକତ ମହ ଦ  YNY0086058
ୀ /613764 55 122 1124େରହାନା େବଗମ ସା େସୗକତ ମହ ଦ OR/06/044/404572
ପ ୁ /613765 66 122 1125େସୗକତ ମହ ଦ ପି ମଜାର OR/06/044/404573
ୀ /623766 37 122 1126ସିକୃତି େବେହରା ସା ଅୟସକା  ସାହୁ YNY0724203
ୀ /623767 56 122 1127ନଳିନୀ ପଭା ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/405118
ୀ /623768 44 122 1128ସିତା ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ପ ା OR/06/044/405119
ପ ୁ /623769 39 122 1129ଅୟସ କା  ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ LNT2613354
ପ ୁ /623770 56 122 1130ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ OR/06/044/405128
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ୀ /633771 24 122 1131ରୁ ା େଚୗଧରୁୀ ପି ସଭୁାଂଶ ୁେଚୗଧରୁୀ YNY1168871
ପ ୁ /633772 74 122 1132ଶତୃଘନ୍ େଚୗଧରୁୀ ପି ଲକ୍ଷଣ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/405010
ୀ /633773 74 122 1133ଇ ିରା େଚୗଧରୁୀ ସା ଶତୃଘନ୍ େଚୗଧରୁୀ LNT2523298
ୀ /633774 51 122 1134େବୖଜୟ ୀ େଚୗଧରୁୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ସଭୁାଂଶ ୁେଶଖର େଚୗଧରୁୀ LNT3035011
ୀ /643775 40 122 1135ମେନାରମା େଚୗଧରୁୀ ପି ଲକ୍ଷଣ େଚୗଧରୁୀ LNT2613271
ୀ /653776 70 122 1137ସଷୁମା ପ ା ସା େଗାପିନାଥ ପ ା YNY0987123

ପ ୁ /653777 48 122 1138ସତଯ୍କା  ପ ା ପି େଗାପିନାଥ ପ ା YNY0987115
ପ ୁ /653778 45 122 1139େସୗମଯ୍କା  ପ ା ପି େଗାପିନାଥ ପ ା LNT3341179
ୀ /653779 39 122 1140ଜିତପଜ୍ଞା ପ ା ସା ସତଯ୍କା  ପ ା YNY0858092

ପ ୁ /663780 68 122 1141େଶକ ଜହିରଅହମଦ ପି େସକ ସନୱାର ଅଲି OR/06/044/404984
ପ ୁ /673781 47 122 1142େସକ ମନଜୁର ଅହ ଦ ପି େସକ ଜହିର ଅହ ଦ OR/06/044/404981
ୀ /673782 44 122 1143ନସୀନ ବାେନା  ସା େଶଖ ମନଜୁର ଅହ ଦ LNT3340007

ପ ୁ /673783 39 122 1144େସକ ସଫିରାଜ ପି େସକ େମେହରାଜ LNT3035052
ପ ୁ /673784 37 122 1145େସକ ହଲିମ  ପି େସକ କାଦର LNT3035060
ପ ୁ /673785 49 122 1146ଜୀଲାନୀ ଅହ ଦ ପି ନ୍ସିମ ଅହ ଦ YNY1308477
ୀ /673786 69 122 1147ସି ିକା େବଗମ୍ ସା ଅବଦୁଲ ସହିଦ୍ ଖଁା YNY0614172
ୀ /673787 66 122 1148ମମତାଜ େବଗମ ସା ଜହିର ଅହ ଦ OR/06/044/404985
ୀ /673788 55 122 1149କମୁଦିୁନ ବିବି ସା େଶଖ େମେହରାଜ OR/06/044/405017
ୀ /673789 44 122 1150ମ ୁ ାନ ବିବି ସା େସକ୍ ହଲିମ୍ YNY0968339
ୀ /673790 30 122 1151େସହନାଜ ଗଜାଲି ସା େସକ୍ ସରଫରାଜ YNY0724161

ପ ୁ /673791 43 122 1152ଏମ.ଡୀ. ଜାେଵଦ ପି ମହ ଦ କାସିମ YNY1308436
ପ ୁ /673792 32 122 1153ଅବଦୁଲ ୱାସିଦ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ସହିଦ୍ ଖଁା YNY0614164
ପ ୁ /673793 49 122 1154ଜିଲାଣୀ ମହ ଦ - େସକ ମନଜୁର ମହ ଦ YNY1188671
ୀ /673794 28 122 1155ସାେଜଦା ନିଶା ମା କସୁଦିୁନ ବିବି YNY0724153
ୀ /673795 57 122 1156ୟାସମୀନ ପରବିନ ସା ଏମ.ଡୀ. ଜାେବଦ YNY1308493
ୀ /673796 35 122 1157ତବାସନୁ ପରବିନ - େସକ ମନଜୁର ଏହ ଦ YNY1188721
ୀ /673797 35 122 1158ତବସନୁ ପରବିନ ସା ଜୀଲାନୀ ଅହ ଦ YNY1308451

ପ ୁ /683798 42 122 1159େସକ ଅବଦୁଲ ସାବିତ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ସୟିଦ YNY0987131
ପ ୁ /683799 38 122 1160େଶଖ ଜହିରୁ ିନ ପି େଶଖ ହୁେସନ LNT3333069
ପ ୁ /683800 48 122 1161େସକ ଆଦିଲ ପି ଅବଦୁଲ ସୟିଦ  LNT2613131
ୀ /683801 67 122 1162ସଇଦା େବଗମ ସା ମହ ଦ ରସିଦ୍ LNT3337318
ୀ /683802 60 122 1163ଫିେରାଜା େବଗମ ସା େସକ ହୁେସନ OR/06/044/404594
ୀ /683803 68 122 1164ସଲରୁନ ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ସୟିଦ LNT2613156

ପ ୁ /683804 70 122 1166ଅବଦୁଲ ସୟିଦ ପି େସକ ମଇଉଦିନ OR/06/044/404592
ପ ୁ /683805 35 122 1167େସକ ସାଜନ ପି ଅବଦୁଲ ସଇ YNY0987149
ପ ୁ /693806 62 122 1168େସକ ଇସାମ - ସମେସର େମାହମଦ YNY1135458
ପ ୁ /693807 30 122 1169େସକ ଅବୁକାଲାମ - ସମେସର େମାହମଦ YNY1148204
ୀ /693808 47 122 1170ସାହିନ ବାେନା ସା ସାହାଜାନ ମହ ଦ OR/06/044/404636
ୀ /693809 50 122 1171ରୁବିୟା େବଗମ ପି ଏରଫାନ OR/06/044/404637
ୀ /693810 57 122 1172ରୁକସାନା ବିବି ସା ମହ ଦ ସମେସର OR/06/044/404635
ୀ /693811 29 122 1173ସବନମ୍ ଫିରେଦାସ ସା ମହ ଦ ସାହିଲ୍ YNY0614198
ପ ୁ /693812 70 122 1174ସମସିର ମହମଦ ପି ମହ ଦ ଏରଫାନ OR/06/044/404633
ପ ୁ /693813 68 122 1175ସାହାଜାନ ମହ ଦ ପି ମହ ଦ ଏରଫାନ OR/06/044/404632
ପ ୁ /693814 28 122 1176େଶଖ ମସଦୂ - ସମେସର େମାହମଦ YNY1140227
ପ ୁ /693815 29 122 1177ଗରୂପୀତ ସିଂହ ସଂଧ ୂ ପି ର ୀତ ସିଂହ ସଂଧ ୂ YNY1212067
ୀ /693816 31 122 1178ସାେହବା ସମୁନ୍ ପି ସମସିର୍ ମହ ଦ YNY0614180

ପ ୁ /743817 47 122 1179େସକ କଲୀମ ପି  ଲ YNY1344464
ପ ୁ /773818 47 122 1180େସକ କଲୀମ ପି େସକ ଫଜଲ YNY1200542
ୀ /783819 46 122 1181େରାକିଆ ବିବୀ ସା େମୖଦୂଲ ମଲିକ  YNY1344522
ୀ /893820 28 122 1182କଲଯ୍ାଣୀ ରାଉତ ପି େଗୗରାଂଗ ରାଉତ  YNY1344548
ପ ୁ /1363821 51 122 1183େମୖଦୂଲ ମଲିକ ପି ଅଜିଜୁଲ ମଲିକ YNY1324854
ପ ୁ /400/E3822 44 122 1184େଶକ୍ ବସିର ମହ ଦ ପି ସଗର୍ତ େଶକ୍ ହସନ ମହ ଦ YNY1213289
ୀ /4023823 21 122 1185ସରୂତୁନ େବଗମ ପି ନବୀ ବକ୍ସ YNY1131853
ପ ୁ /4023824 32 122 1186ଇମରାନ େସଖ - ରିୟାଜ ବକ୍ସ YNY1131846
ୀ /406 D3825 28 122 1187ଗଜାଲା େମହମଦୂ୍ ସା ୱାସିମ ମହ ଦ ଆଲମ YNY1345297
ୀ /5443826 34 122 1188ସ ୁର୍ନ ବିବୀ ସା  କଲୀମ YNY1255082
ୀ /9993827 41 122 1189ମିନାଜ େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ହକଲୁ ଏକିନ୍ YNY0830885
ପ ୁ /9993828 48 122 1190ରୁଦ ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ଧୁବ ଚରଣ ମିଶ YNY0830877
ପ ୁ /NO3829 32 122 1191ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YNY1341072
ପ ୁ /13830 45 122 1192ସ ିତ ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି LNT3340494
ୀ /23831 60 122 1193ରାଧାରାଣୀ ପାତ ସା ବଜ କିେଶାର ପାତ LNT3266442
ୀ /23832 36 122 1194ବ ନା ପାତ ପି ବଜ କିେଶାର ପାତ YNY0987156
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ପ ୁ /23833 35 122 1195ବିନୟ କମୁାର ପାତ ପି ବଜ କିେଶାର ପାତ OR/06/044/407243
ୀ /793834 26 122 1196ବୀଜୟଲକ୍ଷୀ ବାରିକ ସା ସଂଜୟ ବାରିକ YNY1340702
ୀ /POBOX 1053835 67 122 1197ରାଧା ଶମର୍ା ସା ଶେିଯା କମୁାର ଶମର୍ା
ୀ /1093836 23 122 1198ଅେୟସା ସି ିକ ଅେୟସା ସି ିକ ସା ମ୍ଡ ନାୟର ଅକମଲ YNY1350842
ୀ /83837 27 122 1199ସସିତା ନାୟକ ସା ସବିତା େସନାପତି YNY1369677
ୀ /73838 20 122 1200ମାମାଲି େବେହରା ପି ଗେଣଶ େବେହରା YNY1369685

ପ ୁ /73839 21 122 1201ବିଶାଲ େବେହରା ପି ସେ ାଷ େବେହରା YNY1369735
ପ ୁ /073840 18 122 1202ରାହୁଲ େବେହରା ପି ସେ ାଷ େବେହରା YNY1372283
ୀ /113841 18 122 1203ଏକତା େବେହରା ପି ଚି  ର ନ େବେହରା YNY1372291
ୀ /113842 18 122 1204ପାଯୟଲ େବେହରା ପି ମନର ନ େବେହରା YNY1372325
ୀ /73843 18 122 1205େସାନାଲୀ େବେହରା ପି ଗେଣଶ େବେହରା YNY1372333

ପ ୁ /83844 18 122 1206ସଭୁମରାଜ େସନାପତି ମା ସବିତା େସନାପତି YNY1372341
ପ ୁ /73845 18 122 1207ସରୂଜ େବେହରା ପି ପତାପ େବେହରା YNY1372358
ୀ /303846 18 122 1208ଅ ମୁ ଆରା େବଗମ ମା ଆଲମ ଆରା େବଗମ YNY1372366
ୀ /013847 18 122 1209ପୀତିସିତା େଚୗଧରୁୀ ପି େକଦାରନାଥ େଚୗଧରୁୀ YNY1374073

ପ ୁ /153848 59 122 1210ସଲୀମ ଖାନ - ଦୁଲାରୀ ବିବୀ YNY1374081
ପ ୁ /013849 20 122 1211ଶିତମ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଜୟ େଚୗଧରୁୀ YNY1374172
ପ ୁ /083850 33 122 1212ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ସିବ େବେହରା YNY1374180
ୀ /043851 52 122 1213ସେରାଜିନୀ ଭ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଭ YNY1374198
ୀ /473852 25 122 1214ଅ ସାନା େବଗମ ସା େସକ ଅ ଲୁ ଯ୍ଯା YNY1374206
ୀ /043853 26 122 1215ପଦାବତୀ ଗିରୀ ସା ପବିତ କମୁାର େସନାପତି YNY1374214
ୀ /043854 41 122 1216ତାରା େବଗମ - ହିତାୟତ ସଲୂତାନା YNY1374222
ୀ /073855 28 122 1217କାଦମିନୀ ମହାପାତ ସା ଚଂଦନ କମୁାର ଦାସ YNY1374230
ୀ /173856 36 122 1218ପ ୁ ଲତା େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YNY1374248
ୀ /173857 28 122 1219ପିୟଦସ ିର୍ନି ଓଝା ସା ବିଶ୍ଵଜୀତ ଓଝା YNY1374255

ପ ୁ /623858 19 122 1220ବିକାଶ ନାୟକ - ସକୁା  ନାୟକ YNY1374263
ପ ୁ /173859 46 122 1221ଲକ୍ଷିଧର ବାରିକ ପି ଧରଣୀଧର ବାରିକ YNY1374339
ପ ୁ /2F/8253860 30 122 1222ମନି େଗାପାଲ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ YNY0493205
ପ ୁ /563861 19 122 1223େମାହମଦ ଶହୀଦ ପି େମାହମଦ ବାହୀଦ YNY1346139
ପ ୁ /PLOT NO -3862 58 122 1224କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ ପି ବିରବର ସାହୁ LNT2522498
ପ ୁ /FRINDS C3863 22 138 1ମାନସ ର ନ ମହା ି ପି ପସାଂତ କମୁାର ମହା ୀ YVY1288208
ପ ୁ /na3864 21 138 2େଜଯ୍ାତିପକାଶ ନାୟକ ପି ମଦନ ନାୟକ YVY1200328
ପ ୁ /Neogi Col3865 43 138 3କମଳ କିେଶାର ରାଠି ପି ମଦନ େମାହନ ରାଠି LNT2946283
ପ ୁ /OPPOSITE3866 54 138 4ପଦୀପ ଶମର୍ା ପି ହିରାଲାଲ ଶମର୍ା YVY1197698
ପ ୁ /13867 40 138 5ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ମା ସେୁଲାଚନା େବେହରା LNT2945616
ପ ୁ /13868 66 138 6ଧବୃଚରଣ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ସାହୁ LNT3268695
ପ ୁ /13869 60 138 7ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/406009
ପ ୁ /13870 51 138 8ରବୀ  ସାହୁ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ OR/06/044/406015
ୀ /13871 49 138 9େଲାପାମଦୁା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT2512747

ପ ୁ /13872 47 138 10ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/406014
ପ ୁ /13873 46 138 11ନେଗଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ସାହୁ YVY1355684
ପ ୁ /13874 42 138 12ମେନାରଂଜନ ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ LNT3252384
ୀ /13875 38 138 13ରଶିତା ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ LNT2945574
ୀ /13876 34 138 14ଅପରାଜିତା ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ LNT2945566

ପ ୁ /13877 65 138 15ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ସାହୁ LNT2512762
ୀ /13878 60 138 16କମଳା ସାହୁ ସା ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/406004
ୀ /13879 45 138 17ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ସାହୁ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ LNT4468781
ୀ /13880 44 138 18ଅନୁସୟୁା ସାହୁ ସା ରଂଜନ କମୁାର ସାହୁ LNT2945590
ୀ /13881 44 138 19ମମତା ସାହୁ ସା ରବି  କମୁାର ସାହୁ YVY0187278
ୀ /23882 80 138 20କାମିନି େବେହରା ସା ପହଲି େବେହରା OR/06/044/406023
ପ ୁ /23883 80 138 21ଚି ାମଣି େବେହରା ପି ବିନ େବେହରା OR/06/044/406025
ପ ୁ /23884 73 138 22ପରମାନ  େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା OR/06/044/406026
ୀ /23885 70 138 23େପମଲତା େବେହରା ସା ଚି ାମଣି େବେହରା LNT3268950
ୀ /23886 69 138 24ଦୁଃଖି େବେହରା ସା ପରମାନ  େବେହରା OR/06/044/406027
ୀ /23887 51 138 25ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ହରି େବେହରା OR/06/044/406028
ୀ /23888 46 138 26କସୁମୁ େବେହରା ସା ସଶୁା  େବେହରା LNT3268968
ୀ /23889 46 138 27କନକ େବେହରା ସା ପଶା  କମୁାର େବେହରା LNT3268984
ପ ୁ /23890 46 138 28ଶଶୁା  େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା OR/06/044/406031
ପ ୁ /23891 45 138 29ପତାପ େବେହରା ପି ଚ ିମଣି େବେହରା LNT3268265
ପ ୁ /23892 43 138 30ପଶା  େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା OR/06/044/406032
ପ ୁ /23893 41 138 31ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ହରି େବେହରା LNT3268364
ୀ /23894 38 138 32ସତିୃେରଖା େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା LNT3268976
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ପ ୁ /23895 38 138 33ପଦିପ େବେହରା ପି ଚି ାମଣୀ େବେହରା LNT2512697
ୀ /23896 33 138 34ସଚିୁତା େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YVY0291765
ୀ /33897 47 138 35ନିମର୍ଳା େବେହରା ପି ନାରୁ େବେହରା OR/06/044/406036

ପ ୁ /43898 58 138 36ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା ପି ଗେଣଶ େବେହରା OR/06/044/406039
ୀ /43899 53 138 37େରଣକୁା େବେହରା ସା ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା LNT3252558
ୀ /43900 50 138 38ବାସ ି େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା LNT2512655
ୀ /43901 41 138 39ଟୁନି େବେହରା ସା ସେବର୍ ଶର େବେହରା LNT2512622

ପ ୁ /43902 32 138 40େସାମନାଥ େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା YVY0291773
ୀ /43903 30 138 41ଲିପିକା େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା YVY0351833
ୀ /53904 68 138 42ତିେଳା ମା ଦାସ ସା ଶବି ପସାଦ ଦାସ OR/06/044/406043

ପ ୁ /53905 48 138 43ନିର ନ ଦାସ ପି ଶବି ପସାଦ ଦାସ OR/06/044/406045
ୀ /53906 40 138 44େଡଜିରାଣୀ ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ YVY0291781

ପ ୁ /063907 23 138 45ବିଶଜିତ େବେହରା ପି ଅନାଦି ଚରଣ େବେହରା YVY1135607
ୀ /63908 44 138 46ସବୁାସୀନି େଦଇ ସା ପକାଶ କମୁାର େବେହରା LNT1686781
ୀ /63909 86 138 47ରଜନି େବେହରା ସା ଗ ାଧର େବେହରା LNT2511194

ପ ୁ /63910 63 138 48ରୁେପ  େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/044/406051
ପ ୁ /63911 61 138 49ବିେବକାନ  େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/044/406053
ପ ୁ /63912 59 138 50ମେହ  େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/044/406048
ୀ /63913 58 138 51ରମା େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା OR/06/044/406049
ୀ /63914 52 138 52େସନ୍ହଲତା େବେହରା ସା ରୁେପ  େବେହରା OR/06/044/406052

ପ ୁ /63915 51 138 53ଅନାଦି ଚରଣ େବେହରା ପି ଗ ାଧର େବେହରା OR/06/044/406056
ୀ /63916 48 138 54ମୀନା େବେହରା ସା ଅଭିରାମ େବେହରା LNT2551901
ୀ /63917 47 138 55ମମତା େବେହରା ସା ଅନାଦି ଚରଣ େବେହରା OR/06/044/407181

ପ ୁ /63918 41 138 56ତପନ କମୁାର େବେହରା ପି ରୁେପ  େବେହରା LNT3251824
ପ ୁ /63919 40 138 57ପକାଶ େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା OR/06/044/406060
ପ ୁ /63920 34 138 58ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବିେବକାନ  େବେହରା YVY0235564
ପ ୁ /73921 55 138 59ସେ ାଷ ଅଗୱାଲ ପି ଫକିର ଅଗୱାଲ LNT3269065
ପ ୁ /73922 58 138 60ପବନ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ଫକୀର ଅଗୱାଲା OR/06/044/406067
ୀ /73923 47 138 61ବିେନାଦିନୀ େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YVY0291799

ପ ୁ /73924 55 138 62ନାରାୟଣ କମୁାର ପି ଫକିର ଚରଣ ଧନୱାତ YVY0710624
ପ ୁ /73925 50 138 63ହରିହର ମହାତର ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହାତର LNT3252491
ପ ୁ /73926 61 138 65ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ମେୂଷଇ ସାହୁ OR/06/044/406070
ୀ /83927 81 138 66ରସାମଣି େବେହରା ସା ରାେଜ  େବେହରା OR/06/044/406080

ପ ୁ /83928 59 138 67ବଳରାମ େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା OR/06/044/406081
ପ ୁ /83929 52 138 68ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା OR/06/044/406083
ପ ୁ /83930 48 138 69େବୖଦଯ୍ନାଥ େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା OR/06/044/406084
ୀ /83931 48 138 70ହାରାମଣି େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା OR/06/044/406082
ୀ /83932 46 138 71ତପସିନୀ େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା YVY0291807
ୀ /83933 43 138 72କାଦମିନୀ େବେହରା ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ େବେହରା YVY0710616

ପ ୁ /83934 32 138 73େସୗମଯ୍ରଂଜନ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା LNT2945673
ପ ୁ /93935 47 138 74ଅଭିମଖୁ େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା LNT3350857
ୀ /93936 30 138 75ପି ି  ଦାସ ସା େଦବ ପସାଦ ଦାସ YVY0937235

ପ ୁ /93937 52 138 76ରେମଶ ନାୟକ ପି ପ ଜ ନାୟକ LNT2514404
ୀ /93938 74 138 77ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ପାତ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁପାତ OR/06/044/406086

ପ ୁ /93939 59 138 78ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପାତ OR/06/044/406089
ପ ୁ /93940 52 138 79ଅଜୟ ପାତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପାତ OR/06/044/406090
ୀ /93941 49 138 80ଅଶଜିତା ପାତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପାତ LNT2551927

ପ ୁ /93942 48 138 81ପ ୂ ର୍ଚ  ପାତ ପି ରାଜୁ ପାତ LNT3252533
ୀ /93943 44 138 82ଅପ ର୍ା ପାତ ସା ଅେଶାକ ପାତ LNT3252640
ପ ୁ /93944 39 138 83ଅସିତ କମୁାର ପାତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପାତ LNT3268588
ୀ /93945 38 138 84ପାବର୍ ତୀ ପାତ ପି ଧେୂଳଶର ପାତ YVY0291815
ପ ୁ /93946 48 138 85ଶଶକିା  ପ ନାୟକ ପି ଜାମିନିକା  ପ ନାୟକ LNT3252541
ପ ୁ /93947 65 138 86ଶଶ ିଭୂଷଣ ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ଚ  ରାଉତ YVY1212968
ୀ /93948 59 138 87ପଣତି କମୁାରୀ ରାଉତ ସା ଶଶ ିଭୂଷଣ ରାଉତ YVY1212976
ପ ୁ /93949 28 138 88ସି ାଥର୍  ରାଉତ ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ ରାଉତ YVY1212984
ପ ୁ /93950 48 138 89ଶୀଧର ସାହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ LNT2514396
ପ ୁ /93951 48 138 90ରାମଚ  େସନାପତି ପି ବିପିନ େସନାପତି LNT3268455
ପ ୁ /93952 61 138 91ପକାଶ ଚ  ଶୀଚ ନ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ଶୀଚ ନ LNT3252624
ୀ /93953 54 138 92ସେରାଜିନୀ ଶୀଚ ନ ସା ପକାଶ ଚ  ଶୀଚ ନ LNT3252632
ପ ୁ /103954 48 138 93ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି େଧାବି ଦାସ OR/06/044/406981
ପ ୁ /103955 45 138 94ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି େଧାବି ଦାସ OR/06/044/406098
ୀ /103956 45 138 95ରାଜଲକି୍ଷ ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ LNT2514370
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ୀ /103957 43 138 96ଲକି୍ଷପିୟା ଦାସ ସା ଦିଲିପକମୁାର ଦାସ LNT2514388
ପ ୁ /113958 82 138 97କାଳ ି େବେହରା ପି ସାନ  େବେହରା LNT2514347
ୀ /113959 59 138 98ମ ଶୁୀ େବେହରା ସା ପ ୁ ର୍ ଚ  େବେହରା YVY0986810
ୀ /113960 39 138 99ପଜ୍ଞାପରମିତା େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା YVY0120634

ପ ୁ /113961 36 138 100ଅଭିେଶଖ େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା LNT4468773
ୀ /113962 35 138 101ସାତି ସିତା େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା LNT4472650

ପ ୁ /113963 32 138 102ବିକାଶ ଦେଳଇ ପି ରବି  ଦେଳଇ LNT2945699
ୀ /113964 27 138 103ସାସ୍ଵତି ମହାପାତ ପି ସଦାଶବି ମହାପାତ YVY1131689

ପ ୁ /113965 39 138 104ପଦିପ କମୁାର ପ ା ପି େମଘନାଦ ପ ା LNT2945681
ପ ୁ /123966 22 138 105ଆକାଶ ବାରିକ ପି ସକୁା  ବାରିକ YVY1219260
ପ ୁ /123967 58 138 106ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା OR/06/044/406103
ପ ୁ /123968 47 138 107ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା LNT3268901
ୀ /123969 42 138 108କିରଣ େବେହରା ସା ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YVY0187286

ପ ୁ /133970 60 138 109ନେର  େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା LNT2511962
ପ ୁ /133971 58 138 110େହାଲିଆ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/044/406113
ପ ୁ /133972 48 138 111େଗାଲଖ ଚ  େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/044/407089
ୀ /133973 48 138 112ସପୁଭା େବେହରା ସା େହାଲିଆ େବେହରା OR/06/044/406116
ୀ /133974 45 138 113ସରସତୀ େବେହରା ସା େଗାେଲଖ ଚ  େବେହରା LNT3251931

ପ ୁ /133975 43 138 114ଭାଗଯ୍ଧର େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/044/406117
ପ ୁ /143976 81 138 115ଗିରିଧାରୀ ବିଶାଳ ପି ଅଜାମର ବିଶାଳ OR/06/044/406124
ୀ /143977 77 138 116ର ାବତୀ ବିଶାଳ ସା ଗିରିଧାରୀ ବିଶାଳ LNT2551885

ପ ୁ /143978 60 138 117େହମ  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଗିରିଧାରି ବିଶାଳ LNT3268398
ୀ /143979 47 138 118େହମା ି ନି ବିଶାଳ ସା େହମ  ବିଶାଳ OR/06/044/406120

ପ ୁ /143980 46 138 119କୃ ଚ  ବିଶାଳ ପି ଗିରିଧାରି ବିଶାଳ OR/06/044/406119
ୀ /143981 33 138 120ଲିପସା ବିଶାଳ ପି େହମ  କମୁାର ବିଶାଳ YVY0120998
ୀ /143982 31 138 121ରସାଗଗଣଯ୍ା ବିଶାଳ ପି େହମ  କମୁାର ବିଶାଳ YVY0120725
ୀ /153983 56 138 122ସବୁାସିନୀ େବେହରା ସା ଶରତ କମୁାର େବେହରା YVY0291831

ପ ୁ /153984 57 138 123ଶରତ କମୁାର େବହୁରା ପି ପଦନାଭ େବହୁରା YVY0291856
ପ ୁ /153985 33 138 124ସତିୃ ର ନ େବହୁରା ପି ଶରତ କମୁାର େବହୁରା YVY0291864
ୀ /153986 31 138 125ଶଚିୁସିତା େବହୁରା ପି ଶରତ କମୁାର େବହୁରା YVY0291849
ୀ /153987 73 138 126ସଜି ଦାସ ସା େକ୍ଷତେମାହନ ଦାସ OR/06/044/406126

ପ ୁ /153988 55 138 127ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ଦାସ OR/06/044/406129
ୀ /153989 46 138 128ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ OR/06/044/406131

ପ ୁ /153990 39 138 129ସଂଜିବ୍ କମୁାର ଦାଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ YVY0120691
ପ ୁ /153991 63 138 130ନଳିନୀକା  ମହା ି ପି େଗୗରିଶଯ୍ାମ ମହା ି YVY0416883
ୀ /153992 60 138 131ନିହାରୀକା ମହା ି ସା ନଳିନୀକା  ମହା ି YVY0416842

ପ ୁ /153993 36 138 132ନିହାର ନଳିନୀ ମହା ି ପି ନଳିନୀକା  ମହା ି YVY0291880
ୀ /153994 32 138 133ସାଗତିକା ମହା ି ପି ନଳିନୀକା  ମହା ି YVY0291823
ୀ /153995 27 138 134ସରଣିକା ମହା ି ପି ନଳିନୀ କା  ମହା ି YVY0933739

ପ ୁ /153996 55 138 135ବଜ କିେଶାର ପଧାନ ପି ତିନାଥ ପଧାନ YVY0120709
ପ ୁ /153997 36 138 136ଆଶଷି କମୁାର ଶକୁା ପି ଆ ର୍ତାଣ ଶକୁା YVY0291872
ୀ /163998 75 138 137ଟୁନି ଦାସ ସା ନ କିେଶାର ଦାସ OR/06/044/406135

ପ ୁ /163999 63 138 138ଚକଧର ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ OR/06/044/406136
ପ ୁ /164000 58 138 139ମେହ  ଦାସ ପି ହରି ଦାସ OR/06/044/406139
ପ ୁ /164001 56 138 140ବଳରାମ ଦାସ ପି ଫକିର ଦାସ OR/06/044/406138
ୀ /164002 53 138 141ମିରା ଦାସ ସା ମେହ  ଦାସ OR/06/044/406140
ୀ /164003 50 138 142ଡଲିଆରାଣୀ ଦାସ ସା ବଳରାମ ଦାସ LNT3268380
ୀ /164004 48 138 143ସବିତା ଦାସ ସା ଚକଧର ଦାସ OR/06/044/406137
ୀ /164005 47 138 144ରମା ଦାସ ପି ଫକୀର ଦାସ OR/06/044/407130
ପ ୁ /164006 43 138 145ନିର ନ ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ OR/06/044/406142
ପ ୁ /164007 43 138 146ବାବୁଲି ଦାସ ପି ନ କିେଶାର ଦାସ OR/06/044/406143
ୀ /164008 43 138 147ମିକି ଦାସ ପି ନ  କିେଶାର ଦାସ LNT2511939
ୀ /164009 43 138 148ପ ୁ ା ଳୀ ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ LNT4546792
ପ ୁ /164010 43 138 149ସ ୟ ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ LNT4546768
ୀ /164011 41 138 150ପତୀମା ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ LNT4546743
ୀ /164012 41 138 151ଉମା ଦାସ ପି ଫକିର ଦାସ LNT3268372
ପ ୁ /164013 41 138 152ର ନ ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ OR/06/044/406144
ୀ /164014 41 138 153ସସୀତା ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ YVY1057173
ୀ /164015 36 138 154ସେରାଜିନୀ ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ LNT4546735
ପ ୁ /164016 36 138 155ସତଯ୍ଜିତ ଦାସ ପି ଚକଧର ଦାସ LNT4546750
ୀ /164017 35 138 156ପି ି  ଦାସ ପି ନ କିେଶାର ଦାସ YVY0291898
ୀ /164018 35 138 157କିରଣବାଳା ଦାସ ପି ମେହ  ଦାସ LNT4546800
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ପ ୁ /164019 33 138 158ବିଶଜିତ ଦାସ ପି ଚକ ଧର ଦାସ LNT3082773
ପ ୁ /174020 61 138 159ପହାଦ ସିଂହ ପି ଭମର ସିଂହ OR/06/044/406165
ୀ /174021 64 138 160ସ  ୁସିଂହ ସା େବୖଦନାଥ ସିଂହ OR/06/044/406164
ୀ /184022 54 138 161ଶା ିଲତା ଦାସ ମା କମଳା ଦାସ LNT2945723

ପ ୁ /184023 58 138 162ପୀତାମର ଗିରି ପି ବ ିମ ଚ  ଗିରି YVY0571497
ୀ /184024 63 138 163ବିଦଯ୍ତୁଲତା ମହାପାତ ସା ଦିନବ ୁ ମହାପାତ OR/06/044/406166

ପ ୁ /184025 63 138 164ବିପିନ ମହାପାତ ପି େଗାପିନାଥ ମହାପାତ OR/06/044/406170
ୀ /184026 53 138 165ପମିଳା ମହାପାତ ସା ବିପିନ ମହାପାତ OR/06/044/406171

ପ ୁ /184027 42 138 166ମଧସୁଦୁନ ମହାପାତ ପି ବିପିନ ମହାପାତ LNT3252392
ୀ /184028 39 138 167ସରସତୀ ମହାପାତ ପି ଦିନବଂଧ ୁମହାପାତ LNT3252335

ପ ୁ /184029 39 138 168ପଶା  ମହାପାତ ପି ମେହଶର ମହାପାତ YVY0291922
ୀ /184030 34 138 169ପତିମା ମହାପାତ ପି ମେହଶର ମହାପାତ YVY0291914

ପ ୁ /184031 60 138 170ସତଯ୍ବାଦି ମହାରଣା ପି ମାଗି ମହାରଣା YVY0571505
ୀ /184032 49 138 171ମେନାରମା ମହାରଣା ସା ସତଯ୍ବାଦୀ ମହାରଣା YVY0571513
ୀ /184033 40 138 172ଚିନୟୀ ମହାରଣା ସା ଚ ମଣି ମହାରଣା YVY0571539

ପ ୁ /184034 39 138 173ଚ ମଣି ମହାରଣା ପି ଭୀମ ମହାରଣା YVY0571521
ପ ୁ /184035 32 138 174ଚ ନ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ମହାରଣା YVY0291906
ପ ୁ /194036 85 138 175ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଲାଇ ପି କମୁ ୁ ବଂଧ ୁପଲାଇ YVY0120717
ପ ୁ /204037 62 138 176ସାରଦା ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ LNT2511756
ୀ /204038 53 138 177ଝିଲି ଦାସ ସା ସାରଦା ଦାସ LNT2511780
ୀ /204039 80 138 178ପ ୁ ଲତା ପଧାନ ସା େକୖଳାସ ପଧାନ OR/06/044/406148

ପ ୁ /204040 67 138 179ଶଦୁାମ ପଧାନ ପି େକୖଳାଶ ପଧାନ OR/06/044/406147
ପ ୁ /214041 51 138 180ବସ  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ରଘନୁାଥ ତିପାଠୀ LNT2497782
ପ ୁ /214042 50 138 181ରାଜନାରାୟଣ ତିପାଠୀ ପି ରଘନୁାଥ ତିପାଠୀ LNT2502466
ୀ /214043 40 138 182ଅନୁପମା ତିପାଠୀ ପି ରଘନୁାଥ ତିପାଠୀ LNT2497790
ୀ /224044 35 138 183େସାନାଲି ମହାପାତ ସା ଲଲାଟ କିେଶାର ମହାପାତ YVY0937219
ୀ /224045 45 138 184ସରସତୀ ପଧାନ ସା ଭରତ ପଧାନ LNT2511749

ପ ୁ /224046 68 138 185ମାଧବ ପଧାନ ପି କୁ  ପଧାନ OR/06/044/406146
ପ ୁ /224047 66 138 186ଶ ର ପଧାନ ପି କୁ  ପଧାନ OR/06/044/406145
ୀ /224048 61 138 187େଶୖଳବାଳା ପଧାନ ସା ଶ ର ପଧାନ OR/06/044/406150

ପ ୁ /224049 50 138 188ଭରତ ପଧାନ ପି କପିଳ ପଧାନ OR/06/044/406154
ୀ /224050 41 138 189ରୀନା ପଧାନ ସା େହମ  ପଧାନ LNT2511723

ପ ୁ /224051 40 138 190ଅରୁଣ ପଧାନ ପି ଭରତ ପଧାନ LNT2552990
ପ ୁ /234052 78 138 191ସେୁର  କମୁାର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/06/044/406189
ୀ /234053 73 138 192ସରସତୀ ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ OR/06/044/406190

ପ ୁ /234054 46 138 193ସି ାଥର୍  ଶ ର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ OR/06/044/406191
ପ ୁ /234055 33 138 194ଆଦପକା ନରସିହଲୂ ପି ଶୀ ରାମଲୁୁ YVY1277532
ପ ୁ /244056 70 138 195ଗରୁୁ ଚରଣ ମାହା ି ପି କୃ  ମାହା ି OR/06/044/406175
ୀ /244057 65 138 196ସେରାଜିନି ମହା ି ସା ଗରୁୁଚରଣ ମହା ି OR/06/044/406176

ପ ୁ /244058 31 138 197ର ିତ ମହା ି ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ମହା ି YVY0291930
ୀ /254059 64 138 198ଶକୁ ଳା ସିଂହ ସା ସେୁର  ପ ା OR/06/044/406198
ୀ /254060 51 138 199ଶା ିଳତା ସାଇଁ ସା ପଭାକର ସାଇଁ YVY1219286
ୀ /254061 26 138 200ଜାଇନା ସାଇଁ ପି ଗଣୁମଣି ସାଇଁ YVY1219278

ପ ୁ /264062 36 138 201ସଂସାରଚା  େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା YVY0291948
ପ ୁ /264063 31 138 202ମାଣିକଚା  େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା YVY0291955
ପ ୁ /264064 65 138 203ସମେର  ନାଥ ମହା ି ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହା ି OR/06/044/406194
ୀ /264065 55 138 204ମିନତି ମହା ି ସା ସମେର  ମହା ି OR/06/044/406195

ପ ୁ /264066 76 138 205କଟି ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ YVY0571547
ୀ /264067 61 138 206ପେ ଇ ସାହୁ ସା କଟି ସାହୁ YVY0571554
ପ ୁ /264068 46 138 207ଗେଣଶର ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ LNT2552982
ପ ୁ /274069 65 138 208ବିନୟ ରାଉତ ପି ପରୁୁେଷା ମ ରାଉତ LNT3268679
ୀ /274070 55 138 209ସେୁଲାଚନା ରାଉତ ସା ବିନୟ ରାଉତ LNT3268604
ପ ୁ /274071 41 138 210ବିଶଜିତ ରାଉତ ପି ବିନୟ ରାଉତ YVY0291963
ପ ୁ /274072 40 138 211ବିକାଶ କମୁାର ରାଉତ୍ ପି ବିନୟ ରାଉତ୍ LNT2511665
ୀ /274073 39 138 212ରଶିତା ରାଉତ ସା ବିକାଶ ରାଉତ YVY0571562
ପ ୁ /284074 41 138 213ବିଦଯ୍ାଧର ମହାପାତ ପି ଲି  ରାଜ ମହାପାତ LNT2945749
ପ ୁ /284075 39 138 214ଶୀଧର ମହାପାତ ପି ଲି ରାଜ ମହାପାତ LNT2945764
ପ ୁ /284076 39 138 215ସେରାଜ ମହାପାତ ପି ମେହ  ମହାପାତ LNT2945780
ୀ /284077 37 138 216ରାଜଲକି୍ଷ ମହାପାତ ପି ଲି ରାଜ ମହାପାତ LNT2945756
ପ ୁ /284078 35 138 217ରଂଜନ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଲି ରାଜ ମହାପାତ LNT2945772
ୀ /294079 56 138 218ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ପରିଡା YVY0416891
ୀ /294080 21 138 219ଅନୁପମା ଦାସ ପି କାଳଂଦୀ ଚରଣ ଦାସ YVY1257211
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ପ ୁ /294081 60 138 220ପଶା  କମୁାର ପରିଡା ପି ପଭାକର ପରିଡା YVY0416909
ପ ୁ /294082 30 138 221ଚ ନ େସୗରଭ ପରିଡା ପି ପଶା  ପରିଡା YVY0416917
ୀ /304083 64 138 222ରତନ୍ମ ରି ବିଶାଳ ସା ସବେଶର୍ର ବିଶାଳ OR/06/044/406307

ପ ୁ /304084 39 138 223ଉଦୟଭାନୁ ବିଶାଳ ପି ସେବର୍ ଶର ବିଶାଳ OR/06/044/407210
ୀ /304085 38 138 224ମଧସିୁତା ବିଶାଳ ସା ଉଦୟଭାନୁ ବିଶାଳ YVY0571570

ପ ୁ /304086 38 138 225ପତାପ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ସେବର୍ ଶର ବିଶାଳ YVY0571588
ପ ୁ /314087 56 138 226ରବି  କମୁାର ମହାଳିକ ପି ଚକଧର ମହାଳିକ LNT2945798
ପ ୁ /314088 92 138 227କୀ ର୍ନ ବିହାରୀ ନାୟକ ପି ଆକଳୁ ନାୟକ LNT3268315
ପ ୁ /314089 52 138 228କଳୁମଣି ନାୟକ ପି କି ର୍ନ ବିହାରୀ ନାୟକ LNT3268356
ପ ୁ /314090 45 138 229ନିଳମଣି ନାୟକ ପି କି ର୍ନ ବିହାରୀ ନାୟକ OR/06/044/406315
ୀ /314091 39 138 230ମମତା ନାୟକ ପି କି ର୍ନ ବିହାରୀ ନାୟକ LNT2511715
ୀ /314092 21 138 231ସାସୀତା ପତି ପି ଶେୁଭ ୁ ପତି YVY1257237

ପ ୁ /324093 73 138 232ନିର ନ ସାହୁ ପି େକଶବ ସାହୁ OR/06/044/406211
ୀ /324094 61 138 233ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ LNT2552818

ପ ୁ /324095 46 138 234ଅରବି  ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ OR/06/044/407144
ପ ୁ /324096 45 138 235େନତାଜି ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ LNT3252475
ପ ୁ /324097 42 138 236ସାଧୀନ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ LNT3252509
ପ ୁ /324098 42 138 237ଜିେତ  ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ LNT2513356
ୀ /324099 40 138 238ଶଭୁଲକି୍ଷ ସାହୁ ସା ଅରବି  ସାହୁ LNT2513331
ୀ /334100 66 138 239ପମିଳା େଲ ା ସା ପଭାକର େଲ ା YVY0416925
ୀ /334101 61 138 240ଶକୁ ଳା ମହାରଣା ସା ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/044/406289

ପ ୁ /334102 48 138 241ସବୁାଷଚ  ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/044/406290
ୀ /334103 47 138 242ସସୁୀତା ମହାରଣା ସା ସଶୁା  ମହାରଣା LNT3251972
ୀ /334104 47 138 243ଜୟ ି ମହାରଣା ସା ସବୁାଷ ମହାରଣା LNT3251980

ପ ୁ /334105 45 138 244ଶୀକା  ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/044/406291
ପ ୁ /334106 43 138 245ସଶୁା  ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/044/406292
ୀ /334107 42 138 246ଚ ମା ମହାରଣା ସା ଶୀକା  ମହାରଣା LNT3251998

ପ ୁ /334108 41 138 247ସବୁତ ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/044/406293
ପ ୁ /344109 83 138 248ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ବାଳାନ  ମହାପାତ LNT3252574
ୀ /344110 69 138 249େହମଲତା ମହାପାତ ସା ନାରାୟଣ ମହାପାତ OR/06/044/406222
ୀ /344111 47 138 250ମାନସୀ ମହାପାତ ସା ପଶା  ମହାପାତ LNT3252426

ପ ୁ /344112 46 138 251ପଶା  ମହାପାତ ପି ନାରାୟଣ ମହାପାତ OR/06/044/406223
ପ ୁ /344113 45 138 252ଆଶଷି ମହାପାତ ପି ନାରାୟଣ ମହାପାତ OR/06/044/406224
ୀ /354114 64 138 253ସମୁତି େଦଇ ସା େବୖଜୟ  କମୁାର ସାଇଁ LNT2945822

ପ ୁ /354115 70 138 254ତୀଥର୍ାନ  ମହାପାତ ପି ଦିଗମର ମହାପାତ LNT3268240
ୀ /354116 63 138 255ଶା ିଲତା ମହାପାତ ସା ତର୍ ୀଥାନ  ମହାପାତ OR/06/044/406227

ପ ୁ /354117 48 138 256ବିମେଳ ୁ ମହାପାତ ପି ତୀଥର୍ାନ  ମହାପାତ LNT3268281
ୀ /354118 43 138 257େରାଜାଲିନ ମହାପାତ ସା ବିମେଳ ୁ ମହାପାତ LNT3268273

ପ ୁ /354119 42 138 258ଶେୁଭ ୁ ମହାପାତ ପି ତୀଥର୍ାନ  ମହାପାତ LNT3268463
ପ ୁ /354120 21 138 259ଅଭିନବ ମହାରଣା ପି ନବକିେଶାର ମହାରଣା YVY1219302
ପ ୁ /354121 55 138 260େକୖଳାସ ଚ  ସାଠିଆ ପି ଉଛବ ସାଠିଆ LNT2945830
ୀ /354122 44 138 261ସସିତା ସାଠିଆ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାଠିଆ LNT2945848

ପ ୁ /354123 65 138 262େବୖଜୟ ୀ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ସାଇଁ YVY0610188
ୀ /354124 33 138 263ବ ନା ସାଇଁ ପି େବୖଜୟ  କମୁାର ସାଇଁ YVY0610212

ପ ୁ /354125 28 138 264ସବିୁକାଶ ସାଇଁ ପି େବୖଜୟ  କମୁାର ସାଇଁ YVY0610196
ୀ /364126 33 138 265ପିତିମୟି ମହାପାତ ସା ମାନସ ମହାପାତ YVY0844712
ୀ /374127 50 138 266ଅ ନା ମହାପାତ ସା େପମନାଥ ମହାପାତ OR/06/044/406235

ପ ୁ /374128 40 138 267ଚି ରଂଜନ ମହାପାତ ପି େସାମନାଥ ମହାପାତ LNT3252251
ପ ୁ /374129 39 138 268ମେନାର ନ ମହାପାତ ପି େସାମନାଥ ମହାପାତ LNT4545844
ପ ୁ /374130 37 138 269େସୗମଯ୍ର ନ ମହାପାତ ପି େସାମନାଥ ମହାପାତ YVY0120782
ପ ୁ /374131 51 138 270ମେନାଜ କମୁାର ମଲ ପି ଦାେମାଦର ମଲ LNT3082807
ୀ /374132 51 138 271ପୀତିନ ା ମଲ ସା ମେନାଜ କମୁାର ମଲ LNT3082799
ପ ୁ /384133 83 138 272ହେରକୃ  ମହାରଣା ପି ବା ାନିଧି ମହାରଣା OR/06/044/406239
ୀ /384134 49 138 273ବାସ ି ମହାରଣା ସା ହେରକୃ  ମହାରଣା OR/06/044/406242
ୀ /384135 42 138 274ରିନା ମହାରଣା ସା ଧେନଶର ମହାରଣା OR/06/044/406241
ପ ୁ /384136 41 138 275ଶ ନୁାଥ ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା LNT4468799
ପ ୁ /384137 37 138 276େଦାଳ େଗାବି  ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା LNT4466041
ପ ୁ /384138 36 138 277ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା LNT4466058
ପ ୁ /384139 49 138 278ତାରାପସାଦ ନାଥ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାଥ YVY0579698
ୀ /384140 36 138 279ସେୁରଳନୀ ନାଥ ସା ତାରାପସାଦ ନାଥ YVY0579680
ୀ /394141 38 138 280ରି  ୁେବରା ପି ବଳାଇ େବରା LNT2945871
ପ ୁ /394142 37 138 281ରାଜ କମୁାର ରାଜ େଦହୁରୀ ପି ରଘନୁାଥ େଦହୁରୀ YVY0187302
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ୀ /394143 36 138 282ସସିତା ପିତୀ େଦହୁରୀ ସା ରାଜ କମୁାର େଦହୁରୀ YVY0187294
ୀ /394144 34 138 283ପି ି  ପାଲ ପି ମହିେତାଷ ପାଲ LNT2945863

ପ ୁ /394145 33 138 284ପି  ୁପାଲ ପି ମହିେତାଷ ପାଲ LNT2945855
ପ ୁ /404146 55 138 285ବିଶଜିତ ରାଉତ ପି ଚ େଶଖର ରାଉତ LNT4121554
ପ ୁ /404147 81 138 286ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ମଣି ସାହୁ OR/06/044/407006
ପ ୁ /404148 44 138 287ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/407025
ୀ /404149 44 138 288ବିନତୀ ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ LNT3251923

ପ ୁ /404150 41 138 289ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ LNT3251873
ପ ୁ /414151 41 138 290ସେୁରଶ ଦାସ ମା େଶୖଳବାଳା ଦାସ YVY0571596
ୀ /414152 71 138 291ପଦାବତୀ େଜନା ସା ଅେଲଖ େଜନା OR/06/044/406256
ୀ /414153 56 138 292ସ ର୍ପଭା େଜନା ସା େଗାେଲଖ େଜନା OR/06/044/406257
ୀ /414154 56 138 293ଭାବିନି େଜନା ସା ରବି  େଜନା OR/06/044/406258
ୀ /414155 40 138 294ସଜୁାତା େଜନା ପି େଗାେଲଖ େଜନା OR/06/044/407087

ପ ୁ /414156 39 138 295ବିଶନାଥ େଜନା ପି ରବି  େଜନା LNT4472635
ୀ /414157 36 138 296ଜାନକି େଜନା ସା ସେପର୍ଶର େଜନା YVY0291997

ପ ୁ /414158 32 138 297ବିଶଜିତ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0292011
ୀ /414159 21 138 298ଲୀଜାରାଣୀ ପତି ପି ଧରଣିଧର ପତି YVY1257187

ପ ୁ /424160 53 138 299ରମାକା  ଦାସ ପି ମାଗଣିୁ ଦାସ OR/06/044/406266
ପ ୁ /424161 49 138 300ବିଜୟ େଜନା ପି ଅେଲଖ େଜନା OR/06/044/406259
ପ ୁ /424162 47 138 301ରାେଜ  କମୁାର େଜନା ପି ଅେଲଖ େଜନା OR/06/044/406260
ୀ /424163 47 138 302ଝରଣା େଯନା ସା ଦିଲିପ େଯନା LNT3268323
ୀ /424164 47 138 303ସଷୁମା େଯନା ସା ବିଜୟ େଯନା OR/06/044/406262

ପ ୁ /424165 46 138 304ଦିଲୀପ କମୁାର େଯନା ପି ଅେଲଖ େଯନା OR/06/044/406263
ୀ /424166 46 138 305ମମତା େଜନା ପି େଗାେଲଖ େଜନା OR/06/044/407086

ପ ୁ /424167 63 138 306କୃ ଚ  ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ OR/06/044/406277
ପ ୁ /424168 53 138 307ବୁ େଦବ ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ LNT3268406
ୀ /424169 52 138 308ବୁଲି ମହାପାତ ସା ବୁ େଦବ ମହାପାତ OR/06/044/406169

ପ ୁ /424170 49 138 309ସଦାଶବି ମହାପାତ ପି େଯାେଗ  ମହାପାତ OR/06/044/406271
ପ ୁ /424171 48 138 310ରେମଶ ମହାପାତ ପି େଯାେଗ  ମହାପାତ OR/06/044/406274
ପ ୁ /424172 46 138 311ଧବୃ ମହାପାତ ପି େଯାେଗ  ମହାପାତ OR/06/044/406272
ପ ୁ /424173 46 138 312ରଥ ମହାପାତ ପି େଯାେଗ  ମହାପାତ OR/06/044/406273
ୀ /424174 45 138 313ଜୁଲି ମହାପାତ ସା ରଥ ମହାପାତ YVY0187385
ୀ /424175 43 138 314ଝରଣା ମହାପାତ ସା ସଦାଶବି ମହାପାତ OR/06/044/406287
ୀ /424176 42 138 315କାମିନୀ ମହାପାତ ସା ଧବୃଚରଣ ମହାପାତ LNT3268331
ୀ /424177 41 138 316ମମତା ମହାପାତ ପି କୃ ଚ  ମହାପାତ LNT3268349
ୀ /424178 40 138 317ସାଗତୀକା ମହାପାତ ସା ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ YVY0187393

ପ ୁ /424179 40 138 318ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବୁ େଦବ ମହାପାତ LNT3268430
ପ ୁ /424180 39 138 319ସଚିତାନ  ମହାପାତ ପି ନିର ନ ମହାପାତ LNT3268810
ପ ୁ /424181 38 138 320ମାନସ ମହାପାତ ପି କୃ ଚ  ମହାପାତ LNT3268802
ୀ /424182 38 138 321ର ଲୁତା ମହାପାତ ପି ବୁ େଦବ ମହାପାତ LNT3268489
ୀ /424183 36 138 322ମ ଲୁତା ମହାପାତ ପି ବୁ େଦବ ମହାପାତ LNT4472619
ୀ /424184 35 138 323ସକୁା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ବୁ େଦବ ମହାପାତ LNT4472593
ୀ /424185 34 138 324େଗାଲାପ ମହାପାତ ପି କୃ ଚ  ମହାପାତ YVY0579714
ୀ /424186 49 138 325େରଣବୁାଳା ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ YVY0416826
ୀ /424187 48 138 326ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ େମାହପାତରା ସା ନିର ନ ମହାପାତ OR/06/044/406286

ପ ୁ /424188 32 138 327ସଶୁା  ମହାପାତ ପି ବୁ େଦବ ମହାପାତ YVY0187377
ପ ୁ /424189 32 138 328ଜୟେଦବ ମହାପାତ ପି ବୁ େଦବ ମହାପାତ YVY0292029
ପ ୁ /424190 31 138 329ଜୟେଦବ ମହାପାତ ପି ବୁ େଦବ ମହାପାତ YVY1131655
ୀ /434191 83 138 330ମକୁ୍ତା ଳି େଚୗଧରିୁ ସା େବୖରାଗି ଚରଣ େଚୗଧରିୁ OR/06/044/406329
ପ ୁ /434192 51 138 331ପଦି  େଚୗଧରିୁ ପି େବୖରାଗି େଚୗଧରିୁ OR/06/044/406328
ୀ /434193 46 138 332ଅମିତାପଭା େଚୗଧରୂୀ ସା ପଦିପ େଚୗଧରୂୀ LNT3268190
ପ ୁ /434194 20 138 333େସୗମଯ୍ର ନ ଦାସ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YVY1257229
ପ ୁ /444195 71 138 334ଶ ର ଓଝା ପି ବଳରାମ ଓଝା OR/06/044/406334
ପ ୁ /454196 37 138 335ଭବାନୀ ଶ ର ଜଗେଦଭ େଚୗଧ ୁ ପି ଫକିର େଚୗଧରୁୀ LNT4468765
ପ ୁ /454197 91 138 336େବୖ ବ େଚୗଧରୁୀ ପି ବା ାନିଧି େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406320
ୀ /454198 76 138 337ଶୀମତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା େବୖ ବ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406321
ପ ୁ /454199 68 138 338ଫକିର ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ପି େବୖ ବ ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406322
ୀ /454200 40 138 339ପଜ୍ଞାଶୀ ଅରୁଣା େଚୗଧରୁୀ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ମହା ି YVY0120824
ପ ୁ /464201 31 138 340େଦବାଶଷି େଚୗଧରୁୀ ପି ସଦାନ  େଚୗଧରୁୀ YVY0292037
ପ ୁ /464202 25 138 341ଶଭିାଶଷି େଚୗଦୁରୀ ପି ସଦାନ  େଚୗଦୁରୀ YVY1131630
ୀ /464203 60 138 342ଗିତା ଳି େଚୗଧରୁୀ ସା ଫକିର ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406323
ୀ /464204 51 138 343ରିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ସଦାନ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406325

68 91/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 32ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /474205 59 138 344ଶା ିଲତା େଚୗଧରିୁ ସା ବି ୁ େଚୗଧରିୁ OR/06/044/406343
ପ ୁ /474206 40 138 345ବିଜୟ େଚୗଧରୂୀ ପି ବୀ ୁ ଚରଣ େଚୗଧରୂୀ LNT2490829
ପ ୁ /474207 68 138 346ବଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ପଦଲାଭ ସାହୁ LNT3252046
ୀ /474208 45 138 347ରାଜଲକି୍ଷ ସାହୁ ସା ଯେୁଗାଳ କିେଶାର ସାହୁ LNT3252442

ପ ୁ /474209 44 138 348ଅରବି  ସାହୁ ପି ବଜକିେଶାର ସାହୁ LNT3257144
ପ ୁ /474210 44 138 349ଯଗୁଳ କିେଶାର ସାହୁ ପି ପଦନାଭ ସାହୁ OR/06/044/407064
ପ ୁ /474211 43 138 350ଜିେତ  ସାହୁ ପି ବଜକିେଶାର ସାହୁ LNT3252269
ପ ୁ /484212 73 138 351ଲି ରାଜ ମହାପାତ ପି ପାଣ ୁମହାପାତ OR/06/044/406344
ୀ /484213 69 138 352ଉମା ମହାପାତ ସା ଲି ରାଜ ମହାପାତ OR/06/044/406345

ପ ୁ /484214 40 138 353ଜ୍ଞାେନ  ମହାପାତ ପି ଲି ରାଜ ମହାପାତ OR/06/044/407126
ପ ୁ /494215 22 138 354ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା YVY1131648
ୀ /494216 58 138 355ମେନାରମା ମହାପାତ ସା ସେୁର  ମହାପାତ OR/06/044/406347

ପ ୁ /494217 46 138 356େଦେବ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସେୁର  ମହାପାତ OR/06/044/406348
ୀ /494218 41 138 357ଜୟ ୀ ମହାପାତ ସା େଦେବ  ମହାପାତ LNT4468807

ପ ୁ /494219 38 138 358ତୁଷାର ମହାପାତ ପି ସେୁର  ମହାପାତ LNT4465993
ପ ୁ /504220 44 138 359ନେର  ମହାପାତ ପି ସେୁର  ମହାପାତ LNT3252038
ପ ୁ /504221 41 138 360ତପନ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସେୁର  ମହାପାତ LNT3252194
ୀ /514222 91 138 361ସର େଦଇ ସା ଅନ  ପଧାନ OR/06/044/406352
ୀ /514223 35 138 362ପାବର୍ ତୀ ପଧାନ ପି ନ  କିେଶାର ପଧାନ LNT4465969

ପ ୁ /514224 33 138 363ଦୀପକ କମୁାର ପଧାନ ପି ନ  କିେଶାର ପଧାନ LNT4466009
ପ ୁ /514225 58 138 364ନ କିେଶାର ପଧାନ ପି ଅନ  ପଧାନ OR/06/044/406350
ୀ /514226 51 138 365ସତଯ୍ଭାମା ପଧାନ ସା ନ କିେଶାର ପଧାନ OR/06/044/406351
ୀ /524227 69 138 366ତିେଳା ମା େଚୗଧରୁୀ ସା ରାଧାେମାହନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406364
ୀ /524228 47 138 367ସଜୁାତା େଚୗଧରିୁ ପି ରାଧାେମାହନ େଚୗଧରିୁ OR/06/044/406365

ପ ୁ /534229 61 138 368ହରେମାହନ େଚୗଧରିୁ ପି ସନାତନ େଚୗଧରିୁ OR/06/044/406367
ୀ /534230 53 138 369ଅନୁପମା େଚୗଧରିୁ ସା ହରେମାହନ େଚୗଧରିୁ OR/06/044/406368

ପ ୁ /534231 42 138 370ଚିନୟ କମୁାର େଚୗଧରୂୀ ପି ହରେମାହନ େଚୗଧରୂୀ LNT3252277
ପ ୁ /534232 36 138 371ତନୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ହର େମାହନ େଚୗଧରୁୀ LNT4466074
ପ ୁ /534233 44 138 372ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େସନାପତି ପି ବିପନ େସନାପତି YVY0416867
ୀ /544234 66 138 373ଶା ି େଦଇ ସା ଫକୀର ମହା ି OR/06/044/406835
ୀ /544235 43 138 374ଶମିୁତା ମହା ି ସା ସେ ାଷ ମହା ି OR/06/044/406834

ପ ୁ /554236 64 138 375ଅେଶାକ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି କୃ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY1135656
ପ ୁ /554237 56 138 376ମେହ  କମୁାର ମହାପାତ ପି ପାଣ ୁମହାପାତ OR/06/044/406390
ପ ୁ /554238 39 138 377ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି ମେହ  ମହାପାତ LNT2945889
ୀ /554239 32 138 378ଝାନସି ମହାରଣା ପି ପଦି  ମହାରଣା LNT2945897
ୀ /564240 39 138 379େଦବସିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ତିେଲାଚନ େଚୗଧରୁୀ YVY0292045
ୀ /564241 37 138 380ସିମାନ୍ େଚୗଧରୁୀ ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ YVY0292052
ୀ /564242 64 138 381ପାବର୍ ତି େଚୗଧରିୁ ସା ନାରାୟଣ େଚୗଧରିୁ OR/06/044/406370

ପ ୁ /564243 47 138 382ତିେଲାଚନ େଚୗଧରିୁ ପି ନାରାୟଣ େଚୗଧରିୁ OR/06/044/406371
ୀ /564244 46 138 383ରାଜଲକ୍ଷୀ େଚୗଧରିୁ ପି ନାରାୟଣ େଚୗଧରିୁ OR/06/044/406373

ପ ୁ /564245 44 138 384ଦୁଗର୍ାଚରଣ େଚୗଧରିୁ ପି ନାରାୟଣ େଚୗଧରିୁ OR/06/044/406372
ୀ /564246 36 138 385ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ LNT4466082
ୀ /574247 91 138 386କାମିନି ଓଝା ସା େଲାକନାଥ ଓଝା OR/06/044/406374

ପ ୁ /574248 78 138 387ଯଧିୁ ିର ଓଝା ପି ବିଶନାଥ ଓଝା OR/06/044/406376
ପ ୁ /574249 67 138 388ଅ ୁର୍ନ ଓଝା ପି େଲାକନାଥ ଓଝା OR/06/044/406378
ୀ /574250 56 138 389ମ  ୁଓଝା ସା ଯଧିୁ ିର ଓଝା OR/06/044/406381

ପ ୁ /574251 56 138 390ନକଳୁ ଓଝା ପି େଲାକନାଥ ଓଝା OR/06/044/406382
ୀ /574252 51 138 391ବାସ ି ଓଝା ସା ଭିମେସନ ଓଝା OR/06/044/406379

ପ ୁ /574253 49 138 392ସହେଦବ ଓଝା ପି େଲାକନାଥ ଓଝା OR/06/044/406384
ୀ /574254 48 138 393େଗାଲାପି ଓଝା ସା ଅ ୁର୍ନ ଓଝା OR/06/044/406380
ୀ /574255 47 138 394କନିୁ ଓଝା ସା ନକଳୁ ଓଝା OR/06/044/406383
ୀ /574256 45 138 395ସତଯ୍ଭାମା ଓଝା ପି େଲାକନାଥ ଓଝା OR/06/044/406385
ପ ୁ /574257 44 138 396େବୖଦଯ୍ନାଥ ଓଝା ପି ଯଧିୁ ିର ଓଝା LNT3082815
ୀ /574258 41 138 397ସମିୁତା ଓଝା ସା ସହେଦବ ଓଝା LNT2945921
ପ ୁ /574259 41 138 398ଅମରନାଥ ଓଝା ପି ଯଧିୁ ିର ଓଝା LNT3252137
ୀ /574260 40 138 399ମିଥିଳା ଓଝା ସା େବୗଦଯ୍ନାଥ ଓଝା LNT4474862
ପ ୁ /574261 35 138 400ସତିୃ ରଂଜନ ଓଝା ମା ବାସ ୀ ଓଝା LNT4466025
ପ ୁ /574262 34 138 401ମାନସ କମୁାର ଓଝା ପି ଅଜୁର୍ ନ ଓଝା YVY0351866
ୀ /574263 34 138 402ସନିୁତା ଓଝା ପି ଅଜୁର୍ ନ ଓଝା LNT2945905
ପ ୁ /574264 32 138 403ଚ ନ ଓଝା ପି ନକଳୁୀ ଓଝା LNT2945913
ପ ୁ /574265 32 138 404ତାପସ ଓଝା ପି ଅଜୁର୍ ନ ଓଝା YVY0351858
ୀ /584266 50 138 405ମମତା ମହାରଣା ସା ବଂଶୀଧର ମହାରଣା LNT3252350
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ପ ୁ /584267 49 138 406ବଂଶୀଧର ମହାରଣା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାରଣା LNT3082823
ପ ୁ /594268 46 138 407ବିଭୁତି େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଶନାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406394
ୀ /594269 43 138 408େକ୍ଷତି େଚୗଧରୁୀ ସା ବିଶନାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406393

ପ ୁ /604270 56 138 409େଗୗତମ ମହାରଣା ପି ଗେଣଷ ମହାରଣା LNT4121562
ୀ /614271 86 138 410ରାଧାମଣି ସାହୁ ସା କମୁର ସାହୁ OR/06/044/407047

ପ ୁ /614272 70 138 411ପତାପ କିେଶାର ସାହୁ ପି କମୁର ସାହୁ OR/06/044/406984
ୀ /614273 61 138 412େଗୗରି ସାହୁ ସା ପତାପ କିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/406964

ପ ୁ /614274 59 138 413ପେମାଦ କିେଶାର ସାହୁ ପି କମୁର ସାହୁ OR/06/044/406967
ୀ /614275 42 138 414ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ସବୁ  ସାହୁ OR/06/044/407046

ପ ୁ /614276 41 138 415ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ପତାପ କିେଶାର ସାହୁ LNT3251790
ପ ୁ /614277 41 138 416ସେୁବାଧ ସାହୁ ପି କମୁର ସାହୁ OR/06/044/406968
ପ ୁ /614278 37 138 417ଆେଲାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ପତାପ କିେଶାର ସାହୁ LNT3251782
ପ ୁ /614279 34 138 418ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ପତାପ କିେଶାର ସାହୁ LNT3082831
ପ ୁ /614280 34 138 419ପସା  କମୁାର ସାହୁ ପି ସବୁ ର୍ କିେଶାର ସାହୁ LNT2945939
ପ ୁ /624281 39 138 420ବିଶଜିତ୍ େଚୗଧରୁୀ ପି ବଜବ ୁ େଚୗଧରୁୀ LNT4121570
ପ ୁ /624282 59 138 421ବଜବ ୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ଜଗ ୁେଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406396
ୀ /624283 54 138 422ବୀଣାପାଣି େଚୗଧରୁୀ ସା ବଜବ ୁ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406397

ପ ୁ /634284 51 138 423ବିଦଯ୍ାଧର ମହାରଣା ପି େବୖକୁ  ମହାରଣା OR/06/044/406423
ୀ /634285 43 138 424ଭାରତି ମହାରଣା ସା ବିଦଯ୍ାଧର ମହାରଣା OR/06/044/406424
ୀ /644286 48 138 425ଗିତା ଳି ମହାରଣା ସା ରଘନୁାଥ ମହାରଣା OR/06/044/406422
ୀ /644287 38 138 426ସଚୁରିତା ମହାରଣା ପି ପଦିପ କମୁାର ମହାରଣା LNT2552792

ପ ୁ /644288 33 138 427ପକାଶ ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା YVY0187419
ପ ୁ /644289 78 138 428ରଘନୁାଥ ମହାରଣା ପି କଳୁମଣୀ ମହାରଣା OR/06/044/406420
ୀ /644290 30 138 429ନିରୂପମା ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା YVY0351874

ପ ୁ /654291 48 138 430ଗଦାଧର ଦାସ ପି ଯଦୁମଣି ଦାସ LNT4547220
ପ ୁ /654292 61 138 431ସାଧ ୁମହାରଣା ପି ବି ୁ ମହାରଣା OR/06/044/406428
ୀ /654293 53 138 432ବଢୀ ମହାରଣା ସା ରାଜୁ ମହାରଣା YVY0120865
ୀ /654294 51 138 433ନମିତା ମହାରଣା ସା ସାଧ ୁମହାରଣା OR/06/044/406429

ପ ୁ /654295 50 138 434ରାଜୁ ମହାରଣା ପି ନାଲୁ ମହାରଣା YVY0120857
ୀ /654296 45 138 435ରାଧା ମହାରଣା ସା ପଦୀ  ମହାରଣା OR/06/044/406431

ପ ୁ /654297 39 138 436ସ ିବ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସାଧଚୁରଣ ମହାରଣା LNT4466066
ପ ୁ /654298 38 138 437ଦୀପକ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସାଧ ୁଚରଣ ମହାରଣା LNT4466033
ୀ /654299 33 138 438ଧରିତି ମହାରଣା ପି ରାଜୁ ମହାରଣା YVY0120873

ପ ୁ /654300 61 138 439ପଦୀ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ବି ୁ ମହାରଣା OR/06/044/406430
ୀ /654301 30 138 440ବଷର୍ା ମହାରଣା ପି ପଦୀ  ମହାରଣା YVY0351882
ୀ /664302 66 138 441ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମହାରଣା ସା ହରି ମହାରଣା OR/06/044/406439
ୀ /674303 81 138 442କମଳା ମହାରଣା ସା େଲାକନାଥ ମହାରଣା OR/06/044/406510
ୀ /684304 49 138 443ଅ ଳି େଦହୁରୀ ସା ନବ କିେଶାର େଦହୁରୀ LNT2945970

ପ ୁ /684305 45 138 444ନବ କିେଶାର େଦହୁରୀ ପି ଆନ  େଦହୁରୀ LNT2945962
ପ ୁ /684306 66 138 445ଗେଜ  ମହାରଣା ପି ଆନ  ମହାରଣା OR/06/044/407117
ୀ /684307 46 138 446ସଂଯକୁ୍ତା ମହାରଣା ସା େତୖେଲକଯ୍ ମହାରଣା OR/06/044/406471
ୀ /684308 41 138 447ଜୟ ି ମହାରଣା ସା ଜୟ  ମହାରଣା LNT3269024

ପ ୁ /684309 33 138 448ଯଧିୁ ିର ମହାରଣା ପି େତୖେଲାକଯ୍ ମହାରଣା LNT2945988
ପ ୁ /684310 32 138 449ବିଶନାଥ ମହାରଣା ପି ତେଲାକଯ୍ ମହାରଣା LNT2945947
ପ ୁ /684311 52 138 450ଧରିତ୍ ନାଥ ମାେହାେତା ପି ଶୀପଦ ମାେହାେତା LNT2945954
ୀ /684312 68 138 451ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ଗେଜ  ମହାରଣା OR/06/044/407119
ୀ /684313 57 138 452େପମଲତା ଶତପଥୀ ସା ନିତଯ୍ାନ  ଶତପଥୀ YVY0351908
ୀ /694314 66 138 453ହାର ମହାରଣା ସା କା ିର୍କ ମହାରଣା OR/06/044/406467

ପ ୁ /694315 51 138 454ଚି ାମଣି ମହାରଣା ପି କା ିର୍କ ମହାରଣା OR/06/044/406468
ୀ /694316 47 138 455ନୟନା ମହାରଣା ସା ଚି ାମଣି ମହାରଣା LNT3268638
ପ ୁ /704317 76 138 456ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା ପି େଧାବି ମହାରଣା OR/06/044/406454
ୀ /704318 71 138 457େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହାରଣା ସା ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା OR/06/044/406455
ପ ୁ /704319 66 138 458ଭରତ ମହାରଣା ପି େଧାବି ମହାରଣା OR/06/044/406461
ୀ /704320 63 138 459ରମା ମହାରଣା ସା ଭରତ ମହାରଣା OR/06/044/406460
ପ ୁ /704321 44 138 460ସଶୁା  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଭରତ ମହାରଣା LNT3251907
ପ ୁ /704322 43 138 461ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ଭରତ ମହାରଣା OR/06/044/407110
ପ ୁ /704323 41 138 462ପଶା  ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା OR/06/044/407037
ୀ /714324 21 138 463ଶାବଣୀ ଭରଦ୍ଵାଜ ପି ବଜ କିେଶାର ମହାରଣା YVY1254374
ପ ୁ /714325 56 138 464ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା ପି ଗେଣଶ ମହାରଣା YVY1355676
ପ ୁ /714326 55 138 465ନବକିେଶାର ମହାରଣା ପି ଗେଣଶ ମହାରଣା OR/06/044/407108
ପ ୁ /714327 51 138 466ବଜ କିେଶାର ମହାରାଣା ପି ଗେଣଶ ମହାରଣା YVY1312354
ୀ /714328 49 138 467ବିେନାଦିନୀ ମହାରଣା ସା ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/407098
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ୀ /714329 49 138 468ସଂଯକୁ୍ତା ଓଝା ସା ବଜ କିେଶାର ମହାରଣା LNT3252715
ୀ /714330 44 138 469ଅନିତା ମହାରଣା ସା ନବକିେଶାର ମହାରଣା LNT3252723

ପ ୁ /724331 69 138 470ନେର  ସାହୁ ପି ଫଗ ୁସାହୁ OR/06/044/407074
ପ ୁ /724332 67 138 471େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଫଗ ୁସାହୁ OR/06/044/407072
ୀ /724333 56 138 472ସରସତୀ ସାହୁ ସା ନେର  ସାହୁ OR/06/044/407075
ୀ /724334 54 138 473ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ OR/06/044/407073

ପ ୁ /724335 48 138 474ବିଶ ର ନ ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ LNT3268422
ପ ୁ /724336 44 138 475ସତିୃ ର ନ ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ LNT3268208
ୀ /724337 44 138 476ଲୀନା ସାହୁ ସା ବିଶରଂଜନ ସାହୁ LNT4465985
ୀ /724338 40 138 477ନେବଜିତା ସାହୁ ପି େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ LNT4465977
ୀ /734339 56 138 478ସରସତୀ େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/044/407125

ପ ୁ /734340 40 138 479ରଣଜିତ୍ େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା LNT3252368
ପ ୁ /734341 39 138 480ସଂଗାମ େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା LNT3251899
ୀ /734342 38 138 481ମୀତା େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା LNT3268935

ପ ୁ /734343 32 138 482ଚୀରନଦୀପ େବାସ ପି ପଦିପ େବାଷ LNT2945996
ୀ /744344 66 138 483ନିଶାମଣି େଦଇ ସା ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/406519
ୀ /744345 67 138 484ବସ  ମଂଜରୀ ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ OR/06/044/148180

ପ ୁ /744346 56 138 485କିେଶାର ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ସାହୁ LNT2513265
ୀ /744347 53 138 486ମମତା ସାହୁ ମା ସେୁର  ସାହୁ LNT3269081

ପ ୁ /744348 52 138 487ଅେଶାକ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/406522
ୀ /744349 46 138 488ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସାହୁ ସା କିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/406523

ପ ୁ /744350 45 138 489ଶଶା  େଶଖର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ OR/06/044/148182
ୀ /744351 45 138 490ନମିତା ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ LNT3269107
ୀ /744352 44 138 491ରଶିତା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ LNT3269099
ୀ /744353 43 138 492ମନେମାହନୀ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ OR/06/044/148784

ପ ୁ /744354 43 138 493ପଦିପ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/044/406524
ୀ /754355 80 138 494ଉମିର୍ଳା ମହାପାତ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାପାତ LNT3268448
ୀ /754356 63 138 495ବିଦଯ୍ଲୁତା ମହାପାତ ସା େଲାକନାଥ ମହାପାତ OR/06/044/406526

ପ ୁ /754357 54 138 496ଜୟ  ମହାପାତ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହାପାତ LNT3252111
ୀ /754358 50 138 497ସେରାଜିନୀ ମହାପାତ ସା ଶଶୁା  ମହାପାତ LNT4116224

ପ ୁ /754359 48 138 498ସକୁା  ମହାପାତ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହାପାତ OR/06/044/406528
ପ ୁ /754360 46 138 499ସଶୁା  ମହାପାତ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହାପାତ OR/06/044/406529
ପ ୁ /754361 43 138 500ରଜତ ମହାପାତ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହାପାତ LNT4116232
ୀ /754362 41 138 501େମୗସିମୀ ମହାପାତ ସା ରଜତ ମହାପାତ YVY0710582
ୀ /754363 41 138 502ସାଗରିକା ମହାପାତ ସା ଜୟ  ମହାପାତ YVY0710541

ପ ୁ /754364 41 138 503ପକାଶ ମହାପାତ ପି େଲାକନାଥ ମହାପାତ LNT1686955
ୀ /754365 39 138 504ସଚିୁତା ମହାପାତ ପି େଲାକନାଥ ମହାପାତ YVY0710574

ପ ୁ /754366 38 138 505ପିୟଦଶ ିର୍ ଅମେରଶ ମହାପାତ ମା ସଜୁାତା ମହାପାତ LNT2946002
ପ ୁ /754367 51 138 506ପଶା  ମହାପାତ ପି େଲାକନାଥ ମହାପାତ YVY0571612
ୀ /754368 44 138 507କନକଲତା ମହାପାତ ସା ସକୁା  ମହାପାତ YVY1219294

ପ ୁ /754369 40 138 508ପଦିପ ମହାପାତ ପି େଲାକନାଥ ମହାପାତ LNT3082849
ୀ /764370 33 138 509ଦିବଯ୍ଦଶ ିର୍ନି ସାତିସିତା  ପି ଖେଗଶର ସତୁାର LNT2946028
ୀ /764371 45 138 510କ ିତା େବେହରା ସା ପାଣବ ୁ ସାମଲ LNT2946044
ୀ /764372 62 138 511ସଂଯକୁ୍ତା ମହାରଣା ସା ଶଶୀକା  ମହାରଣା LNT3252459

ପ ୁ /764373 61 138 512ଶଶକିା  ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା LNT2946051
ୀ /764374 35 138 513େସାନାଲିପସା ମହାରଣା ପି ଶଶକିା  ମହାରଣା LNT2946069

ପ ୁ /764375 39 138 514ରାେଜଶ ଓଝା - େସାନାଲି ା ମହାରଣା YVY1257138
ୀ /764376 36 138 515ପାତି ପାରମିତା ଓଝା ସା େସୗମ୍ଯା ର ନ ସତୁାର YVY1254416
ୀ /764377 62 138 516ଲକି୍ଷଲଳିତା ସତୂାର ସା ଖେ ଶର ସତୂାର LNT3252467
ପ ୁ /764378 37 138 517େସୗମଯ୍ର ନ ସତୂାର ପି ଖେ ଶର ସତୂାର LNT1686864
ୀ /774379 55 138 518ସଯୂଯ୍ର୍କା ି ବାରିକ ସା କବିରାଜ ବାରିକ LNT3252152
ପ ୁ /774380 55 138 519କବିରାଜ ବାରିକ ପି ତୀନାଥ ବାରିକ OR/06/044/406542
ପ ୁ /774381 33 138 520ଲଳିତ େମାହନ ବାରିକ ପି କବିରାଜ ବାରିକ LNT2946085
ୀ /774382 58 138 521େମୗସମିୁ େବାଷ ସା ପଣବ େବାଷ OR/06/044/406540
ୀ /774383 33 138 522ପିୟ ା େବାଷ ପି ପବଣ କମୁାର େବାଷ LNT2946077
ୀ /774384 83 138 523ଗିତାରାଣି େବାଷ ସା ଭେବ  େବାଷ OR/06/044/406537
ପ ୁ /774385 61 138 524ପଦିପ େବାଷ ପି ନେର  େବାଷ OR/06/044/406535
ପ ୁ /774386 60 138 525ପଣବ େବାଷ ପି ଭେବ  େବାଷ OR/06/044/406538
ୀ /774387 55 138 526ଜବା େବାଷ ସା ପଦିପ େବାଷ OR/06/044/406534
ପ ୁ /774388 51 138 527ପଶା  େବାଷ ପି ଭେବ  େବାଷ OR/06/044/406539
ପ ୁ /774389 38 138 528ସ ିପ େବାଷ ପି ପଦିପ କମୁାର େବାଷ LNT3252244
ୀ /784390 45 138 529ସଜୁାତା ମହାରଣା ସା ରାେଜଶ ମହାରଣା LNT3252129
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ପ ୁ /784391 40 138 530ରାେଜଶ ମହାରଣା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହାରଣା OR/06/044/406547
ପ ୁ /784392 85 138 531ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମି ୀ ପି ମଦନ େମାହନ ମି ୀ OR/06/044/406543
ୀ /784393 79 138 532ମେନାରମା ମି ୀ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମି ୀ OR/06/044/406544

ପ ୁ /794394 76 138 533ଲି ରାଜ ଓଝା ପି େଦୖତାରୀ ଓଝା OR/06/044/406548
ୀ /794395 63 138 534ଲକ୍ଷୀପିୟା ଓଝା ସା ଲି ରାଜ ଓଝା OR/06/044/406549

ପ ୁ /794396 53 138 535ସବୁାସ ଓଝା ପି ଲି ରାଜ ଓଝା OR/06/044/406550
ପ ୁ /794397 39 138 536ସଶୁା  ଓଝା ପି ଲି ରାଜ ଓଝା OR/06/044/407198
ପ ୁ /794398 34 138 537ଶୀକା  ଓଝା ପି ଲି ରାଜ ଓଝା YVY0187328
ୀ /804399 51 138 538ସ ମିତା ମହାରଣା ସା ବଳରାମ ମହାରଣା YVY0416859
ୀ /804400 45 138 539ମଧମିୁତା ଓଝା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ଓଝା OR/06/044/407018
ୀ /804401 43 138 540ସପିୁୟା ଓଝା ପି ବଟକୃ  ଓଝା LNT3252004
ୀ /804402 42 138 541ଗୀତାରାଣୀ ଓଝା ପି ଭିକାରୀ ଓଝା OR/06/044/407017
ୀ /804403 42 138 542ଶୀୟା ଓଝା ପି ବଟକୃ  ଓଝା LNT3252012

ପ ୁ /804404 40 138 543ମାନସରଂଜନ ଓଝା ପି ବଟକୃ  ଓଝା LNT3252020
ୀ /814405 41 138 544ମମତା ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ LNT3082856
ୀ /814406 36 138 545ଶଖିା ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ YVY0187435

ପ ୁ /814407 34 138 546ସାଜନ ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ YVY0187427
ୀ /814408 22 138 547େବୖଜୟ ୀ ସାହୁ ପି ଆନ  ସାହୁ YVY1254234

ପ ୁ /814409 69 138 548ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ ପି ବାବୁନି ସାହୁ OR/06/044/406558
ପ ୁ /814410 66 138 549େଗାେଲଖ ଚ  ସାହୁ ପି ବାବୁନି ସାହୁ OR/06/044/406560
ୀ /814411 53 138 550ପତିମା ସାହୁ ସା ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/044/406563
ୀ /814412 48 138 551ନୟନା ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ OR/06/044/406565

ପ ୁ /814413 45 138 552ଅରବି  ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/044/406575
ପ ୁ /814414 43 138 553ଆନ  ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/044/407048
ୀ /814415 41 138 554ଆରତି ସାହୁ ପି ବାବୁନି ସାହୁ OR/06/044/406574
ୀ /814416 40 138 555ର ିତା ସାହୁ ସା ଆନ  ସାହୁ LNT4116240

ପ ୁ /814417 39 138 556ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ LNT3268497
ପ ୁ /814418 35 138 557ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ LNT4545786
ପ ୁ /824419 24 138 558େକୖବଲଯ୍ ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ YVY1135623
ୀ /824420 76 138 559ରସାମଣି ସାହୁ ସା ନବକିେଶାର ସାହୁ YVY0120881

ପ ୁ /824421 51 138 560ରବୀ  ସାହୁ ପି ନବକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/406567
ୀ /824422 49 138 561କବିତା ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ LNT3251881

ପ ୁ /824423 44 138 562ଧୀେର  ସାହୁ ପି ନବକିେଶାର ସାହୁ YVY0120907
ପ ୁ /824424 42 138 563େଦେବ  ସାହୁ ପି ନବକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/406569
ପ ୁ /824425 42 138 564ସେୁର  ସାହୁ ପି ନବକିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/406570
ୀ /824426 42 138 565ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ LNT4545828
ୀ /834427 73 138 566ସରସତୀ ସାମ ରା ସା ଶତୃଘନ୍ ସାମ ରା OR/06/044/406577

ପ ୁ /834428 46 138 567ସଧୁାଂଶ ୁସାମ ରା ପି ଶତୃଘନ୍ ସାମ ରା OR/06/044/407032
ପ ୁ /834429 45 138 568ବିଦଯ୍ାଂଶ ୁସାମ ରା ପି ଶତୃଘନ୍ ସାମ ରା LNT3268562
ୀ /834430 45 138 569ଆରତୀ ସାମ ରା ସା ସଧୁାଂଶ ୁସାମ ରା YVY0351932

ପ ୁ /834431 39 138 570ସେୁରଂଶ ୁସାମ ରା ପି ଶତୃଘନ୍ ସାମ ରା LNT3268646
ୀ /834432 37 138 571ପେମାଦିନୀ ସାମ ରା ପି ଶତୃଘନ୍ ସାମ ରା YVY0351940
ୀ /834433 37 138 572ବିେନାଦିନୀ ସାମ ରା ପି ଶତୃଘନ୍ ସାମ ରା YVY0351965

ପ ୁ /834434 33 138 573ଶଭୁାଂଶ ୁସାମ ରା ପି ଶତୃଘନ୍ ସାମ ରା YVY0351957
ପ ୁ /834435 48 138 574ହିମାଂସ ୁସାମ ରାୟ ପି ଶତୃଘନ୍ ସାମ ରାୟ OR/06/044/406581
ୀ /844436 35 138 575ଜୟପଦା େଭାଳ ପି ତିେଲାଚନ େଭାଳ LNT2946168

ପ ୁ /844437 33 138 576ଚିକନ କମୁାର େଭାଳ ପି ତିେଲାଚନ େଭାଳ YVY0187336
ୀ /844438 69 138 577ର ଲତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଗଗନ େଚୗଧରୁୀ YVY0351981

ପ ୁ /844439 40 138 578ମେନାରଂଜନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଗଗନ େଚୗଧରୁୀ LNT2946176
ୀ /844440 73 138 579ଉମା ମହାରଣା ସା ନୀଳମଣି ମହାରଣା OR/06/044/406595
ପ ୁ /844441 68 138 580ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା ପି କଳୁମଣି ମହାରଣା OR/06/044/406589
ପ ୁ /844442 56 138 581ଦିଲିପ ମହାରଣା ପି ନିଳମଣି ମହାରଣା OR/06/044/406591
ପ ୁ /844443 54 138 582କୃ ଚ  ମହାରଣା ପି ନୀଳମଣି ମହାରଣା LNT4121588
ୀ /844444 48 138 583ଜୟ ି ମହାରଣା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା OR/06/044/406590
ୀ /844445 47 138 584ସ ଲୁତା ମହାରଣା ସା ଦିଲିପ ମହାରଣା OR/06/044/406592
ପ ୁ /844446 43 138 585ଶବିପସାଦ ମହାରଣା ପି ନୀଳମଣି ମହାରଣା OR/06/044/406597
ପ ୁ /844447 43 138 586ପତାପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ମହାେଦବ ମହାରଣା LNT4545802
ୀ /844448 39 138 587ଉପାଲି ଅପରାଜିତା ମହାରଣା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା LNT2501914
ୀ /844449 39 138 588ପଜ୍ଞା ପରମିତା ମହାରଣା ପି ପଦିପ କମୁାର ମହାରଣା LNT2501906
ପ ୁ /844450 38 138 589ଅମିତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା LNT2501898
ୀ /844451 36 138 590ରଂଜିତା ମହାରଣା ସା ଅମିତ କମୁାର ମହାରଣା LNT2946184
ପ ୁ /844452 35 138 591ଅସିତ ମହାରଣା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା LNT2946135
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ୀ /844453 34 138 592ଦିବଯ୍ାେଦବସିତା ମହାରଣା ପି ପଦିପ କମୁାର ମହାରଣା LNT2946143
ପ ୁ /844454 33 138 593େସୗମଯ୍ଜିତ ମହାରଣା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା LNT2946127
ୀ /844455 47 138 594ମିନତୀ ମହାରଣା ସା କୃ ଚ  ମହାରଣା LNT4121596
ୀ /844456 46 138 595ମିନତୀ ମ ରୀ ମହାରଣା ସା କୃ ଚ  ମହାରଣା YVY0235580
ୀ /844457 33 138 596କମୁାରୀ ପି ି  ମହାରଣା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାରଣା YVY0352005

ପ ୁ /844458 31 138 597ଦୀପକ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାରଣା YVY0351999
ପ ୁ /844459 63 138 598ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରଥ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ରଥ OR/06/044/406969
ୀ /854460 63 138 599ରାଧାମଣି େଦଇ ସା ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/406599

ପ ୁ /854461 73 138 600ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା ପି ଲି ରାଜ ମହାରଣା OR/06/044/406598
ପ ୁ /854462 68 138 601ବଜକିେଶାର ମହାରଣା ପି ଲି ରାଜ ମହାରଣା OR/06/044/406600
ୀ /854463 53 138 602େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହାରଣା ସା ବଜକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/406601

ପ ୁ /854464 49 138 603ଧିେରନ ମହାରଣା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା LNT2946200
ପ ୁ /854465 44 138 604ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା LNT3252608
ପ ୁ /854466 41 138 605ରଘନୁାଥ ମହାରଣା ପି ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା LNT4096434
ପ ୁ /854467 39 138 606ପଦିପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା LNT3252434
ପ ୁ /854468 32 138 607ଶତୃଘନ ମହାରଣା ପି ବଜ କିେଶାର ମହାରଣା LNT2946192
ୀ /854469 39 138 608ନମିତା ମହାରଣା ପି ବଜକିେଶାର ମହାରଣା LNT3082864

ପ ୁ /854470 31 138 609ଆଶଷି କମୁାର ମହାରଣା ପି ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା YVY1054873
ପ ୁ /864471 63 138 610ନେର  ମହାରଣା ପି ଲି ରାଜ ମହାରଣା OR/06/044/406602
ପ ୁ /864472 58 138 611ହରି ମହାରଣା ପି ଲି ରାଜ ମହାରଣା OR/06/044/406606
ପ ୁ /864473 49 138 612ସଶୁା  ମହାରଣା ପି ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/406608
ୀ /864474 46 138 613ଟୁନି ମହାରଣା ସା ନେର  ମହାରଣା OR/06/044/406603

ପ ୁ /864475 46 138 614ପଶା  ମହାରଣା ପି ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା OR/06/044/406609
ପ ୁ /864476 37 138 615ବଳରାମ ମହାରଣା ପି ନେର  ମହାରଣା LNT4121604
ପ ୁ /874477 63 138 616ରଣଜିତ ମହାରଣା ପି ଦିଜ ମହାରଣା OR/06/044/406621
ୀ /874478 58 138 617େକୗଶଲଯ୍ା ମହାରଣା ସା କାଳ ି ମହାରଣା OR/06/044/406620

ପ ୁ /874479 42 138 618ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା ପି କାଳ ି ମହାରଣା LNT3252186
ପ ୁ /874480 40 138 619ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା ପି କାଳ ି ମହାରଣା LNT3252319
ୀ /874481 38 138 620ମମତା ମହାରଣା ପି କାଳ ି ମହାରଣା LNT3252228
ୀ /874482 35 138 621େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ ମହାରଣା LNT4545836
ୀ /874483 36 138 622ବନଲତା ମହାରଣା ସା ପ ୂ ର୍ ଚଦ ମହାରଣା YVY1135581

ପ ୁ /874484 55 138 623ବିଳାସ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧବୃ ଚରଣ ନାୟକ YVY0571646
ୀ /874485 44 138 624ନମିତା ନାୟକ ସା ବିଲାସ କମୁାର ନାୟକ YVY0571638
ୀ /884486 55 138 625େଗହାମଣି େବେହରା ସା ପସନନ୍ କମୁାର େବେହରା YVY0571653

ପ ୁ /884487 33 138 626ବିଭୁ ପସାଦ େବେହରା ପି ପସନନ୍ କମୁାର େବେହରା YVY0316117
ୀ /884488 56 138 627ମ ଲୁତା ମହାରଣା ସା ଶଯ୍ାମ ମହାରଣା OR/06/044/406625

ପ ୁ /884489 51 138 628ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାରଣା OR/06/044/406623
ୀ /884490 45 138 629ମମତା ମହାରଣା ସା ନାରାୟଣ ମହାରଣା OR/06/044/406624

ପ ୁ /884491 39 138 630ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହାରଣା LNT4468815
ପ ୁ /884492 61 138 631ପଦୀପ କମୁାର ମହାରଣା ପି କଳୁମଣି ମହାରଣା OR/06/044/406593
ପ ୁ /884493 31 138 632ଚ ନ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା YVY0352021
ପ ୁ /894494 71 138 633କୃ  ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ OR/06/044/406631
ପ ୁ /894495 45 138 634ଭାଗିରଥି ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ OR/06/044/406632
ୀ /904496 79 138 635ରମାରାଣୀ ମିଶ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମିଶ OR/06/044/406762

ପ ୁ /904497 62 138 636ଚ ଭାନୁ ମିଶ ପି ବିଭୁତି ମିଶ LNT3251774
ପ ୁ /904498 59 138 637ଉଦୟଭାନୁ ମିଶ ପି ବିଭୁତି ମିଶ OR/06/044/406770
ୀ /904499 57 138 638ସଂଘମିତା ମିଶ ସା ଚ ଭାନୁ ମିଶ LNT3252400

ପ ୁ /904500 54 138 639ମିତଭାନୁ ମିଶ ପି ବିଭୁତି ମିଶ OR/06/044/406771
ୀ /904501 52 138 640ସିମା ମିଶ ସା ଉଦୟ ଭାନୁ ମିଶ OR/06/044/407090
ପ ୁ /904502 49 138 641ପବିତଭାନୁ ମିଶ ପି ବିଭୁତି ମିଶ OR/06/044/406781
ୀ /904503 45 138 642ରିମା ମିଶ ସା ମିତଭାନୁ ମିଶ LNT3252418
ପ ୁ /914504 63 138 643ଅେଶାକ ମହାପାତ ପି େଗାେଲଖ ମହାପାତ OR/06/044/406764
ୀ /914505 63 138 644ରିତା ମହାପାତ ସା ଅେଶାକ ମହାପାତ LNT3268554
ପ ୁ /914506 60 138 645ସେ ାଷ କମୁାର ମହାପାତ ପି େଗାେଲଖ ମହାପାତ LNT3268182
ପ ୁ /914507 55 138 646ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି େଗାେଲଖ ମହାପାତ LNT3268232
ପ ୁ /924508 65 138 647ପଫଲୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁର  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406678
ପ ୁ /924509 96 138 648ସେୁର  େଚୗଧରୁୀ ପି ଆନ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406676
ୀ /924510 88 138 649ଅମିକା େଚୗଧରୁୀ ସା ସେୁର  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/407161
ୀ /924511 55 138 650ସ ଯ୍ାରାଣି େଚୗଧରୁୀ ସା ପଫଲୁ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406679
ୀ /924512 34 138 651ଶଭୁଶୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0808725
ପ ୁ /934513 50 138 652ବିଜୟେକତନ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାେଜ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406683
ୀ /934514 48 138 653ଦିପିକା େଚୗଧରୁୀ ସା ବିଜୟ େଚୗଧରୁୀ LNT3268224
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ପ ୁ /944515 84 138 654ସଚିଦାନ  େଚୗଧରୁୀ ପି ଆନ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406684
ୀ /944516 67 138 655ତିେଳା ମା େଚୗଧରୁୀ ସା ସଚିଦାନ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406685

ପ ୁ /944517 42 138 656ସ ୟ େଚୗଧରିୁ ପି ସ ିଦାନ  େଚୗଧରିୁ YVY0986828
ପ ୁ /954518 58 138 657ଜଗଦିଶ ପସାଦ ଝାନୱାର ପି ତନଶଖୁ ଦାସ ଝାନୱାର LNT2946325
ୀ /954519 55 138 658ସଂଗିତା େଦବୀ ଝାନୱାର ସା ଜଗଦିଶ ପସାଦ ଝାନୱାର LNT2946333

ପ ୁ /954520 68 138 659ମାଣିକ ଚା  ପଗୁଲିଆ ପି ହୁଲାସ ସମଲ ପଗୁଲିଆ LNT2946218
ୀ /954521 64 138 660ସେରାଜ ପଗୁଲିଆ ସା ମାଣିକ ଚା  ପଗୁଲିଆ LNT2946226

ପ ୁ /954522 42 138 661ପ ଜ କମୁାର ପଗୁଲିଆ ପି ମାଣିକ ଚା  ପଗୁଲିଆ LNT2946267
ପ ୁ /954523 40 138 662ପବିଣ କମୁାର ପଗୁଲିଆ ପି ମାଣିକ ଚା  ପଗୁଲିଆ LNT2946234
ୀ /954524 36 138 663ପିୟ ା ପଗୁଲିଆ ସା ପବିଣ କମୁାର ପଗୁଲିଆ LNT2946242

ପ ୁ /954525 66 138 664ମଦନ େମାହନ ରାଠି ପି ମାଳଚା  ରାଠି LNT2946309
ୀ /954526 59 138 665ଶାରଳା େଦବୀ ରାଠି ସା ମଦନ େମାହନ ରାଠି LNT2946317
ୀ /954527 41 138 666ଖସୁବୁ ରାଠି ସା କମଳ କିେଶାର ରାଠି LNT3130820
ୀ /954528 44 138 667କବିତା ଷଡ ୀ ସା ପଭାତ କମୁାର ଷଡ ୀ YVY0445841
ୀ /1104529 41 138 668ଶକୁ ଳା େଚୗଧରୂୀ ସା ସା ନୁ କମୁାର େଚୗଧରୂୀ YVY1054865

ପ ୁ /964530 62 138 669ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ନେରଂଦ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406743
ପ ୁ /964531 60 138 670ଚକଧର େଚୗଧରୁୀ ପି ନେରଂଦ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406744
ୀ /964532 48 138 671ମ କୁ୍ତା େଚୗଧରୁୀ ପି ନେର  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406746

ପ ୁ /964533 52 138 672ଶା ନୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ନେର  େଚୗଧରୁୀ YVY1355593
ପ ୁ /974534 68 138 673ପସନନ୍  େଚୗଧରୁୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406637
ୀ /974535 58 138 674ମମିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ପସନନ୍  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406635
ୀ /974536 37 138 675ତିୁସିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ପସନନ୍  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LNT4545752

ପ ୁ /984537 60 138 676ପଶା  େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମଚଂଦ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406647
ପ ୁ /984538 52 138 677ଶୀକାଂତ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମଚଂଦ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406648
ୀ /984539 47 138 678ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େଚୗଧରୂୀ ସା ପଶା  େଚୗଧରୂୀ LNT3268703
ୀ /984540 41 138 679ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େଚୗଧରୂୀ ସା ଶୀକା  େଚୗଧରୂୀ LNT3268711
ୀ /994541 61 138 680ମିନତି େଚୗଧରୁୀ ସା ବହାନଂଦ େଚୗଧରୁୀ YVY1230887

ପ ୁ /994542 37 138 681ବିକାଶ ର ନ ପି ବହାନ  େଚୗଧରୁୀ LNT4545737
ପ ୁ /994543 66 138 682ବହାନଂଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ଭିମେସନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406651
ପ ୁ /1004544 68 138 683ଗେଣଶର େଚୗଧରୁୀ ପି ହାଡବ ୁ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406696
ୀ /1004545 54 138 684ସାବିତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଗେଣଶର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406697
ୀ /1004546 38 138 685ଗାୟତୀ େଚୗଧରୂୀ ପି ଗେଣଶର େଚୗଧରୂୀ LNT3252236

ପ ୁ /1004547 37 138 686ସଶୁା  େଚୗଧରୁୀ ପି ଗେଣଶର େଚୗଧରୁୀ LNT4472643
ପ ୁ /1014548 96 138 687ନଟବର େଚୗଧରୁୀ ପି ହରେମାହନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406709
ପ ୁ /1014549 63 138 688ଅେଶାକ େଚୗଧରୁୀ ପି ନଟବର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406711
ପ ୁ /1014550 32 138 689ବିଶରଂଜନ େଚୗଧରୁୀ ପି ବହାନ  େଚୗଧରୁୀ LNT2946358
ୀ /1024551 51 138 690ସରୁମା େଚୗଧରୁୀ ସା ଦୀଲିପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LNT3269008

ପ ୁ /1024552 66 138 691ଅେଶାକ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଦାେମାଦର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406659
ୀ /1024553 90 138 692ଶାରଦା େଚୗଧରୁୀ ସା ଦାେମାଦର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406653
ୀ /1024554 62 138 693ଗିତା ଳି େଚୗଧରୁୀ ସା ଅେଶାକ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406654

ପ ୁ /1024555 62 138 694ପଦିପ୍ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦାେମାଦର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406655
ୀ /1024556 56 138 695ବନିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ପଦିପ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406656

ପ ୁ /1024557 56 138 696ଦିଲିପ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦାେମାଦର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406657
ପ ୁ /1024558 38 138 697ଜିେତ  େଚୗଧରୂୀ ପି ଅେଶାକ େଚୗଧରୂୀ LNT4545810
ୀ /1024559 38 138 698ଲିପିକା େଚୗଧରୂୀ ପି ପଦିପ େଚୗଧରୂୀ LNT4545745

ପ ୁ /1024560 35 138 699ଦୀପକ େଚୗଧରୁୀ ପି ପଦୀପ େଚୗଧରୁୀ LNT4545794
ପ ୁ /1024561 35 138 700ସମେର  େଚୗଧରୁୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LNT4545778
ୀ /1024562 31 138 701େଦବୀକା େଚୗଧରୁୀ ପି ପଦିପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0187344
ୀ /1024563 31 138 702େରାଜାଲିନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0352039
ୀ /1024564 61 138 703ନିନି ଓଝା ସା ତୀେଲାଚନ ଓଝା YVY0571661
ପ ୁ /1024565 31 138 704େଦବାଶଷି ଓଝା ପି ତିେଲାଚନ ଓଝା YVY0352054
ପ ୁ /1034566 62 138 705ବିକମ େଚୗଧରୁୀ ପି କପିଳ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406661
ପ ୁ /1034567 58 138 706ବିଜୟେକତନ େଚୗଧରୁୀ ପି କପିଳ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406664
ୀ /1034568 54 138 707େଶଫାଳି େଚୗଧରୁୀ ସା ବିକମ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406665
ୀ /1034569 53 138 708ସବିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅଜୟ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406667
ପ ୁ /1034570 50 138 709ଅଜୟ େଚୗଧରୁୀ ପି କପିଳ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406663
ୀ /1034571 49 138 710ସଂଯକୁ୍ତା େଚୗଧରୁୀ ସା ବିଜୟ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406666
ୀ /1034572 39 138 711ପତୁୁଲ େଚୗଧରୂୀ ପି ବିକମ େଚୗଧରୂୀ LNT3252665
ୀ /1034573 36 138 712ଶୀତଲ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିକମ େଚୗଧରୁୀ LNT2946390
ପ ୁ /1034574 34 138 713ସରୁପା ନ  େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଜୟ େକତନ େଚୗଧରୁୀ YVY0206599
ୀ /1034575 34 138 714ପ ୁ ର୍ମ ପଣୂଯ୍େତାୟା େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଜୟ େକତନ େଚୗଧରୁୀ LNT3082880
ପ ୁ /1034576 33 138 715ପତିତଯ୍ ସମତୁପଦା େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଜୟ େକତନ େଚୗଧରୁୀ LNT3082898
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ୀ /1044577 24 138 716ସନୀକା େଚୗଧରୁୀ ପି ସଂଜୟ େଚୗଧରୁୀ YVY1254267
ପ ୁ /1044578 63 138 717ଅକ୍ଷୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406638
ପ ୁ /1044579 60 138 718ଅଜୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406639
ପ ୁ /1044580 55 138 719ବିଜୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406640
ପ ୁ /1044581 53 138 720ସ ୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406641
ୀ /1044582 53 138 721ବୀଣାପାଣି େଚୗଧରୁୀ ସା ଅକ୍ଷୟ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406636
ୀ /1044583 50 138 722ଅ ନା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅଜୟ େଚୗଧରୁୀ LNT3268778
ୀ /1044584 49 138 723ଉମିର୍ଳା େଚୗଧରୁୀ ସା ବିଜୟ େଚୗଧରୁୀ LNT3268786

ପ ୁ /1044585 49 138 724ମତୃଯ୍ ୁ ୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406642
ୀ /1044586 45 138 725କଶୁମୁ େଚୗଧରୁୀ ସା ସ ୟ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406644

ପ ୁ /1054587 48 138 726ଚ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ବି ୁ େଚୗଧରୁୀ LNT3082906
ପ ୁ /1054588 82 138 727ବି ୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ମାଧବାନ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/407182
ୀ /1054589 74 138 728ମିନତି େଚୗଧରୁୀ ସା ବି ୁ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406699

ପ ୁ /1054590 52 138 729ମଳୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ବି ୁ େଚୗଧରୁୀ LNT3268943
ୀ /1054591 48 138 730କସୁମୁ େଚୗଧରୂୀ ସା ଚ କମୁାର େଚୗଧରୂୀ LNT4542619

ପ ୁ /1054592 48 138 731କିରଣ କମୁାର େଚୗଧରୂୀ ପି ବି ୁ େଚୗଧରୂୀ OR/06/044/000028
ୀ /1054593 45 138 732ନମର୍ଦା େଚୗଧରୁୀ ସା ମଳୟ େଚୗଧରୁୀ LNT3252707
ୀ /1064594 42 138 733ସଚିୁତା େଚୗଧରୂୀ ସା ଜିେତ  େଚୗଧରୂୀ YVY0710525

ପ ୁ /1064595 83 138 734କୃ ଚ  େଚୗଧରୁୀ ପି ମାଧବାନ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406702
ପ ୁ /1064596 54 138 735େଲାକନାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି କୃ ଚ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406704
ପ ୁ /1064597 52 138 736ରତନ େଚୗଧରୁୀ ପି କୃ ଚ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406705
ୀ /1064598 48 138 737ସବିତା େଚୗଧରୂୀ ସା େଲାକନାଥ େଚୗଧରୂୀ LNT4545760

ପ ୁ /1064599 46 138 738ଜିେତ  େଚୗଧରୁୀ ପି କୃ ଚ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406706
ୀ /1064600 46 138 739ଗୀତା ଳି େଚୗଧରୂୀ ସା ରତନ େଚୗଧରୂୀ LNT3252517

ପ ୁ /1064601 45 138 740ବିେନାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି କୃ ଚ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406707
ପ ୁ /1074602 32 138 741ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଚୗଧରୁୀ ପି ବିେର  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0822585
ପ ୁ /1074603 68 138 742ବିେର  େଚୗଧରୁୀ ପି ଜୟକୃ  େଚୗଧରୁୀ YVY1280650
ୀ /1074604 58 138 743ଝୁନୁ େଚୗଧରୁୀ ସା ବିେର  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406717

ପ ୁ /1074605 52 138 744ସେୁର  େଚୗଧରୁୀ ପି ଜୟକୃ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406722
ୀ /1074606 45 138 745ମିନାକ୍ଷୀ େଚୗଧରୂୀ ସା ସେୁର  େଚୗଧରୂୀ LNT3252699

ପ ୁ /1084607 48 138 746ବାବୁଲା େଚୗଧରୁୀ ପି ଚକଧର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406723
ୀ /1084608 43 138 747ଅ ନା େଚୗଧରୁୀ ପି ଚକଧର େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406725
ୀ /1084609 41 138 748ଶଶୀେରଖା େଚୗଧରୂୀ ସା ବାବୁଲା େଚୗଧରୂୀ LNT3268729

ପ ୁ /1084610 40 138 749ର ନ େଚୗଧରୂୀ ପି ଚକଧର େଚୗଧରୂୀ LNT3268893
ପ ୁ /1094611 44 138 750ମେନାରଂଜନ େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା LNT2946408
ୀ /1094612 62 138 751ପ ୁ ା ଳି ଦାସ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ LNT3268836

ପ ୁ /1094613 58 138 752ମାନେଗାବି  ଦାସ ପି େକ୍ଷତବାସି ଦାସ LNT3268828
ପ ୁ /1094614 46 138 753ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ LNT3268869
ପ ୁ /1094615 35 138 754େଦବ ପସାଦ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ LNT3082914
ପ ୁ /1104616 35 138 755ଜି ଜଗଦିସ  ପି ଜି ପେଲୟା LNT3082922
ପ ୁ /1104617 54 138 756ବିଭୁତିଭୁଷଣ ମହାପାତ ପି େଲାକନାଥ ମହାପାତ OR/06/044/406903
ୀ /1104618 31 138 757ବିେନାଦିନୀ ମହାପାତ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ YVY0352062

ପ ୁ /1104619 30 138 758ମାନସ ମହାପାତ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ YVY0710517
ପ ୁ /1104620 60 138 759ଜି. ପେଲୟା ପି ଜି. କରବାୟା OR/06/044/406886
ୀ /1114621 47 138 760େସୗଦାମିନୀ େଜନା ସା େଗାପିନାଥ େଜନା LNT2473361

ପ ୁ /1124622 52 138 761ବଜବ ୁ େଯନା ପି ଭିକାରୀ େଯନା OR/06/044/406883
ପ ୁ /1124623 35 138 762ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ଅପ ିର୍ ପଧାନ YVY0187351
ପ ୁ /1124624 62 138 763ଅପ ିର୍ ପଧାନ ପି ଭିକାରି ପଧାନ OR/06/044/406881
ୀ /1124625 57 138 764ପଭାସିନୀ ପଧାନ ସା ଅପ ିର୍ ପଧାନ OR/06/044/406882
ପ ୁ /1134626 59 138 765େଦବରାଜ ମାଝି ପି ଖଲି ମାଝି OR/06/044/406868
ୀ /1134627 52 138 766କନୁୀ ମାଝି ସା େଦବରାଜ ମାଝି OR/06/044/406869
ପ ୁ /1144628 58 138 767ମକିୁ୍ତକା  ରାଉତ ପି ମେହଶର ରାଉତ OR/06/044/406847
ୀ /1144629 51 138 768ସଷୁମା ରାଉତ ସା ମକିୁ୍ତକା  ରାଉତ OR/06/044/406848
ପ ୁ /1144630 30 138 769କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି ମକିୁ୍ତକା  ରାଉତ YVY0352088
ପ ୁ /1154631 52 138 770ଅଜୟ ସାଇଁ ପି ବଂଧ ୁସାଇଁ LNT3252483
ୀ /1154632 52 138 771ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା ଚି ର ନ ସାଇଁ OR/06/044/406853
ପ ୁ /1154633 50 138 772ସ ୟ ସାଇଁ ପି ବ ୁ ସାଇଁ OR/06/044/406854
ୀ /1154634 47 138 773କବିତା ସାଇଁ ସା ସ ୟ ସାଇଁ OR/06/044/406855
ପ ୁ /1154635 40 138 774ଚ ନ ସାଇଁ ପି ଚି ରଂଜନ ସାଇଁ LNT3252202
ପ ୁ /1154636 38 138 775ନ ନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଚି ରଂଜନ ସାଇଁ LNT2946440
ୀ /1154637 34 138 776ବ ନା ସାଇଁ ପି ଚି ରଂଜନ ସାଇଁ LNT2946432
ପ ୁ /1164638 35 138 777ସି ାଥର୍  େଚୗଧରୁୀ ପି ପସନନ୍ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0206607

75 91/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 32ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1164639 64 138 778େଦବଜାନୀ େସନ ସା ପଦିପ େସନ LNT2946457
ପ ୁ /1164640 45 138 779ସି ାଥର୍  େସନ୍ ପି ପଦୀପ୍ େସନ୍ LNT3268471
ୀ /1164641 36 138 780ଶମିର୍ଳା େସନ ପି ପଦୀପ େସନ LNT4468823

ପ ୁ /1174642 59 138 781ଧିେର  େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା OR/06/044/406734
ପ ୁ /1174643 58 138 782ଶବିରାମ ବିଶାଳ ପି ରୂସୟା ବିଶାଳ OR/06/044/406741
ପ ୁ /1174644 68 138 783ଚକଧର ସାମଲ ପି କପ ୂର୍ର ସାମଲ OR/06/044/406740
ପ ୁ /1174645 57 138 784େଗୗରା  ସାମଲ ପି କପ ୂର୍ର ସାମଲ OR/06/044/406736
ପ ୁ /1184646 83 138 785ଶଯ୍ାମଲକୃ  ଦା ପି ବିନୟକୃ  ଦଁା OR/06/044/406814
ୀ /1184647 73 138 786ସେୁଲଖା ଦଁା ସା ଶଯ୍ାମଳ ଦଁା OR/06/044/406815

ପ ୁ /1184648 54 138 787ସା ନୁ ଦଁା ପି ଶଯ୍ାମଲ ଦଁା OR/06/044/406816
ୀ /1184649 46 138 788ବ ର୍ାଲି ଦଁା ସା ସା ନୁ ଦଁା LNT3252590

ପ ୁ /1184650 70 138 789ରମାକା  ଦାସ ପି ରାଘବ ଚ  ଦାସ LNT2519593
ପ ୁ /1194651 50 138 790ଉଲାସ େବେହରା ପି େଗାେଲଖ େବେହରା OR/06/044/406802
ପ ୁ /1194652 48 138 791ସେ ାଷ େବେହରା ପି େଗାେଲଖ େବେହରା OR/06/044/406803
ପ ୁ /1194653 48 138 792ର ିତ୍ େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା OR/06/044/406805
ୀ /1194654 45 138 793ଦୀ ୀମୟୀ େବେହରା ସା ର ିତ େବେହରା LNT3251766
ୀ /1194655 45 138 794େହମଲତା େବେହରା ସା ଉଲାସ େବେହରା LNT3252178
ୀ /1194656 45 138 795ବବିତା େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା LNT3251832

ପ ୁ /1194657 44 138 796ଅ ନ େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା LNT3252095
ପ ୁ /1194658 43 138 797ର ନ େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା OR/06/044/406808
ୀ /1194659 40 138 798ନିହାରୀକା େବେହରା ସା ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YVY0352104
ୀ /1194660 39 138 799ସବିତା େବେହରା ସା ରଂଜନ କମୁାର େବେହରା YVY0187369

ପ ୁ /1194661 56 138 800ଶରତ ଚ  ପଧାନ ପି ମାଳା ପଧାନ YVY0571687
ୀ /1194662 50 138 801ପ ୂ ର୍ବାସୀ ପଧାନ ସା ଶରତ ଚ  ପଧାନ YVY0571679

ପ ୁ /1194663 33 138 802ଟୁକନୁା େସଠୀ ପି ବୃ ାବନ େସଠୀ YVY0316133
ପ ୁ /1204664 83 138 803ଇଶର େବେହରା ପି ମହନି େବେହରା LNT3268521
ୀ /1204665 74 138 804ପମିଳା େବେହରା ସା ଈଶର େବେହରା LNT3268547

ପ ୁ /1204666 65 138 805ଗ ାଧର େବେହରା ପି ପଦନ େବେହରା LNT2613032
ୀ /1204667 54 138 806ଶକୁ ଳା େବେହରା ପି ମହନି େବେହରା LNT3268539

ପ ୁ /1204668 51 138 807ବସ  େବେହରା ପି ଈଶର େବେହରା LNT3252616
ୀ /1204669 46 138 808ସସିତା େବେହରା ପି ଇଶର େବେହରା LNT3251949
ୀ /1204670 40 138 809ସଚିୁସିତା େବେହରା ପି ଇଶର େବେହରା YVY0710442
ୀ /1204671 39 138 810ସଂଗୀତା େବେହରା ପି ଇଶର େବେହରା LNT2613016

ପ ୁ /1214672 48 138 811ପନନ୍ା ଲାଲଶମର୍ା ପି ହିରା ଲାଲଶମର୍ା OR/06/044/406795
ୀ /1214673 41 138 812ପି ି  ଶମର୍ା ସା କେହନ୍ୟା ଲାଲ ଶମର୍ା YVY0986836

ପ ୁ /1224674 92 138 813ବାବାଜୀ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା OR/06/044/406782
ୀ /1224675 60 138 814ଆରତୀ େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା LNT2612968

ପ ୁ /1224676 55 138 815ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା YVY1212158
ପ ୁ /1224677 50 138 816ବେଜ  େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/044/406790
ୀ /1224678 43 138 817ପକାଶନିୀ େବେହରା ସା ବେଜ  େବେହରା LNT2612976
ୀ /1234679 48 138 818ପମିଳା ବାରିକ ସା େଦବପସାଦ ବାରିକ LNT2946465
ୀ /1234680 74 138 819ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା ସା ନିଧି େବେହରା LNT2946499
ୀ /1234681 69 138 820ସାବିତୀ େବେହରା ସା କ ରୁୀ େବେହରା OR/06/044/406828

ପ ୁ /1234682 64 138 821ଜଗବ ୁ େବେହରା ପି ବାଇଧର େବେହରା OR/06/044/406829
ୀ /1234683 59 138 822ସେରାସତୀ େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା LNT2946473
ୀ /1234684 53 138 823ମାତା େବେହରା ସା ଜଗବ ୁ େବେହରା OR/06/044/406830
ୀ /1234685 45 138 824ଶଭୁଦା େବେହରା ପି କ ରୁୀ ଚରଣ େବେହରା LNT3268752
ୀ /1234686 44 138 825େଗୗରୀ େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା LNT4536579

ପ ୁ /1234687 42 138 826ହରିହର େବେହରା ପି ନିଧି େବେହରା LNT3082955
ପ ୁ /1234688 41 138 827ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା LNT4536553
ପ ୁ /1234689 40 138 828ଅମର େବେହରା ମା ସାବିତୀ େବେହରା YVY1131671
ୀ /1234690 39 138 829ମମତା େବେହରା ସା ହରିହର େବେହରା LNT3082963
ପ ୁ /1234691 39 138 830ଅମର େବେହରା ପି କ ରୁୀ ଚରଣ େବେହରା LNT2528958
ୀ /1234692 38 138 831ମ  ୁେବେହରା ସା ଅମର େବେହରା YVY1131697
ୀ /1234693 37 138 832ରସିତା େବେହରା ସା ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା LNT2946481
ପ ୁ /1234694 36 138 833ବଳରାମ େବେହରା ପି ନିଧି େବେହରା LNT3082948
ପ ୁ /1234695 28 138 834ସତ୍ଯଜୀତ େବେହରା ପି ଅନାଦି ଚରଣ େବେହରା YVY1131663
ପ ୁ /1234696 45 138 835କିେଶାର ରାଉତ ମା ଲଳିତା ରାଉତ LNT4536587
ୀ /1244697 60 138 836ବାସ ି ମାଝି ସା ନେର  ମାଝି OR/06/044/406822
ପ ୁ /1254698 77 138 837ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା LNT3251733
ୀ /1254699 66 138 838ପ ୁ ାରାଣୀ େବେହରା ସା ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା LNT2612885
ପ ୁ /1254700 49 138 839ଉେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ମଷିୁ େବେହରା LNT2475127
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ୀ /1254701 43 138 840ସିତା େସୗଭାଗିନୀ େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା LNT2475119
ୀ /1254702 41 138 841ମିତାଲି ମଧଲିୁତା େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା LNT3251741

ପ ୁ /1264703 48 138 842ବଜବ ୁ ମହାପାତ ପି କ ନୁାଥ ମହାପାତ LNT3252103
ୀ /1264704 52 138 843ମମତା ପ ନାୟକ ସା ଜ୍ଞାନର ନ ପ ନାୟକ LNT2612836

ପ ୁ /1264705 92 138 844ସୀତାନାଥ ପ ନାୟକ ପି କୃ  ପ ନାୟକ OR/06/044/407189
ପ ୁ /1264706 65 138 845ଚି ର ନ ପ ନାୟକ ପି ସୀତାନାଥ ପ ନାୟକ LNT3252053
ୀ /1264707 59 138 846ମୀନାକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ସା ଚି ର ନ ପ ନାୟକ LNT3252061

ପ ୁ /1264708 58 138 847ଜ୍ଞାନର ନ ପ ନାୟକ ପି ସୀତାନାଥ ପ ନାୟକ LNT2612844
ପ ୁ /1274709 76 138 848ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ବାସେୁଦବ େଜନା LNT2612794
ୀ /1274710 68 138 849କାମିନୀକା ନ େଜନା ସା ପଶା କମୁାର େଜନା LNT2612786

ପ ୁ /1274711 39 138 850ପଣବ କମୁାର େଯନା ପି ପଶା  କମୁାର େଯନା LNT2612778
ୀ /1274712 35 138 851ନିେବଦିତା େଜନା ପି ପସା  କମୁାର େଜନା LNT2946507
ୀ /1284713 68 138 852ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା ପା ବ େବେହରା OR/06/044/407122
ୀ /1284714 63 138 853ଶମର୍ଠା େବେହରା ପି ପା ବ େବେହରା LNT2612752

ପ ୁ /1284715 63 138 854କ୍ଷୀେରାଦ ନିଧି ସାହୁ ପି ବା ାନିଧି ସାହୁ LNT2612760
ୀ /1284716 35 138 855କ୍ଷଣପଭା ସାହୁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସାହୁ LNT2946523
ୀ /1284717 32 138 856ସୟଂପଭା ସାହୁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସାହୁ LNT2946515
ୀ /1294718 66 138 857ମେନାଜା େବେହରା ସା ଡ ରଜନୀକା  ସାମଲ LNT2946549
ୀ /1294719 60 138 858ପ ୁ ଲତା ମହାରଣା ସା କ୍ଷୀେର  ମହାରଣା OR/06/044/407071

ପ ୁ /1294720 47 138 859କ୍ଷୀେର  ମହାରଣା ପି ଇଶର ମହାରଣା OR/06/044/407054
ପ ୁ /1294721 70 138 860ଡଃ ରଜନୀକା  ସାମଲ ପି ଗ ାଧର ସାମଲ LNT2946531
ପ ୁ /1294722 37 138 861ସଂବିତ ସାମଲ ପି ଡ ରଜନୀକା  ସାମଲ LNT2946556
ପ ୁ /1304723 88 138 862ଡା ବିଜୟକିେଶାର ରଥ ପି ରାମଚ  ରଥ OR/06/044/406996
ପ ୁ /1304724 47 138 863ସି ାଥର୍  ରଥ ପି ବିଜୟ କିେଶାର ରଥ LNT2612695
ୀ /1304725 44 138 864ସଂଘମିତା ରଥ ପି ବିଜୟ କିେଶାର ରଥ OR/06/044/406979

ପ ୁ /1304726 43 138 865ସବଯ୍ସାଚୀ ରଥ ପି ବିଜୟ କିେଶାର ରଥ OR/06/044/406980
ପ ୁ /1314727 50 138 866ସତଯ୍ବତ ମହା ି ପି ପରେମଶର ମହା ି OR/06/044/407197
ପ ୁ /1314728 48 138 867ରବି ନାଥ ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି LNT2612653
ୀ /1314729 35 138 868ଇପସିତା ମହା ି ପି ରବି  ନାଥ ମହା ି YVY0710475

ପ ୁ /1314730 57 138 869ତିନାଥ ରଣା ପି ହାଡିବ ୁ ରଣା OR/06/044/407007
ୀ /1314731 54 138 870ଆରତୀ ରାଉତ ପି ନିଧି ରାଉତ LNT2612646

ପ ୁ /1324732 78 138 871ଡି ଅମଲୁଯ୍ ଚ  ଦାଶ ପି ଗ ାଧର ଦାଶ OR/06/044/407056
ୀ /1324733 72 138 872େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ଦାଶ ସା ଅମଲୁଯ୍ ଦାଶ OR/06/044/407057
ୀ /1334734 72 138 873ପଭାତୀ ନ ସା ଜିେତ  ନାଥ ନ OR/06/044/407028
ୀ /133,A EMP4735 21 138 874େସାମ୍ଦ୍ଯତୁୀ ସରୁ ପି ନାବା କମୁାର ସରୁ YVY1261148

ପ ୁ /1344736 79 138 875ପଭାତ ଚ  ମହା ି ପି ବୀରଭଦ ମହା ି LNT3252087
ପ ୁ /1344737 53 138 876ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ପଭାତ ଚ  ମହା ି LNT3252566
ପ ୁ /1344738 52 138 877ପକାଶ କମୁାର ମହା ି ପି ପଭାତ ଚ  ମହା ି LNT3252293
ୀ /1344739 50 138 878ପାବର୍ ତୀ ମହା ି ସା ପଶା  କମୁାର ମହା ି LNT3252285
ୀ /1344740 45 138 879ସିଲା ମହା ୀ ସା ଶଶୁା  ମହା ୀ YVY0834036

ପ ୁ /1344741 39 138 880ସଶୁା  କମୁାର ମହା ି ପି ପଭାତ ଚ  ମହା ି LNT3252657
ୀ /1344742 36 138 881ଶଭୁଶୀ ମହା ି ସା ପକାଶ କମୁାର ମହା ି LNT3252301
ୀ /1354743 58 138 882ଅ ଳୀ କମୁାରୀ ବଳ ସା ବଳେଦବ ପସାଦ େଲ ା LNT4463691

ପ ୁ /1354744 62 138 883ବଳେଦବ ପସାଦ େଲ ା ପି େଗାବି  ଚ  େଲ ା LNT4547279
ପ ୁ /1354745 22 138 884ଅବନି କା  େଲ ା ପି ବଳେଦବ ପସାଦ େଲ ା LNT4463717
ୀ /1354746 25 138 885େଲାପାମଦୁା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାଇଁ ସା ଅବନୀକା  େଲ ା YVY1219252
ୀ /1364747 46 138 886ମାମିନା ନାୟକ ପି ତରଣୀ େସନ ନାୟକ YVY0579706
ୀ /1364748 48 138 887ପ ୁ ଲତା ପଧାନ ପି ବଜ କିେଶାର ପଧାନ YVY0120980

ପ ୁ /1364749 54 138 888ତରଣୀ େସନ୍ ପି କି ର୍ନ ବିହାରୀ େସନ୍ YVY0120972
ପ ୁ /1364750 31 138 889ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଚି  ରଂଜନ ସାଇଁ YVY0352153
ପ ୁ /2004751 20 138 890ସାଗର ମଲିକ ପି କୃ  ଚଂଦ ମଲିକ YVY1257245
ୀ /4564752 39 138 891େମୖନା ସଦାନ  ଓଝା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା YVY1212406
ପ ୁ /5774753 21 138 892ମନୀଷ ର ନ ମହାପାତ ପି ସବୁତ କମୁାର େମାହପାତ େମାହପ YVY1306620
ପ ୁ /9994754 25 138 893ଲଷୀକା  େଲ ା ପି ବଳେଦବ ପସାଦ େଲ ା YVY0957290
ପ ୁ /999994755 22 138 894ନିଖିଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଉଲାସ େବେହରା YVY1141597
ୀ /14756 54 138 895ଅବ ୀ େବେହରା ସା ଶରତ କମୁାର େବେହରା LNT3340734
ପ ୁ /14757 53 138 896ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା LNT3341195
ୀ /14758 35 138 897ସରିତା େବେହରା ପି ଶରତ କମୁାର େବେହରା LNT3035078
ୀ /14759 32 138 898ସାଗରିକା େବେହରା ପି ଶରତ କମୁାର େବେହରା LNT3035094
ୀ /14760 49 138 899ଆରା ବିବି ସା େସକ ଅବଦୁଲ କାସିମ YVY0986844
ପ ୁ /14761 37 138 900ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ମା ପମିଳା ଦାସ LNT3035086
ପ ୁ /14762 48 138 901ମେନାରଂଜନ ଖଟୁଆ ପି େଗାପିନାଥ ଖଟୁଆ LNT2482446
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ୀ /14763 78 138 902ମିନାକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ରବି  ମହାପାତ OR/06/044/404007
ପ ୁ /14764 43 138 903ସ ିପ ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି LNT2613081
ୀ /14765 74 138 904ନୁରିଆ ପାତ ସା େଗାପାଳ ପାତ YVY0986851

ପ ୁ /14766 64 138 905େସକ ଜାଫରୁ ଉଲା ପି ଆସାଦୁଲା ଜାଫରୁ ଉଲା LNT2613065
ପ ୁ /24767 43 138 906ଶ ନୁାଥ େବେହରା ପି ସ ିଦାନ  େବେହରା LNT2519080
ପ ୁ /34768 53 138 907ସଶୁା  କମୁାର ମହା ି ପି ରବିନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/406605
ପ ୁ /44769 29 138 908େସାମନାଥ ମହାରଣା ପି ରାଜୁ ମହାରଣା YVY0401133
ୀ /54770 45 138 909କବିତା ମବାରଣା ସା ଧୀେର  ମହାରଣା YVY0401166
ୀ /64771 33 138 910ତିେଳା ମା ମାଝି ସା ପକାଶ ମାଝି YVY0934349
ୀ /64772 35 138 911ଲିପିକା ରାଉତ ପି ଗଗୁ ୁଚରଣ ରାଉତ YVY0401141

ପ ୁ /74773 33 138 912ମନଥନାଥ ଦାସ ପି ମାନେଗାବି  ଦାସ YVY0401117
ପ ୁ /84774 30 138 913ସେବର୍ ଶର ମାଝି ପି େଦବରାଜ ମାଝି YVY0446013
ପ ୁ /94775 34 138 914ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ମକିୁ୍ତକା  ରାଉତ YVY0352070
ୀ /104776 32 138 915ସ ୀତା ସାଇଁ ପି ସ ୟ ସାଇଁ YVY0401174
ୀ /104777 30 138 916ସନିୁତା ସାଇଁ ପି ସ ୟ ସଇଁ YVY0401182

ପ ୁ /114778 75 138 917ଲକି୍ଷଧର େସଠ ପି ଡିେଲଶର େସଠ YVY0401190
ୀ /124779 39 138 918ସନିୁତା ଦାସ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ YVY0610535

ପ ୁ /124780 38 138 919ପଶ ୁର୍ରାମ ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ YVY0610550
ପ ୁ /134781 40 138 920ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା LNT4536561
ୀ /134782 32 138 921ସନିୁତା େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା YVY0744136

ପ ୁ /234783 27 138 922ଅଜୟ ମହାପାତ - ବଳରାମ େବେହରା YVY1177690
ୀ /714784 19 138 923ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ଗିଟୂ େବେହରା YVY1291525
ୀ /814785 43 138 924ସିମାରାଣୀ ପହୁାଣ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ରାୟ YVY0806554

ପ ୁ /814786 50 138 925ସେ ାଷ କମୁାର ରାୟ ପି ସେୁର  କମୁାର ସ ୁ ରାୟ YVY0806562
ୀ /984787 21 138 926ଚିନମନୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ପଶା  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY1189125

ପ ୁ /1024788 28 138 927େଗୗତମ େଚୗଧରୁୀ ପି ପଦୀପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0893164
ୀ /1024789 25 138 928ସପିୁୟା ମହାରାଣା ସା ସମେର  େଚୗଧରୁୀ YVY1177815
ୀ /1164790 76 138 929ଅପ ର୍ା େସନ୍ ସା ସମିୁତ େସନ୍ YVY0817510

ପ ୁ /1164791 49 138 930ସମିୁତ େସନ ପି ନିର ନ େସନ YVY0817502
ୀ /1164792 26 138 931ଜାସବଦ ା େସନ୍ ପି ସମିୁତ୍ େସନ YVY0817494
ୀ /1204793 42 138 932କ ନା େବେହରା ସା ବସ  କମୁାର େବେହରା YVY1181486
ୀ /1214794 40 138 933ପୀତୀ ଶମର୍ା ସା ପଦୀପ ଶମର୍ା DMT1408038
ୀ /5054795 19 138 934ରିତୁପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସାହୁ ପି େଦୖତାରୀ ସାହୂ ସାହୂ YVY1261056

ପ ୁ /9994796 52 138 935ଏସ୍ . କମୁରନ୍ ପି ଏସ. କି ାନ୍ YVY0933960
ପ ୁ /9994797 44 138 936ଏଲ୍ ସମହୁମ ପି ଏସ େଲାକନାଥନ YVY0933952
ପ ୁ /14798 56 138 937ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି େକଶବ ସାହୁ LNT2479434
ପ ୁ /24799 55 138 938କୃ  ଚ  ମହାରଣା ପି ନିଳମଣୀ ମହାରଣା OR/06/044/406596
ପ ୁ /34800 55 138 939କଳୁମଣି ଦାସ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ଦାସ OR/06/044/406892
ୀ /34801 41 138 940ଅନିତା ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାସ LNT2480663
ୀ /34802 38 138 941ନିେବଦିତା ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ LNT3268851

ପ ୁ /44803 48 138 942େଗାପିନାଥ େଜନା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େଜନା OR/06/044/406880
ପ ୁ /54804 41 138 943ସକୁା  େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା LNT2486520
ପ ୁ /64805 45 138 944ସନାତନ ମାଝୀ ପି ନେର  ମାଝୀ LNT2482867
ପ ୁ /64806 41 138 945ପକାଶ ମାଝୀ ପି ନେର  ମାଝୀ LNT2482693
ପ ୁ /64807 40 138 946ପଶା  ମାଝି ପି ନେର  ମାଝି LNT2482644
ପ ୁ /74808 39 138 947ବିକା  େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା LNT3268687
ୀ /84809 33 138 948ବ ନା ସାଇଁ ପି େବୖଜୟ ୀ କମୁାର ସାଇଁ YVY0401125
ୀ /94810 42 138 949କମୁଦିୁନି ଓଝା ସା ଶଶୁା  କମୁାର ଓଝା YVY0401158
ୀ /994811 33 138 950ମଧସିୁତା େଚୗଧରୁୀ ସା ବିକାଶ ର ନ େଚୗଧରୁୀ YVY1177633
ୀ /1034812 32 138 951ଜୟାଲକ୍ଷୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ସଧୁାଶନ୍ ୁେସଖର େଚୗଧରୁୀ YVY0893107
ୀ /1194813 45 138 952େରାଜାଲିନ େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା YVY0957241
ୀ /122/A4814 36 138 953େଚୗଧରୁୀ ତପସିନୀ ପାଲ ସା ଜିେତଂଦ େଚୗଧରୁୀ YVY1177666
ପ ୁ /1234815 29 138 954ରବି ମହାପାତ ମା ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା YVY1177377
ୀ /1234816 26 138 955ସ ର୍ଲତା ସିଂହ ମା ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା YVY1176056
ୀ /2654817 68 138 956ଜି େଚନାମ ୁ ସା ଡି ରାଜାରାଓ YVY0817486
ପ ୁ /14818 52 138 957ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ OR/06/044/406999
ପ ୁ /24819 85 138 958ଏନ ଚ ାନ . ପି ନାରାୟଣ ଏ.ଆର . OR/06/044/406994
ୀ /34820 38 138 959ଦିବଯ୍ାକ୍ଷୀ ପେଟଲ ପି ଅମିତଲାଲ ପେଟଲ LNT1686815
ୀ /44821 44 138 960ମେନାରମା ତିପାଠୀ ସା ବସ  କମୁାର ତିପାଠୀ LNT2497808
ୀ /224822 44 138 961କନୁୀ ମହାରାଣା ସା ଦିଲୀପ ମହାରାଣା YVY1277045
ୀ /804823 31 138 962ଲୁସନ୍ା ମହରଣା ମହାରଣା ପି ବଳରାମ ମହାରଣା YVY0351916
ୀ /804824 51 138 963ମେନାରମା ଓଝା ପି ଭିକାରି ଚରଣ ଓଝା LNT2946119
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ୀ /804825 38 138 964ସନ୍ୀଗଧା ମୟୀ ଓଝା ସା ଉେମଶ ଚ  ଓଝା YVY0416834
ପ ୁ /804826 36 138 965େଦବାଶଷି ଓଝା ପି ବଟକୃ  ଓଝା LNT2946093
ୀ /004827 28 138 966ଅନୁରାଧା ମହାପାତ ପି ସଶୁା  ମହାପାତ YVY0998260
ୀ /004828 23 138 967ଶବିାନୀ ମହାପାତ ପି ଜୟ  ମହାପାତ YVY0998575
ୀ /RANIHAT4829 26 138 968ପିୟ ା ମାଝୀ ସା ପଶା  ମାଝି YVY1304062

ପ ୁ /14830 28 138 969ବିଶ ର ନ ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY0744045
ୀ /024831 35 138 970ର ିତା େବେହରା ସା ପକାଶ େବେହରା YVY0792465
ୀ /024832 34 138 971ରଶିତା େବେହରା ସା ପତାପ କମୁାର େବେହରା YVY0792333
ୀ /024833 32 138 972ପି ି  େବେହରା ସା ପଦୀପ େବେହରା YVY0792473

ପ ୁ /024834 31 138 973େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ଚି ାମଣୀ େବେହରା YVY0792325
ପ ୁ /024835 26 138 974ସି ାଥର୍  େବେହରା ପି ଶଶୁା  େବେହରା YVY0792382
ପ ୁ /024836 24 138 975ଅଭିେ◌ଷକ ମହାରାଣା ପି କୃ  ଚଂଦ ମହାରାଣା YVY1157478
ପ ୁ /24837 41 138 976ପକାଶ େବେହରା ପି ଚି ାମଣୀ େବେହରା LNT2512713
ପ ୁ /24838 37 138 977ରାଜିବ କମୁାର ପଧାନ ପି ସଦୁାମ ପଧାନ LNT2490704
ୀ /34839 55 138 978ମିନତୀ ବି ାଣି ସା େକଶବ ଚ  ମହାରଣ OR/06/044/406586

ପ ୁ /34840 59 138 979ବିଶ ୁମହାରଣା ପି ବୀରବର ମହାରଣା OR/06/044/406585
ପ ୁ /34841 57 138 980େକଶବ ଚ  ମହାରଣା ପି ବିରବର ମହାରଣା LNT2519379
ୀ /34842 54 138 981ପ ୁ ିର୍ମା ମହାରଣା ସା ବିଶ ୁମହାରଣା OR/06/044/406587
ୀ /34843 27 138 982ଇତିଶୀ ମହାରଣା ପି ବିଶ ୁମହାରଣା YVY0610295
ୀ /34844 31 138 983ଶଭୁଶୀ ଦିବଯ୍ଦଶ ିର୍ନୀ ମହାରଣା ପି େକଶବ ଚ  ମହାରଣା YVY0351973

ପ ୁ /44845 51 138 984ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ଗେଣଷ େବେହରା OR/06/044/406041
ୀ /54846 54 138 985ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା ବିେବକାନ  େବେହରା LNT3268737
ୀ /54847 29 138 986ଶାଶତୀ େବେହରା ପି ବିେବକାନ  େବେହରା YVY0445767

ପ ୁ /064848 54 138 987ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା YVY0957266
ପ ୁ /064849 25 138 988ରାଜ କିେଶାର େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା YVY0998526
ପ ୁ /064850 21 138 989ଅଭିେଷକ େବେହରା - ପକାଶ ମାଝୀ YVY1189166
ୀ /064851 34 138 990ଅନିତା ମାଝି ସା ସନାତନ ମାଝି YVY0792440

ପ ୁ /64852 58 138 991ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ଦାସ OR/06/044/406130
ୀ /64853 56 138 992ର ବୁାଳା ଦାସ ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ OR/06/044/406133
ୀ /74854 43 138 993ମଧସିୁତା ମହାପାତ ସା ଆଶଷି କମୁାର ମହାପାତ YVY0445783
ୀ /74855 40 138 994ମ ରୁାଣି ପ ା ସା ପକାଶ ମହାପାତ YVY0445775

ପ ୁ /84856 42 138 995ଗଦାଧର ବ ିଆ ପି େଗୗରା  ଚ  ବ ିଆ YVY0445791
ୀ /94857 58 138 996ସୀମା େଦହୁରୀ ସା ରଘନୁାଥ େଦହୁରୀ YVY0445734
ୀ /94858 48 138 997ସଚିୂତା େଦ ସା ଅଜୟ କମୁାର ପାତ LNT2514420
ୀ /94859 52 138 998ଝୁନୁ ପାଲ ସା ମହିେତାଷ ପାଲ YVY0445635

ପ ୁ /94860 30 138 999ମି  ୁପାଲ ପି ମହିେତାଷ ପାଲ YVY0445726
ପ ୁ /94861 63 138 1000ମହିେତାଷ ପାଲ ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ ପାଲ YVY0445692
ପ ୁ /94862 44 138 1001ଅଜିତ କମୁାର ପାତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପାତ LNT3268414
ୀ /94863 91 138 1002ମାଧରୁୀ ସରକାର ସା ଜଗଦିଶ ଚ  ସରକାର YVY0445742
ୀ /94864 56 138 1003ରିତା ସରକାର ସା ଶ ନୁାଥ ସରକାର YVY0445759
ୀ /94865 51 138 1004ରୁନୁ ସରକାର ପି ଜଗଦିଶ ଚ  ସରକାର YVY0445593
ୀ /94866 45 138 1005ତନୁଜା ସରକାର ପି ଜଗଦିଶ ଚ  ସରକାର YVY0445718

ପ ୁ /94867 30 138 1006ଜିତୁ ସରକାର ପି ଶ ନୁାଥ ସରକାର YVY0445700
ପ ୁ /104868 37 138 1007ଚ େଶଖର ମଦୁୁଲି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମଦୁୁଲି YVY0445627
ପ ୁ /104869 35 138 1008ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମଦୁୁଲି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମଦୁୁଲି YVY0445619
ପ ୁ /104870 29 138 1009ନିରାକର ମଦୁୁଲି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମଦୁୁଲି YVY0445601
ପ ୁ /114871 70 138 1010ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା YVY0957233
ୀ /114872 35 138 1011ମମତା େବେହରା ସା ମାନସ ର ନ େବେହରା YVY0792366

ପ ୁ /114873 31 138 1012ନିଗମ ନ  େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା YVY0744078
ପ ୁ /114874 28 138 1013ନେରା ମ େଜନା ପି ରାେଜ  କମୁାର େଜନା YVY0445395
ପ ୁ /114875 28 138 1014ସଂଜୀବ କମୁାର େଜନା ପି ବିଜୟ େଜନା YVY0445403
ପ ୁ /114876 33 138 1015ବିଚିତାନ  ମହାପାତ ପି ନିର ନ ମହାପାତ YVY0445411
ୀ /114877 31 138 1016ସଚିୁତା ମହାପାତ ସା ସଚିତାନ  ମହାପାତ YVY0445437
ପ ୁ /114878 31 138 1017ସାଗତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସଦାଶବି ମହାପାତ YVY0445445
ୀ /114879 30 138 1018େସୗଦାମିନୀ ମହାପାତ ପି ନିର ନ ମହାପାତ YVY0445429
ୀ /124880 53 138 1019ଚିନୟୀ େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା LNT2519338
ୀ /124881 52 138 1020ଶାବଣୀ ମହା ି ସା ବିରାଜ ମହା ି YVY0445452
ୀ /134882 34 138 1021ସସିତା େବେହରା ସା ଭାଗଯ୍ଧର େବେହରା YVY0893271
ୀ /134883 29 138 1022େଜଯ୍ାତିସୟୀ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା YVY0610444
ୀ /134884 29 138 1023େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ େବେହରା ପି େହାଲିଆ େବେହରା YVY0610469
ୀ /134885 37 138 1024ପି ି  ମହାପାତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ YVY0445460
ୀ /144886 30 138 1025ସିତା ଳି ସାହୁ ପି ସବୁ ର୍ କିେଶାର ସାହୁ YVY0445478
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ୀ /154887 48 138 1026ଝୁନୁବାଳା ମହାରଣା ସା ରବି ମହାରଣା YVY0445494
ୀ /154888 30 138 1027ଭାଗବତୀ ମହାରଣା ପି ରବି ମହାରଣା YVY0445510
ୀ /154889 29 138 1028ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ପି ରବି ମହାରଣା YVY0445502
ୀ /164890 36 138 1029ସମିୁତା ପଧାନ ପି େବୖକୁ  ପଧାନ YVY0445536
ୀ /174891 36 138 1030େରଣବୁାଳା ମହାପାତ ସା ପସା  ମହାପାତ YVY0445544
ୀ /174892 31 138 1031ତନୁଜା ସିଂହ ପି େବୖରାଗୀ ସିଂହ YVY0571695
ୀ /184893 31 138 1032ସିଲନ ଦାସ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ YVY0744128
ୀ /184894 50 138 1033ପତିମା ମହାରଣା ସା ସବୁାସ ଓଝା YVY0445551

ପ ୁ /184895 38 138 1034ସଂଜୟ ମହାରଣା ପି ବ ା ମହାରଣା YVY0579672
ୀ /184896 37 138 1035ସନିୁତା ଓଝା ସା ସକୁା  ଓଝା YVY0445569
ୀ /194897 39 138 1036ସଂଗୀତା ସାହୁ ସା ଧୀେର  ସାହୁ YVY0445577
ୀ /204898 55 138 1037ମିନତୀ ବି ାଣୀ ସା େକଶବ ଚ  ମହାରଣା YVY0445585

ପ ୁ /204899 29 138 1038ସ ିବ ପଧାନ ପି ସଦୁାମ ପଧାନ YVY0986869
ୀ /214900 28 138 1039ମମତା ମହାରଣା ପି ଦିଲିପ ମହାରଣା YVY0445825
ୀ /224901 33 138 1040ସଜୁାତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଗେଣଶର େଚୗଧରୂୀ YVY0445858
ୀ /224902 27 138 1041ଶମିର୍ ା ପଧାନ ପି ଭରତ ଚ  ପଧାନ YVY0744086

ପ ୁ /224903 27 138 1042ଶେୁଭ ୁ ପଧାନ ପି ଭରତ ପଧାନ YVY0744094
ୀ /234904 32 138 1043ବିଦଯ୍ାଭାରତୀ େଚୗଧରୂୀ ପି ଦିଲିପ େଚୗଧରୁୀ YVY0445866

ପ ୁ /234905 29 138 1044େଦେବ  େଚୗଧରୁୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0445882
ପ ୁ /234906 27 138 1045କମଳାକା  େଚୗଧରୁୀ ପି ଦିଲିପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0445874
ୀ /244907 29 138 1046ମନୀଷା େଚୗଧରୁୀ ପି ଅକ୍ଷୟ େଚୗଧରୁୀ YVY0445940
ୀ /244908 28 138 1047ଶମିର୍ଳା େଚୗଧରୁୀ ପି ସ ୟ େଚୗଧରୁୀ YVY0445957

ପ ୁ /254909 62 138 1048ରୁଷଯ୍ଶ ୃ  ଦାସ ପି କଶୁଧଜ ଦାସ YVY0445981
ୀ /254910 56 138 1049େରଖା ଦାସ ସା ରୁଷଯ୍ଶ ୃ  ଦାସ YVY0445973

ପ ୁ /254911 29 138 1050ଶେୁଭାଜିତ ଦାସ ପି ରୁଷଯ୍ଶ ୃ  ଦାସ YVY0445999
ୀ /254912 28 138 1051ସାଗରିକା ଦାସ ପି ରୁଷଯ୍ଶ ୃ  ଦାସ YVY0445965
ୀ /264913 41 138 1052ସ ର୍ଲତା େବେହରା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େବେହରା YVY0446054
ୀ /264914 33 138 1053ସରୁପା େବେହରା ପି ବାବାଜି ଚରଣ େବେହରା YVY0446039
ୀ /264915 46 138 1054ଶଲିା ମହା ି ସା ସଶୁା  କମୁାର ମହା ି YVY0446047

ପ ୁ /264916 21 138 1055ଇ. ତୃ ିମୟୀ ପି ଇ. ନରସିଂହ ରାଓ YVY1284173
ପ ୁ /274917 50 138 1056ସୟୁର୍ ନାରାୟଣ ସାହୂ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୂ YVY1279496
ୀ /274918 61 138 1057କୁ ଳା େସଠୀ ସା ବୃ ାବନ େସଠୀ YVY0446021
ୀ /284919 27 138 1058ପାୟଲ ମହାପାତ ସା ଅଜୟ ମହାପାତ YVY0998336
ୀ /284920 33 138 1059ସମିୁତା ମହାପାତ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ମହାପାତ YVY0610410
ୀ /294921 64 138 1060କନିୁ େଦଇ - ପଭାକର େଲ ା YVY0416933
ୀ /294922 31 138 1061ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େଜନା ପି ଭବାନି େଜନା YVY0998559

ପ ୁ /294923 79 138 1062ପଭାକର େଲ ା ପି ଧରମ ୁେଲ ା YVY0120741
ପ ୁ /294924 50 138 1063ପବିର କମୁାର େଲ ା ପି ପଭାକର େଲ ା YVY0120766
ପ ୁ /294925 49 138 1064ପେବାଧ କମୁାର େଲ ା ପି ପଭାକର େଲ ା YVY0206573
ୀ /294926 45 138 1065େରବତୀ େଲ ା ସା ପବିର କମୁାର େଲ ା LNT2945814

ପ ୁ /304927 45 138 1066ଅମର କମୁାର େଜନା ପି େଗାେଲଖ େଜନା YVY0292003
ପ ୁ /304928 44 138 1067ସେପର୍ଶର େଜନା ପି େଗାେଲଖ େଜନା YVY0571604
ୀ /304929 43 138 1068ସିତା ଳି େଜନା ପି େଗାେଲଖ େଜନା YVY0291989
ୀ /304930 42 138 1069ରୀତା ଳି େଜନା ପି େଗାେଲଖ େଜନା YVY0291971
ୀ /314931 49 138 1070ମମତା େଜନା ସା ରାେଜ  େଜନା OR/06/044/406261

ପ ୁ /324932 46 138 1071ଶଶୁା  କମୁାର େଲ ା ପି ଯଦୁମଣୀ େଲ ା YVY0610006
ୀ /324933 38 138 1072ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା ଶଶୁା  କମୁାର େଲ ା YVY0609982
ୀ /324934 32 138 1073ରୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା ସାଜନ ସାହୁ YVY1035005
ୀ /334935 32 138 1074ପଜ୍ଞା ଓଝା ସା ଶ ର ଓଝା YVY0610337
ୀ /344936 32 138 1075ଶଶତିା େଚୗଧରୁୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ YVY0610436
ପ ୁ /344937 50 138 1076ପକାଶ ମହାପାତ ପି ନାରାୟଣ ମହାପାତ LNT3082781
ପ ୁ /354938 27 138 1077ସାଗର ଓଝା ପି ନକଳୁ ଓଝା YVY0610311
ପ ୁ /364939 28 138 1078ଅବିନାଶ ମହାରଣା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହାରଣା YVY0610170
ପ ୁ /374940 35 138 1079ପଶା  ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା LNT4466017
ପ ୁ /374941 32 138 1080ପିୟ ର ନ ମହାପାତ ପି େସାମନାଥ ମହାପାତ YVY0792390
ପ ୁ /374942 29 138 1081ରତିରଂଜନ ମହାପାତ ପି େସାମନାଥ ମହାପାତ YVY0792424
ୀ /384943 35 138 1082ରଶୀତା ମହାରଣା ସା ଦୀପକ କମୁାର ମହାରଣା YVY0610279
ୀ /384944 42 138 1083ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି ସାଧ ୁଚରଣ ମହାରଣା YVY0610030
ପ ୁ /394945 46 138 1084ଜୟ  ମହାରଣା ପି ଗେଜ  ମହାରଣା OR/06/044/407120
ପ ୁ /394946 88 138 1085େତୖେଲାକଯ୍ ମହାରଣା ପି ଗେଣଷ ମହାରଣା YVY0610238
ୀ /404947 43 138 1086ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ YVY1177864
ୀ /404948 30 138 1087େସାମା ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ YVY0610055
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1

ୀ /414949 34 138 1088ରାଜଶୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନି ମହାରଣା ପି େକଶବ ଚ  ମହାରଣା YVY0571620
ୀ /424950 36 138 1089ସାୟା ବିେସାଇ ମା ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବୱା YVY1135557
ୀ /424951 28 138 1090ହାପି ମହାପାତ ପି କୃ  ଚ  ମହାପାତ YVY0957225

ପ ୁ /424952 27 138 1091ବବୁଲ ମହାରଣା ପି ଧୀେରନ ମହାରଣା YVY0610485
ୀ /434953 29 138 1092ପିୟମଦା ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା YVY0744102
ୀ /434954 41 138 1093କୁ ଳା ସାହୁ ସା ଶଶିରି ସାହୁ YVY0610071
ୀ /434955 41 138 1094ସଚିୁତା ସାଇଁ ସା ପଦିପ ନାୟକ YVY0610097

ପ ୁ /444956 28 138 1095ବିର  ିନାରାୟଣ ମିଶ ପି ଉଦୟ ଭାନୁ ମିଶ YVY0610022
ପ ୁ /454957 29 138 1096ପଦି  େଚୗଧରୁୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0744110
ପ ୁ /464958 30 138 1097ପ ଜ କମୁାର ଝଁାୱାର ପି ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ଝଁାୱାର YVY0610352
ୀ /464959 28 138 1098ପଜୂା ଝାୱାର ପି ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ଝାୱାର YVY0610360
ୀ /474960 28 138 1099େଶତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0610519
ୀ /484961 52 138 1100ନମିତା େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା YVY0206623
ୀ /494962 88 138 1101ସଶୁଲି ବାଇ ସା ହିରାଲାଲ ଶମର୍ା YVY0986877

ପ ୁ /494963 58 138 1102କେହନ୍ୟାଲାଲ ଶମର୍ା ପି ହିରାଲାଲ ଶମର୍ା OR/06/044/406794
ୀ /504964 46 138 1103ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ବିେର  େବେହରା LNT3082930

ପ ୁ /504965 47 138 1104ବିେର  େବେହରା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େବେହରା YVY1211945
ୀ /514966 43 138 1105ଝୁଲିଆ େବେହରା ପି କ ରିୁ େବେହରା YVY0710053

ପ ୁ /524967 41 138 1106ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା ପି ଗେଜ  ମହାରଣା LNT2484111
ୀ /534968 32 138 1107ଜିନା େଚୖାଧରୁୀ ସା ଚିନୟ େଚୖାଧରୁୀ YVY0792515

ପ ୁ /534969 70 138 1108ମନୀ  ଚ  ଦାଶ ପି ନରସିଂହ ଦାଶ YVY0610253
ପ ୁ /534970 60 138 1109ଅମିତଲାଲ ପେଟଲ ପି ନାନାଲାଲ ହରିଭାଇ ପେଟଲ YVY0610113
ୀ /534971 60 138 1110ବନିତା ପେଟଲ ସା ଅମିତଲାଲ ପେଟଲ YVY0610139
ୀ /534972 34 138 1111ଭିଭା ପେଟଲ ପି ଅମିତଲାଲ ପେଟଲ YVY0610147

ପ ୁ /534973 27 138 1112ଆଶଷି ପେଟଲ ପି ଅମିତଲାଲ ପେଟଲ YVY0610154
ପ ୁ /534974 41 138 1113େମାହନ େସନାପତି ପି ନିର ନ େସନାପତି YVY0416875
ୀ /534975 36 138 1114ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େସନାପତି ସା େମାହନ େସନାପତି YVY0792523
ୀ /574976 41 138 1115ନୟନା ହାଲଦାର ସା ରାମଚ  ହାଲଦାର YVY0998385
ୀ /574977 30 138 1116ସିତା ଳୀ ଓଝା ସା ଅମରନାଥ ଓଝା YVY0792416

ପ ୁ /584978 26 138 1117ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା YVY0792432
ପ ୁ /594979 25 138 1118ସଭୁମ ମହାପାତ ପି ସକୁା ି ମହାପାତ YVY0998286
ୀ /604980 29 138 1119ସରସତୀ ମହାରଣା ପି େଗୖାତମ ମହାରଣା YVY0792374
ୀ /724981 32 138 1120କବିତା ସାହୁ ସା ସତିୁ ରଂଜନ ସାହୁ YVY0792457
ୀ /734982 33 138 1121ରିତା େବେହରା ମା ସରସତୀ େବେହରା YVY0792341
ୀ /734983 31 138 1122ଅନିତା େବେହରା ମା ସରସତୀ େବେହରା YVY0792358
ୀ /734984 32 138 1123ଲାରୀନା ତିପାଠୀ ସା ସଂଗାମ ତିପାଠୀ YVY1157445

ପ ୁ /744985 25 138 1124ଆଦିତଯ୍ ସାହୁ ପି ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ YVY0957274
ପ ୁ /744986 23 138 1125ଝରଣା ଏସଏଏଚଇଉ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଏସଏଏଚଇଉ YVY1189117
ୀ /764987 79 138 1126ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା ସା ସବୁାଷ ଚ  ମହାରଣା LNT2946036
ୀ /784988 29 138 1127ଯେଶାଦା େବେହରା ପି ନ ୀ େବେହରା YVY0998625

ପ ୁ /794989 45 138 1128ସକୁା  କମୁାର ଓଝା ପି ଲି ରାଜ ଓଝା OR/06/044/407199
ୀ /804990 33 138 1129ଦି ୀମୟ େବେହରା ସା Hindu େଦବାସିସ େବେହରା YVY1157494
ୀ /804991 31 138 1130ବନିତା ମହାରାଣା ସା ମାନସ ର ନ ଓଝା YVY1157486

ପ ୁ /814992 58 138 1131ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ବାବୁନୀ ସାହୁ YVY0893222
ପ ୁ /824993 25 138 1132ଚିନୟ ସାହୁ ପି ରବିଦ କମୁାର ସାହୁ YVY0893255
ପ ୁ /844994 33 138 1133ଆଶେୁତାଷ ମହାରଣା ପି ପଦିପ କମୁାର ମହାରଣା LNT2946150
ୀ /844995 57 138 1134ବିଦୁଲତା ମହାରଣା ସା ପଦିପ କମୁାର ମହାରଣା OR/06/044/406594
ୀ /844996 27 138 1135େସାନାଲି ଓଝା ସା ଆସ ୁମହାରଣା YVY0998641

ପ ୁ /844997 49 138 1136କଟିଆ େସଠୀ ପି ରଘନୁାଥ େସଠୀ YVY0792507
ୀ /844998 40 138 1137କନିୁ େସଠୀ ସା କଟିଆ େସଠୀ YVY0792499
ୀ /864999 26 138 1138ଦି ୀ ମହାରଣା ସା ବଳରାମ ମହାରଣା YVY1157452
ପ ୁ /865000 32 138 1139ଶଭୁମ ମହାରଣା ପି ନେର  ମହାରଣା YVY0792408
ୀ /875001 25 138 1140ପଦିନୀ ମହାରାଣା ପି ର ୀତ ମହାରାଣା YVY1177757
ୀ /875002 24 138 1141ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରାଣା ପି ର ୀତ ମହାରାଣା YVY1177724
ୀ /895003 37 138 1142ସକୁା ି ସାହୁ ସା ଭାଗିରଥି ସାହୁ YVY0893198
ପ ୁ /905004 23 138 1143ସାଗତ ମିଶ ପି ମୀତଭାନୁ ମିଶ YVY1157429
ପ ୁ /925005 35 138 1144ପଶା  େଚୗଧରୁୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0806547
ପ ୁ /945006 42 138 1145ପଣବ େଚୗଧରୂୀ ପି ସଚିଦାନ  େଚୗଧରୂୀ LNT3268166
ୀ /955007 42 138 1146ନିଶା ପଗଲିୁଆ ସା ପ ଜ କମୁାର ପଗଲିୁଆ LNT2946275
ପ ୁ /955008 39 138 1147କଳୁଦିପ ପଗୁଲିଆ ପି ମାଣିକ ଚା  ପଗୁଲିଆ LNT2946259
ୀ /985009 43 138 1148ନିଶା ପଗୁଲିଆ ସା ପ ଜ କମୁାର ପଗୁଲିଆ YVY0817536
ୀ /985010 33 138 1149ପଜୂା ପଗୁଲିଆ ସା କଲୂଦୀପ ପଗୁଲିଆ YVY0817528
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ପ ୁ /1005011 26 138 1150େହମ  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଗେଣଶର େଚୗଧରୁୀ YVY0957258
ୀ /1015012 59 138 1151ମ ଶୁୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଅେଶାକ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/406712

ପ ୁ /1025013 25 138 1152ଶଶୀକା  େଚୗଧରୁୀ ପି ଦିଲିପ େଚୗଧରୁୀ YVY0998369
ପ ୁ /1025014 36 138 1153ଧନ ୟ ଦାସ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ YVY0998435
ପ ୁ /1025015 24 138 1154ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ YVY0998450
ପ ୁ /1025016 70 138 1155ଗ ବର୍  ରାୟ ପି ଭଗବାନ ରାୟ YVY0998484
ୀ /1025017 64 138 1156ପଣତୀ ରାୟ ସା ଗ ବର୍  ରାୟ YVY0998500
ୀ /1035018 26 138 1157ସାଇସତିୃ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅଜୟ େଚୗଧରୁୀ YVY0893131

ପ ୁ /1055019 26 138 1158ଧନ ୟ େଚୖାଧରୁୀ ପି ମଳୟ େଚୖାଧରୁୀ YVY0792481
ପ ୁ /1065020 28 138 1159ବିଶଜିତ େଚୗଧରୁୀ ପି ରତନ େଚୗଧରୁୀ YVY1181411
ପ ୁ /1075021 23 138 1160ଆଶୀଷ େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁର  େଚୗଧରୁୀ YVY1190255
ପ ୁ /1075022 37 138 1161ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େଚୗଧରୁୀ ପି ବିେର  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0822577
ୀ /1075023 28 138 1162ଦୀ ିପଭା େଚୗଧରୁୀ ସା ହିମାଂଶ ୁେଚୗଧରୁୀ YVY0817544

ପ ୁ /1095024 31 138 1163ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ମହାରଣା ପି ଶରତ କମୁାର ମହାରଣା YVY0933440
ପ ୁ /1195025 25 138 1164ନିକିତା େବେହରା ପି ଉଲାସ େବେହରା YVY1157437
ପ ୁ /1195026 75 138 1165ଚି ର ନ ମହା ି ପି ନିଶାକର ମହା ି YVY0893040
ୀ /1195027 54 138 1166ନମିତା ମହା ି ସା ଚି ର ନ ମହା ି YVY0893065

ପ ୁ /1195028 29 138 1167ଅମିତ ମହା ି ପି ଚି ର ନ ମହା ି YVY0893081
ୀ /1235029 24 138 1168ପିତିନ ା େବେହରା ପି ଅଜୟ େବେହରା YVY0998591
ୀ /1235030 51 138 1169ଗୀତା ମହାପାତ ସା ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା YVY0998310

ପ ୁ /1325031 48 138 1170ଡାଃ ସଂଦିପ େଦବାଶଷି ମିଶ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମିଶ YVY0986885
ପ ୁ /1345032 55 138 1171ଚ କା  ମିଶ ପି ଉମାକା  ମିଶ YVY0792317
ୀ /1345033 49 138 1172ଅ ର୍ନା ମିଶ ସା ଚ କା  ମିଶ YVY0792309
ୀ /1385034 45 138 1173ସପୁଭା ଦାଶ ସା େସୗବାଗଯ୍ ର ନ ଖୁ ିଆ YVY1219013

ପ ୁ /9165035 23 138 1174ଅଭିଜିତ ମହାରଣା ପି କୃ  ଚଂଦ ମହାରଣା YVY1157460
ୀ /9245036 31 138 1175ମାନସୀ େବେହରା ସା ବିକା  େବେହରା YVY0998542
ୀ /9995037 36 138 1176ଗୀତା ଳୀ ମହାରଣା ସା ପଣବ େଚୗଧରୁୀ YVY0957282

ପ ୁ /9995038 27 138 1177େପମାନ  ମହାରଣା ପି ଚି ାମଣୀ ମହାରଣା YVY0893016
ୀ /122a/25039 30 138 1178ବିଜ୍ଞାନୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ସଶୁା  େଚୗଧରୁୀ YVY1034990

ପ ୁ /1R/75040 25 138 1179ଚି ରଂଜନ େମାହପାତରା ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ YVY0937227
ପ ୁ /ROOM NO 65041 33 138 1180ସାଜିଦ ଖାନ ପି ପଭାତ କମୁାର ସତପଥି YVY1321322
ୀ /085042 45 138 1181ବି ୁପିୟା ବ ିଆ ସା ଗଦାଧର ବ ିଆ YVY1327469
ୀ /385043 38 138 1182ରସୀତା ମହାରାଣା ସା ଶ ନୂାଥ ମହାରଣା YVY1327485
ୀ /385044 26 138 1183ସରିତା ମହାରଣା ସା ନାରାୟଣ ମହାରଣା YVY1327568
ୀ /015045 46 138 1184ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ରଥ ପି ପଣୂର୍ଚ  ରଥ YVY1327584
ୀ /015046 59 138 1185ବିଳାସିନୀ ମିଶ ସା ପଣୂର୍ଚ  ରଥ YVY1327592
ୀ /015047 22 138 1186ବଂଶୀକା ସାହୂ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୂ YVY1327600

ପ ୁ /015048 23 138 1187ଚିନୟ ର ନ ସାହୂ ମା ରାଜ କିେଶାର ସାହୂ YVY1327626
ପ ୁ /1065049 46 138 1188ସଂଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନିଳକ  ମହାରଣା YVY1327634
ୀ /415050 31 138 1189ର ୀତା େଜନା ସା ଅମର କମୁାର େଜନା YVY1327642
ୀ /015051 28 138 1190ମୀତାଲୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାହୂ ସା ବିଶ୍ଵରଂଜନ ସାହୂ YVY1327667
ୀ /015052 20 138 1191େମାନାଲିସା ସାହୂ ମା ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାହୂ YVY1327691
ୀ /015053 21 138 1192ଲି ା ସାହୂ ପି ଜୁଗଳ କିେଶାର ସାହୂ YVY1327709
ୀ /1065054 40 138 1193ର ୀତା ମହାରଣା ସା ସଂଜୟ କମୁାର ମହାରଣା YVY1327733
ୀ /215055 32 138 1194େଦବସୀତା େଚୗଧରୁୀ ପି ମରୁଲିଧର େଚୗଧରୁୀ YVY1327741

ପ ୁ /825056 20 138 1195କୃ ଚଂଦ ସାହୂ ପି େଦେବ  ସାହୂ YVY1327758
ୀ /1235057 19 138 1196ଦିବଯ୍ା ି  ଦିବଯ୍ଶର୍ ୀନୀ ବାରିକ ମା ପମିଳା ବାରିକ YVY1327774
ୀ /015058 46 138 1197ବବିତା ସାହୂ ସା ନେଗଶ ଚଂଦ ସାହୂ YVY1327782
ୀ /135059 24 138 1198ସପନ୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି େହାଲିଆ େବେହରା YVY1332097
ୀ /605060 52 138 1199ଭାରତୀ ମହାରଣା ସା େଗୗତମ ମହାରଣା YVY1332113
ୀ /015061 18 138 1200ସପନ୍ା ମିଶ ମା ମୀତଭାନୁ ମିଶ YVY1334713
ୀ /965062 18 138 1201ପିୟା େଚୗଧରୁୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY1334754
ପ ୁ /015063 18 138 1202ଜଗନ େସଠୀ ପି କଟିଆ େସଠୀ YVY1334770
ୀ /015064 18 138 1203ଇ ା ସାହୂ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୂ YVY1334796
ପ ୁ /N/A5065 24 138 1204େଗାବି  େଗାପାଳ ମହାରଣା ମା ଝୁନୁବାଳା ମହାରଣା YVY1335801
ୀ /RSIC5066 20 138 1205ସ୍ଵାଗତିସା ସାଇଁ ପି େହମ  ସାଇଁ YVY1346824
ପ ୁ /535067 58 157 583ପଶା  କମୁାର . ପି ଡଃ.େକଶବ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/454719
ପ ୁ /535068 80 157 584ଗ ବର୍  ବାରିକ ପି େଯାଗୀ ବାରିକ LNT3274966
ପ ୁ /535069 58 157 585ଏକାଦଶୀ େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା LNT4545026
ପ ୁ /535070 32 157 586କି  େକଶବ କମୁାର ପି ପଶା  କମୁାର LNT2941318
ୀ /535071 33 157 587ସାବିତି େକଶବ ମାମା ପି ପଦିପ ସାହୁ YVY0133165
ପ ୁ /535072 45 157 588ଏ ରାମଚ ନ ପିଲାଇ ପି ଟି ଆର ଜଗଦିଶ ପିଲାଇ YVY0572610
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ୀ /535073 40 157 589ଆର. ଇ ୁମତି ପିଲାଇ ସା ଏ. ରାମଚ ନ ପିଲାଇ YVY0463281
ପ ୁ /535074 32 157 590େକଶବ ସାବିତୀ ରାମକି ପି ପଦୀପ ସାହୁ LNT2941300
ୀ /535075 39 157 591ର  ୁରାୟ ମା ଆରତୀ ରାୟ YVY0133207
ୀ /535076 38 157 592ସଂଗିତା ରାୟ ମା ଆରତୀ ରାୟ YVY0133181
ୀ /535077 38 157 593କି ା ରାୟ ମା ଆରତୀ ରାୟ YVY0133215
ୀ /535078 33 157 594ସନୁୀତା ରାୟ ମା ଆରତୀ ରାୟ YVY0133199
ୀ /535079 58 157 595ବିଯୟଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ପଦୀପ ସାହୁ OR/06/044/454665
ୀ /535080 51 157 596ଉଷାରାଣି ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର OR/06/044/454606

ପ ୁ /535081 67 157 597ପଦୀପ ସାହୁ ପି ଡଃ େକଶବ ସାହୁ YVY0236984
ୀ /535082 50 157 598ଉଷାରାଣୀ ସାହୁ ସା ପସା  କମୁାର YVY0405100
ୀ /545083 60 157 599ଆରତୀ ରାୟ ସା ହରି ରାୟ OR/06/044/454609

ପ ୁ /555084 91 157 600ନରସିଂହ ଚରଣ ଦାସ ପି ଦୀନବ ୁ ଦାସ LNT3273802
ପ ୁ /555085 64 157 601ବାପଜୁୀ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଚରଣ ଦାସ YVY0620344
ପ ୁ /555086 64 157 602େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଚରଣ ଦାସ OR/06/044/454576
ୀ /555087 28 157 603ଅନନଯ୍ା ଦାସ ପି ବାପଜୁୀ ଦାସ YVY0620351

ପ ୁ /555088 76 157 604ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା ି YVY0190249
ୀ /555089 69 157 605ସଂଜୁକ୍ତା ମହା ି ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0190256
ୀ /555090 59 157 606ସନୁ ା ମହା ି ସା ବାପଜୁୀ ଦାସ OR/06/044/454590
ୀ /555091 45 157 607ଲିପି ମହା ି ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0190264

ପ ୁ /555092 37 157 608ହରିପଦ ମହା ି ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0190272
ପ ୁ /555093 36 157 609ଓମପଦ ମହା ି ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0190280
ପ ୁ /555094 39 157 610ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ YVY0296475
ପ ୁ /565095 80 157 611ବିଶନାଥ କଯ୍ାଲ ପି ପଭୁଦୟାଲ କଯ୍ାଲ OR/06/044/454561
ୀ /565096 67 157 612ନିମର୍ଳା େଦବୀ କଯ୍ାଲ ସା ବିଶନାଥ କଯ୍ାଲ OR/06/044/454548

ପ ୁ /565097 55 157 613ଅରୁଣ କମୁାର କଯ୍ାଲ ପି ବିଶନାଥ କଯ୍ାଲ OR/06/044/454757
ୀ /565098 52 157 614ମାଧରୁୀ କଯ୍ାଲ ସା ଅରୁଣ କମୁାର କଯ୍ାଲ OR/06/044/454658

ପ ୁ /565099 32 157 615ପତୀକ କଯ୍ାଲ ପି ଅରୁଣ କମୁାର କଯ୍ାଲ LNT2941326
ପ ୁ /565100 31 157 616ଅଭିମନଯ୍ ୁକଯ୍ାଲ ପି ଅରୁଣ କମୁାର କଯ୍ାଲ YVY0190074
ୀ /575101 75 157 617ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ମ ୁଳି େବେହରା OR/06/044/454850

ପ ୁ /575102 70 157 618ବଳରାମ େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା OR/06/044/454758
ପ ୁ /575103 65 157 619ଦଶରଥ େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା OR/06/044/454489
ୀ /575104 62 157 620ମିନା େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା OR/06/044/454751

ପ ୁ /575105 61 157 621ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା OR/06/044/454767
ୀ /575106 56 157 622କଲଯ୍ାଣି େବେହରା ସା ଦାଶରଥି େବେହରା OR/06/044/454754
ୀ /575107 55 157 623ସକୁା ି େବେହରା ସା ଧିେର  େବେହରା OR/06/044/454753
ୀ /575108 44 157 624ସଚିୁସିତା େବେହରା ସା ମେନାଜ ନାୟକ OR/06/044/454779

ପ ୁ /575109 40 157 625ସମାଟ େବେହରା ପି ଧୀେର  େବେହରା LNT2475911
ପ ୁ /575110 40 157 626େହମ  େବେହରା ପି ଧୀେର  େବେହରା LNT3274552
ୀ /575111 39 157 627ଡଲି େବେହରା ସା ସମରାଟ େବେହରା YVY0405118

ପ ୁ /575112 39 157 628ରଣଜିତ୍ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା LNT2941334
ପ ୁ /575113 37 157 629ସତଯ୍ଜିତ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା LNT3078318
ପ ୁ /575114 37 157 630କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା ପି ଧୀେର  େବେହରା LNT3274198
ପ ୁ /575115 36 157 631ସଭୁଜିତ୍ େବେହରା ପି ଦଶରଥ େବେହରା LNT2941342
ୀ /575116 35 157 632େଦବଜାନୀ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା YVY0463695

ପ ୁ /575117 32 157 633ସତିୃ ରଂଜନ େବେହରା ପି ଦଶରଥ େବେହରା LNT2941359
ୀ /575118 26 157 634ରୁନୁ େବେହରା ସା େହମ  େବେହରା YVY0968776

ପ ୁ /575119 29 157 635ହିରନଜିବ ମହା ପସାଦ ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା YVY0405142
ପ ୁ /575120 39 157 636ରଣଜିତ େକଶରୀ ମହାପସାଦ ପି ବଳରାମ େବେହରା YVY0405134
ପ ୁ /575121 40 157 637ଅଭୟ ଶମର୍ା ପି ସେୁର  ଶମର୍ା YVY0296632
ୀ /575122 55 157 638ସକୁା ି ସକୁଟିୁ ସା ବାସେୁଦବ େବେହରା OR/06/044/454755
ପ ୁ /585123 79 157 639ହରିହର େବେହରା ପି ଭମରବର େବେହରା OR/06/044/454686
ପ ୁ /585124 65 157 640େଯାେଗ  େବେହରା ପି ସଂସାରୀ େବେହରା LNT3078367
ୀ /585125 64 157 641େସବତୀ େବେହରା ସା ହରିହର େବେହରା OR/06/044/454655
ୀ /585126 60 157 642ହାରାମଣି େବେହରା ସା େଯାେଗ  େବେହରା LNT3078342
ପ ୁ /585127 54 157 643ସଶୀକା  େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା YVY0855239
ପ ୁ /585128 51 157 644ଶଶକିା  େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା OR/06/044/454835
ପ ୁ /585129 45 157 645ଶଶିରି େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YVY0296673
ୀ /585130 40 157 646ସଭୁଦା େବେହରା ସା ଶଶୀକା  େବେହରା YVY0855262
ପ ୁ /585131 40 157 647ପଶା  େବେହରା ପି ହରିହର ପରିଡ଼ା LNT3274818
ପ ୁ /585132 39 157 648ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା YVY0463844
ପ ୁ /585133 38 157 649ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା LNT3078359
ୀ /585134 36 157 650କବିତା େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା LNT3078334
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ୀ /585135 35 157 651ଈତିଶୀ େବେହରା ପି ନିରଂଜନ େବେହରା YVY0190082
ପ ୁ /585136 32 157 652ଅବିନାଶ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YVY0190090
ୀ /585137 27 157 653ଦୀପକ େବେହରା ସା ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା YVY1157874
ୀ /585138 25 157 654ରଶିତା େବେହରା ସା ଶଶୁା  କମୁାର େବେହରା YVY0968768

ପ ୁ /585139 31 157 655ବିକମ େକଶରୀ ସାହୁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାହୁ YVY0296665
ପ ୁ /585140 41 157 656ବିେନାଦ କମୁାର ତା ି ପି ବଳେଦବ ତା ି YVY0296640
ୀ /595141 79 157 657ସନୁୀତି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରବି  ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0463836
ୀ /595142 70 157 658ସଷୁମା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଜେନଜୟ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0463828
ୀ /595143 45 157 659ଆନି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରବି  ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT2485456
ୀ /605144 25 157 660ରାଧା େଦବୀ ସା ଟୀକା ସାହାଣୀ YVY0908053
ୀ /605145 67 157 663ଅଳକା କର ସା ପେବାଧ କର LNT3349081

ପ ୁ /605146 54 157 664ରବି  ନାଥ ମଲିକ ପି ନେର  ନାଥ ମଲିକ YVY1035054
ୀ /605147 43 157 665ସଧୁାଂଶବୁାଳା ମଲିକ ସା ରବି  ନାଥ ମଲିକ YVY1035062

ପ ୁ /605148 60 157 666ପରେମଶର ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷା ମ ନାୟକ OR/06/044/454698
ୀ /605149 44 157 667ମିତା ସାହାଣୀ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହାଣୀ YVY0133249

ପ ୁ /605150 29 157 668ଟିକା ସାହାଣୀ ପି ଧନୀକ ସାହାଣୀ YVY0908079
ପ ୁ /615151 52 157 669ବିେନାଦ କମୁାର େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା LNT2478550
ପ ୁ /615152 42 157 670ସଚିଦାନ  େବେହରା ପି େଲାକାନାଥ େବେହରା LNT4535985
ୀ /615153 34 157 671ମମତା ରାଣି େବେହରା ସା ବିେନାଦ କମୁାର େବେହରା LNT4536017
ୀ /615154 34 157 672େଲାପାମଦୁା ଦାଶ ପି ନିକୁ  କିେଶାର ଦାଶ YVY0296681
ୀ /615155 32 157 673େରାଜାଲିନ ଦାଶ ସା େଦବାଶଷି ଶତପଥୀ YVY0463711
ୀ /615156 88 157 674ଦୁଗର୍ାବତୀ େଦବୀ ସା ଶୀନିବାସ ଶତପଥୀ OR/06/044/454611
ୀ /615157 70 157 675ସବିତା କର ସା ମିହିର କମୁାର ଶତପଥୀ LNT3274594
ୀ /615158 26 157 676ପତିଭା ଶତପଥୀ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0818609

ପ ୁ /615159 73 157 677ମିହିର କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଡଃ ଶୀନିବାସ ଶତପଥୀ OR/06/044/454666
ପ ୁ /615160 57 157 678ମେନାଜ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଡଃ ଶୀନିବାସ ଶତପଥୀ OR/06/044/454578
ୀ /615161 52 157 679ମଧସିୁତା ଶତପଥୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଶତପଥୀ LNT3274321

ପ ୁ /615162 39 157 680େଦବଜିତ ଶତପଥୀ ପି ମିହିର କମୁାର ଶତପଥୀ LNT3274586
ପ ୁ /625163 62 157 681ଅଧିକାରୀ ଜଜାତି କିେଶାର ଦାସ ପି ଅଧିକାରୀ ଜୁଗଳ କିେଶାର ଦାସ LNT1692383
ୀ /625164 53 157 682ନମର୍ଦା ଦାସ ସା ଅଧିକାରୀ ଜଜାତୀ କିେଶାର ଦାସ LNT1692391

ପ ୁ /625165 38 157 683ସେରାଜ କମୁାର କବି ପି େଗାଲଖ ଚ  କବି LNT2941367
ପ ୁ /625166 45 157 684ରେମଶ ଚ  େଲ ା ପି ଭା ର ଚ  େଲ ା YVY0463703
ୀ /625167 40 157 685ରୀତା ଳି େଲ ା ସା ରେମଶ ଚ  େଲ ା YVY0463299
ୀ /625168 34 157 686ପତିଭା ପିୟଦଶ ିର୍ନି ମିଶ ସା ସରୁୂପ ପ ା YVY1007251
ୀ /625169 32 157 687ସାଗରିକା ନ ସା ମାନସ ପ ା YVY1007277

ପ ୁ /625170 71 157 688ନେର  କମୁାର ପ ା ପି ଜୟରାମ ପ ା YVY1172394
ପ ୁ /625171 62 157 689ନୀେରାଦ କମୁାର ପ ା ପି ଜୟରାମ ପ ା YVY1227768
ୀ /625172 59 157 690େସନ୍ହଲତା ପ ା ସା ନେର  କମୁାର ପ ା YVY1172501

ପ ୁ /625173 56 157 691ସେରାଜ କମୁାର ପ ା ପି ଜୟରାମ ପ ା OR/06/044/454734
ୀ /625174 51 157 692କାନନବାଳା ପ ା ସା ସେରାଜ କମୁାର ପ ା YVY0133256

ପ ୁ /625175 40 157 693ଅରୁପ କମୁାର ପ ା ପି ନେର  କମୁାର ପ ା LNT3274164
ପ ୁ /625176 39 157 694ସରୁପ କମୁାର ପ ା ପି ନେର  କମୁାର ପ ା LNT3274156
ୀ /625177 37 157 695ହରପିୟା ପ ା ସା ଅରୂପ କମୁାର ପ ା YVY1172493
ୀ /625178 34 157 696ପଦିନୀ ପ ା ପି କ୍ଷେରାଦ କମୁାର ପ ା YVY0133264

ପ ୁ /625179 51 157 697ନୃସିଂହ ପ ୃ ି ପି ବାଲୁ ପ ୃ ି LNT2941391
ପ ୁ /625180 47 157 698େଶଷେଦବ ପ ୃ ି ପି ବାଲୁ ପ ୃ ି LNT2941383
ପ ୁ /625181 77 157 699ବଜର ଲାଲ ସରୁାନା ପି ହରାଖ ସରୁାନା YVY0190108
ୀ /625182 70 157 700ବିମଳା େଦବୀ ସରୁାନା ସା ବଜର ଲାଲା ସରୁାନା YVY0190124
ୀ /625183 47 157 701ସୀମା ସରୁାନା ସା ପକାଶ ସରୁାନା LNT4533030
ପ ୁ /625184 46 157 702ପକାଶ ସରୁାନା ପି ବଜର  ଲାଲ୍ ସରୁାନା LNT4528469
ପ ୁ /625185 44 157 703ସେ ାଷ କମୁାର ସରୁାନା ପି ବଜର ଲାଲ ସରୁାନା YVY0190116
ୀ /625186 41 157 704ସାବିତୀ ସରୁାନା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସରୁାନା YVY0620153
ୀ /625187 46 157 705ପଭାତୀ ସାଇଁ ସା େକ୍ଷତବାସୀ ବିଶାଳ LNT2941375
ପ ୁ /625188 42 157 706ଶେୁଭ ୁ େଶଖର ସାଇଁ ପି କଳୁମଣି ସାଇଁ YVY0237008
ୀ /635189 53 157 707ପି ଳ ଦ ପି ରବି ଦ LNT3274875
ୀ /635190 24 157 708ଜସସନୀ ମହାପାତ ପି ରଂଜନ କମୁାର ମହାପାତ YVY0818583
ୀ /645191 75 157 709ମାଳତୀ ବାରିକ ସା େକୖଳାସ ବାରିକ LNT3349172
ପ ୁ /645192 60 157 710କୃ ଚ  ବାରିକ ପି େକୖଳାସ ବାରିକ LNT3274396
ପ ୁ /645193 56 157 711େକଶବ ଚ  ବାରିକ ପି େକୖଳାସ ବାରିକ LNT3349164
ପ ୁ /645194 54 157 712କିେଶାର ଚ  ବାରିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ LNT3349156
ପ ୁ /645195 53 157 713କମୁଦୁ ଚ  ବାରିକ ପି େକୖଳାସ ବାରିକ OR/06/044/454513
ୀ /645196 49 157 714ଗୀତା ଳୀ ବାରିକ ସା କୃ  ଚ  ବାରିକ LNT3349123
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ୀ /645197 46 157 715ସବୁଜିମା ବାରିକ ସା େକଶବ ଚ  ବାରିକ LNT3349107
ୀ /645198 44 157 716ମାଣିକ ବାରିକ ସା କିେଶାର ଚ  ବାରିକ LNT3349115
ୀ /645199 29 157 717କଭିତା ବଷର୍ା ପି କୃ ଚ  ବାରିକ YVY0405159
ୀ /645200 45 157 718ଚିନୟ ମହାପାତ ସା କମୁଦୁ ଚ  ବାରିକ LNT3349180

ପ ୁ /655201 91 157 719ଦୀନମଣି ମିଶ ପି କେହନ୍ୟାଲାଲ ମିଶ OR/06/044/454520
ୀ /655202 86 157 720ଜୟ ି ମିଶ ସା ଦିନମଣି ମିଶ LNT3273463

ପ ୁ /655203 61 157 721ଅରବି  ମିଶ ପି ଦୀନମଣି ମିଶ YVY0133280
ୀ /655204 55 157 722ଗୀତା ଳୀ ମିଶ ସା ଅରବି  ମିଶ YVY0296699

ପ ୁ /655205 26 157 723ଆଶଷି ମିଶ ପି ଅରବି  ମିଶ YVY0796946
ପ ୁ /655206 58 157 724େଜଯ୍ାତିର୍ମୟ ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି YVY0190231
ପ ୁ /655207 64 157 725ପଭାତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଆନ  ଚ  ପାଢୀ YVY0190199
ୀ /655208 62 157 726ମାୟା ପାଢୀ ସା ପଭାତ କମୁାର ପାଢୀ YVY0190207
ୀ /655209 36 157 727ପିୟ ା ପାଢୀ ପି ପଭାତ କମୁାର ପାଢୀ YVY0190215
ୀ /655210 32 157 728ପିତିକା ପାଢୀ ପି ପଭାତ କମୁାର ପାଢୀ YVY0190223
ୀ /655211 82 157 729ସୀତା ପରିଡା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ପରିଡା YVY0296723

ପ ୁ /655212 92 157 730ସଦାନ  ରଥ ପି େଗାପବ ୁ ବିଦଯ୍ାଭୂଷଣ ରଥ YVY0190157
ପ ୁ /655213 53 157 731ଶବିଶକି୍ତ ରଥ ପି ସଦାନ  ରଥ YVY0190173
ୀ /655214 52 157 732ସ ଯ୍ାରାଣୀ ରଥ ସା ଶବିଶକି୍ତ ରଥ YVY0190181

ପ ୁ /655215 46 157 733କାଳ ୀ ସାଇଁ ପି ମକୁୁ  ସାଇଁ YVY0296715
ୀ /655216 46 157 734କାଳ ୀ ସାଇଁ ପି ମକୁୁ  ସାଇଁ YVY0190132
ୀ /655217 37 157 735ସରସତୀ ସାଇଁ ସା କାଳ ୀ ସାଇଁ YVY0296707

ପ ୁ /665218 80 157 736ଅଜିତ ଚ  ଦାସ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ଦାସ OR/06/044/454610
ୀ /665219 79 157 737ସିଲୁ ଦାସ ସା ଅଜିତ ଦାସ OR/06/044/454577
ୀ /665220 65 157 738ସୀମା ଦାସ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ଦାସ OR/06/044/454562

ପ ୁ /665221 24 157 739ରାେକଶ କମୁାର କର ପି େଗାକଲୁ କମୁାର କର YVY1124726
ୀ /665222 65 157 740ଇ ୁେରଖା ପ ନାୟକ ସା ଅରୁଣ ଦାସ OR/06/044/454599
ୀ /675223 29 157 741ବାସ ୀଲତା େବେହରା ସା େଗାକଳୁଚ  େବେହରା YVY1142975

ପ ୁ /675224 39 157 742େଗାକଳୁ ଚ  ମାହୁ ପି କୃ ଚ  ମାହୁ YVY1142918
ପ ୁ /675225 23 157 743ସି ା  ନାୟକ ପି ଜାଟିଆ ନାୟକ YVY1142116
ପ ୁ /675226 24 157 744ଚିତା ର ନ ସାହାନୀ ପି କଳୁମଣି ସାହାନୀ YVY1124734
ପ ୁ /675227 51 157 745ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ ପି ନିଳମଣି ସାହୁ OR/06/044/454871
ପ ୁ /675228 92 157 746ମାଗଣିୁ ଚରଣ ସାଇଁ ପି କାଳି ି ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/044/454515
ପ ୁ /695229 88 157 747ନିମାଇ ଚରଣ ପ ା ପି ବଂଶୀଧର ପ ା LNT2566297
ୀ /695230 84 157 748କିରଣବାଳା ପ ା ସା ନିମାଇ ଚରଣ ପ ା OR/06/044/452592
ୀ /695231 52 157 749ସ ି ପ ା ସା ଅଶନିି କମୁାର ପ ା OR/06/044/452544

ପ ୁ /695232 52 157 750ଅନୁପ କମୁାର ପ ା ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ା OR/06/044/452597
ପ ୁ /695233 52 157 751ଅଶନିୀ କମୁାର ପ ା ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ା OR/06/044/452596
ପ ୁ /695234 29 157 752ଅଂଶମୁାନ ପ ା ପି ଅଶ୍ଵିନୀ କମୁାର ପ ା YVY1059070
ପ ୁ /695235 60 157 753ଖେଗଶର ସାହୁ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ସାହୁ LNT2594885
ୀ /705236 85 157 754କନକଲତା ପରିଡା ସା କିେଶାର େମାହନ ପରିଡା OR/06/044/456429

ପ ୁ /705237 62 157 755ହିମାଂଶ ୁେମାହନ ପରିଡା ପି କିେଶାର ପରିଡା OR/06/044/454627
ପ ୁ /705238 60 157 756ଶଭୁାଂଶ ୁେମାହନ ପରିଡା ପି କିେଶାରା ପରିଡା OR/06/044/454739
ୀ /705239 54 157 757ସରିତା ପରିଡା ସା ହିମାଂଶ ୁେମାହନ ପରିଡା OR/06/044/454626
ୀ /705240 52 157 758ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପରିଡା ସା ଶଭୁାଂଶ ୁେମାହନ ପରିଡା OR/06/044/454628
ୀ /705241 49 157 759ମୀନତି ପରିଡା ସା ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ ପରିଡା LNT2594828

ପ ୁ /705242 46 157 760ସଧୁାଂଶେୁମାହନ ପରିଡା ପି କିେଶାର େମାହନ ପରିଡା LNT2594836
ପ ୁ /705243 64 157 761ଜଗନନ୍ ାଥ ପଧାନ ପି ନଟବର ପଧାନ LNT4528477
ୀ /705244 26 157 762ଶେୁଭ ା ସାଗତୀକା ପି ଶଭୁାଂଶ ୁେମାହନ ପରିଡା YVY0855338
ୀ /725245 80 157 763ଲିନା ଦ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦ OR/06/044/454472
ପ ୁ /725246 55 157 764ଶଭୁାଶୀଷ କମୁାର ଦ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦ OR/06/044/454471
ୀ /725247 49 157 765ଶବର୍ାଣି ଦ ସା ସଭୁାଶଷି କମୁାର ଦ LNT3273570
ୀ /735248 95 157 766ଅ ଳି ସିହନ୍ା ସା ଫନି େଗାପାଳ ସିହନ୍ା OR/06/044/454509
ୀ /735249 68 157 767େଗାପା ସିହନ୍ା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ରୟ YVY0296731
ପ ୁ /745250 72 157 768ର ନ କମୁାର ମିତ ପି ରଜନୀ କା  ମିତ LNT3273356
ପ ୁ /745251 65 157 769ସ ୟ ମିତ ପି ରଜନୀ ମିତ OR/06/044/454551
ୀ /745252 62 157 770ମୀନା କମୁାରୀ ମିତ ସା ଆ ନ ମିତ LNT2594778
ୀ /745253 59 157 771ଅମିତା ମିତ ସା ସ ୟ ମିତ OR/06/044/454790
ପ ୁ /745254 31 157 772ଅଭିେଷକ ମିତ ପି ଅ ନ କମୁାର ମିତ YVY0296749
ୀ /745255 29 157 773ମଧମୁୀତା ମିତ ପି ର ନ କମୁାର ମିତ YVY0855320
ପ ୁ /745256 67 157 774ଦୁଷ  କମୁାର ପଧାନ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ LNT4544961
ୀ /745257 29 157 775ମଗନ୍ା ପଧାନ ପି ଦୁଷ  କମୁାର ପଧାନ YVY0463893
ପ ୁ /745258 35 157 776କମୁାର ପତୀକ ପି ଦୁଷ  କମୁାର ପଧାନ YVY0463885
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ୀ /745259 59 157 777କମୁାରୀ ସପନ୍ା ରାଏ ପି ଯଦୁନାଥ ରାଏ YVY0932814
ୀ /745260 55 157 778ସମିୁତା ରାଏ ପି ଯଦୁନାଥ ରାଏ YVY0908020

ପ ୁ /745261 33 157 779କମୁାରଶୀ ସିହନ୍ାରାଏ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସିହନ୍ାରାଏ YVY0296756
ୀ /755262 65 157 780ପି ସ ର୍ଲତା  ସା ପି କାେମଶର ରାଓ  LNT4517033

ପ ୁ /755263 37 157 781ପି ରାମ କମୁାର ପି ପି କାେମଶର ରାଓ LNT4516977
ପ ୁ /755264 39 157 782ଅମିତ୍ ପେଟଲ ପି େପମଜିତ ପେଟଲ LNT4524419
ୀ /755265 42 157 783ସନୁୀତା ପ ନାଏକନିୁ ପି ପି କାେମଶର ରାଓ LNT4517025

ପ ୁ /755266 72 157 784ପି କାେମଶର ରାଓ ପି ନିଳାଚଳମ ରାଓ LNT4516985
ୀ /765267 65 157 785ଶକୁା ମିତ ସା ର ନ କମୁାର ମିତ OR/06/044/454565
ୀ /765268 39 157 786ଶୀତା ସିହନ୍ା ରାୟ ପି ଅେଶାକ ସିହନ୍ା ରାୟ LNT3273810

ପ ୁ /765269 68 157 787ସସୁା  କମୁାର ରାଏ ପି ଯଦୁନାଥ ରାଏ YVY0932822
ୀ /765270 46 157 788ଅନୁରାଧା ରାୟ ସା ସଶୁା  କମୁାର ରାୟ YVY0907980

ପ ୁ /775271 73 157 789ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ଡ. ରାଜକିେଶାର ଦାସ OR/06/044/454474
ୀ /775272 72 157 790ମମତା ଦାସ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/454475

ପ ୁ /775273 45 157 791ସି ାଥର୍  ଦାସ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ LNT2594646
ୀ /775274 42 157 792ମାନସୀ ଦାସ ପି ଦିଲିପ ଦାସ LNT2594653

ପ ୁ /785275 45 157 793ଶୀନ  ପି ବିଜୟ ନ  LNT2594620
ୀ /785276 28 157 794େଶଫାଳୀ ମିଶ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମିଶ YVY0463869

ପ ୁ /785277 87 157 795ବିଜୟ କମୁାର ନ ପି ବଂଶୀଧର ନ OR/06/044/454479
ୀ /785278 77 157 796େସୗଦାମିନୀ ନ ସା ବିଜୟ ନ OR/06/044/454480

ପ ୁ /785279 48 157 797ଆରାଧନା ନ ପି ବିଜୟ ନ OR/06/044/454482
ୀ /Ranihat M5280 19 152 4ସ ମୀତା ନାୟକ ପି ପେମାଦ ନାୟକ YVY1282698
ୀ /155281 19 152 88ସଶୁୀ ଅପିର୍ତା ସାଇଁ ପି ହଟବର ସାଇଁ YVY1241884

ପ ୁ /165282 22 152 92ପିତିଶ ପୀତମ ସାଇଁ ପି ପବିତ କମୁାର ସାଇଁ YVY1241710
ପ ୁ /195283 23 152 102ଅଂଶମୁାନ ରାଉତ ପି େହମ  କମୁାର ରାଉତ YVY1241751
ୀ /215284 22 152 113ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାଇଁ ପି ନବଘନ ସାଇଁ YVY1241868

ପ ୁ /255285 53 152 125ହିେତଶ ଶମର୍ା ପି ଉ ମ ଶମର୍ା YVY0189340
ୀ /295286 38 152 144ସନୁୀତା ରାଉତ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ରାଉତ YVY1241785

ପ ୁ /355287 19 152 155େସାମ୍ଯା ର ନ ସାଇଁ ପି ଜଟବର ସାଇଁ YVY1241736
ୀ /405288 20 152 172ସତିୃ ଶୀ ସାଇଁ ପି ହଟବର ସାଇଁ YVY1241876

ପ ୁ /35289 55 152 27ବିଶନାଥ ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା OR/06/044/442034
ପ ୁ /715290 37 152 276ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ବା  ବିହାରୀ ସାହୁ LNT4516050
ପ ୁ /765291 35 152 319ସଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି େଦୖତାରୀ ସାଇଁ LNT4535753
ପ ୁ /1355292 53 152 629ଶୀଧର ସାଇଁ ପି ନେର  ସାଇଁ OR/06/044/444321
ୀ /1355293 49 152 630ସଂଯକୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ଶୀଧର ସାଇଁ OR/06/044/444322

ପ ୁ /1485294 20 152 708ମନେମାହନ ଖ ୁ ିଆ ପି ସେୁର  ନାଥ ଖ ୁ ିଆ YVY1296466
ପ ୁ /1515295 65 152 722ରାଜକମୁାର ଖ ୁ ିଆ ପି ଧମର୍ାନ  ଖ ୁ ିଆ OR/06/044/444452
ପ ୁ /1515296 55 152 723ଜୟେଦବ ଖ ୁ ିଆ ପି ଶୀନିବାସ ଖ ୁ ିଆ LNT2497089
ୀ /1515297 55 152 724େଗାଲାପ ଖ ୁ ିଆ ସା ରାଜକମୁାର ଖ ୁ ିଆ OR/06/044/444453

ପ ୁ /1515298 33 152 725କମଳା କା  ଖ ୁ ିଆ ପି ରାେଜ  ଖୁ ିଆ LNT4535761
ପ ୁ /1525299 70 152 726ଗେଜ  ଖୁ ିଆ ପି ଅେଲଖ ଖୁ ିଆ OR/06/044/444460
ପ ୁ /1525300 60 152 727ବିେନ  ଖୁ ିଆ ପି ଅେଲଖ ଖୁ ିଆ OR/06/044/444466
ୀ /1525301 59 152 728ନିମର୍ଳା ଖୁ ିଆ ସା ଗେଜ  ଖୁ ିଆ OR/06/044/444461
ୀ /1525302 58 152 729ମିନତୀ ଖୁ ିଆ ସା ଧିେର  ଖୁ ିଆ OR/06/044/444841
ୀ /1525303 57 152 730ତୁଳସୀ ଖୁ ିଆ ସା ନେର  ଖୁ ିଆ OR/06/044/444465

ପ ୁ /1525304 56 152 731େକ୍ଷତବସୀ ଖୁ ିଆ ପି ଅେଲଖ ଖୁ ିଆ OR/06/044/444468
ୀ /1525305 55 152 732ନିରୁପମା ଖୁ ିଆ ସା ବିେନ  ଖୁ ିଆ OR/06/044/444467
ୀ /1525306 48 152 733ସନୁାତା ଖୁ ିଆ ସା େକ୍ଷତବାସୀ ଖୁ ିଆ LNT3241460

ପ ୁ /1525307 46 152 734ଅଯୟ ଖୁ ିଆ ପି ଗେଜ  ଖୁ ିଆ OR/06/044/444856
ପ ୁ /1525308 45 152 735କ୍ଷୀେରାଦ ଖୁ ିଆ ପି ଧିେର  ଖୁ ିଆ OR/06/044/444846
ୀ /1525309 44 152 736ସସିତା ଖ ୁ ିଆ ସା ଅମର ଖୁ ିଆ LNT2919272
ପ ୁ /1525310 44 152 737ଅମେରଶ ଖ ୁ ିଆ ପି ଗେଯ  ଖୁ ିଆ OR/06/044/444843
ୀ /1525311 39 152 738ପତିମା ଖୁ ିଆ ପି ଧୀେର  ଖୁ ିଆ LNT3241478
ପ ୁ /1525312 23 152 739ବିଶଭୂଷଣ ଖୁ ିଆ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ଖୁ ିଆ YVY1054600
ୀ /1525313 33 152 740ଶଭୁଶୀ ମହା ି ସା େପମାନ  ମହା ି YVY0744854
ପ ୁ /1535314 43 152 741ପଦୀପ ସାହାଣୀ ପି ପସନ ସାହାଣୀ OR/06/044/444767
ୀ /1545315 88 152 742େମନକା େଦଇ ସା ହେରକୃ  ଦାସ OR/06/044/444490
ପ ୁ /1545316 62 152 743ଅକ୍ଷୟ େଜନା ପି ଧମର୍ାନ  େଜନା OR/06/044/444487
ୀ /1545317 56 152 744କିରଣବାଳା େଜନା ସା ଅକ୍ଷୟ େଜନା LNT2506335
ୀ /1555318 39 152 745ଶଶତିା ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ LNT2919645
ପ ୁ /1555319 75 152 746ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା ପି ଭମର େଜନା OR/06/044/444492
ୀ /1555320 67 152 747ନଳିନୀ େଜନା ସା ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା OR/06/044/444493
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ପ ୁ /1555321 62 152 748ଶଶା  େଶଖର େଜନା ପି ବହାନ  େଜନା OR/06/044/444494
ୀ /1555322 58 152 749ଭାରତୀ େଜନା ସା ଶଶା  େଜନା OR/06/044/444495

ପ ୁ /1555323 48 152 750ସତଯ୍ବତ େଜନା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା OR/06/044/444496
ପ ୁ /1555324 47 152 751ସେ ାଷ େଜନା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େଜନା OR/06/044/444497
ପ ୁ /1555325 38 152 752ସନାତନ େଜନା ପି ଶଶା  େଶଖର େଜନା LNT2919256
ୀ /1555326 37 152 753କା ି ଲତା େଜନା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା YVY0128298

ପ ୁ /1555327 23 152 754ସପିୁୟା େଜନା ପି ସତଯ୍ବତ େଜନା YVY1078716
ପ ୁ /1555328 82 152 755େସୗଭାଗଯ୍ ଲାଲ ପି ହରି ଲାଲ OR/06/044/444800
ପ ୁ /1555329 55 152 756ଶରତ ଚ  େଲ ା ମା ତାରାମଣୀ େଲ ା LNT4532636
ୀ /1555330 51 152 757ମିନତୀ େଲ ା ସା େମାହିତ କମୁାର ସାଇଁ LNT4523429

ପ ୁ /1555331 19 152 758େମାହନ ମନଜୀତ ରାଉତ ପି ବିକମ ରାଉତ YVY1295047
ପ ୁ /1555332 55 152 759ଜଟାଧାରି ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ LNT2919231
ୀ /1565333 92 152 760ସେୁଲାଚନା େଜନା ସା ଦୁଶାସନ େଜନା OR/06/044/444511
ୀ /1565334 68 152 761ପଦାବତୀ େଜନା ସା କ ରିୁ େଜନା OR/06/044/444508
ୀ /1565335 59 152 762ସକୁା ି େଜନା ସା ଦଶରଥ େଜନା OR/06/044/444505
ୀ /1565336 48 152 763ଶରତ େଜନା ପି ଦୁଃଶାସନ େଜନା OR/06/044/444502

ପ ୁ /1565337 42 152 764ଦୀପକ କମୁାର େଜନା ପି କ ରୁୀ େଜନା LNT2495463
ୀ /1565338 41 152 765ପ ୁ ଲତା େଜନା ସା ସରତ େଜନା LNT4535605

ପ ୁ /1565339 40 152 766ଦୀଲୀପ କମୁାର େଜନା ପି କ ରୁୀ େଜନା LNT3241767
ପ ୁ /1575340 72 152 767ବିଦଯ୍ାଧର େଜନା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଜନା OR/06/044/444512
ୀ /1575341 62 152 768ସତଯ୍ଭାମା େଜନା ସା ବିଦଯ୍ାଧର େଜନା OR/06/044/444853

ପ ୁ /1575342 39 152 769ସବୁାଷ କମୁାର େଜନା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େଜନା LNT2506541
ପ ୁ /1585343 54 152 770ନିର ନ କଅୁଁର ପି ହେରକୃଷ କଅୁଁର OR/06/044/444507
ୀ /1585344 43 152 771ପଣତି କଅୂଁର ସା ନିର ନ କଅୂଁର LNT2506244

ପ ୁ /1595345 65 152 772ଗଣନାଥ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା OR/06/044/444554
ପ ୁ /1595346 36 152 773ରଣଜିତ େବେହରା ପି ଗଣନାଥ େବେହରା LNT4516134
ୀ /1595347 59 152 774ବୀଣାପାଣି ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ OR/06/044/444546

ପ ୁ /1595348 49 152 775ଶରତ ଚ  ଦାସ ପି ଶକୁେଦବ ଦାସ LNT2506434
ୀ /1595349 47 152 776ମୀନତୀ ଦାସ ସା ଯଧିୁ ିର ଦାସ LNT2506624

ପ ୁ /1595350 44 152 777ସଶୁା  ଦାସ ପି ଶକୁେଦବ ଦାସ LNT2506665
ପ ୁ /1595351 41 152 778େରାହିତ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ LNT3241734
ପ ୁ /1595352 52 152 779ଅମୀୟ ମହା ି ପି େବୖ ବ ମହା ି LNT3241411
ପ ୁ /1595353 48 152 780ଅମଲୁଯ୍ ମହା ି ପି େବୖ ବ ମହା ି OR/06/044/444533
ପ ୁ /1595354 67 152 781ପୀତବାସ ରାଉତରାୟ ପି ରଥ ରାଉତରାୟ OR/06/044/444524
ୀ /1595355 63 152 782ବାସ ି ରାଉତରାୟ ସା ପୀତବାସ ରାଉତରାୟ OR/06/044/444525

ପ ୁ /1595356 46 152 783ସଶୁା  ରାଉତରାୟ ପି ପୀତବାସ ରାଉତରାୟ OR/06/044/444526
ପ ୁ /1595357 39 152 784ଅମୀୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ LNT2500403
ପ ୁ /1595358 62 152 785ମନେମାହନ ସାଇଁ ପି ମେହ  ସାଇଁ LNT4141875
ୀ /1595359 54 152 786ଅନସୟୂା ସାଇଁ ସା ମନେମାହନ ସାଇଁ OR/06/044/444565
ୀ /1605360 28 152 787ମେନାରମା ନାୟକ ସା ଶତୃଘନ୍ ନାୟକ LNT2506491

ପ ୁ /1605361 25 152 788ରାେମସର ନାୟକ ପି ଶତୁଘନ ନାୟକ YVY1190107
ପ ୁ /1605362 23 152 789ଲକି୍ଷକାଂତ ନାୟକ ପି ଶତୁଘନ ନାୟକ YVY1187772
ୀ /1605363 20 152 790ସିତୁ ନାୟକ ପି ଶତୁଘନ୍ ନାୟକ YVY1288539

ପ ୁ /1615364 45 152 791ପତାପ କମୁାର େବେହରା ପି ତିେଲାଚନ େବେହରା LNT4527784
ୀ /1615365 43 152 792ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ପତାପ କମୁାର େବେହରା LNT4527750

ପ ୁ /1615366 29 152 793ଦିପକ ମଲିକ ପି ମାୟାଧର ମଲିକ LNT2919199
ୀ /1615367 81 152 794େଶୖଳ ନାୟକ ସା ହେରକୃ  ନାୟକ YVY0128306

ପ ୁ /1615368 47 152 795ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ ମା େଶୖଳ ନାୟକ LNT4541744
ୀ /1615369 40 152 796ସସିତା ନାୟକ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ LNT4541751
ପ ୁ /1615370 43 152 797ରଣଜିତ୍ ପରିଜା ପି ବିପିନ ପରିଜା LNT4527826
ୀ /1615371 40 152 798ରୀତା ଳି ପରିଜା ସା ରଣଜିତ୍ ପରିଜା LNT4527768
ପ ୁ /1625372 61 152 799ନବଘନ ସାଇଁ ପି ଉେପ  ସାଇଁ OR/06/044/444581
ପ ୁ /1625373 59 152 800ନଟବର ସାଇଁ ପି ଉେପ  ସାଇଁ OR/06/044/444579
ୀ /1625374 57 152 801ଭାରତୀ ସାଇଁ ସା ନାରାୟଣ ସାଇଁ OR/06/044/444576
ୀ /1625375 53 152 802ଆରତୀ ସାଇଁ ସା ନରହରି ସାଇଁ OR/06/044/444578
ପ ୁ /1625376 51 152 803ଜଟବର ସାଇଁ ପି ଉେପ  ସାଇଁ OR/06/044/444584
ପ ୁ /1625377 50 152 804ଝେର  ସାଇଁ ପି ଉେପ  ସାଇଁ OR/06/044/444585
ୀ /1625378 49 152 805ଗୀତା ଳୀ ସାଇଁ ସା ନଟବର ସାଇଁ OR/06/044/444580
ୀ /1625379 46 152 806ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ ସା ଜଟବର ସାଇଁ LNT2506418
ୀ /1625380 42 152 807େମୗସମୁୀ ସାଇଁ ସା ହଟବର ସାଇଁ YVY0294678
ପ ୁ /1625381 39 152 808ସପନ୍ ସାଗର ସାଇଁ ପି ପତାପ କମୁାର ସାଇଁ LNT4541736
ୀ /1625382 36 152 809ସବିତା ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ LNT3120367
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ୀ /1625383 34 152 810ଅନାମିକା ସାଇଁ ମା ଆରତୀ ସାଇଁ LNT3120359
ପ ୁ /1625384 33 152 811ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ ପି ନଟବର ସାଇଁ LNT2919165
ପ ୁ /1625385 30 152 812ଦିବଯ୍ ପକାଶ ସାଇଁ ପି ନରହରି ସାଇଁ YVY0431908
ପ ୁ /1635386 63 152 813ଜପହରି ଶକୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଶକୁ LNT2518959
ପ ୁ /1645387 57 152 814ରବି  ଖୁ ିଆ ପି ଜୟେଦବ ଖୁ ିଆ OR/06/044/444588
ୀ /1645388 55 152 815ଉବର୍ ଶୀ ଖୁ ିଆ ସା ରବି  ଖୁ ିଆ OR/06/044/444589

ପ ୁ /1645389 55 152 816ସେୁର  ଖୁ ିଆ ପି ଜୟେଦବ ଖୁ ିଆ OR/06/044/444590
ୀ /1645390 50 152 817ବ ନା ଖୁ ିଆ ସା ସେୁର  ଖୁ ିଆ LNT2506681
ୀ /1645391 47 152 818ସବିତା ଖୁ ିଆ ପି ଜୟେଦବ ଖୁ ିଆ LNT2506822

ପ ୁ /1655392 59 152 819ବିପିନି ମହାରଣା ପି ରାହାସ ମହାରଣା LNT2506749
ୀ /1655393 50 152 820େସନ୍ହଲତା ମହାରଣା ସା ବିପିନି ବିହାରି ମହାରଣା LNT2506731

ପ ୁ /1655394 48 152 821ବିଜ୍ଞାନ ମହାରଣା ପି ରାହାସ ମହାରଣା LNT2506475
ପ ୁ /1655395 34 152 822ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାରଣା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାରଣା LNT4546487
ପ ୁ /1665396 30 152 823ଦୀପକ ମଲିକ ପି ମାୟାଧର ମଲିକ YVY1068683
ୀ /1665397 66 152 824କଲଯ୍ାଣି ନାୟକ ସା ହୃଷିେକଶ ନାୟକ OR/06/044/444604

ପ ୁ /1665398 64 152 825କୃ ିବାସ ନାୟକ ପି ଦୁଲର୍ ଭ ନାୟକ OR/06/044/444605
ୀ /1665399 55 152 826େଶୖଳବାଳା ନାୟକ ସା କୃ ିବାସ ନାୟକ OR/06/044/444603
ୀ /1665400 52 152 827ଅହଲଯ୍ା ନାୟକ ସା ହେରକୃ  ନାୟକ YVY1066935

ପ ୁ /1665401 47 152 828ସବୁାସ ନାୟକ ପି ହୃଷିେକଶ ନାୟକ OR/06/044/444607
ପ ୁ /1665402 42 152 829ପକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ହୃଷିେକଶ ନାୟକ LNT3241247
ପ ୁ /1665403 38 152 830ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ହୃଷିେକଶ ନାୟକ LNT1691724
ପ ୁ /1665404 38 152 831ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ହୃଷିେକଶ ନାୟକ LNT1691716
ୀ /1665405 32 152 832ଭାଗଯ୍ବତୀ ନାୟକ ସା ପକାଶ କମୁାର ନାୟକ YVY0618686

ପ ୁ /1675406 59 152 833ପଶା  ନାୟକ ପି ଜୟେଦବ ନାୟକ OR/06/044/444612
ୀ /1675407 52 152 834ମମତା ନାୟକ ସା ପୀତବାସ ନାୟକ OR/06/044/444611

ପ ୁ /1675408 51 152 835ପତାପ ନାୟକ ପି ଜୟେଦବ ନାୟକ OR/06/044/444615
ୀ /1675409 49 152 836ସବିତା ନାୟକ ସା ପଶା  ନାୟକ OR/06/044/444613
ୀ /1675410 43 152 837ନିମର୍ଳା ନାୟକ ସା ପତାପ ନାୟକ LNT2496743
ୀ /1675411 39 152 838େଖାଲଣା ନାୟକ ସା ପେମାଦ ନାୟକ LNT2496735

ପ ୁ /1675412 29 152 839ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ପୀତବାସ ନାୟକ YVY0356337
ୀ /1675413 22 152 840ପିତିଶୀ ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ନାୟକ YVY1135144

ପ ୁ /1685414 71 152 841େଦବରାଜ େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା OR/06/044/444623
ୀ /1685415 67 152 842ରଜନି େବେହରା ସା େଦବରାଜ େବେହରା OR/06/044/444624

ପ ୁ /1685416 45 152 843ରବି  ନାଥ େବେହରା ପି େଦବରାଜ େବେହରା LNT2502060
ପ ୁ /1685417 41 152 844ଉେପ  ଭ  େବେହରା ପି େଦବରାଜ େବେହରା LNT2919140
ୀ /1685418 72 152 845ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ଭା ର ନାୟକ OR/06/044/444618

ପ ୁ /1685419 53 152 846ପଦୀପ ନାୟକ ପି ଭା ର ନାୟକ OR/06/044/444619
ପ ୁ /1685420 47 152 847ପସନ ନାୟକ ପି ଭା ର ନାୟକ OR/06/044/444621
ପ ୁ /1685421 45 152 848ଦିଲୀପ ନାୟକ ପି ଭା ର ନାୟକ LNT3352390
ୀ /1685422 42 152 849ରଶତିା ନାୟକ ପି ଭା ର ନାୟକ LNT3241676
ୀ /1685423 42 152 850ସସିତା ନାୟକ ସା ପଦୀପ ନାୟକ YVY0356345
ୀ /1685424 42 152 851ସସିତା ନାୟକ ପି ଭା ର ନାୟକ LNT3352382

ପ ୁ /1695425 75 152 852ରାମଚ  ସାଇଁ ପି ସଉରୀ ସାଇଁ OR/06/044/444637
ୀ /1695426 55 152 853କା ନବାଳା ସାଇଁ ସା ରାମଚ  ସାଇଁ OR/06/044/444638

ପ ୁ /1695427 54 152 854ଲକ୍ଷଣ ସାଇଁ ପି ସଉରୀ ସାଇଁ OR/06/044/444639
ୀ /1695428 49 152 855ସସିତା ସାଇଁ ସା ଲକ୍ଷଣ ସାଇଁ OR/06/044/444775

ପ ୁ /1695429 38 152 856ପଦୀପ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ LNT2506657
ୀ /1705430 52 152 857ର ିତା ଖୁ ିଆ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ଖୁ ିଆ OR/06/044/444825

ପ ୁ /1705431 33 152 858ବନ ବିହାରୀ ଖୁ ିଆ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଖୁ ିଆ YVY0128330
ୀ /1705432 66 152 859େପମଲତା ରାଉତ ସା ଶରତ ରାଉତ OR/06/044/444661
ପ ୁ /1705433 53 152 860ପଶା  ରାଉତ ପି ଜୟୀ ରାଉତ OR/06/044/444664
ପ ୁ /1705434 53 152 861େହମ  ରାଉତ ପି ଜୟୀ ରାଉତ LNT2506806
ୀ /1705435 49 152 862ତନୁଜା ରାଉତ ସା େହମ  ରାଉତ OR/06/044/444663
ପ ୁ /1705436 41 152 863ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶରତ ଚ  ରାଉତ LNT3241783
ୀ /1705437 39 152 864ସ ର୍ପଭା ରାଉତ ପି ଶରତ ଚ  ରାଉତ LNT3241742
ୀ /1705438 36 152 865ସ ୀତା ରାଉତ ମା େପମଲତା ରାଉତ YVY0732180
ପ ୁ /1715439 65 152 866େଶତ ଖିଲାର ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଖିଲାର LNT2506921
ୀ /1715440 56 152 867କନୁାଲତା ଖିଲାର ସା େଶତ ଖିଲାର LNT2506871
ୀ /1725441 33 152 868ତପସିନୀ ସାହୁ ସା ଶକି୍ତସରୂପ ସାହୁ YVY1288711
ୀ /1725442 89 152 869ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ OR/06/044/444676
ପ ୁ /1725443 74 152 870ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YVY1259753
ୀ /1725444 65 152 871ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/044/444675

88 91/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 32ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1725445 44 152 872ଶକି୍ତସରୁପ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ LNT3241288
ୀ /1725446 38 152 873ସଦିୁ ା ସାହୁ ପି ବାଶନାଥ ସାହୁ LNT3241486
ୀ /1735447 87 152 874ରାଧାରାଣି ପରଜା ସା ପାଣକୃ  ପରଜା OR/06/044/444686

ପ ୁ /1735448 67 152 875ରବି  ପରିଜା ପି ପାଣକୃ  ପରିଜା OR/06/044/444687
ୀ /1735449 62 152 876ସାବିତୀ ପରିଜା ସା ରବି  ପରିଜା OR/06/044/444688

ପ ୁ /1735450 33 152 877ରାଜ ରଂଜନ ପରିଜା ପି ରବି  ନାଥ ପରିଜା LNT2919132
ପ ୁ /1745451 84 152 878ଉେପ  ଭଦ ପି ଅନ  ଭଦ OR/06/044/444690
ପ ୁ /1745452 52 152 879ସବୁାସ ଚ  ଭଦ ପି ଉେପ  ନାଥ ଭଦ OR/06/044/444693
ୀ /1745453 47 152 880ସ ର୍ଲତା ଭଦ ସା ସବୁାଷ ଭଦ LNT2506558
ୀ /1745454 44 152 881େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ଭଦ ସା ରେମଶ ଚ  ଭଦ YVY0356352

ପ ୁ /1745455 40 152 882ସେୁରଶ ଭଦ ପି ଉେପ  ଭଦ LNT3241817
ପ ୁ /1745456 22 152 883ସମିୁତ ଭଦ ପି ସବୁାଶ ଚ  ଭଦ YVY1164102
ୀ /1755457 61 152 884ପ ୁ ମ ରି ରାଉତରାୟ ସା ପହାଦ କମୁାର ରାଉତରାୟ LNT2598613
ୀ /1755458 72 152 885ସେୁଖଲତା ସାହୁ ପି ବୀରକିେଶାର ସାହୁ YVY0822734

ପ ୁ /1755459 72 152 886ପଫଲୁ ସାଇଁ ପି ସାଧ ୁସାଇଁ OR/06/044/444697
ୀ /1755460 67 152 887ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା ପଫଲୁ ସାଇଁ OR/06/044/444698

ପ ୁ /1755461 47 152 888ମେହ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଫଲୁ ସାଇଁ LNT3241833
ପ ୁ /1755462 45 152 889ମେନଶ ସାଇଁ ପି ପଫଲୁ ସାଇଁ OR/06/044/444796
ପ ୁ /1755463 44 152 890ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ପଫଲୁ ସାଇଁ LNT2598654
ୀ /1765464 72 152 891ସେୁଲାଚନା ଚି କ ସା ନଟବର ଚି କ OR/06/044/444706

ପ ୁ /1765465 54 152 892ନିେରାଜ କମୁାର ଚି କ ଚି କ ପି ନଟବର ଚି କ YVY1366152
ପ ୁ /1765466 47 152 893ଅନ  ନାରାୟଣ ଚି କ ପି ନଟବର ଚି କ OR/06/044/444710
ୀ /1765467 21 152 894ା ନୂୀ ଚିଂତକ ପି ନିେରାଜ କମୁାର ଚିଂତକ YVY1282631
ୀ /1765468 49 152 895ରି ାମୟୀ ରାଉତ ରାୟ ସା ନିେରାଜ କମୁାର ଚି କ LNT2506590

ପ ୁ /1775469 57 152 896ଧେନଶର ଚି କ ପି ଆନ  ଚି କ OR/06/044/444711
ୀ /1775470 52 152 897ସଂ ାରାଣୀ ଚି କ ସା ଧେନଶର ଚି କ OR/06/044/444712
ୀ /1785471 86 152 898ନୀଳାମୟୀ େଜନା ସା ପୀତାମର େଜନା OR/06/044/444720
ୀ /1785472 58 152 899ବ ନା ପାତ ସା ଆ ର୍ବ ୁ ପାତ OR/06/044/444724
ୀ /1795473 59 152 900ବି ୁପିୟା ମଲିକ ସା ଅଜୟ ମଲିକ OR/06/044/444803
ୀ /1805474 90 152 902କମଳା ନାୟକ ସା ଭିକାରୀ ଚରଣ ନାୟକ LNT2598522

ପ ୁ /1805475 65 152 903ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/044/444814
ୀ /1805476 61 152 904ତିଳ ମା ନାୟକ ସା ପଦୀପ ନାୟକ OR/06/044/444822

ପ ୁ /1805477 60 152 905ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/044/444790
ପ ୁ /1805478 50 152 906ପଭାତକମୁାର ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/044/444824
ୀ /1805479 48 152 907ମଧମୁତୀ ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ନାୟକ OR/06/044/444823
ୀ /1805480 37 152 908ଅନିତା ନାୟକ ପି ପଦି  କମୁାର ନାୟକ LNT2598506

ପ ୁ /1805481 33 152 909ସମୁନ ନାୟକ ପି ପଦିପ କମୁାର ନାୟକ YVY0417485
ପ ୁ /1815482 58 152 910ନଟବର ପରିଡା ପି ମେହଶର ପରିଡା LNT2598472
ୀ /1815483 50 152 911େକତକୀ ପରିଡା ସା ନଟବର ପରିଡା LNT2598498

ପ ୁ /1815484 40 152 912େଦବାଶଷି ପରିଡ଼ା ପି ନଟବର ପରିଡ଼ା LNT2598464
ପ ୁ /1815485 38 152 913ଦିପିକା ପରିଡ଼ା ପି ନଟବର ପରିଡ଼ା LNT2598456
ୀ /1825486 50 152 914େରଣବୁାଳା ଦୀକ୍ଷିତ ସା ବସ  ଦୀକ୍ଷିତ OR/06/044/444804

ପ ୁ /1825487 37 152 915ସତଯ୍ ରଂଜନ ଦିକି୍ଷତ୍ ପି ବସ  କମୁାର ଦିକି୍ଷତ୍ YVY0839142
ପ ୁ /1825488 56 152 916ବସ  କମୁାର ଦିକି୍ଷତ ପି ଅେଲଖ ଦିକି୍ଷତ LNT2598480
ପ ୁ /1825489 35 152 917ଦିବଯ୍ ରଂଜନ ଦିକି୍ଷତ ପି ବସ  କମୁାର ଦିକି୍ଷତ YVY0128363
ପ ୁ /1835490 53 152 918ସବୁତ କମୁାର ମଳିକ ପି ତିେଲାଚନ ମଳିକ OR/06/044/444738
ୀ /1835491 54 152 919ଅନୁସୟା ମଲିକ ସା େରାହିତ କମୁାର ମଲିକ LNT2506194
ୀ /1835492 49 152 920ପତିମା ମଲିକ ସା ସବୁତ କମୁାର ମଲିକ LNT2919116

ପ ୁ /1835493 41 152 921ସମେର  ମଲିକ ପି ଅଜୟ ମଲିକ LNT2506574
ପ ୁ /1835494 41 152 922ଅମେର  ମଲିକ ପି ଅଜୟ ମଲିକ LNT3241205
ପ ୁ /1845495 57 152 923ଦିପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା OR/06/044/442377
ପ ୁ /1845496 57 152 924ଅେଶାକ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା OR/06/044/444835
ୀ /1845497 37 152 925ପଦଜା େବେହରା ପି ସା ିକ କମୁାର େବେହରା LNT4539821
ପ ୁ /1845498 36 152 926େଜଯ୍ାତି ପକାଶ େବେହରା ପି ସା ିକ କମୁାର େବେହରା LNT4539813
ୀ /1845499 49 152 927ତନୁଶୀ ପ ୃ ି ସା ଅେଶାକ େବେହରା OR/06/044/444833
ୀ /1855500 41 152 928ଗୀତା ଳି ସାଇଁ ସା ନବଘନ ସାଇଁ LNT2598415
ପ ୁ /1865501 79 152 929ରବି ନାଥ େଭାଳ ପି ବାନାମର େଭାଳ OR/06/044/444872
ୀ /1865502 72 152 930କିରଣ େଭାଳ ସା ରବି  େଭାଳ OR/06/044/444860
ପ ୁ /1865503 52 152 931ଚି  ର ନ େଭାଳ ପି ରବି  ନାଥ େଭାଳ LNT2474229
ପ ୁ /1865504 50 152 932ମନର ନ େଭାଳ ପି ରବି  େଭାଳ LNT2598399
ପ ୁ /1865505 49 152 933ଜିତର ନ େଭାଳ ପି ରବି  େଭାଳ OR/06/044/444861
ପ ୁ /1865506 47 152 934େଜଯ୍ାତି ର ନ େଭାଳ ପି ରବି  ନାଥ େଭାଳ LNT3349933

89 91/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 32ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1865507 46 152 935ମ ଶୁୀ େଭାଳ ସା ମେନାର ନ େଭାଳ LNT2598357
ୀ /1865508 42 152 936ସାଗରୀକା େଭାଳ ସା ଜିତର ନ େଭାଳ LNT2598381
ୀ /1875509 61 152 937ଖଲୁଣା େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା LNT1691740
ୀ /1875510 44 152 938ସ ୀତା େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା OR/06/044/442362

ପ ୁ /1875511 54 152 939ଅେଶାକ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ନଟବର ଖଟୁଆ LNT4527842
ୀ /1885512 53 152 940କାଂତା େସଠୀ ସା ଭା ର େସଠୀ YVY1166172
ୀ /1885513 50 152 941କା ା େସଠୀ ସା ଭା ର େସଠୀ LNT4516035
ୀ /1885514 47 152 942ରଜନୀ େସଠୀ ପି ଅପନା େସଠୀ LNT2598290
ୀ /1885515 46 152 943ଶକୁ ଳା େସଠୀ ସା ଦୀଲୀପ େସଠୀ LNT2496750
ୀ /1885516 45 152 944ବାସ ି େସଠୀ ପି ଅପନା େସଠୀ OR/06/044/444820

ପ ୁ /1885517 44 152 945ଦିଲିପ େସଠୀ ପି ଅପନା େସଠୀ OR/06/044/444741
ପ ୁ /1885518 43 152 946ରବି  େସଠୀ ପି ଅପନା େସଠୀ LNT2492239
ପ ୁ /1885519 40 152 947ଦିବାକର େସଠୀ ପି କୃ  େସଠୀ LNT2598282
ୀ /1895520 52 152 948ଅମିୟବାଳା ସାଇଁ ସା ବାବୁଲୁ ସାଇଁ OR/06/044/444730
ୀ /1895521 43 152 949ମାନସୀ ସାଇଁ ସା ପଭାତ କମୁାର ସାଇଁ YVY0962266

ପ ୁ /1895522 42 152 950ପଭାତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ OR/06/044/444736
ପ ୁ /45523 31 152 988ଶୀକା  େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା YVY0189472
ୀ /205524 54 152 1028ରଜନୀ େସଠୀ ସା ଅପର୍ନା େସଠୀ YVY0962076

ପ ୁ /265525 31 152 1049ଭବାନି ଶ ର ରାଉତ ପି ବିର କିେଶାର ରାଉତ YVY0459222
ପ ୁ /265526 30 152 1050େସୗମଯ୍ ର ନ ରାଉତ ପି ବିର କିେଶାର ରାଉତ YVY0458968
ୀ /295527 30 152 1057ସାଗରିକା ସାଇଁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାଇଁ YVY0458562

ପ ୁ /345528 30 152 1065ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶୀଧର ସାଇଁ YVY0458679
ପ ୁ /345529 28 152 1066ସରୁଜ ସାଇଁ ପି ଶୀଧର ସାଇଁ YVY0458653
ୀ /405530 34 152 1081ଶଶୁୀ ସ ୀତା ଖୁ ିଆ ପି ରାଜ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY0457077

ପ ୁ /405531 32 152 1082ରଶୀକା  ଖୁ ିଆ ପି ରାଜ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY0457085
ୀ /415532 47 152 1085ସବିତା ଖୁ ିଆ ସା ଜୟେଦବ ଖୁ ିଆ YVY0460196
ୀ /415533 33 152 1086କି ା ଖୁ ିଆ ସା ଅଜୟ ଖୁ ିଆ YVY0460451

ପ ୁ /415534 31 152 1087ପିୟବତ ଖୁ ିଆ ପି ତୁଳସୀ ଖୁ ିଆ YVY0457366
ପ ୁ /415535 30 152 1088ଅବିନାଶ ଖୁ ିଆ ପି ବିେର  ଖୁ ିଆ YVY0457291
ୀ /445536 36 152 1098ରିନାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ଝେର  ସାଇଁ YVY0460345
ୀ /445537 29 152 1099ଅନୁରାଧା ସାଇଁ ମା ଆରତୀ ସାଇଁ YVY0460352
ୀ /465538 32 152 1102ସ ର୍ଲତା ନାୟକ ପି କତିୃବାସ ନାୟକ YVY0460048

ପ ୁ /475539 29 152 1105ଦମୟ ି ଦାସ ପି ନବାତି ଦାସ YVY0619098
ୀ /515540 30 152 1119ନମତା େବେହରା ପି ସା ିକ କମୁାର େବେହରା YVY0456772

ପ ୁ /575541 60 152 1132ଉଦୟ କମୁାର ଚାୱାଡା ପି େସୗଭାଗଯ୍ଲାଲ ଚାୱାଡା YVY0459925
ୀ /575542 27 152 1133ଅ ିତା ଚାୱଡା ପି ଉଦୟ କମୁାର ଚାୱଡା YVY0744805

ପ ୁ /575543 28 152 1135ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ YVY0618629
ପ ୁ /585544 28 152 1137ବାଲିକ ସାଇଁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାଇଁ YVY0618546
ପ ୁ /625545 28 152 1144ସ ିପ େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା YVY0618793
ପ ୁ /625546 30 152 1147ବା ବ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶଶା  ନାୟକ YVY0796169
ପ ୁ /925547 57 152 1212େରାହିତ କମୁାର ମଲିକ ପି ତିେଲାଚନ ମଲିକ YVY0618371
ପ ୁ /935548 68 152 1213ସା ିକ କମୁାର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ ଚ  େବେହରା OR/06/044/444834
ୀ /935549 61 152 1214ସଧୁାଂଶବୁାଳା େବେହରା ସା ସା ିକ କମୁାର େବେହରା OR/06/044/444832

ପ ୁ /935550 27 152 1215ଅଭିେଶକ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YVY0619007
ୀ /945551 46 152 1216ବିବିତା େଭାଳ ସା େଜଯ୍ାତି ର ନ େଭାଳ LNT2598373
ୀ /1895552 25 152 1264ଅଭିଲି ା ମଲିକ୍ ପି େରାହିତ୍ କମୁାର ମଲିକ YVY0962167
ୀ /2135553 45 152 1265ଛବିନା ରାଉତ ସା ମାନସ ର ନ ସାଇଁ YVY0795963

ପ ୁ /15554 48 152 1267ସବୁାସ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି କୃ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT4141859
ୀ /15555 45 152 1268େରଣବୁାଳା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସବୁାଷ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0839134
ପ ୁ /35556 55 152 1270ସଧୁାକର ମହା ି ପି ଗଦାଧର ମହା ି LNT4096640
ପ ୁ /35557 55 152 1271ପଭାକର ମହା ି ପି ଗଦାଧର ମହା ି LNT4096699
ୀ /35558 49 152 1272କବିତା ମହା ି ସା ସଧୁାକର ମହା ି LNT4096657
ପ ୁ /85559 67 152 1286ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା ପି ଧବୃ ଚରଣ ପ ା LNT4096624
ୀ /85560 59 152 1287ସଂଯକୁ୍ତା ପ ା ସା ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା LNT4096632
ପ ୁ /85561 39 152 1288ପଦୀ  ପ ା ପି ପଫଲୁ ପ ା LNT4096673
ପ ୁ /95562 34 152 1291ଦୁଷ  କମୁାର ଖ ୁ ିଆ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ଖୁ ିଆ LNT4096681
ପ ୁ /1305563 24 152 1328ସମୀର ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାଇଁ YVY1331651
ୀ /1285564 46 152 1332ମାନସୀ ସାଇଁ ସା େବଣଧୁର ସାଇଁ YVY1347566
ପ ୁ /1745565 22 152 1333ସମିୁତ ଭଦ ପି ସବୁାଷ ଚଦ ଭଦ YVY1347574
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବର୍ାଚନ ପାଇଁ ଉ ି  | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନନ୍ ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବର୍ାଚନ କମିଶନ  ଦାରା 
ପକାଶନ କରାଯାଏ | ପେତଯ୍କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବର୍ାଚନ ପବୂର୍ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ  ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ତନଖି କର ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.32 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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