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ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ପ ୁ /1 25 121 1ୱାକର ଅହମଦ ଖାନ ମା ଶେହଡା ଖାତୁନ YVY1119965
ୀ /GURUKRUP2 31 121 3ପିୟ ା ଠାକର ପି ମେୁକଶ କମୁାର ଠାକର YVY0827345
ୀ /H/O. DR.3 48 121 4େରଖା ଦାଶ ଦାଶ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଆଚାଯର୍ ୳ ବିଭୂ YVY1195965

ପ ୁ /H/O.DR.H.4 24 121 5ଆଚାଯର୍ ୳  ଆଦିତ୳ ପତାପ ଆଚାଯ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଆଚାଯର୍ ୳ ଆଚାଯର୍ ୳ YVY1195973
ପ ୁ /15 62 121 6ଶୀଧର େବେହରା ପି ଫଗ ୁେବେହରା YVY0562470
ୀ /16 58 121 7ବାସ ୀ େବେହରା ସା ଦିଲୀପ େବେହରା YVY0106054
ୀ /17 56 121 8ତନୁଜା େବେହରା ସା ବାବୁଆ େବେହରା OR/06/044/484155
ୀ /18 56 121 9ନଳିନୀପଭା େବେହରା ସା ସତଯ୍ବାଦି େବେହରା LNT2557106

ପ ୁ /19 49 121 10ଶକୁେଦବ େବେହରା ପି ନାଥ େବେହରା OR/06/044/484004
ପ ୁ /110 49 121 11ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି ଫଗ ୁେବେହରା YVY0107391
ପ ୁ /111 40 121 12ବିଶଜିତ େବେହରା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା LNT3262383
ୀ /112 35 121 13ସବିତା େବେହରା ପି ବାବୁଆ େବେହରା YVY0107383
ୀ /113 34 121 14କବିତା େବେହରା ପି ବାବୁଆ େବେହରା YVY0107375

ପ ୁ /114 32 121 15ସତଯ୍ଜିତ୍ େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା YVY0107409
ୀ /115 24 121 16ପଦିନୀ େବେହରା ସା ବିଶଜିତ େବେହରା YVY1223122

ପ ୁ /116 68 121 17ରବି  ନାଥ ମହାପାତ ପି ଆକଳିୁ ଚରଣ ମହାପାତ LNT4533121
ୀ /117 58 121 18ରଶି ମଲିକ ସା ରେମଶ ମଲିକ OR/05/039/196807

ପ ୁ /118 67 121 19ଭାଗବତ ମିଶ ପି ନେଗ  ମିଶ OR/06/044/464293
ୀ /119 59 121 20କମଳିନୀ ମିଶ ସା ଭାଗବତ ମିଶ OR/03/020/176524

ପ ୁ /120 41 121 21ତପନ କମୁାର ମିଶ ପି ଭାଗବତ ମିଶ YVY0570523
ପ ୁ /121 40 121 22ସପନ କମୁାର ମିଶ ପି ଭାଗବତ ମିଶ YVY0570515
ପ ୁ /122 68 121 23ନିହାର ରଂଜନ ମହା ି ପି ବରଦା ପଶାଦ ମହା ି LNT2557080
ୀ /123 36 121 24ମନୁକନୁ ମହା ି ପି ନିହାର ର ନ ମହା ି LNT4142196

ପ ୁ /124 35 121 25ଅମିୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ମହା ି LNT2938405
ପ ୁ /125 35 121 26ମିନେକତନ ପାଢୀ ପି କୃ ଚ  ପାଢୀ LNT2938397
ପ ୁ /126 33 121 27ମଦନ େମାହନ ପାଢୀ ପି କୃ ଚ  ପାଢୀ LNT2938389
ପ ୁ /127 61 121 28େଦବରାଜ ପରିଡା ପି ବିଶନାଥ ପରିଡା OR/06/044/484174
ୀ /128 50 121 29ପମିଳା ପରିଡା ସା େଦବରାଜ ପରିଡା OR/06/044/484175

ପ ୁ /129 36 121 30ଚିନୟ କମୁାର ପରିଡା ପି େଦବରାଜ ପରିଡା LNT2938371
ୀ /130 55 121 31ନଳିନି ପଭା ପ ନାୟକ ସା ଯଗୁଳ ଚରଣ ନାୟକ LNT3284601

ପ ୁ /131 33 121 32ପିୟ ର ନ ସାମ ରାୟ ପି େପମାନ  େବଉରା YVY0107359
ୀ /132 54 121 33ଭାନୁ େସଠୀ ସା ସେମଶ ରାଓ େସଠୀ LNT2938363
ୀ /133 39 121 34ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େସଠୀ ସା ପଶା  େସଠୀ YVY0107417
ୀ /134 36 121 35ଇଶରୀ େସଠୀ ସା ବଳରାମ େସଠୀ LNT4481255
ୀ /135 30 121 36ସୀକତିୃ ଶମର୍ା ପି ଅଜୟ କମୁାର ଶମର୍ା YVY0704742
ୀ /236 27 121 37ସଚିୁତା ଦିଗାଳ ପି ହରିହର ଦିଗାଳ YVY0952143

ପ ୁ /237 24 121 38ମ ଳ େହା ପି ଶରତ େହା YVY0952184
ପ ୁ /238 28 121 39ତାନେସନ୍ େକରେକଟା ମା େପତନ୍ ା େକରେକଟା YVY0952283
ପ ୁ /239 26 121 40ହେରକୃ  ମ ୁ ା ପି ଲକ୍ଷଣ ମ ୁ ା YVY0952234
ୀ /240 39 121 41କନିୁ ନାୟକ ସା ଟୁନା ନାୟକ YVY0562231

ପ ୁ /241 24 121 42ରାଜୁ ପଡା ପି କାଟିସା ପଡା YVY0952242
ୀ /242 24 121 43ମାଳତୀ ପାତ ପି ଦାମଦର ପାତ YVY0952259

ପ ୁ /243 24 121 44ନୀଳକ  ପଧାନ ମା େମନକା ପଧାନ YVY0952267
ପ ୁ /244 36 121 45େଜଯ୍ାତି ର ନ ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ YVY0342907
ପ ୁ /345 39 121 46ରବି  ପ ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ପ ନାୟକ YVY0342949
ୀ /546 75 121 47ବିନିତା ଦାସ ପି ବହାନ  ଦାସ YVY0343004

ପ ୁ /647 50 121 48ସନାତନ ମହାପାତ ପି ମ ୁଳୀ ମହାପାତ YVY0343020
ପ ୁ /648 62 121 49କୃ ଚ  ପାଢୀ ପି ଦ ପାଣୀ ପାଢୀ OR/06/044/392986
ପ ୁ /649 69 121 50ବସ  କମୁାର ରଥ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ରଥ YVY0343012
ୀ /650 24 121 51ରୀତା ଶବର ପି ଶକୁ ୁଶବର YVY0952176
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ପ ୁ /751 64 121 52ଦିଲିପ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/044/484165
ୀ /752 65 121 53ବାସ ି େଜନା ସା ବସ  େଜନା LNT3307501
ୀ /753 51 121 54ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ସା ସୀତାରାମ ନାୟକ YVY0106088
ୀ /754 50 121 55ମମୀ ନାୟକ ସା ରବି ନାୟକ YVY0343038

ପ ୁ /755 45 121 56ଉେପ  ପଧାନ ପି ଶତୃଘନ୍ ପଧାନ YVY0430108
ପ ୁ /756 74 121 57ଲଳିତ ପସାଦ ତିୱାରି ପି ରାମ ଅଚଲ ତିୱାରି OR/06/044/484005
ପ ୁ /757 43 121 58ଶବି ପକାଶ ତିୱାରୀ ପି ଲଳିତ ପଶାଦ ତିୱାରୀ LNT4106019
ପ ୁ /758 42 121 59ସ ମ ପସାଦ ତିୱାରୀ ପି ଲଳିତ ପସାଦ ତିୱାରୀ LNT4496006
ପ ୁ /759 35 121 60ସାଜନ ପସାଦ ତିୱାରୀ ପି ଲଳିତ ପସାଦ ତିୱାରୀ LNT4495982
ପ ୁ /760 35 121 61ସାହସ ପସାଦ ତିୱାରୀ ପି ଲଳିତ ପସାଦ ତିୱାରୀ YVY0205849
ପ ୁ /861 53 121 62ଉେମଶ ପସାଦ ପି େତଜୁ ମହାେତା LNT4119426
ପ ୁ /962 48 121 63ବିକମ ଦାସ ପି କପିଳ ଦାସ OR/06/044/484018
ୀ /963 44 121 64ପମିଳା ଦାସ ସା ବିକମ ଦାସ LNT2557387
ୀ /1064 31 121 65ଝୁନୁ ବାଡାଇ ସା ମନୁା ବାଡାଇ YVY0722454

ପ ୁ /1065 74 121 66ବିଜୟ େକ ମ ୁ ାଲ ପି େକଶବାନ  ସି ମ ୁ ାଲ OR/06/044/484199
ୀ /1066 44 121 67ରଜନୀ ମ ୁ ାଲ ସା ମଧସୁଦୂନ ମ ୁ ାଲ YVY0570572

ପ ୁ /1067 50 121 68େକଦାର ସାହୁ ପି ଉ ବ ସାହୁ OR/06/044/484094
ୀ /10/D68 21 121 69ଖଶୁୀ ଅଗଵାଲ ପି ଶ୍ଯାମ ସ ୁ ର ଅଗଵାଲ YVY1198134

ପ ୁ /1169 58 121 70ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ OR/06/044/484034
ୀ /1170 54 121 71ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ତୁଷାର ଦାସ OR/06/044/484035

ପ ୁ /1171 35 121 72ରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ତୁଷାର କମୁାର ଦାସ YVY0205856
ପ ୁ /1172 38 121 73ସଭୁଲକ୍ଷୀ ସାହୂ ପି େକୖଲାଶ ଚଂଦ ସାହୂ YVY1197680
ୀ /1273 27 121 74ରସିଦା ବିବୀ ସା େଶକମନୂା େଶକମନୂା YVY1241975
ୀ /1274 76 121 75ଜି ପାବର୍ ତୀ େଚଟି ସା ଜି ପଦନାଭ େଚଟି OR/06/044/484039
ୀ /1275 48 121 76ଜି ସମୁତୀ କାମିନୀ େଚଟି ସା ଜି ପାଥର୍ସାରଥି େଚଟି OR/06/044/484041
ୀ /1276 54 121 77େପମଲତା ଦାସ ସା ତପନ ଦାସ LNT4106043

ପ ୁ /1277 43 121 78ରାଣଜୀତ େକେଶାରୀ େଜନା - ଦୂରଜ୍େଯାଧନ ସାହୂ YVY1198423
ପ ୁ /1278 67 121 79ଜି.ପାଥର୍  ସାରଥୀ ନାଇଡୁ ପି ଜି ଜଗନାଥ େଚଟି OR/06/044/484040
ୀ /1279 22 121 80ନିକିତା ସାହୂ ପି ଟାପର୍ନ କମୁାର ସାହୂ YVY1241926

ପ ୁ /1280 33 121 81ଜି. ଶୀନିବାସନ ନାଇଡୁ ପି ଜି େଜ.ପାଥର୍ସାରଥି ନାଇଡୁ YVY0106104
ପ ୁ /1281 36 121 82େଶକ ମନୂା େଶକ ମନୂା ପି େଶକ ଜୁମନ େଶକ ଜୁମନ YVY1241918
ପ ୁ /1382 29 121 83ନିତିନ ଅଗରବାଲ ପି ଶେ ାସ ଅଗରବାଲ YVY0592717
ୀ /1383 62 121 84ଶଶେିଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ସେ ାଷ ଅଗୱାଲ OR/06/044/484644

ପ ୁ /1384 32 121 85ମହ ଦ ଇମ୍ ତିଆଜ ଅହ ଦ ପି ମହ ଦ ମହସିନ YVY0570614
ୀ /1385 58 121 86ସମିୁତା େଦବୀ ଅଗୱାଲା ସା ସଜନ କମୁାର ଅଗୱାଲା OR/06/044/484646
ୀ /1386 35 121 87େସାନୁ ଗିରି ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ଗିରି YVY0592675
ୀ /1387 37 121 88ଟିକିନା ପ ନାୟକ ସା ରବି  ପ ନାୟକ YVY0343095
ୀ /1488 48 121 89ଅଫସାନା ବିବି ସା େଶଖ୍ ସଲିମ YVY0343111

ପ ୁ /1489 39 121 90ଆଦିଲକ୍ଷୀ େଚଟୀ ପି ପଦନାଭ େଚଟୀ YVY0570499
ୀ /1490 55 121 91ସେରାଜିନୀ ମହା ି ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/484648

ପ ୁ /1491 43 121 92ଶବିଶ ର ମହା ି ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହା ି LNT3297751
ପ ୁ /1492 58 121 93ବାଳକୃ  ପାତ ପି େମାହନ ପାତ OR/06/044/484025
ୀ /1493 51 121 94ଲକ୍ଷୀପିୟା ପାତ ସା େଗାପାଳ ପାତ OR/06/044/484027
ୀ /1494 49 121 95କୁ ଳା ପାତ ସା ବାଳକୃ  ପାତ LNT2492650

ପ ୁ /1495 49 121 96ସଶୁୀଲ ପାତ ପି େମାହନ ପାତ LNT1697531
ୀ /1496 46 121 97ସବୁାସୀନି ପାତ ସା ସଶୁୀଲ ପାତ LNT1697523

ପ ୁ /1497 27 121 98ଶଶୁା  ପାତ ପି େଗାପାଳ ପାତ YVY0589259
ୀ /1598 37 121 99ଲିଲି ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାସ YVY0589127
ୀ /1599 56 121 100ସ କୁ୍ତା ମିଶ ସା ସନ  ମିଶ OR/06/044/484526
ପ ୁ /15100 55 121 101େହମ  ମିଶ ପି ଯଦୁନାଥ ମିଶ OR/06/044/484529
ପ ୁ /15101 50 121 102ଜୟ  ମିଶ ପି ଯଦୁନାଥ ମିଶ OR/06/044/484531
ୀ /15102 43 121 103ସେ ାଷିନୀ ମିଶ ସା ଜୟ  ମିଶ YVY0343129
ୀ /15103 38 121 104ସସିତା ମିଶ ସା ସପନ କମୁାର ମିଶ YVY0698142
ୀ /15104 31 121 105ସସିତା ମିଶ ପି ସନ  ମିଶ YVY0592493
ୀ /15105 28 121 106େସୗମଯ୍ା ମିଶ ପି ସଶୁା  ମିଶ YVY0810572
ପ ୁ /15106 65 121 107େଗାପାଳ କି ା ନାଇଡୁ ପି ସି ଆର ନାଇଡୁ OR/06/044/484052
ୀ /15107 45 121 108ସଜୁାତା ନାଇଡୁ ସା େଗାପାଳ ନାଇଡୁ OR/06/044/484054
ପ ୁ /15108 32 121 109ସି.େଭ େଟଶ ୁନାଇଡୁ ପି ଜି.େଗାପାଳ କୃ ା ନାଇଡୁ YVY0343137
ପ ୁ /15109 41 121 110ବି ୁପସାଦ ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ LNT4119327
ୀ /15110 43 121 111ସଂଗିତା ସାଇଁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ LNT2938421
ୀ /15111 39 121 112ମଧସିୁତା ସାଇଁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ LNT2938439
ପ ୁ /15112 32 121 113ରାେକଶ ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ YVY0106138
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ପ ୁ /16113 46 121 114ରାମପଦ ପ ନାୟକ ପି ଦୀପ ର ପ ନାୟକ LNT4119210
ୀ /16114 40 121 115ଜିନା ପ ନାୟକ ସା ରାମ ପଦ ପ ନାୟକ LNT2938454

ପ ୁ /17115 50 121 116ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ  ଚ  ରାଉତ LNT4119160
ପ ୁ /17116 46 121 117ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ  ଚ  ରାଉତ LNT4119145
ୀ /17117 40 121 118ଶକୁ ଳା ରାଉତ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତ LNT4119137
ୀ /17118 40 121 119େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ରାଉତ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ LNT4119152

ପ ୁ /17119 22 121 120ଭାରତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ YVY1154178
ପ ୁ /17120 20 121 121ଚ ନ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ YVY1223056
ପ ୁ /17121 62 121 122ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ YVY0952226
ପ ୁ /17122 36 121 123କାଳୁ ସାମଲ ପି େମାହନ ସାମଲ YVY0343160
ପ ୁ /18123 33 121 124ସି େରାହିତ କମୁାର ପି ସି ଶୀହରି ନାଇଡୁ LNT2938470
ୀ /18124 52 121 125ସି ରାେଜଶର ନାଇଡୁ ସା ଶୀ ଶୀହରି ନାଇଡୁ OR/06/044/484053

ପ ୁ /18125 42 121 126ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ  ଚ  ରାଉତ LNT4119129
ୀ /18126 40 121 127ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ପଦୀପ ରାଉତ LNT4119111

ପ ୁ /18127 39 121 128ସଜିୁତ କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ  ଚ  ରାଉତ LNT4119103
ୀ /18128 38 121 129ସ ର୍ଲତା ରାଉତ ସା ସଜିୁତ କମୁାର ରାଉତ YVY0704700

ପ ୁ /18129 57 121 130ନେର ନାଥ ସାହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ YVY0343178
ୀ /18130 63 121 131ସଧୁା ଠକକର ସା କିେଶାର ଠକକର OR/06/044/484548

ପ ୁ /18131 44 121 132ରାେକଶ ଠକକର ପି କିେଶାର ଠକକର LNT4484820
ୀ /19132 43 121 133ମମତା ଦାସ ସା ତିେଲାଚନ ନାଇଡୁ LNT4118568

ପ ୁ /19133 35 121 134ସବୁଳ ଚରଣ ଦାସ ପି କବିର ଚରଣ ଦାସ LNT4118550
ୀ /19134 65 121 135ପି. ହଷର୍ଲତା ନାଇଡୁ ସା ଡଃ.ପି.ଡି.ଆର ନାଇଡୁ OR/06/044/484073

ପ ୁ /19135 52 121 136ପି.ନଗଭୂଷଣ ନାଇଡୁ ପି ପି ଡି ଆର ନାଇଡୁ YVY0704684
ପ ୁ /19136 52 121 137ଭଗବତୀ ଈଶ୍ଵର ନାଇଡୁ ପି ପି ଡି ଆର ନାଇଡୁ YVY0106146
ପ ୁ /19137 49 121 138ପି ତିେଲାଚନ ନାଇଡୁ ପି ପି ଡି ଆର ନାଇଡୁ YVY0106153
ୀ /19138 37 121 139ମାମିନା ସାହାଣୀ ସା ମିଟୁ ସାହାଣୀ LNT4119038

ପ ୁ /19139 30 121 140ଅଂଶମୁାନ ସାହୁ ପି ନେର ନାଥ ସାହୁ YVY0343194
ପ ୁ /19140 76 121 141ଭଗୱାନଜୀ ଠାକର ପି େଛାଟଲାଲ ଠାକର YVY0827279
ୀ /19141 71 121 142ଗଲୁାବ ବାଇ ଠାକର ସା ଭଗୱାନଜୀ ଠାକର OR/06/044/484554

ପ ୁ /19142 62 121 143ମେୁକଶ କମୁାର ଠାକର ପି ଚିମନଲାଲ ଠାକର OR/06/044/484555
ୀ /19143 61 121 144ମିତା ଠାକର ସା ମେୁକଶ କମୁାର ଠାକର OR/06/044/484556

ପ ୁ /19144 52 121 145ହିେତଶ ଠାକର ପି ଭଗୱାନଜୀ ଠାକର OR/06/044/484563
ୀ /19145 46 121 146ଚ ିକା ଠାକର ସା ହିେତଶ ଠାକର YVY0816835
ୀ /19146 36 121 147ଚା ିନୀ ଠାକର ପି ମେୁକଶ୍ କମୁାର ଠାକର YVY0827311
ୀ /19147 34 121 148ଶାତୀ ଠାକର ପି ମେୁକଶ କମୁାର ଠାକର YVY0816843

ପ ୁ /19148 58 121 149ଅମିତ ଠକକର ପି ଚିମନଲାଲ ଠକକର OR/06/044/484557
ୀ /19149 55 121 150କ ନା ଠକକର ସା ଅମିତ ଠକକର OR/06/044/484558
ୀ /19150 45 121 151ଲିସା ଠକକର ପି ଚିମନଲାଲ ଠକକର OR/06/044/484560

ପ ୁ /19151 43 121 152ମେନାଜ ଠକକର ପି ଚିମନଲାଲ ଠକକର OR/06/044/484562
ୀ /19152 41 121 153ପନୁମ ଠକକର ପି ଚିମନଲାଲ ଠକକର OR/06/044/484559
ୀ /19153 47 121 154େମାନା ଠାକରୁ ସା ମେନାଜ ଠାକରୁ YVY0816868
ପ ୁ /20154 52 121 155ମହ ଦ ଅଜିଜ୍ ପି ମହ ଦ ସେୁଲମାନ LNT4120424
ପ ୁ /20155 46 121 156ପବିତ େମାହନ ଦାସ ପି ଉମାକା  ଦାସ OR/06/044/484069
ୀ /20156 46 121 157ସାତୀ ଦାଶ ସା ସାଗର ର ନ ମିଶ YVY0205872
ୀ /20157 23 121 158ଜାନକୀ ଦାଶ ପି ପବିତେମାହନ ଦାଶ YVY1121920

ପ ୁ /20158 83 121 159ଲଳିତ ମିଶ ପି ମେହଶର ମିଶ OR/06/044/484609
ପ ୁ /20159 52 121 160ତୁଷାର ର ନ ମିଶ ପି ଲଳିତ ମିଶ YVY0704650
ପ ୁ /20160 50 121 161ସାଗର ର ନ ମିଶ ପି ଲଳିତ ମିଶ YVY0704668
ପ ୁ /20161 45 121 162ଶୀନିବାସ ପ ା ପି ପଦଲାଭ ପ ା LNT3262524
ୀ /20162 44 121 163ସସିତା ପ ା ସା ତୁଷାର ର ନ ମିଶ YVY0205864
ୀ /20163 42 121 164ମନୁୀ ପସାଦ ସା ଦୀପକ ପସାଦ YVY0343202
ପ ୁ /21164 47 121 165ଦୀପକ ପସାଦ ପି େଯାେଗଶର ପସାଦ YVY0343210
ପ ୁ /22165 56 121 166ବାସେୁଦବ ପଧାନ ପି ବିକଳ ପଧାନ LNT2520237
ପ ୁ /23166 57 121 167େସକ ଆଲାଉ ିନ  ପି େସକ ସାେହବୁ ିନ LNT4120432
ପ ୁ /23167 35 121 168ମିଲନ କମୁାର ବାରିକ ପି ଗ ବର୍  ବାରିକ LNT2938504
ୀ /23168 39 121 169ରଶିତା ଦାସ ସା ସକି୍ତକା  ଦାସ YVY0343269
ପ ୁ /23169 86 121 170ଭୂପତରାୟ ଗା ୀ ପି ପାଣଜୀବନ ଗା ୀ LNT3307303
ପ ୁ /23170 71 121 171ହେରଶ କମୁାର ଗା ୀ ପି ପାଣଜୀବନ ଗା ୀ OR/06/044/484572
ପ ୁ /23171 65 121 172ଅେଶାକ ଗା ୀ ପି ପାଣଜୀବନ ଗା ୀ OR/06/044/484569
ୀ /23172 60 121 173ସାଲିନି ଗା ୀ ସା ହେରଶ ଗା ୀ OR/06/044/484573
ୀ /23173 44 121 174େସଜଲ ଗା ୀ ସା ସମୀର ଗା ୀ YVY0343251
ପ ୁ /23174 43 121 175ସମୀର ଗା ୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଗା ୀ LNT4463378
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ପ ୁ /23175 30 121 176ନୀରାଜ କମୁାର ଗା ୀ ପି ହେରଶ କମୁାର ଗା ୀ YVY0343244
ୀ /24176 38 121 177ମନୀ ଦାସ ସା ପପନୁା ଦାସ YVY0343277
ୀ /24177 21 121 178ପତିମା ଦାଶ ପି ପପନୁା ଦାସ YVY1223130
ୀ /24178 58 121 179ଏନ୍ ଏରକା ା ସା ଏନ୍ ଭିରାସାମୀ OR/06/044/404225
ୀ /24179 31 121 180ଏଲ ଝାନ୍ସୀ ସା ତିନନ୍ ାଥ ରାଓ YVY0185686

ପ ୁ /24180 43 121 181ତିନାଥ ରାଓ ପି ଏ ରାଜା ରାଓ YVY0107458
ପ ୁ /24181 33 121 182ଚ ି ରାଓ ପି ଏନ୍.ଏରା ସାମୀ YVY0107441
ୀ /24182 29 121 183ରୁନୁ ରାଓ ସା ଚ ି ରାଓ YVY0787002
ୀ /25183 40 121 184କୁ ନ ନାୟକ ସା ହାଡୁ ନାୟକ YVY0343335

ପ ୁ /26184 50 121 185ହାଡୁ ନାୟକ ପି ଜଗବ ୁ ନାୟକ YVY0343343
ୀ /27185 40 121 186କନିୁ ଦାସ ସା ଟୁନା ଦାସ LNT3262409
ୀ /28186 66 121 187ମୀନା େଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ଶକୁେଦବ ଅଗୱାଲ OR/06/044/484594
ୀ /28187 64 121 188ଶାରଦା େଦବୀ ଅଗୱାଲ ସା ହରି ପସାଦ ଅଗୱାଲ OR/06/044/484592
ୀ /28188 57 121 189ଉଷା ଅଗୱାଲ ସା ମହାବିର ପସାଦ ଅଗୱାଲ OR/06/044/484596
ୀ /28189 54 121 190ଲକ୍ଷୀ ଅଗୱାଲ ସା ଭମରଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/484598

ପ ୁ /28190 52 121 191ନାରାୟଣ ଅଗୱାଲ ପି ଭମରଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/484597
ପ ୁ /28191 65 121 192ମହାବିର ପସାଦ ଅଗୱାଲ ପି ଭଅଁରଲାଲ ଅଗୱାଲ YVY0106211
ପ ୁ /28192 44 121 193ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି ବାଇଧର େବେହରା LNT4118659
ୀ /28193 37 121 194ସସିତା େବେହରା ସା ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା LNT4118642
ୀ /28194 34 121 195ରଶିତା ସାମଲ ସା କାଳୁ ସାମଲ YVY0343376
ୀ /28195 58 121 196କବିତା ସାମ ରାୟ ସା ରେମଶ ପସାଦ ସାମ ରାୟ LNT4131900

ପ ୁ /28196 41 121 197ରାେକଶ ସାମ ରାୟ ପି ରେମଶ ସାମ ରାୟ LNT4131892
ପ ୁ /28197 37 121 198ରାେଜଶ ପସାଦ ସାମ ରାୟ ପି ରେମଶ ପସାଦ ସାମ ରାୟ LNT4131884
ୀ /29198 25 121 199ଡି ଲ େଚୗହାନ ପି େଗାବି  େଚୗହାନ YVY0863670

ପ ୁ /29199 84 121 200ସେ ାଷ କମୁାର ଗିରି ପି ନ  ଗିରି OR/06/044/484490
ୀ /29200 78 121 201କାନନବାଳା ଗିରି ସା ସେ ାଷ ଗିରି OR/06/044/484491

ପ ୁ /29201 52 121 202ବିକାଶ ର ନ ଗିରି ପି ସେ ାଷ ଗିରି YVY0838862
ୀ /29202 59 121 203ସଷୁମା ମଲିକ ସା ବଟକୃ  ମଲିକ YVY0106237

ପ ୁ /29203 47 121 204ଶୀବ  ମଲିକ ପି ବଟକୃ  ମଲିକ OR/06/044/485252
ୀ /29204 53 121 205ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ଦିବାକର ନାୟକ OR/06/044/484106
ୀ /29205 57 121 206କା ନ ପ ନାୟକ ସା ଦୟାନିଧି ପ ନାୟକ YVY0343384

ପ ୁ /31206 54 121 207ଡି. େସାମନାଥ ପି ଡି. ପଶ ୁର୍ରାମ  LNT4118501
ପ ୁ /31207 34 121 208ଶେୁଭ ୁ େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା YVY0343426
ୀ /31208 24 121 209ସମିୁତା େଭାଇ ସା ବାବୁଲୀ ପାତ YVY1183284

ପ ୁ /31209 57 121 210ସେରାଜ କମୁାର କର ପି ସାରଦା ପସାଦ କର YVY1060300
ପ ୁ /31210 55 121 211ଶଶିରି କମୁାର କର ପି ସାରଦା ପସାଦ କର YVY1073154
ୀ /31211 43 121 212ନିଶାରାଣୀ କର ସା ସଧୁୀର କର YVY1073147
ୀ /31212 35 121 213ରଶତିା କର ସା ଅଧୀର କମୁାର କର YVY1073527

ପ ୁ /31213 26 121 214ଶବି ପସାଦ କର ପି ସେରାଜ କମୁାର କର YVY1073543
ପ ୁ /31214 26 121 215ଶବି ପସାଦ କର ପି ସେରାଜ କମୁାର କର YVY1073196
ପ ୁ /31215 35 121 216ଦିପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ LNT2938538
ୀ /31216 78 121 217ଚ ା ପାତ ସା ଡମରୁ ପାତ YVY0786699

ପ ୁ /31217 44 121 218ବାବୁଲି ପାତ ପି ଡମରୁ ପାତ LNT3307584
ପ ୁ /31218 35 121 219ବାଇଧର ପାତ ପି ଡମରୁଧର ପାତ LNT2938546
ପ ୁ /31219 42 121 220ପ  ୁସାମ ପି ଶଯ୍ାମପଦ ସାମ LNT4118527
ପ ୁ /31220 60 121 221ଅଜୟ କମୁାର ଶମର୍ା ପି କପିଳେଦବ ଶମର୍ା OR/06/044/484499
ପ ୁ /31221 54 121 222ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଶମର୍ା ପି ରାମ ପଜୂନ ଶମର୍ା YVY0106260
ପ ୁ /31222 52 121 223ବିଜୟ ଶମର୍ା ପି କପିଳେଦବ ଶମର୍ା OR/06/044/484497
ୀ /31223 51 121 224ଗୀତାେଦବୀ ଶମର୍ା ସା ବିଜୟ ଶମର୍ା OR/06/044/484498
ୀ /31224 48 121 225ସଧୁାେଦବି ଶମର୍ା ସା ଅଜୟ ଶମର୍ା OR/06/044/484500
ପ ୁ /31225 40 121 226ସ ୟ ଶମର୍ା ପି କପିଳେଦବ ଶମର୍ା OR/06/044/484501
ପ ୁ /31226 36 121 227ପଦୀପ ଶମର୍ା ପି ଭରତ ଶମର୍ା YVY0107482
ୀ /31227 33 121 228ଅନୁରାଧା ଶମର୍ା ପି ବିଜୟ ଶମର୍ା YVY0107490
ୀ /31228 30 121 229ସେୁନୖନା ଶମର୍ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଶମର୍ା YVY0343442
ୀ /32229 52 121 230ପତିମା େବେହରା ସା ଶୀଧର େବେହରା YVY0343467
ୀ /32230 46 121 231ଜି. ଜୟା ପି ଏନ. ରାମଲୁୁ LNT4118667
ପ ୁ /32231 43 121 232ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ମହା ି LNT2489748
ପ ୁ /32232 35 121 233ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ମହା ି YVY0107508
ୀ /32233 80 121 234କମଳା ନାୟକ ପି େକାମଳ ନାୟକ OR/06/044/484198
ୀ /32234 54 121 235କମା ନାୟକ ସା କେହନ୍ଇ ନାୟକ OR/06/044/484197
ୀ /32235 41 121 236େଗୗରୀ ନାୟକ ପି କେହନ୍ଇ ନାୟକ LNT4118535
ୀ /32236 37 121 237ମ ଲୁତା ପାତ ସା ଉେମଶ ଚ  ପାତ LNT4118717
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ପ ୁ /32237 54 121 238ପି. ସେ ାଷୀ ରାଓ ପି ପି. ସିତାରାମ ରାଓ LNT4118386
ପ ୁ /32238 46 121 239ପି.ସତଯ୍ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ପି.ସୀତାରାମ ରାଓ OR/06/044/484305
ୀ /32239 46 121 240ଏ. ପାବର୍ ତୀ ରାଓ ସା ଏ ଆପା ରାଓ OR/06/044/460254
ୀ /32240 38 121 241ଲକ୍ଷୀପିୟା ଶକୁା ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ମହା ୀ YVY1241900
ୀ /32241 58 121 242ଏମ୍ ସଭୁଦା ସାମୀ ସା ଏମ୍ ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାମୀ OR/06/044/484464

ପ ୁ /33242 48 121 243କା ିର୍କ ମାରା ି ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମାରା ି YVY0343483
ୀ /33243 42 121 244ଦୁଃଖୀ ମାରା ି ସା କା ିର୍କ ମାରା ି YVY0343475
ୀ /33244 54 121 245ପି ରାମ ୁ ସା େସକ୍ ଗମୁାନ୍ YVY0106351
ୀ /33245 54 121 246ଏଲ୍ ସାୟାମା ସା ଏଲ୍ ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ YVY0106344

ପ ୁ /34246 38 121 247ରବି  ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ YVY0343491
ପ ୁ /34247 33 121 248ସାଗର ତିୱାରୀ ପି ଲଳିତ ପଶାଦ ତିୱାରୀ LNT2488989
ପ ୁ /35248 37 121 249ମହ ଦ ସିରାଜ ଆଲମ ପି ମହ ଦ ନୟମଦିୁନ LNT4120317
ପ ୁ /35249 61 121 250ବାସେୁଦବ ମହା ି ପି ବାନାମର ମହା ି OR/06/044/484055
ୀ /35250 50 121 251ରୀତା ମହା ି ସା ବାସେୁଦବ ମହା ି LNT4139556

ପ ୁ /36251 62 121 252ମେହ  ନାଥ ଚେପୟାର ପି େଦବି ଚେପୟାର LNT2938561
ୀ /36252 48 121 253ରାଇମଣି ସେରନ ଚେପୟାର ସା ମେହ  ନାଥ ଚେପୟାର LNT2938587
ୀ /36253 45 121 254ଝୁନୁ ଦାସ ସା ଧରଣୀ ଦାସ YVY0343533
ୀ /36254 50 121 255ମେନାରମା ମାହୁ ସା କୀ ର୍ନ ମାହୁ YVY0343541

ପ ୁ /36255 69 121 256ସେ ାଷ ସରାଫ ପି କଲଯ୍ାଣ ସରାଫ OR/06/044/484407
ୀ /36256 51 121 257ସଧୁା ସରାଫ ସା ବସ  ସରାଫ OR/06/044/484399

ପ ୁ /36257 42 121 258ସ ିପ ସରାଫ ପି ବିଶ ର ସରାଫ OR/06/044/484406
ୀ /36258 36 121 259େନହା େସାଫ ପି ସେ ାଷ କମୁାର େସାଫ LNT2938595

ପ ୁ /36259 32 121 260େରାହିତ େସାଫ ପି ସେ ାଷ େସାଫ LNT2938579
ପ ୁ /37260 86 121 261ରାମୱାତାର ଚନାନିୟା ପି ବଜର  ଲାଲ ଚନାନିୟା LNT2938603
ୀ /37261 84 121 262ମଇନା େଦବୀ ଚନାନିୟା ସା ରାମ ଅବତାର ଚନାନିୟା LNT2938637

ପ ୁ /37262 59 121 263ରେମଶ କମୁାର େଚନନଯ୍ା ପି ରାମଅବତାର ଚନାନିୟା LNT2938611
ପ ୁ /37263 45 121 264େଗାକଳୁ େଦାଳଇ ପି ମନଥ େଦାଳଇ LNT4132106
ୀ /37264 38 121 265ଅ ଳୀ େଦାଳଇ ସା େଗାକଳୁ େଦାଳଇ LNT4132114

ପ ୁ /37265 58 121 266ଜୟେଦବ େଜନା ପି ବିକମ େଜନା OR/06/044/484362
ପ ୁ /37266 34 121 267ଚି ର ନ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା LNT4510269
ୀ /37267 32 121 268ଡଲି େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା LNT2938645
ୀ /37268 29 121 269ରୁବି େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0396333
ୀ /37269 29 121 270ସବିୁ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0396341
ୀ /37270 52 121 271ଇ ୁ ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ରେମଶ କମୁାର ଚନାନିୟା LNT2938629

ପ ୁ /37271 20 121 272େସୗରଭ ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ରେମଶ ଝୁ ୁନବାଲା YVY1241991
ୀ /37272 19 121 273ବିଶାଖା ଝୁନଝୁଣବାଲା ପି ରେମଶ ଝୁନଝୁଣବାଲା YVY1242031
ୀ /37273 54 121 274େରଣକୁା ମହା ି ସା ଜୟେଦବ େଜନା LNT3307188
ୀ /37274 70 121 275େଦବୀରାଣୀ ସି ଲ ସା ଗଦାଧର ସି ଲ OR/06/044/383182
ୀ /37275 49 121 276ଅନିତା ସି ଲ ସା ମେୁକଶ ସି ଲ LNT4132072
ୀ /37276 43 121 277ସମୁନ ସି ଲ ସା ରାେକଶ ସି ଲ LNT4132098

ପ ୁ /37277 26 121 278ଶଭିମ କମୁାର ସି ଲ ପି ରାେକଶ କମୁାର ସି ଲ YVY1242445
ୀ /37278 23 121 279ମନୀଷ ସି ଲ ପି ମେୁକଶ କମୁାର ସି ଲ YVY1242429

ପ ୁ /37279 21 121 280ଅଶ୍ଵିନୀ କମୁାର ସି ଲ ପି ରାେକଶ କମୁାର ସି ଲ YVY1242437
ୀ /38280 49 121 281ବି ୁପିୟା େଦବୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ LNT3082336

ପ ୁ /38281 45 121 282ପେମାଦ ମହା ି ପି ଭିକାରୀ ମହା ି OR/06/044/484123
ପ ୁ /38282 72 121 283ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ OR/06/044/484420
ୀ /38283 63 121 284କମୁଦିୁନୀ ସାହୁ ସା ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ OR/06/044/484421

ପ ୁ /38284 46 121 285ମେନାଜ ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ OR/06/044/484422
ୀ /39285 33 121 286ଶାବଣି ଗା ୁଲି ପି େମାହିତ ଲାଲ ଗା ୁଲି LNT2938660
ପ ୁ /39286 37 121 287େସୗକତ ରାଉତ ପି ପଶପୁତି ରାଉତ LNT2938652
ୀ /40287 32 121 288ଅମିତା ଗା ୁଲୀ ସା ଅରିଜିତ୍ ଗା ୁଲୀ YVY0786939
ୀ /40288 36 121 289ଅରିଜିତ ଗା ୁଲି ପି ମଳୟଲାଲ ଗା ୁଲି YVY0106393
ପ ୁ /41289 66 121 290େମାହିତଲାଲ ଗା ୁଲି ପି ସତଯ୍େଗାପାଲ ଗା ୁଲି LNT4119301
ପ ୁ /41290 23 121 291ନିଖିଲ କମୁାର ଗୁ ା ଗୁ ା ପି ନେର  କମୁାର ଗୁ ା YVY1198605
ପ ୁ /41291 21 121 292ମଯାନ୍କ ଗୁ ା ଗୁ ା ପି ଜିେତଂଦ ଗୁ ା YVY1198613
ପ ୁ /41292 21 121 293ମହ ଦ ସମେସର ପି ମହ ଦ ସରଫରାଜ YVY1222967
ପ ୁ /42293 56 121 294ଜାନକୀ ରାଓ ପି ରାଜା ରାଓ YVY0422865
ୀ /42294 49 121 295ଶା ି ସାହୁ ସା ଅଭିମାନ ସାହୁ LNT2938678
ପ ୁ /42295 43 121 296ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ LNT3307345
ପ ୁ /43296 89 121 297ମାଧବ ସାଇଁ ପି ବୀର ସାଇଁ OR/06/044/484320
ୀ /43297 77 121 298ର ଲତା ସାଇଁ ସା ମାଧବ ସାଇଁ OR/06/044/484321
ପ ୁ /43298 49 121 299ନିଳା ଳ ସାଇଁ ପି ମାଧବ ସାଇଁ OR/06/044/484323
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ୀ /43299 46 121 300ଝା ଲୁତା ସାଇଁ ସା ନୀଳା ଳ ସାଇଁ LNT3262540
ପ ୁ /44300 56 121 301ବନମାଳି ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/06/044/484324
ୀ /44301 52 121 302ସକୁା ି ସାହୁ ସା ବନମାଳୀ ସାହୁ LNT4510301

ପ ୁ /44302 45 121 303ନିଳାମର ସାହୁ ପି େଯାଗିନାଥ  LNT3307220
ୀ /44303 41 121 304ରଶିତା ସାହୁ ସା ନୀଳାମର ସାହୁ LNT4118402

ପ ୁ /44304 39 121 305ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ LNT3307238
ପ ୁ /44305 37 121 306ଆକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ YVY0106419
ପ ୁ /45306 68 121 307ରବି  ଗାହାଣ ପି ସନାତନ ଗାହାଣ OR/06/044/484326
ୀ /45307 46 121 308ଟୁନି ଗାହାଣ ସା ରବି  ଗାହାଣ OR/06/044/484327
ୀ /45308 33 121 309ରୀତା ଗାହାଣ ମା ଝୁନି ଗାହାଣ LNT2938694

ପ ୁ /46309 72 121 310ବୃ ାବନ ପାଢୀ ପି ହରିବ ୁ ପାଢୀ LNT4510277
ୀ /46310 71 121 311େକୗତିକି ପାଢୀ ସା ବୃ ାବନ ପାଢୀ OR/06/044/484339

ପ ୁ /46311 52 121 312ପଫଲୁ ପାଢୀ ପି ବୃ ାବନ ପାଢୀ OR/06/044/484340
ୀ /46312 48 121 313ଲକି୍ଷପିୟା ପାଢୀ ସା ପଫଲୁ ପାଢୀ OR/06/044/485204
ୀ /46313 46 121 314ଭାରତୀ ପାଢୀ ସା ପଦନାଭ ପାଢୀ LNT4510293

ପ ୁ /46314 40 121 315ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ବୃ ାବନ ପାଢୀ OR/06/044/485133
ୀ /46315 34 121 316ସସିତା ପାଢୀ ପି ପଫଲୁ ପାଢୀ LNT2938702
ୀ /46316 27 121 317ପ ୁ ଲତା ପାଢୀ ପି ପଦଲାଭ ପାଢୀ YVY0786749

ପ ୁ /46317 63 121 318ରବୀ  ନାଥ ସିଂହ ପି ରଣଜିତ ସିଂହ LNT4466785
ୀ /47318 48 121 319ଅ ନା ବାହାଦୁର ସା ଚିତ ବାହାଦୁର LNT2938710
ୀ /47319 58 121 320କାଂଚନ ବାଳା େବେହରା ପି କାଳ ୀଚରଣ େବେହରା YVY0844530
ୀ /47320 34 121 321ଶୀଖାରାଣୀ େବେହରା ପି େଦେବ  କମୁାର େବେହରା YVY0843466
ୀ /47321 50 121 322ଯମନୁା ପ ା ସା ବିଜୟ ପ ା OR/06/044/485082

ପ ୁ /47322 41 121 323ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ମା ଜମନୁା ପ ା LNT4119020
ପ ୁ /47323 47 121 324େସକ୍ ରହିମ ପି େସକ ସାଲାଉ ିନ YVY0698050
ପ ୁ /48324 59 121 325ଆକାଶ କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି ରାମେଗାପାଳ ଅଗୱାଲା OR/06/044/404397
ୀ /48325 42 121 326ସକିନା ବିବି ସା େସକ୍ ରହିମ YVY0698068

ପ ୁ /49326 62 121 327ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ରାଖଲ ଚ  ମହା ି LNT3307725
ପ ୁ /49327 53 121 328ଅକ୍ଷୟେକତନ ମହା ି ପି ରାଖାଲଚ  ମହା ି LNT4118980
ୀ /49328 62 121 329ଲତିକା ପ ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା LNT2938751

ପ ୁ /49329 59 121 330ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ପି ନେର  କମୁାର ପ ା LNT2938736
ପ ୁ /49330 33 121 331ଫାଲଗନିୁ ପ ା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା LNT2938744
ପ ୁ /49331 33 121 332େଦବା ନ ସାହୂ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୂ YVY1241983
ୀ /49332 33 121 333ଲି ରାଣୀ ସିହନ୍ା ସା େଦବା ାନ ସାହୁ YVY1241892
ୀ /50333 42 121 334େରଖା କମୁାରୀ ସା ଉେମଶ ପସାଦ  LNT4524435
ୀ /50334 53 121 335ସନିୁତା େଦବୀ ସା ବନାରସପସାଦ ସିହନ୍ା OR/06/044/485210
ୀ /50335 42 121 336ମାନୁ େଦବୀ ସା େପାଖରାଜ ପସାଦ LNT4469524
ୀ /50336 68 121 337େଗୗରୀ ମାହାତ ସା ରାମଚ  ମାହାତ OR/06/044/484418

ପ ୁ /50337 78 121 338ରାମଚ  ମାହାେତା ପି ସମୁାରୀ ମାହାେତା OR/06/044/484417
ୀ /50338 43 121 339ସେୁରଖା ମାହାେତା ସା ନେଗ  ମାହାେତା LNT4132130

ପ ୁ /50339 51 121 340େପାଖରାଜ ପସାଦ ପି େଗାବି  ମାହାେତା LNT4469540
ୀ /51340 70 121 341ବ ନା ମ ୁ ାଲ ସା ବିଜୟ େକ ମ ୁ ାଲ YVY0570564

ପ ୁ /51341 48 121 342ମଧସୁଦୁନ ମ ୁ ାଲ ପି ବିଜୟ େକ ମ ୁ ାଲ YVY0570580
ପ ୁ /51342 48 121 343ନେଗ  କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ବାେମା ମାହାେତା LNT4139523
ପ ୁ /52343 41 121 344ସେୁରଶ େବେହରା ପି ଦୟାନିଧି େବେହରା LNT4118337
ପ ୁ /52344 39 121 345ସଦୁାମ େବେହରା ପି ଦୟାନିଧି େବେହରା LNT4118329
ପ ୁ /52345 43 121 346ବହାନ  ମହାଳିକ ପି ବସ  ମହାଳିକ LNT4118311
ପ ୁ /52346 53 121 347ଦିଲୀପ ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ LNT4118931
ପ ୁ /52347 47 121 348ପକାଶ ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ LNT4118949
ୀ /53348 62 121 349ନିଥନିଏଲ ଦାସ ପି ରଜନୀକା  ଦାସ YVY0234039
ପ ୁ /53349 60 121 350ମାନୁଏଲ ଦାସ ପି ରଜନୀକା  ଦାସ YVY0704809
ୀ /53350 52 121 351ପେମାଦିନୀ ଦାସ ସା ନିଥନିଏଲ ଦାସ YVY0234013
ପ ୁ /53351 50 121 352ଗାବିଏଲ ଦାସ ପି ରଜନୀକା  ଦାସ YVY0234047
ୀ /53352 43 121 353ସସିତା ଦାସ ସା ଗାବିଏଲ ଦାସ YVY0234021
ୀ /53353 29 121 354ଦି ିରାଣୀ ଦାସ ପି ନିଥନିଏଲ ଦାସ YVY0786996
ପ ୁ /54354 68 121 356ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଅଗୱାଲ LNT2554855
ପ ୁ /54355 37 121 357େସକ୍ ହୀରା ପି େସକ୍ ତାଜୁ YVY0570507
ୀ /54356 60 121 358େଶାଭା ମହାରଣା ସା କଶୁ ମହାରଣା OR/06/044/484376
ପ ୁ /54357 45 121 359ମ ୁଳି ମହାରଣା ପି କଶୁ ମହାରଣା LNT2492643
ପ ୁ /54358 56 121 360ହେରରାମ ମିଶ ପି େଗାପାଳ ଚ  ମିଶ LNT1697556
ୀ /55359 51 121 361କନୁୀ ମହାପାତ ସା ସନାତନ ମହାପାତ YVY0698274
ପ ୁ /56360 45 121 362େଗୗତମ େଲ ା ପି ବାବାଜି ଚରଣ େଲ ା LNT2938801
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ପ ୁ /56361 49 121 363ତନୟ ମହାପାତ ପି େଦେବ  କମୁାର ମହାପାତ LNT2938777
ପ ୁ /56362 62 121 364ହରିସ ଚ  ପଧାନ ପି ତିଭୁବନ ପଧାନ LNT2938793
ପ ୁ /56363 41 121 365ପଦନାଭ ଶ ୁଆ ପି େଗାବି  ଚ  ଶ ୁଆ LNT2938785
ୀ /57364 70 121 366ବରା ଲଛମୀ ସା ବରଆପନା  OR/06/044/484381
ୀ /57365 34 121 367କନୁୀ ପାତ ସା ପବନା ପାତ YVY0698258
ୀ /57366 29 121 368େଦବୀ ପଧାନ ସା ମାନସ ପଧାନ YVY1124635

ପ ୁ /57367 30 121 369ହେରନ୍ ଠକକର ପି େଯାେଗଶ କମୁାର ଠକକର YVY0343624
ପ ୁ /57368 57 121 370େଯାେଗଶ ଠକକର ପି ନାନାଲାଲ ଠକକର OR/06/044/484549
ପ ୁ /57369 39 121 371ରିେତଶ ଠକକର ପି କିେସା ଠକକର YVY0746982
ୀ /57370 56 121 372େଜଯ୍ାତି ଠକର ସା େଯାେଗଶ କମୁାର ଠକର YVY0704890
ୀ /58371 23 121 373ନିକିତା େଜନା ପି େଦବାସିସ େଜନା YVY1141068
ୀ /59372 60 121 374ପି ଏଲାମା ସା ପି ରାମଲୁ LNT3307618
ୀ /59373 56 121 375ମିନାକ୍ଷୀ ଗା ୀ ସା ଅେଶାକ ଗା ୀ LNT4463345

ପ ୁ /59374 38 121 376ରାଜା ଗା ୀ ପି ଭୂପତି ଗା ୀ LNT4463360
ୀ /59375 37 121 377େସାେହଲା ରିଜୱି ପି ମହ ଦ ଇଲିଆସ LNT4120440

ପ ୁ /61376 74 121 378ହରି ପସାଦ ଅଗୱାଲ ପି ଭୱରଲାଲ ଅଗୱାଲ OR/06/044/484591
ପ ୁ /61377 49 121 379ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଅଗୱାଲ ପି ହରି ପସାଦ ଅଗୱାଲ OR/06/044/484601
ପ ୁ /61378 46 121 380संजय कुमार अग्रवाल ପି सखुदेव अग्रवाल YVY1312339
ପ ୁ /61379 70 121 381ସଖୁେଦଵ ଅଗଵାଲ ପି ଭନୱର ଲାଲ ଅଗୱାଲ YVY1326461
ୀ /63380 35 121 382ଜି ଲକ୍ଷୀ ସା ଜି ଆପାରାଓ  LNT4473740
ୀ /63381 65 121 383ଜି ଚି ା ା ସା ଜି ମତୁଲ LNT3307576
ୀ /64382 48 121 384ସମିୁତା ପାଢୀ ସା େଲାକନାଥ ପାଢୀ LNT4118451

ପ ୁ /64383 46 121 385େସାମନାଥ ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ OR/06/044/484435
ପ ୁ /64384 38 121 386ସଦୁଶର୍ନ ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ LNT4118444
ପ ୁ /64385 31 121 387ବଳରାମ ପାଢୀ ପି େଗାପିନାଥ ପାଢୀ YVY0185694
ପ ୁ /65386 58 121 388ଆଉନ ଅହମଦ . ପି ଅବଦୁଲ ହାର . LNT4108197
ପ ୁ /65387 48 121 389ୱଯ୍ାସିସ ଅହମଦ . ପି ଏମ ଡି ଅହମଦୁଲା . LNT4108221
ପ ୁ /66388 71 121 390ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ଗିଗିଧାରୀ ସାହୁ LNT4108239
ୀ /66389 19 121 391ହସ ିର୍ତା େଶାଫର୍ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଶାଫର୍ YVY1241967

ପ ୁ /66390 37 121 392ଅନୁରାଗ କମୁାର େଶାଫ ପି ବସ  କମୁାର େଶାଫ LNT2938835
ପ ୁ /66391 33 121 393େନହା େଶା ପି ଅନୁରାଗ କମୁାର େଶା YVY1241959
ପ ୁ /67392 54 121 394ମହ ଦ ଫକରୁୁ ିନ ପି ମହ ଦ ସମସରୁ LNT4120457
ପ ୁ /67393 31 121 395ଇ ିଆକ୍ ଅେହ ଦ େରହମାନି ପି ମ ୁ ାକ୍ ଅହ ଦ େରହମାନି YVY0422832
ପ ୁ /67394 43 121 396ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ LNT2522217
ପ ୁ /67395 73 121 397ଵୀଶ୍ଵ ର ପସାଦ େଶା ପି ବିେ ଶରୀ ସରାଫ YVY0705145
ୀ /68396 52 121 398ଟୁଇ ଁପରିଡା ସା ଟୁଆଁ ପରିଡା YVY0698100

ପ ୁ /68397 45 121 399ଇ. ନାେଗଶର ରାଓ ପି ଇ. ମାଧବ ରାଓ LNT4118709
ପ ୁ /68398 47 121 400ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ LNT4502506
ୀ /68399 44 121 401ରିନା ସାହୁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ LNT4502514
ୀ /68400 37 121 402ସକୁା ି ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ LNT4132015
ୀ /69401 58 121 403ଓ. ଶୀ ସୀମା ଳ ସା ଓ. ତାତା LNT4118857
ୀ /69402 53 121 404ଜଶ ୁମାଳୀ ସା ଭାନୁ ମାଳି LNT4118485

ପ ୁ /69403 53 121 405ଭାନୁ ମାଳୀ ପି କା ି  ମାଳୀ LNT4118477
ୀ /69404 47 121 406ଏନ୍ ଚିଟାମା ସା ଏନ୍ ପା  ୁ LNT4118816
ୀ /69405 56 121 407ପୀ ଅପୀ ଅମା ସା ପୀ ଅପା ରାଓ YVY1142272

ପ ୁ /69406 34 121 408ଏନ୍ ବିେଦଶୀ ପି ଏନ୍ କା ୁ YVY0106534
ୀ /69407 50 121 409ବି ଲଛମୀ ରାଓ ସା ବି ବାବୁ ରାଓ LNT3307444
ୀ /69408 38 121 410ଚୁମକି ମହା ି ସା ଅଭିନ ମହା ି LNT4118824
ୀ /69409 75 121 411ରାଧା ପରମାଣିକ ସା ଅ ୁର୍ନ ପରମାଣିକ OR/06/044/485098
ୀ /69410 56 121 412ଶସିୁଳା ପରମାଣିକ ପି ଅ ୁର୍ନ ପରମାଣିକ OR/06/044/485101
ୀ /69411 52 121 413ଶମିାଚଳ ପରମାଣିକ ପି ଅ ୁର୍ନ ପରମାଣିକ OR/06/044/485099
ୀ /69412 44 121 414ବାସ ି ପରମାଣିକ ସା ସିମାଚଳ ପରମାଣିକ OR/06/044/485100
ପ ୁ /69413 46 121 415ନାତିଆ ରଣା ପି ସଶୁା  ରଣା LNT4118741
ୀ /69414 21 121 416ଜୀ. ଲଳିତା ରାଓ ପି ଜୟ  ରାଓ YVY1242601
ପ ୁ /70415 48 121 417ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ ପି ପରିକ୍ଷୀତ ନାୟକ LNT4108171
ୀ /70416 43 121 418ଉମିର୍ଳା ନାୟକ ସା ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ LNT4118998
ପ ୁ /70417 38 121 419ହରିହର ନାୟକ ପି େଲାଚନ ନାୟକ LNT4132023
ପ ୁ /70418 50 121 420ଟୁନିଆ ପାଢୀ ପି ବୃ ାବନ ପାଢୀ LNT4120069
ପ ୁ /70419 45 121 421ମମତାଜ୍ ଅେହମଦ େରହମାନି ପି ଅବଦୁଲ ୱାହାବ େରହମାନି YVY0343699
ପ ୁ /71420 72 121 422ପା ବ େବେହରା ପି କା ୁ େବେହରା LNT3262441
ପ ୁ /71421 34 121 423ନବଘନ େବେହରା ପି ପା ବ େବେହରା LNT2938850
ୀ /71422 49 121 424ପ ୁ ା ଦାଶ ସା ବିଶନାଥ ଦାଶ YVY0106567
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ୀ /71423 64 121 425ମ ଲୁତା େଦଇ ସା ପା ବ େବେହରା OR/06/044/484444
ପ ୁ /71424 41 121 426ଶାମି ଅହ ଦ େରହମାନି ପି ଶକିଲ ଅହ ଦ େରହମାନି YVY0343707
ପ ୁ /72425 54 121 427ସଞୟ ମିଶ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମିଶ LNT4119053
ପ ୁ /72426 41 121 428ଜ୍ଞାନ ର ନ ମିଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ YVY0570606
ୀ /72427 62 121 429ବି ୁପିୟା ପାଢୀ ସା ପଫଲୁ ପାଢୀ OR/06/044/484346

ପ ୁ /72428 41 121 430ରବି  କମୁାର ପାଢୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପାଢୀ YVY0786905
ୀ /72429 37 121 431ଗୀତା ଳୀ ପାଢୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପାଢୀ LNT4119061

ପ ୁ /72430 48 121 432ନାରାୟଣ ପରିଡା ପି ଭଗବାନ ପରିଡା LNT4118113
ୀ /72431 50 121 433ପ ୁ ା ରାୟ ସା ସବୁାଷ ରାୟ LNT4118055
ୀ /72432 31 121 434ଅନୀତା ଷଡ ୀ ସା ରବି  କମୁାର ପାଢି YVY1223049

ପ ୁ /72433 43 121 435େଗାବି  କମୁାର େଶ ପି ଭୀମ କମୁାର େଶ LNT4469565
ପ ୁ /72434 53 121 436େଚାପବାହାଦୂର ଥାପା ପି ଗମୁାନ ସିଂହ ଥାପା LNT4118089
ୀ /73435 35 121 437େସନ୍ହବାଳା ଦାସ ପି ନବ କିେଶାର ଦାସ LNT2534386

ପ ୁ /73436 21 121 438ପୀ େସାମ୍ଯା କମୁାର ପି େଲାକନାଥ ପାଢ଼ୀ YVY1121896
ପ ୁ /73437 36 121 439ଦୁଷ  କମୁାର ମିଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ YVY0570598
ୀ /73438 71 121 440ଲକ୍ଷୀ ପାଢୀ ସା େଗାପିନାଥ ପାଢୀ LNT4510350

ପ ୁ /73439 59 121 441େଲାକନାଥ ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ LNT4495990
ୀ /73440 24 121 442େସାନାଲୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି େଲାକନାଥ ପାଢ଼ୀ YVY1121888
ୀ /75441 31 121 443ମାନସୀ େବେହରା ପି କଳୁମଣି େବେହରା YVY1087683

ପ ୁ /75442 51 121 444ସ ୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଜେସାବଂତା ସାଇଁ LNT3262334
ୀ /75443 23 121 445କୃ ପିୟା ସାଇଁ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY1087691

ପ ୁ /76444 61 121 446ପେମାଦ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ନିତଯ୍ାନ  ବିଶାଳ OR/06/044/484614
ୀ /76445 30 121 447ସରନଯ୍ା ବିଶାଳ ପି ପେମାଦ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0934224

ପ ୁ /76446 26 121 448ଦେଜା ମ ବିଶାଳ ପି ପେମାଦ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0786434
ୀ /76447 53 121 449କଲଯ୍ାଣୀ ପରିଡ଼ା ସା ପେମାଦ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0106591
ୀ /77448 62 121 452ନମିତା ଗା ୁଲି ସା ମଳୟ ଗା ୁଲି OR/06/044/484240
ୀ /77449 54 121 453ନିଭା ଗା ୁଲି ସା େମାହିତଲାଲ ଗା ୁଲି OR/06/044/484239
ୀ /77450 37 121 454ପନୁମ ଗା ୁଲି ପି େମାହନ ଲାଲ ଗା ୁଲି LNT2939007
ୀ /77451 35 121 455ମନୁମ ଗା ୁଲି ପି େମାହନ ଲାଲ ଗା ୁଲି LNT2939015

ପ ୁ /77452 29 121 456ପି  ୁେଜନା ପି ଉଲାସ ଚ  େଜନା YVY0343764
ପ ୁ /77453 55 121 457ପଦି  କମୁାର ମହା ି ପି ବାନାମର ମହା ି LNT2938959
ୀ /77454 49 121 458ଅଳକା ନ ା ମହା ି ସା ଭାଗିରଥି ସାମ ରାୟ LNT2939023
ୀ /77455 46 121 459େଦବଜାନି ପ ନାୟକ ସା ପଦି  କମୁାର ମହା ି LNT2938967

ପ ୁ /77456 41 121 460େକ ଅଦିନାରାୟଣ ରାଓ ପି େକ ଭା ର ରାଓ LNT2938926
ୀ /77457 39 121 461େକ ସରୁତି ରାଓ ସା େକ ଆଡି ନାରାୟଣ ରାଓ LNT2939031

ପ ୁ /77458 75 121 462ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ମଷୂା ସାହୁ LNT4119483
ୀ /77459 62 121 463ଉଲାସିନୀ ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ LNT4119475
ୀ /77460 56 121 464କଲଯ୍ାଣୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ସା ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ LNT4119418
ୀ /77461 49 121 465ପମିଳା ସାହୁ ସା ଉ ବ ସାହୁ LNT2938991

ପ ୁ /77462 45 121 466ପଦୀ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ LNT4119467
ୀ /77463 42 121 467ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ LNT4119459
ୀ /77464 37 121 468ପ ଜିନୀ ସାହୁ ପି ପରୁୁେଷା ମ ସାହୁ LNT4119400

ପ ୁ /77465 55 121 469ଭାଗିରଥି ସାମ ରାୟ ପି ଯଦୁମଣି ସାମ ରାୟ LNT2938900
ପ ୁ /77466 56 121 470ସସୁା  ତିପାଠୀ ପି କ୍ଷୀେରାଦଚ  ତିପାଠୀ LNT4118188
ୀ /77467 50 121 471ମଞୁଲତା ତିପାଠୀ ସା ସଶୁା  ତିପାଠୀ LNT4119442
ୀ /77468 21 121 472ନିେବଦିତା ତିପାଠୀ ପି ସସୁା  କିେଶାର ତିପାଠୀ YVY1242015

ପ ୁ /79469 41 121 473ତପନ ମିଶ ପି ଭାଗବତ ମିଶ LNT4119384
ପ ୁ /79470 61 121 474ଅମଲୁଯ୍ ସାଇଁ ପି ଯେଶାବ  ସାଇଁ LNT2488856
ୀ /79471 46 121 475କୁ ଲତା ସାଇଁ ସା ଅମଲୁଯ୍ ସାଇଁ LNT2488427
ପ ୁ /80472 71 121 476ନୃସିଂହ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା OR/06/044/484253
ୀ /81473 54 121 477ରାେମଶରୀ ଦାସ ସା ରବି ଦାସ LNT3307691
ପ ୁ /81474 32 121 478ସସିତା ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YVY0106625
ପ ୁ /83475 59 121 479େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/484735
ୀ /83476 50 121 480ନିେବଦିତା ଦାସ ସା େଦବାସିଷ ଦାସ LNT2939049
ୀ /84477 49 121 481ମମତା ସାହୁ ସା ରବିନାରାୟଣ ସାମ ରାୟ LNT2488443
ପ ୁ /84478 59 121 482ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାମ ରାୟ ପି ପହଲାଦ ସାମ ରାୟ OR/06/044/484605
ପ ୁ /84479 52 121 483ରବିନାରାୟଣ ସାମ ରାୟ ପି ପହଲାଦ ସାମ ରାୟ OR/06/044/484604
ୀ /84480 46 121 484ଭବାନୀ ସାମ ରାୟ ପି ପହଲାଦ ସାମ ରାୟ LNT2488435
ୀ /85481 67 121 485ବିଳାସିନୀ ସାମ ରାୟ ସା ପହଲାଦ ସାମ ରାୟ YVY0838789
ପ ୁ /85482 38 121 486ନିର ନ ସାମ ରାୟ ପି ପହଲାଦ ସାମ ରାୟ OR/06/044/484805
ପ ୁ /86483 87 121 487ବାଳଚା  ଅଗୱାଲା ପି ଗଦାଧର ଅଗୱାଲା YVY0838797
ୀ /86484 70 121 488ବିମଳା ଅଗୱାଲା ସା ବାଳାଚା  ଅଗୱାଲା YVY0838805
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ପ ୁ /86485 51 121 489ବିନୟ ଅଗୱାଲା ପି ବାଳଚା  ଅଗୱାଲା YVY0838813
ପ ୁ /87486 45 121 490ବିକାଶ ଅଗୱାଲ ପି ବାଳଚା  ଅଗୱାଲ YVY0838821
ୀ /88487 58 121 491ଏସ ଏରକମା ସା ଏସ ଆପାରାଓ OR/06/044/484274
ୀ /90488 76 121 492ଡୁ ା ମାଣିକ ଆପାରାଓ ସା ଡୁ ା ଆପାରାଓ OR/06/044/484282

ପ ୁ /91489 62 121 493ଆପକ  େଦଉଡୁ ପି ଆପକ  ଡାଲ ା OR/06/044/484283
ୀ /91490 57 121 494ଆପକ  ମାଲମା ସା ଆପକ  େଦଉଡୁ OR/06/044/484284

ପ ୁ /91491 37 121 495େଜ ତିନାଥ ରାଓ ପି େଜ ଶ ର LNT4469557
ପ ୁ /91492 59 121 496ଜି ଶ ର ପି ଜି ଆପାନା LNT4139457
ୀ /92493 83 121 497ଏଲାମା ରାଓ ସା ଓ ସମଦୁମ୍ OR/06/044/484287

ପ ୁ /93494 44 121 498ବି କୀ ା ରାଓ ପି ସ ିବ ରାଓ LNT4510251
ୀ /93495 43 121 499ଆର.େଡମଡୁା ା ସା ବି କୀ ା ରାଓ LNT4502498
ୀ /93496 42 121 500ଆର ଲକ୍ଷୀ ସା ଆର େଭ ଟରାଓ LNT4510327

ପ ୁ /93497 47 121 501ଆର େଭ ଟ ରାଓ ପି ଆର ସନଯ୍ାସୀ LNT3307642
ୀ /94498 47 121 502େକ. ଶଶୁଳିା ସା େକ. ରାମ ବାବୁ LNT4120051
ୀ /94499 57 121 503ଜି ଲକ୍ଷୀ ସା ଜି ନାଇଡୁ YVY1087717
ୀ /94500 57 121 504ବି ଲକ୍ଷୀ ସା ବି ସଂଜୀବ ରାଓ YVY1087725

ପ ୁ /94501 39 121 505ଓ. ଆପନା ରାଓ ପି ଓ େଦମଡୁୁ ରାଓ LNT4132171
ୀ /94502 55 121 506ଜି ସତଯ୍ବତୀ ସା ଜି ଶୀରାମ OR/06/044/484295
ୀ /97503 42 121 508ରିଜୱାନା େବଗମ ସା େଶଖ ୱାସିମ ମହ ଦ LNT2488054
ୀ /97504 38 121 509ରାେବୟା ଖାତୁନ୍ ସା େସକ୍ ଅକିଲ୍ ମହ ଦ YVY0106708

ପ ୁ /97505 42 121 510େସକ. ଅକିଲ ମହ ଦ ପି େସକ. ଖଲିଲ ମହ ଦ LNT2488062
ୀ /97506 39 121 511ସାହିନ୍ ପରୱିନ୍ ସା େସକ୍ ସକିଲ ମହ ଦ YVY0106690

ପ ୁ /97507 26 121 512ପି. ଦିେଲଶ ରାଓ ପି ପି. େଚନା ରାଓ YVY1087758
ୀ /98508 67 121 513େଜ େଦବୀ ରାଓ ସା େନ େଛ ି ରାଓ OR/06/044/484310

ପ ୁ /98509 47 121 514ଚ ି ରାଓ ପି ଆ ାନା ରାଓ OR/06/044/484309
ପ ୁ /99510 73 121 515ଏମ୍ ଅ ୁର୍ନା ପି ଏମ୍ ପାର େସଠୀ OR/06/044/484311
ୀ /99511 66 121 516ଏମ ମୀରାମୀ ସା ଏମ ଅ ୁର୍ନ OR/06/044/484312
ୀ /100512 44 121 517ସମୁନ ଜଗେ ବ ସା ସାଗତ ଦାଶ YVY0107524

ପ ୁ /100513 75 121 518ବିର ନିାରାୟଣ ଜଗେଦବ ପି ନଟବର ଜଗେଦବ LNT4481289
ପ ୁ /100514 56 121 519ପେରଶ କମୁାର ମହା ି ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ମହା ି LNT2499531
ୀ /100515 53 121 520ରନିତା ମହା ି ସା ପେରଶ କମୁାର ମହା ି LNT2499523

ପ ୁ /100516 50 121 521ରାେଜଶ କମୁାର ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି YVY0705160
ୀ /100517 46 121 522ସାତୀ ମହା ି ସା ରାେଜଶ କମୁାର ମହା ି YVY0705087

ପ ୁ /100518 56 121 523ରାମ ନାରାୟଣ େର ପି ଚଂଦ ଦୀପ େର YVY1142231
ପ ୁ /100519 35 121 524ମହ ଦ ସାଲାଉ ିନ ପି ମହ ଦ ଆଲାମ YVY0396358
ୀ /100520 70 121 525ଚିତା ଦା ସିଂହ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ଜଗେଦବ LNT4481297

ପ ୁ /100521 31 121 526ମହ ଦ େସାେହଲ ପି ମହ ଦ ଆଲମ YVY0343863
ପ ୁ /101522 61 121 527ଅବଦୁଲ ରସିଦ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ୍ LNT4139416
ପ ୁ /102523 71 121 529ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ YVY0705103
ପ ୁ /102524 43 121 530ଦି ର ନ ସାହୁ ପି ଭରତ ସାହୁ LNT3082344
ୀ /102525 43 121 531ସୀମାସିତା ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YVY0705194
ପ ୁ /102526 67 121 532ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ LNT1697739
ପ ୁ /103527 57 121 533ଫକିର ବକ୍ସ ପି ରଫିକ ବକ୍ସ OR/06/044/484868
ପ ୁ /103528 44 121 534ସଫିକ ବକ୍ସ ପି କବିର ବକ୍ସ OR/06/044/484870
ପ ୁ /103529 38 121 535େଶଖ୍ ସଇଦ୍ ବକ୍ସ ପି େଶଖ୍ ସଫିକ ବକ୍ସ YVY0107276
ୀ /103530 22 121 536ମ ୁ ରି େବଗମ ପି େସକ୍ ଫକିର ବକ୍ସ YVY1223064
ୀ /103531 63 121 537ନଜମା ବିବି ସା ସଫିକ . OR/06/044/484873
ୀ /103532 60 121 538ଝମି ବିବି ସା ରେହମନ ଖାନ LNT4469532

ପ ୁ /104533 46 121 539ଅନିସ ଖଁା ପି ୟୁସଫୁ ଖଁା LNT2499390
ପ ୁ /105534 81 121 540େଶଖ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ ପି ଅବଦୁଲ ୱାହବ OR/06/044/487497
ୀ /105535 35 121 541େସକ ଅବଦୁଲା ଆଦି ପି େସକ ଅବଦୁଲା ମଜିଦ LNT2939098
ପ ୁ /105536 39 121 542ମହ ଦ ଏହେତସାମ ପି ଅବଦୁଲ କୟୁମ LNT2499408
ପ ୁ /106537 54 121 543େଶଖ୍ ୱାସିମ୍ ମହ ଦ  ପି େଶଖ୍ ଅଲି LNT3307360
ୀ /106538 42 121 544ଗଲୁଜାନ ବିବି ସା ୱା ି ଦ ଅଲି LNT2939114
ପ ୁ /106539 55 121 545ସମିମ୍ ଅହମଦ୍ ପି ମହମଦ୍ ଅେହମଦୁଲା  LNT2492635
ପ ୁ /106540 49 121 546ମହ ଦ ଫଇମ ଅହ ଦ ପି ମହ ଦ ଅହମଦୁଲା  LNT2492676
ୀ /106541 65 121 547ତହିରା େବଗମ ସା ଖଲିଲ OR/06/044/484806
ୀ /106542 61 121 548ଫରଜାନା େବଗମ ସା ଜଲିଲ OR/06/044/484808
ୀ /106543 47 121 549େରହାନା େବଗମ ସା ଜଫିରୁଲ ହକ୍ ଅନସାରୀ YVY0827329
ପ ୁ /106544 58 121 550ଅବଦୁଲ୍ ୱାହିଦ୍ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ୍ ଫକିର ଖଁା YVY0106724
ୀ /106545 39 121 551ମାେଜଦା ଖାତୁନ ପି ଏସ େକ ସଲାଉ ିନ LNT2939122
ପ ୁ /106546 66 121 552େସକ୍ ଜଲିଲ୍ ମହ ଦ ପି େସକ୍ ରୁ ମ ମହ ଦ OR/06/044/484807
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ପ ୁ /106547 30 121 553ମସିୃଦ୍ ସମିମ ପି ସମିମ ଅହମଦ YVY0343905
ପ ୁ /107548 46 121 554ଏମ.ଡି ସାକିଲ ଅନସାରି . ପି ଏମ ଡି ଜିଆଉଦିନ ଅନସାରି . LNT2939148
ପ ୁ /107549 48 121 555ସମୁୀ ଅହ ଦ ପି ତବରୁକ ହୁେସନ LNT4469516
ପ ୁ /107550 39 121 556ଅଲି ଅହ ଦ ପି ତାହିର ହୁସନ LNT2939130
ପ ୁ /107551 60 121 557ମ ୁ ାକ ଅେହମତ ପି ଲତିଫ ଅେହମତ OR/06/044/484809
ପ ୁ /107552 45 121 558ମହ ଦ ଅଲୀ ପି ମହ ଦ ଆବାସ ଅଲୀ LNT3082351
ୀ /108553 79 121 559ଉମିର୍ବାଳା େଲ ା ସା ପତାପ କିେଶାର େଲ ା YVY0343947
ୀ /108554 44 121 560ମମତା େଲ ା ସା ବିଜୟ େଲ ା LNT3307337

ପ ୁ /108555 42 121 561ବହାନ  େଲ ା ପି ପତାପ େଲ ା YVY0986026
ୀ /109556 48 121 562ଗୀତା ଆଇଚ ସା ତପନ କମୁାର ଆଇଚ YVY1242007
ୀ /109557 46 121 563ଭାନୁପିୟା ଆଇଚ୍ ସା ତାପସ ଆଇଚ୍ YVY0106732
ୀ /109558 21 121 564ଶୁତି ଆଇଚ୍ ପି ତପନ କମୁାର ଆଇଚ୍ YVY1242023

ପ ୁ /109559 52 121 565ତପନ ଆଇଚ ପି ମଣୀ ଆଇଚ OR/06/044/484848
ପ ୁ /109560 51 121 566ଶ ର କମୁାର ଆଇଚ ପି ମଣି ଆଇଚ OR/06/044/484846
ୀ /109561 50 121 567ସବର୍ାଣୀ ଆଇଚ ସା ଶ ର ଆଇଚ OR/06/044/484847

ପ ୁ /109562 45 121 568ତାପସ ଆଇଚ ପି ମଣି ଆଇଚ OR/06/044/484849
ପ ୁ /109563 55 121 569ମହମଦ ସଇଫଲୁ ପି ମହମଦ ରମଜାନି OR/06/044/485182
ପ ୁ /110564 39 121 570ଅବଦୁଲ କରିମ ପି ଅବଦୁଲ ଗଫର LNT2499549
ପ ୁ /110565 42 121 571ବନବିହାରି ମିସ ପି ବଂଶଧିର ମିସ LNT2939163
ପ ୁ /110566 39 121 572େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YVY1222942
ୀ /110567 28 121 573ସନିୁତା ସାହୁ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ YVY1208958
ୀ /110568 21 121 574ସଶୁୀ ସତିୃେରଖା ସାହୁ ମା ଶଧା ଳି ସାହୁ YVY1222959

ପ ୁ /110569 68 121 575ଭରତ ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ OR/06/044/484852
ୀ /110570 68 121 576ପଭାତ ନଳିନୀ ସାହୁ ସା ପଫଲୁ ସାହୁ LNT3262284
ୀ /110571 67 121 577ସରସତୀ ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ OR/06/044/484851

ପ ୁ /110572 63 121 578େକୖଳାସ ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ OR/06/044/484854
ପ ୁ /110573 59 121 579ଦିଲୀପ ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ OR/06/044/484856
ୀ /110574 55 121 580ବନଜବାସିନୀ ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ସାହୁ OR/06/044/484858
ୀ /110575 51 121 581ସଯୁଯ୍ର୍ସିତା ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ OR/06/044/484860
ୀ /110576 41 121 582ଶ ା ଳୀ ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ LNT3262235
ୀ /110577 39 121 583ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ LNT4477642

ପ ୁ /110578 34 121 584ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ LNT4477659
ୀ /111579 48 121 585ଅଜିଫା ବିବି ସା େସଖ ଆଲିମ  LNT2939189

ପ ୁ /111580 38 121 586େସଖ ସମୀର ପି େସଖ ଅଜିମ  LNT2939171
ପ ୁ /111581 55 121 587େଶଖ ଅଲିମ ପି ଆଜିମ  OR/06/044/484797
ୀ /111582 63 121 588ଜାହଁାରା ବିବି ସା ଫକିର OR/06/044/484869
ୀ /111583 45 121 589ରୁକସାନା ବିବି ସା ଅକତର ଅଲୀ LNT4466819

ପ ୁ /112584 52 121 590େସଖ କାସିମ ପି େସକ ଅଜିମ ୁ ିନ LNT2939197
ପ ୁ /113585 56 121 591ଅବଦୁଲ ଯବାର ପି ନିଜାମ  OR/06/044/484880
ପ ୁ /114586 81 121 592ଜବି ଅନୱାର ପି ମହମଦ  OR/06/044/484882
ୀ /114587 63 121 593ମହସଦୁା େବଗମ ସା ଇସକୁ  OR/06/044/484887
ୀ /114588 51 121 594ସାଜଦା ଖାତୁନ ସା ଅବଦୁଲ ହଫି OR/06/044/485030

ପ ୁ /114589 58 121 595ମ ୁ ାକ ମହମଦ ପି ଜଳି ଅନୱାର OR/06/044/484883
ୀ /114590 67 121 596କମରୁନ ନିଶା ସା ଯକି ଅନୱାର OR/06/044/484884
ୀ /115591 55 121 597ଅନୁଆରୀ େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଗଫର LNT2499515
ୀ /115592 36 121 598େରହାନା େବଗମ ସା େୱୖଜର ଆହ ଦ YVY0838839
ୀ /115593 81 121 599ସଲିମାନ ବିବି ସା ଅଜିମ  OR/06/044/484889

ପ ୁ /115594 33 121 600ଅବଦୁଲ କାଦିର ମା ଅନୁୱାରି େବଗମ LNT2939213
ପ ୁ /115595 34 121 601ଅବଦୁଲ ସଲିମ ପି ଅବଦୁଲ ଗଫର LNT4466801
ପ ୁ /115596 49 121 602େଶଖ ଶଶମିଦିୁନ ପି ଅଜିମ  OR/06/044/484892
ପ ୁ /116597 70 121 603ଉେମଶ ଚ  ମିଶ ପି ରଘନୁାଥ ମିଶ LNT3349842
ପ ୁ /116598 43 121 604ସେପନ୍ ୁ କମୁାର ମିଶ ପି ରେମଶ କମୁାର ମିଶ LNT3262243
ୀ /117599 90 121 605ଆଲାରଖି .. ସା ବକସ ୁ OR/06/044/484895
ପ ୁ /117600 71 121 606ରେମଶ ଚ  କଅୁଁର ପି ସାଧ ୁଚରଣ କଅୁଁର LNT2492916
ପ ୁ /117601 55 121 607ତପର୍ନ କମୁାର ସାହୂ ପି ଧମର୍ାନ  ସାହୂ YVY1241942
ପ ୁ /117602 19 121 608ତନୀଷ କମୁାର ସାହୂ ପି ତପର୍ନ କମୁାର ସାହୂ YVY1241934
ପ ୁ /118603 34 121 609େସକ୍ ଅନୱାର ପି େସକ୍ ନାସିର YVY0106757
ପ ୁ /118604 35 121 610ନୁର ବକ୍ସ ପି ରସଲୁ ବକ୍ସ LNT4484812
ୀ /118605 56 121 611ମମତାଜ େବଗମ ସା େସକ ନାସିର YVY0106740
ୀ /118606 55 121 612ନୁରାନ ବିବି ସା ରସଲୁ OR/06/044/484901
ୀ /118607 49 121 613ରସିନା ବିବି ସା ଗଲୁାବ ଖା OR/06/044/484904
ୀ /118608 56 121 614ସତଯ୍ପିୟା ଦାଶ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ଶତପଥୀ YVY0704726
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ପ ୁ /118609 61 121 615େସକ ନାସିର ପି େସକ୍ ହାସନ YVY0106765
ପ ୁ /118610 62 121 616ବିପିନ ବିହାରୀ ଶତପଥୀ ପି ଉମାକା  ଶତପଥୀ YVY0704718
ୀ /119611 38 121 617ଶବାନା ପରବିନ୍ . ସା ସୟଦ ରଜନୁ . LNT2499432

ପ ୁ /119612 76 121 618ସୟଦ ଅହ ଦ ପି ବଦଲୁ ଖଁା OR/06/044/484907
ପ ୁ /119613 43 121 619ସୟଦ ବାବୁ ପି ସୟଦ ଅହ ଦ LNT2499457
ୀ /119614 50 121 620ଜମିରନ େବଗମ ପି ଅହ ଦ OR/06/044/484911
ୀ /119615 43 121 621ସମିରନ େବଗମ ପି ଅହ ଦ OR/06/044/484912

ପ ୁ /119616 53 121 622ହରି  େଜନା ପି ସକୁେଦବ େଜନା LNT4132346
ୀ /119617 51 121 623ଡଲି େଜନା ସା ହରି  େଜନା LNT4132353

ପ ୁ /119618 41 121 624ସୟଦ ଲାଲା ପି ସୟଦ ଅହ ଦ LNT4132361
ପ ୁ /119619 40 121 625ମୀର େମେହରୁ ିନ ପି ମିରମିଜାସ ୁ ିନ ପ LNT4118923
ପ ୁ /119620 40 121 626ସୟଦ ରଜନୁ ପି ଅହ ଦ OR/06/044/484909
ପ ୁ /119621 37 121 627ଏସ େକ ମକୁ୍ତର ପ ପି ସଇଦ ଅହ ଦ ପ YVY0106773
ପ ୁ /120622 69 121 628େଶଖ ସବୀର ବକସ ପି ନବି ପ OR/06/044/484916
ୀ /120623 46 121 629ହସରତୁନ ବିବି ପ ସା ସବିର ପ OR/06/044/484917

ପ ୁ /121624 35 121 630ମହ ଦ ଇରଫାନ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ କଲାମ YVY0344010
ପ ୁ /121625 66 121 631ଅବଦୁଲ କଲାମ ପି ରାଜା କଲାମ LNT3307204
ୀ /121626 55 121 632ଅବଦା ଖାତୁନ ସା ଅବୁଲ କଲାମ YVY0343996

ପ ୁ /121627 32 121 633ମହ ଦ ରିଜୱାନ ପି ମହ ଦ ଅବୁଲ କଲାମ YVY0344002
ପ ୁ /121628 45 121 634ମଲୁା ଉଦିନ ପି ମଇଁନୁଲ ପ OR/06/044/484925
ପ ୁ /122629 61 121 635ଇସଲାମ ମହ ଦ ପି ଜଲାଲଉ ିନ OR/06/044/484931
ପ ୁ /122630 58 121 636ମହମଦ ସଗିର ପି ବହିରୁଦିନ OR/06/044/484930
ପ ୁ /123631 63 121 637ମନୁାଉ ିନ .. ପି ହୁେସନ OR/06/044/484933
ପ ୁ /123632 60 121 638ମିରାଜ ଉ ିନ ପି ହୁେସନ ଉ ିନ OR/06/044/484935
ପ ୁ /123633 60 121 639ମହ ଦ ଫକିର ଉ ିନ ପି ହୁେସନ OR/06/044/484932
ପ ୁ /124634 60 121 640ମହ ଦ ବଦରୁ ିନ ପି ଅହ ଦ େହାେସନ YVY0396366
ପ ୁ /124635 65 121 641ଅହ ଦ େହାେସନ ପି ମହ ଦ OR/06/044/484936
ପ ୁ /124636 54 121 642ମହମଦ ଇସଫୁ ପି େହାେସନ ପ OR/06/044/484937
ୀ /124637 29 121 643ସବନା ପରୱିନ୍ ସା ମହ ଦ ବଦରୁ ିନ୍ YVY0561266

ପ ୁ /124638 60 121 644ତାଜ ଉ ିନ ପି େହାେସନ ଉ ିନ OR/06/044/484934
ପ ୁ /126639 59 121 645ଗଲୁଜାର ଖଁା ପି ସଲୁତାନ ଖଁା LNT2499473
ୀ /126640 37 121 646ଅକତରି େବଗମ ପି େସକ ବାବୁ LNT4120358
ୀ /126641 81 121 647ଜାନି ବିବି ସା ଅବଦୁଲ OR/06/044/484963
ୀ /126642 69 121 648ତାଲମନୁ ବିବି ସା େଶକ େହୖଦର OR/06/044/484967
ୀ /126643 66 121 649ନଜମା ବିବି ସା େଶଖ େଭାଲା OR/06/044/484960
ୀ /126644 39 121 650ସେଜଦା ବିବୀ ପି େଭାଲା ଖାନ YVY1242502

ପ ୁ /126645 60 121 651ନଶମି ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ହକିମ OR/06/044/484964
ପ ୁ /126646 41 121 652ଶୀ ଗୁ ିଚା ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ LNT2939478
ୀ /126647 30 121 653ସରଫନୁ ନିସା ପି ନଶମି୍ ଖଁା YVY0396374
ୀ /127648 52 121 654ଆଇସା ବିବି ସା ଏସ େକ ହାସିମ ଅଲି LNT2939254

ପ ୁ /127649 42 121 655େଶଖ୍ ଫରିଦ ପି େଶଖ୍ ନଜୀର୍ LNT3262227
ୀ /127650 41 121 656ସକିଦା ବିବି ମା େସକ ଇସମାଇଲ LNT2939262

ପ ୁ /127651 34 121 657ଏସ େକ ଲାଲ ବାବୁ ପି ଏସ ତାଜ ମହ ଦ LNT2939247
ୀ /127652 33 121 658ମହ ଦ ଜାଫର ଆଲମ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ଜରିଫ OR/06/044/484984

ପ ୁ /127653 56 121 659େସକ ହେସମ ଅଲୀ ପି ଏସ େକ ଜାେନ ଆଲାମ  LNT2939239
ପ ୁ /127654 46 121 660ମହ ଦ ଅନସାର ପି ମହ ଦ ମହସିନ୍ LNT4132320
ୀ /127655 66 121 661ହୁସନାରା େବଗମ ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ OR/06/044/484982
ୀ /127656 53 121 662ସହନାଜ େବଗମ ସା େଶଖ ଜବିର OR/06/044/484998

ପ ୁ /127657 44 121 663େଶଖ ଇସମାଇଲ ପି ନଜିର OR/06/044/484987
ପ ୁ /127658 75 121 664େଶଖ ନଜିର ପି େଶଖ କରିମ OR/06/044/484979
ପ ୁ /127659 65 121 665େଶଖ ଅ ଲୁ ୱହିଦ ପି େଶଖ କରିମ OR/06/044/484981
ୀ /128660 54 121 666ନୁରଜାହାନ େବଗମ ସା ଅତାଉଲାହ OR/06/044/484990
ୀ /128661 37 121 667େରଶମା େବଗମ ସା ସମିର ମହ ଦ YVY1223106
ପ ୁ /128662 55 121 668ସଫିକ ମହ ଦ ପି ରସିଦ୍ ମହ ଦ OR/06/044/484989
ପ ୁ /129663 70 121 669ଅବଦୁଲ ଗଫାର୍ ପି ଅବଦୁଲ ସତାର LNT2499507
ପ ୁ /129664 50 121 670େସକ୍ େଶୖକତ  ପି େସକ୍ ଖଲିଲ LNT2499499
ୀ /129665 43 121 671କମରୁନ ବିବି ସା େସକ େଶୖକତ  LNT2499481
ୀ /129666 49 121 672ହାଜରା ବିବି ସା େଶଖ ସଲାଉ ିନ YVY0838847
ୀ /129667 39 121 673ସସିତା ପରିଡା ପି େଦବରାଜ ପରିଡା LNT4132239
ପ ୁ /129668 61 121 674େସଖ ସଲାଉ ିନ ପି େଶଖ ଅଏମନ OR/06/044/484996
ୀ /130669 74 121 675ବାସ ି ବିଶାଳ ସା ମୀନେକତନ ବିଶାଳ OR/06/044/484716
ପ ୁ /130670 69 121 676ମୀନେକତନ ବିଶାଳ ପି କୃ  ବିଶାଳ OR/06/044/484715
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ପ ୁ /130671 72 121 677ଘନଶଯ୍ାମ ମହାପାତ ପି ଭମରବର ମହାପାତ YVY0106781
ପ ୁ /130672 37 121 678ଲବ କିେଶାର ମହାପାତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହାପାତ LNT4500203
ୀ /130673 34 121 679ସଚିୁତା ମହାପାତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହାପାତ YVY0106799

ପ ୁ /130674 70 121 680ନେର  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ LNT1697754
ୀ /130675 34 121 681ଦି ିମୟୀ ସାହୁ ସା ଲବ କିେଶାର ମହାପାତ YVY0107284
ୀ /131676 43 121 682ଗୀତାଶୀ ଦାସ ପି ବା ାନିଧୀ ଦାସ LNT2542413
ୀ /131677 74 121 683ନୟନାରାଣୀ କଅୁଁର ସା ରେମଶ ଚ  କଅୁଁର LNT2502177

ପ ୁ /131678 44 121 684ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅବଧତୁ ମହାପାତ OR/06/044/484711
ପ ୁ /131679 55 121 685ପଦନାଭ ପାତ ପି ବାଉରିବ ୁ ପାତ LNT4120473
ପ ୁ /131680 52 121 686ଲଡ଼ୁ କିେଶାର ପଧାନ ପି ବିଶନାଥ ପଧାନ YVY0705178
ପ ୁ /131681 26 121 687ଚିର ିବୀ ପଧାନ ପି ଲଡୁ କିେଶାର ପଧାନ YVY0786707
ପ ୁ /131682 45 121 688େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ଉେପ  ଷଡ ୀ YVY1365519
ୀ /131683 73 121 689ବିଦଯ୍ତୁ ଲତା ଷଡ ୀ ସା ଉେପ  ଷଡ ୀ OR/06/044/502344

ପ ୁ /131684 54 121 690ସେରାଜ ଷଡ ୀ ପି ଉେପ  ଷଡ ୀ OR/06/044/502345
ୀ /131685 49 121 691ସସିତା ଷଡ ୀ ସା ସେରାଜ ଷଡ ୀ LNT4473757

ପ ୁ /131686 84 121 692ଉେପ  ଷଢ ୀ ପି ବୃ ାବନ ଷଢ ୀ OR/06/044/502343
ପ ୁ /132687 66 121 693କା ାଳି ମଲିକ ପି ସପନି ମଲିକ OR/06/044/485254
ୀ /132688 61 121 694ମେନାରମା ମଲିକ ସା କା ାଳି ମଲିକ OR/06/044/485255

ପ ୁ /132689 38 121 695ଅପବୁର୍  ରଂଜନ ମଲିକ ପି କା ାଳି ମଲିକ LNT2939270
ୀ /132690 39 121 696ଶ ା ଳୀ ମଲିକ ପି କା ାଳି ମଲିକ LNT2939288
ୀ /132691 34 121 697ପ ୁ ା ଳି ମଲିକ ପି କା ାଳି ମଲିକ LNT2939296
ୀ /133692 61 121 698ବି ଲଛମି ସା ବି କୃ ମ ୁ ିର୍ LNT2939304
ୀ /133693 43 121 699େଜ. ଲୀଳା ବତୀ ସା େଜ. ଚ ି ରଓ LNT4120044

ପ ୁ /133694 35 121 700ଜି.ଶୀନୁ ପି ଜି ରାମଲୁ ରାଓ LNT4470951
ୀ /133695 40 121 701େଜ.ସନଯ୍ାସୀ ଆମା ସା େଜ.ଶ ର ରାଓ YVY0206045
ୀ /133696 48 121 702ଅଡେମନ ଗା ମା ସା ଅଡେମନ େଦମଡୁୁ LNT4131959

ପ ୁ /133697 65 121 703ରେମଶ ଚ  େଜନା ପି ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି େଜନା OR/06/044/484190
ୀ /133698 50 121 704ସମିୁତା େଜନା ସା ରେମଶ ଚ  େଜନା OR/06/044/148449
ୀ /133699 50 121 705ଆପିଆମା େଜନା ସା ରାମକୃ  େଜନା LNT4524450

ପ ୁ /133700 34 121 706ଦୂଗର୍ା ପସାଦ େଜନା ପି ରାମକୃ  େଜନା LNT4524443
ୀ /133701 48 121 707ଜି ଜୟା ଲକ୍ଷୀ ସା ଜି ଭଗବତୀ LNT4120085

ପ ୁ /133702 53 121 708େଗାପାଳ ମଦୁୁଲି ପି ବାବାଜି ମଦୁୁଲି LNT4118469
ୀ /133703 46 121 709େରଣ ୁମଦୁୁଲି ସା େଗାପାଳ ମଦୁୁଲି LNT4118584

ପ ୁ /133704 68 121 710େଜ. ଶ ର ରାଓ ପି େଜ. ଡାେଲୟା LNT4131934
ୀ /133705 43 121 711େଜ. ସଶୁୀଳା ସା େଜ. ଜଗନନ୍ାଥ YVY0185751
ୀ /134706 52 121 712ରୀନା ଦାସ ସା ନିମର୍ଳ ଚ  ଦାସ LNT2473379

ପ ୁ /134707 48 121 713ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ନବ କିେଶାର ଦାସ LNT2473387
ୀ /134708 40 121 714ମାଳତୀ ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ LNT4481305

ପ ୁ /134709 75 121 715ବଟକୃ  ମିଶ ପି ଲକ୍ଷଣ ମିଶ OR/06/044/484660
ପ ୁ /134710 48 121 716େଦବାଶଷି ମିଶ ପି ବଟକୃ  ମିଶ OR/06/044/484662
ୀ /136711 64 121 717ମମତା ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା େଗୗରା  ପସାଦ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ LNT2541787
ପ ୁ /136712 34 121 718ଅରୁନ୍ କମୁାର ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0106864
ପ ୁ /136713 49 121 719ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ଚ େଶଖର ଦାଶ LNT1697572
ୀ /136714 65 121 720ଅମିତା ଗା ୁଲି ସା େମାହନଲାଲ ଗା ୁଲି LNT1697580

ପ ୁ /137715 50 121 721ଦିପିଚା  ସାହୁ ପି ମହାେଦବ ପସାଦ ସାହୁ OR/06/044/485151
ପ ୁ /138716 55 121 722ରୁକସନା ବିବି ପି ହାକିମ ଖଁା OR/06/044/485057
ପ ୁ /138717 64 121 723ଅବଦୁଲ ସତାର ପି ଲତିଫ ◌ୁ OR/06/044/484811
ୀ /139718 45 121 724ସ ିବନି ସାହୁ ପି ଅସିତ କମୁାର ସାହୁ LNT3307667

ପ ୁ /140719 27 121 725ବିକମ ଅଗୱାଲ ପି ସଜନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YVY0722439
ପ ୁ /140720 62 121 726ସଜନ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଅଗୱାଲ LNT2522902
ୀ /140721 68 121 727ଯେଶାଦା ଅଗୱାଲା ସା ରାମେଗାପାଳ  LNT3307246
ୀ /140722 48 121 728ରଶୀ ଅଗୱାଲା ସା ଆକାଶ LNT3307261
ୀ /140723 54 121 729ମୀରା ମିଶା ସା ରାମାଶ ର ମିଶା YVY1242551
ପ ୁ /140724 48 121 730ରାମଶ ର ମିଶା ପି ଜଗଦୀଶ ମିଶା YVY1242478
ପ ୁ /140725 27 121 731ଅମିତ ମିଶା ପି ରାମାଶ ର ମିଶା YVY1242460
ପ ୁ /140726 26 121 732ସମିୁତ ମିଶା ପି ରାମ ଶ ର ମିଶା YVY1242452
ପ ୁ /141727 42 121 733କିଷାନ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ହରି ପସାଦ ଅଗୱାଲ LNT3307477
ୀ /141728 36 121 734ରିନା ଅଗରୱାଲ ସା କିଶାନ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YVY0575654
ୀ /141729 67 121 735ସେରାଜ ଅଗୱାଲା ସା ସେୁରଶ ଚ  ଅଗୱାଲା YVY0206052
ପ ୁ /141730 45 121 736ମନିଷ ଅଗୱାଲା ପି ସେୁରଶ ଚ  ଅଗୱାଲା LNT3307535
ୀ /141731 44 121 737ପନୁମ ଅଗୱାଲା ପି ହରିପସାଦ ଅଗୱାଲା LNT3307527
ୀ /143732 46 121 738ସସିତା ସାଇଁ ସା ସ ୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0106872
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ୀ /144733 81 121 739ଫେତନା ବିବି ସା ଉସମାନ OR/06/044/484908
ପ ୁ /145734 41 121 740ସ ୟ ରାଉତ ପି ବି ୁ ରାଉତ LNT2492627
ପ ୁ /145735 39 121 741ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ୍ ପି ବି ୁ ରାଉତ୍ LNT3324233
ୀ /146736 71 121 742ବବିତା ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ YVY0106880
ୀ /146737 41 121 743ଲତା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YVY0106906
ୀ /146738 39 121 744ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ପଶା  ସାହୁ YVY0106898

ପ ୁ /146739 34 121 745ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େତଜ୍ ବାହାଦୁର ସାହୁ YVY0107292
ୀ /149740 70 121 746ଲିପିକା ଗା ୁଲି ସା ମୟୁଖଲାଲ ଗା ୁଲି LNT1697671
ୀ /149741 49 121 747ମଧମିୁତା ଗା ୁଲି ପି ମୟୁଖଲାଲ ଗା ୁଲି LNT1697689

ପ ୁ /149742 50 121 748କଲିମ ଉ ିନ ଖଁା ପି ରହମାନ ଖଁା LNT3307311
ପ ୁ /150743 46 121 749ମହମଦ ମଜାହାର ହକ ପି ମହମଦ ନିଶାୟତ ଅଲି OR/06/044/485233
ପ ୁ /151744 48 121 750ମହମଦ ମସଦୁ ପି ହବିବୁର ରେହମାନ LNT3262367
ୀ /152745 37 121 751ଖସୁନୁମା ରାଜା ସା ମହ ଦ ସଉଦ୍ LNT4139507

ପ ୁ /152746 50 121 752ମହମଦ ସଲାଉ ିନ ପି ମହମଦ ଅବଦୁଲ OR/06/044/485201
ପ ୁ /152747 36 121 753େଗୗରବ ସରାୱଗୀ ପି ବିେନାଦ ସରାୱଗୀ LNT4139549
ପ ୁ /152748 37 121 754ଗାରିମା ସରାୱି ପି ବିେନାଦ ସରାୱି LNT4131694
ୀ /153749 58 121 755କୀରନ ସରାୱ ସା ବିେନାଦ ସରାୱ LNT4131702

ପ ୁ /154750 38 121 756ମମତାଜ ଅଲି ପି ମହମଦ କାଦିର OR/06/044/485215
ପ ୁ /154751 37 121 757େସକ ସବିର ଅଲୀ ପି େସକ୍ ନଜିର ଅଲୀ LNT4131785
ପ ୁ /154752 37 121 758ଏସେକ ଆସଲାମ ପି ଏସେକ ନଜିର LNT4131801
ପ ୁ /154753 44 121 759ଏସ େକ ଅବଦୁଲ କାଦିର ପି ଏସେକ ଅବଦୁଲ ୱାହିର LNT4131793
ପ ୁ /155754 54 121 760ଅତାଉର ରେହମନ ପି ମହମଦ ହବିବ OR/06/044/485112
ପ ୁ /156755 65 121 761ବିଜୟ େଜନା ପି ସହେଦବ େଜନା OR/06/044/484486
ୀ /156756 54 121 762େସନ୍ହଲତା େଜନା ସା ବିଜୟ େଜନା OR/06/044/484487
ୀ /156757 42 121 763କାଦମିନି ସାହୁ ପି ପରୁୁେଷା ମ ସାହୁ LNT2939320

ପ ୁ /157758 46 121 764ମହ ଦ େକୖସର ଆନସାରି ପି ମହ ଦ ଅଜିଜ୍ LNT4131868
ପ ୁ /157759 54 121 765ହୁସନା େବଗମ ପି ମ ୁ ାକ ଅେହମଦ LNT4132312
ୀ /157760 37 121 766ନାସରିନ୍ ଜାହଁା ପି ମ ୁ ାକ୍ଅେହମାନ ରେହମାନ LNT4132304

ପ ୁ /158761 42 121 767ଗେଣଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମଦୟାଲ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/485109
ୀ /158762 45 121 768ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ଦି ି ର ନ ସାହୁ LNT4517090
ୀ /158763 41 121 769କ ନା ସାହୁ ମା ସାବିତୀ ସାହୁ LNT1697705

ପ ୁ /158764 40 121 770ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ LNT1697713
ପ ୁ /159765 73 121 771ସେୁରଶଚ  ଅଗୱାଲ ପି ତାରାଚା  ଅଗୱାଲ LNT4131710
ପ ୁ /159766 42 121 772ଅମିତ ଅଗୱାଲ ପି ସେୁରଶ ଚ  ଅଗୱାଲ LNT4131751
ୀ /159767 42 121 773େସତା ଅଗୱାଲ ସା ସ ୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ LNT4131728

ପ ୁ /159768 41 121 774ତମାନା ଅଗୱାଲ ପି େଶେଳ  ଅଗୱାଲ LNT4131744
ୀ /160769 40 121 775ମନୁନ୍ୀ ବିବି ସା େଶଖ୍ ଜଲିଲ୍ LNT3307543
ୀ /160770 39 121 776ନୁରଜାନ ବିବି ସା ଏସ େକ ସିରିଜ LNT2939361

ପ ୁ /160771 39 121 777ଏସ େକ ଅଲାଉ ିନ ପି ଏସ େକ ସଲାଉ ିନ LNT2939338
ୀ /160772 36 121 778ମନିୁ ବିବି ସା ଏସ େକ ସଲିମ LNT2939403
ୀ /160773 36 121 779ସଲିମା ବିବି ସା ଏସ େକ ଅଖତର ହୁେସନ LNT2939379
ୀ /160774 34 121 780ସବନା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ଖରୁସିଦ LNT2939387
ୀ /160775 34 121 781ରାଜିଆ ଖାତୁନ ପି ଏସ େକ ସଲାଉ ିନ LNT2939395
ୀ /160776 39 121 782ସଭୁଦା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା YVY1088087
ୀ /160777 22 121 783ରୁବି େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ େବେହରା YVY1088095
ୀ /160778 39 121 784ରୁକସାନା ବିବି ସା ଏସ େକ ସବିନ LNT2939411
ୀ /160779 29 121 785ମଶୁ ିର୍ଦା ବିବି ସା େଶଖ ଅଶମ ୁ ିନ YVY1087766

ପ ୁ /160780 44 121 786େସଖ ଜଲିଲ ପି େସଖ ହବୀବ YVY1142280
ପ ୁ /160781 56 121 787େଦବହରି ନାୟକ ପି ଦଂଡ ପାଣୀ ନାୟକ YVY1087733
ୀ /160782 65 121 788ସତଯ୍ପୀୟା ସାହୁ ସା ନେର  ସାହୁ LNT3307709
ପ ୁ /160783 41 121 789ଜୀବନ େଜଯ୍ାତି ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ LNT3307717
ପ ୁ /161784 53 121 790ରାମଲାଲ ମହତୁଲ ପି େଗାଲଉଲ ମହଲାଲ LNT4120242
ପ ୁ /161785 37 121 791ମହ ଦ ସମିମ୍ ପି ମହ ଦ ରମଜାନ ଅଲୀ LNT4120093
ପ ୁ /162786 40 121 792ଜମିଲ ଅେହ ଦ ପି େସକ୍ ଗିର LNT4131645
ପ ୁ /163787 37 121 793ରେହମତ୍ ଖାନ୍ ପି ନଜିର ଖାନ୍ LNT4131629
ୀ /163788 48 121 794ବାସ ି ମମୁ ୁର୍ ସା ନିମାଇ ମମୁ ୁର୍ LNT4131546
ୀ /164789 36 121 795ସଲୁତାନ େବଗମ୍ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରସିଦ୍ YVY0986034
ୀ /164790 63 121 796ସରିତୁନ ବିବି ପି େସକ ସି ିକ LNT4139770
ୀ /164791 58 121 797ରୁଦୁ ବିବି ସା େସକ୍ ଭୁଇତୁଲା LNT4131553
ପ ୁ /164792 54 121 798ଛବି ବିଶାଳ ପି ସାଗର ବିଶାଳ LNT4131504
ପ ୁ /164793 68 121 799ଲକ୍ଷୀଧର ଚୂଳି ପି ମାନେଗାବି  ଚୂଳି LNT4131538
ପ ୁ /164794 36 121 800ଅଶନିୀ େଜନା ପି ବସ  େଜନା LNT4131520
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ପ ୁ /164795 39 121 801େଶକ୍ କାସିମ୍ ପି େସକ୍ ରହିମ୍ LNT4131595
ପ ୁ /164796 45 121 802ଇସଲାମ ଖାନ ପି ଅବଦୁଲ ଲତିଫ LNT4131512
ପ ୁ /164797 37 121 803ମସିମ୍ ଖାନ ପି ନଜିର ଖାନ LNT4131587
ୀ /164798 36 121 804ଆଫସାନା ଖାତୁନ ପି ସମସଲୁ ହକ LNT4131579
ୀ /164799 43 121 805ଭାଗଯ୍ଲତା ସାଇଁ ସା ସେୁର  କମୁାର ସାଇଁ LNT4120135

ପ ୁ /165800 45 121 806ମସଦୁ ଆଲାମ ପି ଏମ୍ .ଡି ଆବାସ୍ LNT4131454
ପ ୁ /165801 39 121 807ମହ ଦ ସାଜାଦା ଆଲାମ ପି େସକ୍ ଆଦାଲତ LNT4131462
ୀ /165802 42 121 808ଅସମତୁନ ବିବି ସା େଶଖ ମମତାଜ LNT4131496
ୀ /165803 55 121 809ତାହିରା ଖାତୁନ ସା ଏମ .ଡି ଇଲିଆସ LNT4120176
ୀ /165804 46 121 810ଓ ଲକ୍ଷୀ ସା ଓ ଅପା ରାଓ YVY1142264

ପ ୁ /165805 48 121 811େଶକ ମମତାଜ ପି େଶଖ ରଫତ LNT4131488
ୀ /165806 68 121 812ସାପା ସମଦୁମ ସା ନକାଲୁ ସାପା LNT4131447

ପ ୁ /165807 38 121 813େଶକ୍ ସନୱାର ପି େସକ ତାଜୁ LNT4131470
ପ ୁ /166808 42 121 814େସକ େରୗଶନ ପି େସକ ହସନ LNT1697663
ପ ୁ /166809 52 121 815ମହ ଦ ଅଜିଯ ଅ ପି ମହ ଦ ଅ LNT1697630
ୀ /166810 48 121 816ଲିଲି ମିଶ ସା ରବି ମିଶ YVY0234054
ୀ /166811 44 121 817ସସିତା ସାହୁ ସା ସଞୟ ସାହୁ LNT4131314

ପ ୁ /167812 42 121 818େସକ୍ ବରନ ପି େସଖ ଏକାମ LNT2499382
ୀ /167813 56 121 819ଗୀତା େବେହରା ସା କାମରାଜୁ େବେହରା YVY0838854
ୀ /167814 37 121 820ଜି ଇଜିୟା ସା ଜାନକୀ ରାଓ YVY0106963

ପ ୁ /167815 58 121 821େକୖଳାସ େଜନା ପି ଗେଣଶ େଜନା OR/06/044/475096
ୀ /167816 56 121 822ଅନସୟୂା େଜନା ସା େକୖଳାସ େଜନା LNT4131298
ୀ /167817 26 121 823ଅନିତା େଜନା ସା ବଳଭଦ ଦାସ YVY1223080

ପ ୁ /167818 68 121 824ତାରଣୀ ନାୟକ ପି ହନୁମାନ ନାୟକ LNT4120168
ପ ୁ /167819 37 121 825େଭାଲା େରଡି ପି ଜଗା େରଡି LNT4131280
ୀ /168820 50 121 826ସୀତା ଆଡାନୀ ସା ଗ ା ଆଡାନୀ LNT4131215

ପ ୁ /168821 68 121 827େଶକ୍ େବୖତିଲା ପି େଶଖ୍ ହଦୁତୁଲା LNT4131223
ୀ /168822 38 121 828େରେହନା େବଗମ୍ ପି ଅବଦୁଲ ଗଫାର ଖଁା LNT4120481

ପ ୁ /168823 38 121 829ସାପା ରାମପୁା ପି ସାପା ସାମଦୁମ LNT4524468
ୀ /168824 33 121 830ଜି ଲକ୍ଷି ପ ସା ଜି ନର ସିଂ ପ LNT2939429
ୀ /169825 39 121 831ଜି.େନଲମିନ ସା ଜି.ଚ ିରାଓ  LNT4131165

ପ ୁ /169826 64 121 832େଗୗରହରି ବାରିକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବାରିକ LNT3082369
ୀ /169827 57 121 833େସନ୍ହଲତା ବାରିକ ସା େଗୗରହରି ବାରିକ LNT3082377

ପ ୁ /169828 35 121 834େସୗମଯ୍ ର ନ ବାରିକ ପି େଗୗରହରି ବାରିକ LNT3082385
ୀ /169829 38 121 835ଯମନୁା େବେହରା ସା ଦିନବ ୁ େବେହରା LNT4131173
ୀ /169830 32 121 836ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ଦାସ ପି େଗୗରହରି ବାରିକ LNT2939437
ୀ /169831 43 121 837କନିୁ େଦଇ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ LNT4131157

ପ ୁ /169832 37 121 838ମହ ଦ ଆଜିଦ ହୁେସନ ପି ମହ ଦ ୱାଜିଦ ଅଲୀ LNT4131132
ପ ୁ /169833 68 121 839େଦେବ  େମାଦି ପି ତୁଳସୀଦାସ େମାଦି YVY0422816
ପ ୁ /169834 40 121 840ମ ଲ ଓରାମ ପି ଲହରା ଓରାମ LNT3307469
ପ ୁ /169835 60 121 841ବି ୁ ଚରଣ ପାଣିଗାହୀ ପି େଗାପିନାଥ ପାଣିଗାହୀ LNT3262342
ୀ /170836 46 121 842ଡି ଇଶରୀ ସା ଡି ଆପାଲସରୁୀ LNT4120556
ୀ /170837 36 121 843ଜରିନା ଖାତୁନ ପି ଗଲୁ ମହ ଦ ଖଁା LNT4120200

ପ ୁ /170838 80 121 844ଇଦରିଶ୍ ମିଆଁ ପି ସଲୁତାନ ମିଆଁ LNT4139481
ପ ୁ /170839 54 121 845ଗାେ ୟା ୱାଡବାନି ପି େବାେଗଶ ୱାଡବାନି LNT4131116
ପ ୁ /171840 71 121 846େଜଥମଲ ଅଗୱାଲ ପି ନ ଲାଲ ଅଗୱାଲ YVY0206078
ପ ୁ /171841 35 121 847ଦୀପକ ଅଗୱାଲ ପି େଜଥମଲ ଅଗୱାଲ YVY0206086
ୀ /171842 56 121 848ତାରା ବିବି ସା ଇଦରିସ୍ ମିଆଁ LNT4119772

ପ ୁ /171843 40 121 849ସରାଜୁଲ ଖଁା ପି ଗଲୁ ମହ ଦ ଖଁା LNT4119764
ପ ୁ /172844 55 121 850ରବି ରଣା  ପି ସଶୁା  LNT2586584
ୀ /172845 40 121 851େରାଜି ବିବି ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ କରିମ୍ LNT4119756
ୀ /172846 48 121 852ଯମନୁା ଦାସ ସା ଶଯ୍ାମ ଦାସ LNT4119640
ପ ୁ /172847 43 121 853େଶଖ ସପିରାଜ ପି େଶଖ ଜଲିଲ LNT4119749
ୀ /172848 40 121 854ଛବିନା କମୁାରୀ ସିଂ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସିଂ LNT4119731
ପ ୁ /172849 70 121 855ନିର ନ େଗାଇ ା ପ ପି ଶଭୁ ର ପ YVY0206102
ପ ୁ /173850 39 121 856ନସୀରୁ ିନ୍ ଖଁା ପି ନାସୀର ଖଁା YVY0570481
ପ ୁ /173851 34 121 857ଆବିଦ୍ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ୍ ସାଜିଦ୍ ଖଁା YVY0107052
ପ ୁ /173852 41 121 858ଚ  େଶଖର େମାଦି ପି େଦେବ  େମାଦି LNT2586568
ପ ୁ /173853 38 121 859ଚେ ଶ େମାଦି ପି େଦେବ  େମାଦି LNT2586550
ପ ୁ /174854 68 121 860ନିେମଇ ସାହୁ ପି ରୁେପଇ LNT2586527
ୀ /174855 55 121 861ବନୀ ରଣା ସା ରବି ରଣା  LNT2586543
ୀ /174856 50 121 862ରୀନାରାଣୀ ସାହୁ ସା ତୃ ୀ ର ନ LNT2586535
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ୀ /175857 85 121 863େଯ କାରମା ସା କେ ୟା LNT2586469
ପ ୁ /175858 54 121 864ତରୁଣ କମୁାର େଜନା ପି ଫକିର LNT2586477
ୀ /175859 48 121 865ଏସ ନାଗମଣି ପି କେ ାୟା LNT2586451
ୀ /175860 45 121 866େଯାଡ଼ି ପି କେ ାୟା LNT2586444

ପ ୁ /175861 41 121 867ଏସ ଚିକିଲିମା ପି କାେ ୟା LNT2586436
ୀ /175862 89 121 868ଶୀମତୀ ପଫଲୁ କମୁାରୀ ଦାସ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ YVY0705186

ପ ୁ /175863 59 121 869େସୗେମ  କମୁାର ଦାସ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ YVY0107078
ୀ /175864 52 121 870ପକୃତି ଦାସ ସା େସୗେମ  କମୁାର ଦାସ YVY0107086

ପ ୁ /176865 58 121 871ଏଲ୍ ଶ ର ରାଓ ପି ଏ ଆପାରାଓ LNT3307592
ୀ /176866 55 121 872ଏଲ୍ ଜିୟାଲକ୍ଷୀ ସା ଏଲ୍ ଶ ର ରାଓ YVY0206110

ପ ୁ /177867 80 121 873ହୃଦୟ ରଂଜନ ମହାପାତ  ପି ହରି LNT2586329
ପ ୁ /177868 44 121 874ପଶା  କମୁାର େସଠୀ ପି େକୖଳାସ  LNT2586345
ପ ୁ /177869 42 121 875କରୁଣା କର ପି ହୃଦୟ ମହାପାତ LNT2586311
ୀ /177870 54 121 876ଆଶା େଦବୀ ସା ଝରିେଦଓ ମ ଳ YVY0107110
ୀ /177871 23 121 877ସଷୁମା େଦବୀ ସା ରାମ ମ ଳ YVY1222975
ୀ /177872 43 121 878ଛବିରାଣୀ େଜନା ସା େଦେବ  େଜନା LNT2489755

ପ ୁ /177873 65 121 879ଝରିେଦଓ ମ ଳ ପି ରା ପତି ମ ଳ YVY0107136
ପ ୁ /177874 32 121 880ରାମ ମ ଳ ପି ଝରିେଦଓ ମ ଳ YVY0107128
ୀ /177875 26 121 881ମାଧରୁୀ ମ ଳ ପି ଝରିେଦଵ ମ ଳ YVY1121904

ପ ୁ /177876 22 121 882ନାରାୟଣ ମ ଳ ପି ଝରିେଦଵ ମ ଳ YVY1121912
ୀ /177877 31 121 883ଝରଣା ରାଉତ ପି ଚିତର ନ ରାଉତ YVY0344184

ପ ୁ /178878 62 121 884ବିେନାଦ କମୁାର ସାରାଓଗ ପି ମଦନଲାଲ LNT2586261
ପ ୁ /179879 48 121 885ନେରଶ ଚ  କଅୁଁର ପି ରେମଶ LNT2586212
ୀ /179880 45 121 886ସସିତା ପରିଡ଼ା  ସା ହୃଷିେକଶ  LNT2586238
ୀ /179881 41 121 887ଜିେତଶ ରଂଜନ କଅୁଁର ପି ରେମଶ କଅୁଁର LNT2502151

ପ ୁ /179882 46 121 888ସଂଜୟ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି େକ୍ଷତବାସୀ ମଦୁୁଲି LNT2586246
ପ ୁ /179883 70 121 889େଗାପିନାଥ ପତି ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପତି YVY0827352
ୀ /179884 48 121 890ସଂଯକୁ୍ତା ସରାଫ ସା ସ ିପ ସରାଫ LNT2586220
ୀ /179885 59 121 891କିରଣ ସରାୱଗି ସା ବିେନାଦ ସରାୱଗି LNT2586253
ୀ /179886 62 121 892ସେୁରାସ େଗୗରି ସରିଆ ସା ସେୁରଶ ସରିଆ LNT3307287
ୀ /180887 70 121 893ଶା ିଲତା ରାଉତ ସା େଗୗରା  LNT2586162

ପ ୁ /180888 69 121 894ପଭାତ ରଂଜନ ଦାସ  ପି ଲଛମନ LNT2586147
ପ ୁ /180889 56 121 895େଗୗରା  ଚରଣ ରାଉତ ପି େଲାକନାଥ  LNT2586170
ପ ୁ /181890 40 121 896ଦିବଯ୍ ରଂଜନ ଦାସ ପି ପଭାତ  LNT2586121
ୀ /181891 41 121 897ଇତିଶୀ ଦାସ ପି ବା ାନିଧୀ ଦାସ LNT2542355

ପ ୁ /182892 44 121 898ମିଟୁ କମୁାର ସାହାଣୀ ପି ବଳରାମ ସାହାଣୀ LNT2489615
ପ ୁ /182893 70 121 899ସ ିଦା ନ  ତରାଇ ପି ଧଡି ତରାଇ LNT2534550
ୀ /182894 69 121 900ସଂଯକୁ୍ତା ତରାଇ ସା ସ ିଦା ନ  ତରାଇ LNT2534568

ପ ୁ /182895 51 121 901ସଯୂଯ୍ର୍କା  ତରାଇ ପି ସ ିଦାନ  ତରାଇ LNT2586048
ପ ୁ /182896 36 121 902ଶଭୁକା  ତରାଇ ପି ସ ିଦାନ  ତରାଇ LNT2586030
ୀ /183897 37 121 903ଜୟ ି ସାମ ସା ପ  ୁସାମ YVY0107144
ୀ /184898 36 121 904ନଗିନା େବଗମ ସା େସକ କରିମ  LNT2939452
ୀ /185899 34 121 905ଗାୟତୀ ଗା ୁଲୀ ସା ମେନାଜିତ ଗା ୁଲୀ YVY0705004

ପ ୁ /185900 40 121 906ମେନାଜିତ ଗା ୁଲି ପି ମଳୟ ଲାଲ ଗା ୁଲି LNT4119269
ପ ୁ /186901 37 121 907େଶଖସବିର ବକ୍ସ ପି ଶଫକ୍ ବକ୍ସ LNT4118881
ୀ /186902 37 121 908େରେହନା େବଗମ ପି ଅବୁଦୁଲ ଗଫରୁ YVY0107318
ୀ /186903 40 121 909ସାବାତୁନ ବିବି ସା ଅାବିଦ ଖାନ LNT4118865
ୀ /187904 43 121 910ସଲିମା ବିବି ସା ଅଫସର ହୁେସନ LNT4118907

ପ ୁ /188905 48 121 911ସେ ାଷ କମୁାର ସିଂ ପି େକଦାର ନାଥ ସିଂ LNT4119723
ପ ୁ /189906 50 121 912ମହ ଦ ସଉଦ୍ ପି ହବିବୁର ରେହମନ LNT4120309
ୀ /190907 63 121 913କଲୁସାନ ବିବି ସା େମହମଦୁ ଖାନ LNT2939536
ୀ /190908 49 121 914ନଜମା ବିବି ସା ଏସ େକ ହାଲିମ LNT2939502
ୀ /190909 49 121 915ତାରା ବିବି ସା ମହ ଦ ଫକିରୁ ିନ  LNT2939528
ୀ /190910 26 121 916ସଲମା େବଗମ ସା େସକ ସା ିଲ YVY1242643
ୀ /190911 45 121 917େସହଦିନ୍ ବିବି ସା ବବୁଲ ଖଁା LNT4131363
ୀ /190912 44 121 918ଜାହାନାର ବିବି ସା େଶଖ୍ ବାବୁ LNT4119582
ୀ /190913 39 121 919ସଜନୀ ବିବି ସା େସକ୍ ସଲିମ୍ YVY0107243
ପ ୁ /190914 38 121 920ଆସିୟା ବିବି ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ କାଦର LNT4119806
ୀ /190915 58 121 921ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ରାମାନ  ଦାସ LNT4119566
ୀ /190916 48 121 922ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଯଧିୁ ିର ଦାସ LNT4119558
ପ ୁ /190917 37 121 923ଗ ବର୍  ଦାସ ପି ରାମାନ  ଦାସ LNT4119541
ୀ /190918 33 121 924ବବିତା ଦାସ ସା ଗ ବର୍  ଦାସ YVY0344259

15 86/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 40ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /190919 32 121 925ଚ ନ ଦାସ ପି ରାମାନ  ଦାସ YVY0344267
ପ ୁ /190920 45 121 926େଶଖ େଗାରା ପି େଶଖ ଆବଦୁଲ କାଦର LNT4131405
ପ ୁ /190921 54 121 927ଏସ େକ ହାଲିମ ପି ଏସ େକ ରହିମ LNT2939486
ପ ୁ /190922 43 121 928େଶଖ ହଲିମ୍ ପି େଶଖ ରହିମ୍ LNT4131371
ପ ୁ /190923 53 121 929ଲକ୍ଷଣ େଜନା ପି ଯ ୁ ରଥୀ େଜନା LNT4131272
ୀ /190924 48 121 930ନିରୁପମା େଜନା ସା ଲକ୍ଷଣ େଜନା LNT4120101

ପ ୁ /190925 63 121 931େଶଖ ଜୁମନ୍ ପି େଶଖଜଇନୁଲ ଆବିଦିନ LNT4119681
ପ ୁ /190926 41 121 932େଶଖ୍ ଅବଦୁଲ କରିମା ପି େଶଖ ମସିରୁ ିନ LNT4119608
ପ ୁ /190927 59 121 933େସକ ଖଇରୁ ିନ ପି ଜହନୁର ଆଖଦିନ େସକ YVY0344226
ପ ୁ /190928 84 121 934ମହ ଦ ଖଁା ପି ଲତିଫ ଖଁା LNT4120564
ପ ୁ /190929 21 121 935ସଦୁାମ ଖାନ ପି ବବୁଲ ଖାନ YVY1223098
ୀ /190930 38 121 936କନିୁ ମହାପାତ ସା ସନାତନ ମହାପାତ LNT4120275

ପ ୁ /190931 38 121 937ବାପି ମହାପାତ ପି କ୍ଷୀର ମହାପାତ LNT4120283
ପ ୁ /190932 68 121 938କି ର୍ନ ମାହୁ ପି ଧେନଶର ମାହୁ LNT4120515
ୀ /190933 60 121 939ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ YVY0107227
ୀ /190934 39 121 940କସୁମୁ ନାୟକ ସା ମଥରୁା ନାୟକ LNT4120143

ପ ୁ /190935 36 121 941ଦିପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶଚୀ ନାୟକ YVY0107342
ପ ୁ /190936 71 121 942େଶଖ ରମ୍ଜାନ ପି େଶଖଜଇନୁଲ ଆବିଦିନ LNT4119673
ୀ /190937 44 121 943ପଦା ରାଓ ସା କୃ  ରାଓ LNT2939494

ପ ୁ /190938 53 121 944ପଦୀପ ରାଉତ ପି େଦବରାଜ ରାଉତ LNT4120267
ପ ୁ /190939 38 121 945ସମିୁତ କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ  ଚ  ରାଉତ LNT4131264
ୀ /190940 40 121 946ଲକ୍ଷୀ ରାଉଳ ସା ଛବି ରାଉଳ YVY1223114

ପ ୁ /190941 54 121 947େଶଖ୍ ସିରାଜୁଲ ପି େଶଖ ଇସମାଇଲ LNT4119533
ପ ୁ /190942 25 121 948େସକ ସା ିଲ େସକ ଖାଇରୁ ିନ ପି େସକ ଖାଇରୁ ିନ YVY1242635
ପ ୁ /190943 38 121 949ସେ ାଷ ସାଇଁ ପି େଗୗତମ ସାଇଁ LNT4119517
ୀ /190944 33 121 950େସୗଦାମିନି ସାଇଁ ପି େଗୗତମ କମୁାର ସାଇଁ LNT2939544

ପ ୁ /191945 45 121 951େଶଖ୍ ଜାହା ି ର୍ ପି େଶଖ୍ ରମ୍ଜାନ LNT4119491
ୀ /192946 61 121 952ବି ୁପିୟା େସଠୀ ସା ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ YVY0570473
ୀ /192947 30 121 953ଦୀ ିମୟୀ େସଠୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ YVY0560904
ୀ /193948 48 121 954ମଧ ୁବାଗଡ଼ାଆ ସା ଦୀପକ କମୁାର ବାଗଡ଼ାଆ OR/06/044/464325
ୀ /193949 84 121 955ଶା ିେଦବୀ ବାଗଡ଼ିଆ ସା ପନୁମ ଚା  ବାଗଡ଼ିଆ OR/06/044/464323

ପ ୁ /193950 54 121 956ଦୀପକ କମୁାର ବାଗଡ଼ିଆ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବାଗଡ଼ିଆ OR/06/044/464322
ପ ୁ /193951 52 121 957ମନୁା ରାମ ବାଗଡ଼ିଆ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବାଗଡ଼ିଆ YVY0986042
ପ ୁ /193952 49 121 958ରାମକିଶନ ବାଗଡ଼ିଆ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବାଗଡ଼ିଆ OR/06/044/464327
ୀ /193953 46 121 959ସୀମା ବାଗଡ଼ିଆ ସା ମନୁାରାମ ବାଗଡ଼ିଆ LNT2499986
ୀ /193954 45 121 960ସଂଗିତା ବାଗଡ଼ିଆ ସା ରାମକିଶନ ବାଗଡ଼ିଆ LNT3217148
ୀ /193955 20 121 961ଦିବଯ୍ା ବାଗଡିଆ ପି ରାମକୃ  ବାଗଡିଆ YVY1242395

ପ ୁ /193956 19 121 962େମାହିତ ବାଗଡିଆ ପି ରାମକୃ  ବାଗଡିଆ YVY1242387
ପ ୁ /193957 25 121 963ପତୀକ୍ ବଗଡିଆ ପି ମନୁାରାମ ବଗଡିଆ YVY0876318
ପ ୁ /194958 44 121 964ପଭାକର ଦାସ ପି େକଶବ ଚ  ଦାସ YVY1242403
ପ ୁ /194959 74 121 965େକଶବ ଚ  ଦାଶ ପି ଆ ର୍ବ ୁ ଦାଶ YVY1242494
ୀ /194960 62 121 966େହମଲତା ଦାଶ ସା େକଶବ ଚ  ଦାଶ YVY1242486
ୀ /194961 34 121 967ର ିତା ଦାଶ ସା ପଭାକର ଦାଶ YVY1242411

ପ ୁ /194962 47 121 968ଚି ରଂଜନ ମଲିକ ପି ମକିୁ୍ତକା  ମଲିକ YVY1088129
ୀ /999963 23 121 969ଜି ଇଶରି ସା ଜି ଶୀନୁ YVY1035187
ୀ /999964 33 121 970େମାନିକା ଥାକର ପି ଅମିତ କମୁାର ଥାକର YVY1035195
ୀ /99999965 24 121 971ପୀ ଭାଗ୍ଯଲକ୍ଷୀ ପି ପୀ େଜନାରାଵ ନାରାୟଣ YVY1088186
ୀ /99999966 43 121 972ସସିୁତା ମଲିକ ସା ଚି ରଂଜନ ମଲିକ YVY1088103

ପ ୁ /99999967 23 121 973େଗାପୀନାଥ େମାହପାତରା ପି େଗାବିଂଦା େମାହପାତରା YVY1146646
ୀ /99999968 29 121 974ମମତା ନାୟକ ପି େଦବହରି ନାୟକ YVY1087741
ୀ /99999969 24 121 975ସବିତା ନାୟକ ପି େଦବହରି ନାୟକ YVY1087774
ପ ୁ /99999970 23 121 976ବଲିଆ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ YVY1143353
ପ ୁ /99999971 21 121 977ଦୀପକ କମୁାର ସାହୂ ପି ମେନାଜ ସାହୂ YVY1155076
ୀ /.972 29 121 978ଶୀଲାରାଣୀ େବେହରା ପି େଦେବ  କମୁାର େବେହରା YVY0843482
ୀ /00973 47 121 979ସଧିୁର ପାଢୀ ସା ସ ୀବ କମୁାର ପାଢୀ YVY1009000
ୀ /At- samad974 96 121 980ପାପି ସୀଂହା  ସା ପଦୀପ କମୁାର ସୀଂହା  YVY1119585
ପ ୁ /Dhuli Gha975 34 121 981ଅଭିନଂଦନ ନ ା ପି ପେମାଦ ପସାଦ ନ ା YVY1198829
ୀ /Dhuli Gha976 38 121 982ପିୟ ା ଵମର୍ା ସା େସୗମ୍ଯା ଦଶର୍ନ ନ ା GPV2748951
ୀ /Jobra977 22 121 983ସାତୀେରଖା ସାଇଁ ମା ଗିତାଂଞଳୀ ସାଇଁ YVY1301258
ପ ୁ /Jobra,Ken978 21 121 984ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସଂତ କମୁାର ସାହୁ YVY1142074
ପ ୁ /1979 30 121 985ଦିପକ େବେହରା ପି ଧବୃ ଚରଣ େବେହରା YVY0562389
ପ ୁ /1980 28 121 986ର ନ କମୁାର ମଲିକ ପି ରେମଶ ଚ  ମଲିକ YVY0562397
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1

ପ ୁ /1981 26 121 987ରାଜ କିେଶାର ମଲିକ ପି ରେମଶ ଚ  ମଲିକ YVY0863811
ୀ /1982 71 121 988ବୁଦାମା େରଡି ସା େଗାପାଳ େରଡି YVY0787150
ୀ /1983 41 121 989ପୀତି ସାମ ରାୟ ପି ପଶା  କମୁାର ସାମ ରାୟ LNT2478154

ପ ୁ /1984 28 121 990ଶଶିରି କମୁାର େସଠୀ ପି ଶରତ ଚ  େସଠୀ YVY0562371
ପ ୁ /1985 40 121 991ବଳରାମ େସଠୀ ପି କାଳୁ େସଠୀ YVY0863795
ପ ୁ /2986 45 121 992ହବିବ୍ ବକ୍ସ ପି ସମୀର ବକ୍ସ LNT2480929
ୀ /2987 81 121 993ସନୁା ବାରିକ ସା ଭିକାରୀ ବାରିକ YVY0562330
ୀ /2988 56 121 994େଗୗରି ବାରିକ ସା ଆନ  ଚ  ବାରିକ YVY0562322
ୀ /2989 32 121 995ରଶିତା ବାରିକ ସା ପ ାନନ ଦେଳଇ YVY0592840

ପ ୁ /2990 31 121 996ହୃଦାନ  ବାରିକ ପି ଆନ  ଚ  ବାରିକ YVY0562314
ୀ /2991 30 121 997ରୁବି ବାରିକ ସା ହୃଦାନ  ବାରିକ YVY0562355

ପ ୁ /2992 28 121 998ପତାପ କମୁାର ବାରିକ ପି ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ ବାରିକ YVY0592857
ପ ୁ /2993 25 121 999େସାମନାଥ େଦ ପି ଶୀକା  େଦ YVY0863829
ପ ୁ /2994 37 121 1000ପ ାନନ ଦେଳଇ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦେଳଇ YVY0592782
ପ ୁ /2995 47 121 1001ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଇ ମଣି ଦାସ YVY0562124
ୀ /2996 38 121 1002ସଂଜୁକ୍ତା ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YVY0952218

ପ ୁ /2997 36 121 1003ସନୁୀଲ ଦାସ ପି ଶବି ଦାସ YVY0589143
ୀ /2998 49 121 1004ପ ୂ ିର୍ମା େଦ ସା ଶୀକା  େଦ YVY0562462

ପ ୁ /2999 29 121 1005ରାଜୁ େଦ ପି ଶୀକା  େଦ YVY0562363
ୀ /21000 47 121 1006ଅନିମା େଦ ପି ଶୀକା  େଦ YVY0562454
ୀ /21001 24 121 1007ଚ ି◌ି େଦ ସା ରାଜୁ େଦ YVY1073568

ପ ୁ /21002 31 121 1008େସକ୍ ରାଜା ମହ ଦ ପି େସକ୍ ସଫିକ୍ ମହ ଦ YVY0562223
ୀ /21003 36 121 1009ସ  ୁପ ା ସା ଶଶୁା  ପ ା YVY0562140

ପ ୁ /21004 28 121 1010ଗେଜ  ରଇତ ପି ସାନଭୂୟଁା ରଇତ YVY0952200
ୀ /21005 24 121 1011ଗୀତା ଳୀ ରଇତ ମା ମାତା ରଇତ YVY0952168

ପ ୁ /21006 29 121 1012େସୗମଯ୍ ର ନ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େବେହରା YVY0562215
ୀ /21007 44 121 1013ଇଶରୁ ସାବିତୀ ସା ବାବୁ ରାଓ YVY0787143

ପ ୁ /21008 27 121 1014ସୟଦ ଟିପ ୁ ପି ସୟଦ ଅହମଦ୍ YVY0562348
ୀ /31009 56 121 1015ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି LNT2480846

ପ ୁ /31010 33 121 1016ଆକାଶ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି YVY0562033
ପ ୁ /41011 63 121 1017ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଭାଗିରଥୀ ମହା ି LNT2480838
ୀ /41012 34 121 1018େସାମଯ୍ ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି YVY0562025

ପ ୁ /51013 67 121 1019ପଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି ବହାନ  ଦାସ YVY0592691
ୀ /51014 59 121 1020ସ ର୍ପଭା ଦାସ ସା ପଦିପ କମୁାର ଦାସ YVY0342980
ୀ /51015 32 121 1021ସାଗତିକା ଦାସ ପି ପଦିପ କମୁାର ଦାସ YVY0342972
ୀ /51016 29 121 1022ସମାପିକା ଦାସ ପି ପଦିପ କମୁାର ଦାସ YVY0562009
ୀ /51017 31 121 1023ସ ୀବନୀ ସାହୁ ପି ଅସିତ କମୁାର ସାହୁ YVY0342964

ପ ୁ /61018 65 121 1024ଅଜୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ନୀଳମଣୀ ଦାଶ YVY0561944
ୀ /61019 47 121 1025ଜମନୁା ମହାପାତ ସା ସନାତନ ମହାପାତ YVY1059427

ପ ୁ /61020 29 121 1026ନେର  ମହାପାତ ପି ସନାତନ ମହାପାତ YVY1075340
ପ ୁ /61021 26 121 1027ମମତା ମହାପାତ ପି ସନାତନ ମହାପାତ YVY1058346
ପ ୁ /61022 23 121 1028େଦେବ  ମହାପାତ ପି ସନାତନ ମହାପାତ YVY1075308
ୀ /61023 37 121 1029ପି. ଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ପି. ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ରାଓ LNT4118378

ପ ୁ /71024 30 121 1030ସତଯ୍ବତ ନାୟକ ପି ସୀତାରାମ ନାୟକ YVY0858779
ପ ୁ /71025 29 121 1031ସବୂାସ ନାୟକ ପି ଧସୁା ନାୟକ YVY1075357
ୀ /71026 28 121 1032ଚୁମକୀ ନାୟକ ସା ରାଜା ନାୟକ YVY1058403
ୀ /71027 67 121 1033ଜୟ େଦବୀ ତିୱାରୀ ସା ଲଳିତ ପସାଦ ତିୱାରୀ LNT4105995

ପ ୁ /81028 29 121 1034ପଦୀପ କମୁାର ପି ଉେମଶ ପସାଦ YVY0396317
ପ ୁ /81029 21 121 1035ପଦଯ୍ମୁ କମୁାର ପି ଊେମଶ ପସାଦ YVY1127877
ୀ /91030 40 121 1036ପି. େଦବକୀ ନାଇଡୁ ସା ପି. ନଗ ଭୁଷଣ ନାଇଡୁ LNT4106068
ପ ୁ /91031 38 121 1037ଅମଜୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ LNT2488708
ୀ /91032 30 121 1038ସ ଲତା ସାଇଁ ସା ଅମଜୁ କମୁାର ସାଇଁ YVY1058395
ୀ /101033 57 121 1039ଜି.ପାବର୍ ତୀ . ସା ଜି.ଶ ର . LNT4114591
ୀ /101034 48 121 1040ପମଦା ସାହୁ ସା େକଦାର ସାହୁ YVY0786715
ପ ୁ /101035 34 121 1041ରବି  କମୁାର ସାହୁ ପି େକଦାରନାଥ ସାହୁ YVY0561936
ପ ୁ /111036 47 121 1042ଏମ ଡି ମାସଦୁ ଆଲାମ ପି ଏମ ଡି ଆବାସ LNT4119848
ପ ୁ /111037 24 121 1043େରଶବ କମୁାର ଦାସ ପି ତପନ ଦାସ YVY1060227
ପ ୁ /121038 47 121 1044େଶଖ ଅଫସର ପି େଶଖ ହଇଦର OR/06/044/484970
ୀ /121039 44 121 1045ନଜମା ବିବି ସା କାସିମ ଖଁା  LNT4119830
ୀ /121040 39 121 1046କାଦମିନୀ େଜନା - ଦୂରଜ୍େଯାଧନ ସାହୂ YVY1198431
ୀ /121041 28 121 1047ଜି େବଲୁ ମା ାମା ପି ଜି ପଦନାଭ େଦଟୀ YVY0786780
ୀ /121042 35 121 1048ପୀତମ ଯାଦବ ସା ଅ ନି ଯାଦବ YVY0786442
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ପ ୁ /121043 35 121 1049ଅ ନି ଯାଦବ ପି ପେମାଦ ପସାଦ ଯାଦବ YVY0786459
ପ ୁ /131044 42 121 1050ମହ ଦ ଅନଜାର ଅହ ଦ ପି ମହ ଦ େମାହସିନ୍ LNT4119921
ପ ୁ /131045 56 121 1051ପଶ ୁର୍ରାମ ଗିରି ପି ହରିଚ  ଗିରି YVY0786756
ୀ /131046 35 121 1052େମେହମଦୁା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଅନଜାର ଅହ ଦ YVY0592865
ୀ /131047 29 121 1053ନାସରିନ ପରୱିନ ସା ମହ ଦ ଇମତିୟାଜ ଅହ ଦ YVY0592774

ପ ୁ /141048 39 121 1054ୱାଜିଦ୍ ଅଲୀ ପି ହମିଦ୍ ଅଲୀ YVY0561886
ୀ /141049 27 121 1055ମାନୁ େବଗମ୍ ପି େଶକ୍ ସଲିମ୍ YVY0561928

ପ ୁ /141050 44 121 1056ଶବିର ନ ବିଶାଳ ପି ମୀନେକତନ ବିଶାଳ LNT2488955
ୀ /141051 39 121 1057ସିତା ବିଶାଳ ପି ମୀନେକତନ ବିଶାଳ LNT2488971
ୀ /141052 28 121 1058ରି ି  ଚକବତୀ ସା େଲାକନାଥ ଚକବତି YVY0786582

ପ ୁ /141053 30 121 1059େଲାକନାଥ ଚକବଊର୍ୀ ପି ରବି ଚକବତି YVY0786574
ୀ /141054 45 121 1060ନିହାର ଆର େଚୗଧାରୀ ପି େଗାପାଳ ପାତ YVY0561910
ୀ /141055 38 121 1061ଶଭୁଶୀ ମହା ି ସା ଶବି ଶ ର ମହା ି YVY0592667
ୀ /141056 29 121 1062େରାଜାଲିନ୍ ପାତ ପି େଗାପାଳ ପାତ YVY0561902

ପ ୁ /141057 27 121 1063ପଦିପ ପାତ ପି ବାଳକୃ  ପାତ YVY0589168
ୀ /141058 26 121 1064ଗିତା ଳୀ ପାତ ପି ବାଳକୃ  ପାତ YVY0863688

ପ ୁ /141059 19 121 1065ସଜୁୀତ ପାତ ପି ସନୁୀଲ ପାତ YVY1242585
ୀ /151060 49 121 1066ତୃ ୀ ମିଶ ସା ସସୁା  କମୁାର ମିଶ YVY1242577
ୀ /151061 20 121 1067େଜଯ୍ାତିତିସିଖା ମିଶ ପି ଜୟ  କମୁାର ମିଶ YVY1242569

ପ ୁ /161062 48 121 1068େଜ. ଚ ି ରାଓ ପି େଜ. ଡାେଲୟା LNT4120036
ପ ୁ /161063 45 121 1069େଜ. ଚ ି ରାଓ ପି େଜ. ଆପାନା LNT4131975
ପ ୁ /171064 45 121 1070ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ ପି ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତ LNT4120028
ପ ୁ /181065 31 121 1071ସି . େରାସନ କମୁାର ପି ସି ଶିଚାରୀ . YVY0561860
ପ ୁ /181066 68 121 1072ସି ଶିହରି ନାଇଡୁ ପି ସି ରାମମତୁିର୍ ନାଇଡୁ YVY0561878
ପ ୁ /181067 62 121 1073ବିଜୟ କମୁାର ରାମ ପି ଶଯ୍ାମ ରାମ YVY1127851
ୀ /181068 55 121 1074ମାନସୀ ରାମ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାମ YVY1127869

ପ ୁ /191069 20 121 1075ପୀ .ଶଷିଭୂସନ ନାଇଡୁ ପି ପୀ ନାଗଭୂଷଣ ନାଇଡୁ YVY1242593
ପ ୁ /191070 62 121 1076ସଧୁାଶଂୁ େମାହନ ପ ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ପ ନାୟକ YVY1009109
ପ ୁ /191071 83 121 1077କା ିର୍କ ପଧାନ ପି ନିର ନ ପଧାନ YVY0786798
ପ ୁ /191072 68 121 1078ପରୁୁେଷା ମ ସହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ LNT4119962
ୀ /191073 69 121 1079ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ସାମାଲ ସା ଅଜୟ ସାମଲ YVY0786848

ପ ୁ /201074 27 121 1080ଶଶା  େଶଖର ଦାଶ ପି ପବିତ େମାହନ ଦାଶ YVY0722504
ପ ୁ /201075 46 121 1081ମହ ଦ ମସଦୁ ପି ହବିବୁର ରେହମାନ LNT4119970
ୀ /201076 43 121 1082ସାବାନା ପରବିନ୍ ସା ମହ ଦ ମସଦୁ LNT4119988
ୀ /201077 31 121 1083ଶାଗଲୁଫାମ୍ ପରବିନ୍ ସା ମହ ଦ ଇମେତୟାଜ୍ ଅଲୀ YVY0561852

ପ ୁ /211078 31 121 1084ଅରୁଣ ପସାଦ ପି େକୖଳାସ ପସାଦ YVY0561795
ପ ୁ /211079 30 121 1085ଅଜୁର୍ ନ ପସାଦ ପି େକୖଳାସ ପସାଦ YVY0561787
ପ ୁ /221080 44 121 1086ଶଶକିା  ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YVY0592592
ପ ୁ /221081 39 121 1087େସକ ଇମାନ ଖଁା ମା ଜୟନବ ବିବି LNT4119947
ପ ୁ /221082 38 121 1088ଅବଦୁଲ ସାହିଲ ଖାନ୍ ପି ଅବଦୁଲ ଲାଲମିୟଁା ଖାନ୍ LNT4119863
ପ ୁ /221083 37 121 1089ବରୁନ୍ ସେୁରକା ପି ଶବି୍ କମୁାର ସେୁରକା YVY0816884
ପ ୁ /231084 41 121 1090ଆଜାଦ ଖାନ ପି ଲାଲମିୟଁା ଖାନ LNT4119871
ପ ୁ /231085 38 121 1091ମହ ଦ ସାଜିଦ ଖାନ ପି ମହ ଦ େମାଜିଜ ଖାନ LNT4120010
ୀ /231086 30 121 1092ଗଲୁଫାମ ଖାନ ପି ଲାଲମିଆଁ ଖାନ YVY0592642

ପ ୁ /231087 37 121 1093ଦୁଗର୍ା ରାଓ ପି ଏରାଶାମୀ . YVY0561779
ପ ୁ /231088 39 121 1094ମହ ଦ ସଲା ଉ ିନ ପି ମହ ଦ ରାମଜାନ ଅଲୀ LNT4119996
ୀ /241089 28 121 1095େଦଵୀ ନାଇଡୁ ସା ଦିପକ ନାଇଡୁ YVY1128222
ୀ /241090 78 121 1096ସକୁା ୀ ପଧାନ ସା କା ିର୍କ ପଧାନ YVY0786806
ୀ /241091 43 121 1097ପି. କମୁାରୀ ରାଓ ସା ପି◌ି. ନାରାୟଣ ରାଓ YVY1060250
ପ ୁ /241092 28 121 1098ପି.ଅାପାନା ରାଓ ପି ପି.ନାରାୟଣ ରାଓ YVY0786814
ପ ୁ /241093 58 121 1099ଲୁତପରୁା େରେହମାନ ପି ମହ ଦ ସେୁଲମାନ LNT4119939
ପ ୁ /251094 46 121 1100ମହ ଦ ଅଶରଫ ପି ମହ ଦ ସଦରୁଲ ହକ୍ LNT4119913
ପ ୁ /261095 30 121 1101ଦିନବ ୁ ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ YVY0561753
ୀ /261096 29 121 1102ସ ର୍ମୟୀ ପାତ ପି ଡମରୁ ପାତ YVY0561761
ୀ /271097 21 121 1103ଝିଲି ଦାସ ପି ଟୁନା ଦାସ YVY1128115
ପ ୁ /271098 29 121 1104ବିଜୟ ନାୟକ ପି କେହନ୍ଇ ନାୟକ YVY0561696
ପ ୁ /281099 36 121 1105ହିେତଶ ଅଗୱାଲ ପି ମହାବିର ପସାଦ ଅଗୱାଲ YVY0952010
ୀ /281100 34 121 1106ନୀଲମ୍ ଅଗୱାଲ ପି ମହାବିର ପସାଦ ଅଗୱାଲ YVY0952093
ପ ୁ /281101 28 121 1107ଅ ିତ ଅଗରୱାଲ ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ ଅଗରୱାଲ YVY0786665
ପ ୁ /281102 33 121 1108ବିଶନାଥ ଦାସ ପି ଯଧିୁ ିର ଦାସ YVY0561647
ୀ /281103 28 121 1109ରୂପାଲୀ ଦାସ୍ ସା ବିଶନାଥ ଦାସ୍ YVY0787069
ୀ /291104 23 121 1110ବି େବୖଶାଳୀ େବେହରା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େବେହରା YVY1036532
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ୀ /291105 86 121 1111ତିେବଣୀ େଚୗହାନ ସା େଗାପାଳ େଚୗହାନ YVY0561670
ୀ /291106 56 121 1112ଭାୱନା େଚୗହାନ ସା େଗାବି  େଚୗହାନ YVY0561662
ୀ /291107 53 121 1113ଚ ା େଚୗହାନ ପି େଗାପାଳ େଚୗହାନ YVY1127828
ୀ /291108 28 121 1114ଭୂମୀ େଚୗହାନ ପି େଗାବି  େଚୗହାନ YVY0561688
ୀ /301109 49 121 1115ଡି.ଜାନକୀ ଆ ା ସା ଡି.େସାମନାଥ LNT4118493
ୀ /301110 28 121 1116ଡି. ଅନୁସୟା ପି ଡି. େସାମନାଥ YVY0592725
ୀ /301111 39 121 1117ଡି. ଭୁଲକ୍ଷୀ ସା ଡି. ଜଗନନ୍ ାଥ YVY0589085

ପ ୁ /301112 49 121 1118ଡି. ଜଗନନ୍ ାଥ ପି ଡି. ପଶ ୁର୍ରାମ YVY0589044
ପ ୁ /311113 80 121 1119ସାରଦା ପସାଦ କର ପି ଅଜଁୁନ କର YVY1073881
ୀ /311114 75 121 1120ନୟନା କର ସା ସାରଦା ପସାଦ କର YVY1060292
ୀ /311115 61 121 1121ଉଷାରାଣୀ କର ସା ସେରାଜ କମୁାର କର YVY1128040
ୀ /311116 51 121 1122ଆଶାରିଣୀ କର ସା ସେ ାଷ  କମୁାର କର YVY1128008

ପ ୁ /311117 51 121 1123ସଧୁୀର କର ପି ଶାରଦା ପସାଦ କର YVY1128057
ପ ୁ /311118 44 121 1124ର ନ କମୁାର କର ପି ଶାରଦା ପସାଦ କର YVY1128073
ୀ /311119 43 121 1125ଲିସା କର ସା ଶଶିରି କମୁାର କର YVY1128016

ପ ୁ /311120 40 121 1126ଅଧୀର କମୁାର କର ପି ଶାରଦା ପସାଦ କର YVY1128065
ୀ /311121 37 121 1127ଜଯଶୀ କର ସା ର ନ କମୁାର କର YVY1128081
ୀ /311122 26 121 1128ପଜ୍ଞାଲିସା କର ପି ସେରାଜ କମୁାର କର YVY1127745

ପ ୁ /311123 23 121 1129ଶଭୁମ କର ପି ସେ ାଷ କମୁାର କର YVY1127737
ପ ୁ /311124 22 121 1130ସାଗର କମୁାର କର ପି ଶଶିରି କର YVY1127992
ୀ /311125 21 121 1131ଶ୍େଵତା କର ପି ସଧୁୀର କର YVY1127927
ୀ /311126 31 121 1132ନାସିରିନ୍ ଖାତୁନ୍ ସା ମହ ଦ୍ େତୗକିର୍ YVY0561548
ୀ /311127 22 121 1133ରଶିେରଖା ନାୟକ ସା ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ YVY1127885

ପ ୁ /311128 28 121 1134େଗାବରଧନ ଶମର୍ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଶମର୍ା YVY0786475
ପ ୁ /311129 40 121 1135ମହ ଦ ତସିଫ ପି ଅବଦୁଲ୍ କଲାମ YVY0561621
ପ ୁ /321130 44 121 1136ଏମ୍.ଡି ସରିଫ ପି ସମସୁନୁ୍ସା . YVY0561514
ୀ /331131 29 121 1137ରଶିତା ପାଢୀ ପି ପଦନାଭ ପାଢୀ YVY0561506
ୀ /331132 28 121 1138ମଧସିୁତା ପାଢୀ ପି ପଦନାଭ ପାଢୀ YVY0561480

ପ ୁ /331133 30 121 1139କୃ  ଚ  ପାଢୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପାଢୀ YVY0561498
ୀ /341134 52 121 1140ଦି ି ମହା ି ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY0561464
ୀ /341135 32 121 1141ମନୁମନୁ୍ ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY0561472

ପ ୁ /341136 28 121 1142ସଭୁାଂଶ ୁମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁର ମହା ି YVY0561456
ୀ /351137 29 121 1143ଦି ିରାଣୀ ଦାସ ପି ନିଥନିଏଲ୍ ଦାସ YVY0561449
ୀ /361138 73 121 1144ତୁଳସୀ ଦାସ ସା ସକୁରିୁଆ ଦାସ YVY0786830
ୀ /361139 42 121 1145େଶାଭା ଦାସ ପି େକୖବଲଯ୍ ଦାସ YVY0863761

ପ ୁ /361140 28 121 1146ରେମଶ ଚ  ନାୟକ ପି ଗେନଶର ନାୟକ YVY0863779
ୀ /361141 28 121 1147ଟିକିଲି ନାୟକ ସା ରେମଶ ଚ  ନାୟକ YVY0863746
ୀ /361142 30 121 1148ସାଦିଆ ସମିମ ସା ସମିମ ଅହମଦ୍ YVY0561415
ୀ /361143 58 121 1149ସ ି ତା ସେୁରକା ସା ଶବି କମୁାର ସେୁରକା YVY0843458
ୀ /371144 36 121 1150େମୗତୁସୀ େଜନା ସା ଚି ର ନ େଜନା YNY0158113

ପ ୁ /371145 52 121 1151ମେୁକଶ କମୁାର ସି ଲ ପି ଗଜାଧର ସି ଲ OR/06/044/383183
ପ ୁ /371146 50 121 1152ରାେକଶ କମୁାର ସି ଲ ପି ଗଜାଧର ସି ଲ LNT4132080
ୀ /371147 28 121 1153େଜ . ତସଲିମା ପି ଜୟେଦବ େଜନା YVY0592832
ୀ /381148 32 121 1154ରାହତ ଫହିମ୍ ସା ମହ ଦ ଫାହିମ୍ ଅହମଦ୍ YVY0561423

ପ ୁ /391149 30 121 1155ଏମ୍ଡି . ସାୱାଜ୍ ଅହମଦ ପି ତବାରକ୍ ହିେସନ୍ YVY0561381
ପ ୁ /391150 50 121 1156ସମସଲୁ ଅରଫିନ ପି ଏମ ଡି ଜିଆଉ ିନ YVY0396473
ପ ୁ /391151 39 121 1157ଏମ୍. ଡି ଓେଜର୍ ପି ଏମ୍.ଡି ନସିମ୍ YVY0561399
ୀ /401152 35 121 1158ଅଫସରି ବିବି ପି ଏମ୍.ଡି ଇମରାନ୍ YVY0561365
ୀ /401153 35 121 1159ରୁକସାନା ବିବି ସା ଏମଡି ଇମରାନ YVY0589010
ପ ୁ /401154 39 121 1160ଏମ୍ ଡି ଇମରାନ୍ ପି ଏମ୍ ଡି ସାବିର୍ YVY0561373
ୀ /401155 82 121 1161ଯେଶାଦା ସାହୁ ସା ଶୀଧର ସାହୁ YVY1009034
ପ ୁ /401156 53 121 1162ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ YVY1009067
ୀ /401157 44 121 1163ସଭୁାସିନି ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ YVY1009042
ୀ /401158 42 121 1164ସିତା ସତୁାର ସା ର ନ କମୁାର ଓଝା YVY1009026
ୀ /411159 40 121 1165ଆଫସାନା େବଗମ ସା ଏମ ଢି ଶରଫରାଜ YVY0396408
ପ ୁ /411160 45 121 1166ଏମ ଡି ଶରଫରାଜ ପି ଜତି ଅନୱାର YVY0396390
ପ ୁ /421161 38 121 1167ଯଗୁଳ ପଧାନ ପି େମରୁଆ ପଧାନ YVY0561282
ପ ୁ /421162 36 121 1168ସବୁଳ ପଧାନ ପି େମରୁଆ ପଧାନ YVY0561357
ୀ /421163 30 121 1169କଲଯ୍ାଣୀ ପଧାନ ସା ଜୁଗଳ ପଧାନ YVY0561290
ପ ୁ /431164 36 121 1170ମହ ଦ ଆସିକ ପି ଅବଦୁଲ କାଲାମ YVY0396465
ୀ /431165 25 121 1171ସବନମ ସାଇଁ ପି ନିଳାଚଳ ସାଇଁ YVY1060284
ୀ /441166 42 121 1172ରତନ୍ ା ରଚିତା  ପି ବିଶ୍ଵ ଭାନୁ େମାହ ି YVY1227073
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ୀ /441167 54 121 1173ସବ ଖାତୁନ୍ ସା ମହ ଦ ବଦରୁ ିନ୍ YVY0561274
ୀ /441168 27 121 1174ଜିନାରାଣୀ ସାହୁ ସା ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ YVY0592808
ୀ /441169 26 121 1175ପଜୁା ପନୁମ ସାହୁ ସା ଆକାଶ କମୁାର ସାହୁ YVY0787101

ପ ୁ /451170 30 121 1176ରଶୀ ରଞନ ଗାହାଣ ପି ରବି  ଗାହାଣ YVY0589051
ୀ /451171 28 121 1177ମିରାକି ଗାହାଣ ସା ରଶି ର ନ ଗାହାଣ YVY0589069
ୀ /451172 31 121 1178ମନିସା ମହାପାତ ପି ମହାପାତ ରାଧାେଗାବି  ବିେଷାଇ YVY0561241
ୀ /451173 28 121 1179େମାନିକା ମହାପାତ ପି ମହାପାତ ରାଧାେଗାବି  ବିେଷାଇ YVY0561258

ପ ୁ /461174 28 121 1180ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଜନା ପି ରେମଶ ଚ  େଜନା YVY0561233
ପ ୁ /461175 30 121 1181କୃ  ଚ  ପାଢୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପାଢୀ YVY0722512
ପ ୁ /461176 24 121 1182ବଳରାମ ପାଢୀ ପି ପଦଲାଭ ପାଢୀ YVY1009182
ପ ୁ /471177 27 121 1183ରାେଜଶ ବାହାଦୁର ପି ଚିତା ବହାଦୁର YVY0589192
ୀ /471178 27 121 1184ସଂଜୀଦା େବଗମ୍ ସା ସୟଦ ଗରୀବ YVY0786657

ପ ୁ /471179 70 121 1185େଦେବ  କମୁାର େବେହରା ପି ଶୀ ବ  େବେହରା YVY0843474
ପ ୁ /471180 22 121 1186ସମୁନ କମୁାର େବେହରା ପି େଦେବ  କମୁାର େବେହରା YVY1127919
ପ ୁ /471181 38 121 1187ପତାପ ପ ା ପି ବିଜୟ ପ ା LNT4119012
ପ ୁ /471182 68 121 1188ପରୁୁେଷା ମ ସାହୁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY0561225
ୀ /471183 59 121 1189େଶାଭାରାଣୀ ସାହୁ ସା େକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ YVY0561209
ୀ /481184 34 121 1190ସି.ଏ.ଚ୍ ଲକ୍ଷୀ . ପି ସି.ଏ.ଚ୍ ତିପାଠୀ YVY0561217
ୀ /491185 38 121 1191ଜଲପା େମାଦି ପି ଚ େସ େମାଦି YVY0396424
ୀ /491186 32 121 1192ମନୀଷା ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY0722496
ୀ /491187 51 121 1193ସମିର୍ଳା େର ସା ପବୀର େର YVY1242510
ୀ /491188 25 121 1194ସାଳିନୀ ରାୟ ପି ପବୀର ରାୟ YVY1242528

ପ ୁ /491189 78 121 1195ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ YVY1127836
ୀ /491190 67 121 1196ଇ ିରା ସାହୁ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ YVY1127844

ପ ୁ /501191 36 121 1197ଗ ବର୍  ଦାସ ପି ରାମାନ  ଦାଶ YVY0561191
ପ ୁ /501192 27 121 1198ସପନ୍ ଦାସ ପି ରାମାନ  ଦାସ YVY0786947
ପ ୁ /501193 49 121 1199ବବଲୁ ଖଁାନ୍ ପି ହାେରଶ ଖଁାନ୍ YVY0561167
ପ ୁ /501194 31 121 1200େସକ୍ ରାଜୁ ପି େସକ୍ ବାବୁ YVY0561159
ପ ୁ /501195 39 121 1201ପଦିପ ରାଉତ ପି େଦବରାଜ ରାଉତ YVY0561183
ୀ /501196 34 121 1202ରୀନା ରାଉତ ସା ପଦୀପ ରାଉତ YVY0561175
ୀ /511197 49 121 1203ସହିଦା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ େଗାରା YVY0561043
ୀ /511198 36 121 1204ସାହଦା ବିବି ସା ମହ ଦ ଇରଫାନ୍ YVY0561001
ୀ /511199 34 121 1205ରିଆନା ବିବି ସା େସକ ରସିଦ୍ YVY0560946
ୀ /511200 32 121 1206ନଜୁରୁନ୍ ବିବି ସା େସକ୍ ସକିଲ୍ YVY0561019

ପ ୁ /511201 41 121 1207ମହ ଦ ଇରଫାନ୍ ପି ମହ ଦ ସବିର୍ YVY0561027
ୀ /511202 26 121 1208ଫରିନ ଜାହଁା ପି େସକ େଗାରା YVY0863696

ପ ୁ /511203 35 121 1209େସକ୍ ସକିଲ୍ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ୍ କାଦର YVY0561035
ୀ /521204 33 121 1210ରହିମା ବିବି ସା େସକ୍ ଜାହା ି ର YVY0560938
ୀ /521205 29 121 1211କିସମତ୍ ବିବି ସା ଶକ୍ ଜାହା ୀର . YVY0560920

ପ ୁ /531206 29 121 1212ଜିେତନ ବାଗାରିଆ ପି ଦୀପକ କମୁାର ବାଗାରିଆ YVY0396382
ପ ୁ /531207 27 121 1213ଦୀପକ ଦାସ ପି ନିଥନିଏଲ ଦାସ YVY0863621
ପ ୁ /531208 25 121 1214ପଦିପ ଦାସ ପି ନିଥନିଏଲ ଦାସ YVY0863639
ପ ୁ /531209 29 121 1215ଭିମ୍ ନାୟକ ପି ସଦା ନାୟକ YVY0562207
ୀ /621210 25 121 1216ପୀ. ଲକ୍ଷୀ ପି ପୀ. ଅ ା ରାଓ YVY1058338
ୀ /641211 37 121 1217ସସିତା ପାଢୀ ସା େସାମନାଥ ପାଢୀ YVY1128230
ୀ /671212 24 121 1218େଶୟା ସରାଫ ପି ସ ିପ ସରାଫ YVY1127901

ପ ୁ /691213 20 121 1219ବୀ.ଆକାଶ ବୀ. ବିପ ପି ବୀ. ଚୁମକୀ ବୀ. ବିପ YVY1242619
ୀ /691214 25 121 1220ଏଲ. ରାେଜଶରୀ ପି ଏଲ. ଦୁେଯର୍ାଧନ YVY1073550
ୀ /711215 48 121 1221ପମିଳା େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY1073949
ପ ୁ /711216 40 121 1222ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି ପା ବ େବେହରା YVY1073535
ୀ /711217 32 121 1223ମିନତି େବେହରା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YVY1058783
ପ ୁ /711218 23 121 1224ସନୁୀଲ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY1073048
ପ ୁ /761219 36 121 1225େସକ୍ ଅନୱାର ପି େସକ୍ ଜାହାଂଗୀର YVY1058361
ୀ /761220 47 121 1226ସକିନା ବିବି ସା େସକ ଜାହା ୀର YVY1128099
ୀ /761221 28 121 1227ସବୀନା ବିବି ସା େସକ୍ ଅନଓାର YVY1073162
ପ ୁ /761222 56 121 1228େସକ ଜାହା ି ର ପି େସକ ମଦାରୀ YVY1128107
ପ ୁ /761223 28 121 1229ନିବାସ ନାୟକ ପି ଧସୁା ନାୟକ YVY1075316
ୀ /761224 27 121 1230ରୀତା ନାୟକ ସା ନିବାସ ନାୟକ YVY1059401
ୀ /761225 37 121 1231ରମା ପ ନାୟକ ସା ରାଧାକି  ପ ନାୟକ YVY1060276
ପ ୁ /791226 25 121 1232ସମୁ  ସାଇଁ ପି ଅମଲୁଯ୍ ସାଇଁ YVY1060235
ୀ /841227 20 121 1233ହରପିୟା ସାମ ରାୟ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାମ ରାୟ YVY1232511
ୀ /841228 19 121 1234ବି ୁପିୟା ସାମ ରାୟ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାମ ରାୟ YVY1232479
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ପ ୁ /901229 22 121 1235େଶକ୍ େସୖୟଦ ପି େଶକ ବାବୁ YVY1218973
ପ ୁ /911230 27 121 1236ଅାପି◌ିକ ା ନୂକାଲୂ ପି ଅାପି◌ିକ ା େଡମ◌ୁୁଡୂ YVY1073519
ପ ୁ /911231 49 121 1237ପତାପ ତିପାଠୀ ପି ଲାେଥ େଗାେଲଖ ତିପାଠୀ YVY1176767
ୀ /941232 32 121 1238ମମତା ତାରାଇ ସା ଅରବି  ତାରାଇ YVY1176882
ୀ /961233 21 121 1239ନ ିଶା ଅଲୀ ଖାନ ସା ମଶୁର  ଅଲୀ ଖାନ YVY1278126

/1001234 61 121 1240ମମତା ହରିଚ ନ ସା ଭା ର ହରିଚ ନ YVY1127802
ପ ୁ /1031235 46 121 1241େସଖ ଆରଫାନ ପି େସକ ଅେହ ଦ ବକ୍ସ YVY1127786
ୀ /1031236 32 121 1242ଆସି ା େବଗମ ସା େସକ ସଲିମ େସକ ସଲିମ YVY1127752
ୀ /1031237 40 121 1243କଲିମା ବିବି ସା େସକ ଆଫରାନ YVY1127794
ୀ /1031238 40 121 1244ଜାହାରା ବିବି ସା େସକ ହବୀବ ବକ୍ସ YVY1127778

ପ ୁ /1031239 67 121 1245େସକ ହବୀବ ବକ୍ସ ପି େସକ ଡବିର YVY1127760
ୀ /1031240 24 121 1246ରିତୀ ନାୟକ ସା ବାପୀ ନାୟକ YVY1176866
ୀ /1031241 20 121 1247େମଧମଯୀ ତିପାଠୀ ପି ଚି ରଂଜନ ତିପାଠୀ YVY1262088
ୀ /1101242 31 121 1248ଚା ିନୀ ନିଶା ସା ଅବଦୁଲ କରୀମ YVY1127984
ୀ /1151243 30 121 1249ସହୁାନା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ସଲୀମ YVY1128032
ୀ /1151244 23 121 1250ନାଜିୟା େପରବୀନ - ଅବଦୁଲ କାଦିର YVY1128024
ୀ /1181245 24 121 1251ଶୀଜା ସତପଥୀ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସତପଥୀ YVY1127893
ୀ /1201246 38 121 1252ନୂର ବିବି ସା ଅସଲମ ଖାନ YVY1127968

ପ ୁ /1201247 52 121 1253ଅସଲମ ଖାନ ପି ଇବାହିମ ଖାନ YVY1127976
ପ ୁ /1201248 21 121 1254େସାେହଲ ଖାନ ପି ଅସଲମ ଖାନ YVY1127943
ପ ୁ /1281249 21 121 1255ରିଜୱାନ ମହ ଦ ପି ସ ୍ ିକ ମହ ଦ YVY1127935
ପ ୁ /1281250 25 121 1256ମହ ଦ ସେୁଲମାନ ପି ସଫ୍ଫିକ େମାହମଦ YVY1127950
ୀ /1331251 27 121 1257ସସିତ େଜନା ପି ରେମଶ ଚ  େଜନା YVY1128123
ୀ /1331252 23 121 1258ରଶୀତା େଜନା ପି ରେମଶ ଚ  େଜନା YVY1128131

ପ ୁ /1331253 21 121 1259େଜ. ଗେଣଶ େସଠୀ ପି େଜ .ଏ  େସଠୀ YVY1242627
ୀ /1341254 69 121 1260ସଚିୁତା ମିଶ ସା ବଟକୃ  ମିଶ YVY1242544
ୀ /1561255 62 121 1261ପି. ଆପଲରସା ସା ପି. େଚଲିବାବୁ YVY1058577
ୀ /1601256 36 121 1262ସାହାନା ବିବି◌ି ସା େସକ୍ ଜାହା ୀର YVY1075290

ପ ୁ /1681257 25 121 1263ବିଶ୍ଵ ର ନ ଦାସ ପି ବୁ ିଆ ଦାସ YVY1128172
ପ ୁ /1701258 25 121 1264ମହ ଦ ହସିବୁର ରହମାନ ପି ମହ ଦ ହବିବୁର ରହମାନ YVY1075381
ୀ /1721259 23 121 1265ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପାଢୀ - ଛବୀନା କମୁାରୀ ସିଂ YVY1058411
ୀ /1871260 25 121 1266ପିତିପନର୍ା ମହା ି ପି ଜୟଂତ କମୁାର ମହା ି YVY1176817
ୀ /1871261 23 121 1267ରୁତୁପନୂନ୍ ର୍ା ମହା ି ପି ଜୟଂତ କମୁାର ମହା ି YVY1176791

ପ ୁ /1901262 22 121 1268େମାହମଦ ଅଦିଲ ପି େମାହମଦ କିରୁଦଦୀନ YVY1128149
ପ ୁ /1901263 23 121 1269େମାହମଦ ଅମୀନ ପି େମାହମଦ କିରୁଦଦୀନ YVY1128156
ପ ୁ /1901264 24 121 1270ଅ ଯଯ୍ାମୀ ବରାଳ ପି ପଦୀପ କମୁାର ବରାଳ YVY1058353
ପ ୁ /1901265 55 121 1271ପେମାଦିନୀ ବଧର୍ନ ପି ନିତଯ୍ାନ  ବଧର୍ନ YVY1073501
ୀ /1901266 46 121 1272ଆସମା ବିବୀ ସା େସକ୍ ସାନୂ YVY1075373
ୀ /1901267 51 121 1273ଦମୟ ି ଦାସ ସା ପରୁୁେଷା ମ ନାୟକ YVY1059419

ପ ୁ /1901268 24 121 1274ପ ତୁ େଜନା ପି ଲକ୍ଷନ େଜନା YVY1059385
ପ ୁ /1901269 22 121 1275ଧନରାଜ େଜନା ପି ଲକ୍ଷଣ େଜନା YVY1059393
ପ ୁ /1901270 24 121 1276ଜୀ. ଲକ୍ଷନ ରାଓ ପି ଜୀ. ଜଗା ରାଓ YVY1075324
ୀ /1901271 26 121 1277ସକୁମୁାରୀ ନାୟକ ସା ସବୁାଷ ନାୟକ YVY1128164
ୀ /1901272 46 121 1278ଗୀତା ପାତ ସା ଶରତ ପାତ YVY1058890
ୀ /1901273 22 121 1279େତାଫାନୀ ପାତ ପି ଶରତ ପାତ YVY1058817

ପ ୁ /1901274 63 121 1280େକୖଳାଶ ଚ  ପ ନାୟକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ପ ନାୟକ YVY1058635

/1901275 62 121 1281ମିତାଂଜଳୀ ପ ନାୟକ ସା େକୖଳାଶ ଚ  ପ ନାୟକ YVY1058700
ୀ /1901276 34 121 1282ପାବର୍ ତୀ ପ ନାୟକ ସା ଦିଲିପ ପ ନାୟକ YVY1242536
ୀ /1901277 61 121 1283ଜୀ. ସାବିତୀ ସା ଜୀ. ଜଗା ରାଓ YVY1059377
ପ ୁ /1901278 26 121 1284ଜୀ. ଶଂକର ରାଓ ପି ଜୀ. ଜଗା ରାଓ YVY1073493
ୀ /1901279 33 121 1285ସସିତା ତିପାଠୀ ସା ଅଜୟ କମୁାର ତୀପାଠୀ YVY1127810
ପ ୁ /QR. NO. 21280 24 121 1286କରନ କମୁାର ସତପଥୀ ପି ପତାପ କମୁାର ସତପଥୀ YVY1187426
ୀ /2221281 50 121 1287େଜାଗମୟ ମହାପାତ ସା ରବୀ  ନାରାୟଣ ମହାପାତ YVY1176742
ପ ୁ /2221282 24 121 1288ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ YVY1176825
ୀ /551283 21 121 1289sulipta Priyadarsini Priyadars ପି ଶ୍ଯାମ ସ ୁ ର େସଠୀ YVY1313055
ପ ୁ /0001284 24 121 1290ଏ ବାବୁ ରାଓ ପି ଏ ରାମା ରାଓ YVY1322890
ୀ /2231285 24 121 1291ରାେଜଶରୀ ଦାଶ ପି େଗାପବଂଧ ୁଦାଶ YVY1324888
ପ ୁ /2231286 28 121 1292ରାେକଶ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାପବଂଧ ୁଦାଶ YVY1324896
ୀ /2231287 51 121 1293ରଜନୀ ରାଣୀ ଦାଶ ସା େଗାପବଂଧ ୁଦାଶ YVY1324904
ପ ୁ /2231288 55 121 1294େଗାପବଂଧ ୁଦାଶ ପି ବିମାଧର ଦାଶ YVY1324912
ୀ /Jobra Nad1289 79 121 1295ମିନତୀ ଦାସ ସା ମାଧବ ଚଂଦ ଦାସ YVY1193671
ପ ୁ /831290 23 121 1296ପତୀକ ଦାସ ପି େଦବାସିସ ଦାସ YVY1328004
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ପ ୁ /1871291 27 121 1297ରବୀ  େଜନା ପି େକୖଲାଶ େଜନା YVY1330463
ୀ /151292 20 121 1298ସିରିନ ଜାହାନ ପି େସକ େଗାରା YVY1330570

ପ ୁ /151293 19 121 1299େସକ ଅ ଲୁ କରୀମ ପି େସକ ବାବୁ YVY1330596
ୀ /1521294 23 121 1300ପିୟା ମିଶ ପି ସଂଗାମ କିେଶାର ମିଶ YVY1330604

ପ ୁ /1521295 57 121 1301ସଂଗାମ େକଶରୀ ମିଶ ପି ମକିୁ୍ତକା  ମିଶ YVY1333459
ୀ /151296 19 121 1302ଟିନ୍କୀ େବଗମ ସା  ସଲୀମ YVY1333467
ୀ /151297 21 121 1303ତାପୀ ମହାପାତ ପି ସନାତନ ମହାପାତ YVY1333475

ପ ୁ /1601298 20 121 1304େସକ ମୀରଜ ପି େସକ ସିରାଜ YVY1333509
ପ ୁ /151299 20 121 1305ଗଂଗା ମିଶ ପି ରବୀ  ମିଶ YVY1333517
ପ ୁ /101300 18 121 1306ସଂଗାମ ସାଇଁ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY1335371
ୀ /Munjal ho1301 18 121 1307ସମୀକ୍ଷା ମନୂଜଲ ପି ମଧସୁଦୂନ ମନୂଜଲ YVY1336262
ୀ /C/o J Gan1302 20 121 1308ପଜୁା େସଠୀ ସା େଜ ଗେଣଶ େସଠୀ YVY1337138
ୀ /441303 31 121 1309Bijuli ନାୟକ ସା କନ୍ହୂ ନାୟକ YVY1337542

ପ ୁ /441304 36 121 1310kanhu naik naik ପି Rajendra naik YVY1337559
ପ ୁ /JOBRA NA1305 18 121 1311ଶୀେତଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଶ ାନ  ଦାସ YVY1337682
ୀ /12341306 20 121 1312ପୀତି ପଣିତା ସାଇଁ ପି ଶୀଧର ସାଇଁ YVY1340272

ପ ୁ /481307 21 121 1313ପଣବ ପଧାନ ପି ସଧୁୀର ପଧାନ YVY1353283
ପ ୁ /1901308 59 121 1314ଯଧିୁକ୍ଷର ଦାସ ପି ରସିକ ଦାସ YVY1353291
ପ ୁ /511309 37 121 1315େସଖ ଖରୁ୍ସିଦ ପି େସଖ ମକସଦୁ YVY1353309
ପ ୁ /1901310 47 121 1316େସଖ ସଲିମ ପି େସଖ ରହିମନ YVY1353325
ୀ /1901311 55 121 1317ଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ସା ଦୁଗର୍ା େସଠୀ YVY1353333
ୀ /1901312 20 121 1318ମନିୁ େବଗମ ପି େସଖ ସଲୀମ YVY1353341

ପ ୁ /1901313 18 121 1319େସଖ ବାବୁଜୀ ପି େସଖ ସଲୀମ YVY1353358
ୀ /1721314 23 121 1320ପି ି  ଦାସ ପି ଶାମ ଦାସ YVY1353374

ପ ୁ /441315 19 121 1321ବି େଭ ଟଶ ପି ବି କୃ ନା ରାଓ YVY1353390
ପ ୁ /531316 37 121 1322ଅଜୁର୍ ନ ନାଏକ ପି ଅଜାତି ନାଏକ YVY1353416
ୀ /181317 24 121 1323ପି ି  ନାଏକ ସା ଭିମ ନଏଇକ YVY1353424

ପ ୁ /531318 26 121 1324ବଣଆୁ ନାଏକ ପି ସଉଦା ନାଏକ YVY1353432
ୀ /531319 29 121 1325ମାମି ନାଏକ ସା ବଣଆୁ ନାଏକ YVY1353440
ୀ /501320 23 121 1326ସମିୁତା ଦାସ ସା ସପନ ଦାସ YVY1353457
ୀ /141321 24 122 870ଚି ି  େବଗମ ପି େସକ୍ ସଲିମ YVY1057488
ୀ /241322 33 122 871ଜିନୀ ପାତ ସା ସରୂଥ ପାତ YVY1058130

ପ ୁ /J281323 28 122 872କହନ୍ା ଦାସ୍ ପି ଯଧିୁ ିର ଦାସ୍ YVY0787036
ପ ୁ /311324 47 122 873ଦିଲିପ ମହାପାତ ପି ସେବଶର ମହାପାତ YVY1057330
ୀ /421325 42 122 874ମମ୍ତା ସାହୂ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୂ YVY1058148

ପ ୁ /521326 25 122 875େସକ୍ ଜାବିଦ ପି େସକ୍ ଜାହାଂଗୀର YVY1057603
ୀ /541327 34 122 876ସସିତା ମହାରଣା ସା ମ ୁଳି ମହାରଣା YVY0592626
ୀ /541328 29 122 877ସରସତୀ ମହାରଣା ପି କୃ  ମହାରଣା YVY0592634

ପ ୁ /551329 35 122 878ରାଜୁ ମାଳୀ ପି ବାବୁ ମାଳୀ YVY0592683
ୀ /551330 32 122 879ପଜୂା ମାଳୀ ସା ରାଜୁ ମାଳୀ YVY0592584

ପ ୁ /551331 39 122 880ରେମଶ ପ ୃ ି ପି ହିମାଚଳ ପରମାଣିକ YVY0592659
ୀ /551332 30 122 881ତୁଳସୀ ପ ୃ ି ସା ରେମଶ ପ ୃ ି YVY0589028
ୀ /571333 42 122 882େରାଜି ବିବି ସା ଅବଦୁଲ ରହିମ YVY0343780

ପ ୁ /571334 37 122 883ଅବଦୁଲ ରହିମ ପି ଅବଦୁଲ ରେହମାନ YVY0589283
ୀ /571335 59 122 884େଶାଭାରାଣୀ ସାହୁ ସା ପରୁୁେଷା ମ ସାହୁ LNT4093365
ୀ /571336 39 122 885ସପନ୍ା ସିହନ୍ା ସା ସାେ ର୍ ୁ କମୁାର ଦାସ YVY0589275
ୀ /581337 27 122 886ଦି ିମୟୀ ସାଇଁ ପି ଅମଲୂଯ୍ ସାଇଁ YVY0722470
ୀ /591338 29 122 887ପି ଲକି୍ଷ ପି ପି ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ରାଓ YVY0786855

ପ ୁ /591339 37 122 888ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ପି ରାମଲୁ YVY0786822
ୀ /591340 34 122 889େଜ. ମା ି ରାଓ ସା େଜ. ତିନାଥ ରାଓ LNT2939064
ପ ୁ /601341 30 122 890େକ. ରେମଶ ପି େକ. ରାମବାବୁ YVY0589309
ୀ /601342 32 122 891ଓ. ସାବିତୀ ରାଓ ସା ଓ. ଆପନା ରାଓ YVY0592600
ୀ /601343 26 122 892େକ ସଷୁମା ସା େକ ରେମଶ YVY0787051
ୀ /611344 42 122 893ପି.ବାଲା ରାଓ ସା ପି.ଚିନନ୍ ା ରାଓ YVY0343855
ପ ୁ /611345 28 122 894ପି ଜଗା ରାଓ ପି ପି ଚିନନ୍ ା ରାଓ YVY0854158
ୀ /621346 52 122 895ବିଦଯ୍ତୁପଭା ମହା ି ସା ଅରୁଣ କମୁାର ମହା ି OR/06/044/484841
ପ ୁ /631347 29 122 896ବିନାୟକ ଶଭୁାଶଷି ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YVY0592741
ପ ୁ /631348 29 122 897େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YVY0592758
ପ ୁ /641349 37 122 898ଅହମଦ ସହିମ ଅହ ଦ ପି ମହମଦ ଅହମଦୁଲା LNT2939106
ୀ /651350 59 122 899ଲକ୍ଷୀପିୟା େଲ ା ସା ପଶା  କ ୁଉତରାଏ LNT3262425
ୀ /651351 51 122 900ମ ବୁାଳା େଲ ା ସା ପଶନନ୍ କମୁାର ରାଉତ YVY0343939
ୀ /661352 31 122 901ସନିୁତା ଆଇଚ ପି ଶ ର ଆଇଚ YVY0592790
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ପ ୁ /661353 28 122 902ସମିୁତ କମୁାର ଆଇଚ ପି ଶ ର ଆଇଚ YVY0592733
ୀ /671354 31 122 903ସପିୁୟା ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0787010

ପ ୁ /671355 29 122 904ବିେବକାନ  ସାହୁ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ YVY0722421
ୀ /671356 96 122 905ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା ଚକଧର ସାହୁ YVY0786897
ୀ /681357 46 122 906ନିେରାଜ ନଳିନି କଅୁଁର ସା ତପର୍ଣ କମୁାର ସାହୁ LNT2939221

ପ ୁ /681358 75 122 907ମାୟାଧର ମହା ି ପି ଭରତ ମହା ି YVY0786731
ୀ /681359 53 122 908ମିନା ମହା ି ସା ମାୟାଧର ମହା ି YVY0786723
ୀ /691360 51 122 909ଜନାଡା େଦମଡୁ ଆ ା ପି ଜନାଡା େଦମଡୁା YVY0863720
ୀ /691361 32 122 910ସାମିମା େବଗମ ପି େଭାଲା ଖଁା YVY0592535
ୀ /691362 28 122 911ସୀତାରା େବଗମ ସା ନିସିମ ଖାନ YVY0589242
ୀ /691363 31 122 912ତମନନ୍ ା ବିବି ସା ଗଲୁଜାର ଖାନ YVY0592527

ପ ୁ /691364 27 122 913ମହ ଦ ଇମରାଜ ପି ମହ ଦ ନହିମ YVY0589226
ୀ /691365 24 122 914ଡୀ. ଈଶ୍ଵରୀ ସା ଡୀ. ବାଲା YVY1058122

ପ ୁ /691366 38 122 915ଗଲୁଜାର ଖଁା ପି ଗଲୁାମ ଖାନ YVY0592550
ପ ୁ /691367 26 122 916ଫିେରାଜ୍ ଖାନ୍ ପି େଭାଲା ଖାନ YVY0592543
ପ ୁ /691368 23 122 917ହେରକୃ  ପରମାଣିକ ପି ସିମା ଳ ପରମାଣିକ YVY1009166
ୀ /691369 25 122 918ମାନିନୀ ପରିମାଣିକ ପି ଶମିାଚଳ ପରିମାଣିକ YVY0863712
ୀ /691370 20 122 919ନ ିନୀ ପାତ ସା ହେରକୃ  ପରମାଣିକ YVY1227453
ୀ /691371 43 122 920ବିନି ରଣା ସା ନାଥିଆ ରଣା LNT4118733

ପ ୁ /691372 28 122 921ବି ଆପନା ରାଓ ପି ବି ବାବୁ ରାଓ YVY0786970
ୀ /691373 28 122 922ବି.ଭବାନୀ ରାଓ ସା ବି.ଆପନା ରାଓ YVY0863738
ୀ /691374 52 122 923ଆଶେବନ ସବାଶୟିା ସା ଜୟ ୀ ଭାଇ ସବାଶୟିା YVY1009232

ପ ୁ /691375 52 122 924ଜୟ ୀ ଭାଇ ସବାଶୟିା ପି ବାବୁଭାଇ ସବାଶୟିା YVY1009257
ପ ୁ /691376 36 122 925ବି ସବୁାଷ ପି ବି େମାତିଲାଲ YVY0786954
ୀ /701377 36 122 926ଟିକିନୀ ବିବି ସା େସକ ଫରିଦି YVY0592824

ପ ୁ /711378 57 122 927ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଦଇତାରୀ େବେହରା YVY0952044
ୀ /711379 48 122 928ପମିଳା େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY1057306
ୀ /711380 25 122 929ଇତିଶ୍ ମୟୀ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0952069

ପ ୁ /711381 23 122 930ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY1057280
ୀ /721382 40 122 931ଡି. ଗ ା ସା ଡି. େଗାେରୟା YVY0344036
ୀ /721383 37 122 932ବି. ମା ା ସା ବି. ଶ ର ରାଓ YVY0592618

ପ ୁ /721384 36 122 933ବି. ଶ ର ରାଓ ପି ବି. ସଞିବ ରାଓ LNT4131942
ୀ /731385 39 122 934ସନୁୀତା ଅଗୱାଲ ସା ଅମିତ ଅଗୱାଲ YVY0592501

ପ ୁ /741386 79 122 935ବନମାଳୀ ମାଝୀ ପି ହାଡିବ ୁ ମାଝୀ YVY0592576
ୀ /751387 37 122 936ସେୁଦସନ୍ା ଗା ୁଲି ପି େମାହିତ ଲାଲ ଗା ୁଲି LNT4119277

ପ ୁ /761388 34 122 937େହମାନ  ବାରିକ ପି ପ ୂ ର୍ନ  ବାରିକ YVY0588954
ୀ /761389 31 122 938ସମୁତୀ ବାରିକ ସା େହମାନ  ବାରିକ YVY0588905
ୀ /761390 29 122 939ସଉରୁନ ବିବି ସା ମହ ଦ ଫକିରୁ ିନ YVY0588921

ପ ୁ /761391 32 122 940ମହ ଦ ଫକିରୁ ିନ ପି ମହ ଦ ସାହାବ ଉ ିନ YVY0588996
ପ ୁ /761392 47 122 941ପପିନା ନାୟକ ପି ଜୟ ନାୟକ YVY0592519
ପ ୁ /761393 28 122 942େସକ ରହିମ ପି େସକ ଚା YVY0588947
ପ ୁ /761394 26 122 943ଶରୁଜ େଶକ୍ ପି ଚା  େଶକ୍ YVY0787028
ୀ /761395 31 122 944ସସିତା େସଠୀ ସା ରାେଜଶ େସଠୀ YVY0588970
ୀ /831396 78 122 945ପଭାସୀନୀ ମହାପାତ ସା ସେବର୍ ସର ମହାପାତ YVY1057322
ୀ /831397 34 122 946କଲଯ୍ାଣୀ ମହାପାତ ସା ଦିଲିପ YVY1057371

ପ ୁ /941398 26 122 947େକ ସିନୁ ପି େକ ରାମ ବାବୁ YVY0854190
ପ ୁ /981399 28 122 948େଜ ରାଜା ରାଓ ପି ଚ ି ରାଓ YVY0854174
ୀ /1001400 45 122 949କଲିମା ବିବି ସା ସଫିକ୍ ବକ୍ସ YVY0107532
ୀ /1001401 33 122 950ରଜିଆ ବିବି ସା ଆଜିମ୍ ବକ୍ସ YVY0787044
ପ ୁ /1001402 33 122 951ଆଜିମ୍ ବକ୍ସ ପି ହବିବ୍ ବକ୍ସ YVY0787077
ୀ /1001403 25 122 952ପଜ୍ଞା ମହା ି ପି ପେରଶ କମୁାର ମହା ି YVY0952028
ୀ /1001404 34 122 953ରୁପାଲି ପିୟଦଶ ିର୍ନି ସାହୁ ସା ସ ିବ କମୁାର ସାହୁ YVY1009141
ପ ୁ /1021405 50 122 954ସଧିୁର କମୁାର େବେହରା ପି କାଳିଆ େବେହରା YVY0986059
ପ ୁ /1021406 27 122 955ରାମ ଚ  େବେହରା ପି ସଧିୁର କମୁାର େବେହରା YVY0948497
ପ ୁ /1021407 46 122 956ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YVY0858761
ୀ /1031408 40 122 957ସଲମା ବିବି ସା େସଖ୍ ସହିଦ ବଖାସ YVY0786632
ପ ୁ /1061409 47 122 958େସକ ଆଲତାପ ପି ଅବଦୁଲ କାଲାମ YVY0857847
ୀ /1061410 48 122 959ଲାଲାତୁନ ବିବି ସା େସଖ ସାଜିତ YVY0854166
ୀ /1061411 34 122 960ପରଜାନ ବିବି ସା େସକ ଅଲତାପ YVY0857821
ପ ୁ /1061412 53 122 961େସକ ସାଜିଦ ପି େସକ ହମିତ YVY0857839
ୀ /1081413 37 122 962ବିଳାସିନି େଲ ା ସା ବହା ନ  େଲ ା YVY0863787
ପ ୁ /1101414 27 122 963ରାଜୁ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାମ YVY0858811

23 86/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ୀ /1101415 26 122 964କା ନ ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ YVY0858803
ୀ /1101416 55 122 965ଆସା େଦବୀ ସା ବିଜୟ ରାମ YVY0854224

ପ ୁ /1101417 29 122 966ଜୟ କମୁାର ପି େମାହନ ରାମ YVY0854216
ପ ୁ /1101418 48 122 967ର ନ କମୁାର ଓଝା ପି ହରିହର ଓଝା YVY1009075
ପ ୁ /1101419 34 122 968ସ ୟ କମୁାର ରାମ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାମ YVY0858795
ୀ /1101420 55 122 969ନିବାସିନୀ ସାହୁ ସା ଦିଲିପ୍ କମୁାର ସାହୁ YVY0952119

ପ ୁ /1181421 22 122 970େସକ୍ ୱାହାବ ପି େସକ୍. ଗଲୁାବ YVY1057561
ୀ /1191422 28 122 971କଶଦିା େବଗମ ସା େସକ ମକୁ୍ତାର YVY0786640
ୀ /1201423 27 122 972ରସନି େବଗମ ସା େସକ ସମୀର ବକ୍ସ YVY1126127

ପ ୁ /1201424 26 122 973େସକ୍ ସମୀର ବକ୍ସ ପି େସକ୍ ସବିର ବକ୍ସ YVY0786681
ୀ /1211425 33 122 974ଶବଯ୍ା ପରୱଇନ ପି ଅବୁଲ କଲାମ YVY0786590

ପ ୁ /1211426 45 122 975ଏମ୍ ଡି ସକିଲ୍ ପି ଏମ୍ ଡି କାସିମ୍ YVY0786608
ୀ /1221427 22 122 976ନଜମା ଖାତୁନ ସା େସକ କାଦର YVY1227495

ପ ୁ /1261428 56 122 977େସକ ଅକ୍ତର ପି େସଖ ହାଏଦର YVY1227875
ୀ /1261429 46 122 978େସେହରା ବିବି ସା େସକ ଅକ୍ତର LNT4510244
ୀ /1261430 30 122 979ନଜମା ବିବି ସା େଶଖ୍ ଅଫସର YVY0786541

ପ ୁ /1261431 27 122 980େସକ କାଦାର ପି େସକ୍ ଅକତର YVY0786624
ପ ୁ /1261432 26 122 981େମାଇଉ ିନ୍ ଖାନ୍ ପି ନସିମ୍ ଖାନ୍ YVY0786673
ପ ୁ /1261433 28 122 982େସକ୍ ନାଜାର୍ ମା େସକ୍ ଅକତର YVY0786525
ପ ୁ /1261434 26 122 983ଅବଦୁଲ୍ ୱାହାବ୍ ପି େସକ୍ ସଲାଉ ିନ୍ YVY0786616
ୀ /1311435 24 122 984ଶି ିତା ସଡ ୀ ପି ସେରାଜ ସଡ ୀ YVY1009125

ପ ୁ /1331436 25 122 985ନିର ନ ଦାସ ମା ରୀନା ଦାସ YVY0863647
ୀ /1331437 31 122 986ଓ ଧନ ଲକ୍ଷୀ ପି ଅତେମନ୍ େଦମଡୁୁ YVY0786509
ୀ /1331438 23 122 987ଜି ଇଶରୀ ସା ଜି ସିନୁ YVY1008994

ପ ୁ /1331439 30 122 988ଶବିବତ େଜନା ପି ରାମ କୃ  େଜନା YVY0786988
ୀ /1331440 28 122 989ରାଜଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ େଜନା YVY0786921
ୀ /1331441 28 122 990ସନୁୀତା େଜନା ସା ଶବିବତ େଜନା YVY0786467
ୀ /1331442 72 122 991ଜନାଡା ମହାଲକ୍ଷୀ ସା ଜନାଡା େଦମଡୁ OR/06/044/469095
ୀ /1331443 28 122 992ଓ େପାନାମନ୍ା ପି ଅତେମନ େଦମଡୁୁ YVY0786517

ପ ୁ /1331444 28 122 993ଓ ନରସିଂହ ରାଓ ପି ଅତେମନ େଦମଡୁୁ YVY0786491
ୀ /1331445 26 122 994ଜି ସାବିତୀ ମା ଜି ଜୟଲକ୍ଷୀ YVY1009018

ପ ୁ /1331446 49 122 995େଜ.ଏ ଡ େସଠୀ ପି େଜ.େଦମଡୁୁ େସଠୀ YVY0863654
ୀ /1331447 43 122 996େଜ.େରବତୀ େସଠୀ ସା େଜ.ଏ ଡ େସଠୀ YVY0863662

ପ ୁ /1381448 27 122 997ମସିମ୍ ଖାନ୍ ପି ହାସିମ୍ ଖାନ୍ YVY0786533
ୀ /1401449 23 122 998ନିକିତା ଅଗୱାଲ ପି ସଜନ କମୁାର ଅଗୱାଲ YVY1009216

ପ ୁ /1461450 45 122 999ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ YVY0704973
ପ ୁ /1601451 36 122 1000େସକ୍ ଜାହା ୀର ପି େସକ୍ ସମେସର YVY1057637
ପ ୁ /1651452 51 122 1001ଓ ଆପାରାଓ ପି ଓ ମଚୁୁଲୁ YVY0854141
ପ ୁ /1651453 64 122 1002ମହ ଦ ଈଲୟାସ ପି ଇକବାଲ ହୁେସନ YVY0852459
ୀ /1651454 52 122 1003ପି ରାଜୁ ସା ପି.ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ YVY0787085

ପ ୁ /1651455 23 122 1004ପୀ.ତାରିଣି ରାଓ ପି ପୀ. ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ YVY1058114
ପ ୁ /1661456 51 122 1005ରବି ମିଶ ପି ବି ୁ ଚରଣ ମିଶ YVY0787093
ୀ /1671457 41 122 1006ଏନ. ଲକ୍ଷୀ େରଡି ସା େଭାଲା େରଡି YVY1057462
ୀ /1711458 34 122 1007ଦୀପା ଅଗୱାଲ ସା ଦୀପକ ଅଗୱାଲ YVY0852467
ୀ /1711459 42 122 1008ପାର ବିବି◌ି ସା ହବିବ ସା YVY1057546

ପ ୁ /1771460 30 122 1009ସଯ୍ାମ ମ ଳ ପି ଝାଡେଦବ ମ ଳ YVY0786566
ୀ /1791461 63 122 1010ପ ୂ ିର୍ମା ପତି ସା େଗାପିନାଥ ପତି YVY0827295
ୀ /1861462 32 122 1011ଅଫସାନା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ କରିମ୍ ବକ୍ସ YVY0786558
ୀ /1871463 68 122 1012େରେହମାତୁନ୍ ବିବି ସା ରହିମାନ ଖାନ୍ YVY0786772
ପ ୁ /1871464 70 122 1013ଅପସର୍ ହୁେସନ୍ ପି ଅକତର ହୁେସନ୍ YVY0786764
ୀ /1901465 27 122 1014ରିତୁ େବେହରା ସା ରବି େବେହରା YVY1057454
ପ ୁ /1901466 37 122 1015ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ ପି ସବୁାଷ ଚ  ଦାସ YVY1057405
ୀ /1901467 32 122 1016ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ YVY1057389
ପ ୁ /1901468 23 122 1017େସକ୍ ମନୂା ପି େସକ୍ ବାବୁ YVY1057413
ପ ୁ /1901469 68 122 1018ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ଭୀମେସନ ନାୟକ YVY0854208
ୀ /1901470 55 122 1019ସବୂାସି ନାୟକ ସା ସଚୀ ନାୟକ YVY1057447
ପ ୁ /1901471 27 122 1020ଶାମସନ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜାକବ୍ କମୁାର ନାୟକ YVY0786962
ପ ୁ /1901472 26 122 1021ଲିପ ୂନାୟକ ପି ସଚୀ ନାୟକ YVY1057439
ପ ୁ /1901473 51 122 1022େସକ୍ ସାନୂ ପି େସକ୍ ଜଲାଲ YVY1057629
ପ ୁ /1921474 26 122 1023ପଶା  କମୁାର େସଠୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ YVY0786913
ପ ୁ /1941475 46 122 1024ଦୀପ ପକାଶ ଗୁ ା ପି ପତୁୁଲାଲା ଗୁ ା YVY0786863
ୀ /1941476 43 122 1025କିରଣ ଗୁ ା ସା ଦିପ୍ ପକାଶ ଗୁ ା YVY0786889
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ୀ /1941477 31 122 1026ଅନୁପିୟା ଗୁ ା ପି ରାମ ପସାଦ ଗୁ ା YVY0786871
ପ ୁ /1941478 48 122 1027େଭେ ଟଶର େରଡି ପି େଗାପାଳ େରଡା YVY0787135
ପ ୁ /1951479 35 122 1028ସଂଗାମ େକଶରୀ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YVY0787119
ୀ /1951480 27 122 1029ସ ଲୁତା େବେହରା ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ େବେହରା YVY0787127

ପ ୁ /2711481 48 122 1030ବିଜୟ କମୁାର ସରାଫ ପି େଗାବ ର୍ ନ ପସାଦ ସରାଫ YVY0852483
ୀ /2711482 47 122 1031ରିତୁ ସରାଫ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସରାଫ YVY0852475

ପ ୁ /333/A1483 22 122 1032ଅବୂ ଅାୟୁବ ଖାନ ପି ହାଯାତ ଅଲୀ ଖାନ YVY1119635
ୀ /9991484 23 122 1033ସମିୁତା ଦାସ ସା ସପନ ଦାସ YVY1058106

ପ ୁ /9991485 64 122 1034ଶୀବ କମୁାର ସେୁରଖା ପି ସାୱାରମଲ ସେୁରଖା YVY0816892
ୀ /311486 61 122 1128ଉଷାରାଣୀ କର ସା ସେରାଜ କମୁାର କର YVY1057587

ପ ୁ /311487 51 122 1129ସଧୁୀର କର ପି ସାରଦା ପସାଦ କର YVY1057736
ୀ /311488 50 122 1130ଆଶାରାଣୀ କର ସା ସେ ାଷ କମୁାର କର YVY1057645
ୀ /311489 43 122 1131ଲିସା କର ସା ଶଶିରି କମୁାର କର YVY1057728
ୀ /311490 27 122 1132ପିତିମୟୀ କର ପି ସେ ାଷ କମୁାର କର YVY1057678

ପ ୁ /311491 26 122 1133ଶବି ପସାଦ କର ପି ସେରାଜ କମୁାର କର YVY1057595
ପ ୁ /311492 23 122 1134ଶଭୁମ କର ପି ସଂେତାଷ କମୁାର କର YVY1057686
ପ ୁ /311493 23 122 1135ଶଭୁମ୍ କର ପି ସେ ାଷ କମୁାର କର YVY1058080
ପ ୁ /831494 23 122 1136ପତିକ ଦାସ ପି େଦବାଶଷି ଦାସ YVY1057298
ପ ୁ /1081495 23 122 1137ବିଶ୍ଵଜୀତ େଲ ା ପି ବିଜୟ େଲ ା YVY1057272
ପ ୁ /11496 41 122 1138େବୖକୁ  ବିହାରୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବାସେୁଦବ ଲ LNT2586022
ପ ୁ /11497 58 122 1139ସତଯ୍ବାଦୀ େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା LNT2496834
ପ ୁ /11498 46 122 1140ଜି ମାଧବ େଚଟି ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େଚଟି LNT2586006
ପ ୁ /11499 39 122 1141ସଦୁାମ ଦାସ ପି କବୀର ଦାସ LNT2586014
ପ ୁ /11500 67 122 1142ତରୁଣ କମୁାର ମହାପାତ ପି କୁ  ବିହାରି ମହାପାତ LNT2494979
ପ ୁ /11501 43 122 1143ଲଲାେଟ ୁ ମହାପାତ ପି କାଳ ି ଚରଣ ମହାପାତ LNT2476513
ପ ୁ /11502 43 122 1144େଲାତକ ବି ୁ ମହାପାତ ପି କାଳ ି ଚରଣ ମହାପାତ LNT2476547
ପ ୁ /21503 74 122 1145ଅ ାରୀ ରାମ ୁ ପି ଅ ାରୀ ଆରି ା OR/06/044/460906
ପ ୁ /31504 40 122 1146ଇରଫାନ ଅନସାରୀ ପି ଏମ ଡି ଜିଆ ଉ ିନ YVY0396457
ପ ୁ /41505 30 122 1147ତାରିଣୀ ପସାଦ ଶଥପଥୀ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ଶତପଥୀ YVY0722520
ୀ /DASA SAH1506 34 123 1ସରସତି େବେହରା ସା େଗୗତମ େବେହରା YVY1078203

ପ ୁ /Dhuli Gha1507 41 123 2େସୗମ୍ଯା ଦଶର୍ନ ନ ପି ପେମାଦ ପସାଦ ନ YVY1193952
ପ ୁ /JOBRA ROA1508 25 123 3ରବିନାରାୟଣ ପାତ ପି ସଂେତାଷ ପାତ YVY1193978
ପ ୁ /Near Daya1509 34 123 4ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା ପି େଗାପାଳ ଚଂଦ େଜନା WZN0542217
ୀ /NUA SAHI1510 23 123 5େରାଜିନା ଦାସ ପି ଗୟନିଧି ଦାସ YVY1077338
ୀ /Nuasahi1511 64 123 6ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା େତୖେଲାକଯ୍ ନାଥ େବେହରା LNT3296647
ୀ /011512 24 123 7ସଭୁଶୀ ଦାସ ପି େଦେବ ରନାଥ ଦାସ YVY1077361
ୀ /11513 52 123 8ସ ିବନି େବେହରା ପି ବାବାଜି ଦାସ LNT4102000

ପ ୁ /11514 57 123 9େଦେବ  ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଦାସ OR/06/044/498003
ପ ୁ /11515 57 123 10ସମେର  ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଦାସ OR/06/044/498005
ୀ /11516 50 123 11ଆରତୀ ଦାସ ସା େଦେବ  ଦାସ OR/06/044/498004
ୀ /11517 50 123 12ମାନସୀ ଦାସ ସା ସମେର  ଦାସ OR/06/044/499116
ପ ୁ /11518 34 123 13ଶଭୁକା  ଦାସ ପି େଦେବ  ଦାସ YVY0185827
ପ ୁ /11519 40 123 14ଜି େଲାକନାଥ ପି ଜି ଅପନା YVY0788117
ୀ /C11520 32 123 15ସିତାରାଣୀ େବେହରା େବେହରା ସା େସୗମ୍ଯ ର ନ େବେହରା YVY1244516
ୀ /21521 72 123 16ବାସ ି େବେହରା ସା ଧମର୍ାନ  େବେହରା OR/06/044/498007
ୀ /21522 46 123 17ସଚିୂସିତା େବେହରା ପି ଧମର୍ାନ  େବେହରା YVY0185835
ୀ /21523 45 123 18ସଚୁରିତା େବେହରା ପି ଧମର୍ାନ  େବେହରା OR/06/044/499114
ୀ /21524 32 123 19ଶଭୁସିତା େବେହରା ପି ଧମର୍ାନ  େବେହରା YVY0430173

ପ ୁ /31525 64 123 20ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ ପି ଦୁଶାସନ ସାହୁ OR/06/044/498014
ୀ /31526 33 123 21େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ LNT3037157
ୀ /31527 53 123 22ଦମୟ ି ସାହୁ ସା ସବୁାସ ସାହୁ OR/06/044/498015
ପ ୁ /31528 34 123 23ଜଗଦାନ  ସାହୁ ପି ସବୁାଶ ସାହୁ LNT4470092
ପ ୁ /41529 45 123 24ଅମର କମୁାର େଜନା ପି ସାଧଚୁରଣ େଜନା LNT3037140
ପ ୁ /51530 57 123 25ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/044/498023
ପ ୁ /51531 45 123 26ଅଜୟ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/044/498025
ୀ /51532 42 123 27ସଶୁା ି େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା OR/06/044/498024
ୀ /51533 40 123 28ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0109330
ୀ /51534 67 123 29େଜମା େଦଇ ସା ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/044/498021
ୀ /61535 36 123 30ଅ ିତା ସାହୁ ସା ଅରୁଣା ସାହୁ LNT3037165
ୀ /61536 60 123 31କନକ ଲତା ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/498988
ପ ୁ /61537 47 123 32ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ OR/06/044/498986
ପ ୁ /71538 72 123 33ଗେଣଶର ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଦାସ OR/06/044/498041
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ପ ୁ /71539 70 123 35ବିେଘନ୍ଶର ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଦାସ OR/06/044/498043
ୀ /71540 63 123 36ସାବିତୀ ଦାସ ସା ଗେଣଶର ଦାସ OR/06/044/498042
ୀ /71541 59 123 37ତିେଳା ମା ଦାସ ସା ବିେଘନ୍ଶର ଦାସ OR/06/044/498044

ପ ୁ /71542 52 123 38କଂୁଜ କିେଶାର ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ LNT4102034
ପ ୁ /71543 51 123 39ବଜକିେଶାର ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/498032
ପ ୁ /71544 50 123 40ସେୁର  ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଦାସ OR/06/044/498045
ୀ /71545 47 123 41ରୁକଣି ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/498035

ପ ୁ /71546 47 123 42େଗାଲଖଚ  ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ OR/06/044/498028
ୀ /71547 42 123 43ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାସ LNT2534428
ୀ /71548 40 123 44େହନା ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/498037

ପ ୁ /71549 40 123 45ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ LNT3296225
ପ ୁ /71550 38 123 46ପସା   କମୁାର ପି ଗେଣଶର ଦାସ YVY0287953
ପ ୁ /71551 39 123 47ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ LNT3328994
ପ ୁ /71552 38 123 48ଗେ ଶର ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ OR/06/044/498029
ପ ୁ /71553 36 123 49ସଶୁା  ଦାସ ପି ଗେଣଶର ଦାସ YVY0594515
ୀ /71554 35 123 50ସନିୁତା ଦାସ ପି ବିେଘନ୍ଶର ଦାସ YVY0109827

ପ ୁ /71555 35 123 51ସାଗର କମୁାର ଦାସ ପି ବିେଘନ୍ଶର ଦାସ YVY0288423
ୀ /71556 33 123 52ସବିତା ଦାସ ସା ସଶୁା  ଦାସ YVY0594507
ୀ /71557 50 123 53ସବିତା ଦାଶ ସା ବଜ କିେଶାର ଦାଶ LNT2533891

ପ ୁ /71558 39 123 54ଗେଣଷ ଚ  େଜନା ପି ମଧସୁଦୁନ େଜନା YVY0563114
ୀ /71559 36 123 55ଚ ମଣି େଜନା ସା ଗେଣଷ ଚ  େଜନା LNT3295318

ପ ୁ /81560 64 123 57ସି ାଥର୍  େବେହରା ପି ଶୀହରି େବେହରା OR/06/044/498050
ପ ୁ /81561 61 123 58େହମ  କମୁାର େବେହରା ପି ଶୀ ହରି େବେହରା LNT2510535
ୀ /81562 60 123 59େଗାପିକା େବେହରା ସା େହମ  କମୁାର େବେହରା OR/06/044/499089

ପ ୁ /81563 58 123 60ନକଳୁ ଚ  େବେହରା ପି ଇ ମଣୀ େବେହରା LNT3329042
ପ ୁ /81564 53 123 61ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି ଶୀ ହରି ଚରଣ େବେହରା YVY0109397
ପ ୁ /81565 52 123 62ସବୁତ େବେହରା ପି ଶୀହରି େବେହରା OR/06/044/499056
ପ ୁ /81566 51 123 63ସଶୁା  େବେହରା ପି ଶୀହରି େବେହରା OR/06/044/498051
ୀ /81567 46 123 64ନୁତନ େବେହରା ସା ସବୁତ େବେହରା LNT4127205
ୀ /81568 45 123 65ଗୀତା େବେହରା ସା ସି ାଥର୍  େବେହରା LNT4102067
ୀ /81569 45 123 66ଭାରତୀ େବେହରା ସା ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା LNT4517298
ୀ /81570 41 123 67ସସିତା େବେହରା ସା ଶରତ କମୁାର େବେହରା LNT4102083

ପ ୁ /81571 27 123 68ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର େବେହରା ପି ସି ାଥର୍  େବେହରା YVY0854398
ପ ୁ /81572 26 123 69ହିମାଂଶ ୁକମୁାର େବେହରା ପି େହମ  କମୁାର େବେହରା YVY0854356
ୀ /81573 30 123 70ସିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସି ାଥର୍  େବେହରା YVY0563148

ପ ୁ /81574 40 123 71ପେମାଦ କମୁାର େସଠି ପି େକଶବ ଚ  େସଠି YVY0594531
ପ ୁ /81575 43 123 72ଚି ରଂଜନ ସତୁାର ପି ସତଯ୍ାନ  ସତୁାର YVY0594549
ପ ୁ /81576 41 123 73ବସ  ସାଇଁ ପି ବଜ ବ ୁ ସାଇଁ YVY0563122
ୀ /81577 34 123 74ମମତା ସାଇଁ ସା ବସ  ସାଇଁ YVY0563130
ୀ /91578 50 123 75ଲିଲିମା େବାଷ ପି ବିଶନାଥ େବାଷ LNT4094991
ୀ /91579 35 123 76ରଂଜିତା େବାଷ ସା େଗୖାତମ େବାଷ YVY0787846
ୀ /91580 26 123 77ନୂପରୁ େବାଷ ପି ବିଶନାଥ େବାଷ YVY0787838

ପ ୁ /91581 57 123 78ବିଶନାଥ େବାଷ ପି ସତ୍ନ େବାଷ LNT4095022
ୀ /91582 50 123 79ରଶିତା ଦଳାଇ ସା ଅଗ ି ସାହୁ YVY0854323

ପ ୁ /91583 38 123 80ପେମାଦ ପଧାନ ପି ଶ ର ପଧାନ YVY0563189
ୀ /91584 64 123 81ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସାହୁ ସା ଗ ବର୍  ସାହୁ OR/06/044/498053
ୀ /91585 59 123 82ଅ ୁରବାଳା ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ LNT3295508

ପ ୁ /91586 54 123 83ଅଗ ି ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ OR/06/044/498055
ୀ /101587 64 123 84ମେନାରମା େବେହରା ସା ଜଲ ର୍ ର େବେହରା OR/06/044/498064
ପ ୁ /101588 39 123 85ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ଜଳଧର େବେହରା LNT3296480
ୀ /101589 39 123 86ଭାରତୀ େବେହରା ପି ଜଳଧର େବେହରା LNT4115663
ୀ /101590 61 123 87ବି ୁପିୟା ସାହୁ ସା ପ ୁ ର୍ ଚ  ସାହୁ YVY0563270
ପ ୁ /111591 58 123 88ନାରାୟଣ େବେହରା ପି େଯାଗି େବେହରା LNT3294659
ୀ /111592 46 123 89ସବିତା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା LNT4106563
ୀ /121593 47 123 93ମାେହଶରୀ େବେହରା ସା ସଦାଶବି େବେହରା OR/06/044/498088
ୀ /121594 40 123 94ସଜୁାତା େବେହରା ସା ଜୟ  କମୁାର େବେହରା YVY0817015
ପ ୁ /121595 33 123 95ବୁଲୁ େବେହରା ପି ସଦାସିବ େବେହରା YVY1299767
ୀ /121596 29 123 96ପି ି  େବେହରା ସା ବୁଲୁ େବେହରା YVY0563288
ପ ୁ /131597 57 123 97ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ବାଉରୀବ ୁ େବେହରା OR/06/044/498094
ପ ୁ /131598 57 123 98ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ବାଉରୀ ବ ୁ େବେହରା OR/06/044/498090
ପ ୁ /131599 52 123 99ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT4474409
ପ ୁ /131600 48 123 100ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ବାଉରିବ ୁ େବେହରା OR/06/044/498096
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ୀ /131601 46 123 101ମମତା େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା LNT3296563
ପ ୁ /131602 44 123 102ର ିତ େବେହରା ପି ବାଉରୀବ ୁ େବେହରା OR/06/044/498099
ପ ୁ /131603 42 123 103ଅଜିତ କମୁାର େବେହରା ପି ବାଉରୀ ବ ୁ େବେହରା LNT3293842
ପ ୁ /131604 41 123 104ସଯୁଯ୍ର୍କା  େବେହରା ପି ସଦାଶବି େବେହରା LNT3294212
ୀ /131605 41 123 105ଇତିଶୀ େବେହରା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା LNT4474391

ପ ୁ /131606 41 123 106ସଜିୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ବାଉରୀବ ୁ େବେହରା LNT3294204
ୀ /131607 39 123 107ଆରତୀ େବେହରା ସା ରଂଜିତ େବେହରା YVY0594275

ପ ୁ /131608 39 123 108ଦୀପକ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା OR/06/044/498098
ୀ /131609 33 123 109ସସିତା େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା YVY0594267
ୀ /131610 30 123 110ମେନାରମା େବେହରା ସା ସଜିୁତ କମୁାର େବେହରା YVY0594226

ପ ୁ /131611 23 123 111େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YVY1010032
ପ ୁ /131612 23 123 112େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YVY1009760
ପ ୁ /131613 62 123 113ରେମଶ ଦଳାଇ ପି ଗ ବର୍  ଦଳାଇ OR/06/044/498103
ୀ /131614 54 123 114ସବିତା ଦାସ ସା ରେମଶ ଦଳାଇ YVY1311851

ପ ୁ /131615 25 123 115ମେନାଜ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ରେମଶ ଦଳାଇ YVY0952994
ୀ /131616 62 123 116ପଦାବତୀ ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ OR/06/044/498101

ପ ୁ /131617 36 123 117ଶୀଧର ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ YVY0430124
ୀ /131618 60 123 118କୃ ମଣି େଦଇ ସା ବାଉରୀବ ୁ େବେହରା OR/06/044/498092
ୀ /131619 49 123 119ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ବୃ ାବନ ନାୟକ YVY0594234

ପ ୁ /131620 29 123 120ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ YVY0594242
ୀ /131621 67 123 121କା ନ ସାଇଁ ସା ଭାଗବତ ସାଇଁ YVY0288035

ପ ୁ /131622 66 123 122ଭାଗବତ ସାଇଁ ପି ଗ ାଧର ସାଇଁ YVY0109843
ପ ୁ /141623 67 123 123ସନାତନ େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା LNT4517306
ୀ /141624 55 123 124ପମିଳା େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା LNT4470118
ୀ /141625 50 123 125ସ  ୁେବେହରା ପି ନୟନ େବେହରା LNT4517322

ପ ୁ /141626 31 123 126ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା YVY1295773
ୀ /141627 20 123 127ଲିଜା େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YVY1217892

ପ ୁ /141628 32 123 128ଶଷିୁଲ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଭାଗିରଥୀ ଦଳାଇ YVY0563353
ୀ /141629 55 123 129େରଣବୁାଳା ଦେଳଇ ସା ଭାଗିରଥୀ ଦେଳଇ LNT3121514

ପ ୁ /141630 33 123 130ସନୁୀଲ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଭାଗିରଥୀ ଦେଳଇ LNT3121522
ୀ /141631 76 123 131ଯେଶାଧାରା ଦାସ ସା ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ LNT3295730
ୀ /141632 69 123 132େହମଲତା ଦାସ ସା କୃ  ଚ  ଦାସ YVY0396812
ୀ /141633 69 123 133େସୗଦାମିନୀ ଦାସ ସା େବୖକୁ  ଦାସ LNT4095030

ପ ୁ /141634 64 123 134କୃ  ଦାସ ପି େବୖକୁ  ଦାସ LNT4094983
ପ ୁ /141635 55 123 135ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ LNT3296597
ପ ୁ /141636 52 123 136ହରିଚ ନ ଦାସ ପି ବି ୁ ଦାସ OR/06/044/498112
ପ ୁ /141637 46 123 137ବିଧାନ ଚ  ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ LNT4106670
ୀ /141638 45 123 138ସଶୁା ି ଦାସ ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାସ YVY0397034
ୀ /141639 42 123 139ଚ ିକା ଦାସ ସା ହରିଚ ନ ଦାସ YVY0563296
ୀ /141640 40 123 140ପଭାତୀ ଦାସ ପି େବୖକୁ  ଦାସ LNT4095139
ୀ /141641 39 123 141ଜୟ ୀ ଦାସ ପି େବୖକୁ  ଦାସ LNT4095121
ପ ୁ /141642 37 123 142ବିଜନ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YVY0288308
ପ ୁ /141643 36 123 143ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ LNT4115614
ପ ୁ /141644 31 123 144ପସାଦ କମୁାର ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ YVY0288043
ପ ୁ /141645 29 123 145ପେମାଦ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ YVY0396846
ପ ୁ /141646 44 123 146ସାଧୀନ ଚ  ଦାଶ ପି ବି ୁଚରଣ ଦାଶ LNT3329059
ପ ୁ /141647 41 123 147ବଳରାମ ମିଶ ପି େଗାପାଳ କୃ  ମିଶ YVY0854273
ପ ୁ /151648 61 123 149ଶୀବ  ମହା ି ପି ରବିନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/498126
ୀ /151649 54 123 150ସେୁଲଖା ମହା ି ସା ଶୀବ  ମହା ି OR/06/044/498128
ପ ୁ /151650 54 123 151ପଶା  ମହା ି ପି ରବିନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/044/498127
ପ ୁ /151651 52 123 152େଗାପିନାଥ ପସାଦ ମହା ି ପି ଗଣୁନିଧି ମହା ି LNT3294832
ୀ /151652 50 123 153ମିତବି ଯ୍ା ମହା ି ସା ପଶା  ମହା ି LNT3296050
ପ ୁ /151653 29 123 154ସାଇଦୀପ ମହା ି ପି ଶୀବ  ମହା ି YVY0787697
ପ ୁ /161654 82 123 155ପଦୀପ ଚ  ମହା ି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମହା ି LNT1698745
ପ ୁ /161655 72 123 156େଶୖଳଜା ନ ନ ପରିଡା ପି ସେୁର  କମୁାର ପରିଡା OR/06/044/498134
ପ ୁ /161656 72 123 157େଶୖଳଜା ନ ନ ପରିଡ଼ା ପି ସେୁର  କମୁାର ପରିଡ଼ା YVY1184621
ୀ /161657 70 123 158ମନୀଷା ପରିଡ଼ା ସା େଶୖଳଜା ନ ନ ପରିଡ଼ା YVY1184639
ୀ /161658 70 123 159ମନିଷା ପରିଡା ସା ଡା.େଶୖଳଜା ନ ନ ପରିଡା OR/06/044/498135
ପ ୁ /161659 39 123 160ସ ିପନ ପରିଡା ପି ଡା.େଶୖଳଜା ନ ନ ପରିଡା LNT3293461
ପ ୁ /161660 39 123 161ସ ୀପନ ପରିଡ଼ା ପି େଶୖଳଜାନ ନ ପରିଡ଼ା YVY1184555
ୀ /161661 37 123 162ଅନ ିତା ପରିଡା ସା ସ ିପନ ପରିଡା YVY0787689
ୀ /161662 76 123 163ଦୀ ି ପ ନାୟକ ସା ପଦୀପ ଚ  ମହା ି LNT1698752
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ୀ /171663 68 123 165ନିରୁପମା ମିଶ ସା ମଧସୁଦୂନ ମିଶ OR/06/044/498139
ପ ୁ /171664 45 123 166େଜଯ୍ାତି ଶରୁପ ମିଶ ପି ମଧସୂଦୂନ ମିଶ OR/06/044/499017
ପ ୁ /171665 43 123 167ସତଯ୍ ସ ୁ ର ମିଶ ପି ମଧସୁଦୁନ ମିଶ OR/06/044/499016
ୀ /171666 41 123 168େଲାପାମଦୁା ମିଶ ସା େଜଯ୍ାତି ସରୂପ ମିଶ YVY0288092
ୀ /171667 40 123 169ମିନୁଶୀ ମିଶ ସା ସତଯ୍ଜିତ ସ ୁ ର ମିଶ YVY0288084

ପ ୁ /181668 99 123 170କାଳ ି ଦାସ ପି କା ରୁ ଦାସ OR/06/044/498148
ୀ /181669 82 123 171ସାବିତୀ ଦାସ ସା କାଳ ି ଦାସ LNT4106738

ପ ୁ /181670 48 123 172ବିେଦଶ ିଦାସ ପି କାଳ ି ଦାସ OR/06/044/498150
ୀ /181671 47 123 173ମାମିନା ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ LNT4106746

ପ ୁ /181672 46 123 174ବାବୁଲା ଦାସ ପି କାଳ ି ଦାସ LNT3293800
ୀ /181673 45 123 175ଭାନୁ ଦାସ ସା ବିେଦଶ ିଦାସ LNT3293818

ପ ୁ /191674 70 123 176ସଦୁାମ ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦାସ LNT4106753
ୀ /191675 65 123 177କନୁ ଦାସ ସା ସଦୁାମ ଦାସ LNT2533958

ପ ୁ /191676 40 123 178ପ  ୁଦାସ ପି ସଦୁାମ ଦାସ LNT2533933
ପ ୁ /191677 38 123 179ସବର ଦାସ ପି ସଦୁାମ ଦାସ LNT2533941
ୀ /191678 21 123 180ପ ୁ ା ନାହାକ ସା ସବର ଦାସ YVY1249796

ପ ୁ /201679 64 123 181ମାଗା ଦାସ ପି ସଇତ ଦାସ OR/06/044/498158
ୀ /201680 57 123 182ମ ୁଳି ଦାସ ସା ମାଗା ଦାସ OR/06/044/498159
ୀ /211681 84 123 183ପଦା ଦାସ ସା ଜାଗଲ ଦାସ OR/06/044/498169

ପ ୁ /211682 52 123 184ଶୀଧର ଦାସ ପି ଜାଗଲ ଦାସ OR/06/044/498170
ପ ୁ /211683 47 123 185ସକୁମୁାରି ଦାସ ପି ଜାଗଲ ଦାସ OR/06/044/498171
ପ ୁ /211684 42 123 186ପ ୂ ର୍ଚ ଟ ଦାସ ପି ଜାଗିଲି ଦାସ LNT3037181
ୀ /211685 41 123 187ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ଶୀଧର ଦାସ LNT3295482
ୀ /211686 40 123 188ଲିତା ଦାସ ସା ପ ୁ ର୍ ଦାସ LNT4106779
ୀ /221687 33 123 189ଜି ଆ ି ସା ପଭାତ ଦାସ YVY1217975

ପ ୁ /221688 50 123 190ରାମ ଦାସ ପି ଖଲିଆ ଦାସ OR/06/044/498175
ୀ /221689 49 123 191କାଳି ଦାସ ସା ସେ ାସ ଦାସ LNT4106803

ପ ୁ /221690 40 123 193ପଭାତ ଦାସ ପି ରବି ଦାସ LNT3294170
ୀ /221691 39 123 194କାଳୀ ଦାସ ସା ସେ ାଷ ଦାସ YVY0563361

ପ ୁ /221692 34 123 195ଟୁକଲୁୁ ଦାସ ପି ରାମ ଦାସ YVY0288282
ପ ୁ /221693 33 123 196ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ସେ ାଷ ଦାସ YVY0288316
ୀ /221694 27 123 197େଗାଲାପି ଦାସ ସା ତୁକଲୁ ଦାସ YVY1249630

ପ ୁ /221695 25 123 198ସ  ୁଦାସ ପି ସେ ାଷ ଦାସ YVY1217967
ପ ୁ /221696 25 123 199ଚ ନ ଦାସ ପି ସେ ାଷ ଦାସ YVY1249481
ୀ /221697 22 123 200ରୂବି ଦାସ ସା ସ  ୁଦାସ YVY1249580

ପ ୁ /231698 80 123 201ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ ପି ମ ୁଳି ଦାସ LNT2533982
ୀ /231699 57 123 202କୁ ି ଦାସ ସା େଯାେଗ  ଦାସ YVY0288001

ପ ୁ /231700 49 123 203ନୀଳ ଦାସ ପି ପ  ୁଦାସ OR/06/044/498182
ପ ୁ /231701 48 123 204ନତୁ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/044/498183
ପ ୁ /231702 44 123 205ବାବାଜୀ ଦାସ ପି ପ  ୁଦାସ LNT3295425
ୀ /231703 42 123 206ପଭାତୀ ଦାସ ସା ବାବାଜି ଦାସ LNT3295441
ୀ /231704 41 123 207ଗଲିୁ ଦାସ ସା ବାବାଜି ଦାସ LNT3295433
ୀ /231705 40 123 208ରାଜଶୀ ଦାସ ସା ମୀରା ଦାସ YVY0109850
ୀ /231706 40 123 209ଭାରତୀ ଦାସ ସା ନୀଳ ଦାସ LNT4106829
ୀ /231707 38 123 210ସମିୁତା ଦାସ ସା ରବି ଦାସ YVY0288019

ପ ୁ /231708 33 123 211ପଶା  ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ YVY0288183
ୀ /231709 31 123 212ତଅେପାଇ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ YVY0563379

ପ ୁ /231710 30 123 213ଚଂଦ େଶଖର ଦାସ ପି ଶବି ଦାସ YVY0288050
ୀ /231711 26 123 214ମୟୁରୀ ଦାସ ପି ଶବି ଦାସ YVY1249804
ୀ /231712 25 123 215ତୃ ୀମୟୀ ଦାସ ସା ଚ  େଶଖର ଦାସ YVY1249523
ପ ୁ /231713 23 123 216ଆନଂଦ ଦାସ ପି ଶ୍ଯାମ ସ ୁ ର ଦାସ YVY1249549
ୀ /231714 43 123 217କ୍ଷୀର ଦାଶ ସା ନଡୁ ଦାଶ LNT3295417
ୀ /231715 42 123 218କାମିନୀ ମହାପାତ ସା ପଫଲୁ ମହାପାତ OR/06/044/498185
ପ ୁ /241716 44 123 219ସକୁା  ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ LNT3293834
ପ ୁ /241717 44 123 220ବସ  ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ LNT3293792
ପ ୁ /251718 62 123 221ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/06/044/498197
ୀ /251719 59 123 222ଅନିତା ନାୟକ ସା ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ OR/06/044/498198
ପ ୁ /251720 42 123 223ସାରଦା ପସନନ୍ ନାୟକ ପି ଶଶୁା  ନାୟକ LNT3336195
ପ ୁ /251721 52 123 224ନିମର୍ଳ େସନାପତି ପି ଆନ  େସନାପତି LNT4106845
ୀ /251722 47 123 225ବିଦଯ୍ଲୁତା େସନାପତି ସା ନିମର୍ଳ େସନାପତି LNT4106852
ୀ /261723 57 123 226ଫଲୁରାଣି େବେହରା ସା ଅନ୍ତଯଯ୍ାମି େବେହରା OR/06/044/498203
ପ ୁ /261724 57 123 227ବିର  ିେବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/044/498204
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ପ ୁ /261725 52 123 228ବିଚିତ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/044/498205
ୀ /261726 48 123 229ସ କୁ୍ତା େବେହରା ସା ବିର  ିେବେହରା OR/06/044/498206
ୀ /261727 42 123 230ସରସତୀ େବେହରା ସା ବିଚିତ େବେହରା LNT3293552
ୀ /261728 42 123 231ବସ  ମ ରୀ େବେହରା ପି ବାବାଜି େବେହରା YVY0563387

ପ ୁ /261729 36 123 232ମିତା ଳି େବେହରା ପି ଅମିୟ ର ନ େବେହରା LNT4488037
ପ ୁ /261730 32 123 233ରଶି ରଂଜନ େବେହରା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ େବେହରା LNT3037199
ୀ /261731 21 123 234ରିତୁପ ର୍ା େବେହରା ପି ବିଚିତ େବେହରା YVY1217983
ୀ /271732 99 123 235ସକୁା ି ଦଳାଇ ସା ରବି  ଦଳାଇ OR/06/044/498212

ପ ୁ /271733 93 123 236ଅଭିନନ୍  ଦଳାଇ ପି େଗାବି  ଦଳାଇ OR/06/044/498208
ପ ୁ /271734 55 123 237ରବି  ଦଳାଇ ପି େଗାବି  ଦଳାଇ OR/06/044/498211
ପ ୁ /271735 42 123 238ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ରବି  ଦଳାଇ LNT3294444
ପ ୁ /271736 39 123 239ଅମିୟ ଦଳାଇ ପି ରବି  ଦଳାଇ LNT4095089
ପ ୁ /281737 31 123 240ବିଶଜିତ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YVY0396853
ୀ /281738 59 123 241ହାଡିଆଣି ଦଳାଇ ସା ପନୁାନ  ଦଳାଇ OR/06/044/498218
ୀ /281739 53 123 242ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଦଳାଇ ପି େଗାପିନାଥ ଦଳାଇ YVY0288217

ପ ୁ /281740 50 123 243ନାରାୟଣ ଦଳାଇ ପି ଅଭିନ ଦଳାଇ OR/06/044/498232
ପ ୁ /281741 48 123 244ବିଜୟ ଦଳାଇ ପି ଅଭିନନ୍  ଦଳାଇ LNT4095055
ପ ୁ /281742 47 123 245ଶରତ ଦଳାଇ ପି ପନୁାନ  ଦଳାଇ OR/06/044/498219
ପ ୁ /281743 45 123 246େଦାଳେଗାବି  ଦଳାଇ ପି େଗାପିନାଥ ଦଳାଇ OR/06/044/498142
ୀ /281744 44 123 247ପଭାସିନି ଦଳାଇ ସା େଦାଳେଗାବି  ଦଳାଇ YVY0109868

ପ ୁ /281745 42 123 248ବିଶର ନ ଦଳାଇ ପି ପନୁାନ  ଦଳାଇ LNT3294451
ୀ /281746 42 123 249ସମିୁତା ଦଳାଇ ସା ଶରତ ଦଳାଇ YVY0288415
ୀ /281747 42 123 250ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ଦଳାଇ ସା ନାରାୟଣ ଦଳାଇ LNT3037207
ୀ /281748 42 123 251ଅଚର୍ନା ଦଲାଇ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦଳାଇ YVY0109876

ପ ୁ /281749 38 123 252ମାନସ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ପନୁାନ  ଦଳାଇ LNT3293776
ପ ୁ /281750 40 123 253ଅଜୟ ଦେଳଇ ପି ଅଭିନନ୍  ଦେଳଇ LNT4106902
ୀ /281751 36 123 254ମମତା ଦେଳଇ ସା ବିଜୟ ଦଳଇ LNT4127288
ୀ /281752 52 123 255େସୗଦାମିନୀ ଦାଶ ପି ଶୀ ନିର ନ ଦାଶ YVY0397067

ପ ୁ /281753 56 123 256କୃ ଚ  ସାହୁ ପି ବାଉରୀବ ୁ ସାହୁ YVY0396887
ୀ /281754 24 123 257କାଜଲ ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ YVY1036672

ପ ୁ /291755 78 123 258ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା ପି ଯଧିୁ ିର େବେହରା OR/06/044/498235
ୀ /291756 71 123 259ନିରୁପମା େବେହରା ସା ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା YVY0986109

ପ ୁ /291757 52 123 260ସମୁ  କମୁାର େବେହରା ପି ବ ୁ ଚରଣ େବେହରା OR/06/044/499102
ପ ୁ /291758 51 123 261ସଶୁା  େବେହରା ପି ବି ୁ େବେହରା OR/06/044/498242
ପ ୁ /291759 49 123 262ଶୀକା  େବେହରା ପି ବି ୁ େବେହରା OR/06/044/499131
ୀ /291760 44 123 263ପ ୂ ିର୍ମା େବେହରା ସା କିେଶାର େବେହରା YVY0288381
ୀ /291761 43 123 264ପତିମା େବେହରା ସା ସମୁ  େବେହରା LNT2534493

ପ ୁ /291762 41 123 265ସ ୟ କମୁାର େବହରା ପି ମେହଶର େବହରା LNT4107017
ୀ /291763 37 123 266ସନିୁତା େବେହରା ସା ଶୀକା  େବେହରା LNT3037215
ୀ /291764 34 123 267ସରଣିକା େବେହରା ସା ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା YVY0563395
ୀ /301765 100 123 268ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଶୀରାମଚ  େବେହରା OR/06/044/498244
ପ ୁ /301766 48 123 269ଉେମଶ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/044/498247
ପ ୁ /301767 37 123 270ପକାଶ େବେହରା ପି ଶୀରାମ େବେହରା LNT4095071
ପ ୁ /311768 78 123 271ରାେଜ  କମୁାର େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା OR/06/044/498253
ପ ୁ /311769 74 123 272ସେୁର  େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା OR/06/044/498251
ୀ /311770 72 123 273କ୍ଷୀେରାଦା େବେହରା ସା ରାେଜ  କମୁାର େବେହରା YVY0288068

ପ ୁ /311771 64 123 274ନେର  େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା OR/06/044/498255
ପ ୁ /311772 62 123 275କା ିର୍କ ଚଂଦ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YVY1248350
ୀ /311773 59 123 276ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା OR/06/044/498252
ପ ୁ /311774 59 123 277େଦେବ  େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/044/498268
ୀ /311775 57 123 278ସ କୁ୍ତା େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା OR/06/044/498256
ୀ /311776 56 123 279ପ ୁ ର୍ୀମା େବେହରା ସା ଗେଣଶ େବେହରା OR/06/044/498273
ପ ୁ /311777 52 123 280ଶବି େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/044/498269
ପ ୁ /311778 49 123 281ପଶା  େବେହରା ପି ଧିେର  େବେହରା YVY0109462
ପ ୁ /311779 47 123 282ଦୁଷ  କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT3294394
ୀ /311780 46 123 283ବାସ ୀ େବେହରା ସା େଦେବ  େବେହରା LNT3294675
ପ ୁ /311781 46 123 284ଯେଶାବ  କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT3294386
ୀ /311782 43 123 285ପତିମା େବେହରା ସା ଦୁଷ  କମୁାର େବେହରା LNT3121548
ପ ୁ /311783 40 123 286େହମ  କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT3294634
ୀ /311784 37 123 287ରଶେିରଖା େବେହରା ସା ଯେଶାବ  କମୁାର େବେହରା YVY0288126
ପ ୁ /311785 36 123 288ସତିୃରଂଜନ େବେହରା ପି ରାେଜ  କମୁାର େବେହରା LNT4127247
ପ ୁ /311786 36 123 289ଜୟ  େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YVY0854307
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ପ ୁ /311787 36 123 290ଚିନୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଗେଣଶ ଚଦ େବେହରା YVY1306141
ପ ୁ /311788 33 123 291େଶୖେଳ  ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ସିତାରାମ େବେହରା LNT3037223
ୀ /311789 33 123 292ଲକି୍ଷପିୟା େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା LNT3037231
ୀ /311790 32 123 293ବିେନାଦିନୀ େବେହରା ସା ଚିନୟ କମୁାର େବେହରା YVY1295237
ୀ /311791 29 123 294ମୀତାଲୀ େବେହରା ସା େହମଂତ କମୁାର େବେହରା YVY1087790

ପ ୁ /311792 28 123 295େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା YVY0563460
ୀ /311793 26 123 296ପ ାବତୀ େବେହରା ପି କା ିର୍କଚ  େବେହରା YVY0876904
ୀ /311794 26 123 297ନିରୂପମା େବେହରା ସା ଜୟଂତ େବେହରା YVY1087832
ୀ /311795 25 123 298ଭାନୁପିୟା େବେହରା ପି ନେର  କମୁାର େବେହରା YVY1217991

ପ ୁ /311796 25 123 299ଦୀପକ େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା YVY0876912
ୀ /311797 44 123 300କବିତା ସାହୁ ସା ପଶା  େବେହରା YVY0563452

ପ ୁ /321798 57 123 301ଅେଶାକ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା OR/06/044/498275
ୀ /321799 52 123 302ମେନାରମା େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା LNT3294824

ପ ୁ /321800 51 123 303ଅସୀତ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା OR/06/044/498276
ୀ /321801 50 123 304ପଭାତୀ େବେହରା ସା କା ିର୍କ େବେହରା LNT3294667

ପ ୁ /321802 49 123 305ଅଜିତକମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା OR/06/044/498277
ୀ /321803 41 123 306ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଅଜିତ କମୁାର େବେହରା YVY0288373
ୀ /321804 39 123 307ସଚିୁତା େବେହରା ସା ଅସିତ କମୁାର େବେହରା YVY0563478
ୀ /331805 57 123 308ମଲିକା ଦାସ ପି ଜୟରାମ ଦାସ LNT2533867

ପ ୁ /341806 36 123 309ସେ ାଷ କମୁାର ବାରିକ ପି ଭା ର ବାରିକ YVY0877159
ପ ୁ /341807 66 123 310ରବୀ  ଦାସ ପି ଇ ମଣି ଦାସ LNT3295243
ପ ୁ /341808 62 123 311କୃପାସି ୁ ଦାସ ପି ଇ ମଣି ଦାସ LNT3261955
ପ ୁ /341809 60 123 312ବିଜୟ ଦାସ ପି େଗାପି ଦାସ OR/06/044/498284
ପ ୁ /341810 59 123 313ସବୁାସ ଦାସ ପି ଇ ମଣି ଦାସ OR/06/044/498288
ପ ୁ /341811 54 123 314ଫକିର ଦାସ ପି ଜୟରାମ ଦାସ OR/06/044/498286
ୀ /341812 52 123 315ରମାରାଣି ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ OR/06/044/498289

ପ ୁ /341813 48 123 316ଜିେତ  ଦାସ ପି ଇ ମଣି ଦାସ OR/06/044/498292
ୀ /341814 47 123 317ମଧଲିୁତା ଦାସ ସା ଫକିରଚରଣ ଦାସ LNT3296027
ୀ /341815 46 123 318େସୗଦାମିନୀ ଦାସ ସା କୃପାସି ୁ ଦାସ LNT4107009
ୀ /341816 40 123 319ସକୁ ଳା ଦାସ ସା ଜିେତ  ଦାସ YVY0109892

ପ ୁ /341817 39 123 320ନିର ନ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT4120325
ୀ /341818 33 123 321ସଚୁୀସିତା ଦାସ ସା ନିହାର ର ନ ଦାସ YVY0563494
ୀ /341819 32 123 322ଦି ିମୟୀ ଦାସ ପି କପୃାସି ୁ ଦାସ YVY0109884
ୀ /341820 31 123 323ସ ର୍ମୟୀ ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ YVY0397000
ୀ /341821 29 123 324ଭୁବେନଶରି ଦାସ ପି ରବ  ଦାସ YVY0594358

ପ ୁ /341822 29 123 325େସୗମଯ୍ ର ନ ଦାସ ପି ସବୁାସ ଦାସ YVY0563486
ପ ୁ /341823 27 123 326ବିଶ ରଂଜନ ଦାସ ପି କପୃାସି ୁ ଦାସ YVY0594390
ପ ୁ /341824 26 123 327େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ଦାସ ପି ସବୁାଷ ଚ  ଦାସ YVY0787994
ୀ /341825 26 123 328ତୃ ି ଦାସ ପି କପୃାସି ୁ ଦାସ YVY0952952
ୀ /341826 25 123 329େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ YVY0877134

ପ ୁ /341827 39 123 330ନିହାର ର ନ ଦାଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ LNT3295300
ପ ୁ /351828 62 123 331ଆନ  େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା OR/06/044/498300
ପ ୁ /351829 59 123 332ନ କିେଶାର େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା YVY0811802
ୀ /351830 54 123 333ବାସ ି େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା LNT2533883
ୀ /351831 50 123 334ସଜୁାତା େବେହରା ସା ଆନ  େବେହରା LNT2533875

ପ ୁ /351832 29 123 335ଦୂେଯର୍ାଧନ େବେହରା ପି ନ କିେଶାର େବେହରା YVY0876862
ୀ /351833 26 123 336ତୃ ିମୟୀ େବେହରା ପି ନ କିେଶାର େବେହରା YVY0876847

ପ ୁ /361834 51 123 338କବି  ବରାଳ ପି ହାଡିବ  ୁବରାଳ YVY0854349
ପ ୁ /361835 75 123 339ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା LNT2510709
ପ ୁ /361836 75 123 340ବିଧ ୁଭୂଷଣ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୂନ େବେହରା YVY0288142
ପ ୁ /361837 66 123 341ଇ ୁଭୂଷଣ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୂନ େବେହରା YVY0109504
ପ ୁ /361838 56 123 343ପଦୀପ େବେହରା ପି ସବୁାସ େବେହରା OR/06/044/498329
ୀ /361839 55 123 344ଲିପିକା େବେହରା ସା ଇ ୁଭୂଷଣ େବେହରା YVY0109496
ୀ /361840 53 123 345ମିନା େବେହରା ସା ଉେମଶ େବେହରା OR/06/044/498327
ୀ /361841 49 123 346ତନୟୀ େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା LNT3295516
ୀ /361842 49 123 347ନୀଳା େବେହରା ସା ପଭାକର େବେହରା YVY0397042
ୀ /361843 48 123 348ସିତା େବେହରା ସା ତପନ େବେହରା YVY0288407
ପ ୁ /361844 47 123 349ତପନ େବେହରା ପି ସବୁାସ େବେହରା OR/06/044/498331
ପ ୁ /361845 48 123 350ସ ିବ େବେହରା ପି ସବୁାସ େବେହରା YVY1365501
ପ ୁ /361846 45 123 351ବିକାଶ ଚ  େବେହରା ପି ବିଧ ୁଭୂଷଣ େବେହରା YVY0288159
ୀ /361847 37 123 352ଲକ୍ଷିପିୟା େବେହରା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପାତ LNT3037280
ପ ୁ /361848 29 123 353ସତଯ୍ପକାଶ େବେହରା ପି ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା YVY0396945
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ୀ /361849 28 123 354କିରଣ ବାଳା େବେହରା ପି ଉେମଶ ଚ  େବେହରା YVY0854315
ପ ୁ /361850 21 123 355ଜିେତଦ କମୁାର େବେହରା ପି ଊେମଶ େବେହରା YVY1158187
ପ ୁ /361851 20 123 356ଚିନୟ େବେହରା ପି ପଦୀପ େବେହରା YVY1299783
ୀ /361852 27 123 357ସଶୁୀ ଭାରତୀ ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ େବେହରା YVY0594556
ୀ /361853 74 123 358ପଦା ଦାସ ସା ନଟବର ଦାସ LNT3295078
ୀ /361854 45 123 359େରବତୀ ଦାସ ସା ଜଗବ ୁ ଦାସ OR/06/044/499050

ପ ୁ /361855 36 123 360େଦବାସିଷ ଦାସ ପି େମାଚିରାମ ଦାସ LNT3037264
ପ ୁ /361856 33 123 361ପାଥର୍ସାରଥି ଦାସ ପି େମାଚିରାମ ଦାସ LNT3037256
ୀ /361857 27 123 362ପି ି  ଦାସ ସା େଦବାଶୀଷ ଦାସ YVY0854406

ପ ୁ /361858 52 123 363ଜଗବ ୁ ଦାଶ ପି ନଟବର ଦାଶ LNT2510733
ୀ /361859 52 123 364ସ କୁ୍ତା େଜନା ସା କୀ ର୍ନ େଜନା OR/06/044/499049
ୀ /361860 69 123 365ସପୁଭା କମୁାରୀ ମହା ି ସା ଶଶଭୂିଷଣ େବେହରା LNT1698596

ପ ୁ /361861 56 123 366ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ମଧସୁଦୁନ ରାଉତରାୟ LNT4115580
ପ ୁ /361862 69 123 367ବିଜୟ ସାମ ରାୟ ପି ଅନ  ସାମ ରାୟ OR/06/044/498325
ୀ /371863 48 123 368ଏମ େଗୗରୀ ପି ଏମ.ସତଯ୍ନାରାୟଣ LNT3294162

ପ ୁ /381864 74 123 369ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ନବଘନ େବେହରା OR/06/044/498336
ୀ /381865 65 123 370ସତୀ େବେହରା ସା େଯାେଗ  େବେହରା LNT3296423
ୀ /381866 64 123 371ଗରୁୁବାରି େବେହରା ସା ରଘ ୁେବେହରା YVY0563551
ୀ /381867 59 123 372େଜମା େବେହରା ସା ଶତୃଘନ୍ େବେହରା OR/06/044/498335

ପ ୁ /381868 41 123 373ବଜବ ୁ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା LNT3296373
ୀ /381869 37 123 374ମିନି େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା YVY0563569

ପ ୁ /381870 36 123 375କୃପାସି ୁ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା LNT4095733
ୀ /381871 28 123 376ଭୁଲି େବେହରା ପି ରଘ ୁେବେହରା YVY0563577

ପ ୁ /391872 38 123 381ପରମାନ  େଭାଇ ପି ବସ  େଭାଇ LNT4139044
ୀ /391873 33 123 382ହର ପିୟା େଭାଇ ସା ପରମାନ  େଭାଇ YVY0109900

ପ ୁ /401874 53 123 383ମଦନ େଭାଇ ପି ବି ୁ େଭାଇ OR/06/044/498348
ପ ୁ /401875 48 123 384ପଫଲୁ େଭାଇ ପି ବି ୁ େଭାଇ LNT3296415
ୀ /401876 46 123 385ସଂକୁ ଳା େଭାଇ ସା ଅନ  େଭାଇ LNT3296076
ୀ /401877 45 123 386ସରସତୀ େଭାଇ ସା ମଦନ େଭାଇ YVY0563585

ପ ୁ /401878 28 123 387ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ମା ଶକୁ ଳା ଦାସ YVY0787861
ପ ୁ /411879 35 123 388ଜୟଂତ କମୁାର େବେହରା - ସଜୁାତା େବେହରା YVY1305671
ପ ୁ /411880 65 123 390ମେହଶର ଦାସ ପି ବୁଲା ଦାସ OR/06/044/498352
ୀ /411881 58 123 391ମ ଲୁତା ଦାସ ସା ମେହଶର ଦାସ OR/06/044/498353

ପ ୁ /411882 57 123 392ଟୁକ ୁଦାସ ପି ବୁଲା ଦାସ OR/06/044/498355
ୀ /411883 37 123 393େବୖଜୟ ି ମାଳା ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ LNT3037298
ୀ /411884 35 123 394େମନକା ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ YVY0109538

ପ ୁ /411885 32 123 395ତିେଲାଚନ ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ YVY0109520
ପ ୁ /411886 31 123 396ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ YVY0563593
ୀ /411887 55 123 397ଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ଜୟରାମ ଦାଶ LNT3329034
ୀ /421888 66 123 398େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା େକୖଳାସ ଦାସ OR/06/044/498361
ୀ /421889 54 123 399ବିଦଯ୍ଲୁତା ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଦାସ OR/06/044/498365
ୀ /421890 37 123 400ଛ ିତା ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ YVY0396804

ପ ୁ /421891 35 123 401ରାେକଶ କମୁାର ଦାସ ମା େରଣବୁାଳା ଦାସ LNT4524633
ୀ /421892 28 123 402ସମିୁତା ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ YVY0563650

ପ ୁ /421893 19 123 403ଶେୁଭ ୁ ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଦାସ YVY1249606
ପ ୁ /421894 36 123 404ରାଧାକା  ପ ା ପି ପହଲାଦ ପ ା YVY0594192
ୀ /421895 33 123 405େଦବଜାନୀ ପ ା ସା ରାଧାକା  ପ ା YVY0594176
ୀ /421896 32 123 406ଛବିନା ପାତ ପି ପିତାମର ପାତ YVY0109918

ପ ୁ /431897 67 123 407େକୖଳାସ ଚ  େଭାଇ ପି ସତଯ୍ବାଦି େଭାଇ OR/06/044/498373
ପ ୁ /431898 41 123 408ଲଗନ୍ଜିତ େଭାଇ ପି େକୖଳାସ ଚ  େଭାଇ LNT4106977
ପ ୁ /431899 39 123 409ବିଶଜିତ େଭାଇ ପି ୈଳାସ ଚ  େଭାଇ LNT4106985
ୀ /441900 69 123 410ସାବିତୀ େଦବୀ ସା ଶକୁେଦବ ମାହ OR/06/044/498408
ପ ୁ /441901 79 123 411େଗାକଳୁାନ  େଯନା ପି ଧଡି େଯନା OR/06/044/499068
ୀ /441902 64 123 412ଶା ିଲତା େଜନା ସା େଗାକଳୁାନ  େଯନା YVY0570655
ପ ୁ /441903 49 123 413ପକାଶ କମୁାର େଜନା ପି େଗାକଳୁାନ  େଜନା LNT4106951
ୀ /441904 37 123 414ଚ ନା େଜନା ସା ପକାଶ କମୁାର େଜନା YVY0563676
ପ ୁ /441905 69 123 415ବିଶଭାନୁ ମହା ି ପି ଶୀଧର ମହା ି OR/06/044/498392
ପ ୁ /441906 62 123 416ମିତଭାନୁ ମହା ି ପି ଶୀଧର ମହା ି OR/06/044/498394
ୀ /441907 50 123 417ପତିମା ମହା ି ସା ମିତଭାନୁ ମହା ି OR/06/044/498395
ପ ୁ /441908 30 123 418େଶାଭନ ମହା ି ପି ମିତଭାନୁ ମହା ି YVY0594614
ୀ /441909 37 123 419ଏମ୍ ସଭୁା ସମିୁତା ପି ବିଶ ଭାନୁ ମହା ି YVY0563684
ପ ୁ /451910 62 123 420ସୟଦ ଆଲି ପି ଆଶବ OR/06/044/498411
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ୀ /451911 78 123 421ଅଜିମନ ବିବି ସା ହାଡୁ OR/06/044/498409
ୀ /451912 69 123 422େଗୗରୀ େବାଷ ସା ଲାଲବାହାଦୁର େବାଷ OR/06/044/498410

ପ ୁ /461913 57 123 423ମବହଲ ଅଲି ପି ସୟଦ ଅଲି OR/06/044/498413
ୀ /461914 64 123 424ଖାତୁନ ବିବି ସା ରଜାକ୍ OR/06/044/498423

ପ ୁ /461915 31 123 425ଅ ଲୁ ରହିମ୍ େଶଖ ପି ର ାକ େଶଖ YVY0563692
ୀ /1321916 83 125 963ପଭାତ କମୁାରୀ ମହା ି ସା ରବି  ନାଥ ମହା ି OR/06/044/494419

ପ ୁ /1321917 53 125 964ଜୀମତୁାଭ ମହା ି ପି ରବି  ନାଥ ମହା ି OR/06/044/494425
ୀ /1321918 46 125 965ସେରାଜିନୀ ପ ନାୟକ ସା ଜିମତୁାଭ ପ ନାୟକ YVY0206219

ପ ୁ /1331919 74 125 966ରସାନ  େବେହରା ପି ବ ାଳି ଚରଣ େବେହରା LNT4104899
ୀ /1331920 67 125 967ତିେଳା ମା େବେହରା ସା ରସାନ  େବେହରା LNT3308657

ପ ୁ /1331921 48 125 968ସତଯ୍ପକାଶ େବେହରା ପି ରସାନ  େବେହରା OR/06/044/494429
ପ ୁ /1341922 92 125 969ଡା କଳୁମଣି ସାମଲ ପି ବହାନ  ସାମଲ OR/06/044/494440
ୀ /1341923 84 125 970େଶୖଳବାଳା ସାମଲ ସା କଳୁମଣି ସାମଲ LNT3308848

ପ ୁ /1341924 65 125 971ଭାରତ ଭୁଷଣ ସାମଲ ପି କଳୁମଣି ସାମଲ OR/06/044/494438
ୀ /1341925 60 125 972ଶଖିରବାସିନୀ ସାମଲ ସା ଭାରତ ସାମଲ OR/06/044/494439

ପ ୁ /1341926 39 125 973େସୗମଯ୍ ସାମଲ ପି ଭାରତ ଭୂଷଣ ସାମଲ LNT3308830
ପ ୁ /1351927 34 125 974ମହ ଦ ସଫିକ ପି ମହ ଦ ଜାବିର LNT3037983
ୀ /1351928 45 125 975ଶଗୁ ା ପରୱିନ୍ . ସା େମାଜିବୁଲ ରେହମାନ . LNT3309028

ପ ୁ /1351929 34 125 976ମହ ଦ ଶାକିର . ପି ମହ ଦ ଜାବିର . LNT3263373
ୀ /1351930 63 125 977େଗୗରଜାନ େବଗମ ସା ମହ ଦ ଜାବିର OR/06/044/494456
ୀ /1351931 58 125 978ନସିମା ବିବି ସା ମହ ଦ ନାଦିର OR/06/044/494458
ୀ /1351932 36 125 979ସବନମ ହୁେସନ ସା ମହ ଦ ସଗିର YVY0790204

ପ ୁ /1351933 25 125 980ଆଜାଦ୍ ମହ ଦ ପି ମହ ଦ ନାଦିର YVY1037118
ପ ୁ /1351934 56 125 981ମହ ଦ ନାଦିର ପି ନୁର ମହ ଦ OR/06/044/494457
ୀ /1351935 31 125 982ନାଜିଆ ପରୱିନ ପି ମହ ଦ ନାଦିର YVY0789974
ୀ /1351936 29 125 983ନଗମା ପରୱିନ ପି ମହ ଦ ନାଦିର YVY0789958
ୀ /1351937 26 125 984େନହା ପରୱିନ ପି ମହ ଦ ନାଦିର YVY0789966
ୀ /1351938 31 125 985ସେହନାଜ ପରୱିନ ପି ମହ ଦ ଜାବିର YVY0435453
ୀ /1351939 34 125 986ସବାନା ପରୱିନ ପି ମହ ଦ ଜାଭିର YVY0600643
ୀ /1351940 29 125 987ସେହନାଜ ପରବିନ ସା ମହ ଦ ସାକିର YVY0790154

ପ ୁ /1351941 23 125 988ସାଇଫଲୁ ରେହମାନ ପି ମଜିୁବୁର ରେହମାନ YVY1037068
ପ ୁ /1351942 47 125 989ମଜିବୁର ରେହମାନ . ପି ଓଶତି୍ ମହ ଦ ର. LNT3263332
ପ ୁ /1351943 39 125 990ମହ ଦ ସଗିର ପି ମହ ଦ ଜାବିର LNT3309002
ପ ୁ /1351944 70 125 991ମହ ଦ ଜାବିର୍ ପି ମହ ଦ ନୁର OR/06/044/494455
ପ ୁ /1361945 52 125 992େସକ ଆଲାଉଦିନ ପି ଯଲିଲ OR/06/044/494444
ୀ /1361946 75 125 993ଯଇନା ବିବି ସା ଯଲିଲ OR/06/044/494443

ପ ୁ /1361947 85 125 994େସକ ଯଲିଲ ପି ରଖ ୁ OR/06/044/494442
ପ ୁ /1371948 66 125 995ବିଜୟ ଲାହିର ପି କା ନ ଲାହିର YVY0115592
ୀ /1371949 58 125 996ଚିଲୁ ଲାହିର ସା ଅଜୟ ଲାହିର YVY0115584
ୀ /1371950 54 125 997େରଖା ଲାହିର ସା ବିଜୟ ଲାହିର OR/06/044/494688

ପ ୁ /1371951 69 125 998ଅଜୟ କମୁାର ଲାହିରି ପି କା ନ ଲାହିରି YVY0115600
ପ ୁ /1371952 34 125 999ଅ ିର୍ମାନ ଲାହିରି ପି ଅଜୟ କମୁାର ଲାହିରି YVY0115618
ୀ /1371953 30 125 1000ଅ ିର୍ତା ଲାହିରି ପି ଅଜୟ କମୁାର ଲାହିରି YVY0790246

ପ ୁ /1381954 61 125 1001ଧବୃଚରଣ ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ OR/06/044/494708
ୀ /1381955 56 125 1002ବିଦୁଲତା ରାଉତ ସା ଧବୃ ଚରଣ ରାଉତ LNT3308855

ପ ୁ /1381956 34 125 1003େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ରାଉତ ପି ଧବୃ ଚରଣ ରାଉତ LNT3037991
ପ ୁ /1391957 63 125 1004ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ ପି ଜନା ର୍ନ ଦାସ YVY0399105
ୀ /1391958 34 125 1005ପିୟ ା ଦାସ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ YVY0399097
ୀ /1391959 30 125 1006େପୗେଲାମୀ ଦାସ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ YVY0399113
ୀ /1391960 25 125 1007ପତିତୀ ଦାସ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ YVY0886077
ପ ୁ /1391961 65 125 1008ପେମାଦ ମିଶ ପି େଯାେଗ  ମିଶ OR/06/044/494479
ୀ /1391962 58 125 1009ନିହାରବାଳା ମହା ି ସା ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ YVY0399089
ୀ /1401963 52 125 1010ଶାରଦା କର ସା ବିଭୁତୀ ଭୀଷଣ ତପାଠୀ YVY1016054
ୀ /1401964 63 125 1011ସଂଘମିତା ରଥ ସା ପଣୁନ୍ର୍ ଚ  ତିପାଠୀ OR/06/044/494485
ପ ୁ /1401965 90 125 1012ସେୁର  ନାଥ ତିପାଠୀ ପି ବା ାନିଧି ତିପାଠୀ OR/06/044/494482
ପ ୁ /1401966 63 125 1013ପ ୁ ର୍ ଚ  ତିପାଠୀ ପି ସେୁର  ତିପାଠୀ OR/06/044/494484
ପ ୁ /1401967 56 125 1014ପଭାସ ଚ  ତିପାଠୀ ପି ସେୁର  ନାଥ ତିପାଠୀ OR/06/044/494486
ପ ୁ /1401968 54 125 1015ବିଭୁତିଭୁଷଣ ତିପାଠୀ ପି ସେୁର  ନାଥ ତିପାଠୀ OR/06/044/494488
ପ ୁ /1411969 45 125 1016ଏ ନମିତାଭ ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ YVY0886150
ୀ /1411970 65 125 1017ସତିୃଲତା ଶତପଥୀ ସା ରବି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ YVY0206227
ପ ୁ /1411971 63 125 1018େଦବାନ  ଶତପଥୀ ପି ଲି ରାଜ ଶତପଥୀ OR/06/044/494498
ୀ /1411972 55 125 1019ରଶ ିଶତପଥୀ ସା େଦବାନ  ଶତପଥୀ OR/06/044/494499
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ୀ /1411973 27 125 1020େସାଫିୟା ଶତପଥୀ ପି େଦବାନ  ଶତପଥୀ YVY0599720
ୀ /1411974 41 125 1021ଗାୟତୀ ଶତପଥୀ ସା ଦିପକ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0186346
ୀ /1411975 32 125 1022େସାନମ ଶତପଥି ପି େଦବାନ  ଶତପଥି YVY0115626

ପ ୁ /1411976 50 125 1023ଅରୁଣ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ରବିନାରାୟଣ ଶତପଥୀ YVY0186338
ପ ୁ /1411977 45 125 1024ଦୀପକ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ରବିନାରାୟଣ ଶତପଥୀ LNT2521839
ୀ /1411978 35 125 1025ବନଶୀ ଶତପଥୀ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0186353
ୀ /1411979 36 125 1026ସଚିୁସିତା ତିପାଠୀ ସା ଏ ନମିତାଭ ଦାସ YVY0886028

ପ ୁ /1421980 80 125 1027ନେଗ  ନାୟକ ପି ଈଶର ନାୟକ OR/06/044/494511
ପ ୁ /1421981 53 125 1028ଦାରିଦଯ୍ଭ ନ ନାୟକ ପି ନେଗ  ନାଥ ନାୟକ OR/06/044/494513
ପ ୁ /1421982 50 125 1029ସତିୃ ରଂଜନ ନାୟକ ପି ଯଦୁନାଥ ନାୟକ LNT3308517
ପ ୁ /1421983 50 125 1030ଦୀପକ ର ନ ନାୟକ ପି ନେଗ  ନାଥ ନାୟକ OR/06/044/494514
ୀ /1421984 46 125 1031ବବିତା ନାୟକ ପି ନେଗ  ନାଥ ନାୟକ LNT3308806
ୀ /1421985 44 125 1032କାକା େଜଯ୍ାସା ନାୟକ ସା ସତିୃ ର ନ ନାୟକ YVY0115634
ୀ /1421986 44 125 1033ମିନଭର୍ା ନାୟକ ସା ଦିପକ ର ନ ନାୟକ YVY0115642
ୀ /1421987 43 125 1034ମିନତୀ ପଭା ନାୟକ ସା ଦାରିଦଯ୍ ର ନ ନାୟକ LNT1698257

ପ ୁ /1421988 53 125 1035ପେବାଧ କମୁାର ପରିଡା ପି କଶୁ ପରିଡା YVY0115659
ପ ୁ /1421989 47 125 1036ସେରାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦାରିଦଯ୍ ଭ ନ ସାଇଁ LNT1698265
ୀ /1431990 35 125 1037ଫରିଦା ନଫିସ  ସା େସକ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ  YVY0206235

ପ ୁ /1431991 82 125 1038େବୖକୁ  ମହାପାତ ପି ଶଦାଶବି ମହାପାତ OR/06/044/494519
ୀ /1431992 82 125 1039ବାସ ି ମହାପାତ ସା େବୖକୁ  ମହାପାତ LNT3308384

ପ ୁ /1431993 44 125 1040ସ ୟ ମହାପାତ ପି େବୖକୁ  ମହାପାତ OR/06/044/494522
ୀ /1431994 44 125 1041ଋତୁପ ର୍ା ମହାପାତ ସା ସ ୟ ମହାପାତ YVY0435479

ପ ୁ /1431995 57 125 1042ସେରାଜ ମହାପାତ ପି େବୖକୁ  ମହାପାତ YVY0435487
ପ ୁ /1441996 43 125 1043ଅବାସ ଅଲି ପି ଅଲି ଇମାମ୍ YVY0435495
ୀ /1441997 57 125 1044ନାଜିନୀ େବଗମ ସା ହମିଦ OR/06/044/494503
ୀ /1441998 45 125 1045ସାେହନାଜ େବଗମ ସା ଜାବିର OR/06/044/494505
ୀ /1441999 31 125 1046ଆଫରିନ୍ େବଗମ୍ ପି େସକ୍ ଜାବିର YVY0600692

ପ ୁ /1442000 52 125 1047େସକ ଜାକିର ପି ହମିଦ OR/06/044/494504
ପ ୁ /1442001 44 125 1048େସକ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ହମିଦ OR/06/044/494507
ୀ /1442002 34 125 1049ଫରିଦା ନଫିସ ସା େସକ୍ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ YVY0600619

ପ ୁ /1442003 33 125 1050େସକ ସବିର ପି େସକ ଜାବିର ସବିର YVY0206243
ୀ /1442004 38 125 1051େରଶମା ସହିଦ ସା େସକ ସହିଦ ହବିବ YVY0699686

ପ ୁ /1442005 46 125 1052େସକ ସହିଦ ହବିବି ପି େଶଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ ହମିଦ୍ OR/06/044/494506
ୀ /1452006 48 125 1053ସାଜାଦି ବିବି ସା େସଖ ରଫିକ LNT3038007
ୀ /1452007 35 125 1054ବିଲକିସ େବଗମ ପି େସକ ରେହମତ ଉଲା େବଗମ YVY0186379
ୀ /1452008 34 125 1055ନରଗିସ େବଗମ ପି େସକ ରେହମତଉଲା େବଗମ YVY0186361
ୀ /1452009 50 125 1056ସରିଫତ ବିବି ସା ରେହମତ  OR/06/044/494537

ପ ୁ /1452010 85 125 1057େସକ କବିର ପି କରିମ  LNT3308889
ପ ୁ /1452011 50 125 1058େସକ ରଫିକ ପି କବିର LNT3263340
ପ ୁ /1462012 54 125 1059େସକ୍ ସମୀର ପି େସକ୍ ନବୀର LNT4492245
ପ ୁ /1462013 28 125 1060େସକ ଅକିଲ ପି େସକ ଜମିଲ ମହ ଦ YVY0886366
ୀ /1462014 53 125 1061ସଲମା େବଗମ ସା ଗଫର OR/06/044/494531
ୀ /1462015 50 125 1062ନଜମା େବଗମ ସା ଜମିର OR/06/044/494533
ୀ /1462016 30 125 1063ଜୟବୁନ େବଗମ ପି େସକ ଜମିର YVY0435511
ୀ /1462017 46 125 1064ହୁସନା ବିବି ସା େସକ୍ ସମୀର ବିବି LNT4492237

ପ ୁ /1462018 62 125 1065େସକ ଗଫର ପି ନବିର OR/06/044/494530
ପ ୁ /1462019 39 125 1066େଶକ୍ ଇସାଇଲ୍ ପି େଶକ୍ ଗଫାର YVY0886408
ପ ୁ /1462020 55 125 1067େସକ ଜମିର ମହମଦ ପି ନବିର OR/06/044/494532
ପ ୁ /1462021 29 125 1068େସକ ସକିଲ ପି େସକ ଜମିର YVY0435537
ପ ୁ /1462022 30 125 1069େସକ ସଲିମ ପି େସକ ଜମିର YVY0435503
ୀ /1462023 31 125 1070ସାବାନା ୟାସମିନ ପି େସକ ଗଫାର YVY0886374
ୀ /1472024 52 125 1071ନଇମା ବିବି ସା େସକ ଜବାର OR/06/044/494640
ପ ୁ /1472025 62 125 1072େସକ ଜବାର ମହମଦ ପି ନବୀର OR/06/044/494639
ପ ୁ /1472026 35 125 1073େସକ ରଜାକ ପି େସକ ଜବାର YVY0789909
ପ ୁ /1482027 77 125 1074ରମାନାଥ ପତି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ପତି OR/06/044/494524
ୀ /1482028 65 125 1075େମୖେତୟୀ ପତି ସା ରମାନାଥ ପତି OR/06/044/494525
ପ ୁ /1482029 62 125 1076ପତାପ ଚ  ପତି ପି େଗାପିନାଥ ପତି OR/06/044/494736
ପ ୁ /1482030 60 125 1077ପଫଲୁ ଚ  ପତି ପି େଗାପିନାଥ ପତି OR/06/044/494527
ୀ /1482031 50 125 1078ବିଳାସୀନି ପତି ସା ପତାପ ଚ  ପତି OR/06/044/494694
ପ ୁ /1482032 48 125 1079ପରେମଶର ପତି ପି େଗାପିନାଥ ପତି OR/06/044/494528
ୀ /1482033 36 125 1080ମମତା ପତି ପି ରମାନାଥ ପତି YVY0699678
ପ ୁ /1482034 30 125 1081ପ ୁ କ ପତି ପି ରମାନାଥ ପତି YVY0600312
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ୀ /1492035 50 125 1082ଲମିହା ରେହମାନ . ସା େସକ୍ ସମିଉଲା . LNT3308632
ୀ /1492036 56 125 1083େସୗକତ ଜାହାନ େବଗମ ସା କଲିମଲୁା େଶଖ YVY0399121
ୀ /1492037 55 125 1084େରାସନାରା େବଗମ ସା ସୟଦ ମାହବୂ ଅଲୀ LNT3308376
ୀ /1492038 50 125 1085େସୗକତ ଜାହଁା େବଗମ ସା େସକ କଲିମ ଉଲା LNT3308970

ପ ୁ /1492039 59 125 1086େସକ କଲିମଉଲା ପି ୱାରସତୁଲା କଲିମଉଲା OR/06/044/494543
ୀ /1492040 85 125 1087ସାେଲହା ଖାତୁନ ସା ୱାରସତୁଲା LNT3308616

ପ ୁ /1492041 58 125 1088େସକ ସ ିଉଲା ପି େସକ ୱାରସତୁଲା YVY1271311
ପ ୁ /1502042 53 125 1089ସବହଟ ଅଂଜୁମ -  େରାସନ ଊଲା LNT3308624
ୀ /1502043 28 125 1090େରଜିଆ େବଗମ ପି ଅଜାଦ ଖଁା YVY0790063
ୀ /1502044 26 125 1091େସାଫିୟା େବଗମ ପି ଆଜାଦ ଖଁା YVY0790071

ପ ୁ /1502045 75 125 1092ଆଜାଦ ଖଁା ପି ଦିଲୱାର ଖଁା OR/06/044/494546
ପ ୁ /1502046 63 125 1093 େରାସନ ଊଲା ପି  ଵରସଟ ଊଲା LNT3324266
ପ ୁ /1512047 38 125 1094େସକ୍ ଇମାନ ପି େସକ୍ ଉସାନ LNT4469771
ୀ /1512048 100 125 1095ହସିନା ବିବି ସା େସକ ଏରଫାନ OR/06/044/494552
ୀ /1512049 51 125 1096ଗସିମନ ବିବି ସା ଉଷମାନ OR/06/044/494551

ପ ୁ /1512050 69 125 1097େସକ ଉସମାନ ପି େସକ ଏରଫାନ OR/06/044/494550
ପ ୁ /1522051 62 125 1098ନିରଂଜନ େଜନା ପି ହୃଦାନ  େଜନା LNT3038023
ୀ /1522052 52 125 1099ସାବିତି େଜନା ସା ନିରଂଜନ େଜନା LNT3038031

ପ ୁ /1522053 45 125 1100ବହାନ  େଜନା ପି ବାବାଜି ଚରଣ େଜନା YVY0115667
ୀ /1522054 40 125 1101ସ ଯ୍ାରାଣୀ େଜନା ସା ବହାନ  େଜନା YVY0115675

ପ ୁ /1522055 61 125 1102ବୁ େଦବ ମହା ପି ରଥ ୁମହା LNT3038049
ପ ୁ /1522056 39 125 1103େରାସନ ବାସଦୁତା ରାଉତ ରାୟ ପି ସଂଗାମ ରାଉତ ରାୟ LNT3308921
ପ ୁ /1522057 71 125 1104ସଂଗାମ ରାଉତରାୟ ପି କୀ ର୍ନ ରାଉତରାୟ OR/06/044/494583
ୀ /1522058 65 125 1105େରଣବୁାଳା ରାଉତରାୟ ସା ସଂଗାମ ରାଉତରାୟ OR/06/044/494584
ୀ /1522059 55 125 1106ଆଦରମଣୀ ରାଉତରାୟ ସା ସ ିତ ରାଉତରାୟ OR/06/044/494586
ୀ /1522060 48 125 1107ସ ୀତା ରାଉତରାୟ ପି କୀ ର୍ନ ରାଉତରାୟ OR/06/044/494588

ପ ୁ /1522061 32 125 1108େରାହନ ବିଭୁଦ  ରାଉତରାୟ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ରାଉତରାୟ LNT3038015
ପ ୁ /1532062 33 125 1109ଅଭିଜିତ ଖ ାଇ ପି େସୗମଯ୍ କା  ଖ ାଇ LNT3038064
ପ ୁ /1532063 72 125 1110ଚ କା  ଖ ାୟୀ ପି ଜଗଦିଶ ଖ ାୟୀ OR/06/044/494555
ପ ୁ /1532064 66 125 1111େସୗମଯ୍କା  ଖ ାୟୀ ପି ଜଗଦିଶ ଖ ାୟୀ OR/06/044/494557
ୀ /1532065 64 125 1112ସବିତା ଖ ାୟୀ ସା ଚ କା  ଖ ାୟୀ OR/06/044/494556
ୀ /1532066 60 125 1113ଶୀଜାତା ଖ ାୟୀ ସା େସୗମଯ୍କା  ଖ ାୟୀ OR/06/044/494558
ୀ /1532067 56 125 1114ପତିଭା ପରିଡା ସା ଜଗନନ୍ାଥ ପରିଡା OR/06/044/494561
ୀ /1532068 39 125 1115ଇ ିତା ପରିଡା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପସାଦ ପରିଡା LNT2522803
ୀ /1532069 34 125 1116ଉପାସନା ପରିଡା ମା ପତିଭା ପରିଡା LNT3038072
ୀ /1542070 77 125 1117ନିମର୍ଳା ପରିଡା ସା ସେୁର  ନାଥ ପରିଡା OR/06/044/494563

ପ ୁ /1542071 58 125 1118ସବୁତ କମୁାର ପରିଡା ପି ସେୁର  ନାଥ ପରିଡା YVY0812099
ୀ /1542072 55 125 1119ଶମିର୍ଳା ପରିଡା ସା ସବୁତ କମୁାର ପରିଡା LNT3308699
ୀ /1542073 42 125 1120ଶଭିୁନା ପରିଡା ପି ସେୁର  ନାଥ ପରିଡା LNT3308707

ପ ୁ /1552074 77 125 1121କେୁରଶ େସଠୀ ପି ଶଯ୍ାମ େସଠୀ LNT3308210
ପ ୁ /1552075 43 125 1122ବାଗା େସଠୀ ପି କେୁରଶ େସଠୀ LNT4477832
ୀ /1562076 34 125 1123ତପସିନି ସାହୁ ପି ତରୁଣ କମୁାର ସାହୁ YVY0115683

ପ ୁ /1572077 71 125 1124ପଫଲୁ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଆଦିକ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ LNT3308491
ପ ୁ /1572078 47 125 1125ଜୟ  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0399311
ପ ୁ /1572079 43 125 1126ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0399329
ୀ /1572080 42 125 1127ନମିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଜୟ  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0399295

ପ ୁ /1572081 80 125 1128ନୀଳମଣି େହାତା ପି ଉ ବାନ  େହାତା OR/06/044/494198
ପ ୁ /1572082 46 125 1129ସେ ାଷ େହାତା ପି ନୀଳମଣି େହାତା OR/06/044/494200
ପ ୁ /1572083 37 125 1130ଅମିକା ପସାଦ ପ ା ପି ଶବି ପସାଦ ପ ା YVY0399337
ପ ୁ /1572084 69 125 1131ମରୁଲୀଧର ସାର ୀ ପି କୃ  ଚ  ସାର ୀ YVY0843557
ୀ /1572085 61 125 1132ମାନସା ଷଢ ୀ ସା ମରୁଲୀଧର ଷଢ ୀ YVY0843565
ୀ /1572086 41 125 1133ତପସନୀ ସାର ୀ ପି ମରୁଲୀଧର ସାର ୀ YVY0843540
ପ ୁ /1572087 40 125 1134ଜେନଜୟ ସାର ୀ ପି ମରୁଲିଧର ସର ି YVY1126002
ୀ /1582088 69 125 1135ପତିଭାମନ ରୀ ଦାସ ସା ଡା. ନବ କିେଶାର ଦାସ YVY0885327
ପ ୁ /1582089 44 125 1136ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଡା.ନବ କିେଶାର ଦାସ YVY0885301
ୀ /1582090 31 125 1137ଉଷାରାଣୀ ଦାସ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ YVY0954693
ପ ୁ /1582091 44 125 1138ରାଜ କମୁାର ଗୁ ା ପି େବଚାନ୍ ଗୁ ା YVY0115717
ୀ /1582092 40 125 1139ରାଜ କମୁାରୀ ଗୁ ା ସା ଅନିଲ କମୁାର ଗୁ ା YVY0115725
ୀ /1582093 38 125 1140ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ LNT3038098
ୀ /1582094 37 125 1141ରଶତିା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ LNT3038080
ପ ୁ /1582095 31 125 1142ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭା ର ସାହୁ YVY1014950
ପ ୁ /1582096 84 125 1143ଶକୁେଦବ ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ OR/06/044/494748
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ୀ /1582097 48 125 1144ମଂଜୁକ୍ତା ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ LNT4466975
ପ ୁ /1592098 70 125 1145ଭୁବନାନ  ସାଇଁ ପି ପଦଚରଣ ସାଇଁ OR/07/035/130087
ପ ୁ /1592099 43 125 1146ଶଭୁଜିତ ସାଇଁ ପି ଭୁବନାନ  ସାଇଁ LNT2533685
ୀ /1592100 41 125 1147ଅରୁ ତି ସାଇଁ ସା ଶଭୁଜିତ୍ ସାଇଁ YVY0115758

ପ ୁ /1592101 40 125 1148ଲିପସିତା ସାଇଁ ପି ଭୁବନାନ  ସାଇଁ LNT2533693
ପ ୁ /1602102 26 125 1149େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ଗେଣଶର ଦ YVY0806471
ପ ୁ /1602103 34 125 1150ସଂଜୟ କମୁାର ଦ ପି ଗେଣସର ଦ YVY0115766
ପ ୁ /1602104 26 125 1151େସୗମଯ୍ ର ନ ଦ ପି ଗେଣଶର ଦ YVY1015981
ପ ୁ /1602105 64 125 1152ଗେଣଶର ଦ ପି ନରହରି ଦ YVY0810234
ପ ୁ /1602106 55 125 1153ଉମାକା  ମହା ି ପି ଭୀମ ଚରଣ ମହା ି LNT3308152
ୀ /1602107 50 125 1154ମମତା ମହା ି ସା ଉମାକା  ମହା ି LNT3308822

ପ ୁ /1602108 56 125 1155ଆ ର୍ତାଣ ପାଢୀ ପି ମଧସୁଦୂନ ପାଢୀ OR/06/044/486388
ୀ /1602109 52 125 1156ଗୀତା ଳି ପାଢୀ ସା ଆ ର୍ତାଣ ପାଢୀ OR/06/044/486389
ୀ /1602110 30 125 1157ଭାଗଯ୍ଶୀ ପାଢୀ ପି ଆ ର୍ତାଣ ପାଢୀ YVY0723403

ପ ୁ /1602111 28 125 1158ବିଶଜିତ ପାଢୀ ପି ଆ ର୍ତାଣ ପାଢୀ YVY0723387
ପ ୁ /1602112 52 125 1159କୃ  ଚ  ରାଉତ ପି ନଟବର ରାଉତ LNT3308145
ୀ /1602113 46 125 1160ଅହଲଯ୍ା ରାଉତ ସା କୃ  ଚ  ରାଉତ LNT3308814
ୀ /1612114 75 125 1161ଝୁନାରାଣୀ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା YVY1292317
ୀ /1612115 48 125 1162ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/044/494157

ପ ୁ /1612116 45 125 1163ଗେଣଶ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/044/494156
ୀ /1612117 78 125 1164ସରସତୀ େଦଇ ସା ଗେଜ  େବେହରା LNT3308129
ୀ /1622118 46 125 1165ରଜନୀ େବୱା - କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/044/494169

ପ ୁ /1622119 72 125 1166ଅନିରୁ  ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/044/494165
ୀ /1622120 55 125 1167ଶୀମତୀ ଦାସ ସା ଅନିରୁ  ଦାସ OR/06/044/494166

ପ ୁ /1622121 50 125 1168ଦୁଃଶାସନ ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/044/494168
ପ ୁ /1622122 49 125 1169େଗୗର ର ନ ଦାସ ପି ଗେଣଶର ଦାସ YVY0934299
ପ ୁ /1622123 48 125 1170ଗିରିଶ ଚ  ଦାସ ପି ଗେଣଶର ଦାସ YVY0934273
ୀ /1622124 47 125 1171ର ିତା ଦାସ ସା ଗିରିଶ ଚ  ଦାସ YVY0934281

ପ ୁ /1622125 39 125 1172ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନିରୁ  ଦାସ LNT3308111
ୀ /1622126 39 125 1173ତିେଲାଚନା ଦାସ ସା େଗୗର ର ନ ଦାସ YVY0934265
ୀ /1622127 24 125 1174ପ ୁ ା ଦାସ ପି ଅନିରୁ  ଦାସ YVY0954651
ୀ /1622128 42 125 1175ଟୁକନୁୀ େଦଇ ପି କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/044/494170

ପ ୁ /1632129 73 125 1176ନିମର୍ଳ ପତି ପି ରମାକା  ପତି LNT3309143
ୀ /1632130 67 125 1177ଆଶାଲତା ପତି ସା ନିମର୍ଳ ପତି LNT3308772
ୀ /1632131 41 125 1178େମୖେତୟୀ ପତି ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ପତି LNT3308780

ପ ୁ /1632132 40 125 1179ବିନାୟକ ଚ  ପତି ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ପତି LNT3309150
ପ ୁ /1642133 52 125 1180ଦିେନଶ କମୁାର ଗୁ ା ପି େକଶବ ପସାଦ ଗୁ ା YVY1292325
ୀ /1642134 32 125 1181ସବିତା ପ ା ସା େଜଯ୍ାତି ବିଭାଶ ପତି YVY0290494
ୀ /1642135 68 125 1182ମ ଳୁା ପାଣି ସା ରାଜକିେଶାର ପତି OR/06/044/494718

ପ ୁ /1642136 76 125 1183ରାଜକିେଶାର ପତି ପି େଗାକଳୁ ପତି OR/06/044/494719
ପ ୁ /1642137 42 125 1184େଜଯ୍ାତି ବିକାଶ ପତି ପି ରାଜ କିେଶାର ପତି LNT4481412
ପ ୁ /1642138 41 125 1185େଜଯ୍ାତି ବିଭାଶ ପତି ପି ରାଜ କିେଶାର ପତି LNT3308202
ୀ /1642139 40 125 1186େମାନଲିସା ଷଡ ୀ ସା େଜଯ୍ାତି ବିକାଶ ପତି YVY0600122
ୀ /1652140 60 125 1187ଛବି ବାରିକ ସା ଟୁନିଆ ବାରିକ OR/06/044/494653

ପ ୁ /1652141 32 125 1188ର ିତ କମୁାର ବାରିକ ପି ଟୁନିଆ ବାରିକ YVY0435545
ପ ୁ /1652142 29 125 1189ର ିତ କମୁାର ବାରିକ ପି ଟୁନିଆ ବାରିକ YVY0290502
ପ ୁ /1662143 37 125 1190ସଂଜିତ କମୁାର ବାରିକ ପି ଟୁନିଆ ବାରିକ LNT3308681
ୀ /1662144 49 125 1191ଜୁମନି ବିବି ସା େସକ ଜୁମା YVY0435529
ୀ /1662145 34 125 1192ସାଇଗିତା ସାଇଁ ସା ସ ିତ କମୁାର ବାରିକ YVY1035310
ପ ୁ /1672146 39 125 1193ସବୁତ ର ନ ଖଟୁଆ ପି ନଟବର ଖଟୁଆ LNT4140737
ୀ /1672147 30 125 1194ସିତାରାଣୀ ସିଂ ସା ସବୁତ ର ନ ଖଟୁଆ YVY0954701
ୀ /1682148 67 125 1195ସତଯ୍ଭାମା େଜନା ସା ଫକିର େମାହନ େଜନା YVY0235077
ପ ୁ /1682149 49 125 1196ଅରୁଣ କମୁାର େଜନା ପି ଫକିର େମାହନ େଜନା YVY0290536
ପ ୁ /1682150 42 125 1197ତରୁଣ କମୁାର େଜନା ପି ଫକିର େମାହନ େଜନା YVY0290510
ୀ /1682151 42 125 1198ମିନତୀ େଜନା ସା ଅରୁଣ କମୁାର େଜନା YVY0290528
ପ ୁ /1692152 58 125 1199ସେୁର  ନାଥ ପ ନାୟକ ପି ବାଳକୃ  ପ ନାୟକ YVY0398990
ପ ୁ /1692153 37 125 1200ଶଭୁ େଜଯ୍ାତି ପ ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାଥ ପ ନାୟକ YVY0398982
ପ ୁ /1702154 53 125 1201େକ ଜଗନନ୍ାଥ ପି େକ ଅପନା YVY0435586
ୀ /1702155 43 125 1202େକ େଜଯ୍ାତି ସା େକ ଜଗନନ୍ାଥ YVY0435578
ୀ /1712156 32 125 1203ଶଭୁଶୀ ନାୟକ ପି ହୃଦାନ  ନାୟକ YVY0435560
ୀ /1712157 31 125 1204ରୁପଶୀ ନାୟକ ପି ହୃଦାନ  ନାୟକ YVY0435552
ୀ /1722158 76 125 1205ବିମଳା ଦାସ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ଦାସ YVY0398974
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ପ ୁ /1722159 43 125 1206ବାବୁଲି କମୁାର ଦାସ ପି େଦୖତାରୀ ଦାସ YVY0399071
ପ ୁ /2160 33 127 1ଏରଜ ଅଖତାର ପି ଅସଫ ଅଲୀ ଖାନ YVY0112458
ୀ /C/O- chit2161 58 127 2େଜଯ୍ାସନ୍ା ରାଣୀ ବାରିକ - ମଧସିୁତା ବାରିକ YVY1303965

ପ ୁ /C/O- chit2162 20 127 3ଅଭିଜିତ ନାୟକ ପି ଅଜିତ ନାୟକ YVY1303973
ୀ /c/o-chitt2163 26 127 4ଶଭୁତା ବାରିକ - ମଧସିୁତା ବାରିକ YVY1304153
ୀ /C/O-NATA2164 26 127 5ଗୀତାଂଜଳି ମଲିକ ସା ର ନ କମୁାର ମଲିକ YVY1308832

ପ ୁ /JOBRA ROA2165 23 127 6ସାହିଲ ଖାନ ପି ହସନ ଖାନ YVY1275932
ୀ /Matrisad2166 21 127 7ଏସ୍ ସମପିର୍ତା ପି ଭାଗିରଥୀ ସାମ ରାୟ YVY1256502

ପ ୁ /Matrisad2167 19 127 8ସମରଜିତ ସାମ ରାୟ ପି ଭାଗିରଥୀ ସାମ ରାୟ YVY1256288
ୀ /NUASAHI2168 25 127 9େସତା ପିୟା ମିଶା ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ YVY1227263

ପ ୁ /Shyam Kut2169 43 127 10ଦିପାୟନ୍ ପଟନାୟକ ପି ଧୁବ ଚରଣ ପ ନାଯକ LNT1697911
ୀ /012170 31 127 11ସପନ୍ାରାଣୀ େସଠୀ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେସଠୀ YVY1276088
ୀ /12171 62 127 12ଶଶଲିତା େଦଈ ସା ସେୁର  େସଠୀ OR/06/044/486005
ୀ /12172 49 127 13ମିନତୀ େଦଈ ସା ମଦନ େମାହନ େସଠୀ OR/06/044/486007

ପ ୁ /12173 57 127 14ରାଜାରାମ ସାହୁ ପି ବାେ  ସାହୁ YVY0789214
ପ ୁ /12174 32 127 15ଅଭିମନଯ୍ ୁେସଠୀ ପି ମଦନ େମାହନ େସଠୀ YVY0289439
ପ ୁ /12175 66 127 16ସେୁର  େସଠୀ ପି ରାମ ଚ  େସଠୀ OR/06/044/486004
ପ ୁ /12176 57 127 17ମଦନ େମାହନ େସଠୀ ପି େକ୍ଷତବାସୀ େସଠୀ OR/06/044/486006
ପ ୁ /12177 48 127 18େଦେବ  େସଠୀ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େସଠୀ OR/06/044/486009
ପ ୁ /12178 44 127 19ଅେଷାକ କମୁାର େସଠୀ ପି ସେୁର  େସଠୀ LNT3299781
ୀ /12179 41 127 20ବାସ ୀ େସଠୀ ସା େଦେବ  େସଠୀ YVY0234567
ୀ /12180 27 127 21ମାମାଲି େସଠୀ ପି ମଦନ େମାହନ େସଠୀ YVY0723304

ପ ୁ /022181 49 127 22ଉ ମ କମୁାର ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ YVY1013614
ୀ /022182 29 127 23ସଭୁଦା େସଠୀ ସା ସେରାଜ କମୁାର େସଠୀ YVY1012962
ୀ /22183 39 127 24ସସିତା ନାୟକ ସା ଉ ମ କମୁାର ନାୟକ LNT4130993

ପ ୁ /22184 66 127 25ନେର  ନାଥ େସଠୀ ପି କୃ  ଚ  େସଠୀ OR/06/044/486023
ୀ /22185 56 127 26ସ କୁ୍ତା େସଠୀ ସା ନେର  ନାଥ େସଠୀ OR/06/044/486024

ପ ୁ /22186 42 127 27ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େସଠୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େସଠୀ LNT3121159
ପ ୁ /22187 39 127 28ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ନାରାୟଣ େସଠୀ LNT4131009
ପ ୁ /22188 37 127 29ଦୀପକ କମୁାର େସଠୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େସଠୀ LNT3121142
ପ ୁ /22189 35 127 30କରନ କମୁାର େସଠୀ ପି ସେୁର  େସଠୀ LNT3073780
ୀ /22190 31 127 31ରି ି  େସଠୀ ପି ସେୁର  େସଠୀ YVY0486860
ୀ /22191 29 127 32ବ ନା େସଠୀ ପି ନେର  େସଠୀ YVY0486878

ପ ୁ /22192 74 127 33ଲକ୍ଷୀଧର େସଠୀ ପି କୃ  ଚ  େସଠୀ OR/06/044/486015
ପ ୁ /22193 72 127 34ନାରାୟଣ େସଠୀ ପି କୃ  ଚ  େସଠୀ OR/06/044/486017
ପ ୁ /22194 66 127 35ସେୁର  େସଠୀ ପି କୃ  ଚ  େସଠୀ OR/06/044/486021
ପ ୁ /22195 66 127 36ହରିହର େସଠୀ ପି କୃ  ଚ  େସଠୀ OR/06/044/486018
ୀ /22196 62 127 37ସତଯ୍ଭାମା େସଠୀ ସା ନାରାୟଣ େସଠୀ OR/06/044/486019
ୀ /22197 60 127 38ଗୀତା ଳୀ େସଠୀ ସା ସେୁର  େସଠୀ OR/06/044/486022
ୀ /22198 59 127 39ଉମାରାଣୀ େସଠୀ ସା ଲକ୍ଷୀଧର େସଠୀ OR/06/044/486016
ୀ /22199 54 127 40ଉମିର୍ଳା େସଠୀ ସା ହରିହର େସଠୀ OR/06/044/486020
ପ ୁ /22200 45 127 41ଜିେତ  କମୁାର େସଠୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େସଠୀ LNT2472876
ପ ୁ /22201 42 127 42ସଂଜୀବ େସଠୀ ପି ନାରୟଣ େସଠୀ LNT3121167
ୀ /22202 40 127 43ବିନୀତା େସଠୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େସଠୀ YVY0234575

ପ ୁ /22203 37 127 44ସେରାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ସେୁର  େସଠୀ LNT4116448
ପ ୁ /22204 36 127 45କି ର୍ୀ ପକାଶ େସଠୀ ପି ହରିହର େସଠୀ LNT4117073
ପ ୁ /22205 36 127 46ସଧିୁର କମୁାର େସଠୀ ପି ନାରାୟଣ େସଠୀ YVY0424002
ପ ୁ /32206 61 127 47େସକ ଅବଦୁଲ ଉସମାନ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ LNT3073814
ୀ /32207 59 127 48ଆଏସା ବିବି ସା ରାଜା ଖଁା LNT3073830
ୀ /32208 54 127 49ରୁକଶାନା ବିବି ସା େସକ ଅବଦୁଲ ଉସମାନ  LNT3073822
ୀ /32209 44 127 50ଜାଏଦା ବିବି ସା ମହ ଦ ଜାକିର ହୁେସନ  LNT3073848
ପ ୁ /32210 39 127 51େସକ୍ ଅେହସାନ ପି େସକ୍ ଇବାର LNT3299872
ପ ୁ /32211 43 127 52େସକସାହାଜାଦା . ପି ଏରଫାନ LNT3300555
ପ ୁ /32212 45 127 53ଓଲୀ ଅହମଦ ପି ଅବଦୁଲ ଜବାର YVY0881268
ପ ୁ /32213 43 127 54ମମୁତାଜ ଅଲି ପି ମହ ଦ କାଦିର YVY0289488
ପ ୁ /32214 39 127 55ସାହାନୱାଜ ଅଲି ପି ମହ ଦ କାଦିର YVY0289447
ୀ /32215 38 127 56ସାନିଲ ଅଲି ସା ମମୁତାଜ ଅଲି YVY0289496
ପ ୁ /32216 39 127 57ଇମତିଆନ ଅଲି ପି ମହ ଦ କାଦିର YVY0289454
ପ ୁ /32217 28 127 58େସଖ୍ ଅସଲମ୍ ପି େସଖ୍ ସଲିମ YVY0723288
ୀ /32218 61 127 59ପତିମା ବାରିକ ସା ରେମଶ କମୁାର ବାରିକ YVY0789271
ପ ୁ /32219 57 127 60ସକୁେଦବ ବାରିକ ପି ନାରାୟଣ ବାରିକ YVY0289504
ପ ୁ /32220 56 127 61ରେମସ କମୁାର ବାରିକ ପି ନୀଳକ  ବାରିକ YVY0789289
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ୀ /32221 44 127 62ସଷୁମା ବାରିକ ସା ଶକୁେଦବ ବାରିକ YVY0346932
ୀ /32222 34 127 63ରତନ୍  ପଭା ବାରିକ ପି ରେମଶ କମୁାର ବାରିକ YVY0954065
ୀ /32223 28 127 64ସିତା ବାରିକ ପି ସକୁେଦବ ବାରିକ YVY0486886
ୀ /32224 27 127 65ରଶିପଭା ବାରିକ ପି ରେମଶ କମୁାର ବାରିକ YVY0789263
ୀ /32225 27 127 66ଶ ା ଳୀ ବାରିକ ପି ସକୁେଦବ ବାରିକ YVY0880815

ପ ୁ /32226 24 127 67ଆେଲାକ କମୁାର ବାରିକ ପି ରେମଶ କମୁାର ବାରିକ YVY0954040
ୀ /32227 38 127 68ନଜମା େବଗମ ସା େସକ ସାହାଜାନ YVY0289538
ୀ /32228 31 127 69ମମୁାତାଜ େବଗମ ସା ଇମତିଆଜ ଅଲି YVY0398503
ୀ /32229 55 127 70ଜହାନାର େବଗମ ସା େସକ ସମେସର YVY1219617
ୀ /32230 58 127 71ଖତିଜା ବିବି ସା ଏସେକ ଇରିଫାନ OR/06/044/486036
ୀ /32231 47 127 72େବଗମ ବିବି ସା େସକ ଇବାର OR/06/044/486029
ୀ /32232 37 127 73େହାସନା ବିବି ସା େସକ ଗରିଫ YVY0289546
ୀ /32233 26 127 74ଅସମିନା ବିବୀ ସା େସକ େମୗସମୁ YVY1219591

ପ ୁ /32234 44 127 75େସକ ଗଲୁଫାନ ପି େସକ ଇରଫାନ OR/06/044/486037
ପ ୁ /32235 49 127 76େସକ୍ ହାଲିମ୍ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରେହମନ OR/06/044/486032
ପ ୁ /32236 47 127 77େଶଖ୍ ହଲିମ୍ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ୍ ରେହମାନ YVY0881748
ୀ /32237 42 127 78ଶବନମ୍ ହାସନ୍ ସା ହାସିବ୍ ହାସନ୍ ମହ ଦ YVY0954131

ପ ୁ /32238 37 127 79େଶଖ ଇମାନ ପି େଶଖ ଆବରାର YVY0289512
ପ ୁ /32239 72 127 80ମହ ଦ କାଦିର ପି ମହ ଦ ସିଦିକ YVY0289462
ପ ୁ /32240 49 127 81େସକ କଲିମ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରହମନ LNT3299658
ପ ୁ /32241 49 127 82ନାଗିନା ମାହାତ ପି ଦଶଇ ମାହାତ YVY0289470
ୀ /32242 41 127 83ସରୁତୁନ ନିଶା ସା େସକ ହଲିମ LNT3073806
ୀ /32243 40 127 84ଶବନମ ପରୱିନ ସା େସକ ଗଲୁଫାମ YVY0289520
ୀ /32244 28 127 85ରୁକସାର ପରବିନ ସା େସକ. ଇମରାନ YVY1155712

ପ ୁ /32245 56 127 86ମହ ଦ ଫେୁଲା ପି ମହ ଦ ରମଜାନି YVY0398537
ପ ୁ /32246 61 127 87ଏସ.େକ ଆବରାର୍ ରେହମାନ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ OR/06/044/486028
ୀ /32247 39 127 88ରୁମାନା ରେହମାନ ସା ସାହାନାୱାଜ ଅଲି YVY0398495

ପ ୁ /32248 73 127 89ଇରଫାନ େସକ ପି ହମିଦ ଅବଦୁଲ OR/06/044/486035
ପ ୁ /32249 25 127 90େଶଖ ଶାରୁଖ ପି େସଖ ଅବଦୁଲ ଉସମାନ YVY0881300
ପ ୁ /42250 27 127 91ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େକଶବ ଚ  ସାହୁ YVY0597989
ପ ୁ /42251 32 127 92ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େକଶବ ଚ  ସାହୁ YVY0234583
ୀ /52252 52 127 93ମ ୁ ାରୀ େବଗମ ସା େସକ ନିଜାମ ଉ ିନ OR/06/044/486041
ୀ /52253 40 127 94ରୁକସାନି େବଗମ ପି େସକ ସାବ ଉଦିନ OR/06/044/486044
ୀ /52254 35 127 95ଫରତ୍ େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ଅଲିମ୍ ଉ ିନ୍ YVY0789354
ୀ /52255 45 127 96େରସମା ବିବି ସା େସକ ଶାମ ସ ୁ ିନ LNT3300217
ୀ /52256 36 127 97ସାୟିମା ବିବି ସା ସାଜିଦ୍ ଅଲି YVY0111963

ପ ୁ /52257 34 127 98େସକ୍ ଇମତିଆଜ୍ ପି େସକ୍ ନିଜାମ୍ ଉ ିନ୍ YVY0789347
ପ ୁ /52258 33 127 99େମେହରା ଜୁ ିନ ପି େସକ ନିଜାମ ୁ ିନ LNT3073855
ପ ୁ /52259 44 127 100େସକ ସାମସ ୁ ିନ ପି େସକ ସାମସ ୁ ିନ OR/06/044/486042
ପ ୁ /52260 42 127 101େସକ୍ ସିରାଜ୍ ଉ ିନ ପି େସକ୍ ନିଜାମ ଉ ିନ LNT3299724
ପ ୁ /52261 41 127 102େସକ ଆଲିମ ଉ ିନ ପି େସକ ସାବ ଉ ିନ OR/06/044/486043
ପ ୁ /52262 33 127 103େସକ ମେହରାଜ ଉ ିନ ପି େସକ ନିଜାମ ଉ ିନ YVY0723148
ପ ୁ /52263 25 127 104େସକ୍ ଫୟାଜ ଉ ିନ୍ ପି େସକ୍ ସମସ ୁଉ ିନ୍ YVY0881847
ପ ୁ /52264 62 127 105େସକ ନିଜାମ ଉଦିନ ପି େସକ ସାବଉଦିନ OR/06/044/486040
ପ ୁ /62265 46 127 106େସକ ଅପସର ପି େସକ ମମିନ ହକ୍ OR/06/044/486047
ୀ /62266 27 127 107ସାହାନା େବଗମ ପି େସକ ମସିନ୍ YVY0723197
ୀ /62267 27 127 108େରଶମା େବଗମ ପି େସକ୍ ଅଫସର YVY0723213
ୀ /62268 43 127 109ସମୁତାଜ ବିବି ବିବି ସା ଅପସର LNT2554988
ୀ /072269 24 127 110ଆରତୀ ରାଉତ ପି ସିମା ଳମ ରାଉତ YVY1148428
ୀ /072270 22 127 111ଦୁଖୀ ରାଉତ ସା ସନୁୀଳ ରାଉତ YVY1171925
ପ ୁ /072271 22 127 112ଅନିଲ ରାଉତ ପି ସିମା ଳ ରାଉତ YVY1172014
ପ ୁ /72272 24 127 113େଗାବି  ଦାସ - ସିମା ଳ ରାଉତ YVY1155753
ୀ /72273 23 127 114ପି ି  ଦାସ - ସିମା ଳମ ରାଉତ YVY1155696
ପ ୁ /72274 56 127 115ସିମା ଳ ରାଉତ ପି ସେୁର  ରାଉତ OR/06/044/486052
ୀ /72275 46 127 116ସଜନୀ ରାଉତ ସା ସିମା ଳ ରାଉତ OR/06/044/486053
ୀ /72276 31 127 117ସକୁା ୀ ରାଉତ ପି ସିମାନ ଳ ରାଉତ YVY0723262
ପ ୁ /72277 29 127 118ସନିୁଲ ରାଉତ ପି ସିମାନ ଳ ରାଉତ YVY0723155
ୀ /72278 28 127 119ଲକ୍ଷିମ ୀ ରାଉତ ପି ସିମାନ ଳ ରାଉତ YVY0723163
ୀ /082279 24 127 120ଚି ି  େବଗମ୍ ପି ଏସ୍ େକ ସଲିମ YVY1055920
ୀ /82280 68 127 121ଫଇଜୁନ ବିବି ସା ମହମଦ ଇନୁସ OR/06/044/486055
ପ ୁ /82281 46 127 122େସକ୍ ସଲିମ୍ ମା ଫରଜୁନ ବିବି LNT2533339
ପ ୁ /82282 33 127 123େସକ ସିରାଜ ପି େସକ ଜରିଫ LNT3073871
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ୀ /82283 42 127 124ଖସୁ ିର୍ଦା େବଗମ . ମା ଫଲଗନ ବିବି . LNT3300076
ପ ୁ /82284 41 127 125ମହ ଦ ସୟଦ . ମା ଫାଲଗନିୁ ବିବି . LNT3299468
ୀ /82285 40 127 126ମଷୁ ିର୍ଦା େବଗମ . ମା ଫଇଜୁନ ବିବି . LNT4105656

ପ ୁ /82286 57 127 127େଶଖ ଅନସର ଅଲି ପି ସଇଫନ ଅଲି OR/06/044/486059
ୀ /82287 34 127 128ସାହିଦା େବଗମ୍ ପି ମହ ଦ ୟୁନୁସ୍ YVY0112029
ୀ /82288 64 127 129େମାଫି ବିବି ସା ଅନସର ଅଲି OR/06/044/486060

ପ ୁ /82289 46 127 130ମହ ଦ ହରୁନ୍ ପି ମହ ଦ ସେୟଦ YVY0112037
ୀ /82290 33 127 131ଜୟ ୀ େଜନା - ରାଜା ଖଁାନ YVY1155654
ୀ /092291 24 127 132ଜବିନା ବିବି ସା େସକ ଆରିଫ YVY1277672

ପ ୁ /092292 46 127 133େସକ ସମୀମ ପି େସକ ରହିମ YVY1280213
ପ ୁ /92293 42 127 134େସକ୍ ସରିଫ ପି ସକ୍ ଜଲିଲ୍ LNT3299708
ୀ /92294 41 127 135ସାବାନା େବଗମ୍ ପି େସକ କରିମ  LNT2510493

ପ ୁ /92295 37 127 136େସକ ଗରିଫ ପି େସକ ଜଲିଲ LNT3073897
ୀ /92296 37 127 137ମଜିର୍ନା େବଗମ୍ ପି େସକ୍ କରିମ୍ LNT2555027

ପ ୁ /92297 35 127 138େସକ ଇସମାଇଲ ପି େସକ ନହିମ  LNT3073905
ପ ୁ /92298 59 127 139େସକ୍ ଜାଫିରୁ ିନ ପି େସକ୍ ହାଫିଜୁ ିନ୍ YVY0346940
ୀ /92299 38 127 140ତାରା ବିବି ସା େସକ ତାରଫ LNT3073889

ପ ୁ /92300 33 127 141େସକ ଆରିଫ ପି େସକ ରହିମ YVY0347005
ୀ /92301 38 127 142ମିନଜା େବଗମ ପି େଶଖ ନଇମ YVY0289595
ୀ /92302 37 127 143ରେହମତୁନ େବଗମ୍ ପି େସକ ରହିମ YVY0289579
ୀ /92303 58 127 144ସମସାଦ ବିବି ସା ନହିମ  OR/06/044/486064
ୀ /92304 57 127 145ଲତିମନ ବିବି ସା ଜଲିଲ OR/06/044/486067
ୀ /92305 56 127 146େଜାହରା ବିବି ସା କରିମ  OR/06/044/486066
ୀ /92306 46 127 147ଜଇତୁନ୍ ବିବି ସା େସକ୍ ରହିମ୍ YVY0346973
ୀ /92307 40 127 148ତାେହରା ବିବି ସା େସକ୍ ତୁଫାନି YVY0811711
ୀ /92308 37 127 149ରହିମା ବିବି ସା େସକ ସରଫି YVY0289561
ୀ /92309 29 127 150ପରବିନ ବିବି ସା େସକ ସମିମ YVY0880849

ପ ୁ /92310 69 127 151େଶଖ କରିମ ପି େଶଖ ଅେହମଦ OR/06/044/486065
ୀ /92311 35 127 152ଫରଜାନା ଖାତୁନ୍ ପି େସକ୍ ଜାଫିରୁ ିନ୍ YVY0346965

ପ ୁ /92312 54 127 153େଶଖ େମାତି ପି େଶଖ ଜୟିରୁ ିନ YVY0289553
ପ ୁ /92313 58 127 154େଶଖ ନହିମ ପି ଅହମଦ OR/06/044/486063
ପ ୁ /92314 57 127 155େଶଖ ରେହମାନ ପି େଶଖ ରମଜାନ YVY0289587
ପ ୁ /92315 34 127 156େସଖ ନସିମ୍ ଉ ିନ୍ ପି େସଖ ଜଫିର୍ ଉ ିନ୍ YVY0112052
ପ ୁ /102316 64 127 157ଲିଆକତ୍ ଅଲୀ ପି ଅବଦୁଲ ସଲିମ ଖଁା LNT3352762
ପ ୁ /102317 32 127 158େସକ ଚିକ ୁ ପି େସକ େମାତି LNT3073921
ପ ୁ /102318 24 127 159ମହ ଦ ନୁର ଅଲୀ ପି ମହ ଦ ଇଝାର ଅନସାରୀ YVY1013853
ପ ୁ /102319 58 127 160ମହ ଦ ଇଝାର ଅନସାରୀ ପି ମହ ଦ ଇଝାର ଅନସାରୀ YVY1013887
ୀ /102320 89 127 161ସାଇରାନ ବିବି ସା ସମତ OR/06/044/486944
ୀ /102321 59 127 162ହଲିମା ବିବି ସା େସଖ େମାତି OR/06/044/486073

ପ ୁ /102322 25 127 163ମହ ଦ ଅନୁଆରୁଲ ହକ୍ ପି ମହ ଦ ଇଝାର ଅନସାରୀ YVY1013929
ପ ୁ /102323 58 127 164େଶଖ ଯଆୁ ପି ସମତ OR/06/044/486072
ପ ୁ /102324 41 127 165ଫଜେଲ େମାକିମ ଖାନ ପି ଲିଆକତ ଅଲୀ ଖାନ LNT3352788
ୀ /102325 58 127 166ରହିମା ଖାତୁନ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ରହିମ YVY0789297
ୀ /102326 51 127 167ଅେମୟା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ଅନସାରୀ YVY1013903
ୀ /102327 34 127 168ତନୀର ଖାତୁନ୍ ସା େସକ୍ ଅବଦୁଲ ୱାଜିଦ୍ YVY0789313

ପ ୁ /102328 62 127 169େସଖ୍ େମାତି ପି ସମତ OR/06/044/486071
ପ ୁ /102329 39 127 170େସକ ଅବଦୁଲ ଔଜିଦ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରହିମ LNT2482784
ପ ୁ /102330 29 127 171ମହ ଦ ଓାହିଦଉଲା ପି ମହ ଦ ଇଝାର YVY1013820
ପ ୁ /102331 66 127 172େସକ୍ ଅବଦୁଲ ରହିମ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ ଓଯ୍ାହାବ YVY0789305
ୀ /102332 60 127 173ମ ଶୁୀ ସିଂହ ସା ଡା. ଅମର ସିଂହ LNT2483642
ପ ୁ /102333 33 127 174ମହ ଦ ଆଲାଦ ଉଲା ପି ମହ ଦ ଇଝାର LNT3073913
ୀ /112334 20 127 175କଲଯ୍ାଣୀ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YVY1300367
ପ ୁ /112335 61 127 176ମାନସ ର ନ ମହାପାତ ପି ଭକ୍ତ ମହାପାତ OR/06/044/486080
ପ ୁ /112336 55 127 177ଞାନ ର ନ ମହାପାତ ପି ଭକ୍ତ ମହାପାତ LNT3299906
ୀ /112337 50 127 178ପତିମା ମହାପାତ ସା ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ମହାପାତ LNT3352812
ପ ୁ /112338 46 127 179ବିଶର ନ ମହାପାତ ପି ଭକ୍ତ ମହାପାତ LNT3300191
ପ ୁ /112339 45 127 180ବିଭୂ ର ନ ମହାପାତ ପି ଭକ୍ତ ମହାପାତ OR/06/044/486081
ୀ /112340 40 127 181େରାଜାଲିନ ମହାପାତ ସା ଜନ ରଂଜନ ମହାପାତ YVY0398461
ପ ୁ /112341 23 127 182େଦେବ  ମହାପାତ ପି ସନାତନ ମହାପାତ YVY1072743
ପ ୁ /112342 48 127 183ଜନ ର ନ ମହାପାତ ପି ଭକ୍ତ ଚରଣ ମହାପାତ LNT3300639
ୀ /112343 48 127 184ନୂତନ ପଭା ସାଇଁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0486894
ୀ /112344 33 127 185କନକ ପଭା ସାଇଁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0486902

38 86/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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1

ୀ /122345 37 127 186ଜି ଅନୁସୟା ସା ଜି ଜଗନନ୍ ାଧମ YVY0486985
ପ ୁ /122346 57 127 187ନେର  କମୁାର େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା YVY0486977
ପ ୁ /122347 50 127 188ଦ ପାଣି େବେହରା ପି ଅନାଥ େବେହରା OR/06/044/486998
ୀ /122348 44 127 189ରୁନୁ େବେହରା ସା ଦ ପାଣି େବେହରା YVY0112110

ପ ୁ /122349 44 127 190ଜି ଜଗନନ୍ ାଧମ ପି ଜି ଅପ ର୍ା YVY0486969
ପ ୁ /122350 26 127 191ଆମୀର ଖାନ ପି ଫହିମ୍ ଖାନ YVY0881755
ପ ୁ /122351 62 127 192ଅେଲଖ ଚ  ସାମ ରାୟ ପି େଭାଳାନାଥ େଜନା LNT3299559
ୀ /122352 61 127 193ମୀନା ସାମ ରାୟ ସା ଅେଲଖ ଚ  ସାମ ରାୟ YVY0112623

ପ ୁ /122353 36 127 194ସଦୁଶର୍ନ ସାମ ରାୟ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାମ ରାୟ LNT3299575
ପ ୁ /122354 35 127 195ରମା କା  ସାମ ରାୟ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାମ ରାୟ LNT4116901
ୀ /122355 33 127 196ମ ାକୀନି ସାମ ରାୟ ସା ଶଦୁଶର୍ନ ସାମ ରାୟ YVY0723239
ୀ /122356 32 127 197ପ ୁ ା ଳୀ ସାମ ରାୟ ସା େଲାକନାଥ ସାମ ରାୟ YVY0347013

ପ ୁ /122357 41 127 198େଲାକନାଥ ସାମ ରାୟ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାମ ରାୟ YVY0112631
ପ ୁ /132358 41 127 199ସିକ ର ଖଁା ପି ଜବାର ଖଁା LNT3270493
ପ ୁ /142359 31 127 200ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା YVY1300375
ପ ୁ /142360 31 127 201ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା YVY1300383
ପ ୁ /142361 52 127 202ର ିତ ମହା ି ପି ବହାନ  ମହା ି LNT3299583
ପ ୁ /152362 44 127 203ର ନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମଧ ୁସାଇଁ OR/06/044/486117
ପ ୁ /162363 71 127 204କି ର୍ନ ଚ  ଭୂୟଁା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଭୂୟଁା YVY0398396
ପ ୁ /162364 38 127 205େଦବାଶଷି ଭୂୟଁା ପି କୀ ର୍ନ ଚ  ଭୂୟଁା YVY0486993
ପ ୁ /162365 48 127 206ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଧମର୍ାନ  ଦାସ LNT3073947
ୀ /162366 45 127 207ପଣତି ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT4139598

ପ ୁ /172367 62 127 208ଚି ର ନ ମହା ି ପି ଚି ାମଣୀ ମହା ି LNT3299443
ପ ୁ /182368 87 127 209ପସାଦ ବଳବ ରାୟ ପି ରାମ ବଳବ ରାୟ LNT4510368
ପ ୁ /192369 68 127 210େକୖଳାସ ଚ  େଭାଇ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େଭାଇ LNT3300381
ପ ୁ /192370 37 127 211ବିଶଜିତ େଭାଇ ପି େକୖଳାସ ଚ  େଭାଇ LNT3300233
ୀ /192371 92 127 212ସାବିତି ଦାସ ସା କାଳ ି ଦାସ LNT3073962
ୀ /192372 69 127 213ସକୁ ଳା ଦାସ ସା ସଧୁାକର ଦାସ LNT3073954
ୀ /192373 42 127 214ଭାରତୀ ଦାସ ସା ନୀଳ ଦାସ YVY1236769
ୀ /192374 39 127 215ବିଦୂଲତା ଦାସ ପି ସଧୁାକର ଦାସ YVY1236785
ୀ /192375 33 127 216ଅହଲଯ୍ା ଦାସ ମା ସକୁ ଳା ଦାସ LNT3073970

ପ ୁ /192376 27 127 217ଅଜୁ ଦାସ ପି ଶ  ୁଦାସ YVY0954008
ୀ /192377 20 127 218ମାମାଲି ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଦାସ YVY1236751
ୀ /192378 19 127 219ମୀତାଲୀ ଦାସ ପି ନଳା ଦାସ YVY1236835
ୀ /202379 66 127 220େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ସା ପହାଦ ସତୁାର OR/06/044/486161

ପ ୁ /202380 68 127 221ପହାଦ ସତୁାର - େସୗଦାମିନୀ ସାହୂ YVY1277433
ପ ୁ /212381 58 127 222କୁ  ବିହାରୀ ମଲିକ ପି ଦୁଗର୍ା ମଲିକ LNT2556793
ୀ /212382 55 127 223ମ ଲୁତା ମଲିକ ସା କୁ  ମଲିକ LNT2556801

ପ ୁ /212383 22 127 224େସକ ଆଦିଲ େସକ ଆଦିଲ ପି େସକ. ୟୁସଫୁ ବକ୍ସ େସକ ୟୁସଫୁ ବ YVY1236868
ପ ୁ /222384 44 127 225ଶାରଦା ପସନନ୍ େବେହରା ପି େକଶବ ଚରଣ େବେହରା YVY0112193
ପ ୁ /222385 35 127 226ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି େକଶବ ଚରଣ େବେହରା YVY0112185
ୀ /222386 40 127 227ଗାୟତୀ ଦାସ ସା ଚକଧର ଦାସ YVY0112649
ୀ /222387 22 127 228ରି ି  ଦାସ ମା ଚକରା ଦାସ YVY1171867
ୀ /222388 73 127 229ଆଭାମୟୀ ମହା ି ସା ସ ିଦାନ  େଜନାମଣି LNT3073996

ପ ୁ /222389 58 127 230ପାଣକୃ  ନାୟକ ପି ବାଇଧର ନାୟକ LNT3074010
ୀ /222390 57 127 231ବିନିତା ନାୟକ ସା ପାଣକୃ  ନାୟକ LNT3073988

ପ ୁ /222391 40 127 232ହୃଷିେକଶ ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ LNT4524484
ପ ୁ /222392 25 127 233ଦିଗ  ନାୟକ ପି ପାଣକୃ  ନାୟକ YVY1013630
ପ ୁ /222393 73 127 234ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଶତପଥୀ ପି ଆନ  ଚ  ଶତପଥୀ OR/06/044/487117
ୀ /222394 69 127 235ଶକୁ ଳା ଶତପଥୀ ସା ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଶତପଥୀ YVY0112151
ପ ୁ /2R A/22395 19 127 236ଅନୁପ କମୁାର େଲ ା େଲ ା ମା ବଂଦନା େଲ ା YVY1309400
ୀ /232396 42 127 237େଗୗରିବାଳା ମଲିକ ସା ସି ାଥର୍  ଶ ର ପଧାନ YVY0347039
ପ ୁ /232397 78 127 238ବୁ େଦବ ପଧାନ ପି ପଦଲାଭ ପଧାନ OR/06/044/486168
ପ ୁ /232398 43 127 239ଶି ାଥର୍  ଶ ର ପଧାନ ପି ବୁ େଦବ ପଧାନ LNT3300670
ୀ /242399 40 127 240ପଜ୍ଞା ପରମିତା ଦଳାଇ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦଳାଇ LNT3074069
ପ ୁ /242400 72 127 241ଅଭିମନଯ୍ ୁଦେଳଇ ପି ନଟବର ଦେଳଇ LNT4139804
ୀ /242401 65 127 242ପଦାବତି ଦେଳଇ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଦେଳଇ LNT4139861
ପ ୁ /242402 45 127 243ଅରୂପ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦେଳଇ LNT4131025
ୀ /242403 40 127 244ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ଦେଳଇ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦେଳଇ LNT4139846
ପ ୁ /242404 34 127 245ଅଶନିୀ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦେଳଇ LNT4473781
ୀ /242405 48 127 246ପଣତୀ ଦାସ ସା ବିଜଯ କମୁାର ଦାସ YVY0398446
ପ ୁ /242406 54 127 247ରବୀ ନାଥ ଜଟ ପି େଗାେଲଖ ଜଟ OR/06/044/486171
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ପ ୁ /242407 29 127 248ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଜଟ ପି ରବି  ନାଥ ଜଟ YVY0487116
ପ ୁ /242408 33 127 249ଅଶନୀ କମୁାର େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନା YVY0347062
ୀ /242409 30 127 250ହରପିୟା େଜନା ସା ଅଶନୀ କମୁାର େଜନା YVY0789552

ପ ୁ /242410 57 127 251ନାରାୟଣ ଓଝା ପି କୃ ିବାସ ଓଝା LNT3074044
ୀ /242411 51 127 252ଶୀମତି ଝରଣା ଓଝା ସା ନାରାୟଣ ଓଝା LNT3074051
ୀ /242412 60 127 253ତିେଳା ମା ପଧାନ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ପଧାନ LNT3074077
ୀ /242413 46 127 254େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ପଧାନ ସା ମେହଶର ପଧାନ YVY0707828

ପ ୁ /242414 37 127 255ଚି ର ନ ପଧାନ ପି ଧବୃ ଚରଣ ପଧାନ LNT4510376
ୀ /242415 33 127 256ବଷର୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ରବି  ନାଥ ଜଟ YVY0487009
ୀ /242416 57 127 257ମକୁ୍ତା ମଂଜରୀ ରାଉତ ସା ରବି ନାଥ ଜ OR/06/044/486172

ପ ୁ /242417 47 127 258ମେହଶର ରାଉତ ପି ବାବାଜି ରାଉତ YVY0707778
ୀ /242418 43 127 259ତମସାମୟୀ ସାମଲ ସା ର ନ କମୁାର ସାମଲ YVY0598383

ପ ୁ /242419 42 127 260ତାପସ କମୁାର ସାମଲ ପି ଜଗବ ୁ ସାମଲ LNT3074036
ୀ /242420 36 127 261ଅରୁପମା ସାମଲ ସା ତାପସ କମୁାର ସାମଲ LNT3074028
ୀ /242421 39 127 262ରୀନା ସାଇଁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0398453
ୀ /252422 37 127 263ଅଚର୍ନା ମିଶ ସା ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି କମୁାର ପ ା LNT3074085
ୀ /252423 62 127 264ଗାୟତୀ ପ ା ସା ବିପ ଚରଣ ପ ା OR/06/044/486173

ପ ୁ /172424 19 127 265ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି କମୁାର ପ ା ପି ବିପଚରଣ ପ ା YVY1342625
ପ ୁ /252425 46 127 266ନବେଜଯ୍ାତି କମୁାର ପ ା ପି ବିପ ଚରଣ ପ ା LNT2521144
ୀ /252426 45 127 267ଅନିମା ପ ା ପି ବିପଚରଣ ପ ା OR/06/044/486174
ୀ /252427 37 127 268ବବିତା ପ ା ସା ନବେଜଯ୍ାତି କମୁାର ପ ା LNT3074093

ପ ୁ /262428 21 127 269ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବିରନ୍ଚୀ କମୁାର େବେହରା YVY1300342
ପ ୁ /262429 35 127 270େକୗଶକି କାନୁନେଗା ପି କାମ ଚରଣ କାନୁନେଗା LNT3075058
ପ ୁ /262430 66 127 271ରେମଶ ଚ  ମଲିକ ପି କରୁଣାକର ମଲିକ LNT3300126
ୀ /262431 67 127 272ପ ୁ ାବତୀ ସାଇଁ ସା ପେମାଦ ଚ  ସାଇଁ OR/06/044/486177

ପ ୁ /262432 53 127 273ପେମାଦ ଚ  ସାଇଁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/044/486176
ପ ୁ /262433 37 127 274ତୁଲୂ ସାଇଁ - ନୀଲୂ ସାଇଁ YVY1148451
ପ ୁ /262434 32 127 275ପିୟବତ ସାଇଁ ପି ପେମାଦ ଚ  ସାଇଁ LNT3074135
ପ ୁ /262435 29 127 276ନିଲୁ ସାଇଁ ପି ନିର ନ ସାଇଁ YVY0953992
ୀ /262436 29 127 277ମାମା ସାଇଁ ସା ନୀଲୂ ସାଇଁ YVY1148444
ୀ /262437 22 127 278ବଷର୍ା ସାଇଁ ସା ନୀଲୂ ସାଇଁ YVY1150317
ୀ /272438 51 127 279ମ ଲୁତା ଦାସ ସା ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ  LNT3300514

ପ ୁ /272439 40 127 280ସଶୁା  ବାରିକ ପି ରବି  ବାରିକ LNT2533313
ପ ୁ /272440 72 127 281ବିଚିତା ନ  ଦାସ ପି ପହଲାଦ ଦାସ LNT3300431
ୀ /272441 65 127 282ଯେଶାଦାରାଣି ଦାସ ସା ବିଚିତା ନ  ଦାସ OR/06/044/486184

ପ ୁ /272442 55 127 283ଦିପକ କମୁାର ଦାସ ପି ଧବୃ ଦାସ LNT3300522
ପ ୁ /272443 45 127 284ଅଭିନଶର ଦାସ ପି ବିଚିତାନ  ଦାସ OR/06/044/486186
ପ ୁ /272444 40 127 285ହିଂମାଶ ୁେଶଖର ଦାସ ପି େଦେବ  କମୁାର ଦାସ LNT2533321
ୀ /272445 40 127 286ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଅଭିେନଶର ଦାସ YVY0347070

ପ ୁ /272446 40 127 287ଶୀ ବିଶୟର ନ ଦାସ ପି ଶୀ ବିଚିତାନ  ଦାସ YVY0707786
ୀ /272447 39 127 288ସନିୁତା ଦାସ ସା ବିେଘନ୍ ଦାସ YVY0347088
ପ ୁ /272448 39 127 289ବିେଘନ୍ଶର ଦାସ ପି ବିଚିତ ଦାସ OR/06/044/486187
ପ ୁ /272449 31 127 290ସମୀର କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ YVY0487124
ପ ୁ /272450 35 127 291କାଳିଆ ରାଓ ପି ପାପା ରାଓ LNT3074150
ପ ୁ /272451 26 127 292ଜି ଶ ର ରାଓ ପି ଜି ଜଗା ରାଓ YVY1072792
ପ ୁ /272452 24 127 293ଜି ଲକ୍ଷଣ ରାଓ ପି ଜି ଜଗା ରାଓ YVY1072826
ପ ୁ /282453 41 127 294ଦୀପକ କମୁାର କର ପି ବିକଳି ଚରଣ କର LNT4473914
ୀ /282454 57 127 295ନିରୂପମା ମହାପାତ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାପାତ LNT1697929

ପ ୁ /282455 32 127 296େଦବାଶଷି ମହାପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାପାତ LNT3074168
ପ ୁ /282456 74 127 297ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ଚ  ମହା ି LNT1697887
ୀ /282457 72 127 298ସବୁାସିନୀ ମହା ି ସା ପଫଲୁ ମହା ି YVY1230572
ୀ /282458 42 127 299କମୁାରୀ ଜୟଶୀସ ୀତା ମହା ି ପି ଶୀ ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି LNT3300019
ପ ୁ /282459 29 127 300ଆଶଷି ମହାପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY0487140
ପ ୁ /282460 37 127 301ସଂଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ LNT1697960
ପ ୁ /292461 53 127 302ସେୁର  ପସାଦ ବାରିକ ପି କୃ ଚ  ବାରିକ LNT3074176
ପ ୁ /292462 47 127 303ଅରବି  ଚଉରସିଆ ପି େମାତିଲାଲ ଚଉରସିଆ YVY0881201
ୀ /292463 42 127 304ବି ୁ ଚଉରସିଆ ସା ଅରବି  ଚଉରସିଆ YVY0881409
ପ ୁ /292464 48 127 305େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ LNT2556819
ୀ /292465 40 127 306କବିତା ପାଇକରାୟ ସା ଚିନୟ ସାହୁ YVY0487157
ୀ /292466 22 127 307ଅଗନ୍ି ପ ନାୟକ - ବି ୁ େଚୗରସିଆ YVY1188911
ପ ୁ /292467 28 127 308ଅନୁପ ପ ନାୟକ ପି ବିଂଦୁ େଚୗର।ସିଆ YVY1174663
ୀ /292468 23 127 309େରାଶନୀ ପ ନାୟକ - ବିଂଦୁ େଚୗରସିଆ YVY1174713
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ପ ୁ /292469 37 127 310ବାବୁନି ପସାଦ ରାଉତ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ରାଉତ LNT3074143
ପ ୁ /292470 64 127 311ଭାଗିରଥି ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ OR/06/044/486192
ୀ /292471 60 127 312ନିମର୍ଳା ସାହୁ ସା ଭାଗୀରଥି ସାହୁ OR/06/044/486193
ୀ /292472 47 127 313ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ LNT2534535

ପ ୁ /292473 40 127 314ସନୁୀଲ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ LNT1697978
ପ ୁ /292474 33 127 315ତନୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ LNT4473799
ୀ /292475 31 127 316କବିତା ସାହୁ ସା ସନିୁଲ ସାହୁ YVY0598235
ୀ /292476 42 127 317ତପସିନୀ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ LNT2534527

ପ ୁ /292477 39 127 318ଚିନୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ LNT1697879
ୀ /292478 38 127 319େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥି ସାହୁ LNT1697861
ୀ /302479 33 127 320ସଶୁୀସ ି ତା କର କର ସା ବିେବକ ରଂଜନ ପ ା YVY0723221
ୀ /302480 68 127 321ଚ ଳା ନାୟକ ସା ବା ା ନାୟକ YVY0789230

ପ ୁ /302481 62 127 322ଗେଣଶର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY1013382
ପ ୁ /302482 24 127 323ଲିପ ୂନାୟକ ପି ସ ି ନାୟକ YVY1055912
ପ ୁ /302483 67 127 324ବିଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ଚି ାମଣି ପ ା OR/06/044/486196
ୀ /302484 57 127 325କାନନ ବାଳା ପ ା ସା ବିଜୟ ପ ା OR/06/044/486197

ପ ୁ /302485 42 127 326ବିେବକର ନ ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0289603
ପ ୁ /302486 39 127 327ବିେବକରଂଜନ ପ ା ପି ବିଜୟକମୁାର ପ ା LNT4131033
ୀ /302487 38 127 328ମଧସିୁତା ପ ା ସା ଦୀପକ ର ନ ଷଢ ୀ YVY1060755
ୀ /302488 35 127 329ମଧଛୁ ା ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0206169
ୀ /312489 20 127 330ସଚିୁତା େବେହରା ପି େଦେବ କମୁାର େବେହରା YVY1300359

ପ ୁ /312490 71 127 331ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହା ି LNT2510469
ୀ /312491 66 127 332ଲିଲିମା ମହା ି ସା ପଫଲୁ ମହା ି LNT2510451

ପ ୁ /312492 25 127 333ପାଥର୍  ଶୀ ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି YVY0938761
ୀ /322493 45 127 334ତୃ ୀ କାନୁନ୍େଗା ସା ମାନସ କମୁାର କାନୁନେଗା LNT2499887

ପ ୁ /322494 72 127 335ଚ ି ଚରଣ କାନୁନେଗା ପି ପେୂ ର୍ ୁ କାନୁନେଗା YVY0347120
ପ ୁ /322495 68 127 336ବାମା ଚରଣ କାନୁନେଗା ପି ପେୁ ର୍ ୁ ଭୂଷଣ କାନୁନେଗା OR/06/044/486205
ୀ /322496 66 127 337ଅ ନା କାନୁନେଗା ସା ମନୀ  ଭୂଷଣ କାନୁନେଗା LNT2499903
ୀ /322497 63 127 338ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ କାନୁନେଗା ସା ଚ ି ଚରଣ କାନୁନେଗା LNT2499879
ୀ /322498 46 127 339େମୗସମୁୀ କାନୁନ୍େଗା ସା ସରୁଜ ପକାଶ କାନୁନ୍େଗା YVY0112227

ପ ୁ /322499 42 127 340ଅମିକା ପସାଦ କାନୁନ୍େଗା ପି ମନି  ଭୂଷଣ କାନୁନ୍ େଗା LNT2472777
ୀ /322500 39 127 341ସଂଜିତା କାନୁନ୍େଗା ପି ଚ ି ଚରଣ କାନୁନ୍େଗା LNT2472884

ପ ୁ /322501 27 127 342ସଯୂଯ୍ର୍କା  କାନୁନେଗା ପି ବାମା ଚରଣ କାନୁନେଗା YVY0598490
ୀ /322502 79 127 343ହରପିୟା କାନୁନେଗା ସା ଫଣୀ ଭୁଷଣ କାନୁନେଗା LNT2491678

ପ ୁ /322503 74 127 344ମନି  ଭୁଷଣ କାନୁନେଗା ପି ହାଡିବ ୁ କାନୁନେଗା LNT2499911
ପ ୁ /322504 65 127 345କାମା ଚରଣ କାନୁନେଗା ପି ପେୂ ର୍ ୁ କାନୁନେଗା OR/06/044/486207
ୀ /322505 52 127 346ଅନୁପମା କାନୁନେଗା ସା ବାମାଚରଣ କାନୁନେଗା OR/06/044/486206
ୀ /322506 50 127 347ପ ୁ ଲତା କାନୁନେଗା ସା କାମା କାନୁନେଗା OR/06/044/486208

ପ ୁ /322507 49 127 348ମାନସ କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ଫଣି ଭୁଷଣ କାନୁନେଗା LNT2499895
ପ ୁ /322508 44 127 349ସତଯ୍କାମ କାନୁନେଗା ପି ରବି  ଭୁଷଣ କାନୁନେଗା LNT2492528
ପ ୁ /322509 42 127 350ସରୁଜ ପକାଶ କାନୁନେଗା ପି ରବି  କାନୁନେଗା YVY0112219
ୀ /322510 35 127 351ସଚିୁସିତା କାନୁନେଗା ପି ବାମା ଚରଣ କାନୁନେଗା LNT3074184

ପ ୁ /322511 77 127 352ହଲିମ ଖଁା ପି ସଲିମ ଖଁା LNT2511657
ପ ୁ /322512 38 127 353ସେଦଶ କମୁାର ମହା ି ପି ନିଖିଳ କମୁାର ମହା ି YVY0347138
ୀ /322513 32 127 354ତନିସା ନାୟକ ପି ପାଣକୃ  ନାୟକ LNT3074002
ୀ /322514 41 127 355ଶଭୁାଶୀ ପ ନାୟକ ସା ସତଯ୍କାମ କାନୁନ୍େଗା YVY0811703

ପ ୁ /332515 45 127 356େମାହନ େବେହରା ପି ଆବୁଆ େବେହରା YVY0707794
ପ ୁ /332516 65 127 357ନଗଦାନ ନ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ LNT2556868
ପ ୁ /332517 45 127 358ନ ନ ନ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/044/486302
ୀ /332518 44 127 359ସସିୁତା ଦାସ ସା ନ  ନ ନ ଦାସ YVY0707729
ୀ /342519 68 127 360ପମିଳା ସାମ ରାୟ ସା ଧେନଶର ସାମ ରାୟ OR/06/044/486305
ପ ୁ /342520 49 127 361ଦୀପକ ସାମ ରାୟ ପି ଧେନଶର ସାମ ରାୟ OR/06/044/486309
ପ ୁ /352521 105 127 362ଏଚ ମାନସ ମହାପାତ ପି ଡବ ଏ ପାଂଚ ମହାପାତ OR/06/044/486328
ପ ୁ /362522 42 127 363ଭୁବନ େମାହନ ମହା ି ପି ଲାଲ ବିହାରି ମହା ି LNT4130985
ୀ /372523 61 127 364ସବନମ େବଗମ  ସା େଶଖ ଅବଦୁଲ ଆହଦ YVY1013440
ୀ /372524 52 127 365ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମହା ି  ସା କିେଶାର େମାହନ୍ LNT3300662
ୀ /372525 49 127 366େରଣ ୁେଦଇ ସା କାଳିଆ ଦାସ  LNT3074192
ୀ /372526 48 127 367ଇତିସା ମହା ି  ସା ମେନାଜ ମହା ି  LNT2555068
ପ ୁ /372527 39 127 368େସକ୍ ଅବଦୁଲ ୱାଦୁଦ  ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍ LNT4116729
ପ ୁ /372528 28 127 369େସକ୍ ଅବଦୁଲ ଆସଲାମ୍ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ଆହାଦ YVY0723254
ପ ୁ /372529 50 127 370ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ ପି ଯଧିୁ ିର ବାରିକ LNT3299476
ପ ୁ /372530 41 127 371େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ ପି ବଟକୃ  ବାରିକ LNT3300209
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ୀ /372531 29 127 372ମଶୁରତୁନ େବଗମ୍ ସା େସଖ୍ ସାରଫରାଜ ମହମଦ୍ YVY0789255
ୀ /372532 37 127 373ୟାସମିନ େବଗମ ସା େସଖ ଅବଦୁଲ ୱଦୁତ YVY0880732
ୀ /372533 27 127 374ନଗିନା େବଗମ୍ ପି େସଖ ଜଲିଲ ମହମଦ YVY0953976

ପ ୁ /372534 24 127 375ରସୀର ନ ଭୂୟଁା - କୁ ବିହାରୀ ମହା ି YVY1155761
ପ ୁ /372535 62 127 376ହରି ର ଦାସ ପି ରାମଲାଲ ଦାସ LNT3074275
ପ ୁ /372536 58 127 377ଶୀନିବାସ ଦାଶ ପି କମର୍ାନ  ଦାଶ LNT3300563
ପ ୁ /372537 35 127 378େସକ ଅବଦୁଲ ହାଦିକ୍ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ଆହାଦ YVY0953877
ପ ୁ /372538 37 127 379ଆଫତାବ ଖଁା ପି ଚା  ଖଁା LNT4116505
ୀ /372539 27 127 380େସାଫିଆ ଖାନମ ସା ମହ ଦ ସାଇଲ YVY0992099
ୀ /372540 76 127 381ମାନିଯ଼ା ଖାତୁନ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ YVY0953919

ପ ୁ /372541 39 127 382େସକ୍ ସକିଲ ମହ ଦ ପି େସକ୍ ଖଲିଲ ମହ ଦ LNT4116885
ପ ୁ /372542 35 127 383େସକ ସରଫରାଜ ମହ ଦ ପି େସକ ଜଲିଲ ମହ ଦ LNT3074200
ୀ /372543 33 127 384େଲାପାମଦୁା ମହାପାତ ପି ଶଶଧର ମହାପାତ YVY0811687

ପ ୁ /372544 44 127 385ରାେକଶ ମେହାେତା ପି େଭାଳା ମେହାେତା LNT3074242
ପ ୁ /372545 40 127 386ତପନକମୁାର ମଲ ପି କାଶନିାଥ ମଲ LNT4131074
ପ ୁ /372546 53 127 387ସେୁର  ନାଥ ମଲୀକ ପି ଦୁଃଶାସନ ମଲୀକ YVY0186064
ୀ /372547 28 127 388ସଜୁାତା ମଲିକ ପି ସେୁର  ନାଥ ମଲିକ YVY0723171
ୀ /372548 47 127 389ଗୀତା ଳି ମଲିକ ସା ସେୁର  ମଲିକ YVY1013184

ପ ୁ /372549 24 127 390ମେନାଜ କମୁାର ମଲୀକ ପି ସେୁର  ନାଥ ମଲିକ YVY1013150
ୀ /372550 81 127 391ସେରାଜିନୀ ମହା ି ସା ନିତଯ୍ବିହାରୀ ମହା ି LNT3299633

ପ ୁ /372551 75 127 392କୁ  ବିହାରୀ ମହା ି ପି ଯଦୁମଣି ମହା ି OR/06/044/486338
ୀ /372552 67 127 393ବି ୁପିୟା ମହା ି ସା ଲାଲବିହାରୀ ମହା ି OR/06/044/486343
ୀ /372553 60 127 394ବାସ ି ମହା ି ସା ବଜ ମହା ି YVY0206177

ପ ୁ /372554 55 127 395କିେଶାର େମାହନ ମହା ି ପି ନିତଯ୍ ମହା ି LNT3300654
ପ ୁ /372555 54 127 396ସି ାଥର୍  ମହା ି ପି ନିତଯ୍ବିହାରୀ ମହା ି LNT2475242
ୀ /372556 54 127 397ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ପି କୁ  ବିହାରୀ ମହା ି YVY0811679
ୀ /372557 53 127 398ବିେନାଦିନୀ ମହା ି ସା ନୃସିଂହ ମହା ି LNT4116273
ୀ /372558 49 127 399ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ସି ାଥର୍  ମହା ି LNT2481828
ୀ /372559 46 127 400ତପସିନୀ ମହା ି ପି ବଜିବିହାରୀ ମହା ି YVY0811695
ୀ /372560 45 127 401ଶୀମତୀ ଶାରଥୀ ମହା ି ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି YVY0206185
ୀ /372561 44 127 402ବିେନାଦିନୀ ମହା ି ପି କୁ  ମହା ି OR/06/044/486350
ୀ /372562 44 127 403ସ ି ତା ମହା ି ପି କୁ ବିହାରୀ ମହା ି OR/06/044/486351

ପ ୁ /372563 44 127 404ମନେମାହନ ମହା ି ପି ବଜବିହାରୀ ମହା ି YVY0206193
ୀ /372564 43 127 405େଦବଜାନୀ ମହା ି ପି କୁ  ମହା ି OR/06/044/486349
ୀ /372565 41 127 406ସରୁପା ମହା ି ପି ଶଶିରି କମୁାର ମହା ି LNT3074226
ୀ /372566 40 127 407ମଧସିୁତା ମହା ି ପି ଲାଲ ବିହାରୀ ମହା ି OR/06/044/486348

ପ ୁ /372567 23 127 408ସତିୃ ର ନ ମହା ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି YVY0992107
ପ ୁ /372568 57 127 409ଶରତ ନାଥ ପି ଚକଧର ନାଥ OR/06/044/486352
ୀ /372569 40 127 410ବାସ ି ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ YVY0186056
ୀ /372570 48 127 411ଶୀମତୀ ପ ୁ ଲତା ପଧାନ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ପଧାନ LNT3300571

ପ ୁ /372571 37 127 412ମହ ଦ ସାଇଲ ପି େସକ୍ ଖଲିଲ ମହ ଦ LNT4116869
ୀ /372572 33 127 413ସାଜିଆ େସଖ ସା େସଖ ଅବଦୁଲ ହାଦି YVY0880674
ୀ /372573 22 127 414ବବଲି କମୁାରୀ ସାଇଁ - ସାରଥୀ େମାହ ି YVY1150325
ୀ /382574 59 127 415ଶୁତିପଜ୍ଞା  ପି ବଜବଂଧ ୁନାୟକ YVY1277706

ପ ୁ /382575 50 127 416ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା ପି ନସି  େବେହରା YVY0289728
ପ ୁ /382576 29 127 417ସଜିୁତନାରାୟଣ େବହୁରା ପି ଉେମଶ ଚ  େବହୁରା YVY0487991
ପ ୁ /382577 69 127 418େଦେବ  କମୁାର ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ LNT2474328
ୀ /382578 66 127 419େରଣବୁାଳା ରାଉତ ସା େଦେବ  ରାଉତ OR/06/044/486368

ପ ୁ /382579 60 127 420ରାେଜ  କମୁାର ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ OR/06/044/486373
ପ ୁ /382580 60 127 421ରବି  ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ LNT2556918
ୀ /382581 55 127 422ନିହାରିକା ରାଉତ ସା ରାେଜ  ରାଉତ LNT3300092
ୀ /382582 53 127 423ବନାନୀ ରାଉତ ସା ରବି  କମୁାର ରାଉତ LNT2556926
ୀ /382583 49 127 424ଅ ଳି ରାଉତ ସା ପଦୀ  ରାଉତ LNT2556900
ପ ୁ /382584 54 127 425ନେର  କମୁାର ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ OR/06/044/486384
ପ ୁ /382585 38 127 426ଅମିତ କମୁାର ରାଉତ ପି େଦେବ  କମୁାର ରାଉତ LNT4131082
ୀ /382586 32 127 427ଅମିତା ରାଉତ ପି େଦେବ  କମୁାର ରାଉତ LNT3074283
ୀ /382587 30 127 428େଶତା ରାଉତ ପି ରାେଜ  କମୁାର ରାଉତ YVY0487314
ପ ୁ /382588 28 127 429ଅସିତ କମୁାର ରାଉତ ପି େଦେବ  କମୁାର ରାଉତ YVY0487322
ୀ /382589 27 127 430ମନୀଷା ରାଉତ ପି ରବୀ  ରାଉତ YVY1155662
ୀ /382590 23 127 431ଅଲି ା ରାଉତ ପି ନେର  ରାଉତ YVY1148477
ୀ /382591 22 127 432େକାମଳ ରାଉତ ପି ରବୀ  ରାଉତ YVY1171891
ପ ୁ /392592 37 127 433େସକ୍ ଆସିଫ ପି େସକ୍ଆୟୁବ୍ LNT4130704
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ପ ୁ /392593 44 127 434କୃ  ଚ  ବହଳୀ ପି ମାୟାଧର ବହଳୀ LNT4117222
ୀ /392594 34 127 435ପଭାସିନୀ ବହଳୀ ସା କୃ  ଚ ୍ହର ବହଳୀ YVY0289611

ପ ୁ /392595 42 127 436ମଜନୁ ଖାନ୍ ପି ରମଜାନ ଖାନ୍ LNT4130654
ପ ୁ /392596 36 127 437ଅଶିନି କମୁାର େଲ ା ପି ଅନିରୁ  େଲ ା YVY0234617
ପ ୁ /392597 50 127 438ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ LNT4116703
ୀ /392598 48 127 439ପତିମା ରାଉତ ସା ନେର  କମୁାର ରାଉତ LNT2474336

ପ ୁ /392599 54 127 440ରବି  ସାଇଁ ପି ଦାେମାଦର ସାଇଁ LNT2555076
ପ ୁ /392600 44 127 441ଅଜୟକମୁାର ସାଇଁ ପି ନୀଳମଣି ସାଇଁ LNT4130688
ପ ୁ /402601 50 127 442ଗେଣଶ ଦ ପି ନରହରି ଦ OR/06/044/486391
ୀ /412602 65 127 443ହାରାମଣି େଲ ା ସା ଯଦୁମଣି େଲ ା YVY1013218

ପ ୁ /412603 46 127 444ଶଶୁା  କମୁାର େଲ ା ପି ଯଦୁମଣି େଲ ା YVY1013119
ପ ୁ /412604 42 127 445ପଶା  କମୁାର େଲ ା ପି ଯଦୁମଣି େଲ ା YVY1013093
ୀ /412605 29 127 446େସାନାଲିସା େଲ ା ସା ପଶା  କମୁାର େଲ ା YVY1013036

ପ ୁ /412606 55 127 447ଦିଲିପ ମିଶ ପି ରେମଶ ମିଶ OR/06/044/486396
ୀ /412607 52 127 448ମେନାରମା ମିଶ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମିଶ YVY0811661
ୀ /412608 29 127 449ବଷର୍ା ମିଶ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମିଶ YVY0598219

ପ ୁ /412609 25 127 450େଦବାଶସି ମିଶ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମିଶ YVY0992024
ୀ /412610 38 127 451ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା ଶଶୁା  କମୁାର େଲ ା YVY1012939
ୀ /412611 33 127 452େସୗଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ପରିଡ଼ା ପି ଧମର୍ାନଂଦ ପରିଡ଼ା YVY1276161
ୀ /422612 60 127 453ଏମ୍ ଜୟା ସା ପି ମରିମଟୁୁ LNT4116638
ୀ /422613 48 127 454ପି େମରିୟାମା  ସା ପାଲ ଚାମି LNT4116620

ପ ୁ /422614 37 127 455େସକ୍ ସଲିମ ପି େସକ୍ କରିମ  LNT4130621
ପ ୁ /422615 35 127 456ବୁଲବୁଲ୍ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଅଲୀ YVY0570770
ପ ୁ /422616 76 127 457ନରସିଂହ େବେହରା ପି ବାୟାଧର େବେହରା YVY0487348
ୀ /422617 64 127 458କୁ ି େବେହରା ସା ନରସିଂହ େବେହରା LNT3074291

ପ ୁ /422618 44 127 459ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା LNT4469573
ୀ /422619 32 127 460ରୀନା େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା YVY0487355
ୀ /422620 29 127 461ଭାରତୀ େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା YVY0487330
ୀ /422621 32 127 462ଗଲୁଜାନ ବିବି ସା ସ ୁ ାକ ଖାନ YVY0880633
ୀ /422622 30 127 463ସକିନା ବିବି ସା େସକ. ସଲିମ YVY0881656
ୀ /422623 30 127 464ଗଡୁୀ ବିବୀ ସା େସକ ସଲୀମ YVY1219476
ୀ /422624 33 127 465ସୟଂ ପଭା େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନା YVY0347195

ପ ୁ /422625 40 127 466ଓକିଲ ଖଁା ପି ନସିର ଖଁା LNT4139705
ପ ୁ /422626 39 127 467ମ ୁ ାକ ଖାନ୍ ପି ଚା  ଖାନ୍ LNT4117040
ପ ୁ /422627 31 127 468ଅମିର ଖାନ ପି ନାସିର ଖାନ YVY0598623
ପ ୁ /422628 44 127 469ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ବହାନ  ମହା ି LNT4116893
ୀ /422629 57 127 470ଜୟଶୀ ନାୟକ ସା ମେନାର ନ ରାଉତ OR/06/044/486404
ୀ /422630 29 127 471ସାହିନା ପରୱିନ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ସଲିମ YVY1013770

ପ ୁ /422631 78 127 472ବହାନ  ରାଉତ ପି ଝରି ରାଉତ OR/06/044/486401
ୀ /422632 62 127 473ବାସ ି ରାଉତ ସା ବହାନ  ରାଉତ OR/06/044/486402

ପ ୁ /422633 61 127 474ମେନାର ନ ରାଉତ ପି କଳୁମଣି ରାଉତ OR/06/044/486403
ୀ /422634 43 127 475ମମତା ରାଉତ ପି ବହାନ  ରାଉତ LNT3300142

ପ ୁ /422635 43 127 476ସଧୁୀର କମୁାର ରାଉତ ପି ହରିହର ରାଉତ LNT4473898
ପ ୁ /422636 41 127 477ଦିଲିପ ରାଉତ ପି ବହାନ  ରାଉତ OR/06/044/486406
ପ ୁ /422637 39 127 478ସଂଜୀବ କମୁାର ରାଉତ ପି ବହାନ  ରାଉତ LNT3300159
ୀ /422638 43 127 479ରଶିତା ରାଉତ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଉତ YVY0430447
ୀ /422639 34 127 480ସମିୂନା ରାଉତ ସା ସ ୀବ କମୁାର ରାଉତ YVY1155704

ପ ୁ /422640 32 127 481ମାନସ ରଂଜନ ରାଉତ ପି ମେନାରଂଜନ ରାଉତ YVY0570804
ପ ୁ /422641 51 127 482ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ LNT4129698
ୀ /422642 39 127 483ସଚିୁସିତା ଷଡ ୀ ପି କୃପାସି ୁ ଷଡ ୀ LNT4139853
ପ ୁ /432643 53 127 484ପଶନନ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ LNT3300605
ପ ୁ /442644 38 127 485େଗୗସର ଅଲୀ ପି ମିରଜା ନାଶର ଅଲି LNT2492460
ୀ /442645 37 127 486ସଂଜିତା ପରୱିନ ସା ମିଜର୍ା ହମିଦ ଅଲି େବଗ  LNT3074325
ପ ୁ /442646 34 127 487େସକ ଅବ ଲୁ କାଦିର ପି େସକ ଅବ ଲୁ ଜଲିଲ YVY0347211
ପ ୁ /442647 68 127 488ମିଜର୍ା ଅଖତର ଅଲି ହବିବି ପି ମିଜର୍ା ଅେହମଦ୍ ଅଲି େବଗ OR/06/044/486420
ପ ୁ /442648 38 127 489ମିଜର୍ା ଏମ୍.ଡି. େମାବାରକ ଅଲୀ ପି ମିଜର୍ା ମହ ଦ ଅଫସର ଅଲୀ YVY0598342
ପ ୁ /442649 72 127 490ମିର୍ଯଯ୍ା ଅଫସର ଅଲି େବଗ ପି ମିର୍ଯଯ୍ା ଅହମଦ ଅଲି େବଗ OR/06/044/486419
ପ ୁ /442650 69 127 491ମିର୍ଜର୍ା ଅନସର ଅଲି େବଗ ପି ମିର୍ଯଯ୍ା ଅହମଦ ଅଲି େବଗ OR/06/044/486421
ପ ୁ /442651 63 127 492ମିର୍ଯା କମର ଅଲି େବଗ ପି ମିର୍ଯଯ୍ା ଅହମଦ ଅଲି େବଗ OR/06/044/486422
ପ ୁ /442652 48 127 493ମିଜର୍ା ମନସରୁ ଅଲୀ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଅହମଦ ଅଲୀ େବଗ OR/06/044/486424
ପ ୁ /442653 41 127 494ମିଜର୍ାଉମର ଅଲୀ େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଆନସର ଅଲୀ େବଗ LNT3299757
ୀ /442654 32 127 495ରୁେକୟା ପରୱିନ େବଗ୍ ପି ମିଜର୍ା ନାସର ଅଲି େବଗ୍ LNT3074341
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ୀ /442655 32 127 496ସାକାୟା ପରବିନ େବଗ୍ ପି ମିଜର୍ା ନାସରଅଲି େବଗ୍ LNT3074333
ୀ /442656 27 127 497ସାରା ବାେନା ପି ମିଜର୍ା ମନସରୁ ଅଲୀ େବଗ YVY0598516
ୀ /442657 21 127 498େଜୖନାବ ବାନୁ ପି ମୀଜର୍ା ମନସରୂ ଅଲିେବଗ YVY1171917

ପ ୁ /442658 45 127 499ମିଜର୍ାତାେହରଅଲି େବଗ ପି ମିଜର୍ାଆନସରଅଲି େବଗ LNT3299526
ପ ୁ /442659 45 127 500ମିଯଯ୍ର୍ା ଆକିବ ଅଲୀ େବଗ ପି ଅଫସର . LNT3300373
ପ ୁ /442660 44 127 501ମିଜର୍ା ହମିଦ ଅଲି େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଅକତର ଅଲି େବଗ LNT3074317
ପ ୁ /442661 38 127 502ମିଯଯ୍ର୍ା ମସୁଦିକ୍ ଅଲି େବଗ ପି ମିଯଯ୍ର୍ା ଅଫସର ଅଲି େବଗ YVY0811588
ୀ /442662 36 127 503ନାଜ ପରବିନ େବଗ ପି ମିରଜା କମର ଅଲୀ େବଗ YVY0112243

ପ ୁ /442663 46 127 504ମିଜର୍ା ଜୁେବର ଅଲି େବଗରିଜଭି ପି ମିଜର୍ା ଆନସର ଅଲି େବଗ ରିଜଭି LNT3270519
ୀ /442664 34 127 505ମମତାଜ େବଗମ ସା ମିଜର୍ା େଗୗସର ଅଲୀ େବଗମ YVY0936765
ୀ /442665 30 127 506େରାଶନ୍ ଫରେଦାଶ ଫିରେଦାଶ ସା େସକ୍ ଅବଦୁଲ୍ କାଦିର୍ YVY0487496

ପ ୁ /442666 66 127 507େସକ ଅବ ଲୁ ଜଲିଲ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ଖଲିଲ YVY0347203
ୀ /442667 56 127 508େଜାେବଦା ଖାତୁନ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ YVY0347229
ୀ /442668 36 127 509ରୁେକୟା ଖାତୁନ ସା ମିଯର୍ା ମହ ଦ ମବୁାରକ ଅଲୀ YVY0598433
ୀ /442669 26 127 510ଫରିଦା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ସଲାଉ ିନ YVY1034511
ୀ /442670 36 127 511ଶାବିନ୍ ମାଜିଦ୍ ସା ମିଯଯ୍ର୍ା ଯେୁବଦ ଅଲି େବଗ୍ YVY0811596
ୀ /442671 39 127 512େରେହନା ପରୱିନ୍ ସା ମିଯଯ୍ର୍ା ତାହିର ଅଲି େବଗ୍ YVY0811604
ୀ /442672 29 127 513ଫରାଜ ପରୱିନ୍ ବାଦ୍ ପି ମିଜର୍ା କମର ବାଗ୍ YVY0487470

ପ ୁ /442673 30 127 514େସକ୍ ଅବ ଲୁ୍ ଜାଫର୍ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ୍ ଜଲିଲ YVY0487488
ପ ୁ /452674 44 127 515ମିଜର୍ା େମେହମଦୁ୍ ଅଲି େବଗ ପି ମିଜର୍ା ଅଖତର୍ ଅଲି େବଗ OR/06/044/486433
ୀ /452675 29 127 516ଫରହାଜ୍ ପରୱିନ୍ େବଗ ପି ମିଜର୍ା କମର ଅଲୀ େବଗ YVY0398420
ୀ /452676 42 127 517ସଲମା ବାେନା ସା ମନସରୁ OR/06/044/486430
ୀ /452677 60 127 518ରୁକସର େବଗମ ସା ଅଫସର OR/06/044/486427
ୀ /452678 52 127 519ରଜିଆ େବଗମ ସା ନାଶର ଅଲିେବଗ OR/06/044/486428
ୀ /452679 52 127 520ଫରଜାନା େବଗମ ସା ମିଯର୍ା କମର ଅଲି େବଗ OR/06/044/486429

ପ ୁ /452680 47 127 521ଅହମଦ କଲିମ ପି ଅବଦୁଲ କତମ OR/06/044/486431
ୀ /452681 44 127 522ୱାଯଦା ଖାତୁନ ସା ମହମଦ କଲିମ OR/06/044/486432
ୀ /452682 41 127 523େରଜିୟା ଖାତୁନ ପି ମିଜା ଅକତର OR/06/044/486435
ୀ /452683 22 127 524ଗ ଲ ତାରାନମ ନୁରୀ ପି ମୀ ର୍ା ମହମଦ ଅଲୀ େବଗ YVY1131838
ୀ /452684 57 127 525ତହୁର ପରବିନ ସା ମୀଯଯ୍ର୍ା ଅନଶର ଅଲି OR/06/044/486426

ପ ୁ /462685 36 127 526େସକ୍ ଆସିଫ୍ ପି େସକ୍ ରହିମ୍ LNT4139697
ପ ୁ /462686 31 127 527ସ ୟ େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା YVY0827535
ପ ୁ /462687 26 127 528ର ୀତ େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା YVY1219450
ୀ /462688 32 127 529ସହୁାନା ବିବି ସା େସକ ଆସିଫ YVY0881045

ପ ୁ /462689 59 127 530ବସ  କମୁାର େଜନା ପି କୃ ଚ  େଜନା YVY0347237
ପ ୁ /462690 25 127 531ବିଶ୍ଵଜିତ େଜନା ମା ଡଲି େଜନା YVY1279918
ପ ୁ /462691 29 127 532ରାଜ କିେଶାର ମହା ି ପି ବିର  ିଚରଣ ମହା ି YVY0598391
ୀ /462692 22 127 533ବଷର୍ା ପଲ ସା ସଂଜୟ େବେହରା YVY1219633

ପ ୁ /462693 53 127 534ଦିପକ କମୁାର ପ ା ପି କାଳ ୀ ପ ା YVY0598300
ପ ୁ /462694 56 127 535ବାବୁଲି ପଧାନ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ପଧାନ OR/06/044/486440
ୀ /462695 32 127 536ଅ ର୍ନା ପଧାନ ପି ବାବୁଲି ପଧାନ YVY0707877
ୀ /462696 27 127 537ପି ି  ପଧାନ ପି ବାବୁଲି ପଧାନ YVY0789396
ୀ /462697 26 127 538ରି ି  ପଧାନ ପି ବାବୁଲି ପଧାନ YVY0789339

ପ ୁ /462698 26 127 539ବିଭୁଦ  ପଧାନ ପି ତିେଳା ମା ପଧାନ YVY0827584
ୀ /462699 49 127 540ବିଦଯ୍ଲୁତା ପଧାନ ସା ବାବୁଲି ପଧାନ LNT3300621
ୀ /462700 46 127 541ଅନୁସୟୂା ପ ୃ ି ସା ପେମାଦ ପ ୃ ି LNT4502522

ପ ୁ /462701 54 127 542ପେମାଦ ରାଉତ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ରାଉତ LNT4117115
ପ ୁ /462702 48 127 543ସଧୁାକର ରାଉତ ପି ମାଗଣୁୀ ଚରଣ ରାଉତ LNT4502571
ୀ /462703 20 127 544ପତିମା ରାଉଳ ସା ର ୀତ େବେହରା YVY1219468
ୀ /462704 35 127 545ସସିତା େସଠୀ ସା କୀ ିର୍ପକାଶ େସଠୀ YVY0827642
ୀ /462705 32 127 546ଚ ନା େସଠୀ ପି ନେର  ନାଥ େସଠୀ YVY0827550
ପ ୁ /462706 36 127 547ଦିଲୀପ କମୁାର େସଠୀ ପି ସେୁର  େସଠୀ LNT4117164
ପ ୁ /462707 37 127 548ପଶା  ସତୂାର ପି ପହାଦ ସତୂାର LNT4116927
ୀ /462708 32 127 549ସନ୍ି ା ସତୂାର ସା ପଶା  ସତୂାର YVY0723189
ୀ /462709 30 127 550ପଲବୀ ସତୂାର ପି ପହଲାଦ ସତୁାର YVY0723270
ପ ୁ /462710 44 127 551ସ ିଦା ନ  ତିପାଠୀ ପି କାଶୀନାଥ ତିପାଠୀ LNT4120234
ୀ /472711 48 127 552ଦୀ ିମୟୀ ସାହୁ ସା ପ ୂ ର୍ ସାହୁ OR/06/044/486456
ପ ୁ /472712 35 127 553ଅନୁପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ YVY0112268
ପ ୁ /472713 28 127 554ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ YVY0699397
ପ ୁ /472714 26 127 555ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YVY0789362
ପ ୁ /482715 69 127 556ଅମର ସିଂହ ପି େଗାପିନାଥ ସିଂହ OR/06/044/486476
ୀ /482716 65 127 557କା ନ ସିଂହ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ YVY0598276
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ୀ /482717 65 127 558ମ ଶୁୀ ସିଂହ ସା ଅମର ସିଂହ YVY0598540
ପ ୁ /482718 42 127 559ବଦିନାଥ ସିଂ ପି ଅମର ସିଂ YVY0699389
ପ ୁ /482719 46 127 560ବିକମ ସିଂହ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ YVY0598243
ୀ /492720 42 127 561େରେହନାପରଭିନ ପି ଲାଲୁ ବକ୍ସ LNT4130514

ପ ୁ /492721 38 127 562ବୁଲବୁଲ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ଅଲୀ LNT4116489
ପ ୁ /492722 37 127 563େସକ୍ ଇମାନ ପି େସକ୍ ଉସମାନ LNT4116430
ପ ୁ /492723 35 127 564େଶଖ୍ ୱାହିଦ୍ ଅଲୀ ପି େଶଖ୍ ଉମର ଅଲୀ YVY0789388
ୀ /492724 36 127 565ରିଜୁଆନା େବଗମ ସା େସକ ରାଜନ ବକ୍ସ YVY0881144
ୀ /492725 30 127 566କସିଦା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ସିକ ର YVY0487611
ୀ /492726 31 127 567ନିଲୁଫର େବଗମ୍ ସା େସକ୍ କଲିମ YVY0789404
ୀ /492727 62 127 568ଲାଇଲାତୁନ ବିବି ସା ସଲିମ ଖାନ LNT4510392
ୀ /492728 43 127 569ନସିମା ବିବି ସା ସେୟଦ ଖଁା YVY0234641
ୀ /492729 41 127 570ସାବରା ବିବି ସା ୱାହିଦ ଖାନ LNT4524500
ୀ /492730 68 127 571ଲଳିତା ବିଶାଳ ସା ସୀମା ଳ ବିଶାଳ LNT4140794

ପ ୁ /492731 44 127 572ପତାପରୁଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାଇଁ LNT4116745
ପ ୁ /492732 42 127 573ଅରୂପ କମୁାର ଦାସ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ LNT4116653
ୀ /492733 41 127 574ସଯୂଯ୍ର୍ସିତା ଦାସ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ LNT4116679
ୀ /492734 40 127 575ସସିତା ଦାସ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ LNT4116661

ପ ୁ /492735 29 127 576ମହ ଦ ଜାକିର ହୁେସନ ପି ମହ ଦ ଜାହା ି ର YVY0723312
ପ ୁ /492736 77 127 577ସଲିମ ଖାନ ପି ମ ାନ ଖାନ LNT4517199
ପ ୁ /492737 48 127 578ସୟିଦ ଖାନ ପି ସଲିମ ଖାନ YVY0234625
ପ ୁ /492738 46 127 579ଅବଦୁଲ୍ ୱାହିଦ ଖାନ୍ ପି ସଲିମ ଖାନ LNT4524518
ପ ୁ /492739 20 127 580ସାହିଲ ଖାନ ପି ସାେୟଦ ଖାନ YVY1236892
ୀ /492740 51 127 581ରୀନାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ପବନୀ ମହାପାତ LNT4130555

ପ ୁ /492741 37 127 582ବିଶ ର ନ ମଲିକ ପି କୁ ବିହାରୀ ମଲିକ LNT4477675
ପ ୁ /492742 34 127 583ଭବ ର ନ ମଲିକ ପି କୁ  ବିହାରୀ ମଲିକ LNT4502548
ପ ୁ /492743 56 127 584ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି ପି େଲାକନାଥ ମହା ି LNT4116281
ପ ୁ /492744 50 127 585ନିତଯ୍ାନ  ପ ା ପି ଶ ଷର୍ ଣ ପ ା LNT4116257
ୀ /492745 46 127 586ମମତା ପ ା ସା ନିତଯ୍ାନ  ପ ା LNT4116760
ୀ /492746 29 127 587େବୖଶାଳୀ ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା YVY0487504

ପ ୁ /492747 25 127 588ତାରା ପସାଦ ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା YVY0881813
ପ ୁ /492748 40 127 589େଦବୀ ପସାଦ ରାଉତ ପି ତିେଲାଚନ ରାଉତ LNT4481321
ୀ /492749 36 127 590ଅ ର୍ନା ରାଉତ ପି ତିେଲାଚନ ରାଉତ LNT4481313
ୀ /492750 43 127 591ସଲମା ସିତାରା ସା ମକବୁଲ ଅଲୀ . LNT4130548

ପ ୁ /502751 20 127 592ସାଗତ ସାହୂ ମା େସୗଭାଗିନୀ ସାହୂ ସାହୂ YVY1253749
ୀ /502752 49 127 593ରୁକେସନା େବଗମ ସା େମହମଦୁ  OR/06/044/486521
ୀ /502753 34 127 594ୱାସିମା େବଗମ୍ ପି ମେହ ଦ ଖଁା YVY0707760
ୀ /502754 33 127 595ରାଣୀ େବଗମ୍ ସା ମକବୁଲ ଖଁା YVY0707745
ୀ /502755 22 127 596ସଲୁତାନା େବଗମ ସା ୟାକବୁ ଖଁା YVY1219229
ୀ /502756 47 127 597ଝଇରାନ ବିବି ସା ମସଦୁ  OR/06/044/486522

ପ ୁ /502757 65 127 598େମେହମଦୁ ଖଁା ପି ରସିଦ ଖଁା YVY1211952
ପ ୁ /502758 55 127 599ମସଦୁ ଖଁା ପି ରସିଦ ଖଁା OR/06/044/486519
ପ ୁ /502759 48 127 600ଲାଲ ଖଁା ପି ରସିଦ OR/06/044/486520
ପ ୁ /502760 42 127 601ମକବୁଲ ଖାନ ପି େମେହମଦୁ ଖାନ LNT4473872
ପ ୁ /502761 37 127 602ୟୁସଫୁ ଖାନ ପି େମେହମଦୁ ଖାନ LNT4473831
ପ ୁ /502762 36 127 603ୟାକବୁ ଖାନ ପି େମେହମଦୁ ଖାନ LNT4473864
ପ ୁ /502763 36 127 604ଲତିଫ ଖାନ ପି ଲାଲ ଖାନ LNT4473807
ପ ୁ /502764 35 127 605ଅଜହର ଖାନ ପି ମସଦୁ ଖାନ LNT4473823
ପ ୁ /502765 34 127 606ସରିଫ ଖାନ ପି ଲାଲା ଖାନ LNT4473815
ପ ୁ /502766 33 127 607ଆରିଫ ଖାନ ପି ମସଦୁ ଖାନ LNT4473849
ପ ୁ /502767 26 127 608ରାହିଲ ମହ ଦ ପି ଆେହଦ ମହ ଦ YVY0953935
ପ ୁ /502768 34 127 609ମହ ଦ ମ ୁ ାଫା ପି ମହ ଦ କମର YVY0707752
ୀ /502769 31 127 610ସାହିନା ପରବିନ୍ ପି ଲାଲା ଖଁା YVY0699322
ୀ /512770 44 127 611ରୁକସାନା େବଗମ୍ ପି ରିଆଜ ଖଁା  LNT3300050
ୀ /512771 42 127 612ରୁକସାନା େବଗମ୍ ପି ଚା  LNT3300043
ୀ /512772 67 127 613ରଜିୟା େବଗମ ସା ଚା  ଖଁା  OR/06/044/486527
ୀ /512773 40 127 614ନୁରଜାହାନ େବଗମ ସା ଫାୟାଜ ଖଁା LNT4473856
ୀ /512774 39 127 615ଆସମାତୁନ୍ ବିବି ସା ମହ ଦ ହାରୁ YVY0112300
ପ ୁ /512775 79 127 616ଚା  ଖଁା ପି ସମଦ  OR/06/044/486526
ପ ୁ /512776 49 127 617ରିଆଜ ଖଁା ପି ଚା  ଖଁା OR/06/044/486528
ପ ୁ /512777 44 127 618ଫୟାଜ ଖଁା ପି ଚା  ଖଁା  OR/06/044/486529
ପ ୁ /512778 40 127 619ମମୁତାଜ ଖଁା ପି ଚା  LNT2492502
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ୀ /512779 36 127 620ହମିଦା ଖାତୁନ ସା ମନୁତାଜ ଖାନ YVY0880872
ୀ /512780 44 127 621ନାଜମା ପରୱିନ ସା ସିରାଜ ଖାନ YVY0570788

ପ ୁ /512781 19 127 622ସଂଦୀପ ସିହନ୍ା ପି ନାେଗ  ସିହନ୍ା YVY1299734
ୀ /522782 42 127 623ସବର୍ ରୀ େବଗମ୍ ସା ସବୀର ଖଁା LNT2555092
ୀ /522783 38 127 624େଦବାନା ପରବିନ୍ ପି ନଇମ୍ LNT2555118

ପ ୁ /522784 38 127 625ଅବଦୁଲ ଖସୁ ିର୍ଦ ପି ଆବଦୁଲ ରସିଦ LNT4116455
ପ ୁ /522785 37 127 626ସାରଦାହାନନୱାସ ପି ଆସଲାମ ଖଁା LNT4130431
ପ ୁ /522786 48 127 627େଶଖ୍ ଲାଲୁ ବକ୍ସ ପି େସକ. କାଦିର ବକ୍ସ LNT4130357
ୀ /522787 44 127 628ସଇଦା େବଗମ ସା ନଜିବ  OR/06/044/486531
ୀ /522788 29 127 629ସରବରୀ େବଗମ ସା ହନିଫ ଖାନ YVY0598102
ୀ /522789 36 127 630ମନୁଆରି ବିବି ସା ସଗିର ଖାନ YVY0598144

ପ ୁ /522790 45 127 631ସାଗିରୀ ଖଁାନ ପି ନଜିବ ଖଁାନ YVY0347278
ପ ୁ /522791 43 127 632ସବିର ଖଁା ପି ନଜିକ OR/06/044/486533
ପ ୁ /522792 24 127 633ସକୀଲ ଖାନ ମା ସରବରି େବଗମ YVY1131861
ପ ୁ /522793 23 127 634ଅକିଲ ଖାନ ପି ସବୀର ଖାନ YVY1131820
ପ ୁ /522794 23 127 635ଅରବାଜ ଖାନ ପି ସଗୀର ଖାନ YVY1131853
ପ ୁ /522795 21 127 636ସାବଶ ଖାନ ପି ସଗୀର ଖାନ YVY1131846
ୀ /532796 25 127 637ଅସମା େବଗମ ସା ଇ ତୂର ଖାନ YVY1148485

ପ ୁ /532797 38 127 638ମନୁା େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା LNT4130282
ପ ୁ /532798 36 127 639ଟୁନା େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା LNT4130290
ୀ /532799 42 127 640େସୖନାଜ ବିବି ସା ସଲିମ ଖାନ YVY0789461
ୀ /532800 39 127 641ଜମିଲା ବିବି ସା ଆସଲାମା ଖଁା YVY0598193
ୀ /532801 34 127 642ରଶି ବିବି ସା ଅସମତ ଖଁା YVY0598177
ୀ /532802 83 127 643ବିଧବୁାଳା ଦାସ ସା ରାସ େମାହନ ଦାସ LNT4116497

ପ ୁ /532803 50 127 644ସତଯ୍ର ନ ଦାସ୍ ମା ବିଧବୁାଲା ଦାସ୍ YVY0789370
ୀ /532804 44 127 645ବିସାଖା ଦାସ ସା ସତଯ୍ ର ନ ଦାସ YVY0880781
ୀ /532805 40 127 646ଗୀତା ଦାସ ସା ସଂଜୟ ଦାସ YVY0953950
ୀ /532806 37 127 647ଶୀମତୀ ଦାସ ପି ରାସ େମାହନ ଦାସ YVY0880757

ପ ୁ /532807 52 127 648କରିମ ଖଁା ପି ନଇମ  OR/06/044/486536
ପ ୁ /532808 49 127 649ସଲିମ ଖଁା ପି ନଇମ  OR/06/044/486537
ପ ୁ /532809 47 127 650ଗଲୁାଫ ଖଁା ପି ନଇମ  OR/06/044/486538
ପ ୁ /532810 46 127 651ଆସଲାମ ଖଁା ପି ନଇମ  OR/06/044/486539
ପ ୁ /532811 45 127 652ଅସମତ ଖଁା ପି ନଇମ ଖଁା OR/06/044/486540
ପ ୁ /532812 43 127 653ନୁରୁ ିନ ଖଁା ପି ଆଲାଉ ିନ ଖଁା YVY1219203
ପ ୁ /532813 42 127 654ନଇମ ଖଁା ପି ସମତ OR/06/044/486534
ପ ୁ /532814 36 127 655ଅଜମତ ଖଁା ପି ନୟିମ୍ ଖଁା YVY0112318
ପ ୁ /532815 33 127 656ଅମଜାଦ୍ ଖଁା ପି ନୟିମ୍ ଖଁା YVY0234666
ପ ୁ /532816 33 127 657ସରିବ ଖଁା ପି ନୟିମ୍ ଖଁା YVY0234674
ପ ୁ /532817 29 127 658ଇଫତାର ଖାନ୍ ପି କରିମ୍ ଖାନ୍ YVY0789453
ପ ୁ /532818 53 127 659ରେମଶ ମହାରଣା ପି ମ ୁଳି ମହାରଣା YVY0789537
ୀ /532819 46 127 660ମୀନା ମହାରଣା ସା ରେମଶ ମହାରଣା YVY0789511
ୀ /532820 39 127 661ସବାନା ପରବିନ୍ ପି ନୟିମ୍ ଖଁା YVY0699348
ୀ /532821 39 127 662ସମସାର ପରବିନ୍ ପି ନୟିମ୍ ଖଁା YVY0234658
ୀ /532822 38 127 663େରଣକୁା ପଧାନ ସା ଅକମତ ଖଁା YVY0347294

ପ ୁ /532823 24 127 664ମହ ଦ ନିଜାମ ଉଦିନ ମା ଜମିଲା ବିବି YVY1155746
ୀ /542824 30 127 665ରୁକସାର ଅେହ ଦ ପି ଅେହ ଦ ଖଁା YVY0598565
ୀ /542825 27 127 666ତସକିନ ଅେହ ଦ ପି ଅେହ ଦ ଖଁା YVY0598524
ୀ /542826 53 127 667ସେହନାଜ େବଗମ ସା ନସୀର ଖାନ YVY1280262

ପ ୁ /542827 60 127 668ଅେହମଦ ଖଁା ପି ଲତିଫ OR/06/044/486543
ପ ୁ /542828 52 127 669ନାସିର ଖଁା ପି ଲତିଫ OR/06/044/486544
ପ ୁ /542829 31 127 670ଅକିଲ ଖଁା ପି ନାସିର ଖଁା YVY0112326
ୀ /542830 30 127 671ସାହିନ ପରୱିନ ପି ନାସିର ଖଁା YVY0598029
ୀ /542831 25 127 672ଭାରତୀ ସାହୂ ସା େଦବାସିସ ସାହୂ YVY1187970
ୀ /552832 53 127 673ନିଲୁଫର େବଗମ ସା ଅେହମଦ ଖଁା OR/06/044/486548
ୀ /552833 51 127 674ଖସୁ ିର୍ଦା େବଗମ ସା େହାେସନ OR/06/044/486546
ପ ୁ /552834 63 127 675ହାସନ ଖଁା ପି ମନିର ଖଁା OR/06/044/486545
ପ ୁ /552835 55 127 676ଆୟୁବ୍ ଖଁା ପି ମନିର OR/06/044/486547
ୀ /562836 82 127 677େବଗମ ବିବି ସା ଦାଉଦ େବଗ  LNT3074358
ୀ /562837 52 127 678ଗଲୁନର େବଗମ୍ ସା ମିର କାଶମି୍ LNT3299807
ୀ /562838 47 127 679ହମିରା ଖାତୁନ୍ ସା ଆୟୁବ ଖଁା  LNT2492551
ୀ /562839 45 127 680ହସମତ ଜୁେଲଖା ସା ମିଜର୍ା େମହମଦୁ ଅଲି େବଗ YVY0811612
ୀ /562840 42 127 681ସାୟରା ପରୱିନ ସା ଜମେସଦ ଖାନ LNT3074366
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ୀ /562841 34 127 682ଦିଲନାଜ େବଗମ ସା ଅସଲମ ଖଁା YVY0597849
ୀ /562842 28 127 683ହୁସନାରା େବଗମ୍ ପି ମିର୍ କାଶମି୍ YVY0487637

ପ ୁ /562843 57 127 684ମିର କାଶମି ପି ମିର ଅବଦୁଲ LNT3299815
ପ ୁ /562844 47 127 685ଜାେମସିଦ ଖଁା ପି ଲତିଫ OR/06/044/486550
ପ ୁ /562845 46 127 686ଅସଲମ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ଲତିଫ୍ OR/06/044/486551
ପ ୁ /562846 25 127 687ମୀର ନଦିମ ପି ମୀର କାସିମ YVY1174622
ପ ୁ /562847 28 127 688ମିର ସଫିରୁଲ ପି ମିର୍ କାଶମି୍ YVY0487629
ପ ୁ /572848 56 127 689ମହ ଦ ଆସିଫ୍ ପି ମହ ଦ କାଶମି୍ LNT3300548
ପ ୁ /572849 33 127 690େସକ ରହମତ ପି େସକ ଅହ ଦ LNT3074374
ୀ /572850 46 127 691ସଲମା ଆସିଫ୍ . ପି ମହ ଦ ଇସଫୁ LNT3300530

ପ ୁ /572851 44 127 692ମହ ଦ ୟୁନୁସ . ପି ମହ ଦ ଇସଫୁ . LNT3299617
ପ ୁ /572852 26 127 693ମହ ଦ ଆରିଫ ପି ମହ ଦ ଅସିଫ YVY1174655
ୀ /572853 82 127 694ହବିବୁନ ନିଶା େବଗମ୍ ସା ମହମଦ ଇସଫୁ OR/06/044/486553
ୀ /572854 32 127 695ଅମରିନ ସଲୁତାନା ସା ମହ ଦ ୟୁନସ YVY0598094
ୀ /582855 83 127 696ସଭୁା ତାରା ସା ରସିଉ ିନ ସି ିକ LNT4130795
ୀ /582856 45 127 697ମମତାଜ ଅଲୀ ପି ମହମ୍ଦ କାଦିର LNT3299989

ପ ୁ /582857 39 127 698ସାହାନୱାଜ ଅଲୀ ପି ମହ ଦ କାଦିର LNT3299997
ପ ୁ /582858 43 127 699ମହତାବ ଆଲାମ୍ ପି ମହ ଦଅଲୀମ ୁ ିନ୍ ଆଲାମ୍ LNT4131017
ୀ /582859 38 127 700ସାହାନାଜ ବାେନା ସା ଅ ଲୁ ଇମରାନ ଖାନ YVY0112342
ୀ /582860 60 127 701ସାଇରା େବଗମ ସା ମହ ଦ କାଦିର୍ OR/06/044/486557

ପ ୁ /582861 71 127 702ମହ ଦ କାଦିର ପି ମହ ଦ ସିଧିକ OR/06/044/486556
ପ ୁ /582862 80 127 703ତାରିଣି ନାଏକ ପି ହନୁଆ ନାଏକ OR/06/044/487028
ୀ /582863 70 127 704କମଳା ନାୟକ ସା ତାରିଣୀ ନାୟକ LNT3300415
ୀ /582864 54 127 705ସବିତା ନାୟକ ସା ଗେଣଶର ନାୟକ YVY0112656

ପ ୁ /582865 88 127 706ରାଶଉି ିନ୍ ସି ିକ୍ ପି ୱକିଲ୍ ସି ିକ୍ LNT4139663
ୀ /582866 43 127 707ସାବନା ସି ିକ୍ ସା ୱାସି ସି ିକ୍ LNT4130803
ୀ /592867 44 127 708ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା LNT4120499

ପ ୁ /592868 46 127 709ଦିଲିପ୍ ଗ ାୟତ ପି ଭଗବାନ ଗ ାୟତ LNT4130167
ପ ୁ /592869 41 127 710ପଶା  ଖୁ ିଆ ପି ନଟବର ଖୁ ିଆ LNT4130142
ପ ୁ /592870 75 127 711ଅନୁପ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ବିମଳ ଚ  ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT4510384
ୀ /592871 45 127 712ଅଦିତି ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ଅନୁପ ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT3299732
ୀ /592872 40 127 713ଅପ ର୍ା ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ଅନୁପ ମଖୁାଜର୍ ୀ LNT3299740
ୀ /592873 71 127 714ଅନିତା ମଖୁାଜିର୍ ସା ଅନୁପ ମଖୁାଜିର୍ OR/06/044/486583

ପ ୁ /592874 64 127 715ଅ ର୍ବ ମଖୁାଜିର୍ ପି ବିମଳ ଚ  ମଖୁାଜିର୍ OR/06/044/486581
ୀ /592875 52 127 716ନିେବଦିତା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ଅନର୍ ଭ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/044/486582
ୀ /592876 32 127 717ଶୀୟା ମଖୁାଜିର୍ ପି ଅ ର୍ବ ମଖୁାଜିର୍ YVY0598318
ୀ /592877 53 127 718ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ଅରୁଣେକତନ ପଧାନ LNT4130159
ୀ /592878 46 127 719ବାସ ୀଲତା େସଠୀ ସା ରବି ନାଥ େବେହରା LNT4130134

ପ ୁ /602879 65 127 720ଅବଦୁର ହଫିନ ପି ଅମୀର YVY0707968
ୀ /602880 45 127 721ଅଫସରି ନିଶା  ସା ଅବଦୁଲ ଦଲା  LNT2488047
ୀ /602881 44 127 722ଆଫସାନା ବିବି ସା ସରଫରାଜ୍ LNT3300340
ପ ୁ /602882 42 127 723ନଦିମ ଅେହମଦ ପି ଜାକି ଅନୱର LNT3299799
ପ ୁ /602883 36 127 724ମହ ଦ ସାକିର ପି ଅବଦୁଲ ହଫିଜ୍ LNT3299765
ପ ୁ /602884 37 127 725ମହ ଦ ନିଆଜ ଅହ ଦ ପି ମହ ଦ ଜକି ଅନୱର YVY0347351
ପ ୁ /602885 31 127 726ମହ ଦ ସାଜିଦ ଅହ ଦ ପି ଅବଦୁଲ ହଫିଜ YVY0347310
ପ ୁ /602886 42 127 727ଏମଡି ଇମିତୟାଜ ଅହ ଦ ପି ଏମ୍ ଡି ଜାକି ଅନୁଓର LNT3300167
ପ ୁ /602887 50 127 728ମହ ଦ ଅକିକ ପି ମହ ଦ ତଫକଉ ିନ OR/06/044/486595
ପ ୁ /602888 34 127 729ସହୀ ା ଅନସାରୀ - ସାହିଲ ମହମଦ YVY1174689
ୀ /602889 47 127 730େଯାେବଦା େବଗମ ସା ମହମଦ ରହୀଦ YVY1126770
ୀ /602890 44 127 731ଆେବଦା େବଗମ ସା ଆେହଦ ମହ ଦ OR/06/044/486590
ୀ /602891 35 127 732ନାସରା େବଗମ ସା ମହ ଦ ସାକିର YVY0347336
ୀ /602892 24 127 733ସଗୁ ା େବଗମ ସା ସାହିଲ ମହ ଦ YVY1174739
ୀ /602893 24 127 734ସଗୁ ା େବଗମ ସା ସାହିଲ ମହମଦ YVY1126754
ୀ /602894 37 127 735ସମୀମା ବିବି ସା ନଦୀମ ମହ ଦ YVY0992073
ୀ /602895 32 127 736ନସରା ବିବି ସା ଏମ.ଡି. ଇମତିଆଜ ଅେହମଦ YVY0992081
ୀ /602896 32 127 737ସକିଲା ଖାନ ପି ଆହଦ ମହମଦ YVY1236975
ୀ /602897 48 127 738ନୁରଜାହାନ ଖାତୁନ ସା ଏମ.ଡି. ସଲାମତ YVY0992057
ୀ /602898 45 127 739ରିଜୱାନା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ନିଆଜ ଅହ ଦ YVY0347369
ୀ /602899 31 127 740ସକିଲା ଖାତୁନ୍ ପି ଆେହଦ୍ ମହ ଦ YVY1060920
ୀ /602900 20 127 741ରୁକସାର ଖାତୁନ ପି ସ ର୍ ରାଜ ଆହମଦ YVY1236967
ପ ୁ /602901 61 127 742ଆେହଦ ମହ ଦ ପି େସକ୍ ମ ୁ ାଫା OR/06/044/486588
ପ ୁ /602902 32 127 743ସାହିଲ ମହ ଦ ପି ଅେହଦ୍ ମହ ଦ YVY0707539
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ପ ୁ /602903 21 127 744ସଫିକ ମହମଦ ପି ମହମଦ ରହୀଦ YVY1126762
ୀ /602904 29 127 745ପଜୁା ମହାପାତ ସା ପି  ୁମହାପାତ YVY1126788
ୀ /602905 76 127 746ଅନୁଅରି ନିଶା ସା ମହ ଦ ତଫିକ ଉଦିନ OR/06/044/486587
ୀ /602906 65 127 747ସାଇରୁନ ନିଶା ପି ନଜିର ମହମଦ OR/06/044/486592

ପ ୁ /602907 52 127 748ମହ ଦ ରାହୀଦ୍ ପି େସକ. ମ ୁ ାଫା OR/06/044/486589
ପ ୁ /602908 19 127 749ମହ ଦ େସୖ ୁଲ ପି ଆେହଦ ମହ ଦ YVY1236884
ପ ୁ /602909 33 127 750ମହ ଦ ସରଫରାଜ ପି ମହ ଦ ମୟମଦିୁନ YVY0112664
ପ ୁ /602910 30 127 751ମହ ଦ େସାେହଲ ଅହ ଦ ପି ଅବଦୁଲ ହଫିଜ YVY0347302
ପ ୁ /602911 24 127 752ଏମ.ଡି. ଉମର ପି ଏମ.ଡି. ଫଲୁ YVY0992065
ପ ୁ /612912 80 127 753େସକ୍ ସବିର ମହ ଦ ପି କବିର ମହ ଦ YVY0707711
ୀ /612913 65 127 754ମନସରୁ ଆଲାମ ପି ଅବଦୁଲ ଲତିଫ LNT2555126

ପ ୁ /612914 52 127 755ମହ ଦ ମ ୁ ାକ୍ ପି ମହ ଦ ଇସମାଇଲ LNT3299666
ପ ୁ /612915 40 127 756ତନୱିର ଆଲାମ  ପି ମ ୁ ାକ ଅହ ଦ LNT3074390
ପ ୁ /612916 40 127 757ଆଜୀମ ମଲୁା  ପି ଅବଦୁଲା ସତାର YVY0707513
ପ ୁ /612917 39 127 758ୱାସିମ ଉଲା  ପି ଅବଦୁଲ ସତାର LNT4117099
ୀ /612918 47 127 759ଅନାୟାତ ଆର ସା ମନସରୁ ଆଲମ YVY0347419
ୀ /612919 43 127 760ଅସମତ୍ ଆରା ପି ମନସରୁ ଆଲମ୍ YVY0423905
ୀ /612920 43 127 761ଅସ ମତ୍ ଆରା ସା େସାଠ ସଲାହୁ ୀନ YVY0789545
ୀ /612921 40 127 762ଇସତ ଆରା ପି ମନସରୁ ଆଲାମ LNT4524526
ୀ /612922 41 127 763ବାେଜଗଁା ଦରକିମା ବାନୁ ସା ମହ ଦ ମ ୁ ାକିମ YVY0707984
ୀ /612923 77 127 764ଜମିଲା ବିବି ସା ସାଗିର OR/06/044/486599

ପ ୁ /612924 49 127 765ମହ ଦ ଇକବାଲ ପି ସଗିର ମହ ଦ YVY0347385
ପ ୁ /612925 40 127 766ମହମଦ େକାେରଶ ପି ତଫିଉଦିନ OR/06/044/486596
ପ ୁ /612926 61 127 767ସବିର ମହ ଦ ପି ସଗିର ମହ ଦ OR/06/044/486600
ପ ୁ /612927 54 127 768େସକ ରାହତ ମହ ଦ ପି େସକ ସବିର ମହ ଦ YVY0707844
ପ ୁ /612928 35 127 769ଖାଲିଦ ମନସରୁ ପି ମନସରୁ ଆଲମ YVY0347393
ପ ୁ /612929 47 127 770ମହମଦ ମ ୁ ାକିମ ପି ସାଗିର OR/06/044/486602
ୀ /612930 29 127 771ତରନନ୍ୂମ ନା ପି ମନସରୂ ଆଲମ YVY1148436
ୀ /612931 60 127 772କମରୁନ ନିଶା - ଖାଲିଦ ମନସରୁ YVY1125962
ୀ /612932 57 127 773େମେହରୁନ ନିଶା ସା ଅବଦୁଲ ସତାର YVY0398487
ୀ /612933 32 127 774ନହିଦ୍ ପରବିନ ପି ମନସରୂ୍ ଆଲମ YVY1155670
ୀ /612934 42 127 775ନସରିନ ସହିଦା ସା ମହ ଦ ଇକବାଲ YVY0707992

ପ ୁ /612935 62 127 776ମହ ଦ ସହିଜ୍ ପି ଅବଦୁଲ୍ ସତାର YVY0112383
ପ ୁ /612936 25 127 777ମହ ଦ ସଲମାନ ପି ଏସ େକ ରାହାତ ମହ ଦ YVY1274612
ପ ୁ /612937 33 127 778ମହ ଦ ସ ି ପି ଅବଦୁଲ୍ ସତାର YVY0112391
ପ ୁ /612938 62 127 779ଅବଦଲ ସତାର ପି ଅବଦୁଲ ଲତିଉ୍ଗ YVY0398479
ୀ /612939 47 127 780ନିଲୁଫର ଉରିନ ସା ସବିର OR/06/044/486858

ପ ୁ /622940 60 127 781ମହ ଦ ଆସଲମ  ପି ମହ୍ଦ ସଲାମ୍ YVY0707869
ୀ /622941 40 127 782ଅଖତର ଖାନ ପି ଉମର ଖାନ LNT2492486

ପ ୁ /622942 39 127 783ଅନୁୱାର ଖାନ ପି ଉମର ଖାନ LNT2492478
ପ ୁ /622943 23 127 784ଜାେୱଦ ଆଲମ ପି ମହ ଦ ଆଲାଉ ିନ YVY1277243
ପ ୁ /622944 54 127 785ମହ ଦ ଅଲାଉ ିନ୍ ପି ଜୟନୁଲ୍ ହକ୍ YVY0487843
ୀ /622945 42 127 786ମମତାଜ୍ େବଗମ ସା ହିମତ୍ ଖଁା YVY0234682
ୀ /622946 57 127 787ଖସୁ ିର୍ଦା େବଗମ ସା ଉମର OR/06/044/486606
ୀ /622947 52 127 788ଅସମା େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଅସଲାମ୍ YVY0707851
ୀ /622948 38 127 789ସାେଜଦା େବଗମ ପି ଉମର ଖଁା LNT2492437
ୀ /622949 31 127 790ସାବାନା େବଗମ୍ ସା ଏମ୍.ଡି ୱାସିମ୍ YVY0954115

ପ ୁ /622950 65 127 791ଉମର ଖଁା ପି ସମିର OR/06/044/486605
ପ ୁ /622951 45 127 792ମନୁୟର ଖଁା ପି ଉମର OR/06/044/486608
ପ ୁ /622952 32 127 793େକୗସର ଖାନ ପି ଉମର ଖାନ LNT3074408
ୀ /622953 25 127 794ଗଜାଲା ନଶରୀନ ପି ଏମ୍.ଡି ଆଲାଇ ିନ YVY0954099
ୀ /622954 37 127 795ସବନମ୍ ସିତାରା ସା ମନୱର ଖଁା YVY0234708
ୀ /622955 30 127 796ୱାଜିଦା ତବାସମୁ ସା େକୖସର ଖାନ YVY0881631
ପ ୁ /632956 38 127 797େସକ୍ ଅହ ଦ ଅଲୀ ପି େସକ୍ କିଫାୟତ ଅଲୀ LNT4116794
ୀ /632957 37 127 798ସଲମା ବିବି ସା େସକ ଆଲାଉ ିନ  LNT3074416
ପ ୁ /632958 72 127 799େସକ କିଫାୟତ ଅଲି ପି ହିଦାୟତ ଅଲି OR/06/044/486609
ପ ୁ /632959 44 127 800କରାମତ ଅଲି ପି କିଫାୟତ  OR/06/044/486612
ୀ /632960 35 127 801ନଗିର୍ସ ଅଲି ସା କରାମତ ଅଲି YVY0398545
ୀ /632961 35 127 802େରଶମା େବଗମ ପି ଏସ େକ ଅଲି YVY0398552
ୀ /632962 62 127 803ରହିମା ବିବି ସା େକଫାୟତ୍ ଅଲୀ YVY0811620
ପ ୁ /632963 38 127 804ସମିମ୍ ଖଁାନ୍ ପି ଦଲାତ୍ ଖଁାନ୍ YVY0487645
ପ ୁ /632964 60 127 805େଶକ ସାଦତ୍ ପି େଶକ ସାଏବଲୀ YVY1013135

48 86/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ପ ୁ /642965 44 127 806ମହ ଦ ସାେହବ  ପି ମହ ଦ ନସିର LNT2497774
ପ ୁ /642966 30 127 807ମହ ଦ ମ ୁ ାଫା  ପି ମହ ଦ କମର YVY0234716
ପ ୁ /642967 47 127 808ନିଆମତ୍ ଖଁା ପି ଫକିର ଖଁା OR/06/044/486615
ୀ /642968 43 127 809ସାଦମା େମେହମଦୁ ସା ନିୟାମତ ଖଁା YVY0234724
ୀ /652969 44 127 810ସାଏରା େବଗମ ପି ଫକିର ଖଁା OR/06/044/486618
ୀ /652970 42 127 811ତାହିରା େବଗମ ପି ଫକିର OR/06/044/486617
ୀ /652971 34 127 812ରୁନି ବିବି ସା ସମିମ ଖାନ୍ YVY0487652

ପ ୁ /652972 49 127 813ହୀମତ ଖଁା ପି ଫକିର ଖଁା OR/06/044/486616
ୀ /662973 68 127 814ସେହନାଜ େବଗମ୍ ସା େସକ ନାସିର ଖଁା LNT4139648

ପ ୁ /662974 58 127 815େସକ ମୟଉ ିନ ପି େସକ ଜମିର YVY0112680
ୀ /662975 48 127 816ଫରିଦା ବିବି ସା ଆଜାଦ୍ ଖଁା LNT4139796
ୀ /662976 43 127 817ମନୁୀବିବି ସା େଶଖ୍ଇଦଉ ିନ୍ଅଲୀ LNT4116976

ପ ୁ /662977 41 127 818ଆସିଫ ଅେହମଦ ଖଁା ପି ୟୁସଫୁ LNT3299922
ପ ୁ /662978 39 127 819େସକ୍ସକିଲମହ ଦ ମା ତାହିରାେବଗମ୍ LNT4130845
ପ ୁ /662979 38 127 820ସୟଦ୍ େମାତି ପି ସୟଦ୍ ଅହମଦ୍ LNT4130837
ୀ /662980 34 127 821ୟାସମନ୍ ପରୱିନ ପି ମହ ଦ ୟୁନୁସ  LNT3074424

ପ ୁ /662981 43 127 822ଆରିଫ ଅହମଦ ଖାନ ପି ୟୁସଫୁ୍ ଖାନ OR/06/044/486624
ପ ୁ /662982 46 127 823େଶଖ୍ କତୁବୁ ିନ୍ ଅଲୀ ପି େଶଖ୍ ଶଯ୍ାମସ ୁ ିନ୍ ଅଲୀ LNT4117065
ୀ /662983 56 127 824ମେହଯବି େବଗମ ସା ୟସଫୁ OR/06/044/486622
ୀ /662984 53 127 825େସାଫିଆ େବଗମ ସା େସକ ମୟଉ ିନ YVY0112672
ୀ /662985 26 127 826ନୁର ଫାତମା ସା ଆରିଫ ଅହମଦ ଖାନ YVY1013564
ୀ /662986 35 127 827ତାେହରା ଜବିନ ପି ୟୁସଫୁ ଖାନ YVY0112698

ପ ୁ /662987 76 127 828ୟାକବୁ ଖାନ ପି ଜଂଗୀ ଖାନ OR/06/044/486623
ପ ୁ /662988 59 127 829ୟୁସଫୁ ଖାନ ପି ଜ ି  ଖାନ YVY0707935
ପ ୁ /662989 53 127 830ଆଜାଦ୍ ଖଁା ପି ଦିଲବର ଖଁା LNT4139622
ପ ୁ /662990 37 127 831ମହ ଦ ଆସିଫ ରାଜା ପି ୟୁସଫୁ୍ ଖାନ YVY0881359
ପ ୁ /672991 52 127 832େସକ ମ ୁ ାଫା ପି େସକ ରମଜାନ LNT3074457
ପ ୁ /672992 50 127 833ମହ ଦ ବଦୁ ପି ମହ ଦ ଫକିରଚା LNT3074481
ୀ /672993 42 127 834େରେହନା ବିବି ସା େସକ ହସମତ ଅଲି LNT3074440
ୀ /672994 39 127 835ନୁରି ବିବି ସା ରାଜା ଖଁା LNT3074432

ପ ୁ /672995 33 127 836ସବିର ହଲାରୀ ପି ସାକିର ହଲାରି LNT3074507
ପ ୁ /672996 33 127 837ସାଜିଦ ହୁେସନ ପି ଜହୁର ଖାନ LNT3074531
ପ ୁ /672997 36 127 838ଉମର ଅହ ଦ ପି ହୟତ ଅଲି ଖଁା YVY0112409
ୀ /672998 42 127 839ଫରଜାନା ଅେଫାଜ ସା ହିଫଜୁର ରେହମାନ୍ LNT3074499

ପ ୁ /672999 51 127 840େସକ ଅବଦୁଲ ଆହାଦ ପି େସକ ହସନ ଆହାଦ LNT3074473
ୀ /673000 57 127 841ଜାନିସାର ଅକତରି ସା ଜହୁର ଖାନ YVY0789487

ପ ୁ /673001 42 127 842େସକ ମନସରୁ ଆଲାମ ପି ରମଜାନ ଆଲାମ OR/06/044/486629
ପ ୁ /673002 31 127 843ମହ ଦ ରିୟାଜ୍ ଆଲାମ୍ ପି ମହ ଦ ନିଜାମ ୁ ିନ୍ YVY0487785
ପ ୁ /673003 30 127 844ଅଫତାବ୍ ଆଲାମ୍ ପି ମହ ଦ ଅଲାଉ ିନ୍ YVY0487850
ପ ୁ /673004 59 127 845ସୟଦ ଅସରଫ ଅଲୀ ପି ସୟଦ ମଦାର ଅଲୀ YVY0881581
ପ ୁ /673005 28 127 846ସୟଦ ଜାଫର ଅଲୀ ପି ସୟଦ ମଉସିମ ଅଲୀ YVY0598367
ପ ୁ /673006 28 127 847ସୟଦ୍ ହିଲାଲ୍ ଅଲୀ ପି ସୟଦ୍ ଅସରଫ୍ ଅଲୀ YVY0881870
ପ ୁ /673007 22 127 848ଏମଡ଼ି ଆଲାଉ ିନ ପି ଏମଡ଼ି ବୁଦୁ YVY1171990
ପ ୁ /673008 28 127 849ସୟଦ ଜାଫର ଅଲୀ ପି ସୟଦ େମାସମ ଅଲୀ YVY1013689
ୀ /673009 36 127 850ତସଲିମ୍ ଆରା ସା େସକ୍ ରଉସାନ YVY0811646

ପ ୁ /673010 31 127 851େସକ ଆରିଫ ପି େସକ ଜନିର YVY0289645
ୀ /673011 47 127 852ରଜିୟା େବଗମ ସା ହୟାତ ଅଲୀ YVY0347492
ୀ /673012 54 127 853ଅଫସାନା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ହାସନ YVY0811638
ୀ /673013 48 127 854ଅଫସାନ େବଗମ୍ ସା ମହ ଦ ଆଲାଉ ିନ୍ YVY0487801
ୀ /673014 29 127 855ଅକ୍ତରୀ େବଗମ ସା େସକ ସାହିଲ YVY0881623
ୀ /673015 28 127 856ସଲୁତାନା େବଗମ୍ ସା େସକ୍ ସବିର୍ ବକ୍ସ YVY0487793
ୀ /673016 56 127 857େମାହରା ବିବି ସା ରମଜାନ OR/06/044/486627
ୀ /673017 52 127 858ସାଏରା ବିବି ସା ସୟଦ ଅସରଫ ଅଲୀ YVY0881490
ୀ /673018 50 127 859ହସିନା ବିବି ସା େଶକ ସାଦତ୍ YVY1013283
ୀ /673019 47 127 860େମହଫନୁା ବିବି ସା େସକ ପିରୁ YVY0289652
ୀ /673020 45 127 861େରଶା ବିବି ସା େଶଖ୍. ହୁମାୟୁନ୍ YVY1060763
ୀ /673021 44 127 862ସବିରନ ବିବି ସା େସକ ଜଲିଲ LNT3074465
ୀ /673022 43 127 863ହାଜରା ବିବି ପି ହସନ OR/06/044/486635
ୀ /673023 37 127 864ସଲମା ବିବି ସା େସକ୍ ମନୁସରୁ ଆଲାମ୍ YVY0707901
ୀ /673024 36 127 865େବବି ବିବି ସା େସକ କାଲା YVY0881508
ୀ /673025 31 127 866ଆସିମା ବିବି ସା େଶଖ ସିରାଜ YVY0881383
ୀ /673026 28 127 867ସଲୁତାନା ବିବି ସା େସକ ସବିର ବକ୍ସ YVY0598474
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ୀ /673027 53 127 868ରଂଜୁ ବିସ୍ଵାଲ ସା ରବି ବିସ୍ଵାଲ YVY1138650
ପ ୁ /673028 42 127 869େସକ ସାକିର ପି ଅବଦୁଲ ୟୁସଫୁ LNT3074515
ୀ /673029 44 127 870ରଫାତ ଫିରେଦାସ ସା ଖାନ ଧମର୍ପାଲ ପିରଜାଦା YVY0881094

ପ ୁ /673030 30 127 871ଅେୱଜ୍ ହଲାରୀ ପି ଶାକିର ହଲାରୀ YVY0598664
ପ ୁ /673031 65 127 872େସକ ହସନ ପି ବାବୁ OR/06/044/486633
ୀ /673032 44 127 873େଶକ ହୁମାୟୁନ ସା ରମଜାନ OR/06/044/486628

ପ ୁ /673033 32 127 874ମହ ଦ ଇକବାଲ ପି ଖସୁ ମହ ଦ YVY0289629
ପ ୁ /673034 24 127 875େଶଖ ଆବଦୁଲ ଇରସାଦ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଆହଦ YVY1013499
ପ ୁ /673035 24 127 876େସକ. ଅବଦୁଲ ଇରସାଦ୍ ପି େସକ. ଅବଦୁଲ ଆହାଦ YVY1155779
ପ ୁ /673036 43 127 877େସକ ଯୟିନୁଲ ପି ହସନ ଯୟିନୁଲ OR/06/044/486636
ପ ୁ /673037 35 127 878େସକ କାଲା ପି େସକ ସାଦାତ୍ YVY0881326
ପ ୁ /673038 68 127 879ହୟତ ଅଲି ଖଁା ପି ନୁର ଅଲି ଖଁା YVY0347468
ପ ୁ /673039 64 127 880ଜହୁର ଖାନ ପି ଅବ ଲୁ ଗଫାର ଖାନ YVY0881805
ପ ୁ /673040 31 127 881ଅବୁଅୟୁକ ଖାନ ପି ହୟାତ ଅଲୀ ଖାନ YVY1013465
ପ ୁ /673041 29 127 882ଉମର ଅେହମଦ୍ ଖଁାନ୍ ପି ହୟାତ୍ ଅଲୀ ଖାନ୍ YVY0487827
ପ ୁ /673042 28 127 883ଅବୁବକର ଖାନ ପି ହୟାତ ଅଲି ଖାନ YVY0597971
ପ ୁ /673043 28 127 884ଅବୁବକ୍ସର ଖଁାନ୍ ପି ହୟାତ ଅଲୀ ଖାନ୍ YVY0487819
ପ ୁ /673044 20 127 885ଅେୱସ ଅଲୀ ଖାନ ପି ହୟାତ ଅଲୀ ଖାନ YVY1277854
ୀ /673045 33 127 886େସାଫିଆ ଖାନମ ପି ହୟାତ ଅଲୀ ଖାନ YVY0598425
ୀ /673046 24 127 887ରାେବୟା ଖାନମ୍ ପି ହୟାତ ଅଲି ଖଁା YVY0954024
ୀ /673047 28 127 888ସନରୀ ଖାତୁନ ପି ଏସ େକ ଯସୁ ୁ YVY1125939
ୀ /673048 25 127 889ସକିନା ଖାତୁନ୍ ପି େସକ୍ ହୁମାୟୁନ୍ YVY0881664

ପ ୁ /673049 55 127 890ଫଇଜୁଲ ହକ ନୁରଜାଦା ପି ସିରଜା ଉ ିନ ଖାନ LNT4502530
ପ ୁ /673050 52 127 891ଖାନ ଧମର୍ପାଲ ପିରଜାଦା ପି ସିରାଜ ଉଦିନ ଖାନ YVY0881029
ପ ୁ /673051 56 127 892େସକ ପିରୁ ପି େସକ ଜାନ YVY0289637
ପ ୁ /673052 24 127 893େସକ୍ ଶବୁଲ କାଦୀ ପି େସକ୍ ୟୁସଫୁ YVY0423970
ପ ୁ /673053 30 127 894େଶକ ରହିମ ପି େଶକ ସାଦତ୍ YVY1013069
ପ ୁ /673054 54 127 895ହିଫଜୁର ରେହମାନ ପି ସିରାଜ ଉ ିନ ଖାନ LNT4477683
ପ ୁ /673055 40 127 896େସକ୍ େରୗଶାନ ପି େସକ୍ ହସନ YVY0811653
ୀ /673056 52 127 897ରିହାନା ସବନମ ସା େସକ ଯଇନୁଲ YVY1013960

ପ ୁ /673057 33 127 898େସକ୍ ସାବିର ପି େସକ୍ ଜାବିର YVY0789479
ପ ୁ /673058 30 127 899େସକ୍ ସବିର୍ ବକ୍ସ ପି େସକ୍ ଶଫିକ୍ ବ YVY0487835
ପ ୁ /673059 39 127 900େସକ୍ ସାହିଲ ପି େସକ୍ ୟୁସଫୁ YVY0424028
ପ ୁ /673060 41 127 901େସକ୍ ସକିଲ ପି େସକ୍ ୟୁସଫୁ YVY0424044
ପ ୁ /673061 33 127 902େଶକ ସଲିମ ପି େଶକ ସାଦତ YVY1012988
ପ ୁ /673062 30 127 903େସକ ସଲିମ ପି େସକ ପିରୁ YVY1013747
ପ ୁ /673063 29 127 904େସକ୍ ସଲିମ୍ ପି େସକ୍ ସାଦତ YVY0723247
ପ ୁ /673064 31 127 905ଜାହିର ଉ ିନ ଶାହା ପି ସିରାଜ ଉ ିନ ଶାହା YVY0881466
ୀ /673065 35 127 906ସାହି ା ୟାସମିନ୍ ପି େସକ୍ ୟୁସଫୁ YVY0423996

ପ ୁ /673066 69 127 907େସକ ୟୁସଫୁ ପି େସକ ବାବୁ OR/06/044/486638
ୀ /683067 40 127 908ସାଇନାଜ େବଗମ ପି ସଜିୁବୁର ରେହମାନ LNT3074572
ୀ /683068 38 127 909ରୁକସାନା େବଗମ ପି ମଜିୁବୁର ରେହମାନ LNT3074564

ପ ୁ /683069 35 127 910ସିକତୁ ରେହମାନ ପି ମଜିବୁର ରେହମାନ LNT3074556
ପ ୁ /683070 32 127 911େସୖକଲୁ୍ ରେହମାନ୍ . ମା ସମସାଦ୍ େବଗମ୍ YVY0487868
ୀ /683071 42 127 912ସାଇନାଜ େବଗମ ସା ସଲିମ ଖାନ YVY1013416
ୀ /683072 60 127 913ସମସାଦ େବଗମ ସା େମାଜିବୁର OR/06/044/486641
ୀ /683073 34 127 914େରହାନା େବଗମ୍ ସା ସୟଦ ଅସଦ ଅଲୀ YVY0487942
ୀ /683074 22 127 915ସବନମ େବଗମ ସା ସାଦିବୁର ରହମାନ YVY1276013

ପ ୁ /683075 32 127 916ଅବଦୁଲ୍ ୱାସିଦ୍ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ୍ ସହିଦ୍ ଖଁା YVY0487876
ୀ /683076 30 127 917ରୁହିନା ପରଓିନ ସା ସାଇକଲୁ ରେହମାନ YVY1013598
ପ ୁ /683077 36 127 918ସାଦିବୁର ରହମାନ ମା ସମସାଦ େବଗମ YVY1276336
ପ ୁ /683078 31 127 919ମହ ଦ ସ ାମ୍ ପି ମହ ଦ ସରୱର୍ YVY0487934
ୀ /693079 29 127 920ସବନମ୍ େବଗମ ପି ସବୁହାନ ଖାନ YVY0881698
ୀ /693080 77 127 921କମରୁନ ବିବି ସା ରମଜାନ OR/06/044/486644
ୀ /693081 45 127 922ହାସିନା ବିବି ସା ସବୁାସ  OR/06/044/486646
ପ ୁ /693082 46 127 923ସବୁାସ ଖଁା ପି ରମଜାନ  OR/06/044/486645
ପ ୁ /693083 28 127 924ସଲମାନ ଖାନ ପି ସବୁହାନ ଖାନ YVY0881714
ପ ୁ /693084 26 127 925ସାହାରୁଖ ଖାନ୍ ପି ସଭୁହାନ ଖାନ୍ YVY0881722
ୀ /693085 39 127 926ଜାହିରା ତରନୁମ୍ ସା ମଜୁନ୍ ଖଁା YVY0112417
ପ ୁ /703086 40 127 927ଆୟୁବ ଖାନ ପି ଅଜିଜ ଖାନ LNT3074846
ପ ୁ /703087 33 127 928ଅମିର ଖାନ ପି ଅଜିଜ ଖାନ LNT3074598
ପ ୁ /703088 42 127 929ସାଜିଦ ଖାନ୍ . ପି ସରିଫ . LNT3299880
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ପ ୁ /703089 30 127 930ଇ ିୟାକ ଅେହ ଦ ଖାନ୍ ପି ମ ୁ ାକ ଅେହ ଦ ଖାନ୍ YVY0289660
ପ ୁ /703090 38 127 931ମହ ଦ ସଇମ ଅନସରୀ ପି ଅନୁୱର ହୁେସନ YVY0992032
ୀ /703091 36 127 932େରାସନା ଆରା େବଗମ ସା ଆୟୁବ ଖଁା YVY0570812
ୀ /703092 34 127 933ସାହାନାତ େବଗମ ସା ଏମ.ଡି. ସଇମ ଅନସାରୀ YVY0992040
ୀ /703093 31 127 934ଚା ିନୀ େବଗମ ସା ଚା  ଖଁା YVY1125947
ୀ /703094 62 127 935ସାେବରା ବିବି ସା େସକ ସାଲାଉ ିନ LNT3074580
ୀ /703095 57 127 936ଅ ୁରୀ ବିବି ସା ଅଜିଜ ଖଁା OR/06/044/486662
ୀ /703096 47 127 937ଗଲୁୁ ବିବି ସା ହନୀବ  OR/06/044/486664
ୀ /703097 73 127 938େବଗମ ଜାେହଦା ସା ଅ ଲୁ ସ ାର ଖାନ YVY1280171
ୀ /703098 42 127 939ପରୱିନ େକୗଶର ସା ମକସଦୁ ଅହମଦ ଖାନ YVY0570820

ପ ୁ /703099 82 127 940ସତାର ଖଁା ପି ମସଦୁ OR/06/044/486647
ପ ୁ /703100 82 127 941ମସିଜିଦ ଖଁା ପି ରସିଦ ଖଁା LNT3074853
ପ ୁ /703101 69 127 942ଅଜଗର ଖଁା ପି ଅ ଜଲ ଖଁା YVY1219559
ପ ୁ /703102 64 127 943ଅଜିଜ ଖଁା ପି ରସିଦ ଖଁା OR/06/044/486661
ପ ୁ /703103 57 127 944ମ ୁ ାକ ଅହ ଦ ଖାନ ପି ଅବଦୁଲ ସତାର ଖାନ OR/06/044/486649
ପ ୁ /703104 50 127 945ହନୀବ ଖଁା ପି ରସିଦ OR/06/044/486663
ପ ୁ /703105 45 127 946ମକସଦୁ ଅେହମଦ ଖଁା ପି ଅଦୁଲ ସତାର ଖଁା OR/06/044/486651
ପ ୁ /703106 34 127 947ଚା  ଖାନ ପି ହନିଫ ଖାନ YVY0347500
ପ ୁ /703107 33 127 948ଲାଲ ଖଁା ପି ହନିଫ ଖଁା YVY0812016
ପ ୁ /703108 32 127 949ରିଆଜ ଖଁା ପି ହନିଫ ଖଁା YVY0812008
ପ ୁ /703109 31 127 950ଲାଲ ଖାନ ପି ହନିଦ ଖାନ YVY0289678
ପ ୁ /703110 27 127 951ଅଶ୍ କ଼ ଅହମଦ ଖାନ ପି ମ ୁ ାକ ଅହ ଦ ଖାନ YVY0597856
ୀ /703111 50 127 952ଫିରେଦାଷ ଖାନମ୍ ସା ମ ୁ ାକ ଅହ ଦ ଖଁା OR/06/044/486650
ୀ /703112 60 127 953ହବିବୁନ ନିଶା ସା ସରିବ ନିଶା OR/06/044/486660
ୀ /703113 41 127 954ସମିନା ପରୱିନ୍ ସା ସୟଦ୍ ରଜନୁ YVY0487959
ୀ /713114 40 127 955ଫରଜାନା େବଗମ ସା ସିକ ର ଖାନ LNT4487930
ୀ /713115 46 127 956ତାେହରୁନ ନିଶା  ସା ସଇଦ ଖାନ OR/06/044/486674
ୀ /713116 44 127 958ଯାହାରା େବଗମ ପି ସରିଫ LNT2556991
ୀ /713117 62 127 959ଫାମିଦା ବିବି ସା ଜବାର OR/06/044/486669

ପ ୁ /713118 37 127 960ମହ ଦ ଫହିମ ପି ଶାହାବୁଲ ମିଆଁ YVY0597930
ପ ୁ /713119 70 127 961ଜବାର ଖଁା ପି ମସଦୁ  OR/06/044/486668
ପ ୁ /713120 48 127 962କଲୁୁଦାର ଖଁା ପି ଜବାର OR/06/044/486670
ପ ୁ /713121 47 127 963ସଇଦ ଖଁା ପି ସରିଫ OR/06/044/486673
ପ ୁ /713122 40 127 964ସାଜିଦ ଖଁା ପି ଜବାର ଖଁା YVY0112714
ପ ୁ /713123 29 127 965ସାହାରୁକ୍ ଖଁାନ୍ ପି ସଇଦ୍ ଖଁାନ୍ YVY0487975
ପ ୁ /713124 25 127 966ସାେହବ ଖାନ ମା ତାେହରୁନ ODISHA YVY1174630
ପ ୁ /713125 21 127 967ସଦାବ ଖାନ ପି ସଇଦ ଖାନ YVY1276880
ପ ୁ /713126 23 127 968େସଖ ମନୂା ପି େସଖ ସାଜିଦ YVY1055078
ୀ /713127 42 127 969ଅସାତୂନ ନିଶା ସା ଆୟୁବ ନିଶା LNT2557007

ପ ୁ /713128 58 127 970ଏମ. ଡି. ଶାହାଉ ିନ ପି ରଫିଦ ମିଆଁ YVY0597955
ପ ୁ /723129 60 127 971ଚିତର ନ ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ OR/06/044/486687
ପ ୁ /723130 58 127 972େଜଯ୍ାତି ର ନ ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ OR/06/044/486688
ୀ /723131 50 127 973ସଜୁାତା ଦାସ ସା ଚି  ର ନ ଦାସ OR/06/044/486690
ୀ /723132 50 127 974ସଚିୁସିତା ଦାସ ସା ଦୀ ି ରଂଜନ ଦାସ YVY0707893

ପ ୁ /723133 47 127 975ଦି ୀର ନ ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ OR/06/044/486689
ପ ୁ /723134 31 127 976ଇଶାନ୍ ଦାସ ପି ଚି  ର ନ ଦାସ YVY0487983
ପ ୁ /733135 63 127 977ଉେମଶ ଚ  େବହୁରା ପି ସେୁର  ନାଥ େବହୁରା OR/06/044/486694
ପ ୁ /733136 60 127 978ପେରଶ ଚ  େବହୁରା ପି ସେୁର  େବହୁରା OR/06/044/486696
ପ ୁ /733137 58 127 979ନେରଶଚ  େବହୁରା ପି ସେୁର  େବହୁରା OR/06/044/486695
ୀ /733138 56 127 980ମ ଶୁୀ େବହୁରା ସା ରେମଶ ଚ  େବହୁରା OR/06/044/486698
ୀ /733139 52 127 981ଅଂଯଶୁୀ େବହୁରା ସା ନେରଶ ଚ  େବହୁରା OR/06/044/486700
ୀ /733140 50 127 982ଗିତା ଳି େବହୁରା ସା ଉେମଶ େବହୁରା OR/06/044/486699
ୀ /733141 44 127 983ନୟନା େବହୁରା ସା ପେରଶ ଚ  େବହୁରା YVY0488015
ୀ /733142 41 127 984ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା େବହୁରା ପି ରେମଶ ଚ  େବହୁରା LNT3300118
ପ ୁ /733143 39 127 985ବିର ି ନାରାୟଣ େବହୁରା ପି ରେମଶ ଚ  େବହୁରା LNT3074630
ପ ୁ /733144 31 127 986ଉଦିତ ନାରାୟଣ େବହୁରା ପି ଉେମଶ ଚ  େବହୁରା LNT3074887
ୀ /733145 25 127 987ପିୟ ା େବହୁରା ପି ନେରଶ ଚ  େବହୁରା YVY1013010
ପ ୁ /733146 39 127 988ଶଭୁଜିତ ପାଳ ପି ଉ ବ ଚରଣ ପାଳ LNT2472389
ୀ /733147 39 127 989କବିତା ରାଉତ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ େବହୁରା YVY1059971
ପ ୁ /743148 48 127 990େସକ୍.ଅକ୍ତର ପି େସକ୍.ହାଇଦର LNT4129979
ୀ /743149 40 127 991ସାଇରାବିବି ପି େସକ୍.ଅକ୍ତର LNT4129987
ୀ /743150 38 127 992ନୁରଜାହାନନିଶା  ମା ନଜନାବିବି LNT4130001
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ୀ /743151 38 127 993ସମୀମା େବଗମ ପି େସକ୍ ହାଇଦର LNT4116596
ପ ୁ /743152 61 127 994ଶୀବାଜି ଭଗତ ପି ଶୀବ ବ ନ ଭଗତ LNT4469581
ପ ୁ /743153 36 127 995କମୁାର ମେନାଜ ଭଗତ ପି ଶବିାଜୀ ଭଗତ LNT4469615
ପ ୁ /743154 62 127 996ବଂଶରାଜ ଯାଦବ ପି ରାମରାଜ ଯାଦବ LNT4469607
ପ ୁ /743155 41 127 997ଦିପକ କମୁାର ଯାଦବ ପି ବଂଶୀଧର ଯାଦବ LNT4469599
ପ ୁ /753156 40 127 998ମାନସ ରଂଜନ ଦାଶ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ YVY0186106
ପ ୁ /753157 39 127 999କ ତରୁ ଦାଶ ପି ମଧସୂଦୁନ ଦାଶ YVY0186098
ପ ୁ /763158 76 127 1000ଉେମଶ ମହା ି ପି ଗନୁନିଧି ମହା ି LNT4139838
ପ ୁ /763159 60 127 1001ରାଜ କିେଶାର ପ ା ପି େବଣଧୁର ପ ା OR/06/044/486722
ପ ୁ /773160 56 127 1002େସକ୍.େଗାରା ପି େସକ୍.ଅବ ଲୁକାଦର LNT4129854
ପ ୁ /773161 54 127 1003ମହ ଦ କମର ପି ମହ ଦ କାଲି LNT4117016
ୀ /773162 48 127 1004ଆଜଗିରୀ ବିବି ସା ମହ ଦ କମର LNT4117008
ୀ /773163 46 127 1005ନଜମା ବିବି ସା େସକ ଖଇରୁ ିନ LNT3074911
ୀ /773164 43 127 1006ସାହିଦା େବଗମ ସା େସକ୍ େଗାରା LNT4116562
ୀ /773165 50 127 1007ଶୀମତି ସିଲୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପଶା  କିେଶାର ମିଶ LNT3074671
ୀ /773166 68 127 1008େହମଲତା େଦହୁରୀ ପି ମରୁଲୀ େଦହୁରୀ YVY0789503

ପ ୁ /773167 28 127 1009ବୁଲୁ େଦହୁରୀ ପି ମରୁଲୀ େଦହୁରୀ YVY0789198
ପ ୁ /773168 48 127 1010ରାଜୁ ଗୁ ା ପି କାେରାଇ ଗୁ ା LNT4517132
ପ ୁ /773169 42 127 1011ଦିପକ ଗୁ ା ପି ରାଜାରାମ ଗୁ ା LNT4517140
ୀ /773170 42 127 1012ସବିତା ଗୁ ା ସା ରାଜୁ ଗୁ ା LNT4517124

ପ ୁ /773171 39 127 1013ପଦିପ ଗୁ ା ପି ରାଜାରାମ ଗୁ ା LNT4517157
ପ ୁ /773172 34 127 1014ବିକାଶ ଗୁ ା ପି ରାଜାରାମ ଗୁ ା LNT4517165
ପ ୁ /773173 31 127 1015ତାହିର ଅେହ ଦ ଖଁା ପି ମକୁ୍ତର ଅହ ଦ ଖଁା YVY0234732
ୀ /773174 75 127 1016ଶା ିଲତା ମଲିକ ସା ନଟବର ମଲିକ YVY0811976
ୀ /773175 40 127 1017କ ନା ମଲିକ ପି ନଟବର ମଲିକ YVY0811943

ପ ୁ /773176 85 127 1018ନଟବର ମଲିକ ପି ରାଜିବ ମଲିକ YVY0811992
ପ ୁ /773177 42 127 1019ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି ପି କୃପାସି ୁ ମହା ି LNT3074655
ପ ୁ /773178 26 127 1020ମହ ଦ ମତୃଯ୍ଜୁା ପି ମହ ଦ କମର YVY0789529
ୀ /773179 46 127 1021େରଣ ୁନାୟକ ସା ମନୁା ନାୟକ LNT4129847

ପ ୁ /773180 39 127 1022ପତାପ କମୁାର ପ ା ପି ବିଜୟ ପ ା LNT3074648
ପ ୁ /773181 35 127 1023ଗଗନ କମୁାର ପାତ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପାତ LNT3074663
ପ ୁ /773182 59 127 1024େଗାବି  ଚ  ପଧାନ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପଧାନ LNT3074697
ୀ /773183 46 127 1025କାମିନୀ େର ୀ ସା କି ା େର ୀ LNT4117024

ପ ୁ /773184 53 127 1026କୀ ା େରଡି ପି େକାେଟଶ େରଡି LNT4129839
ୀ /773185 22 127 1027ଲକ୍ଷୀ ପିୟା େସନ ସା କିସାନ ଦାସ YVY1138635

ପ ୁ /773186 71 127 1028ନେଗ  ସାଇଁ ପି ଧବୃ ସାଇଁ OR/06/044/486729
ପ ୁ /773187 70 127 1029ରାେଜ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାଇଁ LNT1697820
ୀ /773188 66 127 1030ବି ୁ ପୀୟା ସାଇଁ ସା ନେଗ  କମୁାର ସାଇଁ LNT4117180
ୀ /773189 55 127 1031ସନୁ ା ସାଇଁ ସା ରାେଜ  ସାଇଁ OR/06/044/486732

ପ ୁ /773190 44 127 1032ସଜୃନ ସାଇଁ ପି ରାେଜ  କମୁାର ସାଇଁ LNT1697846
ୀ /773191 44 127 1033ସେୁଦ ା ସାଇଁ ପି ନେଗ  କମୁାର ସାଇଁ LNT1697838
ପ ୁ /773192 42 127 1034ଶଭୁାଶଭୁ ସାଇଁ ପି ନେଗ  କମୁାର ସାଇଁ LNT1697812
ୀ /783193 45 127 1035ସଲୁତାନା ବିବି ସା ଅସରଫ୍ ଖଁା YVY1060953

ପ ୁ /783194 41 127 1036ଅସରଫ ଖଁା ପି ଅକ୍ତର ଖଁା LNT4139713
ୀ /783195 61 127 1037ହସିନା ବିବି ସା ମିହତାପ  OR/06/044/486735
ୀ /783196 44 127 1038ସଲୁତାନା ବିବି ସା ଅସର  ଖଁା YVY1125921
ୀ /783197 30 127 1039ଫିେରାଜ ବିବି ସା େସଖ ସାକିର YVY0789206
ୀ /793198 46 127 1040ସାେହବା ବିବି ସା େସକ ଆଲାଉ ିନ LNT3074309

ପ ୁ /793199 68 127 1041େଶଖ୍ ଆଜାଦ ପି େଶଖ େନୖଜୁ YVY0289702
ୀ /793200 38 127 1042ସାଇମା ବିବି ସା େଶଖ ଆଜାଦ YVY0289710
ପ ୁ /793201 60 127 1043ଇମାରନ ଖାନ ପି ଅେହମଦ ଖାନ YVY0289694
ପ ୁ /793202 33 127 1044ଫିରଜ ଖାନ ପି ଅେହମଦ ଖାନ YVY0289686
ପ ୁ /803203 65 127 1045ମହ ଦ ଚା  ପି ଅବଦୁଲ ହକିମ  LNT2483154
ୀ /803204 60 127 1046ରହମା ବିବି ସା ମହ ଦ ଚା  LNT2499606
ୀ /803205 44 127 1047ଦୁଲାରୀ ବିବି ପି ମଇତାପ ଖଁା LNT2505691
ୀ /803206 41 127 1048ସବନମ ବିବି ସା ତୁରାବ ଖାନ  YVY1060789
ପ ୁ /803207 33 127 1050େସକ ଇକବାଲ ପି େସକ ଇସଲାମ  LNT3074937
ୀ /803208 45 127 1051ସବନମ୍ ବିବି . ସା େତାରାବ ଖଁା LNT2505675
ପ ୁ /803209 57 127 1052କମର ଆଲାମ ପି ଇଶାକ୍ ଆଲାମ YVY0289744
ପ ୁ /803210 32 127 1053େସଖ୍ ଅକମ ଅଲୀ ପି େସଖ୍ ଅଜମତ ଅଲି YVY0112474
ୀ /803211 44 127 1054ନୁରଜାହାନ୍ େବଗମ୍ ସା ନଜିବ୍ ଖଁାନ୍ YVY0488023
ୀ /803212 52 127 1055ତାରାତୁନ ବିବି ସା ହୁେସନ ଖଁା YVY0289769
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ୀ /803213 46 127 1056ସାଇରା ବିବି ସା ଗରିବ୍ ଖଁା LNT3300274
ୀ /803214 46 127 1057ଜୁେବଇଦା ବିବୀ ସା ଆକବର ଖାନ YVY1219575
ୀ /803215 40 127 1058ଶବାନା ବିବି ସା ନୱାବ ଖଁା YVY0488031
ୀ /803216 39 127 1059ସଲୁତାନା ବିବି ସା ଅଜଗର ଖାନ YVY0112722
ୀ /803217 38 127 1060ସଲମା ବିବି ସା େଶଖ ଆଲାଉ ିନ YVY0289736
ୀ /803218 39 127 1061ଅନାର କଲି ସା େସକ୍ କାଶମି୍ YVY0112508

ପ ୁ /803219 44 127 1062େସକ୍ କାଶମି୍ ପି େସକ୍ ଜମିର YVY0112441
ପ ୁ /803220 54 127 1063ଗରିବ ଖଁା ପି ମହତାବ ଖଁା OR/06/044/486744
ୀ /803221 52 127 1064ତୁରାବ ଖଁା ସା େଗାଲାଫ OR/06/044/486742

ପ ୁ /803222 50 127 1065ନବାବ ଖଁା ପି େଗାଲାଫ OR/06/044/486743
ପ ୁ /803223 48 127 1066ନଜିବ ଖଁା ପି ମହତାପ  OR/06/044/486745
ପ ୁ /803224 39 127 1067ଅଜଗର ଖଁା - ସଲୁତାନା ବିବି YVY1125913
ପ ୁ /803225 28 127 1068ଜାବିଦ ଖାନ ପି ମଜିବ ଖାନ YVY0880666
ପ ୁ /803226 23 127 1069ଆରିଫ ଖଁା ପି ନଜିବ ଖଁା YVY1275908
ପ ୁ /803227 23 127 1070ଅସ  ଖଁା ପି ତୁରାବ ଖଁା YVY1125954
ୀ /803228 39 127 1071ମାେଜଦା ଖାତୁନ୍ ପି େସକ୍ ସାଲାଉ ିନ୍ YVY0112482
ୀ /803229 39 127 1072ମ ୁ ାରୀ ଖାତୁନ ସା ମକୁ୍ତାର ଅହମଦ YVY1277938
ୀ /803230 56 127 1073ସମରୁନ୍ ନିଶା ସା ଜାକିର ଖାନ LNT3074705
ୀ /803231 55 127 1074ଲାଇଲୁନ ନିଶା ସା ଅେହମଦ ଖଁା OR/06/044/486741
ୀ /803232 24 127 1075ସଲୂତନା ପରବିନ ପି ଗରିବ ଖାନ YVY1013804
ୀ /803233 34 127 1076େକ.େଗୗରୀ ରାଓ ସା େକ.େକଦାର ରାଓ YVY1013267

ପ ୁ /803234 38 127 1077ବାସ ୁେସଠୀ ପି ଗ ାବସ ୁେସଠୀ YVY0289751
ପ ୁ /813235 40 127 1078େସକ୍ ଆରୀଫ୍ ପି େସକ୍ ରେହମନ୍ LNT4130902
ୀ /813236 38 127 1079ଜାହାରାତୁନ୍ ନିଶା ପି େସକ୍ ଆୟୁବ୍ LNT2505709

ପ ୁ /813237 31 127 1080େସକ୍ ଅବିତ ପି େସକ୍ ଆୟୁବ YVY0289777
ପ ୁ /813238 36 127 1081େଶଖ ଆସିଫ ପି େଶଖ ଆୟୁବ YVY0289785
ପ ୁ /813239 41 127 1082େସକ୍ ରାଜନ୍ ବକ୍ସ ପି େସକ୍ ୟୁନୁସ ବକ୍ସ LNT4130910
ପ ୁ /813240 39 127 1083େସକ୍ ସିକ ର ବକ୍ସ ପି େସକ୍ ୟୁନୁସ୍ ବକ୍ସ LNT4130928
ୀ /813241 47 127 1084ସମସାଦ େବଗମ ସା ଇନୁସ  OR/06/044/486753
ୀ /813242 39 127 1085ଆସମତ େବଗମ ପି େସକ ଇୟୁବ OR/06/044/486977
ୀ /813243 38 127 1086ରୁହି େବଗମ୍ ସା େଶଖ. ଆରିଫ୍ YVY1060771
ୀ /813244 26 127 1087ରୁକଶାନା େବଗମ୍ ସା େସକ ଆରିଫ୍ YVY0789248
ୀ /813245 62 127 1088େଲୖଲାତୁନ ବିବି ସା େଶଖ ଆୟୁବ YVY0347518
ୀ /813246 48 127 1089ଇଶରତ ବିବି ସା ଇଶବୁ OR/06/044/486757

ପ ୁ /813247 48 127 1090େସକ ୟୁସଫୁ ବକ୍ସ ପି ନବି ବକ୍ସ LNT3074721
ୀ /813248 31 127 1091ଆସିୟାନା ପରୱୀନ ସା େସକ୍ ଅବିତ୍ YVY0723296
ୀ /813249 28 127 1092ତବସମୁ ପରୱିନ ପି େସକ ୟୁସଫୁ YVY0881177
ୀ /813250 21 127 1093ରୁକସାନା ପରୱିନ ପି େଶଖ ୟୁନିଶ ବକ୍ସ YVY1219096
ୀ /813251 21 127 1094ରୁକସାନା ପରୱିନ ପି ୟୁନୂସ ବକ୍ସ YVY1236819

ପ ୁ /813252 58 127 1095େସକ ୟୁନୁସ ବକ୍ସ ପି େସକ େସାନା ବକ୍ସ YVY1276302
ୀ /823253 45 127 1096ସାେବରାବିବି ସା ଦିଲଖଁା  YVY0112516
ପ ୁ /823254 38 127 1097ଆୟୁବ ଖଁା ପି ୟାକବୁ୍ OR/06/044/486866
ପ ୁ /823255 38 127 1098ଅକିଲ ଖାନ ପି ନସିର ଖାନ LNT4116737
ୀ /823256 34 127 1099ରି ାନା େବଗମ୍ ପି ଲିୟାକତ୍ ଅଲୀ YVY0488056
ୀ /823257 25 127 1100େରାସନୀ େବଗମ ପି ୟାକବୁ ଖାନ YVY0992115
ୀ /823258 52 127 1101ଅସମତୁନ ବିବି ସା ୟାକବୁ OR/06/044/486760
ୀ /823259 41 127 1102ଅଫସାନା ବିବି ସା ବାବୁ ଖାନ LNT4117032

ପ ୁ /823260 36 127 1103ଜୟା ଦାସ ପି ମାଗା ଦାସ LNT3074747
ୀ /823261 32 127 1104ଭାରତୀ ଦାସ ପି ମାଗା ଦାସ LNT3074754
ପ ୁ /823262 29 127 1105କୃ  ଦାସ ପି େଜାେଗ  ଦାସ YVY0723205
ପ ୁ /823263 33 127 1106ଅବଦୁଲ୍ ଫାରୁ ପି େସକ ଅବଦୁଲ୍ ଗନି YVY0347534
ପ ୁ /823264 70 127 1107ଅବଦୁଲ ଗନି ପି ଅବଦୁଲ ଗଫର OR/06/044/486764
ପ ୁ /823265 30 127 1108େସକ୍ ଅବଦୁଲ୍ ହମିଦ୍ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ ଗନି YVY0347542
ପ ୁ /823266 62 127 1109ୟାକବୁ ଖଁା ପି ଦିଲବର OR/06/044/486759
ପ ୁ /823267 50 127 1110ବାବୁ ଖଁା ପି ସମିର OR/06/044/486767
ପ ୁ /823268 47 127 1111ଦିଲୁ ଖଁା ପି ସମିର OR/06/044/486762
ପ ୁ /823269 31 127 1112କଲିମ୍ ଖାନ୍ ପି ଫାଇମ୍ ଖାନ୍ YVY0488049
ପ ୁ /823270 30 127 1113ଜମିଲ ଖଁା ପି ନଶରି ଖଁା YVY0598045
ପ ୁ /823271 25 127 1114ମନୁା ଖାନ ପି େମହମଦୁ ଖାନ YVY0881771
ପ ୁ /823272 23 127 1115ମୟୁର ଖାନ ପି ବାବୁ ଖାନ YVY1277540
ପ ୁ /823273 21 127 1116ଇମାନ ଖାନ ପି ଫଇମ ଖାନ YVY1236801
ୀ /823274 57 127 1117ରହିମତ ନିଶା ସା ଅବଦୁଲ ଗନି OR/06/044/486765
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ୀ /823275 48 127 1118ମେହରୁନ ନିସା ସା ନସିର ଖଁା OR/06/044/486763
ୀ /823276 27 127 1119ସାଇନା ପରୱିନ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ହମିଦ YVY0880997
ୀ /823277 26 127 1120ଜସିନ୍ ୱାରିସ୍ ସା ଅୟୁବ ଖାନ YVY1278266
ୀ /833278 44 127 1121ଇସରତ ଅ ମୁ୍ ପି ଫିେରାଜ ଖଁା YVY0112524

ପ ୁ /833279 48 127 1122ଫିେରାଜ ଖଁା ପି ସମିର OR/06/044/486768
ପ ୁ /843280 81 127 1123ମହ ଦ େତାହିଦ ପି େତାେଫଇ YVY0811927
ୀ /843281 58 127 1124ଅକ୍ତରୁନ୍ ବିବି ସା େସକ ରିୟାଜଉ ିନ୍ LNT4130936

ପ ୁ /843282 41 127 1125େସକ୍ ସାହିଦ୍ ପି େସକ୍ ରିୟାଜୁ ିନ୍ LNT4116539
ପ ୁ /843283 39 127 1126ମହ ଦ ସମିମ୍ ପି େତାହିଦ୍  LNT3299492
ପ ୁ /843284 39 127 1127େସଖ ଜାହିଦ୍ ପି େସଖ ରିୟାଜୁ ିନ୍ LNT4116786
ୀ /843285 36 127 1128ଅସମା ଅଖତର ସା ମହ ଦ ଫରିଦ YVY0811877

ପ ୁ /843286 22 127 1129େସକ୍ ଅନେସର୍ ପି େସକ୍ ସାଜିଦ୍ YVY1055938
ୀ /843287 39 127 1130ଅଫସାନା େବଗମ୍ ପି େତାହିଦ୍  LNT3299518
ୀ /843288 60 127 1131ଗଲୁସାରା େବଗମ ସା େତାହିଦ OR/06/044/486770
ୀ /843289 44 127 1132ସଲୁତାନା େବଗମ ପି ମହମଦ େତାହିଦ OR/06/044/486772
ୀ /843290 32 127 1133ହୁସନାରା େବଗମ ସା େସକ. ସାହିଦ YVY1155688
ୀ /843291 29 127 1134ମରିୟମ େବଗମ ସା େମାହମଦ ଜାହିଦ YVY1148469
ୀ /843292 35 127 1135ରୁକସାନା ବିବି ସା େସକ୍ ଫକୁ YVY0488072

ପ ୁ /843293 49 127 1136େସକ୍ ଫକୁ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ୍ ରହିମ୍ YVY0488064
ପ ୁ /843294 56 127 1137ମହ ଦ ଫରିଦ ପି ମହ ଦ େତାହିଦ OR/06/044/486771
ପ ୁ /843295 41 127 1138ଏମ ଡ଼ି ଯାକିର୍ ହବିବ ପି େତାହିଦ୍ H. LNT3299450
ପ ୁ /843296 40 127 1139ମହମଦ ଜାହିଦ ପି େତାହିଦ OR/06/044/486774
ୀ /843297 42 127 1140ଜୟନବ ଖାତୁନ୍ ସା ମହ ଦ ଜାହିଦ୍ YVY0112532
ୀ /843298 36 127 1141ନାସରିନ ନିଶା ପି େସକ୍ ରିୟାଜୁ ିନ୍ LNT4117206

ପ ୁ /843299 24 127 1142େସଖ ସମେସର ପି େସଖ ସାହାଜିଦ YVY1055946
ପ ୁ /843300 43 127 1143ପଭାସ ଶମର୍ା ପି ଅନାଦୀ ଶମର୍ା YVY0881607
ପ ୁ /863301 40 127 1145ଇବାର ଅେହମଦ ଖଁା  ପି ନିଶାର ଅେହମଦ ଖଁା  LNT3300472
ୀ /863302 39 127 1146ସିରିନ୍ ବାେନା ପି ଫଏଜ LNT3300290
ୀ /863303 39 127 1147ବଦରୁନ ନିଶା  ସା ନୁର ଅେହ ଦ ଖଁା YVY0112730

ପ ୁ /863304 35 127 1148ଇଜ୍ହାର ଅହ ଦ ଖଁା ପି ନିସାର ଅହ ଦ ଖଁା YVY0811885
ପ ୁ /863305 42 127 1149ନୁରଅେହମଦ ଅହେମଦ ପି ଫେୟଜ ଅହେମଦ OR/06/044/486791
ପ ୁ /863306 34 127 1150ଏମ୍.ଡି ଆକବର ପି ଏମ୍.ଡି ନିଜାମ ୁ ିନ YVY0347575
ପ ୁ /863307 40 127 1151ଏମ୍.ଡି ଆକମ ପି ଏମ.ଡି ନିଜାମଉ ିନ YVY0398412
ୀ /863308 31 127 1152ଅଂଜୁମ ଆରା ପି ମ ୁ ାକ ଅହ ଦ ଖଁା YVY0827634

ପ ୁ /863309 50 127 1153ଏମ୍.ଡି ଆସଲମ ପି ଏମ୍.ଡି ନିଜାମଉ ିନ YVY0347583
ୀ /863310 44 127 1154ଶବାନା େବଗମ ସା ଏମ୍.ଡି ଇକରମ YVY0289793
ୀ /863311 55 127 1155ହାସିନା େବଗମ ସା ଏମ.ଡି ନିଜାମ ୁ ିନ YVY0347559
ୀ /863312 40 127 1156ନସିମା େବଗମ ସା ଏମ୍.ଡି ଆସଲାମ YVY0347617
ୀ /863313 40 127 1157ଅପସରି େବଗମ ସା ଏମ୍.ଡି ଅକମ YVY0347609
ୀ /863314 38 127 1158ଅସମା େବଗମ ସା ରିୟାଜ ଅହ ଦ ଖଁା YVY0186072
ୀ /863315 38 127 1159ଆସା େବଗମ ସା ରିୟାଜ ଅହ ଦ ଖଁା YVY0827592
ୀ /863316 50 127 1160ମ ୁ ରୀ ବିବି ସା ନିଶାରଅେହମଦ OR/06/044/486787
ୀ /863317 45 127 1161େସାଫଆ ବିବି ସା ଅକ୍ତର ଅହ ଦ ଖଁା LNT4496030
ୀ /863318 42 127 1162କାଲିମା ବିବି ସା ମକୁ୍ତାର OR/06/044/486790

ପ ୁ /863319 44 127 1163ଏମ୍.ଡି ଇକରମ ପି ଏମ୍.ଡି ନୁରୁ ିନ YVY0347591
ପ ୁ /863320 50 127 1164ଏମ୍.ଡି. ଇରସାଦ୍ ପି ଏମ.ଡି.ତାଜ ମହ ଦ YVY0398404
ପ ୁ /863321 67 127 1165ମ ୁ ିକ ଅହ ଦ ଖଁା ପି ଫିେରାଜ ଅହମଦ ଖଁା YVY0881433
ପ ୁ /863322 64 127 1166ମକୁ୍ତାର ଅହ ଦ ଖାନ ପି ଫୟାଜ ଅହ ଦ ଖାନ YVY0347633
ପ ୁ /863323 48 127 1167ଅକତରଅେହମଦ ଖଁା ପି ଫଏଦ ଅେହମଦ OR/06/044/486788
ପ ୁ /863324 43 127 1168ରିୟାଜ ଅହ ଦ ଖଁା ପି େଫୖଜ ଅହ ଦ ଖଁା YVY0827600
ପ ୁ /863325 39 127 1169ରିୟାଜ ଅହ ଦ ଖଁା ପି ଫଏଜ LNT3300332
ପ ୁ /863326 36 127 1170ଇଲଜାର ଅହ ଦ ଖଁା ପି ନିସାର ଅହ ଦ ଖଁା YVY0811893
ପ ୁ /863327 35 127 1171ସାହାବାଜ ଅହ ଦ ଖଁା ପି ନିଆଜ ଅହ ଦ ଖଁା LNT4524492
ୀ /863328 29 127 1172େଯାେବଦା ଖାତୁନ ସା ମକୁ୍ତାର ଅହ ଦ ଖଁା YVY0827626
ୀ /863329 29 127 1173ରୁହି ମନୱର ସା ଇଲାଜାର ଅେହ ଦ ଖାନ YVY0880690
ପ ୁ /863330 64 127 1174ଏମ୍.ଡି ନିଜାମ ୁ ିନ ପି ଏମ୍.ଡି. ଅଲିହୁେସନ YVY0347567
ୀ /863331 29 127 1175ମେହ ନୂରଜାହାନ ସା ଶାହାବା  ଅହମଦ ଖାନ YVY1276849
ୀ /863332 28 127 1176ସଲୁତାନ ପରୱିନ ସା ଇଜହାର ଅହ ଦ ଖାନ YVY0880724
ୀ /863333 33 127 1177ଅଲତମସ୍ ପରବିନ ସା ଏମ.ଡି ଆକବର YVY0347625
ପ ୁ /873334 72 127 1178େଶକ େସାନା ପି ଇବାହିମ  OR/06/044/486792
ପ ୁ /883335 45 127 1179ଅନୁୱର ଅହ ଦ ଖଁା  ପି ଫିଜା ଅହ ଦ  OR/06/044/486949
ୀ /883336 42 127 1180ସମୀମା ବିବି . ପି ଫିଦା ଅହମଦ . LNT3300282
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ୀ /883337 42 127 1181ଗରଜାନ ବିବି . ସା ନାସିର୍ ଅହ ଦ ଖଁା LNT3300324
ପ ୁ /883338 40 127 1182ମନୱାର ଅହମଦ ଖଁା . ପି ଫିଜା . LNT3300001
ୀ /883339 32 127 1183ରୁକସାନା େବଗମ ସା ଅନୁଅର ଅେହମଦ ଖାନ YVY0881797
ୀ /883340 66 127 1184ମମତାଜବିବି ବିବି ସା ଫିବା ଅେହମଦ OR/06/044/486797
ୀ /883341 34 127 1185ଫରୀଦା ବିବା ସା ମନ୍ଵର ଅହମଦ ଖଁା YVY1275528
ୀ /883342 28 127 1186ତରାନୁମ ଫିରହତ ସା ସନୱାର ଅହ ଦ ଖାନ YVY1219385

ପ ୁ /883343 29 127 1187ସନୱାର ଅେହମଦ ଖାନ୍ ପି ଫିଜା ଅହ ଦ LNT3299690
ୀ /883344 22 127 1188ନଜିନ ଖାନୂମ ମା ଗଜର୍ ନ ବିବୀ YVY1171958

ପ ୁ /893345 40 127 1189ସରଫଜ୍ ଅେହମଦ ଖାନ ପି ନିଆଜ ଅେହମଦ ଖଁା  LNT4139788
ୀ /893346 37 127 1190ନାଜ ପରବିନ . ପି ନିଆଜ ଅେହମଦ ଖଁା . YVY0234757

ପ ୁ /893347 62 127 1191ଜିଆ ଅେହମଦ ପି ଡଃଫିେରାଜ OR/06/044/486805
ୀ /893348 32 127 1192ସାବାହତ୍ ଅଂଜୁମ୍ ସା ସଫର୍ାଜ ଆେହମଦ୍ ଖାନ YVY1275809
ୀ /893349 34 127 1193ଫିରୀଦା ବାେନା ସା ଜହୁର ଅହମଦ ଖଁା YVY0598151
ୀ /893350 60 127 1194ସାହାଜାନ େବଗମ ସା ନିଆଜଅେହମଦ OR/06/044/486802
ୀ /893351 59 127 1195ହମିଦା େବଗମ ସା ମ ୁ ାକ  OR/06/044/486804
ୀ /893352 42 127 1196େସାଫିଆ ବିବି ସା ଅକତର ଅହ ଦ ଖାନ YVY0986364

ପ ୁ /893353 67 127 1197ନିୟାଜ ଅେହମଦ ଖଁା ପି ଡଃଫିେରାଜ ଅହ ଦ ଖଁା OR/06/044/486801
ପ ୁ /893354 61 127 1198ଅସରାର୍ ଅେହମଦ ଖାନ ପି ଫିେରାଜ ଖାନ YVY1211960
ପ ୁ /893355 48 127 1199ଜହୁର ଖଁା ପି ତୟାବ OR/06/044/486810
ପ ୁ /893356 35 127 1200ଜାେବଦ ଅହ ଦ ଖାନ ପି ମ ୁ ାକ ଅହ ଦ ଖାନ LNT4469649
ପ ୁ /893357 33 127 1201ଇଫେତ ଖାର ଅହ ଦ ଖାନ ପି ମ ୁ ାକ ଅହ ଦ ଖାନ LNT4524476
ପ ୁ /893358 27 127 1202ଜୁେନଦ ଅହମଦ୍ ଖାନ ପି ଅସରାର ଅହମଦ୍ ଖାନ YVY0954081
ପ ୁ /893359 25 127 1203ୱାକାର ଅହ ଦ ଖାନ ପି ଅସରାର୍ ଖାନ YVY1219351
ୀ /893360 55 127 1204ସାଜିଦା ଖାତୁନ ସା ଜିଆଅେହମଦ OR/06/044/486806
ୀ /893361 50 127 1205ଶାେହଦା ଖାତୁନ ସା ଅସରାର୍ ଅହ ଦ ଖଁା YVY0398362
ୀ /893362 31 127 1206ନିସାତ ଜିଆ ପି ଜିଆ ଅହମଦ ଖଁା YVY0598607

ପ ୁ /893363 29 127 1207ରନକ ଜିଆ ପି ଜିଆ ଅହମଦ ଖଁା YVY0598649
ପ ୁ /903364 42 127 1208ଅବ ଲୁ ଅସଲମ ଖଁା ପି ସଲିମ  LNT3300647
ୀ /903365 39 127 1209ସଲୁତାନା ପରବିନ ପି କରିମ  LNT3300258

ପ ୁ /903366 35 127 1210ଅଲିମ୍ ଖଁା ପି କରିମ୍ ଖଁା LNT1698000
ପ ୁ /903367 43 127 1211ଅବଦୁଲ ଇମାନ ଖଁା . ପି ସଲିମ ଖଁା LNT3300068
ୀ /903368 35 127 1212ସଫିନା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ଅସଲାମ ଖଁା YVY0112565
ୀ /903369 56 127 1213ରହୀମା ବିବୀ ସା େସକ ବାବୁ YVY1219666
ୀ /903370 44 127 1214େରେହମାତୁନ ବିବି ସା େସକ କାଶମି YVY0289843
ୀ /903371 42 127 1215ସଇରୁନ ବିବି ସା ହଲିମ ଖଁା YVY0570796
ୀ /903372 37 127 1216ସମିମା ବିବି ସା େସକ ଜାକିର YVY0289835
ୀ /903373 31 127 1217େରହାନା ବିବି ସା େସକ ରହିମ YVY0598003
ୀ /903374 28 127 1218ଜାହାନାରା ବିବି - ସ ିନା େବଗମ YVY1125970

ପ ୁ /903375 29 127 1219େସକ ହୁରମତ - ସ ିନା େବଗମ YVY1126747
ପ ୁ /903376 32 127 1220େସକ େଶୗକତ ହୁେସନ ପି େସକ ଲିୟାକତ YVY0289868
ପ ୁ /903377 31 127 1221େସକ େଶୗକତ ହୁେସନ ପି େସକ ବାବୁ YVY0598060
ପ ୁ /903378 27 127 1222େସକ ଇମିତାଜ ପି େସକ ଅହ ଦ YVY1219062
ପ ୁ /903379 44 127 1223େସକ ଜାକିର ପି ନସିର OR/06/044/486815
ପ ୁ /903380 34 127 1224ହଲିମ ଖାନ ପି କରିମ ଖାନ LNT3074762
ୀ /903381 33 127 1225ଆସା ଖାତୁନ୍ ପି େସକ ବାବୁ YVY0597914
ୀ /903382 28 127 1226ସହୁାନା ପରବିନ ପି କରିମ ଖାନ YVY0597898

ପ ୁ /903383 28 127 1227ଏମଡି ରସିଦ୍ ମା ରେହମାତୁନ ବିବି YVY0789412
ୀ /903384 23 127 1228କିରଣବାଳା ସାହୂ ପି ସଜୁଯ୍ର୍ମଣି ସାହୂ YVY1138627

ପ ୁ /903385 41 127 1229େସକ ସାକିଲ ପି େସକ.ୟୁସଫୁ OR/06/044/486816
ପ ୁ /903386 27 127 1230େସକ ସରାଫତ ପି େସକ ବାବୁ YVY0597872
ପ ୁ /913387 43 127 1231ଫୟାଜ ଅହ ଦ ଖଁା  ପି ଅବ ଲୁ ରହିମ  YVY0423939
ପ ୁ /913388 41 127 1232ଅବ ଲୁ କରିମ୍ ଖଁା  ପି ଅବ ଲୁ ରହିମ୍ YVY0423962
ୀ /913389 37 127 1233ଅଦମିରି େବଗମ୍ ସା ଫୟାଜ ଅହ ଦ YVY0423947
ପ ୁ /913390 52 127 1234ଜମିଲ ଅହମଦ ଖଁା ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ  OR/06/044/486821
ପ ୁ /913391 19 127 1235ରାଜା ଆହମଦ ଖାନ ପି ଯ  ଆହମଦ ଖାନ YVY1236942
ପ ୁ /913392 20 127 1236ଆଯାନ ଆହମାଦ ଖାନ ପି ଜମୀଲ ଅହମଦ ଖାନ YVY1236926
ୀ /913393 75 127 1237ଫାତମା େବଗମ ସା ଅବଦୁଲ ରହିମ OR/06/044/486820
ୀ /913394 35 127 1238ସାେଜଦା ବିବି ସା ଅବଦୁଲ୍ କଲିମ୍ ଖଁା YVY0423913
ପ ୁ /913395 80 127 1239ଅବଦୁଲ୍ ରହିମ ଖଁା ପି ଇବାହିମ  OR/06/044/486819
ୀ /913396 22 127 1240ଯଶସ୍ଵିନୀ ମହା ି - ମନସ୍ଵିନୀ ମହା ି YVY1138643
ପ ୁ /923397 63 127 1241େସକ୍.ଆଜାଦ ପି େସକ.ଦିଲବର LNT4129714
ୀ /923398 45 127 1242ବାସ ୀ ଲତା େଜନା ସା ଦିବାକର େଜନା LNT4116687
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1

ୀ /923399 26 127 1243ମମତା ମହାପାତ ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ ରାୟ YVY1073345
ପ ୁ /923400 34 127 1244ଶେୁଭ ୁ ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଜ୍ଞାେନ  ନାରାୟଣ ପଧାନ YVY0707950
ୀ /923401 27 127 1245ସଶୁିତା ପଧାନ ପି ଜ୍ଞାେନ  ନାରାୟଣ ପଧାନ YVY1013663

ପ ୁ /923402 61 127 1246ଜ୍ଞାେନ  ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ OR/06/044/486830
ୀ /923403 59 127 1247ଗିତାରାଣି ପଧାନ ସା ଜ୍ଞାେନ  ନାରାୟଣ ପଧାନ OR/06/044/486831

ପ ୁ /923404 84 127 1248ଶଶଭୁିଷଣ ରାୟ ପି ପିତାମର ରାୟ OR/06/044/486826
ପ ୁ /923405 55 127 1249ସେ ାଷ ରାୟ ପି ଶଶ ିରାୟ OR/06/044/486829
ପ ୁ /923406 54 127 1250ଡ ରାେଜ  ରାୟ ପି ଶଶ ିରାୟ OR/06/044/486828
ୀ /933407 63 127 1251ହରୁମତବିବି ସା ଫୟାବୁ ିନ LNT4517173

ପ ୁ /933408 36 127 1252େସକ ସାଲାଉ ିନ ପି ଫାୟା ଉଦନ LNT3075009
ପ ୁ /933409 41 127 1253େଗୗ ମ େକଶରୀ ବଲିଆର ସିଂହ ପି ର ନାଥ ବଳିଆର ସିଂହ LNT3300266
ପ ୁ /933410 53 127 1254ବାଦଲ େବେହରା ପି ସାଗର େବେହରା YVY0789495
ୀ /933411 50 127 1255ରୀତା େବେହରା ସା ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା LNT3300399

ପ ୁ /933412 48 127 1256ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା OR/06/044/486972
ୀ /933413 38 127 1257ସପୁଭା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା OR/06/044/486946

ପ ୁ /933414 35 127 1258େକୖଳାସ େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା YVY0827543
ପ ୁ /933415 33 127 1259େସାମନାଥ େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା YVY0881060
ପ ୁ /933416 32 127 1260ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା YVY0112599
ପ ୁ /933417 29 127 1261ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଗରୁୁ ଚରଣ େବେହରା YVY0827568
ପ ୁ /933418 29 127 1262ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା YVY0827576
ପ ୁ /933419 28 127 1263ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା YVY0881524
ପ ୁ /933420 70 127 1264ଡା ରଘନୁାଥ ବିଶାଳ ପି ରାମଚ  ବିଶାଳ LNT3300456
ୀ /933421 60 127 1265ମାେଲଶରୀ ବିଶାଳ ସା ରଘନୁାଥ ବିଶାଳ OR/06/044/487008

ପ ୁ /933422 74 127 1266କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ ପି େକଶରୀ ଦାସ YVY0598284
ପ ୁ /933423 54 127 1267ରାମ ପକୁାର ଦାସ ପି ରାମ େଦନୀ ଦାସ LNT3075025
ପ ୁ /933424 52 127 1268ରାେଜଶର ଦାସ ପି ରାମସାଗର ଦାସ LNT3074804
ପ ୁ /933425 40 127 1269ସଶୁା  କମୁର ଦାସ ପି ଗେଣଶର ଦାସ LNT4129813
ୀ /933426 39 127 1270ସସିତା ଦାସ ସା ସବୁତ ଦାସ YVY1013366

ପ ୁ /933427 39 127 1271ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ଗେଣଶର ଦାସ LNT4129805
ୀ /933428 27 127 1272ଭାଗଯ୍ଶୀ ସା ପସା  କମୁାର ଦାସ YVY1013341
ୀ /933429 26 127 1273ଦି ୀ ମଈ ଦାଶ ସା କା ିର୍କ ଚ  ନାୟକ YVY1219344

ପ ୁ /933430 66 127 1274ଭାଗଯ୍ଧର ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା LNT4129755
ପ ୁ /933431 53 127 1275ତିବିକମ ମହାରଣା ପି ମରୂଲୀ ଧର ମହାରଣା LNT4129763
ପ ୁ /933432 60 127 1276ସନଯ୍ାସି ନାୟକ ପି କାମା ନାୟକ OR/06/044/486896
ୀ /933433 52 127 1277ସକୁା ି ନାୟକ ସା ସନଯ୍ାସି ନାୟକ YVY1227750

ପ ୁ /933434 30 127 1278ନାରାୟଣ ନୟକ ପି ସନଯ୍ାସି ନାୟକ YVY0488189
ୀ /933435 29 127 1279ପିୟଦଶର୍ନୀ ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0881557
ୀ /933436 26 127 1280ଲକ୍ଷିମ ୀ ନାୟକ ସା ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY1155720

ପ ୁ /933437 26 127 1281ଚ ନ କମୁାର ପାଶାନ ପି ନେରଶ ପାଶାନ YVY1219369
ପ ୁ /933438 59 127 1282ଜଗା େରଡି ପି ଫକିର େରଡି YVY0488171
ୀ /933439 42 127 1283ବି ଲକ୍ଷୀ େର ୀ ପି ଜଗା େର ୀ YVY1174697
ପ ୁ /933440 30 127 1284ଗଲୁା େରଡି ପି ଜଗା େରଡି YVY0488197
ୀ /933441 25 127 1285କାୟାଲୁ କ ାମା େରଡି ସା ଗଲୁା େରଡି YVY1061100
ୀ /933442 39 127 1286ସସିତା ସାହୁ ସା ସିନୁ ସାହୁ LNT3074796

ପ ୁ /933443 62 127 1287ପଫଲୁ ସାହୁ ପି ବ ୁ ସାହୁ OR/06/044/486900
ୀ /933444 60 127 1288ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ ସାହୁ OR/06/044/486867

ପ ୁ /933445 48 127 1289େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ LNT4129771
ୀ /943446 44 127 1290ବାଣୀ ମହା ି ପି ଲାଲବିହାରି ମହା ି LNT3300084

ପ ୁ /963447 42 127 1291େସକ ସଲାମତ ଅଲୀ ପି େସକ କିଫାୟତ OR/06/044/487025
ୀ /973448 75 127 1292ଅମିନା ବିବି ସା ଗଲୁଜାର ଖଁା OR/06/044/487100
ପ ୁ /983449 65 127 1293ମନସରୁ ଅଲି , ପି ହରୁନ ଅଲି OR/06/044/486841
ପ ୁ /983450 52 127 1294ମସୁରଫ ଅଲି ଖଁା ପି ମନସରୁ ଅଲି OR/06/044/486843
ୀ /983451 62 127 1295ଖାତୁନ ବିବି ସା ମନସରୁ ଅଲି OR/06/044/486842
ୀ /983452 43 127 1296ସାଜିଆ ଖାନମ୍ ସା ମସୁରଫ୍ ଅଲି ଖାନ୍ YVY0789438
ୀ /993453 43 127 1297ସାଜିୟା ଖାତୁନ୍ . ସା ମସୁରଫ୍ ଅଲି . LNT2499598
ୀ /993454 35 127 1298ମନିୁଜା ଆଫରିନ୍ ସା ମ ୁ ାକ୍ ଅଲି ଖାନ୍ YVY0789420
ୀ /993455 33 127 1299ସମିନା େବଗମ୍ ସା ଫିେରାଜି ଅଲି ଖାନ୍ YVY0789446
ପ ୁ /993456 41 127 1300ମ ୁ ାକ ଅଲି ଖାନ୍ ପି ମନସରୁ ଅଲି ଖାନ୍ LNT3299682
ପ ୁ /993457 40 127 1301ଫିେରାଜ ଅଲି ଖାନ୍ ପି ମନସରୁ ଖାନ୍ LNT3299674
ପ ୁ /1003458 80 127 1302ଫକିର ଚରଣ ମହାପାତ ପି ଗତିକୃ  ମହାପାତ OR/06/044/486979
ୀ /1003459 68 127 1303କାଲୁଣି ମହାପାତ ସା ଫକିର ମହାପାତ LNT2585933
ପ ୁ /1003460 58 127 1304ଲକ୍ଷୀଧର ମହାପାତ ପି ଫକିର ମହାପାତ OR/06/044/486981
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ୀ /1003461 52 127 1305କାଳି ମହାପାତ ସା ଲକି୍ଷଧର ମହାପାତ LNT2585941
ପ ୁ /1003462 46 127 1306ସନାତନ ମହାପାତ ପି ଫକିର ମହାପାତ OR/06/044/486894
ୀ /1013463 45 127 1307ନଗିର୍ସ ବାେନା ସା ଆବିଦ ଖଁା OR/06/044/486847
ୀ /1013464 47 127 1308ଅକ୍ତରୀ େବଗମ ସା ହବିବ  OR/06/044/486862

ପ ୁ /1013465 57 127 1309ହବିବ ଖଁା ପି ଦାଉଦ ଖଁା OR/06/044/486855
ପ ୁ /1013466 43 127 1310ଆବିଦ ଖଁା ପି ଦାଉଦ ଖଁା OR/06/044/486854
ପ ୁ /1013467 38 127 1311ହନିଫ ଖାନ ପି ହବିବ୍ ଖାନ LNT4492146
ପ ୁ /1013468 36 127 1312ଆରିଫ ଖାନ ପି ହବିବ ଖାନ LNT4492153
ପ ୁ /1013469 22 127 1313ଇସଲ ଖାନ ପି ଆବିଦ ଖାନ YVY1276047
ପ ୁ /1013470 42 127 1314ଟୀ ମେଗ ା ପି ଟୀ ତଂଗ ରାଜ YVY1280106
ପ ୁ /1013471 21 127 1315ପୀୟାସନ୍ ୁରାଜ ପି ଟୀ ମେଗ  ରାଜ YVY1279488
ୀ /1023472 69 127 1316ସନିୁ ବିବି ସା େସକ୍ ରଫିକ୍ LNT2585883

ପ ୁ /1023473 65 127 1317ଫକରୁ ଉ ିନ ପି ହାୟା ଉ ିନ LNT2585867
ପ ୁ /1023474 65 127 1318େସକ୍ ମନିୁମ୍ ପି େସକ୍ କମରୁ ିନ୍ LNT2585859
ୀ /1023475 53 127 1319ସକିନା ବିବି ସା ଫକରୁ ଉ ିନ LNT2585875

ପ ୁ /1023476 50 127 1320େସକ୍ ଚା ୁ ପି େସକ୍ ମଦାରୀ LNT2585891
ପ ୁ /1023477 50 127 1321େସକ ବାବୁନ ପି େସକ େମୗଲାନା YVY0707885
ପ ୁ /1023478 49 127 1322େସକ୍ ନାସିରୁ ିନ୍ ଅଲୀ ପି େସକ୍ କମରୁ ିନ୍ YVY0488254
ୀ /1023479 50 127 1323ଗଫରୁ ବିବି ସା ଆଲାଉ ିନି ଖଁା OR/06/044/486897
ୀ /1023480 45 127 1324ହଜରା ବିବି ସା ଇସାକ ଖଁା YVY0398511
ୀ /1023481 44 127 1325ତସଲିମା ବିବି ସା େସକ୍ ବାବୁଲ YVY0488213
ୀ /1023482 41 127 1326କନିୁ ବିବି ସା େସକ ଚାେ ା OR/06/044/487075
ୀ /1023483 39 127 1327କନିୁ ବିବି ସା େସକ୍ ମିଟୁ YVY0488205
ୀ /1023484 36 127 1328ଫରଜାନା ବିବି ସା ମ ୁ ାକ ଅଲୀ େସକ୍ YVY0488239
ୀ /1023485 34 127 1329ସାହିରା ବିବି ସା ଜୁଲା ଖଁାନ୍ YVY0488221

ପ ୁ /1023486 60 127 1330କାଶମି ଖଁା ପି ହବିବ ଖଁା LNT2585909
ପ ୁ /1023487 52 127 1331ଆଲାଉ ିନି ଖଁା ପି େଦୗଲତ ଖାନ OR/06/044/486910
ପ ୁ /1023488 50 127 1332ସଲିମ ଖଁା ପି ରଜାକ ଖଁା OR/06/044/487070
ପ ୁ /1023489 31 127 1333ଓସିନା ଖଁା ପି ହକିମ୍ ଖଁା YVY0234765
ପ ୁ /1023490 21 127 1334ଫିେରାଜ ଖାନ ପି ସଲୀମ ଖାନ YVY1164466
ୀ /1023491 45 127 1335ସାଏରା ଖାତୁନ ସା ହକିମ ଖଁା OR/06/044/486840

ପ ୁ /1023492 64 127 1336ମ ୁ ାକ ଅଲୀ େସକ୍ ପି ଅବଦୁଲ୍ େସକ୍ YVY0488247
ପ ୁ /1033493 65 127 1337ଏକବାଲ ଖଁା  ପି ଇସମାଇଲ LNT2585826
ୀ /1033494 53 127 1338ଅକ୍ତରୀ ବିବି ସା େଶଖ୍ ଅନୱାର ଅଲୀ LNT4117123
ୀ /1033495 50 127 1339ସରବିରି େବଗମ୍ ସା ଏକହିଲ ଖଁା  LNT2499572
ୀ /1033496 45 127 1340ସଇରୁନ ନିଶା  ସା େସକ୍ ଅନୱାର LNT2585834

ପ ୁ /1033497 21 127 1341େସକ ଅଫସର ପି େସକ ଅନୁୱର YVY1219054
ୀ /1033498 48 127 1342ଗଲୁସାନ ବିବି ସା ସମିର ଖଁା OR/06/044/486940

ପ ୁ /1033499 65 127 1343ହାତିମ୍ ଖଁା ପି ରଜାକ ଖଁା OR/06/044/486935
ପ ୁ /1033500 45 127 1344ହଲିସ ଖଁା ପି ରଜାକ ଖଁା OR/06/044/486982
ପ ୁ /1033501 45 127 1345ସମିର ଖଁା ପି ବାବୁ ଖଁା OR/06/044/486957
ପ ୁ /1033502 32 127 1346ଜମିର ଖଁା ପି ସମିର ଖଁା YVY0112615
ପ ୁ /1033503 27 127 1347ଅମିର ଖାନ ପି ସମିର ଖାନ YVY0597823
ପ ୁ /1033504 25 127 1348ଇମରାନ ଖାନ ପି ସମୀର ଖାନ YVY1055888
ପ ୁ /1033505 24 127 1349ଇମରାନ ଖାନ ପି ସମୀର ଖାନ YVY1155787
ପ ୁ /1033506 20 127 1350େମାଇନ ଖାନ ପି ହଲିମ ଖାନ YVY1219237
ୀ /1033507 27 127 1351େରସମା ଖାତୁନ ପି ସମୀର ଖଁା YVY0598458
ୀ /1033508 24 127 1352ରୁକସାର ଖାତୁନ ସା ଜମୀର ଖାନ YVY1155738
ୀ /1033509 50 127 1353ଇଶର ତୁନ ନିଶା ସା ସଲିମ ଖଁା  OR/06/044/486963
ପ ୁ /1033510 70 127 1354ସୟଦ ନସିମ ଉଦୀନ ପି ସୟଦ ଉଦୀନ LNT2585842
ପ ୁ /1043511 39 127 1355େଶଖ ସବିର ପି େଶଖ େସାନା . LNT2492494
ପ ୁ /1043512 33 127 1356ସୟଦ େଗାଲାମ ଅଲି ପି ସୟଦ େମାସିମ ଅଲି YVY0881128
ପ ୁ /1043513 33 127 1357େସୖୟଦ ଗଲୁାମ ଅଲୀ ପି େସୖୟଦ ମହସିନ ଅଲି YVY1013713
ପ ୁ /1043514 45 127 1358େସକ ବାବୁ ପି େସକ ଫକିର OR/06/044/487026
ୀ /1043515 25 127 1359ସୀତାରା େବଗମ ପି ଆବଦୁଲ ଜିଲାନ ଖାନ YVY1013234
ପ ୁ /1043516 45 127 1360ହୂଯରା େବଗମ ପି ଇସମାଇଲ OR/06/044/486523
ୀ /1043517 39 127 1361େକସରୀ େବଗମ ସା େସକ ନବୀରୁ ୀନ YVY1279967
ୀ /1043518 54 127 1362ପିଆରି ବିବି ସା ସୟଦ ମହଶନି ଅଲୀ OR/06/044/486877
ୀ /1043519 48 127 1363ହସିନା ବିବି ସା େସକ ବାବୁ YVY0289884
ୀ /1043520 37 127 1364ନଜମା ବିବି ସା େସଖ ୟୁସଫୁ YVY0881235
ପ ୁ /1043521 51 127 1365େଶଖ ମାବିତ ପି େସକ ସହିଦ YVY1013523
ପ ୁ /1043522 55 127 1366ସୟଦ େମୗସିମି ଅଲି ପି ସୟଦ ଉସମାନ ଅଲି OR/06/044/486902
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ୀ /1043523 48 127 1367େଲୖଲାତୁନ ନିଶା ସା େସକ ମଦିତ YVY1013317
ପ ୁ /1043524 41 127 1368ମହମଦ ରଫିକ ପି ମହମଦ ହନିଫ OR/06/044/486921
ପ ୁ /1043525 68 127 1369ସାଉଉଦିନ ସନି ପି ସଦୁାତି OR/06/044/486836
ପ ୁ /1053526 47 127 1370େସକ୍ ସଇଦ୍ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ LNT3299773
ପ ୁ /1053527 42 127 1371େସକ କମଲ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ LNT3074812
ପ ୁ /1053528 39 127 1372େସକ୍ ଅବଦ ଆରିବ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ LNT2585750
ପ ୁ /1053529 27 127 1373େସକ୍ ଅଫତାବ ପି େସକ୍ ସଇଦ୍ YVY0881680
ପ ୁ /1053530 44 127 1374େସକ ଅଜିତ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ ରେହମନ ଅଜିତ LNT2585735
ପ ୁ /1053531 38 127 1375େସକ ଆସିଫ ପି େସକ େରେହମାନ LNT3075033
ପ ୁ /1053532 46 127 1376େସକ୍ ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ ପି େସକ ଅବଦୁଲ ରେହମନ୍ YVY0398388
ୀ /1053533 26 127 1377ସଲମା େବଗମ ସା େସକ ସବଦିଲ YVY1219419

ପ ୁ /1053534 53 127 1378ଭରତ େବେହରା ପି ମେନାଜ େବେହରା YVY0863084
ୀ /1053535 57 127 1379ନୁରୁ ବିବି ସା େସକ ସଲିମି YVY0289900
ୀ /1053536 31 127 1380େରାସନୀ ବିବି ସା େସକ ଫାରୁକ YVY1219245
ୀ /1053537 27 127 1381ରସିଦା ବିବି ସା େସକ ମନୁା YVY1219401

ପ ୁ /1053538 34 127 1382ମହ ଦ ଦିଲଶାନ ପି ମହ ଦ ଇସାହାକ YVY0289926
ପ ୁ /1053539 46 127 1383େସକ ଫାରୁକ ପି େସକ ଖଇରୁ ିନ YVY1219435
ପ ୁ /1053540 61 127 1384େସକ ଖଇରୁ ିନ ପି େସକ ଜଇନୁଲ ଆବଦିନ YVY1219427
ୀ /1053541 35 127 1385ରୁକସାନା ଖାତୁନ ସା େସକ ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ YVY0398370
ୀ /1053542 40 127 1386ମାୟକା େମେହର ସା ସହିଦ େମେହର OR/06/044/486973

ପ ୁ /1053543 37 127 1387େସଖ ମିଟୁନା ପି େସଖ ଶାମସ ୁ ିନ YVY0289918
ପ ୁ /1053544 36 127 1388େସକ ମନୁା ପି େସକ ଜୁମନ YVY1219393
ପ ୁ /1053545 66 127 1389ଅବଦୂଲ ରେହମନ ପି ଜବାର ରେହମନ LNT2585776
ପ ୁ /1053546 34 127 1390େଶଖ ରହିମ ପି େଶଖ ଜୁମନ YVY0598672
ପ ୁ /1053547 25 127 1391େସକ ସାବଦିଲ ପି େସକ ଖଇରୁ ିନ YVY1219377
ପ ୁ /1053548 62 127 1392େସକ ସାଲିମି ପି େସକ ତଫାତ YVY0289892
ପ ୁ /1053549 38 127 1393ଆସିକ୍ େସକ୍ ପି ରହମାନ େସକ୍ LNT4130829
ପ ୁ /1053550 22 127 1394େସକଅରବାଜ େସକଅରବାଜ ପି େସକସାହିଦ େସକସାହିଦ YVY1237015
ପ ୁ /1053551 42 127 1395େସକ ୱାହିତ ପି େସକ୍ ଅବଦୁଲ ରେହମନ LNT2585743
ପ ୁ /1063552 35 127 1396ପଶା  ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ LNT3074820
ପ ୁ /1063553 35 127 1397ତପନ ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ LNT3074838
ପ ୁ /1073554 39 127 1398ଇମ୍ତିୟାଜ ଅଲୀ . ପି ମହ ଦ କାଦିର . LNT2492510
ୀ /1073555 67 127 1399ରୀତା ମହା ୀ ସା ଧୁବ ଚରଣ ପ ନାଯକ LNT1697903

ପ ୁ /1073556 80 127 1400ଧୁବ ଚରଣ ପ ନାଯକ ପି ଶ୍ଯାମା ଚରଣ ପ ନାଯକ LNT1697895
ପ ୁ /1073557 47 127 1401େଦବାଚର୍ନ ପଟନାୟକ ପି ଧୁବ ଚରଣ ପ ନାଯକ LNT2585594
ପ ୁ /1073558 48 127 1402ତିନାଥ ସିଂହ ପି ବନମାଳୀ ସିଂହ LNT1697937
ପ ୁ /1073559 44 127 1403ଉ ଳ ସିଂହ ପି ଯଧିୁ ିର ସିଂହ LNT1697945
ପ ୁ /1083560 35 127 1404ଟି ଯେଶାଦା ରାଓ ପି ଟି ଇସର ରାଓ LNT3074994
ୀ /1093561 51 127 1405ବସ  ମ ରୀ ନାୟକ ସା ନେର  ନାଥ ନାୟକ LNT3074622

ପ ୁ /1103562 81 127 1406ସୟଦ ରିୟାଜୁ ିନ ପି ସୟଦ ଯଇନୁଲହକ YVY0707927
ୀ /1103563 74 127 1407ମଇନା ଖାତୁନ ସା ସେୟଦ ରିୟାଜୁ ିନ LNT3121191
ପ ୁ /1103564 54 127 1408ପରେବଜ ଅହ ଦ ପି ସୟଦ ରିୟାଜୁ ିନ LNT3121183
ପ ୁ /1103565 53 127 1409ଖରୁସିଦ ଅହ ଦ ପି ସୟଦ ରିୟାଜୁ ିନ LNT3121209
ପ ୁ /1103566 49 127 1410େମେହଦି ହସନ ପି ସୟଦ ରିୟାଜୁ ିନ LNT3121217
ୀ /1103567 42 127 1411ସଗୁ ା ଅହ ଦ ସା ପରେବଜ ଅହ ଦ LNT3121225

ପ ୁ /1103568 37 127 1412େସକ ଅଜମତ ପି େସକ ଅହ ଦ LNT3075041
ୀ /1103569 41 127 1413େକଁେହକସା େବଗମ ସା ଖରୁସି  ଅହ ଦ LNT3121241
ୀ /1103570 38 127 1414ସବନମ ଆରା େବଗମ ସା େମେହଦି ହସନ LNT3121233
ୀ /1103571 32 127 1415ରୁବିନା ବିବି ପି େସକ ଅହମଦ ବକ୍ସ YVY0880971
ୀ /1103572 28 127 1416କନିଜ ଫତମା ସା େସକ ଅଜମତ YVY0880955
ୀ /1103573 31 127 1417ସଇରୁନ ନିଶା ପି େସକ ଅହମଦ ବକ୍ସ YVY0789321
ୀ /1103574 27 127 1418କମରୁନ ନିଶଁା ପି େସକ ଅହମଦ ବକ୍ସ YVY0880914
ୀ /1103575 22 127 1419ସଟୂୃ ସଧୁା ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାହୁ ପି ସସୁା  କମୁାର ସାହୁ YVY1300409
ପ ୁ /1113576 63 127 1422ମହ ଦ ତାେହର ଖାନ  ପି ମହ ଦ ହାନିଫ LNT4469623
ୀ /1113577 49 127 1423ନେସରା ଅ ମୁ  ସା ମହ ଦ ତାେହର ଖାନ  LNT4469631
ପ ୁ /1123578 32 127 1424ମହ ଦ ତୟଦ ଖାନ ପି ମହ ଦ ତାେହର ଖାନ YVY0289934
ପ ୁ /1123579 30 127 1425ମହ ଦ ଅଲମାସ ଖାନ ପି ମହ ଦ ତାେହରା ଖାନ YVY0289942
ପ ୁ /1133580 29 127 1426ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଦାସ ପି ଶୀକା  ମଲିକ YVY0598698
ପ ୁ /1133581 62 127 1427ଶୀକା  ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ YVY0699280
ୀ /1133582 49 127 1428ମମତା ମ ରୀ ମଲିକ ସା ଶୀକା  ମଲିକ YVY0699363
ପ ୁ /1133583 32 127 1429ନିଶକିା  ମଲିକ ପି ଶୀକା  ମଲିକ YVY0699272
ପ ୁ /1133584 27 127 1430ଚ କା  ମଲିକ ପି ଶୀକା  ମଲିକ YVY0598730
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ପ ୁ /1143585 58 127 1431ରାଧିକା ବଲଭ ମହା ି ପି ପିୟୁସ ବି ୁ ମହା ି YVY0811836
ୀ /1143586 55 127 1432ବ ନା ମହା ି ସା ରାଧିକା ବଲଭ ମହା ି YVY0811844
ୀ /1143587 27 127 1433ଶକି୍ତରୂପା ମହା ି ପି ଜାନକୀ ବଲଭ ମହା ି YVY0598714
ୀ /1153588 40 127 1434ଦିଲଜା ଆଲାମ୍ ସା ମିଜର୍ା ଆକିବ ଅଲୀ େବଗ୍ YVY0289967
ୀ /1163589 42 127 1435ସାଗରୀକା ଦାସ ସା ବିଶମୟ ର ନ ଦାସ YVY0487132
ୀ /1213590 31 127 1436ସମର୍ୀ ା ଖଟୁଆ ସା ସରଜୀତ କମୁାର ଦାସ YVY1274638

ପ ୁ /1893591 47 127 1437ବାସେୁ◌ଦବ ଚାଟାଜୀ ପି ମକୁୁ  ଚାଟାଜୀ YVY1275601
ୀ /1893592 76 127 1438ସବିତା ଚାଟାଜିର୍ ସା ମକୁୁ  ଚାଟାଜିର୍ YVY1283654

ପ ୁ /1893593 38 127 1439ଜୟେଦବ ଚେ ରଜୀ ପି ମକୁୁ  ଚେ ରଜୀ YVY1274869
ପ ୁ /1893594 19 127 1440ରବୀ  ଚାଟାଜିର୍ ପି ମହାେଦବ ଚାଟାଜିର୍ YVY1283688
ୀ /1903595 31 127 1441ମୀରା ପରମାଣୀକ ସା ବିେବକାନଂଦ ପରମାଣୀକ YVY1299726
ୀ /1993596 26 127 1442େଜଯ୍ା ନ୍ା େବେହରା ସା ଅମର କମୁାର ତାରାଇ YVY1274083
ୀ /2-123597 39 127 1443େଲାଚନା େଚୗଧରୁୀ ସା ପକାଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0563205

ପ ୁ /2423598 23 127 1444ଆଦିତ୍ଯ ଏନ ରାଉତରାଏ ପି ନୀଶୀକାଂତ YVY1256064
ୀ /3-123599 59 127 1445କନିୁ େବେହରା ସା େଗାବି  େବେହରା YVY0564039
ୀ /333/B, No3600 49 127 1446ରଫିଆ ରୁବାବ ସା େ ୖ ୁଲ ହକ ନୂର ାଦା LNT3074549

ପ ୁ /359/B3601 19 127 1447ଓମ ନାୟକ ପି ସତିୃ ର ନ ନାୟକ ନାୟକ YVY1281427
ୀ /4-123602 40 127 1448ସସିତା ମହାପାତ ପି ଜୟରାମ ମହାପାତ YVY0599282

ପ ୁ /5-123603 29 127 1449େଜଯ୍ାତି ର ନ େବହୁରିଆ ପି ପଦୀପ କମୁାର େବହୁରିଆ YVY0599290
ୀ /6-123604 54 127 1450ସଲିଳା ଦାସ ସା ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ମହାପାତ YVY0599084
ୀ /B/7-113605 57 127 1451ଇ ୁ େବେହରା ସା ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା YVY0938241

ପ ୁ /7-123606 68 127 1452ନଳିନୀକା  ମହା ି ପି ରମାନାଥ ମହା ି YVY0599183
ୀ /7-123607 63 127 1453େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା ନଳିନୀକା  ମହା ି YVY0599209

ପ ୁ /7-123608 41 127 1454ଯଜ୍ଞଦ  ମହା ି ପି ନଳିନୀକା  ମହା ି YVY0599142
ପ ୁ /7-123609 36 127 1455ଜଗତଜିତ୍ ମହା ି ପି ନଳିନୀକା  ମହା ି YVY0599167
ପ ୁ /8-123610 52 127 1456ନେରଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସ ିଦାନ  ମହାପାତ YVY0599019
ୀ /10-113611 26 127 1457ସସିତା େବହୁରିଆ ସା ଦି ି ର ନ େବହୁରିଆ YVY1054956
ୀ /12213612 25 127 1458ଅଫସାନା ଖାନମ୍ ମା େକ ଅନୁୱର YVY1055896

ପ ୁ /12563613 25 127 1459ଏମ୍ ଡ଼ି ହସିବୁର ରେହମାନ ପି ଏମ୍ ଡି ହବିବୁର ରେହମାନ YVY1055904
ପ ୁ /13-113614 24 127 1460ପ ୂଲ େବେହରା ମା େବଣଧୁର େବେହରା YVY1054964
ପ ୁ /13333615 21 127 1461ଏସ େକ ଅଲୀ ପି ଏସ େକ ଚଂଦୁ YVY1295005
ପ ୁ /13333616 21 127 1462ଏସ େକ ଅନଵର ପି ଏସ େକ ଅଲ୍ତା YVY1299700
ୀ /20-113617 34 127 1463ଆରତୀ ରାଣୀ ସାଇଁ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା YVY1056886

ପ ୁ /21-113618 25 127 1464ସତଯ୍ର ନ ମହାପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY1056902
ୀ /36-113619 31 127 1465ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ବିେର  ଦାସ YVY1055011
ୀ /44-123620 25 127 1466ପ ଜିନୀ ଦାସ ପି ପଦୀ  କିେଶାର ଦାସ YVY0992131
ୀ /53-113621 29 127 1467ବ ିତା ସିଂହ ସା ପକାଶ ସିଂହ YVY1054998

ପ ୁ /64-113622 24 127 1468ମେନାର ନ ସାଇଁ ପି ଉଗେସନ ସାଇଁ YVY1056860
ପ ୁ /66-113623 23 127 1469ସନୁୀଲ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା YVY1056878
ୀ /71-113624 25 127 1470ପୀ. ଲକ୍ଷୀ େରଡି ପି ପି. ପରଶରୁାମ େରଡି YVY1054972

ପ ୁ /71-113625 23 127 1471ପି. ସଦୁଶର୍ନ େରଡି ପି ପି. ପରଶରୁାମ େରଡି YVY1054980
ପ ୁ /74-113626 27 127 1472ମନୁା ସାହୁ ପି ଫକିର ସାହୁ YVY1056852
ପ ୁ /74-113627 24 127 1473କନୁା ସାହୁ ପି ଫକିର ସାହୁ YVY1056845
ପ ୁ /75-113628 23 127 1474ବିକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େଭାଇ YVY1056837
ୀ /108-123629 23 127 1475ସଂଘମିତା ମହା ି ପି ରାମ ନାରାୟଣ ମହା ି YVY1014240

ପ ୁ /156-123630 26 127 1476ସମିୁତ୍ ସିହନ୍ା ପି ତାପସ କମୁାର ସିହନ୍ା YVY0827675
ୀ /174-123631 40 127 1477ପିୟମଦା ବରାଳ ସା େସୗେମ  ବରାଳ YVY0884007
ୀ /176-123632 70 127 1478ବିଦଯ୍ଲୁତା ବରାଳ ସା ଅେଦୖତଚ  ବରାଳ YVY0884031
ୀ /177-113633 91 127 1479ସରୁବାଳା ନାୟକ ସା ମରୁଲୀଧର ନାୟକ YVY1046846
ପ ୁ /178-113634 33 127 1480ପତାପ ଜାନି ପି େଗୗରହରି ଜାନି YVY0348409
ୀ /179-113635 42 127 1481ରୀନୁ ସିଂ ମା େରବତୀ ସିଂ YVY0348417
ୀ /180-113636 28 127 1482ସ ର୍ମୟୀ ପଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପଧାନ YVY0564294
ପ ୁ /181-113637 35 127 1483ବୁ େଦବ ବାରିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ YVY0398560
ପ ୁ /182-113638 31 127 1484ସି.େରାଶନ କମୁାର ପି ସି.ଶୀହରି ନାଇଡୁ YVY0398966
ୀ /182-113639 29 127 1485େଜାତିମର୍ୟୀ ସାହୁ ପି ରାେଜ  ପସାଦ ସାହୁ YVY0563312
ୀ /186-113640 40 127 1486ସନିୁତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ ସାହୁ YVY0883512
ୀ /503641 22 127 1487ଶଲୁତନା େବଗମ ସା ୟାକବୁ ଖାନ YVY1334317
ୀ /503642 36 127 1488ସାେହଦା ବିବି ସା ଆରିଫ ଖାନ YVY1334325
ୀ /503643 33 127 1489ରଜାନା େବଗମ ସା ଆଝାର ଖାନ YVY1334341
ୀ /293644 38 127 1490େରାଜାଲିନ୍ ନାୟକ ସା ପସନନ୍ ନାୟକ YVY1334358
ୀ /503645 27 127 1491ୟାସମିନ େବଗମ ସା ୟାସ ୁ  ଖାନ YVY1334366
ୀ /703646 28 127 1492ଆରଫା ହବୀବ ସା ଇ ିୟାକ ଅେହମଦ ଖାନ YVY1364330
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ୀ /773647 24 127 1493ଅଖତରି ଖାତୁନ ପି ମହ ଦ କମର YVY1364363
ୀ /773648 18 127 1494ଅଫସରି େବଗମ ପି ମହ ଦ କମର YVY1364371
ୀ /643649 25 127 1495ସମିନା େବଗମ ସା ମହ ଦ ମ ୁ ଫା YVY1364397
ୀ /823650 25 127 1496େଶନା  ପରୱିନ ସା ଅମୀର ଖାନ YVY1364439
ୀ /823651 19 127 1497ପିହାନା ନିସା ସା େସକ ଅବଦୁଲ ରୁକ YVY1364454
ୀ /603652 22 127 1498ସ ିଦା ଖାତୁନ ସା ସଫିକ ମହ ଦ YVY1364462

ପ ୁ /703653 18 127 1499ଆନସ ଅେହମଦ ଖାନ୍ ପି ମକସଦୁ ଅେହମଦ ଖାନ୍ YVY1364488
ପ ୁ /703654 23 127 1500ଇଲିୟାସ ଅହ ଦ ଖଁା ପି ମକସଡୁ ଅହ ଦ ଖଁା YVY1364512
ପ ୁ /293655 63 127 1501ଶରତ ଚ  ସାହୁ ପି ବାବନ ସାହୁ YVY1364538
ୀ /293656 60 127 1502ସ କୁ୍ତା ମହାରଣା ସା ଶରତ ଚ  ସାହୁ YVY1364561

ପ ୁ /293657 35 127 1503େସୗମଯ୍ ର ନ ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ YVY1364587
ୀ /823658 30 127 1504ରସିଦା ଖାତୁନ ସା ଅକିଲ ଖାନ YVY1364595
ୀ /313659 34 127 1505ସସିତା ସାମ ରାୟ ସା ଦୀପକ ସାମ ରାୟ YVY1364678
ୀ /443660 34 127 1506ସବୀନା ଫିରେଦାଶ ସା ମୀଜର୍ା ଊମର ଅଲୀ େବଗ YVY1364694

ପ ୁ /823661 60 127 1507ୟାକବୁ ଖଁା ପି ମସଦୁ ଖଁା YVY1364710
ୀ /das bhawa3662 44 128 1ଲୀଳାବତୀ ଦାସ Das Lilabati - ଶଧାନ  ଦାସ ଦାସ ଶଧାନ YVY1231851

ପ ୁ /JOBRA3663 69 128 2ପରୂନ ଚଂଦ େବଉରା ପି ୰ େଗାବି  ଚ  େବଉରା YVY1227438
ୀ /Tirtol3664 29 128 3ଇତିଶୀ ଚିନୟୀ ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YVY0883058

ପ ୁ /13665 52 128 4ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବାରିକ ପି କା ାଳି ବାରିକ LNT2534683
ପ ୁ /13666 40 128 5ସ ୟ କମାର ବାରିକ ପି ଧନ ୟ ବାରିକ LNT2554624
ୀ /13667 59 128 6ପ ୁ ର୍ୀମା େବେହରା ସା କୃ  ଚ  େବେହରା LNT4104980
ୀ /13668 55 128 7ର ଲୁତା େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା LNT4105037
ୀ /13669 50 128 8ସୀତା େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା LNT2554673
ୀ /13670 49 128 9କବିତା େବେହରା ସା ରେମଶ ଚ  େବେହରା LNT2512119

ପ ୁ /13671 46 128 10ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ବାବାଜି େବେହରା LNT4105094
ୀ /13672 46 128 11ସବିତା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା LNT4105102
ୀ /13673 40 128 12ସ ଲୁତା େବେହରା ପି େଗାଲଖ େବେହରା LNT2554665

ପ ୁ /13674 40 128 13ପକାଶ େବେହରା ପି କଳୁମଣୀ େବେହରା LNT3301223
ପ ୁ /13675 36 128 14ସଂଗାମ େକଶରୀ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା LNT3075108
ୀ /13676 35 128 15ବ ିତା େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା LNT3075082
ୀ /13677 34 128 16ପ ୁ ିତା େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା LNT3075090

ପ ୁ /13678 25 128 17େସୗମଯ୍ରଂଜନ େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା YVY0883991
ପ ୁ /13679 68 128 18ପଦ ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ଇଶର େଚୗଧରୁୀ LNT4104972
ୀ /13680 67 128 19ଅହଲଯ୍ା େଚୗଧରୁୀ ସା ପଦ େଚୗଧରୁୀ LNT4105110
ୀ /13681 46 128 20େବବି େଚୗଧରୁୀ ସା ଜିତୁ େଚୗଧରୁୀ LNT3075066
ୀ /13682 45 128 21ସରୁଭି ରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ମେନାଜ େଚୗଧରୁୀ LNT2554707

ପ ୁ /13683 41 128 22ପଶା  କମୁାର ଦାସ ମା ଶଶୀେରଖା ଦାସ LNT3075074
ପ ୁ /13684 61 128 23ଚକଧର ମହାପାତ ପି େଯାେଗ  ମହାପାତ YVY0708016
ୀ /13685 60 128 24ତୁଳସୀ ମହାପାତ ସା େବଣଧୁର ମହାପାତ LNT4105029
ୀ /13686 55 128 25ବାସ ି ମହାପାତ ସା ଚି ାମଣି ମହାପାତ LNT2556439
ୀ /13687 53 128 26ସଲିଳା ମହାପାତ ସା ନୃସିଂହ ମହାପାତ LNT4105078
ପ ୁ /13688 51 128 27ସଯୁଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ଇଶର ଚ  ମହାପାତ LNT2533511
ୀ /13689 50 128 28ବିଣାପାଣି ମହାପାତ ସା ମନଥ ମହାପାତ LNT4105011
ୀ /13690 49 128 29ର ିତା ମହାପାତ ସା ଚକଧର ମହାପାତ YVY0708222

ପ ୁ /13691 44 128 30ବିଜୟ ମହାପାତ ପି େବଣଧୁର ମହାପାତ LNT4105086
ପ ୁ /13692 44 128 31ମାନସ ମହାପାତ ପି େବୖରାଗୀ ମହାପାତ LNT2512127
ୀ /13693 35 128 32ମାନସୀ ମାହାପାତ ପି ଚି ାମଣି ମାହାପାତ YVY0882894
ୀ /13694 30 128 33ରୀତା ଳି ମହାପାତ ପି ଚକଧର ମହାପାତ YVY0723379
ୀ /13695 30 128 34ଗିତା ଳୀ ମହାପାତ ସା ର ନ ମହାପାତ YVY0398933
ପ ୁ /13696 28 128 35ହେରକୃ  ମହାପାତ ପି ଚକଧର ମହାପାତ YVY0723361
ୀ /13697 48 128 36ଗୀତା ଳି ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ମହାପାତ YVY0599100
ୀ /13698 30 128 37ମିତା ଳୀ ପଧାନ ପି ରାଜକିେଶାର ପଧାନ YVY0789669
ୀ /23699 76 128 38ଜଇରା ବିବି ସା େସକ୍ କଟୁୁ YVY0112748
ପ ୁ /33700 60 128 39ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି େଗାବ ର୍ନ ସାହୁ LNT4105136
ପ ୁ /043701 21 128 40ବିଶଜିତ ମହା ି ପି ର ନ ମହା ି YVY1150291
ୀ /43702 44 128 41େସନ୍ହଲତା େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା LNT3075116
ପ ୁ /43703 67 128 42ବିଚିତାନ  ମହା ି ପି ରାଧା ମହା ି LNT3301546
ୀ /43704 51 128 43ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମହା ି ସା ବିଚିତାନ  ମହା ି LNT3301512
ୀ /43705 46 128 44ପତିମା ମହା ି ସା ର ନ ମହା ି LNT3270717
ୀ /43706 46 128 45ରାଜଶୀ ମହା ି ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି LNT2512093
ୀ /43707 37 128 46ଦିପାଳୀ େଦବସିତା ମହା ି ପି ବିଚିତାନ  ମହା ି LNT3121258
ୀ /43708 32 128 47େଶଫାଳି ମହା ି ପି ବିଚିତାନ  ମହା ି LNT3075124
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ପ ୁ /43709 28 128 48ସନିୁଲ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଚିତା ନ  ମହା ି YVY0598888
ୀ /43710 22 128 49ସାତୀ ସଚୁରୀତା ମହା ି ପି ବିଚିତାନ  ମହା ି YVY0598862

ପ ୁ /43711 49 128 50ପଶା  ପତି ପି କୃ ଚ  ପତି LNT4129268
ୀ /43712 45 128 51ସତିୃେରଖା ପତି ସା ପଶା  ପତି YVY0112763
ୀ /53713 72 128 52େଲାଭାବତୀ େଜନା ସା ଦୀନବ ୁ େଜନା LNT4105151

ପ ୁ /53714 40 128 53ନୀର ନ େଜନା ପି ଦୀନବ ୁ େଜନା OR/06/044/488022
ୀ /53715 38 128 54ସଚିୁତା େଜନା ସା ମେନାରଂଜନ େଜନା LNT3075132

ପ ୁ /63716 40 128 55ଆେଲାକ ଚ  େଲ ା ପି ନାରାୟଣ େଲ ା LNT2523850
ୀ /73717 39 128 56ସନିତା ଦଳାଇ ପି କାହନ୍  ୁଦଳାଇ LNT3301330
ୀ /73718 60 128 57ଲତା ଦେଳଇ ସା କାହନ୍  ୁଦେଳଇ LNT2512069
ୀ /73719 55 128 58େରଣବୁାଳା ଦେଳଇ ପି ଭାଗଯ୍ରଥୀ ଦେଳଇ LNT4105169
ୀ /83720 45 128 59ସିେ ଶରୀ ନାୟକ ପି ଦିନବ ୁ ନାୟକ OR/06/044/488672

ପ ୁ /83721 41 128 60ରଶିର ନ ନାୟକ ପି ଦୀନବ ୁ ନାୟକ OR/06/044/488675
ପ ୁ /093722 20 128 61ନୀଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ପସା  କମୁାର ନାୟକ YVY1211333
ପ ୁ /93723 60 128 62ମନଥ ମହାପାତ ପି କପିଳ ମହାପାତ LNT4105201
ୀ /93724 32 128 63େମାନାଲିସା ମହାପାତ ପି ମନଥ ନାଥ ମହାପାତ LNT3075173
ୀ /93725 50 128 64ବିଦଯ୍ଲୁତା ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ LNT2554723
ୀ /93726 44 128 65ନଳିନୀ ପଭା ସାହୁ ସା ଶରତ ଚ  ସାହୁ LNT4524559

ପ ୁ /93727 36 128 66ଶ ର ପସାଦ ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ LNT3075165
ୀ /93728 68 128 67ସକୁ ଳା ସାହୁ ସା ସଦାନ  ସାହୁ LNT4105219
ୀ /93729 58 128 68ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା େଗାବି  ସାହୁ LNT3300837

ପ ୁ /93730 55 128 69ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି େଚୖତନଯ୍ ସାହୁ LNT4105227
ପ ୁ /93731 51 128 70ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ LNT2502854
ପ ୁ /93732 48 128 71ଶରତ ଚ  ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ LNT3329182
ୀ /93733 45 128 72ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ସଦାନ  ସାହୁ LNT2554731

ପ ୁ /93734 45 128 73ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ LNT2519130
ୀ /93735 45 128 74ଝୁନୁବାଳା ସାହୁ ସା ପେମାଦ ସାହୁ LNT2554764

ପ ୁ /93736 41 128 75ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ LNT2519353
ୀ /93737 39 128 76ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ସଦାନ  ସାହୁ LNT2554749
ୀ /93738 38 128 77କ ନା ସାହୁ ପି ବିପିନ ବାହାରୀ ସାହୁ LNT2554756

ପ ୁ /103739 43 128 78କବିରକମୁାର ବାରିକ ପି ନବକିେଶାର ବାରିକ LNT4129508
ପ ୁ /103740 37 128 79ହଳଧର ବାରିକ ପି ନବକିେଶାର ବାରିକ LNT4129516
ପ ୁ /103741 34 128 80ଦି ି ର ନ େବହୁରିଆ ପି ପଦୀପ କମୁାର େବହୁରିଆ YVY0347682
ପ ୁ /103742 36 128 81ଦି ୀର ନ େବଉରିଆ ପି ପଦୀପ କମୁାର େବଉରିଆ LNT4129615
ୀ /103743 78 128 82ବାସ ୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ବିପିନ େଚୗଧରୁୀ YVY0708198

ପ ୁ /103744 63 128 83ପ ୂ ର୍ଚ  େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମଚ  େଚୗଧରୁୀ YVY0708263
ୀ /103745 58 128 84ସ ୀତା େଚୗଧରୁୀ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େଚୗଧରୁୀ YVY0708032

ପ ୁ /103746 53 128 85ମେନାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିପିନ େଚୗଧରୁୀ YVY0347690
ୀ /103747 25 128 86ସସିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ମେନାଜ େଚୗଧରୁୀ YVY0882969

ପ ୁ /103748 50 128 87ସେରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିପିନ େଚୗଧରୁୀ YVY0699546
ୀ /103749 49 128 88ରୁନାରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ମେନାଜକ.ୁ େଚୗଧରୁୀ LNT4469656
ପ ୁ /103750 43 128 89ସେୁରଶକ.ୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିପିନ େଚୗଧରୁୀ LNT4129482
ପ ୁ /103751 43 128 90ସ ୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମଚ  େଚୗଧରୁୀ LNT4129623
ୀ /103752 36 128 91ସଜୁାତା େଚୗଧରୁୀ ସା ସେରାଜ େଚୗଧରୁୀ YVY0347674

ପ ୁ /103753 68 128 92ବରୁଣ ଗ ା ପି ବାନାମର ଗ ା LNT4469672
ପ ୁ /103754 41 128 93େଲାକନାଥ ଗ ା ପି ବରୁଣ ଗ ା YVY0699512
ପ ୁ /103755 54 128 94ପେମାଦକ.ୁ େଜନା ପି ନଟବର େଜନା YVY0811828
ପ ୁ /103756 52 128 95ପଭାତକ.ୁ େଜନା ପି ନଟବର େଜନା LNT4129532
ପ ୁ /103757 38 128 96ଶୀକା କ.ୁ େଜନା ପି ଚ ମଣୀ େଜନା LNT4129524
ୀ /103758 82 128 97ପମିଳା ମହାପାତ ସା ରାମ ମହାପାତ OR/06/044/488042
ପ ୁ /103759 54 128 98ବଦି ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ରାମ ମହାପାତ OR/06/044/488043
ପ ୁ /103760 48 128 99ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ରାମ ମହାପାତ OR/06/044/488044
ପ ୁ /103761 45 128 100ରାଜନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ରାମ ଚ  ମହାପାତ OR/06/044/488565
ୀ /103762 44 128 101ଜୟ ି ମହାପାତ ସା ବଦିନାରାୟମ ମହାପାତ LNT3075199
ୀ /103763 44 128 102ମମତା ମହାପାତ ପି ରାମ ମହାପାତ OR/06/044/488045
ୀ /103764 42 128 103ମାନସୀ ମହାପାତ ସା ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ମହାପାତ LNT4129490
ୀ /103765 36 128 104ସଚିୁତା ମହାପାତ ସା ରାଜ ନାରାୟଣ ମହାପାତ LNT3075181
ପ ୁ /103766 36 128 105ଲୁଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଦଚରଣ ସାହୁ LNT3075207
ପ ୁ /103767 36 128 106ଶ ରପସାଦ ସାହୁ ପି େଗାବି ଚ  ସାହୁ LNT4129565
ପ ୁ /113768 94 128 107ଡ଼ ବା ାନିଧି ପରିଡା ପି ଭଗବାନ ପରିଡା LNT3300886
ୀ /113769 79 128 108ଅନୁପମା ପରିଡା ସା ବା ାନିଧି ପରିଡା LNT3300951
ୀ /123770 62 128 109କଲଯ୍ାଣୀ ନାୟକ ସା ଗରୁୁନାଥ ନାୟକ LNT4105276
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ପ ୁ /123771 38 128 110ରବି  ନାଥ ନାୟକ ପି ଗରୁୁନାଥ ନାୟକ LNT4105284
ୀ /133772 44 128 111ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ମରୁଲି େବେହରା OR/06/044/488070

ପ ୁ /133773 42 128 112ବଂଶୀଧର େବେହରା ପି ମର୍ାକ  େବେହରା OR/06/044/488067
ପ ୁ /133774 42 128 113େବଣଧୁର େବେହରା ପି ମର୍ାକ  େବେହରା OR/06/044/488068
ୀ /133775 42 128 114ଚୁମକିୁ େବେହରା ସା େବଣଧୁର େବେହରା LNT2533420
ୀ /133776 41 128 115ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/044/488069
ୀ /133777 27 128 116ଝିଲି େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା YVY0789644

ପ ୁ /133778 57 128 117ପରମାନ  ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ OR/06/044/488631
ପ ୁ /133779 29 128 118ସେ ାଷ ପାଲ ପି େଯାେଗ  ପାଲ YVY0789628
ପ ୁ /133780 26 128 119ଟାଇମ ାର ପାଲ ପି ରଘନୁାଥ ପାଲ YVY0789636
ପ ୁ /133781 36 128 120ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ମରୁଲୀ ଧର ସାହୁ LNT4139317
ପ ୁ /143782 62 128 121କନିୁଆ େବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନ େବେହରା OR/06/044/488071
ୀ /143783 56 128 122ରୁକିଣି େବେହରା ସା କନିୁଆ େବେହରା OR/06/044/488072

ପ ୁ /143784 37 128 123ଅଭୟକମୁାର େବେହରା ପି କନିୁଆ େବେହରା LNT3121266
ପ ୁ /143785 31 128 124ଅେଲାକ ଚ  େବେହରା ପି କନିୁଆ େବେହରା YVY1014117
ୀ /143786 29 128 125ସପିୁୟା େବେହରା ସା ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା YVY1014182
ୀ /143787 26 128 126ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େବେହରା ସା ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା YVY0789677

ପ ୁ /143788 36 128 127ଦିଲିପକ.ୁ େବହୁରିଆ ପି ଦୟାନିଧୀ େବହୁରିଆ LNT4129656
ପ ୁ /143789 90 128 128ରାମଚ  ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ LNT4105326
ପ ୁ /143790 78 128 129େକଦାର କିେଶାର ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ LNT4105292
ପ ୁ /143791 57 128 130ନିର ନ ଦାସ ପି ଲକ୍୍ଷମଣ ଦାସ LNT3270535
ପ ୁ /143792 53 128 131ସଯୁଯ୍ର୍ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିନବ ୁ ଦାସ LNT4105318
ପ ୁ /143793 45 128 132ବିଶନାଥ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT3270683
ୀ /143794 42 128 133ମେନାରମା ଦାସ ସା ଅଭୟ ଦାସ LNT4105300

ପ ୁ /143795 53 128 134ସେୁରଶ ଚ  ମହରଣା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହରଣା LNT4091112
ପ ୁ /153796 37 128 135ବିେନାଦ କମୁାର େଜନା ପି କାଶନିାଥ େଜନା LNT3075868
ପ ୁ /153797 70 128 136େବଣଧୁର ମହାପତ ପି ହରକୃ  ମହାପତ LNT4105334
ପ ୁ /163798 74 128 137ରବି  ନାଥ ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ LNT2533479
ପ ୁ /163799 26 128 138ପିତିଚା  ଦାସ ପି ରବି ନାଥ ଦାସ YVY1014026
ୀ /173800 67 128 139ନିରୁପମା ଦାସ ସା ରବି ନାଥ ଦାସ LNT2533461
ୀ /173801 38 128 140ରଜନି ଗ ା ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ LNT2533487
ୀ /173802 37 128 141ପ ଜିନୀ ଦାସ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ଦାସ YVY0708156
ୀ /173803 75 128 142େହମଲତା ଦାଶ ସା େକଦାର ଦାଶ LNT4105342
ୀ /173804 40 128 143ର ିତା ଦାଶ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାଶ LNT4105359

ପ ୁ /183805 42 128 144ଭବାନି ଶ ର ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ LNT2533495
ପ ୁ /193806 67 128 145ଉେପ  ମହାପାତ ପି ବଜବ ୁ ମହାପାତ OR/06/044/488098
ପ ୁ /193807 62 128 146ହେରକୃ  ମହାପାତ ପି ବଜବ ୁ ମହାପାତ OR/06/044/488093
ୀ /193808 54 128 147ମିନତୀ ମହାପାତ ସା ହେରକୃ  ମହାପାତ OR/06/044/488094
ୀ /193809 52 128 148ନୟନା ମହାପାତ ସା ଉେପ  ମହାପାତ OR/06/044/488099

ପ ୁ /193810 50 128 149ନେର  ମହାପାତ ପି ଜୟୀରାମ ମହାପାତ OR/06/044/488097
ୀ /193811 41 128 150ସ କୁ୍ତା ମହାପାତ ପି ଜୟୀରାମ ମହାପାତ OR/06/044/488100
ପ ୁ /193812 35 128 151ପବିତ ମହାପାତ ପି ହେରକୃ  ମହାପାତ LNT4473930
ୀ /193813 35 128 152ରଶିତା ମହାପାତ ପି ଉେପ  ମହାପାତ LNT4473955
ୀ /193814 34 128 153େସୗମଯ୍ା ପିୟଦଶର୍ୀନୀ ମହାପାତ ପି ଉେପ  ମହାପାତ LNT4473948
ୀ /193815 71 128 154ଶକୁ ଳା ମହାପାତ ସା ଜୟରାମ ମହାପାତ LNT4105367
ୀ /193816 49 128 155ଶା ିଲତା ମହାପାତ ସା ନେର  ମହାପାତ OR/06/044/488636

ପ ୁ /193817 32 128 156ସାଥର୍କ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଉେପ  କମୁାର ମହାପାତ YVY0347716
ୀ /193818 29 128 157ସନୁୀତା ମହାପାତ ପି ହେରକୃ  ମହାପାତ YVY0598979

ପ ୁ /193819 55 128 158େକ ପେୁ ର୍ୟା ପି େକ ଏେରୟା OR/06/044/488634
ୀ /193820 45 128 159େକ ରାମାହାମା ସା େକ ପେୂ ର୍ୟା OR/06/044/488635
ପ ୁ /193821 32 128 160େକ.େଦବା େରଡି ପି େକ.ପ ୂ ିର୍ମା େରଡି YVY0563213
ପ ୁ /193822 30 128 161େକ.ଭା ର େର ୀ ପି େକ. ପେୁନୟା େର ୀ YVY0563239
ୀ /193823 29 128 162େକ. ଦୁଗର୍ା େରଡୀ ସା େକ.େଦବା େରଡୀ YVY0563221
ପ ୁ /203824 78 128 163କପୃାସି ୁ େଜନା ପି ହାଡ଼ିବ ୁ େଜନା LNT4105375
ୀ /203825 49 128 164ମିନଭର୍ା େଜନା ପି କପୃାସି ୁ େଜନା LNT2556470
ୀ /203826 44 128 165େସୗଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା YVY0563247
ପ ୁ /203827 43 128 166ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା ପି କପୃାସି ୁ େଜନା LNT2556488
ପ ୁ /203828 42 128 167ହିମାଂଶେୁଶଖର େଜନା ପି କପୃାସି ୁ େଜନା LNT4091153
ପ ୁ /213829 38 128 168ସମୀର ଦାସ ପି ସ ି  ଦାସ YVY0789750
ୀ /213830 34 128 169ସାବିତୀ ଦାସ ସା ସମୀର ଦାସ YVY0789743
ପ ୁ /213831 49 128 170ଅଜୟ ମହାପାତ ପି େପମାନ  ମହାପାତ YVY0112888
ପ ୁ /213832 48 128 171ବିଜୟ ମହାପାତ ପି େପମାନ  ମହାପାତ OR/06/044/488118
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ପ ୁ /213833 44 128 172ସ ୟ ମହାପାତ ପି େପମାନ  ମହାପାତ OR/06/044/488120
ୀ /213834 44 128 173ଗିତା ଳି ମହାପାତ ସା ସ ୟ କମୁାର ମହାପାତ LNT4510434
ୀ /213835 42 128 174ଡଲି ମହାପାତ ସା ବିଜୟ ମହାପାତ OR/06/044/488119
ୀ /213836 41 128 175ସମିୁତା ମହାପାତ ସା ଅଜୟ ମହାପାତ YVY0112870

ପ ୁ /213837 28 128 176ମେନାର ନ ମହାପାତ ପି ବିଜୟ ମହାପାତ YVY0563304
ୀ /213838 22 128 177ଲିଜା ମହାପାତ ପି ସଂଜୟ ମହାପାତ YVY1150267
ୀ /213839 32 128 178େରାଜି ମହାପାତ ପି ବିଜୟ ମହାପାତ YVY0347724
ୀ /213840 31 128 179େରାଜି ମହାପାତ ସା ମେୁକଶ କମୁାର ପାତ YVY1212471

ପ ୁ /213841 23 128 180ସନିୁଲ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସ ୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY1014158
ୀ /223842 89 128 181ଲାବଣଯ୍ବତୀ େବୱା ସା ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/488121

ପ ୁ /223843 66 128 182ରାେଜ  ପସାଦ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/488122
ୀ /223844 54 128 183ଖସିୁ ସାହୁ ସା ନେର  ସାହୁ YVY0113985
ୀ /223845 49 128 184ଅରୁଣବାଳା ସାହୁ ସା ରାେଜ  ପସାଦ ସାହୁ OR/06/044/488123

ପ ୁ /223846 48 128 185ନେର  ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/044/488124
ପ ୁ /233847 48 128 187ବିେନାଦ ଚ  ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ସାହୁ OR/06/044/488129
ପ ୁ /233848 35 128 188ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଆନ  ଚ  ସାହୁ LNT3075215
ପ ୁ /233849 25 128 189ରାେକଶ ସାହୁ ପି ଆନ  ଚ  ସାହୁ YVY0882753
ୀ /233850 49 128 190ଜୟ ି ସାହୁ ସା ଆନ  ସାହୁ OR/06/044/488128
ୀ /233851 45 128 191କମୁାରୀ କବିତା ସାହୁ ସା ବିେନାଦ ସାହୁ LNT4105409

ପ ୁ /243852 48 128 192ରାେକଶ ଦ ପି ଦୀନବ ୁ ଦ LNT4139283
ୀ /243853 40 128 193ଶଖିା ଦ ସା ରାେକସ ଦ LNT4129326
ୀ /243854 45 128 194ପ ୁ ାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଆଶଷି ଚ  ମହାପାତ YVY0112912

ପ ୁ /243855 63 128 195ବି.ଇଶର ରାଓ ପି ବି.ମାେଲୟା ରାଓ LNT4510459
ୀ /243856 46 128 196ବି.କି ା ରାଓ ସା ବି.ଇଶର ରାଓ LNT4129243

ପ ୁ /243857 48 128 197ପି.କି ା େର ି ପି ପି.ଭୀମା େର ି LNT4129219
ପ ୁ /243858 46 128 198ପରେମଶର େର ି ମା ଲକ୍ଷୀ େର ି LNT4091138
ପ ୁ /243859 42 128 199ଶୀକୀ ା େର ି ମା ଲକ୍ଷୀ େର ି LNT4129391
ପ ୁ /243860 38 128 200ମାକର୍  େର ୀ ପି ନରସିଂହ େର ୀ LNT4139291
ୀ /243861 49 128 201ଶଭୁଶୀ େରଡି ସା ଅଜୁର୍ ନ େରଡି LNT3075223

ପ ୁ /243862 42 128 202କି ା େରଡି ପି ନରସିଂହ େରଡି YVY0563338
ୀ /243863 38 128 203େୟାେଗଶରୀ େରଡି ସା େକ. ଭିମା େରଡି YVY0598904
ୀ /243864 71 128 204େକ ବୃ ାବତୀ େରଡି ସା େକ େଗାପାଳ େରଡି OR/06/044/488140

ପ ୁ /243865 41 128 205େକ ଭିମ େରଡି ପି େକ େଗାପାଳ େରଡି OR/06/044/488141
ୀ /243866 30 128 206ଜୟ ି େରଡି ସା କୀ ା େରଡି YVY0563320
ୀ /243867 58 128 207ବୀଣାପାଣି ସାହୁ ସା ମରୁଲୀଧର ସାହୁ LNT4139333

ପ ୁ /253868 38 128 208ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା LNT4139341
ପ ୁ /253869 37 128 209ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା LNT4510442
ୀ /253870 33 128 210ବନୀତା େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା LNT4473989

ପ ୁ /253871 31 128 211ଗେଣଶ ଚ  େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା YVY0563346
ୀ /253872 62 128 212ଉମା ରାଣି ଦାସ ସା ମଧ ୁଦାସ OR/06/044/488143
ୀ /253873 43 128 213ଭାରତୀ ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ LNT2519551
ୀ /253874 35 128 214ଛବିରାଣି ଦାସ ସା ହୃଦାନ  ଦାସ LNT3075231
ୀ /253875 47 128 215ସକୁ ଳା ରାୟ ସା େସାନୁ ରାୟ YVY0882944

ପ ୁ /263876 60 128 216କୃ ଚ  େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା LNT4105417
ପ ୁ /273877 54 128 217ବଳରାମ ଦାସ ମା େସୗଦାମିନୀ ଦାସ LNT3121282
ୀ /273878 47 128 218ଦିପାଳୀବାଳା ଦାସ ସା ବଳରାମ ଦାସ LNT3121274

ପ ୁ /273879 32 128 219ଶୀକା  ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ LNT3075249
ୀ /273880 26 128 220େଦବଶୀ ଦାସ ପି ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ YVY1277136
ୀ /273881 48 128 221ଶା ିଲତା ପ ା ସା ପହାଦ ପ ା LNT3270527
ପ ୁ /283882 67 128 222ବହାନ  ମହାପାତ ପି ମରୁଲି ମହାପାତ OR/06/044/488147
ୀ /283883 54 128 223ବାସ ି ମହାପାତ ସା ବହାନ  ମହାପାତ OR/06/044/488148
ପ ୁ /283884 41 128 224ବିଚିତାନ  ମହାପାତ ପି ମରୁଲି ମହାପାତ OR/06/044/488149
ପ ୁ /283885 40 128 225ଚିତାନ  ମହାପାତ ପି ମରୂଲିଧର ମହାପାତ OR/06/044/488670
ୀ /283886 39 128 226ବିଳାସିନି ମହାପାତ ପି ବହାନ  ମହାପାତ YVY0599035
ପ ୁ /283887 38 128 227ମଦର୍ରାଜ ମହାପାତ ପି ବହାନ  ମହାପାତ LNT4129607
ୀ /283888 27 128 228ଶଭୁାେଦବୀ ମହାପାତ ସା ମଦର୍ରାଜ ମହାପାତ YVY1014737
ପ ୁ /293889 95 128 229ହୃଦାନ  ମହାପାତ ପି ଫକିର ମହାପାତ OR/06/044/488152
ୀ /293890 49 128 230କାମିନୀ ମହାପାତ ସା ହୃଦାନ  ମହାପାତ OR/06/044/488154
ୀ /293891 45 128 231ଝୁନିଆ ମହାପାତ ସା ପ ୁ ର୍ାନ  ମହାପାତ OR/06/044/488156
ୀ /293892 44 128 232କାଜଲ ମହାପାତ ସା ନିତଯ୍ାନ  ମହାପାତ OR/06/044/488155
ୀ /293893 33 128 233ସାଗତିକା ମହାପାତ ପି ହୃଦାନ  ମହାପାତ YVY0114009
ପ ୁ /293894 35 128 234ଜଗବ ୁ ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ମହାପାତ LNT4139366
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ପ ୁ /293895 31 128 235ସମାଟ ମହାପାତ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହାପାତ YVY0347757
ପ ୁ /293896 30 128 236ସେ ାଷ କମୁାର ମହାପାତ ପି ହୃଦାନ  ମହାପାତ YVY0598847
ୀ /293897 27 128 237ଅନୀତା ମହାପାତ ସା ଜଗବ ୁ ମହାପାତ YVY0883918
ୀ /293898 35 128 238ନମିତା ସିଂ ସା ପଶା  କମୁାର ସିଂ YVY1014125
ୀ /303899 53 128 239ତିେଳା ମା େବହୁରିଆ ସା ପଦୀପ କମୁାର େବହୁରିଆ YVY0347765
ୀ /303900 26 128 240ସସିୁତା େବହୁରିଆ ସା ଦି ୀରଂଜନ େବହୁରିଆ YVY1126267

ପ ୁ /303901 60 128 241ପଦୀପ କମୁାର େବଉରିଆ ପି ଗିରିଧାରୀ େବଉରିଆ LNT2505394
ପ ୁ /303902 36 128 242ମାନସ ର ନ ପ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା LNT4117818
ୀ /313903 54 128 243ନମର୍ଦା ପ ା ସା ବସ  ପ ା OR/06/044/488158

ପ ୁ /313904 52 128 244ବିଜୟ ପ ା ପି ବିପିନ ପ ା OR/06/044/488159
ୀ /313905 46 128 245ଜୟ ି ପ ା ସା ଅଜୟ ପ ା OR/06/044/488162
ୀ /313906 45 128 246ନିହାରୀକା ପ ା ପି ବିପିନି ପ ା OR/06/044/488160

ପ ୁ /313907 40 128 247ଚ ନ ପ ା ପି ବସ  ପ ା LNT2502847
ପ ୁ /313908 40 128 248ରାଜା ପ ା ପି ବସ  ପ ା LNT3075256
ୀ /313909 30 128 249ିତପଜ୍ଞା ପ ା ସା ରାଜା ପ ା YVY0723320

ପ ୁ /313910 29 128 250ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ମା ଜୟ ି ପ ା YVY0398917
ୀ /323911 49 128 251ମମତା ମ ରୀ ଛତାର ସା ସଶୁା  କମୁାର ରାଉତ LNT3301462
ୀ /323912 57 128 252ବିଜୟା ଦାସ ସା ଆରିେବାଲାକନ ଦାସ YVY0882589
ୀ /323913 54 128 253ପ ୁ  ଦାସ ସା ହରି ଦାସ YVY0882597
ୀ /323914 36 128 254େମୗସମୁୀ ଦାସ ସା ବିଭୁତୀ ଭୁଶଣ ଦାସ YVY0882472

ପ ୁ /323915 69 128 255ଏସ୍ େଗାପାଲ୍ ପି ଏସ୍ ଅପ ର୍ା YVY0563403
ୀ /323916 88 128 256ସ ର୍ଲତା େଜନା ସା ବନମାଳୀ େଜନା YVY0289983

ପ ୁ /323917 66 128 257ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜନା ପି ଚ ମଣି େଜନା YVY0398925
ୀ /323918 46 128 258ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହାପାତ YVY1014588
ୀ /323919 49 128 259ସବିତା ନାୟକ ସା ମଧ ୁନାୟକ YVY1014679
ୀ /323920 31 128 260ସନିୁତା ନାୟକ ସା ମଧ ୁନାୟକ YVY0954305

ପ ୁ /323921 29 128 261ଏସ. ରାମ ରାଓ ପି ଏସ୍ େଗାପାଳ YVY0563411
ପ ୁ /323922 60 128 262ପଦୀପ କମୁାର ରଥ ମା ଚ ାେଦବୀ ରଥ LNT4105474
ୀ /323923 60 128 263େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ରଥ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଶତପଥୀ LNT3301041

ପ ୁ /323924 69 128 264ସଧୁାକର ରାଉତ ପି େଗାପିନାଥ ରାଉତ LNT4105482
ପ ୁ /323925 57 128 265ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ରାଉତ LNT2505402
ୀ /323926 55 128 266ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ଭ ର ସାହୁ YVY0954339
ୀ /323927 24 128 267ସଜୁାତା ସାହୁ ପି ଭା ର ସାହୁ YVY0954289
ୀ /323928 77 128 268ମାନ ସାଇଁ ସା ଗେଣଶର ସାଇଁ OR/06/044/488166

ପ ୁ /333929 43 128 269କବିର କମୁାର ବାରିକ ପି ନବ କିେଶାର ବାରିକ LNT3075280
ପ ୁ /333930 43 128 270ପଶ ୁର୍ରାମ ଦାସ ପି େଗାଲକ ଚ  ଦାସ YVY0112953
ପ ୁ /333931 47 128 271ପଭାସ ଧଳ ପି ମାନେଗାବି  ଧଳ YVY0884197
ୀ /333932 41 128 272କବିତା ଧଳ ସା ପଭାସ ଧଳ YVY0884213
ୀ /333933 59 128 273ପମିଳା ଗ ା ସା ବରୁଣ ପ ା LNT3075298

ପ ୁ /333934 68 128 274ମାୟାଧର ନାଏକ ପି ନିଶାକର ନାଏକ YVY0398677
ୀ /333935 55 128 275ର ିତା ନାଏକ ସା ମାୟାଧର ନାଏକ YVY0398685
ପ ୁ /333936 47 128 276ପାଣକୃ  ପ ା ପି ଅନାମ ପ ା OR/06/044/488169
ୀ /333937 62 128 277ନଳିନୀପଭା ସାହୁ ସା ଦାେମାଦର ସାହୁ YVY0347849

ପ ୁ /333938 59 128 278ରେମଶ ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ YVY0347799
ୀ /333939 35 128 279ଶାଶତୀ ସାହୁ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0598961

ପ ୁ /333940 34 128 280ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YVY0347807
ପ ୁ /333941 31 128 281େଦବାଶଷି କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YVY0347823
ୀ /333942 29 128 282େଦବହୁତୀ ସାହୁ ପି ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ YVY0563429

ପ ୁ /333943 29 128 283େଦେବ  ସାହୁ ପି ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ YVY0563437
ପ ୁ /333944 37 128 284ଶୀବନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଦେମାଦର ସାହୁ LNT3121290
ପ ୁ /333945 52 128 285ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ ପି ଗେଣଶର ସାଇଁ OR/06/044/488167
ୀ /333946 45 128 286ସବିତା ସାଇଁ ସା ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ OR/06/044/488168
ପ ୁ /333947 30 128 287ଅମିର କମୁାର ସାଇଁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ YVY0598920
ପ ୁ /343948 70 128 288େକ ନରସିଂହ ମ ୁ ିର୍ ପି େକ ଅପନା ମ ୁ ିର୍ OR/06/044/488177
ପ ୁ /353949 58 128 289ନିଳମଣି ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ OR/06/044/488178
ୀ /353950 48 128 290କ୍ଷୀରପିୟା ଦାସ ସା ନିଳମଣି ଦାସ OR/06/044/488179
ପ ୁ /353951 42 128 291ସକୁା  ଦାସ ପି ନୀଳମଣୀ ଦାସ LNT2502862
ୀ /353952 40 128 292ନମିତା ଦାସ ପି ନୀଳମଣି ଦାସ LNT2493849
ପ ୁ /353953 38 128 293ଶସୁା  ଦାସ ପି ନିଳମଣୀ ଦାସ LNT4546693
ୀ /353954 36 128 294ଅନୀତା ଦାସ ପି ନୀଳମଣୀ ଦାସ YVY0114017
ୀ /353955 31 128 295ରଶତିା ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ YVY1014166
ୀ /353956 30 128 296ରସୀତା ଦାସ ସା ସସୁା ା କମୁାର ଦାସ YVY1148584
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ପ ୁ /353957 55 128 297ତିେଲାଚନ ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା OR/06/044/488180
ୀ /353958 45 128 298ଜୟ ି ପ ା ସା ତିେଲାଚନ ପ ା OR/06/044/488181

ପ ୁ /353959 27 128 299ଜିେତ  କମୁାର ପ ା ପି ତିେଲାଚନ ପ ା YVY0563510
ପ ୁ /363960 43 128 300ଶ ନୁାଥ ବାରିକ ପି ହୃଷିେକଶ ବାରିକ YVY0398636
ୀ /363961 57 128 301ପମିଳା େବେହରା ସା େଯାେଗ  େବେହରା YVY0289991

ପ ୁ /363962 56 128 302ଡମରୁଧର େବେହରା ପି ପବନା େବେହରା LNT2556496
ୀ /363963 54 128 303ସସିତା େବେହରା ସା ଡମରୁଧର େବେହରା LNT2533453

ପ ୁ /363964 28 128 304ନିଳମଣୀ େବେହରା ପି ଡମରୁଧର େବେହରା YVY0563528
ପ ୁ /363965 40 128 305ରାଜ କିେଶାର େଭାଇ ପି େବ  େଭାଇ YVY0883678
ୀ /363966 35 128 306ମମି େଭାଇ ସା ରାଜ କିେଶାର େଭାଇ YVY0883595
ୀ /363967 57 128 307କସୁମୁ ଦଳାଇ ସା ହେରକୃ  ଦଳାଇ YVY0882977
ୀ /363968 57 128 308ପେମାଦା ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ OR/06/044/488193

ପ ୁ /363969 43 128 309ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ OR/06/044/488194
ପ ୁ /363970 42 128 310ଅନ  ପସାଦ ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ LNT3075306
ୀ /363971 40 128 311ଶୀମତି ହରପିୟା ଦାସ ସା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଦାସ LNT4500229

ପ ୁ /363972 40 128 312ଉଷାରାଣି ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ LNT4105508
ପ ୁ /363973 37 128 313ବୀେର  କମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT4500237
ୀ /363974 34 128 314ମନସିତୀ ଦାସ ସା ବିଶନାଥ ଦାସ YVY0112995

ପ ୁ /363975 32 128 315ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ LNT3075314
ୀ /363976 31 128 316ପଜ୍ଞା ମ ରୀ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0599431

ପ ୁ /363977 65 128 317ଭାବଗାହୀ େଜନା ପି ଉେଦନାଥ େଜନା OR/06/044/488196
ପ ୁ /363978 41 128 318ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ଭାବଗାହୀ େଜନା OR/06/044/488198
ପ ୁ /363979 41 128 319ମାନସ ର ନ ମହାପାତ ପି େବୖରାଗୀ ମହାପାତ LNT4105516
ୀ /363980 47 128 320େରଣକୁା ମାଇତି ସା ନିମାଇଂ ମାଇତି YVY0347864
ୀ /363981 45 128 321ଶୀମତୀ ରୀନା ପ ା ସା ଶରତ ପ ା LNT4105524

ପ ୁ /363982 48 128 322ରବୀ  କମୁାର ରାଉତ ପି ର ାଧର ରାଉତ YVY0114041
ପ ୁ /363983 51 128 323ଉଲାସ ଚ  ସାଇଁ ପି ଚକଧର ସାଇଁ YVY0708040
ୀ /363984 49 128 324ଉଷାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ଉଲାସ ଚ  ସାଇଁ YVY0112987
ୀ /363985 42 128 325ରନଲତା ସାଇଁ ସା ସ ିଦାନ  ସାଇଁ YVY0290007
ୀ /363986 33 128 326ଅମିତା ସାଇଁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ YVY0112979
ୀ /363987 22 128 327ସସୀତା ସାଇଁ ପି ସ ିଦାନ  ସାଇଁ YVY1150275

ପ ୁ /363988 21 128 328ସରୁଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଉଲାସ ଚ  ସାଇଁ YVY1188937
ୀ /373989 41 128 329ମନସିନୀ େସନାପତି ପି ଜିେତ  େସନାପତି YVY0290015

ପ ୁ /373990 45 128 330ଦିଲୀପ େସଠୀ ପି ବାବାଜି େସଠୀ LNT2554863
ୀ /373991 41 128 331ପ ୁ ର୍ୀମା େସଠୀ ସା ଦିଲିପ େସଠୀ LNT2554871

ପ ୁ /383992 73 128 332ସଦାନ  ସାହୁ ପି ବ  ୁସାହୁ LNT4105532
ପ ୁ /393993 65 128 333ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା ପି କ  େବେହରା LNT4105540
ୀ /393994 38 128 334ମନିକା ମହାପାତ ମା କାଜଲ ମହାପାତ YVY0113993

ପ ୁ /393995 61 128 335ରବି  ନାୟକ ପି ଦିନବ ୁ ନାୟକ LNT2553832
ପ ୁ /403996 54 128 336ପଭାକର ଦାସ ପି ଦିବାକର ଦାସ OR/06/044/488210
ୀ /403997 43 128 337ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ପଭାକର ଦାସ LNT3075348
ୀ /403998 50 128 338ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ରାଉତ ସା ନେର  ରାଉତ OR/06/044/488684
ୀ /403999 31 128 339ସନିୁତା ସାହୁ ସା ମ ୁଳି ଚରଣ ସାହୁ YVY1014653

ପ ୁ /404000 42 128 340ପଶା  କମୁାର ସିଂ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସିଂ LNT3075330
ପ ୁ /414001 79 128 341େବୖରାଗୀ େବେହରା ପି େଚୖତନଯ୍ େବେହରା OR/06/044/488211
ୀ /414002 59 128 342ସମୁତୀ େବେହରା ସା େବୖରାଗୀ େବେହରା YVY0114025

ପ ୁ /424003 68 128 343ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ ପି ରାମ ଦାସ OR/06/044/488218
ପ ୁ /424004 66 128 344ପଭାତ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/044/488220
ପ ୁ /424005 59 128 345ନିରାକାର ଦାସ ପି ରାମ ଦାସ OR/06/044/488222
ୀ /424006 57 128 346ପଦାବତୀ ଦାସ ସା ପଭାତ ଦାସ OR/06/044/488221
ୀ /424007 53 128 347ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ନିରାକାର ଦାସ OR/06/044/488223
ୀ /424008 50 128 348ରାଧାରାଣି ଦାସ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ OR/06/044/488219
ପ ୁ /424009 37 128 349ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ LNT4477709
ପ ୁ /424010 34 128 350କଳୁମଣୀ ଦାସ ପି ଧନ ୟ ଦାସ YVY0563601
ପ ୁ /424011 32 128 351ନିଗମାନ  ଦାସ ପି ପଭାତ କମୁାର ଦାସ LNT3075355
ୀ /424012 32 128 352ଜୟ ୀ ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ YVY0883215
ୀ /424013 32 128 353ରଶତିା ଦାସ ସା କଳୁମଣି ଦାସ YVY1014265
ପ ୁ /424014 31 128 354ଅରୁପାନ  ଦାସ ପି ପଭାତ କମୁାର ଦାସ YVY0290023
ୀ /424015 31 128 355ସତ୍ଯଭାମା ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ୍ YVY0883165
ପ ୁ /434016 55 128 356ଧନ ୟ ଦାସ ପି ସିେ ଶର ଦାସ OR/06/044/488225
ୀ /434017 48 128 357ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ଧନ ୟ ଦାସ OR/06/044/488226
ପ ୁ /434018 29 128 358ସନାତନ ଦାସ ପି ଧନ ୟ ଦାସ YVY0563544

65 86/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 40ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /434019 28 128 359ରବି  ଦାସ ପି ଧନ ୟ ଦାସ YVY0563536
ପ ୁ /434020 49 128 360ଅଜିତ କମୁାର ସାମ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁସାମ YVY0883074
ୀ /434021 39 128 361େରାହିଣୀ ସାମ ସା ଅଜିତ କମୁାର ସାମ YVY0563619

ପ ୁ /444022 67 128 362ବିର  ିଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ OR/06/044/488232
ୀ /444023 57 128 363କଲଯ୍ାଣୀ ଦାସ ସା ପଦୀ  କିେଶାର ଦାସ LNT2502342

ପ ୁ /444024 54 128 364ପଦି  ଦାସ ପି ହଟ ଦାସ OR/06/044/488231
ୀ /444025 50 128 365ଜୟ ି ଦାସ ସା ବିର  ିଦାସ LNT2554897
ୀ /444026 27 128 366କ ନା ଦାସ ପି ପଦି  କିେଶାର ଦାସ YVY0723338

ପ ୁ /444027 26 128 367ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବିର  ିଦାସ YVY0883116
ପ ୁ /444028 43 128 368ପେବାଧ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଚିତ ମହା ି OR/06/044/488237
ପ ୁ /454029 70 128 369େବଣଧୁର ମହାପାତ ପି ହେରକୃ  ମହାପାତ LNT2510873
ପ ୁ /464030 46 128 370ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ LNT4105557
ପ ୁ /474031 56 128 371ଅଭୟ ଦାସ ପି ଅମଲୁଯ୍ ଦାସ OR/06/044/488239
ୀ /474032 43 128 372ଝରଣା ଦାସ ପି ଅମଲୁଯ୍ ଦାସ LNT2510865
ୀ /474033 52 128 373ଖଲୁଣା କର ସା କିେଶାର ଚ  କର LNT3075389
ୀ /474034 32 128 374େରାଜାଲିନ କର ପି କିେଶାର ଚ  କର LNT3075397

ପ ୁ /474035 57 128 375େସାମନାଥ ମଲିକ ପି ଜଳଧର ମଲିକ YVY0113019
ୀ /474036 49 128 376ଶକୁ ଳା ମଲିକ ସା େସାମନାଥ ମଲିକ YVY0113035
ୀ /474037 31 128 377ସସିତା ମଳିକ ପି େସାମନାଥ ମଳିକ YVY0563635
ୀ /474038 44 128 378ଅ ର୍ନା ନାୟକ ସା ସଦାନ  ରାଉତ YVY0563700

ପ ୁ /474039 41 128 379ଲକି୍ଷକା  ରତନ ପି ଜଟାଧାରି ମହାପାତ LNT3075405
ପ ୁ /474040 50 128 380ସଦାନ  ରାଉତ ପି ଦାେମାଦର ରାଉତ YVY0563643
ୀ /474041 52 128 381ସସିତା ସାହୁ ସା ର ିତ କମୁାର ସାହୁ YVY0290031

ପ ୁ /474042 41 128 382ରଂଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ LNT3075363
ୀ /474043 35 128 383ସସିତା ସାହୁ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ YVY0113027

ପ ୁ /484044 50 128 384ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ବାବାଜି େବେହରା LNT4105573
ପ ୁ /494045 64 128 385ଡଃ. ବିଜୟ ଶତପଥୀ ପି ଡ ଜେମଶର ପରିଡା LNT3301009
ୀ /494046 48 128 386ମାନସୀ ଶତପଥୀ ସା ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ LNT4105581

ପ ୁ /504047 53 128 387ପଭାସ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାଲକ ବଲଭ ଦାସ LNT4129458
ପ ୁ /504048 45 128 388ସତିକା  ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ LNT4117800
ୀ /504049 48 128 389ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ପଭାସ କମୁାର ଦାସ OR/06/044/490240

ପ ୁ /514050 54 128 390ପସନନ୍ କମୁାର ବଳବ  ରାୟ ପି ନାରାୟଣ ବଳବ  ରାୟ LNT3075421
ପ ୁ /514051 37 128 391କମଳାକା  େବେହରା ପି ରୁପ େବେହରା YVY0290049
ୀ /514052 37 128 392ଦି ୀମୟୀ େଭାଳ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େଭାଳ LNT4129367
ୀ /514053 67 128 393ଶା ିଲତା େଜନା ସା ସଦୁଶର୍ନ େଜନା OR/06/044/488265

ପ ୁ /514054 64 128 394ଚ ମଣି େଜନା ପି ଧେନଶର େଜନା OR/06/044/488266
ୀ /514055 58 128 395ସବିତା େଜନା ସା ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି େଜନା LNT2510857
ୀ /514056 57 128 396ଉମା େଜନା ସା ଚ ମଣି େଜନା OR/06/044/488267
ୀ /514057 51 128 397ଇତିଶୀ େଜନା ସା ପଶନନ୍ କମୁାର ବଳବ ରାୟ LNT3075413
ୀ /514058 48 128 398ଅ ନା େଜନା ସା ନିରଂଜନ ମହା ି YVY0234773
ୀ /514059 37 128 399ଜୟ ି େଜନା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େବଉରିଆ LNT3075439
ୀ /514060 36 128 400ଜୟ ି େଜନା ସା ଭବାଶଷି ର ନ ମାଝି YVY1014596

ପ ୁ /514061 29 128 401ବିରଜାକା  େଜନା ପି ଚ ମଣି େଜନା YVY0398610
ୀ /514062 50 128 402ମ ଶୁୀ କଅୁଁର ସା ଦି ି ର ନ କଅୁଁର YVY0290056
ୀ /514063 47 128 403ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା େଗାଲଖ ଚ  ନାୟକ YVY0290064

ପ ୁ /524064 43 128 404ପଦିପ କମୁାର େଭାଳ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େଭାଳ LNT4091120
ୀ /524065 71 128 405ଶକୁ ଳା ଦାସ ସା ଧିେର  ଦାସ OR/06/044/488278
ୀ /524066 51 128 406କୁ ଳା ଦାସ ସା ନେରନ ଦାସ OR/06/044/488281

ପ ୁ /524067 50 128 407ର ନ ଦାସ ପି ଧିେର  ଦାସ OR/06/044/488284
ୀ /524068 42 128 408ଝରଣା ଦାସ ସା ର ନ ଦାସ LNT3301066
ପ ୁ /524069 39 128 409ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଧିେର  ଦାସ LNT4477691
ୀ /524070 33 128 410ସତିୃେରଖା ଦାସ ସା ସସୁା ା କମୁାର େଜନା YVY1148550
ୀ /524071 30 128 411ସନିୁତା ଦାସ ପି ନିରୁ ଦାସ YVY0789891
ୀ /524072 30 128 412ମ ଲୁତା ଦାସ ସା ମେନାଜ ଦାସ YVY0954248
ପ ୁ /524073 25 128 413ବାବୁନି ଦାସ ପି ନିରୁ ଦାସ YVY1014711
ପ ୁ /524074 60 128 414ଇ ମଣି େଜନା ପି ଧେନଶର େଜନା OR/06/044/488270
ୀ /524075 59 128 415ବି ୁପିୟା େଜନା ସା ଇ ମଣି େଜନା OR/06/044/488271
ୀ /524076 49 128 416ସ ର୍ଲତା େଜନା ସା େଯାେଗଶ େଜନା YVY0113068
ପ ୁ /524077 47 128 417ସେ ାଷ େଜନା ପି ସଦୁଶର୍ନ େଜନା OR/06/044/488276
ପ ୁ /524078 41 128 418ଶରତ କମୁାର େଜନା ପି ସଦୁଶର୍ନ େଜନା YVY0234799
ୀ /524079 39 128 419ବନଜା . େଜନା ସା ସେ ାଷ େଜନା LNT3075454
ପ ୁ /524080 37 128 420ସଶୁା  କମୁାର େଜନା ପି ଇ ମଣି େଜନା LNT4129425
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ପ ୁ /524081 36 128 421ସେୁରଶ କମୁାର େଜନା ପି ଇ ମଣି େଜନା LNT4129441
ୀ /524082 34 128 422ମିତାଲୀ େଜନା ସା ଶରତ କମୁାର େଜନା YVY1155605

ପ ୁ /524083 32 128 423ଶୀମ  କମୁାର େଜନା ପି ଇ ମଣି େଜନା LNT3075447
ୀ /524084 27 128 424ପତିଭା େଜନା ପି ଜଗଦୀଶ େଜନା YVY0884163

ପ ୁ /524085 58 128 425ନିରଜଂନ ମହା ି ପି ଆଦିକ  ମହା ି YVY0599274
ପ ୁ /524086 30 128 426ରାେକଶ ନାୟକ ପି େଗାଲଖ ଚ  ନାୟକ YVY0599118
ପ ୁ /524087 47 128 427ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ ପି ଭମର ରାଉତ YVY0883363
ୀ /524088 43 128 428ଅ ନା ରାଉତ ସା ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ YVY0789859
ୀ /534089 59 128 429େକ ଲକି୍ଷ ସା େକ ଗରୁୁ ମ ୁ ିର୍ LNT3075496
ୀ /534090 56 128 430ଡି ଲକି୍ଷ ସା ଡି ପରୁୁେଷା ମ LNT3075504

ପ ୁ /534091 49 128 431େମାହନ େରଡି ପି ପେମୟା LNT3075520
ପ ୁ /534092 41 128 432େକ ରାଜୁ ପି େକ ଗରୁୁମ ୁ ିର୍ LNT3075488
ପ ୁ /534093 38 128 433ଡି ସେୁରଶ ପି ଡି ପରୁୁେଷା ମ LNT3075470
ୀ /534094 27 128 434ଡି ପଦା . ସା ଡି ସେୁରଷ . YVY0883314

ପ ୁ /534095 51 128 435ଉେମଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ନାେଗଶର େଚୗଧରୁୀ YVY0290072
ୀ /534096 41 128 436ସ  ୁେଚୗଧରୁୀ ସା ଉେମଶ େଚୗଧରୁୀ YVY0290098
ୀ /534097 24 128 437କ ନା େଚୗଧରୁୀ ପି ଊେମଶ େଚୗଧରୁୀ YVY1174754

ପ ୁ /534098 23 128 438ବିକାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ଊେମଶ େଚୗଧରୁୀ YVY1174770
ୀ /534099 38 128 439େକ. ମମତା ସା େକ. ରାଜୁ YVY0789883
ୀ /534100 48 128 440କମଳା ମିଶ ସା ଜିେତ  ମିଶ YVY0290080

ପ ୁ /534101 43 128 441ରୁଦ ପସନନ୍  ନାୟକ ପି ଇ ମଣି ନାୟକ YVY0563718
ୀ /534102 49 128 442ଲକି୍ଷ େରଡି ସା େମାହନ େରଡି LNT3075538

ପ ୁ /534103 65 128 443ଅକରୁ ସିଂହ ପି ଭିକାରୀ ସିଂହ LNT3270618
ୀ /534104 43 128 444ବିଭାସିନୀ ସିଂହ ସା ଅ ରୁ ସିଂହ YVY1280619

ପ ୁ /534105 40 128 445ପକାଶ ସିଂହ ପି ମେହଶର ସିଂହ LNT3270758
ପ ୁ /534106 67 128 446େଜାେଗଶ ଚଂଦ ସିଂହ ପି େବୖରାଗି ସିଂହ YVY1280593
ପ ୁ /534107 51 128 447ସବୁାଷ ଚ  ସିଂ ପି େବୖରାଗୀ ସିଂ OR/06/044/488292
ୀ /534108 47 128 448ରଶିବାଳା ସିଂ ସା ରେମଶ ସିଂହ LNT4105631

ପ ୁ /534109 35 128 449ରଣଜିତ ସିଂ ପି ପିତବାସ ସିଂ LNT3075462
ୀ /534110 29 128 451ମମତା ସିଂହ ସା ବିଶଜିତ ସିଂହ YVY0806455

ପ ୁ /534111 25 128 452ସତଯ୍ବତ ସିଂ ପି ଅ ରୁ ସିଂ YVY0882852
ୀ /534112 25 128 453ଶି ା ଳୀ ସିଂ ପି ସବୁାଷ ଚ  ସିଂ YVY0883025
ୀ /534113 21 128 454ସିପାନ୍ଜଅଲି ସିଂହ ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ ସିଂହ YVY1172055
ୀ /534114 57 128 455ତପସୀନୀ ସିଂ ସା ସବୁାଷ ସିଂହ LNT3270741
ୀ /534115 57 128 456ସ ଯ୍ାରାଣି ସିଂ ସା ପିତବାସ ସିଂ OR/06/044/488291

ପ ୁ /534116 51 128 457ରେମଶ ସିଂ ପି େବୖରାଗୀ ସିଂ OR/06/044/488293
ପ ୁ /534117 40 128 458ବିଶଜିତ ସିଂହ ପି େଯାେଗଶ ଚ  ସିଂହ LNT3270584
ପ ୁ /544118 37 128 459ମେନାର ନ ଦାସ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ େଭାଇ LNT4129359
ପ ୁ /544119 54 128 460ସେରାଜ କମୁାର ନ ପି କୃ  ଚ  ନ LNT2521136
ୀ /544120 46 128 461ସଂଜୁକ୍ତା ନ ସା ସେରାଜ କମୁାର ନ LNT2521128

ପ ୁ /544121 74 128 462ମେହଶର ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସିଂହ OR/06/044/488296
ୀ /544122 60 128 463ବାସ ି ସିଂହ ସା ମେହଶର ସିଂହ OR/06/044/488297
ୀ /554123 36 128 464ସଜୁାତା େବେହରା ସା ସେୁଦଇ େବେହରା YVY0398578
ୀ /554124 68 128 465େଲାଭାବତୀ େଦଇ ସା ନେର  େଜନା OR/06/044/488299

ପ ୁ /554125 50 128 466ବୁ େଦବ େଯନା ପି େଗାବି  େଯନା OR/06/044/488300
ପ ୁ /554126 47 128 467ରବି  େଜନା ପି ନେର  େଜନା YVY0113092
ପ ୁ /554127 37 128 468ସେ ାଷ େଜନା ପି ନେର  େଜନା LNT3075561
ୀ /554128 33 128 469ସନିୁତା େଜନା ସା ରବି  େଜନା LNT3075553
ୀ /554129 33 128 470ଝୁନିଲତା େଜନା ସା ବୁ େଦବ େଜନା LNT3075579
ୀ /554130 32 128 471ଶା ିଲତା େଜନା ସା ସେ ାଷ େଜନା YVY1014695
ୀ /554131 32 128 472ଶା ିଲତା େଜନା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା YVY1174747
ପ ୁ /554132 45 128 473ଖେଗଶର ସତୁାର ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସତୁାର YVY0398891
ୀ /564133 96 128 474ପି ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସା ଶଯ୍ାମା ରାଓ YVY1014141
ପ ୁ /564134 66 128 475ଦୟାନିଧୀ େଦଦୁରୀ ପି େଗାକଳିୁ େଦଦୁରୀ LNT4091161
ୀ /564135 64 128 476ମାନିଆ େଦହୁରୀ ସା ଦୟାନିଧୀ େଦହୁରୀ LNT4129573
ପ ୁ /564136 37 128 477ର ନ ମହାପାତ ପି ଚି ାମଣି ମହାପାତ LNT4129664
ୀ /564137 40 128 478ଶା ି ମହାରଣା ସା ସେୁରଶ ମହାରଣା YVY0398909
ୀ /564138 43 128 479କବିତା ପାତ ସା ଶଯ୍ାମ ପାତ LNT4091179
ପ ୁ /564139 28 128 480ସେୁରଶ ପାତ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପାତ YVY0563726
ୀ /564140 23 128 481ମାନସୀ ପାତ ସା ସେୁରଶ ପାତ YVY1014547
ୀ /564141 23 128 482ରୁପାଲି ପାତ ମା କବିତା ପାତ YVY1014042
ପ ୁ /564142 32 128 483ଶ ଷର୍ଣ ପଧାନ ପି ବଂଶଧିର ପଧାନ YVY0113100

67 86/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 40ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /564143 59 128 484ବଂଶୀଧର ପଧାନ ପି େଯାେଗ  ପଧାନ OR/06/044/488294
ୀ /564144 57 128 485ରଜନୀ ପଧାନ ସା ବଂଶୀଧର ପଧାନ OR/06/044/488295

ପ ୁ /564145 37 128 486ଆକାଶ ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ LNT4129334
ପ ୁ /574146 65 128 487େହମ  ଦାସ ପି ରାମ ଦାସ OR/06/044/488312
ୀ /574147 54 128 488ସସିତା ଦାସ ସା େହମ  ଦାସ OR/06/044/488313
ୀ /574148 54 128 489େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ଦାସ ସା ଜୟ  ଦାସ OR/06/044/488311

ପ ୁ /574149 53 128 490ରାେଜ  ଦାସ ପି ରାମ ଦାସ OR/06/044/488314
ୀ /574150 34 128 491ପଜୂା ପିୟଦଶ ିର୍ନି ଦାସ ପି ଜୟ  କମୁାର ଦାସ LNT3075587

ପ ୁ /574151 32 128 492ଭିନିତ କମୁାର ପି େହମ  କମୁାର ଦାସ YVY0290114
ୀ /584152 71 128 493ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/044/488317

ପ ୁ /584153 63 128 494ପିତାମର ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ LNT3301173
ପ ୁ /584154 57 128 495କିେଶାର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/044/488319
ୀ /584155 53 128 496କମଳା ଦାସ ସା ପିତାମର ଦାସ LNT3301181
ୀ /584156 48 128 497ମାମିନା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ LNT3270550
ୀ /584157 46 128 498ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା କିେଶାର ଚ  ଦାସ YVY0882704
ୀ /584158 39 128 499ପମିଳା ଦାସ ସା ବସ  ଦାସ YVY0563734

ପ ୁ /584159 37 128 500ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ LNT4492161
ପ ୁ /584160 31 128 501ସତଯ୍ରଂଜନ ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ YVY0186114
ୀ /594161 37 128 502ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ ସା ବୁ େଦବ ବାରିକ YVY0398768
ୀ /594162 36 128 503ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ ସା ବୁ େଦବ ବାରିକ YVY0992123

ପ ୁ /594163 46 128 504ବିର  ିନାରାୟଣ େବଜ ପି କୃ ଚ  େବଜ YVY0398743
ପ ୁ /594164 64 128 505ବହାନ  ଦାସ ପି ବିେନାଦ ଦାସ OR/06/044/488324
ୀ /594165 57 128 506ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ବହାନ  ଦାସ OR/06/044/488325

ପ ୁ /594166 39 128 507ବିେବକା ନ  ଦାସ ପି ବହାନ  ଦାସ YVY0708081
ପ ୁ /594167 37 128 508େଦବାନ  ଦାସ ପି ବହନ୍ାନ  ଦାସ LNT3075595
ୀ /594168 36 128 509ସଂଘମିତା ଦାସ ପି ବହାନ  ଦାସ YVY0114033

ପ ୁ /594169 45 128 510ବାବାଜୀ ହାତୀ ପି ବାଉରୀବ ୁ ହାତୀ YVY0398735
ୀ /594170 38 128 511ସଚଳା ହାତୀ ସା ବାବାଜୀ ହାତୀ YVY0398644
ୀ /594171 44 128 512େଗୗରୀ େଜନା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେଜନା YVY0113118

ପ ୁ /594172 34 128 513ଅନୁପମ େଲାହିଆ ପି ବିକମ େଲାହିଆ YVY0398727
ପ ୁ /594173 67 128 514କିରାଣୀ ନାୟକ ପି ଶତୃଘନ୍ ନାୟକ YVY0398800
ୀ /594174 55 128 515ପାନବତୀ ନାୟକ ସା କିରାଣୀ ନାୟକ YVY0398792
ୀ /594175 30 128 516େଦବୀପିୟା ଅ ର୍ନା ସାମଲ ସା ଅନୁପମ େଲାହିଆ YVY0398719
ୀ /594176 42 128 517େଶୖଳବାଳା ଶକୁ ସା େଦେବ  ଶକୁ YVY0398701
ୀ /604177 56 128 518ଏେକଟଆ ା ସା ଏ.ଏେରୟା LNT4091104

ପ ୁ /604178 41 128 519ଏ.ଅ  ୁ ପି ଏ.ଏେରୟା LNT4129177
ପ ୁ /604179 41 128 520ଅ ବିଶନାଥ  ପି ଏ ଏେରୟା LNT4492187
ପ ୁ /604180 74 128 521ଏ ଏରିଆ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ YVY0884239
ୀ /604181 41 128 522ଶୀମତି ରଶ ିେରଖା ବ ିଆ ସା େଗାକଳୁାନ  ବ ିଆ LNT3075603
ୀ /604182 72 128 523କମୁଦିୁନୀ େବେହରା ସା ବି ୁ େବେହରା OR/06/044/488352

ପ ୁ /604183 45 128 524ପକାଶ େବେହରା ପି ବି ୁର୍ ଚରଣ େବେହରା LNT2554921
ପ ୁ /604184 44 128 525ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ବି ୁର୍ ଚରଣ େବେହରା LNT2554939
ୀ /604185 38 128 526ସେୁରଖା େବେହରା ପି ବି ୁ େବେହରା LNT4107769

ପ ୁ /604186 55 128 527ଆେଲାକ େଚୗଧରୁୀ ପି ଜତୀ  ନାଥ େଚୗଧରୁୀ YVY0563783
ୀ /604187 51 128 528ଭାନୁମତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଆେଲାକ େଚୗଧରୁୀ YVY0563775
ୀ /604188 30 128 529ଶତା ୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ଆେଲାକ େଚୗଧରୁୀ YVY0563767

ପ ୁ /604189 28 128 530ଆରତ ଭ ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଆେଲାକ ର ନ େଚୗଧରୁୀ YVY0563858
ପ ୁ /604190 38 128 531ନିର ନ ଦାସ ପି ବିଜୟକ.ୁ ଦାସ LNT4129193
ପ ୁ /604191 37 128 532ଶବର ଦାସ ପି ସଦୁାମ ଦାସ LNT3075645
ୀ /604192 36 128 533ଜୟଶୀ ଗମୁାନସିଂ ପି ଦାଶରଥି ଗମୁାନସିଂ LNT3075637
ୀ /604193 27 128 534େସାପନ୍ାଲିସା ମହା ି ପି ପଦି  କିେଶାର ମହା ି YVY0789818
ୀ /604194 70 128 535େକ୍ଷତମଣି ମହା ି ସା ହେରକୃ  ମହା ି LNT3301082
ୀ /604195 68 128 536ସଷୁମା ମହା ି ସା ପଦି  କିେଶାର ମହା ି OR/06/044/488351
ୀ /604196 59 128 537ହରପିୟା ମହା ି ପି ରାମ ମହା ି LNT2554913
ପ ୁ /604197 55 128 538େସୗମଯ୍ ର ନ ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି LNT3270691
ୀ /604198 49 128 539କାଦମିନୀ ମହା ି ସା ପତାପ ମହା ି LNT3270709
ପ ୁ /604199 48 128 540ଶାରଦା ପସାଦ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YVY0812552
ୀ /604200 44 128 541େସନ୍ହା ଳି ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି LNT3301355
ୀ /604201 43 128 542ଗିତା ଳି ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି LNT3301108
ୀ /604202 42 128 543ସପୁଭା ମହା ି ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ମହା ି YVY0563866
ୀ /604203 42 128 544ମ ଶୁୀ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି LNT3301306
ପ ୁ /604204 39 128 545େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ପଦୀପ କିେଶାର ମହା ି YVY0563742
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ୀ /604205 35 128 546ପତିଭା ମହା ି ସା େଦବାଶଷି ମହା ି YVY0563791
ପ ୁ /604206 33 128 547ନିରଦ ବରନ ମହା ି ପି ବିଚିତାନ  ମହା ି LNT3075611
ୀ /604207 32 128 548କନୁାଲୀ ମହା ି ପି ବିଚିତାନ  ମହା ି YVY0186122
ୀ /604208 30 128 549ଚିନୟୀ ମହା ି ସା ନିେରାଦ ବରଣ ମହା ି YVY1014075
ୀ /604209 21 128 550ସେ ାଷିନୀ ମହା ି ପି ପତାପ ମହା ି YVY1150283

ପ ୁ /604210 59 128 551ପଫଲୁ ଚଂଦ ନାଇକ ପି ଲାଲେମାହନ ନାୟକ YVY0290254
ୀ /604211 41 128 552ବାସମୁତୀ ନାଇକ ସା ପଫଲୁ ଚ  ନାୟକ YVY0290262

ପ ୁ /604212 59 128 553ମ ୁ ପ ନାୟକ ପି ନିଶାମଣୀ ପ ନାୟକ YVY0563759
ୀ /604213 59 128 554ପାବର୍ ତି ପ ନାୟକ ସା ମଂଗ ୁପ ନାୟକ LNT3075660

ପ ୁ /604214 61 128 555ପି.ଦାନିଆ ରାଓ ପି ନଚନ ରାଓ LNT4129169
ପ ୁ /604215 31 128 556ସାଗର କମୁାର ରାଉତ ପି ଗଲୁବଦନ୍ ରାଉତ YVY0563874
ପ ୁ /604216 60 128 557ସା ନୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକି୍ଷଧର ସାହୁ LNT3075629
ୀ /604217 48 128 558କ ନା ସାହୁ ସା ଶା ନୁ କମୁାର ସାହୁ LNT4091146

ପ ୁ /604218 21 128 559ମହ ଦ ସମେସର ପି ସଫର୍ରାଜ ଅହମଦ YVY1279264
ପ ୁ /604219 27 128 560ଏ ଶ ର ପି ଏ ଆରିଆ YVY0599456
ୀ /614220 39 128 561େସବା ଦାସ ସା ର ନ କମୁାର ଦାସ LNT4129631

ପ ୁ /614221 44 128 562ସ ିପ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି LNT3300928
ପ ୁ /624222 36 128 563ବସ କ.ୁ ବି ାଣୀ ପି ମାଧବାନ  ବି ାଣୀ LNT4129300
ୀ /624223 53 128 564ସେରାଜିନୀ ନାୟକ ସା ଆଦିକ  ନାୟକ LNT4107751
ୀ /634224 54 128 565ତୁଳସି େବେହରା ସା କଳୁମଣି େବେହରା OR/06/044/488361

ପ ୁ /634225 46 128 566ପଶା  େବେହରା ପି କଳୁମଣି େବେହରା YVY0113167
ପ ୁ /634226 43 128 567ପଦୀପ େବେହରା ପି କଳୁମଣୀ େବେହରା LNT2473833
ପ ୁ /634227 42 128 568ପେମାଦ େବେହରା ପି କଳୁମଣି େବେହରା OR/06/044/488363
ୀ /634228 41 128 569ଲଳିତା େବେହରା ସା ପଶା  େବେହରା LNT3075678
ୀ /634229 33 128 570କ ନା େବେହରା ସା ପଦିପ େବେହରା YVY0789867

ପ ୁ /634230 28 128 571ପଭାତ େବେହରା ପି ତୁଳସୀ େବେହରା YVY0563882
ପ ୁ /634231 69 128 572େକ େଚନନ୍ାୟା ରାଓ ପି େକ ଅପନା ରାଓ YVY0113175
ପ ୁ /644232 59 128 573ରାମଚ  େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା YVY0113183
ୀ /644233 56 128 574ସୀତା େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା YVY0113209
ୀ /644234 52 128 575ମେନାରମା େବେହରା ସା ନିମର୍ଳ େବେହରା OR/06/044/488369

ପ ୁ /644235 47 128 576ଅନ  ଚରଣ େବେହରା ପି ବାମେଦବ େବେହରା YVY0883785
ପ ୁ /644236 45 128 577ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା YVY0113191
ୀ /644237 40 128 578ସମିୁତା େବେହରା ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର େବେହରା LNT4473971

ପ ୁ /644238 39 128 579ରାଧାକା  େବେହରା ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର େବେହରା LNT4473963
ୀ /644239 37 128 580ସଚିୁତା େବେହରା ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର େବେହରା LNT4474003
ୀ /644240 35 128 581େରଖା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା YVY0599357
ୀ /644241 32 128 582ଶମିର୍ ା େବେହରା ସା ରାଧାକା  େବେହରା YVY0398776

ପ ୁ /644242 37 128 583ବିଜୟ କମୁାର ମଲୀକ ପି ବବାଜୀ ଚରଣ ମଲୀକ YVY0599423
ୀ /644243 49 128 584ବାସଂତୀ ପରିଡ଼ା ସା ଉେଗସନ ସାଇଁ OR/06/044/488365
ୀ /644244 26 128 585େମାନାଲି ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ ପ ନାୟକ YVY0883868

ପ ୁ /644245 61 128 586ଗଦାଧର ରଣା ପି ବକି୍ସ ଜଗବ ୁ ରଣା LNT4502605
ପ ୁ /644246 62 128 587ଉେଗସନ ସାଇଁ ପି େଗୗରା  ସାଇଁ OR/06/044/488364
ୀ /644247 26 128 588ସଂଘମିତା ସାଇଁ ପି ଉେଗସନ୍ ସାଇଁ YVY0827659
ୀ /654248 40 128 589ତିେଳା ମା େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା YVY0113217

ପ ୁ /664249 53 128 590ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/044/488374
ପ ୁ /674250 43 128 591ସ ୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ପଦ େଚୗଧରୁୀ LNT3300688
ପ ୁ /684251 55 128 592ରାମଚ  ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା LNT2556504
ୀ /684252 53 128 593ପତିମା ମହାରଣା ସା ର ନ ମହାରଣା LNT3301405

ପ ୁ /684253 45 128 594ତପନ ମହାରଣା ପି ବାବାଜି ମହାରଣା LNT3301363
ପ ୁ /694254 43 128 595ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା LNT4117792
ପ ୁ /704255 55 128 596େକ େଚନାର . ପି େକ ଆପନା . LNT4107728
ୀ /704256 52 128 597େକ ଅପଲି . ସା ମିଳନ . LNT4107710
ପ ୁ /704257 52 128 598ସେୁରଶ େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/044/488373
ୀ /704258 29 128 599ସସିତା େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା YVY0398602
ପ ୁ /704259 27 128 600ଶଶକିା  େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା YVY0789792
ପ ୁ /704260 26 128 601ଉମାକା  େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା YVY0827667
ୀ /704261 60 128 602େବୖେଦହି ନାୟକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ନାୟକ LNT3301165
ପ ୁ /704262 58 128 603ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ନାୟକ ପି ପା ବ ନାୟକ LNT4107736
ପ ୁ /704263 41 128 604ରେମଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗ ୁ ିଚା ନାୟକ OR/06/044/488567
ପ ୁ /714264 37 128 605ନିଆଜ ଅେହ ଦ ପି ଜାକି ଅନେୱାାର LNT4129540
ୀ /714265 54 128 606ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଶ ାନ  ଦାସ LNT2534659
ପ ୁ /714266 52 128 607ଶ ାନ  ଦାସ ପି ମାଧବ ଦାସ OR/06/044/488380
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ୀ /714267 39 128 608କମୁାରୀ ଶଭୁା ଦାସ ପି ମାଧବ ଚ  ଦାସ LNT4107702
ୀ /714268 21 128 609େସୗମଯ୍ା ସଭୁକାଂଷୀ ଦାସ ପି ଶ ା ନ  ଦାସ YVY1150226

ପ ୁ /714269 84 128 610େଛାଗାଲାଲ ମିଶ ପି ରମାନାଥ ମିଶ YVY0113225
ୀ /714270 66 128 611ଦମୟ ୀ ମିଶ ସା େଛାଗାଲାଲ ମିଶ YVY0113258
ୀ /714271 27 128 612ପୀତିସଧୁା ପ ା ପି ଅଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0883843
ୀ /714272 51 128 613ପି.ତୁଳସୀ େରଡୀ ସା ପି.ପଦନାଭ େରଡୀ YVY0290122

ପ ୁ /714273 50 128 614ପି.ପଶ ୁର୍ରାମ େରଡି ପି ପି.ନାରାୟଣ େରଡି YVY0564013
ପ ୁ /714274 29 128 615ପି.ଶବି େରଡି ପି ପି.ପଦନାଭ େରଡି YVY0563890
ପ ୁ /714275 32 128 616ପି.ବିକମ େରଡି ପି ପି.ତୁଳସୀ େରଡି YVY0290130
ୀ /714276 47 128 617ଭାଗିରଥି ସାବଚ ସା ରାମଚ  ସାବଚ LNT3075702

ପ ୁ /714277 54 128 618ରାମ ଚ  ସାବତ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାବତ LNT3075694
ୀ /714278 39 128 619େକ ସେ ାଷୀ ସା େକ ବାପି YVY0113241
ୀ /724279 70 128 620କମଳା ରାଉତ ସା ବଂଶୀଧର ରାଉତ OR/06/044/488385
ୀ /724280 49 128 621ଚାରୁବାଳା ରାଉତ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ରାଉତ OR/06/044/488388

ପ ୁ /724281 46 128 622ସନାତନ ରାଉତ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତ OR/06/044/488387
ପ ୁ /724282 42 128 623ସଶୁା  କମୁାର ରାଉତ ମା କମଳା ରାଉତ LNT3075710
ୀ /724283 41 128 624ମଧସିୁତା ରାଉତ ସା ଶସୁା  ରାଉତ LNT3075728
ୀ /724284 30 128 625ମମତା ରାଉତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା YVY0398586

ପ ୁ /724285 26 128 626େସାମନାଥ ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ YVY0884056
ପ ୁ /724286 49 128 627ରଂଜିତ ସିଂହ ପି ଗ ାଧର ସିଂହ YVY0113274
ୀ /724287 37 128 628ସମିୁତା ସିଂହ ସା ରଂଜିତ୍ ସିଂହ YVY0113266
ୀ /724288 30 128 629ବବିତା ସାଇଁ ପି ଉଗେସନ ସାଇଁ YVY0398594

ପ ୁ /734289 37 128 630ପଦୀପ ମହାପାତ ପି େଯାେଗ  ମହାପାତ YVY0884080
ପ ୁ /734290 57 128 631ଲକ୍ଷଣ ରାଉତ ପି କୃ  ରାଉତ OR/06/044/488585
ୀ /734291 54 128 632ବାସ ୀ ରାଉତ ସା ରାମ ରାଉତ OR/06/044/488583

ପ ୁ /734292 43 128 633ନବ ରାଉତ ପି ରାମ ରାଉତ YVY0884114
ୀ /734293 39 128 634ସସିତା ରାଉତ ସା ନବ ରାଉତ YVY0884130

ପ ୁ /734294 32 128 635େଦେବ  ରାଉତ ପି ରାମ ରାଉତ YVY0398651
ପ ୁ /734295 30 128 636ଶ ର ରାଉତ ପି ରାମ ରାଉତ YVY0398669
ପ ୁ /734296 28 128 637େକୖଳାଶ ରାଉତ ପି ରାମ ରାଉତ YVY0882662
ପ ୁ /734297 27 128 638ସେ ାଷ ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ YVY0789784
ପ ୁ /744298 44 128 639ସକୁଟୁା ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ LNT3075736
ୀ /744299 42 128 640କବିତା ସାହୁ ସା ବିେନାଦ ଚ  ସାହୁ YVY0290155
ୀ /744300 41 128 641ଅନିତା ସାହୁ ସା ବୁଲୁ ସାହୁ YVY0564021
ୀ /744301 36 128 642ବନିତା ସାହୁ ସା ସକୁଟୁା ସାହୁ LNT3075744
ୀ /744302 31 128 643ଭବାନୀ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ ସାହୁ YVY0882621
ୀ /744303 31 128 644ଶସିତା ସାହୁ ସା ଟୁଲୁ ସାହୁ YVY0883546

ପ ୁ /744304 24 128 645କନୁା ସାହୂ ପି ଫକୀରା ସାହୂ YVY1148600
ୀ /744305 57 128 646ବାସ ି ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ OR/06/044/488525

ପ ୁ /744306 52 128 647େତାଫାନ ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ସାହୁ YVY0812545
ୀ /744307 50 128 648କବିତା ସାହୁ ପି ଫକିର ସାହୁ OR/06/044/488411
ପ ୁ /744308 39 128 649ବୁଲୁ ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ YVY0113290
ପ ୁ /744309 37 128 650ଟୁଲୁ ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ YVY0113308
ୀ /754310 84 128 651ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ଫକିର େବେହରା OR/06/044/488415

ପ ୁ /754311 59 128 652ରାେଜ  େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା OR/06/044/488416
ୀ /754312 56 128 653ସବିତା େବେହରା ସା ରାେଜ  େବେହରା YVY0113357

ପ ୁ /754313 54 128 654ମମିତା େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା OR/06/044/488420
ପ ୁ /754314 50 128 655ଜିେତ  କମୁାର େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା LNT2533529
ୀ /754315 47 128 656ମମତା େବେହରା ସା ଜିେତ  େବେହରା LNT3075769
ୀ /754316 46 128 657ମମତା େବେହରା ସା ଜିେତ  କମୁାର େବେହରା LNT4107694
ପ ୁ /754317 42 128 658ଲି ରାଜ େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା LNT3300720
ପ ୁ /754318 38 128 659ରାେକଶ େବେହରା ପି ରାେଜ କ.ୁ େବେହରା LNT4129417
ୀ /754319 33 128 660ଜୟସିତା େବେହରା ପି ରାେଜ  କମୁାର େବେହରା YVY0113340
ୀ /754320 23 128 661ବିକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  ଚଂଦ େଭାଇ YVY1174762
ୀ /754321 22 128 662େଦବସୀତା େବେହରା ପି େଜେତ  େବେହରା YVY1150234
ୀ /754322 48 128 663ସଂଜିତା ପାଠକ ସା ରାେଜ  ପାଠକ LNT4092953
ୀ /754323 26 128 664ଦିପାଲୀ ପାଠକ ମା ସଂ ିତା ପାଠକ YVY0883744
ୀ /754324 43 128 665ଲକ୍ଷୀ ପଟନାୟକ ସା ରମା ପଟନାୟକ LNT4129136
ପ ୁ /754325 48 128 666ପଶନନ୍ ରାୟ ପି ଆନ  ଚ  ରାୟ LNT2533362
ୀ /754326 44 128 667ମାଳତୀ ରାୟ ସା ପଶନନ୍ ରାୟ LNT2533354
ୀ /764327 94 128 668ଭାଗଯ୍ଲକି୍ଷ ବରାଳ ପି ସାଧଚୁରଣ ବରାଳ OR/06/044/488605
ୀ /764328 49 128 669କବିତା ବରାଳ ସା ବଜ ବରାଳ OR/06/044/488435
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ପ ୁ /764329 47 128 670ସେ ାଷ କମୁାର ବରାଳ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ବରାଳ OR/06/044/488436
ୀ /764330 45 128 671ନମିତା ବରାଳ ସା ର ିତ ପ ନାୟକ LNT4107686
ୀ /764331 42 128 672ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ବରାଳ ପି ସାଧଚୁରଣ ବରାଳ OR/06/044/488603

ପ ୁ /764332 40 128 673ମେନାଜ କମୁାର ବରାଳ ପି ବଜ କିେଶାର ବରାଳ LNT4107660
ୀ /764333 36 128 674େସୗଭାଗଯ୍ ଲକ୍ଷୀ ବରାଳ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ବରାଳ YVY0883710
ୀ /764334 59 128 675ବନଲତା ବାରିକ ସା ପଭାକର ବାରିକ LNT1698026
ୀ /764335 40 128 676ଶଭୁଶୀ ପଜ୍ଞା ପରମିତା ବାରିକ ପି ପଭାକର ବାରିକ LNT1698034

ପ ୁ /764336 38 128 677େଗୗରୀ ନ ନ ବାରିକ ପି ପଭାକର ବାରିକ LNT1698042
ୀ /764337 95 128 678ମ ଲୁତା େବେହରା ପି େଗାେଲଖ େବେହରା OR/06/044/488601

ପ ୁ /764338 90 128 679ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି େଗାେଲଖ େବେହରା OR/06/044/488566
ପ ୁ /764339 60 128 680ଏ ଚେ ୟା ପି ଏ ଅଖରାଇ OR/06/044/488588
ପ ୁ /764340 48 128 681େକ ଚେ ୟା ପି ପି େକ ଲକି୍ଷନାରାୟଣ OR/06/044/488579
ୀ /764341 40 128 682େସବା ଦାସ ସା ରଂଜନ ଦାସ YVY0113399
ୀ /764342 37 128 683ଲଳିତା େଜନା ସା ଶୀକା  େଜନା YVY0113373

ପ ୁ /764343 37 128 684ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି ପି ପାଣ ୁମହା ି YVY0113407
ୀ /764344 36 128 685ଚା ିନୀ ମହା ି ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି YVY0882837
ୀ /764345 31 128 686ଅ  ୁମହା ି ପି ପାଣ ୁମହା ି YVY0882811

ପ ୁ /764346 50 128 687ନିର ନ ନାଥ ପି କାଶେିଦବ ନାଥ LNT4107678
ୀ /764347 48 128 688ମାଳତୀ ନାଥ ସା ନିରଂଜନ ନାଥ LNT3075777
ୀ /764348 27 128 689ପଜୂାରାଣୀ ନାଥ ପି ନୀର ନ ନାଥ YVY0883967

ପ ୁ /764349 24 128 690ଅନାଦି ଚରଣ ନାଥ ପି ନିର ନ ନାଥ YVY1148634
ପ ୁ /764350 35 128 691ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ନାୟକ YVY0186130
ପ ୁ /764351 46 128 692ମେନାର ନ ପ ନାୟକ ପି ନବ କିେଶାର ପ ନାୟକ YVY0883819
ପ ୁ /764352 57 128 693ରଂଜିତ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ନବ କିେଶାର ପ ନାୟକ LNT3075793
ୀ /764353 74 128 694ଚାରୁବାଳା ପ ନାୟକ ସା ନବ କିେଶାର ପ ନାୟକ YVY0113381
ୀ /764354 46 128 695ଗିତା ଳି ସାଇଁ ସା କିେଶାର ଚ  ସାଇଁ LNT3075785
ୀ /764355 22 128 696ସାତିେରଖା ସାଇଁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାଇଁ YVY1206036

ପ ୁ /774356 48 128 697କାଳ ି ବରାଳ ପି ବଜ ବରାଳ OR/06/044/488445
ୀ /774357 37 128 698ବିଣାପାଣୀ ବରାଳ ସା କାଳ ୀ ଚରଣ ବରାଳ YVY0883884
ୀ /774358 63 128 699ନଳିନୀକା  େବେହରା ସା େଗାଲଖ େବେହରା OR/06/044/488442

ପ ୁ /774359 43 128 700ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାଲଖ େବେହରା OR/06/044/488443
ପ ୁ /774360 49 128 701ମାଝି ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ମଲିକ YVY0113423
ୀ /774361 40 128 702େରଖା ମଲିକ ସା ମାଝି ମଲିକ YVY0113415
ୀ /784362 21 128 703ସାଈପଂଗ୍ଯାନ ଖଟୁଆ ପି ସେବର୍ ସର ଖଟୁଆ YVY1295526
ୀ /784363 48 128 704ପି.ସ କୁ୍ତା େରଡି ସା ପି.ପଶ ୁର୍ରାମ େରଡି YVY0564005

ପ ୁ /794364 65 128 705ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ OR/06/044/488451
ୀ /804365 40 128 706ନମିତା ମଂଜରୀ େବେହରା ସା ରାଜ କିେଶାର େବେହରା YVY0113464
ୀ /804366 39 128 707ଲିଲି ବିଶାଳ ସା ଲ ଣ ବିଶାଳ LNT3075835

ପ ୁ /804367 59 128 708ଅରୁଣ ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଦାସ LNT2556512
ୀ /804368 57 128 709ସ ଯ୍ାରାଣି ଦାସ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ LNT2556520
ୀ /804369 51 128 710କନିୁ ଦାସ ସା ନିରଂଜନ ଦାସ LNT3075843
ୀ /804370 44 128 711େଦବଜାନି ମିଶ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମିଶ LNT3075827
ୀ /804371 80 128 712ଶକୁ ଳା ମହା ି ସା ଅନାମ ମହା ି OR/06/044/488461

ପ ୁ /804372 53 128 713ସ ୟ ମହା ି ପି ଅନାମ ମହା ି OR/06/044/488462
ୀ /804373 51 128 714ସେରାଜ ମହା ି ପି ଅନାମ ମହା ି OR/06/044/488463
ୀ /804374 48 128 715ସଯୁଯ୍ର୍କା ି ମହା ି ସା ସ ୟ କମୁାର ମହା ି LNT2534477
ୀ /804375 47 128 716େସନ୍ହଲତା ମହା ି ପି ଅନାମ ମହା ି OR/06/044/488465

ପ ୁ /804376 42 128 717ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଅନାମ ଚରଣ ମହା ି LNT3075819
ୀ /804377 29 128 718ଅନୁପମା ମହା ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY1155548
ପ ୁ /804378 45 128 719ପକାଶ ଚ  ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ LNT3075801
ପ ୁ /814379 26 128 720ବିଶ୍ଵଜୀତ େଚୗଧରୁୀ ପି ମେନାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY1155589
ପ ୁ /814380 22 128 721ସତ୍ଯଜୀତ େଚୗଧରୁୀ ପି ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ YVY1172022
ୀ /814381 51 128 722ଲାବଣଯ୍ ଦାସ ସା ବିଶନାଥ ଦାସ LNT2580868
ପ ୁ /824382 33 128 723ରାଜ କମୁାର ଜୟିଶାଲ ପି ଶୀକୃ  ପସାଦ YVY0113472
ପ ୁ /824383 43 128 724ଧନ ୟ ପାଣିଗାହୀ ପି ବିଜୟ ପାଣିଗାହୀ LNT4107645
ପ ୁ /824384 40 128 725ସନାତନ ପାଣିଗାହି ପି ବିଜୟ ପାଣିଗାହୀ LNT3301280
ପ ୁ /824385 39 128 726ରବି  ପାଣିଗାହୀ ପି ବିଜୟ ପାଣିଗାହୀ LNT3301447
ୀ /824386 37 128 727ରଶତିା ପାଣିଗାହି ସା ଧନ ୟ ପାଣିଗାହି YVY0882522
ୀ /824387 30 128 728ମମତା ପାଣିଗାହି ସା ସନାତନ ପାଣିଗାହି YVY0882613
ୀ /824388 76 128 729ତୁଳସୀ େର ି ସା ଦାଶରଥି େର ି YVY0113498
ପ ୁ /824389 33 128 730େସୗମଯ୍ ର ନ ସାଇଁ ପି ସେୁରଶ ଚ  ସାଇଁ YVY0113480
ପ ୁ /834390 60 128 731େକ ଚ ୟା ପି େକ ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ LNT2580843
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ୀ /844391 48 128 732ଟୁକନୁୀ େବେହରା ସା ବାବୁଲି େବେହରା OR/06/044/488493
ପ ୁ /844392 48 128 733ପଦିପ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/044/488494
ୀ /844393 44 128 734କାଦମିନୀ େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା YVY0113506

ପ ୁ /844394 43 128 735ବାବୁଲି େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/044/488492
ପ ୁ /844395 24 128 736ଚଂଦନ େବେହରା ପି ବାବୁଲୀ େବେହରା YVY1174788
ପ ୁ /844396 54 128 737ରବି ମଲିକ ପି ମଷୂା ମଲିକ YVY0113530
ୀ /844397 39 128 738ମମତା ମଲିକ ସା ରବି ମଲିକ YVY0113514
ୀ /844398 54 128 739ସବର୍ାଣୀ ମିତ ସା ଅଜୟ ମଜୁମ୍ଦାର YVY0113522

ପ ୁ /844399 55 128 740ମରୁଲିଧର ସାଇଁ ପି ଚ ମଣି ସାଇଁ LNT2580835
ପ ୁ /854400 19 128 741ମେନାଜ କମୁାର ବରାଳ ପି ବଜ ବରାଳ YVY0113548
ୀ /864401 50 128 742ଉମିର୍ଳା େବଉରା ପି ଦିଲିପ େବଉରା LNT2554954
ୀ /864402 45 128 743ପ ୁ ଲତା େବଉରା ପି ଅତୀସ କମୁାର େବଉରା LNT2580793

ପ ୁ /864403 25 128 744ବିକାଶ ଚ  େବଉରା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର େବଉରା YVY0882720
ପ ୁ /864404 29 128 745ସେ ାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  େଚୗଧରୁୀ YVY0564047
ପ ୁ /864405 66 128 746ବୀରବର ମହାପାତ ପି ବୁ  ମହାପାତ OR/06/044/488497
ପ ୁ /864406 55 128 747ଅତୀସ ମହାପାତ ପି ବୀରବର ମହାପାତ OR/06/044/488500
ପ ୁ /864407 52 128 748ଅମିକା ମହାପାତ ପି ବୀରବର ମହାପାତ OR/06/044/488501
ୀ /864408 52 128 749ସ ଯ୍ାରାଣି ମହାପାତ ସା ଅମିୟ ମହାପାତ LNT2580801

ପ ୁ /864409 58 128 750ଅମିୟ ପସାଦ େମାହପାତରା ପି ବୀରବର ମହାପାତ OR/06/044/488499
ୀ /864410 37 128 751ସଜୁାତା ମହାପତ ସା ଅମିକା ମହାପାତ YVY1155555

ପ ୁ /864411 24 128 752ଆଶେୁତାଷ ମହାପାତ ପି ଅମୀୟ ପସାଦ ମହାପାତ YVY1014174
ପ ୁ /874412 31 128 753ସତିୃ ର ନ େବଉରା ପି ସ ୟ କମୁାର େବଉରା YVY0398818
ପ ୁ /874413 29 128 754ସତୃୀ ର ନ େବଉରା ପି ସ ୟ କମୁାର େବଉରା YVY0564104
ପ ୁ /874414 29 128 755ଶ ର ସାହୁ ପି ନିବାରଣ ସାହୁ YVY1014091
ପ ୁ /884415 56 128 756ସେ ାଷ କମୁାର କର ପି ବିନାୟକ କର YVY0290163
ୀ /884416 54 128 757ସପିୁୟା କର ସା ସେ ାଷ କମୁାର କର LNT2533438

ପ ୁ /894417 44 128 758ବିେର  ଦାସ ପି ରାମେଦନି ଦାସ YVY0564112
ୀ /894418 46 128 759ମମତା େଜନା ସା ମେନାଜ େଜନା LNT3270725
ୀ /894419 44 128 760ମମତା େଜନା ପି ଭାଗିରଥି େଜନା LNT3270733

ପ ୁ /894420 39 128 761ସଂଗାମ କମୁାର େଜନା ପି ଭାବଗାହୀ େଜନା LNT3270642
ୀ /894421 35 128 762ଦି ୀମୟ େଜନା ସା ସଂଗାମ କମୁାର େଜନା YVY1148576
ୀ /894422 35 128 763େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େଜନା ସା ବିକମ େଜନା YVY0599241

ପ ୁ /894423 33 128 764ବିକମ କମୁାର େଜନା ପି ଭାବଗାହି େଜନା LNT3270675
ପ ୁ /894424 25 128 765ମନଜୀତ କମୁାର େଜନା ପି ମେନାଜ କମୁାର େଜନା YVY0883017
ୀ /904425 38 128 766ମମତା େବଉରା ସା ସକୁା  ମହା ି YVY1191253

ପ ୁ /904426 50 128 767ରାମଚ  ସାବତ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାବତ୍ YVY0398628
ୀ /904427 54 128 768ପତିମା ସାହୁ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ LNT3270600
ୀ /904428 39 128 769କି ା କିେଶାରୀ ସାହୁ ସା ବିକମ ପସାଦ ସାହୁ YVY0883348

ପ ୁ /904429 22 128 770ବିସୟ କମୁାର ସାହୂ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୂ YVY1150309
ପ ୁ /904430 77 128 771ବିପିନି ବିହାରୀ ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ LNT3301389
ୀ /904431 67 128 772ଶୀମତୀ ମନୁପଭା ସାହୁ ସା ବିପିନି ବିହାରୀ ସାହୁ OR/06/044/490032
ପ ୁ /904432 62 128 773ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସାହୁ ପି କଳୁମଣୀ ସାହୁ LNT3301595
ପ ୁ /904433 54 128 774େବୖ ବ ଚରଣ ସାହୁ ପି କଳୁମଣୀ ସାହୁ OR/06/044/490031
ୀ /904434 54 128 775େଜଯ୍ା ାମୟୀ ସାହୁ ପି କଳୂମଣି ସାହୁ LNT2533446
ୀ /904435 49 128 776ବିଜୟଲକି୍ଷ ସାହୁ ପି େବୖରାଗି ସାହୁ LNT2580777

ପ ୁ /904436 47 128 777ବିକମ ପସାଦ ସାହୁ ପି ବିପିନୀ ବିହାରୀ ସାହୁ YVY0986372
ୀ /904437 46 128 778ରାଜଲକି୍ଷ ସାହୁ ପି େବୖରାଗି ସାହୁ LNT2554962

ପ ୁ /904438 41 128 779େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ସାହୁ ପି ବିପିନି ବିହାରୀ ସାହୁ OR/06/044/490029
ୀ /904439 39 128 780କ ନା ସାହୁ ପି ବିପିନ ବିହାରି ସାହୁ LNT3301140
ୀ /914440 32 128 781େମାନିକା ସାହୁ ସା ଭାରତ ଭୁଷଣ ସାହୁ YVY0883942
ପ ୁ /914441 43 128 782ଗରୁୁ ପସାଦ ସାହୁ ପି ବିପିନି ବିହାରୀ ସାହୁ LNT3329190
ପ ୁ /914442 39 128 783ଭରତ ଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ବିପିନି ବିହାରୀ ସାହୁ LNT3270634
ୀ /924443 62 128 784ବିଦଯ୍ତୁଲତା ରାଉତ ସା ସଧୁାକର ରାଉତ LNT2580744
ପ ୁ /924444 42 128 785ସମୀର କମୁାର ରାଉତ ପି ସଧୁାକର ରାଉତ LNT2533412
ପ ୁ /924445 41 128 786ସଂଜିବ କମୁାର ରାଉତ ପି ସଧୁାକର ରାଉତ LNT2580751
ୀ /924446 41 128 787ସରଣୀକା ରାଉତ ସା ସଂଜିବ ରାଉତ YVY0113589
ୀ /924447 65 128 788ବିଦୁଲତା ରାଉତ ସା ସଧୁାକର ରାଉତ YVY0290205
ପ ୁ /924448 44 128 789ସ ିବ କମୁାର ରାଉତ ପି ସଧୁାକର ରାଉତ YVY0290213
ପ ୁ /924449 58 128 790ସେୁରଶଚ  ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ OR/06/044/497126
ୀ /924450 53 128 791ସନିୁତା ସାହୁ ସା ସେୁରଶଚ  ସାହୁ LNT2580736
ପ ୁ /934451 76 128 792ବିଶନାଥ ଛତାର ପି ମାଧବ ଛତାର YVY0113605
ୀ /934452 64 128 793କ୍ଷୀେରାଦପିୟା ଛତାର ସା ବିଶନାଥ ଛତାର LNT2580728
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ପ ୁ /934453 40 128 794ସଜିୁତ କମୁାର ଛତାର ପି ବିଶନାଥ ଛତାର LNT2533503
ପ ୁ /944454 85 128 795ବାବାଜି ମହାରଣା ପି ମଦନ ମହାରଣା LNT2580710
ପ ୁ /944455 37 128 796ସଂେତାଷ କମୁାର େଶୗ - ଚ େଡବ େଶୗ YVY1186105
ପ ୁ /954456 52 128 797ପଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି ମାଧଭ ଚ  େବେହରା LNT2580702
ପ ୁ /964457 54 128 798ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ଇଶର ଚ  ମହାପାତ LNT2534253
ୀ /984458 50 128 799ଉମାରାଣୀ ଷଡ ୀ ସା ରଘନୁାଥ ଷଡ ୀ LNT2580520

ପ ୁ /984459 46 128 800ହରପଶାଦ ଷଡ ୀ ପି ରଘନୁାଥ ଷଡ ୀ LNT2580512
ୀ /994460 80 128 801ଟି ଡିଲାମା  ସା ଡ଼ି ଶାରଥି LNT2580496
ୀ /994461 70 128 802ଡି େଦବରାଜ ସା ଡି ସାରଥି LNT2580462

ପ ୁ /994462 50 128 803ଡି ସମା ପି ଡି ସାରଥି LNT2580488
ପ ୁ /994463 50 128 804ଡି ହରି େଜନା  ପି ଡି ସାରଥି LNT2580470
ୀ /994464 43 128 805ଡି େରନ ସା ଡି ସମା LNT2580454
ୀ /994465 39 128 806ଟି.ପାବର୍ ତୀ ସା ଟି ରାମା ରାଓ LNT3278132

ପ ୁ /994466 39 128 807ଟି ଇଶର ରାଓ ପି ଟି ବାଲାୟା LNT2580504
ପ ୁ /994467 34 128 808ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା YVY0980276
ୀ /994468 29 128 809ପନୂମ େବେହରା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା YVY0980268
ୀ /994469 20 128 810େ ବା ବୀରିଜିସ ପି େଶକ ସମୀଊଲାକ଼୍ହ YVY1294800
ୀ /994470 34 128 811ଝୁନୁ ମହାପାତ ସା ନବକିେଶାର ମହାପାତ YVY1294818
ୀ /1004471 75 128 812ବି େଗାରି େରଡି ସା ରାଜା େରଡ଼ି LNT2580421
ୀ /1004472 50 128 813େକ େଚନନ୍ ାମା ସା େକ ଚ ୟା LNT2580447
ୀ /1004473 43 128 814ଡି ରାଜଗିରି ସା ଅେଶାକ LNT2580439
ୀ /1014474 60 128 815ପି ତୁଳସୀ େରଡ଼ି ସା ପି ପଦନାଭ େରଡି LNT2580405

ପ ୁ /1014475 38 128 816ସ ର ମହାକୁ ପି ରାେଜ  ମହାକୁ LNT2580413
ୀ /1014476 53 128 817କମଳ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି କଳୁମଣୀ ମଦୁୁଲି LNT2580397
ୀ /1024477 45 128 818ସରସତୀ ମଦୁୁଲି ସା କମଳ ତୁମାର ମଦୁୁଲି LNT2580389

ପ ୁ /1034478 45 128 819ପଶା  କମୁାର ଭୁୟଁା ପି ରାମଚ  ଭୁୟଁା LNT2580371
ୀ /1044479 55 128 820ରଂଜୁକ୍ତା ମହାପାତ ସା ଶରତ କମୁାର ମହାପାତ LNT3303021
ୀ /1044480 48 128 821ରଂଜୁଲତା ମହାପାତ ସା ଦିନବ ୁ ମହାପାତ LNT2580231

ପ ୁ /1044481 47 128 822ନେର  କମୁାର ମହାପାତ ପି ସବୁଳ ମହାପାତ LNT3303062
ପ ୁ /1044482 47 128 823ପଠାଣୀ ମହାପାତ ପି ପତାପ ମହାପାତ LNT2580223
ପ ୁ /1044483 46 128 824ରେମଶ ମହାପାତ ପି ଯଗୁଳ ମହାପାତ LNT2580207
ପ ୁ /1044484 43 128 825ବିଶନାଥ ମହାପାତ ପି ପଦିଆ ମହାପାତ LNT2580215
ପ ୁ /1044485 39 128 826ଅରୁଣ ମହାପାତ ପି ଯଗୁଳ ମହାପାତ LNT2580199
ୀ /1044486 59 128 827ସେରାଜିନୀ ମହା ି ସା ବାବାଜି ଚରଣ ମହା ି LNT2511293

ପ ୁ /1044487 46 128 828ଟୁନା ମହା ି ପି ପାଣ ୁମହା ି LNT2511319
ୀ /1044488 45 128 829ରଜନୀ ମହା ି ସା ଟୁନା ମହା ି LNT2554483

ପ ୁ /1044489 39 128 830ସେ ାଷ ମହା ି ପି ପାଣ ୁମହା ି LNT2554491
ୀ /1044490 37 128 831କନିୁ ମହାପାତ ସା ନେର  କମୁାର ମହାପାତ YVY0599415

ପ ୁ /1054491 43 128 832ସହେଦବ ଦଳେବେହରା ପି ପାଣ ୁମହା ି LNT4107611
ପ ୁ /1064492 62 128 833ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା ପି ଦିନବ ୁ େବେହରା YVY0113613
ପ ୁ /1064493 42 128 834ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା YVY0113639
ୀ /1064494 36 128 835ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା YVY0113621

ପ ୁ /1064495 27 128 836ଅ ଯର୍ାମୀ େବେହରା ପି ଅରକି୍ଷତ େବେହରା YVY0789735
ପ ୁ /1064496 65 128 837ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ମହା ି ପି ନବକିେଶାର ମହା ି LNT2556660
ୀ /1064497 58 128 838ସାବିତି ମହା ି ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟ ମହା ି LNT2554509

ପ ୁ /1064498 50 128 839ରାମନାରାୟଣ ମହା ି ପି ନବକିେଶାର ମହା ି LNT2580249
ୀ /1064499 45 128 840ଅନୁସୟୁା ମହା ି ସା ରାମନାରାୟଣ ମହା ି LNT2580256
ୀ /1074500 38 128 841ସଚିୁତା େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା LNT2580264

ପ ୁ /1084501 25 128 842ସରୂପ ର ନ ମହା ି ପି ରାମନାରାୟଣ ମହା ି YVY0882639
ପ ୁ /1084502 54 128 843ରାମନାରାୟଣ ମହା ି ପି ଭିକାରି ଚରଣ ମହା ି YVY0290239
ୀ /1084503 51 128 844ଅନୂସୟା ମହା ି ସା ରାମନାରାୟଣ ମହା ି YVY0290221
ପ ୁ /1084504 51 128 845ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ ପି ଦ ଧର ସାହୁ OR/06/044/490021
ପ ୁ /1084505 50 128 846ମିନେକତନ ସାହୁ ପି ଦ ଧର ସାହୁ OR/06/044/490020
ୀ /1084506 42 128 847ଯେଶାଦା ସାହୁ ସା ମିନେକତନ ସାହୁ LNT2580272
ୀ /1084507 35 128 848ଶବିାନୀ ସାହୁ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ LNT4469680
ୀ /1094508 56 128 849ଅମଲୁଯ୍ ଦଳେବେହରା ପି ରାଜକିେଶାର LNT2580280
ପ ୁ /1104509 70 128 850େଲାକନାଥ ରଣା ପି ଖଲି ରଣା LNT2580298
ୀ /1104510 65 128 851ପ ୁ ଲତା ରଣା ସା େଲାକନାଥ ରଣା LNT2580314
ପ ୁ /1104511 46 128 852ଅେଶାକ ରଣା ପି େଲାକନାଥ ରଣା LNT2580306
ୀ /1104512 40 128 853କବିତା କମୁାରୀ ରଣା ସା ଅେଶାକ ରଣା LNT2580322
ୀ /1114513 55 128 854ତୁଳସୀ େଜନା ସା କାଶୀନାଥ େଜନା OR/06/044/490013
ପ ୁ /1114514 38 128 855ବିେନାଦ େଜନା ପି କାଶନିାଥ େଜନା LNT2511285
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ପ ୁ /1114515 32 128 856ପେମାଦ କମୁାର େଜନା ପି କାଶନିାଥ େଜନା LNT3075850
ପ ୁ /1124516 25 128 857କାଳ ି ଦାସ ପି ରସିକ ଚ  ଦାସ YVY0882555
ପ ୁ /1124517 68 128 858େକୖଳାସ େଜନା ପି ଧଳିୁ େଜନା OR/06/044/490001
ୀ /1124518 54 128 859େଶୖଳବାଳା େଜନା ସା ସେରାଜ େଜନା YVY0113654

ପ ୁ /1124519 52 128 860ପେମାଦ କମୁାର େଜନା ପି ଗେଜ  ନାଥ େଜନା LNT2580355
ପ ୁ /1124520 41 128 861ପକାସ ଚ  େଜନା ପି େକୖଳାସ ଚ  େଜନା LNT3075884
ପ ୁ /1124521 39 128 862ସଂଜୟ କମୁାର େଜନା ପି େକୖଳାସ ଚ  େଜନା LNT3075876
ପ ୁ /1124522 25 128 863ବିକାଶ େଜନା ପି େଶୖଳବାଳା େଜନା YVY0882571
ୀ /1134523 62 128 864ସଚଳା େଜନା ସା େକୖଳାସ େଜନା LNT2554517

ପ ୁ /1144524 70 128 865ଫନି ଭୁଷଣ ଦାସ ପି ଶଶ ିଭୁଷଣ ଦାସ OR/06/044/490084
ପ ୁ /1144525 63 128 866ବିଦଯ୍ାଭୁଷଣ ଦାସ ପି ଶଶୀ ଭୁଷଣ ଦାସ OR/06/044/490088
ୀ /1144526 62 128 867ମାନସୀ ଦାସ ସା ଫନିଭୁଷଣ ଦାସ OR/06/044/490085
ୀ /1144527 61 128 868ମମତା ଦାସ ସା ବିଦଯ୍ା ଭୂଷଣ ଦାସ YVY1280601

ପ ୁ /1144528 40 128 869ଚିର ିବୀ ଦାସ ପି ଫନି ଭୁଷଣ ଦାସ LNT2554533
ପ ୁ /1144529 37 128 870ଅଭିଜିତ ଦାସ ପି ଫନି ଭୁଷଣ ଦାସ LNT2554541
ପ ୁ /1144530 25 128 871େସୗରଜିତ ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଭୂଷଣ ଦାସ YVY0882647
ପ ୁ /1144531 21 128 872ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ ପି ବଜ କିେଶାର ଦାସ YVY1126291
ୀ /1154532 39 128 873ଶୀମତୀେଲାପାମଦୁା େଦବୀ ସା ନିଖିଲାନନ୍ ଅଧୀକାରୀ YVY0812537
ୀ /1154533 55 128 874େବୖଜୟ ି ଅଧିକାରୀ ସା ସେରାଜ କମୁାର ରାୟ YVY0812529

ପ ୁ /1154534 50 128 875ଜୀବନାନ  ଅଧିକାରୀ ପି ପରମାନ  ଅଧିକାରୀ YVY0113662
ପ ୁ /1154535 46 128 876ନିଖିଳାନ  ଅଧିକାରୀ ପି ପରମାନ  ଅଧିକାରୀ LNT4107603
ପ ୁ /1154536 29 128 877ଭୁବନାନ  ଅଧିକାରୀ ପି ଜୀବନାନ  ଅଧିକାରୀ YVY0883272
ୀ /1154537 45 128 878ପଜ୍ଞା ପାରମିତା େଦବୀ ସା ଜୀବନାନ  ଅଧିକାରୀ YVY0113670
ୀ /1164538 74 128 879ପ ୁ ରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ନରସିଂହ ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/490112
ୀ /1164539 50 128 880ହରପିୟା େଚୗଧରୁୀ ପି ନରସିଂହ ପଶାଦ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/490114
ୀ /1164540 45 128 881ରୁଦପିୟା େଚୗଧରୁୀ ପି ନରସିଂହ ପଶାଦ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/490115
ୀ /1164541 42 128 882େଜଯ୍ାତିପିୟା େଚୗଧରୁୀ ପି ନରସିଂହ ପଶାଦ େଚୗଧରୁୀ OR/06/044/490637
ୀ /1164542 41 128 883େମୗସମୁୀ ସିହନ୍ା ସା ରଶିର ନ ରାଉତ YVY0290247

ପ ୁ /1174543 62 128 884ଶରତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସବୁଳ ମହାପାତ LNT3302932
ପ ୁ /1174544 34 128 885ଶଭୁରଂଜନ ମହାପାତ ପି ସରତ କମୁାର ମହାପାତ LNT3075892
ୀ /1194545 43 128 886କାଜଲ େବେହରା ସା ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା YVY0347914
ୀ /1194546 66 128 887େଶୖଳବାଳା େବହୁରା ସା ଅନ  ଚରଣ େବହୁରା OR/06/044/490133
ୀ /1194547 44 128 888କମୁାରୀ ରଜନୀ ଗ ା େବଉରା ପି ଅନ  େବଉରା LNT3302502

ପ ୁ /1194548 43 128 889ଶୀ ସଶୁା  କମୁାର େବଉରା ପି ଅନ  େବଉରା LNT3301983
ୀ /1194549 41 128 890କମୁାରୀ ମିନତୀ ରାଣୀ େବଉରା ପି ଅନ  େବଉରା LNT3302510

ପ ୁ /1194550 40 128 891ଶୀ ସକୁା  କମୁାର େବଉରା ପି ଅନ  େବଉରା LNT3301900
ୀ /1194551 36 128 892ପ ୁ ରାଣି େବଉରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବଉରା LNT3075926

ପ ୁ /1194552 32 128 893ଶବି ପସାଦ େବଉରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବଉରା LNT3075900
ପ ୁ /1194553 32 128 894ଭବାନି ଶ ର େବଉରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବଉରା LNT3075918
ୀ /1194554 32 128 895କାଜଲ େବଉରା ସା ଶୀ ସଶୁା  କମୁାର େବଉରା YVY0883249

ପ ୁ /1204555 53 128 896ବଜ କିେଶାର ମହା ି ପି ବନମାଳି ମହା ି LNT2511277
ପ ୁ /1204556 50 128 897ବସ  ସାହୁ ପି ବ ାଳି ସାହୁ LNT3302031
ୀ /1204557 36 128 898େରବତୀ ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ YVY0113704

ପ ୁ /1214558 40 128 899ମାୟାଧର ବାଲିଆ ପି େଗୗରା  ବାଲିଆ YVY0398842
ପ ୁ /1214559 38 128 900େଗାବି  ବାଲିଆ ପି ଅଖିଳ ବାଲିଆ YVY0398859
ୀ /1214560 50 128 901ଗୀତା ଳୀ େବେହରା ସା ଅରକି୍ଷତ େବେହରା LNT3302429
ୀ /1214561 44 128 902ପମିଳା କମୁାରୀ େବେହରା ସା କୃ  ଚ  େବେହରା LNT2554566

ପ ୁ /1214562 40 128 903କବିରାଜ େବେହରା ପି କାଶଆି େବେହରା YVY0398867
ୀ /1214563 39 128 904ସ ୀତା େବେହରା ସା ପଶା  କମୁାର େବେହରା YVY0398834
ପ ୁ /1214564 38 128 905ବିଜୟ େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା YVY0398875
ପ ୁ /1214565 38 128 906ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ଝାଟିଆ େବେହରା YVY0398826
ପ ୁ /1214566 28 128 907ଚ ମଣି େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷୀତ େବେହରା YVY0882498
ୀ /1214567 27 128 908ସଜୁାତା େବେହରା ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ େବେହରା YVY0882688
ପ ୁ /1214568 72 128 909ସତଯ୍ସ ୁ ର ଦାସ ପି ଶା ି େଶକର ଦାସ LNT3075934
ୀ /1214569 42 128 910ମମତା ମହାରଣା ସା ବନମାଳୀ ମହାରଣା YVY0699538
ପ ୁ /1214570 70 128 911ଅବନୀକା  ପାଣୀ ପି ରାଜୀବ େଲାଚନ ପାଣୀ LNT3301678
ୀ /1214571 32 128 912ରଶତିା ସାହୁ ସା ଳକ୍ଷଧର ସାହୁ YVY1014562
ପ ୁ /1214572 60 128 913ସନାତନ ସାହୁ ପି କ ରୁୀ ସାହୁ OR/06/044/490550
ୀ /1214573 55 128 914ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ OR/06/044/490551
ପ ୁ /1214574 40 128 915ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ LNT3302742
ୀ /1214575 36 128 916ଶକୁ ଳା ସାମଲ ସା କନୁା ସାମଲ YVY0186148
ପ ୁ /1224576 38 128 917ଭଜମନ ବାଲିଆ ପି େଗୗରା  ବାଲିଆ YVY0398883
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ପ ୁ /1224577 48 128 918େଗାପିନାଥ ମହାପାତ ପି ପଦିଆ ମହାପାତ LNT2554574
ପ ୁ /1234578 54 128 919କମୁଦୁ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ଭା ର ପ ନାୟକ LNT3270766
ପ ୁ /1244579 62 128 920ତୀନାଥ େବେହରା ପି ନୀଳମଣି େବେହରା OR/06/044/490521
ୀ /1244580 60 128 921ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ତିନାଥ େବେହରା OR/06/044/490522
ୀ /1244581 60 128 922ହାରା େବେହରା ସା ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା OR/06/044/490523

ପ ୁ /1244582 55 128 923ବାବୁଲି େବେହରା ପି ନୀଳମଣି େବେହରା OR/06/044/490524
ୀ /1244583 48 128 924େଗୗରୀ େବେହରା ସା ବାବୁଲି େବେହରା LNT2511251

ପ ୁ /1244584 43 128 925ରମାକା  େବେହରା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େବେହରା LNT3302007
ପ ୁ /1244585 42 128 926ଉମାକା  େବେହରା ପି ତୀନାଥ େବେହରା LNT3302478
ୀ /1244586 29 128 927ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ଉମାକା  େବେହରା YVY0723353

ପ ୁ /1254587 46 128 928ମେନାଜ କମୁାର େଦହୁରୀ ପି ମାୟାଧର େଦହୁରୀ YVY0114058
ୀ /1254588 40 128 929ଚିନୟୀ େଦହୁରୀ ସା ମେନାଜ େଦହୁରୀ YVY0114066

ପ ୁ /1254589 60 128 930ଅଶୀନୀ କମୁାର ପ ା ପି ମେହ  କମୁାର ପ ା LNT2554582
ୀ /1264590 48 128 931ମିନତୀ ଦାଶ ସା େଦୖତାରୀ ଦାଶ LNT2507838
ୀ /1264591 69 128 932କୃ ଲତା େଦହୁରୀ ସା ମାୟାଧର େଦହୁରୀ LNT3075942

ପ ୁ /1264592 41 128 933ସେରାଜ େଦହୁରୀ ପି ମାୟାଧର େଦହୁରୀ LNT3302239
ୀ /1264593 43 128 934ସଚିୁତା େଦହୁରୀ ପି ମାୟାଧର େଦହୁରୀ YVY1155498
ୀ /1264594 24 128 935ସପନ୍ରାଣୀ େଦହୁରୀ ସା ସେରାଜ େଦହୁରୀ YVY1148501

ପ ୁ /1274595 56 128 936େକ୍ଷତବାସି ପଳାଇ ପି େଦୖତାରି ପଳାଇ LNT3075959
ୀ /1274596 54 128 937ବିମଳା ପଳାଇ ସା େକ୍ଷତବାସି ପଳାଇ LNT3075967

ପ ୁ /1274597 33 128 938େକ. ରାଜା ରାଓ ପି େକ. େଯାେଗଶ ରାଓ YVY1155597
ୀ /1274598 82 128 939ତୁଳସୀ ସାମଲ ସା ନଟବର ସାମଲ OR/06/044/490158
ୀ /1274599 57 128 940ଶା ିଲତା ସାମଲ ପି ନଟବର ସାମଲ OR/06/044/490294
ୀ /1274600 52 128 941ପମିଳା ସାମଲ ପି ନଟବର ସାମଲ OR/06/044/490163

ପ ୁ /1274601 51 128 942ଦିଲିପ କମୁାର ସାମଲ ପି ନଟବର ସାମଲ OR/06/044/490167
ୀ /1274602 43 128 943ମିନତୀ ସାମଲ ପି ନଟବର ସାମଲ OR/06/044/490166
ୀ /1284603 51 128 944ମିନା େବେହରା ସା ଦୁଆରୀ େବେହରା OR/06/044/490170
ୀ /1284604 48 128 945ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଧେନଶର େବେହରା LNT2556694

ପ ୁ /1284605 42 128 946ଦିପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଦୁଆରି େବେହରା YVY0113738
ପ ୁ /1284606 66 128 947ଆ ର୍ବ ୁ ନ ପି ନରସିଂହ ନ LNT3302999
ପ ୁ /1284607 48 128 948ଅେଶାକ କମୁାର ନ ପି ଆ ର୍ବ ୁ ନ LNT3302130
ପ ୁ /1294608 80 128 949ନବକିେଶାର ଭ ପି ଦାମେଦାର ଭ LNT3302122
ୀ /1294609 67 128 950େପମଲତା ଭ ସା ନବକିେଶାର ଭ LNT3301926

ପ ୁ /1294610 55 128 951ଦିଲୀପକମୁାର ଭ ପି ନବକିେଶାର ଭ LNT3302213
ୀ /1294611 47 128 952ସପିୁୟା ଭ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ଭ YVY0708289

ପ ୁ /1294612 41 128 953ସ ୟ କମୁାର ଭ ପି ନବ କିେଶାର ଭ YVY0882928
ପ ୁ /1304613 55 128 954େହମ  କମୁାର ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା LNT3302775
ୀ /1304614 50 128 955ନିମର୍ଳା ପ ା ସା େହମ  କମୁାର ପ ା LNT3302767

ପ ୁ /1304615 22 128 956େକ ରାମ ୂରାଓ ପି େକ ରାଜୁ ରାଓ YVY1150242
ୀ /1314616 23 128 957େକ ବୁଜି ପି େକ ରାଜୁ ରାଓ YVY1014760
ୀ /1314617 49 128 958େକ କଳାବତୀ ସା େକ ରାଜୁ ରାଓ YVY1014224
ପ ୁ /1314618 74 128 959ଚ ିପସାଦ ରାଓ ପି ଜୟୀରାମ ରାଓ OR/06/044/490172
ପ ୁ /1314619 61 128 960ଦାନିଆ ରାଓ ପି ଳକ୍ଷଣ ରାଓ YVY1014216
ୀ /1314620 60 128 961ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ଚ ି ପସାଦ ରାଓ OR/06/044/490173
ୀ /1314621 57 128 962ଜଗା ରାଓ ସା ଦାନିଆ ରାଓ YVY1014190

ପ ୁ /1314622 30 128 963ବିଜୟ ରାଓ ପି ଚ ି ପସାଦ ରାଓ YVY0789727
ପ ୁ /1314623 23 128 964ପକାଶ ରାଓ ପି ଚ ି ପସାଦ ରାଓ YVY1014133
ୀ /1324624 70 128 965ପନୁମା .. ସା ନାଗରାଜ .. YVY0882738
ୀ /1324625 68 128 966ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ YVY0789560
ପ ୁ /1324626 63 128 967ହରି ଦାସ ପି ମନିୁ ଆ ି YVY0883090
ୀ /1324627 62 128 968ସ ର୍ଲତା େଜନା ସା ବନମାଳି େଜନା OR/06/044/490477
ୀ /1324628 41 128 969ଭାରତୀ େଜନା ସା ଉଲାସ େଜନା LNT4492195
ୀ /1324629 59 128 970ମିନା ପ ୃ ି ସା କାଳ ି ପ ୃ ି LNT3075983
ପ ୁ /1324630 56 128 971ପଭାକର ସାହୁ ପି ଖତି ସାହୁ YVY0398784
ୀ /1324631 43 128 972ଅ ଳୀ ସାହୁ ସା ପଭାକର ସାହୁ YVY0789875
ପ ୁ /1324632 22 128 973ବିଶ୍ଵଜୀତ ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ YVY1188895
ୀ /1334633 48 128 974ଏସ. ଚ ାବତୀ ସା ଏସ. େଗାପାଳ OR/06/044/490472
ପ ୁ /1334634 55 128 975ଏସ. େଗାପାଳ ପି ଏସ. ଆପଲାସମୀ OR/06/044/490473
ପ ୁ /1344635 50 128 976ଶରତ କମୁାର େଜନା ପି ଧେନଶର େଜନା LNT2510568
ୀ /1344636 34 128 977ମିନତି େଜନା ପି ଶରତ େଜନା LNT3076213
ପ ୁ /1344637 31 128 978ତାପସ େଜନା ପି ଶରତ କମୁାର େଜନା LNT3075991
ପ ୁ /1354638 52 128 979ସକୁା  େବେହରା ପି ଅନାଦି େବେହରା OR/06/044/490467
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ୀ /1354639 48 128 980ବାସ ି େବେହରା ପି ଅନାଦି େବେହରା OR/06/044/490468
ୀ /1354640 40 128 981ଇତିଶୀ େବେହରା ପି ଅନାଦି େବେହରା LNT2533537

ପ ୁ /1354641 35 128 982ଆନ  େବେହରା ପି ପରମାନ  େବେହରା YVY0347963
ପ ୁ /1354642 21 128 983ପସା  େବେହରା ପି ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା YVY1150259
ପ ୁ /1364643 65 128 984ଶୀକା  ପାତ ପି ଭୀମ ପାତ LNT3302494
ୀ /1364644 60 128 985େଜଯ୍ା ନ୍ା ପାତ ସା ଶୀକା  ପାତ LNT2553774
ୀ /1364645 57 128 986ତାପସୀ ପାତ ସା ପେମାଦ ପାତ LNT2511467

ପ ୁ /1364646 36 128 987ରାେକଶ ପାତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପାତ LNT4484838
ପ ୁ /1374647 59 128 988ପେମାଦ ପାତ ପି ଗ ାଧର ପାତ LNT2553782
ପ ୁ /1374648 31 128 989ମେୁକଶ କମୁାର ପାତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପାତ YVY0347971
ୀ /1384649 26 128 990ଐଶଯଯ୍ର୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ . ପି ଶ ାକର େବେହରା YVY0883769

ପ ୁ /1534650 44 128 1105ଶଶିରି ପ ନାୟକ ପି ସେୁର  ପ ନାୟକ LNT2533552
ପ ୁ /1544651 60 128 1106ବୁଲୁ ସରକାର ପି ଶରତ ସରକାର OR/06/044/490253
ୀ /1544652 55 128 1107ଶୀମତୀ ସ କୁ୍ତା ସରକାର ସା ବୁଲୁ ସରକାର LNT3302163
ୀ /1544653 24 128 1108ପିୟ ା ସରକାର ପି ବୁଲୁ ସରକାର YVY1014570
ୀ /1544654 85 128 1109ସିଲାରାଣୀ ସିହନ୍ା ସା ବିଜୟ ସିହନ୍ା YVY0113787

ପ ୁ /1544655 69 128 1110ଅେଶାକ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ବିଜୟ କୃ  ସିହନ୍ା LNT3270816
ୀ /1544656 68 128 1111କି ା ସିହନ୍ା ସା ତରୁନ କମୁାର ସିହନ୍ା OR/06/044/490262

ପ ୁ /1544657 64 128 1112ସପନ ସିହନ୍ା ପି ବିଜୟ ସିହନ୍ା LNT2554350
ୀ /1544658 61 128 1113ଅମିତା ସିହନ୍ା ସା ଅେଶାକ ସିହନ୍ା LNT3270824

ପ ୁ /1544659 60 128 1114ତାପସ ସିହନ୍ା ପି ବିଜୟ ସିହନ୍ା OR/06/044/490255
ୀ /1544660 56 128 1115ଅମିକା ସିହନ୍ା ସା ସପନ ସିହନ୍ା LNT2554368

ପ ୁ /1544661 50 128 1116ରାେଜ  ସିହନ୍ା ପି ବିଜୟ ସିହନ୍ା OR/06/044/490256
ୀ /1544662 50 128 1117ପତିମା ସିହନ୍ା ସା ତାପସ ସିହନ୍ା OR/06/044/490260

ପ ୁ /1544663 39 128 1118ମିଥନୁ ସିହନ୍ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସିହନ୍ା LNT3270774
ୀ /1554664 45 128 1120ରିନଭର୍ା ବ ିଆ ସା େନତାନ  ବ ିଆ YVY0564161

ପ ୁ /1554665 85 128 1121ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ LNT3301256
ୀ /1554666 80 128 1122ସମିୁତା ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ OR/06/049/964329

ପ ୁ /1554667 60 128 1123ମଲୀ କମୁାର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ LNT2554384
ୀ /1554668 58 128 1124ବି ୁପିୟା ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ LNT2554376
ୀ /1554669 58 128 1125ଲକ୍ଷିପିୟା ଦାସ ସା ସମୀର ରାୟ LNT3303245

ପ ୁ /1554670 49 128 1126ସଂଗାମ େକଶରୀ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ OR/06/044/490528
ପ ୁ /1554671 48 128 1127ବିକମ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ OR/06/044/490530
ୀ /1554672 43 128 1128ଶଖିା ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ LNT3301652
ୀ /1554673 38 128 1129ଅନିତା ଦାସ ସା ସ ାମ କିେଶାର ଦାସ YVY0884262
ୀ /1554674 35 128 1130ସସିତା ଦାସ ସା ବିକମ ଦାସ YVY0564179

ପ ୁ /1554675 28 128 1131ଅନୁପ ପ ନାୟକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0564153
ପ ୁ /1554676 72 128 1132ପଦୀପ ପ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ପ ନାୟକ LNT2554392
ପ ୁ /1564677 33 128 1133ରାଜୁ େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା YVY0789834
ୀ /1564678 29 128 1134ବିଣା େବେହରା ସା ରାଜୁ େବେହରା YVY0789842
ୀ /1564679 34 128 1135କମୁଦିୁନି ଦାସ ସା ସେୁରଶ ଦାସ YVY0883306
ପ ୁ /1564680 70 128 1136ମାଗଣିୁ ଚରଣ ମଲିକ ପି ଆ ର୍ବ ୁ ମଲିକ LNT2554400
ପ ୁ /1564681 49 128 1137ଉମାକା  ମଲିକ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ମଲିକ LNT2554418
ପ ୁ /1564682 46 128 1138ଗମୁାନ ଚ  ମଲିକ ପି ମାଗଣିୁ ଚ  ମଲିକ LNT2554426
ୀ /1564683 42 128 1139ମମିଲତା ମଲିକ ସା ଗମୁାନ ଚ  ମଲିକ YVY0114082

ପ ୁ /1574684 60 128 1140କ ର୍ େଭାଇ ପି ଫକୀର େଭାଇ OR/06/044/490572
ୀ /1574685 50 128 1141ଉଷା େଭାଇ ସା ଚେ ଶର ଦାସ YVY0113852

ପ ୁ /1574686 41 128 1142କନୁା େଭାଇ ପି କାହନ୍  ୁେଭାଇ LNT3302825
ୀ /1574687 36 128 1143ଲିପିନା େଭାଇ ସା କନୁା େଭାଇ YVY0789693
ୀ /1574688 72 128 1144ଝୁ ି ଦାସ ସା କାହନ୍  ୁଦାସ OR/06/044/490266
ପ ୁ /1574689 55 128 1145ଫକିର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ LNT2515732
ପ ୁ /1574690 37 128 1146ମେନାର ନ ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଦାସ YVY0348045
ୀ /1574691 32 128 1147ମିତା ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ YVY0883397
ୀ /1574692 72 128 1148ପଦାବତୀ ପାଲ ସା କାଶନିାଥ ପାଲ YVY0883496
ୀ /1584693 37 128 1149େକ ଡିେଲଶରୀ ସା େକ ସୀମା ଳ ରାଓ LNT4500252
ୀ /1584694 62 128 1150େକ ଚ ାବତୀ ଚ ାବତୀ ସା େକ ପାପାରାଊ ପାପାରାଓ YVY1126275
ପ ୁ /1584695 34 128 1151ଚ ନ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦଳାଇ YVY0348060
ପ ୁ /1584696 45 128 1152ଛବି ଦାସ ପି େଗାେଲଖ ଦାସ LNT3270808
ୀ /1584697 28 128 1153ରୁବି ଦାସ ପି େଗାଲଖ ଦାସ YVY0789701
ୀ /1584698 32 128 1154େକ େଦବୀ ସା େକ ଶ ର ରାଓ YVY0954321
ପ ୁ /1584699 54 128 1155ଅନୀଲ କଲିଆ ପି ରାଧାେଗାବି  କଲିଆ LNT4524534
ୀ /1584700 47 128 1156କାଜଲ କଲିଆ ସା ଅନୀଲ କଲିଆ LNT4510418
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ପ ୁ /1584701 24 128 1157ତୁଷାର ର ନ କଲିଆ ପି ଅନିଲ କଲିଆ YVY0954271
ପ ୁ /1584702 22 128 1158ଶଶିରି ର ନ କଳିଆ ପି ଅନିଲ କମୁାର କଳିଆ YVY1126283
ୀ /1584703 60 128 1159କମୁାରୀ ରାଓ ସା ଆପା ରାଓ LNT3301751
ୀ /1584704 36 128 1160େକ.ଶ ର ରାଓ ପି େକ.ପାପା ରାଓ YVY0789826

ପ ୁ /1584705 60 128 1161ପକାଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ LNT2477586
ୀ /1584706 47 128 1162ଶାଳିନୀ ସାହୁ ସା ପକାଶ ଚ  ସାହୁ LNT2477735
ୀ /1584707 36 128 1163ପ ୁ ା ସାହୁ ସା ଶବି ପସାଦ ସାହୁ YVY0564187
ୀ /1584708 56 128 1164ଶବିାନୀ ସାହୁ ସା ସ ିଦାନ  ସାହୁ LNT2478451
ୀ /1584709 55 128 1165ଶୀମତୀ ରତନ୍  ମ ରୀ ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0113878
ୀ /1584710 42 128 1166ମମତା ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT3352846

ପ ୁ /1584711 41 128 1167ଶବି ସ ୁ ର ସାହୁ ପି ବିଜୁ ସାହୁ LNT2554442
ୀ /1584712 39 128 1168ମିଲି ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LNT3352838

ପ ୁ /1584713 42 128 1169େକ ସିମା ଳ ପି େକ ପାପାରାଓ YVY0789719
ପ ୁ /1594714 74 128 1170ନିର ନ ମାହାଳି ପି େକଳୁ ମାହାଳି LNT3303120
ୀ /1594715 41 128 1171କନିୁ ମାହାଳି ପି ନିର ନ ମାହାଳି LNT3302296
ୀ /1594716 39 128 1172ମାଣିକ ମାହାଳି ପି ନିର ନ ମାହାଳି LNT2507861
ୀ /1604717 56 128 1173ମିତଲୁ ରାଓ ସା ବାଲାଜୀ ରାଓ OR/06/044/490622

ପ ୁ /1604718 55 128 1174ବାଲାଜୀ ରାଓ ପି ଆପା ରାଓ OR/06/044/490451
ପ ୁ /1604719 31 128 1175ଗେଣଶ ରାଓ ପି ବାଲାଜୀ ରାଓ YVY0564195
ୀ /1614720 60 128 1176ଇ ଲକି୍ଷ ରାଓ ସା ରାମଚ  ରାଓ OR/06/044/490585

ପ ୁ /1614721 44 128 1177ସେ ାଷ କମୁାର ରାଓ ପି ରାମଚ  ରାଓ LNT3076114
ପ ୁ /1614722 37 128 1178ରାେଜଶ କମୁାର ରାଓ ପି ରାମଚ  ରାଓ LNT3076106
ୀ /1614723 33 128 1179ଇ ଇ ାମା ରାଓ ସା ଇ ସେ ାଷ କମୁାର ରାଓ YVY0883637

ପ ୁ /1614724 31 128 1180ଇ.ରେମଶ କମୁାର ରାଓ ପି ଇ.ରାମ ଚ  ରାଓ YVY0564252
ପ ୁ /1624725 45 128 1181ପଦୀ  କମୁାର େବେହରା ପି େଦବରାଜ େବେହରା LNT3302155
ପ ୁ /1624726 44 128 1182ଗେଣଶ ସି ପି ତିେଲାଚନ ସି OR/06/044/490209
ପ ୁ /1624727 46 128 1183ଇ ଜିତ େଜନା ପି ନବକିେଶାର େଜନା LNT3302148
ପ ୁ /1624728 49 128 1184ଆଶଷି ମହାପାତ ପି ମେନାହର ମହାପାତ LNT2475309
ପ ୁ /1624729 47 128 1185ଅଶିନି କମୁାର ମିଶ ପି ନଳିନିକା  ମିଶ LNT3302726
ପ ୁ /1624730 48 128 1186ଭରତ ଚ  ମହା ି ପି େଗୗର ଚ  ମହା ି LNT2556702
ପ ୁ /1624731 46 128 1187ଶୀକା  ମହା ି ପି ବଜ କିେଶାର ମହା ି LNT2556710
ପ ୁ /1624732 50 128 1188କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ପି ଜଗବ ୁ ନାୟକ LNT2473296
ପ ୁ /1624733 41 128 1189ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ LNT3301819
ପ ୁ /1624734 46 128 1190େଦେବ  କମୁାର ଓଝା ପି କୃ  ଚ  ଓଝା LNT2480507
ପ ୁ /1624735 52 128 1191ସେ ାଷ କମୁାର େସଠୀ ପି ବନମାଳୀ େସଠୀ LNT3301785
ପ ୁ /1624736 49 128 1192ଶକି୍ତଧର ସିଂହ ପି େଗାପାଳ ଚ  ସିଂହ LNT2473304
ୀ /1634737 80 128 1193ସଷୁମା େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା LNT2554459

ପ ୁ /1634738 45 128 1194କିେଶାର ଚ  େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା LNT3302387
ୀ /1634739 45 128 1195ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/044/490250
ୀ /1634740 42 128 1196ବିମଳା କମୁାରୀ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/044/490557
ୀ /1634741 35 128 1197ନିରୁପମା େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା LNT3076122
ପ ୁ /1634742 44 128 1198ବି ୁପଦ ମିଶ ପି ଶଯ୍ାମାପଦ ମିଶ LNT4500245
ୀ /1644743 54 128 1199ସକୁା ି ଧଳ ସା ସରୁଥ ଧଳ LNT2554467
ୀ /1654744 89 128 1200ସରସତୀ ଦାସ ସା ରାମ ଦାସ LNT3302015

ପ ୁ /1654745 75 128 1201ରାମଚ  ଦାସ ପି ଗନୁା ଦାସ OR/06/044/490277
ପ ୁ /1654746 60 128 1202ଲକ୍ଷଣ ଦାସ ପି ଗନୁା ଦାସ OR/06/044/490280
ୀ /1654747 55 128 1203ପଭାତୀ ଦାସ ସା ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/044/490281

ପ ୁ /1654748 43 128 1204ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/044/490568
ପ ୁ /1654749 39 128 1205ସେୁରଶ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ LNT3301884
ପ ୁ /1654750 40 128 1206ରେମଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ରାମ ଚ  ଦାଶ LNT3302171
ୀ /1654751 39 128 1207ଆରତୀରାଣୀ ସାଇଁ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାଇଁ YVY1184530
ପ ୁ /1664752 75 128 1208ଜଗବ ୁ ମହାରଣା ପି ଉ ବ ମହାରଣା OR/06/044/490634
ୀ /1664753 68 128 1209ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମହାରଣା ସା ଜଗବ ୁ ମହାରଣା OR/06/044/490288
ୀ /1664754 47 128 1210େମାହିନୀ ମହାରଣା ସା ଅେଶାକ ମହାରଣା LNT3301710
ପ ୁ /1664755 46 128 1211ଅେଶାକ ମହାରଣା ପି ଜଗବ ୁ ମହାରଣା OR/06/044/490290
ପ ୁ /1664756 45 128 1212ପଶ ୁର୍ରାମ ମହାରଣା ପି ଜଗବ ୁ ମହାରଣା LNT3301736
ୀ /1664757 42 128 1213ପ ୁ ା ଳୀ ମହାରଣା ପି ଜଗବ ୁ ମହାରଣା LNT3302049
ୀ /1664758 41 128 1214େମାନାଲିସା ମହାରଣା ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ମହାରଣା YVY0186155
ୀ /1674759 50 128 1215ତୁଳସି ରାଓ ସା ରାଜୁ େରଡି LNT2554475
ପ ୁ /1684760 53 128 1216ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବେହରା ପି ପହଲି ବେହରା LNT3302890
ପ ୁ /1684761 46 128 1217ସେୁଦଇ େବେହରା ପି ଗିରିଧାରୀ େବେହରା LNT3301959
ପ ୁ /1684762 57 128 1218େକୖଳାସ ବିଶାଳ ପି ରତନ୍ ାକର ବିଶାଳ OR/06/044/490307
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ପ ୁ /1684763 64 128 1219ଦୁଗର୍ା ଦଳାଇ ପି ମାୟାଧର ଦଳାଇ OR/06/044/490303
ପ ୁ /1684764 60 128 1220ର ନ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ମାୟାଧର ଦଳାଇ YVY1280643
ୀ /1684765 56 128 1221ନିମର୍ଳା ଦଳାଇ ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦଳାଇ OR/06/044/490305
ୀ /1684766 48 128 1222ସବିତା ଦଳାଇ ସା ର ନ ଦଳାଇ OR/06/044/490306

ପ ୁ /1684767 42 128 1223ଭରତ ଦଳାଇ ପି ରବି  ଦଳାଇ LNT2511442
ପ ୁ /1684768 32 128 1224ତପନ ଦଳାଇ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦଳାଇ YVY0564260
ପ ୁ /1684769 32 128 1225ଶୀ ତପନ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଦଳାଇ YVY0186163
ପ ୁ /1684770 30 128 1226ରତନ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ର ନ କମୁାର ଦଳାଇ YVY0398941
ପ ୁ /1684771 34 128 1227ଦିଲିପି େଦହୁରୀ ପି ଦୟାନିଧି େଦହୁରୀ YVY0789602
ପ ୁ /1684772 30 128 1228ଶୀକା  େଦହୁରୀ ପି ଦୟାନିଧି େଦହୁରୀ YVY0789594
ୀ /1684773 29 128 1229ନଳିନୀ େଦହୁରୀ ସା ଦିଲିପ୍ େଦହୁରୀ YVY0789586
ୀ /1684774 29 128 1230ଅନୁଜା େସଠୀ ପି ହୃଦାନ  େସଠୀ YVY0564278

ପ ୁ /1684775 27 128 1231ଅସିତ କମୁାର େସଠୀ ପି ହୃଦାନ  େସଠୀ YVY0599365
ପ ୁ /1684776 68 128 1232ହୃଦାନ  େସଠୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  େସଠୀ LNT3076130
ୀ /1684777 59 128 1233ପ ୁ ାରାଣି େସଠୀ ସା ହୃଦାନ  େସଠୀ LNT3076148

ପ ୁ /1684778 32 128 1234ଅମିତ କମୁାର େସଠୀ ପି ହୃଦାନ  େସଠୀ LNT3076155
ୀ /1694779 80 128 1235ବୃ ାବତୀ େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା OR/06/044/490247

ପ ୁ /1694780 55 128 1236କିେଶାର କମୁାର େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YVY1312651
ୀ /1694781 53 128 1237ସସିତା େବେହରା ସା କିେଶାର ଚ  େବେହରା LNT3303237
ୀ /1694782 45 128 1238ଝରଣାରାଣୀ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/044/490635

ପ ୁ /1704783 50 128 1239ଗେଣଶ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/044/490325
ପ ୁ /1704784 37 128 1240ଜିତୁ େବେହରା ପି ଗେଣଷ େବେହରା YVY0186171
ପ ୁ /1704785 36 128 1241ଟିକନ େବେହରା ପି ଗେଣଷ େବେହରା YVY0186189
ପ ୁ /1714786 53 128 1242ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/044/490601
ୀ /1714787 50 128 1243ପମିଳା େବେହରା ସା ବିକମ େବେହରା OR/06/044/490616
ୀ /1714788 49 128 1244ଉଷା େବେହରା ପି ଗେଣଷ େବେହରା YVY0348086

ପ ୁ /1714789 45 128 1245ସମୁ  କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା LNT2556728
ୀ /1714790 44 128 1246ଟୁନିଆ େବେହରା ସା ଗେଣଷ େବେହରା YVY0348094

ପ ୁ /1714791 43 128 1247ଜୟ  କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/044/490323
ୀ /1714792 37 128 1248ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YVY0398958
ୀ /1714793 34 128 1249ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା LNT4469664

ପ ୁ /1714794 32 128 1250ଭାବଗାହି େବେହରା ମା ପମିଳା େବେହରା LNT3076163
ପ ୁ /1714795 41 128 1251େଗାକଳୁା ନ  ଦାଶ ପି ବାନାମର ଦାଶ YVY0424101
ୀ /1714796 68 128 1252ଲବଣୀ େଦଇ ସା କୃ  େବେହରା OR/06/044/490322
ୀ /1714797 36 128 1253ଜୟଶୀ ପ ା ସା ସମୁ  କମୁାର େବେହରା YVY0114116
ୀ /1714798 31 128 1254ର ିତା ସାହୁ ସା ଅମିୟ କମୁାର ସାହୁ LNT3076171

ପ ୁ /1714799 43 128 1255ଅମିୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାନାମର ସାହୁ YVY0113902
ୀ /1724800 36 128 1256ସଂଯକୁ୍ତା ସାମଲ ସା େଗାକଳୁା ନ  ଦାଶ YVY0113910
ୀ /1734801 66 128 1257ମଂଜୁଲତା ବାରିକ ସା େଶୖେଳ  ବାରିକ YVY0810176

ପ ୁ /1734802 44 128 1258ଚି  ରଂଜନ ବାରିକ ପି େଶୖେଳ  ବାରିକ YVY0810192
ୀ /1734803 41 128 1259ରଂଜୁଲତା ବାରିକ ସା ଚି ରଂଜନ ବାରିକ YVY0810184
ୀ /1734804 35 128 1260ସଭୁାଶୀ ବାରିକ ପି ପରମାନ  ବାରିକ YVY0186197
ୀ /1734805 65 128 1261ଶା ିଲତା େବେହରା ସା େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/044/490382

ପ ୁ /1734806 50 128 1262ରବି କମୁାର େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/044/490631
ୀ /1734807 45 128 1263ମଧସିୁତା େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/044/490384
ୀ /1734808 45 128 1264ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା େଗାପୀନାଥ େବେହରା YVY1155563

ପ ୁ /1734809 44 128 1265େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ହୀନ େବେହରା YVY0348177
ୀ /1734810 23 128 1266ର ୀତା େବେହରା ପି େଗାପୀନାଥ େବେହରା YVY1148535
ୀ /1734811 44 128 1267ଉମାରାଣୀ େବଉରା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େବଉରା LNT2493724
ୀ /1734812 80 128 1268ଅନ  ମ ରୀ ଦାସ ସା ବିେନାଦ ଦାସ LNT3303153
ୀ /1734813 39 128 1269ରୀନା ଦାସଗୁ ପି ବିେନାଦ ଦାସଗୁ LNT3303138
ପ ୁ /1734814 67 128 1270ବିଜୟ ଚ  ମହତାବ ପି ହେରକୃ  ମହତାବ OR/06/044/490337
ୀ /1734815 61 128 1271ଜୟଶୀ ମହତାବ ସା ସବୁାଷ ମହତାବ OR/06/044/490338
ୀ /1734816 60 128 1272ଭାରତୀ ମହତାବ ସା ବିଜୟ ଚ  ମହତାବ OR/06/044/490339
ପ ୁ /1734817 57 128 1273ପଭାସ ଚ  ମହତାବ ପି ହେରକୃ  ମହତାବ OR/06/044/490340
ପ ୁ /1734818 42 128 1274ଶୀ ପନୂଯ୍େଶାକ ମହତାବ୍ ପି ବିଜୟ ମହତାବ୍ LNT3302056
ୀ /1734819 42 128 1275ସରୀତା ମହତାବ ପି ସବୁାଷ ମହତାବ LNT3329166
ପ ୁ /1734820 38 128 1276ଆଶେୁତାଷ ମହତାବ୍ ପି ବିଜୟ ଚ  ମହତାବ୍ LNT3329174
ପ ୁ /1734821 35 128 1277ପତଯ୍ଶୁ ମହତାବ ପି ପଭାସ ଚ  ମହତାବ LNT3076189
ୀ /1734822 34 128 1278ପ ଜିନୀ ମହତାବ ସା ଆଶେୁତାଷ ମହତାବ YVY1014554
ପ ୁ /1734823 61 128 1279ଉେମଶ ମଲ ପି େଲାକନାଥ ମଲ YVY1230580
ପ ୁ /1734824 55 128 1280ବି ୁ ଚରଣ ମଲ ପି େଲାକନାଥ ମଲ OR/06/044/490394
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ୀ /1734825 54 128 1281ମନସା ମଲ ସା ଜଗଦିଶ ମଲ OR/06/044/490391
ୀ /1734826 61 128 1282ନୟନା ସିଂହ ସା ଉେମଶ ମଲ YVY1309624

ପ ୁ /1734827 50 128 1283ସେୁର  ମଲ ପି େଲାକନାଥ ମଲ୍ LNT3302650
ୀ /1734828 47 128 1284ଶୀମତୀ ଗାୟତୀ ମଲ ସା ବି ୁ ମଲ LNT3302676

ପ ୁ /1734829 44 128 1285ନିର ନ ପଶାଦ ମଲ ପି େଲାକନାଥ ମଲ OR/06/044/490593
ୀ /1734830 43 128 1286ଅନୀତା ମଲ ପି ବଜ କିେଶାର ମଲ LNT2579951
ୀ /1734831 42 128 1287ମ ଶୁୀ ମଲ ସା ନିର ନ ପସାଦ ମଲ YVY0699421

ପ ୁ /1734832 39 128 1288ସତିୃରଂଜନ ମଲ ପି ଉେମଶ ଚ  ମଲ LNT3302627
ୀ /1734833 39 128 1289ମିରାକିଲ ବିଉଟି ମଲ ପି ଜଗଦିଶ ମଲ LNT3270782
ୀ /1734834 38 128 1290କଇୁନ ଫନସାଇନ ମଲ ପି ଜଗଦୀଶ ମଲ LNT3270790

ପ ୁ /1734835 36 128 1291ପିନାକୀ ପସାଦ ମଲ ପି ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ମଲ LNT4481388
ପ ୁ /1734836 72 128 1292ପଫଲୁ ମିଶ ପି ଅନ  ମିଶ LNT2580124
ୀ /1734837 54 128 1293ମଂଜୁଲତା ନାୟକ ସା ହେରକୃ  ନାୟକ YVY0113928
ୀ /1734838 25 128 1294ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ସାଗର କମୁାର ନାୟକ YVY1148527
ୀ /1734839 77 128 1295ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା ଦାଶରଥି ପଧାନ OR/06/044/490369
ୀ /1734840 58 128 1296ପଭାତ ନଳିନୀ ସିଂହ ସା ପଭାସ ଚ  ମହତାବ OR/06/044/490341

ପ ୁ /1744841 37 128 1297ଶଶୀକା  ବଳ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ବଳ LNT4487955
ପ ୁ /1744842 78 128 1298ଅେଦୖତ ଚ  ବରାଳ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବରାଳ OR/06/044/490327
ପ ୁ /1744843 50 128 1299େସୗେମ  ବରାଳ ପି ଅେଦୖତଯ୍ ବରାଳ OR/06/044/490329
ପ ୁ /1744844 57 128 1300ପା ବ ବାରିକ ପି ଶ ର ବାରିକ LNT2556785
ୀ /1744845 80 128 1301େଦାଳି େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/044/490096

ପ ୁ /1744846 73 128 1302ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା OR/06/044/490124
ୀ /1744847 60 128 1303ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ବାବନ େବେହରା LNT2556736
ୀ /1744848 58 128 1304ରାଧିକା େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା LNT3302858

ପ ୁ /1744849 56 128 1305ପରୁୁେଷା ମ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା LNT2556744
ୀ /1744850 55 128 1306େରଣକୁା େବେହରା ସା ପରୁେଷା ମ େବେହରା LNT2580116

ପ ୁ /1744851 50 128 1307ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ମାଟିଆ େବେହରା LNT2580140
ପ ୁ /1744852 45 128 1308ଦଶର୍ନି େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/044/490102
ୀ /1744853 45 128 1309ବିେନାଦିନି େବେହରା ସା ଦଶର୍ନି େବେହରା YVY0113977

ପ ୁ /1744854 42 128 1310ଶୀ େକଦାରଶର େବେହରା ପି ବାମନ େବେହରା LNT2580108
ୀ /1744855 38 128 1311ମଂଜୁଲତା େବେହରା ସା ଶୀ ବସ  କମୁାର େବେହରା YVY0186205

ପ ୁ /1744856 62 128 1312ବଜ କିେଶାର େବହୁରା ପି ମଧ ୁେବହୁରା OR/06/044/490385
ୀ /1744857 62 128 1313େଶୖଳବାଳା େବହୁରା ସା ବଜ କିେଶାର େବହୁରା LNT2579993

ପ ୁ /1744858 49 128 1314ସଯୁଯ୍ର୍କା  େବହୁରା ପି ନବ କିେଶାର େବହୁରା LNT2579985
ପ ୁ /1744859 41 128 1315ନଳିନିକା  େବହୁରା ପି ବଜ କିେଶାର େବହୁରା LNT3352754
ୀ /1744860 42 128 1316ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା େବଉରା ପି ବରଜକିେଶାର େବଉରା LNT2579977

ପ ୁ /1744861 36 128 1317ପଦାର ବି ମ୍ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େବେହରା LNT3121324
ପ ୁ /1744862 70 128 1318ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦଳାଇ ପି ମାୟାଧର ଦଳାଇ LNT3302106
ପ ୁ /1744863 27 128 1319େସୗମଯ୍ ର ନ ମଲ ପି ଉେମଶ ଚ  ମଲ YVY0723346
ପ ୁ /1744864 88 128 1320ସେୁର ନାଥ ମହା ି ପି େଯାେଗ  ମହା ି LNT2580074
ୀ /1744865 80 128 1321ବାସ ି ମହା ି ସା ସେୁର ନାଥ ମହା ି OR/06/044/490373
ପ ୁ /1744866 65 128 1322ବାବଜି ଚରଣ ମହା ି ପି ନକଳୁ ମହା ି LNT2580173
ପ ୁ /1744867 60 128 1323ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ସେୁର ନାଥ ମହା ି OR/06/044/490374
ପ ୁ /1744868 50 128 1324ନିତାଇ େଗୗର ମହା ି ପି ସେୁର ନାଥ ମହା ି OR/06/044/490376
ୀ /1744869 48 128 1325େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି OR/06/044/490375
ୀ /1744870 48 128 1326ସଚିୁସିତା ମହା ି ସା ନିତାଇେଗୗର ମହା ି LNT4517215

ପ ୁ /1744871 47 128 1327ଶୀପତି ମହା ି ପି ସେୁର  ନାଥ ମହା ି YVY0599407
ପ ୁ /1744872 45 128 1328ଶୀକା  ମହା ି ପି ସେୁର ନାଥ ମହା ି OR/06/044/490378
ୀ /1744873 42 128 1329ଝରଣା ମହା ି ସା ଶୀକା  ମହା ି LNT4492179
ପ ୁ /1744874 40 128 1330ଅେଲାକମୟୀ ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି YVY0986380
ୀ /1744875 32 128 1331ସଜୁାତା ମହା ି ସା ଶୀପତି ମହା ି YVY0348243
ୀ /1744876 30 128 1332ରୀତା ମହା ି ସା ଶୀ ପଦାରବି ମ୍ .. YVY0954255
ୀ /1744877 30 128 1333ରୀତା ମହା ି ସା ଶୀ ପଦାରବି ମ୍ . YVY0883421
ପ ୁ /1744878 28 128 1334ରାେଜଶ କମୁାର ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY0599464
ୀ /1744879 26 128 1335ରାଜଶୀ ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY1014109
ୀ /1744880 26 128 1336ରାଜଶୀ ମହ। ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହ। ି YVY1174705
ପ ୁ /1744881 33 128 1337ସତଯ୍ େଶାଭନା ପ ନାୟକ ପି ବି ୁ ପସାଦ ପ ନାୟକ YVY0348250
ପ ୁ /1744882 30 128 1338ସତଯ୍ େଶାଭିତ ପ ନାୟକ ପି ବି ୁ ପସାଦ ପ ନାୟକ YVY0348268
ୀ /1744883 70 128 1339ସ ିବନୀ ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପ ନାୟକ OR/06/044/490355
ପ ୁ /1744884 69 128 1340ବି ୁ ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପ ନାୟକ OR/06/044/490356
ପ ୁ /1744885 62 128 1341ମେନାର ନ ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପ ନାୟକ OR/06/044/490358
ୀ /1744886 61 128 1342ସ କୁ୍ତା ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପ ନାୟକ OR/06/044/490359
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ୀ /1744887 60 128 1343ପ ୁ  ରାଣୀ ପ ନାୟକ ସା ବି ୁ ପ ନାୟକ OR/06/044/490357
ୀ /1744888 59 128 1344ସବିତା ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପ ନାୟକ OR/06/044/490360

ପ ୁ /1744889 57 128 1345େଦବାନ  ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପ ନାୟକ OR/06/044/490361
ୀ /1744890 56 128 1346ସଜୁାତା ପ ନାୟକ ସା ମନର ନ ପ ନାୟକ LNT3302874
ୀ /1744891 50 128 1347ସଧିୁରା ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ପ ନାୟକ OR/06/044/490362
ୀ /1744892 49 128 1348ସରଣିକା ପ ନାୟକ ସା େଦବାନ  ପ ନାୟକ LNT3302882

ପ ୁ /1744893 90 128 1349ତିେଲାଚନ ରାଉତ ପି େଗାପିନାଥ ରାଉତ OR/06/044/490122
ୀ /1744894 83 128 1350େହମଲତା ରାଉତ ସା ତିେଲାଚନ ରାଉତ OR/06/044/490123

ପ ୁ /1744895 54 128 1351ନିଶକିା  ରାଉତରାଏ ପି ତିେଲାଚନ ରାଉତ YVY0234815
ୀ /1744896 23 128 1352ନିେବଦିତା ରାଉତରାଏ ସା ନିଶକିା  ରାଉତରାଏ LNT2580132
ୀ /1744897 52 128 1353ଲିଲି ସାହୁ ସା ନିବାରଣ ସାହୁ YVY0348227

ପ ୁ /1744898 47 128 1354ନିବାରଣ ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ YVY0348292
ୀ /1754899 55 128 1355ପୀୟତମା ପାଧାନ ସା କୃ ଚ  ପାଧାନ LNT2556777

ପ ୁ /1754900 65 128 1356ଭୀମେସନ ସାଇଁ ପି ଭମର ସାଇଁ LNT2556751
ୀ /1764901 36 128 1357େମାନାଲିସା ଦାସ ପି ଲକି୍ଷନାରାୟଣ ଦାସ LNT3076205
ୀ /1764902 34 128 1358ବିଣାପାଣି ଦାସ ପି ଲକି୍ଷ ନାରାୟଣ ଦାସ LNT3076197

ପ ୁ /1774903 54 128 1359ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଶୀବରାମ ନାୟକ LNT4473997
ୀ /1774904 53 128 1360ମୀନତୀ ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ନାୟକ LNT4481370
ୀ /1774905 36 128 1361େମୗସମୁୀ ଶମର୍ା ପି ମେନାରଂଜନ ଶମର୍ା YVY0954370
ୀ /1774906 39 128 1362ସମିୁତା ସତୁାର ସା ଖେଗଶର ସତୁାର YVY0564286

ପ ୁ /1774907 38 128 1363ମେନାଜ କମୁାର ସତୂାର ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସତୂାର YVY0348342
ପ ୁ /1774908 37 128 1364ସେୁର  କମୁାର ସତୂାର ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସତୂାର YVY0348334
ୀ /1784909 29 128 1365ସଲୁଭ ଜାନି ସା ପତାପ ଜାନି YVY0348383
ୀ /1904910 22 128 1366ଜସିନ ସାହୂ ପି ବିେନାଦ ଚଂଦ ସାହୂ YVY1172097

ପ ୁ /1904911 21 128 1367ବିକାଶ ଚଂଦ ସାହୂ ପି ବିେନାଦ ଚଂଦ ସାହୂ YVY1172071
ୀ /2444912 26 128 1368ସପନ୍ରାଣୀ ରାଉତ ସା େଜାତିରଂଜନ େବହୁରିଆ YVY1126259
ୀ /3724913 24 128 1369ଅଚର୍ନା ମହାକଦୁ ପି ସେୁର ା ମହାକଦୁ YVY1304344
ୀ /4534914 29 128 1370ବଂଦିତା ପାତ ସା ପକାଶ ସିଂହ YVY1148519
ୀ /5174915 37 128 1371ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ YVY1278621

ପ ୁ /5844916 45 128 1372ସବୁାସ େବେହରା - ନିଳମଣି େବେହରା YVY1155530
ୀ /5844917 39 128 1373ସରସତି େବେହରା ସା ସବୁାସ େବେହରା YVY1155522

ପ ୁ /13054918 59 128 1374େଗାପୀନାଥ େବେହରା - ଲକ୍ଷଣ େବେହରା YVY1155571
ପ ୁ /14919 20 128 1375ସିଲୂ େଭାଇ ପି ଚେ ଶ୍ଵର େଭାଇ YVY1237072
ୀ /1614920 31 128 1376େଜ. ମିନତୀ ପଭା ସା ରାେଜଶ କମୁାର ରାଓ YVY1155506
ୀ /4124921 28 128 1377ସ ୍ ିନା ରାେହମନ ମା ଜରୀନା ରାେହମନ ରାେହମନ YVY1200773
ୀ /564922 30 128 1378େସାମଯ୍ାର ନା େସନାପତି ସା ଶ ଷର୍ ଣ ପଧାନ YVY1334200

ପ ୁ /364923 19 128 1379ସବୁତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସ ିଦାନ  ସାଇଁ YVY1334218
ୀ /404924 18 128 1380େଲାମାଲିକା ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ YVY1334226
ୀ /534925 19 128 1381ରୂପାଲି ସିଂହ ପି ରେମଶ ସିଂହ YVY1334234
ୀ /324926 41 128 1382ଭାରତୀ େଜନା ସା ଉଲାଷ େଜନା YVY1334242
ୀ /534927 19 128 1383ସଇୁଟି ସିଂ ପି ଅ ରୁ ସିଂ YVY1334259
ୀ /404928 23 128 1384େମାନାଲିସା ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ YVY1334374
ୀ /324929 19 128 1385ସାଗରିକା େଜନା ପି ଉଲାସ େଜନା YVY1334382

ପ ୁ /364930 31 128 1386ଅଭୟ ମଳିକ ପି ବାବାଜୀ ମଳିକ YVY1334390
ୀ /5844931 19 128 1387ଆଶା େବେହରା ସା ସବୁାଷ େବେହରା YVY1339316

ପ ୁ /524932 22 128 1388ସବୁତ େଜନା ପି ସ ର୍ଲତା େଜନା YVY1339324
ୀ /524933 29 128 1389ବବିତା ପଧାନ ସା ସେୁରଶ କମୁାର େଜନା YVY1339332

ପ ୁ /724934 21 128 1390ରମାକା  ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ YVY1339340
ୀ /724935 21 128 1391େସାନାଲୀ େବେହରା ସା େସାମନାଥ ରାଉତ YVY1339357
ପ ୁ /1254936 39 128 1392ବିେନାଦ କମୁାର େଦହୁରୀ ପି ମାୟାଧର େଦହୁରୀ YVY1339407
ପ ୁ /704937 27 128 1393ସଦାଶବି େଜନା ପି ସେୁର  େଜନା YVY1339480
ୀ /704938 21 128 1394ଅପରୁପା େବେହରା ସା ଶଶକିା  େବେହରା YVY1339498
ୀ /1734939 28 128 1395େମାନାଲିସା ପହୁାଣ ସା ପତଯ୍ଶୁ ପହୁାଣ YVY1364629
ୀ /1194940 26 128 1396ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େବହୁରା ସା ଶବି ପସାଦ େବହୁରା YVY1364637
ୀ /534941 23 128 1397ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା ରଣଜିତ ସିଂହ YVY1364652
ୀ /9464942 31 128 1398ସବିତା େବେହରା ସା ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା YVY1364736
ପ ୁ /1214943 18 128 1399ପ  ୁେବେହରା ପି ଆରକ୍ଷିତ େବେହରା YVY1364751
ପ ୁ /1214944 24 128 1400ଜିେତ  େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା YVY1364769
ପ ୁ /9014945 25 128 1401ରାେଜ  େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା YVY1364785
ପ ୁ /234946 45 129 451ରାେଜ  କମୁାର େଜନା ପି ଦାମେଦାର େଜନା OR/06/044/499063
ପ ୁ /234947 44 129 452ପେମାଦ କମୁାର େଜନା ପି ଗେଣଶ ଚ  େଜନା OR/06/044/492857
ୀ /234948 44 129 453େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େଜନା ପି ଦାେମାଦର େଜନା LNT3263126
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ୀ /234949 43 129 454ସେରାଜିନୀ େଜନା ପି ଗେଣଶ ଚ  େଜନା OR/06/044/492858
ପ ୁ /234950 43 129 455ଜିେତ  େଜନା ପି ଦାେମାଦର େଜନା OR/06/044/492864
ୀ /234951 41 129 456ଲିପିକା େଜନା ସା ରବି  କମୁାର େଜନା YVY0399006
ୀ /234952 41 129 457ଇତିଶୀ େଜନା ସା ସ ିତ େଜନା YVY0348474
ୀ /234953 39 129 458ଜୟ ି େଜନା ସା ଜିେତ  େଜନା YVY0399014
ୀ /234954 38 129 459ସୀମ  ମ ରୀ େଜନା ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ େଜନା YVY0348466
ୀ /234955 37 129 460ପ ୁ ଲତା େଜନା ସା ପେମାଦ କମୁାର େଜନା YVY0790212

ପ ୁ /234956 24 129 461ଅଭିେଷକ େଜନା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା YVY1016070
ୀ /234957 24 129 462ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େଜନା ପି ପଶା  କମୁାର େଜନା YVY1037092

ପ ୁ /234958 43 129 463ରବି  କମୁାର େଜନା ପି ଦାେମାଦର େଜନା OR/06/044/492868
ପ ୁ /234959 36 129 464ରଶିର ନ ମହାପାତ ପି ରାଧାେଗବି  ମହାପାତ LNT4129128
ୀ /234960 35 129 465କ ନା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବିହାରୀ YVY0399469

ପ ୁ /234961 34 129 466ଚ ୀ ରାଓ ପି ଏନ ଏରା ସାମୀ LNT4481396
ୀ /234962 60 129 467ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ଶରତ କମୁାର ସାହୁ LNT4140026

ପ ୁ /234963 44 129 468ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ LNT4140620
ପ ୁ /234964 43 129 469ଶରତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚ  େଶଖର ସାହୁ LNT4140638
ପ ୁ /234965 40 129 470ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ LNT4140646
ୀ /234966 35 129 471େସୗଦାମିନି ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YVY0114595
ୀ /244967 30 129 472ଶଶୁଲିା ସାହୁ ପି ବିଜୟ ଚ  ସାହୁ YVY0290403

ପ ୁ /244968 54 129 473ବିଜୟ ଚ  ସାହୁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସାହୁ LNT2497477
ୀ /244969 49 129 474ଜୟ ି ସାହୁ ସା ବିଜୟ ଚ  ସାହୁ LNT2497485

ପ ୁ /254970 54 129 475ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି କା ାଳି ସାମଲ LNT4104451
ୀ /254971 46 129 476ଝୁମରୁୀ େବେହରା ସା ଝରି େବେହରା LNT4104436

ପ ୁ /254972 58 129 477ରେମଶ ଚ  ରାଉତ ପି ମରୁଲୀ ଧର ରାଉତ LNT4104469
ପ ୁ /264973 61 129 478େକଳୁ ଚରଣ ବାରିକ ପି େସାମନାଥ ବାରିକ LNT4128443
ୀ /264974 46 129 479ପମିଳା ବାରିକ ସା ଦଇତାରି ବାରିକ OR/06/044/492803
ୀ /264975 34 129 480କାମିନୀ ବାରିକ ପି ଦଇତାରି ବାରିକ YVY0600510

ପ ୁ /264976 61 129 481େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ ପି ଇ ମଣୀ ଦାସ YVY0399360
ପ ୁ /264977 27 129 482ଭାବଗାହୀ ଦାସ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ YVY1015809
ୀ /264978 44 129 483ତୃ ିମୟୀ େଜନା ସା ପବିତ େମାହନ ମହାରଥ YVY1130053

ପ ୁ /264979 54 129 484ଲଳିତ େମାହନ ମହାରଥା ପି ଲକ୍ଷିଧର ମହାରଥା LNT1698182
ୀ /264980 52 129 485ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ମହାରଥା ପି ଲକ୍ଷିଧର ମହାରଥା LNT1698158
ୀ /264981 43 129 486ସେରାଜିନି ମହାରଥା ସା ଲଳିତ େମାହନ ମହାରଥା LNT3037678

ପ ୁ /264982 37 129 487ପଦୀପକମୁାର େମୖତ ପି ଦୀପକ େମୖତ LNT4128492
ପ ୁ /264983 63 129 488େବଣଧୁର ମାଝି ପି େକଳ ୁମାଝି LNT4128674
ୀ /264984 58 129 489ଯେଶାଦା ମାଝି ସା େବଣଧୁର ମାଝି LNT4139903
ୀ /264985 30 129 490ରଶତିା ମାଝି ପି େବଣଧୁର ମାଝି YVY1015205
ୀ /264986 40 129 491ତପସିନୀ ପଧାନ ସା ପଭାକର ପଧାନ YVY0290411

ପ ୁ /264987 40 129 492ଇଦମ୍ ସିଂ ପି ଭକି୍ତନାଥ ସିଂ YVY0399170
ୀ /264988 38 129 493କନିୁଲତା ସିଂ ସା ଇଦମ୍ ସିଂ YVY0399162
ୀ /274989 43 129 494ତପସୀନୀ ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା LNT2553709
ପ ୁ /274990 45 129 495ରଣଜିତ ରାଉତ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ରାଉତ LNT4104535
ୀ /274991 45 129 496ସ ଯ୍ାରାଣୀ ରାଉତ ସା ରଣଜିତ ରାଉତ LNT4104543

ପ ୁ /274992 55 129 497ସବୁାଷ ଚ  ସାମଲ ପି ଅନାମ ସାମଲ YVY0811745
ୀ /274993 50 129 498କମଳିନୀ ସାମଲ ସା ସବୁାଷ ସାମଲ LNT4104501

ପ ୁ /274994 28 129 499ଶିକା  ସାମଲ ପି ସବୁାଷ ସାମଲ YVY0436030
ପ ୁ /284995 60 129 500ବନମାଳି େବେହରା ପି ଖତୁ େବେହରା OR/06/044/492080
ପ ୁ /284996 58 129 501ବଟକୃ  େବେହରା ପି ଖତୁ େବେହରା YVY0399154
ୀ /284997 53 129 502ର ବତୀ େବେହରା ସା ବନମାଳି େବେହରା OR/06/044/492081
ପ ୁ /284998 53 129 503ନଟବର େବେହରା ପି ଖତୁ େବେହରା OR/06/044/492082
ୀ /284999 47 129 504ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା ବଟକୃ  େବେହରା YVY0399139
ୀ /285000 40 129 505ରଶତିା େବେହରା ସା ନଟବର େବେହରା LNT4104550
ପ ୁ /285001 36 129 506ସାଧୀନ କମୁାର େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା LNT4510467
ପ ୁ /285002 33 129 507ରଂଜନ କମୁାର େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା LNT4510475
ପ ୁ /285003 31 129 508ତପନ କମୁାର େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା YVY0348482
ପ ୁ /285004 57 129 509ଶବି ଚରଣ ନାୟକ ପି େବୖରାଗି ନାୟକ YVY0811737
ୀ /285005 49 129 510ଶୀମତୀ ନାୟକ ସା ଶବି ଚରଣ ନାୟକ YVY0811729
ପ ୁ /285006 32 129 511ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶବିଚରଣ ନାୟକ YVY0115907
ପ ୁ /285007 51 129 512ଜୟ  ସାମଲ ପି ଭାଗବତ ସାମଲ LNT2553691
ୀ /285008 48 129 513ସନିୁତା ସାମଲ ସା ଜୟ  ସାମଲ LNT4104568
ୀ /295009 38 129 514ସବନମ୍ ସିତାରା  ପି ସରିଫ ଖାନ LNT4128815
ୀ /295010 38 129 515ଖଶୁଦିା ବାେନା ସା ହାସିମ ଖାନ YVY0114652
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ୀ /295011 37 129 516େଦବା ନା ବାରିକ୍ ପି ପରମାନ  ବାରିକ୍ LNT4128690
ପ ୁ /295012 42 129 517ହାସିମ ଖାନ୍ ପି ସରିଫ ଖାନ୍ LNT4117446
ପ ୁ /295013 33 129 518ଶବି ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମ ନାୟକ YVY0954628
ପ ୁ /295014 54 129 519ଭରତ ପାତ ପି େଚୖତନଯ୍ ପାତ OR/06/044/492885
ପ ୁ /295015 51 129 520ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ ପି ଉେପ  ରାଉତ OR/06/044/492880
ପ ୁ /305016 24 129 521ସମରଜୀତ ବାରିକ ପି ରବୀ  କମୁାର ବାରିକ YVY1062835
ପ ୁ /305017 35 129 522େଶଖ ମଉରାଜଉଲ ହକ ପି େଶଖ ଅମାନୁଲ ହକ LNT4481453
ୀ /315018 56 129 523ରହିମାବିବି . ସା ଯମୁନ୍ . OR/06/044/492362

ପ ୁ /315019 52 129 524େସଖମନୁା . ପି ରହିମ  OR/06/044/492365
ୀ /315020 47 129 525ମସୁତରୀ େବଗମ ସା ମନୁା  OR/06/044/492367

ପ ୁ /315021 31 129 526ମହ ଦ ଜାନୀ ପି େସକ ମନୁା YVY0348490
ପ ୁ /315022 63 129 527େଶଖ ଜୁମନ ପି ଏ ସି ରହିମ OR/06/044/492361
ପ ୁ /315023 57 129 528ମକୁ୍ତାର ଖାନ୍ ପି ଅେହ ଦ ଖାନ୍ YVY0416552
ୀ /315024 25 129 529ଋତୁପଣର୍ା ମହାରଣା ପି ସିବ ପସାଦ ମହାରଣା YVY1150044
ୀ /315025 26 129 530ନାଗମା ନିଶା ପି େସକ୍. ମନୁା YVY0884932
ୀ /315026 53 129 531ଦେଦଇ େସକ୍ ମା ସରିଫାନ ବିବି LNT4140075

ପ ୁ /315027 31 129 532େସକ େସାନୁ ପି େସକ ମନୁନ୍ ା YVY0599597
ୀ /325028 55 129 533ତାରା ବିବି ସା େଶଖ୍ ବୁଧ ୁ LNT4104626

ପ ୁ /325029 43 129 534ମସୁଲିମ ଅଲୀ ସାହା  ପି େମାସିନ୍ ଅଲୀ ସାହା LNT2533701
ପ ୁ /325030 40 129 535େଶଖ ଶରିାଜ ପି େଶଖ୍ ଜୁମନ LNT3308038
ପ ୁ /325031 38 129 536େଶଖ୍ ଫିୟାଜ ପି େଶଖ୍ ଯମୁନ୍ LNT4104618
ୀ /325032 37 129 537ରୁକସାନା େବଗମ ପି ବୁଧ ୁେସକ YVY0114686
ୀ /325033 35 129 538ସଲମା େବଗମ ପି ଜୁମନ େସକ YVY0114694

ପ ୁ /325034 31 129 539େସକ୍ କାଳିଆ ପି େସକ ବୁଧ ୁ YVY0186247
ୀ /335035 71 129 540ସରସତୀ ପ ା ସା ପ ୁ ର୍ ପ ା OR/06/044/492237

ପ ୁ /335036 50 129 541ହରପସାଦ ପ ା ପି ଆନ  ପ ା LNT4104642
ପ ୁ /335037 46 129 542ବିେରନ ପ ା ପି ପ ୁ ର୍ ପ ା OR/06/044/492238
ପ ୁ /335038 45 129 543ପସନନ୍ ପ ା ପି ପ ୁ ର୍ ପ ା LNT4104634
ୀ /335039 42 129 544ସମିୁତା ପ ା ସା ବିେରନ୍ ପ ା LNT3121357
ୀ /335040 42 129 545ଚିତେରଖା ପ ା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ା LNT4104659

ପ ୁ /335041 40 129 546ନିଗମ ପସାଦ ପ ା ପି ଗିରିଧାରୀ ପ ା LNT4091245
ପ ୁ /345042 60 129 547ଭାଗଯ୍ଧର ମହା ି ପି ପରି ମହା ି YVY0234872
ୀ /345043 59 129 548କୁ ଲତା ମହା ି ସା ଭାଗଯ୍ଧର ମହା ି YVY0234880
ୀ /345044 39 129 549ମମତା ମହା ି ସା ଦି ି କମୁାର ମହା ି YVY0436105

ପ ୁ /345045 37 129 550ଆଶଷି କମୁାର ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି LNT4140158
ପ ୁ /345046 31 129 551ଜେନଜୟ ଶଭୁକା  ମହା ି ପି ଭାଗଯ୍ଧର ମହା ି YVY0812156
ପ ୁ /345047 46 129 552ପରୁ ମ ସାଇଁ ପି ଭଗବାନ ସାଇଁ YVY0234898
ୀ /345048 36 129 553ଜାନକୀ ସାଇଁ ସା ପରୁ ମ ସାଇଁ YVY0234906

ପ ୁ /345049 27 129 554େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ସଇଁ ପି ପରୁ ମ ସାଇଁ YVY1014927
ପ ୁ /345050 25 129 555ଜୟ ପକାଶ ସାଇଁ ପି ପରୁ ମ ସାଇଁ YVY1014901
ପ ୁ /355051 53 129 556ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ ପି ବନବିହାରୀ ଦାସ OR/06/044/492266
ୀ /355052 53 129 557ସଚିୁତା ଦାସ ସା ପଶନନ୍  କମୁାର ମହା ି YVY0234914

ପ ୁ /355053 51 129 558ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ବନବିହାରୀ ଦାସ OR/06/044/492267
ପ ୁ /355054 47 129 559ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ବନବିହାରୀ ଦାସ OR/06/044/492269
ୀ /355055 47 129 560ନିେବଦିତା ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ LNT2533651

ପ ୁ /355056 45 129 561ପକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ବନବିହାରୀ ଦାସ OR/06/044/492270
ପ ୁ /355057 43 129 562ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ବନବିହାରୀ ଦାସ OR/06/044/492271
ପ ୁ /355058 46 129 563ରିସିକା  ଖ ାୟୀ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ଖ ାୟୀ LNT3308251
ପ ୁ /35L5059 24 129 564େକ ଚଂଦେଶଖର ପି େକ ଶୀନୀଵାଶ YVY1187350
ୀ /365060 30 129 565ସରଜନୀ ବରଡା ସା ହରି ବରଡା YVY1183367
ୀ /365061 22 129 566େସାନାଲୀ େବେହରା ମା ରୀନା େବେହରା YVY1183342
ପ ୁ /365062 32 129 567ରାେଜ  ଗୁ ା ପି ପ ଜ ଅଗେୃହାରୀ YVY1190875
ପ ୁ /365063 53 129 568ର ିତ୍ କମୁାର କୁ ପି ନରହରି କୁ YVY0986448
ୀ /365064 45 129 569ସ ର୍ପିୟା କୁ ୁ ସା ର ିତ କମୁାର କୁ ୁ OR/06/044/494217
ପ ୁ /365065 22 129 570ର ୀତ େଲ ା ପି ବିଜୟ େଲ ା YVY1189489
ୀ /365066 42 129 571ସକୁା ୀ ମହାକଡୁ ସା ସେୁର  ମହାକଡୁ YVY1183383
ୀ /365067 21 129 572ରଚନା ମହାକଦୁ ପି ସେୁର  ମହାକଦୁ YVY1183326
ପ ୁ /365068 58 129 573ବିଜୟ କମୁାର ନ ପି ପକାଶ ଚ  ନ YVY0599878
ୀ /365069 50 129 574କବିତା ନ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନ LNT4474144
ୀ /365070 21 129 575ସେରାଜିନୀ ନାୟକ ପି ବାବୁଲା ନାୟକ YVY1183300
ପ ୁ /365071 24 129 576ଅସିତ କମୁାର ସାମଲ ମା ବବିତା ସାମଲ YVY1163708
ପ ୁ /375072 58 129 577ହରି  ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ OR/06/044/492330
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ପ ୁ /385073 39 129 578ପଦିପ କମୁାର େବେହରା ପି ମାନସ କମୁାର େବେହରା LNT4469714
ପ ୁ /385074 33 129 579ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ମାନସ କମୁାର େବେହରା YVY0315655
ୀ /385075 52 129 580ସାଈଜଦୀ ବିବୀ ପି ଏସ େକ ରେଶଡ YVY1191170
ୀ /385076 40 129 581ସାତିେସଫାଳୀକା େଲ ା ପି ପଦିପ କମୁାର େଲ ା LNT4477774
ୀ /385077 38 129 582ଅଭିପସା େଲ ା ପି ପଦିପ କମୁାର େଲ ା LNT4477766
ୀ /385078 40 129 583ନଳିନୀ ମଲିକ ପି ନିର ନ ମଲିକ LNT4477782

ପ ୁ /385079 58 129 584ବିେରନ କମୁାର ମିଶ ପି ବଂଶୀଧର ମିଶ LNT4477824
ୀ /385080 48 129 585ତିେଳା ମା ମିଶ ସା ବିେରନ କମୁାର ମିଶ LNT4477816
ୀ /385081 26 129 586ଭାବେନଶର ମିଶ ମା ତିେଳା ମା ମିଶ YVY1015973

ପ ୁ /385082 25 129 587େସୗମଯ୍ ର ନ ମିଶ ପି ବିେରନ କମୁାର ମିତ YVY1015999
ପ ୁ /385083 29 129 588କାହନ୍  ୁଚରଣ ପ ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ପ ନାୟକ YVY0399055
ୀ /385084 26 129 589ରାଜଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ପ ନାୟକ YVY1014976

ପ ୁ /385085 59 129 590ଗ ାଧର ପ ନାୟକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପ ନାୟକ LNT4474029
ୀ /385086 49 129 591ସବିତା ପ ନାୟକ ସା ଗ ାଧର ପ ନାୟକ LNT4474011

ପ ୁ /385087 66 129 592ଜୟ ପଧାନ ପି ଲି ା ପଧାନ OR/06/044/492010
ୀ /385088 57 129 593ସରସତୀ ପଧାନ ସା ଜୟ ପଧାନ OR/06/044/491201

ପ ୁ /385089 36 129 594ଉେପ  ପଧାନ ପି ଜୟ ପଧାନ YVY0570853
ୀ /385090 28 129 595ସିନୁ ପଧାନ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ପଧାନ YVY0790022

ପ ୁ /385091 39 129 596ପ ୂ ର୍ଚ  ପଧାନ ପି ଜୟ ପଧାନ LNT4477865
ୀ /385092 31 129 597ସଜୁାତା ରାଉଳ ସା ର ନ କମୁାର ସାହୁ YVY1014943
ୀ /385093 48 129 598ଝରଣା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ LNT4481438

ପ ୁ /385094 41 129 599ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ LNT4477881
ୀ /385095 37 129 600ସକୁା ି କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ LNT4481446

ପ ୁ /385096 30 129 601ବିଶଜିତ ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ YVY0436113
ପ ୁ /385097 75 129 602ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ପି ମରୁଲି ସାହୁ OR/06/044/492338
ପ ୁ /385098 65 129 603ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ହରି ସାହୁ LNT4477857
ପ ୁ /385099 55 129 604କୃ ଚ  ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ LNT4481420
ୀ /385100 55 129 605କା ନ ସାହୁ ସା ନୃସିଂହ ସାହୁ OR/06/044/492339

ପ ୁ /385101 40 129 606ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ସାହୁ LNT3308053
ପ ୁ /385102 34 129 607ରବି  କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ LNT4477840
ପ ୁ /385103 52 129 608ଭମରବର ସିଂ ପି ଭାବଗାହୀ ସିଂ LNT4474037
ୀ /385104 49 129 609ପ ୁ ଲତା ସିଂ ସା ଭମରବର ସିଂ LNT4474045

ପ ୁ /395105 34 129 610ସେବର୍ ଶର େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା LNT4474250
ପ ୁ /395106 26 129 611ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଦାସ ପି ଭବନଆନ  ଦାସ YVY1179407
ପ ୁ /395107 48 129 612ପଶା  େଜନା ପି ବା ନିଧି େଜନା OR/06/044/492341
ୀ /395108 45 129 613ଚ କଳା େଜନା ସା ପଶା  େଜନା LNT3121365
ୀ /395109 23 129 614ପିୟ ା େଜନା ପି ପଶା  କମୁାର େଜନା YVY1058270

ପ ୁ /395110 41 129 615ପଶା  କମୁାର ମଟିୁକା ପି ପଦନାଭ ମଟିୁକା YVY0114769
ୀ /395111 40 129 616ଜସିନ୍ ମଟିୁକା ପି ପଦନାଭ ମଟିୁକା YVY0114744

ପ ୁ /395112 33 129 617ଦିେନଶ କମୁାର ମଟିୁକା ପି ପଦନାଭ ମଟିୁକା YVY0114751
ପ ୁ /395113 46 129 618କଶୁ ପଧାନ ପି ବିହାରୀ ପଧାନ YVY0114736
ପ ୁ /405114 56 129 619ଲୁଲୁ ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା LNT2505600
ୀ /405115 50 129 620ମିନା ମହାରଣା ସା ଲୁଲୁ ମହାରଣା LNT2505592

ପ ୁ /405116 22 129 621ବିଶ୍ଵରଂଜନ ସାହୂ ପି ସେରାଜ ସାହୂ YVY1241645
ପ ୁ /415117 33 129 622ମହ ଦ ଅକରାମ ପି ମହ ଦ ସାମିମ YVY0348565
ପ ୁ /415118 77 129 623ନରହରି ମହା ି ପି ଧରଣୀଧର ମହା ି YVY0114777
ୀ /415119 65 129 624ଅ ଳି ମହା ି ସା ନରହରି ମହା ି OR/06/044/492242

ପ ୁ /415120 47 129 625ତପନ ମହା ି ପି ଗ ବର୍  ମହା ି OR/06/044/492898
ପ ୁ /415121 45 129 626ହିମାଂଶ ୁମହା ି ପି ନରହରୀ ମହା ି OR/06/044/492246
ୀ /415122 42 129 627ପଦୀନୀ ମହା ି ସା ସୀମାଶଂୁ ମହା ି YVY0436121
ପ ୁ /415123 42 129 628ସିମାଂଶ ୁମହା ି ପି ନରହରୀ ମହା ି OR/06/044/492896
ୀ /415124 39 129 629େହମଲତା ମହା ି ସା ଶଭୁାଶ ମହା ି YVY0436139
ୀ /425125 58 129 630େରଣକୁା େଦଇ ସା ପତିତପାବନ ଓଝା LNT3307790
ପ ୁ /425126 26 129 631ବିକମ େକେଶାରୀ ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା YVY0884833
ପ ୁ /425127 60 129 632ପତିତପାବନ ଓଝା ପି ସନାତନ ଓଝା LNT3307956
ୀ /425128 28 129 633ଇତିଶୀ ଓଝା ପି ପତିତ ପାବନ ଓଝା YVY0599571
ପ ୁ /425129 25 129 634ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଓଝା ପି ପତିତ ପାବନ ଓଝା YVY0885855
ପ ୁ /435130 25 129 635ହାଫିଜଉ ିନ େସକ ପି ଅଲାଉ ିନ େସକ YVY1015254
ପ ୁ /445131 76 129 636େଗାବି  େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା OR/06/044/494377
ପ ୁ /445132 68 129 637ସେୁର  େବେହରା ପି ଖତୁ େବେହରା LNT4487971
ୀ /445133 63 129 638ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା LNT4487963
ପ ୁ /445134 62 129 639ସକୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ସନୁାକର େବେହରା YVY0399303
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ୀ /445135 51 129 640ଲିଲି େବେହରା ସା ସକୁା  କମୁାର େବେହରା YVY0399279
ୀ /445136 33 129 641େମାନାଲିସା େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା YVY0790303

ପ ୁ /445137 33 129 642ଦାଶରଥି େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା LNT3037694
ୀ /445138 29 129 643ସେରାଜିନୀ େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା YVY0790311
ୀ /445139 27 129 644ମ ଲୁତା େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା YVY0790295

ପ ୁ /445140 61 129 645କରୁଣାକର େବହୁରା ପି ନରହରି େବହୁରା LNT3262607
ୀ /445141 60 129 646ରଂଜୁବାଳା େବହୁରା ସା କରୁଣାକର େବହୁରା LNT3307816

ପ ୁ /445142 35 129 647କବି ରଂଜନ େବହୁରା ପି କରୁଣାକର େବହୁରା LNT4492229
ୀ /445143 30 129 648ନିଲିର୍ ା େବହୁରା ପି କରୁଣାକର େବହୁରା YVY0399287
ୀ /455144 69 129 649ହାରାମଣି ସାହୁ ସା ଦୟାନିଧି ସାହୁ YVY0114793
ୀ /455145 44 129 650ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧି ସାହୁ LNT4477907
ୀ /455146 39 129 651ପମିଳା ସାହୁ ସା ହରିହର ସାହୁ YVY0436147
ୀ /455147 31 129 652ଝରଣା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YVY1014992

ପ ୁ /455148 72 129 653ଦୟାନିଧି ସାହୁ ପି ହାଡ଼ିବ ୁ ସାହୁ YVY0114785
ପ ୁ /455149 42 129 654ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧି ସାହୁ YVY0114801
ପ ୁ /465150 40 129 655ତିନାଥ ଆଚାରୀ ପି ରାମମ ୂ ର୍ୀ ଆଚାରୀ LNT3121373
ପ ୁ /465151 23 129 656ସତଯ୍ ର ନ େବଉରା ପି ସ ୟ କମୁାର େବଉରା YVY1060193
ପ ୁ /465152 42 129 657ରାମ ଚ  ପାତ ପି ଅନ  ଚରଣ ପାତ LNT4140000
ୀ /465153 34 129 658ପମିଳା ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ YVY0315663
ୀ /465154 29 129 659ଶଭୁଶୀ ପ ନାୟକ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପ ନାୟକ YVY0348599

ପ ୁ /465155 32 129 660ସମିର କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ରଜନୀକା  ପ ନାୟକ YVY0114835
ୀ /465156 35 129 661ଦିପିକା ରାଉତ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ YVY1060169

ପ ୁ /465157 42 129 662ମଦନ ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ YVY0348581
ପ ୁ /475158 68 129 663ସନଯ୍ାସୀ େବେହରା ପି ହରିଆ େବେହରା OR/06/044/492370
ୀ /475159 58 129 664ଶଶୀପଭା େବେହରା ସା ସନଯ୍ାସୀ େବେହରା OR/06/044/492371

ପ ୁ /475160 46 129 665ରବି  କମୁାର େବେହରା ପି ସନଯ୍ାସୀ େବେହରା OR/06/044/492372
ପ ୁ /475161 42 129 666ପଶା  େବେହରା ପି ସନଯ୍ାସୀ େବେହରା LNT2553501
ୀ /475162 40 129 667ଲିଲି େବେହରା ପି ସନଯ୍ାଷି େବେହରା LNT2553642

ପ ୁ /475163 37 129 668ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ସନଯ୍ାସୀ େବେହରା LNT4117438
ପ ୁ /475164 44 129 669ରବି  ପ ନାୟକ ପି ରାଧାେମାହନ ପ ନାୟକ YVY0812131
ୀ /475165 39 129 670ନମିତା ପ ନାୟକ ସା ରବି  ପ ନାୟକ YVY0436154
ୀ /485166 60 129 671େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହା ି ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି YVY0234930

ପ ୁ /485167 52 129 672ପ ୁ ର୍ଚ  ମହା ି ପି କାଳିଆ ମହା ି OR/06/044/492359
ପ ୁ /485168 25 129 673ଇଶର ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି YVY0885228
ୀ /485169 23 129 674ପ ୁ ା ମହା ି ପି ପଣୂର୍ ଚ  ମହା ି YVY1057108

ପ ୁ /485170 54 129 675ରଜତ କମୁାର ପ ା ପି େଦବା ର୍ନ ପ ା LNT3307741
ୀ /485171 47 129 676ଚ ଳା ପ ା ସା ରଜତ କମୁାର ପ ା LNT2553659
ୀ /485172 24 129 677ଶମିର୍ ା ପ ା ପି ରଜତ କମୁାର ପ ା YVY1058262
ୀ /495173 64 129 678ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ବୀରବର େବେହରା LNT2505584
ୀ /495174 42 129 679ବି ୁପିୟା େବେହରା ସା ପ ଜ କମୁାର େବେହରା LNT4140703

ପ ୁ /495175 42 129 680େସୗରଭ ନାୟକ ପି ବୀରବର େବେହରା LNT2498558
ପ ୁ /495176 63 129 681େକାରାମଣି ପାତ ପି ନାରାୟଣ ପାତ OR/06/044/492378
ୀ /495177 58 129 682େରଣକୁା ପାତ ସା େକରାମଣି ପାତ OR/06/044/492379

ପ ୁ /495178 40 129 683ନିର ନ ପାତ ପି େକାରାମଣୀ ପାତ LNT2497741
ପ ୁ /495179 35 129 684ସିତାରାମ ପାତ ପି େକାରାମଣୀ ପାତ LNT4117479
ୀ /495180 30 129 685ସଜୁାତା ପାତ ସା ନିର ନ ପାତ YVY0436212

ପ ୁ /495181 29 129 686ହରିଶ ର ପାତ ପି େଗାରାମଣୀ ପାତ YVY0348615
ୀ /495182 39 129 687ସଂଯକୁ୍ତା ପ ନାୟକ ସା ରମାକା  ପ ନାୟକ YVY0348607
ୀ /505183 22 129 688ଲି ା େବେହରା ପି ଅଂତଯର୍ାମୀ େବେହରା YVY1241520
ପ ୁ /505184 47 129 689େକ. ଭଗବାନ େର ୀ ପି େକ. େମାହନରାଓ େର ୀ LNT4128484
ପ ୁ /505185 25 129 690େକ ରାଜେଶଖର େରଡି ପି େକ େକ୍ଷତିଆ େରଡି YVY1016096
ପ ୁ /505186 36 129 691େକ ସିନା େରଡି ପି େକ େକ୍ଷତବାସୀ େରଡି YVY0114884
ପ ୁ /515187 29 129 692ଆଜିଜ ଖାନ୍ ପି ଗଫରୁ ଖାନ୍ YVY0885731
ପ ୁ /515188 26 129 693ସାହାବାଜ ଖାନ ପି ଗଫରୁ ଖାନ YVY0885749
ୀ /515189 25 129 694ଫାରଜାନା ପାରବିନ ସା ଆଜିଜ ଖାନ୍ YVY0885715
ୀ /515190 34 129 695ଗାୟତୀ ରାଉତରାୟ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ରାଉତରାୟ YVY0315671
ୀ /535191 55 129 696ଭୃଲତା କର ସା ପେମାଦ ଚ  ମିଶ LNT2494748
ପ ୁ /535192 63 129 697ପେମାଦ ଚ  ମିଶ ପି ଉମାନାଥ ମିଶ LNT2494755
ପ ୁ /535193 27 129 698ପଭାସ ର ନ ମିଶ ପି ପେମାଦ ଚ  ମିଶ YVY0790337
ୀ /545194 64 129 699ବି ସିମା ଳ  ସା ବି େଦମଡୁୁ YVY0699645
ପ ୁ /545195 33 129 700ଶ ର ରାଓ ମା ଆଚିଆ ରାଓ YVY0114892
ୀ /545196 50 129 701େମାହିନୀ େର ୀ ସା େକଦାର େର ୀ LNT4140588
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ପ ୁ /545197 40 129 702ଯଧୁୀ ିର େର ୀ ପି କାେମୟା େର ୀ LNT4140281
ପ ୁ /545198 39 129 703ପସାଦ େର ୀ ପି କାମାୟା େର ୀ LNT4128856
ୀ /545199 38 129 704ଡଲିଆ େର ୀ ସା ଯଧୁୀ ିର େର ୀ LNT4117636
ୀ /545200 37 129 705ପଜୁା େରଡୀ ସା ପସାଦ େରଡୀ YVY0348623

ପ ୁ /545201 29 129 706ବି. େଦେବ  େରଡୀ ପି େଗାଲା େରଡୀ YVY0348631
ପ ୁ /545202 25 129 707ଏମ୍.ଅଶା ା େରଡି ପି ଏମ୍. େକଦାର େରଡି YVY0885053
ପ ୁ /545203 68 129 708କାମାୟା େରଡି ପି ତୁଲସାୟା େରଡି OR/06/044/492506
ପ ୁ /545204 64 129 709େଗାଲା େରଡି ପି ଦୁଗର୍ା େରଡି YVY0986463
ୀ /545205 61 129 710ଜଗାଲୁ େରଡି ସା କାେମୟା େରଡି OR/06/044/492507
ୀ /545206 55 129 711ଏମ.େକଦାରୀ େରଡି ସା ଏମ.କେୁରସ୍ େରଡି YVY0708321

ପ ୁ /565207 37 129 712ହରିହର େଜନା ପି ରସାନ  େଜନା YVY0986471
ୀ /565208 32 129 713ସନିୁତା େଜନା ସା ହରିହର େଜନା YVY0436220

ପ ୁ /575209 46 129 714ପବିତ କମୁାର େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା YVY0114959
ପ ୁ /575210 66 129 715ଲକ୍ଷୀକା  ରାଉତରାୟ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତରାୟ LNT3307733
ୀ /575211 62 129 716କଲଯ୍ାଣୀ ରାୟ ସା ଲକ୍ଷୀକା  ରାଉତ ରାୟ LNT3307782
ୀ /575212 35 129 717ଗୀତା ଳୀ ରାଉତରାୟ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ରାଉତରାୟ YVY0315689
ୀ /575213 31 129 718ଧରିତୀ ରାଉତରାୟ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ରାଉତରାୟ YVY0436246
ୀ /575214 28 129 719ଇତିଶୀ ରାଉତରାୟ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ରାଉତରାୟ YVY0436253

ପ ୁ /575215 24 129 720ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରୟଣ ରାଉତରାୟ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ରାଉତରାୟ YVY1015163
ୀ /575216 42 129 721ସକୁ ଳା ସତୂାର ସା ପବିତ କମୁାର େବେହରା YVY0114967
ୀ /585217 58 129 722ଗୀତା ବାରିକ ସା ସକୁା  ବାରିକ YVY0234948

ପ ୁ /585218 50 129 723ମଦନ େମାହନ ବାରିକ ପି ବିଚିତା ନ  ବାରିକ YVY0234955
ପ ୁ /595219 38 129 724େଶକ୍ ଇବାହିମ୍ ପି େଶକ୍ ଗଫାର LNT4140166
ପ ୁ /595220 38 129 725େଶକ. ହାପିଜ୍ଦୁଲା ପି େଶକ୍ ରେହମତ ଉଲା  LNT4117487
ପ ୁ /595221 68 129 726ଆଶର୍ୀବାଦ ଦାସ ପି ବିେନାଦ ବିହାରି ଦାସ OR/05/039/248175
ୀ /595222 42 129 727ପଭାତ ନଳୀନୀ ଦାସ ସା ଆଶର୍ୀବାଦ ଦାସ OR/05/039/248176

ପ ୁ /595223 41 129 728ପୀୟର ନ ଦାସ ପି ଆଶୀବର୍ାଦ ଦାସ YVY0315697
ୀ /595224 41 129 729ପୀୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ପି ଆଶୀବର୍ାଦ କମୁାର ଦାସ LNT4128476

ପ ୁ /595225 40 129 730େଜଯ୍ାତିର ନ ଦାସ ପି ଆଶର୍ୀବାଦ ଦାସ LNT3121399
ପ ୁ /595226 40 129 731ଦୀ ୀ ର ନ ଦାସ ପି ଆଶର୍ୀବାଦ ଦାସ LNT2553717
ପ ୁ /595227 37 129 732ଦୀପକ ମଲୀକ ପି େଗାଲଖ ଚ  ମଲୀକ LNT4117966
ପ ୁ /595228 43 129 733ଅଭିମନଯ୍ ୁପଧାନ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ YVY0114983
ପ ୁ /605229 50 129 734ଦୁଗର୍ା େସଠୀ ପି ତରଳ େସଠୀ OR/06/044/492835
ୀ /605230 43 129 735ଆପଲି େସଠୀ ସା ତରଳ େସଠୀ OR/06/044/492837

ପ ୁ /605231 38 129 736ରାଜୁ େସଠୀ ପି େବୖରୀ ଚରଣ େସଠୀ LNT4128807
ୀ /615232 53 129 737ମମତା ମଦୁୁଲି ପି େହମ  ମଦୁୁଲି OR/06/044/492061

ପ ୁ /615233 60 129 738ଦ ପାଣୀ େଗୗଡ଼ ପି ରଘନୁାଥ େଗୗଡ଼ LNT3262979
ୀ /615234 55 129 739ତାରୀଣୀ େଗୗଡ଼ ସା ଦ ପାଣୀ େଗୗଡ଼ LNT3262987

ପ ୁ /615235 49 129 740ପଦୀପ େଗୗଡ଼ ପି ରଘନୁାଥ େଗୗଡ଼ LNT3262862
ୀ /615236 58 129 741ସ କୁ୍ତା ମହା ି ପି ରତନ୍ ାକର ମହା ି LNT4517223
ୀ /615237 54 129 742ସବିତା ମହା ି ସା ରବି ମହା ି OR/06/044/492058
ପ ୁ /615238 47 129 743କୃ  ଚ  ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି LNT4517256
ୀ /615239 41 129 744େରାଜାଲିନ ମହା ି ସା କୃ ଚ  ମହା ି YVY0436261
ୀ /615240 37 129 745େରାଜାଲିନ ମହା ି ପି ରତନ୍ ାକର ମହା ି LNT3037702

ପ ୁ /615241 31 129 746ସାଗର ମହା ି ପି ରତନ୍କାର ମହା ି LNT3037710
ୀ /615242 28 129 747େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ମହା ି ପି ରଜତ କମୁାର ମହା ି YVY0436279

ପ ୁ /615243 27 129 748କିେଶାର କମୁାର ମହା ି ପି ରଜତ କମୁାର ମହା ି YVY0599530
ପ ୁ /625244 43 129 749ମହ ଦ ସିରାଜୁ ିନ ପି ମହ ଦ ମରୁସଲିନ LNT3262649
ପ ୁ /625245 40 129 750ମହ ଦ ତାଜୁଦିନ ପି ମହ ଦ ମରୁସଲିନ  LNT3262623
ୀ /625246 40 129 751ଫରିଦା ବିବି ସା ମହ ଦ ସିରାଜୁଦିନ୍ LNT3262631
ୀ /625247 52 129 752ମିତା ସିଂ ପି ରଘବୁୀର ସିଂ LNT4469730
ପ ୁ /625248 57 129 753ରଘବୁୀର ସିଂ ପି ଭିକା ସିଂ LNT4469821
ୀ /625249 36 129 754ର ିତା ସିଂ ପି ରଘବୁୀର ସିଂ LNT4469722
ପ ୁ /625250 33 129 755ଡନ ସିଂହ ପି ରଘବୁର ସିଂହ LNT4474052
ପ ୁ /635251 39 129 756େସକ୍. ଇସାଇଲ ପି େସକ୍. ଗଫାର LNT4117388
ୀ /635252 33 129 757ରଜିୟା ବିବି ସା େସକ ଇଶାଇଲ YVY0599605
ପ ୁ /635253 50 129 758ସଯୂଯ୍ର୍ କମୁାର ଦାସ - ସିେ ସର ଖ ାଇ YVY1130012
ପ ୁ /635254 21 129 759େସାେମନ ଦାସ - ସିେ ସର ଖ ାଇ YVY1130020
ୀ /635255 76 129 760ଶଶକିଳା ଖ ାୟୀ ସା େପମାନ  ଖ ାୟୀ OR/06/044/484793
ପ ୁ /635256 49 129 761ସିେ ଶର ଖ ାୟୀ ପି େପମାନ  ଖ ାୟୀ LNT4140687
ୀ /635257 45 129 762ସଂଗୀତା ଖ ାୟୀ ସା ସିେ ଶର ଖ ାୟୀ LNT4477873
ୀ /635258 40 129 763ଶୀଯକୁ୍ତା ଖ ାୟୀ ପି େପମାନ  ଖ ାୟୀ YVY0114991
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ୀ /635259 56 129 764ସ ଲୁତା ସାମଲ ସା ଭା ର ସାମଲ LNT3263027
ପ ୁ /635260 54 129 765ଭା ର ସାମଲ ପି ଭୀମ ସାମଲ OR/06/044/492072
ୀ /635261 50 129 766ମାନସୀ ଶତପଥୀ - ସିେ ସର ଖ ାଇ YVY1130038

ପ ୁ /645262 49 129 767ମଦନ େମାହନ ସାମଲ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାମଲ LNT2534667
ୀ /645263 44 129 768ସେୁଲାଚନା ସାମଲ ସା ମଦନ େମାହନ ସାମଲ LNT4140299
ୀ /645264 28 129 769ସାବିତୀ ସାମଲ ପି ମଦନ େମାନନ ସାମଲ YVY0599647

ପ ୁ /655265 80 129 770େଦେଶୟା େସଠୀ ପି ଶଯ୍ାମ େସଠୀ LNT4140372
ୀ /655266 44 129 771ଦମୟ ୀ େସଠୀ ପି େଦଶାୟା େସଠୀ LNT4090999

ପ ୁ /655267 39 129 772ରାେଜଶ େସଠୀ ପି େଦଶୟିା େସଠୀ LNT4090924
ପ ୁ /665268 90 129 773େବୖକୁ  ମିଶ ପି ଦୟାନିଧି ମିଶ LNT3307758
ୀ /665269 66 129 774େବୖେଦହୀ ମିଶ ସା େବୖକୁ  ମିଶ OR/06/044/492182
ୀ /675270 42 129 775ସଂଯକୁ୍ତା େହାତା ପି ନୀଳମଣୀ େହାତା LNT3309085

ପ ୁ /675271 40 129 776ଆେଲାକ କମୁାର େହାତା ପି ନିଳମଣୀ େହାତା LNT4117529
ୀ /675272 42 129 777େସୗଦାମିନୀ ପଢିଆରୀ ସା ଶୀଧର ପଢିଆରୀ LNT3307972

ପ ୁ /675273 70 129 778ଆଦିକ  ପଢିହାରୀ ପି େଲାକନାଥ ପଢିହାରୀ OR/06/044/492192
ୀ /675274 63 129 779ସରୁଜୀ ପଢିହାରୀ ସା ଆଦିକ  ପଢିହାରୀ OR/06/044/492193

ପ ୁ /675275 48 129 780ଶୀଧର ପଢିହାରୀ ପି ଆଦିକ  ପଢିହାରୀ LNT3307980
ପ ୁ /675276 44 129 781ଗ ାଧର ପଢିହାରୀ ପି ଆଦିକ  ପଢିହାରୀ LNT2507879
ପ ୁ /675277 42 129 782ବଂଶଧିର ପଢିହାରୀ ମା ସରୁଜୀ ପଢିହାରୀ LNT3307931
ୀ /675278 41 129 783ସଜୁାତା ପଢୀହାରୀ ସା ବଂଶୀଧର ପଢୀହାରୀ YVY0599993
ୀ /685279 39 129 784ର କୁ୍ତା ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ LNT2533719

ପ ୁ /695280 74 129 785ରାଜକିେଶାର ପାଣି ପି ଅଛୁତ ପାଣି OR/06/044/492197
ୀ /695281 64 129 786ସକୁ ଳା ପାଣି ସା ରାଜକିେଶାର ପାଣି OR/06/044/492198

ପ ୁ /695282 43 129 787ଅନାମ ପାଣି ପି ରାଜ କିେଶାର ପାଣି LNT3307774
ପ ୁ /695283 39 129 788ସଶୁା  କମୁାର ପାଣି ପି ରାଜ କିେଶାର ପାଣି YVY0115006
ପ ୁ /705284 43 129 789େସୗେର  କମୁାର ଦାସ ପି େଦେବ  ଦାସ LNT3262656
ୀ /705285 32 129 790ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା େସୗେର  କମୁାର ଦାସ YVY0790253

ପ ୁ /705286 57 129 791ବନମାଳୀ ଦାଶ ପି ଶ ନୁାଥ ଦାଶ LNT4487989
ୀ /705287 53 129 792କେଲାଳିନୀ େଦବୀ ସା ବନମାଳୀ ଦାଶ LNT4487997
ୀ /715288 71 129 793ମିନିଲତା ବାରିକ ସା କୃ ଚ  ବାରିକ LNT1698224

ପ ୁ /715289 55 129 794ରବିନାରାୟଣ ବାରିକ ପି କୃ ଚ  ବାରିକ LNT1698208
ୀ /715290 49 129 795ନିରୁପମା ବାରିକ ସା ରବିନାରାୟଣ ବାରିକ LNT1698190
ୀ /715291 76 129 796ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା ଅେଲଖ ଚ  ଦାସ OR/06/044/492328

ପ ୁ /715292 56 129 797ଭୁବନାନ  ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଚ  ଦାସ YVY0115022
ୀ /715293 51 129 798ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ଭୂବନାନ  ଦାସ OR/06/044/492329

ପ ୁ /715294 31 129 799ଶଭୁାଶଷି ଦାସ ପି ଭୁବନାନ  ଦାସ YVY0399196
ପ ୁ /715295 30 129 800େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ଭୁବନାନ  ଦାସ YVY0399048
ୀ /715296 21 129 801ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ପି ଭୁବନ ନ  ଦାସ YVY1190933

ପ ୁ /715297 70 129 802ବୁଧିଆ ପରିଡା ପି ଦିତୀୟା ପରିଡା LNT4477915
ୀ /715298 63 129 803ଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା ବୁ େଦବ ପରିଡା LNT2553311

ପ ୁ /715299 43 129 804ମେନାଜ ପରିଡା ପି ବୁ େଦବ ପରିଡା LNT2553337
ପ ୁ /715300 32 129 805ପ ଜ ପରିଡା ପି ବୁ  ପରିଡା LNT3307766
ୀ /715301 30 129 806ବନିତା ପରିଡା ପି ମେନାର ନ ପରିଡା YVY0436287
ୀ /715302 63 129 807କନକ ମ ରୀ ପାତ ସା ଭିକାରୀ ଚରଣ ପାତ YVY0115048

ପ ୁ /715303 47 129 808ନିର ନ ପାତ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ପାତ LNT4469763
ପ ୁ /715304 42 129 809ମେନାଜ ପାତ ପି ଭିକାରୀ ପାତ LNT4469748
ୀ /715305 39 129 810ଟିକିନା ପାତ ସା ନିର ନ ପାତ LNT4469755

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.40 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

86 86/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy


