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ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ୀ /1 31 165 1ତାନୀ ରାୟ ପି ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ରାୟ YVY1119817
ପ ୁ /.2 23 165 2ସିଧା  ମହ।ପାତ ପି ପଭାତ କମୁାର ମହ।ପାତ YVY1227297
ପ ୁ /03 22 165 3ଜୀବନ କମୁାର ନାୟକ ମା ସ ଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ YVY1304195
ୀ /04 29 165 4ଶଭୁଶୀ ସାହୁ ସା ଶବି କମୁାର ସାହୁ YVY0725929
ୀ /badambad5 40 165 5ମିନୁଶୀ େମାହ ି - ଦି ୀକାଂତ େମାହ ି YVY1274760
ୀ /badambad6 31 165 6ରାେଗଶୀ ସାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY1200716
ୀ /D.O. Dhir7 23 165 7ଜୟଶୀ ମହାପାତ ପି ଧୀେର  ମହାପାତ YVY1200229
ୀ /D/O NIMA8 22 165 8ନିେବଦିତା ଦାସ ମା ମିନତୀ ଦାସ YVY1231893
ୀ /Dhirendr9 46 165 9େସନ୍ହାରିକା ମହାପାତ ସା ଧୀେର  କମୁାର ମହାପାତ YVY1200211
ୀ /Jaganath10 40 165 10ଜୟଂତୀ ମଲିକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ମଲିକ YVY1284637

ପ ୁ /Jagannath11 42 165 11ସପନ୍ଜୀତ ପରିଡ଼ା ପି ରବୀ  ନାଥ ପରିଡ଼ା YVY1284652
ୀ /JHAESWAR12 36 165 12ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ଶଵିା କମୁାର ସାଇଁ YVY1227230

ପ ୁ /NIGAM NI13 20 165 13େଦବାଶଷି େଲ ା ପି ଭଗବାନ େଲ ା YVY1206143
ପ ୁ /S/O NIMAI14 20 165 14ଅେଲଖ ଦାସ ମା ମିନତୀ ଦାସ YVY1231927
ପ ୁ /115 31 165 15ଭଗବାନ େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା YVY0624148
ୀ /FLAT-1D,S16 42 165 16ଦିପନ୍ଵୀତା ରାଉତରାଏ ସା ବିଶ୍ଵଜୀତ ନ ା YVY1195890

ପ ୁ /217 49 165 17ର ନ କମୁାର ଦାଶ ପି େବୖକୁ  ବିହାରୀ ଦାଶ YVY0623553
ୀ /218 41 165 18ସସିତା ଦାଶ ସା ର ନ କମୁାର ଦାଶ YVY0623546

ପ ୁ /219 47 165 19ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଚିତା କମୁାର ନାୟକ YVY0623488
ୀ /220 44 165 20ପ ୁ ଲତା ନାୟକ ସା ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ YVY0624114

ପ ୁ /221 39 165 21ଶଶୀକା  ନାୟକ ପି ବିଚିତାନ  ନାୟକ YVY0624106
ପ ୁ /2/D,Sneha22 63 165 22ରାଣା ପତାପ ସିଂହ ପି ପ ାନନ ସିଂହ YVY0672774
ୀ /2/D,Sneha23 60 165 23ସ ର୍ଲତା ସିଂହ ସା ରାଣା ପତାପ ସିଂହ YVY0672790
ୀ /324 29 165 24ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପ ା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା YVY0624122
ୀ /425 29 165 25ସଦୁ ା ମହାପାତ ପି ପଶା  ମହାପାତ YVY0624064
ୀ /0526 21 165 26ସଭୁଦା ରାଣୀ ସାହୂ ପି ନିତ୍ଯାନ  ସାହୂ YVY1278092
ୀ /527 41 165 27ଜୟ ୀମଣି ସାହୁ ସା ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ YVY0624072
ୀ /628 36 165 28ଇପସିତା ମହା ି ପି ଅମେର  ମହା ି YVY0624023

ପ ୁ /729 42 165 29ନିର ନ ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ନାୟକ YVY0624031
ପ ୁ /830 31 165 30େଦାଳ େଗାବି  ନାୟକ ପି ପହଲାଦ ନାୟକ YVY0623983
ପ ୁ /931 58 165 31ନରହରି ନାୟକ ପି ହଟ କିେଶାର ନାୟକ YVY0624056
ପ ୁ /932 30 165 32ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ YVY0624130
ପ ୁ /933 29 165 33ନିମାଇ ଁଚରଣ ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ YVY0624098
ପ ୁ /1034 69 165 34ବିେନାଦ ନାୟକ ପି ସତାର ନାୟକ YVY0624007
ୀ /1035 49 165 35ପଭାତି ନାୟକ ସା ବିେନାଦ ନାୟକ YVY0624015

ପ ୁ /1036 39 165 36ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ ପି ରାବଗାହୀ ନାୟକ YVY0624049
ୀ /1037 34 165 37ରୀନା ନାୟକ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ YVY0624080
ୀ /1038 31 165 38ଶା ି ନାୟକ ସା ପକାଶ ନାୟକ YVY0623975

ପ ୁ /1039 29 165 39ସନୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭାବଗାହୀ ନାୟକ YVY0623991
ୀ /1140 27 165 40େଶୟା ବାଗଚି ପି ଶଯ୍ାମ ପସାଦ ବାଗଚି YVY0725879
ୀ /1141 21 165 41ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ପି େଗାବିଂଦା ଦାସ YVY1122068
ପ ୁ /1242 23 165 42ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଦାସ ପି େହମଂତ ଦାସ YVY1122084
ପ ୁ /1243 50 165 43ପେମାଦ କମୁାର ଦାଶ ପି କରୁଣା କର ଦାଶ YVY0623942
ପ ୁ /1244 27 165 44ସମିତ ନାୟକ ପି ସମୁ  ନାୟକ YVY0623959
ୀ /1245 29 165 45ଚ ାଳ ସାହୁ ସା ଅରୁପ ରଂ ନ ସାହୁ YVY1022508
ୀ /1346 27 165 46ମଧସିୁତା େଲ ା ପି ଅମିୟ େଲ ା YVY1275304
ୀ /1347 34 165 47ସରଣିକା ରାଏ ପି ଶରତ ଚ  ରାଏ YVY0623967

ପ ୁ /1448 34 165 48ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ YVY0623926
ୀ /1549 33 165 49ସଜୁତା େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା YVY0623892
ପ ୁ /1550 35 165 50ସରଜୁ ଦାଶ ପି ବିଶନାଥ ଦାଶ YVY0623876

1 107/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ  -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ  -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 44ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1551 25 165 51ଅଭୀରୁପା ପରିଡ଼ା ପି ଭଗୀରଥୀ ପରିଡ଼ା YVY1277839
ପ ୁ /1552 30 165 52େରାହନ ପ ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପ ନାୟକ YVY0623934
ୀ /1553 28 165 53ମମତା ସାହୁ ସା ସେରାଜ ସାହୁ YVY0623900

ପ ୁ /1654 33 165 54ହୃଷିେକଶ ମଲ ପି େମାହନ ମଲ YVY0623835
ପ ୁ /1755 52 165 55ପିନାକ ଦାସ ପି ପଦୀପ ଚ  ଦାସ YVY0623843
ୀ /1856 32 165 56ମମତା େବେହରା ସା ନବୀନ କମୁାର େବେହରା YVY1118892
ୀ /1857 33 165 57କନୁୀ ମହାରଣା ମା କନକ ମହାରଣା YVY1157726

ପ ୁ /1858 75 165 58ରାଧା କୃ  ପାଢ଼ୀ ପି ଅନାମ ଚଦ ପାଢ଼ୀ YVY1118553
ୀ /1859 73 165 59ବୀଜୟଲକ୍ଷୀ ପାଢ଼ୀ ସା ରାଧା କୃ  ପାଢ଼ୀ YVY1118603

ପ ୁ /1860 45 165 60ର ିତ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ପି ରାଧା କୃ  ପାଢ଼ୀ YVY1118694
ୀ /1861 38 165 61େମାନାଲିସା ପାଢ଼ୀ ସା ର ିତ କମୁାର ପାଢ଼ୀ YVY1118652

ପ ୁ /1862 59 165 62ବିଚିତାନ  ସାହୁ ପି େଗାବ ର୍ ନ ସାହୁ YVY0623868
ୀ /1863 57 165 63ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ବିଚିତା ନ  ସାହୁ YVY0623850
ୀ /1864 26 165 64ଅ ିର୍ତା ସାହୁ ପି ବିଚିତାନ  ସାହୁ YVY1078831

ପ ୁ /B-1865 35 165 65ପଷୁାଣ କମୁାର େଜନା ସାମ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା YVY0798934
ୀ /1966 49 165 66ସନୁୀତା କାନୁନେଗା ସା ବିକାଶ କମୁାର କାନୁନେଗା YVY0623801
ୀ /2067 38 165 67ସାଗତିକା ମହା ି ସା ଦିବଯ୍ଦଶର୍ୀ ମହା ି YVY0623819

ପ ୁ /2068 29 165 68ପତାପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ YVY0623827
ପ ୁ /2169 27 165 69କୃ  ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା YVY0623777
ୀ /2170 29 165 70ମନିୁ ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା YVY0623785

ପ ୁ /2171 28 165 71ଶକୁ ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା YVY0623769
ୀ /2172 22 165 72ପିୟ ା ପିୟଦଶର୍ୀନୀ ପି ତନ୍ଯା କମୁାର େଭାଳ YVY1109420

ପ ୁ /2273 39 165 73ଅନୁଜ କମୁାର ସିଂହ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ YVY0623793
ୀ /2374 44 165 74ରିତା ମହା ି ସା ଶାରଦା ପସନନ୍  ପ ନାୟକ YVY0623736

ପ ୁ /2375 49 165 75ଶାରଦା ପସନନ୍  ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ ଚ  ପ ନାୟକ YVY0623728
ପ ୁ /2476 27 165 76େଗାବି  ଚ  ମିଶ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ମିଶ YVY0725861
ୀ /2477 39 165 77ସସିତା ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ମିଶ YVY0624312

ପ ୁ /24/a78 40 165 78ଆଦିତ୍ଯ ସାମ ରାୟ - ପାଯୟଲ ତୀଖା YVY1227123
ପ ୁ /2579 47 165 79ଦିେବ ୁ କମୁାର ମିଶ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମିଶ YVY0623751
ୀ /2580 44 165 80ଛବିରାଣୀ ରାଉତରାୟ ସା ସାଗର ରାଉତରାୟ YVY0623686

ପ ୁ /2681 35 165 81ହିମାଂସ ୁେଶଖର ପାଇକରାୟ ପି ଭାବଗାହି ପାଇକରାୟ YVY0623694
ୀ /2782 79 165 82ସଶୁୀଳା େଦଇ ସା ଦୁଯଯ୍ର୍ଧନ ସାଈଁ YVY0623702

ପ ୁ /2883 50 165 83ସପନ କମୁାର ହାଲଦାର ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ ହାଲଦାର YVY0623645
ୀ /2884 47 165 84ଅପ ର୍ା ହାଲଦାର ସା ସପନ କମୁାର ହାଲଦାର YVY0623660

ପ ୁ /2885 28 165 85ସମିୁତ ହାଲଦାର ପି ସପନ କମୁାର ହାଲଦାର YVY0623652
ପ ୁ /2986 55 165 86ଶତୁଘନ ସାହୁ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ସାହୁ YVY0624296
ୀ /2987 50 165 87ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ଶତୁଘନ ସାହୁ YVY0914093
ୀ /3088 23 165 88ଚିନୁ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା YVY1061134

ପ ୁ /3089 20 165 89େଗାପାଳ କୃ  େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା YVY1278787
ୀ /3090 50 165 90ମନସିନୀ ମିଶ ସା ସି ାଥର୍  ମହାପାତ YVY0623678
ୀ /3191 28 165 91େସାନାଲିକା ବିଶାଳ ପି ରେମଶ ଚ  ବିଶାଳ YVY0623165
ପ ୁ /3192 44 165 92େରଜିମନ ଜି ପି ଜଜର୍  ଏ YVY0623587
ପ ୁ /3193 29 165 93ପଦୀପ କମୁାର େସନାପତି ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ େସନାପତି YVY0623579
ପ ୁ /3294 38 165 94ସବୁତ େଲ ା ପି ନିର ନ େଲ ା YVY0623561
ୀ /3295 35 165 95ବିେନାଦିନୀ େଲ ା ସା ସବୁତ େଲ ା YVY0623629
ୀ /3296 36 165 96ମିନତୀ ରାଉତ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ରାଉତ YVY0623637
ୀ /3297 31 165 97ଅନୁସୟା ରାଉତ ସା ପାଥର୍  ସାରଥୀ ରାଉତ YVY0623611
ୀ /3298 28 165 98ରଶିତା ସାହୁ ସା ନଟବର ସାହୁ YVY0623603

ପ ୁ /3399 27 165 99ସ ିପ ମହା ି ପି େସୗଯଯ୍ର୍ ପକାଶ ମହା ି YVY0725887
ୀ /34100 40 165 100ସମିୁତା ଦାସ ସା ନରହରି ଦାସ YVY0623595
ପ ୁ /34101 68 165 101ସବୁାଶ ଚ  େଜନା ପି ପହଲାଦ େଜନା YVY0623520
ୀ /34102 61 165 102ମ ଶୁୀ େଜନା ସା ସବୁାଶ ଚ  େଜନା YVY0623496
ୀ /34103 38 165 103ଗୀତାମୟୀ େଜନା ପି ସବୁାଶ ଚ  େଜନା YVY0623504
ପ ୁ /34104 36 165 104ରାେକଶ କମୁାର େଜନା ପି ସବୁାଶ ଚ  େଜନା YVY0623538
ୀ /35105 32 165 105ଚିରସିତା ମିଶ ସା ରାମକୃ  ମିଶ YVY0623512
ୀ /36106 22 165 106ଐସରୂଯା ଏ ପି ଏସ. ଅଲିଲ କମୁାର YVY1285030
ପ ୁ /36107 63 165 107ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ ପି ବାମେଦବ ଦାଶ YVY0623447
ୀ /36108 56 165 108ଗିତା ଳୀ ଦାଶ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ YVY0623470
ପ ୁ /36109 34 165 109ସମିତ କମୁାର ଦାଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ YVY0623462
ୀ /36110 28 165 110େସାନାଲି ଦାଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ YVY0623454
ୀ /36111 39 165 111ପେମାଦା ସାହୂ ପି ନିସାମଣି ସାହୂ YVY1285055
ୀ /36112 60 165 112ଶା ିଲତା ଶତପଥୀ ସା ତପନ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0623421
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ୀ /36113 36 165 113ରାଜଲକ୍ଷୀ ଶତପଥୀ ପି ତପନ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0623413
ପ ୁ /37114 29 165 114ସି ା  ମହାପାତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ YVY0623371
ୀ /38115 36 165 115ତପସି◌ିନୀ ନାଥ ସା ମେନାଜ କମୁାର ନାଥ YVY1070952

ପ ୁ /38116 44 165 116ଶୀମ  କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ  ଚ  ରାଉତ YVY0623389
ୀ /38117 40 165 117ସଜୁାତା ରାଉତ ସା ଶୀମ  କମୁାର ରାଉତ YVY0623397
ୀ /39118 39 165 118ବିେନାଦିତା ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ YVY0477075
ୀ /39119 36 165 119ବିଭୁଷିତା ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ YVY0477067
ୀ /39120 54 165 120ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମିଶ ସା ସେୁର ନାଥ ରଥ OR/06/043/020545

ପ ୁ /39121 28 165 121ଅଭୟ ମିଶ ପି ବି ୁ ଚରଣ ମିଶ YVY0298448
ପ ୁ /39122 48 165 122ବଳଭଦ ପରିଡା ପି ମଦନ ପରିଡା YVY0623330
ପ ୁ /39123 69 165 123ରାେଜ ନାଥ ରଥ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ରଥ YVY0716175
ପ ୁ /39124 68 165 124େଦେବ  ନାଥ ରଥ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ରଥ OR/06/043/020552
ୀ /39125 67 165 125ମିନାକ୍ଷୀ ରଥ ସା ରାେଜ ନାଥ ରଥ YVY0716167

ପ ୁ /39126 65 165 126ସେୁର  ନାଥ ରଥ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ରଥ OR/06/043/020544
ୀ /39127 57 165 127କଲଯ୍ାଣୀ ରଥ ସା େଦେବ ନାଥ ରଥ JTV1562453

ପ ୁ /39128 41 165 128ହିମାଂଶ ୁରଥ ପି ରାେଜ  ନାଥ ରଥ YVY0798876
ୀ /39129 37 165 129ପଜୂା ରଥ ପି େଦେବ  ରଥ YVY0417915

ପ ୁ /39130 31 165 130ଶଶା  େଶଖର ରଥ ପି ସେୁର ନାଥ ରଥ YVY0140210
ପ ୁ /40131 31 165 131ସାଗର କମୁାର ବାରିକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ YVY0298455
ୀ /40132 75 165 132ଇ ୁପଭା ଦାସ ପି ରମଣୀ ର ନ ଦାସ JTV1560432

ପ ୁ /40133 72 165 133କରୁଣାକର ଦାସ ପି ବଂଧ ୁଦାସ OR/06/043/020554
ୀ /40134 68 165 134ପଣୁଯ୍ପଭା ଦାସ ସା କରୁଣାକର ଦାସ JTV1562735
ୀ /40135 44 165 135ବିଶଜିତା ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ JTV1562719
ୀ /40136 42 165 136ବିଜୟିତା ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ JTV1562701

ପ ୁ /41137 55 165 137ଡଃ େଶଖତବାରକ ଅଲି ପି େଶଖ କବିର JTV2370567
ୀ /41138 57 165 138େମାହୁଲ େବେହରା ସା ଫକିର େବେହରା YVY0298919

ପ ୁ /41139 41 165 139ବିକାଶ େଭମରାଜକା ପି ବଜର ଲାଲ େଭାମରାଜକା JTV2370583
ପ ୁ /41140 53 165 140ସଦାନ  ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ JTV1573716
ପ ୁ /41141 49 165 141ପଦୀ  କମୁାର ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ JTV1573724
ୀ /41142 42 165 142ମଧସିୁତା ଦାସ ସା ପଦୀ  କମୁାର ଦାସ YVY0140988

ପ ୁ /41143 57 165 143ଭରତ ଚ  େଜନା ପି େକଳୁ ଚରଣ େଜନା YVY0298935
ୀ /41144 51 165 144ମିନତୀ େଜନା ସା ଭରତ ଚ  େଜନା YVY0298927

ପ ୁ /41145 28 165 145ଚି ର ନ େଜନା ପି ଭରତ ଚ  େଜନା YVY0477042
ୀ /41146 25 165 146ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େଜନା ପି ଭରତ ଚ  େଜନା YVY0914283

ପ ୁ /41147 30 165 147ପିୟବତ କବି ପି ପଦନାଭ କବି YVY1141431
ପ ୁ /41148 29 165 148ପଦନାଭ କବି ପି େଗାବିଂଦା ଚଂଦ କବି YVY1141449
ୀ /41149 51 165 149ପଜ୍ଞା ପରମିତା ମହାପାତ ସା େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ମହାପାତ YVY0141002

ପ ୁ /41150 59 165 150ପେମାଦ କମୁାର ମିଶ ପି ନିର ନ ମିଶ JTV2568145
ପ ୁ /41151 58 165 151ପଦୀ  କମୁାର ମିଶ ପି ନିର ନ ମିଶ OR/06/043/002558
ୀ /41152 55 165 152ସଷୁମା ମିଶ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମିଶ JTV2579118
ୀ /41153 52 165 153ବିଶଜିତା ମିଶ ସା ପଦୀ  କମୁାର ମିଶ JTV1557073
ୀ /41154 34 165 154ନିଶୀତା ମିଶ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମିଶ JTV2579456
ୀ /41155 27 165 155େଶତା ମିଶ ପି ପଦୀ  କମୁାର ମିଶ YVY0725911

ପ ୁ /41156 31 165 156ଅଭିେଶକ ମହା ି ପି ଅଘଯ୍ର୍ପକାଶ ମହା ି YVY0362459
ପ ୁ /41157 58 165 157େଜଯ୍ାତିରଂଜନ ମହାପାତ ପି ପିତବାସ ମହାପାତ YVY0140996
ୀ /41158 57 165 158ଛବି ପୟଦଶର୍ନୀ ସା ଡଃ େଶଖତବାରକ ଅଲି JTV2370575
ୀ /41159 29 165 159େସାନମ ରାନୀ ସା େଶଖ୍ ତବାରକ୍ ଅଲୀ YVY0477059

ପ ୁ /42160 37 165 160ସେ ାଷ କମୁାର େଭାଇ ପି େଗୗରା  ଚରଣ େଭାଇ YVY0298950
ୀ /42161 50 165 161େଦବଦାସୀ ମହା ୀ ସା ଅଶନୀ କମୁାର ମହା ୀ YVY0141010
ପ ୁ /42162 49 165 162ପରୀକ୍ଷିତ ପରିଡା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପରିଡା JTV2435873
ୀ /42163 42 165 163ପମି ପରିଡା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପରିଡା JTV2435683
ପ ୁ /42164 40 165 164କାଳିଆ ପରିଡା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପରିଡା JTV2435691
ୀ /42165 37 165 165ଟିକିଲି ପରିଡା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପରିଡା JTV2435709
ୀ /42166 37 165 166ଶବିାନୀ ସାମ ରାୟ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାମ ରାୟ YVY0298968
ୀ /43167 47 165 167ମୀରା େବହୁରା ସା ବରଦା ପସାଦ େବହୁରା JTV1427228
ପ ୁ /44168 58 165 168ପସନ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ଶକୁେଦବ ଷଡ ୀ JTV1649136
ପ ୁ /45169 61 165 169ଉେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ପହାହ ଚରଣ େବେହରା JTV1573732
ପ ୁ /46170 39 165 170ଅନୁସୟା େବେହରା ପି ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା JTV1427293
ପ ୁ /46171 57 165 171ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି େଗାବ ର୍ ନ ମହା ି JTV2370492
ପ ୁ /46172 55 165 172କାଳ ୀ ଚରଣ ମହା ି ପି େଗାବ ର୍ ନ ମହା ି JTV2370286
ୀ /46173 52 165 173ଇତିଶୀ ମହା ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି JTV2370500
ୀ /46174 40 165 174ସ ଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ରବି  କମୁାର ନାୟକ YVY0476192
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ୀ /47175 31 165 175ମଧଛୁ ା େବେହରା ପି ଚି  ର ନ େବେହରା YVY0298976
ପ ୁ /47176 24 165 176େସାମାକା  େଜଠୀ ପି ମେନାର ନ େଜଠୀ YVY1256700
ପ ୁ /47177 42 165 177ପେମାଦ ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ YVY1022664
ପ ୁ /47178 54 165 178ଅକ୍ଷୟ ପ ା ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ପ ା YVY0700260
ୀ /47179 46 165 179ମମତା ପ ା ସା ଅକ୍ଷୟ ପ ା YVY0700278

ପ ୁ /47180 25 165 180ଅଭିେଷକ ପ ା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା YVY1022623
ୀ /47181 68 165 181େସନ୍ହ ପରିଜା ସା ବିଜୟ କମୁାର ପରିଜା OR/06/043/020396

ପ ୁ /47182 58 165 182ରାଜା ପରିଜା ପି ବାମେଦବ ପରିଜା OR/06/043/020397
ପ ୁ /47183 58 165 183ବିଶଜିତ୍ ପରିଜା ପି ବାମେଦବ ପରିଜା OR/06/043/020398
ୀ /47184 51 165 184ମହାେଶତା ପରିଜା ସା ରାଜା ପରିଜା JTV1562925

ପ ୁ /47185 35 165 185ରାଜୀବ ପରିଜା ପି ବିଜୟ ପରିଜା YVY0191692
ପ ୁ /47186 24 165 186ହଷର୍ବ ର୍ ନ ପରିଜା ପି ରାଜା ପରିଜା YVY0991562
ପ ୁ /47187 55 165 187ବିେର  ପାତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପାତ YVY0623348
ୀ /48188 91 165 188ପଦାବତୀ େବେହରା ସା ମେହ  ପସାଦ େବେହରା JTV1570472

ପ ୁ /48189 72 165 189ମେନାରଂଜନ େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା JTV1427806
ୀ /48190 65 165 190େସୗଭାଗିନୀ େବେହରା ସା ମେନାରଂଜନ େବେହରା JTV1427814

ପ ୁ /48191 64 165 191ମାଟିଆ େବେହରା ପି େଯାଗି େବେହରା YVY0700195
ପ ୁ /48192 60 165 192ଚି ର ନ େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା JTV1427855
ୀ /48193 59 165 193କନିୁ େବେହରା ସା ମାଟିଆ େବେହରା YVY0700161
ୀ /48194 52 165 194ମମତା ରାଣି େବେହରା ସା ଚି ର ନ େବେହରା JTV1427848

ପ ୁ /48195 52 165 195ହୃଦୟ ର ନ େବେହରା ପି ମେନାର ନ େବେହରା JTV1564202
ୀ /48196 48 165 196ବନିତା େବେହରା ପି ମେନାର ନ େବେହରା JTV1427756

ପ ୁ /48197 45 165 197ଜ୍ଞାନର ନ େବେହରା ପି ମେନାର ନ େବେହରା JTV1427707
ପ ୁ /48198 38 165 198ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ମାଟିଆ େବେହରା YVY0700179
ୀ /48199 36 165 199ସରସତୀ େବେହରା ପି ମାଟିଆ େବେହରା YVY0700153
ୀ /48200 31 165 200ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ମାଟିଆ େବେହରା YVY0623306

ପ ୁ /48201 61 165 201ରବି  ନାଥ ମହାପାତ ପି ନାଗମଣି ମହାପାତ YVY0623322
ୀ /48202 54 165 202ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାପାତ ସା ରବି  ନାଥ ମହାପାତ YVY0623298

ପ ୁ /48203 36 165 203ଜିେତ  କମୁାର ମହାପାତ ପି ରବୀ  ନାଥ ମହାପାତ YVY0623363
ପ ୁ /48204 30 165 204ମାନସ ର ନ ମହାପାତ ପି ରବି  ନାଥ ମହାପାତ YVY0623355
ପ ୁ /48205 35 165 205ନିହାର ପସାଦ ପାତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପାତ YVY0140236
ୀ /48206 28 165 206ସଦିୁ ା ସାମଲ ପି ଶରତ ଚ  ସାମଲ YVY0819474

ପ ୁ /49207 51 165 207ଶବିପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରେମଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/022606
ପ ୁ /49208 48 165 208ଦୁଗର୍ାପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରେମଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/022623
ୀ /49209 47 165 209ଶାଶତୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଦୁଗର୍ାପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1714146
ୀ /49210 21 165 210ବଂଶକି। ଆଚାଯର୍ ୳ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY1097468
ୀ /50211 61 165 211ସ ଯ୍ା ରାଉତ ସା ରାଜକିେଶାର ରାଉତ OR/06/043/022016

ପ ୁ /50212 54 165 212ରାଜକିେଶାର ରାଉତ ପି ବାନାମର ରାଉତ JTV1427657
ପ ୁ /50213 34 165 213ଅରବି  ରାଉତ ପି ରାଜକିେଶାର ରାଉତ JTV2370963
ପ ୁ /50214 29 165 214ଅଭିନ ନ ରାଉତ ପି ରାଜ କିେଶାର ରାଉତ YVY0725903
ପ ୁ /51215 62 165 215ଦିପକ କମୁାର ମହା ି ପି େଗୗରା  ମହା ି OR/06/043/022020
ୀ /51216 61 165 216ସ କୁ୍ତା ମହା ି ସା ବିଧ ୁଭୁଷଣ ମହା ି YVY0477034
ୀ /51217 55 165 217ମମିତା ମହା ି ସା ଦିପକ ମହା ି OR/06/043/022021
ୀ /51218 29 165 218ବି ୁ ପିୟା ମହା ି ପି ବିଧ ୁଭୂଷଣ ମହା ି YVY0623314
ୀ /51219 24 165 219ବଷର୍ା ମହା ୀ ସା େଦବାସିସ ମହା ୀ YVY1141084

ପ ୁ /51220 57 165 220ଦାଶରଥୀ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ YVY0298984
ୀ /51221 52 165 221େଗୗରୀ ସାହୁ ସା ଦାଶରଥୀ ସାହୁ YVY0298992
ୀ /51222 30 165 222ନମିତା ସାହୁ ପି ଦାଶରଥୀ ସାହୁ YVY0362475

ପ ୁ /51223 47 165 223ସେବର୍ ଶର ସାଇଁ ପି ଦାଶରଥୀ ସାଇଁ YVY0362467
ପ ୁ /51224 46 165 224ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସବୁଳ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0623249
ୀ /51225 42 165 225ସ କୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ସେବର୍ ଶର ସାଇଁ YVY0299016
ପ ୁ /51226 40 165 226ପଶା   କମୁାର ସାଇଁ ପି ସବୁଳ ଚରଣ ସାଇଁ YVY1119031
ୀ /51227 39 165 227ମେନାରମା ସାଇଁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ YVY0623231
ୀ /51228 23 165 228େକାେମଳ ସାଇଁ ସା େଜୖମିନୀ ସାଇଁ YVY0299008
ପ ୁ /52229 32 165 229ଆସିଶ ଭଗତ ପି େବୖଦନାଥ ଭଗତ YVY0844068
ପ ୁ /52230 78 165 230ରତିକା  ମହା ି ପି ସୀତାନାଥ ମହା ି OR/06/043/022026
ପ ୁ /52231 63 165 231ଭୂବନ େମାହନ ମହା ି ପି ସୀତାନାଥ ମହା ି OR/06/043/022025
ପ ୁ /52232 24 165 232େସୗରଭ ମହା ି ପି ଭୂବନ ମହାନ ମହା ି YVY1157718
ୀ /52233 66 165 233ମିନତୀ ପ ନାୟକ ସା ରତିକା  ମହା ି OR/06/043/022027
ୀ /52234 56 165 234ପିୟମଦା ପ ନାୟକ ସା ଭୁବନ େମାହନ ମହା ି JTV1556349
ପ ୁ /53235 54 165 235ଆନ  କିେଶାର େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YVY1022417
ୀ /53236 48 165 236ମେନାରମା େବେହରା ସା ଆନ  କିେସାର େବେହରା YVY1022425
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ୀ /53237 24 165 237ଶଭୁଶୀ େବେହରା ପି ଆନ  କିେସାର େବେହରା YVY1022656
ପ ୁ /53238 69 165 238ଭାବଗାହୀ ବିଶାଳ ପି ବାସେୁଦବ ବିଶାଳ JTV1570662
ୀ /53239 63 165 239ରୁବି ବିଶାଳ ସା ଭାବଗାହୀ ବିଶାଳ JTV1570654

ପ ୁ /53240 39 165 240ବିଭାଶ ବିଶାଳ ପି ଭାବଗାହୀ ବିଶାଳ JTV1570670
ୀ /53241 35 165 241ଉପାସନା ବିଶାଳ ପି ଭାବଗାହି ବିଶାଳ JTV2568038
ୀ /53242 20 165 242େନହା କମୁାର ଗୁ ା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଗୁ ା YVY1296268

ପ ୁ /53243 69 165 243ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା ପି ଅପ ର୍ େଜନା LJQ5369277
ପ ୁ /53244 38 165 244େସୗମଯ୍ େଶଖର େଜନା ସାମ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା YVY0798942
ପ ୁ /53245 45 165 245ଶଳିାଦିତଯ୍ ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ନାୟକ OR/06/043/022031
ପ ୁ /53246 42 165 246ଶଳିା ିତଯ୍ ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ନାୟକ OR/06/043/022032
ୀ /53247 42 165 247ରୂପାମିକା ନାୟକ ପି ର ାଧର ନାୟକ JTV1570688
ୀ /53248 40 165 248ସଶିତା ନାୟକ ସା ଶଳିାଦିତଯ୍ ନାୟକ JNN1182740
ୀ /53249 70 165 249ଆେଲାକରଶି ସାଇଁ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାଇଁ OR/06/043/022030
ୀ /53250 66 165 250ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ସାଇଂ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା LJQ5369269

ପ ୁ /54251 62 165 251ଅନୁପ କର ପି ପିତାମର କର OR/06/043/022036
ୀ /54252 56 165 252ନିହାରିକା କର ସା ଅନୁପ କର OR/06/043/022037
ୀ /54253 46 165 253କା ନ ନାୟକ ସା ଉମା ନାୟକ YVY0623264

ପ ୁ /54254 70 165 254ବିେର  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େନତାନ  ପ ନାୟକ YVY0623280
ପ ୁ /54255 38 165 255ଅମୀର କା  ପ ନାୟକ ପି ବିେର  କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0913996
ୀ /54256 63 165 256ମେନାରମା ପ ନାୟକ ସା ବିେର  କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0623256
ୀ /54257 33 165 257କାେବରୀ ସାହୁ ସା କାଜଲ କମୁାର ସାହୁ YVY0914192

ପ ୁ /54258 31 165 258ଜୁଲୁ ସାହୂ ପି ନଟବର ସାହୂ YVY1208222
ପ ୁ /54259 39 165 259କାଜଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ JTV1475052
ପ ୁ /54260 36 165 260ଶୀମନ ସରୂପ ପି ଅନୁପ କର YVY0407049
ୀ /55261 64 165 261ପୀତିଲତା ମହାପାତ ସା ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ JTV1427699

ପ ୁ /55262 35 165 262ସତଯ୍ଜିତ୍ ମହାପାତ ପି ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ YVY0700203
ପ ୁ /56263 40 165 263ତପନ କମୁାର କର ପି କ୍ଷିେରାଦ ପସାଦ କର JTV1570407
ୀ /56264 74 165 264ବୁଲି ପଧାନ ସା ଭାବଗାହି ପଧାନ YVY0476929

ପ ୁ /56265 50 165 265କ୍ଷୀେରାଦ ପଧାନ ପି ଭାବଗାହି ପଧାନ YVY0476770
ପ ୁ /56266 47 165 266େଲାକନାଥ ପଧାନ ପି ଭାବଗାହୀ ପଧାନ YVY0475087
ପ ୁ /56267 46 165 267ଲି ରାଜ ପଧାନ ପି ଭାବଗାହି ପଧାନ YVY0476903
ପ ୁ /56268 46 165 268ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଭାବଗାହି ପଧାନ YVY0475079
ପ ୁ /56269 36 165 269ଦିବାକର ପଧାନ ପି ଭାବଗାହି ପଧାନ YVY0476887
ୀ /56270 35 165 270ସପନ୍ା ପଧାନ ସା ଲି ରାଜ ପଧାନ YVY0476762
ୀ /56271 34 165 271ର ିତା ପଧାନ ପି ଭାବଗାହି ପଧାନ YVY0140954
ୀ /56272 34 165 272କବିତା ପଧାନ ସା େଲାକନାଥ ପଧାନ YVY0475095
ୀ /56273 33 165 273ପ ୁ ା ଳୀ ପଧାନ ସା ନାରାୟଣ ପଧାନ YVY0476911
ୀ /56274 33 165 274ସଜୁାତା ପଧାନ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ପଧାନ YVY0475103

ପ ୁ /56275 33 165 275କଶୁ ପଧାନ ପି ଭାବଗାହି ପଧାନ YVY0140939
ପ ୁ /56276 33 165 276ନବ ପଧାନ ପି ଭାବଗାହି ପଧାନ YVY0140947
ୀ /56277 31 165 277ମମତା ପଧାନ ସା ଦିବାକର ପଧାନ YVY0476895
ପ ୁ /57278 57 165 278ର ିବ ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ OR/06/043/022058
ୀ /57279 52 165 279ଅପରାଜିତା ଦାସ ସା ରଣଜୀବ ଦାସ OR/06/043/022059
ୀ /57280 23 165 280ରିତିକା ଦାସ ପି ର ୀବ ଦାସ YVY1208313

ପ ୁ /58281 61 165 281ଶେୁଭ ୁ ରାୟ ପି େଗାଲକ ରାୟ OR/06/043/022064
ପ ୁ /58282 60 165 282ରଂଜନ ରାୟ ପି େଗାଲକ ରାୟ OR/06/043/022065
ପ ୁ /58283 35 165 283େରାହିତ ରାୟ ପି ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ରାୟ YVY0141028
ୀ /59284 37 165 284େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େଲ ା ସା ଗଦାଧର େଲ ା JTV2579449

ପ ୁ /59285 48 165 285େଗାପାଳ କୃ  ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YVY0407254
ପ ୁ /60286 52 165 286ଅ ନ କମୁାର ମହା ି ପି କମଳ େଲାଚନ ମହା ି YVY0831008
ପ ୁ /61287 82 165 287ଆକଳିୁ ଚରଣ ପରିଡା ପି ଖତୁ ପରିଡା OR/06/043/022650
ୀ /61288 73 165 288ବିଚିତା ପରିଡା ସା ଆକଳିୁ ପରିଡା OR/06/043/022651
ପ ୁ /61289 51 165 289େଦବାନ  ପରିଡା ପି ଆକଳିୁ ପରିଡା OR/06/043/022654
ୀ /61290 49 165 290ପତିଭା ମ ରୀ ପରିଡା ପି ଆକଳିୁ ପରିଡା OR/06/043/022652
ପ ୁ /61291 47 165 291ବିଭୁତିଭୁଷଣ ପରିଡା ପି ଆକଳିୁ ପରିଡା OR/06/043/022653
ୀ /61292 33 165 292ମୀନତୀ ପ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ପ ନାୟକ YVY0141069
ୀ /61293 37 165 293ଅ ଳି ପିୟଦଶର୍ନୀ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପରିଡା YVY0475061
ପ ୁ /61294 72 165 294ଚକଧର ସାହୁ ପି ଭାବଗାହୀ ସାହୁ YVY0362517
ୀ /61295 65 165 295ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଚକଧର ସାହୁ YVY0362509
ପ ୁ /61296 40 165 296ଶୀକା  େଶଖର ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ YVY0362483
ୀ /61297 36 165 297ସମିୁତା ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ YVY0476754
ୀ /61298 31 165 298ସଚିୁତା ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ YVY0362491
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ପ ୁ /62299 53 165 299ମାନସ ର ନ ମିଶ ପି ପଦନାଭ ମିଶ JTV2579423
ୀ /62300 44 165 300ତିେଳା ମା ମିଶ ସା ପଦନାଭ ମିଶ JTV2579571

ପ ୁ /62301 41 165 301ତାପସ ରଂଜନ ମିଶ ପି େହମ  କମୁାର ମିଶ JTV2579555
ୀ /62302 47 165 302ଶ ା ଳୀ ପ ା ସା ମାନସ ର ନ ପ ା JTV2579431

ପ ୁ /62303 40 165 303ପଭାତ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ତିପାଠୀ JTV2579563
ପ ୁ /62304 38 165 304ପଥୃୀରାଜ ତିପାଠୀ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ତିପାଠୀ JTV2579548
ପ ୁ /63305 85 165 305ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ ପି କରୁଣାକର ବିଶାଳ OR/06/043/022080
ୀ /63306 73 165 306ସେୁଲାଚନା ବିଶାଳ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ OR/06/043/022081

ପ ୁ /63307 52 165 307ଉଲାସ ବିଶାଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ YVY0362525
ପ ୁ /63308 49 165 308ବିକାଶ ରଂଜନ ବିଶାଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ JTV2579407
ପ ୁ /63309 46 165 309ମାନସର ନ ବିଶାଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ OR/06/043/022086
ୀ /63310 44 165 310େନହା ବିଶାଳ ସା ଉଲାସ ବିଶାଳ YVY0362533
ୀ /63311 43 165 311ମଳିନା ବିଶାଳ ସା ବିଳାସ ରଂଜନ ବିଶାଳ YVY0362541
ୀ /63312 42 165 312ଅନୁରୂପା ବିଶାଳ ସା ବିକାଶ ର ନ ବିଶାଳ YVY0362558

ପ ୁ /63313 40 165 313ପକାଶ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ମାୟାଧର ବିଶାଳ JTV2579415
ୀ /63314 33 165 314ସ ମିତା ବିଶାଳ ସା ରତିକା  ବିଶାଳ YVY1060136

ପ ୁ /63315 20 165 315ଆଦସର୍ା ବିସ୍ଵାଲ ପି ବିଲାସ ର ନ ବିସ୍ଵାଲ YVY1277607
ପ ୁ /63316 19 165 316ବିସ୍ଵାସ ର ନ ବିସ୍ଵାଲ ପି ବିକାସ ର ନ ବିସ୍ଵାଲ YVY1278258
ପ ୁ /63317 34 165 317ସଯୂଯ୍ର୍ େଶଖର ମହାପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY0623215
ୀ /63318 29 165 318ପଜ୍ଞା ପରମିତା ମହାପାତ ପି ଅଭୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY0623223
ୀ /64319 32 165 319ସାଗରୀକା ବିଶାଳ ସା ପକାଶ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0474874
ୀ /64320 82 165 320ନିଶାମଣି ପାଣି ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପାଣି JTV1429695

ପ ୁ /64321 65 165 321ନିର ନ ପାଣି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପାଣି JTV1427525
ୀ /64322 58 165 322େରଣବୁାଳା ପାଣି ସା ନିର ନ ପାଣି JTV1426758
ୀ /64323 48 165 323ରଶିତା ପାଣି ପି ସେୁର  ପାଣି JTV1427483

ପ ୁ /64324 40 165 324ବିଶରଂଜନ ପାଣି ପି ନିର ନ ପାଣି JTV1426709
ପ ୁ /64325 38 165 325େସୗମଯ୍ ର ନ ପାଣି ପି ନିର ନ ପାଣି YVY0140244
ପ ୁ /64326 37 165 326ସରୂପ ର ନ ପାଣି ପି ନିର ନ ପାଣି JTV1426717
ପ ୁ /64327 36 165 327ସଂଦୀପ କମୁାର ପାଣି ପି ସେୁର  ନାଥ ପାଣି YVY0476689
ୀ /65328 52 165 328ସହୁାସିନୀ େଦହୁରୀ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମଲିକ YVY0140269

ପ ୁ /65329 84 165 329ପଭାକର ମଲିକ ପି ନାରାୟଣ ମଲିକ JTV1560481
ପ ୁ /65330 55 165 330ଆେଲାକ କମୁାର ମଲିକ ପି ପଭାକର ମଲିକ JTV1565415
ୀ /65331 49 165 331ଅନସୟୂା ମଲିକ ପି ପଭାକର ମଲିକ OR/06/043/022104
ୀ /65332 47 165 332ମନସିନୀ ମଲିକ ସା ଆେଲାକକମୁାର ମଲିକ JTV2435840

ପ ୁ /65333 58 165 333ଅେଶାକ କମୁାର ମଲିକ ପି ପଭାକର ମଲିକ OR/06/043/034114
ପ ୁ /65334 52 165 334ଅରୁଣ କମୁାର ମଲିକ ପି ପଭାକର ମଲିକ YVY1197326
ୀ /65335 42 165 335ସପିୁୟା ସାମ ରାୟ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ମଲିକ YVY0141036
ୀ /66336 36 165 336କମୁାରୀ ଲକ୍ଷୀପୀୟା ବାରିକ ପି ଦାେମାଦର ବାରିକ JTV2435584
ୀ /66337 69 165 337ଶା ି େଦଵୀ ବମର୍ା ସା େଭାଳାରାମ ବମର୍ା YVY1210160
ୀ /66338 37 165 338ଅପ ର୍ା ବ ର ସା ବିଶଜିତ୍ ବ ର YVY0140293

ପ ୁ /66339 61 165 339ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଆଦିକ  େବେହରା YVY1109511
ପ ୁ /66340 44 165 340ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YVY0191700
ୀ /66341 29 165 341ପଟିକ୍ଷ୍ଯା େବେହରା ପି ପଦୀପ େବେହରା YVY1141076

ପ ୁ /66342 71 165 342କଲଯ୍ାଣ ଚକବ ର୍ୀ ପି ସ ର୍ କସୁମୁ ଚକବ ର୍ୀ YVY1210145
ୀ /66343 57 165 343ଶଖିା େଦ ସା ସ ୟ େଦ YVY0362624

ପ ୁ /66344 41 165 344େସୗମିତ େଦ ପି ସ ୟ େଦ YVY0362616
ପ ୁ /66345 39 165 345ସମିୁତ୍ େଦ ପି ସ ୟ େଦ YVY0362640
ପ ୁ /66346 52 165 346େଗାକଳୁ କର ପି ଜେମଶର କର YVY0746842
ୀ /66347 44 165 347େସୗଦାମିନୀ କର ସା େଗାକଳୁ କର YVY0623173
ପ ୁ /66348 25 165 348ରାେକଶ କର ପି େଗାକଳୁ କମୁାର କର YVY1208180
ପ ୁ /66349 21 165 349ରାେକଶ କର ପି େଗାକଳୁ କମୁାର କର YVY1208123
ପ ୁ /66350 53 165 350ବିଜୟ ପସାଦ ମିଶ ପି ହରିହର ମିଶ YVY0140319
ୀ /66351 46 165 351େଦବଯାନୀ ମିଶ ପି ବିଜୟ ପସାଦ ମିଶ YVY0140327
ୀ /66352 57 165 352ସମତା େମାଦକ ସା ଦିଲିପ େମାଦକ YVY0362608
ପ ୁ /66353 48 165 353ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ମାଟି ମହା ି YVY0140277
ୀ /66354 39 165 354ଅମଲିୁ ମହା ି ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0140285
ପ ୁ /66355 30 165 355ଆକାଶ ନାଇକ ପି ବି ୁ ନାଇକ YVY1208289
ୀ /66356 58 165 356ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ସା ରସା ନାୟକ YVY0362590
ପ ୁ /66357 44 165 357ରସାନ  ନାୟକ ପି ପବିତ ନାୟକ YVY0476655
ୀ /66358 40 165 358କମୁାରୀ ଶମିା ଓଝା ପି ଶ ର ଓଝା JTV2435535
ପ ୁ /66359 41 165 359ରଂଜନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନଟବର ସାଇଁ YVY0140301
ପ ୁ /67360 32 165 360ଜିେତ  ବାରିକ ପି ଉଦୟନାଥ ବାରିକ YVY0362673
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ୀ /67361 52 165 361ବିେନାଦିନୀ େବେହରା ସା ପଭାକର େବେହରା YVY0476531
ପ ୁ /67362 52 165 362ଅଭିରାମ େବେହରା ପି ଗରୁୁଚରଣ େବେହରା YVY1277953
ପ ୁ /67363 43 165 363ପରୂନ ଚଂଦ େବେହରା ପି ତିନାଥ େବେହରା YVY1277219
ପ ୁ /67364 38 165 364ଯଗୁଳ କିେଶାର େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YVY0476648
ୀ /67365 35 165 365ବି ୁପିୟା େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା YVY0476663
ୀ /67366 34 165 366ଇ ୁମତୀ େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା YVY0476523
ୀ /67367 83 165 367ପଫଲୁବାଳା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ OR/06/043/022118

ପ ୁ /67368 62 165 368ନିମାଇ ଁରଂଜନ ଦାସ ପି ନିରଂଜନ ଦାସ JTV1429539
ୀ /67369 45 165 369ଦି ିମୟୀ ଦାସ ସା ନୃସିଂହ ର ନ ଦାସ YVY1022565
ୀ /67370 44 165 370ଦୀ ିମୟୀ ଦାସ ସା ନୃସିଂହ ର ନ ଦାସ JTV1649052

ପ ୁ /67371 43 165 371ବାସେୁଦବ ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ YVY0913756
ୀ /67372 43 165 372ମିନତୀ ଦାସ ସା ନିମାଇ ଁରଂଜନ ଦାସ JTV1429547
ୀ /67373 40 165 373ଶାବଣୀ ଦାସ ସା ବାସେୁଦବ ଦାସ YVY0913822

ପ ୁ /67374 32 165 374େସୗମଯ୍ ର ନ ଦାସ ପି ନିହାର ର ନ ଦାସ YVY0191718
ପ ୁ /67375 27 165 375େଜଯ୍ାତି ର ନ ଦାସ ପି ନିତାଇ ର ନ ଦାସ YVY0819359
ପ ୁ /67376 26 165 376ଶଭୁମ ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ YVY0913772
ପ ୁ /67377 22 165 377ପଭୂପାଦ ଦାସ ପି ନୁସିଂଘା ଚରଣ ଦାସ YVY1208156
ୀ /67378 22 165 378ନିେବଦିତା ଦାସ ପି ନିମାଇ ଁର ନ ଦାସ YVY1208172

ପ ୁ /67379 21 165 379ଅେଲଖ ଦାସ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ YVY1208164
ୀ /67380 30 165 380ଗୀତା େଦବୀ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାଓ YVY0623199
ୀ /67381 44 165 381ମୀନା େଗାସାମି ସା ସ ୟ େଗାସାମି YVY1183466

ପ ୁ /67382 21 165 382ସନି େଗାସ୍ଵାମୀ ପି ସ ୟ େଗାସ୍ଵାମୀ YVY1183508
ପ ୁ /67383 35 165 383ଦିଲିପ କମୁାର ଗରୁୁ ପି ପଭାସ ଗରୁୁ YVY1208297
ୀ /67384 25 165 384ଶଧା ଳୀ ଗରୁୁ ସା ଦିଲିପ ଗରୁୁ YVY1208305
ୀ /67385 30 165 385ଶଭୁଶୀ େଲ ା ପି ବିମଳ କୃ  େଲ ା YVY0819326
ୀ /67386 40 165 386କ ିତା ମହା ି ସା କୃ ଚ  ମହା ି YVY1022573

ପ ୁ /67387 45 165 387ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି YVY0476671
ପ ୁ /67388 40 165 388ଜିେତ  ମହା ି ପି ରବୀ  ମହା ି YVY0362715
ୀ /67389 39 165 389େସାନାଲିକା ମହା ି ପି ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି YVY0476515
ୀ /67390 31 165 390ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ଜିେତ  ମହା ି YVY0362772
ୀ /67391 28 165 391ଅନୁସୟା ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି YVY0623207

ପ ୁ /67392 66 165 392େଗାପିନାଥ ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା YVY1035468
ୀ /67393 60 165 393ରିନାପାଣୀ ପ ା ସା ମାଧଵ ଚଂଦ ପ ା YVY1140938
ୀ /67394 56 165 394ଲକ୍ଷୀ ପ ା ସା େଗାପିନାଥ ପ ା YVY1035450
ୀ /67395 29 165 395ସେରାଜିନି ପ ା ସା ରାେଜଶ କମୁାର ପ ା YVY1035476

ପ ୁ /67396 24 165 396ମାନସ ର ନ ପ ା ପି ମାଧଵ ଚଂଦ ପ ା YVY1140896
ୀ /67397 20 165 397ଜସିନ ପ ା ପି ବିଶଜିତ ପ ା YVY1183482
ୀ /67398 29 165 398ଶଶତିା ରାଓ ମା େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଓ YVY0819334

ପ ୁ /67399 53 165 399କଳୁମଣି ସାହାଣୀ ପି କାଳ ୀ ସାହାଣୀ YVY0362731
ପ ୁ /67400 24 165 400ଚି ରଂଜନ ସାହାଣୀ ପି କଳୁମଣି ସାହାଣୀ YVY1109487
ପ ୁ /67401 46 165 401େବଣଧୁର ସାହୁ ପି ବୁ େଦବ ସାହୁ YVY0207795
ୀ /68402 80 165 402ସଷୁମାରାଣୀ ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ OR/06/043/022108

ପ ୁ /68403 55 165 403ମାନସରଂଜନ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/043/022109
ପ ୁ /68404 50 165 404ପଭାସରଂଜନ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/043/022110
ପ ୁ /68405 50 165 405ସଂଜୀବ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ JTV1429687
ୀ /68406 48 165 406ବିଦଯ୍ତୁପଭା ସାହୁ ସା ମାନସ ର ନ ସାହୁ JTV1427780
ୀ /68407 41 165 407ସବୁାସିନୀ ସାହୁ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ସାହୁ JTV1474873
ୀ /69408 32 165 408ଚା ିନୀ ମିଶ ପି ଦାେମାଦର ମିଶ YVY0191726

ପ ୁ /69409 33 165 409ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଧୀେରନ ସାହୁ YVY0191734
ୀ /70410 51 165 410ଜାନକୀ ପହରାଜ ସା ଯତୀ ନାଥ ରଥ YVY0406967
ୀ /70411 82 165 411କାନନବାଳା ରଥ ସା ଗେଜ  ରଥ OR/06/043/022129
ପ ୁ /70412 60 165 412ଜତିଂଦ ନାଥ ରଥ ପି ଗେଜଂଦ ସ ୁ ର ରଥ YVY1309541
ୀ /70413 59 165 413ନିହାରିକା ରଥ ପି ଗେଜ  ରଥ OR/06/043/022130
ପ ୁ /71414 56 165 414ତନୟ କମୁାର େଭାଳ ପି ମଧସୁଦୁନ େଭାଳ JTV1429612
ୀ /71415 48 165 415େରଣବୁାଳା େଭାଳ ସା ତନୟ କମୁାର େଭାଳ YVY1109396
ପ ୁ /72416 51 165 416ହରଦ  ପଝୂାରୀ ପି େମାହନ ପଝୁାରୀ YVY0476507
ୀ /72417 58 165 417ରୀନା ରାୟ ସା ଜୟ  କମୁାର ରାୟ YVY0191742
ୀ /72418 68 165 418ସ କୁ୍ତାବାଳା ସିହନ୍ା ସା ମନି  ସିହନ୍ା OR/06/043/022134
ପ ୁ /72419 49 165 419େଗାପାଳ ସିହନ୍ା ପି ମନି  ସିହନ୍ା OR/06/043/002236
ୀ /72420 44 165 420େସାନିଆ ସିହନ୍ା ସା େଗାପାଳ ସିହନ୍ା YVY1182161
ପ ୁ /73421 50 165 421ବିଶର ନ ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ OR/06/043/022139
ୀ /73422 49 165 422ସନ୍ି ା ଦାସ ସା ବିଶ ରଂଜନ ଦାସ YVY0140335
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ପ ୁ /73423 45 165 423ପକାଶ ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ OR/06/043/022140
ୀ /73424 37 165 424େସାନାଲି ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ YVY0140343
ୀ /74425 39 165 425ସସିତା ବିଶାଳ ସା ଓମ ପକାଶ ପରିଜା YVY0819508

ପ ୁ /74426 76 165 426ବିମଳ ପସନନ୍  ପରିଜା ପି କୃ ଚ  ପରିଜା JTV1428010
ୀ /74427 75 165 427େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ପରିଜା ସା ବିମଳପସନନ୍  ପରିଜା JTV1428036

ପ ୁ /74428 74 165 428ତାରା ପସନନ୍  ପରିଜା ପି କୃ ଚ  ପରିଜା OR/06/043/022141
ପ ୁ /74429 71 165 429ଚ ିର୍କା ପସନନ୍  ପରିଜା ପି କୃ ଚ  ପରିଜା JTV1474832
ୀ /74430 65 165 430କବିତା ପରିଜା ସା ଚ ିର୍କା ପସନନ୍  ପରିଜା JTV1474840

ପ ୁ /74431 61 165 431ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପରିଜା ପି କୃ ଚ  ପରିଜା OR/06/043/022144
ୀ /74432 52 165 432ବବିତା ପରିଜା ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପରିଜା OR/06/043/022145

ପ ୁ /74433 44 165 433ଓମ୍ ପକାଶ ପରିଜା ପି ବିମଳ ପସନନ୍  ପରିଜା JTV1427962
ପ ୁ /74434 42 165 434େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ପରିଜା ପି ବିମଳ ପସନନ୍  ପରିଜା YVY0191759
ୀ /74435 38 165 435ରୀମା ପରିଜା ପି ଚ ିର୍କା ପସନନ୍  ପରିଜା YVY0191767
ୀ /74436 35 165 436େସୖମଯ୍ା ପରିଜା ପି ଚ ିର୍କା ପରିଜା YVY0141044
ୀ /74437 38 165 437େଶତାେଲାନା ପ ନାୟକ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ପରିଜା YVY0819482
ୀ /75438 88 165 438େବୖେଦହୀ ମିଶ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ OR/06/043/022148
ୀ /76439 40 165 439କ ନା ମିଶ ସା େଗୗତମ ରଥ YVY0140350

ପ ୁ /76440 48 165 440େଗୗତମ ରଥ ପି ଶୀନିବାସ ରଥ OR/06/043/022153
ପ ୁ /76441 39 165 441ସି ାଥର୍  ଶ ର ରଥ ପି ଶିନିବାସ ରଥ YVY0988451
ପ ୁ /77442 54 165 442କରୁଣାକର ବାରିକ ପି ଭିକାରୀ ବାରିକ JTV1551670
ୀ /77443 53 165 443େରଣବୁାଳା ବାରିକ ସା କରୁଣାକର ବାରିକ JTV1551662
ୀ /77444 27 165 444କ ରୁୀ ବାରିକ ପି କରୁଣାକର ବାରିକ YVY1109503

ପ ୁ /77445 22 165 445ବିସୟ ବାରିକ ପି କରୁଣାକର ବାରିକ YVY1109495
ପ ୁ /78446 92 165 446ଯଧିୁ ିର ମହା ି ପି େଭାଳାନାଥ ମହା ି YVY0988469
ପ ୁ /78447 63 165 447ଜିେତ ିୟ ମହା ି ପି ଯଧିୁ ିର ମହା ି OR/06/043/022202
ୀ /78448 59 165 448ସନୁ ା ମହା ି ସା ଜିେତ ିୟ ମହା ି OR/06/043/022203

ପ ୁ /G - 78, O449 23 165 449ସଯୂଯ୍ର୍ ପକାଶ ମହା ି  ପି ତିଥର୍ାନ  ମହା ି  YVY1119569
ପ ୁ /79450 65 165 450ପତିତପାବନ ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ OR/06/043/022170
ୀ /79451 58 165 451କସୁମୁ ପଭା ଦାସ ସା ପତିତପାବନ ଦାସ OR/06/043/022171

ପ ୁ /79452 37 165 452ଶବି ପସାଦ ଦାସ ପି ପତିତପାବନ ଦାସ JTV2371078
ପ ୁ /79453 35 165 453ନ  କିେଶାର ଦାସ ପି ପତିତପାବନ ଦାସ JTV2579381
ୀ /79454 33 165 454ମିନତୀ ଦାସ ପି ପତିତପାବନ ଦାସ YVY0432344
ୀ /79455 32 165 455ରଚିତା କାନୁନ୍େଗା ସା ସିବ ପସାଦ କାନୁନ୍େଗା YVY1208255

ପ ୁ /79456 84 165 456ପରମାନ  ତିପାଠୀ ପି ରତନ୍ ାକର ତିପାଠୀ OR/06/043/022165
ୀ /79457 79 165 457େବଲାରାଣୀ ତିପାଠୀ ସା ପରମାନ  ତିପାଠୀ OR/06/043/022166
ୀ /79458 45 165 458ପଲବିକା ତିପାଠୀ ପି ପରମାନ  ତିପାଠୀ OR/06/043/022164

ପ ୁ /80459 69 165 459ଡାଃ. ଗିରୀଶ ଚ  ମିଶ ପି ରାମଚ  ମିଶ OR/06/043/022163
ୀ /80460 69 165 460ଦୀ ିପଭା ମିଶ ସା ଡାଃ.ଗିରୀଶ ଚ  ମିଶ YVY0988477
ୀ /80461 45 165 461ସାଧା ମିଶ ପି ଡାଃ.ଗିରୀଶ ଚ  ମିଶ OR/06/043/022597
ୀ /80462 42 165 462ସାହା ମିଶ ପି ଡାଃ.ଗିରୀଶ ଚ  ମିଶ JTV1544071
ୀ /80463 37 165 463େସୗମଯ୍ା ମିଶ ପି ଡାଃ.ଗିରୀଶ ଚ  ମିଶ YVY0574988
ୀ /81464 44 165 464ସସିତା ପ ନାୟକ ସା ବଳରାମ କର JTV2441707

ପ ୁ /82465 50 165 465ବିକମ ଦାସ ପି ଭମର ଦାସ OR/06/043/022159
ପ ୁ /82466 48 165 466ପାଥର୍  ସାରଥି ଦାସ ପି ଭମର ଦାସ OR/06/043/022160
ୀ /82467 46 165 467େଶୖଳବାଳା ଦାସ ସା ପାଥର୍ସାରଥୀ ଦାସ JTV1638857
ୀ /82468 30 165 468ଅଂକିତା ଦାସ ପି ସଂଗାମ ଦାସ YVY1141423

ପ ୁ /82469 26 165 469ଆଶେୁତାଷ ଦାସ ପି ସଂଗାମ ଦାସ YVY1141415
ୀ /82470 65 165 470ପ ୁ ଲତା େଜନା ସା ସକୁେଦବ େଜନା OR/06/043/022596
ୀ /83471 78 165 471ସନିୁତୀ େଲ ା ସା େକୖଳାସ େଲ ା OR/06/043/022298
ପ ୁ /83472 54 165 472ସପନ୍ଜିତ୍ େଲ ା ପି େକୖଳାସ େଲ ା OR/06/043/022299
ୀ /83473 51 165 473ଅଲିଭା େଲ ା ସା ସପନ୍ଜିତ୍ େଲ ା JTV2579365
ପ ୁ /83474 50 165 474ଜୟଜିତ୍ େଲ ା ପି େକୖଳାସ େଲ ା OR/06/043/022301
ୀ /83475 49 165 475ସଜୁାତା େଲ ା ସା ଜୟଜିତ୍ େଲ ା YVY0476499
ପ ୁ /83476 47 165 476ଶଭୁଜିତ୍ େଲ ା ପି େକୖଳାସ ଚ  େଲ ା OR/06/043/022300
ୀ /83477 45 165 477ସଂଘମିତା େଲ ା ସା ଶଭୁଜିତ୍ େଲ ା JTV2579373
ୀ /84478 80 165 478ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ସା ଭମରବର ନାୟକ OR/06/043/022305
ପ ୁ /84479 60 165 479ଶବିପସାଦ ନାୟକ ପି ଭମରବର ନାୟକ OR/06/043/022308
ୀ /84480 29 165 480ସ ୀତା ନାୟକ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ନାୟକ YVY1208230
ପ ୁ /84481 29 165 481ଭବାନୀ ଶ ର ନାୟକ ପି ଶକି୍ତ ପସାଦ ନାୟକ YVY1208149
ପ ୁ /85482 66 165 482ରବି ପସାଦ ମିଶ ପି େଗାବି  ମିଶ YVY1172626
ପ ୁ /85483 56 165 483ସବୁତ ନ ପି ନିେରାଦ ନ JTV1475151
ପ ୁ /86484 44 165 484ସେୁର  କମୁାର ଧୀର୍ ପି ବାସେୁଦବ ଧୀର୍ JTV1628890
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ୀ /86485 36 165 485ନିମର୍ଳା ଧୀର ସା ସେୁର  କମୁାର ଧୀର YVY0623090
ପ ୁ /86486 48 165 486ଅନୀୟ ର ନ କାନୁନ୍େଗା ପି ଉେପ  ନାଥ କାନୁନ୍େଗା YVY0819391
ପ ୁ /86487 44 165 487ବିଶରଂଜନ କାନୁନେଗା ପି ଉେପ  ନାଥ କାନୁନେଗା YVY0623140
ପ ୁ /87488 37 165 488ବିର  ିବଡେଜନା ପି େବଣଧୁର ବଡେଜନା JTV2579332
ପ ୁ /87489 55 165 489ଗିରିଧାରୀ ବାରିକ ପି ମିଛୁ ବାରିକ JTV2579357
ପ ୁ /87490 40 165 490ଜଗନନ୍ ାଥ ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡା JTV2579340
ପ ୁ /87491 48 165 491ଧନ ୟ ପଧାନ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ପଧାନ JTV2579399
ପ ୁ /87492 43 165 492ନିଳାଦି ରାଉତ ପି ପଦ େଲାଚନ ରାଉତ JTV2579100
ପ ୁ /87493 69 165 493ଭୁବେନଶର ସାହୁ ପି ପହଲାଦ ସାହୁ YVY0623108
ପ ୁ /87494 40 165 494ବାଳକୃ  ସାହୁ ପି ପହରାଜ ସାହୁ YVY0623116
ୀ /87495 32 165 495ସସିତା ସାହୁ ସା ବାଳକୃ  ସାହୁ YVY0623124

ପ ୁ /87496 75 165 496ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ମେୂଷଇ ସାଇଁ JTV1427863
ୀ /87497 70 165 497ସବିତା ସାଇଁ ସା ବାବାଜୀ ସାଇଁ JTV1427871

ପ ୁ /87498 48 165 498ସ ୀବ ସାଇଁ ପି ବାବାଜୀ ସାଇଁ JTV1427996
ୀ /87499 42 165 499ଅକ୍ଷ ୂ ର୍ା ସାଇଁ ସା ସଂଜୀବ ସାଇଁ JTV1427988
ୀ /87500 41 165 500ଲିଜାଲିନ ସାଇଁ ସା ସ ୀପ ସାଇଁ YVY0798959

ପ ୁ /88501 66 165 501ବିଜୟ କମୁାର ସରକାର ପି ଧିେରନ ସରକାର OR/06/043/022591
ୀ /89502 49 165 502ମ ରିକା େଜନା ସା ଭଗବାନ େଲ ା YVY1109263
ୀ /89503 39 165 503େରାଜାଲିନ କର ସା ସତଯ୍ବତ ପାଣି YVY0623058

ପ ୁ /89504 55 165 504ଭଗବାନ େଲ ା ପି ମଥରୁୀ ଚରଣ େଲ ା YVY0140376
ୀ /89505 24 165 505ମିଲନ କମୁାର େଲ ା ସା ଭଗବାନ େଲ ା YVY1109255

ପ ୁ /89506 72 165 506ସେବର୍ ଶର ପାଣି ପି ନାରାୟଣ ପାଣି OR/06/043/022223
ୀ /89507 68 165 507ସାବିତୀ ପାଣି ସା ପଭାକର ପାଣି OR/06/043/022226

ପ ୁ /89508 65 165 508ଧରଣୀଧର ପାଣି ପି େକ୍ଷତବାସୀ ପାଣି OR/06/043/022227
ୀ /89509 55 165 509ଶା ିଲତା ପାଣି ସା ଧରଣୀଧର ପାଣି OR/06/043/022228

ପ ୁ /89510 43 165 510ସତଯ୍ବତ ପାଣି ପି ସେବର୍ ଶର ପାଣି JTV1426550
ୀ /89511 41 165 511ସଂଘମିତା ପାଣି ପି ସେବର୍ ଶର ପାଣି JTV1426485

ପ ୁ /89512 40 165 512ବିଘନ୍ରାଜ ପାଣି ପି ପଭାକର ପାଣି JTV1426501
ୀ /89513 39 165 513ସରଣୀକା ପାଣୀ ପି ସେବର୍ ଶର ପାଣୀ JTV1426493
ୀ /89514 39 165 514ପିୟମଦା ପାଣି ପି ପଭାକର ପାଣି JTV1429463

ପ ୁ /89515 35 165 515ଆଶଶି କମୁାର ପାଣି ପି ଧରଣିଧର ପାଣି JTV2579324
ପ ୁ /89516 34 165 516ଅଶିନୀ କମୁାର ପାଣି ପି ଧରଣୀଧର ପାଣି JTV2579092
ପ ୁ /90517 60 165 517ଶବିଚରଣ ଦାସ ପି ଗେଣଶର ଦାସ OR/06/043/022232
ପ ୁ /90518 56 165 518ହୃଦାନ  ଦାସ ପି ଗେଣଶର ଦାସ OR/06/043/022234
ୀ /90519 55 165 519େରଖା ଦାସ ସା ଶବିଚରଣ ଦାସ OR/06/043/022233
ୀ /90520 53 165 520ଭାରତୀ ଦାସ ସା ହୃଦାନ  ଦାସ OR/06/043/022235

ପ ୁ /90521 50 165 521ଶ  ୁଚରଣ ଦାସ ପି ଗେଣଶର ଦାସ OR/06/043/022237
ପ ୁ /90522 34 165 522ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଶବି ଚରଣ ଦାସ JTV2579241
ୀ /90523 30 165 523ତୃ ି ରାଣୀ ଦାସ ପି ଶବି ଚରଣ ଦାସ YVY0623017

ପ ୁ /90524 30 165 524ବିେରନ ଦାସ ପି ଶବି ଚରଣ ଦାସ YVY0623082
ପ ୁ /90525 29 165 525ଲଲିତ କମୁାର ଦାସ ପି ହୃଦାନ  ଦାସ YVY0623074
ୀ /90526 27 165 526େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ଦାସ ପି ହୃଦାନ  ଦାସ YVY0623066

ପ ୁ /91527 57 165 527ଦୀପକକମୁାର ଭୂୟଁା ପି ବୀରକିେଶାର ଭୂୟଁା OR/06/043/022244
ୀ /91528 30 165 528ନ ିତା ଭୂୟଁା ପି ଦୀପକ କମୁାର ଭୂୟଁା YVY0798868
ୀ /91529 37 165 529ସନିୁତା କାନୁନେଗା ସା ପଶା  କାନୁନେଗା JTV2579274
ୀ /91530 53 165 530ରାନୁଶୀ ମହାପାତ ସା ଦୀପକ ଭୂୟଁା OR/06/043/022245
ୀ /91531 48 165 531ମାନସୀ ମହାପାତ ସା ସଶୁଲି କମୁାର ଦାସ YVY0798835

ପ ୁ /91532 67 165 532ସଧୁୀର ଚ  ମହା ି ପି ସଦାନ  ମହା ି JTV2579258
ୀ /91533 57 165 533ଅନନ୍ଦା ମହା ି ସା ସଧୁୀର ଚ  ମହା ି JTV2579308
ୀ /91534 33 165 534ରୀମା ମହା ି ପି ସଧୁୀର ଚ  ମହା ି JTV2579266
ୀ /91535 58 165 535ଅରୁ ତୀ ପ ନାୟକ ସା େଦବୀ ପସାଦ ପ ନାୟକ YVY0140384
ୀ /92536 55 165 536ଅରୁ ତୀ କାନୁନ୍େଗା ପି ପକାଶ କାନୁନ୍େଗା OR/06/043/022189
ପ ୁ /92537 51 165 537ପଶା କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ପକାଶଚ  କାନୁନେଗା YVY0988485
ୀ /92538 46 165 538ସବିତା କାନୁନ୍େଗା ପି ପକାଶ କାନୁନ୍େଗା OR/06/043/022190
ପ ୁ /92539 42 165 539ପଦୀ  କାନୁନ୍େଗା ପି ପକାଶ କାନୁନ୍େଗା OR/06/043/022192
ପ ୁ /92540 63 165 540ବନବିହାରୀ ନାୟକ ପି କୁ  ଚ  ନାୟକ YVY0914242
ପ ୁ /92541 58 165 541ନିହାର ର ନ ରାୟ ପି ସ ିଦାନ  ରାୟ JTV1685171
ୀ /93542 37 165 542ଶକୁ ଳା ଭୁୟଁା ସା ଅଥୟ ଭୁୟଁା YVY1022540
ପ ୁ /93543 55 165 543ପିୟୁଷ ମିଶ ପି େଦେବ  ମିଶ OR/06/043/022276
ୀ /93544 27 165 544ପିତୀ ପଦା ମିଶ ପି ପିୟୁଷକମୁାର ମିଶ YVY1022557
ୀ /93545 45 165 545ପଦଜା ପ ିତ ସା ପିୟୁଷ ମିଶ JTV1650811
ୀ /94546 70 165 546ରୁପ େଗାଛି ସା ଭମରବର େଗାଛି OR/06/043/022258
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ପ ୁ /94547 60 165 547ବୀରବର େଗାଛି ପି ସନାତନ େଗାଛି OR/06/043/022252
ୀ /94548 58 165 548ସେୁଲାଚନା େଗାଛି ସା ବୀରବର େଗାଛି JTV1554450
ୀ /94549 41 165 549ଭାନୁଶୀ େଗାଛି ପି ବୀରବର େଗାଛି JTV1551688
ୀ /94550 40 165 550ରାନୁଶୀ େଗାଛି ପି ବୀରବର େଗାଛି JTV1551696
ୀ /94551 39 165 551ମାନୁଶୀ େଗାଛି ପି ବୀରବର େଗାଛି JTV1427822

ପ ୁ /94552 35 165 552ବିଜୟ କମୁାର େଗାଛି ପି ବୀରବର େଗାଛି JTV2371037
ୀ /94553 71 165 553େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମିଶ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମିଶ OR/06/043/022253

ପ ୁ /94554 54 165 554ସେୁର  କମୁାର ମହା ି ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହା ି YVY0716209
ୀ /94555 51 165 555କନକଲତା ମହା ି ସା ସେୁର  କମୁାର ମହା ି YVY0716225
ୀ /94556 26 165 556େରଣକୁା ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି YVY0914366

ପ ୁ /94557 25 165 557ସତଯ୍ବତ ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି YVY0914069
ପ ୁ /94558 22 165 558ପିୟବତ ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି YVY1141613
ୀ /95559 60 165 559ସରସତୀ ଦାସ ସା େଦୖତାରୀ ଦାସ OR/06/043/022584
ୀ /95560 60 165 560ଗେୁରଇ େଦଈ ସା ଚେ ଶର ନିଃଶ YVY0988493

ପ ୁ /95561 70 165 561ଚେ ଶର ନିଃଶ ପି ହଟ ନିଃଶ OR/06/043/022608
ପ ୁ /95562 43 165 562ପଦୀପ କମୁାର ନିଃଶ ପି ଚେ ଶର ନିଃଶ JTV1474881
ପ ୁ /95563 39 165 563ସେ ାଷ ନିଃଶ ପି ଚେ ଶର ନିଃଶ JTV1474899
ୀ /95564 37 165 564ସାଗରିକା ନିଶ ସା ପଦୀପକମୁାର ନିଶ JTV2370542
ୀ /95565 36 165 565ଆରତି ନିଶା ସା ସେ ାଶ କମୁାର ନିଶା YVY0476200

ପ ୁ /96566 62 165 566ସେ ାଷ କମୁାର ବାରିକ ପି ନବକିେଶାର ବାରିକ OR/06/043/022625
ପ ୁ /96567 39 165 567େକଶରଂଜନ ଖଟୁଆ ପି ଗ ବର୍  ଖଟୁଆ JTV1551738
ପ ୁ /96568 39 165 568ଜ୍ଞାନ ର ନ ଖଟୁଆ ପି ଗ ର୍ବ ଖଟୁଆ YVY0191783
ୀ /PLOT NO.569 44 165 569ଇତିଶୀ ପଟନାୟକ ସା େଦବାଶଷି ଦାସ JTV2652634

ପ ୁ /97570 65 165 570ମନର ନ ଘେଡଇ ପି ସେବର୍ ଶର ଘେଡଇ YVY0476424
ୀ /97571 61 165 571ରୁକଣୁା ଘେଡଇ ସା ମନର ନ ଘେଡଇ YVY0476416

ପ ୁ /97572 65 165 572ବାବାଜୀ େସନାପତି ପି ମଣି େସନାପତି JTV1699156
ପ ୁ /98573 39 165 573ଅମଲୂଯ୍ ନାୟକ ପି ସରୁ ନାୟକ JTV1428069
ୀ /98574 44 165 574ସଲୁଚନା ପ ନାୟକ ସା ସେ ାଶ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0141051
ୀ /98575 41 165 575ସସୀତା ପ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ପ ନାୟକ JTV1427939

ପ ୁ /98576 40 165 576ଦୀପକ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ପ ନାୟକ JTV1427715
ୀ /99577 27 165 577ନିକି ମିଶ ପି ଦାେମାଦର ମିଶ YVY0934067
ୀ /99578 49 165 578େବବିବାଳା ମହା ି ସା ବି ୁ ପସାଦ ସାମ ରାୟ YVY0407031

ପ ୁ /99579 50 165 579ଶବି ଶ ର ସାମ ରାୟ ପି କଳୁମଣି ସାମ ରାୟ JTV1552876
ପ ୁ /99580 45 165 580ବି ୁ ପସାଦ ସାମ ରାୟ ପି କଳୁମଣି ସାମ ରାୟ YVY0417907
ପ ୁ /100581 68 165 581ସନୁାକର େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା JTV1551712
ୀ /100582 64 165 582ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ସନୁାକର େବେହରା OR/06/043/022655

ପ ୁ /100583 42 165 583ମେନାରଂଜନ େବେହରା ପି ସନୁାକର େବେହରା JTV1551720
ୀ /101584 47 165 584ପମିଳା ବାରିକ ସା ବିର  ିବାରିକ OR/06/043/022581

ପ ୁ /101585 46 165 585ବିର  ିବାରିକ ପି ଭଗବାନ ବାରିକ YVY0844076
ୀ /101586 37 165 586ପମିଳା ବାରିକ ସା ବିର  ିବାରିକ YVY0914150
ୀ /101587 21 165 587ପଭାତୀ ବାରିକ ପି ବିର  ିବାରିକ YVY1163989
ପ ୁ /101588 57 165 588ସେୁର  ନାୟକ ପି ଦିନବ ୁ ନାୟକ YVY0362806
ୀ /101589 48 165 589ବିଣାପାଣୀ ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାୟକ YVY0362798
ୀ /101590 30 165 590ଅନୁପମା ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାୟକ YVY0362780
ୀ /101591 49 165 591ପଵାଡା ନଳିନୀ ରାଉତରାୟ ସା ପଦି  କିେଶାର ରାଉତରାୟ YVY1124676

ପ ୁ /101592 39 165 592ଶବି କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିଶ ଚ  ସାହୁ JTV1556794
ପ ୁ /101593 55 165 593ବାବାଜୀ ସାହୁ ପି ହରି  ସାହୁ OR/06/043/022580
ପ ୁ /102594 47 165 594ଦାଶରଥି େଜନା ପି ରାମଚ  େଜନା JTV2579217
ୀ /102595 81 165 595ସରୁବାଳା ନ ସା ଶରିିଶ ନ OR/06/043/022279
ୀ /102596 58 165 596ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ନ ସା ମେନାର ନ ନ OR/06/043/022278
ପ ୁ /102597 49 165 597େସୗଭାଗଯ୍ରଂଜନ ନ ପି ମେନାରଂଜନ ନ YVY0140400
ପ ୁ /102598 39 165 598େସୗମଯ୍ରଂଜନ ନ ପି ମେନାରଂଜନ ନ YVY0140418
ୀ /102599 33 165 599ଶଭୁଶୀ ନ ପି ମେନାର ନ ନ JTV2579142
ୀ /103600 29 165 600ବିଶଶୀ ତନୟା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ . ପି ବିଶଜିତ୍ ଦାସ YVY0476432
ପ ୁ /103601 44 165 601ସରାଜ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସେୁରଶ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0406991
ୀ /103602 39 165 602େମାନାଲିସା ଭ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଭ YVY0362830
ପ ୁ /103603 52 165 603ଉଲାସ ଚ  ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ YVY0140434
ୀ /103604 48 165 604େସୗଦାମିନି ଦାସ ସା ଉଲାସ ଚ  ଦାସ YVY0140426
ପ ୁ /103605 59 165 605ବିକମ େକଶରୀ ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ OR/06/043/022313
ୀ /103606 56 165 606ସପୁଭା ନାୟକ ସା ଯଯାତି ନାୟକ OR/06/043/022312
ୀ /103607 54 165 607ସତଯ୍ଭାମା ନାୟକ ସା ବିକମ ନାୟକ OR/06/043/022314
ପ ୁ /103608 53 165 608ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ OR/06/043/022315

10 107/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 44ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /103609 41 165 609ସତିୃତୁଳସୀ ନାୟକ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ JTV1650753
ପ ୁ /103610 33 165 610ଜେନଜୟ ନାୟକ ପି ଯଯାତି େକଶରୀ ନାୟକ YVY0406983
ୀ /103611 32 165 611ତୃଶନ୍ା ନାୟକ ସା ମତୁୁର୍ ୟ ନାୟକ YVY1140920
ୀ /103612 30 165 612ଐସ୍ଵଯର୍ା ନାୟକ ସା ଜେନଜୟ ନାୟକ YVY1141407
ୀ /103613 30 165 613ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ନାୟକ ପି ଯଯାତି େକଶରୀ ନାୟକ YVY0406975

ପ ୁ /103614 29 165 614ପିୟଦଶର୍ୀ ନାୟକ ପି ବିକମ େକଶରୀ ନାୟକ YVY0362848
ପ ୁ /103615 29 165 615େଦବଦଶର୍ୀ ନାୟକ ପି ବିକମ େକଶରୀ ନାୟକ YVY0476408
ପ ୁ /103616 40 165 616ଅସିତ୍ ରାଉଳ ପି ବିଜୟ ରାଉଳ JTV2579159
ୀ /103617 39 165 617ସପନ୍ାରାଣୀ ରାଉଳ ସା ଅସିତ୍ ରାଉଳ JTV2579167

ପ ୁ /104618 73 165 618ପସାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ YVY0407205
ୀ /104619 67 165 619ସତଯ୍ଭାମା ପରିଜା ସା ପେବାଧ ପରିଜା JTV1427632
ୀ /104620 45 165 620ଶଭୁଶୀ ପରିଜା ପି ପେବାଧ ପରିଜା JTV1427640
ୀ /104621 41 165 621ଇତିଶୀ ପରିଜା ପି ପେବାଧ ପରିଜା JTV1427624

ପ ୁ /104622 40 165 622େଦବାଶଷି ପରିଜା ପି ପେବାଧ ପରିଜା JTV1427954
ପ ୁ /104623 39 165 623ପତଯ୍ଷୁ ପରିଜା ପି ପେବାଧ ପରିଜା JTV1426626
ୀ /104624 30 165 624ସ ମିତା ରାଉତ ସା ପତ୍ଯଶୁ ପରିଜା YVY1278183

ପ ୁ /104625 40 165 625ଚ େଶଖର ଷଡ ୀ ମା ବିଣାପାଣି ଷଡ ୀ JTV2436020
ୀ /105626 63 165 626ବାସ ୀ ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ OR/06/043/022362
ୀ /105627 59 165 627ର ଶୁୀ ଦାସ ସା ପସାଦ ଦାସ OR/06/043/022363

ପ ୁ /105628 56 165 628ବିକମ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ OR/06/043/022366
ପ ୁ /105629 53 165 629ସକୁମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ OR/06/043/022368
ୀ /105630 46 165 630ସଶୁୀ ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ OR/06/043/022640

ପ ୁ /105631 33 165 631ପବାଲ କମୁାର ଦାସ ପି ପସାଦ କମୁାର ଦାସ YVY0407015
ୀ /106632 78 165 632ପମିଳା ମଲିକ ସା କୃ ଚ  ମଲିକ JTV1426527
ୀ /106633 45 165 633ଅ ର୍ନା ମଲିକ ସା ସତଯ୍ଜିତ ମଲିକ JTV1426519

ପ ୁ /106634 42 165 634ସତଯ୍ଜିତ ମଲିକ ପି କୃ ଚ  ମଲିକ JTV1426451
ପ ୁ /107635 25 165 635ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି ହୃଦାନ  ଦାସ YVY1285550
ପ ୁ /107636 56 165 636ମେହ  େଜନା ପି େଲାକନାଥ େଜନା OR/06/043/022354
ପ ୁ /107637 44 165 637ପଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି ମଷୂା େଜନା YVY0140475
ପ ୁ /107638 29 165 638ପଭାସ କି  ଖୁ ିଆ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY0623025
ୀ /107639 58 165 639କା ନ ବାଳା ରାଉଳ ସା ବିୟତ ଭୂଷଣ ସାଇଁ ମହାପାତ YVY0623033

ପ ୁ /107640 21 165 640ତପସ ର ନ ସାହୂ ପି ମାନସ ର ନ ସାହୂ YVY1285022
ୀ /107641 58 165 641ଅମୀୟବାଳା ସାଇଁ ସା ବିଶଭୂଷଣ ସାଇଁ ମହାପାତ JTV1650761
ୀ /107642 41 165 642ସତିୃପଭା ସାଇଁ ମହାପାତ ପି ବାଳକୃ  ସାଇଁ JTV2435626

ପ ୁ /107643 39 165 643ଓମ୍କାର ସାଇଁ ମହାପାତ ପି ବିନୟ ଭୂଷଣ ସାଇଁ ମହାପାତ JTV1699586
ପ ୁ /107644 61 165 644ବିଶଭୂଷଣ ସାଇଁ ମହାପାତ ପି ଭମରବର ସାଇଁ YVY1196997
ୀ /107645 43 165 645ଯାଜ୍ଞୀ ସାଇଁ ମହାପାତ ପି ବିନୟ ଭୂଷଣ ସାଇଁ ମହାପାତ JTV1650837
ୀ /107646 36 165 646ଆଦଯ୍ାଶା ସାଇଁ ମହାପାତ ପି ବିନୟ ଭୂଷଣ ସାଇଁ ମହାପାତ YVY1284579

ପ ୁ /107647 33 165 647େସାହମ୍ ସାଇଁ ମହାପାତ ପି ବିୟତ ଭୂଷଣ ସାଇଁ ମହାପାତ YVY0140467
ୀ /107648 26 165 648ବିଦିଶା ସାଇଁ ମହାପାତ ପି ବିୟତ୍ ଭୂଷଣ ସାଇଁ ମହାପାତ YVY0914358

ପ ୁ /108649 66 165 650ରଣଜିତ ମହା ି ପି ଶଯ୍ାମଚରଣ ମହା ି OR/06/043/022373
ୀ /108650 57 165 651ପଣତୀ ମହା ି ସା ରଣଜିତ ମହା ି OR/06/043/022377

ପ ୁ /108651 52 165 652ବିକମ ମହା ି ପି ହେରରାମ ମହା ି OR/06/043/022385
ପ ୁ /108652 49 165 653ଉଦିତ ସଯୁଯ୍ର୍ ମହା ି ପି ତପନ କମୁାର ମହା ି OR/06/043/022378
ୀ /108653 47 165 654ନଳିନୀ ମହା ି ସା ତପନ ମହା ି YVY0988501
ୀ /108654 44 165 655ରୁଚିର ମହା ି ପି ତପନ କମୁାର ମହା ି OR/06/043/022375
ୀ /108655 32 165 656ସିତା ମହା ି ପି ରଣଜିତ କମୁାର ମହା ି YVY0191791

ପ ୁ /109656 60 165 657ଉେପ  ବିଶାଳ ପି ନକଳୁଚ  ବିଶାଳ JTV1426733
ୀ /109657 50 165 658ବନଲତା ବିଶାଳ ସା ଉେପ  ବିଶାଳ JTV1426618
ପ ୁ /109658 37 165 659ପଶା  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ନକଳୁୀ ଚରଣ ବିଶାଳ JTV2580041
ପ ୁ /109659 33 165 660ରାେକଶ ବିଶାଳ ପି ଉେପ  ବିଶାଳ JTV2580025
ୀ /109660 62 165 661ରତନ୍ମାଳୀ େଚୖଧରୁୀ ସା ପଦନାଭ େଚୖଧରୁୀ JTV1475136
ପ ୁ /109661 35 165 662ସତଯ୍ଜିତ େଚୗଧରୁୀ ପି ପଦନାଭ େଚୗଧରୁୀ YVY0191809
ପ ୁ /109662 57 165 663ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ ପି ଶକୁେଦବ ଦାସ JTV2579209
ୀ /109663 55 165 664ଅରୁଲତା ଦାସ ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ JTV2580058
ପ ୁ /109664 36 165 665ମାନସ ର ନ ଦାସ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ JTV2580066
ପ ୁ /109665 34 165 666ତାପସ ରଂଜନ ଦାସ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ JTV2580074
ପ ୁ /109666 52 165 667ବିକମ ଚଦ ଘେଡଇ ପି େବୖରାଗୀ ଚଦ ଘେଡଇ YVY1118538
ୀ /109667 40 165 668େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େଲ ା ପି ସଦୁାମଚରଣ େଲ ା JTV1426592
ପ ୁ /109668 39 165 669ବଳରାମ େଲ ା ପି ସଦୁାମ ଚରଣ େଲ ା JTV1426691
ପ ୁ /109669 44 165 670ହିମାଂଶ ୁଭୂଷଣ ମ ରାଜ ପି ୰ଭାଗଯ୍ଧର ମ ରାଜ YVY0914333
ୀ /109670 41 165 671ସଷୁମା ମ ରାଜ ସା ହିମାଂଶ ୁଭୂଷଣ ମ ରାଜ YVY1118439
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ପ ୁ /109671 73 165 672କମଳାକା  ନାୟକ ପି ରମାକା  ନାୟକ JTV1427541
ୀ /109672 70 165 673ସପୁଭା ନାୟକ ସା କମଳାକା  ନାୟକ JTV1426634
ୀ /109673 43 165 674ନମର୍ଦା ନାୟକ ପି କମଳକା  ନାୟକ JTV2580090

ପ ୁ /109674 43 165 675ବିରଜାକା  ନାୟକ ପି କମଳାକା  ନାୟକ JTV1427533
ୀ /109675 37 165 676ପଭଦା ନାୟକ ପି କମଳା କା  ନାୟକ JTV2579191
ୀ /109676 31 165 677ଲକି୍ଷପିୟା ନାୟକ ସା ରାେକଶ ନାୟକ YVY1109248
ୀ /109677 44 165 678ଚିତେଲଖା ସାହୁ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0914341

ପ ୁ /109678 44 165 679ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ହରି ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/140813
ୀ /109679 23 165 680ସନିୁତା ସାହୁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ YVY1141605

ପ ୁ /109680 22 165 681େସୗମଯ୍ ର ନ ଏସଏଏଚଇଉ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ YVY1141621
ପ ୁ /110681 56 165 682ସେରାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ବୃଂଦାବନ ପଧାନ YVY1276773
ୀ /110682 47 165 683ସଡିୁପତୀ ପଧାନ ସା ସେରାଜ କମୁାର ପଧାନ YVY1276724

ପ ୁ /110683 25 165 684ସଂଜୀବ କମୁାର ପଧାନ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପଧାନ YVY1278233
ପ ୁ /110684 24 165 685ସଂଜୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପଧାନ YVY1277748
ୀ /110685 80 165 686ଜମବୁତୀ ପଧାନ ସା ବୃ ାବନ ପଧାନ OR/06/043/022389
ୀ /111686 78 165 687ବାସ ୀ ପଧାନ ସା ଦୀନବ ୁ ପଧାନ OR/06/043/022405

ପ ୁ /111687 48 165 688ସଜିୁତ ପଧାନ ପି ଦୀନବ ୁ ପଧାନ OR/06/043/022406
ୀ /113688 41 165 689ମିନୁଶୀ ପଧାନ ସା ପଶା  ପଧାନ JTV2580009

ପ ୁ /113689 75 165 690କାଶନିାଥ ପଧାନ ପି ଖଲି ପଧାନ YVY0988519
ୀ /113690 70 165 691ପାବର୍ ତୀ ପଧାନ ସା କାଶନିାଥ ପଧାନ OR/06/043/022344

ପ ୁ /113691 49 165 692ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ ପି କାଶନିାଥ ପଧାନ YVY1280809
ପ ୁ /113692 46 165 693ପଶା  ପଧାନ ପି କାଶନିାଥ ପଧାନ OR/06/043/022397
ୀ /113693 45 165 694େରାଜାଲିନ ପଧାନ ସା ପଦୀପ ପଧାନ JTV1650746

ପ ୁ /113694 59 165 695ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଶତପଥି ପି େକଦାର ନାଥ ଶତପଥି YVY0140517
ୀ /113695 54 165 696ସଜୁାତା ଶତପଥି ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଶତପଥି YVY0140509

ପ ୁ /1-14696 70 165 697ନିର ନ ବିଶାଳ ପି କୃ ଚ  ବିଶାଳ JTV1476803
ୀ /115697 32 165 698ରାଣୀ ମାଝି ସା ବାବୁରାମ ମାଝି YVY1109404

ପ ୁ /115698 32 165 699ବାବୁରାମ ମାଝି ପି ଶ୍ଯାମ ବାହାଦୁର YVY1109412
ପ ୁ /115699 41 165 700େଗୗର ପଧାନ ପି ତବ ିଆ ପଧାନ YVY1109461
ୀ /115700 41 165 701ନମିତା ସାହୁ ସା େଗାପାଳ କୃ  ସାହୁ JTV1570456
ୀ /115701 35 165 702ସସିତା ସାହୁ ସା େକଶବ ଚ  ସାହୁ YVY0844050

ପ ୁ /115702 76 165 703ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ JTV1570449
ପ ୁ /115703 47 165 704େକଶବ ଚ  ସାହୁ ପି ରେମଶ ସାହୁ JTV1570464
ପ ୁ /115704 46 165 705ମାଧବାନ  ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ JTV1570431
ୀ /116705 30 165 706େଗୗତମୀ ବୁ ପିୟା ପି ଅଶନିି କମୁାର ସାହୁ YVY0362913

ପ ୁ /116706 56 165 707ସାରଦା ପସାଦ ଦାସ ପି ବିକଳମଣି ଦାସ JTV2579977
ୀ /116707 51 165 708ସବିତା ଦାସ ସା ସାରଦା ପସାଦ ଦାସ JTV2579969

ପ ୁ /116708 28 165 709ଅବିନାଶ େଗୗରବ ପି ଅଶନିୀ କମୁାର ସାହୁ YVY0913715
ପ ୁ /116709 64 165 710େଚୗଧରୁୀ ପଣବ କମୁାର ମିଶ ପି ଟତିଭୁର୍ ଜ ପହରାଜ YVY0913939
ୀ /116710 54 165 711ର ିତା ମିଶ ସା େଚୗଧରୁୀ ପଣବ କମୁାର ମିଶ YVY0913962
ୀ /116711 45 165 712ସଜୁାତା ମିଶ ସା େଚୗଧରୁୀ ପକାଶ କମୁାର ମିଶ YVY0913905
ୀ /116712 31 165 713ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମିଶ ପି େଚୗଧରୁୀ ପଣବ କମୁାର ମ୍ଶ YVY0913848

ପ ୁ /116713 29 165 714େଦବ ପସାଦ ମିଶ ପି େଚୗଧରୁୀ ପଣବ କମୁାର ମିଶ YVY0913871
ପ ୁ /116714 48 165 715ମେନାରଂଜନ ପତି ପି ରବି ନାରାୟଣ ପତି JTV2435857
ୀ /116715 48 165 716ଶମିର୍ ା ପ ନାୟକ ସା ଭା ର ଚ  ପ ନାୟକ JTV2580082

ପ ୁ /116716 58 165 717ଅଶିନୀ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/043/022413
ୀ /116717 53 165 718ମମତା ସାହୁ ସା ଅଶିନୀ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/022414
ୀ /116718 47 165 719ଶ ଷର୍ଣ ଶତପଥୀ ପି ଯଧିୁ ିର ଶତପଥୀ YVY0476390
ୀ /116719 44 165 720ପ ୁ ଲତା ଶତପଥୀ ସା ଶ ଷର୍ ଣ ଶତପଥୀ YVY0476333
ପ ୁ /116720 22 165 721କୃ ଚ  ଶତପଥୀ ପି ଶଂକଷର୍ଣ ଶତପଥୀ YVY1075951
ପ ୁ /116721 20 165 722ଲକ୍ଷୀଧର ସତପଥୀ ପି ଶ ରେସନ ସତପଥୀ YVY1278076
ୀ /116722 19 165 723ଭାଗଯ୍ଶୀ ଶତପଥି ପି ଶ ଷର୍ ଣ ଶତପଥି YVY1234350
ପ ୁ /116723 62 165 724ଯଧିୁ ିର ଶତପଥୀ ପି ରାମଚ  ଶତପଥୀ YVY1022672
ୀ /117724 58 165 725ଉମିର୍ଳା କମୁାରୀ ରଥ ସା ନୃସିଂହ ରଥ OR/06/043/022417
ୀ /117725 35 165 726ଅପିର୍ତା ରଥ ପି ନୃସିଂହ ପସାଦ ରଥ YVY0191817
ୀ /118726 42 165 727ରିତୁସିତା ସାଇଁ ସା ସଜିୁତ ପଧାନ JTV1570415
ପ ୁ /119727 58 165 728ସମର କମୁାର ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ JTV2579951
ୀ /119728 56 165 729ଆରତୀ ନାୟକ ସା ସମର କମୁାର ନାୟକ JTV2579936
ପ ୁ /119729 72 165 730ସବୁାଷ ଚଦ ସାହୂ ପି ପାଣ କୃ  ସାହୂ YVY1208198
ୀ /119730 68 165 731ବାସ ି ସାହୂ ସା ସବୁାଷ ଚଦ ସାହୂ YVY1208321
ୀ /119731 52 165 732ଅନୀତା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ JTV2579944
ୀ /119732 44 165 733ପ ୁ ା ଳି ସାହୁ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାହୁ YVY0362939
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ପ ୁ /119733 39 165 734ଲଲାଟ େକଶରୀ ସାହୁ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ସାହୁ JTV1699164
ୀ /119734 36 165 735ଅନୁଭା ସାହୂ ସା େଦବଜ ସାହୂ YVY1141456
ୀ /119735 32 165 736ସନ୍ିଗଧାରାଣୀ ସାହୁ ସା ପତାପ େକଶରୀ ସାହୁ YVY0830992

ପ ୁ /119736 52 165 737ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାରା  ସାହୁ YVY0988527
ପ ୁ /119737 82 165 738େଗୗରା  ଚ  ସାହୁ ପି ପାଣକୃ  ସାହୁ OR/06/043/022423
ୀ /119738 75 165 739େରବତୀ ସାହୁ ସା େଗୗରା  ସାହୁ OR/06/043/022424
ୀ /119739 70 165 740ର ିଳା କମୁାରୀ ସାହୁ ସା ଅନାଦି ସାହୁ OR/06/043/022426

ପ ୁ /119740 47 165 741ସଂଗାମେକଶରୀ ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ OR/06/043/022429
ପ ୁ /119741 45 165 742ପତାପେକଶରୀ ସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ OR/06/043/022577
ପ ୁ /120742 54 165 743ପସନନ୍କମୁାର ମଲିକ ପି ଆନ ଚ  ମଲିକ JTV2435931
ୀ /120743 39 165 744ବି ୁ ପିୟା ମଲିକ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ମଲିକ JTV2579902

ପ ୁ /120744 67 165 745ବିଷାଦ ଭ ନ ମହା ି ପି େକଶବ ଚ  ମହା ି JTV2579928
ୀ /120745 58 165 746ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ବିଷାଦ ଭ ନ ମହା ି JTV2579910

ପ ୁ /120746 29 165 747ଶୀନୁ ମହା ି ପି ବିଷଯ୍ଦ ରଂଜନ ମହା ି YVY0622985
ପ ୁ /120747 57 165 748ତୁଷାର କା  ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY1061167
ୀ /120748 47 165 749ମମତା ପ ନାୟକ ସା ତୁଷାର କା  ପ ନାୟକ YVY1061209

ପ ୁ /120749 52 165 750ପତିତପାବନ ପ ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ପ ନାୟକ YVY0141077
ୀ /120750 45 165 751ସନ୍ି ାରାଣୀ ପ ନାୟକ ସା ପତୀତପାବନ ପ ନାୟକ YVY0141085

ପ ୁ /121751 58 165 752ସବୁତ ମିଶ ପି ସତୀଶଚ  ମିଶ JTV1429786
ୀ /121752 28 165 753ଗାୟତୀ ମିଶ ପି ସବୁତ ମିଶ YVY0725895
ୀ /121753 53 165 754ଅନୁପମା ନ ସା ସବୁତ ମିଶ JTV1429679

ପ ୁ /121754 44 165 755ସବୁତ କମୁାର ନ ପି ହୃଷିେକଶ ନ OR/06/043/022462
ୀ /121755 42 165 756ପତିଭା ନ ସା ସବୁତ ନ JTV2579894

ପ ୁ /122756 61 165 757ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି OR/06/043/022464
ୀ /122757 53 165 758ଅସୀମା ମହା ି ସା ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/043/022465
ୀ /122758 22 165 759ସସିତା ନାୟକ ପି ବିଜୟ ନାୟକ YVY1234343
ୀ /123759 35 165 760ବନେଜାସନ୍ା ଭୁଜବଳ ପି ଭାରତ ଚଦ ଭୁଜବଳ YVY1183524

ପ ୁ /123760 43 165 761ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ବିଶାଳ ପି ବଂଶୀଧର ବିଶାଳ JTV2370393
ପ ୁ /123761 78 165 762ରାଧା ପସନନ୍ ଦାସ ପି ଉେପ  ଦାସ OR/06/043/022463
ୀ /123762 69 165 763ବିଦଯ୍ତୁ ଦାସ ସା ରାଧା ପସନନ୍ ଦାସ JTV1475003

ପ ୁ /123763 53 165 764ଦୀପକ ଦାସ ପି ରାଧାପସନନ୍ ଦାସ JTV1427723
ପ ୁ /123764 46 165 765େଦବାଶୀଷ ଦୀ ଭାନୁ ଦାସ ପି ରାଧାପସନନ୍ ଦାସ OR/06/043/022471
ୀ /123765 33 165 766ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ନାୟକ ପି ବୀର କିେଶାର ନାୟକ YVY1188184

ପ ୁ /123766 21 165 767ଓମ ସତଯ୍ଜୀତ ନାୟକ ପି େଦବ  କମୁାର ନାୟକ YVY1183557
ୀ /123767 53 165 768ମ ଲୁତା ପ ା ସା ରାେକଶ କମୁାର ପ ା YVY0476317
ୀ /123768 22 165 769ଅ ିତା ଅପବୂର୍ା ପ ନାୟକ ପି ଭା ର ଚଦ ପ ନୟକ YVY1183573

ପ ୁ /123769 22 165 770ଆଶୀତ ପ ନାୟକ ପି ଉ ମ ପ ନାୟକ YVY1118470
ପ ୁ /123770 53 165 771ସ୍େଵତଂଗା ପଟନାୟକ ପି ବିମଳ ପଟନାୟକ YVY1186584
ୀ /123771 47 165 772ତୃ ି ପ ନାୟକ ସା ଉ ମ ପ ନାୟକ YVY0623009
ୀ /123772 46 165 773ସାସୀତା ପଟନାୟକ ସା ସ୍େଵତଂଗା ପଟନାୟକ YVY1186212

ପ ୁ /123773 56 165 774ଉ ମ ପ ନାୟକ ପି ବିମଳ ପ ନାୟକ YVY0622993
ପ ୁ /124774 52 165 775ବିଜୟ କମୁାର ପାତ ପି ଭଗବାନ ପାତ JTV1474857
ପ ୁ /FLAT1/2A775 24 165 776େସାଵିତ ପଟନାୟକ ପି ସବ୍ଯସାଚୀ ପଟନାୟକ YVY1187012
ୀ /125776 41 165 777ସସିତା େବେହରା ସା ଶୀକା  େବେହରା YVY1055136
ୀ /125777 47 165 778ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଭୂୟଁା ସା ସେୁରଶ କମୁାର ଭୂୟଁା JTV2579886

ପ ୁ /125778 47 165 779ସେୁରଶ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଗଦାଧର ଭୂୟଁା OR/06/043/022638
ପ ୁ /125779 20 165 780ନିତ୍ଯା ପକାସ ଭୂଯାନ ପି ସେୂରସ କମୁାର ଭୂଯାନ YVY1277714
ୀ /125780 43 165 781ମମତା କାନୁନେଗା ସା ସେରାଜ କମୁାର କାନୁନେଗା YVY0914127

ପ ୁ /125781 50 165 782ସେରାଜ କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ଅବକାଶ ଚରଣ କାନୁନେଗା YVY0624189
ପ ୁ /125782 47 165 783ମିହିର ପସାଦ ପଧାନ ପି କୁ  ବିହାରୀ ପଧାନ YVY1073337
ୀ /125783 38 165 784ଏସ େରଣ ୁ ପି ଏସ ଆ ା ରାଓ JTV2370740
ପ ୁ /125784 69 165 785ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ଭମରବର ସାଇଁ YVY0362970
ପ ୁ /125785 41 165 786ସଚିଦାନ  ସାଇଁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ YVY0362988
ପ ୁ /126786 56 165 787ର ନ ନାୟକ ପି ଧଡି ନାୟକ JTV1649276
ପ ୁ /127787 37 165 788ଚତୁଭୁର୍ ଜ େବେହରା ପି ଗିରୀଶ ଚ  େବେହରା YVY0624197
ୀ /127788 37 165 789ମାଳତୀ େବେହରା ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ େବେହରା YVY0624171
ପ ୁ /127789 45 165 790ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ସିେ ଶର ମହାପାତ YVY1035377
ପ ୁ /127790 58 165 791ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY0624221
ୀ /127791 49 165 792ମ ଶୁୀ ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0624213
ପ ୁ /127792 37 165 793େଦବ ପସାଦ ନାୟକ ପି ଧୀେରନ କମୁାର ନାୟକ YVY0624205
ପ ୁ /127793 31 165 794ଶବି ପସାଦ ନାୟକ ପି ଧୀେରନ କମୁାର ନାୟକ YVY0624155
ପ ୁ /127794 88 165 795ନବୀନ କମୁାର ପରିଜା ପି ନଟବର ପରିଜା JTV1426576
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ପ ୁ /127795 66 165 796ଉେପ  ରାଉତ ପି ଦୁବ ରାଉତ YVY1076033
ୀ /127796 62 165 797ରାଜଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ଉେପ  ରାଉତ YVY1061159

ପ ୁ /127797 28 165 798ଅନିଲ କମୁାର ନାଏକ ପି ଭଗୀରଥୀ ନାୟକ YVY1141134
ପ ୁ /128798 36 165 799େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ଦାସ ପି ଲଳିତ କମୁାର ଦାସ YVY0476119
ୀ /128799 33 165 800େଲାପାମଦୁା ଦାସ ପି ଲଳିତ କମୁାର ଦାସ YVY0476127
ୀ /128800 41 165 801େଦବୀପଭା ଦାଶ ସା ସଯଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ମହାପାତ JTV2567972

ପ ୁ /128801 66 165 802ସିେ ଶର ମହାପାତ ପି ବନମାଳି ମହାପାତ YVY0988535
ୀ /128802 59 165 803ପମିଳା ମହାପାତ ସା ସିେ ଶର ମହାପାତ OR/06/043/022613

ପ ୁ /128803 47 165 804ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ସିେ ଶର ମହାପାତ OR/06/043/022614
ପ ୁ /128804 42 165 805ସିବାଶଷି ମହାପାତ ପି ସିେ ଶର ମହାପାତ JTV2370922
ପ ୁ /128805 42 165 806ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହାପାତ - ସିେ ଶର ମହାପାତ YVY0362996
ୀ /128806 35 165 807ସକୁା ୀ େମାହପାତରା ପି ଗେଜଂଦ ମଲିକ YVY1278316

ପ ୁ /129807 33 165 808ପଭ ନ େବେହରା ପି ତିପରୁ େବେହରା JTV2579845
ପ ୁ /129808 45 165 809ଜଳଧର େବଉରା ପି ନଉନିଧି େବଉରା JTV2580033
ପ ୁ /129809 44 165 810ସଶୁା  କମୁାର ବିଶାଳ ପି େଦବରାଜ ବିଶାଳ JTV2370096
ପ ୁ /129810 37 165 811ପଦୀପ ବିଶାଳ ପି େକଶବ ଚ  ବିଶାଳ JTV2371250
ୀ /129811 33 165 812ସଜିତା ବିଶାଳ ସା ସଶୁା  କମୁାର ବିଶାଳ YVY0913806

ପ ୁ /129812 78 165 813ପେମାଦ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ OR/06/043/022488
ପ ୁ /129813 64 165 814ଲଳିତ ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ OR/06/043/022492
ୀ /129814 57 165 815ଶମିର୍ ା ଦାସ ସା ଲଳିତ ଦାସ OR/06/043/022493

ପ ୁ /129815 55 165 816ତପନ ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ JTV1427442
ପ ୁ /129816 53 165 817ସାଗର ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ OR/06/043/022661
ପ ୁ /129817 49 165 818ପିନାକ ଦାସ ପି ଅମୀୟ କମୁାର ଦାସ JTV2579837
ୀ /129818 44 165 819ହୀରଣୟୀ ଦାସ ସା େସୗଭାଗଯ୍ ଦାସ JTV1427582
ୀ /129819 43 165 820େସାମାରାଣୀ ଦାସ ସା ପିନାକ ଦାସ JTV2579787
ୀ /129820 56 165 821ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଖଟୁଆ ସା ହେରକୃ  ଖଟୁଆ YVY1139963

ପ ୁ /129821 51 165 822ହେରକୃ  ଖଟୁଆ ପି ଇ ମଣି ଖଟୁଆ YVY1109271
ୀ /129822 25 165 823େରାଜଲୀନ ଖଟୁଆ ପି େସୖେଲଶ୍ଵର କହ୍ଟୁଆ YVY1141472

ପ ୁ /129823 24 165 824େସୗମ୍ଯା ର ନ ଖଟୁଆ ପି ହଲଧର ଖଟୁଆ YVY1141464
ପ ୁ /129824 80 165 825ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହାପାତ ପି ଗେଣଶର ମହାପାତ JTV2370609
ୀ /129825 42 165 826ମନସିନି ମହାପାତ ସା ରିେତଶ କମୁାର ମହାପାତ YVY0141093
ୀ /129826 33 165 827ଶଭୁସତୀପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମଲିକ ପି ପଦୀପ ମଲିକ JTV2436004
ୀ /129827 72 165 828ଛବିରାଣୀ ମହା ି ସା ପେମାଦ ଦାସ OR/06/043/022490

ପ ୁ /129828 43 165 829ରଘନୁାଥ ରଥ ପି େସାମନାଥ ରଥ JTV2579803
ପ ୁ /129829 42 165 830ମଜିଦ ସା ପି ଓରଫାନ ସା JTV2579878
ପ ୁ /129830 34 165 831ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ JTV2579860
ପ ୁ /129831 34 165 832ସଜୁନ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାମେଦବ ସାହୁ JTV2579852
ପ ୁ /130832 36 165 833ବିପିନ କମୁାର େବେହରା ପି ଉେମଶ ଚ  େବେହରା YVY0624262
ପ ୁ /130833 72 165 834ପଦନାଭ ନାୟକ ପି ଶ ନୁାଥ ନାୟକ JTV1427459
ପ ୁ /130834 51 165 835ପସନନ୍  ନାୟକ ପି ପଦନାଭ ନାୟକ JTV1427434
ପ ୁ /131835 51 165 836ଶ ଷର୍ଣ େଜନା ପି ଜଗବ ୁ େଜନା YVY0140566
ୀ /131836 57 165 837ସବିତା ମହାପାତ ସା ସାରଦା ପସନନ୍  ମହାପାତ YVY0140541
ୀ /131837 39 165 838ସସିତା ମହାପାତ ପି ଚକଧର ମହାପାତ YVY0140574
ୀ /131838 47 165 839ମ ଲୁତା ମହାପାତ ସା ଶ ଷର୍ ଣ େଜନା YVY0140558

ପ ୁ /131839 39 165 840ଐଶଯଯ୍ର୍ ଅୟସକା  ମହାପାତ ପି ସାରଦା ପସନନ୍  ମହାପାତ JTV2579795
ୀ /131840 28 165 841ଅନନଯ୍ା ଉପାସନା ମହାପାତ ପି ସାରଦା ପସନନ୍  ମହାପାତ YVY0363044
ୀ /131841 39 165 842ଇତିଶୀ ନାୟକ ପି ସନୁାକର ନାୟକ YVY0407007

ପ ୁ /131842 58 165 843ସାରଦା ପସନନ୍  ମହାପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାପାତ JTV2579811
ପ ୁ /131843 56 165 844ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ଧମ ୁର୍  ସାହୁ YVY1035435
ୀ /131844 51 165 845ଅମଲୁଯ୍ ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ YVY1035385
ୀ /131845 51 165 846ର ିତା ସରକାର ସା େସୗମଯ୍କା ି ସରକାର YVY1022458
ୀ /131846 25 165 847ଦୀପଶଖିା ସରକାର ପି େସୗମଯ୍କା  ସରକାର YVY1022441
ପ ୁ /131847 46 165 848ସେୁରଶ ଶୀମଳ ପି ଶୀଚା  ଶୀମଳ OR/06/043/022604
ୀ /131848 68 165 849ନମିତାରାଣୀ ସିଂହ ସା ସୀତାକା  ସିଂହ YVY1022466
ପ ୁ /131849 58 165 850େଦବାଶୀଷ ତିପାଠୀ ପି ସଯୂଯ୍ର୍କା  ତିପାଠୀ OR/06/043/022516
ପ ୁ /131850 54 165 851େସନ୍ହାଶୀଷ ତୀପାଠୀ ପି ସଯୂଯ୍ର୍କା  ତୀପାଠୀ OR/06/043/022660
ୀ /131851 51 165 852ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ତିପାଠୀ ସା େଦବାଶଷି ତିପାଠୀ OR/06/043/022519
ପ ୁ /131852 80 165 853ସଯୂଯ୍ର୍ କା  ତିପାଠୀ ପି ଦ  କୃ  ତିପାଠୀ OR/06/043/022514
ପ ୁ /131853 57 165 854ଶଭୁାଶଷି ତିପାଠୀ ପି ସଯୂଯ୍ର୍କା  ତିପାଠୀ OR/06/043/022517
ପ ୁ /131854 30 165 855ସ୍ଵୟମଜିତ୍ ତିପାଠୀ ପି େଦବାଶଷି ତିପାଠୀ YVY1055144
ୀ /131855 29 165 856ଇ ିତା ତିପାଠୀ ସା ଅରବି  ରଥ YVY1141126
ପ ୁ /131856 22 165 857କୃ  ଚ  ତିପାଠୀ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ଶତପଥି YVY1056084

14 107/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ୀ /131857 21 165 858ଅପନନ୍ର୍ା ତିପାଠୀ ପି ସଭୁସିସ ତିପାଠୀ YVY1278654
ୀ /132858 65 165 859େଶଫାଳୀ ବାଗଚି ସା ପଣବପଦ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/028117

ପ ୁ /132859 70 165 860ପଣବପଦ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରାମପଦ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/028116
ୀ /132860 69 165 861ସେରାଜିନି େବାଷ ସା ରବୀ  କମୁାର େବାଷ YVY1210210

ପ ୁ /132861 39 165 862ରାେଜ  କମୁାର େବାଷ ପି ରବି  କମୁାର େବାଷ YVY1218387
ପ ୁ /132862 38 165 863ର ିତ କମୁାର େବାଷ ପି ରବି  କମୁାର େବାଷ YVY1218379
ୀ /132863 33 165 864ନମିତା େବାଷ ସା ର ିତ କମୁାର େବାଷ YVY1218361
ୀ /132864 23 165 865ସମିୁତା େବାଷ ସା ରାେଜ  କମୁାର େବାଷ YVY1211754

ପ ୁ /132865 27 165 866ଦିବଯ୍ ର ନ ଦାଶ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ YVY1035393
ପ ୁ /132866 49 165 867େସସେଦବ ନାଥ ପି ପିତବାସ ନାଥ YVY1279470
ପ ୁ /132867 24 165 868ସବୁତ ନାଥ ପି େସସେଦବ ନାଥ YVY1276666
ୀ /132868 42 165 869ସାସୀତା ନାଥ ସା େସସେଦବ ନାଥ YVY1279439

ପ ୁ /132869 19 165 870ସଚିୁତା ନାଥ ପି େସସେଦବ ନାଥ YVY1276799
ପ ୁ /132870 41 165 871ସଧୁାକର ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ YVY1035401
ୀ /132871 31 165 872ସୀତା ନାୟକ ସା ସଧୁାକର ନାୟକ YVY1109347

ପ ୁ /132872 31 165 873ର ିତ କମୁାର ପାତ ପି ନିର ନ ପାତ YVY1035419
ୀ /132873 28 165 874େବବି ପାତ ସା ର ିତ କମୁାର ପାତ YVY1035427

ପ ୁ /132874 46 165 875ଶରତ ରାଉତ ପି ସଗୁୀବ ରାଉତ YVY0407197
ପ ୁ /132875 30 165 876ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୂ ପି ସତ୍ଯବାଦୀ ସାହୂ YVY1279710
ପ ୁ /133876 42 165 877ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି କଳାକାର ସାହୁ YVY0407189
ପ ୁ /133877 34 165 878ବିଶନାଥ ସାମଲ ପି ବାବାଜୀ ସାମଲ YVY1035484
ୀ /133878 58 165 879ସଜୁାତା ତିପାଠୀ ସା ପଭାତ କମୁାର ତିପାଠୀ OR/06/043/022528

ପ ୁ /133879 57 165 880ପଭାତ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଶ ର ତିପାଠୀ OR/06/043/022527
ପ ୁ /133880 31 165 881କନୁାଳ ତିପାଠୀ ପି ପଭାତ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0417873
ୀ /133881 35 165 882େସାନାଲ ତିପାଠୀ ପି ପଭାତ କମୁାର ତିପାଠୀ JTV2370344

ପ ୁ /134882 39 165 883ବିଚ ବାରିକ ପି ଧବୃ ବାରିକ YVY1055094
ୀ /134883 30 165 884ବାସ ିଲତା ବାରିକ ପି ଦୁଃଶାସନ ବାରିକ YVY0914275
ୀ /134884 26 165 885ଶବିାନୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଚୗଧରୁୀ YVY0798843

ପ ୁ /134885 24 165 886ଆଶେୁତାଷ େଚୗଧରୁୀ ପି ସଧୁାଶଂୁ େଶଖର େଚୗଧରୁୀ YVY1022615
ପ ୁ /134886 62 165 887ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଚୗଧରୁୀ ପି ଉେପ  ନାଥ ସାଇଁ YVY0624247
ୀ /134887 57 165 888େଜା ନ୍ାମୟୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଚୗଧରୁୀ YVY0624254
ୀ /134888 30 165 889ଶାବଣୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଚୗଧରୁୀ YVY0407221

ପ ୁ /134889 57 165 890େସୗମିତ େଚୗଧରୁୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/022536
ୀ /134890 49 165 891କ ନା େଚୗଧରୁୀ ସା େସୗମିତ େଚୗଧରୁୀ JTV1427517

ପ ୁ /134891 49 165 892ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ JTV2370104
ୀ /134892 46 165 893େରଖା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY1208263

ପ ୁ /134893 21 165 894ଅମିତ କମୁାର ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ YVY1078815
ୀ /PlotNo- 2894 32 165 895ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ YVY1078864
ୀ /134895 24 165 896ପନୁମ ପିୟଦସ ିର୍ନି ଦାଶ ସା ଶାରଦା ପସନନ୍ ଦାଶ YVY1172592

ପ ୁ /134896 59 165 897ଜି ଜଜର୍ ପି େକ ଜି ଜଜର୍ JTV2435428
ୀ /134897 83 165 898ନିମର୍ଳା ଖୁ ିଆ ସା ନିତଯ୍ାନ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/022531
ୀ /134898 80 165 899ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ଖୁ ିଆ ପି ନୀଳମଣି ଖୁ ିଆ OR/06/043/022541

ପ ୁ /134899 64 165 900ପଦୀ  କିେଶାର ଖୁ ିଆ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/022532
ପ ୁ /134900 59 165 901ସ ୟ ଖୁ ିଆ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/022534
ପ ୁ /134901 56 165 902ସଶୁା  କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/022537
ୀ /134902 54 165 903ଚିତା ଖୁ ିଆ ସା ପଦୀ  କିେଶାର ଖୁ ିଆ OR/06/043/022533
ୀ /134903 51 165 904ଝରାଶୀ ଖୁ ିଆ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/022538

ପ ୁ /134904 34 165 905ପୟାସ ଖୁ ିଆ ପି ପଦୀପ କିେଶାର ଖୁ ିଆ JTV2579597
ୀ /134905 33 165 906େପରଣା ଖୁ ିଆ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY1022607
ୀ /134906 31 165 907େଦବସିତା ଖୁ ିଆ ସା ପୟାସ ଖୁ ିଆ YVY1075969
ପ ୁ /134907 28 165 908ପତଯ୍ଷୁ ଖୁ ିଆ ପି ସ ୟ ଖ ୁ ିଆ YVY0363051
ୀ /134908 21 165 909ପତୀକ୍ଷା ଖୁ ିଆ ପି ସ ୟ ଖ ୁ ିଆ YVY1118496
ପ ୁ /134909 53 165 910ବଜସ ୁ ର େଲ ା ପି େକଶବ ଚରଣ େଲ ା JTV2435568
ୀ /134910 38 165 911େମାନାଲିଶା ମହଲା ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହଲା YVY0432351
ପ ୁ /134911 53 165 912ପତାପ ଚ  ମହାପାତ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମହାପାତ JTV1715465
ୀ /134912 43 165 913ସଂଯକୁ୍ତା ମହାପାତ ସା ପତାପ ଚ  ମହାପାତ JTV2435949
ୀ /134913 52 165 914ନିହାରୀକା ମହା ି ସା ସଶୁା  କମୁାର ଖୁ ିଆ OR/06/043/024259
ୀ /134914 31 165 915େଲାପାମଦୁା ପରିଡା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା YVY1078849
ପ ୁ /134915 54 165 916ଆେଲାକ କମୁାର ପାତ ପି କୃ  ଚ  ପାତ JTV2435410
ପ ୁ /134916 53 165 917ଭାନୁ ପାତ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ପାତ JTV2435758
ୀ /134917 48 165 918ର ିତା ପାତ ସା ଅନ  କମୁାର ରାଉଳ YVY1035492
ପ ୁ /134918 44 165 919ଚକଧର ପାତ ପି ଖେଗଶର ପାତ JTV2371201
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ୀ /134919 42 165 920ବିେନାଦିନୀ ପାତ ସା ଚକଧର ପାତ JTV2371193
ୀ /134920 36 165 921ମମତା ପାତ ସା ଭାନୁ ପାତ YVY0624239
ୀ /134921 23 165 922ସବୁାସିନୀ ପାତ ପି ଚକଧର ପାତ YVY1022649
ୀ /134922 22 165 923ପାଚୁଯଯ୍ର୍ା ପାତ ପି ଆେଲାକ କମୁାର ପାତ YVY1073790
ୀ /134923 70 165 924ପଭାତୀ ପ ନାୟକ ସା ସଂଜୟ ପ ନାୟକ YVY1172642

ପ ୁ /134924 46 165 925ସଜିୁତ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସଂଜୟ ପ ନାୟକ YVY1172634
ପ ୁ /134925 39 165 926ଅପନା ପଧାନ ପି ଚ ି ପଧାନ YVY1109594
ୀ /134926 36 165 927କୀ ା ପଧାନ ସା ଅପନା ପଧାନ YVY1109602

ପ ୁ /134927 41 165 928ଅରବି  ପଧାନ ପି ଅଗାଧ ୁପଧାନ JTV2370948
ୀ /134928 22 165 929ପ◌ୁୁନଯ୍ ପ◌ୂୂଣିର୍ମା ପି େସୗମିତ େଚୗଧରୂୀ YVY1073808

ପ ୁ /134929 48 165 930ଅନ  କମୁାର ରାଉଳ ପି ଶୀପତି ରାଉଳ YVY1035500
ପ ୁ /134930 24 165 931ଦିପନୁ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉତ YVY1022581
ପ ୁ /134931 23 165 932େଶଖ େର ାଉ ିନ୍ ପି େଶଖ ୟାକବୁ୍ YVY1055102
ପ ୁ /134932 24 165 933ହୃଷିେକସ ସାହୁ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ YVY1022474
ୀ /134933 35 165 934ପଜ୍ଞା ସାମ ରାୟ ପି ପସନନ୍  ସାମ ରାୟ YVY0432393

ପ ୁ /135934 26 165 935ବିଶଭୂଷଣ ପରିଡା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପରିଡା YVY0798900
ୀ /135935 80 165 936ମ ଳୁା ରାଉତରାୟ ସା େଗୗରହରି ରାଉତରାୟ OR/06/043/022547

ପ ୁ /135936 55 165 937ସତଯ୍ବତ ରାଉତରାୟ ପି େଗୗରହରି ରାଉତରାୟ OR/06/043/022548
ୀ /135937 54 165 938େହମାମାଳିନୀ ରାଉତରାୟ ସା ସବୁତ ରାଉତରାୟ OR/06/043/022546

ପ ୁ /135938 51 165 939ପିୟବତ ରାଉତରାୟ ପି େଗୗରହରି ରାଉତରାୟ OR/06/043/022549
ୀ /135939 45 165 940ଜୟଲକ୍ଷୀ ରାଉତରାୟ ସା ପିୟବତ ରାଉତରାୟ JTV1426675
ୀ /135940 34 165 941ସଦିୁ ା ରାଉତରାୟ ପି ସବୁତ ରାଉତରାୟ JTV2579779
ୀ /135941 30 165 942େସାେହଲୀ ରାଉତ ପି ଆେଶାକ କମୁାର ରାଉତ YVY1109453
ୀ /135942 26 165 943େସାନାଲୀ ରାଉତ ପି ଆେଶାକ କମୁାର ରାଉତ YVY1109446

ପ ୁ /135943 57 165 944ସବୁତ ରାଉତରାୟ ପି େଗୗରହରି ରାଉତରାୟ OR/06/043/022545
ୀ /135944 28 165 945ଅ ିତା ରାଉତରାୟ ପି ସବୁତ ରାଉତରାୟ YVY0576108
ୀ /135945 21 165 946ଆକାଂକ୍ଷା ରାଉତରାୟ ପି ପିୟବତ ରାଉତରାୟ YVY1078807
ୀ /136946 56 165 947ଶା ି େବେହରା ପି ଦିନା େବେହରା YVY1022532
ୀ /136947 23 165 948ରସୀତା େବେହରା ସା ସୀମା େବେହରା YVY1172600
ୀ /136948 22 165 949ପତିମା େବେହରା ପି ଅଜୟ େବେହରା YVY1169275
ୀ /136949 65 165 950ତିେଳା ମା ଦାସ ସା ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ OR/06/043/022560

ପ ୁ /136950 54 165 951କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ ପି ନକଳୁ ଦାସ JTV2579746
ପ ୁ /136951 53 165 952ସେୁରଶ କମୁାର ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ JTV2579647
ପ ୁ /136952 52 165 953ବିପିନ ଦାସ ପି ପରୁୁେଷା ମ ଦାସ YVY1022516
ୀ /136953 52 165 954େରବତି ଦାସ ସା ବିପିନ ଦାସ YVY1022524
ୀ /136954 50 165 955େଗାଲାପ ମ ରୀ ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ JTV2579662

ପ ୁ /136955 45 165 956ବି ୁ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV2579639
ପ ୁ /136956 45 165 957ମାନସ କମୁାର ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ YVY0141135
ୀ /136957 43 165 958ମ ାକିନୀ ଦାସ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ଦାସ JTV2579761
ୀ /136958 33 165 959କବିତା ଦାସ ସା ବି ୁ ଦାସ JTV2579688
ୀ /136959 30 165 960ସଶମିତା ଦାସ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ଦାସ YVY0798892
ୀ /136960 28 165 961ରସୀତା ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ YVY1109230
ୀ /136961 27 165 962ସଜୁାତା ଦାସ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ଦାସ YVY0798884
ୀ /136962 25 165 963ତୁଳସୀ ଦାସ ପି ରଘ ୁଦାସ YVY1022433

ପ ୁ /136963 25 165 964ଶବି ପସାଦ ଦାସ ପି କାହନ୍ ଚରଣ ଦାସ YVY1056092
ପ ୁ /136964 22 165 965ସତଯ୍ବତ ଦାସ ପି ଅଜୟ ଦାସ YVY1169242
ପ ୁ /136965 20 165 966ବାପନିୁ ଦାସ ପି ବି ୁ ଦାସ YVY1211689
ୀ /136966 67 165 967େଶତାଲତା େଜନା ସା େବଣଧୁର େଜନା YVY1118868
ୀ /136967 30 165 968ରିତା ଳି ମହାପାତ ସା ବେଜ  କମୁାର ମହାପାତ YVY1172659
ପ ୁ /136968 48 165 969ସବୁାଶ ଚ  ପାତ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପାତ JTV2579670
ୀ /136969 32 165 970ସକୁା ି ପାତ ସା ସବୁାସ ଚ  ପାତ YVY1022599
ପ ୁ /136970 25 165 971େସୗଭାଗଯ୍ ପାତ ପି ସବୁାଷ ଚ  ପାତ YVY1022631
ୀ /136971 49 165 972ରୂପା ପଧାନ ସା ମଧ ୁପଧାନ YVY1055086
ୀ /136972 55 165 973େଗୗରୀ ସାଇଁ ସା େବଣଧୁର ସାଇଁ YVY1118785
ପ ୁ /136973 24 165 974ଅରବି  ସାଇଁ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY1118736
ପ ୁ /136974 22 165 975ପି  ୁସାଇଁ ପି େବଣଧୁର ସାଇଁ YVY1118827
ପ ୁ /137975 34 165 976ଅମେର  ଦାସ ପି କୃ  ଚ  ଦାସ JTV2579712
ପ ୁ /137976 34 165 977ସମୀର ର ନ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ JTV2579613
ପ ୁ /137977 28 165 978ଜ୍ଞାେନ  ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ YVY0624270
ୀ /137978 31 165 979ସସୀତା ପରିଡ଼ା ସା ଅମେରଦ ଦାସ YVY1208248
ପ ୁ /138979 72 165 980ଫନୀ  କମୁାର ବାହାଲିଆ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବାହାଲିୟା YNY0116947
ୀ /138980 67 165 981ଶୀମତୀ ବି ୁ ବାହାଲିଆ ସା ଫନୀ  କମୁାର ବାହାଲିଆ YNY0116954
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ୀ /138981 44 165 982ବହାକମୁାରି ବନଜିନୀ ପି ଫନୀ  କମୁାର ବାହାଲିଆ YVY0914325
ପ ୁ /138982 51 165 983ଭଗବାନ ଦାଶ ପି ହରିବ ୁ ଦାଶ JTV2579738
ୀ /138983 41 165 984ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା ଦାଶ ସା ଭଗବାନ ଦାଶ JTV2579605
ୀ /138984 39 165 985ସଂଜିବନୀ ମହା ି ପି ସଂଜୟ କମୁାର ମହା ି JTV2579704
ୀ /138985 38 165 986ସଚିୁସିତା ମହା ି ପି ସଂଜୟ କମୁାର ମହା ି JTV2579696
ୀ /138986 45 165 987ବହା କମୁାରୀ ସେରାଜିନୀ ପି ଫନୀ  କମୁାର ବାହାଲିଆ YVY0914317
ୀ /139987 48 165 988ଚାରୁ ଦାସ ସା ବିକମ କମୁାର ସିଂହ YVY0476309

ପ ୁ /139988 51 165 989ସାଗର କମୁାର ଧଳ ପି ଶରତ କମୁାର ଧଳ YVY0140657
ୀ /139989 44 165 990ରାଜଲକ୍ଷୀ ଧଳ ସା ସାଗର ଧଳ YVY0140665

ପ ୁ /139990 23 165 991େସୗରଭ କମୁାର ଧଳ ପି ସାଗର କମୁାର ଧଳ YVY1208271
ପ ୁ /139991 70 165 992ମିହିର କମୁାର ସିଂହ ପି ନବୀନ କୃ  ସିଂହ YVY0476234
ୀ /139992 66 165 993କନକପଭା ସିଂହ ସା ମିହିର କମୁାର ସିଂହ YVY0476325

ପ ୁ /139993 45 165 994ବିକମ କମୁାର ସିଂହ ପି ମିହିର କମୁାର ସିଂହ YVY0476291
ୀ /140994 36 165 995ସପିୁୟା ମହାପାତ ପି ରବି  ମହାପାତ YVY0140681
ୀ /140995 41 165 996ରାଜଲକ୍ଷୀ ନ ସା ବିଶଜିତ୍ ନ YVY0140673

ପ ୁ /141996 42 165 997ଗଜାନନ ଅଗୱାଲ ପି ମରୁଲିଧର ଅଗୱାଲ YVY1022409
ପ ୁ /141997 48 165 998ଉ ମ ଚରଣ ବାରିକ ପି ଅ ୁର୍ନ ଚରଣ ବାରିକ YVY0140806
ପ ୁ /141998 26 165 999ଅଭିେଷକ ବାଶାଳ ପି ଜୟ  ବିଶାଳ YVY0822973
ପ ୁ /141999 39 165 1000ବଗଲ େବେହରା ପି ବୀରବର େବେହରା YVY0140756
ପ ୁ /1411000 33 165 1001ଅନିେକତ ଦାସ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ YVY0140897
ପ ୁ /1411001 50 165 1002ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି YVY0798918
ପ ୁ /1411002 57 165 1003ପିତି ରଂଜନ ମହାରଣା ପି େଭାଳାନାଥ ମହାରଣା YVY0140871
ୀ /1411003 36 165 1004ବି ୁପିୟା ମହାରଣା ସା ପିତିରଂଜନ ମହାରଣା YVY0140889
ୀ /1411004 49 165 1005ଅନସୟୂା ମଲୀକ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହା ି YVY0798926

ପ ୁ /1411005 43 165 1006ମଳୟ କମୁାର ମ ରାଜ ପି ପଣୂର୍ଚ  ମ ରାଜ YVY1208214
ୀ /1411006 40 165 1007ସଭୁୟତୀ ମ ରାଜ ସା ମଳୟ କମୁାର ମ ରାଜ YVY1208206

ପ ୁ /1411007 60 165 1008କି ର୍ୀ ରଂଜନ ମହା ି ପି ପଫଲୁ ଚ  ମହା ି YVY0140855
ୀ /1411008 54 165 1009ତଳିକା ମହା ି ସା କି ର୍ୀ ରଂଜନ ମହା ି YVY0140863
ୀ /1411009 50 165 1010ଅମଣୃ ମହା ି ପି ପଫଲୁ ଚ  ମହା ି YVY0140848

ପ ୁ /1411010 75 165 1011ସବୁାଷ ଚ  ନ ପି ଦୁଃଶାସନ ନ YVY0140731
ପ ୁ /1411011 47 165 1012ବିଶଜିତ ନ ପି ସବୁାଷ ଚ  ନ YVY0140723
ପ ୁ /1411012 44 165 1013େପମଜିତ ନ ପି ସବୁାଷ ଚ  ନ YVY0140749
ୀ /1411013 37 165 1014ଲିପସା ନ ସା େପମଜିତ୍ ନ YVY0140699

ପ ୁ /1411014 45 165 1015ଗିରିଜା ଶ ର ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ YVY1022490
ପ ୁ /1411015 67 165 1016ପଭାତ ରଂଜନ ପରିଡା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପରିଡା YVY0140764
ପ ୁ /1411016 66 165 1017ରବି  ନାଥ ପରିଡା ପି ନୀଳକ  ପରିଡା YVY0140814
ୀ /1411017 64 165 1018ସଂଜୁକ୍ତା ପରିଡା ସା ରବୀ  ନାଥ ପରିଡା YVY0140822
ୀ /1411018 64 165 1019ଭକି୍ତଲତା ପରିଡା ସା ପଭାତ ରଂଜନ ପରିଡା YVY0140772
ୀ /1411019 42 165 1020ସରଣିକା ପରିଡ଼ା ସା ସଂଜୟ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ YVY1286509
ୀ /1411020 36 165 1021ଆଗମନୀ ପରିଡା ପି ପଭାତ ରଂଜନ ପରିଡା YVY0140780
ୀ /1411021 34 165 1022ଅଭିଶ ା ପରିଡା ପି ରବୀ  ନାଥ ପରିଡା YVY0140830
ୀ /1411022 45 165 1023ପଜ୍ଞାପରମିତା ପଧାନ ପି ଗିରିଜା ଶ ର ନାୟକ YVY1022482

ପ ୁ /1411023 40 165 1024ଅନୁରାଗ ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ YVY0140707
ପ ୁ /1411024 36 165 1025ଅଭିନବ ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ YVY0140715
ପ ୁ /1411025 63 165 1026ରାଣା ପତାପ ସିଂହ ପି ପ ାନନ ସିଂହ YVY1109321
ୀ /1411026 40 165 1027ସ୍ଵଣର୍ଲତା ସିଂହ ସା ରାଣା ପତାପ ସିଂହ YVY1109313
ୀ /1411027 29 165 1028ଅନି ିତା ସିଂହ ପି ରାଣା ପତାପ ସିଂହ YVY1109388
ୀ /1411028 23 165 1029ଅଂକିତା ସିଂହ ପି ରାଣା ପତାପ ସିଂହ YVY1109370
ୀ /1421029 41 165 1030ସନୁୀତା ମହା ି ପି କମଳକୃ  ମହା ି YVY0140913
ପ ୁ /1431030 55 165 1031େମାହନ କମୁାର ଗୁ ା ପି କୃପାସି ୁ ଗୁ ା YVY0141119
ୀ /1431031 53 165 1032କ ନା ଗୁ ା ସା େମାହନ କମୁାର ଗୁ ା YVY0141101
ପ ୁ /1431032 34 165 1033ରବିଶ ର ଗୁ ା ପି ଶଯ୍ାମବାବୁ ଗୁ ା YVY0141127
ପ ୁ /1441033 57 165 1034ଶରତ ଚ  ସାମଲ ପି ଦିନବ ୁ ସାମଲ YVY0819433
ୀ /1441034 51 165 1035ଉକ୍ତଳିନୀ ସାମଲ ସା ଶରତ ଚ  ସାମଲ YVY0819441
ପ ୁ /1441035 26 165 1036ସଦିୁ  କମୁାର ସାମଲ ପି ଶରତ ଚ  ସାମଲ YVY0819466
ୀ /1451036 42 165 1037ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0238154
ପ ୁ /1461037 27 165 1038ଦିବଯ୍ା ର ନ ଦାଶ ମା ଅହଲ୍ଯା ଦାଶ YVY1119874
ୀ /1461038 67 165 1039ଦୁଗର୍ାବତୀ ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YVY0407247
ପ ୁ /1461039 35 165 1040ପରମାନ  ସାମଲ ପି ଫକିର ଚରଣ ସାମଲ YVY0476218
ୀ /1471040 31 165 1041ସସିତା ପାଗଲ ପି ହଳଧର ପାଗଲ YVY0702076
ପ ୁ /1571041 25 165 1042େଦବଜିତ୍ ତିପାଠୀ ପି େଦବାଶଷି ତିପାଠୀ YVY1055128
ୀ /1651042 30 165 1043ସକିନା େବଗମ ସା ସଫର୍ରାଜ ଖାନ YVY1253285
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ୀ /2-141043 44 165 1044ବବିତା ମହା ି ପି ବିପିନି ବିହାରି ମହା ି JTV1437565
ପ ୁ /3-141044 41 165 1045ଅଭିରାମ ବିଶାଳ ପି ବିପିନି ବିଶାଳ JTV2436772
ୀ /3-141045 35 165 1046ନିେବଦିତା ବିଶାଳ ସା ଅଭିରାମ ବିଶାଳ YVY0629683

ପ ୁ /4-141046 46 165 1047ତିେଲାଚନ ପାଢୀ ପି ରବିନାରାୟଣ ପାଢୀ JTV1571934
ପ ୁ /4-141047 39 165 1048େସୗମଯ୍ର ନ ପାଢୀ ପି ରବିନାରାୟଣ ପାଢୀ JTV1571942
ୀ /414/B1048 42 165 1049େରାସାଳୀନ ମହା ି ସା ଭାରତ ଦାସ YVY1281682

ପ ୁ /PLOT NO-41049 23 165 1050ଅମିତ ବିକମ ମିଶ ପି ଅନି ଯ୍ କମୁାର ମିଶ YVY1190008
ପ ୁ /4171050 30 165 1051ବୀେରନ ଦାସ ପି ସିବା ଚରଣ ଦାସ YVY1227511
ପ ୁ /4231051 60 165 1052ନିହାର ର ନ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ YVY1109339
ପ ୁ /4291052 21 165 1053େଗୗତମ ପଟନାୟକ ପି େଗୗରେଗାପାଲ ପଟନାୟକ YVY1122043
ୀ /Holding N1053 33 165 1054ଏେଲାରା ଭଗତ ସା ଆଶୀଷ ଭଗତ YVY1198167

ପ ୁ /5-141054 66 165 1055ନେର  ପଟନାୟକ ପି ଅେଲଖ ପଟନାୟକ OR/06/043/030221
ପ ୁ /5-141055 62 165 1056ପଫଲୁ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି େବଣଧୁର ତିପାଠୀ OR/06/043/030319
ପ ୁ /5-141056 40 165 1057େଗୗରବ ର ନ ତିପାଠୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ତିପାଠୀ JTV1437433
ୀ /6-141057 62 165 1058ରାଧାରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ରଜନୀକା  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/030321

ପ ୁ /6-141058 73 165 1059ରଜନୀକା  େଚୗଧରୁୀ ପି ସଦାଶବି େଚୗଧରୁୀ JTV1476985
ପ ୁ /7-141059 76 165 1060ସଚିକା  ଦାସ ପି ଧରଣିଧର ଦାସ OR/06/043/030150
ୀ /7-141060 66 165 1061ଶୀମତି ଦାସ ସା ସଚିକା  ଦାସ OR/06/043/030151

ପ ୁ /7-141061 41 165 1062ସଧୁୀର କମୁାର ଦାସ ପି ସଚିକା  ଦାସ JTV1571975
ପ ୁ /8-141062 63 165 1063କୃପାସି ୁ ମହା ି ପି ବା ାନିଧି ମହା ି OR/06/043/030136
ୀ /8-141063 53 165 1064ସୀତା ମହା ି ସା କୃପାସି ୁ ମହା ି OR/06/043/030137

ପ ୁ /8-141064 40 165 1065ସଂଜୟ ମହା ି ପି କପୂାସି ୁ ମହା ି JTV1437698
ପ ୁ /8-141065 40 165 1066ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି ପି କୃପାସି ୁ ମହା ି JTV1571793
ପ ୁ /9-141066 43 165 1067ନିମାଇ ଁଚରଣ ନାଥ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ନାଥ JTV1571843
ପ ୁ /9-141067 70 165 1068ନବକିେଶାର ପଟନାୟକ ପି କାଳିଚରଣ ପଟନାୟକ OR/06/043/030186
ୀ /9-141068 62 165 1069ହିରଣଯ୍ବାଳା ପ ନାୟକ ସା ନବକିେଶାର ପ ନାୟକ OR/06/043/030187
ୀ /9-141069 40 165 1070ଇତିଶୀ ପ ନାୟକ ପି ନବ କିେଶାର ପ ନାୟକ JTV2436632

ପ ୁ /9-141070 39 165 1071ଚିର ିତ ପ ନାୟକ ପି ନବ କିେଶାର ପ ନାୟକ JTV1632884
ପ ୁ /9991071 52 165 1072ବିକମ ଘେଡଇ ପି େବୖରାଗୀ ଘେଡଇ YVY0937136
ୀ /9991072 48 165 1073ସକୁା ୀ େଜନା ସା ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY0937151

ପ ୁ /9991073 48 165 1074ରମାକା  େଲ ା ପି ଜାଦୁମଣି େଲ ା YVY1299635
ୀ /9991074 41 165 1075େରାଜାଲିକା ମହା ି ସା ଅ ନ କମୁାର ମାହ ି YVY0831016
ୀ /9991075 29 165 1076ଶୁତୀ ରାୟ ପି ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ରାୟ YVY0914028
ୀ /9991076 38 165 1077ସବିତା ଷଢ ୀ ସା ଚ  େଶଖର ଷଢ ୀ YVY0937144
ୀ /11-141077 41 165 1078ସତଯ୍ସିତା ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ JTV1619576
ୀ /11-141078 40 165 1079େଦବୀପଭା ଦାଶ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାଶ JTV1436724

ପ ୁ /11-141079 38 165 1080ଅମର ନାଥ େଜନା ପି ବଲଭ େଜନା JTV2436111
ୀ /12-141080 71 165 1081ପାବର୍ ତୀ େଦବୀ ସା ଚ  ସନୁାର OR/06/043/030130
ୀ /12-141081 53 165 1082ସମିୁତା େଦବୀ ସା ରାମଚ  ସନୁାର OR/06/043/030131

ପ ୁ /12-141082 72 165 1083ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ନାଥ ସାହୁ OR/06/043/003124
ୀ /12-141083 40 165 1084ବନଲତା ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ JTV1685270
ୀ /12-141084 39 165 1085ଗିତା ଳୀ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ JTV1685312

ପ ୁ /12-141085 62 165 1086ରାମଚ  ସନୁାର ପି ସମୁନ ସନୁାର OR/06/043/030132
ୀ /12-151086 87 165 1087ମେନାରମା ମହା ି ସା ରବି  ମହା ି OR/06/043/028615

ପ ୁ /12-151087 74 165 1088ଇଶର ଚ  ମହା ି ପି ରବି  କମୁାର ମହା ି JTV2436400
ପ ୁ /12-151088 71 165 1089ଇ ମଣୀ ମହା ି ପି ରବି  କମୁାର ମହା ି JTV1711985
ୀ /12-151089 58 165 1090ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାପାତ ସା ବୀରକିେଶାର ମହା ି OR/06/043/028619

ପ ୁ /12-151090 28 165 1091ରାଜୀବ ସାଉ ପି ସ  ୁସାଉ YVY0629063
ପ ୁ /13-151091 44 165 1092ର ନ େବେହରା ପି ରଥ େବେହରା YVY0629196
ୀ /13-151092 32 165 1093ଜୟ ୀ େବେହରା ସା ର ନ େବେହରା YVY0629204
ପ ୁ /13-151093 41 165 1094ଶୀକା  ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0628883
ୀ /13-151094 65 165 1095ପମିଳା େଦବୀ ସା ବଜ ସ ୁ ର ପାଢୀ OR/06/043/028613
ୀ /13-151095 37 165 1096ସସିତା ପାଢୀ ପି ବଜସ ୁ ର ପାଢୀ JTV2571198
ୀ /13-151096 35 165 1097ସ ି ତା ପାଢୀ ପି ବଜସ ୁ ର ପାଢୀ JTV2371490
ପ ୁ /13-151097 35 165 1098ଜ୍ଞାନର ନ ପାଢୀ ପି ବଜସ ୁ ର ପାଢୀ JTV2371391
ୀ /13-151098 42 165 1099ପଭାତୀ ରାଉତ ସା ଉଦୟଭାନୁ ରାଉତ YVY0418343
ୀ /13-151099 34 165 1100ଲକ୍ଷୀପିୟା ସିଂ ପି ଶୀନାଥ ସିଂ YVY0491647
ୀ /13-151100 33 165 1101ସେରାଜିନୀ ସିଂ ପି ଶୀନାଥ ସିଂ YVY0491621
ୀ /13-151101 30 165 1102ଭାରତୀ ସିଂ ପି ଶୀନାଥ ସିଂ YVY0491639
ପ ୁ /14-141102 64 165 1103ନଦୀଆ କିେଶାର େଜନା ପି ହଳଧର େଜନା OR/06/043/260797
ୀ /14-141103 59 165 1104ପଭାବତୀ େଜନା ସା ନଦୀଆ କିେଶାର େଜନା JTV1437920
ପ ୁ /14-141104 43 165 1105ପତଯ୍ସୁ ର ନ େଜନା ପି ନଦିଆ କିେଶାର େଜନା JTV1437276
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ୀ /14-141105 39 165 1106ପଲବୀ େଜନା ପି ନଦିଆ କିେଶାର େଜନା JTV1437938
ୀ /14-151106 44 165 1107ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ଅଂଜନ କମୁାର ଦାସ YVY0628644
ୀ /15-141107 63 165 1108ର ା େଦବୀ ସା ଥମନ ଥାପା OR/06/043/030127
ୀ /15-141108 42 165 1109ସଛୁ ା ପାଲିତ ପି ପେରଶ ଚ  ପାଲିତ JTV1437391

ପ ୁ /15-141109 53 165 1110ଉମାଚରଣ ଥାପା ପି ଥମନ ଥାପା OR/06/043/030128
ୀ /15-141110 47 165 1111ଭାରତୀ ଥାପା ସା ଉମାଚରଣ ଥାପା JTV1685296
ୀ /15-141111 36 165 1112ସୀତା ଥାପା ମା ରମା େଦବି JTV1685304

ପ ୁ /15-151112 55 165 1113ପଦେଲାଚନ େଜନା ପି କାହନ୍  ୁେଜନା JTV1550003
ୀ /15-151113 28 165 1114େମାନାଲିସା େଜନା ପି ପଦେଲାଚନ େଜନା YVY0629717

ପ ୁ /15-151114 36 165 1115ରାହୁଳ କମୁାର ପି ଜୟ  କମୁାର ପାଣି YVY0629816
ପ ୁ /15-151115 73 165 1116ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା ପି ଜଗବ ୁ ପ ା OR/06/043/028608
ୀ /15-151116 68 165 1117ଗୀତାରାଣୀ ପ ା ସା ପଫଲୁ ପ ା OR/06/043/028609

ପ ୁ /15-151117 58 165 1118େଦବାଶଷି ପ ା ପି ପଫଲୁ ପ ା OR/06/043/028610
ୀ /15-151118 34 165 1119ଅନୀତା ପ ା ସା େଦବାଶୀଷ ପ ା YVY0629733
ୀ /15-151119 37 165 1120ଇ ାଣି ପାଣି ସା ଜୟ  କମୁାର ପାଣି YVY0629824

ପ ୁ /15-151120 57 165 1121ଭାଗିରଥୀ ପରିଡା ପି କାଳ ୀ ପରିଡା YVY0629774
ୀ /15-151121 50 165 1122ପତିମା ପରିଡା ସା ଭାଗୀରଥୀ ପରିଡା YVY0629766
ୀ /15-151122 28 165 1123ଅନୀଶା ପରିଡା ପି ଭାଗିରଥୀ ପରିଡା YVY0629741

ପ ୁ /15-151123 56 165 1124ସଧୁାକର ରାଉତ ପି ବୀରବର ରାଉତ OR/06/043/008541
ୀ /16-141124 36 165 1125େମାନାଲିସା ବଳିଆରସିଂ ସା ଜୟଶୀ େକତନ ମହାପାତ YVY0629535

ପ ୁ /16-141125 70 165 1126କ ତରୁ ମହାପାତ ପି ଗେଜ  ମହାପାତ JTV1437300
ୀ /16-141126 66 165 1127ଜୟ ି ମହାପାତ ସା କ ତରୁ ମହାପାତ JTV1437896

ପ ୁ /16-141127 54 165 1128ଭଜହରି ମହାପାତ ପି ଜି. ସି. ମହାପାତ JTV1437425
ପ ୁ /16-141128 36 165 1129ଜୟଶୀେଚତନ ମହାପାତ ପି କ ତରୁ ମହାପାତ JTV2371508
ପ ୁ /16-141129 36 165 1130ଜୟଶୀ େକତନ ମହାପାତ ପି କ ତରୁ ମହାପାତ JTV2371730
ୀ /16-141130 62 165 1131ଆରତୀ ମଲିକ ସା ପ ାନନ ମଲିକ OR/06/043/030202

ପ ୁ /16-141131 46 165 1132ମେନାଜ କମୁାର ମଲିକ ପି ପ ାନନ ମଲିକ OR/06/043/030203
ପ ୁ /16-141132 42 165 1133ଦିଲିପ କମୁାର ମଲିକ ପି ପ ାନନ ମଲିକ JTV1437508
ପ ୁ /16-141133 41 165 1134ପ ୂ ର୍ଚ  ମଲିକ ପି ପ ାନନ ମଲିକ JTV1437482
ପ ୁ /16-141134 53 165 1135ର ନ କମୁାର ମହାପାତ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ମହାପାତ JTV1563287
ୀ /16-141135 40 165 1136ସମିୁତା ପଧାନ ସା ଭଜହରି ମହାପାତ YVY0418087

ପ ୁ /16-141136 63 165 1137ସଶୁା  କମୁାର ସାମଲ ପି େଲାକନାଥ ସାମଲ YVY0491654
ପ ୁ /16-141137 32 165 1138ର ନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମିହିର କମୁାର ସାଇଁ YVY0629436
ପ ୁ /16-151138 48 165 1139ସଧୁାଂଶେୁଶଖର ଦାଶ ପି ଦିବଯ୍ସିଂହ ଦାଶ OR/06/043/028830
ପ ୁ /16-151139 46 165 1140ସକୁା େଶଖର ଦାଶ ପି ଦିବଯ୍ସିଂହ ଦାଶ OR/06/043/028831
ୀ /16-151140 33 165 1141ରାଜଲକ୍ଷୀ ତିପାଠୀ ସା ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ YVY0972034

ପ ୁ /17-141141 71 165 1142ବିଚିତାନ  େଜନା ପି ବୃ ାବନ େଜନା JTV1437946
ପ ୁ /17-141142 41 165 1143ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ବିଚିତାନ  େଜନା JTV1437581
ପ ୁ /17-141143 62 165 1144ରାେଜ  କମୁାର େଲ ା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େଲ ା OR/06/043/030166
ୀ /17-141144 54 165 1145ଶା ିଲତା େଲ ା ପି ରାେଜ  କମୁାର େଲ ା OR/06/043/030167

ପ ୁ /17-141145 39 165 1146ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ JTV1685338
ୀ /17-141146 30 165 1147ରଶୀ ପଭା ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ YVY0629279

ପ ୁ /17-151147 56 165 1148ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାଶ YVY0143727
ୀ /17-151148 50 165 1149ଅହଲଯ୍ା ଦାଶ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ YVY0143735
ୀ /17-151149 60 165 1150ସେରାଜିନୀ ମହାପାତ ସା ଚି ର ନ କର YVY0143719
ୀ /17-151150 30 165 1151ଚିନୟୀ ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ YVY0629410
ୀ /17-151151 31 165 1152ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ପ ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା YVY0629501

ପ ୁ /17-151152 72 165 1153ଜଗନନ୍ ାଥ ପତି ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପତି OR/06/043/028603
ୀ /17-151153 64 165 1154ବୀଣାପାଣି ପତି ସା ଜଗନନ୍ାଥ ପତି OR/06/043/028604
ୀ /F-17-151154 42 165 1155ରୀନାରାଣୀ ନାୟକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ YVY0819979
ପ ୁ /18-151155 47 165 1156ଅଜୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ବାରିକ YVY0628651
ପ ୁ /18-151156 73 165 1157ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ବିଶାଳ ପି କୃ  ବିଶାଳ JTV1549906
ୀ /18-151157 65 165 1158ଉ ରା ବିଶାଳ ସା ପଦୁମନ୍ ବିଶାଳ JTV1477637
ପ ୁ /18-151158 58 165 1159ବିଜୟ ବିଶାଳ ପି କୃ  ବିଶାଳ OR/06/043/028601
ୀ /18-151159 52 165 1160କ ନା ବିଶାଳ ସା ବିଜୟ ବିଶାଳ JTV1477629
ପ ୁ /18-151160 46 165 1161ଅଶିନୀ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ବିଶାଳ OR/06/043/028600
ୀ /18-151161 34 165 1162ଜୟଶୀ ବିଶାଳ ସା ଅଶିନୀ କମୁାର ବିଶାଳ JTV2371748
ୀ /18-151162 34 165 1163ଇ ିତା ବିଶାଳ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0573105
ପ ୁ /18-151163 33 165 1164ସଜିୁତ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ପତାପ ବିଶାଳ YVY0418202
ୀ /18-151164 30 165 1165େସାନାଲି ବିଶାଳ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0573113
ପ ୁ /18-151165 27 165 1166ସ ୀବ୍ ବିଶାଳ ପି ବିଜୟ ବିଶାଳ YVY0799601
ୀ /18-151166 58 165 1167ର ଲତା ଦାସ ସା ରତିକା  ଦାସ YVY0628818

19 107/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 44ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /18-151167 39 165 1168ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ରତିକା  ଦାସ YVY0628800
ପ ୁ /18-151168 43 165 1169ରାଜ କମୁାର ଯାୟଶାଲ ପି ଶଯ୍ାମନାରାୟଣ ଯାୟଶାଲ YVY0628925
ୀ /18-151169 36 165 1170ଅ ଳି ଯୟାଶାଲ ସା ରାଜ କମୁାର ଯୟାଶାଲ YVY0628933
ୀ /18-151170 33 165 1171ଲକ୍ଷୀପିୟା େଲ ା ପି ରାେଜ  କମୁାର େଲ ା YVY0628990

ପ ୁ /18-151171 30 165 1172ଶବି ପସାଦ େଲ ା ପି ରାେଜ  କମୁାର େଲ ା YVY0628982
ପ ୁ /18-151172 30 165 1173ଚ  େଶଖର େଲ ା ପି ଗ ବର୍  ଚରଣ େଲ ା YVY0628859
ୀ /18-151173 65 165 1174ବାଣୀ ବ ନା ମହା ି ପି ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି YVY0628917

ପ ୁ /18-151174 36 165 1175ରାେକଶ ମହାରଣା ପି ଧୁବ ଚରଣ ମହାରଣା YVY0629030
ପ ୁ /18-151175 39 165 1176ଅଜିତ୍ ପାଳ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ପାଳ YVY0799791
ୀ /18-151176 44 165 1177ସିପାରାଣୀ ପରିଡା ସା ସତଯ୍ନ  ପରିଡା YVY0629022

ପ ୁ /18-151177 42 165 1178ବୁଲୁ ପଧାନ ପି ଗେଜ  ପଧାନ YVY0629188
ପ ୁ /18-151178 65 165 1179ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ ପି ମଣି ସାହୁ YVY0573097
ୀ /18-151179 29 165 1180ସଷୁମା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0917229

ପ ୁ /18-151180 38 165 1181ରଶି ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାଇଁ YVY0628974
ୀ /18-151181 34 165 1182େରାଜାଲିନ ସାଇଁ ସା ରାେକଶ ମହାରଣା YVY0628966

ପ ୁ /18-151182 31 165 1183େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାଇଁ YVY0628941
ପ ୁ /18-151183 31 165 1184ପିୟବତ ସାଇଁ ପି ପଦନାଭ ସାଇଁ YVY0628958
ୀ /19-151184 68 165 1185ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ରଘନୁାଥ ନାୟକ JTV1477645

ପ ୁ /19-151185 48 165 1186ସାକ୍ଷର କମୁାର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ JTV1437185
ୀ /19-151186 41 165 1187ଅନି ିତା ନାୟକ ସା ସାକ୍ଷର କମୁାର ନାୟକ YVY0700773

ପ ୁ /19-151187 40 165 1188ସାଗର କମୁାର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ JTV1437235
ପ ୁ /Pitrusmr1188 21 165 1189େକୗ ଭୁ ଦିେବଦୀ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ଦିେବଦୀ YVY1192939
ୀ /20-151189 35 165 1190ଅ ଳି ଚିଦାନ  ସାଇଁ ସା ଚିଦାନ  ସାଇଁ YVY0937326
ୀ /20-151190 31 165 1191େରାଜାଲିନ ସାଇଁ ସା ଶବିାନ  ସାଇଁ YVY0937342
ୀ /21-151191 64 165 1192କଲଯ୍ାଣି ଦାସ ସା ଦିଗମର ଦାସ OR/06/043/028818

ପ ୁ /21-151192 64 165 1193ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ମରୁଲୀ ଧର ଦାସ YVY0491787
ପ ୁ /21-151193 40 165 1194ଆଶେୁତାଷ ଦାସ ପି ଦିଗମର ଦାସ JTV1477785
ପ ୁ /21-151194 30 165 1195ଉ ଳ େକଶରୀ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0491803
ୀ /21-151195 27 165 1196ଉ ଳିକା ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0629477
ୀ /21-151196 53 165 1197କନକ ଲତା ମଲିକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0491795
ୀ /21-151197 32 165 1198େଦବା ର୍ନା ମହା ି ପି ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0573121

ପ ୁ /22-151198 74 165 1199ଲକ୍ଷଣ ମହାପାତ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହାପାତ JTV1436450
ୀ /22-151199 69 165 1200ପମିଳା ମହାପାତ ସା ଲକ୍ଷଣ ମହାପାତ JTV1477306
ୀ /22-151200 41 165 1201ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷି ମହାପାତ ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାପାତ JTV1436500

ପ ୁ /22-151201 40 165 1202ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହାପାତ ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାପାତ JTV1477223
ୀ /22-151202 36 165 1203ସ ର୍ଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାପାତ JTV2371532

ପ ୁ /22-151203 35 165 1204ସ ୟ ମହାପାତ ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାପାତ JTV2371433
ୀ /23-151204 96 165 1205ବାସ ୀ ଦାସ ସା କୃ ିବାସ ଦାସ OR/06/043/028804

ପ ୁ /23-151205 74 165 1206ଦିଲୀପ ଦାସ ପି କୃ ିବାସ ଦାସ OR/06/043/028805
ୀ /23-151206 67 165 1207ଗୀତିଶୀ ଦାସ ସା ଦିଲୀପ ଦାସ OR/06/043/028806

ପ ୁ /23-151207 49 165 1208େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ଦିଲୀପ ଦାସ JTV1477173
ପ ୁ /23-151208 88 165 1209ହଜାରୀ େଜନା ପି େଗାପାଳ େଜନା OR/06/043/028809
ୀ /24-151209 36 165 1210ସସିତା କାନୁନ୍େଗା ମା କବିତା କାନୁନ୍େଗା JTV2371292
ୀ /24-151210 58 165 1211ବାସ ି ମହା ି ସା େଗୗରହରି ମହା ି JTV1550151
ୀ /24-151211 34 165 1212ଭୁଲବି ମହା ି ସା େସୗଭାଗଯ୍ ମହା ି YVY0418301

ପ ୁ /24-151212 32 165 1213େସୗଜନଯ୍ ମହା ି ପି େଗୗରହରି ମହା ି YVY0418293
ପ ୁ /25-151213 59 165 1214ଶରତ ଚ  ସାମଲ ପି ଦିନବ ୁ ସାମଲ JTV2371631
ୀ /25-151214 49 165 1215ଉକଳୀକା ସାମଲ ସା ଶରତ ଚ  ସାମଲ JTV2371623
ୀ /26-151215 55 165 1216ସୀତାରାଣୀ ରାଉତ ସା ଅେଲଖ ଚ  ରାଉତ OR/06/043/037032
ପ ୁ /26-151216 30 165 1217ଶଭୁ ର ନ ରାଉତ ପି ଅେଲଖ ଚ  ରାଉତ YVY0628735
ୀ /27-151217 42 165 1218ସଂଘମିତା ପାଇକରାୟ ପି ଲିମାଇଁ ଚରଣ ପାଇକରାୟ JTV2436103
ୀ /27-151218 40 165 1219ିତିପଜ୍ଞା ପାଇକରାୟ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ପାଇକରାୟ JTV2436541
ପ ୁ /27-151219 36 165 1220େଜଯ୍ାତିରଂଜନ ପାଇକରାୟ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ପାଇକରାୟ JTV2436533
ପ ୁ /29-151220 48 165 1221କିେଶାର ଚ  ନାୟକ ପି ଇ ମଣି ନାୟକ YVY0819805
ପ ୁ /29-151221 44 165 1222ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସଦାନ  ସାଇଁ YVY0799593
ପ ୁ /31-151222 28 165 1223ସତଯ୍ର ନ ବସ ରା ପି ଖେଲଶର ବସ ରା YVY0491860
ୀ /31-151223 56 165 1224ଛବିଲତା ଦାଶ ସା ଧୀେର  ନାଥ ଦାଶ YVY0143586
ୀ /31-151224 53 165 1225ଶା ିଲତା ମହାରଣା ସା ଦିବାକର ମହାରଣା YVY0491852
ପ ୁ /31-151225 64 165 1226େଧାବା ସାହୁ ମା ରାଧା ସାହୁ JTV2371540
ୀ /31-151226 59 165 1227ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା େଧାବା ସାହୁ JTV2371565
ପ ୁ /31-151227 41 165 1228ପଦିପ ସାହୁ ପି େଧାବା ସାହୁ JTV2371672
ପ ୁ /31-151228 36 165 1229ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି େଧାବା ସାହୁ JTV2371441
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ୀ /32-151229 32 165 1230ପଜୂା ଅଗୱାଲ ସା େକୖଳାସ ଅଗୱାଲ YVY0628560
ପ ୁ /32-151230 36 165 1231େକୖଳାସ ଅଗୱାଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ YVY0628875
ପ ୁ /32-151231 31 165 1232ଶବି କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ YVY0628867
ପ ୁ /32-151232 28 165 1233େଜଯ୍ାତି ର ନ େବେହରା ପି ସମୁ  କମୁାର େବେହରା YVY0491886
ୀ /32-151233 55 165 1234ସରଳା ବିଶାଳ ସା ରବି  ନାଥ ବିଶାଳ YVY0491902

ପ ୁ /32-151234 62 165 1235ଧୀେର  ନାଥ ଦାଶ ପି ପ ାନନ ଦାଶ YVY0143594
ପ ୁ /32-151235 35 165 1236ସତଯ୍ଜିତ ଦାଶ ପି ଧୀେର  ନାଥ ଦାଶ YVY0700872
ପ ୁ /32-151236 32 165 1237ବିଶଜିତ୍ ଦାଶ ପି ଧୀେର ନାଥ ଦାଶ JTV2548527
ପ ୁ /32-151237 60 165 1238ଧୀେର  ନାଥ ନାୟକ ପି ଫଗନୁାଥ ନାୟକ OR/06/043/036121
ୀ /32-151238 41 165 1239ମମତା ନାୟକ ସା ବୁେଟନ କମୁାର ନାୟକ YVY0628511
ୀ /32-151239 28 165 1240ଅମିତା ନାୟକ ପି ଧୀେର  ନାଥ ନାୟକ YVY0629006
ୀ /32-151240 39 165 1241ସାଗରିକା ପ ନାୟକ ସା ବନବିହାରୀ ସାହୁ YVY0629790

ପ ୁ /32-151241 60 165 1242ରମାକା  ରଥ ପି ଲକ୍ଷଣ ରଥ YVY0143602
ପ ୁ /32-151242 66 165 1243ବୀେର  କମୁାର ସାହୁ ପି ବା ନିଧି ସାହୁ YVY0573139
ପ ୁ /32-151243 41 165 1244ବନବିହାରୀ ସାହୁ ପି ବୀେର  ସାହୁ YVY0573147
ୀ /32-151244 35 165 1245ରୀନା ସାହୁ ପି ବୀେର  କମୁାର ସାହୁ JTV2436491

ପ ୁ /32-151245 63 165 1246ଗ ବର୍  ସାଇଁ ପି ଭଗବାନ ସାଇଁ YVY0143610
ୀ /32-151246 59 165 1247ଅ ନା ସାଇଁ ସା ଗ ବର୍  ସାଇଁ YVY0143628
ୀ /32-151247 56 165 1248ପଶା ି ସାଇଁ ସା ଧୀେର  ନାଥ ନାୟକ OR/06/043/036122

ପ ୁ /32-151248 35 165 1249ଜ୍ଞାେନ  ସାଇଁ ପି ଗ ବର୍  ସାଇଁ JTV2436574
ୀ /32-151249 31 165 1250ଶ ା ଳି ସାଇଁ ପି ଗ ବର୍  ସାଇଁ YVY0491928

ପ ୁ /34-151250 43 165 1251ଟ ଧର େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା YVY0192369
ୀ /34-151251 38 165 1252ବିନିତା େବେହରା ସା ଟ ଧର େବେହରା YVY0192377
ୀ /34-151252 48 165 1253କବିତା ଦାଶ ସା ପବିତ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0299263

ପ ୁ /34-151253 30 165 1254ସାଭିମାନ ଦାଶ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାଶ YVY0192351
ପ ୁ /34-151254 54 165 1255ପବିତ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଜଦୁନାଥ ଶତପଥୀ YVY0299255
ପ ୁ /36-151255 48 165 1256ସେୁରଶ େବେହରା ପି ପଦନାଭ େବେହରା YVY0492231
ପ ୁ /T-36-151256 88 165 1257ଦୟାନିଧି ପରିଡା ପି ପ ଜ ପରିଡା YVY0820019
ୀ /T-36-151257 73 165 1258ସଂଯକୁ୍ତା ପରିଡା ସା ଦୟାନିଧି ପରିଡା YVY0819953

ପ ୁ /37-151258 29 165 1259ସନିୁଲ ପରିଡା ପି ଲକ୍ଷଣ ପରିଡା YVY0492389
ପ ୁ /38-151259 53 165 1260ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ - ପକାଶ ଚ  ଦାସ YVY0576249
ୀ /38-151260 50 165 1261େଶତପଦା ଦାସ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ YVY0576256
ୀ /39-151261 30 165 1262ସନୁ ା ପଧାନ ପି ପେବାଧ ଚ  ପଧାନ YVY0492470

ପ ୁ /39-151262 36 165 1263ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ସକୁା  ଚ  ରାଉତ YVY0492488
ପ ୁ /40-151263 54 165 1264ବଟକୃ  ଦାସ ପି ରାଧ ୁଦାସ YVY0492504
ୀ /40-151264 46 165 1265ନିରୁପମା ଦାସ ସା ବଟକୃ  ଦାସ YVY0492538

ପ ୁ /40-151265 61 165 1266ବସ  କମୁାର ପଧାନ ପି ଜନା ର୍ନ ପଧାନ YVY0492512
ୀ /40-151266 55 165 1267ମ ଲୁାତ ପଧାନ ସା ବସ  କମୁାର ପଧାନ YVY0492587
ୀ /40-151267 30 165 1268ନମିତା ପଧାନ ପି ବସ  କମୁାର ପଧାନ YVY0492546

ପ ୁ /40-151268 29 165 1269ରାେକଶ କମୁାର ପଧାନ ପି ବସ  କମୁାର ପଧାନ YVY0492496
ପ ୁ /41-151269 59 165 1270େବୖକୁ  ଚରଣ ଖଡା ପି ବୃ ାବନ ଖଡା YVY0492652
ୀ /42-151270 54 165 1271କ ରିୁ ଖଡା ସା େବୖକୁ ନାଥ ଖଡା YVY0492561
ୀ /42-151271 28 165 1272ସସିତା ଖଡା ପି େବୖକୁ  ଚରଣ ଖଡା YVY0492553

ପ ୁ /43-151272 27 165 1273ଅମରେଜଯ୍ାତି ମହାକଳୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ମହାକଳୁ YVY0629667
ପ ୁ /436A/1 Sa1273 23 165 1274ସରାଜ ସାଇଁ ମହାପାତ ପି ବିଶ ଭୂଷଣ ସାଇଁ ମହାପାତ YVY1078823
ପ ୁ /438/A/31274 22 165 1275ପିତିମାନ ମିଶ ମା ପଦଜା ପ ିତ YVY1193291
ୀ /44-151275 27 165 1276ପିୟ ା ଜୀ ପି ଗା ୀ ଜୀ YVY0629956

ପ ୁ /45-151276 33 165 1277ସବଯ୍ସାଚୀ ମହା ି ପି ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି YVY0629048
ୀ /46-151277 33 165 1278େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ବାରିକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ବାରିକ YVY0628727
ପ ୁ /46-151278 59 165 1279ଅେଶାକ କମୁାର େବହୁରା ପି ଶଶଧର େବହୁରା YVY0702100
ପ ୁ /46-151279 52 165 1280କାନୁନେଗା ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହ ପି କାନୁନେଗା ଶସି ଭୂଷଣ ମହା ି YVY0702118
ପ ୁ /46-151280 56 165 1281ମହ ଦ ନାସିର ପି େଶଖ ମହ ଦ YVY0628677
ୀ /46-151281 39 165 1282ବଦିକା ସାହୁ ସା ସି ାଥର୍  ପସାଦ ସାହୁ YVY0702126
ୀ /46-151282 83 165 1283ବାସ ି ସାହୁ ସା େଗାପିନାଥ ସାହୁ YVY0629550
ପ ୁ /46-151283 62 165 1284ସବୁତ ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ YVY0629568
ୀ /46-151284 59 165 1285ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ସବୁତ ସାହୁ YVY0629576
ପ ୁ /46-151285 33 165 1286ସାଥର୍କ ସାହୁ ପି ସବୁତ ସାହୁ YVY0629584
ପ ୁ /46-151286 28 165 1287ଶାଶତ ସାହୁ ପି ସବୁତ ସାହୁ YVY0629600
ୀ /46-151287 28 165 1288ଶାଶତୀ ଶଭୁସିତା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବହୁରା YVY0702092
ୀ /47-151288 32 165 1289ଅପିର୍ତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଦୁଃଶାସନ ମଦୁୁଲି YVY0725986
ପ ୁ /51-151289 26 165 1290େଶାଭନ ନାୟକ ପି ଶସୁା  କମୁାର ନାୟକ YVY0819862
ପ ୁ /67-151290 27 165 1291ପାେଣ ୁ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଷଡ ୀ YVY0799858
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ୀ /67-151291 53 165 1292ରାଜଲକ୍ଷୀ ଶତପଥୀ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0799841
ପ ୁ /73-151292 23 165 1293େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ସମିୁତା ସାହୁ YVY1038603
ପ ୁ /99991293 50 165 1294ଖାେଜ ଜାକିର ପି ଖାେଜ ଗଫାର YVY0819425
ପ ୁ /99991294 43 165 1295ଅମିତ କମୁାର କର ପି ବନମାଳି କର YVY0914374
ପ ୁ /146-151295 27 165 1296ସଭୁଜୀତ େବେହରା ପି ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା YVY0937334
ପ ୁ /164-151296 60 165 1297ଶାରଦା ପସାଦ କନୁନେଗା ପି େୟାେଗ  ନାଥ କାନୁନେଗା YVY0844183
ୀ /182-151297 49 165 1298ମମତାଜ ମହା ି ସା ଶବିାଶଷି୍ ମହା ି YVY0917179

ପ ୁ /201-151298 67 165 1299ମାନସ ରଂଜନ ପ ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ପ ନାୟକ YVY0799619
ୀ /201-151299 63 165 1300ମିନତି ପ ନାୟକ ସା ମାନସ ରଂଜନ ପ ନାୟକ YVY0799627
ୀ /999-151300 25 165 1301ସମୁନ ସ ପ ର୍ା ଦାସ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ YVY0917245
ୀ /999-151301 32 165 1302ହରପିୟା ମହାରଣା ସା ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା YVY0819961

ପ ୁ /999991302 31 165 1303ସୀମା େବେହରା ପି ଗ  ୁେବେହରା YVY1172618
ୀ /999991303 24 165 1304େସାମଯ୍ା ମହାପାତ ପି େଜଯ୍ାତି ର ନ ମହାପାତ YVY1109610
ୀ /999991304 25 165 1305ପାଚୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମା ନୟନା ସାହୂ YVY1109586
ୀ /999991305 35 165 1306ସସୀତା ସାହୂ ସା େକଶବ ଚଂଦ ସାହୂ YVY1109362
ୀ /AT-BIKA1306 25 165 1307ରାମ୍ଯାପଵା ସାଇଁ ପି ଅମିୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY1312941
ୀ /AT-BIKA1307 29 165 1308ଅଚର୍ନା ସାଇଁ ପି ଅମିୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY1312958
ୀ /AT-BIKA1308 52 165 1309ସଷୁମା ରାଣୀ ସାଇଁ ସା ଅମିୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY1312966
ୀ /Suhasita1309 44 165 1310ଅଭୀଲି ା ଦାସ ସା ଦୀପକ ଦାସ YVY1318898
ୀ /491310 23 165 1311ସବର୍ାଣୀ ମିଶ ପି ସିଳାଦିତଯ୍ ମିଶ YVY1319920
ୀ /BADAMBA1311 31 165 1312ଜୟ ି ନାୟକ ସା ଈଶ୍ଵର ଚଂଦ ନାୟକ YVY1322650

ପ ୁ /2/C,Sneha1312 45 165 1313ଗିରିଜା ଶ ର ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ YVY1322825
ୀ /2/C,Sneha1313 45 165 1314ପଜ୍ଞା ପରିମିତା ପଧାନ ସା ଗିରୀଜା ଶଂକର ନାୟକ YVY1322841
ୀ /1021314 60 165 1315ଗୀତାଜୟରାଜ ମହା ି ସା ଜୟରାଜ ମହା ି YVY1323211
ୀ /1341315 28 165 1316ଜୟଶୀ ଭୂଜବଳ ସା ପଦଯ୍ଷୁ ଖୁ ିଆ YVY1323237
ୀ /501316 27 165 1317ସନିୁତା ପାତ ସା ଅଭିନ ନ ରାଉତ YVY1323245
ୀ /501317 22 165 1318ପିୟକା ପରିଡା ସା ଅରବି  ରାଉତ YVY1323252

ପ ୁ /481318 26 165 1319ବିେବକ ର ନ େବେହରା ପି ଚିତରୱନ େବେହରା YVY1325612
ପ ୁ /651319 51 165 1320ବଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YVY1327451
ୀ /671320 30 165 1321ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ମାନସ ଚ  ସାହୁ YVY1327477

ପ ୁ /651321 42 165 1322ସଶୁା  ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY1327493
ପ ୁ /571322 25 165 1323ସତଯ୍ବତ ସାହୁ ପି ଦଶରଥୀ ସାହୁ YVY1327543
ୀ /651323 19 165 1324ଲିପସା ସାହୁ ପି ସଶୁା  ସାହୁ YVY1327550

ପ ୁ /671324 38 165 1325ମାନସ ଚ  ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ YVY1327576
ୀ /651325 36 165 1326ପମିଳା ସାହୁ ସା ଦଶରଥୀ ସାହୁ YVY1332105
ୀ /651326 39 165 1327େସୗଦାମିନି ସାହୁ ସା ବଜ କିେଶାର ସାହୁ YVY1332121
ୀ /571327 18 165 1328ଶବିାନୀ ସିମରନ ପି ସବୁତ ମହାପାତ YVY1334606

ପ ୁ /1341328 18 165 1329ରଶ ିର ନ ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ YVY1334614
ପ ୁ /321329 57 165 1330େବୖରାଗୀ ବିସ୍ଵାଲ ପି ବଧୀରାମ ବିସ୍ଵାଲ YVY1336593
ପ ୁ /1361330 76 165 1331ଧଡୀ େବେହରା ପି ଜୀତୁ େବେହରା YVY1336601
ପ ୁ /541331 62 165 1332ସଭୁାଶୀଷ େଲ ା ପି ବିଶ୍ଵ ଚରଣ େଲ ା YVY1336619
ୀ /321332 52 165 1333କନୁୀ ବିସ୍ଵାଲ ସା େବୖରାଗୀ ବିସ୍ଵାଲ YVY1336627
ୀ /541333 37 165 1334ହୀରନୟୀ େଲ ା ସା ସଭୁାଶୀଷ େଲ ା YVY1336759

ପ ୁ /1151334 18 165 1335ସମୁନ ପଧାନ ପି େଗୗର ପଧାନ YVY1336916
ୀ /1361335 18 165 1336ସଜୁାତା ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YVY1336924
ୀ /1361336 24 165 1337ଗୀତା େବେହରା ସା ସେୁରଶ ଓଝା YVY1336932
ୀ /1151337 36 165 1338ବି ୁ ପଧାନ ସା େଗୗର ପଧାନ YVY1336965
ୀ /661338 18 165 1339ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ଅମଲୁଯ୍ ମହା ି YVY1336981

ପ ୁ /1118(P)1339 18 165 1340ବାବା ଦିବ୍ଯାନ୍ଶ ୂ ପି ଜିେତଂଦ କମୁାର ପଟନାୟକ YVY1337468
ୀ /999991340 36 165 1341ସାଇେଗୗରୀ ମହା ି ସା ବଳରାମ ଦାସ YVY1340587
ୀ /1311341 26 165 1342ଦିବଯ୍ପଭା ପଧାନ ସା ବୀେରନ କମୁାର ପଧାନ YVY1340637
ପ ୁ /1371342 24 165 1343ଶେୁଭ ୁ ଦାସ ପି ସବୁାଷ ଚ  ଦାସ YVY1340645
ପ ୁ /1161343 56 165 1344ଭା ର ଚ  ପ ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ପ ନାୟକ YVY1340652
ପ ୁ /999991344 27 165 1345ଶ ନୂାଥ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷିଧର େବେହରା YVY1340678
ୀ /321345 51 165 1346ଛାୟା େବୱା ସା େକଦାର ନାଏକ YVY1340686
ୀ /Sibayan1346 27 165 1347ରଚନା ଦାସ ପି ପଣବ ଚ  ଦାସ YVY1346279
ୀ /1161347 23 165 1348ଅଂକିତା ମିଶ ପି ପକାଶ କମୁାର ମିଶ YVY1348333
ପ ୁ /1071348 18 165 1349ଜଗନନ୍ାଥ ମହାପାତ ପି ଧୀେର  କମୁାର ମହାପାତ YVY1348341
ୀ /361349 62 165 1350ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହା ୀ ସା ନେର ନାଥ ମହା ୀ YVY1348358
ପ ୁ /361350 62 165 1351ନେର ନାଥ ମହା ୀ ପି େଦେବ ନାଥ ମହା ୀ YVY1348366
ପ ୁ /361351 55 165 1352େଦବାସିସ ସତପଥି ପି ବସ  କମୁାର ସତପଥି YVY1348374
ପ ୁ /361352 45 165 1353ସନୂୀଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ହୁଦାନଂଦ ସାହୁ YVY1348382
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ପ ୁ /.1353 35 166 1ଅଂଶମୁାନ ପିୟଦଶର୍ୀ ଦାଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ YVY0819540
ୀ /01354 19 166 2ଶଭୁଶୀ ନାୟକ ମା ସ ଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ YVY1304179

ପ ୁ /001355 42 166 3ରବି େବେହରା ପି ବୀର େବେହରା YVY1035831
ୀ /001356 36 166 4ସଭୁଦା େବେହରା ସା ରବି େବେହରା YVY1035823

ପ ୁ /001357 65 166 5େଗାବ ର୍ ନ ଦାସ ପି ତରିଆ ଦାସ YVY1035807
ୀ /001358 59 166 6ମାଳତୀ ଦାସ ସା େଗାବ ର୍ ନ ଦାସ YVY1035724

ପ ୁ /001359 25 166 7ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାବ ର୍ ନ ଦାସ YVY1035799
ୀ /001360 24 166 8ପନୁମ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାଶ ସା ଶାରଦା ପସନନ୍  ଦାଶ YVY1035732
ୀ /001361 46 166 9କୃ ାପିୟା େଜନା ସା ସଜିୁତ କମୁାର େଜନା YVY1035765

ପ ୁ /001362 44 166 10ସଜିୁତ କମୁାର େଜନା ପି େଦେବ  େଜନା YVY1035757
ପ ୁ /001363 38 166 11ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା ପି କୃ  ମହାରଣା YVY1035815
ୀ /001364 35 166 12ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା େଗାବ ର୍ ନ ଦାସ YVY1035773

ପ ୁ /001365 42 166 13ନିର ନ ପରିଡା ପି ମଳିୁ ପରିଡା YVY1035708
ୀ /001366 44 166 14ପ ୁ ା ରାଓ ସା େକ ରାମା ରାଓ YVY1035781
ୀ /001367 31 166 15ପଜୁା ରାଓ ମା େକ ଭୀମା ରାଓ YVY1035716

ପ ୁ /001368 24 166 16ସି ାଥର୍  ଶ ର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ YVY1035690
ପ ୁ /001369 32 166 17ରାେଜଶ ସାଇଁ ପି ରାେକଶ ସାଇଁ YVY1035674
ପ ୁ /001370 32 166 18ଅଜିତ ସାଇଁ ପି ଅନ  ସାଇଁ YVY1035682
ୀ /001371 25 166 19ରାେଜଶରୀ ସାଇଁ ସା ଅଜିତ ସାଇଁ YVY1035666
ୀ /001372 39 166 20େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ତରାଇ ପି ବଂଶୀଧର ତରାଇ YVY1035740
ୀ /c/oSubhen1373 34 166 21େରାଜଲୀନ ମିଶା ସା ଅଭିଜିତ YVY1200708

ପ ୁ /NIGAM NI1374 24 166 22ମିଲନ କମୁାର େଲ ା ପି ଭଗବାନ େଲ ା YVY1119957
ୀ /11375 75 166 23େରଣକୁା େଜନା ସା ବିଟାନାଥ ନାୟକ OR/06/043/020002

ପ ୁ /11376 41 166 24ପକାଶ ମହାକଡୁ ପି ହୃଷିେକଶ ମହାକଡୁ JTV1685072
ପ ୁ /11377 40 166 25ଆେଲାକ ମହାକଡୁ ପି ଶବି ମହାକଡୁ JTV1685064
ୀ /11378 83 166 26ବିଜୟଲକ୍ଷି ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ OR/06/043/020016
ୀ /11379 74 166 27ବିଳାସ ଲକ୍ଷି ନାୟକ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ପରିଡା OR/06/043/020007

ପ ୁ /11380 80 166 28ନୃସିଂହ ଚରଣ ପରିଡା ପି ଧନୁ ର୍ ର ପରିଡା OR/06/043/020006
ପ ୁ /11381 49 166 29ନିହାରର ନ ପରିଡା ପି ନୃସିଂହ ପରିଡା OR/06/043/020012
ୀ /11382 48 166 30ସାଗରିକା ପରିଡା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପରିଡା OR/06/043/020014

ପ ୁ /11383 49 166 31ରାନୁ ସରକାର ପି ଦିଲିପ ସରକାର JTV2370971
ୀ /11384 47 166 32ଜିନି ସରକାର ସା ରାନୁ ସରକାର YVY0477893
ୀ /21385 33 166 33ପଜ୍ଞା ପରମିତା ବରାଳ ପି ପକାଶ ଚ  ବରାଳ JTV2580694
ୀ /21386 32 166 34ମଧସିୁତା ବିଶାଳ ସା େଦବବତ ବିଶାଳ YVY0432401

ପ ୁ /31387 47 166 35ରବି ନାୟକ ପି େଗାଲି ନାୟକ YVY0298463
ପ ୁ /31388 73 166 36ଭୀମ୍େସନ ସାହୂ ପି ନ  କିେଶାର ସାହୂ YVY1242957
ପ ୁ /41389 60 166 37ଅେଶାକ କମୁାର େବହୁରା ପି ଶଶଧର େବହୁରା JTV1426816
ୀ /41390 61 166 38େସତ େଦଈ ସା ବସ  ନାୟକ YVY0298539
ୀ /41391 54 166 39ପତିଭା ମହା ି ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବହୁରା JTV1426865

ପ ୁ /41392 29 166 40ପିନାକୀ ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY0238089
ପ ୁ /41393 51 166 41ଧରଣୀଧର ନାୟକ ପି ବସ  ନାୟକ YVY0298521
ୀ /41394 59 166 42ଗୀତା ଳୀ ରାୟ ସା ନଳୀନିକା  ରାୟ YVY0238097

ପ ୁ /41395 59 166 43ନଳୀନିକା  ରାୟ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ରାୟ YVY0238105
ୀ /41396 57 166 44ସବିତା ରାୟ ସା ଲାଲା ଅମିକା ପସାଦ ରାୟ YVY0474890

ପ ୁ /41397 34 166 45ବିଶଭୂଷଣ ରାୟ ପି ନଳିନୀକା  ରାୟ YVY0238121
ୀ /41398 33 166 47ଶବିାନୀ ରାୟ ପି ନଳୀନିକା  ରାୟ YVY0238113

ପ ୁ /51399 68 166 48ବୁ ିରାମ େବେହରା ପି ଅନାମ େବେହରା OR/06/043/020019
ପ ୁ /51400 52 166 49ପଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି େବୖ ବ ଚରଣ େଜନା JTV2580686
ୀ /51401 44 166 50ସ ର୍ପଭା େଜନା ସା ପଦୀପ କମୁାର େଜନା JTV2580710
ପ ୁ /51402 43 166 51େସୗମଯ୍ର ନ େଜନା ପି େବୖ ବ ଚରଣ େଜନା JTV2370682
ପ ୁ /51403 44 166 52ସଂବିତ କୁ୍ମାର େଲ ା ପି ଫଗ ୁଚରଣ େଲ ା YVY0937169
ପ ୁ /51404 68 166 53ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା ପି ପିତବାସ ପ ା YVY0298547
ୀ /51405 54 166 54ସ କୁ୍ତା ପ ା ସା ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା YVY0298554
ପ ୁ /51406 84 166 55ଶୀନିବାସ ପାତ ପି ଗେଣଶ ପାତ YVY0988543
ୀ /51407 78 166 56କସୁମୁ ପାତ ସା ଶୀନିବାସ ପାତ OR/06/043/020017
ୀ /51408 45 166 57କଲଯ୍ାଣି ପାତ ପି ଶୀନିବାସ ପାତ OR/06/043/020018
ପ ୁ /51409 66 166 58ସଶୁା  ସାମଲ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାମଲ JTV2580660
ୀ /51410 50 166 59ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାମଲ ସା ସଶୁା  ସାମଲ JTV2580728
ପ ୁ /51411 42 166 60ାଲିନ କମୁାର ସାମଲ ପି ସଶୁା  ସାମଲ JTV2580595
ୀ /51412 41 166 61ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସାମଲ ସା ାଲିନ କମୁାର ସାମଲ JTV2580652
ପ ୁ /51413 38 166 62େଲନିନ କମୁାର ସାମଲ ପି ସଶୁା  ସାମଲ JTV2580827
ପ ୁ /061414 57 166 63ପ ାନନ ଗାହାଣ ପି ଫଗ ୂଗାହାଣ YVY1061092
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ୀ /061415 51 166 64ପ ୁ ଲତା ପାଲ ସା ପ ାନନ ପାଲ YVY1061084
ୀ /061416 50 166 65ପ ୁ ଲତା ପାଲ ସା ପ ାନନ ଗାହାଣ YVY1174515

ପ ୁ /61417 43 166 66ବୃନ ାବନ ବଳ ପି ଅରକି୍ଷତ ବଳ JTV2568079
ୀ /61418 71 166 67ମ ଶୁୀ ବରାଳ ସା େକୖଳାସ ଚ  ବରାଳ OR/06/043/020032

ପ ୁ /61419 68 166 68େକୖଳାସ ଚ  ବରାଳ ପି ଭା ର ଚ  ବରାଳ OR/06/043/020031
ପ ୁ /61420 63 166 69ପକାଶ ଚ  ବରାଳ ପି ଭା ର ଚ  ବରାଳ OR/06/043/020033
ୀ /61421 58 166 70ମଧଛୁ ା ବରାଳ ସା ପକାଶ ଚ  ବରାଳ OR/06/043/020034
ୀ /61422 44 166 71େଗୗରୀ ବରାଳ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବରାଳ JTV1427350
ୀ /61423 41 166 72ନମିତା ବରାଳ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବରାଳ JTV1427319
ୀ /61424 39 166 73ସଜୁାତା ବରାଳ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବରାଳ JTV2567956

ପ ୁ /61425 38 166 74ଅମତୃ ବରାଳ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବରାଳ JTV2568087
ୀ /61426 29 166 75ପଜୂା ବରାଳ ପି ପକାଶ ଚ  ବରାଳ YVY0475715

ପ ୁ /61427 41 166 76ସଶୁା  କମୁାର ମଲିକ ପି ସେୁର  ମଲିକ YVY0475590
ପ ୁ /61428 40 166 77ପସା  କମୁାର ମଲିକ ପି ସେୁର  ନାଥ ମଲିକ YVY0475707
ପ ୁ /61429 36 166 78ଦି ି ର ନ ମଲିକ ପି ସେୁର  ନାଥ ମଲିକ YVY0475582
ପ ୁ /61430 69 166 79ମରୁଲୀଧର ନାୟକ ପି ବାଇଧର ନାୟକ JTV2580637
ପ ୁ /61431 36 166 80ିତପଜ୍ଞ ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ JTV2568186
ୀ /61432 68 166 81ନିରୁପମା ପରିଜା ସା ମରୁଲୀଧର ନାୟକ JTV2435592

ପ ୁ /61433 40 166 82ସି ାଥର୍  ପରିଜା ପି ବିଜୟ ପରିଜା JTV2435527
ୀ /61434 39 166 83ସାତୀ ପରୀଜା ପି ବିଜୟ ପରୀଜା JTV2435543
ୀ /071435 61 166 84ସତଯ୍ବତୀ େଲ ା ସା େକୖଳାସ ଚ  ପଧାନ YVY1060011

ପ ୁ /071436 66 166 85େକୖଳାଶ ଚଂଦ ପଧାନ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ପଧାନ YVY1060003
ପ ୁ /71437 53 166 86ଅରୁଣ ଦାସ ପି ବାଉରୀବ ୁ ଦାସ YVY0298570
ପ ୁ /71438 61 166 87ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ବଟକୃ  ମହାପାତ JTV1573633
ୀ /71439 48 166 88ସନୁ ା ନାୟକ ସା ଅରୁଣ ଦାସ YVY0298588
ୀ /71440 44 166 89ପତିମା ନାୟକ ସା ପବିତ ନାୟକ JTV1573781
ୀ /71441 60 166 90ବନଲତା ପ ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ମହାପାତ JTV1573641

ପ ୁ /71442 50 166 91େଜଯ୍ାତିର ନ ପ ନାୟକ ପି ଭକ୍ତଚରଣ ପ ନାୟକ JTV1573658
ୀ /71443 31 166 92ରାଜଶୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ପିୟୁସ ର ନ ପ ନାୟକ YVY0298562

ପ ୁ /081444 24 166 93ବିଶ୍ଵଜୀତ ରାୟ ପି ବିପିନ ରାୟ YVY1109560
ପ ୁ /81445 72 166 94ସେରାଜ ରଂଜନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦାରିକା ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/020050
ପ ୁ /81446 69 166 95ଜ୍ଞାନରଂଜନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦାରିକାନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/020053
ପ ୁ /81447 64 166 96କମୁଦୁ ରଂଜନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦାରିକା ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/020055
ୀ /81448 64 166 97ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସେରାଜ ର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/020051
ୀ /81449 61 166 98ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପେମାଦ ର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2568046

ପ ୁ /81450 59 166 99ତିଦିବ ର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦାରିକାନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/020056
ପ ୁ /81451 49 166 100େଦବପିୟ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଚିତରଂଜନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/020057
ପ ୁ /81452 44 166 101ଶବର୍ ପିୟ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସେରାଜ ର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1426766
ପ ୁ /81453 38 166 102ପିୟବତ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପେମାଦ ର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2568160
ପ ୁ /81454 37 166 103ଓମ୍ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସେରାଜ ର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2568137
ୀ /81455 51 166 104ଅନିମା ଦାଶ ସା ତିଦିବ ର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1427145
ୀ /81456 60 166 105ରଂଜିତା କର ସା ଜ୍ଞାନରଂଜନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1427137
ୀ /81457 61 166 106ଜୟଶୀ ମିଶ ସା କମୁଦୁ ର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1426774

ପ ୁ /81458 34 166 107ରିେତଶ କମୁାର ମହା ି ପି ଦୀପକ ମହା ି YVY0432336
ୀ /81459 39 166 108ରଶିତା ପ ା ସା ଶୀକା  ଚରଣ ପ ା YVY0407072
ୀ /81460 42 166 109େସୗମଯ୍ା ପତି ସା ସବର୍ ପିୟ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2580611
ୀ /81461 34 166 110ଅଲିଭା ପ ନାୟକ ପି ଅେଶାକ ପ ନାୟକ YVY0139568

ପ ୁ /81462 60 166 111ବିପିନ ରାୟ ପି ବନମାଳୀ ରାୟ YVY0298596
ୀ /81463 48 166 112କବିତା ରାୟ ସା ବିପିନ୍ ରାୟ JTV1715473
ପ ୁ /91464 80 166 113ପୀତବାସ େବଉରିଆ ପି କଳାକର େବଉରିଆ OR/06/043/020076
ପ ୁ /91465 36 166 114ପତାପ କମୁାର ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ମଲିକ YVY0476226
ୀ /91466 62 166 115ପ ୁ ମ ରୀ ପଧାନ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ OR/06/043/020078
ପ ୁ /91467 63 166 116ହୃଦୟ କମୁାର ରାୟ ପି କଳାକର ରାୟ JTV2580645
ୀ /91468 56 166 117ଦିଗ୍ ଦଶର୍ନୀ ରାୟ ସା ହୃଦୟ କମୁାର ରାୟ JTV2580603
ୀ /91469 31 166 118ପଣୁଯ୍େସାତା ରାୟ ପି ହୃଦୟ କମୁାର ରାୟ YVY0914838
ୀ /91470 29 166 119ପଣୁଯ୍େତାୟା ରାୟ ପି ହୃଦୟ କମୁାର ରାୟ YVY0914622
ପ ୁ /91471 48 166 120ସବଯ୍ସାଚି ବଳିଆର ସିଂ ପି ପୀତବାସ େବଉରିଆ OR/06/043/020082
ପ ୁ /101472 61 166 121ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ YVY0988550
ପ ୁ /111473 43 166 122େଜନାମଣି ପୀତମକ.ୁ ଜଗେଦବ  ପି ପଶା  କମୁାର େଜନା JTV1426881
ପ ୁ /111474 29 166 123େଜନାମଣି ପଭାସ କମୁାର େଛାଟ ପି ପଦୀପ କମୁାର େଜନା YVY0407056
ପ ୁ /111475 69 166 124ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ପରୁ ର େଜନା OR/06/043/020062
ପ ୁ /111476 66 166 125ପଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି ପରୁ ର େଜନା OR/06/043/020064
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ୀ /111477 65 166 126ମିନତି େଜନା ସା ପଶା  କମୁାର େଜନା OR/06/043/020063
ପ ୁ /111478 65 166 127ପଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି ପରୁ ର େଜନା YVY1035658
ପ ୁ /111479 62 166 128ପକାଶ କମୁାର େଜନା ପି ପରୁ ର େଜନା OR/06/043/020068
ୀ /111480 56 166 129ଅପରାଜିତା େଜନା ସା ପକାଶ କମୁାର େଜନା OR/06/043/020069
ୀ /111481 50 166 130େଜଯ୍ାତିେରଖା େଜନା ସା ପଳୟ କମୁାର େଜନା JTV1474667
ୀ /111482 20 166 131ଅଚର୍ ୀ ମହା ି ପି ବିକମ ମହା ି YVY1276187
ୀ /111483 54 166 132ଜୟ ୀ ପଧାନ ସା ପଦୀପ କମୁାର େଜନା OR/06/043/020065
ୀ /111484 33 166 133ସାତୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ପଦୀପ କମୁାର େଜନା JTV2580587
ୀ /121485 52 166 134ନମିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ମେନାଜ ର ନ େଚୗଧରୁୀ YVY1242692
ୀ /121486 42 166 135େଜାଗଜନା ଦାସ ସା ପଭାତ କମୁାର ଦାସ YVY1242767
ୀ /121487 21 166 136ସିମାରାଣୀ େଜଠୀ ପି ମେନାର ନ େଜଠୀ YVY1242866

ପ ୁ /121488 19 166 137ଅଭିଜିତ ମାଝି ପି ଲଳ ବାହାଦୁର ମାଝି YVY1276815
ୀ /121489 21 166 138ସଶୁୀ ମହାପାତ ପି େଜଯ୍ାତି ର ନ ମହାପାତ YVY1242833
ୀ /121490 19 166 139ପଜ୍ଞାପରମିତା ମହାପାତ ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ମହାପାତ YVY1242841

ପ ୁ /121491 27 166 140ଅନିରୁ  ନ ପି ସବୁତ ନ YVY1242916
ପ ୁ /121492 47 166 141ସଯୂଯ୍ର୍କା  ନାୟକ - ବିଜୟ ଓଝା YVY1242825
ପ ୁ /121493 20 166 142ଚିନୟ କମୁାର ପ ା ପି ବସ  କମୁାର ପ ା YVY1242932
ୀ /121494 46 166 143ପ ଜ ସାହ ସା େମଘନାଦ ସାହ YVY1242759
ୀ /121495 31 166 144ସନୁୀତା ସାହା ସା ତିଭୂବନ ସାହା YVY1242650

ପ ୁ /121496 31 166 145ଚ ନ ସାହା ପି ଶବିା ପଜୁକ ସାହା YVY1242791
ପ ୁ /121497 26 166 146ସରୂଜ କମୁାର ସାହା ପି ସିବ ପଜୁନ ସାହା YVY1242726
ପ ୁ /121498 25 166 147ଓମ ପକାଶ ସାହା ପି େମଘନାଦ ସହା YVY1242924
ୀ /121499 25 166 148ଲକ୍ଷୀ କମୁାରୀ ସାହ ସା ସରୂଜ କମୁାର ସାହ YVY1242684

ପ ୁ /121500 24 166 149ଦୀପକ ସାହା ପି ସିପଜୁନ ସାହା YVY1242775
ପ ୁ /121501 21 166 150ମନୂମନୂ ସାହା ପି ସେବର୍ ଶର ସାହା YVY1242734
ୀ /121502 20 166 151ପଜୁା ସାହା ପି େମଘାନ  ସାହା YVY1242676
ୀ /121503 70 166 152ରତନ୍ମଣି ସାହୂ ସା ଭୀମେସନ ସାହୂ YVY1242940

ପ ୁ /121504 59 166 153ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ ପି କୃ  ପସାଦ ସାହୁ YVY0298604
ୀ /121505 49 166 154ରଶି ସତପଥୀ ସା େଦବାଶଷି ସତପଥୀ YVY1242718

ପ ୁ /121506 21 166 155ଆଶେୁତାଷ ସତପଥୀ ପି େଦବାଶଷି ସତପଥୀ YVY1242700
ୀ /121507 41 166 156ଚିନୟୀ ସାଇଁ ପି ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାଇଁ YVY1242817

ପ ୁ /121508 22 166 157ଅବିେଶକ ସାଇଁ ପି ଅମରୀଶ ସାଇଁ YVY1242742
ୀ /131509 58 166 158ଝରଣା ଦାସ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ JTV1428952

ପ ୁ /131510 43 166 159ସଯୂଯ୍ର୍ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଲଳିତ ମହାପାତ JTV2580819
ପ ୁ /131511 44 166 160ସଯୂଯ୍ର୍ପସାଦ ମିଶ ପି ସିେ ଶର ମିଶ YVY0191585
ପ ୁ /131512 49 166 161ସ ୟ ରାଉତ ପି ରାେଜ  ରାଉତ JTV2580678
ପ ୁ /141513 60 166 162ସେୁର  ନାଥ ଦାଶ ପି ଦୀବାକର ଦାଶ JTV2568178
ୀ /141514 30 166 163ଶଭୁଶୀ ଦାଶ ପି ସେୁର  ନାଥ ଦାଶ YVY0475574

ପ ୁ /141515 28 166 164ଶେୁଭ ୁ ଦାଶ ପି ସେୁର  ନାଥ ଦାଶ YVY0475442
ପ ୁ /141516 50 166 165େଦବୀ ପସାଦ ମହା ି ପି କମାଳ େଲାଚନ ମହା ି YVY0475566
ୀ /141517 40 166 166ପଣତି ମହା ି ସା େଦବୀ ପଶାଦ ମହା ି YVY0475558
ୀ /151518 39 166 167ସବିନା ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାଉ JTV2435642
ୀ /151519 28 166 168ଅନୁଶୟୂା ମହା ି ପି ସେୁର  କମୁାର ମହା ି YVY0576090

ପ ୁ /151520 69 166 169ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ମା ମସୁା ରାଉତ YVY1062298
ପ ୁ /151521 70 166 170େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ବାଉରୀବଂଧ ୁସାହୁ JTV1474543
ୀ /151522 64 166 171ମ ଲୁତା ସାସମଲ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାସମଲ JTV1474535

ପ ୁ /161523 65 166 172ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବଜବଂଧ ୁଦାସ OR/06/043/020108
ୀ /161524 33 166 173ପିୟଦସ ିର୍ନି ଦାଶ ପି ବିଜୟକମୁାର ଦାଶ YVY1079805

ପ ୁ /161525 37 166 174େକୖବଲଯ୍ କମୁାର ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାଉ JTV2370260
ପ ୁ /161526 27 166 175ପତଯ୍ଜିତ ମହାପାତ ପି ପତାପ ମହାପାତ YVY0799163
ୀ /161527 60 166 176ସବିତା ରଥ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ OR/06/043/020109
ୀ /161528 38 166 177ଅନୁରା ସାଉ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାଉ JTV2435634
ୀ /171529 45 166 178ଆରତୀ େବେହରା ସା େଗୗରୀଶ ର େବେହରା YVY0914895
ପ ୁ /171530 71 166 179ନୃପେକଶରୀ ନାୟକ ପି ହେରକୃ  ନାୟକ JTV1474634
ପ ୁ /171531 42 166 180ଅମୀତ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି ନୃପେକଶରୀ ନାୟକ JTV1474626
ପ ୁ /171532 38 166 181ସମିୁତ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି ନୃପେକଶରୀ ନାୟକ JTV1474600
ୀ /171533 30 166 182ତନୁଶୀ ନାୟକ ସା ସମିୁତ କମୁାର ନାୟକ YVY0799130
ପ ୁ /181534 45 166 183ଭଗବାନ େବେହରା ପି େଭାଳି େବେହରା JTV1651025
ୀ /181535 40 166 184େସୗଦାମିନୀ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା YVY0746834
ପ ୁ /191536 42 166 185ଅରୁଣ େବେହରା ପି ବଳିଆ େବେହରା YVY0298661
ୀ /191537 32 166 186ଦି ିମୟୀ ଦାସ ସା ସନିୁଲ୍ କମୁାର କର YVY1073857
ୀ /191538 54 166 187ଗୀତା ଦାଶ ସା ବିଜୟ େକତନ ମହାପାତ OR/06/043/024768
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ପ ୁ /191539 58 166 188ରବି  କମୁାର କର ପି ଭିକ୍ଷାକାରୀ କର JTV2568095
ୀ /191540 51 166 189ନମିତା ରାଣୀ କର ସା ରବି  କମୁାର କର JTV2371110

ପ ୁ /191541 32 166 190ସନୁୀଲ କମୁାର କର ପି ରବୀ  କମୁାର କର YVY0191593
ପ ୁ /191542 27 166 191ସଶୁୀଲ କମୁାର କର ପି ରବି  କମୁାର କର YVY0798983
ପ ୁ /191543 23 166 192ଅନିଲ କମୁାର କର ପି ରବି  କମୁାର କର YVY1056183
ପ ୁ /191544 49 166 193ଚ ନ ଖୁ ିଆ ପି ବିେର  ଖୁ ିଆ YVY1035583
ୀ /191545 44 166 194ନିହାରବାଳା ଖୁ ିଆ ସା ଚ ନ ଖୁ ିଆ YVY1035567
ୀ /191546 59 166 195ଝା  ମହାକଡୁ ପି ଚ କା  ମହାକଡୁ YVY0139592

ପ ୁ /191547 43 166 196କି୍ଷତିଶ ମହା ି ପି ଯତିଶ ମହା ି YVY1035575
ୀ /191548 42 166 197ତାପସି ମହା ି ସା କ୍ଷୀତିଶ ମହା ି YVY1035534

ପ ୁ /191549 93 166 198ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ମହାପାତ OR/06/043/024765
ପ ୁ /191550 66 166 199ପି.ସି. ମହାପାତ ପି ନେଗ  ମହାପାତ OR/06/043/020116
ୀ /191551 56 166 200ପ ୁ ା ଳୀ ମହାପାତ ସା ପି.ସି. ମହାପାତ OR/06/043/020117
ୀ /191552 55 166 201ମରୁତପଭା ମହାପାତ ପି ନାରାୟଣ ମହାପାତ JTV1474741

ପ ୁ /191553 85 166 202ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ ପି ବଳରାମ ମିଶ OR/06/043/380130
ୀ /191554 77 166 203କମୁଦିୁନୀ ମିଶ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ YVY0988576
ୀ /191555 72 166 204ମିରା ମହା ି ସା ଅମେର  ମହା ି YVY0139584

ପ ୁ /191556 65 166 205ରାେଜ  କମୁାର ମହା ି ପି େଗାଲକ ଚ  ମହା ି JTV1428671
ୀ /191557 60 166 206ସସିତା ମହା ି ସା ରାେଜ  କମୁାର ମହା ି JTV1428648
ୀ /191558 43 166 207ନମତା ମହା ି ପି ଅମେର  ମହା ି JTV1474576
ୀ /191559 40 166 208ଉପାସନା ମହା ି ପି ଅମେର  ମହା ି JTV1474584

ପ ୁ /191560 31 166 209ବିପବ ମହା ି ପି ରାେଜ  କମୁାର ମହା ି YVY0298653
ପ ୁ /191561 61 166 210ବିଜୟ େକତନ ମହାପାତ ପି ନାରାୟଣ ମହାପାତ YVY0475434
ୀ /191562 39 166 211ପତିକ୍ଷଯ୍ା ମହାପାତ ସା ମେନାଜ ଦାସ YVY0298638
ୀ /191563 38 166 212ପରିଚିତା ମହାପାତ ସା ସତଯ୍ପିୟ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0298612
ୀ /191564 34 166 213ପତଯ୍ାଶା ମହାପାତ ପି ପତାପ ଚ  ମହାପାତ YVY0298620

ପ ୁ /191565 32 166 214ବିନୀତ ମହାପାତ ପି ବିଜୟ େକତନ ମହାପାତ YVY0475426
ପ ୁ /191566 42 166 215ନଟବର ନାୟକ ପି ବିହାରୀ ନାୟକ YVY0298679
ୀ /191567 33 166 216ମିରା ନାୟକ ସା ନଟବର ନାୟକ YVY0298646

ପ ୁ /191568 44 166 217କାଳୀଶ ର ପାତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପାତ YVY0474908
ପ ୁ /201569 72 166 218ବଟକୃ  େବେହରା ପି ଉେପ  େବେହରା JTV2580835
ପ ୁ /211570 76 166 219ଯତି  େମାହନ ମହା ି ପି ଯେମଶର ମହା ି JTV1474659
ୀ /211571 74 166 220କଲଯ୍ାଣୀ ମହା ି ସା ଯତୀ  େମାହନ ମହା ି JTV1474642
ୀ /211572 40 166 221ରୂପା ମହା ି ପି ଯତୀ  େମାହନ ମହା ି JTV1474568
ୀ /211573 37 166 222ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ପଶଷି କମୁାର ମହା ି YVY0475293
ୀ /211574 53 166 223ଛାୟାରାଣୀ ମଦୁୁଲି ସା େଯାେଗଶ ଚ  ମଦୁୁଲି YVY0298695

ପ ୁ /211575 33 166 224ବିଶର ନ ମଦୁୁଲି ପି େଯାେଗଶ ଚ  ମଦୁୁଲି YVY0298687
ୀ /221576 92 166 225ଗରୁୁ େଦବୀ ସା ନେଗ  ମହାପାତ OR/06/043/020118

ପ ୁ /231577 41 166 226େଗାବ ର୍ ନ ନୁଦୁଲି ପି ବୃ ାବନ ମଦୁୁଲି YVY1242858
ପ ୁ /231578 55 166 227ସଂସାରୀ ନାୟକ ପି ହୀନ ନାୟକ YVY1208016
ୀ /231579 46 166 228ସସିତା ପ ା ସା ବିେଶଶର ପ ା YVY0475418
ପ ୁ /231580 45 166 229ବିେଶଶର ପ ା ପି ନିବିର୍କାର ପ ା YVY0475400
ୀ /231581 49 166 230ବି ୁପିୟା ରଥ ସା ପସନ କମୁାର ଷଡ ୀ JTV2370294

ପ ୁ /231582 55 166 231ପସନନ୍  କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ଶକୁେଦବ ଷଡ ୀ YVY0475301
ପ ୁ /241583 66 166 232ଶଶା  େଶଖର ଭାରତୀ ପି ଶବି ଭାରତୀ OR/06/043/216151
ପ ୁ /251584 70 166 233ଉେପ  ନାଥ ସାଇଁ ପି ବରଜୁ ସାଇଁ JTV1429109
ୀ /251585 63 166 234ସ କୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ଉେପ  ନାଥ ସାଇଁ JTV1428994

ପ ୁ /251586 39 166 235ଶବି କମୁାର ସାଇଁ ପି ଉେପ  ସାଇଁ JTV1429000
ପ ୁ /251587 38 166 236ଶଯ୍ାମ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଉେପ  ନାଥ ସାଇଁ JTV2370245
ପ ୁ /261588 46 166 237ର ିତ କମୁାର େଲ ା ପି େଗୗରା  ଚରଣ େଲ ା YVY0298711
ପ ୁ /261589 40 166 238ବିଶଜିତ େଲ ା ପି େଗୗରା  ଚରଣ େଲ ା YVY0298729
ପ ୁ /261590 82 166 239ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି ପି ବଜାନ  ମହା ି JTV2578821
ୀ /261591 76 166 240ନିରୁପମା ମହା ି ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି JTV2578839
ପ ୁ /261592 52 166 241ଆଶଷି କମୁାର ମହା ି ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି JTV2578771
ପ ୁ /261593 47 166 242ପଶଷି କମୁାର ମହା ି ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ମହା ି JTV2580843
ୀ /261594 45 166 243କା ନ ବାଳା ମହା ି ସା ଆଶଷି କମୁାର ମହା ି JTV2578789
ୀ /261595 57 166 244ସ ର୍ପଭା ରାଉତ ସା େକଦାର ଚ  ରାଉତ YVY0298703
ୀ /261596 81 166 245ଗୀତା ଳି ସାଇଁ ସା ସେବର୍ ଶର ସାଇଁ OR/06/043/020128
ପ ୁ /261597 55 166 246ସମେର  ସାଇଁ ପି ସେବର୍ ଶର ସାଇଁ OR/06/043/020129
ୀ /261598 48 166 247ମଧସିୁତା ସାଇଁ ସା ସମେର  ସାଇଁ JTV1429216
ପ ୁ /271599 67 166 248ତୁଷାରକା  ମହାପାତ ପି ନାରଦ ମହାପାତ JTV1426824
ୀ /271600 63 166 249ଉଷାରାଣି ମହାପାତ ସା ତୁଷାର କା  ମହାପାତ OR/06/043/020133
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ପ ୁ /271601 92 166 250ଅେଲଖ ପାଲ ପି ଆନ  ପାଲ JTV1429372
ୀ /271602 85 166 251ବାସ ୀ ପାଲ ସା ଅେଲଖ ପାଲ JTV1429380
ୀ /281603 26 166 252ନ ନା ଭାରତି ପି ଚି ାମଣି ଭାରତି YVY0799122

ପ ୁ /281604 79 166 253ରବି  କମୁାର ମିଶ ପି ଚ େଶଖର ମିଶ YVY0298752
ୀ /281605 62 166 254ମ ରୁାଣୀ ମିଶ ସା ରବି  କମୁାର ମିଶ YVY0298745

ପ ୁ /281606 56 166 255ଅନିଦଯ୍ କମୁାର ମିଶ ପି ଉମାଶ ର ମିଶ JTV2435659
ପ ୁ /281607 52 166 256ଆଯଯ୍ର୍ କମୁାର ମିଶ ପି ରବି  କମୁାର ମିଶ YVY0298760
ୀ /281608 52 166 257ବିନତୀ ମିଶ ସା ଅନିଦଯ୍ କମୁାର ମିଶ JTV2435667

ପ ୁ /281609 46 166 258ନିହାର ର ନ ମିଶ ପି ରବି  କମୁାର ମିଶ YVY0298737
ୀ /281610 39 166 259ସରିତା ମିଶ ସା ଆଯଯ୍ର୍ କମୁାର ମିଶ YVY0407155

ପ ୁ /291611 35 166 260ସବୁାଷ ପଧାନ ପି ଭୂବନ ପଧାନ JTV2436038
ପ ୁ /301612 50 166 261ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ବହା ପି େଦବରାଜ ବହା YVY0361899
ୀ /301613 44 166 262ଚିନୟୀ ବହା ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ବହା YVY0361907

ପ ୁ /301614 21 166 263ପାଥମ୍ସ ନାୟକ ପି ପିୟଦସ ିର୍ନି ନାୟକ YVY1167063
ୀ /301615 41 166 264ସସିତା ସାହୁ ସା ଆେଲାକ ରଂଜନ ସାହୁ JTV2580629
ୀ /301616 77 166 265ମେନାରମା ସାହୁ ସା େଚୖତନଯ୍ ସାହୁ JTV1427400

ପ ୁ /301617 47 166 266ଆେଲାକ ରଂଜନ ସାହୁ ପି େଚୖତନଯ୍ ସାହୁ JTV1651033
ପ ୁ /311618 52 166 267ବରଦା ପସାଦ େବହୁରା ପି ବଂଶୀଧର େବହୁରା JTV1427129
ପ ୁ /311619 49 166 268ବି ୁପସାଦ େବହୁରା ପି ବଂଶୀଧର େବହୁରା JTV1427301
ୀ /311620 45 166 269ମୀରା େବଉରା ସା ବରଦା ପସାଦ େବହୁରା YVY0361915

ପ ୁ /321621 56 166 270ସତଯ୍ଜିତ େବେହରା - ନ  କମୁାର େବେହରା JTV1428887
ୀ /321622 53 166 271ପତିମା େବେହରା ସା ସତଯ୍ଜିତ୍ େବେହରା JTV1428747

ପ ୁ /321623 43 166 272ଇ ଜିତ୍ େବେହରା ପି ନ  କମୁାର େବେହରା YVY0139634
ପ ୁ /321624 25 166 273ସମରଜୀତ େବେହରା ପି ସତ୍ଯଜୀତ େବେହରା YVY1207992
ପ ୁ /321625 60 166 274ମଥରୁା ଦଳେବେହରା ପି ଖଲି ଦଳେବେହରା JTV1428739
ୀ /321626 53 166 275େଶୖେଳ ୀ ଦଳେବେହରା ସା ମଥରୁା ଦଳେବେହରା JTV1428721

ପ ୁ /321627 37 166 276ସଯଯ୍ର୍କା  ଦଳେବେହରା ପି ମଥରୁା ଦଳେବେହରା JTV2370385
ପ ୁ /321628 44 166 277ପଦୀ  ଦାସ ପି ମକର  ଦାସ YVY0139659
ପ ୁ /321629 44 166 278ନିମର୍ଳ କମୁାର େଜନା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା YVY0139667
ପ ୁ /321630 31 166 279ସଶୁା  କମୁାର ମାଇତୀ ପି ଅମଲ କମୁାର ମାଇତୀ YVY0475269
ପ ୁ /321631 57 166 280ବିମଳ କମୁାର ମହା ି ପି ପ ାନନ ମହା ି JTV1715424
ୀ /321632 51 166 281କବିତା ରାଣୀ ମହା ି ସା ବିମଳ କମୁାର ମହା ି JTV1715416
ୀ /321633 48 166 282ଲିଲିମା ମହା ି ପି ପ ାନନ୍ ମହା ି JTV1715341

ପ ୁ /321634 59 166 283ସପନ ବିହାରୀ ପତି ପି କୃ  ଚ  ପତି JTV2568061
ପ ୁ /321635 42 166 284ପଶା  ସାହୁ ପି ମନେତାଷ ସାହୁ YVY0139642
ପ ୁ /331636 46 166 285େସୗରଭ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ରେମଶ ଚ  ଭୂୟଁା JTV1427004
ୀ /331637 29 166 286ରେତଶରି ପଧାନ ସା େସୗରଭ କମୁାର ଭୂଯାନ YVY1207984

ପ ୁ /331638 37 166 287ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ମରୁଲିଧର ସାହୁ JTV2435782
ପ ୁ /341639 36 166 288ବିେନାଦ କମୁାର ପରିଡା ପି କା ିର୍କ ପରିଡା YVY0476093
ୀ /341640 59 166 289ପତିଭା ପାତ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପାତ YVY0475277

ପ ୁ /341641 51 166 290ବିଚିତ କମୁାର ପାତ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ପାତ JTV1426931
ପ ୁ /341642 34 166 291ନିହାରର ନ ପାତ ପି ପେମାଦକମୁାର ପାତ JTV2435485
ପ ୁ /341643 28 166 292ମାନସ ର ନ ପାତ ପି ପଶା  କମୁାର ପାତ YVY0475947
ପ ୁ /351644 60 166 293ପହାଦ ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ନାୟକ JTV1426907
ୀ /351645 56 166 294ସମୁତୀ ନୟକ ସା ପହାଦ ନୟକ JTV1427152

ପ ୁ /361646 53 166 295ଜୟେଦବ େବଉରା ପି େଗାବି ଚ  େବଉରା YVY0139691
ୀ /361647 48 166 296କଲଯ୍ାଣୀ େବଉରା ସା ଜୟେଦବ େବଉରା JTV2578672

ପ ୁ /361648 79 166 297ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ ପି କୃପାନିଧି ଦାସ JTV2370054
ୀ /361649 76 166 298ପବାସିନି ଦାସ ସା ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ JTV2370047
ପ ୁ /361650 50 166 299ସଂବିତ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ JTV2370088
ପ ୁ /361651 47 166 300ସଂଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ JTV2371011
ୀ /361652 47 166 301ଲିପିକା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ସା ସମତ୍ କମୁାର ଦାସ JTV2370062
ପ ୁ /361653 46 166 302ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି ଶବି ପସାଦ ଦାସ YVY0477422
ୀ /361654 42 166 303େଶତପଦା ଦାସ ସା ସନତ କମୁାର ଦାସ JTV2578805
ୀ /361655 40 166 304ସସିତାରାଣୀ ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ YVY0477315
ପ ୁ /361656 39 166 305େସୗରଭ କମୁାର ଦାସ୍ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ୍ JTV2371029
ୀ /361657 38 166 306ମଧମିୁତା ଦାସ ସା ସଂଜିତ ଦାସ YVY0139683
ୀ /361658 37 166 307ଟିନା ଦାସ ପି ଶଶିରି ଦାସ JTV2370070
ପ ୁ /361659 45 166 308ସନତ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ JTV2585321
ୀ /361660 55 166 309ଗାୟତି କର ସା ବିଜୟ କମୁାର କର JTV1685452
ପ ୁ /361661 56 166 310ସଶୁା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅମଲୁଯ୍ ଚ  ମହାପାତ JTV2578680
ୀ /361662 51 166 311ସମିୁତା ମହାପାତ ସା ସଶୁା  କମୁାର ମହାପାତ JTV2578797
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ୀ /361663 23 166 312ସତିୃ ମହାପାତ ପି ସସୁା  କମୁାର ମହାପାତ YVY1079797
ପ ୁ /361664 96 166 313ରଘନୁାଥ ପ ନାୟକ ପି ଦଧିବାବନ ପ ନାୟକ JTV1429158
ୀ /361665 26 166 314ସସୀତା େସଠୀ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ େସଠୀ YVY1242809

ପ ୁ /381666 46 166 315ପଦଯ୍ଷୁ କମୁାର ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି JTV2580793
ୀ /381667 39 166 316ନିେବଦିତା ମହା ି ସା ପଦଯ୍ଷୁ କମୁାର ମହା ି JTV2578664

ପ ୁ /381668 60 166 317ଶଶୀ ର ନ ପ ନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ପ ନାୟକ JTV1566033
ୀ /381669 25 166 318ସପନ୍ଶୀ ପ ନାୟକ ସା ଶଶ ିର ନ ପ ନାୟକ YVY0139733
ୀ /381670 21 166 319ହଷର୍ା ପ ନାୟକ ପି ଶଶୀ ର ନ ପ ନାୟକ YVY1076009

ପ ୁ /381671 60 166 320ଚି ର ନ ପ ନାୟକ ପି ସ ିଦାନ  ପ ନାୟକ YVY0139709
ୀ /381672 55 166 321ମେନାଜବାଳା ପ ନାୟକ ସା ଚି ର ନ ପ ନାୟକ YVY0139717
ୀ /381673 77 166 322ସକୁେଦଇ ସାମଲ ସା ବିଶମର ସାମଲ YVY0298786

ପ ୁ /381674 56 166 323ଦୀନବ ୁ ସାମଲ ପି ବିଶମର ସାମଲ YVY0298778
ୀ /381675 46 166 324େରଣବୁାଳା ସାମଲ ସା ଦିନବ ୁ ସାମଲ YVY0361923

ପ ୁ /391676 31 166 325ଗରୁୁ ଚରଣ ବାରିକ ପି ମ ୂ ବାରିକ YVY1116128
ୀ /391677 62 166 326ମୀନା କମୁାରୀ େବହୁରା ସା ନିର ନ ନାୟକ OR/06/043/020371

ପ ୁ /391678 66 166 327ନିର ନ ନାୟକ ପି ରସାନ  ନାୟକ OR/06/043/020370
ୀ /391679 34 166 328ରଜତ ବାଳା ପ ା ସା କାଳୀଶ ର ପାତ YVY0475921

ପ ୁ /391680 51 166 329େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ପରିଜା ପି ସେୁର  ନାଥ ପରିଜା JTV2578656
ୀ /391681 46 166 330ସଜୁାତା ପରିଜା ସା େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ପରିଜା JTV2579076
ୀ /391682 42 166 331ନିହାର ନଳିନୀ ପାତ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ପଧାନ YVY0475913

ପ ୁ /391683 38 166 332ନିହାର ର ନ ପାତ ପି ପଫଲୁ ପାତ YVY0475939
ପ ୁ /391684 26 166 333ମେନାର ନ ପ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YVY0798991
ୀ /391685 36 166 334ଲିଜା ପ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YVY0139758
ୀ /391686 29 166 335ଲି ା ପ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YVY0799007
ୀ /391687 81 166 336େହମଲତା ସିଂହ ସା କା ାଳୀ ସିଂହ YVY0476101

ପ ୁ /391688 56 166 337ପଦିପକମୁାର ସିଂ ପି ପଦନାଭ ସିଂ JTV2435998
ୀ /391689 49 166 338ସସିତା ସିଂହ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସିଂହ JTV2578649
ୀ /391690 23 166 339ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସିଂହ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସିଂହ YVY1116185
ୀ /401691 58 166 340ଅଞନା େସନ୍ ପି ସନିୁଲ କମୁାର େସନାପତି OR/06/043/020202

ପ ୁ /401692 53 166 341ସ ିପ େସନ୍ ପି ସନିୁଲ େସନ୍ OR/06/043/020201
ୀ /401693 52 166 342ଚ ା େସନ୍ ସା ସବୁୀର କମୁାର େସନ୍ OR/06/043/020641
ୀ /411694 35 166 343ସଂଚୟିତା ଆେଶଭ ସା ଅମିତରାଜ ଭ YVY0799031

ପ ୁ /411695 101 166 344େଗାବି ରାମ ଭଂଜ ପି ରାଧାେମାହନ ଭଂଜ OR/06/043/020204
ୀ /411696 63 166 345ସନ୍ି ା ଭଂଜ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଭଂଜ OR/06/043/020207

ପ ୁ /411697 61 166 346ଅବନିଭୂଷଣ ଭଂଜ ପି େଗାବି  ରାମ ଭଂଜ OR/06/043/020208
ପ ୁ /411698 54 166 347ଅମିୟ ଭୂଷଣ ଭଂଜ ପି େଗାବି  ରାମ ଭଂଜ YVY0361931
ୀ /411699 49 166 348ଅଂଜଳୀ ପଭା ଭଂଜ ସା ଅମୀୟ ଭୂଷଣ ଭଂଜ YVY0361949

ପ ୁ /411700 44 166 349ଅମିତ୍ ରାଜ ଭ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଭ JTV2435402
ୀ /411701 33 166 350ଅନନଯ୍ା ଭ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଭ JTV2578631
ୀ /411702 31 166 351ଅପିର୍ତା ଭ ପି ଅବନୀ ଭୂଷଣ ଭ YVY0298794

ପ ୁ /411703 26 166 352ପିତମରାଜ ଭ ପି ଅରନିଭୁଷଣ ଭ YVY0799049
ପ ୁ /411704 45 166 353ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଦାସ JTV2578623
ପ ୁ /411705 41 166 354ଗରୁୁ ଚରଣ ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ YVY0475749
ପ ୁ /411706 56 166 355ମେହଶର େଜନା ପି ଜୁମର େଜନା JTV2579068
ପ ୁ /411707 50 166 356ମେହ  କମୁାର େଜନା ପି କମୁର େଜନା JTV2580231
ପ ୁ /411708 33 166 357ସତଯ୍ବତ କାନୁନେଗା ପି ଉ ଳ କିେଶାର କାନୁନେଗା JTV2580249
ୀ /411709 41 166 358େଯାଗମାୟା ଖଂଡୁଆଲ ସା ଗରୁୁଚରଣ ଦାସ YVY1080019
ୀ /411710 44 166 359ସକୁା ି ମିଶ ସା େଦବପସାଦ ପ ା YVY0139782

ପ ୁ /411711 51 166 360ମିହିର ର ନ ମହା ି ପି ବାଳକୃ  ମହା ି YVY0475905
ପ ୁ /411712 52 166 361ସାରଦା ପସାଦ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ YVY0298802
ପ ୁ /411713 50 166 362େଦବ ପସାଦ ପ ା ପି େବଣଧୁର ପ ା JTV2580280
ପ ୁ /411714 43 166 363ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପ ା ପି େରାହିଣି କା  ପ ା JTV2580298
ପ ୁ /411715 47 166 364େହମ  କମୁାର ସାମଲ ପି ମେହ  କମୁାର ସାମଲ JTV2578987
ପ ୁ /411716 41 166 365ବିଧ ୁଭୂଷଣ ସାଇଁ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ସାଇଁ JTV2580256
ୀ /411717 45 166 366ମନସିନୀ ତିପାଠୀ ସା ସଶୁା  କମୁାର ତିପାଠୀ JTV2580264
ପ ୁ /411718 53 166 367ସଶୁା  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ JTV2580272
ପ ୁ /421719 58 166 368ପେବାଧ କମୁାର ମିଶ ପି ବାଇଧର ମିଶ YVY0139808
ୀ /421720 54 166 369ଲକ୍ଷିପିୟା ମିଶ ସା ପେବାଧ କମୁାର ମିଶ YVY0139790
ପ ୁ /421721 28 166 370ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ମିଶ ପି ପେବାଧ କମୁାର ମିଶ YVY0477885
ପ ୁ /421722 70 166 371ବିମାଧର ରାଉତ ପି ଭମରବର ରାଉତ OR/06/043/020212
ୀ /421723 63 166 372ଅନିତା ରାଉତ ସା ବିମାଧର ରାଉତ OR/06/043/020213
ପ ୁ /421724 45 166 373ଡା ଅଭିଳାଷ ରାଉତ ପି ବିମାଧର ରାଉତ JTV2370120
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ପ ୁ /431725 57 166 374ରଜନୀକା  ମିଶ ପି େଲାକନାଥ ମିଶ JTV1699289
ପ ୁ /431726 22 166 375ଆଶେୁତାଷ ମିଶ ପି ରଜନିକା  ମିଶ YVY1079995
ୀ /431727 55 166 376ମମତା ଷଢ ୀ ସା ରଜନୀକା  ମିଶ JTV1699271

ପ ୁ /441728 34 166 377ସତଯ୍କାମ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ମାନସ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0477869
ପ ୁ /441729 36 166 378ଶୀକା  କମୁାର ବାରିକ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ବାରିକ YVY0477851
ପ ୁ /441730 49 166 379ର ନ ଦାଶ ପି େବୖକୁ  ଦାଶ YVY0298810
ପ ୁ /441731 34 166 380ମ ରାଜ ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ YVY0477877
ୀ /441732 48 166 381ଜସିନ ପ ନାୟକ ସା ଶୀମତ ରାୟ YVY0139824

ପ ୁ /441733 76 166 382େନତାନ  ରାୟ ପି ବି.େକ. ରାୟ OR/06/043/020214
ୀ /441734 70 166 383େସନ୍ହଲତା ରାୟ ସା େନତାନ  ରାୟ JTV1474501
ୀ /441735 50 166 384େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ରାୟ ସା ସଂବିତ୍ ଶଭୁଦଶର୍ୀ ରାୟ JTV1474477

ପ ୁ /441736 49 166 385ଶୀମତ ରାୟ ପି େନତାନ  ରାୟ OR/06/043/020216
ୀ /441737 42 166 386ରଂଜତା ସାହାଣୀ ସା ସେବର୍ ଶର ସାହାଣୀ YVY0139840

ପ ୁ /451738 81 166 387ବସ  କମୁାର ଭଂଜ ପି ମଦନେମାହନ ଭଂଜ OR/06/043/020218
ପ ୁ /451739 73 166 388ଅେଶାକ କମୁାର ଭଂଜ ପି ମଦନ େମାହନ ଭଂଜ OR/06/043/020220
ପ ୁ /451740 70 166 389ଆେଲାକ କମୁାର ଭଂଜ ପି ମଦନ େମାହନ ଭଂଜ OR/06/043/020222
ୀ /451741 70 166 390ସଧୁାଶୀ ଭଂଜ ସା ବସ  କମୁାର ଭଂଜ OR/06/043/020219

ପ ୁ /451742 68 166 391ପଲୁକ କମୁାର ଭଂଜ ପି ମଦନ େମାହନ ଭଂଜ OR/06/043/020224
ୀ /451743 68 166 392ବୀଣାପାଣି ଭଂଜ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଭଂଜ OR/06/043/020221
ୀ /451744 61 166 393ସ ଯ୍ାରାଣି ଭଂଜ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ଭଂଜ OR/06/043/020223
ୀ /451745 55 166 394ରୂପଶୀ ଭଂଜ ସା ପଲୁକ କମୁାର ଭଂଜ OR/06/043/020225

ପ ୁ /451746 50 166 395ସବୁତ ଭଂଜ ପି ବସ  କମୁାର ଭଂଜ OR/06/043/020226
ୀ /451747 48 166 396ସପିୁତୀ ଭଂଜ ପି ବସ  କମୁାର ଭଂଜ OR/06/043/020227

ପ ୁ /451748 43 166 397ସଂଜିତ କମୁାର ଭ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଭ JTV1427277
ୀ /451749 37 166 398ପିୟ ା ଭ ପି ଆେଲାକ ଭ JTV2578763

ପ ୁ /451750 34 166 399ସ ୀପ ଭ ପି ପଲୁକ କମୁାର ଭ JTV2579084
ପ ୁ /451751 40 166 400ତପନ କମୁାର ମଲିକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମଲିକ YVY0139873
ପ ୁ /451752 58 166 401ଭାବଗାହୀ ନାୟକ ପି କୀ ର୍ନ ନାୟକ JTV2580801
ପ ୁ /451753 55 166 402ପତାପ ଚ  ନାୟକ ପି ଆଦିକ  ନାୟକ JTV1685122
ୀ /451754 54 166 403ସଷୁମା ନାୟକ ପି ପତାପଚ  ନାୟକ YVY0139865
ୀ /451755 52 166 404ନିମର୍ଳା ନାୟକ ସା ଭାବଗାହୀ ନାୟକ JTV2578722

ପ ୁ /451756 44 166 405ରାଜୀବ େଲାଚନ ନାୟକ ପି ଆଦିକ  ନାୟକ JTV1685080
ପ ୁ /451757 34 166 406ବୁଲୁ ନାୟକ ପି ଭାବଗାହୀ ନାୟକ JTV2580769
ପ ୁ /451758 52 166 407ସଦୁାମ ଚରଣ ପ ା ପି ନିର ନ ପ ା YVY0407148
ପ ୁ /451759 27 166 408କା ିର୍କ ଚ  ସାମଲ ପି ଦୀନବ ୁ ସାମଲ YVY1035542
ପ ୁ /451760 25 166 409ଗେଣଷ ଚ  ସାମଲ ପି ଦିନବ ୁ ସାମଲ YVY1035559
ପ ୁ /451761 37 166 410ବିନାୟକ ସାଇଁ ପି ବିଚିତା ନ  ସାଇଁ YVY0139857
ୀ /461762 50 166 411ଶରିି ଦାସ ସା ରାମ ଦାସ JTV2578730

ପ ୁ /461763 55 166 412ରେମଶ ନାୟକ ପି ଶୀଧର ନାୟକ JTV2436012
ୀ /471764 37 166 413ଚିନୟୀ ଦାସ ସା ମାୟାଧର ଦାସ YVY1060821

ପ ୁ /471765 69 166 414ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ ପି େଗାପିନାଥ ମହାପାତ JTV1427327
ୀ /471766 39 166 415େଦବଯାନୀ ମହାପାତ ପି ପଫଲୂ କମୁାର ମହାପାତ JTV1427368

ପ ୁ /471767 38 166 416େଦବେଜଯ୍ାତି ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ JTV2370856
ପ ୁ /471768 34 166 417େଦବଶକି୍ତ ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ JTV2578755
ୀ /471769 65 166 418ଅବ ି ପ ା ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ JTV1427335
ୀ /471770 41 166 419ମାୟାଧର ପଧାନ ପି ସେୁର ନାଥ ପଧାନ YVY1060110
ୀ /481771 50 166 420କନକଲତା ପ ା ସା ମାନଭ ନ ପତି YVY0361972

ପ ୁ /481772 68 166 421ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପତି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପତି JTV1427103
ୀ /481773 58 166 422େପମଶୀଳା ପତି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପତି JTV1427111
ୀ /481774 39 166 423ସନ୍ି ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପତି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପତି JTV2567931
ପ ୁ /481775 38 166 424ସାଗତ କମୁାର ପତି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପତି JTV2568129
ୀ /491776 56 166 427ସୀମା ବାଗ୍ଚୀ ପି ପେଦଯ୍ାେତ ୁ ବାଗ୍ଚୀ JTV1475011
ପ ୁ /491777 39 166 428ତପନ କମୁାର େବେହରା ପି ଧରଣୀଧର େବେହରା JTV2580017
ପ ୁ /491778 31 166 429ବିଶଜିତ୍ ବିଶାଳ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ବିଶାଳ YVY0477844
ପ ୁ /491779 70 166 430ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଜୟକୃ  ଦାସ YVY0140921
ପ ୁ /491780 48 166 431ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ JTV2578615
ପ ୁ /491781 30 166 432ଅରିଜୀତ ଦାସ ପି ସ ିବ କମୁାର ଦାସ YVY1208115
ପ ୁ /491782 64 166 433ବାବୁ ଓମାନ ପି ଜି ଓମାନ YVY0207761
ୀ /491783 43 166 434ନିେବଦିତା ପରିଡା ସା ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ JTV2578995
ୀ /491784 60 166 435େଲାରା ପ ନାୟକ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2578714
ପ ୁ /491785 57 166 436ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ ପି ପରି ସାହୁ YVY0477828
ୀ /491786 49 166 437କନକପଭା ସାହୁ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ YVY0477836
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ପ ୁ /491787 37 166 438ସଚିଦା ନ  ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ JTV2578748
ୀ /491788 28 166 439େଲାପାମହୁା ସାହୁ ପି ସ ିଦାନ  ସାହୁ YVY0799114
ୀ /491789 28 166 440ସୟଂସି ା ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ YVY0477810

ପ ୁ /491790 24 166 441ସି ାଥର୍  ଶ ର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ YVY1056753
ପ ୁ /491791 68 166 442ବାସେୁଦବ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ OR/06/043/020229
ୀ /491792 66 166 443ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା ବାସେୁଦବ ସାହୁ OR/06/043/020230

ପ ୁ /501793 54 166 444ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ OR/06/043/020237
ୀ /501794 51 166 445ସେରାଜା ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ YVY1255710

ପ ୁ /501795 48 166 446ଆଦିତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ OR/06/043/020238
ୀ /501796 28 166 447ଅନୁପମାପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ପି ପଫଲୁକମୁାର ଦାସ YVY0799106
ୀ /501797 46 166 448ଶଭୁଲକି୍ଷ ଦାଶ ପି ବଳରାମ ଦାଶ OR/06/043/020241
ୀ /501798 77 166 449ଚ ମଣି େଦବୀ ସା ବଳରାମ ଦାସ OR/06/043/020236

ପ ୁ /501799 29 166 450ଅନୀ ା କମୁାର ମିହରା ପି କାଳୀ ପସାଦ ମିଶା YVY1277961
ପ ୁ /501800 59 166 451କାଳୀ ପସାଦ ମିଶ ପି ନଳ କିେଶାର ମିଶ YVY0477794
ୀ /501801 58 166 452ସ କୁ୍ତା ମିଶ ସା କାଳୀ ପସାଦ ମିଶ YVY0477786

ପ ୁ /501802 29 166 453ଅନିକ୍ସ କମୁାର ମିଶ ପି କାଳୀ ପସାଦ ମିଶ YVY0477802
ୀ /501803 24 166 454ସିବାନୀ ମିଶ ପି ଲକ୍ଷୀ ପସାଦ ମିଶ YVY1140904
ୀ /501804 23 166 455ଭବାନୀ ମିଶ ପି ଲକ୍ଷୀ ପସାଦ ମିଶ YVY1140912

ପ ୁ /501805 22 166 456ନିତିଶ ମିଶ ପି କାଳୀପସାଦ ମିଶ YVY1141035
ପ ୁ /511806 53 166 457ରମାକା  ବାରିକ ପି ଆକଳୁନ  ବାରିକ JTV2370468
ୀ /511807 46 166 458ପ ୁ ଲତା ବାରିକ ସା ରମାକା  ବାରିକ JTV2567964

ପ ୁ /511808 19 166 459ସମିତ ବାରିକ ପି ରମାକା  ବାରିକ YVY1234467
ପ ୁ /511809 36 166 460ସ ିପ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ସେବର୍ ଶର ଦେଳଇ JTV2578607
ପ ୁ /511810 52 166 461ପଦୀପ କମୁାର େଦବତା ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େଦବତା JTV2435733
ପ ୁ /511811 50 166 462ରବୀ  ମହା ି ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ମହା ି YVY0139931
ପ ୁ /511812 47 166 463ସେୁର  ନ ପି ଅଚଯ୍ତୁା ନ JTV2371219
ୀ /511813 80 166 464ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାୟକ OR/06/043/020244

ପ ୁ /511814 58 166 465ସମୁ  ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ OR/06/043/020242
ପ ୁ /511815 58 166 466ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ OR/06/043/020245
ୀ /511816 56 166 467ସପନ୍ା ନାୟକ ସା ସମୁ  ନାୟକ OR/06/043/020243

ପ ୁ /511817 51 166 468ସକୁା  ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ OR/06/043/020247
ୀ /511818 50 166 469ଆରତୀ ନାୟକ ସା ସଶୁା  ନାୟକ OR/06/043/020621

ପ ୁ /511819 47 166 470ଶଭୁକା  ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ OR/06/043/020248
ୀ /511820 46 166 471ସସିୁତା ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ OR/06/043/020250
ୀ /511821 46 166 472ପ ୁ ମ ରୀ ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ OR/06/043/071108

ପ ୁ /511822 39 166 473ସେୁର  ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ JTV2579035
ପ ୁ /511823 35 166 474େସୗମଯ୍ ପକାଶ ନାୟକ ପି ସମୁ  ନାୟକ JTV2370658
ୀ /511824 32 166 475କ ନା ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାୟକ YVY0477778
ୀ /511825 32 166 476ସଚୁରିତା ନାୟକ ସା େସୗମଯ୍ ପକାଶ ନାୟକ YVY1060094

ପ ୁ /511826 26 166 477େଶାଭନ ନାୟକ ପି ସସୁା  ନାୟକ YVY0799015
ପ ୁ /511827 19 166 478ସପୁତୀକ ନାୟକ ପି ସକୁା  କମୁାର ନାୟକ YVY1234459
ପ ୁ /511828 53 166 479ସତଯ୍ବାନ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ JTV2371276
ୀ /511829 46 166 480ପଦୀ ା ସାହୁ ସା ସତଯ୍ବାନ ସାହୁ JTV2371268

ପ ୁ /511830 21 166 481ଶକି୍ତପସନ ସାହୂ ପି ସତଯ୍ବାନ ସାହୂ YVY1079987
ପ ୁ /511831 46 166 482ସଚିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭୁବନା ନ  ସାହୁ YVY0139907
ପ ୁ /511832 45 166 483େଯାଗୀ  ସାମଲ ପି ଚ ମଣି ସାମଲ YVY0139923
ପ ୁ /511833 43 166 484ସେୁରଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାଲକ ଚ  ସାଇଁ YVY0915256
ପ ୁ /511834 37 166 485ଅମେରଶର ସାଇଁ ପି ଗଣୁନିଧି ସାଇଁ JTV2580751
ପ ୁ /511835 44 166 486ପତାପ ଚ  ତିପାଠୀ ପି ପଫଲୁ ତିପାଠୀ JTV2578698
ପ ୁ /511836 35 166 487ବିର  ିନାରାୟଣ ତିପାଠୀ ପି ପଫଲୁ ତିପାଠୀ JTV2579050
ପ ୁ /521837 69 166 488ବିଭୁପସାଦ ଦାସ ପି ଭଗବାନ ପସାଦ ଦାସ OR/06/043/298336
ୀ /521838 68 166 489ପ ୁ ମ ରୀ ଦାସ ସା ବିଭୁ ପସାଦ ଦାସ OR/06/043/298339
ୀ /521839 59 166 490ଗୀତାଶୀ ଦାସ ସା ବିଶ େକତନ ଦାସ YVY1208081
ପ ୁ /521840 38 166 491େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ବିଭୁ ପସାଦ ଦାସ JTV1651017
ୀ /521841 37 166 492ମନୀଷା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ପି ବିଭୁପସାଦ ଦାସ YVY0139980
ପ ୁ /521842 27 166 493େଗୗରଭ ଦାସ ପି ବିଶେକତନ ଦାସ YVY1208065
ପ ୁ /521843 25 166 494ଆଦିତ୍ଯ ମହ ି ପି ଭୂବନ େମାହନ ମହ ି YVY1079953
ୀ /531844 33 166 495ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ . ସା ଅମିତ କମୁାର ସାଇଁ YVY0477760
ୀ /531845 41 166 496ଚିନୟୀ ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ନାୟକ YVY1060045
ୀ /531846 33 166 497ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ଅମିତ କମୁାର ସାଇଁ YVY0407080
ପ ୁ /531847 68 166 498ବଜ କିେଶାର ସାଇଁ ପି େଗାଲଖ ବିହାରୀ ସାଇଁ YVY0407163
ପ ୁ /531848 67 166 499ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ ପି କପିେଳଶର ସାଇଁ JTV2370773
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ୀ /531849 62 166 500ବିଦଯ୍ତୁତା ସାଇଁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ YVY0139998
ପ ୁ /531850 41 166 501ଅମିତ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ JTV2370641
ୀ /541851 36 166 502ସରଣିକା କାନୁନେଗା ସା ସନତ କାନୁନେଗା YVY0477653

ପ ୁ /541852 70 166 503ସେରାଜ କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ବସ  ମହା ି OR/06/043/020262
ୀ /541853 67 166 504ସଂଯକୁ୍ତା କାନୁନେଗା ସା ସେରାଜ କମୁାର କାନୁନେଗା OR/06/043/020263

ପ ୁ /541854 43 166 505ସନତ କାନୁନେଗା ପି ସେରାଜ କାନୁନେଗା YVY0140004
ପ ୁ /541855 40 166 506ସେୁର  କମୁାର ମହା ି ପି ଅପ ିର୍ ମହା ି JTV2370211
ପ ୁ /541856 28 166 507ଆଦିତଯ୍ ପଧାନ ପି ଇ ମଣି ପଧାନ YVY0477752
ୀ /551857 52 166 508ସ ର୍େରଖା େଜନା ସା ମାନସ କମୁାର ସାଇଁ JTV2579043

ପ ୁ /551858 82 166 509କି  େମାହନ ରାଉଳ ପି େଗାବି  ରାଉଳ YVY0477646
ୀ /551859 56 166 510କାେବରୀ ରାଉତରାୟ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ JTV2370435

ପ ୁ /551860 58 166 511ପକାଶ ସାଇଁ ପି ଉେପ  ସାଇଁ JTV2579027
ପ ୁ /551861 56 166 512ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାବ ର୍ ନ ସାଇଁ JTV2435790
ପ ୁ /551862 53 166 513ମାନସ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଉେପ  ସାଇଁ JTV2579019
ୀ /551863 26 166 514ଭାଗଯ୍ଶୀ ସାଇଁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ YVY0798967
ୀ /561864 48 166 515ଯଗୁଶୀ ଦାସ ପି େଦେବ  ଦାସ OR/06/043/020272

ପ ୁ /561865 41 166 516ଭବାନୀ ଦାସ ପି ନଳିନୀ ପଭା ଦାସ YVY0477620
ୀ /561866 40 166 517ଶଭୁଶୀ ଦାସ ପି େଦେବ  ଦାସ YVY0477638
ୀ /561867 39 166 518ସଭୁା ପୀୟଦଶର୍ନୀ ମିଶ ସା ନିରାକାର ମହାପାତ JTV2435907

ପ ୁ /561868 40 166 519ନିରାକାର ମହାପାତ ପି ନକଳୁ ବିହାରୀ ମହାପାତ JTV2435477
ପ ୁ /561869 57 166 520ଭକ୍ତ ଚରଣ ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ YVY0477612
ପ ୁ /561870 47 166 521ରମାକା  ସାମ ରାୟ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ସାମ ରାୟ JTV2370237
ପ ୁ /561871 44 166 522ଦିପକ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଦୟାନିଧି ଶତପଥି YVY0140012
ପ ୁ /561872 47 166 523ଦିଲୀପ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଦୟାନିଧି ଶତପଥି JTV2370229
ପ ୁ /571873 43 166 524ବିଶର ନ ଦାସ ପି ରାେଧକୃ  ଦାସ YVY0477596
ପ ୁ /571874 88 166 525ରବି  କିେଶାର କାନୁନେଗା ପି ବଜ କିେଶାର କାନୁନେଗା JTV1428911
ୀ /571875 82 166 526ଛାୟା କାନୁନେଗା ସା ରବି  କାନୁନେଗା JTV1427244

ପ ୁ /571876 59 166 527ଶୀକା  କାନୁନେଗା ପି ରବି  କିେଶାର କାନୁନେଗା JTV1427236
ପ ୁ /571877 58 166 528ଲଲାେଟ ୁ କାନୁନ୍େଗା ପି ନିକୁ କିେଶାର କାନୁନ୍େଗା JTV1427160
ୀ /571878 54 166 529ପ ଜିନି କାନୁନ୍େଗା ସା ପସା  କାନୁନ୍େଗା JTV1474717

ପ ୁ /571879 54 166 530ପଶା  କାନୁନେଗା ପି ରବି  କିେଶାର କାନୁନେଗା OR/06/043/020278
ୀ /571880 50 166 531ସମିୁତା କାନୁନେଗା ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହା ି JTV1427269

ପ ୁ /571881 30 166 532େଦବବତ କାନୁନେଗା ପି ଉ ଳ କିେଶାର କାନୁନେଗା YVY0407106
ୀ /571882 26 166 533ରୀତା କାନୁନେଗା ପି ଲଲାେଟ ୁ କାନୁନେଗା YVY0799080
ୀ /571883 22 166 534ପୀତି ସଧୁା କାନୁନେଗା ପି ପଶା  କାନୁନେଗା YVY1109552

ପ ୁ /571884 20 166 535ପରୂ ିତ କାନୁନ୍େଗା ପି ପସା  କାନୁନ୍େଗା YVY1208099
ପ ୁ /571885 20 166 536ପରୂ ୟ କାନୁନ୍େଗା ପି ପସା  କାନୁନ୍େଗା YVY1208107
ୀ /571886 80 166 537ଶୀମତୀ େସନ୍ହଲତା କାନୁନେଗା ସା ନିକୁ କିେଶାର କାନୁନେଗା JTV1427087

ପ ୁ /571887 65 166 538ଉ ଳ କିେଶାର କାନୁନେଗା ପି ନିକୁ  କିେଶାର କାନୁନେଗା YVY0746867
ୀ /571888 60 166 539କ୍ଷୀର ପଭା କାନୁନେଗା ସା ଉ ଳ କିେଶାର କାନୁନେଗା JTV2568004
ୀ /571889 55 166 540ଶୀମତୀ ଗାୟତୀ କାନୁନେଗା ସା ଲଲାେଟ ୁ କାନୁନେଗା JTV1427095
ୀ /571890 52 166 541ମମତା କାନୁନେଗା ସା ଶୀକା  କାନୁନେଗା JTV1427251

ପ ୁ /581891 35 166 542ଦୀପକ େବରା ପି ରଣଜିତ୍ େବରା JTV2580207
ପ ୁ /581892 65 166 543ବିଜନ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/043/020289
ୀ /581893 60 166 544ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ବିଜନ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/020290

ପ ୁ /581894 52 166 545େଚୗଧରୁୀ ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ YVY1035856
ୀ /581895 50 166 546ସଚୁୀସିତା ଦାସ ସା ରତନ କମୁାର ଦାସ JTV2370484

ପ ୁ /581896 48 166 547ରତନ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/043/020292
ୀ /581897 44 166 548ସାଗରିକା ଦାସ ସା େଚୗଧରୁୀ ତପନ କମୁାର ଦାସ YVY1035849
ପ ୁ /581898 35 166 549ଶଭୁଜିତ ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ YVY0361998
ୀ /581899 34 166 550େସୗମଯ୍ାଶବିାନୀ ଦାସ ପି ବିଜୟକମୁାର ଦାସ JTV2436046
ୀ /581900 56 166 551େଶୖଳବାଳା ଦାସ େଚୗଧରୁୀ ସା ଉେମଶ ଚ  ମହାପାତ OR/06/043/020630
ପ ୁ /581901 44 166 552ଆ ର୍ତାଣ ଦାଶ ପି ମାଧବ ଚ  ଦାଶ YVY0362004
ପ ୁ /581902 38 166 553ସାରଦା ପସନନ୍ ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ  ଦାଶ JTV2371060
ୀ /581903 64 166 554ଉମିର୍ଳା େଲ ା ସା ନିର ନ େଲ ା JTV2580223
ପ ୁ /581904 37 166 555ବିଦଯ୍ାଧର େଲ ା ପି ନିର ନ େଲ ା JTV2370336
ୀ /581905 35 166 556ରଶତିା େଲ ା ପି ନିର ନ େଲ ା JTV2580314
ପ ୁ /581906 62 166 557ଉେମଶ ଚ  ମହାପାତ ପି େକୖଳାସ ମହାପାତ OR/06/043/020295
ପ ୁ /581907 34 166 558େଚୗଧରୁୀ ପତୀକ ମହାପାତ ପି ଉେମଶ ଚ  ମହାପାତ JTV2580199
ପ ୁ /581908 36 166 559ସଶୁଲି କମୁାର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ YVY0362012
ୀ /581909 50 166 560ସନୁୀତା କମୁାରୀ ପ ନାୟକ ସା ରାଇ ଚରଣ ପ ନାୟକ YVY0477588
ୀ /581910 37 166 561ପନୁମ ପ ନାୟକ ପି ଉ ଳ କିେଶାର ପ ନାୟକ YVY1035864
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ପ ୁ /581911 61 166 562ମନ େମାହନ ପ ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପ ନାୟକ JTV2578979
ୀ /581912 59 166 563ପତିଭା ପ ନାୟକ ସା ମନ େମାହନ ପ ନାୟକ JTV2580173

ପ ୁ /581913 40 166 564ରାେଜଶ ପ ନାୟକ ପି ମନ େମାହନ ପ ନାୟକ JTV2580306
ପ ୁ /581914 38 166 565ରାେକଶ ପ ନାୟକ ପି ମନ େମାହନ ପ ନାୟକ JTV2580215
ପ ୁ /581915 36 166 566ଅଜିତ୍ ସାଇଁ ପି ଝୁଲା ସାଇଁ JTV2580389
ପ ୁ /591916 64 166 567ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ YVY0362038
ୀ /591917 58 166 568ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଦାସ ସା ର ନ କମୁାର ଦାସ YVY0362046

ପ ୁ /591918 31 166 569ଅମୀୟ ର ନ ଦାସ ପି ର ନ କମୁାର ଦାସ YVY0407122
ପ ୁ /591919 30 166 570ସମିତ ଦାସ ପି ବିଜନ କମୁାର ଦାସ YVY0362053
ୀ /591920 29 166 571ଇପସିତା ଦାସ ପି ର ନ କମୁାର ଦାସ YVY1109545

ପ ୁ /591921 28 166 572ସତିୃର ନ ଦାସ ପି ର ନ କମୁାର ଦାସ YVY0477604
ୀ /591922 27 166 573ମଧସିୁତା େଲ ା ସା ଅମିୟ ର ନ େଲ ା YVY1208008

ପ ୁ /591923 65 166 574ମଦନେମାହନ ମହା ି ପି କୃ େମାହନ ମହା ି OR/06/043/020297
ୀ /591924 60 166 575ଗିରିବାଳା ମହା ି ସା ମଦନ େମାହନ ମହା ି OR/06/043/020296

ପ ୁ /591925 36 166 576ସିତାଂଶ ୁମହା ି ପି ମଦନ େମାହନ ମହା ି YVY0140020
ପ ୁ /591926 47 166 577ସାଲୁ ସାସମଲ ପି କଳୁ ସାସମଲ YVY0362020
ୀ /601927 39 166 578ହୀରା େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା YVY0140038
ୀ /601928 51 166 579ସ ର୍ଶୀ ଦାସ ସା େଦବେଜଯ୍ାତି କାନୁନ୍େଗା JTV1699594
ୀ /601929 35 166 580େଲାପାମଦା କାନୁନ୍େଗା ପି େଦବୀଦ  କାନୁନ୍େଗା JTV2435964
ୀ /601930 29 166 581ଇ ିତା କାନୁନ୍େଗା ପି େଦବୀଦ  କାନୁନ୍େଗା YVY0362061
ୀ /601931 84 166 582ମେନାରମା କାନୁନେଗା ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ କାନୁନେଗା OR/06/043/020299

ପ ୁ /601932 62 166 583େଦବୀଦ  କାନୁନେଗା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ କାନୁନେଗା OR/06/043/020300
ପ ୁ /601933 54 166 584େଦବେଜଯ୍ାତୀ କାନୁନେଗା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ କାନୁନେଗା OR/06/043/020302
ୀ /601934 50 166 585ଇତିଶୀ କାନୁନେଗା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ କାନୁନେଗା OR/06/043/020303
ୀ /601935 55 166 586କୀ ା ପରିଜା ସା େଦବୀଦ  କାନୁନ୍େଗା OR/06/043/020301

ପ ୁ /601936 23 166 587ଚିତ ର ନ ରାଉତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ YVY1116169
ପ ୁ /601937 48 166 588ଚି  ରଂଜନ ସାହୁ ପି େଗାବ ର୍ ନ ସାହୁ JTV2370203
ପ ୁ /601938 51 166 589େଗାବି  ପସାଦ ସିଂେଦଓ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମଲିକ JTV2371052
ପ ୁ /611939 96 166 590ଶରତ ଦାସ ପି ନବକିେଶାର ଦାସ OR/06/043/020310
ପ ୁ /611940 68 166 591ପଣବ ଚ  ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ OR/06/043/020314
ୀ /611941 62 166 592ମାନସୀ ଦାସ ସା ପଣବଚ  ଦାସ OR/06/043/020316

ପ ୁ /611942 44 166 593ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ପତି ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପତି YVY0407171
ପ ୁ /621943 57 166 594ପଫଲୁ କମୁାର ପତି ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପତି YVY0407114
ୀ /631944 51 166 595େଯାଜନା ଗ ା ମିଶ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ପତି YVY0417881

ପ ୁ /641945 51 166 596ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ ପି ବିଶମର ମିଶ YVY0140079
ୀ /641946 41 166 597ବିଦଯ୍ତୁ୍ ପଭା ମିଶ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ YVY0140061
ୀ /641947 78 166 598କାନନବାଳା ପ ନାୟକ ସା େଗାକଳୁାନ  ପ ନାୟକ OR/06/043/020319

ପ ୁ /641948 53 166 599ଆେଲାକ ର ନ ପ ନାୟକ ପି େଗାକଳୁାନ  ପ ନାୟକ OR/06/043/020320
ୀ /641949 44 166 600ସସିତା ପ ନାୟକ ପି େଗାକଳୁାନ  ପ ନାୟକ OR/06/043/020321
ୀ /641950 42 166 601ବ ନା ପ ନାୟକ ସା ଆେଲାକ ରଲ ନ ପ ନାୟକ JTV1685098
ୀ /641951 43 166 602ବନିତା ସାଇଁ ପି ଧୁବ ଚରଣ ସାଇଁ YVY1209840
ପ ୁ /651952 79 166 603ପଦୀପ ଚ  ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ JTV1429075
ୀ /651953 75 166 604କଲଯ୍ାଣୀ ଦାସ ସା ପଦୀପ ଦାସ JTV1429067

ପ ୁ /651954 52 166 605ପାବକ ଦାସ ପି ପଦୀପ ଚ  ଦାସ JTV1474592
ୀ /651955 47 166 606କ ରୁୀ ଦାସ ପି ପଦୀପ ଚ  ଦାସ JTV1474618

ପ ୁ /651956 65 166 607ପଭାତ କମୁାର େଲ ା ପି ଅଜୁର୍ ନ େଲ ା JTV1429349
ପ ୁ /651957 73 166 608େଦବବତ ପ ନାୟକ ପି ନରହରି ପ ନାୟକ YVY0191601
ୀ /651958 64 166 609ନିରୁପମା ପ ନାୟକ ସା େଦବବତ ପ ନାୟକ YVY0191619

ପ ୁ /651959 55 166 610ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅଗାଧ ୁପ ନାୟକ OR/06/043/025158
ପ ୁ /651960 46 166 611ସମୀର କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅଗାଧ ୁପ ନାୟକ JTV1427053
ପ ୁ /661961 75 166 612ସେୁର  ନାଥ ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି OR/06/043/020332
ୀ /661962 69 166 613ବିଦଯ୍ତୁଲତା ମହା ି ସା ସେୁର  ନାଥ ମହା ି OR/06/043/020333
ୀ /661963 47 166 614ମଧଛୁ ା ମହା ି ପି ସେୁର  ନାଥ ମହା ି OR/06/043/020335
ୀ /661964 44 166 615ଦୀପିକା ମହା ି ସା ମାନସ ର ନ ମହା ି YVY0298430
ୀ /661965 60 166 616ତନୁଜା ପ ନାୟକ ସା ପଦୀପ ଚ  ପ ନାୟକ JTV1563105
ୀ /671966 34 166 617ଏଲିନା ଅ ଳିକା ପି କମୁଦୁ ର ନ ରଥ JTV2568012
ପ ୁ /671967 56 166 618ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ଜଗବ ୁ ଦାଶ JTV2568111
ୀ /671968 52 166 619ପତିମା ଦାଶ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ JTV2568020
ପ ୁ /671969 77 166 620କୃ େମାହନ ପ ନାୟକ ପି ଏନ.ଭି.ଏ. ପ ନାୟକ OR/06/043/020336
ୀ /671970 70 166 621ଆରତୀ ପ ନାୟକ ସା କୃ  େମାହନ ପ ନାୟକ OR/06/043/020337
ପ ୁ /671971 50 166 622ଜିେତ  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି କୃ େମାହନ ପ ନାୟକ OR/06/043/020338
ୀ /671972 48 166 623ସନୁୀତା ପ ନାୟକ ପି କୃ େମାହନ ପ ନାୟକ OR/06/043/020339
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ୀ /671973 47 166 624ରୀତା ପ ନାୟକ ସା ଜିେତ  କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2580157
ୀ /681974 23 166 625େଦବୀ େତଜସିନି ପି ଆଶୀଷ କମୁାର ଭ ାଚାୟର୍ YVY1080266

ପ ୁ /681975 63 166 626ଆଶଷି କମୁାର ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ମଧସୁଦୁନ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0298836
ୀ /681976 71 166 627େଦବଯାନୀ େଦ ପି ନିମର୍ଳ ଚ  େଦ YVY0362095
ୀ /681977 68 166 628ଅରୁ ତୀ େଦ ପି ନିମର୍ଳ ଚ  େଦ YVY0362079
ୀ /681978 56 166 629େଜଯ୍ାତି ରାଓ ପି ଶବିନାରାୟଣ ର୲ଊତ YVY0362103
ୀ /681979 56 166 630ସ ଯ୍ା ସାହୁ ସା ରବି  କମୁାର ସାହୁ YVY0362087
ୀ /681980 30 166 631ସମୁନସ ଯ୍ା ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ YVY0477570

ପ ୁ /681981 25 166 632ନାଗାଜୁର୍ ନ ସାହୁ ମା ସ ଯ୍ା ସାହୁ YVY0915074
ପ ୁ /681982 58 166 633ରବି କମୁାର ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ JTV2370450
ପ ୁ /691983 78 166 634େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ ପି ରାଧାକୃ  ଦାସ OR/06/043/020345
ୀ /691984 75 166 635ସ ର୍ଲତା ଦାସ ସା େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/020346

ପ ୁ /691985 58 166 636ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ପି ପହଲାଦ ଶତପଥୀ YVY0362137
ପ ୁ /691986 33 166 637ଯତୀନ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ YVY0362145
ୀ /691987 30 166 638େସାନାଲି ଶତପଥୀ ପି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ YVY0362129
ୀ /691988 56 166 639େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ ଶତପଥୀ ସା ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ YVY0362111
ୀ /701989 97 166 640ରସାମଣୀ ଦାସ ସା ଜଗବ ୁ ଦାସ YVY0362186

ପ ୁ /701990 69 166 641ଶରତ ଚ  ଦାସ ପି ଜଗବ ୁ ଦାସ YVY0362178
ୀ /701991 66 166 642ଗିତା ଳୀ ଦାସ ସା ଶରତ ଚ  ଦାସ YVY0362152

ପ ୁ /701992 40 166 643ପିୟବତ ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ YVY0362160
ପ ୁ /701993 58 166 644ପଣବ କମୁାର ମିଶ ପି ପଫଲୁ ଚ  ମିଶ OR/06/043/020353
ୀ /701994 53 166 645ସଂଗୀତା ମିଶ ସା ପଣବ ମିଶ JTV1428655

ପ ୁ /701995 25 166 646ସବ୍ଯସାଚୀ ମିଶା ପି ପଣବ କମୁାର ମିଶା YVY1278019
ୀ /701996 23 166 647ପସମିତା ମିଶା ପି ପଣବ କମୁାର ମିଶା YVY1277094

ପ ୁ /711997 30 166 648ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ନାୟକ YVY0477547
ୀ /711998 30 166 649ମାମା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YVY0477554
ୀ /711999 78 166 650ସ ର୍ଲତା ପତି ସା ଜଗଦାନ  ପତି JTV2435741

ପ ୁ /712000 55 166 651ହରି ନାରାୟଣ ପତି ପି ଜଗଦାନ  ପତି JTV1429331
ପ ୁ /712001 53 166 652ବିର  ିନାରାୟଣ ପତି ପି ଜଗଦାନ  ପତି OR/06/043/020361
ୀ /712002 52 166 653ସହୁାସିନୀ ପତି ସା ରବିନାରାୟଣ ପତି OR/06/043/020358
ୀ /712003 52 166 654ସଜୁାତା ପତି ସା ହରି ନାରାୟଣ ପତି JTV1429448
ୀ /712004 50 166 655ସାଧନା ପତି ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ପତି JTV1428929

ପ ୁ /712005 28 166 656ସରୁଜ କମୁାର ପତି ପି ରବିନାରାୟଣ ପତି YVY0477562
ୀ /712006 33 166 657ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମା ସହୁାସିନୀ ପତି YVY0140087

ପ ୁ /712007 51 166 658ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ ପି ନଟବର ସାଇଁ JTV2371128
ୀ /712008 44 166 659ସିପା ସାଇଁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ JTV2371136
ୀ /722009 58 166 660କନକ ମହାରଣା ସା ଚକଧର ମହାରଣା JTV1429026
ୀ /722010 44 166 661ପମିଳା ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ ମହାରଣା YVY0362194

ପ ୁ /722011 71 166 662ପେବାଧ ପରିଜା ପି ଅନୁ ପରିଜା JTV2435451
ପ ୁ /732012 74 166 663ନେଗ  ନାଥ େଜନା ପି ଯଦୁନାଥ େଜନା YVY0819599
ପ ୁ /732013 67 166 664େଗୗରା  ନାୟକ ପି ପରୁ ମ ନାୟକ JTV2580124
ୀ /732014 57 166 665ବିଳାସିନୀ ନାୟକ ସା େଗୗରା  ନାୟକ JTV2580439
ୀ /732015 45 166 666ସୀତା ନାୟକ ସା ସଂସାରୀ ନାୟକ YVY1208024
ୀ /732016 29 166 667ଟୁନୀ ନାୟକ ସା ଜିେତ  ପଧାନ YVY1060029

ପ ୁ /732017 54 166 668ଦୀଲିପ କମୁାର ପାଣି ପି ନିଳକ  ପାଣି YVY0819565
ପ ୁ /732018 30 166 669ଲିପ ୁପଧାନ ପି େଗୗରା  ନାୟକ YVY0477539
ପ ୁ /732019 30 166 670ଜିେତ  ପଧାନ ପି େଗୗରା  ନାୟକ YVY0362202
ୀ /732020 34 166 671ସିତା ରାଉତରାୟ ପି ପଶା  କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV2580108

ପ ୁ /732021 41 166 672ଶରତ କମୁାର େସଠୀ ପି ବସ  କମୁାର େସଠୀ YVY0915199
ୀ /732022 33 166 673ପିୟତମା େସଠୀ ସା ଶରତ କମୁାର େସଠୀ YVY0915223
ପ ୁ /742023 47 166 674ଶଶୀକା  ଦାଶ ପି ଚ େଶଖର ଦାଶ JTV1573708
ୀ /742024 40 166 675ମିନୁଶୀ ମହା ି ସା ଦି ିକା  ମହା ି YVY0799155
ପ ୁ /742025 90 166 676େସାମନାଥ ମହା ି ପି ମାନ ମହା ି OR/06/043/020625
ପ ୁ /742026 62 166 677ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି ପି େସାମନାଥ ମହା ି OR/06/043/020374
ୀ /742027 60 166 678ମେନାଜା ମ ରୀ ମହା ି ସା ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି OR/06/043/020375
ପ ୁ /742028 58 166 679ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି ପି େସାମନାଥ ମହା ି JTV1428796
ପ ୁ /742029 53 166 680ଦୀେନଶ ମହା ି ପି େସାମନାଥ ମହା ି OR/06/043/020377
ୀ /742030 49 166 681ସସିତା ମହା ି ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି YVY0362236
ୀ /742031 48 166 682ରାଜଶୀ ମହା ି ପି େସାମନାଥ ମହା ି OR/06/043/020378
ୀ /742032 47 166 683ଶଭୁାଶୀ ମହା ି ସା ଦିେନଶ କମୁାର ମହା ି JTV1428770
ୀ /742033 45 166 684େସନ୍ହଶୀ ମହା ି ପି େସାମନାଥ ମହା ି OR/06/043/020379
ପ ୁ /742034 42 166 685ଦି ିକା  ମହା ି ପି େସାମନାଥ ମହା ି JTV1428788
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ୀ /742035 36 166 686ସପିୁୟା ମହା ି ପି ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି JTV1715408
ୀ /742036 31 166 687ଅ ିତା ମହା ି ପି ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି YVY0362228

ପ ୁ /742037 24 166 688ବିଶଜିତ୍ ମହା ି ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି YVY1055789
ପ ୁ /742038 42 166 689ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ରାଉତ ପି ବିକମ ରାଉତ JTV2435915
ୀ /742039 37 166 690ବିେନାଦିନୀ ରାଉତ ପି ବିକମ ରାଉତ YVY0140111

ପ ୁ /742040 35 166 691ପାଥର୍  ସାରଥୀ ରାଉତ ପି ବିକମ ରାଉତ JTV2435923
ୀ /742041 53 166 692ପରଶରୁାମ ସାହୁ ପି ହଷର୍  ସାହୁ YVY1056118

ପ ୁ /742042 31 166 693ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ପରଶରୁାମ ସାହୁ YVY1056126
ପ ୁ /742043 44 166 694ନିକୁ  କମୁାର ସିଂହ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ JTV2435824
ପ ୁ /742044 49 166 695ମେନାଜ କମୁାର ସିଂ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ JTV2435899
ୀ /742045 49 166 696ଅନୀତା ସିଂହ ସା ରେମଶ ସିଂହ YVY0914770
ୀ /742046 39 166 697ନିେବତଦିତା ସିଂ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସିଂହ JTV2435881

ପ ୁ /742047 25 166 698ସନୁୀଲ କମୁାର ସିଂହ ପି ରେମଶ ସିଂହ YVY0914754
ପ ୁ /752048 72 166 699େବଣଧୁର ମହା ି ପି ଉ ବ ମହା ି OR/06/043/020380
ୀ /752049 70 166 700ବାସ ିମ ରୀ ମହା ି ସା େବଣଧୁର ମହା ି OR/06/043/020381

ପ ୁ /752050 50 166 701ରାଜ କିେଶାର ମହା ି ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହା ି OR/06/043/020385
ପ ୁ /752051 48 166 702ବଜକିେଶାର ମହା ି ପି େବଣଧୁର ମହା ି OR/06/043/020386
ପ ୁ /752052 47 166 703ବିେନାଦ କମୁାର ମହା ି ପି େବଣଧୁର ମହା ି OR/06/043/020620
ୀ /752053 46 166 704ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ରାଜ କିେଶାର ମହା ି JTV2580363
ୀ /752054 43 166 705ଅଭିସିକ୍ତା ମହା ି ସା ବିେନାଦ କମୁାର ମହା ି JTV2580371
ୀ /752055 33 166 706ସ୍ଵାତୀ ମହାପାତ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ସାମ ାରା YVY1109537
ୀ /752056 34 166 707ଅ ିତା ପତି ପି ପଣବ ପତି YVY0477521
ୀ /752057 57 166 708ଝୁନୁ ସାମ ାରା ସା ଉଦୟନାଥ ସାମ ାରା YVY1109693

ପ ୁ /752058 35 166 709ସଂେତାଷ କମୁାର ସାମ ାରା ମା ଝୁନୁ ସାମ ାରା YVY1109701
ପ ୁ /762059 65 166 710ଗଗନ ବିହାରୀ କର ପି େନତଉ ବ କର JTV1429299
ୀ /762060 57 166 711ସ ଯ୍ାରାଣୀ କର ସା ଗଗନ ବିହାରୀ କର JTV1429307

ପ ୁ /762061 82 166 712ହରି ଚରଣ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ JTV2370591
ପ ୁ /772062 50 166 713ସରୁଥ ଚ  େବେହରା ପି ସପନି େବେହରା JTV1474733
ପ ୁ /772063 71 166 714ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ ପି ବଟକୃ  ମିଶ YVY0140137
ୀ /772064 63 166 715େସନ୍ହଲତା ମିଶ ପି ବଟକୃ  ମିଶ OR/06/043/020388

ପ ୁ /772065 63 166 716ପସନନ୍ କମୁାର ମିଶ ପି ବଟକୃ  ମିଶ OR/06/043/020390
ୀ /772066 57 166 717ବସ  ମ ରୀ ମିଶ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ମିଶ OR/06/043/020393

ପ ୁ /772067 40 166 718ପଦୀପ କମୁାର ମିଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ YVY0140129
ୀ /772068 35 166 719ଅମିତା ମିଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ YVY0139949

ପ ୁ /772069 29 166 720ଅ ିତ କମୁାର ମିଶ ପି ପଶନନ୍ କମୁାର ମିଶ YVY0407098
ପ ୁ /772070 27 166 721େଗାବି  ଚଦ ମିଶ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ମିଶ YVY1168681
ପ ୁ /772071 45 166 722ଅରୁଣ େସଠୀ ପି ନ କିେଶାର େସଠୀ JTV1474824
ପ ୁ /782072 41 166 723ବାସେୁଦବ ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ YVY0432369
ୀ /782073 71 166 724କୁ ଳା ମଲିକ ସା ଉେପ ନାଥ ମଲିକ YVY0831040

ପ ୁ /782074 63 166 725କବି ପସାଦ ମିଶ ପି କଳୁମଣି ମିଶ JTV2580413
ୀ /782075 62 166 726ଜୟଶୀ ମିଶ ସା କବି ପସାଦ ମିଶ JTV2580496
ପ ୁ /782076 50 166 727ନୀଳକ  ମିଶ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମିଶ YVY0432427
ୀ /782077 47 166 728ନ ିତା ମିଶ ସା ଲି ରାଜ ମିଶ YVY0716290
ୀ /782078 46 166 729ସସିୁତା ମିଶ ସା ନୀଳକ  ମିଶ YVY0432419
ୀ /782079 37 166 730ଲିପସା ମିଶ ପି କବି ପସାଦ ମିଶ JTV2580462

ପ ୁ /782080 34 166 731ଅନୁପ କମୁାର ମିଶ ପି କବି ପସାଦ ମିଶ JTV2580447
ପ ୁ /782081 48 166 732ବିଶଜିତ ମହାପାତ ପି ଆନ  ଚ  ମହାପାତ YVY0362251
ୀ /782082 38 166 733ଅମିତା ମହାପାତ ସା ବିଶଜିତ ମହାପାତ YVY0362269

ପ ୁ /782083 53 166 734ଲଲାେଟ ୁ ପରିଡା ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ପରିଡା JTV2580405
ୀ /782084 48 166 735ଝରାଶୀ ପରିଜା ସା ଲଲାେଟ ୁ ପରିଜା JTV2578706
ପ ୁ /782085 47 166 736ସତଯ୍ ପକାଶ ପରିଜା ପି ତାରା ପସନନ୍ ପରିଜା JTV2580546
ପ ୁ /782086 42 166 737ଶା ି ପକାଶ ପରିଜା ପି ତାରା ପସନନ୍ ପରିଜା JTV2580421
ପ ୁ /782087 51 166 738ଲି ରାଜ ପତି ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପତି YVY0716316
ପ ୁ /782088 69 166 739ମକର ଚରଣ ସାଇଁ ପି ଇଶର ଚ  ସାଇଁ JTV2580330
ୀ /782089 33 166 740ଅନୁଶୀ ସାଇଁ ପି ମକର ଚରଣ ସାଇଁ JTV2580504
ପ ୁ /792090 69 166 741େକଶବ ଚରଣ କର ପି ମରୁଲୀ କର JTV1429018
ପ ୁ /792091 32 166 742ଅଭିଳାଷ କର ପି େକଶବ ଚରଣ କର YVY0191627
ପ ୁ /792092 85 166 743ବିେର  ନାଥ ମିଶ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମିଶ JTV1428903
ୀ /792093 55 166 744ମଧମିୁତା ମିଶ ପି ବିେର  ନାଥ ମିଶ JTV1428804
ପ ୁ /792094 48 166 745ଗିତିମୟ ମିଶ ପି ବିେର  ନାଥ ମିଶ JTV1428812
ପ ୁ /792095 58 166 746ଦୁେଗର୍ଶ ପସାଦ ସବୁୁ ି ପି ହାଡିବ ୁ ସବୁୁ ି JTV2580538
ୀ /792096 54 166 747େଶୖଳଜା ସବୁୁ ି ସା ଦୁେଗର୍ଶ ପସାଦ ସବୁୁ ି JTV2578961
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ପ ୁ /802097 25 166 748ଶଭୁମ୍ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଜ୍ଞାନ ର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0915165
ପ ୁ /802098 47 166 749ପତାପ ଚ  ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YVY0362277
ୀ /802099 23 166 750ଲି ା ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ YVY1109578

ପ ୁ /802100 38 166 751ବିଶର ନ ମଲ ପି ବିକଳି ଚରଣ ମଲ YVY0477513
ପ ୁ /802101 79 166 752ତାରା ପସାଦ ରାୟ ପି ବଟକୃ  ରାୟ YVY0140145
ୀ /802102 75 166 753ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ରାୟ ସା ତାରା ପସାଦ ରାୟ OR/06/043/020403

ପ ୁ /802103 40 166 754ଅନ  ପସାଦ ରାୟ ପି ତାରା ପସାଦ ରାୟ YVY0716274
ପ ୁ /812104 60 166 755ରବି  କମୁାର ମାଝୀ ପି ଯଦୁମଣି ମାଝୀ JTV1556844
ୀ /812105 52 166 756ର ିତା ମାଝୀ ସା ରବି  କମୁାର ମାଝୀ JTV1556836

ପ ୁ /822106 42 166 757ବାବୁଲାଲ େବେହରା ପି କାଶୀନାଥ େବେହରା JTV2578946
ପ ୁ /822107 55 166 758ବାବାଜୀ ଚରଣ ବିଶାଳ ପି ଗେଜ  ନାଥ ବିଶାଳ JTV1429091
ୀ /822108 52 166 759ନିରୁପମା ବିଶାଳ ସା ବାବାଜୀ ବିଶାଳ JTV1429315

ପ ୁ /822109 51 166 760ବିଭୂତି ଜଗେଦବ୍ ପି ସେବର୍ ଶର ଜଗେଦବ୍ JTV1429224
ୀ /822110 47 166 761ଜୟ ୀ ଜଗେଦବ୍ ସା ବିଭୂତି ଜଗେଦବ୍ JTV1429232

ପ ୁ /822111 47 166 762ବିହାରୀ ଜଗେଦବ୍ ପି ସେବର୍ ଶର ଜଗେଦବ୍ JTV1429356
ୀ /822112 46 166 763ମାମିନା ଜଗେଦବ୍ ସା ବିହାରୀ ଜଗେଦବ୍ JTV1429364

ପ ୁ /822113 24 166 764ବିଶ୍ଵର ନ ଜଗେଦବ ପି ବିଭୂତି ଜଗେଦବ YVY1209824
ୀ /822114 20 166 765ବିଶଜିନୀ ଜଗ୍େଡଵ ପି ବିଭୂତି ଜଗେଦବ YVY1209774

ପ ୁ /822115 52 166 766ଅରକି୍ଷତ େଜନା ପି ସାରଥ େଜନା JTV2578953
ୀ /822116 38 166 767ଭାରତୀ େଜନା ସା ଅରକି୍ଷତ େଜନା JTV2580520
ୀ /822117 56 166 768ପତିମା କର ସା ମନୀ  କର JTV1429323

ପ ୁ /822118 49 166 769ହଳଧର ନାୟକ ପି ଗେଜ  ନାୟକ JTV2581064
ପ ୁ /822119 42 166 770ବିଶର ନ ପ ନାୟକ ପି ମରୂଲିଧର ପ ନାୟକ YVY0407130
ୀ /822120 41 166 771ସମିୁତା ପ ନାୟକ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0417899

ପ ୁ /822121 46 166 772ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ମରୂଲୀଧର ପ ନାୟକ JTV1429083
ପ ୁ /822122 43 166 773ଅେଶାକ କମୁାର ପଧାନ ପି ନକଳୁ ଚରଣ ପଧାନ JTV2580512
ପ ୁ /832123 63 166 774ଅନନ୍ଦାପସାଦ ଦାସ ପି ଗରୁୁଚରଣ ଦାସ JTV1429125
ୀ /832124 62 166 775ପ ୁ ଲତା ଦାସ ସା ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ଦାସ JTV1429133

ପ ୁ /832125 58 166 776ଭାଗବତ ଶରଣ ଦାସ ପି ଗରୁୁଚରଣ ଦାସ OR/06/043/020409
ୀ /832126 49 166 777ବି ୁପିୟା ଦାସ ସା ଭାଗବତ ଶରଣ ଦାସ JTV1428986
ୀ /832127 43 166 778ଶଭୁଦଶର୍ନୀ ଦାସ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ JTV1428978
ୀ /832128 41 166 779େଦବଦଶର୍ନୀ ଦାସ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ JTV1429240
ୀ /832129 38 166 780ପିତିଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ପି ପସନନ୍କମୁାର ଦାସ JTV2371177

ପ ୁ /832130 37 166 781ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ JTV2371185
ୀ /832131 34 166 782ସନୁ ା ଦାସ ପି ଅନନ୍ଦାପସାଦ ଦାସ JTV2370476
ୀ /832132 34 166 783ସଶୁ ା ଦାସ ପି ଅନନ୍ଦାପସାଦ ଦାସ JTV2371151
ୀ /832133 33 166 784ସପୁଭା ଦାସ ପି ଅନନ୍ଦାପସାଦ ଦାସ JTV2371169

ପ ୁ /832134 29 166 785ଅଶମୁାନ ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YVY0477497
ପ ୁ /832135 46 166 786ପଦୀ  ନାୟକ ପି ପହଲାଦ ନାୟକ JTV2578920
ୀ /832136 63 166 787ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ରାୟ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ JTV2371144
ୀ /832137 54 166 788ନୟନା ସାଇଁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାଇଁ YVY0140160
ପ ୁ /832138 29 166 789ଜେନଜୟ ସାଇଁ ପି ଭମର ବର ସାଇଁ YVY0477489
ୀ /842139 66 166 790ସେରାଜିନୀ ମିଶ ସା ଦିେବଯ୍ ୁ କମୁାର ମିଶ OR/06/043/020420

ପ ୁ /842140 43 166 791ରଣଜିତ କମୁାର ମିଶ ପି ଦିେବଯ୍ ୁ କମୁାର ମିଶ JTV1426790
ୀ /842141 35 166 792ସ ୀବନୀ ମିଶ ସା ରଣଜିତ ମିଶ YVY0477505

ପ ୁ /852142 74 166 793ଶେୁଭ  କମୁାର ମିଶ ପି ଅଭିରାମ ମିଶ OR/06/043/020418
ୀ /852143 67 166 794େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ମିଶ ସା ଶେୁଭ ୁ ମିଶ OR/06/043/020419

ପ ୁ /852144 41 166 795ଅଭିଜିତ ମିଶ ପି ଶେୁଭ ୁ ମିଶ JTV1428762
ପ ୁ /862145 35 166 796ସପନ୍ସାଥର୍କ ମହା ି ପି େଗାପାଳ ମହା ି YVY0799064
ୀ /862146 31 166 797ସାରକୀ ମହା ୀ ପି େଗାପାଳ ମହା ି YVY0799056
ପ ୁ /862147 67 166 798େଗାପାଳ ମହା ି ପି େକ୍ଷତେମାହନ ମହା ି OR/06/043/018747
ୀ /862148 60 166 799ଅ  ୁମହା ି ସା େଗାପାଳ ମହା ି OR/06/043/018774
ୀ /872149 33 166 800ଅଭିେ◌ଷକ ଅଗଵାଲ ପି ମେହଶ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YVY0808329
ୀ /872150 32 166 801େସାନାଲ ଅଗରୱାଲ ସା ଅଭିେଷକ ଅଗରୱାଲ YVY0934380
ପ ୁ /872151 62 166 802ମେହଶ ଅଗୱାଲ ପି ମରୁଲୀଧର ଅଗୱାଲ YVY0808303
ୀ /872152 54 166 803ଶ ୁ ା ଅଗୱାଲ ସା ମେହଶ ଅଗୱାଲ YVY0808311
ପ ୁ /872153 30 166 804ଅଭିନବ ଅଗୱାଲ ପି ମେହଶ ଅଗୱାଲ YVY0799072
ୀ /882154 67 166 805େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ଭ ସା େବୖକୁ  ଚରଣ ଭ OR/06/043/024484
ପ ୁ /882155 50 166 806ଧନ ୟ ଭ ପି େବୖକୁ ଚରଣ ଭ OR/06/043/024485
ୀ /882156 49 166 807ମିରାବାଇ ଭ ପି େବୖକୁ  ଚରଣ ଭ OR/06/043/024486
ପ ୁ /882157 47 166 808ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଭ ପି େବୖକୁ  ଚରଣ ଭ OR/06/043/024487
ପ ୁ /882158 47 166 809ଲକ୍ଷୀବାଇ ଭ ପି େବୖକୁ  ଚରଣ ଭ OR/06/043/024489
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ୀ /882159 46 166 810ଅହଲଯ୍ାବାଇ ଭ ପି େବୖକୁ  ଚରଣ ଭ OR/06/043/024488
ୀ /882160 40 166 811ସଂଯକୁ୍ତା ଭ ପି େବୖକୁ  ଚରଣ ଭ JTV1549856

ପ ୁ /882161 40 166 812ଦିଗ୍ ବିଜୟ ଭ ପି େବୖକୁ  ଚରଣ ଭ JTV1474782
ପ ୁ /892162 70 166 813ରବି  କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଧେନଶର ମଦୁୁଲି OR/06/043/020423
ୀ /892163 63 166 814ଲାବଣଯ୍ ମଦୁୁଲି ସା ରବି  ମଦୁୁଲି OR/06/043/020424

ପ ୁ /892164 51 166 815ସଦୁଶର୍ନ ମଦୁୁଲି ପି ଧେନଶର ମଦୁୁଲି OR/06/043/020425
ପ ୁ /892165 49 166 816ଚକଧର ମଦୁୁଲି ପି ଧେନଶର ମଦୁୁଲି OR/06/043/020426
ପ ୁ /892166 41 166 817ରମାକା  ମଦୁୁଲି ପି ରବି  ମଦୁୁଲି JTV1429281
ପ ୁ /892167 39 166 818ରତିକା  ମଦୁୁଲି ପି ରବି  କମୁାର ମଦୁୁଲି JTV1429257
ୀ /892168 32 166 819ବିଳାସିନି ପଢିହାରୀ ପି ମାନସର ନ ରାୟ YVY0799098
ୀ /892169 32 166 820ସାଗତିକା ରିେସାଈ ସା ରତିକା  ମଦୂଲୀ YVY1186493
ୀ /902170 67 166 821ଶା ିଲତା େବେହରା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େବେହରା JTV1426980

ପ ୁ /902171 48 166 822ପକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା OR/06/043/029118
ପ ୁ /902172 44 166 823ବିକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି କ୍ଷୀେଚାଦ ଚ  େବେହରା JTV1426956
ୀ /902173 40 166 824ର ିତା େବେହରା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େବେହରା JTV1427046

ପ ୁ /902174 64 166 825ଦୁଗର୍ାପସାଦ ମିଶ ପି ଭିକାରୀ ମିଶ OR/06/043/020431
ୀ /902175 57 166 826ଉଷାରାଣୀ ମିଶ ସା ଦୁଗର୍ାପସାଦ ମିଶ OR/06/043/022432

ପ ୁ /902176 27 166 827ଅଂବିକା ପସାଦ ମିଶା ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମିଶା YVY1142983
ପ ୁ /912177 56 166 828ସି ାଥର୍  ମହାପାତ ପି କୃ ଚ  ମହାପାତ YVY0477471
ପ ୁ /912178 35 166 829ପଶା  କମୁାର ମହା ି ମା ପଣତୀ ମହା ି YVY0191635
ୀ /912179 70 166 830ଶମିର୍ ା ମହାପାତ ସା କୃ ଚ  ମହାପାତ OR/06/043/483041

ପ ୁ /912180 58 166 831ସତଯ୍ଜିତ୍ ନ ପି ଅମେର  ନ JTV2370526
ୀ /912181 53 166 832ନିେବଦିତା ନ ସା ସତଯ୍ଜିତ ନ OR/06/043/020434
ୀ /912182 32 166 833ଶତା ୀ ନ ପି ସତଯ୍ଜିତ ନ YVY0140186

ପ ୁ /912183 26 166 834ବିଶନାଥ ନ ପି ସତଯ୍ଜିତ ନ YVY0799023
ୀ /912184 56 166 835ଗାୟତୀ ସାଇଁ ସା ଅନ  କମୁାର ସାଇଁ JTV1427038

ପ ୁ /922185 58 166 836ରେମଶ ଚ  ବିଶାଳ ପି ପଦନାଭ ବିଶାଳ OR/06/043/483040
ୀ /922186 52 166 837ସଂଯକୁ୍ତା ବିଶାଳ ସା ରେମଶ ଚ  ବିଶାଳ OR/06/043/483039

ପ ୁ /922187 29 166 838ନିଗମ ବିଶାଳ ପି ରେମଶ ଚ  ବିଶାଳ YVY0477463
ୀ /922188 26 166 839ଅନନଯ୍ା କାନୁନେଗା ପି ଶୀକା  କାନୁନେଗା YVY0798975

ପ ୁ /922189 26 166 840ସାଗର ର ନ ସାହୁ ପି ଧରଣୀଧର ସାହୁ YVY0915090
ପ ୁ /932190 41 166 841ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0831032
ପ ୁ /932191 59 166 842ବିକମ ରାଉତ ପି ଦିବାକର ରାଉତ YVY0140962
ୀ /932192 54 166 843ଅନୁପମା ରାଉତ ସା ବିକମ ରାଉତ JTV1429190

ପ ୁ /932193 50 166 844ସଦାଶବି ରାଉତ ପି ଦିବାକର ରାଉତ YVY1060797
ୀ /932194 45 166 845କମଳିନୀ ରାଉତ ସା ସଦାଶବି ରାଉତ YVY1076017

ପ ୁ /932195 22 166 846ଆଶଷି କମୁାର ରାଉତ ପି ସଦାଶବି ରାଉତ YVY1076025
ୀ /942196 85 166 847ତିେଳା ମା ମହା ି ସା ଭଗବାନ ମହା ି OR/06/043/020454

ପ ୁ /942197 53 166 848ଦେ ଶର ମହା ି ପି ଭଗବାନ ମହା ି OR/06/043/020457
ୀ /942198 52 166 849ସିକତା ମହା ି ପି ଭଗବାନ ମହା ି OR/06/043/020455
ୀ /952199 66 166 850ଜୟଶୀ ଭ ସା ଧନ ୟ ଭ YVY0407213
ୀ /952200 90 166 851କମଳିନୀ ମହା ି ସା ଫକିର ମହା ି OR/06/043/020459

ପ ୁ /952201 69 166 852ସତଯ୍ପକାଶ ମହା ି ପି ଫକିର ମହା ି OR/06/043/020460
ପ ୁ /952202 63 166 853େଜଯ୍ାତିପକାଶ ମହା ି ପି ଫକିର ଚରଣ ମହା ି JTV1555911
ପ ୁ /952203 58 166 854ଅଘଯ୍ର୍ ପକାଶ ମହା ି ପି ଫକିର ଚରଣ ମହା ି OR/06/043/020464
ୀ /952204 55 166 855ପ ୁ ିତା ମହା ି ସା ଅଘଯ୍ର୍ପକାଶ ମହା ି JTV1428937
ୀ /952205 53 166 856ବନଲତା ମହା ି ସା େଜଯ୍ାତିପକାଶ ମହା ି JTV1555929
ୀ /952206 50 166 857ସବିତା ମହା ି ସା େସୗଯଯ୍ର୍ ପକାଶ ମହା ି JTV1429117

ପ ୁ /952207 40 166 858ରାଜଷର୍ ୀ ର ନ ମହା ି ପି ସତଯ୍ପକାଶ ମହା ି YVY0191650
ୀ /952208 36 166 859କବିତା ମହା ି ସା ରାଜଷ ିର୍ ର ନ ମହା ି YVY0191643
ୀ /952209 63 166 860ପିୟମଦା ନାୟକ ସା ରାମଚ  ନାୟକ JTV1555291
ପ ୁ /962210 55 166 861ରବି  କମୁାର ଉପାଧଯ୍ାୟ ପି ଆ ର୍ତାଣ ଉପାଧଯ୍ାୟ YVY0407239
ପ ୁ /972211 34 166 862ନବଘନ େବେହରା ପି ସେବର୍ ଶର େବେହରା YVY0362327
ୀ /972212 36 166 863ଜୟ ୀ ମଲିକ ସା ଚି ର ନ ମଲିକ YVY0362301
ୀ /972213 72 166 864ଶା ିଲତା ମିଶ ସା ସବୁାଷ ଚ  ମିଶ JTV2435600
ୀ /972214 43 166 865ତରଣୀ ସାହୁ ସା ଧରଣୀଧର ସାହୁ YVY0362335
ପ ୁ /972215 50 166 866ଦୀଲିପ ଶତପଥି ପି ବା ାନିଧି ଶତପଥି OR/06/043/020473
ୀ /972216 49 166 867ସାଗତିକା ଶତପଥି ସା ସରୂପ ଶତପଥି OR/06/043/020474
ପ ୁ /972217 65 166 868ଦାରିକାନାଥ ସାଇଁ ପି ଫକିର ଚରଣ ସାଇଁ YVY0362319
ପ ୁ /982218 62 166 869ବାଇଧର ଭ ପି ହରିବ ୁ ଭ JTV2578912
ୀ /982219 55 166 870କମୁଦିୁନୀ ଭ ସା ବାଇଧର ଭ JTV2580348
ୀ /982220 54 166 871ଲକ୍ଷିପିୟା େଜନା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ େଜନା JTV2370427
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ପ ୁ /982221 50 166 872ବିଧଭୂୁଷଣ େଜନା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ େଜନା JTV2435444
ପ ୁ /982222 68 166 873େସାମନାଥ ପାତ ପି ଭରତ ପାତ JTV2578938
ୀ /982223 59 166 874କମୁା ପାତ ସା େସାମନାଥ ପାତ YVY0140194

ପ ୁ /982224 39 166 875ସେୁରଶ କମୁାର ପାତ ପି େସାମନାଥ ପାତ YVY0191676
ୀ /982225 34 166 876ମ ବୁାଳା ପାତ ପି େସାମନାଥ ପାତ YVY0191668

ପ ୁ /982226 63 166 877ବୀରବର ସାହୁ ପି ଅରକି୍ଷତ ସାହୁ JTV2580355
ୀ /982227 57 166 878ବିଦଯ୍ତୁ୍ଲତା ସାହୁ ସା ବୀରବର ସାହୁ JTV2580553

ପ ୁ /982228 36 166 879ବିଶଜିତ୍ ସାହୁ ପି ବୀରବର ସାହୁ JTV2580470
ପ ୁ /982229 32 166 880ରଶିତା ସାହୁ ପି ବୀରବର ସାହୁ YVY0191684
ପ ୁ /992230 72 166 881ଲକି୍ଷନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ଅନାମ ଚରଣ ମହାପାତ OR/06/043/020486
ୀ /992231 66 166 882ଡା. ସ ର୍ଲତା ମହାପାତ ସା ଲକି୍ଷନାରାୟଣ ମହାପାତ OR/06/043/020487

ପ ୁ /992232 41 166 883ଅମରଜିତ ମହାପାତ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ମହାପାତ JTV1426915
ପ ୁ /992233 61 166 884ଲି ରାଜ ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ନାୟକ OR/06/043/020602
ୀ /992234 52 166 885ର  ୁନାୟକ ସା ଲି ରାଜ ନାୟକ OR/06/043/020586

ପ ୁ /992235 34 166 886ନିର ନ ନାୟକ ପି ଲି ରାଜ ନାୟକ JTV2578854
ୀ /992236 30 166 887ଏଲିନା ନାୟକ ପି ଲି ରାଜ୍ ନାୟକ YVY0477448

ପ ୁ /992237 42 166 888ଅରବି  ରଥ ପି କଳୁମଣି ରଥ JTV2370997
ୀ /992238 50 166 889ମମତା ତିପାଠୀ ସା ଶଭୁାଶୀଷ ତିପାଠୀ JTV2370179

ପ ୁ /1002239 42 166 890ସବୁାସ ଚ  ବରାଳ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ବରାଳ JTV1474816
ପ ୁ /1002240 42 166 891ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି କ ମଣି ଦାସ JTV1474691
ପ ୁ /1002241 81 166 892କୁ ବିହାରୀ ମହାପାତ ପି ହେରକୃ  ମହାପାତ OR/06/043/020489
ପ ୁ /1002242 48 166 893ବ ିମ ଚରଣ ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି JTV1474709
ୀ /1002243 41 166 894େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ ମହା ି ସା ବ ିମ ଚରଣ ମହା ି YVY0362343

ପ ୁ /1002244 46 166 895ସବୁାସ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ ପି ନରହରି ପାଣିଗାହୀ JTV1474808
ପ ୁ /1002245 52 166 896ତିପରୁ େସନାପତି ପି ଅରକ୍ଷିତ େସନାପତି JTV1474725
ୀ /1012246 81 166 897େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା ଗରୁୁପସାଦ ଦାସ OR/06/043/020493

ପ ୁ /1012247 55 166 898ଦୁଗର୍ାପସାଦ ଦାସ ପି ଗରୁୁପସାଦ ଦାସ OR/06/043/020494
ୀ /1012248 47 166 899ସରୁମା ଦାସ ପି ଗରୁୁପସାଦ ଦାସ OR/06/043/020496
ୀ /1012249 44 166 900ଉ ୟନୀ ଦାସ ସା ଦୃଗର୍ା ପସାଦ ଦାସ YVY0432435

ପ ୁ /1012250 44 166 901ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ ପି ଗରୁୁ ପସାଦ ଦାସ YVY0477455
ପ ୁ /1012251 66 166 902ମେହଶର ମଲ ପି ମନେମାହନ ମଲ YVY1056142
ୀ /1012252 64 166 903କା ନମଣୀ ମଲ ସା ମେହଶର ମଲ YVY1056191

ପ ୁ /1012253 40 166 904ପଶା  ମଲ ପି ମେହଶର ମଲ YVY1056159
ୀ /1012254 39 166 905କ ନା ମଲ ସା ପଶା  ମଲ YVY1056175

ପ ୁ /1012255 58 166 906ପ ୁ ର୍ଚ  ନାୟକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ YVY1035641
ୀ /1012256 50 166 907ସେରାଜିନି ନାୟକ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ନାୟକ YVY1035591
ୀ /1012257 25 166 908ମିତାଲୀ ନାୟକ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ନାୟକ YVY1035633

ପ ୁ /1012258 23 166 909ମିଲନ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ନାୟକ YVY1035609
ପ ୁ /1012259 31 166 910ପଭିଜିତ୍ ପ ନାୟକ ପି ପଦିପ ଚ  ପ ନାୟକ YVY0362384
ପ ୁ /1012260 35 166 911ପଲବ ପ ନାୟକ ପି ପଦୀପ ଚ  ପ ନାୟକ JTV2581080
ପ ୁ /1012261 48 166 912ସବୁତ କମୁାର ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ JTV2370161
ପ ୁ /1022262 30 166 913ପବିତ ବାଗ ପି ମଧସୁଦୂନ ବାଗ୍ YVY0477430
ପ ୁ /1022263 49 166 914ସକୁଟୁା େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା JTV2370898
ପ ୁ /1022264 61 166 915ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ JTV1717503
ୀ /1022265 58 166 916ବସ  ମ ରୀ ଦାସ ସା ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ JTV1715374

ପ ୁ /1022266 50 166 917ରଂଜନ କମୁାର ଦାସ ପି ରମାକା  ଦାସ JTV2568194
ୀ /1022267 40 166 918କାମିନୀ ପଭା ଦାସ ପି କୃ  ଚ  ଦାସ JTV1699578

ପ ୁ /1022268 41 166 919ମଧସୁଦୂନ େଲ ା ପି ରାମଚ  େଲ ା YVY1060052
ପ ୁ /1022269 45 166 920ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଗଦାଧର ମହାପାତ JTV2370708
ୀ /1022270 38 166 921ତୃ ିମୟୀ ମହାରଣା ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ YVY0407023
ୀ /1022271 51 166 922ମମତା ନାୟକ ସା ଭରତ ଚ  ନାୟକ JTV1699198
ୀ /1022272 47 166 923ମାମି ନାୟକ ପି ପଠାଣୀ ନାୟକ JTV1715432
ପ ୁ /1022273 35 166 924ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଆକଳୁ ଚରଣ ନାୟକ YVY0477257
ପ ୁ /1022274 37 166 925ଚିନୟ ପରିଡା ପି କା ିର୍କ ଚ  ପରିଡା YVY0477232
ୀ /1022275 34 166 926ରୁନୟୀ ପରିଡା ସା ଶଭୁକା  ପରିଡା YVY0477273
ପ ୁ /1022276 56 166 927କିେଶାରଚ  ରାଜଗରୁୁ ମହାପାତ ପି ପଦନାଭ ରାଜଗରୁୁ ମହାପାତ JTV2370252
ପ ୁ /1022277 50 166 928ଦିଲୀପ ସାହୁ ପି େଯାେଗଶର ସାହୁ JTV2370823
ୀ /1022278 42 166 929ସକୁା ି ସାହୁ ସା ଦିଲୀପ ସାହୁ JTV2370807
ପ ୁ /1022279 47 166 930ଚି  ରଂଜନ ସାମଲ ପି େଯାେଗ  ସାମଲ JTV2370906
ୀ /1022280 41 166 931ସସିତା ସାମଲ ସା ଚି  ରଂଜନ ସାମଲ JTV2370914
ୀ /1022281 52 166 932ସଷୁମା ଶାସମଲ ସା ବସ  କମୁାର ଶାସମଲ JTV2370195
ୀ /1022282 33 166 933ଲି ା ସାସମଲ ପି ବସ  ସାସମଲ YVY0362392
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ପ ୁ /1022283 30 166 934ସାଗର ସାସମଲ ପି ବସ  ସାସମଲ YVY0362418
ପ ୁ /1022284 61 166 935ବସ  କମୁାର ଶାସମଲ ପି ନବୀନ ଚ  ଶାସମଲ JTV2370351
ପ ୁ /1022285 39 166 936ସଶୁା  େସନାପତି ପି ରବି  େସନାପତି JTV2370930
ପ ୁ /1022286 30 166 937ସଧୁାଂଶ ୁଭୂଷଣ ତିପାଠୀ ପି ଧୀେର  ତିପାଠୀ YVY0477265
ପ ୁ /1032287 46 166 938କାଳି ଚରଣ ବାଗ ପି ବିେଦଶୀ ବାଗ JTV2370757
ପ ୁ /1032288 40 166 939ତିନାଥ ବ ିଆ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ବ ିଆ JTV2371003
ପ ୁ /1032289 59 166 940ସକୁା  େବେହରା ପି େଗାପାଳ ଚ  େବେହରା JTV1685163
ପ ୁ /1032290 57 166 941କ୍ଷୀେର  ନାଥ େବେହରା ପି ବୀର େବେହରା YVY0298844
ୀ /1032291 53 166 942ଭାରତୀ େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା JTV1685155
ୀ /1032292 29 166 943ସଭୁଦା େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା YVY0362434

ପ ୁ /1032293 28 166 944ସବୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା YVY0362426
ପ ୁ /1032294 43 166 945େପମାନ  େବଉରା ପି ଭମର େବଉରା YVY1055839
ୀ /1032295 41 166 946ସେରାଜିନୀ େବଉରା ସା େପମାନ  େବଉରା YVY1055797

ପ ୁ /1032296 28 166 947ରଶିରଂଜନ େବଉରା ପି େପମାନ  େବଉରା YVY1055847
ପ ୁ /1032297 55 166 948ରବି  କମୁାର ଦାସ ପି ଗେତଇ ଦାସ JTV2371045
ପ ୁ /1032298 51 166 949ଛବି  ଦାସ ପି ଗେତଇ ଦାସ JTV2374874
ୀ /1032299 47 166 950ମମତା ଦାସ ସା ରବି  କମୁାର ଦାସ JTV2371284
ୀ /1032300 43 166 951କା ନୁ ଦାସ ସା ଛବି  ଦାସ JTV2370039

ପ ୁ /1032301 43 166 952ସଧୁମର୍ା କିେଶାର ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ JTV1685502
ପ ୁ /1032302 22 166 953ପୀତମ ଖଟୁଆ ପି ପବିତ େମାହନ ଖଟୁଆ YVY1055821
ୀ /1032303 39 166 954ଲତା େଲ ା ପି ବାମେଦବ େଲ ା JTV1715333
ୀ /1032304 54 166 955େଶୖଳବାଳା ମହା ି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY0477208

ପ ୁ /1032305 60 166 956ବିକମ ମହାପାତ ପି ହାଡିବଂଧ ୁମହାପାତ OR/06/043/020502
ପ ୁ /1032306 56 166 957ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ହରିବ ୁ ମହାପାତ JTV2370377
ୀ /1032307 50 166 958ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାପାତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ JTV2370369

ପ ୁ /1032308 28 166 959ରାେକଶ ମହାପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY0477307
ପ ୁ /1032309 48 166 960ଅଜିତ୍ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହାରଣା JTV1715275
ପ ୁ /1032310 55 166 961ପହଲାଦ ମଲିକ ପି ମହନି ମଲିକ YVY0140202
ପ ୁ /1032311 54 166 962ଅଜୟ କମୁାର ମଲିକ ପି ମହନି ମଲିକ JTV2435436
ୀ /1032312 44 166 963େରଣବୁାଳା ମଲିକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ମଲିକ JTV2435493

ପ ୁ /1032313 75 166 964ବିଚିତା ନ  ମିଶ ପି ଭଗବାନ ମିଶ JTV1699172
ୀ /1032314 63 166 965ନିରୁପମା ମିଶ ସା ବିଚିତା ନ  ମିଶ JTV1699263

ପ ୁ /1032315 61 166 966ବି  ଚରଣ ମିଶ ପି ଉଦୟ ନାଥ ମିଶ JTV2370831
ୀ /1032316 54 166 967ମିନତି ମିଶ ସା ବି ୁ ଚରଣ ମିଶ JTV2370849

ପ ୁ /1032317 41 166 968ରାମକୃ  ମିଶ ପି ବିଚିତା ନ  ମିଶ JTV1699248
ପ ୁ /1032318 36 166 969ବିେବକାନ  ମିଶ ପି ବିଚିତାନ  ମିଶ JTV2370633
ୀ /1032319 36 166 970େମାନାଲିସା ମିଶ ପି ବି ୁ ଚରଣ ମିଶ JTV2370864

ପ ୁ /1032320 33 166 971ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମିଶ ପି ବି ୁ ଚରଣ ମିଶ YVY0140970
ପ ୁ /1032321 65 166 972ବିଶାଦ ଭ ନ ମହା ି ପି େକଶବ ଚରଣ ମହା ି JTV1717776
ୀ /1032322 60 166 973ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ବିଶାଦ ଭ ନ ମହା ି JTV1717768

ପ ୁ /1032323 57 166 974ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ବଟକୃ  ମହା ି YVY0477190
ୀ /1032324 31 166 975ଶଭୁା ଳୀ ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁର ମହା ି YVY0477281

ପ ୁ /1032325 29 166 976ଚଂଦ େଶଖର ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY0477216
ପ ୁ /1032326 48 166 977ବାବୁରାମ ମଦୁୁଲି ପି ଅନାଦି ଚରଣ ମଦୁୁଲି JTV2370419
ପ ୁ /1032327 58 166 978କାଳ ୀ ଚରଣ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ JTV2370559
ୀ /1032328 54 166 979ନଳିନୀ ନାୟକ ସା କାଳ ୀ ଚରଣ ନାୟକ JTV2370443

ପ ୁ /1032329 33 166 980ସବଯ୍ସାଚୀ ନାୟକ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ନାୟକ JTV2578870
ପ ୁ /1032330 68 166 981ହରିହର ପ ନାୟକ ପି ସନାତନ ପ ନାୟକ JTV1699149
ୀ /1032331 57 166 982ପଭାତୀ ପ ନାୟକ ସା ହରିହର ପ ନାୟକ JTV1699131
ପ ୁ /1032332 41 166 983ତପନ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ହରିହର ପ ନାୟକ JTV1685478
ୀ /1032333 39 166 984ପ ୁ ା ଳି ପ ନାୟକ ପି ହରିହର ପ ନାୟକ JTV1685494
ପ ୁ /1032334 56 166 985େଦବରାଜ ପଧାନ ପି ଅରକି୍ଷତ ପଧାନ JTV2580561
ପ ୁ /1032335 53 166 986ପକାଶ ଚ  ପଧାନ ପି ଅରକ୍ଷିତ ପଧାନ JTV2580322
ୀ /1032336 43 166 987ସ ର୍ଲତା ପଧାନ ସା ପକାଶ ଚ  ପଧାନ JTV2580579
ୀ /1032337 26 166 988ରୁତିକା କମୁାରି ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ପଧାନ YVY0799148
ପ ୁ /1032338 50 166 989େକୖଳାଶ ପଧାନ ପି ହରି ପଧାନ JTV1699180
ୀ /1032339 45 166 990କବିତା ପଧାନ ସା େକୖଳାସ ପଧାନ JTV1699206
ପ ୁ /1032340 55 166 991ବାବୁରାମ ପ ୃ ି ପି ଜଗବ ୁ ପ ୃ ି JTV2580454
ୀ /1032341 36 166 992ସମିୁତା ସାହୁ ସା ସତଯ୍ ର ନ ସାହୁ YVY0477299
ପ ୁ /1032342 36 166 993ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େଯାଗିନାଥ ସାହୁ YVY0477224
ପ ୁ /1032343 66 166 994ବଟକୃ  ସାହୁ ପି ସେବର୍ ଶର ସାହୁ JTV2371243
ୀ /1032344 61 166 995ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ବଟକୃ  ସାହୁ JTV2371235
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1

ପ ୁ /1032345 41 166 996ବିଶର ନ ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ JTV2370666
ପ ୁ /1032346 39 166 997ସତଯ୍ର ନ ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ JTV1699214
ୀ /1032347 38 166 998ବୀଣାପାଣି ସାହୁ ସା ବିଶର ନ ସାହୁ JTV2435501

ପ ୁ /1032348 37 166 999ଦି ିର ନ ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ JTV2370765
ୀ /1032349 33 166 1000ଅକର୍ ସିନୀ ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ JTV2371227

ପ ୁ /1032350 62 166 1001ନକଳୁ ସାମ ରାୟ ପି ବଲଭ ସାମ ରାୟ YVY1059989
ୀ /1032351 58 166 1002ଅହଲଯ୍ା ସାମ ରାୟ ସା ନକଳୁ ସାମ ରାୟ YVY1059997

ପ ୁ /1032352 23 166 1003ବିନାୟକ ସାମ ରାୟ ପି ନକଳୁ ସାମ ରାୟ YVY1061050
ପ ୁ /1032353 26 166 1004ଗେଣଶର ସାମ ରାୟ ପି ନକଳୁ ସାମ ରାୟ YVY1208032
ପ ୁ /1032354 74 166 1005ରବି  େମାହନ େସନାପତି ପି ଚି ାମଣି େସନାପତି OR/06/043/020501
ୀ /1032355 41 166 1006ଯଶଦି ା େସନାପତି ପି ରବି  େମାହନ େସନାପତି JTV1474766

ପ ୁ /1032356 52 166 1007ରାମ ଚ  େସଠୀ ପି ଶକୁେଦବ େସଠୀ JTV2370799
ୀ /1032357 47 166 1008ମ ଲୁତା େସଠୀ ସା ରାମଚ  େସଠୀ JTV2370781

ପ ୁ /1032358 36 166 1009ମିଟୁ ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ JTV2370328
ପ ୁ /1042359 47 166 1010ବିକାଶ କମୁାର ଅଗଵାଲ ପି ବି ୁ ପସାଦ ଅଗଵାଲ YVY1116102
ୀ /1042360 45 166 1011ଲକ୍ଷୀ ଅଗଵାଲ ସା ବିକାଶ କମୁାର ଅଗଵାଲ YVY1116110
ୀ /1042361 62 166 1012ସେୁଲାଚନା ବାରିକ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବାରିକ YVY0716241

ପ ୁ /1042362 62 166 1013ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବାରିକ ପି ଭା ର ବାରିକ YVY0716266
ପ ୁ /1042363 36 166 1014ଅମିୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବାରିକ JTV2578896
ପ ୁ /1042364 33 166 1015ରାେଜ  କମୁାର ବାରିକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବାରିକ JTV2578847
ୀ /1042365 22 166 1016ମଧସୁୀତା ବିଶାଳ ସା ରାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY1074269

ପ ୁ /1042366 47 166 1017ରଶି ର ନ ଦ ପି ଲି ରାଜ ଦ YVY0298877
ପ ୁ /1042367 42 166 1018ମନୁା େମାଦି ପି ସନାତନ େମାଦି YVY0914689
ପ ୁ /1042368 42 166 1019ସଶୁା  ମହାପାତ ପି ଉେପ  ମହାପାତ JTV2581098
ପ ୁ /1042369 32 166 1020ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ YVY0432385
ୀ /1042370 27 166 1021ପଦିନୀ ପଦାସନା ପି ଶରତଚ  ସାହୁ YVY0799171

ପ ୁ /1042371 41 166 1022ମେନାରଂଜନ ପ ା ପି ହେରକୃ  ପ ା JTV2568210
ପ ୁ /1042372 34 166 1023ଶଭୁଜିତ ପରିଡା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଡା JTV2581023
ପ ୁ /1042373 38 166 1024ଅଭିଜିତ ପରିଜା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଜା JTV2581031
ପ ୁ /1042374 46 166 1025ସେୁବାଧ କମୁାର ପତି ପି ସେୁର ନାଥ ପତି YVY0298851
ୀ /1042375 37 166 1026ଶମିର୍ ା ପତି ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ପତି YVY0298885
ୀ /1042376 70 166 1027ପଭାତି ପ ନାୟକ ସା ସ ୟ ପ ନାୟକ YVY1035625

ପ ୁ /1042377 46 166 1028ସଜିୁତ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସ ୟ ପ ନାୟକ YVY1035617
ପ ୁ /1042378 41 166 1029ରାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସ ୟ ପ ନାୟକ YVY1035518
ୀ /1042379 37 166 1030ଇତିଶୀ ପ ନାୟକ ସା ସଜିୁତ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY1035526

ପ ୁ /1042380 38 166 1031ରଣଧିର କମୁାର ପଧାନ ପି ଧିେର  ନାଥ ପଧାନ JTV2581015
ୀ /1042381 57 166 1032ବାସ ି ରାଉତରାୟ ସା ଶରତ ଚ  ସାହୁ JTV2581056

ପ ୁ /1042382 62 166 1033ଶରତ ଚ  ସାହୁ ପି େଗାଲଖ ଚ  ସାହୁ YVY0298869
ପ ୁ /1042383 40 166 1034ଅନୁକଳୁ ଚ  ସାହୁ ପି ବାନାମର ସାହୁ JTV2581049
ପ ୁ /1042384 52 166 1035ଦାସମାତ୍ ସେରନ୍ ପି ଖଦିୁଆ ସେରନ୍ JTV2580967
ୀ /1042385 49 166 1036ଝରଣା ସେରନ ସା ଦାସମାତ୍ ସେରନ JTV2580975
ପ ୁ /1042386 40 166 1037ଶା ି ପକାଶ େସନାପତି ପି େପମାନ  େସନାପତି JTV2580983
ପ ୁ /1042387 38 166 1038େଜଯ୍ାତି ପକାଶ େସନାପତି ପି େପମାନ  େସନାପତି JTV2580991
ପ ୁ /1042388 28 166 1039ସମିତ ସରୂପ ପି ଶରତଚ  ସାହୁ YVY0799189
ପ ୁ /1052389 50 166 1040ପେମାଦ ବାରିକ ପି େବନୁ ବାରିକ JTV2580900
ୀ /1052390 42 166 1041ପମିଳା ବାରିକ ସା ପେମାଦ ବାରିକ JTV2580876

ପ ୁ /1052391 36 166 1042ଚ ନ ବାରିକ ପି େଗାଲକ ବାରିକ JTV2580942
ପ ୁ /1052392 60 166 1043ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ ପି କୃପାସି ୁ ମହାପାତ OR/06/043/020522
ୀ /1052393 54 166 1044ସକୁା ି ମହାପାତ ସା ଅେଶାକ ମହାପାତ OR/06/043/020523
ପ ୁ /1052394 32 166 1045ସିଧାଥର୍  ମହାପାତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ JTV2580868
ପ ୁ /1052395 46 166 1046ମନୀଷରାଜ ନ ପି ଶୀକା  ନ JTV2580934
ପ ୁ /1052396 59 166 1047ସେରାଜ କମୁରା ପ ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ  ପ ନାୟକ JTV2580959
ୀ /1052397 57 166 1048ବସ  ମ ରୀ ପ ନାୟକ ସା ସେରାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2580926
ପ ୁ /1062398 42 166 1049ପତାପ ସିଂ ବାରିକ ପି ସେବର୍ ଶର ବାରିକ JTV2580884
ୀ /1062399 78 166 1050କୁ ନ କମୁାରୀ ଦାଶ ସା କୃ ିବାସ ଦାଶ YVY0914804
ପ ୁ /1062400 50 166 1051ରେମଶ ଚ  ଦାଶ ପି କତିୃବାସ ଦାଶ JTV2370401
ୀ /1062401 45 166 1052ତୃ ି ଦାଶ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାଶ JTV2580918
ପ ୁ /1062402 40 166 1053ଅେଶାକ କମୁାର ଦ ପି ଧେୁଳଶର ଦ JTV2579282
ୀ /1062403 34 166 1054ରିତୁଶୀ େଜନା ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା YVY1207976
ୀ /1062404 29 166 1055ମିନାଶୀ େଜନା ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା YVY1207968
ପ ୁ /1062405 23 166 1056ସୟୁଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ େଜନା ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା YVY1207950
ପ ୁ /1062406 43 166 1057ସଜିୁତ ପରିଜା ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ପରିଜା JTV2579480
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ୀ /1062407 45 166 1058େଦବଦ ା ପ ନାୟକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ମ ୀ JTV2435576
ପ ୁ /1062408 46 166 1060ଦିଲିପ କମୁାର ପଧାନ ପି ଜଗବ ୁ ପଧାନ JTV2580892
ପ ୁ /1062409 36 166 1062ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପଧାନ ପି ଅନିରୁ  ପଧାନ JTV2370278
ପ ୁ /1062410 36 166 1064ଅରୁଣ କମୁାର ରାୟ ପି ଟୁକ ୁରାୟ JTV2579290
ପ ୁ /1062411 36 166 1065ସେରାଜ କମୁାର ସାମଲ ପି ଦୁଃଖିରାମ ସାମଲ JTV2579498
ୀ /1062412 66 166 1066ହରପିୟା ସିଂହ ସା େକୖଲାଶ ଚଂଦ ସିଂହ YVY1208057

ପ ୁ /1062413 59 166 1067େକୖଳାସ ଚ  ସିଂହ ପି ତିେଲାଚନ ସିଂହ JTV2579134
ପ ୁ /1062414 29 166 1068ରାେଜଶ କମୁାର ସିଂହ ପି େକୖଲାଶ ଚଂଦ ସିଂହ YVY1208040
ପ ୁ /1062415 25 166 1069ବିେକଶ କମୁାର ସିଂହ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସିଂହ YVY0914556
ୀ /1072416 78 166 1070ଶଶପିଭା ମହାପାତ ସା ମଦନ ମହାପାତ OR/06/043/020524

ପ ୁ /1072417 63 166 1071ପଦୀପ ମହାପାତ ପି ମଦନ େମାହନ ମହାପାତ OR/06/043/020525
ୀ /1072418 58 166 1072େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହାପାତ ସା ପଦୀପ ମହାପାତ JTV1560424
ୀ /1072419 55 166 1073ଜୟଶୀ ମହାପାତ ସା ପଭାତ ମହାପାତ JTV2435816
ୀ /1072420 29 166 1074ସୃ ି ମହାପାତ ପି ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ YVY0432328

ପ ୁ /1072421 29 166 1075ଅମେରଶ ମହାପାତ ପି ପଦୀପ ମହାପାତ YVY0477182
ପ ୁ /1072422 60 166 1076ପଭାତ ମହାପାତ ମ ପି ମଦନ ମହାପାତ ମ OR/06/043/020527
ପ ୁ /1072423 33 166 1077ଆଶେୁତାଷ ମହାପାତ ପି ପଦିପ ମହାପାତ JTV2579472
ପ ୁ /1072424 23 166 1078ସି ା  ମହାପାତ ପି ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ YVY1210509
ପ ୁ /1072425 52 166 1079ଧରଣୀଧର ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ YVY0298893
ପ ୁ /1082426 71 166 1080କି୍ଷେରାଦ ଚ  େବେହରା ପି ଇଶର ଚ  େବେହରା JTV1426949
ୀ /1082427 35 166 1081େଜଯ୍ାତିସଧୁ ଖୁ ିଆ ସା ପଣୟ ର ନ ଖୁ ିଆ YVY0915017

ପ ୁ /1082428 25 166 1082ଶଭୁମ୍ ରାଉତରାୟ ପି ତିେଲାଚନ ରାଉତରାୟ YVY0914606
ପ ୁ /1092429 59 166 1083ଚି ରଂଜନ ଶତପଥି ପି ରାଜକିେଶାର ଶତପଥି YVY0432302
ୀ /1092430 55 166 1084ରାଜଲକ୍ଷି ଶତପଥି ସା ଚି  ରଂଜନ ଶତପଥି YVY0432310

ପ ୁ /1092431 29 166 1085ଅଶମୁାନ ଶତପଥୀ ପି ଚି  ର ନ ଶତପଥୀ YVY0477174
ପ ୁ /1092432 36 166 1086ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ପି ଚି ର ନ ଶତପଥୀ YVY0298901
ୀ /1092433 30 166 1087ମ ାକିନୀ ଶତପଥୀ ପି ଚ ଭାନୁ ଶତପଥୀ YVY0572883
ୀ /1092434 83 166 1088ସରସତୀ ଶତପଥି ସା ରାଜକିେଶାର ଶତପଥି OR/06/043/020534

ପ ୁ /1092435 63 166 1089ଚ ଭାନୁ ଶତପଥି ପି ରାଜକିେଶାର ଶତପଥି OR/06/043/020535
ପ ୁ /1102436 57 166 1090ଶରତ କମୁାର ମହା ି ପି ଧେନଶର ମହା ି YVY0417923
ୀ /1102437 55 166 1091ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ଶରତ କମୁାର ମହା ି YVY0362442
ୀ /1102438 34 166 1092ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା ି YVY0914713

ପ ୁ /1102439 30 166 1093ସବୁତ କମୁାର ମହା ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା ି YVY0914648
ୀ /1102440 57 166 1094ବସ  ମ ରୀ ନାୟକ ସା ଉ ବ ଚ  ନାୟକ JTV1573682
ୀ /1212441 33 166 1095ନଳିମା ମଲିକ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ମଲିକ YVY1242783

ପ ୁ /1312442 66 166 1096ପେମାଦ କମୁାର େଦହୁରା ପି ମାଗଣୁୀ େଦହୁରା YVY0914945
ୀ /1312443 31 166 1097ସିପା ପିୟଦଶର୍ନୀ ପି ପେମାଦ କମୁାର େଦହୁରା YVY0914986
ୀ /1312444 58 166 1098ସତଯ୍ପିୟା ଶୀ ଚ ନ ସା ପେମାଦ କମୁାର େଦହୁରା YVY0914929

ପ ୁ /1362445 22 166 1099େସୗମ୍ଯା ରାନଜନ୍ ପାତ ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ ପାତ YVY1141043
ୀ /1462446 45 166 1100ବିଧ ୂପିୟା ଭାରତୀ ସା ସେରାଜ ର ନ ଭାରତୀ YVY1242890
ୀ /1742447 44 166 1101ସସିତା ମହା ି ସା ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY1289909
ପ ୁ /1742448 51 166 1102ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ରାଧା େମାହନ ରାଉଳ YVY1295922
ପ ୁ /1742449 20 166 1103ଅଭିେଷକ ରାଉତରାୟ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY1289891
ପ ୁ /2132450 38 166 1104ଜଗନନ୍ ାଥ ପସାଦ ଅଗୱାଲ ପି ମରୁଲୀଧର ଅଗୱାଲ YVY1060128
ୀ /2132451 66 166 1105ରତନ୍ ିବାଈ ଅଗୱାଲ ସା ମରୁଲୀଧର ଅଗୱାଲ YVY1060946
ୀ /2132452 22 166 1106େସାନାଲୀ େଭାଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଳ YVY1255090
ୀ /2522453 19 166 1107ମସୁକାନ ଅଗୱାଲ ପି ବିକାଶ କମୁାର ଅଗୱାଲ YVY1242874

ପ ୁ /4162454 50 166 1108ସେରାଜ ର ନ ଭାରତୀ ପି ନବଘନ ଭାରତୀ YVY1242882
ପ ୁ /4162455 21 166 1109େସୗମଯ୍ର ନ ଭାରତୀ ପି ସେରାଜ ର ନ ଭାରତୀ YVY1242908
ପ ୁ /Holding n2456 73 166 1110େବୖଦ୍ଯନାଥ ଭଗତ - ଆଶୀଷ ଭଗତ YVY1199983
ୀ /6452457 60 166 1111ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ YVY0831024
ୀ /7762458 32 166 1112ଅଜିତ କମୁାର ସାଇଁ ମା ଗାୟତୀ ସାଇଣ YVY0915124
ୀ /7762459 28 166 1113ବି ୁପିୟା ସାଇଁ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ସାଇଁ YVY0915058
ୀ /9992460 27 166 1114ସାଗରୀ ସ ଯ୍ା ସାହୁ ମା ସ ଯ୍ା ସାହୁ YVY0915033
ପ ୁ /9992461 39 166 1115େଦବିଦି  େସନାପତି ପି ରବି  େମାହନ େସନାପତି YVY0914572
ୀ /999992462 25 166 1116ମଧସିୁତା େବେହରା ପି ନିଵର୍ଯ କମୁାର େବେହରା YVY1282896
ୀ /999992463 41 166 1117କ ନା ଖଟୁଆ ସା ଅକଲୁନଂଦ େଜନା YVY1282912
ପ ୁ /999992464 22 166 1118ଅବିନାଶ ନାୟକ ପି ଶ ରେସନ ନାୟକ YVY1282946
ୀ /999992465 43 166 1119ରସିମୟୀ ସତପଥ ସା ଗୟାଧର ପ ା YVY1284736
ପ ୁ /999992466 22 166 1120ତୁୀ ର ନ ସିଂହ ପି ସେୁଭଦ କମୁାର ସିଂହ YVY1284744
ପ ୁ /1st Floor2467 43 166 1121ସଂଗାମ କମୁାର ସିଂହ ପି ମିହିର କମୁାର 
ୀ /1102468 40 166 1122ବୀଉଟୀ େଜୖନ ସା ସଂଗାମ କମୁାର ସିଂହ

40 107/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 44ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1072469 73 166 1123ବିନୟ ଭୂଷଣ ସାଇଁ ମହାପାତ ପି ଭମର ବର ସାଇଁ YVY1157700
ୀ /02470 23 166 1124ଅ ିତା ମିଶ ପି େଚୗଧରୁୀ ପକାଶ କମୁାର ମିଶ  YVY1316264
ୀ /712471 19 166 1125ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ ସାଇଁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ YVY1317197

ପ ୁ /712472 20 166 1126ପତଯ୍ଶୁ ର ନ ସାଇଁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ YVY1317205
ୀ /302473 65 166 1127େଗାଲାପ ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YVY1317213
ୀ /999992474 37 166 1128ହିରଣମୟୀ େଲ ା ସା ଶଭୁାଶଷି େଲ ା YVY1319748

ପ ୁ /999992475 40 166 1129ଶଭୁାଶଷି େଲ ା ପି ବିପ ଚରଣ େଲ ା YVY1319755
ପ ୁ /999992476 25 166 1130କୃ  େବେହରା ପି ନ  େବେହରା YVY1319839
ପ ୁ /Suhasita2477 19 166 1131ଅଭିଦୀପ ଦେକ୍ଷଶ ଦାସ ପି ଦୀପକ ଦାସ YVY1321249
ପ ୁ /1032478 19 166 1132ସବୁତ ଦାସ ପି ରବୀ  କମୁାର ଦାସ YVY1324516
ୀ /962479 52 166 1133ପଦାବତୀ େବେହରା ସା ପଦନାଭ େବେହରା YVY1324524

ପ ୁ /962480 59 166 1134ପଦନାଭ େବେହରା ପି ପିତାବାସ େବେହରା YVY1324532
ପ ୁ /1032481 27 166 1135ରାେଜଶ ରାଉତ ପି ମୀଟୂ ରାଉତ YVY1332337
ୀ /1002482 33 166 1136ରୀନାମଣି ପ ୃ ି ସା ସବୁାଷ ଚଂଦ ବରାଳ YVY1332345

ପ ୁ /1032483 23 166 1137ମେନାଜ ରାଉତ ପି ମୀଟୂ ରାଉତ YVY1332360
ପ ୁ /1032484 59 166 1138ମୀଟୂ ରାଉତ ପି ଗ ବର୍  ରାଉତ YVY1332451
ୀ /642485 25 166 1139ଆଦଯ୍ାଶା ସାହୁ ପି ରେମଶ ସାହୁ YVY1332501
ୀ /1032486 45 166 1140ରୀନା ରାଉତ ପି ଟିହୀଲୂ ରାଉତ YVY1332543

ପ ୁ /482487 18 166 1141ରାଜିବ େଲାଚନ ସିଂହ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସିଂହ YVY1335108
ପ ୁ /642488 18 166 1142େସୗରଭ ସାଇଁ ପି ଚଂଦନ ସାଇଁ YVY1335124
ପ ୁ /192489 18 166 1143ବିମଳ କମୁାର କର ପି ରବୀ  କମୁାର କର YVY1335132
ପ ୁ /002490 18 166 1144ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାପାତ ପି ଧିେର  କମୁାର ମହାପାତ  YVY1335215
ପ ୁ /412491 18 166 1145ଶଭୁ ପସାଦ ପ ା ପି େଦବ ପସାଦ ପ ା YVY1336940
ପ ୁ /.2492 52 167 1ପଭାତ ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାଥ ନାୟକ YVY0844134
ୀ /Glass pal2493 25 167 2ଆଦଯ୍ାଶା କାନୁନ୍େଗା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର କାନୁନ୍େଗା YVY1285857
ୀ /Glass pal2494 20 167 3ଅଦିତୀ କାନୁନ୍େଗା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର କାନୁନ୍େଗା YVY1284991

ପ ୁ /Glass pal2495 68 167 4ସିବନାରାୟଣ ମିଶ ପି ଊମାକା  ମିଶ YVY1286517
ୀ /Glass pal2496 62 167 5ଅନିତା କର ସା ସିବନାରାୟଣ ମିଶ YVY1285592
ୀ /012497 22 167 6ସମିୁତା େବେହରା ପି ପରେଦଶୀ ବିସ୍ଵାଲ YVY1119205

ପ ୁ /012498 46 167 7ସଂଗାମ ଦାସ ପି ଦୀନବ ୁ ଦାସ YVY1119130
ପ ୁ /012499 33 167 8ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ - ପୀତମ କମୁାର ତୀପାଠୀ YVY1109743
ପ ୁ /012500 25 167 9କପରୁ ମହାକଡୁ ପି ହରି ମହାକଡୁ YVY1245448
ୀ /012501 24 167 10ସମିୁତା ମହାକଡୁ ସା କପରୁ ମହାକଡୁ YVY1245273

ପ ୁ /012502 25 167 11ନ ନ ପରିଡ଼ା ପି ମେହ  ପରିଡ଼ା YVY1119171
ପ ୁ /012503 22 167 12ର ନ ପରିଡ଼ା ପି ମେହ  ପରିଡ଼ା YVY1119189
ପ ୁ /012504 23 167 13ଦୀପକ ପଧାନ ପି ଜୟ ପଧାନ YVY1109735
ୀ /012505 22 167 14ପାବର୍ ତୀ ସିଂହ ପି େଜନା ସିଂହ YVY1245331

ପ ୁ /012506 22 167 15ଭବାନୀ ସିଂ ପି ରବୀ  ସିଂ YVY1245232
ୀ /12507 42 167 16ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େବେହରା ସା ତପସୀ କମୁାର ଘେଡଇ YVY0625491
ୀ /12508 35 167 17ସତଯ୍ପିୟା ଦଳାଇ ପି ସନାତନ ଘେଡଇ YVY0625509

ପ ୁ /12509 45 167 18ସବୁାସ ଚ  ମିଶ ପି ରାଜ କିେଶାର ମିଶ YVY0625616
ପ ୁ /12510 31 167 19ମାନସ ର ନ ପାତ ପି ରାମ ଚ  ପାତ YVY0625541
ପ ୁ /12511 37 167 20ପ ୂ ର୍ଚ  ରଣା ପି େବୖକୁ  ରଣା YVY0625517
ପ ୁ /12512 53 167 21ପ ୂ ର୍ ଚ  ରଥ ପି ହେରକୃ  ରଥ YVY0625533
ୀ /12513 40 167 22େଲାପାମଦୁା ରଥ ସା ତପନ କମୁାର ପ ା YVY0625566

ପ ୁ /12514 27 167 23ଶଶକିା  ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0625525
ପ ୁ /12515 40 167 24ଆେଲାକ ର ନ େସନାପତି ପି ଲକ୍ଷୀଧର େସନାପତି YVY0625210
ପ ୁ /12516 37 167 25ବିକାଶ କମୁାର େସନାପତି ପି ବିଜୟ କମୁାର େସନାପତି YVY0625194
ପ ୁ /12517 32 167 26ସେରାଜ କମୁାର ସିଂହ ପି ଶରତ କମୁାର ସିଂହ YVY0625228
ୀ /12518 29 167 27ପୀତିପ ର୍ା ତିପାଠୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0625558
ପ ୁ /12519 28 167 28ପୀତମ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0625475
ପ ୁ /022520 37 167 29ମନୁା ଦାସ ପି େଲଟ ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ YVY1208917
ୀ /022521 33 167 30ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ମନୁା ଦାସ YVY1208925
ୀ /022522 27 167 31ମାନି ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ YVY1109974
ପ ୁ /022523 25 167 32େପମାନ  ଦାସ ପି ଦ ଆୁ ଦାସ YVY1119221
ପ ୁ /022524 22 167 33କାହନ୍ା ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ YVY1109800
ୀ /022525 29 167 34ଝିଲିକ ମଲିକ ସା କବି ନାଇକ YVY1142173
ପ ୁ /022526 29 167 35େଗାବି  ମଖୂୀ ପି ରବି ମଖୂୀ YVY1208883
ୀ /022527 35 167 36ସନୁୀତା ନାଏକ ସା ରେମଶ ନାଏକ YVY1119155
ପ ୁ /022528 26 167 37କାଳିଆ ନାୟକ ପି ଅକୁର ନାୟକ YVY1109826
ପ ୁ /022529 25 167 38ବଳିଆ ନାୟକ ପି ଅକୁର ନାୟକ YVY1109818
ପ ୁ /022530 24 167 39ସଯୂଯ୍ର୍କା  ପଧାନ ପି ଅଜୁର୍ ନ ପଧାନ YVY1119114

41 107/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 44ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
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1

ପ ୁ /22531 51 167 40େବାେଦଶର ପଧାନ ପି ପେୁର  ପଧାନ YVY0624619
ପ ୁ /22532 73 167 41ସେୁର ନାଥ ସାହୁ ପି ଦିନବ ୁ ସାହୁ YVY0624908
ୀ /22533 63 167 42ସଚିୁତା ସାହୁ ସା ସେୁର ନାଥ ସାହୁ YVY0624916

ପ ୁ /22534 42 167 43ସମରଜିତ ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ YVY0624882
ୀ /22535 40 167 44େହମଲତା ସାହୁ ସା ସମରଜିତ ସାହୁ YVY0624890

ପ ୁ /22536 39 167 45ଶଭୁାଜିତ ସାହୁ ପି ସେୁର ନାଥ ସାହୁ YVY0624924
ୀ /22537 35 167 46ଅଭିଷୀତା ସାହୁ ସା ଶଭୁାଜିତ ସାହୁ YVY0624932

ପ ୁ /032538 47 167 47ଉଦୟନାଥ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YVY1141118
ୀ /032539 29 167 48ରାକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ପେମାଦ ନାୟକ YVY1109834
ୀ /032540 23 167 49ରଶୀତା ନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ YVY1109842

ପ ୁ /32541 27 167 50ସରୁଜ ରାଜ ସନୁାର ପି ରାମ ସନୁାର YVY0624338
ପ ୁ /42542 49 167 51େଗାବ ର୍ ନ ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ YVY0628172
ୀ /42543 36 167 52ସନୁତୀ ନାୟକ ସା ଚ ମଣୀ େବେହରା YVY0624320

ପ ୁ /052544 23 167 53ଅମିତ କମୁାର ପାତ ପି ଅଭୟା କମୁାର ପାତ YVY1276989
ୀ /052545 24 167 54େଲାପାମଦୁା ସାହୁ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ସାହୁ YVY1109958

ପ ୁ /052546 28 167 55ତିପରୁା ଚଂଦ ସାହୁ ପି ତୀଥର୍  ସାହୂ YVY1140946
ପ ୁ /052547 23 167 56ଶିକୃଷନ୍ା ସିଂହ ପି େଜନା ସିଂହ YVY1141050
ପ ୁ /52548 52 167 57େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ YVY0628230
ୀ /52549 46 167 58ପେମାଦିନୀ ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ YVY0628248
ୀ /62550 62 167 59ଲକ୍ଷୀ ବାରିକ ସା ଫକୀର ବାରିକ YVY0808345
ୀ /62551 49 167 60କମୁାରୀ ବାରିକ ସା ସତଯ୍ାନ  ବାରିକ YVY0624718

ପ ୁ /62552 37 167 61ସେ ାଷ ବାରିକ ପି ଫକୀର ବାରିକ YVY0624692
ୀ /62553 34 167 62ଲିଲି ବାରିକ ସା ସେ ାଷ ବାରିକ YVY0624684

ପ ୁ /62554 28 167 63ପ ୂ ର୍ ଚ  ବାରିକ ପି ସତଯ୍ାନ  ବାରିକ YVY0624700
ପ ୁ /62555 34 167 64ଅଜିତ େବେହରା ପି ନ  େବେହରା YVY0624734
ୀ /62556 32 167 65ଗୀତା େବେହରା ସା ଅଜିତ େବେହରା YVY0624742

ପ ୁ /62557 46 167 66ରବି ନାୟକ ପି ଫକୀର ନାୟକ YVY0808337
ପ ୁ /62558 28 167 67ମେହ  ନାୟକ ପି ରେମଶ ନାୟକ YVY0624726
ୀ /62559 36 167 68େସୗମଯ୍ା ସଚୁରିତା ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ YVY0624650
ୀ /62560 31 167 69ସଶୁୀ ସଂଗିତା ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ YVY0624668
ୀ /072561 45 167 70ଜୟ ି ବଳ ସା ଦିଲୀପ ର ନ ସାହୁ YVY1109727

ପ ୁ /072562 57 167 71ସହେଦବ ଦାସ ପି ପରୀ ଦାସ YVY1119296
ୀ /072563 52 167 72ସଷୁମା ଦାସ ସା ସହେଦବ ଦାସ YVY1119304

ପ ୁ /072564 22 167 73ରାେଜଶ ନାଏକ ପି ବୃ ାବନ ନାଏକ YVY1119288
ପ ୁ /072565 24 167 74ଅମୀୟ ର ନ ସାଇଁ ପି ଊେମଶ ଚ  ସାଇଁ YVY1119262
ୀ /72566 32 167 75ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ପି ନରୁ ଦାସ YVY0799445
ୀ /72567 27 167 76ଶୀମତି ସରସତୀ ଦାସ ସା ସଶୁଲି୍ କମୁାର ଦାସ YVY0799460
ୀ /72568 29 167 77ନମିତା ପଧାନ ପି ଭୁବନ ପଧାନ YVY0626077
ୀ /082569 31 167 78ପୀତି ପଗ୍ଯା ପରିଡ଼ା ସା ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡ଼ା YVY1140953
ୀ /82570 39 167 79ସମିୁତା ବାରିକ ସା େଦୖତାରି ବାରିକ YVY0628354
ୀ /82571 88 167 80ଲକ୍ଷୀପିୟା ପ ା ସା ନାରାୟଣ ପ ା YVY0628339
ପ ୁ /82572 49 167 81ରବି ପଧାନ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ YVY0628396
ୀ /092573 25 167 82ସରିତା ମଲିକ ସା ସଦୁୀ  ମଲିକ YVY1109719

ପ ୁ /092574 50 167 83େଗାବ ର୍ ନ ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ YVY1119361
ୀ /092575 45 167 84ସନୁତୀ ନାୟକ ପି େଗାବ ର୍ ନ ନାୟକ YVY1119353

ପ ୁ /92576 61 167 85େଦବରାଜ େସନାପତି ପି କାନନ୍ ୁ ଚରଣ େସନାପତି YVY0626069
ୀ /92577 53 167 86ବାସ ି େସନାପତି ସା େଦବରାଜ େସନାପତି YVY0626051

ପ ୁ /92578 39 167 87ସେ ାଷ କମୁାର େସନାପତି ପି େଦବରାଜ େସନାପତି YVY0626044
ୀ /92579 31 167 88ରଶିତା େସନାପତି ସା ସେ ାଷ କମୁାର େସନାପତି YVY0626036
ପ ୁ /92580 30 167 89ନାରାୟଣ େସନାପତି ପି େଦବରାଜ େସନାପତି YVY0626010
ୀ /92581 26 167 90ତପନ େସଠୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  େସଠୀ YVY0915710
ୀ /102582 36 167 91େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0628412
ପ ୁ /112583 27 167 92ସଧିୁର ମି ପି ସହେଦବ ମି YVY0819664
ପ ୁ /112584 27 167 93ସଧିୁର ମି ି ପି ସହେଦବ ମି YVY0819631
ପ ୁ /122585 23 167 94ଯଧିୁ ିର ଦାସ ପି େଗାେଲଖ ଦାସ YVY1119064
ପ ୁ /122586 48 167 95ମେନାର ନ ତିପାଠୀ ପି ଉେପ  ତିପାଠୀ YVY0624478
ୀ /122587 44 167 96ବବିତା ତିପାଠୀ ସା ମେନାର ନ ତିପାଠୀ YVY0624460
ୀ /132588 44 167 97ନିରୁପମା ପ ନାୟକ ସା କରନ ପ ନାୟକ YVY0624452
ୀ /142589 30 167 98ରଶଲିତା ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YVY0624437
ପ ୁ /142590 29 167 99ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଜୟ ରାମ ସାହୁ YVY0624429
ପ ୁ /142591 28 167 100ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ YVY0624411
ପ ୁ /152592 77 167 101େଦାଳେଗାବି  େବେହରା ପି ଜୁତି େବେହରା YVY0915793
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ପ ୁ /152593 42 167 102ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି େଦାଳ େଗାବି  େବେହରା YVY0624379
ୀ /152594 34 167 103ମାମିନା େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0624403

ପ ୁ /152595 51 167 104ଅଜୟ ଦାସ ପି ଟାଟୁ ଦାସ YVY0624387
ପ ୁ /152596 33 167 105ଆେଲାକ ଦାସ ପି ମାଗଣିୁ ଦାସ YVY0624395
ପ ୁ /162597 45 167 106ନିର ନ ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଦାସ YVY0624361
ପ ୁ /162598 53 167 107ରେମଶ ଚ  ଦାଶ ପି ଦିବାକର ଦାଶ YVY0624601
ପ ୁ /162599 29 167 108ମେହଶ କମୁାର ହାତୀ ପି ସେରଶ ଚ  ହାତୀ YVY0624346
ପ ୁ /162600 41 167 109ର ନ କମୁାର ମଲ ପି ରବି  ନାଥ ମଲ YVY0624593
ୀ /162601 42 167 110ମମତା ମହାପାତ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାଶ YVY0624353

ପ ୁ /172602 40 167 111ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ YVY0915371
ୀ /172603 26 167 112ମିନତୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ପି େଛତ କମୁାର ସାହୁ YVY0624585
ୀ /172604 26 167 113େସାନାଲି ସାହୁ ପି ସଦୁାମ ସାହୁ YVY0915736

ପ ୁ /182605 59 167 114େସୗରୀ େବେହରା ପି ବୁଧୀମ  େବେହରା YVY0628099
ପ ୁ /182606 38 167 115ନୀଳ େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା YVY0628123
ପ ୁ /182607 36 167 116ବିେଦଶୀ େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା YVY0628131
ପ ୁ /182608 64 167 117ବା ନିଧୀ ଦାସ ପି ନ ା ଦାସ YVY0624544
ପ ୁ /182609 59 167 118ରାମ ଦାସ ପି ଧନୁ ଦାସ YVY0628032
ପ ୁ /182610 61 167 119ଶରତ େଜନା ପି କରୁଣି େଜନା YVY0628024
ପ ୁ /182611 74 167 120ଗା  ୁନାୟକ ପି ସାନ  ନାୟକ YVY0628057
ପ ୁ /182612 56 167 121ବାବାଜୀ ନାୟକ ପି ନ ା ନାୟକ YVY0627984
ପ ୁ /182613 55 167 122ନୀଳମଣି ନାୟକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ନାୟର YVY0624528
ୀ /182614 31 167 123ପୀତି ପଜ୍ଞା ପରିଡା ସା ମେନାଜ କମୁାର େଜନା YVY1186634

ପ ୁ /182615 46 167 124ତପନ ପାତ ପି େଗାପାଳ ପାତ YVY0624536
ପ ୁ /182616 44 167 125ଦୟାନିଧି ପଧାନ ପି ଟବତିଆ ପଧାନ YVY0624569
ପ ୁ /182617 64 167 126ପା ବ ପ ୃ ି ପି ମେହଶର ପ ୃ ି YVY0627950
ପ ୁ /182618 44 167 127ଭାଗିରଥୀ ପ ୃ ି ପି ବା ନିଧୀ ପ ୃ ି YVY0624577
ପ ୁ /182619 39 167 128ଦାଶରଥୀ ପ ୃ ି ପି ବା ନିଧୀ ପ ୃ ି YVY0628107
ପ ୁ /182620 39 167 129ହରିହର ରାଉଳ ପି ଉଲା ରାଉଳ YVY0628081
ୀ /182621 35 167 130ମ ଳୁା ରାଉଳ ସା ହରିହର ରାଉଳ YVY0628065

ପ ୁ /182622 47 167 131ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ନିତଯ୍ାନ  ରାଉତ YVY0627976
ପ ୁ /182623 61 167 132ଶ ର ସାଇଁ ପି େଗାପୀନାଥ ସାଇଁ YVY0624551
ପ ୁ /182624 49 167 133ଶୀଧର ସାଇଁ ପି ପୀତବାସ ସାଇଁ YVY0627943
ପ ୁ /182625 42 167 134ସଧୁୀର ସାଇଁ ପି ଶକୁେଦବ ସାଇଁ YVY0628008
ପ ୁ /182626 31 167 135ଦୀ ି ର ନ ସାଇଁ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ସାଇଁ YVY0628149
ପ ୁ /182627 29 167 136ପୀତି ର ନ ସାଇଁ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ସାଇଁ YVY0628164
ୀ /192628 28 167 137ଜୟସିତା ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0725960
ୀ /202629 49 167 138ସଜନୀବାଳା ନାୟକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ପାତ YVY0627810

ପ ୁ /202630 48 167 139ଅରୁଣ କମୁାର ପାତ ପି େବଣଧୁର ପାତ YVY0627786
ପ ୁ /212631 41 167 140ନବ ର ନ ଦାସ ପି ଶବି ଦାସ YVY1073865
ୀ /212632 40 167 141ଚିନୟୀ ଦାସ ସା ନବ ର ନ ଦାସ YVY1073782
ୀ /212633 35 167 142କ ନା ମହା ି ସା େହମ  ମଲ YVY0627711
ପ ୁ /212634 46 167 143ସବୁାସ ନାୟକ ପି କମୁର ନାୟକ YVY0627646
ପ ୁ /212635 39 167 144ର ନ କମୁାର ନାୟକ ପି େଚନା ନାୟକ YVY0627661
ପ ୁ /212636 33 167 145ପକାଶ ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ YVY1073873
ୀ /212637 30 167 146ରୂବି ନାୟକ ସା ପକାଶ ନାୟକ YVY1055805

ପ ୁ /212638 59 167 147େଗାପାଳ ପଧାନ ପି ଉଲା ପଧାନ YVY0627612
ପ ୁ /212639 49 167 148ସୀମା ଳ ପଧାନ ପି ଗେଦଇ ପଧାନ YVY0627703
ପ ୁ /212640 47 167 149ବୃ ାବନ ପଧାନ ପି ତବତିଆ ପଧାନ YVY0627638
ପ ୁ /212641 31 167 150ବଳରାମ ପଧାନ ପି ସେୁର  ପଧାନ YVY0627653
ୀ /212642 35 167 151େଜଯ୍ାସନ୍ା ରାଣୀ ସାଇଁ ସା ହୁଷିେକଶ ସାଇଁ YVY1054881
ପ ୁ /212643 31 167 152ଆଶେୁତାଷ ସାଇଁ ପି େହମ  କମୁାର ସାଇଁ YVY1054899
ପ ୁ /222644 59 167 153ମଥରୁା ବାନାରା ପି ବା ୁର ବାନାରା YVY0831065
ପ ୁ /222645 20 167 154େସନ୍ହାସିଶ ଭୂଯାନ ପି ନିମାଈ ଚରଣ ଭୂଯାନ YVY1209949
ୀ /222646 43 167 155ମ ାକିନୀ ରାଉତ ସା ସେରାଜ କା  ରାଉତ YVY0628214
ୀ /232647 31 167 156ମମତା ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ YVY0627497
ୀ /232648 31 167 157ବନିତା ଦାସ ସା ର ନ ଦାସ YVY0627513
ପ ୁ /232649 29 167 158ସମୀର ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ YVY0627539
ପ ୁ /252650 41 167 159ଜୟ  କମୁାର ସିଂହ ପି ମେନାର ନ ସିଂହ YVY0627489
ପ ୁ /262651 37 167 160ଦ ପାଟି ଅେଲଖ େଦାରା ପି ଦ ପାଟି କୃ ିବାସ େଦାରା YVY0626713
ପ ୁ /262652 47 167 161ସବଲମ ୁେଗାପାଳ ରାଓ ପି ସବଲମ ୁଆେୟାଡି YVY0626721
ୀ /262653 37 167 162ସବଲମ ୁରତନ୍ମ ରାଓ ସା ସବଲମ ୁେଗାପାଳ ରାଓ YVY0626697
ପ ୁ /272654 75 167 163କୁ଼  ବିହାରୀ ବଡୁ ପି ନଟବର ବଡୁ YVY0626671
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ପ ୁ /272655 36 167 164ରାଧାକା  ଦାଶ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାଶ YVY0626648
ପ ୁ /272656 44 167 165ନାରାୟଣ ଖୁ ିଆ ପି ଗଦାଧର ଖୁ ିଆ YVY0626622
ପ ୁ /272657 46 167 166ବି ୁ ଚରଣ ମହାପାତ ପି ରତନ୍ ାକର ମହାପାତ YVY0626556
ୀ /272658 41 167 167ଜୟ ୀ ମହାପାତ ସା ବି ୁ ଚରଣ ମହାପାତ YVY0626531

ପ ୁ /272659 73 167 168ବାମନ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YVY0626416
ୀ /272660 63 167 169ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ବମନ ଚରଣ ସାହୁ YVY0626564
ୀ /272661 44 167 170ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା େଦବଦ  ସାହୁ YVY0626598
ୀ /272662 37 167 171େଶତା ସାହୁ ସା ଅତନୁ କମୁାର େସଠୀ YVY0626408

ପ ୁ /272663 46 167 172େଦବଦ  ସାହୁ ପି ବାମନ ଚରଣ ସାହୁ YVY0626580
ପ ୁ /272664 48 167 173ଦିନବ ୁ ସାମ ରାୟ ପି କମଳ େଲାଚନ ସାଇଁ YVY0626549
ପ ୁ /272665 47 167 174ବାବୁଲା ଚରଣ ସାମ ରାୟ ପି େଦବରାଜ ସାଇଁ YVY0626606
ୀ /272666 38 167 175ମୀନତି ସାମ ରାୟ ସା ଦିନବ ୁ ସାମ ରାୟ YVY0626523

ପ ୁ /272667 42 167 176ଅତନୁ କମୁାର େସଠୀ ପି େକଶବ ଚରଣ େସଠୀ YVY0626572
ୀ /282668 58 167 177ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ପି େନତାନ  ସାହୁ OR/06/043/024564

ପ ୁ /282669 56 167 178ସୀମା ଳ ସାହୁ ପି େନତାନ  ସାହୁ JTV1462837
ୀ /282670 55 167 179େଶୖଳବାଳା ସାହୁ ପି େନତାନ  ସାହୁ OR/06/043/024565
ୀ /282671 48 167 180ମିନତୀ ସାହୁ ପି େନତାନ  ସାହୁ JTV1460948
ୀ /282672 48 167 181ପତିମା ସାହୁ ସା ସୀମା ଳ ସାହୁ JTV1460815

ପ ୁ /282673 45 167 182ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାହୁ ପି େନତାନ  ସାହୁ JTV1462845
ୀ /282674 44 167 183ରୁନୁ ସାହୁ ପି େନତାନ  ସାହୁ JTV1460930
ୀ /282675 42 167 184ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ପି େନତାନ  ସାହୁ JTV1460807

ପ ୁ /282676 41 167 185ସମାଟ କିେଶାର ସାହୁ ପି େନତାନ  ସାହୁ JTV1460336
ୀ /292677 43 167 186ରୁହିନା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ JTV2538429
ୀ /292678 46 167 187େଲଲିନା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ସା ସବୁୀର ମହାପାତ JTV2536993

ପ ୁ /302679 65 167 188ପେମାଦ କମୁାର ପାତ ପି ମାଗଣିୁ ପାତ OR/06/043/024575
ପ ୁ /302680 52 167 189ବିଜୟକମୁାର ପାତ ପି ମାଗଣିୁ ପାତ OR/06/043/024577
ୀ /302681 33 167 190େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ପାତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପାତ JTV2538478
ୀ /302682 31 167 191ଶଭୁଲଷୀ ରାଉତ ସା ଚ  ସଯ଼ଯ୍ର୍ ରାଉତ YVY0971861

ପ ୁ /312683 39 167 192ଭବାନୀ ଶ ର ଚକ ପି ଭୀଗି ଚକ YVY0626507
ୀ /312684 78 167 193ରଜନୀବାଳା ଦାସ ସା ଶରତଚ  ଦାସ OR/06/043/024584

ପ ୁ /312685 60 167 194ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ ପି ଶରତଚ  ଦାସ OR/06/043/024585
ୀ /312686 50 167 195ସପନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ସଧୁାଂଶ ୁଦାସ YVY0988584

ପ ୁ /312687 45 167 196ସତଯ୍ସ ୁ ର ଦାସ ପି ଶରତଚ  ଦାସ OR/06/043/024587
ୀ /312688 45 167 197ବ ିତା ଦାସ ସା ସତଯ୍ସ ୁ ର ଦାସ JTV2664498
ୀ /312689 43 167 198ପାରମିତା ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ JTV2537041

ପ ୁ /312690 29 167 199ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଦାସ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ YVY0626499
ୀ /312691 23 167 200ସାତୀ େରଖା ଦାସ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ YVY1119247
ୀ /312692 43 167 201ବି ୁ ପିୟା େଦବୀ ସା ପଭାକର ଗଲରି YVY0626515

ପ ୁ /312693 56 167 202ନିମର୍ଳ ଚ  ଜତି ପି ର ଧର ଜତି OR/06/043/022566
ୀ /312694 50 167 203ମାନସୀ ଜତି ସା ନିମର୍ଲ ଚ  ଜତି JTV1460526

ପ ୁ /312695 47 167 204େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ପ ା ପି ସେୁର  ନାଥ ପ ା JTV2538734
ପ ୁ /322696 26 167 205କିେଶାର େବେହରା - ଗଲୁା େବେହରା YVY0799379
ୀ /322697 57 167 206ସବିତା ରାୟ ସା ସମୀର ରାୟ OR/06/043/024605

ପ ୁ /322698 35 167 207ସି ାଥର୍  ଶ ର ରାୟ ପି ସମୀର କମୁାର ରାୟ JTV2538114
ପ ୁ /322699 30 167 208ଶଭୁ ର ରାୟ ପି ସମୀର କମୁାର ରାୟ YVY0299206
ପ ୁ /322700 27 167 209ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି େଚତା କମୁାର ସାହୂ YVY0971812
ପ ୁ /332701 66 167 210ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା JTV1698422
ୀ /332702 58 167 211ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV1698349

ପ ୁ /332703 33 167 212ନିତଯ୍ ରଂଜନ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV2538130
ପ ୁ /332704 58 167 213ଅମୀୟ କମୁାର ମହା ି ପି ମେହ ନାଥ ମହା ି JTV1571140
ୀ /332705 57 167 214ପଦଜା ମହା ି ସା ଅମୀୟ କମୁାର ମହା ି JTV1571132
ୀ /332706 52 167 215ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ପବୀର ଖୁ ିଆ JTV2537306
ୀ /332707 47 167 216ବ ିତା ମହା ି ସା ପଲିୁନ କମୁାର ମହା ି JTV1563774
ୀ /332708 37 167 217ସଚିୁସିତା ମହା ି ପି ସ ୟ କମୁାର ମହା ି YVY0626481
ପ ୁ /342709 61 167 218ନିର ନ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0417949
ୀ /342710 56 167 219ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା YVY0417956
ୀ /342711 31 167 220ସସିତା େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YVY0299214
ପ ୁ /342712 81 167 221ବନମାଳୀ ମିଶ ପି ହାଡିବ ୁ ମିଶ JTV2664878
ୀ /342713 72 167 222ସତଯ୍ଭାମା ମିଶ ସା ବନମାଳୀ ମିଶ JTV2664852
ପ ୁ /342714 50 167 223ସବୁାଷ ଚ  ମିଶ ପି ବନମାଳୀ ମିଶ JTV2664845
ୀ /342715 41 167 224ବ ିତା ମିଶ ପି ବନମାଳୀ ମିଶ JTV2664860
ୀ /342716 38 167 225ରଶପିଭା ମିଶ ପି ବନମାଳୀ ମିଶ JTV2665008
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ୀ /342717 35 167 226ସଚିୂସିତା ମିଶ ପି ବନମାଳୀ ମିଶ JTV2664993
ୀ /342718 39 167 227ରାଜଲକ୍ଷୀ ଶତପଥି ସା ସବୁାଷ ଚ  ମିଶ JTV2537058

ପ ୁ /352719 68 167 228ଶୀକା  େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା JTV1715283
ୀ /352720 60 167 229କ ନା େବେହରା ସା ଶୀକା  େବେହରା YVY0142737
ୀ /352721 34 167 230ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା YVY0799288

ପ ୁ /352722 34 167 231ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା ପି ଶୀକା  େବେହରା JTV1715291
ୀ /352723 34 167 232ନିରୁପମା େବେହରା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0915447
ୀ /352724 30 167 233ଜୟ ୀ େବେହରା ସା ମେହଶର େବେହରା YVY0799304

ପ ୁ /352725 60 167 234ଆଦିତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ପହାଦ ଦାସ OR/06/043/024616
ୀ /352726 19 167 235ରାଜଶୀ ଦାସ ସା ଆଦିତ୍ଯ ନାରାୟଣ ଦାସ YVY1326503

ପ ୁ /352727 44 167 236ନିମର୍ଳା ପସାଦ ଦାସ ପି ନିମର୍ଳା ଦାସ YVY0142729
ୀ /352728 36 167 237ଶଶିତା ମିଶ ସା ପଭାତର ନ ମିଶ YVY0799296
ୀ /352729 30 167 238ବିେନାଦିନୀ ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ YVY0799205
ୀ /352730 30 167 239ଲିପସା ପ ା ପି ମେନାର ନ ପ ା YVY0626457

ପ ୁ /352731 30 167 240ରାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ନେଗ  ନାଥ ପରିଡା YVY0626473
ପ ୁ /352732 28 167 241ରାେକଶ କମୁାର ପରିଡା ପି ନେଗ  ନାଥ ପରିଡା YVY0626465
ପ ୁ /352733 39 167 242ପଫଲୁ କମୁାର ରାଉତ ପି ନବ କିେଶାର ରାଉତ JTV2537322
ୀ /352734 32 167 243ସପୁଭା ରାଉତ ସା କାଳ ୀ ରାଉତ YVY0799239
ୀ /352735 28 167 244େଜଯ୍ାତିଶୀ ରାଉତ ପି ମିହିର କମୁାର ରାଉତ YVY0799221

ପ ୁ /352736 43 167 245ଶବି େଲାଚନ ସାହୁ ପି େମୱାଲାଲ ସାହୁ YVY0799320
ୀ /352737 37 167 246ରାଜକମୁାରୀ ସାହୁ ସା ଶବି େଲାଚନ ସାହୁ YVY0799312
ୀ /352738 46 167 247ପାବର୍ ତୀ ସାଇଁ ସା ହେର କୃ  ସାଇଁ JTV1698539

ପ ୁ /352739 40 167 248ରାେଜଶ ସାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ JTV2537694
ୀ /352740 65 167 249ବିଦଯ୍ଲୁତା ତରାଇ ସା ଦୟାନିଧି ତରାଇ YVY1055813

ପ ୁ /352741 40 167 250ପଶା  ତରାଇ ପି ଦୟାନିଧି ତରାଇ JTV2718906
ପ ୁ /352742 38 167 251ସକୁା  ତରାଇ ପି ଦୟାନିଧି ତରାଇ JTV2663599
ପ ୁ /362743 53 167 252ପେମାଦ କମୁାର ଷଢ ୀ ପି ସାଧଚୁରଣ ଷଢ ୀ YVY0238279
ୀ /362744 47 167 253ସଷୁମା ଷଢ ୀ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଷଢ ୀ YVY0238261
ୀ /372745 73 167 254ସଷୁମା େବେହରା ସା ରଥ େବେହରା YVY0988592

ପ ୁ /372746 48 167 255କା ିର୍କ େବେହରା ପି ରଥ େବେହରା OR/06/043/024631
ପ ୁ /372747 42 167 256ମେହଶର େବେହରା ପି ରଥ େବେହରା OR/06/043/024630
ପ ୁ /372748 39 167 257ଜ୍ଞାେନ  େବେହରା ପି ଶୀକା  େବେହରା JTV1698752
ପ ୁ /372749 37 167 258ଚ  େଶଖର େବେହରା ପି ଶୀକା  େବେହରା JTV1698745
ୀ /372750 30 167 259ମାଳତୀ ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ YVY0971838

ପ ୁ /372751 55 167 260ନେଗ  ନାଥ ପରିଡା ପି ଧେନଶର ପରିଡା OR/06/043/024633
ୀ /372752 52 167 261ଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା ନେଗ  ନାଥ ପରିଡା YVY0988600

ପ ୁ /372753 48 167 262ର ିତ କମୁାର ପରିଡା ପି ରତନ୍ ାକର ପରିଡା JTV1571058
ପ ୁ /372754 42 167 263ଆନ  କମୁାର ପରିଡା ପି ମାଗ ୁଚରଣ ପରିଡା JTV1571025
ପ ୁ /372755 41 167 264ରଜତ କମୁାର ପରିଡା ପି ରତନ୍ ାକାର ପରିଡା YVY0572958
ପ ୁ /372756 26 167 265ପସନନ୍  ଜିତ୍ ରାଉତ ପି ଆଦିକ  ରାଉତ YVY0799346
ପ ୁ /372757 70 167 266େଭାଳାନାଥ ଶାହା ପି ଯତୀଶ ଚ  ଶାହା JTV2538015
ପ ୁ /372758 40 167 267ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି େଯାେଗ  କମୁାର ସାହୁ JTV2537553
ପ ୁ /372759 36 167 268ପଶା  ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ YVY0142141
ପ ୁ /372760 56 167 269ଧଡି ସାହୁ ପି ରାଘବ ସାହୁ JTV2664969
ପ ୁ /372761 48 167 270େଦବଦ  ସାହୁ ପି ବାମନ ଚରଣ ସାହୁ JTV1698851
ୀ /372762 39 167 271େସତା ସାହୁ ପି ବାମନ ଚରଣ ସାହୁ JTV1698869

ପ ୁ /372763 57 167 272ହେରକୃ  ସାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ ସାଇଁ JTV2537470
ପ ୁ /372764 45 167 273ଅଭିମନଯ୍ ୁସାଇଁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1698794
ପ ୁ /372765 41 167 274ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାବାଜି ଚ  ସାଇଁ JTV2719169
ପ ୁ /372766 39 167 275ଆେଲାକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାବାଜି ଚ  ସାଇଁ JTV2719136
ପ ୁ /372767 39 167 276ହେରକୃ  ସାଇଁ ପି ସଦାଶବି ସାଇଁ JTV2537504
ୀ /372768 38 167 277ଲକ୍ଷିପିୟା ସାଇଁ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାଇଁ JTV2538841
ୀ /382769 50 167 278ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ଚିନୟ ରଂଜନ ପ ନାୟକ JTV2719276
ପ ୁ /382770 80 167 279ଡଃ,ଚି ର ନ ପ ନାୟକ ପି ବିଶମର ପ ନାୟକ OR/06/043/024638
ୀ /382771 75 167 280ଡଃ. େସନ୍ହଲତା ପ ନାୟକ ସା ଚି ର ନ ପ ନାୟକ OR/06/043/024639
ପ ୁ /382772 49 167 281ଚିନୟ ର ନ ପ ନାୟକ ପି ଚି ର ନ ପ ନାୟକ JTV1459692
ପ ୁ /382773 45 167 282ସତଯ୍ରଂଜନ ପ ନାୟକ ପି ଚି ରଂଜନ ପ ନାୟକ JTV1459544
ପ ୁ /382774 58 167 283ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ପଦନାଭ ସାହୁ JTV2663987
ୀ /392775 49 167 284ମିନତୀ ଦାସ ସା ବିଶଜିତ ଦାସ YVY0971762
ୀ /392776 75 167 285ଡଃ.ଚାରୁଲତା ମହା ି ସା ଋଷି କମୁାର ମହା ି JTV1460377
ପ ୁ /392777 48 167 286କ୍ଷୀତିର ନ ମହା ି ପି ରୁଷିକମୁାର ମହା ି JTV1459700
ୀ /392778 40 167 287ନିେବଦିତା ପ ନାୟକ ସା କି୍ଷତି ର ନ ମହା ି YVY0626440
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ପ ୁ /392779 46 167 288ରାେଜ  କମୁାର ରାଉତ ପି ନୃସିଂହ ରାଉତ YVY0971887
ପ ୁ /402780 47 167 289ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା JTV2539153
ୀ /402781 45 167 290ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା େବେହରା ସା ଲଛମନ େବେହରା JTV1715317

ପ ୁ /402782 41 167 291ନିର ନ େବେହରା ପି ସିେ ଶର େବେହରା JTV1698570
ୀ /402783 37 167 292ମିନତୀ େବେହରା ପି ସିେ ଶର େବେହରା JTV1698653
ୀ /402784 37 167 293ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା JTV2540904
ୀ /402785 37 167 294ମନସିନୀ େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା JTV2537520
ୀ /402786 33 167 295ମଧସିୁତା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା YVY0432500

ପ ୁ /402787 25 167 296େଦବର ନ େବେହରା ପି ଜଳଧର େବେହରା YVY0915827
ପ ୁ /402788 88 167 297ପାବକ ମିଶ ପି ହରିହର ମିଶ OR/06/043/024657
ୀ /402789 84 167 298ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମିଶ ସା ପାବକ ମିଶ JTV1476332

ପ ୁ /402790 52 167 299ସଶୁା  ମିଶ ପି ପାବକ ମିଶ JTV1549757
ୀ /402791 49 167 300ମିଲନ ମିଶ ସା ସଶୁା  ମିଶ JTV1476340

ପ ୁ /402792 28 167 301ଦୀପକ କମୁାର ସାହା ପି ସିପଜୂନ ସାହା YVY0915660
ୀ /402793 28 167 302ସନିୁତା ସାହା ସା ଚ ନ ସାହା YNY0508937

ପ ୁ /402794 54 167 303ସବୁତ ତିପାଠୀ ପି ରାଧାେମାହନ ତିପାଠୀ JTV1460575
ପ ୁ /412795 80 167 304ସିେ ଶର େବେହରା ପି କା ାଳି େବେହରା YVY0572990
ୀ /412796 78 167 305ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା YVY0573014

ପ ୁ /412797 75 167 306ନିଧି େବେହରା ପି କା ାଳି େବେହରା YVY0573006
ୀ /412798 68 167 307ପାଲୁ େବେହରା ସା ନିଧି େବେହରା YVY0572974
ୀ /412799 63 167 308ମ  ୁେବେହରା ସା ସିେ ଶର େବେହରା YVY0573022

ପ ୁ /412800 48 167 309ଲଛମନ େବେହରା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା YVY0572982
ପ ୁ /412801 48 167 310ସକୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା YVY0799395
ପ ୁ /412802 38 167 311ନବିନ କମୁାର େବେହରା ପି ସିେ ଶର େବେହରା JTV2663623
ୀ /412803 37 167 312ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା ସକୁା  କମୁାର େବେହରା YVY0799387

ପ ୁ /412804 34 167 313ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ସିେ ଶର େବେହରା YVY0142158
ପ ୁ /412805 33 167 314କେହନ୍ଇ େବେହରା ପି ସିେ ଶର େବେହରା JTV2664373
ପ ୁ /412806 32 167 315ତପନ କମୁାର େବେହରା ପି ସାଧ ୁେବେହରା YVY0142174
ପ ୁ /412807 51 167 316େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ଦାସ ପି ମରୁଲୀଧର ଦାସ JTV2718732
ପ ୁ /412808 59 167 317ମାୟାଧର ମଦୁୁଲି ପି େଚୖତନଯ୍ ମଦୁୁଲି JTV2540706
ୀ /412809 47 167 318ଲକ୍ଷୀେରଖା ପରିଡା ସା ସମୀର କମୁାର ପରିଡା JTV2540664
ୀ /412810 21 167 319ଅନନ୍ଲକ୍ଷୀ ପୁ ି ପି ପକାଶ ଚ  ପୁ ି YVY1245307

ପ ୁ /412811 73 167 320ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ JTV2537421
ପ ୁ /412812 49 167 321ବାବୁଲୀ ସାହୁ ପି ଦାଶରଥୀ ସାହୁ YVY0142182
ୀ /412813 40 167 322ଦମୟ ୀ ସାହୁ ସା ବାବୁଲି ସାହୁ YVY0142166

ପ ୁ /412814 34 167 323ବଳଭଦ ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ YVY0572917
ପ ୁ /412815 60 167 324ସାର ଧର େସଠୀ ପି ଅରିକ୍ଷିତ େସଠୀ JTV2537462
ପ ୁ /422816 72 167 325କୃ  ଚ  ସାଇଁ ପି େକଳ ୁଚରଣ ସାଇଁ JTV1631779
ୀ /422817 70 167 326ପମିଳା ସାଇଁ ସା କୃ  ଚ  ସାଇଁ JTV1631464
ୀ /422818 44 167 327ସସିତା ସାଇଁ ସା ସବୁତ କମୁାର ସାଇଁ JTV2664258

ପ ୁ /432819 42 167 328େସାମନାଥ ପ ା ପି େବଣଧୁର ପ ା JTV2540656
ୀ /432820 38 167 329ସସିତା ପ ା ସା େସାମନାଥ ପ ା JTV2540698
ୀ /442821 81 167 330ଦାମିନୀ ମିଶ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ମିଶ JTV1460427

ପ ୁ /442822 54 167 331ସିଳାଦିତଯ୍ ମିଶ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମିଶ JTV1460435
ପ ୁ /442823 52 167 332ସି ାଥର୍  ମିଶ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମିଶ YVY0988618
ୀ /442824 49 167 333ସଂଗୀତା ମିଶ ସା ସିବାଦିତଯ୍ ମିଶ JTV1460443

ପ ୁ /442825 62 167 334ରେମଶ ଚଂଦ ପ ନାଯକ ପି ନୃସିଂହ ପ ନାଯକ YVY1234442
ୀ /442826 43 167 335ମିନତୀ ପ ନାଯକ ସା େମାହନ ପ ନାଯକ YVY1141308

ପ ୁ /442827 65 167 336ରାମଚ  ସନୁାର ପି ଚୁମନ ସନୁାର YVY1234434
ୀ /462828 39 167 337ଜୟ ୀ େସାଇ ପି ରାମଚ  େସାଇ JTV1460799
ପ ୁ /462829 39 167 338େଯାେଗ  େସାଇଁ ପି ରାମଚ  େସାଇଁ JTV1460989
ୀ /462830 50 167 339କା ନ ସାଇଁ ସା ରାମଚ  ସାଇଁ OR/06/043/024721
ପ ୁ /472831 65 167 340େଦେବ  େବେହରା ପି ଅପ ିର୍ େବେହରା OR/06/043/024724
ପ ୁ /472832 43 167 341େଜନା େଦହୁରୀ ପି େଦେବ  େଦହୁରୀ JTV2664886
ୀ /472833 42 167 342େଦୗପଦୀ େଦହୁରୀ ସା େଚନା େଦହୁରୀ YVY0142208
ୀ /472834 40 167 343ମଂଜୁ େଦହୁରୀ ସା େଜନା େଦହୁରୀ JTV2664381
ପ ୁ /472835 39 167 344େଚନା େଦହୁରୀ ପି େଦେବ  େବେହରା JTV2664928
ପ ୁ /472836 35 167 345େନୖନା େଦହୁରୀ ପି େଦେବ  େଦହୁରୀ JTV2664902
ୀ /472837 60 167 346ସିନି େଦଇ ସା େଦେବ  େବେହରା OR/06/043/024725
ୀ /482838 59 167 347ପମିଳା େଦଈ ସା ବଂଶୀଧର ସାଇଁ YVY0716340
ପ ୁ /482839 39 167 348ପୀରୁ ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ YVY0626374
ୀ /482840 38 167 349ସବିତା ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ YVY0142216
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ପ ୁ /482841 36 167 350ନ ା ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ YVY0626366
ପ ୁ /482842 34 167 351ବୁଧୀଆ ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ YVY0626382
ୀ /482843 30 167 352ଶା ି ସାଇଁ ସା ବୁଧୀଆ ସାଇଁ YVY0626390

ପ ୁ /482844 30 167 353ନାରଣ ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ YVY0626424
ୀ /492845 65 167 354ଟିକି େଦଇ ସା ଲକ୍ଷଣ ସାଇଁ OR/06/043/024730

ପ ୁ /492846 24 167 355କାଦୂ େସାଈ ପି ଲକ୍ଷଣ େସାଈ YVY1157775
ୀ /492847 28 167 356ଜୀତା ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାଇଁ YVY0626358
ୀ /502848 45 167 357କବିତା ସାଇଁ ସା କାଳ ୀ ସାଇଁ JTV1698521

ପ ୁ /502849 45 167 358ସମୀର ସାଇଁ ପି ବସ  ସାଇଁ JTV1698414
ୀ /502850 35 167 359ମ  ୁସାଇଁ ସା ସମୀର ସାଇଁ YVY0432526
ୀ /512851 58 167 360ପଦା େଦଇ ସା ଝରି ସାଇଁ OR/06/043/024743
ୀ /512852 55 167 361ମ  ୁେଦଇ ସା ଅେଦଇ ସାଇ OR/06/043/025138

ପ ୁ /512853 25 167 362ମେନାଜ କମୁାର େସାଈ ପି ବିକମ େସାଈ YVY1157742
ପ ୁ /512854 65 167 363ଝରି ସାଇଁ ପି ଧନି ସାଇଁ OR/06/043/024742
ପ ୁ /512855 51 167 364ବିକମ ସାଇଁ ପି ଝରିଆ ସାଇଁ YVY0142240
ୀ /512856 48 167 365ଦରିଆ ସାଇଁ ସା ବିକମ ସାଇଁ YVY0142257

ପ ୁ /512857 34 167 366ସ ୟ ସାଇଁ ପି ଝରି ସାଇଁ YVY0142265
ପ ୁ /512858 32 167 367ସକୁା  ସାଇଁ ପି ଅେଦଇ ସାଇଁ YVY0299222
ୀ /512859 28 167 368ଲଳିତା ସାଇଁ ପି ଝରିଆ ସାଇଁ YVY0626341
ୀ /522860 55 167 369ମିନତୀ େଦଇ ସା ସେୁର  ସାଇଁ JTV1698513

ପ ୁ /522861 25 167 370କାଳ ୀ େସାଈ ପି ସେୁର  େସାଈ YVY1157767
ୀ /522862 31 167 371ମମତା ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ YVY0626333
ୀ /532863 54 167 372ସରୁତୀ େଦଇ ସା ପଭାକର େଦହୁରୀ YVY0142273

ପ ୁ /532864 55 167 373ହାଡୁ ସାଇଁ ପି ଘନ ସାଇଁ JTV1698638
ୀ /542865 55 167 374ସଖୀ େଦଇ ସା ରବି ସାଇଁ JTV1460773
ୀ /542866 33 167 375େବବୀନା େସାଈ ପି ରବି େସାଈ YVY1157759

ପ ୁ /542867 30 167 376ନିବାସ ସାଇଁ ପି ରବି ସାଇଁ YVY0363226
ପ ୁ /552868 32 167 377ଗେଣଶ ପସାଦ ଗୁ ା - ଗରୁୁ ଗୁ ା YVY1157734
ୀ /552869 28 167 378ଲିଲୀ େଦଵୀ ଗୁ ା - ଗରୁୁ ଗୁ ା YVY1157783

ପ ୁ /552870 65 167 379କୃ ଚ ୍ର ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ OR/06/043/024757
ପ ୁ /552871 43 167 380ଶରତ ଚ  ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ YVY0834713
ୀ /552872 39 167 381ଅ ନା ସାଇଁ ପି କୃ  ଚ  ସାଇଁ YVY1078781
ୀ /552873 38 167 382ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ଶରତ ଚ  ସାଇଁ YVY0142281

ପ ୁ /552874 33 167 383ଗରୁୁ ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ YVY0299230
ପ ୁ /562875 44 167 384ବୀରଶୀ ଅରି ମ୍ ପି କଳି େକଶରୀ ମହା ି OR/06/043/024948
ପ ୁ /562876 38 167 385ଅଂଶମୁାନ ଭରଦାଜ ପି ଭାରତ େକଶରୀ ମହା ି YVY0191908
ପ ୁ /562877 74 167 386କଳି  େକଶରୀ ମହା ି ପି ଭକ୍ତଚରଣ ମହା ି OR/06/043/024771
ପ ୁ /562878 72 167 387ଭାରତ େକଶରୀ ମହା ି ପି ଭକ୍ତଚରଣ ମହା ି OR/06/043/024773
ୀ /562879 70 167 388େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହା ି ସା କଳି  େକଶରୀ ମହା ି OR/06/043/024772
ୀ /562880 39 167 389େରାଜାଲିନୀ ମହା ି ସା ଶୀମତ ସମିତ YVY0191916

ପ ୁ /562881 31 167 390େସୗମଯ୍ର ନ ମହାପାତ ପି ଅମୀୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY0191932
ୀ /562882 37 167 391ପାଚୀ ପଭା ପି କଳି  େକଶରୀ ମହା ି YVY0191924

ପ ୁ /562883 47 167 392ଶୀମତ୍ ସମିତ୍ ପି କଳି  େକଶରୀ ମହା ି OR/06/043/024991
ପ ୁ /572884 56 167 393ଅଜୟ ନାୟକ ପି ବାଲିଆ ନାୟକ YVY0191940
ୀ /572885 45 167 394ମିତା ନାୟକ ସା ଅଜୟ ନାୟକ YVY0191965

ପ ୁ /572886 92 167 395ସଦୁଶର୍ନ ରଥ ପି କାଶୀନାଥ ରଥ OR/06/043/024775
ୀ /572887 83 167 396ଆଶାଲତା ରଥ ସା ସଦୁଶର୍ନ ରଥ OR/06/043/024776

ପ ୁ /572888 57 167 397ମେହଶ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ମଦନଲାଲ ଶମର୍ା JTV2540631
ୀ /572889 57 167 398ମାୟାେଦବୀ ଶମର୍ା ସା ମେହଶ କମୁାର ଶମର୍ା JTV2541324
ପ ୁ /572890 36 167 399ଆଶଷି କମୁାର ଶମର୍ା ପି ମେହଶ କମୁାର ଶମର୍ା JTV2540680
ପ ୁ /572891 34 167 400ଇଶାନ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ମେହଶ କମୁାର ଶମର୍ା JTV2541365
ୀ /572892 33 167 401େନହା ଶମର୍ା ସା ଆଶଷି କମୁାର ଶମର୍ା YVY0799197
ପ ୁ /582893 54 167 402େଶଖ େଦବ ବିଶାଳ ପି ଭା ର ବିଶାଳ YVY0142752
ୀ /582894 50 167 403ର ଲତା ବିଶାଳ ସା େଶଷେଦବ ବିଶାଳ YVY0142760
ପ ୁ /582895 35 167 404ମନେମାହନ ରଣ ସିଂ ପି ମରୁଲୀ ରଣ ସିଂ YVY0191957
ୀ /582896 66 167 405ବୀଣାପାଣି ଶତପଥି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଶତପଥି OR/06/043/024778
ପ ୁ /582897 36 167 406ଅରୁଣ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଶତପଥୀ JTV2540615
ପ ୁ /592898 63 167 407ଅନ  କାନୁନ୍େଗା ପି ବୀର କିେଶାର କାନୁନ୍େଗା OR/06/043/024784
ୀ /592899 57 167 408ଲିପକା କାନୁନ୍େଗା ସା ଅେଶାକ କମୁାର କାନୁନ୍େଗା JTV1628924
ପ ୁ /592900 55 167 409ଅକ୍ଷୟ କମୁାର କାନୁନ୍େଗା ପି ବିର କିେଶାର କାନୁନ୍େଗା YVY0988626
ୀ /592901 54 167 410ନବନୀତା କାନୁନ୍େଗା ସା ଅନ  କାନୁନ୍େଗା OR/06/043/024785
ପ ୁ /592902 52 167 411ଅଜୟ କମୁାର କାନୁନ୍େଗା ପି ବୀର କିେଶାର କାନୁନ୍େଗା OR/06/043/024788
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ୀ /592903 47 167 412େଲାପାମଦୁା କାନୁନ୍େଗା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର କାନୁନ୍େଗା JTV1628908
ପ ୁ /592904 46 167 413ବିଜୟ କାନୁନ୍େଗା ପି ବୀର କିେଶାର କାନୁନ୍େଗା JTV1651256
ପ ୁ /592905 42 167 414ଅରୁଣ କାନୁନ୍େଗା ପି ବୀରକିେଶାର କାନୁନ୍େଗା JTV1628916
ୀ /592906 36 167 415ସନ୍ି ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ କାନୁନେଗା ସା ଅରୁଣ କାନୁନେଗା YVY0626309
ୀ /592907 29 167 416ଅ ିର୍ତା କାନୁନେଗା ପି ଅନ  କମୁାର କାନୁନେଗା YVY0626291
ୀ /592908 27 167 417ଅଭିପସା କାନୁନେଗା ସା ଅେଶାକ କାନୁନେଗା YVY0626267
ୀ /592909 43 167 418ପଲବିତା କାନୁନେଗା ସା ଅଜୟ କମୁାର କାନୁନେଗା JTV1634120

ପ ୁ /592910 33 167 419ଅଭିଜିତ କାନୁନେଗା ପି ଅେଶାକ କମୁାର କାନୁନେଗା YVY0142356
ପ ୁ /592911 71 167 420େହମ  କମୁାର େଲ ା - ରାମଚ  େଲ ା YVY0799270
ୀ /592912 64 167 421େରଣପୁଭା େଲ ା ସା େହମ  କମୁାର େଲ ା YVY0799262

ପ ୁ /592913 43 167 422େସୗରଭ ର ନ େଲ ା ପି େହମ  କମୁାର େଲ ା YVY0799254
ପ ୁ /592914 41 167 423ସମୀର ର ନ େଲ ା ପି େହମ କମୁାର େଲ ା YVY0799247
ପ ୁ /592915 57 167 424କାେନଇ ମ ଳ ପି ଯତୀନ ମ ଳ JTV2541290
ୀ /592916 53 167 425ଲକ୍ଷୀ ମ ଳ ସା କାେନଇ ମ ଳ JTV2541332

ପ ୁ /592917 34 167 426ରାଜ କମୁାର ମ ଳ ପି କାେନଇ ମ ଳ JTV2540425
ପ ୁ /592918 53 167 427ମାନସ ରଂଜନ ନାୟକି ପି େଗୗରା  ଚରଣ ନାୟକି YVY0142372
ୀ /592919 44 167 428ପ ୁ ା ଳୀ ପ ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର କାନୁନେଗା YVY0937318

ପ ୁ /592920 49 167 429କାଳ ୀ ପଧାନ ପି ଗ ବର୍  ପଧାନ JTV2541308
ୀ /592921 46 167 430ଝରଣା ପଧାନ ସା କାଳ ୀ ପଧାନ YVY0142364

ପ ୁ /592922 42 167 431ସ ୟ ପଧାନ ପି ହଟନାଥ ପଧାନ JTV2541316
ୀ /592923 36 167 432ସ ର୍େରଖା ପଧାନ ସା ସ ୟ ପଧାନ JTV2540417
ୀ /592924 44 167 433ଲକ୍ଷୀ ପୁ ୀ ସା ବଟକୃ  ପୁ ୀ YVY1141316

ପ ୁ /592925 45 167 434ଶଶା  େଶଖର ସାଇଁ ପି ଶରତ ଚ  ସାଇଁ YVY0626325
ପ ୁ /592926 42 167 435ବିଜ୍ଞାନ ମିହିର ସାଇଁ ପି ଶରତ ଚ  ସାଈଁ YVY0626317
ପ ୁ /602927 85 167 436େବୖଦଯ୍ନାଥ େଜନା ପି ମଷିୁ େଜନା OR/06/043/028415
ପ ୁ /602928 54 167 437ଶଶୀଭୁଷଣ େଜନା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ େଜନା OR/06/043/024818
ୀ /602929 47 167 438କୃ ପିୟା େଜନା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ େଜନା OR/06/043/024819

ପ ୁ /602930 51 167 439ବୃ ାବନ ରାଉଳ ପି ଊଲା ରାଉଳ YVY1119080
ୀ /612931 47 167 440ସଶୁୀ ସ ି ତା ଦାସ ସା ବିଶଦାସ ମହା ି YVY0626283

ପ ୁ /612932 62 167 441ଦିେନଶ କମୁାର ଗୁ ା ପି ରେମଶ ଚ  ଗୁ୍ ା YVY0626259
ୀ /612933 29 167 442ବିଶାଳ ଗୁ ା ପି ଦିେନଶ କମୁାର ଗୁ ା YVY1109875

ପ ୁ /612934 28 167 443ସମିୁତ କମୁାର ଗୁ ା ପି ସେୁରଶ କମୁାର ଗୁ ା YVY1109867
ପ ୁ /612935 27 167 444େରାହିତ ଗୁ ା ପି ଦିେନଶ କମୁାର ଗୁ ା YVY0626234
ୀ /612936 26 167 445ଅନିତା ଗୁ ା ସା ଦିେନଶ କମୁାର ଗୁ ା YVY1109883
ୀ /612937 85 167 446ବୀଣାପାଣି ମହା ି ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ମହା ି JTV1476225

ପ ୁ /612938 55 167 447ବିଶଦାସ ମହା ି ପି ସ ିଦା ନ  ମହା ି JTV2541043
ୀ /612939 20 167 448ଦୀକ୍ଷା େମାହ ି ପି ବିସ୍ଵାଦାସ େମାହ ି YVY1277029

ପ ୁ /622940 65 167 449ରେମଶ େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା YVY0988634
ପ ୁ /632941 59 167 450ତିେଲାକଯ୍ନାଥ ରାଉତ ପି େଗାେଲଖ ରାଉତ OR/06/043/024858
ପ ୁ /642942 51 167 451ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଆ ର୍ବ ୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2541266
ୀ /642943 49 167 452ସପୁଭା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2541241
ପ ୁ /642944 42 167 453ଅନିତଯ୍ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଆ ର୍ବ ୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2540409
ପ ୁ /642945 53 167 454ନିମାଇ ଁଚରଣ ବିଶାଳ ପି ନଟବର ବିଶାଳ JTV2541282
ୀ /642946 50 167 455ରୀନାରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ବିଶାଳ JTV2541233

ପ ୁ /642947 66 167 456ମଳୟ ମହାପାତ ପି କୃ ଚ  ମହାପାତ YVY0142406
ପ ୁ /642948 63 167 457ଚି ର ନ ମହାପାତ ପି କୃ ଚ  ମହାପାତ OR/06/043/024959
ୀ /642949 63 167 458ଗୀତା ଳି ମହାପାତ ସା ମଳୟ ମହାପାତ JTV1459932

ପ ୁ /642950 57 167 459ମାନସ ର ନ ମହାପାତ ପି କୃ ଚ  ମହାପାତ YVY0142380
ୀ /642951 56 167 460େଶତା ମହାପାତ ସା ଚି ର ନ ମହାପାତ OR/06/043/024960
ୀ /642952 51 167 461କାନନବାଳା ମହାପାତ ସା ମାନସର ନ ମହାପାତ YVY0142398
ୀ /642953 42 167 462ତନୁଶୀ ମହାପାତ ପି ମଳୟ ମହାପାତ JTV1459940
ପ ୁ /642954 39 167 463ରାେଜଶ ମହାପାତ ପି ମଳୟ ମହାପାତ JTV1459957
ପ ୁ /642955 36 167 464ହର ପସାଦ ମହାପାତ ପି ଅେଜୟ କମୁାର ମହାପାତ JTV2540391
ୀ /642956 31 167 465ସଶୁୀ ମହାପାତ ପି ମାନସ ରଂଜନ ମହାପାତ YVY0142414
ପ ୁ /642957 48 167 466ପଭୁ ଚରଣ ପାଢୀ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପାଢୀ JTV2541258
ୀ /642958 29 167 467ସବିତା େସନାପତି ସା ମାନସ ର ନ େସନାପତି YVY1119346
ପ ୁ /642959 28 167 468ରାେକଶ ର ନ େସନାପତି ପି ରବୀ  କମୁାର େସନାପତି YVY1119338
ପ ୁ /642960 52 167 469େମାହନ କମୁାର େସଠୀ ପି ରାଜ କିେଶାର େସଠୀ JTV2541274
ପ ୁ /642961 23 167 470ଅରୁଣ କମୁାର େସଠୀ ପି େମାହନ କମୁାର େସଠୀ YVY1022789
ୀ /642962 48 167 471ପମିଳା େସଠୀ ସା େମାହନ କମୁାର େସଠୀ YVY0799429
ପ ୁ /642963 46 167 472ତପନ କମୁାର ସିଂ - ସ  ୁସିଂ YVY0799338
ୀ /642964 43 167 473ଟୁନି ସିଂ ସା ତପନ କମୁାର ସିଂ YVY0799361
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ପ ୁ /652965 60 167 474ଇ ମଣୀ ବିଶାଳ ପି ଇଶର ବିଶାଳ JTV2540482
ପ ୁ /652966 26 167 475ବିଶ୍ଵଜୀତ ବିସ୍ଵାଲ ପି ଇଂଦମଣି ବିସ୍ଵାଲ YVY1277425
ପ ୁ /652967 80 167 476ପଫଲୁ କମୁାର ରାୟ ପି ଅେଲଖଚ  ରାୟ OR/06/043/024629
ପ ୁ /652968 50 167 477ସି ାଥର୍  ଶ ର ରାୟ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରାୟ OR/06/043/024970
ୀ /652969 43 167 478ସେରାଜିନୀ ରାୟ ସା ସି ଥର୍  ଶ ର ରାୟ JTV1460641

ପ ୁ /662970 49 167 479ଉଲାସ ିେବଦୀ ପି ନବକିେଶାର ିେବଦୀ OR/06/043/025006
ପ ୁ /662971 46 167 480ଶୀନିବାସ ଦିକି୍ଷତ୍ ପି ନୃସିଂହ ଦିକି୍ଷତ୍ JTV1570753
ପ ୁ /662972 80 167 481ନବକିେଶାର େଦାବାଇ ପି ଶକୁେଦବ େଦାବାଇ OR/06/043/024958
ୀ /662973 72 167 482େସବତୀ େଦାବାଇ ସା ନବକିେଶାର େଦାବାଇ OR/06/043/024994

ପ ୁ /662974 53 167 483ସନିୁଲ ଦିେବଦୀ ପି ନବ କିେଶାର େଦାବାଇ OR/06/043/025114
ପ ୁ /662975 51 167 484ମାନସ ଦିେବଦୀ ପି ନବକିେଶାର ଦିେବଦୀ OR/06/043/025139
ୀ /662976 51 167 485ଅନୀତା ଦିେବଦୀ ସା ଅନିଲ କମୁାର ଦିେବଦୀ JTV1459577
ୀ /662977 47 167 486ଅନୁସୟୁା ଦିେବଦୀ ସା ଉଲାସ ଦିେବଦୀ JTV1459601
ୀ /662978 46 167 487ପଜ୍ଞାପରମୀତା ଦିେବଦୀ ସା ସନୁୀଲ ଦିେବଦୀ JTV1459585
ୀ /662979 45 167 488େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ଦିେବଦୀ ସା ମାନସ ଦିେବଦୀ JTV1459593
ୀ /662980 62 167 489ବି ୁପିୟା ନ ପି ରାମଚ  ନ YVY0142422
ୀ /662981 62 167 490ଦୀ ୀେରଖା ନ ପି ରାମଚ  ନ YVY0142430
ୀ /662982 49 167 491ରଶି ନ ପି ରାମଚ  ନ YVY0142448

ପ ୁ /662983 55 167 492ବସ  କମୁାର ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା JTV1459486
ୀ /662984 50 167 493ମନସିନୀ ପ ା ସା ବସ  କମୁାର ପ ା JTV1460187
ୀ /662985 27 167 494ସତିୃ େଶଫାଳି ପ ା ପି ବସ  କମୁାର ପ ା YVY0626275

ପ ୁ /662986 47 167 495ନେରଶ କମୁାର ପରିଡା ପି ବଳରାମ ପରିଡା JTV1570761
ୀ /662987 38 167 496ଝୁନି ପରିଡା ସା ନେରଶ କମୁାର ପରିଡା JTV2540599

ପ ୁ /662988 59 167 497ହେରକୃ  ପରମାଣିକ ପି ମେୁଶଇ ପରମାଣିକ JTV2541183
ପ ୁ /662989 43 167 498କମୁାର କୃ  ସାଇଁ ପି େକଦାରନାଥ ସାଇଁ YVY0626176
ପ ୁ /662990 42 167 499ପେମାଦ ସାଇଁ ପି ନିର ନ ସାଇଁ JTV2541209
ୀ /672991 34 167 500ସଜୁାତା େବେହରା ସା ପରୂନ ଚଂଦ େବେହରା YVY1277250
ୀ /672992 80 167 501ଆଶାଲତା ଜାନା ସା କ୍ଷିତିଶଚ  ଜାନା OR/06/043/024965

ପ ୁ /672993 55 167 502ମିହିର ଜାନା ପି କ୍ଷିତିଶଚ  ଜାନା OR/06/043/024966
ୀ /672994 55 167 503ଇ ାବତୀ ଜାନା ସା ମିଣୟ ଜାନା OR/06/043/024979
ୀ /672995 50 167 504େକାେହଲୀ ଜାନା ସା ମିହିର ଜାନା OR/06/043/025964

ପ ୁ /672996 40 167 505ବିଶଜିତ୍ ଜାନା ପି ମି ର୍ୟ କମୁାର ଜାନା JTV2540581
ୀ /672997 36 167 506ଶମିର୍ ା ଜାନା ପି ମି ୟୣ ଜାନା JTV2569846

ପ ୁ /672998 27 167 507ଆଶେୁତାଷ ଜାନା ପି ମିହୀର କମୁାର ଜାନା YVY0626226
ପ ୁ /672999 51 167 508ନରସିଂହ ପାଣିଗାହି ପି ଶ୍ଯାମ ସ ୁ ର YVY1291426
ପ ୁ /683000 57 167 509ଲି ରାଜ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ JTV1570779
ୀ /683001 41 167 510ମନରମା ଦାସ ସା ଲି ରାଜ ଦାସ JTV2540540
ୀ /683002 80 167 511ଚାରୁବାଳା ଦାଶ ସା କୃ ଚ  ଦାଶ OR/06/043/024932
ୀ /683003 60 167 512ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଦାଶ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ ଶମର୍ା OR/06/043/025143

ପ ୁ /683004 56 167 513ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାଶ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ ଶମର୍ା OR/06/043/025140
ୀ /683005 52 167 514ମ ଲୁତା ଦାଶ ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଦାଶ OR/06/043/024999
ପ ୁ /683006 43 167 515ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦାଶ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ JTV2540474
ୀ /683007 40 167 516ଚୁନମନୁ୍ ଦାଶ ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦାଶ JTV2540557

ପ ୁ /683008 29 167 517ରାମଚ  ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଦାଶ YVY0363234
ୀ /683009 33 167 518ସ ୀତା ଜାନା ପି ମିହିର କମୁାର ଜାନା JTV2541175

ପ ୁ /683010 70 167 519ମେହ  କମୁାର ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି OR/06/043/024935
ୀ /683011 60 167 520ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମହା ି ସା ମେହ  କମୁାର ମହା ି OR/06/043/024995

ପ ୁ /683012 44 167 521ଅମେର  କମୁାର ମହା ି ମା ମେହ  କମୁାର ମହା ି YVY0716373
ପ ୁ /683013 43 167 522ସମେର  କମୁାର ମହା ି ମା ମେହ  କମୁାର ମହା ି JTV1459650
ପ ୁ /683014 41 167 523ବିଜିେୟ  କମୁାର ମହା ି ପି ଉେପ  କମୁାର ମହା ି JTV1459635
ପ ୁ /683015 58 167 524ତପନ କମୁାର ପାତ ପି ବ ିମ ଚ  ପାତ YVY0238287
ୀ /683016 50 167 525ତାପସୀରାଣୀ ପାତ ସା ତପନ କମୁାର ପାତ JTV2540573
ପ ୁ /683017 31 167 526େଦବାଶଷି ପାତ ପି ତପନ କମୁାର ପାତ JTV2540532
ପ ୁ /693018 52 167 527ଅମେର  ନାଥ ଦାଶ ପି ରାମଚ  ଦାଶ OR/06/043/025129
ୀ /693019 49 167 528େମାହୀନୀ ତିପାଠୀ ସା ଅମେର ନାଥ ତିପାଠୀ OR/06/043/024882
ପ ୁ /703020 39 167 529ଶରତ କମୁାର ବାରିକ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ବାରିକ JTV2540458
ପ ୁ /703021 53 167 530ମେନାରଂଜନ ଦାସ ପି ପହଲାଦ ଦାସ JTV2540433
ପ ୁ /703022 46 167 531ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ YVY0626218
ୀ /703023 36 167 532େହଜାଲିନ ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY0626242
ପ ୁ /703024 61 167 533ଚି ର ନ ମହା ି ପି ବିଜୟ ନାରାୟଣ ମହା ି OR/06/043/025132
ୀ /703025 57 167 534ମିନତୀ ମହା ି ସା ଚି ର ନ ମହା ି OR/06/043/024977
ପ ୁ /703026 53 167 535ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି ପି ରବିନାରାୟଣ ମହା ି JTV1459742
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ୀ /703027 52 167 536ଲକ୍ଷୀପଭା ମହା ି ସା ସନତ କମୁାର ମହା ି JTV1459510
ପ ୁ /703028 27 167 537େସୗମଯ୍ ର ନ ମହା ି ପି ଚି ର ନ ମହା ି YVY0626200
ପ ୁ /703029 51 167 538ଝୁଲିଆ ନ ପି ଅଚଯ୍ତୁା ନ JTV2540383
ପ ୁ /703030 39 167 539ମିଲୁ ନ ପି ଧୁବ ଚରଣ ନ JTV2540607
ପ ୁ /703031 37 167 540ଟିଲୁ ନ ପି ଧୁବ ଚରଣ ନ JTV2540516
ପ ୁ /703032 35 167 541ଟୁଲୁ ନ ପି ଧୁବ ଚରଣ ନ JTV2540466
ପ ୁ /713033 76 167 542ପଦନାଭ ମିଶ ପି ଦିବାକର ମିଶ JTV2540375
ପ ୁ /713034 51 167 543ତିେଲାଚନ ପରିଡା ପି ଖଲି ପରିଡା JTV2668168
ୀ /713035 41 167 544କୀ ା ଳୀ ପରିଡା ସା ତିେଲାଚନ ପରିଡା JTV2663656

ପ ୁ /713036 50 167 545ସଂମିତ ସାହୁ ପି ପୀତାମର ସାହୁ YVY0573030
ୀ /713037 73 167 546ଶୀମତୀବାସ ି ସାହୁ ସା ପିତାମର ସାହୁ OR/06/043/024460

ପ ୁ /723038 85 167 547ରତନ୍ ାକର ମିଶ ପି କାଳିଚରଣ ମିଶ OR/06/043/248402
ୀ /723039 80 167 548ଡାଃ ପ ୁ  କମୁାରୀ ମିଶ ସା ରତନ୍ ାକର ମିଶ OR/06/043/248403

ପ ୁ /723040 52 167 549ଡଃ ଅମେରଶ ମିଶ ପି ଡଃ ରତନ୍ ାକର ମିଶ YVY0142471
ୀ /723041 44 167 550େମାନାଲିଶା ମିଶ ସା ଅମେରଶ ମିଶ JTV2719128

ପ ୁ /733042 64 167 551ପବିତ େମାହନ ଖଟୁଆ ପି ବଟକୃ  ଖଟୁଆ JTV1476308
ୀ /733043 57 167 552ପତିମା ଖଟୁଆ ସା ପବିତ େମାହନ ଖଟୁଆ JTV1476290

ପ ୁ /733044 52 167 553ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅନ  ଚରଣ ନାୟକ JTV2540003
ୀ /733045 49 167 554ପତିମା ନାୟକ ସା ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ JTV2540342
ୀ /733046 29 167 555େବୖଜୟ ି ନାୟକ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ନାୟକ YVY0626150

ପ ୁ /733047 57 167 556ଆଶେୁତାଷ ସାଇଁ ପି େସୗରି ପସାଦ ସାଇଁ JTV2540490
ପ ୁ /733048 56 167 557ଆଶଷି କମୁାର ସାଇଁ ପି େସୗରି ପସାଦ ସାଇଁ JTV2540359
ପ ୁ /733049 52 167 558ଅମରୀଶ ସାଇଁ ପି େସୗରୀ ସାଇଁ YVY0626143
ୀ /733050 52 167 559ଅନୁରାଧା ସାଇଁ ସା ଆଶେୁତାଷ ସାଇଁ JTV2540011
ୀ /733051 48 167 560ଜୀନା ସାଇଁ ସା ଅମରୀଶ ସାଇଁ YVY0626192
ୀ /733052 44 167 561ସଜୁାତା ସାଇଁ ସା କମୁାର କୃ  ସାଇଁ YVY0626168

ପ ୁ /733053 39 167 562କମୁାର େଗୗରବ ସାଇଁ ପି େକଦାରନାଥ ସାଇଁ YVY0626184
ୀ /743054 49 167 563ସପୁଭା ରାଉତ ପି ବିଜୟ ରାଉତ OR/06/043/024645

ପ ୁ /743055 47 167 564ବିଜୟ ରାଉତ ପି ସଦାନ  ରାଉତ OR/06/043/024642
ପ ୁ /743056 45 167 565ସଦୁଶର୍ନ ରାଉତ ପି ବିଜୟ ରାଉତ OR/06/043/024644
ୀ /743057 42 167 566ମେନାରମା ରାଉତ ପି ସଦାନ  ରାଉତ OR/06/043/024643

ପ ୁ /743058 49 167 567ସଧୁାଂଶେୁଶଖର ସାହାଣି ପି ନିର ନ ସାହାଣି YVY0988642
ୀ /753059 42 167 568ଜାନକୀ େସଠୀ ସା କି ା େସଠୀ JTV1715309

ପ ୁ /763060 48 167 569ଏମ କି ା . ପି ଏମ୍ ଲି ା . JTV1564277
ୀ /763061 40 167 570ଏମ ମୀନା . ପି ଏମ ଲି ା . OR/06/043/024997
ୀ /763062 43 167 571ଏମ ଯେଶାବ ି .. ସା ଏମ ଶବିାଜୀ .. OR/06/043/025008

ପ ୁ /763063 60 167 572ମାଟିଆ ନାୟକ ପି ବୀର ନାୟକ YVY0142786
ୀ /763064 69 167 573େଦାମିଅ ି ରାଓ ସା େଶାବା ରାଓ JTV2540300

ପ ୁ /773065 28 167 574ରଶ ିର ନ େବେହରା ପି ଜଳଧର େବେହରା YVY0626135
ୀ /773066 41 167 575େସୗଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ JTV2540284
ୀ /773067 36 167 576େଜଯ୍ାତିଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ JTV2540318
ପ ୁ /773068 35 167 577େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ JTV2540292
ୀ /773069 33 167 578ମମତା ରାଣି କଅୁଁର ପି େଶଖର କଅୁଁର YVY0626127

ପ ୁ /773070 27 167 579ଶ ଷର୍ଣ ମ ରାଜ କଅୁଁର ପି େଶଖର କଅୁଁର YVY0626119
ପ ୁ /773071 64 167 580େଶଖର କଅୁଁର ପି ଯଦୁନାଥ କଅୁଁର JTV2718831
ୀ /773072 57 167 581ପ ୁ ରାଣୀ କଅୁଁର ସା େଶଖର କଅୁଁର JTV2718849
ୀ /773073 36 167 582ରଶିତାରାଣୀ କଅୁଁର ପି େଶଖର କଅୁଁର JTV2718856

ପ ୁ /773074 36 167 583ଶୀକା  କଅୁଁର ପି େଶଖର କଅୁଁର JTV2718898
ପ ୁ /783075 59 167 584ଅମର ନାୟକ ପି ସଦାଶବି ନାୟକ JTV2718823
ପ ୁ /783076 35 167 585ପଦିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାଥ ନାୟକ YVY0142802
ପ ୁ /783077 48 167 586େଗାପବ ୁ ରାଉତରାଏ ପି ଗଣୁନିଧି ରାଉତରାଏ JTV2719110
ୀ /783078 55 167 587ସଚଳା ରାଉତରାୟ ସା ଅମର ରାଉତରାୟ JTV2718914
ୀ /783079 46 167 588ମାନସୀ ମ ରୀ ରାଉତରାୟ ସା େଗାପବ ୁ ରାଉତରାୟ YVY0142794
ପ ୁ /793080 37 167 589ଦିପକ େଗାସାମୀ ପି େମାହନ ଲାଲ େଗାସାମୀ JTV2540268
ପ ୁ /803081 46 167 590ମେନାଜ କମୁାର ସାମଲ ପି ମେହଶର ସାମଲ JTV2540243
ପ ୁ /813082 33 167 591ଚ ନକମୁାର ପରିଡା ପି ଭା ର ପରିଡା JTV2668176
ପ ୁ /823083 35 167 592ବାବୁ ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାଇଁ YVY0142505
ପ ୁ /833084 52 167 593ଭୀମେସନ ପଧାନ ପି ଅରକ୍ଷିତ ପଧାନ YVY1274968
ୀ /833085 39 167 594ମିନତୀ ସାଇଁ ସା ପିରୁ ସାଇଁ YVY0142513
ୀ /833086 39 167 595ଖସିୁ ସାଇଁ ସା ହାଡୁ ସାଇଁ YVY0834705
ପ ୁ /843087 44 167 596େସକ୍ େମେହରବାନ୍ ପି େସକ୍ ଉସମାନ େମେହରବାନ୍ JTV2540508
ପ ୁ /853088 60 167 597ଅେଶାକ କମୁାର ଦ ପି କୁ  ବିହାରୀ ଦ JTV2540235
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ପ ୁ /863089 66 167 598ମଦନ ଲାଲ େଗାସାମୀ ପି କେହନ୍ୟା ଲାଲ େଗାସାମୀ JTV2540201
ୀ /863090 33 167 599ଇ ୁ େଗାସାମୀ ପି ମଦନଲାଲ େଗାସାମୀ YVY0626101
ୀ /863091 31 167 600କରିସା େଗାସାମୀ ପି ମଦନଲାଲ େଗାସାମୀ YVY0626093

ପ ୁ /863092 27 167 601ଶଭୁମ େଗାସାମୀ ପି ମଦନଲାଲ େଗାସାମୀ YVY0626085
ପ ୁ /873093 71 167 602ବି ୁଚରଣ ଦାଶ ପି ଜଇରାମ ଦାଶ YVY0191981
ପ ୁ /893094 47 167 603ତପନ କମୁାର ପ ା ପି ରବିନାରାୟଣ ପ ା YVY0625186
ପ ୁ /893095 49 167 604ସେରାଜ କା  ରାଉତ ପି ଶୀଚରଣ ରାଉତ YVY0628206
ୀ /1343096 19 167 605ପିୟଦସ ିର୍ନି ପାତ ପି ଚକଧର ପାତ YVY1277524
ୀ /1813097 26 167 606ଶଭୁା ାକ୍ଷୀ ମଲିକ ପି ସତଯ୍ାନ  ମଲିକ YVY1119320
ୀ /2R/273098 32 167 607େଲାପାମଦୁା ସାମଲ ସା େଦବଦ  ବିଶଳ YVY0937300
ୀ /9993099 36 167 608କବିତା େଭାଳ ପି ହରିଶ ଚ  େଭାଳ YVY0971796
ୀ /9993100 48 167 609ମଧଲିୁକା ମହା ି ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି YVY0831081
ୀ /9993101 25 167 610ସ ର୍ଲତା ରାଉତ ପି େଦେବ  ରାଉତ YVY0971648
ୀ /999993102 51 167 611ସାବିତୀ ମଖୂୀ ସା ସବୁାଷ ମଖୂୀ YVY1208891

ପ ୁ /999993103 20 167 612ବୁରନ େସଠୀ ପି େମାହନ କମୁାର େସଠୀ YVY1208909
ପ ୁ /BADAMBAD3104 24 167 613ରାେଜଶ କମୁାର କର ପି େଗାକଳୁ କମୁାର କର YVY1304732
ପ ୁ /badmabad3105 19 167 614ସାଗର ସିଂହ ପି ସହୀସନ୍ ୂସିଂହ YVY1277755
ୀ /Gopaband3106 21 167 615ଶତିୃ ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାଶ YVY1309384

ପ ୁ /Nill3107 19 167 616ସସୁୀତ ସ୍ଵଯମ ରଥ ମା ଜାନକୀ ପହରାଜ YVY1309301
ୀ /13108 54 167 617ସ ଯ୍ାରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ପକାଶ ଚ  େଲ ା JTV1570704

ପ ୁ /13109 57 167 618ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ବଜ କିେଶାର ଦାସ YVY0489484
ୀ /13110 46 167 619ପଭାତି ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0915496
ୀ /13111 26 167 620ପତିଭା ଦାସ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0915900

ପ ୁ /13112 41 167 621ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଯଜିୁ ିର େଜନା YVY0489492
ପ ୁ /13113 56 167 622ସେବର୍ ଶର ମହାପାତ ପି ରାମ ଚ  ମହାପାତ YVY0489310
ପ ୁ /13114 69 167 623ରବି  କମୁାର ମହା ି ପି ଯଦୁମଣୀ ମହା ି YVY0490144
ୀ /13115 59 167 624ସେୁରଖା ମହା ି ସା ରବି  କମୁାର ମହା ି YVY0489518

ପ ୁ /13116 41 167 625ରଶି ର ନ ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି YVY0489674
ପ ୁ /13117 38 167 626ଦି ି ର ନ ମହା ି ପି ରବି  କମୁାର ମହା ି YVY0490128
ପ ୁ /13118 48 167 627ପତାପ ଚ  ପଧାନ ପି ଚକଧର ପଧାନ YVY0490300
ପ ୁ /13119 40 167 628େଜଯ୍ାତି ଶ ର ପ ୁ ାଳକ ପି ରବି  ନାଥ ପ ୁ ାଳକ YVY0490169
ପ ୁ /13120 52 167 629ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାକଳୁାନ  ସାହୁ YVY0489476
ପ ୁ /13121 46 167 630ସାରଦା ପଶନନ୍  ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YVY0489302
ପ ୁ /13122 41 167 631ମାନେଗାବି  ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ YVY0490276
ପ ୁ /13123 40 167 632ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ YVY0489294
ପ ୁ /13124 31 167 633ଟୁଟୁ ସାହୁ ପି କିେଶାରୀ ସାହୁ YVY0490136
ପ ୁ /13125 74 167 634ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/022645
ପ ୁ /13126 67 167 635ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/022615
ପ ୁ /13127 45 167 636ଅରୂପରଂଜନ ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ JTV1650894
ପ ୁ /13128 54 167 637ନୀହାର ର ନ ସାଇଁ ପି େନତାନ  ସାଇଁ YVY0490284
ପ ୁ /13129 47 167 638େକଦାର ଚରଣ ସାଇଁ ପି ପେମାଦ ଚ  ସାଇଁ YVY0490292
ୀ /13130 38 167 639ସରୀତା ତିପାଠୀ ସା ପଶା  କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0489500

ପ ୁ /1st Floor3131 21 167 640ଗ୍ଯାନଦି  ମହ ି ପି ପଭାତ ମହ ି YVY1205889
ପ ୁ /23132 75 167 641େକ୍ଷତବାସୀ ବିଶାଳ ପି ଅନାମ ବିଶାଳ OR/06/043/022593
ୀ /23133 70 167 642େଶୖଳବାଳା ବିଶାଳ ସା େକ୍ଷତବାସୀ ବିଶାଳ OR/06/043/022594
ୀ /23134 46 167 643େସୗଦାମିନୀ ବିଶାଳ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ବିଶାଳ JTV1428044

ପ ୁ /23135 45 167 644େଦବବତ ବିଶାଳ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ବିଶାଳ JTV1428028
ପ ୁ /23136 39 167 645ରତିକା  ବିଶାଳ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ବିଶାଳ JTV1428051
ପ ୁ /23137 86 167 646ରାଜକିେଶାର େମାଦି ପି ମନାଲାଲ େମାଦି JTV1570563
ୀ /23138 81 167 647ଗାୟତୀ େଦବୀ େମାଦି ସା ରାଜକିେଶାର େମାଦି JTV1570571
ପ ୁ /33139 60 167 648ଜ୍ଞାେନ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଉଦୟନାଥ ଶତପଥୀ JTV1534239
ୀ /33140 52 167 649ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଶତପଥୀ ସା ଜ୍ଞାେନ କମୁାର ଶତପଥୀ JTV1534247
ୀ /43141 37 167 650ସପନ୍ା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଲି ରାଜ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1570498
ପ ୁ /53142 54 167 651ଅଭୟ କମୁାର ପାତ ପି ମେହଶର ପାତ JTV1427475
ୀ /53143 50 167 652ନିରୁପମା ପାତ ସା ଅଭୟ କମୁାର ପାତ JTV1427491
ୀ /53144 31 167 653ଏସ୍ ପଜୂା ସା ଏସ୍ ନରସିଂହ YVY0915595
ପ ୁ /63145 53 167 654ଉ ଳ କାନୁନେଗା ପି ରାଜକିେଶାର କାନୁନେଗା OR/06/043/022409
ପ ୁ /63146 36 167 655ର ିତ ନାୟକ ପି ଦ ଆୁସୀ ନାୟକ YVY0407858
ୀ /63147 35 167 656କଲଯ୍ାଣୀ ନାୟକ ସା ର ିତ ନାୟକ YVY0407866
ପ ୁ /73148 62 167 657ଲି ରାଜ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନବକମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/022610
ୀ /73149 52 167 658ସନିୁତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଲି ରାଜ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/022609
ୀ /73150 39 167 659ସିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଲି ରାଜ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1429521
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ପ ୁ /73151 29 167 660ଜ୍ଞାେନ  େଜନା ପି ବିଚିତା ନ  େଜନା YVY0489823
ୀ /73152 30 167 661ସିପା ପାତ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପାତ YVY0799452
ୀ /83153 49 167 662ମମତା ବାରିକ ସା ପାଣ ୁବାରିକ YVY0628271

ପ ୁ /83154 56 167 663ବିଶେଦବ ଦାସ ପି କ ତରୁ ଦାସ YVY0489690
ପ ୁ /83155 44 167 664ସଦୁଶର୍ନ ନାଏକ ପି େଗାକଳୁ ନାଏକ YVY0490912
ୀ /83156 75 167 665ର ାେଦବୀ ନାୟକ ସା ଦାେମାଦର ନାୟକ YVY0489716

ପ ୁ /83157 28 167 666ଅ ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ YVY0489708
ପ ୁ /83158 51 167 667ବିଶଜିତ ପ ା ପି ବନବିହାରୀ ପ ା JTV1429588
ୀ /83159 45 167 668ଯେଶାଧାରା ପ ା ସା ବିଶଜିତ୍ ପ ା JTV1429570

ପ ୁ /83160 37 167 669ରବିନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ଧୁବ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0490904
ୀ /83161 31 167 670ସଶୁୀ ସ ୀତା ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ YVY0408054

ପ ୁ /93162 33 167 671ସେୁରଶ କମୁାର ପଧାନ ପି ନଟବର ପଧାନ YVY0490821
ପ ୁ /93163 68 167 672ଭୂବନ ପଧାନ ପି େଗାବି  ପଧାନ JTV1551761
ପ ୁ /103164 68 167 673ବିର  ିନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ପଦଚରଣ ବାରିକ JTV1561992
ପ ୁ /103165 28 167 674ଅମିର ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ YVY0490847
ପ ୁ /113166 57 167 675ମାଗଣୁୀ ଦାସ ପି ତାେରଶର ଦାସ YVY0490748
ୀ /113167 49 167 676କନିୁ ଦାସ ସା ମାଗଣୁୀ ଦାସ YVY0490755
ୀ /113168 30 167 677ସକିନା ଦାସ ପି େଗାବ ର୍ ନ ଦାସ YVY0490664
ୀ /113169 28 167 678ସଷୁମା ଦାସ ପି ମାଗଣିୁ ଦାସ YVY0490763

ପ ୁ /113170 28 167 679ଅଜିତ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY0490680
ପ ୁ /113171 56 167 680ପକାଶ ଚ  େଲ ା ପି ପାେରଶର େଲ ା JTV1556786
ପ ୁ /113172 60 167 681ରତିକା  ନ ପି କାଳୀ ପସାଦ ନ YVY0490714
ପ ୁ /113173 29 167 682ରୁେପଶ କମୁାର ନ ପି ରତିକା  ନ YVY0490706
ୀ /113174 76 167 683ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ଅନାଦି ନାୟକ YVY0819672

ପ ୁ /113175 58 167 684ସତଯ୍ାନ  ନାୟକ ପି ଚ ମଣୀ ନାୟକ YVY0490649
ପ ୁ /113176 46 167 685ରବି  କମୁାର ନାୟକ ପି ଅନାଦି ନାୟକ JTV1673037
ୀ /113177 32 167 686େମାନାଲିସା ନାୟକ ପି ସତଯ୍ାନ  ନାୟକ YVY0490623
ୀ /113178 29 167 687ପିୟ ା ନାୟକ ପି ସତଯ୍ାନ  ନାୟକ YVY0490631

ପ ୁ /123179 71 167 688ଶଶକିା  ବାରିକ ପି ମାଗଣୁୀ ବାରିକ JTV1554773
ୀ /133180 56 167 689ମ ଲୁତା େଦବୀ ସା ଯଧିୁ ିର ପଧାନ YVY0576124

ପ ୁ /133181 56 167 690ଯଧିୁ ିର ପଧାନ ପି ଶତୁଘନ ପଧାନ JTV1554765
ୀ /133182 51 167 691ମ ଲୁତା ପଧାନ ସା ଯଧିୁ ିର ପଧାନ JTV1570696

ପ ୁ /143183 61 167 692ନିର ନ ମିଶ ପି ନାରାୟଣ ମିଶ YVY0491100
ୀ /143184 59 167 693ବିରାଜଲକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ନିର ନ ମିଶ YVY0491118

ପ ୁ /143185 32 167 694ନୀେତଶ ମିଶ ପି ନିର ନ ମିଶ YVY0491084
ପ ୁ /143186 28 167 695ରୀେତଶ ମିଶ ପି ନିର ନ ମିଶ YVY0491092
ପ ୁ /143187 67 167 696ବଜକିେଶାର ରାଉତ ପି ବି ୁ ରାଉତ YVY0988659
ପ ୁ /143188 49 167 697ସଶୁୀଳ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅେଲଖ ଚ  ରାଉତ JTV1426667
ୀ /153189 63 167 698ରୀତାରାଣୀ ବାରିକ ସା ଶଶକିା  ବାରିକ YVY0988667

ପ ୁ /153190 53 167 699ଦିଲୀପ କମୁାର ବାରିକ ପି ପଫଲୁ ଚ  ବାରିକ JTV1559996
ପ ୁ /153191 40 167 700ସବୁତ ବାରିକ ପି ଶଶକିା  ବାରିକ JTV1554740
ପ ୁ /153192 39 167 701ଶଭୁଜିତ ବାରିକ ପି ଶଶକିା  ବାରିକ JTV1559988
ୀ /153193 30 167 702ମାନସୀ େବେହରା ସା ଭାଗିରଥି େବେହରା YVY0915538

ପ ୁ /153194 61 167 703ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଜୟକୃ  ମହା ି JTV1554815
ପ ୁ /153195 43 167 704ସନିୁଲ କମୁାର ରାୟ ପି େଗୗର ଚ  ରାୟ YVY0799411
ପ ୁ /153196 40 167 705ସେରାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଚୖତନଯ୍ ସାଇଁ YVY0915843
ପ ୁ /163197 48 167 706ସକୁ ବିଶାଳ ପି ଋଷି ବିଶାଳ JTV2718708
ୀ /163198 42 167 707େସୗଦାମିନୀ ବିଶାଳ ସା ସକୁ ବିଶାଳ JTV2664753

ପ ୁ /163199 49 167 708ଶ ର ମହାରଣା ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହାରଣା JTV2663854
ୀ /163200 47 167 709ନୟନା ମହାରଣା ସା ଶ ର ମହାରଣା JTV2664357
ୀ /173201 44 167 710େରାଜି ଦାସ ସା ଅଜୟ ଦାସ YVY0491043
ପ ୁ /173202 29 167 711ସବୁତ ସାହୁ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ସାହୁ YVY0915462
ୀ /183203 41 167 712କଂୁଜଲତା ଖ ୁ ିଆ ସା ବିସୟ ଖ ୁ ିଆ ଖୁ ିଆ YVY1140102
ୀ /183204 44 167 713ଚ େଲଖା ରାୟ ସା ଦୀପକ ର ନ ପରିଡା YVY0407841
ୀ /193205 59 167 714ରଶୀବାଳା ମହା ି ସା ମାଗଣିୁ ଚରଣ ମହା ି YVY0491365
ୀ /203206 56 167 715ଗୀତା ଳୀ େବେହରା ସା ହରିଶ ଚ  ସାହୁ YVY0478073
ପ ୁ /203207 60 167 716ପେବାଧ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପ ନାୟକ YVY0491233
ୀ /203208 52 167 717ସଜୁାତା ପ ନାୟକ ସା ପେବାଧ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0491357
ୀ /203209 28 167 718ସଭୁଦା ପ ନାୟକ ପି ପେବାଧ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0491340
ପ ୁ /203210 36 167 719ପୀତିର ନ ସତଯ୍ଦୀପ ପି ରବୀ  ନାଥ େଜନା YVY0491258
ପ ୁ /213211 54 167 720ରବି ମାହାର ପି ରାଜୁ ମାହାର YVY0478099
ପ ୁ /213212 30 167 721େତାଫାନ୍ ମାହାର ପି ରବି ମାହାର YVY0478081
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ପ ୁ /213213 28 167 722ରାଜନ୍ ମାହାର ପି ରବି ମାହାର YVY0478347
ୀ /213214 48 167 723କନିୁ ମାହାରା ସା ରବି ମାହାର YVY0478339

ପ ୁ /213215 52 167 724ଧୀେରନ କମୁାର ମହା ି ପି ପଦ ଚରଣ ମହା ି YVY0490607
ୀ /213216 43 167 725େସାନାଲିସା ମହା ି ସା ଧୀେରନ କମୁାର ମହା ି YVY0491035

ପ ୁ /213217 38 167 726ଶକି୍ତ ପସନନ୍  ମହା ି ପି ପହଲାଦ ମହା ି YVY0490771
ପ ୁ /213218 43 167 727ମାନସ ର ନ ନାୟକ ପି ସେବର୍ ଶର ନାୟକ YVY0490581
ପ ୁ /213219 42 167 728ଉଲାସ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେବର୍ ଶର ନାୟକ YVY0490599
ୀ /213220 31 167 729ଶଭୁସିତା ନାୟକ ସା ଉଲାସ କମୁାର ନାୟକ YVY0490805
ୀ /213221 29 167 730ଗୀତା ଳୀ ନାୟକ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ନାୟକ YVY0491027

ପ ୁ /223222 60 167 731େଗୗର ଚରଣ ଭୂୟଁା ପି ରାଜକିେଶାର ଭୂୟଁା YVY0408120
ପ ୁ /223223 53 167 732ନିମାଇ ଁଚରଣ ଭୂୟଁା ପି ରାଜକିେଶାର ଭୂୟଁା YVY0408138
ୀ /223224 45 167 733ବବିତା ଭୂୟଁା ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ଭୂୟଁା YVY0408112
ୀ /223225 34 167 734ମିନା ଦାସ ସା ସଶୁା  ଦାସ YVY0487223

ପ ୁ /223226 38 167 735ପବୀର କମୁାର ମହାଳି ପି ବିଚିତାନ  ମହାଳି YVY0408146
ପ ୁ /223227 38 167 736ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭରତ ଚ  ନାୟକ YVY0490342
ୀ /223228 30 167 737ରଜନୀ ପ ା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ପ ା YVY0490367
ୀ /223229 36 167 738ଗୀତା ଳୀ ପଧାନ ସା ମିହିର ପସାଦ ପଧାନ YVY0490359

ପ ୁ /223230 42 167 739ଭକ୍ତ ର ନ ତିପାଠୀ ପି ରମାନାଥ ତିପାଠୀ YVY0487215
ୀ /223231 35 167 740ଲିଜା ତିପାଠୀ ସା ଭକ୍ତ ର ନ ତିପାଠୀ YVY0487231
ୀ /233232 29 167 741ଇ ିତା ଦାସ ପି ପତାପ କମୁାର ଦାସ YVY0408062
ୀ /233233 32 167 742ତୁଷାର କା ି ନାୟକ ସା ରବି ନାୟକ YVY0487702

ପ ୁ /233234 28 167 743ପୀତିକା  ପିୟବତ ପି ବୀର କିେଶାର ସାହୁ YVY0487256
ପ ୁ /233235 48 167 744ମେନାଜ କମୁାର ରାୟ ପି କା ିର୍କ ଚ  ରାୟ YVY0487249
ପ ୁ /243236 44 167 745ସେ ାଷ କମୁାର ପଧାନ ପି ବଜ କିେଶାର ପଧାନ YVY0487710
ପ ୁ /243237 33 167 746ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାମ ରା ପି ନିର ନ ସାମ ରା YVY0487744
ପ ୁ /253238 29 167 747େଦବଜିତ୍ ଦ ପି େସୗେମଶ ଚ  ଦ YVY0408161
ୀ /253239 30 167 748ମ ଶୁୀ ମହାପାତ ପି ବିଶତିଜ୍ ମହାପାତ YVY0488684

ପ ୁ /263240 39 167 749େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ମଧସିୁତା େବେହରା YVY0485375
ପ ୁ /263241 33 167 750ଶମନୁାଥ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YVY0485359
ୀ /263242 32 167 751ଜାନକୀ େବେହରା ସା ମାନସ ଚ  େବେହରା YVY0485367

ପ ୁ /263243 43 167 752ର ନ ବିଶାଳ ପି ନେରା ମ ବିଶାଳ YVY0407973
ୀ /263244 36 167 753ଅ ର୍ନା ବିଶାଳ ସା ର ନ ବିଶାଳ YVY0407981

ପ ୁ /263245 41 167 754ସ ୟ ମ ରାଜ ପି ନାରାୟଣ ମ ରାଜ YVY0407965
ପ ୁ /263246 52 167 755ସି ାଥର୍  ମିଶ ପି ମେନାର ନ ମିଶ YVY0407833
ୀ /263247 38 167 756ଧରିତୀ ମିଶ ସା ମାନସ ର ନ ପାଣିଗାହୀ YVY0485342

ପ ୁ /263248 36 167 757ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଖଦାଳ ସାହୁ YVY0407957
ୀ /273249 34 167 758ମାଳତୀ େବେହରା ସା ଚି ର ନ େବେହରା YVY0485839

ପ ୁ /273250 39 167 759େଗୗରା  ଚରଣ ମଦୁୁଲି ପି ନିଳମଣୀ ମଦୁୁଲି YVY0819656
ୀ /273251 31 167 760ସମିୁତା ମଦୁୁଲି ସା ରମାକା  ମଦୁୁଲି YVY1022680

ପ ୁ /283252 29 167 761ରାେଜଶ କମୁାର ମହା ି ପି ବିମଳ କମୁାର ମହା ି YVY0485862
ପ ୁ /283253 28 167 762ରାେକଶ କମୁାର ମହା ି ପି ବିମଳ କମୁାର ମହା ି YVY0485870
ପ ୁ /283254 32 167 763ପରୁୁେଷା ମ ସାହୁ ପି େଗାଲଖ ଚ  ସାହୁ YVY0915694
ୀ /283255 31 167 764ଜ୍ଞାନସୀ ସାହୁ ସା ପରୁୁେଷା ମ ସାହୁ YVY0915629
ୀ /293256 51 167 765ପଭାବତୀ େଭାଳ ସା ହରିଶ ଚ  େଭାଳ YVY0486472
ୀ /293257 29 167 766ଶମିର୍ଲା େଭାଳ ପି ହରିଶ ଚ  େଭାଳ YVY0576157
ୀ /293258 47 167 767ସରିତା ମହା ି ପି ବିଜୟ େକତନ ମହା ି YVY0486498
ୀ /303259 43 167 768ବିେନାଦିନି େଜନା ସା ସେୁରଶ ଚ  େଜନା YVY0486480
ୀ /303260 34 167 769ତୁଷାରକା  େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0486506

ପ ୁ /303261 72 167 770ଦୁଃଶାସନ ରାଉତ ପି ମ ରଧର ରାଉତ YVY0485334
ୀ /303262 43 167 771କା ନବାଳା ରାଉତ ସା ଦୁଃଶାସନ ରାଉତ YVY0488700
ପ ୁ /303263 29 167 772ବିକମ କିେଶାରୀ ରାଉତ ପି େଦେବ  ରାଉତ YVY0971671
ୀ /313264 39 167 773ମେହଫଜୁା େବଗମ୍ ପି ଇବାହିମ ଖଁା YVY0485177
ପ ୁ /313265 60 167 774ନିର ନ ସାମ ରା ପି ର ନାଥ ସାମ ରା YVY0486738
ପ ୁ /313266 28 167 775ଅଜୟ କମୁାର ସାମ ରା ପି ନିର ନ ସାମ ରା YVY0484865
ପ ୁ /313267 31 167 776ଅଭିକ େସନ୍ ପି ପେମାଦ କମୁାର େସନ୍ YVY0485151
ପ ୁ /313268 38 167 777ପଦୀପ େସନଗୁ ା ପି ବାମପଦ େସନଗୁ ା YVY0485169
ୀ /313269 34 167 778ଇତିଶୀ ତିପାଠୀ ସା ପଦିପ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0486720
ପ ୁ /323270 27 167 779କ୍ଷୀତିଷ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ପେମାଦ ବିଶାଳ YVY0486746
ୀ /323271 31 167 780ଲିଲିମଣି ନ ସା ବିଭୁପଦ ନ YVY0484477
ୀ /323272 33 167 781େଯାଗମାୟା ରାୟ ପି ରବିନାରାୟଣ ରାୟ YVY0915421
ୀ /323273 50 167 782େପମଲତା ସାହୁ ସା େଛତ କମୁାର ସାହୁ YVY0484485
ୀ /323274 25 167 783ପ ୁ ାଲତା ସାହୁ ପି େଛତ କମୁାର ସାହୁ YVY0915397

53 107/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 44ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /333275 31 167 784କୃ ପିୟା େମାହପାତରା ପି ସଶୁା  କମୁାର ମହାପାତ YVY0484857
ୀ /333276 28 167 785ସପିୁୟା ମହାପାତ ପି ସଶୁା  କମୁାର ମହାପାତ YVY0489286
ୀ /343277 44 167 786ଉଷାରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ସମୀର କମୁାର ନାୟକ YVY0627919
ୀ /343278 29 167 787େମାନିକା ବିଶାଳ ପି ସେରାଜ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0576132

ପ ୁ /343279 45 167 788ସମୀର କମୁାର ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ YVY0627927
ପ ୁ /353280 36 167 789ଶ ର େବେହରା ପି କମୁାର େବେହରା YVY0799478
ପ ୁ /353281 36 167 790ଅମିତ କମୁାର େବେହରା ପି ଦୁବର୍  ଚରଣ େବେହରା YVY0915835
ପ ୁ /353282 36 167 791ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ମ ୁଳି େବେହରା YVY0915884
ୀ /353283 19 167 792ଦୀପଶଖିା ଦାସ ପି ଆଦିତ୍ଯ ନାରାୟଣ ଦାସ YVY1022813

ପ ୁ /353284 28 167 793ଅଭିେଷକ ପ ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0478057
ପ ୁ /353285 52 167 794ମିହିର କମୁାର ରାଉତ ପି ଅଭୟ ଚରଣ ରାଉତ YVY0799213
ପ ୁ /353286 33 167 795ଚ ନ ରାଉତ ପି ଆଦିକ  ରାଉତ YVY0799494
ୀ /353287 26 167 796ଶଭୁସିତା ତରାଇ ସା ସକୁା  ତରାଇ YVY1022839

ପ ୁ /363288 28 167 797ରୁଦ ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ରବି  ନାଥ ମିଶ YVY0627901
ୀ /363289 52 167 798ସଜୁାତା ମହା ି ସା ସେ ାଶ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0408047

ପ ୁ /373290 30 167 799ସେ ାଷ ଦାସ ପି ଗାଲୁ ଦାସ YVY0482646
ୀ /373291 30 167 800ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ YVY0482653
ୀ /373292 28 167 801କବିତା ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ YVY0482638
ୀ /383293 36 167 802ଅପ ର୍ା ମଲିକ ପି କା ିର୍କ ଚ  ମଲିକ YVY0482620
ୀ /393294 36 167 803ରାଜଲଷୀ ବରାଳ ସା ତିେଦବ ସ ୁ ର ବରାଳ YVY0971721

ପ ୁ /393295 37 167 804ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା YVY0482174
ପ ୁ /393296 32 167 805ପାବକ େଦବଦଶର୍ନ ଦାସ ପି ମେନାର ନ ଦାସ YVY0627877
ୀ /393297 48 167 806ମ  ୁଖିଲାର ସା ଗିରିଶ ଖିଲାର YVY0485136
ୀ /393298 26 167 807ମନସିନୀ ମହାପାତ ପି ବିଶଜିତ ମହାପାତ YVY0971754
ୀ /393299 29 167 808ମଧସିୁତା ନାୟକ ପି େଗାବି  ଚ  ନାୟକ YVY0484873
ୀ /393300 41 167 809ଗୀତା ଳୀ ରାଉତ ସା ରାେଜ  କମୁାର ରାଉତ YVY0971697

ପ ୁ /393301 36 167 810ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YVY0482182
ପ ୁ /393302 34 167 811ରଂଜନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମସ ଚ  ସାହୁ YVY0482190
ୀ /393303 32 167 812ଝିଲି ସାହୁ ପି ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ YVY1061043
ୀ /403304 42 167 813ସାବିତୀ େଦବୀ ସା ବୀେର  ସା YVY0484261

ପ ୁ /403305 31 167 814ଚ ନ ସାହା ପି ପଜୁନ ସାହା YVY0484287
ପ ୁ /403306 28 167 815ଶ ର ସାହା ପି ରାମ ଭଗତ ସାହା YVY0484279
ୀ /403307 28 167 816ସ ଯ୍ା ସାହା ପି ରାମ ଭଗତ୍ ସାହା YVY0484444

ପ ୁ /403308 26 167 817ସରୂଜ ସାହା ପି ସିପଜୁନ ସାହା YVY0915355
ୀ /403309 26 167 818ସନୁୀତା ସାହା ସା ଚ ନ ସାହା YVY0915637
ୀ /413310 38 167 819େସନ୍ହଲତା େବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା YVY0627778

ପ ୁ /413311 72 167 820ପଭାକର ମହା ି ପି କାଳ ୁମହା ି YVY0483099
ୀ /413312 67 167 821ଉ ୁ ମହା ି ସା ପଭାକର ମହା ି YVY0484451
ୀ /413313 38 167 822କନୁ ପିୟା ମହା ି ସା ପଭାକର ମହା ି YVY0484469
ୀ /413314 35 167 823ଅନୁରାଧା ମହା ି ପି ପଭାକର ମହା ା YVY0482935

ପ ୁ /413315 32 167 824ସଂଗାମ େସଠୀ ପି ସାର ଧର େସଠୀ YVY1022771
ପ ୁ /413316 26 167 825ବିକମ େସଠୀ ପି ସାର ଧର େସଠୀ YVY1022763
ୀ /423317 31 167 826ରଶୀତା ବାରିକ ପି ନେର  ବାରିକ YVY0725945
ୀ /423318 74 167 827ସରସତୀ ପାତ ସା ନାରାୟଣ ପାତ YVY0484246

ପ ୁ /423319 53 167 828ପଦୀ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାଇଁ YVY0408179
ୀ /423320 49 167 829ଶକୁ ଳା ସାଇଁ ସା ପଦୀ  କମୁାର ସାଇଁ YVY0408153

ପ ୁ /433321 50 167 830ଚି ର ନ ସାମଲ ପି ବହାନ  ସାମଲ YVY0482927
ପ ୁ /443322 28 167 831ମେନାର ନ ଦାସ ପି ପଶା  କମୁାର ଦାସ YVY0482919
ପ ୁ /443323 28 167 832ଉମାକା  େଜଠୀ ପି ରବି  କମୁାର େଜଠୀ YVY0482893
ୀ /443324 34 167 833ପଦାସିନା ପରିଡା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା YVY0408088
ୀ /443325 31 167 834େଲାପାମଦୁା ପରିଡା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା YVY0408070
ପ ୁ /443326 28 167 835ଦୀପକ କମୁାର ପରିଡା ପି ଧେନଶର ପରିଡା YVY0482901
ୀ /453327 28 167 836େନହାମିତା ମହା ି ପି ଚି ର ନ ମହା ି YVY0482661
ପ ୁ /463328 45 167 837ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ତବତିଆ ପଧାନ YVY0627752
ପ ୁ /463329 44 167 838େଦେବ  କମୁାର ରାଉତ ପି ବୀରବର ରାଉତ YVY0627596
ପ ୁ /463330 34 167 839େକଦାରନାଥ ରାଉତ ପି ପାଣ ରାଉତ YVY0627604
ପ ୁ /463331 30 167 840ଗେଣଷ ରାଉତ ପି ବିେଦଶୀ ରାଉତ YVY0627729
ୀ /463332 29 167 841ଶମିର୍ ା ରାଉତ ସା ବିକମ େକଶରୀ ରାଉତ YVY0971655
ପ ୁ /463333 56 167 842ସଧୁୀର େସନାପତି ପି ସେୁର  େସନାପତି YVY0627554
ୀ /463334 45 167 843ସୟଂପଭା େସନାପତି ସା ସଧୁୀର େସନାପତି YVY0627570
ପ ୁ /473335 56 167 844େଦବାଶଷି କମୁାର ପି ମଟିନ୍ କମୁାର YVY0483131
ୀ /473336 21 167 845ରିଥିମ୍ ପରିଜା ପି ବିଶଜିତ ପରିଜା YVY1139997
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ପ ୁ /473337 45 167 846ମେନାଜ ରାଉତ ପି ବାବାଜୀ ରାଉତ YVY0483123
ୀ /473338 42 167 847ସସିତା ସନୁାନି ମା ସୀମା ସନୁାନି YVY0483248

ପ ୁ /473339 47 167 848େଯାେଗ  ନାଥ ସାଇଁ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0483115
ୀ /473340 43 167 849ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା େଯାେଗ  ନାଥ ସାଇଁ YVY0915876
ୀ /483341 29 167 850ଶତା ୀ ମହା ି ପି ପଭାତ ଚ  ମହା ି YVY0484253

ପ ୁ /483342 71 167 851ଅ ୁର୍ନ ମହାରଣା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାରଣା YVY0408039
ୀ /483343 56 167 852େଗାଲାପ ମ ରୀ ମହାରଣା ସା ଅ ୁର୍ନ ମହାରଣା YVY0408021
ୀ /483344 39 167 853ନିବାସିନୀ ମହାରଣା ପି ଅଜୁର୍ ନ ମହାରଣା YVY0407999
ୀ /483345 41 167 854ସସିତା ଓଝା ସା କୁ ବିବାରୀ ଓଝା YVY0408013
ୀ /483346 34 167 855ମାନସୀ ପରିଡା ସା ର ନ ପରିଡା YVY0483289
ୀ /483347 42 167 856ସମିୁତା େସନାପତୀ ସା ସେୁର  େସନାପତୀ YVY0483271
ୀ /493348 63 167 857ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ବାମନ ଚରଣ ସାହୁ YVY0408203

ପ ୁ /503349 34 167 858ଚିନୟ ର ନ ବାରିକ ପି ବି ୁ ପସାଦ ବାରିକ YVY0483255
ପ ୁ /503350 34 167 859ମଳୟ ର ନ ବାରିକ ପି ବି ୁ ପସାଦ ବାରିକ YVY0483974
ୀ /513351 33 167 860ଅ ିତା େଭୗମିକ ପି ଅମଲ େଭୗମିକ୍ YVY0700567
ୀ /513352 46 167 861ରମା ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ YVY0481234
ୀ /513353 44 167 862ମମତା ଦାସ ସା ବି ୁ ଦାସ YVY0627547

ପ ୁ /513354 36 167 863ବିଦଯ୍ାଧର ଦାଶ ପି ନିର ନ ଦାଶ YVY0481226
ୀ /513355 30 167 864ଶଭୁଶୀ େଗାଛାୟତ ପି ବିଦୁର ଚରଣ େଗାଛାୟତ YVY0483727

ପ ୁ /513356 34 167 865ଅସିତାଭ େଜନା ପି ପକାଶ କମୁାର େଜନା YVY0483701
ପ ୁ /513357 43 167 866ହରି  ମହାପାତ ପି ସେବର୍ ଶର ମହାପାତ YVY0483735
ପ ୁ /513358 29 167 867ସାୟଂପକାଶ ପରିଡା ପି ସତଯ୍ବତ ପରିଡା YVY0408096
ୀ /513359 32 167 868ସବିତା ସାହୁ ମା ର ଲୁତା ସାହୁ YVY0485144

ପ ୁ /513360 30 167 869କ୍ଷମା ସାଗର ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ YVY0483719
ପ ୁ /513361 40 167 870େଯାେଶଫ୍ େସନ୍ ପି ବନ ବିହାରୀ େସନ୍ YVY0407890
ପ ୁ /513362 37 167 871ବ ିଶ ବିନୟ େସନ୍ ପି ବନ ବିହାରୀ େସନ୍ YVY0407916
ପ ୁ /513363 36 167 872ଭାରତ ଭୂଷଣ େସନ ପି ବନ ବିହାରୀ େସନ୍ YVY0407908
ପ ୁ /513364 25 167 873ମେନାଜ କମୁାର େସାଇ ପି ବିକମ ସାଇଁ YVY1022714
ୀ /513365 23 167 874ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି ବିକମ ସାଇଁ YVY1022722

ପ ୁ /523366 29 167 875ଶୀମ  ନାୟକ ପି ଭାବଗାହୀ ନାୟକ YVY0408211
ପ ୁ /523367 25 167 876କାଳ ୀ େସାଇଁ ମା ମାଳତୀ େସାଇଁ YVY1022706
ପ ୁ /533368 37 167 877ଲାଲୁ େବେହରା ପି ସଦାଶବି େବେହରା YVY0483941
ୀ /533369 37 167 878ପ ୁ ଲତା େଦହୁରୀ ସା ହାଡୁ ସାଇଁ YVY1022730

ପ ୁ /543370 28 167 879ସ ିଦାନ  କର ପି ଚି ର ନ କର YVY0481242
ୀ /553371 34 167 880ନିେବଦିତା ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY0407932
ୀ /553372 39 167 881ଅ ନା ସାଇଁ ସା କୃ ଚ  ସାଇଁ YVY1022748
ୀ /563373 64 167 882ପମିଳା ଭୂୟଁା ସା ହଳଧର ଭୂୟଁା YVY0483958

ପ ୁ /563374 42 167 883ଅମିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ହଳଧର ସାଇଁ YVY0481259
ପ ୁ /573375 32 167 884ଅଂଶମୁାନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ମାନସ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0479600
ପ ୁ /573376 34 167 885ମନୁା େବେହରା ପି ପରେଦଶୀ େବେହରା YVY0627372
ପ ୁ /573377 31 167 886କା ିର୍କ େବେହରା ପି ନ  େବେହରା YVY0627463
ୀ /573378 28 167 887ସସିତା େବେହରା ସା କା ିର୍କ େବେହରା YVY0627448

ପ ୁ /573379 29 167 888େଗାପାଳ କି ା େବହୁରା ପି ଲଳିତ େବହୁରା YVY0481655
ପ ୁ /573380 29 167 889ଦୀ ି ର ନ ବିଶାଳ ପି ରାଜ କିେଶାର ବିଶାଳ YVY0479592
ପ ୁ /573381 31 167 890ରିେତଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0481630
ପ ୁ /573382 29 167 891ରଣବୀର ଦାସ ପି ର ୀବ ଦାସ YVY1140045
ପ ୁ /573383 40 167 892ଭୀମବାହଦୁର୍ େକ୍ଷତୀ ପି ହିରା ବାହାଦୁର୍ େକ୍ଷତୀ YVY0479477
ପ ୁ /573384 44 167 893ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହା ି YVY0481614
ପ ୁ /573385 35 167 894ପିକିନା ନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ YVY0627422
ୀ /573386 33 167 895ମୀନା ନାୟକ ସା ପିକିନା ନାୟକ YVY0627414
ପ ୁ /573387 33 167 896କାଳିଆ ନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ YVY0627356
ୀ /573388 29 167 897ରାନୁ ନାୟକ ସା କାଳିଆ ନାୟକ YVY0627406
ପ ୁ /573389 27 167 898ଚ ନ ପରିଡା ପି ମେହ  ପରିଡା YVY0627398
ପ ୁ /573390 31 167 899ଶୀକା  ନାଥ ଶମର୍ା ପି ପହାଦ ଶମର୍ା YVY0481648
ୀ /573391 35 167 900େମାନିକା ଶି ସା ପଶା  କମୁାର ତରାଇ YVY0481622
ପ ୁ /573392 51 167 901ଦୟାନିଧୀ ତରାଇ ପି ଦୂେଯଯ୍ର୍ାଧନ ତରାଇ YVY0482166
ୀ /583393 34 167 902ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା YVY0480004
ପ ୁ /583394 31 167 903ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YVY0481218
ପ ୁ /583395 31 167 904ଶୀକା  ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ YVY0479998
ୀ /583396 27 167 905ଦି ୀ ମୟୀ ଶତପଥୀ ପି ପଭାକର ଶତପଥୀ YVY0627323
ୀ /593397 43 167 906ପ ୁ ା ଳୀ କାନୁନେଗା ସା ବିଜୟ କାନୁନେଗା YVY0831057
ୀ /593398 39 167 907ବନାନୀ ମହା ି ସା ସତଯ୍ର ନ ପ ନାୟକ YVY0479980
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ୀ /603399 39 167 908ପ ଜିନୀ େବେହରା ପି ନିଧି େବେହରା YVY0479576
ୀ /603400 28 167 909ରୁବି େବେହରା ପି ନିଧି ଚରଣ େବେହରା YVY0479568
ୀ /603401 60 167 910ର ିତା ଦାସ ସା ଶଯ୍ାମ ପସାଦ ଦାସ YVY0479972
ୀ /603402 54 167 911ନୟନା ଦାସ ସା ସବୁାଷ ଚ  ଦାସ YVY0627281

ପ ୁ /603403 53 167 912ସବୁାଷ ଚ  ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ YVY0627331
ୀ /603404 36 167 913ପଜ୍ଞା ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ପସାଦ ଦାସ YVY0479493
ୀ /603405 34 167 914େସୗମଯ୍ା ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ପସାଦ ଦାସ YVY0479501

ପ ୁ /603406 27 167 915ବିକାଶ ଦାସ ପି ବିପିନ ଦାସ YVY0627299
ୀ /603407 27 167 916କି ା ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ପସାଦ ଦାସ YVY0627265
ୀ /603408 29 167 917ପତିମା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ YVY0627257

ପ ୁ /613409 82 167 918ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା ପି କା ାଳି େବେହରା YVY0479196
ପ ୁ /613410 28 167 919ସମୁନ କମୁାର େବେହରା ପି ସାଧ ୁେବେହରା YVY0479204
ପ ୁ /613411 42 167 920ପଶା  କମୁାର େପାଇ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େପାଇ YVY0479469
ପ ୁ /613412 32 167 921ସଶୁା  େପାଇ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େପାଇ YVY0627208
ପ ୁ /613413 28 167 922ରତିକା  େପାଇ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େପାଇ YVY0479170
ପ ୁ /613414 35 167 923ସେବର୍ ଶର ସାହୁ ପି ଧେୁଳଶର ସାହୁ YVY0479188
ପ ୁ /623415 58 167 924େସୗମଯ୍ର ନ ଦାସ ପି େଗୗର ସ ୁ ର ଦାସ YVY0407874
ପ ୁ /633416 49 167 925ନକଳୁ େଜନା ପି ଜଳଧର େଜନା YVY0478917
ପ ୁ /643417 35 167 926ରାହୁଲ ମହାପାତ ପି ଚି ରଂଜନ ମହାପାତ YVY1022698
ପ ୁ /643418 27 167 927ଗରୁୁ ପସାଦ ପାତ ପି ସତଯ୍ବତ ପାତ YVY0627182
ୀ /643419 70 167 928େପମଲତା ରାୟ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ରାୟ YVY0479162

ପ ୁ /643420 45 167 929ମାନସ ରଂଜନ େସନାପତି ପି ମେହଶର େସନାପତି YVY0627224
ପ ୁ /643421 39 167 930ବିକାଶ ର ନ େସନାପତି ପି ମେହଶର େସନାପତି YVY0627166
ୀ /643422 27 167 931ସଭୁଦା େସଠୀ ପି େମାହନ କମୁାର େସଠୀ YVY0799437

ପ ୁ /428B/6/13423 29 167 932ସତଯ୍ଜୀତ ଜାନା ପି ମୀମନ୍ୟ ଜାନା YVY0408187
ପ ୁ /663424 56 167 933େଶୖେଳ  ବିଶାଳ ପି ସତଯ୍ାନ  ବିଶାଳ YVY0627133
ପ ୁ /663425 28 167 934େଜଯ୍ାତି ର ନ ବିଶାଳ ପି େଶୖେଳ  ବିଶାଳ YVY0627158
ୀ /663426 25 167 935ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ବିଶାଳ ପି େଶୖେଳ  ବିଶାଳ YVY0915553
ୀ /663427 51 167 936ମିନଭର୍ା େଦଇ ସା େଶୖେଳ  ବିଶାଳ YVY0627125

ପ ୁ /663428 40 167 937େଗୗ ମ ମିଶ ପି ସଦାଶବି ମିଶ YVY0627091
ୀ /663429 37 167 938ଲକ୍ଷୀପିୟା ମିଶ ସା େଗୗତମ ମିଶ YVY0627109

ପ ୁ /663430 31 167 939ଆଶଷି କମୁାର ପାତ ପି ତପନ କମୁାର ପାତ YVY0478909
ୀ /673431 39 167 940ଜୟଂତୀ େବେହରା ସା ଅବିରାମ େବେହରା YVY1277185

ପ ୁ /673432 32 167 941ମିଥନୁ୍ େଜନା ପି ରବି  ନାଥ େଜନା YVY0478636
ପ ୁ /673433 38 167 942ବିଶ ର ନ ମଲ ପି ବିକଳି ଚରଣ ମଲ YVY0627067
ପ ୁ /673434 46 167 943ପତିତ ପାବନ ମହା ି ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମହା ି YVY0478875
ପ ୁ /673435 36 167 944ସତିୃ ର ନ ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ YVY0478891
ପ ୁ /673436 38 167 945ରାେଜଶ ପରିଡା ପି ଆକଲୁା ନ  ପରିଡା YVY0627034
ପ ୁ /673437 36 167 946ସଧୁୀର କମୁାର ପରିଡା ପି ଭାନୁ ଚରଣ ପରିଡା YVY0627042
ପ ୁ /673438 37 167 947ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ ର ସାହୁ YVY0478677
ପ ୁ /673439 36 167 948େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YVY0478651
ପ ୁ /673440 51 167 949ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାଇଁ YVY0478644
ୀ /673441 46 167 950ଚିତାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ YVY0478883

ପ ୁ /673442 41 167 951ଚି ର ନ ସାଇଁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାଇଁ YVY0478669
ୀ /683443 29 167 952ଗାୟତୀ ଦାସ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0627026
ୀ /683444 29 167 953ତପସିନୀ ପରିଡା ପି ଭ ର ପରିଡା YVY0627018

ପ ୁ /683445 31 167 954ଦି ି ର ନ ସାମଲ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ସାମଲ YVY0478370
ପ ୁ /693446 34 167 955ଅମିତାଭ େଜନା ପି ପକାଶ କମୁାର େଜନା YVY0478354
ୀ /693447 40 167 956କବିତା ମ ରୀ ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0479584
ୀ /703448 61 167 957ମେହମଦୁା େବଗମ୍ ସା ଇବାହିମ୍ ଖଁା YVY0478362
ୀ /713449 34 167 958ରାଜଶୀ ମହା ସା ଜୟ  ମହା YVY0626929
ପ ୁ /713450 39 167 959ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ମଲ ପି ମେହଶର ମଲ YVY0626952
ପ ୁ /713451 35 167 960ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ପି ଜେଗ  ନାଥ ମହା YVY0626960
ପ ୁ /713452 34 167 961ଦାଶରଥୀ ମହା ପି ବନବିହାରୀ ମହା YVY0626937
ପ ୁ /713453 44 167 962ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY0626978
ୀ /713454 33 167 963ମିତାଲି ମହା ି ସା ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି YVY0626986
ୀ /713455 29 167 964ମାନିତା ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY0626994
ପ ୁ /713456 30 167 965ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ନାୟକ YVY0626911
ୀ /713457 33 167 966ରଶତିା ପରିଡା ସା ପଦୀ  କମୁାର ପରିଡା YVY0627000
ୀ /713458 28 167 967ଲିସଲିନା ପରିଡା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା YVY0626945
ପ ୁ /723459 36 167 968ଶରତ କମୁାର େକ୍ଷତୀ ପି ହିରା ବାହାଦୁର େକ୍ଷତୀ YVY0626903
ପ ୁ /723460 41 167 969ବିକମ କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ନାୟକ YVY0626879
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ୀ /723461 37 167 970ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ଦିଲିପ େବେହରା YVY0626895
ପ ୁ /723462 34 167 971କାହନ୍  ୁନାୟକ ପି ଅରକ୍ଷୀତ ନାୟକ YVY0626853
ପ ୁ /723463 31 167 972ଉଲାସ ଚ  ରାଉତ ପି ଆଦିକ  ରାଉତ YVY0626861
ପ ୁ /733464 51 167 973ତରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ମେହଶର ନାୟକ YVY0626846
ପ ୁ /743465 37 167 974ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଦାସ YVY0626796
ପ ୁ /743466 41 167 975ପଭାସ ରଂଜନ ମିଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ YVY0626820
ପ ୁ /743467 40 167 976ବିନୟ ପକାଶ ମହାପାତ ପି ବିଶନାଥ ମହାପାତ YVY0626838
ପ ୁ /743468 47 167 977ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶତୃଘନ ନାୟକ YVY0626812
ପ ୁ /743469 30 167 978ମେନାରଂଜନ ନାୟକ ପି ସଧୁୀର ନାୟକ YVY0626804
ପ ୁ /753470 29 167 979େଗୗରି ଶ ର ଦାଶ ପି ଅେଲଖ ବିହାରୀ ଦାଶ YVY0626788
ୀ /753471 59 167 980ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପ ା ପି ସାର ଧର ମହାପାତ YVY0626770
ୀ /763472 29 167 981ପତିକ୍ଷା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଭୂୟଁା ସା ର ିତ କମୁାର ଭୂୟଁା YVY0626762

ପ ୁ /763473 49 167 982ସାଗର ରାଉତରାୟ ପି ଯେଶାବ  ରାଉତରାୟ YVY0626754
ୀ /773474 27 167 983ଜୟଶୀ ଗଛାୟତ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଗଛାୟତ YVY0626739
ୀ /773475 27 167 984ଶଭୁସିତା ଗଛାୟତ ପି ବିଦୁର ଚରଣ ଗଛାୟତ YVY0626747
ୀ /783476 31 167 985ଦ ପାଟି ଦି ି ମୟୀ େଦାରା ସା ଦ ପାଟି ଅେଲଖ େଦାରା YVY0626705
ୀ /793477 33 167 986ଇତିଶୀ େଜନା ପି ଭରତ କମୁାର େଜନା YVY0626655

ପ ୁ /793478 28 167 987ସେ ାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ନକଳୁ ସାହୁ YVY0626689
ପ ୁ /803479 30 167 988ମାନସ ବାରିକ ପି କିେଶାର ବାରିକ YVY0725952
ପ ୁ /803480 28 167 989ନିର ନ ବାରିକ ପି କିେଶାର ଚ  ବାରିକ YVY0725937
ୀ /813481 28 167 990ଆୟୁସି ଗୁ ା ପି େମାହନ କମୁାର ଗୁ ା YVY0702084

ପ ୁ /993482 38 167 991େଗୗରୀ ଶ ର ପ ା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ପ ା YVY1022755
ପ ୁ /1013483 49 167 992ପଦୀ  କିେଶାର ରାଉତରାୟ ପି ଧୁବ ଚରଣ ରାଉତରାୟ YVY1140060
ୀ /1153484 29 167 993ଅ ର୍ନା ସାହୁ ସା ମାଧବାନ  ସାହୁ YVY1139971

ପ ୁ /1163485 41 167 994ବୀରବର େବେହରା ପି ଗନୁ୍ଡିଚା େବେହରା YVY1140078
ପ ୁ /1163486 34 167 995ମାନସ ର ନ େବେହରା ପି ବଜ କିେଶାର େବେହରା YVY1139989
ୀ /1163487 19 167 996େରାଜଲୀନ ପ ା ସା କୃ  ପ ା YVY1277995
ୀ /1283488 42 167 997ନିବାସୀ ନାଇକ ସା କସୁନିୂଆ ନାଇକ YVY1277573
ୀ /1343489 38 167 998ସମିୁତା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ YVY1140094
ୀ /1363490 22 167 999ବନିତା ଦାସ ପି ବିପିନ ଦାସ YVY1140052

ପ ୁ /1413491 45 167 1000ଗିରିଜା ଶ ର ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ YVY1140037
ୀ /1413492 45 167 1001ପଜ୍ଞା ପରିମିତ ପଧାନ ସା ଗିରୀଜା ଶ ର ନାୟକ YVY1140029

ପ ୁ /9993493 35 167 1003ଚ  ସଯ଼ଯ୍ର୍ ରାଉତ ପି ରବି  ରାଉତ YVY0971747
ୀ /13494 62 167 1004ରଶେିରଖା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ନିେରାଦ କମୁାର ମିଶ JTV1438035

ପ ୁ /13495 44 167 1005ରାେଜ  କମୁାର ବାରିକ ପି ରବୀ  ବାରିକ YVY0625921
ୀ /13496 41 167 1006କମୁଦିୁନୀ ବାରିକ ସା ରାେଜ  କମୁାର ବାରିକ YVY0625947

ପ ୁ /13497 65 167 1007ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ହୃଦାନ  େବେହରା JTV1437383
ପ ୁ /13498 55 167 1008ଚି ର ନ େବେହରା ପି ଯଦୁମଣି େବେହରା JTV1563865
ପ ୁ /13499 33 167 1009ନିର ନ େବେହରା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ େବେହରା YVY0490094
ୀ /13500 32 167 1010ଅନୀତା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା YVY0490102

ପ ୁ /13501 33 167 1011ପଦଶୀ ନାୟକ ଜୀବାନ ପି ପିତାମର ନାୟକ YVY0490086
ପ ୁ /13502 45 167 1012ଅଜୟ କମୁାର ମଲିକ ପି ନଟବର ମଲିକ YVY0490151
ପ ୁ /13503 66 167 1013ନିେରାଦ କମୁାର ମିଶ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ମିଶ JTV1438027
ପ ୁ /13504 64 167 1014ବଟକୃ  ମହାପାତ ପି ସି ୁ ଚ  ମହାପାତ YVY0625905
ୀ /13505 53 167 1015ସାରଳା ମହାପାତ ସା ବଟକୃ  ମହାପାତ YVY0625178

ପ ୁ /13506 36 167 1016ଆେଲାକ ମାହାପାତ ପି ବଟକୃ  ମହାପାତ YVY0625871
ପ ୁ /13507 35 167 1017ଦିପକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବଟକୃ  ମହାପାତ YVY0625889
ପ ୁ /13508 61 167 1018ଯଧିୁ ିର ପରିଡା ପି େଗାପବ ୁ ପରିଡା YVY0625913
ପ ୁ /13509 35 167 1019ମାନସ ରଣା ପି େବୗକୁ ନାଥ ରଣା YVY0490078
ପ ୁ /13510 31 167 1020ମଳୟ କମୁାର ରଣା ପି େବୗକୁ  ନାଥ ରଣା YVY0490011
ପ ୁ /13511 64 167 1021ଦିବାକର ସାଇଁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ JTV1477157
ପ ୁ /13512 43 167 1022ପଶା  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0490110
ପ ୁ /23513 63 167 1023ବଂଶୀଧର ପ ୁ ାଳକ ପି ଶୀଧର ପ ୁ ାଳକ OR/06/043/024619
ୀ /23514 56 167 1024ତାରାତାରାଣୀ ପ ୁ ାଳକ ସା ବଂଶୀଧର ପ ୁ ାଳକ OR/06/043/246620
ପ ୁ /23515 78 167 1025ସଦୁଶର୍ନ ସାମ ରାୟ ପି ଫଗ ୁଚରଣ ସାମ ରାୟ OR/06/043/302085
ୀ /23516 70 167 1026ନଳିନି ସାମ ରାୟ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାମ ରାୟ OR/06/043/030527
ୀ /23517 42 167 1027ନମିତା ସାମ ରାୟ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାମ ରାୟ JTV1698778
ୀ /33518 64 167 1028ହଷର୍ମଣି େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YVY0625012
ୀ /33519 57 167 1029ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା େକ୍ଷତବାସି େବେହରା YVY0624783
ପ ୁ /33520 39 167 1030ବିଶମର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YVY0624809
ୀ /33521 32 167 1031ମ ାକିନୀ େବେହରା ସା ଜୟ  କମୁାର େବେହରା YVY0624767
ପ ୁ /33522 49 167 1032ଗ ାଧର ଭଦ ପି ବୃ ାବନ ଭଦ YVY0624874
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ୀ /33523 43 167 1033କାନନବାଳା ଭଦ ସା ଗ ାଧର ଭଦ YVY0624866
ପ ୁ /33524 45 167 1034ମାନସ ର ନ ନାଏକ ପି ଶୀ ନିବାସ ନାୟକ JTV1437854
ପ ୁ /33525 30 167 1035େଦବବତ ପ ା ପି ଭାବଗାହୀ ପ ା YVY0624627
ୀ /33526 29 167 1036ରୀମା ପ ା ପି େଦବବତ ପ ା YVY0624775
ୀ /33527 39 167 1037ଟୁ ି  ପଧାନ ସା େବାେଦଶର ପଧାନ YVY0624635

ପ ୁ /33528 28 167 1038ରାେଜ  ପଧାନ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ପଧାନ YVY0624643
ୀ /33529 36 167 1039ତପସୀନି ସବୁୁ ି ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ସବୁୁ ି YVY0624759
ୀ /43530 65 167 1040ମ ଲୁତା ମହା ି ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି JTV1641083

ପ ୁ /43531 40 167 1041ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି JTV1643253
ପ ୁ /43532 39 167 1042ମାନସ କମୁାର ପ ା ପି ଦିନବ ୁ ପ ା YVY0489997
ୀ /53533 74 167 1043ଏସ୍ ଅଲାମା ସା ଏସ୍ େଗୗରିଆ YVY0489963

ପ ୁ /53534 41 167 1044ଦୁଗର୍ା ଶ ର େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା YVY0489955
ୀ /53535 39 167 1045ଦମୟ ୀ େବେହରା ସା ଦୁଗର୍ା ଶ ର େବେହରା YVY0489989
ୀ /53536 49 167 1046ଶଭୁଶୀ ଦାଶ ସା ଧୀେର  କମୁାର ସତପଥୀ JTV1571967

ପ ୁ /53537 80 167 1047ଏସ୍ େଗୗରିଆ ପି ଏସ୍ ପାେ ୟା YVY0489906
ପ ୁ /53538 41 167 1048ଏସ୍.ନରସିଂହ େମାତି ପି ଏସ୍ େଗୗରିଆ YVY0489930
ପ ୁ /53539 45 167 1049ଏସ୍. ରାଜ୍ ରାଓ ପି ଏସ୍ . େଗୗରିଆ YVY0489922
ପ ୁ /53540 36 167 1050ବିଭୁତି କମୁାର ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ YVY0489948
ୀ /53541 31 167 1051ପଭାସିନୀ ସାହୁ ସା ବିଭୁତି କମୁାର ସାହୁ YVY0489971

ପ ୁ /53542 27 167 1052ସମୀର ଶତପଥୀ ପି ଧୀେର  କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0628198
ପ ୁ /53543 58 167 1053ଧୀେର  କମୁାର ଶତପଥି ପି ବଜେମାହନ ଶତପଥି JTV1571959
ପ ୁ /63544 72 167 1054ଜଗନନ୍ ାଥ ପସାଦ ରଥ ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ ରଥ JTV1477082
ୀ /63545 66 167 1055ଶା ିଲତା ରଥ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ରଥ JTV1437649

ପ ୁ /63546 42 167 1056ଜିେତ  ପସାଦ ରଥ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ରଥ JTV1437573
ୀ /73547 38 167 1057ସକୁା ି େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା YVY0489880

ପ ୁ /73548 35 167 1058ମିଲନ ମହା ି ପି କଳୁମଣୀ ମହା ି YVY0489914
ପ ୁ /73549 65 167 1059ମାନେଗାବି  ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ JTV1476878
ୀ /73550 53 167 1060ମମତା ମ ରୀ ସାହୁ ସା ମାନେଗାବି  ସାହୁ JTV1437656

ପ ୁ /83551 56 167 1061ଟି. ବଶରିାଜ ପି ଟି. ପକାଶ ରାଓ JTV1436740
ୀ /83552 67 167 1062େଗୗର େଜନା ସା ବିଚିତାନ  େଜନା YVY0489849

ପ ୁ /83553 32 167 1063ଛବି  କମୁାର େଜନା ପି ବିଚିତା ନ  େଜନା YVY0489831
ପ ୁ /83554 71 167 1064ୱାଇ କି ା ରାଓ ପି ୱାଇ.ଲକ୍ଷଣ ରାଓ YVY0490920
ପ ୁ /83555 69 167 1065ୱାଇ କାେମଶର ରାଓ ପି ୱାଇ ଦୟାନିଧି JTV1437342
ପ ୁ /83556 40 167 1066ୱାଇ.ଜନାଦର୍ ନ ରାଓ ପି ୱାଇ.କି ା ରାଓ YVY0490938
ୀ /83557 48 167 1067ଟି. ରୁକମିୁନି ସା ଟି. ବଗିରାଜ JTV1436732
ୀ /93558 56 167 1068ନୟନା େବେହରା ସା ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା JTV1437375
ୀ /93559 39 167 1069ବନଜା େବେହରା ପି ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା JTV1437474
ୀ /93560 49 167 1070ପ ଜୀନି ଦାସ ସା ବିଶେଦବ ଦାସ YVY0490946

ପ ୁ /93561 28 167 1071ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ YVY0490870
ପ ୁ /93562 83 167 1072ଦାେମାଦର ନାୟକ ପି କପୃାସି ୁ ନାୟକ YVY0490888
ପ ୁ /93563 41 167 1073ଦୀପକ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଅଧିର କମୁାର ସାମ ରାୟ YVY0490953
ପ ୁ /93564 32 167 1074ଅଶିନୀ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଅଧିର କମୁାର ସାମ ରାୟ YVY0490961
ପ ୁ /103565 42 167 1075େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି େଯାେଗ  କମୁାର ନାୟକ JTV1544519
ପ ୁ /103566 38 167 1076ଶବିାଶଷି ନାୟକ ପି େଯାେଗ  କମୁାର ନାୟକ JTV1648963
ୀ /113567 42 167 1077ସସିୁତା ଖୁ ିଆ ପି ବୀରବର ଖୁ ିଆ JTV1476910

ପ ୁ /123568 60 167 1078େସକ୍ ଇମତିୟାଜ୍ ଅଲୀ ପି େସକ୍ ମମତାଜ ଅଲୀ YVY0490698
ୀ /123569 46 167 1079ସପନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ମାନସ ରଂଜନ ଦାସ YVY1060557

ପ ୁ /123570 28 167 1080ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ ପି େଗାବ ର୍ ନ ଦାସ YVY0491316
ୀ /123571 59 167 1081ବିଳାସିନି ଦାଶ ସା େସକ୍ ଇମତିୟାଜ୍ ଅଲୀ YVY0490730
ପ ୁ /123572 41 167 1082ଗଗନ ବିହାରୀ ମଲିକ ପି ବଲଭ ମଲିକ YVY0490672
ୀ /123573 37 167 1083ପ ୁ ଲତା ମଲିକ ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ମଲିକ YVY0490854
ୀ /123574 50 167 1084ଅ ୁର ବାଳା ନ ସା ରତିକା  ନ YVY0490862
ୀ /123575 30 167 1085ସ ର୍ମ ନ ପି ରତିକା  ନ YVY0490722
ପ ୁ /123576 40 167 1086ମାନସ କମୁାର ରାଉତ ପି ମରୁଲୀଧର ରାଉତ JTV1437821
ୀ /133577 44 167 1087କବିତା ମହା ି ପି ବି ୁଚରଣ ମହା ି JTV1476936
ପ ୁ /143578 51 167 1088ର ନ କମୁାର ବାରିକ ପି ଭମରବର ବାରିକ JTV1437847
ପ ୁ /143579 46 167 1089ସଯୁଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ରାେଜ  କମୁାର ବାରିକ JTV1437797
ପ ୁ /143580 42 167 1090ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ରାେଜ  କମୁାର ବାରିକ OR/06/043/030300
ପ ୁ /143581 44 167 1091ଆଦିକ  େବେହରା ପି ବାମେଦବ େବେହରା YVY0491175
ପ ୁ /143582 55 167 1092ଅମୀୟ କମୁାର ମହା ି ପି େକୖଳାସ ଚ  ମହା ି YVY0491183
ପ ୁ /143583 45 167 1093କମଳ େଲାଚନ ପାଢୀ ପି ରବିନାରାୟଣ ପାଢୀ YVY0491076
ପ ୁ /143584 38 167 1094ପଫଲୁ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ନେର  ପ ନାୟକ YVY0491191
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ୀ /143585 41 167 1095ପ ୁ ା ଳୀ ରାଉତ ସା ନରସିଂହ ରାଉତ YVY0491217
ୀ /153586 44 167 1096ମଧସିୁତା ବାରିକ ପି ଦିଗମର ବାରିକ JTV1571991
ୀ /163587 54 167 1097ଅନିମା ମହା ି ସା ନଦୀୟା େମାହନ ପ ନାୟକ YVY0490995
ୀ /163588 31 167 1098ମଧସିୁତା ନାୟକ ପି ଆନ  ଚ  ନାୟକ YVY0490979

ପ ୁ /163589 60 167 1099ନଦିୟା େମାହନ ପ ନାୟକ ପି ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ପ ନାୟକ YVY0490987
ୀ /163590 42 167 1100ସମିର୍ ା ସାହୁ ପି ଚତୁର୍ ଭୁଜ ସାହୁ JTV1476860

ପ ୁ /173591 45 167 1101ଇକ୍ଷାକ ୁବରାଳ ପି ମନଥ ନାଥ ବରାଳ JTV1437714
ପ ୁ /183592 27 167 1102ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ରବି ନାଥ େବେହରା YVY0624502
ପ ୁ /183593 41 167 1103ପଭାତ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ରେମଶ ଚ  ବିଶାଳ YVY0491308
ପ ୁ /183594 63 167 1104ନିତଯ୍ାନ  େଜନା ପି କୃ ଚ  େଜନା OR/06/043/030291
ୀ /183595 55 167 1105ଶକୁ ଳା େଜନା ସା ନିତଯ୍ାନ  େଜନା OR/06/043/030292
ୀ /183596 42 167 1106ରଶିେରଖା େଜନା ପି ଗ ାଧର େଜନା JTV1476845
ୀ /183597 36 167 1107ସଜୁାତା ମହା ି ସା ପଭାତ କମୁାର ମହା ି YVY0491001

ପ ୁ /183598 66 167 1108ରାେଜ  କମୁାର ରାଉତ ପି ମରୁଲୀଧର ରାଉତ OR/06/043/030237
ପ ୁ /183599 43 167 1109େଜଯ୍ାତିସରୂପ ସାମଲ ପି ଦିବାକର ସାମଲ YVY0491019
ୀ /183600 40 167 1110ରଶିତା ସାମଲ ସା େଜଯ୍ାତି ସରୂପ ସାମଲ YVY0491290

ପ ୁ /183601 28 167 1111କିେଶାର କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦୀବାକର ସାଇଁ YVY0624510
ୀ /193602 57 167 1112ଶୀମତୀ ଦାସ ସା ସଚିକା  ଦାସ YVY0491415

ପ ୁ /193603 39 167 1113େବୖକୁ  କମୁାର େଲ ା ପି ବିପ ଚରଣ େଲ ା YVY0491274
ପ ୁ /193604 63 167 1114ଅଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ପ ନାୟକ JTV1556414
ୀ /193605 58 167 1115ରାଜଶୀ ପ ନାୟକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV1556406
ୀ /203606 56 167 1116େଶାଭା ଦାସ ସା ତପନ କମୁାର ଦାସ JTV1477033

ପ ୁ /203607 62 167 1117ତପନ କମୁାର ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି JTV1477025
ୀ /203608 32 167 1118ରୀତା ନାୟକ ସା ରବି ନାୟକ YVY0491407

ପ ୁ /213609 66 167 1119ମେନାର ନ ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି JTV1437334
ୀ /213610 56 167 1120ନିେବଦିତା ମହା ି ସା ମେନାର ନ ମହା ି JTV1437326

ପ ୁ /223611 58 167 1121ପିତବାସ ବିଶାଳ ପି ଅେଲଖ ବିଶାଳ YVY0491373
ୀ /223612 29 167 1122ପାଥର୍ବୀ ବିଶାଳ ପି ପିତବାସ ବିଶାଳ YVY0491399

ପ ୁ /223613 73 167 1123ପଫଲୁ ଚ  େହାତା ପି ରାମଚ  େହାତା OR/06/043/030305
ୀ /223614 63 167 1124ସେରାଜିନୀ େହାତା ସା ପଫଲୁ ଚ  େହାତା OR/06/043/030306
ୀ /223615 45 167 1125ରଶି େହାତା ପି ପଫଲୁ ଚ  େହାତା JTV1437995

ପ ୁ /223616 43 167 1126ଦିଲିପ କମୁାର େହାତା ପି ପଫଲୁ ଚ  େହାତା JTV1437680
ପ ୁ /223617 42 167 1127ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାଥଶମର୍ା ପି ରବି  କମୁାର ନାଥଶମର୍ା YVY0491381
ପ ୁ /223618 66 167 1128ମହାନାୟକ ତିୟୁ ପି କମ୍ ଲାଲ ତିୟୁ JTV1437458
ୀ /223619 53 167 1129େଦବକୀ ତିୟୁ ସା ମହାନାୟକ ତିୟୁ JTV1437466
ୀ /233620 54 167 1130ସେଲାନୀ ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/332337
ୀ /243621 64 167 1131ଆରତୀ ମହା ି ସା ପସା  ଚ  ପ ନାୟକ JTV1437813

ପ ୁ /243622 40 167 1132େଗୗରଭ ପ ନାୟକ ପି ପସା  ଚ  ପ ନାୟକ JTV1437805
ୀ /253623 65 167 1133େରଖାରାଣୀ ନାୟକ ସା କିଣରୁାମ ନାୟକ OR/06/043/060055
ୀ /253624 59 167 1134ଲାବଣଯ୍ ନାୟକ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ OR/06/043/030444
ୀ /253625 41 167 1135ଅ ନାରାଣୀ ନାୟକ ପି କିଣରୁାମ ନାୟକ JTV1438001
ୀ /253626 39 167 1136େରଣବୁାଳା ନାୟକ ପି କିଣରୁାମ ନାୟକ JTV1438019

ପ ୁ /253627 65 167 1137ଆନୁଚରଣ ରାଉତ ପି ଧରଣୀଧର ରାଉତ OR/06/043/030499
ପ ୁ /263628 78 167 1138ହୃଷିେକଶ େଲ ା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େଲ ା OR/06/043/030289
ୀ /263629 65 167 1139କା ନବାଳା େଲ ା ସା ହୃଷିେକଶ େଲ ା OR/06/043/030290

ପ ୁ /273630 39 167 1140ଅରୁଣ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଶୀଧର ବିଶାଳ JTV1571850
ୀ /273631 35 167 1141ସୀତାରାଣୀ ବିଶାଳ ପି ଶୀଧର ବିଶାଳ JTV1571868

ପ ୁ /273632 28 167 1142ସ ୟ କମୁାର ଦ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ଦ YVY0491324
ପ ୁ /273633 37 167 1143ବିଜୟ ନାଥଶମର୍ା ପି ରାଜ କିେଶାର ନାଥଶମର୍ା YVY0491332
ପ ୁ /273634 37 167 1144ବିକମ େକଶରୀ ନାଥଶମର୍ା ପି ରାଜ କିେଶାର ନାଥଶମର୍ା YVY0491241
ପ ୁ /273635 33 167 1145ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ଭା ର ରାଉତ YVY0491266
ୀ /273636 56 167 1146ଅହଲଯ୍ା ସାଇଁ ସା ଦିବାକର ସାଇଁ JTV1477140
ୀ /283637 42 167 1147ଲିପିପ ୁ ା େବହୁରିଆ ସା ପଭୁପଦ ବିଶର ନ ବିଶାଳ YVY0491068
ପ ୁ /283638 46 167 1148ପଭୁପଦ ବିଶର ନ ବିଶାଳ ପି ଶରତ ଚ  ବିଶାଳ YVY0491134
ୀ /283639 40 167 1149ଶଶୀତା ବିଶାଳ ପି ଶରତ ଚ  ବିଶାଳ YVY0491050
ପ ୁ /283640 37 167 1150େଦବଦ  ବିଶାଳ ପି ବିଶନାଥ ବିଶାଳ YVY0491126
ପ ୁ /283641 65 167 1151େକଶବ ଚ  କର ପି ପାଣକୃ  କର OR/06/043/030407
ପ ୁ /283642 43 167 1152କିେଶାର କମୁାର କର ପି େକଶବ ଚ  କର OR/06/043/030490
ପ ୁ /283643 70 167 1153େଦବରାଜ ମିଶ ପି ଚକଧର ମିଶ OR/06/043/030307
ପ ୁ /283644 38 167 1154ପଶା  କମୁାର ମିଶ ପି େଦବରାଜ ମିଶ JTV1571827
ପ ୁ /283645 46 167 1155ରେମଶ ଚ  ନ ପି ଶଶଧର ନ YVY0491142
ପ ୁ /283646 30 167 1156ସବୁଜିତ୍ ଷଡ ୀ ପି େକଦାରନାଥ ଷଡ ୀ YVY0491225
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ପ ୁ /293647 66 167 1157ଚିନୟ କମୁାର ଦାସ ପି େହମଂତ ଦାସ OR/06/043/030475
ୀ /293648 48 167 1158ଚିନୁରାଣୀ ଦାସ ସା ଚିନୟ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/030476
ୀ /293649 76 167 1159ରତନ୍ରଣୀ ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/030294
ୀ /303650 38 167 1160ପଜ୍ଞା ପରିମିତା ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି YVY0490797
ୀ /303651 32 167 1161ଶଶୁୀତା ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି YVY0490789

ପ ୁ /303652 30 167 1162ରଣଜିତ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି YVY0490615
ପ ୁ /303653 39 167 1163ପକାଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ମରୂଲୀଧର ରାଉତ JTV1437839
ପ ୁ /313654 52 167 1164ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଏଷେଦବ ଦାସ YVY0490516
ୀ /313655 38 167 1165ସମିୁତା ଦାସ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ YVY0490573
ୀ /313656 68 167 1166ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା ଗିରିଧାରୀ ମହା ି JTV1437672

ପ ୁ /313657 40 167 1167ପଭାତ ମହା ି ପି ଗିରିଧାରୀ ମହା ି JTV1437664
ପ ୁ /313658 39 167 1168ସସୁା  ମହା ି ପି ଗିରିଧାରୀ ମହା ି JTV1437755
ୀ /323659 70 167 1169ପମିଳା େଦବୀ ସା ଭା ର ତିପାଠୀ OR/06/043/316454
ୀ /323660 43 167 1170ସନ୍ିଧା ମଲିକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ମଲିକ YVY0490482

ପ ୁ /323661 46 167 1171ବାସେୁଦବ ମିଶ ପି ବସ  କମୁାର ମିଶ YVY0490318
ପ ୁ /323662 39 167 1172ଆଶଷି କମୁାର ପ ା ପି ଅନ  ଚରଣ ପ ା YVY0490334
ପ ୁ /323663 53 167 1173ପଦୀ  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ରାଉତରାୟ JTV1437490
ୀ /323664 49 167 1174ସେରାଜିନୀ ରାଉତରାୟ ସା ପଦୀ  କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV1437631
ୀ /323665 28 167 1175ଶ ା ଳୀ ସାଇଁ ପି ଦିବାକର ସାଇଁ YVY0490490

ପ ୁ /323666 55 167 1176ଉେମଶ ଚ  ତିପାଠୀ ପି ଭା ର ତିପାଠୀ OR/06/043/030412
ପ ୁ /323667 48 167 1177ରେମଶ ଚ  ତିପାଠୀ ପି ଭା ର ତିପାଠୀ OR/06/043/318458
ୀ /323668 45 167 1178ସସିତା ତିପାଠୀ ପି ଭା ର ତିପାଠୀ YVY0490508

ପ ୁ /333669 55 167 1179ଅକ୍ଷୟ ମହାରଣା ପି ମେହଶର ମହାରଣା OR/06/043/030232
ପ ୁ /333670 79 167 1180କଳୁମଣି ସାହୁ ପି ରାଘବ ସାହୁ OR/06/043/030327
ୀ /333671 71 167 1181ଚାରୁଲତା ସାହୁ ସା କଳୁମଣି ସାହୁ OR/06/043/030328

ପ ୁ /333672 50 167 1182ଦିଲିପର ନ ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ OR/06/043/030324
ପ ୁ /333673 48 167 1183ସ ିପର ନ ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ OR/06/043/030330
ୀ /343674 31 167 1184ପଲବୀ ମାନସିଂହ ପି ନବ କିେଶାର ମାନସିଂହ YVY0487736

ପ ୁ /343675 29 167 1185ପ ାନନ ମାନସିଂହ ପି ନବ କିେଶାର ମାନସିଂହ YVY0488080
ପ ୁ /343676 55 167 1186ନିହାର ର ନ ମହା ି ପି ଶୀଧର ମହା ି YVY0488106
ପ ୁ /343677 41 167 1187ପକାଶ ରାଉତ ପି ନୃସି  ଚରଣ ରାଉତ JTV1476837
ପ ୁ /343678 39 167 1188ସେୁରଶ ଚ  ରାଉତ ପି ନରସିଂହ ରାଉତ JTV1571819
ପ ୁ /343679 30 167 1189ପତାପ ସାହୁ ପି େଧାବା ସାହୁ YVY0488114
ପ ୁ /343680 51 167 1190ଯଗୁନ କିେଶାର ସିଂ ପି ବସ  କମୁାର ସିଂ OR/06/043/030341
ପ ୁ /353681 85 167 1191େକଶବଚ  ମହା ି ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ମହା ି OR/06/043/030363
ୀ /353682 66 167 1192ରଶତିା ମହା ି ସା ବଟକୃ  ମହା ି OR/06/043/030364

ପ ୁ /353683 39 167 1193େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ବଟକୃ  ମହା ି JTV1437912
ପ ୁ /353684 75 167 1194ଚତୁଭୁର୍ ଜ ସାହୁ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ OR/06/043/030033
ୀ /353685 68 167 1195ପତିଭା ସାହୁ ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ସାହୁ OR/06/043/030034

ପ ୁ /363686 39 167 1196ସ ୟ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ବସ  କମୁାର ଦେଳଇ YVY0488676
ପ ୁ /363687 54 167 1197ଭଗବାନ େଜନା ପି ହେରକୃ  େଜନା JTV1477132
ୀ /363688 51 167 1198ସଂଯକୁ୍ତା େଜନା ସା ଭଗବାନ େଜନା JTV1477124

ପ ୁ /363689 60 167 1199ଚି  ର ନ ସାସମଲ ପି ରତନ୍ ାକର ସାସମଲ YVY0488692
ୀ /363690 56 167 1200କ ନା ସାଇଁ ସା ରଘନୁାଥ ସାଇଁ JTV1477116
ୀ /363691 31 167 1201ସନୁୀତା ରାଜ୍ ତିୟୁ ପି ମହାନାୟକ ତିୟୁ YVY0488122
ୀ /363692 28 167 1202ବିଣାପାଣୀ ରାଜ ତିୟୁ ପି ମହାନାୟକ ତିୟୁ YVY0488668

ପ ୁ /373693 73 167 1203େଯାେଗ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ OR/06/043/030358
ୀ /373694 63 167 1204ସମୁତି ନାୟକ ସା େଯାେଗ  କମୁାର ନାୟକ OR/06/043/030359

ପ ୁ /373695 23 167 1205ଶଭୁଜିତ୍ ରାଉତ ପି ଆଦିକ  ରାଉତ YVY1022821
ପ ୁ /383696 67 167 1206ବାମେଦବ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା YVY0486753
ୀ /383697 66 167 1207ଯେଶାଦା େବେହରା ସା ମଧସୁଦୂନ େବେହରା JTV1476944
ପ ୁ /383698 46 167 1208ମାନସ ଚ  େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା JTV1438050
ୀ /383699 41 167 1209େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା JTV1476951
ପ ୁ /383700 73 167 1210ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାପାତ ପି ରତନ୍ ାକର ମହାପାତ OR/06/043/030252
ୀ /383701 62 167 1211ଶଭୁଶୀ ମହାପାତ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାପାତ OR/06/043/030253
ପ ୁ /393702 41 167 1212ଚି ର ନ େବେହରା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ େବେହରା YVY0485854
ୀ /393703 33 167 1213ନିରୁପମା ଦେଳଇ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦେଳଇ YVY0485847
ପ ୁ /393704 73 167 1214ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଦାସ OR/06/043/030239
ୀ /393705 71 167 1215କନକଲତା ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ OR/06/043/030530
ପ ୁ /393706 66 167 1216ବସ  କମୁାର ପାଢୀ ପି େଗାପାଳ ଚ  ପାଢୀ JTV1472349
ୀ /393707 61 167 1217ନିରୁପମା ପାଢୀ ସା ବସ  କମୁାର ପାଢୀ JTV1437417
ପ ୁ /413708 48 167 1218ବିଜୟ ମହାରଣା ପି ସଧୁାକର ମହାରଣା YVY0799403
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ପ ୁ /413709 76 167 1219ପଫଲୁ କମୁାର ରଥ ପି ଉଦୟନାଥ ରଥ OR/06/043/030256
ୀ /413710 71 167 1220କୃ ପିୟା ରଥ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ରଥ OR/06/043/030257
ୀ /413711 50 167 1221କ ନା ରଥ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରଥ OR/06/043/030258

ପ ୁ /413712 46 167 1222ପଶା  କମୁାର ରଥ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରଥ OR/06/043/030494
ପ ୁ /413713 44 167 1223ବ ନ ରଥ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରଥ JTV1476993
ପ ୁ /413714 40 167 1224ପଦୀପ କମୁାର ରଥ ପି ପଫଲୁ ରଥ OR/06/043/030528
ପ ୁ /413715 40 167 1225ଚ ନ ରଥ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରଥ JTV1477009
ପ ୁ /423716 66 167 1226ଶୀନିବାସ ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ OR/06/043/030308
ୀ /423717 62 167 1227ଉଷାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଶୀନିବାସ ନାୟକ OR/06/043/030309

ପ ୁ /433718 78 167 1228ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବଳ ପି ସନାତନ ବଳ OR/06/043/030078
ୀ /433719 58 167 1229ଗୀତାରାଣୀ ବଳ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବଳ OR/06/043/030079

ପ ୁ /433720 54 167 1230େଲାକନାଥ ବଳ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବଳ OR/06/043/030081
ପ ୁ /433721 53 167 1231ଜଗନନ୍ ାଥ ବଳ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବଳ OR/06/043/030080
ପ ୁ /433722 52 167 1232ଲି ରାଜ ବଳ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବଳ OR/06/043/030082
ପ ୁ /433723 70 167 1233ବୀରବର ଖୁ ିଆ ପି ରାମଚ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/030244
ପ ୁ /443724 69 167 1234ମତୃଯ୍ ୁ ୟ କର ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି କର OR/06/043/030484
ୀ /443725 41 167 1235ମେହେଶତା କର ପି ମତୃ ୁ ୟ କର JTV1437979
ୀ /443726 72 167 1236ବି.ରାଜଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ସା ବଜ ପ ନାୟକ YVY0988691

ପ ୁ /443727 49 167 1237େମାହନ ପ ନାୟକ ପି ବଜ ପ ନାୟକ OR/06/043/030196
ପ ୁ /443728 45 167 1238ମେନାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବଜ ପ ନାୟକ JTV1698703
ୀ /553729 40 167 1239ଗୀତାଂଜଳୀ ସାମଲ ସା େଭୖରାଠୀ ପଧାନ YVY1275775

ପ ୁ /324/A3730 21 167 1240ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ସାହୂ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ସାହୁ YVY1228154
ପ ୁ /13731 53 167 1241ଅଧର ବାରିକ ପି କୃ  ଚ  ବାରିକ YVY0625640
ୀ /13732 49 167 1242ପତିମା ବାରିକ ସା ଅଧର ବାରିକ YVY0625624
ୀ /13733 49 167 1243ଚ ା େବେହରା ସା ସାଧ ୁେବେହରା YVY0625756

ପ ୁ /13734 28 167 1244ସେୁର  େବେହରା ପି ସାଧ ୁେବେହରା YVY0625749
ୀ /13735 28 167 1245ରୀନା େବେହରା ସା ସେୁରଶ େବେହରା YVY0625772

ପ ୁ /13736 27 167 1246ସଶୁା  ଦାସ ପି ମାଗଣିୁ ଦାସ YVY0625723
ୀ /13737 29 167 1247େଜଯ୍ା ନ୍ା େଜନା ପି ସେ ାଷ େଜନା YVY0625855
ୀ /13738 27 167 1248େରବତୀ େଜନା ପି ସେ ାଷ େଜନା YVY0625152

ପ ୁ /13739 38 167 1249ଖେଗନ ମହା ପି କାଳୀପଦ ମହା YVY0625848
ପ ୁ /13740 35 167 1250ପତାପ ନାଏକ ପି ଜଳ ର ନାଏକ YVY0625715
ପ ୁ /13741 54 167 1251ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ ପି ତିନାଥ ନାୟକ YVY0625160
ପ ୁ /13742 44 167 1252ପସନନ୍ ନାୟକ ପି ଚଇ ନାୟକ YVY0625657
ୀ /13743 32 167 1253ପତୀମା ନାୟକ ସା ପସନନ୍ ନାୟକ YVY0625665
ୀ /13744 29 167 1254କମଳା ନାୟକ ସା ପତାପ ନାୟକ YVY0625699

ପ ୁ /13745 28 167 1255ଲିଟୁନା ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ YVY0625681
ପ ୁ /13746 27 167 1256ସଶୁୀଲ ନାୟକ ପି େଗାଲଖ ନାୟକ YVY0625954
ପ ୁ /13747 59 167 1257ବିଶାମିତ ପାତ ପି ପିତାମର ପାତ YVY0625269
ପ ୁ /13748 46 167 1258ଜୟ ପଧାନ ପି ପହଲାଦ ପଧାନ YVY0489856
ୀ /13749 40 167 1259କନିୁ ପଧାନ ସା ଜୟ ପଧାନ YVY0489864
ପ ୁ /13750 39 167 1260ସନାତନ ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ସାହୁ YVY0625822
ୀ /13751 36 167 1261ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ YVY0625798
ୀ /13752 36 167 1262ବାସ ି ସିଂ ସା ବାବୁଲା ସିଂ YVY0625251

ପ ୁ /23753 29 167 1263ରାଜ କିେଶାର ବଳ ପି ରଘନୁାଥ ବଳ YVY0490896
ପ ୁ /23754 45 167 1264ମିଟୁଆ େବେହରା ପି ବା ା େବେହରା YVY0625996
ୀ /23755 36 167 1265ମମତା େବେହରା ସା ମିଟୁଆ େବେହରା YVY0625988
ୀ /23756 27 167 1266ଜୁଲି େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YVY0624825
ୀ /23757 69 167 1267କନିୁ ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY0625608
ୀ /23758 30 167 1268ମାମାନି ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ YVY0625046
ପ ୁ /23759 29 167 1269ତପନ ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ YVY0625962
ପ ୁ /23760 59 167 1270ବୁଧୀରାମ େହମମ ପି ଚି ାମଣି େହମମ YVY0625111
ୀ /23761 49 167 1271ମାମଲିୁ ନାୟକ ସା ଅକୁର ନାୟକ YVY0625574
ପ ୁ /23762 39 167 1272ବାବୁଲା ନାୟକ ପି ଖତୁଆ ନାୟକ YVY0625582
ପ ୁ /23763 34 167 1273ସକୁା  ନାୟକ ପି ଦ ଆୁସୀ ନାୟକ YVY0625079
ୀ /23764 34 167 1274ର  ୁନାୟକ ସା ସଧୁୀର ନାୟକ YVY0625590
ୀ /23765 31 167 1275କନିୁ ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ YVY0625061
ୀ /23766 30 167 1276ପେ ଇ ନାୟକ ସା ମନୁା ନାୟକ YVY0625087
ପ ୁ /23767 84 167 1277ଗ ାଧର ପାଳ ପି ବଳରାମ ପାଳ YVY0625137
ୀ /23768 49 167 1278ଇ ୁ ପଧାନ ସା ଆନ  ପଧାନ YVY0624841
ପ ୁ /23769 28 167 1279ତିନାଥ ପଧାନ ପି ଅଜୁର୍ ନ ପଧାନ YVY0624858
ୀ /23770 27 167 1280ର ିତା ପଧାନ ପି ର  ପଧାନ YVY0625053
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ପ ୁ /23771 34 167 1281ସ ୟ ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ YVY0624817
ୀ /23772 27 167 1282କନିୁ ସିଂ ପି ଚକଧର ସିଂ YVY0625020
ୀ /23773 30 167 1283ଲିପି ସାଇଁ ସା ପି  ୁସାଇଁ YVY0624833

ପ ୁ /23774 28 167 1284କରଣ ସାଇଁ ପି ସମିତ ସାଇଁ YVY0625103
ପ ୁ /33775 67 167 1285ବାବୁଲି େବେହରା ପି ଗଆୁରୀ େବେହରା YVY0624981
ୀ /33776 54 167 1286ଚାଚକ େବେହରା ସା ବାବୁଲି େବେହରା YVY0624999

ପ ୁ /33777 29 167 1287ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା ପି ବାବୁଲି େବେହରା YVY0624973
ପ ୁ /33778 59 167 1288କାଳିଆ ନାୟକ ପି ବୀର ନାୟକ YVY0624965
ୀ /33779 43 167 1289ଅମରି ନାୟକ ସା କାଳିଆ ନାୟକ YVY0624940

ପ ୁ /33780 27 167 1290ସେୁରଶ ନାୟକ ପି କାଳିଆ ନାୟକ YVY0624957
ପ ୁ /33781 59 167 1291ରାଉଳ ପାଇକରାୟ ପି ଗାଜି  ପାଇକରାୟ YVY0576140
ପ ୁ /43782 28 167 1292ନିର ନ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ YVY0628255
ୀ /53783 30 167 1293ରଶିତା ବଳ ସା ବିଜୟ କମୁାର ବଳ YVY0624676

ପ ୁ /63784 30 167 1294ଅବିନାଶ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ YVY0628289
ୀ /73785 49 167 1295ମିନି େଭାଇ ପି ବ ୁ େଭାଇ YVY0628305
ୀ /73786 31 167 1296ମାମନିୁ ଦାସ ସା ସଜିୁତ ଦାସ YVY0628362
ୀ /73787 30 167 1297ନିରୁପମା ନାଥ ପି ଦୟାନିଧି ନାଥ YVY0628313
ୀ /73788 54 167 1298ରୁକଣୀ ନାୟକ ସା ବିଜୟ ନାୟକ YVY0628388

ପ ୁ /83789 44 167 1299କରନ ପ ନାୟକ ପି ସେରାଜ ପ ନାୟକ YVY0624445
ପ ୁ /93790 39 167 1300ସଦୁୀ  କମୁାର ମଲିକ ପି କା ିର୍କ ଚ  ମଲିକ YVY0627471
ପ ୁ /103791 63 167 1301ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ନୀଳମଣି ସାହୁ YVY0627315
ୀ /103792 60 167 1302ମିନା କମୁାରୀ ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YVY0627232
ୀ /113793 30 167 1303ରଶିତା ଦାସ ପି ଅକୁର ଦାସ YVY0627190
ୀ /383794 29 167 1304ଅଚର୍ନା େଗା ପି ବୁଲୁ େଗା YVY1323385
ୀ /033795 32 167 1305ମିନା ନାୟକ ପି ମନୁ ନାୟକ YVY1323393
ୀ /103796 32 167 1306ନମିତା ସାହୁ ସା ବିଭୁ ପସାଦ ସାହୁ YVY1323401

ପ ୁ /103797 30 167 1307େଜ ଭା ର ରାଓ ପି େଜ ଆପାେଲା ରାେମୟା YVY1323419
ୀ /103798 22 167 1308େଜ ଉମା ସା େଜ ଭା ର ରାଓ YVY1323427

ପ ୁ /023799 102 167 1309ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ନାୟକ ପି ମହାରାଗ ନାୟକ YVY1323484
ୀ /023800 31 167 1310ଭାରତୀ ନାୟକ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ନାୟକ YVY1323492
ୀ /023801 51 167 1311ସଜନୀ ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ନାୟକ YVY1323500
ୀ /023802 22 167 1312ସାତୀ ନାୟକ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ନାୟକ YVY1323518
ୀ /023803 37 167 1313ଆସ ି ନାଇକ ସା ପଶ ୁନାଇକ YVY1323526

ପ ୁ /023804 37 167 1314ବିଶେିକଶନ ପଧାନ ପି ଉଦୟ ପଧାନ YVY1323534
ୀ /023805 32 167 1315ରଶୀତା ନାଇକ ସା ତିନାଥ ପଧାନ YVY1324409

ପ ୁ /023806 30 167 1316ବିକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ YVY1324417
ୀ /023807 19 167 1317ପ ୁ ା ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ YVY1324425
ୀ /413808 40 167 1318ବବିତା ସାହୁ ସା ବାନୁଲୀ ସାହୁ YVY1324433

ପ ୁ /033809 28 167 1319େତାଫାନ ନାଇକ ପି ଦୟାନିଧି ନାଇକ YVY1324441
ୀ /023810 45 167 1320ପିୟ ା ନାୟକ ସା ଦିଲିପ ନାୟକ YVY1324458
ୀ /023811 28 167 1321ଟିକୀ ପରିଡ଼ା ସା ଚ ନ ପରିଡ଼ା YVY1324466
ପ ୁ /023812 20 167 1322ବିକମ ନାଇକ ପି ନିବାସ ନାଇକ YVY1324474
ୀ /1063813 19 167 1323ସିତୀ ପଗ୍ଯନ୍ା ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚଦ ଦାସ YVY1324482
ୀ /023814 56 167 1324ସା ୀ େବେହରା ସା ଦୟାନିଧି େବେହରା YVY1324490

ପ ୁ /203815 21 167 1325ଅପନନ୍ର୍ା ପ ନାଯକ ପି ପେବାଧ କମୁାର ପ ନାଯକ YVY1324508
ୀ /023816 26 167 1326ଝିଲି ନାୟକ ମା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନାୟକ YVY1325430

ପ ୁ /023817 44 167 1327କନୁା େଚୗଧରୁୀ ପି େସାମନାଥ େଚୗଧରୁୀ YVY1325448
ପ ୁ /413818 22 167 1328ଶ ର ସାହୁ ପି ବାବୁଲି ସାହୁ YVY1325455
ୀ /023819 24 167 1329ଆରତୀ ନାୟକ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ନାୟକ YVY1325463
ୀ /023820 37 167 1330ସଜୁାତା ପଧାନ ପି ଭାଲୁ ପଧାନ YVY1325471
ୀ /023821 39 167 1331ଲିଲି େଚୗଧରୁୀ ସା କନୁା େଚୗଧରୁୀ YVY1325497
ୀ /033822 54 167 1332ଝୁନୁ ନାୟକ ସା ଅରକି୍ଷତ ନାୟକ YVY1325588
ୀ /283823 19 167 1333େସାନାଲୀ ସାହୂ ପି ସିମା ଳ ସାହୂ YVY1332162
ୀ /283824 23 167 1334ଲିପାନି ସାହୂ ସା ସମାଟ େକଶରୀ ସାହୂ YVY1332196
ୀ /343825 32 167 1335ପିୟମଦା ରାମ ପି େଜ.ବୀ. ରାମ YVY1332212
ପ ୁ /713826 32 167 1336ମଳୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧବେଳସ୍ଵର ନାୟକ YVY1332238
ୀ /343827 57 167 1337ମୀନା କମୁାରୀ ସିଂହ ପି ବସଂତ କମୁାର ସିଂହ YVY1332295
ପ ୁ /503828 19 167 1338େସାନୂ େସାଈନ ପି ବିକମ ସାଇଁ YVY1348507
ୀ /503829 63 167 1339ପ ୁ ଲତା ସାଇଁ ସା ହାଡିବଂଧ ୁସାଇଁ YVY1348515
ୀ /513830 21 167 1340ରଚନା ସାଇଁ ସା ସକୁା  ସାଇଁ YVY1348523
ୀ /483831 19 167 1341ପୀତି ପଂଗ୍ଯା ସାଇଁ ପି ପିରୁ ସାଇଁ YVY1348531
ପ ୁ /583832 24 167 1342ବିକାଶ ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ YVY1348549
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ପ ୁ /583833 23 167 1343ବିସଲ କମୁାର ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ YVY1348556
ୀ /123834 68 167 1344ପଭାତୀ ଦାସ ସା େଗାେଲଖ ଦାସ YVY1348606

ପ ୁ /393835 25 167 1345ସନୂୀଲ ସିଂ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ YVY1348614
ୀ /393836 26 167 1346ପଣୁିର୍ମା ସତପଥି ସା ର ନ ସତପଥି YVY1348622
ୀ /143837 37 167 1347ସଚିୁତା ମହା ୀ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ୀ YVY1348630
ୀ /403838 19 167 1348ପଜୁା ସାହ ସା ଶ ର ସାହ YVY1348648
ୀ /613839 31 167 1349ମିକିନା ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY1348655
ୀ /143840 32 167 1350ଭାଗ୍ଯଲକ୍ଷୀ ମହା ୀ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ୀ YVY1348663
ୀ /473841 19 167 1351ମାମନୂୀ େଦଉରୀ ପି େଜନା େଦଉରୀ YVY1348671
ୀ /503842 19 167 1352ରଶି େସାଈନ ପି ସମୀର େସାଈନ YVY1348689
ୀ /503843 21 167 1353ସାବିତୀ େବହୂରୀ ପି ଶ ର େଦହୁରୀ YVY1348697
ୀ /393844 21 167 1354ଲୀପାନ ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ YVY1348721
ୀ /393845 39 167 1355ଝିଲୀ ସାହୁ ସା ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ YVY1348739

ପ ୁ /073846 61 167 1356ଅେଲଖ ଦାସ ପି ଧୁବ ଚରଣ ଦାସ YVY1348747
ୀ /023847 21 167 1357ରସୀତା ଦାସ ସା ସସୁା  ଦାସ YVY1348754
ୀ /023848 32 167 1358ରୁବୀନା ଦାସ ସା କମୂାରମାଣୀ ଦାସ YVY1348762
ୀ /043849 21 167 1359ପଜୁା ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ YVY1348770

ପ ୁ /123850 52 167 1360ଗିେଲଖ ଦାସ ପି ଧୁବ ଚରଣ ଦାସ YVY1348788
ୀ /123851 49 167 1361କବିତା ଦାସ ସା ଅେଲଖ ଦାସ YVY1348796
ୀ /003852 37 168 1ବଷର୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ବିଶଜିତ େବେହରା YVY1035898

ପ ୁ /003853 34 168 2ମାନସ ର ନ େବେହରା ପି ବଜ େବେହରା YVY1036011
ପ ୁ /003854 30 168 3େମାହନ େବେହରା ପି ରତନ୍ ାକର େବେହରା YVY1035906
ୀ /003855 29 168 4ସସିତା େବେହରା ସା ମାନସ ର ନ େବେହରା YVY1036003

ପ ୁ /003856 25 168 5େଦବ ର ନ େବେହରା ପି ଜଳଧର େବେହରା YVY1035971
ୀ /003857 29 168 6ଛବିନା ଦାସ ସା ବିଜ୍ଞାନ ଦାସ YVY1035880
ୀ /003858 25 168 7ରୀତା ଳି ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ YVY1035963

ପ ୁ /003859 25 168 8ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ YVY1035997
ପ ୁ /003860 34 168 9େଦେବ  ମିଶ ପି ସଦାଶବି ମିଶ YVY1035914
ୀ /003861 32 168 10ମେନାରମା ପରିଡା ସା ଅଜୟ ପରିଡା YVY1036029

ପ ୁ /003862 25 168 11ଅମାନ ପରିଡା ପି ଅଶିନୀ ପରିଡା YVY1035955
ପ ୁ /003863 36 168 12ପେମାଦ କମୁାର ପହୁାଣ ପି ପହଲାଦ ପହୁାଣ YVY1035872
ପ ୁ /003864 29 168 13ମାନସ ର ନ ରାଉତ ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ରାଉତ YVY1035989
ୀ /003865 26 168 14େସାନାଲୀ ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ YVY1035948
ୀ /003866 51 168 15ନମିତା ସାହୁ ସା ଫକୀର େମାହନ ସାହୁ YVY1036037

ପ ୁ /003867 41 168 16ଫକିର େମାହନ ସାହୁ ପି ବିେଦଶୀ ସାହୁ YVY1036045
ପ ୁ /003868 31 168 17ବିଜୟ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YVY1035922
ୀ /003869 29 168 18ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା ବିଜୟ ସାହୁ YVY1035930

ପ ୁ /BACK SID3870 29 168 19ପତୀକ ମହା ି ପି ରଜନୀକା  ମହା ି YVY1198464
ପ ୁ /Barada Pa3871 23 168 20େଗାପାଳ ଚ  ଦାସ ପି ପ  ୁଦାସ YVY1054931
ୀ /D/O-ANIL3872 27 168 21ରଶ ିେରଖା ରାୟ ପି ଅନିଲ କମୁାର ରାୟ YVY1154756

ପ ୁ /Glass Pal3873 45 168 22େସୗମ୍ଯା େମାହ ି ପି କମଳ କମୁାର େମାହ ି YVY1194034
ପ ୁ /NEW L.I.C3874 28 168 23ପିୟଦସର୍ୀ ଦାସ ପି ପଦି ା କମୁାର TLC0871301
ପ ୁ /SABAR SA3875 21 168 24ଚଂଦନ ସାଇଁ ପି ପିରୁ ସାଇଁ YVY1154590
ପ ୁ /013876 23 168 25େଜଯ୍ାତି ର ନ ବାଘ ପି ହାଡିବଂଧ ୁବାଘ YVY1059054
ପ ୁ /013877 31 168 26ସତିୃ ର ନ େବେହରା ପି ବଟକୃ  େବେହରା YVY1243138
ୀ /013878 24 168 27ମିନତୀ ଦାଶ ସା ସତିୃ ର ନ ଦାଶ YVY1243112

ପ ୁ /013879 20 168 28ପିତିଶ କମୁାର ଦାଶ ମା ସ କୁ୍ତା ଦାଶ YVY1242981
ପ ୁ /013880 21 168 29ଜ୍ଞାନଦୀ  ମହା ି ପି ପଭାତ ଚ  ମହା ି YVY1243179
ୀ /013881 20 168 30ଭାଗ୍ଯଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ପି େଦେବ  କମୁାର ରାଉତ YVY1243005
ପ ୁ /013882 20 168 31ସତଯ୍ଜିତ ରାଉତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରାଉତ YVY1243047
ୀ /013883 39 168 32ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସାମଲ ସା ଚ  େଶଖର ସାମଲ YVY1243161
ପ ୁ /013884 22 168 33ତିୁ ର ନ ସିହନ୍ା ପି ସେୁଭ  କମୁାର ସିହନ୍ା YVY1243070
ୀ /013885 32 168 34ସ ୀତା ସାଇଁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାଇଁ YVY1243096
ପ ୁ /13886 52 168 35ହଡିବ ୁ ବାଘ ପି ଅଜୁର୍ ନ ବାଘ JTV2664589
ୀ /13887 44 168 36ଜୟ ୀ ବାଘ ସା ହାଡିବ ୁ ବାଘ JTV2664134
ପ ୁ /13888 35 168 37ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େବେହରା ପି ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା YVY0191833
ପ ୁ /13889 52 168 38ଉ ମ ନ ପି କପୃାସି ୁ ନ OR/06/043/025147
ୀ /13890 50 168 39ମେନାରମା ନ ପି କପୃାସି ୁ ନ OR/06/043/244007
ପ ୁ /13891 49 168 40ଚକଧର ନ ପି କପୃାସି ୁ ନ OR/06/043/244005
ପ ୁ /13892 49 168 41ସମେର  ନାୟକ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ନାୟକ YVY0859447
ୀ /13893 67 168 42କାଦମିନୀ ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ JTV2537611
ପ ୁ /13894 43 168 43ସରୂପ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ JTV2540862
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ୀ /13895 40 168 44ଶଭୁଶୀ ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ JTV2540813
ୀ /13896 35 168 45ସମାପିକା ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ JTV2540185

ପ ୁ /13897 60 168 46ପଫଲୁ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି େମାହନୀ ତିପାଠୀ OR/06/043/024003
ୀ /13898 48 168 47ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ତିପାଠୀ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ତିପାଠୀ OR/06/043/024004

ପ ୁ /023899 42 168 48ସମିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପତାପ ଚ  ସାମ ରାୟ YVY1106541
ପ ୁ /23900 50 168 49ଚି ରଂଜନ ଭୂୟଁା ପି ରାମଚ  ଭୂୟଁା JTV2540938
ୀ /23901 47 168 50ମୀନଭର୍ା େଲ ା ସା େହମ  କମୁାର େଲ ା YVY0299032

ପ ୁ /23902 64 168 51ପବୀର କମୁାର ମହାପାତ ପି ବୀରବର ମହାପାତ YVY0191858
ପ ୁ /23903 57 168 52ଆଶଷି କମୁାର ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ JTV2537405
ୀ /23904 56 168 53କାେବରୀ ମହାପାତ ପି ପବୀର ମହାପାତ YVY0191841
ୀ /23905 43 168 54େପୗ ର୍ବାସୀ ମହାପାତ ସା ଆଶଶି କମୁାର ମହାପାତ JTV2540920

ପ ୁ /23906 41 168 55ସନିୁଲ ପସାଦ ମହାପାତ ପି ପ ାନନ ମହାପାତ JTV2540912
ୀ /23907 40 168 56ସନିୁତା ମହାପାତ ପି ନିର ନ ମହାପାତ JTV2537272

ପ ୁ /23908 32 168 57ବିନମ ପ ୁ ାଳକ ପି ବଂଶୀଧର ପ ୁ ାଳକ YVY0317537
ପ ୁ /23909 31 168 58ବିନିତ ପ ୁ ାଳକ ପି ବଂଶୀଧର ପ ୁ ାଳକ YVY0317545
ୀ /23910 66 168 59ସରୁଚିତା ସାମ ରାୟ ସା ପତାପ ସାମ ରାୟ YVY0141143

ପ ୁ /23911 48 168 60ସରୁଜିତ ସାମ ରାୟ ପି ପତାପ ସାମ ରାୟ OR/06/043/024011
ପ ୁ /23912 44 168 61ଅମିତ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ପତାପ ସାମ ରାୟ JTV1460781
ୀ /23913 39 168 62ସପୁଭା ମ ରୀ ସାମ ରାୟ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାମ ରାୟ YVY0417964

ପ ୁ /23914 87 168 63େଯାେଗ  ସାଇଁ ପି ରାଧା ସାଇଁ YVY0916890
ପ ୁ /23915 40 168 64ର ନ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଯାେଗ  ସାଇଁ JTV2537710
ୀ /23916 34 168 65ମଧଛୁ ା ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ସାଇଁ YVY0490003
ୀ /43917 47 168 66ଗୀତା ଳୀ ପ ନାୟକ ସା ଶବି ଶ ର ସାମ ରାୟ JTV2540177

ପ ୁ /43918 28 168 67ଶବି ଶ ର ସାହୁ ପି ଖଦାଳ ସାହୁ YVY0799551
ପ ୁ /53919 36 168 68ବିଭୁଦ  ବିଶାଳ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ବିଶାଳ JTV2537645
ୀ /53920 39 168 69କବିତା ମଲିକ ପି ପ ାନନ ମଲିକ JTV2537728
ୀ /53921 35 168 70ଚିନୁବାଳା ନାୟକ ପି କିଣରୁାମ ନାୟକ JTV2537843

ପ ୁ /53922 31 168 71ସ ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି କିଣରୁାମ ନାୟକ JTV2540839
ପ ୁ /53923 34 168 72ନର ନ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0823005
ପ ୁ /63924 41 168 73ଅସିତ ରଂଜନ ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ JTV2537744
ୀ /63925 95 168 74ସନୁାମଣୀ ସାହୁ ସା ସବୁଳ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/024025

ପ ୁ /63926 72 168 75ସକୁା ଚ  ସାହୁ ପି ସବୁଳ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/024026
ୀ /63927 65 168 76ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ସକୁା  ଚ  ସାହୁ OR/06/043/024027

ପ ୁ /63928 39 168 77ଲକ୍ଷୀକା  ସାହୁ ପି ସକୁା  ଚ  ସାହୁ JTV1459502
ୀ /73929 72 168 78ଇ ୁ େବୱା ସା ପଠାଣି ନାୟକ OR/06/043/024045

ପ ୁ /73930 62 168 79ଶା ନୁ ଦାସ ପି ପ ୃ ର୍ଚ  ଦାସ YVY0808519
ୀ /73931 59 168 80ପତିମା ଦାସ ସା ଶଶୁା  ଦାସ YVY0808543

ପ ୁ /73932 53 168 81ଅେଶାକ ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ାନ  ଦାସ YVY0808485
ପ ୁ /73933 53 168 82ଅେଲଖ ଦାସ ପି ଧବୁ ଦାସ OR/06/043/024038
ୀ /73934 52 168 83ସସିତା ଦାସ ସା ଶା ନୁ ଦାସ OR/06/043/028724
ୀ /73935 49 168 84କବିତା ଦାସ ସା ଅେଲଖ ଦାସ OR/06/043/024039
ପ ୁ /73936 49 168 85େଗାେଲଖ ଦାସ ପି ଧବୃ ଦାସ OR/06/043/024040
ୀ /73937 48 168 86ପଭାତୀ ଦାସ ସା େଗାେଲଖ ଦାସ OR/06/043/024041

ପ ୁ /73938 45 168 87ପଦିପ ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ JTV2537652
ପ ୁ /73939 33 168 88ଚ  େଶଖର ଦାସ ପି ଶା ନୁ ଦାସ JTV2538684
ପ ୁ /73940 33 168 89ସାଗତ ଦାସ ପି ସଶୁା  ଦାସ JTV2538353
ପ ୁ /73941 25 168 90ସମୀର ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ YVY0916437
ୀ /73942 33 168 91ଚ ିକା ମହାପାତ ପି ପଭାତକମୁାର ମହାପାତ JTV2719243

ପ ୁ /73943 54 168 92ମାଧବ ନାୟକ ପି ପଠାଣି ନାୟକ JTV1651363
ୀ /73944 47 168 93ସାବି ନାୟକ ସା ମାଧବ ନାୟକ JTV2539047
ୀ /73945 41 168 94ମିନତୀ ନାୟକ ପି ମାଧଵ ନାୟକ YVY1208768
ୀ /73946 24 168 95ଶବିାନୀ ନାୟକ ପି ମାଧଵ ନାୟକ YVY1208776
ପ ୁ /73947 40 168 96ବଳରାମ େସଠୀ ପି ବସ  େସଠୀ JTV2537769
ପ ୁ /73948 29 168 97ପପୁନୁ େସଠୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  େସଠୀ YVY0489872
ୀ /73949 25 168 98ମିନାକ୍ଷୀ େସଠୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  େସଠୀ YVY1074228
ପ ୁ /73950 52 168 99ନିତଯ୍ାନ  େସଠୀ ପି ଘନଶଯ୍ାମ େସଠୀ JTV2663714
ପ ୁ /73951 49 168 100ଉ ମ େସଠୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  େସଠୀ JTV2719094
ପ ୁ /083952 20 168 101ରାେକଶ ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YVY1207943
ପ ୁ /83953 37 168 102ବିେଘନ୍ଶ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା JTV2664191
ପ ୁ /83954 55 168 103ରବି ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ JTV2665123
ୀ /83955 45 168 104ଭାରତୀ ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ OR/06/043/018776
ପ ୁ /83956 37 168 105ସଶୁା  ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ JTV2719219
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ୀ /83957 35 168 106ରୁକଣୀ ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ YVY0916593
ୀ /83958 59 168 107େହମ େଦଇ ସା ଭଗବାନ ଦାସ OR/06/043/024047
ୀ /83959 47 168 108ମେନାରମା ମହା ି ପି ପଭାକର ମହା ି JTV2664183

ପ ୁ /83960 46 168 109ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି ପି ପଭାକର ମହା ି JTV2665016
ୀ /83961 40 168 110ଅନୁପମା ମହା ି ପି ପଭାକର ମହା ି YVY1208677
ୀ /83962 37 168 111ସଚିୁତା ମହା ି ପି ଜୁଗଲ କିେଶାର ମହା ି YVY1208644

ପ ୁ /83963 34 168 112ପସନନ୍କମୁାର ମହା ି ପି ପଭାକର ମହା ି JTV2664217
ୀ /83964 32 168 113ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି YVY1208685
ୀ /83965 36 168 114ପ ୁ ା ଳୀ ନାୟକ ସା କିେଶାର କମୁାର ନାୟକ YVY1058809

ପ ୁ /93966 72 168 115ରଘନୁାଥ ବଳ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବଳ YVY0238196
ୀ /93967 62 168 116ବିେନାଦିନୀ ବଳ ସା ରଘନୁାଥ ବଳ YVY0238162

ପ ୁ /93968 37 168 117ବିଜୟ କମୁାର ବଳ ପି ରଘନୁାଥ ବଳ YVY0238188
ପ ୁ /93969 59 168 118ଲକ୍ଷଣ ଦାସ ପି ମଧ ୁଦାସ OR/06/043/240050
ପ ୁ /93970 35 168 119ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ JTV2663581
ୀ /93971 56 168 120ଆଶାଲତା ଦାସ ସା ଅେଲଖ ଦାସ YVY0700625
ୀ /93972 55 168 121େରଣ ୁେଦଈ ସା ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/043/024051

ପ ୁ /93973 68 168 122ସେୁର  ସାଇଁ ପି ପଦନ ସାଇଁ JTV2539138
ପ ୁ /93974 39 168 123ସମିତ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ JTV2537777
ପ ୁ /103975 40 168 124େଶଖ ଅଫଜଲ ପି େଶଖଆସିକ  YVY0142562
ପ ୁ /103976 62 168 125ବସ  େଭାଇ ପି କା ାଳି େଭାଇ OR/06/043/024055
ପ ୁ /103977 61 168 126ଉେପ  ନାଥ ଦାସ ପି ମରୁଲୀଧର ଦାସ JTV2538270
ୀ /103978 32 168 127ଲିଲି ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ JTV2538049
ୀ /103979 58 168 128ଛବି େଦଇ ସା ବସ  େଭାଇ OR/06/043/024056

ପ ୁ /103980 51 168 129ସଂଜୟ େଗାସାମୀ ପି େଦବାନ  YVY0142547
ପ ୁ /103981 39 168 130ସେ ାଷ କମୁାର ସାୱା ପି ଝାପସି ସାୱା YVY0142554
ପ ୁ /113982 55 168 131ଗା  ୁେଭାଇ ପି ବ ୁ େଭାଇ OR/06/043/018824
ପ ୁ /113983 50 168 132ହରି ଦାସ ପି ବୁଧନାଥ ଦାସ JTV2539161
ୀ /113984 40 168 133ବାସ ୀ ଦାସ ସା ହରି ଦାସ JTV2537751
ୀ /113985 39 168 134ସକୁା ୀ ଦାସ ସା ବଶଆି ଦାସ JTV2538106

ପ ୁ /123986 47 168 135େଗାବ ର୍ ନ ବାରିକ ପି ମାେଗତା ବାରିକ JTV2665131
ୀ /123987 42 168 136ସଷୁମା ବାରିକ ସା େଗାବ ର୍ ନ ବାରିକ JTV2719318

ପ ୁ /123988 42 168 137େଦୖତାରି ବାରିକ ପି େଦବରାଜ ବାରିକ YVY0142570
ପ ୁ /123989 40 168 138ଚ ନ କମୁାର େବେହରା ପି ଧବୃ ଚରଣ େବେହରା JTV2664670
ୀ /123990 36 168 139ମାମିନା େବେହରା ସା ଚ ନ କମୁାର େବେହରା JTV2664688

ପ ୁ /123991 37 168 140ଜିତୁ କମୁାର େଭାଇ ପି େଲାକନାଥ େଭାଇ JTV1570894
ୀ /123992 71 168 141ଲବଣୀ ଦାସ ସା ଦିନବ ୁ ଦାସ YVY0916874

ପ ୁ /123993 61 168 142ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ସତିଆ ଦାସ JTV2663813
ପ ୁ /123994 60 168 143ତିନାଥ ଦାସ ପି ବୁ ିଆ ଦାସ OR/06/043/024064
ପ ୁ /123995 57 168 144ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ ପି ଅନାମ ଦାସ OR/06/043/024061
ୀ /123996 53 168 145ପ ୂ ିର୍ମା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV2664597

ପ ୁ /123997 52 168 146ହରି ଦାସ ପି ବି ିଆ ଦାସ YVY0988709
ପ ୁ /123998 51 168 147ଦୁଗର୍ା ଦାସ ପି ବିସିଆ ଦାସ YVY1075092
ୀ /123999 46 168 148ଭାରତୀ ଦାସ ସା ତୀନାଥ ଦାସ JTV2664605

ପ ୁ /124000 46 168 149ଭିକାରୀ ଚରଣ ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ OR/06/043/024068
ପ ୁ /124001 46 168 150ଜିେତ  ଦାସ ପି ଦିନବ ୁ ଦାସ YVY0916866
ପ ୁ /124002 45 168 151େହମ  ଦାସ ପି ସବୁୁ ି ଦାସ YVY0916262
ପ ୁ /124003 45 168 152ସଧିୁର କମୁାର ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ JTV2663938
ୀ /124004 43 168 153େଗୗରୀ ଦାସ ସା େହମ  ଦାସ YVY0916247
ୀ /124005 42 168 154ମିନାକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ JTV2663961
ୀ /124006 42 168 155େକୖଶଲଯ୍ା ଦାସ ସା ସଧିୁର କମୁାର ଦାସ JTV2663979
ପ ୁ /124007 42 168 156ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ JTV2540870
ୀ /124008 39 168 157ପ ୁ ା ଳୀ ଦାସ ସା ସନିୁଲ୍ କମୁାର ଦାସ JTV2663953
ୀ /124009 38 168 158ଭାରତୀ ଦାସ ସା ଭିକାରୀ ଚରଣ ଦାସ JTV1651314
ପ ୁ /124010 38 168 159ସଶୁଲି କମୁାର ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ JTV1623818
ପ ୁ /124011 38 168 160ଭା ର ଦାସ୍ ପି ଝରି ଦାସ୍ YVY0799536
ୀ /124012 38 168 161କନିୁ ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ JTV2663946
ୀ /124013 38 168 162ରୁମା ଦାସ ସା ଦୁଗର୍ା ଦାସ YVY1074343
ପ ୁ /124014 37 168 163ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ସହେଦବ ଦାସ JTV1570993
ପ ୁ /124015 36 168 164ପଫଲୁ ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ YVY0916817
ପ ୁ /124016 35 168 165ପକାଶ ଦାସ ପି ଶ ର େଭାଇ JTV2665115
ପ ୁ /124017 35 168 166ସଜିୁତ୍ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV2664720
ୀ /124018 34 168 167ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ଜିେତ  ଦାସ YVY0916882
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ୀ /124019 33 168 168ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ପି ନରୁଆ ଦାସ JTV2540888
ୀ /124020 33 168 169ଗୀତା ଳି ଦାସ୍ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ୍ YVY0799528
ୀ /124021 28 168 170ମାମା ଦାସ ସା ପକାଶ ଦାସ YVY0916833

ପ ୁ /124022 22 168 171ବିକାଶ ଦାସ ପି ଦୁଗର୍ା ଦାସ YVY1060748
ୀ /124023 78 168 172ଇ ା େଦଇ ସା ବିଶନାଥ ଦାସ YVY1074335
ୀ /124024 70 168 173େଗହା େଦଈ ସା ତିନାଥ ଦାସ OR/06/043/024065
ୀ /124025 63 168 174ସେୁନଇ େଦଇ ସା ଶ ର େଭାଇ YVY0808576
ୀ /124026 55 168 175ସ  ୁେଦଈ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ OR/06/043/024062
ୀ /124027 62 168 176ଲକ୍ଷୀ େଦବୀ ସା ଭମର ବର ଦାସ YVY0916700

ପ ୁ /124028 67 168 177ରାଜୁ ମାଝୀ ପି ଯଧିୁ ିର ମାଝୀ JTV2664977
ୀ /124029 37 168 178ବୀଣା ମାଝୀ ପି ରାଜୁ ମାଝୀ JTV2665032

ପ ୁ /124030 35 168 179ସାଗତ୍ ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି JTV2718815
ପ ୁ /124031 53 168 180େଗାଲଖ ନାଏକ ପି ଜଗବ ୁ ନାଏକ JTV2664944
ୀ /124032 46 168 181ଅନିତା ନାଏକ ସା େଗାଲଖ ନାଏକ JTV2664936

ପ ୁ /124033 67 168 182ର ଧର ନାଥ ପି ପଣବ ୁ ନାଥ JTV1570944
ପ ୁ /124034 54 168 183ଦୟାନିଧି ନାଥ ପି ପାଣବ ୁ ନାଥ JTV1570936
ୀ /124035 50 168 184ସତଯ୍ଭାମା ନାଥ ସା ଦୟାନିଧି ନାଥ JTV1570969

ପ ୁ /124036 49 168 185ରମାକା  ନାଥ ପି ପାଣବ ୁ ନାଥ JTV1570951
ୀ /124037 40 168 186ଶମିର୍ ା ନାଥ ସା ରମାକା  ନାଥ JTV2719300

ପ ୁ /124038 39 168 187ରାେଜ  କମୁାର ନାଥ ପି ର ାଧର ନାଥ JTV2719045
ପ ୁ /124039 35 168 188ଅଜୟ କମୁାର ନାଥ ପି ର ାଧର ନାଥ JTV2719011
ପ ୁ /124040 30 168 189ବାପନୁ ନାଥ ପି ଦୟାନିଧୀ ନାଥ YVY0299065
ୀ /124041 24 168 190ମାନସୀ ନାଥ ପି ଦୟାନିଧି ନାଥ YVY1122050

ପ ୁ /124042 61 168 191ହଳଧର ପାଲ୍ ପି କୀ ର୍ନ ବିହାରୀ ପାଲ JTV1570977
ୀ /124043 54 168 192ମାଣିକ ପାଲ୍ ସା ହଳଧର ପାଗଳ JTV1570985
ୀ /124044 54 168 193ଶା ିଲତା ପ ା ସା ଭାଗିରଥୀ ପ ା JTV1570910

ପ ୁ /124045 39 168 194ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ପି ଭାଗିରଥୀ ପ ା JTV1570928
ୀ /124046 35 168 195ଅନିତା ପ ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା JTV2664001
ୀ /124047 25 168 196ମମତା ସାହୂ ସା ସଧୁୀର ଦାସ YVY1277649

ପ ୁ /124048 26 168 197େଗାପାଳ ଚ  ସାଇଁ ପି ଖେଗଶ୍ଵର ସାଇଁ YVY1106533
ୀ /124049 24 168 198ପି ି  ସାଇଁ ସା େଗାପାଳ ଚଂଦ ସାଇଁ YVY1106558

ପ ୁ /124050 21 168 199ବିମଳ କମୁାର ତୀପାଠୀ ପି ମେନାର ନ ତୀପାଠୀ YVY1129675
ପ ୁ /134051 61 168 200ପକାଶ ଚ  ଦାଶ ପି ନ  କିେଶାର ଦାଶ YVY0808477
ୀ /134052 23 168 201ମେନାସିନୀ ଦାସ ପି ଗଂଗାଧର ଦାସ YVY1074160
ୀ /134053 58 168 202ଟିକିଲତା ଦାଶ ସା ପକାଶ ଚ  ଦାଶ YVY0808444

ପ ୁ /134054 58 168 203ରେମଶ ନାୟକ ପି ସକୁରିୁଆ ନାୟକ YVY0808386
ୀ /134055 53 168 204ଉମା ନାୟକ ସା ରେମଶ ନାୟକ YVY0808352
ୀ /134056 29 168 205ରଜନୀ ନାୟକ ସା ନୀର ନାୟକ YVY1060870
ୀ /134057 58 168 206କମୁାରୀ ପାତ ସା ବୀର କିେଶାର ପାତ YVY0808469

ପ ୁ /144058 49 168 207ନବକିେଶାର ମହା ି ପି ନେର  ମହା ି OR/06/043/024079
ୀ /144059 46 168 208ଅସୀମା ମହା ି ସା ନବକିେଶାର ମହା ି JTV2718971
ୀ /154060 69 168 209ଶଶୀେରଖା ସାହୁ ସା ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ OR/06/043/024081

ପ ୁ /154061 37 168 210େଦବରାଜ ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ JTV2718716
ପ ୁ /154062 73 168 211ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ JTV1460500
ପ ୁ /154063 42 168 212ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ JTV1460757
ୀ /154064 39 168 213ସତଯ୍ପିୟା ସାହୁ ସା ମେନାଜକମୁାର ସାହୁ JTV2718773

ପ ୁ /164065 38 168 214ଖେଗଶ ଚ  ବଳ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବଳ JTV2538767
ପ ୁ /164066 43 168 215ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ ମା ବିଜୟିନୀ ବାରିକ JTV2538494
ୀ /164067 37 168 216ରୂପାଲି ବାରିକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ବାରିକ JTV2538122
ପ ୁ /164068 38 168 217ଜୟ  କମୁାର େବେହରା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େବେହରା JTV2538536
ୀ /164069 35 168 218ଚାରୁଲତା ଦଳାଇ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦଳାଇ JTV2538742
ପ ୁ /164070 66 168 219ସକୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ଆଦିକ  ଦାସ JTV2538452
ପ ୁ /164071 49 168 220ପି ଅଶନିୀ କମୁାର ପି ପି ଶ ର ନାରାୟଣ JTV2538502
ପ ୁ /164072 47 168 221ଶା ନୁ େଲ ା ପି ରତନ୍ ାକର େଲ ା JTV2539351
ପ ୁ /164073 44 168 222ଗଗନ ବିହାରୀ େଲ ା ପି ସନୁାକର େଲ ା JTV2538825
ପ ୁ /164074 40 168 223ବିମଳ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଲେମାଧର ମହାରଣା JTV2538528
ପ ୁ /164075 37 168 224ସନୁୀଲ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଲେମାଦର ମହାରଣା JTV2538858
ପ ୁ /164076 34 168 225ଅନୀଲ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଲେମାଦର ମହାରଣା JTV2538486
ପ ୁ /164077 36 168 226କବି  ନାୟକ ପି ହରି  ନାୟକ JTV2538676
ପ ୁ /164078 31 168 227ରାେଜ  ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ JTV2539039
ପ ୁ /164079 72 168 228ହୃ ାନ  ପାଳ ପି କାଶନିାଥ ପାଳ JTV2538510
ୀ /164080 38 168 229ପଜ୍ଞାସିନି ପାଳ ପି ହୃଦାନ  ପାଳ JTV2574507
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ପ ୁ /164081 50 168 230ସଂଜୀବ କମୁାର ରଥ ପି ବଟକୃ  ରଥ JTV2538460
ୀ /164082 41 168 231ପେମାଦିନୀ ରଥ ସା ସଂଜୀବ ରଥ JTV2537561

ପ ୁ /164083 36 168 232ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ରାଉତ ପି ଭା ର ରାଉତ JTV2538833
ପ ୁ /164084 52 168 233ମକର ସାମଲ ପି େଭାବନି ସାମଲ JTV2538361
ପ ୁ /164085 40 168 234ସମେର  ସାମଲ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାମଲ JTV2538817
ୀ /164086 44 168 235େଦବସିତା ସିଂହ ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର ସିଂହ JTV2539237
ୀ /164087 36 168 236ଲୀନା ସିଂହ ପି ନବ କିେଶାର ମାନସିଂହ JTV2538700
ୀ /164088 42 168 237ଗୀତା ଳି ସାଇଁ ସା ଭାବଗାହୀ ସାଇଁ JTV2539583

ପ ୁ /164089 38 168 238ପିତମ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମରୁଲୀଧର ସାଇଁ JTV2539211
ପ ୁ /174090 44 168 239ରେମଶ େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା JTV2664910
ୀ /174091 65 168 240ଫଲୁରାଣୀ ପେଲଇ ସା େଗାପାଳ ପେଲଇ OR/06/043/024087

ପ ୁ /174092 36 168 241ମେହଶର ପେଲଇ ପି େଗାପାଳ ଚ  ପେଲଇ JTV2664787
ୀ /174093 34 168 242ଶମିର୍ ା ପେଲଇ ପି େଗାପାଳ ଚ  ପେଲଇ JTV2537686

ପ ୁ /184094 39 168 243ବାବୁରାମ େବେହରା ପି ବିଶେିକଶନ େବେହରା JTV2537603
ପ ୁ /184095 31 168 244େଗାପୀନାଥ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV2537413
ୀ /184096 79 168 245ପେ ଇ ଦାସ ସା ନିଧି ଦାସ JTV2537678

ପ ୁ /184097 53 168 246ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଭୀମେସନ ଦାସ JTV2537801
ପ ୁ /184098 50 168 247ଖତୁ ଦାସ ପି ଭୀମ ଦାସ JTV1460823
ପ ୁ /184099 23 168 248ସାରଦା ପସନନ୍  ଦାସ ପି ଖତୁ ଦାସ YVY1060540
ୀ /184100 26 168 249ଅଚିର୍ତା ସାହୂ ପି ବିଚିତ ନ ା ସାହୂ YVY1120484
ୀ /184101 21 168 250ଲି ା େସନାପତି ପି ଭୂବନ େମାହନ େସନାପତି YVY1122175

ପ ୁ /194102 39 168 251ଅମୀୟ ରଂଜନ େବେହରା ପି ବଟକୃ  େବେହରା JTV1460211
ୀ /194103 42 168 252ବନିତା ଦାସ ସା ଗ ା ଦାସ JTV2539435
ୀ /194104 39 168 253ଗୀତା ଦାସ ସା ଗୟା ଦାସ YVY0916742
ୀ /194105 36 168 254ମମତା ଦାସ ସା ନୀଲୁ ଦାସ JTV2539427
ୀ /194106 39 168 255ମ ଲୁତା େହାତା ପି ପହଲାଦ େହାତା JTV2537546

ପ ୁ /194107 48 168 256ଶରତ କମୁାର େଲ ା ପି ଘାସିରାମ େଲ ା OR/06/043/120743
ୀ /194108 34 168 257କ ନା େଲ ା ସା ଶରତ େଲ ା JTV2538783
ୀ /194109 58 168 258ଉମିର୍ଳା ପାଣି ସା ବଟକୃ  େବେହରା JTV2539534

ପ ୁ /194110 38 168 259ଗିରିଜା ଶ ର ପାତ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ପାତ JTV1698406
ପ ୁ /194111 53 168 260ଜୟ  କମୁାର ପଧାନ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ JTV1460153
ପ ୁ /194112 50 168 261ନଳିନୀକା  ପଧାନ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ JTV1459767
ପ ୁ /194113 55 168 262ଶଚିଦାନ  ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ JTV1460740
ୀ /204114 19 168 263ରୁମାଲି ଦାସ ପି ରସାନ  ଦାସ YVY1299916
ୀ /204115 48 168 264ସିତାରାଣୀ ସାମ ରାୟ ସା ଜୟ  କମୁାର ପଧାନ JTV1459726
ୀ /204116 58 168 265ଅନନ୍ପଣୂର୍ା ସାଇଁ ସା ଶୀଧର ସାଇଁ YVY1058726

ପ ୁ /204117 31 168 266େଦବୀ ପସାଦ ସାଇଁ ପି ଶୀଧର ସାଇଁ YVY1058791
ୀ /214118 30 168 267ରୁବିନା ଦାସ ସା କମୁରମଣି ଦାସ YVY1054923

ପ ୁ /214119 61 168 268ଭୂବନାନ  େଲ ା ପି କୁ ବିହାରୀ େଲ ା YVY0141234
ୀ /214120 57 168 269ସଂଗୀତା େଲ ା ସା ଭୂବନାନ  େଲ ା YVY0141242

ପ ୁ /214121 84 168 270ଡଃ. ଗରୁୁପସାଦ ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି OR/06/043/024093
ପ ୁ /214122 57 168 271ବିମଳ ଭୂଷଣ ମହା ି ପି େଗାଲକ ଚ  ମହା ି JTV1557578
ପ ୁ /214123 55 168 272ବିଭୁତି ପସାତ ମହା ି ପି ଗରୁୁପସାଦ ମହା ି OR/06/043/336013
ପ ୁ /214124 43 168 273େସୗେମ  ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି JTV2538411
ପ ୁ /214125 53 168 274ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା JTV1476209
ୀ /214126 52 168 275ହରପିୟା ପରିଡା ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପରିଡା JTV1476217

ପ ୁ /214127 50 168 276ଦିପକ ର ନ ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା JTV1476316
ପ ୁ /214128 51 168 277ପ ୁ ରାଜ ସାଇଁ ମା ରାଧାରାଣୀ ସାଇଁ YVY0822999
ପ ୁ /224129 42 168 278ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲାଲ େମାହନ ସାହୁ YVY0716456
ୀ /224130 33 168 279ବନିତା ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0363093
ୀ /234131 39 168 280ରାଧା ଳୀ ବାରିକ ସା ପକାଶ କମୁାର ବାରିକ JTV2538403
ପ ୁ /234132 37 168 281ରାେକଶ େଜନା ପି ନିତଯ୍ାନ  େଜନା JTV2537793
ୀ /234133 39 168 282େଲାପାମଦୁା ପାଢୀ ପି ବସ  କମୁାର ପାଢୀ JTV2538387
ପ ୁ /234134 34 168 283ନିଳାଦୀ ପାଢୀ ପି ବସ  କମୁାର ପାଢୀ JTV2538171
ୀ /234135 68 168 284କା ନବାଳା ପ ନାୟକ ସା ସେରାଜ ପ ନାୟକ OR/06/043/024108
ପ ୁ /234136 42 168 285କାଳି ପସନନ୍ ପ ନାୟକ ପି ସେରାଜ ପ ନାୟକ OR/06/043/241112
ୀ /234137 40 168 286ସସିତା ପ ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV1623073
ପ ୁ /234138 38 168 287କା ି କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV1622414
ପ ୁ /234139 43 168 288ଆନ  କମୁାର ପଧାନ ପି ଛଇଲ କମୁାର ପଧାନ JTV2538544
ପ ୁ /234140 39 168 289ରାଜୀବ କମୁାର ରାଉତ ପି ରାେଜ  କମୁାର ରାଉତ JTV2538379
ୀ /234141 36 168 290ପଲବୀ ରାଉତ ପି ରାେଜ  ରାଉତ JTV2538320
ପ ୁ /244142 37 168 291େଦବାଶଷି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଲି ରାଜ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2719235

67 107/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 44ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /244143 36 168 292ଶଭୁା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଲି ରାଜ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2718799
ପ ୁ /244144 33 168 293ବାସେୁଦବ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଲି ରାଜ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2718989
ୀ /244145 56 168 294ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ସଂଗାମ ମହା ି OR/06/043/024115

ପ ୁ /244146 54 168 295ବିକମ ମହା ି ପି ମାଗଣିୁ ମହା ି OR/06/043/024116
ୀ /244147 47 168 296ର ିତା ମହା ି ସା ବିକମ େକଶରୀ ମହା ି YVY0916858

ପ ୁ /244148 52 168 297ତିେଲାଚନ ପ ା ପି େଗାପାଳ ଚ  ପ ା OR/06/043/126005
ପ ୁ /244149 40 168 298ରବି  ପ ା ପି େଗାପାଳ ପ ା YVY0142588
ପ ୁ /244150 36 168 299ରାେଜ  ପ ା ପି େଗାପାଳଚ  ପ ା YVY0141291
ପ ୁ /244151 60 168 300ଜୟରାମ ସାହୁ ପି ତିନାଥ ସାହୁ YVY0808360
ପ ୁ /244152 37 168 301ଚି ରଂଜନ ସାହୁ ପି ଜୟରାମ ସାହୁ YVY0808378
ପ ୁ /244153 62 168 302ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ JTV1460468
ୀ /244154 53 168 303େଗୗରୀ ସାହୁ ସା ଜୟରାମ ସାହୁ YVY0142596
ୀ /244155 53 168 304ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ JTV1459999

ପ ୁ /244156 70 168 305ଭଗବାନ ସାମ ରାୟ ପି ଦାଶରଥୀ ସାମ ରାୟ JTV1460229
ପ ୁ /254157 41 168 306େସଖ୍ ଅଫଜଲ୍ ପି େସଖ୍ ଆଶକି୍ JTV2537785
ପ ୁ /254158 34 168 307ସେୁରଶ ପଧାନ ପି ନଟବର ପଧାନ JTV2538304
ପ ୁ /264159 64 168 308ଭଗବାନ ମହାପାତ ପି ଆନ  ମହାପାତ JTV2540946
ପ ୁ /264160 36 168 309ବାସେୁଦବ ମହାପାତ ପି ଭଗବାନ ମହାପାତ JTV2538312
ୀ /264161 34 168 310ଜୟ ୀ ଶତପଥୀ ପି େଯାଗିନାଥ ଶତପଥୀ YVY0141317

ପ ୁ /274162 42 168 311ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା JTV2539542
ପ ୁ /274163 40 168 312ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ JTV2539575
ପ ୁ /274164 40 168 313ସିମା ଳ ଦାସ ପି କାେ ା ଦାସ JTV2539443
ପ ୁ /274165 36 168 314େଗୗତମ ଦାସ ପି ସଚିକା  ଦାସ JTV2539369
ୀ /274166 76 168 315ବାସ ୀ ଲତା େଜନା ସା ରବୀ  େଜନା OR/06/043/024135

ପ ୁ /274167 72 168 316ରବୀ  ନାଥ େଜନା ପି ଭିକାରୀ େଜନା OR/06/043/024134
ପ ୁ /274168 57 168 317ର ନ କମୁାର େଜନା ପି ସରୁ େଜନା JTV2539526
ୀ /274169 50 168 318ଜୟଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ର ନ କମୁାର େଜନା JTV2538809

ପ ୁ /274170 39 168 319େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ ପି କା ିର୍କ ମଲିକ JTV2537629
ୀ /274171 56 168 320ସେୁଲାଚନା ମହା ି ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ମହା ି JTV2539500

ପ ୁ /274172 58 168 321ଆେଲାକ ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ନାୟକ JTV2539492
ୀ /274173 56 168 322ଯଜ୍ଞଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ଆେଲାକ ନାୟକ JTV2539468
ୀ /274174 35 168 323ରୂପାଲି ପ ନାୟକ ପି ରାଧା େଗାବି  ପ ନାୟକ JTV2539450

ପ ୁ /274175 33 168 324ରାେଜଶ ପ ନାୟକ ପି ରାଧା େଗାବି  ପ ନାୟକ JTV2537637
ୀ /274176 33 168 325ମଧସିୁତା ରାଉତ ସା ପକାଶ ଚ  ରାଉତ JTV2539377
ୀ /274177 61 168 326ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ଧୁବ ଚରଣ ସାହୁ JTV2539591

ପ ୁ /274178 65 168 327ଧବୃଚରଣ ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚରଣ ସାହୁ JTV1460161
ପ ୁ /274179 39 168 328ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଧବୃଚରଣ ସାହୁ JTV1459981
ପ ୁ /274180 43 168 329ଅମିତ କମୁାର ସାମଲ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମଲ JTV2539559
ୀ /274181 37 168 330ମ ବୁାଳା ସାମଲ ସା ମକର ସାମଲ JTV2537819

ପ ୁ /274182 51 168 331ଶବି ପସାଦ ସାଇଁ ପି ମାଧବା ନ  ସାଇଁ JTV2539385
ୀ /274183 44 168 332ଦୁେଗର୍ଶ ନ ିନୀ ସାଇଁ ସା ଶବି ପସାଦ ସାଇଁ JTV2539476
ପ ୁ /274184 38 168 333େସୗମଯ୍ ର ନ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ JTV2538262
ୀ /284185 39 168 334ପତିମା ବାରିକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ JTV2538791

ପ ୁ /284186 37 168 335ଦିଲିପ କମୁାର ବାରିକ ପି େହମ  କମୁାର ବାରିକ JTV2539021
ୀ /284187 35 168 336ଶକୁ ଳା ବାରିକ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ବାରିକ YVY1075019
ୀ /284188 65 168 337ମିନତୀ େବେହରା ସା ରବି  କମୁାର େବେହରା JTV2538775

ପ ୁ /284189 67 168 338ଶଯ୍ାମ ପସାଦ ଦାସ ପି ଚ  େଶଖର ଦାସ OR/06/043/024139
ପ ୁ /284190 38 168 339ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି କାେ ା ଦାସ JTV2538239
ପ ୁ /284191 43 168 340ତିନାଥ େଜନା ପି ବିଚିତା ନ  େଜନା JTV2538254
ପ ୁ /284192 47 168 341ବାସେୁଦବ ମିଶ ପି ରାମେଦବ ମିଶ JTV2538874
ୀ /284193 37 168 342ସସିତା ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ JTV2538155
ୀ /284194 47 168 343େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ପ ା ସା ବାସେୁଦବ ମିଶ JTV2538338
ପ ୁ /284195 40 168 344ଆସିଷ କମୁାର ପ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା JTV2538726
ୀ /294196 50 168 345େଲାଚନୀ େବେହରା ସା େଦବରାଜ େବେହରା JTV2538247
ୀ /294197 34 168 346ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା YVY0916452
ପ ୁ /294198 33 168 347ଚ ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ JTV2537884
ପ ୁ /294199 55 168 348ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ JTV2538189
ପ ୁ /294200 33 168 349ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ JTV2538148
ୀ /294201 28 168 350ସାଗରିକା ସାହୂ ପି ରେମଶ ସାହୂ YVY1058692
ପ ୁ /304202 51 168 351ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ଅନାଥ େବେହରା JTV2719029
ୀ /304203 47 168 352ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ େବେରରା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େବେରରା JTV2719003
ପ ୁ /304204 47 168 353େଦେବ  ଭ ପି ଭବାନୀ ଭ JTV2663664
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ପ ୁ /304205 64 168 354େଦେବ  ନାଥ ଦାସ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାସ JTV2539203
ୀ /304206 62 168 355କନକଲତା ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ JTV2663912

ପ ୁ /304207 54 168 356ଦିନବ ୁ ଦାସ ପି ରାଇ ଚରଣ ଦାସ JTV2540052
ୀ /304208 49 168 357ଜୟ ି ଦାସ ସା ଦିନବ ୁ ଦାସ JTV2540193
ୀ /304209 47 168 358ମମତାମୟୀ ଦାସ ସା ରସାନ  ଦାସ JTV2663920

ପ ୁ /304210 41 168 359ବିକାଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ  ଦାଶ JTV2538981
ପ ୁ /304211 48 168 360ଅଜିତ କମୁାର େଦବତା ପି ଶତୁଘନ୍ େଦବତା JTV2538940
ପ ୁ /304212 61 168 361ଶ ର େଜନା ପି ବାମନ େଜନା JTV2538163
ପ ୁ /304213 46 168 362େଗୗରା  ମାଝି ପି ରଘନୁାଥ ମାଝି YVY0141374
ପ ୁ /304214 56 168 363ବୃ ାବନ ମହା ି ପି ସନୁାକର ମହା ି JTV2719201
ୀ /304215 52 168 364େଦୗପଦୀ ମହା ି ସା ବହାନ  ମହା ି JTV2719193
ୀ /304216 33 168 365ସଚିୁତା ମହା ି ସା ପତାପ ଚ  ଦାସ YVY0799544

ପ ୁ /304217 23 168 366ଦିବଯ୍ ର ନ ମହା ି ପି ବହାନ  ମହା ି YVY1054915
ୀ /304218 63 168 367ଗୀତାଂଜଳୀ ନାୟକ ସା କୃ  ଚଂଦ ନାୟକ YVY1059237
ୀ /304219 58 168 368କନକ ଲତା ନାୟକ ସା ସେବର୍ ଶର ନାୟକ JTV2538205

ପ ୁ /304220 54 168 369ପିୟଦଶର୍ୀ ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ JTV2538197
ୀ /304221 50 168 370ମିନଭର୍ା ନାୟକ ସା ପିୟଦଶର୍ୀ ନାୟକ JTV2538668

ପ ୁ /304222 42 168 371କିେଶାର କମୁାର ନାୟକ ପି କୃ  ଚଂଦ ନାୟକ YVY1059245
ପ ୁ /304223 41 168 372ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି କୃ  ଚଂଦ ନାୟକ YVY1059260
ପ ୁ /304224 38 168 373ରଶି ର ନ ନାୟକ ପି ସେବର୍ ଶର ନାୟକ JTV2538932
ପ ୁ /304225 38 168 374ଆଶଷି କମୁାର ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ନାୟକ JTV2538213
ୀ /304226 23 168 375ପିୟ ା ନାୟକ ପି ପିୟଦଶର୍ୀ ନାୟକ YVY1059930

ପ ୁ /304227 57 168 376େଦେବ  କମୁାର ରାଉତ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ରାଉତ JTV1649003
ୀ /304228 53 168 377ମ ବୁାଳା ରାଉତ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ରାଉତ JTV2664431

ପ ୁ /304229 51 168 378ରାେଜ  କମୁାର ରାଉତ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ରାଉତ JTV2664456
ୀ /304230 47 168 379ଚପଳା ରାଉତ ସା େଦେବ  ରାଉତ OR/06/043/024148

ପ ୁ /304231 38 168 380ତନୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ବଜ କିେଶାର ରାଉତ JTV2537868
ପ ୁ /304232 59 168 381ଖଦାଳ ସାହୁ ପି ଭୀମ ସାହୁ JTV2540086
ୀ /304233 49 168 382ପତିମା ସାହୁ ସା ଖଦାଳ ସାହୁ JTV2540060
ୀ /304234 38 168 383ସତଯ୍ଭାମା ସାହୁ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ JTV2538759

ପ ୁ /304235 55 168 384ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV2664696
ୀ /304236 47 168 385ଚିନୁରାଣୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ JTV2664951
ୀ /304237 49 168 386ଲିଲିମଣୀ ସିଂ ସା େଜନା ସିଂ YVY0141390
ୀ /304238 46 168 387କନିୁ ସିଂ ସା ରତନ ସିଂ YVY0141382

ପ ୁ /314239 53 168 388ବହାନ  ଛାେଟାଇ ପି ନବଘନ ଛାେଟାଇ JTV2540045
ୀ /314240 50 168 389ଆରତୀ ଛାେଟାଇ ସା ବହାନ  ଛାେଟାଇ JTV2540037

ପ ୁ /314241 24 168 390ଅାଶେୁତାଷ ମହା ି ପି ବସ୍ନ୍ତା କମୁାର ମହା ି YVY1120617
ପ ୁ /324242 64 168 391ସବୁମନିଯମ ଗରୁୂମତୂର୍ ୀ ଗରୁୁମ ୁ ର୍ୀ ପି କଶୃ ନ୍ଇେଯର ସବୁମନିଯନ ସବୁ ମଣି YVY0988725
ୀ /324243 35 168 392ନିେରାଜାପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ବାରିକ ପି ଶଶକିା  ବାରିକ JTV2664464
ୀ /324244 41 168 393େଜଯ୍ାତିପିୟା ଦାସ ସା ପକାଶ କମୁାର ଦାସ JTV2539054
ୀ /324245 34 168 394ମୀନା ଦାସ ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ JTV2538882
ପ ୁ /324246 33 168 395ପଶା  ଦାସ ପି କାେ ା ଦାସ JTV2538718
ପ ୁ /324247 45 168 396ପକାଶ କମୁାର ଦାଶ ପି କୃ  ଚ  ଦାଶ JTV2537850
ୀ /324248 53 168 397ପତିମା ଗରୁୁମ ୁ ିର୍ ସା ଏସ୍ ଗରୁୁମ ୁ ିର୍ JTV1459908
ୀ /324249 41 168 398ଗୀତା ଳୀ ମିଶ ସା ମାନସ କମୁାର ମିଶ YVY0141408
ୀ /324250 85 168 399େପମଲତା ମହା ି ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମହା ି OR/06/043/024150

ପ ୁ /324251 58 168 400ନଳିନୀ କମୁାର ମହା ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମହା ି OR/06/043/024151
ପ ୁ /324252 57 168 401ପଲିୁନ କମୁାର ମହା ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମହା ି JTV1563782
ୀ /324253 52 168 402ସପିୁତୀ ମହା ି ସା ନଳିନୀ ମହା ି OR/06/043/026135
ୀ /324254 35 168 403େସାନାଲି ମହା ି ପି ନବକୃ  ମହା ି JTV2538965
ୀ /324255 26 168 404ଶି ୀ ମହା ି ପି ପଲିୁନ କମୁାର ମହା ି YVY0819680
ୀ /324256 26 168 405ସାଲିନି ମହା ି ପି ନଳିନ କମୁାର ମହା ି YVY0819698
ପ ୁ /324257 19 168 406େଦବାସିଶ େମାହ ି ପି ନଳିନୀ କମୁାର େମାହ ି YVY1234426
ପ ୁ /324258 50 168 407ରବି ନାୟକ ପି ହରି  ନାୟକ JTV2538346
ୀ /324259 67 168 408ରମାମଣୀ ପ ା ସା େବଣଧୁର ପ ା JTV2538643
ପ ୁ /324260 59 168 409େସାମନାଥ ପ ନାୟକ ପି ଅନନ୍ଦାପସାଦ ପ ନାୟକ YVY0141416
ପ ୁ /324261 44 168 410େକୖଳାଶ ଚ  ସତପଥୀ ପି େଯାଗିନାଥ ସତପଥୀ JTV1459973
ୀ /334262 34 168 411ପଲବୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ବୀର କିେଶାର ସାହୁ JTV2663862
ପ ୁ /334263 40 168 412ପକାଶ କମୁାର ବାରିକ ମା ବିଜୟିନୀ ବାରିକ JTV2539062
ପ ୁ /334264 33 168 413ଲକ୍ଷଣ କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା JTV2539013
ପ ୁ /334265 92 168 414ପାଣକୃ  ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ OR/06/043/024161
ପ ୁ /334266 62 168 415ପଦୀ  କମୁାର ଦାସ ପି ପାଣକୃ  ଦାସ OR/06/043/024164
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ପ ୁ /334267 58 168 416ପତାପକମୁାର ଦାସ ପି ପାଣକୃ  ଦାସ OR/06/043/024166
ୀ /334268 53 168 417ଲିଲିମା ଦାସ ସା ପତାପ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/024167

ପ ୁ /334269 50 168 418ବିଶଜିତ ଦାସ ପି ପାଣକୃ  ଦାସ OR/06/043/024770
ପ ୁ /334270 37 168 419େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ପଦି  କମୁାର ଦାସ JTV2569945
ୀ /334271 60 168 420ଗୀତା ଳି ଦାଶ ସା ମାନସ ର ନ ପାଢୀ YVY1106590

ପ ୁ /334272 65 168 421ସେୁରଶ ଚ  ହାତୀ ପି ଭମରବର ହାତୀ JTV2718948
ୀ /334273 55 168 422ସଂଘମିତା ହାତୀ ସା ସେୁରଶ ଚ  ହାତୀ JTV2718922

ପ ୁ /334274 71 168 423ଜିେତ  େଲ ା ପି େକଳୁ ଚରଣ େଲ ା JTV1698646
ପ ୁ /334275 60 168 424ନିେମଇ ଁମିଶ ପି ଭାଗିରଥୀ ମିଶ OR/06/043/024899
ୀ /334276 47 168 425େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ମହା ି ସା ପଭାତ କମୁାର ଦାସ JTV2719078

ପ ୁ /334277 52 168 426ଭୁବନାନ  ମଦୁୁଲି ପି ନାରାୟଣ ମଦୁୁଲି JTV2663631
ୀ /334278 46 168 427ମୀନା ମଦୁୁଲି ସା ଭୁବନାନ  ମଦୁୁଲି JTV2664746

ପ ୁ /334279 29 168 428ଅରବି  ମଦୂଲୀ ପି ଭୂବନଆନଂଦ ମଦୂଲୀ YVY1277912
ୀ /334280 19 168 429ଶୀମା ମଦୂଲୀ ପି ଭୂବନାନଂଦ ମଦୂଲୀ YVY1234418

ପ ୁ /334281 61 168 430ମାନସ ର ନ ପଢ଼ୀ ପି ମଦନ େମାହନ ପଢ଼ୀ YVY1106624
ୀ /334282 36 168 431େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ପ ା ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପ ା JTV1698398
ୀ /334283 54 168 432ମ ଲୁତା ପରିଡା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଡା JTV2538999

ପ ୁ /334284 49 168 433ରାଇ ଚରଣ ପଟନାୟକ ପି ଉମା ଚରଣ ପଟନାୟକ YVY1278282
ୀ /334285 31 168 434ପିତୀପ ୁ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ବୀରକିେଶାର ସାହୁ YVY0191874
ୀ /334286 59 168 435ନୟନା ସାହୁ ସା ବୀର କିେଶାର ସାହୁ JTV2664068

ପ ୁ /334287 79 168 436ଗଣୁନିଧି ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/024163
ୀ /334288 37 168 437ବ ନା େଦବଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି ସକୁା  ଚ  ସାହୁ JTV1681964

ପ ୁ /334289 50 168 438ସବୁତ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ଗ ାଧର ଷଡ ୀ JTV2738573
ୀ /334290 41 168 439କାେବରୀ ଷଢ ୀ ସା ସବୁତ କମୁାର ଷଢ ୀ JTV2538890
ୀ /344291 32 168 440ସୀତାର ସରମତ େବଗମ ପି ଏମ.ଡି ଉମରାନ ଖଁା JTV2538064

ପ ୁ /344292 53 168 441ଶକୁେଦବ େବେହରା ପି ମହଗର୍ା େବେହରା JTV2538916
ୀ /344293 48 168 442କଲଯ୍ାଣୀ ବିଶାଳ ସା ଦିଲିପ ବିଶାଳ JTV2538866
ୀ /344294 39 168 443ସସିତା ଦେଳଇ ପି ଶତୁଘନ୍ ଦେଳଇ JTV2537983

ପ ୁ /344295 37 168 444ସମୀର ଦେଳଇ ପି ଶତୁଘନ୍ ଦେଳଇ JTV2537959
ପ ୁ /344296 35 168 445ସି ାଥର୍  ଦାସ ପି ସକୁା  କମୁାର ଦାସ JTV2538007
ପ ୁ /344297 73 168 446ଗ ାଧର େଜନା ପି େଗାପିନାଥ େଜନା JTV2537512
ୀ /344298 56 168 447ନିରୁପମା େଜନା ସା ଗ ାଧର େଜନା JTV2538973

ପ ୁ /344299 45 168 448ପିୟବତ େଜନା ପି େଗାବ ର୍ ନ େଜନା JTV2540896
ପ ୁ /344300 39 168 449ଅମର ନାଥ େଜନା ପି ବହବ େଜନା JTV2539070
ୀ /344301 37 168 450ସତିୃେରଖା େଜନା ପି ଗ ାଧର େଜନା JTV2537082

ପ ୁ /344302 35 168 451ସେ ାଷ େଜନା ପି ଗ ାଧର େଜନା JTV2537991
ପ ୁ /344303 38 168 453ମହ ଦ ଗଫୁରାନ୍ ଖାନ ପି ମହ ଦ ଉମରାନ୍ ଖାନ JTV2540748
ୀ /344304 34 168 454ପିୟଦଶର୍ନୀ ମିଶ ପି େଦବରାଜ ମିଶ JTV2537371
ୀ /344305 36 168 455େଦବସିତା ମହା ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି JTV2554301
ୀ /344306 34 168 456ମଧସିୁତା ମହା ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି JTV2539005

ପ ୁ /344307 38 168 457ରାଜା ମହାପାତ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହାପାତ JTV2540789
ୀ /344308 35 168 458ରଶିତା ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ JTV2537975

ପ ୁ /344309 34 168 459ପପ ୁନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ JTV2540763
ୀ /344310 42 168 460ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ପାଳ ପି ହୃଦାନ  ପାଳ JTV2540961

ପ ୁ /344311 36 168 461ବିଶଜିତ୍ ପ ନାୟକ ପି ନବ କିେଶାର ପ ନାୟକ JTV2540755
ପ ୁ /344312 38 168 462େଗୗର େଗାପାଳ ସିଂହ ପି ବସ  କମୁାର ସିଂହ JTV2539088
ପ ୁ /344313 32 168 463ଦିଗ  କମୁାର ସିଂ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସିଂ YVY1253046
ୀ /354314 42 168 464ଉମିର୍ଳା ପାତ ସା ବିଚିତ କମୁାର ପାତ JTV2537330
ୀ /364315 80 168 465ସ ର୍ଲତା ମହାପାତ ସା ନିମାଇ ଁମହାପାତ OR/06/043/024184
ପ ୁ /364316 80 168 466ପେବାଧ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଧନୂ ଚରଣ ମହାପାତ OR/06/043/028506
ପ ୁ /364317 56 168 467ବିଶଜିତ ମହାପାତ ପି ନିମାଇ ଁମହାପାତ OR/06/043/024185
ପ ୁ /364318 50 168 468ବହଷ ିର୍ ମହାପାତ ପି ପେବାଧ କମୁାର ମହାପାତ YVY0141440
ୀ /364319 48 168 469ମଧଛୁ ା ମହାପାତ ସା ବିଶଜିତ ମହାପାତ OR/06/043/024186
ପ ୁ /364320 88 168 470ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହାପାତ ପି ବା ାନିଧି ମହାପାତ OR/06/043/024183
ୀ /364321 46 168 471ିତିସରୁଚିତା ମହାପାତ ପି ପେବାଧ କମୁାର ମହାପାତ JTV2664142
ପ ୁ /364322 41 168 472ଭାଗବତ ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ JTV2540821
ୀ /364323 36 168 473ସଷୁମା ନାୟକ ସା ଭାଗବତ ନାୟକ JTV2537587
ପ ୁ /364324 46 168 474େଗାଦାବରୀ ଶତପଥି ପି ରାମଚ  ଶତପଥି JTV2537579
ୀ /364325 46 168 475ରଜନୀ ଶତପଥି ସା େଗାଦାବରୀ ଶତପଥି JTV2540797
ୀ /374326 35 168 476ରଶପିିୟ ଦଶର୍ନୀ ପି ଅଟଳ ବିହାରୀ ଦାସ YVY0141499
ୀ /374327 85 168 477କନକଲତା ଦାସ ସା ପାଣକୃ  ଦାସ YVY0141531
ପ ୁ /374328 68 168 478ଅଟଳ ବିହାରୀ ଦାସ ପି ପାଣକୃ  ଦାସ YVY0141549
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ୀ /374329 57 168 479ହରପିୟା ଦାସ ସା ମେହ  କମୁାର ଦାସ JTV2537926
ୀ /374330 55 168 480ମଧସିୁତା ଦାସ ସା ଅଟଳ ବିହାରୀ ଦାସ YVY0141556

ପ ୁ /374331 41 168 481ସଂଗାମ ଦାସ ପି ମେହ  କମୁାର ଦାସ JTV2538908
ୀ /374332 37 168 482ସଂଘମିତା ଦାସ ପି ମେହ  କମୁାର ଦାସ JTV2537389

ପ ୁ /374333 37 168 483ବିକମ କିେଶାର ଦାସ ପି ମେହ  କମୁାର ଦାସ JTV2537918
ୀ /374334 36 168 484େସାନାଲି ଦାସ ପି ଅଟଳ ବିହାରୀ ଦାସ YVY0141523
ୀ /374335 33 168 485ପିୟ ା ଦାସ ପି ଅଟଳବିହାରୀ ଦାସ YVY0141515

ପ ୁ /374336 32 168 486ଅଶନୀ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଟଳ ବିହାରୀ ଦାସ YVY0141507
ପ ୁ /374337 75 168 487ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ବରଦା ନ  ମହା ି OR/06/043/024194
ପ ୁ /374338 48 168 488ତପନ ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି OR/06/043/024191
ପ ୁ /374339 61 168 489ବିଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ଭଗବାନ ପ ା YVY0141481
ୀ /374340 56 168 490ରଶିତା ପ ା ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0141473
ୀ /374341 50 168 491ବ ନା ପ ା ପି ବନବିହାରୀ ପ ା YVY0141564

ପ ୁ /384342 39 168 492େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ମଧସୁଦୂନ େବେହରା YVY0299073
ୀ /384343 66 168 493ମିନାକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ନିର ନ ପାଣିଗାହୀ OR/06/043/024101

ପ ୁ /384344 56 168 494ରବୀ ନାଥ ମିଶ ପି ଇ ମଣି ମିଶ JTV1460310
ୀ /384345 54 168 495ଇତିଶୀ ମିଶ ସା ରବୀ ନାଥ ମିଶ JTV1460203

ପ ୁ /384346 42 168 496ବିସୟ କମୁାର ନ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନ JTV2664480
ୀ /384347 39 168 497ଆରାଧନା ନ ସା ବିସୟ କମୁାର ନ YVY0363143

ପ ୁ /384348 68 168 498ନିର ନ ପାଣିଗାହୀ ପି ମେହଶର ପାଣିଗାହୀ OR/06/043/241200
ପ ୁ /384349 40 168 499ମାନସ ର ନ ପାଣିଗାହୀ ପି ନୀର ନ ପାଣିଗାହୀ JTV1460252
ପ ୁ /384350 38 168 500ଆଶୀଷ ରଂଜନ ପାଣିଗାହୀ ପି ନିରଂଜନ ପାଣିଗାହୀ JTV1651215
ୀ /394351 81 168 501ଭାରତୀ କର ସା େଦେବ  ନାଥ କର YVY0716332

ପ ୁ /394352 54 168 502ଧୀେର  ନାଥ କର ପି େଦେବ  ନାଥ କର YVY0716399
ପ ୁ /394353 53 168 503ଧେମର୍  ନାଥ କର ପି େଦେବ  ନାଥ କର YVY0716407
ୀ /394354 48 168 504ବବିତା କର ସା ଧୀେର  ନାଥ କର YVY0716431

ପ ୁ /394355 35 168 505ସିକନ କର ପି ବିଜୟ କମୁାର କର JTV2537900
ପ ୁ /394356 33 168 506ଚ ନ କର ପି ବିଜୟ କମୁାର କର JTV2537892
ୀ /394357 75 168 507ବିେନାଦିନି ପ ନାୟକ ସା ଅଗାଧ ୁପ ନାୟକ YVY0988758

ପ ୁ /394358 50 168 508ଅେଶାକକମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅଗାଧ ୁପ ନାୟକ OR/06/043/024106
ପ ୁ /394359 47 168 509ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅଗାଧ ୁପ ନାୟକ YVY0988741
ୀ /394360 45 168 510ପସିତା ପ ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/043/025123

ପ ୁ /394361 40 168 511ସମୀର କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅଗାଧ ୁପ ନାୟକ OR/06/043/024210
ପ ୁ /394362 55 168 512ଲି ରାଜ ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ JTV2537348
ୀ /394363 53 168 513ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ଲି ରାଜ ସାହୁ JTV2537363

ପ ୁ /394364 36 168 514େଗୗରେଗାବି  ସିଂ ପି ବସ କମୁାର ସିଂ JTV2664225
ପ ୁ /404365 68 168 515ବରଦାପସନନ୍ ମହା ି ପି ବଜକିେଶାର ମହା ି OR/06/043/024217
ୀ /404366 65 168 516ବୀଣାପାଣି ମହା ି ସା ବରଦା ମହା ି YVY0988766
ୀ /404367 63 168 517ସପୁଭା ମହା ି ସା ବିମଳ ପସନନ୍ ମହା ି OR/06/043/024220

ପ ୁ /404368 60 168 518ବିମଳପସନନ୍ ମହା ି ପି ବଜ କିେଶାର ମହା ି OR/06/043/024219
ୀ /404369 60 168 519ଗୀତାରାଣୀ ମହା ି ସା ବିଭୁ ପସନନ୍  ମହା ି OR/06/043/024216
ପ ୁ /404370 35 168 520ଅନୁପମ େଦବଦ  ମହା ି ପି ବିମଳ ପସନନ୍  ମହା ି JTV2663706
ପ ୁ /404371 33 168 521ଅପରୂପ ଆନ  ମହା ି ପି ବିମଳା ପସନନ୍  ମହା ି JTV2537397
ୀ /414372 51 168 522େଚୗଧରୁୀ ବିଜୟନୀ ସା ସମୀର ରଂଜନ ବିଜୟନୀ YVY0142612

ପ ୁ /414373 56 168 523ସମୀର ରଂଜନ ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ YVY0142620
ୀ /414374 39 168 524ମୀତାଲୀ ଦାସ - ଅସିତ ମହା ି YVY1168632

ପ ୁ /414375 29 168 525ନିଶା  ଦାସ ପି ସମୀର ର ନ ଦାସ YVY0916783
ୀ /414376 32 168 526ତନୁଶୀ େଗାଛି ପି ବିରବର େଗାଛି YVY0191973

ପ ୁ /414377 54 168 527େପମାନ  ମିଶ ପି ଗଣୁନିଧି ମିଶ YVY0141630
ୀ /414378 49 168 528ସତଯ୍ଭାମା ମିଶ ସା େପମାନ  ମିଶ YVY0141622
ପ ୁ /414379 68 168 529ଅଶନି କମୁାର ମହା ି - ଅସିତ ମହା ି YVY1168665
ୀ /414380 63 168 530ମିନତି ମହା ି ସା ଅଶନିୀ କମୁାର ମହା ି YVY0572933
ପ ୁ /414381 58 168 531ଅସିତ ମହା ି ପି ଅେଲଖ ମହା ି OR/06/043/025159
ପ ୁ /414382 53 168 532ଅଜିତ କମୁାର ମହା ି ପି ଅେଲଖ ମହା ି OR/06/043/024229
ୀ /414383 50 168 533କିରଣବାଳା ମହା ି ସା ଅସିତ୍ କମୁାର ମହା ି JTV2664324
ୀ /414384 48 168 534ସଂଘମିତା ମହା ି ସା ଅଜିତ୍ କମୁାର ମହା ି JTV2664175
ୀ /414385 44 168 535ମନୀଷା ମହା ି ସା ଅରୁଣ ମହା ି JTV1715499
ପ ୁ /414386 41 168 536ଅମିତ କମୁାର ମହା ି ପି ଅଶନିୀ କମୁାର ମହା ି YVY0572925
ୀ /414387 21 168 537ଅପିର୍ତା ମହା ି ପି ଅସିତା କମୁାର ମହା ି YVY1167022
ୀ /414388 45 168 538ରୀନା ସାହୁ ସା ଧଡି ସାହୁ YVY0141648
ୀ /424389 82 168 539ବିଥିକା ଦ ସା କା ିର୍କ ଦ YVY0988774
ପ ୁ /424390 58 168 540େସୗେମଶ ଚ  ଦ ପି କା ିର୍କ ଦ OR/06/043/024235
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ୀ /424391 48 168 541ଅନୀତା ଦ ସା େସୗେମଶ ଦ OR/06/043/024893
ୀ /424392 55 168 542ରଶୀେରଖା େଜନା ସା ସେବର୍ ଶର ରାଉତରାୟ JTV1476266

ପ ୁ /424393 60 168 543ସ ୟ ନ ର ପି କା ିର୍କ ନ ର JTV1685437
ୀ /424394 54 168 544ଝରଣା ନ ର ସା ସ ୟ ନ ର JTV1685429

ପ ୁ /424395 64 168 545ସେବର୍ ଶର ରାଉତରାୟ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ରାଉତରାୟ JTV1476241
ପ ୁ /434396 52 168 546ଧେନଶର େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା OR/06/043/024243
ୀ /434397 47 168 547ମନିସା େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା JTV1476365

ପ ୁ /434398 47 168 548ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା JTV1476357
ୀ /434399 46 168 549ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା JTV2540730

ପ ୁ /434400 45 168 550ଭରତ େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା JTV1476274
ୀ /434401 42 168 551ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ଧେନଶର େବେହରା JTV1476373

ପ ୁ /434402 53 168 552ସଦାନ  େଜନା ପି କୃ  ଚ  େଜନା JTV2718740
ୀ /434403 44 168 553କବିତା େଜନା ସା ସଦାନ  େଜନା JTV2664167

ପ ୁ /444404 59 168 554ପେମାଦ କମୁାର େସନ ପି ସଶୁୀଲକମୁାର େସନ OR/06/043/024971
ପ ୁ /444405 57 168 555ନିଶଥି େସନ ପି ସଶୁୀଳ କମୁାର େସନ OR/06/043/024900
ୀ /444406 52 168 556ରାକ୍ଷୀ େସନ ସା ପେମାଦ କମୁାର େସନ OR/06/043/024945

ପ ୁ /444407 48 168 557ପାଥର୍  େସନ ପି ସଶୁୀଳକମୁାର େସନ OR/06/043/024962
ୀ /454408 45 168 558ଜୟସିତା ମହା ି ସା ସ ୟ ପ ନାୟକ JTV2664985

ପ ୁ /454409 85 168 559ବସଦା ପସନନ୍  ପ ନାୟକ ପି ଉ ବ ପ ନାୟକ OR/06/043/024244
ୀ /454410 80 168 560ସାବିତୀ ପ ନାୟକ ସା ବରଦା ପଶନନ୍  ପ ନାୟକ OR/06/043/064490

ପ ୁ /454411 55 168 561େଗୗର େଗାପାଳ ପ ନାୟକ ପି ବରଦା ପସନନ୍  ପ ନାୟକ OR/06/043/024246
ପ ୁ /454412 50 168 562ସ ୟ ପ ନାୟକ ପି ବରଦା ପସନନ୍  ପ ନାୟକ OR/06/043/024247
ୀ /454413 50 168 563ଧରିତୀ ପ ନାୟକ ପି ବରଦା ପ ନାୟକ OR/06/043/024248
ୀ /454414 48 168 564ମରାଳ ମାଳିନୀ ପ ନାୟକ ସା େଗୗର େଗାପାଳ ପ ନାୟକ JTV1557560

ପ ୁ /464415 50 168 565ବିଭୁପଦ ନ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନ OR/06/043/024986
ପ ୁ /474416 58 168 566ସଶୁା  କମୁାର ମହାପାତ ପି ବଟକୃ  ମହାପାତ JTV1460138
ୀ /474417 50 168 567ବବିତା ମହାପାତ ସା ସଶୁା  କମୁାର ମହାପାତ JTV1459536
ୀ /474418 26 168 568ସପନ୍ା ମହାପାତ ପି ସଶୁା  କମୁାର ମହାପାତ YVY0799510

ପ ୁ /474419 92 168 569ମଧସୁଦୁନ ପାଢୀ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପାଢୀ YVY0988782
ୀ /474420 84 168 570ସବୁାସିନୀ ପାଢୀ ସା ମଧସୁଦୁନ ପାଢୀ OR/06/043/024262

ପ ୁ /484421 55 168 571ଗଲୁା େବେହରା ପି କରୁା େବେହରା YVY0141689
ୀ /484422 49 168 572ଇ ା େବେହରା ସା ଗଲୁା େବେହରା YVY0141671

ପ ୁ /484423 60 168 573ସେରାଜକମୁାର ବିଶାଳ ପି ରାମଚ  ବିଶାଳ OR/06/043/024261
ପ ୁ /484424 58 168 574ସମିର କମୁାର ବିଶାଳ ପି ରାମଚ  ବିଶାଳ OR/06/043/024271
ୀ /484425 55 168 575ସିତା ବିଶାଳ ସା ସେରାଜ କମୁାର ବିଶାଳ OR/06/043/024270
ୀ /484426 26 168 576ମନିୁକା ବିଶାଳ ପି ସେରାଜ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0819706

ପ ୁ /484427 26 168 577ଉଦିତ ନାରାୟଣ ବିଶାଳ ପି ସେରାଜ କମୁାର ବିଶଳ YVY0844142
ପ ୁ /484428 54 168 578ରବି  ଦାଶ ପି ବିଶନାଥ ଦାଶ JTV2664241
ୀ /484429 46 168 579ଲିନା େଦବତା ସା ବିଶଜିତ୍ ପରିଜା JTV1571066

ପ ୁ /484430 51 168 580ସପନ୍ କମୁାର େଜନା ପି ବାବାଜି ଚରଣ େଜନା JTV2663771
ପ ୁ /484431 51 168 581ନାରାୟଣ େଜନା ପି ଜନା ର୍ ନ େଜନା JTV2664118
ପ ୁ /484432 47 168 582ରତନ୍କମୁାର େଜନା ପି ବାବାଜି ଚରଣ େଜନା JTV2663888
ପ ୁ /484433 43 168 583େହମ  ମଲ ପି ସେୁର  ମଲ JTV2663722
ପ ୁ /484434 49 168 584ରମାକା  ମହା ି ପି ଭୀମ ଚରଣ ମହା ି JTV2718690
ପ ୁ /484435 23 168 585ସୟୁର୍ ମହା ି ପି ତିଥର୍ାନ  ମହା ି YVY1120625
ପ ୁ /484436 49 168 586ଜଇରାମ ନାୟକ ପି ଧଡି ନାୟକ JTV2663755
ୀ /484437 45 168 587ପଜ୍ଞା ପରିଜା ସା ସ ୟ କମୁାର ଉ ରାୟ YVY0299081

ପ ୁ /484438 51 168 588େଗାରାଚା  ପାତ ପି ମାଗଣିୁ ପାତ JTV2664019
ୀ /484439 44 168 589ପତିମା ରଥ ସା ପକା  କମୁାର ରଥ YVY0141697
ପ ୁ /484440 47 168 590ଜିେତ ୁ କମୁାର ରାୟ ପି ରଜନୀକା  ରାୟ JTV2663748
ପ ୁ /484441 55 168 591ପଭାକର ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ JTV2664522
ପ ୁ /484442 47 168 592ସଂଜୟ କମୁାର ଉ ରାୟ ପି କୃ ଚ  ବିଶାଳ JTV1460070
ୀ /494443 36 168 593େମାନାଲିସା ମହା ି ପି ନବକୃ  ମହା ି JTV2664779
ପ ୁ /494444 83 168 594ପସନନ୍ ପ ନାୟକ ପି ରାଧାେମାହନ ପ ନାୟକ OR/06/043/024281
ୀ /494445 75 168 595ସେରାଜିନୀ ପ ନାୟକ ସା ପସନନ୍ ପ ନାୟକ OR/06/043/024282
ୀ /494446 56 168 596ଗୀତୁ ପ ନାୟକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2541050
ପ ୁ /494447 49 168 597ଶବିନାରାୟଣ ପ ନାୟକ ପି ପସନନ୍ ପ ନାୟକ OR/06/043/024285
ପ ୁ /504448 75 168 598ବିଚିତାନ  ବିଶାଳ ପି ଧେନଶର ବିଶାଳ OR/06/043/024286
ୀ /504449 70 168 599ର ିତା ବିଶାଳ ସା ବିଚିତାନ  ବିଶାଳ OR/06/043/024287
ପ ୁ /504450 45 168 600େବଯ୍ାମେକଶ ବିଶାଳ ପି ବିଚିତାନ  ବିଶାଳ YVY0988790
ୀ /504451 42 168 601ସଚିୁତା ବିଶାଳ ପି ବିଚିତାନ  ବିଶାଳ JTV1459791
ପ ୁ /504452 40 168 602ଦୀପକ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ବିଚିତାନ  ବିଶାଳ JTV1460401
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ୀ /504453 39 168 603ପଜ୍ଞା ପରିମିତା ବିଶାଳ ସା େବଯ୍ାମେକଶ ବିଶାଳ YVY0418004
ପ ୁ /504454 40 168 604ଜିେତ  େଜଠୀ ପି େଯାେଗ  େଜଠୀ JTV2541100
ପ ୁ /504455 38 168 605ଦୀପକ େଜଠୀ ପି େଯାେଗ  େଜଠୀ JTV2541134
ପ ୁ /504456 34 168 606ଆେଲାକ େଜଠୀ ପି େଯାେଗ  େଜଠୀ JTV2541142
ୀ /504457 62 168 607ଚାରୁଲତା ରାଉତ ସା େଗାପାଳ ଚରଣ ରାଉତ OR/06/043/024290
ୀ /504458 43 168 608ପଜ୍ଞା ରାଉତ ପି େଗାପାଳ ରାଉତ JTV1459833
ୀ /504459 36 168 609ସପନ୍ା ସରିତା ରାଉତ ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ରାଉତ JTV2541001
ୀ /504460 36 168 610ସମିୁତା ରାଉତ ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ରାଉତ JTV2541076
ୀ /504461 33 168 611ସଚିୁତା ରାଉତ ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ରାଉତ JTV2541084
ୀ /514462 26 168 612ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ବିସ୍ଵାଲ ପି ଜୀେତ  ପସାଦ ବିସ୍ଵାଲ YVY1234392

ପ ୁ /514463 52 168 613ନିମାଇ ଁଚରଣ ଛାେଟାଇ ପି ନିର ନ ଛାେଟାଇ JTV2663847
ପ ୁ /514464 47 168 614ଶବି ନାରାୟଣ ଛାେଟାଇ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଛାେଟାଇ JTV2663649
ୀ /514465 46 168 615ରାଜଶୀ ଛାେଟାଇ ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ଛାେଟାଇ JTV2541019

ପ ୁ /514466 57 168 616ବଜ କିେଶାର ଦାସ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ YVY1186386
ୀ /514467 61 168 617ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େଦଇ ପି କୃ ିବାସ ମ ୀ JTV2718757

ପ ୁ /514468 34 168 618ଅଜୁର୍ ନ କହନର ପି ତିେଲାଚନ କହନର YVY1186428
ୀ /514469 78 168 619ଶା ିଲତା ମ ୀ ସା କୃ ିବାସ ମ ୀ OR/06/043/024294

ପ ୁ /514470 55 168 620ରାଜର ନ ମ ୀ ପି କୃ ିବାସ ମ ୀ OR/06/043/024298
ପ ୁ /514471 52 168 621ପୀୟର ନ ମ ୀ ପି କୃ ିବାସ ମ ୀ OR/06/043/024299
ପ ୁ /514472 44 168 622ଶଶୀ ଭୁଷଣ ମ ୀ ପି କୃ ିବାସ ମ ୀ OR/06/043/242300
ପ ୁ /514473 54 168 623ମେନାର ନ ମ ୀ ପି କୃତୀବାସ ମ ୀ YVY0988808
ୀ /514474 53 168 624ସଧୂୀରାବାଲା ମ ୀ ସା ନିକୁ  କିେଶାର ବିେଶାଈ YVY1228816
ୀ /514475 50 168 625ଗୀତା ଳି ମ ୀ ସା ରାଜ ର ନ ମ ୀ JTV2541092
ୀ /514476 46 168 626ବନଜା ବାସିନୀ ମ ୀ ସା ଶଶୀ ଭୂଷଣ ମ ୀ JTV2540995
ୀ /514477 44 168 627ରାଜଶୀ ମ ୀ ପି କୃତିବାସ ମ ୀ JTV1459775
ୀ /514478 42 168 628ପ ୁ ଶୀ ମ ୀ ପି କୃତିବାସ ମ ୀ JTV1459783
ୀ /514479 42 168 629ବିଣାପାଣୀ ମ ୀ ସା ମେନାର ନ ମ ୀ JTV1684992
ୀ /514480 24 168 630ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତୀ ମ ୀ ପି ନିକୁ  କିେଶାର ମ ୀ YVY1228824

ପ ୁ /514481 24 168 631ନିକୁ ା ମ ୀ ପି ଅଚୁତ ମ ୀ YVY1228808
ୀ /514482 49 168 632ମମତା ମଳିୂଆ ସା ପିୟର ନ ମ ୀ JTV2665024

ପ ୁ /524483 35 168 633ଅଭିେଷକ ଦାସ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0432476
ପ ୁ /524484 88 168 634ମଧସୁଦୁନ ଖୁ ିଆ ପି ମଣୀ ଖୁ ିଆ OR/06/043/024301
ପ ୁ /524485 53 168 635ଅଭୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ମଧସୁଦୁନ ଖୁ ିଆ OR/06/043/024303
ପ ୁ /524486 50 168 636ଅମିୟକମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ମଧସୁଦୁନ ଖୁ ିଆ OR/06/043/024304
ପ ୁ /524487 48 168 637ତନୟ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ ପି ମଧସୁଦୁନ ଖୁ ିଆ YVY0988816
ୀ /524488 45 168 638ରଶୀତା ପ ନାୟକ ସା ଅମିୟ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ YVY1208669

ପ ୁ /524489 25 168 639ଶରତ କମୁାର ଟିୟୁ ପି ମହାନାଯକ ଟିୟୁ YVY1054907
ପ ୁ /534490 72 168 640ରାଧାଶଯ୍ାମ ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ନାୟକ YVY0417998
ୀ /534491 67 168 641େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ନାୟକ OR/06/043/024306
ୀ /534492 46 168 642େଲାପାମଦୁା ନାୟକ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ନାୟକ JTV1476233

ପ ୁ /534493 41 168 643ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ନାୟକ JTV1460393
ୀ /534494 40 168 644ପ ୁ ଝରା ନାୟକ ସା ରଘନୁାଥ ନାୟକ YVY0299099
ୀ /534495 38 168 645ଚିନୟୀ ନାୟକ ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ନାୟକ YVY0489278

ପ ୁ /534496 36 168 646ଜଗନନ୍ ାଥ ନାୟକ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ନାୟକ JTV2737740
ପ ୁ /534497 54 168 647ସେ ାଷ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସାଧଚୁରଣ ନାୟକ OR/06/043/024307
ୀ /544498 82 168 648େଖତି ଦାସ ସା ଜଟାଧାରୀ ଦାସ JTV2664621

ପ ୁ /544499 72 168 649ଯତି ନାଥ ଦାସ ପି ଶବି ଦାସ JTV1460765
ୀ /544500 68 168 650ଉଜଳି ଦାସ ସା ଅଚି  ଦାସ JTV1460708

ପ ୁ /544501 59 168 651ବିଜୟ ଦାସ ପି ଜଟାଧାରୀ ଦାସ JTV2664084
ପ ୁ /544502 49 168 652ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ପି ଜଟାଧାରୀ ଦାସ JTV2664647
ପ ୁ /544503 48 168 653ବି ୁ ଦାସ ପି ଯଚି  ଦାସ JTV2664555
ୀ /544504 45 168 654କବିତା ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ ଦାସ JTV2664100
ୀ /544505 44 168 655ମମତା ଦାସ ସା ବଟକୃ  ଦାସ JTV1460633
ପ ୁ /544506 44 168 656କୃ  ଦାସ ପି ଯଚି  ଦାସ JTV2664662
ୀ /544507 40 168 657ଡଲି ଦାସ ସା କୃ  ଦାସ JTV2664530
ୀ /544508 36 168 658ସ ର୍ଲତା ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ JTV2664639
ପ ୁ /544509 34 168 659ବବୁଲୁ ଦାସ ପି ବିଚିତ ଦାସ JTV2540987
ପ ୁ /544510 34 168 660କଲୁୁ ଦାସ ପି ଯତୀ ନାଥ ଦାସ JTV2541415
ପ ୁ /544511 33 168 661ବୁଲୁ ଦାସ ପି ଯତୀ  ନାଥ ଦାସ JTV2540979
ପ ୁ /544512 24 168 662ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ YVY1036052
ପ ୁ /544513 23 168 663ବିକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ YVY1036060
ୀ /544514 22 168 664ମାମାଲି ଦାସ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ଦାସ YVY1208750
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ପ ୁ /544515 21 168 665ଗେଣଶ ଚଂଦ ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YVY1208701
ୀ /544516 68 168 666କନିୁ ସାହୁ ସା ବିଜୟ ସାହୁ YVY0823021

ପ ୁ /554517 60 168 667ରବୀ  ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ JTV1460450
ୀ /554518 55 168 668ମୀନା ଦାସ ସା ରବୀ  ଦାସ JTV1460625
ୀ /554519 50 168 669ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ନବଘନ ଦାସ JTV1460542

ପ ୁ /554520 36 168 670ର ନ ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ JTV2541027
ପ ୁ /564521 50 168 671ବଂଶୀଧର େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା JTV2541373
ୀ /564522 47 168 672ବିମଳ େବେହରା ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା JTV2541167

ପ ୁ /564523 47 168 673ରବି  ଦାସ ପି ବୁ େଦବ ଦାସ JTV2541381
ପ ୁ /564524 47 168 674ନରହରି ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ JTV1460914
ୀ /564525 41 168 675ମାନିଆ ଦାସ ସା ରବି  ଦାସ JTV2540714
ୀ /564526 34 168 676କନୁମନୁ୍ ଦାସ ପି ନରହରି ଦାସ JTV2541159

ପ ୁ /574527 63 168 677ଭାଲୁ ଦାସ ପି ଗତ ଦାସ JTV2541035
ପ ୁ /574528 58 168 678ନବଘନ ଦାସ ପି ନ  ଦାସ JTV1460831
ପ ୁ /574529 57 168 679ନରହରି ଦାସ ପି ଗତନାଥ ଦାସ YVY0916395
ୀ /574530 55 168 680ବାସ ୀ ଦାସ ସା ନରହରି ଦାସ JTV1460583

ପ ୁ /574531 53 168 681ନିର ନ ଦାସ ପି ନ  ଦାସ JTV2541357
ପ ୁ /574532 50 168 682ପ  ୁଦାସ ପି ଗଡ୍ନାଥ ଦାସ JTV1460872
ୀ /574533 50 168 683ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ପ  ୁଦାସ JTV1460591

ପ ୁ /574534 49 168 684ରେମଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ JTV2541407
ୀ /574535 48 168 685ଝୁଲଣା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ JTV2540672
ୀ /574536 45 168 686ସବିତା ଦାସ ସା େକ୍ଷତ େମାହନ ଦାସ JTV1460609

ପ ୁ /574537 35 168 687ବିଜ୍ଞାନ ଦାସ ପି ଭାଲୁ ଦାସ JTV2541126
ୀ /574538 34 168 688ପିୟଶୀ ପିୟଦଶିନୀ ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ JTV2541118

ପ ୁ /574539 33 168 689ପପୁନୁ ଦାସ ପି ନରହରି ଦାସ YVY0299107
ୀ /574540 25 168 690ସେରାଜିନୀ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ YVY0916148

ପ ୁ /574541 59 168 691ହରି ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ JTV2663839
ୀ /574542 52 168 692ଜାନକୀ ନାୟକ ସା ହରି ନାୟକ JTV2668150

ପ ୁ /574543 33 168 693ପହଲାଦ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ JTV2541340
ୀ /574544 27 168 694ସ କୁ୍ତା ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ YVY1208719
ୀ /574545 22 168 695ସାବିତୀ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ YVY1208727

ପ ୁ /574546 21 168 696ର ୀତ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ YVY1208735
ୀ /574547 26 168 697ସଭୁଶୀ ପେଲଇ ସା ମେହସର ପେଲଇ YVY1141290
ୀ /574548 48 168 698େମୗସମୁୀ େସନ୍ ସା ନିଶଥି େସନ୍ OR/06/043/216756
ୀ /584549 58 168 699ସ ର୍ପଭା ବିଶାଳ ସା ବଂଶୀଧର େସନାପତି JTV2718781
ୀ /584550 59 168 700ସଂଯକୁ୍ତା ଦାଶ ସା େକୖଳାସ ଚ  ଦାଶ JTV2719052

ପ ୁ /584551 77 168 701କିେଶାର କମୁାର ଦ ପି େଭାଳାନାଥ ଦ JTV1561877
ପ ୁ /584552 45 168 702େସାମ ଦ ପି କିେଶାର କମୁାର ଦ JTV1561927
ୀ /584553 64 168 703ଶବିାନୀ ମିତ ସା ଅନାଥନାଥ ମିତ OR/06/043/024330
ୀ /584554 34 168 704ସମିୁତା ମିତ ପି ଅନାଥ ନାଥ ମିତ JTV2539971
ୀ /584555 53 168 705ନିମର୍ଳା ପହରାଜ ସା ଭୂବନ େମାହନ େସନାପତି JTV2718880
ୀ /584556 70 168 706ମିନତୀ ରାୟ ସା କିେଶାର କମୁାର ଦ JTV1561869
ୀ /584557 40 168 707ସସିତା ସାହୁ ସା ଶତୁଘନ୍ ସାହୁ JTV2540144

ପ ୁ /584558 46 168 708ଶତୁଘନ୍ ସାହୁ ପି କାଠି ସାହୁ JTV2539997
ପ ୁ /584559 67 168 709ବଂଶୀଧର େସନାପତି ପି ମଦନ େସନାପତି JTV2540169
ପ ୁ /584560 55 168 710ଭୂବନ େମାହନ େସନାପତି ପି ମଦନ େସନାପତି JTV2718872
ୀ /584561 35 168 711େମାନାଲିସା େସନାପତି ପି ବଂଶୀଧର େସନାପତି JTV2540151

ପ ୁ /584562 33 168 712େମାନାଲ କମୁାର େସନାପତି ପି ବଂଶୀଧର େସନାପତି JTV2540029
ପ ୁ /584563 23 168 713ନୟନମଣି ଶଟି ପି ଚି ରଂଜନ ଶଟି YVY1106525
ପ ୁ /584564 50 168 714ଚି  ରଂଜନ ଶୀଟ ପି ଭୀମେସନ ଶୀଟ JTV2539716
ୀ /584565 41 168 715ଝୁମାରାଣୀ ଶୀଟ ସା ଚି  ରଂଜନ ଶୀଟ JTV2539989
ପ ୁ /594566 60 168 716ମକିୁ୍ତକା  େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା JTV2664795
ୀ /594567 54 168 717ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ମକିୁ୍ତକା  େବେହରା JTV2664803
ୀ /594568 41 168 718ସସିତା େବେହରା ପି ଶୀକା  େବେହରା YVY0916213
ପ ୁ /594569 36 168 719ଅନିେମଷ ପସାଦ େବେହରା ପି ରତନ୍ ାକର େବେହରା JTV2539930
ୀ /594570 35 168 720ସତଯ୍ବତୀ େବେହରା ପି ମକିୁ୍ତକା  େବେହରା JTV2540128
ୀ /594571 33 168 721ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି ମକିୁ୍ତକା  େବେହରା JTV2540136
ୀ /594572 25 168 722ସରିତା ବାଳା େବେହରା ପି ଶୀକା  େବେହରା YVY0916189
ପ ୁ /594573 37 168 723ରାଜିବ ଦାସ ପି ଶ ଶର୍ଣ ଦାସ YVY1122092
ପ ୁ /594574 76 168 724ବଂଶୀଧର ଦାଶ ପି ସଦାଶବି ଦାଶ JTV2539880
ପ ୁ /594575 38 168 725ତନୟ ପସାଦ ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ JTV2664761
ୀ /594576 43 168 726ସନୁୀତା େଜନା ସା ନିତଯ୍ାନ  େଜନା JTV2540094

74 107/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ୀ /594577 65 168 727ଜିତାବାଳା ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି JTV1698687
ପ ୁ /594578 52 168 728ପତାପ କମୁାର ମହା ି ପି ପଦ ଚରଣ ମହା ି JTV2663615
ୀ /594579 46 168 729ନମର୍ଦା ମହା ି ସା ପତାପ କମୁାର ମହା ି JTV2540110
ୀ /594580 39 168 730ରଶିରାଣୀ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି JTV1698679

ପ ୁ /594581 37 168 731ପଲୁକ ମହା ି ପି ଅକୃର ମହା ି YVY0299115
ପ ୁ /594582 39 168 732ବିଜୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି କୃ ଚ  ପାଢୀ JTV2539955
ପ ୁ /594583 80 168 733ସବୁଳ ରାଉତ ପି ମଦନ ରାଉତ OR/06/043/024331
ୀ /594584 75 168 734ନିଶାମଣୀ ରାଉତ ସା ସବୁଳ ରାଉତ OR/06/043/024332

ପ ୁ /594585 55 168 735ପବିତେମାହନ ରାଉତ ପି ସବୁଳ ରାଉତ OR/06/043/024333
ୀ /594586 37 168 736ମିତା ଳୀ ରାଉତ ପି ସବୁଳ ରାଉତ JTV2663896
ୀ /594587 35 168 737ରୁବି ରାଉତ ପି ସବୁଳ ରାଉତ JTV2663870

ପ ୁ /594588 55 168 738ପଦୀପ ରାଉତ ପି ବିଶନାଥ ରାଉତ OR/06/043/024334
ୀ /594589 48 168 739ସସିୁତା ରାଉତ ସା ପବିତ କମୁାର ରାଉତ JTV1698836
ୀ /594590 40 168 740କବିତା ରାଉତ ସା ପଦୀପ ରାଉତ JTV2539906

ପ ୁ /594591 58 168 741ଗ ାଧର େସଠୀ ପି େମରିୟା େସଠୀ JTV2664274
ୀ /594592 49 168 742ସଶୁୀଲା େସଠୀ ସା ଗ ାଧର େସଠୀ YVY0432484

ପ ୁ /594593 37 168 743ଭା ର େସଠୀ ପି ଗ ାଧର େସଠୀ JTV2664159
ପ ୁ /594594 34 168 744ନଳିନିକା  ସାଇଁ ପି କାଶନିାଥ ସାଇଁ JTV2539781
ପ ୁ /604595 49 168 745ବିଶଜିତ୍ େବେହରା ପି ବାମନ େବେହରା YVY0141770
ୀ /604596 47 168 746ସରଳା େବେହରା ସା ନିଭର୍ ୟ କମୁାର େବେହରା JTV2569796
ୀ /604597 80 168 747େପମଲତା େଦଇ ସା କା ିର୍କ ଚ  ମଲିକ JTV1460120

ପ ୁ /604598 54 168 748ବବୁଲ ଧଳ ପି ଆନ  ଧଳ YVY0141820
ପ ୁ /604599 64 168 749ପଦୀପ ମଲିକ ପି କା ିର୍କ ଚ  ମଲିକ YVY0141804
ୀ /604600 52 168 750ଅରୁଣ ମଲିକ ପି କା ିର୍କ ଚ  ମଲିକ JTV1460112

ପ ୁ /604601 46 168 751ସ ୟ ମଲିକ ପି କା ିର୍କ ଚ  ମଲିକ OR/06/043/024343
ୀ /604602 48 168 752ଝରଣା ମଲିକ ପି କା ିର୍କ ଚ  ମଲିକ OR/06/043/024342

ପ ୁ /604603 48 168 753ସଂଜିବ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାଇଁ YVY0141788
ପ ୁ /604604 46 168 754ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାଇଁ YVY0141796
ୀ /614605 36 168 755େରାଜାଲିନ େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା JTV2539831
ୀ /614606 32 168 756ନୂତନ େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା JTV2539849

ପ ୁ /614607 46 168 757କାବୁନା ମହାପାତ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମହାପାତ JTV2664563
ୀ /614608 43 168 758ସବିତା ମହାପାତ ସା ସଶୁା  ମହାପାତ JTV1460732
ୀ /614609 38 168 759କବିତା ମହାପାତ ସା କାବୁନା ମହାପାତ JTV2664571

ପ ୁ /614610 60 168 760ରତନ୍ ାକର ଶତପଥୀ ପି ବାଳକୃ  ଶତପଥୀ OR/06/043/024345
ପ ୁ /614611 54 168 761ପଭାକର ଶତପଥୀ ପି ବାଳକୃ  ଶତପଥୀ OR/06/043/024348
ୀ /614612 49 168 762ସମିୁତା ଶତପଥୀ ସା ପଭାକର ଶତପଥୀ JTV1460724
ୀ /614613 52 168 763କନିୁ ଶତପଥି ସା ରତନ୍ ାକର ଶତପଥି OR/06/043/024346

ପ ୁ /614614 36 168 764ର ନ ଶତପଥୀ ପି ରତନ୍ ାକର ଶତପଥୀ JTV2664423
ୀ /624615 49 168 765ଆରତୀ େଦବୀ ସା ପଜୁନ ସା OR/06/043/024354
ୀ /624616 62 168 766ମାଳତୀ ମାଝି ସା ରାଜୁ ମାଝି JTV1685023

ପ ୁ /624617 62 168 767ପଜୁନ ସା ପି ଶକୁେଦବ ସା OR/06/043/024353
ପ ୁ /624618 53 168 768ରାମଭଗତ ସା ପି ଶକୁେଦବ ଭଗତ ସା YVY0988824
ୀ /624619 51 168 769ଉମିର୍ଳା ଭଗତ ସାହ ସା ରାମ ସା YVY1355288

ପ ୁ /624620 49 168 770ବିେର  ସା ପି ଲାଲବାବୁ ସା YVY0299123
ପ ୁ /624621 48 168 771ଦୀନନାଥ ସା ପି ଶକୁେଦବ ସା OR/06/043/024351
ୀ /624622 33 168 772ସ ୀତା ସା ପି ପଜୁନ ସା JTV2539872
ୀ /624623 78 168 773ଲାଲତୀ ସାହା ସା ରାମାଧର ମହା JTV1685445

ପ ୁ /624624 58 168 774େମଘନାଦ ସାହା ପି ଶକୁେଦବ ସାହା OR/06/043/024355
ପ ୁ /624625 50 168 775ଶତୁଘନ୍ ସାହା ପି ଶକୁେଦବ ଭଗତ ସାହା OR/06/043/024356
ପ ୁ /624626 38 168 776ବିେନାଦ ସାହା ପି ରାମଭଗତ ସାହା JTV2664050
ପ ୁ /634627 65 168 777େଭାଳାନାଥ ବାହାଲିଆ ପି ଧଳୂ ବାହାଲିଆ JTV2539864
ୀ /634628 60 168 778ବାସ ୀ ବାହାଲିଆ ସା େଭାଳାନାଥ ବାହାଲିଆ JTV2539732
ପ ୁ /634629 40 168 779ରେମଶ ବାହାଲିଆ ପି େଭାଳାନାଥ ବାହାଲିଆ JTV2537116
ପ ୁ /634630 38 168 780ଉେମଶ ବାହାଲିଆ ପି େଭାଳାନାଥ ବାହାଲିଆ JTV2539799
ୀ /634631 36 168 781ପ ୁ ଲତା ବାହାଲିଆ ସା ରେମଶ ବାହାଲିଆ JTV2539823
ୀ /634632 35 168 782ଝୁନି ବାହାଲିଆ ପି େଭାଳାନାଥ ବାହାଲିଆ JTV2539757
ପ ୁ /634633 33 168 783ସବୁାଷ ବାହାଲିଆ ପି େଭାଳାନାଥ ବାହାଲିଆ JTV2540102
ପ ୁ /634634 42 168 784ଅମୀୟ ରଂଜନ ବାରିକ ପି ରେମଶ ଚ  ବାରିକ JTV2539682
ପ ୁ /634635 41 168 785ଛବି ବାରିକ ପି ବଂଶୀଧର ବାରିକ JTV2539773
ପ ୁ /634636 40 168 786େଗୗତମ େବେହରା ପି ଧୁବ େବେହରା JTV2539807
ୀ /634637 38 168 787ପି ି  େବେହରା ସା ମନୁା େବେହରା YVY1106731
ୀ /634638 37 168 788ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା େଗୗତମ େବେହରା JTV2539724
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ପ ୁ /634639 36 168 789ମନୁା େବେହରା ପି ପରେଦଶୀ େବେହରା YVY1106582
ପ ୁ /634640 70 168 790ଭରତ ଚ  ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ JTV2540524
ୀ /634641 63 168 791କା ନ ବାଳା ଦାସ ସା ଭରତ ଚ  ଦାସ JTV2539963

ପ ୁ /634642 55 168 792ବିଶଜିତ୍ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ JTV2537108
ୀ /634643 53 168 793ଉଷାରାଣୀ ଦାସ ସା ବିଶଜିତ୍ ଦାସ JTV2541191

ପ ୁ /634644 51 168 794ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ ପି ଗେଣଶର ଦାସ YVY0808410
ୀ /634645 51 168 795ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ଜିତୁ ଦାସ YVY0808436
ୀ /634646 46 168 796ପମିଳା ଦାସ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ YVY0808402

ପ ୁ /634647 28 168 797ତିନାଥ ଦାସ ପି ବିେଦଶୀ ଦାସ YVY1106640
ୀ /634648 23 168 798ସ ଯ୍ା ଦାସ ପି ବିେଦଶୀ ଦାସ YVY1106632
ୀ /634649 23 168 799ସଭୁଦା ଦାସ ପି କିତୁ ଦାସ YVY1106616
ୀ /634650 73 168 800ସାବିତୀ େଦଇ ସା ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ YVY0808394

ପ ୁ /634651 73 168 801ଗିରିଶ ଚ  ମିଶ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମିଶ JTV2539765
ୀ /634652 64 168 802ଗୀତା ଳି ମିଶ ସା ଗିରିଶ ଚ  ମିଶ JTV2539740

ପ ୁ /634653 23 168 803ରାେକଶ ପଧାନ ପି ର  ପଧାନ YVY1106574
ପ ୁ /634654 21 168 804ର ନ ପଧାନ ପି ର  ପଧାନ YVY1106657
ପ ୁ /634655 54 168 805ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ନୀଳମଣି ସାହୁ JTV2539708
ୀ /634656 49 168 806ସଂଘମିତା ସାହୁ ପି େନତାନ  ସାହୁ YVY0808584

ପ ୁ /634657 24 168 807ବିକୀ ସାହୂ ପି ଭା ର ସାହୂ YVY1207927
ୀ /634658 23 168 808ଭଗବତୀ ସାହୂ ସା ବିକୀ ସାହୂ YVY1207935

ପ ୁ /634659 62 168 809ମରୂଲୀଧର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YVY0808568
ୀ /634660 52 168 810କମଳା ସାହୁ ସା ମରୂଲୀଧର ସାହୁ YVY0808550

ପ ୁ /644661 54 168 811ମାଟିଆ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା JTV1460971
ପ ୁ /644662 50 168 812ସେୁର  େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା YVY0141861
ପ ୁ /644663 55 168 813ବଜବ ୁ ବିଶାଳ ପି ଟ  ବିଶାଳ YVY0207803
ପ ୁ /644664 72 168 814ନିତଯ୍ାନ  େଦହୁରୀ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଦହୁରୀ JTV2537207
ପ ୁ /644665 34 168 815ବସ  େଦହୁରୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  େଦହୁରୀ JTV2537140
ପ ୁ /644666 72 168 816ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ସପନା ସାହୁ JTV2537157
ପ ୁ /644667 48 168 817ଅ ନ କମୁାର ସାମଲ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ସାମଲ JTV2537132
ୀ /644668 37 168 818ପଭାତି ସାମଲ ସା ଅ ନ କମୁାର ସାମଲ YVY0916338

ପ ୁ /644669 51 168 819ଜଗନନ୍ାଥ େସଠି ପି ବସ  େସଠି YVY0432450
ପ ୁ /644670 47 168 820ଶ ର ସାଇଁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାଇଁ JTV2537124
ୀ /654671 50 168 821ଶମିର୍ ା ମହା ି ସା ସତଯ୍ବତ ରାୟ JTV2537009

ପ ୁ /654672 33 168 822ବଳରାମ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ YVY0141879
ପ ୁ /654673 84 168 823ଅମେର  ରାୟ ପି ପଦଚରଣ ରାୟ OR/06/043/024364
ପ ୁ /654674 53 168 824ସତଯ୍ବତ ରାୟ ପି ଅମେର  ରାୟ OR/06/043/024366
ୀ /654675 47 168 825ସଜୁାତା ରାୟ ପି ଅମେର  ରାୟ OR/06/043/024367
ୀ /654676 43 168 826ପିତି ରାୟ ପି ଅମେର  ନାଥ ରାୟ JTV1698489
ୀ /664677 69 168 827ସନୁ ା ରାୟ ସା ଧିେର ନାଥ ରାୟ OR/06/043/024372

ପ ୁ /664678 50 168 828େଦବାଶୀଷ ରାୟ ପି ଧିେର  ରାୟ OR/06/043/024373
ୀ /664679 45 168 829ସପନ୍ା ରାୟ ସା େଦବାଶଷି ରାୟ JTV2537165
ପ ୁ /664680 43 168 830େସନ୍ହାଶଷି ରାୟ ପି ଧିେର ନାଥ ରାୟ JTV2569952
ପ ୁ /674681 52 168 831ଘନଶଯ୍ାମ ଓଝା ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଓଝା JTV2537181
ୀ /674682 42 168 832କି ା ଓଝା ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଓଝା YVY0141903

ପ ୁ /674683 51 168 833ସତଯ୍ବତ ପାତ ପି ନାରାୟଣ ପାତ YVY1307388
ୀ /674684 50 168 834ରଶିପଭା ପାତ ସା ସତଯ୍ବତ ପାତ OR/06/043/025130

ପ ୁ /674685 49 168 835ପିୟବତ ପାତ ପି ନାରାୟଣ ପାତ YVY1197367
ୀ /674686 40 168 836ଦି ି ପାତ ସା ପିୟବତ ପାତ JTV2718807

ପ ୁ /694687 46 168 837େଚୖତନଯ୍ ବିଶାଳ ପି ମକର ବିଶାଳ JTV2537231
ପ ୁ /694688 40 168 838ରେମଶ କମୁାର ଝା ପି ଶତୃଘନ୍ ଝା JTV1570902
ୀ /694689 38 168 839ସିତା ମ ରାଜ ପି ରବି ନାଥ ମ ରାଜ JTV2664894
ପ ୁ /694690 36 168 840ରଶକିା  ମ ରାଜ ପି ରବୀ ନାଥ ମ ରାଜ YVY0432443
ପ ୁ /694691 39 168 841ସଶୁା  କମୁାର ମିଶ ପି ବାସେୁଦବ ମିଶ JTV2536969
ପ ୁ /694692 39 168 842ସଂଜୀବ କମୁାର ମିଶ ପି େଦଓକୃ  ମିଶ JTV1570787
ପ ୁ /694693 59 168 843ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାଥ ନାୟକ YVY0863142
ୀ /694694 45 168 844ସୀତା ଳୀ ନାୟକ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ରାଉତ YVY0299149
ୀ /694695 78 168 845ତପସନୀ ପରିଡା ସା ବଟକୃ  ପରିଡା OR/06/043/024391
ୀ /694696 50 168 846ରୀନା ପରିଡା ସା ଅଶନିୀ କମୁାର ପରିଡା JTV1459841
ପ ୁ /694697 50 168 847ପଫଲୁ ପରିଡା ପି ବଟକୃ  ପରିଡା YVY0141911
ୀ /694698 44 168 848ସିପା ପରିଡା ସା ପଫଲୁ ପରିଡା JTV2538601
ୀ /694699 42 168 849େଜଯ୍ା ନ୍ା ପରିଡା ପି ବଟକୃ  ପରିଡା OR/06/043/025134
ପ ୁ /694700 40 168 850ପଶା  ପରିଡା ପି ବଟକୃ  ପରିଡା OR/06/043/025133
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ୀ /694701 68 168 851ସକୁମୁାରୀ ପରିଜା ସା ଅଚଯ୍ତୁା ନ  ପରିଜା JTV2537199
ୀ /694702 33 168 852ଦୀପିକା ପାତ ସା ପଶା  ପରିଜା YVY0299248
ୀ /694703 39 168 853ସପନ୍ା ପରିୁଡା ପି ବଟକୃ  ପରିୁଡା JTV1459866

ପ ୁ /694704 59 168 854ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ ପି ପରୁୁେଷା ମ ରାଉତ JTV1460104
ୀ /694705 54 168 855ମୀନତି ରାଉତ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ JTV1460088
ୀ /694706 45 168 856ସନୁୀତା ରାଉତ ପି ପରୁୁେଷା ମ ରାଉତ JTV1459858
ୀ /694707 38 168 857ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତ ସା ସଂଜୟ ରାଉତ JTV2536928
ୀ /694708 30 168 858େସାେହଲୀ ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ YVY0299131

ପ ୁ /694709 75 168 859ଅଚଯ୍ତୁା ନ  ସାମ ରାୟ ପି େଲାକନାଥ ସାମ ରାୟ JTV2537223
ପ ୁ /694710 44 168 860ଆେଲାକ ସାମ ରାୟ ପି ନିର ନ ସାମ ରାୟ JTV2539328
ପ ୁ /694711 33 168 861ଶଭୁଦୀପ ସାମ ରାୟ ପି ଅଚଯ୍ତୁା ନ  ସାମ ରାୟ YVY0141929
ୀ /704712 52 168 862ସଦୁୀ ା ଓତା ସା ବିଶ ର ନ ଓତା JTV2537249

ପ ୁ /704713 56 168 863ବିଶ ରଂଜନ ରଥ ପି ମଦନ େମାହନ ରଥ JTV2537256
ପ ୁ /704714 26 168 864େକୖବଲଯ୍ ପସାଦ ରଥ ପି ବିଶର ନ ରଧ YVY0799569
ପ ୁ /714715 60 168 865େହମଂତ କମୁାର ବାରିକ ପି ଧେନଶ୍ଵର ବାରିକ YVY1075050
ୀ /714716 88 168 866ହିରଣୟୀ ଦାସ ସା ଉମାକା  ଦାସ OR/06/043/024406

ପ ୁ /714717 67 168 867ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ଉମାକା  ଦାସ OR/06/043/024403
ପ ୁ /714718 61 168 868ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଉମାକା  ଦାସ OR/06/043/024402
ପ ୁ /714719 54 168 869ମେନାର ନ ଦାସ ପି ପହାଦ ଦାସ OR/06/043/024407
ୀ /714720 54 168 870କାଇ ଦାସ ସା େଲାକନାଥ କାନୁନେଗା YVY1054949
ୀ /714721 53 168 871କଇଁ ଦାସ ସା େଲାକନାଥ କାନୁନେଗା JTV2664407

ପ ୁ /714722 51 168 872ରମଣିର ନ ଦାସ ପି ପହାଦ ଦାସ OR/06/043/024980
ୀ /714723 47 168 873ସସିତା ଦାସ ସା ମେନାରଂଜନ ଦାସ JTV2536845

ପ ୁ /714724 33 168 874କମୁରମଣୀ ଦାସ ପି ମାଗଣିୁ ଦାସ JTV2574499
ପ ୁ /714725 29 168 875ଅଭିେଷକ କାନୁନ୍େଗା ପି େଲାକନାଥ କାନୁନ୍େଗା YVY0432492
ପ ୁ /714726 25 168 876ଆକାଶ କାନୁନେଗା ପି େଲାକନାଥ କାନୁନେଗା YVY1059922
ପ ୁ /714727 86 168 877ପଭୁଚରଣ କାନୁନେଗା ପି ବଂଶୀଧର କାନୁନେଗା OR/06/043/025005
ୀ /714728 62 168 878ରୀନା କାନୁନେଗା ସା ପଦୀପ କମୁାର କାନୁନେଗା OR/06/043/024405

ପ ୁ /714729 59 168 879େଲାକନାଥ କାନୁନେଗା ପି ପଭୁଚରଣ କାନୁନେଗା JTV2664399
ୀ /714730 57 168 880ଇନା କାନୁନେଗା ସା ଦିଲିପ କମୁାର କାନୁନେଗା OR/06/043/024404

ପ ୁ /714731 61 168 881ଭା ର ପରିଡା ପି ନିଶାମଣୀ ପରିଡା JTV1632876
ୀ /714732 53 168 882ତିଫଳା ପରିଡା ସା ଭା ର ଚ  ପରିଡା JTV2738441
ୀ /714733 37 168 883ସେ ାଷିନୀ ପରିଡା ପି ଭା ରଚ  ପରିଡା JTV2719151

ପ ୁ /714734 36 168 884ଦିପକ ପରିଡା ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପରିଡା YVY0142638
ୀ /714735 34 168 885ବିେନାଦିନୀ ପରିଡା ପି ଭା ର ପରିଡା JTV2664738

ପ ୁ /714736 38 168 886ସା ନୁ◌ୁ କମୁାର ସାହୁ◌ୁ ପି ମରୁଲୀଧର ସାହୂ YVY1060904
ୀ /724737 79 168 887ଲିଲି ଚଇନି ସା ରତନ୍ ାକର ଚଇନି OR/06/043/024413

ପ ୁ /724738 76 168 888ଡଃ ରତନ୍ ାକର ଚଇନି ପି ବଜବ ୁ ଚଇନି OR/06/043/024412
ପ ୁ /724739 40 168 889ସତଯ୍କାମ ଚଇନି ପି ରତନ୍ ାକର ଚଇନି JTV1460922
ୀ /724740 27 168 890ଅପିର୍ତା େଚୖନୀ ସା ସତ୍ଯକାମ େଚୖନୀ YVY1276476

ପ ୁ /724741 32 168 891ଶତଭିଷା କବିଶତପଥୀ ପି େଦବଦ  କବିଶତପଥୀ YVY0141952
ୀ /724742 38 168 892ମମତାରାଣୀ ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି JTV1698729
ୀ /724743 37 168 893ସ ର୍ଲତା ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି JTV1698711
ୀ /724744 36 168 894ଅମତୃା ପିୟମଦା ପି ରତନ୍ ାକର ଚଇନି JTV2536977

ପ ୁ /724745 64 168 895େଦବଦ  କବି ଶତପଥୀ ପି ଶଶିରିକମୁାରକବି ଶତପଥୀ YVY0141945
ପ ୁ /724746 34 168 896ସାଭିମାନ କବି ଶତପଥୀ ପି େଦବଦ  କବି ଶତପଥୀ YVY0141960
ପ ୁ /734747 55 168 897ମିହିର ରଂଜନ ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ JTV2539401
ୀ /734748 45 168 898ଅତସୀ ଦାସ ସା ମିହୀର ର ନ ଦାସ JTV2536985

ପ ୁ /734749 52 168 899ଚିନୟ ନାୟକ ପି ଚିତରଥ ନାୟକ JTV2536852
ୀ /734750 47 168 900େଶୖଳଶୀ ନାୟକ ସା ଚିନୟ ନାୟକ JTV2536837
ପ ୁ /734751 19 168 901ଚୀରଂଜୀତ ନାୟକ ପି ଚିନୟ ନାୟକ YVY1276583
ପ ୁ /734752 62 168 902ସଂଗାମେକତନ ପରିଡା ପି ଡଃ, ଜେନଜୟ ପରିଡା OR/06/043/024417
ୀ /734753 51 168 903ନିେବଦିତା ପ ନାୟକ ସା ସଂଗାମ ପ ନାୟକ OR/06/043/024418
ପ ୁ /734754 35 168 904ଶା ିପିୟା ରାେକଶକମୁାର ପି ସଂଗାମେକତନ ପରିଡା JTV2569804
ପ ୁ /744755 28 168 905ରମାକା  େଜଠୀ ପି ରବି  କମୁାର େଜଠୀ YVY0363168
ପ ୁ /744756 40 168 906ଜୟ  କମୁାର ମହା ି ପି ମନସକୁ ମହା ି JTV2569887
ପ ୁ /744757 37 168 907ବହାନ  ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି JTV2664811
ପ ୁ /744758 33 168 908କୃ ଚ  ମହା ି ପି ଅେଶାକକମୁାର ମହା ି YVY0141978
ପ ୁ /744759 67 168 909ଧରଣୀଧର ପରିଡା ପି ଶୀଧର ପରିଡା JTV2537025
ପ ୁ /744760 62 168 910ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା ପି େବଣଧୁର ପରିଡା OR/06/043/024425
ପ ୁ /744761 60 168 911ଧେନଶର ପରିଡା ପି େବଣଧୁର ପରିଡା OR/06/043/024227
ୀ /744762 58 168 912ରଶେିରଖା ପରିଡା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା OR/06/043/024226
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ୀ /744763 52 168 913ମାମୀ ପରିଡା ସା ଧେନଶର ପରିଡା OR/06/043/024228
ପ ୁ /744764 48 168 914ଦିଲିପ କମୁାର ପରିଡା ପି ଧରଣୀଧର ପରିଡା YVY0432518
ପ ୁ /744765 43 168 915ସଭୁାଷ ଚ  ପରିଡା ପି େବଣଧୁର ପରିଡା JTV1460260
ୀ /744766 35 168 916ରଶିତା ପରିଡା ସା ସବୁାଷ ଚ  ପରି଼ଡା YVY0299172

ପ ୁ /744767 30 168 917ବଳରାମ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ YVY0299164
ୀ /754768 77 168 918ବିଦଯ୍ଲୁତା ଦାସ ସା ହୃଦାନ  ଦାସ OR/06/043/024231

ପ ୁ /754769 57 168 919ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି ସଗର୍ତ ହୃଦାନ  ଦାସ OR/06/043/025161
ପ ୁ /754770 52 168 920ବିକାଶ ଦାସ ପି ହୃଦାନ  ଦାସ OR/06/043/024434
ପ ୁ /754771 47 168 921ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ JTV2664704
ୀ /754772 47 168 922ଦି ୀରଣୀ ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ JTV1460062
ୀ /754773 47 168 923ପତିମା ଦାସ ସା ବିରାଜ କମୁାର ଦାସ JTV2536902
ୀ /754774 43 168 924ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଦାସ JTV2664712
ୀ /754775 42 168 925ଅନୁସୟା ଦାସ ସା ବିକାଶ କମୁାର ଦାସ YVY0238253

ପ ୁ /754776 57 168 926କମେଳଶ ମହାରଥୀ ପି ସଗର୍ତ ପଦେଲାଚନ ମହାରଥୀ YVY0799502
ପ ୁ /754777 56 168 927ଚି ର ନ ମହା ି ପି ଗରୁୁଚରଣ ମହା ି JTV1571017
ପ ୁ /754778 54 168 928ଆେଲାକ ରଂଜନ ମହା ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମହା ି JTV2538593
ୀ /754779 51 168 929ସଜୁାତା ମହା ି ସା ଚି ର ନ ମହା ି JTV1571009
ୀ /754780 34 168 930େସୗଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ପି ଅମୀୟ କମୁାର ମହାପାତ JTV2537314

ପ ୁ /754781 38 168 931େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ପରିଡା ପି ଉେମଶ ଚ  ପରିଡା JTV2536944
ୀ /764782 47 168 932ପଭାତୀ େଦହୁରୀ ସା କୃପାସି ୁ େଦହୁରୀ JTV2664043

ପ ୁ /764783 51 168 933କୃପାସି ୁ େଦହୁରୀ ପି ଜୟକୃ  େଦହୁରୀ JTV1460716
ପ ୁ /764784 90 168 934ରାଖାଲ ଚ  ମହା ି ପି ଆ ର୍ତାଣ ମହା ି OR/06/043/024441
ୀ /764785 82 168 935କ୍ଷଣପଭା ମହା ି ସା ରାଖାଲ ମହା ି OR/06/043/024442

ପ ୁ /764786 60 168 936ସହୁାସ ମହା ି ପି ରାଖାଲ ମହା ି OR/06/043/024443
ୀ /764787 55 168 937ଅନିତା ମହା ି ସା ସହୁାସ ମହା ି OR/06/043/024444
ୀ /764788 53 168 938ରଶିତା ମହା ି ସା ସବୁତ ମହା ି JTV1460963

ପ ୁ /764789 52 168 939ସବୁତ ମହା ି ପି ରାଖାଲ ମହା ି OR/06/043/024445
ପ ୁ /764790 33 168 940େଶାଭନ ମହା ି ପି ସହୁାସ ମହା ି JTV2536951
ପ ୁ /764791 58 168 941ତିେଲାଚନ ସାହାଣୀ ପି ବୃ ାବନ ସାହାଣୀ JTV2663797
ୀ /764792 54 168 942ମମତାରାଣୀ ସାହାଣୀ ସା ତିେଲାଚନ ସାହାଣୀ JTV1698737

ପ ୁ /764793 31 168 943ଲଗନ୍ଜିତ ସାହାଣୀ ପି ତିେଲାଚନ ସାହାଣୀ YVY0191882
ୀ /764794 35 168 944ମମତା ସାହୁ ସା ଦୁଷ  କମୁାର ସାହୁ JTV2538551

ପ ୁ /764795 51 168 945ଦୁଷ  କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ JTV2665107
ପ ୁ /774796 83 168 946ପଫଲୁ ଚ  ମହା ି ପି ଆ ର୍ତାଣ ମହା ି OR/06/043/024448
ୀ /784797 54 168 947ମାଳତୀ କମୁାର ସା େଦବାଶଷି କମୁାର JTV2539286
ୀ /784798 34 168 948ବନସିତା କମୁାର ପି େଦବାଶଷି କମୁାର YVY0572941
ୀ /784799 33 168 949ମଧସିୁତା କମୁାର ପି େଦବାଶଷି କମୁାର JTV2536910
ୀ /784800 33 168 950ଏବି ରୁଜୀ କମୁାର ପି ଆନି େରାଜି କମୁାର JTV2537264

ପ ୁ /784801 60 168 951ପୀୟଦଶର୍ୀ ମିଶ ପି ରାମଚ  ମିଶ OR/06/043/024451
ପ ୁ /784802 55 168 952େଦବଦଶର୍ୀ ମିଶ ପି ରାମଚ  ମିଶ OR/06/043/024453
ୀ /784803 54 168 953ଭବାନୀ ମିଶ ସା ପୀୟଦଶର୍ୀ ମିଶ OR/06/043/024452
ୀ /784804 51 168 954ଜାପାନୀ ରଥ ପି ଅଜୁର୍ ନ ରଥ YVY0141994
ୀ /784805 46 168 955ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ସା ଗେଣଶର ସାହୁ YVY1228766
ୀ /784806 24 168 956ରଶୀତା ସାହୁ ପି ଗେଣଶର ସାହୁ YVY1228741

ପ ୁ /784807 22 168 957ଗେଣଶର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YVY1228758
ପ ୁ /794808 86 168 958ସାର ଧର ମହାପାତ ପି କରୁଣାକର ମହାପାତ OR/06/043/024234
ୀ /794809 85 168 959ବିଳାସିନୀ ମହାପାତ ସା ସାର ଧର ମହାପାତ YVY0988832

ପ ୁ /794810 52 168 960ବିହି ପସାଦ ମହାପାତ ପି ସାର ଧର ମହାପାତ OR/06/043/024467
ୀ /794811 52 168 961ଉ ମାଶା ମିଶ ସା ବିଭୁ ପସାଦ ମହାପାତ YVY0988840
ପ ୁ /794812 60 168 962ଉେପ  କମୁାର ମହା ି ପି େଜୖ ବ ମହା ି OR/06/043/024936
ପ ୁ /794813 43 168 963ବାଲୁ ମହା ି ପି କା ିର୍କ ଚରଣ ମହା ି JTV2665099
ୀ /794814 48 168 964ମିନାକ୍ଷୀ ରଥ ସା ବି ୁ ପସାଦ ମହାପାତ JTV2665081
ୀ /794815 45 168 965ନିତା ଷଡ ୀ ସା ବିହି ପସାଦ ମହାପାତ JTV2665073
ପ ୁ /804816 36 168 966ବିଶଜିତ ବିଶାଳ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବିଶାଳ YVY0142646
ପ ୁ /804817 50 168 967ମାନସ କମୁାର େଜନା ପି ରାଧା େମାହନ େଜନା JTV2663607
ପ ୁ /804818 57 168 968ପଭାତଚ  ମହା ି ପି ପକାଶଚ  ମହା ି OR/06/043/024895
ପ ୁ /804819 56 168 969ପେଦାଷଚ ୍ର ମହା ି ପି ପକାଶଚ  ମହା ି OR/06/043/024937
ୀ /804820 54 168 970ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ପଭାତଚ  ମହା ି OR/06/043/024310
ପ ୁ /804821 49 168 971ନ  କିେଶାର ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ JTV2664290
ୀ /804822 43 168 972ରଂଜୁ ନାୟକ ସା ନ  କିେଶାର ନାୟକ JTV2664316
ପ ୁ /804823 47 168 973କୁ  ବିହାରୀ ଓଝା ପି କଳୁମଣି ଓଝା YVY0207811
ପ ୁ /804824 35 168 974ନିକୁ  ଓଝା ପି କଳୁମଣୀ ଓଝା YVY0191890
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ପ ୁ /804825 61 168 975ରବି  ନାଥ ପ ା ପି ବୀର କିେଶାର ପ ା JTV2538445
ୀ /804826 60 168 976ଛବିଲତା ପ ା ସା ରବି  ନାଥ ପ ା JTV2536860

ପ ୁ /804827 46 168 977ଶୀନିବାସ ପ ା ପି ଶରତ ଚ  ପ ା JTV2539302
ପ ୁ /804828 45 168 978ରଘନୁାଥ ପ ା ପି ଦିବାକର ପ ା JTV2663763
ପ ୁ /804829 36 168 979ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପ ା ପି ରବି  ନାଥ ପ ା JTV2537280
ପ ୁ /804830 49 168 980ବିର ପରିଡା ପି କୃପାସି ୁ ପରିଡା JTV2664506
ପ ୁ /804831 49 168 981ରଂଜନ କମୁାର ପରିଡା ପି କୃ  ଚ  ପରିଡା JTV2664514
ୀ /804832 43 168 982ବବୀତା ପରିଡା ସା ରଂଜନ କମୁାର ପରିଡା JTV2664548
ୀ /804833 43 168 983ଉମିର୍ଳା ପରିଡା ସା ବୀରକିେଶାର ପରିଡା JTV2664829

ପ ୁ /804834 38 168 984ରଂଜନ କମୁାର ପରିଡା ପି କୃପାସି ୁ ପରିଡା YVY0418046
ପ ୁ /804835 43 168 985କାହନ୍  ୁଚରଣ ପଧାନ ପି ସନାତନ ପଧାନ JTV2539294
ପ ୁ /804836 50 168 986ଗ ବର୍  ସାହୁ ପି ପଦ େଲାଚନ ସାହୁ JTV2536878
ପ ୁ /804837 45 168 987ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ JTV2537017
ୀ /804838 44 168 988ର ବୁାଳା ସାହୁ ସା ଗ ବର୍  ସାହୁ JTV2539310

ପ ୁ /804839 33 168 989ବିଚିତାନ  ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ JTV2539278
ପ ୁ /804840 57 168 990ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ JTV2664332
ୀ /804841 52 168 991ସଷୁମା ସାହୁ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ JTV2664340

ପ ୁ /804842 41 168 992ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ JTV2663680
ପ ୁ /804843 38 168 993ଚି ାମଣି ସାହୁ ପି ଗିରିଧର ସାହୁ JTV2664654
ପ ୁ /814844 65 168 994କୃ ଚରଣ ଦାସ ପି ବିପଚରଣ ଦାସ YVY0988857
ପ ୁ /814845 44 168 995ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଦାଶ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଦାଶ JTV1698877
ପ ୁ /814846 46 168 996ଅଜୟ ପରିଡା ପି କୃ  ଚ  ପରିଡା JTV1698380
ପ ୁ /814847 45 168 997ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ JTV1698547
ପ ୁ /824848 62 168 998ଚିନୟ କମୁାର ଜତି ପି ବ ାଳୀ ଚରଣ ଜତି JTV2719227
ପ ୁ /824849 53 168 999ଶଶିରି କମୁାର େଲ ା ପି ଚକଧର େଲ ା JTV1459874
ୀ /824850 50 168 1000ଝୁଲଣା େଲ ା ସା ଶଶିରି କମୁାର େଲ ା JTV1459882
ୀ /824851 41 168 1001ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା େଦବଦ  ସାହୁ YVY0418053

ପ ୁ /834852 70 168 1002ବି ୁ ପସାଦ ବାରିକ ପି େଗାବି  ଚ  ବାରିକ JTV2539245
ୀ /834853 63 168 1003ତିେଳା ମା ବାରିକ ସା ବି ୁ ପସାଦ ବାରିକ JTV2536886

ପ ୁ /834854 55 168 1004ରଂଜିତ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି େଗାଳଖ ଚ  ଭୂୟଁା JTV1460898
ୀ /834855 57 168 1005ରାଜଶୀ ମହା ି ସା ରଣଜିତକମୁାର ଭୂୟଁା YVY0142026

ପ ୁ /844856 67 168 1006ବିଜୟକିେଶାର ଦାଶ ପି ଭାବଗାହୀ ଦାଶ OR/06/043/244515
ପ ୁ /844857 41 168 1007ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ ପି ବିଜୟ କିେଶାର ଦାଶ JTV1558261
ୀ /854858 56 168 1008ଚିନାରି ମେନାରମା ପାତ ସା ଚିନାରି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପାତ JTV2537496
ୀ /864859 55 168 1009ନିେବଦିତା ମିଶ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମିଶ JTV2538072

ପ ୁ /864860 34 168 1010ଆଭାଂଶ ୁମିଶ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମିଶ JTV2537298
ପ ୁ /864861 52 168 1011ମଳୟ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଗ ାଧର ସାମ ରାୟ JTV2539344
ୀ /864862 44 168 1012ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାମ ରାୟ ସା ମଳୟ କମୁାର ସାମ ରାୟ JTV2539252

ପ ୁ /874863 37 168 1013ସବୁତ ବିଶାଳ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0142034
ପ ୁ /874864 36 168 1014ସତଯ୍ବତ ବିଶାଳ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0142042
ୀ /874865 32 168 1015ସନୁୀତା ବିସ୍ଵାଲ ସା ସବୁତା ବିସ୍ଵାଲ YVY1277862
ପ ୁ /874866 54 168 1016ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପସାଦ ଦାଶ ପି ଶଚି  ପସାଦ ଦାଶ JTV2536894
ୀ /874867 49 168 1017ବି ୁପିୟା ଦାଶ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପସାଦ ଦାଶ JTV2539195

ପ ୁ /874868 51 168 1018ଗେଣଶ ମହା ି ପି େଯାେଗ  ମହା ି JTV1698802
ୀ /874869 49 168 1019ମିନାକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ଗେଣଶ ମହା ି JTV1698612

ପ ୁ /874870 49 168 1020ଶଶିରି କମୁାର ମହା ି ପି େଯାେଗ  ମହା ି JTV1698463
ୀ /874871 34 168 1021ଅଚର୍ନା େମାହ ି ସା ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ େମାହ ି YVY1228782
ୀ /874872 29 168 1022ମଧସିୁତା େମାହ ି ପି ଗେଣଶ େମାହ ି YVY1228790
ୀ /874873 23 168 1023ସସୀତା ମହା ି ମା ଗେଣଶ ମହା ି YVY1228774
ପ ୁ /874874 36 168 1024ସମିର ରାଉତ ପି ରାଜୁ ରାଉତ JTV2569838
ୀ /874875 30 168 1025ପ ୁ ଲତା ରାଉତ ସା ସତ୍ଯବତ ବିସ୍ଵାଲ YVY1276138
ପ ୁ /884876 67 168 1026ଉେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ଫକିର ଚରଣ େବେହରା JTV2719326
ୀ /884877 80 168 1027କମଳା ଗଛାୟତ ସା ବି ୁଚରଣ ଗଛାୟତ JTV2663805
ପ ୁ /884878 61 168 1028ବିଦୁର ଚରଣ ଗଛାୟତ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଗଛାୟତ JTV2663821
ୀ /884879 53 168 1029ଲକ୍ଷୀପିୟା ଗଛାୟତ ସା ବିଦୁର ଚରଣ ଗଛାୟତ JTV2663789
ପ ୁ /884880 33 168 1030ଶୀନୟନ ଗ ାୟତ ପି ବିଦୁର ଚରଣ ଗ ାୟତ JTV2537066
ପ ୁ /884881 51 168 1031ରବି  େଜଠୀ ପି ବିେଘନ୍ଶର େଜଠୀ OR/06/043/024532
ୀ /884882 47 168 1032ପତିମା େଜଠୀ ସା ରବି  େଜଠୀ OR/06/043/024534
ପ ୁ /884883 42 168 1033ମେନାରଜଂନ େଜଠୀ ପି ବିେଘନ୍ଶର େଜଠୀ JTV2569812
ୀ /884884 40 168 1034ନମୀତା େଜଠୀ ସା ମେନାରଂଜନ େଜଠୀ JTV2569820
ପ ୁ /884885 45 168 1035ପେବାଧ ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି JTV2539229
ୀ /884886 34 168 1036ଦି ୀମୟୀ ମହା ି ସା ପେବାଧ ମହା ି YVY0916536
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ପ ୁ /884887 50 168 1037ସନୁାକର ନାୟକ ପି ଚକଧର ନାୟକ JTV2538098
ୀ /884888 47 168 1038ର ଲୁତା ନାୟକ ସା ସନୁାକର ନାୟକ JTV2538569

ପ ୁ /884889 47 168 1039େଗାପାଳ ପ ା ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ପ ା JTV2718963
ୀ /884890 43 168 1040ରୂପଶୀ ପ ା ସା େଗାପାଳ ପ ା JTV2539260

ପ ୁ /884891 42 168 1041ଜୟେଦବ ପ ା ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ପ ା JTV2664365
ପ ୁ /884892 58 168 1042ସତଯ୍ବତ ପରିଡା ପି କା ିର୍କ ଚ  ପରିଡା JTV2718724
ୀ /884893 56 168 1043ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପରିଡା ସା ସତଯ୍ବତ ପରିଡା JTV2665065

ପ ୁ /884894 29 168 1044ସଯଂଗ ପକାଶ ପରିଡ଼ା ପି ସତ୍ଯବତ ପରିଡ଼ା YVY1141480
ପ ୁ /884895 47 168 1045ଅଜୟ କମୁାର େପାଥାଳ ପି ନିର ନ େପାଥାଳ YVY0418020
ୀ /884896 40 168 1046ତଦାସା େପାଥାଳ ସା ଅଜୟ କମୁାର େପାଥାଳ YVY0418038

ପ ୁ /884897 45 168 1047ପରୁୁେଷା ମ ରଣା ପି ଅଜୁର୍ ନି ରଣା JTV2538080
ୀ /884898 28 168 1048ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ରଣା ପି ପରୁୁେଷା ମ ରଣା YVY0363192

ପ ୁ /884899 63 168 1049କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ ପି ଦୁରୁଜା ସାହୁ JTV2719250
ୀ /884900 54 168 1050ର ଲୁତା ସାହୁ ସା ନୀଳମଣି ସାହୁ JTV2664266

ପ ୁ /884901 37 168 1051ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ JTV2719268
ପ ୁ /894902 78 168 1052କମଳ କମୁାର ମହା ୀ ପି ହରେମାହନ ମହା ୀ YVY0142810
ପ ୁ /894903 46 168 1053େସାମିଓ ମହା ି ପି କମଳ କମୁାର ମହା ି YVY0299180
ୀ /894904 41 168 1054ଗାୟତୀ ମହା ି ସା େସାମିଓ ମହା ି YVY0299198

ପ ୁ /894905 93 168 1055େଦେବ  ପଲାଇ ପି ଦଇତାରି ପଲାଇ OR/06/043/024535
ପ ୁ /894906 46 168 1056େସୗେମ  ପଲାଇ ପି େଦେବ  ପଲାଇ OR/06/043/024543
ପ ୁ /894907 56 168 1057ରବି  ପେଲଇ ପି େଦେବ  ପେଲଇ OR/06/043/024538
ପ ୁ /894908 55 168 1058ଶେୁଭ ୁ ପେଲଇ ପି େଦେବ  ପେଲଇ OR/06/043/024539
ପ ୁ /894909 52 168 1059ଯଚି  ପେଲଇ ପି େଦେବ  ପେଲଇ JTV1459478
ପ ୁ /894910 52 168 1060ସେୁରଶ ଚ  ପେଲଇ ପି େଦେବ  ପେଲଇ JTV2569903
ୀ /894911 50 168 1061ବିେନାଦିନୀ ପେଲଇ ସା ରବି  ପେଲଇ JTV1460278

ପ ୁ /894912 50 168 1062ଜ୍ଞାେନ  ପେଲଇ ପି େଦେବ  ପେଲଇ JTV1459569
ୀ /894913 49 168 1063କଲଯ୍ାଣୀ ପେଲଇ ସା ସେୁରଶ ଚ  ପେଲଇ OR/06/043/024542
ୀ /894914 48 168 1064ସ ର୍ଲତା ପେଲଇ ସା ଶେୁଭ ୁ ପେଲଇ JTV1460476
ୀ /894915 46 168 1065ନିେବଦିତା ପେଲଇ ସା େସୗେମ  ପେଲଇ JTV2569853

ପ ୁ /894916 42 168 1066ଜିେତଂଦ କମୁାର ପଲାଇ ପି େଦେବ  ପେଲଇ JTV2569911
ପ ୁ /894917 21 168 1067ଶଭୁମ ପଲାଇ ପି େସୗେମହ୍ଦରା ପେଲଇ YVY1283548
ପ ୁ /904918 33 168 1068ଶକି୍ତ ଶ ର ଦାସ ପି ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ଦାସ JTV2539112
ପ ୁ /904919 59 168 1069େଦବାଶଷି କମୁାର ପି ମାଟିର୍ନ କମୁାର JTV2538577
ପ ୁ /904920 35 168 1070ଦିପକ କମୁାର େସଠୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  େସଠୀ JTV2538585
ୀ /904921 33 168 1071ଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ସା ଦୀପକ କମୁାର େସଠୀ YVY0934406
ୀ /914922 67 168 1072ସୃ ର୍ଲତା ବଡୁ ସା କୁ ବିହାରୀ ବଡୁ YVY0142687
ୀ /914923 46 168 1073ସିତାରାଣୀ ବଡୁ ପି କୁ ବିହାରୀ ବଡୁ YVY0142679

ପ ୁ /914924 44 168 1074ଶୀକା  ରଂଜନ ବଡୁ ପି କୁ ବିହାରୀ ବଡୁ YVY0142695
ପ ୁ /914925 50 168 1075ରାେଜଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି େଗାଲକ ଚ  ସାଇଁ JTV2719334
ୀ /914926 47 168 1076ମମତା ମହାପାତ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ମହାପାତ JTV2719342
ୀ /914927 47 168 1077ସରସତୀ ନାୟକ ସା ବି ୁ ପସାଦ ନାୟକ JTV2537074
ପ ୁ /914928 45 168 1078ମିଲନକମୁାର ନାୟକ ପି ଗିରିଧାରୀ ନାୟକ OR/06/043/024957
ପ ୁ /914929 38 168 1079ବି ୁ ପସାଦ ନାୟକ ପି ଶ ନୁାଥ ନାୟକ YVY0142075
ପ ୁ /914930 81 168 1080େଗାଲକ ଚ  ସାଇଁ ପି ସ ାଳି ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/024558
ୀ /914931 80 168 1081ଦି ି ସାଇଁ ସା େଗାଲକ ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/024559
ୀ /994932 44 168 1082େଜାସନ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ରମାକା  ମହା ି YVY0934398
ୀ /1084933 24 168 1083ବିଦ୍ଯାସୀନୀ ବରିହା ପି ବିସ୍ଵନ୍ ୂ ବରିହା YVY1120575

ପ ୁ /1084934 22 168 1084ବୀରା କିେଶାର ବରିହା ପି ବି ୁ ଚରଣ ବରିହା YVY1120591
ପ ୁ /1084935 21 168 1085ସ◌ୁୂଧୀର କମୁାର ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ YVY1120609
ୀ /1084936 22 168 1086େସାନାଲୀ ସାହୂ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୂ YVY1120567
ୀ /1104937 44 168 1087ସାସୀତା େସନାପତି ସା ପଶା  କମୁାର େସନାପତି YVY1274828
ୀ /1164938 28 168 1088ଉଯର୍ାସଦୂହା ନାୟକ ସା ଅଂସମୁନ ନାୟକ YVY1276526
ୀ /1234939 46 168 1089ଇତିଶୀ ମିଶ ସା ଶଯ୍ାମଲ କୃଷନ୍ ମିଶ YVY0799585
ପ ୁ /1344940 25 168 1090ବିଶ୍ଵଜୀତ ମହା ି ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି YVY1120492
ୀ /1374941 37 168 1091େମାନାଲିସା େମାହ ି ସା ରାେକଶ େମାହ ି YVY1199025
ୀ /1684942 26 168 1092ଅସମା େବଗମ ସା ବାବୁଲ ଖାନ YVY1253293
ୀ /2524943 52 168 1093ସଦୁୀ  ଓତା ପି ବିଶ ରଂଜନ ରଥ YVY0916650
ୀ /Holding n4944 65 168 1094କ ନା ଭଗତ - ଆଶୀଷ ଭଗତ YVY1198670
ୀ /5234945 31 168 1095ସପନ୍ା ସଭୁଦସର୍ୀନୀ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ YVY1253053
ୀ /5644946 31 168 1096ରଶତିା ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ YVY0823047
ୀ /6534947 35 168 1097ସାସୀତା ସାହୂ - ମଥର ଇନା େଲୗ ସାହୂ YVY1305556
ପ ୁ /6544948 33 168 1098ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ ସାହୁ YVY0823039
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ପ ୁ /9994949 39 168 1099େଦେବ  କମୁାର ବାରିକ୍ ପି କାଶନିାଥ ବାରିକ୍ YVY0916486
ପ ୁ /9994950 25 168 1100ର ିତ୍ ଦାସ ପି ଲଷିଧର ଦାସ YVY0971929
ପ ୁ /9994951 24 168 1101ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଲଷଣ ଦାସ YVY0971945
ୀ /9994952 29 168 1102କି ର୍ୀ େକ. କଳି ା ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାଶ YVY0916361
ୀ /9994953 24 168 1103େଲାରା ସାଗରିକା ମହା ି ପି ଚି  ର ନ ମହା ି YVY0971986
ୀ /9994954 45 168 1104ନିଳିମା ପଧାନ ସା ନଳିନ କା  ପଧାନ YVY0916551

ପ ୁ /9994955 24 168 1105ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଖଦାଳ ସାହୁ YVY0971960
ୀ /999994956 74 168 1106କମୁଦିୁନୀ େଦଵୀ ସା ରେମଶ ଚ  ରଥ YVY1283530
ୀ /999994957 40 168 1107ଅନୁପମା ମହା ି ସା ପଭାକର ମହା ି YVY1283589
ୀ /999994958 21 168 1108ବି ୁପିୟା ନାୟକ ସା ବଳରାମ ନାୟକ YVY1283571
ୀ /999994959 22 168 1109ସସିତା ପାତ ପି ସତଯ୍ବତ ପାତ YVY1283563

ପ ୁ /999994960 72 168 1110ରେମଶ ଚଂଦ ରଥ ପି ରାମକୃ  ରଥ YVY1284678
ୀ /999994961 38 168 1111ସସିତା ସାହୁ ସା ଶରତ ଚ  ସାହୁ YVY1282870
ୀ /999994962 23 168 1112ସଭୁଲକ୍ଷୀ େସନାପତି ପି େକରନବାଲା ମହା ି YVY1283555
ୀ /624963 19 168 1113ପଜୂା ଶାହା ସା ଶ ର ଶାହା YVY1317221

ପ ୁ /614964 21 168 1114ସିଧାଥର୍  ଶତପଥୀ ପି ପଭାକର ଶତପଥୀ YVY1317239
ୀ /234965 28 168 1115ସସିତା ଖୁ ିଆ ସା ଅନାଦୀ ଚରଣ ଖୁ ିଆ YVY1317247
ୀ /234966 40 168 1116ଝୁନୁ ରାଉତ ସା କାଳି ପସନନ୍  ପ ନାୟକ YVY1317254

ପ ୁ /234967 43 168 1117ପେଦାଷ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ପାଣକୃ  ପରିଡ଼ା YVY1317262
ପ ୁ /124968 41 168 1118ଗୟାଧର ଦାସ ପି ପରି ଦାସ YVY1317270
ପ ୁ /014969 20 168 1119ଦି ି ର ନ ବାଘ ପି ହାଡିବ ୁ ବାଘ YVY1323443
ୀ /614970 59 168 1120ଝିଲି େବେହରା ସା ବଂଶୀ େବେହରା YVY1323450

ପ ୁ /124971 21 168 1121କାତିର୍କ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ YVY1323468
ପ ୁ /114972 19 168 1122ସାଗର ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ YVY1323476
ପ ୁ /514973 19 168 1123ଅଂସମୁାନ ମ ୀ ପି ମେନାର ନ ମ ୀ YVY1324540
ୀ /874974 42 168 1124ମମତା ସାଇଁ ସା ଅମର କମୁାର ସାହୁ YVY1324557

ପ ୁ /874975 43 168 1125ଅମର କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ ଚଦ ସାହୁ YVY1324565
ୀ /514976 21 168 1126ଅେନସ୍ଵତା ମ ୀ ପି ରାଜ ର ନ ମ ୀ YVY1324573

ପ ୁ /124977 19 168 1127େସାମନାଥ ବାରିକ ପି େଗାବଧର୍ନ ବାରିକ YVY1324581
ୀ /124978 23 168 1128ମାମା ଡାକଆୁ ସା ପକାଶ କମୁାର ଡାକଆୁ YVY1324599

ପ ୁ /124979 76 168 1129ଶ ର ଦାସ ପି କ ିଆ ଦାସ YVY1324607
ୀ /574980 66 168 1130ଉମା ଦାସ ପି ଭୀମ ଦାସ YVY1324615
ୀ /024981 62 168 1131େସାନୀ ସାମ ରାୟ ପି ପତାପ ସାମ ରାୟ YVY1324623
ୀ /304982 26 168 1132ରସୀତା ଭ ସା େଦେବ  ଭ YVY1324631

ପ ୁ /594983 21 168 1133ବିକମ େସଠୀ ପି କୃ ା େସଠୀ YVY1324649
ପ ୁ /014984 20 168 1134ସି ୀ ର ନ ବାଘା ପି ହାଡିବଂଧ ୁବାଘା YVY1324656
ପ ୁ /764985 22 168 1135ସମୁନ ମହା ି ପି ସବୁତ ମହା ି YVY1329598
ୀ /094986 29 168 1136ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ବଳ ପି ରଘନୁାଥ ବଳ YVY1329655

ପ ୁ /824987 18 168 1137ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ ମା ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ YVY1335199
ୀ /High cour4988 19 169 1ଦିଶୀତା ପାଣିଗାହି ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗାହି YVY1285642

ପ ୁ /New LIC c4989 24 169 2ଶଯ୍ାମ େହଂବରାମ ପି କାରାନ େହଂବରାମ YVY1285048
ୀ /New LIC c4990 22 169 3ସମିୁତା େହଂବରାମ ପି କାରାନ େହଂବରାମ YVY1285618
ୀ /Nua LIC c4991 20 169 4େସଜଲ ମହା ି ପି ସାରଦା ପସାଦ ମହା ି YVY1285139
ୀ /Nua LIC c4992 21 169 5ସୃ ି ସତପଥି ପି ସେରାଜ କମୁାର ସତପଥି YVY1285071
ୀ /014993 65 169 6ଅ ନା ନାୟକ ସା ସେୁର  ସାହୂ YVY1117431
ୀ /014994 42 169 7ରୀନାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଅମେର  େବେହରା YVY1117472

ପ ୁ /014995 21 169 8େଦବାଶସି ନାୟକ ମା ଅ ନା ନାୟକ YVY1117407
ପ ୁ /14996 42 169 9ସିଦନାଥ ହଁାସଦା ପି କିେଶାରକମୁାର ମାଝି JTV2436210
ପ ୁ /14997 53 169 10ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ରବି  କମୁାର ନାୟକ YVY0819730
ୀ /14998 45 169 11େକୗଶଲଯ୍ା ନାୟକ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ YVY0819797
ୀ /14999 30 169 12ଚିନୟୀ ନାୟକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ YVY0819722
ପ ୁ /15000 47 169 13ଲଳିତ େମାହନ ଶତପଥୀ ପି ଶ ିକା  ଶତପଥୀ OR/06/043/026004
ୀ /15001 43 169 14ମଧଲିୁତା ଶତପଥୀ ସା ଲଳିତ େମାହନ ଶତପଥୀ JTV2436301
ୀ /25002 92 169 15ସଷୁମାରାଣୀ େଜନା ସା ଭମରବର େଜନା OR/06/043/026767
ପ ୁ /25003 62 169 16େଦବାଶୀଷ େଜନା ପି ଭମରବର େଜନା OR/06/043/026768
ୀ /25004 33 169 17ସିଲଭିଆ ସିହନ୍ା ପି ଉ ଳ ସିହନ୍ା YVY0408344
ୀ /25005 58 169 18ବି ଯ୍ ବାସିନୀ ସାଇଁ ସା େଦବାଶଷି େଜନା OR/06/043/026769
ପ ୁ /Wing-B,Fl5006 40 169 19କମୁାର େଦବାଶଷି ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ YVY0492322
ୀ /35007 73 169 21ଉ ଳ କସୁମୁ ମହାପାତ ସା ଦାଶରଥି ମହାପାତ JTV1435858
ପ ୁ /045008 29 169 22ଜୟ  େଲ ା ପି ସବୁାଷ େଲ ା YVY1141092
ପ ୁ /045009 43 169 23ପରମାନ  ପତି ପି ପଣୂର୍ଚ  ପତି YVY1141209
ୀ /045010 41 169 24ବିନୀତା ପଭା ପତି ସା ପରମାନ  ପତି YVY1141217
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ପ ୁ /045011 65 169 25ଜଳଧର ପଧାନ ପି ଧେନଶ୍ଵର ପଧାନ YVY1141233
ୀ /045012 58 169 26ରାଜଶୀ ପଧାନ ସା ଜଳଧର ପଧାନ YVY1141241

ପ ୁ /045013 33 169 27େଭାେଲସ୍ଵର ପଧାନ ପି େପମାନ  ପଧାନ YVY1141282
ୀ /045014 33 169 28ରିତା ଳି ପଧାନ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପଧାନ YVY1141100

ପ ୁ /045015 31 169 29େଦବାସିଶ ପଧାନ ପି ଜଳଧର ପଧାନ YVY1141225
ପ ୁ /045016 30 169 30ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପଧାନ ପି ପଦାନଵ ପଧାନ YVY1141274
ପ ୁ /045017 30 169 31ଦୀପକ ପଧାନ ପି ଅଭିରାମ ପଧାନ YVY1140987
ୀ /045018 29 169 32ପଜୁା ପଧାନ ସା ଦୀପକ ପଧାନ YVY1141191
ୀ /45019 32 169 33େନହା ଦାସ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ YVY0192161

ପ ୁ /45020 57 169 34ବିଜନ ରାୟ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ବାରିକ YVY0192013
ୀ /45021 50 169 35ସିତା ରାୟ ସା ବିଜନ ରାୟ JTV1571280
ୀ /55022 35 169 36େଲାପାମଦୁା େଜନା ପି ତିେଲାଚନ େଜନା YVY0192187

ପ ୁ /55023 54 169 37ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଦାଶରଥି ମହାପାତ JTV1435866
ପ ୁ /55024 32 169 38ଅଭିଜିତ ମ ରାଜ ପି ତିେଲାଚନ ମ ରାଜ YVY0192195
ୀ /55025 44 169 39ସିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ JTV1435874
ୀ /065026 28 169 40ରୁଟୁଶବ େଚୗଧରୁୀ ସା ରିସଭା ଦାସ YVY1276856

ପ ୁ /65027 64 169 41ବିଜୟ ମିଶ ପି ଲକ୍ଷଣ ଲାଲ ମିଶ JTV1638865
ୀ /65028 54 169 42ସନିୁତା ମିଶ ସା ବିଜୟ ମିଶ JTV1638873
ୀ /65029 32 169 43ହଂସିତା ମିଶ ପି ବିଜୟ ମିଶ YVY0716472

ପ ୁ /65030 56 169 44ମହ ଦ ନାସିର ପି େସକ୍ ମହ ଦ YVY0716712
ୀ /075031 31 169 45ସସୀତା େଭାଇ ସା ପତାପ ଦାସ YVY1207919

ପ ୁ /075032 34 169 46ପତାପ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ YVY1204791
ୀ /075033 24 169 47ପଣୁିର୍ମା ଦାସ ପି େଗାେଲଖ ଦାସ YVY1204817
ୀ /075034 22 169 48ଇତାରାନୀ ମହାପାତ ସା ମତୁୃ ୟ ମହାପାତ YVY1118256

ପ ୁ /75035 67 169 49ଡଃ. ନଳିନୀ କା  ମିଶ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମିଶ OR/06/043/064461
ୀ /75036 59 169 50ପତିମା ମିଶ ସା ଡଃ. ନଳିନୀ କା  ମିଶ OR/06/043/064462

ପ ୁ /75037 37 169 51ନିହାର ର ନ ମିଶ ପି ଡଃ ନଳିନୀକା  ମିଶ YVY0716738
ପ ୁ /085038 40 169 52ପସା  କମୁାର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ YVY1204841
ୀ /085039 22 169 53ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ପି ରବି ଦାସ YVY1204833
ୀ /085040 23 169 54ଐଶଯଯ୍ର୍ା ସାଇଁ ପି ଆେଲାକ କମୁାର ସାଇଁ YVY1172667
ୀ /85041 29 169 55ସଶୁୀ ଲିପସା ରାଉତ ପି ଉେମଶ ଚ  ରାଉତ YVY0726018
ୀ /85042 27 169 56ଶଭୁସିତା ରାଉତ ପି ଉେମଶ ଚ  ରାଉତ YVY0726026
ୀ /95043 28 169 57କଲଯ୍ାଣୀ ବାରିକ ପି ପଦନାଭ ବାରିକ YVY0628636

ପ ୁ /95044 58 169 58ହିମାଦୀ େଶଖର ବାସ ୁ ପି ଜ୍ଞାନରଂଜନ ବାସ ୁ JTV1467059
ୀ /95045 50 169 59କଯ୍ାେମଲିୟା ବାସ ୁ ସା ବିମାଦୀ େସଖର ବାସ ୁ JTV1476050
ୀ /95046 38 169 60ଗୀତା େଚୗଧରୁୀ ପି ରଜନୀକା  େଚୗଧରୁୀ JTV2436780

ପ ୁ /95047 36 169 61ଶଭୁାଶଷି ପି ଏସ େଚୗଧରୁୀ ପି ରଜନୀକା  େଚୗଧରୁୀ JTV2436509
ପ ୁ /95048 32 169 62େସୗମଯ୍ ପକାଶ ଖ ାୱାଲ ପି ଗଗନ ବୀହାରୀ ଖ ାୱାଲ YVY0491522
ପ ୁ /95049 63 169 63ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତ ପି ନରହରି ରାଉତ JTV2371706
ପ ୁ /95050 58 169 64ଉେମଶ ଚ  ରାଉତ ପି ନରହରି ରାଉତ JTV2436095
ପ ୁ /95051 35 169 65ଶେୁଭ ୁ ଚ ନ ରାଉତ ପି ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତ JTV2371714
ୀ /95052 46 169 66ସ ଲୁତା ରାଉତ ସା ଉେମଶ ଚ  ରାଉତ YVY0716506
ୀ /95053 32 169 67ଆଏଶା ସାଇଁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ YVY0192203

ପ ୁ /95054 31 169 68ଅମିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ YVY0192211
ପ ୁ /V/095055 20 169 69ଅଜିତ୍ ପଧାନ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ ପଧାନ YVY1257872
ୀ /105056 21 169 70ସମୁନ ପଟନାୟକ ପି େମାହନ କମୁାର ପଟନାୟକ YVY1147040

ପ ୁ /105057 74 169 71େକ. ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ. ରାମଣା ରାଓ JTV1435999
ୀ /105058 62 169 72େକ. କମଳା ରାଓ ସା େକ. ଶୀନିବାସ ରାଓ JTV1436005

ପ ୁ /105059 42 169 73େକ ଅସିତ୍ କମୁାର ରାଉ ପି େକ ସନିବାସ ରାଉ JTV1435726
ପ ୁ /U/105060 39 169 74ରୂପକ ମଲିକ ପି ଧେନଶ୍ଵର ମଲିକ YVY1276955
ପ ୁ /v/105061 56 169 75ପଭାସ ର ନ ତିପାଠୀ ପି ଉ ବନ  ତିପାଠୀ YVY0933564
ପ ୁ /115062 53 169 76ଶା ନୁ କମୁାର ମିଶ ପି ରାଜକିେଶାର ମିଶ YVY0716498
ୀ /115063 46 169 77ଅନୁରାଧା ମିଶ ସା ଶା ନୁ କମୁାର ମିଶ YVY0716530
ପ ୁ /115064 69 169 78ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପରିଡା ପି ଭଗବାନ ପରିଡା YVY0716514
ୀ /115065 61 169 79ଜୟ ୀ ପରିଡା ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପରିଡା YVY0716548
ପ ୁ /115066 43 169 80େଦବଦ  ପରିଡା ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ପରିଡା JTV1638881
ପ ୁ /115067 39 169 81ଦ ାେତୟ ପରିଡା ପି ଦୁଗର୍ାପସାଦ ପରିଡା JTV1435718
ପ ୁ /115068 68 169 82ସେ ାଷ କମୁାର ରଥ ପି ବିେଶଶର ରଥ YVY0716522
ୀ /115069 74 169 83ବାସ ୀ ସରକାର ପି ଧୀେର ନାଥ ସରକାର JTV1435700
ପ ୁ /115070 34 169 84ସମୁନ େସୗରଭ ପି ପଦୀ  ଚ  େସୗରଭ YVY0192229
ୀ /125071 53 169 85ତାେହରା େବଗମ. ସା ଫରୁକାନ ଖଁା. OR/06/043/026027
ୀ /125072 33 169 86େଦବିଶୀ ବୁକଲିୁମା ପି ଦାଶରଥୀ ମଦୁୁଲି YVY0629139
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ୀ /125073 32 169 87ଦିବଯ୍ଶୀ କାକଲୁୀମା ପି ଦାଶରଥୀ ମଦୁୁଲି YVY0629121
ପ ୁ /125074 34 169 88ବିଶଜିତ ମହାପାତ ପି ନବକିେଶାର ମହାପାତ YVY0917526
ପ ୁ /125075 35 169 89େଦବାଶଷି ମଦୁୁଲି ପି ଦାଶରଥୀ ମଦୁୁଲି YVY0629113
ୀ /125076 45 169 90ମମତା ସାହୂ ସା ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୂ YVY1204809

ପ ୁ /Qr No. F5077 28 169 91ଜଗଦୀଶ ସାଇଁ ପି ଭିମ ସାଇଁ YVY0629303
ୀ /135078 35 169 92ଅନସୟୂା ଦାଶ ପି ବସ କମୁାର ଦାଶ JTV2371474

ପ ୁ /135079 34 169 93ରୁଦାଭିଳାଷ ମିଶ ପି ସମେର  କମୁାର ମିଶ YVY0491563
ୀ /135080 70 169 94ସତଯ୍ପିୟା ମହା ି ସା େଯାଗିନାଥ ମହା ି OR/06/043/026029

ପ ୁ /135081 45 169 95େସୗରୀ କମୁାର ମହା ି ପି ଇଶର ଚ  ମହା ି YVY0491530
ୀ /135082 43 169 96ରଶିେରଖା ମହା ି ସା େସୗଭାଗଯ୍ ମହା ି YVY0491548
ୀ /135083 29 169 97ଯଶସିନୀ ମହା ି ପି ବୀର କିେଶାର ମହା ି YVY0491555

ପ ୁ /135084 29 169 98ଚଂଦନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଖିେରାଦ କମୁାର ନାୟକ YVY1209709
ପ ୁ /145085 71 169 99ବଜ ସ ୁ ର ପାଢୀ ପି କରୁଣାକର ପାଢୀ OR/06/043/028612
ୀ /145086 68 169 100ପ ୁ ା ଳୀ ପ ନାୟକ ସା ଇ ମଣୀ ପ ନାୟକ JTV1712066
ୀ /155087 25 169 101ରାେଜଶ୍ଵରୀ େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YVY1275346
ୀ /165088 43 169 102ପ ୁ ା ଳି ନ ସା ଶୀକା  ନ OR/06/043/026036

ପ ୁ /175089 46 169 103ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଷ ଷର୍ ଣ ସାହୁ OR/06/043/026648
ପ ୁ /185090 28 169 104େସୗମଯ୍ ର ନ ଦାଶ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ YVY0629428
ୀ /185091 50 169 105ଭାଗଯ୍ବତୀ ମହାପାତ ସା ର ନ କମୁାର ମହାପାତ YVY0192245

ପ ୁ /185092 65 169 106ମରୁଲୀଧର ନାୟକ ପି କୀ ର୍ନ ନାୟକ YVY0418251
ୀ /185093 56 169 107ମନ େମାହିନୀ ନାୟକ ସା ମରୁଲୀଧର ନାୟକ YVY0418277

ପ ୁ /185094 31 169 108ଅମୀୟ ର ନ ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ YVY0408252
ୀ /185095 23 169 109ଲିପସା ନାୟକ - େପମଲତା ସାହୁ YVY1185214
ୀ /185096 60 169 110େବୖଜୟ ି ସାମଲ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାମଲ YVY0491738
ୀ /185097 29 169 111ସସିୁତା ସାମଲ ପି ସଶୁା  କମୁାର ସାମଲ YVY0491720
ୀ /185098 33 169 112ସନ୍ି ାରାଣୀ େସଠୀ ପି ପରୁୁେଷା ମ େସଠୀ YVY0628776
ୀ /195099 53 169 113ବାସ ି ପଟନାୟକ ସା ପବିତ ମହା ି YVY0629154
ୀ /195100 29 169 114ରାଧାରାଣୀ ସାହୁ ପି େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ YVY0628628

ପ ୁ /205101 79 169 115ଡ. ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା JTV2571131
ୀ /205102 74 169 116ସବୁାସିନୀ େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା JTV2571123

ପ ୁ /205103 44 169 117େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ଡ. ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା JTV2571115
ୀ /205104 43 169 118ମଧସିୁତା େବେହରା ସା େଦବାଶଷି େବେହରା JTV2571107

ପ ୁ /205105 37 169 119ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଡ. ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା JTV2571099
ପ ୁ /205106 59 169 120କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ବିଶାଳ ପି େଗାପାଳ ଚ  ବିଶାଳ YVY0491779
ପ ୁ /205107 33 169 121ଅବବି  ବିଶାଳ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ବିଶାଳ YVY0491746
ୀ /205108 31 169 122ଅଳକାନ  ବିଶାଳ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ବିଶାଳ YVY0491761

ପ ୁ /205109 35 169 123ସଜିୁତ୍ ଦାସ ପି ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ଦାସ YVY0799874
ପ ୁ /205110 59 169 124ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ ପି ନେର  ନାଥ ଦାଶ YVY0628768
ପ ୁ /205111 59 169 125ସଶୁଲି କମୁାର ଦାଶ ପି େବଣଧୁର ଦାଶ OR/06/043/026770
ୀ /205112 57 169 126ଉଷାରାଣୀ ଦାଶ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ YVY0628750

ପ ୁ /205113 32 169 127ଶଭୁାଶଷି ଦାଶ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ଦାଶ JTV2548345
ୀ /205114 28 169 128ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାଶ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ଦାଶ YVY0491753
ୀ /205115 27 169 129ସଶୁୀ ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ଦାଶ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ଦାଶ YVY0629055
ୀ /205116 58 169 130ସଜୁାତା ମହାପାତ ସା େଲାକନାଥ ମହାପାତ OR/06/044/205015
ୀ /205117 33 169 131ପନୁମ ମିଶ ପି ଓମପକାଶ ମିଶ JTV2436392
ୀ /205118 53 169 132ପାବର୍ ତୀ ପାଢୀ ସା ସଶୁୀଳ କମୁାର ଦାଶ YVY0988873
ୀ /205119 34 169 133ମମତା େଦବି ସିଂ ସା ଓମ ପକାଶ ସିଂ YVY0917930
ୀ /215120 54 169 134ଶମର୍ୀ ା ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY1204783

ପ ୁ /225121 56 169 135କୃ  ଚ  େବେହରା ପି େଧାବି େବେହରା YVY1118330
ୀ /225122 50 169 136ହାରାମଣି େବେହରା ସା କୃ  ଚ  େବେହରା YVY1118355
ପ ୁ /225123 34 169 137ଦିପନୁା େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା YVY1118389
ପ ୁ /225124 32 169 138ଜିତୁ େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା YVY1118298
ପ ୁ /225125 54 169 139ଦିଲିପ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ ପି ନରସିଂହ ବିସ୍ଵାଲ YVY1253012
ୀ /225126 58 169 140ସରଳାବାଳା ମହା ି ସା ସକୁା  ପରିଜା OR/06/043/026165
ପ ୁ /225127 59 169 141ସକୁା  ପରିଜା ପି ଭଜହରି ପରିଜା OR/06/043/026167
ପ ୁ /225128 50 169 142ପଶା  ପରିଜା ପି ଭଜହରି ପରିଜା YVY0988881
ୀ /225129 26 169 143ସାତୀ ପରିଜା ପି ସକୁା  ପରିଜା YVY0799882
ୀ /225130 42 169 144ସ ର୍ମୟୀ ପ ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ପରିଜା YVY0142836
ୀ /225131 62 169 145ମୀନତିପଭା ସାମଲ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ମହା ି YVY1245182
ପ ୁ /225132 58 169 146ବନବିହାରି ସାମଲ ପି େଗୗର  ଚରଣ ସାମଲ YVY1245190
ପ ୁ /QRS. NO.5133 41 169 147େଗାବ ର୍ ନ ମଦୁୁଲି ପି ଵ୍ୃ ାଵନ ମଦୁୁଲି YVY1227362
ପ ୁ /245134 58 169 148େସୗଭାଗଯ୍ ସ ୁ ର ରାୟ ପି ପହାଦ ସ ୁ ର ରାୟ OR/20/139/186793
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ୀ /245135 52 169 149ପଣତୀ ସାଇଁ ସା େସୖଭାଗଯ୍ ସ ୁ ର ରାୟ OR/06/043/029130
ୀ /255136 33 169 150େସୗଦାମିନି କର ସା ମନଥ ଚରଣ ପ ା YVY0972083

ପ ୁ /255137 74 169 151ଗଗନ ବିହାରୀ ପ ା ପି ଭରତ ପ ା OR/06/043/026185
ୀ /255138 67 169 152ସେୁଲାଚନା ପ ା ସା ଗଗନ ପ ା OR/06/043/026186

ପ ୁ /255139 43 169 153ମନଥ ଚରଣ ପ ା ପି ଗଗନ ବୀହାରି ପ ା JTV1435775
ପ ୁ /OM SHANTI5140 44 169 154ସଭୁାଶୀଷ ଦାସ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ YVY1227214
ୀ /265141 43 169 155ତାେହରା ବିବି ପି େଲାକମାନ େଶଖ YVY0629246

ପ ୁ /265142 50 169 156େଦେବ  ପସାଦ ଦାଶ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଦାଶ OR/06/043/026219
ୀ /265143 48 169 157ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାଶ ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ଦାଶ OR/06/043/026783

ପ ୁ /265144 42 169 158ସେୁର  ପସାଦ ଦାଶ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଦାଶ JTV1435882
ପ ୁ /265145 20 169 159ମ ସାେକତ କାଦିର ପି . େଲାକମନ YVY1276021
ୀ /265146 21 169 160େରାଶନୀ ଖାତୁନ ପି େଶଖ େଲାକମନ YVY1275148

ପ ୁ /265147 22 169 161ସିବେତାଶ ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY1157684
ୀ /265148 51 169 162ଅନୁସୟା ସାହୁ ସା ପକାଶ ଚ  େସଠୀ JTV2547826

ପ ୁ /265149 51 169 163େଲାକମାନ େଶଖ ପି ଉଷାନ େଶଖ YVY0629238
ୀ /275150 59 169 164ପଭାତ କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ JTV1707959

ପ ୁ /275151 35 169 165ଶା ନୁ କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ YVY0700880
ୀ /275152 32 169 166େଶୖେଳ  ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ YVY0491811
ୀ /275153 27 169 167ସଭୁସୀତା ସାମଲ ପି ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର ସାମଲ YVY1276401

ପ ୁ /275154 39 169 168େସୖେଳ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ YVY1275940
ପ ୁ /285155 44 169 169ଗିରିଜା ପସନନ୍  େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା YVY1118157
ପ ୁ /285156 34 169 170ଚ କା  ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା YVY0491837
ୀ /285157 31 169 171ସାଗତିକା ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା YVY0491845

ପ ୁ /285158 61 169 172ବୃ ାବନ ମହାପାତ ପି ଭମର ମହାପାତ YVY0629162
ୀ /285159 52 169 173ମ ଲୁତା ମହାପାତ ସା ବୃ ାବନ ମହାପାତ YVY0629170

ପ ୁ /285160 31 169 174ବୁ େଦବ ମହାପାତ ପି ବୃ ାବନ ମହାପାତ YVY0491878
ପ ୁ /285161 58 169 175ଭୀମ ଚରଣ ସାଇଁ ପି କମ ୁସାଇଁ YVY0917799
ୀ /285162 53 169 176ଭାରତୀ ସାଇଁ ସା ଭୀମ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0917815
ୀ /285163 34 169 177ଜୁଲି ସାଇଁ ପି ଭିମ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0933358
ୀ /285164 31 169 178େଜଯ୍ାସନ୍ା ସାଇଁ ପି ଭୀମ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0917849

ପ ୁ /295165 50 169 179ଲକ୍ଷୀଧର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0819847
ପ ୁ /295166 52 169 180ସମୁ  କମୁାର େବେହରା ପି ସନୁାକର େବେହରା YVY0491894
ୀ /295167 49 169 181ଜୟ ୀ େବେହରା ସା ସମୁ  କମୁାର େବେହରା YVY0491910
ୀ /295168 37 169 182କଲଯ୍ାଣୀ େବେହରା ସା ଗିରିଜା ପସନନ୍ େବେହରା YVY1118173

ପ ୁ /295169 57 169 183ପଫଲୁ କମୁାର ରାଉତ ପି େବୖକୁ  ଚରଣ ରାଉତ OR/06/043/026816
ୀ /295170 53 169 184ସ ର୍ଲତା ରାଉତ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ରାଉତ OR/06/043/026804
ୀ /295171 49 169 185କ ନା ରାଉତ ସା ର ନ କମୁାର ରାଉତ YVY0819813

ପ ୁ /295172 21 169 186ସତଯ୍ଜିତ ରାଉତ ପି ପୁଫଲ କମୁାର ରାଉତ YVY1204890
ପ ୁ /305173 61 169 187ରେମଶ ଚ  ପରିଡା ପି ମରୂଲୀଧର ପରିଡା JTV1476001
ୀ /305174 48 169 188ସସିତା ରାଇତରାୟ ସା ଅମେର  ରାଇତରାୟ YVY0819755
ୀ /305175 59 169 189ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା ରେମଶ ଚ  ପରିଡା JTV1476019
ପ ୁ /T-305176 56 169 190ରଘନୁାଥ ବଳ ପି ହଳଧର ବଳ YVY0819771
ୀ /315177 23 169 191ସଭୁଦା ଦାସ ମା ସାଂତିଲତା ଦାସ YVY1165448

ପ ୁ /315178 76 169 192ନବକିେଶାର ମଲିକ ପି ଚକଧର ମଲିକ OR/06/043/026141
ପ ୁ /315179 47 169 193ତିନାଥ ମଲିକ ପି ନବକିେଶାର ମଲିକ JTV1552850
ପ ୁ /315180 30 169 194ଅନୁରାଗ ଓଝା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଓଝା YVY1157619
ପ ୁ /325181 43 169 195ପକାଶ ଚ  େବେହରା ପି ଶବିରାମ େବେହରା JTV1435767
ପ ୁ /325182 53 169 196ନୃସିଂହ େସଠୀ ପି େଗୗରା  େସଠୀ YVY0917260
ୀ /325183 47 169 197କନିୁ େସଠୀ ସା ନୃସିଂହ େସଠୀ YVY0917302
ପ ୁ /325184 29 169 198ସେ ାଷ କମୁାର େସଠୀ ପି ନୃସିଂହ େସଠୀ YVY0917351
ୀ /325185 27 169 199ଅନୀତା େସଠୀ ପି ନୃସିଂହ େସଠୀ YVY0917286
ପ ୁ /325186 25 169 200କି ା େସଠୀ ପି ନୃସିଂହ େସଠୀ YVY0917401
ପ ୁ /335187 54 169 201ଅରବି  ମଦୂଲୀ ପି ଭୂବନ ମଦୂଲୀ YVY1204767
ୀ /335188 27 169 202ସାଗରିକା ପାଲ ପି ଭଗବାନ ପାଲ YVY1109925
ପ ୁ /335189 21 169 203ଅଂଶମୁାନ ପାଲ ପି ଭଗବାନ ପାଲ YVY1109917
ୀ /345190 72 169 204ସୀତା େଦଇ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/026157
ପ ୁ /345191 53 169 205ରେମଶ କମୁାର ନାୟକ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/026158
ପ ୁ /345192 50 169 206ଜୟପକାଶ ନାୟକ ପି କାହନ୍  ୁନାୟକ OR/06/043/026160
ପ ୁ /345193 49 169 207ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ନାୟକ JTV2547875
ୀ /345194 41 169 208ସେରାଜିନୀ ନାୟକ ସା ରେମଶ କମୁାର ନାୟକ YVY0142901
ୀ /345195 38 169 209ଅମିତା ନାୟକ ସା ଜୟ ପକାଶ ନାୟକ YVY0142919
ୀ /345196 38 169 210ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ YVY0142927
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ପ ୁ /345197 49 169 211ଜିେତ  ପରିଡ଼ା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ପରିଡ଼ା YVY1118116
ୀ /345198 40 169 212ନିହାରିକା ପରିଡ଼ା ସା େଜେତ  କମୁାର ପରିଡ଼ା YVY1118074
ୀ /355199 45 169 213ଗୀଥର୍ମଣୀ େହମମ ସା କାରାନ େହମମ YVY0491936

ପ ୁ /355200 56 169 214କଳୁମଣି େଜନା ପି ଭାଗିରଥି େଜନା YVY0418400
ପ ୁ /355201 51 169 215ବଜ କିେଶାର େଜନା ପି ଭାଗିରଥୀ େଜନା YVY0629337
ପ ୁ /355202 31 169 216ଜନ୍ େଜନା ପି କଳୁମଣି େଜନା YVY0418418
ପ ୁ /355203 28 169 217ଡନ େଜନା ପି ବଜ କିେଶାର େଜନା YVY0629220
ପ ୁ /355204 30 169 218କାସାରାଇ ମା ିର୍ ପି ବାରିୟାଲ ମା ିର୍ YVY0491944
ପ ୁ /355205 30 169 219ସ ୀବ ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ YVY0418129
ୀ /355206 88 169 220େବ ଲତା ସାହୁ ସା ରାେଜ  ସାହୁ OR/06/043/026388

ପ ୁ /355207 60 169 221େଗାବି  ଚ  ସାହୁ ପି ରାେଜ  ସାହୁ OR/06/043/026389
ୀ /355208 55 169 222େଲାଭାବତୀ ସାହୁ ସା େଗାବି  ସାହୁ OR/06/043/026390

ପ ୁ /355209 21 169 223ବିକମ େସଠୀ ପି କୃ ା େସଠୀ YVY1151240
ୀ /365210 67 169 224ପଦାବତୀ ସାହୁ ସା ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ OR/06/043/026772

ପ ୁ /375211 48 169 225ରେମଶ ଚ  ଦାସ ପି ମନୁୀ  ଦାସ JTV1651439
ପ ୁ /385212 72 169 226ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି େବୖକୁ  ଦାସ JTV1476035
ପ ୁ /385213 48 169 227ସତଯ୍ବତ ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ OR/06/043/026243
ପ ୁ /385214 42 169 228ସବୁତ େକତନ ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ JTV1435817
ପ ୁ /385215 29 169 229ସରିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଜୀବନ ବଲଭ ଦାସ YVY0628909
ୀ /395216 57 169 230ପ ୁ ା ଳି କାନୁନେଗା ସା ଦୁଃଖି ର ନ କାନୁନେଗା YVY0142935
ୀ /395217 37 169 231ଜାନକୀ ସାହୁ ସା ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ YVY0628578
ୀ /395218 27 169 232ଅନି ିତା ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ YVY0972109

ପ ୁ /405219 53 169 233ସମୂା ସିଂହ ପି ଦୁଗର୍ା ସିଂହ YVY1117191
ୀ /405220 46 169 234ଚ ା ସିଂହ ସା ସମୁା ସିଂହ YVY1117126
ୀ /405221 33 169 235ମିଲି ସିଂହ ପି ସମୁା ସିଂହ YVY1117209

ପ ୁ /405222 30 169 236ଅଜୁର୍ ନ ସିଂ ପି ସମୁା ସିଂ YVY1117225
ୀ /405223 27 169 237ମିନି ସିଂ ପି ସମୁା ସିଂ YVY1117142
ୀ /405224 21 169 238ସମିୁ ସିଂ ପି ସମୁା ସିଂ YVY1117183
ୀ /415225 67 169 239ନମିତା ମହାପାତ ସା ବୁ ିବାମନ ମହାପାତ YVY0716688

ପ ୁ /415226 35 169 240ଶକି୍ତପସାଦ ମହାପାତ ମା ନମିତା ମହାପାତ JTV2436368
ୀ /415227 34 169 241ଦିପିକା ମହାପାତ ମା ନମିତା ମହାପାତ JTV2436467

ପ ୁ /415228 34 169 242େଦବୀପସାଦ ମହାପାତ ମା ନମିତା ମହାପାତ JTV2436459
ୀ /415229 39 169 243େସାନାଲି ଅପରାଜିତା ମହା ି ସା ପଭ ନ ମହା ି JTV2371680
ୀ /415230 55 169 244ସବୁାସ ଚ  ପାଣିଗାହି ପି େଗାବି  ଚ  ପାଣିଗାହି YVY0716696
ୀ /415231 42 169 245ର  ୁପାଣିଗାହି ସା ସବୁାସ ଚ  ପାଣିଗାହି YVY0716563
ୀ /425232 49 169 246ମାନସୀ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ନାୟକ JTV2548659

ପ ୁ /425233 50 169 247ଅମିୟ କମୁାର ତିୱାରି ପି ଗେଣଶ ପସାଦ ତିୱାରି YVY1110006
ୀ /445234 43 169 248ମମତା େବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  ପରିଡା YVY0491977
ୀ /455235 39 169 249ରତନ୍ ଲିପି ମହା ି ପି ରବୀ  କମୁାର ମହା ି JTV2436590

ପ ୁ /455236 35 169 250ରମଣୀ ର ନ ମହା ି ପି ରବୀ  କମୁାର ମହା ି JTV2436707
ୀ /465237 44 169 251ଶଭୁଶୀ େବେହରା ସା ସଦୁାମ ଚରଣ େବେହରା JTV2371383
ୀ /465238 24 169 252ବନିତା ଦାସ ପି ଦିବାକର ଦାସ YVY1117241
ୀ /465239 32 169 253ପଜୁା ଧଳ ସା ତାପସ ର ନ ଧଳ YVY1245166

ପ ୁ /465240 38 169 254ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ନିତଯ୍ାନ  େଜନା YVY1277383
ୀ /465241 28 169 255ରଶିତା େଜନା ପି ନିତଯ୍ାନ  େଜନା YVY1275197
ୀ /465242 47 169 256ଲିଲୀଲତା ମହାରଣା ସା ବିଦଯ୍ାଧର ମହାରଣା YVY1253186

ପ ୁ /465243 46 169 257ନିମାଈ ଚରଣ ମହାରଣା ପି ଶୀଧର ମହାରଣା YVY1253129
ୀ /465244 36 169 258ପାବିନୀ ପଣୂଯ୍େତାୟା ପାଡୀ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ପାଢୀ YVY0142943

ପ ୁ /465245 82 169 259ହରିହର ପ ନାୟକ ପି କୃପାସି ୁ ପ ନାୟକ OR/06/043/026376
ୀ /465246 74 169 260ସେରାଜିନୀ ପ ନାୟକ ସା ହରିହର ପ ନାୟକ OR/06/043/026377
ପ ୁ /465247 51 169 261ଚି ରଂଜନ ପ ନାୟକ ପି ହରିହର ପ ନାୟକ OR/06/043/026379
ପ ୁ /465248 50 169 262ମେନାରଂଜନ ପ ନାୟକ ପି ହରିହର ପ ନାୟକ OR/06/043/026380
ୀ /465249 43 169 263ରଶୀ େଲଖା ପ ନାୟକ ସା ଚି ର ନ ପ ନାୟକ JTV2436665
ପ ୁ /465250 25 169 264ରିେତଶ ପସନଜିତ ପି ମରୁଲୀଧର ମଲିକ YVY1245158
ପ ୁ /465251 50 169 265ବିଭୂତି ରଥ ପି ତିେଲାଚନ ରଥ YVY1117506
ପ ୁ /465252 43 169 266ବିକମ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ YVY1117555
ୀ /465253 33 169 267ଝୁନୁଲତା ସାହୁ ସା ବିକମ ସାହୁ YVY1117563
ୀ /465254 28 169 268ଉସାରାଣୀ ସାମଲ ପି ଅରକ୍ଷିତ ସାମଲ YVY1275650
ୀ /465255 45 169 269ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଷଡ ୀ ସା ବିଭୂତି ରଥ YVY1117373
ପ ୁ /475256 33 169 270ଲଲାେଟ ୁ ରାଉତରାୟ ପି ବିେବକାନ  ରାଉତରାୟ YVY0192039
ପ ୁ /475257 31 169 271କମେଳ ୁ ରାଉତରାୟ ପି ବିେବକାନ  ରାଉତରାୟ YVY0192047
ପ ୁ /475258 25 169 272େସୗରଭ ଶତପଥୀ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0917021
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ପ ୁ /485259 45 169 273ପଦଯ୍ମୁନ୍ ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ JTV1435932
ୀ /485260 39 169 274ପତିମା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ JTV1436021
ୀ /485261 33 169 275ରଶିତା ସାହୁ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ଦାସ JTV2436129

ପ ୁ /495262 54 169 276ରଂଜନ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରାଜ କିେଶାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1685320
ୀ /495263 48 169 277ଅଂଜଳୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରଂଜନ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1685247

ପ ୁ /495264 61 169 278ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ଭିକ୍ଷାକାରୀ େବେହରା JTV1712165
ୀ /495265 51 169 279ପଭାତି େବେହରା ସା ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା JTV1715820

ପ ୁ /495266 46 169 280ସେୁରଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଦୟାନିଧୀ େଚୗଧରୁୀ JTV1685221
ପ ୁ /495267 60 169 281େଦେବ  କମୁାର ଦାସ ପି ମଦନ େମାହନ ଦାସ JTV1711894
ୀ /495268 50 169 282ର ଲୁତା ଦାସ ସା େଦେବ  ଦାସ JTV1711928
ୀ /495269 31 169 283ଜୁଲିଆ ଦାଶ ପି ନିମର୍ଳ ଦାଶ YVY0418103

ପ ୁ /495270 36 169 284ଶୀକା  କଅଁର ପି େଶଖର କଅଁର YVY0142950
ପ ୁ /495271 73 169 285ରାଧାକୃ  ମହାପାତ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମହାପାତ JTV1711936
ୀ /495272 60 169 286ବାସ ୀ ମହାପାତ ସା ରାଧାକୃ  ମହାପାତ JTV1711944

ପ ୁ /495273 55 169 287ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହାପାତ JTV1685189
ୀ /495274 49 169 288ଅଳକା ମହାପାତ ସା ଅେଶାକ ମହାପାତ JTV1685361

ପ ୁ /495275 43 169 289ସୀତାକା  ମହାପାତ ପି ରାଧାକୃ  ମହାପାତ JTV1711951
ପ ୁ /495276 41 169 290ଯଯାତି େକଶରୀ ମହାପାତ ପି ରାଧାକୃ  ମହାପାତ JTV1711910
ପ ୁ /495277 38 169 291ଅନ ଭିମ ମହାପାତ ପି ରାଧାକୃ  ମହାପାତ JTV1712082
ୀ /495278 37 169 292ସ ର୍ଲତା ମହାପାତ ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାପାତ JTV1712140

ପ ୁ /495279 36 169 293ଲଲାେଟ ୁ େକଶରୀ ମହାପାତ ପି ରାଧାକୃ  ମହାପାତ JTV1711969
ପ ୁ /495280 49 169 294ସଦାନ  ମଲିକ ପି ହରିହର ମଲିକ JTV1685197
ପ ୁ /495281 42 169 295ବିେବକାନ  ମଲିକ ପି ବଂଶୀଧର ମଲିକ JTV1685205
ପ ୁ /495282 37 169 297େସୗଭାଗଯ୍ ମହା ି ପି େଗୗରିହରୀ ମହା ି JTV1711993
ପ ୁ /495283 60 169 298ସ ିଦାନ  ମଦୁୁଲି ପି କୃ  ଚ  ମଦୁୁଲି JTV1685379
ୀ /495284 48 169 299କାଦମିନୀ ନାୟକ ସା ଉେଗସନ ନାୟକ JTV1685346

ପ ୁ /495285 34 169 300ଅମୀୟର ନ ନାୟକ ପି ଅରକ୍ଷିତ ନାୟକ JTV2547834
ୀ /495286 64 169 301ସନିୁତା ପ ା ସା େବୖକୁ  ବିହାରୀ ପ ା JTV1707926

ପ ୁ /495287 50 169 302ସେୁରଶ ର ନ ପ ା ପି ବହାନ  ପ ା JTV1712157
ପ ୁ /495288 38 169 303ସଂଜୟ କମୁାର ପ ା ପି େବୖକୁ  ବୀହାରୀ ପ ା JTV1707900
ପ ୁ /495289 37 169 304ସି ାଥର୍  କମୁାର ପ ା ପି େବୖକୁ  ବିହାରି ପ ା JTV1707942
ୀ /495290 30 169 305େସାନାଲି ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସ ିଦାନ  ମଦୁୁଲି YVY0629659

ପ ୁ /495291 60 169 306ଅନିଲ କମୁାର ରାୟ ପି େକୖଳାସ ଚ  ରାୟ JTV1712116
ୀ /495292 54 169 307ସବିତା ରାୟ ସା ଅନୀଲ କମୁାର ରାୟ JTV1712108

ପ ୁ /495293 51 169 308ସଶୁୀଲ କମୁାର ରାୟ ପି େକୖଳାସ ଚ  ରାୟ JTV1712033
ୀ /495294 44 169 309େରଖାରାଣୀ ରାୟ ସା ସଶୁୀଲ କମୁାର ରାୟ JTV1712090

ପ ୁ /495295 50 169 310ଜାଗର ଚରଣ ସାହୁ ପି ଅଚୁତାନ  ସାହୁ JTV1712025
ପ ୁ /495296 50 169 311ଆନ  ଚରଣ ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ JTV1712058
ୀ /495297 48 169 312ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ପି ଜାଗର ଚରଣ ସାହୁ JTV1712074

ପ ୁ /495298 58 169 313ପସନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ ପି ସନୁାକର ସାଇଁ JTV1711977
ୀ /495299 48 169 314ଦି ିମୟୀ ସାଇଁ ସା ପଶନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ JTV1712017
ପ ୁ /495300 39 169 315ଶୀକା  ସାଇଁ ପି ଯଦୁନାଥ ସାଇଁ JTV1712009
ପ ୁ /505301 63 169 316ଭାଗଯ୍ରଥି େଜନା ପି ଆକଳିୁ ଚରଣ େଜନା JTV2452670
ୀ /505302 60 169 317ସଂଯକୁ୍ତା େଜନା ସା ଭାଗଯ୍ରଥି େଜନା JTV2452647
ୀ /505303 43 169 318ମଧସିୁତା େଜନା ପି ଭାଗଯ୍ରଥି େଜନା JTV2452662

ପ ୁ /505304 37 169 319େଦବାଶୀଷ େଜନା ପି ଭାଗଯ୍ରଥି େଜନା JTV2452654
ପ ୁ /505305 37 169 320ଶଭୁାସିଷ େଜନା ପି ଭାଗଯ୍ରଥି େଜନା JTV2436814
ପ ୁ /505306 21 169 321େସନ୍ହାଶୀଷ େଜନା ପି କରୁଣାକର େଜନା YVY1113695
ପ ୁ /505307 47 169 322ପଶା  କମୁାର େସଠୀ ପି ପଭାକର େସଠୀ OR/06/043/026805
ପ ୁ /505308 78 169 323ପଭାକର େସଠୀ ପି ବା  େସଠୀ OR/06/043/026317
ୀ /505309 75 169 324ଶକୁ ଳା େସଠୀ ସା ପଭାକର େସଠୀ OR/06/043/026318
ପ ୁ /505310 52 169 325ଲଳିତ େମାହନ େସଠୀ ପି ମନ େମାହନ େସଠୀ YVY1117175
ୀ /505311 49 169 326ମେନାରମା େସଠୀ ପି ପଭାକର େସଠୀ OR/06/043/026319
ପ ୁ /505312 48 169 327ପକାଶ ଚ  େସଠୀ ପି ପଭାକର େସଠୀ OR/06/043/026320
ୀ /505313 47 169 328ଅନୁପମା େସଠୀ ପି ପଭାକର େସଠୀ OR/06/043/026322
ୀ /505314 46 169 329ନିରୁପମା େସଠୀ ପି ପଭାକର େସଠୀ OR/06/043/026321
ୀ /505315 41 169 330େଶାଭାବତୀ େସଠୀ ସା ଲଳିତ େମାହନ େସଠୀ YVY1117167
ପ ୁ /515316 66 169 331ନୃସିଂହ ଚରଣ ବିଶାଳ ପି ଧବୃଚରଣ ବିଶାଳ JTV2436657
ପ ୁ /515317 30 169 332ସତିୃ ର ନ ବିଶାଳ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ବିଶାଳ YVY0418145
ପ ୁ /515318 30 169 333େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ବିଶାଳ ପି ନୃଶଂିହ ଚରଣ ବିଶାଳ YVY0629618
ପ ୁ /515319 27 169 334େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ନାୟକ ପି ଶଶିରି କମୁାର ନାୟକ YVY0629626
ପ ୁ /515320 30 169 335େସୗମଯ୍ ର ନ ପରିଜା ପି ରେମଶ ଚ  ପିରଜା YVY0629527
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ପ ୁ /515321 47 169 336ସଂଜିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ରାଉତ OR/06/043/026587
ପ ୁ /515322 47 169 337ରଂଜିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ରାଉତ JTV1554468
ପ ୁ /525323 35 169 338ଚ ନ କମୁାର ଦାଶ ପି ନିତାଇ ବଲଭ ଦାଶ JTV2571206
ୀ /545324 31 169 339ଇତିଶୀ ପଧାନ ସା ଆଶେୁତାଷ ଦାସ YVY0831107

ପ ୁ /555325 46 169 340ଭବାନୀ ପସାଦ ମିଶ ପି ଉମାକା  ମିଶ YVY0716639
ୀ /555326 41 169 341ସଜୁାତା ମିଶ ସା ଭବାନୀ ପସାଦ ମିଶ YVY0716746

ପ ୁ /565327 51 169 342ଚି  ର ନ ପତି ପି ଧବୃ ପତି YVY0628602
ୀ /565328 28 169 343ପିୟ ା ପତି ପି ଚି  ରଂଜନ ପତି YVY0628586

ପ ୁ /565329 21 169 344ଗେଣଶ ର ନ ପତି ମା ମଧସିୁତା ପତି YVY1109933
ୀ /565330 95 169 345ସାବିତୀ ପାତ ସା ରାମନାଥ ପାତ OR/06/043/026311

ପ ୁ /565331 73 169 346ନରସିଂହ ପାତ ପି ରାମନାଥ ପାତ OR/06/043/026308
ୀ /565332 58 169 347ନମିତା ପାତ ସା ନରସିଂହ ପାତ OR/06/043/026309

ପ ୁ /565333 47 169 348ବି ୁ ପସାଦ ପାତ ପି ନରସିଂହ ପାତ OR/06/043/026310
ପ ୁ /565334 43 169 349ଶବି ପସାଦ ପାତ ପି ନରସିଂହ ପାତ JTV1435452
ପ ୁ /565335 31 169 350େଦବୀ ପସାଦ ପାତ ପି ନରସିଂହ ପାତ YVY0317552
ୀ /565336 27 169 351ସରସତୀ ପାତ ପି ନରସିଂହ ପାତ YVY0629444

ପ ୁ /575337 44 169 352େସୗଭାଗଯ୍ ମହା ି ପି ରବିନାରାୟଣ ମହା ି JTV1435445
ପ ୁ /585338 21 169 353େଦବାସିସ ମହାପାତ ପି ଦି ୀ ର ନ ମହାପାତ YVY1157635
ପ ୁ /585339 59 169 354ବିର  ିନାରାୟଣ ରାଉତ ପି ଚ େଶଖର ରାଉତ YVY0299271
ୀ /585340 50 169 355ପମିଳା ରାଉତ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ରାଉତ YVY0299289
ୀ /595341 72 169 356ସଂଯକୁ୍ତା ମିଶ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମିଶ JTV2571065

ପ ୁ /595342 70 169 357ଅଶିନି କମୁାର ମିଶ ପି ରାଜ କିେଶାର ମିଶ JTV2571073
ୀ /595343 66 169 358ସ ି ତା ମିଶ ସା ଅଶିନି କମୁାର ମିଶ JTV2571081

ପ ୁ /595344 37 169 359ଶାସତ ମିଶ ପି ଅଶିନି କମୁାର ମିଶ JTV2571057
ପ ୁ /595345 36 169 360େସୗମିକା ମିଶ ପି ଅଶିନି କମୁାର ମିଶ JTV2571040
ୀ /605346 47 169 361େସନ୍ହଲତା ଦାଶ ସା େହମ  କମୁାର ଦାଶ YVY0819912
ୀ /605347 39 169 362ସ ୀତା ସଯୂଯ୍ର୍ତପା େଜନା ସା ରଣଜିତ୍ କମୁାର ସିଂହ YVY0299297
ୀ /605348 55 169 363ଗୀତା ଳୀ ମିଶ ସା ଓମ ପକାଶ ମିଶ YVY0799700

ପ ୁ /605349 50 169 364କାଳୀ ପସାଦ ମିଶ ପି ଭରତ ଚ  ମିଶ YVY0299313
ୀ /605350 46 169 365େରାଜାଲିନ୍ ମିଶ ସା କାଳୀ ପସାଦ ମିଶ YVY0299321
ୀ /605351 33 169 366ପନୁମ ମିଶ ସା ଆଶଷି ଶତପଥୀ YVY0799726

ପ ୁ /605352 26 169 367ତାରଣୀ ପକାଶ ମିଶ ପି ଓମ ପକାଶ ମିଶ YVY0799718
ୀ /605353 102 169 368ଲାଲାଟ କମୁାର ମହା ି ପି ଫକୀର ଚରଣ ମହା ି YVY1117878
ୀ /605354 42 169 369ବିେନାଦିନୀ ମହା ି ସା ଲାଲାଟ କମୁାର ମହା ି YVY1117787
ୀ /605355 28 169 370ଶୀଲା େମାହ ି ପି ଆେଲାକ ର ନ େମାହ ି YVY1186477
ୀ /605356 22 169 371ଚିନୟୀ ମହା ି ପି ଲାଲଟ କମୁାର ମହା ି YVY1117829

ପ ୁ /605357 36 169 372ବିଶଜିତ ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY1117944
ୀ /605358 32 169 373ସସୁୀ ସଂଗୀତା ସାହୁ ପି ଧୁବ ଚରଣ ସାହୁ YVY1253160
ୀ /605359 30 169 374ରାଜଶୀ ସାହୁ ସା ବିଶଜିତ ସାହୁ YVY1117910
ୀ /605360 20 169 375ଅନୁସୟୂା ସାହୂ ପି ମ ରଧର ସାହୂ YVY1209691

ପ ୁ /605361 42 169 376ରଣଜିତ କମୁାର ସିଂହ ପି ବସ  କମୁାର ସିଂହ YVY0299305
ପ ୁ /625362 80 169 377ଚି ାମଣି ମଲିକ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ମଲିକ JTV2436442
ୀ /625363 64 169 378ଗୀତା ଳି ମଲିକ ସା ଚି ାମଣି ମଲିକ JTV2436251

ପ ୁ /625364 39 169 379ଚି ର ନ ମଲିକ ପି ଚି ାମଣି ମଲିକ JTV2436830
ପ ୁ /625365 37 169 380ଚି ହରଣ ମଲିକ ପି ଚି ାମଣି ମଲିକ JTV2436152
ୀ /625366 34 169 381ଚ କା ି ପିୟଦଶର୍ନୀ ପି ଚି ାମଣି ମଲିକ JTV2436319
ୀ /635367 29 169 382ସପିୁୟା ରାଣୀ ବାରିକ ପି ଧୁବାନ  ବାରିକ YVY0726000
ୀ /635368 28 169 383ସକୁନଯ୍ା ବାରିକ ପି ଧୁବାନ  ବାରିକ YVY0725994

ପ ୁ /635369 36 169 384ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୂ ପି ମରୁଲୀଧର ସାହୂ YVY1204825
ୀ /645370 55 169 385ପାବର୍ ତୀ ସାହୂ ସା ଭଗବାନ ସାହୂ YVY1204775
ପ ୁ /645371 60 169 386ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଧଇୁରାମ ସାହୁ JTV2371458
ୀ /645372 55 169 387ସରସତୀ ସାହୁ ସା ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ JTV2371482
ପ ୁ /645373 34 169 388ମାୟାଧର ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ JTV2371466
ପ ୁ /645374 33 169 389ଗୟାଧର ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ JTV2371581
ପ ୁ /655375 54 169 390ସଶୁା  ଦାଶ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ଦାଶ YVY0491985
ୀ /655376 44 169 391ଶସିୁତା ଦାଶ ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାଶ YVY0491993
ପ ୁ /655377 85 169 392ପତାପ ଚ  ମହା ି ପି ଯଦୁନାଥ ମହା ି OR/06/043/026476
ୀ /655378 75 169 393ବିଦଯ୍ତୁଲତା ମହା ି ସା ପତାପ ମହା ି OR/06/043/026477
ପ ୁ /655379 62 169 394ନଦୀୟାବିହାରି ମହା ି ପି ପ ୂ ଚ  ମହା ି OR/06/043/026478
ପ ୁ /655380 55 169 395ମଳୟ ବିହାରି ମହା ି ପି ପ ୂ ଚ  ମହା ି JTV1476183
ୀ /655381 49 169 396ବିଜୟା ମହା ି ସା ମଳୟ ବିହାରୀ ମହା ି JTV1476175
ପ ୁ /675382 54 169 397ବିେନାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା YVY0799742
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ୀ /675383 47 169 398େସୖାଦାମିନି େବେହରା ସା ବିେନାଦ କମୁାର େବେହରା YVY0799734
ପ ୁ /675384 28 169 399ଜ୍ଞାନୀ େବେହରା ପି ବିେନାଦ କମୁାର େବେହରା YVY0629311
ପ ୁ /675385 43 169 400ପଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ପି ନବ କିେଶାର ଦାଶ YVY1157627
ୀ /675386 38 169 401େଦବସୀତା ଦାଶ ମା ପମିଳା ପ ା YVY1148303

ପ ୁ /675387 21 169 402ପତଯ୍ଷୁ ଖୁ ିଆ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY1110287
ପ ୁ /675388 62 169 403ରବିନାରାୟଣ ମହାକଳୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାକଳୁ JTV1559905
ୀ /675389 54 169 404ତୃ ିରାଣୀ ମହାକଳୁ ସା ରବିନାରାୟଣ ମହାକଳୁ OR/06/043/310194

ପ ୁ /675390 30 169 405ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ମହାକଳୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ମହାକଳୁ YVY0299339
ପ ୁ /675391 25 169 406ଅଭିଳାଷ ମହାପାତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ YVY1078799
ପ ୁ /675392 22 169 407ବିଭାସ ପରମଗରୁୁ ପି ଭରତ ଭୂଷଣ ପରମଗରୁୁ YVY1169333
ପ ୁ /675393 41 169 408ସ ୟ କିେଶାର ସାହାେର - େଦବସୀତା ଦାଶ YVY1148212
ପ ୁ /675394 56 169 409ପେମାଦ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ଧୁବ ଚରଣ ଷଡ ୀ YVY0492009
ୀ /675395 22 169 410ସତଯ୍ପଜ୍ଞା ଷଡ ୀ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଷଡ ୀ YVY1148121

ପ ୁ /675396 60 169 411କମୁଦୁ କମୁାର ଶକୁା ପି ବିନାୟକ ଶକୁା YVY1110170
ୀ /675397 52 169 412େସୗଦାମିନୀ ଶକୁା ସା କମୁଦୁ କମୁାର ଶକୁା YVY1110188

ପ ୁ /685398 55 169 413ସହେଦବ େବସା ପି ଗେଡତ୍ େବସା JTV1435692
ୀ /685399 50 169 414ରଇବାରୀ େବସା ସା ସହେଦବ େବସା JTV1435684

ପ ୁ /685400 31 169 415ସେୁର  ନାଥ େବସା ପି ସହେଦବ େବସା YVY0299347
ପ ୁ /685401 60 169 416ସକୁା  କମୁାର ମଲିକ ପି ବୀରବର ମଲିକ YVY0628842
ୀ /685402 46 169 417ଲକି୍ଷପିୟା ମଲିକ ସା ସକୁା  କମୁାର ମଲିକ YVY0628834

ପ ୁ /695403 25 169 418ବିଶ୍ଵଜୀତ ଦାସ ପି ଊମାକାଂତ ଦାସ YVY1109909
ପ ୁ /695404 65 169 419ଧମର୍ପଦ ଗଇୁଁ ପି ହରି ଚରଣ ଗଇୁଁ OR/06/043/026049
ୀ /695405 56 169 420ନିଳିମା ଗଇୁଁ ସା ଧମର୍ପଦ ଗଇୁଁ JTV1435734
ୀ /695406 36 169 421ପିୟ ଦଶ ିର୍ନୀ ଗଇୁଁ ପି ଭକ୍ତପଦ ଗଇୁଁ YVY0142984

ପ ୁ /695407 35 169 422ଅରୁଣ କମୁାର ଗଇୁଁ ପି ଭକ୍ତପଦ ଗଇୁଁ YVY0142992
ପ ୁ /695408 32 169 423ସନିୁଲ୍ କମୁାର ଗଇୁଁ ପି ଧମର୍ପଦ ଗଇୁଁ JTV2548105
ୀ /695409 45 169 424ବିଜନବାଳା ସିଂହ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ଗଇୁଁ JTV1435742

ପ ୁ /705410 22 169 425ବାଦଲ କମୁାର େଭାଇ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଇ YVY1245174
ପ ୁ /715411 62 169 426ସନାତନ ସାଇଁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାଇଁ JTV1475904
ପ ୁ /715412 31 169 427େସୗମଯ୍ର ନ ସାଇଁ ପି ସନାତନ ସାଇଁ YVY0299354
ପ ୁ /725413 28 169 428ଅଭିେଷକ େଦବୀପସାଦ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0492041
ପ ୁ /725414 25 169 429ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ପଦଚରଣ େଜନା YVY1253020
ୀ /725415 57 169 430ପଭାତ ନଳିନୀ ମିଶ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ OR/06/043/026439

ପ ୁ /725416 43 169 431ଶକି୍ତପସାଦ ମିଶ ପି ଶବି ପସାଦ ମିଶ JTV1435841
ପ ୁ /725417 60 169 432ବିଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ମାୟଧର ପ ା OR/06/043/026438
ୀ /725418 31 169 433ଏଲିସା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0192054

ପ ୁ /735419 60 169 434ବିଭୁପସାଦ େଲ ା ପି ହାଡିବ ୁ େଲ ା OR/06/043/026434
ୀ /735420 56 169 435ସ ମିତା େଲ ା ସା ବିଭୁ ପସାଦ େଲ ା OR/06/043/026435

ପ ୁ /735421 55 169 436ଅମିକା ପସାଦ େଲ ା ପି ହାଡିବ ୁ େଲ ା JTV2371516
ୀ /735422 51 169 437ଝୁନରାଣୀ େଲ ା ସା ଅମିକା ପସାଦ େଲ ା JTV2371524

ପ ୁ /735423 47 169 438ଆଦିତଯ୍ ପସାଦ େଲ ା ପି ହାଡିବ ୁ େଲ ା YVY1280817
ପ ୁ /735424 28 169 439ସବୁତ ପସାଦ େଲ ା ପି ବିଭୁ ପସାଦ େଲ ା YVY0628552
ପ ୁ /745425 58 169 440ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ ପି କ  ୁବାରିକ YVY0299362
ୀ /745426 55 169 441ମିନତୀ ବାରିକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ YVY0299388
ୀ /745427 31 169 442ବିନମତା ବାରିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ YVY0317560

ପ ୁ /745428 63 169 443ଚି ର ନ େଲ ା ପି ନୀଳମଣି େଲ ା YVY0492066
ୀ /745429 56 169 444ଗୀତାରାଣୀ େଲ ା ସା ଚି ର ନ େଲ ା YVY0492124

ପ ୁ /745430 34 169 445ମାନସକମୁାର େଲ ା ପି ଚି ର ନ େଲ ା JTV2571214
ପ ୁ /755431 53 169 446ସଶୁା  ନ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନ OR/06/043/026075
ପ ୁ /765432 24 169 447ଜ୍ଞାନ ର ନ ପ ା ପି ରବିନାରାୟଣ ପ ା YVY1117605
ପ ୁ /765433 60 169 448େଯାଗୀ େସଣ ପି ବଳରାମ େସଣ OR/06/043/028411
ୀ /775434 55 169 449େଗାଲାପ ବିଶାଳ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ବିଶାଳ YVY0716571
ପ ୁ /775435 33 169 450ଅରବି  ବିଶାଳ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ବିଶାଳ YVY0716787
ୀ /775436 28 169 451େସାନାଲି ଶଅିଳ ପି ସନାତନ ଶଅିଳ YVY0629493
ପ ୁ /775437 32 169 452ପ ଜ ଶଅିଳ ପି ସନାତନ ଶଅିଳ YVY0238311
ପ ୁ /785438 52 169 453ସ ୟ ପଧାନ ପି େଗୗରା  ପଧାନ JTV1435353
ପ ୁ /795439 57 169 454ବିଭୁତିଭୁଷଣ ମହା ି ପି କ ତରୁ ମହା ି OR/06/043/026604
ୀ /795440 55 169 455ସଷୁମା ମହା ି ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହା ି OR/06/043/026605
ପ ୁ /795441 29 169 456ଶେୁଭ ୁ ମହା ି ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହା ି YVY0408229
ପ ୁ /805442 90 169 457ପହାଦ ସାହୁ ପି ଡମରୁ ସାହୁ JTV1435833
ୀ /805443 55 169 458ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ପେମାଦ ସାହୁ JTV1435916
ପ ୁ /815444 78 169 459ଘନଶଯ୍ାମ ଦାଶ ପି ଇ ମଣୀ ଦାଶ YVY0716654

88 107/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 44ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /815445 53 169 460ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାଶ JTV1557339
ୀ /815446 44 169 461ମିନାକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ YVY0363275
ୀ /815447 27 169 462ଚିନୟୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ YVY0629394

ପ ୁ /815448 47 169 463ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଶୀନାଥ ମହା ି YVY0299396
ପ ୁ /825449 72 169 464ଯେଶାବ  ରାଉତରାୟ ପି ବିଚିତ ରାଉତରାୟ OR/06/043/026598
ୀ /825450 68 169 465ଚପଳା ରାଉତରାୟ ସା ଯେଶାବ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/026599

ପ ୁ /825451 48 169 466ପଶା  ରାଉତରାୟ ପି ଯେଶାବ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/026600
ପ ୁ /825452 46 169 467ସଶୁା  ରାଉତରାୟ ପି ଯେଶାବ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/026602
ୀ /825453 39 169 468ଶଭୁଶୀ ରାଉତରାୟ ପି ଯେଶାବ  ରାଉତରାୟ JTV1435965
ୀ /825454 46 169 469ମୀରାବାଇ ରାଉତରାୟ ସା ପଶା  ରାଉତରାୟ YVY0238329
ୀ /825455 34 169 470େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ରାଉତରାୟ ପି ବସ  କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0238337
ୀ /835456 65 169 471ଉମିର୍ଳା େଲ ା ସା ନିର ନ େଲ ା OR/06/043/082507

ପ ୁ /835457 57 169 472ଦୁଃଶାସନ ପଧାନ ପି ଅରକି୍ଷତ ପଧାନ YVY1276807
ପ ୁ /835458 52 169 473ଛବି ପଧାନ ପି ଭା ର ଚଂଦ ପଧାନ YVY1110089
ପ ୁ /835459 51 169 474ବିବୁଲା ପଧାନ ପି ଭା ର ପଧାନ YVY1110204
ପ ୁ /835460 47 169 475ରାଜ୍କିେଶାର ପଧାନ ପି ଅରଖିତ ପଧାନ YVY1275122
ୀ /835461 46 169 476କୃ ପିୟା ପଧାନ ସା ଧସୁାସନ ପଧାନ YVY1275239
ୀ /835462 45 169 477ବିେନାଦିନୀ ପଧାନ ସା ରାଜ୍କିେଶାର ପଧାନ YVY1275817
ୀ /835463 44 169 478ରଶୀତା ପଧାନ ସା ଛବି  ପଧାନ YVY1110097
ୀ /835464 44 169 479ପତିମା ପଧାନ ସା ବିବୁଲା ପଧାନ YVY1110105

ପ ୁ /835465 43 169 480ବିଜନ ପଧାନ ପି ଭା ର ଚଂଦ ପଧାନ YVY1110071
ୀ /835466 38 169 481େସୗଦାମିନୀ ପଧାନ ସା ବିଜନ ପଧାନ YVY1110212
ୀ /835467 38 169 482ଗାୟତୀ ପଧାନ ସା ଭୀମେସନ ପଧାନ YVY1274141
ୀ /835468 23 169 483ପଭାତି ପଧାନ ପି ଛବି  ପଧାନ YVY1110196

ପ ୁ /845469 79 169 484ପ ୁ ର୍ ଚ  ସାହୁ ପି ହରିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/026606
ପ ୁ /845470 45 169 485ସବୁତ ସାହୁ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ OR/06/043/026610
ୀ /845471 38 169 486ନିଝର୍ ରିଣୀ ସାହୁ ପି ଡ. ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ YVY0143040
ୀ /855472 50 169 487ଅନୁପମା େବେହରା ସା ନାରଣ େବେହରା OR/06/043/028904
ୀ /855473 30 169 488େଦବସିତା େବେହରା ପି ନାରଣ େବେହରା YVY0299404

ପ ୁ /855474 49 169 489େପମାକା  ମହାପାତ ପି ପଭାକର ମହାପାତ YVY0143057
ୀ /875475 63 169 490ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ଅଭୟ ଦାସ JTV1476142
ୀ /875476 40 169 491ମଧଛୁ ା ଦାସ ସା ସଜିୁତ କମୁାର ଦାସ JTV2436681

ପ ୁ /875477 39 169 492ରଣଜୀତ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ JTV2436582
ୀ /875478 36 169 493ସମିୁତା ଦାସ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ JTV2436699

ପ ୁ /885479 84 169 494ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ମହା ି OR/06/043/026751
ପ ୁ /885480 46 169 495ଶବିନାରାୟଣ ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି JTV1552660
ୀ /885481 44 169 496ପଣତି ମହା ି ସା ଶବି ନାରାୟଣ ମହା ି YVY0408245
ୀ /885482 43 169 497େଗୗରୀ ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି OR/06/043/026752
ୀ /885483 53 169 498ସସିତା ପ ନାୟକ ସା ସତିୃର ନ ପ ନାୟକ OR/06/043/026817

ପ ୁ /885484 45 169 499ସଜିୁତ ରାଉତ ପି ଧରଣୀଧର ରାଉତ OR/06/043/026826
ପ ୁ /895485 73 169 500ବିର କିେଶାର ନ ପି ପଦନାଭ ନ OR/06/043/026590
ପ ୁ /895486 63 169 501ଜିେତ  କିେଶାର ନ ପି ପଦନାଭ ନ OR/06/043/026542
ୀ /895487 61 169 502ମ ଳୁା ନ ସା ଜିେତ  ନ OR/06/043/026593
ୀ /905488 60 169 503ଶଭୁଶୀ ଦାସ ସା େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ JTV1435619

ପ ୁ /905489 40 169 504ନିଶବିନଯ୍ା ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ JTV1435627
ପ ୁ /935490 31 169 505ମେହଶ ନ ପି ଜିେତ  କିେଶାର ନ YVY0299420
ପ ୁ /935491 46 169 506ସିବପସାଦ ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ OR/06/043/026352
ୀ /945492 45 169 507ଜୟଶୀ ପଧାନ ପି କୁ ବିହାରୀ ପଧାନ JTV2436525
ୀ /945493 44 169 508ନିେବଦିତା ସାହାଣୀ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହାଣୀ YVY0143099
ପ ୁ /945494 44 169 509େସନ୍ହାଂଶ ୁେଶଖର ସାହାଣୀ ପି ନିର ନ ସାହାଣୀ JTV1436013
ୀ /945495 41 169 510ମଧସିୁତା ସାହାଣୀ ପି ନିର ନ ସାହାଣୀ YVY0143081
ପ ୁ /955496 46 169 511କଅୁଁର େହମମ ପି ସରୁାଇ େହମମ YVY0238352
ୀ /955497 45 169 512ସାବିତୀ ମା ିର୍ ସା କଅୁଁର େହମମ YVY0238345
ୀ /955498 36 169 513ସବିତା ମା ିର୍ ପି ସ ୁ ା ମା ିର୍ JTV2371615
ପ ୁ /965499 53 169 514ବନବିହାରୀ େଚୖାଧରୁୀ ପି ବିପିନି ବିହାରୀ େଚୖାଧରୁୀ YVY0799643
ୀ /965500 47 169 515ସମିୁତା େଚୖାଧରୁୀ ସା ବନବିହାରୀ େଚୖାଧରୁୀ YVY0799650
ପ ୁ /965501 56 169 516ବିଜୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଉଦୟନାଥ େଚୗଧରୁୀ JTV1571249
ପ ୁ /975502 54 169 517ନୃସିଂହ ଦାସ ପି ଜଦୁ ଦାସ OR/06/043/310200
ୀ /975503 52 169 518କସୁମୁ ଦାସ ସା ନୃସିଂହ ଦାସ YVY0988915
ୀ /975504 49 169 519ସ ର୍ଲତା ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଦାସ YVY0988907
ୀ /975505 41 169 520ପଜ୍ଞା ଦାସ ପି େଗୗରିଶ ର ଦାସ OR/06/043/310204
ପ ୁ /975506 40 169 521ରାହୁଲ ଦାସ ପି େଗୗରିଶ ର ଦାସ YVY0988899
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ପ ୁ /995507 53 169 522ବିକମ େସାେରନ ପି କନୁୁ େସାେରନ OR/06/043/026801
ୀ /995508 47 169 523ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େସାେରନ ସା ବିକମ େସାେରନ OR/06/043/026802

ପ ୁ /1005509 48 169 524ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଶବିରାମ େବେହରା OR/06/043/026811
ପ ୁ /1015510 40 169 525ସଯୁଯ୍ର୍କା  ନ ପି ଶୀକା  କମୁାର ନ OR/06/043/026732
ୀ /1025511 64 169 526ସ କୁ୍ତା ବ ିଆ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଶକୁ JTV1435395

ପ ୁ /1025512 64 169 527ପଫଲୁ କମୁାର ଶକୁ ପି ମାନେଗାବି  ଶକୁ JTV1435791
ପ ୁ /1025513 38 169 528ଜୟପକାଶ ଶକୁା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଶକୁା JTV2436343
ୀ /1035514 48 169 529ପଦଜା ମହାପାତ ସା ଶୀନିବାସ ମହାପାତ OR/06/043/310197
ୀ /1035515 75 169 530ଶା ି ମାଝୀ ସା େଗାବି  ଚ  ମାଝୀ OR/06/043/026796

ପ ୁ /1035516 40 169 531େଗାବି  ଚ  ଟୁଡୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଟୁଡୁ OR/06/043/026794
ପ ୁ /1045517 47 169 532ଶୀକା  େବେହରା ପି କାଳ ୀ ଚରଣ େବେହରା JTV1571181
ପ ୁ /1045518 54 169 533ଦୀଲୀପ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଜୟକୃ  ବିଶାଳ JTV1571207
ପ ୁ /1045519 95 169 534ଉଦୟନାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି ମଦନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/310195
ୀ /1045520 87 169 535ସେୁଲାଚନା େଚୗଧରୁୀ ସା ଉଦୟନାଥ େଚୗଧରୁୀ YVY0988923

ପ ୁ /1045521 66 169 536ଅଭୟଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ଉଦୟନାଥ େଚୗଧରୁୀ JTV1571231
ପ ୁ /1045522 58 169 537ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ଉଦୟନାଥ େଚୗଧରୁୀ JTV1571223
ୀ /1045523 54 169 538ନଳିନୀପଭା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅଭୟଚରଣ େଚୗଧରୁୀ JTV1571215
ୀ /1045524 51 169 539ସ ର୍ଲତା େଚୗଧରୁୀ ସା ବିଭୂତିଭୂଷଣ େଚୗଧରୁୀ JTV1571264
ୀ /1045525 49 169 540କବୀତା େଚୗଧରୁୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ JTV1571256
ୀ /1045526 36 169 541ସ ମୀତା ପରିଡ଼ା ସା ପଦାନଵ ମହାପାତ YVY1157650

ପ ୁ /1055527 47 169 542ରବି  େସନାପତି ପି ପରୁୁେଷାତମ େସନାପତି OR/06/043/026650
ପ ୁ /1065528 36 169 543ରସୀ ର ନ ମଲିକ ପି ତିନାଥ ମଲିକ YVY1141258
ପ ୁ /1065529 31 169 544ମିଲନ କମୁାର ମଲିକ ପି ମାଧଵ ଚଂଦ ମଲିକ YVY1141266
ପ ୁ /1065530 59 169 545ଅେଦୖତ କମୁାର ମହା ି ପି ଲାଲ ବିହାରୀ ମହା ି JTV2436277
ୀ /1065531 53 169 546ରାଜଶୀ ମହା ି ସା ଅେଦୖତ କମୁାର ମହା ି JTV2436269
ୀ /1065532 36 169 547ସ ମୀତା ପରିଡ଼ା ସା ପଦନାଭ େମାହାପାତ YVY1140979

ପ ୁ /1065533 57 169 548େହମ  କମୁାର ପତି ପି ବୃ ାବନ ପତି JTV2436640
ୀ /1065534 51 169 549ଲତିକା ପତି ସା େହମ  କମୁାର ପତି YVY0573071
ୀ /1065535 31 169 550ଶଚିୁସିତା ପତି ପି େହମ  କମୁାର ପତି YVY0492165
ୀ /1065536 26 169 551ପଗ୍ଯାନ ପରମିତା ପତି ପି େହମ  କମୁାର ପତି YVY1253079

ପ ୁ /1065537 46 169 552ଆଶଷି ସାଇଁ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ସାଇଁ JTV2371342
ୀ /1065538 45 169 553ଉଷାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ଅଶୀଷ କମୁାର ସାଇଁ JTV2371334

ପ ୁ /1065539 21 169 554ରାେକଶ ସାଇଁ ପି ଆଶୀଷ ସାଇଁ YVY1117670
ପ ୁ /1085540 39 169 555େସକ୍ ମସୁଲିମ .. ପି େସକ କାନୁଆ .. YVY0238360
ୀ /1085541 31 169 556ସଂଯକୁ୍ତା ଜାଲି ସା ପେମାଦ ଜାଲି YVY0917054

ପ ୁ /1085542 50 169 557ଚିର ର ନ ମହା ି ପି ଅମିକା ଚରଣ ମହା ି JTV2436160
ୀ /1085543 45 169 558େରଖା ମହା ି ସା ଚିର ର ନ ମହା ି JTV2436764
ୀ /1095544 53 169 559ରଶେିରଖା ମହା ି ସା ଗତି  େମାହ ି JTV1477603
ୀ /1095545 53 169 560ସୀମା ପରିଜା ସା ସତୀ  ନାଥ ପଟନାୟକ JTV1477611
ୀ /1095546 81 169 561ବିଦଯ୍ତୁପଭା ପ ନାୟକ ସା ରସାନ  ପ ନାୟକ OR/06/043/028002

ପ ୁ /1095547 65 169 562େରବତୀକା  ପ ନାୟକ ପି ନଟବର ପ ନାୟକ JTV2371573
ପ ୁ /1095548 63 169 563ରଥି  ପ ନାୟକ ପି ରସାନ  ପ ନାୟକ JTV1437169
ପ ୁ /1095549 62 169 564ଜତୀ ନାଥ ପ ନାୟକ ପି ରସାନ  ପ ନାୟକ OR/06/043/028005
ୀ /1095550 59 169 565ସିତା ପ ନାୟକ ସା େରବତୀକା  ପ ନାୟକ JTV2436236

ପ ୁ /1095551 59 169 566ସତୀ  ନାଥ ପ ନାୟକ ପି ରସାନ  ପ ନାୟକ OR/06/043/028007
ୀ /1095552 58 169 567ନିମର୍ଳା ପ ନାୟକ ସା ରଥି  ପ ନାୟକ JTV1437177

ପ ୁ /1095553 54 169 568ଗତୀ  ପ ନାୟକ ପି ରସାନ  ପ ନାୟକ OR/06/043/028008
ପ ୁ /1095554 49 169 569ସେୁର  ପ ନାୟକ ପି ରସାନ  ପ ନାୟକ OR/06/043/028009
ପ ୁ /1095555 34 169 570ରୁଦ ୟ ପ ନାୟକ ପି େରବତୀକା  ପ ନାୟକ JTV2371722
ୀ /1095556 32 169 571ଗଜଲ ପ ନାୟକ ପି ରଥୀ ନାଥ ପ ନାୟକ YVY0192070
ପ ୁ /1095557 31 169 572ଅଭିଳାଷ ପ ନାୟକ ପି ଜତି ନାଥ ପ ନାୟକ YVY0192088
ୀ /1095558 57 169 573ମଣୃାଳିନୀ ପଧାନ ସା ଜତୀ ନାଥ ପ ନାୟକ OR/06/043/028006
ପ ୁ /1095559 49 169 574ନେର  ପଧାନ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ OR/06/043/029000
ୀ /1105560 77 169 575ଉମିର୍ଳା ମିଶ ସା ଜଗଦିଶ ମିଶ OR/06/043/028014
ପ ୁ /1105561 46 169 576େକଶବ ମିଶ ପି ଜଗଦୀଶ ମିଶ OR/06/043/028015
ୀ /1105562 45 169 577ଅନୁପମା ମିଶ ସା େକଶବ ମିଶ YVY0988931
ପ ୁ /1105563 47 169 578ପଶା  କମୁାର େସନାପତି ପି ନକଳୁ େସନାପତି YVY1275270
ପ ୁ /1105564 22 169 579ସିମ ା େଶଖର େସନାପତି ପି ପଶା  କମୁାର େସନାପତି YVY1274976
ପ ୁ /1125565 74 169 580ବଜେମାହନ ଗୁ ା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଗୁ ା OR/06/043/028018
ୀ /1125566 70 169 581ମାଧରୁୀ ଗୁ ା ସା ବଜେମାହନ ଗୁ ା OR/06/043/028019
ୀ /1125567 49 169 582ଅନୁ ଗୁ ା ସା ରାେଜଶ ଗୁ ା JTV1571702
ପ ୁ /1125568 43 169 583ରାେଜଶ ଗୁ ା ପି ବଜେମାହନ ଗୁ ା OR/06/043/028020
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ପ ୁ /1125569 51 169 584କାଳ ୀ ପ ା ପି ଶ ଷର୍ ଣ ପ ା JTV2436418
ୀ /1125570 46 169 585ସବିତା ପ ା ସା କାଳ ୀ ପ ା JTV2436426

ପ ୁ /1135571 78 169 586ପେମାଦ ମିଶ ପି ଯଧିୁ ିର ମିଶ OR/06/043/028031
ପ ୁ /1145572 64 169 587େଗୗରହରି ମହା ି ପି ଅନାମ ମହା ି JTV1550169
ୀ /1155573 69 169 588ପ ଜିନି ମହା ି ସା ରସାନ  ମହା ି OR/06/043/028038

ପ ୁ /1155574 53 169 589ର ନ ମହା ି ପି ରସାନ  ମହା ି OR/06/043/028040
ୀ /1155575 55 169 590ପତିମା ମହାପାତ ସା େଯାେଗ  ମହାପାତ YVY0573089

ପ ୁ /1155576 28 169 591ଜୟେଦବ ମହାପାତ ପି ପତିମା ମହାପାତ YVY0492173
ପ ୁ /1155577 68 169 592ପେମାଦ କମୁାର ପାଳ ପି େଗାବି  ଚ  ପାଳ YVY0238378
ପ ୁ /1165578 76 169 593କୀ ିର୍ଚ  କାନୁନେଗା ପି ବିଜୟରାମ ପ ନାୟକ YVY0143107
ୀ /1165579 69 169 594ସଂଗୀତା କାନୁନେଗା ସା କୀ ିର୍ଚ  କାନୁନେଗା YVY0143115

ପ ୁ /1165580 100 169 595ବିଚିତାନ  ମହା ି ପି େମାହନ ମହା ି OR/06/043/028046
ୀ /1165581 61 169 596ମଦୃଯ୍ସିୁତା ମହା ି ସା ଅଜୟ ମହା ି OR/06/043/028057

ପ ୁ /1165582 59 169 597ଅେଶାକ ମହା ି ପି ବିଚିତାନ  ମହା ି OR/06/043/028048
ପ ୁ /1165583 36 169 598ଆକାଶ ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି JTV2436376
ୀ /1165584 55 169 599ପଜ୍ଞା ପ ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY0143123

ପ ୁ /F/1165585 20 169 600ହଂସସରାଜ ପଧାନ ପି ବେଦଶ୍ଵର ପଧାନ YVY1237114
ପ ୁ /1175586 45 169 601େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା JTV1477710
ପ ୁ /1175587 44 169 602ଜୟେସନ େବେହରା ପି ର ନିଧି େବେହରା JTV1477728
ୀ /1175588 47 169 603ପାରମିତା େସନଗୁ ସା ଜୟେଦବ େସନଗୁ JTV1531847

ପ ୁ /1185589 44 169 604ଚକଧର ଦାସ ପି ଅମଲୁଯ୍ ଚ  ଦାସ JTV1571389
ପ ୁ /1185590 44 169 605ଘନ ଶଯ୍ାମ ଦାସ ପି ଗେଜ  ଦାସ JTV1571413
ପ ୁ /1185591 44 169 606ର ିତ କମୁାର ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ଦାସ JTV1571421
ପ ୁ /1185592 44 169 607ମାନସ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବିଚିତାନ  ମହାପାତ JTV1571405
ପ ୁ /1185593 44 169 608େଗାପାଳ କମୁାର ନାଗ ପି ମଣିନାଥ ନାଗ JTV1571397
ୀ /1195594 86 169 609େରଣକୁା େଘାଷ ସା ପି େକ େଘାଷ OR/06/043/028086

ପ ୁ /1195595 62 169 610ଅରୁପ େଘାଷ ପି ପରିମଳକା ି େଘାଷ OR/06/043/028087
ପ ୁ /1195596 52 169 611ଅମେରଶ େଘାଷ ପି ପି େକ େଘାଷ OR/06/043/028089
ପ ୁ /1195597 50 169 612ଅଭିଜିତ େଘାଷ ପି ପରିମଳ େଘାଷ OR/06/043/028090
ୀ /1195598 34 169 613ଶତା ୀ େଘାଷ ପି ଅରୂପ କମୁାର େଘାଷ YVY0299438
ୀ /1215599 23 169 614କ୍ଷୀରା ୀ ତନୟା  ପି ଧନ ୟ ଦାସ YVY1117738

ପ ୁ /1215600 60 169 615ଧନ ୟ ଦାସ ପି ଜାମିନି ବଲଭ ଦାସ YVY0834762
ୀ /1215601 53 169 616ସସିତା ଦାସ ସା ଧନ ୟ ଦାସ YVY0834754
ୀ /1215602 66 169 617ବୀଣା େଜନା ସା ପେମାଦ କମୁାର େଜନା YVY0143131

ପ ୁ /1215603 37 169 618ଶୀ ପବୀଣ କମୁାର େଜନା ପି ପେମାଦ କମୁାର େଜନା YVY0143149
ପ ୁ /1225604 88 169 619ରାମକୃ  ପ ନାୟକ ପି ରାେଜ  ପ ନାୟକ OR/06/043/028092
ୀ /1225605 87 169 620ପଦାବତୀ ପ ନାୟକ ସା ରାମକୃ  ପ ନାୟକ OR/06/043/028093
ୀ /1245606 80 169 621ସୀତା େଦବୀ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଶତପଥି OR/06/043/028096
ୀ /1245607 53 169 622ସାବିତୀ ପ ା ସା ଅରୁଣ କମୁାର ପ ା YVY0628537

ପ ୁ /1245608 29 169 623ଅଭିେଷକ ପ ା ମା ସାବିତୀ ପ ା YVY0628545
ୀ /1245609 57 169 624ୟାେଲଆମା ଫିଲପ ସା େକ,ଜି ଫିଲପ JTV1571603
ପ ୁ /1245610 31 169 625ସଜୟ ଫିଲିପ ପି େକ. ଜି ଫିଲିପ YVY0299453
ୀ /1245611 30 169 626ସ  ୁଫିଲିପ ମା େକ. ଜି ଫିଲିପ YVY0299446

ପ ୁ /1245612 55 169 627ସଯୁଯ୍ର୍କା  ଶତପଥି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଶତପଥି OR/06/043/028098
ପ ୁ /1255613 56 169 628ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ JTV1436427
ୀ /1255614 54 169 629ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ପସନ ଦାସ JTV1436419
ୀ /1265615 28 169 630ଶଭୁନୀତା େଜନା ପି ସୀତାକା  େଜନା YVY0492181
ୀ /1265616 72 169 631ସ ର୍ପଭା ରାୟ ସା ମକୁୁ  ରାୟ OR/06/043/028100

ପ ୁ /1265617 52 169 632ଶେୁଭ ୁ ରାୟ ପି ମକୁୁ  ରାୟ OR/06/043/028102
ୀ /1265618 48 169 633ସାଗରିକା ରାୟ ସା ଶେୁଭ ୁ ରାୟ JTV1477389
ପ ୁ /1275619 68 169 634ରଣଜିତ ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ OR/06/043/028111
ୀ /1275620 77 169 635େଶାଭାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ପଦନାଭ ମହାପାତ OR/06/043/028108
ପ ୁ /1275621 30 169 636େସାେମଶ ରାଓ ପି କି ା ରାଓ YVY0629071
ୀ /1285622 84 169 637ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ପସନନ୍ ସାହୁ OR/06/043/028113
ପ ୁ /1295623 58 169 638ସଶୁୀଲ କମୁାର ପହରାଜ ପି ଦିନବ ୁ ପହରାଜ JTV2436087
ୀ /1295624 55 169 639ସଂଜୁବାଳା ପହରାଜ ସା ସଶୁୀଲ କମୁାର ପହରାଜ JTV2436079
ପ ୁ /1305625 87 169 640ସେବର୍ ଶର ଭଦ ପି ରାମଚ  ଭଦ OR/06/043/028079
ପ ୁ /1305626 51 169 641ସକୁମୁାର ଭଦ ପି ସେବର୍ ଶର ଭଦ OR/06/043/028082
ପ ୁ /1305627 50 169 642ସବିୁମଳ ଭଦ ପି ସେବର୍ ଶର ଭଦ OR/06/043/028083
ୀ /1305628 46 169 643େମୗସମୁୀ ପଟନାୟକ ସା ସବିୁମଳ ପଟନାୟକ OR/06/043/028713
ପ ୁ /1315629 60 169 644ହରଷ ବିହାରୀ ଦାସ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ OR/06/043/028323
ୀ /1315630 51 169 645ସଫଳା ଦାସ ସା ହରଷ ବିହାରୀ ଦାସ OR/06/043/028324
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ପ ୁ /1315631 32 169 646ସତଯ୍ସାଗର ଦାସ ପି ହରଷ ବିହାରୀ ଦାସ YVY0492199
ୀ /1315632 29 169 647ସାଇସିତା ଦାସ ପି ହରଷ ବିହାରୀ ଦାସ YVY0492223

ପ ୁ /1315633 56 169 648ସାନ  ସାହୁ ପି ଧୁବ ସାହୁ YVY0492207
ୀ /1315634 44 169 649ମମତା ସାହୁ ସା ସାନ  ସାହୁ YVY0492215

ପ ୁ /1325635 35 169 650କା ିର୍କ ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ JTV2436798
ୀ /1325636 66 169 651ମାତା େଦଇ ସା ନେର  କାଠୁଆ OR/06/043/028125
ୀ /1325637 49 169 652ନିଳମଣି େଦଇ ସା ନେର  OR/06/043/029001
ୀ /1325638 44 169 653ପ ୁ ଲତା କାଠୁଆ ପି ନେର  କାଠୁଆ JTV1436203
ୀ /1325639 39 169 654େଗାଲାପ କାଠୁଆ ପି ନେର  କାଠୁଆ JTV1436211

ପ ୁ /1325640 44 169 655ସଭୁାସ ଚ  ପେଲଇ ପି ମହିଆ ପେଲଇ JTV2371417
ୀ /1325641 31 169 656ମନସିତା ରାଉତ ପି ଧମର୍ାନ  ରାଉତ YVY0192096
ୀ /1335642 29 169 657ସ ିମୟୀ ଦାସ ପି ଅଜୟାନ  ଦାସ YVY0492249
ୀ /1335643 50 169 658କବିତା କାନୁନେଗା ସା େକୖଳାସ କାନୁନେଗା OR/06/043/280504

ପ ୁ /1335644 50 169 659ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି JTV1477298
ପ ୁ /1355645 67 169 660ରାମକୃ  ଦାସ ପି ବୀରକିେଶାର ଦାସ OR/06/043/028528
ପ ୁ /1375646 61 169 661ଉେମଶ ଚ  େଜନା ପି ଧୁବ େଜନା OR/06/043/028151
ୀ /1375647 56 169 662ଭାରତୀ େଜନା ସା ଉେମଶ େଜନା OR/06/043/028152

ପ ୁ /QTR NO-M/5648 23 169 663ଆଶେୁତାଷ ନାୟକ ପି ଊମାକାଂତ ନାୟକ YVY1227172
ପ ୁ /1385649 43 169 664ବିଶଜିତ ପଧାନ ପି େବୖକୁ  ପଧାନ YVY0629261
ୀ /1385650 28 169 665ପିୟ ା ପଧାନ ପି େବୖକୁ  ପଧାନ YVY0629253
ୀ /1385651 22 169 666ଅପିର୍ତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପଧାନ ପି େବୖକୁ  ପଧାନ YVY1169291

ପ ୁ /1385652 73 169 667େବୖକୁ  ପଧାନ ପି େଗାେଲଖ ପଧାନ JTV1571553
ପ ୁ /1385653 39 169 668ସତଯ୍ଜିତ ପଧାନ ପି େବୖକୁ  ପଧାନ JTV2571222
ୀ /1385654 57 169 669ରାଜଶୀ ରାଉତାୟ ସା େବୖକୁ  ପଧାନ JTV1571561

ପ ୁ /1395655 57 169 670ଅଭୟ କମୁାର େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା OR/06/043/028156
ୀ /1395656 53 169 671ତିପରୁା େଜନା ସା ଅଭୟ କମୁାର େଜନା OR/06/043/029113

ପ ୁ /1405657 21 169 672ଦୀପକ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ YVY1253137
ପ ୁ /1415658 47 169 673ଜିତନ କମୁାର ମହା ି ପି ଦାେମାଦର ମହା ି JTV1436146
ୀ /1425659 69 169 674ପତିଭା ମହାପାତ ସା ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ OR/06/043/028539

ପ ୁ /1435660 51 169 675େହମ  କମୁାର ଦାଶ ପି ଧେନଶର ଦାଶ YVY0819763
ପ ୁ /1435661 21 169 676ହିେତଶ କମୁାର ଦାଶ ପି େହମ  କମୁାର ଦାଶ YVY1118215
ପ ୁ /1435662 60 169 677ପେବାଧ କମୁାର ମହାପାତ ପି େଗୗର  ଚରଣ ମହାପାତ JTV1628031
ୀ /1435663 57 169 678ଗୀତା ଳୀ ମିଶ ସା ପେବାଧ କମୁାର ମହାପାତ JTV1628023

ପ ୁ /1445664 41 169 679ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପରିକ୍ଷିତ ଦାସ JTV1436310
ୀ /1465665 30 169 680ଶଭୁସିତା େବେହରା ପି ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା YVY0492256
ୀ /1465666 53 169 681ଅ ଳି ମହା ି ସା କୃ ଚ  ନାୟକ JTV1436666
ୀ /1465667 45 169 682ଅନୁ ନାଏକ ସା ରବି ନାଥ ନାଏକ YVY0819714

ପ ୁ /1465668 45 169 683ରବି  ନାଥ ନାଏକ ପି ନିର ନ ନାଏକ YVY0819748
ପ ୁ /1475669 56 169 684ଆେଲାକ ର ନ ମହା ି ପି ବଜବ ୁ ମହା ି JTV1571322
ୀ /1475670 52 169 685ର ିତା ମହା ି ସା ଆେଲାକ ର ନ ମହା ି JTV1571314

ପ ୁ /1475671 48 169 686ପବୀଣ କମୁାର ପାତ ପି ଦାେମାଦର ପାତ JTV1571330
ୀ /1475672 40 169 687ଗାୟତୀ ପାତ ସା ପବୀଣ କମୁାର ପାତ JTV1571348

ପ ୁ /1475673 39 169 688ତନୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ଶବିଚରଣ ପଧାନ YVY0823054
ପ ୁ /1475674 58 169 689ଉ ମ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ଇ ମଣି ସାଇଁ OR/06/043/029140
ପ ୁ /1475675 55 169 690ରମାକା  ସାଇଁ ପି ଇ ମଣି ସାଇଁ OR/06/043/029132
ୀ /1475676 55 169 691ମୀନଭର୍ା ସାଇଁ ସା ଉ ମ ସାଇଁ OR/06/043/029141
ୀ /1475677 50 169 692ନିମର୍ଳା ସାଇଁ ପି ଇ ମଣି ସାଇଁ OR/06/043/029131
ୀ /1475678 42 169 693ତିେଳା ମା ସାଇଁ ସା ରମାକା  ସାଇଁ JTV2547909

ପ ୁ /1475679 21 169 694ରାେକଶ ସାଇଁ ପି ରମାକା  ସାଇଁ YVY1117332
ପ ୁ /1485680 63 169 695ମେହ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ JTV1436252
ପ ୁ /1485681 39 169 696େମଘନାଦ ନାୟକ ପି ମେହ  କମୁାର ନାୟକ JTV1436567
ପ ୁ /1485682 33 169 697ଦିେପ  କମୁାର ନାୟକ ପି ମେହ  କମୁାର ନାୟକ YVY0207878
ୀ /1485683 59 169 698ହରିପିୟା ପ ୃ ି ସା ମେହ  କମୁାର ନାୟକ JTV1436260
ୀ /1495684 51 169 699ପ ୁ ାରାଣୀ ଦାସ ସା ପସାଦ ମହା ି JTV1436583
ପ ୁ /1495685 52 169 700ପସାଦ ମହା ି ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ମହା ି JTV1436294
ପ ୁ /1495686 51 169 701ବିକାଶ ଚ  ମହା ି ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ମହା ି JTV1698919
ପ ୁ /1495687 48 169 702ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି ପି େକୖଳାସ ମହା ି JTV1436195
ୀ /1495688 47 169 703ସେୁଚତା ମହା ି ସା ସେୁରଶ ଚ  ପ ନାୟକ YVY0192120
ପ ୁ /1495689 48 169 704ସେୁରଶ ଚ  ପ ନାୟକ ପି କଳୁମଣୀ ପ ନାୟକ YVY0192112
ପ ୁ /1495690 47 169 705ସେୁରଶ ପ ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ମହା ି JTV1436237
ପ ୁ /1505691 54 169 706ବିଶଜିତ ଚକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଚକ JTV1436807
ୀ /1505692 76 169 707େପମଲତା ଦାଶ ସା ନଳନିର ନ ଦାଶ OR/06/043/028492
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ୀ /1525693 44 169 708ଚିନୟୀ ମିଶ - ଗ ାଧର ମିଶ JTV1436112
ୀ /1525694 35 169 709କନୁ୍ମନୁ୍ ମିଶ ମା ଚିନୟୀ ମିଶ YVY0207886

ପ ୁ /1535695 48 169 710ଜିେତ  େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା JTV1477686
ପ ୁ /1535696 45 169 711େସୗେମ  େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା OR/06/043/029079
ପ ୁ /1545697 43 169 712ସଦୁୀପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅଜୟ ମହାପାତ JTV1436435
ପ ୁ /1555698 69 169 713ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ଶବି ପସାଦ ଦାଶ JTV1477751
ୀ /1555699 65 169 714େସନ୍ହଲତା ଦାଶ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ JTV1477330
ୀ /1555700 42 169 715ରଶିେରଖା ଦାଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ JTV1477348
ୀ /1555701 41 169 716ସତିୃେରଖା ଦାଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ JTV1477744

ପ ୁ /1565702 67 169 717ଚି  ର ନ ପ ନାୟକ ପି ବୀରକିେଶାର ପ ନାୟକ YVY1117308
ପ ୁ /1565703 29 169 718ରଶି ର ନ ପ ନାୟକ ପି ବିଚିତ ନ  ପ ନାୟକ YVY1117266
ୀ /1565704 69 169 719ଇତାରାଣୀ ପଟନାୟକ ସା ବିଚିତାନ  ପଟନାୟକ OR/06/043/004554

ପ ୁ /1565705 75 169 720ବିଚିତାନ  ପ ନାୟକ ପି ବୀରକିେଶାର ପ ନାୟକ JTV1474923
ପ ୁ /1575706 68 169 721ବିଚିତାନ  ବାଘ ପି ଧବେଳଶର ବାଘ JTV1571462
ୀ /1575707 35 169 722ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ବାରିକ ସା ଅଭିେ◌ଷକ ବାରିକ YVY1186550

ପ ୁ /1575708 32 169 723ପଭାକର ବାରିକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ YVY1110014
ପ ୁ /1575709 27 169 724ସିଲୂ ବାରିକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ YVY1110022
ପ ୁ /1575710 41 169 725ବିକମ ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି JTV1571512
ପ ୁ /1575711 54 169 726ମେନାଜ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ବଟକୃ  ମଦୁୁଲି JTV1571504
ୀ /1575712 58 169 727େରଣବୁାଳା ରାୟ ସା ବିଚିତାନ  ବାଘ JTV1571470
ୀ /1575713 38 169 728ଚିତେରଖା ରାୟ ପି ବିଚିତାନ  ବାଘ JTV1571454
ୀ /1595714 58 169 729ପ ଜିନି ଭ ସା ନିଗମାନ  େଗାସାମୀ OR/06/043/028285

ପ ୁ /1615715 45 169 730ଲକ୍ଷୀକା  ପହୁାଣ ପି ଭାଗବତ ପହୁାଣ OR/06/043/028303
ୀ /1615716 43 169 731ରୀନାରାଣୀ ପହୁାଣ ପି ଭାଗବତ ପହୁାଣ JTV1436559
ୀ /1625717 46 169 732ଶ ା ଳି ପଧାନ ପି କୃ ଚ  ପଧାନ OR/06/043/029093
ୀ /1635718 29 169 733ଶାଶତୀ ଖଟୁଆ ପି ଜୟେଦବ ଖଟୁଆ YVY0492272

ପ ୁ /1635719 63 169 734ଅନିଲ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଶତପଥୀ OR/06/043/416278
ୀ /1635720 28 169 735ଲିପସା ଶତପଥୀ ପି ଅନିଲ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0492280
ୀ /1635721 58 169 736ଜୟଶୀ ଶତପଥୀ ସା ଅନିଲ କମୁାର ଶତପଥୀ JTV1436542
ୀ /1635722 26 169 737ଶଭୁଶୀ ଶଭୁସିତା ପି ଜୟେଦବ ଖଟୁଆ YVY0863100

ପ ୁ /1645723 53 169 738ଅେଶାକ କମୁାର ଧଳ ପି ବାଳକୀ  ଧଳ JTV1631787
ପ ୁ /1645724 50 169 739ପଦୀପ କମୁାର ଧଳ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ଧଳ OR/06/043/028291
ପ ୁ /1645725 29 169 740ପସନନ୍ କମୁାର ଧଳ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଧଳ YVY0492306
ପ ୁ /1645726 26 169 741ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଧଳ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଧଳ YVY0799783
ପ ୁ /1645727 31 169 742ସତଯ୍ ପକାଶ କାନୁନେଗା ପି ସାରଦା ପସାଦ କାନୁନେଗା YVY0492298
ୀ /1645728 27 169 743ସଂଗୀତା କାନୁନେଗା ପି ଶାରଦା ପସାଦ କାନୁନେଗା YVY0844191
ୀ /1645729 58 169 744ସବିତା ମହା ି ସା ଶାରଦା ପସାଦ କାନୁନେଗା YVY0844175
ୀ /1645730 47 169 745ଲିଲି ବାଳା ସାଇଁ ପି ସଦାନ  ସାଇଁ JTV1571785
ୀ /1645731 46 169 746ପଗତି ସାଇଁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଧଳ YVY0143198
ୀ /1665732 30 169 747ବାଣୀଶୀ ସାହୁ ପି ଶ ଷର୍ଣ ସାହୁ YVY0917740

ପ ୁ /1665733 62 169 748ଶ ଷର୍ଣ ସାହୁ ପି ପ  ୁସାହୁ OR/06/043/028440
ୀ /1665734 56 169 749ସଷୁମା ସାହୁ ସା ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ OR/06/043/028441

ପ ୁ /1675735 76 169 750ଯେଜ୍ଞଶର ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି OR/06/043/028837
ୀ /1675736 69 169 751ସରୁଧନୁୀ ମହା ି ସା ଯେଜ୍ଞଶର ମହା ି OR/06/043/028838

ପ ୁ /1675737 51 169 752ସତିୃରଂଜନ ମହା ି ପି ଯେଜ୍ଞଶର ମହା ି OR/06/043/028839
ପ ୁ /1675738 47 169 753ଦି ିର ନ ମହା ି ପି ଯେଜ୍ଞଶର ମହା ି JTV1437110
ପ ୁ /1675739 45 169 754ଜ୍ଞାନରଂଜନ ମହା ି ପି ଯେଜ୍ଞଶର ମହା ି OR/06/043/028842
ପ ୁ /1685740 68 169 755େଗାପବ ୁ ପଧାନ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପଧାନ JTV1477827
ୀ /1695741 58 169 756କମୁାରୀ ପଧାନ ସା କୃ  ଚ  ପଧାନ JTV1651173
ୀ /1695742 35 169 757ସଂଘମିତା ପଧାନ ପି କୃ ଚ  ପଧାନ YVY0143214
ୀ /1695743 33 169 758ସଚିୁସିତା ପଧାନ ପି କୃ ଚ  ପଧାନ YVY0143222
ପ ୁ /1705744 36 169 759ରମାକା  ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଉତ YVY0143230
ୀ /1715745 50 169 760େକ ଅନୁରାଧା  ପି େକ.ଭି.ନରସିଂହମ  YVY0143248
ପ ୁ /1715746 50 169 761େକ.େଗାପି କି  ପି େକ.ଭି .ନରସିଂହମ  YVY0143263
ପ ୁ /1715747 88 169 762େକ.ଭି.ନରସିଂହମ  ପି େକ.ଆପଲା ନାରାସାୟା  YVY0143255
ପ ୁ /1715748 34 169 763ଏସ. ଦିପକ ପି ଏସ.ଜି. ରାଜକମୁାର YVY0363283
ୀ /1725749 60 169 764କି ା ସିକଦାର ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସିକଦାର OR/06/043/408632
ୀ /1735750 55 169 765ନିରୁପମା ମିଶ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମିଶ YVY0192146
ପ ୁ /1735751 32 169 766ସାଗତ େସୗରଭ ମିଶ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମିଶ YVY0192153
ପ ୁ /1735752 67 169 767ଅେଶାକ କମୁାର ସିକ୍ ଦାର ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ସିକ୍ ଦାର OR/06/043/408631
ୀ /1735753 34 169 768ଅନିଷା ସିକଦାର ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସିକଦାର YVY0143297
ୀ /1745754 31 169 769ସଭୁାଷିନୀ ମଲିକ ସା ସତଯ୍ାନ  ମଲିକ YVY0629212
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ପ ୁ /1745755 27 169 770ରାେକଶ ରଂଜନ ମଲିକ ପି ସତଯ୍ାନ  ମଲିକ YVY0628891
ୀ /1745756 40 169 771ଜୟଶୀ ପଧାନ ସା ମାନସ କମୁାର ପଧାନ YVY0143685
ୀ /1745757 72 169 772କୁ ଳା ସାହୁ ସା ଯଧିୁ ିର ସାହୁ OR/06/043/028380

ପ ୁ /1745758 53 169 773ଜିେତ  ସାହୁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାହୁ OR/06/043/028381
ପ ୁ /1745759 50 169 774େଯାେଗ  ସାହୁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାହୁ OR/06/043/028382
ୀ /1745760 47 169 775ମୀରା ସାହୁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାହୁ OR/06/043/028383
ୀ /1745761 46 169 776ସେରାଜ ବାଳା ସାହୁ ସା ଜିେତ  ସାହୁ YVY0988949
ୀ /1745762 36 169 777ଶ ା ଳି ସାହୁ ସା େଯାେଗ  ସାହୁ YVY0143305

ପ ୁ /1745763 62 169 778ଜୀବନାନ  ସାମ ରାୟ ପି ଶଚିଦାନ  ସାମ ରାୟ JTV1660430
ୀ /1745764 49 169 779େସନ୍ହଲତା ସାମ ରାୟ ସା ଜୀବନାନ  ସାମ ରାୟ JTV1660446
ୀ /1745765 30 169 780ପାଚୀ ସାମ ରାୟ ପି ଜୀବନାନ  ସାମ ରାୟ YVY0299461
ୀ /1765766 54 169 781ଜୟ ି ମହା ି ସା ଦାଶରଥି ମଦୁୁଲି JTV1571769

ପ ୁ /1775767 52 169 782ମୀନେକତନ ସାହୂ ପି ସଧୁାକର ସାହୂ YVY1274422
ୀ /1775768 21 169 783େସାନାଲୀ ସାହୂ ପି ମୀନେକତନ ସାହୂ YVY1275056
ୀ /1775769 27 169 784ସି ୀ ସତପଥୀ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସତପଥୀ YVY1274307

ପ ୁ /1775770 56 169 785ସେରାଜ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଧୀେର ନାଥ ଶତପଥୀ JTV1477504
ପ ୁ /1775771 52 169 786ମେନାଜ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଧୀେର ନାଥ ଶତପଥୀ JTV1477363
ପ ୁ /1775772 46 169 787ସଂଜୟ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଧୀେର  ନାଥ ଶତପଥୀ JTV1436575
ୀ /1775773 46 169 788ଅନୁସୟୂା ଶତପଥୀ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଶତପଥୀ OR/06/043/130909
ୀ /1775774 46 169 789ସସିତା ଶତପଥୀ ପି ଧୀେର  ନାଥ ଶତପଥୀ JTV1477520
ୀ /1785775 31 169 790ସଚିୁତାରାଣୀ ବାରିକ ପି ଧୁବାନ  ବାରିକ YVY0418376

ପ ୁ /1785776 54 169 791ଗା ୀ ଜୀ ପି କୁ ବିହାରୀ ଜୀ JTV1571520
ୀ /1785777 52 169 792ସଷୁମା ଜୀ ସା ଗା ୀ ଜୀ JTV1571538

ପ ୁ /1785778 38 169 793ଆଶଷି କମୁାର ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ YVY0492330
ୀ /1785779 35 169 794ସାଗତୀକା େସଠୀ ପି ବନମାଳୀ େସଠୀ YVY0492348

ପ ୁ /1785780 29 169 795ସନୁୀଲ କମୁାର େସଠୀ ପି ବନମାଳୀ େସଠୀ YVY0492314
ପ ୁ /1785781 53 169 796ରାମଚ  େସଠୀ ପି ଲକ୍ଷଣ େସଠୀ YVY1117977
ୀ /1785782 48 169 797ଆପିଲ େସଠୀ ସା ରାମଚ  େସଠୀ YVY1118009

ପ ୁ /1785783 21 169 798ଚୁଡାମଣି େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ YVY1118041
ପ ୁ /1795784 36 169 799ଜୀବନେଜଯ୍ାତି ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ JTV1686377
ୀ /1795785 49 169 800େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହା ି ସା ଶାରଦା ପଶାଦ ମହା ି JTV1437144

ପ ୁ /1795786 55 169 801ସାରଦା ପସାଦ େମାହ ି SARAD ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ମହ ି YVY1309822
ପ ୁ /1815787 72 169 802ନୀଳମଣି େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା OR/06/043/028495
ୀ /1815788 69 169 803େପମଲତା େବେହରା ସା ନିଳମଣି େବେହରା OR/06/043/028496

ପ ୁ /1815789 48 169 804ବଜ ନ ନ େବେହରା ପି ନୀଳମଣି େବେହରା OR/06/043/028497
ପ ୁ /1815790 46 169 805ବୃ ାବନ େବେହରା ପି ନୀଳମଣି େବେହରା JTV1436492
ୀ /1825791 45 169 806େଜଯ୍ା ନ୍ା େବେହରା ସା ଲଳିତ େବେହରା JTV1550029

ପ ୁ /1825792 82 169 807ରାଜ କିେଶାର ମହା ି ପି ଅନ  ଚରଣ ମହା ି JTV1549914
ୀ /1825793 74 169 808ପୀତିଲତା ମହା ି ସା ରାଜକିେଶାର ମହା ି JTV1549948

ପ ୁ /1825794 52 169 809ଶବିାଶଷି ମହା ି ପି ରାଜକିେଶାର ମହା ି JTV1549930
ପ ୁ /1825795 46 169 810େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ରାଜକିେଶାର ମହା ି OR/06/043/028745
ପ ୁ /1825796 60 169 811ଲକ୍ଷଣ ପରିଡା ପି ମରୁଲୀ ପରିଡା JTV2571230
ୀ /1825797 48 169 812ରମା ସାହୁ ସା ଉ ମ ସାହୁ JTV1550078

ପ ୁ /1825798 22 169 813କୃ  ଚ  ସାହୁ ମା ରମା ସାହୁ YVY1110162
ପ ୁ /1835799 61 169 814େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ JTV1436286
ୀ /1835800 27 169 815ସେୁଦ ା ସାହୁ ପି େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ YVY0628610
ୀ /1835801 54 169 816ସଷୁମା ସାହୁ ସା େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ JTV1436393
ୀ /1845802 65 169 817ମାନସୀ ମିଶ ସା ଦିବଯ୍ସିଂହ ମିଶ OR/06/043/028755

ପ ୁ /1855803 65 169 818ଗେଜ  େବେହରା ପି ବିକଳ େବେହରା JTV1436690
ୀ /1855804 54 169 819ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ଗେଜ  େବେହରା YVY0418152
ୀ /1855805 32 169 820ସନୁୀତା େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା YVY0418178
ପ ୁ /1855806 29 169 821ଲଳିେତ ୁ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା YVY0418194
ୀ /1865807 37 169 822ଦି ୀରାଣୀ ମହା ି ସା େଦବାଶଷି ମହା ି JTV2548493
ପ ୁ /1865808 63 169 823ଶଶା େଶଖର ସିଂହ ପି ଉଦୟନାଥ ସିଂହ OR/06/043/028768
ୀ /1865809 58 169 824ବିଦଯ୍ତୁବାଳା ସିଂହ ସା ଶଶା  ସିଂହ OR/06/043/028769
ୀ /1875810 62 169 825େସବତୀ ବାରିକ ସା ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ YVY1110030
ୀ /1875811 72 169 826ସେରାଜିନୀ ମହା ି ସା ଶରତ ମହା ି OR/06/043/028771
ୀ /1885812 59 169 827କବିତା ମହା ି ସା ନବୀନ କିେଶାର ମହା ି YVY0492447
ପ ୁ /1885813 29 169 828ସନୁୀତ ସାଥର୍କ ମହା ି ପି କବିତା ମହା ି YVY0492439
ପ ୁ /1885814 52 169 829ବାବୁଲି ମଦୁୁଲି ପି ବଂଶୀଧର ମଦୁୁଲି YVY0492413
ୀ /1885815 50 169 830ସାବିତୀ ମଦୁୁଲି ସା ବାବୁଲି ମଦୁୁଲି YVY0492421
ୀ /1885816 33 169 831ଶାବଣୀ ସାନିଭଦା ମା କବିତା ମହା ି YVY0492405
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ୀ /1885817 51 169 832କନକଲତା ସାଇଁ ସା େକଦାର ନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/028784
ପ ୁ /1905818 64 169 833େକଦାର ଚ  ସବୁୁ ି ପି ମ ର ସବୁୁ ି OR/06/043/028663
ୀ /1905819 58 169 834ବିଳାସିନୀ ସବୁୁ ି ସା େକଦାର ସବୁୁ ି OR/06/043/028664

ପ ୁ /1905820 42 169 835ମେହଶର ସବୁୁ ି ପି େକଦାର ଚ  ସବୁୁ ି JTV1477405
ପ ୁ /1905821 40 169 836ମେହ  ସବୁୁ ି ପି େକଦାର ଚ  ସବୁୁ ି JTV1477231
ୀ /1905822 37 169 837େହୖମବତୀ ସବୁୁ ି ପି େକଦାର ଚ  ସବୁୁ ି YVY0143578
ୀ /1915823 58 169 838ସଂଯକୁ୍ତା ନାୟକ ସା େହମ  ନାୟକ JTV1477819
ୀ /1925824 46 169 839ଅବ ି ମାନନ୍ ା ପି ଅନ  ମାନନ୍ ା OR/06/043/028701
ୀ /1925825 43 169 840ଦମୟ ି ମାନନ୍ ା ପି ଅନ  ମାନନ୍ ା JTV1477702

ପ ୁ /1935826 67 169 841ଖେଲଶର ବସ ରା ପି ପାଣଆୁ ବସ ରା OR/06/043/044921
ୀ /1935827 55 169 842େଗାଲାପ ବସ ରା ସା ଖେଲଶର ବସ ରା OR/06/043/044922
ୀ /1935828 35 169 843ସରସତୀ ବସ ରା ପି ମ ରଧର ବସ ରା YVY0143339
ୀ /1935829 33 169 844ମଧସିୁତା ବସ ରା ପି ମ ରଧର ବସ ରା YVY0143347

ପ ୁ /1945830 49 169 845ସେୁରଶ ଚ  ପ ା ପି ବହାନ  ପ ା JTV1571595
ୀ /1945831 46 169 846େସନ୍ହଲତା ପ ା ସା ସେୁରଶ ର ନ ପ ା JTV2371755

ପ ୁ /1955832 53 169 847ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ନାୟକ JTV1571439
ୀ /1955833 45 169 848ସଷୁମା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ JTV1571447
ୀ /1965834 60 169 849ସେରାଜିନୀ ମହାପାତ ସା ଚି  ର ନ କର JTV1477439
ୀ /1975835 89 169 850ଲକ୍ଷୀପିୟା ମିଶ ସା ଭିକାରୀ ଚରଣ ମିଶ JTV1436047

ପ ୁ /1975836 55 169 851ସନିୁଲ କମୁାର ମିଶ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ମିଶ JTV1436229
ୀ /1995837 63 169 852ମକୁ୍ତାମ ରି ସାଇଁ ସା େଦବ ପସାଦ ପରିଡା OR/06/043/028912

ପ ୁ /2005838 80 169 853େଚୗଧରୁୀ ପତାପ େକଶରୀ ମିଶ ପି ଧିେର  ନାଥ ମିଶ JTV1571629
ୀ /2005839 72 169 854ସି ୁବାଳା ମିଶ ସା େଚୗଧରୁୀ ପତାପ େକଶରୀ ମିଶ JTV1571678

ପ ୁ /2005840 50 169 855େଚୗଧରୁୀ ପସନନ୍ଜିତ ମିଶ ପି େଚୗଧରୁୀ ପତାପ େକଶରୀ ମିଶ JTV1571637
ପ ୁ /2005841 48 169 856େଚୗଧରୁୀ ସତଯ୍ଜିତ୍ ମିଶ ପି େଚୗଧରୁୀ ପତାପ େକଶରୀ ମିଶ JTV1571660
ୀ /2005842 47 169 857ସବିତା ମିଶ ସା େଚୗଧରୁୀ ପସନନ୍ଜିତ ମିଶ JTV1571645
ୀ /2005843 45 169 858ପଦଜା ମିଶ ସା େଚୗଧରୁୀ ସତଯ୍ଜିତ ମିଶ JTV1571652

ପ ୁ /2005844 64 169 859ଯଧିୁ ିର ପରିଡା ପି େଗାପବ ୁ ପରିଡା JTV1571686
ପ ୁ /2015845 69 169 860ଶରତ ଚ  ପଟନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପଟନାୟକ OR/06/043/028788
ୀ /2015846 62 169 861େସୗଦାମିନି ପଟନାୟକ ସା ଶରତ ଚ  ପଟନାୟକ OR/06/043/028789
ୀ /2015847 44 169 862ମମତା ପଟନାୟକ ସା ରବିନାରାୟଣ ପଟନାୟକ OR/06/043/028791

ପ ୁ /2015848 40 169 863ସତିୃର ନ ପଟନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ପଟନାୟକ OR/06/043/028794
ପ ୁ /2015849 35 169 864ସି ା  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ମାନସର ନ ପ ନାୟକ YVY1141738
ୀ /2015850 34 169 865ସକୁା ପ ନାୟକ ପି ରବି ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YVY0492454
ୀ /2015851 32 169 866ସଯୂଯ୍ର୍ସନ୍ାତା ପ ନାୟକ ପି ମାନସ ର ନ ପ ନାୟକ YVY0492462

ପ ୁ /2015852 72 169 867ରବିନାରାୟଣ ପ ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ପ ନାୟକ OR/06/043/028790
ୀ /2025853 77 169 868ଶା ିମୟୀ େଦବି ସା ଅମିକା ପସାଦ ପରିଜା OR/06/043/028993

ପ ୁ /2025854 77 169 869ଅମିକା ପସାଦ ପରିଜା ପି ହେରକୃ  ପରିଜା OR/06/043/028992
ପ ୁ /2025855 41 169 870ଅରୁଣ ପସାଦ ପରିଜା ପି ଅମିକା ପସାଦ ପରିଜା YVY0143354
ୀ /2025856 39 169 871ଶଖିା ପରିଜା ସା ଅରୁଣ ପସାଦ ପରିଜା YVY0143362

ପ ୁ /2035857 70 169 872ବରଦାକା  ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ JTV1436104
ୀ /2035858 55 169 873ପଣତୀ ଷଢ ୀ ସା ପତିତପାବନ ଷଢ ୀ JTV1436153
ୀ /2045859 67 169 874ଶଚିପିୟା ଦାସ ସା ବରଦାକା  ଦାସ JTV1436161

ପ ୁ /2055860 71 169 875ନବକିେଶାର ସାହୁ ପି କାଳ ି ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/246866
ପ ୁ /2055861 45 169 876ନିଶକିା  ସାହୁ ପି ନବକିେଶାର ସାହୁ JTV1436674
ପ ୁ /2065862 60 169 877ଅ ଯଯ୍ାମୀ ଦିଗଲ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦିଗଲ JTV1436906
ୀ /2065863 54 169 878ଶଭୁମଣି ଦିଗଲ ସା ଅ ଯଯ୍ାମୀ ଦିଗଲ JTV1436898
ୀ /2065864 32 169 879ଅଳକା େଦବୀ ଦିଗଲ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଦିଗଲ YVY0143388

ପ ୁ /2065865 32 169 880ଅମିତ କମୁାର ଦିଗଲ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ଦିଗଲ YVY0143396
ପ ୁ /2065866 27 169 881ଅଭିେଷକ ଦିଗଲ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଦିଗଲ YVY0629287
ପ ୁ /2075867 50 169 882ଶଶୁା  କମୁାର ରାୟ ପି ସଶୁଲୁ କମୁାର ରାୟ JTV1436971
ପ ୁ /2085868 31 169 883ସତଯ୍ବତ ଧଳ ପି ସଦାନ  ଧଳ YVY0299487
ପ ୁ /2085869 29 169 884ପିୟବତ ଧଳ ପି ସଦାନ  ଧଳ YVY0418236
ପ ୁ /2085870 62 169 885ପତିତପାବନ ଷଢ ୀ ପି ଧବୃଚରଣ ଷଢ ୀ JTV1436187
ପ ୁ /2095871 35 169 886େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ନାୟକ ପି ମାଧବାନ  ନାୟକ YVY0143404
ୀ /2105872 54 169 887ଅହଲଯ୍ା ରାଉତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ YVY0988956
ପ ୁ /2115873 43 169 888ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା JTV1477371
ପ ୁ /2125874 67 169 889ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି ପି ବିକଳ ମହା ି JTV1477512
ୀ /2125875 58 169 890ମ ଲୁତା ମହା ି ସା ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି JTV1653328
ପ ୁ /2125876 37 169 891ଜ୍ଞାନର ନ ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି JTV2436384
ୀ /2125877 31 169 892ପ ୂ ିର୍ମା ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି YVY0408237
ପ ୁ /2135878 62 169 893କୃ ଚ  େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା JTV1560630
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ୀ /2135879 51 169 894ଭାନୁମତି େବେହରା ସା କୃ ଚ  େବେହରା JTV1560648
ପ ୁ /2135880 28 169 895ଉମାଶ ର େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YVY0492520
ୀ /2145881 61 169 896ସଶୁୀଳା େଦବୀ ଅଗରୱାଲ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଅଗରୱାଲ YVY0972067

ପ ୁ /2145882 36 169 897େକୖଳାଶ ଅଗୱାଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲ YVY0492637
ୀ /2145883 27 169 898ଲିପସା ନ ପି ଶୀକା  ନ YVY0629386
ୀ /2145884 65 169 899ବାସ ୀ ରଥ ସା େଗାବି ଚ  ରଥ YVY0143438

ପ ୁ /2145885 43 169 900ଲଲାେଟ ୁ ରଥ ପି େଗାବି  ଚ  ରଥ YVY0143420
ୀ /2145886 33 169 901ମମତାରାଣୀ ରଥ ପି େଗାବି ଚ  ରଥ YVY0143446

ପ ୁ /2145887 58 169 902ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ ପି ପ ାନନ୍ ରାଉତ OR/06/043/280106
ୀ /2145888 40 169 903ସଜୁ୍ଞାନୀ ମ ରୀ ଶତପଥୀ ସା ଲଲାେଟ ୁ ରଥ YVY0492595
ୀ /2155889 63 169 904ଭରସାରାଣୀ ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଅସିତକମୁାର େସନଗୁ JTV2571180

ପ ୁ /2155890 68 169 905ଅସିତକମୁାର େସନଗୁ ପି ଲକ୍ଷୀକା  େସନଗୁ JTV2571172
ୀ /2155891 34 169 906ମଧସିୁତା େସନଗୁ ପି ଅସିତକମୁାର େସନଗୁ JTV2571164

ପ ୁ /2155892 30 169 907େସୗମଯ୍ର ନ େସନଗୁ ପି ଅସିତ କମୁାର େସନଗୁ YVY0418335
ୀ /2175893 31 169 908ମିନାକ୍ଷୀ ଖଡା ପି େବୖକୁ ନାଥ ଖଡା YVY0492579

ପ ୁ /2175894 59 169 909େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ନାଏକ ପି ଚ ମଣି ନାଏକ YVY0576181
ୀ /2175895 51 169 910ପତୀଭା ନାଏକ ସା େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ନାଏକ YVY0576207

ପ ୁ /2175896 31 169 911ଅମିତ କମୁାର ନାଏକ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ନାଏକ YVY0576199
ପ ୁ /2175897 28 169 912ସମିତ କମୁାର ନାଏକ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ନାଏକ YVY0576215
ପ ୁ /2175898 59 169 913ଆ ର୍ବ ୁ ପରିଡା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପରିଡା YVY0576173
ୀ /2175899 42 169 914ଲାବଣଯ୍ବତୀ ପରିଡା ସା ଆ ର୍ବ ୁ ପରିଡା YVY0576165
ୀ /2185900 27 169 915ସତିୃ େରଖା ନାୟକ ପି ଉମାକା  ନାୟକ YVY0629402

ପ ୁ /2185901 42 169 916ମାଧବଚ  ରଥ ପି ଚକଧର ରଥ JTV2567246
ୀ /2185902 42 169 917ବିେନାଦିନୀ ରଥ ସା ମାଧବ ଚ  ରଥ JTV2567238
ୀ /3145903 21 169 918ସଭୁଶୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି ବିଶାଳ ପି ଦିଲିପ ବିଶାଳ YVY1237148

ପ ୁ /3145904 21 169 919ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ YVY1237130
ପ ୁ /3145905 23 169 920ବିକାଶ କମୁାର ପଧାନ ପି ବସ  କମୁାର ପଧାନ YVY1237122
ୀ /4/205906 22 169 921ଇତିଶୀ ସଭୁଦସର୍ୀନୀ ପି ଉେପ  ଦାସ YVY1275890
ୀ /4/205907 25 169 922ଇ ିତା ସଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଉେପ  ଦାସ YVY1275171

ପ ୁ /9335908 30 169 923ବିଶଜିତ ବାରିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ YVY0299370
ୀ /9995909 67 169 924ଅ ନା ନାୟକ ସା ସେୁର  ସାହୁ YVY0819789
ୀ /2rb-Q-1915910 40 169 925ଜୟଶୀ ଦାସ ପି ଅନାମ ଚରଣ ଦାସ YVY0917708

ପ ୁ /29/5775911 57 169 926ର ନ କମୁାର ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ YVY0819839
ପ ୁ /29/5775912 26 169 927ସେ ତ ରାଉତ ପି ର ନ କମୁାର ରାଉତ YVY0819821
ୀ /428/F/105913 24 169 928ଚୀନଯୀ ସାଇଁ ପି ଚକଧର ସାଇଁ YVY1139096

ପ ୁ /.5914 28 169 929କ ତରୁ େଦବତା ପି କଳୁମଣି େଦବତା YVY0823062
ୀ /005915 65 169 930ମିନତୀ େଦବୀ ସା ମାଲଯ୍ବ  ରାଉତରାୟ YVY1022961
ୀ /005916 27 169 931ସନୁୀତା ପରିଡା ପି ଲକ୍ଷଣ ପରିଡା YVY1023027

ପ ୁ /005917 68 169 932ମାଲଯ୍ବ  ରାଉତରାୟ ପି ବାମେଦବ ରାଉତରାୟ YVY1022953
ପ ୁ /Badambad5918 23 169 933ସ ି ର ନ େସନାପତି ପି ସଧୁୀର YVY1227107
ୀ /karttik d5919 31 169 934ମାନସୀ ଦାସ ସା କା ିର୍କ ଦାସ YVY1225127
ୀ /new5920 49 169 935ପଣତି ପାତ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ YVY0019455
ୀ /NEW LIC C5921 19 169 936ଉପାଲୀ  ଅଭାଲି ା ରାଉତ ପି ପବିତ େମାହନ ରାଉତ YVY1290691

ପ ୁ /35922 59 169 937ବାମେଦବ ଦାସ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ଦାସ YVY0192336
ପ ୁ /35923 30 169 938ଅମିକା ପସାଦ ଦାସ ପି ବାମେଦବ ଦାସ YVY0408302
ପ ୁ /35924 30 169 939ଅମିକା ଦାସ ପି ବାମେଦବ ଦାସ YVY0408328
ୀ /045925 26 169 940ପାୟଲ େରାଜାଲୀନୀ ପଧାନ ପି ଜଳଧର ପଧାନ YVY1204882

ପ ୁ /A/45926 19 169 941ପତଯ୍ଷୁ ସାହୁ ମା ପଣତି ପାତ YVY1247253
ପ ୁ /055927 64 169 942ଅଲିଆସ ଖାନ ପି ମହ ଦ ଇଗଦତ ଅଲିଖାନ YVY1022896
ୀ /055928 59 169 943ସବନମ ଖାନ ସା ଅଲିଆସ ଖାନ YVY1022888
ପ ୁ /055929 35 169 944ଶରିାଜ ଖାନ ପି ଅଲିଆସ ଖାନ YVY1022847
ୀ /055930 28 169 945ଆେୟଶା ଖାନ ସା ଶରିାଜ ଖାନ YVY1022854
ୀ /55931 34 169 946ମଧସିୁତା ରାଉତ ପି ସଦୁଶର୍ନ ରାଉତ YVY0192302
ୀ /65932 57 169 947ସାଗରିକା ଦାସ ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ OR/06/043/028833
ପ ୁ /65933 33 169 948ବିଭୁଦ  ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2548279
ପ ୁ /85934 69 169 949ପଦଲାଭ ବାରିକ ପି େଗାପିନାଥ ବାରିକ JTV2371318
ୀ /85935 63 169 950ଶା ିଲତା ବାରିକ ସା ପଦଲାଭ ବାରିକ JTV2371326
ପ ୁ /85936 57 169 951ଦିଲିପ କମୁାର ବାରିକ ପି ଶରତ ଚ  ବାରିକ JTV2436715
ୀ /85937 57 169 952ବାସ ୀ ବାରିକ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ବାରିକ YVY0143453
ପ ୁ /85938 39 169 953ପଶା  କମୁାର ବାରିକ ପି ପଦଲାଭ ବାରିକ JTV2436731
ପ ୁ /85939 32 169 954ସତଯ୍ବିଜୟ ସାମ ରାୟ - ମାନସୀ ସାମ ରାୟ JTV2548006
ୀ /95940 39 169 955ଗାୟତୀ ଷଢ ୀ ସା ଲି ରାଜ ଷଢ ୀ YVY0432542
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ୀ /105941 34 169 956ଆକାଂକ୍ଷା ପାତ ପି ପରିକି୍ଷତ ପାତ JTV2548576
ୀ /105942 40 169 957ସବିତା ସାଇଁ ସା ପରଜିତକା  ସାଇଁ YVY0363291
ୀ /v/105943 50 169 958େଦବଜାନୀ ତିପାଠୀ ସା ପଭାସ ର ନ ତିପାଠୀ YVY0933572

ପ ୁ /v/105944 26 169 959ସତିୃ ର ନ ତିପାଠୀ ପି ପଭାସ ର ନ ତିପାଠୀ YVY0933580
ୀ /115945 58 169 960ସସିୁତା ମଦୁୁଲି ସା ଦାଶରଥୀ ମଦୁୁଲି YVY0700765
ୀ /125946 59 169 961ରଶୀ ମିଶ ସା ସମେର  ମିଶ YVY0629865
ୀ /125947 28 169 962ସଲିୁ ା ମିଶ ସା ରୁଦଭିଳାଷ ମିଶ YVY0629857

ପ ୁ /125948 49 169 963ପକାଶ ଚ  ପହୁାଣ ପି କୃ ିବାସ ପହୁାଣ YVY0628503
ପ ୁ /135949 65 169 964ଫରୁକାନ ଖଁା ପି େସାବାନ ଖଁା YVY0834747
ୀ /135950 37 169 965େବଗମ ହୁସନରୀ ଅଖତରୀ ଖଁା ପି ଫରୁକାନ ଖଁା JTV2571255

ପ ୁ /135951 35 169 966ଜାେଭଦ ଅନୱର ପି ଫରୁକାନ ଖଁା JTV2571248
ପ ୁ /145952 53 169 967ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି କୃ ଚ  େଗା ାୟତ YVY0317578
ୀ /145953 49 169 968େଶୖଳବାଳା ସାମ ରାୟ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାମ ରାୟ YVY0317586
ୀ /155954 43 169 969ସସିତା ମହା ି ସା ବିକାଶ ଚ  ମହା ି JTV2548386

ପ ୁ /155955 25 169 970ଅଭିରୁପ ପରିଡା ପି ଭାଗୀରଥି ପରିଡା YVY1022938
ୀ /165956 67 169 971ପଭାବତୀ ମହା ି ସା ଇଶରଚ  ମହା ି YVY0207894

ପ ୁ /175957 46 169 972ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା ପି ଶତୃଘନ୍ େଜନା YVY0628792
ପ ୁ /175958 37 169 973ଅନ  କମୁାର ପ ା ପି ବଳରାମ ପ ା YVY0143461
ପ ୁ /175959 32 169 974ବିକାଶ ପ ା ପି ବଳରାମ ପ ା YVY0143479
ୀ /175960 43 169 975ସସିତା ସାଇଁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା YVY0628784
ୀ /U/175961 57 169 976ବାସ ି ମିଶ ସା ଶ ଷର୍ ଣ ମିଶ YVY0917773
ୀ /185962 33 169 977ପିୟଦଶର୍ନୀ ପତି ପି ରଘନୁାଥ ପତି JTV2548709
ୀ /195963 44 169 978ଉ ରା ରାଣୀ ନାଏକ ସା ଦୟାନିଧି ନାଏକ JTV2547966
ୀ /205964 33 169 979େସୗଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାଇଁ JTV2548022

ପ ୁ /215965 65 169 980ଭୁବେନଶର ପ ା ପି ଭରତ ପ ା YVY0143487
ୀ /215966 36 169 981େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ପ ା ପି ଗଗନବିହାରୀ ପ ା JTV2548014

ପ ୁ /215967 34 169 982କା ିର୍େକଶର ପ ା ପି ଭୁବେନଶର ପ ା JTV2547990
ପ ୁ /2/C/25968 23 169 983ଅମନ ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY1139666
ପ ୁ /225969 55 169 984ସଷୁମା େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/026210
ପ ୁ /225970 48 169 985ନେର  କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା JTV2548733
ୀ /225971 40 169 986ମାଳିନୀ େବେହରା ସା ନେର ୍ତ କମୁାର େବେହରା JTV2547891

ପ ୁ /225972 38 169 987ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ମରୁଲୀଧର େବେହରା JTV2548295
ପ ୁ /225973 37 169 988ଚିଦାନ  େବେହରା ମା ସଷୁମା େବେହରା JTV2547974
ୀ /225974 33 169 989େସୗମଯ୍ ଦାସ ପି ବିଜନ ଦାସ YVY1275700

ପ ୁ /225975 21 169 990ପକାଶ ସା ପି ଶତୁଘ ସା YVY1275221
ପ ୁ /225976 48 169 991ସହି ୁ କମୁାର ସିଂହ ପି ସାନ  ଚ  ସିଂହ JTV2548048
ୀ /225977 40 169 992ସାଗରିକା ସିଂହ ସା ସହି ୁ କମୁାର ସିଂହ JTV2547941
ୀ /235978 35 169 993ସସିତା ପଧାନ ପି ଜୟ  ପଧାନ JTV2547883

ପ ୁ /245979 33 169 994ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଶବିରାମ େବେହରା JTV2547842
ୀ /255980 37 169 995ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ପି ଶ ଷର୍ଣ ସାହୁ JTV2548378

ପ ୁ /265981 38 169 996ଜିେତ  ପସାଦ ଦାଶ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ଦାଶ YVY1023001
ୀ /265982 36 169 997ପିୟଦଶ ିର୍ନି ଦାଶ ସା ଜିେତ  ପସାଦ ଦାଶ YVY1022995
ୀ /265983 52 169 998କନିୁ ନାୟକ ସା େଗାବି  ଚ  ନାୟକ YVY1022979
ୀ /265984 29 169 999ମଧସିୁତା ନାୟକ ପି େଗାବି  ନାୟକ YVY1023019

ପ ୁ /265985 26 169 1000ଚ  କା  ନାୟକ ପି େଗାବି  ପସାଦ ନାୟକ YVY1023043
ପ ୁ /265986 37 169 1001ଜିତୁ ପାରିେମଶ ପି ଜିବୁ ମଷୂା JTV2547859
ପ ୁ /265987 45 169 1002ଅଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବହାନ  ସାଇଁ JTV2548287
ୀ /275988 23 169 1003ଅନୁରାଧା ଦଲାଇ ପି ଅେଶାକ ଦଲାଇ YVY1157692
ୀ /275989 33 169 1004ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମଲିକ ପି ଶୀଧର ମଲିକ JTV2548170
ପ ୁ /275990 32 169 1005ମାନସ ରଂଜନ ମଲିକ ପି ଶୀଧର ମଲିକ JTV2548162
ୀ /275991 49 169 1006େଜଯ୍ା ନ୍ା ପ ନାୟକ ସା ମେନାର ନ ପ ନାୟକ JTV2547982
ୀ /285992 35 169 1007ମମତାରାଣୀ େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା JTV2547867
ୀ /295993 46 169 1008ମିନତି ପୟଦଶର୍ନୀ ପି ପଭାକର େସଠୀ JTV2548337
ୀ /295994 43 169 1009ମମତା ପ ା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0819938
ପ ୁ /295995 37 169 1010ଅବିନାଶ ପିୟଦଶର୍ନ ପି ପଭାକର େସଠୀ JTV2547818
ୀ /305996 33 169 1011ବ ନା ଦାଶ ପି ନିତାଇ ବଲଭ ଦାଶ JTV2548154
ୀ /315997 39 169 1012ମଧସିୁତା ପ ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା JTV2548550
ୀ /325998 64 169 1013ନମତା ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YVY0143495
ପ ୁ /335999 46 169 1014ସଧୁାଂଶ ୁଭୂଷଣ ମହାପାତ ପି ମଧସୁଦୁନ ରଣା YVY0491480
ୀ /336000 44 169 1015ସ ର୍ଲତା ମହାପାତ ସା ସଧୁାଂଶ ୁଭୂଷଣ ମହାପାତ YVY0491498
ୀ /346001 40 169 1016ଯେଶାଦା ଚ ତି ସା ବିଶଜିତ୍ ଚ ତି JTV2548147
ପ ୁ /346002 49 169 1017ଅଭୟ କମୁାର ପତି ପି ଅନ  କମୁାର ପତି JTV2547958
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ୀ /346003 42 169 1018ମଧମିୁତା ପତି ସା ଅଭୟ କମୁାର ପତି JTV2548485
ୀ /346004 52 169 1019ନିମର୍ଳା ପହରାଜ ସା ଦୁଃଶାସନ ପହରାଜ JTV2548139

ପ ୁ /346005 55 169 1020ର ନ କମୁାର ସାମଲ ପି ଧରଣୀଧର ସାମଲ JTV2548121
ୀ /346006 50 169 1021ସଂଘମିତା ସାମଲ ସା ର ନ କମୁାର ସାମଲ JTV2548113

ପ ୁ /356007 53 169 1022ପଦିପ କମୁାର ବାରିକ ପି ଶରତ ଚ  ବାରିକ JTV2436186
ୀ /356008 44 169 1023ସରିତା ବାରିକ ସା ପଦିପ କମୁାର ବାରିକ YVY0143693
ୀ /366009 45 169 1024ପତିଭା ସାମ ରାୟ ସା ସମୀର କମୁାର ସାମ ରାୟ JTV2548071

ପ ୁ /T - 366010 45 169 1025େଜଯ୍ାତିର ନ ପରିଡା ପି ଦୟାନିଧି ପରିଡା YVY0192278
ୀ /376011 42 169 1026ସରିତା ମହା ି ପି ପତାପ ଚ  ମହା ି JTV2548329

ପ ୁ /386012 36 169 1027ସେ ାଷ କମୁାର କର ପି ନାରାୟଣ ଚ  କର YVY0143511
ୀ /386013 34 169 1028ଅନୂସୟା କର ପି ନାରାୟଣ କର YVY0143503

ପ ୁ /396014 41 169 1029ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େବେହରା JTV2436434
ୀ /396015 37 169 1030ସନୁୀତା ଦାସ ପି ଧୀେରନ୍ କମୁାର ଦାସ JTV2548584

ପ ୁ /396016 38 169 1031ତୁଷାରକା  ମହାପାତ ପି ଉମାକା  ମହାପାତ JTV2548717
ପ ୁ /396017 36 169 1032ସମୀରକା  ମହାପାତ ପି ଉମାକା  ମହାପାତ JTV2548311
ୀ /396018 63 169 1033ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଷଡ ୀ ସା ଉମାକା  ମହାପାତ JTV2548428
ୀ /406019 35 169 1034କ୍ଷୀେରାଦାରାଣୀ େବଶା ପି ସହେଦବ େବଶା JTV2548097
ୀ /406020 33 169 1035ଯେଶାଦାରାଣୀ େବଶା ପି ସହେଦବ େବଶା JTV2548352

ପ ୁ /406021 52 169 1036ଟିପ ୁସିଂହ ପି ଲାଦୁ ସିଂହ JTV2548451
ୀ /406022 43 169 1037ଗୀତା ଳି ସିଂହ ସା ଟିପ ୁସିଂହ JTV2548477
ୀ /416023 38 169 1038ଶାଶତୀ ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ପ ନାୟକ ପି ରବିନାରାୟଣ ପ ନାୟକ JTV2548246

ପ ୁ /426024 33 169 1039ଚିନୟ ପସାଦ ପି ବିଭୁ ପସାଦ େଲ ା JTV2548469
ୀ /436025 33 169 1040ରିଚି କାନୁନ୍େଗା ପି ଅସିତ ର ନ କାନୁନ୍େଗା JTV2548444

ପ ୁ /436026 52 169 1041ରାମ ବାହାଦୁର ଥାପା ପି କରୀ ବାହାଦୁର ଥାପା YVY1109982
ୀ /436027 47 169 1042ରେଜା େଦବୀ ଥାପା ସା ରାମ ବାହାଦୁର ଥାପା YVY1109990

ପ ୁ /436028 21 169 1043େଟେକ ରା ଥାପା ପି ରାମ ବାହାଦୁର ଥାପା YVY1110154
ପ ୁ /446029 36 169 1044ସଚିନ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ଜୀବନ ବଲଭ ଦାସ JTV2548303
ୀ /446030 63 169 1045େସୗଦାମିନି ମହା ି ସା ନେର  କମୁାର ମହାପାତ YVY0491951

ପ ୁ /446031 35 169 1046ସଶୁା  େସଣ ପି େଯାଗୀ େସଣ JTV2548634
ୀ /456032 21 169 1047ଐସଯଯ୍ର୍ା ରାୟ ପି େଦବ େଜଯ୍ାତି ରାୟ YVY1151265
ୀ /456033 21 169 1048େଶହ ାଳି ତିପାଠୀ ପି ପଭାସ ତିପାଠୀ YVY1278043
ୀ /466034 49 169 1049ସାସତୀ ମହା ି ପି େହମଂତ କମୁାର ମହା ି YVY1110139

ପ ୁ /466035 59 169 1050ସମର କମୁାର ନାୟକ ପି ସଦାନ  ନାୟକ JTV2548238
ୀ /466036 48 169 1051େରଣବୁାଳା ନାୟକ ସା ସମର କମୁାର ନାୟକ JTV2548196

ପ ୁ /466037 28 169 1052ସାଗର ନାୟକ ପି ସମର କମୁାର ନାୟକ YVY0628685
ୀ /476038 46 169 1053ସପୁଭା ମହା ି ସା ବିମଳଭୂଷଣ ମହା ି JTV2548220
ୀ /486039 58 169 1054ନିେବଦିତା ମହା ି ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ନାୟକ YVY0716597

ପ ୁ /486040 35 169 1055ସମିତ୍ ପ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ନାୟକ JTV2548204
ପ ୁ /486041 32 169 1056ସଜିୁତ୍ ପ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ନାୟକ JTV2548212
ପ ୁ /486042 65 169 1057ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ନାୟକ ପି କୃ  େମାହନ ପ ନାୟକ YVY0746883
ୀ /496043 59 169 1058ଶୀମତୀ ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ଶୀ ତିେଲାଚନ େସଠୀ YVY0143537
ପ ୁ /496044 26 169 1059ଅଭିେ◌ଷକ ମହାପାତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ YVY1291566
ପ ୁ /496045 22 169 1060ଅଭିଜିତ ମହାପାତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ YVY1291269
ପ ୁ /496046 62 169 1061ତିେଲାଚନ େସଠୀ ପି େହେରକୃଷ େସଠୀ YVY0143529
ୀ /496047 38 169 1062ସକୁା ୀ େସଠୀ ସା ବିମାଧର େସଠୀ YVY0143545

ପ ୁ /496048 24 169 1063ସତିୃ ର ନ ସାଇଁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ YVY1022912
ପ ୁ /506049 41 169 1064େଦବବତ ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି JTV1436377
ପ ୁ /516050 65 169 1065ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ ପି କୃ ଚ  ବାରିକ JTV2548055
ୀ /516051 59 169 1066ସଲିଳାବାଳା ବାରିକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ JTV2548188
ପ ୁ /516052 50 169 1067ରାମଚ  ମହାରଣା ପି ମାଧବ ମହାରଣା JTV2548030
ପ ୁ /516053 49 169 1068ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା ପି ମାଧବ ମହାରଣା JTV2548618
ୀ /516054 44 169 1069ସଚିୁ ପ ନାୟକ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ନାୟକ YVY0408286
ୀ /516055 40 169 1070ନୀଳବୀଚି ପ ନାୟକ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ନାୟକ YVY0408278
ପ ୁ /516056 32 169 1071ସେଚତନ ପ ନାୟକ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ନାୟକ YVY0408294
ୀ /516057 63 169 1072ମୀରା ପ ନାୟକ ସା ନିମାଇଁଚରଣ ପ ନାୟକ JTV2548626
ୀ /516058 39 169 1073ରୁଚିରା ପ ନାୟକ ପି ନିମାଇଁଚରଣ ପ ନାୟକ JTV2548402
ୀ /526059 43 169 1074ପଜ୍ଞା ପଭା ଖ ୁ ିଆ ସା ଅଭୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY1204858
ୀ /526060 36 169 1075ସିମାରାଣୀ ଖୁ ିଆ ସା ତନୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY1204866
ପ ୁ /526061 35 169 1076ଶବିାଶଷି ମିଶ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ କମୁାର ମିଶ JTV2548394
ପ ୁ /536062 25 169 1077ସଭୁମ ପସାଦ ବିସ୍ଵାଲ ପି ରେମଶଚଂଦ ବିସ୍ଵାଲ YVY1151638
ପ ୁ /536063 47 169 1078ଭଗବତୀ ପସାଦ ପାଢି ପି ତିେଲାଚନ ପାଢି YVY0491969
ପ ୁ /536064 60 169 1079ସଯୂଯ୍ର୍ ଶତପଥୀ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଶତପଥୀ JTV2548683

98 107/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 44ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /546065 38 169 1080ସାରଦା ପସନନ୍  ନାୟକ ପି େହମ  କମୁାର ନାୟକ JTV2548089
ପ ୁ /556066 56 169 1081କମଳ ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ JTV2548592
ୀ /556067 53 169 1082କବିତା ଦାସ ସା କମଳ ଦାସ JTV2548543

ପ ୁ /566068 36 169 1083ଶେୁଭ ୁ େଶଖର ପହରାଜ ପି ସେୁର ନାଥ ପହରାଜ JTV2548600
ପ ୁ /576069 48 169 1084ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା ପି ପଦନାଭ େବେହରା YVY0799817
ୀ /576070 39 169 1085େଗାଲାପ କାଠୁଆ ସା ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା YVY0799825

ପ ୁ /576071 36 169 1086ଶବି କାଠୁଆ ପି ନେର  କାଠୁଆ JTV2548667
ୀ /576072 32 169 1087ପତିମା କାଠୁଆ ପି ନେର  କାଠୁଆ JTV2548816

ପ ୁ /D-576073 21 169 1088ପତୀକ ଧଳ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଧଳ YVY1138403
ୀ /586074 38 169 1089ଆଦଯ୍ାଶକି୍ତ ଦାଶ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାଶ JTV2548766

ପ ୁ /586075 25 169 1090ସଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ରାଉତ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ରାଉତ YVY0917757
ୀ /D/586076 54 169 1091େମନକା ମହାପାତ ସା ଦି ି ରଞନ ମହାପାତ YVY0820076

ପ ୁ /D/586077 51 169 1092ଦି ି ରଞନ ମହାପାତ ପି ଜୀବନ ବଲଭ ମହାପାତ YVY0820084
ୀ /D/586078 27 169 1093ପନୁମ ମହାପାତ ପି ଦି ି ରଞନ ମହାପାତ YVY0820068
ୀ /D/586079 26 169 1094େସାନମ୍ ମହାପାତ ପି ଦି ିରଞନ ମହାପାତ YVY0820050

ପ ୁ /D/586080 21 169 1095େଦବାଶଷି ମହାପାତ ପି ଦି ୀରଂଜନ ମହାପାତ YVY1191857
ପ ୁ /596081 67 169 1096ଅରକ୍ଷୀତ ନାୟକ ପି ସଗର୍ତ କାହନ୍  ୁଚରଣ ନାୟକ JTV1685213
ୀ /596082 64 169 1097ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ଅରକ୍ଷୀତ ନାୟକ JTV1685353

ପ ୁ /596083 55 169 1098ଉେଗସନ ନାୟକ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ନାୟକ JTV1685254
ୀ /596084 23 169 1099େଜଯ୍ାତିମୟୀ ନାୟକ ପି ଜୀେତନ କମୁାର ନାୟକ YVY1148287

ପ ୁ /596085 34 169 1100ସଂଗାମ ପରିଡା ପି ଶରତ ଚ  ପରିଡା JTV2548790
ପ ୁ /606086 33 169 1101ସଦୁୀ  କାନୁନ୍େଗା ପି ଦୁଃଖୀର ନ କାନୁନ୍େଗା JTV2548840
ପ ୁ /606087 32 169 1102ସ ି  କମୁାର କାନୁନ୍େଗା ପି ଦୁଃଖୀର ନ କାନୁନ୍େଗା JTV2548568
ୀ /606088 38 169 1103େହମାମାଳିନୀ ପତି ସା ସେରାଜ କମୁାର ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ YVY0819904

ପ ୁ /616089 47 169 1104ଅ ୁର୍ନାନ  ବାଘ ପି ଧବେଳଶର ବାଘ JTV2548691
ୀ /616090 23 169 1105ସଭୁଶୀ ମଲିକ ପି ସକୁା  କମୁାର ମଲିକ YVY1151612
ୀ /616091 35 169 1106ସତିୃେରଖା ରାୟ ପି ବିଚିତାନ  ବାଘ JTV2548782
ୀ /616092 41 169 1107ସୀମା ସାଶତି ସାଇଁ ସା ଅ ୁର୍ନାନ  ବାଘ JTV2548436

ପ ୁ /626093 66 169 1108ସ ିଦାନ  ମହା ି ପି ଲି ରାଜ ମହା ି JTV2548808
ୀ /626094 62 169 1109ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ସ ିଦାନ  ମହା ି JTV2548832
ୀ /626095 38 169 1110ଶଭୁଶୀ ମହା ି ପି ସ ିଦାନ  ମହା ି JTV2548642
ୀ /626096 35 169 1111ଇତିଶୀ ମହା ି ପି ସ ିଦାନ  ମହା ି JTV2548675

ପ ୁ /626097 34 169 1112େସୗରଭ କମୁାର ମହା ି ପି ସ ିଦାନ  ମହା ି JTV2548741
ପ ୁ /636098 23 169 1113େଦବାଶଷି ବାରିକ ପି ଧବୃାନ  ବାରିକ YVY1022987
ୀ /636099 35 169 1114ମହାେଶତା ଦାଶ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାଶ JTV2548501

ପ ୁ /636100 36 169 1115ପଜ୍ଞାପଦ ଷଡ ୀ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ଷଡ ୀ JTV2548758
ପ ୁ /636101 33 169 1116ସଭୂପଦ ଷଡ ୀ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ଷଡ ୀ YVY0207902
ୀ /646102 50 169 1117ବାସ ୀ େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା JTV2548519

ପ ୁ /656103 35 169 1118େଗୗରବ ସିଂହ ପି ଶାଶ  େଶଖର ସିଂହ JTV2548824
ପ ୁ /666104 32 169 1119ରାେଜଶ ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି JTV2548774
ପ ୁ /686105 64 169 1120ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା ପି ଗେଣଶର େଜନା YVY0834739
ୀ /686106 57 169 1121ସବିତା େଜନା ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା YVY0799692
ୀ /686107 22 169 1122ଶତା ୀ େଜନା ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା YVY1073204
ୀ /686108 31 169 1123େସାନାଲୀ ମିଶ ପି ଗ ାଧର ମିଶ YVY0192294
ୀ /686109 44 169 1124ପମିଳା ସାହୁ ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ପରିଡା YVY0192286

ପ ୁ /696110 62 169 1125ଊମାକାଂତ ଦାସ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ YVY1109891
ୀ /696111 53 169 1126ମମତା ଦାସ ସା ଊମାକାଂତ ଦାସ YVY1110063
ୀ /696112 28 169 1127ମନୀଷା ଦାସ ପି ଊମାକାଂତ ଦାସ YVY1110055

ପ ୁ /696113 26 169 1128ଅଭୀଜୀତ ଦାସ ପି ଊମାକାଂତ ଦାସ YVY1110048
ପ ୁ /696114 29 169 1129ହିମାଂଶ ୁଭୂଷଣ ରାଉତ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ରାଉତ YVY0491506
ୀ /706115 51 169 1130େମନକା ମହାପାତ ସା ଦୀ ି ର ନ ମହାପାତ YVY0492025
ପ ୁ /706116 51 169 1131ଦି ି ର ନ ମହାରଣା ପି ଜୀବନବଲଭ ମହାପାତ YVY0492017
ୀ /716117 30 169 1132ସାତୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ପେବାଧ କମୁାର ମହାପାତ YVY0491514
ପ ୁ /726118 32 169 1133କମଳାକା  ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YVY0629915
ପ ୁ /736119 24 169 1134ସିତାଶଂୁ େବହୁରା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େବହୁରା YVY1038611
ୀ /736120 34 169 1135ଇତିଶୀ ଦାସ ସା ବିଶଜିତ ପରିଡା YVY1038660
ପ ୁ /736121 63 169 1136ଅଭୟକମୁାର ଦାଶ ପି ନେର  ନାଥ ଦାଶ OR/06/043/028334
ୀ /736122 59 169 1137ପତିଭା ଦାଶ ସା ଅଭୟ କମୁାର ଦାଶ OR/06/043/028335
ପ ୁ /736123 23 169 1138ଶାରଦା ପସନନ୍ ଦାଶ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ YVY1038629
ପ ୁ /736124 43 169 1139ବିଶଜିତ ପରିଡା ପି ଲକ୍ଷଣ ପରିଡା YVY1038645
ୀ /736125 43 169 1140ସମିୁତା ସାହୁ ସା ଅଜୟ ସାହୁ YVY1038595
ପ ୁ /746126 41 169 1141ପଭାକର େସଠୀ ପି ଦୁେଯଯ୍ାଧନ େସଠୀ YVY0629931
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ୀ /746127 38 169 1142େଗୗରୀ େସଠୀ ସା ପଭାକର େସଠୀ YVY0629907
ୀ /756128 30 169 1143ସଦୁୀ ା ରାଣୀ ବାରିକ ପି ଧୁବାନ  ବାରିକ YVY0299479
ୀ /756129 29 169 1144ଶଶୁୀ ସଭୁଶୀ େସଠୀ ପି ବନମାଳୀ େସଠୀ YVY0492355
ୀ /00006130 48 169 1145କ୍ଷୀେରାଦ ବାଳା ପ ା ସା ରବିନାରାୟଣ ପ ା YVY0492397

ପ ୁ /766131 27 169 1146େସୖାମଯ୍ ର ନ ପ ା ପି ରବିନାରାୟଣ ପ ା YVY0799767
ୀ /776132 35 169 1147ସନିୁତା ବାରିକ ମା ରାଧାମଣି େଦଇ YVY0492611
ୀ /776133 32 169 1148ବନିତା ବାରିକ ମା ରାଧାମଣି େଦଇ YVY0492629
ୀ /776134 30 169 1149ଶି ା ନ ପି ଶୀକା  ନ YVY0492645
ୀ /786135 23 169 1150ସମୁନ୍ େବହୁରା ସା ଅନ  ପରିଡା YVY1034644

ପ ୁ /786136 77 169 1151ଶ ଶର୍ଣ ମିଶ ପି ପରମାନଦ ମିଶ YVY0819896
ୀ /786137 31 169 1152କ୍ଷଣପଭା ମିଶ ପି ସକଂଷର୍ ଣ ମିଶ YVY0491472

ପ ୁ /786138 27 169 1153ବିଶଜିତ ମିଶ ପି ସକଂଷର୍ ଣ ମିଶ YVY0820001
ପ ୁ /786139 39 169 1154ଅନ  ପରିଡା ପି ତିନାଥ ପରିଡା YVY1034636
ପ ୁ /786140 48 169 1155ବିଶନାଥ ପଧାନ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ YVY0820027
ୀ /786141 44 169 1156ସେୁଲାଚନା ପଧାନ ସା ବିଶନାଥ ପଧାନ YVY0820035
ୀ /786142 28 169 1157ପଜ୍ଞା ସାମ ରାୟ ପି ଜୀବନାନ  ସାମ ରାୟ YVY0576231

ପ ୁ /786143 34 169 1158ଅଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଯାେଗ  ସାଇଁ YVY0917427
ପ ୁ /796144 27 169 1159ସ ୀପ ପ ା ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ପ ା YVY0725978
ୀ /806145 58 169 1160ବ ିତା ଦାସ ସା ରଣଜିତ ଦାସ OR/06/043/028110

ପ ୁ /816146 47 169 1161ପ ଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ମଦନ େମାହନ ଦାଶ YVY0628743
ୀ /816147 38 169 1162େସାନାଲି ନ ସା ପ ଜ କମୁାର ଦାଶ YVY0629881

ପ ୁ /826148 28 169 1163ରତି ର ନ ପ ନାୟକ ପି ଚି ର ନ ପ ନାୟକ YVY0629691
ପ ୁ /836149 39 169 1164ଧନ ୟ ଶତପଥୀ ପି ମଧସୁଦୂନ ଶତପଥୀ YVY0628719
ୀ /856150 52 169 1165ମେନାରମା େବେହରା ସା ଡମରୁଧର େବେହରା YVY1022920

ପ ୁ /856151 23 169 1166ଧମର୍ରାଜ େବେହରା ପି ଡମରୁଧର େବେହରା YVY1022862
ପ ୁ /856152 23 169 1167ବିସ୍ଵଜୀତ େବେହରା ପି ନାରନ େବେହରା YVY1110147
ପ ୁ /I/966153 22 169 1168ରାହୁଲ େମାହ ି ପି ୁ ପି ରବୀ  େମାହ ି ରବି YVY1139161
ୀ /1066154 25 169 1169ଇ ିତା ମହା ି ପି ଅେଦୖତ କମୁାର ମହା ି YVY0917625
ୀ /1066155 26 169 1170ପଜ୍ଞା ପରମିତା ପତି ପି େହମ  କମୁାର ପତି YVY1022946
ୀ /1066156 23 169 1171ପଣୁିର୍ମା େସଠୀ ପି ଅନିରୁ  େସଠୀ YVY1151620
ୀ /1076157 38 169 1172ସସିତା ବାରିକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ବାରିକ YVY0819888
ୀ /1086158 25 169 1173େଶୖଲୀ ସମୁନ ମା େସୗଦାମିନୀ ମହା ି YVY0917492
ୀ /1096159 22 169 1174ରସୀତା ପଧାନ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ ପଧାନ YVY1151273
ୀ /1216160 26 169 1175ଦୀକ୍ଷା ଦୃଶଦବତୀ ପି ଶୀ ପେମାଦ କମୁାର େଜନା YVY0799676
ୀ /1216161 28 169 1176ଶଭୁଦା ପଣବାକ୍ଷରା ପି ଧନ ୟ ଦାସ YVY0917732
ୀ /1216162 26 169 1177ଶା ା ସରସତୀ ପି ଶୀ ପେମାଦ କମୁାର େଜନା YVY0799668

ପ ୁ /1226163 42 169 1178ପସାଂତ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃ  ପ ନାୟକ YVY1110113
ୀ /1226164 32 169 1179କ ନା ପ ନାୟକ ସା ପସାଂତ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY1110121

ପ ୁ /1346165 21 169 1180ସବୁତ ଶ ର ରାଉତ ପି ପବିତ େମାହନ ରାଉତ YVY1151257
ପ ୁ /1436166 23 169 1181େସନ୍ହାଶଷି ମହାପାତ ପି ପେବାଧ କମୁାର ମହାପାତ YVY1038579
ୀ /1826167 50 169 1182କନିୁ ପରିଡା ସା ଲକ୍ଷଣ ପରିଡା YVY1023035
ପ ୁ /5636168 22 169 1183ସିମା  େଶଖର େସନାପତି ମା ସସୀତା େସନାପତି YVY1280718
ୀ /5666169 61 169 1184ଜୟ ୀ ରଥ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ରଥ YVY1022870
ୀ /5666170 45 169 1185ଅନିତା ରଥ ସା ରବି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ YVY0628701

ପ ୁ /5666171 46 169 1186ରବି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ପି ମଧସୁଦୂନ ଶତପଥୀ YVY0628693
ୀ /2-C/7, PL6172 26 169 1187ଅଯଶୁୀ ପଟନାୟକ ପି ଜତିଂଦନାଥ ପଟନାୟକ YVY1212752

ପ ୁ /Arunoday6173 57 169 1188ସଂଦୀପ କମୁାର େଜନା  - ସାସୀତା େଜନା YVY1187152
ୀ /LINK ROA6174 47 169 1189ଗାୟତୀ କର ସା ରେମଶ ତିପାଠୀ YVY1140649
ୀ /LINK ROA6175 20 169 1190ଦିଵ୍ଯା ସାରଂଗୀ ପି ରସରନଜାନ ସାରଂଗୀ YVY1225275
ପ ୁ /Mahaveer6176 26 169 1191ଵିଶଲ େଲାଢ଼ା ପି ରାେଜ  େଲାଢ଼ା YVY1186998
ୀ /P.C.SARKA6177 24 169 1192ପଟୁୁଲ ବିସ୍ଵାସ ପି ନେରଶ ବିସ୍ଵାସ YVY1228584
ପ ୁ /P.C.SARKA6178 33 169 1193ରୁପନ ଦାସ ମହାପାତ - ନେରଶ ବିସ୍ଵାସ YVY1198019
ପ ୁ /P.C.SARKA6179 33 169 1194ରୁପନ ଦାସ ମହାପାତ ପି ରାମନ୍ାରାଯଣ ଦାସ ମହାପାତ YVY1228592
ପ ୁ /Sahu Bhaw6180 25 169 1195ଅନ୍େଵଶ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି YVY1199629
ୀ /Sarojini6181 22 169 1196େସତା ସାରଂଗୀ ପି ରସରନଜାନ ସାରଂଗୀ YVY1187509
ୀ /16182 32 169 1197ଝରଣା ବିଶାଳ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0917146
ପ ୁ /16183 44 169 1198ରଣଜିତ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଟହଲି ପସାଦ ସାହୁ YVY0819920
ପ ୁ /N/1 KALYA6184 22 169 1199ଶଵିମ ପଧାନ ମା ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ YVY1139088
ପ ୁ /2H Mahavi6185 21 169 1200ସେମଶ ମହାପାତ ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହାପେତା YVY1140557
ପ ୁ /36186 47 169 1201ଇଶର ବାଗରିଆ ପି ଡମରୁ ବାଗରିଆ OR/06/043/028714
ୀ /36187 71 169 1202ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ପଟନାୟକ ସା ବିଜୟ ପଟନାୟକ OR/06/043/028709
ୀ /36188 63 169 1203ଉଷାବାଳା ପଟନାୟକ ସା ଅଭୟ ପଟନାୟକ OR/06/043/028712
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ପ ୁ /36189 45 169 1204ମହାେଦବ ଶକୁଳିଆ ପି ପିତବାସ ଶକୁଳିଆ JTV1549997
ପ ୁ /H/S-36190 25 169 1205େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ସାହୂ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY1198571
ୀ /046191 28 169 1206େପଶୀତା ଆରିଆ ଭୂଷଣ େଚୗରସି ସା େଦବାସିସ େଚୗରସିଆ YVY1140961

ପ ୁ /46192 65 169 1207ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ OR/06/043/028832
ୀ /46193 41 169 1208ରଶିତା ସାଇଁ ସା ଅରିଜିତ ସାଇଁ YVY0831099

ପ ୁ /56194 33 169 1209ମହ ଦ ଆଶ୍ଫାକ୍ ଅେହ ଦ ଜ ପି ଶାହାଜାହାନ୍ ନଉମାନି YVY0819995
ୀ /56195 70 169 1210େଶୖଳବାଳା େଜନା ସା ମେହଶର େଜନା OR/06/043/028654

ପ ୁ /56196 68 169 1211ତିେଲାଚନ େଜନା ପି ଗେଣଶର େଜନା OR/06/043/028656
ୀ /56197 59 169 1212ମିନାକମୁାରୀ େଜନା ସା ତୀେଲାଚନ େଜନା OR/06/043/028657

ପ ୁ /56198 67 169 1213ସହେଦବ ପାଳ ପି ବନମାଳୀ ପାଳ OR/06/043/028658
ୀ /56199 65 169 1214ସଧୁାଂଶବୁାଳା ପାଳ ସା ସହେଦବ ପାଳ JTV1437011

ପ ୁ /56200 41 169 1215ଅମୀୟ େଜଯ୍ାତି ପାଳ ପି ସହେଦବ ପାଳ JTV1436856
ପ ୁ /56201 39 169 1216ଚିନୟେଜଯ୍ାତି ପାଳ ପି ସହେଦବ ପାଳ JTV1437029
ୀ /56202 29 169 1217ରୁକସାର ପରବିନ ପି ମହ ଦ ରେହମାନ YVY1148311

ପ ୁ /56203 23 169 1218େମେହବୁର ରେହମାନ ପି ଏମ ଡି େରେହମାନ YVY1148238
ୀ /066204 41 169 1219ସିତା ସାଇଁ ସା ର ୀତ କା  ସାଇଁ YVY1204874

ପ ୁ /66205 45 169 1220ପଦୀପ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ JTV1550144
ୀ /66206 43 169 1221ସସିତା ଦାସ ସା ପଦୀପ ଦାସ JTV1550177
ୀ /66207 42 169 1222ସଜୁାତା ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ YVY0418350
ୀ /66208 44 169 1223ସିତା ମହା ି ସା ପଦୀପ ଦାସ YVY0408260

ପ ୁ /66209 21 169 1224ରାେଜଶ ପଧାନ ପି େଗା ମ ପଧାନ YVY1148154
ପ ୁ /076210 28 169 1225େଗୗତମ ପାତ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପାତ YVY1151646
ୀ /076211 23 169 1226େସାନାଲୀ ପାତ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପାତ YVY1151653

ପ ୁ /76212 58 169 1227ଦୀପକ େଚୗଧରୁୀ ପି ବଟକୃ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/302678
ୀ /76213 57 169 1228ପଦାବତୀ େଦବୀ ପି କି ଚ  ଷଢ ୀ OR/06/043/026289
ୀ /76214 45 169 1229ସେୁଚତା ଷଢ ୀ ସା ବାଲୁେ ଶର ଷଢ ୀ JTV1653161

ପ ୁ /76215 81 169 1230କି ଚ  ଷଡ ୀ ପି େଲାକନାଥ ଷଡ ୀ OR/06/043/026287
ପ ୁ /76216 52 169 1231ବାଲୁେ ଶର ଷଢ ୀ ପି କି  ଚ  ଷଢ ୀ OR/06/043/026290
ପ ୁ /86217 38 169 1232ବାସେୁଦବ ମହାପାତ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପସାଦ ମହାପାତ YVY0819987
ୀ /86218 33 169 1233ିତିପଜ୍ଞା ଶତପଥୀ ସା ବାସେୁଦବ ମହାପାତ YVY0819946
ୀ /86219 85 169 1234କନକଲତା ସାଇଁ ସା ଦୀନବ ୁ ସାଇଁ OR/06/043/028644
ୀ /86220 83 169 1235ଧିରା ସାଇଁ ସା ତିେଲାଚନ ସାଇଁ OR/06/043/028649
ୀ /86221 81 169 1236ଶୟନା ସାଇଁ ସା ବିଶନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/028630

ପ ୁ /86222 74 169 1237େପମାନ  ସାଇଁ ପି ମାୟାଧର ସାଇଁ OR/06/043/028631
ପ ୁ /86223 72 169 1238ହୃଦାନ  ସାଇଁ ପି ମାୟାଧର ସାଇଁ OR/06/043/028636
ୀ /86224 70 169 1239ନମିତା ସାଇଁ ସା େପମାନ  ସାଇଁ YVY0988964
ୀ /86225 63 169 1240ମ ରୀ ସାଇଁ ସା ହୃଦାନ  ସାଇଁ OR/06/043/028637

ପ ୁ /86226 56 169 1241ଆେଲାକ ସାଇଁ ପି ଦୀନବ ୁ ସାଇଁ OR/06/043/028648
ପ ୁ /86227 56 169 1242ତୁଷାରକା ି ସାଇଁ ପି ବିଶନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/028633
ପ ୁ /86228 55 169 1243ବିଶନାଥ ସାଇଁ ପି ମାୟାଧର ସାଇଁ OR/06/043/028629
ୀ /86229 53 169 1244ଗିରିଧାରୀ ସାଇଁ ପି ହୃଦାନ  ସାଇଁ OR/06/043/028639
ୀ /86230 53 169 1245ନମିତା ସାଇଁ ସା ଦୀପକ ସାଇଁ JTV1550086
ୀ /86231 52 169 1246େଜଯ୍ାତିଶୀ ସାଇଁ ସା ଅେଶାକ ସାଇଁ OR/06/043/028646
ୀ /86232 51 169 1247ରୀନା ସାଇଁ ପି ବିଶନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/028634

ପ ୁ /86233 50 169 1248ଅରିଜିତ କା ି ସାଇଁ ପି ବିଶନାଥ ସାଇଁ JTV1436625
ପ ୁ /86234 48 169 1249ରଣଜିତକା  ସାଇଁ ପି ତିେଲାଚନ ସାଇଁ JTV1436617
ୀ /86235 47 169 1250ସିତା ସାଇଁ ସା ତୁଷାର କା ି ସାଇଁ JTV1436948
ୀ /86236 45 169 1251େଦବବାଳା ସାଇଁ ସା ଶଶ୍  ସାଇଁ JTV1437193
ୀ /86237 45 169 1252ଇଲା ସାଇଁ ପି ବିଶନାଥ ସାଇଁ JTV1436955
ପ ୁ /86238 41 169 1253ଚିଦାନ  ସାଇଁ ପି ହୃଦାନ  ସାଇଁ JTV1550136
ୀ /86239 38 169 1254ହରପିୟା ସାଇଁ ସା ତପନ କମୁାର ସାଇଁ YVY0573055
ପ ୁ /86240 38 169 1255ଶବିାନ  ସାଇଁ ପି ହୃଦାନ  ସାଇଁ JTV1437045
ପ ୁ /96241 85 169 1256ବଜ ସ ୁ ର ମିଶ ପି କାଶୀନାଥ ମିଶ JTV1436484
ୀ /96242 50 169 1257ନିହାରିକା ନ ସା ମହ ଦ ନାସିର YVY0628669
ପ ୁ /106243 61 169 1258ପଦୀ  ଚ  େବେହରା ପି ଧମର୍ାନ  େବେହରା OR/06/043/028624
ୀ /106244 54 169 1259ସନ୍ିଗ୍ଧାରାଣୀ େବେହରା ସା ପଦୀ  ଚ  େବେହରା OR/06/043/028625
ୀ /116245 37 169 1260ରାଜଲକ୍ଷୀ ଉ ର ସିଂହ ମହାପାତ ସା େଦବଦ  ପରିଡା YVY0820043
ପ ୁ /116246 38 169 1261ବିଶର ନ ପାଢୀ ପି ବଜସ ୁ ର ପାଢୀ JTV2371300
ପ ୁ /126247 32 169 1262ରବି  ବିଶାଳ ପି ବଳରାମ ବିଶାଳ YVY0629097
ପ ୁ /126248 30 169 1263େସାମନାଥ ବିଶାଳ ପି ବଳରାମ ବିଶାଳ YVY0629105
ୀ /126249 27 169 1264ରଶତିା ବିଶାଳ ପି ବଳରାମ ବିଶାଳ YVY0629147
ୀ /126250 66 169 1265ପଭାବତୀ ମହା ି ସା ଈଶର ଚ  ମହା ି YVY0573048
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ପ ୁ /126251 65 169 1266ବୀରକିେଶାର ମହା ି ପି ରବି  ମହା ି JTV1550128
ପ ୁ /126252 61 169 1267ନିମର୍ଳ ଚ  ମହା ି ପି ରବି  କମୁାର ମହା ି OR/06/043/028617
ୀ /126253 55 169 1268ଭାରତୀ କମୁାରୀ ମହା ି ସା ନିମର୍ଳଚ  ମହା ି OR/06/043/028618

ପ ୁ /126254 43 169 1269ଦୀପକ ମହା ି ପି ଇ ମଣୀ ମହା ି JTV1681998
ପ ୁ /126255 39 169 1270ଅଶିନୀ ମହା ି ପି ଇଶର ଚ  ମହା ି JTV1682004
ୀ /126256 37 169 1271ସତଦଳା ମହା ି ପି ହୃଦୟ ଚ  ମହା ି JTV1711902

ପ ୁ /126257 34 169 1272ଚ ିର୍ତ ମହା ି ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ମହା ି JTV1698943
ପ ୁ /126258 36 169 1273ସଂଜିତ ମହା ି ପି ବୀର କିେଶାର ମହା ି JTV1698935
ପ ୁ /126259 28 169 1274ଅସିତ ମହା ି ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ମହା ି YVY0629089
ୀ /QTR no F/6260 24 169 1275ସଭୁଂଗୀ େକୗଶଲଯ୍ା ଦାସ ଦାସ ପି ଜତିଂଦ କମୁାର ଦାସ ଦାସ YVY1139328

ପ ୁ /136261 23 169 1276ସେୁର ା ନାୟକ ପି ରେମଶ ନାୟକ YVY1122076
ପ ୁ /156262 28 169 1277ସାଥର୍କ ରାଉତ ପି ସଧୁାକର ରାଉତ YVY1140110
ପ ୁ /186263 25 169 1278ନିର ନ ପାତ ପି ଦିଲିପ ପାତ YVY1148204
ୀ /226264 22 169 1279ଦ୍ଯାସା ଭୂଯାନ ପି ନିମାଇ ଁଚଂଦ ଭୂଯାନ YVY1141019

ପ ୁ /286265 21 169 1280ସମିତ କମୁାର ଦାସ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ଦାସ YVY1157668
ପ ୁ /326266 21 169 1281ମନଜୀତ େରାହନ ପି ରବୀ  କମୁାର େଜନା YVY1148170
ପ ୁ /3/46267 23 169 1282େକୖଲାଶ ଚଂଦ ସାହୂ ପି କଦୂୁରୀ ସାହୂ YVY1157676
ୀ /386268 25 169 1283ରୂପାଲୀ ନ ର ପି ସଂଜୟ ନ ର YVY1157601
ୀ /556269 24 169 1284େଜଯ୍ାତି ଅନୀଂଦିତା ସାମଲ ପି ସମୂଂତ ସାମଲ YVY1139351

ପ ୁ /596270 21 169 1285ଊମାକାଂତ ପୁ ୀ ପି ବଟକୃ  ପୁ ୀ YVY1141001
ୀ /606271 24 169 1286ସନ୍ାତା ମହା ୀ ପି ଆେଲାକ ର ନ ମହା ୀ YVY1186444
ୀ /616272 43 169 1287ନମିତା ସାହୁ ସା େଦବ।ନଂଦ ପରିଡ଼ା YVY1154780

ପ ୁ /736273 44 169 1288େହମ  କମୁାର ଦାଶ ପି ସନାତନ ଦାଶ YVY1148220
ପ ୁ /1026274 30 169 1289ତ୍ଯାମକ ଚଂଦ ସାଇଁ ସାଇଁ ପି େତୖେଲାକ୍ଯ ଚଂଦ ସାଇଁ ସାଇଁ YVY1199041
ୀ /2176275 22 169 1290ସଂଗୀତା ପରିଡ଼ା ପି ଆ ର୍ବଂଧ ୁପରିଡ଼ା YVY1140995
ୀ /2A/4/26276 30 169 1291ଟୀ ସି ା ପାତ ସା ଟୀ ଚିନୟ ପାତ YVY1199256
ୀ /3146277 23 169 1292େସାନାଲୀ ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ YVY1148113

ପ ୁ /3146278 21 169 1293ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ YVY1148188
ପ ୁ /672/c6279 23 169 1294ଅମିଚଯ୍ତୁ କର ପି ସଧୁାଂସ ୁକର YVY1138387
ପ ୁ /20376280 19 169 1295ଶ୍ଯାମ ସ ୁ ର ସାହୁ ମା ଅନର୍ ପଣୁର୍ା ସାହୂ YVY1308956
ୀ /63/B/1/946281 23 169 1296ସବର୍ାନି ରାଯ ପି ପଭାତ କମୁାର ରାୟ YVY1139393

ପ ୁ /Plot no 16282 25 169 1297ତୂଲସିରାମ େବେହରା ପି ସେୁବାଧ କମୁାର େବେହରା YVY1191774
ୀ /Mahaveer6283 28 169 1298ନିସା େଲାଢ଼ା ପି ରାେଜ  କମୁାର େଲାଢ଼ା YVY1191782

ପ ୁ /176284 75 169 1299ବଜବ ୁ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ JTV1437359
ୀ /176285 67 169 1300ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସାହୁ ସା ବଜବ ୁ ସାହୁ JTV1437748

ପ ୁ /176286 47 169 1301ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜବ ୁ ସାହୁ JTV1476886
ପ ୁ /176287 44 169 1302ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜବ ୁ ସାହୁ JTV1437367
ପ ୁ /176288 43 169 1303ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଜବ ୁ ସାହୁ JTV1476894
ୀ /176289 37 169 1304େଗୗରୀ ସନୁାର ପି ରାମ ଚ  ସନୁାର JTV1685262
ୀ /186290 68 169 1305ମିନତୀ ମହାପାତ ସା ବଜକିେଶାର ମହାପାତ OR/06/043/030147

ପ ୁ /196291 68 169 1306ସଦୁଶର୍ନ ଖଟୁଆ ପି ବା ାନିଧି ଖଟୁଆ OR/06/043/030152
ୀ /196292 58 169 1307ବାସ ି ଖଟୁଆ ସା ସଦୁଶର୍ନ ଖଟୁଆ OR/06/043/030153

ପ ୁ /196293 44 169 1308ଶଶଭୂିଷଣ ଖଟୁଆ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଖଟୁଆ OR/06/043/030154
ୀ /196294 42 169 1309କ ନା ଖଟୁଆ ସା ଶଶଭୁିଷଣ ଖଟୁଆ YVY0143651

ପ ୁ /206295 62 169 1310ନିରାକର ବାରିକ ପି ନାରାୟଣ ବାରିକ JTV1685411
ପ ୁ /206296 42 169 1311ମେନାର ନ ବାରିକ ପି ଧୁବ ଚରଣ ବାରିକ JTV1685403
ପ ୁ /226297 73 169 1312ରାେଜ  କମୁାର ବାରିକ ପି ସନାତନ ବାରିକ OR/06/043/036686
ୀ /226298 58 169 1313ମିନତୀ ବାରିକ ସା ରାେଜ  କମୁାର ବାରିକ OR/06/043/030387

ପ ୁ /226299 68 169 1314ରବି ନାଥ ରାଜଗରୁୁ ପି ମଦନ ରାଜଗରୁୁ OR/06/043/030148
ୀ /226300 61 169 1315ଉଷାରାଣୀ ରାଜଗରୁୁ ସା ରବୀ ନାଥ ରାଜଗରୁୁ OR/06/043/030149
ୀ /226301 46 169 1316କ ନା ରାଜଗରୁୁ ପି ରବି ନାଥ ରାଜଗରୁୁ JTV1437540
ପ ୁ /226302 43 169 1317େଦବାଶଷି ରାଜଗରୁୁ ପି ରବି ନାଥ ରାଜଗରୁୁ JTV1437532
ୀ /226303 42 169 1318ଅ ର୍ନା ରାଜଗରୁୁ ପି ରବି ନାଥ ରାଜଗରୁୁ JTV1437557
ପ ୁ /246304 74 169 1319ପବୀର ସାମ ରାୟ ପି ଫଗଚୁରଣ ସାମ ରାୟ OR/06/043/030288
ପ ୁ /246305 39 169 1320ଶଶିରି କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ପବୀର କମୁାର ସାମ ରାୟ JTV1571926
ପ ୁ /256306 40 169 1321ଶମନୁାଥ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV1632900
ପ ୁ /256307 39 169 1322ବିଶମର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV1632892
ପ ୁ /256308 37 169 1323ସମୀର କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଶତୁଘନ୍ ଦେଳଇ JTV2548261
ପ ୁ /266309 46 169 1324ବିଭୁପସାଦ ଦାଶ ପି ବସ  କମୁାର ଦାଶ OR/06/043/030529
ୀ /276310 54 169 1325ତାରୁନ େବଗମ ସା ଏମ.ଡି . ଉମରାନ୍ ଖାନ୍ OR/06/043/030169
ପ ୁ /276311 72 169 1326ମହ ଦ ଉମାନ ଖାନ ପି ଏମ.ଡି. ଲାଲ OR/06/043/030538
ପ ୁ /276312 38 169 1327ଏମ୍ .ଡି ଗଫୁରାନ୍ ଖଁା ପି ଏମ୍ .ଡି ଉମରାନ୍ ଖଁା JTV1437730
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ୀ /286313 68 169 1328ମ ବୁାଳା ସାମ ସିଂହାର ସା ମେହ ନାଥ ସାମ ସିଂହାର JTV1476902
ୀ /296314 53 169 1329ବିବାସିନି ରାଉତ ସା ରାେଜ  କମୁାର ରାଉତ OR/06/043/030238

ପ ୁ /306315 75 169 1330ଉ ମ ଚରଣ ମହା ି ପି ମାୟାଧର ମହା ି JTV1571876
ୀ /306316 65 169 1331େରଣବୁାଳା ମହା ି ସା ଉ ମ ଚରଣ ମହା ି JTV1571884
ୀ /306317 43 169 1332କୃ ପିୟା ମହା ି ପି ଉ ମ ଚରଣ ମହା ି JTV1571900
ୀ /306318 43 169 1333ବି ୁପିୟା ମହା ି ପି ଉ ମ ଚରଣ ମହା ି JTV1571892
ୀ /306319 41 169 1334ମଧସିୁତା ମହା ି ପି ଉ ମ ଚରଣ ମହା ି JTV1571918

ପ ୁ /306320 40 169 1335ଶୀନିବାସ ମହା ି ପି ଉ ମ ଚରଣ ମହା ି JTV1560150
ୀ /316321 57 169 1336କନକଲତା େଜନା ସା ଅନୁଚରଣ େଜନା OR/06/043/030489

ପ ୁ /326322 69 169 1337ଲେ ାଦର ମହାରଣା ପି ବନମାଳୀ ମହାରଣା JTV1437961
ୀ /326323 61 169 1338ସତଯ୍ଭାମା ମହାରଣା ସା ଲେମାଦର ମହାରଣା JTV1437953
ୀ /336324 78 169 1339େସନ୍ହଲତା ବିଶାଳ ସା ଶୀଧର ବିଶାଳ OR/06/043/116226
ୀ /336325 50 169 1340ଶଶିତା ବିଶାଳ ସା ନିହାର ର ନ ମହା ି JTV1477108

ପ ୁ /336326 54 169 1341ନିହାର ର ନ ମହା ି ପି ଶୀଧର ମହା ି YVY0988972
ପ ୁ /346327 67 169 1342ନବକିେଶାର ମାନସିଂହ ପି ହରବ ୁ ମାନସିଂହ OR/06/043/110591
ୀ /346328 58 169 1343ରତନ୍  େରଣ ୁମାନସିଂହ ସା ନବକିେଶାର ମାନସିଂହ OR/06/043/110592
ୀ /346329 40 169 1344ଭାରତୀ ମାନସିଂହ ପି ନବକିେଶାର ମାନସିଂହ JTV1437987
ୀ /446330 22 169 1345ସମୁନ ପଟନାୟକ ପି େମାହନ କମୁାର ପଟନାୟକ YVY1141027

ପ ୁ /208/1906331 33 169 1346ସେୁବାଧ କମୁାର ସାହୂ ପି ପସାଂତ କମୁାର ସାହୂ
ପ ୁ /Plot No.6332 19 169 1347ସତଯ୍ସାଧନ ପ ନାୟକ ପି ପତିତପାବନ ପ ନାଯକ YVY1315035
ୀ /186333 23 169 1348େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ନାୟକ ପି ଜିେତନ କମୁାର ନାୟକ YVY1323278

ପ ୁ /186334 21 169 1349େସୗମଯ୍ ର ନ ନାୟକ ପି ଟିେଟନ କମୁାର ନାୟକ YVY1323302
ପ ୁ /196335 32 169 1350ଶୀଧର ସାହୁ ପି ବାମେଦବ ସାହୁ YVY1323328
ୀ /196336 26 169 1351ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଶୀଧର ବାମେଦବ ସାହୁ YVY1323336
ୀ /126337 25 169 1352ଶୀଜାତା ଶବିାନୀ ମିଶ ପି ସମେର  କମୁାର ମିଶ YVY1323344

ପ ୁ /1576338 28 169 1353ଅଜୟ ବାରିକ ପି ଜିେତଦ କମୁାର ବାରିକ YVY1324375
ୀ /186339 24 169 1354ସସୀତା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ YVY1324383

ପ ୁ /186340 20 169 1355ସତ ପକାଶ ନାୟକ ପି ର ନ କମୁାର ନାୟକ YVY1324391
ପ ୁ /B/276341 20 169 1356ଆଶେୁତାଷ ଦଳାଇ ପି ଅେଶାକ ଦଳାଇ YVY1333962
ପ ୁ /456342 18 169 1357ପସନଜୀତ ପାଲିତ ପି େକଶବ ପାଲିତ YVY1336486
ୀ /186343 18 169 1358ପିତିମୟୀ ନାୟକ ପି ଜିେତନ କମୁାର ନାୟକ YVY1336908
ୀ /426344 18 169 1359ଅନନଯ୍ା  ଅପରାଜିତା ଦାସ ପି ଅମଜୁ କମୁାର ଦାସ YVY1340496
ୀ /126345 47 169 1360ଏସ ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ଚ  ସାହୁ YVY1340504

ପ ୁ /126346 19 169 1361ଅଭିେ◌ଷକ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ସାହୁ YVY1340512
ୀ /126347 26 169 1362ମିନଭର୍ା ମହାପାତ ସା ସ ୀତ ମହା ି YVY1340520
ୀ /126348 27 169 1363ଦି ୀ ସ ୀତା ନାୟକ ସା ଚଚିର୍ତ ମହା ି YVY1340538

ପ ୁ /426349 18 169 1364ଦିେ ଶ ର ନ ନାୟକ ପି ରେମଶ କମୁାର ନାୟକ YVY1340546
ୀ /126350 27 169 1365ରଶୀତା େବେହରା ସା େଦବାଶଷି ମଦୁୁଲି YVY1340553
ୀ /1616351 25 169 1366ସଶୁୀତା ନ ପି ସଶୁା  ନ YVY1340579
ୀ /SWAIN HO6352 18 169 1367ଅନନଯ୍ା ସାଇଁ ପି ଆେଲାକ କମୁାର ସାଇଁ YVY1346816
ୀ /226353 40 169 1368ରଶୀତା ସାହୁ ସା ସଂଗାମ ସାହୁ YVY1349109
ୀ /1156354 45 169 1369ମମତା ସାହୁ ସା ମୀନେକତନ ସାହୁ YVY1349117

ପ ୁ /126355 36 169 1370ଚଦ େଶଖର ବିସ୍ଵାଲ ପି ବଳରାମ ବିସ୍ଵାଲ YVY1349125
ୀ /126356 39 169 1371ଲକ୍ଷୀପିୟା ବିସ୍ଵାଲ ସା ଶୀଧର ବିସ୍ଵାଲ YVY1349133
ୀ /1086357 20 169 1372ସସୀତା ମହା ୀ ପି ଚୀର ର ନ ମହା ୀ YVY1349216

ପ ୁ /1066358 19 169 1373ରାଜ କିେଶାର େସଠୀ ପି ଅନିରୁ  େସଠୀ YVY1349224
ପ ୁ /596359 19 169 1374େସୗମ୍ଯା ର ନ ନାୟକ ପି ଟିତନ କମୁାର ନାୟକ YVY1349232
ୀ /606360 18 169 1375ଐସ୍ଦ୍ଵଯର୍ା ସାହୁ ପି ମ ରଧର ସାହୁ YVY1349240

ପ ୁ /596361 18 169 1376ପୀତିମୟୀ ନାୟକ ପି ଜୀତନ କମୁାର ନାୟକ YVY1349257
ପ ୁ /596362 20 169 1377ସତ୍ଯ ପକାଶ ନାୟକ ପି ର ନ କମୁାର ନାୟକ YVY1349265
ପ ୁ /156363 22 169 1378ସମିତ ସାହୁ ପି ମୀନେକତନ ସାହୁ YVY1349273
ପ ୁ /406364 47 169 1379ତିଭୂବନ ଜୟସିଂହ ପି ଧୀେର  ଜୟସିଂହ YVY1349281
ପ ୁ /226365 43 169 1380ସଂଗାମ କିେଶାର ସାହୁ ପି ସସୁାସନ ସାହୁ YVY1349299
ପ ୁ /976366 80 171 644ରାମ ଆଶଷି ସିଂହ ପି ଗେୁ ଶର ସିଂହ YVY0144915
ପ ୁ /976367 61 171 645ଉେପ  ସିଂହ ପି ରାମ ଆଶଷି ସିଂହ YVY0144907
ୀ /976368 59 171 646େଶାଭା ସିଂହ ସା ଉେପ  ସିଂହ YVY0144899
ୀ /976369 55 171 647ଚିତା ସିଂହ ସା ପଳୟ କମୁାର ଚକବ ର୍ୀ YVY0144881
ୀ /976370 49 171 648ପନୁମ ସିଂହ ସା ମେନାଜ ସିଂହ YVY1116417
ପ ୁ /976371 49 171 649ମେନାଜ ସିଂହ ପି ଇ ାସନ ସିଂହ YVY1116268
ପ ୁ /976372 38 171 650ସ ିପ ସିଂ ପି ଉେପ  ସିଂ YVY0144956
ପ ୁ /976373 35 171 651ସମିତି ସିଂ ପି ଉେପ  ସିଂ YVY0144949
ୀ /976374 29 171 652ମନୀଷା ସିଂ ପି ମେନାଜ ସିଂ YVY1116383
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ପ ୁ /976375 24 171 653ମନୀଷ ସିଂହ ପି ମେନାଜ ସିଂହ YVY1116284
ପ ୁ /996376 64 171 657ଶରତଚ  ରାଉଳ ପି ଧରଣୀ ରାଉଳ OR/06/043/018449
ୀ /996377 56 171 658ଭାନୁମତୀ ରାଉଳ ସା ଶରତ ରାଉଳ OR/06/043/018450

ପ ୁ /1046378 54 171 675ଶା ନୁ ମହା ି ପି ସେବର୍ ଶର ମହା ି OR/06/043/018430
ୀ /1046379 44 171 676ଅନୁରାଧା ମହା ି ସା ସା ନୁ ମହା ି JTV1570357
ୀ /1056380 39 171 677ନିେରାଜ ନଳିନୀ ଦାଶ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି YVY0192492

ପ ୁ /1056381 65 171 678ଦିଲୀପ ମହା ି ପି େଦେବ  ମହା ି OR/06/043/018420
ୀ /1056382 60 171 679ଅନିତା ମହା ି ସା ଦିଲିପ ମହା ି OR/06/043/018421

ପ ୁ /1056383 55 171 680ଅେଶାକ ମହା ି ପି େଦେବ  ମହା ି OR/06/043/018422
ୀ /1056384 55 171 681ମିନତୀ ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି OR/06/043/018423

ପ ୁ /1056385 44 171 682ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହା ି ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହା ି JTV2517340
ପ ୁ /1056386 43 171 683ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି ପି ଦିଲୀପ ମହା ି JTV2517357
ପ ୁ /1716387 38 171 684ରାେକଶ ମହା ି ପି ଦିଲିପ ମହା ି JTV1470699
ୀ /1056388 38 171 685ସସିତା ମହା ି ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି JTV1685932
ୀ /1066389 53 171 686ବାସ ି ନାୟକ ସା ନିଳମଣୀ ନାୟକ JTV1624386
ୀ /1076390 59 171 687ଭାରତୀ ଦାସ ସା ବଜ ବିହାରୀ ଦାସ JTV1470418

ପ ୁ /1076391 38 171 688ବିଜନ ଦାସ ପି ବଜ ବିହାରୀ ଦାସ JTV1416197
ୀ /1076392 33 171 689ପତିକ୍ଷା ଦାସ ସା ବିଜନ ଦାସ YVY0726265

ପ ୁ /1086393 87 171 690ପସନନ୍  କମୁାର ଭୂୟଁା ପି କୁ ବିହାରୀ ଭୂୟଁା OR/06/043/018416
ପ ୁ /1096394 62 171 691ସନାତନ େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା JTV1470194
ପ ୁ /1096395 70 171 692ପଶା  ମହ ି ପି ଶଶଧର ମହା ି OR/06/043/018413
ୀ /1096396 41 171 693ପଲବି ମହା ି ପି ପଶା  ମହା ି JTV1470244
ୀ /1096397 32 171 694େସୗଦାମିନୀ ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି YVY0192484
ୀ /1106398 65 171 695ପତିମା ମହା ି ସା ଜ୍ଞାେନ  ପସାଦ ଦାସ OR/06/043/018415

ପ ୁ /1116399 41 171 696ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ମହା ି YVY0300459
ପ ୁ /1116400 75 171 697ଦିଲୀପ ପାତ ପି ମ ରାଜ ପାତ OR/06/043/018473
ପ ୁ /1116401 60 171 698ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ ପି ମ ରାଜ ପାତ OR/06/043/018471
ୀ /1116402 53 171 699ମୀରା ପାତ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ OR/06/043/018472
ୀ /1116403 48 171 700ରୀନା ପାତ ସା ଦିଲୀପ ପାତ OR/06/043/018474
ୀ /1116404 33 171 701ମମତା ପାତ ପି ଅେଶାକ ପାତ YVY0300434

ପ ୁ /1116405 32 171 702ପକାଶ ପାତ ପି ଅେଶାକ ପାତ YVY0418541
ପ ୁ /1116406 28 171 703େଗୗତମ ପାତ ପି ଦିଲୀପ ପାତ YVY0800169
ପ ୁ /1116407 40 171 704ସ ୟ ସାଇଁ ପି ସନୁାକର ସାଇଁ YVY0300442
ୀ /1126408 41 171 705ବି ବିଶରୂପା ସା ସାଇଁ େଦବୀ ପସାଦ JTV2660140

ପ ୁ /1136409 35 171 706ରେମଶ ଚ  ମଦୁୁଲୀ ପି ହୃଦାନ  ମଦୁୁଲୀ YVY0495366
ୀ /1136410 35 171 707ମିଲୀ ମଦୁୁଲୀ ସା ରେମଶ ଚ  ମଦୁୁଲୀ YVY0495374

ପ ୁ /1136411 75 171 708ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ମ ୁଳି ନାୟକ OR/06/043/018476
ୀ /1136412 65 171 709ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ OR/06/043/018477

ପ ୁ /1136413 45 171 710ଦି ିକା  ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ OR/06/043/018478
ୀ /1136414 44 171 711ରଶତିା ନାୟକ ସା ଦି ୀକା  ନାୟକ JTV1484815

ପ ୁ /1136415 42 171 712ମକିୁ୍ତକା  ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ JTV1645357
ପ ୁ /1156416 73 171 718ସମେର  େଘାଷ ପି ରଜନୀକା  େଘାଷ OR/06/043/018480
ପ ୁ /1156417 66 171 719ସ ୟ େଘାଷ ପି ରଜନୀକା  େଘାଷ OR/06/043/018481
ପ ୁ /1156418 65 171 720ସପନ େଘାଷ ପି ରଜନୀକା  େଘାଷ OR/06/043/018486
ୀ /1156419 65 171 721ମିନାକ୍ଷୀ େଘାଷ ସା ସମେର  େଘାଷ OR/06/043/018482
ୀ /1156420 62 171 722ମ  ୁେଘାଷ ସା ସ ୟ େଘାଷ OR/06/043/018483

ପ ୁ /1186421 51 171 729ଅଶିନୀ କମୁାର ପରିଡା ପି କା ିର୍କ ପରିଡା OR/06/043/018500
ପ ୁ /1186422 50 171 730ଅେଦୖତଯ୍ ପରିଡା ପି କା ିର୍କ ପରିଡା OR/06/043/018501
ୀ /1186423 46 171 731ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା ଅଶନୀ କମୁାର ପରିଡା JTV1470368
ୀ /1186424 39 171 732ଝୁନୁବାଳା ପରିଡା ସା ଅେଦୖତ ପରିଡା YVY0495382
ୀ /1206425 65 171 734ସବିତାରାଣୀ ମିଶ ସା ଶବିାନ  ମିଶ OR/06/043/018505
ପ ୁ /1216426 30 171 735ବିଶ୍ଵଜୀତ୍ ମିଶ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ YVY1233030
ୀ /1216427 29 171 736ଦୀ ିମୟୀ ରାଉତରାୟ ସା ବିଶ୍ଵଜିତ୍ ମିଶ YVY0631242
ପ ୁ /1216428 20 171 737ବିଶ୍ଵଜୀତ୍ ରାଉତରାଏ  ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY1233618
ୀ /1216429 45 171 738ଦୀପା ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV1470384
ପ ୁ /1216430 43 171 739ସଂଜିବ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ JTV1470392
ୀ /1216431 37 171 740ମିନତୀ ନାଥ ସା େଶଷେଦବ ନାୟକ YVY0631341
ପ ୁ /1216432 56 171 741େଗାପାଳ ନାୟକ ପି କାଶୀ ନାୟକ YVY0800268
ପ ୁ /1216433 44 171 742େଶଷେଦବ ନାୟକ ପି ବାଇଧର ନାୟକ YVY0632604
ୀ /1216434 43 171 743ଯମନୁା ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ନାୟକ YVY0800276
ପ ୁ /1216435 39 171 744ସେ ାଷ ପ ନାୟକ ପି ନିଳକ  ପ ନାୟକ YVY0800201
ପ ୁ /1216436 61 171 745ପଶା  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଦିଗମର ରାଉତରାୟ JTV1470673
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ୀ /1216437 57 171 746ନମର୍ଦା ରାଉତରାୟ ସା ପଶା  କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV1470681
ପ ୁ /1216438 56 171 747ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ରାଉତରାୟ YVY1271618
ୀ /1216439 50 171 748ଗାୟତୀ ରାଉତରାୟ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଉତରାୟ OR/06/043/018515

ପ ୁ /1216440 48 171 749ପଦୀପ ରାଉତରାୟ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ରାଉତରାୟ OR/06/043/018516
ପ ୁ /1216441 45 171 750ପଦଯ୍ମୁନ୍ ରାଉତରାୟ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ରାଉତରାୟ OR/06/043/019018
ପ ୁ /1296442 73 171 761ରେମଶ ଚ  ରଥ ପି ରାମକୃ  ରଥ OR/06/043/018529
ୀ /1296443 68 171 762କମୁଦିୁନୀ ରଥ ସା ରେମଶ ଚ  ରଥ OR/06/043/018530

ପ ୁ /1296444 58 171 763ନେରଶ ଚ  ରଥ ପି ରାମକୃ  ରଥ JTV2517381
ପ ୁ /1296445 46 171 764ଡା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ରଥ ପି ରେମଶ ଚ  ରଥ JTV2517415
ୀ /1316446 61 171 771ସଂଘମିତା ନାୟକ ସା ହେରକୃ  ସାଇଁ YVY0495416
ୀ /1316447 50 171 772ନିରୁପମା ପାତ ସା ନିହାର ନ ରାଉତ JTV2655306

ପ ୁ /1316448 85 171 773ବଟକୃ  ରାଉତ ପି ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ରାଉତ OR/06/043/018544
ପ ୁ /1316449 60 171 774ରାଜ କିେଶାର ରାଉତ ପି ଭଜକୃ  ରାଉତ OR/06/043/018549
ପ ୁ /1316450 50 171 775ନିହାର ର ନ ରାଉତ ପି ବଟକୃ  ରାଉତ OR/06/043/018546
ପ ୁ /1316451 44 171 776ଚି  ର ନ ରାଉତ ପି ପିତାମର ରାଉତ JTV2517464
ୀ /1316452 30 171 777େଶତଲିନା ରାଉତ ପି ରାଜକିେଶାର ରାଉତ YVY0363911

ପ ୁ /1316453 71 171 778ହେରକୃ  ସାଇଁ ପି ଚରଣ ସାଇଁ YVY0495408
ପ ୁ /1326454 41 171 781ଉଲାସ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେବର୍ ଶର ନାୟକ JTV1570308
ପ ୁ /1326455 38 171 782ରସିର ନ ନାୟକ ପି ସେବର୍ ଶର ନାୟକ JTV1570316
ପ ୁ /1326456 35 171 783ଚି  ର ନ ନାୟକ ପି ବହାନ  ନାୟକ JTV2517431
ୀ /1326457 31 171 784ଶଭୁସିତା ନାୟକ ସା ଉଲାସ କମୁାର ନାୟକ YVY0495432

ପ ୁ /1326458 42 171 785ଅେଶାକ କମୁାର ପଧାନ ପି ନକଳିୁ ଚରଣ ପଧାନ JTV2655835
ପ ୁ /1326459 64 171 786ଶୀଧର ସାଇଁ ପି ଧେନଶର ସାଇଁ JTV1570324
ୀ /1326460 36 171 787ମଧସିୁତା ସାଇଁ ପି ଶୀଧର ସାଇଁ YVY0145029
ୀ /1326461 34 171 788ଶାରଦା ପସାଦ ସାଇଁ ସା ଶୀଧର ସାଇଁ JTV2655728

ପ ୁ /1356462 70 171 793ସେୁର  ସାଇଁ ପି ପଦନ ସାଇଁ OR/06/043/018574
ୀ /1356463 62 171 794କ ନା ସାଇଁ ସା ସେୁର  ସାଇଁ OR/06/043/018575

ପ ୁ /1356464 36 171 795ସମିତକମୁାର ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ YVY0581306
ୀ /1366465 42 171 803ଉଷା ସିଂ ସା ଚକଧର ସିଂ YVY0495572
ୀ /1366466 30 171 804ଡଲି ସିଂ ପି ଚକଧର ସିଂ YVY0495556

ପ ୁ /1366467 64 171 805େହମ  କମୁାର ସାଇଁ ପି କାଳ ି ସାଇଁ JTV1562479
ପ ୁ /1366468 60 171 806ଉେମଶଚ  ସାଇଁ ପି ପଦ ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/018581
ୀ /1366469 56 171 807ଉମାରାଣୀ ସାଇଁ ସା େହମ  କମୁାର ସାଇଁ JTV1562487

ପ ୁ /1366470 53 171 808ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ OR/06/043/018587
ୀ /1366471 51 171 809ଅ ନା ସାଇଁ ସା ଉେମଶଚ  ସାଇଁ OR/06/043/018582

ପ ୁ /1366472 48 171 810ଅଭୟ ସାଇଁ ପି ପଦ ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/018583
ପ ୁ /1366473 39 171 811ରଶୀ ର ନ ସାଇଁ ପି ସବୁାଶ ଚ  ସାଇଁ JTV1635606
ପ ୁ /1366474 37 171 812ହୃଷିେକଶ ସାଇଁ ପି େହମ  କମୁାର ସାଇଁ JTV2655801
ପ ୁ /1366475 36 171 813େଜଯ୍ାତି ର ନ ସାଇଁ ପି ସବୁାସ ଚ  ସାଇଁ YVY0495598
ପ ୁ /1366476 35 171 814ଦି ି ର ନ ସାଇଁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ YVY0495739
ୀ /1366477 34 171 815ମନସିନି ସାଇଁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ YVY0495564
ପ ୁ /1366478 34 171 816ସତିୃ ର ନ ସାଇଁ ପି ସବୁାସ ଚ  ସାଇଁ YVY0495721
ୀ /1396479 68 171 820ସଖି େଦଇ . ସା େସାବନି ପଧାନ OR/06/043/018599
ୀ /1396480 37 171 821ନିରୁପମା ପଧାନ ସା ସବୁାସ ଚ  ପଧାନ YVY0495747

ପ ୁ /1396481 74 171 822େସାବନି ପଧାନ ପି ବାବନ ପଧାନ OR/06/043/018598
ପ ୁ /1396482 47 171 823ସବୁାସ ଚ  ପଧାନ ପି େସାବନି ପଧାନ OR/06/043/018600
ପ ୁ /1396483 34 171 824ରାେଜଶ ଚ  ପଧାନ ପି େସାବନି ପଧାନ JTV2655710
ପ ୁ /1406484 66 171 825ରତନ୍ ାକର େବେହରା ପି ରସାନ  େବେହରା YVY0145045
ପ ୁ /1406485 48 171 826ସଦୁାମ ଚରଣ େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା JTV2655827
ୀ /1406486 43 171 827ଭୃଲତା େବେହରା ସା ସଦୁାମ ଚରଣ େବେହରା JTV2655843
ୀ /1406487 37 171 828ସପନ୍ା େବେହରା ପି ରତନ୍ ାକର େବେହରା JTV2655546
ପ ୁ /1406488 31 171 829େମାହନ େବେହରା ପି ରତନ୍ ାକର େବେହରା YVY0363945
ୀ /1406489 21 171 830ପୀତି େବେହରା ସା େମାହନ େବେହରା YVY1285758
ୀ /1406490 68 171 831ପାବର୍ ତୀ େବୱା ସା େଯାେଗ  ପଧାନ OR/06/043/019081
ପ ୁ /1406491 50 171 832କିେଶାର କମୁାର େଗା ାୟତ ପି କୃ  ଚ  େଗା ାୟତ YVY0631325
ୀ /1406492 35 171 833ଚାଇନା େଗାଛାୟତ ପି କିେଶାର େଗାଛାୟତ YVY0145060
ପ ୁ /1406493 34 171 834ଲିପନୁ େଗାଛାୟତ ପି ଅେଲଖ େଗାଛାୟତ YVY0145052
ୀ /1416494 34 171 835ଚିନା ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ YVY0409938
ପ ୁ /1426495 52 171 836ଗ ାଧର ଦାସ ପି ଛାଟିଆ ଦାସ OR/06/043/018638
ୀ /1426496 41 171 837ଗୀତା ଦାସ ସା ଗ ଧର ଦାସ JTV2716298
ୀ /1436497 51 171 838ବିେନାଦିନୀ ବଳ ସା ରଘନୁାଥ ବଳ OR/06/043/018870
ପ ୁ /1436498 57 171 839ଜିତୁ ଦାସ ପି ହରି ଦାସ JTV1699479
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ୀ /1436499 51 171 840ବାସ ୀ ଦାସ ସା ଦ ଆୁ ଦାସ JTV2655488
ୀ /1436500 56 171 841ଚା ମନୁୀ େହମମ ସା ବୁ ିରାମ େହମମ YVY0145086

ପ ୁ /1436501 77 171 842ସେ ାଷ େଜନା ପି କା ାଳି େଜନା JTV2655645
ୀ /1436502 66 171 843ପ ୁ ା େଜନା ସା ସେ ାଷ େଜନା YVY0238717

ପ ୁ /1436503 42 171 844ସକୁା  ନାଏକ ପି ସରୁଥ ନାଏକ YVY0145078
ୀ /1436504 34 171 845ଶା ିଲତା ନାଏକ ସା ବୁଟୁନା ନାଏକ JTV2655694
ୀ /1436505 110 171 846ଚାରି ନାୟକ ସା ବିର କିେଶାର ନାୟକ OR/06/043/018644

ପ ୁ /1436506 60 171 847ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ ପି ଫକୀର ନାୟକ OR/06/043/018641
ୀ /1436507 60 171 848ପଦା ନାୟକ ସା ସରୁଥ ନାୟକ JTV1699503

ପ ୁ /1436508 59 171 849ଜୟ ନାୟକ ପି ପହଲାଦ ନାୟକ YVY0145599
ପ ୁ /1436509 56 171 850ଡାଇଭର ନାୟକ ପି ହୃଷି ନାୟକ JTV2655975
ୀ /1436510 55 171 851ଲତା ନାୟକ ସା ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ OR/06/043/018642
ୀ /1436511 51 171 852ଅହଲଯ୍ା ନାୟକ ସା ଡାଇଭର ନାୟକ JTV2655967
ୀ /1436512 51 171 853ସା ି ନାୟକ ପି ମିଶ ନାୟକ YVY1169317

ପ ୁ /1436513 47 171 854ଉେପ  ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ନାୟକ YVY0631317
ୀ /1436514 44 171 855ପମିଳା ନାୟକ ସା ଉେପ  ନାୟକ YVY0631655

ପ ୁ /1436515 39 171 856ସଧୁୀର ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ YVY0145573
ପ ୁ /1436516 36 171 857ଶୀକା  ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ JTV2656312
ପ ୁ /1436517 36 171 858ବୁଟୁନା ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ନାୟକ JTV2655686
ପ ୁ /1436518 36 171 859ସଧୁୀର ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ YVY1116201
ୀ /1436519 31 171 860ରୂବୀ ନାୟକ ସା ଶୀକା  ନାୟକ YVY1169325

ପ ୁ /1436520 27 171 861ଲିଟୁନା ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ YVY0631549
ୀ /1436521 79 171 862ସାବିତୀ ପାଲ ସା ଗ ାଧର ପାଲ JTV1717495

ପ ୁ /1436522 41 171 863ସେ ାଷ କମୁାର ପାଲ ପି ଗ ାଧର ପାଲ JTV2659183
ୀ /1436523 38 171 864କ ନା ପାଲ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପାଲ JTV2655769

ପ ୁ /1436524 37 171 865ବସ  ପାଲ ପି ଗ ାଧର ପାଲ YVY0300475
ୀ /1436525 31 171 866େଜଯ୍ାତି ପାଲ ସା ବସ  ପାଲ YVY0363952
ୀ /1436526 30 171 867ରଜନୀ ପାଲ ପି ଗ ାଧର ପାଲ YVY0495911
ୀ /1436527 48 171 868ସଷୁମା ପରିଡା ସା ମେହ  ପରିଡା JTV2655959

ପ ୁ /1436528 29 171 869େଜଯ୍ାସନ୍ା ପଧାନ ପି ଅଜୁର୍ ନ ପଧାନ YVY0495937
ପ ୁ /1436529 58 171 870କଳୁମଣୀ ପଧାନ ପି ମହାଜନ ପଧାନ JTV1699453
ୀ /1436530 48 171 871ସବୁନୀ ପଧାନ ସା କଳୁମଣୀ ପଧାନ JTV1699461
ୀ /1436531 41 171 872ରଜନୀ ପଧାନ ସା ଅଜୁର୍ ନ ପଧାନ JTV1699438
ୀ /1446532 62 171 877ଚ ଳା ନାଏକ ସା ତିନାଥ ନାୟକ YVY0495952
ୀ /1446533 54 171 878ବାହଣୀ ନାୟକ ସା ବୃ ାବନ ନାୟକ YVY0145094

ପ ୁ /1446534 57 171 879ବିଶାମିତ ପାତ ପି ପିତାମର ପାତ YVY0495945
ପ ୁ /1456535 50 171 884ଅଜୟ ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ YVY0581157
ପ ୁ /1456536 42 171 885ଶୀଧର ଦାସ ପି କାଶଆି ଦାସ JTV2716447
ପ ୁ /1456537 41 171 886ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ JTV1685841
ୀ /1456538 40 171 887ବୀଣାପାଣି ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YVY0972893
ୀ /1456539 38 171 888ଟୁନୀ ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ JTV2655587
ପ ୁ /1456540 35 171 889ଟୁେରନ କମୁାର ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ JTV2716439
ୀ /1456541 32 171 890ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ଟୁେରନ କମୁାର ଦାସ YVY1116490
ୀ /1456542 56 171 895ଫଲୁ ସାହୁ ସା ଦୟାନିଧୀ ସାହୁ JTV1699305

ପ ୁ /1456543 36 171 896ସଂଜୟ ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ YVY0495978
ପ ୁ /1456544 30 171 897ହରିହର ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧୀ ସାହୁ YVY0631572
ପ ୁ /1456545 66 171 898ଦୟାନିଧୀ ସାହୁ ପି ଫକିର ସାହୁ JTV1699313
ପ ୁ /1456546 61 171 899ଭୀମେସନ ସାହୁ ପି ଫକିର ସାହୁ YVY0834796
ପ ୁ /1466547 60 171 900ରେମଶ ନାୟକ ପି ସକୁରିୁଆ ନାୟକ OR/06/043/018647
ୀ /1466548 52 171 901ଉମା ନାୟକ ସା ରେମଶ ନାୟକ OR/06/043/018648
ୀ /1476549 31 171 902ମାନା ସାହୂ ସା ମାନସ ସାହୂ YVY1287184
ୀ /1476550 49 171 903େସବତୀ ସାହୁ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ JTV1641000
ପ ୁ /1476551 36 171 904ମାନସ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ JTV1686260
ପ ୁ /1476552 33 171 905ବିକାଶକମୁାର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ JTV2655652
ପ ୁ /1486553 39 171 906ଚ ନ ନାୟକ ପି ଦ ାସି ନାୟକ JTV2656106
ୀ /1486554 38 171 907ଶାରଦା ନାୟକ ସା ଚ ନ ନାୟକ JTV2656122
ପ ୁ /1486555 34 171 908ମନୁା ନାୟକ ପି ଦ ାସି ନାୟକ JTV2656304
ୀ /1486556 60 171 909କମୁାରୀ ପାତ ସା ବିର କିେଶାର ପାତ OR/06/043/018635
ପ ୁ /1486557 37 171 910ଚଗଲା ପାତ ପି ବୀର କିେଶାର ପାତ JTV2712073
ୀ /1486558 36 171 911ପତିମା ପାତ ସା ଚଗଲା ପାତ JTV2712081
ୀ /1506559 63 171 934ଶଶୀ ନାୟକ ସା ସଗର୍ତଃ େଦବ ନାୟକ OR/06/043/018394
ପ ୁ /1506560 37 171 935ବୁ ିଆ ନାୟକ ପି େଦେବ  ନାୟକ JTV1688142
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ୀ /1506561 35 171 936ପ ୁ ା ନାୟକ ସା ବୁ ିଆ ନାୟକ JTV2656361
ପ ୁ /1506562 34 171 937ବଳିଆ ନାୟକ ପି େଦବ ନାୟକ JTV2655900
ପ ୁ /1526563 51 171 946ଅଭିରାମ ପଧାନ ପି ବାଇଧର ପଧାନ YVY0145185
ୀ /1526564 48 171 947ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପଧାନ ସା ଅଭିରାମ ପଧାନ YVY0145177

ପ ୁ /1526565 32 171 948ଦୀପକ ପଧାନ ପି ଅଭିରାମ ପଧାନ YVY0145169
ପ ୁ /1526566 29 171 949ବିଶଜିତ ପଧାନ ପି ଅଭିରାମ ପଧାନ YVY0631952
ପ ୁ /1526567 75 171 950ଶରତ କମୁାର ଶାସମଲ ପି ଅେଲଖ ଶାସମଲ OR/06/043/018391
ପ ୁ /1526568 30 171 951ସନିୁଲ ସାସମଲ ପି ଶରତକମୁାର ସାସମଲ JTV2659191
ୀ /1526569 43 171 952ସନିୁତା ସାସମଲ ସା ସେ ାଷ ସାସମଲ JTV1686443

ପ ୁ /1526570 40 171 953ସ ୟ କମୁାର େସନ ପି ରଘନୁାଥ େସନ YVY0495853
ୀ /1526571 39 171 954ସ ଯ୍ାରାଣୀ େସନ୍ ସା ସ ୟ େସନ୍ YVY0364026
ୀ /1536572 45 171 955ଖଲୁଣା େବେହରା ସା ଧଡି େବେହରା OR/06/043/018615
ୀ /1556573 63 171 967ଶା ି ନାଏକ ସା ଶଯ୍ାମ ନାଏକ OR/06/043/018302
ୀ /1556574 35 171 968ପି ି  ନାଏକ ସା େହମ  ନାଏକ YVY0495861

ପ ୁ /1556575 51 171 969ଶଶୁା  ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମ ନାୟକ JTV1686195
ପ ୁ /1556576 36 171 970ବସ  ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନାୟକ YVY0300491
ପ ୁ /1556577 34 171 971ସସୁା  ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନାୟକ YVY1034651
ପ ୁ /1556578 42 171 972ଏମ ଦ  ପାଣୀ ପି ଏମ ରଘୁ JTV1686153
ୀ /1556579 56 171 973ବି. ଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ବି. ରାମ ରାଓ JTV1686138

ପ ୁ /1556580 37 171 974ବି ଭାଗିରଥି ରାଓ ମା ବି ଲକ୍ଷୀ ରାଓ JTV2656437
ୀ /1556581 53 171 975ଏମ ସାରସନ୍ମା ସା ଏମ ରଘୁ YVY1230531
ୀ /1566582 86 171 976ଶକୁ ଳା ମହାରଣା ସା ବି ୁ ମହାରଣା OR/06/043/018297

ପ ୁ /1566583 51 171 977ଅରକ୍ଷିତ ମହାରଣା ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା OR/06/043/018300
ୀ /1566584 47 171 978ସାରତୀ ମହାରଣା ସା ଅରକ୍ଷିତ ମହାରଣା JTV1414598

ପ ୁ /1566585 55 171 979ବଜେମାହନ ମହାରଣା ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା YVY0300509
ପ ୁ /1846586 73 171 1031ପହଲାଦ ଚରଣ ସାମଲ ପି ହେରକୃ  ସାମଲ YVY0632422
ୀ /1846587 71 171 1032କ ନା ସାମଲ ସା ପହଲାଦ ଚରଣ ସାମଲ YVY0632406

ପ ୁ /1846588 43 171 1033ସେ ାଷ କମୁାର ସାମଲ ପି ପହଲାଦ ଚରଣ ସାମଲ YVY0632380
ପ ୁ /16589 72 171 1047ବଂଶୀଧର େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/043/018021
ପ ୁ /16590 69 171 1048ରବି  େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା YVY0920066
ୀ /16591 67 171 1049ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େବେହରା ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/018022
ୀ /16592 62 171 1050ଲୀଳାବତୀ େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/043/018026

ପ ୁ /16593 60 171 1051ଭୀମେସନ େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା JTV1561976
ପ ୁ /26594 28 171 1052ସ ୀପ େବେହରା ପି ଭୀମେସନ େବେହରା YVY0493783
ପ ୁ /216595 63 171 1093ଉେମଶ ଚ ର୍ େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା OR/06/043/024506
ୀ /216596 62 171 1094ଅରତୀ େବେହରା ସା ରେମଶ ଚ  େବେହରା YVY0631507
ୀ /216597 56 171 1095ସଷୁମା େବେହରା ସା ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା JTV2716504
ୀ /216598 53 171 1096ସବିତା େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା JTV2716561
ୀ /216599 49 171 1097ନମିତା େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା OR/06/043/027510
ୀ /216600 26 171 1098ରାଇନା େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା YVY0831123

ପ ୁ /216601 32 171 1099ରାେକଶ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା YVY0631481
ପ ୁ /216602 40 171 1101େଯାେଶଫ କମୁାର େସନ ପି ବନ ବିହାରୀ େସନ YVY0410043
ପ ୁ /216603 36 171 1102ବ ିଶ ବିନୟ େସନ ପି ବନବିହାରୀ େସନ YVY0410068
ପ ୁ /216604 35 171 1103ଭାରତ ଭୂଷଣ େସନ ପି ବନବିହାରୀ େସନ YVY0410050
ପ ୁ /26605 35 171 1170ପଦୀପ େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା YVY0192468
ୀ /26606 49 171 1171ମିନା େଗାଛାୟତ ସା ଅେଲଖ େଗାଛାୟତ YVY0238741
ୀ /26607 59 171 1172ଶା ି ନାୟକ ସା ଉେପ  ନାୟକ YVY0145581

ପ ୁ /26608 53 171 1185ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାମ ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/018586

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.44 of has been duly published as per the provisions of Odisha municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Copration(DCW, RS and  CE ) Rules 2003 on    dd-mm-yyyy

Election Officer Seal and Signature
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