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ପ ୁ /1 46 111 1ସଯୂଯ୍ର୍ ଦାସ ପି ମକୁ୍ତା ଦାସ LNT4138285
ପ ୁ /00002 61 111 2ହରିଶ କମୁାର େପାଦାର - ମ  ୁ LNT2494342
ପ ୁ /00003 24 111 3ପିୟୁଷ େପାଦାର ପି ହରିଶ କମୁାର େପାଦାର YVY1187145
ପ ୁ /PILIGRIM4 32 111 5ପେମାଦ ନାୟକ ପି ଭାରତ ନାୟକ YVY1177278
ୀ /15 77 111 6ସାୟା ଅ ା ସା ଲେଛୟ ରାଓ YVY1177682
ୀ /16 42 111 7ଖକୁ ୂବାଗ ସା ବରୁଣ କମୁାର ବାଗ YVY1240167
ୀ /17 38 111 8ମମତା ଦାସ ସା ଶ  ୂଦାସ YVY1177302

ପ ୁ /18 29 111 9ସମୀର ଦାସ ପି ସବୁାଷ Odisha YVY1177583
ୀ /19 27 111 10ପିୟ ା ଦାସ ପି ମନୁଆ ଦାସ YVY1177799
ୀ /110 26 111 11ମ  ୁଦାସ ସା ପବନା ଦାସ YVY1177369

ପ ୁ /111 24 111 12େକୖଲାଶ ଚଂଦ ଦାସ ପି ମନୁଆ ଦାସ YVY1177765
ୀ /112 33 111 13ମ  ୁେଦଵୀ ସା ଅେଶାକ ଯାଦାଵ YVY1177427
ୀ /113 36 111 14ରୂପା ନାୟକ ସା ରାେକଶ ନାୟକ YVY1177831

ପ ୁ /514 27 111 15ଗଗନ ଦାସ ପି ସବୁାଷ ଦାସ YVY1155969
ପ ୁ /615 40 111 16େକଶବ ନାୟକ ପି କାଂଗାଳୀ ନାୟକ YVY1232743
ପ ୁ /6laxmivil16 28 111 17େକୗଶଳ େସାଧା ପି ସେୁରଶ େସାଧା YVY1225580
ପ ୁ /1517 25 111 18ସକୁା  ଦାସ ପି ବଇଶଁୀ ଦାସ YVY1084870
ୀ /1918 22 111 19ମଲୀ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା YVY1285295
ୀ /3319 51 111 20ଚ ନା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ ମାହାଳୀ LNT3265907

ପ ୁ /3320 58 111 21ସବୁାସ ଦାସ ପି ଅଜୁନ ଦାସ OR/06/044/463210
ୀ /3321 50 111 22ବାସ ୀ ଦାସ ସା ସବୁାସ ଦାସ OR/06/044/462833
ୀ /3322 31 111 23ରୁମି ଦାସ ପି ସବୁାଷ ଦାସ YVY0314765

ପ ୁ /3323 69 111 24ମଦନଲାଲ େଜୖନ ପି ରୁପଚା  େଜୖନ OR/06/044/462191
ୀ /3324 68 111 25ମଣିୱାଲ େଜୖନ ସା ମଦନଲାଲ େଜୖନ OR/06/044/462192

ପ ୁ /3325 46 111 26ଆଶଷି କମୁାର େଜୖନ ପି ମଦନ ଲାଲ େଜୖନ YVY0101824
ୀ /3326 45 111 27ବବିତା େଜୖନ ସା ଅମିତ୍ କମୁାର େଜୖନ YVY0422113
ୀ /3327 44 111 28କବିତା େଜୖନ ସା ଆଶଷି କମୁାର େଜୖନ YVY0101832
ୀ /3328 32 111 29ଅପିର୍ତା େଜୖନ ପି ମଦନ ଲାଲ େଜୖନ YVY0101840
ୀ /3329 20 111 30ନିକିତା େଜୖନ ପି ବି ୁ କମୁାର େଜୖନ YVY1219872
ୀ /3330 68 111 31ମନିବାଳା େଜନା ସା ମଦନଲାଲ େଜନା YVY0395053

ପ ୁ /3331 58 111 32ନାରାୟଣ ମାହାଳୀ ପି ଭମରବର ମାହାଳୀ LNT3264835
ପ ୁ /3332 39 111 33ଶବି ପ ନାୟକ ପି ରାମ ପ ନାୟକ LNT2921179
ପ ୁ /3433 82 111 34ଭବାନ  ପ ନାୟକ ପି ମାଧବ ପ ନାୟକ OR/06/044/462195
ୀ /3434 57 111 35ସଂଜୁବତୀ ପ ନାୟକ ପି ମାଧବ ପ ନାୟକ OR/06/044/462203
ୀ /3435 40 111 36ଅନୁସତିୁ ପ ନାୟକ ପି ଭବାନ  ପ ନାୟକ LNT2518835

ପ ୁ /3436 35 111 37ସଭୁଦି  ପ ନାୟକ ପି ଭବାନ  ପ ନାୟକ LNT2921161
ୀ /3537 84 111 38ରମାକା  ବରୁ ସା ମଲୁଜି ପରୁୁେଶା ମ LNT2496339

ପ ୁ /3538 37 111 39ହଷ ିର୍ତ ବରୁ ପି ଧିେରନ କମୁାର ବରୁ LNT3120508
ୀ /3539 34 111 40େଶତା ବରୁ ପି ଧିେରନ କମୁାର ବରୁ LNT3120516

ପ ୁ /3540 65 111 41ଧୀେରନ କମୁାର ଭରୁ ପି ମଲୁଜୀ ପରୁୁସ ମ  OR/06/044/462762
ୀ /3541 61 111 42ଦିପାଲି ଭରୁ ସା ଧେୁରନ୍ କମୁାର ଭରୁ OR/06/044/462764
ୀ /3642 60 111 43ଶଶକିଳା ଖୁ ିଆ ସା ବନମାଳୀ ଖ ୁ ିଆ OR/06/044/462771

ପ ୁ /3643 45 111 44ତପନ ଖୁ ିଆ ପି ବନମାଳୀ ଖୁ ିଆ OR/06/044/462772
ୀ /3644 38 111 45ସନିୁତା ପ ନାୟକ ସା ରେମଶ ପ ନାୟକ YVY0551879
ୀ /3645 29 111 46ସଭୁା ରାଉତ ସା ଅେମଶ ଦାଶ YVY1140565

ପ ୁ /3646 50 111 47ଜଗଦିଶ ସିଂ ପି ବଂଶୀଧର ସିଂ LNT4539086
ପ ୁ /3747 36 111 48ସାରକ େଲ ା ପି େଦବବତ େଲ ା YVY0550723
ପ ୁ /3748 72 111 49େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ରାଉତ ପି ଜ୍ଞାେନ  ରାଉତ YVY0985077
ୀ /3749 68 111 50ଡ଼ଃ. ମିନୁ ରାଉତ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ରାଉତ OR/06/044/462251
ୀ /3750 65 111 51ସଜୁାତା ରାଉତ ପି ଜ୍ଞାେନ  ରାଉତ OR/06/044/462260
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ୀ /3751 60 111 52ମିନା ରାଉତ ସା ଜୟପକାଶ ରାଉତ OR/06/044/462249
ପ ୁ /3752 56 111 53ହିତପକାଶ ରାଉତ ପି ଜ୍ଞାେନ  ରାଉତ OR/06/044/462259
ପ ୁ /3753 44 111 54ସଂଜୀତ ପକାଶ ରାଉତ ପି ଶଯ୍ାମା ପକାଶ ରାଉତ LNT3270188
ୀ /3754 43 111 55ପିତୀ କସୁମୁ ରାଉତ ପି ଶଯ୍ାମାକାଳି ରାଉତ LNT3270154
ୀ /3755 41 111 56ନିତି କସୁମୁ ରାଉତ ପି ଶଯ୍ାମା ପକାଶ ରାଉତ LNT3270162
ୀ /3756 39 111 57ଇତୀ କସୁମୁ ରାଉତ ପି ଶଯ୍ାମା ପ୍କାଶ ରାଉତ LNT3270170

ପ ୁ /3757 67 111 58ଜୟପକାଶ ରାଉତ ପି ମନୀ  ରାଉତ OR/06/044/462248
ୀ /3758 62 111 59ସଷୁମା ରାଉତ ସା ଶୀପକାଶ ରାଉତ YVY0581959

ପ ୁ /3759 59 111 60ସତଯ୍ ପକାଶ ରାଉତ ପି ମନି  ରାଉତ OR/06/044/462258
ୀ /3760 56 111 61ପତିମା ରାଉତ ସା ହିତ ପକାଶ ରାଉତ YVY0570143
ୀ /3761 51 111 62େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ରାଉତ ସା ସତଯ୍ ପକାଶ ରାଉତ OR/06/044/462261

ପ ୁ /3762 41 111 63େପମ ପକାଶ ରାଉତ ପି ଜୟ ପକାଶ ରାଉତ YVY0581967
ୀ /3763 35 111 64ବିେଜତା ରାଉତ ସା େପମ ପକାଶ ରାଉତ YVY0581942
ୀ /3764 35 111 65ଅନିଶା ରାଉତ ପି ସତଯ୍ ପକାଶ ରାଉତ LNT2921153
ୀ /3765 33 111 66ଶବୁତା ରାଉତ ପି ଶୀପକାଶ ରାଉତ YVY0581934

ପ ୁ /3766 31 111 67କି ଜିତ ରାଉତ ପି ଶଯ୍ାମ ପକାଶ ରାଉତ YVY0550699
ପ ୁ /3767 29 111 68ପତୀକ ରାଉତ ପି ହିତ ପକାଶ ରାଉତ YVY0570135
ୀ /3768 28 111 69ମନିଷା ରାଉତ ପି ସତଯ୍ପକାଶ ରାଉତ YVY0581926
ୀ /3769 39 111 70ମମତା ସାହୂ ସା କୃ ା ଜୀତ ରାଉତ YVY1177955

ପ ୁ /3770 60 111 71କନକ କମୁାର ସାହୁ ପି େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ LNT1699792
ୀ /3771 50 111 72ପତିମା ସାମ ରାୟ ସା ହିତ ପକାଶ ସାମ ରାୟ OR/06/044/462858
ୀ /3872 80 111 73ଜେଶାବ  େଚୗହାନ ସା ଜୟ ଲାଲ େଚୗହାନ LNT3224789

ପ ୁ /3873 72 111 74ଚ କା  େଜ. େଚୗହାନ ପି େଜଠାଲାଲ ଏମ. େଚୗହାନ LNT2478220
ପ ୁ /3874 56 111 75ହରିଶ କମୁାର େଚୗହାନ ପି ଜୟ ିଲାଲ େଚୗହାନ OR/06/044/462219
ୀ /3875 43 111 76ପଲବୀ େଚୗହାନ ପି ଚ କା  େଚୗହାନ LNT3120532

ପ ୁ /3876 37 111 77ଦଶର୍ନ େଚୗହାନ ପି ଚ କା  େଚୗହାନ LNT3120524
ପ ୁ /3877 52 111 78ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ ପି ନିଶାମଣୀ ଦାସ LNT4497921
ପ ୁ /3978 35 111 79ରେମଶ େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା YVY0101915
ପ ୁ /3979 32 111 80ସେ ାଷ େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା YVY0101923
ପ ୁ /3980 32 111 81ପେମାଦ ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଦାସ YVY0314724
ୀ /3981 30 111 82ମ ଳୁା ଦାସ ସା ଗଗନ ଦାସ YVY1240068

ପ ୁ /3982 74 111 83ଶ ର ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ OR/06/044/463141
ପ ୁ /3983 52 111 84ପଶ ୁର୍ରାମ ନାୟକ ପି ଶ ଶର୍ଣ ନାୟକ LNT2478311
ୀ /3984 36 111 85ସକୁା ୀ ନାୟକ ସା େକଶବ ନାୟକ YVY1240118

ପ ୁ /3985 36 111 86ଭୀମ ପାତ ପି ଲକ୍ଷଣ ପାତ YVY0101907
ୀ /3986 34 111 87ମାନସି ପାତ ପି ବାବୁଲା ପାତ YVY0101865

ପ ୁ /3987 45 111 88ଆେଲାକ ସାହୁ ପି ନରହରି ସାହୁ YVY0101899
ପ ୁ /3988 44 111 89ଡମରୁଧର ସାଇଁ ପି ବୁ ିଆ ସାଇଁ YVY0101881
ୀ /3989 37 111 90ସସିତା ସାଇଁ ସା ଆେଲାକ ସାଇଁ YVY0101873

ପ ୁ /4090 85 111 91ମିଶୀରାମ .. ପି ସହେଦବ OR/06/044/462263
ପ ୁ /4091 78 111 92କାଶରିାମ .. ପି ସହେଦବ .. LNT3224797
ୀ /4092 70 111 93ତାରା େଦବୀ ସା ଆେ ଲାଲ ରାମ OR/06/044/462266
ୀ /4093 65 111 94େକୗଶଲଯ୍ା େଦବୀ ସା କାଶରିାମ OR/06/044/462270
ୀ /4094 50 111 95ପ ୁ ା େଦବୀ ସା ପଯ୍ାେରଲାଲ OR/06/044/462269

ପ ୁ /4095 58 111 96ପଯ୍ାେରଲାଲ ଗୁ ା ପି ମିଶି ରାମ OR/06/044/462267
ପ ୁ /4096 58 111 97ଦୁଲାେର ଲାଲ ଗୁ ା ପି ମିଶୀ ରାମ OR/06/044/463056
ପ ୁ /4097 51 111 98ବିଜୟ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଆେଛଲାଲ ଗୁ ା LNT3224805
ପ ୁ /4098 50 111 99ମାଣିକ ଚା  ଗୁ ା ପି କାଶ ିଗୁ ା OR/06/044/462963
ପ ୁ /4099 47 111 100ଅଜୟ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଆେଛଲାଲ ଗୁ ା OR/06/044/462929
ୀ /40100 46 111 101ଆରତୀ ଗୁ ା ସା ମାଣିକ ଚଂଦା ଗୁ ା YVY1178003
ୀ /40101 45 111 102ନିଲମ ଗୁ I ସା ବିଜୟ କମୁାର ଗୁ ା LNT3224722
ପ ୁ /40102 45 111 103ରାେଜଶ ଗୁ ା ପି ମିଶୀରାମ ଗୁ ା LNT2523041
ୀ /40103 39 111 104ସନୁୀତା କମୁାରୀ ଗୁ ା ପି ଆେ ଲାେର ରାମ LNT4503363
ପ ୁ /40104 39 111 105ସନୁୀଲ କମୁାର ଗୁ ା ପି Odisha Odisha LNT4503272
ୀ /40105 36 111 106ପିୟ ା ଗୁ ା ପି ପଯ୍ାେରଲାଲ ଗୁ ା LNT4503348
ୀ /40106 35 111 107ଦୀପିକା ଗୁ ା ପି ପଯ୍ାେରଲାଲ ଗୁ ା LNT4503330
ୀ /40107 32 111 108ସାତି ଗୁ ା ସା ସନୁୀଳ କମୁାର ଗୁ ା YVY1178169
ପ ୁ /40108 27 111 109ଅତୁଲ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଦୁଲାେର ଲାଲ ଗୁ ା YVY0692665
ୀ /40109 23 111 110ଦୀପା ରାଣୀ ଗୁ ା ସା ଅଜୟ କମୁାର ଗୁ ା YVY1178136
ୀ /40110 21 111 111ଶୁ ୀ ଗୁ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାମ YVY1285683
ୀ /40111 43 111 112ଅ ର୍ନା ଲାଲ ସା ଦୁଲାରି ଲାଲ OR/06/044/463058
ପ ୁ /40112 74 111 113ଆେ ଲାଲ ରାମ ପି ମିଶୀ ରାମ OR/06/044/462265
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ୀ /40113 34 111 114ମୀନି େରଡି ସା ସୀମ େରଡି YVY0551804
ପ ୁ /41114 24 111 115ରିସିକ କମୁାର ମିଶ ପି ସମରଜୀତ ମିଶ YVY1179464
ପ ୁ /41115 55 111 116ଧିେର  ପଢିହାରୀ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପଢିହାରୀ LNT4497913
ୀ /41116 27 111 117ସନୁ ପାତ ପି ବାସ ି ପାତ YVY0551770
ୀ /41117 27 111 118ଲକ୍ଷୀ ପାତ ପି ବାସ ି ପାତ YVY0551788
ୀ /41118 90 111 119ମାରା ସରକାର ସା ଆଶେିତାସ ସରକାର OR/06/044/464021

ପ ୁ /41119 60 111 120ଆେଲାକ ସାରକାର ପି ଆଶେିତାଷ ସାରକାର LNT2501815
ପ ୁ /41120 54 111 121କାଶନିାଥ ସରକାର ପି ଆଶେୁତାଶ ସରକାର LNT4536108
ୀ /41121 50 111 122ରତନ୍ ା ସରକାର ସା ଆେଲାକ ସରକାର LNT2496503
ୀ /41122 35 111 123ପଜୂା ସରକାର ସା ପି  ୁସରକାର YVY0551796
ୀ /41123 37 111 124ପଜୁା ସାରକର ସା ପିଂକ ୁସାରକର YVY1177906

ପ ୁ /41124 27 111 125ବିସଲ ସାରକର ପି ଆେଲାକ ସାରକର YVY1178193
ପ ୁ /41125 35 111 126ମେନାଜ େସଠୀ ପି ବିରବର େସଠୀ YVY0551077
ୀ /41126 33 111 127ସଜୁାତା େସଠୀ ସା ମେନାଜ େସଠୀ YVY0551762

ପ ୁ /41127 46 111 128ଲକି୍ଷଧର ସିଂ ପି ଚାରୁମ ସିଂ OR/06/044/463110
ୀ /42128 48 111 129ଏମ.େକେନଡି .. ସା ଏଚ.େକେନଡି OR/06/044/463310

ପ ୁ /42129 59 111 130ଏଚ େକେନଡି ପି ଏମ.ବି େକେନଡି OR/06/044/463311
ପ ୁ /43130 64 111 131ଶ ର େବେହରା ପି େଗାପି େବେହରା LNT2921138
ୀ /43131 49 111 132ପମିଳା ଦାସ ସା ନାଲୁ ଦାସ LNT2921120
ୀ /43132 34 111 133ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା କାଳିଆ ଦାସ YVY0692566

ପ ୁ /43133 34 111 134କାଳିଆ ଦାସ ପି ଉେପ  ଦାସ LNT2921351
ୀ /43134 28 111 135ପିଂକୀ ଦାସ ସା ବାପୀ ଦାସ YVY1285626

ପ ୁ /43135 27 111 136ସନିଆ ଦାସ ପି ନାଲୁ ଦାସ YVY0692756
ପ ୁ /43136 57 111 137ରାଜୁ ରାଓ ପି ଏସ ଆସନା LNT4534863
ୀ /44137 24 111 138ନଶରିନ ଅଖତର ସା ଅନ୍ଜାମ ଅଲୀ ଖାନ YVY1179522

ପ ୁ /44138 70 111 139େଶଖ ଅସୀର ପି େଶଖ ହରିତ OR/06/044/463276
ପ ୁ /44139 44 111 140ବିକାଶ କମୁାର ବାଲି ପି ଅମତିୃ ଲାଲ ବାଲି YVY0551069
ୀ /44140 40 111 141ରଶିତା ବାଲି ସା ବିକାଶ କମୁାର ବାଲି YVY0551739
ୀ /44141 60 111 142ସାରତୀ ବାରିକ ସା ଦୁେଯର୍ାଧନ ବାରିକ YVY1178037

ପ ୁ /44142 55 111 143ଜନା ର୍ ନ େବେହରା ପି କଠୁାରୁ େବେହରା OR/06/044/463262
ୀ /44143 40 111 144ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଜନା ର୍ନ େବେହରା OR/06/044/463201
ୀ /44144 38 111 145ନାଗ ୁେବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/044/463020

ପ ୁ /44145 35 111 146ହେରକୃ  େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା YVY0101972
ୀ /44146 32 111 147େଦାପଦୀ େବେହରା ସା କାଳ ୀ େବେହରା YVY0866897

ଅ /44147 27 111 148ତନୁଶୀ େବେହରା ପି ରାଜ କିେଶାର େବେହରା YVY0866731
ପ ୁ /44148 23 111 149ସେ ାଷ େବେହରା ପି େକୖଲାଶ େବେହରା YVY1084722
ୀ /44149 50 111 150ସରସତୀ େବୱା ସା ଅେଶାକ ସିଂ OR/06/044/463052
ୀ /44150 74 111 151କନିୁ ବି ାଣୀ ସା . . YVY0551713
ୀ /44151 38 111 152ମ  ୁବିଶାଳ ସା ପଶା  ବିଶାଳ YVY0844670

ପ ୁ /44152 65 111 153ପଫଲୁ ଦାସ ପି ଦୀନବଂଧ ୁଦାସ OR/06/044/463275
ପ ୁ /44153 63 111 154ନିର ନ ଦାସ ପି ରଘ ୁଦାସ YVY1178045
ୀ /44154 55 111 155ସଜନୀ ଦାସ ସା ତାେରଣୀ ଦାସ OR/06/044/462935

ପ ୁ /44155 55 111 156ହରିହର ଦାସ ପି ପ  ୁଦାସ YVY1155910
ୀ /44156 46 111 157ବାସଂତୀ ଦାସ ସା ୰ଗଡା ଦାସ YVY1177989
ୀ /44157 45 111 158ରମା ଦାସ ସା ହରି ଦାସ OR/06/044/462845
ୀ /44158 45 111 159ଭାରତୀ ଦାସ ପି ର ା ଧର ଦାଶ YVY0551663
ୀ /44159 43 111 160ପମିଳା ଦାସ ସା େଯାଗୀ ଦାସ OR/06/044/462987

ପ ୁ /44160 38 111 161ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ ପି ଶଶୀେଶଖର ଦାସ LNT4503280
ପ ୁ /44161 36 111 162ସିତୁ ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YVY0314856
ପ ୁ /44162 33 111 163ବୁଲା ଦାସ ପି ତାେରଣୀ ଦାସ YVY0551051
ୀ /44163 32 111 164ମ ଳୁା ଦାସ ସା ବୁଲା ଦାସ YVY0551747
ପ ୁ /44164 31 111 165ସମ ୁଦାସ ମା ପମିଳା ଦାସ YVY0314831
ପ ୁ /44165 31 111 166ରାଜୁ ଦାସ ପି ଚଂଦ ଦାସ YVY1178201
ୀ /44166 30 111 167ଜାଲୀ ଦାସ ସା ଆଶୀଷ କମୁାର ଦାସ YVY1287218
ୀ /44167 30 111 168ବାସ ି ଦାସ ସା ପେମାଦ ଦାସ YVY0551754
ପ ୁ /44168 29 111 169ରକି ଦାସ ପି େଯାେଗ  ଦାସ YVY0550947
ପ ୁ /44169 29 111 170ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ ପି ହରି ଦାସ YVY0314849
ୀ /44170 29 111 171କବିତା ଦାସ ସା ରାଜୁ ଦାସ YVY1178227
ୀ /44171 28 111 172ବବିତା ଦାସ ସା ହିେରା ଦାସ YVY1218866
ପ ୁ /44172 28 111 173ଆକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ହରୀ ଦାସ YVY0721472
ପ ୁ /44173 26 111 174ହିେରା ଦାସ ପି ଜଳିଆ ଦାସ YVY0867911
ପ ୁ /44174 25 111 175ନୃସିଂହ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ YVY1179449
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ୀ /44175 25 111 176ବିନୀତା ଦାସ ସା ଧୀରା ଦାସ YVY1178102
ୀ /44176 23 111 177ଝରଣା ଦାସ ପି ନହ ିଆ ଦାସ YVY1166438

ପ ୁ /44177 21 111 178ଦୀପକ ଦାସ ପି ଗଡା ଦାସ YVY1287192
ୀ /44178 20 111 179ମାମା ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ YVY1084821
ୀ /44179 41 111 180କି ା େଜୖଶୱାଲ ସା ଶବି ପସାଦ େଜୖଶୱାଲ YVY0102038
ୀ /44180 52 111 181କମୁାରୀ େଜନା ସା ରୁଷ େଜନା OR/06/044/462890
ୀ /44181 40 111 182ସ  ୁେଜନା ସା ଅନିଲ େଜନା YVY0844688
ୀ /44182 33 111 183ସଜୁାତା େଜନା ପି ରୁଷ େଜନା YVY0692590
ୀ /44183 29 111 184ସନିୁତା େଜନା ପି ରୁଷ େଜନା YVY0314815

ପ ୁ /44184 20 111 185ଶ ର େଜନା ପି ରୁଷ େଜନା YVY1220003
ପ ୁ /44185 19 111 186ସବୁାଷ େଜନା ପି ରୂଷ େଜନା YVY1240183
ଅ /44186 37 111 187ଟିକିନା କନନ୍ର ପି ତିନାଥ ପାହାଣ YVY0867895
ପ ୁ /44187 28 111 188ଅଜାମ ଆଲୀ ଖାନ ପି ଅଲୀ ନେସରା ଖାନ YVY1178219
ଅ /44188 52 111 189ବିନି କିନନ୍ର ପି ବାଜ େଗାବି  ନାଏକ YVY0867747
ଅ /44189 47 111 190ହିରା କିନନ୍ର ପି ଦାସରଥି େବେହରା YVY0867754
ଅ /44190 36 111 191ମିଠି କିନନ୍ର ପି ଗଦାଧର ସାହୁ YVY0867788
ଅ /44191 36 111 192ସନିୁତା କିନନ୍ର ପି କୃ  ଚ  ରାଓ YVY0867796
ଅ /44192 32 111 193ସଭୁ କିନନ୍ର ସା ପଦିଆ େବେହରା YVY0867762
ଅ /44193 47 111 194ବିଶାଖା କିନନ୍ର ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ YVY0866988
ଅ /44194 47 111 195ସିମା କିନନ୍ର ପି ମଷୁା ନାଏକ YVY0866574
ଅ /44195 43 111 196ଶୀଲା କିନନ୍ର ପି ମାନବାହାଦୁର ଥାପ YVY0867317
ଅ /44196 40 111 197ପ ୂ ର୍ମା କିନନ୍ର ପି ଇ ମଣି ଗରୁୁ YVY0866830
ଅ /44197 37 111 198ରବିନା କିନନ୍ର ପି ହରି େବେହରା YVY0867283
ଅ /44198 37 111 199ପଦିନୀ କିନନ୍ର ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ YVY0867838
ଅ /44199 37 111 200ରମା କିନନ୍ର ପି ବିକଳି ବାରିକ YVY0867861
ଅ /44200 36 111 201ସ ନା କିନନ୍ର ପି ଧେମର୍  ପଧାନ YVY0867093
ଅ /44201 36 111 202ମିନାକ୍ଷୀ କିନନ୍ର ପି ଗ ୁ ିଚା ନାୟକ YVY0866673
ଅ /44202 35 111 203କାଳୀ କିନନ୍ ାର ପି ଦୁକ୍ଷୀସାମ େବେହରା YVY0867655
ଅ /44203 32 111 204ପାଚୀ କିନନ୍ର ପି ନୀରାକାର ସିଂ YVY0866616
ଅ /44204 32 111 205ରାଣୀ କିନନ୍ର ପି ମହମଦ ରଫିଜ YVY0867135
ଅ /44205 32 111 206ଅମି କିନନ୍ର ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ େବେହରା YVY0867036
ଅ /44206 32 111 207ସମୁନ କିନନ୍ର ପି ସେୁର  ମହା ି YVY0867739
ଅ /44207 31 111 208େସାଫିଆ କିନନ୍ର ପି ଉେପ  େସଠୀ YVY0866921
ଅ /44208 28 111 209େସାନି କିନନ୍ର ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସିଲ YVY0866772
ଅ /44209 28 111 210ଲିପସା କିନନ୍ର ପି ପସନନ୍ କମୁାର ରଥ YVY0867713
ଅ /44210 26 111 211ବବିଲ କିନନ୍ର ପି ଅବଦୁଲ ଗଫୁର YVY0867176
ପ ୁ /44211 59 111 212ପହାଦ େଲ ା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଲ ା YVY0101956
ୀ /44212 48 111 213ଲଳିତା ନାଏକ ସା ମ ୂ ିୱ ନାଏକ OR/06/044/463011

ପ ୁ /44213 39 111 214ସେ ାଷ ନାୟକ ପି ମ ୂ ର୍ା ନାୟକ LNT2489375
ୀ /44214 31 111 215େଦବକୀ ନାୟକ ସା ଟୁଟୂ ଦାସ YVY1178185
ୀ /44215 27 111 216ରୂବୀ ନାୟକ ସା ପେମାଦ ନାୟକ YVY1178052
ପ ୁ /44216 42 111 217ଅେଲଖ ଚ  ଓଝା ପି କାେଟଇ ଚ  ଓଝା YVY0550939
ପ ୁ /44217 58 111 218ବିଚିତାନ  ପଢିହାରୀ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପଢିହାରୀ LNT4531828
ପ ୁ /44218 59 111 219ପବିତ େମାହନ ପତି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପତି YVY0101980
ୀ /44219 32 111 220ପ ଜିନୀ ପତି ପି ପବିତ େମାହନ ପତି YVY0102020

ପ ୁ /44220 60 111 221ନରସିଂହ ପାତ ପି କେ ାରୁ ପାତ OR/06/044/463265
ୀ /44221 55 111 222ରତନ ପାତ ସା ନରସିଂହ ପାତ OR/06/044/463264

ପ ୁ /44222 32 111 223ରାଜୁ ପ ନାଯକ ପି ବାବୁଲୀ ପ ନାଯକ YVY1285238
ପ ୁ /44223 23 111 224ଶ ର ପ ନାଯକ ପି ବାବୁଲୀ ପ ନାଯକ YVY1286574
ୀ /44224 19 111 225େରାଜୀ ପ ନାଯକ ପି ବାବୁଲୀ ପ ନାଯକ YVY1285709
ପ ୁ /44225 83 111 226କାଳ ି ପଧାନ ପି ଭମର ପଧାନ YVY0102012
ୀ /44226 55 111 227ଅନି ପଧାନ ସା ଲି ରାଜ ପଧାନ OR/06/044/463027
ପ ୁ /44227 44 111 228ରାମ ସରୁତ ପସାଦ ପି େବଜୁୖନ ପସାଦ OR/06/044/462967
ପ ୁ /44228 54 111 229ଏମ୍ େଭ ଟ ରାଓ ପି ଏମ ମରୁୀ ରାଓ OR/06/044/463088
ପ ୁ /44229 39 111 230ରି  ୁରାଓ ପି ଏମ.ରାଓ ରାଓ LNT3224615
ୀ /44230 34 111 231େବବିନା ରାଓ ସା ରି  ୁରାଓ YVY0551721
ୀ /44231 31 111 232ବବିତା ରାଓ ମା ମୀରା ରାଓ YVY0314807
ପ ୁ /44232 27 111 233ସେୁରଶ ରାଓ ପି େଵନକଟ ରାଓ YVY1177641
ପ ୁ /44233 26 111 234େକ. ଅଶ୍ଵିନୀ କମୁାର ରାଓ ପି େକ. ସଭୁକର ରାଓ YVY1178060
ପ ୁ /44234 26 111 235ମେହଶ ରାଓ ପି େଭ ଟ ରାଓ YVY0867952
ୀ /44235 40 111 236ଜୟ ୀ ରାଉତ ସା ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ YVY1284082
ଅ /44236 35 111 237ର ନ କମୁାର ସାହୂ ପି ବଇରାଗୀ ସାହୁ YVY0867689

4 122/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 38ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /44237 42 111 238ସେଳ  େସଠୀ ପି ରାମସତୂାର ପସାଦ YVY0314773
ପ ୁ /44238 33 111 239ସନିୁଲ େସଠୀ ପି ରାମ ସରୂତ ପସାଦ YVY0314781
ୀ /44239 35 111 240ନିମର୍ଳା େସଠୀ ସା ସେଳ  େସଠୀ YVY0314799

ପ ୁ /44240 23 111 241କେହ୍ଇଁ େସଠୀ ପି ଜିତୁ େସଠୀ YVY1084805
ପ ୁ /44241 55 111 242ଚି  ର ନ ଶତପଥି ପି କୃ ଚ  ଶତପଥି YVY0102004
ପ ୁ /44242 41 111 243ନାରଣ ସିଂ ପି ତିନାଥ ସିଂ YVY0935320
ୀ /44243 45 111 244ବାସ ି ସିଂ ସା ତିନାଥ ସିଂ OR/06/044/463051
ୀ /44244 23 111 245େକ ସନୁୀଳ ପି େକ କରୁଲ YVY1237866

ପ ୁ /44245 33 111 246ଉମାକା  ସତୂାର ପି ମଧସୁଦୂନ ସତୂାର YVY0101964
ୀ /44246 44 111 247ମମତା ସାଇଁ ସା ଡମରୁଧର ସାଇଁ YVY0101998
ୀ /44247 41 111 248ପତିମା ସାଇଁ ସା େଲାକନାଥ ସାଇଁ OR/06/044/463045
ୀ /45248 80 111 249େଜଯ୍ାତି ଦାସ ସା ଅରକି୍ଷତ ଦାସ OR/06/044/463048

ପ ୁ /45249 79 111 250ଦୟାରାମ ଦୟା ପି ଦୟା ଶୀବଯି OR/06/044/462281
ପ ୁ /45250 69 111 251ରାଜକିେଶାର ପ ା ପି ଦିନବ ୁ ପ ା OR/06/044/463142
ୀ /45251 62 111 252ସଷୁମା ମ ରୀ ପ ା ସା ରାଜକିେଶାର ପ ା OR/06/044/463161
ୀ /45252 42 111 253ବନଲତା ପ ା ପି ରାଜକିେଶାର ପ ା OR/06/044/463159
ୀ /45253 68 111 254ଦିପିକା ଟା ସା ଦୟାରାମ ଦୟା YVY0570069

ପ ୁ /45254 69 111 255ଜୟସିଂ ଟା ପି ଦୟା ଶବିଜୀ ଟା OR/06/044/462277
ୀ /45255 55 111 256ମ  ୁଟା ସା ମଣିଲାଲ ଟା OR/06/044/463121
ୀ /45256 55 111 257ପବୀଣା ଟା ସା େପମଜୀ ଟା OR/06/044/463122
ୀ /45257 71 111 258ଦୀପିକା ଟା ପି ଦୟାରାମ ଦୟା OR/06/044/463053

ପ ୁ /45258 44 111 259ମିହିର କମୁାର ଟା ପି ଦୟାରାମ ଦୟା LNT3224276
ୀ /46259 32 111 260େରଣବୁାଳା େବେହରା ପି ରେମଶଚ  ଦାଶ YVY0816280
ୀ /46260 59 111 261ନିମର୍ଳା ଦାଶ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦାଶ OR/06/044/462291

ପ ୁ /46261 29 111 262ଅମେରଶ ଦାଶ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ଦାଶ YVY0395038
ୀ /46262 61 111 263ବୀଣା େଦବୀ ସା ଗା ୁ ମହତ LNT4514436

ପ ୁ /46263 52 111 264ରେମଶ ଶତପଥି ପି ରାମଚ  ଶତପଥି LNT2523033
ପ ୁ /47264 65 111 265ଗଦାଧର େବେହରା ପି ଭିକାରି ଚରଣ େବେହରା LNT4507521
ପ ୁ /47265 39 111 266गौरंग बेहेरा ପି ଗଦାଧର େବେହରା LNT4521605
ୀ /47266 84 111 267ଜମ ଦାସ ସା ବାବୁ ଦାସ LNT2921344
ୀ /47267 50 111 268ସନୁୀ ଦାସ ପି ନୃସିହ ଦାସ OR/06/044/462896
ୀ /47268 22 111 269ପବନ ଦାସ ମା ସନୂୀ ଦାସ YVY1237858

ପ ୁ /47269 33 111 270ସେ ାଷ କମୁାର ପରିଡା ପି ସାର  ପରିଡା LNT2921914
ପ ୁ /47270 56 111 271ଲକ୍ଷିଧର ରାଉତ ପି କା ାଳି ରାଉତ LNT2921336
ପ ୁ /47271 40 111 272ସଯୂଯ୍ର୍କା  ରାଉତ ପି ସଦାନ  ରାଉତ LNT2921922
ପ ୁ /47272 31 111 273ଚଗଲୁୁ ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ YVY0550921
ପ ୁ /47273 64 111 274ସୀ ଧେନଶର ସାହୁ ପି ମାଗଣୁୀ ସାହୁ LNT3120540
ୀ /48274 52 111 275ଦହି ଭ ସା ସକୁରିୁଆ ଭ LNT2523058
ୀ /49275 42 111 276ସଜନି େଦଇ .. ସା କାହନ୍  ୁଭ OR/06/044/463074
ୀ /49276 44 111 277ଇଷା ବାରିକ ସା କଳୁମଣି ବାରିକ LNT2922086

ପ ୁ /49277 45 111 278କାହନ୍  ୁଭ ପି ଭିମେସନ ଭ OR/06/044/462320
ପ ୁ /49278 31 111 279କ୍ଷୀେରାଦ ଭ ପି କାହନ୍  ୁଭ YVY1219997
ୀ /49279 23 111 280ମିନତୀ ଭଂଜ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଭଂଜ YVY1189232

ପ ୁ /49280 64 111 281ବସ  କମୁାର ମହା ି ପି ପତିତପାବନ ମହା ି LNT4531778
ପ ୁ /49281 49 111 282ବାଉରିଆ ଓଝା ପି ଆପାନା ଓଝା LNT2922102
ୀ /49282 82 111 283ଯମନୁା ରାଉତ ପି ଶ  ୁରାଉତ LNT2921948

ପ ୁ /49283 47 111 284ଚ ମଣି ରାଉତ ପି ସ  ୁରାଉତ LNT2921310
ୀ /49284 42 111 285ରଶିତା ରାଉତ ସା ଇ ମଣି ରାଉତ LNT2921112

ପ ୁ /49285 39 111 286ଦ ଧର ରାଉତ ପି ସମ ୁରାଉତ LNT2921328
ପ ୁ /50286 45 111 287ଶବି ବାରିକ ପି ମାନିଆ ବାରିକ LNT3243730
ୀ /50287 40 111 288ଦମୟ ୀ ବାରିକ ସା ଶବି ବାରିକ LNT3243763
ପ ୁ /50288 60 111 289ରଘ ୁଭ ପି ଭୀମେସନ ଭ OR/06/044/462309
ୀ /50289 50 111 290ଦମୟ ି ଭ ସା ରଘ ୁଭ OR/06/044/462820
ୀ /50290 38 111 291ର  ୁଦାସ ପି ଝରିଆ ଦାସ LNT2921088
ପ ୁ /50291 38 111 292ବାବୁଲା ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ LNT2921104
ୀ /50292 33 111 293ଟୁକନିୁ ଦାସ ସା ବୁଦୁ ଦାସ LNT2921096
ୀ /50293 33 111 294ଟିକିଲି ଦାସ ସା ର  ୁଦାସ LNT2921955
ୀ /50294 28 111 295ତାରା ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦାସ YVY0692715
ୀ /50295 28 111 296ଗରୁୁ ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦାସ YVY0692822
ପ ୁ /50296 28 111 297ଗେଣଷ ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ YVY0692830
ୀ /50297 27 111 298ତାେରଣୀ ଦାସ ସା ଚପଳା ଦାସ YVY0692541
ପ ୁ /50298 27 111 299ଚଗଲା ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ YVY0692558

5 122/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 38ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /50299 26 111 300ବଷର୍ା ଦାସ ପି ସସୁା ା ଦାସ YVY1178086
ପ ୁ /50300 24 111 301ରାଜିଵ ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ YVY1179506
ପ ୁ /50301 23 111 302ମ  ୁଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ YVY1179472
ପ ୁ /51302 42 111 303ରବୁନ କମୁାର ବାଗ ପି ଖଦିୁରାମ ବାଗ YVY1240142
ୀ /51303 85 111 304ଚ ୁରୀ ଦାସ ସା ବିପ ଦାସ OR/06/044/462985
ୀ /51304 70 111 305ସଲୁଭ ଦାସ ସା ଜାଗିରୀ ଦାସ OR/06/044/463010
ୀ /51305 49 111 306ପଦା ଦାସ ସା ମକୁୁ  ଦାସ LNT2921070
ୀ /51306 40 111 307ସକୁା ୀ ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ OR/06/044/462986
ୀ /51307 40 111 308ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ପି ବିପ ଦାସ LNT2500866
ୀ /51308 39 111 309ମଂଜୁ ଦାସ ସା ବାବୁ ଦାସ LNT2531663
ୀ /51309 38 111 310ଶା ି ନାୟକ ମା ଲକ୍ଷୀ ଦାସ YVY0314872
ୀ /51310 32 111 311ଲକି୍ଷ ଦାସ ପି ମକୁୁ  ଦାସ LNT2921872
ୀ /51311 31 111 312ରାଧା ଦାସ ମା ଲକ୍ଷୀ ଦାସ YVY0314880

ପ ୁ /52312 66 111 313ମହ ଦ େହାେସନ ମଲା  ପି ରହିମ ବକ୍ସ ମଲୁା OR/06/044/408607
ୀ /52313 55 111 314ନଳିତା ଦାସ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ OR/06/044/462331
ୀ /53314 55 111 315ସମିୁତା ବିେସାଇ ସା ଦଣ୍ତ ବିେସାଇ OR/06/044/462335
ୀ /54315 34 111 316ଚ ିକା ସାହୁ ପି ଡା ଚିତମର ସାହୁ LNT4543740

ପ ୁ /56316 32 111 317ଦାସରଥି ଦାସ ମା ଶଶୀ େଦଇ YVY0550913
ୀ /56317 55 111 318ଶଶ ିେଦଇ ସା ଅନ  OR/06/044/462346
ୀ /57318 50 111 319େରଖା ଦାସ ସା ଭାଗୀରଥି ଦାସ OR/06/044/462351
ୀ /57319 45 111 320ଛବି ଦାସ ସା ରାଜୁ ଦାସ OR/06/044/462893
ୀ /57320 43 111 321ନମିତା ଦାସ ସା ଗେଣଷ ଦାସ LNT4109906
ୀ /57321 39 111 322ପେମାଦିନି ଦାସ ପି ଭାଗିରଥୀ ଦାସ LNT3224490

ପ ୁ /57322 29 111 323େକୖଳାସ ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ YVY0550905
ପ ୁ /58323 80 111 324କେନଇ େବେହରା ପି ସମୁା େବେହରା OR/06/044/463063
ପ ୁ /58324 39 111 325ଚ ନ କମୁାର େବେହରା ପି ତିେଲାଚନ େବେହରା LNT3224466
ୀ /58325 50 111 326ରଜନୀ ଦାସ ସା ତୀେଲାଚନ ଦାସ OR/06/044/462355
ୀ /58326 50 111 327ରମି ଦାସ ସା ନାଲୁ ଦାସ OR/06/044/462898
ୀ /58327 45 111 328ସ ୁ ର୍ା ମିଶ ସା ପକାଶ ମିଶ OR/06/044/462964
ୀ /58328 39 111 329ସସମିଳା ନାୟକ ସା ଶରତ ଚ  ନାୟକ YVY0551655
ୀ /58329 50 111 330ସ କୁ୍ତା ପଧାନ ସା ମାଗଣୁୀ ପଧାନ OR/06/044/462814
ୀ /59330 60 111 331କା ନ ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ OR/06/044/462892
ୀ /59331 40 111 332ଶା ି ଦାସ ପି ସନ ାନ ଦାସ OR/06/044/462894

ପ ୁ /60332 75 111 333େକଶବ ଚ  ଦାସ ପି ବିେନାଦ ଦାସ LNT4531786
ୀ /60333 53 111 334ବାସ ି େଦଇ ସା େଗୗତମ ପାଣିଗାହୀ OR/06/044/462679

ପ ୁ /60334 45 111 335େଗୗତମ ପାଣିଗାହୀ ପି ପହଲାଦ ପାଣିଗାହୀ OR/06/044/462678
ୀ /61335 70 111 336ପଦା ଦାସ ସା ଗରୁୁବାରୀ ଦାସ OR/06/044/462948

ପ ୁ /61336 50 111 337ସବୁାସ ଦାସ ପି ବିଜୁଳୀ ଦାସ OR/06/044/463233
ୀ /61337 45 111 338କନିୁ ଦାସ ସା ସବୁାସ ଦାସ OR/06/044/462901

ପ ୁ /61338 30 111 339ରବି ଦାସ ମା କନୁା ଦାସ YVY1220037
ପ ୁ /61339 25 111 340ବାଟୁ ଦାସ ମା କନୁା ଦାସ YVY1220029
ପ ୁ /63340 55 111 341ଭଗତ ଦାସ ପି କରୁଣା ଦାସ OR/06/044/462777
ୀ /63341 50 111 342େଶୖଳ ଦାସ ସା ଭରତ ଦାସ OR/06/044/463001
ୀ /63342 48 111 343ଜି ଶା ି େସଠି ସା ଜି ରାମ ରାଜୁ LNT2921864
ୀ /64343 45 111 344ଝୁନୁ ଦାସ ସା ଭିକାରି ଦାସ OR/06/044/462686
ୀ /64344 61 111 345ଲଳିତା ନାୟକ ସା ୰ସାନିଆ ନାୟକ YVY1178078

ପ ୁ /65345 74 111 346ବୁ ିଆ ଦାସ ପି େକ୍ଷତ ଦାସ OR/06/044/462361
ୀ /65346 55 111 347ଜମ ୁଦାସ ସା ବିଦିଆ ଦାସ OR/06/044/462365

ପ ୁ /65347 45 111 348କୃ  ଚ  ଦାସ ପି ବୁ େଦବ ଦାସ LNT3224326
ପ ୁ /65348 42 111 349ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ ପି ବି ିଆ ଦାସ LNT3224318
ୀ /65349 33 111 350ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ YVY0102061
ପ ୁ /65350 30 111 351ରାଜୁ ଦାସ ପି ବୁଧୀଆ ଦାସ YVY0692608
ୀ /66351 70 111 352ଜମ ୁଦାସ ସା କୃ  ଦାସ OR/06/044/462363
ୀ /66352 48 111 353ମନୁ ଦାସ ସା ଜଲିଆ ଦାସ LNT3224532
ୀ /66353 33 111 354େମନକା ଦାସ ପି ଜଳିଆ ଦାସ YVY0692962
ପ ୁ /66354 29 111 355ଧୀରା ଦାସ ପି ଜାଲିଆ ଦାସ YVY1178177
ୀ /66355 34 111 356କନିୁ େହମରମ୍ ସା ବିଜୟ େହମରମ୍ YVY0692616
ୀ /66356 26 111 357େମନକା ପରିଡା ସା ମନୁା ପରିଡା YVY1219898
ପ ୁ /68357 59 111 358ମନୁଆ ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/044/462369
ୀ /68358 57 111 359ଶା ି ଦାସ ସା ମନୁଆ ଦାସ OR/06/044/462370
ୀ /68359 36 111 360ଗାୟତୀ ଦାସ ପି ମନୁଆ ଦାସ YVY0551648
ୀ /68360 32 111 361ଅନିତା ଦାସ ପି ହରି ଦାସ YVY0551622
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ୀ /68361 32 111 362ବିଣା ଦାସ ପି ମନୁଆ ଦାସ YVY0551630
ୀ /68362 74 111 363େଜଯ୍ା ନ୍ା ନାୟକ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ LNT2921674
ୀ /68363 30 111 364ସରସତୀ ନାୟକ ସା ସ  ୁନାୟକ YVY0551614

ପ ୁ /68364 32 111 365ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପାଲ ପି ବସ  ପାଲ LNT2921898
ପ ୁ /68365 44 111 366ମଧ ୁସାହୁ ପି ରଘ ୁସାହୁ LNT2921666
ପ ୁ /68366 34 111 367ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବା  ସାହୁ LNT2921682
ପ ୁ /68367 74 111 368ବଜବ ୁ ତିପାଠି ପି ସାର  ତିପାଠି LNT2921658
ପ ୁ /68368 52 111 369ଶିବ  ତିପାଠି ପି ସାର  ତିପାଠି LNT2921641
ପ ୁ /68369 44 111 370େଦବି ପସାଦ ତିପାଠି ପି ସେବର୍ ଶର ତିପାଠି LNT2921633
ପ ୁ /69370 44 111 371ନଥନିୁ ରାମ  ପି ଜଦୁ ରାମ LNT2921450
ୀ /69371 39 111 372ଅନିତାେଦବୀ ସା ଦିେନଶ ମହାେତା  LNT2921435

ପ ୁ /69372 74 111 373ହରିହର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା LNT2921609
ପ ୁ /69373 65 111 374ପଫଲୁ େବେହରା ପି ଦ ାସି େବେହରା LNT2531705
ପ ୁ /69374 65 111 375େକାରା େବେହରା ପି ଦ ାଶ ିେବେହରା OR/06/044/462670
ୀ /69375 58 111 376ହାଡିବ ୁ େବେହରା ସା କି ା େବେହରା LNT4091765

ପ ୁ /69376 58 111 377ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା ପି ଲିମା େବେହରା LNT4138178
ପ ୁ /69377 56 111 378ଅଭିରାମ େବେହରା ପି କଳିୁଆ େବେହରା LNT2921427
ୀ /69378 53 111 379ସେୁରଖା େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା LNT4138160
ୀ /69379 45 111 380କନିୁ େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/044/462371

ପ ୁ /69380 43 111 381ପ ୂ ର୍ େବେହରା ପି େକାରା େବେହରା LNT3243672
ୀ /69381 42 111 382ସଜୁାତା େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ େବେହରା LNT3224391
ୀ /69382 42 111 383ଭଗବତୀ େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା LNT4528923
ୀ /69383 40 111 384ବାସ ୀ େବେହରା ପି ପପଲୁ େବେହରା LNT3224417

ପ ୁ /69384 39 111 385ବି ୁ େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା LNT3224409
ପ ୁ /69385 36 111 386ହେରକୃ  େବେହରା ପି ହାଡି େବେହରା LNT4138053
ୀ /69386 36 111 387ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଜୟ େବେହରା LNT4514311
ୀ /69387 34 111 388ସସିତା େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା LNT4528683

ପ ୁ /69388 28 111 389କଟୁୁ େବେହରା ପି ସୟୁର୍ େବେହରା YVY1178235
ୀ /69389 26 111 390ବାସ ୀ େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା YVY1179423
ୀ /69390 25 111 391ସକୁା ୀ େବେହରା ସା କଟୁୁ େବେହରା YVY1179498

ପ ୁ /69391 21 111 392ପି  ୁେବେହରା ପି ସଯୁଯ୍ର୍ େବେହରା YVY1166628
ପ ୁ /69392 56 111 393ପହଲାଦ ବିଶାଳ ପି ଭଗବତ ବିଶାଳ LNT2921534
ୀ /69393 40 111 394ପତିମା ବିଶାଳ ସା ଅକୁର ବିଶାଳ LNT2921542

ପ ୁ /69394 69 111 395ଧୀର ଦାସ ପି େଭାଳାନାଥ ଦାସ LNT4528782
ୀ /69395 61 111 396ଶଶୀ ଦାସ ସା େଧାବା ଦାସ YVY0102087

ପ ୁ /69396 59 111 397େଦେବ  ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ LNT2921385
ପ ୁ /69397 49 111 398ହାଡିଆ ଦାସ ପି ରଘ ୁଦାସ LNT2921419
ପ ୁ /69398 48 111 399ଟୁକନୁା ଦାସ ପି ଚକଧର ଦାସ LNT2921526
ୀ /69399 47 111 400ତମାଳ ଦାସ ସା ଜାଗଲି ଦାସ LNT2921583

ପ ୁ /69400 46 111 401ବାସା ଦାସ ପି ରଣଜିତ ଦାସ LNT2921476
ୀ /69401 42 111 402ମ  ୁଦାସ ସା ହାଡିଆ ଦାସ LNT2921492
ୀ /69402 38 111 403ରାମା ଦାସ ପି ନରୀ ଦାସ LNT4521860
ୀ /69403 38 111 404ଲିଲି ଦାସ ସା କୃ  ଦାସ LNT4514287
ୀ /69404 37 111 405ଗିତା ଦାସ ସା ମରୁଲି ଦାସ LNT2921500
ୀ /69405 36 111 406ମମତା ଦାସ ସା ସତଯ୍ ଦାସ LNT4514261
ୀ /69406 36 111 407ମାନିନୀ ଦାସ ପି କନୁା ଦାସ LNT4528675

ପ ୁ /69407 36 111 408ସଶୁା  ଦାସ ପି ବିଭୁତି Odisha LNT4521704
ପ ୁ /69408 35 111 409ନୀଳା ଳ ଦାସ ପି ବାବୁ ଦାସ LNT4521795
ପ ୁ /69409 35 111 410ମିଟୁ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ LNT4521753
ୀ /69410 35 111 411ମକୁତୁା ଦାସ ପି ଭା ର ଦାସ LNT4521878
ପ ୁ /69411 34 111 412ଦାଶରଥି ଦାସ ପି ଅନ  ଦାସ LNT4528907
ପ ୁ /69412 34 111 413ପବନା ଦାସ ପି ଦିନବ ୁ ଦାସ LNT4528808
ପ ୁ /69413 34 111 414ପ ୂ ର୍ ଦାସ ପି ପ  ୁଦାସ LNT4521720
ପ ୁ /69414 34 111 415ଚି  ରଂଜନ ଦାସ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ LNT4521688
ୀ /69415 34 111 416ସନୂ ି ଦାସ ପି ଭା ର ଦାସ YVY0737940
ୀ /69416 32 111 417ପି ି  ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ LNT2921484
ପ ୁ /69417 32 111 418ନିମର୍ଳ ଦାସ ପି କାଳିଆ ଦାସ LNT2921468
ପ ୁ /69418 32 111 419ଶଶୀକା  ଦାସ ପି ମତୃରବି ଦାସ YVY1019033
ୀ /69419 31 111 420ରାଧା ଦାସ ସା ସଶୁା  ଦାସ YVY0857797
ୀ /69420 31 111 421ଲକ୍ଷି ଦାସ ସା ଜଗା ଦାସ YVY0551606
ୀ /69421 27 111 422ଲିପ ୁଦାସ ସା ଶଶୀକା  ଦାସ YVY1019041
ପ ୁ /69422 25 111 423କୃ ା ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ ଦାସ YVY1179514
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ପ ୁ /69423 33 111 424ରାେକଶ ଗୁ ା ପି ରତନ୍  ଗୁ ା LNT2921625
ୀ /69424 30 111 425ବାସ ି ଗୁ ା ସା ରାେକଶ ଗୁ ା YVY0692582
ୀ /69425 45 111 426ଶକୁ ଳା ମ ଳ ପି ମହୀ  ମ ଳ LNT4528691

ପ ୁ /69426 61 111 427ଶରତ ମହା ି ପି ବୁଧୀ ମହା ି LNT4528758
ପ ୁ /69427 49 111 428ରଂଜିତ ନାୟକ ପି ବଂଶଧିର ନାୟକ LNT2921393
ୀ /69428 21 111 429କାଜଲ ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ YVY1166388

ପ ୁ /69429 55 111 430ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ବାବାଜି ପରିଡା LNT2921591
ପ ୁ /69430 83 111 431ଆପା ରାଓ ପାତ ପି ଭଗିରଥି ପାତ LNT4140877
ୀ /69431 73 111 432େଦୗପଦି ପାତ ସା ଆପାରାଓ LNT4138145
ୀ /69432 63 111 433କା ନ ପାତ ସା ଲକ୍ଷଣ ପାତ LNT4138111

ପ ୁ /69433 56 111 434ଶ ର ପାତ ପି ଭିମ ପାତ LNT4138079
ୀ /69434 48 111 435କା ନ ପାତ ସା ମାେଲସ LNT4138152

ପ ୁ /69435 46 111 436ଆଗିଲି ପାତ ପି କି ା  LNT4138095
ପ ୁ /69436 46 111 437ଭିମ ପାତ ପି ଲକ୍ଷଣ ପାତ LNT4138087
ପ ୁ /69437 43 111 438କି ା ପାତ ପି ଲକ୍ଷଣ ପାତ LNT4138103
ୀ /69438 40 111 439ସଦିୁ ପାତ ପି େଗାପି ପାତ LNT4138137

ପ ୁ /69439 38 111 440ଭାଗଯ୍ ପାତ ପି ଶ ର ପାତ LNT4138061
ପ ୁ /69440 33 111 441ଅେଶାକ ପଧାନ ପି ପଦିପ ପଧାନ LNT2921567
ପ ୁ /69441 44 111 442ବମବମ ରାମ ପି କା ନ ରାମ LNT2921575
ପ ୁ /69442 39 111 443ଶ ର ରାମ ପି ତିେଥାରି ରାମ LNT2921443
ୀ /69443 54 111 444ଲକି୍ଷ ସାହୁ ସା ଚା ିଆ ସାହୁ LNT2921377

ପ ୁ /69444 54 111 445ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ LNT2921401
ପ ୁ /69445 33 111 446ପି  ୁସାହୁ ପି େଦାଳେଗାବି  ସାହୁ LNT2921617
ୀ /70446 77 111 447ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା େଜାେଗଦ େବେହରା YVY1287242
ୀ /70447 49 111 448ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା ପାଣକୃ  େବେହରା LNT2921302

ପ ୁ /70448 48 111 449ସାନୁ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା LNT4531851
ୀ /70449 43 111 450କମୁର େବେହରା ସା ସାନୁ େବେହରା LNT4091518

ପ ୁ /70450 38 111 451ମନୁା େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା YVY0395004
ପ ୁ /70451 35 111 452ହିରା ଚରଣ େବେହରା ପି େଗୗରା  ଚରଣ େବେହରା YVY0692848
ପ ୁ /70452 34 111 453ବବି େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା YVY0394999
ପ ୁ /70453 33 111 454ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା LNT2921369
ୀ /70454 68 111 455ଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ପତାପ େଜନା OR/06/044/462834

ପ ୁ /70455 63 111 456ପତାପ େଜନା ପି ଲଛମନ େଜନା LNT4140844
ପ ୁ /70456 46 111 457ଉମାକା  େଜନା ପି ପତାପ େଜନା LNT4138418
ୀ /70457 43 111 458ସରସତୀ େଜନା ସା ଉମାକା  େଜନା LNT4138400
ୀ /70458 63 111 459ଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ରାମଚ  ମହାପାତ LNT4091609

ପ ୁ /70459 58 111 460ରାମଚ  ମହାପାତ ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାପାତ LNT4091906
ପ ୁ /70460 37 111 461ସଷୁମା ମହାପାତ ପି ରାମଚ  ମହାପାତ LNT4138327
ପ ୁ /70461 62 111 462େଗୗରା  ପ ା ପି ବାବାଜି ପ ା LNT2922052
ୀ /70462 60 111 463ଦମୟ ି ପ ା ସା େଗୗରା  ପ ା LNT2922359

ପ ୁ /70463 37 111 464ରାେକଶ ପ ା ପି େଗୗରା  ପ ା LNT2922060
ୀ /70464 33 111 465ସନ୍ି ାରାଣି ପ ା ପି େଗୗରା  ପ ା LNT2922334
ୀ /70465 53 111 466ଏସ ସାବିତୀ ସା ଏସ୍ ବସ ୁ LNT4138335
ୀ /70466 30 111 467ଦିପା ସାହୁ ସା ଲିଖନୁା ସାହୁ YVY0692954
ୀ /70467 30 111 468ଲିକିମା ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ YVY0551580
ୀ /70468 29 111 469ଟିକିରା ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ YVY0551598

ପ ୁ /70469 27 111 470ସତଯ୍ ର ନ ସାହୁ ପି ପରମା ନ  ସାହୁ YVY0692871
ୀ /70470 25 111 471ଟିକିନା ସାହୂ ପି ପରମାନ  ସାହୂ YVY1179563
ୀ /70471 23 111 472ଟିମନ ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ YVY1166495
ପ ୁ /70472 62 111 473ପରମାନ  ସାହୁ ପି ରଘ ୁସାହୁ OR/06/044/462375
ପ ୁ /70473 50 111 474ଦୀନବ ୁ ସାମଲ ପି ତାେରଣୀ ସାମଲ LNT3224169
ୀ /70474 39 111 475ପି ି  ସିଂ ସା ରାମ ସିଂ LNT2922342
ୀ /70475 63 111 476କଳାବତୀ ଠାକରୁ ସା ଶଯ୍ାମ ଠାକରୁ LNT4140869
ପ ୁ /71476 39 111 477ରାଜ କମୁାର େବଉରା ପି ରେମଶ େବଉରା LNT2922235
ୀ /71477 52 111 478ଗୀତା ଦାସ ସା ସେୁରଶ ଚ  ଦାସ YVY0314898
ୀ /71478 36 111 479ବି  ଦାସ ସା େସାମା ଦାସ LNT2922219
ୀ /71479 31 111 480େରଣ ୁଦାସ ପି ସେୁରଶ ଦାସ YVY0314906
ପ ୁ /71480 54 111 481ତିେଲାଚନ ମିଶ ପି ଜଳଧର ମିଶ LNT4514170
ପ ୁ /71481 39 111 482ବୁଲୁ ପରିଡା ପି ଭାଲୁ ପରିଡା YVY0692731
ୀ /71482 37 111 483ବନିତା ପରିଡା ସା ବୁଲୁ ପରିଡା YVY0692624
ପ ୁ /71483 35 111 484ବାପି ସାହୁ ପି େଦାଳେଗାବି  ସାହୁ LNT4521712
ୀ /71484 32 111 485ଦୀ ି ସାହୁ ସା ବାପି ସାହୁ YVY0551572
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ପ ୁ /71485 31 111 486ପି ନୁା ସାହୁ ପି େଦାଳେଗାବି  ସାହୁ YVY0692673
ପ ୁ /71486 45 111 487ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି େଦାଳ େଗାବି  ସାହୁ LNT2922227
ୀ /71487 34 111 488ମୀନା ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ LNT4514329
ୀ /72488 48 111 489ଟୁନି ବାରିକ ସା ମେନାଜ ବାରିକ LNT4138228

ପ ୁ /72489 29 111 490ବବଲୁ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା YVY0550830
ୀ /72490 24 111 491ରାଜଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ବବୁଲ େବେହରା YVY1240225
ୀ /72491 60 111 492କା ନବାଳା ଦାସ ସା ପଭାକର ଦାସ OR/06/044/462700
ୀ /72492 53 111 493ଶକୁ ଳା ଦାସ ପି ମକୁ୍ତା ଦାସ LNT4138293

ପ ୁ /72493 53 111 494ସେୁର  ଦାସ ପି ହରିଶ ଦାସ LNT4138210
ୀ /72494 50 111 495ସ ୁ ରୀ ଦାସ ସା ନିରଞନ ଦାସ LNT4138301
ୀ /72495 50 111 496ବୁ ି ଦାସ ସା ବୁ ିଆ ଦାସ YVY0867614
ୀ /72496 48 111 497ବାସ ି ଦାସ ସା ସମୁନୁା ଦାସ LNT4138269
ୀ /72497 45 111 498ମାମୀ ଦାସ ସା କୃପାସି ୁ ଦାସ YVY1240126
ୀ /72498 43 111 499ବଗଲିୁ ଦାସ ସା େଲାଚନ ଦାସ LNT4138251
ୀ /72499 42 111 500ପମିଳା ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ LNT3224516

ପ ୁ /72500 40 111 501କୃପାସି ୁ ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ OR/06/044/462701
ୀ /72501 38 111 502ମାମି ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ YVY0551507
ୀ /72502 37 111 503ବାସ ି ଦାସ ସା େଦେବ  ଦାସ YVY0867473

ପ ୁ /72503 37 111 504େଦେବ  ଦାସ ପି ହୀନା ଦାସ YVY0867507
ପ ୁ /72504 33 111 505ମା ୁ ଦାସ ପି ଶିଧର ଦାସ YVY0550848
ୀ /72505 68 111 506ଟାଇଟ ଗ ା ସା ଶଯ୍ାମ ଗ ା LNT4141016

ପ ୁ /72506 43 111 507ଭା ର ଗ ା ପି ଶଯ୍ାମ ଗ ା LNT4138202
ୀ /72507 41 111 508ଝୁନୁ ଗ ା ସା ଭା ର ଗ ା LNT4138194
ୀ /72508 53 111 509ଟି. େହମାରାଓ ପି ଟି ଲଛମି ନାରାୟଣ LNT4138186

ପ ୁ /72509 31 111 510ଲିଟୁନା ସାହୁ ପି େଦାଳେଗାବି  ସାହୁ YVY0314922
ୀ /73510 70 111 511ସନୁା ଦାସ ସା ଅଧମ ଦାସ OR/06/044/462379
ୀ /73511 64 111 512ଗରୁୁବାରୀ ଦାସ ସା ଅଧମ ଦାସ OR/06/044/462380
ୀ /73512 51 111 513ନୟନୀ ଦାସ ସା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ OR/06/044/462384
ୀ /73513 50 111 514ସକୁମୁାର ଦାସ ସା ଗରୁୁବାର ଦାସ OR/06/044/462381

ପ ୁ /73514 50 111 515ନାଭି ଦାସ ପି ଅଧମ ଦାସ OR/06/044/462382
ପ ୁ /73515 45 111 516ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ପି ଅଧମ ଦାସ OR/06/044/462383
ୀ /73516 45 111 517ସବୁନି ଦାସ ସା ନାଭା ଦାସ OR/06/044/463116
ୀ /73517 42 111 518ବାସ ୀ ଦାସ ସା ଭରତ ଦାସ LNT3224698

ପ ୁ /73518 27 111 519ବୁଲି ଦସ ପି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ YVY0721506
ୀ /73519 21 111 520ଝିଲୀ ଦାସ ସା ମନୂା ଦାସ YVY1240209

ପ ୁ /73520 27 111 521ରାେଜ  ପସାଦ ଦାଶ ପି ପତାପ ଚ  ଦାଶ YVY0721498
ୀ /74521 65 111 522କୁ ଳା ଦାସ ସା ବୀର ଦାସ LNT4110078

ପ ୁ /74522 34 111 523ଗେଜ  ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YVY1018944
ୀ /74523 22 111 524ସଂଧ୍ଯା ଦାସ ସା ଗେଜଂଦ ଦାସ YVY1237874
ୀ /74524 20 111 525କବିତା ଦାସ ସା ବିକାଶ ଦାସ YVY1285147
ୀ /74525 25 111 526ସମିତା ମ ଳ ମା ମିଠୁ ମ ଳ YVY1129311
ୀ /74526 46 111 527ପଭାତୀ ଶୀଚ ନ ସା େଗୗରବ ଜିେତନ୍ କମୁାର . LNT2485100
ୀ /75527 60 111 528ଯମନୁା ଦାସ ସା ଶବି ଦାସ OR/06/044/462391
ୀ /76528 52 111 529ପାବର୍ ତି େବେହରା ସା େଭାବନା େବେହରା LNT2922201

ପ ୁ /76529 32 111 530ଲଳିତ େବେହରା ପି େଭାବନା େବେହରା YVY0550814
ୀ /76530 59 111 531ଗିତା ଦାସ ସା ମ ୁଳୁ ଦାସ LNT2922185

ପ ୁ /76531 38 111 532ରାଜୁ ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ OR/06/044/463207
ୀ /77532 60 111 533କାମିନୀ ଦାସ ସା ବିେଦଶୀ ଦାସ OR/06/044/463173

ପ ୁ /78533 63 111 534ଗେଜ  େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା LNT4091690
ୀ /78534 53 111 535ଅଂଜଳି େବେହରା ସା ଗେଜ  େବେହରା LNT4137667
ପ ୁ /78535 23 111 536ରାେକଶ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା YVY1219849
ପ ୁ /78536 56 111 537ରଂଜନ ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ LNT4521670
ୀ /78537 55 111 538ସାରଥି ଦାସ ସା ରଂଜନ ଦାସ LNT4521639
ପ ୁ /78538 53 111 539ଧିେର  ଦାସ ପି େଭାଳାନାଥ ଦାସ LNT4138509
ପ ୁ /78539 50 111 540ଫକିର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ OR/06/044/462442
ୀ /78540 43 111 541କମୁାରୀ ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ LNT3353232
ୀ /78541 31 111 542ପଭାସିନୀ ଦାସ ସା କୃ  ଦାସ YVY0551499
ପ ୁ /78542 30 111 543କୃ  ଦାସ ପି ଫକିର ଦାସ YVY0692988
ପ ୁ /78543 21 111 544ଶ ର ଦାସ ପି େଲଟ ରେମଶ ଦାସ YVY1166594
ପ ୁ /78544 93 111 545ରାମ ପଧାନ ପି କ ିଆ ପଧାନ LNT4138475
ପ ୁ /78545 50 111 546ସଶୁା  କମୁାର ପ ୃ ି ପି େଗାଲଖ ପ ୃ ି LNT4138491
ୀ /78546 48 111 547ସରସତୀ ରାଓ ସା ଆପାରାଓ ରାଓ LNT4138483
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ୀ /79547 50 111 548ସନିୁତା ଅଗୱାଲ ସା ଅନିଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ YVY0857763
ପ ୁ /79548 30 111 549ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି େଭାବନା େବେହରା YVY0550822
ପ ୁ /79549 46 111 550ସ ୟ ମିଶ ପି େଛାଗଲାଲ ମିଶ YVY0857789
ପ ୁ /80550 27 111 551ସବୁୁନା େବେହରା ପି ନ ିଆ େବେହରା YVY0692699
ପ ୁ /80551 29 111 552ରାଜୁ ପ ନାୟକ ପି ଦଶରଥ ପ ନାୟକ YVY0550806
ପ ୁ /80552 60 111 553ରାମ ପ ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପ ନାୟକ YVY0102103
ପ ୁ /81553 82 111 554ଭୀମେସନ ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ୀଧର ଦାସ LNT3223971
ୀ /81554 75 111 555କନିୁ ଦାସ ସା ଅ ୁର୍ନ ଦାସ LNT4110128
ୀ /81555 50 111 556ଲିଲିଆ ଦାସ ପି ଅ ୁର୍ନ ଦାସ LNT4110136

ପ ୁ /81556 41 111 557ଭଗବାନ ଦାସ ପି ଭିମେସନ ଦାସ YVY0550749
ୀ /81557 33 111 558ଆଶା ଦାସ ସା ଭଗବାନ ଦାସ YVY0551416
ୀ /82558 50 111 559ପମିଳା େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/044/462982

ପ ୁ /82559 50 111 560ରବି ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/044/462434
ୀ /82560 50 111 561ସଂଜୁ ସାହୁ ସା ରବି ସାହୁ OR/06/044/462677
ୀ /84561 80 111 562କନିୁ େଦଇ ସା କଣରୁାମ ପ ା OR/06/044/463044
ୀ /84562 52 111 563ଇସ ପରଆମା ସା ଏସ େଭ ଟ OR/06/044/462942
ୀ /84563 54 111 564ମଧ ୁପ ୃ ି ସା େଦୖତାରୀ ପ ୃ ି OR/06/044/462976

ପ ୁ /84564 43 111 565ଟି ରାଜା ରାଓ ପି ସୀମାଞଳ OR/06/044/463067
ୀ /84565 38 111 566ଟି ଲକି୍ଷ ରାଓ ସା ଟି ରାଜା ରାଓ OR/06/044/463068
ୀ /84566 30 111 567େରାଜା ରାଓ ପି ଏସ.େଭ ଟ ରାଓ YVY0867580
ୀ /84567 28 111 568ସ ୁ ରାଓ ପି ଏସ େଭ ଟ ରାଓ YVY0867564

ପ ୁ /85568 51 111 569ମଳୟ କମୁାର ମଜୁମଦାର ମା ଶଲିା ମଜୁମଦାର YVY0570150
ପ ୁ /86569 50 111 570ରବି ବାରିକ ପି ଭଗବାନ ବାରିକ LNT2481927
ୀ /86570 46 111 571ପାବର୍ ତୀ ବାରିକ ସା ବନମାଳୀ ବାରିକ OR/06/044/462774
ୀ /86571 50 111 572ଲକ୍ଷି େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା OR/06/044/462426

ପ ୁ /86572 41 111 573େଦୖତାରୀ ଭୂୟଁା ପି ତିେଲାଚନ ଭୂୟଁା YVY0692897
ପ ୁ /86573 46 111 574ବିଜୟ କମୁାର ମାଝୀ ପି ପତିତ କମୁାର ମାଝୀ YVY0985093
ୀ /86574 63 111 575ବାୟାଣି ମହା ି ସା ଗ ାଧର ମହା ି OR/06/044/462775

ପ ୁ /86575 52 111 576କି ିର୍ ଚ  ସାହୁ ପି କାଠି ସାହୁ LNT2922169
ୀ /86576 39 111 577ସାଆ  େସଠୀ ପି ରାମ େସଠୀ YVY0102137

ପ ୁ /86577 47 111 578ମନୁା ଶମର୍ା ପି ହଂସରାଜ ଶମର୍ା LNT4528659
ୀ /87578 45 111 579ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ରବି ଦାସ LNT3224557
ୀ /88579 51 111 580ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ଭୁବନୀ େବେହରା YVY0737924
ୀ /88580 36 111 581ଅହଲଯ୍ା େବେହରା ସା ଚ ନ େବେହରା LNT4514337

ପ ୁ /88581 56 111 582ପତାପଚ  ଦାସ ପି ବହାନ  ଦାସ LNT4138582
ପ ୁ /88582 50 111 583ଶକୁ ଦାସ ପି ବିଶ ୁଦାସ OR/06/044/462722
ୀ /88583 49 111 584ସବିତା ଦାସ ସା ପତାପ ଦାସ LNT4138574

ପ ୁ /88584 44 111 585ବିଜୁ ଦାସ ପି ବିଶ ୁଦାସ OR/06/044/462825
ୀ /88585 41 111 586ରୁକଣୁୀ ଦାସ ସା ବିଜୁ ଦାସ LNT3353216
ୀ /88586 41 111 587କନକ ଦାସ ସା ସୀମା ଦାସ LNT4514410
ୀ /88587 38 111 588ମମତା ଦାସ ସା କା ିର୍କ ଦାସ LNT4138558
ୀ /88588 37 111 589ପଭାସିନୀ ଦାସ ସା ନରି ଦାସ LNT4514345
ୀ /88589 36 111 590ନଖି ଦାସ ସା ବୁଲୁ ଦାସ LNT4521613
ୀ /88590 35 111 591ନାରୁଷ ୁଦାସ ସା ଦିବାକର ଦାସ YVY0102186

ପ ୁ /88591 27 111 592ସେୁରଶ ଦାସ ପି ସୀମା ଦାସ YVY0867812
ୀ /88592 51 111 593ଶା ି େଦବୀ ସା ମେହ  ମହତ LNT4514352
ୀ /88593 41 111 594ସନିୁତା େଦବୀ ସା ପି.ଆର ମହତ LNT4521647
ୀ /88594 38 111 595ନିଶା େଦବୀ ସା ରାମପିତ ମହତ LNT4521530
ୀ /88595 36 111 596ଇ ୁ େଦବୀ ସା କମେଲଶ ମହତ LNT4514378
ପ ୁ /88596 41 111 597ରାମପିତ ମହତ ପି ଗା ୁ ମହତ LNT4514394
ପ ୁ /88597 38 111 598କମେଲଶ ମହତ ପି ମେହ  ମହତ LNT4514360
ପ ୁ /88598 37 111 599ରାମବାବୁ ମହତ ପି ଗା ୁ ମହତ LNT4514402
ୀ /88599 36 111 600ବି ୁ ମହତ ସା ସେ ାଷ ମହତ YVY0102178
ପ ୁ /88600 34 111 601ନେରଶ ମହତ ପି ବିେଳଶର ମହତ YVY0102160
ପ ୁ /88601 70 111 602ଥଟର ମାହାେତା ପି ଲୁଟନ ମାହାେତା LNT4091526
ପ ୁ /88602 40 111 603ସେ ାଷ ମାହାେତା ପି ଥଟର ମାହାେତା LNT4091716
ପ ୁ /88603 38 111 604ସେୁରଶ ମାହେତା ପି ଥଟର ମାହେତା LNT4091724
ୀ /88604 41 111 605ମନୁା ନାୟକ ସା େଯାେଗ  ନାୟକ LNT4138616
ପ ୁ /88605 36 111 606ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାୟକ LNT4138608
ପ ୁ /88606 42 111 607ଅଜିତ ଓଝା ପି ଅେଶାକ ଓଝା YVY0867382
ୀ /88607 40 111 608ସସିତା ଓଝା ସା ଅଜିତ ଓଝା YVY0692632
ପ ୁ /88608 43 111 609ବୃ ାବନ ପ ୃ ି ପି ରବି  ପ ୃ ି LNT4138590
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ପ ୁ /88609 38 111 610ରାଜୁ ପ ୃ ି ପି େଦୖତାରୀ ପ ୃ ି LNT4091823
ୀ /88610 46 111 611ଆଶାଲତା ସାହୁ ସା େଚୖତନ ସାହୁ LNT4092144

ପ ୁ /88611 92 111 612େଦେବ  ସିଂ ପି ସାର ଧର ସିଂ LNT4091831
ପ ୁ /88612 56 111 613ପଦୀପ ଶକୁ ପି ନେର  ଶକୁ LNT4521829
ୀ /89613 34 111 614ପି ି  େବେହରା ସା ସାେମଲ େବେହରା YVY0692681
ୀ /89614 65 111 615ସକୁମୁାରୀ ଦାସ ସା ବୃ ାବନ ଦାସ OR/06/044/462445

ପ ୁ /89615 50 111 616ପକାଶ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ OR/06/044/462446
ୀ /89616 47 111 617ଆରତୀ ଦାସ ସା ରବି ଦାସ LNT3224342
ୀ /89617 42 111 618ସଦୁ ା ଦାସ ସା ପକାଶ ଦାସ LNT3353224

ପ ୁ /89618 40 111 619େଦବ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ OR/06/044/462675
ୀ /89619 37 111 620ସ  ୁଦାସ ସା େଦବ ଦାସ YVY0938134
ୀ /89620 36 111 621ଶା ି ଦାସ ସା ଦିପକ ଦାସ LNT2922326
ୀ /89621 34 111 622ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ମାଧଵ ଦାସ YVY1240092

ପ ୁ /89622 42 111 623ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଜୟେଦବ ନାୟକ LNT2922128
ପ ୁ /89623 23 111 624ବୁବୁରାମ ପ ା ପି େଜାେଗଦ ପ ା YVY1084847
ପ ୁ /89624 54 111 625ନେର  କମୁାର ପାଣି ପି ମ ୁଳି ଚରଣ ପାଣୀ YVY0692640
ପ ୁ /89625 30 111 626ମନୂା ପରିଡ଼ା ପି ନିରାକାର ପରିଡ଼ା YVY1285261
ୀ /89626 36 111 627ସବୁା ପଧାନ ସା ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ LNT2922110
ୀ /89627 48 111 628ବିନା ରାଓ ପି ରାମମ ୂ ର୍ୀ ରାଓ YVY0314930

ପ ୁ /89628 46 111 629ମନୁା ରାଓ - ଏମ୍ .ଏ ରାଓ YVY0570176
ୀ /89629 42 111 630ବାସ ି ରାଓ ସା ଚିନୁ ରାଓ YVY0314948

ପ ୁ /89630 40 111 631ବାଲା ସ ୁ ର ରାଓ ପି ରାମମ ୂ ିର୍ ରାଓ LNT4531752
ୀ /89631 40 111 632ଭାରତୀ ରାଓ ସା ମନୁା ରାଓ YVY0570168

ପ ୁ /89632 20 111 633ଦୀପକ ରାଓ ପି ଚିନୁ ରାଓ YVY1285204
ୀ /89633 35 111 634କୁ ଳା ରାେତାଈ ସା ସେୁର  ରାେତାଈ YVY1232040
ୀ /89634 43 111 635ସାଳିନୀ ସାହୁ ସା ପକାଶ ଚଦ ସାହୁ YVY1285220
ୀ /89635 26 111 636ଉବର୍ ଶୀ ସାହୁ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ YVY0784538

ପ ୁ /89636 54 111 637ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥି ସାହୁ LNT2922136
ୀ /89637 47 111 638ବାସ ି କମୁାର ସାହୁ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ LNT2922144

ପ ୁ /89638 34 111 639ବିଶପତାପ ସାହୁ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ LNT2922151
ପ ୁ /89639 39 111 640ଜିତୁ େସଠୀ ପି ନବ େସଠୀ OR/06/044/463174
ପ ୁ /90640 64 111 641କୃ  େବେହରା ପି କେହନ୍ଇ େବେହରା LNT4138749
ୀ /90641 53 111 642େଦୗପଦି େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା LNT4138731
ୀ /90642 57 111 643ହଂସନୀ ଦାସ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ LNT4138657
ୀ /90643 45 111 644ସତଯ୍ ଦାସ ସା ରଇବାରିଆ ଦାସ OR/06/044/462936
ୀ /90644 43 111 645ସଂଜୁ ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ ଦାସ LNT4091625

ପ ୁ /90645 41 111 646ଶୀଧର ଦାସ ପି କ ିଆ ଦାସ LNT3243797
ୀ /90646 37 111 647ସି ିମ  ୁଦାସ ପି ସି ିକାଳ ୁଦାସ LNT4138699

ପ ୁ /90647 36 111 648ପରି ଦାସ ପି କାଳିଆ ଦାସ LNT4138673
ୀ /90648 36 111 649ସେୁଲାଚନା ଦାସ ପି େଗାବ ର୍ନ ଦାସ LNT4092128

ପ ୁ /90649 36 111 650ପରି ଦାସ ପି କ ିଆ ଦାସ YVY0550715
ୀ /90650 32 111 651ଛବିତା ଦାସ ପି ରଇବାରିଆଁ ଦାସ YVY0551408

ପ ୁ /90651 32 111 652ଗ ା ଦାସ ପି ରାଇବାରିଆ ଦାସ YVY0550731
ୀ /90652 32 111 653ମାମୀ ଦାସ ସା ବାବୁଲୀ ଦାସ YVY1155977

ପ ୁ /90653 31 111 654ମନୂା ଦାସ ପି କା ିଆ ଦାସ YVY1155985
ୀ /90654 30 111 655େସୗଦାମିନୀ ଦାସ ସା ପରି ଦାସ YVY0551390

ପ ୁ /90655 29 111 656ଜଗା ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ YVY1285170
ୀ /90656 27 111 657ପାମୀ ଦାସ ସା ଜଗା ଦାସ YVY1285659
ୀ /90657 20 111 658ତୁଳସୀ ଦାସ ସା ମନୁା ଦାସ YVY1219864
ପ ୁ /90658 42 111 659ସ ୟ େକସୱାଲ ପି ବଜ ପସାଦ େକସୱାଲ YVY0844647
ପ ୁ /90659 44 111 660ରାଜୁ ଓଝା ପି ଆପାନା ଓଝା LNT2922284
ପ ୁ /90660 39 111 661ମଧ ୁଓଝା ପି ଆପାଦା ଓଝା LNT2922300
ୀ /90661 37 111 662ରମା ଓଝା ସା ରାଜୁ ଓଝା LNT4539128
ୀ /90662 34 111 663ଲକ୍ଷି ଓଝା ସା ମଧ ୁଓଝା LNT2922292
ୀ /90663 53 111 664ରଂଗଲତା ପ ା ସା ପିତାମର ପ ା LNT4138665
ୀ /90664 56 111 665ମିନଭର୍ାନଳିନି ପ ନାୟକ ସା ବନବିହାରୀ ପ ନାୟକ LNT4138707
ପ ୁ /90665 40 111 666ମନୁା ପ ନାୟକ ପି ରାମ ପ ନାୟକ LNT4138715
ପ ୁ /90666 43 111 667େରାହିତ ପଧାନ ପି ଲି ରାଜ ପଧାନ LNT4138681
ୀ /90667 31 111 668ମନିଶା ଶତପଥୀ ପି ମେହ  ଶତପଥୀ YVY0551382
ୀ /90668 53 111 669ଶା ିଲତା ଶତପଥୀ ସା ବାବୁରାମ ଶତପଥୀ LNT4543856
ପ ୁ /91669 45 111 670େଗାପାଳକୃ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରତନ୍ ାକର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT4138392
ପ ୁ /91670 63 111 671ପ ାନନ ବାରିକ ପି କଶୁ ବାରିକ LNT4140802
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ପ ୁ /91671 48 111 672ସି ୁ ବାରିକ ପି କଶୁ ବାରିକ LNT4138376
ୀ /91672 54 111 673ଅସମତ ବିବି ସା ସୟଦ ଫରକଳୁ LNT4138368
ୀ /91673 36 111 674େରସମା ବିବି ପି ସୟଦ ଫାରକୁ LNT4138343

ପ ୁ /91674 44 111 675ସକୁା  ଛାଟରାୟ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଛାଟରାୟ LNT2922268
ୀ /91675 74 111 676ପ ୂ ିର୍ମା େଛାଟରାୟ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େଛାଟରାୟ LNT2922276
ୀ /91676 60 111 677େହମ ଦାସ ସା େକ୍ଷତ ଦାସ OR/06/044/462456
ୀ /91677 55 111 678ବି ୁମାୟା ଦାସ ସା ବଇଁସି ଦାସ OR/06/044/462453

ପ ୁ /91678 46 111 679ରତିକା  ଧନି ପି କାହନ୍  ୁଧନି LNT4138384
ପ ୁ /91679 91 111 680ମାୟାଧର ମିଶ ପି ଭଗବାନ ମିଶ LNT4091542
ପ ୁ /91680 38 111 681ସୟଦ ମକୁତାର ପି ସୟଦ ଦଫାରକଳୁ LNT4138350
ପ ୁ /91681 54 111 682ସୟଦ ଫାରକୁ ପି ସୟଦ ଦାଉଦ LNT4092102
ୀ /91682 35 111 683କରୁଣା ଭାରତୀ ସାଓ ସା ବିଶାଲ ପସାଦ ସାଓ YVY0692806
ୀ /92683 79 111 684ଆଶା ବାରିକ ସା ଅରକି୍ଷତ ବାରିକ LNT2922250

ପ ୁ /92684 78 111 685ବୃ ାବନ ବାରିକ ପି ମଧସୁଦୁନ ବାରିକ LNT4091732
ୀ /92685 35 111 686ପଣତୀ ବାରିକ ସା ସକୁା  ବାରିକ YVY0395046

ପ ୁ /92686 88 111 687ହାଡିବ ୁ େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା LNT4091534
ପ ୁ /92687 68 111 688ଭିମ େବେହରା ପି ଆପନା େବେହରା LNT4091567
ୀ /92688 63 111 689ରାଧାରାଣୀ େବେହରା ସା ହାଡିବ ୁ େବେହରା LNT4091674
ୀ /92689 54 111 690ସଂଜୁ େବେହରା ସା ଗଦାଧର େବେହରା YVY0551374
ୀ /92690 50 111 691ଟୁନି େବେହରା ସା ଭକ୍ତବ ୁ େବେହରା LNT4137832

ପ ୁ /92691 37 111 692ସନୁା େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା YVY0550673
ୀ /92692 45 111 693ବୁ ି ଦାସ ସା ବିଭୁତି ଦାସ OR/06/044/462458

ପ ୁ /92693 66 111 694ମହ ଦ େହାେସନ ପି େରାହନ େହାେସନ LNT4137535
ପ ୁ /92694 40 111 695ଫିେରାଜ େହାେସନ ପି ମହ ଦ େହାେସନ LNT4137527
ପ ୁ /92695 69 111 696ତିେଲାଚନ କର ପି ଇଶର କର LNT4091864
ପ ୁ /92696 40 111 697ସଧୁାଂଶ ୁକର ପି ତିେଲାଚନ କର LNT4137840
ପ ୁ /92697 60 111 698େଗାପାଳ ପ ା ପି ଜୁଧି ିର ପ ା LNT4091930
ୀ /92698 48 111 699ସାବିତୀ ପ ା ସା ରବି  ପ ା LNT4137857

ପ ୁ /92699 61 111 700ନାରାୟଣ ପାତ ପି ବାରିକ ପାତ LNT4091666
ପ ୁ /92700 76 111 701କମଳାକା  ପଧାନ ପି ନାଥ ପଧାନ LNT4091740
ୀ /92701 66 111 702କା ନ ପଧାନ ସା କମଳାକା  ପଧାନ LNT4091757

ପ ୁ /92702 54 111 703ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ ପି କା ାଳି ରାଉତ LNT4137519
ୀ /92703 50 111 704ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ରାଉତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ LNT4503371
ୀ /92704 66 111 705ର ଲତା ସାହୁ ସା ଆର୍ ସାହୁ LNT4137790
ୀ /92705 63 111 706େଜଯ୍ା ା ସାହୁ ସା ରାଧ ୁସାହୁ LNT4091500

ପ ୁ /92706 55 111 707ସତଯ୍ାନ  ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ସାହୁ LNT4091682
ପ ୁ /92707 55 111 708ବା ା ସାହୁ ପି ନାରୁ ସାହୁ LNT4514147
ପ ୁ /92708 54 111 709ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ପିତବାସ ସାହୁ LNT4092086
ପ ୁ /92709 50 111 710ଗଗନବିହାରୀ ସାହୁ ପି କି ିର୍ନ ସାହୁ LNT4137501
ୀ /92710 50 111 711ମମତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ LNT4092078
ୀ /92711 48 111 712ଅମିକା ସାହୁ ସା ସତଯ୍ାନ  ସାହୁ LNT4137550
ପ ୁ /92712 43 111 713ନିମର୍ଳା ସାହୁ ପି କାମାକ୍ଷା ସାହୁ LNT4137543
ପ ୁ /92713 32 111 714ନାେଗଶ େସଠୀ ପି ରାଜା େସଠୀ YVY0550681
ପ ୁ /92714 32 111 715ନେଗଶ େସଠି ପି ରସା େସଠି YVY0395020
ୀ /92715 27 111 716ଲତା େସଠୀ ସା ନାେଗଶ େସଠୀ YVY0867549

ପ ୁ /92716 50 111 717ରାଜା େସଠୀ ପି ବିଜୟ େସଠୀ LNT4091872
ୀ /92717 48 111 718ଉମା େସଠୀ ସା ରାଜା େସଠୀ LNT4091880
ୀ /92718 68 111 719ପନିୁ ସାଇଁ ସା କୃ ଚ  ସାଇଁ LNT4137709

ପ ୁ /93719 60 111 720ମ ୁଳି ନାୟକ ପି ବାରସିଆ ନାୟକ OR/06/044/462461
ପ ୁ /94720 36 111 721ସତୀଶ େଶଖର ପି ଉେମଶ ଚ  ସାହୁ LNT4543864
ପ ୁ /94721 34 111 722ସି ାଥର୍  େଶଖର ପି ଶ ିଦାନ  ସାହୁ LNT4507562
ପ ୁ /94722 70 111 723ଭା ର ଦାସ ପି ରଘ ୁଦାସ OR/06/044/462463
ପ ୁ /94723 68 111 724ଶ ିଦାନ  ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YVY0737833
ପ ୁ /94724 27 111 725ଶକି୍ତ େଶଖର ପି ସ ିଦା ନ  ସାହୁ YVY0721464
ୀ /95725 50 111 726ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ବିଶ ୁଦାସ OR/06/044/462471
ପ ୁ /95726 38 111 727ଶ ୁ ଦାସ ପି ବିସ ୁଦାସ YVY0102202
ୀ /95727 32 111 728ଶା ି ଦାସ ସା ସ ୁ ଦାସ YVY0570077
ପ ୁ /96728 40 111 729କୃ  ଦାସ ପି ଗଣପତି ଦାସ LNT3224474
ୀ /97729 36 111 730ଜି. ପନୁା ା  ପି ଜି. ଆପାରାଓ  LNT4091856
ପ ୁ /97730 48 111 731ଜଗା େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା LNT4138756
ୀ /97731 42 111 732ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଜଗା େବେହରା LNT4091799
ୀ /97732 78 111 733ଜମ ୁଦାସ ସା ଲକ୍ଷଣ ଦାସ LNT4091641

12 122/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ପ ୁ /97733 73 111 734ହରି ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ LNT4138780
ୀ /97734 47 111 735ସଦୁୁ ା ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ LNT4138764
ୀ /98735 34 111 736ସବିନା ଅମିର ପି ଅମିର ଅଲି ପେଟଲ LNT2921765
ୀ /98736 61 111 737ସାହା ଅମିର ଅଲି ସା ଅମିର ଅଲି ପେଟଲ LNT2921773
ୀ /98737 79 111 738ସାବିତୀ ଦାସ ସା କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/044/462879

ପ ୁ /98738 49 111 739ବିଶନାଥ ଦାସ ପି ବନମାଳି ଦାସ LNT2921740
ପ ୁ /98739 46 111 740େଯାେଗ  ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ LNT3243789
ୀ /98740 44 111 741ରଶି େରଖା ଦାସ ସା ବିଶନାଥ ଦାସ LNT2921757
ୀ /98741 41 111 742େଲାଚନୀ ଦାସ ସା େଯାେଗ  ଦାସ YVY0102236

ପ ୁ /98742 26 111 743ପଦୀପ ଦାସ ପି ଦଂଡପାଣି ଦାସ YVY1237908
ପ ୁ /98743 22 111 744ମାନସ ର ନ ଦାସ ପି େଜାେଗଦ କମୁାର ଦାସ YVY1189216
ୀ /98744 21 111 745କସୁମୁ ପଭା ଦାସ ପି ବିଜୁ ଦାସ YVY1189208
ୀ /98745 21 111 746ବିେନାଦିନୀ ଦାସ ପି େଜାେଗଂଦ କମୁାର ଦାସ YVY1178094
ୀ /98746 21 111 747େସନ୍ହଲତା ଦାସ ସା ପଦୀପ ଦାସ YVY1237890
ୀ /98747 56 111 748େରବତୀ ଗିରି ସା ପେମାଦ ଗିରି LNT4138814

ପ ୁ /98748 47 111 749ଶବି େଜନା ପି ଶୀଧର େଜନା LNT4534848
ପ ୁ /98749 54 111 750ବିମାଧର ଓଝା ପି ନେରା ମ ଓଝା LNT4091898
ପ ୁ /98750 46 111 751ବି ୁଚରଣ ଓଝା ପି ନେରା ମ ଓଝା LNT4138442
ପ ୁ /98751 55 111 752ଅଜୟ ପ ା ପି ପଦନାଭ ପ ା LNT4138434
ପ ୁ /98752 50 111 753ବିଜୟ ପ ା ପି ବଂଶଧିର ପ ା LNT4138426
ପ ୁ /98753 46 111 754ଆଶଷି ପ ନାୟକ ପି ରବି  ପ ନାୟକ LNT4091559
ପ ୁ /98754 46 111 755ସଲୁାଲ ସାହା ପି ବିମଲ ସାହା LNT4138533
ପ ୁ /98755 42 111 756ବଳରାମ ସାହା ପି ବିମଲ ସାହା LNT4138525
ପ ୁ /98756 60 111 757ଜଗବ ୁ ସାହୁ ପି େକ୍ଷତବାସି ସାହୁ LNT4138806
ୀ /98757 56 111 758ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ଜଗବ ୁ ସାହୁ LNT4138798
ୀ /99758 36 111 759ସସିୁଥା ଦାସ ପି ଚି  ର ନ ଦାସ YVY1018951

ଅ /99759 27 111 760ପତୀମା େବେହରା ପି େଗାପୀନାଥ େବେହରା YVY1018936
ପ ୁ /99760 36 111 761ବୁଲୁ ଚ ପି େକୖଳାସ ଚ YVY0102244

/99761 38 111 762ମିନାକ୍ଷୀ କିନାର ପି ଗନୁ୍ଡିଚା ନାୟକ YVY1019025
ଅ /99762 29 111 763ସିବାନୀ କିନନ୍ର ପି ବିଶମର ପଟନାୟକ YVY1019066
ଅ /99763 28 111 764ରୀନା କିନନ୍ର ପି ପ  ୁମହାପାତ YVY1019074
ଅ /99764 26 111 765ଟିକି କିନନ୍ର ପି ତିନାଥ ଦାସ YVY1019009
ଅ /99765 38 111 766ନୀତୁ କିନନ୍ର ପି ରାଧା ଡାକଆୁ YVY1018985
ଅ /99766 37 111 767ଲିଜା କିନନ୍ର ପି କୃ  ଚ  ଦାସ YVY1019108
ଅ /99767 36 111 768ଶୀତଲ କିନନ୍ର ପି େଦାଳେଗାବି  ବ ିଆ YVY1018969
ଅ /99768 34 111 769ତିଳତମା କିନନ୍ର ପି ଜଗବ ୁ େଜନା YVY1018993
ଅ /99769 34 111 770ସେ ାଷି କିନନ୍ର ପି ବିକମ ମହାରଣା YVY1019082
ଅ /99770 31 111 771ଚୁଇନା କିନନ୍ର ପି ଇଶର େସଠୀ YVY1018977
ଅ /99771 25 111 772େସାଫିଆ କିନନ୍ର ପି େବନୁଧର େସଠୀ YVY1019017
ୀ /100772 64 111 773ପଲୁରୀ େଦବି ସା ରାଜାରାମ ମାେହାତ LNT2531689

ପ ୁ /100773 34 111 774ଲାଲା ମାହାେତା ପି ରାମ ଦୟାଲୁ ମାହାେତା LNT2921732
ପ ୁ /100774 65 111 775ବି ୁ ବାରିକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ବାରିକ LNT4543773
ପ ୁ /100775 53 111 776କଳୁମଣି ବାରିକ ପି ଭଗବାନ ବାରିକ LNT4137683
ୀ /100776 47 111 777ଉଷା ବାରିକ ସା କଳମଣୀ ବାରିକ LNT4137691

ପ ୁ /100777 36 111 778ଚ ମଣି ବାରିକ ପି ବି ୁ ବାରିକ LNT4543807
ପ ୁ /100778 57 111 779ନ ିଆ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା LNT3224235
ୀ /100779 47 111 780ପମିଳା େବେହରା ସା ବାଇଧର େବେହରା LNT3223989

ପ ୁ /100780 45 111 781ଅଭୟ େବେହରା ପି ଧବୃ େବେହରା LNT4137477
ପ ୁ /100781 43 111 782େକୖଳାସ େବେହରା ପି ରବି େବେହରା LNT4137741
ପ ୁ /100782 43 111 783ସଯଯ୍ର୍ େବେହରା ପି ଧବୃ େବେହରା LNT4137485
ପ ୁ /100783 42 111 784ଭ ନ କମୁାର େବେହରା ପି େକଶବ ଚ  େବେହରା LNT4539151
ପ ୁ /100784 40 111 785ରେମଶ େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା LNT2531697
ପ ୁ /100785 38 111 786ବାବୁଲା େବେହରା ପି ଉମା େବେହରା LNT4137675
ୀ /100786 38 111 787ବାସ ି େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା LNT4528741
ପ ୁ /100787 37 111 788ଉ ବ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା LNT4546321
ୀ /100788 37 111 789ଅନୁସୟୁା େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା LNT4138459
ପ ୁ /100789 33 111 790ଅବିନାଶ ଚ ନ େବେହରା ପି ରାଧାନାଥ େବେହରା LNT4546339
ପ ୁ /100790 52 111 791ଅକୁର ଚରଣ ବିଶାଳ ପି ଭଗବତ ଚରଣ ବିଶାଳ LNT2921724
ପ ୁ /100791 43 111 792ପପଲୁ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବିଶାଳ LNT4543799
ପ ୁ /100792 42 111 793କାବୁଲା ବିଶାଳ ପି ଯଧିୁ ିର ବିଶାଳ LNT2921716
ୀ /100793 50 111 794ବୁଲି ଛଟାଇ ସା ଶବି ଛଟାଇ LNT3243755
ପ ୁ /100794 34 111 795କା ିର୍କ ଛାେଟାଇ ପି ଶବିା ଛାେଟାଇ YVY0314971
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ୀ /100795 32 111 796େଗଲି ଛାେଟାଇ ସା କା ର୍ୀକ ଛାେଟାଇ YVY0314989
ପ ୁ /100796 71 111 797ରେମଶ ଦାସ ପି ମ ୁଳି ଦାସ LNT2531655
ୀ /100797 62 111 798ଲବଣୀ ଦାସ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ LNT3224649
ୀ /100798 48 111 800ଡଲି ଦାସ ସା େଗୗରା  ଦାସ LNT4137824

ପ ୁ /100799 43 111 801ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ LNT4534889
ପ ୁ /100800 42 111 802ଶବି ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ LNT3224680
ୀ /100801 42 111 803ଶୀମତୀ ସମିୁତା ଦାସ ସା କା ିର୍କ ଦାସ LNT4521589
ୀ /100802 39 111 804ଶୀମତୀ ସାଦୁ ଦାସ ସା ସୀ େଯାଗି ଦାସ YVY0102269

ପ ୁ /100803 39 111 805ଶୀ ମାଧବ ଦାସ ପି ଶୀ ହାଡିଆ ଦାସ LNT4521597
ପ ୁ /100804 38 111 806କାଳିଆ ଦାସ ପି ବାବୁ ଦାସ LNT4528667
ପ ୁ /100805 36 111 807ବିଶରଂଜନ ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ LNT4137592
ୀ /100806 61 111 808ମୀନା େଦବୀ ସା ରାମପିତ ମହତ LNT4514220
ୀ /100807 57 111 809ରମା େଦବୀ ସା ଜୀବନ ଲାଲ ଗୁ ା LNT3223997
ୀ /100808 56 111 810ଲାଲପରୀ େଦବୀ ସା ଉେପ  ମହତ LNT4514212
ୀ /100809 50 111 811େଗାଲାପ େଦବୀ ସା ରାମଚ  ମେହେତା LNT4521662
ୀ /100810 47 111 812େକୗଶଲଯ୍ା େଦବୀ ସା େନପାଲ ମହତ YVY0314963
ୀ /100811 45 111 813ସନୁୀତା େଦବୀ ସା ପଯ୍ାେର ମହତ YVY0102285
ୀ /100812 42 111 814ଅମରିକନ େଦବୀ ସା ମ ନୁ୍ ମାହାେତା LNT1699875
ୀ /100813 29 111 815ବିଭା େଦବୀ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମହତ YVY0867432
ୀ /100814 52 111 816ଇ ିରା େଦବୀ ସା ଶବି ମହେତା YVY0692905
ୀ /100815 42 111 817ଅମିତା େଦବୀ ସା ବିନ ରାମ YVY0550640
ୀ /100816 34 111 818ଫଲୁ େଦବୀ ସା ଶବି ଚ  ରାମ YVY0550657

ପ ୁ /100817 48 111 819ସେ ାଷ କର ପି ମେହ  କର LNT3243748
ୀ /100818 63 111 820ଉମିର୍ଳା ମହାରଣା ସା େଗୗରିଶ ର ମହାରଣା LNT4137451

ପ ୁ /100819 43 111 821ମହାବିର ମହାରଣା ପି େଗୗରିଶ ର ମହାରଣା LNT4137444
ପ ୁ /100820 40 111 822ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାରଣା ପି େଗୗରିଶ ର ମହାରଣା LNT4137436
ୀ /100821 37 111 823ବୃ ାବତୀ ମହାରଣା ପି େଗୗରିଶ ର ମହାରଣା LNT4137428

ପ ୁ /100822 66 111 824ରାମପୀତ ମହତ ପି ବତୁ ମହତମହତ LNT4514204
ପ ୁ /100823 60 111 825ରାଜାରାମ ମାହାତ ପି ରାମ ସତୂାର ମାହାତ LNT3224441
ପ ୁ /100824 56 111 826ଶବି ମହତ ପି ସଉକି ମହତ YVY0550707
ପ ୁ /100825 55 111 827ମେହ  ମହତ ପି ରବି ମହତ LNT1699842
ପ ୁ /100826 52 111 828େନପାଲ ମହତ ପି ରାଜାରାମ ମହତ YVY0314955
ପ ୁ /100827 50 111 829ରାମେସାଭିତ ମହତ୍ ପି ଜଗଦିଶ ମହତ୍ LNT1699834
ପ ୁ /100828 50 111 830ରାମବିଜ ମହତ ପି ଦୁଲାର ଚା  ମହତ LNT1699867
ପ ୁ /100829 50 111 831ଶବିଶ ର ମହତ ପି େଯାେଗ  ମହତ OR/06/044/462643
ପ ୁ /100830 48 111 832ଦିେନଶ ମହତ ପି ଦୁଲାରା ଚା  ମହତ LNT1699826
ପ ୁ /100831 47 111 833ଓକିଲ ମାହତ ପି େଯାେଗ  ମାହତ LNT3224433
ପ ୁ /100832 43 111 834ମେନାଜ ମାହାତ ପି ରାେଧ ମାହାତ LNT3224425
ପ ୁ /100833 41 111 835ଜୀବଶ ମହତ ପି ରାମପିତ ମହତ LNT4514238
ୀ /100834 40 111 836େରଣ ୁମାହାତ ସା କାମେଦବ ମାହାତ LNT3243771

ପ ୁ /100835 32 111 837େନବଲ ମହତ ପି ଶବି ମହତ YVY0551309
ପ ୁ /100836 29 111 838ଜୟ କମୁାର ମହତ ପି ଉେପ  ମହତ YVY0551184
ପ ୁ /100837 29 111 839ବଦି ମହତ ପି ମେହ  ମହତ YVY0867408
ପ ୁ /100838 29 111 840ବି ୁ େଦବ ମହତ ପି ଶବି ଶ ର ମହତ YVY0692814
ପ ୁ /100839 28 111 841ଗେଣଷ କମୁାର ମହତ ପି ଜୟ ଶ ର ମହତ YVY0692749
ୀ /100840 80 111 842ଜାେଗା ମହେତା ସା ମିଶ ମହେତା LNT4528642

ପ ୁ /100841 56 111 843ଜୟଶ ର ମାହାେତା ପି େଯାେଗ  ମାହାେତା YVY0985101
ପ ୁ /100842 54 111 844ରାମ ପକାଶ ମହେତା ପି ବାଲେଦବ ମହେତା YVY0692939
ପ ୁ /100843 52 111 845ରାେଜ  ମାହାେତା ପି ମନିଲାଲ ମାହାେତା LNT1699818
ପ ୁ /100844 50 111 846ମ ନୁ୍ ମାହାେତା ପି େଯାେଗ  ମାହାେତା LNT1699883
ପ ୁ /100845 47 111 847ବିେନାଦ ମାହାେତା ପି ରାମଦୟାଲ ମାହାେତା LNT3224060
ପ ୁ /100846 40 111 848ପଯ୍ାେର ମାହାେତା ପି ରାେମଶର ମାହାେତା LNT3224623
ପ ୁ /100847 29 111 849ମେୁକଶ ମହେତା ପି ରାମ େସାହାଗ ମହେତା YVY0692947
ପ ୁ /100848 28 111 850ସେ ାଷ ମହେତା ପି ରାମ ସାଥର୍  ମହେତା YVY0692921
ପ ୁ /100849 55 111 851ଶୀ ରାମବିଛ ମାେହେତା ପି ଶୀ ଦୁଲାଇ ଚା LNT3243805
ୀ /100850 26 111 852ସନିୁତା ମେହାତ ସା କେହନ୍ଆ କମୁାର ମେହାେତା YVY1019165
ପ ୁ /100851 55 111 853ବସ  ମାେଲାଡ଼ା ପି ଧନୀ ମାେଲାଡା LNT3224003
ପ ୁ /100852 65 111 854ରାମଦୟାଲ ମାରିେତା ପି ଶୀଚନ LNT1699891
ୀ /100853 50 111 855ବିେଲାେଦବି ମାରିେତା ସା ବିଜୟ ଶ ର ମାରିେତା LNT3243649
ପ ୁ /100854 64 111 856କପୃାସି ୁ ମହା ି ପି ନଟବର ମହା ି LNT4137733
ୀ /100855 60 111 857ପମିଳା ମହା ି ସା କୃପାସି ୁ ମହା ି LNT4137725
ୀ /100856 45 111 858ବାସ ି ମହା ି ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ମହା ି LNT4543849
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ୀ /100857 37 111 859ବନିତା ମହା ି ପି କୃପାସି ୁ ମହା ି LNT4137717
ୀ /100858 64 111 860ସମିୁତା ମଦୁୁଲି ସା କଳୁମଣି ମଦୁୁଲି LNT4534905

ପ ୁ /100859 60 111 861ନାଗା ମମୁ ୁର୍ ପି ସିତାରାମ ମମୁ ୁର୍ LNT4137758
ପ ୁ /100860 45 111 862ବିଜୟ ନାୟକ ପି ବାବୁ ନାୟକ LNT4137568
ପ ୁ /100861 36 111 863କାଶନିାଥ ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ନାୟକ LNT4543757
ପ ୁ /100862 33 111 864େଦବରାଜ ନାୟକ ପି ଶୀଧର ନାୟକ LNT4543831
ପ ୁ /100863 50 111 865ନିତଯ୍ାନ  ପ ା ପି ବାସେୁଦବ ପ ା LNT4137469
ପ ୁ /100864 38 111 866ଜଗନନ୍ ାଥ ପ ା ପି େବଣଧୁର ପ ା LNT4539110
ପ ୁ /100865 65 111 867ସାର  ପରିଡା ପି ଧେନଶର ପରିଡା LNT4507471
ପ ୁ /100866 56 111 868ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପରିଡା ପି ଜଗବ ୁ ପରିଡା LNT4137626
ପ ୁ /100867 47 111 869ମେନାହର ପାତ ପି ଆକଳିୁ ପାତ LNT4137576
ପ ୁ /100868 44 111 870ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ ପି ଉେପ  ପଧାନ LNT4507497
ପ ୁ /100869 46 111 871ହଳଧର ପଧାନ ପି ନିଳା ୀ ପଧାନ LNT4137774
ପ ୁ /100870 43 111 872ଜଳଧର ପଧାନ ପି ନିଳା ୀ ପଧାନ LNT4137782
ପ ୁ /100871 39 111 873ସେୁରଶଚ  ପଧାନ ପି ନିଳା ୀ ପଧାନ LNT4137766
ୀ /100872 38 111 874ମାମିନା ପଧାନ ସା େରାହିତ ପଧାନ LNT4137642

ପ ୁ /100873 44 111 875ବିନ ରାମ ପି େଗୗରନ ରାମ YVY0551291
ୀ /100874 35 111 876ବାରତୀ ରାଓ ସା ବାଲ ସ ୁ ର ରାଓ LNT4503306

ପ ୁ /100875 44 111 877ଶରତ ଚ  ରାଉତ ପି ସଶୁା  ରାଉତ LNT4539136
ପ ୁ /100876 66 111 878ବଂଶଧିର ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ LNT4137634
ପ ୁ /100877 58 111 879ଦିବାକର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT4137618
ୀ /100878 50 111 880ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ଦିବାକର ସାହୁ LNT4137600
ୀ /100879 48 111 881ରିନା ସାହୁ ସା ଗଗନ ଚ  ସାହୁ LNT4091781

ପ ୁ /100880 36 111 882ସେରାଜ ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ LNT4137493
ପ ୁ /100881 63 111 883ମାଣିକ ସରକାର ପି ଅେ ର୍ ୁ ସରକାର LNT1864024
ୀ /100882 57 111 884ଯମନୁା ସରକାର ସା ମାଣିକ ସରକାର LNT4137816

ପ ୁ /100883 40 111 885ଜୟେଦବ ସରକାର ପି ମାଣିକ ସରକାର LNT4137808
ପ ୁ /100884 55 111 886େଚୖତନ ସାଇଁ ପି କଳୁମଣି ସାଇଁ LNT4507547
ପ ୁ /100885 53 111 887ସେୁର  ସାଇଁ ପି କ ଚ  ସାଇଁ LNT4507489
ପ ୁ /100886 38 111 888ଅମିୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ହୃଦାନ  ସାଇଁ LNT4539144
ପ ୁ /100887 46 111 889ଉେମଶଚ  ତିପାଠୀ ପି ନେର  ତିପାଠୀ LNT4137584
ପ ୁ /101888 41 111 890ନରି ଦାସ ପି ରଘ ୁଦାସ LNT3224482
ୀ /102889 45 111 891ଅମିକା ଦାସ ସା ସଦୁାମ ଦାସ OR/06/044/462884
ୀ /103890 56 111 892ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/044/463929
ୀ /103891 56 111 893କମୁାରି ଦାସ ସା ରାଜୁ ଦାସ YVY0550632
ୀ /103892 42 111 894ଭରି ଦାସ ସା ହରି ଦାସ OR/06/044/462885
ୀ /103893 39 111 895େଦବୀ ଅଚର୍ନା ଦାସ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ସତଯ୍ େଜନା YVY0550624
ୀ /103894 66 111 896ସଂଯକୁ୍ତା ପଧାନ ସା ଦୀପକ କମୁାର େଜନା YVY0550616
ୀ /104895 51 111 897ସବିତା ବ ର୍ ନ ସା ନିର ନ ବ ର୍ ନ OR/06/044/462836
ୀ /104896 70 111 898ତାରା େଦଇ ସା ଲଛମନ OR/06/044/463077
ୀ /104897 44 111 899ଆେପୟାମା େଜମା ସା ରାମକୃ  େଜମା OR/06/044/463076
ପ ୁ /104898 50 111 900ରାମକୃ  େଜନା ପି ଅପନା େଜନା OR/06/044/463081
ପ ୁ /104899 43 111 901ଜି କି ା ପି ଡି ଲଛିଆ OR/06/044/462980
ୀ /104900 85 111 902େକାେରଇ ପାତ ସା ବଲବ ପାତ OR/06/044/462953

ପ ୁ /104901 41 111 903ଅେଲଖ ପାତ ପି ବଲଭ ପାତ OR/06/044/462828
ୀ /104902 40 111 904ସମୁତି ରଣା ସା ନିଳମଣି ମହାପାତ OR/06/044/462965

ପ ୁ /104903 60 111 905ଧରମା ରାଓ ପି ଜଗନାଥ ରାଓ OR/06/044/463254
ୀ /104904 55 111 906ମିନତୀ ସାଇଁ ସା ଧରମା ସାଇଁ LNT4503298

ପ ୁ /105905 41 111 907ନିରଂଜନ ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ OR/06/044/462689
ପ ୁ /106906 42 111 908ବିେନାଦ େଭାଇ ପି ଚିହିର େଭାଇ LNT2592202
ୀ /106907 60 111 909ପଫଲୁ ଦାସ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ OR/06/044/462812
ୀ /106908 39 111 910ରଜନି ଦାସ ସା ଶଇଳ ଦାସ OR/06/044/462891
ୀ /106909 38 111 911ସୀମତୀ କଳାବତୀ େଦବୀ ସା ଶୀ ନାରାୟଣ ଦାସ LNT2592186
ୀ /106910 38 111 912କମୁାରୀ ପତିଭା ସାହୁ ପି ସଂସାରୀ ସାହୁ LNT2592178
ପ ୁ /106911 39 111 913ପସନନ୍ ସାମଲ ପି ଶକୁେଦବ ସାମଲ LNT2592194
ପ ୁ /106912 28 111 914ବିେବକ େସାଢା ପି ଦିପକ େସାଢା YVY0692798
ପ ୁ /107913 64 111 915ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ LNT2505196
ୀ /107914 54 111 916ସାରତି ବାରିକ ସା ଦୁଯଯ୍ର୍ଧନ ବାରିକ LNT2499762
ପ ୁ /107915 44 111 917ଶବି ବାରିକ ପି ଦୁଯଯ୍ର୍ଧନ ବାରିକ LNT2531648
ପ ୁ /107916 39 111 918ସ ୟ ବାରିକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବାରିକ LNT2505170
ୀ /107917 60 111 919ରଜନି େବେହରା ସା ପ ୁ ର୍ େବେହରା OR/06/044/462414
ପ ୁ /107918 64 111 920ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ରାେଜ  ଦାସ LNT2505188
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ୀ /107919 59 111 921ସା ିଆ ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ LNT2499770
ପ ୁ /107920 52 111 922ମାଖନ ଦାସ ପି ଜୟଚ  ଦାସ LNT2592061
ପ ୁ /107921 50 111 923ସଂଜିତ୍ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ LNT2592087
ପ ୁ /107922 49 111 924ବଳରାମ ଦାସ ପି ଜଗଦିଶ ଦାସ LNT2592129
ୀ /107923 44 111 925ସଭୁଦା ଦାସ ସା ମାଖନ ଦାସ LNT2499804

ପ ୁ /107924 42 111 926ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ ପି ଜଗଦିଶ ଦାସ LNT2499812
ୀ /107925 40 111 927େଜଯ୍ାସନ୍ା ଦାସ ସା ବଳରାମ ଦାସ LNT2499820

ପ ୁ /107926 38 111 928ରଂଜିତ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ LNT2592095
ୀ /107927 29 111 929ଲଳିତା ଦାସ ସା ର ିତ ଦାସ YVY0550608
ୀ /107928 38 111 930ବଜା ନ୍ା େଦବୀ ପି କାଶୀ LNT2592137
ୀ /107929 40 111 931ରିତା କମୁାରୀ ଗୁ ା ପି ମିଶିରାମ ଗୁ ା OR/06/044/463273
ୀ /107930 39 111 932ନୟା ଗୁ ା ପି କାଶରିାମ ଗୁ ା LNT2592152
ୀ /107931 44 111 933ଆଛିଆ ରାଓ ସା ଶମା ରାଓ LNT2499788

ପ ୁ /107932 45 111 934ଦୟାନିଧି ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ରାଉତ LNT2505162
ୀ /107933 39 111 935େବନୁ ରାଉତ ସା ଦୟାନିଧି ରାଉତ LNT2491512
ୀ /107934 85 111 936ଦୁତୀ ସାହୁ ସା ଗୟାଧର ସାହୁ LNT2499754
ୀ /107935 50 111 937ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ LNT2499747

ପ ୁ /107936 67 111 938ପଶନନ୍  କମୁାର ସାମଲ ପି ବିପବର ସାମଲ LNT2592145
ପ ୁ /108937 60 111 939େଗୗରା  ଦାସ ପି ଅରକି୍ଷତ ଦାସ LNT2493773
ୀ /108938 55 111 940କୁ ି ଦାସ ସା ବିପ ଦାସ OR/06/044/463179
ୀ /108939 34 111 941ମାମନିୁ ଦାସ ସା ବାବୁଲା ଦାସ LNT2921807
ୀ /108940 33 111 942ଆରତୀ ଦାସ ସା ବାପି ଦାସ LNT2921799
ୀ /108941 55 111 943ନମର୍ଦା ଜାଲି ସା ନକଳୁ ଜାଲି LNT2921690

ପ ୁ /108942 37 111 944ରାଜୁ ଜାଲି ପି ନକଳୁ ଜାଲି LNT2921831
ପ ୁ /108943 34 111 945ପପ ୁଜାଲି ପି ନକଳୁ ଜାଲି LNT2921849
ୀ /108944 34 111 946ସମି ା ଜାଲି ସା ସେ ାଷ ଜାଲି LNT2921823
ୀ /108945 32 111 947ପି ି  ଜାଲି ପି ନକଳୁ ଜାଲି LNT2921856

ପ ୁ /108946 32 111 948କାଲୁ ଜାଲି ପି ଭିମ ଜାଲି LNT2921815
ୀ /109947 74 111 949କାମିନି ଦାସ ସା କାଶ ିଦାସ OR/06/044/462822
ୀ /109948 39 111 950ଟୁନୁ ଦାସ ପି ଶବର ଦାସ LNT3224540

ପ ୁ /110949 60 111 951ନାଲୁ ଦାସ ପି ବାସ ୁଦାସ LNT2592046
ପ ୁ /110950 58 111 952ଅଜୟ ଦାସ ପି ଝୁରିଆ ଦାସ OR/06/044/463126
ୀ /110951 55 111 953ବିନତି ଦାସ ସା ଅଜୟ ଦାସ OR/06/044/463127
ୀ /110952 48 111 954ରାଜୁ ଦାସ ସା ସଂଜୟ ଦାସ OR/06/044/462681
ୀ /110953 45 111 955ପତିମା ଦାସ ସା ବିଜୁ ଦାସ OR/06/044/462683

ପ ୁ /110954 45 111 956ସଂଜୟ ଦାସ ପି ଝୁରିଆ ଦାସ OR/06/044/462680
ୀ /110955 38 111 957ରଂଜୁ ଦାସ ପି ଝରିଆ ଦାସ LNT2591964
ୀ /110956 31 111 958ଡଲି ଦାସ ପି ଅଜୟ ଦାସ YVY0551960

ପ ୁ /110957 25 111 959ର ନ ଦାସ ପି ସ ଆୁ ଦାସ YVY1019140
ୀ /110958 40 111 960ପମିଳା ମହାରଣା ସା ଦିଗମର ମହାରଣା YVY0692574

ପ ୁ /110959 69 111 961େକୖଳାସ ସାହୁ ପି ଭମରବର ସାହୁ LNT2591956
ପ ୁ /110960 69 111 962ସ ିଦାନନଦ ସାହୁ ପି ହୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ LNT2592038
ପ ୁ /110961 67 111 963ଅଭମନଯ୍ ୁସାହୁ ପି ଭମରବର ସାହୁ LNT2591980
ୀ /110962 60 111 964ଝୁନାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ LNT2591972
ୀ /110963 58 111 965ଶୀବାନ ସାହୁ ସା ସ ିଦାନ  ସାହୁ LNT2592020

ପ ୁ /110964 50 111 966ପକାଶ ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ LNT2592012
ୀ /110965 50 111 967ଶାଳିନି ସାହୁ ସା ପକାଶ ସାହୁ LNT2592004
ୀ /110966 50 111 968ସମୁଣୀ ସାହୁ ସା ଉେମଶ ସାହୁ LNT2591998

ପ ୁ /111967 60 111 969ବସ  େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/044/462917
ୀ /111968 55 111 970ଲକି୍ଷ େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା OR/06/044/462918
ପ ୁ /111969 65 111 971ବି ୁଚରଣ େଲ ା ପି ଭମର ସାହୁ LNT2591931
ୀ /111970 66 111 972ସରସତୀ ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ସାହୁ LNT2591949
ପ ୁ /113971 42 111 973ଅଭିମନଯ୍ ୁଓଝା ପି ଲକ୍ଷିଧର ଓଝା LNT2591923
ପ ୁ /114972 39 111 974ପରିୁଆ ବାଉଳା ପି ଚକରା ବାଉଳା LNT2591915
ୀ /114973 50 111 975ଲକ୍ଷି ଦାସ ସା ଶୀଧର ଦାସ OR/06/044/463006
ପ ୁ /114974 46 111 976େଲାଚନ ଦାସ ପି ମରୁଲୀ ଦାସ OR/06/044/462882
ପ ୁ /114975 43 111 977ବଗଲିୁ ଦାସ ପି େଲାଚନ ଦାସ LNT2591899
ପ ୁ /115976 58 111 978ଏଲ୍ ଆପାରାଓ ପି ଏଲ୍ ସିମାରାଓ LNT4138020
ପ ୁ /115977 62 111 979ଦୁେଯଯ୍ଯ୍ର୍ାଧନ ବାରିକ ପି ବା ାନିଧି ବାରିକ LNT3353190
ପ ୁ /115978 58 111 980ଅ ୁର୍ନ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା LNT4514303
ପ ୁ /115979 53 111 981ସାରଥି େବେହରା ପି ଅନ  େବେହରା LNT4137931
ୀ /115980 53 111 982ମାମିନା େବେହରା ସା ଅ ୁର୍ନ େବେହରା LNT4514295
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ୀ /115981 58 111 983ଶଶ ିଦାସ ସା େଧାବା ଦାସ LNT4137907
ପ ୁ /115982 51 111 984ଦିନନାରାୟଣ ଦାସ ପି େଗାକଳୁାନ  ଦାସ LNT4137972
ପ ୁ /115983 44 111 985ସତଯ୍ ଦାସ ପି େଧାବା ଦାସ LNT4137881
ପ ୁ /115984 43 111 986ହରିନାଥ ଦାସ ପି ବିଶ ୁଦାସ LNT4137949
ୀ /115985 43 111 987ବାସ ି ଦାସ ସା ଗଦା ଦାସ LNT4137923
ୀ /115986 43 111 988ନମିତା ଦାସ ସା ଦିନନାରାୟଣ ଦାସ LNT4137964
ୀ /115987 40 111 989ଦମୟ ି ଦାସ ସା େଗାପିନାଥ ଦାସ LNT4137915
ୀ /115988 38 111 990ବାସ ି ଦାସ ସା ହରିନାଥ ଦାସ LNT4137956
ୀ /115989 37 111 991ଅଂଜନା ଦାସ ପି ବାବନ ଦାସ LNT4137998

ପ ୁ /115990 56 111 992ତିେଲାଚନ ମିଶ ପି ଜଳ ର ମିଶ LNT4138046
ୀ /115991 53 111 993ସାବିତି ମିଶ ସା ଲକ୍ଷଣ ମିଶ LNT4137980

ପ ୁ /115992 42 111 994ସନାତନ ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ LNT3224714
ୀ /115993 63 111 995ଜି. ରାମ ୁ ପି ଜି. ଆପାରାଓ LNT4521837
ୀ /115994 37 111 996ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ରାେଜଶ ସାହୁ YVY0314997

ପ ୁ /115995 53 111 997ରାେଜଶ ସାହୁ ପି ଚ ମଣି ସାହୁ LNT4138012
ପ ୁ /115996 45 111 998କୃ  ସାହୁ ପି ଚ ମଣି ସାହୁ LNT2591881
ୀ /115997 38 111 999ରିନା ସାହୁ ସା େଗାଲଖ ସାହୁ LNT4091922
ୀ /116998 81 111 1000ଟାବି ମଣ୍ତଳ ସା ଝତୁ ମଣ୍ତଳ LNT2591857

ପ ୁ /116999 65 111 1001ସେ ାଷ ମହା ି ପି ସଧିୁର ମହା ି OR/06/044/462906
ୀ /1161000 59 111 1002ସଂ ଯ୍ା ମହା ି ସା ସେ ାଷ ମହା ି OR/06/044/462902

ପ ୁ /1161001 55 111 1003ଅଚଯ୍ତୁା ନାଏକ ପି େଦୖତାରି ନାଏକ LNT2591873
ପ ୁ /1161002 66 111 1004ପିତବାସ ସାହୁ ପି ହରି ସାହୁ LNT2591840
ପ ୁ /1161003 68 111 1005ବାଇଧର ସିଂ ପି ଉ ବ ସିଂ LNT2591865
ୀ /1171004 45 111 1006ସସିତା େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା LNT2591832
ୀ /1171005 50 111 1007ପ ୁ ା ଦିେୱାଦି ସା ସଂପ ୂ ର୍ା ନ  ଦିେୱାଦି LNT2518736

ପ ୁ /1171006 52 111 1008ସଂପ ୂ ର୍ା ନ  ଦିେବଦି ପି ବଳି ରାମ ଦିେବଦି LNT2518728
ୀ /1171007 28 111 1009େଶତା ଦିେୱଦୀ ପି ସଂପ ୂ ର୍ା ନ  ଦିେୱଦୀ YVY0938050
ୀ /1171008 26 111 1010ସି ି ଦିେୱଦୀ ପି ସଂପ ୂ ର୍ା ନ  ଦିେୱଦୀ YVY0938035
ୀ /1171009 24 111 1011ଶତିୃ ଦିେୱଦୀ ପି ସଂପ ୂ ର୍ା ନ  ଦିେୱଦୀ YVY0938043

ପ ୁ /1171010 48 111 1012ନିେତଇ ମହା ି ପି ସଧିୁର ମହା ି LNT2531630
ପ ୁ /1171011 69 111 1013ହରି ପାତ ପି ବଟ ପାତ OR/06/044/462908
ୀ /1171012 55 111 1014ସବୁାସିନି ପାତ ସା ହରି ପାତ LNT3224284
ୀ /1171013 37 111 1015ମମ ପାତ ସା ବାଦସାହା ଦାସ YVY1019116

ପ ୁ /1171014 30 111 1016କା ିର୍କ ପାତ ପି ହରି ପାତ YVY1019199
ପ ୁ /1171015 29 111 1017ଗେଣଷ ପାତ ପି ହରି ପାତ YVY1019132
ୀ /1171016 25 111 1018ସ  ୁପାତ ସା ଶରତ ଦାସ YVY1019090
ୀ /1181017 55 111 1019ଉମା ଦାସ ସା ଶନିଆ ଦାସ OR/06/044/462440

ପ ୁ /1181018 72 111 1020ଅନିରୁ  ସାଇଁ ପି ଭୀମେସନ ସାଇଁ LNT3224029
ୀ /1181019 65 111 1021ଅ ନା ସାଇଁ ସା ଅନିରୁ  ସାଇଁ LNT3224763

ପ ୁ /1191020 49 111 1022େକୖଳାସ ଚ  ସାଇଁ ପି ଅନିରୁ  ସାଇଁ LNT2591808
ୀ /1201021 59 111 1023ଦମୟ ି ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ LNT2531671
ପ ୁ /1201022 31 111 1024େଜଯ୍ାତି ରାଓ ପି ପକାଶ ରାଓ YVY0315002
ୀ /1201023 46 111 1025ପ ୂ ିର୍ମା ସାଇଁ ସା େକୖଳାସ ସାଇଁ LNT2591790

ପ ୁ /1211024 38 111 1026ରେମଶ ଦାସ ପି ବୁ ିଆ ଦାସ YVY0985119
ୀ /1221025 65 111 1027କୁ ି ଦାସ ସା ଚରଣ ଦାସ OR/06/044/462821

ପ ୁ /1221026 44 111 1028ସୀମା ଦାସ ପି ଚରଣ ଦାସ LNT2531713
ୀ /1221027 40 111 1029ମ ୁଳି ଦାସ ପି ଚରଣ ଦାସ LNT3224573

ପ ୁ /1221028 68 111 1030ମେୁକଶ ପସାଦ ସାଓ ପି ଯମନୁା ପସାଦ ସାଓ LNT2490530
ୀ /1221029 63 111 1031କଳାବତୀ େଦବୀ ସାଓ ସା ମେୁକଶ ପସାଦ ସାଓ LNT2490522
ୀ /1221030 60 111 1032ବାସ ୀ ସାଇଁ ପି ଭୀମେସନ ସାଇଁ LNT3224037
ପ ୁ /1231031 81 111 1033ଜଗବ ୁ ମହାପାତ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହାପାତ OR/06/044/462673
ୀ /1231032 75 111 1034କମଳା ମହାପାତ ସା ଜଗବ ୁ ମହାପାତ LNT2525061
ୀ /1231033 44 111 1035ପୀତୀ ସାଓ ପି ମେୁକଶ ପସାଦ ସାଓ LNT2489524
ୀ /1241034 69 111 1036ସମୁତି ଦାସ ସା ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/044/463064
ୀ /1241035 48 111 1037ସଂଜୁ ଦାସ ସା େଦବ ଦାସ LNT2591774
ପ ୁ /1241036 48 111 1038ବାବୁଲା ଦାସ ପି ଭାମ ଦାସ LNT2494060
ପ ୁ /1241037 20 111 1039ବାସେୁଦବ ଦାସ ପି ବାବୁଲା ଦାସ YVY1220011
ୀ /1241038 48 111 1040ଶ ିଲତା ସାମଲ ସା ଦୀନବ ୁ ସାମଲ LNT2591782
ୀ /1251039 70 111 1041ଲାବଣଯ୍ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବନମାଳୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3224250
ପ ୁ /1251040 45 111 1042ଶୀଧର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବନମାଳି ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3224268
ୀ /1251041 39 111 1043ମାମା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଶୀଧର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0551952
ପ ୁ /1251042 49 111 1044ରଂଜନ ଦାସ ପି ଗରୁା ଦାସ OR/06/044/462676
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ପ ୁ /1251043 45 111 1045ରେମଶ ଦାସ ପି ହରି ଦାସ OR/06/044/462466
ୀ /1251044 45 111 1046ମାମୀ ଦାସ ସା ବାବୁଲା ଦାସ LNT3224243
ୀ /1251045 44 111 1047ସଦୁଶା ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ LNT3224672

ପ ୁ /1251046 44 111 1048ସେ ାଷ ଦାସ ପି ଗରୁା ଦାସ LNT3224706
ୀ /1251047 42 111 1049େସାନୁ ଦାସ ସା ରଂଜନ ଦାସ LNT2591733
ୀ /1251048 40 111 1050ରୁକିଣି ଦାସ ସା ବିଜୁ ଦାସ LNT3224292

ପ ୁ /1251049 26 111 1051ସେରାଜ ଦାସ ପି ର ନ ଦାସ YVY1237882
ୀ /1251050 24 111 1052ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ YVY1179548

ପ ୁ /1251051 22 111 1053େପଦୀ ଧୀରଜ ନାଇଡୁ ପି େପଦୀ ଵିମଲ ନାଇଡୁ YVY1084888
ୀ /1261052 80 111 1054ଯେଶାଦା ଦାସ ସା କାଶଆି ଦାସ OR/06/044/462738

ପ ୁ /1261053 53 111 1055କାଳିଆ ଦାସ ପି କାଶଆି ଦାସ OR/06/044/462741
ୀ /1261054 52 111 1056ବବିତା ଦାସ ସା କାହନ୍  ୁଦାସ LNT3243722
ୀ /1261055 43 111 1057ନଖି ଦାସ ସା କାହନ୍  ୁଦାସ LNT2591709

ପ ୁ /1261056 28 111 1058ସନାତନ ଦାସ ପି କାଳିଆ ଦାସ YVY0692863
ୀ /1261057 26 111 1059ରି ି  ଦାସ ସା ନିମର୍ଳ ଦାସ YVY1019173

ପ ୁ /1261058 24 111 1060ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ ପି କଳିଆ ଦାସ YVY1019124
ୀ /1261059 52 111 1061ଗୀତା ରାଓ ସା ପକାଶ ରାଓ LNT2591717
ୀ /1271060 55 111 1063ଶଶ ିଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ LNT4091617
ୀ /1271061 53 111 1064ବାସେୁଦବ ଦାସ ସା କାହନ୍  ୁଦାସ LNT4138897

ପ ୁ /1271062 46 111 1065ନାରଣ ଦାସ ପି ରାେଜ  ଦାସ LNT4138863
ୀ /1271063 46 111 1066ପତିମା ଦାସ ସା ବାସେୁଦବ ଦାସ LNT4091633
ୀ /1271064 43 111 1067ଲତା ଦାସ ସା େଦବ ଦାସ LNT4138855
ୀ /1271065 38 111 1068ଜାନକୀ ଦାସ ସା ଗରୁୁବାରୀ ଦାସ LNT4137410
ୀ /1271066 46 111 1069ମାମିନା ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ନାୟକ LNT4138871
ୀ /1271067 51 111 1070ଏଲ .ଲଛମ ରାଓ ସା ଏଲ. ଆପା ରାଓ LNT4138848

ପ ୁ /1271068 66 111 1071କିେଶାର ଚ  ସାହୁ ପି ରାଜିବ ସାହୁ LNT4138889
ୀ /1291069 33 111 1073େକତନ େସାତା ପି ପିନିେରଶ େସାତା LNT4543781
ୀ /1301070 73 111 1074ଗେ ଇ େଦଇ ସା ବଂଶୀଧର ନାୟକ YVY0985127
ୀ /1301071 73 111 1075କନୁୁ େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା YVY0985135

ପ ୁ /1301072 37 111 1076ର ନ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଫଗ ୁଚରଣ ବିଶାଳ OR/06/044/462330
ପ ୁ /1301073 53 111 1077ଅମିନ ଖୀଲାର ପି କାଳ ି ଖୀଲାର YVY0985143
ପ ୁ /1301074 34 111 1078ଶବି ପସାଦ ମହା ି ପି ସନାତନ ମହା ି YVY0185207
ପ ୁ /1301075 83 111 1079ବଂଶୀଧର ନାଏକ ପି ରାମଚ  ନାଏକ YVY0985150
ପ ୁ /1301076 39 111 1080ସ ୟ ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ YVY0985176
ପ ୁ /1301077 38 111 1081ରଣଜିତ୍ ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ YVY0985168
ପ ୁ /1301078 83 111 1082ଶ ର ସାହୁ ପି ସତଯ୍ାନ  ସାହୁ YVY0985242
ପ ୁ /1301079 68 111 1083ଜଗବଂଧ ୁସାହୁ ପି େଦାଳ ସାହୁ YVY0985234
ୀ /1301080 67 111 1084ସରସତୀ ସାହୁ ସା ଜଗବ ୁ ସାହୁ YVY0985218

ପ ୁ /1301081 67 111 1085ଅରୁଣ ସାହୁ ପି େଦାଳ ସାହୁ YVY0985226
ୀ /1301082 55 111 1086ନିମର୍ଳା ସାହୁ ସା ଅରୁଣ ସାହୁ YVY0985200

ପ ୁ /1301083 40 111 1087ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଶ ର ସାହୁ YVY0985192
ପ ୁ /1301084 38 111 1088ଜିେତ  ସାହୁ ପି ଜଗବ ୁ ସାହୁ YVY0985184
ପ ୁ /1341085 37 111 1089ସି ାଥର୍  େସନାପତି ପି େଗାବି  େସନାପତି YVY0932194
ୀ /1371086 59 111 1090ପତିଭା ପାତ ସା ଅେଶାକ ପାତ LNT4138913
ୀ /1371087 36 111 1091ଆକାଂକ୍ଷା ପାତ ପି ଅେଶାକ ପାତ LNT4138905

ପ ୁ /1391088 48 111 1092ବି ୁ ସାହୁ ପି ରାେଜଶ ସାହୁ LNT4138004
ୀ /1401089 33 111 1093କମୁାରୀ ଦାସ ସା ରାଜୁ ଦାସ YVY0551481
ୀ /1411090 64 111 1094ଶା ିଲତା ଶକୁା ସା ସେୁର  ଶକୁା YVY0692780
ୀ /1421091 40 111 1095ସାବିତି େଚୗଧରୁୀ ସା ବିନୁ େଚୗଧରୁୀ YVY0692723
ପ ୁ /1421092 27 111 1096ଆକାଶ ଜୟଶାଲ ପି ମହାବୀର ପସାଦ ଜୟଶାଲ YVY0721480
ପ ୁ /1421093 27 111 1097ବି ୁେଦବ ମହା ପି ଶବି ଶ ର ମହା YVY0721456
ପ ୁ /1431094 50 111 1098କାହନ୍  ୁପଧାନ ପି ସଧୁୀର ପଧାନ YVY0692996
ପ ୁ /1471095 25 111 1099ସେ ାଷ ଦାସ ପି ଗଦା ଦାସ YVY1155936
ପ ୁ /1871096 26 111 1100ପଶା  ଦାସ ପି ଭିକାରି ଦାସ YVY1219971
ୀ /3541097 54 111 1101କଲଯ୍ାଣି େଗାରାମା ସା କଲଯ୍ାଣୀ ଡମରୁୁ YVY0784694
ୀ /3541098 36 111 1102ରଶୀତା ପଧାନ ସା େରାହିତ ପଧାନ YVY0784736
ପ ୁ /5921099 24 111 1103ବିକାଶ ଦାସ ପି ବିେଦଶ ଦାସ YVY1219963
ପ ୁ /5981100 22 111 1104ହେରଶ ରାଓ ପି େଵନ୍େକଟ ରାଓ YVY1172915
ୀ /6541101 26 111 1105ଲକ୍ଷୀ ପାତ ସା କଲଯ୍ାଣୀ ରବି YVY1019181
ପ ୁ /6541102 34 111 1106କଲଯ୍ାଣୀ ରବି ପି କଲଯ୍ାଣୀ ଡମରୁୁ YVY0784728
ୀ /9991103 22 111 1107ଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା ମନୁା ପରିଡା YVY1220110
ପ ୁ /9991104 41 111 1108ବଳରାମ ସାହୁ ପି କାହ ୁଚରଣ ସାହୁ YVY0935346
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ୀ /9991105 39 111 1109ସଭୁଦା ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ YVY0935312
ୀ /9991106 35 111 1110କରୁଣା ଭାରତୀ ସାଓ ସା ବିଶାଲ ପସାଦ ସାଓ YVY0826644

ପ ୁ /9991107 51 111 1111ତିନାଥ ସିଂ ପି େଦେବ  ସିଂ YVY0935338
ପ ୁ /12801108 25 111 1112ଦିପ ୁରାଓ ପି ପକାଶ ରାଓ YVY1155928
ୀ /36451109 30 111 1113ଝିଲି କଲଯ୍ାଣି ସା ଶ ର କଲଯ୍ାଣୀ YVY0784702

ପ ୁ /36871110 47 111 1114ବିଜୁ ଦାସ ପି ବିଶ ୁଦାସ YVY0784686
ୀ /47741111 44 111 1115ଶକୁା ି େବେହରା ସା ନରି େବେହରା YVY0784611

ପ ୁ /64841112 32 111 1116କଲଯ୍ାଣୀ ବୁଲୁ ପି କଲଯ୍ାଣୀ ଡମରୁୁ YVY0784710
ପ ୁ /645641113 30 111 1117େସାନି େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YVY0784637
ୀ /2444531114 50 111 1119ଭାରତି େଯାଶି ସା ଯିେତ  େଯାଶି YVY0784660

ପ ୁ /3.654641115 55 111 1120ଯିେତ  େଯାଶି ପି ବସ  କମୁାର େଯାଶି YVY0784678
ୀ /5545551116 28 111 1121ନୂପରୁ ମହାଓର ପି ସେ ାଷ ମହାଓର YVY0784629

ପ ୁ /364654361117 46 111 1122େଯାେଗ  ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ YVY0784652
ପ ୁ /11118 50 111 1123େଗୗରବ ଜିେତନ କମୁାର . ପି େଗୗରବ ସଯୂଯ୍ର୍ କମୁାର . LNT2484632
ପ ୁ /11119 50 111 1124ରାେଜ  େଘାଷ ପି ବି େକ େଘାଷ LNT2591691
ପ ୁ /11120 42 111 1125ପଦିପ େଘାଷ ପି ବି େକ େଘାଷ LNT2591683
ୀ /11121 49 111 1126ଲୀଳା ମାେହେତା ସା ରାମ ବିଛ LNT2591667

ପ ୁ /11122 52 111 1127ଚି ର ନ ପ ୃ ି ପି େଗାେଲଖ ପ ୃ ି LNT2591675
ପ ୁ /11123 41 111 1128ବିଶାଲ ପସାଦ ସାଓ ପି ମେୁକଶ ପସାଦ ସାଓ LNT2490092
ପ ୁ /21 Mana V1124 31 111 1129କଣୁାଳ ଠାକରୁ ପି କରନ ସିଂହ YVY1140524
ପ ୁ /281125 24 111 1130ଶବିା ହାତୀ ପି େବୖ ବ ହାତୀ YVY1036425
ୀ /1301126 22 111 1131ରଶୀ ନାୟକ ସା ସ ୟ ନାୟକ YVY1172840
ୀ /C/O PRAMO1127 27 111 1133ଲକ୍ଷୀପିୟା ଚଂ।ଦ ପି ପେମାଦ କିେଶାର ଚଂ।ଦ YVY1154368
ୀ /C/O PRAMO1128 23 111 1134ଶଭୁଶୀ ଚଂ।ଦ ପି ପେମାଦ କିେଶାର ଚଂ।ଦ YVY1154434
ୀ /11129 32 111 1135ଅପିର୍ତା େଜନା ପି ମଦନ ଲାଲ େଜନା YVY0102319

ପ ୁ /1041130 23 111 1136ଅଭୀନନ୍  ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YVY1154343
ୀ /1311131 24 111 1137କବିତା ଜାଲି ପି କୃ  ଜାଲି YVY1036417
ୀ /7741132 42 111 1138ଗୀତାଂଜଳୀ ଗଣର୍ାଯକ ସା ବିଜୟ ସାଇଁ YVY1158633

ପ ୁ /271133 42 111 1139ଅନାମ ଚରଣ କା ି ପି ଶତୁଘନ୍ କା ି YVY1318534
ପ ୁ /981134 23 111 1140ଚି ରୱନ ଦାସ ପି ଚକବଉର୍ୀ ଦାଶ YVY1318542
ୀ /1211135 40 111 1141କବିତା େପାଦାର ସା ବୁବୁ େପାଦାର YVY1318559
ୀ /1351136 21 111 1142ମଧସିୁତା ବାରିକ ସା ବଜ କିେଶାର ବାରିକ YVY1318567
ୀ /1261137 25 111 1143ସେୁନନା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାମଲ ସା େଗୗର  ଚରଣ ସାମଲ YVY1318575
ୀ /441138 28 111 1144ବବିତା ଦାସ ସା ହିେରା ଦାସ YVY1318583

ପ ୁ /441139 24 111 1145ଶ ର ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ YVY1318591
ୀ /891140 27 111 1146େମନକା ପରିଡ଼ା ସା ମନୁା ପରିଡ଼ା YVY1318609
ୀ /441141 24 111 1147ସଜୁାତା ଦାସ ପି ରକି ଦାସ YVY1318625
ୀ /1251142 20 111 1148ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଆଚାୟଯ୍ର୍ ସା ଆକାଶ ଦାସ YVY1318633

ପ ୁ /771143 62 111 1149ରୁଷ େଜନା ପି ଚକଧର େଜନା YVY1318641
ପ ୁ /891144 21 111 1150ରାଜା ପରିଡ଼ା ପି ନିରାକାର ପରିଡ଼ା YVY1318666
ୀ /nabagrah1145 21 111 1151ଦୀପାରାଣୀ ଦାସ ମା ଗୀତାରାଣୀ ଦାସ YVY1327386
ପ ୁ /C/O GADA1146 41 111 1152ସନାତନ ବାରିକ - ଲତା ବାରିକ YVY1349885
ୀ /901147 39 111 1153େରଖା ମିଶ - ସଭୁସୀତା ସାହୂ YVY1350040
ୀ /Bank of I1148 25 111 1154ରଶିେରଖା ସାହୁ ସା ରାେକଶ କମୁାର ସାହୂ RMU1116797

ପ ୁ /001149 22 112 1ଅ ଲୁ ବସିଦ ପି ଅ ଲୁ ଗାଫର YVY1098011
ୀ /001150 24 112 2ରିଜାନା େବଗମ ସା  ଅଜଟ YVY1098052
ୀ /001151 25 112 3ଫିେରାଜା ପରବିନ ମା ାଦିଡା େବଗମ YVY1097930

ପ ୁ /001152 31 112 4ମ୍ଡ ହମୀଦର ରାେହମନ ପି ମ୍ଡ ଇେରର୍ାନ YVY1138684
ୀ /PILIGRIM1153 27 112 5ଭାନୁବାଲା ରାଉତ ସା ପକାଶ ରାଉତ YVY1062892
ପ ୁ /11154 28 112 6ସମୁନ ହଲ୍ଦାର ପି ଜୀେତନ ହଲ୍ଦାର YVY1156983
ୀ /11155 22 112 7ଲିପୀ ପ ୁ ା ହଲ୍ଦାର ପି ଜୀେତନ ଦଲର YVY1172808
ପ ୁ /11156 31 112 8କାଳିଆ ନାୟକ ପି ଭିକାରି ନାୟକ YVY1177344
ୀ /21157 34 112 9ମାତା େଦହୁରୀ ପି ସମୟ େଦହୁରୀ YVY0868646
ୀ /21158 47 112 10ତୃ ୀବାଳା ପତି ସା ନେର  କମୁାର ମହାରଥୀ YVY1192376
ପ ୁ /21159 48 112 11ବାବାଜୀ ସାହୁ ପି େଗାଲଖ ବିହାରୀ ସାହୁ YVY0339093
ୀ /21160 42 112 12ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ବାବାଜୀ ସାହୁ YVY0339101
ୀ /21161 35 112 13ବବିତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY0339085
ପ ୁ /21162 41 112 14ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ LNT4497970
ପ ୁ /21163 21 112 15ଜୟଂତ କମୁାର ସାମଲ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାମଲ YVY1172774
ପ ୁ /21164 36 112 16େସୗମଯ୍ର ନ ସାମ ରାୟ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ LNT4497962
ପ ୁ /21165 35 112 17େଶୖଳଶ ର ନ ସାମ ରାୟ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ସାମ ରାୟ LNT4514527
ପ ୁ /31166 45 112 18ଭିକାରି ଦାସ ପି କି ର୍ନ ଦାସ LNT2503019
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ପ ୁ /31167 40 112 19େଯାଗୀ ଦାସ ପି କି ର୍ନ ଦାସ OR/06/044/463065
ୀ /31168 40 112 20ସଦୁୁ ଦାସ ସା େଯାଗି ଦାସ LNT3225190
ୀ /31169 38 112 21କନିୁ ଦାସ ସା ଭୀକାରୀ ଦାସ OR/06/044/463046

ପ ୁ /31170 20 112 22ମେନାଜ ଦାସ ପି େଯାଗୀ ଦାସ YVY1232891
ୀ /41171 70 112 23ସରୁୁଜି ଦାସ ସା ହାଡୁ ଦାସ LNT2500726

ପ ୁ /41172 44 112 24େଦବ ଦାସ ପି ହାଡୁ ଦାସ LNT3225380
ପ ୁ /51173 54 112 25େସାଭା େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା YVY0551994
ପ ୁ /51174 25 112 26ମ ଳ ଖାନ୍ ପି ଗଲୁାପ ଖାନ୍ YVY0949800
ପ ୁ /51175 30 112 27ଜଗନନ୍ ାଥ ମହତ ପି ମେହ  ମହତ YVY0949867
ୀ /51176 47 112 28ତୃ ିବାଳା ପତି ସା ସତଯ୍ଜିତ୍ ସାମ ରାୟ YVY0850420
ୀ /61177 57 112 29ବାସ ି ଦାସ ସା େସାମନାଥ ଦାସ YVY0868570
ୀ /61178 42 112 30ସମିୁତା ଦାସ ସା କା ିର୍କ ଦାସ YVY0102335

ପ ୁ /61179 30 112 31ଦିବା କମୁାର ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ YVY0552000
ୀ /61180 42 112 32ମମତା କାରୁଆ ପି ପ ୁ ୱଚ  କାରୁଆ OR/06/044/463206

ପ ୁ /61181 54 112 33ପ ୂ ର୍ଚ  ନାଏକ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ନାଏକ LNT1694314
ୀ /61182 49 112 34ସେରାଜିନୀ ନାୟକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ LNT1694322
ୀ /61183 49 112 35ସଲୁଚନା ପ ା ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ପ ା YVY0687707

ପ ୁ /61184 47 112 36ସେୁବାଧ କମୁାର ପ ା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପ ା YVY0687699
ୀ /71185 55 112 37ବୁ ି ଗୁ ା ସା ରତନ୍ ାକର ଗୁ ା OR/06/044/462960

ପ ୁ /71186 38 112 38ରାେଜଶ ଗୁ ା ପି ରତନ୍ ାକର ଗୁ ା LNT2531804
ପ ୁ /81187 22 112 39େସାମନାଥ େବେହରା ପି ନ ିଆ େବେହରା YVY1069798
ୀ /81188 40 112 40ସାବିତି ମହାପାତ ସା ନାରଣ ମହାପାତ OR/06/044/462733

ପ ୁ /81189 38 112 41ଶ ର ମହାପାତ ପି ଶବି ମହାପାତ OR/06/044/463035
ୀ /.-91190 38 112 42ମମତା ଦାସ ସା କାବୁ ଦାସ YVY0784496
ୀ /.-91191 29 112 43ଚ ମା ଦାସ ପି ସଗର୍ତ ଭାଗିରଥୀ ଦାସ YVY0784579

ପ ୁ /.-91192 26 112 44ରାେଜ  କମୁାର େଯାଶି ପି ଯିେତ  େଯାଶି YVY0784512
ୀ /.-91193 28 112 45କଲଯ୍ାଣି ନ ିନି ପି କଲଯ୍ାଣି ଡମରୁୁ YVY0784488
ୀ /.-91194 37 112 46ଅନିତା ନାୟକ ସା ପକାଶ ଚ  ନାୟକ YVY0784546

ପ ୁ /.-91195 39 112 47ପେମାଦ କମୁାର ପାଢୀ ପି ନିର ନ ପାଢୀ YVY0784587
ୀ /.-91196 33 112 48କ ନା ପାଢୀ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପାଢୀ YVY0784595

ପ ୁ /.-91197 35 112 49େରାହିତ୍ ପଧାନ ପି ଲି ରାଜ ପଧାନ YVY0784462
ପ ୁ /.-91198 72 112 50ଦିନବ ୁ ସାହୁ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ସାହୁ YVY0784561
ୀ /.-91199 69 112 51ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଦିନବ ୁ ସାହୁ YVY0784553
ୀ /.-91200 68 112 52କା ନ ସାହୁ ସା ଶରତ ଚ  ସାହୁ YVY0784520

ପ ୁ /.-91201 41 112 53ଦିପକ ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ସାହୁ YVY0784470
ୀ /.-91202 30 112 54େରଖା ସାହୁ ସା ସରୁଜ ସାହୁ YVY0784603
ୀ /91203 27 112 55ସିଧୀ ଜଟାଣିଆ ପି ସନୁୀଳ କମୁାର ଜଟାଣିଆ YVY1156926

ପ ୁ /91204 59 112 56ବସ  ପାଳ ପି ଜଗବ ୁ ପାଳ OR/06/044/463114
ୀ /91205 49 112 57େରବତୀ ପାଳ ସା ବସ  ପାଳ OR/06/044/463108
ୀ /91206 38 112 58ଭକି୍ତଲତା ସିଂ ସା ଅଭିଜିତ ସିଂ YVY0687343
ୀ /101207 60 112 59ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ବଜ େବେହରା OR/06/044/462767
ପ ୁ /101208 46 112 60ରତିକା  େବେହରା ପି ବଜ େବେହରା LNT2500098
ପ ୁ /101209 27 112 61ବାଦଲ ଦାସ ପି ପକାଶ ଦାସ YVY1066984
ୀ /101210 22 112 62ସଂଗୀତା ଦାସ ପି ପକାଶ ଦାସ YVY1068220

ପ ୁ /111211 71 112 63କାଳ ି େଜନା ପି ମରୁଲୀ େଜନା OR/06/044/462809
ୀ /111212 58 112 64ସବୁାସିନି େଜନା ସା କାଳ ୀ େଜନା OR/06/044/462808
ୀ /121213 60 112 65ସରସତୀ ବାରିକ ସା ଅରକି୍ଷତ ବାରିକ OR/06/044/462776
ୀ /121214 32 112 66ମୀରା ବାରିକ ପି ତୁବୁଲା ବାରିକ YVY1066976

ପ ୁ /121215 29 112 67ମେୁକଶ େବେହରା ପି ଗେଜଂଦ େବେହରା YVY1066885
ପ ୁ /131216 59 112 68ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା ପି ଜମିଦାର ପାତ LNT2531770
ୀ /131217 59 112 69ସଖୀ ପାତ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ପାତ LNT2544021
ୀ /141218 60 112 70ପାପା େବେହରା ସା ବଂଶୀ େବେହରା OR/06/044/462816
ପ ୁ /151219 65 112 71ବଇଶଁ ିଦାସ ପି ନଟିଆ ଦାସ OR/06/044/463094
ୀ /151220 59 112 72ମାଗି ଦାସ ସା ବଇଁଶ ିଦାସ OR/06/044/462745
ପ ୁ /151221 50 112 73ସଦୁାମ ଦାସ ପି କାଳିଆ ଦାସ LNT2544039
ପ ୁ /151222 38 112 74ବାବୁଲି ଦାସ ପି ବଂଶଧିର ଦାସ LNT2495554
ପ ୁ /151223 37 112 75ମନୂା ପଧାନ ପି ଆବର୍ ୀ  ପଧାନ YVY1068253
ୀ /161224 26 112 76ଓହୀଦା େବଗମ ପି ଅ ଲୁ କାଦର YVY1098060
ୀ /161225 60 112 77ଶା ି େଦବି ସା ରାମ ମରୁତ  OR/06/044/462959
ୀ /171226 58 112 78ତୁଳସି ଦାସ ସା ରାମସିଂ ଦାସ OR/06/044/463075
ପ ୁ /181227 53 112 79େଗାବି  ଦାସ ପି ସରୁ େଦଵ ଦାସ YVY1066877
ୀ /181228 31 112 80ମମତା ଦାସ ସା ଚ ନ ଦାସ YVY1064674
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ପ ୁ /181229 30 112 81ବାବି ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ YVY1063163
ପ ୁ /181230 29 112 82ଗେଣଶ ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ YVY1156975
ପ ୁ /181231 28 112 83ଗେଣଷ ଦାସ ପି ଅଜୟ ଦାସ YVY1063676
ୀ /181232 25 112 84ଗରୁୁବାରୀ ଦାସ ପି େଚୖତନ ଦାସ YVY1156934
ୀ /181233 23 112 85ମନି ଦାସ ପି କନୁା ଦାସ YVY1063122

ପ ୁ /181234 22 112 86ଦୀପକ ଦାସ ପି ଶବି ଦାସ YVY1063155
ୀ /181235 30 112 87ବନିତା ଜି ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଜି YVY0552166
ୀ /181236 32 112 88ତାପସୀ ପଧାନ ସା ଶ ର ପଧାନ YVY1063049
ୀ /181237 46 112 89ଅ ନା ରାଉତ ସା ଭା ର ରାଉତ YVY1019215
ୀ /181238 41 112 90ସଭୁଦା ସାହୁ ସା ବେର  ସାହୁ YVY1063650
ୀ /181239 41 112 91ମିନି େସଠି ସା ଦିଲୀପ େସଠି LNT2940302
ୀ /181240 28 112 92ସସନ୍ିତା ସିଂ ସା କା ିର୍କ ସିଂ YVY1019223

ପ ୁ /181241 55 112 93େଲାକନାଥ ସିଂ ପି େଦେବ  ସିଂ LNT4111720
ୀ /181242 48 112 94ପତିମା ସିଂ ସା େଲାକନାଥ ସିଂ LNT4111712

ପ ୁ /181243 29 112 95ବାଦଲ ସିଂ ପି େଲାକନାଥ ସିଂ YVY0552174
ପ ୁ /181244 28 112 96କା ିର୍କ ସିଂ ପି େଲାକନାଥ ସିଂ YVY0552018
ୀ /191245 36 112 97କନିୁ େବେହରା ସା ମାନସ େବେହରା YVY0949735
ୀ /191246 60 112 98କନକ ଦାସ ସା ବିଶ ୁଦାସ OR/06/044/463036
ୀ /191247 36 112 99ବାସ ି ଦାସ ସା ହରିନାଥ ଦାସ YVY0949768

ପ ୁ /191248 50 112 100ରୁଷି େଜନା ପି ଚକଧର େଜନା OR/06/044/463234
ୀ /191249 31 112 101େକାମଳ ରାେଠାଡ଼ ସା ଜିଗର ବାଦଲ ରାେଠାଡ଼ YVY1168145
ୀ /191250 47 112 102ବି ୁପିୟା ସାହୂ ସା ସକୁେଦବ ସାହୂ YVY1168053
ୀ /191251 24 112 103ବିେନାଦ ସାହୂ ପି ସକୁେଦବ ସାହୂ YVY1168095

ପ ୁ /191252 80 112 104େଗୗରହରି ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ସାହୁ OR/06/044/463251
ୀ /191253 58 112 105କନିୁ ସାହୁ ସା ଶ ର ସାହୁ OR/06/044/463255

ପ ୁ /1-91254 45 112 106ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ ପି ବି. େକ. ଦାସ OR/06/044/462004
ପ ୁ /1-91255 48 112 107ଅଜିତ େଘାଷ ପି ବି େକ େଘାଷ OR/06/044/462005
ୀ /1-91256 48 112 108ସପନ୍ା େଘାଷ ସା ରାେଜ  େଘାଷ LNT3224730
ୀ /1-91257 39 112 109ବନିତା େଘାଷ ସା ପଦୀପ େଘାଷ YVY0233502
ୀ /1-91258 38 112 110ଶାବଣୀ େଘାଷ ସା ଅଜିତ େଘାଷ YVY0314690

ପ ୁ /201259 29 112 111ପଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି ଦାେମାଦର େବେହରା YVY1063684
ୀ /201260 80 112 112ସଶୁୀଳାବାଳା ଦାସ ସା ହେରକୃ  ଦାସ OR/06/044/463153
ୀ /201261 46 112 113ବଗଲିୁ ଦାସ ସା େଲାଚନ ଦାସ YVY1064328

ପ ୁ /201262 27 112 114ପଦୀପ ଦାସ ପି ସିବ ଦାସ ଦାସ YVY1062991
ୀ /201263 25 112 115ସଂ  ୁଦାସ ପି ସରତ ଦାସ YVY1063148
ୀ /201264 23 112 116ମମତା ଦାସ ପି ବାସା ଦାସ YVY1074608

ପ ୁ /201265 43 112 117ବେର  ସାହୁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ YVY1063023
ୀ /201266 42 112 118ତିଳ ମା ସାହୁ ସା ଶଯ୍ାମ ସାହୁ OR/06/044/462712

ପ ୁ /211267 34 112 119ଶୀମା ମ ୁ୍ଦୁଲି - କୁ  ମଦୁୁଲି YVY0868612
ୀ /211268 20 112 120ଅପରୁପା ସାହୂ ପି ଅଜୟ ସାହୁ YVY1297589

ପ ୁ /211269 76 112 121ଶରତଚ  ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ OR/06/044/462714
ୀ /211270 50 112 122ସବିତା ସାହୁ ପି ଶରତଚ  ସାହୁ YVY0868380

ପ ୁ /221271 38 112 123େଦବଦ  େବଉରା ପି ସନାତନ େବଉରା YVY0570192
ୀ /221272 33 112 124ସଷୁମା ଦାସ ସା େକୖଲାଶ ଦାସ YVY1063072
ୀ /221273 29 112 125ଶଶ ିଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଦାସ YVY1064310

ପ ୁ /221274 28 112 126ସରତ ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YVY1064302
ୀ /221275 23 112 127େରଖା ଦାସ ସା ଗେଣଷ ଦାସ YVY1063080

ପ ୁ /221276 70 112 128ଭଗବାନ େସନାପତି ପି ନା  ୁେସନାପତି OR/06/044/462981
ପ ୁ /221277 45 112 129ନାରାୟଣ େସନାପତି ପି ଭଗବାନ େସନାପତି LNT2498350
ୀ /241278 60 112 130ସକୁା ି େବେହରା ସା ସବୁାସ େବେହରା OR/06/044/462717
ପ ୁ /241279 41 112 131ମାନସ େବେହରା ପି ତିନାଥ େବେହରା YVY0949875
ୀ /241280 32 112 132ଲଳିତା େଦବୀ ସା ମେନାଜ ସାହା YVY0949636
ୀ /241281 69 112 133ଚ ମା େଦଇ ସା ବି ଅପନା େସଠୀ OR/06/044/463270
ପ ୁ /241282 43 112 134କୃ  ରାଓ ପି ଆପନା ରାଓ YVY0429837
ପ ୁ /241283 36 112 135ସନୁା ରାଓ ପି ଆପନା ରାଓ YVY0429829
ୀ /241284 28 112 136ବନିତା େଷଠୀ ସା ରମ ୁେଷଠୀ YVY0949826
ପ ୁ /251285 32 112 137ସି ଆପାନା  ପି ସି ଡିମଡୁୁ LNT2940310
ପ ୁ /251286 44 112 138େଚନା ଦାସ ପି ରାମା ଦାସ LNT2940336
ପ ୁ /251287 31 112 139ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ ପି ସବୁାଶ ଚ  ଦାସ YVY0687442
ୀ /251288 28 112 140େସାନାଲି ଦାସ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ YVY0687459
ୀ /251289 32 112 141ସି. ମିନତୀ ସା ସି . ଆେପନା YVY0552190
ୀ /251290 55 112 142ପାବର୍ ତି ନାୟକ ସା ତିନାଥ ନାୟକ OR/06/044/462788
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ପ ୁ /251291 43 112 143ପଫଲୁ ନାୟକ ପି ତିନାଥ ନାୟକ OR/06/044/462794
ୀ /251292 55 112 144ବାସ ୀ ପାତ ସା ରାମ ପାତ LNT1694611
ୀ /251293 31 112 145ଶଶିତା ପାତ ସା େଗାବି  ପାତ YVY0687434

ପ ୁ /251294 58 112 146ଘନଶଯ୍ାମ ରାଉତ ପି େଗୗରା  ରାଉତ YVY0843425
ପ ୁ /271295 40 112 147ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାବ ର୍ ନ ଦାସ LNT2500106
ୀ /281296 60 112 148ଲତା ମହା ି ସା କମଳାକା  ମହା ି OR/06/044/462721
ୀ /291297 28 112 149କ୍ଷମାମଣି ପ ୃ ି ସା ନିର ନ ପ ୃ ି YVY1232537
ୀ /2-91298 88 112 150ସାବିତୀ େଦବୀ ସା େଗାେଲଖ ପ ୃ ି OR/06/044/462009
ୀ /2-91299 48 112 151ସଂଜୁକ୍ତା େଦଇ ସା ଚି ର ନ ପ ୃ ି OR/06/044/462012

ପ ୁ /2-91300 60 112 152ପତିତପାବନ ପ ୃ ି ପି େଗାେଲଖ ପ ୃ ି OR/06/044/462011
ପ ୁ /2-91301 53 112 153ଶଶୁା  ପ ୃ ି ପି େଗାେଲଖ ପ ୃ ି OR/06/044/462017
ୀ /2-91302 50 112 154ମେନାରମା ପ ୃ ି ସା ପତିତପାବନ ପ ୃ ି OR/06/044/462016
ୀ /2-91303 45 112 155ଲକ୍ଷୀପିୟା ପ ୃ ି ସା ସଶୁା  ପ ୃ ି YVY0185173

ପ ୁ /2-91304 33 112 156ନିର ନ ପ ୃ ି ପି ପତିତପାବନ ପ ୃ ି LNT4507570
ପ ୁ /2-91305 31 112 157ପେରଶ ରାଜ ପ ୃ ି ପି ପସନନ୍  କମୁାର ପ ୃ ି YVY0185181
ପ ୁ /2-91306 31 112 158ରତିରଂଜନ ପ ୃ ି ପି ପତିତପାବନ ପ ୃ ି YVY0185199
ପ ୁ /2-91307 56 112 159ପଶା  କମୁାର ପ ୃ ି ପି େଗାେଲଖ ବିହାରୀ ପ ୃ ି OR/06/044/462015
ୀ /2-91308 54 112 160େରଣବୁାଳା ପ ୃ ି ସା ପଶା  କମୁାର ପ ୃ ି OR/06/044/462014
ୀ /301309 60 112 161ଅଲିଆ ମଦୁୁଲି ସା କୁ  ମଦୁୁଲି LNT3257193
ୀ /301310 51 112 162ରତିଆ ମଦୁୁଲି ସା ଭିକାରି ମଦୁୁଲି LNT3225349

ପ ୁ /301311 50 112 163ଭିକାରୀ ମଦୁୁଲି ପି କୁ  ମଦୁୁଲି OR/06/044/462800
ପ ୁ /301312 42 112 164ସିମା ମଦୁୁଲି ପି କୁ  ମଦୁୁଲି LNT2490746
ୀ /311313 55 112 165େକଶରୀ େବେହରା ସା ନଳିଆ େବେହରା YVY0339176

ପ ୁ /311314 22 112 166େସାମନାଥ େବେହରା ମା େକଶରୀ େବେହରା YVY1285311
ପ ୁ /311315 70 112 167କଲଯ୍ାଣି ଡ ରି ପି କଲଯ୍ାଣସିମା ଡ ରି OR/06/044/463096
ୀ /311316 45 112 168କଲଯ୍ାଣୀ େଗାରମା ସା େକ ଡମରୁ OR/06/044/463061

ପ ୁ /311317 37 112 169ଦୀପକ ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ସାହୁ YVY0339184
ୀ /321318 76 112 170କମଳା େବେହରା ସା ଆନ  େବେହରା OR/06/044/463102
ୀ /321319 55 112 171ସଷୁମା େବେହରା ସା ଦୂେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା OR/06/044/463104
ୀ /321320 45 112 172ରମା େବେହରା ସା ଶରତ େବେହରା LNT4111845
ୀ /321321 45 112 173ଲକ୍ଷି େବେହରା ସା ସେୁରଶ େବେହରା LNT4111829
ୀ /321322 84 112 174କୁ ଳା ନାୟକ ସା ବୁଲା ନାୟକ OR/06/044/463026
ୀ /331323 55 112 175ସିତା ନାଲା ସା ପକାଶ ନାଲା LNT3225117

ପ ୁ /341324 60 112 176ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ ପି ସନଯ୍ାସି ଦାସ LNT1694595
ୀ /341325 55 112 177କଲାରା ଦାସ ସା ଅଜୁୱନୀ ଦାସ OR/06/044/462789

ପ ୁ /341326 34 112 178ସଯୂଯ୍ର୍ ଦାସ ପି ଭା ର ଦାସ YVY0868695
ପ ୁ /351327 43 112 179ଶୀଧର ଦାସ ପି ପହଲି ଦାସ LNT3257169
ୀ /351328 43 112 180ଶା ି ଦାସ ସା ଶୀଧର ଦାସ LNT3225000

ପ ୁ /351329 41 112 181କା ିର୍କ ଦାସ ପି ପହଲି ଦାସ LNT3224979
ୀ /351330 21 112 182କସୁମୁ ପଭା ଦାସ ପି ବିଜୁ ଦାସ YVY1129212
ୀ /361331 27 112 183ସେ ାଷି ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ YVY1232693
ପ ୁ /361332 86 112 184ରାମ ପ ନାୟକ ପି ପନୁ ପ ନାୟକ YVY0985259
ୀ /361333 81 112 185ଟୁନିଆ ପ ନାୟକ ସା ରାମ ପ ନାୟକ OR/06/044/462416

ପ ୁ /361334 42 112 186ବାବୁଲି ପ ନାୟକ ପି ରାମ ପ ନାୟକ LNT3225018
ପ ୁ /361335 41 112 187ରେମଶ ପ ନାୟକ ପି ରାମ ପ ନାୟକ LNT3224904
ୀ /361336 40 112 188ଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ସା ବିଜୟ ପ ନାୟକ OR/06/044/462946
ୀ /371337 69 112 189ର ବତି େବେହରା ସା ଉଦୟ େବେହରା LNT2490381

ପ ୁ /371338 45 112 190ପ ୂ ର୍ େବେହରା ପି ଉଦୟ େବେହରା LNT3224847
ୀ /371339 44 112 191ବୁେଧଇ େବେହରା ପି ଉଦୟ େବେହରା LNT3224839
ପ ୁ /371340 69 112 192କଳିୁଆ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ LNT2940344
ପ ୁ /371341 41 112 193ରାେଜ  କମୁାର େଦବ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଦବ LNT2940351
ପ ୁ /371342 46 112 194ପଦି  େଲ ା ପି ଭରତ ଚ  େଲ ା LNT2940369
ୀ /381343 38 112 195ମସୁଲିମାବିବି ପି େଶଖଆଜୀମଦିୁନ୍ LNT4137345
ପ ୁ /381344 51 112 196ପଶା  କମୁାର ବଳ ପି େଗାପୀନାଥ ବଳ LNT4534962
ୀ /381345 47 112 197ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ବଳ ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ମହାପାତ YVY0687616
ୀ /381346 48 112 198ସସିତା େବେହରା ସା କାବୁଲା େବେହରା LNT4137394
ୀ /381347 34 112 199ରାେମଶରୀ େଭାଇ ପି କମୁର େଭାଇ YVY0687608
ପ ୁ /381348 34 112 200ସ  ବି ାଣୀ ପି ବୃ ାବନ ବି ାଣୀ YVY0721555
ପ ୁ /381349 57 112 201ପତାପଚ  ଦାସ ପି ରସାନ  ଦାଶ LNT4137196
ପ ୁ /381350 48 112 202େଚନା ଦାସ ପି ଗରୁୁବାରୀ ଦାସ LNT4137402
ୀ /381351 40 112 203ରିନା ଦାସ ସା ଶବି ଦାସ LNT4137188
ୀ /381352 40 112 204ନମିତା ଦାସ ସା ସିମା ଦାସ LNT4137329
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ୀ /381353 38 112 205ଘରିଣୀ ଦାସ ସା ଧମର୍ା ଦାସ LNT4137386
ୀ /381354 62 112 206େହମ େଦଇ ସା କଶୁା ନାୟକ YVY0429811
ୀ /381355 61 112 207ଭାସି େଦଇ ସା କାଶୀନାଥ ନାୟକ LNT4531893
ୀ /381356 39 112 208ସନୁୀତା େଦବୀ ସା ଗେଣଶ ମହେତା YVY0687715

ପ ୁ /381357 44 112 209ପି  ୁେଜନା ପି ହରି େଜନା LNT4137303
ପ ୁ /381358 43 112 210ସ  ୁେଜନା ପି ଗନୁାଧର େଜନା LNT4137337
ପ ୁ /381359 44 112 211ଗେଣଷ ମହେତା ପି ରାମ ଚରିତ ମହେତା YVY0687731
ପ ୁ /381360 33 112 212ଚ ନ ମଲାକାର ପି ରାମ ନାଥ ମଲାକାର YVY0687475
ପ ୁ /381361 27 112 213ଦିବଯ୍ େଜଯ୍ାତି ମହାପାତ ପି ଜ୍ଞାନ ର ନ ମହାପାତ YVY0687541
ୀ /381362 72 112 214ଚ ା ମଖୁୀ ସା ଅ ଦ ମଖୁୀ YVY0429803

ପ ୁ /381363 32 112 215କାହନ୍  ୁନାଏକ ପି ପା ବ ନାଏକ YVY0687467
ପ ୁ /381364 32 112 216କାଳିଆ ନାଏକ ପି ପା ବ ନାଏକ YVY0687566
ୀ /381365 31 112 217ମାନସି ନାଏକ ସା କାହନ୍  ୁନାଏକ YVY0687624
ୀ /381366 30 112 218ରୁପା ନାଏକ ସା କାଳିଆ ନାଏକ YVY0687574

ପ ୁ /381367 64 112 219କାଶନିାଥ ନାୟକ ପି ଗଦାଧର ନାୟକ YVY0429845
ପ ୁ /381368 55 112 220ଦୁଃଶାସନ ନାୟକ ପି ଉ ବ ନାୟକ LNT1694330
ୀ /381369 54 112 221ନୟନା ନାୟକ ସା ଦୁଃଶାସନ ନାୟକ LNT1694348

ପ ୁ /381370 40 112 222ବଳରାମ ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ YVY0687384
ପ ୁ /381371 37 112 223େଯାେଗ  ନାୟକ ପି କଶୁା ନାୟକ LNT4521936
ପ ୁ /381372 37 112 224ସଶୁା  ନାୟକ ପି ଗା ୀ ନାୟକ YVY0429795
ପ ୁ /381373 36 112 225େକୖଳାସ ନାୟକ ପି କାଶୀନାଥ ନାୟକ LNT4531901
ୀ /381374 32 112 226ନଳିତା ନାୟକ ସା ର ିତି ନାୟକ YVY0721563

ପ ୁ /381375 31 112 227ସ ୟ ନାୟକ ପି ଦ ପାଣି ନାୟକ YVY0687582
ୀ /381376 31 112 228ମନଶୀ ନାୟକ ପି ଦୁଃଶାସନ ନାୟକ YVY0339200
ୀ /381377 33 112 229ମଧସିୁତା ପାଳ ପି ବାସେୁଦବ ପାଳ YVY0721605
ୀ /381378 30 112 230ନିେବଦିତା ପାଳ ପି ବାସେୁଦବ ପାଳ YVY0721597

ପ ୁ /381379 46 112 231ସଦୁଶର୍ନ ପତି ପି କୃ  ଚ  ପତି YVY0687590
ପ ୁ /381380 45 112 232ରବି  କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  କମୁାର ସାହୁ LNT2940377
ପ ୁ /381381 33 112 233ହଳି  ଶମର୍ା ପି ନିରସ ଶମର୍ା YVY0721662
ୀ /381382 46 112 234ପାର ସିଂ ସା ନାରାୟଣ ସିଂ LNT4528972

ପ ୁ /381383 41 112 235େତାଫାନ ସି ପି ସନାତନ ସି YVY0687632
ପ ୁ /381384 28 112 236ହିମାଂଶ ୁସିଂ ପି ନାରାୟଣ ସିଂ YVY0949750
ୀ /391385 36 112 237ଅରୁଣା ବାଳା ବ ର୍ ନ ସା ର ନ ବ ର୍ ନ LNT2940385
ୀ /391386 34 112 238େରଖା େଦବୀ ସା ରାମ ପକାଶ ମହେତା YVY0721548
ୀ /391387 33 112 239ଶକୁ ଳା ନାଏକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାଏକ YVY0687426
ୀ /391388 27 112 240ଲତା ନାଏକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାଏକ YVY0687400

ପ ୁ /391389 46 112 241ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ OR/06/044/462793
ୀ /391390 39 112 242ପତିମା ପାତ ସା ଧରଣି ପାତ YVY0687418
ୀ /3-91391 48 112 243ବବୁଲି କାଉର ସା ରଣବୀର ସିଂ YVY1309806

ପ ୁ /3-91392 48 112 244େଗାବି  ବାରିକ ପି ଦୁଆରୀ ବାରିକ LNT4534855
ପ ୁ /3-91393 46 112 245ପକାଶ ବାରିକ ପି ବହାନ  ବାରିକ LNT4507554
ୀ /3-91394 50 112 246ରଂଜନା ଯାଦବ ସା ବୁେ ଶର ପସାଦ ଯାଦବ LNT2922045
ୀ /3-91395 34 112 247ମୟୁରିକା ଯାଦବ ପି େଯାେଗଶର ପସାଦ ଯାଦବ LNT2921294
ୀ /3-91396 70 112 248ଗରୁୁଜିତ କର ସା େଯାେଗ  କର LNT3224748
ୀ /3-91397 39 112 249ସନିୁତା େକୗର ସା ଜଗଦିଶ ସିଂ YVY0737734
ୀ /3-91398 38 112 250ୟଶବିର କଉର ପି େଯାେଗ  କଉର LNT3353240

ପ ୁ /3-91399 35 112 251ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ LNT2921880
ପ ୁ /3-91400 53 112 252ରଣବୀର ସିଂହ ପି ଦରସନ୍ ସିଂ OR/06/044/462027
ପ ୁ /3-91401 51 112 253ଜୀତ୍ ସିଂହ ପି ଦଶର୍ନ୍ ସିଂ OR/06/044/462028
ୀ /401402 50 112 254ଶା ି େବେହରା ସା େକୖଳାସ େବେହରା LNT3225125
ୀ /401403 70 112 255ଶଶ ିଚ ସା େକୖଳାସ ଚ LNT3224862
ୀ /401404 65 112 256ଲକ୍ଷି ଦାସ ସା ହରି ଦାସ YVY0812446
ପ ୁ /401405 42 112 257ବାବୁଲା ଦାସ ପି ନରି ଦାସ LNT3257201
ୀ /401406 41 112 258ମାମିନା ଦାସ ସା ବାବୁଲା ଦାସ YVY0339218
ପ ୁ /401407 37 112 259େରାହିତ ଦାସ ପି ବଳଭଦ ଦାସ YVY0339226
ୀ /401408 32 112 260କନୁମନୁ ଦାସ ସା େରାହିତ ଦାସ YVY0339234
ୀ /401409 30 112 261କବିତା ଦାସ ସା ଦାଶରଥୀ ଦାସ YVY0429779
ୀ /401410 37 112 262ଉଷା ନାୟକ ପି ରାଜା ନାୟକ YVY1019256
ୀ /411411 31 112 263ତିେଳା ମା ରାଉଲ ସା ଖେଗସ୍ଵର ରାଉଲ YVY1251453
ପ ୁ /411412 62 112 264ବିରବର େସଠି ପି କିଣା େସଠି LNT3225067
ୀ /411413 55 112 265େକୖେକାଇ େସଠି ସା ବିର େସଠି LNT3225059
ପ ୁ /411414 36 112 266ରସାନ  େସଠି ପି ବିର ବର େସଠି LNT2940393
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ପ ୁ /421415 75 112 267ମାଗଣିୁ ରାଉଳ ପି େନତାନ  ରାଉଳ LNT3225216
ୀ /421416 65 112 268ଶା ିଲତା ରାଉଳ ସା ମାଗଣିୁ ରାଉଳ LNT3225208

ପ ୁ /421417 39 112 269ବାବୁଲି ରାଉଳ ପି ମାଗଣିୁ ରାଉଳ LNT3225331
ପ ୁ /421418 49 112 270ପଦିଆ ରାଉଳ ପି ମଧ ୁରାଉଳ YVY0687319
ପ ୁ /421419 31 112 271ସ ୟ ରାଉଳ ପି ମାଗଣିୁ ରାଉଳ YVY0687335
ପ ୁ /421420 29 112 272ସେ ାଷ ରାଉଳ ପି ମାଗଣିୁ ରାଉଳ YVY0687327
ୀ /421421 20 112 273ପତିମା ରାଣୀ ସାହୂ ପି ପକାଶ ଚଂଦ ସାହୂ YVY1251651
ୀ /431422 36 112 274ଗଂଗା େଦବୀ ସା ଅନିଲ ରାମ YVY1019231

ପ ୁ /431423 27 112 275ସେ ାଷ ପଶାଦ ନାଏକ ପି ଦୁଶାସନ ନାଏକ YVY0687558
ପ ୁ /431424 36 112 276ଅନ  ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ YVY0687483
ୀ /431425 48 112 277ମଇନା ପଧାନ ସା ସବୁାଷ ପଧାନ YVY0784785
ୀ /431426 30 112 278ରଶି ପଧାନ ପି ସବୁାଷ ପଧାନ YVY0784793

ପ ୁ /431427 35 112 279ଅନିଲ ରାମ ପି ତିତର ରାମ YVY1019249
ପ ୁ /431428 54 112 280େଚୖତନଯ୍ ସାହୁ ପି ଗୟାଧର ସାହୁ LNT3243979
ପ ୁ /431429 44 112 281େଗାଲକ ସାହୁ ପି ଗୟାଧର ସାହୁ LNT3243888
ୀ /431430 64 112 282ଜିବନେଜଯ୍ାତି େସଠି ସା ସଦୁଶର୍ନ େସଠି LNT2940419

ପ ୁ /431431 63 112 283ସଦୁଶର୍ନ େସଠି ପି ନରହରି େସଠି LNT2940401
ପ ୁ /431432 60 112 284ଅେଲଖ ନିର ନ େସଠୀ ପି େବଣଧୁର େସଠୀ LNT3078557
ୀ /431433 52 112 285ଶକୁ ଳା େସଠୀ ସା ଅେଲଖ ନିର ନ େସଠୀ LNT3078540
ୀ /431434 34 112 286େଗଲି େସଠି ସା ଶବି େସଠି YVY0784801
ୀ /441435 50 112 287ସୟଂପଭା ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ ଦାସ OR/06/044/462995

ପ ୁ /441436 45 112 288ସତଯ୍ରଂଜନ ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ ଦାସ OR/06/044/462996
ପ ୁ /451437 36 112 289ଉମାକା  େଲ ା ପି ରବି  ନାଥ େଲ ା YVY0395061
ୀ /451438 74 112 290ଚ ା ସିଂ ସା ହୃଦାନ  ସିଂ YVY0422154

ପ ୁ /451439 54 112 291ରମାକା  ସିଂ ପି ହୃଦାନ  ସିଂ LNT3225398
ୀ /451440 49 112 292ରୀତା ଳି ସିଂହ ସା ରମାକା  ସିଂହ YVY0339275

ପ ୁ /451441 48 112 293ଉମାକା  ସିଂ ପି ହୃଦାନ  ସିଂ LNT3225083
ୀ /451442 44 112 294ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସିଂ ସା ଉମାକା  ସିଂ YVY0102830

ପ ୁ /451443 41 112 295ସଚୀକା  ସିଂହ ପି ହୃଦାନ  ସିଂହ YVY0422162
ୀ /451444 38 112 296ତପସିନୀ ସିଂହ ସା ସ ିକା  ସିଂହ YVY0339267
ୀ /451445 22 112 297େସାନାଲୀ ସିଂହ ପି ରମାକା  ସିଂହ YVY1232461

ପ ୁ /461446 60 112 298ରବି  କମୁାର େବେହରା ପି େସାଲା େବେହରା LNT4497947
ୀ /461447 57 112 299ଅନିତା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା OR/06/044/462653

ପ ୁ /461448 38 112 300ହର ପସାଦ େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା YVY0233643
ୀ /461449 35 112 301ଭାନୁ ପିୟା େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା LNT2940427
ୀ /461450 35 112 302ବି ୁପିୟା େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା LNT4497954
ୀ /461451 44 112 303ଅ ଳି ସାହୁ ସା ପତାପ ସାହୁ YVY0812461

ପ ୁ /471452 60 112 304ଅମେର  ବ ର୍ ନ ପି ଭାଗୀରଥି ବ ର୍ ନ OR/06/044/462500
ୀ /471453 39 112 305ଜୟଶୀ ବ ର୍ ନ ପି ଭାଗିରଥି ବ ର୍ ନ LNT3270451
ୀ /471454 32 112 306ଶଭୁଶୀ ବ ର୍ ନ ପି ଭାଗୀରଥୀ ବ ର୍ ନ YVY0102848

ପ ୁ /471455 45 112 307ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ସାଇଁ ପି େଦେବ  ସାଇଁ YVY0868661
ୀ /481456 59 112 308େଶୖଳ ବ ର୍ ନ ସା ସନାତନ ବ ର୍ ନ OR/06/044/462505

ପ ୁ /481457 58 112 309ଚି ରଂଜନ ବ ର୍ ନ ପି ଫକିର ବ ର୍ ନ OR/06/044/462510
ୀ /481458 48 112 310ସବିତା ବ ର୍ ନ ସା ନିରଂଜନ ବ ର୍ ନ LNT3270360
ୀ /481459 47 112 311କବିତା ବ ର୍ ନ ସା ଚି  ର ନ ବ ର୍ ନ LNT3270329
ୀ /481460 37 112 312ସମିୁନା ବ ର୍ ନ ପି ସନାତନ ବ ର୍ ନ YVY0102855
ୀ /481461 30 112 313ରୁବିନା ବ ର୍ ନ ପି ସନାତନ ବ ର୍ ନ YVY0102863
ୀ /491462 71 112 314ଉଳାସ ବ ର୍ ନ ସା ଦାଶରଥି ବ ର୍ ନ OR/06/044/462511

ପ ୁ /491463 54 112 315ମେନାଜ ବ ର୍ ନ ପି ଦାଶରଥି ବ ର୍ ନ LNT3270196
ପ ୁ /491464 50 112 316ରଂଜନ କମୁାର ବ ର୍ ନ ପି ଦାଶରଥି ବ ର୍ ନ OR/06/044/462515
ୀ /491465 43 112 317ସିତା ବ ର୍ ନ ସା ମେନାଜ ବ ର୍ ନ LNT3270352
ପ ୁ /491466 49 112 318ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅନୁପ କମୁାର ରାଉତ YVY0850487
ୀ /491467 47 112 319ବବିତା ରାଉତ ସା ପଦିପ ରାଉତ YVY0850479
ପ ୁ /4-91468 72 112 320କମଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଫେତଚ  ଅଗୱାଲ YVY0857771
ପ ୁ /4-91469 63 112 321େଦବରାଜ େବେହରା ପି ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା YVY0233536
ପ ୁ /4-91470 32 112 322ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି େଦବରାଜ େବେହରା YVY0233528
ୀ /4-91471 41 112 323ଲତା ଗୁ ା ସା ରାମ ୁଗୁ ା YVY0551937
ୀ /4-91472 38 112 324ନୀଲମ ମିଶ ସା ସ ୟ ମିଶ YVY0857813
ପ ୁ /501473 21 112 325ସଦୁୀ ା ସବୁାଜୀତ ବିସ୍ଵାଲ ପି ପତାପ ବିସ୍ଵାଲ YVY1251461
ପ ୁ /501474 32 112 326ସମୁନ ପଧାନ ପି ବସ  ପଧାନ LNT2940443
ପ ୁ /501475 52 112 327ବସ  ପଧାନ ପି ଗେଜ  ପଧାନ OR/06/044/462528
ୀ /501476 45 112 328ସ କୁ୍ତା ପଧାନ ସା ବସଂତ ପଧାନ OR/06/044/462529
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ପ ୁ /501477 40 112 329ଶା ନୁ ପଧାନ ପି ବସ  କମୁାର ପଧାନ LNT2497873
ପ ୁ /511478 55 112 330ସେୁର  ବ ର୍ ନ ପି ରାେଜ  ବ ର୍ ନ YVY0102434
ୀ /511479 46 112 331ସ ୀବନୀ ବ ର୍ ନ ସା ସେୁର  କମୁାର ବ ର୍ ନ OR/06/044/463280

ପ ୁ /511480 42 112 332ଧିେର  ବ ର୍ ନ ପି ଗେଜ  ବ ର୍ ନ LNT3078565
ୀ /511481 36 112 333ଗିତା ବ ର୍ ନ ସା ଧିେର  ବ ର୍ ନ LNT2940450

ପ ୁ /521482 36 112 334ଭଗବାନ ବିେଶାଇ ପି ପା ବ ବିେଶାଇ LNT2940468
ୀ /521483 55 112 335ଲତା ପ ା ସା ପିତାମର ପ ା OR/06/044/462860

ପ ୁ /521484 40 112 336ଶ ର ସାହୁ ପି େଫାଇ ସାହୁ LNT2940476
ପ ୁ /531485 60 112 337ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ ପି ମିଚୁଦା ନ  ସାହୁ YVY0102459
ପ ୁ /531486 58 112 338ଶକୁାମର ସାହୁ ପି ପାଣଧନ ସାହୁ OR/06/044/462580
ୀ /531487 48 112 339ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ଶକୁାମର ସାହୁ OR/06/044/462581
ୀ /541488 85 112 340ମେନାରମା େବେହରା ସା କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/044/462550
ୀ /541489 80 112 341େରବତୀ େବେହରା ସା ତିେଲାକ େବେହରା OR/06/044/462551

ପ ୁ /541490 65 112 342କୀରଣବାଳା େବେହରା ପି େଗାଲଖ େବେହରା OR/06/044/462555
ପ ୁ /541491 60 112 343ସନାତନ େବେହରା ପି େଗାଲଖ େବେହରା OR/06/044/462553
ପ ୁ /541492 55 112 344ଉଦୟ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/044/462565
ପ ୁ /541493 55 112 345ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି କ ଚ  େବେହରା OR/06/044/462557
ପ ୁ /541494 50 112 346ନାରୟଣ େବେହରା ପି େଗାଲଖ େବେହରା OR/06/044/462558
ପ ୁ /541495 50 112 347ସ ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ତିେଲାଚନ େବେହରା OR/06/044/462564
ୀ /541496 50 112 348େଜଯ୍ା ାମୟୀ େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା LNT3078573
ୀ /541497 50 112 349ଜୟଶୀ େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା OR/06/044/462556
ୀ /541498 45 112 350କବିତା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/044/463188

ପ ୁ /541499 44 112 351ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/044/462566
ପ ୁ /541500 43 112 352ମଳୟ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/044/462567
ପ ୁ /541501 53 112 353କାଳିଆ ଦାସ ପି କାଶଆି ଦାସ YVY0812453
ପ ୁ /551502 50 112 354ଭଗବାନ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା OR/06/044/463274
ପ ୁ /551503 57 112 355ଭୀମେସନ ମଂଗରାଜ ପି ବିସଧର ମଂଗରାଜ YVY0315010
ୀ /551504 51 112 356େହମଲତା ମଂଗରାଜ ସା ଭୀମେସନ ମଂଗରାଜ YVY0315028

ପ ୁ /551505 33 112 357ତୁଷାର ର ନ ମ ରାଜ ପି ଭୀମେସନ ମ ରାଜ YVY0429787
ୀ /551506 29 112 358େସାନାଲି ମ ରାଜ ପି ଭୀମେସନ ମ ରାଜ YVY0552356

ପ ୁ /561507 38 112 359ରଶିରଂଜନ ମହାପାତ ପି ରାେଜ  ପସାଦ ମହାପାତ LNT1694389
ପ ୁ /561508 56 112 360ନାରାୟଣ ପଲାଇ ପି ନେଗ  ପଲାଇ LNT3224813
ପ ୁ /571509 43 112 361ଉେପ  ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ରବି  ନାଥ ମହାପାତ LNT1694363
ପ ୁ /571510 40 112 362ଦୀ ୀ ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ରାେଜ  ମହାପାତ LNT1694371
ୀ /571511 27 112 363ସବନମ ସଲୂତନା ସା  ବସିଦ YVY1097914

ପ ୁ /581512 78 112 364ହୃଦାନ  ସିଂ ପି ପାଣ ୁସିଂ YVY0422139
ୀ /591513 44 112 365କମଳିନୀ େବଉରା ସା ଜନଜୟ େବଉରା OR/06/044/462584
ୀ /5-91514 49 112 366ସତନାମ କାଉର ସା ସଖୁବୀର ସିଂ YVY0233544
ୀ /5-91515 27 112 367ହରବି ର େକୗର ପି ସଖୁବୀର ସିଂ YVY0867341

ପ ୁ /5-91516 60 112 368େକବଲ ଜିତ ସିଂ ପି ଅବତାର ସିଂ YVY0314708
ପ ୁ /5-91517 58 112 369ସଖୁବୀର ସିଂ ପି ଅବତାର ସିଂ YVY0233569
ୀ /5-91518 50 112 370ସଂଯକୁ୍ତା ସିଂ ସା େକବଲ ଜିତ ସିଂ YVY0233551

ପ ୁ /5-91519 39 112 371ପତାପ ସିଂ ପି ସେ ାଷ ସିଂ LNT4531794
ପ ୁ /5-91520 36 112 372େସାହନ ସିଂ ପି ସେ ାଷ ସିଂ LNT4528709
ପ ୁ /5-91521 28 112 373ମଂଜିତ ସିଂ ପି େକବଲଜିତ ସିଂ YVY0867226
ୀ /5-91522 26 112 374ସରୁଜିତ ସିଂ ପି େକବଲଜିତ ସିଂ YVY0867267

ପ ୁ /601523 53 112 375ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ ପି େଗାେଲଖ ଚ  ବିଶାଳ YVY0339291
ପ ୁ /601524 42 112 376ପିନାକୀ ଚକବ ର୍ୀ ପି ଶଶିରି କମୁାର ଚକବ ର୍ୀ YVY0826693
ପ ୁ /601525 39 112 377ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଚକବତୀ ପି ଶଶିରି କମୁାର ଚକବତୀ YVY0816413
ୀ /601526 68 112 378ଶକୁ ଳ ଦାସ ସା ଶଶିରି କମୁାର ଚକବ ର୍ୀ YVY0822072
ପ ୁ /601527 69 112 379ଉଦୟ ନାଥ ହାତୀ ପି ହାଡୁ ହାତୀ YVY0339333
ୀ /601528 49 112 380ଭାରତୀ ହାତୀ ସା ଉଦୟନାଥ ହାତୀ YVY0339325
ୀ /601529 43 112 381ସଣର୍ଲତା ମହା ୀ ସା ପିନାକୀ ଚକର୍ ବ ର୍ୀ YVY0822064
ୀ /601530 42 112 382ରାଜଶୀ ପଟନାୟକ ପି ପଭାକର ପ ନାୟକ LNT3225430
ୀ /611531 86 112 383ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ରାମ େବେହରା YVY0949685
ୀ /611532 32 112 384ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY0339424
ପ ୁ /611533 49 112 385ବିମଳ ନାୟକ ପି ନବକିେଶାର ନାୟକ YVY0339366
ୀ /611534 45 112 386ରାଧା ନାୟକ ସା ବିମଳ ନାୟକ YVY0339374
ୀ /611535 68 112 387ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ରାଉତ ସା ରାମଚ  ରାଉତ OR/06/044/462592
ପ ୁ /611536 62 112 388ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଉତ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ରାଉତ OR/06/044/462593
ପ ୁ /611537 59 112 389ଗେଣଶ ପସାଦ ରାଉତ ପି ନୃସିଂହ ରାଉତ LNT4503413
ୀ /611538 43 112 390ସେରାଜିନୀ ରାଉତ ସା ଗେଣଶ ପସାଦ ରାଉତ YVY0102491
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ପ ୁ /611539 41 112 391ରାଧା ବହଭ ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ LNT3270212
ୀ /611540 39 112 392ନିମର୍ାଲଯ୍ ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ LNT3270220

ପ ୁ /611541 70 112 393ରାମଚ  ରାଉତ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଉତ OR/06/044/462591
ୀ /611542 49 112 394େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ରାଉତ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଉତ OR/06/044/462595
ୀ /611543 31 112 395ଦୁେଗର୍ଶିନୀ ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ YVY0339358

ପ ୁ /611544 28 112 396ବିଶର ନ ରାଉତ ପି ଗେଣଶ ପସାଦ ରାଉତ YVY0339382
ପ ୁ /621545 55 112 397ନେରନ୍ କମୁାର ହାଲଦାର ପି ରବି ନାରାୟଣ ହାଲଦାର YVY0102509
ପ ୁ /621546 66 112 398ସେ ାଷ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ଶରତ ସିହନ୍ା OR/06/044/462614
ୀ /621547 65 112 399ଗୀତାରାଣୀ ସିହନ୍ା ସା ସେ ାଷ ସିହନ୍ା OR/06/044/462618
ୀ /621548 65 112 400ବାସ ି ସିହନ୍ା ସା ସବୁାସ ସିହନ୍ା OR/06/044/462617

ପ ୁ /621549 52 112 401ନିରଂଜନ ସିହନ୍ା ପି ସବୁାସ ସିହନ୍ା OR/06/044/462799
ପ ୁ /621550 50 112 402ତପନ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ସବୁାସ ସିହନ୍ା OR/06/044/463204
ପ ୁ /621551 49 112 403ବିଶଜିତ ସିହନ୍ା ପି ସେ ାଷ ସିହନ୍ା OR/06/044/462925
ୀ /621552 46 112 404ଗାୟତୀ ସିହନ୍ା ସା ନିରଂଜନ ସିହନ୍ା OR/06/044/462798

ପ ୁ /621553 45 112 405ରଣଜିତ ସିହନ୍ା ପି ସେ ାସ ସିହନ୍ା LNT3270410
ୀ /621554 40 112 406ତପତି ସିହନ୍ା ସା ତପନ କମୁାର ସିହନ୍ା LNT3270337
ୀ /621555 41 112 407ଇ ୁମତି ସିହନ୍ା ସା ବିଶଜିତ ସିହନ୍ା YVY0233650
ୀ /621556 26 112 408େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ସିହନ୍ା ପି ନିର ନ ସିହନ୍ା YVY0850412

ପ ୁ /631557 64 112 409ବିଜୟ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ଶରତ ଚ  ସିହନ୍ା OR/06/044/462615
ୀ /631558 64 112 410ମଂଜୁବାଳା ସିହନ୍ା ସା ବିଜୟ ସିହନ୍ା OR/06/044/462619

ପ ୁ /631559 58 112 411ବସ  ସିହନ୍ା ପି ଧବୃ ସିହନ୍ା OR/06/044/462616
ୀ /631560 53 112 412ଜୟଶୀ ସିହନ୍ା ସା ବସ  ସିହନ୍ା OR/06/044/463008

ପ ୁ /631561 41 112 413ମାନସ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିହନ୍ା LNT3270311
ୀ /631562 41 112 414ଶୀମତି ସସିୁତା ସିହନ୍ା ସା ଚ ନ କମୁାର ସିହନ୍ା LNT2940492

ପ ୁ /631563 41 112 415ଚ ନ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିହନ୍ା LNT2940500
ପ ୁ /631564 32 112 416ଜଗନନ୍ ାଥ ସିହନ୍ା ପି ବସ  ସିହନ୍ା LNT2940518
ୀ /631565 30 112 417ଲିଜିକା ସିହନ୍ା ସା ମାନସ କମୁାର ସିହନ୍ା YVY0850370

ପ ୁ /641566 69 112 418ସେୁରଂଦ ରାଉତ ପି ବୀରବର ରାଉତ OR/06/044/462610
ୀ /641567 55 112 419ଅରୁ ତୀ ରାଉତ ସା ସେୁରଂଦ ରାଉତ OR/06/044/462611

ପ ୁ /651568 63 112 420ଶବି ପସାଦ େଲ ା ପି ଦୁଃଖି ଶଯ୍ାମ େଲ ା YVY0850396
ୀ /651569 62 112 421ଉଲାସ େଲ ା ସା ଦୁଃଖି େଲ ା YVY0233668
ୀ /651570 58 112 422ସବିତା େଲ ା ସା ଶବି େଲ ା OR/06/044/463196

ପ ୁ /651571 50 112 423ଭାବ େଲ ା ପି ଦୁଃଖି େଲ ା YVY0102517
ୀ /651572 50 112 424ମମତା େଲ ା ସା ଭାବ େଲ ା YVY0102525

ପ ୁ /651573 48 112 425ନାବ େଲ ା ପି ଦୁଃଖି େଲ ା LNT3270295
ୀ /651574 37 112 426ବବିତା େଲ ା ସା ନାବ େଲ ା YVY0850438

ପ ୁ /651575 32 112 427ମାନସ ର ନ େଲ ା ପି ଶବି ପସାଦ େଲ ା YVY0687350
ୀ /661576 75 112 428କ ନା େବହୁରା ସା ନିରଂଜନ େବହୁରା OR/06/044/462621

ପ ୁ /661577 73 112 429ନିର ନ େବହୁରା ପି ଚ କା  େବହୁରା OR/06/044/462620
ପ ୁ /661578 57 112 430ବିପବ େବହୁରା ପି ନିରଂଜନ େବହୁରା OR/06/044/463028
ପ ୁ /661579 49 112 431ଦିପକକମୁାର େବହୁରା ପି ନିରଂଜନ େବହୁରା OR/06/044/462623
ପ ୁ /661580 45 112 432ରଜତକମୁାର େବହୁରା ପି ନିରଂଜନ େବହୁରା OR/06/044/462624
ୀ /661581 48 112 433ଗାୟତୀ େବଉରା ସା ଦୀପକ କମୁାର େବଉରା LNT4503405
ୀ /661582 29 112 434ସୀଗମା ଦିେବଦୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦିେବଦୀ YVY0721654

ପ ୁ /671583 81 112 435କୃ ଚ  ପରିଡା ପି େଗାପିନାଥ ପରିଡା OR/06/044/462600
ୀ /671584 66 112 436ବିଦଯ୍ତୁଲତା ପରିଡା ସା କୃ ଚ  ପରିଡା OR/06/044/462601

ପ ୁ /671585 65 112 437ସବୁାସ ପରିଡା ପି ମାଗଣିୁ ପରିଡା YVY0315036
ୀ /671586 46 112 438ତୃ ିେରଖା ପରିଡା ସା ରାେଜ  କମୁାର ପରିଡା YVY0850354

ପ ୁ /671587 42 112 439ଜ୍ଞାେନ  ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା YVY0315044
ୀ /671588 42 112 440ବିେବଦିତା ପରିଡା ସା େଯାେଗ  ପରିଡା LNT2940526
ୀ /671589 40 112 441କ ରୁୀ ପରିଡା ସା ଜ୍ଞାେନ  ପରିଡା YVY0850495
ପ ୁ /671590 38 112 442ଦୀପକ କମୁାର ପରିଡା ପି ସବୁାସ ଚ  ପରିଡା YVY0850461
ୀ /671591 30 112 443ସିତା ପରିଡା ସା ଦୀପକ କମୁାର ପରିଡା YVY0850503
ୀ /681592 52 112 444ବିଦଯ୍ତୁଲତା ବଡେଜନା ସା ରବି  କମୁାର ବଡେଜନା LNT4113353
ପ ୁ /681593 51 112 445ରବି  କମୁାର ବଡେଜନା ପି ଯଦୂମଣି ବଡେଜନା OR/06/044/462751
ପ ୁ /681594 45 112 446ନେର  କମୁାର ବଡେଜନା ପି ଯଦୂମଣି ବଡେଜନା OR/06/044/462749
ୀ /681595 43 112 447ମେନାରମା ବଡ଼େଜନା ପି ନେର  କମୁାର ବଡ଼େଜନା LNT4113361
ପ ୁ /681596 63 112 448ପଫଲୁ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଦୁଗର୍ା େଚୗଧରୁୀ YVY0339499
ୀ /681597 60 112 449େସନ୍ହଲତା େଚୗଧରୁୀ ସା ପଫଲୁ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0339481
ୀ /681598 33 112 450ସଜୁାତା େଚୗଧରୁୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0339465
ୀ /681599 31 112 451ମଧସିୁତା େଚୗଧରୁୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0339457
ପ ୁ /681600 28 112 452େଦବକା  େଚୗଧରୁୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0687756
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ପ ୁ /681601 52 112 453ଦିନାନାଥ ଜଶୱାଲ ପି କେହନ୍ୟା ଜଶୱାଲ OR/06/044/463170
ପ ୁ /681602 41 112 454ବିଜୟ କମୁାର ଜୟସାଲା ପି ଭାଗିଲା ପସାଦ ଜୟସାଲା LNT2940534
ୀ /681603 32 112 455ପିୟ ା େଜନା ପି ରବି  କମୁାର ବଡେଜନା YVY0339523
ୀ /681604 28 112 456ଲିଜା େଲ ା ସା ନୃସିଂହ େଲ ା YVY1019280
ୀ /681605 52 112 457ସରସତୀ ମହାପାତ ସା ସେୁରଶ ମହାପାତ YVY0812479
ୀ /681606 56 112 458ବାସ ି ପ ନାୟକ ସା ପଭାକର ପ ନାୟକ OR/06/044/462590

ପ ୁ /681607 46 112 459ଧେନଶର ସାହୁ ପି ନିଧି ସାହୁ YVY0570184
ୀ /681608 32 112 460ମିନଭର୍ା ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YVY0339507
ୀ /681609 43 112 461କବିତା ସାହୁ ସା ଧେନଶର ସାହୁ LNT2940542

ପ ୁ /681610 48 112 462ଅକେଲଶ କମୁାର ସିଂ ପି ରାମ ସିଂ LNT3270238
ପ ୁ /681611 39 112 463େଗୗତମ କମୁାର ଠାକରୁ ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ ଠାକରୁ LNT2940559
ୀ /691612 27 112 464ଡି. ପିୟା . ସା ବାବୁଲି କମୁାର େବେହରା YVY0822056

ପ ୁ /691613 27 112 465ସମୀର କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା YVY0816405
ୀ /691614 43 112 466ଲତା ଦାସ ସା େଚନା ଦାସ LNT4137378
ୀ /691615 20 112 467ମନିନୀ ନାୟକ ସା ମାନସ ନାୟକ YVY1297472

ପ ୁ /691616 20 112 468ଟୁନା ନାୟକ ପି ର ନ ନାୟକ YVY1297456
ୀ /6-91617 53 112 469ବିଦଯ୍ତୁପଭା ମିଶ  ସା ତାରାନ  ପ ନାୟକ OR/06/044/463163
ୀ /6-91618 55 112 470ହରପିୟା େବେହରା ସା େଦବରାଜ େବେହରା YVY0233577
ୀ /6-91619 83 112 471ରମା ସ ୁ ରୀ ପ ନାୟକ ସା ସ ିଦାନ  ପ ନାୟକ OR/06/044/462035

ପ ୁ /6-91620 62 112 472େଦବାନ  ପ ନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ପ ନାୟକ OR/06/044/462038
ପ ୁ /6-91621 58 112 473ତାରାନ  ପ ନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ପ ନାୟକ OR/06/044/462040
ୀ /6-91622 54 112 474ସଂଜୁକ୍ତା ପ ନାୟକ ସା େଦବାନ  ପ ନାୟକ OR/06/044/462043

ପ ୁ /6-91623 33 112 475ଶବି େସଠୀ ପି ସକୁ େସଠୀ YVY0784645
ପ ୁ /711624 62 112 476ପେୁର ର ଝା ପି ଭାଗଯ୍ନାରାୟଣ ଝା LNT2940575
ପ ୁ /721625 62 112 477ପଦୀପ କମୁାର େବହୁରା ପି ପଦନାଭ େବହୁରା OR/06/044/470704
ୀ /721626 60 112 478ଅଚର୍ନା େବହୁରା ସା ପଦି  େବହୁରା OR/06/044/462831

ପ ୁ /721627 34 112 479ସଂୟସାଥର୍କ େବହୁରା ପି ପଦି  କମୁାର େବହୁରା LNT2940591
ୀ /721628 34 112 480ଶି ାଶୀ େବହୁରା ପି ପଦି  କମୁାର େବହୁରା LNT2940617
ୀ /721629 46 112 481ମଧମିୁତା େବଉରା ସା ସବୁତ େବଉରା OR/06/044/462937

ପ ୁ /721630 87 112 482ପଭାସକମୁାର ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ OR/06/044/462829
ୀ /721631 76 112 483ଶକୁ ଳା ଦାସ ସା ପଭାସ ଦାସ OR/06/044/462832

ପ ୁ /721632 41 112 484ରାେକଶ ଦାସ ପି ଜଟିଆ ଦାସ LNT2940609
ୀ /721633 61 112 485ପଫଲିୁ ନାୟକ ସା ରମାକା  ନାୟକ OR/06/044/462662

ପ ୁ /721634 38 112 486ବିକାଶ ର ନ ନାୟକ ପି ରମାକା  ନାୟକ YVY0850453
ପ ୁ /721635 36 112 487େସୗମଯ୍ର ନ ନାୟକ ପି ରମାକା  ନାୟକ YVY0868463
ୀ /721636 32 112 488ପଜ୍ଞାପରମିତା ନାୟକ ପି ରଶରି ନ ନାୟକ YVY0868505
ୀ /721637 65 112 489ସରତକମୁାରି ସାମଲ ସା କିେଶାର ସାମଲ LNT4503447
ୀ /721638 50 112 490ପଭାତି ସାମଲ ସା ନେରା ମ ସାମଲ YVY0709840
ୀ /721639 39 112 491ଇତିଶୀ ସାମଲ ପି କିେଶାର ଚ  ସାମଲ LNT4507653
ୀ /721640 33 112 492େସନ୍ହସନ୍ିଗ୍ଢା ସାମଲ ସା ବିକାଶ ର ନ ନାୟକ YVY0850446

ପ ୁ /721641 31 112 493େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ସାମଲ ପି ନେରା ମ ସାମଲ YVY0721571
ପ ୁ /731642 30 112 494ରଶିତା ପରିଡା ପି ଅଜୁର୍ ନ ପରିଡା YVY0395087
ପ ୁ /741643 64 112 495ଅଜୁର୍ ନ ପରିଡା ପି ସଦୁାମ ପରିଡା YVY0422188
ୀ /741644 59 112 496ନମର୍ଦା ପରିଡା ସା ଅଜୁର୍ ନ ପରିଡା YVY0422204

ପ ୁ /751645 64 112 497ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ YVY0709832
ୀ /751646 52 112 498ସଭୁଦା ସାହୂ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YVY0709873
ୀ /751647 34 112 499ସଶୁୀତା ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YVY0709824
ୀ /761648 50 112 500ସବିତାରାଣି ମିଶ ସା େଗୗରିଶ ର ମିଶ OR/06/044/462785

ପ ୁ /761649 38 112 501ବିଶଜିତ ମିଶ ପି େଗୗରୀଶ ର ମିଶ OR/06/044/463013
ପ ୁ /781650 59 112 502ବହାନ  େସଠି ପି ବଂଶୀଧର େସଠି YVY0102541
ପ ୁ /781651 53 112 503ହର ପସାଦ େସଠୀ ପି ଶବି ପସାଦ େସଠୀ LNT1694447
ୀ /781652 45 112 504ମମତା ରାଣୀ େସଠି ସା ହର ପସାଦ େସଠି LNT1694454
ପ ୁ /781653 51 112 505ତିେଲାଚନ େସଠୀ ପି ଶବି ପସାଦ େସଠୀ OR/06/044/463158
ୀ /781654 45 112 506ସଂଯକୁ୍ତା େସଠୀ ସା ତିେଲାଚନ େସଠୀ LNT3270303
ପ ୁ /781655 45 112 507ଅମର ପସାଦ େସଠୀ ପି ଶବି ପସାଦ େସଠୀ LNT1694462
ୀ /7-91656 55 112 508ସାଗରିକା ବିଭୁତିରାଏ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/462047
ୀ /7-91657 54 112 509େଶଫାଳିକା ବିଭୁତି ରାଏ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ LNT3352648
ୀ /7-91658 40 112 510ସତିୃସିତା ବିଭୁତି ରାଏ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/462051
ପ ୁ /7-91659 87 112 511ଡ଼. ଶରତ ଚ  ସାହୁ ପି ବଂଶଧିର ସାହୁ OR/06/044/462045
ୀ /7-91660 83 112 512େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ସାହୁ ସା ଶରତ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/462046
ପ ୁ /7-91661 32 112 513ରବୀ  ସାହୁ ପି ଂକାଶଆି ସାହୁ YVY0101675
ପ ୁ /811662 58 112 514ସବୁାଶ ଚ  େବେହରା ପି ଦ ପାଣି େବେହରା LNT3243953
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ପ ୁ /821663 55 112 515ରାମଚ  େଲ ା ପି ବିଶମର େଲ ା LNT3349917
ପ ୁ /821664 52 112 516ହଳଧର େଲ ା ପି ବିଶମରୁ େଲ ା LNT3243854
ୀ /821665 49 112 517ବାସ ି େଲ ା ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଲ ା LNT3225299

ପ ୁ /821666 48 112 518ସଦୁାମ ଚରଣ େଲ ା ପି ବିଶମର େଲ ା OR/06/044/462863
ପ ୁ /831667 60 112 519କଳୁମଣି ସାଇଁ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ସାଇଁ OR/06/044/462852
ୀ /831668 55 112 520ଜୂଲିଆ ସାଇଁ ସା କଳୁମଣି ସାଇଁ LNT4544011

ପ ୁ /831669 52 112 521ଶତୃଘନ୍ ସାଇଁ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ସାଇଁ LNT2476893
ୀ /831670 47 112 522କବିତା ସାଇଁ ସା ରାମ ସାଇଁ LNT3225281

ପ ୁ /831671 41 112 523ଶୀକା  ସାଇଁ ପି କଳୁମଣୀ ସାଇଁ LNT3243847
ପ ୁ /841672 56 112 524ବିଜୟ ଦାସ ପି ଘନଶାମ ଦାସ OR/06/044/462871
ୀ /841673 55 112 525ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା କାଳିଆ ଦାସ LNT4514428

ପ ୁ /841674 45 112 526ଦିପକ ଦାସ ପି େକୖଳାଶ ଦାସ OR/06/044/462862
ପ ୁ /851675 55 112 527କାମେଦବ ବାରିକ ପି ବୁ ିରାମ ବାରିକ LNT3349909
ପ ୁ /851676 50 112 528ରବି  ନାଥ ବାରିକ ପି ମରୂଲୀ ବାରିକ OR/06/044/462167
ୀ /851677 48 112 529ରଜନୀ ବାରିକ ସା କାମେଦବ ବାରିକ OR/06/044/463050

ପ ୁ /851678 45 112 530ଛବି  କମୁାର ବାରିକ ପି ମରୁଲୀ ବାରିକ LNT2486090
ପ ୁ /861679 65 112 531କାଶନିାଥ ସାହୁ ପି ଫକିର ସାହୁ OR/06/044/463146
ପ ୁ /861680 50 112 532ନିର ନ ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ସାହୁ LNT3225240
ପ ୁ /861681 41 112 533ଧୀେର  ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ସାହୁ LNT3225406
ୀ /871682 29 112 534ମନିଶା େବେହରା ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା YVY0949701

ପ ୁ /871683 27 112 535କାଳ ୀ ଦାସ ପି ପରବାସିଆ ଦାସ YVY0949669
ପ ୁ /871684 20 112 536ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି ସଧୁୀର ଦାସ YVY1251511
ୀ /871685 31 112 537ରିନା େଦବୀ ସା ସେୁରଶ ମହତ YVY0949743
ୀ /871686 26 112 538ମମତା େଦବୀ ସା ଦୀେନଷ ମହତ YVY0949693
ୀ /871687 75 112 539ମକୁ୍ତା ପାତ ସା ହୃଷିେକଶ ପାତ OR/06/044/462866
ୀ /871688 74 112 540କନକ ପାତ ସା ସାର  ପାତ OR/06/044/462850

ପ ୁ /871689 70 112 541ହାଡିବ ୁ ପାତ ପି େମାହନ ପାତ LNT3224821
ୀ /871690 55 112 542ସକୁା ି ପାତ ସା ହାଡିବ ୁ ପାତ LNT3243706

ପ ୁ /871691 37 112 543ସଶୁା  ପାତ ପି ହୃଷିେକଶ ପାତ LNT2489417
ୀ /871692 30 112 544େସାନି ପାତ ସା ସବୁାସ ପାତ YVY0949602

ପ ୁ /881693 44 112 545କରୁଣାକର ଦାସ ପି ସବୁାସ ଦାସ LNT3225257
ୀ /881694 44 112 546ଗୀତା ରାଣୀ ଦାସ ସା କରୁଣାକର ଦାସ LNT3257318

ପ ୁ /881695 22 112 547ଚିନୟ କମୁାର ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ YVY1172790
ପ ୁ /881696 48 112 548ବନମାଳୀ ମହା ି ପି ଅେଯା ା ମହା ି LNT3257276
ପ ୁ /881697 48 112 549ନେର  ପାଣି ପି ମରୁଲିଧର ପାଣି LNT2494664
ପ ୁ /881698 38 112 550ପେମାଦ ସତାର ପି ସଧସୁଦୁନ ସତାର LNT1694405
ପ ୁ /891699 51 112 551ପଦୀପ ବାରିକ ପି େଖାକନ ବାରିକ LNT4514592
ୀ /891700 46 112 552ବିଚନ ବାରିକ ସା ପଦୀପ ବାରିକ LNT4514501

ପ ୁ /891701 34 112 553ନିରାକାର ବାରିକ ପି ଦୁଗର୍ାପସାଦ ବାରିକ LNT4507679
ପ ୁ /891702 59 112 554ହାଡିବ ୁ େବେହରା ପି କି ା େବେହରା YVY0102608
ୀ /891703 55 112 555ପଦାବତୀ େବେହରା ସା ହାଡିବ ୁ େବେହରା YVY0102590
ପ ୁ /891704 55 112 556ଟୁନା େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା LNT1694439
ପ ୁ /891705 50 112 557ଡାକ େବେହରା ପି ସଦୁାମ େବେହରା YVY0102624
ପ ୁ /891706 46 112 558ରବି  କମୁାର େବେହରା ପି ପରମାନ  େବେହରା LNT4529608
ୀ /891707 44 112 559ପମିଳା େବେହରା ସା ଡାକ େବେହରା YVY0102616
ୀ /891708 23 112 560ଝରଣା ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YVY1179589
ୀ /891709 76 112 561ସାବିତୀ ଧଳ ସା ଆନ  ଧଳ LNT4529012

ପ ୁ /891710 51 112 562େଗାପାଳ ଧଳ ପି ଆନ  ଧଳ LNT4529020
ୀ /891711 44 112 563ସ ଲୁତା ଧଳ ସା େଗାପାଳ ଧଳ LNT4529038
ପ ୁ /891712 25 112 564ଢାବଲ ଜମାନିଆ ପି ଭାରତ ଏଚ ଜମାନିଆ YVY1156967
ୀ /891713 22 112 565ଇଶ ଜଟାଣିଆ ପି ସନୁୀଳ କମୁାର ଜଟାଣିଆ YVY1172816
ୀ /891714 28 112 566ସଚୂୀସିତା ନ ା ସା ନୀଶାଂଟ ଜଟାଣିଆ YVY1156959
ୀ /891715 46 112 567ର ିତା ନାୟକ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ନାୟକ LNT4514543
ପ ୁ /891716 42 112 568େଶଷେଦବ ନାୟକ ପି ଶତୃଘନ୍ ନାୟକ LNT4521969
ପ ୁ /891717 55 112 569େଯାେଗ  ପ ା ପି ଭୀମେସନ ପ ା OR/06/044/463140
ୀ /891718 49 112 570ଖଲୁଣା ପ ା ସା େଯାେଗ  ପ ା OR/06/044/462859
ପ ୁ /891719 48 112 571ବନମାଳୀ ପ ା ପି ନବଘନ ପ ା YVY0102582
ପ ୁ /891720 40 112 572ଗେଣଶ ପ ା ପି ଅକ୍ଷୟ ପ ା LNT4514469
ପ ୁ /891721 28 112 573ଶବି ରାମ ପ ା ପି େଯାେଗ  ପ ା YVY0687806
ପ ୁ /891722 86 112 574ନ  ପାଣି ପି ବାସ ୁପାଣି YVY0102574
ପ ୁ /891723 60 112 575ମେହ  ପାଣି ପି ମରୁଲୀ ପାଣି LNT4507661
ପ ୁ /891724 38 112 576ତପନ ପାଣିଗାହୀ ପି ଶ ର ପାଣିଗାହୀ LNT4528998

28 122/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 38ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /891725 64 112 577ସରସତୀ ପାତ ସା ରଘନୁାଥ ପାତ YVY0816330
ପ ୁ /891726 57 112 578େକ ବାବୁଲା ପାତ ପି େକ ତିନାଥ ପାତ YVY0816314
ପ ୁ /891727 51 112 579ସିଲୁ ପାତ ପି ଉମର ପାତ LNT4521910
ୀ /891728 48 112 580େକ ଲକ୍ଷୀ ପାତ ସା େକ ବାଦୁଲା ପାତ YVY0816363

ପ ୁ /891729 38 112 581ଓ େଲାକନାଥ ପାତ ପି ଓ ରଘନୁାଥ ପାତ YVY0816371
ପ ୁ /891730 36 112 582ମେନାଜ ସାହୁ ପି ରବୀ  ସାହୁ LNT4539185
ପ ୁ /891731 36 112 583ସ ଦ ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ LNT4507588
ପ ୁ /891732 51 112 584କୀ ିର୍ଚ  ସାହୁ ପି କୁ ବୀହାରୀ ସାହୁ YVY0812487
ପ ୁ /891733 40 112 585କା ିର୍କ ସାହୁ ପି ଅରକି୍ଷତ ସାହୁ LNT4514451
ପ ୁ /891734 57 112 586ମଧସୁଦୁନ ସତାର ପି ହୃଷିେକଶ ସତାର LNT1694397
ୀ /8-91735 81 112 587ଶା ା ଜଟାଣିଆ ସା ହରିଲାଲ ଜଟାଣିଆ OR/06/044/462053

ପ ୁ /8-91736 63 112 588ସନିୁଲ କମୁାର ଜଟାଣିଆ ପି ହରିଲାଲ ଜଟାଣିଆ YVY0570085
ୀ /8-91737 60 112 589ଭାଵନା  .ଏସ୍ ଜଟଣିଆ ସା ସନିୁଲ ଜଟାଣିଆ OR/06/044/462055

ପ ୁ /8-91738 60 112 590ଭାରତ ଜଟାଣିଆ ପି ହରିଲାମ ଜଟାଣିଆ OR/06/044/462056
ୀ /8-91739 52 112 591େଚତନା ଜଟାଣିଆ ସା ଭରତ ଜଟାଣିଆ OR/06/044/462057

ପ ୁ /8-91740 30 112 592ନିଶା  ଜଟାଣିଆ ପି ଭରତ ଜଟାଣିଆ YVY0826628
ୀ /901741 39 112 593ପ ୁ ାଲତା ମହା ି ସା ବନମାଳୀ ମହା ି LNT2494680
ୀ /901742 52 112 594ଭବାନୀ ଶତପଥୀ ପି ବାବୁରାମ ଶତପଥୀ YVY1019264

ପ ୁ /911743 51 112 595ଶରତ ରାଉତ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତ OR/06/044/462865
ୀ /911744 39 112 596ସତଯ୍ଭାମା ରାଉତ ସା ଶରତ ରାଉତ OR/06/044/462867

ପ ୁ /921745 38 112 597ରବି  ବାରିକ ପି ଯଦୁ ବାରିକ LNT1694520
ୀ /921746 59 112 598ଅମରୀ େବେହରା ସା ସକୁେୁଦବ େବେହରା LNT1694538

ପ ୁ /921747 54 112 599ସେୁର  ପାଣିଗାହୀ ପି ହରିହର ପାଣିଗାହୀ LNT2494045
ପ ୁ /921748 38 112 600ପକାଶ ରାଉତ ପି ହରି ରାଉତ LNT1694546
ୀ /921749 34 112 601ମମତା ରାଉତ ସା ପତାପ ରାଉତ YVY0552372

ପ ୁ /921750 75 112 602କପିଳ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ LNT4521944
ୀ /921751 46 112 603ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ LNT4507604

ପ ୁ /921752 29 112 604ସନୁ  ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ YVY0687723
ପ ୁ /921753 62 112 605େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ OR/06/044/462854
ୀ /921754 32 112 606ସନୁୀତା ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ YVY0339614
ୀ /921755 44 112 607ର ିତା ସାଇଁ ସା ସେୁର  ସାଇଁ YVY0102632

ପ ୁ /931756 89 112 608କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ ପି େଧାବି ସାହୁ OR/06/044/462855
ୀ /931757 69 112 609ଶଶକିଳା ସାହୁ ସା ଚକଧର ସାହୁ OR/06/044/462874
ୀ /931758 52 112 610ଦାେମାଦର ସାହୁ ପି ମାଗଣୁୀ ସାହୁ OR/06/044/462849

ପ ୁ /931759 49 112 611େକୖଳାଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ OR/06/044/463259
ପ ୁ /931760 47 112 612ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ OR/06/044/463085
ୀ /931761 47 112 613କମଳୀ ସାହୁ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/463040
ୀ /931762 44 112 614ସତଯ୍ଭାମା ସାହୁ ସା ଦାେମାଦର ସାହୁ LNT3243946

ପ ୁ /941763 26 112 615ତାପସ ମ ଲ ପି ସଦାର ମ ଲ YVY1019207
ୀ /941764 82 112 616ଭଗବତୀ ରାଉତ ସା ବଂଶୀଧର ରାଉତ OR/06/044/463178

ପ ୁ /941765 56 112 617ଅରବି  ରାଉତ ପି ବଂଶଧିର ରାଉତ LNT3270436
ୀ /941766 55 112 618ଉମିର୍ଳା ରାଉତ ସା ଅରବି  ରାଉତ LNT3270402

ପ ୁ /941767 34 112 619େସାମନାଥ ରାଉତ ପି ଅରବି  ରାଉତ LNT2940625
ପ ୁ /941768 28 112 620ଅମରନାଥ ରାଉତ ପି ଅରବି  ରାଉତ YVY0850404
ପ ୁ /951769 39 112 621ତପନ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ବଟକୃ  ପରିଡ଼ା LNT3284650
ପ ୁ /951770 53 112 622ଅରୁପ କମୁାର ସ ୁ ରାୟ ପି ବଂଶୀଧର ସ ୁ ରାୟ YVY0102640
ପ ୁ /961771 70 112 623ତିପରୁୀରି େବଉରା ପି ଇ ମଣି େବଉରା OR/06/044/462632
ୀ /961772 55 112 624ସେରାଜିନୀ େବଉରା ସା ତୀପରୁାରି େବଉରା OR/06/044/462633
ୀ /961773 47 112 625ମମତା େବଉରା ସା ବିକାଶ େବଉରା LNT4507638
ପ ୁ /961774 42 112 626ବିକାଶକମୁାର େବଉରା ପି ତୀପରିୁ େବଉରା OR/06/044/462634
ପ ୁ /961775 41 112 627ମାନସ କମୁାର େବଉରା ପି ତିପରୁାରୀ େବଉରା LNT4507620
ପ ୁ /961776 40 112 628ପକାଶ କମୁାର େବଉରା ପି ତୀପରୁାରି େବଉରା OR/06/044/462635
ୀ /961777 36 112 629ଯମନୁା େବଉରା ସା ପକାଶ େବଉରା LNT4507646
ପ ୁ /971778 80 112 630ଶୀ ସନାତନ େବଉରା ପି ଦୂେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବଉରା OR/06/044/462761
ପ ୁ /971779 42 112 631ଜଶୱ  େବଉରା ପି ସନାତନ େବଉରା LNT3352622
ୀ /971780 36 112 632ପନୁମ୍ େବଉରା ସା ଯଶୱ  େବଉରା YVY0339689
ୀ /981781 65 112 633ଶୀମତି ପୀତିଲତା ପାତ ସା ଶୀ ପିତାମର ପାତ YVY0339713
ପ ୁ /981782 49 112 634ମାନସ ର ନ ପାତ ପି ଶୀ ପିତାମର ପାତ YVY0339705
ପ ୁ /981783 46 112 635ମିହିର ର ନ ପାତ ପି ପିତାମର ପାତ YVY0339754
ୀ /981784 43 112 636ଶାରଦା ପାତ ସା ସମୀର ର ନ ପାତ YVY0339747
ୀ /981785 104 112 637ବନଲତା ପ ନାୟକ ସା ବଜବିହାରି ପ ନାୟକ YVY0709758
ପ ୁ /981786 74 112 638ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବଜ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ OR/06/044/463007
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ୀ /981787 65 112 639େଜଯ୍ା ନ୍ା ପ ନାୟକ ସା ଦିଲୀପ ପ ନାୟକ OR/06/044/463203
ପ ୁ /981788 43 112 640ଅନୁପମ୍ ପ ନାୟକ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT2489185
ପ ୁ /981789 40 112 641ନିରୁପମ୍ ପ ନାୟକ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT2489425
ୀ /991790 79 112 642ସଶୁଲିା େଦବୀ ଅଗରୱାଲ ସା ବାସେୁଦଓ ଅଗରୱାଲ YVY0934216
ୀ /991791 67 112 643ମ  ୁେଦଵୀ ଅଗଵାଲ ସା କମଳ କମୁାର ଅଗୱାଲ YVY1197128

ପ ୁ /991792 62 112 644ଅଜୟ କମୁାର ଅଗରୱାଲ ପି ବାସେୁଦଓ ଅଗରୱାଲ OR/06/044/462921
ୀ /991793 57 112 645ନବିନା ଅଗରୱାଲ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YVY0934182
ୀ /991794 51 112 646ସନୁୀତା ଅଗଵାଲ ସା ଅନୀଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT4531877

ପ ୁ /991795 50 112 647ଅନିଲ କମୁାର ଅଗଵାଲ ପି କମଳ କମୁାର ଅଗଵାଲ YVY1197144
ପ ୁ /991796 47 112 648ଅମିତ କମୁାର ଅଗଵାଲ ପି କମଳ କମୁାର ଅଗୱାଲ YVY1197136
ୀ /991797 46 112 649ନିକିତା ଅଗଵାଲ ସା ଅମିତ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT4531885

ପ ୁ /991798 35 112 650ଦିଶା  ଅଗରୱାଲ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YVY0934190
ୀ /991799 33 112 651ଆଦିତି ଅଗରୱାଲ ସା ଦିଶା  ଅଗରୱାଲ YVY0934208
ୀ /991800 24 112 652ତନୁଶୀ ଅଗଵାଲ ପି ଅନିଲ ଅଗଵାଲ YVY1132554

ପ ୁ /991801 19 112 653ସଭୁମ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଅଗୱାଲ YVY1232735
ପ ୁ /991802 72 112 654କମଲକମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଫେତଚା  ଅଗୱାଲ OR/06/044/463289
ପ ୁ /991803 66 112 655ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ସ ତରାୟ ଅଗୱାଲା OR/06/044/463111
ୀ /991804 65 112 656ଅ  ୁଅଗୱାଲ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲ OR/06/044/462897
ୀ /991805 64 112 657ସେୁଲାଚନା ଅଗୱାଲ ସା ଆନ  କମୁାର ଅଗୱାଲ OR/06/044/462797

ପ ୁ /991806 60 112 658ଆନ  କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ସ ଦ ରାଏ OR/06/044/462796
ୀ /991807 51 112 659ରିତୁ ଅଗୱାଲ ସା ସ ୟ ଅଗୱାଲ OR/06/044/462911

ପ ୁ /991808 50 112 660ସ ୟ ଅଗୱାଲ ପି ବାସେୁଦବ ଅଗୱାଲ OR/06/044/463223
ପ ୁ /991809 41 112 661ସମିୁତ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT2478584
ପ ୁ /991810 40 112 662ଅନ  ଅଗରୱାଲ ପି ଆନ  କମୁାର ଅଗରୱାଲ LNT2487155
ପ ୁ /991811 42 112 663ଅଜୟ କୟାଲ ପି େଦବକି ନ ନ LNT1694587
ୀ /991812 66 112 664େଦବକିନ ନ କଯ୍ାଲ ପି କାଶୀରାମ କଯ୍ାଲ LNT4529046

ପ ୁ /991813 40 112 665ପବନ କଯ୍ାଲ ପି େଦବକୀନ ନ କଯ୍ାଲ LNT4514550
ପ ୁ /991814 37 112 666େଗୗ ମ କଯ୍ାଲ୍ ପି େଦବକି ନ ନ କଯ୍ାଲ୍ LNT4521951
ପ ୁ /991815 41 112 667ଚିନୟ ମାଝୀ ପି ଅଭୟ ମାଝୀ YVY0185215
ୀ /991816 49 112 668ରଜନୀ େସଠ ସା ହଟକିେଶାର େସଠ YVY0185223
ୀ /9-91817 87 112 669ସିଲା ମଜମଦୁାର ସା କରୁଣାମୟ ମଜମଦୁାର YVY0233593

ପ ୁ /9-91818 85 112 670ଏସ୍ ମଜୁମଦାର ପି େକ ଏଲ ମଜୁମଦାର OR/06/044/462058
ପ ୁ /9-91819 32 112 671କାଳିଆ ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ YVY0570093
ପ ୁ /1001820 69 112 672ଜଗତ କୃ  ପହରାଜ ପି ଅେଦୖତ ଚ  ପ ା LNT2505329
ପ ୁ /1001821 62 112 673େଦବକୃ  ପହରାଜ ପି ଅେଦୖତ ଚ  ପ ା LNT2505345
ୀ /1001822 61 112 674ଉପମା ପହରାଜ ସା ଜଗତକୃ  ପହରାଜ LNT2496909
ୀ /1001823 58 112 675ସଷୁମା ପହରାଜ ସା େଦବକୃ  ପହରାଜ LNT2505337

ପ ୁ /1001824 41 112 676େଜଯ୍ାତିରଂଜନ ପହରାଜ ପି ଜଗତକୃ  ପହରାଜ LNT2496883
ୀ /1001825 33 112 677ସଧୁାସିତା ପହରାଜ ପି ଜଗତକୃ  ପହରାଜ YVY0339788
ୀ /1001826 32 112 678ନିେବଦିତା ପହରାଜ ପି ଜଗତକୃ  ପହରାଜ YVY0339796
ୀ /1001827 31 112 679େମାନାଲିସା ପହରାଜ ପି େଦବକୃ  ପହରାଜ YVY0339804
ପ ୁ /1001828 31 112 680ଆଶେୁତାଷ ପହରାଜ ପି େଦବକୃ  ପହରାଜ YVY0339812
ପ ୁ /1011829 85 112 681ମ ନଲାଲ େଚୗହନା ପି େଜଠାଲାଲ େଚୗହନ OR/06/044/462913
ୀ /1011830 76 112 682ପମିଳା େଚୗହାନ ସା ମ ନଲାଲ େଚୗହାନ OR/06/044/462886
ୀ /1021831 44 112 683ତିେଲାଚନା େଚୗହାନ ସା ନାରାୟଣ େଚୗହାନ YVY0784777
ୀ /1021832 54 112 684େଚତନା େଚୗହାନ ପି ମଦନ ଲାଲ େଚୗହାନ OR/06/044/462915

ପ ୁ /1021833 42 112 685ନାରାୟଣ େଚୗହାନ ପି ମଗନଲାଲ େଚୗହାନ OR/06/044/462887
ପ ୁ /1021834 29 112 686ବୁଲୁ ସାହୂ ପି ଘନଶ୍ଯାମ ସାହୂ YVY1075795
ପ ୁ /1021835 24 112 687ସିଲୂ ସାହୂ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୂ YVY1066901
ପ ୁ /1031836 50 112 688ସନାତନ ରାଉତ ପି େଗୗରା  ରାଉତ OR/06/044/462787
ପ ୁ /1041837 44 112 689ଗେଜ  େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା LNT3225224
ପ ୁ /1051838 25 112 690ଶଂକର ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ YVY1067610
ୀ /1051839 23 112 691ମାମା ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ YVY1066919
ୀ /1051840 28 112 692ରାଣୀ ଗୁ ା ପି ରତନ୍ ାକର ଗୁ ା YVY1066851
ପ ୁ /1051841 35 112 693ସଧୁୀରକମୁାର ମ ଳ ପି ହରିହର ମ ଳ YVY1066968
ୀ /1051842 32 112 694ସେୂଲା ମ ଳ ସା ସଧୁୀରକମୁାର ମ ଳ YVY1066950
ୀ /1051843 31 112 695କବିତା ପ ନାୟକ ପି ଧନୀ ଦାସ YVY1066927
ପ ୁ /1051844 24 112 696େଶଖ ରଶୀଦ ପି  ସରିଫ YVY1098029
ପ ୁ /1061845 37 112 697ସଂଜିତ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0552638
ୀ /1061846 31 112 698ସାଧନା ଦାସ ସା ସଂଜିତ ଦାସ YVY0552554
ୀ /1071847 48 112 699ଆଶା ମହା ି ସା େଗାପାଳ ମହା ି LNT2494011
ୀ /Holding n1848 22 112 700ଚା ନୀ ନାୟକ ପି ଧେନଶ କମୁାର YVY1253574
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ପ ୁ /1081849 40 112 701ଶୀଧର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବନମାଳୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0339820
ୀ /1081850 55 112 702ପତିମା ବାରିକ ସା ଯଦୂମଣି ବାରିକ LNT3224946

ପ ୁ /1081851 29 112 703ଅନିଲ ବାରିକ ପି ଯଦୁମଣି ବାରିକ YVY0687301
ପ ୁ /1081852 27 112 704କାହନ୍  ୁବାରିକ ମା ପତିମା ବାରିକ YVY0687814
ପ ୁ /1081853 65 112 705କରୁଣାକର ଦାସ ପି ସନଯ୍ାସୀ ଦାସ LNT3225158
ୀ /1081854 33 112 706ରଶିତା ସାହୁ ସା ଗେରଶ ସାହୁ YVY0687764

ପ ୁ /1081855 28 112 707ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େଚୖତନଯ୍ ସାହୁ YVY0721530
ପ ୁ /1081856 56 112 708ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ ପି ଗୟାଧର ସାହୁ LNT3352655
ୀ /1091857 31 112 709ମନିଷା ଶତପଥୀ ପି ମେହ  କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0721647
ୀ /1091858 28 112 710ଲିପସା ଶତପଥୀ ପି ମେହ  କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0721639

ପ ୁ /1091859 27 112 711ବିର  ିନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ପି ମେହ  କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0721613
ୀ /1091860 27 112 712ଶବିାନୀ ଶତପଥୀ ପି ବାବୁରାମ ଶତପଥୀ YVY0721621
ୀ /1091861 26 112 713ଭବାନୀ ସତପଥି ପି ବାବୁରାମ ସତପଥି YVY1156942

ପ ୁ /1091862 21 112 714ମନ ବିକାଶ ଶତପଥି ପି ବାବୁରାମ ଶତପଥି YVY1232784
ପ ୁ /1091863 62 112 715ବାବୁରାମ ଶତପଥୀ ପି ନିଳମଣି ଶତପଥୀ OR/06/044/463290
ପ ୁ /1091864 59 112 716ମେହ  କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ନିଳମଣୀ ଶତପତ LNT2493328
ୀ /1091865 33 112 717େମାନାଲିସା ଶତପଥି ପି ମେହ  ଶତପଥି LNT2940633
ୀ /1091866 31 112 718ମନିଷା ଶତପଥୀ ପି ମେହ  ଶତପଥୀ YVY0185249
ୀ /1091867 55 112 719େବୖେଦହି ଶଥପଥୀ ସା ମେହ  କମୁାର ଶଥପଥୀ LNT2493336
ୀ /10-91868 75 112 720ସରସତୀ େସାଡା ସା ଧୀରୁଭାଇ େସାଡା OR/06/044/462063

ପ ୁ /10-91869 63 112 721ସେୁରଶ େସାଡା ପି ଧୀରୁଭାଇ େସାଡା OR/06/044/462066
ପ ୁ /10-91870 61 112 722ଦୀପକ କମୁାର େସାଡା ପି ଧରୁୁଭାଇ େସାଡା OR/06/044/462068
ୀ /10-91871 47 112 723ଆରତୀ େସାଡା ସା ଦୀପକ େସାଡା OR/06/044/462069

ପ ୁ /10-91872 30 112 724ସ ୀପ େସାଢା ପି ସେୁରଶ େସାଢା YVY0692913
ପ ୁ /1101873 49 112 725ପ ୂ ର୍ଚ  ବାରିକ ପି ଭିକାରି ବାରିକ LNT2940641
ୀ /1101874 26 112 726ଭବାନୀ େବେହରା ପି େବୖଧର େବେହରା YVY1068287
ୀ /1101875 29 112 727ତାେପାଈ ଛେଟାଈ ପି ସିବା ଛେଟାଈ YVY1067842
ୀ /1101876 30 112 728ର ୀତା ଦାସ ପି କିର ଦାସ YVY1068261
ୀ /1101877 27 112 729ବବିତା ଦାସ ପି ହାଡୁ ଦାସ YVY1069814
ୀ /1101878 49 112 730ତତୀେଦଵୀ େମାହାେତା ପି ଟୁଂଟୁନ େମାହାେତା YVY1067826
ୀ /1101879 65 112 731ର ଲତା ପ ା ସା ପିତାମର ପ ା OR/06/044/463243

ପ ୁ /1101880 59 112 732ପଦୀ  ପ ା ପି ବଂଶଧିର ପ ା LNT3225364
ୀ /1101881 46 112 733ବାସ ୀ ପ ା ସା ପଦୀପ ପ ା OR/06/044/463292

ପ ୁ /1101882 33 112 734ଆେଲାକ ପ ା ପି ପଦିପ ପ ା LNT2940658
ୀ /1101883 28 112 735ଅନୁସୟୂା ପ ା ସା ଆେଲାକ ପ ା YVY0850511
ୀ /1101884 24 112 736ପିତିେରଖା ପ ା ପି ପଦୀପ ପ ା YVY1019272
ୀ /1101885 22 112 737ନାଗା ଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ଶଂକର ରାଓ YVY1067800
ୀ /1111886 56 112 738ପମିଳା ହାତୀ ସା ଅରିକ୍ଷିତ ହାତୀ OR/06/044/463023

ପ ୁ /1121887 22 112 739କନୁା େବେହରା ପି କୃ ଚଂଦ େବେହରା YVY1067651
ପ ୁ /1121888 72 112 740ସୀରା ଛେଟାଈ ପି ମକରା ଛେଟାଈ YVY1068295
ୀ /1121889 36 112 741ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ନରସିଂହ ଦାସ YVY1068022
ୀ /1121890 29 112 742ସଜୁାତା ଦାସ ପି ଚଂଦୁ ଦାସ YVY1069988

ପ ୁ /1121891 26 112 743ପସାଂତ ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଦାସ YVY1069806
ପ ୁ /1121892 22 112 744ପ ୂଲ ଦାସ ପି କାଲୁ ଦାସ YVY1068311
ୀ /1121893 22 112 745ବିଂଦୁ ଦାସ ପି କାତିର୍କ ଦାସ YVY1068238
ୀ /1121894 30 112 746ରଂଜୁ େଦଵୀ ସା ନେରଶ େମାହାେତା YVY1067644
ୀ /1121895 29 112 747ରି  ୂେଦଵୀ ସା ସରୁ ସେୂରୗଲ YVY1067784
ୀ /1121896 32 112 748ମୀରା ଦୀଈ ସା ଲଲନ େମାହାେତା YVY1068931
ୀ /1121897 23 112 749ଗାୟତୀ େଜାଶୀ ପି ଜିେତଂଦ େଜାଶୀ YVY1067008
ପ ୁ /1121898 23 112 750ଶ ର ଖମ ପି ଗଲୁାପ ଖାନ YVY1069822
ୀ /1121899 39 112 751ରଂଜିତା ମହତ ସା ମେନାଜ ମହତ LNT3243870
ୀ /1121900 39 112 752ଜୟ ୀ ମାହାତ ସା ପଦୀପ ମାହାତ LNT3243839
ୀ /1121901 29 112 753ପନୁମ ମହାତା ସା ଜୟା ମହାତା YVY1067792
ପ ୁ /1121902 32 112 754ନେରଶକମୁାର େମାହାେତା ପି ଥିତର େମାହାେତା YVY1068733
ପ ୁ /1121903 31 112 755କନ୍ହିୟା କମୁାର େମାହାେତା ପି ରାମିଚ େମାହାେତା YVY1068741
ୀ /1121904 23 112 756ଅନିତା ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ YVY1063171
ପ ୁ /1121905 37 112 757େଗୗଡ ପ ିତ ପି ସଭୁାଷ ପ ିତ YVY1066893
ୀ /1121906 28 112 758ନ ୀ ପଟନାୟକ ପି ବିଜୟ ପଟନାୟକ YVY1067818
ପ ୁ /1121907 50 112 759ରାମଚ  ରାଉତ ପି େବୖରାଗି ରାଉତ LNT2500650
ୀ /1121908 43 112 760ମ  ୁରାଉତ ସା ରାମଚ  ରାଉତ OR/06/044/463022
ପ ୁ /1121909 52 112 761ଏସ. େଭ େଟସ ଏସ. େଭ େଟ ପି େକ.ପୀ ଗେଣଶ େକ .ପୀ େଜେନଶ YVY1233865
ୀ /1131910 74 112 762ମାୟା ଦାସ ସା କୁ ବିହାରୀ ଦାସ OR/06/044/463176

31 122/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 38ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1131911 45 112 763ଧବୂ ଦାସ ପି କୃ  ବିହାରି ଦାସ LNT2531762
ପ ୁ /1131912 41 112 764ବାବୁ ଦାସ ପି ବିର ଦାସ LNT2495562
ପ ୁ /1141913 42 112 765ଏମ ଡି ହାଇଦର ଅନସାରୀ ପି ଏମ ଡି ଅଜିଜ ଅନସାରୀ LNT2940674
ପ ୁ /1141914 33 112 766ଏମ ଡି ଆକବର ଅନସାରି ପି ଏମ ଡି ଆଜିଜ ଅନସାରି LNT2940682
ୀ /1141915 84 112 767କନୁ େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା LNT2940716
ୀ /1141916 44 112 768ପଦା େବେହରା ସା ସବୁାଷ େବେହରା LNT2940690
ୀ /1141917 38 112 769ବାସ ି ଦାସ ସା ବା ା ଦାସ LNT2940732

ପ ୁ /1141918 50 112 770ବଳିଆ ମହାରଣା ପି ସାର  ମହାରଣା LNT3225075
ପ ୁ /1141919 23 112 771ବିକନୂ ମହାରଣା ପି ବଳରାମ ମହାରଣା YVY1065192
ପ ୁ /1141920 85 112 772ରାମ ୁଗହ ପସାଦ ପି ଜିଆନ ରାମ ପସାଦ LNT2940666
ପ ୁ /1141921 54 112 773େହମ  କମୁାର ରାଉତ ପି ଜୟକୃ  ରାଉତ LNT2940724
ପ ୁ /1141922 49 112 774ଓମ ପକାଶ ବମର୍ା ପି ରାମ ୁପଦ ପସାଦ ବମର୍ା LNT2940740
ୀ /1151923 34 112 775କନୁୀ ଚଂଦା ପି ସଶୀ ଚଂଦା YVY1075530

ପ ୁ /1151924 31 112 776ଗେଣଶ ଛାେଟାଈ ପି ସିବା ଛାେଟାଈ YVY1068303
ୀ /1151925 28 112 777ମୀନା ଛେଟାଈ ପି ସିବା ଛେଟାଈ YVY1068949
ୀ /1151926 48 112 778ପମିଳା ଦାସ ସା େଦାଭୀ ଦାସ YVY1068840
ୀ /1151927 40 112 779ବୁେଧଇ ଦାସ ସା ସେରାଜକମୁାର ଦାସ YVY1069962
ୀ /1151928 35 112 780ସଗୁ୍ଯାନୀ ଦାସ ପି ସିକାରୀ ଦାସ YVY1069954

ପ ୁ /1151929 30 112 781କାଳଂଦୀ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ YVY1068246
ୀ /1151930 29 112 782କବିତା ଦାସ ସା ରାଜୁ ଦାସ YVY1068212
ୀ /1151931 29 112 783ଟୁନୀ ଦାସ ପି ଗରୁୁବାରୀ ଦାସ YVY1067016
ୀ /1151932 27 112 784ଲିପ ୂଦାସ ପି ନାଲୂ ଦାସ YVY1063189

ପ ୁ /1151933 26 112 785ବିଜୁ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷିଧର ଦାସ YVY1068816
ପ ୁ /1151934 25 112 786ନରସିଂହ ଦାସ ପି ନ୍ଜିରନଜାନ ଦାସ YVY1068915
ୀ /1151935 25 112 787ସରସତି ଦାସ ସା ଗଂଗା ଦାସ YVY1067594
ୀ /1151936 26 112 788ସନୁୀତା କମୁାରୀ ମହେତା ସା କନ୍ହିୟା କମୁାର ମହେତା YVY1068048
ୀ /1151937 89 112 789ମାଳତି ପାତ ସା ହଡା ପାତ LNT2531754
ୀ /1151938 20 112 790େରବତୀ ସାହୂ ମା ଅନନ୍  ପରୂନ ସାହୂ YVY1297480
ୀ /1151939 44 112 791ଗ୍ଯାନୀେଦଵୀ େସଠୀ ସା ହରିଲାଲ େସଠୀ YVY1068758

ପ ୁ /115/A1940 30 112 792ମେୁକଶ ଗୁ ା ଗୁ ା ପି ପ୍ଯାେର ଲାଲ ଗୁ ା ଗୁ ା YVY1253616
ୀ /1161941 28 112 793େଜାଶନ୍ା ଦାସ ସା ଚିତର ନ ଦାସ YVY1063692
ୀ /1161942 23 112 795ବୁେଧଇ ନାୟକ ପି ବିଜୟ ପଟନାୟକ YVY1067024
ୀ /1161943 33 112 796ଗୀତା ପଢ଼ିଆରୀ ସା ଚବୀନା ପଢ଼ିଆରୀ YVY1067057
ୀ /1161944 71 112 797ସେୁରଖା ରାଉତ ସା ହେରକୃ  .ରାଉତ LNT3225091

ପ ୁ /1161945 40 112 798ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ ପି ହେରକୃ  ରାଉତ LNT4529004
ୀ /1161946 35 112 799ଗୀତା ଳୀ ରାଉତ୍ ସା ଆେଶାକକମୁାର ରାଉତ୍ YVY1066026

ପ ୁ /1171947 60 112 800ବାନାମର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା LNT3224938
ୀ /1171948 55 112 801ନିରୁପମା େବେହରା ସା ବାନାମର େବେହରା LNT2531788

ପ ୁ /1171949 27 112 802ରାେଜ  େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା YVY1063718
ୀ /1171950 24 112 803ବନିତା େବେହରା ପି ବାନାମାର େବେହରା YVY1065176
ୀ /1171951 49 112 804ଲାଲିୟା ଦାସ ସା ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ YVY1067628
ୀ /1181952 23 112 805ରଜଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ବବୁଲୁ େବେହରା YVY1075886
ୀ /1181953 29 112 806ରୁଶିତା େଚୖଧରୁୀ ପି ବିେର  େଚୖଧରୁୀ YVY0395079

ପ ୁ /1181954 25 112 807ମବିୁରୁ ୁ େଚୗଧରିୁ ପି ବିେରନ େଚୗଧରିୁ YVY0868240
ପ ୁ /1181955 75 112 808ବିେର  େଚୗଧରୁୀ ପି ମେହ  େଚୗଧରୁୀ YVY0985267
ୀ /1181956 55 112 809ଉମାରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ବିେର  େଚୗଧରୁୀ LNT3243961
ୀ /1181957 40 112 810କଂୁତଳା ଦାସ ପି ଜଳଧର ଦାସ YVY1068824
ୀ /1181958 33 112 811ମାମୀ ଦାସ ସା ବାବୁଲୀ ଦାସ YVY1068725

ପ ୁ /1181959 33 112 812ଭୀମା ଦାସ ପି ଗରୁୁବାରୀ ଦାସ YVY1068030
ପ ୁ /1181960 28 112 813ମନୂା ଦାସ ପି ନାଭି ଦାସ YVY1068717
ପ ୁ /1181961 26 112 814ମଣୀଆ ଦାସ ପି କନ୍ହୂ ଦାସ YVY1067289
ପ ୁ /1181962 24 112 815ପହଲାଦ ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YVY1067602
ୀ /1181963 33 112 816ଶଶୁଳିା େଦବୀ ସା େନପାଳୀ େଦବୀ YVY0185256
ପ ୁ /1181964 40 112 817ବିଜୟ େହମରାମ ପି ରଘ ୁେହମରାମ YVY1068832
ୀ /1181965 26 112 818ଲକ୍ଷୀ କଲଯ୍ାଣୀ ସା କଲଯ୍ାଣୀ ରବି YVY1068279
ପ ୁ /1181966 26 112 819ମ ନ ଖାନ ପି ଗଲୁାପ ଖାନ YVY1070945
ୀ /1191967 49 112 820ମୀନା େଦଇ ସା ସି େଦମଡୁୁ OR/06/044/463175
ପ ୁ /1191968 45 112 821କା ିର୍କ ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ LNT3225232
ୀ /1201969 52 112 822ରତନୀ େଦଇ ସା ସେୁରଶ  OR/06/044/463246
ପ ୁ /1201970 41 112 823ରାେଜଶ ଗୁ ା ପି ରତନ ଲାଲ ଗୁ ା YVY1067776
ପ ୁ /1201971 55 112 824ସେୁରଶ ମାଝି ପି ରାମ ମାଝି OR/06/044/463249
ପ ୁ /1201972 44 112 825ଟୁଂଟୁନ େମାହ ି ପି ରାଜକମୁାର େମାହ ି YVY1068956

32 122/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 38ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1201973 24 112 826ଅଜୟ େମାହାେତା ପି ପଯାରୀ େମାହାେତା YVY1068923
ପ ୁ /1201974 50 112 827ରଂଜନ ନାୟକ ପି କାଳିଆ ନା.କ YVY0812495
ୀ /1201975 45 112 828ମ  ୁନାୟକ ସା ଭିକାରି ନାୟକ YVY0812503
ୀ /1201976 45 112 829ସମୁା ନାୟକ ସା ରଂଜିତ ନାୟକ LNT2494037

ପ ୁ /1201977 25 112 830ମନୂା ନାୟକ ପି ର ନ ନାୟକ YVY1232776
ୀ /1221978 89 112 831ଚ ଳା ମହାରଣା ସା ନବଘନ ମହାରଣା OR/06/044/462983

ପ ୁ /1221979 75 112 832ଶଯ୍ାମ ସାଇଁ ପି େଗାପାଳ ସାଇଁ OR/06/044/463248
ପ ୁ /1221980 45 112 833େକୖଳାସ ଚ  ସାଇଁ ପି େକଶବ ଚ  ସାଇଁ LNT4092300
ପ ୁ /1221981 40 112 834ବାବୁଲା ସାଇଁ ପି ଶଯ୍ାମ ସାଇଁ YVY0102665
ପ ୁ /1231982 62 112 835ବିେରନ େଚୗଧରୁୀ ପି ମେହ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/462956
ୀ /1251983 40 112 836ସମିୁତା ଦାସ ସା େଗାବୀେ ା ଦାସ YVY1066869
ୀ /1251984 88 112 837ପି ମା ାମା ନାଇଡୁ ସା େକ ଏସ୍ ନାଇଡୁ OR/06/044/463185

ପ ୁ /1251985 59 112 838ପି. ବିମଲ ନାଇଡୁ ପି ପି.େକ.ଏସ ନାଇଡୁ OR/06/044/463296
ୀ /1251986 47 112 839ପି.ଆରତୀ ନାଇଡୁ ସା ପି.ବିମଲ ନାଇଡୁ LNT2476232

ପ ୁ /1251987 44 112 840ପି. ରିଷିେକଶ ନାଇଡୁ ପି ପି. ପଦନାଭମ ନାଇଡୁ LNT2482495
ୀ /1251988 40 112 841ପି.ବବିତା ନାଇଡୁ ପି ପି.ପଦନାଭମ ନାଇଡୁ LNT2476224

ପ ୁ /1261989 50 112 842ସେବର୍ ଶ କମୁାର ମିଶ ପି ବଜଭୂଷଣ ମିଶ LNT2503001
ୀ /1271990 50 112 843ପଣତି ବିଶାଳ ସା ରେମଶ ଚ  ବିଶାଳ LNT3078607
ୀ /1271991 36 112 844ପାଚୀ ବିସୟା ବିସାଳ ପି ରେମଶଚ  ବିସାଳ LNT3078599

ପ ୁ /1271992 34 112 845ଶୀ ଜିତ ବିଶାଳ ପି ରେମଶ ଚ  ବିଶାଳ LNT2940757
ୀ /1271993 34 112 846ଆଶା େଦବୀ ସା ବିଜୟ ମହ YVY0721589

ପ ୁ /1271994 39 112 847ବିଜୟ ମହ ପି ରାମବାହାଦୁର ମହ YVY0687392
ପ ୁ /1271995 29 112 848ରାଜୁ କମୁାର ମେହାେତା ପି ରାମ ଚ  ମେହାେତା YVY0687525
ୀ /1281996 44 112 849ସେରାଜୀନି ରାଉତ ସା ସନାତନ ରାଉତ OR/06/044/462830
ୀ /1281997 37 112 850ମ ବୁାଳା ସାହୂ ପି ଦୀନବଂଧ ୁସାହୂ YVY1067032
ୀ /1291998 57 112 851ଫଲୁବାସି େଦବୀ ସା ରାମବିରଜୀ ମହା ି OR/06/044/463304
ୀ /1291999 46 112 852ଭାରତୀ େଜାଷି ସା ଜିେତ  େଜାଷି OR/06/044/463301

ପ ୁ /1292000 61 112 853ରାମଚରିତ ମହତ ପି ଦୁଲାର ମହତ YVY0812511
ପ ୁ /1292001 23 112 854ଚିରାଗ ମହତାର ପି ସଂେତାଷ ମହତାର YVY1232917
ପ ୁ /1292002 59 112 855ପକାଶ ଚ  ମିଶ ପି ଦୟାନିଧୀ ମିଶ OR/06/044/463308
ୀ /1292003 52 112 856ସଂପ ୁ ର୍ା ମିଶ ସା ପକାଶ ମିଶ OR/06/044/262964

ପ ୁ /1292004 29 112 857ଜିେତ  କମୁାର ମିଶ ପି ପକାଶ ଚ  ମିଶ YVY0552570
ପ ୁ /12-92005 32 112 858ମିଟୁ ଦାସ ପି ସବର ଦାସ YVY0101691
ପ ୁ /12-92006 81 112 859ରାେଧଶଯ୍ାମ ମହାୱର ପି କିଶନ ଲାଲ ମହାୱର OR/06/044/462075
ୀ /12-92007 77 112 860ଶକୁ ଳା ମହାୱର ସା ରାେଧଶଯ୍ାମ ମହାୱର OR/06/044/462076

ପ ୁ /12-92008 56 112 861ସେ ାଷ ମହାୱର ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ମହାୱର OR/06/044/462078
ୀ /12-92009 53 112 862ଶରଲା ମହାୱର ସା ସେ ାଷ ମହାୱର LNT2474278

ପ ୁ /1302010 39 112 863ଟୁକ ୁଦାସ ପି ସବର ଦାସ LNT2495570
ୀ /1302011 61 112 864ଅଜନାମ େଦବୀ ସା ସେୁନଶର ମହା ି LNT2591626
ୀ /1302012 57 112 865େଗୗରୀ େଦବୀ ସା ରାମଫରତ ମହା ି LNT2591618
ୀ /1302013 43 112 866ଗିରାଜା େଦବି ସା ଶବିଶ ର ମହତ LNT1699859
ପ ୁ /1302014 49 112 867ଶବି ଶ ର ମହତ ପି େଯାେଗ  ମହତ YVY0985275
ପ ୁ /1302015 75 112 868ଗଦାଧର ନାୟକ ପି ବିର ନାୟକ LNT2591642
ୀ /1302016 61 112 869କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ଗଦାଧର ନାୟକ LNT2591659

ପ ୁ /1302017 40 112 870ରାଜୁ ନାୟକ ପି ଗଦାଧର ନାୟକ LNT2591634
ୀ /1302018 54 112 871ବିେନାଦିନୀ ରଥ ପି େଦୖତାରୀ ରଥ OR/06/044/463299
ୀ /1312019 50 112 872ଲତିକା ଖଟୁଆ ସା ରେମଶଚ  ଦେଳଇ LNT2591576
ୀ /1322020 38 112 873ଅନିତା େଦବୀ ସା ଶୀ ଗେଣଷ ମହାେତା LNT2940773
ୀ /1322021 42 112 874ସନିୁତା େଦବୀ ସା ଧୁପ ମହାେତା LNT2940815
ପ ୁ /1322022 51 112 875ଜୟ ଶ ର ମହ ପି େଦେବ  ମହ LNT1699909
ପ ୁ /1322023 49 112 876ଧୁବ ମହାେତା ପି ବନ ରସି ମହାେତା LNT2940807
ପ ୁ /1322024 42 112 877ଶୀ ଗେଣଷ ମହାେତା ପି ଶୀରାମ ଚ  ମହାେତା LNT2940781
ପ ୁ /1322025 41 112 878ସେୁଲ ର ମହାେତା ପି ମେହ ର ମହାେତା LNT2940823
ପ ୁ /1322026 49 112 879ବିେନା ରାମ ପି ଶୀ ଘରୁହ ରାମ LNT2940765
ପ ୁ /1322027 38 112 880ମହାବୀର ରାମ ପି ବିେଶଶର ରାମ LNT2940799
ୀ /1332028 64 112 881ତିପରୁାରୀ େବେହରା ପି ଇ ମଣି େବେହରା LNT2591329
ପ ୁ /1332029 56 112 882ଅଭିନା େବେହରା ପି ଭିମା େବେହରା LNT2940849
ପ ୁ /1332030 38 112 883ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା YVY0687368
ପ ୁ /1332031 34 112 884ଲକ୍ଷିଧର େବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା LNT2940872
ପ ୁ /1332032 33 112 885ରାେଜ  େବେହରା ପି ଅଭିନା େବେହରା LNT2940831
ପ ୁ /1332033 44 112 886ଦିଲିପ କମୁାର େବହୁରା ପି େଗାଲକ ଚ  େବହୁରା YVY0102707
ପ ୁ /1332034 38 112 887ଗେଣଶର ବି ାଣି ପି କାରଣ ବି ାଣି LNT4534947
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ୀ /1332035 36 112 888ସେୁଲାଚନା ବି ାଣି ସା ଗେଣଶର ବି ାଣି LNT4534954
ପ ୁ /1332036 42 112 889ପେମାଦ ବିଶାଳ ପି ବସ  ବିଶାଳ LNT2591337
ୀ /1332037 48 112 890କାନନ ଚାଉଡା ସା କିରନ ଚାଉଡା YVY0339945
ୀ /1332038 70 112 891ଅନୀଲା ଚାଉତା ପି କିେଶାର କମୁାର ଚାଉତା LNT2591527

ପ ୁ /1332039 43 112 892େତଜମ ଚାଉତା ପି କିେଶାର କମୁାର ଚାଉତା LNT2591519
ୀ /1332040 76 112 893ଶଶୀ ଦାସ ସା ଭାଗବତ ଦାସ LNT4539169

ପ ୁ /1332041 70 112 894ଗ ି ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/044/462435
ୀ /1332042 69 112 895େଜମା ଦାସ ସା ରତନ ଦାସ LNT2591386

ପ ୁ /1332043 68 112 896ଶଶ ିେଶଖର ଦାସ ପି ଦିନବ ୁ ଦାସ OR/06/044/462206
ୀ /1332044 60 112 897ନଳିନି ଦାସ ସା ଶଶେିଶଖର ଦାସ OR/06/044/463080
ୀ /1332045 45 112 898ସସିତା ଦାସ ସା ଅନାଥ କମୁାର ସାଇଁ OR/06/044/463079
ୀ /1332046 42 112 899ଭାରତୀ ଦାସ ପି ର ାଧର ଦାସ OR/06/044/462401

ପ ୁ /1332047 25 112 900ରାଜିବ ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ YVY1084953
ପ ୁ /1332048 53 112 901ବନମାଳୀ ଦାଶ ପି ଚି ାମଣୀ ଦାଶ YVY0315051
ପ ୁ /1332049 52 112 902ବନମାଳୀ ଦାଶ ପି ଚ ାମଣି ଦାଶ YVY0552620
ୀ /1332050 38 112 903ର ିତା େଦହୁରୀ ପି ରଘ ୁେଦହୁରୀ YVY0102699
ୀ /1332051 54 112 904ଖଲୁଣା େଦଇ ସା ଗେଜ  ବ ର୍ ନ LNT2591352
ୀ /1332052 54 112 905ଅନୀ େଦଇ ସା ଗ ି ଦାସ OR/06/044/462436
ୀ /1332053 43 112 906ମାମୀ େଦଇ ସା ରବି ଦାସ OR/06/044/462400
ୀ /1332054 59 112 907ଲକ୍ଷୀ େଦବି େଜୖନ ସା ବି ୁ କମୁାର େଜୖନ OR/06/044/462130

ପ ୁ /1332055 57 112 908ବି ୁ କମୁାର େଜୖନ ପି ମଦନଲାଲ େଜୖନ OR/06/044/462129
ପ ୁ /1332056 30 112 909ପ ଜ କମୁାର େଜନ ପି ବି ୁ କମୁାର େଜନ YVY0687673
ୀ /1332057 28 112 910ପଜୂା େଜନ ପି ବି ୁ କମୁାର େଜନ YVY0687665

ପ ୁ /1332058 59 112 911ଜୀେତ  କମୁାର େଯାଶୀ ପି ବସ  କମୁାର େଯାଶୀ OR/06/044/462208
ପ ୁ /1332059 66 112 912ମେହ  କର ପି ଜୟରାମ କର OR/06/044/462709
ୀ /1332060 54 112 913ପଭାସିନି କର ସା ମେହ  କର OR/06/044/462708
ୀ /1332061 41 112 914ମିନତୀ କର ସା ସେ ାଷ କମୁାର କର LNT2490399

ପ ୁ /1332062 59 112 915ଶତୃଘନ୍ ମହାଖଡୁ ପି େନତାନ  ମହାଖଡୁ OR/06/044/462519
ୀ /1332063 59 112 916େପମଲତା ମଲୀକ ସା କ୍ଷିେରାଦ ମଲୀକ LNT2591345
ୀ /1332064 73 112 917ଶା ିଲତା ମହା ି ସା େବୖ ବ ମହା ି OR/06/044/462301

ପ ୁ /1332065 65 112 918ଜଗଦିଶ ମହା ି ପି େବୖ ବ ମହା ି LNT2591469
ୀ /1332066 58 112 919ଅପରାଜିତା ମହା ି ସା ଭୁେପଶ ମହା ି LNT2591394

ପ ୁ /1332067 58 112 920େଦବାଶଷି ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି LNT3225141
ପ ୁ /1332068 58 112 921ଭୂେପଶ ଚ  ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି OR/06/044/462305
ୀ /1332069 55 112 922ଇ ୁେରଖା ମହା ି ସା େଦବାଶଷି ମହା ି LNT2591436

ପ ୁ /1332070 52 112 923ଜତୀନ କମୁାର ମହା ି ପି ଦାେମାଦର ମହା ି YVY0687533
ପ ୁ /1332071 29 112 924ଅଭିନବ ମହା ି ପି େଦବାଶଷି ମହା ି YVY0552588
ୀ /1332072 25 112 925ଅଭୀନ ିତା ମହା ି ପି େଦବାସିଶ ମହା ି YVY1239912

ପ ୁ /1332073 20 112 926ଅମେରଶ ମହା ି ପି ଭୂେପଶ ଚଂଦ ମହା ି YVY1232016
ପ ୁ /1332074 64 112 927ମଷୂାସନ ମହାପାତ ପି ତିନାଥ ମହାପାତ YVY0850362
ୀ /1332075 58 112 928ମମତା ନାୟକ ସା ଶାରଦା ଚରଣ ନାୟକ YVY0552653
ପ ୁ /1332076 41 112 929ସତଯ୍ାଥର୍  ପକାଶ ନାୟକ ପି ଶାରଦା ଚରଣ ନାୟକ YVY0552646
ୀ /1332077 38 112 930ଅସିତା ନାୟକ ପି ଶାରଦା ନାୟକ LNT2591402
ୀ /1332078 29 112 931ଅସିତା ଅଭିଜିତା ନାୟକ ପି ଶାରଦା ଚରଣ ନାୟକ YVY0552661

ପ ୁ /1332079 47 112 932େଯାେଗ  ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା OR/06/044/462605
ୀ /1332080 36 112 933ତାରା ପ ନାୟକ ସା ବାବୁଲି ପ ନାୟକ LNT2940880
ୀ /1332081 45 112 934ସଂଘମିତା ରାଉତ ପି ମେହଶର ରାଉତ OR/06/044/462476

ପ ୁ /1332082 36 112 935ସେ ାଷ ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ LNT4543971
ୀ /1332083 31 112 936ଲିକିନା ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ YVY0699827
ପ ୁ /1332084 57 112 937ବୁ ୁ ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ LNT2591360
ୀ /1332085 48 112 938ନନିନୀପଭା ସାହୁ ସା ବି ୁ ସାହୁ OR/06/044/462487
ପ ୁ /1332086 36 112 939ପେରଶ ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ LNT4539177
ୀ /1332087 34 112 940ସନୁୀ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ LNT4543989
ୀ /1332088 34 112 941ମାତା ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ YVY0102681
ୀ /1332089 30 112 942େଜଯ୍ାତି ସାହୁ ସା ପେରଶ ସାହୁ YVY0868406
ପ ୁ /1332090 55 112 943ସେ ାଷ କମୁାର ସିଂ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସିଂ YVY0687285
ୀ /1332091 50 112 944ସନୁୀତା ସିଂ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସିଂ YVY0687293
ପ ୁ /1332092 44 112 945ମିହିର କମୁାର ଟା ପି ଦୟାରାମ ଦୟା YVY0709782
ୀ /1342093 40 112 946କନିୁ ଚ ି ପି େକୗଳାସ ଚ ି LNT2591295
ୀ /1342094 50 112 947ଗାତା ପ ନାୟକ ସା ବାବୁଲି ପ ନାୟକ YVY0985283
ୀ /1352095 23 112 948ସମୂଯ୍ଯା େବଗମ ପି  େମାହମଦ YVY1138676
ୀ /1352096 48 112 949ଅସୀମା େଚୗଧରୁୀ ସା ନିରାକାର େଚୗଧରୁୀ LNT4137105
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ପ ୁ /1362097 54 112 950ଅରୂପ ସନୁ ରରାୟ ପି ବଂଶାଧର ସନୁ ରରାୟ LNT4137253
ୀ /1372098 43 112 951ମ  ୁବିଶାଳ ସା ପଶା  ବିଶାଳ LNT4137147
ୀ /1372099 45 112 952ସ  ୁେଜନା ସା ଅନୀଲ କମୁାର େଜନା LNT4090312
ୀ /1382100 53 112 953ସତଯ୍େଜଯ୍ାତି ପାଣି ସା ନିହିମିଆ ପାଣି LNT4137139
ୀ /1392101 38 112 954ସସିତା ଦାସ ସା ବାବୁଲା ଦାସ LNT4090320
ୀ /13-92102 84 112 955ବିମଳା େଦବୀ ମହାୱର . ମା ନିରଂଜନ ଲାଲ ମହାୱର . OR/06/044/462080
ୀ /13-92103 52 112 956ମ  ୁେଦବୀ ଗୁ ା ସା ସେୁର  କମୁାର ମହାବର OR/06/044/463123

ପ ୁ /13-92104 28 112 957େମାହିତ ଗୁ ା ପି ସେୁର  କମୁାର ମହାୱର YVY0693002
ପ ୁ /13-92105 85 112 958ନିର ନ ଲାଲ ମହାୱର ପି କିଶନଲାଲ ମହାୱର OR/06/044/462079
ପ ୁ /13-92106 62 112 959ରାେଜ  କମୁାର ମାହାୱାର ପି ନିରଂଜନ ଲାଲ LNT3224631
ପ ୁ /13-92107 58 112 960ସେୁର  କମୁାର ମାହାୱର ପି ନିରଂଜନଲାଲ ମାହାୱର OR/06/044/462083
ୀ /13-92108 36 112 961ଖସୁ୍ବୁ ମହାୱାର୍ ପି ରାେଜ  କମୁାର ମହାୱାର୍ YVY0570101
ୀ /13-92109 32 112 962ଶଖିା ମହାୱାର୍ ପି ରାେଜ  କମୁାର ମହାୱାର୍ YVY0570119
ୀ /1402110 38 112 963ମମତା ପ ନାୟକ ସା ସଦୁାମ ପ ନାୟକ LNT4090304

ପ ୁ /1412111 42 112 964ରେମଶ କମୁାର ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ LNT4137220
ୀ /1422112 63 112 965ଲକ୍ଷୀ େରଡି ସା େଦେବାରାଜ େରଡି YVY0985291

ପ ୁ /1432113 85 112 966ରାମଉଗାହପସାଦ ପି ଜୀବନରାମ  LNT4137170
ୀ /1442114 60 112 967ଶା ିଲତା ରାଉତରାୟ ପି ପଭାକର େବଉରା LNT4137295

ପ ୁ /1442115 68 112 968ରେମଶ ଚ  ରାଉତରାୟ ପି ଦୂେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରାଉତରାୟ LNT4514584
ପ ୁ /1442116 45 112 969ହରି  ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ସାହୁ LNT4137287
ୀ /1452117 49 112 970ସବିତା ଦାଶ ସା ପତାପ ଚ  ଦାଶ LNT4090346

ପ ୁ /1452118 28 112 971ରାେଜ  ପସାଦ ଦାଶ ମା ସବିତା ଦାଶ YVY0552679
ୀ /1452119 25 112 972ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ପି ପତାପ ଚ  ଦାଶ YVY0949818
ୀ /1452120 31 112 973ସ ୀତା େଦବୀ ସା ଧରମ େଦବ ମେହେତା YVY0949859
ୀ /1452121 47 112 974ମ ଲୁତା ପାତ ସା ଜଳଧର ପାତ YVY0949677

ପ ୁ /1452122 36 112 975ରାମ ୁେଷଠୀ ମା ଚ ମା େଷଠୀ YVY0551978
ପ ୁ /1462123 23 112 976 ଅହଦ ପି  ସମଦ YVY1098045
ପ ୁ /1462124 57 112 977ପତାପ କମୁାର ଦାଶ ପି ଜୟାନ  ଦାଶ LNT4136875
ପ ୁ /1472125 37 112 978ଚରଣ ପଧାନ ପି େଚୖତନଯ୍ ପଧାନ LNT4137121
ୀ /1472126 37 112 979ଝିଲିରାଣୀ ପଧାନ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପଧାନ LNT4137113

ପ ୁ /1482127 42 112 980ବିଶନାଥ ବାରୀକ ପି ଲେମାଦର ବାରୀକ LNT4137097
ପ ୁ /1482128 37 112 981ପାଥର୍ସାରଥୀ ବିଶାଳ ପି ସନୁାକର ବିଶାଳ LNT4137089
ୀ /1482129 36 112 982ପିୟକାଂପିୟଦଶର୍ନୀ େସନାପତି ପି ସି ର୍ାଥର୍  େସନାପତି LNT4137071
ୀ /1492130 36 112 983ପେମାଦିନି ଦାସ ପି େଗାପିନାଥ ଦାସ LNT4137055
ୀ /1492131 53 112 984କମୁଦିୁନି ମିଶ ସା ଚି ରଂଜନ ମିଶ LNT4137048

ପ ୁ /1492132 36 112 985ବୁବୁ େସନାପତି ପି ଶଯ୍ାମ େସନାପତି LNT4137030
ୀ /1492133 63 112 986ବି ୁପୀୟା ଶତପଥୀ ସା ଜୟକୃ  ଶତପଥୀ LNT4137063

ପ ୁ /14-92134 65 112 987ବାବାଜୀ ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ OR/06/044/462086
ୀ /14-92135 60 112 988ଶଶ ିବାରିକ ସା ବାବାଜୀ ବାରିକ OR/06/044/462087

ପ ୁ /14-92136 43 112 989ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ବଂଶଧିର ବାରିକ LNT3224581
ପ ୁ /14-92137 43 112 990ଜଗନନ୍ାଥ ବାରିକ ପି ବଂଶଧିର ବାରିକ LNT3224599
ପ ୁ /14-92138 37 112 991ଜଗନନ୍ ାଥ ବାରିକ ପି ବଂଶୀଧର ବାରିକ YVY0551168
ୀ /14-92139 35 112 992ଅଭାଗିନି ବାରିକ ସା ନାରାୟଣ ବାରିକ YVY0551929
ୀ /14-92140 33 112 993ଭାଗଯ୍ ବାରିକ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ବାରିକ YVY0867523
ୀ /1502141 38 112 994ସପନ୍ା େଲ ା ପି ମାଧବ େଲ ା LNT4137014
ୀ /1502142 51 112 995ଆରତୀ ସାଇଁ ସା ସହେଦବ ସାଇଁ LNT4137022
ୀ /1512143 39 112 996ପଭାତୀ ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ LNT4137006

ପ ୁ /1522144 38 112 997େଗାପାଳ କୃ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରତନ୍ ାକର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT4092383
ପ ୁ /1522145 44 112 998ଅରବି  ବରାଳ ପି ସେରାଜ ବରାଳ LNT4136974
ପ ୁ /1522146 39 112 999ସାଧୀନ ବିଶାଳ ପି ସନୁାକର ବିଶାଳ LNT4136966
ପ ୁ /1522147 40 112 1000ବିରା  କମୁାର ଦାସ ପି ଶ ରସଣ ଦାସ LNT4092326
ପ ୁ /1522148 38 112 1001ସବୁତ କମୁାର ଦାଶ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ଦାଶ LNT4092375
ପ ୁ /1522149 50 112 1002ଚ ମଣୀ ଦୀକ୍ଷିତ୍ ପି ନିରାକାର ଦୀକ୍ଷିତ୍ LNT4136990
ପ ୁ /1522150 40 112 1003ଅବିନାଶ କାନୁନେଗା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର କାନୁନେଗା LNT4136982
ପ ୁ /1522151 82 112 1004ପମାନ  କର ପି ବୁ ାମ ଚ  କର LNT4092318
ପ ୁ /1522152 45 112 1005ମାନସ ଚ  ଖ ୁ ିଆ ପି ଗୟାଧର ଖୁ ିଆ LNT4092367
ପ ୁ /1522153 39 112 1006ମେନାରଂଜନ ମହାପାତ ପି ସଜୁନ କମୁାର ଦାସ LNT4092342
ପ ୁ /1522154 47 112 1007ବେର  ମହାରଣା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହାରଣା LNT4136941
ପ ୁ /1522155 38 112 1008ସକୁମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ସେୁର  ପସାଦ ମଦୁୁଲି LNT4092359
ପ ୁ /1522156 51 112 1009ସକୁେଦବ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ LNT4136917
ୀ /1522157 36 112 1010ଜୟ ିଲତା ନାୟକ ପି ବିନା ନାୟକ LNT4136925
ପ ୁ /1522158 40 112 1011ଆଶଷି ପାଲ ପି ଅନ ଚରଣ ପାଲ LNT4136933
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ୀ /1522159 46 112 1012ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ଖେଗଶର ସାହୁ LNT4136891
ପ ୁ /1522160 43 112 1013ସେୁର  େସଠୀ ପି କନୁା ଚ  େସଠୀ LNT4092334
ୀ /1522161 36 112 1014ଅନାମିକା ସାଇଁ ପି ଅନାଦି ସାଇଁ LNT4136958
ୀ /1532162 29 112 1015କାଜଲ ଦାସ ସା ଅଜିତ ଦାସ YVY0552562

ପ ୁ /1542163 48 112 1016ଦୀପକ କମୁାର ମହାରଥୀ ପି ନେର  କମୁାର ମହାରଥୀ YVY0687780
ପ ୁ /1552164 45 112 1017ତାପସ ର ନ ବଲ ପି ବଟକୃ  ବଳ YVY0687517
ୀ /1552165 54 112 1018ବି. ସାବିତି ରାଓ ସା ବି. ବାସେୁଦବ ରାଓ YVY0687491

ପ ୁ /1552166 30 112 1019ବି. ଶବି ରାଓ ପି ବି. ବାଶେୁଦବ ରାଓ YVY0687509
ୀ /1562167 36 112 1020ବିଂଦୁ େଦଵୀ ସା ସଂେତାଷ େମାହାେତା YVY1067040

ପ ୁ /15-92168 60 112 1021ରେମସ ଭଗବାନ ରାେଠାର ପି ଭଗବାନ କରସନ୍ ରାେଠାର OR/06/044/462091
ପ ୁ /15-92169 86 112 1022ନଟବର ଲାଲ ବି. ରାେଠାର ପି ଭବ ି  ରାେଠାର OR/06/044/462089
ୀ /15-92170 32 112 1023ମିଲି ଦାସ ପି ବଂଶୀ ଦାସ YVY0551911

ପ ୁ /15-92171 29 112 1024ଜୟ ଦାସ ପି ବଂଶୀ ଦାସ YVY0551150
ୀ /15-92172 22 112 1025ପଜୁା ଦାସ ସା ଜୟ ଦାସ YVY1233089

ପ ୁ /15-92173 42 112 1026ପାଥର୍  େଦହୁରୀ ପି ଲେମାଦର େଦହୁରୀ LNT4531836
ୀ /15-92174 33 112 1027ରାନି େଦବି ସା ରାେଜଶ କମୁାର ସିଂ YVY0863902
ୀ /15-92175 37 112 1028ସମୁନ ଯାଦବ ସା ଦୀପକ ଯାଦବ LNT4528832

ପ ୁ /15-92176 40 112 1029ଚିନୟ ମାଝି ପି ଅଭୟ ଚ  ମାଝି YVY0233601
ୀ /15-92177 50 112 1030ଗୀତା ଳି ମଲିକ ସା ସେୁର  ନାଥ ମଲିକ YVY0737726
ୀ /15-92178 57 112 1031ଭାରତି ରାେଠାର ସା ସେୁର  ରାେଠାର OR/06/044/462095

ପ ୁ /15-92179 43 112 1032ଉେମଶ ରାଉତ ପି ନଟବର ରାଉତ YVY0737759
ପ ୁ /15-92180 44 112 1033ଅରୂପ ସାହୁ ପି ଭମ ବର ସାହୁ LNT4521555
ପ ୁ /15-92181 43 112 1034ପକାଶ ସାହୁ ପି ବୀରବର ସାହୁ LNT4521563
ୀ /15-92182 40 112 1035ମାନସୀ ସାହୁ ସା ଅରୁପ ସାହୁ LNT4521548

ପ ୁ /15-92183 37 112 1036ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ YVY0101709
ପ ୁ /15-92184 40 112 1037ରାେଜଶ କମୁାର ସିଂ ପି ବସ  କମୁାର ସିଂ LNT4539102
ପ ୁ /15-92185 49 112 1038ଅନାଥ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନୀଳମଣି ସାଇଁ YVY0570127
ପ ୁ /15-92186 65 112 1039ବଂଶ ରାଜ ଯାଦବ ପି ରାମ ରାଜ ଯାଦବ YVY0978890
ପ ୁ /1662187 48 112 1040ସତ୍ଯଜୀତ ସାମ ରାୟ - ନେର  କମୁାର ମହାରଥୀ YVY1189257
ପ ୁ /16-92188 55 112 1041ସେୁର  ରାେଠାର ପି ଭଗବାନ ରାେଠାର OR/06/044/462092
ପ ୁ /17-92189 41 112 1042କା ିର୍କ ସାଇଁ ପି ଶ ର ସାଇଁ LNT3224607
ୀ /17-92190 33 112 1043ପିତି ସାଇଁ ସା କା ିର୍କ ସାଇଁ YVY0699801
ୀ /19-92191 37 112 1044ମନିୁ େବେହରା ସା ବାବି େବେହରା LNT2922029

ପ ୁ /19-92192 42 112 1045ସେୁରଶ େଭାଇ ପି ମ ର େଭାଇ YVY0737718
ପ ୁ /19-92193 85 112 1046ଦାମଜୀ ରଘ ୁେଚୗହାନ ପି ରଘ ୁେଚୗହାନ LNT4528915
ୀ /19-92194 75 112 1047ବିଜୟା େଚୗହାନ ସା ଜାମଜୀ େଚୗହାନ LNT4528857
ୀ /19-92195 54 112 1048ବାସ ି ଦାସ ସା ନରି ଦାସ LNT2922011

ପ ୁ /19-92196 31 112 1049ଶୀଧର ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ YVY0314740
ୀ /19-92197 53 112 1050ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା ି ମା ଶା ିଲତା ମହା ି LNT4528873
ୀ /19-92198 43 112 1051ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ମହା ି ମା ଶା ିଲତା ମହା ି LNT4531802

ପ ୁ /19-92199 47 112 1052ପରମାନ  ପଢିଆର ପି କାଶନିାଥ ପଢିଆର LNT4528931
ପ ୁ /19-92200 59 112 1053ଧନ ୟ ପାଣି ପି କ ରିୁ ଚରଣ ପାଣି LNT4539078
ପ ୁ /19-92201 62 112 1054ନାରାୟଣ ଚ  ପରିଡା ପି ଡମରୁଧର ପରିଡା LNT1699776
ପ ୁ /19-92202 55 112 1055ଗେଣଶର ପାତ ପି ଭଗବାନ ପାତ LNT4528956
ପ ୁ /19-92203 47 112 1056ସତଯ୍ାନ  ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ LNT4534913
ପ ୁ /19-92204 47 112 1057ପ ୂ ର୍ଚ  ପାତ ପି େଚରୁ ପାତ LNT4531745
ପ ୁ /19-92205 45 112 1058ଭୀମେସନ ପାତ ପି େପାଦଲୀ ପାତ YVY0205773
ପ ୁ /19-92206 43 112 1059ବୁଲୁ ପାତ ପି ଅନ  ପାତ LNT4531844
ୀ /19-92207 37 112 1060ସେୁଲାଚନା ପାତ ସା ଭୀମେସନ ପାତ YVY0314732
ୀ /19-92208 42 112 1061କରିସା ରାେଠାକ ପି ରାଜନ ରାେଠାକ LNT4543815
ୀ /19-92209 92 112 1062ଲିଳାବ ି ରାେଠାର ସା େମାତିଲାଲ ରାେଠାର OR/06/044/462109
ପ ୁ /19-92210 68 112 1063ବାଦଲ ରାେଠାର ପି େମାତିଲାଲ ରାେଠାର OR/06/044/462112
ୀ /19-92211 68 112 1064ପତିମା ରାେଠାର ସା ରାଜନ ରାେଠାର LNT4528840
ପ ୁ /19-92212 68 112 1065ରାେଜନ ରାେଠାର ପି େମାତିଲାଲ ରାେଠାର OR/06/044/462110
ୀ /19-92213 65 112 1066ଜୟଶୀ ରାେଠାର ସା ବାଦଲ ରାେଠାର OR/06/044/462113
ୀ /19-92214 39 112 1067ଧବିୁ ରାେଠାର ପି ବାଦଲ ରାେଠାର LNT2544310
ୀ /19-92215 38 112 1068ଡ଼ି ଲ ରାେଠାର ପି ବାଦଲ ରାେଠାର LNT4113478
ପ ୁ /19-92216 29 112 1069ଜିଗର ବାଦଲ ରାେଠାର ପି ବାଦଲ େେମାତିଲାଲ ରାେଠାର YVY0692970
ପ ୁ /19-92217 54 112 1070ଶକୁେଦବ ସାହୁ ପି ବାୟାଧର ସାହୁ LNT4528964
ୀ /19-92218 46 112 1071ବି ୁପିୟା ସାହୁ ସା ଶକୁେଦବ ସାହୁ LNT4528865
ପ ୁ /19-92219 65 112 1072ପରୁ ମ ସାମଲ ପି ସପନା ସାମଲ LNT4531737
ୀ /20-92220 34 112 1073ମିନତୀ ଦାସ ସା ଜଗା ଦାସ LNT4521886
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ପ ୁ /21-92221 38 112 1074ଟୁଟୁ େବେହରା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ େବେହରା YVY0551143
ୀ /21-92222 32 112 1075ଉର େବେହରା ସା ସୟୂଯ୍ର୍ େବେହରା YVY0314716

ପ ୁ /21-92223 46 112 1076ପେମାଦ େଜୖନ ପି ରାଜ କମୁାର େଜୖନ OR/06/044/462132
ପ ୁ /21-92224 44 112 1077ପଦିପକମୁାର େଜୖନ ପି ରାଜକମୁାର େଜୖନ OR/06/044/463125
ୀ /2292225 36 112 1078ସବୂାସୀନୀ ଦାସ ସା ଦିବାକର ଦାସ YVY1232651

ପ ୁ /22-92226 38 112 1079ବରୁଣ ଚାୱଡ଼ା ପି ଜତି  ଚାୱଡ଼ା LNT3224094
ୀ /22-92227 80 112 1080ପଭାବତି ଚାଉଡ଼ା ସା ଯତି  ଚାଉଡ଼ା LNT3224227
ୀ /22-92228 73 112 1081ରୁପଲ ଚାୱଡ଼ା ସା ଯତି  ଚାୱଡ଼ା LNT3224052
ୀ /22-92229 31 112 1082ନିହାରିକା ଚାଉଡା ପି ହରିଶ ଚାଉଡା YVY0737882
ୀ /22-92230 84 112 1083ନିରୁମଲା ବାଇ ଚାୱଡା ପି ଅମର ସିଂହ ରାେଠାର YVY0857805
ୀ /22-92231 60 112 1084େରଣ ୁଚାୱଡା ସା ହରିଶ ଭି ଚାୱଡା OR/06/044/462147
ୀ /22-92232 53 112 1085ହରିଶ ଭି ଚାୱଡା ସା ବସ ଲାଲ ଚାୱଡା OR/06/044/462145
ୀ /22-92233 30 112 1086ନିହାରିକା ଚାଓଡା ପି ହରିଶ ଭି ଚାଓଡା YVY0784744
ୀ /22-92234 26 112 1087ରିଚା ଚାଓଡା ପି ହରିଶ ଭି ଚାଓଡା YVY0784751

ପ ୁ /22-92235 38 112 1088ଦିବାକର ଦାସ ପି ରଘ ୁଦାସ YVY0205781
ପ ୁ /22-92236 36 112 1089ରି  ୁଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ LNT4521746
ପ ୁ /22-92237 34 112 1090ଟୁକନୁା ଦାସ ପି ବିଜୟା ଦାସ YVY0737809
ୀ /22-92238 30 112 1091ରିନା ଦାସ ସା ରି  ୁଦାସ YVY0551895
ୀ /23-92239 20 112 1092ପ ୁ ା େବେହରା ସା ଶଂକର ଦାସ YVY1232792

ପ ୁ /23-92240 34 112 1093ସଶୁା  ଭ ପି କାହନ୍  ୁଭ LNT2921229
ୀ /23-92241 74 112 1094େଜା ନ୍ା ଚକବ ିର୍ ପି ସେ ାଷ ଚକବ ିର୍ OR/06/044/462152

ପ ୁ /23-92242 42 112 1095ଦିଲିପ ଚକବ ିର୍ ପି ସେ ାସ ଚକବ ିର୍ OR/06/044/462954
ୀ /23-92243 37 112 1096ସଭୁା ଚକବ ିର୍ ସା ଦିଲିପ ଚକବ ିର୍ LNT2922003

ପ ୁ /23-92244 47 112 1097ମନୁା ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ LNT3243813
ପ ୁ /23-92245 44 112 1098ଅେଶାକ ଦାସ ପି େସାମାନାଥ ଦାସ LNT2921963
ୀ /23-92246 41 112 1099ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ମାନା ଦାସ OR/06/044/463148
ୀ /23-92247 39 112 1100ଲତା ଦାସ ସା େଚମା ଦାସ LNT2921278

ପ ୁ /23-92248 38 112 1101ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ LNT2921997
ପ ୁ /23-92249 37 112 1102ଧମର୍ାନ  ଦାସ ପି ଧନୁ ର୍ ର ଦାସ LNT4497905
ୀ /23-92250 34 112 1103ନୟନା ଦାସ ସା ନୃସିଂହ ଦାସ YVY1019058

ପ ୁ /23-92251 27 112 1104ଶ ର ଦାସ ପି ମନୁା ଦାସ YVY0692772
ପ ୁ /23-92252 59 112 1105ସଦୁାମ େଦହୁରୀ ପି ବନମାଳି େଦହୁରୀ LNT2922078
ପ ୁ /23-92253 52 112 1106ଶୀ ନିତଯ୍ାନ  ପ ା ପି ବାସେୁଦବ ପ ା LNT2544211
ୀ /23-92254 50 112 1107ଶୀମତୀ ମିନତୀ ପ ା ସା ନିତଯ୍ାନ  ପ ା LNT4543823

ପ ୁ /23-92255 78 112 1108ସେ ାଶ କମୁାର ରକବ ିର୍ ପି ବାବୁରାମ ରକବ ିର୍ OR/06/044/462151
ପ ୁ /23-92256 47 112 1109ମାନସ ରଂଜନ ରାଉତ ପି ନେରା ମ ରାଉତ LNT2921989
ପ ୁ /23-92257 45 112 1110ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େସଠୀ ପି ନାରଣ େସଠୀ LNT4113502
ପ ୁ /2402258 23 112 1111 ଅ ଲୁ କରୀମ  ପି  ରହିମ YVY1097997
ପ ୁ /24-92259 28 112 1112ଧୀରଜ ଚାଉହଁା ପି ହରିଶ କମୁାର ଚାଉହଁା YVY0551093
ପ ୁ /24-92260 38 112 1113ବୁଡୁ ଦାସ ପି ରଘ ୁଦାସ LNT4528733
ୀ /24-92261 50 112 1114ସେ ାଷୀ ସିଂହ ସା ଅକେଳସ ସିଂହ LNT4113510
ପ ୁ /25-92262 56 112 1115ଉଦୟ ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ OR/06/044/462155
ୀ /25-92263 50 112 1116େଶାଭା ବାରିକ ସା ଉଦୟ ବାରିକ OR/06/044/462156
ୀ /25-92264 38 112 1117ର ିତା ବାରିକ ପି ଉଦୟନାଥ ବାରିକ LNT2921260

ପ ୁ /25-92265 34 112 1118ବାବୁଲି ବାରିକ ପି ଉଦୟନାଥ ବାରିକ LNT2921187
ୀ /25-92266 42 112 1119ଶା ିଲତା େବେହରା ସା େକୖଳାଶ େବେହରା OR/06/044/462989
ୀ /25-92267 39 112 1120ତାରିଣୀ ଦାସ ସା ଧରମା ଦାସ LNT4528717

ପ ୁ /25-92268 30 112 1121ବାପି ଦାସ ପି ନାଲୁ ଦାସ YVY0551085
ପ ୁ /25-92269 69 112 1122ସଦୁଶର୍ନ ରାୟ ପି ସଦାନ  ରାୟ LNT4514279
ୀ /25-92270 64 112 1123ନିରୁପମା ରାୟ ସା ସଦୁଶର୍ନ ରାୟ LNT4521845
ୀ /25-92271 34 112 1124ଯାଜ୍ଞେସନୀ ରାୟ ପି ସଦୁଶର୍ନ ରାୟ LNT4521852
ପ ୁ /25-92272 52 112 1125ଶବି ସାହୁ ପି ରାଧାେମାହନ ସାହୁ OR/06/044/463034
ୀ /26-92273 54 112 1126ଗୀତା ଗୁ ା ସା ରତନ ଗୁ ା OR/06/044/462159
ପ ୁ /27-92274 43 112 1127ନବଘନ ଦାସ ପି ସ ାରିଆ ଦାସ YVY0867986
ୀ /27-92275 37 112 1128ଟିକି ଦାସ ସା ନବଘନ ଦାସ YVY0551887
ପ ୁ /27-92276 41 112 1129ରୂେପଶ େଜୖସୱାଲ ପି ହରି ପସାଦ େଜୖସୱାଲ LNT2523819
ୀ /27-92277 58 112 1130ଶଯ୍ାମ ପଯ୍ାରି େଜସୱାଲ୍ ସା ହରିପସାଦ େଜସୱାଲ୍ OR/06/044/462161
ପ ୁ /28-92278 32 112 1131କ୍ଷିେରାଦ ଭ ପି କାହନ୍  ୁଭ LNT2921211
ୀ /28-92279 63 112 1132ହାରାମଣି ଦାସ ସା େଗାପାଳ ଦାସ OR/06/044/462930
ପ ୁ /28-92280 65 112 1133ପେମାଦ ମହା ି ପି ଧିେଳଶର ମହା ି LNT2544351
ପ ୁ /28-92281 53 112 1134ସେରାଜ ନାଏକ ପି ସେ ାଷ ନାଏକ LNT2921237
ୀ /28-92282 48 112 1135ଜୟ ିୀ ନାୟକ ସା ସେରାଜ ନାୟକ LNT2921203
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ୀ /28-92283 70 112 1136ଉଷା ଶମର୍ା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ଶମର୍ା OR/06/044/462952
ପ ୁ /28-92284 62 112 1137ଜଗନନ୍ ାଥ ଶମର୍ା ପି ଶବିାଳକ ଶମର୍ା OR/06/044/462781
ପ ୁ /28-92285 47 112 1138ପେମାଦକମୁାର ଶମର୍ା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଶମର୍ା OR/06/044/462835
ୀ /28-92286 40 112 1139ଶୀମତୀ ନିରୂ ଶମର୍ା ସା ପେମାଦ ଶମର୍ା YVY0101758
ୀ /28-92287 39 112 1140ମମତା କମୁାରୀ ଶମର୍ା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଶମର୍ା LNT2543775
ୀ /29-92288 37 112 1141େମୗସମୁୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଶବି ଚରଣ ବାରିକ YVY0844654

ପ ୁ /29-92289 80 112 1142ମାୟାଧର ବାରିକ ପି େଗାବି  ବାରିକ OR/06/044/462172
ପ ୁ /29-92290 73 112 1143ଶରତ କମୁାର ବାରିକ ପି ବାସେୁଦବ ବାରିକ OR/06/044/462171
ୀ /29-92291 65 112 1144ଶଶୀ ବାରିକ ସା ମାୟାଧର ବାରିକ OR/06/044/462173
ୀ /29-92292 52 112 1145ମ ଲୁତା ବାରିକ ସା ଶରତ କମୁାର ବାରିକ LNT2529048

ପ ୁ /29-92293 44 112 1146ଅଭୀରାମ ବାରିକ ପି କୃ  ବାରିକ OR/06/044/462176
ପ ୁ /29-92294 44 112 1147କାଳୀ ଚରଣ ବାରିକ ପି ରବି  ନାଥ ବାରିକ LNT2523777
ପ ୁ /29-92295 40 112 1148ଶବି ଚରଣ ବାରିକ ପି ରବି ନାଥ ବାରିକ LNT3224078
ପ ୁ /29-92296 34 112 1149ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ବାରିକ ପି େଦେବ  ନାଥ ବାରିକ YVY0233627
ୀ /29-92297 24 112 1150କରିସା ବାରିକ ପି କଳୁମଣୀ ବାରିକ YVY1036433
ୀ /29-92298 36 112 1151ସି ି ରୀନା ଦାସ ସା ସି ି ଗେଣଶ ଦାସ YVY0692889
ୀ /29-92299 49 112 1152ଚ ା ଜଏସୱାଲ ସା ମହାବୀର ଜଏସୱାଲ OR/06/044/462971

ପ ୁ /29-92300 42 112 1153ଦିେନଶ ପସାଦ ଜଏଶୱାଲ ପି େଗାେରଖ ପସାଦ ଜଏଶୱାଲ OR/06/044/462970
ପ ୁ /29-92301 53 112 1154ମହାବୀର େଜୖସୱାଲ ପି େଗାେରଖ ପସାଦ େଜୖସୱାଲ OR/06/044/462972
ୀ /29-92302 34 112 1155େଲାପାମଦୁା ମଦୁୁଲି ସା କାଳି ଚରଣ ବାରିକ YVY0844662

ପ ୁ /29-92303 43 112 1156ରାେଜ  ପସାଦ ସାଇଁ ପି େକୖଳାସ ସାଇଁ LNT4531760
ୀ /3022304 47 112 1157ଶଶୀ େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା YVY0936013

ପ ୁ /30-92305 34 112 1158ବସ  ଭ ପି କାନନ୍ ୁ ଭ LNT4521803
ୀ /30-92306 32 112 1159ତନ୍ଭି ଚାଓଡା ପି ରେମଶ ଚାଓଡା YVY0233635
ୀ /30-92307 86 112 1160ଭାନୁ ଚାଉଡା ସା ପରୁୁେଷା ମ ଚାଉଡା OR/06/044/462177

ପ ୁ /30-92308 59 112 1161ରେମଶ ଚାଉଡା ପି ପରୁୁେଷା ମ ଚାଉଡା OR/06/044/462178
ୀ /30-92309 56 112 1162ମୀତା ଚାଉଡା ସା ରେମଶ ଚାଉଡା OR/06/044/462179
ୀ /30-92310 28 112 1163ୟୁତିକା ଚାଉଡା ପି ରେମଶ ଚାଉଡା YVY0692764
ୀ /30-92311 75 112 1164କୁ ନ ଦାସ ସା ସପନା ଦାସ LNT4521621

ପ ୁ /30-92312 35 112 1165ଗ ା ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ LNT4521787
ପ ୁ /30-92313 34 112 1166ଶ  ୁଦାସ ପି ଭା ର ଦାସ LNT4521779
ପ ୁ /30-92314 34 112 1167ବାବୁଲା ଦାସ ପି ଉେମଶ ଦାସ YVY0737908
ୀ /30-92315 33 112 1168େଦୗପଦୀ ଦାସ ପି ଅନ  ଦାସ YVY0101774
ୀ /30-92316 32 112 1169ସବିତା ଦାସ ସା ଗଂଗା ଦାସ YVY1232636
ୀ /30-92317 34 112 1170ଗୀତା ଳି ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ YVY0737866

ପ ୁ /30-92318 38 112 1171ବି ୁ ଚ  ସାହୁ ପି ମଣିଭଦା ସାହୁ LNT2921195
ପ ୁ /3122319 26 112 1172ସନିଆ େବେହରା ପି େଦେବ  େବେହରା YVY0935981
ପ ୁ /31-92320 45 112 1173ରବି େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା LNT4528790
ୀ /31-92321 29 112 1174ତଅେପାଇ ଛାେଟାଇ ସା ହଜାରୀ ନାୟକ YVY1019157
ୀ /31-92322 45 112 1175ଲ ନାନୀ ଦାସ ସା ଗେଜ  ଦାସ YVY0737767
ୀ /31-92323 33 112 1176ର ିତା ଦାସ ପି ପ  ୁଦାସ LNT4521894
ୀ /31-92324 82 112 1177େଜା ନ୍ା ନାୟକ ସା ଭୁବେନଶର ନାୟକ OR/06/044/462183

ପ ୁ /31-92325 57 112 1178ଧେନଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୁବେନଶର ନାୟକ OR/06/044/462184
ପ ୁ /31-92326 56 112 1179ମେନଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୁବେନଶର ନାୟକ OR/06/044/462185
ୀ /31-92327 52 112 1180ବବିତା ନାୟକ ସା ଧେନଶ କମୁାର ନାୟକ LNT2921245

ପ ୁ /31-92328 35 112 1181କବିନ ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ LNT4528899
ୀ /31-92329 38 112 1182ମ  ୁସାହୁ ସା ଦିପକ ସାହୁ YVY0551861
ୀ /31-92330 48 112 1183ସଜୁାତା େସନାପତି ସା ମେହଶ କମୁାର ନାୟକ YVY0737791
ୀ /32-92331 50 112 1184ପି ଳା ଦ ପି ରବି ଦ OR/06/044/463118
ୀ /32-92332 49 112 1185ସଦିୁପା ଦ ସା ତପନ ଦ OR/06/044/463117
ପ ୁ /32-92333 48 112 1186ଅମିତାଭ ଦ ପି ରବି ଦ OR/06/044/463119
ୀ /32-92334 82 112 1187େଜଯ୍ାସନ୍ା ଦ ସା ରବି ଦ YVY0737783
ପ ୁ /32-92335 63 112 1188ତପନ କମୁାର ଦ ପି ରବି ଦ OR/06/044/462187
ପ ୁ /32-92336 62 112 1189େଦବାଶଷି ଦ ପି ରବି ଦ OR/06/044/462188
ପ ୁ /32-92337 37 112 1190ରାେନଏ ଦ ପି ତପନ କମୁାର ଦ YVY0692707
ପ ୁ /33-92338 47 112 1191େହମ  କମୁାର ବାଇ ପି ଦାସରଥି ବାଇ LNT4534830
ୀ /9992339 24 112 1192ବବିତା ବାରିକ ପି କଳୁମଣୀ ବାରିକ YVY1036441
ୀ /9992340 25 112 1193ପଜ୍ଞା େବେହରା ପି ପଭାତ କମୁାର େବେହରା YVY0868208
ୀ /9992341 38 112 1194ବନିତା େବଉରା ସା ମାନସ କମୁାର େବଉରା YVY0868182
ୀ /9992342 30 112 1195ପିୟ ା େଦବୀ ସା ଦିଲୀପ ସିଂ YVY0935965
ପ ୁ /9992343 45 112 1196ସମୟ କମୁାର େଦହୁରୀ ପି ଜୟ କୃ  େଦହୁରୀ YVY0935973
ୀ /9992344 46 112 1197େମନକା େଦଇ ସା ପା ବ ନାୟକ YVY0868224
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ପ ୁ /9992345 42 112 1198େଦେବ  କମୁାର ମହାପାତ ପି ଭଗବାନ ମହାପାତ YVY0949883
ପ ୁ /9992346 56 112 1199ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ସାହୁ YVY1219138
ୀ /9992347 45 112 1200ମିନି ସିଂ ସା ଭା ର ସିଂ YVY0935999
ୀ /9992348 27 112 1201ସନିୁତା ସିଂ ସା ବାଦଲ ସିଂ YVY0936005
ୀ /02349 25 112 1202ପ ୁ ା ଳୀ ମିଶା ପି ଜିେତଂଦ ନାଥ ମିଶା YVY1158625

ପ ୁ /SARAT NI2350 21 112 1203ଅସିତ୍ ପଟନ୍ ାୟକ ପି ଅନୁପ୍ କମୁାର ପଟନ୍ ାୟକ YVY1225549
ପ ୁ /Shivam ir2351 21 112 1204ଅନିେକଶ ଗୁ ା ପି ଦିେନଶ କମୁାର ଗୁ ା YVY1305283
ପ ୁ /12352 57 112 1205ଜିେତନ୍ ହାଲଦାର ପି ନଳିନୀ ଚ  ହାଲଦାର OR/06/044/462631
ୀ /12353 48 112 1206ଗୀତାଞଳି ହାଲଦାର ସା ଜିେତନ ହାଲଦାର LNT2477743

ପ ୁ /12354 27 112 1207ସମୁନ ହାଲଦାର ପି ଜିେତନ ହାଲଦାର YVY0687376
ପ ୁ /022355 22 112 1208ପୀତମ କମୁାର େବଉରା ପି ପଶା  କମୁାର େବଉରା YVY1084946
ପ ୁ /22356 58 112 1209ପଶା  କମୁାର େବଉରା ପି ପଭାକର େବଉରା LNT3224896
ୀ /22357 45 112 1210ସତୀ େବଉରା ସା ପଶା  କମୁାର େବଉରା LNT3224912

ପ ୁ /22358 25 112 1211ଶଭୁମ କମୁାର େବଉରା ପି ପଶା  କମୁାର େବଉରା YVY0949610
ୀ /22359 35 112 1212େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ସାହୁ ପି ବିନୟ କମୁାର ସାହୁ LNT4514576

ପ ୁ /22360 72 112 1213ବିପିନ ବିହାରୀ ସିଂହ ପି େକଶବ ଚ  ସିଂହ OR/06/044/462649
ୀ /22361 40 112 1214ଜୟଶୀ ସିଂହ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସିଂହ LNT3224987

ପ ୁ /22362 39 112 1215ବିେଜଶ କମୁାର ସିଂହ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସିଂହ LNT3224961
ପ ୁ /22363 37 112 1216ରାେଜଶ ସିଂ ପି ସନୁାକାର ସିଂ LNT4514519
ୀ /32364 82 112 1217ଉମିର୍ଳା େବହୁରା ସା ଶୀରାମ େବହୁରା OR/06/044/462655

ପ ୁ /32365 55 112 1218ସବୁତ କମୁାର େବହୁରା ପି ଶୀରାମ େବହୁରା OR/06/044/462666
ପ ୁ /42366 43 112 1219ସତଯ୍ଜିତ ମିଶ ପି େଗୗରୀ ଶ ର ମିଶ OR/06/044/463015
ପ ୁ /52367 60 112 1220ପଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା LNT2486116
ପ ୁ /52368 54 112 1221ଶରତ ଚ  େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା LNT2591287
ପ ୁ /52369 28 112 1222ଶକି୍ତ ପସାଦ େବେହରା ପି ପଭାତ କମୁାର େବେହରା YVY0551986
ପ ୁ /72370 80 112 1223େକୖଳାସ ପଧାନ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ LNT4091773
ୀ /72371 41 112 1224ମାମିନା ସାଇଁ ସା ଝୁମରୁୀ ସାଇଁ LNT4543914

ପ ୁ /82372 33 112 1225କାଳ ୀ ନାୟକ ପି ଦୁଃଶାସନ ନାୟକ LNT4521928
ୀ /92373 41 112 1226ଅମିତା ସିଂ ପି ଅେଲଖ ନିର ନ େସଠୀ LNT4514477

ପ ୁ /92374 39 112 1227ଅଭିଜିତ ସିଂ ପି ଅେଲଖ ନିର ନ େସଠୀ LNT4534921
ୀ /102375 74 112 1228ସ ଯ୍ାରାଣି ନାୟକ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ LNT2503027

ପ ୁ /122376 79 112 1229ସନାତନ ବ ର୍ ନ ପି ଫକିର ବ ର୍ ନ OR/06/044/462507
ପ ୁ /122377 32 112 1230ରାେଜଶ ବ ର୍ ନ ପି ସନାତନ ବ ର୍ ନ YVY0102772
ୀ /122378 39 112 1231ଅନିତା ନାୟକ ସା ପଦ େଲାଚନ ନାୟକ YVY0102780

ପ ୁ /132379 32 112 1232ସବୁତ ବ ର୍ ନ ପି ସେୁର  କମୁାର ବ ର୍ ନ YVY0102798
ପ ୁ /142380 33 112 1233ସ ୀପ ସାହୁ ପି ଶକୁ୍କାମର ସାହୁ LNT4546602
ପ ୁ /142381 32 112 1234ସଦୁୀପ୍ ସାହୁ ପି ଶକୁ୍କାମର ସାହୁ LNT4534939
ପ ୁ /152382 55 112 1235ଅନାଦି ଚରଣ ରାଉତ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ରାଉତ LNT2491058
ପ ୁ /162383 50 112 1236ନିେରାଜ କମୁାର ବହିରା ପି ନଟବର ବହିରା LNT4543948
ପ ୁ /162384 37 112 1237ଅଜୁର୍ ନ ବହିରା ପି ନଟବର ବହିରା YVY0102814
ପ ୁ /162385 35 112 1238ନକଳୁ କମୁାର ବହିରା ପି ନଟବର ବହିରା LNT2940484
ୀ /162386 42 112 1239ମମିତା ଦାସ ସା ନିେରାଦ କମୁାର ବହିରା YVY0102806

ପ ୁ /162387 53 112 1240ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପାଣକୃ  ମହାରଣା LNT4543930
ୀ /162388 49 112 1241େରଖା ମହାରଣା ପି ଅକ୍ଷୟ ମହାରଣା LNT4543922

ପ ୁ /172389 49 112 1242ମରୁଲୀଧର େକ ପି ଚିନା େକ LNT4497939
ପ ୁ /172390 41 112 1243ଶେୁଭ ୁ ରାଉତ ପି ସେୁର  କମୁାର ରାଉତ LNT2521029
ୀ /182391 39 112 1244ଦି ିମୟୀ େବଉରା ସା ରଜତ କମୁାର େବଉରା LNT4503397

ପ ୁ /182392 21 112 1245ଅବିନାଶ ରାଉତ ପି ଭାସକର ରାଉତ YVY1185990
ୀ /192393 39 112 1246ମାେନସିନୀ ପରିଡା ପି ସବୁାଷ ଚ  ପରିଡା LNT4514568
ୀ /202394 38 112 1247ସଂଯକୁ୍ତା େବଉରା ସା ସଧୁାଂଶ ୁେବଉରା LNT4507687
ୀ /202395 36 112 1248ସଜୁାତା େବଉରା ପି ଶୀଧର େବଉରା LNT4507695
ୀ /202396 38 112 1249େଜଯ୍ାତିରାଣୀ ଶତପଥି ପି ଦୁଃଶାସନ ଶତପଥି LNT4521977
ପ ୁ /212397 66 112 1250ସନୁାକର ସିଂହ ପି କଶୁ ଚ  ସିଂହ OR/06/044/462648
ୀ /232398 43 112 1251କବିତା ସାହୁ ସା ଜ୍ଞାନର ନ ସାହୁ YVY0102822
ପ ୁ /242399 40 112 1252ସଂଜୟ ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ LNT4534970
ପ ୁ /242400 39 112 1253ର ନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶ ର ସାଇଁ LNT4507612
ପ ୁ /252401 41 112 1254ସଂଗାମ େକଶରୀ ରାଉତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ରାଉତ LNT4514485
ପ ୁ /252402 37 112 1255ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ LNT4514493
ପ ୁ /252403 34 112 1256ଦୀପକ ରାଉତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ରାଉତ YVY0822049
ୀ /252404 34 112 1257ସଂ ଯ୍ାତାରା ରାଉତ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ରାଉତ LNT4514535
ୀ /252405 33 112 1258ରୀତା ଳି ରାଉତ ସା ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ରାଉତ YVY0552349
ପ ୁ /262406 41 112 1259ରାେଜଶ କମୁାର େବଉରା ପି ଜେନଜୟ େବଉରା LNT3270253
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ପ ୁ /272407 29 112 1260ରାେକଶ ବ ର୍ ନ ପି ନିରଂଜନ ବ ର୍ ନ YVY0687681
ୀ /282408 43 112 1261ର  ୁେବେହରା ସା ସ ୟ େବେହରା LNT3078581
ୀ /282409 22 112 1262ସଚିୁଶୀ େବେହରା ପି ସ ୟ କମୁାର େବେହରା YVY1129204
ୀ /292410 27 112 1263ରୀତା ଳି ବିଶାଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ YVY0743534

ପ ୁ /302411 30 112 1264ମିଲନ କମୁାର େଲ ା ପି ଶବି ପସାଦ େଲ ା YVY0687657
ପ ୁ /312412 71 112 1265ନେର  କମୁାର ମହାରଥୀ ପି ଦୂଗର୍ା ଚରଣ ମହାରଥୀ YVY0687772
ୀ /312413 67 112 1266ପମିଳା ମହାରଥୀ ସା ନେର  କମୁାର ମହାରଥୀ YVY0687798
ୀ /312414 40 112 1267ସସିତା ମହାରଥୀ ସା ଦୀପକ କମୁାର ମହାରଥୀ YVY0687749
ୀ /322415 69 112 1268ଲକ୍ଷୀ ପିୟା େବେହରା ସା ତିେଲାକ େବେହରା YVY0985309

ପ ୁ /322416 30 112 1269ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YVY0721514
ପ ୁ /Ward No-32417 20 112 1270ଶାଶତ େବଉରା ପି ଦିପକ େବଉରା YVY1282250
ପ ୁ /432418 28 112 1271ଏସ ବାଳେଗାପାଳ ପି ସଦୁଶର୍ନ େସଠୀ YVY0949651
ୀ /432419 31 112 1272େଜ ନୂତନ ପି ସଦୁଶର୍ନ େସଠୀ YVY0949719
ୀ /472420 26 112 1273ଏମଲିନ ବ ର୍ ନ ପି ଅମେର  ବ ର୍ ନ YVY0868133
ୀ /482421 26 112 1274ବିସିତା ବ ର୍ ନ ପି ନିର ନ ବ ର୍ ନ YVY0949727
ୀ /482422 24 112 1275େଦବସିତା ବ ର୍ ନ ପି ଚି ର ନ ବ ର୍ ନ YVY0949594

ପ ୁ /502423 23 112 1276େସୗରଭ କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YVY1186071
ୀ /502424 30 112 1277ରାଇପିତୀ ସାଇଁ ସା ସା ୁନ ପଧାନ YVY1186238

ପ ୁ /512425 29 112 1278ସନୁୀଲ କମୁାର ବ ର୍ ନ ପି ସେୁର  ବ ର୍ ନ YVY1186113
ୀ /542426 46 112 1279ରଶୀ େବେହରା ସା ଉଦୟ କମୁାର େବେହରା YVY0949842
ୀ /542427 41 112 1280ରୀନା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YVY0868547
ୀ /602428 40 112 1281ସବିତା େବଉରା ସା ନେର  େବଉରା YVY1295740

ପ ୁ /602429 39 112 1282େଦୖତାରୀ ଭୂୟଁା ପି ତିେଲାଚନ ଭୂୟଁା YVY0784769
ୀ /602430 29 112 1283ଗୀତା ଳୀ ବିଶାଳ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ YVY0949784
ୀ /602431 25 112 1284ସସୀତା ହାତୀ ପି ଉଦୟ ନାଥ ହାତୀ YVY0868158
ୀ /602432 22 112 1285ପ ୁ ା ହାତୀ ପି ଉଦୟ ନାଥ ହାତୀ YVY1186022
ୀ /612433 28 112 1286ସାଧନା ଭ ସା ନୁମାନ ଭ YVY0868356

ପ ୁ /612434 22 112 1287ରାହୁଲ କମୁାର ରାଉତ ପି ଗେଣଶ ପସାଦ ରାଉତ YVY1185958
ୀ /622435 29 112 1288ମାମନୁୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ବଳରାମ େଚୗଧରୁୀ YVY0985317
ୀ /622436 19 112 1289ତୃ ୀ ରାଣୀ ସିହନ୍ା ପି ତପନ କମୁାର ସିହନ୍ା YVY1232701
ୀ /652437 28 112 1290ଲି ା ଶତପଥି - ମାନସ ର ନ େଲ ା YVY1186303
ୀ /672438 46 112 1291ନମିତା କମୁାରୀ ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା YVY0949628

ପ ୁ /682439 30 112 1292ନୃସିଂହ େଲ ା ପି ଭାବ େଲ ା YVY0949644
ୀ /722440 25 112 1293ଅହଲଯ୍ା ନାୟକ ସା ରଶ ିର ନ ନାୟକ YVY0868331

ପ ୁ /722441 62 112 1294ରସି ର ନ ନାୟକ ପି ରସାନ  ନାୟକ YVY0868307
ପ ୁ /722442 27 112 1295ରାଜଦୀପ ନାୟକ ପି ରଶରି ନ ନାୟକ YVY0868281
ୀ /782443 23 112 1296େମୗସମୂୀ େସଠୀ ପି ହରପସାଦ େସଠୀ YVY1186188
ୀ /962444 23 112 1297େସାନମ େବଉରା ପି ବିକାଶ କମୁାର େବଉରା YVY1189240
ୀ /962445 22 112 1298ପନୁମ େବଉରା ପି ବିକାଶ କମୁାର େବଉରା YVY1189224
ୀ /1102446 38 112 1299ରୀତା ଦାସ - ଅଚର୍ନା େବେହରା YVY1186139

ପ ୁ /1202447 21 112 1300ପଦୀପ ସିହନ୍ା ପି ନିର ନ ସିହନ୍ା YVY1185925
ୀ /1222448 38 112 1301ବିଶୟା େବଉରା ସା େଦବଦ  େବଉରା YVY1186261
ୀ /1222449 21 112 1302ରି ୀ ପାଣିଗାହି ପି ଅମଲୁଯ୍ ପାଣିଗାହି YVY1185842
ୀ /1332450 41 112 1303ଲାଲା କନିୁ ପି ଲାଲା ପକାଶ YVY0868711

ପ ୁ /999992451 21 112 1304ଶଭୁମ କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YVY1185883
ୀ /SAMADHI 2452 28 116 1ପପି ସୀଂହା  ସା ପଦୀପ କମୁାର ସୀଂହ YVY1120203

/F.O-72453 45 116 2ରମା କିନର ପି ଦୀନବଂଧ ୁନାୟକ YVY1188671

/F.O-72454 39 116 3େମାନାଲିସା କିନର ପି ଭମରବର ପଧାନ YVY1188275

/F.O-72455 33 116 4ମନୁ କିନର ପି ରେମଶ ନାୟକ YVY1191394

/F.O-72456 32 116 5ଚୂଲୁବୁଲୀ କିନର ପି କାଶୀନାଥ େଜନା YVY1190271

/F.O-72457 26 116 6ତନୁଶୀ କିନର ପି ବାବୁ ମ ୁ YVY1188705

/F.O-72458 21 116 7ଅ।ନୀ କିନର ପି ରେମଶ ଭକ୍ତ YVY1188200

/F.O-72459 42 116 8ବିଜୁଳି କିନର ପି ରାମଚଂଦ ସାଇଁ YVY1188861

/F.O-72460 29 116 9ତାରା କିନର ପି ଶଶିରି ସାହୂ YVY1191071

/F.O-72461 28 116 10ଲିଲୀ କିନର ପି ଗରୁୁବ।ର ଦାସ YVY1188796

/F.O-72462 27 116 11େରଖୀ କିନର ପି ଜ।ଗିଲି ନାୟକ YVY1190297

/F.O-72463 24 116 12ପାପି କିନର ପି ନିଳମଣି ରାଉତ YVY1188929

/F.O-72464 24 116 13େସବତୀ କିନର ପି କାଳିଆ େବେହରା YVY1189133

/F.O-72465 22 116 14ଛ ିତା କିନର ପି ଚକଧର ପରିଡ଼ା YVY1188887

/F.O-72466 22 116 15ସୀତା କିନର ପି େଜ ଶ ର YVY1190735

/F.O-72467 24 116 16ସ୍ଵୀଟୀ ପରବୀନ ମା ବାବୁ ମଲିକ YVY1188754
ପ ୁ /102468 30 116 17େସକ୍ ରମଜାନି ପି େସକ.ରାଜା YVY1077080
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ପ ୁ /102469 28 116 18େଜ.ଚାଇନା ପି େଜ.ଦୁେଯର୍ାଧନ YVY1077171
ପ ୁ /102470 49 116 19ଶକୁ ଳା େବେହରା ପି ଆପନା େବେହରା YVY1076975
ପ ୁ /102471 29 116 20ଅଜୟ େବେହରା ପି ତିେଲାଚନ େବେହରା YVY1077189
ୀ /102472 29 116 21ଶଶ ିେବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YVY1077197

ପ ୁ /102473 41 116 22ଭରତ ଦାସ ପି ମଧ ୁଦାସ YVY1077015
ୀ /102474 25 116 23କେ ଇ ଦାସ ସା ଭରତ ଦାସ YVY1077007
ୀ /102475 26 116 24ଦମୟ ି ପାତ ପି ଶଂକର ପାତ YVY1077031
ୀ /102476 24 116 25ବୁଧୀ ପାତ ପି ନରସିଂଘ ପାତ YVY1077205
ୀ /102477 42 116 26କନିୁ ପ ନାୟକ ସା ବୃ ାବନ ନାୟକ YVY1077148

ପ ୁ /102478 23 116 27ବୁଲୁ ପ ନାୟକ ପି ଜଗା ପ ନାୟକ YVY1077213
ୀ /102479 23 116 28ଗଂଗା ସାହୁ ପି ମଣି ସାହୁ YVY1077023

ପ ୁ /142480 21 116 29ସଯୂଯ୍ର୍କା  େବେହରା ପି କ୍ଷୀରମଣି େବେହରା YVY1149988
ୀ /152481 24 116 30ସହୁାନା େବଗମ୍ ପି ନୁର ମହ ଦ ଖାନ YVY1077098

ପ ୁ /162482 29 116 31ଏ. କୃ◌ି ା ପି ଏ. ଆ ା YVY1077114
ୀ /162483 35 116 32ପତିମା େବେହରା ସା ପସନନ୍  େବେହରା YVY1077064
ୀ /172484 31 116 33ଆରଜୀ ଲକ୍ଷୀ ସା େଗାପୀ YVY1077122
ୀ /202485 50 116 34ସମିତ ନାରାୟଣ େଦଓ ପି େଗାପାଳ ନାରାୟଣ େଦଓ YVY1077056

ପ ୁ /202486 37 116 35ବୀଣା ନାୟକ ପି ଜୟେଦବ ନାୟକ YVY1138734
ୀ /202487 23 116 36ରସୀତା ନାୟକ ସା ଅନ ନାୟକ YVY1138726

ପ ୁ /202488 21 116 37ରିଷିେକଶ ୟାଦଵ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ଯ କମୁାର YVY1153121
ପ ୁ /232489 30 116 38ସ ୟ େଭୗମିକ ପି ଆେଶାକ େଭୗମିକ YVY1077106
ପ ୁ /252490 22 116 39ଭା ର େବେହରା ପି ସିମା ଳ େବେହରା YVY1188069
ୀ /312491 25 116 40ଚ ନା ମହା ି ପି ବନମାଳୀ ମହା ି YVY1056399
ୀ /B/402492 23 116 41ଅଲି ା ତିପାଠୀ ପି ରାେଜ  ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ YVY1123207

ପ ୁ /442493 20 116 42ବିକୀ େଜନା ପି ଅନିଲ େଜନା YVY1297464
ପ ୁ /472494 43 116 43ବିେନାଦ ସାଇଁ ପି େଦେବ  ସାଇଁ YVY1297217
ପ ୁ /562495 22 116 44ଚିନୟ ସାମଲ ପି ବନମାଳୀ ସାମଲ YVY1138668
ୀ /632496 66 116 45ପମିଳା ବାରିକ ସା େଧାେବଇ ବାରିକ YVY0395525

ପ ୁ /632497 55 116 46ବାବନ ବାରିକ ପି ବ ୁ ବାରିକ LNT3252863
ପ ୁ /632498 54 116 47ବସ  କମୁାର ବାରିକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବାରିକ YVY0185496
ୀ /632499 47 116 48ମାନାରାଣୀ ବାରିକ ସା ବସ  କମୁାର ବାରିକ LNT3244175

ପ ୁ /632500 37 116 49ସଂଗାମ କିେଶାର ବାରିକ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ବାରିକ YVY0696336
ପ ୁ /632501 32 116 50ଯେସାବ  େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା YVY0185470
ୀ /642502 50 116 51ବାସ ି ଦାଶ ସା େବଣଧୁର ଦାଶ LNT3253564

ପ ୁ /642503 21 116 52ସଭୁ ସ ୁ ର ଦାଶ ପି େବଣଧୁର ଦାଶ YVY1238781
ପ ୁ /642504 65 116 53ନିତଯ୍ାନ  ପାଢୀ ପି ଅପ ିର୍ ପାଢୀ LNT2488880
ୀ /652505 41 116 54ଜଗତ େଗୗରୀ ବାରିକ ସା ଶରତ କମୁାର ବାରିକ LNT3253861
ୀ /652506 56 116 55େବଲୁ େଦଇ ସା ପା ା ନାୟକ OR/06/044/470440
ୀ /662507 80 116 56ଶାରିଆ େଦଇ ସା ବିଶନାଥ ନାୟକ OR/06/044/470444
ୀ /672508 56 116 57େଧାବଣି ଡାକଆୁ ସା ଭିକା ଡାକଆୁ OR/06/044/470463

ପ ୁ /672509 40 116 58ତିନାଥ ଡାକଆୁ ପି ଭିକା ଡାକଆୁ OR/06/044/470464
ପ ୁ /682510 53 116 59େଯାଗିନାଥ େଜନା ପି ଶ ର େଜନା OR/06/044/470479
ୀ /682511 52 116 60କାମିନୀ େଜନା ସା ଅଜୟ େଜନା LNT3254190
ୀ /682512 49 116 61ମ ାର େଜନା ସା େଯାଗିନାଥ େଜନା OR/06/044/470480

ପ ୁ /682513 39 116 62ଜିେତ  େଜନା ପି େଯାଗୀନାଥ େଜନା LNT4544268
ପ ୁ /682514 33 116 63ବାପନିୁ େଜନା ପି େୟାଗୀନାଥ େଜନା LNT4504882
ୀ /682515 32 116 64ଲିପିପ ୁ ା େଜନା ପି ଅଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0422410
ୀ /682516 41 116 65ସଷୁମା ଥାପା ମା େରଣ ୁଥାପା YVY0104174
ୀ /682517 26 116 66ବରଖା ଥାପା ମା ସସୁମା ଥାପା YVY0853424
ୀ /692518 41 116 67ପଦଜା ଦାଶ ସା ବିସୟ ମିଶ YVY0700047
ୀ /692519 59 116 68ବାସ ି ଲତା ମଲିକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମଲିକ YVY0560813
ପ ୁ /692520 35 116 69ସତଯ୍ରଂଜନ ମଲିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମଲିକ YVY0560805
ପ ୁ /692521 64 116 70ନିତଯ୍ାନ  ମିଶ ପି ଜୟକୃ  ମିଶ OR/06/044/470487
ୀ /692522 46 116 71ଚିନୟି ମିଶ ପି ବିଚିତାନ  ମିଶ LNT3244225
ପ ୁ /692523 45 116 72ବିସୟ ମିଶ ପି ବିଚିତାନ  ମିଶ YVY0699983
ୀ /692524 39 116 73ମଣୁୟୀ ମିଶ ପି ବିଚିତାନ  ମିଶ YVY0700021
ପ ୁ /692525 34 116 74ଅଭିଜିତ୍ ମିଶ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମିଶ YVY0104190
ୀ /692526 27 116 75ଆକାଂକ୍ଷା ମିଶ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମିଶ YVY0696351
ୀ /692527 62 116 76ଅନୁସୟୂା ଷଡ଼ ି ସା ନିତଯ୍ାନ  ଷଡ଼ ି OR/06/044/470488
ୀ /702528 56 116 77ସମୁା େଦଇ ସା କନର ନାୟକ OR/06/044/470504
ୀ /702529 43 116 78ପତିମା େଦଇ ସା େଗାପାଳ ନାୟକ OR/06/044/470502
ୀ /702530 43 116 79କନୁୀ େଦଈ ସା ଶବିଟ୍ସ ନାୟକ YVY1238690

41 122/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ପ ୁ /702531 57 116 80କନର ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/06/044/470505
ପ ୁ /702532 49 116 81େଗାପାଳ ନାୟକ ପି େସାମବାର ନାୟକ OR/06/044/470503
ପ ୁ /702533 29 116 82ବାପୀ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ YVY1238674
ୀ /702534 23 116 83େରଶା ନାୟକ ସା ବାପୀ ନାୟକ YVY1238666

ପ ୁ /702535 22 116 84େଲାକନାଥ ନାୟକ ପି ଶିବଟ୍ସ ନାଇକ YVY1238682
ପ ୁ /712536 41 116 85ପକାଶ ଥାପା ମା େରଣ ୁେଦବୀ LNT3122884
ପ ୁ /712537 40 116 86ପଶା  ଥାପା ପି କନନ୍ବାହାଦୂର ଥାପା YVY0286955
ୀ /712538 35 116 87ଆରତୀ ଥାପା ସା ପକାଶ ଥାପା LNT3036274
ୀ /712539 35 116 88ପଦିନୀ ଥାପା ସା ପଶା  ଥାପା YVY0696252
ୀ /722540 26 116 89ପଜୂା େଦଇ ସା ଶବି ଚ ନ ନାୟକ YVY0950774
ୀ /722541 39 116 90ପଲୀ ା ମହାପାତ ପି ସେବର୍ ଶର ମହାପାତ LNT3254489
ୀ /732542 85 116 91େପମଲତା ମିଶ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମିଶ LNT3345360
ୀ /732543 70 116 92ପତିମା ମିଶ ପି ଘନଶଯ୍ୀମ ମିଶ LNT3345378
ୀ /742544 21 116 93ସ୍ଵାତୀ ସ ୀତ ଦାସ ମା ହରଦୀ ା ଦାସ YVY1080852
ୀ /742545 90 116 94ପାବର୍ ତୀ େସଠୀ ସା ଅପନା େସଠୀ OR/06/044/470507

ପ ୁ /742546 55 116 95ଶଯ୍ାମ େସଠୀ ପି ଅପନା େସଠୀ OR/06/044/470508
ୀ /742547 55 116 96ଗ ା େସଠୀ ପି ଅପନା େସଠୀ OR/06/044/470509

ପ ୁ /742548 36 116 97ମନୁା େସଠୀ ପି ଶଯ୍।ମ େସଠୀ YVY1188531
ପ ୁ /742549 32 116 98େମାହନ େସଠୀ ପି ଶଯ୍ାମ େସଠୀ LNT3036282
ୀ /752550 44 116 99ଲକି୍ଷ େସଠି ସା ଚ ନ େସଠି LNT3036308
ୀ /752551 42 116 100ବବି େସଠି ସା ବାବୁ େସଠି LNT3036316

ପ ୁ /752552 51 116 101ବାସ ୁେସଠୀ ପି ଅପନା େସଠୀ OR/06/044/470510
ୀ /752553 50 116 102ତୁଳସୀ େସଠୀ ସା ବାସ ୁେସଠୀ OR/06/044/470511

ପ ୁ /752554 50 116 103ରାଜୁ େସଠୀ ପି ଅପନା େସଠୀ OR/06/044/470512
ୀ /752555 44 116 104େଦବକୀ େସଠୀ ସା ରାଜୁ େସଠୀ LNT3253069

ପ ୁ /752556 41 116 105ବାବୁ େସଠୀ ପି ଅପନା େସଠୀ OR/06/044/470513
ପ ୁ /762557 37 116 106ସମିର କମୁାର ଚା ପି ରାମଚ  ଚା LNT3122892
ପ ୁ /762558 68 116 107ମେନାର ନ ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ଦାସ YVY0872556
ୀ /762559 51 116 108ହରଦି ା ଦାସ ସା ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ YVY0185504
ୀ /762560 40 116 109ଦୀପା ଳି ଦାସ ପି ମେନାର ନ ଦାସ YVY0104240

ପ ୁ /762561 38 116 110ପବିତ ର ନ ଦାସ ପି ମେନାର ନ ଦାସ LNT4538450
ପ ୁ /762562 35 116 111ପେମାଦ ର ନ ଦାସ ପି ମେନାର ନ ଦାସ YVY0104257
ପ ୁ /762563 47 116 112ଭା ର ମିଶ ପି ସନାତନ ମିଶ LNT4538211
ପ ୁ /762564 48 116 113ଶବି ନାଏକ ପି ପା ିଆ ନାଏକ YVY0932202
ପ ୁ /762565 33 116 114ଚ ନ ନାଏକ ପି ଶବି ନାଏକ YVY0104265
ୀ /762566 64 116 115ଅପି ନାୟକ ସା ଭାଗୀରଥି ନାୟକ OR/06/044/470520
ୀ /762567 53 116 116ପତୀମା କମୁାରୀ ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ LNT3254562

ପ ୁ /762568 45 116 117ଅନାମ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ OR/06/044/470519
ୀ /762569 43 116 118ରଜନୀ ନାୟକ ସା ଅନାମ ନାୟକ YVY1080423
ୀ /762570 43 116 119ରଜନୀ ନାୟକ ସା ଅନାମ ନାୟକ YVY1080795

ପ ୁ /762571 69 116 120ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଶତପଥୀ ପି ଦୀନବ ୁ ଶତପଥୀ LNT4538096
ୀ /762572 59 116 121କମୁଦିୁନୀ ଶତପଥୀ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଶତପଥୀ LNT4538062

ପ ୁ /762573 39 116 122ରଂଜନ ଶତପଥୀ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଶତପଥୀ LNT4515177
ୀ /762574 35 116 123ନମିତା ଶତପଥୀ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଶତପଥୀ LNT4538070

ପ ୁ /762575 45 116 124ଗେଣଶ ସାଇଁ ପି ରେମଶ ସାଇଁ YVY0185512
ପ ୁ /772576 55 116 125ଅ ନ ଖୁ ିଆ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଖୁ ିଆ OR/06/044/470751
ୀ /772577 52 116 126ସଚିୁତା ଖୁ ିଆ ସା ଅ ନ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY0185520

ପ ୁ /772578 40 116 127ଅଶିନୀ ଖୁ ିଆ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଖୁ ିଆ OR/06/044/470752
ୀ /772579 22 116 128ସାସତୀ ଖୁ ିଆ ପି ଅ ନ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY1188010
ପ ୁ /772580 21 116 129ଅରବି  ଖୁ ିଆ ପି ଅଜନ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY1188168
ପ ୁ /782581 66 116 130ପଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅ ରୁା ମହାପାତ LNT4532107
ୀ /782582 60 116 131ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ପଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ LNT4544243
ପ ୁ /782583 33 116 132ଓମ ପକାଶ ମହାପାତ ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ LNT4522389
ୀ /792584 51 116 133ସଂଯକୁ୍ତା ରାଉତରାୟ ସା ସେ ାଷ ରାଉତରାୟ LNT2522068
ପ ୁ /792585 73 116 134ପକାଶ ଚ  ରାୟ ପି େଭାଳି ରାୟ LNT3252772
ପ ୁ /792586 43 116 135ସଂଜୟ କମୁାର ରାୟ ପି ପକାଶ ଚ  ରାୟ LNT3252913
ପ ୁ /792587 41 116 136ଅଜୟ କମୁାର ରାୟ ପି ପକାଶ ଚ  ରାୟ LNT3244134
ୀ /802588 39 116 137ତିେଳା ମା େବେହରା ସା େରାଶନ କମୁାର ସାହୁ YVY0286971
ପ ୁ /802589 69 116 138ଉ ଳ ସାହୁ ପି ଗନୁା ସାହୁ LNT1695915
ପ ୁ /802590 67 116 139ରବି  ନାଥ ସାହୁ ପି ଧନୁଚ  ସାହୁ LNT3254760
ୀ /802591 64 116 140ସବୁାସିତ ସାହୁ ସା ଉ ଳ ସାହୁ LNT1695923
ପ ୁ /802592 64 116 141ଅନ  ସାହୁ ପି ଧରଣୀ ସାହୁ LNT1696053
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ପ ୁ /802593 43 116 142େରାଶନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବୀ ନାଥ ସାହୁ YVY0286989
ପ ୁ /812594 50 116 143େକୖଳାଶ ଚଂଦ ଅଗୱାଲ ପି େଗୗରୀ ଶଂ ର ଅଗୱାଲ YVY1275163
ୀ /812595 43 116 144ନିଲମ ଅଗୱାଲ ସା େକୖଳାଶ ଚଦ ଅଗୱାଲ YVY1275643
ୀ /812596 25 116 145ଖସୁବୁ ଅଗୱାଲ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଅଗୱାଲ YVY1268226
ୀ /812597 21 116 146େସୗରଭ ଅଗୱାଲ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଅଗୱାଲ YVY1268234

ପ ୁ /812598 59 116 147ବାସେୁଦବ ଦାସ ପି ଝାଟୁେଦବ ଦାସ LNT3253051
ୀ /812599 56 116 148ଆରତୀ ଦାସ ସା ବାସେୁଦଵ ଦାସ YVY1125285

ପ ୁ /812600 36 116 149ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ LNT4535233
ପ ୁ /812601 33 116 150ରୁଦ ପସାଦ ଦାସ ପି ବାସେୁ◌ଦବ ଦାସ LNT4544219
ପ ୁ /822602 28 116 151ର ନ କମୁାର ସାହୂ ପି ରବି ନାଥ ସାହୁ LNT3253671
ୀ /822603 63 116 152ସଲୀଳା ସାହୁ ସା ରବି  ନାଥ ସାହୁ LNT3254752

ପ ୁ /842604 59 116 153ସହେଦବ ପାତ ପି େଗାବ ର୍ ନ ପାତ LNT1696004
ୀ /842605 54 116 154ପଦା ପାତ ସା ସହେଦବ ପାତ LNT1696012

ପ ୁ /842606 49 116 155ବନମାଳୀ ପାତ ପି ମଦନ ପାତ LNT1695998
ପ ୁ /842607 49 116 156ନାରାୟଣ ପାତ ପି ଅପଡୁା ପାତ LNT1696020
ପ ୁ /852608 41 116 157ଦୀପକ କମୁାର ଦାଶ ପି ବନବିହାରୀ ଦାଶ LNT4530002
ୀ /852609 39 116 158େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ଦାଶ ପି ବନବିହାରୀ ଦାଶ YVY0395533

ପ ୁ /852610 38 116 159ରାେକଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ବନବିହାରୀ ଦାଶ LNT4538328
ପ ୁ /852611 45 116 160ବିଜୟ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ବିଚିତାନ  ଶତପଥୀ YVY1138767
ୀ /862612 56 116 161ସ ଯ୍ା େଦଇ ସା େକଦାର ନାୟକ LNT3254281

ପ ୁ /862613 29 116 162ବାପି ନାଏକ ପି େକଦାର ନାଏକ YVY0871434
ପ ୁ /862614 26 116 163ଶାଲୁ ନାଏକ ପି େକଦାର ନାଏକ YVY0871541
ପ ୁ /862615 58 116 164େକଦାର ନାୟକ ପି ପହଲାଦ ନାୟକ LNT3254299
ୀ /862616 25 116 165ଭାରତୀ ନାୟକ ସା ଶାଲୁ ନାୟକ YVY0872432

ପ ୁ /872617 52 116 166ବିେର  କମୁାର ସାହୁ ପି େପମାନ  ସାହୁ LNT3252848
ୀ /872618 44 116 167ହିମାଦି ସାହୁ ସା ବୀେର  କମୁାର ସାହୁ LNT2493153

ପ ୁ /882619 44 116 168ପସନନ୍ କମୁାର ପ ା ପି ବାବାଜି ଚରଣ ପ ା LNT3252830
ୀ /892620 90 116 169ବି ଅ ର୍ପ ୁ ର୍ା ସା ବି ଏ ସରିୁଏମ OR/06/044/470702

ପ ୁ /902621 44 116 170ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ପି ଡ଼ମରୁଧର ଆଚାରୀ LNT3254851
ପ ୁ /902622 40 116 171ଅଜୟ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ଡ଼ମରୁଧର ଆଚାରୀ LNT3254620
ୀ /902623 45 116 172ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା େକୖଳାସ େବେହରା LNT3244209

ପ ୁ /902624 24 116 173ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା YVY0991752
ୀ /902625 43 116 174ବବି ଶମର୍ା ସା ନେରଶ ଶମର୍ା LNT3254653
ୀ /912626 43 116 175ରୀନା ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ନାୟକ LNT3244191
ୀ /912627 40 116 176ସରସତୀ ନାୟକ ପି ପାଣକୃ  ନାୟକ LNT3244183

ପ ୁ /912628 39 116 177ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ପାଣକଷୃ ନାୟକ LNT3244084
ୀ /922629 56 116 178ବି ଉଷାରାଣୀ . ସା କମଲ . LNT3254695

ପ ୁ /922630 59 116 179ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ସୀତାନାଥ ଦାସ LNT3253721
ୀ /922631 29 116 180େସଲଭୀ ଦାସ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0696278

ପ ୁ /922632 66 116 181ବି. କମଲ ଗୁ ା ପି ବି.ଏ. ସରିୟମ ଗୁ ା LNT3254687
ପ ୁ /922633 29 116 182ବି ସଶୁଲି ଗୁ ା ପି ବି ଏସ େକ ଗୁ ା YVY0576876
ୀ /922634 40 116 183ସି ଏଚ କି ାେବଣୀ ପି ମଲିକା ୁର୍ନ OR/06/044/470700
ୀ /922635 44 116 184ବି ମାଳତୀ ସା େଭ ଟ OR/06/044/470726
ୀ /922636 50 116 185ସପିୁଆ ମହା ି ସା ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ LNT3253713

ପ ୁ /922637 67 116 186ସି େଚ ମାଲିକା ୁର୍ନ ରାଓ ପି ସବୁା ରାଓ OR/06/044/470701
ପ ୁ /922638 50 116 187ବି ଏସ୍ େକ ଗୁ ା ପି ସବୟମ OR/06/044/470656
ୀ /932639 52 116 188ପମିଳା େବେହରା ସା ପାଣବ ୁ େବେହରା LNT3253028
ୀ /942640 51 116 189କନକଲତା ନାୟକ ସା େଗପବ ୁ ନାୟକ LNT3254869

ପ ୁ /952641 29 116 190ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି ତୀନାଥ େବେହରା YVY0559765
ପ ୁ /952642 27 116 191ଧବଳ େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା YVY0559948
ପ ୁ /952643 68 116 192ନୀର ନ କଅୁଁର ପି ଚକଧର କଅୁଁର LNT4522264
ୀ /952644 61 116 193ବାସ ୀ ଲତା କଅୁଁର ସା ନିର ନ କଅୁଁର LNT4522249
ପ ୁ /952645 36 116 194ମଣୃାଳ କଅୁଁର ପି ନିର ନ କଅୁଁର LNT4522256
ପ ୁ /952646 77 116 195େହମ  କମୁାର ମହା ି ପି ଲକ୍ଷଣ ମହା ି LNT3254604
ୀ /952647 65 116 196େଶୖଳବାଳୀ ମହା ି ସା େହମ  କମୁାର ମହା ି LNT3254612
ପ ୁ /952648 45 116 197େଦବ ପସାଦ ମହା ି ପି େହମ  କମୁାର ମହା ି LNT3254877
ୀ /952649 37 116 198ପତିସିତା ନାୟକ ସା ଦୀପ ର କଅୁଁର YVY0286997
ପ ୁ /952650 67 116 199ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଶତପଥୀ ପି ବଜବ ୁ ଶତପଥୀ LNT4538427
ୀ /952651 63 116 200ଉମିର୍ଳା ଶତପଥୀ ସା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଶତପଥୀ LNT4538419
ପ ୁ /952652 38 116 201ବିଶର ନ ଶତପଥୀ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଶତପଥୀ LNT4515078
ପ ୁ /952653 35 116 202ବିଦଯ୍ାଧର ଶତପଥୀ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଶତପଥୀ LNT4538401
ୀ /952654 33 116 203େଦବଯାନୀ ଶତପଥୀ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଶତପଥୀ LNT4515086
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ପ ୁ /962655 44 116 204ସି.ଏଚ.ଏନ.କଲମୀ ପି ଲଲୀକାଜୁର୍ ନ ରାଉତ LNT3253762
ୀ /962656 56 116 205ସକୁା ି ବାରିକ ସା କ୍ଷୀେର  ବାରିକ OR/06/044/470633

ପ ୁ /962657 74 116 206ମଦନ େଗାପାଲ େଗାଏ ା ପି େମାତିଲାଲ େଗାଏ ା OR/06/044/470624
ୀ /962658 71 116 207ଉଷାେଦବୀ େଗାଏ ା ସା ଏମ୍ ଜି େଗାଏ ା OR/06/044/470630
ୀ /962659 63 116 208କା ାେଦବୀ େଗାଏ ା ସା ଓ ପି େଗାଏ ା OR/06/044/470631

ପ ୁ /962660 63 116 209ଓମ୍ ପକାଶ େଗାଏ ା ପି େମାତିଲାଲ େଗାଏ ା OR/06/044/470622
ୀ /962661 59 116 210ବିଜୟଲକି୍ଷ େଗାଏ ା ସା େକୖଳାସ େଗାଏ ା OR/06/044/470632

ପ ୁ /962662 58 116 211େକୖଳାସଚ  େଗାଏ ା ପି େମାତିଲାଲ େଗାଏ ା OR/06/044/470623
ପ ୁ /962663 44 116 212ଦିପକ କମୁାର େଗାଏ ା ପି ମଦନ େଗାଏ ା OR/06/044/470617
ପ ୁ /962664 43 116 213ନିତିନ କମୁାର େଗାଏ ା ପି ଓମ ପକାଶ େଗାଏ ା LNT3253770
ପ ୁ /962665 43 116 214ନବୀନ କମୁାର େଗାଏ ା ପି ଓମପକାଶ େଗାଏ ା OR/06/044/470629
ୀ /962666 68 116 215କଳୁଦୀପ େକୗର ପି ସେ ାଷ ସିଂ OR/06/044/470643
ୀ /962667 47 116 216କଲୁବୀର େକୗର ପି ହରେଚନ ସିଂହ OR/06/044/470645
ୀ /972668 59 116 217ସବିତା େବେହରା ସା ଗଦାଧର େବେହରା LNT3036340
ୀ /972669 55 116 218ମାଳତୀ େଦବି ସା େଯାେଗଶର ପସାଦ LNT3254828

ପ ୁ /972670 72 116 219ଜଗବୀର ଯାଦବ ପି ଦୁଃଖୀ ଯାଦବ LNT1696103
ପ ୁ /972671 70 116 220ରାମବିର ଯାଦବ ପି ସଖୁାୟୀ ଯାଦବ LNT3254406
ପ ୁ /972672 67 116 221ରାମ ଆସରି ଯାଦବ ପି ମନୀରାମ ଯାଦବ LNT3254422
ପ ୁ /972673 65 116 222ଶୀରାମ ଯାଦବ ପି ବଦିରାମ ଯାଦବ LNT3254430
ପ ୁ /972674 59 116 223େଗାବି  ଚ  ମ ଲ ପି େଗାେଲଖ ମ ଲ LNT3254711
ପ ୁ /972675 64 116 224ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବଜ କିେଶାର ପ ନାୟକ LNT3254539
ପ ୁ /972676 51 116 225ଶ ର ପହରାଜ ପି ନାରାୟଣ ପହରାଜ LNT3254729
ପ ୁ /972677 49 116 226ଆଦିକ  ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ LNT3254414
ପ ୁ /972678 46 116 227ବୀରବର ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ LNT3254323
ପ ୁ /982679 34 116 228ପଶନନ୍  େବେହରା ପି ତୀନାଥ େବେହରା YVY0559849
ୀ /992680 67 116 229କଳୁଦୀପ େକୗର ସା ସେ ାଷ ସିଂ YVY0871491

ପ ୁ /992681 44 116 230ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାନା ପି ଜଟାଧାରୀ ରାନା YVY0872515
ୀ /1002682 90 116 231ଆଶାରାଣି ଚକବ ିର୍ ସା ବେଜଶର ଚକବ ିର୍ LNT3253614

ପ ୁ /1002683 53 116 232େଗାପାଲ ଚକବ ିର୍ ପି ବେଜଶର ଚକବ ିର୍ LNT3253044
ୀ /1002684 50 116 233ବାସ ୀ ଚକବ ିର୍ ସା େଗାପାଲ ଚକବ ିର୍ LNT3253622

ପ ୁ /1002685 51 116 234ଶ ର ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ LNT2505261
ପ ୁ /1002686 45 116 235ପାେରଶର ଦାସ ପି କା ର୍ୀକ ଦାସ LNT1695824
ୀ /1002687 41 116 236ସବିତା ଦାସ ସା ଶ ର ଦାସ LNT2505279
ୀ /1002688 38 116 237ପିତି ପେଟଲ ପି ରେମଶ ପେଟଲ LNT4498630

ପ ୁ /1002689 35 116 238େମହୁଲ ପେଟଲ ପି ରେମଶ ପେଟଲ LNT4498671
ପ ୁ /1002690 49 116 239ଦିନବ ୁ ପଧାନ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପଧାନ LNT1695949
ପ ୁ /1002691 43 116 240ସହେଦବ ପଧାନ ପି େଭାଳାନାଥ ପଧାନ LNT1696046
ୀ /1002692 60 116 241ଅନିମା ରଥ ସା ନିହାର ରଂଜନ ରଥ LNT3252756

ପ ୁ /1002693 41 116 242କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ LNT4498606
ୀ /1002694 39 116 243ସମିୁତାରାଣୀ ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ LNT4498614
ୀ /1002695 38 116 244ଆଶାଲତା ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ LNT4498622
ୀ /1002696 70 116 245କନକଲତା ସାହୁ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ LNT3253663

ପ ୁ /1012697 59 116 246ତିନାଥ େବେହରା ପି ଡମରୁ େବେହରା YVY0559666
ପ ୁ /1022698 85 116 247ଡ଼ବଯ୍. ଆପନା ପି ପି.ଚିନା  LNT3254364
ୀ /1022699 32 116 248ପି ି  େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା YVY0853622
ୀ /1022700 28 116 249ମାନୁ େବେହରା ସା ର ନ େବହରା YVY0950733
ୀ /1022701 26 116 250ସଭୂଦା େବେହରା ସା ବଇଁଶ ିେବେହରା YVY0950691

ପ ୁ /1022702 53 116 251ଭି. େଗାବି  ରାଓ ପି ଅପନା ରାଓ LNT3254372
ୀ /1032703 85 116 252ପି ରାବଣମା ସା ପି ସୀେତୟା  LNT4504171
ୀ /1032704 79 116 253ଶୀମତି ଡି ମହାଲକ୍ଷି ସା ଡି ସନଯ୍ାସି LNT3123338
ୀ /1032705 60 116 254ଏସ େନୗକାଆମା ସା ଏସ ରାଜା ରାଓ LNT4504270
ୀ /1032706 60 116 255ପି ଆଦମା  ସା ପି ଦୀନବ ୁ LNT4522199
ୀ /1032707 59 116 256ପି ସଶୁଳିା  ସା ପି ତନୁଜୟ LNT3036514
ୀ /1032708 55 116 257ପି ଲକ୍ଷୀ ସା ପି ତାତୟା  LNT4535068
ୀ /1032709 55 116 258ମଗୁ ୁରାଜଶୀ ସା ମଗୁ ୁଦାନଯ୍ୟା LNT4529301
ୀ /1032710 55 116 259ଡି ରାମଲୁୁ ସା ଡି ଆ ା ରାଓ LNT4522454
ୀ /1032711 54 116 260େକ ନିଲାମା  ସା େକ ରା ା  LNT4504122
ୀ /1032712 54 116 261ଏ ସ ୁ ରଆମା ସା ରାମା ରାଓ LNT3036431
ୀ /1032713 54 116 262ଜି ପଦା  ସା ଟି ଲକ୍ଷିନାରାୟଣ  LNT3036522
ୀ /1032714 53 116 263ଆର ସେରାଜିନି ସା ଆର ରାମଲି ମ  LNT4538187
ପ ୁ /1032715 52 116 264ଡି ରାମ ୁ ପି ଡି ସନଯ୍ାସୀ LNT4538278
ୀ /1032716 45 116 265ଡି ଜୟମା  ସା ଡି ରାମ ୁେରଡି LNT4538286
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ପ ୁ /1032717 43 116 266ଜି ପାଲ ପି ଜି ଗଣପତି େବେହରା LNT4529368
ୀ /1032718 40 116 267ଜି ଅନମ  ସା ଜି ରାବଣା ରାଓ LNT4504239

ପ ୁ /1032719 39 116 268ଏନ ରାଜୁ ପି ଏନ ରାମଲୁୁ LNT4538294
ୀ /1032720 36 116 269ଜି ପଦା  ସା ଜି ପାଲ YVY0315077
ୀ /1032721 36 116 270ସଗୁ ୁସାଇଲା ସା ସଗୁ ୁଆଦି LNT4529319
ୀ /1032722 54 116 271ପି ପାକାପଲା ଅମା ସା ପି ନାରାୟଣ ରାଓ LNT3036472
ୀ /1032723 44 116 272ଟି ସାବିତି ଅମା ସା ଟି ବାସ ୁେରଡି LNT3036480
ୀ /1032724 38 116 273ବି ତୁଳସି ଆମା ସା ବି ରାମା ରାଓ LNT3122918

ପ ୁ /1032725 80 116 274ନକଳୁ େବେହରା ପି ପଦନାଭ େବେହରା LNT4538435
ପ ୁ /1032726 74 116 275ଦୁଲଭ େବେହରା ପି ପି ଆପତୁ େବେହରା LNT3036423
ୀ /1032727 70 116 276ପତୀମା େବେହରା ସା ହରୀ େବେହରା YVY0559831
ୀ /1032728 69 116 277ମକୁତୁା େବେହରା ସା େଗାପାଳ େବେହରା YVY0560862

ପ ୁ /1032729 68 116 278ଦୁଲର୍ ଭ େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା LNT4504312
ୀ /1032730 65 116 279ମାଣିକ େବେହରା ସା ଚ ମଣି େବେହରା YVY0104299
ୀ /1032731 65 116 280ଏନ ମକୁତୁା େବେହରା ସା ଏନ େଗାପାଳ େବେହରା LNT4537783
ୀ /1032732 65 116 281ଚ ଳା େବେହରା ସା ଦୁଲର୍ ଭ େବେହରା YVY0833442

ପ ୁ /1032733 60 116 282ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା LNT4514998
ପ ୁ /1032734 59 116 283େକ ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଏମ ଆପନା େବେହରା LNT3122959
ୀ /1032735 56 116 284ଚ ମା େବେହରା ସା ଦୁଲର୍ ଭ େବେହରା LNT4504304
ୀ /1032736 55 116 285ଜି ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଜି ଚାଉଡି େବେହରା LNT4504981
ୀ /1032737 55 116 286ଜାନକୀ େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ େବେହରା LNT4515003
ୀ /1032738 54 116 287ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ତୀନାଥ େବେହରା YVY0559823
ୀ /1032739 52 116 288ପଦା େବେହରା ସା କ୍ଷୀରମଣି େବେହରା LNT4515151
ୀ /1032740 52 116 289ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା LNT4537999

ପ ୁ /1032741 50 116 290େହମ କମୁାର େବେହରା ପି ମକୁୁ  େବେହରା YVY0833434
ପ ୁ /1032742 48 116 291ମାଧବ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YVY0833459
ୀ /1032743 45 116 292ଶ  ୁେବେହରା ସା ରାମମ ୂ ର୍ୀ େବେହରା LNT4514899

ପ ୁ /1032744 45 116 293ଏନ େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଏନ କୃ  େବେହରା LNT4514840
ୀ /1032745 43 116 294ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ନୀଳମଣି େବେହରା LNT4505939
ୀ /1032746 43 116 295ପିତୁଳା େବେହରା ସା ମାଧବ େବେହରା YVY0833566
ୀ /1032747 42 116 296କନିୁ େବେହରା ପି େଦେବ  େବେହରା LNT1696137

ପ ୁ /1032748 41 116 297ଡି ତିନାଥ େବେହରା ପି ଡି ଆପା ରାଓ LNT4515193
ପ ୁ /1032749 41 116 298କ୍ଷୀରମଣୀ େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା YVY0287037
ୀ /1032750 40 116 299ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା LNT4515052

ପ ୁ /1032751 39 116 300ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ଧନୁଆ େବେହରା LNT4539458
ପ ୁ /1032752 39 116 301ଶବି େବେହରା ପି ପିତାମର େବେହରା YVY0104307
ପ ୁ /1032753 39 116 302େଲାକି େବେହରା ପି ବିମାଧର େବେହରା YVY0559427
ପ ୁ /1032754 39 116 303ନୁସିଂଘ େବେହରା ପି ହିରାମଣି େବେହରା LNT3122983
ପ ୁ /1032755 37 116 304ବି ୁ େବେହରା ପି ଆପନା େବେହରା LNT3036373
ୀ /1032756 37 116 305ଦୀନମଣି େବେହରା ପି ନୀଳମଣି େବେହରା LNT4514873
ୀ /1032757 37 116 306ଏନ ଦୁଲଣା େବେହରା ସା ଏନ େକଶବ େବେହରା LNT4538351
ପ ୁ /1032758 37 116 307ଏନ କ୍ଷୀରମଣି େବେହରା ପି ଏନ େଗାପାଳ େବେହରା LNT4522447
ୀ /1032759 37 116 308ଦମୟ ୀ େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା YVY1188499
ୀ /1032760 36 116 309ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା କ୍ଷୀରମଣୀ େବେହରା YVY0287029
ୀ /1032761 36 116 310ବୃଂଦାବତୀ େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା YVY1238708
ୀ /1032762 35 116 311ଏନ କ୍ଷୀର କମୁାରୀ େବେହରା ସା ଏନ କ୍ଷୀରମଣି େବେହରା LNT4522421
ୀ /1032763 35 116 312ଲକି୍ଷ େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା LNT3036555
ୀ /1032764 35 116 313ରୁକଣୁୀ େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା LNT4522298

ପ ୁ /1032765 35 116 314କମଳ େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା LNT4535191
ୀ /1032766 35 116 315ମ  ୁେବେହରା ପି େକ୍ଷତ େବେହରା LNT4538138
ୀ /1032767 35 116 316ଭବାନୀ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା LNT4538005
ପ ୁ /1032768 35 116 317ବିଜୟ େବେହରା ପି ତିେଲାଚନ େବେହରା LNT4522355
ୀ /1032769 34 116 318ବାସ ୀ ମ ରି େବେହରା ପି କ୍ଷୀରମଣି େବେହରା LNT4515169
ୀ /1032770 34 116 319ବୃ ାବତୀ େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା YVY0104737
ୀ /1032771 34 116 320ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ରାଜୁ େବେହରା YVY0560599
ୀ /1032772 33 116 321ଅ ନା େବେହରା ସା ବି ୁ େବେହରା LNT3036381
ୀ /1032773 31 116 322ପି ି  େବେହରା ସା ସିମା ଳ େବେହରା YVY0558924
ପ ୁ /1032774 31 116 323କାଳିଆ େବେହରା ପି ହୃଦାନ  େବେହରା YVY0559161
ପ ୁ /1032775 31 116 324ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ତିେଲାଚନ େବେହରା YVY0559054
ପ ୁ /1032776 31 116 325ସିମା ଳ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା YVY0559021
ୀ /1032777 30 116 326ପି ି  େବେହରା ପି ନିଳମଣି େବେହରା YVY0950659
ପ ୁ /1032778 30 116 327ସଦୁାମ େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା YVY0559476
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ପ ୁ /1032779 30 116 328କୁ  େବେହରା ପି କୃପା େବେହରା YVY0559484
ୀ /1032780 30 116 329ଦମୟ ି େବେହରା ପି ଦୁଲର୍ ଭ େବେହରା YVY0853630

ପ ୁ /1032781 30 116 330େଗାବି  େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା YVY0559005
ପ ୁ /1032782 29 116 331ର ନ େବେହରା ପି େକ୍ଷତ େବେହରା YVY0560235
ପ ୁ /1032783 29 116 332ଆକାଶ େବେହରା ପି ତିନାଥ େବେହରା YVY0559757
ୀ /1032784 28 116 333ଜୟ ି େବେହରା ସା କମଳ େବେହରା YVY0853572

ପ ୁ /1032785 28 116 334ହୃଦ େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା YVY0560128
ପ ୁ /1032786 28 116 335ଧବଳ େବେହରା ପି ପିତାମର େବେହରା YVY0560581
ପ ୁ /1032787 28 116 336ଶବି େବେହରା ପି ନରହରି େବେହରା YVY0558932
ପ ୁ /1032788 28 116 337ଶବି େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା YVY0559153
ୀ /1032789 27 116 338ସମିୁତା େବେହରା ପି କ୍ଷୀରମଣି େବେହରା YVY0558940
ୀ /1032790 27 116 339ପ ୁ ା େବେହରା ସା ବୁ ିଆ େବେହରା YVY0871780

ପ ୁ /1032791 26 116 340ବିକାଶ େବେହରା ପି ନରହରି େବେହରା YVY0950840
ୀ /1032792 23 116 341ଚଂଦମା େବେହରା ସା ସଂଜୟ େବେହରା YVY1238658

ପ ୁ /1032793 22 116 342ଗଗନ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YVY1146059
ପ ୁ /1032794 21 116 343ବଳରାମ େବେହରା ପି ତିନାଥ େବେହରା YVY1149921
ୀ /1032795 21 116 344ରଚନା େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା YVY1149970

ପ ୁ /1032796 38 116 345େଦବଦ  େବହୁରା ପି ସନାତନ େବହୁରା LNT3036415
ପ ୁ /1032797 62 116 346ବିଶନାଥ େଭୗମିକ ପି ସଦାନ  େଭୗମିକ LNT3036365
ୀ /1032798 51 116 347ଆରତୀ େଭାମି ପି ବିଶନାଥ େଭାମି LNT3036357
ୀ /1032799 61 116 348େକ. ଛାୟାମା ସା େକ. ସିମା ୀ OR/06/044/472661
ୀ /1032800 33 116 349ମୀନା ଦାସ ସା ବନମାଳି ଦାସ YVY0853689
ୀ /1032801 46 116 350ଆରତି ଜାଲି ସା ସନାତନ ଜାଲି LNT3122967
ୀ /1032802 50 116 351ସଷୁମା େଜନା ସା ରାଜୁ େଜନା LNT4522330
ୀ /1032803 60 116 352ହାସିନା ଖାତୁନ ସା େଶକ ପଦବା ମିଆଁ LNT4538203

ପ ୁ /1032804 42 116 353ପଦୀପ େଲ ା ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େଲ ା LNT4514907
ପ ୁ /1032805 26 116 354ଗେଣଷ ମଲିକ ପି ଅଭି ମଲିକ YVY0871608
ପ ୁ /1032806 30 116 355ସେୁରଶ ଚ  ମ ଳ ପି ସଧିୁର ଚ  ମ ଳ YVY0559245
ପ ୁ /1032807 67 116 356ହେରକୃ  ମହା ି ପି ମଣି ମହା ି LNT4539433
ପ ୁ /1032808 38 116 357ପଫଲୁ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ବଟକୃ  ମଦୁୁଲି LNT4522363
ୀ /1032809 79 116 358ଲକ୍ଷି ନାଇଡୁ ସା ବିର ନାଇଡୁ LNT3123320
ୀ /1032810 42 116 359ଲକ୍ଷୀ ନାଇଡୁ ସା ରାମକୃ  ନାଇଡୁ LNT4514816

ପ ୁ /1032811 55 116 360ପେରଶ ଓଝା ପି ରେମଶ ଓଝା LNT4514857
ପ ୁ /1032812 29 116 361ରାଜା ଓଝା ପି ଶୀରାମ ଓଝା YVY0559450
ପ ୁ /1032813 26 116 362ରବି  ଓଝା ପି ପେରଶ ଓଝା YVY0872259
ୀ /1032814 38 116 363କନିୁ ପ ନାୟକ ସା ଜଗା ପ ନାୟକ LNT3122975

ପ ୁ /1032815 24 116 364ବୁଲୁ ପ ନାୟକ ପି କନିୁ ପ ନାୟକ YVY0950956
ୀ /1032816 46 116 365ଲକ୍ଷି ପଧାନ ସା କୃ ଚ  ପଧାନ LNT3122900

ପ ୁ /1032817 32 116 366ସେ ାଷ ପଧାନ ପି କୃ  ଚ  ପଧାନ LNT3036399
ପ ୁ /1032818 73 116 367ଏସ କି ା ରାଓ ପି ଏସ ଆଛିୟା ରାଓ YVY0315085
ପ ୁ /1032819 63 116 368ଏମ ଏସ ରାଓ ପି ଏମ ଆପଲୁ ସାମୀ LNT4522181
ପ ୁ /1032820 50 116 369ଟି ଜଗା ରାଓ ପି ଟି କାମ ରାଜୁ LNT4529400
ପ ୁ /1032821 49 116 370ବି ରାମା ରାଓ ପି ବି ଲକି୍ଷ ନାରାୟଣ ରାଓ LNT3036407
ପ ୁ /1032822 49 116 371େକ ସିନା ରାଓ ପି େକ ଆଡବି LNT3122942
ପ ୁ /1032823 48 116 372ଜି ଲକି୍ଷ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଜି ଆେଫୟା ରାଓ LNT3036530
ପ ୁ /1032824 45 116 373ଜି ରାବଣା ରାଓ ପି ଜି ଦାସ ରାୟା LNT4538047
ପ ୁ /1032825 45 116 374ଟି ଦିେଲଶ ରାଓ ପି ଟି ଆଦି ନାରାୟଣ ରାଓ LNT4504593
ପ ୁ /1032826 42 116 375ଡି ତିନାଥ ରାଓ ପି ଡି ଆ ା ରାଓ YVY0872176
ପ ୁ /1032827 41 116 376ଏଲ ଶ ର ରାଓ ପି ଏଲ ନାରାୟଣ ରାଓ LNT4544201
ପ ୁ /1032828 41 116 377ବି ଦୂଗର୍ା ରାଓ ପି ବି ରାମଲୁୁ ରାଓ LNT4498697
ପ ୁ /1032829 39 116 378ପି ପରୁୁେଷା ମ ରାଓ ପି ଟି ଦୁରୁପନ ରାଓ LNT3036449
ପ ୁ /1032830 38 116 379େକ .େଗାବି  ରାଓ ପି େକ . ସିମା ୀ YVY0950931
ପ ୁ /1032831 37 116 380ବି ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ବି େଭ ଟ ରାଓ LNT4504601
ପ ୁ /1032832 37 116 381ଟି ସେୁରଶ ରାଓ ପି ଜନା ର୍ନ ରାଓ LNT4504510
ପ ୁ /1032833 36 116 382ଏସ ଜାଗମାୟା ରାଓ ପି ଏସ ରାମା ରାଓ LNT3122926
ପ ୁ /1032834 35 116 383ପି େମାହନ ରାଓ ପି ପି ନାରାୟଣ ରାଓ LNT3122934
ପ ୁ /1032835 35 116 384ଏଲ ଉେପ  ରାଓ ପି ଏଲ ଅପନା ରାଓ LNT3036456
ୀ /1032836 35 116 385ଏସ ଜମୟ ୀ ରାଓ ସା ଏସ ତୁଳସା ରାଓ LNT4504262
ୀ /1032837 34 116 386ମହାଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ଏସ୍.ଜାଗମାୟା ରାଓ YVY0287011
ୀ /1032838 30 116 387ଡି ସିମାଦୀ ରାଓ ସା ଡି ତିନାଥ ରାଓ YVY0872150
ପ ୁ /1032839 25 116 388ବି ଶ ର ରାଓ ପି ବି ରାମା ରାଓ YVY0872499
ୀ /1032840 55 116 389ଗିନି ସାବିତୀ େରଡି ସା ଗିନି ପାପା ପାଓ େରଡି LNT4504106
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ପ ୁ /1032841 34 116 390ଏସ ପାେପୟ େର ି ପି ଏସ ବାସ ୁେର ି YVY0872069
ପ ୁ /1032842 29 116 391ଏସ ଘନ େର ି ପି ଏସ ବାସ ୁେର ି YVY0871848
ପ ୁ /1032843 29 116 392ଏ କାଲିଆ େରଡି ପି ଏ ବାସ ୀ େରଡି YVY0950683
ପ ୁ /1032844 26 116 393ଏ ବାସ ୁେର ି ପି ଏ ବାବୁ େର ି YVY0871863
ୀ /1032845 26 116 394ଏସ ସେ ାଷି େର ି ସା ଏସ ପାେପୟ େର ି YVY0871814
ୀ /1032846 65 116 395ଏସ ନିଲାମା େରଡି ସା ଏସ ମେହଶ େରଡି LNT4522223

ପ ୁ /1032847 60 116 396ଏନ ସନଯ୍ାସୀ େରଡି ପି ଏନ ରଘ ୁେରଡି LNT4537882
ୀ /1032848 45 116 397ଏନ ଦୁଲମା େରଡି ସା ଏନ ସନଯ୍ାସୀ େରଡି LNT4537890
ୀ /1032849 45 116 398ଲକ୍ଷୀ େରଡି ସା ଭଗବତୀ େରଡି LNT4504197
ୀ /1032850 44 116 399ଏ ବାସ ି େରଡି ସା ଏ ବାବୁ େରଡି LNT3036464

ପ ୁ /1032851 40 116 400ଏଲ ରାମ େରଡି ପି ଏଲ ରାଜା ରାଓ େରଡି LNT4504189
ୀ /1032852 35 116 401ଏଲ ତୁଳସୀ େରଡି ସା ଏଲ ରାମ େରଡି LNT4504163

ପ ୁ /1032853 50 116 402େମାହନ ସାହୁ ପି ଗଣପତି ସାହୁ LNT4504890
ପ ୁ /1032854 47 116 403ବଳିଆ ସାହୁ ପି ଆପନା ସାହୁ LNT4504205
ୀ /1032855 39 116 404ରାଜଶୀ ସାହୁ ସା ବଳିଆ ସାହୁ LNT4504213
ୀ /1032856 35 116 405ନୀଳମଣି ସାହୁ ସା େମାହନ ସାହୁ LNT4504908

ପ ୁ /1032857 83 116 406ସାଧ ୁଚରଣ ସାହୁ ପି ବଳାରାମ ସାହୁ LNT4504825
ପ ୁ /1032858 69 116 407ବଂଶୀଧର ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ LNT4537874
ପ ୁ /1032859 40 116 408ହରି େସଠୀ ପି ରବି େସଠୀ LNT4515110
ୀ /1032860 35 116 409େହମଲତା େସଠୀ ସା ହରି େସଠୀ LNT4515102

ପ ୁ /1032861 37 116 410େସକ ସନୁା ପି େଶକ ଅରୁନ LNT4498689
ୀ /1032862 59 116 411ସାଇବାନି ସାଇଁ ସା ବାଉରି ବ ୁ ସାଇଁ LNT3036506

ପ ୁ /1032863 39 116 412ଟୁଟୁ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ସାଇଁ YVY0560151
ୀ /1032864 38 116 413କନିୁ ସାଇଁ ସା ଟୁଟୁ କମୁାର ସାଇଁ YVY0853648
ୀ /1032865 23 116 414ଗ ା ସାଇଁ ସା ମେନାଜ ସାଇଁ YVY1149954
ୀ /1042866 84 116 415ଜୀ. ନିଲାମା ସା ଜି. େଚେନନ୍ୟା LNT1695634
ୀ /1042867 74 116 416ଆର କା ାମା ସା ଆର ଆନ  LNT3123031

ପ ୁ /1042868 64 116 417ପି. େଚନାମି ପି ପି କାେମୟା LNT1695709
ୀ /1042869 58 116 418ଏଲ ଦାନମା ସା ଏଲ ରାଜା ରାଓ YVY0833475
ୀ /1042870 55 116 419ଏମ ରାଜୁ ସା ଏମ ତାମନନ୍ ା LNT4504932
ୀ /1042871 55 116 420ଏମ ଲକ୍ଷୀକା  ସା ଏସ ସଦୁଶର୍ନ LNT4504940

ପ ୁ /1042872 54 116 421ପି. ସେମସ ପି ପି ଜାେନୟା LNT1695683
ୀ /1042873 53 116 422ଜି ସାୟମା ସା ରେମଶ େରଡି LNT4522488

ପ ୁ /1042874 51 116 423ବି ଆେରୟା େରଡୀ ପି ରାମଲୁ େରଡି LNT1695717
ୀ /1042875 51 116 424ପି. ଜମନୁା  ପି ପି କି ା ନାରାୟଣ  YVY0985705
ୀ /1042876 51 116 425ଡି େନୗକମା  ସା ଡି େନାଚାୟା LNT3123049
ୀ /1042877 51 116 426ଏମ ଭାରତୀ ସା ଏମ ନରସିଂହ YVY0709915

ପ ୁ /1042878 49 116 427ଟି. ଜଗାରାଓ ପି ଟି. ଗରୁୁମ ର୍ୀ LNT1695733
ୀ /1042879 44 116 428ଜୀ. ଅନଜା ପି ଜି. ସରିୁଆ ରାଓ LNT1695766
ୀ /1042880 44 116 429ବି. ମହାଲକ୍ଷୀ ପି ବି. ଆେରୟା LNT1695725

ପ ୁ /1042881 44 116 430ଜୀ. ଦାନମା ପି ଜୀ. ବିେଶଷ େରଡି LNT1695642
ୀ /1042882 43 116 431େକ ପନୁାଲୁ ସା େକ କାେମସ ୁ LNT4504957
ୀ /1042883 42 116 432ଟି ଚ କାଲା ସା ଟି ଜଗା ରାଓ LNT4529350
ୀ /1042884 41 116 433ଏସ େହମଲତା ସା ଏସ ରାଜୁ େରଡି LNT4537940
ୀ /1042885 39 116 434ପି ରାବଣାମା ସା ପି ସତଯ୍ମ  LNT4537965
ୀ /1042886 39 116 435ଏ ରାବଣାମା ସା େକ ରାଜୁ LNT4515060
ୀ /1042887 35 116 436ଏନ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏନ ନାଗା LNT4504916
ୀ /1042888 34 116 437ଏନ ଧନଲକ୍ଷୀ ସା ଏନ ରାଜୁ LNT4538112
ୀ /1042889 74 116 438ବି ଡାଇଟା ଆମା ରାଓ ସା ବି ଜଲି ରାଓ LNT3036563
ପ ୁ /1042890 36 116 439ପି ଆନ ପି ପି ଆ ାଲା ସାମୀ LNT4504551
ପ ୁ /1042891 80 116 440ଡ଼ମରୁ େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା LNT3253796
ୀ /1042892 68 116 441ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ପିତାମର େବେହରା YVY0315101
ପ ୁ /1042893 47 116 442ହରି େବେହରା ମା ଡ଼ମରୁ େବେହରା LNT3254216
ପ ୁ /1042894 47 116 443ନିମର୍ଳ େବେହରା ପି ଡ଼ମରୁ େବେହରା LNT1696145
ପ ୁ /1042895 45 116 444ନାଗ ୁେବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା LNT4514881
ୀ /1042896 45 116 445େରଣ ୁେବେହରା ସା ନିମିର୍ଳ େବେହରା LNT1696152
ପ ୁ /1042897 44 116 446ତିନାଥ େବେହରା ପି ହିରାମଣୀ େବେହରା LNT1695774
ୀ /1042898 41 116 447କନୁୀ େବେହରା ସା ତିନାଥ େବେହରା LNT2496446
ପ ୁ /1042899 38 116 448ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ଗାୟାରା ା େବେହରା LNT4522371
ପ ୁ /1042900 38 116 449ଧବଳ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା YVY0558916
ପ ୁ /1042901 37 116 450େହମ  େବେହରା ପି ପିତାମର େବେହରା LNT4504056
ୀ /1042902 36 116 451ମମତା େବେହରା ସା େହମ  େବେହରା LNT4504049
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ୀ /1042903 35 116 452ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ଧବଳ େବେହରା YVY0559237
ପ ୁ /1042904 29 116 453କୁ  େବେହରା ପି ହାରମଣୀ େବେହରା YVY0560474
ପ ୁ /1042905 28 116 454େକଶବ େବେହରା ପି ହିରାମଣୀ େବେହରା YVY0696369
ୀ /1042906 28 116 455ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା YVY0696377
ୀ /1042907 27 116 456ଲିଲି େବେହରା ପି ସାରଥୀ େବେହରା YVY0696468

ପ ୁ /1042908 66 116 457ପହଲି ଚରଣ ଦାସ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ଦାସ LNT3123080
ୀ /1042909 41 116 458ସକୁମୁାରୀ ଦାସ ସା ମକିୁ୍ତକା  ଦାସ LNT1695394

ପ ୁ /1042910 57 116 459ଶରତ େଜନା ପି ବୃ ାବନ େଜନା YVY0833509
ୀ /1042911 53 116 460ପାବର୍ ତୀ େଜନା ସା ଶରତ େଜନା YVY0833467

ପ ୁ /1042912 35 116 461େଗୗରା  େଜନା ପି ଶରତ େଜନା LNT4529392
ୀ /1042913 74 116 462େକ ଜୟଲକି୍ଷ ମହାରଣା ସା େକ ରାମନାଥ ମହାରଣା LNT3123023

ପ ୁ /1042914 40 116 463ଏନ ନାଗା ପି ଏନ ରା ାରାଓ LNT4504924
ପ ୁ /1042915 84 116 464ଇ. ଆପଲୁ ନରସିମା ପି ବି ସରୁନାରାୟଣ LNT1695659
ପ ୁ /1042916 42 116 465ଗେଣଶ ପାତ ପି ଯଚି  ପାତ YVY0287078
ପ ୁ /1042917 56 116 466େଲାଚନ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ନାବ ପ ୃ ି YVY0287102
ୀ /1042918 55 116 467େଜଯ୍ା ନ୍ାମ ରୀ ପ ୃ ି ସା େଲାଚନ କମୁାର ପ ୃ ି YVY0287086
ୀ /1042919 36 116 468ଧରିତୀ ତନୟା ପ ୃ ି ପି େଲାଚନ କମୁାର ପ ୃ ି YVY0287110
ୀ /1042920 32 116 469ଗାୟତୀ ତନୟା ପ ୃ ି ପି େଲା ନ କମୁାର ପ ୃ ି YVY0287094
ୀ /1042921 40 116 470େକ ରାେଜଶରୀ ସା େଗାପୀ ରାଓ LNT4504502
ୀ /1042922 29 116 471ବି ରାମନା ା ସା ବି ରାଓ YVY0853663

ପ ୁ /1042923 79 116 472ବି ଜଲି ରାଓ ପି ଆେପନା ରାଓ LNT3123015
ୀ /1042924 54 116 473ଟି ଲକ୍ଷି ରାଓ ସା ଟି ଲେଛୟା ରାଓ LNT3123056

ପ ୁ /1042925 51 116 474ଜି. ସରିୁୟା ରାଓ ପି ଜୀ. ସରୁନାରାୟନ LNT1695758
ୀ /1042926 50 116 475ଟି. ଜଗା ରାଓ ମା ଟି. ଗରୁୁ ମ ର୍ୀ YVY0985713

ପ ୁ /1042927 38 116 476ଏଲ ତୁଲସା ରାଓ ପି ଏସ ରାଜା ରାଓ LNT4504403
ପ ୁ /1042928 37 116 477ବି ସେ ାଷ ରାଓ ପି ବି ଆର ଡି ନାରାୟଣ LNT4515045
ପ ୁ /1042929 26 116 478ଟି ଜଗଦିଶର ରାଓ ପି ଟି ଜଗା ରାଓ YVY0853697
ୀ /1042930 45 116 479ପି ଶା ି େର ି ସା ପି ସୀମାଦି େର ି LNT4504841

ପ ୁ /1042931 40 116 480ପି ସତଯ୍ମ େର ି ପି ପି ଆ ାଲା ସାମୀ େର ି LNT4504627
ପ ୁ /1042932 38 116 481ପି ରାେଜ  େର ି ପି ପି ସିମାଦି େର ି LNT4504833
ୀ /1042933 29 116 482ପି େଗୗତମ େର ି ସା ପି େଗୗତମ େର ି YVY0872168

ପ ୁ /1042934 77 116 483ବି.ରାମଲୁ େରଡି ପି ବି.ଗ ୁଲୁ ନାଇଡୁ YVY0287060
ୀ /1042935 60 116 484ଏସ ମଦୁୁଲୀ େର ି ସା ଏସ ରେମଶ େର ି YVY0395558

ପ ୁ /1042936 57 116 485ବି. ଶୀରାମଡୁ େର ୀ ପି ରାମଲୁ େର ୀ YVY0287052
ୀ /1042937 55 116 486ପି କମୁାରୀ େରଡି ସା ପି କାଳ ୁେରଡି YVY0709956

ପ ୁ /1042938 53 116 487ତିନାଥ େରଡି ପି ଶୀଧର େରଡି LNT4504387
ୀ /1042939 52 116 488ଲକ୍ଷୀ େରଡି ସା ତିନାଥ େରଡି LNT4504395

ପ ୁ /1042940 49 116 489ପି ସିମାନି େରଡି ପି ପି ବୁ ିଆ େରଡି LNT3123064
ୀ /1042941 45 116 490ପି ପଦନ୍ା େରଡି ସା ପି ଦ ାସି େରଡି LNT4522140
ୀ /1042942 42 116 491ଏସ ରାଜୁଲୁ େରଡି ସା ଏସ ରବି େରଡି LNT4522462
ୀ /1042943 40 116 492ଟି ସେରାଜିନି େରଡି ସା ଟି କାମ ରାଜୁ LNT4522470
ପ ୁ /1042944 37 116 493ଟୁଟୁ େରଡି ପି ହରି େରଡି LNT3123007
ପ ୁ /1042945 36 116 494ଜି ଆ ାନା ସାମୀ ପି ଜି ସୀମାଚଳମ LNT4504734
ୀ /1052946 64 116 495ଦମୟ ି େବେହରା ସା ତୁଳସିକା େବେହରା LNT3036571

ପ ୁ /1052947 57 116 496ମଧସୁଦୁନ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ LNT1695857
ୀ /1052948 55 116 497େଶତପଦା ଦାସ ସା ମଧସୁଦୁନ ଦାସ LNT1695865
ୀ /1052949 44 116 498ସୀତା ଦାସ ମା ଶା ି ଦାସ YVY0287128
ୀ /1052950 38 116 499ଗୀତା ଦାସ ମା ଶା ି ଦାସ YVY0287136

ପ ୁ /1052951 53 116 500େଗୗରୀ େଦ ପି ନିତଯ୍ାନ  େଦ LNT2489094
ପ ୁ /1052952 41 116 501ମାଧବ ମଦୁୁଲି ପି କାଶନିାଥ ମଦୁୁଲି LNT1695956
ୀ /1052953 44 116 502ସେୁଲାଚନା ପ ା ସା ସେୁବାଧ ପ ା LNT2568624
ପ ୁ /1052954 40 116 503ଶବି ପ ା ପି ବାବାଜୀ ପ ା LNT2568608
ୀ /1052955 36 116 504ସିତା ପ ା ସା ଶବି ପ ା LNT3123098
ପ ୁ /1052956 47 116 505ଭିମେସନ ପଧାନ ପି େଭାେଳଶର ପଧାନ LNT1695840
ପ ୁ /1052957 59 116 506କାମାକ୍ଷା ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ LNT1695832
ପ ୁ /1052958 41 116 507ମାନସ ସାହୁ ପି ବଂଶଧିର ସାହୁ LNT2489128
ୀ /1052959 89 116 508ରଶ ିସାଇଁ ସା ଶ ର ସାଇଁ LNT1695899
ପ ୁ /1052960 51 116 509ରାମ ସାଇଁ ପି ନାଥ ସାଇଁ LNT1695931
ପ ୁ /1052961 41 116 510ବାବୁ ସାଇଁ ପି ଶ ର ସାଇଁ LNT2489110
ପ ୁ /1062962 69 116 511ବି ଉେପ  େବେହରା ପି ବି ଖଗପତି େବେହରା LNT3253895
ୀ /1062963 62 116 512ବି ଝରା େବେହରା ସା ବି ଉେପ  େବେହରା LNT3253903
ପ ୁ /1062964 43 116 513ବି ଶ ର େବେହରା ପି ବି ଉେପ  େବେହରା LNT3254224
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ୀ /1062965 32 116 514ବି ଲକି୍ଷ େବେହରା ପି ବି ଉେପ  େବେହରା LNT3123106
ପ ୁ /1062966 28 116 515ବି. ନେର  େବେହରା ପି ବି. ଉେପ  େବେହରା YVY0559179
ୀ /1062967 26 116 516ବୀ.ପଜୁା େବେହରା ସା ବୀ. ଶ ର େବେହରା YVY1146851

ପ ୁ /1062968 78 116 517େନପାଳ ଚ  ଦାସ ପି ସ ର୍ କମୁାର ଦାସ YVY0185546
ୀ /1062969 69 116 518ରସମାଳା ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ ଦାସ LNT1695568
ୀ /1062970 64 116 519ମନି ଦାସ ପି େନପାଳ ଦାସ LNT1695477

ପ ୁ /1062971 59 116 520େମାତିଲାଲ ଦାସ ପି ଜଗତ ଚ  ଦାସ LNT1695519
ପ ୁ /1062972 51 116 521ପରିକି୍ଷତ ଦାସ ପି ଭା ର ଦାସ LNT4532081
ପ ୁ /1062973 47 116 522ସକୁା  ଦାସ ପି େନପାଳ ଚ  ଦାସ LNT1695527
ପ ୁ /1062974 42 116 523ଦିଲିପ ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ YVY0185538
ୀ /1062975 41 116 524ରବି ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ ଦାସ LNT1695543
ୀ /1062976 39 116 525ସବିତା ଦାସ ସା େନପାଳ ଚ  ଦାସ LNT1695535
ୀ /1062977 38 116 526ମିନା ଦାସ ସା ରବି ଦାସ LNT1695584

ପ ୁ /1062978 37 116 527ବିଶ ୁଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ ଦାସ LNT1695576
ପ ୁ /1062979 45 116 528େକ େଗାପିରାଓ ପି େକ ବାବୁରାଓ LNT4504478
ପ ୁ /1062980 49 116 529ଦାସରଥି ରଣା ପି େଯାେଗ  ରଣା LNT1695485
ପ ୁ /1072981 49 116 530ନେଗ  କମୁାର ଦାସ ପି ଅନ  ଦାସ LNT3244001
ୀ /1072982 49 116 531ଶକୁ ଳା ଦାସ ସା େନେଗ  କମୁାର ଦାସ LNT3253929

ପ ୁ /1082983 55 116 532ଏ େବୖକୁ  ପି ଏ ବାଲାନୀ LNT4544227
ପ ୁ /1082984 55 116 533ଟି ପରୁ ମ  ପି ଟି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ LNT4522231
ପ ୁ /1082985 52 116 534ଏସ ପଲାୟା ପି ଚିେନଏୟା LNT3123130
ପ ୁ /1082986 50 116 535ଏସ ଆନ  ପି ଏସ ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ LNT4504437
ୀ /1082987 49 116 536ଏସ ସରସତି ସା ଏସ ରାମଡୁ LNT3036589
ୀ /1082988 45 116 537ଏ କଳାବତୀ ସା ଏ େବୖକୁ  LNT4544235

ପ ୁ /1082989 40 116 538ଟି ଆନ  ପି ଟି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ LNT4504411
ୀ /1082990 40 116 539ବି ଇଶର ଆମା ସା ବି ଆପା ରାଓ LNT4538161

ପ ୁ /1082991 38 116 540ଟି ଦାନମ  ପି ଟି ତିପତୀ ରାଓ LNT4538179
ୀ /1082992 34 116 541େସକ େସାନି ପି େସାକ ଅନୱାର LNT4504973
ୀ /1082993 29 116 542ଭି ସୀତା ଆ ା ସା ଭି ବାବୁ ରାଓ YVY0871947

ପ ୁ /1082994 34 116 543େସଖ ବାବୁ ପି େସକ୍ ରହମଦ YVY0950865
ପ ୁ /1082995 46 116 544େକଦାର ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ପଦଚରଣ ବାରିକ LNT3036688
ୀ /1082996 32 116 545କଳାଶୀ କ ନା ବାରିକ ପି େକଳୁଚରଣ ବାରିକ LNT3036704
ୀ /1082997 79 116 546ମନିୁ େବେହରା ସା ଦିନବ ୁ େବେହରା YVY0104463
ୀ /1082998 77 116 547ବୃ ାବତୀ େବେହରା ସା େମାହନ େବେହରା LNT4529335

ପ ୁ /1082999 76 116 548େକଶବ େବେହରା ପି ତନୁ େବେହରା YVY0104448
ୀ /1083000 74 116 549ବଇେଦବି େବେହରା ସା େକଶବ େବେହରା YVY0709998

ପ ୁ /1083001 60 116 550ପଦନ େବେହରା ପି ବାସ ୁେବେହରା LNT4522207
ପ ୁ /1083002 59 116 551ସହେଦବ େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା LNT1695147
ପ ୁ /1083003 58 116 552େନେହରୁ େବେହରା ପି ଘନ େବେହରା LNT3252996
ପ ୁ /1083004 54 116 553ନୃସିହ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା LNT1695204
ୀ /1083005 53 116 554ଦୁତୀ େବେହରା ସା ସହେଦବ େବେହରା YVY0104323
ପ ୁ /1083006 53 116 555ହେରକୃ  େବେହରା ପି ଦାମଦର େବେହରା LNT1695246
ୀ /1083007 52 116 556ଟୁନି େବେହରା ସା ଅଭିରାମ େବେହରା LNT3036639
ୀ /1083008 50 116 557େଜମା େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା LNT4538088
ୀ /1083009 50 116 558ସେରାଜିନି େବେହରା ପି ପଦନ େବେହରା LNT4522215
ୀ /1083010 50 116 559ଉ ମି େବେହରା ସା ସହେଦବ େବେହରା LNT1695154
ୀ /1083011 49 116 560ହର େବେହରା ସା ହେରକୃ  େବେହରା LNT1695253
ୀ /1083012 48 116 561ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା LNT1695196

ପ ୁ /1083013 48 116 562ଶବି େବେହରା ପି ଦିନବ ୁ େବେହରା YVY0104489
ପ ୁ /1083014 47 116 563ନାରାୟଣ ଚ  େବେହରା ପି ଅଧିକାରି େବେହରା LNT4522322
ୀ /1083015 47 116 564ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା LNT4529996
ୀ /1083016 47 116 565ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା କୃ  ଚ  େବେହରା YVY1125277
ପ ୁ /1083017 46 116 566େବୖରାଗୀ େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା YVY0104349
ପ ୁ /1083018 46 116 567ପରୁୁେଷା ମ େବେହରା ପି କପୃା େବେହରା YVY0104398
ୀ /1083019 46 116 568ଜୀବନ େବେହରା ସା ହରି େବେହରା LNT4504767
ୀ /1083020 45 116 569ତୁଳସୀ େବେହରା ସା େନେହରୁ େବେହରା LNT3253002
ୀ /1083021 45 116 570ଭବାନୀ େବେହରା ସା କୁ  େବେହରା LNT4538120
ପ ୁ /1083022 44 116 571ଅନ  େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା LNT1695220
ୀ /1083023 44 116 572ଯମନୁା େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା LNT4514915
ପ ୁ /1083024 44 116 573ପଦା େବେହରା ପି ଦିନବ ୁ େବେହରା YVY0104356
ପ ୁ /1083025 44 116 574ଦିନବ ୁ େବେହରା ପି ନାରଣ େବେହରା LNT1695170
ପ ୁ /1083026 44 116 575ଆଫନା େବେହରା ପି ଗିରିଆ ରାଓ େବେହରା YVY0559963
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ୀ /1083027 44 116 576ମାୟାବତି େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YVY0559443
ପ ୁ /1083028 44 116 577ହରି େବେହରା ପି ପିତାମର େବେହରା LNT4504759
ପ ୁ /1083029 43 116 578ତନୁ େବେହରା ପି ନିଳାମର େବେହରା LNT4504353
ପ ୁ /1083030 43 116 579ତିନାଥ େବେହରା ପି ଗିରିଧାରୀ େବେହରା LNT4538252
ୀ /1083031 42 116 580ପନୁା େବେହରା ସା ଲୁକି େବେହରା LNT4514824

ପ ୁ /1083032 41 116 581େବୖରାଗି େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା LNT2500718
ୀ /1083033 41 116 582କମଳା େବେହରା ପି ଲକି୍ଷଧର େବେହରା LNT1695188

ପ ୁ /1083034 41 116 583ପଶା  େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା LNT4538013
ପ ୁ /1083035 41 116 584ଅେଶାକ େବେହରା ପି ଉମାକା  େବେହରା LNT1695162
ୀ /1083036 41 116 585କମୁାରୀ େବେହରା ସା ପରୁୁଷ ମ େବେହରା YVY0950915

ପ ୁ /1083037 40 116 586ପେୁରା ମ େବେହରା ପି ଯାଦବ େବେହରା LNT4515094
ପ ୁ /1083038 40 116 587ସେୁର  କମୁାର େବେହରା ପି ଉମାକା  େବେହରା LNT1695212
ୀ /1083039 40 116 588ଆଶାଲତା େବେହରା ପି ଅନ  େବେହରା LNT1695238

ପ ୁ /1083040 40 116 589ମରୁଲୀ େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା LNT1695261
ପ ୁ /1083041 40 116 590ନରହରି େବେହରା ପି ତିନାଥ େବେହରା LNT4522272
ୀ /1083042 40 116 591ଝରା େବେହରା ସା ରାେଜ  େବେହରା LNT4498788
ୀ /1083043 39 116 592ତୁଳସି େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YVY0104372

ପ ୁ /1083044 37 116 593ଭରତ େବେହରା ପି ଦୁଲଭ େବେହରା YVY0104414
ପ ୁ /1083045 37 116 594ବଳରାମ େବେହରା ପି ପିତାମର େବେହରା YVY0104422
ୀ /1083046 37 116 595େରଣ ୁେବେହରା ପି ଉ ମ େବେହରା LNT4515144

ପ ୁ /1083047 37 116 596ପି କୃ  େବେହରା ପି ପି ତାଇଡୁ େବେହରା LNT4529343
ୀ /1083048 37 116 597ହୀରା େବେହରା ସା ତନୁ େବେହରା LNT4504346
ୀ /1083049 37 116 598କମଳା େବେହରା ସା ନରସିହଂ େବେହରା YVY0560573

ପ ୁ /1083050 36 116 599ଆରତ େବେହରା ପି ଅନାଦୀ େବେହରା LNT4504718
ପ ୁ /1083051 36 116 600େଗୗରା  େବେହରା ପି ଭୁବନ େବେହରା LNT4529426
ପ ୁ /1083052 36 116 601ଗଗନ େବେହରା ପି ଉ ମ େବେହରା LNT4515128
ପ ୁ /1083053 36 116 602ସନାତନ େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା YVY0104497
ୀ /1083054 35 116 603ବିମଳା େବେହରା ପି ଦୁଲର୍ ଭ େବେହରା LNT4537767
ୀ /1083055 35 116 604ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା LNT4504148
ୀ /1083056 35 116 605ନଳିତା େବେହରା ସା ନରହରୀ େବେହରା LNT4547212

ପ ୁ /1083057 35 116 606େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା LNT4515185
ପ ୁ /1083058 35 116 607ଅମର େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା LNT4504130
ପ ୁ /1083059 34 116 608େଯାେଗ  େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0315127
ୀ /1083060 34 116 609ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା YVY0287151

ପ ୁ /1083061 34 116 610ବାବୁଲି କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା LNT3036613
ପ ୁ /1083062 34 116 611ବଳରାମ େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା YVY0104455
ୀ /1083063 34 116 612ପଟି େବେହରା ପି ତରନା େବେହରା YVY0104406

ପ ୁ /1083064 34 116 613ସକୁା  େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା LNT3036662
ୀ /1083065 34 116 614ଦିପା ଳି େବେହରା ସା େକଦାର ନାରାୟଣ େବେହରା LNT3036670
ୀ /1083066 34 116 615େବୖଦାରୀ େବେହରା ସା େଗୗରା  େବେହରା YVY0853606

ପ ୁ /1083067 34 116 616ଭାଗିରଥୀ େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା LNT4504486
ପ ୁ /1083068 34 116 617ଜେଳ  େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0315119
ପ ୁ /1083069 34 116 618ରଂଜନ େବେହରା ପି ରୁଷିେକଶବ େବେହରା LNT4504460
ପ ୁ /1083070 34 116 619ଯଗୁଳ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YVY0287177
ପ ୁ /1083071 34 116 620ଡମରୁ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YVY0287185
ପ ୁ /1083072 33 116 621େଗାବି  େବେହରା ପି େନେହରୁ େବେହରା YVY0559203
ପ ୁ /1083073 33 116 622ଦିବାକର େବେହରା ପି େଦେବ  େବେହରା YVY0104364
ୀ /1083074 33 116 623ବିମଳା େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା YVY0104430
ୀ /1083075 33 116 624ନଳିତା େବେହରା ପି ପି ଚୁଡାମଣି େବେହରା LNT4514949
ୀ /1083076 33 116 625ଗିତା େବେହରା ସା ମଧସୁଦୁନ େବେହରା YVY0104331
ୀ /1083077 33 116 626ହୀରା େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା LNT4514931
ୀ /1083078 33 116 627ରାଣି େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା LNT3036621
ୀ /1083079 33 116 628ଜାନକି େବେହରା ସା ଦିନବ ୁ େବେହରା LNT3036647
ୀ /1083080 33 116 629ବାସ ୀ େବେହରା ସା େବୖରାଗୀ େବେହରା YVY0287169
ପ ୁ /1083081 33 116 630ରେମଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା LNT4538260
ପ ୁ /1083082 33 116 631ଦୁେଯର୍ାଧନ େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା LNT4504007
ପ ୁ /1083083 32 116 632ଭା ର େବେହରା ପି ପବନ େବେହରା YVY0559856
ପ ୁ /1083084 32 116 633ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା ପି ସାରଥୀ େବେହରା YVY0560334
ୀ /1083085 31 116 634ସଣୀ େବେହରା ସା ଅମର େବେହରା YVY0560144
ୀ /1083086 31 116 635େମାହିନୀ େବେହରା ସା ଭାଗିରଥୀ େବେହରା YVY0560482
ପ ୁ /1083087 31 116 636ନିମର୍ଳ େବେହରା ପି ହରୀ େବେହରା YVY0559732
ପ ୁ /1083088 31 116 637େମାହନ େବେହରା ପି ହରୀ େବେହରା YVY0560227
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ୀ /1083089 31 116 638ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଦୂେଯର୍ାଧନ େବେହରା YVY0950741
ପ ୁ /1083090 30 116 639ଶ ର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YVY0559039
ୀ /1083091 30 116 640ନ ିନି େବେହରା ପି ଭୂବନ େବେହରା YVY0560896

ପ ୁ /1083092 30 116 641କୀ ିର୍କା  େବେହରା ପି ଉମାକା  େବେହରା LNT4522348
ୀ /1083093 29 116 642ଜାନାମଣୀ େବେହରା ସା ନିମର୍ଳ େବେହରା YVY0559724

ପ ୁ /1083094 29 116 643ଦିପକ େବେହରା ପି ହରୀ େବେହରା YVY0560367
ପ ୁ /1083095 29 116 644ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YVY0560326
ୀ /1083096 29 116 645ରାଧା େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା YVY0853580

ପ ୁ /1083097 29 116 646ଉେପ  େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YVY0559047
ୀ /1083098 29 116 647ନିରବତୀ େବେହରା ସା ମରୁଲୀ େବେହରା YVY0560870

ପ ୁ /1083099 28 116 648ବୁଲୁ େବେହରା ମା େଜମା େବେହରା YVY0743633
ୀ /1083100 28 116 649ନମର୍ଦା େବେହରା ସା ଆରତ େବେହରା YVY0853531

ପ ୁ /1083101 28 116 650କୃ  େବେହରା ପି ଚ ମଣୀ େବେହରା YVY0560359
ୀ /1083102 28 116 651ଶା ୀ େବେହରା ପି ଡମରୁ େବେହରା YVY0560607
ୀ /1083103 28 116 652ସନୁୀତା େବେହରା ସା େମାହନ େବେହରା YVY0560169

ପ ୁ /1083104 28 116 653େଲାକନାଥ େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା YVY0559955
ୀ /1083105 28 116 654ସେ ାଷି େବେହରା ପି ଗ ାଧର େବେହରା YVY0559740

ପ ୁ /1083106 28 116 655ଇଶର େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା YVY0559922
ପ ୁ /1083107 28 116 656କୃ  େବେହରା ପି ପିତାମର େବେହରା YVY0559930
ୀ /1083108 28 116 657ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା କୀ ିର୍କା  େବେହରା YVY0287144
ୀ /1083109 27 116 658ସଭୁଦା େବେହରା ସା ବିଫଳ େବେହରା YVY0560490
ୀ /1083110 27 116 659ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା େକଶବ େବେହରା YVY0785535

ପ ୁ /1083111 25 116 660ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା YVY0872333
ୀ /1083112 25 116 661ସୀତା େବେହରା ସା ସଂକରା େବେହରା YVY1080811

ପ ୁ /1083113 25 116 662ର ନ କମୁାର େବେହରା ପି ହରିକୃ  େବେହରା YVY1149996
ୀ /1083114 22 116 663େକୗଶଲଯ୍ା େବେହରା ପି େନେହରୁ େବେହରା YVY1138759

/1083115 22 116 664ରତନୀ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା YVY1190453
ପ ୁ /1083116 21 116 665ହାଡିବ ୁ େବେହରା ପି ତନୁ େବେହରା YVY1149947
ୀ /1083117 21 116 666ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି େନହୁରୁ େବେହରା YVY1138841

ପ ୁ /1083118 21 116 667ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା YVY1150002
ୀ /1083119 26 116 668ଏସ ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସା ଏସ ସିମା ଳମ YVY0950857
ୀ /1083120 45 116 669ପତିମା େଭୗମିକ ସା ଅେଶାକ େଭୗମିକ LNT4538344
ୀ /1083121 29 116 670େମାହିନୀ ବିବି ସା େସଖ୍ ବାବୁ YVY0950873

ପ ୁ /1083122 43 116 671େଲାକନାଥ ବି ାଣୀ ପି ବନା ବି ାଣୀ LNT1695311
ୀ /1083123 42 116 672ଟିକି ବି ାଣୀ ସା ମ ରାଜ ବି ାଣୀ LNT1695287
ୀ /1083124 39 116 673ମାମିନା ବି ାଣୀ ସା େଲାକନାଥ ବି ାଣୀ LNT1695329

ପ ୁ /1083125 34 116 674ମ ରାଜ ବି ାଣୀ ପି ବନ ବି ାଣୀ YVY0104471
ୀ /1083126 29 116 675ମ ୁଳି ବି ାଣୀ ସା େଲାକନାଥ ବି ାଣୀ YVY0560250
ୀ /1083127 27 116 676େଗୗରୀ ବିେସାଇ ପି ମାଧବ ବିେସାଇ YVY0696534

ପ ୁ /1083128 39 116 677ମେନାଜ ବିଶାଳ ପି ସେୁରଶ ବିଶାଳ LNT3036605
ପ ୁ /1083129 39 116 678ପି ଚିନନ୍ ାରାଓ ପି ପି ଜାସ ୁ LNT4504361
ପ ୁ /1083130 45 116 679ରାଜା ଦେଳଇ ପି ବୃ ାବନ ଦେଳଇ YVY0710004
ୀ /1083131 42 116 680ଚ ା ଦେଳଇ ସା ରାଜା ଦେଳଇ YVY0710012

ପ ୁ /1083132 37 116 681ପଦୀପ ଦାସ ପି ବଜକିେଶାର ଦାସ LNT4136248
ୀ /1083133 31 116 682ଡି ଇଶରୀ ସା ଡି ପରୁୁଷ ମ YVY0872200
ୀ /1083134 55 116 683ତାରା େଜନା ସା ପଦନ େଜନା LNT4504791

ପ ୁ /1083135 35 116 684ସେ ାଷ େଜନା ପି ପଦନ େଜନା LNT4538146
ପ ୁ /1083136 33 116 685ଗେଣଷ େଜନା ପି ପଦନ େଜନା LNT4504585
ୀ /1083137 31 116 686ସସିତା େଜନା ସା େଚୖତନଯ୍ େଜନା YVY0559658
ୀ /1083138 50 116 687ଗାନି ଖାତୁନ ସା େସକ ରାଜା  LNT4504494
ୀ /1083139 50 116 688େସକ କାଇ ଖାତୁନ ସା େସକ ଆରୁନ LNT4504965
ୀ /1083140 44 116 689ଏ ଲକ୍ଷୀ ମା ଏ େଭେ ଟଶର YVY0871921
ପ ୁ /1083141 49 116 690ମ  ୁମାଝୀ ପି ଶରତ ମାଝୀ LNT4504528
ୀ /1083142 41 116 691ରିନା ମାଝି ସା ମ  ୁମାଝି LNT3123114
ପ ୁ /1083143 22 116 692ପଦୀପ ମାଝୀ ପି ମ  ୁମାଝୀ YVY1149962
ୀ /1083144 37 116 693ଟି . ମା ମା ସା ଟି . ଆନ YVY0559419
ପ ୁ /1083145 36 116 694ତିନାଥ ମହା ି ପି ପଦ ଚରଣ ମହା ି YVY0833483
ୀ /1083146 41 116 695ସୀତା ନାଇଡୁ ପି ବୀର ନାଇଡୁ LNT4514832
ପ ୁ /1083147 37 116 696ଟୁକନୁା ନାଇଡୁ ପି ବୀର ନାଇଡୁ LNT4503991
ୀ /1083148 47 116 697ଛବି ପରିଡା ପି ତୁଷା ପରିଡା LNT1695295
ୀ /1083149 41 116 698େଜମା ପରିଡା ସା ଛବି ପରିଡା LNT1695303
ୀ /1083150 41 116 699ପତିମା ପଧାନ ସା ବଗ ୁପଧାନ YVY0696526
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ପ ୁ /1083151 28 116 700ଏସ େଗୗରୀ ପସାଦ ପି ଏସ ଆଦି ନାରାୟଣ YVY0559401
ପ ୁ /1083152 60 116 701େସକ ରାଜା ପି େସକ ଆଲାଉ ିନ LNT4505947
ପ ୁ /1083153 50 116 702ବି ଆପା ରାଓ ପି ବି ଆଦି ନାରାୟଣ ରାଓ LNT4538153
ପ ୁ /1083154 42 116 703ବି ବାବୁ ରାଓ ପି ବି ଆପା ରାଓ LNT4515201
ପ ୁ /1083155 39 116 704ପି. ଭା ର ରାଓ ପି ପି େଚେନୟା YVY0559641
ପ ୁ /1083156 37 116 705ଆର ବାବୁ ରାଓ ପି ଆର ଆପନନ୍ା ରାଓ LNT4504700
ପ ୁ /1083157 36 116 706ଆର ସେ ାଷ ରାଓ ପି ଆର ଆପାନା ରାଓ LNT4504692
ପ ୁ /1083158 35 116 707ଟି େଲାେକଶ ରାଓ ପି ପି ରାଜା ରାଓ LNT4537957
ପ ୁ /1083159 37 116 708ବିଚିତାନ  ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ LNT3036597
ପ ୁ /1083160 39 116 709ପି କି ା ସାଇ ପି ପି େଭନ େଗାପାଳ ସାଇ LNT3123122
ୀ /1083161 41 116 710ପି. ସେରାଜିନି ସା ପି . ଭା ର YVY0559187

ପ ୁ /1083162 25 116 711ଏସ ସିମା ଳମ ପି ଏସ ରାମ ଲୁ YVY0871897
ପ ୁ /1093163 44 116 712ଏସ ରାଜୁ ପି ଏସ ଦାନୟା LNT4537932
ୀ /1093164 29 116 713କନିୁ େବହରା ସା ରବି କମୁାର େବେହରା YVY0559864
ୀ /1093165 85 116 714େକୗଶଲଯ୍ା େବେହରା ସା ଡମରୁ େବେହରା LNT4514980

ପ ୁ /1093166 68 116 715ଶାମ େବେହରା ପି ତୁ ା େବେହରା LNT4538229
ୀ /1093167 62 116 716ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଶାମ େବେହରା LNT4522397

ପ ୁ /1093168 58 116 717ବନମାଳୀ େବେହରା ପି ନାରଣ େବେହରା LNT4535175
ପ ୁ /1093169 54 116 718କୃପା େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା YVY0710020
ୀ /1093170 51 116 719ତାରା େବେହରା ସା ବାସେୁଦବ େବେହରା LNT4514972

ପ ୁ /1093171 48 116 720ନୃସିଂହ େବେହରା ପି ତିନାଥ େବେହରା LNT4514956
ପ ୁ /1093172 40 116 721ଦିବାକର େବେହରା ପି ଦିନବ ୁ େବେହରା YVY0570358
ପ ୁ /1093173 40 116 722େଲାକି େବେହରା ପି ରବି େବେହରା LNT1695279
ପ ୁ /1093174 39 116 723ରବି କମୁାର େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା LNT4504247
ପ ୁ /1093175 38 116 724ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା YVY0833491
ପ ୁ /1093176 38 116 725େଦେବ  େବେହରା ପି ହିରାମଣି େବେହରା YVY0429977
ୀ /1093177 37 116 726ଦମୟ ି େବେହରା ସା ଶଯ୍ାମ େବେହରା YVY0559435

ପ ୁ /1093178 36 116 727ସବୁାଷ େବେହରା ପି ପିତା େବେହରା LNT4538369
ପ ୁ /1093179 36 116 728ଜଗା େବେହରା ପି ରବି େବେହରା LNT4514923
ୀ /1093180 34 116 729କ୍ଷୀର େବେହରା ସା ସବୁାଷ େବେହରା LNT4538302
ୀ /1093181 33 116 730ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା େଲାକି େବେହରା YVY0287193
ୀ /1093182 28 116 731େଦବକୀ େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YVY0560136

ପ ୁ /1093183 65 116 732ଅଜୟ େଭୗମିକ ପି ସଦାନ  େଭୗମିକ LNT4504866
ୀ /1093184 60 116 733ଯମନୁା େଭୗମିକ ସା ଅଜୟ େଭୗମିକ LNT4504858
ୀ /1093185 65 116 734ଆଚୀ ମହା ି ସା ହାଡ଼ିବ ୁ ମହା ି LNT3252855

ପ ୁ /1093186 47 116 735ସକୁା  ମହା ି ପି ହାଡ଼ିବ ୁ ମହା ି LNT3252921
ପ ୁ /1093187 45 116 736ବସ  ମହା ି ପି ହାଡ଼ିବ ୁ ମହା ି LNT4103438
ୀ /1093188 44 116 737ରମା ମହା ି ପି ହାଡ଼ିବ ୁ ମହା ି LNT2589885
ୀ /1093189 40 116 738ଟିକି ମହା ି ସା ବସ  ମହା ି LNT4103446
ୀ /1093190 40 116 739ସ  ୁମହା ି ସା ସକୁା  ମହା ି LNT1696111
ୀ /1093191 45 116 740ଶା ି ନାଇଡୁ ସା େଗାପାଳ ନାଇଡୁ LNT4514808
ପ ୁ /1093192 37 116 741ଅଜୁ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ସାଇଁ LNT4529384
ୀ /1103193 45 116 742ଏସ ସୀତା ସା ଏସ ସାରଥୀ YVY0709980
ୀ /1103194 41 116 743ଟି. ସରସତୀ ସା ଟି. େଚନନ୍ ା YVY0833525
ୀ /1103195 43 116 744ଏ ବୁଡୁ ସା ଏ ଭା ର LNT4538104

ପ ୁ /1103196 52 116 745ସଜିୁତ କାଲିଆ ପି ମକର କାଲିଆ LNT3252889
ୀ /1103197 40 116 746ସସିତା କଲିଆ ସା ସଜିୁତ କାଲିଆ LNT3252897

ପ ୁ /1103198 45 116 747ଭୀମ ମହା ି ପି ହାଡ଼ିବ ୁ ମହା ି LNT3252939
ୀ /1103199 33 116 748ତୁଳସୀ ମହା ି ସା ଭୀମ ମହା ି YVY0287201
ପ ୁ /1103200 53 116 749ଏସ ସାରଥୀ େରଡି ପି ଏସ ଚକପାଣି YVY0315135
ୀ /1113201 83 116 750ପି ଗନାମା  ସା ପି ନିେଲୟା  LNT4529327
ୀ /1113202 65 116 751ଏସ ସାବିତୀ ସା ଏସ ରାମଡୁୁ LNT4504114
ପ ୁ /1113203 59 116 752ଆସ ମହ ଦ ପି ମହ ଦ େରୗପଟ  LNT3123429
ପ ୁ /1113204 52 116 753ମହ ଦ ମଜିବୁଲା  ପି ମହ ଦ ନବି ହୁେସନ LNT3123437
ପ ୁ /1113205 51 116 754ପି ନସ ିର୍  ପି ପି ଚୁଡାମଣି LNT4498721
ପ ୁ /1113206 49 116 755ମହ ଦ ହଫିଜ  ପି ମହ ଦ ନବି ହୁେସନ LNT3123411
ୀ /1113207 45 116 756ଟୁ ପାବର୍ ତୀ ସା ଟି ନସ ିର୍  େବେହରା LNT4504155
ପ ୁ /1113208 44 116 757ମହ ଦ କାଦିର ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ କାମ କାରିମ  LNT3123395
ପ ୁ /1113209 34 116 758ମହ ଦ ନାଜିର ପି ଅବଦୁଲ କରିମ LNT3036829
ପ ୁ /1113210 33 116 759ଏମ ସା ାରାଓ ପି ଏମ ରାମା ରାଓ LNT3123189
ପ ୁ /1113211 36 116 760ରିୟାଜ ଅହ ଦ ପି ଅବଦୁଲ ଗଫରୁ YVY0287235
ୀ /1113212 34 116 761କାଲାବତୀ ଅଜର୍ନୀ ସା ଆପାନା ଅଜର୍ ନୀ LNT4522165
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ପ ୁ /1113213 66 116 762ବଳରାମ ବଳାଇକ ପି ସୀତାରାମ ବଳାଇକ LNT4138962
ପ ୁ /1113214 31 116 763ସନିୁଲ ବାରିକ ପି ସତଯ୍ ବାରିକ YVY0560888
ୀ /1113215 81 116 764ମାଳତୀ େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ େବେହରା LNT4505020
ୀ /1113216 76 116 765ଚ ମା େବେହରା ସା େପ ା େବେହରା LNT4538039
ୀ /1113217 76 116 766ଗୀତା େବେହରା ସା କାଳ ୀ େବେହରା LNT4504650
ୀ /1113218 75 116 767ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଖଗବତୀ େବେହରା LNT4505004

ପ ୁ /1113219 68 116 768େବୖରାଗି େବେହରା ପି ଭୂବନ େବେହରା YVY0950923
ୀ /1113220 61 116 769ଦମୟଂତୀ େବେହରା ସା ସିମା ଳ େବେହରା YVY1238716

ପ ୁ /1113221 58 116 770ରବି  େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା LNT4503983
ୀ /1113222 55 116 771ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େବେହରା ପି ସୀମାଦୀ େବେହରା LNT4504684

ପ ୁ /1113223 51 116 772ସିମା ଳ େବେହରା ପି ନାଥ େବେହରା YVY1238724
ପ ୁ /1113224 51 116 773ଦୀନବ  ୁେବେହରା ପି ଗଣପତି େବେହରା YVY0853556
ୀ /1113225 50 116 774ଉଷା େବେହରା ସା ପଦନାଭ େବେହରା LNT4504577
ୀ /1113226 50 116 775ଦିନମଣି େବେହରା ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େବେହରା LNT4504783

ପ ୁ /1113227 49 116 776ସିମାଚଳ େବେହରା ପି ନିଳମଣି େବେହରା YVY1238740
ୀ /1113228 48 116 777ତିେଳା ମା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା LNT4503975
ୀ /1113229 48 116 778ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ସୀମାଚଳ େବେହରା LNT4136271
ୀ /1113230 47 116 779ଦମୟ ି େବେହରା ସା ଦିନବ ୁ େବେହରା YVY0570366
ୀ /1113231 46 116 780ଗାୟତୀ େବେହରା ସା କ୍ଷୀରମଣି େବେହରା LNT4537775
ୀ /1113232 45 116 781କାଲୁଣୀ େବେହରା ସା ବାୟା େବେହରା YVY0872283

ପ ୁ /1113233 44 116 782ହାଡିଆ େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା LNT2589869
ପ ୁ /1113234 44 116 783ସିମା ଳ େବେହରା ପି େପ ା େବେହରା LNT3036753
ପ ୁ /1113235 44 116 784ରେମଶ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା YVY0104596
ପ ୁ /1113236 43 116 785କମଳ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YVY0233791
ୀ /1113237 43 116 786ବ ନା େବେହରା ସା ପଶା  େବେହରା LNT4092193
ୀ /1113238 41 116 787ଯେଶାଦା େବେହରା ସା କମଳ େବେହରା YVY0233783
ୀ /1113239 41 116 788ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ବୃ ାବନ େବେହରା LNT4136289
ୀ /1113240 40 116 789ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା ସା େଗାବି  େବେହରା LNT4537791

ପ ୁ /1113241 40 116 790ପରମାନ  େବେହରା ପି େପ ା େବେହରା LNT4504536
ପ ୁ /1113242 39 116 791ସ ୟ େବେହରା ପି ଚ ମଣୀ େବେହରା LNT4529434
ୀ /1113243 39 116 792ଶଶୀ େବେହରା ସା ରେମସ େବେହରା YVY0104588
ୀ /1113244 39 116 793ଲିମ େବେହରା ସା ସିମା ଳ େବେହରା LNT3036746

ପ ୁ /1113245 37 116 794ସନାତନ େବେହରା ପି ଟ  ୁେବେହରା LNT3036738
ୀ /1113246 37 116 795େଯାେଗ  େବେହରା ସା ନାରଣ େବେହରା YVY0104620
ୀ /1113247 37 116 796ମ ୁଳି େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା LNT2527947

ପ ୁ /1113248 37 116 797ରାେଜ  କମୁାର େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା LNT4535209
ୀ /1113249 37 116 798ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା ପରମାନ  େବେହରା LNT4538245
ୀ /1113250 37 116 799ଟୁକନୁା େବେହରା ପି େମଘନାଦ େବେହରା LNT4504080
ୀ /1113251 37 116 800େଗୗରୀ େବେହରା ସା ର ିତ େବେହରା LNT4504809

ପ ୁ /1113252 37 116 801ରବୀ  େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା LNT4136255
ପ ୁ /1113253 36 116 802ଭଗବାନ େବେହରା ପି ନାରଣ େବେହରା LNT4498747
ପ ୁ /1113254 36 116 803ଭା ର େବେହରା ପି ମାଗତା େବେହରା LNT4537817
ପ ୁ /1113255 36 116 804ରେମଶ େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା LNT4498739
ୀ /1113256 36 116 805ମାମିନା େବେହରା ସା ତିନାଥ େବେହରା LNT3123155
ୀ /1113257 35 116 806ଝୁଲଣା େବେହରା ସା େଯାେଗ  େବେହରା YVY0104638

ପ ୁ /1113258 35 116 807େବୖରାଗି େବେହରା ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େବେହରା LNT4515011
ପ ୁ /1113259 35 116 808ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା LNT4504023
ୀ /1113260 35 116 809ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା YVY0104539

ପ ୁ /1113261 35 116 810େଯାେଗ  େବେହରା ପି େମଘନାଦ େବେହରା LNT4498754
ପ ୁ /1113262 34 116 811କଶୁ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା LNT4504742
ୀ /1113263 34 116 812କମଳା େବେହରା ସା େକଶବ େବେହରା LNT4504296
ୀ /1113264 34 116 813ମଉନାବତୀ େବେହରା ସା ସ ୟ େବେହରା LNT4498770
ପ ୁ /1113265 34 116 814ବିଭୁ େବେହରା ପି ନାରାଣ େବେହରା LNT4504015
ପ ୁ /1113266 34 116 815ସୀମା ଳ େବେହରା ପି କାଳ ୀ େବେହରା LNT4505038
ୀ /1113267 34 116 816ପଦିନୀ େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା YVY0104570
ୀ /1113268 34 116 817େହମ େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା LNT4504072
ୀ /1113269 34 116 818ସବିତା େବେହରା ସା ଟୁଲୁ େବେହରା YVY0233775
ପ ୁ /1113270 34 116 819ସେ ାଷ େବେହରା ପି ନିଳ େବେହରା LNT3123221
ୀ /1113271 34 116 820ବୁ ି େବେହରା ସା ତରଣ େବେହରା YVY0833558
ପ ୁ /1113272 34 116 821େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ସୀମାଦି େବେହରା YVY0104562
ୀ /1113273 33 116 822େମାହିନୀ େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା YVY0287219
ୀ /1113274 32 116 823ରୀତା େବେହରା ସା କଶୁ େବେହରା YVY1138858
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ପ ୁ /1113275 31 116 824କା ିର୍କ େବେହରା ମା ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େବେହରା YVY0287227
ୀ /1113276 30 116 825ଅମିକା େବେହରା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା YVY0853614

ପ ୁ /1113277 29 116 826କାହନ୍  ୁେବେହରା ପି ସିମା ଳ େବେହରା YVY0872234
ପ ୁ /1113278 28 116 827କୁ  ୁେବେହରା ପି ଧରମା େବେହରା YVY0560342
ପ ୁ /1113279 27 116 828ଲୁକି େବେହରା ପି େମଘନାଦ େବେହରା YVY0872226
ପ ୁ /1113280 27 116 829ପସା  େବେହରା ପି ମାେଗତା େବେହରା YVY1188077
ୀ /1113281 26 116 830ସଜୁାତା େବେହରା ସା ସଂଜୟ େବେହରା YVY0872093

ପ ୁ /1113282 25 116 831ରାମ ଚଦ େବେହରା ପି ଦୀନବ ୁ େବେହରା YVY1149939
ୀ /1113283 25 116 832ଏ କମଳା େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା YVY1056340

ପ ୁ /1113284 22 116 833େଗାବୀ  େବେହରା ପି ଲଛମଣ େବେହରା YVY1238773
ପ ୁ /1113285 19 116 834ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ସିମାଚଳ େବେହରା YVY1238732
ୀ /1113286 45 116 835ମ  ୁବିଶାଳ ସା ସେୁର  ବିଶାଳ LNT4090155

ପ ୁ /1113287 44 116 836ଗରୁୁ ଚରଣ ଡାକଆୁ ପି ଭିକା ଡାକଆୁ LNT3123254
ପ ୁ /1113288 40 116 837ବି ୁ ଡାକଆୁ ପି ଭିକା ଡାକଆୁ LNT3123247
ପ ୁ /1113289 38 116 838ସଦାଶବି ଡାକଆୁ ପି ଭିକା ଡାକଆୁ LNT3036779
ପ ୁ /1113290 79 116 839ନକଳୁ ଦାସ ପି ପାଣ ୁଦାସ LNT3036720
ୀ /1113291 74 116 840ମେନାରମା ଦାସ ସା ନକଳୁ ଦାସ LNT3123205
ୀ /1113292 56 116 841ବିଜୟିନି ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ YVY0104547

ପ ୁ /1113293 51 116 842ଅେଶାକ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ LNT4537924
ପ ୁ /1113294 50 116 843ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ LNT4136388
ପ ୁ /1113295 45 116 844ହରିନାରାୟଣ ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ LNT1695618
ୀ /1113296 45 116 845ରାଧା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ LNT4537916
ୀ /1113297 45 116 846ପ ୁ ଲତା ଦାସ ସା ରବିନାରାୟଣ ଦାସ LNT4136370

ପ ୁ /1113298 40 116 847ପେମାଦ କିେଶାର ଦାସ ପି ବଜକିେଶାର ଦାସ YVY0315150
ପ ୁ /1113299 38 116 848ପଦୀ  କମୁାର ଦାସ ପି ବଜକିେଶାର ଦାସ YVY0315143
ପ ୁ /1113300 24 116 849ରାମ ଚ  ଦାସ ମା ଉରୁମିଳା ଦାସ YVY0950782
ପ ୁ /1113301 58 116 850ବୃ ାବନ ଦାସ ଆଜାଦ୍ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ LNT1695592
ୀ /1113302 58 116 851ସରସତୀ େଦବ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଦବ LNT4092219

ପ ୁ /1113303 42 116 852ଅବଦୁଲ ହମିଦ ପି ମହ ଦ ନିଜାମ ୁ ିନ LNT3123262
ପ ୁ /1113304 46 116 853ଧେନଶର କଲିଆ ପି ମକରା କଲିଆ LNT2525863
ୀ /1113305 45 116 854ରଜନୀ କଲିଆ ସା ଧନୁଆ କଲିଆ LNT3244068
ୀ /1113306 33 116 855ନଜମା ଖାତୁନ ସା ରିୟାଜ ଅହମଦ YVY0287243

ପ ୁ /1113307 40 116 856ସବୁାଷ ମାଝୀ ପି ପନିୁଆ ମାଝୀ LNT4535159
ୀ /1113308 35 116 857େଲାଚନା ମାଝୀ ସା ସବୁାଷ ମାଝୀ LNT4535167

ପ ୁ /1113309 92 116 858ଖଲି ମଲିକ ପି ସାରଥୀ ମଲିକ LNT4538336
ପ ୁ /1113310 69 116 859ପା  ୁମାରା ି ପି ଶୀଧର ମାରା ି YVY1017987
ୀ /1113311 26 116 860ସମିୁଶ ମାରା ି ସା ସାଗର ମାରା ି YVY1017938

ପ ୁ /1113312 94 116 861ପଦଚରଣ ମହା ି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହା ି LNT4092243
ୀ /1113313 87 116 862ଉମା ମହା ି ସା ପଦଚରଣ ମହା ି LNT4092235
ୀ /1113314 76 116 863େକ ଆପେଲ ନରସିମା ପି େକ ଆ ା LNT4504064

ପ ୁ /1113315 87 116 864ଯୁ ି ିର ନାୟକ ପି ଦେନଇ ନାୟକ YVY0872192
ୀ /1113316 79 116 865ବାସ ି ନାୟକ ସା ମଦନ ନାୟକ LNT3123346

ପ ୁ /1113317 38 116 866ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YVY0233817
ପ ୁ /1113318 37 116 867େମାହନ କମୁାର ନାୟକ ପି ପାେଲସ ନାୟକ YVY0233809
ପ ୁ /1113319 37 116 868ଆପାନା ଓଜାନା ପି େଗାରିଆ ଓଜାନା LNT4522157
ୀ /1113320 55 116 869କବିତା ଓଝା ସା ସଇତ ଓଝା LNT3123171
ୀ /1113321 79 116 870େଧାବଣି ପାଇଟାଳ ସା କୃ  ପାଇଟାଳ LNT3036761

ପ ୁ /1113322 74 116 871କୃ ଚ  ପାଇତାଳ ପି ଗ ିଆ ପାଇଟାଳ YVY0558742
ପ ୁ /1113323 64 116 872ଅ ଦ ପାଇଟାଳ ପି କୃ  ପାଇଟାଳ LNT3123239
ୀ /1113324 39 116 873ତରୁଲତା ପାଇଟାଳ ସା ଅ ଦ ପାଇଟାଳ YVY0558809
ୀ /1113325 82 116 874ସରସତୀ ପ ା ସା ବାବାଜୀ ପ ା YVY0709949
ପ ୁ /1113326 52 116 875ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ପ ା ପି ବିଶନାଥ ପ ା LNT3123387
ୀ /1113327 87 116 876ଶକୁ ପରିଡ଼ା ସା ଦୟାନିଧି ପରିଡ଼ା YVY0429951
ପ ୁ /1113328 45 116 877ବିଚିତ ପରିଡା ପି ଦୟାନିଧି ପରିଡା LNT4539409
ୀ /1113329 43 116 878ଅଂଜନା ପରିଡା ସା ବିଚିତ ପରିଡା LNT4539425
ୀ /1113330 31 116 879ମମତା ପଧାନ ସା ବିଚିତା େବେହରା YVY0872085
ପ ୁ /1113331 39 116 880ଜି ଦିଲୁ ରାଓ ପି ଜି ଦିନବ ୁ ରାଓ LNT3123213
ପ ୁ /1113332 40 116 881ରଜତ କମୁାର ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ YVY0185553
ପ ୁ /1113333 31 116 882େଗାପାଳ ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ YVY0872044
ୀ /1113334 26 116 883ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ସବୁାଷ ସାହୁ YVY0872119
ପ ୁ /1113335 36 116 884ମହ ଦ ସମିମ ପି ମହ ଦ ରମଜାନ LNT3123403
ପ ୁ /1113336 32 116 885କଲିୁ ସିମାଚଲମ ପି କଲିୁ ସରିୁନାରାୟଣା YVY0429985
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ପ ୁ /1113337 37 116 886ଭାଗୀରଥୀ ଥାପା ପି ଲାଲବାହାଦୁର ଥାପା LNT4504221
ୀ /1113338 27 116 887ପ  ୁଥାପା ପି ଲାଲବାହାଦୁର ଥାପା YVY0872101

ପ ୁ /1113339 26 116 888େସାମନାଥ ଥାପା ପି ଲାଲବାହାଦୁର ଥାପା YVY0872242
ୀ /1113340 51 116 889େକ. ଆେମ ୟା ା ସା େକ. ସରୁନାରାୟଣା YVY0429969
ୀ /1123341 36 116 890ଲକି୍ଷ େବେହରା ପି ଟ ଧର େବେହରା LNT3123270

ପ ୁ /1123342 44 116 891ଶବିରାତୀ ମହା ି ପି ଅରୁଣ ରାଓ LNT3254109
ପ ୁ /1123343 34 116 892ପଶା  କମୁାର ପାତ ପି ନିଶାମଣି ପାତ LNT3036811
ୀ /1123344 44 116 893ପ ୁ ଲତା ପ ୃ ି ପି ନିଶାମଣି ପାତ LNT3036803
ୀ /1133345 92 116 894ନିଶାମଣି ଭୂୟଁା ସା ଦିବାକର ଭୂୟଁା LNT2589828

ପ ୁ /1133346 38 116 895ସ ୟ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଗେଣଶର ଭୂୟଁା LNT2589836
ୀ /1143347 82 116 896ବି.ପାବର୍ ତି ସା ବି.ରାମା.ରାଓ LNT2589802
ୀ /1143348 58 116 897ମୀରା େଜନା ସା ୟୁ.ଏସ.ରାଓ LNT2589794
ୀ /1143349 90 116 898ଲଛମୀ ରାଓ ସା ସୀମା ଳ ରାଓ LNT2589810

ପ ୁ /1143350 38 116 899ରି  ୁରାଓ ପି ୟୁ.ଏସ. ରାଓ LNT2589786
ପ ୁ /1153351 60 116 900ଗଦା ଦାସ ପି ଗଁା  ୁଦାସ LNT2589752
ୀ /1153352 50 116 901ବାସ ୀ ଦାସ ସା ଗଦା ଦାସ LNT2589745

ପ ୁ /1153353 48 116 902ଜଳିଆ ଦାସ ପି କଶୁଆି ଦାସ LNT2589778
ୀ /1153354 45 116 903ମଂଜୁ ଦାସ ସା ଜଳିଆ ଦାସ LNT2589760

ପ ୁ /1163355 55 116 904ହରିହର ଦାସ ପି ପ  ୁଦାସ LNT2589711
ପ ୁ /1163356 43 116 905ସିମା ଦାସ ପି ହରି ଦାସ LNT3123296
ପ ୁ /1163357 39 116 906କବି ଦାସ ପି ଚ ୁରୁ ଦାସ LNT3123304
ପ ୁ /1163358 33 116 907ଚ ନ ଦାସ ପି ହରି ଦାସ LNT3123288
ୀ /1163359 32 116 908େବବୀ ଦାସ ସା ଗେଣଶ କମୁାର ଦାସ YVY1251313
ୀ /1163360 48 116 909ରମା ଜାସ ସା ହରି ଜାସ LNT2589703

ପ ୁ /1163361 55 116 910ରଷି େଜନା ପି ଚକଧର େଜନା LNT2589729
ୀ /1163362 51 116 911କମୁାରୀ େଜନା ସା ରଷି େଜନା LNT2589737
ୀ /1163363 42 116 912ସସିତା ରାଓ ସା ସନୁା ରାଓ LNT2589695

ପ ୁ /1173364 63 116 913ସିମାଚଳ େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା LNT4136222
ୀ /1173365 80 116 914ବାସ ୀ ଲାଲ ସା ମହ୍ନ୍ଦ ଲାଲ LNT2589679

ପ ୁ /1173366 84 116 915ମେହ  ଲାଲା ପି ରାମଧାରି ଲାଲ LNT2589687
ୀ /1173367 44 116 916ପନୁମ ପ ା ସା ମେନାଜ ପ ା LNT4136214
ୀ /1183368 52 116 917େସନ୍ହଲତା ପାତ ସା େକ୍ଷତେମାହନ ପାତ LNT3253887
ୀ /1183369 85 116 918ବାସ ୀ ରାଉତ ସା େଗରା  ରାଉତ LNT2589661
ୀ /1183370 60 116 919େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ରାଉତ ପି େଗାରା  ରାଉତ LNT3253556
ୀ /1183371 50 116 920ଦିବାକର ରାଉତ ପି େଗାରା  ରାଉତ LNT2589653
ୀ /1183372 47 116 921ନିହାରିକା ରାଉତ ସା ହାବାକର ରାଉତ LNT2589646
ୀ /1183373 45 116 922ଲିଲିଲତା ରାଉତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ LNT3254133

ପ ୁ /1193374 34 116 923ପପନୁ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଗେଣଶର ଭୂୟଁା LNT4504544
ୀ /1203375 72 116 924ଉମା ଲାଲ ସା ଅମିତା ଲାଲ LNT2589521

ପ ୁ /1203376 54 116 925ସ ୟ ଲାଲ ପି ଅମିତ ଲାଲ LNT2589513
ୀ /1203377 46 116 926ସନିୁତା ଲାଲ ସା ସ ୟ କମୁାର ଲାଲ LNT2589505
ପ ୁ /1203378 81 116 927ଅମିତା ଲାଲା ପି େଦଓନାରୟଣ ଲାଲା LNT2589539
ୀ /1213379 33 116 928ଡଲି େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା LNT3036795

ପ ୁ /1213380 45 116 929ପଦିପ କମୁାର ମଲିକ ପି ବିଶନାଥ ମଲିକ LNT2589489
ପ ୁ /1213381 38 116 930ପ ାନନ ମଲିକ ପି ଗେଣଶ ମଲିକ LNT2589497
ପ ୁ /1223382 64 116 931ପଦଲାଭ ଚକ ପି ଗିରିଧାରୀ ଚକ LNT1696061
ୀ /1223383 43 116 932ତରଣୀ ସ ପି ପହଲାଦ ସ LNT2568103
ୀ /1233384 56 116 933କମଳା େବେହରା ସା ଟୁ  ୁେବେହରା YVY0315176
ୀ /1233385 38 116 934ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ସିମା ଳ େବେହରା YVY0104653
ୀ /1233386 36 116 935ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଦୁଲଭ େବେହରା YVY0872127
ୀ /1233387 34 116 936ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ପଶ  େବଉରା YVY0872374
ପ ୁ /1233388 34 116 937େକ୍ଷତ େମାହନ େବେହରା ପି ଟ ଧୁର େବେହରା YVY0315168
ପ ୁ /1233389 34 116 938ପହାଦ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା YVY0233825
ୀ /1233390 29 116 939ମମତା େବେହରା ସା େକ୍ଷତେମାହନ େବେହରା YVY0872143
ୀ /1233391 52 116 940ହରପିୟା େଜନା ପି ଛବିଳା କମୁାର େଜନା YVY1138718
ୀ /1233392 34 116 941ମମତା ଥାପା ସା ଭାଗିରଥି ଥାପା YVY0233833
ପ ୁ /1243393 34 116 942ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି ପିତାମର େବେହରା YVY0315184
ପ ୁ /1253394 52 116 943ପଫଲୁ ବାରିକ ପି ଫଗ ୁବାରିକ YVY0287284
ପ ୁ /1253395 67 116 944ଶବି େବେହରା ପି େଗୗରା  େବେହରା YVY0287318
ପ ୁ /1253396 57 116 945କାଳିଆ େବେହରା ପି ଭୁବନ େବେହରା YVY0287276
ୀ /1253397 57 116 946ସୀତା େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା YVY0287326
ୀ /1253398 47 116 947ଉମାବତୀ େବେହରା ସା ଗ ାଧର େବେହରା YVY0287334
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ପ ୁ /1253399 45 116 948ଭଗବାନ େବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନ େବେହରା YVY0287300
ୀ /1253400 34 116 949ପି ି  େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା YVY0558734
ୀ /1253401 33 116 950ସଭୁଦା େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା YVY0853523

ପ ୁ /1253402 30 116 951ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି କାଳିଆ େବେହରା YVY0287250
ୀ /1253403 29 116 952ପଦା େବେହରା ସା ର ନ େବେହରା YVY0560243
ୀ /1253404 28 116 953ଗୀତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା YVY0853598
ୀ /1253405 36 116 954ଅନୁପମା ଧଳ ସା ମାନେଗାବି  ଧଳ YVY0287268

ପ ୁ /1263406 29 116 955ର ନ କମୁାର େବେହରା ପି କ୍ଷୀତମଣୀ େବେହରା YVY0560516
ୀ /1273407 34 116 956ମମତା େବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା YVY0559013

ପ ୁ /1273408 31 116 957ସଂଜୟ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YVY0559211
ପ ୁ /1273409 38 116 958ଶାରଳା ରଂଜନ ମଲିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମଲିକ YVY0560839
ୀ /1273410 36 116 959ସଭୁଦା ମଲିକ ସା ଶାରଳା ରଂଜନ ମଲିକ YVY0560821
ୀ /1283411 31 116 960କୁ ଳା େବେହରା ସା ଜନା ର୍ନ େବେହରା YVY0559468

ପ ୁ /1293412 32 116 961ଅନାମ େବେହରା ପି ରବି େବେହରା YVY0743617
ୀ /1293413 28 116 962କମୁାରୀ େବେହରା ସା ତିନାଥ େବେହରା YVY0696385
ୀ /1293414 27 116 963ବି. ଦିବଯ୍ା ପି ବି. େଭ ଟ ରମଣ ଗୁ ା YVY0696443

ପ ୁ /1293415 28 116 964ମିଥନୁ ସାହୁ ପି ଉେପ  ସାହୁ YVY0696328
ପ ୁ /1303416 76 116 965େକ.ଭା ର ରାଓ ପି କୃ ମ ୂ ର୍ୀ ରାଓ YVY0785634
ୀ /1303417 67 116 966େକ.ମିନା ରାଓ ସା େକ.ଭା ର ରାଓ YVY0785626

ପ ୁ /1303418 48 116 967େକ.କେୁଟଶର ରାଓ ପି େକ.ଭା ର ରାଓ YVY0785618
ପ ୁ /1303419 41 116 968େକ.ମନୁା ରାଓ ପି େକ.ଭା ର ରାଓ YVY0785592
ୀ /1303420 41 116 969େକ.ଲତାକମୁାରି ରାଓ ସା େକ.କେୁଟଶର ରାଓ YVY0785600
ୀ /1303421 35 116 970େକ.ଭାରତୀ ରାଓ ସା େକ.ମନୁା ରାଓ YVY0785584

ପ ୁ /1313422 25 116 971ଆନଂଦ ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YVY1138742
ୀ /1313423 22 116 972ମ ଲୁତା ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YVY1138700
ୀ /1333424 43 116 973ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ରାଜ କିେଶାର ଦାସ YVY0950824
ୀ /1453425 30 116 974େନୖନା ନାୟକ ସା ରତନ ନାଇକ YVY1138692
ୀ /1473426 22 116 975ରସୀତା ପଧାନ ପି କାମଖ୍ଯା ପଧାନ YVY1297621
ୀ /8593427 23 116 976ଟି ଦୁଗର୍ା ମା ଟି ଲକ୍ଷୀ ରାଓ YVY1058213
ୀ /8593428 25 116 977ଲଳିତା ରାଓ ମା ଟି ଲକ୍ଷୀ ରାଓ YVY1073014
ୀ /9993429 25 116 978ଲି ା େବେହରା ପି ଚ କା  େବେହରା YVY1058221
ୀ /3430 51 116 979ସାବିତୀ େବେହରା ସା ହରି େବେହରା  YVY1119726
ୀ /.3431 29 116 980ମମତା େବେହରା ପି ରାଜ କିେଶାର େବେହରା YVY0853481

ପ ୁ /.3432 28 116 981ଶବିପସାଦ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YVY0853515
ୀ /.3433 28 116 982ଲଳୀତା େବେହରା ସା ଭା ର େବେହରା YVY0853465
ୀ /.3434 26 116 983ସଜୁାତା େବେହରା ପି ରାଜକିେଶାର େବେହରା YVY0853499

ପ ୁ /AT-PATAR3435 55 116 984ରଜାଣୀକାଂତ ପ ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ପ ନାୟକ YVY1077668
ପ ୁ /Chatra Ba3436 30 116 985ବାସେୁ◌ଦବ େବେହରା ପି ନାରଣ େବେହରା YVY1286319
ୀ /Chatra Ba3437 20 116 986ଭବାନୀ େବେହରା ସା ବାସେୁ◌ଦବ େବେହରା YVY1287366

ପ ୁ /NA3438 20 116 987ବୁେଧସ୍ଵର େବେହରା ପି ଦୂରଲାଵା େବେହରା YVY1297795
ପ ୁ /PATARA S3439 55 116 988ରଜନୀକା  ପ ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ପ ନାୟକ YVY1077601
ୀ /Samadhip3440 42 116 989ଗୀତାଂଜଳୀ ଗଡନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY1119841

ପ ୁ /Telugusa3441 19 116 990ସଶୁା  େବେହରା ପି ସବୁାଷ େବେହରା YVY1286921
ୀ /013442 27 116 991ସଭୁ ି ନୀ େବେହରା ପି ଧମର୍ାନଂଦ େବେହରା YVY1077379
ୀ /13443 26 116 992ଅନିତା େବେହରା ପି ରାଜ କିେଶାର େବେହରା YVY1056431
ୀ /13444 40 116 993ରମା ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥୀ ନାୟକ LNT2480465
ୀ /13445 40 116 994ଇଲା ରଣା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ରଣା LNT2484400

ପ ୁ /13446 77 116 995ମାଗଣିୁ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ଶବି ସାଇଁ LNT3254307
ପ ୁ /13447 52 116 996ଶୀ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମାଗଣୁୀ ଚରଣ ସାଇଁ LNT3253788
ପ ୁ /13448 49 116 997ପବୀର କମୁାର ସାଇଁ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ସାଇଁ LNT3253515
ପ ୁ /23449 49 116 998ଅେଶାକ କମୁାର ରଣା ପି େଯାେଗଶ ରଣା LNT2484418
ପ ୁ /33450 45 116 999ପ ୂ ର୍ାନ  ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବାରିକ YVY0985721
ୀ /33451 51 116 1000ସଷୁମା ଭ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଭ YVY0822114
ପ ୁ /43452 46 116 1001ଭାଗୀରଥି ବାରିକ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ବାରିକ LNT2486785
ପ ୁ /4B3453 22 116 1002ଅନିେକଟ େସାହନ ବିେସାଈ ପି ପିୟଦସର୍ୀ ବିେସାଈ YVY1281567
ୀ /F/43454 28 116 1003ରସୀେରଖା ମିଶ ସା ଈଶ୍ଵର ଚଦ ମିଶ YVY1309053
ୀ /53455 44 116 1004ଜ୍ଞାନି େଦବି ସା ଅମର ପସାଦ LNT1695378
ପ ୁ /63456 68 116 1005ଜଗତ କୃ  ପହରାଜ ପି ଅେଦୖତ ଚ  ପ ା LNT4138988
ୀ /073457 97 116 1006ନମିତା ଦାସ ସା ସାଗର କମୁାର YVY1077411
ପ ୁ /73458 54 116 1007ରବି  ନାଥ ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ LNT2489136
ଅ /FC-73459 50 116 1008ରଚନା କିନନ୍ର ପି ପାେରଶର କୁ ି YVY0937607
ଅ /FC-73460 48 116 1009କାଜଲ କିନନ୍ର ପି ମଦନ ସାହୁ YVY0937573
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ଅ /FC-73461 47 116 1010ଦିପା କିନନ୍ର ପି ଧମର୍ାନ  ପଧାନ YVY0937615
ଅ /FC-73462 46 116 1011ଅ ିତା କିନନ୍ର ପି ମେହ  େସଠୀ YVY0937698
ଅ /FC-73463 44 116 1012ସରମିଲା କିନନ୍ର ପି ଶତୃଘନ ବାରିକ YVY0937680
ଅ /FC-73464 41 116 1013ରାଣି କିନନ୍ର ପି ମେହଶର ମ ୁ ା YVY0937623
ଅ /FC-73465 41 116 1014ସିଲା କିନନ୍ର ପି ଧେନଶର ପାତ YVY0937599
ଅ /FC-73466 39 116 1015ଅଜଂଳି କିନନ୍ର ପି ଭୁଷଣ ରାଉଳ YVY0937474
ଅ /FC-73467 38 116 1016ମାୟା କିନନ୍ର ପି ବିପ େଗୗଡ YVY0937714
ଅ /FC-73468 37 116 1017ଚ ା କିନନ୍ର ପି ମାଧବ ସାହୁ YVY0937631
ଅ /FC-73469 36 116 1018ସସିତା କିନନ୍ର ପି କଗେସନ ପତି YVY0937482
ଅ /FC-73470 34 116 1019ସନିୁତା କିନନ୍ର ପି ସିସିର ପ ା YVY0937672
ଅ /FC-73471 32 116 1020ପାୟଲ କିନନ୍ର ପି ରାେଜ  ଦାସ YVY0937664
ଅ /FC-73472 30 116 1021ପୀତୀ କିନନ୍ର ମା ଭଗବତି େସଠୀ YVY0937565
ଅ /FC-73473 29 116 1022ପଜୂା କିନନ୍ର ପି ଗିରିଧାରୀ ରାଉତ YVY0937490
ଅ /FC-73474 29 116 1023କନିୁ କିନନ୍ର ପି କବିରାଜ ସାଇଁ YVY0937656
ଅ /FC-73475 28 116 1024ତାରା କିନନ୍ର ପି ଶଶିରି ସାହୁ YVY0937581
ଅ /FC-73476 27 116 1025ପି ି  କିନନ୍ର ପି ବଳଭଦ ଗରୁୁ YVY0937466
ଅ /FC-73477 26 116 1026ସପନା କିନନ୍ର ପି ଦୟା ସାମୀ YVY0937649
ଅ /FC-73478 25 116 1027ଖସିୁ କିନନ୍ର ପି ଅନ  ବାରିକ YVY0937706
ପ ୁ /83479 54 116 1028ଅେଶାକ ପାଢୀ ପି ଶକୁେଦବ ପାଢୀ LNT2488633
ପ ୁ /93480 66 116 1029ପଶା  କମୁାର ଦାଶ ପି ଧବୃ ଚରଣ ଦାଶ LNT2522035
ୀ /103481 24 116 1030ସଂଗୀତା ରଣା ପି ଦାସରଥି ରଣା YVY1151851

ପ ୁ /103482 81 116 1031ରାମେକୖଳାସ ସାଓ ପି ଭଗବାନ ସାଓ LNT3244019
ୀ /103483 65 116 1032ରତନ୍ ା ସାଓ ସା ରାମେକୖଳାସ ସାଓ LNT2491025

ପ ୁ /113484 22 116 1033ଯିେତଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ମାନସ ର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY1153188
ପ ୁ /113485 23 116 1034ଆଶୀଷ େଚୗଧରୁୀ ପି େକୖଲାଶ େଚୗଧରୁୀ YVY1153519
ପ ୁ /113486 22 116 1035ବିଶଜୀତ ଦାଶ ପି ବସ  କମୁାର ଦାଶ YVY1153527
ପ ୁ /113487 27 116 1036ସଯୂଯ୍ର୍କା  େଜନା ପି ଅଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0696591
ପ ୁ /113488 19 116 1037ଏମ କମୁାର ମା ଏମ ଲକ୍ଷୀ YVY1298827
ୀ /113489 36 116 1038ଏମ ଲକ୍ଷୀ - ଏମ କମୁାର YVY1297068

ପ ୁ /113490 22 116 1039ଚ ନ କମୁାର ଶବର ପି ସଦାନ  ଶବର YVY1153501
ୀ /113491 29 116 1040ଚୀନ୍କୀ ଥାପା ସା େସାମନାଥ ଥାପା YVY1287713

ପ ୁ /123492 54 116 1041ବି େଭ ଟରମନ ଗୁ ା ପି ବି. ଏ. ସୟୁର୍ମ YVY0696419
ୀ /123493 51 116 1042ବି. ମାଲତି ସା ବି େଵନ୍କଟରମନ ଗୁ ା YVY0696427
ୀ /133494 30 116 1043ଅନୁସୟୁା ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ YVY0696476

ପ ୁ /133495 47 116 1044ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ତିପାଠୀ ପି ପହଲାଦ ଚ  ତିପାଠୀ YVY0696401
ପ ୁ /143496 57 116 1045କ୍ଷୀରମଣି େବେହରା ପି ଚକ ପାଣୀ େବେହରା LNT4538385
ୀ /143497 31 116 1046ରି ି  ନାଇଡୁ ସା ଟୁକନୁା ନାଇଡୁ YVY0696559
ୀ /143498 29 116 1047ଦନମଣୀ ନାଉଡୁ ପି ବିର ନାଉଡୁ YVY0696542

ପ ୁ /143499 38 116 1048ଏଲ୍ ସିନୁ େରଡି ପି ଏଲ୍. ରାଜାରାଓ େରଡି YVY0696583
ପ ୁ /153500 21 116 1049ନିଖୀେଳଶ ଦାଶ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଦାଶ YVY1153154
ପ ୁ /153501 21 116 1050ଜଗଦିଶ ପସାଦ ମିଶ ମା େରଣବୁାଳା ମିଶ YVY1153139
ପ ୁ /153502 21 116 1051ସି ାଥର୍  ମହା ି ପି ଶୀଧର ମହା ି YVY1153147
ପ ୁ /153503 21 116 1052ଆଶୀଷ କମୁାର ମହାପାତ ପି ର ନ କମୁାର ମହାପାତ YVY1153162
ପ ୁ /153504 22 116 1053ଖାେଳଶର ପରାେସଠ ପି କାଳିଆସାହୁ ପରାେସଠ YVY1153170
ୀ /153505 54 116 1054ଏ. ପଲାଆମା ରାଓ ସା ଏ. ଫତିକା ରାଓ YVY0696567
ୀ /163506 31 116 1055ଏଲ. ଇଶରୀ େରଡି ସା ଏଲ୍. ସିଜୁ େରଡି YVY0696575
ୀ /163507 50 116 1056ବି. ଶୀେଦବି ସା ବି.ଏସ୍. େକ. ଗୁ ା YVY0696450
ୀ /193508 26 116 1057ରମା େବେହରା ସା ସିମା ଳ େବେହରା YVY0872440
ୀ /203509 24 116 1058ସଚୂୀସିତା ତିପାଠୀ ପି କିେଶାର ଚ  ତିପାଠୀ YVY1296136
ପ ୁ /213510 20 116 1059ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ପତିତପାବନ ସାହୁ YVY1296151
ପ ୁ /233511 24 116 1060େଗାବିଂଦା ଦାସ ପି େଜାଗିଆ ଦାସ YVY1077569
ୀ /273512 22 116 1061େସାନାଲୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ଧୀେରଦ େଚୗଧରୁୀ YVY1297373
ୀ /273513 21 116 1062େମାନାଲି େଚୗଧରୁୀ ପି ଧୀେରଦ େଚୗଧରୁୀ YVY1297407
ୀ /283514 24 116 1063ପନୁୀ େବେହରା ପି ଡାଳିମ େବେହରା YVY1018100
ୀ /303515 50 116 1064େସନ୍ହଲତା ମଲିକ ସା େକୖଲାଶ ଚଦ ମଲିକ YVY1297159
ପ ୁ /303516 50 116 1065େକୖଲାଶ ଚଦ ମଲିକ ପି ନିଳମଣି ମଲିକ YVY1297100
ୀ /393517 21 116 1066ରାଜଶୀ ମଲିକ ପି େକୖଲାଶ େଭାଇ YVY1297449
ୀ /413518 22 116 1067ଅଂକିତା ସିଂହ ମା ସସୀତା ସିଂହ YVY1297126
ପ ୁ /443519 36 116 1068ତୁଷାର ର ନ ମିଶ ପି ଧିେର  ନାଥ ମିଶ YVY0853390
ୀ /603520 62 116 1069େଶାଭାରାଣୀ ଦାଶ ସା ବିଶନାଥ ଦାଶ YVY0853416
ପ ୁ /613521 26 116 1070ଆକାଶ ଦେଳଇ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ଦେଳଇ YVY0785501
ପ ୁ /613522 38 116 1071େଶୖେଳ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଶିରି କମୁାର ସାହୁ YVY0785493
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ପ ୁ /613523 34 116 1072ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଶିରି କମୁାର ସାହୁ YVY0785485
ପ ୁ /643524 53 116 1073େବଣଧୁର ଦାଶ ପି କଳୁମଣୀ ଦାଶ YVY0872580
ପ ୁ /643525 28 116 1074ବିେବକା ନ  ଦାଶ ପି େବଣଧୁର ଦାଶ YVY0872614
ୀ /673526 37 116 1075ପଦ ଡାକଆୁ ପି ତିନାଥ ଡାକଆୁ YVY0872564

ପ ୁ /743527 43 116 1076ମେନାଜ କମୁାର ପି ରାମ ପକୁାର ରାଉତ YVY1297134
ପ ୁ /753528 21 116 1077ବୀଜୂର୍  େସଠୀ ପି ବସ ୁେସଠୀ YVY1188143
ପ ୁ /763529 25 116 1078ରାଧାରମଣ ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ YVY0872549
ୀ /793530 58 116 1079ପଭାତୀ ରାୟ ସା ପକାଶ ଚ  ରାୟ YVY0853457
ୀ /793531 40 116 1080ସେରାଜୀନି ରାୟ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ରାୟ YVY0853432
ୀ /923532 25 116 1081ସି ା ଦାସ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ YVY1238799

ପ ୁ /993533 25 116 1082ଅମାରନାଥ େବେହରା - ପେଦପ କମୁାର ସାହୂ YVY1298819
ପ ୁ /993534 23 116 1083ପେବାଧ କମୁାର ସାହୂ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YVY1297076
ୀ /1003535 26 116 1084େଜଯ୍ାତି ଚକବ ର୍ୀ ପି େଗାପାଳ ଚକବ ର୍ୀ YVY0871525

ପ ୁ /1003536 25 116 1085ବିଶାଲ ଚକବ ର୍ୀ ପି େଗାପାଳ ଚକବ ର୍ୀ YVY0871582
ୀ /1023537 56 116 1086ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ଚୁଡାମଣୀ େବେହରା YVY0853473
ୀ /1023538 26 116 1087ସନୁୀତା େବେହରା ସା ପହଲାଦ େବେହରା YVY1151844
ୀ /1033539 39 116 1088ମାଳତୀ େବେହରା ପି ହୁଦାନ  େବେହରା YVY1056381
ୀ /1033540 25 116 1089ରମା େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା YVY1056415

ପ ୁ /1033541 24 116 1090ଜୟେଦବ େବେହରା ପି ହମ କମୁାର େବେହରା YVY1151810
ୀ /1033542 22 116 1091ସବିତା େବେହରା ସା େଗାବି େବେହରା YVY1151513

ପ ୁ /1033543 22 116 1092କାଳିଆ େବେହରା ପି ପଣୂର୍ େବେହରା YVY1151562
ପ ୁ /1033544 21 116 1093ବିେନାଦ େବେହରା ପି ପଦୀପ େବେହରା YVY1151547
ପ ୁ /1033545 21 116 1094ରବୀ  େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା YVY1151570
ୀ /1033546 24 116 1095ଅନୀତା ମଲିକ - ଗେଣଶ ମଲିକ YVY1056407
ୀ /1033547 23 116 1096ତିନାଥ ମଲିକ ପି ଅଭି ମଲିକ YVY1151497

ପ ୁ /1033548 25 116 1097କାଳିଆ ମଲିକ ପି ଅଭି ମଲିକ YVY1151802
ପ ୁ /1033549 23 116 1098ବୁଲା ପ ନାୟକ ପି ଜଗା ପ ନାୟକ YVY1149913
ପ ୁ /1043550 34 116 1099ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ YVY1297142
ୀ /1043551 26 116 1100ଲକ୍ଷୀ ଦାସ - ସକୁମୂାରୀ ଦାସ YVY1072958
ୀ /1043552 27 116 1101ଜି ଲକ୍ଷୀ - ଜି ଆପନନ୍ା ସାମୀ YVY1072966

ପ ୁ /1083553 26 116 1102ବାସେୁଦଵ େବେହରା ମା ମାୟାବତୀ େବେହରା YVY1056373
ୀ /1083554 21 116 1103ଜମନୁା େବେହରା ସା ଦୀପକ େବେହରା YVY1151505

ପ ୁ /1083555 21 116 1104େବୖରାଗୀ େବେହରା ପି କୁ  େବେହରା YVY1151554
ୀ /1093556 25 116 1105ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ମା ତାରା େବେହରା YVY1056449

ପ ୁ /1093557 21 116 1106େଗାବି  େବେହରା ପି ନୁସିଂଘ େବେହରା YVY1151521
ୀ /1093558 21 116 1107ଭାରତୀ େବେହରା ସା ରାମ ଚଦ େବେହରା YVY1151471

ପ ୁ /1103559 23 116 1108ଶ ର େବେହରା ପି ସିମା ଳ େବେହରା YVY1151828
ୀ /1113560 89 116 1109ଲବ  େବେହରା ସା ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା YVY1151794
ୀ /1113561 51 116 1110ସାବିତୀ େବେହରା ସା ହରି େବେହରା YVY1125269

ପ ୁ /1113562 27 116 1111ଶବି େବେହରା - ଭା ର େବେହରା YVY1056423
ପ ୁ /1113563 22 116 1112କାହନ୍ା େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା YVY1151539
ପ ୁ /1113564 21 116 1113େଜାେଗ  େବେହରା ପି ମାଧଵ େବେହରା YVY1238765
ୀ /1113565 21 116 1114ସସୀତା େବେହରା ସା ସିବ େବେହରା YVY1151489

ପ ୁ /1113566 27 116 1115ସିବ େବେହରା` ପି ମାଗଦ େବେହରା YVY1151836
ପ ୁ /1113567 33 116 1116ପୀ ଚିଂଟୂ ପି ପୀ ସିମା ଳ YVY1298744
ୀ /1113568 24 116 1117ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YVY1238757

ପ ୁ /1113569 21 116 1118ସସୁୀଳ କମୁାର ଦାସ ପି େସାମନାଥ ଦାସ YVY1309335
ଅ /1113570 56 116 1119ପମିଳା ମହାରଣା ସା ମାରକ  ମହାରଣା YVY0871970
ପ ୁ /1113571 30 116 1120ମନୁା ମହାରଣା ପି ମାରକ  ମହାରଣା YVY0872010
ୀ /1113572 25 116 1121େସାଭାଗିନୀ ନାଇକ ପି ସେୁରଶ ଚଦ ନାଇକ YVY1151786
ୀ /1113573 23 116 1122େସୗଦାମିନୀ ନାଇକ ପି ସେୁରଶ ଚଦ ନାଇକ YVY1151588
ପ ୁ /1113574 22 116 1123ଗିରିଧାରୀ ନାଇକ ପି ସେୁରଶ ଚଦ ନାଇକ YVY1151596
ୀ /1503575 51 116 1124କା ନ ପଧାନ ସା କାମାକ୍ଷା ପଧାନ YVY0816561
ୀ /1503576 27 116 1125ରଶିତା ପଧାନ ପି କାମାକ୍ଷା ପଧାନ YVY0816546
ପ ୁ /367/A3577 25 116 1126ମୀର ନାଦିମ ପି ମୀର କାସିମ YVY1154863
ୀ /F/5353578 29 116 1127େସାନମ୍ ବାରିକ ପି ସଂଜୟ ବାରିକ YVY0853507
ୀ /6353579 23 116 1128ଜି ସ ୁ ମା ଜି ଅନମ YVY1056357
ୀ /6543580 26 116 1129ସନ୍େଯନା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି େଗୗରାଂଗ ଚରଣ ସାମଲ YVY1200310
ପ ୁ /8093581 29 116 1130ଟି ରବି ରାଓ ମା ଟି ଲକ୍ଷୀ ରାଓ YVY1058254
ପ ୁ /8593582 28 116 1131ଟୀ ସେ ାଷ ରାଓ ମା ଟୀ ଲକ୍ଷୀ ରାଓ YVY1072933
ୀ /9993583 42 116 1132ବାସ ି େବେହରା ସା କବିବର େବେହରା YVY0872390
ୀ /9993584 33 116 1133ମାଳତୀ େବେହରା ପି ଜୁଧିଷ୍◌୍ଠୀର େବେହରା YVY0872416
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ପ ୁ /9993585 70 116 1134କାହନ୍  ୁଭ ପି ଭିମେସନ ଭ YVY0872358
ପ ୁ /9993586 25 116 1135ନିଖିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୟ  କମୁାର ସାହୁ YVY0936732
ପ ୁ /10503587 60 116 1136ନିମର୍ଳ େମାଦି ପି ଶୀରାମ େମାଦି YVY0864082
ୀ /10503588 56 116 1137ସ ି ତା େମାଦି ସା ନିମର୍ଳ େମାଦି YVY0864132

ପ ୁ /10503589 35 116 1138ଅଭିେଶକ େମାଦି ପି ନିମର୍ଳ େମାଦି YVY0864116
ୀ /10503590 33 116 1139ନିତୁ େମାଦି ସା ଅଭିେଶକ େମାଦି YVY0864124
ୀ /10503591 31 116 1140ଶ ା େମାଦି ପି ନିମର୍ଳ େମାଦି YVY0864090

ପ ୁ /PARESWAR3592 22 116 1141ସତ୍ଯନାରାୟଣ ରାଉତ ସତ୍ଯ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ରାଉତ ରାଉତ YVY1198217
ପ ୁ /13593 82 116 1142ଶରତ ଚ  ଦାଶ ପି ରାମଚ  ଦାଶ OR/06/044/470273
ୀ /13594 79 116 1143ଶା ିଲତା ଦାଶ ସା ଶରତ ଚ  ଦାଶ OR/06/044/470274

ପ ୁ /13595 53 116 1144ସି ାଥର୍  ଶ ର ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ ୍ର ଦାଶ OR/06/044/470275
ୀ /13596 49 116 1145ଅନୀତା ଦାଶ ସା ସି ାଥର୍  ଶ ର ଦାଶ LNT2484145
ୀ /13597 39 116 1146ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା କୃପାସି ୁ ନାୟକ YVY0558700

ପ ୁ /23598 38 116 1147େଜନାମଣି ସଯୂଯ୍ର୍ ମାଧବ େକଶର ପି େଜନାମଣି ସକୁା  େକଶରୀ ବଳବ YVY0286690
ପ ୁ /23599 35 116 1148େଜନାମଣି ଚ  ମାଧବ େକଶରୀ ପି େଜନାମଣି ସକୁା  େକଶରୀ ବଳବ YVY0286708
ୀ /23600 35 116 1149ସିପା ବଳବ ରାୟ ସା େଜନାମଣି ସଯୂଯ୍ର୍ ମାଧବ େକଶରୀ YVY0286716
ୀ /23601 55 116 1150େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ରଣସିଂହେଦଓ ସା େଜନାମଣି ବିଶଜିତ୍ େକଶରୀ ରଣସି YVY0286682

ପ ୁ /23602 70 116 1151େଜନାମଣି ବିଶଜିତ୍ େକଶରୀ ରଣ ପି ବଂଶୀଧର େଜନାମଣି YVY0286674
ୀ /033603 26 116 1152ଶୀପରୂନ ପ ନାଯକ ସା ଅଭିଜିତ ମହା ୀ YVY1294891

ପ ୁ /33604 38 116 1154ସାଇଫଦିୁନ ପେଟଲ ପି ହୁେସନି ଭାଇ ପେଟଲ YVY0696435
ୀ /113605 21 116 1155କାମିନୀ େବେହରା ସା ବିଭୂ େବେହରା YVY1274042

ପ ୁ /133606 52 116 1156ବିଜୟ ମହା ି ପି ସବୁଧୀ ମହା ି YVY1017805
ପ ୁ /213607 29 116 1157ରାଜା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଲି ରାଜ ଆଚାରୀ YVY1017821
ପ ୁ /333608 33 116 1158ମହ ଦ ପରେବଜ ଆଲମ ପି ମହ ଦ ରିୟାସାଦ ଖଁା YVY0816512
ପ ୁ /1033609 68 116 1159େଗାପାଳ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା YVY0785527
ୀ /1033610 66 116 1160ମାଣିକ େବେହରା ସା ସାରଥୀ େବେହରା YVY1018035

ପ ୁ /1033611 65 116 1161ସାରଥୀ େବେହରା ପି ନାରଣ େବେହରା YVY1018043
ୀ /1033612 41 116 1162ଝରଣା େବେହରା ସା ଚ ମଣୀ େବେହରା YVY1018118
ୀ /1033613 29 116 1163ସଭୁଦା େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା YVY1018084
ୀ /1033614 29 116 1164ଜାନକୀ େବେହରା ପି ମାଧବ େବେହରା YVY1018092
ୀ /1033615 27 116 1165ସଂଗୀତା େବେହରା ପି ଦୁଲଭର୍ା େବେହରା YVY1017839

ପ ୁ /1033616 26 116 1166ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା YVY1017979
ୀ /1033617 26 116 1167ଯେଶାଦା େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YVY1017722
ୀ /1033618 26 116 1168େଦୗପଦୀ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା YVY1017755
ୀ /1033619 25 116 1169ସେ ାଷୀ େବେହରା ପି କପୃା େବେହରା YVY1017995

ପ ୁ /1033620 23 116 1170େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଭିମ େବେହରା YVY1017888
ୀ /1033621 23 116 1171କଲଯ୍ାଣୀ େବେହରା ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା YVY1017714
ୀ /1033622 41 116 1172ଗିତା ଳୀ ମହାରଣା ସା ଶବି ମହାରଣା YVY0950949
ୀ /1033623 24 116 1173ଚା  େରଡି ସା ଏ କାଳିଆ େରଡି YVY1017771

ପ ୁ /1033624 31 116 1174ଏସ୍ ଶୀନୂ◌ୁ ମା ଏସ ସ ୁ ରଆମା YVY1017789
ପ ୁ /1043625 26 116 1175େକଶବ େବେହରା ପି ତିନାଥ େବେହରା YVY1018001
ପ ୁ /1043626 25 116 1176ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା YVY1017847
ପ ୁ /1083627 67 116 1177ଧେନଶର େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା YVY1017763
ୀ /1083628 39 116 1178େଗୗରୀ େବେହରା ସା ସୀମା ଳ େବେହରା YVY1017813

ପ ୁ /1083629 34 116 1179ଅନାମ େବେହରା ମା କୁ ଳା େବେହରା YVY1017870
ୀ /1083630 31 116 1180କୁ ଳା େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା YVY1017748
ୀ /1083631 28 116 1181େରବତୀ େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା YVY1018019
ୀ /1083632 27 116 1182ଭାନୁ େବେହରା ପି ସାହୁେଦବ େବେହରା YVY1018050

ପ ୁ /1083633 26 116 1183କୃ  େବେହରା ପି ଧରମା େବେହରା YVY1017961
ୀ /1083634 24 116 1184ମ  ୁେବେହରା ସା କୃ  େବେହରା YVY1017730
ୀ /1093635 36 116 1185ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା େବୖରାଗୀ େବେହରା YVY1018076
ୀ /1093636 27 116 1186ସରସତୀ େବେହରା ପି େବୖରାଗ େବେହରା YVY1018068
ପ ୁ /1503637 27 116 1187କାଳିଆ ଗୁ ା ପି ପାରସ ଗୁ ା YVY1294909
ୀ /11063638 24 116 1188ଶଭୁ ା େବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YVY1018027
ୀ /816/A/33639 21 116 1189ଜନ୍ଵୀ ଗିରୀ ପି ଅେଶାକ ଗିରୀ YVY1196039
ୀ /Chatra Ba3640 23 116 1190ନିମର୍ା େବେହରା ସା ପହଲାଦ େବେହରା YVY1286376
ପ ୁ /13641 68 116 1191ଗେଣଶର ଭୂୟଁା ପି ଦିବାକର ଭୂୟଁା LNT2546224
ୀ /13642 57 116 1192ଗୀତା ଳି ଭୂୟଁା ସା ଗେଣଶର ଭୂୟଁା LNT2546232
ପ ୁ /13643 59 116 1193କୃ ଚ  ସ ପି ନଟବର ସ LNT2494847
ୀ /13644 50 116 1194ଆରତୀ ସ ସା କୃ ଚ  ସ LNT2494839
ପ ୁ /13645 47 116 1195ଧରଣୀ ଧର ସ ପି ପହଲାଦ ସ LNT2494813
ୀ /23646 51 116 1196ଜୟ ୀ ରଥ ସା ଚ କା  ଷଢ ୀ LNT1695790
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ୀ /23647 46 116 1197େଜାସନ୍ାମୟୀ ଷଡ ୀ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ଷଡ ୀ LNT1695816
ୀ /033648 21 116 1198ମୀତା ଦାସ ପି େଜାଗୀ ଦାସ YVY1297191
ୀ /33649 37 116 1199ଚିନୟୀ ଦାଶ ସା ଦୀପକ କମୁାର ଦାଶ YVY0395541

ପ ୁ /43650 70 116 1200ଅମରାନ  ପ ନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ପ ନାୟକ YVY0576868
ପ ୁ /1-03651 35 116 1201ଟୁଲ େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା YVY1246347
ୀ /203652 30 116 1202ପ ା ବ ନା ସା ପି. ଶଂକର YVY1077130
ୀ /393653 41 116 1203କଂୁତଳା ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY1298207

ପ ୁ /393654 26 116 1204ବିଜୁ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY1298215
ୀ /403655 22 116 1205ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା କାହନ୍  ୁଦାସ YVY1298173

ପ ୁ /403656 21 116 1206କାହନ୍  ୁଦାସ ପି ବାବୁଲା ଦାସ YVY1298181
ପ ୁ /443657 21 116 1207ରାଜା ପରିଡ଼ା ପି ନିରାକର ପରିଡ଼ା YVY1297498
ୀ /443658 38 116 1208ରୀନା ଶମର୍ା ସା ବାେଲଶର ଶମର୍ା YVY1297183

ପ ୁ /473659 79 116 1209େଦେବ  ସାଇଁ ପି ବରାଜୂ ସାଇଁ YVY1298223
ପ ୁ /473660 44 116 1210ବିରଜା ସାଇଁ ପି େଦେବ  ସାଇଁ YVY1297563
ୀ /473661 39 116 1211ସିତା ସାଇଁ ସା ବିଭୂତି ସାଇଁ YVY1297225

ପ ୁ /633662 27 116 1212ସରୁ ଦାସ ପି ଭଗତ ଦାସ YVY1297167
ୀ /633663 26 116 1213ବବିତା ଦାସ ସା ସରୁ ଦାସ YVY1297522
ୀ /693664 26 116 1214ଆରିଆ ପ ନାଯକ ପି ତାରାନାଥ ପ ନାଯକ YVY1297209
ୀ /723665 40 116 1215କାେମଶ୍ଵରୀ ଗତର୍ ମ ସା ଭା ର ରାଓ YVY1298157
ୀ /723666 20 116 1216େରଣବୁାଳା ଗତର୍ ମ ପି ଗତର୍ ମ ରାଓ YVY1298165

ପ ୁ /723667 46 116 1217ଭା ର ରାଓ ପି ଅ ା ରାଓ YVY1298140
ପ ୁ /723668 22 116 1218ଭାଗର୍ଵ ରାଓ ପି ଭା ର ରାଓ YVY1297233
ୀ /763669 24 116 1219ର ୀତା ପାଣିଗାହି ସା ଲଳିତ େବେହରା YVY1297514
ୀ /823670 22 116 1220େଜାସନ୍ା ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YVY1297506
ୀ /963671 38 116 1221କଂୁତୀ ଦାସ ସା କୃ  ଦାସ YVY1297175
ୀ /983672 35 116 1222ଅପରାଜିତା ପ ନାଯକ ସା ନିରୂପମା ପ ନାଯକ YVY1297555
ୀ /1083673 24 116 1223ରୀତା େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା YVY1072941
ୀ /1113674 32 116 1224ର ଲତା ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ YVY0872002

ପ ୁ /1153675 27 116 1225ସନୂୀଲ କମୁାର ସାହୂ ମା ଅନନ୍ପଣୂର୍ା ସାହୂ YVY1297530
ପ ୁ /115/A3676 29 116 1226ପଵିନ ଗୁ ା Gupta ପି ପ୍ଯାେର ଲାଲ ଗୁ ା ଗୁ ା YVY1282078
ପ ୁ /1223677 22 116 1227ଚିନୟ କମୁାର ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ YVY1282193
ୀ /1333678 20 116 1228ରଶୀତା କର ମା ମିନତୀ କର YVY1298199

ପ ୁ /3273679 39 116 1229ବିକମ େକେଶାରୀ େଜନା - ଦୁେଯର୍ାଧନ ସାହୁ YVY1193770
ପ ୁ /Pilgrim R3680 19 116 1230ସି ାଥର୍  ସଭୁ ର ଧଳ ଧଳ ପି ମାନେଗାବି  ଧଳ YVY1312685
ପ ୁ /03 manna3681 39 116 1231ଦୁଶ୍ଯଂତ କନାଂେଗା ପି ପଭାତ େକ  YVY1312917
ୀ /317/B3682 27 116 1232ଲିପିକା ପ ା ସା ର ନ କମୁାର ପ ା  YVY1313220
ୀ /413683 24 116 1233ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସାମଲ ପି ରବୀ  ସାମଲ YVY1313253

ପ ୁ /123684 19 116 1234ଭରୁନ ଗଣତା ପି ନିେଳଶ ଗନାତରା  YVY1314418
ପ ୁ /1033685 23 116 1235ବୁଲୁ ପ ନାୟକ ପି ଜଗା ପ ନାୟକ YVY1317866
ୀ /1033686 19 116 1236ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ସା ଶବି ଦାସ YVY1317874
ୀ /1033687 40 116 1237ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା ଆପନା େବେହରା YVY1317965
ପ ୁ /1113688 25 116 1238ରବୀ  େବେହରା ପି ଝଡିଆ େବେହରା YVY1317973
ୀ /1033689 20 116 1239ଭାଗଯ୍ବତୀ ପ ନାୟକ ସା ବୁଲୁ ପ ନାୟକ YVY1317981
ୀ /1033690 24 116 1240ଲଳିତା ରାଓ ସା ଟି ରବି ରାଓ YVY1317999
ୀ /1033691 19 116 1241ଗୀତାୱଳୀ ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ YVY1318005

ପ ୁ /1033692 29 116 1242ଟି ରବି ରାଓ ପି ଟି ନଛିଆ ରାଓ YVY1318013
ୀ /1033693 41 116 1243କନିୁ ପ ନାୟକ ସା ଜଗା ପ ନାୟକ YVY1318021
ୀ /1033694 23 116 1244ଟି ଦୁଗର୍ା ପି ଟି ନାଛିଆ ରାଓ YVY1318039
ୀ /383695 19 116 1245ଗରୁମିତ୍ କର ସା ମେହଶ ରାଓ YVY1325620
ୀ /553696 26 116 1246ସସୀତା େସଠୀ ପି Sarat Chandra sethy YVY1325646
ପ ୁ /2793697 53 116 1247ରାମ ସରୂତ ପସାଦ ପି େବୖଜୁନ ପସାଦ YVY1326693
ୀ /1113698 18 116 1248ବସଦୁା େବେହରା ସା ରବୀ  େବେହରା YVY1335868
ୀ /123699 18 116 1249େମଘା ଗଣାତା ପି ଭିକାଶ କମୁାର ଗଣତା  YVY1336296
ୀ /1083700 30 116 1250ଆର. େହମଲତା ସା ଆର. ସଂେତାଷ YVY1339506
ପ ୁ /1083701 40 116 1251ଏସ. ବସଂତ ପି ଏସ. ସବର୍ାରିଆ YVY1339514
ୀ /1083702 35 116 1252ଏସ. ନିମର୍ଳା ସା ଏସ. ବସଂତ YVY1339522
ପ ୁ /1083703 24 116 1253ର ନ େବେହରା ପି ହରିଶ ଚଂଦ େବେହରା YVY1339530
ୀ /1113704 33 116 1254େକ. ରାଭଣା ସା େକ. ସିମା ଳ YVY1339548
ୀ /1083705 40 116 1255ଏ. ଦମୟଂତୀ ସା ଏ. ଏଲୟା YVY1339555
ପ ୁ /1083706 45 116 1256ଏ. ଆଲୟା ପି ଏ. ଆପନା YVY1339563
ପ ୁ /1033707 60 116 1257ତାମରପଲୀ େମାହନ ରାଓ ପି ଟାମାରପଅଲୀ ତାେତୟା YVY1339571
ୀ /1263708 20 116 1258େଦବକୀ େବେହରା ପି ରିତିବାନ େବେହରା YVY1339589
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ପ ୁ /1263709 61 116 1259ରାମଚ  େବେହରା ପି ଏରନା େବେହରା YVY1339597
ୀ /1033710 35 116 1260ସଜୁାତା ପେଲଇ ସା ଭରତ ପେଲଇ YVY1339605
ୀ /1083711 55 116 1261ରାଉତୁ େମାହିନୀ ସା ରାଉତୁ େକଶୱା ରାଓ YVY1339613

ପ ୁ /1083712 35 116 1262ମହାେଦବ ଖଟୁଆ ପି େଜାେଗଂଦ କହ୍ଟୁଆ YVY1339621
ୀ /1083713 38 116 1263ଏସ. ସରସତି ସା ଏସ. ପାଲୟା YVY1339639
ୀ /1033714 38 116 1264ପୀ. ବାଲେବଣୀ ସା ପୀ. େମାହନ ରାଓ YVY1339647
ୀ /1033715 36 116 1265ଟୀ. ଲକ୍ଷୀ ସା ଟୀ. ଦିେଲଶ ରାଓ YVY1339654

ପ ୁ /1083716 51 116 1266ଡୀ. ଜୟେମାହନ ରାଓ ପି ଡୀ. ନାରାୟଣ YVY1339662
ପ ୁ /1083717 21 116 1267ଲାଲୂ ବିଂଧାଣୀ ପି ମ ରାଜ ବିଂଧାଣୀ YVY1339670
ୀ /1093718 28 116 1268ଗାୟତୀ ସାଇଁ ସା ଅଜୁ କମୁାର ସାଇଁ YVY1339688
ୀ /1033719 24 116 1269ଏସ. ଝାନ୍ସିରାଣୀ ସା ଏସ. ଶୀନୂ YVY1339696

ପ ୁ /1083720 60 116 1270ରାଊତୁ େକଶୱା ରାଓ ପି ରାଊତୁ ଦଂଡାସୀ YVY1339704
ପ ୁ /1083721 20 116 1271େଗାଲକାନାଥ େବେହରା ପି ଗଂଗାଧର େବେହରା YVY1339787
ପ ୁ /1113722 19 116 1272େଚୗ. ସଂଜୟ ମିଶ ପି େଚୗ. ଗେଣଶ୍ଵର ମିଶ YVY1339795
ପ ୁ /13723 36 116 1273ପୀ ଫଲଗନ ରାଓ ପି ପୀ ଫଲଗନ ରାଓ YVY1350081
ୀ /C/O-BAIR3724 50 119 1ମମତା ସିଂହ ସା ପଭାତ କମୁାର ସିଂହ ସିଂହ YVY0570457
ୀ /FLAT-B FI3725 22 119 2ରଚିତା ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ରାଜା ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY1120278

ପ ୁ /S/O- PRAB3726 25 119 3ସତ୍ଯ ପିୟା େଜନା ପି ପବୀର କମୁାର େଜନା YVY1256684
ପ ୁ /S/O-PRABI3727 24 119 4େଲାକନାଥ େଜନା ପି ପବୀର କମୁାର େଜନା YVY1256650
ୀ /13728 44 119 5ସି ଏଚ କମୁାରୀ ସା ପି.ଭାଗବତ ରାଓ LNT3304821
ୀ /13729 75 119 6ସି ଏଚ ଲକ୍ଷୀ ସା ସି ଏଚ ମାଇେକଲ OR/06/044/476048

ପ ୁ /13730 80 119 7ସି ଏଚ ମାଇେକଲ ପି ଏଚ କାଳିଦାସ OR/06/044/476047
ପ ୁ /13731 43 119 8ସିଏଚ େମାହନ ପି ସି ଏଚ ମାଇେକଲ୍ LNT3304904
ପ ୁ /13732 38 119 9ସି ଏଚ ରାମା ରାଓ ପି ସି ଏଚ ମାଇେକଲ LNT4499208
ପ ୁ /13733 34 119 10ସି ଏଚ ଦିବାକର ରାଓ ପି ସି ଏଚ ମାଇେକଲ LNT4499224
ୀ /13734 32 119 11ବି ଜୟଶୀ ରାଓ ସା ସି ଏଚ ରାମ ରାଓ YVY1249655
ୀ /023735 40 119 12କନିୁ ସାହାଣୀ ସା ମ  ୁସାହାଣୀ YVY0951517
ୀ /023736 26 119 13େଗାଲାପି ଶବର ପି ବୁ ିଆ ଶବର YVY0951525

ପ ୁ /23737 49 119 14ଜୁଗଲୀ ହଁାସଦା ପି େଦୖତାରୀ ହଁାସଦା LNT1693878
ୀ /23738 79 119 15ଦୁଗର୍ା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ବାଦଲ ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT1693829

ପ ୁ /23739 64 119 16ଗତିକୃ  ପଧାନ ପି ଲି ରାଜ ପଧାନ LNT1693894
ପ ୁ /23740 64 119 17କମାଲ ସାହାଣୀ ପି େଗାପାଳ ସାହାଣୀ LNT1693803
ୀ /23741 59 119 18ନ ିନୀ ସାହାଣୀ ସା କମାଲ ସାହାଣୀ LNT1693811

ପ ୁ /23742 39 119 19ମ  ୁସାହାଣୀ ପି କମାଲ ସାହାଣୀ LNT2560589
ପ ୁ /23743 34 119 20ମ  ୁସାହାଣୀ ପି କମଲ ସାହାଣୀ YVY0342220
ୀ /23744 44 119 21ସବୀତା ସାମଲ ସା ଅନ  ସାମଲ LNT1694058
ୀ /23745 48 119 22କୁ ୀ ଶବର ସା ସକୁ ଶବର LNT2560571

ପ ୁ /23746 43 119 25ସକୁ ଶବର ପି ମନୁ ଶବର LNT2560563
ପ ୁ /23747 42 119 26ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େସାେରନ ପି ଲମଧୁର େସାେରନ LNT1693514
ୀ /23748 41 119 27ପାବର୍ ତୀ େସାେରନ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େସାେରନ LNT1693522

ପ ୁ /33749 67 119 28ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ ପି ରାମଚ  ମିଶ YVY0951491
ୀ /33750 62 119 29େହମ  କମୁାରୀ ମିଶ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ YVY0951533

ପ ୁ /33751 80 119 30ସଦୁଶର୍ନ ପାଣିଗାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗାହି LNT3305968
ପ ୁ /33752 28 119 31ଵିଶଲ ପଟନାୟକ ପି ରାଜ ଭୂଷଣ ପଟନାୟକ YVY0559898
ୀ /43753 54 119 32ସେରାଜିନୀ ପରିଡା ସା େଯାେଗ  ପରିଡା LNT1693696

ପ ୁ /43754 33 119 33ମହାବୀର ପରିଡା ପି େଯାେଗ  ପରିଡା LNT1693704
ୀ /43755 29 119 34ଆରତୀ େସଠୀ ପି ତିନାଥ କମୁାର େସଠୀ YVY0722397
ୀ /53756 64 119 35ପାନମଣି ହଁାସଦାଃ ସା ଭଗବାନ ହଁାସଦାଃ LNT1694124

ପ ୁ /63757 50 119 36ଭଗବାନ େବଜ ପି ଗିରିଧାରି େବଜ LNT3304789
ପ ୁ /073758 24 119 37ଗରୁୁେଦବ େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା YVY1249820
ୀ /073759 25 119 38ଲିଲୀ େବଜ ପି ଭଗବାନ େବଜ YVY1287531
ପ ୁ /073760 21 119 39ଶ  େବଜ ପି ଭଗବାନ େବଜ YVY1287556
ପ ୁ /73761 37 119 40କାଳିଆ େବେହରା ପି ଦ ପାଣି େବେହରା LNT4515557
ପ ୁ /73762 42 119 41ପଶନନ୍ ଜାଲି ପି େଯାେଗ  ଜାଲି LNT4515540
ୀ /73763 39 119 42ସକୁମୁାରୀ ଜାଲି ସା ପସନନ୍ କମୁାର ଜାଲି LNT3304730
ୀ /083764 33 119 43ସଲୂାେଚାନା େବେହରା ସା କରୁଣା େବେହରା YVY1249762
ୀ /83765 69 119 44ସଧୁାସ ୁବାଳା ଦାସ ସା ଶୀଧର ଦାସ YVY0852442
ପ ୁ /83766 51 119 45କ ତରୁ ଦାସ ପି ଚ ମଣୀ ଦାସ LNT2491645
ୀ /83767 49 119 46ସଷୁମା ଦାସ ସା କ ତରୁ ଦାସ LNT2491637
ୀ /93768 61 119 47ଯବୁ େହମମ ସା ସଧୁ ୁେହମମ OR/06/044/476027
ପ ୁ /93769 45 119 48ଲଳିତ େହମରମ ପି ସଧୁ ୁେହମମ OR/06/044/476028
ୀ /93770 43 119 49ଅନିତା େହମମ ପି ସଧୁ ୁେହମମ OR/06/044/476601
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ପ ୁ /93771 42 119 50ସଂଜୟ େହମମ ପି ସଧୁ ୁେହମମ LNT3303997
ପ ୁ /93772 69 119 51ଅବନୀ କମୁାର େକଶରୀ ସିଂହ ପି େଦବାନ  ସାମଲ YVY0786186
ୀ /93773 58 119 52ସରୁମା େକଶରୀ ସିଂହ ସା ଅବନୀ କମୁାର େକଶରୀ ସିଂହ YVY0786194

ପ ୁ /93774 51 119 53ସବୁାସ ଚ  ମହାପାତ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମହାପାତ LNT1693688
ପ ୁ /93775 86 119 54ବସ  କମୁାର ଶତପଥି ପି େଗାପିନାଥ ଶତପଥି LNT1693662
ପ ୁ /93776 55 119 55େଦବାଶଷି ଶତପଥି ପି ବସ  କମୁାର ଶତପଥି OR/06/044/476527
ପ ୁ /103777 54 119 56ବୁ େଦବ ମାଝୀ ପି ଅଧିକାରୀ ମାଝୀ OR/06/044/476599
ୀ /103778 46 119 57କବିତା ମାଝୀ ସା ବୁ େଦବ ମାଝୀ OR/06/044/476600

ପ ୁ /103779 26 119 58ଆକାଶ କମୁାର ମାଝି ପି ବୁ େଦବ ମାଝି YVY0875294
ୀ /103780 54 119 59ମିନତୀ ସାହା ସା ରେମଶ ଚ  ସାହା YVY0342246
ୀ /103781 29 119 60କେହନ୍ୟା ସାହା ପି ରେମଶ ସାହା YVY0951541

ପ ୁ /113782 26 119 61ବିର କିେଶାର ବାଡତଯ୍ା ପି ଜାଗିଲି ବାଡତଯ୍ା YVY0875278
ପ ୁ /113783 43 119 62ସେୁରଶ ଜାଲୀ ପି ବାବାଜୀ ଜାଲୀ YVY1249895
ୀ /113784 36 119 63ଦୁମିଲା ଜାଲୀ ସା ସେୁରଶ ଜାଲୀ YVY1249879

ପ ୁ /113785 62 119 64ପି.େଭ ଟ ରାଓ ପି ପି.ସୀତାରାମ ରାଓ LNT3304706
ୀ /113786 55 119 65ଜାନକୀ ରାଓ ସା ପି.େଭ ଟ ରାଓ LNT3304714

ପ ୁ /113787 35 119 66ପି ସେ ାଷ କମୁାର ରାଓ ପି ପି େଭ ଟ ରାଓ LNT4499216
ପ ୁ /113788 27 119 67ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ପି େଭ ଟ ରାଓ YVY0875336
ପ ୁ /113789 39 119 68ମେନାଜ କମୁାର ସାହା ପି ରେମଶ ଚ  ସାହା YVY0342279
ପ ୁ /113790 33 119 69ସରୁଜ ସାହା ପି ରେମଶ ଚ  ସାହା YVY0342261
ପ ୁ /123791 53 119 70ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ LNT3303922
ୀ /123792 50 119 71ବିବାସିନି ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ LNT3304722
ୀ /123793 25 119 72ପତିଭା ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ YVY0875328

ପ ୁ /123794 48 119 73ପସନନ୍  କମୁାର ଓଝା ପି ମେହ  ଓଝା YVY0559807
ପ ୁ /123795 46 119 74ରତନ୍ ାକର ସାଇଁ ପି କ ତରୁ ସାଇଁ YVY0875161
ୀ /123796 36 119 75ଜୟ ୀ ସାଇଁ ସା ରତନ୍ ାକର ସାଇଁ YVY0875187
ୀ /133797 49 119 76ଇତିଶୀ ନ ପି ବି. େକ. ଶତପଥୀ LNT3353281
ୀ /143798 80 119 77ବୁେଧଇ ଦାସ ସା ଧରମା ଦାସ OR/06/044/476549
ୀ /143799 65 119 78ସାବିତୀ ଦାସ ସା ରାଜକିେଶାର ଦାସ LNT3304755
ୀ /143800 52 119 79ମଲିମାଳା ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ OR/06/044/476019

ପ ୁ /153801 25 119 80କାଳିଆ ଦାସ ପି ପା ବ ଦାସ YVY1285899
ୀ /153802 56 119 81ବାସ ୀ ଜାଲି ସା େଗାବି  ଜାଲି LNT3304219

ପ ୁ /153803 32 119 82ଅନିଲ କମୁାର ଜାଲି ପି େଗାବି  ଜାଲି YVY0185579
ପ ୁ /153804 30 119 83ସନୁୀଲ କମୁାର ଜାଲି ପି େଗାବି  ଜାଲି YVY0342287
ପ ୁ /153805 27 119 84ତିେଲାଚନ େସାେରନ ପି ଠାକରୁା େସାେରନ YVY0588194
ପ ୁ /163806 45 119 85ନରସିଂହ ପ ନାୟକ ମା ଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ LNT3304805
ପ ୁ /173807 62 119 86ବିମାଧର ଗଡନାୟକ ପି ମିଲୁ ଗଡନାୟକ LNT2495323
ୀ /173808 52 119 87ଡଲି ଗଡନାୟକ ସା ବିମାଧର ଗଡନାୟକ LNT2495315
ୀ /173809 35 119 88ବୀଣାପାଣି ଗଡନାୟକ ପି ବିମାଧର ଗଡନାୟକ YVY0105684

ପ ୁ /173810 32 119 89ସଧୁାକର ଗଡନାୟକ ପି ବିମାଧର ଗଡନାୟକ LNT2495325
ୀ /173811 59 119 90ସତଯ୍ଭାମା ମଲିକ ସା ଶବି ମଲିକ ମଲିକ LNT2559631
ପ ୁ /173812 46 119 91ମିଟୁ ମଲିକ ମା ସତଯ୍ଭାମା ମଲିକ LNT2559649
ୀ /173813 44 119 92େରଣବୁାଳା ମଲିକ ସା ଚି ାମଣି ମଲିକ LNT2559656

ପ ୁ /173814 43 119 93ଲିଟୁ ମଲିକ ମା ସତଯ୍ଭାମା ମଲିକ LNT2559623
ପ ୁ /183815 79 119 94େଦବରାଜ ଦାସ ପି ସି ୁ ଦାସ LNT2505758
ୀ /193816 43 119 95ମମତା ସାହୁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ LNT4532255
ୀ /193817 70 119 96ବସ  ସାହୁ ସା ହେରକୃ  ସାହୁ LNT3305323

ପ ୁ /193818 50 119 97ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ ପି ପିତବାସ ସାହୁ LNT4532248
ପ ୁ /193819 50 119 98ବିଚିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT3305273
ପ ୁ /193820 44 119 99ସଚିତା ନ  ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ LNT3305315
ୀ /193821 43 119 100ମମତା ସାହୁ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ LNT2923340
ୀ /193822 39 119 101ମମତା ସାହୁ ସା ସଚିତନ  ସାହୁ YVY0838763
ପ ୁ /193823 34 119 102େହମ  େସଠ ପି ସନଯ୍ାସୀ େସଠ YVY1285816
ୀ /193824 32 119 103ରିକ ୂେସଠ ସା େହମ  େସଠ YVY1285915
ୀ /203825 56 119 104ନିଶା ଦାସ ସା ପଫଲ ଦାସ LNT2560761
ୀ /203826 48 119 105ସକୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ LNT3305372
ପ ୁ /203827 38 119 106ବିନା ଦାସ ପି ପବନା ଦାସ LNT2572253
ପ ୁ /203828 56 119 107ବସ  କମୁାର ହାସ ପି ପବନା ହାସ LNT2568772
ପ ୁ /203829 49 119 108କାଇଲୁ ମାରା ି ପି େଛାଟରାୟ ମାରା ି YVY0985838
ପ ୁ /203830 49 119 109ମଜୁୁଲିମା ସାହା ପି େମୗସମିୁ ସାହା YVY0875310
ପ ୁ /213831 70 119 110ରବି ଚ  ବିଶାଳ ପି ବଂଶୀ ଧର ବିଶାଳ LNT2491082
ୀ /213832 62 119 111େରଣ ୁବିଶାଳ ସା ରବି ଚ  ବିଶାଳ LNT2491090
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ପ ୁ /213833 53 119 112ଗଣନାଥ ବିଶାଳ ପି ବିଚିତାନ  ବିଶାଳ LNT3304185
ୀ /213834 47 119 113କ ରୁୀ ବିଶାଳ ସା ଗଣନାଥ ବିଶାଳ LNT3304193

ପ ୁ /213835 42 119 114ରେମଶ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ରବିଚ  ବିଶାଳ LNT2490506
ୀ /213836 38 119 115କନୁୀ ବିଶାଳ ପି ରବିଚ  ବିଶାଳ LNT2490498

ପ ୁ /213837 60 119 116କିେଶାର ଚ  ଦାସ ପି ଚି ାମଣି ଦାସ LNT3304052
ପ ୁ /213838 35 119 117ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ ପି କିେଶାର ଚ  ଦାସ LNT4505608
ୀ /213839 55 119 118ସକୁା ି େଦଇ ସା କିେଶାର ଚ  ଦାସ LNT3304037

ପ ୁ /223840 70 119 119ଗୁ ିଚା ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ OR/06/044/476093
ୀ /223841 68 119 120ତୁଳସୀ ଦାସ ସା ଗୁ ିଚା ଦାସ OR/06/044/476094
ୀ /223842 63 119 121ତମାଳ ଲତା ଦାସ ସା ପବିତ ଦାସ LNT4538591

ପ ୁ /223843 43 119 122ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଗୁ ିତା ଦାସ LNT4532263
ପ ୁ /223844 37 119 123ସମୀର କମୁାର ଦାସ ପି ଗୁ ିଚା ଦାସ LNT4505640
ୀ /223845 72 119 124େରାମା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ପ ଜ କା ି ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY0816728

ପ ୁ /223846 54 119 125ମେନାଜ କା ି ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ପ ଜ କା ୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY0951624
ପ ୁ /223847 47 119 126ପବଳ କା ି ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ପ ଜ କା ୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY0951590
ପ ୁ /223848 30 119 127ରାହୁଲ ମଖାଜର୍ ୀ ପି ପ ଜ କା ି ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY0816736
ପ ୁ /223849 29 119 128ତନୟ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ମେନାଜ କା ୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY0951574
ୀ /233850 35 119 129ତୁଳସୀ ମମୁ ୁର୍ ପି େମଘ ରାଏ ମମୁ ୁର୍ LNT4505590

ପ ୁ /233851 31 119 130ରବି  କମୁାର ମମୁ ୁର୍ ପି େମଘରାୟ ମମୁ ୁର୍ LNT2923506
ପ ୁ /243852 48 119 131ସାମଲ ମା ିର୍ ପି ନବଘନ ମା ିର୍ LNT4499166
ୀ /243853 60 119 132ରାସ ମ ୁ ା ସା ବୁ ିରାମ ମ ୁ ା OR/06/044/476522

ପ ୁ /243854 37 119 133ମେନାଜ କମୁାର ମ ୁ ା ପି ବୁ ିରାମ ମ ୁ ା LNT4505632
ପ ୁ /243855 43 119 134େଦବ ସିଂହ ପି ବୁ ରୁାମ ମ ୁ ା LNT2923498
ୀ /243856 38 119 135ରାଧାମଣି ସିଂ ପି ବୁ ିରାମ ସିଂ LNT4505582
ୀ /253857 79 119 136ଝରଣା ମାଝୀ ସା ସଧିୁର ମାଝୀ LNT1693613

ପ ୁ /253858 64 119 137ଲଳିତା ମହା ି ପି ଧଡିରାଜ ମହା ି LNT2559664
ୀ /263859 69 119 139ଫଲୁ ମମୁ ୁର୍ ସା ମିମାଇ ଁମମୁ ୁର୍ YVY0185629

ପ ୁ /263860 37 119 140େକଶର ମମୁ ୁର୍ ପି ନିମଁାଇ ମମୁ ୁର୍ YVY0185603
ୀ /263861 31 119 141ମିନତୀ ମମୁ ୁର୍ ପି ନିମାଇ ଁମମୁ ୁର୍ YVY0185611

ପ ୁ /263862 33 119 142ସା ନୁ ପଧାନ ମା ସକୁା ି ପଧାନ LNT2923472
ୀ /263863 32 119 143ସେ ାଷିନି ପଧାନ ମା ସକୁା ି ପଧାନ LNT2923480

ପ ୁ /263864 67 119 144ଜଳଧର ପଧାନ ପି ନେର  ପଧାନ OR/06/044/476120
ୀ /263865 55 119 145ସକୁା ି ପଧାନ ସା ଶୀକୃ  ପଧାନ OR/06/044/476567
ୀ /273866 36 119 146ସେ ାଷି େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା LNT2922920

ପ ୁ /283867 55 119 147ଶବି ପସାଦ ଦାସ ପି ଧରୁ ର ଦାସ LNT3305463
ୀ /283868 50 119 148ପମିଳା ଦାସ ସା ଶବି ପସାଦ ଦାସ LNT3305448

ପ ୁ /293869 55 119 149ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ନବ କିେଶାର ଦାସ LNT3305133
ୀ /293870 50 119 150କମୁାରୀ ଦାସ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ LNT3305158

ପ ୁ /293871 25 119 151ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ YVY1007939
ପ ୁ /303872 64 119 152ବିଜୟ ଚ  େବେହରା ପି ପଦଲାଭ େବେହରା LNT1693563
ୀ /303873 54 119 153ଝୁନା େବେହରା ସା ବିଜୟ ଚ  େବେହରା LNT1693571
ୀ /303874 24 119 154ସଭୁଦା ନାଏକ ପି ଭାଗିରଥି ନାଏକ YVY1220805

ପ ୁ /303875 59 119 155ଭାଗିରଥି ନାୟକ ପି ଭିକାରି ନାୟକ LNT2923332
ପ ୁ /303876 48 119 156ଚକଧର େସଠୀ ପି ଗ ବର୍  େସଠୀ LNT2473726
ୀ /303877 46 119 157ସରସତୀ େସଠୀ ସା ଚକଧର େସଠୀ LNT3305018

ପ ୁ /303878 46 119 158ସବୁାସ ଚ  ଶତପଥି ପି ନବକିେଶାର ଶତପଥି LNT1693605
ୀ /313879 35 119 159ରତି େଦଇ ସା ଶବି ନାଏକ LNT2922557
ୀ /313880 34 119 160ସଚିୁତା େବେହରା ସା ବାନୁ ନାୟକ YVY1168848
ୀ /313881 21 119 161ସସୀତା େବେହରା ସା ମାନସ କମୁାର ନାଇକ YVY1171859
ୀ /313882 46 119 162ବବିରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ପଭାତ ସାମଲ YVY0852434
ୀ /313883 41 119 163ସଚିୁତା େଦଇ ସା ବିପିନ ନାୟକ YVY0579425
ୀ /313884 32 119 164ମାଳା େଦଇ ପି େନତାନ  ନଏକ YVY0559773
ୀ /313885 54 119 165ସ  ୁଘେଡଇ ସା େଗାଲଖ ଘେଡଇ LNT2923399
ୀ /313886 35 119 166ଗିତା ଘେଡଇ ସା ତିେଲାଚନ ଘେଡଇ LNT2922573
ୀ /313887 34 119 167ଶବିାନି ଘେଡଇ ସା ପବିତ ଘେଡଇ LNT2922540
ୀ /313888 34 119 168ପତିଭା ଘେଡଇ ସା ପଦିପ କମୁାର ଘେଡଇ LNT2922565
ପ ୁ /313889 33 119 169ପଦିପ କମୁାର ଘେଡଇ ପି େଗାଲଖ ଘେଡଇ LNT2922516
ପ ୁ /313890 25 119 170ଦିପକ ଘେଡଇ ପି େଗାଲଖ ଘେଡଇ YVY0951467
ପ ୁ /313891 49 119 171ଅଜୁର୍ ନ େଜନା ପି ସଘୁରିୁ େଜନା LNT2923159
ୀ /313892 46 119 172ମ  ୁେଜନା ସା ଅଜୁର୍ ନ େଜନା LNT2923167
ପ ୁ /313893 54 119 173ସରୁଥ ମଦୃ ି ଆ ପି େମାହନ ମଦୃ ି ଆ YVY1129477
ୀ /313894 52 119 174ସକୁା ି ମଦୃ ି ଆ ସା ସରୁଥ ମଦୃ ି ଆ YVY1129469

63 122/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 38ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /313895 56 119 175ପିତାମର ନାଏକ ପି ରଘନୁାଥ ନାଏକ YVY0875245
ପ ୁ /313896 53 119 176ବିରବର ନାଏକ ପି ଅନାଦି ନାଏକ LNT2923134
ୀ /313897 49 119 177ମାମିନା ନାଏକ ସା ବିର ବର ନାଏକ LNT2922839
ୀ /313898 47 119 178େକୗଶଲଯ୍ା ନାଏକ ସା ପିତାମର ନାଏକ YVY0875047

ପ ୁ /313899 45 119 179ସଦୁାମ ନାଏକ ପି ଭରତ ନାଏକ YVY1008127
ପ ୁ /313900 43 119 180ଶ ର ନାଏକ ପି େନତାନ  ନାଏକ YVY0588269
ୀ /313901 41 119 181ତାରା ନାଏକ ସା େଦବ ନାଏକ YVY0588137

ପ ୁ /313902 39 119 182ବିକମ ନାଇକ ପି ସାତର୍ା ନାଇକ YVY1176346
ପ ୁ /313903 38 119 183କାହନ୍  ୁନାଏକ ପି ଉେପ  ନାଏକ YVY1220672
ୀ /313904 34 119 184ବବିତା ନାଏକ ପି ବିରବର ନାଏକ LNT2922581
ୀ /313905 34 119 185େବବି ନାଏକ ସା ଶ ର ନାଏକ YVY0588251

ପ ୁ /313906 33 119 186ଦିଲିପ ନାଏକ ପି ବିକମ ନାଏକ YVY1008176
ୀ /313907 33 119 187ସଜୁାତା ନାଏକ ସା ସଜିୁତି ନାଏକ YVY0875120

ପ ୁ /313908 33 119 188ମାନସ ନାଏକ ପି ସତଯ୍ବାଦି ନାଏକ LNT2922821
ପ ୁ /313909 32 119 189କିେଶାର ନାଏକ ପି ନବୀନ ନାଏକ YVY1008150
ୀ /313910 32 119 190ଅନିତା ନାଇକ ସା ବିକମ ନାଇକ YVY1168798

ପ ୁ /313911 31 119 191ଜିେତ  ନାଏକ ପି ପିତାମର ନାଏକ YVY0875203
ୀ /313912 30 119 192ସନିୁତା ନାଏକ ସା କାହନ୍  ୁନାଏକ YVY0951707
ୀ /313913 30 119 193ସମିୁତା ନାଏକ ସା ଶୀଧର ନାଏକ YVY0951715

ପ ୁ /313914 29 119 194ଅଜିତ୍ ନାଏକ ପି େନତାନ  ନାଏକ YVY0559781
ୀ /313915 29 119 195ରଶିତା ନାଏକ ସା ଜିେତ  ନାଏକ YVY0875021
ୀ /313916 29 119 196ନିଲମ ନାଇକ ସା ବାବୁ ନାଇକ YVY1168731

ପ ୁ /313917 27 119 197ମନୁ ନାଏକ ପି ମଧ ୁନାଏକ YVY0786160
ୀ /313918 26 119 198ରଶିତା ନାଏକ ସା ସନିୁଲ ନାଏକ YVY0951269

ପ ୁ /313919 26 119 199ଜନ ନାଏକ ପି ବିକମ ନାଏକ YVY0786178
ପ ୁ /313920 26 119 200ଚ ନ ନାଏକ ପି ପିତାମର ନାଏକ YVY0875229
ପ ୁ /313921 26 119 201ଅମିତ୍ ନାଏକ ପି େନତା ନ  ନାଏକ YVY0875146
ପ ୁ /313922 26 119 202ସାନୁ ନାଏକ ପି ଯଝିୁ ନାଏକ YVY0875062
ୀ /313923 26 119 203ଲତା ନାଏକ ସା କିେଶାର ନାଏକ YVY1008101
ୀ /313924 26 119 204ଅମିକା ନାଏକ ସା ଦିଲିପ ନାଏକ YVY1008135

ପ ୁ /313925 25 119 205ବ ି କମୁାର ନାଏକ ପି ଗେଜ  ନାଏକ YVY0951657
ୀ /313926 24 119 206ତବୁ ନାଏକ ସା ଅଭିନାଶ ନାଏକ YVY1036482

ପ ୁ /313927 24 119 207ମନୁ ନାଏକ ପି ବିକମ ନାଏକ YVY0951129
ୀ /313928 23 119 208େରାଜିସିତା ନାଏକ ସା ଦିଲିପ ନାଏକ YVY1008119
ୀ /313929 22 119 209ସ ୀତା ନାଇକ ସା ଅେଲଖ େଗାଛାୟତ YVY1189158
ୀ /313930 20 119 210କାେବରୀ ନାଏକ ପି ପେମାଦ ନାଏକ YVY1220730
ୀ /313931 54 119 211େମନକା ନାୟକ ସା ଜୁଝି ନାଏକ YVY1008143

ପ ୁ /313932 54 119 212ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ନାୟକ LNT4505574
ପ ୁ /313933 51 119 213େଦବ ନାୟକ ପି ନବିନା ନାୟକ YVY1008069
ୀ /313934 46 119 214ମେନାରମା ନାୟକ ସା ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ LNT4505566
ୀ /313935 44 119 215ପମିଳା ନାୟକ ସା ପରୁ ମ ନାୟକ LNT2923142
ୀ /313936 42 119 216ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ନାୟକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0852343

ପ ୁ /313937 40 119 217ଉେପ  ନାୟକ ପି ନବ ନାୟକ YVY0985846
ୀ /313938 39 119 218େରଖା ନାୟକ ପି ରବି ନାୟକ LNT2923050
ୀ /313939 39 119 219ମ ି  ନାୟକ ସା ରାଜୁ ନାୟକ LNT2922623

ପ ୁ /313940 39 119 220କାହନ୍  ୁନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ LNT4539664
ପ ୁ /313941 38 119 221ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ନାୟକ YVY0852426
ୀ /313942 36 119 222ସଚିୁତା ନାୟକ ପି ଗେଜ  ନାୟକ LNT4535308

ପ ୁ /313943 36 119 223ରବି ନାୟକ ପି ଉପ ନାୟକ LNT2922771
ୀ /313944 36 119 224ରଜନୀ ନାୟକ ସା ସଦୁାମ ନାୟକ YVY1008044
ପ ୁ /313945 35 119 225ପି  ୁନାୟକ ପି କମୁର ନାୟକ LNT4535324
ୀ /313946 34 119 226ମନୀ ନାୟକ ସା ରବି ନାୟକ LNT2922805
ପ ୁ /313947 34 119 227ବନୁ ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ LNT4535316
ପ ୁ /313948 34 119 228ସଜିୁତ ନାୟକ ପି େନତାନ  ନାୟକ LNT2923175
ପ ୁ /313949 34 119 229ମେନାଜ ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ନାୟକ LNT2922599
ୀ /313950 33 119 230ଶଖିା ନାୟକ ସା ଅମର ନାଏକ LNT2922615
ୀ /313951 32 119 231ଆରତୀ ନାୟକ ପି େକଳ ୁନାୟକ YVY0951459
ୀ /313952 32 119 232ଚା ିନୀ ନାୟକ ସା ବାବୁଲା ନାୟକ YVY1146661
ପ ୁ /313953 26 119 233ମେୁକଶ ନାୟକ ପି ଅେଶାକ ନାୟକ YVY0875088
ପ ୁ /313954 25 119 234ସ ୟ ନାୟକ ପି ରସାନ  ନାୟକ YVY0875104
ପ ୁ /313955 23 119 235ଟିଟୁନୁ ନାୟକ ପି ବିପିନ ନାୟକ YVY1036490
ପ ୁ /313956 23 119 236କମଲ ନାୟକ ପି ରାଜୁ ନାୟକ YVY1036466
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ପ ୁ /313957 23 119 237ପବିତର୍ ନାୟକ ପି ଗଗନ ନାୟକ YVY1036474
ୀ /313958 22 119 238ସିବାନୀ ନାୟକ ସା ଚ ନ ନାୟକ YVY1166982

ପ ୁ /313959 41 119 239ରାଜୁ ସାହୁ ପି ବିଗନ୍ ସାହୁ YVY0951509
ୀ /313960 23 119 240ଗ ା ସାହୂ ସା ମେନାଜ ସାଇଁ YVY1085257

ପ ୁ /323961 46 119 241ସନାତନ ଜାଲି ପି ରାଘବ ଜାଲି LNT2497410
ୀ /323962 44 119 242ଆରତୀ ଜାଲୀ ସା ସନାତନ ଜାଲୀ LNT3305091
ୀ /323963 53 119 243ପୀୟଦଶ ିର୍ନୀ ପ ନାୟକ ସା ମାନସ ର ନ ପ ନାୟକ YVY0588368
ୀ /323964 32 119 244ସିଟି ପ ନାୟକ ପି ମାନସ ର ନ ପ ନାୟକ YVY0588350

ପ ୁ /323965 61 119 245ମାନସ ରଂଜନ ପ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ନାୟକ LNT1693589
ୀ /333966 30 119 246ପଜ୍ଞାପରିମିତା ବିଶାଳ ପି ପଦିପ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0560037

ପ ୁ /333967 28 119 247ଜାଗତ କିେଶାର ବିଶାଳ ପି ପଦୀପ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0560045
ପ ୁ /333968 38 119 248ବିକମ ପରିଜା ପି େଦବିପସନନ୍  ପରିଜା YVY0559674
ୀ /333969 35 119 249ସନୁ ା ପରିଜା ପି େଦବିପସନନ୍  ପରିଜା YVY0559682

ପ ୁ /333970 34 119 250ଅଜିତ୍ ପରିଜା ପି େଦବିପସନନ୍  ପରିଜା YVY0559690
ୀ /343971 43 119 251ମଧସିୁତା ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ LNT2572303
ୀ /343972 41 119 252ବବିତା ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ LNT3305190

ପ ୁ /343973 39 119 253ସଧୁାଂସ ୁେଶଖର ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ LNT3304169
ପ ୁ /343974 52 119 254ଅଜୟ ସାଇଁ ପି େଦୖତାରି ସାଇଁ LNT2572311
ପ ୁ /343975 48 119 255ସଂଜୟ ସାଇଁ ପି େଦୖତାରି ସାଇଁ OR/06/044/476193
ୀ /353976 72 119 256ଚାରୁଲତା ରଥ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁରଥ LNT2572329

ପ ୁ /353977 53 119 257ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିନବ ୁ ସାହୁ LNT2922482
ୀ /353978 39 119 258ପଦାଲୟା ସାହୁ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ LNT2922532
ୀ /363979 45 119 259ମୀରା ଗୁ ା ସା ବେଜଶ କମୁାର ଗୁ ା YVY1297787
ୀ /363980 53 119 260ରଜନି ନାୟକ ସା ଶତୁଘନ୍ ନାୟକ LNT2560696
ୀ /363981 50 119 261ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ନାୟକ ସା ଅନାଦି ନାୟକ OR/06/044/476577
ୀ /363982 43 119 262ଅ ଳି ନାୟକ ସା ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ LNT4505509
ୀ /373983 55 119 263ଭାନୁ ବିଶାଳ ସା ରେମଶ ବିଶାଳ LNT3305109

ପ ୁ /373984 31 119 264ସଶୁା  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ବିଶାଳ YVY0786152
ପ ୁ /383985 62 119 265ମାଣିକ ସରକାର ପି ଅେ ର୍ ୁ ସରକାର LNT3303898
ୀ /383986 55 119 266ଯମନୁା ସରକାର ସା ମାଣିକ ସରକାର LNT2495240

ପ ୁ /383987 41 119 267ଜୟେଦବ ସରକାର ପି ମାଣିକ ସରକାର LNT2495232
ୀ /393988 47 119 268କଳାବତୀ େଦବୀ ସା ସ ୟ କମୁାର YVY0822189
ୀ /393989 67 119 269ରାୟମଣି େଦଇ ସା ହରି ହାସଦା OR/06/044/476182

ପ ୁ /393990 48 119 270ଦୁଗର୍ା ହାସଦା ପି ହରି ହାସଦା OR/06/044/476183
ପ ୁ /393991 48 119 271ହରି ହାସଦା ପି ଦୁଗର୍ା ହାସଦା LNT2560720
ୀ /403992 45 119 272ଲକ୍ଷୀପିୟା ବି ାଣି ସା ମାନସିଂ ବି ାଣି YVY0838771

ପ ୁ /403993 49 119 273ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମାଝୀ ପି ସନୁାରାମ ମାଝୀ OR/06/044/476167
ୀ /403994 43 119 274କନିୁମଣି ମାଝୀ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମାଝୀ LNT2572337
ୀ /403995 42 119 275କନିୁ ମଣୀ ମାଝୀ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମାଝୀ YVY0588244

ପ ୁ /403996 49 119 276ଠାକରୁ ମାରା ି ପି ସନାତନ ମାରା ି YVY0588285
ୀ /403997 39 119 277କପିରା ମାରା ି ସା ଠାକରୁ ମାରା ି YVY0588277
ୀ /403998 64 119 278ଶା ି ମମୁ ୁର୍ ସା ସକୁଲୁ୍ ଚନପଆର LNT1694173

ପ ୁ /403999 50 119 279ସାେହବ ରାମ ମମୁ ୁର୍ ପି େଛାଟରାଇ ମମୁ ୁର୍ LNT2922490
ପ ୁ /404000 47 119 280େଚୖତନଯ୍ ମମୁ ୁର୍ ପି ସମାଇ ମମୁ ୁର୍ LNT1694199
ୀ /404001 41 119 281ମାନକ ମଣୀ ମମୁ ୁର୍ ସା େଚୖତନଯ୍ ମମୁ ୁର୍ LNT1694181

ପ ୁ /404002 36 119 282ଭାଗବତ ମମୂ ୂର୍ ପି ସିକ ୂମମୂ ୂର୍ YVY1286673
ୀ /404003 23 119 283ମମତା ମମୂ ୂର୍ ପି ଭାଗବତ ମମୂ ୂର୍ YVY1287259
ୀ /414004 40 119 284କମୁାରୀ ଅ ନା . ସା ରାେକଶ କମୁାର ରାକା YVY0874990

ପ ୁ /414005 44 119 285ସେ ାଷ େବେହରା ପି ଉଦୟନାଥ େବେହରା LNT2923076
ୀ /414006 33 119 286ରଶତିା େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା YVY1129485
ପ ୁ /414007 31 119 287ମାନସ ଦାସ ପି ମହାଜନ ଦାସ YVY0875005
ପ ୁ /414008 43 119 288ରାେକଶ କମୁାର ରାକା ପି ରାଜଗିହୀ ରାମ YVY0875013
ପ ୁ /424009 48 119 289ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଶାକର ନାୟକ LNT4505491
ପ ୁ /434010 53 119 290×ÛÅÚÏèÃ ଦାସ ପି େଦବଦ  ଦାସ YVY1133206
ପ ୁ /434011 43 119 291ଜିେତ  ଗଡନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ଗଡନାୟକ YVY0422758
ୀ /434012 36 119 292ଅନି ିତା େକଶରୀ ସିଂହ ପି ଅବନୀ କମୁାର େକଶରୀ ସିଂହ LNT4529707
ୀ /434013 33 119 293ଅପିର୍ତା େକଶରୀ ସିଂହ ପି ଅବନୀ କମୁାର େକଶରୀ ସିଂହ LNT4535290
ପ ୁ /444014 28 119 294ବିକମ ମଖୁୀ ପି ଯଧିୁ ିର ମଖୁୀ YVY0560011
ପ ୁ /444015 62 119 295ବସ  କମୁାର ନାୟକ ପି ବୁ େଦବ ନାୟକ YVY0822163
ପ ୁ /444016 29 119 296ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର Nayak YVY0822197
ୀ /454017 30 119 297ମିନତୀ େବେହରା ସା ଶୀଧର େବେହରା YVY1249812
ପ ୁ /454018 26 119 298ଆକାଶ ଜାଲୀ ପି ବିଜୟ ଜାଲୀ YVY1249838
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ୀ /454019 22 119 299ମାନସୀ ନାଇକ ସା ଦୀପକ ଘେଡଇ YVY1249598
ପ ୁ /454020 20 119 300ଜିତୁନ ନାୟକ ପି ବିପିନ ନାୟକ YVY1249614
ପ ୁ /454021 42 119 301ବାବି କମୁାର ସାଇଂ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଂ LNT3304995
ପ ୁ /464022 34 119 302ଅନିଲ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରାେମଶର ମହାପାତ LNT2922508
ପ ୁ /464023 40 119 303ଲକ୍ଷଣ ମମୁ ୁର୍ ପି େଗାପାଳ ମମୁ ୁର୍ YVY0786137
ୀ /464024 27 119 304ଛିତାମଣୀ ମମୁ ୁର୍ ସା ଲକ୍ଷଣ ମମୁ ୁର୍ YVY0786145

ପ ୁ /464025 41 119 305ଇଶର ଚ  ପଧାନ ପି ମଧସୁଦୁନ ପଧାନ LNT2923464
ୀ /464026 34 119 306େନପରୁ ପଧାନ ସା ଇଶର ଚ  ପଧାନ LNT2923316
ୀ /464027 40 119 307ସତଯ୍ଭାମା ସାଇଁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ LNT3305430

ପ ୁ /474028 53 119 308ବାବୁଲି ବାରିକ ପି ଭଗବାନ ବାରିକ LNT3305166
ପ ୁ /474029 46 119 309ରେମଶ ଚ  ମହା ି ପି େନତାନ  ମହା ି YVY0105692
ପ ୁ /474030 45 119 310ଉେମଶ ଚ  ମହା ି ପି େନତାନ  ମହା ି LNT3305265
ପ ୁ /474031 43 119 311ପକାଶ ଚ  ମହା ି ପି େନତାନ  ମହା ି LNT3078615
ୀ /474032 30 119 312ଶଚିୁସିତା ମହା ି ପି େନତାନ  ମହା ି YVY0560441
ୀ /484033 64 119 313ମାଳତୀ େବୱା ସା ବଟକୃ  ସାହୁ LNT2496552

ପ ୁ /484034 37 119 314ବନମାଳି ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ LNT4515532
ପ ୁ /484035 34 119 315ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ LNT4515474
ୀ /494036 38 119 316ସୀତାମଣି ମିଝୀ ପି କରୁଣାକର ମିଝୀ YVY0838755

ପ ୁ /504037 75 119 317ନୀଳକ  େବେହରା ପି ବଂଶଧିର େବେହରା LNT4529756
ୀ /514038 50 119 318ସବିତା େବେହରା ସା ଗଦାଧର େବେହରା YVY0985853
ୀ /524039 75 119 319ଉଷା ଦାସ ସା ଅ ୁର୍ନ ଦାସ LNT3304409

ପ ୁ /524040 52 119 320କଳୁମଣି ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ LNT3304565
ୀ /524041 45 119 321ନମିତା ଦାସ ସା କଳୁମଣି ଦାସ LNT3304573

ପ ୁ /534042 62 119 322ସନାତନ େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା LNT3305117
ୀ /534043 50 119 323କନିୁ େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା LNT3304391

ପ ୁ /544044 38 119 324ରାମ କୃ  େଜନା ପି ଭୁବନାନ  େଜନା YVY0843441
ପ ୁ /544045 69 119 325ଫାଗ ୁମାରା ି ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମାରା ି LNT2922474
ପ ୁ /544046 64 119 326ଦାସମାତ ମାରା ି ପି ଜଗ ମାରା ି LNT4539649
ୀ /544047 54 119 327ମନି ମାରା ି ସା ଫଗ ୁମାରା ି LNT2922995
ୀ /544048 49 119 328ତୁଳସୀ ମାରା ି ସା ଦାସମାତ ମାରା ି LNT4539631

ପ ୁ /544049 42 119 329ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ମାଗଣୁୀ ସାହୁ YVY0588327
ୀ /544050 31 119 330ରାଜଶୀ ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YVY0588319
ୀ /544051 48 119 331ମ ବୁାଳା ସାମଲ ସା ନିଶାକର ସାମଲ LNT3304342

ପ ୁ /554052 61 119 332ଗେଣଷ କମୁାର େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା LNT2922441
ୀ /554053 50 119 333ସମିର୍ଳା େବେହରା ସା ଗେଣଶ କମୁାର େବେହରା YVY0396184

ପ ୁ /554054 34 119 334ଦିେନଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଗେଣଷ କମୁାର େବେହରା LNT2922417
ପ ୁ /554055 30 119 335ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଗେଣଶ କମୁାର େବେହରା YVY0396192
ୀ /554056 58 119 336ବାସ ି ଦାସ ସା ରାମଚ  ଦାସ OR/06/044/476147

ପ ୁ /554057 37 119 337ବଂଶୀଧର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YVY0838748
ପ ୁ /554058 36 119 338ଧେନଶର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ LNT4505517
ପ ୁ /554059 34 119 339ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ LNT4505525
ପ ୁ /554060 44 119 340ନରସିଂହ ନାୟକ ମା ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ YVY0342386
ପ ୁ /554061 35 119 341କପିେଳ  ସାହୁ ପି େଗାକଳୁା ନ  ସାହୁ YVY0205815
ୀ /554062 32 119 342ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି େଗାକଳୁା ନ  ସାହୁ YVY0205823
ୀ /554063 55 119 343ମ ଳୁା ସାହୁ ସା େଗାକଳୁା ନ  ସାହୁ LNT2922466
ୀ /554064 32 119 344ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ପେମାଦ ଚ  ସାହୁ YVY0985861
ୀ /554065 32 119 345ଜଗଦମା େସଠୀ ପି େଗାପବ ୁ େସଠୀ LNT2922458

ପ ୁ /554066 33 119 346ରାଇେମାହନ ସିଂ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସିଂ LNT2923282
ପ ୁ /564067 71 119 347ରୁପାୟୀ ଟୁଡୁ ପି ବିଶାଲ ଟୁଡୁ LNT2500965
ୀ /564068 67 119 348ସଲମା ଟୁଡ଼ୁ ସା ରୁପାୟୀ ଟୁଡ଼ୁ LNT2500957
ପ ୁ /564069 38 119 349େପମାନ  ଟୁଡୁ ପି ରୁପାଇ ଟୁଡୁ LNT2922433
ପ ୁ /574070 27 119 350ସେ ାଷ େସଠୀ ପି ଆଦିନାରାୟଣ େସଠୀ YVY0588228
ପ ୁ /574071 58 119 351ବୃ ାବନ େସଠୀ ପି ପିତାମର େସଠୀ OR/06/044/476144
ପ ୁ /574072 35 119 352ରବି େସଠୀ ପି ବୃ ାବନ େସଠୀ YVY0185595
ପ ୁ /574073 34 119 353କମୁାର େସଠୀ ପି ବୃ ାବନ େସଠୀ LNT4522736
ୀ /574074 33 119 354ଲକ୍ଷୀପିୟା େସଠୀ ପି ବୃ ାବନ େସଠୀ LNT4522744
ପ ୁ /584075 52 119 355ସେୁକ  େବେହରା ପି ହରିବ ୁ େବେହରା LNT1693944
ପ ୁ /584076 46 119 356ରେମଶ ଦାସ ପି ଗ ୁ ିଚା ଦାସ LNT2501823
ୀ /584077 41 119 357ମାମି ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ YVY0560318
ପ ୁ /584078 49 119 358ଶକୁେଦବ ଦାଶ ପି ଦୟାନିଧି ଦାଶ LNT4544409
ୀ /584079 40 119 359ସସିତା ଦାଶ ସା ଶକୁେଦବ ଦାଶ YVY0786087
ୀ /584080 46 119 360ଦି ିଶୀ ମହା ି ସା ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି LNT3305042
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ୀ /584081 40 119 361େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ପାତ ସା ପଦିପ ପାତ YVY0838730
ପ ୁ /584082 53 119 362ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅଇଁଠା ରାଉତ LNT1693951
ୀ /594083 45 119 363ମମତା େବଜ ସା ଭଗଗବାନ େବଜ LNT3304847

ପ ୁ /594084 56 119 364ନିଗମାନ  ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ LNT2491611
ୀ /594085 50 119 365ସସିତା ସାହୁ ସା ନିଗମାନ  ସାହୁ LNT2491629
ୀ /604086 24 119 366ପଗତି ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YVY1285824
ୀ /604087 62 119 367େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ମହା ି ସା ଯଧିୁ ିର ମହା ି LNT3304441

ପ ୁ /604088 40 119 368ଜେନଜୟ ମହା ି ପି ଯଧିୁ ିର ମହା ି LNT3304482
ପ ୁ /604089 39 119 369ଜିେତ  ମହା ି ପି ଯଧିୁ ିର ମହା ି LNT3304508
ୀ /604090 21 119 370ରୁବୀନା ସାହୂ ପି ଶୀଧର ସାହୂ YVY1133180

ପ ୁ /614091 46 119 371ଅନ.ଭି.ଥାଲାଜ ପି େନକାରନାଥ ଶମର୍ା LNT3305943
ୀ /614092 44 119 372ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସା ଅନ.ଭି. ଥାଲାଜ LNT3305950
ୀ /624093 49 119 373ପେମାଦା କର ସା ସଶୁା  କମୁାର କର LNT3301116

ପ ୁ /624094 38 119 374ମେନାଜ ମହା ି ପି ମେହଶର ମହା ି LNT3305976
ପ ୁ /624095 36 119 375ସେରାଜ ମହା ି ପି ମେହଶର ମହା ି LNT3300969
ୀ /624096 49 119 376େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ନାଏକ ସା ନରହରି ନାଏକ LNT3303468

ପ ୁ /624097 54 119 377ନରହରୀ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ YVY0105700
ପ ୁ /634098 58 119 378ଉେମଶ ଚ  ବିଶାଳ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ବିଶାଳ YVY0838672
ୀ /634099 48 119 379ର ିତା ବିଶାଳ ସା ଉେମଶ ଚ  ବିଶାଳ LNT4535332
ୀ /634100 31 119 380ଭିନତି େଦବି ସା ବେଜଶ କମୁାର ସିଂ YVY1129501

ପ ୁ /634101 31 119 381ସୟଦ ଫୟାଜୁ ିନ ପି ସୟଦ ବଦିରୁ ିନ YVY0587931
ୀ /634102 45 119 382ମାଳତୀ ହଁାସଦା ପି ଶ ର ହଁାସଦା LNT2922391

ପ ୁ /634103 65 119 383େଚୖତନଯ୍ ପସାଦ କି ୁ ପି କାଳିଆ କି ୁ LNT1694223
ୀ /634104 55 119 384ଜାନକୀ କି ୁ ସା େଚୖତନଯ୍ ପସାଦ କି ୁ LNT1694215

ପ ୁ /634105 72 119 385ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମାଝୀ ପି ହାଡିବ ୁ ମାଝୀ LNT2488005
ପ ୁ /634106 76 119 386େଗାବ ର୍ ନ ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି OR/06/044/476250
ୀ /634107 66 119 387ମ ବୁାଳା ମହା ି ପି େଗାବ ର୍ନ ମହା ି OR/06/044/476251

ପ ୁ /634108 47 119 388ସେୁରନ କମୁାର ମହା ି ପି ପଦଚରଣ ମହା ି YVY0838722
ପ ୁ /634109 46 119 389ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି େଗାବ ନ ମହା ି OR/06/044/476570
ପ ୁ /634110 45 119 390ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି େଗାବ ର୍ ନ ମହା ି LNT3302783
ୀ /634111 43 119 391ରିତା ମହା ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY1007954
ୀ /634112 42 119 392ସସିତା ମହା ି ପି େଗାବ ର୍ ନ ମହା ି LNT3302353
ୀ /634113 38 119 393ଲିପିସିତା ମହା ି ପି େଗାବ ର୍ ନ ମହା ି LNT3302361
ୀ /634114 31 119 394ସ ୁ ିୟା ମହା ି ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY1008085
ୀ /634115 64 119 395ଦୁଗର୍ୀ ମମୁ ୁର୍ ସା ଜିତାଇ ମମୁ ୁର୍ LNT1694132

ପ ୁ /634116 38 119 396ମା ତ୍ ରାୟ ମମୁ ୁର୍ ପି କୀ ୁ ର୍ନାଥ ମମୁ ୁର୍ LNT4522819
ୀ /634117 43 119 397ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ସମିର ର ନ ନାୟକ YVY0838656
ୀ /634118 29 119 398ଫମିଦା ନିଶା ପି ସୟଦ ବଦିରୁ ିନ YVY0587949
ୀ /634119 55 119 399ମଇମନୁ ନିଶା ସା ସୟଦ ବଦୁ ିନ YVY0587923
ୀ /634120 47 119 400ସୀତା ପରୁୁଧଲୁ ସା ରାମ ପରୁୁଧଲୁ YVY0698019

ପ ୁ /634121 35 119 401ବେଜଶ କମୁାର ସିଂ ପି ରାମ ପକାଶ ସିଂ YVY1129493
ପ ୁ /634122 42 119 402େଦବାଶଷି ସିହନ୍ା ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସିହନ୍ା YVY0105726
ପ ୁ /634123 45 119 403େବଣଧୁର େସାେରନ୍ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ େସାେରନ୍ LNT1694140
ୀ /634124 39 119 404ରଶିତା େସାେରନ ସା େବଣଧୁର େସାେରନ LNT4544375

ପ ୁ /644125 50 119 405ଆକବର ଅଲୀ ପି ତାହିର ଅଲୀ OR/06/044/476254
ୀ /644126 61 119 406ଇତୁଲ େବଗମ ସା ତାହିର ଅଲୀ OR/06/044/476253
ୀ /654127 25 119 407ସରସତି େବେହରା ସା ମେହସର େବେହରା YVY1287267

ପ ୁ /654128 55 119 408ବିଜୟ କମୁାର ଟୁଡୁ ପି ମ ଳ ଟୁଡୁ LNT3304599
ୀ /654129 52 119 409ଫଲୁ ଟୁଡୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଟୁଡୁ LNT3304615
ୀ /654130 29 119 410ଲିପିକା ଟୁଡୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଟୁଡୁ YVY0560102
ପ ୁ /654131 25 119 411େଯାେଗ  ଟୁଡୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଟୁଡୁ YVY1007947
ପ ୁ /664132 39 119 412ଶବି ଶ ର ମମୁ ୁର୍ ପି ରାମଚ  ମମୁ ୁର୍ LNT3304284
ପ ୁ /664133 38 119 413ଚ େମାହନ ମମୁ ୁର୍ ପି ରୂପାୟା ମମୁ ୁର୍ LNT4505467
ପ ୁ /664134 35 119 414ଲକ୍ଷଣ ମମୁ ୁର୍ ପି ରାମଚ  ମମୁ ୁର୍ LNT4538542
ୀ /674135 32 119 415ପାବର୍ ତୀ ହଁାସଦାଃ ପି ବାଳକରାମ ହଁାସଦାଃ LNT2923258
ପ ୁ /684136 47 119 416ସିମଲ େବଶା ପି ପିଥ େବଶା LNT1693936
ପ ୁ /684137 56 119 417ପିରୁ ଚରଣ ହଁାସଦା ପି େମାଚୀରାମ ହଂସଦା LNT3304961
ପ ୁ /684138 43 119 418ଗାଜନା ହଁାସଦାଃ ପି ଫାଗ ୁହଁାସଦାଃ LNT4539656
ୀ /684139 68 119 419େଗାଲାପୀ େହମମ ସା ମାନସିଂ େହମମ LNT3078623
ୀ /684140 32 119 420ସିତା ମାରା ି ମା ପାବର୍ ତି ମାରା ି LNT2923381
ୀ /684141 53 119 421ପ ୁ ା ମଣୀ ମା ିର୍ ସା ପିରୁ ଚରଣ ହଁାସଦା LNT3304979
ୀ /684142 33 119 422ସ୍ଵାଗତିକା େସନାପତି ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ େସନାପତି YVY1124973
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ପ ୁ /694143 32 119 423ଦିଲିପ ଗରୁୁମ ପି ଥାମାସ ସିଂ LNT2922409
ପ ୁ /694144 69 119 424ବସ  ନାଏକ ପି ଭଗବାନ ନାଏକ YVY0838664
ପ ୁ /704145 59 119 425ପଦୀ  କମୁାର େଜନା ପି ଦାରିକା ନାଥ େଜନା LNT3303849
ୀ /704146 57 119 426ଆଶାଲତା େଜନା ସା ପଦୀ  କମୁାର େଜନା LNT3303831
ୀ /704147 27 119 427ଶଭୁଶୀ େଜନା ପି ପଦୀ  କମୁାର େଜନା YVY0852384

ପ ୁ /714148 39 119 428ବିମଳ େଲ ା ପି ମରୁଲି େଲ ା OR/06/044/476277
ୀ /724149 76 119 429ରଜାମା େରଡି ସା ରଘ ୁେରଡି OR/06/044/476279

ପ ୁ /724150 51 119 430ଜି େମାହନ େରଡି ପି ଜି ରଘ ୁେରଡି OR/06/044/476280
ୀ /724151 46 119 431ଜି.ସେରାଜା େରାଡ଼ି ସା ଜି.େମାହନ େରାଡ଼ି LNT2474484

ପ ୁ /734152 56 119 432ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା OR/06/044/476287
ୀ /734153 45 119 433ପତିମା େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ େବେହରା LNT3303906

ପ ୁ /734154 39 119 434ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା LNT4499281
ପ ୁ /734155 26 119 435ଉମାକା  େବେହରା ପି ତିେଲାଚନ େବେହରା YVY0951434
ପ ୁ /744156 79 119 436ପବନା କମୁାର ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଦର ଦାସ LNT2532695
ୀ /744157 49 119 437ମିଠୁ ମ ଳ ପି ଅନିଲ କମୁାର ମ ଳ LNT2922425

ପ ୁ /744158 43 119 438ଦିଲିପ କମୁାର ପାତ ପି ଜୟରାମ ପାତ LNT3304110
ପ ୁ /744159 40 119 439ବିଭୁତି କମୁାର ପାତ ପି ଜୟରାମ ପାତ LNT3304136
ପ ୁ /754160 47 119 440ଦୀପକ କମୁାର େଲ ା ପି ଗରୁୁପଦ େଲ ା LNT4522843
ୀ /754161 42 119 441ସବୁ ର୍ୀ ଜୟ ୀ େଲ ା ସା ଦୀପକ କମୁାର େଲ ା LNT4539680

ପ ୁ /754162 51 119 442ସେବର୍ ଶର ମହାପାତ ପି ଉେପ  ନାଥ ମହାପାତ LNT3305331
ପ ୁ /764163 42 119 443ଧନୁ ମମୁ ୁର୍  ମା କାପରୁ ମମୁ ୁର୍ LNT2505774
ୀ /764164 41 119 444ପାବର୍ ତୀ ମମୁ ୁର୍ ମା କାପରୁା ମମୁ ୁର୍ LNT3305208

ପ ୁ /764165 39 119 445େଦବନାଥ ମମୁ ୁର୍ ମା କାପରୁା ମମୁ ୁର୍ LNT3305471
ପ ୁ /774166 72 119 446ଡି ନାୟକ ପି ଉଲାସ ନାୟକ OR/06/044/476386
ୀ /774167 60 119 447କମୁାରୀ ନାୟକ ସା ଡି. ନାୟକ OR/06/044/476387

ପ ୁ /784168 46 119 448ପଶନନ୍  କମୁାର ନାଏକ ପି େଗାଲକ ବିହାରି ନାଏକ LNT2923274
ପ ୁ /784169 44 119 449ପସା  କମୁାର ନାଏକ ପି େଗାେଲାକ ବିହାରି ନାଏକ LNT2923225
ୀ /784170 41 119 450ଚିନୟୀ ନାଏକ ସା ପଶନନ୍ କମୁାର ନାଏକ LNT2923290

ପ ୁ /784171 36 119 451ପକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ LNT2923233
ପ ୁ /784172 65 119 452ବି େକ ପ ନାୟକ ପି ସାଧ ୁପ ନାୟକ OR/06/044/476381
ୀ /784173 57 119 453ସରସତି ପ ନାୟକ ସା ବି େକ ପ ନାୟକ OR/06/044/476382
ୀ /784174 52 119 454କନିୁ ପ ନାୟକ ସା ଶୀକା  ପ ନାୟକ LNT2560597

ପ ୁ /784175 39 119 455ସେ ାଷ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ପ ନାୟକ LNT4499323
ପ ୁ /784176 37 119 456ସଂଗାମ େକଶରୀ ପ ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ପ ନାୟକ LNT4499315
ୀ /794177 49 119 457ରମା େଦଇ ସା ରେମଶ ନାଏକ LNT2922524
ୀ /794178 47 119 458ସକୁା ି େଦଇ ସା ନିଳ ନାଏକ LNT2923373
ୀ /794179 45 119 459େସୗରି େଦଇ ସା େକୖଳାସ ନାଏକ LNT2923191
ୀ /794180 44 119 460ମମତା େଦଇ ପି ମ ୁଳି ନାଏକ LNT2923423
ୀ /794181 42 119 461ବିଣା େଦଇ ସା ଧରମାନ  ନାଏକ LNT2923217
ୀ /794182 42 119 462ଝିଲି େଦଇ ସା ବାବୁଲା ନାଏକ LNT2923209
ୀ /794183 37 119 463ରିନା େଦଇ ସା େଗାଲଖ ନାଏକ LNT2923365
ୀ /794184 37 119 464ବବିତା େଦଇ ପି ମ ୁଳି ନାଏକ LNT2923431
ୀ /794185 34 119 465ଜୟଶୀ େଦଇ ସା ପଶା  କମୁାର ନାଏକ LNT2922664

ପ ୁ /794186 31 119 466ଆତିଫ ଅଲୀ ପି ଗଲୁାମ ଅଲୀ YVY0588178
ୀ /794187 64 119 467ଛାୟା େବୱା ସା େକଦାର ନାଏକ LNT3130440
ୀ /794188 50 119 468ମ  ୁେବୱା ସା ମାଗି ନାଏକ LNT2922763
ୀ /794189 57 119 469ମ  ୁେଦଇ ସା ଭାଗିରଥି ନାଏକ LNT2922714
ୀ /794190 51 119 470ଗରୁୁ ବାରି େଦଇ ମା କେ ାଣୀ େଦଇ LNT2922847
ୀ /794191 51 119 471କନିୁ େଦଇ ସା ରାଜୁ ନାଏକ YVY1007962
ୀ /794192 47 119 472ଜୟ ି େଦଇ ପି ମାୟାଧର ନାୟକ LNT2923308
ୀ /794193 47 119 473ଋଷିନି େଦଇ ସା ତିେଲାଚନ ନାଏକ LNT2922979
ୀ /794194 41 119 474ମ ୀ େଦଈ ମା ମାଳତୀ େଦଈ YVY1146711
ୀ /794195 39 119 475ସବିତା େଦଇ ପି ମ ୁଳି ନାୟକ LNT2922375
ୀ /794196 53 119 476କମୁତି େଗାଛାୟତ ପି ଦିଜବର େଗାଛାୟତ YVY1220557
ୀ /794197 25 119 477ସନୁୀତା ମଦୃ ି ଆ ପି ସରୁଥ ମଦୃ ି ଆ YVY1220722
ପ ୁ /794198 56 119 478ନକଳୁ ନାଇକ ପି ଭମର ନାଇକ YVY1168657
ୀ /794199 53 119 479ମନିୁ ନାଇକ ସା ନକଳୁ ନାଇକ YVY1168707
ପ ୁ /794200 44 119 480ଧମର୍ାନଂଦ ନାଇକ ପି ମାୟାଧର ନାଇକ YVY1285881
ୀ /794201 44 119 481ମିନା ନାଏକ ସା ବୁଲୁ ନାଏକ LNT2923126
ୀ /794202 40 119 482ମାଳତୀ ନାଏକ ସା ଅେଶାକ ନାଏକ YVY1008010
ୀ /794203 37 119 483ଦୁଗର୍ା ନାଏକ ସା ନିତିଆ ନାଏକ YVY0951343
ୀ /794204 34 119 484ରାଖି ନାଏକ ସା ସମ ୁନାଏକ LNT2922698
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ପ ୁ /794205 33 119 485ରାେକଶ ନାଏକ ପି ସଶୁା  ନାଏକ LNT2923449
ପ ୁ /794206 33 119 486ଜଗା ନଏକ ପି ନିଳ ନଏକ LNT2922383
ୀ /794207 33 119 487ଖଲୁଣା ନାଏକ ସା ଅଜୁର୍ ନ ନାୟକ YVY0951335

ପ ୁ /794208 31 119 488ଦିଲିପ୍ କମୁାର ନାଏକ ପି ରେମଶ ନାଏକ YVY0874925
ୀ /794209 30 119 489ରାଧା ନାଏକ ସା ଜଗା ନାଏକ YVY1085190
ୀ /794210 28 119 490ଟିକିନା ନାଏକ ସା ରାେକଶ ନାଏକ YVY1007897
ୀ /794211 28 119 491ଝରଣା ନାଏକ ସା ବାବୁଲି ନାଏକ YVY0980748

ପ ୁ /794212 26 119 492ଅନତ କମୁାର ନାଏକ ପି ଭାଗିରଥୀ ନାଏକ YVY0874909
ୀ /794213 26 119 493ଆଶା ନାଏକ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ନାଏକ YVY0951327

ପ ୁ /794214 26 119 494ରାହୁଲ ନାଏକ ପି ନକଳୁ ନାଏକ YVY0951376
ୀ /794215 26 119 495ରଶିତା ନାଏକ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ନାଏକ YVY0951244
ୀ /794216 25 119 496ସସିତା ନାଏକ ପି ରାଜା ନାଏକ YVY1008002
ୀ /794217 25 119 497ଦୀପିକା ନାଏକ ସା ଟଲ ନାଏକ YVY1036458
ୀ /794218 24 119 498ପଜୁା ନାଏକ ପି ରେମଶ ନାଏକ YVY1085240
ୀ /794219 24 119 499ଅନିତା ନାଏକ ସା ଅନତ ନାଏକ YVY1085216

ପ ୁ /794220 24 119 500ରାହୁଲ ନାଏକ ପି ନକଳୁ ନାଏକ YVY1220797
ପ ୁ /794221 22 119 501ଶ ର ନାୟକ ପି ସଦୁାମ ନାୟକ YVY1171727
ୀ /794222 21 119 502ରାନୁ ନାଇକ ସା ବବୁଲୁ ନାୟକ YVY1146117
ୀ /794223 21 119 503ସମିୁତା ନାଇକ ସା ବିକାଶ ନାୟକ YVY1146083
ୀ /794224 21 119 504ଅ ଳି ନାଏକ ପି ଭଗୀରଥୀ ନାୟକ YVY1085083

ପ ୁ /794225 20 119 505ପତି ନାଇକ ପି ପରମାନ  ନାଇକ YVY1285873
ୀ /794226 49 119 506ତରୁ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ YVY1220813

ପ ୁ /794227 37 119 507ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ନାୟକ LNT2923415
ପ ୁ /794228 36 119 508ସଶୁା  ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ନାୟକ LNT2922367
ୀ /794229 34 119 509ସଲମା ନାୟକ ସା ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ LNT2923407

ପ ୁ /794230 33 119 510େହମ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ନାୟକ LNT2923456
ପ ୁ /794231 32 119 511େହମ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥୀ ନାୟକ YVY0588053
ୀ /794232 26 119 512ପି ି  ନାଏକ ସା ରାହୁଲ ନାଏକ YVY0980755

ପ ୁ /794233 26 119 513ରାହୁଲ ନାଏକ ପି ନକଳୁ ନାଏକ YVY0980763
ପ ୁ /794234 26 119 514ବଳିଆ ନାୟକ ମା ନିଳମଣି ନାୟକ YVY1085174
ୀ /794235 24 119 515ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା େହମ  କମୁାର ନାୟକ YVY1085117
ୀ /794236 23 119 516ସମୁନ ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ YVY1007913

ପ ୁ /794237 22 119 517ବିକାଶ ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ YVY1146091
ପ ୁ /794238 22 119 518ପକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗେଜ  କମୁାର ନାୟକ YVY1220839
ପ ୁ /794239 21 119 519ବବୁଲୁ ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ YVY1146109
ୀ /794240 29 119 520ତସକିନ କମର ପି ଗଲୁାମ ଅଲୀ YVY0588160

ପ ୁ /sartol4241 56 119 521ରବି  ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ YVY0342477
ୀ /794242 48 119 522ଜୟ ି ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ YVY0342485

ପ ୁ /794243 26 119 523ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ YVY0951228
ୀ /794244 23 119 524େରାଜା ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ YVY1220706

ପ ୁ /794245 27 119 525ରଂଜନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ YVY0588061
ପ ୁ /794246 26 119 526ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ YVY1220680
ୀ /794247 54 119 527ଚ ା ସାମ ରାୟ ସା ବି ୁ ସାମ ରାୟ LNT2923092

ପ ୁ /804248 42 119 528ସକିର ଅଲି ପି କେୁବର ଅଲି LNT4499265
ପ ୁ /804249 39 119 529ତାକର ଅଲି ପି ଯେୁବର ଅଲି LNT2560639
ୀ /804250 56 119 530ସାଏରା େବଗମ ସା ଯେୁବର ଅଲି LNT2560621

ପ ୁ /804251 36 119 531କାହନ୍  ୁଚରଣ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ YVY0951681
ପ ୁ /804252 32 119 532ପିତବାସ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ YVY0874917
ପ ୁ /804253 26 119 533ସ ଦ ସାଏ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାଏ YVY0852418
ପ ୁ /814254 45 119 534ନେର  େବେହରା ପି ହରିବ ୁ େବେହରା LNT4544334
ୀ /814255 20 119 535ତପସିତା ସାହୁ ପି ବିେଘନ୍ଶର ସାହୁ YVY1220656
ପ ୁ /814256 52 119 536ବିେଘନ୍ଶର ସାହୁ ପି ଇଶର ଚ  ସାହୁ LNT2923571
ୀ /814257 45 119 537ସରସତି ସାହୁ ସା ବିେଘନ୍ଶର ସାହୁ LNT2923241
ପ ୁ /824258 65 119 538ଏ କାଳିଦାସ ପି ଏ େଗାପାଲ LNT4544417
ୀ /824259 55 119 539ଏ ସତଯ୍ବାଦୀ ସା ଏ କାଳିଦାସ LNT4544425
ପ ୁ /824260 44 119 540ଡି ରାଜୁ ପି ଡି ଆେଶୟା  LNT4499273
ପ ୁ /824261 40 119 541ଡି ଏ କୁ ା  ପି ଡି ଆେଶୟା  LNT4499182
ପ ୁ /824262 37 119 542ଏ ଉଦୟ କମୁାର ପି ଏ କାଳିଦାସ YVY0838680
ୀ /824263 35 119 543ଡି ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପି ଡି ଆେଶୟା  LNT4499174
ପ ୁ /824264 70 119 544ଡି ଆସାରିଆ ପି ପି ଆସାରିଆ OR/06/044/476406
ପ ୁ /824265 36 119 545ଶେୁଭ ୁ ବାରିକ ପି ବୀରକିେଶାର ବାରିକ LNT4529699
ୀ /824266 40 119 546ରିମା ହିଆଲ ସା ନୀଳ ହିଆଲ YVY0704312
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ପ ୁ /834267 43 119 547ଆଜମିରା େକାେଟାଶର ରାଓ ଆଜ ପି ଆଜମିରା ରତଯ୍ା ଆଜମିରା YVY0342501
ୀ /834268 33 119 548େଦବଜାନି ମହାପାତ ପି ରତିକା  ମହାପାତ LNT2923563

ପ ୁ /834269 36 119 549ଦୀପକ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି େବଣଧୁର ପରିଡା LNT2922656
ପ ୁ /834270 60 119 550ଏସ ସି ରାଉତ ପି ଚି ାମଣି ରାଉତ OR/06/044/476463
ୀ /834271 48 119 551େପମଲତା ରାଉତ ସା ଏସ ସି ରାଉତ OR/06/044/476464

ପ ୁ /834272 39 119 552ଉେମଶ ରାଉତ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ରାଉତ LNT2923035
ପ ୁ /834273 34 119 553ତାପସ କମୁାର ରାଉତ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ରାଉତ LNT2923266
ପ ୁ /834274 45 119 554ଭୀମେସନ ସାବତ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାବତ LNT1693753
ୀ /834275 40 119 555ସଚିୁସିତା ସାବତ ସା ଭୀମେସନ ସାବତ YVY0342535
ୀ /844276 40 119 556େବବୀ ଭବାନୀ ସା ରେମଶ ଚଂଦ ସାହୂ YVY1176338

ପ ୁ /844277 53 119 557ରମାକା  ଭଦ ପି ଚି ାମଣି ଭଦ LNT4538559
ପ ୁ /844278 41 119 558ସବୁତ କମୁାର ନାଏକ ପି ନିଳମଣି ନାଏକ LNT2922649
ପ ୁ /844279 37 119 559ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ମେହ  ନାୟକ YVY0786111
ୀ /844280 36 119 560ଚିନୟୀ ନାୟକ ପି ନିଳମଣି ନାୟକ LNT2922813
ୀ /844281 36 119 561ମନନ୍ୟୀ ନାୟକ ପି ନିଳମଣି ନାୟକ LNT2922706

ପ ୁ /844282 60 119 562ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ବ ୁ ସାହୁ YVY0704379
ପ ୁ /844283 41 119 563ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ LNT4505616
ୀ /844284 38 119 564େରାଜାମଣି ସାହୁ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ LNT4505624

ପ ୁ /844285 28 119 565ବୀରବର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YVY0786103
ପ ୁ /844286 55 119 566ଶୀନିବାସ ସାହୁ ପି ବ ୁ ସାହୁ YVY0838706
ପ ୁ /844287 52 119 567କା ିର୍କ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଳିୂ ସାହୁ YVY0985879
ୀ /844288 48 119 568ବୀଣାପାଣି ସାହୁ ସା କା ିର୍କ କମୁାର ସାହୁ LNT3078649

ପ ୁ /844289 46 119 569ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ବ ୁ ସାହୁ LNT2497295
ପ ୁ /844290 69 119 570ବିର ବର ସାମ ରାୟ ପି ଚ ମଣି ସାମ ରାୟ LNT2922730
ପ ୁ /844291 41 119 571ଜଗନନ୍ ାଥ ପସାଦ ସାମ ରାୟ ପି ବିର ବର ସାମ ରାୟ LNT2922722
ପ ୁ /844292 38 119 572ସି ାଥର୍  ସାମ ରାୟ ପି ବିର ବର ସାମ ରାୟ LNT2923530
ପ ୁ /844293 49 119 573ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସତୁାର ପି ବାସେୁଦବ ସତୁାର YVY0588335
ୀ /844294 47 119 574ମ ାକୀନୀ ସତୁାର ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସତୁାର YVY0588343
ୀ /854295 48 119 575ଶକୁ ଳା ମହାପାତ ସା ସେବର୍ ଶର ମହାପାତ LNT3305216
ୀ /864296 43 119 576ରଶିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ପଶା  କମୁାର କାନୁନେଗା LNT2922672

ପ ୁ /864297 49 119 577ପଶା  କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ପଫଲୁ କମୁାର କାନୁନେଗା LNT2922680
ପ ୁ /864298 69 119 578େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ LNT4515524
ୀ /864299 68 119 579ସତଯ୍ଭାମା ରାଉତ ସା େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତ LNT2481174

ପ ୁ /864300 40 119 580ସାଧୀନ କମୁାର ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତ YVY0985887
ୀ /864301 48 119 581ରିତା ରାଉତରାୟ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ରାଉତରାୟ YVY0786095
ୀ /874302 64 119 582ପଣତି ମଲିକ ସା ପି. େକ ମଲିକ OR/06/044/476433

ପ ୁ /874303 44 119 583ବିକାଶ କମୁାର ମଲିକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ମଲିକ LNT2489086
ୀ /874304 42 119 584ବ ନା ମଲିକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ମଲିକ LNT1694249

ପ ୁ /884305 43 119 585ପଶନନ୍ କମୁାର ସିଂହ ପି ଗରୁୁପସାଦ ସିଂହ YVY0570440
ୀ /884306 39 119 586ମାଳତୀ ସିଂହ ସା ପତାପ କମୁାର ସିଂହ YVY0342584
ୀ /884307 39 119 587ସାଗତୀକା ସିଂହ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସିଂହ YVY0342592
ୀ /894308 67 119 588ଉମାରାଣୀ ମହା ି ସା ରମା ଚରଣ ମହା ି LNT3353091

ପ ୁ /904309 43 119 589ଉ ଳ େକଶରୀ ବଳ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ବଳ YVY0560466
ପ ୁ /904310 35 119 590ସ ାମ େକଶରୀ ବଳ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ବଳ YVY0852327
ୀ /904311 65 119 591ଲକି୍ଷ େବେହରା ସା ଉଦୟନାଥ େବେହରା LNT2922854
ୀ /904312 36 119 592ରି  ୁେଦବି ସା ବିେନାଦ କମୁାର YVY0951202

ପ ୁ /904313 51 119 593ଶାରଦା ପସାଦ େଜନା ପି େଗାପିନାଥ େଜନା LNT2923514
ୀ /904314 41 119 594ଅମିତା େଜନା ସା ଶାରଦା ପସାଦ େଜନା LNT2922987

ପ ୁ /904315 41 119 595ବିେନାଦ କମୁାର ପି ରାେଜ  ମାହ୍େଟା YVY0786046
ୀ /904316 20 119 596ଟୁ ିଲ ମହା ୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ୀ YVY1249648
ୀ /904317 45 119 597ମୀନାକ୍ଷୀ ମହା ି ମା ଉମାରାଣୀ ମହା ି LNT2475135
ପ ୁ /904318 41 119 598ସଶୁୀଲ କମୁାର ମହା ି ମା ଉମାରାଣୀ ମହା ି LNT3305299
ପ ୁ /904319 48 119 599ତାେରଶର ନାଏକ ପି ଭିକାରୀ ନାଏକ YVY0342626
ୀ /904320 41 119 600ସନିୁତା ନାଏକ ସା ତାେରଶର ନାଏକ YVY0342634
ୀ /904321 40 119 601ରଶିେରଖା ପରିଜା ସା ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ YVY0342642
ୀ /904322 42 119 602ଲୁନାମାଳା ପାତ ସା ଉ ଳ େକଶରୀ ବଳ YVY0852400
ୀ /904323 39 119 603ଲୁନାମାଳା ପାତ ପି ପରୁ ମ ପାତ LNT2922946
ୀ /904324 38 119 604ଝିନାବାଳା ପାତ ପି ପରୁୁେଷା ମ ପାତ YVY0396168
ପ ୁ /904325 35 119 605ଜଗନନ୍ାଥ ପାତ ପି ପରୁ ମ ପାଚ LNT2922748
ପ ୁ /904326 33 119 606ବଳରାମ ପାତ ପି ପରୁୁେଷା ମ ପାତ YVY0342618
ପ ୁ /904327 45 119 607ଅରୁଣ ସିଂହ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ସିଂହ YVY0786061
ପ ୁ /904328 43 119 608ଅମେରସ କମୁାର ସିଂ ପି ବି ୁ େଦଓ ସିଂ YVY0786038
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ପ ୁ /904329 40 119 609ରାଜ ଦୁଲର ସିଂହ ପି ଗେଣଶ େଚୗଧରୁୀ YVY0786053
ପ ୁ /904330 55 119 610ସାରଦା ପସନନ୍  ସାଇଁ ପି େକଶବ ଚରଣ ସାଇଁ LNT4522793
ୀ /904331 47 119 611ବାସ ୀ ସାଇଁ ସା ଶାରଦା ପସନନ୍  ସାଇଁ LNT4539714

ପ ୁ /904332 45 119 612ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗ ାଧର ସାଇଁ YVY0342659
ପ ୁ /914333 55 119 613ରେମଶ ଚ  ଟୁଡୁ ପି େଭାଳାନାଥ ଟୁଡୁ LNT3304672
ପ ୁ /924334 58 119 614େଦବାନ  ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ YVY0422766
ୀ /924335 54 119 615ପବିଣା ସାଇଁ ସା େଦବାନ  ସାଇଁ LNT4499141

ପ ୁ /934336 43 119 616ଅଜମୀରା େକାେଟଶରାରାଓ ପି ଅଜମୀରା ରତଯ୍ା YVY0430066
ୀ /934337 38 119 617ଆଜେମରା ଉପାେଦବୀ ସା ଆଜେମରା େକାେଟଶରରାଓ YVY0430074

ପ ୁ /944338 35 119 618ଅରବି  ବିଶାଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ LNT4539730
ପ ୁ /944339 44 119 619ନବ କିେଶାର ହଁାସଦା ପି ହାଡିବ ୁ ହଁାସଦା LNT2923068
ପ ୁ /944340 29 119 620ଭୀମ େହମମ ପି ସ ୁ ର େମାହନ େହମମ YVY0588186
ପ ୁ /944341 62 119 621ସ ୁ ର େମାହନ େହମମ ପି ଲାଲ େମାହନ େହମମ LNT4539698
ୀ /944342 55 119 622ଆରସ ୁେହମମ ସା ସ ୁ ର େମାହନ େହମମ LNT4539706

ପ ୁ /944343 35 119 623ଜିେତ  କମୁାର େହମମ ପି ସ ୁ ର େମାହନ େହମମ LNT4539672
ୀ /944344 28 119 624ଲକ୍ଷୀ ମାଝୀ ପି େଗାବି  ଚ  ମାଝୀ YVY0588111

ପ ୁ /944345 63 119 625ବଜ କିେଶାର ମିଶ ପି େଗାପୀନାଥ ମିଶ LNT1693993
ୀ /944346 57 119 626ଗାୟତୀ ମିଶ ସା ବଜ କିେଶାର ମିଶ LNT1694009

ପ ୁ /944347 38 119 627ସତଯ୍ପକାସ ମିଶ ପି ବଜ କିେଶାର ମିଶ LNT1693985
ପ ୁ /944348 34 119 628େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ମିଶ ପି ବଜ କିେଶାର ମିଶ LNT4532271
ପ ୁ /944349 38 119 629ବରୁଣ କମୁାର ମହା ି ପି ଆନ  ଚ  ମହା ି YVY0985895
ପ ୁ /944350 34 119 630ତପନ ମହା ି ପି ଆନ  ଚ  ମହା ି LNT2923084
ପ ୁ /944351 34 119 631ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ LNT2922888
ୀ /944352 54 119 632ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ଜଳଧର ସାହୁ LNT3303880

ପ ୁ /954353 68 119 633ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ ପି ରଘନୁାଥ ବିଶାଳ LNT4544383
ୀ /954354 61 119 634ପଦଜା ବିଶାଳ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ LNT4544326

ପ ୁ /954355 38 119 635ଆଶେୁତାଷ ବିଶାଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ LNT4539748
ପ ୁ /954356 34 119 636ଅବିନାଶ ବିଶାଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ LNT4539722
ପ ୁ /954357 46 119 637ସେ ାଷ କମୁାର ପରିଡା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପରିଡା LNT2923027
ୀ /954358 42 119 638ରୀନାରାଣୀ ପରିଡା ସା ସେ ାଷ ପରିଡା YVY0396200

ପ ୁ /954359 58 119 639ଚି  ର ନ ତିପାଠି ପି ଅଭିରାମ ତିପାଠି LNT3304938
ୀ /954360 52 119 640ସମିୁତା ତିପାଠୀ ସା ଚି  ର ନ ତିପାଠୀ LNT3304953
ୀ /974361 34 119 641ରାଇମଣୀ େହମମ ସା େଗାରାଚା  େହମମ YVY0588467

ପ ୁ /974362 37 119 642େଗାରାଚା  େହମମ ପି ଲକ୍ଷଣ େହମମ LNT4505475
ୀ /974363 39 119 643ହୀରା କି ୁ ସା ସଂଯୟ କି ୁ YVY0588442

ପ ୁ /974364 35 119 644ଜଗନନ୍ାଥ ମମୁ ୁର୍ ପି ଲଦ ମମୁ ୁର୍ LNT4505483
ପ ୁ /984365 47 119 645ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଅନ  ଚରଣ େବେହରା YVY0105783
ପ ୁ /984366 36 119 646ଜଟାଧାରି ଦାସ ପି ରଘ ୁଦାସ LNT2923118
ୀ /984367 54 119 647ହିସି ମାଝି ସା ଲେମାଦର ମାଝି YVY0838698

ପ ୁ /984368 46 119 648ବିେନାଦ ମାଝୀ ପି ଭମର ମାଝୀ LNT2922896
ୀ /984369 42 119 649େଗୗରୀ ମାଝୀ ସା ବିେନାଦ ମାଝୀ LNT2923100
ପ ୁ /984370 41 119 650ପଶା  କମୁାର ରଣା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରଣା YVY0105791
ୀ /984371 69 119 651ଶୀମତି ରାଉତ ସା ରାମଚ  ରାଉତ YVY0105775

ପ ୁ /984372 39 119 652ମଧ ୁରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ YVY0105759
ପ ୁ /984373 34 119 653ଯଦୁ ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ YVY0105767
ୀ /984374 29 119 654ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତ ସା ମଧ ୁରାଉତ YVY0722405

ପ ୁ /994375 27 119 655ଦଯସନକର ମିଶା - ତନୟ ମିଶା YVY1168905
ପ ୁ /994376 23 119 656ପେବାଧ କମୁାର ସାହୂ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାହୂ YVY1168939
ପ ୁ /1004377 62 119 657ବୁଧିଆ େହମମ ପି ରାମ େହମମ OR/06/044/476561
ପ ୁ /1014378 75 119 658ଦୁଃଖିରାମ ମାରା ି ପି ବକା ମାରା ି OR/06/044/476553
ୀ /1014379 60 119 659ଟିପରି ମାରା ି ସା ଦୁଃଖିରାମ ମାରା ି OR/06/044/476554
ୀ /1024380 44 119 660ଶଭୁଶୀ ଗିରି ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ଗିରି YVY0852319
ପ ୁ /1024381 60 119 661ଅକୁର ଚରଣ େସଠୀ ପି ୰େବ  େସଠୀ YVY1285972
ୀ /1024382 55 119 662ଜୟ ୀବାଳା େସଠୀ ସା ଅକୁର ଚରଣ େସଠୀ YVY1285949
ୀ /1024383 29 119 663ଦ୍ଯାସା େସଠୀ ପି ଅକୁର ଚରଣ େସଠୀ YVY1285964
ପ ୁ /1024384 75 119 664ମ ଲ ସିଂ ପି ଝରୀଆ ସିଂ OR/06/044/476643
ପ ୁ /1034385 58 119 665ଗ ାଧର ମିଶ ପି ବନମାଳି ମିଶ OR/06/044/476477
ୀ /1034386 53 119 666ବାସ ି ମିଶ ସା ଗ ାଧର ମିଶ OR/06/044/476478
ପ ୁ /1034387 33 119 667ତାପସ କମୁାର ମିଶ ପି ଗ ାଧର ମିଶ LNT2923548
ପ ୁ /1044388 35 119 668ରଜନୀକା  େଲ ା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଲ ା LNT4529715
ପ ୁ /1044389 60 119 669ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ଅଜୁର୍ ନ ମହା ି LNT4522835
ୀ /1044390 56 119 670ଉମିର୍ଳା ମହା ି ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ମହା ି LNT4522827
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ପ ୁ /1044391 33 119 671ବିଶ ର ନ ମହା ି ପି ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ମହା ି LNT4499232
ପ ୁ /1044392 31 119 672ବି ୁ ର ନ ମହା ି ପି ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0560086
ପ ୁ /1044393 29 119 673ଦିେନସ୍ କମୁାର ନାଏକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାଏକ YVY0875401
ପ ୁ /1044394 40 119 674େକ୍ଷତବାସି ରଣା ପି ଧରଣିଧର ରଣା LNT2922904
ପ ୁ /1044395 57 119 675ପଭାକର ସାହୁ ପି ଦାଶରଥି ସାହୁ OR/06/044/476064
ୀ /1044396 51 119 676ବିଦୁଲତା ସାହୁ ସା ପଭାକର ସାହୁ LNT4522785
ୀ /1044397 34 119 677ବି ୁପିୟା ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ LNT4522777

ପ ୁ /1044398 25 119 678େଦଵୀ ପସନନ୍  େସଠୀ ପି ଅକୁର ଚରଣ େସଠୀ YVY1286707
ୀ /1054399 44 119 679କା ନ ହଁାସଦା ସା ସିଂରାୟ େହମମ LNT4544391
ୀ /1054400 61 119 680ବାରି ମମୁ ୁର୍ ସା କାଲା ମମୁ ୁର୍ LNT4538609
ୀ /1064401 64 119 681ରସମଳା ଦାସ ସା େଚୗଧରୁୀ ଦାସ LNT3352903
ୀ /1064402 52 119 682େସାନାଲି ଦାସ ସା େମାତିଲାଲ ଦାସ LNT3352952

ପ ୁ /1064403 39 119 683ରାଜୁ ଦାସ ପି େମାତିଲାଲ ଦାସ LNT4141065
ୀ /1064404 33 119 684ବିଜୁଲି ଦାସ ସା ବିଶ ୁଦାସ YVY0588004

ପ ୁ /1064405 30 119 685ବିଜୁ ଦାସ ପି େମାତିଲାଲ ଦାସ YVY0588012
ପ ୁ /1064406 30 119 686ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ ଦାସ YVY0588202
ପ ୁ /1064407 35 119 687ପେମାଦ ପଧାନ ପି କୃ  ପଧାନ YVY0588145
ୀ /1064408 32 119 688ଖଲୁଣା ପଧାନ ସା ପେମାଦ ପଧାନ YVY0588152

ପ ୁ /1074409 55 119 689ତରଣିେସନ ମାଝି ପି େକୖଳାସ ଚ  ମାଝି OR/06/044/476090
ୀ /1074410 52 119 690ର ବୁାଳା ମାଝି ସା ତରଣିଶର ମାଝି OR/06/044/476091

ପ ୁ /1084411 51 119 691ଦିବାକର ପରିଡା ପି ଉେମଶ ପରିଡା YVY0852392
ୀ /1084412 58 119 692ଗୀତା ପଭାବତି ସା ଗୀତା େଭ ଟସାମୀ OR/06/044/476166

ପ ୁ /1084413 41 119 693ଗୀତା ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ଗୀତା େଭ ଟସାମୀ LNT2488203
ପ ୁ /1084414 35 119 694ଗୀତା ଜଗଦିଶର ରାଓ ପି ଗୀତା େଭ ଟସାମି YVY0588210
ୀ /1084415 58 119 695ଗୀତା ଭରଲକ୍ଷୀ ସା ଗୀତା େଭ ଟ ସାମୀ YVY0588434

ପ ୁ /1094416 20 119 696ନିର ନ େଗୗଡ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ େଗୗଡ YVY1285840
ପ ୁ /1094417 31 119 697େଯାେଗ  କମୁାର ପି ଶୀଭଗବାନ ସିଂହ YVY0342774
ପ ୁ /1094418 65 119 698ଚଗଲା ମହା ି ପି େମାହନ ମହା ି LNT3353075
ୀ /1094419 55 119 699ବାବୁଲି ମହା ି ସା ଚଗଲା ମହା ି LNT3353026
ୀ /1094420 31 119 700ଆଶାରାଣୀ ପ ୃ ି ପି କଳାକାର ପ ୃ ି YVY0342709
ୀ /1094421 90 119 701ବାସ ୀ ସଆୁର ସା ଜୁଗଳ ସଆୁର LNT3353158

ପ ୁ /1094422 85 119 702ଜୁଗଳ ସଆୁର ପି ଜୟରାମ ସଆୁର LNT3353042
ୀ /1104423 42 119 703େସୗଦାମିନୀ ପତି ସା ଶଶଭୁିଷଣ ତିପାଠୀ LNT4544359

ପ ୁ /1104424 51 119 704ଫଣିୁ ଭୁଷଣ ତିପାଠୀ ପି ଧମର୍ାନ  ତିପାଠୀ LNT4544367
ପ ୁ /1104425 41 119 705ବିଶଭୂଷଣ ତୀପାଠୀ ପି ଧମର୍ାନ  ତୀପାଠୀ LNT2530467
ୀ /1114426 50 119 706କଲମଲୀ ହଁାସିଦାଃ ସା ଜିତରାୟ ହଁାସିଦାଃ LNT4499240

ପ ୁ /1114427 48 119 707େମାଘରାୟ ମମୁ ୁର୍ ପି ଚୁନୁ ମମୁ ୁର୍ YVY0985903
ୀ /1114428 43 119 708େମଘରାୟ ମମୁ ୁର୍ ପି ନିମାଇ ଁମମୁ ୁର୍ LNT3304029

ପ ୁ /1114429 34 119 709ରାେଜଶ ମମୁ ୁର୍ ପି ବିଶଜିତ ମମୁ ୁର୍ LNT2922912
ପ ୁ /1114430 65 119 710େବୖରାଗୀ ନାଏକ ପି ଜଗ ୁନାଏକ LNT4499257
ୀ /1114431 34 119 711ସପୁଭା ନାୟକ ସା ରାଜିଵ କମୁାର ଠାକରୁ YVY1063262
ୀ /1114432 20 119 712ପୀ ପାୟଲ ପି ପୀ ସିମା ଳ YVY1298751

ପ ୁ /1114433 35 119 713ହେରରାମ ପସାଦ ପି ଅଜୁର୍ ନ ୟାଦବ YVY0875393
ପ ୁ /1114434 43 119 714ରାମ ଚ  ରାଉଳ ପି ଭା ର ରାଉଳ YVY0588087
ୀ /1114435 36 119 715ପ ୁ ା ଳୀ ରାଉଳ ସା ରାମ ଚ  ରାଉଳ YVY0559997

ପ ୁ /1114436 40 119 716କାରୁ େସାେରନ ପି ରେମଶ େସାେରନ LNT4515466
ପ ୁ /1114437 33 119 717ବୁ ିରାମ େସାେରନ ପି ରେମଶ େସାେରନ LNT2923001
ପ ୁ /1124438 69 119 718ନିମାଇ ଁମମୁ ୁର୍ ପି ବାଳିୟା ମମୁ ୁର୍ LNT2500379
ପ ୁ /1124439 37 119 719ମକରା ମମୁ ୁର୍ ପି ନିମାଇ ଁମମୁ ୁର୍ LNT4538534
ପ ୁ /1124440 34 119 720ବଲାଇ ମମୁ ୁର୍ ପି ନିମାଇ ଁମମୁ ୁର୍ LNT4522801
ପ ୁ /1134441 65 119 721େମାହନଲାଲ ମିଶ ପି ଆର େକ ମିଶ OR/06/044/476404
ୀ /1134442 58 119 722ଆଶା ମିଶ ସା େମାହନଲାଲ ମିଶ OR/06/044/476405
ପ ୁ /1144443 60 119 723ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ପି ପଦୀ  ମହାପାତ LNT3304896
ପ ୁ /1144444 27 119 724େବଦ ପକାଶ ମହାପାତ ପି ପଦୀ  କମୁାର ମହାପାତ YVY0588129
ୀ /1154445 40 119 725େମୗସମୁୀ ଚକବ ର୍ୀ ପି ରବି ନାଥ ଚକବ ର୍ୀ LNT2588010
ୀ /1154446 42 119 726ଗୀତା ଳି ନାୟକ ପି େଭାେଳଶର ନାୟକ LNT2588051
ପ ୁ /1154447 40 119 727ତିେଲାଚନ ନାୟକ ପି େଭାେଳଶର ନାୟକ LNT2588044
ୀ /1164448 79 119 728େଦୖବୀ ଭୂୟଁା ପି ମ ୁର ଭୂୟଁା LNT1693779
ୀ /1164449 23 119 729କନିୁ ଦାସ ସା ବୁ ିଆ ଦାସ YVY1008036
ପ ୁ /1164450 64 119 730ମାୟାଧର ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ LNT1693795
ୀ /1164451 59 119 731ସ ଯ୍ା ରାଉତ ସା ମାୟାଧର ରାଉତ LNT1693787
ପ ୁ /1174452 52 119 732ପାନ େହମମ ପି େରାହିଆ େହମମ LNT2587996
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ପ ୁ /1174453 47 119 733ଦୁହିଆ େହମମ ପି ଭୁକଲା େହମମ OR/06/044/476309
ପ ୁ /1174454 40 119 734ଶ ିକା େହମମ ପି େରାହିଆ େହମମ LNT2587988
ପ ୁ /1184455 33 119 735ବିଶଜିତ ବରାଳ ପି ବିର ଭଦ ବରାଳ LNT2922938
ୀ /1184456 69 119 736ଶୀମତୀ ସଧୁାଂଶବୁାଳା ଦାସ ସା ଶୀଧର ଦାସ YVY0785998

ପ ୁ /1184457 69 119 737ଶୀଧର ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ YVY0786012
ପ ୁ /1184458 43 119 738ରାେଜଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ YVY0785980
ୀ /1184459 37 119 739ସନୁ ା ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ YVY0786004
ୀ /1184460 30 119 740ଅନନଯ୍ା ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ YVY0786020

ପ ୁ /1184461 62 119 741ଅଭୟ ର ନ ମଲିକ ପି ଏନ ସି ମଲିକ LNT2587970
ପ ୁ /1184462 35 119 742ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଓ ପି ପି ଆପା ରାଓ LNT4529731
ପ ୁ /1184463 42 119 743ପବିତ ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ LNT4515516
ୀ /1194464 51 119 744ନଳିନୀ ବରାଳ ସା ପେମାଦ ବରାଳ LNT4522769
ୀ /1194465 34 119 745ରଶିତା ବରାଳ ପି ପେମାଦ ବରାଳ LNT4529749

ପ ୁ /1194466 31 119 746ସତଯ୍ବାନ ବରାଳ ମା ନଳିନୀ ବରାଳ LNT4522751
ୀ /1194467 30 119 747ର ିତା ବରାଳ ମା ନଳିନୀ ବରାଳ LNT2922961

ପ ୁ /1194468 29 119 748ସଯୂଯ୍ର୍େସନ ବରାଳ ପି ନଳିନୀ ବରାଳ YVY0560458
ପ ୁ /1194469 63 119 749ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ ପି ବାବାଜି ବାରିକ LNT3305356
ୀ /1194470 54 119 750ନିରୁପମା ବାରିକ ସା ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ LNT3305281

ପ ୁ /1194471 45 119 751ଧୀେର  ବାରିକ ପି ହରିଚ  ବାରିକ LNT1693969
ୀ /1194472 39 119 752ମେନାରମା ବାରିକ ସା ଧୀେର  ବାରିକ LNT4538526
ୀ /1194473 82 119 753ଜହନ୍ଲତା େବେହରା ସା ବାସେୁଦବ େବେହରା LNT2587905

ପ ୁ /1194474 57 119 754ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା LNT2587913
ୀ /1194475 51 119 755ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା LNT2587921

ପ ୁ /1194476 34 119 756ସାରଦା ପସନନ୍  ଚଯ୍ାଉପ ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି LNT2923555
ପ ୁ /1194477 70 119 757ମ ରାଜ ନାୟକ ପି ଦୁଃଖିଆ ନାୟକ LNT4538575
ୀ /1194478 60 119 758ସୀତା ନାୟକ ସା ମ ରାଜ ନାୟକ LNT4515482

ପ ୁ /1194479 40 119 759ମନେମାହନ ନାୟକ ପି ମ ରାଜ ନାୟକ LNT4544433
ୀ /1194480 35 119 760ପଜୂାରାଣୀ ନାୟକ ସା ମତୃଯ୍ ୟ ନାୟକ LNT4515490
ୀ /1194481 59 119 761ସକୁ ଳା ପତି ସା ଗଣୁନିଧି ପତି LNT2922953

ପ ୁ /1194482 73 119 762ସନୁୀଲ କମୁାର ରାଉତ ପି େଭାଳାନାଥ ରାଉତ LNT4529723
ୀ /1194483 70 119 763ସତଯ୍ଭାମା ରାଉତ ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ରାଉତ LNT4544342
ୀ /1194484 44 119 764ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ LNT3078656
ୀ /1194485 75 119 765ସକୁମୁାରି ସାହୁ ସା େଦବରାଜ ସାହୁ LNT2922797

ପ ୁ /1194486 44 119 766େଗାକଳୁ ଚ  ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ଚ  ସାହୁ LNT2923043
ପ ୁ /1204487 78 119 767ପ ୁ ର୍ଚ  େଜନା ପି ଧେନଶର େଜନା LNT2587871
ୀ /1204488 53 119 768ଅନୁପମା େଜନା ସା ଅେଶାକ େଜନା LNT2587848

ପ ୁ /1214489 66 119 769ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ ପି ବିଶନାଥ ସାଇଁ LNT2587731
ୀ /1214490 61 119 770ଶଶଲିତା ସାଇଁ ସା ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ LNT2587723

ପ ୁ /1214491 48 119 771ପତାପ ଚ  ସାଇଁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ LNT3304912
ୀ /1224492 51 119 772କନୁୀ େଦଇ ସା ମିଟୁ ରାଜ୍ LNT2491124

ପ ୁ /1224493 57 119 773ମିଟୁ ରାଜ୍ ପି ଧଡି ରାଜ୍ LNT2491116
ୀ /1224494 38 119 774ରଶିତା େସଠୀ ପି ର ନାଥ େସଠୀ LNT2587715

ପ ୁ /1234495 67 119 775ବି. ଲି ରାଜୁ ପି ବି. ଜ ମ୍ LNT2587707
ପ ୁ /1244496 64 119 776େଭ ଟ ରାଓ େବେହରା ପି ବି ଆପଲାସାମୀ OR/06/044/476507
ପ ୁ /1254497 75 119 777ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ LNT2587673
ୀ /1264498 44 119 778ବିେନାଦିନି ରଥ ସା ପବୀନ କମୁାର ରଥ LNT4133930
ୀ /1274499 38 119 779ଜୟ ି ବିେଶାଇ ସା ପଦୀପ କମୁାର ବିେଶାଇ YVY0852335
ୀ /1274500 43 119 780ଛିତାମଣୀ ମାଝୀ ସା େଚୖତନ ମାଝୀ LNT4535282

ପ ୁ /1274501 46 119 781େଗାକଲୁ ଶାହା ପି େଗାଲାବ ଶାହା YVY0852293
ୀ /1274502 38 119 782ରଜୁନ ଶାହା ସା େଗାକଲୁ ଶାହା YVY0852301
ପ ୁ /1284503 39 119 783ରଂଜିତ କମୁାର ଭ ପି ଚ େଶଖର ଭ YVY0233973
ପ ୁ /1284504 36 119 784ଅଜୟ କମୁାର ପାଢି ପି ବଂଶୀଧର ପାଢି YVY0233981
ପ ୁ /1294505 72 119 785ସେରାଜ କମୁାର କର ପି ବିଶନାଥ କର YVY0396176
ପ ୁ /1294506 27 119 786େଜଯ୍ାତି ର ନ କର ପି ସେରାଜ କମୁାର କର YVY0875419
ପ ୁ /1304507 43 119 787ରାମ ଚ  ରାଉତ ପି ଭା ର ରାଉତ YVY0559989
ୀ /1314508 29 119 788ଡି,ସଜନୀ .. ସା ଡି.ସ ୟ .. YVY0951293
ୀ /1314509 26 119 789ଡି..େଦବୀ .. ସା ଡି.ରାଜୁ .. YVY0951319
ପ ୁ /1314510 40 119 790େଦେବ  କମୁାର େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା YVY0852350
ୀ /1314511 33 119 791ଅନୁସୟା େବେହରା ପି ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା YVY0559971
ପ ୁ /1314512 31 119 792ସଯୂଯ୍ର୍କା  େବେହରା ପି ସେରାଜ କା  େବେହରା YVY0559799
ପ ୁ /1314513 43 119 793େଭ ଟା ଆ ାରାଓ ଡାଡି ପି େଚଲା ରାଓ ଡାଡି YVY0560060
ୀ /1314514 31 119 794ଭାୟର୍ଲକ୍ଷୀ ଦୁଗର୍ା ଡାଡି ସା େଭ ଟା ଆ ାରାଓ ଡାଡି YVY0560078
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ପ ୁ /1314515 60 119 795ଶରତ କମୁାର ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ YVY0875351
ୀ /1314516 53 119 796ସାବିତୀ ଦାସ ସା ଶରତ ଚ  ଦାସ YVY0875534
ୀ /1314517 34 119 797ସରସତୀ ଦାସ ପି ସରତ ଚ  ଦାସ YVY0875518
ୀ /1314518 27 119 798ଆରତୀ ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ YVY0875492

ପ ୁ /1314519 24 119 799ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ YVY0951285
ପ ୁ /1314520 53 119 800ଜୟକାର ଦାସରୀ ପି ପକାସମ୍ ଦାସରା YVY0560177
ୀ /1314521 49 119 802ନଛି େଦଇ ସା ସବୁାସ ନାଏକ YVY0559914
ୀ /1314522 37 119 803ସସିତା େଜନା ସା ରାମ କୃ  େଜନା YVY0843433
ୀ /1314523 30 119 804କମୁାରୀ ଦୁଲି ମାରା ି ମା ସୀତା ମାରା ି YVY0559880
ୀ /1314524 44 119 805ମମତା ଓଝା ସା ପସନନ୍  କମୁାର ଓଝା YVY0559815

ପ ୁ /1314525 42 119 806ପକାଶ କମୁାର ପଧାନ ପି ବିଶନାଥ ପଧାନ YVY0560185
ୀ /1314526 33 119 807ମାନିନୀ କମୁାରୀ ପଧାନ ସା ପକାଶ କମୁାର ପଧାନ YVY0560284

ପ ୁ /1314527 36 119 808ଡି ରାଜୁ ପି ଡି ଭା ର YVY0560201
ପ ୁ /1314528 31 119 809ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ଅନନ୍ଦା ଶ ର ସାହୁ YVY0560094
ପ ୁ /1314529 28 119 810ଶବିାଶଷି ସାହୁ ପି ଅନନ୍ଦା ଶ ର ସାହୁ YVY0560110
ୀ /1314530 54 119 811ଡି ଶା ୀ ସା ଡି ଭା ର YVY0560193
ୀ /1314531 37 119 812ଏଲିନା େଶତ ପଦା ସା ବିକମ ସାଇଁ YVY0560292

ପ ୁ /1314532 44 119 813ବିକମ ସାଇଁ ପି ଧିେର  ନାଥ ସାଇଁ YVY0560219
ପ ୁ /1314533 49 119 814ଅଜୟ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଅନ  ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ YVY0560433
ୀ /1314534 46 119 815ପନୁମ୍ ତିପାଠୀ ସା ଅଜୟ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0560383

ପ ୁ /3914535 48 119 816ସଂଜୟ କମୁାର ପି ଜଗଦମା ପସାଦ YVY0822171
ପ ୁ /9994536 27 119 817ରାଧାକା  େବେହରା ପି େଗୗରା  େବେହରା YVY0852376
ପ ୁ /PLOT NO 34537 28 119 818ପସାଂଟଜୀତ େବେହରା ପି ଭାଗଯ୍ଧର େବେହରା YVY0559716
ୀ /.4538 35 119 819ଗୀତା ମିଶ ପି େମାହନ ଲାଲ ମିଶ YVY0822155

ପ ୁ /14539 49 119 820ଅନ  ସାମଲ ପି େଗାପିନାଥ ସାମଲ LNT1694033
ପ ୁ /24540 51 119 821ନକଳୁ ସାହୁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାହୁ LNT2490738
ୀ /34541 29 119 822କା ନ ପ ନାୟକ ପି ରମଣା ମ ୂ ର୍ୀ ପ ନାୟକ YVY0559906
ୀ /34542 27 119 823ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପଟନାୟକ ପି ରାଜାଭୂଷଣ ପଟନାୟକ YVY0587915
ୀ /34543 28 119 824ମାଧରୁୀ ପ ନାୟକ ପି ରମଣ ମ ୁ ିର୍ ପ ନାୟକ YVY0588376
ୀ /34544 87 119 825େହମଲତା ପ ନାୟକ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପ ନାୟକ LNT2491801
ୀ /34545 48 119 826ନିରଜା ପ ନାୟକ ସା ରାଜା ଭୂଷଣ ପ ନାୟକ LNT2491546

ପ ୁ /44546 34 119 827କିେଶାର କମୁାର େସଠୀ ପି ତିନାଥ କମୁାର େସଠୀ YVY0560391
ପ ୁ /54547 59 119 828ଦାଶରଥୀ ବମର୍ମା ପି ମହନ େମାହନ ବମର୍ମା YVY0560003
ପ ୁ /54548 54 119 829ବିଶମର ନାଏକ ପି ଉେପ  ନାଏକ YVY0588301
ପ ୁ /54549 31 119 830ସି ାଥର୍  କମୁାର ନାୟକ ପି ନଳିନୀ ନାୟକ YVY0559708
ୀ /54550 29 119 831େବୖଶାଖୀ ନାୟକ ସା ସି ାଥର୍  ନାୟକ YVY0559872
ୀ /54551 54 119 832ର ିତା ସାହୁ ସା ଶରତ ଚ  ସାହୁ YVY0838714
ୀ /64552 109 119 833ପନିୁ ନାଏକ ସା ଉେପ  ନାଏକ YVY0588293

ପ ୁ /74553 27 119 834ବିଚିତ ପଧାନ ପି ରେମଶ ପଧାନ YVY0722389
ୀ /84554 59 119 835ସିତା ମା ିର୍ ସା ସନୁାରାମ ମା ିର୍ YVY0588632
ୀ /84555 59 119 836ମାହି ମା ିର୍ ସା ନ ା ମା ିର୍ YVY0588665
ୀ /94556 39 119 837ରଶିତା ଭଳ ସା ଜଗତ କିେଶାର ସାମଲ YVY0588095
ୀ /94557 37 119 838ରଶିଶୀ ସାମଲ ସା ବିଶନାଥ ସାମଲ YVY0588103

ପ ୁ /94558 28 119 839ଅଭିେଷକ େକଶରୀ ସିଂହ ପି ଅବନୀ କମୁାର େକଶରୀ ସିଂହ YVY0588079
ପ ୁ /104559 45 119 840େଗାଜରାମ୍ ମମୁ ୁର୍ ପି ଆଇତୁ ମମୁ ୁର୍ YVY0588699
ୀ /114560 31 119 841ସନିୁତା େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା YVY0587907
ୀ /124561 49 119 842ସମିୁ ବାେ ସା ବୁଧିଆ ବାେ YVY0588590
ୀ /124562 30 119 843ପି ି  ହଁାସଦାଃ ପି କାଳିଚରଣ ହଁାସଦାଃ YVY0588715

ପ ୁ /124563 33 119 844ଯଦୁନାଥ ହଁାସଦାଃ ପି କାଳି ଚରଣ ହଁାସଦାଃ YVY0587972
ପ ୁ /124564 33 119 845ରାମ ଚ  ହଁାସଦାଃ ପି ଧନୁ ରାମ ହଁାସଦାଃ YVY0587980
ୀ /124565 29 119 846ଦୁଲି ହଁାସଦାଃ ସା ଧନୁ ରାମ ହଁାସଦାଃ YVY0587964
ପ ୁ /124566 34 119 847ଫାଦୁ ମମୁ ୁର୍ ପି ରାମସାଇ ମମୁ ୁର୍ YVY0588566
ୀ /124567 30 119 848ରାଇମଣି ମମୁ ୁର୍ ସା ଫାଦୁ ମମୁ ୁର୍ YVY0588483
ୀ /124568 79 119 849ଜସିନୀ ସେରନ ସା େଧାନୁ ସେରନ YVY0588426
ୀ /134569 49 119 850କଇୁଲୁ େବଶା ସା ବୁଧୀଆ େହମମ YVY0588418
ପ ୁ /134570 33 119 851ଭାଗବତ େହମମ ପି ବୁଧୀଆ େହମମ YVY0588384
ୀ /134571 30 119 852େଗୗରୀ େହମମ ସା ଭାଗବତ େହମମ YVY0588400
ୀ /144572 79 119 853ଦୁଲି ହଁାସଦାଃ ସା େଟଂପା ହଁାସଦାଃ YVY0588392
ୀ /144573 34 119 854କାପରୁା ମାରା ି ସା ଦୁଖୀରାମ ମାର ି YVY0588459
ୀ /154574 35 119 855ରଶତିା ମ ରୀ ମାଝୀ ପି ତରଣୀ େସନ ମାଝୀ YVY0588020
ୀ /154575 32 119 856ମଧସିୁତା ମାଝୀ ପି ତରଣୀ େସନ ମାଝୀ YVY0588038
ପ ୁ /154576 29 119 857ବିଶ ରଂଜନ ମାଝୀ ପି ତରଣୀ େସନ ମାଝୀ YVY0588046
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ପ ୁ /164577 27 119 858ବିପିନ ମହା ି ପି ଚଗଲା ମହା ି YVY0743658
ପ ୁ /0214578 36 119 859ମ  ୁସାହାଣୀ ପି କମାଲ ସାହାଣୀ YVY0951111
ୀ /224579 52 119 860ତନୁଶୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ମେନାଜ କା ୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY0951558

ପ ୁ /224580 43 119 861ପଭାସ କା ି ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ପ ଜ କା ୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY0951483
ୀ /224581 37 119 862ରଶିତା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ପବଳ କା ୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY0951616
ୀ /314582 30 119 863ନଗମା ବିବି ସା େଶକ ଲାଲା YVY0786202

ପ ୁ /314583 34 119 864ଅେଲଖ େଗାଛାୟତ ପି ମଦନ େଗାଛାୟତ YVY0951673
ପ ୁ /314584 35 119 865େଶକ ଲାଲା ପି େଶକ ଜୁମନ YVY0786210
ପ ୁ /314585 23 119 866ବାବୁ ନାୟକ ପି ସ ର୍ ନାୟକ YVY1176353
ୀ /314586 26 119 867ସନିୁତା ନାୟକ ସା ମେନାଜ ନାୟକ YVY0951566
ୀ /414587 35 119 868ଆଶା େହମମ୍ ପି ସାଧ ୁେହମମ୍ YVY0874974

ପ ୁ /414588 53 119 869ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିନବ ୁ ସାହୁ YVY0951277
ୀ /414589 38 119 870ପଦାଳୟ ସାହୁ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ YVY0951178
ୀ /604590 23 119 871େବବୀନା ସାହୂ ପି ଶୀଧର ସାହୂ YVY1133198
ୀ /724591 44 119 872ଅ ଳୀ ମହାଳି ସା ପାଣକୃ  ମହାଳି YVY0951145

ପ ୁ /724592 24 119 873ଜି.ଜଗଦିଶ େରଡି ପି ଜି.େମାହନ େରଡି YVY0951442
ୀ /794593 24 119 874ପଜୂା ନାଏକ ପି ଘନ ନାଏକ YVY0951251
ୀ /804594 35 119 875ମାମାଲିକା ମହା ୀ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଚକବ ର୍ୀ YVY0875369

ପ ୁ /834595 29 119 876ସତଯ୍ଜିତ ପରିଡ଼ା ପି େବଣଧୁର ପରିଡା YVY0951236
ୀ /904596 42 119 877ପ ୁ ାରାଣୀ ବଳ ସା େବୖରାଗୀ ଚରଣ େବହୁରା YVY0875344
ୀ /904597 37 119 878ଶୀପଦା େବେହରା ସା ମେନାଜ କମୁାର ଶଅିଳ YVY0951160
ୀ /904598 36 119 879କବିତା କମୁାର ସା ସମୁନ କମୁାର YVY0951210

ପ ୁ /904599 35 119 880ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ପି ଭୁବେନଶର ସିଂହ YVY0951475
ପ ୁ /904600 35 119 881ସମୁନ କମୁାର ପି ରାମ େଦଇ ସିଂ YVY0951194
ପ ୁ /904601 48 119 882ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି YVY0874941
ୀ /904602 39 119 883ସି ା ଳୀ ମହା ି ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY0875260
ୀ /904603 45 119 884ସାେହବାନୀ ଓରାମ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0951186

ପ ୁ /904604 38 119 885ମେନାଜ କମୁାର ଶଅିଳ ପି ରମାକା  ଶଅିଳ YVY0951152
ପ ୁ /1094605 60 119 886ୱାଇ.ରାମାରାଓ . ପି ଆପଲ ସାମୀ YVY0875476
ୀ /1094606 57 119 887ୱାଇ.ନାଗେବଣୀ . ସା ୱାଇ ରାମାରାଓ . YVY0875450
ୀ /1094607 32 119 888ୱାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ . ପି ୱାଇ ରାମା ରାଓ . YVY0875435
ୀ /1094608 28 119 889ନିଶାରାଣୀ ପ ୃ ି ପି କଳାକର ପ ୃ ି YVY0875385
ୀ /1094609 27 119 890ରଶିରାଣୀ ପ ୃ ି ପି କଳାକର ପ ୃ ି YVY0875377
ୀ /1134610 37 119 891ସରିତା ମିଶ ପି େମାହନ ଲାଲ ମିଶ YVY0822148

ପ ୁ /1194611 26 119 892ସନକ ବିଜୟଶୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ YVY0816769
ପ ୁ /1314612 31 119 893ଡି.ସ ୟ .. ପି ଡି ଭା ର .. YVY0951301
ପ ୁ /1834613 22 119 894ଅାଶେୁତାସ ବିସ୍ଵାଲ ପି ସେରାଜ କମୁାର ବିସାଲ YVY1124783
ପ ୁ /9994614 41 119 895ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା LNT2923522
ପ ୁ /9994615 39 119 896ବିରାଟ କମୁାର ମଲିକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ମଲିକ LNT1694231
ୀ /314616 46 119 897ସନିୁତା ନାୟକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନାଏକ YVY1318252
ୀ /134617 26 119 898ପାଏଲ ନାୟକ ସା ଅଜିତ୍ ନାଏକ YVY1318260
ୀ /314618 23 119 899ସ ୀତା ନାଏକ ସା ମନୁା ନାଏକ YVY1319060
ୀ /794619 19 119 900ରାନି ନାଏକ ସା ପତି ନାଏକ YVY1319094

ପ ୁ /314620 22 119 901ପକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାେଜ  କମୁାର ନାୟକ YVY1319102
ୀ /314621 20 119 902ମଧସିୁତା ମଖୁୀ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ନାଏକ YVY1339811
ୀ /1094622 20 119 903ସଭୁଶୀ େର ୀ ପି େମାହନ େର ୀ YVY1339829
ୀ /314623 49 119 904ଶମିର୍ ା ମହା ି ସା ରବି ନାରାୟଣ ମହା ି YVY1339837

ପ ୁ /304624 44 119 905ବୁଲୁ ନାୟକ ପି ବିସିଆ ନାୟକ YVY1339845
ପ ୁ /744625 45 120 350େଗାଲଖ ନାଏକ ପି ବିଶନାଥ ନାଏକ LNT3303203
ୀ /754626 61 120 351ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା େବେହରା ସା ପାଗଳ ଚରଣ େବେହରା YVY0876185
ୀ /754627 39 120 352ରମଯ୍କା  େବେହରା ପି ପାଗଳ ଚରଣ େବେହରା YVY0876201
ପ ୁ /754628 37 120 353ମେନଜ କମୁାର େବେହରା ପି ପାଗଳ ଚରଣ େବେହରା YVY0876060
ପ ୁ /754629 34 120 354ଉମାକା  େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା YVY1008275
ୀ /754630 32 120 355କବିତା େବେହରା ସା ଉମାକା  େବେହରା YVY1008267
ପ ୁ /754631 38 120 356ସବୁତ କମୁାର େଜନା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ େଜନା YVY1008390
ୀ /754632 66 120 357ରଇବାରି ନାଏକ ସା କଳୁ ନାଏକ YVY0986000
ପ ୁ /754633 56 120 358ଶୀଧର ନାୟକ ପି ନାରଣ ନାୟକ OR/06/044/478532
ୀ /754634 27 120 359ଅନୁସୟା ସାଇଁ ସା ସବୁତ କମୁାର େଜନା YVY1008259
ୀ /764635 73 120 360ଚ ମଣି େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା LNT3301215
ପ ୁ /764636 68 120 361ଶତୃଘନ୍ େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା LNT3303641
ପ ୁ /764637 51 120 362ଶରତ େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା LNT3303633
ପ ୁ /774638 43 120 363ରତିକା  ମମୁୱୁ ପି ଗରୁା ମମୁୱୁ OR/06/044/478356
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ୀ /774639 55 120 364ଦୁଲାରି ମମୁ ୁର୍ ସା ଗରୁା ମମୁ ୁର୍ OR/06/044/478405
ପ ୁ /784640 57 120 365ଜଗନନ୍ ାଥ ସେରନ ପି ସକୁଲୁ ସେରନ OR/06/044/478506
ୀ /794641 80 120 366େପମା େଦଇ ସା ରଘ ୁ LNT2559805
ୀ /794642 75 120 367ଦୁଗର୍ାେଦବି .. ସା ଜି ଅନ  .. OR/06/044/478469
ୀ /794643 50 120 368ନୟନା େବୱା ସା ରାଜୁ ନାୟକ LNT3302684
ୀ /794644 55 120 369ଓରୁ ଦାଇ ପି ଗେଜ  ନାଏକ LNT2559268
ୀ /794645 70 120 370ସର େଦଈ ସା ନବକୃ  ନାଏକ YVY1220276
ୀ /794646 64 120 371ସାବି େଦଇ ସା େକଳୁ ନାଏକ LNT2559490
ୀ /794647 45 120 372ମଫ ୁେଦଇ ସା ଭା ର ନାଏକ LNT2559581
ୀ /794648 44 120 373ମାମୀ େଦଇ ସା ବୀର ନାଏକ LNT2559771
ୀ /794649 61 120 374ଚ ା େହମମ ସା ଭୀମ େହମମ YVY0876102
ୀ /794650 39 120 375େକାଇଲି େହମମ ସା ଜି ଏମ େସାେରନ YVY0876078
ୀ /794651 31 120 376ଝିଲି େହମମ ପି ଭୀମା େହମମ YVY0876128

ପ ୁ /794652 66 120 377ଲକ୍ଷଣ େହମମ ପି ଗାଲୁ େହମମ OR/06/044/478431
ପ ୁ /794653 70 120 378ଅଇଁଠି ଜାଲି ପି ପରୁୁେଷା ମ ଜାଲି OR/06/044/478535
ୀ /794654 60 120 379କୁ  ଜାଲି ସା ଅଇଁଠୁ ଜାଲି LNT4103511

ପ ୁ /794655 52 120 380ଅରୁଣ ଜାଲି ପି ଅଇ  ୁଜାଲି OR/06/044/478520
ପ ୁ /794656 48 120 381ହରିହର ଜାଲି ପି ଆଦିକ  ଜାଲି OR/06/044/478512
ପ ୁ /794657 48 120 382ସଜୁ୍ଞାନି ଜାଲି ପି ଅରୁଣ ଜାଲି OR/06/044/478521
ୀ /794658 48 120 383ମାମି ଜାଲି ସା ଦଣ୍ତପାଣି ଜାଲି OR/06/044/478480

ପ ୁ /794659 45 120 384ପ ୁ ର୍ ଜାଲି ପି ଭାଗିରଥି ଜାଲି OR/06/044/478543
ପ ୁ /794660 42 120 385େମାଚିରାମ ଜାଲି ପି ରଇରାମ ଜାଲି OR/06/044/478513
ପ ୁ /794661 42 120 386ସେ ାଷ ଜାଲି ପି େଲାକନାଥ ଜାଲି OR/06/044/478546
ପ ୁ /794662 22 120 387ସୟୁର୍ ଜଲୀ ପି ଅରୁଣ ଜଲୀ YVY1171677
ପ ୁ /794663 65 120 388ଭୁଣ୍ତା କି ୁ ପି େଚୖତନଯ୍ କି ୁ OR/06/044/478430
ପ ୁ /794664 53 120 389ବା  ୁମାଣ୍ତି ପି ପଧାନ ମାଣ୍ତି OR/06/044/478418
ୀ /794665 54 120 390ସାକର ମାରାଣ୍ତି ସା ଚି ାମଣି ମାରାଣ୍ତି OR/06/044/478419

ପ ୁ /794666 91 120 391ରଘନୁାଥ ନାଏକ ପି ହାଡ଼ି ନାଏକ LNT3303344
ପ ୁ /794667 68 120 392ଶରତ ନାଏକ ପି ରାମ ନାଏକ LNT3303583
ୀ /794668 61 120 393ମିନି ନାଏକ ସା ରେମଶ ନାଏକ LNT2559839
ୀ /794669 60 120 394ନିଲୁ ନାଏକ ସା ଶରତ ନାଏକ LNT3302486
ୀ /794670 55 120 395ବୁଢୀ ନାଏକ ସା ଶୀଧର ନାଏକ LNT3301553

ପ ୁ /794671 55 120 396ଅରୁଣ ନାଏକ ପି କଶୁନିୁଆ ନାଏକ LNT3302668
ପ ୁ /794672 53 120 397ନୀଳକ  ନାଏକ ପି ରଘ ୁନାଏକ LNT3301090
ପ ୁ /794673 50 120 398େକଳ ୁନାଏକ ପି ଅନାଦି ନାଏକ LNT2559763
ପ ୁ /794674 48 120 399େଦବ ନାଏକ ପି ନବୀନା ନାଏକ LNT2559532
ୀ /794675 47 120 400ମୀନା ନାଏକ ସା ନିଳ କ  ନାଏକ LNT2559847

ପ ୁ /794676 47 120 401ଧମର୍ାନ  ନାଏକ ପି ମାୟାଧର ନାଏକ LNT2939643
ପ ୁ /794677 46 120 402ବୀର ନାଏକ ପି ଅନାଦି ନାଏକ LNT2559797
ପ ୁ /794678 46 120 403ଭା ର ନାଏକ ପି ଭିକାରି ନାଏକ LNT2559748
ପ ୁ /794679 45 120 404ସଦୁଶର୍ନ ନାଏକ ପି ରଘ ୁନାଏକ LNT2559862
ୀ /794680 44 120 405ରୀନା ନାଏକ ସା ନବୀନା ନାଏକ LNT2559284
ୀ /794681 43 120 406ରମା ନାଏକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନାଏକ LNT2559821

ପ ୁ /794682 42 120 407ସମଆୁ ନାଏକ ପି ରାଜୁ ନାଏକ LNT3301801
ପ ୁ /794683 41 120 408ବିକମ କମୁାର ନାଏକ ପି ଶରତ ନାଏକ LNT3301793
ୀ /794684 39 120 409ରିତା ନାଏକ ସା ବିଜୟ ନାଏକ LNT2939635

ପ ୁ /794685 39 120 410ଶବି ନାଏକ ପି ରାଜୁ ନାଏକ LNT2559557
ପ ୁ /794686 39 120 411କିେଶାର ନାଏକ ପି ନବିନା ନାଏକ LNT2559540
ପ ୁ /794687 58 120 412ଶୀଧର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ LNT2559896
ପ ୁ /794688 51 120 413ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ YVY1008200
ପ ୁ /794689 51 120 414ନିଳମଣି ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/06/044/478499
ୀ /794690 46 120 415ସନିୁତା ନାୟକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YVY1008218
ୀ /794691 45 120 416କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ପତାପ ନାୟକ OR/06/044/478550
ୀ /794692 39 120 417ସବିତା ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ OR/06/044/478525
ପ ୁ /794693 46 120 418ଶ ର ପ ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପ ନାୟକ YVY0287862
ୀ /794694 43 120 419ପଦାପିୟା ପ ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପ ନାୟକ YVY0287870
ପ ୁ /794695 42 120 420ଶବି ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପ ନାୟକ YVY0287854
ୀ /794696 69 120 421ସାବିତୀ ପ ନାୟକ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ପ ନାୟକ OR/06/044/478378
ପ ୁ /794697 48 120 422ପଦିପ ପ ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପ ନାୟକ OR/06/044/478380
ପ ୁ /794698 47 120 423ରବିନାରାୟଣ ପ ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପ ନାୟକ OR/06/044/478381
ୀ /794699 45 120 424େଜଯ୍ାତି ପ ନାୟକ ପି ରବି ପ ନାୟକ OR/06/044/478377
ପ ୁ /794700 45 120 425ସେ ାଷ କମୁାର ସିଂହ ପି କେହନ୍ଇ ଚରଣ ସିଂହ LNT4538617
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ୀ /804701 55 120 426ସସିୁଲା େଦଇ ସା ରୁଲିଆ ଘେଡ଼ଇ LNT3302460
ୀ /804702 55 120 427ଭୁବନି େଦଇ ସା େଗାପାଳ ଘେଡ଼ଇ LNT3353117

ପ ୁ /804703 68 120 428ପାଗଳ ଚରଣ େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା YVY0876169
ପ ୁ /804704 60 120 429େଗାପାଳ ଘେଡଇ ପି ଗଲିୁଆ ଘେଡଇ LNT3353125
ପ ୁ /804705 43 120 430ତୀେଲାଚନ ଘେଡଇ ପି ଗଲିୁଆ ଘେଡଇ LNT3303187
ପ ୁ /804706 29 120 431ରସାନ  ଘେଡଇ ପି େଗାପାଳ ଘେଡଇ YVY0234005
ପ ୁ /804707 65 120 432କିରଣ କମୁାର ଲାକରା ପି ଡାନିୟାଲ ଲାକରା OR/06/044/478154
ୀ /804708 61 120 433ବିଣା ଲାକରା ସା କିରନ୍ ଲାକରା OR/06/044/478155
ୀ /804709 28 120 434ଲିଲି ମହାରଣା ସା ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା YVY1008713

ପ ୁ /804710 34 120 435ନବ କିେଶାର ଓଝା ପି ଚକଧର ଓଝା YVY1008226
ପ ୁ /814711 65 120 436ସେୁକସ ପସାଦ ସାଓ ପି ଯମନୁା ପସାଦ ସାଓ LNT2559292
ୀ /824712 55 120 437ଝୁନୁ ନାଏକ ସା କଶୁନ ନାଏକ LNT4142634

ପ ୁ /824713 44 120 438ବିେନାଦ ନାଏକ ପି କଶୁନ ନାଏକ LNT2559300
ପ ୁ /824714 54 120 439ପଫଲୁ ନାୟକ ପି େଚୗଧରୁୀ ନାୟକ LNT3345659
ୀ /834715 59 120 440ମିରା େଦଇ ସା ସେୁର  େଗାଛାୟତ LNT2559334
ୀ /834716 51 120 441ର  ୁେଦଇ ସା େମାହନ େଗାଛାୟତ LNT2559342
ୀ /834717 45 120 442ଭାନୁ େଦଇ ସା ମେହଶ୍ହର େଗାଛାୟତ OR/06/044/478152

ପ ୁ /834718 73 120 443ସେୁର  େଗାଛାୟତ ପି ଦିଜ େଗାଛାୟତ LNT2559326
ପ ୁ /834719 63 120 444ଲକ୍ଷଣ େଗାଛାୟତ ପି ଦିଜ େଗାଛାୟତ LNT3303609
ପ ୁ /834720 51 120 445େମାଦନ େଗାଛାୟତ ପି ଦିଜ େଗାଛାୟତ LNT2559359
ପ ୁ /834721 50 120 446ପ  ୁେଗାଛାୟତ ପି ସେୁର  େଗାଛାୟତ LNT2939692
ୀ /834722 39 120 447ସରସତୀ େଗା ାୟତ ସା ଲକ୍ଷଣ େଗାଛାୟତ LNT2559367

ପ ୁ /834723 37 120 448ଜଗନ େଗା ାୟତ ପି ସେୁର  େଗା ାୟତ LNT4544441
ପ ୁ /834724 33 120 449ହରି େଗାଛାୟତ ପି ଅନାଦି େଗାଛାୟତ LNT2939684
ପ ୁ /834725 33 120 450ଆଶଷି େମେହଟା ପି ରାେଜ  େମେହଟା LNT2939700
ପ ୁ /834726 46 120 451ବୁବୁ େପାଦାର ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ େପାଦାର YVY1129139
ୀ /844727 80 120 452େହମ େଦଇ ସା େକୖଳାସ ନାୟକ LNT3302346
ୀ /844728 44 120 453ସଚିୁତା େଦଇ ସା ବିପିନ ନାଏକ LNT3345600
ୀ /844729 50 120 454ମ  ୁନାଏକ ପି ନବ ନାଏକ LNT3303385

ପ ୁ /844730 39 120 455ଶୀଧର ନାଏକ ପି ଗେଜ  ନାଏକ LNT2502557
ୀ /844731 44 120 456ସଜୁାତା ନାୟକ ପି ଗେଜ  ନାଏକ LNT3303658

ପ ୁ /854732 75 120 457ଇ ିରା ନାଏକ ପି ଧଡ଼ି ନାଏକ LNT2559383
ପ ୁ /854733 50 120 458ଗେଜ  କମୁାର ନାଏକ ପି ଇ ିରା ନାଏକ LNT3303013
ୀ /854734 45 120 459କବିତା ନାଏକ ସା ଗେଜ  ନାଏକ LNT3303112
ୀ /854735 40 120 460କସୁମୁ ନାଏକ ସା ପଫଲୁ ନାୟକ OR/06/044/478528

ପ ୁ /854736 26 120 461େଗାପାଳ କମୁାର ନାଏକ ପି ଗେଜ  କମୁାର ନାଏକ YVY0876219
ୀ /864737 46 120 462ପନିୁ ଦାସ ସା କୃ  ଦାସ YVY0876292
ୀ /864738 55 120 463ଡଲି େଦଇ ସା ସତଯ୍ବାଦି ନାଏକ LNT3302338
ୀ /864739 55 120 464କବିତା ନାଏକ ସା ଚକବ ର୍ୀ ନାଏକ LNT3303518

ପ ୁ /864740 55 120 465ସତଯ୍ବାଦି ନାଏକ ପି େକୖଳାସ ନାଏକ LNT3302759
ପ ୁ /864741 50 120 466ଗଗନ ନାଏକ ପି େକୖଳାସ ନାଏକ LNT4103503
ୀ /864742 45 120 467ପତିଭା ନାଏକ ପି ଗଗନ ନାଏକ LNT3305984
ୀ /864743 39 120 468ସସିତା ନାଏକ ପି ଚକବ ିର୍ ନାଏକ LNT3303567

ପ ୁ /864744 27 120 469ପସନନ୍  କମୁାର ନାଏକ ପି ଗଗନ କମୁାର ନାଏକ YVY0875674
ୀ /874745 69 120 470କାମିନୀ େବୱା ସା ଅ ରିୁ ନାୟକ LNT2559375
ୀ /884746 54 120 471ପମିଳା େଦଇ ସା ରସାନ  ନାଏକ YVY0875740
ୀ /884747 50 120 472ପସଭା େଦଇ ସା ମଧସୁଦୁନ ନାଏକ LNT3303369
ୀ /884748 47 120 473ଅନୁସୟା େଦଇ ସା ବିକମ ନାଏକ LNT3302601

ପ ୁ /884749 59 120 474ରସାନ  ନାଏକ ପି ଦାସରଥି ନାଏକ YVY0876045
ପ ୁ /884750 57 120 475ମଧସୂଦୁନ ନାଏକ ପି ଅ ରୁୀ ନାଏକ LNT3303377
ପ ୁ /884751 49 120 476ବିକମ ନାଏକ ପି ଅ ରୁ ନାଏକ LNT3302619
ପ ୁ /884752 45 120 477ବୁଲୁ ନାଏକ ପି ଅ ରୁୀ ନାଏକ LNT2559409
ୀ /884753 36 120 478ସସିତା ନାଏକ ସା ବୁଲୁ ନାଏକ LNT2939759
ପ ୁ /884754 33 120 479ସନିୁଲ ନାଏକ ପି ବିକମ ନାଏକ LNT2939742
ପ ୁ /884755 32 120 480ଅନିଲ କମୁାର ନାଏକ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାଏକ LNT2939734
ୀ /KUNJABIH4756 57 180 1େଶୖଳବାଳା େଜନା ସା ନରହରି େଜନା LNT3042850
ପ ୁ /kunjabih4757 41 180 2ବିଶପକାଶ େଜନା ମା େଶୖଳବାଳା େଜନା LNT3042868
ୀ /SAMADHI 4758 27 180 3ସପନ୍ ମହା ୀ ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ୀ YVY1182682
ୀ /SAMADHI 4759 21 180 4େସାଭା ମହା ୀ ମା ସକୁା  ମହା ୀ YVY1182666
ୀ /014760 31 180 5ସରସତି - ସଦୁମ ଚରଣ ବାରିକ YVY1225424
ୀ /014761 34 180 6ସସିତା ବାରିକ ସା ସଶୁା  ବାରିକ YVY1025543
ପ ୁ /014762 23 180 7ଲାଲୁ ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ YVY1025576
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ୀ /014763 23 180 8ବାସ ି ଦାସ ସା ପବିତ ର ନ ଦାସ YVY1025600
ୀ /14764 75 180 9ରାଧାରାଣି ବାରିକ ସା େକ୍ଷତବାସୀ ବାରିକ LNT3256054

ପ ୁ /14765 44 180 10ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ବାରିକ YVY0525360
ୀ /14766 38 180 11ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ବାରିକ ପି େକ୍ଷତ ବାସୀ ବାରିକ YVY0150482

ପ ୁ /14767 35 180 12ତିନାଥ ବାରିକ ପି େକ୍ଷତ ବାସୀ ବାରିକ LNT4535241
ୀ /14768 27 180 13ସରସତୀ ବାରିକ ସା ତିନାଥ ବାରିକ YVY0992438
ୀ /14769 62 180 14େରଣ ୁଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ LNT4505061
ୀ /14770 62 180 15ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ସା ମନ ର ନ ଦାସ YVY0302935
ୀ /14771 62 180 16ନିରୁପମା ଦାଶ ସା ରବି  ଦାଶ YVY0931915
ୀ /14772 42 180 17ଛବି ଦାସ ମା େରଣ ୁଦାସ LNT4505079

ପ ୁ /14773 37 180 18ପେମଦ ର ନ ଦାସ ପି ମନ ର ନ ଦାସ YVY0302927
ପ ୁ /14774 37 180 19ରାଜୁ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ LNT4505087
ପ ୁ /14775 35 180 20ଅରବି  ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ LNT3042488
ପ ୁ /14776 28 180 21ନିହାର ରଂଜନ ଦାଶ ପି ରବି  କମୁାର ଦାଶ YVY0931923
ପ ୁ /14777 27 180 22େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ଦାଶ ପି ରବି  କମୁାର ଦାଶ YVY0931881
ୀ /14778 27 180 23ଝାନସୀ ରାଣୀ ଦାଶ ପି ରବି  କମୁାର ଦାଶ YVY0931931

ପ ୁ /14779 29 180 24ଦିବଯ୍ ରଂଜନ ଦାଶ ପି ରବି  କମୁାର ଦାଶ YVY0931907
ପ ୁ /14780 31 180 25ଅଜୟ ନାୟକ ପି ନେର  ନାୟକ YVY0931865
ୀ /14781 28 180 26ମମତା ନାୟକ ସା ଅଜୟ ନାୟକ YVY0931956

ପ ୁ /14782 37 180 27କାଳ ୀ ଓଝା ପି ଆକଳୁ ଓଝା YVY0302919
ପ ୁ /14783 62 180 28େବଣଧୁର ପଧାନ ପି ଦିବାକର ପଧାନ LNT3042470
ପ ୁ /14784 29 180 29ସବୁତ ପଧାନ ପି େବଣଧୁର ପଧାନ YVY0641787
ୀ /14785 50 180 30ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଷଡ ୀ ପି େହମ  କମୁାର ଷଡ ୀ YVY0524934

ପ ୁ /24786 68 180 31ପ ୂ ର୍ଚ  ବାରିକ ପି କପିଳ ବାରିକ LNT3042496
ପ ୁ /24787 41 180 32ଅଜୟ କମୁାର େଭାଳ ପି ଧବୃଚରଣ େଭାଳ LNT2491967
ପ ୁ /24788 45 180 33ଧମର୍ାନ  ଦାଶ ପି ଧନୁ ର୍ର ଦାଶ YVY0150888
ୀ /24789 30 180 34ତୁତୁଲି କୁ ୁ ପି ରଣଜିତ୍ କୁ ୁ YVY0802751

ପ ୁ /24790 47 180 35ଶବି ପସାଦ ମହାପାତ ପି ମାଧବ ବାରିକ LNT2535680
ପ ୁ /34791 45 180 36ମହାପାତ ଶବି ପସାଦ ବାରିକ ପି ମାଧବ ଚ  ବାରିକ LNT4529442
ପ ୁ /34792 58 180 37ସନିୁଲ ଚ  ବମର୍ନ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବମର୍ନ LNT3256013
ୀ /34793 33 180 38ସେୁରଖା ବମର୍ନ ପି ସନୁୀଲ ଚ  ବମର୍ନ YVY0150508

ପ ୁ /34794 32 180 39ସବୁତ ବମର୍ନ ପି ସନିୁଲ ଚ  ବମର୍ନ LNT3042504
ୀ /34795 52 180 40ଅ ର୍ନା ବମର୍ନ ସା ସନିୁଲ ଚ  ବମର୍ନ LNT3256005

ପ ୁ /34796 66 180 41ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ପି େକ୍ଷତବାସି ସାହୁ LNT3042512
ୀ /QR NO-34797 27 180 42ଆରଜୁ ଆଭା ମା ପୀତିେରଖା ଦାସପ ନାୟକ YVY0802678
ୀ /44798 48 180 43ସବିତା ବାରିକ ସା ଶରତ ବାରିକ LNT3042538

ପ ୁ /44799 56 180 44ପଦନାଭ େଜନା ପି ବାବାଜୀ େଜନା YVY0318311
ୀ /44800 45 180 45ପଦିନୀ େଜନା ସା ପଦନାଭ େଜନା YVY0318329
ୀ /44801 20 180 46ସାଗତିକା ନାୟକ ପି ସିବା ପସାଦ ନାୟକ YVY1236983
ୀ /44802 50 180 47ସରସତି ସାହୁ ସା ବଂଶୀଧର ସାହୁ LNT3042553

ପ ୁ /54803 21 180 48ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି କାଳ ୀ େବେହରା YVY1155225
ପ ୁ /54804 21 180 49େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YVY1155209
ୀ /54805 54 180 50ସିମାଦି ଗଉଡ ସା େସାମନାଥ ଗଉଡ LNT2535672
ୀ /54806 43 180 51ଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ପି ସିମାଦ ରାଉତ LNT2535664

ପ ୁ /Set-54807 21 180 52ଅଭିଜିତ ମହାପାତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ YVY1236959
ପ ୁ /64808 60 180 53ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ ମା େଗଲି େଦଇ YVY0414086
ୀ /64809 53 180 54କମଳା ବାରିକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ YVY0414078
ୀ /64810 32 180 55ଅ ଳି ବାରିକ ସା େହମ  ବାରିକ YVY0745778

ପ ୁ /64811 29 180 56ପଶ ୁର୍ରାମ ବାରିକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ YVY0414094
ପ ୁ /64812 48 180 57ଅ ୁର୍ନ କମୁାର େଜନା ପି େକଶବ ଚ  େଜନା YVY0414037
ୀ /64813 46 180 58ଗାୟତୀ େଜନା ସା ଅ ୁର୍ନ କମୁାର େଜନା YVY0414029
ୀ /64814 31 180 59ସରିତା ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି YVY0414045
ପ ୁ /74815 53 180 60ହୃଷିେକଶ େଦହୁରୀ ପି ଚି ାମଣୀ େଦହୁରୀ LNT2535573
ୀ /74816 30 180 61ପ ୁ ଶୀ ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ YVY0525170
ପ ୁ /74817 67 180 62ଆନ  ଚ  ସାହୁ ପି କ ରୁୀ ସାହୁ LNT2535599
ୀ /74818 49 180 63େରବତୀ ସାହୁ ସା ଆନ  ଚ  ସାହୁ LNT2535581
ୀ /84819 35 180 64ସମିୁତା େବେହରା ସା ଶୀଧର େବେହରା YVY0641712
ପ ୁ /84820 21 180 65ଆଶେୁତାଷ େମାହ ି ପି ଅଖଯ କମୁାର େମାହ ି YVY1236918
ୀ /84821 36 180 66ସରସତୀ ନାଥ ସା ରେମଶ କମୁାର ନାଥ YVY0302968
ପ ୁ /84822 44 180 67ସନୁାରାମ େସାେରନ୍ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ େସାେରନ୍ YVY0150524
ୀ /84823 35 180 68ଧାନୀ େସାେରନ୍ ସା ସନୁାରାମ େସାେରନ୍ YVY0150516
ପ ୁ /94824 28 180 69ସଦାଶବି ବାରିକ ପି ରାମ ଚ  ବାରିକ YVY0525188
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ପ ୁ /94825 60 180 70ନ କିେଶାର ସତୁାର ପି ସେୁର  ସତୁାର OR/06/044/472042
ୀ /94826 58 180 71ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସତୁାର ସା ନ କିେଶାର ସତୁାର OR/06/044/472043

ପ ୁ /94827 35 180 72ଚ କା  ସତୁାର ପି ନ  କିେଶାର ସତୁାର LNT3042579
ପ ୁ /94828 31 180 73ଦୀପକ କମୁାର ସତୁାର ପି ନ  କିେଶାର ସତୁାର YVY0413955
ପ ୁ /94829 28 180 74ରତିକା  ସତୁାର ପି ନ  କିେଶାର ସତୁାର YVY0641878
ପ ୁ /104830 51 180 75ବି.ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ . ପି ବି ଲିେ ୟା YVY0525089
ୀ /104831 74 180 76କମଳ େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା OR/06/044/472045

ପ ୁ /104832 43 180 77ହେରକୃ  େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା LNT2535565
ୀ /104833 46 180 78ବି କାଲାବତୀ ସା ବି.ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ . YVY0525097

ପ ୁ /104834 28 180 79ବି ନୀଳକ ମ୍ ପି ବି. ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ YVY0802728
ୀ /104835 21 180 80ଭଵନା ରାଓ - ରାେଜ  ରାଓ YVY1245125
ୀ /114836 29 180 81ସାଗତିକା ଦାଶ ପି ରବିନାରାୟନ ଦାଶ YVY1098698
ୀ /114837 82 180 82ଶୀମତୀ ଲକ୍ଷୀ ମହଲା ସା କୃ  ମହଲା YVY0989954

ପ ୁ /114838 46 180 83ନିର ନ ମହଲା ପି କୃ  ମହଲା OR/06/044/472052
ୀ /114839 43 180 84କନିୁ ମହଲା ପି କୃ  ମହଲା LNT2535557

ପ ୁ /114840 22 180 85ଅଂଶମୁାନ ମହା ି ପି େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ମହା ି YVY1153493
ପ ୁ /114841 60 180 86ପହାଦ ନାୟକ ପି କବୁର ନାୟକ LNT2535540
ୀ /114842 50 180 87ମିନତୀ ନାୟକ ସା ପହାଦ ନାୟକ OR/06/044/472051
ୀ /114843 50 180 88ଟିକି ପାତ ସା ବାବୁଲି ପାତ OR/06/044/472050

ପ ୁ /114844 32 180 89ବି ୁ ପାତ ପି ବାବୁଲି ପାତ YVY0239541
ପ ୁ /114845 23 180 90ସାଗର ସାହୂ ପି ଗା ୀ ସାହୂ YVY1155183
ପ ୁ /124846 54 180 91ଜୟ  କମୁାର ମହା ି ପି େକୖଳାସ ଚ  ମହା ି YVY0150532
ୀ /124847 46 180 92ତପସିନୀ ମହା ି ସା ଜୟ  କମୁାର ମହା ି YVY0150540

ପ ୁ /124848 22 180 93ସକୁମୁାର ମହା ି ପି ଜୟ  କମୁାର ମହା ି YVY1113414
ପ ୁ /134849 49 180 94ଟି . ଭୀମା ରାଓ ପି ଟି. ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ରାଓ YVY0524900
ପ ୁ /134850 24 180 95ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଓ ପି ଟୀ.ଭୀମା ରାଓ YVY1146596
ପ ୁ /144851 21 180 96ଶ ା ସମୁନ ଗରୁୁ ପି ଶଵିଦ  ଗରୁୁ YVY1153477
ୀ /144852 68 180 97ସ ଯ୍ା ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ବି. ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT2535524
ୀ /144853 52 180 98ଗୀତାରାଣୀ ପସାଦ ସା ବି. ପସାଦ LNT2535516
ୀ /144854 48 180 99ସିତା ପସାଦ ପି ବି. ପସାଦ LNT2535508

ପ ୁ /144855 22 180 100ିେଫନ ସବର ପି ଦୀନବ ୁ ସବର YVY1153451
ପ ୁ /154856 54 180 101ଶୀନିବାସ ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା YVY1125095
ୀ /154857 37 180 102ମିନା ପ ା ସା ଶୀନିବାସ ପ ା YVY1125103

ପ ୁ /154858 40 180 103ଦୀପକ କମୁାର ରାଉତ ପି ବଂଶଧିର ରାଉତ LNT3256138
ପ ୁ /154859 67 180 104ନେର  ପସାଦ ରାଉତ ପି ଅପ ିର୍ ରାଉତ OR/06/044/472065
ୀ /154860 52 180 105ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତ ସା ନେର  ପସାଦ ରାଉତ OR/06/044/472067

ପ ୁ /154861 37 180 106ମାନସ ପସାଦ ରାଉତ ପି ନେର  ପସାଦ ରାଉତ YVY0193888
ୀ /164862 28 180 107ମଧସିୁତା ଧଳ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଧଳ YVY1125111
ୀ /174863 30 180 108ମନିଷା ବିଦଯ୍ାଭାଷିନୀ ପି ପଦନ କମୁାର େଜନା YVY0302992

ପ ୁ /174864 61 180 109ପଦନ କମୁାର େଜନା ପି ଚ ମଣି େଜନା LNT3255429
ୀ /174865 57 180 110କବିତା େଜନା ସା ପଦନ କମୁାର େଜନା LNT3255437
ପ ୁ /174866 23 180 111ପିୟାଂଶ ପତୀକ େଜନା ପି ପଦନ କମୁାର େଜନା YVY1099753
ପ ୁ /174867 60 180 112ଭୀମେସନ ମାେ ାଇ ପି ବଂଶୀଧର ମାେ ାଇ YVY0303032
ପ ୁ /174868 52 180 113ଅଜୁର୍ ନ ମାେ ାଇ ପି ବଂଶୀଧର ମାେ ାଇ YVY0303024
ୀ /174869 46 180 114ମମତା ମାେ ାଇ ସା ଭୀମେସନ ମାେ ାଇ YVY0303008
ୀ /174870 40 180 115ବିଚଲଯ୍ ମାେ ାଇ ସା ଅଜୁର୍ ନ ମାେ ାଇ YVY0303016

ପ ୁ /174871 26 180 116ଅଭିନାଶ ମାେ ାଇ ପି ଭୀମେସନ ମାେ ାଇ YVY1025550
ପ ୁ /184872 56 180 117ଜ୍ଞାନ ର ନ ବିଶାଳ ପି ପଭାକର ବିଶାଳ YVY0318337
ୀ /184873 44 180 118େରଣବୁାଳା ବିଶାଳ ସା ଜ୍ଞାନରଂଜନ ବିଶାଳ LNT3042603
ପ ୁ /184874 33 180 119ବ ନ ବିଶାଳ ପି େଦବଜୀବନ ବିଶାଳ YVY0524926
ପ ୁ /184875 22 180 120େସୗନ୍ହାଗ୍ଯା ର ନ ବିଶାଳ ପି ଗଯ୍ାନ ର ନ ବିଶାଳ YVY1244854
ପ ୁ /184876 31 180 121ଲି  ନାୟକ ପି ନେର  ନାୟକ YVY0931832
ପ ୁ /184877 29 180 122ସିଟୁନ ନାୟକ ପି ନେର  ନାୟକ YVY0931782
ୀ /184878 27 180 123ରିନା ନାୟକ ପି ସାର ନାୟକ YVY0931998
ପ ୁ /184879 26 180 124ର  ନାୟକ ପି ନେର  ନାୟକ YVY0932012
ୀ /194880 34 180 125ଶା ି େବେହରା ସା ଦିବାକର େବେହରା YVY0150896
ୀ /194881 60 180 126ଜାନକୀ ଦାସ ସା ହରିହର ଦାସ OR/06/044/472081
ୀ /194882 48 180 127ନମିତା ଦାସ ମା ସିମା ଦାସ YVY0835090
ୀ /194883 40 180 128ତାରାମଣି ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ LNT3255700
ୀ /194884 39 180 129ରିନା ଦାସ ସା ଶବି ଦାସ YVY0835108
ୀ /194885 39 180 130ସମିୁତା ଦାଶ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାଶ LNT3042629
ୀ /204886 46 180 131ଜସୀନି େବେହରା ସା ଚ ନ େବେହରା LNT3042637
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ୀ /204887 35 180 132େରଣ ୁେବେହରା ପି ନିଳମଣି େବେହରା YVY1236595
ପ ୁ /204888 21 180 133ହରିବ ୁ େବେହରା ପି ବଜବ ୁ େବେହରା YVY1155167
ପ ୁ /204889 22 180 134ସତିୃ ର ନ େସନାପତି ପି ସଦୁଶର୍ନ େସନାପତି YVY1153444
ପ ୁ /214890 21 180 135ର ୀତ ବାରିକ ପି ରବୀ  ନାଥ ବାରିକ YVY1237023
ପ ୁ /214891 45 180 136ଅଭୟ କମୁାର ପି ରାମ େଦବ ପସାଦ YVY0853192
ପ ୁ /214892 68 180 137ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ LNT3255676
ୀ /214893 68 180 138ପମିଳା ନାୟକ ସା ବାସେୁଦବ ନାୟକ LNT3244456

ପ ୁ /214894 50 180 139ଶବି ପସାଦ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ LNT3255692
ପ ୁ /214895 46 180 140ରାମଚ  ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ LNT3256021
ୀ /214896 41 180 141ବନିତା ନାୟକ ସା ଧେନଶର ନାୟକ YVY0641795
ୀ /214897 41 180 142ଗୀତା ଳୀ ନାୟକ ସା ଶବି ପସାଦ ନାୟକ LNT3256427
ୀ /214898 40 180 143ପତିମା ନାୟକ ସା ରାମ ଚ  ନାୟକ YVY0150573
ୀ /214899 34 180 144ପଜୂା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ବାସେୁଦବ ସିଂହ YVY0802736

ପ ୁ /214900 26 180 145ଶ ର ସାହୁ ପି ବଂସୀଧର ସାହୂ YVY0802777
ପ ୁ /214901 66 180 146ଅନାଦି ସିଂହ ପି େଦୗଲତ ସିଂହ LNT3255205
ୀ /214902 54 180 147ଭାରତୀ ସିଂହ ସା ଅନାଦି ସିଂହ LNT2535441

ପ ୁ /214903 48 180 148ସଶୁା  କମୁାର ସିଂହ ପି େଦୗଲତ ସିଂହ LNT2489466
ପ ୁ /214904 43 180 149ବାସେୁଦବ ସିଂହ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ସିଂହ YVY0802744
ପ ୁ /214905 42 180 150ବାସେୁଦବ ସିଂ ପି ଅନାଦି ସିଂ LNT3042645
ପ ୁ /224906 45 180 151ସନାତନ ଦାସ ପି ହରି ଦାସ OR/06/044/472082
ୀ /224907 37 180 152ମାନସୀ ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ YVY0303081

ପ ୁ /224908 34 180 153ଦୀନବ ୁ ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ LNT4522538
ପ ୁ /234909 76 180 154େଲାଚନ ନାୟକ ପି ମହାେଦବ ନାୟକ OR/06/044/472508
ପ ୁ /234910 49 180 155ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ ପି େଲାଚନ ନାୟକ YVY0318345
ୀ /244911 29 180 156ବଂଦନା େବେହରା ସା ପତାପ େବେହରା YVY1182179

ପ ୁ /244912 66 180 157ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ LNT3255031
ୀ /244913 58 180 158ଲଳିତା ଦାସ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ LNT3255254
ୀ /244914 43 180 159େକୗଶଲଯ୍ା ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ LNT3255064
ୀ /244915 39 180 160େହମଲତା ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ LNT3255650
ୀ /264916 33 180 161ସି ା ସାଗରିକା ପି ଦୁଗର୍ା ଶ ର େସନାପତି YVY0208694

ପ ୁ /274917 42 180 162ଅଭକାଂଶ କାନୁନେଗା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର କାନୁନେଗା LNT2535318
ୀ /274918 39 180 163ଅମତୃା ପୀୟଦଶର୍ନି ପି ଅକ୍ଷୟ କାନୁନେଗା LNT2535300
ୀ /274919 67 180 164ପଭା ରାୟ ପି େଲାକନାଥ ରାୟ LNT2535334

ପ ୁ /284920 51 180 165ରବି  କମୁାର ମଲିକ ପି ରଘନୁାଥ ମଲିକ LNT3256377
ୀ /284921 56 180 166ମାନୀ ଓଝା ସା ପେରଶ ଓଝା LNT2521755

ପ ୁ /284922 54 180 167ଶୀ ରମଣୀ ଓଝା ପି ବିଶନାଥ ଓଝା LNT2535276
ପ ୁ /284923 52 180 168ଶୀ ଦିଲୀପ ଓଝା ପି ରମଣୀ ଓଝା LNT2535292
ପ ୁ /284924 51 180 169ଶୀରାମ ଓଝା ପି ରମଣୀ ଓଝା LNT2521789
ୀ /284925 46 180 170ମମତା ଓଝା ସା ଶୀରାମ ଓଝା LNT2521763

ପ ୁ /284926 41 180 171ବାପି ଓଝା ପି ପେରଶ ଓଝା LNT2521730
ପ ୁ /284927 31 180 172ପ ୂ ର୍ ଚ  ଓଝା ପି ପେରଶ ଓଝା YVY0745729
ପ ୁ /284928 48 180 173ଶୀ କାଳିଆ ସିଂହ ପି ସଶୁା  ସିଂହ LNT2535250
ପ ୁ /284929 43 180 174ଶୀ ଛବି ସିଂହ ପି କାଳିଆ ସିଂହ LNT2535268
ୀ /294930 62 180 175ସମୁତୀ ମହା ି ସା େଗାପିନାଥ ମହା ି OR/06/044/472147
ୀ /294931 46 180 176ମିନତୀ ମହା ି ପି ଗଦାଧର ମହା ି LNT2501997
ୀ /294932 42 180 177ପଷୁା ମହା ି ସା ନିତଯ୍ାୟ ମହା ି YVY0303099

ପ ୁ /294933 39 180 178ସମୁନ କମୁାର ମହା ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା ି LNT3255015
ପ ୁ /294934 37 180 179ଗଦାଧର ମହା ି ପି ଖତି ଚରଣ ମହା ି LNT2535219
ପ ୁ /294935 65 180 180ରବି ନାରାୟଣ ପାତ ପି ଶବିପସାଦ ପାତ LNT2535193
ୀ /294936 54 180 181ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ପାତ ସା ରବିନାରାୟଣ ପାତ LNT2535227
ୀ /294937 30 180 182ବି ପ ୁ ା ରାଓ ସା ବି ତାରକା ରାଓ YVY1025485
ପ ୁ /294938 53 180 183େଗାବି  ଚ  ସିଂ ପି ନାଥ ସିଂ LNT3042652
ୀ /304939 31 180 184ଜାଲୀ େବେହରା ସା ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା YVY1182153
ପ ୁ /304940 71 180 185ଅଭୟ ଚ  ଦାସ ପି ଭମରବର ଦାସ LNT3256559
ପ ୁ /304941 44 180 186ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ ଦାସ LNT3244308
ୀ /304942 31 180 187ସାସୀତା ମହା ୀ ସା ରାେକଶ କମୁାର ମହା ୀ YVY1182237
ପ ୁ /304943 51 180 188ସଦୁଶର୍ନ ମିଶ ପି କାଶନିାଥ ମିଶ YVY0818021
ୀ /304944 38 180 189ସରୁ ିତା ମନିୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ମିଶ YVY0818013
ପ ୁ /304945 39 180 190ରେମଶ କମୁାର ନାଥ ପି କଳୁମଣି ନାଥ YVY0303115
ପ ୁ /304946 29 180 191ବିନୟ ର ନ ନାୟକ ମା ମିନତୀ ନାୟକ YVY0525162
ୀ /304947 21 180 192ମାମାଲୀ ପ ନାୟକ ସା ଆଯଯ୍ର୍ ପ ନାୟକ YVY1244961
ପ ୁ /304948 45 180 193ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପ  ୁସାଇଁ YVY0303107
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ପ ୁ /314949 57 180 194ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଶବିଶ ର େବେହରା YVY1182252
ୀ /314950 34 180 195ସସିତା ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ YVY0641738

ପ ୁ /314951 45 180 196ଇଶର ପଧାନ ପି ଗରୁୁ ପଧାନ YVY0524942
ପ ୁ /314952 43 180 197ରାେକଶ ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ LNT3042686
ପ ୁ /314953 61 180 198ରାମଚ  ସାହୁ ପି ଧରମା ସାହୁ OR/06/044/472382
ପ ୁ /314954 58 180 199ଫକୀର ଚରଣ ସାହୁ ପି ପାଣକୃ  ସାହୁ OR/06/044/472397
ୀ /314955 50 180 200ଗୀତାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଫକୀର ଚରଣ ସାହୁ OR/06/044/472398

ପ ୁ /324956 78 180 201ବନମାଳି ବାରିକ ପି ଅଗଣି ବାରିକ OR/06/044/472392
ୀ /324957 61 180 202ତିେଳା ମା ବାରିକ ସା ବନମାଳି ବାରିକ OR/06/044/472393
ୀ /334958 31 180 203ସରସତି ବାରିକ ସା ସଦୁାମା ବାରିକ YVY1182278
ୀ /334959 52 180 204ଗନିୁଲତା ଦାସ ସା ଧନୁ ର୍ର ଦାସ OR/06/044/472408

ପ ୁ /344960 54 180 205ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ବାରିକ ପି କେହନ୍ଇ ବାରିକ LNT3255528
ୀ /344961 28 180 206ପମିଳା ମହା ୀ ପି ଊେମଶ ଚଂଦ ମହା ୀ YVY1182302

ପ ୁ /354962 22 180 207ସଂଜୟ କମୁାର ଦେଲଇ ପି ସସୁା ା ଦେଲଇ YVY1182328
ପ ୁ /354963 55 180 208ରାଜକିେଶାର େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ OR/06/044/472421
ୀ /354964 50 180 209ଦମୟ ି େସଠୀ ସା ରାେଜ  େସଠୀ LNT2560241

ପ ୁ /364965 25 180 210ସେରାଜ କମୁାର ମଣୀଶୀଂଘ ପି ରତନ୍ ାକର ମଣୀଶୀଂଘ YVY1182344
ପ ୁ /364966 46 180 211ନେର  ପରିଡ଼ା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା LNT3255353
ୀ /374967 58 180 212ଶଭୁସିତା ପଧାନ ପି ଖୀ ଦାସ ପଧାନ YVY0525071

ପ ୁ /374968 30 180 213ଶଭୁଜିତ୍ ପଧାନ ପି ଖୀ ଦାସ ପଧାନ YVY0525022
ପ ୁ /374969 61 180 214ପବିତ େମାହନ ପଧାନ ପି ଆକଳିୁ ପଧାନ LNT3255668
ପ ୁ /374970 58 180 215ଖୀ  ଦାସ ପଧାନ ପି ଫିଲିମନ ପଧାନ LNT2489953
ୀ /374971 48 180 216ସଂଜୁେବଣୀ ପଧାନ ସା ଖୀ  ଦାସ ପଧାନ LNT2489961

ପ ୁ /374972 37 180 217ଶଂକର ରାଓ ପି ମେନାରାମ ରାମ YVY1182369
ପ ୁ /384973 55 180 218ଭାଗିରଥି ବାରିକ ପି ଗ ବର୍  ବାରିକ LNT3244449
ପ ୁ /384974 51 180 219ନିମର୍ଳ ବାରିକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ବାରିକ LNT3244480
ପ ୁ /384975 50 180 220ଝେର  ବାରିକ ପି ତାରା ବାରିକ OR/06/044/472431
ପ ୁ /384976 48 180 221ଧବୃଚରଣ ବାରିକ ପି ଲି ରାଜ ବାରିକ OR/06/044/472429
ପ ୁ /384977 25 180 222ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ େବେହରା YVY1182211
ପ ୁ /384978 35 180 223ଚଂଦନ ମହା ୀ ପି ଭାଗ୍ଯଧର ମହା ୀ YVY1182401
ପ ୁ /394979 56 180 224ଯଗୁଳ କିେଶାର କାଠୁଆ ପି ଭୀମେସନ କାଠୁଆ LNT4529491
ୀ /394980 51 180 225ମ ଶୁୀ କାଠୁଆ ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର କାଠୁଆ OR/06/044/472586

ପ ୁ /394981 37 180 226ଦିଲିପ କାଠୁଆ ପି ସଦୁର କାଠୁଆ LNT4136156
ପ ୁ /394982 26 180 227ନାରାୟଣ କାଠୁଆ ପି ଯ଼ଗୁଳ କିେଶାର କାଠୁଆ YVY0802702
ୀ /394983 38 180 228ସେରାସତୀ ତରାସିଆ ସା ଅନିଲ ନିଳା ୀ YVY1146877
ୀ /404984 26 180 229ସଜୁାତା େଦଇ ସା ସମୁନ ନାୟକ YVY0932053
ୀ /404985 25 180 230ଜହନ୍ େଦଇ ପି ଶବି ନାୟକ YVY0932087

ପ ୁ /404986 53 180 231ଦାେମାଦର େହମମ ପି ମ ଲ େହମମ LNT4136164
ୀ /404987 43 180 232ରାଇମଣି େହମମ ସା ଦାେମାଦର େହମମ YVY0318352
ୀ /404988 32 180 233ସାଗରିକା େମାହ ି ସା ମନୂା େମାହ ି YVY1236827

ପ ୁ /404989 28 180 234ସମୁନ ନାୟକ ପି ଶବି ନାୟକ YVY0932079
ୀ /404990 24 180 235ରଜନୀ ପାଲ ପି ରାମ ଚଂଦ ପାଲ YVY1182476
ୀ /414991 56 180 236ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା OR/06/044/472581

ପ ୁ /414992 53 180 237ପରୁୁେଷା ମ େବେହରା ପି ମାଗଣୁୀ େବେହରା LNT4532198
ପ ୁ /414993 42 180 238ଶୀଧର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା LNT4522645
ୀ /414994 41 180 239ସ ଯ୍ା  ରାଣୀ େବେହରା ସା ସମାଟ ର ନ ଖଟୁଆ YVY1182534
ୀ /414995 29 180 240ଅଚର୍ନା େବେହରା ସା ପଦୀପ େବେହରା YVY1182195
ୀ /414996 25 180 241େସନ୍ହଲତା େବେହରା ପି ସବୁାଷ  ଚଂଦ େବେହରା YVY1182203

ପ ୁ /414997 33 180 242ସତିୃ ର ନ ବିେଶାଇ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ବିେଶାଇ YVY0208702
ୀ /414998 29 180 243ଶଭୁଶୀ ବିେଶାଇ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ବିେଶାଇ YVY0641803
ୀ /414999 23 180 244ପାବର୍ ତୀ ମହା ୀ ସା ପେମାଦ ମହା ୀ YVY1182187
ପ ୁ /415000 32 180 245ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ନାୟକ ପି େଗୗରହରି ନାୟକ YVY0525204
ପ ୁ /415001 53 180 246ନୀର ନ ପ ା ପି ସଦୁଶର୍ନ ପ ା LNT4532172
ୀ /415002 39 180 247ର ୀତା ପ ା ସା ସଂେତାଷ ପ ା YVY1182229
ୀ /415003 29 180 248ମ ାକିନୀ ରାଓ ସା ଶ ର ରାଓ YVY1182443
ୀ /415004 43 180 249ମିନାକି୍ଷ ରାଉତ ସା େକଶବ ଚ  ରାଉତ YVY0150615
ପ ୁ /415005 29 180 250ଲିଲନ୍ ପସାଦ ରାଉତ ପି ନେର  ପସାଦ ରାଉତ YVY0525345
ୀ /415006 22 180 251ପଜୁାରୀଣୀ ସାଇଁ ପି ଜୟରାମ ସାଇଁ YVY1237098
ୀ /425007 26 180 252େରାଜାଲୀନୀ ରସୀତା େବେହରା ପି ପଦୀପ େବେହରା YVY1182567
ପ ୁ /425008 59 180 253ଗଦାଧର ଦେଳଇ ପି କୃ  ଦେଳଇ OR/06/044/472577
ୀ /425009 53 180 254ପମିଳା ଦେଳଇ ସା ଗଦାଧର ଦେଳଇ OR/06/044/472576
ପ ୁ /425010 35 180 255ପଦୀପ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଗଦାଧର ଦେଳଇ YVY1025402
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ୀ /425011 25 180 256ସଜନୀ େଦହୁରୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦେଳଇ YVY1025444
ୀ /425012 80 180 257ଲକ୍ଷୀପୀୟା ପ ନାୟକ ସା ବାଉରି ବ ୁ ପ ନାୟକ LNT2568129
ୀ /425013 52 180 258ସଚିୁତା ପ ନାୟକ ସା ହରି ପ ନାୟକ LNT2568137

ପ ୁ /435014 61 180 259େବୖରାଗୀ େବେହରା ପି ମାଗଣିୁ େବେହରା OR/06/044/472709
ୀ /435015 54 180 260ବିଳାସିନୀ େବେହରା ସା େବୖରାଗୀ େବେହରା OR/06/044/472588

ପ ୁ /435016 36 180 261େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା LNT4522652
ପ ୁ /435017 34 180 262ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା LNT4522660
ୀ /435018 30 180 263ସଦିୁ ା େବେହରା ସା େସୖଭାଗଯ୍ କମୁାର େବେହରା YVY1025501
ୀ /435019 26 180 264ପଣୁିର୍ମା ମହା ୀ ସା ପଵରନ୍ଜା ସାହୂ YVY1182591
ୀ /445020 41 180 265କନିଜା େବଗମ୍ ସା ଜହରଲାଲ ଖଁାନ୍ YVY0525287
ୀ /445021 24 180 266ଜେସାଦା େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା YVY1182641

ପ ୁ /445022 52 180 267ପଫଲୁ କମୁାର ଭ ପି ଶକୁେଦବ ଭ YVY0524967
ପ ୁ /445023 53 180 268ଜହରଲାଲ ଖଁା ପି ନସିବ୍ ଖଁା YVY0524959
ପ ୁ /445024 20 180 269ବିଶ୍ଵ ର ନ ମିଶା ପି ପଦ୍ଯମୁନ୍ ପସାଦ ମିଶା YVY1237049
ୀ /445025 39 180 270ଚାଂଦିନୀ ନାୟକ ସା ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ YVY1237106

ପ ୁ /445026 47 180 271ସାଧ ୁଚରଣ ଓଝା ପି ଆକଳିୁ ଓଝା YVY0525212
ୀ /445027 41 180 272ସାବିତୀ ଓଝା ସା ସାଧ ୁଚରଣ ଓଝା YVY0525253

ପ ୁ /445028 55 180 273ସନାତନ ସତୁାର ପି ସେୁର  ସତୁାର OR/06/044/470661
ୀ /445029 52 180 274ତିେଳା ମା ସତୁାର ସା ସନାତନ ସତୁାର LNT3256161

ପ ୁ /445030 47 180 275ବଳରାମ ସତୁାର ପି ସେୁର  ସତୁାର LNT2568145
ୀ /445031 30 180 276ରଶିତା ସତୁାର ପି ସନାତନ ସତୁାର YVY0413971

ପ ୁ /445032 29 180 277ଲି ନ ସତୁାର ପି ସନାତନ ସତୁାର YVY0413989
ୀ /445033 50 180 278ସସୁମା ସାଇଁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଭ YVY0525261

ପ ୁ /455034 23 180 279ଦୀପକ କମୁାର ରଥ ପି ଅଂତ୍ଯାମୀ ରଥ YVY1236678
ପ ୁ /455035 32 180 280ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ସ ିଦାନ  େସଠୀ YVY0745745
ପ ୁ /455036 60 180 281ସ ିଦାନ  େସଠୀ ପି ଖତୁ େସଠୀ LNT3256203
ୀ /455037 55 180 282ନଳିନି ପଭା େସଠୀ ସା ସ ିଦାନ  େସଠୀ LNT3256237

ପ ୁ /455038 40 180 283ସେ ାଷ କମୁାର େସଠୀ ପି ସଚିଦାନ  େସଠୀ YVY0303131
ୀ /455039 39 180 284ନମିତା କମୁାରୀ େସଠୀ ପି ସ ିଦାନ  େସଠୀ LNT3256229

ପ ୁ /455040 39 180 285ସେ ାଷ କମୁାର େସଠୀ ପି ସ ିଦାନ  େସଠୀ LNT3256211
ପ ୁ /465041 69 180 286ପଠୀଣୀ ନ ପି ଚ  େଶଖର ନ LNT3244381
ୀ /475042 66 180 287ସରସତୀ ପାତ ସା ନିଶାମଣୀ ପାତ LNT3345279
ୀ /485043 59 180 288ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ସା ଶ ଷର୍ ଣ ନାୟକ OR/06/044/472475

ପ ୁ /495044 55 180 289ରବୀ  ବାରିକ ପି ରଘନୁାତା ବାରିକ YVY1245083
ୀ /495045 43 180 290ବନଲତା ବାରିକ ସା ରବୀ  ବାରିକ YVY1245109
ୀ /495046 48 180 291େରବତୀ େବେହରା ସା ପଦିପ େବେହରା LNT3042694
ୀ /495047 25 180 292ତୁଲସୀ େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା YVY1098714

ପ ୁ /495048 55 180 293ର ିତ କମୁାର ଦାସ ପି େଗୗରାଗି ଦାସ LNT3042702
ୀ /495049 50 180 294କମଳୀ େଦଈ ସା ଅ ଯର୍ାମି ରଥ OR/06/044/472465

ପ ୁ /495050 43 180 295ତପନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YVY0150656
ୀ /495051 39 180 296ତାପସୀ ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YVY0318360
ୀ /495052 39 180 297ସଂଜୁଲତା ନାୟକ ପି ତପନ ନାୟକ YVY0150649

ପ ୁ /495053 38 180 298ମଧ ୁସଦୂନ ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YVY0150631
ୀ /495054 35 180 299ରୂପସୀ ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YVY0150623
ୀ /495055 52 180 300ମ ସୁା ପଧାନ ସା େବଣଧୁର ପଧାନ LNT3345253
ୀ /505056 51 180 301ପଜ୍ଞା ଦାସ ସା ଅନୁପ କମୁାର େବେହରା YVY1187566
ୀ /505057 61 180 302ବାସ ୀ ଦାସ ସା ଶବି ପଶାଦ ଦାସ LNT3255932

ପ ୁ /505058 43 180 303ସମୁନ କମୁାର ଦାସ ପି ଶବି ପସାଦ ଦାସ YVY1025386
ପ ୁ /505059 39 180 304ପପ ୁଦାସ ପି ଶବି ପସାଦ ଦାସ LNT3257656
ୀ /505060 61 180 305େଶାଭାରାଣୀ ଦାଶ ମା ବିଶନାଥ ଦାସ YVY1025378
ପ ୁ /505061 34 180 306ଧମର୍ାନ  ଦାଶ ପି ଧନୁ ର୍ ର ଦାଶ YVY0525063
ୀ /505062 61 180 307ରୀତା ପାଇକରାୟ ସା ନୀଳକ  ଦାଶ YVY0641829
ପ ୁ /505063 47 180 308ମେନାହର ପାତ ପି ଗଦାଧର ପାତ LNT3345246
ୀ /505064 39 180 309ପ ୁ ା ଳି ପାତ ସା ମେନାହର ପାତ LNT3042710
ପ ୁ /505065 37 180 310ପେମାଦ କମୁାର ପାତ ପି ଗଦାଧର ପାତ LNT3042728
ପ ୁ /515066 68 180 311ବି ୁ ବାରିକ ପି ନରି ବାରିକ OR/06/044/472472
ୀ /515067 58 180 312ମେନାରମା ବାରିକ ସା ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ LNT3255114
ପ ୁ /515068 55 180 313ଭରତ ବାରିକ ପି ନରି ବାରିକ OR/06/044/472473
ୀ /515069 50 180 314ଲିପି ବାରିକ ସା ଭରତ ବାରିକ OR/06/044/472474
ପ ୁ /515070 21 180 315େକଶବ େବେହରା ପି କୱୁ େବେହରା YVY1245141
ପ ୁ /515071 22 180 316ସଚିନ ପହୁାଣ ପି ଗୟାଧର ପହୁାଣ YVY1153485
ପ ୁ /525072 58 180 317ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ ପି େବରାଗୀ ଚରଣ ଦାସ LNT3345196
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ପ ୁ /525073 57 180 318ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାବ ର୍ ନ ଦାସ LNT3255718
ୀ /525074 48 180 319ମମତା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ LNT3255726

ପ ୁ /525075 42 180 320ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ ପି େଗାବ ର୍ ନ ଦାସ LNT3345287
ପ ୁ /525076 62 180 321ନୀଳକ  ଦାଶ ପି ହରିବ ୁ ଦାଶ YVY0641811
ୀ /525077 34 180 322ଶୀଳାଲିପି ଦାଶ ପି ନୀଳକ  ଦାଶ YVY0641845

ପ ୁ /525078 28 180 323ଶବିାଶୀଷ ଦାଶ ପି ନୀଳକ  ଦାଶ YVY0641837
ୀ /525079 60 180 324ସରସତୀ ପାତ ସା ହରିହର ପାତ LNT3345212
ୀ /525080 21 180 325ଅଂକିତା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YVY1245133
ୀ /525081 60 180 326ରମାମଣୀ ରଥ ସା ଅନ୍ତଯଯ୍ାମୀ ରଥ OR/06/044/472481

ପ ୁ /535082 49 180 327ପଦିପ ବାରିକ ପି ହରିହର ବାରିକ YVY0524975
ୀ /535083 48 180 328ମାଳତୀ ବାରିକ ସା ଶରତ ଚ  ବାରିକ LNT2568160

ପ ୁ /535084 43 180 329ଜୟରାମ ବାରିକ ପି ଦିଜବର ବାରିକ LNT3255981
ୀ /535085 41 180 330େରବତୀ ବାରିକ ସା ପଦିପ ବାରିକ YVY0525030
ୀ /535086 40 180 331ଆଶାଲତା ବାରିକ ସା ଜୟରାମ ବାରିକ LNT3255940

ପ ୁ /535087 40 180 332ଜଚି  ବାରିକ ପି ଦିଜବର ବାରିକ LNT3256096
ପ ୁ /535088 28 180 333ଧେମର୍  ବାରିକ ପି ଝେର  ବାରିକ YVY0525014
ପ ୁ /535089 80 180 334ବିଦଯ୍ାଧର ମିଶ ପି ହାଡ଼ିବ ୁ ମିଶ OR/06/044/472476
ପ ୁ /535090 50 180 335ପ ୂ ର୍ଲାଲ େଶ ପି ଗେଣଶ ବାହାଦୁର େଶ LNT2568186
ପ ୁ /545091 46 180 336ଅନିଲ ନିଳାଦୀ . ପି ରବି  କମୁାର ବାରିକ LNT2473346
ପ ୁ /545092 72 180 337ରବି  କମୁାର ବାରିକ ପି ରତନ୍ ାକର ବାରିକ LNT3255197
ୀ /545093 62 180 338ପ ୁ ଲତା ବାରିକ ସା ରବି  କମୁାର ବାରିକ LNT3255130

ପ ୁ /545094 42 180 339ସଶୁୀଲ କମୁାର ବାରିକ ପି ରବି  କମୁାର ବାରିକ LNT3254950
ପ ୁ /545095 34 180 340ଶୀକା  ବାରିକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ YVY0303149
ପ ୁ /545096 39 180 341ଆଷିଶ ନିଳମାଧବ ପି ରବି  କମୁାର ବାରିକ LNT3255163
ପ ୁ /555097 36 180 342େହମ  ବାରିକ ପି ବନମାଳୀ ବାରିକ LNT4498796
ୀ /555098 35 180 343ଅନସୟୂା ବାରିକ ପି ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ବାରିକ YVY1236694
ୀ /555099 40 180 344କାମିନୀ ପଭା ଦାସ ସା ତିନାଥ ଦାସ YVY0414052

ପ ୁ /555100 35 180 345େତୖେଲାକଯ୍ ଦାସ ପି ଚକଧର ଦାସ YVY0414060
ପ ୁ /555101 32 180 346ଆମତୁାଂଶ ୁଦାଶ ମା ହରିହର ଦାଶ LNT3042736
ପ ୁ /555102 21 180 347ନିମର୍ଳା ପସାଦ କନ୍ହର ପି ପସାଂତ କମୁାର କହନର YVY1237056
ପ ୁ /555103 38 180 348ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YVY1237007
ୀ /555104 59 180 349ପିତିେରଖା ଦାସ ପ ନାୟକ ସା ମହ ଦ ଇଜହାର ହସନ LNT3042744

ପ ୁ /555105 40 180 350ବରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଫକିର ସାହୁ LNT4498804
ପ ୁ /555106 33 180 351ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଫକିର ସାହୁ LNT4498812
ୀ /555107 38 180 352ଅମିତା ତିପାଠୀ ପି ଦିନବ ୁ ତିପାଠୀ YVY0150862
ୀ /555108 34 180 353ଆଯ଼ଯ୍ର୍ା ତିପାଠୀ ପି ଦୀନବ ୁ ତିପାଠୀ YVY0150870
ୀ /565109 59 180 354ସକୁା ି ବାରିକ ସା ସବୁାଷ ବାରିକ OR/06/044/472325

ପ ୁ /565110 29 180 355େଲାକନାଥ ବାରିକ ମା ସକୁା ି ବାରିକ YVY0525154
ପ ୁ /565111 28 180 356ଦୀପକ କମୁାର ବାରିକ ମା ସକୁା ି ବାରିକ YVY0525196
ପ ୁ /565112 64 180 357ସରଣ କମୁାର ଦାସ ପି ସ ାଳି ଦାସ LNT3042769
ୀ /565113 37 180 358କନିୁଲତା ଦାଶ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାଶ YVY1025360
ପ ୁ /565114 41 180 359ଶୀବ  ଚରଣ ପାଲ - ନାରାୟଣ ପାଲ YVY1245042
ୀ /565115 31 180 360ସ୍ଵନ୍ର୍ପଵା ପାଲ ସା ଶୀବ  ଚରଣ ପାଲ YVY1245018
ୀ /565116 30 180 361ରଶି ପଭା ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ LNT3042751
ୀ /565117 65 180 362େରଣବୁାଳା ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାଇଁ OR/06/044/472282
ୀ /565118 61 180 363େରଣବୁାଳା ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ YVY0318378

ପ ୁ /565119 46 180 364ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ LNT3256369
ପ ୁ /565120 39 180 365ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ LNT3256179
ପ ୁ /565121 53 180 366ଜୟରାମ ସାଇଁ ପି ହଳଧର ସାଇଁ LNT4092268
ୀ /565122 48 180 367ପମିଳା ସାଇଁ ସା ଜୟରାମ ସାଇଁ LNT4092250
ପ ୁ /575123 40 180 368ସମୀର କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିଜୟ େକତନ ସାଇଁ LNT3255536
ୀ /585124 39 180 369ମାନସି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/044/470754
ୀ /585125 82 180 370ବିଦଯ୍ଲୁତା ମହା ି ସା ଯଗୁଳକିେଶାର ମହା ି OR/06/044/472294
ପ ୁ /585126 48 180 371ଅକ୍ଷୟ ମହା ି ପି ଯଗୁଳକିେଶାର ମହା ି OR/06/044/472295
ୀ /585127 38 180 372ସତଯ୍ଭାମା ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ ମହା ି YVY0318386
ପ ୁ /585128 56 180 373ଜିେତ  ସାଇଁ ପି ନିର ନ ସାଇଁ LNT2568251
ପ ୁ /595129 73 180 374କ ରୁୀ ଚରଣ ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷଣ ବାରିକ LNT3244415
ପ ୁ /595130 51 180 375ଆରତ ବାରିକ ପି କ ରୁୀ ବାରିକ LNT3257631
ପ ୁ /595131 43 180 376ଭରତ ବାରିକ ପି କ ରୁୀ ବାରିକ LNT3255452
ୀ /595132 38 180 377ସବିତା ବାରିକ ସା ଆରତ ବାରିକ LNT1696178
ପ ୁ /595133 34 180 378ତପନ କମୁାର େହାତା ପି ଚି ାମଣୀ େହାତା YVY1025451
ପ ୁ /605134 69 180 379ହରକା ବାହାଦୁରମାଝୀ ପି ଭକ୍ତ ବାହାଦୁରମାଝୀ LNT2568277
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ୀ /605135 65 180 380କମଳା ବାହାଦୁରମାଝି ପି ହରକା ବାହାଦୁରମାଝି LNT2568285
ୀ /605136 25 180 381ମଧଶୁୀ ମଧସିୁତା େଲ ା ପି ସବୁାସ ଚ  େଲ ା YVY1038942
ୀ /605137 47 180 382ମେନାରମା ମହା ି ସା ସେୁର  ମହା ି LNT3255577

ପ ୁ /605138 26 180 383ରାମ ଚ  ସାହୁ ପି ଆହାଦ କମୁାର ସାହୁ YVY0802793
ୀ /605139 21 180 384େଲାପାମଦୂା ସାହୁ ପି ଆହାଦ କମୁାର ସାହୁ YVY1099720

ପ ୁ /605140 59 180 385ଆହାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ LNT3255106
ୀ /605141 50 180 386ପ ୂ ର୍ମାସୀ ସାହୁ ସା ଆହାଦ ସାହୁ LNT3255098
ୀ /615142 38 180 387ସିତା ପିଦଶ ିର୍ନି ମା ବାସ ି ଲତା େଦବତା YVY0150680
ୀ /615143 35 180 388ରଶିତା ପିୟଦଶର୍ନୀ ମା ବାସ ୀ ଲତା େଦବତା YVY0150672

ପ ୁ /615144 50 180 389ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମ ଚ  ଦାସ LNT3255189
ପ ୁ /615145 62 180 390ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ରାମଚ  ଦାଶ LNT2490811
ୀ /615146 56 180 391େରଣବୁାଳା ଦାଶ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ LNT2490803
ୀ /615147 56 180 392ବାସ ିଲତା େଦବତା ସା ପସନନ୍  େଦବତା LNT3244365
ୀ /615148 66 180 393ଶମୁା େଦଇ ସା କାହନ୍  ୁନାଏକ YVY0932145

ପ ୁ /615149 62 180 394ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମିଶ ପି ଚେ ଶର ମିଶ YVY0932111
ପ ୁ /615150 26 180 395ଅବିନାଶ ମିଶ ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମିଶ YVY0932095
ପ ୁ /615151 70 180 396ବି େଦବ ସାମଲ ପି େକଶବ ଚ  ସାମଲ YVY0932152
ୀ /615152 28 180 397ମିନୁ େସଠୀ ସା ମନୁା େସଠୀ YVY1025592

ପ ୁ /615153 28 180 398ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ଶଯ୍ାମ େସଠୀ YVY1025618
ୀ /615154 56 180 399ଆରତୀ କମୁାରୀ ତିପାଠୀ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମିଶ YVY0932103

ପ ୁ /625155 67 180 400ପୀତବାସ ବାରିକ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ବାରିକ LNT3255270
ପ ୁ /625156 48 180 401ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ ପି ରବି  କମୁାର ବାରିକ LNT2490795
ପ ୁ /625157 24 180 402ବିକମ ବାରିକ ପି ଶ୍ଯାମ ସ ୁ ର ବାରିକ YVY1236850
ପ ୁ /625158 56 180 403ଅଫସର ହୁେସନ ଖଁା ପି ଅକ୍ତର ହୁେସନ ଖଁା LNT1696160
ୀ /635159 30 180 404େମାନାଲିସା ବାରିକ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ବାରିକ YVY0975540
ୀ /635160 26 180 405ଝରଣା ବାରିକ ପି ବାବନ ବାରିକ YVY1025527

ପ ୁ /635161 24 180 406ଲଷୀଧର ବାରିକ ପି ଜଗତ େଗୗରୀ ବାରିକ YVY0975524
ପ ୁ /635162 23 180 407ବସ  ବାରିକ ପି ବାବନ ବାରିକ YVY1025493
ପ ୁ /635163 22 180 408ସଜୁୀତ ବାରିକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବାରିକ YVY1236793
ୀ /635164 25 180 409ରଶିତା ଭୂୟଁା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଭୂୟଁା YVY1038967

ପ ୁ /635165 39 180 410ଶରତ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଦିବାକର ମଦୁୁଲି LNT3042785
ପ ୁ /635166 65 180 411ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାବ ର୍ ନ ସାହୁ LNT2560381
ୀ /635167 55 180 412ରତନ୍  ମ ରୀ ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT2560373
ୀ /635168 42 180 413ମମତା ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT2560365

ପ ୁ /635169 40 180 414ଶବି କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT2560340
ୀ /635170 39 180 415କମୁାରୀ ମିଲି ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT2560324
ୀ /645171 36 180 416େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େଜନା ପି େଯାଗୀନାଥ େଜନା LNT4515342
ୀ /655172 23 180 417ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବାରିକ YVY1236736

ପ ୁ /655173 20 180 418ଅଂସମୁନ ବାରିକ ପି ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ବାରିକ YVY1236728
ପ ୁ /655174 23 180 419ରେମଶ ବ ିଆ ପି ଅମର କମୁାର ବ ିଆ YVY1237080
ପ ୁ /655175 56 180 420ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି ଆନ  ଚ  େବେହରା LNT3042827
ୀ /655176 30 180 421ିତପଜ୍ଞା େବେହରା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା YVY0641779
ୀ /655177 49 180 422ସଜୁାତା ପ ନାୟକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା LNT3042835
ୀ /655178 101 180 423ସବିତା ସାଇଁ ସା ବିଜୟ ସାଇଁ LNT2568301

ପ ୁ /655179 66 180 424ବିଜୟ େକତନ ସାଇଁ ପି ନିର ନ ସାଇଁ YVY0835074
ପ ୁ /665180 69 180 425କଳୁମଣି ଦାସ ପି ଦିଗମର ଦାସ OR/06/044/472692
ପ ୁ /665181 47 180 426ପରମ ନାରାୟଣ ରଥ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ରଥ LNT2519841
ପ ୁ /675182 60 180 427ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବହାନ  ସାଇଁ LNT2497758
ୀ /675183 52 180 428ମ ଶୁୀ ସାଇଁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ LNT2497766
ପ ୁ /685184 58 180 429ସଦୁଶର୍ନ ବାରିକ ପି ଶଯ୍ୀମ ସ ୁ ର ବାରିକ LNT2498236
ୀ /685185 53 180 430ମମତା ବାରିକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ବାରିକ LNT2500239
ପ ୁ /685186 50 180 431ଘନଶଯ୍ାମ ବାରିକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବାରିକ LNT2560738
ପ ୁ /685187 48 180 432ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବାରିକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବାରିକ YVY0989962
ପ ୁ /685188 26 180 433ସଯୂ଼ଯ୍ର୍କା  ବାରିକ ପି ବସ  କମୁାର ବାରିକ YVY0975516
ପ ୁ /695189 59 180 434ସିମାଦି େଗୗଡ ମା ସାବିତି ରାଉତ LNT3042843
ପ ୁ /695190 44 180 435େସକ େମାବାରକ ହୁେସନ  ପି ମହ ଦ ସଫିକ LNT3042884
ୀ /695191 66 180 436ବିଳାସିନି ବାରିକ ସା େଗାପାଳ ବାରିକ OR/06/044/472272
ପ ୁ /695192 55 180 437ରାମଚ  ବାରିକ ପି ଅ ୁର୍ନ ବାରିକ LNT3257706
ୀ /695193 55 180 438ଅହଲଯ୍ା ବାରିକ ସା ରାମ ଚ  ବାରିକ LNT3256534
ପ ୁ /695194 51 180 439ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ବାରିକ ପି ଅ ୁର୍ନ ବାରିକ OR/06/044/472273
ୀ /P.H.D COL5195 46 180 440ମିନାରାଣୀ ବାରିକ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବାରିକ LNT3256526
ୀ /695196 30 180 441ସ ର୍ଲତା ବାରିକ ପି ରାମଚ  ବାରିକ YVY0303164
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ୀ /695197 41 180 442ଜ ଏନୱାର େବଗମ ସା େସକ େମାବାରକ ହୁେସନ LNT3042876
ୀ /695198 38 180 443ମ  ୁେବେହରା ପି ଧନୁେକ୍ଷୟ େବେହରା YVY0318394

ପ ୁ /695199 37 180 444ଦିବାକର େବେହରା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େବେହରା YVY0150722
ୀ /695200 37 180 445ସୀତା େବେହରା ପି ଧନୁେକ୍ଷୟ େବେହରା YVY0150714

ପ ୁ /695201 35 180 446ପଶା  େବେହରା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େବେହରା YVY0318410
ୀ /695202 34 180 447ମ ୁଳି େବେହରା ସା ଦିନାକର େବେହରା YVY0150706

ପ ୁ /695203 33 180 448ର ନ େବେହରା ପି ଧନୁେକ୍ଷୟ େବେହରା YVY0318402
ୀ /695204 33 180 449ଋକଣୁୀ େବେହରା ସା ବାବୁଲା େବେହରା YVY0150748
ୀ /695205 33 180 450ଗୀତା େବେହରା ପି ନରହରି େବେହରା YVY0150755
ୀ /695206 33 180 451ପଦାବତୀ େବେହରା ପି କୃପା େବେହରା YVY0150763
ୀ /695207 33 180 452କମୁାରୀ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା YVY0150771

ପ ୁ /695208 33 180 453େହମ  େବେହରା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େବେହରା YVY0150698
ୀ /695209 33 180 454ସଭୁଦା େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା YVY0835066

ପ ୁ /695210 31 180 455ବିକାଶ େବେହରା ପି ନରହରି େବେହରା YVY1025436
ୀ /695211 29 180 456ହରପିୟା େବେହରା ସା ବୁଲୁ େବେହରା YVY1025584
ୀ /695212 23 180 457େଜଯ୍ାତି େବେହରା ସା ପଶା  େବେହରା YVY1056910
ୀ /695213 23 180 458ମଦନ େବେହରା ପି ଯଧିୁ ିର େବେହରା YVY1072974

ପ ୁ /695214 31 180 459ଜିେତ  କମୁାର ଦାସ ପି ର ନ କମୁାର ଦାସ YVY0303172
ପ ୁ /695215 33 180 460ଅରକି୍ଷତ ପ ା ପି ରତନ୍ ାକର ପ ା YVY0150730
ପ ୁ /705216 40 180 461ସଦୁାମ ଚରଣ ବାରିକ ପି େଗାପାଳ ଚ  ବାରିକ LNT3120789
ପ ୁ /705217 82 180 462େବୖକୁ  ନାଥ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା LNT3042892
ପ ୁ /705218 55 180 463େଗାପିନାଥ େବେହରା ପି େବୖକୁ  ନାଥ େବେହରା OR/06/044/472278
ୀ /705219 52 180 464ସୀମା େବେହରା ସା ରଘନୁାଥ େବେହରା YVY0318428

ପ ୁ /705220 50 180 465ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି େବୖକୁ  ନାଥ େବେହରା OR/06/044/472279
ୀ /705221 45 180 466ମୀନାଲତା େବେହରା ପି େବୖକୁ ନାଥ େବେହରା LNT2560712

ପ ୁ /705222 34 180 467ଗେଣଶ େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା YVY0193904
ୀ /705223 43 180 468ସକୁା ି ଦାସ ସା େଗାପିନାଥ େବେହରା LNT3042900
ୀ /725224 58 180 469େରାଖା ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ LNT2560654
ୀ /725225 32 180 470ମିନାକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ଧମର୍ାନ  ଦାଶ YVY0745760

ପ ୁ /725226 60 180 471ସଦାଶବି ରାଉତ ପି ଭିକାରି ରାଉତ LNT2560647
ପ ୁ /725227 42 180 472ସଯୂଯ୍ର୍କା  ରାଉତ ପି ସଦାଶବି ରାଉତ LNT3257342
ପ ୁ /735228 62 180 473ଅରୁଣ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଯଦୁନାଥ ଭୂୟଁା LNT3254893
ୀ /735229 59 180 474ଉମିର୍ଳା ଭୂୟଁା ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଭୂୟଁା LNT2505956

ପ ୁ /735230 37 180 475ଅଶନିୀ ଭୂୟଁା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଭୂୟଁା YVY0303180
ୀ /735231 27 180 476ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଭୂୟଁା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଭୂୟଁା YVY0641753

ପ ୁ /745232 77 180 477ମାଗଣିୁ ସାଇଁ ପି ଶବିଚରଣ ସାଇଁ LNT2589455
ପ ୁ /745233 39 180 478ନିର ନ ସାଇଁ ପି ଭାଗିରଥୀ ସାଇଁ LNT3255379
ୀ /755234 22 180 479ଗୀତା େବେହରା ସା େଲାକୀ େବେହରା YVY1236611

ପ ୁ /755235 21 180 480କମଳ େଲାଚନ ଦାସ ପି ବି ୁ େମାହନ ଦାସ YVY1153436
ପ ୁ /755236 36 180 481ରାମ ଚ  ପାଳ ପି ପଦେଲାଚନ ପାଳ YVY0150797
ପ ୁ /765237 58 180 482ଉଗେସନ ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ LNT2589430
ୀ /765238 52 180 483ନିରୁପମା ବାରିକ ସା ଉଗେସନ ବାରିକ LNT2589422

ପ ୁ /775239 24 180 484େମଘରାୟ ମାଝୀ ପି େଗାବି  ଚ  ମାଝୀ YVY0975557
ୀ /775240 35 180 485ପଭାତ ନଲିଲୀ ମିଶା ସା ପେବାଧ କମୁାର ସତପଥି YVY1236645

ପ ୁ /775241 53 180 486ନବ କିେଶାର ପାଳ ପି ମଣିଚରଣ ପାଳ LNT2589414
ୀ /775242 50 180 487ସଂଯକୁ୍ତା ପାଲ ସା ନବ କିେଶାର ପାଲ LNT2589406

ପ ୁ /775243 26 180 488ପିୟବତ ପାଳ ପି ନବ କିେଶାର ପାଳ YVY0802785
ପ ୁ /775244 24 180 489ପଦୀ  ପାଳ ପି ନବ କିେଶାର ପାଳ YVY0975565
ୀ /785245 28 180 490େମାନାଲିସା ବଳିୟାରସିଂହ ପି ଶଚିଦାନ  ବଳିୟାରସିଂହ YVY0525238
ପ ୁ /785246 28 180 491ସତଯ୍ଜୀତ୍ ବଳିୟାରସିଂହ ପି ଶଚିଦାନ  ବଳିୟାରସିଂହ YVY0525220
ୀ /795247 54 180 492ଶୀ ଝଲ ମା ର୍ ପି ଶୀ ଛତର ମା ର୍ LNT3043163
ପ ୁ /805248 75 180 493ଦିଗାମର ବାରିକ ପି ଫକିର ବାରିକ LNT2484533
ପ ୁ /805249 73 180 494ବାଉରୀବ ୁ ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ LNT3244274
ୀ /805250 66 180 495ପେ ଇ ବାରିକ ସା ବାଉରୀ ବ ୁ ବାରିକ LNT4515367
ପ ୁ /805251 61 180 496ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ ପି ବ ୁ ବାରିକ LNT2500247
ପ ୁ /805252 61 180 497ସକୁା  ବାରିକ ପି ବଟକୃ  ବାରିକ OR/06/044/472170
ୀ /805253 56 180 498କମଳି ବାରିକ ସା ସକୁା  ବାରିକ OR/06/044/472176
ପ ୁ /805254 45 180 499ବିଶଜିତ୍ ବାରିକ ପି ସକୁା  ବାରିକ LNT2484491
ପ ୁ /805255 45 180 500ପଭାତ କମୁାର ବାରିକ ପି ବାଉରୀବ ୁ ବାରିକ LNT3244241
ୀ /805256 34 180 501ଲିପିମା ବାରିକ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ବାରିକ LNT4515409
ୀ /805257 30 180 502ସ ଯ୍ାରାଣୀ ବାରିକ ସା ପଭାତ କମୁାର ବାରିକ YVY0641621
ପ ୁ /805258 30 180 503କମଳାକା  ବାରିକ ପି ବନମାଳୀ ବାରିକ YVY0641647
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ପ ୁ /805259 39 180 504ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି େଗୗରା  େବେହରା YVY0641670
ପ ୁ /805260 37 180 505କ୍ଷମାନିଧୀ େବେହରା ପି େଗୗରା  େବେହରା LNT4525960
ପ ୁ /805261 35 180 506ପାଥର୍  ସାରିଥି ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ LNT3042942
ପ ୁ /805262 33 180 507ନିମର୍ଳ କମୁାର ଦାଶ ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ଦାଶ YVY0641654
ପ ୁ /805263 35 180 508ସଦୁାମ େହମ ପି ମାନସିଂ େହମ YVY0318436
ୀ /805264 43 180 509େଦବୀକା ମିଶ ସା ଲି ରାଜ ରଥ LNT4522611

ପ ୁ /805265 48 180 510ଲି ରାଜ ରଥ ପି ନାରାୟଣ ରଥ LNT4522603
ପ ୁ /805266 37 180 511ସେ ାଷ କମୁାର ରଥ ପି ନାରାୟଣ ରଥ LNT3042959
ୀ /805267 46 180 512ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େସଠୀ ସା ଶବି ପସାଦ େସଠୀ LNT4515375

ପ ୁ /805268 44 180 513େଗାବି  ସିଂହ ପି େପମାନ  ସିଂହ LNT4515391
ପ ୁ /805269 45 180 514ତାପସ ର ନ ସାଇଁ ପି କରୁଣାକର ସାଇଁ YVY0150813
ପ ୁ /805270 42 180 515ନରହରି ତିପାଠୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ତିପାଠୀ LNT4529525
ପ ୁ /815271 77 180 516ହୃଷିେକଶ ବାରିକ ପି ରାମ ବାରିକ LNT2488930
ପ ୁ /815272 76 180 517ମେନାର ନ ବାରିକ ପି ରାମଚ  ବାରିକ LNT2488914
ପ ୁ /815273 62 180 518ବନମାଳି ବାରିକ ପି ମଧରୁା ବାରିକ LNT3255262
ୀ /815274 49 180 519ମିନତୀ ବାରିକ ସା ବନମାଳୀ ବାରିକ LNT4515383

ପ ୁ /815275 31 180 520ମରୁଲିଧର ବାରିକ ପି ହୃଷିେକଶ ବାରିକ YVY0641704
ୀ /815276 50 180 521ଗୀତା ପ ନାୟକ ସା ବାବୁଲି ପ ନାୟକ LNT3257326
ୀ /815277 55 180 522ସେ ାଷୀ େରଡି ପି େଦବରାଜ େରଡି LNT3257334

ପ ୁ /815278 49 180 523ପେମାଦ ସାଇଁ ପି ପ  ୁସାଇଁ LNT2532737
ପ ୁ /825279 60 180 524ବିଶନାଥ ବାରିକ ପି ଚର୍ ତୁଭୁଜ ବାରିକ LNT2589307
ପ ୁ /825280 37 180 525େକୖଳାସ େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା LNT3254968
ୀ /825281 25 180 526ସଭୁଦା େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା YVY0975417

ପ ୁ /825282 65 180 527ନିର ନ ନାୟକ ପି େଗାବି  ଚ  ନାୟକ YVY0641662
ପ ୁ /825283 45 180 528ମେନାରଂଜନ ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ LNT4525952
ପ ୁ /825284 30 180 529ସତିୃ ର ନ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YVY0641688
ପ ୁ /825285 39 180 530ନେର  କମୁାର ପରିଡା ପି ମାଧବା ନ  ପରିଡା YVY0641860
ପ ୁ /825286 46 180 531ଶବିପସାଦ େସଠୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େସଠୀ OR/06/044/472178
ପ ୁ /835287 41 180 532ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ ପି ବାଉରୀବ ୁ ବାରିକ LNT2484558
ୀ /835288 28 180 533ଶଭୁଲଷୀ ବାରିକ ସା ପଦିପ କମୁାର ବାରିକ YVY0975458
ୀ /835289 28 180 534ନିନିତା ପାତ ପି ବାବୁଲି ପାତ YVY0524991

ପ ୁ /835290 56 180 535ବିଚିତାନ  ସିଂହ ପି େପମାନ  ସିଂହ LNT3255171
ୀ /835291 48 180 536ସମିୁତା ସିଂହ ସା ବିଚିତାନ  ସିଂହ LNT2589224

ପ ୁ /845292 74 180 537ଯଧିୁ ିର ରାୟ ପି ଭମରବର ରାୟ OR/06/044/472512
ୀ /845293 69 180 538ବିଜନବାଳା ରାୟ ସା ଯଧିୁ ିର ରାୟ OR/06/044/472539

ପ ୁ /845294 47 180 539େସୗେମ  ରାୟ ପି ଯଧିୁ ିର ରାୟ OR/06/044/472511
ପ ୁ /855295 34 180 540ଶୀ ସକୁା  ଚରଣ ବାରିକ ପି ବି ୁ ଚ  ବାରିକ LNT3042991
ପ ୁ /855296 33 180 541ଭରତ ଚ  ବାରିକ ପି ଶରତ ଚ  ବାରିକ YVY0208710
ୀ /855297 52 180 542ଶାବଣୀ ଦାସ ପି ଧିେରନ ଚ  ପାତ LNT3043015
ୀ /855298 50 180 543ପଜ୍ଞା ଦାସ ସା ଅନୁପ କମୁାର େବେହରା LNT3043007

ପ ୁ /855299 51 180 544ପଶା  କମୁାର କଅୁଁର ପି କଳପ ୁକଅୁଁର LNT4091427
ୀ /855300 43 180 545ଲଳିତା କଅୁଁର ସା ପଶା  କଅୁଁର LNT4136198

ପ ୁ /855301 37 180 546ସଶୁା  କଅୁଁର ପି କଳପ ୁକଅୁଁର LNT4136180
ପ ୁ /855302 39 180 547ସନାତନ ନାଏକ ପି ବି ୁ ଚରଣ . ନାଏକ LNT3042975
ପ ୁ /855303 63 180 548ନିର ନ ନାୟକ ପି େଗାବି ଚ  ନାୟକ LNT4136172
ୀ /855304 58 180 549ନିରୁପମା ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ LNT4091443

ପ ୁ /855305 44 180 550ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାଜୁ ନାୟକ LNT3043031
ୀ /855306 39 180 551ରାଜଶୀ ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ LNT3042983

ପ ୁ /855307 32 180 552ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ନାୟକ YVY0641696
ପ ୁ /855308 66 180 553ଧିେରନ ଚ  ପାତ ପି ପେଲାଫ ଚ  ପାତ LNT3043023
ୀ /855309 43 180 554ଅନନଯ୍ା ପ ନାୟକ ପି ଅଜୟ ପ ନାୟକ LNT3255395
ପ ୁ /855310 32 180 555ଦିଗା  ରାଉତରାୟ ପି େହମ  କମୁାର ରାଉତରାୟ LNT3042967
ପ ୁ /865311 70 180 556ଗରୁୁଚରଣ େବେହରା ପି କ ରିୁ େବେହରା LNT2589208
ୀ /865312 64 180 557ମୀନଲତା େବେହରା ସା ଗରୁୁଚରଣ େବେହରା LNT2589190
ପ ୁ /865313 45 180 558ସତଯ୍ଜିତ େବେହରା ପି ଅନ  କମୁାର େବେହରା LNT2589182
ୀ /865314 42 180 559ପିତିପଦା େବେହରା ପି ଗରୁୁଚରଣ େବେହରା LNT3256252
ୀ /865315 39 180 560େଶତ ପଦା େବେହରା ପି ଗରୁୁ ଚରଣ େବେହରା LNT3256260
ପ ୁ /875316 52 180 561ସନନ୍ଯ୍ାସୀ କମୁାର ଟୁଡୁ ପି ମଦନ ଟୁଡୁ OR/06/044/472260
ୀ /875317 49 180 562ଦୁଗର୍ାରାଣୀ ଟୁଡୁ ସା ସନଯ୍ାସୀ ଟୁଡୁ LNT3256385
ପ ୁ /885318 52 180 563ପ ୂ ର୍ଚ  ବାରିକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ବାରିକ LNT3255361
ୀ /885319 45 180 564ସମୁତୀ ବାରିକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ବାରିକ LNT3256542
ପ ୁ /895320 40 180 565ସେୁରଶ ପଡ଼ିହାରି ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପଡ଼ିହାରି LNT3244399
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ପ ୁ /895321 44 180 566େସାନାରାମ େସାେରନ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ େସାେରନ LNT3244407
ପ ୁ /895322 75 180 567ବଜବ ୁ ତେରଇ ପି ସନୁାକର ତେରଇ LNT3248432
ପ ୁ /905323 70 180 568କୃ ଚ  ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ LNT2589109
ପ ୁ /905324 70 180 569ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପ ା ପି ବାଳକୃ  ପ ା LNT2589125
ପ ୁ /915325 53 180 570ଘନଚ  ବାରିକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବାରିକ LNT2589075
ପ ୁ /915326 44 180 571ପେମାଦ ବାରିକ ପି ଦୁଃଶାସନ ବାରିକ LNT2589083
ପ ୁ /925327 42 180 572ନିହାର ରଂଜନ ପରିଡ଼ା ପି ପରମାନ  ପରିଡ଼ା LNT2589067
ପ ୁ /935328 78 180 573ଧନୂଚ  ବାରିକ ପି ଡ଼ମରୁଧର ବାରିକ LNT2589042
ୀ /935329 48 180 574କା ନ ବାରିକ ସା ଧନଚ  ବାରିକ LNT2589026

ପ ୁ /935330 46 180 575ପଫଲୁ ବାରିକ ପି ଫଗ ୁବାରିକ LNT2589059
ପ ୁ /935331 48 180 576ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶଂକର ନାୟକ LNT2589034
ୀ /945332 68 180 577ପ ୁ ଲତା ଗରୁୁ ସା ଶୀକା  ଗରୁୁ LNT3256476

ପ ୁ /945333 45 180 578ଓମ ପକାଶ ଗରୁୁ ପି ଶୀକା  ଗରୁୁ LNT3256278
ପ ୁ /945334 43 180 579ଜୟ ପକାଶ ଗରୁୁ ପି ଶୀକା  ଗରୁୁ LNT3256286
ୀ /945335 41 180 580େମାନାଲିସା ଗରୁୁ ପି ଶୀକା  ଗରୁୁ LNT3256468

ପ ୁ /955336 60 180 581ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ରଥ ପି ବଟକୃ  ରଥ OR/06/044/472480
ପ ୁ /965337 39 180 582ରଶି ରଂଜନ ଗରୁୁ ପି ଶୀକା  ଗରୁୁ LNT3256294
ପ ୁ /985338 55 180 583ଯଗୁଳ କିେସାର କାଠୁଆ ପି ଭୀମେଦବ କାଠୁଆ OR/06/044/472697
ପ ୁ /995339 57 180 584ହଳଧର େଜନା ପି ମ ାନି େଜନା LNT2589000
ୀ /995340 49 180 585ଗୀତା ଳି େଜନା ସା ହଳଧର େଜନା LNT2588994
ୀ /1005341 65 180 586ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ବାସ ୁେବେହରା OR/06/044/472651

ପ ୁ /1005342 44 180 587ଭା ର ଦ ପାଟ ପି ଭରତ ଦ ପାଟ OR/06/044/472652
ୀ /1005343 50 180 588ଟି କାେ ୟା ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ  OR/06/044/472653

ପ ୁ /1005344 45 180 589େକ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି େକ େବୖରାଗୀ OR/06/044/472650
ପ ୁ /1005345 44 180 590କବି ନାୟକ ପି ଦୀନବ ୁ ନାୟକ OR/06/044/472654
ୀ /1025346 55 180 591ଡି ମହାଲକ୍ଷୀ ସା ସନଯ୍ାସୀ େବେହରା LNT4544276
ୀ /1025347 54 180 592ଅଲିଭା ବିବି ସା କଲିମ ସାହା LNT3043106
ୀ /1025348 49 180 593ଡି କମୁାରୀ ସା ପି ରାଜା ରାଓ LNT3043155
ୀ /1025349 40 180 594ଟି ଅରଲା ଆମା ସା ଟି ଏ ଟ ରାଓ LNT4539540
ୀ /1025350 34 180 595ପି ଆଦି ଲକ୍ଷୀ ସା ପି ଆପାରାଓ  LNT4529459
ୀ /1025351 88 180 596ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା YVY0712786
ୀ /1025352 85 180 597ଭାନୁ େବେହରା ସା ଖଗପତି େବେହରା LNT4135646

ପ ୁ /1025353 83 180 598ରାମଚ  େବେହରା ପି ଡମରୁ େବେହରା LNT1863992
ୀ /1025354 76 180 599ଚ ମା େବେହରା ସା ମଦନ େବେହରା LNT4522561

ପ ୁ /1025355 76 180 600ଇଶର େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା LNT4532180
ପ ୁ /1025356 63 180 601ପୀତବାସ େବେହରା ପି ଲଚମନ େବେହରା LNT4525986
ପ ୁ /1025357 62 180 602ହାଡିବ ୁ େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା LNT4135570
ୀ /1025358 61 180 603ଦୁଲଣା େବେହରା ସା ଆପନା େବେହରା OR/06/044/012203

ପ ୁ /1025359 58 180 604ଶ ର େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା LNT4539565
ପ ୁ /1025360 56 180 605େକ୍ଷତ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YVY0835033
ପ ୁ /1025361 54 180 606ହରି େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/044/104657
ପ ୁ /1025362 53 180 607ସାର  େବେହରା ପି ଦାଶରଥୀ େବେହରା LNT4505095
ପ ୁ /1025363 53 180 608ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା ପି ଉେପ  େବେହରା YVY0581355
ୀ /1025364 51 180 609କମଳା େବେହରା ସା ହରି େବେହରା OR/06/044/012761
ୀ /1025365 51 180 610ଯେଶାଦା େବେହରା ସା ପୀତବାସ େବେହରା LNT4525978

ପ ୁ /1025366 51 180 611ଧେନଶର େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା LNT4515268
ପ ୁ /1025367 49 180 612ଧନୀ େବେହରା ପି ଅନାଦି େବେହରା OR/06/044/014551
ୀ /1025368 49 180 613େରବତୀ େବେହରା ସା ଆପନା େବେହରା LNT4525929

ପ ୁ /1025369 48 180 614େଗୗରା  ଚରଣ େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା LNT4522546
ପ ୁ /1025370 48 180 615ଧେନସର େବେହରା ମା ଜୀବନ େବେହରା YVY0835017
ୀ /1025371 47 180 616ଦୀନମଣି େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା YVY0712760
ୀ /1025372 47 180 617ଡୁମତୁୀ େବେହରା ସା ଚ ମଣି େବେହରା LNT4505129
ୀ /1025373 46 180 618ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା YVY0835058
ୀ /1025374 45 180 619େକୗଶଲଯ୍ା େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା LNT4505178
ୀ /1025375 45 180 620ଖୀର େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା LNT4539557
ୀ /1025376 45 180 621ଦମୟ ି େବେହରା ସା ହରି େବେହରା LNT4135778
ପ ୁ /1025377 45 180 622େବୖରାଗି େବେହରା ପି ଦ ାସି େବେହରା LNT4135729
ପ ୁ /1025378 44 180 623ଧବଳ େବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା LNT4135620
ପ ୁ /1025379 44 180 624ରବି  କମୁାର େବେହରା ପି ଟି  ୁେବେହରା YVY0303206
ପ ୁ /1025380 43 180 625କିେଶାର େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା LNT4498820
ୀ /1025381 43 180 626ଆଡିବି େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା LNT4135612
ପ ୁ /1025382 42 180 627େମାହନ େବେହରା ପି ପୀତାମର େବେହରା LNT4515292
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ପ ୁ /1025383 41 180 628କୃ  େବେହରା ପି ପରୁୁେଷା ମ େବେହରା LNT4135794
ପ ୁ /1025384 41 180 629ମଧ ୁସଦୂନ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା LNT4525903
ପ ୁ /1025385 41 180 630ସୀମା ଳ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା LNT4522595
ପ ୁ /1025386 41 180 631ନୃସିଂହ େବେହରା ପି ଦୂରଲ୍ଭା େବେହରା YVY1182146
ୀ /1025387 40 180 632ଫଲୁ େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା LNT4525895

ପ ୁ /1025388 40 180 633ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ନରହରି େବେହରା LNT4135695
ୀ /1025389 40 180 634େଜଯ୍ାତି େବେହରା ସା ଧେନଶର େବେହରା LNT4515276

ପ ୁ /1025390 40 180 635ଗମୁା େବେହରା ପି ମଧ ୁେବେହରା LNT4525945
ୀ /1025391 40 180 636ମକୁତୁା େବେହରା ସା େବୖରାଗୀ େବେହରା LNT4522587

ପ ୁ /1025392 40 180 637ପଶା  େବେହରା ପି ତାରଣ େବେହରା LNT1864008
ପ ୁ /1025393 40 180 638ଜନା ର୍ନ େବେହରା ପି ଅନାଦି େବେହରା LNT4135711
ପ ୁ /1025394 40 180 639ଶବି େବେହରା ପି ଦିନା େବେହରା LNT1863984
ପ ୁ /1025395 39 180 640ମେହ  େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା LNT4522512
ପ ୁ /1025396 39 180 641ହରିକୃ  େବେହରା ପି ଗୟାର ା େବେହରା LNT4522629
ପ ୁ /1025397 39 180 642ଉେପ  େବେହରା ପି ଟ ଧର େବେହରା LNT4544292
ୀ /1025398 39 180 643େଦବକୀ େବେହରା ସା କମୁର େବେହରା YVY0150821

ପ ୁ /1025399 38 180 644ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା LNT4135596
ୀ /1025400 38 180 645ସତଯ୍ବତୀ େବେହରା ସା ଧବଳ େବେହରା LNT4135638

ପ ୁ /1025401 38 180 646ମଦନ େବେହରା ପି ଖଗପତି େବେହରା LNT4505194
ୀ /1025402 38 180 647ଲୀଳାବତୀ େବେହରା ସା େଗୗରା  ଚରଣ େବେହରା LNT4522553
ୀ /1025403 38 180 648ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ସା କିେଶାର େବେହରା LNT4505137

ପ ୁ /1025404 38 180 649ବଳରାମ େବେହରା ପି ପିରାମର େବେହରା LNT4135679
ପ ୁ /1025405 38 180 650ଦିବାକର େବେହରା ପି କୃପା େବେହରା LNT4135802
ପ ୁ /1025406 38 180 651ମଧସୁଦୂନ େବେହରା ମା ଜୀବନ େବେହରା YVY0835025
ୀ /1025407 38 180 652ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା YVY1182138

ପ ୁ /1025408 37 180 653ନରସିଂହ େବେହରା ପି େଦବ େବେହରା LNT4135588
ପ ୁ /1025409 37 180 654ବି ୁ େବେହରା ପି ଆପନା େବେହରା YVY0835009
ୀ /1025410 37 180 655ରିନା େବେହରା ମା କମଳା େବେହରା YVY0303198

ପ ୁ /1025411 36 180 656ଦିବାକର େବେହରା ପି ଦୀନା େବେହରା LNT4545315
ୀ /1025412 36 180 657ଭୂମି େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା LNT4505160
ୀ /1025413 36 180 658ହର େବେହରା ସା େମାହନ େବେହରା LNT4515300
ୀ /1025414 36 180 659ପଦିନୀ େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା LNT4135786

ପ ୁ /1025415 36 180 660େକୖଳାସଚ  େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା LNT4135661
ପ ୁ /1025416 36 180 661ସେ ାଷ େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା LNT1864016
ୀ /1025417 36 180 662ମନିୁ େବେହରା ସା ଗମୁା େବେହରା YVY1244987

ପ ୁ /1025418 35 180 663ସେ ାଷ େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା LNT4505152
ୀ /1025419 35 180 664େରଣ ୁେବେହରା ସା ଶବି େବେହରା YVY0318444
ୀ /1025420 34 180 665ପଣୁଯ୍ବତୀ େବେହରା ସା ମଦନ େବେହରା LNT4525887
ୀ /1025421 34 180 666ନମର୍ଦା େବେହରା ସା ଉେପ  େବେହରା LNT4544284
ୀ /1025422 34 180 667ଦମୟ ୀ େବେହରା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା LNT4525937
ୀ /1025423 34 180 668େବୖେଦଇ େବେହରା ସା ପଶା  େବେହରା LNT4515284
ୀ /1025424 33 180 669ବାସ ୀ େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା LNT4522504

ପ ୁ /1025425 33 180 670ରାଜୁ େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା LNT4505111
ପ ୁ /1025426 33 180 671ଆଡିବି େବେହରା ପି ଧନୀ େବେହରା OR/06/044/012685
ୀ /1025427 33 180 672ଉଷା େବେହରା ସା ବଗ େବେହରା OR/06/044/012684
ୀ /1025428 32 180 673ସକୁ ଳା େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ େବେହରା YVY0303214

ପ ୁ /1025429 28 180 674ନ  େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YVY0641720
ପ ୁ /1025430 24 180 675ଦୀନବ ୁ େବେହରା - ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YVY1244888
ୀ /1025431 23 180 676ସରସତୀ େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା YVY1072990
ୀ /1025432 23 180 677ଲିଜା େବେହରା ସା ସମୀର େବେହରା YVY1073006
ପ ୁ /1025433 23 180 678ରଣଜିତ୍ େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା YVY1025428
ୀ /1025434 21 180 679ରାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ନିରାକାର େବେହରା YVY1244920
ପ ୁ /1025435 21 180 680ନିରାକାର େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା YVY1244904
ପ ୁ /1025436 21 180 681ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି େଦବରାଜ େବେହରା YVY1149269
ୀ /1025437 38 180 682ସଂଜୁ େବହୁରା ସା ପରୁୁେଷା ମ େବହୁରା LNT4135810
ପ ୁ /1025438 51 180 683ଅେଶାକ କମୁାର େଭୗମିକ ପି ଇଶର ସଦୟ େଭୗମିକ LNT4515326
ପ ୁ /1025439 45 180 684େସାନା େଭୗମିକ ପି ଅେଶାକ େଭୗମିକ LNT4505186
ୀ /1025440 26 180 685ବି ଜାନକୀ ସା ବି ପଭାତ ବାରିକ YVY1025535
ୀ /1025441 46 180 686ଲକ୍ଷୀ ମ ଳ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ମ ଳ YVY1025469
ପ ୁ /1025442 49 180 687ଅଶନିୀ କମୁାର ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି LNT4135554
ପ ୁ /1025443 36 180 688େଦାଳେଗାବି  ପାଢୀ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପାଢୀ LNT3043114
ୀ /1025444 80 180 689ସରସତୀ ପ ା ସା ବାବାଜି ପ ା LNT4135703
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ପ ୁ /1025445 60 180 690େଗାବି  ପାତ ପି ସାନୁ ଆପଡୁୁ ପାତ LNT4529483
ପ ୁ /1025446 34 180 691ହେରକୃ  ପାତ ପି େଗାବି  ପାତ YVY0932020
ୀ /1025447 30 180 692ପି, ଲକ୍ଷୀ ପାତ ସା ହେରକୃ  ପାତ YVY0932038

ପ ୁ /1025448 55 180 693ପି ଆପା ରାଓ ପି ପି ଜଗା ରାଓ LNT4522496
ପ ୁ /1025449 50 180 694ପି କେଟଶର ରାଓ ପି ପି ରାଜୁ ଲୁ LNT4505103
ପ ୁ /1025450 50 180 695ଟି ଏ ଟ ରାଓ ପି ଟି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରାଓ LNT4529509
ୀ /1025451 49 180 696ବି ଚିଟି ଅମା ରାଓ ସା ଡି େକାରମାନା ରାଓ LNT3043148

ପ ୁ /1025452 39 180 697ବି ତାରାକା ରାଓ ପି ଡି େକାରମାନା ରାଓ LNT3043130
ପ ୁ /1025453 29 180 698ବି ପଭାତ ରାଓ ମା ବିଚିଟି ଆମା ରାଓ YVY1025394
ପ ୁ /1025454 52 180 699ବିକମ ସାହା ପି ବିମଳ ସାହା LNT4135760
ପ ୁ /1025455 41 180 700ପହଲାଦ ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ LNT4135562
ୀ /1025456 40 180 701ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ରେମଶ ସାହୁ LNT4529475

ପ ୁ /1025457 38 180 702ରେମଶ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ LNT4529467
ପ ୁ /1035458 40 180 703ଜୀବନେଜଯ୍ାତି ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ LNT4135521
ପ ୁ /1045459 44 180 704ଚ େଶଖର ସାହାଣୀ ପି ଅକ୍ଷୟ ସାହାଣୀ LNT4135513
ପ ୁ /1045460 60 180 705ହେର କୃ  ସାହୁ ପି େଭାଳାନାଥ ସାହୁ LNT4135422
ପ ୁ /1045461 55 180 706ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି େଭାଳାନାଥ ସାହୁ LNT4135430
ୀ /1045462 61 180 707େରଣବୁାଳା େସଠୀ ପି ବିଜୟ େସଠୀ LNT4135471
ୀ /1045463 40 180 708କବିତା େସଠୀ ପି ବିଜୟ େସଠୀ LNT4135489
ୀ /1045464 73 180 709ଶା ିଲତା ସିଂ ସା ଜାନକିପସାଦ ସିଂ LNT4135505

ପ ୁ /1045465 46 180 710ଖିେରାଦ ପସାଦ ସିଂ ପି ଜାନକି ପସାଦ ସିଂ LNT4135497
ପ ୁ /1055466 44 180 711ତିେଲାକୀନାଥ େଚୗେବ ପି କାଶୀନାଥ େଚୗେବ YVY0802769
ୀ /1055467 58 180 712କନକଲତା ନାୟକ ସା ରଘନୁାଥ ନାୟକ LNT4135547
ୀ /1055468 38 180 713ପ ୁ ାଞଳୀ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ LNT4135539

ପ ୁ /1055469 68 180 714ଅଜୟ ପ ନାୟକ ପି କୃପା ପ ନାୟକ YVY0303222
ୀ /1055470 61 180 715ସତିୃପଭା ପ ନାୟକ ସା ଅଜୟ ପ ନାୟକ YVY0303230
ୀ /1055471 30 180 716ଅଭି ା ପ ନାୟକ ପି ଅଜୟ ପ ନାୟକ YVY0303248
ୀ /1065472 38 180 717ନିରୁପମା ବାରିକ ପି ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ବାରିକ YVY0150854

ପ ୁ /1075473 45 180 718ମେନାର ନ ନାୟକ ପି ଧବୃ ଚରଣ ନାୟକ YVY0414003
ୀ /1075474 44 180 719ସ ବୁାଳା ପଧାନ ସା ମେନାର ନ ନାୟକ YVY0414011
ୀ /1085475 30 180 720ଦୀପା ଳୀ ଦାସ ସା ରାଜୁ ଦାସ YVY0525006
ୀ /1085476 48 180 721ସସିତା ମହା ି ସା ସରୁ ପସାଦ ମହା ି YVY0817999

ପ ୁ /1085477 71 180 722ରଶିର ନ ପ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପ ନାୟକ YVY0818005
ୀ /1085478 93 180 723ପ ୁ ା ଳି ପ ନାୟକ ସା ରଶରି ନ ପ ନାୟକ YVY0817957

ପ ୁ /1085479 30 180 724ନିେବଦନ ପ ନାୟକ ପି ରଶରି ନ ପ ନାୟକ YVY0817965
ପ ୁ /1085480 29 180 725ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ YVY0931980
ୀ /1085481 25 180 726ପୀତି େରଖା ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ YVY0931972

ପ ୁ /1095482 64 180 727େଗୗରହରି ନାୟକ ପି କଶୁଳ ନାୟକ YVY0413997
ୀ /1095483 39 180 728ଟି. ରତନ୍ ା ରାଓ ସା ଟି. ଭିମା ରାଓ YVY0524918

ପ ୁ /1105484 29 180 729ବି. ରାମା ରାଓ ପି ବି. ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ YVY0641639
ପ ୁ /1115485 27 180 730ଡି. ରାଜୁ େରଡି ପି ଡି. ନାରାୟଣ େରଡି YVY0641761
ପ ୁ /1125486 43 180 731ବି ୁ ପସାଦ ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YVY1113505
ପ ୁ /1715487 25 180 732ସମୀର େବେହରା ପି ଦୀନମଣି େବେହରା YVY1072925
ୀ /3295488 54 180 733ଗଜଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ମଦନ େମାହନ ମହା ି YVY1025519
ୀ /3415489 48 180 734ଦମୟ ି େସଠୀ ସା ରାଜକିେଶାର େସଠୀ YVY1034685
ୀ /9995490 25 180 735ମିଲନ ପଭା ବାରିକ ପି ଉଗେସନ ବାରିକ YVY0975433

ପ ୁ /9995491 24 180 736ପିନାକୀ େଜନା ପି ପଦନାଭ େଜନା YVY0975573
ୀ /9995492 41 180 737ଚିନୟୀ ନାୟକ ସା ମେନା ର ନ ନାୟକ YVY0975615

ପ ୁ /9995493 24 180 738ନାଲୁ ନାୟକ ପି େକଦାର ନାୟକ YVY0975607
ୀ /9995494 32 180 739ପିୟତମା ସାହୁ ସା ର ନ କମୁାର ସାହୁ YVY0975391
ପ ୁ /48-105495 24 180 740ନିତଯ୍ମୟ ବ ିଆ ପି ଉଲାସ ବ ିଆ YVY1099761
ପ ୁ /48-105496 22 180 741ମନସିତା ବ ିଆ ପି ଉଲାସ ବ ିଆ YVY1099712
ପ ୁ /59-105497 51 180 742ପଦ୍ଯମୁନ୍ ପସାଦ ମିଶ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମିଶ YVY1099746
ୀ /59-105498 38 180 743ପଜ୍ଞା ମିଶ ସା ପଦ୍ଯମୁନ୍ ପସାଦ ମିଶ YVY1125590
ପ ୁ /999995499 23 180 744ଗିେଟଶ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ଗେଜଂଦ ପରିଡ଼ା YVY1146570
ପ ୁ /999995500 55 180 745ବଂଶଧିର ସାହୁ ପି ବୃଷଭ ସାହୁ YVY1082148
ପ ୁ /999995501 25 180 746ସେୁରଶ ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ YVY1082064
ୀ /15502 33 180 747େଲାପାମଦୁା ବିଶାଳ ପି େଦବଜୀବନ ବିଶାଳ YVY0525055
ୀ /055503 21 180 748େଲାପମଦୁା କଲିଆ ପି ସତଯ୍ଜିତ କଲିଆ YVY1098722
ପ ୁ /.-105504 83 180 749ଲି ରାଜ େବେହରା ପି ନୁସ ିର୍ଘ େବେହରା YVY0853671
ୀ /.-105505 76 180 750ବୁ ିର୍ େବେହରା ସା ଲି ରାଜ େବେହରା YVY0853655
ପ ୁ /.-105506 28 180 751ବଳରାମ େବେହରା ପି ଦମୟ ି େବେହରା YVY0853440
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ୀ /00-105507 34 180 752େକ ଆଶା ସା େକ ଶ ର YVY1017854
ପ ୁ /00-105508 24 180 753ଅନିଲ େବେହରା ପି କବିବର େବେହରା YVY1017862
ୀ /00-105509 24 180 754ସଜୁତା ନାୟକ ସା େମାହନ ନାୟକ YVY1017912

ପ ୁ /00-105510 25 180 755ସେ ାଷ କମୁାର ରାଣା ପି ଦାସରଥୀ ରଣା YVY1017920
ପ ୁ /145511 66 180 756େହମ  ସାଇଁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ YVY0932129
ପ ୁ /225512 65 180 757ଦିବାକର େବେହରା ପି ରାମକୃ  େବେହରା YVY1113273
ୀ /405513 33 180 758ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ଟୁନା ନାୟକ YVY0932061
ୀ /425514 22 180 759େସାନାଲିସା େବେହରା ପି ରମାକା  େବେହରା YVY1113265
ୀ /425515 34 180 760ଛବି ପ ନାୟକ ସା ବଳରାମ ପ ନାୟକ YVY1113406

ପ ୁ /615516 31 180 761ଚ ନ ମିଶ ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମିଶ YVY0932137
ପ ୁ /1025517 23 180 762ଆଶେୁତାସ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା YVY1149277
ପ ୁ /1-105518 98 180 763ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି ଭାବଗାହି େବେହରା OR/06/044/470003
ୀ /1-105519 50 180 764ସମିୁତା େବେହରା ସା ରାଜ କିେଶାର େବେହରା OR/06/044/470697

ପ ୁ /1-105520 49 180 765ଟି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ପି ଟି ଆଦଯ୍ା ନାରାୟଣ LNT3122710
ପ ୁ /52-105521 40 180 1106ଦିପକ ସାହୁ ପି େକୖଳାଶ ସାହୁ OR/06/044/470320
ୀ /53-105522 53 180 1107ସ ର୍ ପିୟା ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ LNT3254844

ପ ୁ /53-105523 61 180 1108ପଦୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ପ ନାୟକ LNT3254836
ୀ /56-105524 51 180 1109ବାସ ି ଦେଳଇ ସା େକ୍ଷତବାସି ଦେଳଇ LNT3036233

ପ ୁ /56-105525 45 180 1110ବି ୁ ପସାଦ ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ LNT2488872
ପ ୁ /57-105526 47 180 1111ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ ପି ଦିବାକର ବାରିକ LNT1695121
ପ ୁ /57-105527 44 180 1112ଅଭୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ଦିବାକର ବାରିକ LNT2488013
ୀ /57-105528 42 180 1113ମଧସିୁତା ବାରିକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ LNT1695139
ୀ /57-105529 68 180 1114େରବତୀ େବେହରା ସା ନକଳୁ େବେହରା YVY0950832

ପ ୁ /57-105530 54 180 1115ଜୟ  କମୁାର ପଧାନ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ପଧାନ LNT3036241
ୀ /57-105531 43 180 1116ଅ ର୍ପଣୃର୍ା ପଧାନ ସା ଜଯ  କମୁାର ପଧାନ YVY0395442

ପ ୁ /58-105532 69 180 1117ଲକ୍ଷୀଧର ବାରିକ ପି ଜୟୀ ବାରିକ LNT2489102
ପ ୁ /58-105533 64 180 1118ଦିଜବର ବାରିକ ପି ନ ି ବାରିକ YVY0395475
ୀ /58-105534 52 180 1119ବନଲତା ବାରିକ ସା ରବି ବାରିକ OR/06/044/470404

ପ ୁ /58-105535 42 180 1120ସକୁା  ଚରଣ ବାରିକ ପି ବି ୁ ବାରିକ LNT3036258
ପ ୁ /58-105536 40 180 1121ଦୀପକ ବାରିକ ପି ଦିଜବର ବାରିକ LNT4504320
ୀ /58-105537 36 180 1122ଅପରାଜିତା ବାରିକ ସା ଦୀପକ ବାରିକ YVY0395483
ୀ /58-105538 55 180 1123ଫଲୁ େଦଇ ସା ଦିଜବର ବାରିକ LNT3253143

ପ ୁ /59-105539 55 180 1124ଭରତ ଚରଣ େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା LNT2492817
ୀ /59-105540 43 180 1125ଶଲିା ଲୀ େବେହରା ସା ଭରତ ଚରଣ େବେହରା LNT2492809
ୀ /59-105541 43 180 1126ସଜୁାତା ନାୟକ ସା ଦିଲିପ ନାୟକ LNT3254265

ପ ୁ /60-105542 75 180 1127ଭା ର ବାରିକ ପି ଅପନି ବାରିକ OR/06/044/470412
ପ ୁ /60-105543 50 180 1128ଟି  ୁବାରିକ ପି ଭା ର ବାରିକ LNT2502110
ୀ /60-105544 44 180 1129ସେୁଦ ା ବାରିକ ସା ଟି  ୁବାରିକ LNT2502136

ପ ୁ /60-105545 40 180 1130କାଳ ୀଚରଣ ବାରିକ ପି ଭା ର ବାରିକ LNT2502144
ପ ୁ /60-105546 62 180 1131ବିଶନାଥ ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ LNT3252798
ପ ୁ /60-105547 41 180 1132ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଦାଶ ପି ବିଶନାଥ ଦାଶ LNT3253077
ୀ /60-105548 65 180 1133କନକ େଦଇ ସା ଭା ର ବାରିକ OR/06/044/470413
ୀ /60-105549 46 180 1134ସରସତୀ େଦଇ ସା ସନାତନ ବାରିକ LNT2502128

ପ ୁ /61-105550 50 180 1135େକ୍ଷତବାସୀ ଦେଳଇ ପି ବାଲୁେ ଶର ଦେଳଇ LNT3253523
ୀ /61-105551 51 180 1136ମମତା ପାଢ଼ୀ ସା ଅେଶାକ ପାଢ଼ୀ LNT2488625
ୀ /61-105552 103 180 1137ହାରାମଣି ରଥ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ରଥ YVY0104166

ପ ୁ /61-105553 52 180 1138େହମ  ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ LNT3254380
ୀ /61-105554 50 180 1139ର ନ ରାଉତ ସା େହମ  ରାଉତ LNT3254398
ୀ /62-105555 65 180 1140ଉମା େଦଇ ସା େସାମନାଥ ପ ା LNT3253838
ପ ୁ /62-105556 80 180 1141େସାମନାଥ ପ ା ପି ମେହଶର ପ ା LNT3253820
ପ ୁ /62-105557 49 180 1142ସଂଗାମ ପ ା ପି େସାମନାଥ ପ ା LNT3253135
ୀ /62-105558 35 180 1143ସସିତା ପ ା ପି େସାମନାଥ ପ ା YVY0395491
ପ ୁ /62-105559 30 180 1144ସଂଜୟ କମୁାର ପ ା ପି େସାମନାଥ ପ ା YVY0395509
ପ ୁ /63-105560 32 180 1145ଅନ  ଚରଣ ବାରିକ ପି େଧାେବଇ ବାରିକ YVY0185488
ପ ୁ /15561 30 180 1146େଦବଶଷି ବାରିକ ପି ନେର  କମୁାର ବାରିକ YVY0525386
ପ ୁ /15562 76 180 1147େଗାପାଳ କୃ  ବସ ରା ପି ପ ଜ ବସ ରା LNT2477024
ୀ /15563 38 180 1148େମନକା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ YVY0641902
ପ ୁ /15564 30 180 1149ନିର ନ ଦାସ - େମନକା ଦାସ YVY0641910
ପ ୁ /25565 60 180 1150ଧନୁ ର୍ ର ଦାଶ ପି ଅଗାଧ ୁଦାଶ LNT2476992
ପ ୁ /35566 80 180 1151ବାଳ କୃ  ବାରିକ ପି ଈଶର ବାରିକ LNT2476984
ପ ୁ /45567 48 180 1152ଶରତ କମୁାର ବାରିକ ପି ବାଳ କୃ  ବାରିକ LNT2477065
ପ ୁ /45568 46 180 1153କୃ  ଚ  ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ LNT2477040
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ପ ୁ /45569 46 180 1154ସଦୁଶର୍ନ ବାରିକ ପି ପଫଲୁ ବାରିକ LNT2477008
ୀ /65570 46 180 1155ସୀତା ଟୁଡୁ ସା କମୁାର ଟୁଡୁ YVY0525352
ୀ /65571 32 180 1156ମିନତୀ ଟୁଡୁ ପି କମୁାର ଟୁଡୁ YVY0525394
ୀ /75572 50 180 1157ମୀନଭର୍ା ଧଳ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଧଳ YVY0413930

ପ ୁ /85573 29 180 1158ବିକାଶ ଦେଳଇ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ଦେଲଇ YVY0525246
ପ ୁ /95574 37 180 1159ଜୟେଦବ େବେହରା ପି ରବି େବେହରା YVY0641886
ପ ୁ /115575 29 180 1160ପେମାଦ େବେହରା ପି ହରିଚ  େବେହରା YVY0745752
ୀ /175576 34 180 1161େରଣ ୁେବେହରା ସା ଶବି େବେହରା YVY0975599
ୀ /215577 39 180 1162ପନୁମ େଦବୀ ସା ଅଭୟ କମୁାର YVY0853218
ୀ /285578 21 180 1163ମାମନୂୀ ମ ଳ ସା ବାପୀ ଓଝା YVY1149319
ୀ /285579 21 180 1164ପିଂକୀ ଓଝା ପି ଶୀରାମ ଓଝା YVY1149293
ୀ /305580 34 180 1165ସୀତା େବେହରା ସା ଡି. ତିନାଥ ରାଓ YVY0853242

ପ ୁ /315581 26 180 1166ରାେଜଶ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YVY0853200
ପ ୁ /385582 24 180 1167େଶଷାନ ସାମଲ ପି ବଂଶୀଧର ସାମଲ YVY1038983
ପ ୁ /395583 29 180 1168ବଜକିେଶାର ଖୁ ିଆ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଖୁ ିଆ YVY0802694
ପ ୁ /435584 22 180 1169ଭକ୍ତ େବେହରା ପି ଭାଗଯ୍ େବେହରା YVY1151406
ପ ୁ /435585 22 180 1170ପେମାଦା େବେହରା ପି ପଣୂର୍ ଚଦ େବେହରା YVY1151422
ପ ୁ /E-67/C5586 37 180 1171ବାବୁ େସଠୀ ପି ସତ୍ଯବାଦୀ େସଠୀ YVY1300011
ୀ /685587 26 180 1172ସଭୁଦା ବାରିକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବାରିକ YVY0853184
ୀ /695588 25 180 1173ରିନା େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YVY1056928
ୀ /1025589 27 180 1174େସବତୀ େବେହରା ପି ଚଦମଣି େବେହରା YVY1151380

ପ ୁ /1025590 26 180 1175ଶଂକର େବେହରା ପି େକ୍ଷତ େବେହରା YVY1056936
ପ ୁ /1025591 26 180 1176କୃ  େବେହରା ପି ଚଦମଣି େବେହରା YVY1151398
ପ ୁ /1025592 25 180 1177ଅଭିନ େବେହରା ପି ଆପାନା େବେହରା YVY1072982
ୀ /1025593 23 180 1178େମାହିନୀ େବେହରା ସା ଅଭିନ େବେହରା YVY1073428
ୀ /1025594 23 180 1179ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ହରି େବେହରା YVY1072677

ପ ୁ /1025595 22 180 1180ପହଲାଦ େବେହରା ପି ନରହରି େବେହରା YVY1151463
ପ ୁ /1025596 22 180 1181ଲି ରାଜ େବେହରା ପି େଖତବାସୀ େବେହରା YVY1151414
ପ ୁ /1025597 22 180 1182ରାଜୁ େବେହରା ପି ସରତ େବେହରା YVY1151430
ପ ୁ /1025598 21 180 1183ନବ କିେଶାର େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା YVY1151448
ୀ /1025599 21 180 1184ସନୁୀତା େବେହରା ପି ରାମ ଚଦ େବେହରା YVY1151455
ୀ /1025600 58 180 1185ଶକୁ ଳା ପାତ ସା ବାଉରୀ ବ ୁ ପାତ YVY0975490

ପ ୁ /1025601 55 180 1186ବାଉରୀ ବ ୁ ପାତ ପି କାଶନିାଥ ପାତ YVY0975474
ପ ୁ /1025602 32 180 1187ଡି. ଏେ ଟ୍ ରାଓ ପି ଡି. ସନଯ୍ାସୀ YVY0932004
ପ ୁ /1055603 54 180 1188ମେନାଜ ଲିହାଲା ପି ଆ ାରାମ ଲିହାଲା YVY0853226
ୀ /1055604 48 180 1189ରଶ ିଲିହାଲା ସା ମେନାଜ ଲିହାଲା YVY0853234
ୀ /9995605 24 180 1190େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ମହଲା ପି େଯ଼ାେଗ  ମହଲା YVY0975581
ୀ /QR.NO.35606 19 180 1191ତନୁଶୀ ବାରିକ ବାରିକ ପି ଶ୍ଯାମସ ୁ ର ବାରିକ YVY1312974

ପ ୁ /815607 46 180 1192ଏସ ଏରସାମୀ ପି ସିବା ି  େସାେମୟା YVY1317775
ପ ୁ /5925608 43 180 1193ସିମାୱଳ ବି ପି କୃ ା ବି YVY1319599
ପ ୁ /6545609 74 180 1194ପଦା ମଖଲି ମ ପି ଫକିର ମଖଲି ମ YVY1319771
ୀ /6825610 36 180 1195ଜି ଦଶଯ୍ାଲୁ ସା ଜି ଚଲପତି YVY1319789

ପ ୁ /6825611 55 180 1196ଜି ଚଲପତି ପି ଜି ଚଲପତି YVY1319797
ୀ /5985612 38 180 1197ଏସ ଶରସତୀ ସା ଏସ ପଲୟା YVY1319847

ପ ୁ /5985613 20 180 1198ବି େଦବା ପି ବି ସିମା ଳ YVY1319854
ୀ /5935614 43 180 1199େଦାଳା ଲକ୍ଷୀ ସା ଜୟ େମାହନ ରାଓ YVY1319870
ୀ /5635615 26 180 1200ସାହାନାଜ େବଗମ ସା ଏସ େକ ହାକିମ YVY1319888

ପ ୁ /5635616 21 180 1201େସକ ହାକିମ ପି େସକ ରାଜା YVY1319896
ପ ୁ /5915617 35 180 1202ମହାେଦବ ଖଟୁଆ ପି େଜାେଗ  ଖଟୁଆ YVY1319904
ପ ୁ /35618 20 180 1203ହନୁ େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା YVY1323542
ୀ /2655619 21 180 1204ସାବିତୀ େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା YVY1323559
ୀ /6445620 55 180 1205ରାଉତୁ େମାହିନୀ ସା ରାଉତୁ େକଶବ ରାଓ YVY1325505
ପ ୁ /6545621 40 180 1206ବସ  ଏସ ପି ସବରିୟା ଏସ YVY1325513
ୀ /6545622 35 180 1207ନିମର୍ଳା ଏସ ସା ବସ  ଏସ YVY1325521
ୀ /6195623 54 180 1208ପାଦା ନଗ ା ସା ସାଇରିଗାମ ସାବରାୟା YVY1325539
ପ ୁ /6445624 60 180 1209ରାଉତୁ େକଶବ ରାଓ ପି ରାଉତୁ ଦ ାସି YVY1325547
ପ ୁ /6195625 36 180 1210ଏଦୁ େଭଜ୍ଞଟଶର ରାଓ ପି ଏଦୁ େବୖକୁ YVY1325554
ପ ୁ /5925626 51 180 1211ଡି ଜୟେମାହନ ରାଓ ପି ଡି ନାରାୟଣ ରାଓ YVY1325562
ୀ /5925627 40 180 1212ବି ସାବିତୀ ବି ସା ବି ସିମା ଳ ବି YVY1325570
ୀ /6195628 28 180 1213ଲକ୍ଷୀ ଏଦୁ ସା ଏଦୁ ରାଓ YVY1325596
ପ ୁ /p.h.d col5629 51 180 1214ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ବାରିକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ବାରିକ YVY1332147
ପ ୁ /615630 18 180 1215ଏ ବଳରାମ େର ୀ ପି ଏ ବାବୁ େର ୀ YVY1336833
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ପ ୁ /365631 18 180 1216େତମ୍ତୁରୁ ୟଦାଗିରି ପି ଟରୂୁ େଵନ୍କଟା ରାଓ YVY1336866
ୀ /SUCHITRA5632 34 180 1217ସଚିୁତା େବହୁରା ସା ବନୁ ନାୟକ YVY1340207

ପ ୁ /Station B5633 24 181 1ରବି ର ନ ପ ନାୟକ ପି ମାନସ ର ନ ପ ନାୟକ YVY1194059
ୀ /015634 22 181 2ମିନତୀ େସଠୀ ସା ଶୀ ଲକି୍ଷକା  େସଠୀ YVY1251198
ୀ /15635 65 181 3କୁ ଳା ରାଉତ ସା ବିେର  ରାଉତ LNT3236213

ପ ୁ /15636 35 181 4ବିକମ କମୁାର ରାଉତ ମା କୁ ଳା ରାଉତ LNT4529848
ପ ୁ /15637 65 181 5ଗଦାଧର ରାଉତ ପି ଉଦୟ କମୁାର ରାଉତ LNT3345436
ୀ /15638 40 181 6ନିହାରିକା ରାଉତ ସା ସଶୁା  କମୁାର ରାଉତ YVY0642306

ପ ୁ /15639 40 181 7ସଶୁା  କମୁାର ରାଉତ ପି ଗଦାଧର ରାଉତ LNT3296811
ୀ /15640 36 181 8ଲୁଜିତା ରାଉତ ମା କୁ ଳା ରାଉତ YVY0803031
ୀ /15641 51 181 9ମିତାରାଣି େସଠି ସା ରବି ନାଥ େସଠି LNT3039377

ପ ୁ /25642 65 181 10ଶଶଧର େକାଏଲା ପି ଗଣୁଧର େକାଏଲା YVY0712737
ପ ୁ /035643 26 181 11ବି କାଳିଆ ପାତ ପି ପି ପେମାଦ କମୁାର ପାତ YVY1025634
ପ ୁ /035644 23 181 12ବି ବୀେରନ ପାତ ପି ପୀ ପେମାଦ କମୁାର ପାତ YVY1190834
ପ ୁ /35645 52 181 13ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ ପି କେହନ୍ଇ ଦାସ LNT3039419
ୀ /35646 44 181 14ଗିତା ଦାସ ସା ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ LNT3039427

ପ ୁ /35647 22 181 15ଧରଣୀ ଦାସ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ YVY1076850
ପ ୁ /35648 57 181 16ବବୁବାହାନ ମହାରଣା ପି ଅଜୁର୍ ନ ମହାରଣା YVY0150912
ପ ୁ /35649 51 181 17ଦିବାକର ନାୟକ ପି ଧବୃ ନାୟକ LNT2545440
ପ ୁ /35650 34 181 18ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ LNT3039476
ପ ୁ /35651 53 181 19ଭାଗିରଥି ପତି ପି େବୖରାଗି ପତି LNT1696921
ୀ /35652 47 181 20ଉମିର୍ଳା ପତି ସା ଭାଗିରଥି ପତି LNT2500635
ୀ /35653 26 181 21ଶଭୁଶୀ ପତି ପି ଭାଗିରଥୀ ପତି YVY0980581

ପ ୁ /35654 26 181 22ପି କାଳିଆ ପାତ ପି ପି ପେମାଦ ପାତ YVY0936658
ପ ୁ /35655 49 181 23ପି. ପେମାଦ କମୁାର ପାତ ପି ପି.ଲକ୍ଷିନାରାୟଣ ପାତ LNT1696913
ୀ /35656 46 181 24ପି. ରାେଜଶରୀ ପାତ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପାତ LNT3039435
ୀ /35657 42 181 25କା ନବାଳା ରାଉତ ସା କରୁଣାକର ରାଉତ LNT3039401

ପ ୁ /35658 55 181 26େକ୍ଷତବାସି େସଠି ପି ବାବାଜି ଚରଣ େସଠି LNT3039385
ୀ /35659 46 181 27କୁ ଳା େସଠି ସା େକ୍ଷତବାସି େସଠି LNT3039393

ପ ୁ /45660 57 181 28ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ଭାଗବତ ମହାପାତ LNT2519569
ପ ୁ /45661 32 181 29ରାେଜଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ପତାପ ଚ  ମହାପାତ LNT3039484
ପ ୁ /45662 30 181 30ରାେକଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ପତାପ ଚ  ମହାପାତ YVY0414250
ୀ /65663 42 181 31ସିପା େଦଓ ପି ବଟକୃ  େଦଓ LNT3236460
ୀ /75664 64 181 32କମୁାରୀ ରତନି େବେହରା ସା ସନିଆ େବେହରା LNT3039492

ପ ୁ /75665 59 181 33ସାରଳା େବେହରା ପି ସନିଆ େବେହରା LNT3039526
ୀ /75666 54 181 34ପଦିନି େବେହରା ସା ସାରଳା େବେହରା LNT3039500

ପ ୁ /75667 45 181 35ଆରକ୍ଷୀତ େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା YVY1076918
ପ ୁ /75668 39 181 36ଅଶନିୀ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାଲଖ ବିହାରୀ େବେହରା YVY0642298
ୀ /75669 38 181 37େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ େବେହରା ସା ପଦ ଚରଣ ଜାନି YVY0989970

ପ ୁ /75670 36 181 38ମେହଶର େବେହରା ପି ସାରଳା େବେହରା LNT3039534
ପ ୁ /75671 36 181 39ବି ୁ େବେହରା ପି ସାରଳା େବେହରା LNT3039542
ୀ /75672 35 181 40ପ ୁ ଲତା େବେହରା - ମେହଶର େବେହରା YVY1076900
ୀ /75673 34 181 41ତୃ ିଲତା େବେହରା ପି ସାରଳା େବେହରା LNT3039518
ୀ /75674 32 181 42କ ନା େବେହରା ସା ମେହଶର େବେହରା YVY0802991

ପ ୁ /75675 25 181 43ପିୟୁଷ ପରୁୁେସା ମ େବେହରା ପି ମାଧବାନ  େବେହରା YVY1237684
ୀ /75676 22 181 44ସଶୁୀମ େବେହରା ପି ମାଧବାନ  େବେହରା YVY1237668

ପ ୁ /75677 21 181 45ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଦୁଲର୍ ଭ େବେହରା YVY1222207
ପ ୁ /75678 57 181 46ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି ନ ଲାଲ ଦାସ LNT3120813
ୀ /75679 43 181 47ବିଥିକା ଦାସ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ YVY0150920
ୀ /75680 65 181 48ଶକୁ ଳା େଜନା ପି ଅଜୁର୍ ନ େଜନା OR/06/044/482798
ପ ୁ /75681 44 181 49ନୀଳମାଧବ େଜନା ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ େଜନା LNT3237112
ୀ /75682 42 181 50ନିରୁପମା େଜନା ପି ଅଜୁର୍ ନ େଜନା LNT3237104
ପ ୁ /75683 40 181 51ପଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ େଜନା LNT3236718
ୀ /75684 39 181 52େସାନାଲି େଜନା ସା ନିଳମାଧବ େଜନା LNT3039559
ପ ୁ /75685 44 181 53ସଶୁା  କମୁାର ଓଝା ପି ରାଜ କିେଶାର ଓଝା LNT4499562
ପ ୁ /085686 28 181 54ମତୃ୍ଯ ଯ ସାହୂ ପି ରାମଚ  ସାହୂ YVY1237767
ୀ /85687 62 181 55ରମା ବାରିକ ସା ବାସେୁଦବ ବାରିକ LNT3039567
ୀ /85688 35 181 56ରଶତିା ବାରିକ ପି ବାସେୁଦବ ବାରିକ LNT3039641
ପ ୁ /85689 32 181 57ଦିଲିପ କମୁାର ବାରିକ ପି ବାସେୁଦବ ବାରିକ LNT3039575
ପ ୁ /85690 48 181 58ଭକ୍ତବ ୁ େବେହରା ପି ନିଳାଦି େବେହରା LNT3039690
ୀ /85691 72 181 59ବାଲ୍ହି ଚେପୟାର ପି େମାରା ଚେପୟାର LNT4538799
ପ ୁ /85692 50 181 60ସେୁର  ଚେପୟାର ପି ବିକମ ଚେପୟାର LNT4538690

92 122/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 38ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /85693 44 181 61ସମିୁ ଚେପୟାର ସା ସେୁର  ଚେପୟାର LNT4538807
ୀ /85694 76 181 62େବଲା ଦାସ ସା ଜଗାଇଲାଲ ଦାସ LNT4133443

ପ ୁ /85695 63 181 63ଅନାଥ ବ ୁ ଦାସ ପି ରାଧା େଗାବି  ଦାସ LNT3039666
ପ ୁ /85696 51 181 64େଯାେଗଶ ଦାସ ପି େମାତି ଦାସ LNT3039583
ପ ୁ /85697 47 181 65ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପରୁ ମ ଦାସ LNT3039591
ୀ /85698 43 181 66ଗୀତା ଦାସ ପି ପରେମଶର ଦାସ LNT4133120
ୀ /85699 43 181 67ରିତା ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0712745

ପ ୁ /85700 41 181 68ଅ ନ ଦାସ ପି ଯଧିୁ ିର ଦାସ LNT3039708
ପ ୁ /85701 64 181 69ଦୁଗର୍ାମାଧବ ଦାଶ ପି ଦାେମାଦର ଦାଶ LNT4141040
ୀ /85702 45 181 70େବଲା ହଁାସଦା ପି ଜଗନ ହଁାସଦା LNT4538666

ପ ୁ /85703 39 181 71ଟିପ ୁହଁାସଦା ପି ଦାସ ହଁାସଦା LNT4140984
ୀ /85704 82 181 72ପମା େହମମ ସା ଦୁଗର୍ା େହମମ LNT3039625
ୀ /85705 62 181 73ମନିୁ େହମମ ସା ଇଶର େହମମ LNT3039617

ପ ୁ /85706 50 181 74େଦବନାଥ େହମମ୍ ପି ଗ ାଧର େହମମ୍ LNT4133369
ୀ /85707 45 181 75ରାଣୀ େହମମ୍ ସା େଦବନାଥ େହମମ LNT4141008

ପ ୁ /85708 48 181 76ଜହରଲାଲ କିସକୁ ପି କରୁଣାକର LNT4133351
ୀ /85709 43 181 77ସକୁରୁମନିୁ କିସକୁ ସା ଜହରଲାଲ କିସକୁ LNT4133344

ପ ୁ /85710 55 181 78ଉମାର ନ ମହାପାତ ପି ଭଗବାନ ମହାପାତ LNT4133211
ପ ୁ /85711 50 181 79େହମ  ମରା ି ପି େଭାତୁଲୁ ମରା ି LNT4538658
ୀ /85712 47 181 80ଦୁଲାଣି ମାରା ି ସା େହମ  ମାରା ି LNT4538674

ପ ୁ /85713 49 181 81ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ରାଧାନାଥ ମିଶ LNT3039724
ୀ /85714 39 181 82ସଜୁାତା ମିଶ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ମିଶ LNT3039674

ପ ୁ /85715 44 181 83ବାବୁଆ ମହା ି ପି ଖେଗଶର ମହା ି LNT4133252
ପ ୁ /85716 38 181 84ପତାପ କମୁାର ମହା ି ପି ଖେଗଶର ମହା ି LNT4529947
ପ ୁ /85717 43 181 85ସନିୁଲ ମମୁ ୁର୍ ପି େଚୖତନ ମମୁ ୁର୍ LNT4133310
ୀ /85718 40 181 86ସାଉଁରୀ ମମୁ ୁର୍ ସା ସନିୁଲ ମମୁ ୁର୍ LNT4133328

ପ ୁ /85719 37 181 87ସୀତାରାମ ମମୁ ୁର୍ ପି ନାଗା ମମୁ ୁର୍ LNT4133377
ୀ /85720 27 181 88ନମତା ନାଗ ପି ବିଶଜିତ ନାଗ YVY0745786
ୀ /85721 47 181 89କବିତା ନାଏକ ସା କିେଶାର ନାଏକ LNT3039609

ପ ୁ /85722 46 181 90କନୁାନ  ନାୟ ପି ପଫଲୁ ନାୟ LNT4133138
ପ ୁ /85723 50 181 91ପରମାନଳ ପରିଡା ପି ଉେମଶ ପରିଡା OR/06/044/478267
ପ ୁ /85724 60 181 92ସଶୁଲି ରାଏ ପି ରାଖାଲ ରାଏ YVY0150946
ୀ /85725 59 181 93କିରଣ ବାଳା ରାଏ ସା ସଶୁଲି କମୁାର ରାଏ LNT3039658

ପ ୁ /85726 55 181 94ହରିହର ସାହୁ ପି େଗାବ ନ ସାହୁ LNT4133203
ପ ୁ /85727 38 181 95ଭରତ ଚ  ସାହୁ ପି ସବୁାସ ସାହୁ LNT4133435
ପ ୁ /85728 48 181 96ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମ ରାୟ ପି ଇ ମଣି ସାମ ରାୟ YVY0366609
ୀ /85729 36 181 97ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାମ ରାୟ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମ ରାୟ YVY0366625
ୀ /85730 38 181 98ସିତା ଅପରାଜିତା ଷଡ ୀ ସା ଅମେର  ତିପାଠୀ YVY0366617

ପ ୁ /85731 50 181 99େସାନାରାମ େସାେରନ ପି ମ ଲ େସାେରନ LNT4133294
ୀ /85732 45 181 100ମାଇନ େସାେରନ ସା େସାନାରାମ େସାେରନ LNT4133302

ପ ୁ /85733 42 181 101ଅମେର  ତିପାଠି ପି କାଳିପସାଦ ତିପାଠି LNT3039716
ୀ /85734 71 181 102ଡମଣି ଟୁଡୁ ପି ରଘ ୁଟୁଡୁ LNT4140992

ପ ୁ /85735 44 181 103ବା ା ଟୁଡୁ ପି ମ  ୁଟୁଡୁ LNT4133286
ପ ୁ /95736 40 181 104ବିପିନ କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା LNT4532412
ପ ୁ /95737 76 181 105ରଘନୁାଥ ବିଶାଳ ପି ରାମ ଚ  ବିଶାଳ YVY0366690
ପ ୁ /95738 29 181 106ସମିତ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ରଘନୁାଥ ବିଶାଳ YVY0525683
ୀ /95739 51 181 107ଶକୁ େଦଇ ସା ବାବନ ମଖୁୀ OR/06/044/481044

ପ ୁ /95740 41 181 108େର  ମାଝୀ ପି େମଘରାଇ ମାଝୀ LNT3120862
ୀ /95741 68 181 109ସପନ୍ାପଭା ମହା ି ସା ହୃଦୟ ର ନ ଦାସ YVY0366708
ପ ୁ /95742 56 181 110ବାବନ ମଖୁୀ ପି ଶଂଖାଳୀ ମଖୁୀ YVY0150987
ପ ୁ /95743 52 181 111ବିଶନାଥ ମମୁ ୁର୍ ପି ଚ  େମାହନ ମମୁ ୁର୍ LNT3120839
ପ ୁ /95744 49 181 112ମ ଳ ମମୁ ୁର୍ ପି େପାଇତୁ ମମୁ ୁର୍ LNT3120854
ୀ /95745 47 181 113ସାବିତୀ ମମୁ ୁର୍ ସା ବିଶନାଥ ମମୁ ୁର୍ LNT3120821
ୀ /95746 40 181 114ପଦାବତୀ ମମୁ ୁର୍ ସା ମ ଳ ମମୁ ୁର୍ LNT3120847
ପ ୁ /95747 23 181 115ହେରକୃ  ମମୁ ୁର୍ ପି ବିଶନାଥ ମମୁ ୁର୍ YVY1222058
ୀ /95748 20 181 116ସପନ୍ାରାଣୀ ମମୁ ୁର୍ ପି ବିଶନାଥ ମମୁ ୁର୍ YVY1222231
ପ ୁ /95749 70 181 117ବିନ ନାୟକ ପି ଭାଇଗ ନାୟକ LNT2545499
ପ ୁ /95750 50 181 118ଶକୁେଦବ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ YVY0150979
ପ ୁ /95751 40 181 119ସବୁାଷ ନାୟକ ପି ଅ ରା ନାୟକ LNT4535381
ପ ୁ /95752 22 181 120ଆକାଶ ନାୟକ ପି ମ  ୁନାୟକ YVY1222124
ପ ୁ /95753 29 181 121ତନୟ ପାଣୀ ମା ସମିର୍ଳା ପାଣୀ YVY1222082
ପ ୁ /95754 48 181 122ପଦିପ ପାତ ପି ନିଶାମଣି ପାତ LNT1696814
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ପ ୁ /95755 44 181 123ପଭାକର ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ସାହୁ LNT2545481
ୀ /95756 43 181 124ବାଣିଶୀ ଶତପଥୀ ସା ଲଳିତ େମାହନ ଶତପଥୀ YVY0414326
ୀ /95757 54 181 125ମେନାରମା ସବୁୁ ି ସା ରାେଜ  ସବୁୁ ି LNT1696806

ପ ୁ /105758 46 181 126ଭି. ଟ. ଅଜିତ କମୁାର ପି ଭି. ଟି. ବାଲନ YVY1071844
ୀ /105759 39 181 127ଧନ୍ଯ େକ. ସା ଭି. ଟି. ଅଜିତ କମୁାର YVY1071836
ୀ /105760 36 181 128ରିନା ମନିୁ ସା ସିମା ମନିୁ LNT3039765
ୀ /105761 45 181 129ମାଳତୀ ବାରିକ ପି ଭିକାରି ବାରିକ LNT3120870

ପ ୁ /105762 23 181 130ତୁଷାର ବାରିକ ମା ମାଳତୀ ବାରିକ YVY1112069
ପ ୁ /105763 84 181 131େସାମନାଥ େବେହରା ପି ବିନାୟକ େବେହରା YVY0151191
ପ ୁ /105764 49 181 132ରତନ୍ ାକର େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା YVY0151183
ୀ /105765 36 181 134ସ ର୍ଲତା େବେହରା - େଶାଭାରାଣୀ େବେହରା YVY1076892

ପ ୁ /105766 34 181 135ପତାପ ଚ  େବେହରା ମା େଶାଭାରାଣୀ େବେହରା LNT4529889
ପ ୁ /105767 28 181 136ପଦିପ େବେହରା ମା େଶାଭାରାଣୀ େବେହରା YVY0525535
ପ ୁ /105768 25 181 137ରାେକଶ େବେହରା ପି ଦଂଡପାଣି େବେହରା YVY1076868
ୀ /105769 55 181 139ସନୁୀତା େବୱା ସା ରବି  ନାଏକ LNT4529913

ପ ୁ /105770 67 181 141ପବିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ YVY1072313
ୀ /105771 24 181 142ପଗତି ଦାସ ପି ପ ୂଲ କମୁାର ଦାସ YVY1192988

ପ ୁ /105772 50 181 143ପସନନ୍  େଦହୁରୀ ପି ଗିରିଧାରୀ େଦହୁରୀ YVY1072297
ୀ /105773 48 181 144କବି େଦହୁରୀ ସା ପସନ େଦହୁରୀ YVY1072537

ପ ୁ /105774 26 181 145ଅମିତ େଦହୁରୀ ପି ପସନନ୍  େଦହୁରୀ YVY1072305
ୀ /105775 71 181 146ରାଣୀଆ େଦଇ ସା ବଂଶୀଧର ନାଏକ LNT4529939
ୀ /105776 64 181 147ସମୁତି େଦଇ - ମାଣିକ େଦଇ YVY1076884
ୀ /105777 62 181 148ପାବର୍ ତୀ େଦଇ ସା ମେହ  ନାଏକ YVY0151092
ୀ /105778 60 181 149ମି  େଦଇ ସା ବାବାଜୀ ନାୟକ LNT3235256
ୀ /105779 59 181 150ମାଣିକ େଦଇ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମାଝୀ LNT2491744
ୀ /105780 57 181 151ଫଲୁ େଦଇ ସା ବିକମ ନାଏକ OR/06/044/482875
ୀ /105781 45 181 152ଉର େଦଇ ସା ଅେଶାକ ନାଏକ YVY0151068
ୀ /105782 40 181 153ପଚିୁ େଦଇ ସା ଦୀପ ୁନାୟକ YVY0151043
ୀ /105783 36 181 154ସସିତା କମୁାରୀ େଦଇ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ LNT4505707
ୀ /105784 26 181 155ିଲିସିତା ଏକ୍କା ସା ଆମଶୁ ଏକ୍କା YVY1072321
ୀ /105785 47 181 156ବିଶାଖା େଯାଗାଣିଆ ସା ପଦ୍ଯମୁନ୍ କମୁାର ମହା ି YVY1076983

ପ ୁ /105786 44 181 157େଦବାଶଶି କାୟଲ ପି ଉମା ଚରଣ କାୟଲ YVY1112101
ୀ /105787 44 181 158ମମତା ମଖୁୀ ସା େଚୖତନ ମଖୁୀ LNT4529921

ପ ୁ /105788 41 181 159ସିମା ମନିୁ ପି ରାମ ମନିୁ LNT4535407
ପ ୁ /105789 79 181 160ବଂଶୀଧର ନାଏକ ପି ବାସଆୁ ନାଏକ YVY0151134
ପ ୁ /105790 62 181 161ବିକମ ନାଏକ ପି ପହଲାଦ ନାଏକ LNT3235140
ପ ୁ /105791 54 181 162ଲକ୍ଷୀଧର ନାଏକ ପି ମଦନ ନାଏକ YVY0366732
ପ ୁ /105792 52 181 163ରାଜୁ ନାଏକ ପି ବଂଶୀଧର ନାଏକ LNT4532438
ପ ୁ /105793 52 181 164କିେଶାର ନାଏକ ପି ବାଇଧର ନାଏକ LNT3039799
ୀ /105794 50 181 165ବୁେଧଇ ନାଏକ ସା ବୁଲୁ ନାଏକ YVY0151159

ପ ୁ /105795 49 181 166ଅେଶାକ ନାଏକ ପି ଅ ରା ନାଏକ LNT1697374
ପ ୁ /105796 49 181 167ମ ୁଳୀ ନାଏକ ପି ବଂଶୀଧର ନାଏକ YVY0151142
ପ ୁ /105797 45 181 168ଅନୀଲ ନାଏକ ପି ବାବାଜୀ ନାଏକ LNT2493286
ପ ୁ /105798 42 181 169ମନୁା ନାଏକ ପି ମେହ  ନାଏକ LNT4535415
ପ ୁ /105799 42 181 170ସଶୁୀଲ ନାଏକ ପି ବାବାଜୀ ନାଏକ LNT3234671
ପ ୁ /105800 39 181 171ଉ ମ ନାଏକ ପି ବାବାଜୀ ନାଏକ LNT4535373
ୀ /105801 39 181 172ବବିତା ନାଏକ ସା ପଦୀପ ନାଏକ YVY0573576
ୀ /105802 38 181 173କବିତା ନାଏକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନାଏକ YVY0366740

ପ ୁ /105803 38 181 174ଭୀମ ନାଏକ ପି ହାଡିଆ ନାଏକ YVY0366757
ୀ /105804 38 181 175କାଳୀ ନାଏକ ପି ବାବାଜୀ ନାଏକ LNT4529905
ପ ୁ /105805 37 181 176ଜୟୀ ନାଏକ ପି ବାବାଜୀ ନାଏକ LNT4529822
ପ ୁ /105806 37 181 177ମେନାଜ ନାଏକ ପି ବିକମ ନାଏକ LNT4529954
ପ ୁ /105807 37 181 178ଜିେତନ୍ ନାଏକ ପି ବିକମ ନାଏକ LNT4529962
ୀ /105808 37 181 179ସବିତା ନାଏକ ସା ରାଜୁ ନାଏକ LNT4532446
ପ ୁ /105809 37 181 180ଶ ର ନାଏକ ପି ମେହ  ନାଏକ YVY0525584
ପ ୁ /105810 35 181 181େଗାବି  ନାଏକ ପି ବିକମ ନାଏକ LNT4535423
ପ ୁ /105811 35 181 182ବାବୁ ନାଏକ ପି ବାବାଜୀ ନାଏକ LNT4522983
ପ ୁ /105812 33 181 183ରାେଜଶ ନାଏକ ପି ବିକମ ନାଏକ LNT3039732
ପ ୁ /105813 30 181 184ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ଅେଶାକ ନାଏକ YVY0980599
ପ ୁ /105814 29 181 185ବିକି ନାଏକ ପି େଫଲୁ ନାଏକ YVY0525899
ୀ /105815 21 181 186େସାନିଆ ନାଇକ ପି ପଦୀପ ନାଇକ YVY1190826
ପ ୁ /105816 72 181 187ବାବାଜୀ ନାୟକ ପି ଦାଶ ନାୟକ OR/06/044/481050
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ପ ୁ /105817 70 181 188କନୁୁ ନାୟକ ପି ଦାଶ ନାୟକ LNT2545515
ପ ୁ /105818 55 181 189େଫଲୁ ନାୟକ ପି ଦାସ ନାୟକ OR/06/044/481062
ପ ୁ /105819 51 181 190ବୁଲୁ ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ OR/06/044/481061
ପ ୁ /105820 45 181 191ଦିପ ୁନାୟକ ପି କନୁୁ ନାୟକ YVY0151035
ୀ /105821 44 181 192ଝିଲୀ ନାୟକ ସା ପକାଶ କମୁାର ନାୟକ LNT4544573

ପ ୁ /105822 36 181 193ଦୀପକ ନାୟକ ପି ସଗର୍ତ ରବି ନାୟକ LNT4544565
ୀ /105823 35 181 194ମିନା ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ YVY0366724
ୀ /105824 33 181 195ଅ ନା ନାୟକ ସା ସଶୁୀଲ ନାୟକ YVY0525865

ପ ୁ /105825 28 181 196ଅନିଲ ନାୟକ ମା ପାରବତୀ େଦଇ YVY0525907
ୀ /105826 25 181 197ସପନ୍ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ YVY1176783
ୀ /105827 23 181 198ଭାଗଯ୍ବତୀ ନାୟକ ପି ପକାଶ ନାୟକ YVY1025642

ପ ୁ /105828 42 181 199ଛବି ପାତ ପି ଦେଳଇ ପାତ YVY0366765
ପ ୁ /105829 44 181 200ସିେତସ ରୟ ପି ପରେମଶର ରୟ YVY1071828
ପ ୁ /105830 42 181 201ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାେମଶର ଲାଲ LNT3039781
ପ ୁ /105831 39 181 202ଅନାମ ସାହୁ ପି ବଂଶଧିର ସାହୁ LNT3039740
ୀ /105832 48 181 203ସକୁା ି ସାମ ସିଂହାର ସା େଦବରାଜ ସାମ ସିଂହାର YVY0318477

ପ ୁ /105833 41 181 204ରବୀ  କମୁାର ସା ପି ଶ୍ଯାମ ସ ୁ ର ସା YVY1072347
ୀ /105834 39 181 205େମାନାଲିସା ସା ସା ରବୀ  କମୁାର ସା YVY1072339
ୀ /115835 35 181 206ଡି େଗୗରୀ ଶ ର ପି ଡି କାେମଶର LNT4523007

ପ ୁ /115836 34 181 207ଡି ଶୀହରି ପି ଡି କାେମଶର LNT4515615
ୀ /115837 62 181 208ଡି ସଯୂଯ୍ର୍କମୁାରୀ . ସା ଡି. କାେମଶର . LNT3237146

ପ ୁ /115838 68 181 209ରତନ୍ ାକର ପ ା ପି ନୀଳମଣୀ ପ ା YVY0318493
ୀ /115839 63 181 210ବୀଣାପାଣି ପ ା ସା ରତନ୍ ାକର ପ ା YVY0318485
ୀ /115840 48 181 211ରୀନା ସାମଲ ସା ଦିଲୀପ ସାମଲ LNT3236387
ୀ /125841 42 181 212ଅ ଳି ସିଂହ ସା ସ ୟ ସିଂହ LNT3237153

ପ ୁ /125842 40 181 213ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାଇଁ LNT3236114
ପ ୁ /125843 39 181 214ପଫଲୁ ସାଇଁ ପି ଶୀ ପଣୂର୍ଚ  ସାଇଁ LNT3236106
ପ ୁ /125844 21 181 215ଦୀପକ ଟହଲ ପି ସରୁ ଟହଲ YVY1167048
ପ ୁ /125845 28 181 216ଶବି ଶ ର ତିପାଠୀ ପି କିେଶାର ଚ  ତିପାଠୀ YVY0525428
ୀ /135846 51 181 217ଶା ିଲତା ମାଝି ସା ସନାତନ ମାଝି LNT3039807
ୀ /135847 29 181 218େସାପନ୍ା ସସିୁତା ମାଝୀ ମା ଶା ିଲତା ମାଝୀ YVY0525543

ପ ୁ /135848 72 181 219ପାଶକଲ ପାଣି ପି ଅ ିଓ ପାଣି YVY0808006
ୀ /135849 60 181 220େମରି ପାଣି ସା ଭା ର ପାଣି LNT3236163

ପ ୁ /135850 43 181 221ଭିନେସ  ପାଣି ପି ଭା ର ପାଣି LNT3236072
ୀ /135851 41 181 222େବଣାଦିତା ପାଣି ପି ପା ଲ ପାଣି LNT3236171
ୀ /135852 40 181 223େହେଲନା ପାଣୀ ପି ପା ଲ ପାଣୀ LNT3236155
ୀ /135853 36 181 224ସସିୁନା ପାଣି ପି ପାସକାଲ ପାଣି YVY0193920

ପ ୁ /135854 31 181 225େଥାମାସ ପାଣି ପି ପା ାଲ ପାଣି YVY0193912
ପ ୁ /135855 61 181 226ରମଣୀ ର ନ ରାଏ ପି ଶୀ ଦୁଯଯ୍ର୍ଧନ ରାଏ LNT3243482
ୀ /135856 56 181 227ନମିତା ରାଏ ସା ରମଣୀ ର ନ ରାଏ LNT3236445

ପ ୁ /135857 22 181 228େସୗମିକ ରାୟ ପି ରମାଣୀ ର ନ ରାୟ YVY1167154
ପ ୁ /135858 25 181 229ପଟିକ ରାଯ ପି ରମାନୀ ର ନ ରାଯ YVY1168558
ପ ୁ /145859 21 181 230ଚ ନ େବେହରା ପି ଉଛବ େବେହରା YVY1167188
ପ ୁ /145860 60 181 231ନେରଶ ଚ  ଧଳ ପି ନଟବର ଧଳ LNT3296779
ପ ୁ /155861 73 181 232ଧେଡଶର ଦାସ ପି ଗତି ଦାସ OR/06/044/480892
ପ ୁ /155862 38 181 233ସେନାଟ୍ଶ କମୁାର ମଲିକ ପି ବାବୁ ରାମ ମଲିକ YVY1176809
ପ ୁ /165863 75 181 234ରୁଦନାରାୟଣ ଦାସ ପି ପଦୀ ଚରଣ ଦାସ LNT3296712
ୀ /175864 52 181 235ଆରତୀ େଜନା ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର େଜନା OR/06/044/481082

ପ ୁ /175865 51 181 236ବନବିହାରୀ ରାଉତ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ରାଉତ YVY0818047
ୀ /175866 41 181 237ନିେବଦିତା ରାଉତ ସା ବନବିହାରୀ ରାଉତ YVY0818039
ପ ୁ /175867 40 181 238ସକୁା  କମୁାର େସଠୀ ପି ଦାଶରଥି େସଠୀ LNT3236494
ୀ /185868 58 181 239ସପନ୍ା ନାୟକ ସା ରତନ୍ ାକର ନାୟକ LNT3297173
ପ ୁ /185869 55 181 240ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ସକୁରିୁଆ ନାୟକ LNT3297181
ପ ୁ /185870 22 181 241ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ହରି ପଧାନ YVY1167089
ପ ୁ /185871 40 181 242ମନଥ କମୁାର ରାଉତ ପି ଏସ ସି ରାଉତ LNT3236577
ପ ୁ /185872 64 181 243ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ ପି ସକୁେଦବ ସାହୁ YVY0366781
ୀ /185873 59 181 244କନକଲତା ସାହୁ ସା ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ YVY0366799
ପ ୁ /185874 33 181 245ସମିୁତ୍ ସମୁନ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ YVY0366807
ୀ /195875 94 181 246ଶଶୀ ଦାସ ସା ର  ଦାସ OR/06/044/480210
ପ ୁ /195876 60 181 247ଦୟାନିଧି ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଦାସ OR/06/044/480212
ୀ /195877 90 181 248ସୀତା ମାର ି ସା ଭୂ ା ମାର ି LNT3120888
ପ ୁ /205878 76 181 249ଗ ା ରାଉତ ପି ନବ ରାଉତ OR/06/044/480220
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ୀ /215879 44 181 250ବାସ ୀ ବାରିକ ସା ବସ  ବାରିକ LNT4544623
ୀ /215880 24 181 251ସ ର୍ଲତା ବାରିକ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ବାରିକ YVY0980532

ପ ୁ /215881 74 181 252ଭମରବର ବିଶାଳ ପି ବୃ ାବନ ବିଶାଳ OR/06/044/480222
ପ ୁ /215882 49 181 253ଶଂକଷର୍ଣ େଦହୁରୀ ପି ରଘନୁାଥ େଦହୁରୀ LNT4544581
ୀ /215883 40 181 254ସସିତା େଦହୁରୀ ସା ଶଂକଷର୍ ଣ େଦହୁରୀ LNT4544599

ପ ୁ /215884 63 181 255ପକାଶ େଯନା ପି ବୀରକିେଶାର େଯନା LNT1697010
ପ ୁ /215885 54 181 256ଜଳଧର େଜନା ପି ମ ା େଜନା LNT3039856
ପ ୁ /215886 33 181 257ବିଶଜିତ େଜନା ପି ପକାଶ େଜନା LNT4544607
ୀ /215887 27 181 258େଜଯ୍ାତି େଜନା ସା ବିଶଜିତ୍ େଜନା YVY0980680

ପ ୁ /215888 79 181 259େଗୗରି ଶ ର ମହାରଣା ପି ଦାେମାଦର ମହାରଣା LNT3039831
ୀ /215889 74 181 260ଉମିର୍ଳା ମହାରଣା ସା େଗୗରି ଶ ର ମହାରଣା LNT3039815

ପ ୁ /215890 54 181 261ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା ପି େଗୗରି ଶ ର ମହାରଣା LNT3039849
ପ ୁ /215891 24 181 262ସଂଦୀପ କମୁାର େମାହ ି ପି ସକୁା  କମୁାର େମାହ ି YVY1176916
ପ ୁ /215892 48 181 263ସଦୁାମ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ LNT4544649
ୀ /215893 39 181 264ଦି ିମୟୀ ସାହୁ ସା ସଦୁାମ ଚ  ସାହୁ LNT3039823

ପ ୁ /225894 75 181 265ଡମରୁଧର ପରିଡା ପି ରାଜନ ପରିଡା LNT3297009
ପ ୁ /235895 49 181 266ସଦାନ  ବରାଳ ପି ବିର ବରାଳ LNT3296696
ପ ୁ /235896 56 181 267ଭରତ େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା LNT1697028
ପ ୁ /235897 42 181 268ସଶୁା  େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା LNT3237013
ୀ /235898 61 181 269ସବିତା ଦାସ ସା େନପାଳ ଚ  ଦାସ LNT3352960

ପ ୁ /235899 54 181 270ମନି ଦାସ ପି େନପାଳ ଚ  ଦାସ LNT3352945
ପ ୁ /235900 47 181 271ଗେୁର  ଦାସ ପି ଗେୁର  ଦାସ YVY1222033
ପ ୁ /235901 44 181 272ମାନସ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ LNT3237021
ପ ୁ /235902 43 181 273ସକୁା  ଚ  ଦାସ ପି େନପାଳ ଚ  ଦାସ LNT3352937
ପ ୁ /235903 41 181 274ରବି ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ ଦାସ LNT3304649
ପ ୁ /235904 38 181 275ବିଶ ୁଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ ଦାସ LNT3352929
ପ ୁ /235905 37 181 276ରାଜୁ ଦାସ ପି େମାତିଲାଲ ଦାସ YVY1221985
ୀ /235906 37 181 277କାେବରୀ ଦାସ ସା ଗେୁର  ଦାସ YVY1222017
ୀ /235907 36 181 278ଜାନକୀ ଦାସ ସା େସାମନାଥ ଦାସ LNT4505814

ପ ୁ /235908 36 181 279ସଶୁୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ପବିତ ଦାସ LNT4522991
ୀ /235909 32 181 280େରାସାଲିନ ଦାସ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ YVY0641993

ପ ୁ /235910 32 181 281ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ YVY0642009
ୀ /235911 32 181 282ପତିମା ଦାସ ସା ଦିଲୀପ ଦାସ YVY1221944
ୀ /235912 30 181 283ସେ ାଷୀ ଦାସ ସା ରାଜୁ ଦାସ YVY1221969
ୀ /235913 26 181 284ସାଗତୀକା ଦାସ ପି ସାମଏୁଲ ଦାସ YVY0980458

ପ ୁ /235914 26 181 285ରଶ ିର ନ ଦାସ ପି ହୃଶେିକଶ ଦାସ YVY0980466
ପ ୁ /235915 48 181 286ସଶୁା  ପରିଡା ପି ବଟକୃ  ପରିଡା LNT3296704
ପ ୁ /235916 45 181 287ବସ  ପରିଡା ପି ବଟ କୃ  ପରିଡା LNT3345485
ପ ୁ /235917 72 181 288ସେବର୍ ଶର ସିଂ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସିଂ LNT3120938
ୀ /235918 62 181 289ମାଧରୁୀ ସିଂ ସା ସେବର୍ ଶର ସିଂ LNT3120920
ୀ /235919 39 181 290େମୗସମୁୀ ସିଂ ପି ସେବର୍ ଶର ସିଂ LNT3120912
ୀ /235920 36 181 291ମହା ସିଂ ପି ସେବର୍ ଶର ସିଂ LNT3120904
ୀ /235921 35 181 292କି ା ସିଂ ପି ସେବର୍ ଶର ସିଂ LNT3120896

ପ ୁ /245922 24 181 293ସକୁା  ଦାସ ପି ସରତ କମୁାର ଦାସ YVY1237817
ପ ୁ /245923 52 181 294ଶଶଧର ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ନାୟକ LNT3296688
ପ ୁ /265924 70 181 295ଧରଣି ପରିଡା ପି ଧେନଶର ପରିଡା LNT1697044
ପ ୁ /275925 44 181 296ଅଜୟ କମୁାର ଜାଲି ମା ସାବିତି ଜାଲି LNT3041399
ପ ୁ /285926 39 181 297ଅମିତ ର ନ ପି ଶବି ଜନମ ପସାଦ ଶମର୍ା YVY0525667
ପ ୁ /295927 64 181 298ଲକି୍ଷଧର ବାରିକ ପି ଦିଜବର ବାରିକ LNT1696574
ପ ୁ /295928 35 181 299ନୀଳମଣି ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବାରିକ LNT4529871
ପ ୁ /295929 45 181 300େବଣଧୁର େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା LNT4091963
ପ ୁ /295930 62 181 301ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି ବଟ କମୁାର ଦାସ LNT3120946
ୀ /295931 44 181 302େହମଲତା ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ LNT3120953
ପ ୁ /295932 33 181 303ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ LNT3039906
ପ ୁ /295933 44 181 304ସେୁର  କମୁାର ଜାଲି ପି ଧବୃ ଜାଲି LNT3039872
ପ ୁ /295934 43 181 305ଉେପ  ଜାଲି ପି ଧବୃ ଜାଲି LNT3039898
ୀ /295935 42 181 306ଉମାରାଣୀ ପ ା ସା ପଦିପ ପ ା LNT1696558
ପ ୁ /295936 57 181 307ଶରତ ପାଣିଗାହି ପି ବା ାନିଧି ପାଣିଗାହି LNT1696566
ପ ୁ /295937 74 181 308ଅେଶାକ ପରିଡା ପି ବିର ପରିଡା LNT3039914
ପ ୁ /305938 44 181 309େସତୁ ବାବୁ ପି ୱଯ୍ାଇ ଭି LNT4112553
ୀ /305939 54 181 310ଆଶଆ ା ଭଦୁଡୂ ସା ୱା ଭି ଭଦୁଡୂ OR/06/044/480261
ପ ୁ /325940 76 181 311ଆର ବି ରାଣା ପି ବି ବି ରାଣା OR/06/044/480265
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ୀ /325941 60 181 312ସାବିତୀ ରାଣା ସା ଆର ବି ରାଣା OR/06/044/480266
ପ ୁ /335942 52 181 313ବିନୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ LNT1697051
ପ ୁ /335943 60 181 314ଧରଣୀଧର ପରିଡ଼ା ପି ଧେନଶର ପରିଡ଼ା LNT2489409
ପ ୁ /335944 41 181 315େପମ ରଣା ପି ଆର.ବି ରଣା YVY0414151
ପ ୁ /335945 60 181 316ବାଇଧର ସାଇଁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାଇଁ LNT4112587
ପ ୁ /345946 30 181 317ବିକାଶ ର ନ ଦାଶ ପି ଶକୁେଦବ ଦାଶ YVY0366815
ପ ୁ /365947 67 181 318ପ ୁ ର୍ଚ  ବିଶାଳ ପି ଋଷି ବିଶାଳ OR/06/044/480893
ପ ୁ /365948 21 181 319ଦୀପକ ବିସ୍ଵାଲ ପି ବନମାର ବିସ୍ଵାଲ YVY1237718
ୀ /375949 57 181 320ସେରାଜିନୀ ଦାସ ସା ଶରତ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/481088

ପ ୁ /375950 28 181 321ପଶା  ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ YVY0525923
ୀ /385951 66 181 322ବାସ ି େବେହରା ପି ରାେମଶର େବେହରା OR/06/044/480357
ୀ /385952 58 181 323ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଏସ ଏନ େବେହରା OR/06/044/480356

ପ ୁ /385953 54 181 324ଏସ ଏନ େବେହରା ପି ରାେମଶର େବେହରା OR/06/044/480355
ପ ୁ /385954 40 181 325ଗେଣଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଶବି ନାରାୟଣ େବେହରା LNT3236221
ପ ୁ /385955 35 181 326ନରସିଂହ କମୁାର େବେହରା ପି ଶବି ନାରାୟଣ େବେହରା LNT4505863
ପ ୁ /385956 53 181 327ସଂଜିବ ଦୀକ୍ଷୀତ ପି େଗାପୀଚା  ଦୀକ୍ଷୀତ YVY0642140
ୀ /385957 47 181 328େମାନା ଦୀକ୍ଷୀତ ସା ସ ିବ ଦୀକ୍ଷୀତ YVY0642132
ୀ /385958 34 181 329ସଫଳା ମ ୀ ସା ଗେଣଶ୍ଵର େବେହରା YVY1168525

ପ ୁ /385959 35 181 330ସି ିଶ ମିଶ ପି ବା ାନିଧି ମିଶ LNT3039930
ୀ /395960 68 181 331ରାଧାରାଣି ସିଂ ସା ଯମନୁା ସିଂ OR/06/044/480359

ପ ୁ /395961 51 181 332ସ ୟ ସିଂ ପି ଯମନୁା ସିଂ OR/06/044/480360
ପ ୁ /395962 46 181 333ବିପିନ କମୁାର ସିଂ ପି ଯମନୁା ସିଂ OR/06/044/480904
ୀ /395963 43 181 334ସବିତା ସିଂ ସା ବିପିନ ସିଂ YVY0366823

ପ ୁ /405964 54 181 335ପଦଯ୍ମୁନ୍ େଜନା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େଜନା OR/06/044/480383
ୀ /405965 27 181 336ପଚୀତା େଜନା - ପଦଯ୍ମୁନ୍ େଜନା YVY0803007

ପ ୁ /415966 45 181 337ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରାଜୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3039963
ୀ /415967 41 181 338େକ ଅନୁସୟା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3039971
ୀ /415968 21 181 339ବରଖା େଦଓ ପି ଅନ  େଦଓ YVY1297241

ପ ୁ /415969 53 181 340ରବି  ନାଥ ମହାପାତ ପି କାଳୁଚରଣ ମହାପାତ LNT1696822
ପ ୁ /415970 46 181 341ବିେର  ମହାପାତ ପି କାଳୁ ଚରଣ ମହାପାତ LNT1696830
ୀ /415971 44 181 342ମଧସିୁତା ମହାପାତ ସା ରବି  ନାଥ ମହାପାତ LNT2489631

ପ ୁ /415972 38 181 343ଶେିରଶ ଚ  ପଧାନ ପି ନିଳାଦି ପଧାନ LNT4538708
ୀ /415973 50 181 344ଏନ ସାଂତୀ ସା ଏନ ମାୟାଧର YVY1237759
ୀ /415974 49 181 345ସସିତା ସିହନ୍ା ସା ଅସିତ କମୁାର ସିହନ୍ା YVY0303271

ପ ୁ /415975 71 181 346ଶତୃଘନ୍ ସାଇଁ ପି ହଟ କିେଶାର ସାଇଁ YVY0989988
ପ ୁ /415976 36 181 347ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାଇଁ ପି ଶତୃଘନ ସାଇଁ LNT4544631
ପ ୁ /415977 35 181 348ଚ କା  ସାଇଁ ପି ଶତୃଘନ ସାଇଁ LNT4529830
ପ ୁ /425978 60 181 349ମେହଶର ବିେଶାଇ ପି େବନିଆ ବିେଶାଇ OR/06/044/480941
ୀ /435979 79 181 350ସରିଫ େବଗମ ସା ଏସ େକ ନିଜାମ ୁ ିନ LNT3040003
ୀ /435980 34 181 351ମମତାଜ େବଗମ ପି ଏସ େକ ନିଜାମ ୁ ିନ LNT3040011

ପ ୁ /435981 67 181 352କବି ଭୂଷଣ ବରାଳ ପି ଅପ ର୍ୀ ବରାଳ YVY0712729
ୀ /435982 39 181 353ସମିମା େବଗମ ସା ଏସ େକ ନିଜାମ ୁ ିନ LNT3039997

ପ ୁ /435983 49 181 354କପିେଳ  େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା YVY0303321
ପ ୁ /435984 33 181 355ସଂଗାମ େଜନା ପି ଶୀଧର େଜନା LNT3040029
ପ ୁ /435985 70 181 356େଦବୀଦ  ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି YVY0303339
ୀ /435986 62 181 357ଅନିମା ମହା ି ସା େଦବୀଦ  ମହା ି YVY0414169
ୀ /435987 43 181 358ତ ାେଦବୀ ନାୟକ ସା କପିେଳ  େବେହରା YVY0303347

ପ ୁ /435988 57 181 359ଚ ୟ ରାୟପେୁରଡୀ ପି େଭ ଟାପଡୁ ରାୟପେୁରଡୀ YVY0303313
ପ ୁ /445989 38 181 360ସଶୁା  କମୁାର ପାଧାନ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ପାଧାନ LNT3120961
ପ ୁ /445990 61 181 361େକ ପଧାନ ପି କୀ ର୍ନ ପଧାନ LNT4102851
ୀ /455991 56 181 362ବାସ ି ପଧାନ ସା ବି େକ ପଧାନ OR/06/044/480453
ୀ /465992 64 181 363ଉଷା ମିଶ ସା ସୀତାଂଶ ୁମିଶ OR/06/044/480456
ପ ୁ /475993 64 181 364େଗୗ ମ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଶୃଲି କମୁାର ଦାସ LNT1696616
ୀ /475994 56 181 365ସଶୁତିା ଦାସ ସା େଗୗତମ କମୁାର ଦାସ LNT1696624
ୀ /475995 72 181 366ପ ୁ  ମ ଲ୍ ସା ଅନ  ମ ଲ୍ LNT2489607
ପ ୁ /475996 49 181 367ସମୀର ମ ଳ ପି ଅନ  ମ ଳ LNT2489581
ୀ /475997 45 181 368େଶାଭା ମ ଲ୍ ପି ଅନ  ମ ଲ୍ LNT2489599
ପ ୁ /475998 43 181 369ଦିଲୀପ ମ ଳ ପି ଅନ  ମ ଳ LNT2500056
ୀ /475999 40 181 370କକଲି ମ ଲ ସା ସମୀର କମୁାର ମ ଲ YVY0802983
ୀ /476000 37 181 371ଅ ିତା ମ ଲ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ମ ଲ YVY0802975
ପ ୁ /476001 40 181 372ପେମାଦ ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ YVY0151274
ୀ /486002 63 181 373ପ ଜବାସିନୀ ମହା ି ସା କିେଶାର ଚ  ମହା ି OR/06/044/480468
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ୀ /496003 80 181 374ଦୁଃଖି ସାହୁ ସା ଧମର୍ାନ  ସାହୁ LNT3041647
ୀ /516004 31 181 375େରାଜଲୀନ େବେହରା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା YVY1297308

ପ ୁ /516005 68 181 376ବଜରାଜ ମହାପାତ ପି ପଭାକର ମହାପାତ OR/06/044/480490
ପ ୁ /516006 64 181 377ପତାପ ଚ  ମହାପାତ ପି ପଭାକର ମହାପାତ OR/06/044/480492
ୀ /516007 65 181 378ବିେନାଦିନି ମହା ି ସା ପତାପ ମହାପାତ OR/06/044/480491

ପ ୁ /E-51/E Ra6008 24 181 379ପତୀକ ଯାଦାଵ ପି ମେହ  ଯାଦାଵ YVY1187459
ପ ୁ /526009 48 181 380ଅଜୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ YVY0318501
ୀ /526010 46 181 381ରୀନା ବାରିକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ବାରିକ YVY0318519
ୀ /526011 37 181 382ଜୟ ି ବାରିକ ପି ବିର କିେଶାର ବାରିକ YVY0318535

ପ ୁ /526012 46 181 383ସବୁତ ଦାସ ପି ଭୀମ ଚରଣ ଦାସ YVY0318527
ପ ୁ /526013 26 181 384ଜିେତ  ଜାଲି ପି ଦ ପାଣି ଜାଲି YVY0980672
ପ ୁ /526014 64 181 385ବାବୁଲା ଜାଲି ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଜାଲି LNT3040045
ପ ୁ /526015 39 181 386ପତଯ୍ଶୁ କମୁାର ଜାଲି ପି େକଦାର ଜାଲି LNT3040060
ପ ୁ /526016 36 181 387େଗାେଲଖ କମୁାର ଜାଲି ପି ବାଜିଆ ଜାଲି LNT3040086
ପ ୁ /526017 26 181 388େଲାହିତ ପସାଦ କହଁର ପି ପଶା  କମୁାର କହଁର YVY0980607
ୀ /526018 37 181 389ମାତା ମମତା ସା ଏମ. ତିନାଥ ପଧାନ YVY0980722

ପ ୁ /526019 37 181 390ରାେକଶ ମହା ି ପି କିେଶାର ଚ  ମହା ି YVY0318543
ପ ୁ /526020 49 181 391ନିଳକ  ପଧାନ ପି ବିନା ପଧାନ LNT3040094
ପ ୁ /526021 48 181 392ଏମ. ତିନାଥ ପଧାନ ପି ମାତା ସିମାଦୀ ପଧାନ YVY0980706
ୀ /526022 40 181 393ରାେମଶରୀ ପଧାନ ସା ନିଳକ  ପଧାନ LNT3040052

ପ ୁ /536023 75 181 394ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ମ ୁଳି େବେହରା OR/06/044/480504
ୀ /536024 60 181 395ରମାମଣି େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା OR/06/044/480505

ପ ୁ /536025 57 181 396ରତିକା  େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା OR/06/044/480506
ପ ୁ /536026 35 181 397ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା LNT3120979
ପ ୁ /546027 56 181 398ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା LNT3040110
ପ ୁ /546028 66 181 399ମଧ ୁଦାସ ପି କୃ  ଦାସ OR/06/044/480510
ପ ୁ /546029 42 181 400ମାନସ କମୁାର ଷଡ ି ପି ସେୁର  ନାଥ ଷଡ ି LNT3040128
ୀ /556030 32 181 402ସ ି ତା ମହା ି ପି ସକୁା  କମୁାର ମହା ି YVY0151290
ୀ /566031 56 181 403ଗିରିଜା ମହାପାତ ସା ପକାଶ ପ ା OR/06/044/480515

ପ ୁ /566032 52 181 404ରାେଜ  ସବୁୁ ି ପି ଭବାନି ସବୁୁ ି LNT3040136
ପ ୁ /576033 43 181 405ସଇକତ ମଖୁର୍ାଜୀ ପି ମିହିର ମଖୁର୍ାଜୀ LNT3236007
ୀ /586034 34 181 406ଚିତିତା ଦ ସା ଅଭିେଶକ ଦ YVY0980649

ପ ୁ /586035 46 181 407େସୗରଭ ମଖୁପାଧଯ୍ାୟ ପି ମିହିର ମଖୁପାଧଯ୍ାୟ OR/06/044/480521
ୀ /586036 68 181 408ଜୟ ୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ମିହିର ମେୁଖାପାଧାୟ YVY0980573
ୀ /596037 66 181 409ଇ ୁବତୀ ଦାସ ସା ଜେଳଶର ଦାସ LNT3297074

ପ ୁ /596038 48 181 410ଧନ ୟ ଦାସ ପି ଜେଳସର ଦାସ YVY0989996
ୀ /596039 44 181 411ରଜନୀ ଦାସ ପି ଜେଳଶର ଦାସ LNT3329224
ୀ /596040 41 181 412ସସିତା ଦାସ ପି ଜେଳଶର ଦାସ LNT3297066

ପ ୁ /596041 39 181 413ଶୀଧର ଦାସ ପି ଜେଳଶର ଦାସ LNT3297033
ୀ /596042 36 181 414ସସିତା ଦାସ ସା ଧନ ୟ ଦାସ LNT4505871

ପ ୁ /596043 34 181 415ବଳରାମ ଦାସ ପି କୃ  ଚ  ଦାସ YVY0803023
ପ ୁ /596044 33 181 416ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ ପି ଜେଳଶର ଦାସ LNT4505889
ପ ୁ /606045 38 181 417ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଜଟିଆ େବେହରା LNT4505830
ୀ /606046 63 181 418ବୁଲି ସାହୁ ସା ଏମ ଏନ ଏନ ସାହୁ OR/06/044/480547

ପ ୁ /616047 28 181 419ଏନ ବା ୃଶନ୍ ପି ଏନ ମାୟାଧର YVY1237791
ପ ୁ /616048 60 181 420ଏନ ମାୟାଧର ପି ଏନ ସରୁା YVY1237734
ପ ୁ /616049 61 181 421ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ମ ୁ ିର୍ ପି ଏସ ରାମାରାଓ OR/06/044/480555
ୀ /616050 24 181 422ଏନ େସାେମଶ୍ଵରି ପି ଏନ ମାୟାଧର YVY1237825

ପ ୁ /616051 44 181 423ଏସ.ଭି. ଏସ.ପସାଦ ପି ଏସ. ରାମା ରାଓ LNT3297058
ପ ୁ /626052 71 181 424ସି. ଏଚ. ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ  ପି ସି. ଏମ. ମେହଶର LNT1696871
ୀ /626053 40 181 425ବି ରାେଜଶୀର ପି ବି କି ା ରାଓ LNT4499521
ୀ /626054 36 181 426ବି ପଦା ପି ବି କି ା ରାଓ LNT4499539
ପ ୁ /626055 58 181 427ବିଭୁଦ  ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ LNT3040151
ପ ୁ /626056 58 181 428ଦି ି କମୁାର ନାୟକ ପି ଜଳଧର ନାୟକ YVY0980425
ୀ /626057 52 181 429ମ ଲୁତା ନାୟକ ସା ବିଭୁଦ  ନାୟକ LNT3040144
ୀ /626058 41 181 430ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ଦି ୀ କମୁାର ନାୟକ YVY0980433
ପ ୁ /626059 32 181 431ଅବିନାଶ ନାୟକ ପି ବିଭୁଦ  ନାୟକ LNT3040169
ପ ୁ /626060 48 181 432ବସ  କମୁାର ପତି ପି ବିଜୟ କମୁାର ପତି LNT1696855
ପ ୁ /626061 32 181 433ସେବର୍ ଶର ସାହୁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାହୁ YVY0303412
ପ ୁ /626062 63 181 434ଯଧିୁ ିର ସାହୁ ପି କାଳ ି ସାହୁ LNT1696863
ପ ୁ /636063 57 181 435ରାେଜ  କମୁାର ବିଶାଳ ପି କରୁଣାକର ବିଶାଳ LNT2489656
ୀ /636064 32 181 436େଲୖଲା ବିଶାଳ ସା ର ନ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0303446
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ପ ୁ /636065 32 181 437ର ନ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ରାେଜ  କମୁାର ବିଶାଳ YVY0303453
ପ ୁ /636066 27 181 438େଦବ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ରାେଜ  କମୁାର ବିଶାଳ YVY0525659
ପ ୁ /636067 23 181 439ସନିଆ ବିଶାଳ ପି ରାେଜ  କମୁାର ବିଶାଳ YVY1064989
ୀ /636068 81 181 440ସାବିତୀ ଶବର ସା ମିଟୁ ଶବର YVY0303438
ୀ /636069 55 181 441କନକ ସାହୁ ସା ଧୀର କମୁାର ମଲିକ YVY0303420

ପ ୁ /646070 33 181 442ସତିୃ ର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT4540373
ପ ୁ /646071 70 181 443ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ LNT3236247
ପ ୁ /646072 38 181 444ଶଶୀକା  ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ LNT2500049
ପ ୁ /646073 38 181 445ନିଶକିା  ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ LNT3237120
ପ ୁ /656074 79 181 446ପ ୁ ର୍ାନ  େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା LNT3236734
ପ ୁ /656075 51 181 447େସୗଭାଗଯ୍ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା LNT3237161
ୀ /656076 42 181 448ଅନୀତା େବେହରା ସା େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ େବେହରା LNT4505756

ପ ୁ /656077 41 181 449ମାନଶ ର ନ ମିଶ ପି ମେହଶର ମିଶ LNT1696954
ପ ୁ /666078 42 181 450ତିନାଥ ପାତ ପି ମାଧା ପାତ LNT2490845
ୀ /666079 29 181 451ଜୟ ୀ କମୁାରୀ ପାତ ସା ତିନାଥ ପାତ YVY0802900

ପ ୁ /676080 45 181 452େଗାପବ ୁ ବାେହରା ପି ଦିନବ ୁ ବାେହରା LNT4132643
ପ ୁ /676081 55 181 453ବସ  କମୁାର ବାରିକ ପି ଶତୃଘନ୍ ବାରିକ LNT4132965
ୀ /676082 34 181 454ଅନର୍ ବାସତୁା ବିଶାଳ ପି ନିର ନ ବିଶାଳ YVY1222108
ୀ /676083 35 181 455ରାନୁ ଗୁ ା ସା ଅମିେତଷ ଗୁ ା LNT4532362

ପ ୁ /676084 73 181 456ସାହାବାନ ଖଁା ପି ସରଦାର ଖଁା LNT3302973
ପ ୁ /676085 51 181 457ଶୀଧର ମହାରଣା ପି ସଦାଶବି ମହାରଣା LNT3296886
ପ ୁ /676086 52 181 458େମାହନ ଚରଣ ନାଏକ ପି ପାଣକୃ  ନାଏକ LNT3236015
ୀ /676087 46 181 459ସଂଗୀତା ନାଏକ ସା େମାହନ ଚରଣ ନାଏକ LNT3236023

ପ ୁ /676088 58 181 460ବିର ନିାରାୟଣ ଓଝା ପି ନେରା ମ ଓଝା LNT4544524
ୀ /676089 53 181 461ପଦିନୀ ଓଝା ସା ବିର ନିାରାୟଣ ଓଝା LNT4544516

ପ ୁ /676090 68 181 462ରମଣାମ ୂ ି ପଟନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପଟନାୟକ LNT4132734
ପ ୁ /676091 32 181 463ବିମଳ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ପି ଭି ରମଣ ମ ୁ ିର୍ ପ ନାୟକ LNT3040193
ୀ /676092 40 181 464ନମିତା ପ ନାୟକ ସା ଶଭୁାଶଷି ପ ନାୟକ LNT3120995

ପ ୁ /676093 37 181 465େସାମଯ୍ଜୀତ୍ ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପ ନାୟକ YVY0839381
ପ ୁ /676094 92 181 466ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପଟନାୟକ ପି ସୀତାରାମ ପଟନାୟକ LNT4132742
ୀ /676095 83 181 467େହମଲତା ପଟନାୟକ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପଟନାୟକ LNT1863950

ପ ୁ /676096 65 181 468ରାଜାଭୂଷଣ ପଟନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପଟନାୟକ LNT1863968
ପ ୁ /676097 65 181 469ପଶନନ୍ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ନବକିେଶାର ପ ନାୟକ YVY0641985
ୀ /676098 55 181 470ବାଣୀ ପଟନାୟକ ସା ରମଣାମ ୂ ିର୍ ପଟନାୟକ LNT4132726

ପ ୁ /676099 50 181 471ନିର ନ ପଟନାୟକ ପି ହେରକୃ  ପଟନାୟକ LNT4132601
ୀ /676100 47 181 472ନିରଜା ପଟନାୟକ ସା ରାଜାଭୂଷଣ ପଟନାୟକ LNT4132718
ୀ /676101 42 181 473ପିତି ପ ନାୟକ ସା ଆଶଷି କମୁାର ପ ନାୟକ LNT3120987
ୀ /676102 29 181 474ସଂଘମିତା ପ ନାୟକ ପି ବନ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ YVY0641977

ପ ୁ /676103 34 181 475ଶବି ଶ ର ପ ନାୟକ ପି ରତନ୍ ାକର ପ ନାୟକ LNT3040235
ପ ୁ /676104 34 181 476ଦିବଯ୍ଜିତ୍ ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପ ନାୟକ YVY0151340
ୀ /676105 64 181 477କମୁଦିୁନି ପଧାନ ସା ଗଗନ ପଧାନ LNT3040219
ପ ୁ /676106 36 181 478ସେ ାଷ କମୁାର ପଧାନ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପଧାନ LNT3040185
ୀ /676107 55 181 479ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY1076926

ପ ୁ /676108 50 181 480ପଶନନ୍  କମୁାର ସାହୁ ପି ପା ବ ସାହୁ LNT3040227
ୀ /676109 40 181 481ଝୁନୁ ସାହୁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ LNT3040201

ପ ୁ /676110 32 181 482ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ YVY0980714
ୀ /676111 25 181 483ସତି େରଖା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY1076843

ପ ୁ /676112 48 181 484କଆୁଁରା ଟୁଡୁ ପି ସ ୁ ରା ଟୁଡୁ LNT4132841
ପ ୁ /686113 40 181 485ବିକମ େବେହରା ପି ଜଟିଆ େବେହରା LNT4505806
ୀ /686114 35 181 486ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ବିକମ େବେହରା YVY0525774
ପ ୁ /686115 51 181 487ଅରୁଣ ଦାମ୍ ପି ଶା ି ରଂଜତା ଦାମ୍ YVY0151365
ପ ୁ /686116 29 181 488ରାେକଶ କମୁାର ଦାମ ପି ଅରୁଣ ଦାମ YVY0931899
ପ ୁ /686117 34 181 489କାବୁଲି ଜାଲି ପି କି ା ଜାଲି LNT3040243
ପ ୁ /686118 60 181 490ପକାଶ ଚ  ରାଏ ପି ବି ରାଏ LNT3236957
ୀ /686119 60 181 491ନିେବଦିତା ରାଏ ସା ପକାଶ ରାଏ LNT3237070
ପ ୁ /696120 35 181 492ପାଥର୍  ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ YVY0151399
ୀ /696121 59 181 493ଉମାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଭଗବାନ ମହାପାତ YVY0151373
ୀ /696122 36 181 494ସରସତୀ ମହାପାତ ପି ଭଗବାନ ମହାପାତ YVY0151423
ପ ୁ /696123 34 181 495ଚକଧର ମହାପାତ ପି ଭଗବାନ ମହାପାତ YVY0151407
ପ ୁ /696124 32 181 496ସଂଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଭଗବାନ ମହାପାତ YVY0151415
ପ ୁ /696125 71 181 497ଭଗବାନ ମହାପାତ ପି ରାଧା କି  ମହାପାତ YVY0151381
ପ ୁ /696126 56 181 498ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ ପି େଗୗରା  ଚ  ମହାପାତ YVY0642025
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ପ ୁ /696127 29 181 499ଅଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଭଗବାନ ମହାପାତ YVY0525915
ପ ୁ /696128 26 181 500ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଭଗବାନ ମହାପାତ YVY0823286
ପ ୁ /696129 36 181 501ସ କ କମୁାର ପାଣି ପି ଲକି୍ଷ ନାରାୟଣ ପାଣି LNT3040250
ୀ /696130 33 181 502ପୀତିନ ା ପାଣି ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପାଣି YVY0303487
ୀ /696131 66 181 503ମିନତି ପଧାନ ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପଧାନ YVY0303479

ପ ୁ /706132 64 181 504ରାମଚ  େବେହରା ପି ନବଘନ େବେହରା LNT3040300
ୀ /706133 44 181 505ଚ ମା େବେହରା ସା ସବୁାଶ େବେହରା LNT3040292
ୀ /706134 38 181 506ରୁବିନା େବେହରା ସା େଦବ େବେହରା LNT3040276
ୀ /706135 33 181 507ସରସତି େବେହରା ସା ଲି ା େବେହରା LNT3040284
ୀ /706136 63 181 508ସଜୁାତା କମୁାରୀ ଦାସ ସା ଲଳିତ ଦାସ OR/06/044/481048

ପ ୁ /706137 44 181 509ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି ଲଳିତ ଦାସ LNT3236437
ପ ୁ /706138 41 181 510େହମ  କମୁାର ଦାସ ପି ଲଳିତ ଦାସ LNT3236262
ପ ୁ /706139 40 181 511ଶରତ କମୁାର ଦାସ ପି ଲଳିତ ଦାସ LNT3236692
ୀ /706140 38 181 512ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ପଭାକର ଦାସ LNT3040268

ପ ୁ /706141 37 181 513ଭରତ କମୁାର ଦାସ ପି ଲଳିତ କମୁାର ଦାସ LNT4499455
ପ ୁ /706142 32 181 514ବିକମ କିେଶାର ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ YVY0642017
ପ ୁ /706143 26 181 515ସଦୁୀ ା କମୁାର େମାହ ି ପି ସରତ କମୁାର େମାହ ି YVY1168491
ପ ୁ /716144 33 181 516ରାଜୀବ େଲାଚନ ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା LNT3121001
ପ ୁ /726145 38 181 517ଶୀକା  ପ ନାୟକ ପି ଉମାକା  ପ ନାୟକ LNT3040318
ୀ /726146 58 181 518ଭାଗଯ୍ଲତା ପ ନାୟକ ସା ଉମାକା  ପ ନାୟକ OR/06/044/480636

ପ ୁ /726147 33 181 519ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଉମାକା  ପ ନାୟକ YVY0151431
ୀ /736148 46 181 520ବବି େବେହରା ସା ବାଉରିା େବେହରା LNT3040334

ପ ୁ /736149 69 181 521ହରି ଜାଲି ପି ସନଯ୍ାସି ଜାଲି LNT3236411
ୀ /736150 58 181 522ଲକ୍ଷୀ ଜାଲୀ ସା ହରି ଜାଲୀ LNT3236775
ୀ /736151 49 181 523ପମିଳା ଜାଲି ସା ବୃ ାବନ ଜାଲି LNT3040375
ୀ /736152 49 181 524ବାସ ି ଜାଲି ସା ପ ୂ ର୍ ଜାଲି LNT3040383
ୀ /736153 49 181 525ବାସ ି ଜାଲି ସା ନିରଂଜନ ଜାଲି LNT3040391
ୀ /736154 42 181 526କନିୁ ଜାଲି ସା ରେଜଶ ଜାଲି LNT3040342

ପ ୁ /736155 39 181 527ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ମହା ି ପି େଦାଳେଗାବି  ମହା ି LNT3040326
ପ ୁ /736156 40 181 528ସଇକତ ସାଧ ୁ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ସାଧ ୁ YVY0802942
ୀ /736157 36 181 529ରିମା ସାଧ ୁ ସା ସଇକତ ସାଧ ୁ YVY0802934

ପ ୁ /736158 53 181 530ପ ୁ ର େସନାପତି ପି ପଦ ଚରଣ େସନାପତି LNT4505855
ୀ /736159 47 181 531ଝରି େସନାପତି ସା ପ ୁ ର େସନାପତି LNT4505848
ୀ /746160 40 181 532ସରସତୀ େଦବୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର LNT4515623
ୀ /746161 66 181 533କା ନବାଳା ଖୁ ିଆ ସା କୃ  ଖ ୁ ିଆ OR/06/044/480647

ପ ୁ /746162 39 181 534କୃ ିବାସ ଖ ୁ ିଆ ପି କୃ  ଚ  ଖ ୁ ିଆ LNT2491132
ପ ୁ /746163 46 181 535ଚି ର ନ ମାହା ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ମାହା YVY0303495
ୀ /746164 33 181 536େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ ମହ ସା ଚି  ର ନ ମହ YVY0802884

ପ ୁ /746165 48 181 537ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର େସଠୀ ପି ବଟକୃ  େସଠୀ LNT4535357
ୀ /746166 46 181 538ମିନତୀ େସଠୀ ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର େସଠୀ LNT4535365

ପ ୁ /756167 40 181 539ଜଳଧର ପଧାନ ପି ନିେଳ ି ପଧାନ LNT3040417
ୀ /756168 34 181 540ସସିତା ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ YVY0642215

ପ ୁ /756169 44 181 541ଉେମଶ ଚ  ଷଡ ି ପି ସେୁର  ନାଥ ଷଡ ି LNT3040409
ୀ /756170 54 181 542ଦାମିନି ଟୁଡୁ ସା ଭାଗିରଥି ଟୁଡୁ LNT3040425

/756171 25 181 543େଜାେଗ  କମୁାର ଟୁଡୂ ପି ବିଜୟା କମୁାର ଟୁଡୂ YVY1064963
ପ ୁ /766172 73 181 544ଅନ  ମହାପାତ ପି ସଦାନ  ମହାପାତ OR/06/044/480654
ୀ /766173 64 181 545ବାସ ୀ ମହାପାତ ସା ଅନ  ମହାପାତ OR/06/044/480655
ୀ /766174 49 181 546ମ ଲୁତା ମହାପାତ ସା ନାରାୟଣ ମହାପାତ LNT2520484
ୀ /766175 38 181 547ପଜ୍ଞା ପରମିତା ମହାପାତ ସା ସେୁଭ ୁ ଶତପଥୀ YVY0151613
ୀ /766176 35 181 548ପଜ୍ଞାଜିତ ମହାପାତ ପି ସେୁର  ନାଥ ମହାପାତ LNT3040458
ପ ୁ /776177 70 181 549ୟୁ ଏନ ଶମର୍ା ପି ଯଦୁମଣୀ ଶମର୍ା OR/06/044/480659
ୀ /776178 60 181 550ବିଦଯ୍ତୁ୍ଲତା ଶମର୍ା ସା ୟୁ.ଏନ. ଶମର୍ା OR/06/044/480660
ପ ୁ /786179 57 181 551ଅନ  େଦଓ ପି ବାବାଜୀ େଦଓ OR/06/044/480666
ୀ /786180 43 181 552ତନୁଜା େଦଓ ପି ବାବାଜୀ େଦଓ OR/06/044/480956
ପ ୁ /786181 39 181 553ପଶା  େଦଓ ପି ବଟକୃ  େଦଓ LNT1696640
ପ ୁ /786182 37 181 554େସାମନାଥ ମହାକଡୁ ପି ବୀର ମହାକଡୁ LNT4532313
ପ ୁ /786183 41 181 555ନଗି ମହା ି ପି ଏକନ ମହା ି LNT4505822
ୀ /786184 30 181 556ମିନାକି୍ଷ ପ ା ପି ମରୁଲୀଧର ପ ା YVY0525709
ପ ୁ /786185 63 181 557ସଦାଶବି ରଥ ପି ବାବାଜୀ ରଥ LNT4544680
ୀ /786186 59 181 558ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ରଥ ସା ସଦାଶବି ରଥ YVY0525717
ପ ୁ /786187 36 181 559େସାମାନାଥ ରଥ ପି ସଦାଶବି ରଥ LNT3040474
ୀ /786188 35 181 560ସିତାରାଣି ରଥ ପି ସଦାଶବି ରଥ LNT3040482
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ୀ /786189 30 181 561ପିୟ ା ରଥ ପି ସଦାଶବି ରଥ YVY0414177
ପ ୁ /786190 45 181 562ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ LNT3040490
ୀ /796191 44 181 563ବୀଣା ନାଏକ ସା ଧମର୍ାନ  ନାଏକ YVY1297266

ପ ୁ /796192 74 181 564ଲକି୍ଷଧର ସାହୁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ LNT3040524
ପ ୁ /796193 46 181 565ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ LNT3040508
ପ ୁ /796194 39 181 566ସନାତନ ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ LNT4535399
ପ ୁ /796195 34 181 567ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ YVY0303511
ପ ୁ /796196 33 181 568ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ LNT4544482
ପ ୁ /796197 28 181 569ସବୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ YVY0745802
ପ ୁ /796198 58 181 570ବାବଜି ଚରଣ ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ LNT3236809
ୀ /796199 52 181 571ଉଲାସିନୀ ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ LNT3237088

ପ ୁ /796200 48 181 572ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ମକୁୁ  ଚ  ସାହୁ LNT2532356
ପ ୁ /796201 48 181 573ବିେଶଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୁ LNT3236478
ପ ୁ /796202 45 181 574ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୁ LNT3121019
ପ ୁ /796203 41 181 575ଶବି କମୁାର ସାମଲ ପି ଭୀମ କମୁାର ସାମଲ LNT1696939
ୀ /806204 64 181 576ବୁଦୁନୀ େସାେରନ ସା ଢା ା େସାେରନ OR/06/044/480931

ପ ୁ /806205 36 181 577ସି ୁ େସାେରନ ପି ଢା ା େସାେରନ YVY0303529
ପ ୁ /806206 32 181 578ଦୁଗର୍ା େସାେରନ ପି ଢା ା େସାେରନ YVY0366856
ପ ୁ /836207 64 181 579କା ିର୍କ େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା OR/06/044/480679
ୀ /836208 56 181 580ଶା ିଲତା େବେହରା ସା କା ର୍ୀକ େବେହରା OR/06/044/480680

ପ ୁ /836209 51 181 581କୃ ଚ  େବେହରା ପି ଜଟିଆ େବେହରା LNT4523015
ପ ୁ /836210 46 181 582ପତାପ ଚ  େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା YVY0151456
ପ ୁ /836211 43 181 583ପେମାଦ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା LNT3121035
ୀ /836212 41 181 584ସସିତା େବେହରା ସା ପତାପ ଚ  େବେହରା YVY0839373

ପ ୁ /836213 40 181 585େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା LNT2488138
ପ ୁ /836214 35 181 586ଆକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ହୃଷୀେକଶ େବେହରା LNT3121043
ୀ /836215 33 181 587ସସିତା େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା YVY0414243

ପ ୁ /836216 70 181 588ପଲିୁନ ବିହାରି ଜାନା ପି ଶୀଧର ଚ  ଜାନା LNT3040532
ପ ୁ /836217 35 181 589ଶସୁା  ଜାନା ପି ପଲିୁନ ବିହାରି ଜାନା LNT3040540
ପ ୁ /836218 46 181 590ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ YVY0151621
ୀ /846219 46 181 591ଅନିତା େବେହରା ସା ଆଦିତଯ୍ େବେହରା LNT3040615

ପ ୁ /846220 42 181 592ଆଦିତଯ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା LNT3040607
ପ ୁ /846221 48 181 593ଅେଶାକ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ LNT3040656
ପ ୁ /846222 46 181 594ଅଭି ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ LNT3040664
ପ ୁ /846223 42 181 595କ ତରୁ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ LNT3040649
ପ ୁ /846224 68 181 596ବିନୟଚରଣ କାନୁନେଗା ପି ଶୀ ନିମାଇଁଚରଣ କାନୁନେଗା LNT3237047
ୀ /846225 64 181 597ଶୀମତୀ ବନଲତା କାନୁନେଗା ସା ଶୀ ବିନୟ ଚରଣ କାନୁନେଗା LNT3236130

ପ ୁ /846226 45 181 598ଶୀ ଶବି ପସାଦ କାନୁନେଗା ପି ଶୀ ବିନୟ ଚରଣ କାନୁନେଗା LNT3236122
ପ ୁ /846227 41 181 599ଦୀପକ କାନୁନେଗା ପି ଶୀ ବିନୟ ଚରଣ କାନୁନେଗା LNT3236239
ୀ /846228 69 181 600ଚ ାବତୀ ମହା ି ସା ରବିନାରାୟଣ ମହା ି LNT3040557

ପ ୁ /846229 52 181 601ମେନାର ନ ନାୟକ ପି ପ ାନନ ନାୟକ LNT4532339
ୀ /846230 40 181 602େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ପାତ ସା ପଦି  କମୁାର ପାତ LNT3040623

ପ ୁ /846231 39 181 603ଦିଲିପ କମୁାର ପାତ ପି ଜୟରାମ ପାତ LNT3040599
ୀ /846232 38 181 604ସଚିୁତା ପାତ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ପାତ LNT3040581

ପ ୁ /846233 34 181 605ବିଭୁତି କମୁାର ପାତ ପି ଜୟରାମ ପାତ LNT3040573
ପ ୁ /846234 57 181 606ସିମା ଳ ପ ନାୟକ ପି ନ  କିେଶାର ପ ନାୟକ YVY0208744
ୀ /846235 47 181 607ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପ ନାୟକ ପି ସିମା ଳ ପ ନାୟକ YVY0208751

ପ ୁ /846236 52 181 608କୃ ଚ  ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ YVY0303545
ୀ /846237 48 181 609ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା କୃ ଚ  ପଧାନ YVY0303552
ପ ୁ /846238 25 181 610େକୖଳାଶ ଚ  ପଧାନ ପି କୃ  ଚ  ପଧାନ YVY0980698
ୀ /846239 25 181 611ମମତା ପଧାନ ପି କୃ ଚ  ପଧାନ YVY0980441
ପ ୁ /846240 37 181 612ଦି ି ର ନ ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ LNT4505780
ପ ୁ /846241 33 181 613ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ YVY0303537
ପ ୁ /846242 54 181 614ବନମାଳୀ ସିଂ ପି ଦୁଲା ସିଂ LNT4532321
ପ ୁ /846243 45 181 615ରାମ କମୁାର ସିଂ ପି ମଧସୁଦୁନ ସିଂ LNT3040680
ୀ /846244 44 181 616ସଂଧଯ୍ା ସିଂ ସା ରାମ କମୁାର ସିଂ LNT3040672
ୀ /846245 42 181 617ପଦାବତୀ ସିଂ ସା ବନମାଳୀ ସିଂ LNT4505772
ୀ /846246 23 181 618ମଧସିୁତା ସିଂହ ପି ବନମାଳୀ ସିଂହ YVY1112044
ପ ୁ /866247 52 181 619ମଳୟ ର ନ ମିଶ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମିଶ LNT4499414
ୀ /866248 47 181 620ଦି ିମୟୀ ମିଶ ସା ମଳୟ ର ନ ମିଶ LNT4499422
ୀ /866249 43 181 621ମଧସିୁତା ପାଢି ସା ସତଯ୍ବତ ପ ନାୟକ LNT3040698
ପ ୁ /866250 43 181 622ସତଯ୍ବତ ପ ନାୟକ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ LNT3236189
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ପ ୁ /866251 51 181 623େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ଯଦୁନାଥ ସାହୁ LNT4499471
ପ ୁ /866252 50 181 624ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାହୁ LNT4505897
ପ ୁ /866253 65 181 625ରବି  ନାଥ ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ LNT4538732
ୀ /876254 32 181 626ରମା ବିେଶାଇ ପି େଗାପାଳ ଚ  ବିେଶାଇ LNT3040706
ୀ /876255 73 181 627ଏମ୍ ଉଇଲିୟମ ସା ଏ ଉଇଲିୟମ LNT3236841

ପ ୁ /876256 55 181 628ଆଇ ଏଲ ଉଇଲିୟମ ପି ଏ ଉଇଲିୟମ LNT3236858
ୀ /876257 52 181 629ଇ ଭି ଉଇଲିୟମ ସା ଆଇ ଏଲ ଉଇଲିୟମ LNT3236866

ପ ୁ /886258 50 181 630େସକ୍ ଫାରୁକ ଅଲି ପି େସକ୍ ଗହର LNT3236908
ୀ /896259 36 181 631ତପନ େଜଯ୍ାତି ମହା ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମହା YVY0525790
ୀ /896260 32 181 632ନିହାରିକା ମହା ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମହା YVY0525857

ପ ୁ /906261 49 181 633ପେମାଦ େବେହରା ପି େବୖରାଗି େବେହରା LNT3040722
ୀ /906262 44 181 634ପଚିୁ େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା LNT3040714

ପ ୁ /906263 46 181 635ସେ ାଷ କମୁାର ସବୁୁ ି ପି ତୀନାଥ ସବୁୁ ି LNT3296787
ପ ୁ /916264 75 181 636ମେହ  ଦାସ ପି ନାଥଣିୁ ଦାସ LNT3040920
ୀ /916265 79 181 637େମନକା େବେହରା ସା ନବ ଘନ େବେହରା LNT3040979
ୀ /916266 47 181 638ଲତା େବେହରା ସା ଭକ୍ତବ ୁ େବେହରା LNT4132783
ୀ /916267 44 181 639ରାଧା େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା LNT3040813
ୀ /916268 44 181 640ଲକି୍ଷ େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା LNT3040821
ୀ /916269 41 181 641ଟୁନି େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା LNT3040797
ୀ /916270 93 181 642ମିନାରାଣୀ ଦାସ ସା ରାସେମାହନ ଦାସ LNT4132585

ପ ୁ /916271 60 181 643ରବି  ନାଥ ଦାସ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାସ LNT3297249
ପ ୁ /916272 56 181 644େଗାପି ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ LNT4132932
ପ ୁ /916273 56 181 645ଜୁଧି ିର ଦାସ ପି ରସିକ ଦାସ LNT4132957
ପ ୁ /916274 55 181 646ଲକ୍ଷଣ ଦାସ ପି ରସେମାହନ ଦାସ LNT4132833
ୀ /916275 50 181 647ଟୁକନିୁ ଦାସ ସା ରବି ନାଥ ଦାସ LNT3236288

ପ ୁ /916276 48 181 648ସତଯ୍ର ନ ଦାସ ପି ରାସେମାହନ ଦାସ LNT4132577
ୀ /916277 48 181 649ମାୟା ଦାସ ସା େଗାପି ଦାସ LNT4132924

ପ ୁ /916278 48 181 650ଯାଦବଚରଣ ଦାସ ପି ଦୟାଲହରି ଦାସ LNT4132817
ୀ /916279 48 181 651ପତୁୁଲବାଳା ଦାସ ସା ରାଧାନାଥ ଦାସ LNT4132700

ପ ୁ /916280 47 181 652େଚୖତନ ଦାସ ପି ରସ େମାହନ ଦାସ LNT4140851
ପ ୁ /916281 46 181 653ପାଣହରି ଦାସ ପି ସବୁାସ ଦାସ LNT4133179
ପ ୁ /916282 46 181 654ବିଚିତ ଦାସ ପି ନିତାଇ ଦାସ LNT4133153
ୀ /916283 46 181 655ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଜୁଧୀ ିର ଦାସ LNT4132940
ୀ /916284 46 181 656ସଂ ଯ୍ା ଦାସ ସା ଯାଦବ ଦାସ LNT4132809
ୀ /916285 46 181 657ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଲକ୍ଷଣ ଦାସ LNT4132825

ପ ୁ /916286 45 181 658ରଣଜିତ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ LNT4133096
ୀ /916287 43 181 659ଆେଲାକ ଦାସ ସା ବିଚିତା ଦାସ LNT4133146
ୀ /916288 43 181 660ମମତା ଦାସ ସା େଚୖତନ ଦାସ LNT4133104
ୀ /916289 43 181 661ରାହାସପତି ଦାସ ସା ପାଣହରି ଦାସ LNT4133161
ୀ /916290 41 181 662ଯମନୁା ଦାସ ସା େଯାେଗଶର ଦାସ LNT4132569

ପ ୁ /916291 40 181 663ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ ପି ସବୁାସ ଦାସ LNT4132890
ପ ୁ /916292 39 181 664ସଂଜିତ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ LNT4133070
ୀ /916293 39 181 665ମଧଶୁୀତା ଦାସ ସା ଅଂଜନ ଦାସ LNT4132916

ପ ୁ /916294 39 181 666ରାଜନ ଦାସ ପି ଯଧିୁ ିର ଦାସ LNT3040870
ପ ୁ /916295 37 181 667ରାଜୁ ଦାସ ପି ରାମାନ  ଦାସ LNT4132692
ୀ /916296 36 181 668ଗୟା ଦାସ ସା ରଣଜିତ ଦାସ LNT4133088
ୀ /916297 34 181 669ଗିତା ଦାସ ସା ର ନ ଦାସ LNT3040789
ୀ /916298 34 181 670ପଭାତୀ ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ LNT4499620

ପ ୁ /916299 32 181 671ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ LNT3040763
ପ ୁ /916300 29 181 672ସେ ାଷ ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦାସ YVY0525691
ପ ୁ /916301 39 181 673ରଘନୁାଥ େଦବନାଥ ପି ସତଯ୍କା  େଦବନାଥ YVY0642181
ପ ୁ /916302 35 181 674ଝ  ୁେଦବନାଥ ପି ସତଯ୍ କା  େଦବନାଥ YVY0642173
ୀ /916303 63 181 675ରମା ଜାଲି ସା ଦୟାନିଧି ଜାଲି YVY0193946
ପ ୁ /916304 41 181 676ତନୟ ଜାଲି ପି ସଦୁଶର୍ନ ଜାଲି YVY0151472
ପ ୁ /916305 33 181 677ପକାଶ ଜାଲି ପି ପ ୂ ର୍ ଜାଲି LNT3040912
ୀ /916306 37 181 678ଝରଣା ଜାଲି ସା ମେହଶର ଜାଲି YVY0980656
ୀ /916307 79 181 679ରୁକଣୁା ଜାଲି ସା ଖଲି ଜାଲି LNT3040847
ପ ୁ /916308 66 181 680ଦୟା ଜାଲି ପି ଜଟିଆ ଜାଲି LNT3040896
ୀ /916309 54 181 681ମମତା ଜାଲି ସା ବାବୁଲା ଜାଲି LNT3040730
ୀ /916310 44 181 682ଶା ିଲତା ଜାଲି ସା େଯାେଗ  ଜାଲି LNT3040748
ପ ୁ /916311 39 181 683େପମାନ  ଜାଲି ପି ଅଧିକାରି ଜାଲି LNT3040904
ୀ /916312 35 181 684ଜୟ ୀ ଜାଲି ସା ତନୟ ଜାଲି LNT3040987
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ୀ /916313 24 181 685ଦିପା ଜାଲି ସା ଅନିଲ କମୁାର ଜାଲି YVY1064971
ପ ୁ /916314 42 181 686ପଶା  ମହା ି ପି ଅଗଣି ମହା ି LNT3040938
ପ ୁ /916315 62 181 687ରତନ୍ ାକର ନ ି ପି ଜଗବ ୁ ନ ି LNT3040888
ପ ୁ /916316 71 181 688କୃ ଚ  ପ ା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ପ ା LNT3040946
ୀ /916317 64 181 689େଶାଭା ପ ା ସା କୃ ଚ  ପ ା LNT3040805
ୀ /916318 33 181 690ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା ରାଓ ସା ଚ ି ପସାଦ ରାଓ LNT3040839
ୀ /916319 49 181 691ଲଳିତା ସାହୁ ସା କମୁର ସାହୁ LNT3040755

ପ ୁ /916320 36 181 692ଆଦିତଯ୍ନାରାୟଣ ସିଂହ ପି ରବିନାରାୟଣ LNT4133385
ପ ୁ /916321 75 181 693କିସାନ ସିଂ ପି ରାମ କିେଶାର ସିଂ LNT3040854
ୀ /916322 68 181 694ବିଭା ସିଂ ସା କିଶନ ସିଂ LNT3040862

ପ ୁ /916323 43 181 695ର  ଟହଲ ପି ଦିବାକର ଟହଲ LNT4499489
ୀ /926324 58 181 696େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ସେବର୍ ଶର ଦାସ OR/06/044/481046

ପ ୁ /926325 36 181 697ରାେକଶ ଦାସ ପି ସେବର୍ ଶର ଦାସ LNT3040995
ପ ୁ /936326 55 181 698ଦ ପାଣି ଦାଲି ପି ଖଲିଆ  LNT4133062
ୀ /936327 53 181 699ଟୁନି ଜାଲି ସା ଦ ପାଣି LNT4133054
ୀ /936328 79 181 700ସଜନି େବେହରା ସା ନବ ଘନ େବେହରା LNT3041035
ୀ /936329 40 181 701ଚଗଲି େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା LNT3041043

ପ ୁ /936330 69 181 702ତାରାକା  ଦାସ ପି ବିେନାଦ ଚ  ଦାସ OR/02/051/174300
ୀ /936331 59 181 703ବାସ ି ଦାସ ସା ତାରାକା  ଦାସ LNT3301777

ପ ୁ /936332 41 181 704ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି ତାରାକା  ଦାସ YVY0318550
ୀ /936333 35 181 705ସସିତା ଦାସ ପି ତାରାକା  ଦାସ LNT3041019
ୀ /936334 33 181 706ରଶିମୟୀ ଦାସ ପି ତାରାକା  ଦାସ LNT3041027
ୀ /936335 45 181 707ସମିୁତା ଜାଲି ସା ବାବୁଲି ଜାଲି LNT3041050
ୀ /936336 42 181 708ଅହଲଯ୍ା ଜାଲି ସା େଭାଳା ଜାଲି LNT3041068
ୀ /936337 48 181 709ରିନାରାଣୀ େଯନା ସା କୃ  ଚ  େଯନା LNT2532398
ୀ /936338 31 181 710ମ ାକିନୀ େଜନା ପି କୃ ଚ  େଜନା YVY0193953

ପ ୁ /936339 51 181 711କାଳ ି ଚରଣ ମହାପାତ ପି କୃ ଚ  ମହାପାତ LNT3130457
ୀ /936340 41 181 712ମମତା ମହାପାତ ସା କାଳ ି ଚରଣ ମହାପାତ LNT3041076

ପ ୁ /946341 46 181 713ଟି ଶକି୍ତ କମୁାର ପି େଗାବି  ରାଓ LNT3041084
ୀ /946342 40 181 714ମଧମିୁତା ଦାଶ ସା େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ଦାଶ LNT3121068

ପ ୁ /946343 44 181 715ପିୟଦଶର୍ନ ଧୀର ପି ଲକ୍ଷଣ ଧୀର LNT4538773
ପ ୁ /946344 44 181 716ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ LNT3236759
ୀ /946345 42 181 717ସରିତା ଜୟ ୀ ପ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ LNT4538765
ୀ /946346 47 181 718ମିନତି ସାହୁ ସା କ ତରୁ ସାହୁ LNT1696798

ପ ୁ /956347 69 181 719ଶରତ ଚ  ମିଶ ପି ହରିଶ ର ମିଶ LNT2490357
ୀ /956348 62 181 720େରଣ ୁମିଶ ସା ଶରତ ଚ  ମିଶ LNT2490340
ୀ /956349 51 181 721ମଧଲିୁତା ମିଶ ସା ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ପ ା LNT2492999

ପ ୁ /956350 46 181 722େସନ୍ହଲତା ମିଶ ପି ମେହଶର ମିଶ OR/06/044/480975
ପ ୁ /956351 41 181 723ସଧୁୀର ରଂଜନ ମିଶ ପି ମେହଶର ମିଶ LNT3236049
ୀ /956352 41 181 724ଇତିଶୀ ମିଶ ପି ମେହଶର ମିଶ LNT3296977

ପ ୁ /966353 69 181 725ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା LNT4532347
ପ ୁ /966354 52 181 726ବାଉରି େବେହରା ପି େଛାଟା େବେହରା LNT3041100
ୀ /966355 44 181 727ମ  ୁେବେହରା ପି ପଶ ୁର୍  େବେହରା LNT3041324

ପ ୁ /966356 41 181 728ବାବୁଲା େବେହରା ପି ଅପ ିର୍ େବେହରା LNT3041332
ପ ୁ /966357 36 181 729ବିପ େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା LNT3041308
ପ ୁ /966358 62 181 730ସ ିଦାନ  ଭୁକ୍ତା ପି ଭିକାରି ଭୁକ୍ତା LNT3041241
ୀ /966359 57 181 731ପ ୁ ା ଭୁକ୍ତା ସା ସ ିଦାନ  ଭୁକ୍ତା YVY0525766

ପ ୁ /966360 35 181 732ପିୟରଂଜନ ଭୁକ୍ତା ପି ସ ିଦାନ  ଭୁକ୍ତା LNT3041233
ପ ୁ /966361 32 181 733େଜଯ୍ାତିରଂଜନ ଭୁକ୍ତା ପି ସି ିଦାନ  ଭୁକ୍ତା LNT3041258
ପ ୁ /966362 54 181 734େଗାଲା ଡାକଆୁ ପି ହାଡୁ ଡାକଆୁ LNT3041316
ପ ୁ /966363 40 181 735ସମୟ କମୁାର ଦାସ ମା ଶା ିଲତା ଦାସ LNT3041373
ୀ /966364 37 181 736ସିତା ଦାସ ସା ସମୟ କମୁାର ଦାସ LNT3041357
ପ ୁ /966365 35 181 737କନୁା ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ YVY0303560
ପ ୁ /966366 32 181 738େକୖଳାସ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ଦାସ YVY0303578
ପ ୁ /966367 49 181 739ପଶ ୁର୍  େବେହରା ପି ଜଟିଆ େବେହରା LNT3041464
ପ ୁ /966368 39 181 740ଦୁଗର୍ାପସାଦ ଗିରି ପି ପି. ଗିରି LNT4133005
ପ ୁ /966369 33 181 741ପଦୀପ ଗିରି ପି ପେମାଦ ଗିରି YVY0151506
ପ ୁ /966370 49 181 742ପ ାନନ ଜାଲି ପି ମହାେଦବ ଜାଲି LNT3041142
ପ ୁ /966371 39 181 743ସଂଜୟ ଜାଲି ପି ଅନାମ ଜାଲି LNT4132973
ପ ୁ /966372 49 181 744ବାବୁଲି ଜାଲି ପି ଖଲ ଜାଲି LNT3041472
ପ ୁ /966373 44 181 745ବିଜୟ ଜାଲି ପି େଲାକନାଥ ଜାଲି LNT3041423
ପ ୁ /966374 42 181 746ସେ ାଷ ଜାଲି ପି େଲାକନାଥ ଜାଲି LNT3041431
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ପ ୁ /966375 39 181 747ଗଦାଧର ଜାଲି ପି ଦୟାନିଧି ଜାଲି LNT3041381
ୀ /966376 55 181 748ସଜୁାତା େଜନା ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ େଜନା LNT4132775

ପ ୁ /966377 39 181 749ରତନ୍ ାକର େଜନା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ େଜନା LNT4132767
ପ ୁ /966378 36 181 750ଲାଲ େମାହନ କି ୁ ପି ଦାଶରଥି କି ୁ LNT3041456
ପ ୁ /966379 36 181 751େସାମାୟୀ ଚରଣ ମାଝି ପି ଭକ୍ତ ଚରଣ ମାଝି LNT3041415
ୀ /966380 69 181 752ଦୁଲି ମାରା ି ସା େର ା ମାରା ି LNT3041134

ପ ୁ /966381 79 181 753ଖେଗଶର ମହା ି ପି ରାେମଶର ମହା ି LNT3041209
ପ ୁ /966382 70 181 754ଅେଲଖ ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ LNT3236148
ପ ୁ /966383 38 181 755ର ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ LNT1696681
ପ ୁ /966384 42 181 756ସଜୀତ୍ କମୁାର ପଢିଆରୀ ପି ରବି  ପଢିଆରୀ YVY0151522
ପ ୁ /966385 39 181 757ରଜିତ୍ କମୁାର ପଢିଆରୀ ପି ରବି  ପଢିଆରୀ YVY0151514
ପ ୁ /966386 55 181 758ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ପ ା ପି ରତନ୍ ାକର ପ ା LNT2492981
ୀ /966387 51 181 759ପ ୁ ଲତା ପ ା ସା ଅଜୟ କମୁାର ପ ା LNT1696723

ପ ୁ /966388 33 181 760ଆଦିତଯ୍ ଅଭିନାଶ ପ ା ପି ଅଜୟ କମୁାର ପ ା LNT3041159
ୀ /966389 32 181 761ମନସିନି ପ ା ପି ଅଜୟ କମୁାର ପ ା LNT3041118
ୀ /966390 57 181 762ସପନ୍ା ପଟନାୟକ ସା ରତନ୍ ାକର ପଟନାୟକ LNT4132874
ୀ /966391 33 181 763ଅବ ୀକା ପଟନାୟକ ପି ରବି  ପଟନାୟକ LNT1864149

ପ ୁ /966392 44 181 764େଗାପାଳ ପଧାନ ପି ଦ ପାଣି ପଧାନ LNT3041225
ୀ /966393 39 181 765ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା େଗାପାଳ ଚ  ପଧାନ LNT3041340

ପ ୁ /966394 35 181 766ଉ ଳ ରାଉତ ପି ବାବୁଲୀ ରାଉତ LNT4544508
ୀ /966395 53 181 767ରିନା ରାଏ ସା ମକୁ୍ତାକା  ରାଏ LNT1696707

ପ ୁ /966396 28 181 768କି୍ଷେରାଦ ରାଏ ପି ମକିୁ୍ତ କା  ରାଏ YVY0525675
ପ ୁ /966397 59 181 769େଗୗରା  ସାହୁ ପି ଚରଣ ସାହୁ LNT1696715
ପ ୁ /966398 51 181 770ମାନୀ ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ LNT4133039
ପ ୁ /966399 38 181 771ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ YVY0802959
ପ ୁ /966400 56 181 772ବିଜୟ କମୁାର ସିଂ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ସିଂ LNT3041282
ୀ /966401 50 181 773େରଣ ୁସିଂ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସିଂ LNT3041274
ୀ /966402 26 181 774ପଜୂା ସିଂ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିଂ YVY0863076

ପ ୁ /966403 59 181 775ରଂଜନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ LNT3041407
ପ ୁ /966404 57 181 776ଭରତ ଚ  ସାଇଁ ପି ପାଣକୃ  ସାଇଁ LNT2495299
ପ ୁ /966405 39 181 777ରଘନୁାଥ ସାଇଁ ପି େମାହନ ସାଇଁ LNT2500627
ୀ /966406 24 181 778ଅନୁସୟା ସାଇଁ ପି ଭରତ ଚ  ସାଇଁ YVY1056944
ୀ /966407 48 181 779ସତଯ୍ଭାମା ତରାଇ ସା ରବି ତରାଇ LNT4140901
ୀ /986408 40 181 780ସପିୁୟା େବେହରା ସା ଧରୂବା ଚରଣ େବେହରା YVY1112077
ୀ /986409 22 181 781ବଶର୍ା େବେହରା ମା ସପିୁୟା େବେହରା YVY1112051

ପ ୁ /986410 77 181 782େକ ସିଂହ ପି ଆର.େକ. ସିଂହ LNT3243474
ୀ /986411 61 181 783ବିଭା ସିଂହ ସା େକ ସିଂହ LNT3236353

ପ ୁ /986412 39 181 784ପତାପ ସିଂହ ପି କିସାନ ସିଂହ LNT3236346
ପ ୁ /996413 60 181 785ଲେମାଦର ବି ାଣୀ ପି ନିଳାମର ବି ାଣୀ LNT2492692
ୀ /996414 52 181 786ସମିୁତା ମହାପାତ ସା ଲେମାଦର ବି ାଣୀ LNT4538757

ପ ୁ /1006415 48 181 787ସକୁା କମୁାର ଦାଶ ପି ଧବୃ ଚରଣ ଦାଶ OR/06/044/480999
ୀ /1016416 45 181 788କମୁାରୀ େବଜ ସା ସାରଥି େବଜ LNT3041498

ପ ୁ /1016417 30 181 789ବାବୁ େବେହରା ପି ଅଜୟ େବେହରା YVY0525527
ୀ /1016418 60 181 790ପ ୁ ିର୍ମା ଦାସ ସା ବୁଧିଆ ଦାସ OR/06/044/480860
ୀ /1016419 55 181 791ମ  ୁଦାସ ସା େକୖଳାସ ଦାସ LNT3297256

ପ ୁ /1016420 50 181 792େକୖଳାସ ଦାସ ପି ବୁଧିଆ ଦାସ OR/06/044/480861
ପ ୁ /1016421 42 181 793ପକାଶ ଦାସ ପି ବୁଧିଆ ଦାସ OR/06/044/480862
ୀ /1016422 33 181 794ମାମିନା ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ YVY0303586

ପ ୁ /1016423 29 181 795ପଭାତ ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ YVY0366864
ପ ୁ /1016424 23 181 796ପତାପ କମୁାର ଦାସ ପି େକୖଲାସ ଦାସ YVY1056951
ପ ୁ /1016425 44 181 797ପକାଶ ଚ  ନାଏକ ପି ରାମ ଚ  ନାଏକ LNT3041480
ପ ୁ /1026426 61 181 798ରବି  ପ ା ପି ଭକ୍ତ ଦାସ OR/06/044/480877
ୀ /1026427 54 181 799ବବିତା ପ ା ସା ରବି  ପ ା OR/06/044/480879
ୀ /1036428 62 181 800ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ରାଉତ ସା ଏସ ସି ରାଉତ LNT3237005
ପ ୁ /1046429 84 181 801ପରୁ ମ ଦାସ ପି ବାସ ୁଦାସ OR/06/044/480855
ପ ୁ /1046430 62 181 802ନବଘନ ଦାସ ପି ଅଇଁଠା ଦାସ YVY0366914
ୀ /1046431 58 181 803ସବୁ ିର୍ ଦାସ ସା ନବ ଦାସ OR/06/044/480858
ପ ୁ /1046432 52 181 804ପହାଦ ଦାସ ପି ପେୁରା ମ ଦାସ LNT3297280
ପ ୁ /1046433 44 181 805ରାେଜ  କମୁାର ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ LNT3236452
ପ ୁ /1046434 40 181 806ଭାଗିରଥି ଦାସ ପି ପରୁ ମ ଦାସ OR/06/044/480908
ପ ୁ /1046435 36 181 807ବଜ କମୁାର ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ YVY0366922
ପ ୁ /1046436 42 181 808ତୀନାଥ ଦାଶ ପି ପରୁ ମ ଦାଶ LNT3236726
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ପ ୁ /1056437 64 181 809କରୁଣାକର ଦାସ ପି ଦପର୍ ଣି ଦାସ OR/06/044/480851
ୀ /1056438 60 181 810ନିଶାମଣି ଦାସ ସା କରୁଣାକର ଦାସ OR/06/044/480852

ପ ୁ /1066439 94 181 811େକାରି େବେହରା ପି ସନିଆ େବେହରା LNT1696541
ୀ /1066440 64 181 812ରତନୀ େବେହରା ପି ଦ ପାଣି େବେହରା LNT1696517

ପ ୁ /1066441 37 181 813ତାପଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଶକୁେଦବ ଦାସ LNT3041514
ପ ୁ /1066442 44 181 814ମାନଶ ର ନ ଦାଶ ପି ଶକୁେଦବ ଦାଶ LNT2494961
ପ ୁ /1066443 32 181 815ମଧସୁଦୂନ େହାତା ପି ପସନନ୍  କମୁାର େହାତା YVY0366930
ୀ /1076444 62 181 816ରାଣିଆ େଦଇ ସା ବଂଶଧିର ନାୟକ OR/06/044/480086
ୀ /1076445 58 181 817ଉଲୁସି େଦଇ ସା ମ ୁଳି ନାୟକ OR/06/044/480088

ପ ୁ /1076446 68 181 818ବଂଶଧିର ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ OR/06/044/480085
ପ ୁ /1076447 46 181 819ମ ୁଳି ନାୟକ ପି ବଂଶଧିର ନାୟକ OR/06/044/480087
ପ ୁ /1076448 19 181 820ବାପୀ ନାୟକ ପି ସନଜୀ ନାୟକ YVY1251065
ପ ୁ /1086449 54 181 821ପତାପ େଭାଇ ପି ମଷିୂ େଭାଇ LNT1696491
ୀ /1086450 49 181 822ନିରୁପମା େଭାଇ ସା ପତାପ େଭାଇ LNT1696509

ପ ୁ /1086451 46 181 823େଦେବ  ରାଉତ ପି ଇ ମଣି ରାଉତ LNT3041571
ପ ୁ /1086452 42 181 824ବିେଶାଇ କମୁାର ରାଉତ ପି ପହଲାଦ ରାଉତ LNT3041563
ପ ୁ /1096453 67 181 825ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମାଝୀ ପି ନାନୁ ମାଝୀ LNT2491736
ପ ୁ /1106454 56 181 826ଏସ େକ ବସିର ପି ଏସ େକ ଜାଫର LNT3041597
ୀ /1106455 51 181 827ସଲୁତାନା େବଗମ ସା ଏସ େକ ବସିର LNT3041605

ପ ୁ /1106456 49 181 828ନିରଂଜନ ଜାଲି ପି ରାମନାଥ ଜାଲି LNT3041613
ୀ /1106457 60 181 829ସଂଯକୁ୍ତା ରାଏ ସା ବିପିନି ବିହାରୀ ରାଏ LNT3121092
ୀ /1106458 38 181 830େରାଜାଲିନ ରାୟ ପି ବିପିନିବିହାରୀ ରାୟ LNT2492155

ପ ୁ /1116459 45 181 831ୟୁ.ଚ ି ପସାଦ ରାଓ ପି ପାପାରାଓ ରାଓ LNT3236551
ୀ /1126460 45 181 832ରାଇମଣି େହମମ ସା ହରେମାହନ େହମମ LNT1696970

ପ ୁ /1136461 40 181 833ପଦଯ୍ମୁନ୍ ବିଶାଳ ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ବିଶାଳ LNT3236197
ୀ /1136462 30 181 834ସଜୁାତା ବିଶାଳ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ବିଶାଳ YVY0414201

ପ ୁ /1146463 40 181 835ତପନ କମୁାର ବାରିକ ପି ସାଧ ୁବାରିକ YVY0802926
ପ ୁ /1146464 38 181 836ମଦନ ବିଶାଳ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବିଶାଳ YVY0151639
ୀ /1156465 33 181 837ସବୁ ର୍ ଜାଲି ସା ପକାଶ ଚ  ଜାଲି LNT3041662

ପ ୁ /1166466 66 181 838ହୃଷିେକଶ ଦାସ ପି ବାଉରି ବ ୁ ଦାସ LNT3041704
ୀ /1166467 55 181 839କନିୁ େଦଇ ସା ଦିଜବର ନାୟକ OR/06/044/481034

ପ ୁ /1166468 38 181 840େତାଫାନ ଜାଲି ପି ସଦୁଶର୍ନ ଜାଲି LNT3041712
ପ ୁ /1166469 27 181 841କାହନ୍ ନାଏକ - କନୁୀ େଦଇ YVY1076942
ପ ୁ /1166470 25 181 842ରାଜା ନାଏକ - କନୁୀ େଦଇ YVY1076991
ପ ୁ /1166471 48 181 843ସନାତନ ନାୟକ ପି ଦିଜବର ନାୟକ OR/06/044/481035
ପ ୁ /1166472 39 181 844କାଳିଆ ନାୟକ ପି ଦୀଜବର ନାୟକ LNT3236742
ୀ /1166473 32 181 845ଲିଲି ନାୟକ ସା ସନିଆ ନାୟକ YVY0366948

ପ ୁ /1186474 52 181 846ଏ ରଫିକ ପି ଏ ସରିଫ LNT4538724
ୀ /1186475 45 181 847ଏ ମାଲିନା ସା ଏ ରଫିକ LNT4538716
ୀ /1186476 40 181 848ପ ଜିନୀ ଦାସ ସା ସବୁତ ଦାସ YVY0318568

ପ ୁ /1196477 42 181 849ରଘନୁାଥ ପଧାନ ପି ପି ପଧାନ OR/06/044/480158
ୀ /1206478 54 181 850ଇ ୁେରଖା ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ LNT3041720
ୀ /1206479 35 181 851ପିନାକି ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ LNT3041738

ପ ୁ /1206480 34 181 852ଅନୁପ ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ LNT3041746
ପ ୁ /1206481 32 181 853ଅ ରୁ ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ LNT3041753
ପ ୁ /1206482 63 181 854େକ.ସି. େଜନା ପି େମାହନ େଜନା LNT3345428
ୀ /1206483 48 181 855ଲଳିତା େଜନା ସା େକୖଳାସ ଚ  େଜନା OR/06/044/480119

ପ ୁ /1206484 36 181 856ଜିେତ  କମୁାର େଜନା ପି େକୖଳାସ ଚ  େଜନା LNT4540308
ପ ୁ /1206485 34 181 857ଶୀକା  କମୁାର େଜନା ପି େକୖଳାସ ଚ  େଜନା LNT4540365
ପ ୁ /1206486 31 181 858ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା ପି େକୖଳାସ ଚ  େଜନା YVY0366963
ପ ୁ /1206487 30 181 859ମଳୟ କମୁାର େଜନା ପି େକୖଳାସ ଚ  େଜନା YVY0366971
ପ ୁ /1216488 54 181 860ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ସଧୁାକର ଦାସ LNT4505673
ପ ୁ /1216489 80 181 861ରାମା ମମୁ ୁର୍ ପି େର ା ମମୁ ୁର୍ LNT2587186
ୀ /1216490 68 181 862ଧାନୀ ମମୁ ୁର୍ ସା ରାମା ମମୁ ୁର୍ LNT2587178
ପ ୁ /1216491 42 181 863ନିମାଇଁ ମମୁ ୁର୍ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମାଝୀ LNT3296738
ପ ୁ /1216492 50 181 864ନିରଂଜନ ପଧାନ ପି ଇ ମଣି ପଧାନ LNT3041761
ପ ୁ /1226493 67 181 865ଭୁଗଲୁ େସାେରନ ପି ଧନୁ େସାେରନ OR/06/044/480062
ପ ୁ /1226494 47 181 866କାନା େସାେରନ ପି ଭୁଗଲୁ େସାେରନ LNT2587160
ପ ୁ /1236495 65 181 867ଗେଜ  େଜନା ପି ବୀର େଜନା OR/06/044/480114
ୀ /1236496 61 181 868ସଘଂମିତା େଜନା ସା ଗେଜ  େଜନା OR/06/044/480115
ପ ୁ /1236497 44 181 869େଦବବତ େଜନା ପି ଗେଜ  େଜନା LNT2587152
ପ ୁ /1236498 42 181 870ପିୟବତ େଜନା ପି ଗେଜ  େଜନା LNT1696996
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ୀ /1236499 39 181 871ସସିତା େଜନା ପି ଗେଜ  େଜନା LNT2587145
ପ ୁ /1246500 24 181 872ପଣୂର୍ଚ  ଜାଲୀ ପି ବାଉରୀବ ୁ ଜାଲୀ YVY1251057
ୀ /1246501 22 181 873ରସୀତା ଜାଲୀ ପି ବାଉରାବ ୁ ଜାଲୀ YVY1251412
ୀ /1246502 63 181 874ଲକ୍ଷୀ ପାତ ସା ମାଧବ ପାତ LNT3345410

ପ ୁ /1246503 42 181 875ତୀନାଥ ପାତ ପି ମାଧବ ପାତ LNT3345402
ପ ୁ /1246504 71 181 876ଅ ନ ସରକାର ପି ତାରକାନାଥ ସରକାର LNT3041787
ୀ /1246505 61 181 877ଅପିର୍ତା ସରକାର ସା ଅ ନ ସରକାର LNT3041795

ପ ୁ /1246506 41 181 878େଦବ ମାଲଯ୍ ସରକାର ପି ଅ ନ ସରକାର LNT3041779
ପ ୁ /1256507 33 181 879ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ମଣି ସାହୁ LNT3041803
ପ ୁ /1256508 72 181 880କାଶନିାଥ େସଠୀ ପି ଗରୁୁଚରଣ େସଠୀ LNT3236973
ୀ /1256509 67 181 881ସତଯ୍ଭାମା େସଠୀ ସା କାଶନିାଥ େସଠୀ LNT3236981
ୀ /1256510 61 181 882ବିଳାସିନୀ େସଠୀ ସା ଦାଶରଥି େସଠୀ OR/06/044/480144

ପ ୁ /1256511 56 181 883ଭବାନିଶ ର େସଠୀ ପି ଗ ବର୍  େସଠୀ LNT2587137
ପ ୁ /1256512 46 181 884େସାମକା  େସଠୀ ପି କାଶନିାଥ େସଠୀ LNT3236999
ୀ /1256513 45 181 885ମିନତୀ େସଠୀ ସା ଭବାନୀ ଶ ର େସଠୀ LNT2587129

ପ ୁ /1266514 83 181 886ଜୟରାମ ଦାସ ପି ଦିବାକର ଦାସ OR/06/044/480949
ୀ /1266515 60 181 887ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ସା ଜୟରାମ ଦାସ LNT2500890

ପ ୁ /1266516 53 181 888ଲକ୍ଷଣ ଦାସ ପି ଜୟରାମ ଦାସ OR/06/044/480951
ପ ୁ /1266517 47 181 889ର ନ ଦାସ ପି ଜୟରାମ ଦାସ OR/06/044/480952
ୀ /1266518 43 181 890େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ଲକ୍ଷଣ ଦାସ LNT2500924
ୀ /1266519 42 181 891ଉପମା ଦାସ ସା ଜୟରାମ ଦାସ LNT2500973
ୀ /1266520 40 181 892ରଶୀ ଦାସ ସା ର ନ ଦାସ LNT2500932

ପ ୁ /1266521 70 181 893ପି ଭି ମଇଦିନ କଟିୁ ପି ପି ଭି ସଇଦାଲି LNT3041811
ପ ୁ /1266522 38 181 894କନୁା େଲ ା ପି ରସାନ  େଲ ା LNT4499588
ପ ୁ /1266523 34 181 895ମନୁା େଲ ା ପି ରସାନ  େଲ ା LNT4499596
ପ ୁ /1266524 35 181 896ଜି.ଜଗଦିଶର ରାଓ ପି ଜି େଭ ଟସାମୀ ରାଓ YVY0802918
ୀ /1266525 58 181 897ଗୀତା ଭରଲକ୍ଷୀ ସା ଗୀତା େଭ ଟସାମୀ YVY0642108

ପ ୁ /1276526 39 181 898ଲି ରାଜ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା LNT3041837
ପ ୁ /1276527 80 181 899େଗାପାଳ ବିେଶାଇ ପି ଜଗବ ୁ ବିେଶାଇ OR/06/044/480111
ୀ /1276528 70 181 900କମୁାରୀ ବିେଶାଇ ସା େଗାପାଳ ବିେଶାଇ YVY0990002

ପ ୁ /1276529 49 181 901ପକାଶ ବିେଶାଇ ପି େଗାପାଳ ବିେଶାଇ OR/06/044/480110
ପ ୁ /1276530 46 181 902ପଦୀପ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି େଗାପାଳ ବିେଶାଇ LNT3236031
ପ ୁ /1276531 41 181 903ପଭାତ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି େଗାପାଳ ବିେଶାଇ LNT3236205
ୀ /1276532 39 181 904ଝିଲି କମୁାରୀ ବିେଶାଇ ପି େଗାପାଳ ବିେଶାଇ LNT3236700

ପ ୁ /1276533 36 181 905ପଶା  ବିେଶାଇ ପି େଗାପାଳ ଚ  ବିେଶାଇ LNT4505749
ୀ /1276534 29 181 906ଲକ୍ଷୀ ବିେଶାଇ ପି େଗାପାଳ ଚ  ବିେଶାଇ YVY0642074

ପ ୁ /1276535 53 181 907ପହଲାଦ ଜାଲି ପି ଭରତ ଜାଲି LNT3041829
ୀ /1276536 26 181 908େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0860627

ପ ୁ /1286537 66 181 909ପି ସି ଆପଟିୁ ପି ପି ସି ଚଥନ LNT3041860
ପ ୁ /1286538 41 181 910େଗାଲକ ଚ  େବେହରା ପି ନବଘନ େବେହରା LNT3041894
ପ ୁ /1286539 40 181 911ହରିଶଚ  େବେହରା ପି କଳୁମଣୀ େବେହରା YVY0525519
ପ ୁ /1286540 45 181 912ବଟ କୃ  ଦଳାଇ ପି େବନୁ ଦଳାଇ LNT3041845
ପ ୁ /1286541 34 181 913ଅଜୟ ଜାଲି ପି ରଘନୁାଥ ଜାଲି LNT3041886
ପ ୁ /1286542 42 181 914ଜିେତ  କମୁାର ମହା ି ପି ଧେନଶର ମହା ି LNT4499612
ୀ /1286543 41 181 915ସସିତା ମହା ି ସା ଜିେତ  କମୁାର ମହା ି LNT4499604

ପ ୁ /1286544 19 181 916ସତଯ୍ବତ ନାଥ ପି ର ନ କମୁାର ହାତୀ YVY1251156
ୀ /1286545 47 181 917ନିେରାଦ େକ ସି ସାମଲ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସାମଲ LNT3121118

ପ ୁ /1296546 60 181 918ଲଳିତ କମୁାର ମହା ି ପି ପେବାଧ ମହା ି OR/06/044/480882
ୀ /1296547 57 181 919ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ଲଳିତ କମୁାର ମହା ି OR/06/044/480883
ୀ /1306548 68 181 920ବି କନକ  ସା ବି ବଳରାମ ରାଓ LNT4522959
ପ ୁ /1306549 44 181 921ଅନ  କମୁାର ପି ଚ  େଦବ ସିଂ YVY0980623
ୀ /1306550 36 181 922କରୁଣା କମୁାରୀ ସା ଅନ  କମୁାର DRV1606177
ପ ୁ /1306551 80 181 923ବି ବଳରାମ ରାଓ ପି ବି ଆପାଲା ରାଓ LNT4522942
ପ ୁ /1306552 65 181 924ପାପା ରାଓ ପି ୟୁ ହାପିଆ ରାଓ OR/06/044/480128
ୀ /1306553 65 181 925ତୁଳସି ରାଓ ସା ପାପା ରାଓ OR/06/044/480129
ପ ୁ /1306554 55 181 926ବି ହରିକମୁାର ରାଓ ପି ବି ବଳରାମ ରାଓ LNT4538633
ପ ୁ /1306555 50 181 927ବି ଅେଶାକ ରାଓ ପି ବି ବଳରାମ ରାଓ LNT4515607
ପ ୁ /1306556 49 181 928ଆନ  ରାଓ ପି ପାପା ରାଓ OR/06/044/480130
ୀ /1306557 45 181 929ୟୁ ଆଶା ରାଓ ସା ୟୁ ଆନ  ରାଓ YVY0193961
ୀ /1306558 45 181 930ବି ପ ୁ ଲତା ରାଓ ସା ବି ହରି କମୁାର ରାଓ LNT4515581
ୀ /1306559 43 181 931େହମଲତା ରାଓ ସା ବି ଅେଶାକ ରାଓ LNT4515599
ପ ୁ /1306560 49 181 932ସଶୁା  କମୁାର ରାୟ ପି ଶରତେମାହନ ରାୟ LNT1696988
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ୀ /1306561 45 181 933ସାଗରୀକା ରାୟ ସା ସଶୁା  କମୁାର ରାୟ LNT4515573
ପ ୁ /1306562 43 181 934ଶଶା  େଶଖର ରାୟ ପି ଶରତ େମାହନ ରାୟ LNT4544466
ପ ୁ /1306563 42 181 935ପକାଶ ରାୟ ପି ଲଳିତ େମାହନ ରାୟ LNT1697002
ୀ /1306564 32 181 936ତାନିଆ େସନଗୁ ା ପି ଡି ବି େସନଗୁ ା LNT3041902
ୀ /1316565 49 181 937ସଖୁୀ ବିଶାଳ ସା ରାେଜ  ବିଶାଳ LNT2493005
ୀ /1316566 50 181 938ମମତା ସାହୁ ସା ଶୀପତି ସାହୁ LNT2587079

ପ ୁ /1326567 46 181 939େଭାେଳଶର େବେହରା ପି କୀ ର୍ନ େବେହରା LNT4499646
ୀ /1326568 40 181 940େଜଯ୍ା ନ୍ା ମୟୀ େବେହରା ସା ରବି  ଜାଲି YVY0802892

ପ ୁ /1326569 49 181 941ବାନାମର ଭ ପି ଚକଧର ଭ LNT3041936
ପ ୁ /1326570 46 181 942ସଦାଶବି ଦାସ ପି ବଜକିେଶାର ଦାସ LNT4499570
ପ ୁ /1326571 45 181 943ରବି  ଜାଲି ପି ଅଧିକାରୀ ଜାଲି LNT4499638
ପ ୁ /1326572 33 181 944ଜିେତ  ଜାଲି ପି ପ ୂ ର୍ ଜାଲି YVY0990010
ପ ୁ /1326573 52 181 945ପଦେଲାଚନ ମିଶ ପି େଗାପାଳ କୃ  ମିଶ YVY0712752
ପ ୁ /1326574 60 181 946ପେମାଦ ନାଏକ ପି ପାବର୍ ତୀ ନାଏକ YVY1076959
ପ ୁ /1326575 53 181 947ନରଂଜନ ନାଏକ ପି ହରିହର ନାଏକ LNT3041910
ୀ /1326576 50 181 948କନକ ନାଏକ ସା ପେମାଦ ନାଏକ YVY1076967
ୀ /1326577 23 181 949ପନୁମ୍ସୀନୀ ନାଏକ ପି ପେମାଦ ନାଏକ YVY1076934
ୀ /1326578 64 181 950ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ସା ପରମା ନାୟକ LNT4544532

ପ ୁ /1326579 41 181 951ଟୁକନୁା ନାୟକ ପି ଶବି ପସାଦ ନାୟକ LNT3121134
ୀ /1326580 47 181 952େମାନାଲିସା ରଥ ସା ପଦେଲାଚନ ମିଶ YVY0712687

ପ ୁ /1326581 46 181 953େଗୗର େମାହନ େସାେରନ ପି ବୁଧଭୁାଇ େସାେରନ YVY0151647
ପ ୁ /1336582 46 181 954ପ ୁ ର୍ ଚ  େଭାଳ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େଭାଳ LNT3296753
ପ ୁ /1336583 44 181 955ସବୁାଷ ଚ  େଭାଳ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େଭାଳ LNT3296803
ୀ /1336584 39 181 956ରଶିତା େଭାଲ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େଭାଲ LNT4499463

ପ ୁ /1336585 46 181 957ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି େଗୗତମ ଦାସ LNT3041951
ପ ୁ /1336586 27 181 958େକ ପଦୀପ ପି େକ.ଏ ମ ରାଜୁ YVY0980565
ପ ୁ /1336587 47 181 959କିେଶାର ଚ  ପ ୃ ି ପି େଗାବି  ପ ୃ ି LNT3041944
ପ ୁ /1336588 43 181 960ରେମଶ ଚ  ପ ୃ ି ପି ଶ ର ପ ୃ ି LNT3041977
ପ ୁ /1336589 54 181 961ଅନିରୁ  ସାହୁ ପି ଇ ମଣି ସାହୁ LNT3041969
ୀ /1346590 52 181 962େଦୗପଦୀ େବହରା ପି ହୃଷିେକଶ େବହରା LNT3236924
ୀ /1346591 35 181 963ଗାୟତୀ େଦବୀ ପି େଧାେବଇ ମଲିକ LNT4529863

ପ ୁ /1346592 73 181 964େଧାେବଇ ମଲିକ ପି ମାନସ କମୁାର ମଲିକ LNT3236890
ୀ /1346593 67 181 965ନିମର୍ଳା ମଲିକ ସା େଧାେବଇ ମଲିକ LNT3236882

ପ ୁ /1346594 37 181 966ରବି ଶ ର ମାଥର୍ା ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମାଥର୍ା YVY0151548
ପ ୁ /1346595 61 181 967େଭ େଟଶର େୟରନାଗଲୁା ରାଓ ପି ରାମଲୁୁ େୟରନାଗଲୁା LNT4529814
ପ ୁ /1346596 54 181 968ସେ ାଷ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ପଦନାଭ ସାମ ରାୟ LNT4505657
ୀ /1346597 49 181 969ପମିଳା ସାମ ରାୟ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାମ ରାୟ LNT4505665
ୀ /1346598 54 181 970ଲଳିତା ୟର ୁଲା ସା ୱାଇ ଭି ରାଓ LNT3041985
ୀ /1346599 36 181 971ଦିପିକା େୟରନାଗଲୁା ପି େଭ େଟଶର ରାଓ େୟରନାଗଲୁା LNT4529855

ପ ୁ /1356600 43 181 972ସ ୟ କମୁାର ମଲିକ ପି େଧାେବଇ ମଲିକ LNT3236296
ପ ୁ /1356601 40 181 973ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମଲିକ ପି େଧାେବଇ ମଲିକ LNT3236510
ପ ୁ /1366602 48 181 974କା ିର୍କ ଚ  ମଳିକ ପି ପାଗଲ ମଳିକ LNT4538641
ୀ /1366603 36 181 975ସବିତା ରାଣୀ ମଳିକ ସା କା ିର୍କ ଚ  ମଳିକ LNT4538682

ପ ୁ /1366604 39 181 976ଜେନଜୟ ମଲିକ ପି େଧାେବଇ ମଲିକ LNT3236528
ପ ୁ /1366605 59 181 977େଗାବି  ଚ  ଟୁଡୁ ପି ମୀଯଯ୍ର୍ା ଟୁଡୁ LNT2488773
ୀ /1366606 50 181 978ହାରାମଣୀ ଟୁଡ଼ୁ ସା େଗାବି  ଚ  ଟୁଡ଼ୁ LNT2586972

ପ ୁ /1376607 59 181 979େକ.ଏ. ମ ରାଜୁ ପି େକ ଆପା ରାଓ ରାଓ LNT3236676
ୀ /1376608 55 181 980େକ ଇ ିରା ସା େକ ମ ରାଜୁ LNT3236684
ୀ /1376609 26 181 981େକ ମନିଷା ପି େକ.ଏ ମ ରାଜୁ YVY0980540
ପ ୁ /1386610 59 181 982ଗଗନ ବିହାରୀ ସାମ  ରାୟ ପି ଆ ର୍ବ ୁ ସାମ  ରାୟ LNT3236874
ୀ /1386611 55 181 983କଲଯ୍ାଣୀ ସାମ ରାୟ ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ସାମ ରାୟ LNT3237054
ପ ୁ /1396612 22 181 984ପୀ.ସରିୂୟା ନାରାୟଣ େରଡୀ ପି ପୀ.ଶୀନିଵାସ େରଡୀ YVY1056001
ପ ୁ /1396613 46 181 985ପି ଶନିିବାସ େରଡି ପି ପି ଡି େରଡି LNT4499547
ୀ /1396614 41 181 986ପି ସମୁନ େରଡି ସା ପି ଶନିିବାସ େରଡି LNT4499554
ୀ /1396615 55 181 987ସେୁଲାଚନା ସାମ ରାୟ ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ସାମ ରାୟ LNT2586964
ପ ୁ /1406616 51 181 988ରାଧାନାଥ ମାଝୀ ପି କାଳୀ ଚରଣ ମାଝୀ YVY0642207
ୀ /1406617 41 181 989ସଳୁତୀ ମାଝୀ ସା ରାଧାନାଥ ମାଝୀ YVY0642199
ପ ୁ /1416618 41 181 990ମେନାଜ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ମାନସ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ LNT2488146
ପ ୁ /1426619 38 181 991େକୖଳାସ ଜାଲି ପି େମାହନ ଜାଲି LNT3042009
ପ ୁ /1426620 33 181 992ବୁଲୁ ଜାଲି ପି ମାଗଣିୁ ଜାଲି LNT3041993
ପ ୁ /1426621 54 181 993ବଟକୃ  ମହା ି ପି ଅଗଣି ମହା ି LNT3042017
ପ ୁ /1426622 73 181 994ଲକ୍ଷଣ ରାଉତ୍ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ୍ LNT3297306
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ୀ /1436623 50 181 995ଗୀତାରାଣୀ ପାଣିଗାହୀ ସା କମାର ପାଣିଗାହୀ LNT3297223
ପ ୁ /1446624 58 181 996େବୖ ବ ହାତୀ ପି ମଧ ୁହାତୀ LNT2586881
ୀ /1446625 53 181 997ବିେନାଦିନୀ ହାତୀ ସା େବୖ ବ ହାତୀ LNT2586873

ପ ୁ /1446626 27 181 998ଶରତ ହାତୀ ପି େବୖ ବ ହାତୀ YVY0642082
ପ ୁ /1456627 51 181 999ହରିେମାହନ େହମମ୍ ପି ବାଇଜୁ େହମମ୍ LNT4092276
ପ ୁ /1466628 38 181 1000ସେୁରଶ କମୁାର ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ LNT3042025
ୀ /1476629 46 181 1001େରବତୀ ନାଥ ପି ଉଦୟ ନାଥ YVY0151571

ପ ୁ /1486630 62 181 1002ରାମଚ  ପାତ ପି ହରିହର ପାତ YVY0151597
ୀ /1486631 42 181 1003ପଭାତି ପାତ ସା ରାମଚ  ପାତ YVY0151589

ପ ୁ /1486632 40 181 1004ରେମଶ ଚ  ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ YVY0839365
ୀ /1486633 37 181 1005ସେରାଜିନୀ ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ YVY0151605

ପ ୁ /1496634 46 181 1006େଦବପସାଦ ଦାସ ପି ସଦାନ  ଦାସ LNT4133526
ୀ /1496635 23 181 1007େଶତପଦା ପରମାଣିକ ପି ନିରଞନ ପରମାଣୀକ YVY1064955

ପ ୁ /1496636 40 181 1008ଲକ୍ଷୀଧର ପରମାଣିକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପରମାଣିକ LNT4529806
ପ ୁ /1506637 36 181 1009ପଶା  େସଠୀ ପି ଦାଶରଥି େସଠୀ LNT4091484
ୀ /1516638 27 181 1010ଶଚିୁସିତା େବେହରା ପି ବଜ କିେଶାର େବେହରା YVY0642033

ପ ୁ /1516639 48 181 1011ରାଧାରଂଜନ ସିଂ ପି େସାମନାଥ ସିଂ LNT3042033
ୀ /1516640 38 181 1012ସକୁମୁାରୀ ସିଂ ସା ରାଧା ର ନ ସିଂ YVY0642058

ପ ୁ /1516641 36 181 1013ସେ ାଷ କମୁାର ସିଂ ପି େଦବଗନୁ ସିଂ YVY0642066
ୀ /1526642 37 181 1014ପଜ୍ଞା ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ LNT4133500
ୀ /1536643 43 181 1015କାନନବାଳା ଦାସ ସା େଦବପସାଦ ଦାସ LNT4133484

ପ ୁ /1546644 62 181 1016ଭଗବାନ େବେହରା ପି ତୁ ନାଥ େବେହରା YVY0414219
ପ ୁ /1556645 56 181 1017ସାମଏୁଲ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ YVY0414185
ୀ /1556646 59 181 1018ଅ ଳି ପାତ ସା ସାମଏୁଲ ଦାସ YVY0414193

ପ ୁ /1566647 60 181 1019ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବିମାଧର ଦାସ YVY0414276
ୀ /1566648 55 181 1020ଅ ଳୀପଭା ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0414284

ପ ୁ /1566649 32 181 1021ଅରବି  ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0414292
ପ ୁ /1576650 43 181 1022ବିଶଜିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅନୁ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0414300
ପ ୁ /1586651 48 181 1023ରାେଜଶ କମୁାର ପି ବିଶନାଥ ସାହା YVY0525568
ୀ /1586652 40 181 1024ସି ଲ କମୁାରୀ ସା ରାେଜଶ କମୁାର YVY0525576

ପ ୁ /1586653 31 181 1025ଜଗତବ ୁ ମହାପାତ ପି ବଜବ ୁ ମହାପାତ YVY0525881
ପ ୁ /1586654 35 181 1026ବରଜୁ ନାଏକ ପି ମେହ  ନାଏକ YVY0525444
ୀ /1586655 34 181 1027ରି  ୁନାଏକ ସା ବ ୁର୍ ନାଏକ YVY0525436
ୀ /1586656 31 181 1028ମାମିନା ନାଏକ ସା ଶ ର ନାଏକ YVY0525592

ପ ୁ /1586657 29 181 1029ରାେକଶ ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ YVY0525873
ୀ /1586658 28 181 1030ସଜୁାତା ସାମ ସିଂହାର ପି େଦବରାଜ ସାମ ସିଂହାର YVY0525410

ପ ୁ /1596659 29 181 1031ଶଭୁଜିତ େବେହରା ପି ବଜ କିେଶାର େବେହରା YVY0642041
ପ ୁ /1596660 28 181 1032େରାନୁ ମନଦୀପ ମହା ି ପି େଦବୀଦ  ମହା ି YVY0642090
ପ ୁ /1596661 52 181 1033ବାବୁ ପ ା ପି ଦୁଃଖୀ ଶଯ୍ାମ ପ ା YVY0641969
ୀ /1596662 45 181 1034ରଜନୀ ପ ା ସା ବାବୁ ପ ା YVY0641951

ପ ୁ /1596663 50 181 1035ପଦୀ  କମୁାର ରାୟ ପି େଗାପାଳ ଚ  ରାୟ YVY0642165
ପ ୁ /1596664 48 181 1036ମମୟ ରାୟ ପି ଦାେମାଦର ରାୟ YVY0641944
ୀ /1596665 47 181 1037ମଛର୍ନା ରାୟ ସା ମଳୟ ରାୟ YVY0641936
ୀ /1596666 44 181 1038ସିତା ରାୟ ସା ପଦୀ  କମୁାର ରାୟ YVY0642157
ୀ /1606667 35 181 1039େସୗଦାମିନି ସାଇଁ ସା ପଫଲୁ ଚ  ସାଇଁ YVY0802876
ୀ /1616668 60 181 1040ନଳିନୀ ମିଶ ସା େଗାପାଳ ପସାଦ ମିଶ YVY0802850

ପ ୁ /1616669 60 181 1041େଗାପାଳ ପସାଦ ମିଶ ପି ବଲେଦଓ ମିଶ YVY0802868
ୀ /1616670 36 181 1042ନମତା ମିଶ ପି େଗାପାଳ ପସାଦ ମିଶ YVY0802843

ପ ୁ /1896671 56 181 1043ମେହଶର େବଉରା ପି ସବୁାସିନି େବଉରା YVY0860619
ୀ /c/o Piyus6672 29 181 1044ସ୍ଵୀଟୀ ଅଗଵାଲ ସା ପିୟୁଷ ଅଗଵାଲ YVY1201086
ୀ /mathaa sa6673 51 181 1045ବୀଣାପାଣି ଦାସ ସା ପିତାେବସ ଦାସ YVY1202589
ପ ୁ /16674 34 181 1046ଜଗଦୀଶ େବହୁରା ମା ବିଦୁଲତା େବହୁରା YVY0366542
ପ ୁ /16675 50 181 1047ନେର  ନାୟକ ପି ମ ରାଜ ନାୟକ LNT2476448
ୀ /16676 56 181 1048ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ଗଦାଧର ରାଉତ LNT3345444
ପ ୁ /16677 25 181 1049ଶୀ ଲକ୍ଷୀକା  େସଠୀ ମା ମୀତାରାଣୀ େସଠୀ YVY0931857
ପ ୁ /26678 58 181 1050ଏମ.େଦୖବ ପସାଦ ପି ଏମ.ଦରଶାମୀ େରଡି LNT2490969
ୀ /26679 47 181 1051ବି. ଶଶକିଳା ସା ଏମ.େଦୖବ ପସାଦ LNT2490951
ୀ /26680 27 181 1052ସନିୁତା େବେହରା ସା େକୖଳାସ େବେହରା YVY0931709
ପ ୁ /36681 51 181 1053ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ଦାସ LNT2489664
ପ ୁ /46682 22 181 1054ସାଂକ  ଉ ତା  ପି ସଂଜୀଵ ଉ ତା  YVY1282177
ପ ୁ /46683 50 181 1055େଦେବନ କମୁାର େବେହରା ପି ଭାଗିରଥୀ େବେହରା LNT2489649
ପ ୁ /46684 52 181 1056ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ LNT2489672
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ପ ୁ /56685 38 181 1057ପଦୀପ କମୁାର ଗୁ ା ପି ବିଜୟ ଶ ର ଲାଲ LNT1696772
ପ ୁ /66686 61 181 1058ଅଜୟ କମୁାର ପ ା ପି କାମପାଳ ପ ା LNT2489557
ୀ /86687 58 181 1059ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା େଗାପିନାଥ ସାହୁ YVY0525741
ୀ /96688 30 181 1060ନ ିତା ଜାଲି ସା ପଶନନ୍  ଜାଲି YVY0931741

ପ ୁ /96689 65 181 1061େଗାପିନାଥ ସାହୁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାହୁ YVY0525758
ୀ /106690 27 181 1062େମାନିକା ବରୁଆ ପି ୰ ାନ୍ସିସ ବରୁଆ YVY1176890
ୀ /106691 38 181 1063ସଚିୁତା େସଠୀ ପି କାଶୀନାଥ େସଠୀ YVY0525733

ପ ୁ /106692 35 181 1064ଶୀକା  େସଠୀ ପି କାଶନିାଥ େସଠୀ YVY0525725
ପ ୁ /H/10,MUNI6693 24 181 1065େଦବବତ ନ  ନ ପି ଧରଣୀଧର ନ  ନ YVY1200187
ପ ୁ /116694 32 181 1066ଧସୁା ନାୟକ ପି କନୁୁ ନାୟକ YVY0642249
ୀ /126695 64 181 1067ମଂଜୁଲତା ପ ନାୟକ ପି ଚକଧର ପ ନାୟକ YVY0642124

ପ ୁ /136696 42 181 1068ନିର ନ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YVY0642223
ୀ /146697 29 181 1069ସମିୁତା ପଧାନ ପି କୃ  ଚ  ପଧାନ YVY0642256
ୀ /146698 28 181 1070ଯମନୁା ପଧାନ ପି କୃ  ଚ  ପଧାନ YVY0642272
ୀ /176699 34 181 1071ଲିଲିନା େସଠୀ ସା ସକୁା  କମୁାର େସଠୀ YVY0931840

ପ ୁ /676700 25 181 1072ସନଯ୍ାସୀ େଭାଇ ପି ତିନାଥ େଭାଇ YVY0980730
ପ ୁ /836701 25 181 1073ବିକାଶ ଚ  େବେହରା ପି କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା YVY0931824
ପ ୁ /846702 25 181 1074ଶ ର େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା YVY0931683
ୀ /896703 27 181 1075ଶଶୀ େରଖା ମହା ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମହା YVY0802967

ପ ୁ /916704 52 181 1076ମାଧଵ େବେହରା ପି ୰ ଅନାଦି େବେହରା YVY1176775
ପ ୁ /916705 38 181 1077ମେହଶର ଜାଲି ପି ଖଲିଆ ଜାଲି YVY0980664
ୀ /1016706 25 181 1078େଫଲି ଦାସ ସା ଶ ର କମୁାର ଦାସ YVY0931758

ପ ୁ /1056707 26 181 1079ରାେକଶ ଦାସ ପି କରୁଣା କର ଦାସ YVY0931808
ୀ /1086708 33 181 1080ପଭାତୀ େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା YVY1296094
ୀ /BOOTH NO-6709 21 181 1081ପିୟା ଗୁ ା ପି ବୃେଜଶ କମୁାର ଗୁ ା YVY1304096
ୀ /1226710 29 181 1082ମନିୁ ଜାଲି ସା ପନିୁଆ ଜାଲି YVY0931774
ୀ /1226711 24 181 1083ଅନନଯ୍ା ମିଶ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମିଶ YVY1296128

ପ ୁ /1246712 26 181 1084ମିଥନୁ ଜାଲି ପି କୃ  ଜାଲି YVY0931725
ପ ୁ /1246713 25 181 1085ପକାଶ ଜାଲି ପି କୃ  ଜାଲି YVY0931733
ପ ୁ /1246714 25 181 1086ବିକାଶ ଜାଲି ପି କୃ  ଜାଲି YVY0931717
ପ ୁ /1256715 20 181 1087ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାଇଁ ପି ଶଶକିା  ସାଇଁ YVY1296060
ପ ୁ /1426716 22 181 1088ଧରଣୀ ଦାସ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ YVY1309194
ପ ୁ /3696717 20 181 1089ସମିୁତ ଚେ ରଜୀ - ସବୁୀର ଚେ ରଜୀ YVY1305630
ୀ /9996718 29 181 1090ପିୟ ା େଜନା ସା ପିୟବତ େଜନା YVY0931790

ପ ୁ /335/A/36719 26 181 1091ବିନୀତ କମୁାର େଶୗ ପି େଗାପାଳ ପସାଦ େଶୗ YVY1304724
ୀ /86720 33 181 1092େସାନାଲୀ ମହାପାତ ସା ସଦିୁପ ମହାପାତ YVY1318088
ୀ /156721 38 181 1093ମନିୁ େଯନା ସା ପି  ୁେଯନା YVY1318096

ପ ୁ /526722 21 181 1094ଚ ନ ଟହଲ ପି ରେମଶ ଟହଲ YVY1318104
ୀ /76723 25 181 1095ମଧସିୁତା ପଧାନ ସା ବିଜୟ ପଧାନ YVY1318112

ପ ୁ /526724 37 181 1096ଅେଶାକ ଜାଲି ପି ଫକିର ଜାଲି YVY1318120
ପ ୁ /76725 37 181 1097ବିଜୟ ପଧାନ ପି ଶ ର ପଧାନ YVY1318138
ପ ୁ /156726 41 181 1098ପି  ୁେଯନା ପି ହରିପଦ େଯନା YVY1318146
ୀ /36727 22 181 1099େସତଂଗୀନ ତିପାଠୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY1318153

ପ ୁ /216728 49 181 1100େକୖଳାଶ ମହା ି ପି େବୖଦନାଥ ମହା ି YVY1322163
ୀ /216729 44 181 1101ସାରିକା ମହା ି ସା େକୖଳାସ ମହା ି YVY1322171

ପ ୁ /076730 21 181 1102ଦିଶା  କମୁାର କେକେଶରା ପି ସରିତା େକେଶରା YVY1322189
ପ ୁ /106731 18 181 1103ସିଥର୍ା  ଜାଲି ପି ଦୀନବଂଧ ୁଜାଲି YVY1335827
ପ ୁ /106732 18 181 1104ବିଶାଲ ସାହ ପି ବିକମ ସାହ YVY1335942
ୀ /676733 24 181 1105ଅ ର୍ବସତୁା ବିଶାଳ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ପଧାନ YVY1339910
ପ ୁ /086734 26 181 1106ଅନିଲ କମୁାର େକାଏଲ ପି େଛାଟୁ େକାଏଲ YVY1339928
ୀ /016735 21 181 1107େଜଯ୍ାତି େସଠୀ ପି କାମରାଜ େସଠୀ YVY1339936
ୀ /086736 23 181 1108ସସୀତା ପାତ ସା ଅନିଲ କମୁାର େକାଯଲ YVY1339944
ପ ୁ /086737 34 181 1109ସଦୁୀପ ମହାପାତ ପି କୃ ଚଂଦ ମହାପାତ YVY1339951
ପ ୁ /16738 71 182 4ମରୁଲିଧର ମହା ି ପି ସପନି ମହା ି LNT2561173
ପ ୁ /16739 47 182 6ତିେଲାଚନ ମଦୁୁଲି ପି ଗଲୁ ମଦୁୁଲି LNT2561165
ପ ୁ /16740 39 182 7ଅଭିନ ପଧାନ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ LNT2561199
ପ ୁ /16741 54 182 10ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଭରତ ସାହୁ LNT3345733
ପ ୁ /16742 51 182 11ନବକିେଶାର ସାହୁ ପି ପରୁୁେଷା ମ ସାହୁ LNT2561447
ୀ /16743 44 182 12ସତିୃ ନଳିନୀ ସାହୁ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ସାହୁ LNT3235629
ପ ୁ /026744 26 182 13ଯଗ ୁଜାଲି ପି େଭାଳ। ଜାଲି YVY1283936
ପ ୁ /26745 36 182 14େକୖଳାସ େବେହରା ପି ରାଜୁ େବେହରା YVY0303594
ୀ /26746 44 182 15ରିନାରାଣୀ ଦାସ ସା ଉ ମ ଦାସ LNT2561181
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ୀ /26747 37 182 16େକୗଶଲଯ୍ା ଜାଲି ସା ମେନାଜ କମୁାର ଜାଲି YVY0303602
ପ ୁ /26748 41 182 17ମେନାଜ କମୁାର ଜାଲି ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ଜାଲି YVY0303610
ୀ /36749 49 182 18େଜଯ୍ା ନ୍ା େବେହରା ସା ମାଧବାନ  େବେହରା LNT3305885
ୀ /36750 28 182 19ପଦାବତୀ ସାମ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ YVY1184753

ପ ୁ /046751 24 182 20ଗଯ୍ାନ ର ନ ମାହାଳୀ ପି ପାଣକୃ  ମ।ହାଳୀ YVY1283993
ୀ /046752 19 182 21େସାନାଲି ମାହାଳୀ ପି ପାଣକୃ  ମାହାଳୀ YVY1284033

ପ ୁ /46753 54 182 22େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ ପି କଣୁଳମଣୀ ଦାସ LNT3235363
ୀ /46754 47 182 23କାନନବାଳା ଦାସ ସା େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ LNT3234523
ୀ /46755 43 182 24ସରୀତା ଦାସ ପି କଳୁମଣୀ ଦାସ LNT2561157

ପ ୁ /46756 53 182 25ନିର ନ ପରମାଣିକ ପି ବିକଳ ପରମାଣିକ LNT3036837
ୀ /46757 42 182 26ପିୟମଦା ପରମାଣିକ ସା ନିର ନ ପରମାଣିକ LNT3036845

ପ ୁ /46758 34 182 27ଚିନୟ ସିଂ ପି ଅନୀଲ ସିଂ LNT4544698
ପ ୁ /46759 31 182 28ଜଗନନ୍ ାଥ ସାଇଁ ପି କୃ  ସାଇଁ YVY0526608
ପ ୁ /56760 45 182 29ବିଜୟ ଜାଲି ପି ଭଗବାନ ଜାଲି OR/06/044/482357
ୀ /66761 36 182 30େସୗମଯ୍ ଦାସ ପି ସଶୁା  ଦାସ YVY0526590
ୀ /66762 29 182 31େରାମଯ୍ା ଦାସ ପି ଶଷୁା  ଦାସ YVY0526517
ୀ /66763 40 182 33ପ ୂ ିର୍ମା ନାଏକ ସା ବଟିଆ ନାଏକ YVY0526574
ୀ /86764 80 182 37ମାନସୀ େବେହରା ସା ବିହାରୀ େବେହରା OR/06/044/482019

ପ ୁ /86765 59 182 38ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ସବୁଳ େବେହରା YVY0303644
ପ ୁ /86766 42 182 39ବିହାରୀ େବେହରା ପି ବୁ ିଆ େବେହରା OR/06/044/482018
ପ ୁ /86767 39 182 40ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା YVY0303651
ପ ୁ /86768 30 182 41ଗଗନ େବେହରା ପି ବିହାରୀ େବେହରା YVY0803072
ପ ୁ /86769 28 182 42େଖାକନ୍ େବେହରା ପି ବିହାରୀ େବେହରା YVY0803130
ୀ /86770 27 182 43ମାମା େବେହରା ସା େଖାକନ୍ େବେହରା YVY0803122

ପ ୁ /86771 52 182 46କୃ  ଜାଲି ପି ଦ ପାଣି ଜାଲି YVY0303677
ୀ /86772 42 182 47ସନିୁତା ଜାଲି ସା କୃ  ଜାଲି YVY0303669
ୀ /096773 22 182 49ସନୁ ା େବେହରା ପି ପ ୂଲା େବେହରା YVY1111756

ପ ୁ /096774 26 182 50ବଲିଆ ଦାସ ପି ପା ବ ଦାସ YVY1068360
ୀ /096775 36 182 51ନ ିତା ଜଲୀ ସା ପସନନ୍ା ଜଲୀ YVY1068329
ୀ /096776 25 182 52ଲକ୍ଷୀ ଜଲୀ ସା ମନୂା ଜଲୀ YVY1076579
ୀ /096777 23 182 53ସତ୍ଯପିୟା ଜାଲି ସା ରାେଜଶ ଜାଲି YVY1111749

ପ ୁ /096778 23 182 54ରାେଜଶ ଜାଲି ପି ଅନାଥ ଜାଲି YVY1111871
ପ ୁ /096779 20 182 55ସବୁତ ନାୟକ ପି ସସୁା  ନାୟକ YVY1250497
ୀ /96780 44 182 56ସ  ୁେବେହରା ସା ଉେପ  େବେହରା LNT2561322

ପ ୁ /96781 39 182 57ବୁଲୁ କିେସାର େବେହରା ପି ନଡୁ େବେହରା LNT2561405
ୀ /96782 49 182 58ମ  ୁଦାସ ସା ପା ବ ଦାସ LNT3235827

ପ ୁ /96783 69 182 60ଅନାମ ଜାଲି ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଜାଲି LNT2489037
ୀ /96784 54 182 63ସମିୁତା ଜାଲି ସା ଅନାମ ଜାଲି LNT2489045

ପ ୁ /96785 46 182 65େଗାେଲଖ ଜାଲୀ ପି ପବନ ଜାଲୀ YVY1220698
ପ ୁ /96786 45 182 66ପଶନନ୍ ଜାଲି ପି ବାଉରିଆ ଜାଲି LNT2531903
ପ ୁ /96787 45 182 67ଗଦାଧର ଜାଲି ପି ଦୟାନିଧି ଜାଲି LNT2489763
ୀ /96788 45 182 68କ ରୁୀ ଜାଲି ସା କିରଣ ଜାଲି LNT3235835

ପ ୁ /96789 43 182 70ନିରଂଜନ ଜାଲି ପି େଯାେଗ  ଜାଲି LNT3036878
ୀ /96790 41 182 71ଶା ି ଜାଲୀ ସା େଗାେଲଖ ଜାଲୀ YVY1220714
ୀ /96791 40 182 72ରିନା ଜାଲି ସା ନିରଂଜନ ଜାଲି LNT3036894

ପ ୁ /96792 39 182 73ସ ୟ କମୁାର ଜାଲି ପି ଅନାମ ଜାଲି LNT2490068
ୀ /96793 35 182 74ସବିତା ଜାଲି ପି ଅନାମ ଜାଲି LNT3036886

ପ ୁ /96794 34 182 75ସେୁରଶ ଜାଲୀ ପି ଅନ  ଜାଲୀ YVY1220540
ପ ୁ /96795 33 182 76ମେନାଜ ଜାଲି ପି ଅନାମ ଜାଲି LNT3036860
ୀ /96796 30 182 77ଝରଣା ଜାଲି ସା େଖାକନ୍ ଜାଲି YVY0803155
ୀ /96797 62 182 78ସାବିତୀ ଜାଲି ସା ସରୁ ଜାଲି YVY0303701
ପ ୁ /96798 45 182 79ପ ଜ କମୁାର ଜାଲି ପି ଦୟାନିଧି ଜାଲି YVY0303727
ପ ୁ /96799 41 182 80ପବିତ କମୁାର ଜାଲି ପି କୃତିବାସ ଜାଲି LNT1697259
ପ ୁ /96800 40 182 81ରାେଜଶ ଜାଲି ପି ସେୁର  ଜାଲି YVY0303719
ପ ୁ /96801 40 182 82େଖାକନ ଜାଲି ପି ବାଉରୀବ ୁ ଜାଲି YVY0303693
ପ ୁ /96802 37 182 83ପିତବାସ ଜାଲି ପି ହରି ଜାଲି YVY0303735
ପ ୁ /96803 35 182 84ନେରଶ ଜାଲି ପି ହରି ଜାଲି YVY0303743
ୀ /96804 34 182 85ମିନତୀ ଜାଲି ସା ସେୁରଶ ଜାଲି YVY1220565
ପ ୁ /96805 32 182 86ପଶା  ଜାଲି ପି ମେହ  ଜାଲି YVY1221746
ପ ୁ /96806 29 182 87ସନୁୀଲ କମୁାର ଜାଲି ପି ପେମାଦ କମୁାର ଜାଲି YVY1221886
ୀ /96807 26 182 88ସସୀତା ଜାଲି ସା ଜୟ ଜାଲି YVY1220631
ୀ /96808 22 182 89ସକୁା ୀ ଜାଲି ସା ପଶା  ଜାଲି YVY1220649
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ୀ /96809 21 182 90ଗୀତା ଳି ଜାଲି ସା ସଂଜୟ ଜାଲି YVY1220607
ୀ /96810 20 182 91ମାମାଲୀ ଜାଲି ସା ସଂଜୟ ଜାଲି YVY1220581
ୀ /96811 62 182 92ଲକ୍ଷୀପିୟା ପ ନାୟକ ସା ରାମଚ  ପ ନାୟକ YVY0303685

ପ ୁ /96812 74 182 93ଦ ପାଣି ପଧାନ ପି କେହନ୍ଇ ପଧାନ LNT2561256
ୀ /96813 54 182 94ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ ପି ଦ ପାଣି ପଧାନ LNT2545267

ପ ୁ /96814 47 182 95ବିପ ପଧାନ ପି ଦ ପାଣି ପଧାନ LNT2561363
ପ ୁ /96815 45 182 96ରାମଚ  ପଧାନ ପି ଦ ପାଣି ପଧାନ LNT2545358
ୀ /96816 41 182 98େଗଲି ପଧାନ ସା ବିପ୍ ପଧାନ LNT2561355

ପ ୁ /96817 40 182 100ଫକିର ଟହଲ ପି େକୖବଲଯ୍ ଟହଲ LNT2568830
ପ ୁ /96818 39 182 101ବହାନ  ଟହଲ ପି େଗାବି  ଟହଲ LNT2524080
ୀ /106819 60 182 102େଶୖଳ େବେହରା ସା ଅରାଲୁ େବେହରା YVY0803098

ପ ୁ /106820 31 182 103ମିଥନୁ େବେହରା ପି ଅରାଲୁ େବେହରା YVY0303750
ପ ୁ /106821 64 182 104ମାଗଣିୁ ଜାଲି ପି ସମାରୀ ଜାଲି LNT2524221
ପ ୁ /106822 39 182 106େକୖଳାସ ଜାଲି ପି ମାଗଣୁୀ ଜାଲି LNT2524346
ପ ୁ /106823 29 182 107ରୂସୀ ଜଲୀ ମା ବାସଂତୀ ଜଲୀ YVY1169135
ପ ୁ /106824 38 182 108ବିଜୟ ମହା ି ପି ରବି ନାରାୟଣ ମହା ି LNT3345717
ପ ୁ /116825 65 182 109ବାଲୁେ ଶର ବାରିକ ପି ଚଇ ଁବାରିକ LNT1697432
ୀ /116826 70 182 110ଆଶା େଦଇ ସା ଅରକି୍ଷତ ବାରିକ OR/06/044/482029

ପ ୁ /126827 51 182 111ବାବୁଲି ଜାଲି ପି ଖଲିଆ ଜାଲି LNT1697481
ପ ୁ /126828 50 182 112େଭାଳା ଜାଲି ପି ଖଲିଆ ଜାଲି LNT1697473
ପ ୁ /126829 49 182 113ଅଜୟ ଜାଲି ପି ଖଲିଆ ଜାଲି LNT3235702
ୀ /126830 46 182 114ସମିୁତା ଜାଲି ସା ବାବୁଲି ଜାଲି LNT3234515
ୀ /126831 45 182 115ଅହଲଯ୍ା ଜାଲି ସା େଭାଳା ଜାଲି LNT2545275

ପ ୁ /126832 24 182 116ରାେକଶ ଜାଲି ପି ବାବୁଲୀ ଜାଲି YVY1111731
ୀ /126833 24 182 117ରାେକଶ ଜଲୀ ପି ବାବୁନୀ ଜଲୀ YVY1076413

ପ ୁ /126834 23 182 118ନେଗନ ଜାଲି ପି େଭାଳା ଜାଲି YVY1111541
ୀ /126835 21 182 119ପଜୁା ଜାଲି ପି େଭାଲା ଜାଲି YVY1111558

ପ ୁ /126836 21 182 120ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ YVY1249986
ୀ /136837 52 182 122ବନିତା ଜାଲି ସା ଭା ର ଜାଲି LNT3235967
ୀ /136838 21 182 123ସକୁା ୀ ଜାଲୀ ସା ରବି ଜାଲୀ YVY1250307

ପ ୁ /136839 37 182 124ଜିେତ  ଜାଲି ପି ଭା ର ଜାଲି YVY0303776
ପ ୁ /146840 67 182 125ରବିନାରାୟଣ ମହା ି ପି ପିତାମର ମହା ି YVY1248061
ୀ /146841 66 182 126ଚ ାବତୀ ମହା ି ସା ରବି ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/482040

ପ ୁ /156842 47 182 127ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଜାଲି ପି ଗ ି ଜାଲି LNT2560837
ୀ /156843 19 182 128ରୂପାଲୀ ନାୟକ ପି ଧସୁାସନ ନାୟକ YVY1250026

ପ ୁ /166844 53 182 129ରହିନାଥ େହମାମ ପି ମଧ ୁେହମମ LNT2560878
ୀ /166845 39 182 130ମାଳତୀ େହମମ୍ ସା ଶୀ ରହିନାଥ େହମମ LNT2560894

ପ ୁ /166846 70 182 131ଲଦ ମମୁ ୁର୍ ପି ବାଦର ମମୁ ୁର୍ OR/06/044/482043
ୀ /166847 60 182 132କନୁୀ ମମୁ ୁର୍ ପି ଲଦ ମମୁ ୁର୍ LNT2560852
ୀ /166848 40 182 133ମିନତୀ ମମୁ ୁର୍ ପି ଲଦ ମମୁ ୁର୍ LNT2560845
ୀ /176849 56 182 134ପଦିନୀ େବେହରା ସା ଶାରଳା େବେହରା OR/06/044/482058
ୀ /186850 57 182 135ସଶୁଳିା େଦଇ ସା େଗାପିନାଥ ନାୟକ OR/06/044/482149

ପ ୁ /186851 79 182 136ବିଶଆି ନାଏକ ପି ଧଡିଆ ନାଏକ OR/06/044/482147
ୀ /186852 65 182 137ବାସ ି ନାଏକ ସା ବିଶଆି ନାଏକ OR/06/044/482148

ପ ୁ /196853 41 182 138ତୀେଲାଚନ ଘେଡ଼ଇ ପି େଗାେଲଖ ଘେଡ଼ଇ LNT2545325
ପ ୁ /196854 40 182 139ପବିତ ଘେଡଇ ପି େଗାଲଖ ଘେଢଇ LNT3235348
ପ ୁ /196855 42 182 140ଗଗନ ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ LNT2545291
ୀ /196856 41 182 141ମିନା ନାୟକ ସା ବୁଲୁ ନାୟକ LNT2545317
ୀ /206857 41 182 142ରୀତା ନାୟକ ପି ମେହ  ନାୟକ OR/06/044/482156
ୀ /Qr No- E/6858 22 182 143ଅଂକିତା ସିଂହ ମା ସାସୀତା ସିଂହ YVY1261098
ପ ୁ /216859 66 182 144ମାଧବ ନାୟକ ପି ବନମାଳି ନାୟକ OR/06/044/482159
ୀ /216860 55 182 145ପମିଳା ନାୟକ ସା ଶବି ନାୟକ LNT2545168
ପ ୁ /226861 22 182 146ସେରାଜ ମହାପାତ ପି ନାରାୟଣ ମହାପାତ YVY1238286
ୀ /226862 52 182 147ମଣି ନାୟକ ସା ନକଳୁ ନାୟକ OR/06/044/482169
ପ ୁ /236863 38 182 148ଲକ୍ଷିକା  ବାରିକ - ବିେନାଦିନୀ ନାଇକ YVY1111723
ୀ /236864 34 182 149ପଦିନୀ ବାରିକ ସା ଲକ୍ଷିଧର ବାରିକ YVY1111582
ୀ /236865 43 182 150ଚାରୁ ଜାଲି ସା ପଫଲୁ ଜାଲି YVY0803106
ପ ୁ /236866 26 182 151ଚ ନ ଜାଲି ପି ପଫଲୁ ଜାଲି YVY0803114
ପ ୁ /236867 26 182 152ଅଭିେ◌ଷକ ଜଲୀ ପି ପ ୂଲା ଜଲୀ YVY1076520
ପ ୁ /236868 25 182 153ସେୁରଶ ଖଟୁଆ ପି ମନୁ ଖଟୁଆ YVY1284777
ୀ /236869 24 182 154ସବୁୀ ଖଟୁଆ ସା ସେୁରଶ ଖଟୁଆ YVY1284470
ୀ /236870 44 182 155ବିେନାଦିନୀ ନାଏକ ସା ମହାେଦବ ନାଏକ LNT2545192
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ୀ /236871 72 182 156ଭାନୁ ନାୟକ ସା ଇ ମଣି ନାୟକ OR/06/044/482867
ପ ୁ /236872 70 182 157ଇ ମଣି ନାୟକ ପି ଧଡି ନାୟକ OR/06/044/482883
ପ ୁ /236873 70 182 158କଶୁନ ନାୟକ ପି ଧଡି ନାୟକ OR/06/044/482161
ୀ /236874 58 182 159ଟୁନୁ ନାୟକ ସା କଶୁନୁ ନାୟକ LNT2545176
ୀ /246875 55 182 160ନୟନ େଦଇ ସା ରବି ନାୟକ LNT2545200

ପ ୁ /246876 39 182 161ବରଜୁ ନାୟକ ପି ରବି ନାୟକ LNT3235280
ୀ /246877 39 182 162େରଖା ନାୟକ ପି ରବି ନାୟକ LNT2572907

ପ ୁ /246878 28 182 163ସନୁୀଳ ନାୟକ ପି ବାଟିଆ ନାୟକ YVY1169184
ୀ /246879 24 182 164ରାଧା ନାୟକ ସା ସନୁୀଲ ନାୟକ YVY1221860

ପ ୁ /256880 47 182 165େମାହନ ନାୟକ ପି ନେଗ  ନାୟକ OR/06/044/482174
ୀ /266881 75 182 166ତାରା ନାୟକ ସା ଦାଶରଥି ନାୟକ OR/06/044/482176

ପ ୁ /276882 55 182 167ଗିରିଧାରୀ ବାରିକ ପି ଜଳଧର ବାରିକ LNT3345907
ୀ /286883 46 182 168ମନୁୀ ନାୟକ ସା ତୀନାଥ ନାୟକ OR/06/044/482182
ୀ /296884 73 182 169ସକୁା ି ନାୟକ ସା େନତାନ  ନାୟକ OR/06/044/482186

ପ ୁ /296885 52 182 170ବହାନ  ନାୟକ ପି ଦାଶରଥି ନାୟକ OR/06/044/482183
ପ ୁ /296886 45 182 171ବିଜୟ ନାୟକ ପି ଦାଶରଥି ନାୟକ OR/06/044/482184
ପ ୁ /306887 62 182 172ଶରତ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/06/044/482612
ୀ /306888 60 182 173ନିଲୁ ନାୟକ ସା ଶରତ ନାୟକ OR/06/044/482189

ପ ୁ /316889 64 182 174ଏନ. ଅରକି୍ଷତ ପି ଏନ ଗରୁୁବାରିଆ LNT2497360
ପ ୁ /316890 44 182 175ଏନ. ଟୁକନୁା ପି ଏନ. ଅରକି୍ଷତ LNT2496545
ପ ୁ /316891 50 182 176ଜି ଆେପୟା ପି ଜିରାଜା ରାଓ LNT3345873
ପ ୁ /316892 54 182 177ଏସ ବାବୁ ପି ଏସ ହାଡିଆ LNT2497386
ପ ୁ /316893 49 182 178ଡି. ଭା ର ପି ଡି. ବୁ ିଆ  LNT2496537
ପ ୁ /316894 42 182 179ଏନ ଜଟିଆ ପି ଏନ ଅରଖିତ LNT2524213
ୀ /316895 40 182 180ଏନ ଝମନୁା ସା ଏନ ଟୁକନୁା LNT2560811
ୀ /316896 47 182 181ଆର ଜୟା ଲକ୍ଷି ସା ଆର ରାଜା ରାଓ LNT2521870

ପ ୁ /316897 52 182 182ଯଧିୁ ୀ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/06/044/482194
ୀ /316898 44 182 183ଏସ ସବିତା ସା ଏସ ବାବୁ LNT2497378
ୀ /316899 52 182 184ଡି ସାବିତୀ ସା ଡି ଭା ର LNT2561264
ୀ /316900 47 182 185ଡି ସେରାଜିନୀ ପି ଡିଆପା ରାଓ LNT3345881

ପ ୁ /316901 63 182 186ଡି ତବତିଆ ପି ଡି. ବୁ ିଆ ତବତିଆ LNT2524122
ୀ /316902 55 182 187ଡି. ସ ୁ ରା ପ ସା ଡି. ତାବତିଆ ପ LNT2560803
ୀ /326903 64 182 188େହମ ନାୟକ ସା େକୖଳାସ ନାୟକ OR/06/044/482196

ପ ୁ /326904 47 182 189ବିଚିତ ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ନାୟକ OR/06/044/482197
ୀ /336905 82 182 190କାମିନୀ େବୱା ସା ଅ ରୁ ନାୟକ OR/06/044/482200

ପ ୁ /336906 42 182 191ବୁଲୁ ନାୟକ ପି ଅ ରୁ ନାୟକ LNT3234622
ୀ /346907 65 182 192ପମିଳା େବେହରା ସା ରାଜୁ େବେହରା LNT2561306

ପ ୁ /346908 63 182 193ରାଯ ୁେବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା OR/06/044/482332
ପ ୁ /356909 59 182 194ଅଜୁଆ େବେହରା ପି ଅଗାଧ ୁେବେହରା LNT2560787
ୀ /356910 55 182 195ଅହଲଯ୍ା େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା LNT2568822

ପ ୁ /356911 38 182 196େଗୗରା  େବେହରା ପି ଅଜୟ େବେହରା LNT2560795
ୀ /376912 62 182 200ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ନଟବର ଦାସ LNT2560985

ପ ୁ /376913 45 182 201ତପନ ଦାସ ପି ନଟ ବର ଦାସ OR/06/044/482338
ୀ /386914 54 182 202ବିଳାସୀନୀ ଜାଲି ସା ଶକୁେଦବ ଜାଲି OR/06/044/482343

ପ ୁ /386915 55 182 203େସଖ ଜମିରୁ ିନ ପି େକାେଟା ମିଆନ YVY1039023
ପ ୁ /386916 55 182 204େସଖ ଜମିରୁ ିନ ପି େକାେଟା ମିଆନ YVY1039049
ୀ /396917 30 182 205ସି ୀ େଦଵୀ ସା ବିନୟ କମୁାର YVY1279702

ପ ୁ /396918 70 182 206ଅନାମ ଜାଲି ପି ଗରୁୁ ଜାଲି OR/06/044/482348
ୀ /396919 60 182 207ଶଶ ିଜାଲି ସା ଅନାଥ ଜାଲି OR/06/044/482349
ପ ୁ /396920 46 182 209ବିନୟ କମୁାର ପି ମହାବୀର ପସାଦ YVY1281781
ୀ /406921 49 182 210ଶଶି ୁେବେହରା ପି ଉ ବ େବେହରା LNT2528131
ୀ /416922 25 182 211ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ େଦଵ ପି ଅନ  େଦଵ YVY1306752
ୀ /416923 23 182 212ସଭୁଲକ୍ଷୀ େଦଵ ପି ଅନ  େଦଵ YVY1296599
ୀ /416924 23 182 213ସଭୁଲକ୍ଷୀ େଦଵ ପି ଅନ  େଦଵ YVY1296573
ୀ /416925 23 182 214ସଭୁଲକ୍ଷୀ େଦଵ ପି ଅନ  େଦଵ YVY1306760
ୀ /416926 21 182 215ବରଖା େଦଓ ପି ଅନ  େଦଓ YVY1306802
ୀ /416927 54 182 216ସାବିତୀ ଜାଲି ସା ସରୁ ଜାଲି LNT2532042
ୀ /416928 42 182 217କନିୁ ଜାଲି ସା ରାେଜଶ ଜାଲି LNT3235868
ୀ /416929 42 182 218ମମତା ଜାଲି ସା ଶବି ଜାଲି LNT3235900
ପ ୁ /426930 67 182 219ରାମଚ  େବେହରା ପି ନବଘନ େବେହରା YVY0303792
ୀ /426931 64 182 220େମନକା େବେହରା ସା ନବଘନ େବେହରା LNT2531929
ୀ /426932 48 182 221ସସିତା େବେହରା ସା େଗାଲା େବେହରା LNT2561066
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ପ ୁ /426933 47 182 222ବିଜୟ େବେହରା ପି ନବଘନ େବେହରା LNT1697184
ୀ /426934 47 182 223ସଂଜୁ େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା YVY0303784
ୀ /426935 44 182 224ଟୁନି େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା LNT1697192

ପ ୁ /426936 41 182 225େଗାଲଖ ଚ  େବେହରା ପି ନବଘନ େବେହରା LNT2524049
ୀ /426937 37 182 226ସଷୁମା େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା LNT2561041

ପ ୁ /426938 24 182 227ମେନାଜ ମହାପାତ ପି ନାରାୟଣ ମହାପାତ YVY1238229
ପ ୁ /426939 22 182 228ଧୀେରାଜ ମହାପାତ ପି ନାରାୟଣ ମହାପାତ YVY1238252
ୀ /426940 63 182 229େଦାହିତା ଟହଲ ସା େଗାବି  ଟହଲ OR/06/044/482352
ୀ /426941 43 182 230ମମତା ଟହଲ ସା ମେହଶର ଟହଲ LNT3234465

ପ ୁ /426942 43 182 231ମେହଶର ଟହଲ ପି େଗାବି  ଟହଲ LNT3234473
ୀ /426943 19 182 233େସନ୍ହସିଢୀ ତହଲ ପି ମେହସର ତହଲ YVY1238203

ପ ୁ /436944 80 182 234ଭଗବାନ ଜାଲି ପି ଅଗାଧ ୁଜାଲି LNT2561082
ୀ /446945 60 182 236କୁ ଳା େବେହରା ସା ଲଡୁ େବେହରା OR/06/044/482345

ପ ୁ /456946 28 182 237ବିକାଶ େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା YVY1250166
ୀ /456947 45 182 238ଶା ିଲତା ଜାଲୀ ସା େଯାେଗ  ଜାଲୀ YVY1250232

ପ ୁ /456948 22 182 239ମାନସ ଜାଲୀ ପି େଯାେଗ  ଜାଲୀ YVY1250257
ପ ୁ /456949 20 182 240ପକାଶ ଜାଲୀ ପି େଯାେଗ  ଜାଲୀ YVY1250273
ପ ୁ /456950 52 182 241ନିମାଇ ମମୁ ୁ ପି ଲଦ ମମୁ ୁ OR/06/044/482893
ୀ /456951 42 182 242ସାକର ମମୁୱୁ ସା ନିମାଇ ମମୁୱୁ OR/06/044/482894

ପ ୁ /456952 41 182 243ସାନିଆ ନାୟକ ପି ଦିଜ ନାୟକ YVY1250141
ୀ /456953 28 182 244ସ ଯ୍। ନାୟକ ପି କ ରିୁ ନାୟକ YVY1250372

ପ ୁ /456954 25 182 245ପଭାତ ନାୟକ ପି କ ରିୁ ନାୟକ YVY1250364
ପ ୁ /456955 25 182 246ସେହଲ ନାୟକ ପି ଦୁସାସନ ନାୟକ YVY1250042
ପ ୁ /456956 24 182 247କାହନ୍  ୁନାୟକ ପି ଝୁନୁ ନାୟକ YVY1250109
ପ ୁ /456957 23 182 248ସାନୂ ନାୟକ ମା ବିନୀ ନାୟକ YVY1250059
ୀ /466958 60 182 249ସମାରି େହମମ ସା ଠାକରୁ େହମମ OR/06/044/482778
ୀ /476959 61 182 250ସୀତା ନାୟକ ସା ଭିକାରୀ ନାୟକ OR/06/044/482819
ୀ /486960 76 182 251ଭାନୁ ବିେଶାଇ ସା ଦ ପାଣୀ ବିେଶାଇ LNT2560969
ୀ /486961 53 182 252େଜଯ୍ାତୀ ବିେଶାଇ ସା କାମାକ୍ଷା ବିେଶାଇ LNT2568814

ପ ୁ /496962 43 182 253ସାଲଖ ୁେସାେରନ ପି ପିତାମର େସାେରନ OR/06/044/482794
ୀ /496963 38 182 254ସୀତା େସାେରନ ପି ପିତାମର େସାେରନ OR/06/044/482764

ପ ୁ /506964 63 182 255ଭକ୍ତ ଚରଣ ମାଝି ପି େସାମାଇ ମାଝି OR/06/044/482766
ୀ /516965 67 182 256ପାବର୍ ତୀ ମାର ି ସା େଯାେଗ  ମାର ି OR/06/044/482765
ୀ /526966 68 182 257ସୀତା ହଁାସଦା ସା ବାଲକରାମ ହଁାସଦା LNT1697390

ପ ୁ /526967 60 182 258ବାଲକରାମ ହଁାସଦା ପି ଲୁସା ହଁାସଦା LNT1697382
ୀ /536968 55 182 259େସାମବାରୀ େଦଇ ସା ରାମ ସାହୁ OR/06/044/482719

ପ ୁ /536969 60 182 260ରାମ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସାହୁ LNT3345840
ୀ /546970 53 182 261ଲକ୍ଷିପିୟା ପଟନାୟକ ସା ରାମଚ  ପଟନାୟକ OR/06/044/482779

ପ ୁ /556971 34 182 262ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି େଯାେଗ  କମୁାର ସାହୁ YVY0642769
ୀ /556972 31 182 263ବଷର୍ା ସାହୁ ସା ରଘନୁାଥ ସାହୁ YVY0642538
ୀ /556973 29 182 264ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0642785
ୀ /556974 51 182 265ମାନି ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ LNT3234838
ୀ /556975 50 182 266ସରସତୀ ସାହୁ ସା ମାନି ସାହୁ LNT1697457

ପ ୁ /556976 32 182 267ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ମାନି ସାହୁ YVY0303800
ୀ /566977 63 182 268କୁ ଳା େଦଇ ସା ବାନାମର ସାହୁ OR/06/044/482780

ପ ୁ /576978 59 182 269ରଘ ୁମାଝୀ ପି ଫଗ ୁମାଝୀ OR/06/044/482924
ୀ /586979 43 182 270ମାେନାକା ହଁାସଦା ସା ଲବ ହଁାସଦା LNT3345865

ପ ୁ /596980 65 182 271ବଡମାନ ମାର ି ପି ଜଗ ୁମାର ି OR/06/044/482582
ୀ /596981 52 182 272ଯମନୁା ମାରା ି ସା ବଡମନ ମାରା ି LNT3345857
ପ ୁ /596982 41 182 273ଜଗନନ୍ାଥ ମରା ି ପି ବଡମନ ମରା ି LNT3345899
ପ ୁ /606983 40 182 274ରାେକଶ ନାଏକ ପି ସକୁା  ନାଏକ LNT3234895
ୀ /606984 45 182 275ମେନାରମା ନାୟକ ସା ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ LNT2532067
ପ ୁ /606985 41 182 276ଶବି ନାୟକ ପି ନବିନା ନାୟକ LNT3235397
ପ ୁ /616986 55 182 277ସବୁାସ ଟହଲ ପି ଭଗବାନ ଟହଲ YVY0303818
ୀ /616987 48 182 280ଦମୟ ୀ ଟହଲ ସା ସବୁାସ ଟହଲ YVY0303826
ୀ /626988 55 182 281ତିଳତମା ବାରିକ ସା ଟୁବୁଲା ବାରିକ LNT3235330
ପ ୁ /636989 44 182 282ଗେଣଶ ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ LNT2532109
ପ ୁ /646990 46 182 283ବିହାରୀ ଦାସ ପି ଦିଲିପ ଦାସ LNT3235355
ୀ /646991 45 182 284ଶଶୁୀଳା ସାଇଁ ସା ବିଶନାଥ ସାଇଁ OR/06/044/482791
ପ ୁ /646992 42 182 285େସାମନାଥ ସାଇଁ ପି ବିଶନାଥ ସାଇଁ LNT3242203
ୀ /666993 50 182 286ସତଯ୍ଭାମା ତରାଇ ସା ନବଘନ ତରଇ OR/06/044/482821
ୀ /676994 45 182 287ମମତା ଜାଲି ସା ଦ ପାଣି ଜାଲି OR/06/044/482697

113 122/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 38ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /676995 64 182 288ଦ ପାଣି ଜଲୀ ପି ବାଲା ଜଲୀ LNT3235009
ପ ୁ /686996 60 182 289ରାଜୁ େବେହରା ପି େଛାଟା େବେହରା LNT3234598
ୀ /696997 44 182 290ସଷୁମା ଜାଲି ସା େଯାଗୀ ଜାଲି LNT2532018

ପ ୁ /706998 27 182 291ଜଗନନ୍ ାଥ ଜାଲି ପି ଦ ପାଣି ଜାଲି YVY0642652
ପ ୁ /706999 49 182 292ଦ ପାଣି ଜାଲି ପି ଖଲିଆ ଜାଲି LNT3345758
ପ ୁ /707000 20 182 293ରାେକଶ କମୁାର ଜାଲି ପି ଦ ପାଣି ଜାଲି YVY1221936
ପ ୁ /717001 49 182 294ବାବୁଲି ଜାଲି ପି କୃ  ଜାଲି LNT2524239
ୀ /717002 45 182 295ବବି ଜାଲି ସା ବାବୁଲି ଜାଲି YVY0193979
ୀ /737003 32 182 296ଭାରତୀ େବେହରା ସା ମନୁା େବେହରା YVY0303859

ପ ୁ /737004 31 182 297ବାଇଧର ପଧାନ ପି ଅନାମ ପଧାନ YVY0303842
ପ ୁ /737005 28 182 298ପଣୂର୍ ପଧାନ ପି ଅନା ପଧାନ YVY1283910
ପ ୁ /737006 55 182 299ଅନାମ ପଧାନ ପି ଖଲିଆ ପଧାନ OR/06/044/482783
ୀ /737007 49 182 300ସଜୁନୀ ପଧାନ ସା ଅନାମ ପଧାନ LNT2531879
ୀ /747008 49 182 301କମୁାରୀ ଜାଲି ସା ସଉରା ଜାଲି LNT2532000

ପ ୁ /757009 50 182 302ଉେପ  େବେହରା ପି େଛାଟା େବେହରା LNT3235314
ୀ /767010 50 182 303ସକୁ ଳା େବେହରା ସା ଶକୁରିୁଆ େବେହରା LNT3345774
ୀ /777011 33 182 304େରଶମା େଚୗଧରୁୀ ସା ଚିନୟ ରଂଜନ େଚୗଧରୁୀ YVY0526228

ପ ୁ /777012 40 182 305ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଗିରି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ଗିରି OR/06/044/480974
ପ ୁ /777013 75 182 306େଗାକଳୁାନ  େଜନା ପି ଶ ର େଜନା LNT3234531
ୀ /777014 65 182 307ମ ଲୁତା େଜନା ସା େଗାକଳୁା ନ  େଜନା LNT3305901

ପ ୁ /777015 43 182 308ମାନସର ନ େଜନା ପି େଗାକଳୁାନ  େଜନା LNT3234572
ପ ୁ /777016 40 182 309ତାପସ େଜନା ପି େଗାକଳୁାନ  େଜନା LNT3235546
ୀ /797017 42 182 314ଟୁନି ବାରିକ ପି ଅରକ୍ଷିତ ବାରିକ LNT2523157

ପ ୁ /797018 69 182 315ପ ାନନ େବେହରା ପି କେହନ୍ଇ େବେହରା LNT1697168
ୀ /797019 61 182 316ସାବିତୀ େବେହରା ସା ପ ାନନ େବେହରା LNT1697176
ୀ /797020 55 182 317ପତିମା େବେହରା ସା ପା ବ େବେହରା YVY0303883

ପ ୁ /797021 46 182 318ଶବି େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା LNT1697135
ୀ /797022 30 182 319କଲଯ୍ାଣୀ େବେହରା ପି ପା ବ େବେହରା YVY0303875

ପ ୁ /797023 27 182 320ସେ ାଷ େବେହରା ପି ପା ବ େବେହରା YVY0642728
ୀ /797024 24 182 321କବିତା େବେହରା ସା ସାଧୀନ େବେହରା YVY1068337
ୀ /797025 23 182 322ବିନୀତା େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା YVY1157049
ୀ /797026 69 182 323ସାବିତୀ ଜାଲି ସା ଖଲିଆ ଜାଲି LNT2523140

ପ ୁ /797027 44 182 324ଦିନବ ୁ ଜାଲି ପି ଡମରୁ ଜାଲି LNT1697127
ୀ /797028 39 182 325ଜୟ ି ଜାଲି ସା ଦିନବ ୁ ଜାଲି LNT2531945

ପ ୁ /797029 33 182 326ରବି ଜାଲି ପି ମ ୁଲି ଜାଲି LNT3036910
ପ ୁ /797030 42 182 327କୃ  ଜାଲି ପି ମାଗା ଜାଲି YVY0366997
ୀ /797031 40 182 328ଜୟ ି ଜାଲି ସା ଦିନବ ୁ ଜାଲି YVY0303891
ୀ /797032 37 182 329ଦମୟ ୀ ଜାଲି ସା ଅନ  ଜାଲି YVY0303909
ୀ /797033 37 182 330ସକୁା ି ଜାଲି ସା କୃ  ଜାଲି YVY0303917

ପ ୁ /797034 31 182 331ସଂଜୟ ଜଲୀ ମା ଦମୟଂତୀ ଜଲୀ YVY1169101
ପ ୁ /797035 46 182 332ଭକ୍ତ େଶଖର େଜନା ପି ମଉଡ େଜନା YVY0642389
ପ ୁ /797036 68 182 333େହମ  କମୁାର ମହା ି ପି େଗାଲକ ଚ  ମହା ି LNT3235736
ପ ୁ /797037 44 182 334ଚିନୟ ପଶାଦ ମହା ି ପି େହମ  କମୁାର ମହା ି LNT3235744
ପ ୁ /797038 46 182 335ମୀନ େକତନ ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ YVY0151662
ୀ /797039 42 182 336ମମତା ପଧାନ ସା ମୀନ େକତନ ପଧାନ YVY0151670

ପ ୁ /797040 44 182 337ବି ୁ ସାହାଣି ପି ରବବାରିଆ ସାହାଣି LNT1697150
ପ ୁ /797041 27 182 338ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ସାହୁ YVY0642892
ପ ୁ /797042 55 182 339ସଯୁଯ୍ର୍ମଣୀ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ LNT3235447
ପ ୁ /797043 29 182 340ରାେଜ  ପସାଦ େସଠୀ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ େସଠୀ YVY0642694
ପ ୁ /817044 55 182 342ମରୁଲି ବାରିକ ପି ମଦନ ବାରିକ LNT3305851
ୀ /827045 49 182 343ସାରଥୀ େବଜ ପି ଖଲିଆ େବଜ LNT2532026
ୀ /827046 44 182 344କମୁାରୀ େବଜ ସା ସାରଥୀ େବଜ LNT2531994
ପ ୁ /837047 44 182 345ବାନାମର େବେହରା ପି ନବ େବେହରା LNT1697077
ୀ /837048 34 182 346ଲିଲି େବେହରା ସା ରତନ୍ ା େବେହରା LNT3036951
ପ ୁ /837049 65 182 347ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ LNT2531853
ପ ୁ /837050 36 182 348ବଳରାମ ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ YVY0367003
ୀ /837051 55 182 349ଲକ୍ଷୀ ଜାଲି ସା କୀ ିର୍ବାସ ଜାଲି OR/06/044/482914
ୀ /837052 54 182 350ଯମନୁା ଜାଲି ସା ଗଦାଧର ଜାଲି LNT2525012
ୀ /837053 54 182 351ତରୁଣ ଜାଲି ସା େଜାଗୀ ଜାଲି YVY0642462
ପ ୁ /837054 51 182 352ଗଦାଧର ଜାଲି ପି ଲକ୍ଷଣ ଜାଲି LNT1697085
ପ ୁ /837055 39 182 353ବି ୁ ଜାଲି ପି କି ର୍ୀବାସ ଜାଲି LNT3234994
ପ ୁ /837056 38 182 354ବି ୁ ଜାଲି ପି କୃତିବାସ ଜାଲି LNT1697069
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ୀ /837057 34 182 355ବାସ ି ଜାଲି ସା ସନିୁଆ ଜାଲି LNT3036944
ପ ୁ /837058 33 182 356ର ିତା ଜାଲି ପି ଗଦାଧର ଜାଲି YVY0642611
ୀ /837059 29 182 357ମମତା ଜାଲି ସା ରଂଜିତ ଜାଲି YVY0642595
ୀ /837060 33 182 358ଝାରଣା ଜାଲି ସା ପବିତ ଜାଲି LNT3036936

ପ ୁ /837061 64 182 359େଜାଗୀ ଜାଲି ପି ଖଲିଆ ଜାଲି YVY0642447
ପ ୁ /837062 51 182 360ଗଜି ପଧାନ ପି ଅନ  ପଧାନ YVY0642405
ୀ /837063 39 182 361ବୁଲି ପଧାନ ସା ଗଜି ପଧାନ YVY0642421
ୀ /847064 54 182 362ପଭାତି େବେହରା ସା ଗେଜ  େବେହରା LNT3235421

ପ ୁ /847065 50 182 363ଗେଜ  େବେହରା ପି ଦ ପାଣି େବେହରା LNT3235066
ୀ /847066 23 182 364େସାନି େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା YVY1039015

ପ ୁ /847067 22 182 365ଶଂକର େବେହରା ପି ଗେଜଂଦ େବେହରା YVY1111699
ୀ /847068 22 182 366ଜୁବୁଲୀ େବେହରା ପି ଗେଜଂଦ େବେହରା YVY1111707
ୀ /847069 24 182 367ପି ୀ େବଜ ସା ମଷିୂେକଶ ଜାଲି YVY1221910

ପ ୁ /857070 46 182 368ରେମଶ େବେହରା ପି ଦ ପାଣି େବେହରା OR/06/044/482931
ୀ /857071 22 182 369ଝରଣା େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା YVY1111970

ପ ୁ /867072 54 182 370ଶରୁ ଟହଲ ପି ଦିବାକର ଟହଲ LNT3234549
ୀ /867073 42 182 371ଟିକା ଟହଲ ସା ସରୁ ଟହଲ LNT2545366

ପ ୁ /877074 66 182 372ବଂଶୀଧର ସାହୁ ପି କପିଳାସ ସାହୁ LNT3234911
ପ ୁ /877075 37 182 373ସନାତନ ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ LNT3345915
ପ ୁ /887076 44 182 374ବିର ସିଂ କାରୁଆ ପି େଗାରା କାରୁଆ LNT3234432
ୀ /897077 62 182 378ରୀତାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ସେୁର ନାଥ ମହାପାତ LNT3234853
ୀ /907078 44 182 380ଇଉ ଆଶା ରାଓ ସା ଇଉ ଆନ  ରାଓ YVY0367060
ୀ /917079 56 182 381ଗୀତା ଳୀ ମହାପାତ ସା ଶୀକା  ମହାପାତ LNT3235678
ୀ /917080 25 182 382ସସୀତା ସାଇଁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ YVY1281898

ପ ୁ /927081 41 182 383ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ବଂଶଧିର େବେହରା YVY0318592
ୀ /937082 39 182 385ପ ୁ ା ଳୀ ମହା ି ସା ଶକୁା  କମୁାର ମହା ି LNT3305869
ୀ /947083 67 182 386ମ ଳୁା େବବ ର୍ା ସା ପି ଏନ େବବ ର୍ା OR/06/044/482514

ପ ୁ /947084 62 182 387ଅେଶାକ କମୁାର େବବ ର୍ା ପି ପି ଏନ େବବ ର୍ା OR/06/044/482513
ୀ /947085 54 182 388ଗୀତା ଳୀ େବବ ର୍ା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବବ ର୍ା YVY0193987
ୀ /947086 48 182 389ଶଯ୍ାମଳା େବବ ର୍ା ପି ପି ଏନ େବବ ର୍ା LNT3235637

ପ ୁ /957087 44 182 390କିେଶାର କମୁାର ମହା ି ପି େକୖଳାସ ଚ  ମହା ି LNT3235884
ୀ /957088 71 182 391ବାସ ି ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ସାହୁ OR/06/044/482486

ପ ୁ /957089 50 182 392ବିସୟର ନ ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ସାହୁ OR/06/044/482489
ୀ /957090 42 182 393ରଶତିା ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ LNT3234804
ୀ /967091 38 182 394ନାଜିଆ ପରମିନ୍ ସା ଶାଖିର ଅଲୀ YVY0318600
ୀ /967092 37 182 395ହାମିଦା ପରମିନ୍ ସା ଜାକିର ଅଲୀ YVY0318626
ୀ /967093 33 182 396ରିହାନା ପରମିନ୍ ପି ଜୁେବର ଅଲୀ YVY0318618
ୀ /967094 65 182 397ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ରବି  ପଧାନ OR/06/044/482480

ପ ୁ /977095 39 182 398ପକାଶ କମୁାର ନାଏକ ପି ରେମଶ ନାଏକ LNT3234713
ପ ୁ /977096 39 182 399ସେୁରଶ ନାଏକ ପି ରେମଶ ନାଏକ LNT3234689
ୀ /977097 28 182 400େରବତୀ ନାଏକ ସା ସେୁରଶ ନାଏକ YVY1111996
ପ ୁ /977098 70 182 401ରେମଶ ଚ  ନାୟକ ପି କାଶ ିନାଥ ନାୟକ OR/06/044/482387
ୀ /977099 55 182 402ନିଶାମଣୀ ନାୟକ ସା ରେମଶ ନାୟକ OR/06/044/482388
ୀ /977100 45 182 403ବବିତା ନାୟକ ସା କାଳୁଚରଣ ନାୟକ LNT2532083

ପ ୁ /977101 42 182 404ଉଲାସ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ନାୟକ LNT2475358
ପ ୁ /977102 40 182 405ସନିୁଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ସକୁା  ନାୟକ YVY0367094
ପ ୁ /977103 37 182 406ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ନାୟକ OR/06/044/482389
ୀ /977104 34 182 407ପ ୁ ିର୍ମା ନାୟକ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ନାୟକ YVY0367086

ପ ୁ /987105 54 182 408େଚୖତନ୍ ଦାସ ପି ରସେମାହନ ଦାସ LNT2531952
ପ ୁ /987106 52 182 409ପାଣହରୀ ଦାସ ପି ସବୁାସ ଚ  ଦାସ LNT3235470
ପ ୁ /987107 50 182 410େଯାେଗଶର ଦାସ ପି ଦୟାଲଧର ଦାସ LNT3235462
ୀ /987108 46 182 411ରାହାସପତୀ ଦାସ ସା ପାଣହରି ଦାସ LNT3235488
ୀ /987109 44 182 412ମମତା ଦାସ ସା େଚୖତନଯ୍ ଦାସ LNT3235199
ପ ୁ /987110 44 182 413ବିଚିତ ଦାସ ପି ଶୀ ନିତାଇହୁରୀ ଦାସ LNT3235496
ୀ /987111 40 182 414ଶୀମତୀ ଆଲା ଦାସ ସା ଶୀ ବିଚିତ ଦାସ LNT3235504
ପ ୁ /987112 40 182 415ସଂଜିତ ଦାସ ପି ଲଛମନ ଦାସ LNT2476117
ପ ୁ /987113 54 182 416ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି କାଶନିାଥ ନାୟକ OR/06/044/482383
ୀ /987114 49 182 417ତିେଳା ମା ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ OR/06/044/482384
ପ ୁ /987115 38 182 418ବରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ LNT2532059
ପ ୁ /997116 39 182 419ପଶା  ନାଏକ ପି କାଳିଆ ନାଏକ LNT3234747
ୀ /997117 55 182 420ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ସା କାଳିଆ ନାୟକ OR/06/044/482391
ୀ /1007118 74 182 421ରାଣିଆ େଦଇ ସା ନକଳୁ ନାୟକ LNT3036985
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ୀ /1007119 72 182 422ରମା େଦଇ ସା ରଘନୁାଥ ନାଏକ LNT3235645
ୀ /1007120 57 182 423ପ ୁ ଲତା େଦଇ ସା ସକୁା  େଦଇ LNT4505905
ୀ /1007121 46 182 424ନିରୁପମା େଦଇ ସା ସେୁର  ନାଏକ LNT3235876

ପ ୁ /1007122 42 182 425ବୁଲୁ ନାଏକ ପି ରଘନୁାଥ ନାଏକ LNT3036969
ପ ୁ /1007123 60 182 426ରାଜୁ ନାୟକ ପି ରଘ ୁନାୟକ OR/06/044/482392
ପ ୁ /1007124 39 182 427ବିକାଶ ନାୟକ ପି ସକୁା  ନାୟକ LNT3234788
ୀ /1007125 37 182 428ପତିମା ନାୟକ ସା ବୁଲୁ ନାୟକ LNT3036977
ୀ /1007126 35 182 429ଶସୀଲତା ନାୟକ ସା ବିକାଶ ନାୟକ YVY1237544

ପ ୁ /1017127 57 182 430ଲକ୍ଷଣ ଦାସ ପି ରସେମାହନ ଦାସ LNT3235074
ପ ୁ /1017128 56 182 431ଜୁଧି ିର ଦାସ ପି ରସିକ ଦାସ LNT3235306
ୀ /1017129 48 182 432ଲକି୍ଷ ଦାସ ସା ଲକ୍ଷଣ ଦାସ LNT3235090
ୀ /1017130 46 182 433ଲକି୍ଷ ଦାସ ସା ଯଧିୁ ିର ଦାସ LNT3235298

ପ ୁ /1017131 32 182 434ଶ ର କମୁାର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ YVY0367110
ୀ /1017132 24 182 435ଅଂଜୁ ଦାସ ପି ଲେକ୍ଷନ ଦାସ YVY1076488
ୀ /1017133 22 182 436ପଜୁା ନାଇକ ପି ଭୀମା ନାୟକ YVY1076496

ପ ୁ /1017134 56 182 437ଭୀମ ନାୟକ ପି କମୁର ନାୟକ OR/06/044/482402
ୀ /1027135 46 182 438କନୁୀ ବଂଗାରୀ ସା େଗୗତମ ବଂଗାରୀ YVY1308329
ୀ /1027136 41 182 439ସତଯ୍ଭାମା େଦଇ ପି କମୁର ନାୟକ LNT3235116
ୀ /1037137 60 182 440ସମିୁତା େଦଇ ପି ରାମ ନାୟକ LNT3235181

ପ ୁ /1037138 60 182 441ପ  ୁନାଏକ ପି ପା  ୁନାଏକ YVY0367136
ୀ /1037139 55 182 442ବାସ ି ନାଏକ ସା କ ରୁୀ ନାୟକ LNT3235173

ପ ୁ /1037140 35 182 443ବିଜୟ ନାଏକ ପି ପ  ୁନାଏକ LNT4538815
ୀ /1037141 56 182 444ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ YVY0367151

ପ ୁ /1037142 51 182 445କ ରିୁ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ YVY0367177
ପ ୁ /1037143 37 182 446ପେମାଦ ନାୟକ ପି ଇ ମଣୀ ନାୟକ YVY0367169
ୀ /1037144 36 182 447େଦାପଦୀ ନାୟକ ସା ପେମାଦ ନାୟକ YVY0367144

ପ ୁ /1037145 19 182 448ସାଗର ନାୟକ ପି କ ରିୁ ନାୟକ YVY1250380
ୀ /1047146 42 182 449ପମିଳା େଦଇ ପି ମରୁଲି ନାୟକ OR/06/044/482416

ପ ୁ /1047147 39 182 450ଶ ର ନାୟକ ପି ମରୁଲି ନାଏକ LNT3234663
ୀ /1057148 46 182 451କ ନା େଦଇ ସା ଧଶୁାସନ ନାୟକ LNT3234648

ପ ୁ /1057149 50 182 452ଧଶୁାସନ ନାଏକ ପି ମରୁଲି ନାଏକ LNT3234655
ୀ /1067150 57 182 453କ ରୁୁଣି େଦଇ ସା ପଫଲୁ OR/06/044/482885

ପ ୁ /1067151 40 182 454ରାେକଶ ନାଏକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାଏକ LNT3234820
ୀ /1077152 57 182 455ରଇବାରୀ େଦଇ ସା ମାଗି ନାୟକ LNT2498061
ୀ /1077153 41 182 456ଭାଗଯ୍ଶୀ େଗା ାୟତ ସା ରାେକଶ ନାୟକ YVY0194001

ପ ୁ /1077154 43 182 457ବିଭୁ ନାଏକ ପି ମାଗି ନାଏକ LNT2475366
ୀ /1077155 39 182 458ମିଲି ନାଏକ ପି ମାଗି ନାଏକ LNT3235413

ପ ୁ /1077156 77 182 459ମାଗି ନାୟକ ପି ନବା ନାୟକ LNT2498053
ୀ /1077157 32 182 460କ ରୁୀ ନାୟକ ସା ବିଭୂ ନାୟକ YVY0193995

ପ ୁ /1087158 46 182 461େଗୗତମ ବ ାରୀ ପି ବତାସିଆ ବ ାରୀ OR/06/044/482421
ୀ /1087159 42 182 462ଦୁଃଖି ବ ାରୀ ସା ରତନ ବ ାରୀ YVY0367193
ପ ୁ /1087160 34 182 463ବାପି ବ ାରୀ ପି େଗୗ ତମ ବ ାରୀ YVY0367185
ୀ /1087161 60 182 464କୁ  େବୱା ସା ରବି ବ ାରୀ OR/06/044/482420
ୀ /1087162 42 182 465ଶାମା େଦଇ ପି ପିତାସିଆ େଦଇ YVY0151696

ପ ୁ /1087163 24 182 466ବାବୁଲୁ େଜନା - ବିକମ େଜନା YVY1068980
ୀ /1097164 60 182 467େରଣ ୁେବୱା ସା ପ  ୁନାୟକ YVY0367235

ପ ୁ /1097165 40 182 468ଦିପ ୁନାଏକ ପି ଶିନିବାସ ନାଏକ LNT3235918
ୀ /1097166 40 182 469ଝୁନୁ ନାଏକ ସା ଶ ର ନାଏକ YVY0367227

ପ ୁ /1097167 39 182 470ଜାଲା ନାଏକ ପି ଶୀନିବାସ ନାଏକ LNT3235033
ପ ୁ /1097168 70 182 471ଶୀନିବାସ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/06/044/482879
ପ ୁ /1097169 55 182 472ତିନାଥ ନାୟକ ପି ଶୀନିବାସ ନାୟକ OR/06/044/482890
ୀ /1097170 52 182 473ଟୁନି ନାୟକ ସା ତିନାଥ ନାୟକ OR/06/044/482889
ପ ୁ /1097171 39 182 474ବଗଲୁା ନାୟକ ପି ଶୀନିବାସ ନାୟକ OR/06/044/482880
ପ ୁ /1097172 23 182 475ପଭାତ କମୁାର ପ ୃ ୀ ପି କଳାକର ପ ୃ ୀ YVY1306810
ୀ /1107173 58 182 476ସମିୁତା ନାୟକ ସା ସାନ  ନାୟକ YVY0367268
ପ ୁ /1107174 55 182 477ଆନ  ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/06/044/482412
ୀ /1107175 45 182 478ରୁନୁ ନାୟକ ସା ଆନ  ନାୟକ OR/06/044/482413
ପ ୁ /1107176 39 182 479ପତାପ ନାୟକ ପି ସାନ  ନାଏକ LNT3234754
ୀ /1107177 35 182 480ରୀନା ନାୟକ ପି ସାନ  ନାୟକ YVY0367250
ପ ୁ /1107178 34 182 481ପଶା  ନାୟକ ପି ସାନ  ନାୟକ YVY0367276
ୀ /1107179 28 182 482େରାଜା ନାୟକ ସା ପତାପ ନାୟକ YVY0367243
ପ ୁ /1117180 41 182 483ପି ଭୀମ  ପି ପି ସୀମା ଳ LNT4544722
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ପ ୁ /1117181 38 182 484ପି େଗାପାଳ  ପି ପି ସୀମା ଳ LNT4538823
ପ ୁ /1117182 34 182 485ପି ପି  ୁ ପି ପି ସୀମା ଳ LNT4538831
ପ ୁ /1117183 38 182 486ପି. ମ  ୁ ପି ପି ସିମା ଳ LNT3036993
ୀ /1117184 35 182 487ପି. ବବି ସା ପି. ମ ୁ YVY0367284
ୀ /1117185 36 182 488ପି. ପଜୂା ସା ପି. ଭାମା YVY0367292
ୀ /1117186 60 182 489ପି ସ ୁ ସା ପି ସିମା ଳ OR/06/044/482433
ୀ /1117187 35 182 490ପି. ସାରିକା ସା ପି. େଗାପାଳ YVY0303933

ପ ୁ /1117188 76 182 491ପି ସିମା ଳ ପି ପି ନରସିଂହ OR/06/044/482432
ପ ୁ /1127189 50 182 492େଲାଚନ ନାୟକ ପି ଅନାଦୀ ନାୟକ OR/06/044/482311
ୀ /1137190 67 182 493ପମିଳା ଜାଲି ସା ବୃ ାବନ ଜାଲି LNT3234796

ପ ୁ /1147191 75 182 494ଭଗବାନ େବେହରା ପି ଦୂଗର୍ାଚରଣ େବେହରା LNT3234580
ୀ /1147192 62 182 495ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା LNT3234606

ପ ୁ /1147193 41 182 496ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା LNT3234614
ପ ୁ /1147194 39 182 497ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା LNT3234481
ପ ୁ /1157195 60 182 498ଲଛମନ ଦାସ ପି ହରି ଦାସ LNT3235371
ୀ /1157196 58 182 499ସଯଯ୍ର୍ବାଳା ଦାସ ସା ଲଛମନ୍ ଦାସ LNT2476562
ୀ /1157197 35 182 500ଗୟା ଦାସ ସା ର ିତ ଦାସ YVY0303941
ୀ /1167198 47 182 501ଜାନକି େଜନା ସା ରେମଶ େଜନା LNT3235223
ୀ /1177199 62 182 502କୁ ନ ଜାଲି ସା ଅଇଁଠି ଜାଲି YVY0303958

ପ ୁ /1177200 47 182 503କିରଣ ଜାଲି ପି ଅଇଁଠି ଜାଲି LNT3235926
ପ ୁ /1177201 31 182 504େଗୗରା  ଜାଲି ମା କୁ ନ ଜାଲି YVY1085331
ୀ /1177202 26 182 505ସଜୁାତା ଜାଲି ସା କୁ ନ ଜାଲି YVY1085315

ପ ୁ /1187203 55 182 506ରାମ ସାହୁ ପି ସାଇ ସାହୁ OR/06/044/482718
ପ ୁ /1197204 45 182 507େଦବ େବେହରା ପି ଦ ପାଣି େବେହରା LNT2524114
ୀ /1197205 23 182 508ଜୟଶୀ େବେହରା ସା େଗୗରା  େବେହରା YVY1220664

ପ ୁ /1197206 54 182 509ଲକ୍ଷୀଧର ଜାଲି ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଜାଲି LNT4140927
ୀ /1197207 51 182 510ପାଗଳି ଜାଲି ସା ଲକ୍ଷିଧର ଜାଲି LNT4140828

ପ ୁ /1197208 48 182 511ନିର ନ ଜାଲି ପି ପାଣନାଥ ଜାଲି YVY0303966
ୀ /1197209 44 182 512ବାସ ି ଜାଲି ସା ନିର ନ ଜାଲି LNT2531960

ପ ୁ /1197210 44 182 513ମେହଶର ଜାଲି ପି ଖଲିଆ ଜାଲି LNT1697093
ପ ୁ /1197211 21 182 514େସାମନାଥ ଜଲୀ ପି ନିର ନ ଜଲୀ YVY1112010
ପ ୁ /1197212 38 182 515ପଶା  ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ LNT3345824
ପ ୁ /1207213 55 182 516ପା ବ ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ LNT2532091
ପ ୁ /1217214 39 182 517ତନୟା କମୁାର ଜାଲି ପି ସଦୁଶର୍ନ ଜାଲି LNT3234705
ପ ୁ /1217215 35 182 518ଶତୃଘନ୍ ଜାଲି ପି ସଦୁଶର୍ନ ଜାଲି LNT3037009
ୀ /1227216 54 182 519ମନୁ େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/044/482901

ପ ୁ /1227217 48 182 520ଅନାମ େବେହରା ପି ଧବୃ େବେହରା LNT2525087
ୀ /1227218 41 182 521ପ ୁ  େବେହରା ସା ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା LNT4140943
ୀ /1227219 23 182 522ଗ ା େବେହରା ପି ଅନାମ େବେହରା YVY1111905
ୀ /1227220 22 182 523ଜମନୁା େବେହରା ପି ଅନାମ େବେହରା YVY1111897

ପ ୁ /1227221 49 182 524େଗାଲଖ ଜାଲି ପି ବାବାଜୀ ଜାଲି LNT1697119
ପ ୁ /1227222 48 182 525ପିତବାସ ଜାଲି ପି ଅନାଥ ଜାଲି YVY0303990
ପ ୁ /1227223 43 182 527େଯାେଗ  ଜାଲି ପି ଶଯ୍ାମ ଜାଲି LNT2531861
ପ ୁ /1227224 40 182 528ପଶନନ୍  ଜାଲି ପି ବ ାଳି ଜାଲି LNT2524247
ପ ୁ /1227225 39 182 529ଗ ବର୍  ଜାଲି ପି ବ ାଳି ଜାଲି LNT1697101
ପ ୁ /1227226 35 182 530ଦୁନିଆ ଜାଲି ପି ବ ାଳି ଜାଲି YVY0303982
ୀ /1227227 30 182 531ଭାରତୀ ପଧାନ ସା ର ିତ ପଧାନ YVY0526053
ୀ /1237228 49 182 532ଅ ନା େବେହରା ସା ଅନାମ େବେହରା LNT2531911

ପ ୁ /1247229 62 182 533ରାମ ଜାଲି ପି ଅଜୁର୍ ନ ଜାଲି LNT3345782
ପ ୁ /1247230 52 182 534କୃ  ଜାଲି ପି ଖଲିଆ ଜାଲି LNT3235793
ପ ୁ /1247231 50 182 535ବି ୁ ଜାଲି ପି ଖଲିଆ ଜାଲି LNT3235801
ୀ /1247232 48 182 536ଶା ି ଜାଲି ସା ଅଜବ ଜାଲି OR/06/044/482892
ୀ /1247233 46 182 537ସାଧବାଣୀ ଜାଲି ସା ବି ୁ ଜାଲି YVY0304022
ୀ /1247234 44 182 538ଲକ୍ଷୀ ଜାଲି ସା କୃ  ଚ  ଜାଲି LNT3235785
ପ ୁ /1247235 37 182 539ଅରକ୍ଷିତ ଜାଲି ପି ରାମ ଜାଲି LNT3037017
ପ ୁ /1247236 35 182 540ରେମଶ ଜାଲି ପି ବାନାମର ଜାଲି YVY0304014
ପ ୁ /1257237 39 182 542ର ିତ କଶୁଆି ପି ସଂବାରୀ କଶୁଆି YVY0304048
ପ ୁ /1257238 39 182 543ବିନାୟକ ପଧାନ ପି ସରୁ ପଧାନ YVY0304030
ପ ୁ /1257239 61 182 544ସରୁ ପଧାନ ପି ଅନ  ପଧାନ LNT1697218
ୀ /1257240 52 182 545କୁ ଳା ପଧାନ ସା ସରୁ ପଧାନ LNT1697226
ପ ୁ /1267241 52 182 546ବାବୁନା ନାଏକ ପି ରଘ ୁନାଏକ OR/06/044/482394
ୀ /1277242 52 182 547ଲକ୍ଷୀ େଦଈ ସା ସବୁାସ ନାୟକ YVY0304089
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ପ ୁ /1277243 47 182 548ମନୁା ନାଏକ ପି ପଦିଆ ନାଏକ YVY0304071
ୀ /1277244 45 182 549ସନିୁତା ନାଏକ ସା ବିଜୟ ନାଏକ LNT3235405

ପ ୁ /1277245 43 182 550ସବୁାସ ନାଏକ ପି ପଦିଆ ନାଏକ OR/06/044/482407
ୀ /1277246 42 182 551ରମା ନାଏକ ସା ସନୁା ନାଏକ YVY0304063
ୀ /1277247 41 182 552ବିନି ନାଏକ ସା ସବୁାସ ନାଏକ YVY0304055
ୀ /1277248 21 182 553ସବୂାହ୍ସୀନୀ ନାୟକ ମା ବିନୀ ନାୟକ YVY1250075

ପ ୁ /1287249 42 182 554ପଦୀପ ନାଏକ ପି ବଂଶୀଧର ନାଏକ YVY0304097
ପ ୁ /1297250 60 182 555ପାର େଦଇ ପି ପଦନ ନାଏକ OR/06/044/482943
ପ ୁ /1297251 59 182 556ବିମଳି େଦଇ ପି ପଦନ ନାଏକ LNT2572725
ୀ /1297252 48 182 557ଡଲି ନାଏକ ପି ପରମାନ  ନାଏକ LNT3037033

ପ ୁ /1297253 45 182 558ଶୀ ଚ ନ ନାଏକ ପି ପଦନ ନାଏକ LNT2572691
ପ ୁ /1297254 43 182 559ମାୟାଧର ନାଏକ ପି ପରମାନ  ନାଏକ LNT3037025
ୀ /1297255 41 182 560ସଚିୁତା ନାଏକ ସା ମାୟାଧର ନାଏକ LNT3037041
ୀ /1297256 40 182 561ର ିତା ନାଏକ ପି ପରମାନ  ନାଏକ LNT3037066

ପ ୁ /1297257 39 182 562ଭିମ ନାଏକ ପି ପରମା ନାଏକ OR/06/044/482839
ୀ /1297258 36 182 563ସାଗରିକା ନାଏକ ପି ପରମାନ  ନାଏକ LNT3037058
ୀ /1307259 56 182 564ଶା ିଲତା େଦଇ ସା ଅଜୟ ଜାଲି LNT2572659

ପ ୁ /1307260 38 182 565ଅଜୟ ଜାଲି ପି ମହାେଦବ ଜାଲି LNT2572675
ପ ୁ /1307261 37 182 566ସକୁା  ଜାଲି ପି ମଧ ୁଜାଲି YVY0304113
ୀ /1307262 51 182 567ଚାରୁ ଜାଲି ସା ପଫଲୁ ଜାଲି LNT2572618
ୀ /1307263 28 182 568ଗାୟତୀ ଜାଲି ସା ମେନାଜ କମୁାର ଜାଲି YVY0525980

ପ ୁ /1307264 50 182 569ବା ାନିଧି ମିଶ ପି େକୖଳାସ ମିଶ LNT2572634
ୀ /1317265 40 182 570ସ  ୁେଦଇ ସା ଭା ର ନାୟକ LNT3037116

ପ ୁ /1317266 79 182 571ନବଘନ େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା LNT2572550
ୀ /1317267 57 182 572ସଜନି େବେହରା ପି ନବଘନ େବେହରା LNT2572568
ୀ /1317268 57 182 573କନକ େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା LNT3235017

ପ ୁ /1317269 49 182 575ରବି େବେହରା ପି ଦ ପାଣି େବେହରା YVY0304121
ପ ୁ /1317270 49 182 576ଭା ର େବେହରା ପି ନବଘନ େବେହରା LNT2572576
ୀ /1317271 42 182 577ବୀଣା େବେହରା ସା ରବି େବେହରା YVY0304139
ୀ /1317272 87 182 578ପନୁା େବୱା ସା ନବଘନ ନାୟକ OR/06/044/482425
ୀ /1317273 55 182 579ନୟନ େବୱା ସା ରାଜୁ OR/06/044/482899
ୀ /1317274 55 182 580ଅଲି େଭାଳ ପି ଶ ର େଭାଳ LNT2572600
ୀ /1317275 65 182 581ବବୀତା େଦଇ ସା େମାହନ ନାୟକ OR/06/044/482933
ୀ /1317276 47 182 582ଛବି େଦଇ ସା ରବି ନାଏକ OR/06/044/482906
ୀ /1317277 46 182 583ଆଶା େଗାଛାୟତ ସା ରମାକା  େଗାଛାୟତ LNT3037074
ୀ /1317278 34 182 584ସସିତା େଗାଛାୟତ ପି ରମାକା  େଗାଛାୟତ LNT3037124
ୀ /1317279 34 182 585ସିତା େଗାଛାୟତ ସା କିେଶାର େଗାଛାୟତ LNT3037082
ୀ /1317280 55 182 586କବିତା ଜାଲି ସା ଲକ୍ଷଣ ଜାଲି OR/06/044/482652

ପ ୁ /1317281 55 182 587ପଫଲୁ ଜାଲି ପି ସାଧ ୁଜାଲି LNT2572592
ପ ୁ /1317282 53 182 588ବି ୁ ଜାଲି ପି ଖଲି ଜାଲି LNT4140810
ୀ /1317283 46 182 589ସସିତା ଜାଲି ସା ଦ ପାଣି ଜାଲି LNT4141024
ପ ୁ /1317284 43 182 590ସନିୁଆ ଜାଲି ପି ଅଧିକାରୀ ଜାଲି LNT2524106
ପ ୁ /1317285 42 182 591କା ିର୍କ ଜାଲି ପି ହରି ଜାଲି LNT2524197
ୀ /1317286 42 182 592ଝରଣା ଜାଲି ସା କା ିର୍କ ଜାଲି LNT2525079
ୀ /1317287 40 182 593ଆରାମ ଜାଲି ପି ଶଯ୍ାମ ଜାଲି OR/06/044/482672
ୀ /1317288 40 182 594ରମା ଜାଲି ସା େଯାେଗ  ଜାଲି YVY0304162
ୀ /1317289 54 182 595ବିନତା ଜାଲି ସା େକଦାର ଜାଲି OR/06/044/482667

ପ ୁ /1317290 22 182 596େସାମନାଥ ଜଲୀ ପି ଦ ପାଣି ଜଲୀ YVY1111921
ୀ /1317291 48 182 597ରା ି ନି କି ୁ ପି ଦାଶରଥି କି ୁ OR/06/044/482805
ପ ୁ /1317292 75 182 598ଦିନ ନାୟକ ପି ହଜାରି ନାୟକ OR/06/044/482900
ପ ୁ /1317293 73 182 599େକ୍ଷତ ନାୟକ ପି ବୁଧିଆ ନାୟକ OR/06/044/482291
ପ ୁ /1317294 71 182 600ଭରତ ନାୟକ ପି ଭମର ନାୟକ OR/06/044/482932
ପ ୁ /1317295 70 182 601ଗେଜ  ନାୟକ ପି ନବ ନାୟକ OR/06/044/482208
ପ ୁ /1317296 69 182 602ମ ୁଳି ନାୟକ ପି ଭମର ନାୟକ OR/06/044/482251
ପ ୁ /1317297 65 182 603ରବି  ନାୟକ ପି େଦୖତାରୀ ନାୟକ OR/06/044/482869
ପ ୁ /1317298 65 182 604ମାୟାଧର ନାୟକ ପି େଗାଲଖ ନାୟକ OR/06/044/482239
ୀ /1317299 60 182 605ସାରଦା ନାୟକ ସା ମ ୁଳି ନାୟକ OR/06/044/482252
ୀ /1317300 60 182 606ଉବର୍ ସୀ ନାୟକ ସା ଗେଜ  ନାୟକ OR/06/044/482209
ପ ୁ /1317301 58 182 607ଭାଗିରଥୀ ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ OR/06/044/482264
ୀ /1317302 58 182 608ମାଳତୀ ନାୟକ ସା େକୖଳାସ ନାୟକ OR/06/044/482285
ୀ /1317303 56 182 609ସଖୁ ନାୟକ ସା ମାୟାଧର ନାୟକ OR/06/044/482240
ୀ /1317304 54 182 610େବବୀ ନାୟକ ସା ସେ ାଷ ନାୟକ OR/06/044/482282
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ପ ୁ /1317305 53 182 611ଭା ର ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ OR/06/044/482267
ୀ /1317306 52 182 612ଉନନ୍ତୀ ନାୟକ ସା କମୁର ନାୟକ OR/06/044/482838
ୀ /1317307 52 182 613େମନକା ନାୟକ ପି ନବୀନା ନାୟକ OR/06/044/482273

ପ ୁ /1317308 52 182 614େଦବ ନାୟକ ପି ନବୀନା ନାୟକ OR/06/044/482272
ପ ୁ /1317309 52 182 615ପରମା ନାୟକ ପି ମାୟାଧର ନାୟକ OR/06/044/482241
ୀ /1317310 51 182 616ର  ୁନାୟକ ସା ସନାତନ ନାୟକ OR/06/044/482431
ୀ /1317311 50 182 617ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ଭାଗୀରଥି ନାୟକ OR/06/044/482265

ପ ୁ /1317312 50 182 618ଚଗଲା ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ OR/06/044/482261
ପ ୁ /1317313 49 182 619ସଶୁା  ନାୟକ ପି କଳୁ ନାୟକ OR/06/044/482283
ପ ୁ /1317314 49 182 620ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ OR/06/044/482266
ପ ୁ /1317315 42 182 621ସେ ାଷ ନାୟକ ପି କଳୁ ନାୟକ OR/06/044/482281
ୀ /1317316 42 182 622ର  ୁନାୟକ ସା ଶବି ନାୟକ LNT3037108
ୀ /1317317 38 182 623ଅନୀ ନାୟକ ସା ସଶୁା  ନାୟକ OR/06/044/482284

ପ ୁ /1317318 33 182 624ଦିଲିପ ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ନାୟକ LNT3037090
ୀ /1317319 42 182 625େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଷଡ ୀ ପି ବଟ ଷଡ ୀ OR/06/044/482378
ୀ /1317320 42 182 629ସନିୁତା ସାମୀ ପି ବି. ସାମୀ LNT3345816

ପ ୁ /1317321 40 182 630ଶବି ସାମୀ ପି ବି. ସାମୀ LNT3345808
ପ ୁ /1317322 55 182 631ରବି ତରାଇ ପି ଭମର ତରାଇ OR/06/044/482236
ପ ୁ /1327323 40 182 632ସଦୁଶର୍ନ ଜାଲି ପି ବାରୀବ ୁ ଜାଲି LNT2586790
ପ ୁ /1327324 38 182 633ପଶନନ୍  ଜାଲି ପି ବାଉରବୀ ୁ ଜାଲି LNT2586782
ପ ୁ /1337325 34 182 634କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ଭୀମେସନ େବେହରା YVY0304204
ପ ୁ /1337326 52 182 635ବୁଢା ଶାହାଣୀ ପି େକ୍ଷତରା ଶାହାଣୀ LNT2586741
ୀ /1337327 47 182 636ସ ୁ ରୀ ଶାହାଣୀ ସା ବୁ ଢା ଶାହାଣୀ LNT2586733

ପ ୁ /1337328 44 182 637ବି ୁ ପସାଦ ଶାହାଣୀ ପି ରଇବାରିଆ ଶାହାଣୀ LNT2524064
ପ ୁ /1337329 43 182 638ରଜନୀକା  ସାହାଣୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହାଣୀ YVY0304196
ପ ୁ /1337330 42 182 639ରମାକା  ସାହାଣୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହାଣୀ YVY0304170
ୀ /1337331 42 182 640ସକୁମୁାରୀ ଶାହାଣୀ ସା ରଇବାରିଆ ଶାହାଣୀ LNT2586725

ପ ୁ /1337332 36 182 641ରତିକା  ସାହାଣୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହାଣୀ YVY0304188
ପ ୁ /1347333 60 182 642ଦିବାକର ଶାହାଣୀ ପି େକ୍ଷେତରା ଶାହାଣୀ LNT3235058
ୀ /1347334 54 182 643କମୁଦିୁନୀ ଶାହାଣୀ ପି ଦିବାକର ସାହାଣୀ LNT3235041

ପ ୁ /1347335 39 182 644ସଂଜୟ ସାହାଣୀ ପି ଦିବାକର ସାହାଣୀ LNT2524098
ୀ /1347336 36 182 645କମୁାରୀ ସାହାଣୀ ସା େକଶବ ସାହାଣୀ YVY0304212

ପ ୁ /1347337 28 182 646ର ିତ ସାହାଣୀ ପି ଦିବାକର ସାହାଣୀ YVY0525998
ୀ /1357338 54 182 647ଲକ୍ଷୀ ଜାଲି ସା େମାହନ ଜାଲି LNT2531887

ପ ୁ /1357339 54 182 648ଅମୀୟ କମୁାର ଜାଲି ପି ହରି ଜାଲି YVY0304238
ୀ /1357340 39 182 649କାଳିଆ ଜାଲି ପି େମାହନ ଜାଲି LNT2586717

ପ ୁ /1367341 40 182 650ସଶୁୀଳ ଦାସ ପି ପବିତ ଦାସ LNT3234929
ପ ୁ /1367342 34 182 651େଦବବତ ମିଶ ପି ଦିବାକର ମିଶ YVY1284835
ୀ /1367343 35 182 652ସରମିଳ। ସରକାର ସା େଦବବତ ମିଶ YVY1283969

ପ ୁ /1387344 48 182 653ଭରତ ପରିଡା ପି ଭା ର ପରିଡା LNT2586691
ପ ୁ /1397345 58 182 654ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ LNT2586683
ପ ୁ /1407346 47 182 655ସଦାନ  ବରାଳ ପି ବୀର ବରାଳ LNT2586667
ୀ /1467347 46 182 656ପଣୁବାସୀ େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା YVY1306463
ୀ /1467348 26 182 657ପଭସିନୀ ଡାକଆୁ ସା ଅମିତ କମୁାର େବେହରା YVY1306471
ୀ /3787349 32 182 658ରଶି ନାୟକ ସା ବରୁଣ କମୁାର ନାୟକ YVY1068998
ୀ /999997350 26 182 659ସରିତା େବେହରା ସା ବାବୁ େବେହରା YVY1111988

ପ ୁ /.7351 31 182 660ପପ ୁମହା ି ପି ବାବୁଲି ମହା ି YVY0856336
ପ ୁ /07352 36 182 661େଦବବତ େଜନା ପି ଗେଜ  େଜନା YVY0803049
ୀ /07353 31 182 662ମିନାକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ବିଜୟ ମହା ି YVY0803056
ୀ /Station B7354 19 182 663ନିକିତା ନାୟକ ପି ବୁଲୁ ନାୟକ YVY1237601
ୀ /Station B7355 22 182 664ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ଟହଲ ପି ମେହସର ଟହଲ YVY1238096
ପ ୁ /27356 56 182 665ନାରଣ ଜାଲି ପି ବାବାଜି ଜାଲି LNT2523959
ପ ୁ /27357 26 182 666େଗାଲା ଜାଲି ପି େଯାଗୀ ଜାଲି YVY0803148
ପ ୁ /37358 72 182 667ବ ାଳି ଯାଲି ପି େଲାକନାଥ ଯାଲି LNT2523942
ୀ /47359 50 182 668େଜଯ୍ାତି ବିେଶାଇ ସା କାମାକ୍ଷା ପସାଦ ବିେଶାଇ YVY0414409
ପ ୁ /47360 50 182 669ପ ୂ ର୍ ବିେଶାଇ ପି ଦ ପାଣି ବିେଶାଇ YVY0414383
ୀ /47361 40 182 670ରୀନାରାଣୀ ବିେଶାଇ ସା ପ ୂ ର୍ ବିେଶାଇ YVY0414391
ପ ୁ /47362 59 182 671କାମାକ୍ଷା ପସାଦ ବିେଶାଇ ପି ଦ ପାଣି ବିେଶାଇ LNT2524007
ପ ୁ /57363 55 182 672େଯାଗୀ ଜାଲି ପି ନାଥ ଜାଲି LNT1697143
ପ ୁ /67364 29 182 673ପେମାଦ େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା YVY0526483
ପ ୁ /67365 32 182 674ନିର ନ ଜାଲି ପି ବୁ ାବନ ଜାଲି YVY0526491
ପ ୁ /77366 28 182 675ମନୁା ଜାଲି ପି ସରୁ ଜାଲି YVY0526475
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ୀ /087367 21 182 676ପଜିତା ପଧାନ ସା ଗଗନ େବେହରା YVY1107556
ପ ୁ /87368 31 182 677ଜିତୁ େବେହରା ପି ଅରାଳୁ େବେହରା YVY0526418
ପ ୁ /87369 31 182 678ମାନସ ଜାଲି ପି ମାଗଣୁୀ ଜାଲି YVY0526400
ପ ୁ /87370 29 182 679କନୁୁ ଜାଲି ପି ମାଗଣୁୀ ଜାଲି YVY0526392
ପ ୁ /87371 28 182 680ରତନ୍ ାକର ଜାଲି ପି ଟୁନା ଜାଲି YVY0526384
ପ ୁ /097372 37 182 681ବାପିନା େବେହରା ପି ସକିୁୟା େବେହରା YVY1025659
ପ ୁ /097373 39 182 682ଅମିନ ଜାଲି ପି କୃ  ଜାଲି YVY1025733
ୀ /097374 25 182 683ଲକ୍ଷୀ ଜାଲି ସା ମନୁା ଜାଲି YVY1085372

ପ ୁ /097375 22 182 684େରାହିତ ପଧାନ ପି ବହାନ  ପଧାନ YVY1085414
ୀ /097376 29 182 685ପି ି  ଟହଲ ସା ବହନ୍ାନ  ଟହଲ YVY1025675

ପ ୁ /97377 28 182 686ରାେଜ  ଜଲୀ ପି ବାବୁଲି ଜାଲି YVY0414367
ପ ୁ /107378 63 182 687ବାଉରିଆ େବେହରା ପି େଛାଟା େବେହରା YVY0975896
ୀ /107379 28 182 688ହରିତା େବେହରା ସା ଜିତୁ େବେହରା YVY0975672
ୀ /107380 25 182 689ସନିୁତା େବେହରା ସା େକୖଳାଶ େବେହରା YVY0975912

ପ ୁ /107381 24 182 690ଗଗନ େବେହରା ପି ବିହାରି େବେହରା YVY0975888
ୀ /107382 24 182 691ରଦନୀ େବେହରା ପି ମିଥନୁ େବେହରା YVY0975763

ପ ୁ /107383 38 182 692ଚିନୟ ର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ପଯ୍ାରୀ େମାହନ େଚୗଧରୁୀ YVY0526236
ୀ /107384 27 182 693ମନିୁ ଜାଲୀ ସା ଟୁନା ଜାଲି YVY0975714
ୀ /107385 46 182 694କମୁାରୀ ଜାଲୀ ସା ସଉରା ଜାଲି YVY0975862
ୀ /107386 31 182 695ଲକ୍ଷୀ ଜାଲୀ ସା ବିହାରୀ େବେହରା YVY0975821
ୀ /107387 22 182 696ଅ ର୍ନା ଜାଲି ମା କମୁାରୀ ଜାଲି YVY1085364

ପ ୁ /107388 31 182 697ଟୁନା ଜୁଲା ପି ବାବାଜୀ ଜାଲୀ YVY0975698
ୀ /117389 28 182 698ଝୁନି ବାରିକ ପି ଅରକ୍ଷିତ ବାରିକ YVY0803064

ପ ୁ /127390 48 182 699େଭାଳା ଜାଲି ପି ଖଲିଆ ଜାଲି YVY1025741
ପ ୁ /127391 26 182 700ବିକାଶ ଜାଲି ପି େଭାଳା ଜାଲି YVY1025782
ୀ /127392 26 182 701େରାଜିଆ ଜାଲି ପି େଭାଳା ଜାଲି YVY1025758
ୀ /127393 43 182 702ବନଲତା ଜାଲି ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଜାଲି YVY0526350
ୀ /127394 32 182 703ଗୀତା ାଳୀ ଜାଲି ସା ଅଜୟ କମୁାର ଜାଲି YVY1107416
ୀ /137395 28 182 704ଝୁନୁ େବେହରା ସା ବଟକୃ  େବେହରା YVY0526335
ୀ /137396 28 182 705ମ ାକିନୀ େବେହରା ସା େଗାେଲଖ ଚ  େବେହରା YVY0526343

ପ ୁ /137397 43 182 706ବିକାସ ବିହାରୀ େଲ ା ପି କୁ  ବିହାରୀ େଲ ା YVY0526327
ପ ୁ /147398 26 182 707ସଂେତାଷ ଜାଲୀ ପି େଯାେଗ  ଜାଲୀ YVY1250190
ପ ୁ /147399 28 182 708େଲାକନାଥ ସାଇଁ ମା ଶଶୁୀଲା ସାଇଁ YVY0526269
ୀ /147400 28 182 709ସତିୃେରଖା ସାଇଁ ସା େଲାକନାଥ ସାଇଁ YVY0526244

ପ ୁ /157401 29 182 710ପବିତ େବେହରା ପି ପ ାନନ୍ େବେହରା YVY0526202
ୀ /177402 37 182 711ମ  ୁସାଇଁ ସା େସାମନାଥ ସାଇଁ YVY0526251
ୀ /187403 25 182 712ମମତା େବେହରା ସା ବାପିନା ନାୟକ YVY1107531

ପ ୁ /187404 27 182 713ଗନୁା ନାଏକ ପି ତିେଲାଚନ ନାଏକ YVY1107440
ପ ୁ /187405 28 182 714ବାପିନା ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ YVY0526194
ପ ୁ /207406 30 182 715େଗାପି ଜାଲି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଜାଲି YVY0526103
ପ ୁ /207407 28 182 716ନାଥ ଜାଲି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଜାଲି YVY0526111
ୀ /207408 28 182 717ରୂପାଲି ଜାଲି ସା େଗାପି ଜାଲି YVY0526178

ପ ୁ /217409 54 182 718ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି ଧସୁା େବେହରା YVY0526095
ୀ /217410 37 182 719ସବିତା ଜାଲି ସା ପସନନ୍  ଜାଲି YVY0526087

ପ ୁ /217411 36 182 720ର ିତ କମୁାର ପଧାନ ପି ମାଗଣୁୀ ପଧାନ YVY0526079
ୀ /227412 32 182 721ପି ି  କଶୁଆି ସା ର ିତ କଶୁଆି YVY0526061

ପ ୁ /237413 30 182 722ମେନାଜ କମୁାର ଜାଲି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଜାଲି YVY0526046
ୀ /247414 31 182 723ଚା ିନୀ େବେହରା ପି ରବି େବେହରା YVY0414375

ପ ୁ /247415 28 182 724ରେମଶ େବେହରା ପି ରବି େବେହରା YVY0526020
ପ ୁ /247416 28 182 725ବିଭୁେ ୁ ଜାଲି ପି େକଦାର ନାଥ ଜାଲି YVY0526012
ୀ /257417 30 182 726ନ ିନୀ େବେହରା ପି ଦିବାକର ସାହାଣୀ YVY0414359
ୀ /257418 28 182 727କେ ଇ ସାହାଣୀ ସା ସ ୟ ସାହାଣୀ YVY0526004
ୀ /267419 44 182 728ସବିତା ଦାସ ସା ସଶୁା  ଦାସ YVY0526376
ପ ୁ /277420 25 182 729ପୀୟୁଷ  ପରୁୁେଷା ମ େବେହରା ପି ମାଧବାନ  େବେହରା YVY0975797
ୀ /277421 59 182 730ସା ିଲତା େଜନା ସା ଶୀଧର େଜନା YVY0642744
ପ ୁ /287422 34 182 731ନ ା େବେହରା ପି ଶକୁରିୁଆ େବେହରା YVY0642827
ୀ /287423 29 182 732ଜୟ ି େବେହରା ସା ନ ା େବେହରା YVY0642801
ୀ /297424 54 182 733ସି ୁପା ଜାଲୀ ସା ଅମଜୁ ବଲଭ େସଠୀ YVY0642678
ପ ୁ /297425 49 182 734ବିଜୟ ଜାଲି ପି କୃ  ଜାଲି YVY0642355
ୀ /297426 44 182 735ସଷୁମା ଜାଲି ସା ବିଜୟ ଜାଲି YVY0642330
ୀ /297427 39 182 736ସଜୁାତା ନାଏକ ସା ଭିମ ନାଏକ YVY0642371
ପ ୁ /297428 29 182 737ଅସିତ କମୁାର େସଠୀ ପି ଅମଜୁ ବଲଭ େସଠୀ YVY0642835
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ପ ୁ /297429 57 182 738େଗାଲକ ବିହାରୀ େସଠୀ ପି େଗାପିନାଥ େସଠୀ YVY0642702
ପ ୁ /297430 27 182 739ଦି ୀକା  େସଠୀ ପି ଅମଜୁ ବଲଭ େସଠୀ YVY0642850
ୀ /297431 27 182 740ରାେଜଶରୀ େସଠୀ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ େସଠୀ YVY0642876

ପ ୁ /307432 37 182 741ଗିରିଆ ଜାଲି ପି େଯାଗି ଜାଲି YVY0642520
ପ ୁ /307433 32 182 742ସ ୟ ଜାଲି ପି େଜାଗୀ ଜାଲି YVY0642512
ପ ୁ /307434 31 182 743ଜୟ ଜାଲି ପି େଜାଗୀ ଜାଲି YVY0642496
ୀ /307435 30 182 744ସି ୁପା ଜାଲି ସା କୃ  ଚ  ଜାଲି YVY0642579

ପ ୁ /317436 29 182 745କା ିର୍କ ଜାଲି ପି େଜାଗୀ ଜାଲି YVY0642470
ୀ /427437 26 182 746ଇତିଶୀ େବେହରା ସା ରାେଜଶ େବେହରା YVY1107259

ପ ୁ /457438 24 182 747ମ ୂ ବା ାରି ପି େଗୗତମ ବା ାରୀ YVY1250000
ୀ /457439 26 182 748ଜୟଂତୀ େବେହରା ସା ମ ୁଲି େବେହରା YVY1250133

ପ ୁ /457440 34 182 749ରବି ଜାଲୀ ପି ମ ୁଲି ଜାଲୀ YVY1250158
ୀ /597441 29 182 750େସାନୀ ନାୟକ ସା ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ YVY1238054

ପ ୁ /677442 37 182 751େମାନଜ େଘାଷ ପି ରାଧାନାଥ େଘାଷ YVY1025774
ପ ୁ /677443 23 182 752ରିେତଶ ଜାଲି ପି ଦ ପାଣି ଜାଲି YVY1025667
ୀ /737444 29 182 753େମାନାଲିସା ଜାଲି ପି ବନମାଳି ଜାଲି YVY1025766

ପ ୁ /757445 30 182 754କାଳିଆ େବେହରା ପି ଦ ପାଣି େବେହରା YVY1025725
ୀ /757446 27 182 755ଅ ର୍ନା େବେହରା ସା କାଳିଆ େବେହରା YVY1025709
ୀ /757447 25 182 756ସବୁାସିନି େବେହରା ପି ଉେପ  େବେହରା YVY1025691
ୀ /797448 30 182 757ସେରାଜିନୀ ପଧାନ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ YVY1107549

ପ ୁ /797449 25 182 758ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ସାହୁ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ସାହୁ YVY0975755
ପ ୁ /807450 22 182 759ଆକାଶ ନାଏକ ପି ସିକ ୁନାଏକ YVY1107374
ପ ୁ /807451 25 182 760ରାଜା ନାୟକ ପି ସିକ ୁନାୟକ YVY1107341
ପ ୁ /837452 23 182 761ନିର ନ ଜାଲି ପି ଗଦାଧର ଜାଲି YVY1025790
ୀ /977453 21 182 762ଶବିାନୀ ନାୟକ ପି ବବିତା ନାୟକ YVY1107234
ୀ /987454 23 182 763ରୁବୀନା ଦାସ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ YVY1107275
ୀ /987455 25 182 764ସସିତା ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY1107366

ପ ୁ /987456 23 182 765ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ ମା ତିେଳାତମା ନାୟକ YVY1107457
ପ ୁ /987457 22 182 766ଗଡୁୁ ନାୟକ ପି ଦୁଃସାସନ ନାୟକ YVY1249960
ପ ୁ /1007458 26 182 767ରାେକଶ ନାୟକ ପି ସାନ  ନାୟକ YVY1107317
ୀ /1007459 25 182 768ଅ ଳି ନାୟକ ପି ସାନ  ନାୟକ YVY1107242

ପ ୁ /1017460 21 182 769ଆକାଶ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ YVY1107325
ୀ /1037461 30 182 770ରଶିତା ନାଏକ ପି ପ  ୁନାଏକ YVY1107424

ପ ୁ /1037462 29 182 771ଅଜୟ ନାଏକ ପି ପ  ୁନାୟକ YVY1107358
ୀ /1037463 21 182 772ସ ୀତା ନାଏକ ପି କ ରିୁ ନାଏକ YVY1107465

ପ ୁ /1097464 26 182 773ପକାଶ ନାୟକ ମା ଝୁନୁ ନାୟକ YVY1107333
ୀ /1107465 38 182 774ମାଳା ନାଏକ ସା ପଶା  ନାଏକ YVY1107432

ପ ୁ /1257466 36 182 775ର ି  ପଧାନ ପି ସରୁ ପଧାନ YVY0975789
ପ ୁ /1277467 33 182 776ସେୁର  ନାୟକ ମା ସନିୁତା େଦଈ YVY1107408
ପ ୁ /1277468 30 182 777ସେୁରଶ ନାୟକ ମା ସନିୁତା େଦଈ YVY1107267
ପ ୁ /1277469 23 182 778ରାହୁଲ ନାୟକ ମା ରମା ନାୟକ YVY1107382
ୀ /1277470 22 182 779ଚୁଲବୁଲି ନାୟକ ମା ସନିୁତା େଦଈ YVY1107390
ୀ /1317471 24 182 780କାଳୀ େବେହରା ପି ରବି େବେହରା YVY0975805

ପ ୁ /1317472 22 182 781ବାବୁଲି େବେହରା ପି ରବି େବେହରା YVY1107515
ୀ /1317473 39 182 782ରୁକଣୀ ନାୟକ ସା ଚଗଲା ନାୟକ YVY0975730
ୀ /1347474 44 182 783ସ ୁ ରୀ ସାହାଣୀ ସା ସଦାଶବି ସାହାଣୀ YVY1025717

ପ ୁ /2137475 89 182 784ରାମକୃ  ନ  ନ ପି ଇ ମଣୀ ନ YVY0853267
ୀ /2137476 88 182 785ବିଳାଶ ମ ରି ନ ସା ରାମକୃ  ନ YVY0853259

ପ ୁ /2/A, 4/57477 25 182 786ହିମାଂଶ ୁପସାଦ ଗୁ ା ପି ଅଂବିକା ଗୁ ା YVY1280726
ପ ୁ /97478 23 182 787ରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ରାେଜ  ମହା ି YVY1317882
ୀ /97479 22 182 788ସନିୁତା ମହା ି ସା ରାଜ କମୁାର ମହା ି YVY1317890
ୀ /47480 33 182 789ଅନ  କମୁାର ଦାସ ପି କ୍ଷିେରାଦ କମୁାର ଦାସ YVY1317908
ୀ /47481 22 182 790ରୀୟ ା ବିେଶାଈ ପି ପଣୂର୍ ବିେଶାଈ YVY1317916
ୀ /97482 22 182 791ସାଲିନି ଦାସ ସା ପେମାଦ ଦାସ YVY1317924
ୀ /877483 24 182 792ରି ି  ରାଣୀ ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ YVY1317932
ୀ /1197484 22 182 793ମାମାଲି ଜାଲି ସା ଅଭିେଷକ ଜାଲି YVY1317940
ୀ /97485 31 182 794ଗୀତା ଜାଲି ସା ନିର ନ ଜାଲି YVY1317957
ପ ୁ /167486 22 182 795ରାେକଶ ମ ଲ ପି ଅନିଲ କମୁାର ମ ଲ YVY1318047
ୀ /167487 25 182 796ସମିତା ମ ଲ ପି ଅନିଲ କମୁାର ମ ଲ YVY1318054
ୀ /1197488 19 182 797ପିୟ ା ସାହାଣୀ ସା ଚ ନ ଜାଲି YVY1318062
ୀ /1217489 30 182 798କନିୁ ଜାଲି ସା ତନୟ ଜାଲି YVY1318070
ପ ୁ /147490 39 182 799ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ YVY1319607
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ୀ /7657491 21 182 800ସସିତା ଦାସ ସା କଲୁନ ପାସ୍ଵାନ YVY1319615
ୀ /7657492 19 182 801ଦି ୀ େବେହରା ପି ଧବୃ ଚରଣ େବେହରା YVY1319623

ପ ୁ /7657493 19 182 802କଲୁନ ପାଶୱାନ ପି ସେୁର  ପାଶୱାନ YVY1319649
ୀ /2887494 57 182 803ସହୁାଗି ମମୂ ୁର୍ ପି ଅଜୁର୍ ନ ମମୂ ୁର୍ YVY1319672
ୀ /2887495 56 182 804େଗୗରି େହମମ ସା ମ ୁଳୁ େହମମ YVY1319706

ପ ୁ /2887496 62 182 805ମ ୁଳୁ େହମମ ପି ଭଗବାନ େହମମ YVY1319722
ପ ୁ /027497 30 182 806ଟୁକନୁା େବେହରା ପି ନଡୁ େବେହରା YVY1319805
ପ ୁ /027498 27 182 807ଅଭିେଶକ ଜାଲି ପି ପଫଲୁ ଜାଲି YVY1319813
ୀ /1207499 24 182 808ବୁଦୁମା ବିଶାଳ ପି ନବିନ କମୁାର ବିଶାଳ YVY1319821
ୀ /617500 26 182 809ସ ର୍ଲତା ସିଂହ ପି େସାମନାଥ ସିଂହ YVY1322197

ପ ୁ /127501 28 182 810କାଳିଆ ଘେଡଇ ପି େଗାପାଳ ଘେଡଇ YVY1322205
ପ ୁ /797502 26 182 811ସଂଜୟ ଜାଲି ପି ବଛିଆ ଜାଲି YVY1322213
ପ ୁ /617503 37 182 812େସାମ ନାଥ ସିଂହ ପି ରାମ ସିଂହ YVY1322239
ପ ୁ /1197504 18 182 813ରାହୁଲ ଜାଲି ପି ନିର ନ ଜାଲି YVY1335843
ପ ୁ /1337505 21 182 814କେହନ୍ଇ ସାହାଣୀ ପି ସଦାଶବି ସାହାଣୀ YVY1338904
ପ ୁ /1217506 41 182 815େତାଫାନ ଜାଲୀ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଜାଲୀ YVY1338912

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.38 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

122 122/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy


