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ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ପ ୁ /1 58 99 1ଉ ମ କମୁାର େବାଷ ପି ନେରନ ବିହାରୀ େବାଷ YVY1212083
ୀ /2 51 99 2କେୁହଲି େବାଷ ସା ଉ ମ େବାଷ YVY1212117
ୀ /.3 43 99 5ନିେବଦିତା ବିଶାଳ ସା େଦେବ  ପସାଦ େବେହରା YVY0815175

ପ ୁ /Auto4 51 99 6ସଭୁମ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିେନଶ କମୁାର YVY1200609
ପ ୁ /none5 27 99 7ପ ଜ ସିଂହ ପି ଶ ନୂାଥ ସିଂହ  YVY1304716
ପ ୁ /RAGHUNAT6 34 99 8ରତିକା  ସାହୁ ପି ହରି  ସାହୁ JTV2526838
ପ ୁ /SHREE NEE7 27 99 9ଆଶୀଷ ପେଟଲ ପି ରେମଶ ପେଟଲ YVY1309020
ୀ /018 30 99 10ଲିପିକା ପ ନାୟକ ସା ସା ନୁ ଶବିାନ  ଦାସ YVY0965749

ପ ୁ /19 43 99 11ପ ୂ ର୍ ଚ  େଭାଳ ପି ନିତଯ୍ାନ  େଭାଳ JTV1411933
ୀ /110 34 99 12ପ ୃ ିର୍ମା େଭାଳ ସା ପ ୃ ର୍ଚ  େଭାଳ YVY0392985

ପ ୁ /111 67 99 13ପରୁୁେଷା ମ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ଦାସ JTV1411669
ୀ /112 65 99 14ପଭାବତୀ ଦାସ ସା ପରୁୁେଷା ମ ଦାସ JTV1411685
ୀ /113 50 99 15କମଳିନୀ ଦାସ ସା େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ YVY0279695
ୀ /114 49 99 16ପ ୁ ଲତା ଦାସ ସା ରାମଚ  ଦାସ JTV2526366

ପ ୁ /115 48 99 17େସୗଭାଗଯ୍ରଂଜନ ଦାସ ପି କୃପାସି ୁ ଦାସ JTV1585777
ୀ /116 46 99 18ସଜୁାତା ଦାସ ସା ସଂପତ କମୁାର ଦାସ JTV1585496

ପ ୁ /117 45 99 19େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଦାସ ପି କୃପାସି ୁ ଦାସ JTV1585744
ପ ୁ /118 42 99 20ଦିପକ କମୁାର ଦାସ ପି କୃପାସି ୁ ଦାସ JTV1585728
ପ ୁ /119 41 99 21ଚ ନ ଚିନୟାନ  ଦାସ ପି ପରୁୁେଷା ମ ଦାସ JTV1411677
ପ ୁ /120 39 99 22ସା ନୁ ଶବିାନ  ଦାସ ପି ପରୁୁେଷା ମ ଦାସ JTV1412824
ପ ୁ /121 54 99 23ରାମଚ  ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ  ଦାଶ JTV2526358
ପ ୁ /122 38 99 24ପାଥର୍ସାରଥୀ ମିଶ ପି ହୃଦୟ ରଂଜନ ମିଶ JTV1706498
ପ ୁ /723 62 99 129ଅେଶାକ କମୁାର ଗୁ ା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପସାଦ ଗୁ ା JTV1561935
ୀ /724 53 99 130ପ ୁ ା େଦବୀ ଗୁ ା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଗୁ ା JTV1561943

ପ ୁ /725 49 99 131ରବିଶ ର ଗୁ ା ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ଗୁ ା JTV1559749
ୀ /726 48 99 132ସଂଯେୁଦବୀ ଗୁ ା ସା ରବିଶ ର ଗୁ ା JTV1559731

ପ ୁ /727 46 99 133ଉମାଶ ର ଗୁ ା ପି ଓଁକାର ନାଥ ଗୁ ା JTV1559723
ପ ୁ /728 43 99 134ଦୁଗର୍ା ଶ ର ଗୁ ା ପି ଓଁକାର ନାଥ ଗୁ ା JTV1557479
ପ ୁ /729 41 99 135ସଂଯିତ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଓଁକାର ଗୁ ା JTV1557008
ୀ /730 41 99 136ଚ େରଖା ଗୁ ା ସା ଉମା ଶ ର ଗୁ ା YVY0088971

ପ ୁ /731 39 99 137ରଣଜିତ୍ ଗୁ ା ପି ଓଁକାର ନାଥ ଗୁ ା JTV1557461
ପ ୁ /732 39 99 138ରାଜ କମୁାର ଗୁ ା ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ଗୁ ା JTV1556927
ୀ /733 37 99 139ସନିୁତା ଗୁ ା ସା ଦୁଗର୍ାଶ ର ଗୁ ା YVY0088963
ୀ /734 35 99 140ଦିପମାଳା ଗୁ ା ସା ରାଜ୍କମୁାର ଗୁ ା YVY0279778
ୀ /735 34 99 141ର ିତା ଗୁ ା ସା ସ ିତ ଗୁ ା YVY0279760
ୀ /736 33 99 142ରୀତା ଗୁ ା ସା ରଣଜୀତ ଗୁ ା YVY0815282
ୀ /737 30 99 143ଅ ର୍ନା ଗୁ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଗୁ ା YVY0552935

ପ ୁ /738 28 99 144ଅଜୟ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଗୁ ା YVY0681684
ପ ୁ /739 26 99 145ଅଜିତ ଗୁ ା ପି ଅେଶାକ ଗୁ ା YVY0782060
ୀ /740 26 99 146ବଷର୍ା ଗୁ ା ପି ରବି ଶ ର ଗୁ ା YVY0898007

ପ ୁ /741 26 99 147ପୱନ କମୁାର ଗୁ ା ପି ରବି ଶ ର ଗୁ ା YVY0898023
ୀ /742 25 99 148ପିୟା ଗୁ ା ପି ରବି ଶ ର ଗୁ ା YVY0897983

ପ ୁ /743 24 99 149ଅମନ ଗୁ ା ପି ରବିଶ ର ଗୁ ା YVY1237437
ପ ୁ /744 68 99 151େକୖଳାସ ଚ  େଜନ୍ ପି େନମିଚ  େଜନ୍ OR/06/043/064215
ୀ /745 60 99 152ପ ୁ ାେଦବୀ େଜନ୍ ସା େକୖଳାସ େଜନ୍ OR/06/043/064216

ପ ୁ /746 42 99 153ବଳରାମ ନାୟକ ପି ତିନାଥ ନାୟକ JTV2526705
ୀ /747 39 99 154ଡଲି ନାୟକ ସା ବଳରାମ ନାୟକ JTV2526747

ପ ୁ /748 33 99 155ଦୀପକ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ନାୟକ JTV2526598
ପ ୁ /749 42 99 156ପବିତ େମାହନ ପଧାନ ପି ବିଶନାଥ ପଧାନ JTV2526861
ପ ୁ /750 70 99 157ରାଜାରାମ ସାହୁ ପି ବୁ ରୁାମ ଗୁ ା JTV1556968
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ପ ୁ /751 43 99 158ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜାରାମ ଗୁ ା JTV1556943
ପ ୁ /752 41 99 159ସଂଜିବ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ JTV1714732
ପ ୁ /753 65 99 160ରୁଦାଲ ସିଂ ପି ନାଗନ୍ାରାୟଣ ସିଂ JTV1561661
ପ ୁ /754 45 99 161କମେଲଶ କମୁାର ସିଂ ପି ରୁଡାଲ ସିଂ JTV1561232
ୀ /755 43 99 162ସୀମା ସିଂ ସା କମେଲଶ କମୁାର ସିଂ JTV1563394

ପ ୁ /756 39 99 163କାଳି ୀ ସିଂ ପି ରୁଦାଲ ସିଂ JTV1561570
ପ ୁ /757 37 99 164ଅଖିେଲଶ କମୁାର ସିଂ ପି ରୁଦାଲ ସିଂ JTV2676666
ପ ୁ /858 55 99 165ବଚନ ଜୀ ଶମର୍ା ପି ପରମ େଦବ ଶମର୍ା JTV2673341
ପ ୁ /859 30 99 166ପକାଶ ଶମର୍ା ପି ବଚ ଶମର୍ା YVY0552943
ପ ୁ /960 79 99 167ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନ େବେହରା JTV1413269
ୀ /961 71 99 168ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା OR/06/043/364784

ପ ୁ /962 67 99 169େଯାେଗ  େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା YVY0392910
ୀ /963 59 99 170ଖଲୁଣା େବେହରା ସା େଯାେଗ  େବେହରା YVY0392928

ପ ୁ /964 53 99 171େଦବଦ  େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା JTV1413301
ପ ୁ /965 53 99 172ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା YVY0681569
ପ ୁ /966 51 99 173ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା JTV1414879
ପ ୁ /967 51 99 174ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା JTV1417286
ପ ୁ /968 47 99 175ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା JTV1447622
ୀ /969 34 99 176ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା YVY0392936
ୀ /1070 45 99 177ଆେରାଶଖିା େଲ ା ସା ବିଧ ୁଭୁଷଣ େଲ ା YVY0429019

ପ ୁ /1071 42 99 178ବାବୁଲା କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ ନାୟକ JTV1585462
ପ ୁ /1272 67 99 179ଶରତ ଚ  ମହା ି ପି ଶୀନାଥ ପସାଦ ମହା ି JTV1411693
ୀ /1273 44 99 180ମଂଜୁଲତା ମହା ି ସା ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି JTV1714724
ୀ /1274 37 99 181ସଂଗୀତ୍ ଶରୀତା ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି JTV2676518
ୀ /1275 62 99 182ଶକୁ ଳା ପ ନାୟକ ସା ଶରତ ଚ  ମହା ି JTV1585512

ପ ୁ /2576 50 99 271ସଧୁାଂଶ ୁଚରଣ ପ ୃ ି ପି ବଜବଂଧ ୁପ ୃ ି JTV1417195
ୀ /2577 37 99 272ସତିୃେରଖା ପ ୃ ି ସା ସଶୁା  କମୁାର ପ ୃ ି YVY0552687

ପ ୁ /2578 58 99 273ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ OR/06/043/096248
ୀ /2579 48 99 274କନକଲତା ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ YVY0279851

ପ ୁ /2580 33 99 275ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ YVY0279836
ୀ /2581 27 99 276ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YVY0782045

ପ ୁ /2582 23 99 277ଅନିରୁ  ସାହୂ ପି ଭଗବାନ ସାହୂ YVY1178953
ୀ /2583 21 99 278ପିୟ ା ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାହୂ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୂ YVY1178979

ପ ୁ /2684 68 99 279ଅ ୁର୍ନ ଦଳାଇ ପି ଦିଗମର ଦଳାଇ JTV1411867
ୀ /2685 34 99 280ଚେଳଶରି ଦଳାଇ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଦଳାଇ YVY0279869
ୀ /2686 43 99 281କଲଯ୍ାଣୀ ସିଂ ସା ଲଳିତ ସିଂ OR/06/043/096274

ପ ୁ /2687 92 99 282ପରୁନ୍ ସିଂ ପି େମାହନ ସିଂ JTV1411917
ପ ୁ /2688 72 99 283ଜେଶାବ  ସିଂହ ପି େଲାକନାଥ ସିଂହ YVY0781989
ୀ /2689 67 99 284କ ନା ସିଂହ ସା ଯେଶାବ  ସିଂହ YVY0781997
ୀ /2690 62 99 285ବନଲତା ସିଂ ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ସିଂ OR/06/043/096269

ପ ୁ /2691 53 99 286ବଳେଦବ ସିଂ ପି ପରୁନ୍ ସିଂ JTV1411826
ପ ୁ /2692 48 99 287ରାଜନାରାୟଣ ସିଂହ ପି ଯେଶାବ  ସିଂହ YVY0782003
ୀ /2693 45 99 288ସର ିତ୍ କାୱର ସିଂ ସା ହରଦଂଶ ସିଂ JTV1411883

ପ ୁ /2694 44 99 289ସ ୟ କମୁାର ସିଂ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ସିଂ JTV1411644
ୀ /2695 43 99 290ପମିଳା ସିଂ ସା କିେଶାର ସିଂ OR/06/043/096275
ୀ /2696 43 99 291ସଂଗୀତା ରାଣୀ ସିଂହ ସା ରାଜନାରାୟଣ ସିଂହ YVY0782011

ପ ୁ /2697 43 99 292ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ସିଂହ ପି ଯେଶାବ  ସିଂହ JTV1627926
ୀ /2698 41 99 293ସତିୃ େରଖା ସିଂହ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସିଂହ YVY1068709
ୀ /2699 39 99 294ନଳିନୀ ସିଂହ ସା ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ସିଂହ YVY0782029
ପ ୁ /26100 29 99 295ମ ିତ ସିଂହ ପି ଲଲିତ ସିଂହ YVY0782037
ପ ୁ /26101 26 99 296ସ ିତ ସିଂହ ପି ଲଳିତ କମୁାର ସିଂହ YVY0781971
ୀ /26102 22 99 297ତପସିନୀ ସିଂହ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ସିଂହ YVY1068691
ୀ /27103 50 99 298ନିରୁପମା ବିଶାଳ ସା ନାରାୟଣ ବିଶାଳ JTV2526770
ପ ୁ /27104 29 99 299ସେୁରଶ ଚ  ବିଶାଳ ପି ନାରାୟଣ ବିଶାଳ YVY0681742
ୀ /27105 66 99 300ମାୟା ଦାସ ସା ଅବିନାଶ ଦାସ OR/06/043/096379
ୀ /27106 49 99 301କା ନ ଦାସ ସା ଅଜୟ ଦାସ OR/06/043/096383
ପ ୁ /27107 48 99 302ସବୁଳ କମୁାର ଦାସ ପି ଅବିନାଶ ଦାସ OR/06/043/096384
ୀ /27108 46 99 303ସିତାରାଣୀ ଦାସ ସା ସବୁଳ ଦାସ OR/06/043/096385
ପ ୁ /27109 39 99 304ଆଶଷି ଦ।ସ ପି ଅଜୟ ଦାସ JTV2526739
ୀ /27110 37 99 305ଗୀତା ଦାସ ସା ଆଶଷି ଦାସ JTV2526762
ୀ /27111 36 99 306ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ଦାସ ପି ସବୁଳ କମୁାର ଦାସ JTV2526804
ପ ୁ /27112 34 99 307େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ JTV2733178
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ୀ /27113 34 99 308ତୁଳସି ଦାସ ପି ଶବୁଳ କମୁାର ଦାସ JTV2526812
ୀ /27114 34 99 309ଇତିନା ଦାସ ସା େଦବାଶଷି ଦାସ YVY0681668

ପ ୁ /27115 32 99 310ହେରକୃ  ପସାଦ ଦାସ ପି ସବୁଳ କମୁାର ଦାସ JTV2526671
ୀ /27116 30 99 311େକୗଶଲଯ୍ା ରାଣୀ ଦାସ ପି ସବୁଳ କମୁାର ଦାସ YVY0965715

ପ ୁ /27117 29 99 312ସଯୂ଼ଯ୍ର୍ମଣୀ ଦାସ ପି ସବୁଳ କମୁାର ଦାସ YVY0965707
ୀ /27118 26 99 313ଶଭୁଦା ଦାସ ସା ସଯୂ଼ଯ୍ର୍ମଣୀ ଦାସ YVY0965699

ପ ୁ /27119 36 99 314ବିେନାଦ କମୁାର ମଲିକ ପି ହରିହର ମଲିକ JTV2526515
ୀ /27120 71 99 315ଚ ଳା ପାତ ସା ପଦଚରଣ ପାତ YVY0897967

ପ ୁ /27121 37 99 316ଶଶୁୀଲ ତିୱାରି ପି ଶକୁେଦବ ତିୱାରି JTV2526853
ୀ /29122 46 99 317େଶାଭା େଦବୀ ସା ଜିେତ  ସିଂ YVY0089078
ୀ /29123 46 99 318ଦି ିଆରା ବାରିକ ସା ଗଦାଧର ବାରିକ JTV2527000
ୀ /29124 57 99 319କାତଯ୍ାୟନୀ େଲ ା ସା େକୖଳାସ େଲ ା OR/06/043/096432
ୀ /29125 55 99 320ପତୀଭା େଲ ା ସା ସକୁା  କମୁାର େଲ ା JTV1585876

ପ ୁ /29126 39 99 321ଶବିାଶଷି େଲ ା ପି େକୖଳାସ େଲ ା YVY0089086
ପ ୁ /29127 36 99 322େଦବଶଷି େଲ ା ପି େକୖଳାଶ ଚ  େଲ ା JTV2676641
ୀ /29128 41 99 323ପମିଳା ମାହାଳି ସା ଆଶଷି କମୁାର ମାହାଳି JTV2526549
ୀ /29129 45 99 324ଅନୁରାଧା ମଦୁୁଲି ସା ସଶୁା  କମୁାର ମଦୁୁଲି JTV1585207

ପ ୁ /30130 49 99 325ଅମର େଜଯ୍ାତି ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ JTV2673481
ୀ /30131 47 99 326ବିନତା ଦାସ ସା ଅମର େଜଯ୍ାତି ଦାସ JTV2673499

ପ ୁ /31132 61 99 345େଚୗଧରୁୀ ଗ୳୲ନରଂଜନ ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ କଳୁମଣୀ ଦାସ JTV2673309
ୀ /31133 50 99 346େଚୗଧରୁୀ ଝରଣା ଦାସ ସା େଚୗଧରୁୀ ଜ୍ଞାନର ନ ଦାସ JTV2676203

ପ ୁ /31134 52 99 347ବେର  କରଣ ପି ମାଗଣିୁ କରଣ JTV2527232
ପ ୁ /31135 69 99 348ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ ପି ପଦନାଭ ମହାପାତ JTV1411628
ପ ୁ /31136 37 99 349ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ JTV1706506
ପ ୁ /31137 37 99 350ଶା ନୁ ମହାପାତ ପି କାଶନିାଥ ମହାପାତ JTV2527307
ୀ /31138 35 99 351େମୗସମୁୀ ମହାପାତ ପି ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ JTV2676658

ପ ୁ /31139 50 99 352ଚ କା  ମିଶ ପି ବିଣାକର ମିଶ JTV2527364
ପ ୁ /31140 46 99 353ଅମର ଟକମୁାର ନାଟିଆ ପି ଯଧିୁ ିର ନାଟିଆ JTV2527273
ୀ /31141 65 99 354ବନଲତା ପ ା ସା ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ JTV1411636

ପ ୁ /31142 60 99 355ସେୁର  କମୁାର ପରିଡା ପି େଯାେଗଶ ଚ  ପରିଡା JTV1714310
ୀ /31143 56 99 356ଅନୁପମା ପରିଡା ସା ସେୁର  କମୁାର ପରିଡା JTV1714302

ପ ୁ /31144 54 99 357ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ପରିଡା ପି ପ ାନନ ପରିଡା JTV2526960
ୀ /31145 50 99 358ମ ଲୁତା ପରିଡା ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ପରିଡା JTV2527083

ପ ୁ /31146 35 99 359ଅତିଥି କମୁାର ପରିଡା ପି ସେୁର  କମୁାର ପରିଡା JTV2527331
ପ ୁ /31147 61 99 360ଦ ପାଣି ପଧାନ ପି ହାଡୁ ପଧାନ YVY0428987
ୀ /31148 57 99 361ସେରାଜିନୀ ପଧାନ ସା ଦ ପାଣି ପଧାନ YVY0681775

ପ ୁ /31149 41 99 362ସେ ାଷ କମୁାର ପଧାନ ପି ଦ ପାଣି ପଧାନ YVY0089201
ପ ୁ /31150 37 99 363ଚ ମଣି ପଧାନ ପି ଦ ପାଣି ପଧାନ YVY0428995
ପ ୁ /31151 35 99 364ଶବିରାମ ପଧାନ ପି ଦ ପାଣି ପଧାନ YVY0552737
ୀ /31152 33 99 365ସକୁା ୀ ପଧାନ ପି ଦ ପାଣି ପଧାନ YVY0552729

ପ ୁ /31153 41 99 366ସବଯ୍ସାଚି ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ YVY0429043
ପ ୁ /31154 38 99 367ସତଯ୍ଜିତ ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ YVY0429027
ୀ /31155 35 99 368ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପଧାନ YVY0552745

ପ ୁ /31156 61 99 369ଅନ  ଚରଣ ସାମଲ ପି େଭାବନି ସାମଲ JTV2527141
ୀ /31157 54 99 370ମାଳତୀ ସାମଲ ସା ଅନ  ଚରଣ ସାମଲ JTV2527166

ପ ୁ /31158 51 99 371ସଂଜତ ସାମଲ ପି ମନେମାହନ ସାମଲ JTV2526820
ୀ /31159 48 99 372ଅପ ର୍ା ସାମଲ ସା ସନ୍ଜିତ ସାମଲ JTV2527299

ପ ୁ /31160 74 99 373ସାମିନାଥ ଶମର୍ା ପି ରାମନେରଶ ଶମର୍ା JTV2527281
ପ ୁ /31161 36 99 374ଗରୁୁବଚନ ଶମର୍ା ପି ଶାମିନାଥ ଶମର୍ା JTV2527133
ପ ୁ /31162 38 99 375େଦବକା  ତିପାଠି ପି ଜଗଦୀଶ ତିପାଠି JTV2527315
ପ ୁ /32163 53 99 376ଶା ନୁ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ବି ୁ ବିଶାଳ JTV1706456
ପ ୁ /32164 45 99 377ସନତ କମୁାର ପ ା ପି ପଫଲୁ ଚ  ପ ା JTV1557677
ୀ /32165 42 99 378ଜାୟାେଜଯ୍ାତି ପ ା ପି ପଫଲୁ ପ ା JTV1414945
ପ ୁ /32166 40 99 379ଜୟଦୀ  ପ ା ପି ପଫଲୁ ପ ା JTV1414937
ୀ /32167 28 99 380ଭାନୁ ପିୟା ପ ା ସା ଜୟଦୀ ୍ ପ ା YVY1106798
ୀ /32168 56 99 381ଶାରଦା ପତି ସା ସ ୟ କମୁାର ପ ା YVY0279893
ୀ /33169 42 99 382ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି କଷୃଣଚ  ଦାସ JTV1585629
ପ ୁ /33170 38 99 383ବିକାଶ କମୁାର ମହ ପି ଶକୂେଦବ ମହ JTV2676625
ୀ /33171 70 99 384ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମହା ି ସା ବିଜୟ ଚ  ପଧାନ OR/06/043/096406
ପ ୁ /33172 51 99 385ରଶୀର ନ ମହା ି ପି ପହଲାଦ ମହା ି JTV2676617
ପ ୁ /33173 72 99 386ବିଜୟ ଚ  ପଧାନ ପି ଗଣପତି ପଧାନ OR/06/043/096405
ୀ /33174 40 99 387ଶଭୁ ରି ପଧାନ ପି ବିଜୟ ଚ  ପଧାନ JTV1585595
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ୀ /33175 70 99 388ଆଶାଲତା ସାହୁ ସା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/056268
ପ ୁ /33176 40 99 389ଦିେନଶ ୟାଦବ ପି ଜଳଧାରୀ ୟାଦବ JTV1414952
ୀ /33177 31 99 390ଆରତୀ ୟାଦବ ସା ଦିେନଶ ୟାଦବ YVY0965582

ପ ୁ /34178 38 99 391ରାଜକମୁାର ଯାଦବ ପି ରେମଶ ଯାଦବ JTV2676567
ପ ୁ /34179 45 99 392ଅଜିତ ଶ ର ମଲିକ ପି ମେହଶର ମଲିକ JTV1412873
ୀ /34180 42 99 393ପସମିତା ମଲିକ ପି ମେହଶର ମଲିକ JTV1414903
ୀ /34181 60 99 394ଧମର୍ା ୟାଦବ ସା ଉେମଶ ୟାଦବ OR/06/043/096413

ପ ୁ /34182 60 99 395ରେମଶ ୟାଦବ ପି ଜଳଧାରୀ ୟାଦବ OR/06/043/096409
ୀ /34183 58 99 396ଇ ାବତୀ ୟାଦବ ସା ଉେମଶ ୟାଦବ OR/06/043/096414

ପ ୁ /34184 58 99 397ଉେମଶ ୟାଦବ ପି ଜଳଧାରୀ ୟାଦବ OR/06/043/096410
ୀ /34185 52 99 398ବି ୁ ୟାଦବ ସା ସେୁରଶ ୟାଦବ JTV1414960

ପ ୁ /34186 49 99 399ରାେଜଶ ୟାଦବ ପି ଜଳଧାରୀ ୟାଦବ OR/06/043/096412
ପ ୁ /34187 23 99 400ସନୁୀଲ ୟାଦବ ପି ସେୁରଶ ୟାଦବ YVY1155647
ୀ /34188 35 99 401ସସିତା ୟାଦବ ପି ରେମଶ ୟାଦବ YVY0965590
ୀ /34189 26 99 402ପଜୂା ୟାଦବ ପି ସେୁରଶ ୟାଦବ YVY0965608
ୀ /34190 26 99 403ସେ ଷୀ ୟାଦବ ପି ଉେମଶ ୟାଦବ YVY0965616

ପ ୁ /35191 38 99 404କି ର୍ୀର ନ ମଲିକ ପି ମେହଶର ମଲିକ JTV1412881
ପ ୁ /35192 73 99 405ମେହଶର ମଲିକ ପି ବାଜୁ ମଲିକ JTV1413228
ୀ /35193 63 99 406ତିେଳା ମା ମଲିକ ସା ମେହଶର ମଲିକ JTV1414911

ପ ୁ /36194 58 99 407େଯାେଗ  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ସନୁାକର ବିଶାଳ JTV1413194
ୀ /36195 56 99 408ସଜୁାତା ବିଶାଳ ସା େଯାେଗ  ବିଶାଳ JTV1413178

ପ ୁ /36196 56 99 409ଜଗବଂଧ ୁବିଶାଳ ପି ଭଗବାନ ବିଶାଳ JTV1627082
ପ ୁ /36197 46 99 410ରବି  ବିଶାଳ ପି ସନୁାକର ବିଶାଳ OR/06/043/097058
ୀ /36198 31 99 411ସାଇ କି ା ବିଶାଳ ପି କୃପାସି ୁ ବିଶାଳ YVY0720391

ପ ୁ /36199 29 99 412ଅଜିତ କମୁାର ବିଶାଳ ପି େଯାେଗ  ବିଶାଳ YVY0552752
ପ ୁ /36200 29 99 413ରଶିରଂଜନ ବିଶାଳ ପି ଜଗବଂଧ ୁବିଶାଳ YVY0552760
ୀ /36201 28 99 414ସାଇ କି ର୍ୀ ବିଶାଳ ପି କୃପାସି ୁ ବିଶାଳ YVY0720383
ୀ /36202 38 99 415ସଷୁମା େଦବୀ ସା ରାଜାରାମ ପସାଦ YVY0089243
ୀ /36203 64 99 416ମ ବୁାଳା ମହା ି ପି ଅନାଦି ଚରଣ ମହା ି YVY0898122

ପ ୁ /36204 54 99 417ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି ପି ଧରଣୀ ଧର ମହା ି OR/06/043/096329
ୀ /36205 53 99 418ମେନାରମା ମହା ି ପି ଅନାଦି ଚରଣ ମହା ି YVY0898106

ପ ୁ /36206 53 99 419ରାେଜ  ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ଅନାଦି ଚରଣ ମହା ି YVY0897710
ପ ୁ /36207 52 99 420ନୀଳାମର ମହା ି ପି ପିତାମର ମହା ି JTV1417344
ୀ /36208 50 99 421ପଭାତି ନଳିନୀ ମହା ି ସା ନିଳାମର ମହା ି JTV1417351
ୀ /36209 44 99 422ସସିତା ମହା ି ପି ରାେଜ  ନାରାୟଣ ମହା ି YVY0898080

ପ ୁ /36210 41 99 423ରଶରି ନ ମହା ି ପି ପହଲାଦ ମହା ି YVY0897694
ୀ /36211 32 99 424ସତିୃରୁପା ମହା ି ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି YVY0279901
ୀ /36212 60 99 425ମାଧବୀଲତା ନାୟକ ସା ଶଶଧର ନାୟକ JTV1417260

ପ ୁ /36213 42 99 426ରାଜାରାମ ପସାଦ ପି େଶାଭରାଜ ପସାଦ YVY0089250
ୀ /37214 52 99 427ମମତା ପସାଦ ସା ଜଗଦୀଶ ପସାଦ OR/06/043/096450

ପ ୁ /38215 60 99 428ବଜକିେଶାର ମହାପାତ ପି ରାମଚ  ମହାପାତ JTV1411818
ୀ /38216 56 99 429େସୗଭାଗିନି ମହାପାତ ସା ବଜ କିେଶାର ମହାପାତ JTV2527448

ପ ୁ /38217 36 99 430ଲାଲ େମାହନ ମହାପାତ ପି ବଜକିେଶାର ମହାପାତ JTV2527042
ପ ୁ /38218 36 99 431ସତିୁ ର ନ ସାବତ ପି ନିର ନ ସାବତ JTV2526903
ୀ /38219 34 99 432େଗାତିେରଖା ସାବତ ପି ନିଂର ନ ସାବତ JTV2527257
ୀ /38220 67 99 433େପମଲତା ସାମ ରାୟ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ସାମ ରାୟ JTV2527398
ୀ /38221 39 99 434ପ ୁ ଲତା ସାମ ରାୟ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ସାମ ରାୟ JTV2526986

ପ ୁ /38222 85 99 435ପଶା  ସରକାର ପି ଜିେତ  ସରକାର JTV2673515
ୀ /38223 65 99 436ସ ଯ୍ା ସରକାର ସା ପଶା  କମୁାର ସରକାର YVY0732727
ପ ୁ /38224 49 99 437ସଂଜୟ କମୁାର ସରକାର ପି ପଶା  କମୁାର ସରକାର OR/06/043/096338
ପ ୁ /38225 43 99 438େଦବାଶଷି ସରକାର ପି ପଶା  ସରକାର JTV1417377
ୀ /38226 32 99 439ସନୁୀତା ସରକାର ସା େଦବାସିଶ ସରକାର YVY1106764
ପ ୁ /39227 59 99 440ବଜବ ୁ ମହାପାତ ପି ଧେନଶର ମହାପାତ JTV1585314
ୀ /39228 54 99 441ମ ବୁାଳା ମହାପାତ ସା ବଜବ ୁ ମହାପାତ JTV1585306
ପ ୁ /40229 65 99 442ମହ ଦ ଫୟାଜ ଆଲାମ୍ . ପି ମହ ଦ ବଦୁଲ . OR/06/043/096899
ପ ୁ /40230 44 99 443ନିେଲାଫର ନାହିଦ . ପି େଶଖେମେହମଦୁ ଉଲା . JTV2676609
ପ ୁ /40231 51 99 444େଶଖ ଅମାନଉଲା ପି ଏସ. ଟି. ଉଲା OR/06/043/096489
ୀ /40232 75 99 445ହୁସନାରା େବଗମ ସା େସଖ ହମିଦ ଉଲା YVY0810440
ୀ /40233 60 99 446ହଲିମା େବଗମ ସା ଏସ. ପି. ଆଲା OR/06/043/096484
ୀ /40234 30 99 447ଆଫୀନ ଗଲୁନାର ପି େଶଖ ତନବୀର ଉଲା YVY0681627
ପ ୁ /40235 82 99 448େଶଖ େମେହମଦୁ ଉଲା ପି େଶଖ ହବିବଉଲା . OR/06/043/096481
ପ ୁ /40236 41 99 449େସଖ ସଲିମ ପି ଡ. େସଖ ହମିଦ ଉଲା YVY0089318
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ପ ୁ /40237 53 99 450େଶଖ ସଫାତଉଲା ପି ଏସ. ଟି. ଉଲା ଉଲା YVY0732768
ପ ୁ /40238 51 99 451େଶଖ ସଫିକ ଉଲା ପି ଏସ. ଟି. ଉଲା OR/06/043/096488
ପ ୁ /40239 49 99 452େଶଖ ତନବୀର ଉଲା ପି ଏସ. ଟି. ଉଲା OR/06/043/096491
ୀ /40240 42 99 453ସବିନା ୟାସମିନ୍ ପି େଶଖ ମେହମଦୁ ଉଲା OR/06/043/096486
ୀ /41241 67 99 454ଝରଣା ସିନାରାୟ ସା ରଣଧୀର ସିନାରାୟ OR/06/043/096564

ପ ୁ /41242 34 99 455ରଣଦୀପ ସିହନ୍ାରାୟ - ଝରଣା ସିହନ୍ାରାୟ YVY0681700
ପ ୁ /42243 78 99 456ବି ୁଚରଣ ବିଶାଳ ପି ମଧସୁଦୁନ ବିଶାଳ JTV1585256
ପ ୁ /42244 54 99 457ପଣବ କିେଶାର ବିଶ୍ଵାଳ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବିଶ୍ଵାଳ YVY1106905
ୀ /42245 45 99 458ସନୁୀତା ବିଶ୍ଵାଳ ସା ପଣବ କିେଶାର ବିଶ୍ଵାଳ YVY1106756

ପ ୁ /42246 21 99 460ପିୟାଶ ୁବିଶ୍ଵାଳ ପି ପଦ୍ଯମୁନ୍ କିେଶାର ବିଶ୍ଵାଳ YVY1106707
ପ ୁ /42247 56 99 461ମେନାରଂଜନ ମିଶ ପି ରାମ ଚ  ମିଶ YVY0089359
ୀ /42248 45 99 462ତୃ ି ମିଶ ପି ରାମଚ  ମିଶ OR/06/043/096558
ୀ /42249 43 99 463ଦୀ ି ମିଶ ପି ରାମଚ  ମିଶ OR/06/043/096557
ୀ /42250 42 99 464ତୃ ୀ ମିଶ ପି ରାମଚ  ମିଶ YVY0552778

ପ ୁ /43251 36 99 465େଗୗରବ କମୁାର େବେହରା ପି ରାମ ଚ  େବେହରା YVY0732537
ପ ୁ /43252 59 99 466ରାମାନ  ଦାସ ପି େଗାଲକବିହାରୀ ଦାସ YVY0552786
ୀ /43253 55 99 467ନମିତା ଦାସ ସା ରାମାନ  ଦାସ YVY0681726
ୀ /43254 29 99 468ଓଜସୀନୀ େଦଵୀ ସା େଗୗରବ କମୁାର େବେହରା YVY1222363

ପ ୁ /43255 73 99 469ଗ ାଧର ପରିଡା ପି ଆକଳିୁ ଚରଣ ପରିଡା YVY0681791
ପ ୁ /43256 76 99 471ବସ  ଚରଣ ସାଇଁ ପି ନିଧି ସାଇଁ OR/06/043/096535
ୀ /43257 69 99 472େହମପଭା ସାଇଁ ସା ବସ  ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/096536

ପ ୁ /43258 49 99 473ଆଶଷି କମୁାର ସାଇଁ ପି ବସ  ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/096537
ପ ୁ /43259 48 99 474େଦବାଶଷି ସାଇଁ ପି ବସ  ଚରଣ ସାଇଁ JTV1560796
ୀ /43260 45 99 475ମଧଛୁ ା ସାଇଁ ପି ବସ  ସାଇଁ YVY0429001
ୀ /43261 35 99 476ସଚୁରିତା ସାଇଁ ସା େଦବାସିସ ସାଇଁ YVY1178912

ପ ୁ /44262 65 99 477ରାମଚ  େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା JTV1585686
ପ ୁ /44263 61 99 478କା ିର୍କ ଚଂଦ େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା YVY0280115
ପ ୁ /44264 42 99 479େସୗରଭ କମୁାର େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା JTV1585694
ୀ /44265 22 99 480େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି କା ିର୍କ ଚଂଦ େବେହରା YVY1138585
ୀ /44266 21 99 481ସପନ୍ା ରାଣୀ େବେହରା ପି କା ିର୍କ ଚଂଦ େବେହରା YVY1138577
ୀ /44267 46 99 482ପଵିତା ରଘନୁାଥ େବାହରା ସା କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା JTV2571917

ପ ୁ /44268 88 99 483ଭା ର େଜନା ପି େକଳୁଚରଣ େଜନା OR/06/043/096529
ୀ /44269 81 99 484ଅହଲଯ୍ା େଜନା ସା ଭା ର େଜନା OR/06/043/096530
ୀ /44270 63 99 485ପଭାତୀ େଜନା ସା ନିର ନ ମହା ି YVY0089466

ପ ୁ /44271 57 99 486ବିମଳ ପସାଦ େଜନା ପି ଭା ର େଜନା YVY0429217
ପ ୁ /44272 54 99 487ବିକାଶ େଜନା ପି ଭା ର େଜନା OR/06/043/096533
ୀ /44273 53 99 488ରୀନା େଜନା ସା ବିମଳ ପସାଦ େଜନା YVY0429209
ୀ /44274 51 99 489ପଜ୍ଞା ପାରମିତା େଲ ା ସା ବିକାଶ େଜନା YVY0552794

ପ ୁ /44275 63 99 490ଜଗନନ୍ାଥ ପ ନାୟକ ପି ଅପଲସାମୀ ପ ନାୟକ YVY0815266
ପ ୁ /44276 67 99 491ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ବୁ ିଶଯ୍ାମ ପଧାନ JTV1585587
ୀ /44277 39 99 492ସୀମା ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ JTV1585579
ୀ /44278 38 99 493ଶଖିା ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ JTV1585553
ୀ /44279 42 99 494ମଧଛୁ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ରାମଚ  େବେହରା YVY0429167

ପ ୁ /44280 61 99 495ଭବାନୀ ପସାଦ ରାଉତ ପି ନଟବର ରାଉତ JTV1649656
ପ ୁ /44281 36 99 496ଆଯଯ୍ର୍ କମୁାର େସୗମଯ୍ ର ନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ YVY0424317
ୀ /45282 27 99 497େମୗସମୁୀ େବାଷ ପି େଗୗତମ କମୁାର େବାଷ YVY0720409

ପ ୁ /45283 58 99 498େଗୗତମ େବାଷ ପି ନେରନ େବାଷ OR/06/043/096665
ୀ /45284 54 99 499ପଣତୀରାଣୀ େବାଷ ସା େଗୗତମ େବାଷ YVY1227719

ପ ୁ /45285 37 99 500ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ନିର ନ େଜନା JTV1629443
ପ ୁ /45286 45 99 501କମଳାକା  ତିପାଠୀ ପି କୃ ଚ  ତିପାଠୀ YVY0089532
ୀ /45287 35 99 502ସାଗରିକା ତିପାଠୀ ସା କମଳାକା  ତିପାଠୀ YVY0863167
ପ ୁ /46288 78 99 503କୃ ଚ  ତିପାଠୀ ପି ଅଗଣି ତିପାଠୀ OR/06/043/096669
ୀ /46289 61 99 504କନକଲତା ତିପାଠୀ ସା କୃ ଚ  ତିପାଠୀ OR/06/043/096670
ପ ୁ /48290 39 99 505ବଳରାମ ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ JTV2527463
ପ ୁ /48291 39 99 506ଶମ ୁଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସପନ ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ JTV2527562
ପ ୁ /48292 37 99 507ରାଜୁ ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସପନ ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ JTV2527414
ୀ /48293 34 99 508େସନ୍ହମୟୀ ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଶ  ୁଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ JTV2527406
ପ ୁ /48294 35 99 509ଜଗନନ୍ାଥ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ହରିହର ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ JTV2527497
ୀ /48295 56 99 510ଭବାନି ରାଣୀ ଚକବ ିର୍ ସା ତୁଷାର କମୁାର ଚକବ ିର୍ JTV1706464
ୀ /48296 27 99 511ଇ ିତା ଚକବ ର୍ୀ ସା ବିଶ୍ଵଜିତ ମେୁଖାପଧାୟ YVY1222538
ପ ୁ /48297 30 99 512ସଭୁବତ େଘାଷ ମା ରତନ୍ ା ମଜୁମଦାର YVY0815324
ୀ /48298 55 99 513ମିଥିେଳଶ କମୁାରୀ ମିଶ ସା ବି ୁକା  ମିଶ JTV1558790
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ପ ୁ /48299 52 99 514ପତାପ କମୁାର ମହା ି ପି ହର ମହା ି JTV1414929
ପ ୁ /48300 37 99 515ବିଶଜିତ ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ JTV1706480
ୀ /48301 30 99 516େଦବଶର୍ ୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ତୁଷାର ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY0681643
ୀ /48302 27 99 517ନିେବଦିତା ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ଅେଶାକ ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY0681650
ୀ /48303 22 99 518ଅପିର୍ତା ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY1222504

ପ ୁ /48304 62 99 519ଅେଶାକ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ନିମର୍ଳ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/043/096596
ପ ୁ /48305 61 99 520ତୁଷାର ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ନିମର୍ଳ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/043/096598
ୀ /48306 58 99 521ଅ ଳୀ ମଖୁାଜିର୍ ସା ଅେଶାକ ମଖୁାଜିର୍ JTV1706472
ୀ /48307 58 99 522ପଣତୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ଦିଲୀପ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/043/096594

ପ ୁ /48308 65 99 523ଦୀଲିପ କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY0569616
ୀ /48309 32 99 524ଅମିତା ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY0552802

ପ ୁ /48310 37 99 525ଅଭିଜିତ୍ ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ JTV1706514
ପ ୁ /48311 57 99 526େବୖରାଗୀ ସାହୁ ପି ନ  କିେଶାର ସାହୁ JTV2527588
ପ ୁ /48312 54 99 527ବିକମ ସାହୁ ପି ନ  କିେଶାର ସାହୁ JTV2526895
ୀ /48313 39 99 528ପନୁମ ଶମର୍ା ସା ମନୁା ଶମର୍ା JTV2527539

ପ ୁ /48314 37 99 529ଟୁଲୁ ସାଇଁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାଇଁ JTV2527422
ପ ୁ /49315 36 99 530ତାପସ ବିଶାଳ ପି ବାବୁଲି ବିଶାଳ YVY0935643
ୀ /49316 76 99 531ର ା େଦଈ ସା ନାରାୟଣ େଜନା OR/06/043/096613

ପ ୁ /49317 56 99 532ରାମଚ  େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା OR/06/043/096614
ପ ୁ /49318 54 99 533ଶରତ ଚ  େଜନା ପି ସାଧ ୁଚରଣ େଜନା OR/06/043/096567
ପ ୁ /49319 51 99 534ଲକ୍ଷଣ େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା OR/06/043/096615
ୀ /49320 46 99 535ମିନତୀ େଜନା ସା ଶରତ ଚ  େଜନା YVY0089573
ୀ /49321 45 99 536ସଷୁମା େଜନା ସା ରାମଚ  େଜନା YVY0089599
ୀ /49322 43 99 537ରସିତା େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା YVY0429175
ୀ /49323 40 99 538ସସିତା େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା YVY0429183
ୀ /49324 40 99 539ଜାନକୀ େଜନା ସା ଲକ୍ଷଣ େଜନା YVY0089581
ୀ /49325 23 99 540ଅନିତା େଜନା ପି ସରତ ଚ  େଜନା YVY1106749

ପ ୁ /49326 22 99 541ସତ୍ଯ ପକାଶ େଜନା ପି ରାମ ଚଂଦ େଜନା YVY1138619
ୀ /49327 21 99 542ଗୀତିକୃ ା େଜନା ପି ରାମଚ  େଜନା YVY1106772

ପ ୁ /49328 75 99 543ବାବାଜି ଖୁ ିଆ ପି ଦିଗମର ଖୁ ିଆ OR/06/043/044590
ପ ୁ /51329 38 99 571ଆଶଷି କମୁାର େଜନା ପି ଧରଣୀଧର େଜନା JTV1644178
ପ ୁ /51330 46 99 572ମେନାରଂଜନ ମହାପାତ ପି ବଜବଂଧ ୁମହାପାତ JTV1417435
ୀ /51331 47 99 573ସପିୁୟା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ସମିର କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ JTV1633445
ୀ /51332 67 99 574ମକିୁ୍ତ ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ସଶୁୀଲ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/043/096571
ୀ /51333 65 99 575ଅ ର୍ନା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ବଲାଇ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/043/096573

ପ ୁ /51334 46 99 576ରାେଜଶ ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟ ପି ବଲାଇ କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ JTV1561711
ୀ /51335 33 99 577ଧରିତୀ ପରିଡା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା JTV2527380

ପ ୁ /51336 58 99 578କଳାକାର ପ ୃ ି ପି ଉଦୟନାଥ ପ ୃ ି JTV1417385
ୀ /51337 48 99 579ଜୟ ୀ ପ ୃ ି ସା କଳାକାର ପ ୃ ି JTV1417393

ପ ୁ /51338 60 99 580ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ରଥ ପି ଚି ାମଣି ରଥ JTV1559061
ୀ /51339 55 99 581ଶା ିଲତା ରଥ ସା ଲକ୍ଷଣ ରଥ JTV1559079
ପ ୁ /51340 37 99 582ନିର ନ ରଥ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ରଥ YVY0089623
ୀ /51341 35 99 583ଗିତା ଳୀ ରଥ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ରଥ YVY0089631

ପ ୁ /51342 62 99 584ହରିହର ସାହୁ ମା ମାମୀ ସାହୁ JTV2526614
ପ ୁ /51343 50 99 585ଶରତ ସାଇଁ ପି ପ ାନନ ସାଇଁ JTV1417278
ୀ /51344 47 99 586େଶୖଳବାଳା ସାଇଁ ସା ଶରତ ସାଇଁ JTV1417252
ୀ /51345 33 99 587ଗୀତା ଳୀ ତିପାଠୀ ସା ଶବି ପସାଦ ତିପାଠୀ YVY0898197

ପ ୁ /52346 26 99 588ଇ ଜିତ ମହା ି ପି ରଜତ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0898221
ପ ୁ /52347 85 99 589ରେମଶ ଚ  ମହା ି ପି ମେହଶର ମହା ି OR/06/043/096577
ୀ /52348 70 99 590େମନକା ମହା ି ସା ରେମଶ ମହା ି OR/06/043/096578
ୀ /52349 52 99 591ସସିତା ମହା ି ପି ରେମଶ ମହା ି OR/06/043/096579
ପ ୁ /52350 51 99 592ରଜତ ମହା ି ପି ରେମଶ ମହା ି OR/06/043/096580
ୀ /52351 50 99 593ପମିତା ମହା ି ସା ରଜତ ମହା ି OR/06/043/096581
ୀ /52352 45 99 594ଅନିତା ମହା ି ପି ବିମଲ ପସାଦ ମହା ି OR/06/043/096582
ପ ୁ /52353 21 99 595ସତଯ୍ଜୀତ ମହା ି ପି ରଜତ କମୁାର ମହା ି YVY1132844
ୀ /53354 85 99 596ବଲେଦବ େକୖର ସା ମେହ  ସିଂ OR/06/043/096590
ୀ /53355 24 99 597ଚମନ ଦୀପ େକୗର ପି େସୖେଳ  ସିଂହ YVY1178896
ପ ୁ /53356 61 99 598େକରତପାଲ ସିଂ ପି ମେହ  ସିଂ OR/06/043/096585
ପ ୁ /53357 59 99 599ରଣବୀର ସିଂ ପି ମେହ  ସିଂ OR/06/043/096586
ପ ୁ /53358 53 99 600େସୖେଳ  ସିଂହ ପି ମେହ  ସିଂହ YVY1178938
ପ ୁ /53359 37 99 601ବିମଳ କମୁାର ସିଂ ପି କମଳ କମୁାର ସିଂ JTV2526788
ପ ୁ /53360 22 99 602ତିେଲାଚନ ସିଂହ ପି େସୖେଳ  ସିଂହ YVY1178862
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ପ ୁ /54361 60 99 603ବି:ରାମ େମାହନ . ପି ପି:ଦାେମାଦର . OR/06/043/094030
ୀ /54362 32 99 604ମାନସୀ େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା YVY0898361

ପ ୁ /54363 29 99 605ପକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା YVY0897918
ୀ /54364 28 99 606ପିତୀମୟୀ େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା YVY0898379

ପ ୁ /54365 53 99 607ପତାପ ଚ  ବିଶାଳ ପି ନାଥ ବିଶାଳ JTV1563436
ୀ /54366 50 99 608ଶଶୁା ି ବିଶାଳ ସା ପତାପ ଚ  ବିଶାଳ JTV1563428
ୀ /54367 50 99 609େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ JTV1642289

ପ ୁ /54368 44 99 610େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ ପି ପହଲାଦ ଦାସ JTV2527430
ୀ /54369 44 99 611ସାରଥି ଦାସ ସା ଶଖିର ଦାସ YVY0898296
ୀ /54370 33 99 612ସିତା ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YVY0279927
ୀ /54371 29 99 613ସସିତା ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YVY0898270
ୀ /54372 28 99 614ରଶୀତା ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ YVY0898247
ୀ /54373 57 99 615ଶା ିଲତା େଦଇ ସା ଲକି୍ଷଧର ପରିଡା JTV1585181

ପ ୁ /54374 44 99 616ଜୟ  କମୁାର ହାଇତ୍ ପି ଦୁଲର୍ ଭ ହାଇତ୍ JTV1565035
ୀ /54375 42 99 617ଗିତା ଳି ହାଇତ୍ ସା ଜୟ  ହାଇତ୍ JTV1565050

ପ ୁ /54376 41 99 618ମେହଶର ଜାଲି ପି ମାଘଣୁୀ ଜାଲି YVY0280008
ୀ /54377 36 99 619ଜନନୀ ଜାଲି ସା ମେହଶର ଜାଲି YVY0279992
ୀ /54378 62 99 620େଶାଭାରାଣୀ େଜନା ସା ରବୀ  େଜନା OR/06/043/096631

ପ ୁ /54379 60 99 621ନିର ନ େଜନା ପି କ ରିୁ େଜନା JTV1555713
ୀ /54380 60 99 622ଶକୁ ଳା େଜନା ସା ମେହଶର େଜନା OR/06/043/096617
ୀ /54381 55 99 623ସରସତୀ େଜନା ସା ନିର ନ େଜନା JTV1555721

ପ ୁ /54382 54 99 624ବିଦୁର େଜନା ପି କି୍ଷର େଜନା JTV1564707
ୀ /54383 50 99 625ଲିଲି େଜନା ସା ବିଦୁର େଜନା JTV1564699

ପ ୁ /54384 50 99 626ଫକୀର େଜନା ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ େଜନା OR/06/043/096634
ପ ୁ /54385 45 99 627ଚ ନ େଜନା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଜନା JTV1631472
ପ ୁ /54386 45 99 628େକଦାର େଜନା ପି କ୍ଷିର େଜନା JTV1564657
ପ ୁ /54387 44 99 629ମଦନ େମାହନ େଜନା ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ େଜନା JTV1561703
ୀ /54388 43 99 630କ ନା େଜନା ସା ଫକିର େଜନା JTV2673556
ୀ /54389 41 99 631ମିନତୀ େଜନା ପି େକୖଳାସ ଚ  େଜନା JTV2673531

ପ ୁ /54390 40 99 632ସେରାଜ େଜନା ପି ନିର ନ େଜନା JTV1555739
ୀ /54391 38 99 633ପଣତି େଜନା ପି େକୖଳାଶ ଚ  େଜନା JTV2673572
ୀ /54392 37 99 634ମଧସିୁତା େଜନା ମା ସକୁ ଳା େଜନା YVY0279984

ପ ୁ /54393 36 99 635ନିକୁ  କମୁାର େଜନା ପି ନିର ନ େଜନା JTV2527075
ୀ /54394 35 99 636ଯାଜ୍ଞେସନୀ େଜନା ସା ମଦନେମାହନ େଜନା YVY0279950
ୀ /54395 34 99 637ବ ନା େଜନା ପି ରବି  େଜନା JTV2733160

ପ ୁ /54396 30 99 638ସେ ାଷ େଜନା ମା ସକୁ ଳା େଜନା YVY0279976
ପ ୁ /54397 28 99 639ଶବି ଶ ର େଜନା ପି ରବି  େଜନା YVY0898387
ପ ୁ /54398 38 99 640ମେନାଜ କମୁାର ମହାେତ ପି ହରିହର ମହାେତ JTV2526721
ପ ୁ /54399 35 99 641ରାଜ କମୁାର ମହେତା ପି ହରିହର ମହେତା JTV2527117
ପ ୁ /54400 58 99 642େପମାନ  ମହା ି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହା ି OR/06/043/096892
ପ ୁ /54401 43 99 643ଉେମଶ ଚ  ମହା ି ପି େନତାନ  ମହା ି YVY0898312
ୀ /54402 33 99 644ସିତା ମହା ି ସା ଉେମଶ ଚ  ମହା ି YVY0898346
ୀ /54403 31 99 645େରାଜାଲିନ୍ ମହା ି ସା ପକାଶ ଚ  ମହା ି YVY0898395

ପ ୁ /54404 28 99 646ରାେକଶ ମହା ି ପି େପମାନ  ମହା ି YVY0552828
ପ ୁ /54405 54 99 668କା ିର୍କ େସଠୀ ପି ଗେଜ  ନାଥ େସଠୀ JTV1564681
ୀ /54406 45 99 669ପମିଳା େସଠୀ ସା କା ିର୍କ େସଠୀ JTV1565076

ପ ୁ /54407 60 99 670ରାମବାବୁ ଶମର୍ା ପି େଦବ ନାରାୟଣ ଶମର୍ା JTV1585793
ପ ୁ /54408 54 99 671ଧେମର୍  ଶମର୍ା ପି େଦବ ନାରାୟଣ ଶମର୍ା JTV2526887
ପ ୁ /54409 54 99 672ଲାଲ ବାବୁ ଶମର୍ା ପି େଦବ ନାରାୟଣ ଶମର୍ା JTV2527455
ପ ୁ /54410 52 99 673ରଘବୁୀର ଶମର୍ା ପି ରାମ ପକାଶ ଶମର୍ା JTV2526937
ୀ /54411 42 99 674ମିନା ଶମର୍ା ସା ରାମବାବୁ ଶମର୍ା JTV1585785
ୀ /54412 42 99 675ଅନୀତା ଶମର୍ା ସା ରଘବୁୀର ଶମର୍ା JTV2526952
ପ ୁ /54413 25 99 676ପଭାତ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ରାମବାବୂ ଶମର୍ା YVY1245919
ପ ୁ /54414 58 99 677ସଂଗାମ କିେଶାର ସାଇଁ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ସାଇଁ JTV2527091
ୀ /54415 54 99 678ଜୟଶୀ ସାଇଁ ସା ସଂଗାମ କିେଶାର ସାଇଁ JTV2527026
ପ ୁ /54416 50 99 679ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ ପି ମେହଶର ସାଇଁ JTV1564913
ୀ /54417 45 99 680କ ନା ସାଇଁ ସା ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ JTV1564905
ୀ /54418 35 99 681ଅ ଳୀ ସାଇଁ ସା ଆଶୀଷ କମୁାର ସାଇଁ YVY0279968
ପ ୁ /54419 31 99 682ଅେଶାକ ସାଇଁ ପି ଅଜୟ ସାଇଁ YVY0393025
ପ ୁ /54420 28 99 683ପ ୁ  ୁସାଇଁ ପି ଅଜୟ ସାଇଁ YVY0393033
ପ ୁ /55421 65 99 684େକୖଳାସ ଚ  େଜନା ପି ହରିହର େଜନା OR/06/043/096644
ପ ୁ /55422 62 99 685ଧରଣୀଧର େଜନା ପି ହରିହର େଜନା OR/06/043/096657
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ୀ /55423 62 99 686ମାତାଜୀ େଜନା ସା େକୖଳାସ େଜନା OR/06/043/096645
ୀ /55424 60 99 687ଅନୁପମା େଜନା ସା େତୖେଲାକଯ୍ େଜନା OR/06/043/096660
ୀ /55425 58 99 688ନଳିନୀ ପଭା େଜନା ସା ଧରଣୀଧର େଜନା OR/06/043/096658

ପ ୁ /55426 46 99 689ମେନାର ନ େଜନା ପି େକୖଳାସ େଜନା OR/06/043/096646
ପ ୁ /55427 41 99 690ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଜନା JTV1565092
ୀ /55428 41 99 691େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ େଜନା ସା ମେନାରଜ୍ଞନ େଜନା YVY0781872
ୀ /55429 39 99 692ଚ କା ି େଜନା ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଜନା JTV1644228
ୀ /55430 36 99 693ଆରତୀ େଜନା ପି ଧରଣୀଧର େଜନା YVY0552836

ପ ୁ /55431 49 99 694ଦୁଷ  ସାହୁ ପି ଶରତ ସାହୁ JTV2673580
ୀ /55432 38 99 695ବନଜା ସାହୁ ସା ଦୁଷ  ସାହୁ JTV2673564

ପ ୁ /55433 25 99 696ସୀମା  ସାହୁ ପି ଦୁଷ  ସାହୁ YVY0897892
ୀ /56434 25 99 697ପିୟ ା ମଖୂରଜୀ ପି ସମିରକମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ YVY1138569
ୀ /56435 23 99 698େମାନାଲିସା ମଖୂରଜୀ ପି ମଳୟ କମୁାର ମଖୂରଜୀ YVY1138551

ପ ୁ /57436 51 99 699ରବି  କମୁାର ବଳ ପି ସଜହରୀ ବଳ JTV1417310
ପ ୁ /57437 58 99 700ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ ପି କ ରୁୀ ମଲିକ JTV1585330
ୀ /57438 21 99 701ଐଶ୍ଵଯର୍ା ସିହନ୍ା ପି ଅକୀେଲଶ କମୁାର ସିହନ୍ା YVY1106723
ୀ /57439 77 99 702ଦୀପାଲି ସିହନ୍ା ସା ବିମଲ କି  ସିହନ୍ା YVY0392977

ପ ୁ /57440 54 99 703ଅଖିେଳଶ କମୁାର ସିଂହା ପି ବିମଳ କି ା ସିଂହା YVY0392969
ୀ /57441 49 99 704ସସିତାରାଣୀ ସିହନ୍ା ସା ଅଖିେଳସ କମୁାର ସିହନ୍ା JTV1417419

ପ ୁ /58442 51 99 705ଦ ପାଣି ବିେଶାଇ ପି ବୃ ାବନ ବିେଶାଇ OR/06/043/096395
ପ ୁ /58443 45 99 706େଗାପୀନାଥ ବିେଶାଇ ପି ବୃ ାବନ ବିେଶାଇ OR/06/043/096396
ପ ୁ /58444 29 99 707ବାଇଧର ବିେଶାଇ ପି େଗାପିନାଥ ବିେଶାଇ YVY0392902
ପ ୁ /58445 27 99 708ଦୟାଧର ବିେଶାଇ ପି େଗାପିନାଥ ବିେଶାଇ YVY0681676
ୀ /58446 38 99 709ପିତିଶୀ ତୀପାଠୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର ତୀପାଠୀ YVY0829952

ପ ୁ /59447 70 99 710ରାଜକିେଶାର େଜନା ପି ଧେନଶର େଜନା OR/06/043/096566
ୀ /59448 46 99 711ନିମର୍ଳା େଜନା ସା ରାଜକିେଶାର େଜନା OR/06/043/096569

ପ ୁ /59449 33 99 712ବି ବ କମୁାର େଜନା ପି ରାଜ କିେଶାର େଜନା YVY0089813
ୀ /59450 26 99 713େଲାପାମଦୂା େଜନା ପି ରାଜା କିେଶାର େଜନା YVY1138593
ୀ /59451 41 99 714ଇତିଶି ସାଇଁ ସା ରଶିର ନ ସାଇଁ JTV1585165
ୀ /60452 31 99 715ରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ସରୁଜ ଲାଲ େଚୗଧରୁୀ YVY0429118

ପ ୁ /60453 30 99 716ଚ ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ସରୁଜ ଲାଲ େଚୗଧରୁୀ YVY0429159
ପ ୁ /60454 58 99 717ପଶନନ୍ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0280149
ୀ /60455 53 99 718ତିେଳା ମା ରାଉତରାୟ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0280156
ୀ /60456 53 99 719େଯାଜନା ଗ ା ରାଉତରାୟ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0280164
ୀ /60457 33 99 720ଇମଲି ରାଉତରାୟ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0280123

ପ ୁ /62458 63 99 725େଯାେଗ  କମୁାର ମାଝି ପି ସେୁଶଇ ମାଝି JTV1706423
ପ ୁ /63459 31 99 726କି ାକମୁାର ସାଓ ପି ସ ନୁାଥ ସାଓ YVY0392803
ୀ /64460 57 99 727ରଂଗଲତା ମାଝି ସା େଯାେଗ  କମୁାର ମାଝି JTV1706415

ପ ୁ /65461 33 99 728ଶବି କମୁାର - କୃ ା କମୁାର ସାଓ YVY1106665
ୀ /65462 65 99 729ଇ ାବତୀ େଦବୀ ଗୁ ା ସା ରାଜାରାମ ଗୁ ା JTV1560366
ୀ /65463 31 99 730କବିତା ସାହୁ ସା ଶବି କମୁାର YVY1237387
ୀ /65464 56 99 731ରାଜ କମୁାରୀ ସାଓ ସା ସମନୁାଥ ସାଓ JTV1556992

ପ ୁ /65465 45 99 732ବିେନାଦ କମୁାର ସାଓ ପି ରାମଜୀ ସାଓ JTV1556950
ପ ୁ /65466 55 99 733ଅଭିମନଯ୍ରୁାମ ସାୱ ପି ଧମର୍େଦବରାମ ସାୱ YVY0280172
ୀ /65467 52 99 734ନିଲମ୍ ସାୱ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାୱ YVY0280180
ୀ /65468 48 99 735ସରିତା େଶୗ ସା ଶବଣ କମୁାର େଶୗ YVY0089839

ପ ୁ /65469 46 99 736ଲବକଶୁ ସାୱ ପି ଧମର୍େଦବ ସାୱ YVY0732693
ପ ୁ /65470 52 99 737ଶବଣ କମୁାର େଶୗ ପି ଧରମ େଦବରାମ ସାଓ YVY0089821
ପ ୁ /65471 26 99 738ଅଭିଜିତ୍ କମୁାର ସାୱ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁରାମ ସାୱ YVY0897827
ୀ /65472 26 99 739େରଣକୁା ସାୱ ପି ଶବଣ କମୁାର ସାୱ YVY0897876
ପ ୁ /65473 25 99 740ଅମିତ୍ କମୁାର ସାଓ ପି ଶ ନୁାଥ ସାଓ YVY1042381
ୀ /65474 24 99 741ପଜୂା ସାଓ ପି ଶ ନୁାଥ ସାଓ YVY1042415
ପ ୁ /65475 24 99 742େରାହନ କମୁାର ସାୱ ପି ଲଵ୍କଶୁ ସାୱ YVY1042407
ପ ୁ /65476 22 99 743େକଶରୀ ନ ନ େଶୗ ପି ଶବଣ କମୁାର େଶୗ YVY1138601
ୀ /65477 43 99 744ରାଧୀକା ସାୱ ସା ଲବକଶୁ ସାୱ YVY0429100
ପ ୁ /66478 55 99 745ବିଜୟ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ତିେଲାଚନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1585751
ୀ /66479 50 99 746ଶୀଲା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବିଜୟ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1585769
ୀ /66480 56 99 747ବନପଭା ମହା ି ସା େପମାନ  ମହା ି JTV2527059
ୀ /66481 70 99 748ସବୁ ର୍ ବିନି ପଲ ପି ଏଲ. େଜ ପଲ YVY0089854
ପ ୁ /66482 61 99 749ଜନ୍ େପଟିକ୍ ପଲ୍ ପି ଏଲ. େଜ . ପଲ୍ YVY0089847
ୀ /66483 48 99 750ସମାପିକା ପଲ୍ ସା ଜନ୍ େପଟିକ ପଲ୍ YVY0089862
ପ ୁ /484 24 99 852େସାମନାଥ େବାଷ ପି ଉ ମ କମୁାର େବାଷ YVY1020502
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ପ ୁ /.485 32 99 853ସେ ାଷ େସଠି ପି ନୃସିଂହ େସଠି YVY0821801
ପ ୁ /.486 51 99 854ମେନାର ନ ଶକୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ଶକୁ YVY0815274
ପ ୁ /2487 57 99 855ଏକାମ କବି ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ କବି YVY0184440
ୀ /4488 27 99 856ମଧସିୁତା ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ YVY0720375
ୀ /25489 26 99 857ସମିର୍ ା ନାୟକ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0965756
ୀ /29490 31 99 858ଚିନୟୀ େଲ ା ସା ଶବିାଶଶି୍ େଲ ା YVY0965780

ପ ୁ /30491 24 99 859ରାେଜଶ ସାଇଁ ପି ରବି  ନାଥ ସାଇଁ YVY0965673
ପ ୁ /38492 29 99 860ଗୁ ନ େକୗଶକି ପି ବିନି ଭୂଷଣ େକୗଶକି YVY0965764
ୀ /40493 82 99 861ଲଷୀ ଦାସ ସା ବି ୁ ଦାସ YVY0965830
ୀ /40494 25 99 862ଆ ାକ୍ଷା ପଟାଡିଆ ପି ମେୁକଶ ପଟାଡିଆ YVY0965814
ୀ /42495 34 99 863ପନୁମ ତାମକାର ସା ବିେଜ  ତାମକାର YVY0965772

ପ ୁ /44496 25 99 864ନିର ନ ପ ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପ ନାୟକ YVY1020510
ୀ /46497 36 99 865ନିଲମ ସାହୁ ସା ସଭୁାସ ସାହୁ YVY0965806

ପ ୁ /48498 37 99 866ବିେଜ  ତାମକାର ପି େଗାପାଲ ତାମକାର YVY0965798
ପ ୁ /54499 26 99 867କି ା େସଠୀ ପି ନୃସିଂହ େସଠୀ YVY0821793
ପ ୁ /QR NO -1/500 23 99 868ଆଦିଲ ଅହମଦ ମା ସିରାତୁନ ନିସା ବିବୀ YVY1199801
ପ ୁ /26501 56 99 869ମେନାଜ କମୁାର ସିଂହ ମା ବନଲତା ସିଂହ YVY1356518
ୀ /26502 47 99 870େସୗଦାମିନୀ ସିଂହ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସିଂହ YVY1356526
ୀ /01503 18 99 871ଅପିର୍ତା ନ ପି ପିୟ ର ନ ନ YVY1356542
ୀ /44504 22 99 872ଅପିର୍ତା େଜନା ପି ବିମଳ ପସାଦ େଜନା YVY1356633

ପ ୁ /44505 19 99 873ଅଭିନଵ େଜନା ପି ବିକାଶ େଜନା YVY1356682
ୀ /49506 20 99 874ବିନୀତା େଜନା ପି ଶରତ ଚ  େଜନା YVY1356690
ୀ /11507 18 99 875ସଭୁଶୀ ନାଏକ ପି ଆନ  ଚ  ନାଏକ YVY1364991
ୀ /.508 37 100 1ଭାରତୀ ଦାସ ସା ନେର  ଦାସ YVY0849943
ୀ /.509 39 100 2ମାଳବିକା ରଥ ସା ବିଜୟ କୃଷନ୍ ରଥ YVY0852038

ପ ୁ /000510 23 100 3ଅଭିରାମ ରବିଶ ର ବରାଳ ପି ଶରତ ଚ  ବରାଳ YVY1226075
ପ ୁ /000511 58 100 4ଭବାନୀ ଦାଶ ପି ଭମରବର ଦାଶ YVY1226125
ପ ୁ /000512 20 100 5େକଦାରଶର ନାୟକ ପି େହମ  କମୁାର ନାୟକ YVY1226059
ପ ୁ /000513 22 100 6ରାେଜଶ କମୁାର େସନାପତି ପି ଅନିଲ କମୁାର େସନାପତି YVY1226117
ୀ /000514 25 100 7ନିଲମ ସାଇଁ ପି ଭାରତ ଭୂଷଣ ସାଇଁ YVY1226067

ପ ୁ /C/O B B N515 33 100 8ଅବିନାଶ ନ ା ପି ବିଧ ୂନ ା YVY1139054
ପ ୁ /Fakir Moh516 22 100 9ବିେଘନ୍ଶର ପରିଡ଼ା ପି ସାଜର୍ ନ ପରିଡ଼ା YVY1140870
ପ ୁ /NEW MALG517 20 100 10ଧୀେରନ କମୁାର ସିଂହ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସିଂହ YVY1205145
ପ ୁ /Sikharpu518 31 100 11ମନ୍ଜଯ ସିଂ ପି ଶଵିାଜୀ ସିଂ YVY1305275
ୀ /SUSAMA B519 21 100 12ମମତା ସାହୁ ପି ପୀତବାସ ସାହୁ YVY1307339

ପ ୁ /SUSAMA B520 19 100 13ପକାଶ ସାହୁ ପି ପୀତବାସ ସାହୁ YVY1308303
ପ ୁ /01521 23 100 14ପପ ୁନାଏକ ପି ପେମାଦ ନାଏକ YVY1155480
ପ ୁ /01522 22 100 15ପି  ୁନାଇକ ପି ପେମାଦ ନାଇକ YVY1171768
ପ ୁ /1523 62 100 16ସନାତନ ଦାସ ପି ଉ ମ ଦାସ OR/06/043/044003
ପ ୁ /1524 52 100 17ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ ପି ଉ ମ ଦାସ OR/06/043/044004
ପ ୁ /1525 52 100 18ଅେଶାକ ଦାସ ପି ଉ ମ ଦାସ OR/06/043/044007
ୀ /1526 57 100 19ଧନୁା େଦଇ ସା େବୖ ବ ଦାସ OR/06/043/044002
ୀ /1527 39 100 20ସରିତା ନାୟକ ପି େକ.ବି ନାୟକ JTV2574036

ପ ୁ /1528 38 100 21ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ YVY0554824
ପ ୁ /1529 35 100 22ଅଚଯ୍ତୁାନ  ନାୟକ ପି ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ YVY0554931
ୀ /1530 28 100 23େରାଜାଲିନ ନାୟକ ପି କୁ ବିହାରୀ ନାୟକ YVY0554717
ୀ /1A531 31 100 24ଖଶୂ ୂସିଂହ ସା ଅଖିେଳଶ କମୁାର ସିଂହ YVY1196013

ପ ୁ /2532 46 100 25ଅଜିତ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବିଶାଳ YVY1155464
ୀ /2533 39 100 26ମେନାରମା େଜନା ସା ଅଜିତ କମୁାର ବିଶାଳ YVY1155472
ୀ /2534 21 100 28ଦି ୀ ମଈ େସଠୀ ପି େଦାଳେଗାବି  େସଠୀ YVY1226109
ପ ୁ /3535 40 100 29ପଫଲୁ ଦାସ ପି େକ୍ଷତମଣି ଦାସ OR/06/043/044010
ୀ /3536 40 100 30ଜୟ ି ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ YVY0090191
ୀ /4537 68 100 31ବୀଣାପାଣି େଚୗଧରୁୀ ସା କ୍ଷୀେରୗଦ ଚ  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/094846
ପ ୁ /4538 55 100 32ଯଦୁମଣି ଦାଶ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ JTV1412147
ୀ /4539 31 100 33ସନିୁତା ଦାଶ ପି ମେନାର ନ ଦାଶ YVY0393215
ୀ /4540 36 100 34ଲିପସା େଗୗଡ ସା ଉ ମ କମୁାର େଗୗଡ YVY0553115
ୀ /05541 23 100 35ସିଢରଥ ଶଂକର ସତୂ େମାହପାତ ପି ଗନ୍େଜ  କମୁାର ସଥଆୁ େମାହପା YVY1169952
ପ ୁ /5542 62 100 36ସଧିୁର ଚ  ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ JTV1412154
ପ ୁ /5543 28 100 37ବିଶରଂଜନ ଦାଶ ପି ମେନାରଂଜନ ଦାଶ YVY0555391
ପ ୁ /5544 55 100 38ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ ପି ସେବର୍ ଶର ମଲିକ JTV1705987
ପ ୁ /5545 50 100 39ତୁଷାର ମହା ି ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ମହା ି JTV1412170
ୀ /5546 45 100 40ସୀମା ମହା ି ସା ମିହିର ମହା ି JTV1412162
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ପ ୁ /5547 52 100 41ବାବୁଲି ପରିଡା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା JTV1705995
ପ ୁ /5548 42 100 42ପଶା  ପତି ପି ସେୁରଶ ଚ  ପତି JTV1573955
ପ ୁ /06549 23 100 43ଏସ.େକ ନାଜିରଉ ିନ ପି ଏସ େକ ସିରାଜ ଉ ିନ YVY1020627
ୀ /7550 62 100 44ଧନୀ ଦାସ ସା େଗାେଲଖ ଦାସ OR/06/043/044039

ପ ୁ /7551 40 100 45ପଫଲୁ ଦାସ ପି େଗାେଲଖ ଦାସ JTV1574482
ୀ /7552 33 100 46ଲିପି ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ YVY0184457

ପ ୁ /7553 40 100 47ସଧୁାଶଂୁ େଶଖର ଖଟୁଆ ପି ସେୁରଶ ଚ  ଖଟୁଆ JTV2386209
ପ ୁ /7554 34 100 48ରାେଜଶ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ସେୁରଶ ଚ  ଖଟୁଆ JTV2386241
ୀ /7555 36 100 49ଜୟ ି େପାଢ ପି ଟିେକଲାଲ େପାଢ YVY0090225

ପ ୁ /7556 34 100 50ରାେକଶ କମୁାର େପାଢ ପି ଟିେକଲାଲ େପାଢ YVY0090233
ୀ /8557 37 100 51ରୁନତି େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା YVY0090274

ପ ୁ /8558 35 100 52ପଶ  େବେହରା ପି ପଫଲୁ ଚ  େବେହରା YVY0090258
ପ ୁ /38,Pancha559 35 100 53ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା YVY0090266
ପ ୁ /8560 32 100 54ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ ଚ  େବେହରା YVY0090241
ପ ୁ /8561 32 100 55ଦିପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା YVY0090282
ପ ୁ /8562 55 100 56ଗେଣଶ ଚ  କରଣ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ କରଣ YVY0090290
ୀ /9563 24 100 57ମିଲି େଭାଇ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ଦାସ YVY1155456
ୀ /9564 85 100 58ସବୁାସୀ ଦାସ ସା ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/043/044029

ପ ୁ /9565 65 100 59ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/043/044030
ପ ୁ /9566 61 100 60ପ  ୁଦାସ ପି େଦୗତାରୀ ଦାସ JTV2381911
ୀ /9567 56 100 61ପ ୁ ା ଦାସ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ OR/06/043/044031
ୀ /9568 51 100 62ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ପ  ୁଦାସ JTV2381820

ପ ୁ /9569 50 100 63ଟୁଲୁ ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/043/044032
ପ ୁ /9570 46 100 64ବୁଲୁ ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/043/044033
ୀ /9571 45 100 65କନୁୀ ଦାସ ସା ଟୁଲୁ ଦାସ JTV1705920

ପ ୁ /9572 44 100 66ଦିଲୁ ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ JTV2381960
ପ ୁ /9573 35 100 67ପଦଯ୍ମୁନ୍ ଦାସ ପି ପ  ୁଦାସ JTV2381762
ୀ /9574 34 100 68ପେମାଦିନୀ ଦାସ ପି ପ  ୁଦାସ JTV2381838

ପ ୁ /9575 34 100 69ସେରାଜ ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାସ YVY0555219
ୀ /9576 37 100 70ମୀ ା େଦବୀ ସା ଲକ୍ଷଣ ଦାସୱତ YVY0555193

ପ ୁ /9577 26 100 71ଅମୀୟ ର ନ ପାଢ଼ୀ ପି ନିମାଈ ଚରଣ ପାଢ଼ୀ YVY1067214
ପ ୁ /9578 40 100 72ରାମାଧାର ପାସୱାନ ପି ରାମଚ  ପାସୱାନ YVY0554972
ୀ /10579 59 100 73ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ପତାପ ସି ୁ େବେହରା YVY0569632
ୀ /10580 38 100 74ତନଶୀ େବେହରା ପି ପତାପ ସି ୁ େବେହରା YVY0833277
ୀ /11581 75 100 75ଚାରୁ ଦାସ ସା େକୖଳାସ ଦାସ OR/06/043/044043

ପ ୁ /11582 70 100 76େତୖେଲାକଯ୍ ଦାସ ପି ବନମାଳି ଦାସ OR/06/043/044044
ୀ /11583 60 100 77କନିୁ ଦାସ ସା େତୖେଲାକଯ୍ ଦାସ OR/06/043/044045

ପ ୁ /11584 40 100 78କାବୁଲି ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ JTV1574185
ୀ /11585 34 100 79ସସିତା ଦାସ ସା କାବୁଲି ଦାସ YVY0553263
ୀ /11586 33 100 80ଜୟ ି ଦାସ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ଦାସ YVY0393132

ପ ୁ /12587 54 100 81ନକଳୁ େଭାଇ ପି ପହଲି େଭାଇ JTV1712827
ୀ /12588 50 100 82କନିୁଆ େଭାଇ ସା ନକଳୁ େଭାଇ JTV1712819

ପ ୁ /12589 110 100 83େଭୖରବ ଦାସ ପି ବନମାଳି ଦାସ OR/06/043/044046
ପ ୁ /12590 48 100 84ପାଗ ୁଦାସ ପି େଯାଗୀ ଦାସ OR/06/043/044049
ୀ /12591 46 100 85କମୁଦିୁନୀ ଦାସ ସା ଭାଗିରଥୀ ଦାସ YVY0553198
ୀ /12592 45 100 86େଶାଭାବତୀ ଦାସ ସା ପାଗ ୁଦାସ JTV2381994

ପ ୁ /12593 45 100 87ମାଗ ୁଦାସ ପି େଯାଗୀ ଦାସ OR/06/043/044048
ପ ୁ /12594 44 100 88ଭାଗ ୁଦାସ ପି େଯାଗୀ ଦାସ OR/06/043/044050
ୀ /12595 43 100 89େରଖା ଦାସ ସା ମାଗ ୁଦାସ YVY0554832
ପ ୁ /12596 42 100 90ସକୁା  ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ OR/06/043/044381
ପ ୁ /12597 38 100 91ରଘ ୁଦାସ ପି େଯାଗୀ ଦାସ JTV1574201
ପ ୁ /12598 38 100 92ପଶା  କ. ଦାସ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ଦାସ JTV1574193
ୀ /12599 37 100 93େସୗଦାମିନୀ ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ YVY0553156
ୀ /12600 29 100 94ଅ ଳି ଦାସ ସା ରଘ ୁଦାସ YVY0554923
ୀ /12601 22 100 95ଫଲୁ ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ YVY1245893
ୀ /12602 57 100 96ସାବି େଦଇ ସା େଭୖରବ ଦାସ JTV1574169
ୀ /18603 26 100 145ପଜୁାରାଣୀ ସାହୁ ପି ପତାପଚ  ସାହୁ YVY0898791
ପ ୁ /18604 59 100 146ପତାପ ଚ  ସାହୁ ପି ଜନା ର୍ ନ ସାହୁ JTV1573930
ୀ /18605 54 100 147ଜୟ ି ସାହୁ ସା ପତାପ ଚ  ସାହୁ JTV1573922
ପ ୁ /19606 55 100 148ଗଦାଧର ବାରିକ ପି ବାସେୁଦବ ବାରିକ YVY0280321
ୀ /19607 46 100 149ଦି ିଆଭା ବାରିକ ସା ଗଦାଧର ବାରିକ YVY0280313
ପ ୁ /19608 39 100 150ଲଲାେଟ ୁ ବାରିକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ବାରିକ YVY0280305
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ପ ୁ /19609 80 100 151କିଷନ ପେଟଲ ପି ବୀର ପେଟଲ OR/06/043/044102
ପ ୁ /20610 75 100 152େଗାପିନାଥ ନାଏର ପି େଗାପାଲ ନାଏର OR/06/043/044095
ୀ /20611 67 100 153ଅମନା ନାଏର ସା େଗାପିନାଥ ନାଏର OR/06/043/044096

ପ ୁ /21612 64 100 154ଜଜର୍  ବିଲିୟମ କଲୁୁ ପି େକଲେମଟ କଲୁୁ OR/06/043/044607
ୀ /21613 60 100 155କା ିର୍କା କଲୁୁ ସା ଜଜର୍  ବିଲିୟମ କଲୁୁ OR/06/043/044606

ପ ୁ /22614 62 100 156ଉ ବ ଚ  ବେରଇ ପି ସନାତନ ବେରଇ JTV1411990
ୀ /22615 54 100 157ମାୟା ବେରଇ ସା ଉ ବ ଚ  ବେରଇ OR/06/043/330300

ପ ୁ /22616 36 100 158ପଦେଲାଚନ ବାରିକ ପି ଗ ାଧର ବାରିକ YVY0393397
ପ ୁ /22617 34 100 159ଦିଲିପ କମୁାର ବାରିକ ପି ନ  କିେଶାର ବାରିକ JTV2500528
ୀ /22618 59 100 160କାରେମଲା ଏକା ସା ଅଗ ି ଏକା OR/06/043/044641
ୀ /22619 24 100 161ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ YVY1108919
ୀ /22620 64 100 162ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସାହୁ ସା ଜୟରାମ ସାହୁ JTV1415082

ପ ୁ /22621 63 100 163ଜୟରାମ ସାହୁ ପି ହରି ସାହୁ JTV1416734
ପ ୁ /23622 76 100 164ଭଜି ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ OR/06/043/044608
ୀ /23623 72 100 165କି୍ଷର ସାହୁ ସା ଭଜି ସାହୁ OR/06/043/044757
ୀ /23624 44 100 166ମେନାଜ ସାହୁ ସା ଭଜି ସାହୁ JTV1565175
ୀ /24625 74 100 167େଗୗରୀ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଶ ର ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/044105

ପ ୁ /24626 73 100 168ସପନ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶ ର ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/044106
ପ ୁ /24627 63 100 169ଅେଶାକ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶ ର ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/044108
ୀ /24628 60 100 170ପାବର୍ ତୀ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସପନ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/044107
ୀ /24629 55 100 171କଲଯ୍ାଣୀ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଅେଶାକ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/044109

ପ ୁ /24630 35 100 172ଜଗନନ୍ ାଥ ଭ ାଚାୟର୍ ପି ଅେଶାକ ଭ ାଚାୟର୍ YVY1178409
ପ ୁ /25631 33 100 173ସଜିୁତ ପ ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ପ ନାୟକ YVY0090464
ପ ୁ /25632 51 100 174ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YVY0393108
ୀ /25633 41 100 175ଅନୀତା ଅ ଳୀ ସାହୁ ସା ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ YVY0393116
ୀ /25634 35 100 176ସାଗରୀକା ସାହୁ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ YVY0393090

ପ ୁ /25635 82 100 177ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଇ ମଣି ସାହୁ JTV1558949
ପ ୁ /25636 48 100 178ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ JTV1574144
ପ ୁ /25637 45 100 179ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/440114
ୀ /25638 42 100 180ଇତିଶୀ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV1563790

ପ ୁ /26639 42 100 187େକଶବ ଚ  ରାଉତ ପି କବଲଯ୍ ରାଉତ JTV2386266
ପ ୁ /26640 37 100 188ପକାଶ ରାଉତ ପି େକୖବଲଯ୍ ରାଉତ JTV2381788
ପ ୁ /27641 19 100 189ଆଶୀଷ ର ନ ବାରିକ ପି ଚି  ର ନ ବାରିକ YVY1238856
ୀ /27642 28 100 190ପଜୂାରାଣୀ ଦାସ ପି ନେର  କମୁାର ଦାସ YVY0554907
ୀ /27643 27 100 191ସପନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ପି ନେର  କମୁାର ଦାସ YVY0553008

ପ ୁ /27644 81 100 192ମରୁଲିଧର େଗା ାୟତ ପି ସପନ୍ାକର େଗା ାୟତ OR/06/043/044763
ୀ /27645 71 100 193େଶାଭା େଗା ାୟତ ସା ମରୁଲିଧର େଗା ାୟତ OR/06/043/044468

ପ ୁ /27646 67 100 194ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି ପି ରାେଜ ନାଥ ମହା ି OR/06/043/094414
ୀ /27647 57 100 195ବେଣଶରୀ ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି OR/06/043/094415
ୀ /27648 45 100 196ମମତାରାଣୀ ମହା ି ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି YVY0695643
ୀ /27649 30 100 197ସରିତା ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି YVY0553032
ପ ୁ /27650 25 100 198ଶା ନୁ ମହା ି ପି ସଧୁାଂଶ ୁମହା ି YVY1088228
ପ ୁ /27651 54 100 199ତିେଲାଚନ ରାଉତ ପି ତଉଲି ଚରଣ ରାଉତ JTV1562685
ପ ୁ /27652 56 100 200ପଦୀପ କମୁାର ରାୟ ପି ବାସେୁଦବ େଗା ାୟତ OR/06/043/044780
ୀ /27653 50 100 201େମାନାଲିସା ରାୟ ପି ମରୁଲିଧର େଗା ାୟତ OR/06/043/044469
ୀ /27654 46 100 202େଲାପାମଦୁା ରାୟ ପି ମରୁଲିଧର େଗାଚ୍ଥାୟତ OR/06/043/044470
ୀ /27655 32 100 203ଲକ୍ଷୀ ସାଓ ସା ସରବିଦ୍ ସାଓ YVY1290030

ପ ୁ /28656 93 100 204ପହଲାଦ ମହାପାତ ପି ଯଗ ୁବାରିକ OR/06/043/044612
ପ ୁ /28657 66 100 205ବୀରଜା ପସନନ୍  ମହାପାତ ପି ପହଲାଦ ମହାପାତ OR/06/043/044557
ୀ /28658 50 100 206ପ ୁ ଲତା ମହାପାତ ସା ବିରଜା ପସନନ୍ ମହାପାତ OR/06/043/044545
ପ ୁ /28659 38 100 207ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବିରଜା ପସନନ୍ ମହାପାତ JTV1638972
ପ ୁ /28660 36 100 208ବେଜ ୁ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବିରଜା ପସନ ମହାପାତ JTV2386324
ପ ୁ /28661 54 100 209କବି ନାୟକ ପି ଦ ପାଣି ନାୟକ JTV1573906
ୀ /28662 49 100 210ଶୀମତୀ କମୁାରୀ ନାୟକ ସା କବି ନାୟକ JTV1573914
ପ ୁ /28663 39 100 211ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ସକୁେଦବ ସାଇଁ YVY0821835
ୀ /28664 25 100 212ତନୁଜା ତପସିନୀ ସାଇଁ ପି କଳୁମଣି ସାଇଁ YVY1169937
ପ ୁ /28665 23 100 213ବିଶଜିତ୍ ସାଇଁ ପି କଳୁମଣି ସାଇଁ YVY1020619
ପ ୁ /30666 91 100 214ଗରୁୁ ପାତ ପି ଅନ  ପାତ OR/06/043/044611
ପ ୁ /30667 58 100 215ମେହଶର ପାତ ପି ଗରୁୁ ପାତ OR/06/043/044625
ପ ୁ /30668 29 100 216େଦବାଶଷି ପାତ ପି ମେହଶର ପାତ YVY0553289
ପ ୁ /30669 39 100 217େମାଜିବୁର ରେହମନ ପି ମତିଉର ରେହମନ JTV1573963
ପ ୁ /31670 54 100 218ରେମଶ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଚଇତନ ଦଳାଇ OR/06/043/044202
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ପ ୁ /31671 51 100 219ଅଜିତ୍ କମୁାର ଏକା ପି ଚାରେଲସ୍ ଏକା JTV1712918
ୀ /31672 50 100 220ରାଜଲକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ତୀପାଠୀ YVY1108893
ୀ /31673 28 100 221ଦମୟ ୀ ନାୟକ ସା ଗରୁୁଚରଣ ନାୟକ YVY1108885

ପ ୁ /31674 39 100 222ସଶୁୀଲ କମୁାର ରାନା ପି ଦିଜବର ରାନା JTV1573971
ପ ୁ /31675 35 100 223ଅରୁଣ କମୁାର ରଣା ପି ରବି  ନାଥ ରଣା JTV2500452
ୀ /31676 29 100 224ସଶିତା ରଣା ପି ରବୀ  ନାଥ ରଣା YVY0393496
ୀ /31677 26 100 225ସଶିତା କମୁାରୀ ରାନା ସା ସଶୁୀଲ କମୁାର ରାନା YVY0782102
ୀ /31678 42 100 226ଗୀତା ସାହୁ ସା ଚ ମଣୀ ସାହୁ YVY1034396
ୀ /31679 39 100 227ପତିମା ସାହୁ ସା ପିତବାସ ସାହୁ YVY1034388

ପ ୁ /31680 26 100 228ରଂଜନ ସାହୁ ପି ଶୀନିବାସ ସାହୁ YVY1034404
ୀ /31681 27 100 229ପାୟଲ େସନାପତି ପି ଚ ନ ଚିନୟନ  ଦାସ YVY0695940

ପ ୁ /32682 49 100 230ରାେଜଶ କମୁାର ଆଇ ୍ ପି ଜୁଲିୟୁସ୍ ଆଇ ୍ JTV1706035
ୀ /32683 40 100 231ଦିବଯ୍ା ସେୁକଶନିି ଆଇ ୍ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ଆଇ ୍ JTV1706027

ପ ୁ /32684 21 100 232ଅଭିେ◌ଷକ ଖାଖା ପି କିେ ାଫର ସଂଜୟ ଖାଖା YVY1245877
ପ ୁ /33685 27 100 233ଅମିତ କମୁାର େବେହରା ପି େଚୖଚନଯ୍ ଚରଣ େବେହରା YVY1020668
ପ ୁ /33686 29 100 234ମନୁୁ ବିେଶାଇ ପି ଦ ପାଣି ବିେଶାଇ YVY0555383
ପ ୁ /33687 27 100 235କାହନ୍  ୁଚରଣ ବିେଶାଇ ପି ଦ ପାଣି ବିେଶାଇ YVY1034412
ପ ୁ /33688 49 100 236େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ ପି ରୁଷି ଦାସ YVY0898734
ୀ /33689 49 100 237ମ ୁ ାରାଣୀ ଦାଶ ସା ପଦୀପ କମୁାର ମିଶ YVY0898692
ୀ /33690 32 100 238ସଶୁୀ ସମୀକ୍ଷା ମହା ି ସା େକୖଳାସ ଚ  ମହା ି YVY0898718
ୀ /33691 38 100 239େମାନାଲିସା ମହାପାତ ସା ପେମାଦ ମିଶ JTV2386332
ୀ /33692 67 100 240ତିେଲାତମା ମିଶ ସା ପଫଲୁ ଚ  ମିଶ YVY0898676

ପ ୁ /33693 52 100 241ପଶା  କମୁାର ମିଶ ପି ପଫଲୁ ଚ  ମିଶ YVY0898668
ପ ୁ /33694 50 100 242ପଦୀପ କମୁାର ମିଶ ପି ପଫଲୁ ଚ  ମିଶ YVY0898635
ୀ /33695 49 100 243ମମତା ମିଶ ସା ପଶା  କମୁାର ମିଶ YVY0898650

ପ ୁ /33696 48 100 244ପେମାଦ କମୁାର ମିଶ ପି ପଫଲୁ ଚ  ମିଶ YVY0898601
ୀ /33697 49 100 245ନୀଲିମା େସାେର ସା ପାତାସ େସାେର JTV1712967

ପ ୁ /34698 41 100 246ନେରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ନବଘନ ସାହୁ JTV2381853
ୀ /34699 35 100 247ପିୟତମା ସାହୁ ସା ନେରଶ କମୁାର ସାହୁ JTV2381861

ପ ୁ /35700 45 100 248ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ ପି ଦ ପାଣୀ ନାୟକ JTV2381945
ୀ /35701 29 100 249ଶ ୁ୍ଶୀସେୁମୟା ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ YVY0553107

ପ ୁ /35702 28 100 250ବିେନଶ ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ YVY0553040
ପ ୁ /36703 45 100 251ସତୃଘନ େସଠୀ ପି େକୖବଲଯ୍ େସଠୀ JTV2381937
ପ ୁ /36704 43 100 252ଶ ରଷର୍ଣ େସଠୀ ପି େକଳଚୁରଣ େସଠୀ JTV2381895
ୀ /36705 43 100 253ସତଯ୍ଭାମା େସଠୀ ସା ସତୃଘନ େସଠୀ JTV2381929

ପ ୁ /HE-3/6706 30 100 254ସରୁପ ର ନ େସଠୀ ପି େସାମନାଥ େସଠୀ YVY1226083
ପ ୁ /37707 36 100 255ଅଶନିୀ େଭାଇ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େଭାଇ JTV2381770
ପ ୁ /37708 27 100 256ଅନିଲ କମୁାର ନାହାକ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ନାହକ YVY1020650
ୀ /38709 51 100 257ଦି ୀମୟୀ େଚୗଧରୁୀ ସା େଦେବ  ନାଥ େଚୗଧରୁୀ JTV2386308
ୀ /38710 41 100 258ସତିୃେରଖା ସିଂହ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସିଂହ JTV1412006

ପ ୁ /39711 55 100 259ଭା ର େଜନା ପି ଦାେମାଦର େଜନା YVY0090522
ପ ୁ /39712 23 100 260ବିଶଜିତ େଜନା ପି ଭା ର େଜନା YVY1020593
ୀ /39713 43 100 261ସ ୀତାରାଣୀ ସିଂହ ପି ରାଜ ନାରାୟଣ ସିଂହ YVY0336263
ୀ /40714 47 100 262ର ଲୁତା େଜନା ସା ଭା ର େଜନା JTV2500429

ପ ୁ /40715 32 100 263ପଶା  କମୁାର ପଜୁାରୀ ପି େଗୗରହରି ପଜୁାରୀ YVY0555029
ୀ /40716 51 100 264ଉମିର୍ଲା ସାମଲ ସା ବସ  କମୁାର ସାମଲ YVY0696138
ୀ /40717 31 100 265ଅନନଯ୍ା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ସାମଲ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାମଲ YVY0555037
ୀ /40718 30 100 266ଇତିଶୀ ସାମଲ ପି ବସ  କମୁାର ସାମଲ YVY0696062
ୀ /40719 28 100 267ସକୁନଯ୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାମଲ ପି ସଶୁା  କମୁାର ସାମଲ YVY0555201
ୀ /40720 27 100 268ଜୟଶୀ ସାମଲ ପି ବସ  କମୁାର ସାମଲ YVY0696112
ୀ /41721 25 100 269ଚିନୟୀ ରାଉତ ସା ସାରଦା ପସାଦ ସାଇଁ YVY1108877
ପ ୁ /41722 63 100 270େସୖେଳ  ପସାଦ ସାଇଁ ପି ଇ ମଣି ସାଇଁ JTV1416460
ପ ୁ /41723 32 100 271ସାରଦା ପସାଦ ସାଇଁ ପି େଶୖେଳ  ପସାଦ ସାଇଁ YVY0090530
ପ ୁ /41724 28 100 272ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ସାଇଁ ପି େଶୖେଳ  ପସାଦ ସାଇଁ YVY0696179
ପ ୁ /42725 63 100 273ଜଗତବଂଧ ୁଦାସ ପି ନରହରି ଦାସ JTV1416379
ୀ /42726 58 100 274ବାସ ି ଦାସ ସା ଜଗଦବଂଧ ୁଦାସ OR/06/043/044398
ପ ୁ /42727 37 100 275ବିଶଜିତ ଦାସ ପି ଜଗତବ ୁ ଦାସ YVY0782136
ୀ /42728 49 100 276ସ ର୍ସିତା ମହା ି ସା ପତାପ କମୁାର ଦାସ YVY0555458
ପ ୁ /43729 27 100 277ମାନସ ଦାସ ପି ଗ ାଧର ଦାସ YVY0696104
ପ ୁ /43730 22 100 278େସୗେମନ ଦାସ ପି ଗଂଗାଧର ଦାସ YVY1088665
ୀ /43731 23 100 279ସସିତା ହଁାସଦା ପି ମାହାତା  ହଁାସଦା YVY1132836
ୀ /43732 62 100 280ସାବିତୀ ମହାପାତ ସା ଚି ରଂଜନ ମହାପାତ JTV1411974
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ପ ୁ /44733 71 100 281ଶକୁେଦବ େବେହରା ପି ସତଯ୍ାନ  େବେହରା JTV1416304
ୀ /44734 66 100 282ରାେଶଶରୀ େବେହରା ସା ଶକୁେଦବ େବେହରା OR/06/043/044345
ୀ /44735 28 100 283ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ଶକୁେଦବ େବେହରା YVY1020635

ପ ୁ /45736 43 100 284ମେହଶଚ  ମଲିକ ପି ରେମଶଚ  ମଲିକ JTV1412998
ୀ /45737 32 100 285ଅ ର୍ନା ସିଂ ପି େହମ  କମୁାର ସିଂ YVY0393447
ୀ /46738 55 100 286କନୁଲତା େବେହରା ସା ମେହ  େଚୗଧରୁୀ JTV1412022

ପ ୁ /46739 60 100 287େହମ  କମୁାର ସିଂ ପି କୃ ଚ  ସିଂ YVY0984294
ୀ /46740 50 100 288ମଧସିୁତା ସିଂ ପି େହମ  କମୁାର ସିଂ OR/06/043/044391

ପ ୁ /46741 27 100 289ଅମିର କମୁାର ସିଂହ ପି େହମ  କମୁାର ସିଂହ YVY0696088
ୀ /WARD NO 4742 24 100 290ମିଲି େଭାଇ େଭାଇ ସା ପଦ୍ଯମୁନ୍ ଦାସ  YVY1245455

ପ ୁ /47743 68 100 291ଅଜୁର୍ ନ ଚରମ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ YVY0984302
ୀ /47744 63 100 292ସଷୁମା ନାୟକ ସା ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ନାୟକ OR/05/031/358535
ୀ /47745 40 100 293ବ ିତା ନାୟକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ନାୟକ YVY0090548

ପ ୁ /47746 38 100 294ଅଶିନ ନାୟକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ନାୟକ YVY0090555
ପ ୁ /48747 59 100 295ପୀତବାସ ମିଶ ପି ତାରିଣୀ ମିଶ OR/06/043/044374
ୀ /48748 52 100 296େସନ୍ହଲତା ମିଶ ସା ପୀତବାସ ମିଶ OR/06/043/044375

ପ ୁ /48749 32 100 297ସିେ ଶର ମିଶ ପି ପୀତବାସ ମିଶ YVY0090571
ପ ୁ /48750 58 100 298ବାସେୁଦବ ପ ା ପି େକଶବ ଚ  ପ ା OR/06/043/096073
ପ ୁ /48751 25 100 299ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ପି ବାସେୁଦବ ପ ା YVY0965897
ପ ୁ /48752 26 100 300ସନୁୀଲ କମୁାର େସଠୀ ପି ତିନାଥ େସଠୀ YVY0782144
ୀ /49753 58 100 301ଅମିତା ସାହୁ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1648302

ପ ୁ /49754 69 100 302ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ଦାମ ସାଇଁ OR/06/043/044764
ୀ /50755 35 100 303ଶଭୁେସାପନ୍ା ପଧାନ ପି ହଳଧର ପଧାନ JTV2585495

ପ ୁ /50756 65 100 304ହଳଧର ପଧାନ ପି ନ  କିେଶାର ପଧାନ OR/06/043/044342
ପ ୁ /50757 41 100 305ସଧୁାଂସ ୁେଶଖର ପଧାନ ପି ହଳଧର ପଧାନ JTV1412212
ପ ୁ /51758 50 100 306ଦ ପାଣି େବେହରା ପି ନବଘନ େବେହରା JTV1413012
ୀ /51759 33 100 307ତପସିନୀ ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା YVY0696195
ୀ /51760 47 100 308ମିତାରାଣୀ ପ ନାୟକ ସା କାଳୁ ଚରଣ ପ ନାୟକ YVY0695791

ପ ୁ /51761 50 100 309କାଳୁଚରଣ ପ ନାୟକ ପି େଗାବି  ଚ  ପ ନାୟକ JTV1413004
ପ ୁ /52762 67 100 310ଏଚ େକୗର ପି ଯୱୁାଲା ସିଂ OR/06/043/044360
ପ ୁ /52763 29 100 311ରାହୁଲ ମ ୁ ାରି ପି ରାମସିଂ ମ ୁ ାରି YVY0555441
ପ ୁ /52764 70 100 312ଅନ  େକତନ ପଧାନ ପି ସେବର୍ ଶର ପଧାନ OR/06/043/044357
ୀ /52765 62 100 313ଶଭୁଶୀ ପଧାନ ସା ଅନ  ପଧାନ YVY0984310

ପ ୁ /52766 77 100 314େକ ସିଂ ପି ଇ  ସିଂ OR/06/043/044359
ୀ /53767 50 100 315କଦୁୁସା େବଗମ - ସଜୁାୟତ ମହ ଦ YVY1067206

ପ ୁ /53768 42 100 316ନେର  କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ଅରକ୍ଷିତ ଖଟୁଆ YVY0393223
ପ ୁ /53769 57 100 317ସାମସରୁ ମହ ଦ - ସଜୁାୟତ ମହ ଦ YVY1068766
ପ ୁ /53770 34 100 318ପବିତ କମୁାର ପଢିଆରି ପି େକୖଳାଶ ଚ  ପଢିଆରି JTV2500445
ପ ୁ /53771 34 100 319ଜିେତ  ପଢିଆରି ପି େକୖଳାଶ ଚ  ପଢିଆରି YVY0090597
ପ ୁ /53772 60 100 320େକୖଳାସ ପଡିହାରୀ ପି ଜନା ର୍ ନ ପଡିହାରୀ OR/06/043/044366
ପ ୁ /53773 58 100 321କପିଳ ପଡିହାରୀ ପି ଜନା ର୍ନ ପଡିହାରୀ JTV1705946
ୀ /53774 55 100 322ମିନତୀ ପଡିହାରୀ ସା େକୖଳାସ ପଡିହାରୀ OR/06/043/044367

ପ ୁ /54775 31 100 323ସନିୁଲ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YVY0553297
ପ ୁ /54776 57 100 324ରବି  କମୁାର ଦାସ ପି ନିଧିରାମ ଦାସ JTV1416486
ୀ /54777 52 100 325େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା ରବି  କମୁାର ଦାସ JTV1641174

ପ ୁ /54778 31 100 326ସେରାଜ ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ YVY0696096
ୀ /54779 27 100 327ଶନିୁତା ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ YVY0695635

ପ ୁ /54780 58 100 328ମରୁଲିଧର ପଡିହାରୀ ପି ଭୀମ ପଡିହାରୀ JTV2574010
ପ ୁ /.781 26 101 1ଗିରିଶ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଉମାକା  ରାଉତରୟ YVY0821843
ୀ /00782 24 101 2ଅଳ ା ଦାସ ପି େଦାଳେଗାବି  ଦାସ YVY1020692
ୀ /00783 32 101 3ପ ୁ ା ଳି ମଲ ସା ମାନସ କମୁାର ମଲ YVY1034982
ୀ /NA784 31 101 4ବବିତା ସାହୂ ସା େଗୗତମ ସାହୁ YVY1139708
ୀ /nadikula785 28 101 5ମମତା େମାହପାତରା ସା ସସୁା ା େମାହପାତରା YVY1199561
ୀ /nadikula786 19 101 6ଗୀତା ସାହୂ - କଂୁତୀ ସାହୂ YVY1276740
ୀ /RING ROA787 29 101 7ସାସୀତା ଦାସ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ଦାସ YVY1306984
ପ ୁ /01788 27 101 8ନେରଶ କମୁାର ଜାଲୀ ପି ଲି ରାଜ ଜାଲୀ YVY1193242
ପ ୁ /01789 25 101 9ସେୁରଶ ଜାଲୀ ପି ଲି ରାଜ ଜାଲୀ YVY1193259
ପ ୁ /1790 27 101 10ଦୀନବଂଧ ୁେବେହରା ପି ରାଜକିେଶାର େବେହରା YVY0720565
ୀ /2791 55 101 11ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ଅରିକି୍ଷତ େବେହରା YVY0684167
ପ ୁ /2792 31 101 12ଦିନବ ୁ େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା YVY0683961
ପ ୁ /2793 30 101 13େଗାପବ ୁ େବେହରା ପି ଅରିକି୍ଷତ େବେହରା YVY0684159
ୀ /2794 27 101 14ଇଶମୁତୀ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YVY0720862
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ପ ୁ /3795 27 101 15ଗରୁୁପିତ୍ ସିଂ ପି ଗରୁୁମିତ ସିଂ YVY0720631
ପ ୁ /4796 32 101 16େକୗଶେଳ  କମୁାର ପି ପଜାପତି ପସାଦ YVY0684175
ୀ /5797 31 101 17ଗୀତା ଳି େଦହୁରୀ ସା ଶରତ ଚ  େଦହୁରୀ YVY0684266
ୀ /5798 46 101 18ବ ୀତା ନାୟକ ସା ଭାନୁ ପତାପ ନାୟକ YVY0683110
ୀ /6799 53 101 19କବିତା େବେହରା ସା ଗା ୀ େବେହରା YVY0683417

ପ ୁ /6800 31 101 20ଅମୀୟ ର ନ େବେହରା ପି ଗା ୀ େବେହରା YVY0683425
ପ ୁ /7801 33 101 21ରବି  େଦହୁରୀ ପି ଚଗଲା େଦହୁରୀ YVY0720763
ୀ /7802 29 101 22ରୁପା େଦହୁରୀ ସା ରବି  େଦହୁରୀ YVY0720771
ୀ /7803 27 101 23ସମିୁତା େଦହୁରୀ ପି ଚଗଲା େଦହୁରୀ YVY0720789

ପ ୁ /9804 53 101 24ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାଲକ ନାୟକ YVY0683367
ପ ୁ /9805 25 101 25ପେଭଦୁ ରାଉତ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ରାଉତ YVY0899021
ପ ୁ /9806 35 101 26ପକାଶ ସିଂ ପି ମଲ୍ଖାନ୍ ସିଂ YVY0899013
ୀ /9807 32 101 27ସବିତା ସିଂ ସା ପକାଶ ସିଂ YVY0899047
ୀ /9808 27 101 28ଶଭୁସିତା ସାଇଁ ପି ଜାପାନୀ ସାଇଁ YVY0720672
ୀ /10809 33 101 29ରାନୁ ସାଇଁ ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ସାଇଁ YVY0683573

ପ ୁ /11810 45 101 30ସବୁାସ ର ନ େବେହରା ପି ମେହ  ଚ  େବେହରା YVY0683599
ୀ /11811 35 101 31କ୍ଷଣପଭା ପରିଡା ସା ସବୁାସ ର ନ େବେହରା YVY0683607

ପ ୁ /12812 28 101 32ସଧୁୀର ଦାସ ପି େକଦାର ଚରଣ ଦାସ YVY0683102
ୀ /12813 33 101 33ଅ ର୍ନା ମହା ି ସା ସାଗତ ମହା ି YVY0684233
ୀ /14814 31 101 34ନିେବଦିତା ସାଇଁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ YVY0720755
ୀ /15815 33 101 35ଚ ମା ନାୟକ ସା ର ିତ ନାୟକ YVY0683748

ପ ୁ /15816 33 101 36ର ିତ ନାୟକ ପି ବମହାନ  ନାୟକ YVY1143882
ୀ /16817 35 101 37ରାଜଲକ୍ଷୀ ବରାଳ ସା ଶଭୁେଜଯ୍ାତି ବରାଳ YVY0683656
ୀ /16818 40 101 38ପନୁମ ଜୟସାଲ ସା ଧିେର  କମୁାର ଜୟସାଲ YVY1259126
ୀ /17819 37 101 39ଶାରଧା ସାଇଁ ସା ସେୁବାଧ ସାଇଁ YVY0684274

ପ ୁ /18820 28 101 40ଦିଲିପ କମୁାର େସଠୀ ପି ଅଭିରାମ େସଠୀ YVY0684241
ୀ /18821 28 101 41ସନିୁତା େସଠୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର େସଠୀ YVY0684258

ପ ୁ /19822 37 101 42ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ଗା ୀ େବେହରା YVY0683250
ୀ /20823 31 101 43ସସିତା େବେହରା ସା ରବି  କମୁାର େବେହରା YVY0683318

ପ ୁ /22824 29 101 47େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଆନ  ଚ  େବେହରା YVY0683953
ୀ /22825 29 101 48ଶଶୁୀ ସଚୁଭିତା ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ YVY0720581

ପ ୁ /22826 44 101 49ବିଦଯ୍ାଧର ଗଉଡ ପି ସାେହବ ଗଉଡ YVY0683805
ୀ /22827 39 101 50ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଗଉଡ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ଗଉଡ YVY0683797
ୀ /23828 54 101 51େରଣବୁାଳା େବେହରା ସା ଭା ର େବେହରା YVY0683532
ୀ /24829 55 101 52ବି ୁ ପିୟା ଦାଶ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0684316

ପ ୁ /24830 27 101 53ସବଯ୍ସାଚୀ ପତି ପି ସି ାଥର୍  ପତି YVY0684308
ପ ୁ /24831 59 101 54ପସନନ୍ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଭା ର ଚ  ତିପାଠୀ YVY0684324
ୀ /24832 27 101 55ଶଭୁଶୀ ନ ିତା ତିପାଠୀ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0684290

ପ ୁ /25833 27 101 56େହମ  େସଠୀ ମା ଲଳିତା େବେହରା YVY0720714
ପ ୁ /26834 76 101 57ରବି  ନାଥ ଦାସ ପି େଧାେବଇ ଦାସ YVY0684118
ୀ /27835 39 101 58ମମତା େସଠୀ ସା ନିର ନ େସଠୀ YVY0683292
ୀ /27836 44 101 59ପଭାସିନୀ େସଠୀ ସା ନିମର୍ଳ େସଠୀ YVY0683888

ପ ୁ /27837 41 101 60ଲକ୍ଷୀଧର େସଠୀ ପି ସହେଦବ େସଠୀ YVY0683920
ୀ /28838 28 101 61ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ପଧାନ ପି ପଫଲୁ ଚ  ପଧାନ YVY0683409
ୀ /29839 44 101 62ମିତା ପଧାନ ସା ପଦିପ ପଧାନ YVY0683706

ପ ୁ /30840 51 101 63ମେନାର ନ ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ YVY0683334
ୀ /30841 46 101 64ସଂଘମିତା ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ YVY0683342

ପ ୁ /30842 44 101 65ଡମରୁୁ ଧର ମାଲ ପି େହମ ମାଲ YVY0782235
ପ ୁ /31843 69 101 66ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଦୀନବ ୁ େବେହରା YVY0683185
ୀ /31844 64 101 67କମଳା େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0683193
ପ ୁ /31845 74 101 68େମାହନ ଚରଣ ଗିରି ପି ବାଳକୃ  ଗିରି YVY0815407
ୀ /31846 72 101 69କମଳା ଗିରି ସା େମାହନ ଚରଣ ଗିରି YVY0815423
ପ ୁ /31847 48 101 70ଅଜିତ କମୁାର ଗିରୀ ପି େମାହନ ଚରଣ ଗିରି YVY0815415
ପ ୁ /31848 44 101 71ଅସିତ କମୁାର ଗିରୀ ପି େମାହନ ଚରଣ ଗିରୀ YVY0815399
ୀ /31849 40 101 72ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଗିରୀ ସା ଅସିତ୍ କମୁାର ଗିରୀ YVY0815381
ୀ /31850 31 101 73େସାନାଲି ଗିରି ସା ଅମିତ କମୁାର ଗିରି YVY0965954
ୀ /31851 29 101 74ରଶ ିମହାରଣା ସା ବିେରନ୍ ମହାରଣା YVY0720706
ପ ୁ /31852 29 101 75ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା ପି ବାବାଜୀ ମହାରଣା YVY0683847
ୀ /32853 32 101 76ଅମିକା ମହାପାତ ପି ଅନ  ମହାପାତ YVY0720748
ୀ /33854 37 101 77ମଧସିୁତା ମହାପାତ ସା ନିର ନ ମହାପାତ YVY0683581
ପ ୁ /34855 46 101 78ସବୁାଶ ରାଉତ ପି ଶତଯ୍ବାଦୀ ରାଉତ YVY0683300
ୀ /34856 35 101 79ଝୁନୁ ରାଉତ ସା ସବୁାଶ ରାଉତ YVY0683557
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ୀ /35857 29 101 80ଦୀପେଜଯ୍ାତି େବହୁରିଆ ପି େଗାରାଚା  େବହୁରିଆ YVY0684019
ପ ୁ /35858 43 101 81ଅେଶାକ କମୁାର ସିଂହ ପି େମେନଜର ସିଂହ YVY0683169
ୀ /35859 41 101 82ରୁବି ସିଂହ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସିଂହ YVY0683086

ପ ୁ /36860 51 101 83ଗ ାଧର ଦହଡ ପି ବାଟୁ ଦହଡ YVY0683458
ୀ /36861 48 101 84େରଣବୁାଳା ଦହଡ ସା ଗ ାଧର ଦହଡ YVY0683326
ୀ /36862 31 101 85ଶଭୁଶୀ ମଲ ସା ବିଶଜିତ ମଲ YVY0683433
ୀ /36863 31 101 86ସାଗତିକା ମଲ ପି ମନର ନ ମଲ YVY0683441
ୀ /36864 29 101 87ଜୟ ୀ ମଲ ପି ଚି ର ନ ମଲ YVY0683631

ପ ୁ /37865 28 101 88ଅମିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0683375
ୀ /39866 68 101 89ସନୁା େବେହରା ସା ଜଚି  େବେହରା YVY0684084

ପ ୁ /39867 29 101 90େଦବାଶଷି ମହାରଣା ପି ସନିୁଲ ମହାରଣା YVY0720722
ପ ୁ /39868 27 101 91ଶବିାଶଷି ମହାରଣା ପି ସନିୁଲ ମହାରଣା YVY0720730
ୀ /40869 33 101 92ଉଷା ରାଣୀ ସିଂହ ସା ସେଦଶ କମୁାର ସିଂହ YVY0684092
ୀ /42870 32 101 93ଲତିକା ସାଇଁ ସା ସବୁତ ସାଇଁ YVY0683045
ୀ /43871 39 101 94କବିତା ନାୟକ ସା ପ ଜ ନାୟକ YVY0683128
ୀ /43872 33 101 95ବିେନାଦିନୀ ନାୟକ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ YVY0683037

ପ ୁ /44873 41 101 96ଶଂକର ପସାଦ ଗୁ ା ପି ଲାଲମଣି ଗୁ ା YVY0684035
ୀ /44874 30 101 97ିତି ପଜ୍ଞା େଜନା ପି େତାଫାନ କମୁାର େଜନା YVY0720854
ୀ /44875 28 101 98ସିମରନ୍ େଜନା ପି େତାଫାନି କମୁାର େଜନା YVY0720821
ୀ /45876 27 101 99ସମିୁତା େବେହରା ପି ଶବୁି େବେହରା YVY0683763

ପ ୁ /46877 29 101 100ବଳଭଦ େଜନା ପି ବା  େଜନା YVY0720623
ୀ /47878 60 101 101ମିନି ବାରିକ ସା ସଂକର ବାରିକ YVY0858639

ପ ୁ /47879 34 101 102ସିକ ର ବାରିକ ପି ଶ ଷଣ ବାରିକ YVY0858456
ୀ /47880 28 101 103େସାନାଲିସା ସାଇଁ ସା ଶେୁଭ  କମୁାର ସାଇଁ YVY1133545

ପ ୁ /48881 28 101 104ରାେଜଶ ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ YVY0683995
ୀ /49882 24 101 105ବି ୁପିୟା େବେହରା ପି ଇଶର େବେହରା YVY1042324

ପ ୁ /49883 47 101 106ସମିଦ ମହା ି ପି ଚି ର ନ ମହା ି YVY0684076
ପ ୁ /50884 42 101 107ମାନସ ଦେଳଇ ପି ନ କିେଶାର ଦେଳଇ YVY0683276
ୀ /50885 37 101 108ଶା ି ଲତା ଦେଳଇ ସା ମାନସ ଦେଳଇ YVY0683284
ୀ /51886 28 101 109ଚିନୟୀ ବାରିକ ପି ପଭାକର ବାରିକ YVY0720573

ପ ୁ /51887 26 101 110ଚିନୟ ବାରିକ ପି ପଭାକର ବାରିକ YVY0859165
ପ ୁ /53888 72 101 111ଦିବଯ୍ା ସିଂହ ମଲା ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ ମଲା YVY1148816
ପ ୁ /53889 67 101 112ସବୁାସ ମଲ ପି ବୃ ାବନ ମଲ OR/06/043/048048
ୀ /53890 56 101 113ମିନତୀ ମଲ ସା ସବୁାସ ମଲ OR/06/043/048049

ପ ୁ /53891 56 101 114ପୀତବାସ ମଲ ପି ପନୁାନ  ମଲ OR/06/043/048051
ୀ /53892 52 101 115ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଲ ସା ପିତବାସ ମଲ OR/06/043/048052
ୀ /53893 34 101 116ସଭୁା ମଲ ସା ଦିବଯ୍ା ସିଂହ ମଲ YVY1158385

ପ ୁ /53894 31 101 117ମାନସିଂହ ମଲ ପି ସବୁାଷ ଚ  ମଲ YVY0556217
ୀ /53895 29 101 118ପଭାସିନୀ ମଲ ପି ପିତବାସ ମଲ YVY0555979
ୀ /53896 27 101 119କାଦମିନୀ ମଲ ପି ପିତାବାସ ମଲ YVY1158377

ପ ୁ /53897 25 101 120େସୗମଯ୍ ର ନ ମଲ ପି ପିତାବାସ ମଲ YVY1158369
ପ ୁ /54898 38 101 121ସେରାଜ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ନେଗ  ନାଥ ଷଡ ୀ JTV1706787
ୀ /55899 27 101 122ପ ଜିନି େବେହରା ସା ପାଣବ ୁ େବେହରା YVY0720839

ପ ୁ /55900 56 101 123ପହଲାଦ ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ YVY0092379
ୀ /56901 58 101 124ମଂଜୁ ପଧାନ ସା ପହଲାଦ ପଧାନ YVY0092387

ପ ୁ /57902 43 101 125ବିେନାଦ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ନେଗ  ନାଥ ଷଡ ୀ JTV1706779
ୀ /58903 36 101 126ପ ୁ ଶୀ ବରାଳ ସା ଚିନୟ ପାତ YVY0093286

ପ ୁ /58904 54 101 127ମଳୟ କମୁାର ମଲ ପି ନୃସିଂହ ମଲ OR/06/043/048073
ପ ୁ /58905 53 101 128ତନୟ ମଲ ପି ନୃସିଂହ ମଲ OR/06/043/048075
ୀ /58906 52 101 129କ୍ଷୀେରାଦିନୀ ମଲ ସା ସ ୟ ମଲ OR/06/043/048072
ୀ /58907 52 101 130ପ ୁ ଲତା ମଲ ସା ମଳୟ ମଲ OR/06/043/048074
ୀ /58908 44 101 131ସେରାଜିନୀ ମଲ ସା ତନୟ ମଲ JTV1457118
ୀ /58909 43 101 132ସନୁୀତା ମଲ ପି ରେମଶ ମଲ JTV1457126
ୀ /58910 42 101 133ସଶୁୀତା ମଲ ପି ରେମଶ ମଲ OR/06/043/048079
ୀ /58911 41 101 134ସୀମା ମଲ ପି ରେମଶ ମଲ OR/06/043/048080
ପ ୁ /58912 57 101 135ସ ୟ କମୁାର ମଲ ପି ନୁରସିଂହ ମଲ YVY1148709
ପ ୁ /58913 35 101 136ଅଭିେଷକ ମଲ ପି ରେମଶ ମଲ JTV1456672
ୀ /58914 34 101 137ମିନାକ୍ଷୀ ମଲ ପି ମଳୟ କମୁାର ମଲ JTV2497428
ୀ /58915 34 101 138ସାଗରିକା ମଲା ସା ସଂଗମ ମଲା YVY1148667
ପ ୁ /58916 33 101 139ମାନସ କମୁାର ମଲ ପି ମଳୟ କମୁାର ମଲ JTV2497402
ପ ୁ /58917 32 101 140ସ ମ ମଲ ପି ସ ୟ କମୁାର ମଲ JTV2497410
ୀ /58918 31 101 141ପ ୁ ା ଲି ମଲ ସା ମାନସ କମୁାର ମଲ YVY1148683
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ପ ୁ /58919 30 101 142ସାଗର ମଲ ପି ସ ୟ ମଲ YVY0720656
ପ ୁ /58920 72 101 143ବସଂତ କମୁାର ପାତ ପି ଦୁସାସନ ମଲା YVY1148832
ପ ୁ /58921 42 101 144ଚିନୟ ପାତ ପି ବସ  ପାତ OR/06/043/048083
ୀ /58922 39 101 145େରାସନ୍ି ପାତ ପି ବସ  ପାତ OR/06/043/048722
ୀ /58923 40 101 146ଅନୁଭା ସରକାର ସା ଅଭିେଶକ ମଲ YVY0555987

ପ ୁ /59924 45 101 147ଜନା ର୍ନ ସାଇଁ ପି ଶଯ୍ାମାଘନ ସାଇଁ OR/06/043/048087
ପ ୁ /59925 42 101 148ସତ୍ଯ ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ଶ୍ଯାମଘନ ସାଇଁ YVY1158401
ୀ /59926 32 101 149ଅରୁଂଧତୀ ସ୍ଵାଯନ୍ହ ସା ଜନାଦର୍ ନ ସାଇଁ YVY1148790
ୀ /60927 66 101 150େକୖଳାଶ ପତି େଦବୀ ସା ଶବିାଜୀ ସିଂ YVY1133495

ପ ୁ /60928 67 101 151ଶବିାଜୀ ସିଂ ପି ରାମ ସ ୁ ର ସିଂ YVY1133453
ପ ୁ /60929 38 101 152ମେନାହର ସିଂ ପି ଶବିାଜୀ ସିଂ YVY1133503
ୀ /60930 31 101 153ସମୁନ ସିଂ ସା ମେନାହର ସିଂ YVY1133511

ପ ୁ /61931 67 101 154ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା OR/06/043/048088
ୀ /61932 56 101 155ନଳିନୀ େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା OR/06/043/048089
ୀ /61933 40 101 156ର ିତା େବେହରା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା JTV1456797
ୀ /61934 36 101 157େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େବେହରା ପି ନୃସିଂହଚରଣ େବେହରା YVY0092395

ପ ୁ /61935 34 101 158ରତିକା  େବେହରା ପି ନୃସିଂହଚରଣ େବେହରା JTV2680825
ୀ /61936 25 101 159ଦମୟ ୀ େବେହରା ସା ରତିକା  େବେହରା YVY1148758
ୀ /61937 24 101 160ମାମା େବେହରା ସା ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା YVY1148782

ପ ୁ /61938 50 101 161ଗେଣଶ ଚ  ପରିଡା ପି କଳୁମଣି ପରିଡା OR/06/043/048090
ୀ /61939 44 101 162ସଚିୁତା ପରିଡା ସା ଗେଣଶ ଚ  ପରିଡା JTV1456821

ପ ୁ /61940 46 101 163ସଦୁାମ େସନାପତି ପି ବାଇଧର େସନାପତି YVY1143932
ୀ /61941 39 101 164ସରସତୀ େସନାପତି ସା ସଦୁାମ େସନାପତି YVY0555995
ୀ /66942 41 101 165ସୀମା କମୁାରୀ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ସିଂହ YVY0281543
ୀ /66943 38 101 166ପି ି  କମୁାରୀ ମା ସୀମା କମୁାରୀ YVY1259209

ପ ୁ /66944 36 101 167େଜଯ୍ାତି ର ନ ମଲିକ ପି ସେୁର  ମଲିକ YVY0281550
ପ ୁ /66945 48 101 168ସଂଗାମ େକଶରୀ ମିଶ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ମିଶ OR/06/043/048103
ପ ୁ /66946 46 101 169ରାେଜଶ କମୁାର ସିଂ ପି ଗିରିଜା ସିଂ YVY0966051
ୀ /67947 52 101 170ସରିୁ ର େକୗର ସା ବଲବୀର ସିଂହ JTV1575018
ୀ /67948 47 101 171ମହି ର େକୗର ସା ଗରୁୁମିତ୍ ସିଂହ JTV1575026

ପ ୁ /67949 51 101 172ବଲବିର ସିଂହ ପି କୁ ନ ସିଂହ JTV1637305
ପ ୁ /67950 40 101 173ଗରୁ୍ମିତ୍ ସିଂହ ପି କୁ ନ ସିଂହ JTV1575034
ପ ୁ /67951 23 101 174ହରଵି ର ସିଂହ ପି ହରଜୀତ ସିଂହ YVY1076504
ପ ୁ /68952 67 101 175ଆନ  େମାଟକାର ପି ବିନାୟକ େମାଟକାର YVY1222652
ୀ /68953 57 101 176ଉମିର୍ଳା େମାଟକାର ସା ଆନ  େମାଟକାର YVY1222678

ପ ୁ /68954 33 101 177େଦବବତ େମାଟକାର ପି ଆନ  େମାଟକାର YVY1222686
ୀ /69955 45 101 178ଦୀପାନିତା ନାୟକ ସା େକୖଳ।ଶ ଚ  ନାୟକ YVY0429258

ପ ୁ /69956 48 101 179ଇ ଜିତ ପ ା ପି େଗାଲକ ଚ  ପ ା YVY0683466
ୀ /69957 43 101 180େସୗଦାମିନୀ ପ ା ସା ଇ ଜିତ ପ ା YVY0683243
ୀ /69958 70 101 181େସୗଦାମିନୀ ପରିଡା ସା ନାରାୟଣ ପରିଡା YVY1222702
ୀ /69959 48 101 182ଲିପି ପ ୁ ା ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ ପରିଡା YVY0730341
ୀ /69960 40 101 183ନିେବେଦତା ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡା JTV2571982
ୀ /69961 39 101 184ସାଗରିକା ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡା JTV2571958

ପ ୁ /70962 23 101 185କମୁାର ଅନୁରାଗ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପଧାନ YVY1092964
ୀ /70963 22 101 186ପତଯ୍ଶା ପଧାନ ପି ପତାପ ଚଦ ପଧାନ YVY1133446
ୀ /70964 19 101 187ଅଭିଷିକ୍ତା ପଧାନ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପଧାନ YVY1259134

ପ ୁ /70965 85 101 188େଗାପିନାଥ ପଧାନ ପି ଗୟାଧର ପଧାନ JTV1559947
ୀ /70966 76 101 189ଚାରୁବାଳା ପଧାନ ସା େଗାପୀନାଥ ପଧାନ JTV2571990

ପ ୁ /70967 58 101 190ପେମାଦ କମୁାର ପଧାନ ପି େଗାପୀନାଥ ପଧାନ JTV1564541
ପ ୁ /70968 54 101 191ପତାପ ଚ  ପଧାନ ପି େଗାପୀନାଥ ପଧାନ OR/06/043/048109
ୀ /70969 49 101 192ତପସୀନୀ ପଧାନ ସା ପତାପ ଚ  ପଧାନ JTV1564426
ୀ /70970 47 101 193ନୟନା ପଧାନ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପଧାନ JTV1565803
ପ ୁ /70971 45 101 194ପଶା  କମୁାର ପଧାନ ପି େଗାପୀନାଥ ପଧାନ OR/06/043/048111
ୀ /70972 44 101 195ସିତାରାଣୀ ପଧାନ ସା ପସା  ପଧାନ JTV2680080
ୀ /73973 66 101 196ଖଲୂଣା ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/048114
ପ ୁ /73974 43 101 197ମେହଶ ଚ  ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ଚ  ନାୟକ JTV1622265
ୀ /73975 40 101 198ସରଣୀକା ନାୟକ ସା ମେହଶ ଚ  ନାୟକ YVY0569723
ପ ୁ /74976 62 101 199ଗ ାଧର ବାରିକ ପି ଦିନବଂଧ ୁବାରିକ JTV1631878
ୀ /74977 59 101 200ଗୀତା ଳୀ ବାରିକ୍ ସା ଗ ାଧର ବାରିକ୍ JTV1631860
ପ ୁ /74978 39 101 201ପଜ୍ଞା ର ନ ବାରିକ ପି ଗ ାଧର ବାରିକ YVY0281568
ପ ୁ /74979 34 101 202ଅଭିଜିତ ସତୀସ ର ନ ବାରିକ ପି ଗ ାଧର ବାରିକ YVY0093302
ୀ /74980 32 101 203ପଜ୍ଞା ପରମିତା ବାରିକ ପି ଗ ାଧର ବାରିକ YVY0184556
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ପ ୁ /75981 59 101 204ଲେମାଦର େଦ ପି ବଜେମାହନ େଦ OR/06/043/048116
ୀ /75982 55 101 205ମାଳତୀ େଦ ସା ଲେମାଦର େଦ OR/06/043/048117

ପ ୁ /75983 39 101 206ବିଜୟ କମୁାର େଦ ପି ଲେମାଦର େଦ JTV1459122
ୀ /75984 38 101 207ସମିୁତା େଦ ସା ବିଜୟକମୁାର େଦ JTV2680130

ପ ୁ /75985 37 101 208ସ ୟକମୁାର େଦ ପି ଲେମାଦର େଦ JTV2680122
ପ ୁ /75986 35 101 209ର ନକମୁାର େଦ ପି ଲେମାଦର େଦ JTV2680098
ୀ /76987 42 101 210ପେବାଧା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ମହାପାତ YVY0829994

ପ ୁ /76988 75 101 211କ୍ଷୀେରାଦଚ  େବେହରା ପି ଗେଣଶ େବେହରା OR/06/043/048130
ୀ /76989 65 101 212କା ନବାଳା େବେହରା ସା କ୍ଷୀେରାଦ େବେହରା OR/06/043/048131
ୀ /76990 41 101 213ସବିତା େବେହରା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  େବେହରା YVY0556969

ପ ୁ /76991 47 101 214ରାେଜ  ପସାଦ ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ JTV1706951
ୀ /76992 46 101 215ପଣତୀ ଦାସ ସା ରାେଜ  ପସାଦ ଦାସ JTV2497436
ୀ /76993 27 101 216ପିୟ ା ଦାସ ପି ରାେଜ  ପସାଦ ଦାସ YVY1076553
ୀ /76994 23 101 217ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ପି ରାେଜ  ପସାଦ ଦାସ YVY1076561

ପ ୁ /76995 77 101 218ସଦାଶବି ମହାପାତ ପି ନେର  ମହାପାତ YVY0821850
ୀ /76996 71 101 219ଚିତେରଖା ମହାପାତ ସା ସଦାଶବି ମହାପାତ YVY0829986
ୀ /77997 38 101 220କନୁମନୁ୍ େଗା ାୟତ ସା ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି JTV2497873

ପ ୁ /77998 49 101 221ନିମାଇ ଁଚରଣ େଲ ା ପି ନୀଳମଣୀ େଲ ା JTV2497378
ପ ୁ /77999 82 101 222ଭାବଗାହୀ ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି OR/06/043/048134
ୀ /771000 80 101 223ଚାରୁଲତା ମହା ି ସା ଭାବଗାହୀ ମହା ି JTV1456565

ପ ୁ /771001 49 101 224ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ଭାବଗାହୀ ମହା ି OR/06/043/048138
ୀ /771002 46 101 225ନିମର୍ଳା ମହା ି ପି ଭାବଗାହି ମହା ି JTV1624311
ୀ /771003 50 101 226ଉମିର୍ଳା ରାଉତ ସା କବି ରାଉତ JTV1637354

ପ ୁ /781004 49 101 227ପଶା  ବାରିକ ପି ରାମ ଚ  ବାରିକ YVY0556837
ୀ /781005 41 101 228ବିସିତା ବାରିକ ସା ପସା  କମୁାର ବାରିକ YVY0556845
ୀ /781006 21 101 229ପଜୁାରିଣୀ ବାରିକ ପି ପଶା  ବାରିକ YVY1133602

ପ ୁ /781007 44 101 230ସେ ାଷ ବିହାରୀ ପି ସନାତନ ବିହାରୀ YVY0556811
ୀ /781008 39 101 231ରୁନୁଲତା ବିହାରି ସା ସେ ାଷ ବିହାରି YVY0556829
ୀ /781009 48 101 232ନିରୁପମା େଦବୀ ସା ରେମଶ ମ ଳ YVY0281592
ୀ /781010 44 101 233ମି  ୁେଦବୀ ସା ଭୂଷଣ ପାଶାନ YVY1259068

ପ ୁ /781011 67 101 234ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି େକତନ ସାହୁ JTV2680445
ୀ /781012 35 101 235ରିତା ନାୟକ ସା ସୀମା ନାୟକ YVY1133669

ପ ୁ /781013 36 101 236ଚିନୟ ପ ା ମା ନିରୁପମା ପ ା YVY0281600
ପ ୁ /781014 41 101 237ଭୂଷଣ ପାଶାନ ପି ଅଜବଲାଲ ପାଶାନ YVY1259050
ପ ୁ /781015 36 101 238ବିଜୟ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YVY0092403
ପ ୁ /781016 34 101 239ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ JTV2680783
ୀ /781017 33 101 240ମାମିନା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0281584
ୀ /781018 32 101 241ବ ନା ସାହୁ ସା ଅଜୟ ସାହୁ YVY0281576
ୀ /781019 30 101 242ବବୀନା ସାହୂ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୂ YVY1079961
ୀ /781020 60 101 243େମନକା ସାହୁ ସା ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/043/048150
ୀ /781021 38 101 244େଜଯ୍ାତିସିତା ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YVY1133636
ପ ୁ /781022 36 101 245ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ YVY1133610
ପ ୁ /781023 35 101 246ସ ୟକମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ JTV2680460
ପ ୁ /791024 65 101 247ବନମାଳି ମହାରଣା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା YVY0730416
ୀ /791025 50 101 248ରମା ମହାରଣା ସା ବନମାଳି ମହାରଣା OR/06/043/048145

ପ ୁ /791026 47 101 249ପଦେଲାଚନ ମହାରଣା ପି ବନମାଳୀ ମହାରଣା JTV1484591
ପ ୁ /801027 63 101 250ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଉଳ ପି ଚକଧର ରାଉଳ OR/06/043/048156
ୀ /801028 57 101 251ପମିଳା ରାଉଳ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଉଳ OR/06/043/048157
ୀ /801029 38 101 252େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ରାଉଳ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଉଳ JTV1706910
ପ ୁ /811030 70 101 253େଗାବି  ଚ  େବେହରା ପି ହାଡୁ େବେହରା OR/06/043/048171
ୀ /811031 53 101 254ପତିମା େବେହରା ସା େଗାକଳୁାନ  େବେହରା YVY0092429
ୀ /811032 50 101 255ମିନତୀ େବେହରା ପି ହାଡୁ େବେହରା OR/06/043/048174
ପ ୁ /811033 30 101 256ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା YVY0556951
ୀ /811034 27 101 257ସସିତା େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା YVY0720607
ୀ /811035 25 101 258ରସୀତା େବେହରା ପି େଗାବିଦ ଚଂଦ େବେହରା YVY1076306
ପ ୁ /811036 23 101 259ତନମାଯକମୁାର େବେହରା ମା ପତିମା େବେହରା YVY1076298
ୀ /811037 22 101 260ତନୁଜା େବେହରା ମା ପତିମା େବେହରା YVY1076611
ୀ /821038 54 101 261କିରଣବାଳା ପରିଡା ସା ସଦୁାମ ଚରଣ ପରିଡା OR/06/043/048177
ପ ୁ /821039 34 101 262ଶବିବତ ପରିଡା ପି ସଦୁାମଚରଣ ପରିଡା JTV2680973
ୀ /821040 30 101 263ଶଭୁସିତା ପରିଡା ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ପରିଡା YVY0684001
ପ ୁ /831041 70 101 264ହରି େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା OR/06/043/048183
ୀ /831042 63 101 265ବାସ ୀ େବେହରା ସା ଭୀମେସନ େବେହରା YVY1222561
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ପ ୁ /831043 60 101 266ମରୁଲୀଧର େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା OR/06/043/048185
ପ ୁ /831044 55 101 267କନୁ େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା OR/06/043/048188
ପ ୁ /831045 53 101 268ର ନକମୁାର େବେହରା ପି ମରୁଲିଧର େବେହରା JTV2680155
ୀ /831046 52 101 269ପତୀମା େବେହରା ସା ମରୁଲୀ େବେହରା OR/06/043/048186
ୀ /831047 50 101 270ସରସତୀ େବେହରା ସା କନୁ େବେହରା JTV1484542

ପ ୁ /831048 43 101 271ବୁଲୁ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା JTV1456920
ପ ୁ /831049 37 101 272ମେନାଜକମୁାର େବେହରା ପି ମରୁଲିଧର େବେହରା JTV2680478
ୀ /831050 34 101 273କାଦମରୀ େବେହରା ସା ବୁଲୁ େବେହରା YVY0555912
ୀ /831051 25 101 274ମଧସିୁତା େବେହରା ପି କନୁା େବେହରା YVY1076314
ୀ /841052 40 101 275ରଶିତା ମହାପାତ ସା ମେହଶ ନାୟକ YVY1144062
ୀ /841053 65 101 276ବାସ ି କମୁାରୀ ନାୟକ ସା ମାୟାଧର ନାୟକ YVY0092445

ପ ୁ /841054 40 101 277ମେହଶ ନାୟକ ପି ମ୍କାୟାଧର ନାୟକ YVY1144047
ୀ /851055 36 101 278ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ଟୁକନୁା ସାହୁ JTV2497998
ୀ /851056 30 101 279ରାେଜଶରୀ ସାହୁ ସା ଦାଶରଥୀ ସାହୁ YVY0683771
ୀ /851057 19 101 280ରବିନା ସାହୁ ପି ଶୀକା  ସାହୁ YVY1258169
ୀ /851058 82 101 281ରୂପା ସାହୁ ସା ହରିବ ୁ ସାହୁ JTV2680833

ପ ୁ /851059 52 101 282ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ ପି ହରିବ ୁ ସାହୁ JTV1575000
ପ ୁ /851060 47 101 283ଟୁକନୁା କମୁାର ସାହୁ ପି ହରି ବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/048196
ପ ୁ /851061 45 101 284ବାବୁରାମ ସାହୁ ପି ଗା ି ସାହୁ JTV1574920
ପ ୁ /851062 40 101 285ଦାଶରଥୀ ସାହୁ ପି ହରିବ ୁ ସାହୁ JTV1456904
ୀ /851063 40 101 286ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ସା ବାବୁରାମ ସାହୁ JTV2497519
ୀ /861064 19 101 287ପଜୂା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ YVY1258136
ୀ /861065 80 101 288ଚ ମଣି ସାହୁ ସା ତିନାଥ ସାହୁ OR/06/043/048199
ୀ /861066 42 101 289ନମିତା ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ JTV1706720
ୀ /861067 38 101 290ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ପି ତିନାଥ ସାହୁ JTV2679884
ୀ /871068 37 101 291ରିତସିତା ବାନାଜର୍ ୀ ସା ସ ୟ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ YVY1133420
ୀ /871069 57 101 292ଲକ୍ଷୀରାଣୀ ବାନାଜର୍ ୀ ସା କମଳ ବାନାଜର୍ ୀ OR/06/043/048202

ପ ୁ /871070 40 101 293ସ ୟ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ ପି କମଳକୃ  ବାନାଜର୍ ୀ JTV1456417
ପ ୁ /871071 38 101 294ମିଥନୁ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ ପି କମଳକୃ  ବାନାଜର୍ ୀ JTV1456433
ପ ୁ /871072 90 101 295େଗାବି  ମାଥର୍ା ପି ଡମା ମାଥର୍ା OR/06/043/048200
ପ ୁ /881073 60 101 296ବି ୁଚରଣ ମହା ି ପି କମୁର ମହା ି OR/06/043/048208
ୀ /881074 58 101 297ଗୀତା ମହା ି ସା ବି ୁ ମହା ି OR/06/043/048209

ପ ୁ /881075 58 101 298କୃ ଚରଣ ମହା ି ପି କମୁର ମହା ି OR/06/043/048210
ୀ /881076 50 101 299ମିତା ମହା ି ସା କୃ ଚ  ମହା ି YVY0092460
ୀ /881077 39 101 300ମମତା ମହା ି ପି କମୁର ମହା ି JTV1706712
ୀ /881078 26 101 301ପ ୁ ଲତା ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି YVY0966010

ପ ୁ /891079 46 101 302ପଭାକର ମହାକଡୁ ପି େଗାବି  ମହାକଡୁ JTV1456524
ୀ /891080 69 101 303ଶୀମତୀ ମହାକଳୁ ସା େଗାବି  ମହାକଳୁ OR/06/043/048220

ପ ୁ /891081 67 101 304େଗାବି ଚ  ମହାକଳୁ ପି ସାଗର ମହାକଳୁ OR/06/043/048219
ୀ /891082 41 101 305ସଂଜୁକ୍ତା ମହାକଳୁ ସା ପଭାକର ମହାକଳୁ YVY0556688
ୀ /901083 60 101 306ପାବର୍ ତୀ ମହାରଣା ସା ଧୀର ମହାରଣା OR/06/043/048226
ୀ /901084 50 101 307ମ ଲୁତା ମହାରଣା ସା କ୍ଷୀର ମହାରଣା OR/06/043/048228

ପ ୁ /901085 38 101 308ଶବି ପସାଦ ମାହାରଣା ପି ଧୀର ମାହାରଣା JTV1459171
ପ ୁ /901086 34 101 309େଦେବ  ମହାରଣା ପି ଧୀର ମହାରଣା JTV2497691
ପ ୁ /901087 33 101 310ଶ ର ମହାରଣା ପି ଧୀର ମହାରଣା YVY0092478
ପ ୁ /901088 72 101 311ବୀର ମହାରଣା ପି ଭାଗୀରଥି ମହାରଣା OR/06/043/048223
ପ ୁ /901089 61 101 312ଧୀର ମହାରଣା ପି ଭାଗୀରଥି ମହାରଣା OR/06/043/048225
ପ ୁ /901090 59 101 313କ୍ଷୀର ମହାରଣା ପି ଭାଗିରଥୀ ମହାରଣା OR/06/043/048227
ୀ /901091 28 101 314ସାସୀତା େମାହାରାଣା ସା ସିବପସାଦ େମାହାରାଣା YVY1076280
ପ ୁ /901092 46 101 315ବସ  କମୁାର ପଧାନ ପି ଠାକରୁ ପଧାନ YVY0281618
ୀ /901093 36 101 316ସଜୁାତା ପଧାନ ସା ବସ  ପଧାନ YVY0683649
ପ ୁ /911094 78 101 317ବଂଶୀଧର ଦାଶ ପି ନଟବର ଦାଶ OR/06/043/048229
ପ ୁ /911095 53 101 318ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ସେୁର  ଦାଶ JTV1484690
ୀ /911096 51 101 319େବୖଶାଳିନୀ ଦାଶ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ JTV1484708
ୀ /911097 48 101 320ବନଜା ଦାଶ ପି ବଂଶୀଧର ଦାଶ OR/06/043/048231
ପ ୁ /911098 45 101 321େବୖବଶତ ଦାଶ ପି ବଂଶୀଧର ଦାଶ OR/06/043/048233
ୀ /911099 72 101 322ଡଃ ବସ  କମୁାରୀ ନ ସା ବଂଶୀଧର ଦାଶ OR/06/043/048230
ୀ /911100 35 101 323ଶଭୁଶୀ ସଚିୁସିତା ନ ସା େବୖବଶତ ଦାଶ JTV2679801
ପ ୁ /921101 50 101 324ମେନାଜ କମୁାର ନ ପି ଭଗବାନ ନ JTV1484377
ପ ୁ /931102 42 101 325ବିନୟ ଭଗତ୍ ପି େବୖଦନାଥ ଭଗତ୍ YVY0966028
ୀ /931103 34 101 326ସମୁନ େଦବୀ ସା ବିନୟ ଭଗତ YVY0966036
ପ ୁ /931104 76 101 327ମେହ  କମୁାର କାୟ ପି ଧବୃ କାୟ OR/06/043/048240
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ୀ /931105 67 101 328କା ନବାଳା କାୟ ସା ମେହ  କାୟ OR/06/043/048241
ପ ୁ /931106 47 101 329ଜୟଦୀପ୍ କମୁାର କାୟ ପି ମେହ  କାୟ OR/06/043/048242
ପ ୁ /931107 44 101 330ଦିଲୀପ୍ କମୁାର କାୟ ପି ମେହ  କାୟ OR/06/043/048677
ୀ /931108 41 101 331ପଣୁଯ୍ପଭା କାୟ ସା ଜୟଦୀପ କାୟ YVY0730234
ୀ /931109 38 101 332ସିତାରାଣୀ କାୟ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର କାୟ JTV2497832

ପ ୁ /931110 45 101 333ପଦୀପ୍ କମୁାର କାୟ ପି ମେହ  କାୟ OR/06/043/048243
ପ ୁ /941111 44 101 334ରାେଜ  କମୁାର ବିେଶାଇ ପି କୀ ର୍ନ ବିେଶାଇ JTV2497469
ପ ୁ /941112 40 101 335ଟୁନା ବିେଶାଇ ପି ମରୁଲୀ ବିେଶାଇ JTV1457043
ୀ /941113 38 101 336ମଂଜୁ ବିେଶାଇ ସା ଟୁନା ବିେଶାଇ JTV1457035

ପ ୁ /941114 34 101 337ବାପନୁୀ କମୁାର ବିେଷାଇ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ବିେଷାଇ JTV2721959
ପ ୁ /941115 35 101 338ଅଭିଜିତ୍ େଜନା ପି େଦବବତ େଜନା YVY0093310
ପ ୁ /941116 52 101 339କୃ  ଚ  ସାଇଁ ପି ଆନ  ସାଇଁ JTV1707215
ପ ୁ /941117 36 101 340ବସ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ସୀତାରାମ ସାଇଁ JTV2680205
ପ ୁ /941118 34 101 341ପଦୀପ ସାଇଁ ପି ଧମ ୁର୍  ସାଇଁ JTV2680189
ୀ /941119 24 101 342ରଶିତା ସାଇଁ ପି କୃ  ଚ  ସାଇଁ YVY1020726
ୀ /951120 41 101 343ବବିତା େବେହରା ସା ପଦୀପ େବେହରା YVY0092502

ପ ୁ /951121 20 101 344ଦିପକ େବେହରା ପି ପଦୀପ େବେହରା YVY1259035
ୀ /951122 58 101 345ମ  ୁଦଳାଇ ସା କା ିର୍କ ଦଳାଇ JTV2735405

ପ ୁ /951123 80 101 346କୃ  ଚ  ଖେଟାଇ ପି ଆନ  ଖେଟାଇ JTV1565423
ୀ /951124 78 101 347େରଣବୁାଳା ଖେଟାଇ ସା କୃ  ଚ  ଖେଟାଇ JTV1565431

ପ ୁ /951125 54 101 348ର ନ ଖେଟାଇ ପି କୃ ଚ  ଖେଟାଇ JTV1564558
ୀ /951126 32 101 349ଉମିର୍ଳା ସିଂହ ସା ଭବାନୀ ପସାଦ ସିଂହ YVY1258185

ପ ୁ /961127 48 101 350ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶଶନିାଥ ନାୟକ JTV1484427
ପ ୁ /961128 40 101 351ମିଟୁ ସାଇଁ ପି େଦବରାଜ ସାଇଁ JTV1484419
ପ ୁ /981129 52 101 352ପ ାନନ ସାଇଁ ପି ଆନ  ସାଇଁ YVY0833376
ପ ୁ /1001130 49 101 353ଦିେନଶ ରାଉତ ପି ଜଳଧର ରାଉତ YVY0092510
ପ ୁ /1001131 47 101 354ଦିଲୀପ ରାଉତ ପି ଜଳଧର ରାଉତ JTV2722569
ପ ୁ /1001132 46 101 355ଦିପକ ରାଉତ ପି ଜଳଧର ରାଉତ JTV2722551
ପ ୁ /1001133 37 101 356ଦିବଯ୍ର ନ ରାଉତ ପି ଜଳଧର ରାଉତ JTV2722361
ୀ /1001134 36 101 357ସସିତା ରାଉତ ସା ଦୀପକ ରାଉତ YVY0092528
ୀ /1001135 71 101 358ଜାନକୀ ରାଉତ ସା ଜଳଧର ରାଉତ JTV2722593

ପ ୁ /1001136 68 101 359ଜଳଧର ରାଉତ ପି ମନୁ ଚରଣ ରାଉତ JTV2722585
ୀ /1001137 41 101 360ସଷୁମାରାଣୀ ରାଉତ ସା ଦିଲୀପ ରାଉତ JTV2722577
ୀ /1001138 36 101 361ସତିେରଖା ରାଉତ ସା ଦୀେନଶ କମୁାର ରାଉତ YVY0898973

ପ ୁ /1011139 58 101 362ତାରିଣୀ ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ JTV1456573
ପ ୁ /1011140 28 101 363ପଭାତ ସାହୁ ପି ତାେରଣି ସାହୁ YVY0720680
ପ ୁ /1011141 24 101 364ପଶାଂତକମୁାର ସାହୁ ପି ତାରୀନୀ ସାହୁ YVY1076231
ପ ୁ /1011142 23 101 365ମେହସର ସାହୁ ପି ତାରୀନୀ ସାହୁ YVY1076355
ପ ୁ /1021143 43 101 366ଭଗବାନ୍ େଗୗଢ ପି ବଜୁର୍  େଗୗଢ YVY0093328
ୀ /1021144 38 101 367ମାମା େଗୗଢ ସା ଭଗବାନ େଗୗଢ YVY0093336
ୀ /1021145 70 101 368େରବତୀ ମିଶ ସା କିରଣ ଚ  ମିଶ OR/06/043/048258
ୀ /1021146 43 101 369ସଶିତା ମିଶ ସା କୃ ିବାସ ମିଶ YVY0092544
ୀ /1021147 39 101 370ସଚିୁସିତା ମିଶ ପି କିରଣ ଚ  ମିଶ JTV1459189

ପ ୁ /1031148 69 101 371ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି କାମନା େବେହରା YVY0555920
ୀ /1031149 63 101 372ଇ ୁମତି େବେହରା ସା ବାସେୁଦବ େବେହରା YVY0556555

ପ ୁ /1031150 49 101 373ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ବିପ ଚରଣ ନାୟକ JTV2722031
ୀ /1031151 42 101 374ନମିତା ନାୟକ ସା ନାରାୟଣ ନାୟକ JTV2722239

ପ ୁ /1031152 22 101 375ନିମର୍ଳ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY1076348
ପ ୁ /1031153 48 101 376ନେର  ପରିଡା ପି େକୖଳାସ ପରିଡା OR/06/043/048268
ପ ୁ /1031154 62 101 377ମକର ଚରଣ ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ OR/06/043/048265
ୀ /1031155 52 101 378ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତ ସା ମକର ରାଉତ OR/06/043/048266
ୀ /1031156 31 101 379ସାଗରିକା ରାଉତ ପି ମକର ଚରଣ ରାଉତ YVY0555938
ପ ୁ /1031157 29 101 380ଅଭିଜିତ ରାଉତ ପି ମକର ଚରଣ ରଉତ YVY0556795
ପ ୁ /1041158 59 101 381େଜଯ୍ାତିକା  ମହା ି ପି େଗାପୀନାଥ ମହା ି OR/06/043/048165
ପ ୁ /1051159 58 101 382ଶରତଚ  ରାଉତରାୟ ପି କପିଳଚରଣ ରାଉତରାୟ YVY0093344
ୀ /1051160 52 101 383େସବତୀ ରାଉତରାୟ ସା ଶରତଚ  ରାଉତରାୟ YVY0093427
ୀ /1051161 21 101 384େଲାପାସିନି ରାଉତରାୟ ପି ଶରତ ଚଦ ରାଉତରାୟ YVY1133651
ୀ /1061162 68 101 385ଲକ୍ଷୀପିୟା ପରିଡା ସା କାଳ ି ଚରଣ ପରିଡା JTV1484716
ୀ /1061163 56 101 386କଲଯ୍ାଣୀ ପରିଡା ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ପରିଡା JTV1484666
ପ ୁ /1061164 54 101 387ପକାଶ ଚ  ପରିଡା ପି କାଳ ି ଚରଣ ପରିଡା OR/06/043/048281
ପ ୁ /1061165 50 101 388ରେମଶ ପରିଡା ପି କାଳ ି ଚରଣ ପରିଡା YVY0833368
ୀ /1061166 48 101 389ବିେନାଦିନି ପରିଡା ସା ପକାଶ ପରିଡା YVY0092569
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ୀ /1061167 22 101 390ଅଂକିତା ପରିଡ଼ା ପି ପକାଶ ଚଂଦ ପରିଡ଼ା YVY1076330
ୀ /1061168 25 101 391ଦୀପିକା ପଧାନ ପି ବସ  କମୁାର ପଧାନ YVY1020700
ୀ /1071169 34 101 392ସଭୁାସିନୀ ଅଗଵାଲ - ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ YVY1179688

ପ ୁ /1081170 78 101 393େବୖ ବ ଚରଣ ନାୟକ ପି ନିଧି ନାୟକ OR/06/043/048285
ୀ /1081171 75 101 394େସନ୍ହଲତା ନାୟକ ସା େବୖ ବ ଚରଣ ନାୟକ JTV1456276

ପ ୁ /1081172 53 101 395ସ ୟ ନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ JTV1456284
ପ ୁ /1081173 51 101 396ସ ୀବ୍ ନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ YVY0833350
ୀ /1081174 49 101 397ସୀମା ନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ YVY0833343

ପ ୁ /1081175 50 101 398ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗରା  ସାହୁ OR/06/043/048290
ପ ୁ /1101176 89 101 399ପହାଦଚ  ମଲ ପି ଇ ମଣି ମଲ OR/06/043/048297
ୀ /1101177 82 101 400ଇରା ମଲ ସା ପହାଦ ମଲ OR/06/043/048298

ପ ୁ /1111178 64 101 401ନାରାୟଣ ଚ  ବିଶାଳ ପି ନେର  ବିଶାଳ YVY0092577
ୀ /1111179 58 101 402କା ନବାଳା ବିଶାଳ ସା ନାରାୟଣ ଚ  ବିଶାଳ YVY0092585

ପ ୁ /1111180 36 101 403ଶଭୁଜିତ ବିଶାଳ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ବିଶାଳ YVY0092601
ପ ୁ /1111181 31 101 404ଶଭୁଦୀପ ବିଶାଳ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ବିଶାଳ YVY0683987
ପ ୁ /1111182 37 101 405ବିଜୟ ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ YVY0556563
ୀ /1111183 34 101 406ସକୁା ି ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ YVY0782524
ୀ /1111184 46 101 407ବି ୁପିୟା ରାଉତ ସା ନିର ନ ରାଉତ YVY0683839
ୀ /1111185 29 101 408େବୖଜୟ ୀ ରାଉତ ପି ନିର ନ ରାଉତ YVY0683821
ୀ /1121186 50 101 409ପରମଜିତ୍ େକୗର୍ ସା କୃ  ସିଂହ JTV1456698
ୀ /1121187 37 101 410କରନଦୀପ େକୗର ସା ସଖୁେଦବ ସିଂ YVY0281634

ପ ୁ /1121188 54 101 411କି  ସିଂହ ପି ଶା ା ସିଂହ JTV1456706
ପ ୁ /1121189 46 101 412ସଖୁେଦବ ସିଂହ ପି ଦୟାଲ୍ ସିଂହ JTV1456342
ପ ୁ /1121190 44 101 413କଲୁୁୱ  ସିଂହ ପି େବାକା ସିଂହ YVY0683029
ପ ୁ /1121191 38 101 414ଧମିର୍ ର ସିଂ ପି ଗରୁନାମ ସିଂ YVY0281626
ପ ୁ /1121192 26 101 415ନୀଶାନ ସିଂହ ପି କୃ  ସିଂହ YVY1076363
ପ ୁ /1131193 82 101 416ସେୁର  ନାଥ ନାୟକ ପି ବଜକିେଶାର ନାୟକ OR/06/043/048313
ୀ /1131194 80 101 417କନକବାଳା ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାୟକ OR/06/043/048314

ପ ୁ /1131195 60 101 418ପତାପ ଚ  ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ JTV2679827
ପ ୁ /1131196 56 101 419ନିମର୍ଳ ଚ  ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ JTV2572048
ୀ /1131197 47 101 420ପବୀଣା କମୁାରୀ ନାୟକ ସା ପତାପ ଚ  ନାୟକ JTV1456839

ପ ୁ /1131198 46 101 421ପଭାସ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାୟକ OR/06/043/048318
ୀ /1131199 44 101 422ନ ିତା ନାୟକ ସା ପଭାସ କମୁାର ନାୟକ YVY0092635
ୀ /1131200 43 101 423ବିଳାସିନୀ ନାୟକ ସା ନିମର୍ଳ ଚ  ନାୟକ JTV1654664
ୀ /1131201 29 101 424ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ପି ପତାପ ଚ  ନାୟକ YVY0556571

ପ ୁ /1131202 27 101 425ଶଶା  େଶଖର ନାଏକ ପି ପତାପ ଚଦ ନାଏକ YVY1133933
ୀ /1141203 63 101 426ଗୀତା ଳୀ େଜନା ସା େଦବବତ େଜନା YVY0092643
ୀ /1141204 78 101 427ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ସା କା ିର୍କ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/062424

ପ ୁ /1141205 53 101 428ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି କା ିର୍କ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/062425
ପ ୁ /1141206 48 101 429ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ପି କା ିର୍କ ଚରଣ ନାୟକ JTV1551845
ୀ /1141207 48 101 430ବ ନା ନାୟକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ JTV1551852
ୀ /1141208 40 101 431ମମତା ନାୟକ ସା ଶରତକମୁାର ନାୟକ YVY0093351
ୀ /1141209 39 101 432ରଶିତା ସାହୁ ସା ପଶା  େବେହରା YVY0935619
ୀ /1151210 57 101 433କିରଣବାଳା ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ JTV1484435
ୀ /1151211 31 101 434ସମା ି ପିୟଦଶର୍ନୀ ନାୟକ ପି ପଦି  ନାୟକ YVY0729947

ପ ୁ /1161212 26 101 435ବରୁଣ ମହା ି ପି ପଭୁବତ ମହା ି YVY0898940
ପ ୁ /1161213 50 101 436ତାରିଣୀ ପେଲଇ ପି ରାମ ଚ  ପେଲଇ YVY1222827
ୀ /1161214 41 101 437ଲକ୍ଷୀ ପେଲଇ ସା ତାରିଣୀ ପେଲଇ YVY1222645

ପ ୁ /1161215 26 101 438ସସୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ YVY0782342
ପ ୁ /1161216 25 101 439ସଂେତାଷ ସାହୂ ପି କବିରାଜ ସାହୂ YVY1093038
ପ ୁ /1161217 24 101 440ବଳରାମ ସାହୂ ପି କବିରାଜ ସାହୂ YVY1093012
ୀ /1161218 51 101 441ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ପିତାମର ସାହୁ YVY0092650
ପ ୁ /1161219 33 101 442ସେ ାଷକମୁାର ସାହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ YVY0092676
ପ ୁ /1161220 30 101 443ଆକଳୁ ସାହୁ ପି ଅଭିରାମ ସାହୁ YVY1020734
ୀ /1161221 26 101 444ସମୁତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY1020676
ୀ /1161222 26 101 445ସେ ାଷୀ ସାହୁ ସା ଆକଳୁ ସାହୁ YVY1020684
ପ ୁ /1161223 22 101 446ମିଥନୁ େସଠୀ ପି ରାଜୁ େସଠୀ YVY1222579
ପ ୁ /1161224 62 101 447କାଳିଆ େସଠୀ ପି ଡମରୁ େସଠୀ OR/06/043/042321
ପ ୁ /1161225 39 101 448ବିନାୟକ େସଠୀ ପି କାଳିଆ େସଠୀ JTV2735413
ପ ୁ /1161226 32 101 449େକୖଳାସ େସଠୀ ପି କାଳିଆ େସଠୀ YVY0782482
ୀ /1161227 31 101 450ବନୀତା େସଠୀ ସା ବିନାୟକ େସଠୀ YVY0683052
ପ ୁ /1171228 58 101 451ଗୟାଧର ପ ା ପି େଗୗରହରି ପ ା OR/06/043/048638
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ପ ୁ /1171229 39 101 452ମିତଭାନୁ ପ ା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ା JTV1456490
ପ ୁ /1171230 24 101 453ସତଯ୍ବତ ପ ା ପି ଗୟାଧର ପ ା YVY1258193
ୀ /1171231 44 101 454ହରପିୟା ଶତପଥୀ ସା ଗୟାଧର ପ ା YVY1258482
ୀ /1181232 53 101 455ରୁମା େବେହରା ସା େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/043/048447
ୀ /1181233 37 101 456ରୁବୀନା େବେହରା ସା ଜିତୁ େବେହରା YVY1158393

ପ ୁ /1181234 36 101 457ତପନ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା JTV2680015
ପ ୁ /1181235 35 101 458ଜିତୁ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା JTV2735447
ୀ /1181236 31 101 459ଦି ିମୟୀ େବେହରା ସା ତପନ େବେହରା YVY0393637
ୀ /1181237 29 101 460ମାମିନା େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା YVY0720599
ୀ /1181238 81 101 461ସଜନୀ ବିଶାଳ ସା ବୁଲା ବିଶାଳ JTV1643386

ପ ୁ /1181239 49 101 462ବଚନ ବିଶାଳ ପି ବୁଲା ବିଶାଳ OR/06/043/048343
ପ ୁ /1181240 49 101 463ବନମାଳି ବିଶାଳ ପି ବୁଲା ବିଶାଳ OR/06/043/048344
ୀ /1181241 46 101 464ମ  ୁବିଶାଳ ସା ମହ  ବିଶାଳ JTV1643394
ୀ /1181242 43 101 465ପ ୁ  ବିଶାଳ ସା ବଚନ ବିଶାଳ JTV1456995

ପ ୁ /1191243 51 101 466ଦୁଃଶାସନ ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ JTV2680528
ୀ /1191244 46 101 467କବିତା ଦାସ ସା ଦୁଃଶାସନ ଦାସ JTV2680304
ୀ /1191245 36 101 468ସଚିୁତା େଦବ୍ ପି ଜଗଦାନ  େଦବ୍ YVY0092700
ୀ /1191246 60 101 469ବିେନାଦିନୀ େଦବୀ ସା ଜଗଦାନ  େଦବ OR/06/043/048346

ପ ୁ /1191247 34 101 470ସି ାଥର୍  ଶ ର େଦବ ପି ଜଗଦା ନ  େଦବ YVY0092718
ପ ୁ /1191248 32 101 471ସଯୂଯ୍ର୍ ପସାଦ େଦବ ପି ଜଗଦା ନ  େଦବ YVY0092726
ପ ୁ /1191249 40 101 472ଶରତ ମହାଳିକ ପି ରାମଚ  ମହାଳିକ YVY0393686
ପ ୁ /1201250 44 101 473ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଦାନ  ନାୟକ JTV2679868
ପ ୁ /1201251 50 101 474ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି େଗାପବ ୁ ରାଉତ JTV1484534
ୀ /1201252 45 101 475ରଶିତା ରାଉତ ସା ପଦିପ ରାଉତ JTV2680072

ପ ୁ /1201253 42 101 476ବଳରାମ ରାଉତ ପି କା ାଳି ଚରଣ ରାଉତ JTV2498020
ୀ /1201254 40 101 477ନଳିନୀ ରାଉତ ସା ବଳରାମ ରାଉତ YVY1133966
ୀ /1221255 40 101 478କଲୁ୍ଜିତ୍ କର ସା ରଣଜିତ୍ ସିଂହ JTV2722320

ପ ୁ /1221256 51 101 479ରଣଜିତ୍ ସିଂହ ପି ଜଗତ ସିଂହ JTV1456946
ୀ /1231257 62 101 480ଦରଶନ କାୱାର ସା କଶମିରା ସିଂହ OR/06/043/048366

ପ ୁ /1231258 72 101 481କାଶ୍ମିରା ସିଂହ ପି ପରୁନ ସିଂହ JTV1485275
ପ ୁ /1241259 51 101 482େବୖେଦଵ ସିଂହ ପି ପରୂନ ସିଂହ YVY1076371
ୀ /1241260 43 101 483ଜ ାଲ ସିଂହ ସା ବାଲେଦଵ ସିଂହ YVY1076405

ପ ୁ /1241261 41 101 484ଜଗେଦବ ସିଂ ମା ପରମଜିତ୍ ଭୁେଲର୍ YVY0833335
ପ ୁ /1241262 23 101 485ଅବ୍ଟାର ସିଂହ ପି ବାଲେଦଵ ସିଂହ YVY1076389
ୀ /1251263 59 101 486ରଜବି ର େକୗର ସା ଅବତାର ସିଂହ JTV1637313
ୀ /1251264 40 101 487ଯଶବି ର େକୗର ପି ମଲକିତ୍ ସିଂ JTV2497493
ୀ /1251265 39 101 488ରାଜବୀର େକୗର ସା ସରଦୁଲ ସିଂ JTV2497964
ୀ /1251266 35 101 489ସେ ାକ େକୗର ପି ମଲକିତ୍ ସିଂ JTV2497840
ୀ /1251267 59 101 490ପରମ ଜୀତ େକୗର ସା ମଲକିତ ସିଂ YVY0556597
ୀ /1251268 37 101 491ଶାର ିତ େକୗର ସା ଗରୁମୀତ ସିଂ YVY0556589

ପ ୁ /1251269 58 101 492ଅବତାର ସିଂହ ପି େକୱାଲ ସିଂହ JTV1637347
ପ ୁ /1251270 52 101 493ସରଦୁଲ ସିଂ ପି େକୱାଲ ସିଂ JTV2497733
ପ ୁ /1251271 38 101 494ତେଲାଚନ ସିଂହ ପି ଇଂଦରା ସିଂହ YVY1092980
ୀ /1261272 40 101 496କମଲ ଜିତ େକୗର ସା ପପିନ ନ ସିଂହ YVY0683201

ପ ୁ /1261273 46 101 499ପପି ର ସିଂହ ପି ଦଲବୀର ସିଂହ YVY0683219
ପ ୁ /1261274 40 101 500ଜଗେଦବ ସିଂ ପି ମଲକିତ ସିଂ YVY0556415
ପ ୁ /1261275 39 101 501ମନ ୀପ ସିଂ ମା ଯଶବୀର େକୗର୍ JTV2497634
ପ ୁ /1261276 31 101 502ହୀରା ସିଂହ ପି େମହର ସିଂହ YVY0683227
ପ ୁ /1261277 30 101 503ମଲକିତ ସିଂ ପି ଗରୁଚରଣ ସିଂ YVY0720649
ୀ /1271278 27 101 504ଶପୁଭା ସାଇଁ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0782227
ପ ୁ /1281279 37 101 505ଭରତ ବାରିକ ପି ହରିହର ବାରିକ YVY0782268
ପ ୁ /1281280 31 101 506ତିେଲାଚନ ବାରିକ ପି ବିେନାଦ ବାରିକ YVY0782250
ପ ୁ /1281281 58 101 507କରୁଣାକର େବେହରା ପି ଶାମସ ୁ ର େବେହରା YVY0092734
ପ ୁ /1281282 43 101 508ରବି  େବେହରା ପି ଲେମାଦର େବେହରା YVY0092783
ୀ /1281283 39 101 509ମଲୀ େବେହରା ସା କରୁଣାକର େବେହରା YVY0683722
ପ ୁ /1281284 37 101 510ଜୟ  କମୁାର େବେହରା ପି କରୁଣକର େବେହରା YVY0092759
ୀ /1281285 34 101 511ଦୀପା ଳୀ େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା YVY0858472
ପ ୁ /1281286 27 101 512ଜଳ ର େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା YVY0683714
ପ ୁ /1281287 36 101 513ସତଯ୍ ର ନ ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି YVY0782276
ପ ୁ /1281288 68 101 514ଚକଧର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ JTV1456334
ୀ /1281289 55 101 515େଶୖଳବାଳା ସାହୁ ସା ଚକଧର ସାହୁ JTV1484732
ୀ /1301290 42 101 516ପି. ଡିଲି ବାଇ ସା ଜି. ଏସ୍. େପମ େରଡୀ JTV2722270
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ପ ୁ /1301291 55 101 517ଜି.ଏସ. େପମ େରଡି ପି ଜି. ଆର୍. ସ ୁ ରମ୍ େରଡି JTV1456359
ପ ୁ /1301292 20 101 518ପି ନବିନ େର ି ପି ଜି ଏସ୍ େପମ େର ି YVY1222710
ୀ /1311293 72 101 519ବି ୁକ ା ନ ୀ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ନ ୀ YVY0092791

ପ ୁ /1311294 60 101 520ଯଗୁଳ କିେଶାର ନ ୀ ପି େଗୗରା  ନ ୀ OR/06/043/048715
ୀ /1311295 55 101 521େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ନ ୀ ସା ଯେୁଗାଳ କିେଶାର ନ ୀ OR/06/043/048398

ପ ୁ /1311296 55 101 522ନବ କିେଶାର ନ ୀ ପି େଗୗରା  ନ ୀ OR/06/043/048399
ୀ /1311297 53 101 523ସରସତୀ ନ ୀ ସା ନବକିେଶାର ନ ୀ OR/06/043/048702

ପ ୁ /1311298 45 101 524ରାଜ କିେଶାର ନ ୀ ପି େଗୗରା  ନ ୀ OR/06/043/048401
ୀ /1311299 43 101 525େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ନ ୀ ସା ରାଜକିେଶାର ନ ୀ JTV1706936
ୀ /1311300 35 101 526ଜୟ ୀ ନ ି ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ନ ି YVY0092809

ପ ୁ /1311301 33 101 527ଜିେତନ୍ କମୁାର ନ ୀ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ନ ୀ YVY0093369
ପ ୁ /1311302 31 101 528ଜୀବନ କମୁାର ନ ୀ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ନ ୀ YVY0782318
ୀ /1311303 29 101 529ଦି ିମୟୀ ନ ୀ ପି ନବ କିେଶାର ନ ୀ YVY1075555
ୀ /1311304 26 101 530େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ନ ୀ ପି ନବ କିେଶାର ନ ୀ YVY0782300
ୀ /1311305 23 101 531ତୃ ିମୟୀ ନ ୀ ପି ନବ କିେଶାର ନ ୀ YVY1042340

ପ ୁ /1311306 21 101 532ଜଗଦିଶ କମୁାର ନ ୀ ପି ରାଜ କିେଶାର ନ ୀ YVY1133990
ପ ୁ /1311307 43 101 533ଉେମଶ ସା ପି େଯାଗି  ସା YVY0556407
ପ ୁ /1311308 21 101 534ମି  ୁଶମର୍ା ପି େଜାଗିଂଦ ଶମର୍ା YVY1154129
ପ ୁ /1311309 35 101 535ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରବୀ ନାରାୟଣ ସାଇଁ YVY0858530
ପ ୁ /1321310 56 101 536ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ଯଧିୁ ିର ନାୟକ JTV1639046
ୀ /1321311 49 101 537ଶମିର୍ଳା ନାୟକ ସା ସେୁରଶ ନାୟକ JTV1639020
ୀ /1321312 27 101 538େରାଜାଲିନ ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ନାୟକ YVY0782284
ୀ /1321313 23 101 539ଲୀ ାଲୀନ ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ନାୟକ YVY1076397

ପ ୁ /1341314 94 101 540ମଧସୂଦୂନ ମହା ି ପି େଲାକନାଥ ମହା ି JTV1456730
ୀ /1341315 78 101 541କୁ ଳା ମହା ି ସା ମଧସୁଦୂନ ମହା ି JTV1456581

ପ ୁ /1341316 57 101 542ଶରତ ଚ  ମହା ି ପି ମଧସୁଦୂନ ମହା ି OR/06/043/048404
ୀ /1341317 51 101 543ସବିତା ମହା ି ପି ମଧସୁଦୂନ ମହା ି OR/06/043/048406
ୀ /1341318 49 101 544କବିତା ମହା ି ପି ମଧସୁଦୁନ ମହା ି OR/06/043/048407
ୀ /1341319 48 101 545ଲକ୍ଷିପିୟା ମହା ି ସା ଶରତ ଚ  ମହା ି JTV1456599

ପ ୁ /1341320 48 101 546ନେରଶ ଚ  ମହା ି ପି ମଧସୂଦୂନ ମହା ି OR/06/043/048410
ପ ୁ /1341321 41 101 547ପକାଶ ଚ  ମହା ି ପି ମଧସୁଦୂନ ମହା ି OR/06/043/048411
ୀ /1341322 39 101 548ସପୁଭା ମହା ି ସା ନେରଶ ଚ  ମହା ି JTV2498012

ପ ୁ /1341323 39 101 549ମାନସ ଚ  ମହା ି ପି ମଧ ୁସଦୂନ ମହା ି JTV2497576
ୀ /1341324 37 101 550ମିନତୀ ମହା ି ସା ପକାଶ ଚ  ମହା ି JTV2497501
ୀ /1341325 22 101 551ସଂଗୀତା େମାହା ି ପି ସରତଚଂଦ େମାହା ି YVY1076322

ପ ୁ /1351326 24 101 552ସାରଦକାଂତ ବାଲା ପି ସଦୂ୍ହନ୍ଶ ୂକମୁାର ବାଲା YVY1076470
ପ ୁ /1351327 57 101 553ନୃସିଂହ ଚରଣ ରାଉତ ପି ଯଧିୁ ିର ରାଉତ JTV1459148
ୀ /1351328 50 101 554ଅନୁପମା ରାଉତ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ରାଉତ JTV1459155
ୀ /1351329 66 101 555ଅହଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ଗା ି ସାହୁ YVY0281949

ପ ୁ /1361330 57 101 556ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ବଳ ପି ନିମାଇ ଁପସାଦ ବଳ JTV1641224
ୀ /1361331 49 101 557େସନ୍ହପଭା ବଳ ସା ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର ବଳ JTV1639038
ୀ /1361332 27 101 558ଶଭୁସିତା ବଳ ପି ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ବଳ YVY0720664
ୀ /1361333 26 101 559ସଚିୁସିତା ବଳ ପି ସଧୁାଂଶ ୁବଳ YVY0858555

ପ ୁ /1361334 43 101 560ଅକ୍ଷୟ ପାତ ପି ସକୁେଦଵ ପାତ YVY1076454
ୀ /1361335 34 101 561ସତ୍ଯପଭା ପାତ ସା ଅକ୍ଷୟ ପାତ YVY1076462

ପ ୁ /1371336 66 101 562ବଂଶୀଧର ମହାରଣା ପି ବାଉରୀବ ୁ ମହାରଣା YVY0093542
ୀ /1371337 53 101 563ଶ ୀଲତା ମହାରଣା ସା ବଂଶୀଧର ମହାରଣା YVY0093484
ୀ /1371338 29 101 564ପାବର୍ ତୀ ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା YVY0858480

ପ ୁ /1371339 26 101 565ପଦେଲାଚନ ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା YVY0858548
ୀ /1371340 29 101 566ଗାୟତୀ ପଧାନ ପି ଉ ମ ଚରଣ ପଧାନ YVY0683854
ପ ୁ /1371341 26 101 567ସୀମାଚଳ ପଧାନ ପି ଉ ମ ଚରଣ ପଧାନ YVY0782292
ୀ /1371342 58 101 568ସ ୁ ରୀ ପଧାନ ସା ଗରୁୁଚରଣ ପଧାନ OR/06/043/048653
ପ ୁ /1371343 56 101 569ଉ ମ ଚରଣ ପଧାନ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ପଧାନ OR/06/043/048162
ୀ /1371344 54 101 570ମମତା ପଧାନ ସା ଉ ମ ଚରଣ ପଧାନ YVY0092858
ପ ୁ /1371345 38 101 571ସବୁାଷ ଚ  ପଧାନ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ପଧାନ JTV1459452
ପ ୁ /1381346 73 101 572େଗାପିନାଥ ବାରିକ ପି ବନମାଳୀ ବାରିକ JTV1459395
ୀ /1381347 68 101 573ମ ଲୁତା ବାରିକ ସା େଗାପିନାଥ ବାରିକ JTV1459387
ୀ /1381348 46 101 574ଜାନକି ବାରିକ ସା କମଳ କମୁାର ବାରିକ JTV1639053
ପ ୁ /1381349 44 101 575କମଳ କମୁାର ବାରିକ ପି େଗାପୀନାଥ ବାରିକ YVY1143924
ପ ୁ /1381350 43 101 576େକୖଳାସ ବାରିକ ପି େଗାପିନାଥ ବାରିକ JTV1459411
ପ ୁ /1381351 38 101 577କରୁଣାକର ବାରିକ ପି େଗାପିନାଥ ବାରିକ JTV1459445
ୀ /1381352 34 101 578ର ିତା ବାରିକ ସା େକୖଳାଶ ବାରିକ YVY0684357
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ୀ /1381353 23 101 579ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ବାରିକ ମା ଜାନକୀ ବାରିକ YVY1041581
ୀ /1391354 47 101 580କବିତା ଦାସ ସା େଦାଳେଗାବି  ଦାସ JTV1639061

ପ ୁ /1391355 35 101 581େଦାଳ େଗାବି  ଦାସ ପି ରାଧା େମାହନ ଦାସ YVY0966069
ୀ /1391356 25 101 582ପିୟ ା ଦାସ ପି େଦାଳେଗାବି  ଦାସ YVY0966002

ପ ୁ /1391357 21 101 583େପମ ସାଗର ଦାସ ପି େଦାଳ େଗାବି  ଦାସ YVY1133867
ୀ /1391358 35 101 584ରାଣୀ େଦବୀ ସା ଉେମଶ ସା YVY0556316

ପ ୁ /1391359 49 101 585ନେଗ  ପ ିତ ପି େକଶବ ପ ିତ YVY0966077
ୀ /1401360 54 101 586ଶୀମତୀ େଦବୀ ସା କୁ  ବିହାରୀ ପସାଦ JTV1670090

ପ ୁ /1401361 31 101 587ପିୟବତ ବାରିକ ପି ପିତବାସ ବାରିକ YVY0858522
ୀ /1401362 33 101 588ର ିତା ଦାସ ସା ବିଜୟ େକତନ ଦାସ YVY0556423
ୀ /1401363 64 101 589ରାଧୀକା େଦବୀ ସା ଉେମଶ ପସାଦ ଗୁ ା OR/06/043/048419
ୀ /1401364 51 101 590ଯମନୁା େଦବୀ ସା ରମ ସରୁପ ମ ଳ JTV2735421

ପ ୁ /1401365 37 101 591ରାନୁପସାଦ ଗୁ ା ପି ଉେମଶପସାଦ ଗୁ ା JTV2681013
ପ ୁ /1401366 36 101 592ଭାନୁ ପସାଦ ଗୁ ା ପି ଉେମଶ ପସାଦ ଗୁ ା YVY0858571
ପ ୁ /1401367 36 101 593ଲାଲଟୁ ପସାଦ ଗୁ ା ପି କୁ ବିହାରୀ ଗୁ ା YVY0281659
ୀ /1401368 33 101 594େରଣ ୁପସାଦ ଗୁ ା ପି ଉେମଶ ପସାଦ ଗୁ ା YVY0858605
ୀ /1401369 30 101 595ସାରିକା ଗୁ ା ସା ରାନୁ ପସାଦ ଗୁ ା YVY0858597
ୀ /1401370 30 101 596ମିତୁ କମୁାରୀ ଗୁ ା ପି କୁ ବିହାରୀ ଗୁ ା YVY0281667
ୀ /1401371 29 101 597େରଖା କମୁାରୀ ଗୁ ା ପି କୁ  ବିହାରୀ ପସାଦ ଗୁ ା YVY0683789

ପ ୁ /1401372 28 101 598ଅଜୟ ପସାଦ ଗୁ ା ପି କୁ  ବିହାରୀ ପସାଦ ଗୁ ା YVY0683862
ୀ /1401373 41 101 599ର ବୁାଳା ମହା ୀ ସା ସେୁରଶ ଚ  ମହା ୀ YVY0393587

ପ ୁ /1401374 58 101 600ରାମସରୁୃପ ମ ଳ ପି ସୀତାରାମ ମ ଳ YVY0833327
ପ ୁ /1401375 29 101 601ରାେଜଶ ମ ଲ ପି ରାମସରୁପ ମ ଲ YVY0556431
ୀ /1401376 28 101 602ରୁବି କମୁାରୀ ମ ଳ ପି ରାମେସାରୁପ ମ ଳ YVY0683870

ପ ୁ /1401377 26 101 603ମନିସା କମୁାରୀ ମ ଳ ପି ରାମ ସରୂପ ମ ଳ YVY0858498
ପ ୁ /1401378 50 101 604ନେଗ  ପ ିତ ପି େକଶବ ପ ିତ YVY0833285
ପ ୁ /1401379 55 101 605କୁ  ବିହାରୀ ପସାଦ ପି ରାଧାକିଶନୁ ପସାଦ JTV1670108
ପ ୁ /1401380 77 101 606ଉେମଶ ପସାଦ ଗୁ ା ପି ରାଧାକୃ  ପସାଦ ଗୁ ା OR/06/043/048418
ପ ୁ /1401381 45 101 607ମିସିରି ଶମର୍ା ପି ଗିରଜ ଶମର୍ା YVY0393769
ପ ୁ /1401382 46 101 608ଧରଣୀଧର ସାଇଁ ପି ବସେୁଦବ ସାଇଁ YVY0782383
ୀ /1401383 40 101 609ସୀମା ସାଇଁ ସା ଧରଣୀଧର ସାଇଁ YVY0782359

ପ ୁ /1411384 50 101 610ଲକ୍ଷୀଧର ବଳିଆରସିଂହ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ବଳିଆରସିଂହ YVY0281683
ୀ /1411385 84 101 611େସରିନା ଦଦର୍ ପି ଆଡବାନ ଦଦର୍ YVY0093468
ୀ /1411386 49 101 612ସଂ ା ଦଦର୍ ସା ରବଡର୍  ଦଦର୍ YVY0093443

ପ ୁ /1411387 34 101 613ରହିନା ଦଦର୍ ପି ଆଡବାନ ଦଦର୍ YVY0093476
ପ ୁ /1411388 68 101 614ଶୀକା  ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ JTV1459080
ୀ /1411389 60 101 615ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ସା ଶୀକା  ଦାସ JTV1459056

ପ ୁ /1411390 41 101 616ବିଜୟ େକତନ ଦାସ ପି ଶୀକା  ଦାସ JTV1459064
ପ ୁ /1411391 39 101 617ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଶୀକା  ଦାସ JTV1459072
ୀ /1411392 32 101 618କନୁୁ ଦାସ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0556324

ପ ୁ /1411393 65 101 619ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଖଟୁଆ ପି ନାରାୟଣ ଖଟୁଆ YVY0092908
ୀ /1411394 58 101 620ପମିଳା ଖଟୁଆ ସା ବିେନାଦ ଖଟୁଆ JTV2680759

ପ ୁ /1411395 38 101 621ରାେକଶ ଖଟୁଆ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଖଟୁଆ JTV2680866
ୀ /1411396 34 101 622ମିତା ଖଟୁଆ ପି ବିେନାଦ ଖଟୁଆ YVY0281675

ପ ୁ /1411397 28 101 623ରାଜିବ ଖଟୁଆ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଖଟୁଆ YVY0556449
ୀ /1411398 34 101 624ସରସତୀ ମହାରଣା ପି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା YVY0093450

ପ ୁ /1411399 56 101 625ଅଭୟ ମହା ୀ ପି ଶ ର ମହା ୀ YVY0093500
ୀ /1411400 48 101 626େଲାଚନ ମହା ୀ ସା ଅଭୟ ମହା ୀ YVY0093518

ପ ୁ /1411401 50 101 627ପଦୀ  ପରିଜା ପି ରଘନୁାଥ ପରିଜା YVY0093492
ୀ /1411402 35 101 628ରଶତିା ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ YVY0093435
ପ ୁ /1411403 53 101 629ମଦନ େସଠି ପି ଅଜୁର୍ ନ େସଠି YVY0093526
ୀ /1411404 49 101 630ନମିତା େସଠି ସା ମଦନ େସଠି YVY0093534
ପ ୁ /1421405 48 101 631ରମଚ  େବେହରା ପି ଖଦାଳ େବେହରା JTV2680767
ୀ /1421406 48 101 632ଭାଗଯ୍ େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା JTV2680742
ପ ୁ /1421407 32 101 633ରାେଜ  କମୁାର େବେହରା ପି ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା JTV2497626
ପ ୁ /1421408 26 101 634ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YVY0858613
ପ ୁ /1431409 69 101 635େଲାଚନ କମୁାର ନାୟକ ପି କମୁର ନାୟକ OR/06/043/048438
ୀ /1431410 56 101 636ମୀନା ନାୟକ ସା େଲାଚନ ନାୟକ OR/06/043/048439
ପ ୁ /1461411 60 101 637ବିଶନାଥ ଭୂୟଁା ପି କୃ ଚ  ଭୂୟଁା JTV1456680
ପ ୁ /1461412 57 101 638ଘନଶଯ୍ାମ େଦବତା ପି ଧୁବ ଚରଣ େଦବତା JTV2497451
ୀ /1461413 49 101 639ମାନସୀ େଦବତା ସା ଘନଶଯ୍ାମ େଦବତା JTV2497659
ପ ୁ /1461414 82 101 640ମଦନ େମାହନ ପ ାୟତ ପି େଲାକନାଥ ପ ାୟତ JTV1456532
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ପ ୁ /1461415 45 101 641ରଘନୁାଥ ପ ାୟତ ପି ମଦନ ପ ାୟତ OR/06/043/048724
ପ ୁ /1461416 47 101 642ନେରଶ ପ ା ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ା JTV2498004
ୀ /1461417 42 101 643ମମତା ପ ା ସା ନେରଶ ପ ା JTV2497675
ୀ /1471418 67 101 644ମିରାରାଣୀ ବରୁଆ ସା ବନବିହାରୀ ବରୁଆ OR/06/043/048689

ପ ୁ /1471419 63 101 645ଅମରେତାଷ ବରୁଆ ପି ବିଜୟ ବରୁଆ OR/06/043/048488
ୀ /1471420 60 101 646ଅନୀମାରାଣୀ ବରୁଆ ସା କ୍ଷୀେତାଶ ବରୁଆ OR/06/043/048486
ୀ /1471421 58 101 647େଶାଭାରାଣୀ ବରୁଆ ସା ଅମର ବରୁଆ OR/06/043/048489

ପ ୁ /1471422 52 101 648ମଧସୁଦୂନ ବରୁଆ ପି ବନବିହାରୀ ବରୁଆ OR/06/043/048490
ପ ୁ /1471423 50 101 649ସଜିୁତ୍ ବରୁଆ ପି ବନହିହାରୀ ବରୁଆ OR/06/043/048491
ପ ୁ /1471424 49 101 650ରଣଜିତ୍ ବରୁଆ ପି ବନବିହାରୀ ବରୁଆ OR/06/043/048492
ପ ୁ /1471425 34 101 651ପସନଜିତ୍ ବରୁଆ ପି ଅମରେତାଷ ବରୁଆ JTV2722502
ପ ୁ /1471426 30 101 652ଅ ିତ୍ ବରୁଆ ପି ଅମରେତାଷ ବରୁଆ YVY0579177
ପ ୁ /1471427 35 101 653ଅଭିଜିତ ବରୁଆଁ ପି ଅମରେତାଷ ବରୁଆ JTV2680569
ୀ /1471428 24 101 654ଲିପି ମହା ି - ମିରାରାଣୀ ବରୁଆ YVY1042282

ପ ୁ /1481429 75 101 655ପାନେତାଷ ବରୁଆ ପି ବିଜୟ ବରୁଆ YVY0729921
ୀ /1481430 60 101 656ଝରଣା ବରୁଆଁ ସା ପାନେତାଷ ବରୁଆଁ YVY0730325

ପ ୁ /1481431 47 101 657ସତଯ୍ଜିତ୍ ବରୁଆଁ ପି ପାନେତାଷ ବରୁଆଁ JTV1557966
ୀ /1481432 39 101 658ସପୁଭା ବରୁଆଁ ପି ପାନେତାଷ ବରୁଆଁ YVY0729897

ପ ୁ /1491433 60 101 659େଗାରାଚା  େବହୁରିଆ ପି ବିଜୟରାମ େବହୁରିଆ JTV1556109
ୀ /1491434 56 101 660ନମିତା େବହୁରିଆ ସା େଗାରାଚା  େବହୁରିଆ JTV1556117

ପ ୁ /1491435 36 101 661ଚିନୟ କମୁାର େବହୁରିଆ ପି ନଦିଆ ଚା  େବହୁରିଆ YVY0683904
ୀ /1491436 29 101 662ପୀତି ପଜ୍ଞା େବହୁରିଆ ସା ଚିନୟ କମୁାର େବହୁରିଆ YVY0683912

ପ ୁ /1501437 40 101 663ସେୁର  େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା JTV1484724
ପ ୁ /1501438 71 101 664ବାବାଜୀ ହାଡିବ ୁ ଦାସ ପି ପାଗଳ ଦାସ OR/06/043/048498
ପ ୁ /1501439 48 101 665ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ତିନାଥ ଦାସ OR/06/043/048503
ୀ /1501440 40 101 666ଲିଲି ଦାସ ସା ନାରଣ ଦାସ YVY0281691

ପ ୁ /1501441 30 101 667ଚ ନ ଦାସ ପି ସାେହବ୍ ଦାସ YVY0281709
ୀ /1501442 28 101 668ସୱୁାନୀ ଦାସ ସା ସଞୟ ଦାସ YVY0898981
ୀ /1501443 23 101 669େସନ୍ହମୟୀ େଜନା ସା ପିତମ୍ ମହା ି YVY1042308

ପ ୁ /1501444 80 101 670ପ  ୁମହାରଣା ପି ପାଗଳ ବାବା OR/06/043/048507
ପ ୁ /1501445 35 101 671ପିତମ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି JTV2680981
ୀ /1501446 84 101 672ର ା ସାହୁ ସା ଝୂରା ସାହୁ YVY0556332

ପ ୁ /1501447 71 101 673ପସନନ୍ ସାହୁ ପି କାଳ ି ସାହୁ OR/06/043/048500
ପ ୁ /1501448 31 101 674ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ହାଡିବ ୁ ଦାସ YVY1041565
ପ ୁ /1501449 54 101 675ଜନା ର୍ନ େସନାପତି ପି ନାରାୟଣ େସନାପତି OR/06/043/048501
ପ ୁ /1501450 34 101 676ଦିଲିପ୍ କମୁାର ସିଂ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ସିଂ JTV2680999
ୀ /1501451 33 101 677କବିତା ସିଂ ସା ଦିଲୀପ ସିଂ YVY1133750
ୀ /1511452 41 101 678ମିନତୀ େବେହରା ସା କାଳ ୀ େବେହରା YVY1134014

ପ ୁ /1511453 40 101 679ଶବିନାଥ ଚା ପି ହରିନାଥ ଚା YVY0683144
ୀ /1511454 34 101 680ଦମୟ ୀ ଚା ସା ଶ ର ଚା YVY1133529

ପ ୁ /1511455 39 101 681ଶ ର ଚା ପି ହରିନାଥ ଚା YVY0092940
ୀ /1511456 37 101 682େରାଜାଲିନ ଚା ସା ଶବିନାଥ ଚା YVY0092932

ପ ୁ /1521457 68 101 683ନରି ସିଂହ ପି ମଷିୁ ସିଂହ OR/06/043/048530
ପ ୁ /1521458 35 101 684େସାମନାଥ ପସାଦ ସିଂ ପି ନରି ସିଂ JTV2680239
ୀ /1531459 32 101 685ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା ଲେମାଧର ପଧାନ YVY0966044

ପ ୁ /1531460 65 101 686କୃତାଥର୍  ପଧାନ ପି ନିଳାଦୀ ପଧାନ OR/06/043/046232
ୀ /1531461 46 101 687ଲଳିତା ପଧାନ ସା କୃତାଥର୍  ପଧାନ JTV2680957

ପ ୁ /1531462 42 101 688ଲେମାଧର ପଧାନ ପି ନିଳାଦୀ ପଧାନ JTV2679942
ପ ୁ /1541463 71 101 689ଗେଜ  େବେହରା ପି କାଳୁ େବେହରା OR/06/043/048533
ପ ୁ /1541464 45 101 690ରବି  େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା JTV1456771
ୀ /1541465 34 101 691କବିତା େବେହରା ସା ରବି  କମୁାର େବେହରା YVY0555946
ୀ /1541466 32 101 692ସତଯ୍ଭାମା େବେହରା ସା େକଶବ େବେହରା YVY1133917
ପ ୁ /1541467 28 101 693ତପନ କମୁାର େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା YVY0556308
ପ ୁ /1541468 25 101 694ପକାଶ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା YVY1133883
ପ ୁ /1541469 21 101 695ରମାକା  େବେହରା ପି ଗେଜଦ େବେହରା YVY1133719
ପ ୁ /1551470 44 101 696େସାବନା ବାଗ ପି ପରମା ନ  ବାଗ JTV2679900
ୀ /1551471 42 101 697ଅ ଲୁତା ବାଗ ସା େସାବନା ବାଗ JTV2679934
ପ ୁ /1551472 69 101 698ସେୁର  ଦୁେବ ପି ଅକ୍ଷୟ ଦୁେବ JTV1459205
ୀ /1551473 62 101 699ସପୁଭା ଦୁେବ ସା ସେୁର  ଦୁେବ JTV2680940
ପ ୁ /1551474 60 101 700ଶୀନିବାସ ଦୁେବ ପି ଅକ୍ଷୟ ଦୁେବ YVY0556803
ପ ୁ /1551475 44 101 701ଶବିପସାଦ ଦୁେବ ପି ସେୁର  ଦୁେବ JTV1637339
ପ ୁ /1551476 41 101 702ସ ପୁସାଦ ଦୁେବ ପି ସେୁର  ଦୁେବ JTV1459221
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ପ ୁ /1551477 39 101 703ସାଗର ପସାଦ ଦୁେବ ପି ସେୁର  ଦୁେବ JTV1459254
ୀ /1551478 25 101 704ଦି ି ଦୁେବ ସା ଶବିପସାଦ ଦୁେବ YVY0899062
ୀ /1551479 32 101 705କ ନା ଦୁେବ ସା ସାଗର ପସାଦ ଦୁେବ YVY1133727

ପ ୁ /1551480 30 101 706ସି ୁ ପସାଦ ଦୁେବ ପି ସେୁର  ଦୁେବ YVY0393579
ପ ୁ /1551481 48 101 707ସ ନୁାଥ େଜନା ପି ବ ାଳୀ ଚରଣ େଜନା JTV2679892
ୀ /1551482 38 101 708ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜନା ସା ଶ ନୁାଥ େଜନା JTV2679959

ପ ୁ /1551483 56 101 709ପଭାତ ସତୁାର ପି ଧେନଶର ସତୁାର JTV2679926
ୀ /1551484 46 101 710ମ ଲୁତା ସତୁାର ସା ପଭାତ କମୁାର ସତୁାର JTV2679918

ପ ୁ /1551485 24 101 711ରବି ନାରାୟଣ ସତୁାର ପି ପଭାତ ସତୁାର YVY0965996
ପ ୁ /1561486 85 101 712ତାରାପଦ ସିଂହ ପି ଫକୀର ସିଂହ OR/06/043/048508
ୀ /1561487 74 101 713ବାସ ି ସିଂହ ସା ତାରାପଦ ସିଂହ OR/06/043/048509

ପ ୁ /1561488 48 101 714ପଦଜ ସିଂହ ପି ଗଗନ ସିଂହ OR/06/043/048515
ପ ୁ /1561489 44 101 715ସଂଜମ ସିଂହ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ସିଂହ JTV1456425
ୀ /1561490 74 101 716ପଦାବତୀ ସିଂହ ସା ଗଗନ ସିଂହ OR/06/043/048514
ୀ /1561491 46 101 717େହମା ସିଂହ ସା ପଦଜ ସିଂହ JTV2721991

ପ ୁ /1561492 36 101 718ସଶୁା  କମୁାର ସିଂ ପି ତାରାପଦ ସିଂ JTV2680171
ୀ /1561493 34 101 719େସାନାଲୀ ପିୟଦଶର୍ନୀ ସିଂ ସା ସଂଯମ କମୁାର ସିଂ JTV2498038

ପ ୁ /1561494 22 101 720ପେରଶ କମୁାର ସିଂହ ପି ପଦଜ ସିଂହ YVY1258458
ୀ /1561495 19 101 721ପିୟାସା ସିଂହ ପି ପଦଜ ସିଂହ YVY1259019

ପ ୁ /1571496 58 101 722ଗଦାଧର େବେହରା ପି େଚୖତନଯ୍ େବେହରା OR/06/043/048584
ୀ /1571497 47 101 723କନୁୀ େବେହରା ପି େଚୖତନଯ୍ େବେହରା OR/06/043/048586
ୀ /1571498 45 101 724ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ଗଦାଧର େବେହରା JTV2680817

ପ ୁ /1571499 27 101 725ଅନ  କମୁାର େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା YVY0684209
ପ ୁ /1571500 48 101 726ଚି ର ନ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ YVY1133552
ୀ /1571501 47 101 727ସଷୁମା ଦାସ ସା ଚି ର ନ ଦାସ YVY1133560
ୀ /1581502 70 101 728ସ କୂ୍ତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା OR/06/043/048579

ପ ୁ /1581503 41 101 729େକ୍ଷତ େମାହନ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV1639079
ପ ୁ /1581504 41 101 730ଗରୁୁ ଚରଣ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV1639012
ୀ /1581505 36 101 731ମିତା େବେହରା ସା ଗରୁୁ ଚରଣ େବେହରା YVY0683094

ପ ୁ /1591506 59 101 732ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା YVY0092965
ୀ /1591507 48 101 733ବିେନାଦିନୀ େବେହରା ସା ଶଯ୍ାମ େବେହରା YVY0730457

ପ ୁ /1591508 26 101 734କାଳିଆ େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା YVY0782334
ପ ୁ /1601509 76 101 735ରାେଜ  େବେହରା ପି କାଳୁ େବେହରା OR/06/043/048574
ୀ /1601510 60 101 736ଚ ିକା େବେହରା ସା ରାେଜ  େବେହରା OR/06/043/048575
ୀ /1601511 42 101 737ଘାସି େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା OR/06/043/048708
ୀ /1611512 75 101 738ମାହାଲି ଦାସ ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ଦାସ OR/06/043/048547

ପ ୁ /1611513 45 101 739କବି ଦାସ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଦାସ OR/06/043/048700
ୀ /1611514 35 101 740ତୀଳ ଦାସ ସା କବି ଦାସ YVY0684100

ପ ୁ /1611515 60 101 741ଶବି ମଲୀକ ପି ଶ  ୁମଲୀକ OR/06/043/048545
ୀ /1611516 50 101 742କମାଣି ମଲୀକ ସା ଶବି ମଲୀକ OR/06/043/048546
ୀ /1611517 29 101 743ସରିତା ମଲିକ ପି ଶବି ପସାଦ ମଲିକ YVY0556340
ପ ୁ /1621518 32 101 744ନୟନ କମୁାର େବେହରା ପି ନେର  କମୁାର େବେହରା YVY0281717
ପ ୁ /1621519 29 101 745ସକୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ନେର  କମୁାର େବେହରା YVY0684217
ୀ /1621520 25 101 746ରୀନା େବେହରା ମା କନିୁ ଦାସ YVY1222587
ୀ /1621521 55 101 747କନିୁ ଦାସ ପି ଡମା ଦାସ JTV1706795

ପ ୁ /1621522 32 101 748ମେହଶର ଦାସ ପି ଯଧିୁ ିର ଦାସ YVY0684225
ୀ /1621523 26 101 749ସନିୁତା ଦାସ ସା ମେହଶର ଦାସ YVY0965970
ୀ /1621524 65 101 750ନିସା େଦଇ ସା ଡମା ଦାସ OR/06/043/048691

ପ ୁ /1631525 50 101 751ସବୁାଷ େବେହରା ପି ମାଗା େବେହରା YVY0281725
ୀ /1631526 34 101 752ବବିତା େବେହରା ସା ସବୁାସ େବେହରା YVY0683813
ୀ /1631527 52 101 753େକାକିଳ ଦାସ ସା ଶକୁ ଦାସ OR/06/043/048551
ପ ୁ /1631528 51 101 754ସେୁଲାଚନା ଦାସ ପି ବା ା ଦାସ OR/06/043/048690
ପ ୁ /1631529 26 101 755ଲିପ ୁଦାସ ପି ସକୁ ଦାସ YVY0782441
ପ ୁ /1631530 26 101 756ରିତୁ ଦାସ ମା େକାକିଳ ଦାସ YVY1133818
ୀ /1631531 21 101 757ପ ୁ ା ଦାସ ସା ରିତୁ ଦାସ YVY1133784
ପ ୁ /1641532 26 101 758ନିଳାନ୍ଚଳ ପଧାନ ପି ବିଶ ୁପଧାନ YVY0782417
ୀ /1641533 26 101 759ସ ର୍ମୟୀ ପଧାନ ସା ନିଳା ଳ ପଧାନ YVY0965988
ପ ୁ /1641534 55 101 760ବିଶ ୁପଧାନ ପି କପୃା ପଧାନ OR/06/043/048555
ୀ /1641535 50 101 761ସାବିତୀ ପଧାନ ସା ବିଶ ୁପଧାନ OR/06/043/048556
ପ ୁ /1651536 31 101 762ମେନାଜ ଦାସ ପି ସହେଦବ ଦାସ YVY0556050
ପ ୁ /1651537 27 101 763ବିେନାଦ ଦାସ ପି ସହେଦବ ଦାସ YVY0683060
ୀ /1651538 60 101 764ପନିୁ େଦଇ ସା ସହେଦବ ଦାସ OR/06/043/048560
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ୀ /1661539 60 101 765କୁ ଳା େବୱା ସା େତୖଲକ ଦାସ OR/06/043/048561
ପ ୁ /1671540 70 101 766ଯଧିୁ ିର ଦାସ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଦାସ OR/06/043/048563
ପ ୁ /1671541 30 101 767ଜିେତ  ଦାସ ପି ସକୁ ଦାସ YVY0720797
ୀ /1671542 29 101 768ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଜିେତ  ଦାସ YVY1133693
ୀ /1671543 28 101 769ସସିତା ଦାଶ ସା ଜିେତ  ଦାସ YVY0720805
ୀ /1671544 60 101 770ବାେସନି େଦଇ ସା ଯ ୁ ି ିର ଦାସ OR/06/043/048693

ପ ୁ /1681545 60 101 771ସାେହବ ଦାସ ପି କଶୁଆି ଦାସ JTV2722262
ୀ /1681546 55 101 772େପମନ ଦାସ ସା ସାେହବ ଦାସ OR/06/043/048692

ପ ୁ /1681547 50 101 773କା ିର୍କ ଦାସ ପି ତିନାଥ ଦାସ JTV2722429
ୀ /1681548 45 101 774କନକ ଦାସ ସା କା ିର୍କ ଦାସ JTV2722411

ପ ୁ /1691549 58 101 775ରବୀ ଦାସ ପି ତିନାଥ ଦାସ OR/06/043/048571
ୀ /1691550 49 101 776ସ ୁ ରୀ ଦାସ ସା ରବୀ ଦାସ YVY0984419
ୀ /1701551 49 101 777ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା େଗାବି  ଦାସ JTV1706928

ପ ୁ /1701552 48 101 778େଗାବି  ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ OR/06/043/048705
ପ ୁ /1701553 32 101 779ଅଜୟ ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ YVY0683078
ୀ /1701554 32 101 780ଅଜୟ ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ YVY1222736
ୀ /1701555 26 101 781ରିନାରାଣୀ ଦାସ ସା ଅଜୟ ଦାସ YVY1143965

ପ ୁ /1711556 58 101 782ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ପହାଦ ମହା ି JTV1561810
ପ ୁ /1711557 49 101 783ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ପହଲାଦ ମହା ି JTV1561828
ୀ /1711558 46 101 784ଲିଲି ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି JTV2680932
ୀ /1711559 43 101 785ଡଲି ମହା ି ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି JTV2680593

ପ ୁ /1711560 34 101 786ରାେଧଶଯ୍ାମ ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି JTV2735397
ୀ /1711561 41 101 787ସତଯ୍ଭାମା ସାହୁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାହୁ JTV2680551
ୀ /1721562 65 101 788କାମିନୀ ସିଂହ ସା ଶ ଷର୍ ଣ ସିଂହ OR/06/043/048713

ପ ୁ /1721563 40 101 789ଅବଧତୂ ପସାଦ ସିଂହ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ସିଂହ JTV1658541
ୀ /1721564 34 101 790ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ସିଂହ ସା ଅବଧତୁ ପସାଦ ସିଂହ YVY0782474
ୀ /1721565 33 101 791କବିତା ସିଂହ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ସିଂହ YVY1148725

ପ ୁ /1721566 33 101 792ଦିଲୀପ କମୁାର ସିଂହ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ସିଂହ YVY1144013
ୀ /1731567 47 101 793ମ ାକିନୀ େହମାଟୀକାୟତ ପି ଗରୁୁଚରଣ େହମାଟୀକାୟତ OR/06/043/048526
ୀ /1731568 47 101 794ମେନାରମା େଜମା ପି କୃପାମୟ େଦଓ OR/06/043/048527

ପ ୁ /1731569 65 101 795ପେମାଦ ପ ା ପି ମଧସୁଦୁନ ପ ା JTV1456250
ପ ୁ /1731570 80 101 796ଗରୁୁଚରଣ ଟିକାୟତ ପି ସୀତାନାଥ ବିରବର ହରିଚ ନ JTV1459262
ପ ୁ /1741571 58 101 797ବାବୁଲା ପାତ ପି ଗଣପତି ପାତ YVY0730044
ୀ /1741572 50 101 798ମାଣିକ ପାତ ସା ବାବୁଲା ପାତ JTV2680650
ୀ /1741573 29 101 799ଅନିତା ପାତ ପି ବାବୁଲି ପାତ YVY0782409

ପ ୁ /1741574 27 101 800ପ ଜ ପାତ ପି ବାବୁଲି ପାତ YVY0782391
ପ ୁ /1741575 26 101 801ନିକୁ  ପାତ ପି ବାବୁଲି ପାତ YVY0858464
ପ ୁ /1741576 21 101 802ସେ ାଷ ପାତ ପି ବାବୁଲା ପାତ YVY1133537
ପ ୁ /1751577 69 101 804ଆରତ େବେହରା ପି େଗାବି  େବେହରା JTV1707116
ୀ /1751578 60 101 805ସ କୁ୍ତା େବେହରା ସା ଆ ର୍ େବେହରା JTV1707058

ପ ୁ /1751579 29 101 806ମିତ ର ନ େବେହରା ପି ଆ ର୍ ଚ  େବେହରା YVY0556068
ପ ୁ /1761580 35 101 807ସେଜ  େବେହରା ପି ବାବନ େବେହରା YVY0683938
ୀ /1761581 32 101 808ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ସେଜ  େବେହରା YVY0683946
ୀ /1761582 65 101 809ଶଶୀ ପାତ ସା ସନାତନ ପାତ OR/06/043/048590

ପ ୁ /1761583 64 101 810ହୀନ ପାତ ପି ବୃ ାବନ ପାତ JTV1706746
ୀ /1761584 60 101 811ଶବିାନୀ ପାତ ସା ହୀନ ପାତ JTV1456813

ପ ୁ /1761585 36 101 812ମେନାଜ ପାତ ପି ହୀନ ପାତ YVY0684142
ୀ /1761586 26 101 813ସନିୁତା ପାତ ମା ଶବିାନି ପାତ YVY1133842

ପ ୁ /1771587 50 101 814କଳୁମଣି େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା JTV1459460
ୀ /1771588 45 101 815ପମିଳା େବେହରା ସା କଳୁମଣି େବେହରା JTV1484476
ପ ୁ /1781589 75 101 816େଗୗରା  ଚରଣ ସାଇଁ ପି ଗେଣଶର ସାଇଁ OR/06/043/048596
ୀ /1781590 69 101 817ସ କୁ୍ତା ସାଇଁ ସା େଗୗରା  ସାଇଁ OR/06/043/048597
ପ ୁ /1781591 39 101 818ଦୁମତି କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗୗରା  ସାଇଁ JTV1484559
ୀ /1781592 36 101 819ଅ ଳୀ ସାଇଁ ସା ଦୁମର୍ତ ସାଇଁ JTV2680809
ପ ୁ /1791593 55 101 820ଉେମଶ ଚ  ବାରିକ ପି ନୀଳକ  ବାରିକ JTV1459247
ୀ /1791594 48 101 821ଦୁତୀ ବାରିକ ସା ଉେମଶ ଚ  ବାରିକ JTV1484682
ୀ /1791595 29 101 822ସ ଯ୍ାରାଣି ବାରିକ ପି ଉେମଶ ଚ  ବାରିକ YVY0393736
ୀ /1801596 65 101 823ଶକୁ ଳା ମହା ି ସା ଗଣୁନିଧି ମହା ି OR/06/043/048674
ପ ୁ /1801597 41 101 824କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହା ି ପି ଗଣୁନିଧି ମହା ି YVY0782458
ପ ୁ /1801598 34 101 825ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି ପି ଗଣୁନିଧି ମହା ି YVY0782466
ୀ /1821599 76 101 826ଚ ଳା େବେହରା ସା ରାମ େବେହରା OR/06/043/048615
ୀ /1821600 45 101 827ସକୁା ି େବେହରା ସା ବିଶମର େବେହରା OR/06/043/048617
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ପ ୁ /1831601 50 101 828ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ OR/06/043/048679
ୀ /1831602 48 101 829ମିନତୀ ଦାସ ସା ରାଜକିେଶାର ଦାସ OR/06/043/048678
ୀ /1831603 26 101 830େହନା ଦାସ ମା ମିନତୀ ଦାସ YVY0782326
ୀ /1831604 80 101 831ମଲି େଦଇ ସା ପରିକ୍ଷୀତ ନାୟକ OR/06/043/048611

ପ ୁ /1831605 43 101 832ର ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ପରିକି୍ଷତ ନାୟକ YVY0093005
ୀ /1831606 30 101 833ପି ି  ନାୟକ ସା ର ନ କମୁାର ନାୟକ YVY0556076

ପ ୁ /1831607 27 101 834ସଶୁା  ସାହୁ ପି ଡମରୁୁ ସାହୁ YVY0782243
ୀ /1851608 75 101 835ଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା କା ିର୍କ ରାଉତ JTV2722056

ପ ୁ /1851609 38 101 836ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି କା ିର୍କ ରାଉତ YVY0093013
ପ ୁ /1861610 66 101 837ସହେଦବ େବହୁରିଆ ପି ବିଜୟରାମ େବହୁରିଆ OR/06/043/048319
ୀ /1861611 60 101 838ସଂଯକୁ୍ତା େବହୁରିଆ ସା ସହେଦବ େବହୁରିଆ OR/06/043/048320

ପ ୁ /1861612 39 101 839ସବୁତ େବହୁରିଆ ପି ସହେଦବ େବହୁରିଆ JTV1456607
ପ ୁ /1861613 34 101 840ସମୁ  କମୁାର େବହୁରିଆ ପି ସହେଦବ େବହୁରିଆ JTV2497709
ୀ /1861614 31 101 841ଶାସତି େବହୁରିଆ ସା ସବୁତ େବହୁରିଆ YVY0720615

ପ ୁ /1861615 74 101 842ବୀରବର େଲ ା ପି ବା ାନିଧି େଲ ା JTV1457100
ୀ /1861616 59 101 843କମଳା େଲ ା ସା ବୀରବର େଲ ା JTV1457084

ପ ୁ /1871617 48 101 844ପ ାନନ ସାହୁ ପି ସବୁଳ ସାହୁ JTV1456847
ୀ /1871618 42 101 845ସଂଜୁକ୍ତା ସାହୁ ସା ପ ାନନ ସାହୁ JTV1456870

ପ ୁ /1881619 61 101 846ନିତଯ୍ାନ  େଜନା ପି ବି ୁ ଚରଣ େଜନା JTV2497808
ୀ /1881620 56 101 847ସଷୁମା େଜନା ସା ନିତଯ୍ାନ  େଜନା JTV2497782

ପ ୁ /1881621 28 101 848ଅଭିେଶକ ର ନ େଜନା ପି ନିତଯ୍ାନ  େଜନା YVY0556985
ପ ୁ /1881622 86 101 849େଦାଳେଗାବି  ମହା ି ପି ଭଗବାନ ମହା ି JTV1551837
ପ ୁ /1881623 48 101 850ମାନସର ନ ମହା ି ପି େଦାଳେଗାବି  ମହା ି JTV1551811
ୀ /1881624 45 101 851େଲାପାମଦୁା ମହା ି ସା ମାନସ ରଂଜନ ମହା ି JTV1551829

ପ ୁ /1881625 38 101 852ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି େଦାଳେଗାବି  ମହା ି YVY0556084
ୀ /1891626 44 101 853ସଂଘମିତା କର ସା ଚି ରଂଜନ କର YVY0684027
ୀ /1891627 55 101 855େହମଲତା ପରିଜା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପରିଜା JTV1484617

ପ ୁ /1891628 32 101 856ମେହଶ ପସାଦ ପରିଜା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପରିଜା YVY0569665
ୀ /1901629 78 101 857ମାଳତୀ ଲତା େବେହରା ସା ନେର ନାଥ େବେହରା JTV1456409

ପ ୁ /1901630 66 101 858ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YVY0858449
ୀ /1901631 54 101 859ଦୀ ିମୟୀ େବେହରା ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା JTV1456508

ପ ୁ /1901632 52 101 860େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ େବେହରା ପି ନେର ନାଥ େବେହରା JTV1456268
ପ ୁ /1901633 48 101 861ରତୀକା  େବେହରା ପି ନେର ନାଥ େବେହରା YVY0699124
ୀ /1901634 47 101 862କବିତା େବେହରା ସା ରତିକା  େବେହରା YVY0730408

ପ ୁ /1901635 23 101 863ଅମାନ େଜଯ୍ାତି େବେହରା ପି ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା YVY1075563
ପ ୁ /1901636 22 101 864ଅନୁରାଗ େବେହରା ପି ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା YVY1075787
ପ ୁ /1911637 80 101 865ରବି ନାଥ େଲ ା ପି ବହାନ  େଲ ା OR/06/043/048656
ୀ /1911638 75 101 866ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େଲ ା ସା ରବି  ନାଥ େଲ ା OR/06/043/048667

ପ ୁ /1911639 50 101 867ସରୁଜିତ େଲ ା ପି ରବି  ନାଥ େଲ ା OR/06/043/048725
ପ ୁ /1911640 43 101 868ଅଜିତ କମୁାର େଲ ା ପି ରବି ନାଥ େଲ ା JTV1574987
ପ ୁ /1911641 40 101 869େଦବୀପସାଦ େଲ ା ପି ରବି  ନାଥ େଲ ା JTV1706878
ୀ /1911642 38 101 870ଶଚୁୀସିତା ମହାପାତ ସା ସରୁଜିତ େଲ ା YVY0683698

ପ ୁ /1921643 64 101 871ଖେଗଶର ବରାଳ ପି କ  ୁଚରଣ ବରାଳ YVY0556613
ୀ /1921644 57 101 872ସତଯ୍ଭାମା ବରାଳ ସା ଖେଗଶର ବରାଳ YVY0556605
ୀ /1921645 37 101 873କାନନ ବାଳା ବରାଳ ପି ଖେଗଶର ବରାଳ YVY0556498
ୀ /1921646 35 101 874ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା ବରାଳ ପି ଖେଗଶର ବରାଳ YVY0556480
ୀ /1921647 27 101 875ମୀନାକ୍ଷୀ ବରାଳ ପି ଖେଗଶର ବରାଳ YVY0683623

ପ ୁ /1921648 49 101 876ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ ପି ପରୂନଚଂଦ ଦାସ YVY1076439
ୀ /1921649 46 101 877ସଯୂ଼ଯ୍ର୍କା ା ଦାସ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ YVY0965962
ପ ୁ /1921650 28 101 878େସାମନାଥ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ YVY0720698
ୀ /1921651 23 101 879ସଭୁଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ YVY1076447
ପ ୁ /1921652 72 101 880ବସ  କମୁାର ମହା ି ପି ପହଲି ମହା ି OR/06/043/048651
ୀ /1921653 68 101 881ସଜୁାତା ମହା ି ସା ବସ  କମୁାର ମହା ି OR/06/043/048650
ପ ୁ /1921654 44 101 882ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି JTV1484765
ୀ /1921655 41 101 883ନିେବଦିତା ମହା ି ସା ପତଯ୍ଷୁ ମହା ି JTV2497972
ପ ୁ /1921656 38 101 884ପେଦାଷ ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି JTV1484385
ୀ /1921657 34 101 885େମାନାଲିସା ମହା ି ସା ପେଦାଷ ମହା ି YVY0782490
ପ ୁ /1921658 58 101 886ଉେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ପ  ୁସାହୁ YVY0683508
ୀ /1921659 43 101 887ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା ଉେମଶ ଚ  ସାହୁ YVY0683490
ପ ୁ /1931660 63 101 888ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ମହାପାତ ପି ମାୟାଧର ଦାସ JTV1457027
ୀ /1931661 58 101 889ନଳିନୀପଭା ଦାସ ମହାପାତ ସା ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ମହାପାତ JTV1457019
ପ ୁ /1941662 71 101 890ମେହ  ଚ  େବେହରା ପି ମକୁୁ  ଚ  େବେହରା YVY0729962

27 117/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 46ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1941663 67 101 891ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ମେହ  ଚ  େବେହରା YVY0729954
ୀ /1941664 67 101 892ଚ କା ି ନାୟକ ସା ଭଗବାନ ନାୟକ YVY0699090

ପ ୁ /1941665 65 101 893ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ଧଡି ନାୟକ JTV2735488
ପ ୁ /1941666 38 101 894ରାେଜଶ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ JTV2680262
ପ ୁ /1951667 58 101 895ଶୀକା  ଦାସ - ମମତା ସାମଲ YVY1134345
ୀ /1951668 23 101 896ଅ ିତା ଦାସ ପି ଶୀକା  ଦାସ YVY1134261

ପ ୁ /1951669 21 101 897ଯବୁରାଜ ଦାସ ପି ଶୀକା  ଦାସ YVY1134295
ୀ /1951670 50 101 898ମମତା ସାମଲ ସା ଶୀକା  ଦାସ YVY1134329
ୀ /1961671 49 101 899ସେରାଜ ବାସିନୀ ବିଶାଳ ସା ଚି ର ନ ବିଶାଳ YVY1261254

ପ ୁ /1961672 64 101 900େକଦାରନାଥ ପରିଡା ପି ଗ ବର୍  ପରିଡା YVY0233239
ୀ /1961673 63 101 901େପମଲତା ପରିଡା ସା େକଦାରନାଥ ପରିଡା JTV1456557
ୀ /1961674 38 101 902ଜୟ ୀଲତା ପରିଡା ପି ମରୁଲୀ ପରିଡା JTV1456664

ପ ୁ /1961675 30 101 903ଶକି୍ତ ପସାଦ ପରିଡା ପି େକଦାର ନାଥ ପରିଡା YVY0281741
ପ ୁ /1961676 66 101 904ବିକାଶ ଚ  ରାୟ ପି େଗୗରିଶ ର ରାୟ JTV1574946
ପ ୁ /1961677 30 101 905ରୁଦ ପକାଶ ରାୟ ପି ବିକାଶ ଚ  ରାୟ YVY0683755
ୀ /1961678 44 101 906ମୀରାରାଣୀ ରାୟ ସା ବିକାଶ ଚ  ରାୟ JTV1574953
ୀ /1971679 62 101 907କ ନା େବେହରା ସା ଭରତ କମୁାର େବେହରା YVY0093054

ପ ୁ /1971680 38 101 908ଅମିତ େବେହରା ପି ଭରତ କମୁାର େବେହରା YVY0093062
ପ ୁ /1971681 23 101 909ଆଶଷି ର ନ ବିଶାଳ ପି ଚି  ର ନ ବିଶାଳ YVY1041540
ୀ /1971682 84 101 910ଚିତେରଖା ରାୟ ସା ଆଦିକ  ରାୟ OR/06/043/048664

ପ ୁ /1971683 63 101 911ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ ପି ଆଦିକ  ରାୟ YVY1266311
ୀ /1971684 55 101 912ରଂଜୁଲତା ରାୟ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ YVY1266329

ପ ୁ /1971685 52 101 913େହମ  କମୁାର ରାୟ ପି ଆଦିକ  ରାୟ OR/06/043/048665
ପ ୁ /1971686 31 101 914ରାେଜଶ ରାଜ ରାୟ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ YVY0184564
ପ ୁ /1971687 25 101 915ବିେଜଶ ରାଜ ରାୟ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ YVY1133594
ପ ୁ /1981688 33 101 916ରାଜ ଭୂଷଣ ମାହାେତା ପି େଗାପାଳ ମାହାେତା YVY0556977
ପ ୁ /1981689 25 101 917ରାେକଶ ନ ନ ପି ରାମଦୟାଲ ସିଂହ YVY1259217
ପ ୁ /1981690 23 101 918ନିେତଶ ନ ନ ପି ରାମଦୟାଲ ସିଂହ YVY1259076
ୀ /1981691 62 101 919ଆରତୀ ପରିଜା ସା େଦେବ  କମୁାର ପରିଜା YVY0093393

ପ ୁ /1981692 95 101 920ଶବି ନ ନ ସିଂ ପି େଲାହା ି ସିଂ YVY0281758
ପ ୁ /1981693 57 101 921ରାମଦୟାଲ ସିଂ ପି ଶବିନ ନ ସିଂ YVY0281766
ୀ /1981694 47 101 922ଅ ର୍ନା ସିଂ ସା ରାମଦୟାଲ ସିଂ YVY0093377

ପ ୁ /1991695 66 101 923େଦେବ  କମୁାର ପରିଜା ପି ନେର  ନାଥ ପରିଜା YVY0093385
ୀ /1991696 36 101 924ପୟଦଶର୍ନୀ ପରିଜା ପି େଦେବ  କମୁାର ପରିଜା YVY0093401

ପ ୁ /2001697 55 101 925ଶା ନୁ କମୁାର ମିଶ ପି ଲେମାଦର ମିଶ JTV1558725
ୀ /2001698 46 101 926ବନିତା ମିଶ ସା ଶା ନୁ କମୁାର ମିଶ JTV1459312
ୀ /2011699 67 101 927ବନଲତା ବଳ ସା ପଦନାଭ ରାଉତ JTV1459130
ୀ /2011700 66 101 928ସଂଯକୁ୍ତା େଦଇ ପି କଳୁମଣୀ ରାଉତ JTV2497725

ପ ୁ /2011701 68 101 929ପଦନାଭ ରାଉତ ପି ସେୁର ନାଥ ରାଉତ YVY0205286
ୀ /2011702 38 101 930େରାଜାଲିନ ରାଉତ ପି ପଦନାଭ ରାଉତ JTV1707397

ପ ୁ /2011703 36 101 931ପିତମ୍ କମୁାର ରାଉତ ପି ପଦନାଭ ରାଉତ JTV1707132
ୀ /2011704 33 101 932ସସିୁତା କମୁାରୀ ରାଉତ ପି ସେୁର ନାଥ ରାଉତ YVY0093104

ପ ୁ /2011705 65 101 933ସେୁର ନାଥ ରାଉତ ପି କଳୁମଣି ରାଉତ YVY0093070
ୀ /2011706 59 101 934େରଣବୁାଳା ରାଉତ ସା ସେୁର  ନାଥ ରାଉତ YVY0093088
ୀ /2011707 36 101 935ବନାନୀ ରାଉତ ସା ପୀତମ ରାଉତ YVY0683896

ପ ୁ /2011708 36 101 936ସୟୁର୍ ମାଧଵ ରାଉତ ପି ସେୁର ନାଥ ରାଉତ YVY0093096
ୀ /2021709 32 101 937ସସିତା ମହା ି ସା େତାଫାନ ନାୟକ YVY1092972

ପ ୁ /2021710 72 101 938ନିର ନ ନାୟକ ପି ଜଗବ ୁ ନାୟକ JTV1458991
ୀ /2021711 60 101 939ନଳିନୀ ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ JTV1456763
ପ ୁ /2021712 43 101 940ଚ ନ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ JTV1459114
ପ ୁ /2021713 40 101 941ମଳୟ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ JTV1458983
ପ ୁ /2021714 37 101 942େତାଫାନ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YVY0556621
ୀ /2021715 37 101 943ପଗତି ନାୟକ ସା ମଳୟ ନାୟକ YVY0556092
ୀ /2021716 36 101 944ପଜୂା ନାୟକ ସା ଚ ନ ନାୟକ YVY0093120
ପ ୁ /2031717 58 101 945ଲକ୍ଷୀଧର ଦ ପାଟ ପି ଭରତ ଚ  ଦ ପାଟ OR/06/043/046740
ୀ /2031718 51 101 946େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଦ ପାଟ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦ ପାଟ YVY0833319
ପ ୁ /2061719 57 101 947ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଦହୁରୀ ପି କୃ ଚ  େଦହୁରୀ JTV1456979
ୀ /2061720 27 101 948ଅନି ିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଦହୁରୀ YVY0782367
ୀ /2061721 51 101 949ବାସ ୀ ସାଇଁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଦହୁରୀ JTV1456961
ପ ୁ /2061722 24 101 951ଅନୂରଜ୍ଞନ ସାଇଁ ମା ବାସଂତୀ ସାଇଁ YVY1076421
ପ ୁ /2071723 68 101 952ଗିରିଧାରୀ େବେହରା ପି କୁ େମାହନ େବେହରା JTV1459437
ପ ୁ /2071724 38 101 953ସତଯ୍ରଂଜନ େବେହରା ପି ଗିରିଧାରୀ େବେହରା JTV1484401
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ୀ /2071725 31 101 954ଋତୁପ ର୍ା େବେହରା ସା ସତଯ୍ ର ନ େବେହରା YVY0782375
ୀ /2071726 36 101 955ସଗୁ ା ପ ୁ ିତା ମଧଝୁରା ପି ଶୀ ଚରଣ େବେହରା JTV1706829
ୀ /2071727 58 101 956ଜାପାନୀ ମଦୁୁଲି ସା ଗିରିଧାରୀ େବେହରା JTV1484393
ୀ /2081728 80 101 957ସ ୁ ରୀ େଜନା ସା କାଶୀନାଥ େଜନା JTV1459213

ପ ୁ /2081729 60 101 958ପଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି କାଶନିାଥ େଜନା JTV1456466
ୀ /2081730 55 101 959େସବତୀ େଜନା ସା ପଦୀ  କମୁାର େଜନା JTV1459023
ୀ /2081731 45 101 960େରଣବୁାଳା େଜନା ପି କାଶନିାଥ େଜନା JTV1456441
ୀ /2081732 25 101 961ସଇୁଟି ତମନନ୍ ା େଜନା ପି ପଦି  କମୁାର େଜନା YVY1158443
ୀ /2081733 21 101 962ଉଇଟି ତମନନ୍ ା େଜନା ପି ପଦି  କମୁାର େଜନା YVY1154160
ୀ /2081734 21 101 963ବିଉଟି ତମନନ୍ ା େଜନା ପି ପଦି  କମୁାର େଜନା YVY1154145
ୀ /2081735 41 101 964ର ିତା ସାହୁ ପି ରବୀ  କମୁାର ସାହୁ JTV1456458

ପ ୁ /2091736 41 101 965ମିଲନ୍ େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା JTV2722403
ୀ /2091737 47 101 966ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ସା ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା JTV2572030
ୀ /2091738 46 101 967େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ରବୀ  େବେହରା JTV1706803
ୀ /2091739 39 101 968କନିୁଲତା େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା JTV2497600
ୀ /2091740 21 101 969ପଜୁାରାଣୀ େବେହରା ମା େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େବେହରା YVY1079946
ୀ /2091741 20 101 970ଲିଜାରାଣୀ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YVY1259043
ୀ /2101742 29 101 971ମିନାକ୍ଷୀ ଦ ପାଟ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦ ପାଟ YVY0782425
ୀ /2101743 26 101 972ପଜୂାଲିନ ଦ ପାଟ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦ ପାଟ YVY0782433

ପ ୁ /2101744 78 101 973େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ JTV1459015
ୀ /2101745 70 101 974େରବତୀ ଦାସ ସା େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ JTV1459353

ପ ୁ /2101746 49 101 975ବଦିନାରାୟଣ ଦାସ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ JTV1456623
ପ ୁ /2101747 49 101 976ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନାମ ଚରଣ ଦାସ JTV1456474
ୀ /2101748 48 101 977ବି ୁପିୟା ଦାସ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ JTV1459403
ୀ /2101749 46 101 978ହରପିୟା ଦାସ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ JTV1456615
ୀ /2101750 44 101 979ଦି ିକା ି ଦାସ ସା ବଦିନାରାୟଣ ଦାସ JTV1484658

ପ ୁ /2101751 44 101 980ଶବି ନାରାୟଣ ଦାସ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ JTV1459361
ୀ /2101752 41 101 981ସମିୁତା ମଲିକ ସା ପଭାତ ମଲିକ YVY1144039
ୀ /2101753 43 101 982ବିେନାଦିନି ତିପାଠୀ ସା ଶବି ନାରାୟଣ ଦାଶ JTV2497907

ପ ୁ /2111754 78 101 983ଶ ଶର୍ଣ ଦାସ ପି ଭୀମେସନ ଦାସ JTV2571933
ୀ /2111755 72 101 984ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ଶ ଶର୍ଣ ଦାସ JTV2572006

ପ ୁ /2111756 55 101 985ପିୟଦଶର୍ନ ଦାସ ପି ଶ ଶର୍ଣ ଦାସ JTV1706753
ପ ୁ /2111757 49 101 986ସତଯ୍ଦଶର୍ନ ଦାସ ପି ଶ ଶର୍ଣ ଦାସ JTV1484484
ୀ /2111758 47 101 987େରବତୀ ଦାସ ସା ପିୟଦଶର୍ନ ଦାସ JTV1706761
ୀ /2111759 42 101 988ସ ୀତା ଦାସ ସା ସତଯ୍ ଦଶର୍ନ ଦାସ JTV2497667
ୀ /2111760 27 101 989ଚିରପଭା େଦବୀ ପି ଅଭିରାମ େଜନା YVY0899088

ପ ୁ /2111761 83 101 990େଯାେଗ  କମୁାର ମହା ି ପି ମଦନ େମାହନ ମହା ି JTV2497568
ୀ /2111762 75 101 991ଅନୁସୟୂା ମହା ି ସା େଯାେଗ  କମୁାର ମହା ି JTV2497592

ପ ୁ /2111763 55 101 992ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି େଯାେଗ  କମୁାର ମହା ି JTV2497550
ପ ୁ /2111764 51 101 993ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି େଯାେଗ  ମହା ି YVY0093153
ୀ /2111765 46 101 994ସେୁଶାଭିତା ମହା ି ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି JTV2497683
ୀ /2111766 35 101 995ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି YVY0093146

ପ ୁ /2121767 70 101 996ଯଗୁଳ ଚରଣ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ JTV1459007
ୀ /2121768 62 101 997ରୂପମଂଜରୀ ଦାସ ସା ଯଗୁଳ ଚରଣ ଦାସ JTV1459320
ୀ /2121769 36 101 998େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ଦାସ ପି ଯଗୁଳ ଚରଣ ଦାସ JTV1707330

ପ ୁ /2121770 32 101 999ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଯଗୁଳ ଚରଣ ଦାସ JTV2497584
ପ ୁ /2121771 74 101 1000ଗଦାଧର େଜନା ପି ସନାତନ େଜନା YVY0093161
ୀ /2121772 62 101 1001ରତନ୍ମଣୀ େଜନା ସା ଗଦାଧର େଜନା YVY0093179
ୀ /2121773 38 101 1002ମମତା େଜନା ପି ଗଦାଧର େଜନା YVY0093187
ପ ୁ /2121774 63 101 1003ରବି  ନାଥ ରାଉତ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ରାଉତ YVY0093195
ୀ /2121775 54 101 1004ପତିମା ରାଉତ ସା ରବି  ନାଥ ରାଉତ YVY0093203
ୀ /2121776 33 101 1005ପିୟମଦା ରାଉତ ପି ରବି  ନାଥ ରାଉତ YVY0093211
ପ ୁ /2121777 31 101 1006ପିୟବତ ରାଉତ ପି ରବି  ନାଥ ରାଉତ YVY0684050
ୀ /2131778 41 101 1007ମମତା ଦାସ ସା ଭବେଦଵ ଦାସ YVY1134220
ୀ /2131779 36 101 1008ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY1134063
ପ ୁ /2131780 36 101 1009ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ - ବାସେୁ◌ଦବ ଦାସ YVY1134097
ୀ /2131781 32 101 1010ସସିତା ଦାସ ପି ଗେଜ  ଦାସ YVY1134139
ପ ୁ /2131782 28 101 1011ସମେଲଶ ଦାସ ମା ମମତା ଦାସ YVY1134212
ପ ୁ /2131783 25 101 1012ସମେଲଶ ଦାସ ମା ମମତା ଦାସ YVY1134147
ୀ /2131784 25 101 1013ସନ୍ିଗଧାରାଣୀ ଦାଶ ସା ମମେଲଶ ଦାଶ YVY1134170
ୀ /2131785 61 101 1014ପିୟମଦା ଦାଶ ସା ରେମଶ ଦାଶ JTV2722460
ପ ୁ /2131786 40 101 1015ବି ୁଶୀ ଦାଶ ମା ପିୟମଦା ଦାଶ JTV2722452
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ପ ୁ /2131787 39 101 1016ଅଶିନୀ କମୁାର ଦାଶ ମା ପୟମଦା ଦାଶ JTV2722353
ୀ /2131788 31 101 1017ମମତା େଦବୀ ସା ରାଜଭୂଷଣ ମାହାେତା YVY0556993
ୀ /2131789 27 101 1018ସେ ାଷ ମୟୀ େହାତା ପି ପକାଶ ଚ  େହାତା YVY0858514
ୀ /2131790 29 101 1019ଚି ା କମୁାରୀ ପି େଗାପାଲ ମହାେତା YVY0557009

ପ ୁ /2131791 36 101 1020ଦିପକ ମହାେଭାଇ - ସାଗରିକା ମହାେଭାଇ YVY1222553
ୀ /2131792 35 101 1021ସାଗରିକା େମାହାେଭାଇ ସା ଦୀପକ ମହାେଭାଇ YVY1134055

ପ ୁ /2131793 65 101 1022ରବୀ  ମଦୁୁଲି ପି ପରମାନ  ମଦୁୁଲି JTV1456391
ୀ /2131794 61 101 1023ମଂଜୁଲତା ମଦୁୁଲି ସା ରବୀ  ମଦୁୁଲି JTV1456748

ପ ୁ /2131795 41 101 1024ଲକ୍ଷୀକା  ମଦୁୁଲି ପି ରବି  ମଦୁୁଲି JTV2722288
ପ ୁ /2131796 41 101 1025ରମାକା  ମଦୁୁଲି ପି ରବୀ  ମଦୁୁଲି JTV1456755
ପ ୁ /2131797 37 101 1026ରତିକା  ମଦୁୁଲି ପି ରବି  ମଦୁୁଲି JTV2722296
ୀ /2131798 34 101 1027ପ ୁ ଲତା ମଦୁୁଲି ସା ରମାକା  ମଦୁୁଲି YVY0093229

ପ ୁ /2131799 41 101 1028କଶୁାଲ ମମୁ ୁର୍ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମମୁ ୁର୍ JTV2497881
ୀ /2131800 33 101 1029ବନୀତା ମମୁ ୁର୍ ସା କଶୁାଲ ମମୁ ୁର୍ YVY0557066
ୀ /2131801 32 101 1030େଦଲାହ ମମୁ ୁର୍ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମମୁ ୁର୍ YVY0184572

ପ ୁ /2131802 30 101 1031ଗଲିୁଆ ମମୁ ୁର୍ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମାଝୀ YVY0557058
ୀ /2141803 65 101 1032ସାରଥୀ ବାରିକ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ବାରିକ YVY0557025

ପ ୁ /2141804 42 101 1033ଗେଣଶର ବାରିକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ବାରିକ YVY0557033
ୀ /2141805 36 101 1034ଚିନୁ ଲତା ବାରିକ ସା ଗେଣଶର ବାରିକ YVY0556696

ପ ୁ /2141806 42 101 1035ସଂଜୀବ କମୁାର ନାଥ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାଥ YVY0557041
ୀ /2141807 32 101 1036ଗୀତା ଳି ନାଥ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ନାଥ YVY0556852

ପ ୁ /2141808 62 101 1037ଦୁଗର୍ାଚରଣ ପାଲ୍ ପି ବଟକୃ  ପାଲ୍ JTV2722312
ୀ /2141809 61 101 1038ଉମିର୍ଳା ପାଲ୍ ସା ଦୁଗର୍ାଚରଣ ପାଲ୍ JTV2722346
ୀ /2141810 58 101 1039ସରସତୀ ପାଲ ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ପାଲ YVY0557017

ପ ୁ /2141811 42 101 1040ଜୟ  କମୁାର ପାଲ୍ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ପାଲ୍ JTV2722155
ୀ /2141812 37 101 1041ମମତା ପାଲ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ପାଲ JTV2497717

ପ ୁ /2141813 36 101 1042ସଶୁା  କମୁାର ପାଲ୍ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ପାଲ୍ JTV2722338
ୀ /2141814 35 101 1043ସଂଗୀତା ପାଲ ସା ଜୟ  ପାଲ YVY0281774
ୀ /2141815 30 101 1044େଲାପାମଦୁା ପାଲ ସା ସଶୁା  କମୁାର ପାଲ YVY0858621

ପ ୁ /2141816 62 101 1045ପଦୀପ କମୁାର ରଥ ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ରଥ YVY0093237
ୀ /2141817 59 101 1046ସଜୁାତା ରଥ ସା ପଦୀପ ରଥ YVY0093245

ପ ୁ /2141818 34 101 1047ପିୟର ନ ରଥ ପି ପଦିପ ରଥ YVY0093252
ୀ /2151819 56 101 1048ସରସତୀ ଦ ସା ଅସୀତ କମୁାର ଦ JTV2680361

ପ ୁ /2151820 37 101 1049ମନୁନ୍ ା ଦ ପି ଅସୀତ କମୁାର ଦ JTV2679876
ପ ୁ /2161821 66 101 1050ଅସୀତ କମୁାର ଦ ପି େଖାକନ ଦ JTV2680270
ୀ /2161822 42 101 1051େଜ ଲକ୍ଷୀ ନାରଣା ସା େଜ ଗେଣଶ ରାଓ JTV2679991

ପ ୁ /2171823 63 101 1052ପାଥର୍  ସାରଥୀ େଘାଶ ପି ବିେରଂଦ ନାଥ େଘାଶ YVY1158419
ୀ /2171824 52 101 1053ତାନୀମା େଘାଶ ସା ପାଥର୍ସାରଥୀ େଘାଶ YVY1158427

ପ ୁ /2171825 27 101 1054ଅ ରିକ୍ଷ େଘାଶ ପି ପାଥର୍  ସାରଥୀ େଘାଶ YVY1158435
ୀ /2181826 61 101 1055ସଭୁାସିନୀ ପାତ ସା େଦେବ ନାଥ ପାତ YVY1262062

ପ ୁ /2181827 40 101 1056ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ ପି େଦେବ  ନାଥ ପାତ YVY1262070
ପ ୁ /2201828 67 101 1057େବୖଦଯ୍ନାଥ ରଣା ପି କାସି ନାଥ ରଣା YVY0556878
ୀ /2201829 62 101 1058ଚ  କଳା ରଣା ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ରଣା YVY0556860
ୀ /2281830 34 101 1059ଗରୁପୀତ େକୗର ପି ଅବତାର ସିଂ YVY0281790
ୀ /2281831 30 101 1060ହରିଲ େକୗର ପି ଅବତାର ସିଂ YVY0281808
ୀ /2281832 29 101 1061ମ ିପ େକୗର ସା ସଖୁୱି ର ସିଂ YVY0556894
ୀ /2281833 34 101 1062ମନେଜାତ ସ ୁ ପି ଏସ୍.କାଶୀର ସିଂ YVY0281782

ପ ୁ /2281834 33 101 1063ସଖୁୱି ର ସିଂ ପି ବାଜ ସିଂ YVY0556886
ପ ୁ /2281835 30 101 1064ପରମବିର ସିଂହ ପି ଅବତାର ସିଂହ YVY0393660
ପ ୁ /2291836 40 101 1065ସତଯ୍ବତ ସାଇଁ ପି େଭାଳାନାଥ ସାଇଁ YVY0281865
ୀ /2291837 33 101 1066ଲିପିନା ସାଇଁ ସା ଅମଜୁ କମୁାର ସାଇଁ YVY0281857
ପ ୁ /2291838 34 101 1067ମାନେଗାବି  ସାଇଁ ପି ଦୀନବ ୁ ସାଇଁ YVY0281824
ପ ୁ /2291839 31 101 1068ଅଭିଜିତ ସାଇଁ ପି ଭଗବାନ ସାଇଁ YVY0281816
ୀ /2301840 55 101 1069ସ ଳୀ େହାତା ସା ପକାଶ ଚ  େହାତା YVY0281899
ପ ୁ /2301841 54 101 1070ପକାଶ ଚଂଦ େହାତା - ସଂଜଅଲି େହାତା YVY1079938
ପ ୁ /2301842 32 101 1071ବଦିନାରାୟଣ େହାତା ପି ପକାଶ ଚ  େହାତା YVY0281881
ୀ /2301843 30 101 1072ସନୁ ା ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ YVY0281873
ପ ୁ /2311844 39 101 1073ଶକୁେଦବ ଦାସ ପି ରଘ ୁଦାସ YVY0281840
ପ ୁ /2311845 38 101 1074କୃ  ଦାସ ପି ଉଦୟ ଦାସ YVY0281832
ପ ୁ /2311846 73 101 1075ଧେନଶର େଜନା ପି ମକାର େଜନା YVY0281907
ୀ /2311847 37 101 1076ଶଭୁଶୀ େଜନା ସା ଅେଲଖ ଚ  େଜନା YVY0281915
ୀ /2321848 38 101 1077ର  ୁେଦବୀ ସା ମନୁା ପସାଦ ସାହା YVY0281931
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ପ ୁ /2321849 52 101 1078ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ ପି େଦବ ସାହୁ YVY0281923
ୀ /2331850 46 101 1079ଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ସା ଅଭିରାମ େସଠୀ YVY0281956

ପ ୁ /2351851 30 101 1080ଚକଧର ପଧାନ ପି ପହଲାଦ ପଧାନ YVY0424259
ୀ /2361852 39 101 1081ମାଳତୀ େବେହରା ସା ରାେଜ  େବେହରା YVY0556647

ପ ୁ /2371853 28 101 1082ସସୁା  ମହାପାତ ପି େବୖକୁ  ମହାପାତ YVY0556753
ୀ /2381854 35 101 1083କି୍ଷରାଦିତନୟା ଦାଶ ସା ସ ାମ େକଶରୀ ମିଶ YVY0393785
ୀ /2381855 34 101 1084ସାଗତ ମିଶ ପି ବାବାଜୀ ଚ  ମିଶ YVY0393777

ପ ୁ /2391856 54 101 1085ପକାଶ ଚ  ରଥ ପି ଅଗାଧ ୁରଥ YVY0683672
ୀ /2391857 50 101 1086ମିତାଶୀ ରଥ ସା ପକାଶ ଚ  ରଥ YVY0683664

ପ ୁ /2401858 68 101 1087େକୖଳାସ ଚ  ତିପାଠୀ ପି େଗାପିନାଥ ତିପାଠୀ YVY0683474
ୀ /2401859 61 101 1088ଶା ିଲତା ତିପାଠୀ ସା େକୖଳାସ ଚ  ତିପାଠୀ YVY0683383

ପ ୁ /2401860 38 101 1089ବରଦାକା  ତିପାଠୀ ପି େକୖଳାସ ଚ  ତିପାଠୀ YVY0683391
ପ ୁ /2411861 63 101 1090େଗାଲଖ ଚ  ମାହାଳି ପି େଲାକନାଥ ମାହାଳି YVY0683524
ୀ /2411862 57 101 1091ଗୀତାରାଣି ମାହାଳି ସା େଗାଲଖ ଚ  ମାହାଳି YVY0683565

ପ ୁ /2411863 35 101 1092ଅଶମି କମୁାର ମାହାଳି ପି େଗାଲଖ ଚ  ମାହାଳି YVY0683482
ପ ୁ /2411864 31 101 1093ଅଜିତ କମୁାର ମାହାଳି ପି େଗାଲଖ ଚ  ମାହାଳି YVY0683516
ପ ୁ /2421865 70 101 1094ରବି  େମାହନ େଜନା ପି ବିର କିେଶାର େଜନା YVY0684126
ୀ /2421866 28 101 1095ଐଶଯଯ୍ର୍ା େଜନା ପି ଶଶିରି କମୁାର େଜନା YVY0683979
ୀ /2421867 27 101 1096ତୃ ୀେରଖା ମହା ି ପି ରେମଶ ଚ  ମହା ି YVY0720813

ପ ୁ /2431868 67 101 1097ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା ପି କା ାଳି ଚରଣ େବେହରା YVY0684340
ୀ /2431869 64 101 1098କା ନ େବେହରା ସା ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା YVY0684332
ୀ /2441870 65 101 1099ନିରୁପମା େଜନା ସା ରବି  େମାହନ େଜନା YVY0684134

ପ ୁ /4021871 34 101 1100ଡା.ପିତିଶ ପ ନାୟକ ପି ପତାପ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0898965
ପ ୁ /FLAT NO-41872 21 101 1101ଅଯଶୁ କମୁାର ପି ରଵୀ YVY1228055
ୀ /829/E1873 29 101 1102ପଗ୍ଯାନ ପରମିତା ପାତ ସା ରାେଜଶ ରାଜ YVY1200096

ପ ୁ /9991874 25 101 1103ଆେଲାକ କମୁାର ମାହାଳି ପି େଗାେଲଖ ଚ  ମାହାଳି YVY0898957
ପ ୁ /9991875 91 101 1104ବଂଶୀଧର ମହା ି ପି ରାଘବନ  ମହା ି YVY0815431
ୀ /9991876 48 101 1105ପ ୁ ିତା ମହାପାତ ସା ମାନସ ପାଣି YVY0830000

ପ ୁ /10551877 43 101 1106ପଶା  େବେହରା ପି ନାନୁଚ  େବେହରା YVY0935627
ୀ /40-9-61878 35 101 1107ସତଯ୍ ଦାସ ସା ଦିନବ ୁ ଦାସ YVY0782508

ପ ୁ /40-9-61879 35 101 1108ଦିନବ ୁ ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ YVY0782516
ୀ /73/22051880 19 101 1109େସତା ନବନୀତା ତିପାଠୀ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY1278480

ପ ୁ /829/e/7141881 36 101 1110ରାଜ୍ ରାେଜଶର େସନାପତି ପି ଦଶରଥ େସନାପତି YVY0858589
ୀ /829/e/7141882 32 101 1111ସରିତା େସନାପତି ସା ରାଜ ରାେଜଶର େସନାପତି YVY0858563

ପ ୁ /Plot No.1883 25 101 1112ସମିତ୍ ସିଂହ ପି ଗେଣଶ ଚ  ସିଂହ YVY0900126
ୀ /Plot No.-1884 22 101 1113ସଦୁୀ ା ସିଂହ ପି ଗେଣଶ ଚଂଦ ସିଂହ YVY1123355

ପ ୁ /611885 19 101 1114ଦିବଯ୍ଦଶର୍ନ ପରିଡ଼ା ପି ଗେଣଶ ଚ  ପରିଡ଼ା YVY1314194
ପ ୁ /981886 22 101 1115ସରୁଜ ମହାରଣା ପି ଗନୁୁ ମହାରଣା YVY1314269
ୀ /801887 19 101 1116ତନୁ େସଠୀ ପି ନିମର୍ଳ େସଠୀ YVY1314327

ପ ୁ /2041888 43 101 1117େସାମଦ  ମହାପାତ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାପାତ YVY1315456
ୀ /901889 26 101 1118ଦି ିମୟୀ ମହାରଣା ସା ଶ ର ମହାରଣା YVY1315464
ୀ /821890 21 101 1119ରଶିତା େବେହରା ସା ଶବିବତ ପରିଡ଼ା YVY1315472

ପ ୁ /581891 19 101 1120ସାହିଲ ମଲ ମା ସେରାଜିନୀ ମଲ YVY1324342
ପ ୁ /1031892 19 101 1121ନିମର୍ାଲଯ୍ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY1325026
ପ ୁ /611893 19 101 1122ସେରାଜ କମୁାର େସନାପତି ପି ସଦୁାମ େସନାପତି YVY1325034
ୀ /2191894 35 101 1123ଦୀପିକା ସାଇଁ ସା ଆଶେୁତାଷ ସାଇଁ YVY1325042

ପ ୁ /2191895 37 101 1124ଆଶେୁତାଷ ସାଇଁ ପି ଅନ  କିେଶାର ସାଇଁ YVY1325059
ୀ /2191896 62 101 1125ସିତା ଳୀ ସାଇଁ ସା ଅନ  କିେଶାର ସାଇଁ YVY1325067

ପ ୁ /2191897 67 101 1126ଅନ  କିେଶାର ସାଇଁ ପି ଶୀଧର ସାଇଁ YVY1325075
ୀ /2051898 40 101 1127ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ YVY1327873
ୀ /2051899 66 101 1128ଝରଣା ସାଇଁ ସା େକୖଳାସ ଚଂଦ ସାଇଁ YVY1327907
ୀ /42-101900 19 101 1129ପିତିଲି ା ନାୟକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ YVY1327923
ୀ /9991901 19 101 1130ଲି ା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ଉଗେସନ ବାରିକ YVY1327949
ୀ /2041902 39 101 1131ସାଗତିକା ପଧାନ ସା େସାମଦ  ମହାପାତ YVY1328012
ପ ୁ /2051903 45 101 1132ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି େକୖଳାସ ଚଂଦ ସାଇଁ YVY1328020
ୀ /691904 18 101 1133ଶଭୁଶୀ ତନୟା ମା ଦୀପାନିତା ନାୟକ YVY1334861
ପ ୁ /42-101905 18 101 1134ପିୟଁାଶ ୁେବେହରା ପି ଅଭିନ ଚଂଦ େବେହରା YVY1334879
ପ ୁ /42-101906 18 101 1135ବିଶକା  େବେହରା ପି ରମାକା  େବେହରା YVY1334887
ପ ୁ /981907 18 101 1136ସବୁତ ମହାରଣା ପି ଅସିତ ମହାରଣା  YVY1336338
ପ ୁ /1571908 18 101 1137ଆଦିତ୍ଯ ର ନ ଦାସ ପି ଚି ର ନ ଦାସ YVY1336387
ପ ୁ /749/22991909 21 101 1138ରୂଦ ମାଧବ ରାଉତ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ରାଉତ YVY1337203
ପ ୁ /Radhamad1910 19 101 1139େରାହିତ ବରାଳ ପି ରାେକଶ କମୁାର ବରାଳ  YVY1337385
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ୀ /521911 29 101 1140ପଣୁିର୍ମା ନାୟକ ସା େମାହନ ନାୟକନାଇକ YVY1069921
ପ ୁ /521912 41 101 1141େମାହନ ନାୟକ ପି ବିେଘନ୍ଶ୍ଵର ନାୟକ YVY1070051
ପ ୁ /1913 24 102 1ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାଇଁ ପି ପରୂନ ଚଂଦ ସାଇଁ YVY1020882
ୀ /.1914 42 102 2ପିୟ ା ବରାଳ ସା େହମ  କମୁାର ବରାଳ YVY0858969
ୀ /.1915 26 102 3ସତିୃମୟୀ ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ YVY0858977

ପ ୁ /Gurdwara1916 31 102 4େଜାଗିଂଡର ସିଂହ ପି େପମୀଊମ ସିଂହ YVY1139187
ପ ୁ /N/A1917 21 102 6େସୗମ୍ଯର ନ ସାଇଁ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ସାଇଁ ମ ୁ YVY1225168
ୀ /11918 42 102 7ଲକ୍ଷୀ ବାରିକ ସା ଦୁଜଯ୍ର୍ଧନ ବାରିକ YVY0555698
ୀ /11919 49 102 8ନମିତା େବେହରା ସା ରାଜକିେଶାର େବେହରା OR/06/043/046003
ୀ /11920 30 102 9ଝୁନୁ େବେହରା ପି ରାଜକିେଶାର େବେହରା YVY0555599

ପ ୁ /11921 41 102 10ରଶିର ନ ରାଉତ ପି ଶକୁେଦବ ରାଉତ YVY0555813
ୀ /11922 30 102 11ସିମା େସଠି ମା ଲଳିତା େସଠି YVY0555607
ୀ /QR NO- F/1923 21 102 12ସପନ୍ା ସାଗରିକା ସିଂହ ପି େହମଂତ କମୁାର ସିଂହ YVY1154988
ୀ /21924 70 102 13ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା େଭାଳି େବେହରା OR/06/043/046417
ୀ /031925 26 102 14ଯୀଶମୁତି େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YVY0899468
ୀ /031926 21 102 15ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି ସିବପସାଦ େବେହରା YVY1135953
ୀ /031927 42 102 16ପରମୀ ର େକୗର ସା ଜସପାଲ ସିଂହ YVY1075878

ପ ୁ /031928 23 102 17ହେରୗଇଡର ସିଂହ ପି ହରଜୀତ ସିଂହ YVY1124445
ୀ /31929 62 102 18ଶା ୀଲତା େବେହରା ସା େଗାପାଳ େବେହରା YVY0555706

ପ ୁ /31930 58 102 19ଶବିପସାଦ େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା OR/06/043/046033
ପ ୁ /31931 55 102 20ସେୁର  େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା OR/06/043/046032
ୀ /31932 46 102 21ଇ ୂମତୀ େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା JTV1456110
ୀ /31933 39 102 22ସବିତା େବେହରା ସା ଶବିପସାଦ େବେହରା JTV1456136

ପ ୁ /31934 24 102 23ଜଗବ ୁ େବେହରା ପି ଶବି ପସାଦ େବେହରା YVY0966408
ପ ୁ /31935 23 102 24କି ର୍ୀକା  େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YVY1041458
ପ ୁ /31936 43 102 25ଜସପାଲ ସିଂ ପି ଅମର ସିଂ YVY0555268
ୀ /CUTTACK-1937 43 102 26ସନ୍ି ା ପ ନାୟକ ସା ଶେଧଂଦୂ ପ ନାୟକ YVY1309012

ପ ୁ /041938 21 102 27ରଶି ର ନ େବେହରା ପି ସଂକଷର୍ ଣ େବେହରା YVY1135920
ପ ୁ /41939 50 102 28ଶ ଷର୍ଣ େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା OR/06/043/046043
ୀ /41940 48 102 29ଝୁନୁଲତା େବେହରା ସା ଶ ଷର୍ ଣ େବେହରା JTV1456128

ପ ୁ /41941 43 102 30ଚକଧର େବେହରା ପି େବୖରାଗି େବେହରା JTV1455690
ୀ /41942 42 102 31ନ ିନୀ େବେହରା ସା ଚକଧର େବେହରା YVY0281162

ପ ୁ /41943 40 102 32ନିମର୍ଳ େବେହରା ପି ନିନାଚ  େବେହରା YVY0091405
ୀ /41944 36 102 33ସସିତା େବେହରା ସା ନିମର୍ଳ େବେହରା YVY0091413

ପ ୁ /41945 25 102 34ସତିୃ ର ନ େବେହରା ପି ଶ ରଷର୍ଣ େବେହରା YVY0899641
ୀ /41946 39 102 35ନମିତା ମହା ି ସା ଜିେତ  ମହା ି YVY0575605
ୀ /051947 52 102 36ଯମନୁା ଦାସ ସା କାଶନିାଥ ଦାସ YVY1020817
ୀ /051948 37 102 37କନକ ମହା ି ସା ଆେଶାକ ମହା ି YVY1020775
ୀ /051949 25 102 38ସ ର୍େରଖା ମହା ି ପି ରେମଶ ମହା ି YVY1020759

ପ ୁ /051950 24 102 39ଜିେତ  ମହା ି ମା ମିନତୀ େମାହ ି YVY1075928
ପ ୁ /051951 22 102 40ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି ମା ମିନତୀ ମହା ି YVY1136027
ପ ୁ /051952 22 102 41ରାେଜଶ ମହା ି ମା ଭା ର ମହା ି YVY1136050
ପ ୁ /51953 31 102 42ଇ ମଣି େବେହରା ପି ଅରକି୍ଷତ େବେହରା YVY0782540
ପ ୁ /51954 30 102 43େଗାପବ ୁ େବେହରା ପି ଅରକି୍ଷତ େବେହରା YVY0782532
ୀ /51955 21 102 44ନବେଜଯ୍ାତି େକୗର ପି ଯଶପାଲ ସିଂ YVY1222520
ୀ /51956 35 102 45ରାଜଶୀ ମହା ି ସା ପଭାକର ମହା ି YVY0393603
ୀ /51957 30 102 46ରୀନା ମହା ି ପି ସାବିତୀ ମହା ି YVY0393595
ୀ /51958 70 102 47ବିଶାଖା ମହା ି ସା େଗାେଲଖ ମହା ି OR/06/043/046058
ୀ /51959 65 102 48ସାବିତୀ ମହା ି ସା ନେର  ମହା ି OR/06/043/046063
ପ ୁ /51960 56 102 49ଭା ର ମହା ି ପି େଗାେଲଖ ମହା ି JTV1484369
ପ ୁ /51961 51 102 50ମଂଟୁ ମହା ି ପି ବଳରାମ ମହା ି JTV1484294
ୀ /51962 48 102 51ଜୟ ି ମହା ି ସା ଭା ର ମହା ି OR/06/043/045428
ପ ୁ /51963 47 102 52ରେମଶ ମହା ି ପି ବଳରାମ ମହା ି YVY0091421
ୀ /51964 47 102 53ମିନତୀ ମହା ି ସା ମ  ୁମହା ି YVY0555466
ୀ /51965 41 102 54ମମତା ମହା ି ସା ରେମଶ ମହା ି YVY0091439
ୀ /51966 35 102 55େମନକା ମହା ି ପି ନେର  ମହା ି YVY0091447
ପ ୁ /51967 32 102 56ପଭାକର ମହା ି ପି େଗାେଲଖ ମହା ି YVY0966366
ପ ୁ /51968 25 102 57ସେ ାଷ ମହା ି ପି ଭ ର ମହା ି YVY0899583
ପ ୁ /51969 39 102 58ସବୁାଷ ଚ  ନାୟକ ପି େକ୍ଷତବାସି ନାୟକ YVY0899609
ୀ /51970 35 102 59କବିତା ନାୟକ ସା ସବୁାସ ଚ  ନାୟକ YVY0899591
ପ ୁ /51971 33 102 60ରବି  ପାତ ପି ସନାତନ ପାତ YVY0555276
ୀ /061972 25 102 61ଲଳିତା େଦହୁରୀ ମା େପମ େଦହୁରୀ YVY1020965
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ୀ /061973 23 102 62ନମିତା େଦହୁରୀ ମା େପମା େଦହୁରୀ YVY1020957
ପ ୁ /061974 51 102 63ଅସିତ ପାଲ ପି ଖେଗ  ପାଲ YVY1020973
ୀ /061975 46 102 64ଛବି ପାଲ ସା ଅମିତ ପାଲ YVY1020932
ୀ /061976 24 102 65େଦବିକା ପାଲ ପି ଅମିତ ପାଲ YVY1020924
ୀ /61977 55 102 66େପମା େଦହୁରୀ ସା ନିତଯ୍ାନ  େଦହୁରୀ OR/06/043/046077

ପ ୁ /61978 27 102 67ସନାତନ େଦହୁରୀ ମା େପାମା େଦହୁରୀ JTV2735439
ୀ /61979 22 102 68ସମିୁତା େଦହୁରୀ ମା େପମା େଦହୁରୀ YVY1222462

ପ ୁ /61980 22 102 69ଘନ େଦହୁରୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  େଦହୁରୀ YVY1222488
ପ ୁ /71981 44 102 70ଭା ର େଦହୁରୀ ପି କିଣା େଦହୁରୀ YVY0091454
ୀ /71982 41 102 71ସାକିନା େଦହୁରୀ ସା ଭ ର େଦହୁରୀ JTV1463157

ପ ୁ /71983 30 102 72ମ ୁଳି େଦହୁରୀ ପି େଗାଲଖ େଦହୁରୀ YVY0555961
ୀ /71984 65 102 73ଧୀର େଦଇ ସା େଗାଲିଆ େଦହୁରୀ JTV1463165

ପ ୁ /71985 61 102 74େଚରୁ ପଧାନ ପି ଓଡିଆ ପଧାନ YVY0555243
ୀ /71986 49 102 75ନମିତା ପଧାନ ସା େଚରୁ ପଧାନ YVY0555235
ୀ /081987 23 102 76ରୀତା େଦହୁରୀ ପି କୃ  େଦହୁରୀ YVY1136001
ୀ /081988 22 102 77ମୀତା େଦହୁରୀ ପି କୃ  େଦହୁରୀ YVY1136019

ପ ୁ /81989 65 102 78କୃ  େଦହୁରୀ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଦହୁରୀ OR/06/043/046083
ପ ୁ /81990 36 102 79ମେନାଜ େଦହୁରୀ ପି କୃ  େଦହୁରୀ JTV2722221
ୀ /81991 55 102 80ରତନୀ େଦଇ ସା କୃ  େଦହୁରୀ OR/06/043/046084
ୀ /81992 45 102 81ଟିକି େଦଇ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଦହୁରୀ OR/06/043/046087
ୀ /81993 30 102 82ସାଗରିକା ରାଉତ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତ YVY0555672

ପ ୁ /091994 35 102 83ସବୁାଷ େଦହୁରୀ ପି ସି  େଦହୁରୀ YVY1020874
ୀ /091995 32 102 84ରୀନା େଦହୁରୀ ସା ସବୁାଷ େଦହୁରୀ YVY1020866
ୀ /091996 21 102 85ଲିଜା େଦହୁରୀ ପି ଲକ୍ଷଣ େଦହୁରୀ YVY1135961

ପ ୁ /091997 62 102 86କା ିର୍କ ରାଉତ - ପେଭ ୁ ରାଉତ YVY1133578
ୀ /091998 62 102 87ଲକ୍ଷୀ ରାଉତ - ପେଭ ୁ ରାଉତ YVY1133586

ପ ୁ /91999 48 102 88ଲକ୍ଷଣ େଦହୁରୀ ପି ସି  େଦହୁରୀ OR/06/043/046090
ପ ୁ /92000 46 102 89ବି ୁ େଦହୁରୀ ପି ସି  େଦହୁରୀ OR/06/043/046779
ପ ୁ /92001 44 102 90ରେମଶ େଦହୁରୀ ପି ସି  େଦହୁରୀ OR/06/043/046092
ୀ /92002 44 102 91ଉମିର୍ଳା େଦହୁରୀ ସା ଲକ୍ଷଣ େଦହୁରୀ JTV1706738
ୀ /92003 36 102 92ର ିତା େଦହୁରୀ ସା ରେମଶ େଦହୁରୀ YVY0555482

ପ ୁ /102004 47 102 93ପଦୀପ ମହା ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା ି OR/06/043/046208
ପ ୁ /A/10 H/o2005 38 102 94ଭା ର ଭୂଷଣ ମା ଵିଶନ୍ ୂଭୂଷଣ ଓଝା YVY1227099
ପ ୁ /112006 66 102 95କା ିର୍କ େଦହୁରୀ ପି କା ାଳି େଦହୁରୀ OR/06/043/046097
ପ ୁ /112007 41 102 96ସେୁରଶ କମୁାର େଦହୁରୀ ପି କା ିର୍କ େଦହୁରୀ JTV1455310
ୀ /112008 35 102 97ସ ି ତା େଦହୁରୀ ସା ସେୁରଶ କମୁାର େଦହୁରୀ YVY0846972

ପ ୁ /112009 34 102 98ଶରତଚ  େଦହୁରୀ ପି କା ିର୍କ େଦହୁରୀ JTV2680106
ପ ୁ /112010 32 102 99ପଭାତ େଦହୁରୀ ପି କା ିର୍କ େଦହୁରୀ JTV2497329
ୀ /112011 60 102 100ଲକ୍ଷୀ େଦଇ ସା କା ିର୍କ େଦହୁରୀ OR/06/043/046098

ପ ୁ /112012 34 102 101ରାମ ତାମସଏ ପି ବାେଜ  ତାମସଏ YVY0847012
ପ ୁ /122013 62 102 102ବଂଶଧିର େଦହୁରୀ ପି କା ାଳି େଦହୁରୀ OR/06/043/046769
ପ ୁ /122014 33 102 103ଭରତ େଦହୁରୀ ପି ବଂଶୀଧର େଦହୁରୀ YVY0555490
ୀ /122015 32 102 104ଆରତୀ େଦହୁରୀ ପି ବଂଶୀଧର େଦହୁରୀ YVY1020940

ପ ୁ /122016 30 102 105ସକୁା  େଦହୁରୀ ପି ବଂଶୀଧର େଦହୁରୀ YVY0555508
ପ ୁ /132017 47 102 106କ ର୍ େଦହୁରୀ ପି େରାହିତ େଦହୁରୀ OR/06/043/046108
ୀ /132018 40 102 107ପମିଳା େଦହୁରୀ ସା କ ର୍ େଦହୁରୀ JTV1455328

ପ ୁ /142019 48 102 108ଗନୁା େଦହୁରୀ ପି ଭଗବାନ େଦହୁରୀ OR/06/043/046111
ୀ /142020 43 102 109ଟିକି େଦହୁରୀ ସା ଗନୁା େଦହୁରୀ JTV1483999

ପ ୁ /152021 52 102 110ନଜାକତ ଅଲୀ ପି ମହ ଦ ସଖାୱତ ଅଲୀ YVY1167709
ପ ୁ /152022 60 102 111ଆେଲାକ ଚ  ମିଶ ପି େଗାବି  ଚ  ମିଶ JTV1462951
ୀ /152023 58 102 112େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ମିଶ ସା ଆେଲାକ ମିଶ JTV1484245
ୀ /152024 50 102 113ସିତାରାଣୀ ମିଶ ସା ପଭାତ କମୁାର ଦାଶ YVY0699116
ୀ /152025 34 102 114େଦବବାଳା ପ ା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପ ା YVY0555565
ପ ୁ /152026 55 102 115ବସ  କମୁାର ସାଇଁ ପି କଳୁମଣି ସାଇଁ JTV1455492
ୀ /152027 51 102 116େମନକା ସାଇଁ ସା ବସ  କମୁାର ସାଇଁ JTV1455484
ପ ୁ /152028 28 102 117ଚି ର ନ ସାଇଁ ପି ବସ  କମୁାର ସାଇଁ YVY0899617
ୀ /162029 26 102 118ଶି ା ଗୁ ା ସା ରାହୁଲ ସାୱ YVY1259191
ପ ୁ /162030 40 102 119ଅଜୟ କମୁାର ସାୱ ପି େଦୱତା ଦିନ ସାୱ YVY1259118
ପ ୁ /162031 30 102 120ରାହୁଲ ସାୱ ପି ସ ୟ ସାୱ YVY1259092
ପ ୁ /172032 60 102 121ଚଗଲା େଦହୁରୀ ପି ଭାବ େଦହୁରୀ OR/06/043/046112
ପ ୁ /172033 55 102 122କନିୁଆ େଦହୁରୀ ପି ଭାବ େଦହୁରୀ OR/06/043/046115
ୀ /172034 50 102 123ଟିକିନା େଦହୁରୀ ସା ଚଗଲା େଦହୁରୀ OR/06/043/046113
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ପ ୁ /172035 27 102 124ଛବି  େଦହୁରୀ ପି କନିୁଆ େଦହୁରୀ YVY0555573
ୀ /172036 44 102 125ଧନି େଦଇ ସା କନିୁଆ େଦହୁରୀ OR/06/043/046116
ୀ /182037 34 102 126ବନୀତା େଦହୁରୀ ମା ହୁସି େଦଇ YVY0555789
ୀ /182038 33 102 127ଗୀତା େଦହୁରୀ ମା ହୁସି େଦଇ YVY0555771
ୀ /182039 27 102 128ଲତା େଦହୂରୀ ମା ହୁସି େଦଇ YVY0555797
ୀ /182040 60 102 129ଓଷି େଦଇ ସା ହୁରିଆ େଦହୁରୀ OR/06/043/046119

ପ ୁ /192041 46 102 130ରାଜୁ େଦହୁରୀ ପି ଚ ମଣି େଦହୁରୀ OR/06/043/046123
ପ ୁ /192042 31 102 131ଅତିସ େଦହୁରୀ ମା େରବ େଦଇ YVY0555847
ୀ /192043 66 102 132େରବୀ େଦଇ ସା ଚ ମଣି େଦହୁରୀ OR/06/043/046122

ପ ୁ /202044 58 102 133ହାଡିବ ୁ େଦହୁରୀ ପି େଲାକନାଥ େଦହୁରୀ OR/06/043/046126
ୀ /202045 31 102 134କବିତା େଦହୁରୀ ପି ହାଡିବ ୁ େଦହୁରୀ YVY0555763

ପ ୁ /202046 29 102 135ପକାଶ େଦହୁରୀ ପି ହାଡିବ ୁ େଦହୁରୀ YVY0555839
ପ ୁ /202047 23 102 136ବିକାଶ େଦହୁରୀ ପି ହାଡିବ ୁ େଦହୁରୀ YVY1021005
ୀ /202048 52 102 137ବିଳାସି େଦଇ ସା ହାଡିବ ୁ େଦହୁରୀ OR/06/043/046127

ପ ୁ /212049 52 102 138ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ଶ ର ପସାଦ ଦାସ YVY0091579
ପ ୁ /212050 49 102 139ଜୟକୃ  ଦାସ ପି େଗାବ ର୍ ନ ଦାସ JTV2497311
ୀ /212051 45 102 140ଝୁନୁଲତା ଦାସ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ YVY0091561
ୀ /212052 37 102 141ଲକ୍ଷୀବାଇ ଦାସ ସା ଜୟକୃ  ଦାସ YVY0091587

ପ ୁ /212053 50 102 142ଉମାକା  ପଧାନ ପି ଶ ର ପଧାନ JTV2722049
ପ ୁ /212054 44 102 143େଯାେଗ  ପଧାନ ପି ଚକଧର ପଧାନ YVY0091512
ୀ /212055 42 102 144ରଶିତା ପଧାନ ସା ଉମାକା  ପଧାନ JTV2497360

ପ ୁ /212056 23 102 145ଲିକନୁ ପଧାନ ପି ଉମାକା  ପଧାନ YVY1041243
ୀ /212057 42 102 146ରୁନୁବାଳା ସାହୁ ସା ଲଳିତ କମୁାର ସାହୁ YVY0281196

ପ ୁ /212058 41 102 147େଯାେଗ  କମୁାର ସାହୁ ପି ମ ୀ ସାହୁ YVY0091546
ୀ /212059 39 102 148ଅନୀତା ସାହୁ ସା େଯାେଗ  କମୁାର ସାହୁ YVY0091553

ପ ୁ /212060 37 102 149ବିନୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ YVY0091504
ୀ /212061 35 102 150ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି ବନଶୀ ନାରାୟଣ ପସାଦ YVY0091538
ୀ /212062 32 102 151ଜୟସିତା ସାହୁ ପି ବନଶୀ ନାରାୟଣ ପସାଦ YVY0091520
ୀ /212063 60 102 152ରିନାପଭା ସାଇଁ ସା େଦେବ  ସାଇଁ JTV2722379

ପ ୁ /212064 60 102 153େଦେବ  କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାକଳିୁ ନ  ସାଇଁ JTV2497337
ୀ /212065 36 102 154ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ପି େଦେବ କମୁାର ସାଇଁ JTV2722387

ପ ୁ /212066 35 102 155ସେରାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଦେବ  ସାଇଁ JTV2680163
ୀ /212067 24 102 156ଅପିର୍ତା  ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାଇଁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାଇଁ YVY1122738
ୀ /222068 80 102 157ଦୁଲି େଦଇ ସା ପହଲି ନାୟକ OR/06/043/046129

ପ ୁ /222069 53 102 158ବାଉରୀବ ୂ ନାୟକ ପି ପହଲି ନାୟକ OR/06/043/046133
ପ ୁ /222070 50 102 159ଟୁକନୁା ନାୟକ ପି ପହଲି ନାୟକ OR/06/043/046134
ୀ /222071 48 102 160ବିମଳା ନାୟକ ସା ବାଉରୀବ ୁ ନାୟକ YVY0730077

ପ ୁ /222072 45 102 161ପଫଲୁ ନାୟକ ପି ପହଲି ନାୟକ OR/06/043/046135
ୀ /222073 44 102 162କନିୁ ନାୟକ ସା ଟୁକନୁା ନାୟକ YVY0091603

ପ ୁ /222074 41 102 163ମେନାର ନ ନାୟକ ପି ପହଲି ନାୟକ JTV1455674
ପ ୁ /222075 38 102 164ଗେଣଶର ନାୟକ ପି ପହଲି ନାୟକ JTV1455575
ୀ /222076 35 102 165ମମତା ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ନାୟକ YVY0899625

ପ ୁ /222077 24 102 166ରାେଜଶ ନାୟକ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ନାୟକ YVY0966374
ୀ /222078 36 102 167େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ପଧାନ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଧାନ YVY0852053
ୀ /232079 42 102 168ପତିମା ବିଶାଳ ସା ନିର ନ ବିଶାଳ YVY0281238

ପ ୁ /232080 35 102 169ପଶା  କମୁାର ରାଉତ ପି ପନୂାନ  ରାଉତ YVY0281204
ପ ୁ /232081 70 102 170ସତଯ୍ବାନ ସାଇଁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାଇଁ OR/06/043/046137
ୀ /232082 57 102 171ଝରଣା ସାଇଁ ସା ସତଯ୍ବାନ ସାଇଁ OR/06/043/046138

ପ ୁ /232083 45 102 172ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସତଯ୍ବାନ ସାଇଁ OR/06/043/046139
ପ ୁ /232084 42 102 173ଦିପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସତଯ୍ବାନ ସାଇଁ JTV1456078
ୀ /232085 40 102 174ଜୟଶୀ ସାଇଁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ YVY0281212
ୀ /232086 34 102 175ସ ମିତା ସାଇଁ ସା ଦୀପକ କମୁାର ସାଇଁ YVY0281220
ପ ୁ /242087 47 102 176େକଶବ ଚ  ବାରିକ ପି କୃ  ଚ  ବାରିକ YVY0847350
ୀ /242088 38 102 177ଭାନୁ ପିୟା ବାରିକ ସା େକଶବ ଚ  ବାରିକ YVY0847343
ପ ୁ /242089 52 102 178ପଶା  ଭ ପି େକୖଳାସ ଭ YVY0899310
ୀ /242090 42 102 179ସବିତା ଭ ସା ପଶା  ଭ YVY0899294
ପ ୁ /242091 53 102 180ରାଇ କିେଶାର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY0899328
ୀ /242092 48 102 181େବୖଜୟ ି ଦାସ ସା ରାଇ କିେଶାର ଦାସ YVY0899344
ପ ୁ /242093 40 102 182ପକାଶ ଚ  ଦାସ ପି ସଦୁାମ ଦାସ JTV2497949
ୀ /242094 34 102 183ଦୀ ିମୟୀ ପାତ ସା ବିେଘନ୍ଶର ସାଇଁ YVY0899575
ପ ୁ /242095 29 102 184ସମ  ବେରଜ ରହମାନ ପି ଅବଦୁଲ୍ ରହମାନ YVY0782631
ପ ୁ /242096 61 102 185ଭୀମକା  ସାମଲ ପି ଧରଣୀଧର ସାମଲ OR/06/043/046144
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ପ ୁ /242097 47 102 186ପଶା  କମୁାର ସାମଲ ପି ଧରଣୀଧର ସାମଲ JTV1455682
ୀ /242098 44 102 187ଅହଲଯ୍ା ସାମଲ ସା ଭୀମକା  ସାମଲ OR/06/043/046793

ପ ୁ /242099 26 102 188ଅଭିଜିତ୍ ସାମଲ ପି ଭିମକା  ସାମଲ YVY0782623
ୀ /242100 58 102 189ବିଳାସ ସାଇଁ ସା ଜାପ ସାଇଁ OR/06/043/046141
ୀ /242101 41 102 190ଝିଲି ସାଇଁ ସା ରଘନୁାଥ ପଧାନ YVY0393751
ୀ /242102 36 102 191ଜୟସିତା ସାଇଁ ପି ଜାପାନି ସାଇଁ YVY0091611
ୀ /242103 31 102 192ସଚିୁସିତା ସାଇଁ ପି ଜାପାନୀ ସାଇଁ YVY0393744
ୀ /252104 43 102 193ଚାରୁଲତା ପରିଡା ସା ପଦୀ  ପରିଡା YVY0093567

ପ ୁ /252105 49 102 194ଶବିାଜୀ ପ ନାୟକ ପି ନୃଶଂିହ ପ ନାୟକ YVY0393553
ୀ /252106 42 102 195ସସିତା ପ ନାଯକ ସା ଶବିାଜୀ ପ ନାଯକ YVY0393561
ୀ /252107 85 102 196କମଳା ସାଇଁ ସା ଧବୃ ସାଇଁ OR/06/043/046146

ପ ୁ /252108 68 102 197ସେୁର  ସାଇଁ ପି ଧବୃ ସାଇଁ OR/06/043/046147
ପ ୁ /252109 60 102 198ବିେର  ସାଇଁ ପି ଧବୃ ସାଇଁ OR/06/043/046149
ପ ୁ /252110 56 102 199ନେର  ସାଇଁ ପି ଧବୃ ସାଇଁ OR/06/043/046151
ୀ /252111 56 102 200ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା ସେୁର  ସାଇଁ OR/06/043/046148

ପ ୁ /252112 52 102 201ରବି  ସାଇଁ ପି ଧବୃ ସାଇଁ OR/06/043/046153
ୀ /252113 52 102 202ମିନତୀ ସାଇଁ ସା ବିେର  ସାଇଁ OR/06/043/046150
ୀ /252114 47 102 203ଅ ନା ସାଇଁ ସା ନେର  ସାଇଁ OR/06/043/046152
ୀ /252115 45 102 204ର କୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ରବି  ସାଇଁ JTV1555465

ପ ୁ /252116 37 102 205େସୗମଯ୍ ର ନ ସାଇଁ ପି ବିେର  ସାଇଁ JTV2721967
ପ ୁ /252117 36 102 206ଜ୍ଞାନ ର ନ ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ JTV2721983
ୀ /252118 35 102 207ପଦାବତୀ ସାଇଁ ସା େସୗମ୍ଯା ର ନ ସାଇଁ YVY1156157

ପ ୁ /252119 30 102 208ରଶିର ନ ସାଇଁ ପି ନେର  କମୁାର ସାଇଁ YVY0281246
ପ ୁ /252120 25 102 209ସତିୃରଂଜନ ସାଇଁ ପି ରବୀ  ସାଇଁ YVY1135888
ୀ /262121 65 102 210ବାସ ି ଭୂୟା ସା ପରମାନ  ଭୂୟା YVY0393611

ପ ୁ /262122 36 102 211ଦିପକ ଭୂୟଁା ପି ପରମାନ  ଭୂୟଁା JTV2680908
ପ ୁ /262123 31 102 212ଆେଲାକ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ପରମାନ  ଭୂୟଁା YVY0281253
ୀ /262124 90 102 213ମାଳତୀ ସାଇଁ ସା ବାଇଧର ସାଇଁ OR/06/043/046161

ପ ୁ /262125 72 102 214ବିପିନିବିହାରୀ ସାଇଁ ପି ବାଇଧର ସାଇଁ OR/06/043/046155
ୀ /262126 68 102 215େଗୗରୀମଣି ସାଇଁ ସା େଦୖତାରୀ ସାଇଁ OR/06/043/046160

ପ ୁ /262127 66 102 216ଦୀନବ ୂ ସାଇଁ ପି ବାଇଧର ସାଇଁ OR/06/043/046157
ୀ /262128 64 102 217େକୖେକଇ ସାଇଁ ସା ବିପିନ ସାଇଁ OR/06/043/046156

ପ ୁ /262129 62 102 218ଦଇତାରି ସାଇଁ ପି ବାଇଧର ସାଇଁ OR/06/043/046159
ୀ /262130 54 102 219ପମିଳା ସାଇଁ ସା ଦୀନବ ୁ ସାଇଁ OR/06/043/046158
ୀ /262131 43 102 220ସେୁଲାଚନା ସ୍ଵାଇଁ ସା ମେନାଜକମୁାର ସ୍ଵାଇଁ YVY1143809
ୀ /262132 42 102 221ଝୁନୁବାଳା ସାଇଁ ପି ବିପିନି ଚରଣ ସାଇଁ JTV2722510

ପ ୁ /262133 39 102 222ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାଇଁ YVY0281261
ୀ /262134 37 102 223ସେରାଜିନୀ ସାଇଁ ପି ବିପିନି ଚରଣ ସାଇଁ JTV2722007

ପ ୁ /262135 36 102 224ମାନଭ ନ ସାଇଁ ପି ଦିନବ ୁ ସାଇଁ JTV2680312
ୀ /262136 32 102 225ସାଧିନା ସାଇଁ ପି ଦୀନବ ୁ ସାଇଁ YVY0091637

ପ ୁ /272137 54 102 226ରବି  କମୁାର େବେହରା ପି ଗୟାଧର େବେହରା JTV2497543
ୀ /272138 52 102 227ବୀେନାଦିନୀ େବେହରା ସା ରବି  କମୁାର େବେହରା YVY0091645
ୀ /272139 55 102 228ମମତା ବିଶାଳ ସା ଭରତ କମୁାର ସାଇଁ JTV2497345

ପ ୁ /272140 49 102 229ଭାବବିେନାଦ ବିଶାଳ ପି ବିଚିତାନ  ବିଶାଳ YVY0093260
ୀ /272141 46 102 230ମେନାରମା ବିଶାଳ ସା ଭାବବିେନାଦ ବିଶାଳ YVY0091652
ୀ /272142 19 102 231ସାଗତିକା ବିଶାଳ ପି ଭାବବିେନାଦ ବିଶାଳ YVY1253715

ପ ୁ /272143 29 102 232ରାଜ କମୁାର େକାଦାମ ସିଂହ ପି ଭାଗିରଥୀ େକାଦାମ ସିଂହ YVY0556779
ପ ୁ /272144 24 102 233ରାେକଶ କମୁାର େକାଦାମ ସିଂ ପି ଭାଗିରଥୀ େକାଦାମ ସିଂ YVY0966721
ପ ୁ /272145 58 102 234ଭରତ ସାଇଁ ପି ମରୁଲୀ ସାଇଁ OR/06/043/046165
ୀ /272146 45 102 235ମିନତୀ ସାଇଁ ପି ମରୁଲୀ ସାଇଁ OR/06/043/046167
ୀ /272147 43 102 236େସନ୍ହଲତା ସାଇଁ ପି ଆେଲାକ କମୁାର ବଳ YVY1227743
ପ ୁ /282148 44 102 237ଜିେତ  ଭୁୟଁା ପି ଭା ର ଚ  ଭୁୟଁା JTV1707231
ପ ୁ /282149 41 102 238ନେଗ  କମୁାର ଭୁୟଁା ପି ଭା ର ଚ  ଭୁୟଁା JTV1707165
ପ ୁ /282150 69 102 239ଶକୁେଦବ ମହା ି ପି ବାନାମର ମହା ି OR/06/043/046797
ୀ /282151 63 102 240କନକଲତା ମହା ି ସା ବଳରାମ ମହା ି OR/06/043/046170
ୀ /282152 63 102 241ଶକୁ ଳା ମହା ି ସା ଶକୂେଦବ ମହା ି OR/06/043/046172
ପ ୁ /282153 56 102 242ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ବାନାମର ମହା ି OR/06/043/046177
ୀ /282154 55 102 243ର ିତା ମହା ି ସା ସବୁାସ ମହା ି OR/06/043/046174
ୀ /282155 50 102 244େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ଅଶତି୍ ମହା ି OR/06/043/046176
ୀ /282156 43 102 245ସରିତା ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି JTV1455807
ପ ୁ /282157 37 102 246ସତିୁରଂଜନ ମହା ି ପି ସବୁାଷ ଚ  ମହା ି JTV1707249
ପ ୁ /282158 36 102 247ବିଶଜିତ୍ ମହା ି ପି ବଳରାମ ମହା ି JTV2680916
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ପ ୁ /282159 34 102 248ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି ପି ଶକୁେଦବ ମହା ି JTV2680494
ପ ୁ /282160 33 102 249ର ିତ ମହା ି ପି ବଳରାମ ମହା ି YVY0184481
ପ ୁ /282161 23 102 250ଆଶେୁତାଷ ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY1041417
ପ ୁ /282162 45 102 251ବନମାଳୀ ପରିଡା ପି ବୀର ପରିଡା YVY0899211
ୀ /282163 39 102 252ଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା ବନମାଳୀ ପରିଡା YVY0899237

ପ ୁ /282164 47 102 253ରବି  ପଧାନ ପି ବତୀ ପଧାନ JTV1455765
ପ ୁ /292165 65 102 254ନୃସିଂହ େବେହରା ପି ଟ ଧର େବେହରା JTV1484252
ପ ୁ /292166 62 102 255େଶଷେଦବ େବେହରା ପି ଟିକିଧର େବେହରା OR/06/043/046186
ପ ୁ /292167 34 102 256ପଦନାଭ େବେହରା ପି ରତନ୍ ାକର େବହରା YVY0846857
ପ ୁ /292168 85 102 257େଶଷେଦବ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ OR/06/043/046189
ପ ୁ /292169 67 102 258ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି େକୖଳାସ ମହା ି OR/06/043/046181
ୀ /292170 66 102 259ସଧୁାଶ ୁବାଳା ମହା ି ସା ଜଗବ ୁ ମହା ି OR/06/043/046180
ୀ /292171 60 102 260ସବିତା ମହା ି ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି JTV1484013
ୀ /292172 57 102 261ସଂଚିତା ମହା ି ସା ସେୁରଶ ମହା ି JTV1484005

ପ ୁ /292173 45 102 262େଜଯ୍ାତିଶ ର ମହା ି ପି ଜଗବ ୁ ମହା ି JTV1484211
ପ ୁ /292174 44 102 263ଜୟଦିପ୍ ମହା ି ପି ଜଗବ ୁ ମହା ି OR/06/043/046781
ପ ୁ /292175 41 102 264ସାଗତ ମହା ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି JTV1484229
ୀ /292176 38 102 265ସବିତା ମହା ି ସା ଜୟଦିପ୍ ମହା ି YVY0281295

ପ ୁ /292177 36 102 266ସି ା  ମହା ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି JTV1707256
ୀ /292178 36 102 267ପିୟମଦା ମହା ି ସା େଜଯ୍ାତିଶ ର ମହା ି YVY0281279
ୀ /292179 33 102 268ଅଚର୍ନା ମହା ି ସା ସାଗତ ମହା ି YVY1156132

ପ ୁ /292180 30 102 269ସାଥର୍କ ମହା ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି YVY0555805
ୀ /292181 30 102 270ଗାୟତୀ ମହା ି ମା ସ ତିା ମହା ି YVY0281287

ପ ୁ /292182 28 102 271େସୗରଭ ମହା ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି YVY0554154
ପ ୁ /292183 49 102 272େକାଦ ଧର ସାହୁ ପି ଯଦୁନାଥ ସାହୁ YVY0579151
ୀ /302184 80 102 273ସଜନୀ େଦଇ ସା େଗାପବ ୁ ମହା ି OR/06/043/046191

ପ ୁ /302185 39 102 274ବିେଘନ୍ଶର ସାଇଁ ପି କାଳ ୀ ସାଇଁ YVY0899393
ୀ /312186 73 102 275େପମଲତା ମହା ି ସା ସାଧଚୁରଣ ମହା ି OR/06/043/046194
ୀ /312187 50 102 276ସଂଜୁବାଳା ମହା ି ସା ନରହରି ମହା ି JTV1462985

ପ ୁ /312188 45 102 277କାବୁଲି ମହା ି ପି ସାଧଚୁରଣ ମହା ି OR/06/043/046197
ୀ /312189 24 102 278ଦି ିମୟୀ ମହା ି ମା ସଂଜୁବାଳା ମହା ି YVY1041359

ପ ୁ /312190 23 102 279ଲିପନୁ ମହା ି ମା ସଂଯବୁାଳା ମହା ି YVY1041383
ପ ୁ /322191 54 102 280ଅଜୁର୍ ନ ବିଶାଳ ପି ମେହଶର ବିଶାଳ OR/06/043/182137
ୀ /322192 52 102 281େଲାଚନୀ ବିଶାଳ ସା ଅଜୁର୍ ନ ବିଶାଳ YVY0091728

ପ ୁ /322193 27 102 282ଅନିଲ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଅଜୁର୍ ନ ବିଶାଳ YVY0554170
ପ ୁ /322194 26 102 283ସନିୁଲ ବିଶାଳ ପି ଅଜୁର୍ ନୀ ବିଶାଳ YVY0782649
ୀ /322195 80 102 284େକୖେକୟୀ ସାଇଁ ସା ବ ୁ ସାଇଁ OR/06/043/046198
ୀ /322196 55 102 285ସୀତା ସାଇଁ ସା ରାମଚ  ସାଇଁ OR/06/043/046200

ପ ୁ /322197 53 102 286ଅନ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ବ ୁ ସାଇଁ OR/06/043/046202
ୀ /322198 49 102 287କସୁମୁ ସାଇଁ ସା ଅନ  ସାଇଁ OR/06/043/046803

ପ ୁ /322199 47 102 288େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ପି ବ ୁ ସାଇଁ OR/06/043/046204
ପ ୁ /322200 37 102 289ଚ ନ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ YVY0091710
ପ ୁ /322201 30 102 290ଚିତନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ YVY0554162
ୀ /322202 26 102 291ନିହାରିକା ସାଇଁ ସା ଚ ନ ସାଇଁ YVY1020999

ପ ୁ /332203 51 102 292ସତଯ୍ବତ ଭୂୟଁା ପି ରତିକା  ଭୂୟଁା YSP0089557
ୀ /332204 47 102 293ମମତା ଭୂୟଁା ସା ସତଯ୍ବତ ଭୂୟଁା YSP0089540

ପ ୁ /332205 20 102 294େଶୟାନୀଲ ଭୂୟଁା ପି ସତଯ୍ବତ ଭୂୟଁା YVY1259266
ପ ୁ /332206 47 102 295କ ନା ମହା ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା ି OR/06/043/046207
ପ ୁ /342207 62 102 296େକଦାର ଚରଣ ଦାସ ପି େଶାଭାନ ଦାସ JTV2722254
ୀ /342208 55 102 297ଶକୀ ଦାସ ସା େକଦାର ଦାସ OR/06/043/046212
ୀ /352209 64 102 298େଶାଭାନୀ େଦଇ ସା ବଂଶୀଧର ସାଇଁ OR/06/043/046215
ପ ୁ /352210 71 102 299ବଂଶୀଧର ସାଇଁ ପି ପାଣ ୁସାଇଁ OR/06/043/046214
ପ ୁ /352211 65 102 300ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ ପି ପାଣ ୁସାଇଁ OR/06/043/046216
ପ ୁ /352212 52 102 301ଅେଶାକ ସାଇଁ ପି ପାଣ ୁସାଇଁ OR/06/043/046218
ୀ /352213 43 102 302ଅନୁପମା ସାଇଁ ସା ଅେଶାକ ସାଇଁ JTV1463363
ୀ /352214 42 102 303ଲିପି ସାଇଁ ସା ଦିପକ କମୁାର ସାଇଁ YVY0281303
ପ ୁ /352215 40 102 304ଦିପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷିଧର ସାଇଁ JTV1463306
ପ ୁ /352216 40 102 305ସେ ାଷ ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ JTV1635754
ପ ୁ /352217 32 102 306ପଦିପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ YVY0184499
ପ ୁ /362218 50 102 307ଖେଗଶର ଖୁ ିଆ ପି ରଘନୁାଥ ଖୁ ିଆ YVY0091744
ୀ /362219 47 102 308ବିେନାଦିନୀ ଖୁ ିଆ ସା ଖେଗଶର ଖୁ ିଆ YVY0091751
ୀ /362220 74 102 309ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ନୃସିଂହ ସାଇଁ OR/06/043/046220
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ୀ /362221 68 102 310ଲଳିତା ସାଇଁ ସା ହେରକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/046223
ପ ୁ /362222 42 102 311ନିର ନ ସାଇଁ ପି ନୃସିଂହ ସାଇଁ OR/06/043/046225
ୀ /362223 41 102 312େଯାଗମାୟା ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ YVY0554188

ପ ୁ /362224 39 102 313େଗାଲଖ ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ JTV1463496
ପ ୁ /362225 39 102 314ଝୁନୁ ସାଇଁ ପି ନୃସିଂହ ସାଇଁ OR/06/043/046226
ପ ୁ /362226 38 102 315ମରୁଲିଧର ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/046776
ୀ /362227 34 102 316ମୀରା ସାଇଁ ସା ମରୁଲୀଧର ସାଇଁ YVY0554196
ୀ /362228 33 102 317ସସିତା ସାଇଁ ସା େଗାଲଖ ସାଇଁ YVY0899179
ୀ /372229 90 102 318ବସ  ବ ିଆ ସା େବୖରାଗୀ ବ ିଆ OR/06/043/046227
ୀ /372230 55 102 319ମିନତୀ ସାଇଁ ସା ବଂଶୀଧର ସାଇଁ OR/06/043/046228

ପ ୁ /382231 32 102 320ଗେଣଷ ରାଉତ ପି େକାଦ  ରାଉତ YVY0899427
ପ ୁ /382232 25 102 321କା ିର୍କ ରାଉତ ପି େକାଦ  ରାଉତ YVY0899443
ୀ /382233 68 102 322ଅନୁପମା ସାହୁ ସା େଦାଳେଗାବି  ସାହୁ YVY0782599

ପ ୁ /382234 26 102 323ସକୁା  ସାହୁ ପି େଦାଳେଗାବି  ସାହୁ YVY0782656
ୀ /382235 69 102 324ଚିତା ଦା ସାଇଁ ସା ରେମଶ ସାଇଁ OR/06/043/046235

ପ ୁ /382236 62 102 325ରବି  ସାଇଁ ପି ଚ ମଣି ସାଇଁ OR/06/043/046236
ୀ /382237 56 102 326ବିେନାଦିନୀ ସାଇଁ ସା ରବି  ସାଇଁ OR/06/043/046237

ପ ୁ /382238 53 102 327ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ ପି ଚ ମଣି ସାଇଁ OR/06/043/046242
ପ ୁ /382239 52 102 328େଦେବ  ସାଇଁ ପି ଚ ମଣି ସାଇଁ OR/06/043/046240
ୀ /382240 50 102 329ସମିୁତା ସାଇଁ ସା କଳୁମଣି ସାଇଁ OR/06/043/046239

ପ ୁ /382241 47 102 330ରାେଜଶ ସାଇଁ ପି ରେମଶ ସାଇଁ OR/06/043/046244
ୀ /382242 47 102 331ପ ୂ ିର୍ମା ସାଇଁ ସା େଦେବ  ସାଇଁ OR/06/043/046241
ୀ /382243 45 102 332ହରପିୟା ସାଇଁ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ JTV1463371

ପ ୁ /382244 44 102 333ରାେକଶ ସାଇଁ ପି ରେମଶ ସାଇଁ OR/06/043/046246
ୀ /382245 42 102 334ସ ର୍ଲତା ସାଇଁ ପି ରେମଶ ସାଇଁ YVY0091769

ପ ୁ /382246 42 102 335ଉେମଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରେମଶ ସାଇଁ JTV1463421
ୀ /382247 38 102 336େମାନାଲିସା ସାଇଁ ପି କଳୂମଣି ସାଇଁ YVY0554014

ପ ୁ /382248 37 102 337ବିଶଜିତ ସାଇଁ ପି ରବି  କମୁାର ସାଇଁ JTV1706837
ୀ /382249 28 102 338ସପୁଭା ସାଇଁ ପି େଦେବ  ସାଇଁ YVY0554048

ପ ୁ /382250 28 102 339ପଭ ନ ସାଇଁ ପି କଳୂମଣୀ ସାଇଁ YVY0554022
ୀ /382251 25 102 340ଗୀତା ଳୀ ସାଇଁ ପି େଦେବ  କମୁାର ସାଇଁ YVY0899567
ୀ /382252 22 102 341ଦି ିମଯୀ ସାଇଁ ପି ପଣୂର୍ଚ  ସାଇଁ YVY1076256

ପ ୁ /392253 70 102 342ଉଦୟନାଥ ବରାଳ ପି ବୃ ାବନ ବରାଳ OR/06/043/046271
ୀ /392254 61 102 343ପେମାଦିନୀ ବରାଳ ସା ଉଦୟନାଥ ବରାଳ OR/06/043/046272

ପ ୁ /392255 44 102 344େହମ  କମୁାର ବରାଳ ପି ଉଦୟ ନାଥ ବରାଳ JTV1463082
ପ ୁ /392256 42 102 345ପଦିପ କମୁାର ବରାଳ ପି ଉଦୟନାଥ ବରାଳ JTV1455880
ପ ୁ /392257 41 102 346ଜିେତ  ବରାଳ ପି ଉଦୟନାଥ ବରାଳ JTV1463041
ୀ /392258 33 102 347ଦିପିକା ବରାଳ ସା ଜିେତ  ବରାଳ YVY0782557
ୀ /392259 40 102 348ପିତୀକା ବରାଳ ସା ପଦୀପ ବରାଳ YVY0281311

ପ ୁ /392260 30 102 349େରାହିତ ବରୁଆ ପି ଅମରେତାଷ ବରୁଆ YVY0281329
ପ ୁ /402261 62 102 350େଗୗରା  ବରାଳ ପି ବୃ ାବନ ବରାଳ OR/06/043/046277
ୀ /402262 50 102 351ନମିତା ବରାଳ ସା େଗୗରା  ବରାଳ OR/06/043/046278
ୀ /402263 31 102 352ଅନୁସୟୁା ବରାଳ ସା େଗୗରା  ବରାଳ YVY1021013

ପ ୁ /402264 29 102 353ଅମିତ କମୁାର ବରାଳ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ବରାଳ YVY0554030
ପ ୁ /402265 26 102 354ଅଶନି ବରାଳ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ବରାଳ YVY0847053
ପ ୁ /412266 44 102 355ସ ୟ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶୀଧର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0281337
ପ ୁ /412267 70 102 356ବାସେୁଦବ ବରାଳ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବରାଳ OR/06/043/046283
ୀ /412268 70 102 357ଯମନୁା ବରାଳ ସା େଲାକନାଥ ବରାଳ OR/06/043/046285
ୀ /412269 59 102 358ନିମର୍ଳା ବରାଳ ସା ବାସେୁଦବ ବରାଳ YVY0091785
ପ ୁ /412270 50 102 359ରାେକଶ ବରାଳ ପି େଲାକନାଥ ବରାଳ OR/06/043/046286
ପ ୁ /412271 46 102 360ବିକାଶ ବରାଳ ପି େଲାକନାଥ ବରାଳ OR/06/043/046287
ୀ /412272 43 102 361ମମତା ବରାଳ ସା ରାେକଶ ବରାଳ JTV1462993
ୀ /412273 35 102 362ରଶତିା ବରାଳ ସା ବିକାଶ ବରାଳ YVY0091801
ପ ୁ /412274 32 102 363ରାେଜଶ ବରାଳ ପି ବାସେୁଦବ ବରାଳ YVY0091793
ପ ୁ /412275 21 102 364ରାହୁଲ ବରାଲ ପି ରାେକଶ କମୁାର ବରାଲ YVY1136076
ପ ୁ /422276 74 102 365ଫକିର ଚରଣ ବରାଳ ପି ଧଷୁାସନ ବରାଳ OR/06/043/046298
ୀ /422277 62 102 366ମମତା ବରାଳ ସା ଫକୀର ଚରଣ ବରାଳ JTV1707074
ପ ୁ /422278 40 102 367ଶଭୁେଜଯ୍ାତି ବରାଳ ପି ଫକୀର ଚରଣ ବରାଳ JTV1455872
ୀ /432279 61 102 368ଉମିର୍ଳା ସାଇଁ ସା ଅନ  ସାଇଁ OR/06/043/046301
ୀ /432280 55 102 369ଗାୟତୀ ସାଇଁ ସା ଭଗବାନ ସାଇଁ OR/06/043/046303
ପ ୁ /432281 47 102 370ମାନସ ସାଇଁ ପି ପବିର ସାଇଁ JTV2571974
ପ ୁ /432282 43 102 371ଦୀପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଭଗବାନ ଚ  ସାଇଁ JTV1707348
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ପ ୁ /432283 37 102 372ସତିୁର ନ ସାଇଁ ପି ଅନ  ସାଇଁ JTV1706845
ପ ୁ /432284 29 102 373ପସନଜିତ ସାଇଁ ପି ଭଗବାନ ସାଇଁ YVY0553891
ପ ୁ /442285 29 102 374ସତିଶ କମୁାର େଜନା ପି ହରିହର େଜନା YVY0553743
ପ ୁ /442286 43 102 375ଶେୁଭ ୁ ରାୟ ପି ରଣଜିତ ସାଇଁ YVY0554006
ପ ୁ /442287 51 102 376ଅଭିରାମ େସନ୍ ପି ଝରି େସନ୍ YVY0091819
ୀ /442288 76 102 377ସେୁଲଖା ସାଇଁ ସା ପବିର ସାଇଁ JTV2722247

ପ ୁ /442289 50 102 378ରଣଜିତ ସାଇଁ ପି ପବିର ସାଇଁ JTV2571966
ୀ /442290 46 102 379ମମତା ସାଇଁ ସା ମାନସ ସାଇଁ JTV2722304

ପ ୁ /442291 40 102 380େଗାପାଳ ସାଇଁ ପି ପବିର ସାଇଁ JTV2722130
ୀ /442292 38 102 381ମଧସିୁତା ସାଇଁ ସା ଦୀପକ କମୁାର ସାଇଁ YVY0556787

ପ ୁ /452293 48 102 382ନାରାୟଣ େଗୗଡ ପି ହୃଷିେକଶ େଗୗଡ YVY0091843
ୀ /452294 41 102 383ନମିତା େଗୗଡ ସା ନାରାୟଣ େଗୗଡ YVY0091835

ପ ୁ /462295 75 102 384ହେରକୃ  ସାଇଁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାଇଁ OR/06/043/046307
ୀ /462296 60 102 385ମାମି ସାଇଁ ସା ହେରକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/046308

ପ ୁ /462297 60 102 386େଗାବି  ଚ  ସାଇଁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାଇଁ OR/06/043/046309
ୀ /462298 40 102 387ଖସିୁଲତା ସାଇଁ ସା େଗାବି  ଚ  ସାଇଁ YVY0091850

ପ ୁ /462299 31 102 388ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ YVY0429266
ପ ୁ /462300 24 102 389ଜଗନନ୍ ାଥ ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ YVY0966085
ପ ୁ /472301 55 102 390ଶ ଷର୍ଣ ବାରିକ ପି ବୁ ିଆ ବାରିକ JTV1484112
ପ ୁ /472302 54 102 391ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ ପି ଅଥାନି ପଧାନ JTV1462969
ପ ୁ /472303 36 102 392େହମ କମୁାର ପଧାନ ପି ଠାକରୁ ପଧାନ JTV2680148
ପ ୁ /472304 36 102 393ସଭୁାଶଷି ରାଉଳ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଉଳ JTV2722205
ପ ୁ /472305 34 102 394ଅମେରଶ ରାଉଳ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଉଳ JTV2722213
ପ ୁ /472306 74 102 395ଧିେର  ସାଇଁ ପି ନବଘନ ସାଇଁ JTV1456060
ୀ /472307 70 102 396ନିହାରିକା ସାଇଁ ସା ଧିେର  ସାଇଁ OR/06/043/046322

ପ ୁ /472308 65 102 397ଅଭିରାମ ସାଇଁ ପି ବୃ ାବନ ସାଇଁ OR/06/043/046314
ପ ୁ /472309 62 102 398ଅନିରୁ  ସାଇଁ ପି ବୃ ାବନ ସାଇଁ OR/06/043/046316
ୀ /472310 60 102 399ଲଳିତା ସାଇଁ ସା ଅଭିରାମ ସାଇଁ OR/06/043/046315

ପ ୁ /472311 54 102 400ନିର ନ ସାଇଁ ପି ବୃ ାବନ ସାଇଁ OR/06/043/046318
ୀ /472312 51 102 401ନୟନା ସାଇଁ ସା ଅନିରୁ  ସାଇଁ OR/06/043/046317

ପ ୁ /472313 51 102 402ବଚନ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ବୃ ାବନ ସାଇଁ YVY1255934
ୀ /472314 41 102 403ବାସ ି ସାଇଁ ସା ବଚନ ସାଇଁ JTV1707470

ପ ୁ /472315 40 102 404େଦବାଶଷି ସାଇଁ ପି ଅଭିରାମ ସାଇଁ JTV1456086
ପ ୁ /472316 37 102 405ସେୁଵଂଦୂ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଧୀେର  ସାଇଁ YVY0729996
ୀ /472317 36 102 406ଅନୁସୟା ସାଇଁ ସା େଦବାଶଷି୍ ସାଇଁ YVY0899476

ପ ୁ /472318 32 102 407ବିଶପତାପ ସାଇଁ ପି ଅନିରୁ  ସାଇଁ YVY0184515
ପ ୁ /472319 32 102 408ଆଶଷି କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅଭିରାମ କମୁାର ସାଇଁ YVY0184523
ୀ /472320 30 102 409ସନୁ ା ସାଇଁ ସା ବିଶପତାପ ସାଇଁ YVY1021039
ୀ /472321 19 102 410ସାତୀ ସାଗରିକା ସାଇଁ ପି ବଚନ କମୁାର ସାଇଁ YVY1247964

ପ ୁ /482322 93 102 411କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସାଇଁ ପି ନବଘନ ସାଇଁ OR/06/043/046323
ୀ /482323 83 102 412କମଳା ସାଇଁ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/046324
ୀ /482324 59 102 413େରଣବୁାଳା ସ୍ଵାଇଁ ସା ନାରାୟଣ ସ୍ଵାଇଁ YVY1143841

ପ ୁ /482325 52 102 414ଅକ୍ଷୟ ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସାଇଁ JTV1463140
ପ ୁ /482326 50 102 415ସେୁବାଧ ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/046327
ପ ୁ /482327 48 102 416ଶରତ ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/046791
ୀ /482328 38 102 417ମମିତା ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ସାଇଁ YVY0091884
ୀ /482329 36 102 418ସମିୁତା ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ସାଇଁ YVY0091876
ୀ /492330 36 102 419ସ ର୍ଲତା ରାଉଳ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉଳ YVY1021021

ପ ୁ /492331 75 102 420ନିେରାଦ ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ OR/06/043/046330
ପ ୁ /492332 71 102 421ବସ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ OR/06/043/046332
ପ ୁ /492333 67 102 422କୃ  ଚ  ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ YVY1222512
ୀ /492334 64 102 423ଉମାରାଣି ସାଇଁ ସା ନିେରାଦ ସାଇଁ OR/06/043/046331
ୀ /492335 58 102 424ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା ବସ  କମୁାର ସାଇଁ OR/06/043/046333
ୀ /492336 55 102 425ଲାବଣଯ୍ବତୀ ସାଇଁ ସା କୃ ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/246335
ପ ୁ /492337 40 102 426ରାେଜ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ନିେରାଦ କମୁାର ସାଇଁ JTV1455591
ପ ୁ /492338 38 102 427ଜିେତ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ନିେରାଦ କମୁାର ସାଇଁ JTV1455757
ପ ୁ /492339 35 102 428ସମେର  କମୁାର ସାଇଁ ପି ବସ  କମୁାର ସାଇଁ JTV2680031
ୀ /492340 32 102 429ସସିୁତା ସାଇଁ ପି ବସ  କମୁାର ସାଇଁ YVY0184531
ପ ୁ /492341 30 102 430ଅମେର  ସାଇଁ ପି ବସ  ସାଇଁ YVY0553859
ପ ୁ /492342 29 102 431ଦିପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ YVY0553867
ୀ /502343 54 102 432ଶଶ ିେସଠୀ ସା ଅଭିରାମ େସଠୀ YVY0091892
ପ ୁ /502344 34 102 433ପଦୀପ କମୁାର େସଠୀ ପି ଅଭିରାମ େସଠୀ YVY0091900
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ୀ /512345 55 102 434ଉମା େବେହରା ସା ଶବି େବେହରା OR/06/043/046344
ପ ୁ /512346 47 102 435ଚକଧର େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା OR/06/043/046349
ୀ /512347 46 102 436ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା OR/06/043/046346
ୀ /512348 42 102 437ସସିତା େବେହରା ସା ଚକଧର େବେହରା JTV2680627
ୀ /512349 24 102 438ରୂପାଲୀ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YVY1222629

ପ ୁ /512350 20 102 439ଅଭିରାମ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YVY1222447
ପ ୁ /522351 48 102 440ରବି  େବେହରା ପି ଯଦୁମଣି େବେହରା OR/06/043/046357
ପ ୁ /522352 43 102 441ଜଗବ ୁ େବେହରା ପି ଯଦୁମଣି େବେହରା OR/06/043/046360
ପ ୁ /522353 43 102 442ବଳରାମ େବେହରା ପି ଯଦୁମଣି େବେହରା OR/06/043/046361
ପ ୁ /522354 44 102 443ଅଜୟ ଦାସ ପି ଦିଜବର ଦାସ YVY0091967
ପ ୁ /522355 59 102 444ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ ପି ଉ ବ ପଧାନ YVY0091942
ୀ /522356 49 102 445ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ YVY0091959

ପ ୁ /522357 46 102 446େକୖଳାସ ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ YVY0091918
ୀ /522358 41 102 447ରଶିତା ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ସାହୁ YVY0091926

ପ ୁ /522359 37 102 448ମେନାହର ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ YVY0091934
ପ ୁ /532360 42 102 449ପସନନ୍  େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YVY0091975
ପ ୁ /552361 61 102 450ଅସିତ ବଶାକ ପି ତାରାପଦ ବଶାକ YVY0091983
ୀ /552362 39 102 451ରାନୁ େବେହରା ସା କାତିର୍କ ଚଂଦ େବେହରା YVY1136092

ପ ୁ /552363 32 102 452କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା ପି ଶବିପଶାଦ େବେହରା YVY0092007
ପ ୁ /552364 30 102 453ସତଯ୍ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଆ ର୍ଚ  େବେହରା YVY0092015
ପ ୁ /552365 63 102 454ସପନ ମିତ ପି ଇ ୁଭୂଷଣ ମିତ YVY0091991
ପ ୁ /562366 39 102 455ପସନନ୍  େବେହରା ପି ଦାେମାଦର େବେହରା JTV1455864
ୀ /562367 60 102 456େହମ େଦଇ ସା ଦାେମାଦର େବେହରା JTV1456045

ପ ୁ /562368 40 102 457ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ ପି ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ JTV2497477
ୀ /562369 38 102 458ସପୁଭା ପଧାନ ସା ପଦୀପକମୁାର ପଧାନ JTV2680619

ପ ୁ /572370 56 102 461ପଭାତ କମୁାର ସାବତ୍ ପି ଦ ପାଣି ସାବତ୍ JTV2722023
ୀ /572371 51 102 462ଅନୀତା ସାବତ୍ ସା ପଭାତ ସାବତ୍ JTV2722015

ପ ୁ /582372 43 102 463ଚ ମଣି େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା JTV1483973
ୀ /582373 35 102 464େସନ୍ହଲାତା େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା JTV2680924

ପ ୁ /582374 34 102 465ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା JTV2680841
ୀ /592375 80 102 466ଲକ୍ଷୀପୀୟା େବେହରା ସା ଦାଶରଥି େବେହରା OR/06/043/046390
ୀ /592376 48 102 467କନକଲତା େବେହରା ସା ଆନ  େବେହରା OR/06/043/046392

ପ ୁ /592377 48 102 468ରବି  େବେହରା ପି ଦାଶରଥି େବେହରା OR/06/043/046393
ୀ /592378 26 102 469ମଧସିୁତା େବେହରା ପି ଆନ  ଚ  େବେହରା YVY1222371
ୀ /592379 38 102 470ପଜ୍ଞା ପରିମିତା ମହା ି ସା େମାହନ କମୁାର େବେହରା YVY0847178

ପ ୁ /592380 49 102 471ପତାପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ନାୟକ YVY0092023
ପ ୁ /592381 45 102 472ପଶନନ୍ କମୁର ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନାୟକ JTV2679819
ପ ୁ /592382 36 102 473ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ନାୟକ YVY0092031
ୀ /592383 39 102 474ଅରୁ ତୀ ସାଇଁ ସା ଯେଶାମ  ସାମଲ YVY0847434
ୀ /602384 22 102 475ଅନନଯ୍ା ଅନି ିତା  ପି େଚୖତନଯ୍ ଚ  େବେହରା YVY1222413
ୀ /602385 22 102 476ଅନନଯ୍ା ଅନୀଂଦିତା  ସା େବେହରା େବେହରା YVY1198662
ପ ୁ /602386 67 102 477କୃ ଚ  େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା OR/06/043/046397
ୀ /602387 62 102 478ଶା ିଲତା େବେହରା ସା କୃ ଚ  େବେହରା OR/06/043/046398

ପ ୁ /602388 58 102 479େଚୖତନଯ୍ େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା OR/06/043/046399
ପ ୁ /602389 40 102 480େମାହନ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା JTV1455518
ପ ୁ /602390 39 102 481େକତନ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା JTV1455500
ୀ /602391 34 102 482େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା JTV2497857
ୀ /602392 54 102 483ପ ୁ ଲତା ଦଳାଇ ସା େଚୖତନଯ୍ େବେହରା YVY0810531

ପ ୁ /612393 74 102 484ଦୁଖିଶଯ୍ାମ େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା OR/06/043/046414
ୀ /612394 65 102 485ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ଦୁଖିଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/043/046415
ପ ୁ /612395 38 102 486କହନ୍ଚୁରଣ େବେହରା ପି ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ େବେହରା JTV1456169
ପ ୁ /612396 37 102 487ଶା ନୁ କମୁାର େବେହରା ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ େବେହରା JTV2735462
ୀ /622397 67 102 488ମାଳତୀ େବେହରା ସା ପବନ େବେହରା OR/06/043/046420
ପ ୁ /622398 54 102 489ବଂଶଧିର େବେହରା ପି ପବନ େବେହରା OR/06/043/045421
ୀ /622399 47 102 490ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା JTV1463413
ପ ୁ /622400 46 102 491ମରୁଲିଧର େବେହରା ପି ପବନ େବେହରା OR/06/043/045422
ପ ୁ /622401 44 102 492ବାବୁଲି େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା YVY0553719
ପ ୁ /622402 43 102 493ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ପବନ େବେହରା JTV1463520
ୀ /622403 37 102 494ର ିତା େବେହରା ସା ମରୁଲୀଧର େବେହରା YVY0553735
ୀ /622404 37 102 495ରଶତିା େବେହରା - ବଂଶୀଧର େବେହରା YVY1259183
ପ ୁ /622405 36 102 496ଛବି େବେହରା ପି ପବନା େବେହରା JTV2680643
ୀ /622406 36 102 497ପତିମା େବେହରା ସା ବାବୁଲି େବେହରା YVY0553727
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ପ ୁ /622407 34 102 498ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି ପବନ େବେହରା JTV2680510
ୀ /622408 31 102 499ଗୀତା େବେହରା ସା ପ ାନନ େବେହରା YVY0846832
ୀ /622409 31 102 500ଅହଲଯ୍ା େବେହରା ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା YVY0555078

ପ ୁ /622410 26 102 501କ୍ଷମା ସାଗର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା YVY0821868
ୀ /632411 60 102 502ମିନତୀ ନାୟକ ସା ନରହରି ନାୟକ OR/06/043/046424

ପ ୁ /632412 42 102 503ମାନସ ରଂଜନ ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ JTV1483981
ପ ୁ /632413 42 102 504ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ JTV1455898
ପ ୁ /632414 38 102 505ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ JTV2680577
ୀ /632415 37 102 506ଅନିତା ନାୟକ ସା ମାନସ ର ନ ନାୟକ YVY1156124
ୀ /632416 32 102 507ଅନିତା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YVY0847145
ୀ /642417 65 102 508ତିେଳା ମା ଦାସ ସା ରାମଚ  ଦାସ YVY0984427

ପ ୁ /642418 54 102 509କୃ ଚ  ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ OR/06/043/046430
ପ ୁ /642419 50 102 510ବାଇଧର ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ OR/06/043/046431
ପ ୁ /642420 46 102 511ଦୁଷ  ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ JTV1484237
ପ ୁ /642421 44 102 512ରବୀ  ଦାସ ମା ତିେଳା ମା ଦାସ YVY0729806
ୀ /642422 40 102 513ସସିତା ଦାସ ସା କୃ ଚ  ଦାସ YVY0281352
ୀ /642423 38 102 514ପ ୁ ା ଳୀ ଦାସ ସା ଦୁଃସ  ଦାସ JTV2497774
ୀ /642424 38 102 515ଅନୁସୟା ଦାସ ସା ବାଇଧର ଦାସ YVY0281345

ପ ୁ /642425 50 102 516ସଧୁାକର ମହା ି ପି ରତନ୍ ାକର ମହା ି JTV1484047
ପ ୁ /652426 72 102 517କାଶନିାଥ ଦାସ ମା ତବତିଧା ଦାସ YVY1020825
ପ ୁ /652427 57 102 518ପିତବାସ ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/043/046435
ୀ /652428 48 102 519େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣି ଦାସ ସା ପିତବାସ ଦାସ OR/06/043/046799
ୀ /652429 24 102 520ସସିତା ଦାସ ପି ପିତବାସ ଦାସ YVY1222405

ପ ୁ /662430 36 102 521କା ର୍ୀକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ ରଶଣ ସାହୁ YVY0555086
ୀ /662431 38 102 522ସବିତା ତରାଇ ପି ଜ୍ଞାନ ରାଉତ JTV2684058

ପ ୁ /672432 55 102 523ସଧୁାକର େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା OR/06/043/046444
ୀ /672433 53 102 524ବାସ ି େବେହରା ସା ସଧୁାକର େବେହରା OR/06/043/046445

ପ ୁ /672434 51 102 525ସ ୟ େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା OR/06/043/046446
ୀ /672435 39 102 527ର ଲୁତା େବେହରା ସା ସ ୟ େବେହରା JTV1455997

ପ ୁ /672436 46 102 528ପଫଲୁ େବେହରା ପି ପରିଆ େବେହରା YVY0092064
ୀ /672437 40 102 529ସାବିତୀ େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା YVY0092056
ୀ /672438 37 102 530ସପନ୍ା ରାଣୀ େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା YVY0569681

ପ ୁ /672439 32 102 531ଚ ନ କମୁାର େବେହରା ପି ସଧୁାକର େବେହରା YVY0281360
ପ ୁ /672440 31 102 532ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା YVY0553701
ୀ /672441 37 102 533ଦମୟ ୀ ଦାସ ସା ନରହରି ଦାସ YVY0554311

ପ ୁ /672442 44 102 534ନିଳମଣି ନାୟକ ପି ଶଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YVY0554501
ୀ /672443 36 102 535ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ନିଳମଣି ନାୟକ YVY0554329

ପ ୁ /682444 58 102 536ଅଭୟ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/043/046454
ପ ୁ /682445 58 102 537ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/043/046453
ପ ୁ /682446 50 102 538ଅଜୟ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/043/046455
ୀ /682447 47 102 539କ ନା େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା JTV1455989
ୀ /682448 42 102 540ନମିତା େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା JTV2680502
ୀ /682449 38 102 541ସସିତା େବେହରା ସା ଅଭୟ େବେହରା JTV1455641

ପ ୁ /682450 23 102 542ସିବାନୀ େବେହରା ପି ଆେଶାକକମୁାର େବେହରା YVY1075944
ପ ୁ /682451 22 102 543ଭବାନୀ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା YVY1075936
ପ ୁ /682452 22 102 544ଆତିଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭୟ େବେହରା YVY1156116
ପ ୁ /682453 20 102 545ଅତୁଲ େବେହରା ପି ଅଭୟ େବେହରା YVY1222611
ୀ /702454 22 102 546େସଫାଳି ମିଶା ମା ସଷୁମା ତିପାଠୀ YVY1155159

ପ ୁ /702455 85 102 547ହର ପସାଦ ତିପାଠୀ ପି ବିଶନାଥ ତିପାଠୀ YVY0092106
ୀ /702456 72 102 548ଚାରୁଲତା ତିପାଠୀ ସା ହରପସାଦ ତିପାଠୀ YVY0092072
ପ ୁ /702457 57 102 549ଅରୁଣ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ହରପସାଦ ତିପାଠୀ YVY0092122
ୀ /702458 48 102 550ଅନୀମା ତିପାଠୀ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0092098
ୀ /702459 41 102 551େରଖା ତିପାଠୀ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0092114
ପ ୁ /702460 55 102 552ଦିଲିପ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ହରପସାଦ ତିପାଠୀ YVY0092080
ୀ /702461 52 102 553ସଷୁମା ତୀପାଠି ସା କ ତରୁ ମିଶ YVY0846865
ପ ୁ /702462 30 102 554ଆଶେୁତାଷ ତୀପାଠି ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ତୀପାଠି YVY0846873
ୀ /702463 28 102 555ପଲଵୀ ତିପାଠୀ ପି ଶ୍ଯାମ ସ ୁ ର ତିପାଠୀ YVY1156140
ୀ /702464 21 102 556ପଲିଶୀ ତିପାଠୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY1155134
ୀ /712465 35 102 557ବନମିତା ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ YVY0281386
ପ ୁ /712466 31 102 558ଭବାନୀ ଶ ର ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ YVY0281378
ପ ୁ /712467 57 102 559ସି ାଥର୍  ପତି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପତି YVY0092148
ୀ /712468 55 102 560ସସିୁତା ତିପାଠୀ ସା ସି ାଥର୍  ପତି YVY0092130
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ପ ୁ /722469 68 102 561େକୖଳାସଚ  ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ JTV2722395
ୀ /722470 56 102 562ମିନାକମୁାରୀ ଦାସ ସା େକୖଳାସ ଦାସ JTV2722197

ପ ୁ /722471 36 102 563ରାଜୁ ସାହୁ ପି ରମାନାଥ ସାହୁ YVY0281402
ୀ /722472 31 102 564ପଜ୍ଞା ଷଡ ୀ ପି ପଶା  ଷଡ ୀ YVY0281394
ୀ /722473 27 102 565ମନିଷା ସାଇଁ ପି େଗୗରହରି ସାଇଁ YVY0847418

ପ ୁ /722474 25 102 566କା ିର୍କ ଚ  ସାଇଁ ପି େଗୗରହରି ସାଇଁ YVY0899278
ପ ୁ /732475 44 102 567ଅବନୀ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବିେଶାଇ JTV1707322
ୀ /732476 50 102 568କସୁମୁଲତା ଦାସ ସା ଭଗବାନ ଦାସ JTV1706886

ପ ୁ /732477 25 102 569ବିର  ିନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ YVY1259142
ପ ୁ /732478 23 102 570ବିକାଶ ର ନ ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ YVY1259159
ପ ୁ /732479 44 102 571ହରିହର ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ JTV1455419
ପ ୁ /732480 29 102 572ଟୁନା ନାୟକ ପି ସୀମା ଳ ନାୟକ YVY0554337
ୀ /732481 37 102 573ର ିତା ପ ା ସା ପେମାଦ କମୁାର ପ ା YVY0554345

ପ ୁ /732482 28 102 574ଶବିରାମ ରଣା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ରଣା YVY0554519
ୀ /732483 50 102 575ଲଳିତା େସଠୀ ସା ଶରତ େସଠୀ JTV1456243

ପ ୁ /742484 73 102 576ହରିହର େବେହରା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା JTV1455302
ୀ /742485 42 102 577କ ନା େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା YVY0966796
ୀ /742486 40 102 578ସରସତୀ େବେହରା ସା ହରିହର େବେହରା JTV1456201
ୀ /742487 40 102 579ସମିୁତା େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା JTV1456193

ପ ୁ /742488 25 102 580ଅବିନାଶ େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା YVY0966804
ପ ୁ /752489 73 102 581ବଲି ମହାରଣା ପି ପରମାନ  ମହାରଣା YVY0184580
ପ ୁ /752490 48 102 582ରେହମନ ମହାରଣା ପି ବଲି ମହାରଣା OR/06/043/046794
ପ ୁ /752491 39 102 583ହରେମାହନ ମହାରଣା ପି ବଲି ମହାରଣା JTV1706811
ୀ /752492 37 102 584ଶ ା ଳୀ ମହାରଣା ସା ରେହମନ ମହାରଣା YVY0093575
ୀ /752493 36 102 585ସବିତା ମହାରଣା ପି ବଲି ମହାରଣା YVY0092155
ୀ /752494 69 102 586ଟିକି ମହାରଣା ସା ବଲି ମହାରଣା OR/06/043/046474

ପ ୁ /762495 60 102 588ଜମର୍ାନି ମହାରଣା ପି େବଣଧୁର ମହାରଣା OR/06/043/046471
ୀ /762496 51 102 589ଗୀତା ଳି ମହାରଣା ସା ଜମର୍ାନି ମହାରଣା OR/06/043/046472

ପ ୁ /762497 45 102 590ଜାପାନୀ ମହାରଣା ପି େବଣଧୁର ମହାରଣା JTV1462928
ୀ /762498 41 102 591ସୀତା ମହାରଣା ସା ଜାପାନୀ ମହାରଣା YVY0092163
ୀ /762499 20 102 592ରାନୀ ମହାରଣା ପି ଜମର୍ାନୀ ମହାରଣା YVY1222603
ୀ /772500 71 102 593ବୀଣା ମହାରଣା ସା କାଳ ି ମହାରଣା OR/06/043/046476

ପ ୁ /772501 43 102 594ଶୀଧର ମହାରଣା ପି କାଳ ୀ ମହାରଣା JTV1455393
ପ ୁ /772502 42 102 595ଲକ୍ଷିଧର ମହାରଣା ପି କାଳ ୀ ମହାରଣା JTV1455336
ୀ /772503 37 102 596ବନିତା ମହାରଣା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା YVY0847442

ପ ୁ /782504 38 102 597ଶବି ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା JTV2722098
ୀ /782505 34 102 598ରଶତିା ମହାରଣା ସା ଶବି ପସାଦ ମହାରଣା YVY0092189
ୀ /782506 33 102 599ପି ି  ମହାରଣା ସା ରାମ ଚ  ମହାରଣା YVY0847152

ପ ୁ /782507 31 102 600ରାମ ଚ  ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା YVY0847186
ପ ୁ /792508 53 102 603ରମାକା  ବିଶାଳ ପି ନଟବର ବିଶାଳ YVY0846824
ୀ /792509 49 102 604କବିତା ବିଶାଳ ସା ରମାକା  ବିଶାଳ YVY0846840
ପ ୁ /792510 39 102 605ବିଶ ପକାଶ ବିଶାଳ ପି ପଫଲୁ ବିଶାଳ YVY0846907
ୀ /792511 32 102 606ଦି ି ବିଶାଳ ସା ବିଶ ପକାଶ ବିଶାଳ YVY0846899

ପ ୁ /792512 62 102 607ଠୁକ ମହାରଣା ପି ପରମାନ  ମହାରଣା OR/06/043/046480
ୀ /792513 58 102 608ସରସତୀ ମହାରଣା ସା ଠୁକ ମହାରଣା OR/06/043/046481

ପ ୁ /792514 50 102 609କଳୁମଣି ମହାରଣା ପି ଆତୁଳ ମହାରଣା YVY0092197
ୀ /792515 45 102 610କନକ ମହାରଣା ସା କଳୁମଣୀ ମହାରଣା YVY0092205

ପ ୁ /792516 42 102 611ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା ପି ଠୁକ ମହାରଣା JTV1455740
ପ ୁ /792517 36 102 612ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଠୁକ ମହାରଣା JTV2680874
ୀ /792518 38 102 613ପ ୁ ା ଳୀ ମହାରଣା ସା ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା YVY0847087
ପ ୁ /802519 75 102 614ରମାନାଥ ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ ପି ବାସେୁଦବ ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ YVY0966747
ପ ୁ /802520 41 102 615ଅମର ର ନ ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ ପି ରମାନାଥ ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ YVY0966754
ୀ /802521 37 102 616େସୗଦାମିନୀ ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ ସା ଅମର ର ନ ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ YVY0966762
ୀ /802522 66 102 617ଫଲୂ େଦଇ ସା ଲକ୍ଷଣ େସଠୀ OR/06/043/046492
ପ ୁ /802523 48 102 618ନିମର୍ଳ େସଠୀ ପି ଲକ୍ଷଣ େସଠୀ YVY0092213
ପ ୁ /802524 46 102 619ନିର ନ େସଠୀ ପି ଲକ୍ଷଣ େସଠୀ JTV1455351
ୀ /822525 28 102 620ପଜ୍ଞା ପରମିତା ପଧାନ ପି ପଫଲୁଚ  ପଧାନ YVY1143767
ୀ /822526 26 102 621ମଧସିୁତା ପଧାନ ପି ପଫଲୁ ଚ  ପଧାନ YVY1041300
ୀ /822527 25 102 622ସମିର୍ ା ପଧାନ ପି ପଫଲୁ ଚ  ପଧାନ YVY1041466
ୀ /822528 23 102 623ବି ୁପିୟା ପଧାନ ପି ପଫଲୁ ଚ  ପଧାନ YVY1041318
ୀ /822529 21 102 624ଲକ୍ଷୀପିୟା ପଧାନ ପି ପଫଲୁ ଚଦ ପଧାନ YVY1142744
ପ ୁ /822530 63 102 625ପଫଲୁ ଚ  ପଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପଧାନ JTV1463025
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ୀ /822531 52 102 626ର ୀତା ପଧାନ ସା ପଫଲୁ ଚ  ପଧାନ JTV1463017
ପ ୁ /832532 46 102 627ପରମାନ  ପରିଡା ପି କଳୁମଣୀ ପରିଡା YVY0810515
ୀ /832533 41 102 628ଚ ଳା ପରିଡା ପି ପରମାନ  ପରିଡା YVY0810523
ୀ /832534 47 102 629ମ ଲୁତା ପଧାନ ସା ରାଜ ପଧାନ JTV2722494

ପ ୁ /832535 44 102 630ପଦୀପ ପଧାନ ପି ମସୁନିୁ ପଧାନ JTV2497824
ୀ /832536 37 102 631ସତଯ୍ଭାମା ପଧାନ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଧାନ YVY0846915

ପ ୁ /832537 44 102 632ଦିଲିପ କମୁାର ପଧାନ ପି ମଷିୂ ପଧାନ JTV1455609
ୀ /832538 43 102 633ସଂଘମିତା ପଧାନ ସା ଦିଲିପ ପଧାନ JTV1707264

ପ ୁ /832539 39 102 634ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଧାନ ପି ମଷୂନୁୀ ପଧାନ JTV1463231
ପ ୁ /832540 52 102 635ମ ରଧର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YVY0847244
ପ ୁ /832541 52 102 636ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ପହଲି ସାହୁ YVY0846931
ୀ /832542 41 102 637ପଶା ି ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ YVY0846923
ୀ /832543 41 102 638େବବିନା ସାହୁ ସା ମ ରଧର ସାହୁ YVY0847210
ୀ /842544 52 102 639ଲକ୍ଷୀ େଦଈ ସା ବାସେୁଦବ ମହାରଣା OR/06/043/046525

ପ ୁ /842545 65 102 641କାଶୀନାଥ ମହାରଣା ପି ମେହ  ମହାରଣା OR/06/043/046526
ପ ୁ /842546 54 102 642ସକୁା  ମହାରଣା ପି ମେହ  ମହାରଣା OR/06/043/046528
ୀ /842547 47 102 643ସରସତୀ ମହାରଣା ସା କାଶୀନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/046527

ପ ୁ /842548 38 102 644ହୃଷିେକଶ ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା JTV1463447
ପ ୁ /842549 38 102 645ମିନେକତନ ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା JTV2679975
ପ ୁ /842550 33 102 646ଗରୁୁଚରଣ ମହାରଣା ପି କାଶନିାଥ ମହାରଣା JTV2680395
ୀ /842551 30 102 647ପଭାବତୀ ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା YVY0847046

ପ ୁ /842552 23 102 648ସତଯ୍ବତ ମହାରଣା ପି ସକୁା  ମହାରଣା YVY1020981
ପ ୁ /842553 29 102 649ରାମଚ  ମହାରଣା ପି କାଶନିାଥ ମହାରଣା YVY0554527
ପ ୁ /842554 29 102 650ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା YVY0554535
ପ ୁ /842555 25 102 651ନିର ନ ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା YVY1041391
ୀ /842556 24 102 652ରୀନାରାଣୀ ମହାରଣା ସା ହୃଷିେକଶ ମହାରଣା YVY1258102

ପ ୁ /852557 50 102 653ରବି  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଭାଗବତ ବିଶାଳ JTV2680718
ୀ /852558 45 102 654ନିମର୍ଳା ବିଶାଳ ସା ରବି  କମୁାର ବିଶାଳ JTV2680700

ପ ୁ /852559 76 102 655ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଚୗହାନ ପି ମେନାର ନ େଚୗହାନ YVY0899500
ପ ୁ /852560 44 102 656କଲୁଦୀପ େଚୗହାନ ପି ସଧୁଁାଶ ୁେଶଖର େଚୗହାନ YVY0899534
ପ ୁ /852561 46 102 657ଅନାମ ଚରଣ ଦାସ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଦାସ JTV1707199
ପ ୁ /852562 44 102 658ଶରତ ଚ  େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା JTV1707306
ପ ୁ /852563 69 102 659ପ ୂ ର୍ଚ  କାୟସ ପି ଦିଗମର କାୟସ JTV1707439
ପ ୁ /852564 47 102 660ପଫଲୁ ଖଟୁଆ ପି ଖଲି ଖଟୁଆ YVY0730093
ୀ /852565 37 102 661ସସିତା ପ ନାୟକ ସା ଅନାମ ଚରଣ ଦାସ YVY0092221

ପ ୁ /872566 55 102 662ତରୁଣକା ି ସାଇଁ ପି ବିପଚରଣ ସାଇଁ JTV1484260
ପ ୁ /882567 68 102 663ଅଭୟ ଚରଣ ମହା ି ପି ଉ ବ ମହା ି OR/06/044/500235
ୀ /882568 60 102 664ତିେଳାତମା ମହା ି ସା ଅଭୟ ଚରଣ ମହା ି OR/06/044/500236

ପ ୁ /882569 38 102 665ସାଇପଦ ମହା ି ପି ଅଭୟ ଚରଣ ମହା ି JTV1456185
ପ ୁ /892570 70 102 666ସଦାନ  ସାହୁ ପି ବାଜ ସାହୁ YVY1340389
ୀ /892571 64 102 667େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ସଦାନ  ସାହୁ OR/06/043/046564
ପ ୁ /892572 43 102 668ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ OR/06/043/046798
ପ ୁ /892573 41 102 669ନିର ନ ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ YVY0729764
ପ ୁ /902574 60 102 670ତିେଲାଚନ ବାରିକ ପି ଭୀମ ବାରିକ OR/06/043/046569
ୀ /902575 52 102 671ବିଦଯ୍ଲୁତା ବାରିକ ସା ତିେଲାଚନ ବାରିକ OR/06/043/046570

ପ ୁ /902576 40 102 672ନିର ନ ବାରିକ ପି ତିେଲାଚନ ବାରିକ JTV1484138
ପ ୁ /902577 29 102 673ରାେକଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି କ୍ଷୀର ମହାରଣା YVY0846816
ପ ୁ /912578 74 102 674ଫକୀର ଚରଣ ରାଉତ ପି କମୁର ରାଉତ OR/06/043/046572
ୀ /912579 62 102 675ନୟନା ରାଉତ ସା ଫକୀର ରାଉତ OR/06/043/046573
ପ ୁ /912580 39 102 676ପଭୁର ନ ରାଉତ ପି ଫକୀର ରାଉତ JTV1551795
ପ ୁ /912581 38 102 677ବିଶରଂଜନ ରାଉତ ପି ଫକୀର ଚରଣ ରାଉତ JTV1707009
ୀ /912582 34 102 678ସଭୁଦା ମ ରୀ ରାଉତ ପି ଫକିର ଚରଣ ରାଉତ JTV2497931
ୀ /912583 29 102 679ସପନ୍ା ରାଉତ ସା ପଭୁର ନ ରାଉତ YVY0899245
ୀ /922584 44 102 680ମମତାମୟୀ ପଧାନ ସା ଶଭୁ ର ନ ପଧାନ JTV2721975
ୀ /922585 43 102 681ପେମାଦିନୀ ପଧାନ ସା ଦୀ ି ର ନ ପଧାନ JTV2722122
ପ ୁ /922586 50 102 682ନିର ନ ପଧାନ ପି ହରିହର ପଧାନ OR/06/043/046577
ପ ୁ /922587 47 102 683ଦୀ ିରଂଜନ ପଧାନ ପି ହରିହର ପଧାନ JTV1462977
ୀ /922588 45 102 684ଲକ୍ଷୀପିୟା ପଧାନ ସା ନିର ନ ପଧାନ JTV1462894
ପ ୁ /922589 45 102 685ଶଭୁ ର ନ ପଧାନ ପି ହରିହର ପଧାନ OR/06/043/046795
ୀ /932590 77 102 686ଉଷାରାଣୀ ଦାଶ ସା ବଳରାମ ଦାଶ JTV1551803
ପ ୁ /932591 55 102 687ସନୁୀଲ କମୁାର ଦାଶ ପି ବଳରାମ ଦାଶ JTV1551787
ୀ /932592 51 102 688ରଂଜିତା ଦାଶ ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ଦାଶ JTV1551779
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ପ ୁ /932593 26 102 689ସରୁଜ ଦାଶ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ଦାଶ YVY0847160
ୀ /932594 23 102 690କାଜଲ ଦାଶ ପି ସନୁୀଲ ଦାଶ YVY1074178

ପ ୁ /952595 53 102 691ଦୟାନିଧି ରାଉଳ ପି ଦ  ରାଉଳ OR/06/043/046581
ପ ୁ /952596 49 102 692ବିେନାଦ ରାଉଳ ପି ଦ  ରାଉଳ OR/06/043/046582
ପ ୁ /952597 47 102 693ବସ  କମୁାର ରାଉଳ ପି ଦ  ରାଉଳ OR/06/043/046772
ୀ /952598 44 102 694ନୀରୂପମା ରାଉଳ ସା ବିେନାଦ ରାଉଳ JTV2497980

ପ ୁ /952599 41 102 695ସେରାଜ କମୁାର ରାଉଳ ପି ଦ  ରାଉଳ JTV2679843
ପ ୁ /952600 39 102 696ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରାଉଳ ପି ଦ  ରାଉଳ JTV2680544
ୀ /952601 19 102 697େମାନାଲିସା ରାଉଳ ପି ଦୟାନିଧି ରାଉଳ YVY1261510
ୀ /952602 39 102 698ସ କୁ୍ତା ରାଉଳ ସା ବସ  ରାଉଳ YVY0554543
ୀ /952603 39 102 699ଝରଣା ରାଉଳ ସା ଦୟାନିଧି ରାଉଳ YVY0554659
ୀ /952604 36 102 700ଦେଲା େରୗଲ ସା ସେରାଜକମୁାର େରୗଲ YVY1075860
ୀ /962605 82 102 701ସପୁଭା ମହା ି ସା ବନବିହାରୀ ମହା ି JTV1463389

ପ ୁ /962606 59 102 702େଜଯ୍ାତିପକାଶ ମହା ି ପି କିେଶାର ଚ  ମହା ି OR/06/043/046592
ପ ୁ /962607 52 102 703ସତଯ୍ପକାଶ ମହା ି ପି କିେଶାର ମହା ି OR/06/043/046595
ପ ୁ /962608 52 102 704ସସିତା ମହା ି ପି କିେଶାର ଚ  ମହା ି OR/06/043/046593
ୀ /962609 49 102 705େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ମହା ି JTV1463256

ପ ୁ /962610 47 102 706ଜ୍ଞାନପକାଶ ମହା ି ପି କିେଶାର ଚ  ମହା ି OR/06/043/046594
ପ ୁ /962611 46 102 707ସଜୁାତ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି OR/06/043/046785
ୀ /962612 42 102 708ଦି ିମୟୀ ମହା ି ସା ସତଯ୍ ପକାଶ ମହା ି JTV1463249
ୀ /962613 41 102 709େଦବସିତା ମହା ି ସା ଜ୍ଞାନପକାଶ ମହା ି JTV2681005

ପ ୁ /972614 68 102 710ମଧସୁଦୁନ େବହୁରା ପି ରାମଚ  େବହୁରା JTV1706902
ପ ୁ /972615 54 102 712ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ JTV1484351
ୀ /972616 40 102 713ସଂଜୁ େଦବୀ ସା କରଣ ସା YVY0847426
ୀ /972617 49 102 714ଜୟ ି ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ OR/06/043/046600
ୀ /972618 47 102 715ରୁକଣି ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ JTV1455443
ୀ /972619 43 102 716ଦମୟ ୀ ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ JTV1455435

ପ ୁ /972620 34 102 717ସ ିପକମୁାର ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ JTV2680858
ପ ୁ /972621 47 102 718ନେଗ  ପାେ ପି ହରିନାରାୟଣ ପାେ YVY0554675
ୀ /972622 41 102 719ସନିୁତା ପାେ ସା ନେଗ  ପାେ YVY0554667

ପ ୁ /972623 44 102 720କିରନ ଶା ପି ଜିଜିନ ନ ଶା YVY0554691
ପ ୁ /972624 36 102 721ଜିେତ  ଶମର୍ା ପି େଜକନାରାୟଣ ଶମର୍ା YVY0554683
ୀ /972625 37 102 722େରାଜାଲିନୀ ସାଇଁ ପି ଦାେମାଦର ସାଇଁ JTV1706860

ପ ୁ /982626 85 102 725େଗାଲଖ ମହାରଣା ପି ଉଦୟନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/046601
ପ ୁ /982627 72 102 727େଗାବି  ମହାରଣା ପି କାହନ୍  ୁମହାରଣା OR/06/043/046605
ୀ /982628 69 102 728ତିେଳା ମା ମହାରଣା ସା ରଘନୁାଥ ମହାରଣା OR/06/043/046761
ୀ /982629 65 102 729ବିେନାଦିନୀ ମହାରଣା ସା େଗାବି  ମହାରଣା OR/06/043/046606

ପ ୁ /982630 55 102 730ଗନୁୁ ମହାରଣା ପି େଗାଲଖ ମହାରଣା OR/06/043/046603
ପ ୁ /982631 52 102 731ଅସୀତ ମହାରଣା ପି େଗାଲଖ ମହାରଣା JTV1456003
ୀ /982632 51 102 732ସ ୀତା ମହାରଣା ସା ବାବାଜୀ ମହାରଣା JTV2680601
ୀ /982633 50 102 733େଜଯ୍ାସନ୍ା ମହାରଣା ସା ଗନୁୁ ମହାରଣା OR/06/043/046796
ୀ /982634 46 102 734ପ ୁ ଲତା ମହାରଣା ସା ଅଶୀତ ମହାରଣା JTV1456011

ପ ୁ /982635 46 102 735ଅମଲୁଯ୍ ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା OR/06/043/046756
ପ ୁ /982636 43 102 736ବିେରନ୍ ମହାରଣା ପି େଗାଲଖ ମହାରଣା JTV1706993
ପ ୁ /982637 43 102 737ଜାଗର ମହାରଣା ପି େଗାଲଖ ମହାରଣା JTV1455260
ୀ /982638 42 102 738ରୀତା ମହାରଣା ସା ଅମଲୁଯ୍ ମହାରଣା OR/06/043/046757

ପ ୁ /982639 39 102 739ରାମଚ  ମହାରଣା ପି େଗାଲଖ ମହାରଣା JTV1455450
ୀ /982640 37 102 740ଚଂଦନା ମହାରାଣା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରାଣା YVY1149079

ପ ୁ /982641 36 102 741ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରାଣା ପି ବାବାଜୀ ମହାରାଣା YVY1149095
ୀ /982642 35 102 742କବିତା ମହାରଣା ସା ରାମଚ  ମହାରଣା YVY0555045
ପ ୁ /982643 33 102 743ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା ପି େଗାବି  ଚ  ମହାରଣା JTV2497790
ପ ୁ /982644 23 102 744ରାେଜ  ମହାରାଣା ପି ବାବାଜୀ ମହାରାଣା YVY1149053
ପ ୁ /982645 58 102 745ରାଜ୍ କିେଶାର ମଲିକ ପି ଗୟାଧର ମଲିକ YVY0092239
ପ ୁ /982646 27 102 746ଅନ  ବିଳାସ ରାଜ୍ ମଲିକ ପି ଶୀ ରାଜ୍ କିେଶାର ମଲିକ YVY0821876
ୀ /982647 53 102 747ବିଳାସିନୀ ମଲିକ୍ ସା ରାଜ୍ କିେଶାର ମଲିକ୍ YVY0092247
ପ ୁ /982648 61 102 748ବାବାଜୀ ମହାରଣା ପି କାହନ୍  ୁମହାରଣା OR/06/043/046607
ପ ୁ /982649 26 102 749ଶକି୍ତ ମହାରଣା ମା ଗନୁୁ ମହାରଣା YVY0899351
ୀ /982650 23 102 750ସଭୁସିତା ମହାରଣା ପି ଅସୀତ ମହାରଣା YVY1041334
ପ ୁ /982651 23 102 751ଅରୁଣ ମହାରଣା ପି ଅମଲୂଯ୍ ମହାରଣା YVY1041284
ପ ୁ /982652 51 102 752ସେୁରଶ ରାଉଳ ପି ଆବୁ ରାଉଳ YVY0847368
ୀ /992653 60 102 753କନକ ମହାପାତ ସା ଅନ  ମହାପାତ OR/06/043/046610
ପ ୁ /992654 47 102 754ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାପାତ ପି ଅନ  ମହାପାତ JTV1455427
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ପ ୁ /992655 38 102 755ମେନାରଂଜନ ମହାପାତ ପି ଅନ  ମହାପାତ JTV1455476
ୀ /992656 34 102 756ସମିୁତା ମହାପାତ ସା ଦୁଯଯ୍ର୍ଧନ ମହାପାତ YVY0782573

ପ ୁ /992657 27 102 757ବାଇଧର ମହାପାତ ପି ଅନ  ମହାପାତ YVY0782581
ପ ୁ /1002658 50 102 758ଚି ର ନ ମହାପାତ ପି କାଳ ି ମହାପାତ JTV2680668
ପ ୁ /1012659 71 102 759ଗ ାଧର ମହାରଣା ପି ହାଡିବ ୁ ମହାରଣା OR/06/043/046612
ୀ /1012660 66 102 760ବାସ ି ମହାରଣା ସା ଗ ାଧର ମହାରଣା OR/06/043/046613

ପ ୁ /1012661 49 102 761ବିଶନାଥ ମହାରଣା ପି ଗ ାଧର ମହାରଣା OR/06/043/046614
ୀ /1012662 44 102 762ସାଗରିକା ମହାରଣା ସା ବିଶନାଥ ମହାରଣା JTV1456094

ପ ୁ /1012663 41 102 763େସାମନାଥ ମହାରଣା ପି ଗ ାଧର ମହାରଣା JTV1455369
ପ ୁ /1012664 38 102 764ସେରାଜ ମହାରଣା ପି ଗ ାଧର ମହାରଣା JTV2722114
ୀ /1012665 35 102 765ଅ ଳୀ ମହାରଣା ସା େସାମନାଥ ମହାରଣା YVY0281410

ପ ୁ /1012666 21 102 766ଦୀପକ କମୁାର ମହାରାଣା ପି ବିଶନାଥ ମହାରଣା YVY1222496
ପ ୁ /1022667 55 102 768ଅେଶାକ ମହାରଣା ପି ମରୁଲୀ ମହାରଣା OR/06/043/046619
ୀ /1022668 48 102 769ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ସା ଅେଶାକ ମହାରଣା OR/06/043/046620

ପ ୁ /1022669 44 102 770ରବୀ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ମରୁଲୀଧର ମହାରଣା JTV1462910
ପ ୁ /1022670 26 102 771ଅମର ମହାରଣା ପି ଅେଶାକ ମହାରଣା YVY0782615
ୀ /1022671 34 102 772ରଶିତା ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା YVY0554303

ପ ୁ /1022672 30 102 773ଅରୁଣ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା YVY0281428
ପ ୁ /1032673 41 102 774ସତଯ୍ର ନ ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ YVY0556225
ୀ /1032674 72 102 775ଟୁନୀ ମହାରଣା ସା େବଣଧୁର ମହାରଣା OR/06/043/046628

ପ ୁ /1032675 64 102 776ଗ ାଧର ମହାରଣା ପି ବାଇଧର ମହାରଣା OR/06/043/046629
ୀ /1032676 62 102 777କମଳା ମହାରଣା ସା ଗ ାଧର ମହାରଣା OR/06/043/046630

ପ ୁ /1032677 52 102 778ଅକ୍ଷୟ ମହାରଣା ପି େବଣଧୁର ମହାରଣା OR/06/043/046631
ପ ୁ /1032678 50 102 779ବିଜୟ ମହାରଣା ପି େବଣଧୁର ମହାରଣା OR/06/043/046633
ୀ /1032679 45 102 780ମାମିନା ମହାରଣା ସା ଅକ୍ଷୟ ମହାରଣା YVY0730309
ୀ /1032680 43 102 781ବି ୁପିୟା ମହାରଣା ସା ବିଜୟ ମହାରଣା JTV2722601

ପ ୁ /1032681 43 102 782ଶ ଷର୍ଣ ମହାରଣା ପି ଗ ାଧର ମହାରଣା YVY0092262
ୀ /1032682 37 102 783ସେୁରଖା ମହାରଣା ସା ଶ ଶର୍ନ ମହାରଣା YVY0556233
ୀ /1032683 31 102 784ପ ୂ ିର୍ମା ମହାରଣା ସା ସେରାଜ ମହାରଣା YVY0847194

ପ ୁ /1032684 24 102 785ଦିପନୁ ମହାରଣା ପି ବିଜୟ ମହାରଣା YVY1041367
ୀ /1042685 59 102 786ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ JTV1707033
ୀ /1042686 39 102 787ରଶିତା େବେହରା ସା ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା YVY0281444

ପ ୁ /1042687 52 102 790ପେମାଦ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ OR/06/043/046637
ପ ୁ /1052688 55 102 791ରେମଶ ମହାରଣା ପି ମଧ ୁମହାରଣା OR/06/043/046647
ୀ /1052689 54 102 792କୁ ି ମହାରଣା ସା ରେମଶ ମହାରଣା OR/06/043/046648

ପ ୁ /1052690 38 102 793ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ରେମଶ ମହାରଣା JTV1462860
ପ ୁ /1052691 34 102 794ଦୟାନିଧି ମହାପାତ ପି ଦିବାକର ମହାପାତ YVY0281485
ୀ /1052692 37 102 795ବବି ମହାରଣା ସା ନାରାୟଣ ମହାରଣା YVY0281469

ପ ୁ /1052693 33 102 796େଯାେଗ  ମହାରଣା ମା କୁ ି ମହାରଣା YVY0281451
ପ ୁ /1052694 31 102 797ଭଗବାନ ମହାରଣା ମା କୁ ି ମହାରଣା YVY0281477
ପ ୁ /1052695 28 102 798ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା ପି ରେମଶ ମହାରଣା YVY0846782
ପ ୁ /1062696 44 102 799ବିଶଜିତ ମଲ ପି ଗଗନ ମଲ JTV1463462
ୀ /1062697 37 102 800ସାଗରିକା ମଲ୍ ପି ମେନାର ନ ମଲ୍ JTV2680429
ୀ /1062698 79 102 801େହମଲତା ମଲ ସା ଧବୃଚରଣ ମଲ OR/06/043/046652

ପ ୁ /1062699 69 102 802ଗଗନବିହାରୀ ମଲ ପି ଧବୃ ଚରଣ ମଲ OR/06/043/046654
ପ ୁ /1062700 66 102 803ମେନାର ନ ମଲ ପି ଧବୃ ଚରଣ ମଲ OR/06/043/046655
ୀ /1062701 60 102 804ମାନସୀ ମଲ ସା ମେନାର ନ ମଲ OR/06/043/046780

ପ ୁ /1062702 58 102 805ଚି ର ନ ମଲ ପି ଧବୃ ମଲ OR/06/043/046657
ୀ /1062703 56 102 806ଜୟଶୀ ମଲ ସା ଚି ର ନ ମଲ OR/06/043/046658
ପ ୁ /1062704 41 102 807ଚ ଜିତ୍ ମଲ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ମଲ JTV1463439
ପ ୁ /1062705 26 102 808ସତଯ୍ଜିତ ମଲ ପି ଚି  ର ନ ମଲ YVY0847400
ୀ /1062706 26 102 809ସଂଘମିତା ମଲ ପି ଚି  ର ନ ମଲ YVY0966846
ୀ /1062707 26 102 810େଶଷସିତା ମଲ ପି ମନ ର ନ ମଲ YVY0966358
ପ ୁ /1062708 31 102 811ବିଶର ନ ମହାପାତ ପି କାଳ ି ଚରଣ ମହାପାତ YVY0281493
ପ ୁ /1062709 50 102 812ଅଜୟ ନାୟକ ପି ପରୁୁଷତମ ନାୟକ YVY0847251
ୀ /1062710 48 102 813େଗାଲାପ ନାୟକ ସା ଅଜୟ ନାୟକ YVY0899377
ପ ୁ /1062711 25 102 814ଅଭିଜିତ୍ ନାୟକ ପି ଅଜୟ ନାୟକ YVY0899260
ପ ୁ /1072712 65 102 815ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଭିକାରୀ ସାଇଁ OR/06/043/046660
ୀ /1072713 54 102 816ମ ଲୁତା ସାଇଁ ପି ଭିକାରୀ ସାଇଁ OR/06/043/046663
ପ ୁ /1072714 53 102 817ର ିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଭିକାରି ସାଇଁ JTV1455633
ପ ୁ /1082715 42 102 818ମାନସ କମୁାର ପ ା ପି ପବିତ େମାହନ ପ ା JTV2722064
ପ ୁ /1082716 60 102 819େଗୗରା  ସାମଲ ପି କୃ  ସାମଲ OR/06/043/046531
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ୀ /1082717 56 102 820ଜୟ ି ସାମଲ ସା େଗୗରା  ସାମଲ OR/06/043/046532
ପ ୁ /1082718 34 102 821ଅନିଲ୍ କମୁାର ସାମଲ ପି େଗୗରା  ସାମଲ JTV2680064
ୀ /1082719 32 102 822ରୂପାଲି ସାମଲ ପି େଗୗରା  ସାମଲ YVY0729780

ପ ୁ /1092720 55 102 823େକଶବ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ JTV1455948
ୀ /1092721 49 102 824ଲତା ଦାସ ସା େକଶବ ଦାସ JTV1455955

ପ ୁ /1092722 52 102 825ଭାନୁପତାପ ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ନାୟକ YVY0556241
ପ ୁ /1102723 79 102 826ଗ ାଧର ନାୟକ ପି ନବଘନ ନାୟକ JTV1632975
ପ ୁ /1102724 39 102 827ରୁଦପତାପ ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ନାୟକ JTV1463454
ୀ /1102725 31 102 828ସଜୁାତା ନାୟକ ସା ରୁଦ ପତାପ ନାୟକ YVY0966770

ପ ୁ /1112726 67 102 829ପବିତେମାହନ ପ ା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପ ା OR/06/043/046720
ୀ /1112727 64 102 830ପ ୁ ଲତା ପ ା ସା ପବିତ ପ ା JTV1463272
ୀ /1112728 40 102 831ଅନୁସୟା ପ ା ସା ମାନସ କମୁାର ପ ା YVY0729863

ପ ୁ /1122729 63 102 832ଜତି  େବେହରା ପି ଉଦୟ େବେହରା OR/06/043/046670
ପ ୁ /1122730 42 102 833ପକାଶ େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା JTV1463173
ପ ୁ /1122731 40 102 834ଦିପକ େବେହରା ପି ଜତି  େବେହରା JTV1463298
ୀ /1122732 39 102 835ରନିଆ େବେହରା ସା ପକାଶ େବେହରା YVY1074210

ପ ୁ /1122733 38 102 836ପାପନୁ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା JTV2735470
ପ ୁ /1122734 37 102 837େଶଷେଦବ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା JTV2735389
ୀ /1122735 36 102 838ମାମା େବେହରା ସା ପାପନୁା େବେହରା JTV2680882
ୀ /1122736 34 102 839ଡଲି େବେହରା ସା େଶଷେଦବ େବେହରା JTV2497527
ୀ /1122737 33 102 840ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ଦିପକ େବେହରା YVY0846998
ୀ /1122738 75 102 841ଉମା େଦଇ ସା ନୃସିଂହ େବେହରା OR/06/043/046667
ୀ /1122739 47 102 842ବାସ ି ମହାରଣା ସା ଦାେମାଦର ମହାରଣା YVY0730028
ୀ /1122740 45 102 843ମୀନାକମୁାରୀ ସିଂହ ସା ସପନ୍ କମୁାର ସିଂହ JTV2497394

ପ ୁ /1132741 77 102 844ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି ନାଥ େବେହରା OR/06/043/046672
ପ ୁ /1132742 56 102 846େରାହିତ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା OR/06/043/046674
ୀ /1132743 51 102 847ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା େରାହିତ େବେହରା OR/06/043/046675

ପ ୁ /1132744 43 102 848ଅେଶାକ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା OR/06/043/046676
ପ ୁ /1132745 34 102 849ରାେକଶ େବେହରା ପି େରାହିତ େବେହରା YVY0092288
ୀ /1132746 34 102 850ମିଲି େବେହରା ପି େରାହିତ େବେହରା JTV2497535
ୀ /1132747 34 102 851ଝିଲି େବେହରା ପି େରାହିତ େବେହରା JTV2497915

ପ ୁ /1132748 32 102 852ମେୁକଶ କମୁାର େବେହରା ପି େରାହିତ େବେହରା YVY0092270
ୀ /1132749 31 102 853ଲିପି େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା YVY0847020

ପ ୁ /1142750 62 102 854ଶ ର ବାରିକ ପି ରାମଚ  ବାରିକ YVY0281519
ପ ୁ /1142751 57 102 855ପଭାକର ବାରିକ ପି ବହାନ  ବାରିକ YVY0556381
ପ ୁ /1142752 32 102 856ସତଯ୍ଜିତ ବାରିକ ପି ଶ ର ବାରିକ YVY0281527
ପ ୁ /1142753 29 102 857ମାନସ ର ନ ନାୟକ ପି ନେର  କମୁାର ନାୟକ YVY0556373
ପ ୁ /1142754 36 102 858ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ରାଉତ YVY0281535
ପ ୁ /1142755 46 102 859ରାଜକମୁାର ସିଂହ ପି ବିଜୟ ସିଂହ OR/06/043/046681
ୀ /1142756 45 102 860ସତଯ୍ଭାମା ସିଂହ ସା ରାଜକମୁାର ସିଂହ JTV1463181

ପ ୁ /1142757 45 102 861େକୖଲାଶ ସିଂହ ମା ପାବର୍ ତୀ ରଣା ସିଂହ YVY1074236
ୀ /1142758 41 102 862ଅ  ୁରଣା ସିଂ ସା େକୖଳାସ ଚ  ରଣା ସିଂ JTV2585503

ପ ୁ /1152759 46 102 863ବିଜୟ ବାହାଦୁର ପି ଅଜୟ ବାହାଦୁର YVY0847376
ୀ /1152760 35 102 864ଅ ନା େବେହରା ସା ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା YVY0848515
ୀ /1152761 26 102 865ଜଲି େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା YVY0847301

ପ ୁ /1152762 32 102 866ବିପିନ ଦଳ େବେହରା ପି ତିନାଥ ଦଳ େବେହରା YVY0846790
ପ ୁ /1152763 55 102 867କାମିନି ଦଳବରା ପି ଉହୟ ଦଳବରା YVY0847038
ୀ /1152764 48 102 868ସକୁା ି ଦଳବରା ମା କାମିନୀ ଦଳବରା YVY0848549
ୀ /1152765 40 102 870େସାନୀ େଦବୀ ସା ବିଜୟ ବାହାଦୁର YVY0847384
ୀ /1152766 39 102 871ବିନତା ମହାରଣା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା YVY0093278
ୀ /1152767 43 102 872ସମିୁତା ମହାପାତ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାପାତ YVY0847293
ପ ୁ /1152768 43 102 873ବିେରନ ମହାରଣା ପି େଗାଲଖ ଚ  ମହାରଣା YVY0847269
ୀ /1152769 34 102 874କନିୁ ମହାରଣା ସା ଶୀଧର ମହାରଣା YVY0846808
ୀ /1152770 31 102 875ସରସତୀ ମହାରଣା ସା ଜାଗର ମହାରଣା YVY0848531
ପ ୁ /1152771 32 102 876ତପନ କମୁାର ପଧାନ ପି ଚି  ର ନ ପଧାନ YVY0846956
ପ ୁ /1152772 45 102 877ବାବୁଲି ରାଉତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରାଉତ YVY0847137
ପ ୁ /1152773 40 102 878ସଚିୁତା ରାଉତ ପି ବାବୁଲି ରାଉତ YVY0847111
ପ ୁ /1152774 32 102 879ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି େକଶର ସାହୁ YVY0847129
ପ ୁ /1152775 54 102 880ମରୁଲିଧର ସିଂହ ପି ଧନଜିତ ସିଂହ OR/06/043/046685
ୀ /1152776 33 102 881ଗିତା ଳି ସିଂ ସା େରାଷନ କମୁାର ସିଂ YVY1020767
ୀ /1152777 59 102 882ଶା ିଲତା ସିଂ ସା ମରୂଲୀଧର ସିଂ YVY0699108
ପ ୁ /1152778 48 102 883ବିଶନାଥ ସିଂହ ପି ରାସ ବିହାରୀ ସିଂହ YVY0847392
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ୀ /1152779 41 102 884େମାନାଲିସା ସିଂହ ପି ମରୁଲୀଧର ସିଂହ JTV2722544
ପ ୁ /1152780 38 102 885ବିେନାଦ ସିଂହ ପି ଜଗଦୀଶ ସିଂହ YVY0847103
ପ ୁ /1152781 37 102 886ସେଦଶ କମୁାର ସିଂହ ପି ମରୁଲୀଧର ସିଂହ JTV1484328
ୀ /1152782 31 102 888ଲକ୍ଷୀେଦବୀ ସିଂହ ସା ବିେନାଦ ସିଂହ YVY0848523

ପ ୁ /1152783 27 102 889ଧିରଜ କମୁାର ସିଂହ ପି ଜଗଦିଶ ପଶାଦ ସିଂହ YVY0966788
ପ ୁ /1162784 62 102 890ଶୀଧର େବେହରା ପି ଫଗ ୁେବେହରା OR/06/043/046690
ୀ /1162785 52 102 891ସରସତୀ େବେହରା ସା ଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/046691

ପ ୁ /1162786 35 102 892ଦିଲିପକମୁାର େବେହରା ପି ଶୀଧରକମୁାର େବେହରା YVY0092304
ପ ୁ /1162787 33 102 893ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା YVY0092312
ପ ୁ /1162788 29 102 894ର ନ େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା YVY0782565
ପ ୁ /1172789 32 102 895ବିେନାଦ ରାଉତ ପି ଅଜୟ ରାଉତ YVY1020890
ୀ /1172790 29 102 896କା ନ ରାଉତ ସା ବିଳାଦ ରାଉତ YVY1020908
ୀ /1172791 44 102 897ନିହାରିକା ସାଇଁ ସା ରବିନ୍ ସାଇଁ JTV1455773

ପ ୁ /1182792 63 102 898ସେୁର  କମୁାର ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/046694
ପ ୁ /1182793 49 102 899ରବିନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/046695
ୀ /1182794 47 102 900ସୀମା ସାଇଁ ସା ସେୁର  ସାଇଁ JTV1455799

ପ ୁ /1182795 42 102 901ସବୁତ ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/046697
ପ ୁ /1182796 23 102 902ସ ିବ େଶଖର ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ YVY1041508
ୀ /1182797 21 102 903ସ ମୀତା ସାଇଁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାଇଁ YVY1135904
ୀ /1182798 20 102 904ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାଇଁ ପି ରବିନ ସାଇଁ YVY1252279

ପ ୁ /1192799 41 102 905ଅମେରଶ ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY1020833
ପ ୁ /1192800 41 102 906ଅମେରଶ ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY1020841
ୀ /1192801 37 102 907ସେୁଦଷନ୍ା ମହା ି ସା ଅମେରଶ ମହା ି YVY1020858

ପ ୁ /1192802 51 102 908ଦିଲିପ ସାହୁ ପି ନକଳୁା ସାହୁ YVY1021047
ୀ /1192803 34 102 909ଭଗବତୀ ସାହୁ ସା ଦିଲିପ ସାହୁ YVY1021054

ପ ୁ /1192804 71 102 910ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ଭମର ସାଇଁ OR/06/043/046699
ପ ୁ /1192805 62 102 911ଗରୁୁ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ଭମରବର ସାଇଁ OR/06/043/046701
ୀ /1192806 53 102 912ତିେଳା ମା ସାଇଁ ସା ନାରାୟଣ ସାଇଁ OR/06/043/046700
ୀ /1192807 50 102 913ଚାରୁଲତା ସାଇଁ ସା ଗରୁୁଚରଣ ସାଇଁ YVY1266337
ୀ /1192808 48 102 914କମଳୀ ସାଇଁ ସା ରାମଚ  ସାଇଁ JTV2680379

ପ ୁ /1192809 38 102 915ଜିେତ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV1455732
ପ ୁ /1192810 34 102 916ଶଶା  େଶଖର ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV2722080
ୀ /1192811 30 102 917ସମୁନ ସାଇଁ ସା ଜିେତ  କମୁାର ସାଇଁ YVY1259274

ପ ୁ /1192812 27 102 918ରାେକଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0556399
ପ ୁ /1192813 26 102 919ରାେକଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାମ ଚ  ସାଇଁ YVY0846881
ୀ /1192814 24 102 920ଲିପିନା ସାଇଁ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ସାଇଁ YVY1041482

ପ ୁ /1192815 21 102 921ବିକାଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗରୁୁଚରଣ ସାଇଁ YVY1155118
ୀ /1202816 72 102 922ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ନାୟକ ସା ଅପ ିର୍ ନାୟକ OR/06/043/046708

ପ ୁ /1202817 55 102 923ସେରାଜ ନାୟକ ପି ଅପ ିର୍ ନାୟକ OR/06/043/046709
ପ ୁ /1202818 53 102 924ମେନାଜ ନାୟକ ପି ଅପ ିର୍ ନାୟକ OR/06/043/046711
ପ ୁ /1202819 52 102 925ପ ଜ ନାୟକ ପି ଅପ ିର୍ ନାୟକ OR/06/043/046713
ୀ /1202820 50 102 926ଦମୟ ି ନାୟକ ସା ସେରାଜ ନାୟକ OR/06/043/046710
ୀ /1202821 48 102 927ରୀନାରାଣୀ ନାୟକ ସା ମେନାଜ ନାୟକ YVY0429274

ପ ୁ /1202822 45 102 928ରାେଜଶ ନାୟକ ପି ଅପ ିର୍ ନାୟକ OR/06/043/046714
ପ ୁ /1202823 30 102 929ଜୀବନ େଜଯ୍ାତି ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ YVY0556456
ପ ୁ /1202824 29 102 930ରତିର ନ ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ YVY0556464
ପ ୁ /1212825 40 102 931େକଶବ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା JTV2680536
ପ ୁ /1222826 53 102 932ବିପିନ ବିହାରି ମିଶ ପି ଶ ର ମିଶ YVY0899401
ୀ /1222827 44 102 933ପ ୁ ିତା ମିଶ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ YVY0899195
ୀ /1222828 75 102 934ନିଶାମଣି ନାୟକ ସା ନରହରି ନାୟକ OR/06/043/046748
ପ ୁ /1222829 61 102 935ନିରାକାର ପସାଦ ନାୟକ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ନାୟକ JTV2497485
ପ ୁ /1222830 50 102 936ନିହାର ର ନ ନାୟକ ପି ଚ ମଣି ନାୟକ JTV2497444
ପ ୁ /1222831 47 102 937ବି ୂଚରଣ ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ OR/06/043/046750
ପ ୁ /1222832 45 102 938ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ OR/06/043/046751
ୀ /1222833 44 102 939କବିତା ନାୟକ ସା ବି ୁଚରଣ ନାୟକ JTV1484096
ୀ /1222834 39 102 940ସନିୁତା ନାୟକ ସା ନାରାୟଣ ନାୟକ JTV2680635
ପ ୁ /1222835 38 102 941ରଶରିଂଜନ ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ JTV1484088
ପ ୁ /1232836 55 102 942ଶବି େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା JTV1463488
ପ ୁ /1232837 54 102 943ନେର  େବେହରା ପି ଗଣୁ େବେହରା JTV1463553
ୀ /1232838 45 102 944ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ଅନ  େବେହରା JTV1463348
ୀ /1232839 45 102 945ମଂଜୁ େବେହରା ସା ନେର  େବେହରା JTV1463207
ପ ୁ /1242840 55 102 946ନୃସିଂହ େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ େବେହରା JTV1484062
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ୀ /1242841 55 102 947ବିଳାସୀ େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା JTV1463215
ୀ /1242842 65 102 948ଶା ିଲତା ବିଶାଳ ସା ପିୟନାଥ ବିଶାଳ JTV1455278

ପ ୁ /1242843 55 102 949ଟୁନା ଦାସ ପି ଜେନଜୟ ଦାସ JTV1455922
ୀ /1242844 48 102 950ବନିତା ଦାସ ସା ଟୁନା ଦାସ JTV1455930

ପ ୁ /1252845 54 102 951ବା ନିଧି େଜନା ପି ର ାଧର େଜନା OR/06/043/046365
ୀ /1252846 47 102 952ଝିଲି େଜନା ସା ବା ନିଧି େଜନା YVY0233197
ୀ /1262847 71 102 953ଅମୀତା େଚୗହାନ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଚୗହାନ YVY0847004
ୀ /1262848 59 102 954ତାରା କୱର ସା ସିୟା ଶରଣ ସିଂହ OR/06/043/046801

ପ ୁ /1262849 24 102 955ଅମାନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY1259175
ପ ୁ /1272850 39 102 956ସଜିର୍ େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା JTV2680676
ପ ୁ /1272851 37 102 957ମେହ  େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା JTV2680684
ୀ /1272852 37 102 958ମମତା େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା YVY0556639
ୀ /1272853 29 102 959ଅ ର୍ନା େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା YVY0966739

ପ ୁ /1282854 49 102 960ରାମ ର ନ ପାଢୀ ପି ନିର ନ ପାଢୀ YVY0699132
ୀ /1282855 41 102 961ପଦଜା ପାଢୀ ସା ରାମ ର ନ ପାଢୀ YVY0699157

ପ ୁ /1312856 53 102 962ସଶୁା  ମହା ି ପି ଚି ର ନ ମହା ି JTV1459106
ୀ /1312857 50 102 963ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ସଶୁା  ମହା ି JTV1459346
ୀ /1322858 74 102 964ପରମି ର କୱର ସା ଦିଦାର ସିଂହ JTV1653914

ପ ୁ /1352859 42 102 965ଅମେରଶ କମୁାର ସିଂହ ପି ମେହ  ସିଂହ YVY0092346
ପ ୁ /1362860 61 102 966ମନଥ କମୁାର ଧୀର ପି ନିରାକାର ଧୀର OR/06/043/048008
ୀ /1362861 31 102 967ଶତରୂପା ଧୀର ପି ମନଥ କମୁାର ଧୀର YVY0233213
ୀ /1362862 25 102 968ରାେଜଶରୀ ଧୀର ପି ମନଥ କମୁାର ଧୀର YVY0966812

ପ ୁ /1362863 58 102 969ପତାପ ସିଂହ ପି ରଘନୁାଥ ସିଂହ YVY0393645
ପ ୁ /1362864 60 102 970ପବୀର ସିଂହ ପି ରଘନୁାଥ ସିଂହ OR/06/043/048004
ୀ /1362865 55 102 971ସଜୁାତା ସିଂହ ସା ମନଥ କମୁାର ଧୀର JTV1484740
ୀ /1362866 54 102 972ରାଜଲକ୍ଷୀ ସିଂହ ସା ପବୀର ସିଂହ OR/06/043/048005
ୀ /1362867 52 102 973ରୀତା ଳି ସିଂହ ସା ପତାପ ସିଂହ JTV1484757
ୀ /1362868 51 102 974ବିଥିକା ସିଂହ ସା ରାେଜ  ସିଂହ YVY0729871

ପ ୁ /1362869 53 102 975ରାେଜ  ସିଂହ ପି ରଘନୁାଥ ସିଂହ YVY0393694
ପ ୁ /1362870 35 102 976ସମିୁତ ସିଂହ ପି ପବୀର ସିଂହ YVY0233221
ପ ୁ /1362871 31 102 977ସଜିୁତ ସିଂହ ପି ପବୀର ସିଂହ YVY0233205
ୀ /1362872 26 102 978ପଦିନୀ ସିଂହ ପି ପତାପ ସିଂହ YVY0966838
ୀ /1362873 25 102 979ପଜ୍ଞାନ ସିଂହ ପି ପତାପ ସିଂହ YVY0966820
ୀ /1372874 33 102 980ମନଦୀପ କର ପି ପକାଶ ସିଂହ YVY0393710
ୀ /1372875 55 102 981ସରିୁ ର େକୗର ସା ପକାଶ ସିଂହ JTV1484492
ୀ /1372876 52 102 982କଲୁବି ର େକୗର ସା ନ ତର ସିଂହ JTV1484450

ପ ୁ /1372877 60 102 983ପକାଶ ସିଂହ ପି ତାରା ସିଂହ JTV1484518
ପ ୁ /1372878 40 102 984ଗଲୁମାତ୍ ସିଂହ ପି ଅମଲୂଯ୍ ସିଂହ YVY0555904
ପ ୁ /1372879 31 102 985ହରପୀତ ସିଂହ ପି ପକାଶ ସିଂହ YVY0393728
ୀ /1382880 40 102 986ରବୀ ର େକୗର ପି ନ ତର ସିଂହ JTV1484468

ପ ୁ /1382881 62 102 987ନଛତର ସିଂହ ପି ଜ ର୍ାଲ ସିଂହ JTV1484443
ପ ୁ /1392882 33 102 988ବୁବୁଲା ଭୂୟଁା ପି କଲୁରାମ ଭୂୟଁା YVY0556134
ୀ /1392883 54 102 989ସତଯ୍ବି ର କର ସା କମଳଜିତ୍ ସିଂହ OR/06/043/056137

ପ ୁ /1392884 63 102 990ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ ପି ଧୀେର  ସାହୁ OR/06/043/048029
ୀ /1392885 53 102 991ଜାନକୀ ସାହୁ ସା ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ OR/06/043/048030
ୀ /1392886 35 102 992ଅନୀତା ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ YVY0093294

ପ ୁ /1392887 56 102 993କମଳଜିତ୍ ସିଂହ ପି ମେହ  ସିଂହ OR/06/043/056136
ପ ୁ /1392888 41 102 994ସଶୁା  ସାଇଁ ପି କୃପାସି ୁ ସାଇଁ YVY0556142
ୀ /1392889 37 102 995ସନିୁତା ସାଇଁ ସା ସସୁା  ସାଇଁ YVY0556118
ପ ୁ /1392890 33 102 996ପଶା  ସାଇଁ ପି କୃପାସି ୁ ସାଇଁ YVY0556126
ୀ /1402891 46 102 997ବନିତା ବଳିୟାରସିଂହ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ବଳିୟାରସିଂହ YVY0556654
ୀ /1402892 80 102 998ଚିର ିତା ମହା ି ସା ଚି ର ନ ମହା ି YVY1222355
ୀ /1402893 57 102 999କି ା ମହା ି ପି ଚି ର ନ ମହା ି YVY0810556
ପ ୁ /1402894 55 102 1000ସବୁତ ମହା ି ପି ଚି ର ନ ମହା ି YVY0810507
ୀ /1402895 48 102 1001େଦବୀପିୟା ମହା ି ସା ସବୁତ ମହା ି YVY0810499
ପ ୁ /1402896 47 102 1002ସମିତ ମହା ି ପି ଚି ର ନ ମହା ି YVY0810549
ୀ /1402897 42 102 1003ସସିତା ମହା ି ସା ସ ିତ ମହା ି YVY0184549
ୀ /1402898 20 102 1004ସଭୁଦା ଶଭୁପିୟା - ସବୁତ ମହା ି YVY1222389
ୀ /1412899 27 102 1005େଶୟା ମହା ି ପି ଶୀ ଶଷୁା  କମୁାର ମହା ି YVY0782607
ପ ୁ /1412900 62 102 1006ସଶୁା  ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି OR/06/043/048036
ପ ୁ /1412901 60 102 1007ସମୁ  ମହା ି ପି ସେୁର  ମହା ି OR/06/043/048037
ୀ /1412902 52 102 1008ପଣତୀ ମହା ି ସା ସଶୁା  ମହା ି OR/06/043/048729
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ୀ /1412903 49 102 1009ନିେବଦିତା ମହା ି ସା ସମୁ  ମହା ି OR/06/043/048701
ୀ /1422904 50 102 1011ସଂଜୁକ୍ତା ବାରିକ ସା ପଭାକର ବାରିକ JTV2722171

ପ ୁ /1422905 66 102 1012ନେର  କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନାୟକ YVY0846964
ୀ /1422906 55 102 1013ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ନେର  ନାୟକ JTV2722189
ୀ /1422907 36 102 1014ମିନାକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0847236
ୀ /1422908 34 102 1015ରୀନା ନାୟକ ପି ନେର  କମୁାର ନାୟକ YVY0847202

ପ ୁ /1422909 29 102 1016ମାନସ ରଂଜନ ନାୟକ ପି ନେର  କମୁାର ନାୟକ YVY0847228
ପ ୁ /1432910 67 102 1017େବଣଧୁର ବାରିକ ପି ବାଳକୃ  ବାରିକ YVY1020783
ୀ /1432911 56 102 1018ମମତା ବାରିକ ସା େବଣଧୁର ବାରିକ YVY1020791

ପ ୁ /1432912 59 102 1019ସାଗରମୟ ବାସ ୁ ପି ସଧୁୀର କି ା ବାସ ୁ YVY0966382
ୀ /1432913 46 102 1020ସମିୁତା ବାସ ୁ ସା ସାଗରମୟ ବାସ ୁ YVY0966390

ପ ୁ /1442914 78 102 1021ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍  ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାସ YVY0966705
ୀ /1442915 76 102 1022ବିଜୟ ଲଷୀ ଦାସ ସା ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍  ଦାସ YVY0966697

ପ ୁ /1442916 47 102 1023େଦବରାଜ ଦାସ ପି ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍  ଦାସ YVY0966713
ୀ /1442917 46 102 1024ପୀତିମୟୀ ଦାସ ସା େଦବରାଜ ଦାସ YVY0966853
ୀ /1492918 32 102 1025ଗୀତାଂଜଳୀ ସାହୂ ସା ସକୁା  ସାହୂ YVY1076249
ୀ /2112919 26 102 1027ଝୁନାମଣି ବିସ୍ଵାଲ ସା ରାେଜ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ YVY1076272
ୀ /5062920 41 102 1028ଇପସିତା େଚୗହାନ ସା କଲୁଦୀପ େଚୗହାନ YVY0846980
ୀ /9992921 36 102 1029ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ସାଇଁ ପି ଅନ  ଚରଣ ସାଇଁ YVY0852061

ପ ୁ /749/25682922 42 102 1030ଚିନୟ କମୁାର େଜନା ପି ଅଭିରାମ  YVY1212810
ୀ /802923 19 102 1031ତନୁ େସଠୀ ପି ନିମର୍ଳ େସଠୀ YVY1314186

ପ ୁ /982924 22 102 1032ସରୁଜ ମହାରଣା ପି ଗନୁୁ ମହାରଣା YVY1314236
ୀ /112925 28 102 1033ନିେବଦିତା େଦହୁରୀ ସା ପଭାତ େଦହୁରୀ YVY1315480

ପ ୁ /982926 19 102 1034ଅଭିନାଶ ମହାରଣା ପି ଅମଲୁଯ୍ ମହାରଣା YVY1315498
ୀ /982927 20 102 1035ଲିସା ମହାରଣା ପି ଅମଲୁଯ୍ ମହାରଣା YVY1315506

ପ ୁ /1232928 19 102 1036ସୱୟ କମୁାର େବେହରା ପି ନେର  କମୁାର େବେହରା YVY1315514
ପ ୁ /672929 24 102 1037ସରୁଜ କମୁାର େବେହରା ପି ସୱୟ କମୁାର େବେହରା YVY1315522
ୀ /122930 29 102 1038ସକୁା ି େଦହୂରୀ ସା ଭରତ େଦହୂରୀ YVY1315530
ୀ /1042931 19 102 1039ପଲିଭା ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ YVY1318765

ପ ୁ /1042932 19 102 1040ପୟାସ କମୁାର ସାହୁ ମା ଶା ିଲତା େବେହରା YVY1318773
ପ ୁ /1042933 24 102 1041ପିତମ କମୁାର ସାହୁ ମା ଶା ିଲତା େବେହରା YVY1318781
ପ ୁ /1402934 19 102 1042ରାଜୀବ ବଳିୟାର ସିଂହ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବଳିୟାର ସିଂହ YVY1324946
ପ ୁ /1402935 62 102 1043ଲକ୍ଷୀଧର ବଳିୟାରସିଂହ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ବଳିୟାରସିଂହ YVY1324953
ୀ /192936 34 102 1044ସୀତା େଦହୁରୀ ସା ଅତିସ େଦହୁରୀ YVY1333756

ପ ୁ /672937 18 102 1045ରାହୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଜୟ େବେହରା YVY1335496
ପ ୁ /982938 18 102 1046ସବୁତ ମହାରଣା ପି ଅସିତ ମହାରଣା YVY1336312
ୀ /2939 42 104 1େମାନାଲିନ ନାୟକ ପି କୃ  ଚଂଦ ନାୟକ YVY1119692
ୀ /.2940 46 104 2ସମିୁତା ବ ିଆ ସା ନଟବର ବ ିଆ YVY0850164
ୀ /.2941 33 104 3ବନଶୀ େଜନା ପି ବିେର  କମୁାର େଜନା YVY0850172
ୀ /.2942 27 104 4ସସିତା ମହା ି ପି ରେମଶ ମହା ି YVY0850073

ପ ୁ /.2943 68 104 5ରବି  କମୁାର ନାୟକ ପି େଦୖତାରୀ ନାୟକ YVY0821934
ୀ /.2944 65 104 6ସଗିୁଲା ନାୟକ ସା ରବି  କମୁାର ନାୟକ YVY0815696

ପ ୁ /.2945 33 104 7ରଜନ କମୁାର ନାୟକ ପି ରବି  କମୁାର ନାୟକ YVY0821967
ୀ /.2946 28 104 8ସସିତା ନାୟକ ପି ରବି  କମୁାର ନାୟକ YVY0815670

ପ ୁ /.2947 49 104 9ମକିୁ୍ତକା  ରାଏ ପି େଗାଲକ ପସାଦ ରାଏ YVY0821926
ୀ /.2948 26 104 10ରିଜା ରାଏ ପି ମକିୁ୍ତକା  ରାଏ YVY0815662

ପ ୁ /002949 21 104 11ସେରାଜ ବ ିଆ ପି କସୁମୁ ବ ିଆ YVY1151315
ୀ /002950 51 104 12େଜାସନ୍ାରାଣୀ ଦାଶ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ଦାଶ YVY1021203

ପ ୁ /Belagach2951 30 104 13ସନିୁଲ କମୁାର ପାଣି ପି ସବୁାସ ଚ  ପାଣି YVY0685727
ପ ୁ /C/O - Pur2952 40 104 14ସତ୳ସ ୁ ର େଜନା ପି ପଭାତ ର ନ େଜନା YVY1193309
ପ ୁ /C/O KANC2953 51 104 15େନପାଲ ରାଯ ପି େଜଯ୍ାତିଷୀ ଚଂଦ ରାଯ YVY1225598
ୀ /C/O KANC2954 47 104 16େସାନାଲୀ ରାଯ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଡି YVY1225614
ପ ୁ /New Malgo2955 24 104 17ଏମ୍ଡି ଗଲୁ ାର ଆଲମ ପି ଏମ୍ଡି ଇେ ଖାବ ଆଲମ YVY1120229
ପ ୁ /Sikharpu2956 23 104 18ଅମିତ ଗୁ ା ପି ରାମ ସାଗର ଗୁ ା YVY1139252
ପ ୁ /012957 19 104 19ରୂଦ ପତାପ ବ ିଆ ମା ରୀନା ବ ିଆ YVY1305432
ପ ୁ /012958 23 104 20ପପ ୁଜାଲୀ ପି ଶରତ ଜାଲୀ YVY1192954
ପ ୁ /012959 26 104 21ସେୁକଶ ଚ  ମହା ି ପି େପମାନ  ମହା ି YVY1193234
ପ ୁ /012960 27 104 22ନାରାୟଣ ଚ  ସାହୁ ପି େଗାପକା  ସାହୁ YVY1255249
ପ ୁ /12961 39 104 23ରଘନୁାଥ େଦବନାଥ ପି ସତଯ୍କା  େଦବାନାଥ YVY0685875
ପ ୁ /12962 35 104 24ଝ  ୁେଦବାନାଥ ପି ସତଯ୍କା  େଦବନାଥ YVY0685800
ପ ୁ /12963 31 104 25େଗୗତମ େଦବନାଥ ପି େଗୗରା  େଦବାନାଥ YVY0685958
ପ ୁ /12964 27 104 26ରଶରି ନ ସାଇଁ - ଶଚୀ ନାଥ େବେହରା YVY1165273
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ୀ /22965 46 104 27ସନ୍ି ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ସମିତ ଦାସ YVY0686048
ୀ /32966 34 104 28ସସିତା େବେହରା ପି ପଦ ଚରଣ େବେହରା YVY0685644
ୀ /42967 31 104 29ଏମ୍ ସଦିୁ ା ସା ଚ ନ ଅରବି  ମହା ି YVY0720896

ପ ୁ /52968 27 104 30ବିକାଶ ଶାଓ ପି ଦିଲିପ ଶାଓ YVY0721019
ପ ୁ /62969 26 104 31ଅରବି ା େବେହରା ପି ସତଯ୍ାନ  େବେହରା YVY0685750
ୀ /62970 27 104 32େନହାଶୀ ପାଢୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପାଢୀ YVY0721027

ପ ୁ /72971 27 104 33ଗରୁୁପଦ ପଧାନ ପି ପ ାନନ ପଧାନ YVY0686139
ପ ୁ /82972 29 104 34ଶବିରାମ ଆପଟ ପି ଯଧିୁ ିର ଆପଟ YVY0721084
ପ ୁ /82973 28 104 35ଜିେତ  କମୁାର ଆପଟ ପି ଯଧିୁ ିର ଆପଟ YVY0721092
ପ ୁ /92974 28 104 36ନିେକଶ ପାଶାନ ପି ରାମସ ତ୍ ପାଶାନ YVY0721068
ୀ /92975 27 104 37ସରିତା ସାହୁ ପି ଜଗବ ୁ ସାହୁ YVY0721043

ପ ୁ /102976 29 104 38ଶୀକା  ସାହୁ ପି ଶତୃଘନ୍ ସାହୁ YVY0686063
ପ ୁ /A10,H/o T2977 38 104 39ଭା ର ଭୂଷଣ ପି ଵିଶନ୍ ୂଭୂଷଣ ଓଝା YVY1200302
ପ ୁ /112978 55 104 40ଭାବଗାହୀ େଜନା ପି ପରମାନ  େଜନା YVY0685719
ୀ /112979 28 104 41େଯାଶୀ ଜସିନ େଜନା ପି ଭାବଗାହୀ େଜନା YVY0685693
ୀ /112980 40 104 42ବୀଣାପାଣୀ ପିରଡା ସା ସ ୀବ କମୁାର ପରିଡା YVY0685370
ୀ /112981 54 104 43ବାସ ୀ ଲତା ରାଉତ ସା ଭାବଗାହୀ େଜନା YVY0685701
ୀ /122982 35 104 44େଲାପାମଦୁା ପରିଡା ସା ଶୀକା  ପରିଡା YVY0685388
ୀ /122983 36 104 45ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ଅନ  ସାହୁ YVY1251032
ୀ /132984 31 104 46ସସିତା ବାରିକ ସା େଲାକନାଥ ବାରିକ YVY0685677
ୀ /132985 30 104 47ମାନସି ବାରିକ ପି ଆନ  ବାରିକ YVY0685669

ପ ୁ /132986 28 104 48ପଦୀ  ର ନ ସାଇଁ ମା ଦୀ ି ସାଇଁ YVY0686055
ୀ /House No-2987 23 104 49େସତା ସିଂହ ପି ଶଵିରାଜ ସିଂହ YVY1119544
ୀ /142988 30 104 50ସସିତା ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YVY0721035

ପ ୁ /152989 23 104 51ଚଂଦମଣି ପଧାନ ପି ବାନୁ ପଧାନ YVY1250851
ପ ୁ /152990 49 104 52ଲକ୍ଷୀକା  ସାହୁ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ସାହୁ YVY0685412
ୀ /152991 45 104 53ଅନିମା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀକା  ସାହୁ YVY0685404

ପ ୁ /162992 28 104 54ହାଡିବ ୁ େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା YVY0685552
ପ ୁ /172993 69 104 55ବସ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0685776
ୀ /182994 28 104 56େଜଯ୍ାତିସିତା ମହା ି ପି ପକାଶ କମୁାର ମହା ି YVY0721001
ୀ /192995 33 104 57ଝିଲି ନାୟକ ପି ପଦିପ କମୁାର ନାୟକ YVY0685735

ପ ୁ /202996 31 104 58ରାମଜିତ ସିଂ ପି ଗରୁୁଶଯ୍ାମ ସିଂ YVY0685974
ପ ୁ /202997 30 104 59ହରପାଲ ସିଂ ପି ଗରୁୁଶଯ୍ାମ ସିଂ YVY0685362
ପ ୁ /212998 72 104 60ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ OR/06/043/056312
ୀ /212999 68 104 61ସୀତା ସାହୁ ସା ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/043/056313

ପ ୁ /213000 47 104 62ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ JTV1557875
ପ ୁ /213001 43 104 63ଶବିବତ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ JTV1557867
ୀ /213002 43 104 64ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ JTV1557883
ୀ /213003 36 104 65ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଶବିପସାଦ ସାହୁ YVY0097360

ପ ୁ /223004 32 104 66ସ ୀପ କମୁାର ଆଗାହାରୀ ପି କମଳାପସାଦ ଆଗାହାରୀ YVY0097618
ପ ୁ /223005 59 104 67ଲକ୍ଷି ନାରାୟଣ ଆଗାହାରୀ ପି ରତିଲାଲ ଆଗାହାରୀ JTV1580109
ୀ /223006 52 104 68ଗୀତାେଦବୀ ଆଗାହାରୀ ସା ରାଜ କମୁାର ଆଗାହାରୀ JTV2557593

ପ ୁ /223007 45 104 69େଭୖେରାପସାଦ ଆଗାହାରୀ ପି ରାମେଫର ଆଗାହାରୀ JTV1579952
ପ ୁ /223008 41 104 70ବିେନାଦ କମୁାର ଆଗାହାରୀ ପି ଭାେଗଲୁସା ଆଗାହାରୀ JTV1579960
ପ ୁ /223009 41 104 71ରେମଶ କମୁାର ଅଗାହାରୀ ପି ସୀତାରାମ ଅଗାହାରୀ JTV1632017
ପ ୁ /223010 38 104 72ବିଜେସ କମୁାର ଆଗାହାରୀ ପି ସୀତା ସାଓ ଆଗାହାରୀ JTV2561496
ପ ୁ /223011 34 104 73ସେ ାଷ କମୁାର ଅଗାହାରି ପି ଲକି୍ଷ ନାରାୟଣ ଅଗାହାରି YVY0097600
ପ ୁ /223012 53 104 74ଚେ ଶର ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମାେଶ ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ YVY0095802
ପ ୁ /223013 45 104 75ବିେନାଦ େଦୖସୱାଲ ପି ରାମଅବଧ େଦୖସୱାଲ YVY0097584
ପ ୁ /223014 46 104 76ଦୟାଶ ର େଜୖସୱାଲ ପି ଲାଲଚା  େଜୖସୱାଲ JTV1580042
ପ ୁ /223015 41 104 77ସବୁାଷ କମୁାର େଜୖସୱାଲ ପି ଲାଲଚା  ପସାଦ JTV1580034
ପ ୁ /223016 38 104 78ସେୁରଶ େଜୖସୱାଲ ପି ଉମାଶ ର େଜୖସୱାଲ JTV1580083
ପ ୁ /223017 57 104 79ପଦୀପ ଜୟସାଲ୍ ପି ରାମ ଆଶୟ ଜୟସାଲ୍ JTV1630821
ପ ୁ /223018 51 104 80ଶବି ଶ ର େଜୖସୱାଲ ପି େଶାହନ ଲାଲ େଜୖସୱାଲ JTV1580075
ୀ /223019 49 104 81ସ ି ତା ଜୟସାଲ ସା ଶବି ଶ ର େଜୖଶୱାଲ YVY0850008
ୀ /223020 46 104 82ରୁମା ଜୟସାଲ ସା ପଦୀପ ଜୟସାଲ YVY0529339
ପ ୁ /223021 44 104 83ଅରୁଣ କମୁାର େଜୖସୱାଲ ପି ବାବୁଲାଲ ପସାଦ େଜୖସୱାଲ YVY0095778
ୀ /223022 34 104 84ଗୁ ନ େଜୖସୱାଲ ସା ରେମଶ କମୁାର େଜୖସୱାଲ YVY0850016
ପ ୁ /223023 27 104 85ଆକାଶ କମୁାର େଜୖସୱାଲ ପି ଶବିଶ ର େଜୖଶୱାଲ YVY0720920
ପ ୁ /223024 23 104 86ସଭୁମ ଜୟସୱାଲ ପି ପଦୀପ ଜୟସୱାଲ YVY1069244
ୀ /223025 22 104 87ଶୀ ା ଜୟସାଲ ପି ପଦୀପ ଜୟସୱାଲ YVY1069236
ପ ୁ /223026 42 104 89ରାଜ କମୁାର େଜୖୟସଲ ପି ରାମ ୁେଜୖୟସଲ JTV1579747
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ପ ୁ /223027 59 104 90ଜ୍ଞାନଚା  ଜୟସାଲ ପି ଗନାଲାଲ ଜୟସାଲ OR/06/043/060710
ପ ୁ /223028 51 104 91ଶବି ଶ ର ଯୟସାଲ ପି ରାମା ଆେଶ ଯୟସାଲ JTV1630839
ୀ /223029 49 104 92ବବିତା ଜୟସାଲ ସା ଜ୍ଞାମଚା  ଜୟସାଲ OR/06/043/060711

ପ ୁ /223030 44 104 93ରାମଶ ର ଜୟସାଲ ପି େସାହନଲାଲ ଜୟସାଲ JTV1579994
ପ ୁ /223031 39 104 94ରାେକଶ କମୁାର ଜୟସାଲ ପି ଶବି ପସାଦ ଜୟସାଲ JTV1579978
ପ ୁ /223032 41 104 95ସ ୟ କମୁାର ମାହାେତା ପି ଝାଗରୁୁ ମାହାେତା JTV1579986
ପ ୁ /223033 61 104 96ରାମଚରଣ େମୗଯଯ୍ର୍ ପି ରାମ ଦୁଲାର େମୗଯଯ୍ର୍ JTV1630805
ପ ୁ /223034 42 104 97ବିେନାଦ ମିଶା ପି ସାଧ ୁମିଶା YVY0685396
ୀ /223035 40 104 98ସଂଗୀତା ମିଶ ସା ବିେନାଦ ମିଶ YVY0686014

ପ ୁ /223036 31 104 99େହମ  କମୁାର ମିଶା ପି ସାଧ ୁମିଶା YVY0685982
ପ ୁ /223037 45 104 100ଦିେନସ ପ ିତ ପି ପାରଶ ପ ିତ YVY0685438
ପ ୁ /223038 45 104 101ରାଜ କିେଶାର ପାତ ପି େଗୗରା  ପାତ YVY0685453
ୀ /223039 42 104 102ସନିୁତା ପାତ ସା ରାଜ କିେଶାର ପାତ YVY0685446
ୀ /223040 35 104 103ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଶବିବତ ସାହୁ YVY0095810

ପ ୁ /223041 73 104 104ସନାତନ ସାହୁ ପି େଗାଖିରାମ ସାହୁ YVY0095794
ପ ୁ /223042 38 104 105ମେନାଜ କମୁାର ସାଓ ପି ରାମମିଲନ ସାଓ YVY0095760
ପ ୁ /223043 35 104 106ପେମାଦ କମୁାର ସାଓ ପି ଅଗର୍ତୀ ସାଓ YVY0097592
ୀ /223044 34 104 107ଲକ୍ଷୀ ସାଓ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାଓ YVY0095786

ପ ୁ /223045 45 104 108ଜମଦାର ସିଂ ପି ଗୟା ସିଂ YVY0528828
ୀ /223046 34 104 109େବବି ସିଂ ସା ଜାମଦାର ସିଂ YVY0527762
ୀ /243047 77 104 110ଆରତି ରାୟ ପି ନିମର୍ାଲଯ୍ ରାୟ YVY0707695

ପ ୁ /243048 55 104 111େଖାକନ ରାୟ ପି ନିମର୍ଲ ରାୟ YVY0205674
ୀ /243049 52 104 112ଶଖିା ରାୟ ସା େଖାକନ ରାୟ YVY0707687
ୀ /253050 35 104 113ସଳିତା େଦଵୀ ସା ମେନାଜ ପାସ୍ଵାନ YVY1128818
ୀ /263051 55 104 114ଅହଲଯ୍ା ରାଓ ପି ଧମର୍ା ରାଓ OR/06/043/056534

ପ ୁ /273052 55 104 115ବିେନାଦ ମହା ି ପି କୁ  ମହା ି YVY0095828
ୀ /273053 68 104 116େସବତୀ ପିୟା ପଧାନ ସା ନରହରି ପଧାନ JTV2439081

ପ ୁ /273054 48 104 117ନିଗମାନ  ପଧାନ ପି ନରହରି ପଧାନ JTV2439099
ୀ /273055 40 104 118େଶାଭାରାଣୀ ପଧାନ ସା ନିଗମା ନ  ପଧାନ YVY0095844

ପ ୁ /273056 36 104 119ସଚିଦାନ  ପଧାନ ପି ନରହରି ପଧାନ JTV2439263
ୀ /273057 34 104 120ନିରୁପମା ପଧାନ ପି ନରହରି ପଧାନ JTV2439347

ପ ୁ /273058 41 104 121ଅରବି  ପଧାନ ପି ନରହରି ପଧାନ YVY0095836
ପ ୁ /273059 19 104 122ରାହୁଲ ରାଉତରାଏ ପି େତାଫାନ ଚଂଦ ରାଉତରାଏ YVY1231901
ୀ /273060 36 104 123ଗାୟତୀ ସାହୁ ସା ବୁଚିତ ସାହୁ YVY0850271

ପ ୁ /273061 21 104 124ସା ନୁ କମୁାର ସାହୂ ପି ଶୀଧର ସାହୂ YVY1288828
ୀ /273062 80 104 125ତଅେପାଇ ସାହୁ ପି େଦୖତାରି ସାହୁ OR/06/043/056538
ୀ /273063 68 104 126ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ JTV1494327
ୀ /273064 59 104 127ଖଲିୁଆ ସାହୁ ସା ଅନାଦି ସାହୁ OR/06/043/056543

ପ ୁ /273065 50 104 128ଶୀଧର ସାହୁ ପି େଦୖତାରି ସାହୁ OR/06/043/056541
ପ ୁ /273066 48 104 129ପବିତ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ ସାହୁ JTV1494202
ପ ୁ /273067 48 104 130ବିଚିତ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ ସାହୁ JTV1579812
ପ ୁ /273068 47 104 131ନମିତା ସାହୁ ପି େଦୖତାରି ସାହୁ YVY1365477
ୀ /273069 46 104 132ନମିତା ସାହୁ ସା ପବିତ ସାହୁ JTV2439677
ୀ /273070 45 104 133ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ଶୀଧର ସାହୁ JTV1510627
ୀ /273071 40 104 134ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ OR/06/043/056545
ୀ /283072 48 104 135ସନୁୀତା େବଉରା ପି ବାସେୁଦବ େବଉରା JTV2389518

ପ ୁ /283073 49 104 136ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଶକିା  ଦାସ YVY0097378
ପ ୁ /283074 72 104 137ଶୀରାମ ଦୁେବ ପି ଅ ୟୁବର ଦୁେବ JTV1579911
ପ ୁ /283075 64 104 138ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ଦୁେବ ପି ଶୀରାମ ଦୁେବ JTV1579937
ପ ୁ /283076 38 104 139ଅଜୟ ପକାଶ ଦୁେବ ପି ଶୀରାମ ଦୁେବ JTV1579929
ପ ୁ /283077 33 104 140ସ ୟ କମୁାର ଦୁେବ ପି ଶୀରାମ ଦୁେବ YVY0685685
ପ ୁ /283078 42 104 141ସଶୁା  କମୁାର ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV1579903
ପ ୁ /283079 39 104 142ମନା ସଏ ପି ତପ ସଏ YVY0707620
ୀ /283080 36 104 143ସାବି ସଏ ସା ମନୁା ସଏ YVY0707612
ୀ /283081 78 104 144େପମା ସାଇଁ ସା େଗାଲିଆ ସାଇଁ OR/06/043/056546
ପ ୁ /293082 50 104 145ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାଲକ ସାଇଁ JTV1494269
ୀ /303083 79 104 146ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େବଉରା ସା ସଚି ନାଥ େବଉରା OR/06/043/056560
ପ ୁ /303084 57 104 147ର ନ କମୁାର େବଉରା ପି ଶଚି ନାଥ େବଉରା OR/06/043/056562
ୀ /303085 51 104 148ମମତା େବଉରା ପି ଶଚି ନାଥ େବଉରା YVY0707638
ପ ୁ /303086 48 104 149ସେରାଜ କମୁାର େବଉରା ପି ଶଚି ନାଥ େବଉରା OR/06/043/056563
ପ ୁ /303087 54 104 150ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ମହାପାତ ପି ପହଲାଦ ମହାପାତ YVY0783084
ୀ /303088 49 104 151ସସିତା ମହାପାତ ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ମହାପାତ YVY0783076
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ପ ୁ /303089 43 104 152ଅରବି  ମଲିକ ପି ବୃ ାବନ ମଲିକ JTV2561504
ପ ୁ /303090 34 104 153ଶୀକା  ମଲିକ ପି ବୃ ାବନ ମଲିକ JTV2561819
ପ ୁ /303091 49 104 154ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ନାୟକ YVY0569947
ୀ /303092 45 104 155ସମା ି ନାୟକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ YVY0812719

ପ ୁ /303093 48 104 156ସଧୁାକର ପାତ ପି େଶୗରୀ ଚରଣ ପାତ YVY0095851
ୀ /313094 41 104 157ସରସତି ନାୟକ ପି ବସଂତ ନାୟକ YVY1151778

ପ ୁ /313095 39 104 158ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ନାୟକ YVY1295401
ୀ /313096 34 104 159ମାନସୀ ନାୟକ ସା ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ YVY1306208

ପ ୁ /333097 83 104 160ପେବାଧ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ମହାପାତ JTV1580133
ୀ /333098 76 104 161କନକ ମ ରୀ ମହାପାତ ସା ପେବାଧ କମୁାର ମହାପାତ JTV1580141

ପ ୁ /333099 54 104 162ପଲିନ କମୁାର ମହାପାତ ପି ପେବାଧ କମୁାର ମହାପାତ JTV1580158
ପ ୁ /333100 52 104 163ପ ିନ ମହାପାତ ପି ପେବାଧ କମୁାର ମହାପାତ JTV1580174
ୀ /333101 50 104 164ସଜୁାତା ମହାପାତ ସା ପଲିନ କମୁାର ମହାପାତ JTV1580166
ୀ /333102 44 104 165ପିତୀନ ା ମହାପାତ ସା ପ ିନ ମହାପାତ YVY0810598

ପ ୁ /333103 20 104 166ସମିତ ମହାପାତ ପି ପଲିନ କମୁାର ମହାପାତ YVY1255348
ୀ /373104 37 104 167ଜି େଜଯ୍ାତି ସା ଜି ଜଗନନ୍ ାଥ ନାȀଡୁ YVY0421875
ୀ /373105 36 104 168ଜି ବିଜୟା ସା ଜି ବଳରାମ ନାଇଡୁ YVY0421883
ୀ /373106 72 104 169ଶୀମତୀ ଜି.ରାଜଲକ୍ଷୀ ନାଇଡୁ ସା ଜି.ଡି. ନାଇଡୁ JTV1579853

ପ ୁ /373107 49 104 170ଶୀ ଜି.ଜଗନନ୍ ାଥ ନାଇଡୁ ମା ଜି.ରାଜଲକ୍ଷୀ ନାଇଡୁ JTV1579804
ପ ୁ /373108 42 104 171ଜି.ବଳରାମ ନାଇଡୁ ମା ବିରାଜଲକ୍ଷୀ ନାଇଡୁ JTV1510668
ପ ୁ /373109 41 104 172ଜି ଜଗନନ୍ାଥ ନାଇଡୁ ମା ଜି ରାଜଲକ୍ଷୀ ନାଇଡୁ YVY0421867
ପ ୁ /373110 38 104 173ଜି. ମଦନେମାହନ ନାଇଡୁ ପି ଜି. ବି. ନାଇଡୁ JTV1579846
ୀ /383111 84 104 174ମାନସୀ ଦାସ ସା େଗାଲକ ବିହାରୀ ଦାସ YVY0095877

ପ ୁ /383112 52 104 175ସଂଜୀବ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ଦାସ JTV1510684
ୀ /383113 44 104 176ପଣିତା ଦାସ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ଦାସ YVY0394361
ୀ /383114 44 104 177ମଧ ୁଦାସ ସା େଲାଚନ ଦାସ JTV1624279

ପ ୁ /383115 32 104 178ରାେଜଶ କ ପି ନେର  କ YVY0815712
ପ ୁ /393116 60 104 179ରବୀ  ବାରିକ ପି ପଦଲାଭ ବାରିକ YVY0707646
ୀ /393117 30 104 180ଚିନୟୀ ବାରିକ ପି ରବି ନାଥ ବାରିକ YVY0720904
ୀ /393118 30 104 181ସରିତା ବାରିକ ପି ରବି ନାଥ ବାରିକ YVY0720912

ପ ୁ /393119 27 104 182ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ରବି ନାଥ ବାରିକ YVY0720995
ପ ୁ /393120 71 104 183ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ଦାସ JTV1511005
ପ ୁ /393121 55 104 184ପଣବ କମୁାର ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ JTV1580125
ୀ /393122 46 104 185ଶୀୟା ଦାସ ସା ପଣବ କମୁାର ଦାସ JTV1580117

ପ ୁ /393123 42 104 186େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ଦାସ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ JTV1510973
ପ ୁ /393124 37 104 187େଦବ ପସନନ୍ ଦାସ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ JTV1580182
ପ ୁ /393125 55 104 188ମଧସୁଦୁନ ମହାପାତ ପି ଅପ ିର୍ ମହାପାତ JTV1510783
ୀ /393126 44 104 189େମୗସମୁୀ ମହା ି ସା ପଭାସ ର ନ ମହାପାତ YVY0900571
ୀ /393127 71 104 190ସମୁତୀ ନାୟକ ସା ସଶୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ YVY0830299

ପ ୁ /393128 49 104 191ଶଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଶଶୁଳି କମୁାର ନାୟକ YVY0830331
ପ ୁ /393129 48 104 192ଶଶୁଲି କମୁାର ନାୟକ ପି ଶତଯ୍ାନ  ନାୟକ YVY0830323
ୀ /393130 46 104 193ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ YVY0830307

ପ ୁ /393131 45 104 194ସଜିୁତ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ YVY0830281
ୀ /393132 43 104 195ଜୟ ୀ ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ YVY0097394
ୀ /393133 36 104 196ସସିୁତା ନାୟକ ସା ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ YVY1253921

ପ ୁ /393134 62 104 197ପେମାଦ କମୁାର ସାମଲ ପି ଧରଣିଧର ସାମଲ YVY0097386
ୀ /393135 31 104 198ପ ଜିନୀ ସାମଲ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାମଲ YVY0282558

ପ ୁ /403136 47 104 199ନିର ନ ନାୟକ ପି ଗ ବର୍  ନାୟକ YVY0097329
ୀ /403137 56 104 200େରଖା ସାମଲ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାମଲ YVY0097311
ପ ୁ /413138 27 104 201ରୂଦ ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଅଭୟା ପସାଦ େବେହରା YVY1139245
ୀ /413139 21 104 202ଆଲିଶା ସ୍ଵାଇଁ ପି ଜିେତ  େକତନ ସ୍ଵାଇଁ YVY1128719
ପ ୁ /423140 60 104 204ଅଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି େଗାବ ର୍ ନ ମହାପାତ YVY0900548
ପ ୁ /423141 24 104 205ସମିତ ସାହୁ ପି ଜଗବଂଧ ୁସାହୁ YVY1306455
ପ ୁ /443142 69 104 206େବନୁ ଖେଟଇ ପି ରାମଚ  ଖେଟଇ YVY0095885
ୀ /443143 64 104 207ଭାନୁ ଖେଟଇ ସା େବନୁ ଖେଟଇ YVY0095893
ପ ୁ /443144 39 104 208ବୃ ାବନ ଖେଟଇ ପି େବନୁ ଖେଟଇ JTV2389161
ପ ୁ /443145 39 104 209କାଶନିାଥ ଖେଟଇ ପି େବନୁ ଖେଟଇ JTV2389377
ୀ /443146 35 104 210ଲକ୍ଷୀ ଖାେଟଇ ସା କାଶନିାଥ ଖାେଟଇ YVY0685826
ପ ୁ /463147 62 104 211େଗାଲକ ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି OR/06/043/060003
ୀ /463148 55 104 212େଶୖଳବାଳା ମହା ି ସା େଗାଲକ ମହା ି OR/06/043/060004
ପ ୁ /463149 37 104 213ରାେଜଶ କମୁାର ମହା ି ପି େଗାଲଖ ଚ  ମହା ି YVY0095901
ୀ /463150 34 104 214େଲାପାମଦୁା ମହା ି ପି େଗାଲଖ ଚ  ମହା ି YVY0531376
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ପ ୁ /463151 67 104 216ଗରୁଦୀପ ସିଂ ପି ନଜର ସିଂ YVY0528810
ୀ /473152 78 104 217ଇଛା େଦଇ ସା ବାବାଜୀ ପଧାନ OR/06/043/060006
ୀ /473153 38 104 218କବିତା ପଧାନ ସା ବସ ୁପଧାନ YVY0095919

ପ ୁ /473154 28 104 219ତିନାଥ ପଧାନ ପି ବିେନାଦ ପଧାନ YVY0685933
ପ ୁ /473155 20 104 220ସେ ାଷ ପଧାନ ପି ବାନୁ ପଧାନ YVY1251016
ପ ୁ /473156 54 104 221ବିେନାଦ ପଧାନ ପି ବାବାଜୀ ପଧାନ OR/06/043/060007
ପ ୁ /473157 50 104 222ବନୁ ପଧାନ ପି ବାବାଜୀ ପଧାନ YVY1259696
ପ ୁ /473158 48 104 223ବସ ୁପଧାନ ପି ବାବାଜୀ ପଧାନ JTV1521566
ୀ /473159 48 104 224ମାନସୀ ପଧାନ ସା ବିେନାଦ ପଧାନ JTV1521657
ୀ /473160 45 104 225ଝୁନୁ ପଧାନ ସା ବନୁ ପଧାନ JTV1519982

ପ ୁ /473161 49 104 226ସ ୟ କମୁାର ସିଂହ ପି େଯାେଗ  ସିଂହ YVY0531392
ୀ /473162 44 104 227ରି  ୁସିଂହ ସା ସ ୟ କମୁାର ସିଂହ YVY0531533

ପ ୁ /483163 56 104 228ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଭାଗିରଥୀ ଦାସ YVY0850339
ୀ /483164 53 104 229ରତନ୍ମଣୀ ଦାସ ସା େଯାେଗ  ଦଳାଇ YVY0850347
ୀ /483165 28 104 230ଦିବଯ୍ାରତନ୍ ା ଦାସ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0850321
ୀ /483166 44 104 231ଝରଣା ପଧାନ ସା ବିଭୁତି ପଧାନ JTV2561520

ପ ୁ /483167 36 104 232ଚ  େଶଖର ପଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ JTV2439255
ପ ୁ /483168 62 104 233ବିଜୟ ପଧାନ ପି େବୖରାଗୀ ପଧାନ OR/06/043/060011
ୀ /483169 54 104 234ପମିଳା ପଧାନ ସା ବିଜୟ ପଧାନ OR/06/043/060012

ପ ୁ /483170 50 104 235ବିଭୁତି ପଧାନ ପି େବୖରାଗୀ ପଧାନ OR/06/043/060014
ପ ୁ /483171 45 104 236ବିଚିତାନ  ପଧାନ ପି େବୖରାଗୀ ପଧାନ OR/06/043/060015
ପ ୁ /483172 45 104 237ବିକମ ପଧାନ ପି େବୖରାଗୀ ପଧାନ OR/06/043/060016
ୀ /483173 41 104 238ନିମର୍ଳା ପଧାନ ପି େବୖରାଗୀ ପଧାନ OR/06/043/060733
ୀ /483174 36 104 239ବିେନାଦିନୀ ସାଇଁ ପି ବାବନ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0095943
ୀ /483175 34 104 240ମାନିନୀ ସାଇଁ ପି ବାବନ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0095935

ପ ୁ /493176 23 104 241ବିକାଶ ବମର୍ନ ପି ବିେନାଦ ବମର୍ନ YVY1143585
ପ ୁ /493177 50 104 242େଧାବି ପଧାନ ପି ନାରଣ ପଧାନ OR/06/043/060019
ପ ୁ /513178 74 104 243ବାବନ ସାଇଁ ପି ପବନ ସାଇଁ YVY0812701
ୀ /513179 67 104 244େରଣବୁାଳା ସାଇଁ ସା ବାବନ ସାଇଁ YVY0579193

ପ ୁ /513180 52 104 245ଅଖିଳ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନଟବର ସାଇଁ YVY0531525
ୀ /513181 46 104 246ଶଭୁଶୀ ସାଇଁ ସା ଅଖିଳ କମୁାର ସାଇଁ YVY0531418

ପ ୁ /513182 38 104 247ଦିପକ ସାଇଁ ପି ବାବନ ସାଇଁ JTV1707595
ୀ /523183 61 104 248ସ ଯ୍ାରାଣି ମହାରଣା ସା ନିର ନ ମହାରଣା OR/06/043/060044

ପ ୁ /523184 38 104 249ନେରଶ ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା YVY0579185
ପ ୁ /523185 37 104 250ପେରଶ ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା YVY0097402
ପ ୁ /533186 65 104 251ରାଜପତ ସାଓ ପି ଦଶରଥ ସାଓ YVY1128677
ପ ୁ /563187 55 104 252ତିେଲାଚନ ପ ା ପି କା ିର୍କ ପ ା OR/06/043/060057
ୀ /563188 52 104 253େଗାଲାପ ପ ା ସା ତିେଲାଚନ ପ ା OR/06/043/060058
ୀ /573189 34 104 254ରସୀତା ଦାଶ ସା ସାଂତନୁ କମୁାର କର YVY1121797
ୀ /573190 80 104 255ନିଶା ମଲ ସା ରାହାସ ମଲ OR/06/043/060061

ପ ୁ /573191 55 104 256ଧିେର  ମଲ ପି ରାହାସ ମଲ OR/06/043/060062
ପ ୁ /573192 54 104 257ଶଶିରି ମଲ ପି ରାହାସ ମଲ OR/06/043/060064
ପ ୁ /573193 53 104 258ବୀର ମଲ ପି ରାହାସ ମଲ OR/06/043/060063
ୀ /573194 51 104 259ପତିମା ମଲ ସା ଧିରଣ ମଲ JTV1633114

ପ ୁ /573195 48 104 260ସମିର କମୁାର ମଲ ପି ରାହାସ ମଲ OR/06/043/060070
ୀ /573196 44 104 261ଲିଲି ମଲ ସା ବିର କିେଶାର ମଲ JTV1632082
ୀ /573197 25 104 262ସତିୃ ରଂଜନ ମଲ ପି ବୀର କିେଶାର ମଲ YVY1021336
ୀ /573198 25 104 263ସିପା ମଲ ପି ଧିେରନ ମଲ YVY1128537

ପ ୁ /573199 23 104 264େଜଯ୍ାତି ର ନ ମଲ ପି ଧିେରନ ମଲ YVY1128503
ୀ /573200 22 104 265ଇପସିତା ମଲ ପି ବିରକିେଶାର ମଲ YVY1128545
ପ ୁ /573201 21 104 266େସୗମଯ୍ ର ନ ମଲ ପି ବିରକିେଶାର ମଲ YVY1128636
ୀ /583202 54 104 267ଅନୁସୟା ମଲ ସା କଳୁମଣି ମଲ OR/06/043/060068
ୀ /583203 35 104 268ଲିପୀ ମଲ ସା ଜୟ ସାରଥୀ ମଲ YVY1288679
ପ ୁ /583204 34 104 269ଜୟ ସାରଥୀ ମଲ ପି ନିର ନ ମଲ YVY0850065
ୀ /583205 27 104 270ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଲ ସା ପାଥର୍ସାରଥୀ ମଲ YVY1188564
ପ ୁ /593206 64 104 271ତପନ ମଲ ପି କରୁଣାକର ମଲ OR/06/043/060073
ପ ୁ /593207 53 104 272ନାରାୟଣ ମଲ ପି କରୁଣାକର ମଲ OR/06/043/060075
ୀ /593208 52 104 273ସାବିତୀ ମଲ ସା ତପନ ମଲ OR/06/043/060074
ପ ୁ /593209 51 104 274ଲକ୍ଷୀଧର ମଲ ପି କରୁଣାକର ମଲ OR/06/043/060077
ୀ /593210 48 104 275ଜାନକି ମଲ ସା ନାରାୟଣ ମଲ OR/06/043/060076
ୀ /593211 46 104 276ନଳିନୀ ମଲ ସା ଲକ୍ଷିଧର ମଲ YVY0095976
ପ ୁ /593212 34 104 277କିଷାନକମୁାର ମଲ ପି ତପନ କମୁାର ମଲ JTV2439149
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ପ ୁ /593213 29 104 278େମାହନ ମଲ ପି ନାରାୟଣ ମଲ YVY0531400
ପ ୁ /593214 29 104 279େରାଶନ କମୁାର ମଲ ପି ତପନ କମୁାର ମଲ YVY0531541
ପ ୁ /593215 27 104 280ମନୂା ମଲ ପି ନାରାୟଣ ମଲ YVY1289925
ପ ୁ /593216 25 104 281ପସାଦ କମୁାର ମଲ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମଲ YVY1221977
ପ ୁ /603217 65 104 282ସି  ବ ିଆ ପି ହାଡିବ ୁ ବ ିଆ OR/06/043/060082
ୀ /603218 57 104 283ସ  ୁବ ିଆ ସା ସି  ବ ିଆ OR/06/043/060083

ପ ୁ /603219 55 104 284ସରୁ ବ ିଆ ପି ହାଡିବ ୁ ବ ିଆ OR/06/043/060084
ୀ /603220 52 104 285କନିୁ ବ ିଆ ସା ଉମାକା  ମହା ି YVY0095992
ୀ /603221 46 104 286କସୁମୁ ବ ିଆ ସା ସରୁ ବ ିଆ YVY0095984

ପ ୁ /603222 27 104 287ମାନସ ବ ିଆ ପି ଶି ର ବ ିଆ YVY0783241
ପ ୁ /613223 52 104 288ବିଜୟ ବ ିଆ ପି ହାଡିବ ୁ ବ ିଆ OR/06/043/060088
ୀ /613224 48 104 289କସୁମୁ ବ ିଆ ସା ସେୁର  ବ ିଆ JTV2390144
ୀ /613225 47 104 290େପମଲତା ବ ିଆ ପି ହାଡିବ ୁ ବ ିଆ OR/06/043/060089
ୀ /613226 45 104 291ରୀନାରାଣି ବ ିଆ ସା ରାେଜ  ବ ିଆ YVY0579227
ୀ /613227 45 104 292ଧରିତୀ ବ ିଆ ସା ଗଗନ ବ ିଆ JTV2439826
ୀ /613228 43 104 293ମିନତୀ ବ ିଆ ସା ବିଜୟ ବ ିଆ YVY0579219

ପ ୁ /613229 42 104 294ଗଗନ ବ ିଆ ପି େବୖରାଗୀ ବ ିଆ OR/06/043/060086
ୀ /613230 41 104 295ସସିତା ବ ିଆ ସା ବିଜୟ ବ ିଆ JTV2390136
ୀ /613231 40 104 296କମିୁନା ବ ିଆ ପି ହାଡିବ ୁ ବ ିଆ OR/06/043/060090

ପ ୁ /613232 20 104 297ରାଜା ବ ିଆ ପି ସନାତନ ବ ିଆ YVY1221845
ପ ୁ /613233 20 104 298ଜଗନନ୍ ାଥ ବ ିଆ ପି ବିଜୟ ବ ିଆ YVY1222264
ୀ /613234 21 104 299ସୀମା ବ ିଆ ପି ସନାତନ ବ ିଆ YVY1151307

ପ ୁ /623235 55 104 300ନେର  ବ ିଆ ପି ନଟବର ବ ିଆ OR/06/043/060093
ପ ୁ /623236 46 104 301େମାହନ ବ ିଆ ପି ନଟବର ବ ିଆ OR/06/043/060094
ପ ୁ /623237 42 104 302ନିର ନ ବ ିଆ ପି ନଟବର ବ ିଆ OR/06/043/060104
ୀ /623238 40 104 303ସମିୁତା ବ ିଆ ସା ନେର  ବ ିଆ YVY0096016
ୀ /623239 29 104 304ଲିଲି ବ ିଆ ସା ନିର ନ ବ ିଆ YVY0900605
ୀ /633240 67 104 305ପାବର୍ ତୀ ବ ିଆ ସା ଦାେମାଦର ବ ିଆ OR/06/043/060096
ୀ /633241 47 104 306େରାଜିନା ବ ିଆ ସା ସନାତନ ବ ିଆ JTV1654938

ପ ୁ /633242 44 104 307ସନାତନ ବ ିଆ ପି ଦାେମାଦର ବ ିଆ OR/06/043/060097
ପ ୁ /633243 42 104 308ର ନ ବ ିଆ ପି ଦାେମାଦର ବ ିଆ JTV1657154
ପ ୁ /633244 40 104 309ବାପି ବ ିଆ ପି ଦାେମାଦର ବ ିଆ JTV2389153
ୀ /633245 36 104 310ପମିଳା ବ ିଆ ସା ର ନ ବ ିଆ JTV2389146
ୀ /633246 34 104 311ରଶତିା ବ ିଆ ସା ବାପି ବ ିଆ YVY0429506

ପ ୁ /643247 35 104 312କାହନ୍  ୁଦାସ ପି ମାଣିକ ଦାସ YVY0282566
ପ ୁ /643248 36 104 313ଆଶେୁତାଷ େଜନା ପି ରବି  କମୁାର େଜନା YVY0096040
ପ ୁ /643249 65 104 314ରେମଶ ପରିଡା ପି ଧନି ପରିଡା JTV2451466
ୀ /643250 56 104 315କମଳା ପରିଡା ସା ରେମଶ ପରିଡା OR/06/043/060099

ପ ୁ /643251 52 104 316ଉେମଶ ପରିଡା ପି ଧନି ପରିଡା OR/06/043/060100
ୀ /643252 46 104 317ସେରାଜିନି ପରିଡା ସା ଉେମଶ ପରିଡା JTV2389716

ପ ୁ /643253 43 104 318ରାେକଶ ପରୢଡା ପି ରେମଶ ପରୢଡା JTV1521590
ୀ /643254 39 104 319କନୁମନୁ୍ ପରିଡା ସା ରାେକଶ ପରିଡା YVY0282574

ପ ୁ /643255 34 104 320ବିକାଶ ପରିଡା ପି ରେମଶ ପରିଡା JTV2389039
ପ ୁ /643256 34 104 321ରାେଜଶ ପରିଡା ପି ରେମଶ ପରିଡା YVY0096057
ୀ /643257 34 104 322ମାନସୀ ପରିଡା ସା ରାେଜଶ ପରିଡା YVY0850263

ପ ୁ /643258 29 104 323ପକାଶ ପରିଡା ପି ଉେମଶ ପରିଡା YVY0685990
ୀ /643259 29 104 324ମେନାରମା ପରିଡା ସା ବିକାଶ ପରିଡା YVY0850230

ପ ୁ /653260 61 104 325ପରିକି୍ଷତ ପରିଡା ପି ହରି ପରିଡା OR/06/043/060551
ପ ୁ /653261 58 104 326ଭାଗଯ୍ଧର ପରିଡା ପି ହରି ପରିଡା OR/06/043/060553
ୀ /653262 52 104 328େସୗରୀବାଳା ପରିଡା ସା ପରୀକ୍ଷିତ ପରିଡା OR/06/043/060552
ୀ /653263 51 104 329ସବିତା ପରିଡା ସା ଭାଗଯ୍ଧର ପିରଡା YVY0531558
ପ ୁ /653264 36 104 330େପମାନ  ପରିଡା ପି ପରୀକ୍ଷିତ ପରିଡା YVY0096081
ୀ /653265 35 104 331ମଧସିୁତା ପରିଡା ପି ଭାଗଯ୍ଧର ପରିଡା YVY0096099
ୀ /653266 25 104 332ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ମା ବାସଂତୀ ସାଇଁ YVY1121854
ୀ /663267 56 104 333ଏ ଆଦି ଲକ୍ଷୀ ସା ଏ ଲକ୍ଷଣ YVY0096107
ପ ୁ /663268 69 104 334ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ଦାସ JTV2389955
ୀ /663269 61 104 335େସୗଦାମିନୀ ଦାସ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ JTV2389948
ୀ /663270 40 104 336ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଦାସ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ JTV2389732
ୀ /663271 37 104 337ଅ ନା ଦାସ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ JTV2389963
ୀ /663272 35 104 338ଅହଲଯ୍ା ଦାସ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ JTV2390235
ୀ /663273 30 104 339ଅପ ର୍ା ଦାସ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0686030
ୀ /663274 27 104 340ଅ ଳି ଦାସ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0686022
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ପ ୁ /663275 54 104 343ଅରୁଣ ନାୟକ ପି ଦୁଃଶାସନ ନାୟକ OR/06/043/060365
ୀ /663276 52 104 344ଅଶନି ନାୟକ ପି ଅମଲୁଯ୍ ନାୟକ OR/06/043/060114

ପ ୁ /663277 50 104 345ଅନାମ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY0849976
ୀ /663278 49 104 346କିରଣବାଳା ନାୟକ ସା ଅରୁଣ ନାୟକ OR/06/043/060111

ପ ୁ /663279 46 104 347ଅନ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଅମଲୂଯ୍ ନାୟକ JTV1520444
ୀ /663280 45 104 348ସଂଘମିତା ନାୟକ ସା ଅଶିନୀ ନାୟକ YVY0531566
ୀ /663281 36 104 349ପଣତି ନାୟକ ସା ଅନ  କମୁାର ନାୟକ YVY0850024

ପ ୁ /663282 33 104 350ପଶନନ୍  କମୁାର ନାୟକ ପି ସରୁଥ ନାୟକ YVY0685784
ୀ /663283 29 104 351େଜାନାଲିସା ନାୟକ ସା ପଶନନ୍  କମୁାର ନାୟକ YVY0685792

ପ ୁ /663284 29 104 352ସନୁୀଲ ନାୟକ ପି ସକୁା  ନାୟକ YVY0531632
ୀ /663285 28 104 353ଅମିତା ନାୟକ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ YVY0531624
ୀ /663286 24 104 354ଅପିର୍ତା ନାୟକ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ YVY1041011
ୀ /663287 20 104 355ଅ ି ତା ନାୟକ ପି ଅଶିନୀ କମୁାର ନାୟକ YVY1221902

ପ ୁ /663288 41 104 356ଏସ୍. ନାଗଭୂଷଣ ରାଓ ପି ଏସ୍. ପକାଶ ରାଓ YVY0531657
ୀ /663289 38 104 357ଏସ୍. େଜଯ୍ାତି ରାଓ ସା ଏସ୍. ନାଗଭୂଷଣ ରାଓ YVY0531665

ପ ୁ /673290 65 104 358ଶକୁା  ନାୟକ ପି େଗାବ ର୍ ନ ନାୟକ YVY0579243
ୀ /673291 54 104 359ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ OR/06/043/060122
ୀ /673292 50 104 360କବିତା ନାୟକ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ନାୟକ YVY0530782
ୀ /673293 46 104 361ମାନିନୀ ନାୟକ ସା ଅନାମ ନାୟକ YVY0850222

ପ ୁ /673294 45 104 362ଭାଗଯ୍ଧର ନାୟକ ପି ବସ  ନାୟକ JTV1520584
ପ ୁ /673295 42 104 363ଅେଶାକ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/06/043/060113
ପ ୁ /673296 39 104 364ପେମାଦ ନାୟକ ପି ବସ  ନାୟକ JTV1519800
ପ ୁ /673297 37 104 365ସକୁା  ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥୀ ନାୟକ YVY0282582
ୀ /673298 34 104 366ଅପରାଜିତା ନାୟକ ସା ପେମାଦ ନାୟକ YVY1060417
ୀ /673299 33 104 367ସମିୁତା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ନାୟକ YVY0850214
ୀ /683300 65 104 368ଜମନୁା ସାହୁ ସା ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ YVY0900480

ପ ୁ /683301 42 104 369ଧେନସର ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ YVY0900472
ୀ /683302 34 104 370ସାଗରିକା ସାହୁ ସା ଧେନଶର ସାହୁ YVY0530790

ପ ୁ /693303 67 104 371ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ JTV1707512
ୀ /693304 61 104 372ସତଯ୍ଭାମା ସାହୁ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୁ JTV1708700

ପ ୁ /693305 44 104 373ଚ ନ ସାହୁ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୁ JTV1707546
ପ ୁ /703306 84 104 374େଗାଲଖ ଦଳାଇ ପି ଆନ  ଦଳାଇ JTV1649524
ୀ /703307 78 104 375କନିୁ ଦଳାଇ ସା େଗାଲଖ ଦଳାଇ YVY0096131

ପ ୁ /723308 49 104 376ପକାଶ େଚୗଧରୁୀ - ଶା ିଲତା ନାୟକ YVY1060441
ୀ /723309 39 104 377େଲାଚନ େଚୗଧରୁୀ ସା ପକାଶ େଚୗଧରୁୀ YVY1060433
ୀ /723310 39 104 378କନିୁ ଦାସ ସା ଝୁଲୁ ଦାସ YVY0530816
ୀ /723311 84 104 379ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ହରି ନାୟକ OR/06/043/060128

ପ ୁ /723312 72 104 380କୃ ଚ  ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ OR/06/043/060124
ୀ /723313 65 104 381କାକଳି ନାୟକ ସା କୃ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/060125
ୀ /723314 57 104 382ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ସା କା ିର୍କ ନାୟକ OR/06/043/060131

ପ ୁ /723315 57 104 383ରାମଚ  ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ OR/06/043/060126
ୀ /723316 49 104 384ସରସତୀ ନାୟକ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ନାୟକ YVY0530808

ପ ୁ /723317 47 104 385ସନାତନ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ OR/06/043/060129
ପ ୁ /723318 38 104 387ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ JTV2439321
ୀ /723319 35 104 388ଶଲିା ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ JTV2439461

ପ ୁ /723320 30 104 389ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ YVY0282590
ପ ୁ /723321 27 104 390େସାମଯ୍ ର ନ ନାୟକ ପି ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ YVY0685891
ୀ /723322 24 104 391ଯାଜ୍ଞେସନୀ ନାୟକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ YVY1289974

ପ ୁ /723323 21 104 392ନିହାର ର ନ ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ YVY1222025
ୀ /733324 58 104 393ହାଡିଆଣି ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ନାୟକ YVY0984609
ପ ୁ /733325 52 104 394େବଣଧୁର ନାୟକ ପି କମୁର ନାୟକ OR/06/043/060135
ପ ୁ /733326 43 104 395ଲି ରାଜ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ JTV1634369
ୀ /733327 35 104 396ଦିପା ନାୟକ ସା େବଣଧୁର ନାୟକ YVY0282608
ୀ /733328 35 104 397ଚିନାରାଣୀ ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ଚ  ନାୟକ YVY0530873
ୀ /733329 28 104 398ଇ ିତା ନାୟକ ସା ଲି ରାଜ ନାୟକ YVY1156074
ୀ /743330 67 104 399ସକୁ େବୱା ସା ନବ ନାୟକ OR/06/043/060136
ୀ /743331 85 104 400ଭାବ େଦଇ ସା କୁ  ନାୟକ OR/06/043/060141
ପ ୁ /743332 58 104 401ସେୁର  କମୁାର ନାୟକ ପି ନବ ନାୟକ YVY0830315
ୀ /743333 53 104 402ସାବିତୀ ନାୟକ ସା ସେୁରଶ ନାୟକ JTV1520592
ୀ /743334 52 104 403ଟୁନିଆ ନାୟକ ସା ଉେମଶ ନାୟକ JTV1520600
ପ ୁ /743335 47 104 404ବୁଲୂ ନାୟକ ପି ନବ ନାୟକ YVY0812693
ପ ୁ /743336 39 104 405େହମ  କମୁାର ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ନାୟକ JTV1520303
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ପ ୁ /743337 38 104 406ସେୁର  ନାୟକ ପି କୁ  ନାୟକ OR/06/043/060138
ପ ୁ /743338 34 104 407ମନେମାହନ ନାୟକ ପି େକୖଳାସଚ  ନାୟକ JTV2389971
ୀ /743339 27 104 408ରୂପାଲୀ ରାଉତରାୟ ସା େହମ  କମୁାର ନାୟକ YVY1128560

ପ ୁ /753340 57 104 409ମକରା ନାୟକ ପି ବିହାରୀ ନାୟକ YVY0282632
ପ ୁ /753341 53 104 410ଶ ର ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ OR/06/043/060143
ୀ /753342 51 104 411ପ ୁ ଲତା ନାୟକ ସା ମକରା ନାୟକ YVY0282624
ୀ /753343 50 104 412ସାବିତୀ ନାୟକ ସା ଶ ର ନାୟକ YVY0530907

ପ ୁ /753344 45 104 413ନଟବର ନାୟକ ପି କୁ  ନାୟକ OR/06/043/060142
ପ ୁ /753345 40 104 414ପ ୁ ର୍ଚ  ନାୟକ ପି କୁ  ନାୟକ YVY0579201
ୀ /753346 34 104 415ମିତା ଳୀ ନାୟକ ସା ନଟବର ନାୟକ YVY0282616
ୀ /753347 26 104 416ପଜୂାଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ମକରା ନାୟକ YVY0821918
ୀ /753348 22 104 417େସାନାଲିସା ନାୟକ ପି ଶଂକର ନାୟକ YVY1155092
ୀ /753349 52 104 418ସଧୁୀର ଠାକରୁ ସା ଗେଜ  ଠାକରୁ YVY1188408

ପ ୁ /753350 35 104 419ରାମ କମୁାର ଠାକରୁ ପି ଗେଜ  ନାରାୟଣ ଠାକରୁ YVY0530899
ୀ /753351 33 104 420ରଶିତା ଠାକରୁ ସା ରାମ କମୁାର ଠାକରୁ YVY0530881
ୀ /763352 65 104 422ବାସ ି ମହା ି ସା ଶରତ ମହା ି OR/06/043/060146

ପ ୁ /763353 62 104 423ସକୁା  ମହା ି ପି ଶୀଧର ମହା ି OR/06/043/060149
ୀ /763354 61 104 424ଗୀତା ଳି ମହା ି ସା ସକୁା  ମହା ି OR/06/043/060150

ପ ୁ /763355 52 104 425ବିକମ େକଶରୀ ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି OR/06/043/060139
ପ ୁ /763356 50 104 426ସଂଗାମ ମହା ି ପି ଶରତ ମହା ି OR/06/043/060147
ୀ /763357 47 104 427ସ କୁ୍ତା ମହା ି ସା ବିକମେକଶରୀ ମହା ି JTV2390151
ୀ /763358 36 104 428େସାନିଆ ମହା ି ପି ସକୁା  ମହା ି JTV2389013
ୀ /763359 35 104 429ପଦଜା ମହା ି ପି ସକୁା  ମହା ି JTV2389021
ୀ /763360 31 104 430ମ ାକିନି ମହା ି ପି ସକୁା  ଚ  ମହା ି YVY0282640
ୀ /763361 50 104 431ତପସିନୀ ନାୟକ ସା ପଶା  ନାୟକ YVY0205682

ପ ୁ /763362 49 104 432ଅନ  ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ନାୟକ JTV2390334
ପ ୁ /763363 46 104 433ନିର ନ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ନାୟକ JTV2389989
ୀ /773364 32 104 434େଲାପାମଦୁା ମହା ି ସା ସଜିୁତ ମହା ି YVY0685966

ପ ୁ /773365 52 104 435େଗାପୀନାଥ ନାୟକ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ନାୟକ OR/06/043/060154
ୀ /773366 49 104 436ଝୁନୁବାଳା ନାୟକ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ନାୟକ OR/06/043/060155

ପ ୁ /773367 73 104 437ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ ପି େବୖ ବ ସାହୁ JTV1708387
ପ ୁ /783368 49 104 438ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଇ ମଣି ନାୟକ YVY0096164
ୀ /783369 63 104 439େଶୖଳବାଳା ସାଇଁ ସା ନାରାୟଣ ସାଇଁ OR/06/043/060157
ୀ /783370 57 104 441ସଂଯକୁ୍ତା ସାଇଁ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ସାଇଁ OR/06/043/060159

ପ ୁ /783371 36 104 442ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସାଇଁ YVY0096156
ପ ୁ /783372 35 104 443ପଭାତ କମୁାର ସାଇଁ ପି କ୍ଷିେରାଦ ଚ  ସାଇଁ JTV2390425
ୀ /783373 34 104 444ସସିତା ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ YVY0532010
ୀ /783374 33 104 445ଚିନୟୀ ସାଇଁ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାଇଁ YVY0685925

ପ ୁ /783375 32 104 446ଦିଲୀପ କମୁାର ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସାଇଁ YVY0096149
ପ ୁ /783376 30 104 447ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ସାଇଁ YVY0282657
ପ ୁ /783377 30 104 448ଗେଣଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ YVY0532127
ପ ୁ /793378 40 104 449ଏ. େଭ ଟ ପି ଏ. ଲକ୍ଷଣ JTV1634351
ୀ /803379 57 104 450କମଳିନୀ ସାହୁ ସା ବନଶୀ ସାହୁ OR/06/043/060177
ୀ /813380 57 104 451ସ କୁ୍ତା ଦଳାଇ ସା ନିତଯ୍ାନ  ଦଳାଇ YVY0096180

ପ ୁ /813381 31 104 452େଚୖତନଯ୍ ଦଳାଇ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦଳାଇ YVY0532135
ପ ୁ /813382 65 104 453ବସ  ନାୟକ ପି େଗାବ ର୍ ନ ନାୟକ OR/06/043/060169
ପ ୁ /813383 50 104 454ନେରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0530113
ପ ୁ /823384 55 104 455ହାଡୁ େଜନା - ମନୁା େଜନା YVY1306380
ୀ /823385 51 104 456ସଂଜୂଲତା େଜନା - ମନୂା େଜନା YVY1295864
ୀ /833386 55 104 458ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ନୀଳମଣି ମହାରଣା OR/06/043/060175
ପ ୁ /833387 43 104 459ଶବି ପସାଦ ମହାରଣା ପି ନୀଳମଣି ମହାରଣା JTV1633098
ପ ୁ /833388 40 104 460େଦବ ପସାଦ ମହାରଣା ପି ନୀଳମଣି ମହାରଣା JTV1633130
ୀ /833389 38 104 461ମାଣିକ ମହାରଣା ସା ଦଶରଥ ମହାରଣା JTV1633155
ୀ /833390 32 104 462େହମଲତା ମହାରଣା ସା ଶବି ପସାଦ ମହାରଣା YVY0532150
ୀ /833391 29 104 463ମଧସିୁତା ମହାରଣା ସା େଦବ ପସାଦ ମହାରଣା YVY0532143
ପ ୁ /833392 41 104 464ବିଜୟ ନାୟକ ପି ବି ୁଚରଣ ନାୟକ YVY1289941
ୀ /833393 39 104 465ଝରଣା ନାୟକ ସା ବିନୟ ନାୟକ YVY1288786
ପ ୁ /833394 34 104 466ସ ୟ ନାୟକ ପି ବି ୁଚରଣ ନାୟକ YVY1288778
ପ ୁ /833395 70 104 467ଦ ହରି ସାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ ସାଇଁ OR/06/043/061095
ୀ /833396 65 104 468େମନକା ସାଇଁ ସା ଦ ହରି ସାଇଁ OR/06/043/061045
ପ ୁ /833397 41 104 469ତାପସ ସାଇଁ ପି ଦ ହରି ସାଇଁ JTV1633122
ପ ୁ /833398 39 104 470ମାନସ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦ ହରି ସାଇଁ JTV1632090
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ପ ୁ /843399 50 104 471ନିଲୁ ମହାରଣା ପି ବାବୁ ମହାରଣା OR/06/043/060180
ୀ /843400 47 104 472ପମିଳା ମହାରଣା ସା ନିଲୁ ମହାରଣା JTV1707538
ୀ /843401 21 104 473ରୁମନ ମହାରଣା ପି ନିଲୁ ମହାରଣା YVY1128628
ୀ /853402 77 104 474ଲଳିତା େବୱା ସା ମୀନ ମହାରଣା OR/06/043/060184

ପ ୁ /853403 40 104 475ଅେଶାକ ମହାପାତ ପି . ମହାପାତ YVY0394296
ୀ /853404 34 104 476ଲୀଳାବତୀ ମହାପାତ ସା ଅେଶାକ ମହାପାତ YVY0394304

ପ ୁ /853405 68 104 477ଅ ୁର୍ନ ମହାରଣା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/060187
ୀ /853406 65 104 478ର  ମହାରଣା ସା କ ର୍ ମହାରଣା OR/06/043/060186
ୀ /853407 64 104 479ପାବର୍ ତୀ ମହାରଣା ସା ଅ ୁର୍ନ ମହାରଣା OR/06/043/060188
ୀ /853408 55 104 480ସମିୁତା ମହାରଣା ପି ମିନେକତନ ମହାରଣା YVY0097410

ପ ୁ /853409 53 104 481ନବୀନ ମହାରଣା ପି ପ ୁ ର୍ ମହାରଣା OR/06/043/060192
ୀ /853410 53 104 482େପମଲତା ମହାରଣା ସା ବୀନା ମହାରଣା JTV2389534

ପ ୁ /853411 45 104 483ସନାତନ ମହାରଣା ପି କ ର୍ ମହାରଣା JTV1521558
ୀ /853412 44 104 484ବାସ ି ମହାରଣା ସା ନନା ମହାରଣା OR/06/043/060723

ପ ୁ /853413 42 104 485ପସନନ୍  ମହାରଣା ପି କ ର୍ ମହାରଣା JTV1639566
ପ ୁ /853414 40 104 486ଅଜୟ ମହାରଣା ପି ଅଜୁର୍ ନ ମହାରଣା JTV1520337
ପ ୁ /853415 39 104 487ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା ପି ମୀନେକତନ ମହାରଣା YVY0579276
ପ ୁ /853416 39 104 488ରନୁ ମହାରଣା ପି ମଦନ ମହାରଣା JTV2389500
ୀ /853417 38 104 489ରୀନା ମହାରଣା ସା ସନାତନ ମହାରଣା JTV2389542

ପ ୁ /853418 36 104 490ରବି  ମହାରଣା ପି ଦୀନା ମହାରଣା JTV2389526
ପ ୁ /853419 26 104 491କା ିର୍କ ମହାରଣା ପି ବୀନା ମହାରଣା YVY0783233
ୀ /853420 33 104 492ସଂଜୁକ୍ତା ମହାରଣା ସା ଅଜୁର୍ ନ ମହାରଣା YVY0850156

ପ ୁ /853421 32 104 493ପକାଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବୀନା ମହାରଣା YVY0783175
ୀ /853422 31 104 494ରତନ୍ ା ରାଣୀ ମହାରଣା ସା ଅଜୟ ମହାରଣା YVY0686071
ୀ /853423 31 104 495ତନୟା ମହାରଣା ସା ରନୁ ମହାରଣା YVY0850305

ପ ୁ /853424 24 104 496େସୗରଵ ସାଇଁ ପି ସରତ ଚଂଦ ସାଇଁ YVY1121813
ୀ /863425 65 104 497େବ  ମହାରଣା ସା େମାହନ ମହାରଣା OR/06/043/060199
ୀ /863426 52 104 498ଲିଲୀ ମହାରଣା ସା ନବୀନ ମହାରଣା OR/06/043/060195

ପ ୁ /863427 42 104 499ନିର ନ ମହାରଣା ପି େମାହନ ମହାରଣା OR/06/043/060201
ୀ /863428 38 104 500ବନିତା ମହାରଣା ପି େମାହନ ମହାରଣା YVY0096230
ୀ /863429 38 104 501ରୁନା ମହାରଣା ସା ନିର ନ ମହାରଣା YVY0096248

ପ ୁ /873430 75 104 502େଗାବି  ମହାରଣା ପି ନବ ମହାରଣା OR/06/043/060202
ୀ /873431 67 104 503ମଲି ମହାରଣା ସା େଗାବି  ମହାରଣା OR/06/043/060203

ପ ୁ /873432 49 104 504ଦଶରଥ ମହାରଣା ପି େଗାବି  ମହାରଣା OR/06/043/060204
ୀ /873433 34 104 505ହୀରାବତୀ ମହାରଣା ପି ଜନା ର୍ନ ମହାରଣା YVY0096255
ୀ /873434 38 104 506ନିଳ ୀ ମହାରଣା ସା େଗାବି  ମହାରଣା YVY0850297

ପ ୁ /883435 60 104 507ପଦୀପ ମହାରଣା ପି ଧେନଶର ମହାରଣା OR/06/043/060207
ପ ୁ /883436 22 104 508ନାଗାଜୁର୍ ନ ମହାରଣା ପି ପଦୀପ ମହାରଣା YVY1188432
ୀ /883437 21 104 509ସଚୂୀସିତା ମହା ି ପି ବିକମେକଶରୀ ମହା ି YVY1121821
ୀ /883438 54 104 510ଅନୀତା ମହାରଣା ସା ପଦୀପ ମହାରଣା OR/06/043/060208

ପ ୁ /883439 31 104 511ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାରଣା ପି ପଦୀପ ମହାରଣା YVY0336776
ପ ୁ /893440 59 104 512ସେୁର  ମହାରଣା ପି ମାଧ ମହାରଣା OR/06/043/060212
ୀ /893441 56 104 513ପମିଳା ମହାରଣା ସା ସେୁର  ମହାରଣା OR/06/043/060211

ପ ୁ /893442 53 104 514ସଦୁଶର୍ନ ମହାରଣା ପି ମାଧ ମହାରଣା OR/06/043/060213
ୀ /893443 45 104 515କମଳା ମହାରଣା ସା ସଦୁଶର୍ନ ମହାରଣା OR/06/043/060214

ପ ୁ /893444 38 104 516ସେ ାଷ ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା JTV1555622
ପ ୁ /893445 35 104 517ଜଗବ ୁ ମହାରଣା ପି ସେୁର  ମହାରଣା JTV2389344
ୀ /893446 31 104 518ରି ି  ମହାରଣା ସା ଜଗବ ୁ ମହାରଣା YVY0685941
ୀ /893447 36 104 519କାେବରୀ ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ ମହାରଣା YVY0532168
ପ ୁ /903448 68 104 520ବଂଶୀଧର ବାରିକ ପି ବାଜ ବାରିକ OR/06/043/060218
ୀ /903449 49 104 521ମ ଲୁତା ବାରିକ ସା ବଂଶୀ ବାରିକ OR/06/043/060219
ପ ୁ /913450 68 104 522େକ୍ଷତେମାହନ ବାରିକ ପି ବହାନ  ବାରିକ OR/06/043/060223
ୀ /913451 60 104 523ଖଲୁଣା ବାରିକ ସା ଅରକ୍ଷିତ ବାରିକ OR/06/043/060222
ୀ /913452 58 104 524ମେନାରମା ବାରିକ ସା େକ୍ଷତେମାହନ ବାରିକ OR/06/043/060224
ପ ୁ /913453 58 104 525ବସ  ବାରିକ ପି ବହାନ  ବାରିକ OR/06/043/060225
ପ ୁ /913454 50 104 526ବାବୁ ବାରିକ ପି ବହାନ  ବାରିକ OR/06/043/060228
ୀ /913455 48 104 527ଆେଲାକ ବାରିକ ସା ବସ  ବାରିକ OR/06/043/060757
ପ ୁ /913456 41 104 528ପପ ୁବାରିକ ପି ଅରକ୍ଷିତ ବାରିକ JTV1519784
ୀ /913457 39 104 529ମମତା ବାରିକ ସା ବାବୁ ବାରିକ OR/06/043/094791
ପ ୁ /913458 37 104 530େବଣଧୁର ବାରିକ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ବାରିକ JTV2389849
ପ ୁ /913459 34 104 531େହମ  ବାରିକ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ବାରିକ JTV2389211
ୀ /913460 31 104 532ଦିପା ଳୀ ବାରିକ ସା ପପ ୁବାରିକ YVY0685917
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ୀ /913461 28 104 533ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ବାରିକ ସା େବଣଧୁର ବାରିକ YVY1222090
ପ ୁ /913462 27 104 534ସନିୁଲ ବାରିକ ପି ଭିକାରି ବାରିକ YVY0850032
ପ ୁ /913463 26 104 535େସୗମଯ୍ ର ନ ବାରିକ ପି ବସ  କମୁାର ବାରିକ YVY0850099
ୀ /913464 72 104 536କନକ େଦଇ ସା ମେହଶର ବାରିକ OR/06/043/060229

ପ ୁ /923465 74 104 537େଯାେଗ  ବାରିକ ପି ପରମାନ  ବାରିକ OR/06/043/060232
ୀ /923466 65 104 538ସତଯ୍ଭାମା ବାରିକ ସା େଯାେଗ  ବାରିକ OR/06/043/060233
ୀ /923467 50 104 539ସକୁା ି ବାରିକ ସା ଭିକାରୀ ବାରିକ OR/06/043/060235
ୀ /923468 40 104 540ସମୁନ ବାରିକ ପି େଯାେଗ  ବାରିକ YVY0096297

ପ ୁ /923469 27 104 541ବିର  ିନାରାୟଣ ବାରିକ ପି େଯାେଗ  ବାରିକ YVY0900563
ପ ୁ /923470 23 104 542େବୖ ବ ବାରିକ ପି ପରମାନ  ବାରିକ YVY1305838
ପ ୁ /933471 66 104 543େଗାପୀନାଥ ଦଳାଇ ପି ପିୟ ଦଳାଇ OR/06/043/060239
ୀ /933472 61 104 544କମଳା ଦଳାଇ ସା ବଂଶୀଧର ଦଳାଇ OR/06/043/060238

ପ ୁ /933473 55 104 545ଭାଗୀରଥି ଦଳାଇ ପି ବଂଶୀଧର ଦଳାଇ OR/06/043/060240
ପ ୁ /933474 47 104 546ମେନାଜ ଦଳାଇ ପି ବଂଶୀଧର ଦଳାଇ OR/06/043/060242
ପ ୁ /933475 44 104 547ସେରାଜ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ବଂଶୀଧର ଦଳାଇ JTV1520071
ୀ /933476 38 104 548ନିମର୍ଳା ଦଳାଇ ସା ମେନାଜ ଦଳାଇ YVY0282897
ୀ /933477 37 104 549ରଶିତା ଦଳାଇ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦଳାଇ YVY0394387
ୀ /933478 23 104 550ଶଭୁା ି ନୀ ଦଳାଇ ପି ଭାଗିରଥୀ ଦଳାଇ YVY1222256

ପ ୁ /933479 54 104 551ମନଥ ଚ  େଜନା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା YVY0532226
ପ ୁ /933480 50 104 552ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ତିେଲାଚନ ମହାପାତ YVY0935189
ପ ୁ /943481 55 104 553ସମୀର ବାରିକ ପି ବିମାଧର ବାରିକ OR/06/043/060244
ୀ /943482 43 104 554ମିନତି ବାରିକ ସା ସମିର ବାରିକ OR/06/043/060246
ୀ /943483 43 104 555ଆରତୀ ବାରିକ ସା ଅମିନା ବାରିକ JTV2389633
ୀ /943484 31 104 556ଶଭୁଶୀ ବାରିକ ପି ସମିର ବାରିକ JTV2389617

ପ ୁ /943485 29 104 557ସବୁତ ବାରିକ ପି ସମୀର ବାରିକ YVY0531293
ୀ /943486 68 104 558କମା େଦଇ ସା ବିମାଧର ବାରିକ OR/06/043/060243

ପ ୁ /953487 71 104 559ପୀତବାସ େବେହରା ପି ବଜବ ୁ େବେହରା YVY0097337
ୀ /953488 70 104 560ମମତା େବେହରା ସା ପୀତବାସ େବେହରା YVY0097345

ପ ୁ /953489 63 104 561ରାଜକିେଶାର ସାସମଲ ପି ଧମର୍ାନ  ସାସମଲ YVY0097436
ୀ /953490 54 104 562େରାଜି ସାସମଲ ସା ରାଜକିେଶାର ସାସମଲ YVY0097444
ୀ /953491 53 104 563ଶମିର୍ଲା ସାସମଲ ସା ବଟକୃ  ସାସମଲ JTV1519859
ୀ /953492 37 104 564ସଜୁାତା ସାସମଲ ସା ନାରାୟଣ ସାସମଲ JTV2389583

ପ ୁ /953493 31 104 565େହମ  କମୁାର ସାସମଲ ପି ବଟକୃ  ସାସମଲ JTV2389401
ୀ /953494 31 104 566ପି ି  ସାସମଲ ପି ବଟକୃ  ସାସମଲ YVY0531301

ପ ୁ /953495 28 104 567ଜଗନନ୍ାଥ ସାସମଲ ପି ବଟକୃ  ସାସମଲ YVY0721076
ପ ୁ /953496 27 104 568ଅଭିଜିତ ସାସମଲ ପି ବଟକୃ  ସାସମଲ YVY0686006
ପ ୁ /963497 63 104 569ଗଗନ ଦଳାଇ ପି ଶ ର ଦଳାଇ YVY1227735
ପ ୁ /963498 52 104 570ନିର ନ ଦଳାଇ ପି ଶ ର ଦଳାଇ JTV1552074
ପ ୁ /963499 49 104 571ହୁଲିଆ ଦଳାଇ ପି ଶ ର ଦଳାଇ JTV1552041
ୀ /963500 49 104 572ଚାରୁଲତା ଦଳାଇ ପି ଶ ର ଦଳାଇ YVY0699462

ପ ୁ /963501 48 104 573ବାଇଧର ଦଳାଇ ପି ଶ ର ଦଳାଇ JTV1552033
ୀ /963502 47 104 574ସଷୁମା ଦଳାଇ ସା ଗଗନ ଦଳାଇ JTV2389625

ପ ୁ /963503 32 104 575େଖାକନ ଦଳାଇ ପି େବଣଧୁର ଦଳାଇ YVY0282673
ୀ /963504 29 104 576ମମତା ଦଳାଇ ସା ତପନ ଦଳାଇ YVY0850255

ପ ୁ /963505 27 104 577ଦୀପକ ଦଳାଇ ପି ଗଗନ ଦଳାଈ YVY0685909
ୀ /963506 65 104 578େରଖା େଦଇ ସା େବଣଧୁର ଦଳାଇ OR/06/043/060254
ୀ /963507 31 104 579ରଶିତା ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ YVY0850248
ୀ /973508 64 104 580ସ କୁ୍ତା ଦଳାଇ ସା ଅେଲଖ ଦଳାଇ OR/06/043/060256
ୀ /973509 52 104 581ସଂଯକୁ୍ତା ଦଳାଇ ସା ରବି  ଦଳାଇ JTV1520204
ପ ୁ /973510 41 104 582ଦୁଷ  କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଅେଲଖ ଦଳାଇ JTV1519792
ପ ୁ /973511 38 104 583ଜୟ  ଦଳାଇ ପି ଅେଲଖ ଦଳାଇ YVY0707653
ପ ୁ /973512 73 104 584ସକୁା  କମୁାର ଦାଶ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ଦାଶ YVY0282699
ୀ /973513 67 104 585କନକଲତା ଦାଶ ସା ସକୁା  କମୁାର ଦାଶ YVY0282707
ପ ୁ /973514 45 104 586ଶା ନୁ କମୁାର ଦାଶ ପି ସକୁା  କମୁାର ଦାଶ YVY0282681
ୀ /973515 44 104 587ନିେବଦିତା ଦାଶ ସା ଶା ନୁ କମୁାର ଦାଶ YVY0783134
ପ ୁ /973516 43 104 588ସ ୀବ କମୁାର ଦାଶ ପି ସକୁା  କମୁାର ଦାଶ YVY0282715
ୀ /973517 28 104 589ସଚିୁତା ଦାଶ ସା ସ ୀବ କମୁାର ଦାଶ YVY0783142
ପ ୁ /983518 57 104 590ରବି  କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଅପ ର୍ୀ ଦଳାଇ OR/06/043/060263
ପ ୁ /983519 52 104 591ପସନନ୍ ଦଳାଇ ପି କୃ  ଦଳାଇ OR/06/043/060264
ପ ୁ /983520 52 104 592ଲକ୍ଷୀଧର ଦଳାଇ ପି କୃ  ଦଳାଇ OR/06/043/060262
ପ ୁ /983521 51 104 593ଧନୁା ଦଳାଇ ପି ଅପ ିର୍ ଦଳାଇ OR/06/043/061031
ୀ /983522 50 104 594ଲକ୍ଷୀପୀୟା ଦଳାଇ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦଳାଇ JTV1519719
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ପ ୁ /983523 48 104 595ଉ ର ଦଳାଇ ପି କୃ  ଦଳାଇ JTV1634377
ୀ /983524 47 104 596ମାନସୀ ଦଳାଇ ସା ରବି  କମୁାର ଦଳାଇ JTV1519727

ପ ୁ /983525 44 104 597ଚ ନ ଦଳାଇ ପି କୃ  ଦଳାଇ JTV1520352
ୀ /983526 43 104 598ମିନତୀ ଦଳାଇ ପି ଅପ ିର୍ ଦଳାଇ JTV2389591
ୀ /983527 41 104 599ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦଳାଇ ସା ଉ ର ଦଳାଇ YVY0685560
ୀ /983528 39 104 600ରଶିତା ଦଳାଇ ସା ଧନୁା ଦଳାଇ JTV2561538
ୀ /983529 37 104 601ମଧସିୁତା ଦଳାଇ ସା ପଶନନ୍  ଦଳାଇ JTV2390086
ୀ /983530 36 104 602ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ଦଳାଇ ସା ଚ ନ ଦଳାଇ YVY0685578
ୀ /983531 27 104 603େମାନଲିସା ଦଳାଇ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦଳାଇ YVY0685586

ପ ୁ /983532 21 104 604େଜଯ୍ାତି ର ନ ଦଳାଇ ପି ରବି  କମୁାର ଦଳାଇ YVY1221852
ପ ୁ /983533 24 104 605ପବିତ ଦେଳଇ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦେଳଇ YVY1221993
ୀ /983534 75 104 606ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େଦଇ ସା କୃ  ଦଳାଇ OR/06/043/060261
ୀ /983535 20 104 607ସମା ି ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ YVY1306398
ୀ /983536 27 104 608ଶତା ୀ ପ ନାୟକ ସା ପଭାସ ଚ  ମ ୀ YVY1222132
ୀ /993537 80 104 609ନୟନା ଦଳାଇ ସା େମାହନ ଦଳାଇ OR/06/043/060266

ପ ୁ /993538 47 104 610ପ ୁ ର୍ ଦଳାଇ ପି େମାହନ ଦଳାଇ OR/06/043/060267
ୀ /993539 46 104 611ପତିମା ଦଳାଇ ସା ପ ୂ ର୍ ଦଳାଇ JTV2390375

ପ ୁ /993540 43 104 612ଗନୁାନ  ଦଳାଇ ପି େମାହନ ଦଳାଇ YVY0812628
ୀ /1003541 65 104 613ସକୁା ି ଦଳାଇ ସା ଋଷିେକଶ ଦଳାଇ OR/06/043/060272

ପ ୁ /1003542 60 104 614ରେମଶ ଦଳାଇ ପି େବ  ଦଳାଇ OR/06/043/060273
ୀ /1003543 55 104 615କନିୁ ଦଳାଇ ସା ରେମଶ ଦଳାଇ OR/06/043/060274

ପ ୁ /1003544 43 104 616ପଦିପ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଋଷିେକଶ ଦଳାଇ JTV1519701
ପ ୁ /1003545 41 104 617ପେମାଦ ଦଳାଇ ପି ଋଷିେକଶ ଦଳାଇ JTV1519750
ୀ /1003546 34 104 618ପ ୁ ା ଦଳାଇ ସା ପଦିପ କମୁାର ଦଳାଇ YVY0531988

ପ ୁ /1003547 29 104 619ବିେନାଦ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ରେମଶ ଚ  ଦଳାଇ YVY0531970
ପ ୁ /1003548 20 104 620ସଭୁମ ଦାସ ପି ପାଗ ୂଦାସ YVY1252329
ପ ୁ /1003549 55 104 621ଅଜୟକମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ବାବାଜୀ ମଦୁୁଲି YVY0984617
ୀ /1003550 54 104 622ସଂଯକୁ୍ତା ମଦୁୁଲି ସା ଅଜୟ କମୁାର ମଦୁୁଲି YVY0097451

ପ ୁ /1003551 41 104 623ମ ୁଳିଚରଣ ମଦୁୁଲି ପି ବାବାଜୀ ମଦୁୁଲି JTV2390367
ପ ୁ /1003552 28 104 624କୃ  ଚ  ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମଦୁୁଲି YVY0720953
ୀ /1003553 24 104 625ସ ର୍ ପଭା ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମଦୁୁଲି YVY1021237
ୀ /1003554 48 104 626ପଭାତୀ ପାତ ସା ସେ ାଷ ପାତ YVY0096321
ୀ /1003555 37 104 627ବିେନାଦିନୀ ରଥ ସା ସଯୁଯ୍ର୍ ପସାଦ ମିଶ YVY1306406

ପ ୁ /1003556 33 104 628ସଜୁ୍ଞାନ କମୁାର େସଠ ପି ସାର  ଧର େସଠ YVY0685610
ପ ୁ /1013557 71 104 629ବସ  କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଭରତ ଦଳାଇ OR/06/043/060276
ୀ /1013558 62 104 630ସଜୁାତା ଦଳାଇ ସା ବସ  କମୁାର ଦଳାଇ OR/06/043/060277
ୀ /1013559 53 104 631ଅନୁପମା ଦଳାଇ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦଳାଇ JTV1521673

ପ ୁ /1013560 44 104 632ସନାତନ ଦଳାଇ ପି ଭରତ ଦଳାଇ JTV1520188
ୀ /1013561 36 104 633କବିତା ଦଳାଇ ସା ସନାତନ ଦଳାଇ YVY0783118

ପ ୁ /1013562 33 104 634ସତଯ୍ ପକାଶ ଦଳାଇ ପି ବସ  ଦଳାଇ YVY0096339
ୀ /1013563 24 104 635ସ ର୍ପଭା ଦଳାଇ ପି ଅନୁପମା ଦଳାଇ YVY1021245
ପ ୁ /1023564 36 104 636ଦୁଗର୍ା ପସାଦ େଜନା ପି ବିେର  େଜନା YVY1188572
ୀ /1023565 30 104 637ମଧସୁୀତା େଜନା ସା ଆଶେୁତାଷ େଜନା YVY0531996

ପ ୁ /1023566 53 104 638ରବି  ନାୟକ ପି କମୁର ନାୟକ JTV1519735
ୀ /1023567 41 104 639ସକୁା ି ନାୟକ ସା ରବି  ନାୟକ JTV2389765
ୀ /1023568 39 104 640ବନିତା ନାୟକ ସା ବୃ ାବନ ନାୟକ JTV2389757
ୀ /1033569 62 104 641ପଭାତୀ ନାୟକ ସା େବୖରାଗୀ ନାୟକ OR/06/043/060282

ପ ୁ /1033570 59 104 642ପଶା  ନାୟକ ପି ଘସୁରୁୀ ନାୟକ OR/06/043/060286
ପ ୁ /1033571 59 104 643ପରମାନ  ନାୟକ ପି ଘସୁରୁୀ ନାୟକ OR/06/043/060283
ୀ /1033572 58 104 644େରଣବୁାଳା ନାୟକ ସା ପରମାନ  ନାୟକ OR/06/043/060284
ପ ୁ /1033573 55 104 645ଶୀକା  ନାୟକ ପି ଘସୁରୁୀ ନାୟକ OR/06/043/060287
ୀ /1033574 50 104 646ଗୀତା ଳି ନାୟକ ସା ଶୀକା  ନାୟକ JTV1521632
ପ ୁ /1033575 41 104 647ବିଚି  ନାୟକ ପି େବୖରାଗୀ ନାୟକ JTV1519693
ପ ୁ /1033576 40 104 648ଶଚିନ୍ ନାୟକ ପି େବୖରାଗୀ ନାୟକ JTV1519768
ପ ୁ /1033577 39 104 649ବନଜ ନାୟକ ପି େବୖରାଗୀ ନାୟକ JTV1519818
ୀ /1033578 37 104 650ଅନୀତା ନାୟକ ସା ବିଚି  ନାୟକ YVY0096347
ପ ୁ /1033579 33 104 651ବବୁଲ ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ YVY0282723
ୀ /1033580 23 104 652ଶବିାନୀ ନାୟକ ପି ଶୀକା  ନାୟକ YVY1128610
ପ ୁ /1033581 21 104 653େସୗମଯ୍ ର ନ ନାୟକ ପି ପଶା  ନାୟକ YVY1221878
ପ ୁ /1033582 61 104 654ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ YVY0900365
ୀ /1033583 50 104 655କବିତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ YVY0900464
ୀ /1033584 38 104 656ଡଲି ସାହୁ ସା ସଦୁସର୍ନ ସାହୁ YVY0900381
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ପ ୁ /1033585 30 104 657ଅମର କମୁାର ସାହୁ ପି ସେ ାଷ ସାହୁ YVY0900373
ୀ /1033586 29 104 658ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ପି ସେ ାଷ ସାହୁ YVY0900456

ପ ୁ /1043587 67 104 659େବୖ ବ ବିଶାଳ ପି ଧବୃ ବିଶାଳ OR/06/043/060289
ୀ /1043588 63 104 660ସରସତୀ ବିଶାଳ ସା େବୖ ବ ବିଶାଳ OR/06/043/060290

ପ ୁ /1043589 37 104 661ସେ ାଷ ବିଶାଳ ପି େବୖ ବ ବିଶାଳ JTV2389112
ପ ୁ /1043590 34 104 662ପକାଶ ବିଶାଳ ପି େବୖ ବ ବିଶାଳ JTV2389245
ପ ୁ /1043591 20 104 663ଦୀପକ ଜାଲୀ ପି ସରତ ଜାଲୀ YVY1252501
ପ ୁ /1043592 37 104 664ପଭାସ ଚ  ମ ୀ ପି ଗରୁୁବାରୀ ମ ୀ YVY1221951
ପ ୁ /1053593 55 104 665ତପନ କମୁାର ରାୟ ପି େଲାକନାଥ ରାୟ JTV1580471
ୀ /1053594 49 104 666ନମର୍ଦା ରାୟ ସା ତପନ କମୁାର ରାୟ JTV1580489

ପ ୁ /1053595 75 104 667ଭିକାରି ଚରଣ ସାଇଁ ପି ଉ ବ ସାଇଁ JTV1519677
ପ ୁ /1053596 54 104 668ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଭିକାରି ଚରଣ ସାଇଁ JTV1519560
ୀ /1053597 52 104 669ମ ାକିନୀ ସାଇଁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ JTV1519586

ପ ୁ /1053598 43 104 670ପକାଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1520147
ୀ /1053599 38 104 671ରଶିତା ସାଇଁ ସା ପକାଶ କମୁାର ସାଇଁ YVY0685768
ୀ /1063600 43 104 672ମିନାକ୍ଷୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବରଦା ପସାଦ ନ JTV1633171
ୀ /1063601 25 104 673ମିନତୀ ମହାକଡୁ ପି େଦାଳେଗାବି  ମହାକଡୁ YVY1188036

ପ ୁ /1063602 87 104 674ବିମାଧର ନ ପି ମିଛୁ ନ OR/06/043/062001
ୀ /1063603 73 104 675ବାସ ି ନ ସା ବିମାଧର ନ OR/06/043/062002

ପ ୁ /1063604 55 104 676ଶାରଦାପସାଦ ନ ପି ବିମାଧର ନ OR/06/043/062003
ପ ୁ /1063605 52 104 677ବରଦା ପସାଦ ନ ପି ବିମାଧର ନ OR/06/043/062005
ୀ /1063606 50 104 678ମିନାକ୍ଷୀ ନ ସା ଶାରଦା ପସାଦ ନ OR/06/043/062004

ପ ୁ /1063607 44 104 679ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ନ ପି ବିମାଧର ନ JTV1521749
ପ ୁ /1063608 37 104 680ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ନ ପି ଶାରଦା ପସାଦ ନ JTV1521731
ୀ /1063609 41 104 681ସିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ନ JTV2389476
ୀ /1063610 30 104 682େସୗମଯ୍ାଶୀ େସନ୍ହଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଶାରଦା ପସାଦ ନ YVY0282731
ୀ /1073611 25 104 683ସ ିପ କମୁାର େଗୗଡ ପି କୃ  ଚ  େଗୗଡ YVY1128826

ପ ୁ /1073612 65 104 684ବୀେର  େଜନା ପି କାଶନିାଥ େଜନା OR/06/043/062011
ୀ /1073613 59 104 685ସ ଯ୍ାରାଣି େଜନା ସା ବୀେର  େଜନା OR/06/043/062012
ୀ /1073614 53 104 686ଭୂବେନଶରୀ େଜନା ସା କାଶୀନାଥ େଜନା YVY0096388

ପ ୁ /1073615 50 104 687େଦାଳେଗାବି  େଜନା ପି କାଶନିାଥ େଜନା OR/06/043/062013
ପ ୁ /1073616 35 104 688ଦୁଗର୍ା ପସାଦ େଜନା ପି ବିେର  କମୁାର େଜନା JTV2389294
ପ ୁ /1073617 31 104 689ରାମଚ  େଜନା ପି କାଶୀନାଥ େଜନା YVY0096370
ପ ୁ /1073618 30 104 690ଲକ୍ଷଣ କମୁାର େଜନା ପି କାଶୀନାଥ େଜନା YVY0096362
ପ ୁ /1083619 52 104 691େମାଚିରାମ େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷୀତ େବେହରା JTV1521269
ୀ /1083620 50 104 692ମେନାରମା େବେହରା ସା େମାଚିରାମ େବେହରା JTV1521210

ପ ୁ /1083621 33 104 693ଶ ର େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷିତ େବେହରା YVY0096404
ପ ୁ /1083622 23 104 694ଶଧିର େବେହରା ପି େମାଚୀରାମ େବେହରା YVY1069228
ପ ୁ /1083623 21 104 695େଗାେରଖାନାଥ େବେହରା ପି େମାଚୀରାମ େବେହରା YVY1288802
ୀ /1093624 48 104 696ସଂଘମିତା ମହାପାତ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ନାୟକ YVY0900498
ୀ /1093625 73 104 697ଉମା ନାୟକ ସା ନବକୃ  ନାୟକ JTV1521863
ପ ୁ /1093626 53 104 698ପଦଯ୍ମୁନ୍ ନାୟକ ପି ନବକୃ  ନାୟକ JTV1521848
ୀ /1093627 22 104 699େଲାଟସ୍ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ପଦୁମନ୍ କମୁାର ନାୟକ YVY1222116
ୀ /1103628 74 104 700ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ଇ ମଣି େବେହରା OR/06/043/062648
ୀ /1113629 23 104 701ସଂଗୀତା ଦଳିଇ ସା ଅନିଲ କମୁାର ଦଳିଇ YVY1128776
ୀ /1113630 41 104 702ପଜୂା ମଲ ସା ଶଶିରି ମଲ JTV2439503
ୀ /1123631 69 104 703ଇ ିରା ମହା ି ସା ଅଜୟ ଚ  ମହା ି OR/06/043/062653

ପ ୁ /1123632 37 104 704ଅରବି  କମୁାର ମହା ି ପି ଅଜୟ ମହା ି OR/06/043/062655
ପ ୁ /1133633 37 104 705ପ ାନନ େବେହରା ପି େଗୖରା  ଚରଣ େବେହରା YVY0900522
ୀ /1133634 33 104 706ସ ଯ୍ାରଣୀ େବେହରା ପି େଗୗରା  ଚରଣ େବେହରା YVY0850057
ୀ /1133635 38 104 707ବିେନାଦିନୀ ଦଳିଇ ସା ଚିତେସନ ଦଳିଇ YVY1128750
ପ ୁ /1133636 31 104 708ଅମିତ କମୁାର ଗିରି ପି ବିକାଶ ଚ  ଗିରି YVY0184820
ପ ୁ /1133637 65 104 709ବଂଶୀଧର େଜନା ପି ତିଆରି େଜନା OR/06/043/062642
ୀ /1133638 58 104 710ଉମିର୍ଳା େଜନା ସା ବଂଶୀଧର େଜନା OR/06/043/062643
ପ ୁ /1133639 57 104 711ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ବାମେଦବ େଜନା YVY0531772
ୀ /1133640 52 104 712େରଣବୁାଳା େଜନା ସା ପଶା  କମୁାର େଜନା YVY0531780
ପ ୁ /1133641 34 104 713େଦବାଶୀଷ ଦିଗବିଜୟ େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା YVY0096438
ପ ୁ /1133642 51 104 714ସମୀର ମହାରଣା ପି ସନାତନ ମହାରଣା YVY0184838
ୀ /1133643 51 104 715ବନିତା ମହା ି ସା ସନୁାକର ମହା ି YVY0531798
ପ ୁ /1133644 27 104 716ସେ ାଷ ମହା ି ପି ସନୁାକର ମହା ି YVY0720979
ପ ୁ /1133645 58 104 717କୃ  ଚ  ନାୟକ ପି ସାେହବ ଚ  ନାୟକ JTV1657949
ୀ /1133646 56 104 718ରତନ୍ମଣି ନାୟକ ସା କୃ  ଚ  ନାୟକ JTV1657956
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ପ ୁ /1133647 49 104 719ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ସାେହବ ନାୟକ JTV1580679
ୀ /1133648 40 104 720ପ ୁ ା ଳୀ ନାୟକ ସା ସ ୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0282749

ପ ୁ /1133649 31 104 721ରାମଚ  ନାୟକ ପି େଗାବି  ଚ  ନାୟକ YVY0184804
ପ ୁ /1133650 34 104 722ସତଯ୍ବତ ରାଉତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ YVY0531814
ପ ୁ /1133651 43 104 723ଶୀଧର ସାଇଁ ପି ଭମର ସାଇଁ YVY0532002
ପ ୁ /1133652 35 104 724ମାନସ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶବି ପସାଦ ସାଇଁ YVY0184812
ପ ୁ /1133653 26 104 725ଉଲାସ ଚ  ସାଇଁ ପି ଶବି ପସାଦ ସାଇଁ YVY0850107
ପ ୁ /1143654 28 104 726ସ ୀବ ବିେଶାଇ ପି ସେୁର  ବିେଶାଇ YVY0532622
ପ ୁ /1143655 56 104 727ସେୁର  ବିେଶାଇ ପି କୃ  ବିେଶାଇ YVY0096461
ୀ /1143656 50 104 728ଚ ମା ବିେଶାଇ ସା ରାମଚ  ବିେଶାଇ YVY0096453
ୀ /1143657 44 104 729ସଲୁତା ବିେଶାଇ ସା ସେୁର  ବିେଶାଇ YVY0096479

ପ ୁ /1143658 31 104 730ଶବି ପସାଦ ବିଶାଳ ପି ବିପିନି ବିଶାଳ YVY0686105
ପ ୁ /1143659 45 104 731ମେହଶର େଚୖଧରୁୀ ପି କୃ ଚ  େଚୗଧରୂୀ YVY0531905
ୀ /1143660 38 104 732ଅନୁସୟୂା େଚୗଧରୁୀ ସା ମେହଶର େଚୗଧରୁୀ YVY0531913

ପ ୁ /1143661 26 104 733ସ ୟ ଦାସ ପି ସନୁୀଲ ଦାସ YVY0850198
ୀ /1143662 44 104 734ରାନି େଦବୀ ସା ବିେର  ସିଂ YVY0532333

ପ ୁ /1143663 19 104 735ଅଭିଜିତ ଧଳ ପି ଅମୀୟ କମୁାର ଧଳ YVY1254226
ପ ୁ /1143664 54 104 736ସଦୁଶର୍ନ େଗୗଡ ପି ରଘନୁାଥ େଗୗଡ YVY0532267
ୀ /1143665 49 104 737ନମିତା େଗୗଡ ସା ସଦୁଶର୍ନ େଗୗଡ YVY0532325

ପ ୁ /1143666 41 104 738ସେୁରସନ୍ େଗୗଡ ପି େକ୍ଷତବାସୀ େଗୗଡ YVY0532598
ୀ /1143667 36 104 739ରାନୁ େଗୗଡ ସା ସେୁରସନ େଗୗଡ YVY0532606

ପ ୁ /1143668 53 104 740ପଣବ କମୁାର ମହା ି ପି ଜଗବ ୁ ମହା ି JTV2388940
ୀ /1143669 47 104 741ସବିତା ମହା ି ସା ପଣବ କମୁାର ମହା ି JTV2389070

ପ ୁ /1143670 33 104 742େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ପଶା  କମୁାର ମହା ି YVY0096487
ୀ /1143671 24 104 743ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହା ି ପି ପଣବ କମୁାର ମହା ି YVY1041128
ୀ /1143672 23 104 744ଅସା ମଲିୂଆ ପି ନାରନ ମଲିୂଆ YVY1021278

ପ ୁ /1143673 59 104 745ଜନା ର୍ନ ନାଏକ ପି ଧଡି ନାଏକ OR/06/043/020351
ୀ /1143674 55 104 746ସତଯ୍ଭାମା ନାଏକ ସା ଜନାଦର୍ ନ ନାଏକ OR/06/043/062635

ପ ୁ /1143675 52 104 747ମରୁାରି େମାହନ ନାୟକ ପି ଗିରିଧର ନାୟକ YVY0686113
ପ ୁ /1143676 37 104 748ବସ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଜନା ର୍ନ ନାୟକ YVY0097469
ୀ /1143677 33 104 749ରଶିତା ନାୟକ ପି ଜନା ର୍ନ ନାୟକ YVY0685487

ପ ୁ /1143678 30 104 750ବିଶଜିତ ନାୟକ ପି ଜନା ର୍ନ ନାୟକ YVY0685479
ପ ୁ /1143679 47 104 751ନିମାଇ ଁଚରଣ ପଧାନ ପି ଅଭୟ ଚରଣ ପଧାନ YVY0531889
ୀ /1143680 42 104 752ସଷୁମା ପଧାନ ସା ନିମାଇ ଚରଣ ପଧାନ YVY0531897
ୀ /1143681 69 104 753ଖଖୁରୁାନି ସାହା ସା ଅଜୁର୍ ନ ସାହା JTV1708460

ପ ୁ /1143682 44 104 754େଗୗତମ ସାହା ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହା YVY0708057
ପ ୁ /1143683 42 104 755ଊ ମ ସାହା ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହା YVY0707604
ୀ /1143684 36 104 756ସନୁୀତା ସାହା ସା ଉ ମ ସାହା YVY0096495
ୀ /1143685 36 104 757ସଭୁଦା ସାହା ସା େଗୗତମ ସାହା JTV2439511

ପ ୁ /1143686 52 104 758େପମାନ  ସାହୁ ପି ଦଧି ସାହୁ YVY0282756
ୀ /1143687 48 104 759େରବତୀ ସାହୁ ସା େପମାନ  ସାହୁ YVY0282764
ୀ /1143688 45 104 760ଲଳିତା ସାହୁ ସା ଦିଲୀପ୍ ସାହୁ JTV1520972

ପ ୁ /1143689 41 104 761ସସୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ସଲୁଭ କମୁାର ସାହୁ YVY0686097
ୀ /1143690 34 104 762ରୀନା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ YVY0685495

ପ ୁ /1143691 26 104 763ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YVY0850131
ୀ /1143692 26 104 764େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YVY1253905

ପ ୁ /1143693 82 104 765େଦେବ  ସାହୁ ପି ପଦନାଭ ସାହୁ OR/06/043/062612
ପ ୁ /1143694 63 104 766ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ JTV1521012
ପ ୁ /1143695 59 104 767ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ OR/06/043/062614
ୀ /1143696 56 104 768ରୁନୁ ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ JTV1521004
ୀ /1143697 47 104 769ମମତା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ OR/06/043/062615
ୀ /1143698 43 104 770ଶଭୁସିତା ସାହୁ ସା ପଶା  ସାହୁ JTV1521871
ପ ୁ /1143699 38 104 771ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ଜଗନାଥ ସାହୁ JTV1521061
ପ ୁ /1143700 30 104 772ରାେଜଶ ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ YVY0282772
ପ ୁ /1143701 46 104 773ସଶୁା  ସାଇଁ ପି ପ  ୁସାଇଁ YVY0532630
ୀ /1143702 42 104 774ସଲୁଚନା ସାଇଁ ସା ସଶୁା  ସାଇଁ YVY0532234
ପ ୁ /1143703 41 104 775ସେ ାଷ ସାଇଁ ପି ଦୀନବ ୁ ସାଇଁ YVY0205690
ପ ୁ /1143704 31 104 776ଆେଲାକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ତୀେଲାଚନ ସାଇଁ YVY0721050
ୀ /1143705 30 104 777ମିତାରାନି ସାଇଁ ପି ସଶୁା  ସାଇଁ YVY0532242
ୀ /1143706 28 104 778ଗିତା ଳି ସାଇଁ ପି ସମୁ  ସାଇଁ YVY0532259
ୀ /1143707 27 104 779ଅସୀତା ସାଇଁ ପି ତିେଲାଚନ ସାଇଁ YVY0720961
ୀ /1153708 36 104 780େମାନାଲିସା ଗରୁୁ ସା ସଂଗାମ ରାଉତ YVY0282822
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ପ ୁ /1153709 56 104 781ସନୁାକରା ମହା ି ପି ବ ୁ ମହା ି YVY0532341
ୀ /1153710 75 104 782ଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ଅରି ନାଥ ରାଉତ OR/06/043/062601

ପ ୁ /1153711 44 104 783ସଂଗାମ ରାଊତ ପି ନେର ନାଥ ରାଊତ JTV1520667
ୀ /1153712 69 104 784େଶୖଳବାଳା ରାଉତ ସା ନେର  ରାଉତ YVY0282806

ପ ୁ /1153713 39 104 785େଦବାଶଷି ରାଉତ ପି ଅରି ନାଥ ରାଉତ JTV1520691
ୀ /1153714 36 104 786ଲଳିତା ରାଉତ ପି ବିେର  କମୁାର ରାଉତ YVY0685503
ୀ /1153715 34 104 787ଚିନୟୀ ରାଉତ ସା େଦବାଶଷି ରାଉତ YVY0282814

ପ ୁ /1163716 59 104 788ରେମଶ ଚ  ପରିଡା ପି ବିକଳ ପରିଡା OR/06/043/062593
ୀ /1163717 53 104 789ତିଳପଭା ପରିଡା ସା ରେମଶ ପରିଡା YVY0096503

ପ ୁ /1163718 39 104 790ନେରଶ ପରିଡା ପି ବିକଳ ପରିଡା JTV1520857
ୀ /1163719 38 104 791ଊମାରାଣି ପରିଡା ପି ବିକଳ ପରିଡା JTV1643717

ପ ୁ /1163720 30 104 792ସ ିବ କମୁାର ପରିଡା ପି ରେମଶ ଚ  ପରିଡା YVY0532358
ପ ୁ /1163721 26 104 793ସମୀର କମୁାର ପରୀଡା ପି ରେମଶ ଚ  ପରୀଡା YVY0850040
ୀ /1173722 39 104 794ମମତା ନାୟକ ସା ରାେଜ  କମୁାର ନାୟକ YVY0532366
ୀ /1173723 25 104 795ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ YVY1253897

ପ ୁ /1173724 70 104 796ଧେନଶର ସାହୁ ପି େଦୖତାରି ସାହୁ JTV1522010
ୀ /1173725 65 104 797ରମା ସାହୁ ସା େଦୖତାରି ସାହୁ JTV1522002

ପ ୁ /1173726 56 104 798ରାମପଭା ସିଂ ପି ରାଜ ନାରାୟଣ ସିଂ JTV2561579
ୀ /1173727 54 104 799ଉଷା ସିଂ ସା ରାମପଭା ସିଂ JTV2561561

ପ ୁ /1173728 32 104 800ପବିନ୍ ସିଂ ପି ରାମପଭା ସିଂ JTV2561546
ପ ୁ /1173729 32 104 801ବିେଜସ୍ ସିଂ ପି ରାମପଭା ସିଂ JTV2561553
ପ ୁ /1173730 31 104 802ରାହୁଲ ସିଂ ପି ଧପୂ ସିଂ YVY0421834
ପ ୁ /1173731 30 104 803ବବଲୁ ସିଂହ ପି ରାମ ପେବଶ ସିଂ YVY0394312
ୀ /1183732 57 104 804କବିତା େବେହରା ସା ମଧସୁଦୁନ େବେହରା OR/06/043/062627
ୀ /1183733 43 104 805ଜସିନ୍ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା YVY0579284

ପ ୁ /1183734 43 104 806ଶ ର େବେହରା ପି ମଧସୁଦୂନ େବେହରା YVY0096537
ପ ୁ /1183735 41 104 807ଭବାନୀ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା YVY0579292
ୀ /1183736 29 104 808ସପିୁୟା େବେହରା ସା ନିଲୁ େବେହରା YVY1253913
ୀ /1183737 50 104 809ନୟନା ମାହାଳି ସା ବିଜୟ ମାହାଳି OR/06/043/062024
ୀ /1193738 70 104 810ମିରା େବେହରା ସା େଗାପିନାଥ େବେହରା OR/06/043/062784

ପ ୁ /1193739 57 104 811ସେୁର  େବେହରା ପି ଅପ ିର୍ େବେହରା OR/06/043/062175
ପ ୁ /1193740 56 104 812ସବୁତ େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା OR/06/043/062178
ୀ /1193741 56 104 813ଅନିତା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା OR/06/043/062174
ୀ /1193742 56 104 814ମିନତୀ େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା OR/06/043/062783

ପ ୁ /1193743 44 104 815ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି େଗାପୀନାଥ େବେହରା OR/06/043/062179
ୀ /1193744 42 104 816ସରସତୀ େବେହରା ସା ସବୁତ େବେହରା YVY0096545

ପ ୁ /1193745 37 104 817ସଂଗାମ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା JTV1637487
ପ ୁ /1193746 37 104 818ବିକମ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା JTV1633163
ୀ /1193747 37 104 819ସସିତା େବେହରା ସା ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା YVY0821942

ପ ୁ /1193748 36 104 820ସାଗତମ େବେହରା ମା ଅନିତା େବେହରା JTV2388932
ପ ୁ /1193749 35 104 821ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା JTV2557619
ୀ /1193750 32 104 822ଅନିତା େବେହରା ସା ସାଗତମ େବେହରା YVY0532515

ପ ୁ /1193751 32 104 823ବିଶଜିତ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା YVY0532523
ୀ /1193752 30 104 824ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YVY0579268

ପ ୁ /1193753 30 104 825ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ମାଣିକ ଦାସ YVY0532549
ୀ /1193754 24 104 826ପିୟ ା ଦାସ ପି ଭାଗିରଥୀ ଦାସ YVY1143635

ପ ୁ /1193755 22 104 827ମେନାରମା ଦାସ ପି ମାଗ ୂଦାସ YVY1142736
ପ ୁ /1193756 21 104 828ରାହୁଲ ଦାସ ପି ଭଗୀରଥୀ ଦାସ YVY1142728
ପ ୁ /1203757 24 104 829ସନମତ େଗୗଡ ପି ସେ ାଷ କମୁାର େଗୗଡ YVY1253954
ପ ୁ /1203758 56 104 830ରେମଶ େଗୗଡ ପି ବିଣା େଗୗଡ YVY0532564
ୀ /1203759 47 104 831କମୁାରୀ େଗୗଡ ସା ରେମଶ େଗୗଡ YVY0532531
ୀ /1203760 31 104 832ନିକିତା େଗୗଡ ପି ସେ ାଷ କମୁାର େଗୗଡ YVY1254077
ପ ୁ /1203761 20 104 833ଆଶେୁତାଷ େଗୗଡ ପି ସେ ାଷ କମୁାର େଗୗଡ YVY1253962
ପ ୁ /1203762 69 104 834ଜୁରିଆ ମହାକଢୁ ପି ଶୀଧର ମହାକଢୁ YVY0096552
ପ ୁ /1203763 62 104 835େଦାଳେଗାବି  ମହାକଡୁ ପି ଶୀଧର ମହାକଡୁ YVY0336792
ୀ /1203764 59 104 836ଶଶୀ େଦବୀ ମହାକଡୁ ସା ଜୁରିଆ ମହାକଢୁ YVY0096560
ୀ /1203765 52 104 837ଉମିର୍ଳା ମହାକଡୁ ସା େଦାଳେଗାବି  ମହାକଡୁ YVY0336800
ୀ /1203766 32 104 838ଯାଜ୍ଞେସନୀ ମହାକଡୁ ପି ଜୁରିଆ ମହାକଡୁ YVY0532556
ୀ /1203767 33 104 839ସସିତା ମହାକଡୁ ସା ରବି ନାରାୟଣ ମହାକଡୁ YVY0850206
ପ ୁ /1213768 47 104 840ନିର ନ ବ ିଆ ପି ସିଖର ବ ିଆ YVY0532580
ୀ /1213769 44 104 841ଝରଣା ବ ିଆ ସା ନିର ନ ବ ିଆ YVY0530915
ପ ୁ /1213770 57 104 842ଜିେତ  କମୁାର ଦାସ ପି ହୃଦାନ  ଦାସ YVY0096594
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ୀ /1213771 55 104 843ମିରା ଦାସ ସା ଜିେତ  କମୁାର ଦାସ YVY0096602
ପ ୁ /1213772 35 104 844ମଣିରାଜ ଦାସ ପି ଜିେତ  ଦାସ YVY0096586
ପ ୁ /1213773 43 104 845ତିେଲାଚନ ମିଶ ପି ଯଦୁମଣି ମିଶ YVY1188150
ପ ୁ /1213774 74 104 846କୃ ଚ  ପରିଡା ପି ବାବାଜୀ ପରିଡା JTV1520733
ୀ /1213775 56 104 847ମାତାମଣି ପରିଡା ସା କୃ ଚ  ପରିଡା OR/06/043/062164

ପ ୁ /1213776 54 104 848ଗଗନ ପରିଡା ପି ବାବାଜୀ ପରିଡା OR/06/043/062165
ୀ /1213777 47 104 849ମାମି ପରିଡା ସା ଗଗନ ପରିଡା OR/06/043/062166
ୀ /1213778 47 104 850ମ ଳୁା ପରିଡା ସା ନେଗନ ପରିଡା JTV1643659

ପ ୁ /1213779 37 104 851ବିଭୁନା ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା JTV1634476
ପ ୁ /1213780 35 104 852ବାବୁନା ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା JTV2389278
ପ ୁ /1213781 29 104 853ଲିପନୁା ପରିଡା ପି ଗଗନ ପରିଡା YVY0530774
ୀ /1213782 29 104 854ସସିତା ପରିଡା ସା ବିଭୁନା ପରିଡା YVY0720946
ୀ /1213783 28 104 855ଦୁଶମିତା ପରିଡା ସା ବାବୁନ ପରିଡା YVY0720987

ପ ୁ /1213784 28 104 856ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ପରିଡା ପି ଗଗନ ପରିଡା YVY0532572
ୀ /1213785 26 104 857ସକୁା ି ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା YVY0783167

ପ ୁ /1213786 24 104 858ଦିପନୁା ପରିଡ଼ା ପି ନେଗନ ପରିଡ଼ା YVY1156082
ପ ୁ /1213787 20 104 859ସିପନୁା ପରିଡା ମା ମ ଳୁା ପରିଡା YVY1222009
ପ ୁ /1213788 52 104 860ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ YVY1188424
ୀ /1213789 36 104 861ଆରତୀ ସାହୁ ସା ଧିେରନ କମୁାର ସାହୁ YVY0849950

ପ ୁ /1213790 44 104 862ଧୀରଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ YVY1188473
ୀ /1213791 28 104 863ମୀନା ତାରାଇ ମା ସମୁତୀ ତାରାଇ YVY1188457

ପ ୁ /1223792 38 104 864େଦବୀ ଶ ର ଅଧିକାରୀ ପି ସମେର  ଅଧିକାରୀ YVY0336826
ପ ୁ /1223793 66 104 865ଭୀମେସନ ବିଶାଳ ପି ହରି  ବିଶାଳ OR/06/043/062168
ୀ /1223794 51 104 866କଲଯ୍ାଣି ବିଶାଳ ସା ଭୀମେସନ ବିଶାଳ OR/06/043/062169

ପ ୁ /1223795 35 104 867ରାେଜ  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଭୀମେସନ ବିଶାଳ JTV2561595
ପ ୁ /1223796 31 104 868ଅେଶାକ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବିଶାଳ YVY0184846
ପ ୁ /1223797 43 104 869ତିେଲାଚନ ମିଶ ପି ଯଦୁମଣି ମିଶ YVY0096610
ପ ୁ /1223798 41 104 870ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ JTV2561587
ପ ୁ /1223799 38 104 871ମେନାରଂଜନ ସାଇଁ ପି ଫକିର ଚରଣ ସାଇଁ JTV2561611
ପ ୁ /1233800 69 104 872ସମେର  ଅଧିକାରୀ ପି କୃ େମାହନ ଅଧିକାରୀ OR/06/043/062114
ୀ /1233801 53 104 873ଦି ିରାଣି ଅଧିକାରୀ ସା ସମେର  ଅଧିକାରୀ OR/06/043/062115

ପ ୁ /1233802 50 104 874ସେତଯ୍  ଅଧିକାରୀ ପି କୃ  େମାହନ ଅଧିକାରୀ OR/06/043/062118
ୀ /1233803 46 104 875ଦିପାଲି ଅଧିକାରୀ ସା ସେତଯ୍  ଅଧିକାରୀ YVY0429514

ପ ୁ /1233804 31 104 876ମାନସ ଚ  ଅଧିକାରୀ ପି ସମେର  ଅଧିକାରୀ YVY0336834
ପ ୁ /1243805 38 104 877ଭୂବନ େବେହରା ପି ଟୁବୁଲୀ େବେହରା YVY0336867
ୀ /1243806 33 104 878େଜଯ୍ାତି ବଲବୀ େବେହରା ସା ଭୁବନା େବେହରା YVY0336859
ୀ /1243807 70 104 879ବୀଣାପାଣି କର ସା ପ ୁ ର୍ଚ  କର OR/06/043/062076

ପ ୁ /1243808 52 104 880େଜଯ୍ଯ୍ାତିମର୍ୟ କର ପି ପ ୁ ର୍ଚ  କର OR/06/043/062078
ପ ୁ /1243809 51 104 881େକେନଡି କର ପି ଜଗବ ୁ କର YVY0096644
ପ ୁ /1243810 50 104 882ଚିନୟ କର ପି ପ ୁ ର୍ଚ  କର OR/06/043/062077
ୀ /1243811 48 104 883ଧରିତୀ କର ସା େକେନଡି କର YVY0097626
ୀ /1243812 47 104 884ସଧୁାରାଣୀ କର ସା ଚିନୟ କର JTV1521970

ପ ୁ /1243813 45 104 885ମତୃଯ୍ ୁ ୟ କର ପି ପ ୁ ର୍ଚ  କର OR/06/043/062079
ୀ /1243814 41 104 886ଶଭୁଲକ୍ଷୀ କର ସା େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ କର JTV1521988
ୀ /1243815 39 104 887ସସିତା କର ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ କର YVY0097477
ୀ /1243816 23 104 888ଶଚୁୀସିତା କର ପି ଚିନୟ କର YVY1188028
ୀ /1243817 20 104 889ଅଭିଲିପସା କର ପି େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ କର YVY1255405

ପ ୁ /1243818 51 104 890ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ଦାନବ ୁ ମହା ି YVY0394288
ପ ୁ /1243819 63 104 891ପତାପ ଚ  ପରିଡା ପି ମଦନ େମାହନ ପରିଡା YVY0096669
ୀ /1243820 58 104 892ରାଜଶୀ ପରିଡା ସା ପତାପ ଚ  ପରିଡା YVY0096651
ପ ୁ /1243821 38 104 893ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ ପରିଡା ପି ପତାପ ଚ  ପରିଡା JTV2561629
ପ ୁ /1243822 32 104 894ହିମାଂଶ ୁେମାହନ ପରିଡା ପି ପତାପ ଚ  ପରିଡା JTV2561603
ୀ /1243823 78 104 895ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ - ଶ୍ଯାମ ସ ୁ ର ସାଇଁ YVY1288737
ପ ୁ /1253824 55 104 896ବିଶଜିତ ବିଶାଳ ପି େଗାପାଳ ଚ  ବିଶାଳ JTV1562370
ୀ /1253825 33 104 897ସ୍ଵ ର୍ପଭା ମହା ି ସା ଆେଲାକ କମୁାର ସ୍ଵାଇଁ YVY1128701
ପ ୁ /1253826 21 104 898ଓମ ବିଶ୍ଵଜିତ ସ୍ଵାଇଁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସ୍ଵାଇଁ YVY1128693
ପ ୁ /1263827 45 104 899ଦୀପକ କମୁାର େସଠୀ ପି ରବି  େସଠୀ YVY0184853
ୀ /1263828 45 104 900ସ ର୍ଲତା େସଠୀ ସା ଦିପକ କମୁାର େସଠୀ YVY0531020
ୀ /1273829 37 104 901ସଚିୁସିତା ପଧାନ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ପଧାନ YVY1128743
ପ ୁ /1273830 24 104 902ଆକାଶ ପଧାନ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପଧାନ YVY1128784
ପ ୁ /1273831 78 104 903େମାହନ ସାହୁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ OR/06/043/062121
ୀ /1273832 68 104 904ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା େମାହନ ସାହୁ OR/06/043/062122
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ପ ୁ /1273833 50 104 905ମାନସ ର ନ ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ OR/06/043/062123
ପ ୁ /1273834 47 104 906ମାନେବଶ ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ YVY0336875
ୀ /1273835 43 104 907ମଧଶୁୀ ମଧମିୁତା ସାହୁ ସା ମାନସ ର ନ ସାହୁ YVY0421842
ୀ /1273836 42 104 908କ୍ଷଣପଭା ସାହୁ ସା ମାନେବଶ ସାହୁ YVY0096677

ପ ୁ /1273837 58 104 909ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ସାଇଁ JTV1552116
ୀ /1273838 52 104 910ସ କୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ଅଭୟ ସାଇଁ OR/06/043/062126

ପ ୁ /1283839 40 104 911ବୃ ାବନ େଜନା ପି ଗୟାଧର େଜନା YVY0097501
ପ ୁ /1283840 71 104 912ପେମାଦ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ ପି େଗାପାଳ ଚ  ପାଣିଗାହୀ YVY0699454
ୀ /1283841 56 104 913କମୁଦୁ ପାଣିଗାହୀ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ YVY0699447

ପ ୁ /1283842 33 104 914ପକାଶ ଚ  ପାଣିଗାହୀ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ YVY0685842
ୀ /1283843 29 104 915ମଧସିୁତା ପାଣିଗାହୀ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ YVY0685834

ପ ୁ /1283844 75 104 916ରାଧାେମାହନ ସାଇଁ ପି କୀ ର୍ନ ସାଇଁ OR/06/043/062055
ୀ /1283845 59 104 917ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ ସା ରାଧାେମାହନ ସାଇଁ OR/06/043/062056

ପ ୁ /1283846 52 104 918ନିକୁ  ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ YVY0097493
ୀ /1283847 46 104 919ଚପଳା ସାଇଁ ସା ନିକୁ  ସାଇଁ YVY0097485

ପ ୁ /1283848 43 104 920ସେ ାଷ ସାଇଁ ପି ରାଧାେମାହନ ସାଇଁ JTV1552124
ୀ /1283849 34 104 921ଅନୀତା ସାଇଁ ସା ସେ ାଷ ସାଇଁ YVY0096685

ପ ୁ /1283850 33 104 922ମେନାଜକମୁାର ସାଇଁ ପି ରାଧାେମାହନ ସାଇଁ JTV2389419
ପ ୁ /1293851 28 104 923ଅନିଲ ଗୁ ା ପି ରାମସାଗର ଗୁ ା YVY0531038
ୀ /1293852 64 104 924େସୗଦାମିନି ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0531046
ୀ /1293853 39 104 925ଶଭୁଶୀ ନାୟକ ସା ରଶି ର ନ ନାୟକ JTV2561637
ୀ /1293854 33 104 926ପଣତୀ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0184861

ପ ୁ /1293855 33 104 927ରାେକଶ ଶମର୍ା ପି ରାମକିପାଲ ଶମର୍ା YVY0783159
ପ ୁ /1303856 60 104 928ଭଜ ସାଇଁ ପି ଗଦାଧର ସାଇଁ YVY0205708
ପ ୁ /1313857 60 104 929ହାଡିବ ୁ େଜନା ପି ବୃ ାବନ େଜନା YVY0096693
ପ ୁ /1313858 29 104 930ରବି  େଜନା ପି ହାଡିବ ୁ େଜନା YVY0531053
ୀ /1323859 99 104 931କନିୁମଣି ଦାସ ସା ଗ ାଧର ଦାସ OR/06/043/062071

ପ ୁ /1323860 49 104 932ତିେଲାଚନ ଦାସ ପି ଗ ାଧର ଦାସ JTV1624584
ୀ /1323861 49 104 933ମଧ ୁଦାସ ସା ତିେଲାଚନ ଦାସ YVY0097519

ପ ୁ /1333862 57 104 934ନ କିେଶାର ବାରିକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବାରିକ YVY1255330
ୀ /1333863 54 104 935ମାଳତୀ ବାରିକ ସା ନ କିେଶାର ବାରିକ YVY1254069

ପ ୁ /1333864 33 104 936ଦିଲିପ କମୁାର ବାରିକ ପି ନ କିେଶାର ବାରିକ YVY1253970
ୀ /1333865 21 104 937ଖଲୁଣା ବାରିକ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ବାରିକ YVY1254085

ପ ୁ /1333866 60 104 938କୃ ଚ  େବେହରା ପି ଦେନଇ େବେହରା OR/06/043/062188
ୀ /1333867 46 104 939େବଲ େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା OR/06/043/062189

ପ ୁ /1333868 40 104 940ନେରଶ କମୁାର ଦାଶ ପି େକୖଳାସ କମୁାର ଦାଶ YVY0096735
ୀ /1333869 32 104 941ପନୁମ େଦବୀ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ପସାଦ YVY0336883
ୀ /1333870 26 104 942ସିମା େଦଵୀ ସା ରେମଶ କମୁାର ପସାଦ YVY1128644
ୀ /1333871 43 104 943ଇ ୁ ଗୁ ା ସା ରାମସାଗର ଗୁ ା YVY0336909

ପ ୁ /1333872 52 104 944ଶରତ ଜାଲି ପି େଲାକନାଥ ଜାଲି YVY0097527
ପ ୁ /1333873 50 104 945ଲି ରାଜ ଜାଲି ପି ବାବାଜୀ ଜାଲି YVY0096727
ୀ /1333874 43 104 946େଗାଲାପ ଜାଲି ସା ଶରତ ଜାଲି YVY0097535
ୀ /1333875 29 104 947ରୁନୁ ଜାଲି ସା ସେ ାଷ ଜାଲି YVY0685420

ପ ୁ /1333876 26 104 948ପଭାତ ଜାଲି ପି ଶରତ ଜାଲି YVY0849968
ୀ /1333877 28 104 949ସଜୁାତା କମୁାରୀ ପି ଅବଲାକ ପାଶୱାନ YVY0783092

ପ ୁ /1333878 62 104 950େସାମନାଥ ମହା ି ପି େଗାବି  ମହା ି OR/06/043/062184
ୀ /1333879 54 104 951ଭାରତୀ ମହା ି ସା େସାମନାଥ ମହା ି OR/06/043/062185

ପ ୁ /1333880 54 104 952ପସା  ମହା ି ପି ଚିତେସନ ଦଳାଇ YVY1128768
ପ ୁ /1333881 48 104 953ମାନସ ମହା ି ପି ଅନ  ମହା ି YVY0096719
ୀ /1333882 41 104 954ସତଯ୍ଭାମା ମହା ି ସା ମାନସ ମହା ି YVY0531137
ପ ୁ /1333883 38 104 955ମରୁାରୀ େମାହନ ମହା ି ପି େସାମନାଥ ମହା ି JTV2388924
ୀ /1333884 26 104 956ଶମିର୍ ା ମହା ି ସା ମରୁାରୀ େମାହନ ମହା ି YVY1128511
ପ ୁ /1333885 41 104 957ସେ ାଷ ପାଇକରାୟ ପି ଯଗୁଳ ପାଇକରାୟ YVY0531061
ୀ /1333886 36 104 958ସ ର୍ଲତା ପାଇକରାୟ ସା ସେ ାଷ ପାଇକରାୟ YVY0531129
ପ ୁ /1333887 55 104 959ଅବଲାକ ପାଶଓାନ ପି ଯଦନ ପାଶଓାନ OR/06/043/062190
ପ ୁ /1333888 36 104 960ରେମଶ କମୁାର ପସାଦ ପି ଅବଲାକ ପାଶୱାନ YVY0810606
ପ ୁ /1333889 36 104 961ସେୁରଶ କମୁାର ପସାଦ ପି ଅବଲାଖ ପସାଦ YVY0569954
ପ ୁ /1333890 31 104 962ନେରଶ କମୁାର ପସାଦ ପି ଅବଲାକ ପାଶୱନ YVY0336891
ୀ /1333891 25 104 963ସେୁରଖା ପସାଦ ପି ଅବଲାକ ପସାଦ YVY1021344
ପ ୁ /1333892 38 104 964େସନ୍ହସନ୍ିଗ୍ଢା ସାମଲ ପି େସାମନାଥ ମହା ି YVY0850313
ୀ /1333893 46 104 965ରମୟା ସିଂ ସା ଅବଲାକ ସିଂ OR/06/043/062191
ପ ୁ /1343894 73 104 966ଅମଲୁଯ୍ କିେଶାର ମହା ି ପି ମେହଶର ମହା ି OR/06/043/062201
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ୀ /1343895 66 104 967ସ ର୍ଲତା ମହା ି ସା ଅମଲୁଯ୍ ମହା ି OR/06/043/062202
ପ ୁ /1343896 52 104 968ନ କିେଶାର ମହା ି ପି ଅମଲୁଯ୍ ମହା ି OR/06/043/062203
ପ ୁ /1343897 46 104 969ବନମାଳି ମହା ି ପି ଅମଲୁଯ୍ ମହା ି OR/06/043/062204
ୀ /1343898 43 104 970ତପସିନୀ ମହା ି ସା ନ କିେଶାର ମହା ି JTV2389799
ୀ /1343899 40 104 971ମେନାରମା ମହା ି ସା ବନମାଳି ମହା ି YVY0096750
ୀ /1343900 37 104 972ଦି ିପଭା ମହା ି ସା ରାେଜଶ ମହା ି YVY0096743

ପ ୁ /1343901 39 104 973େହମ  କମୁାର ରାଉଳ ପି ମିନେକତନ ରାଉଳ YVY0394320
ୀ /1353902 64 104 974ଜନତା େଦବୀ ସା ରାେମଶର ପସାଦ ମହେତା YVY0531152
ୀ /1353903 44 104 975ର  ୁେଦବୀ ସା ଅନିଲ ମହେତା YVY0530394
ୀ /1353904 31 104 976ଖସୁବୁ େଦବୀ ସା ଅନଜିବ ମହେତା YVY0531160

ପ ୁ /1353905 49 104 977ଅନିଲ ମହେତା ପି ବିହାରି ମହେତା YVY0530287
ପ ୁ /1353906 48 104 978ଅଜିତ କମୁାର ମହେତା ପି ଜୟରାମ ମହେତା YVY0530279
ପ ୁ /1353907 25 104 979ର ନ ମହନ୍ତ ପି ଅନିଲ କମୁାର ମହନ୍ତ YVY0900530
ୀ /1353908 44 104 980ଜୟ ି ମ ରାଜ ସା ବଟକୃ  ମ ରାଜ YVY0530261

ପ ୁ /1353909 43 104 981ବଟକୃ  ମ ରାଜ ପି ଧଳିୁ ମ ରାଜ YVY0531277
ୀ /1353910 70 104 982େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା ଅେଲଖ ମହା ି OR/06/043/062211

ପ ୁ /1353911 50 104 983ଗରୁୁପସାଦ ମହା ି ପି ଅେଲଖଚ  ମହା ି JTV2389781
ପ ୁ /1353912 50 104 984େଦବରାଜ ମହା ି ପି ଅେଲଖ ମହା ି OR/06/043/062212
ୀ /1353913 48 104 985ସ ର୍ଲତା ମହା ି ସା େଦବରାଜ ମହା ି JTV1522077

ପ ୁ /1353914 47 104 986ବିମଳ ପସାଦ ମହା ି ପି ଅେଲଖ ମହା ି JTV1520964
ୀ /1353915 45 104 987ଅନୀତା ମହା ି ସା ବିମଳ ପସାଦ ମହା ି YVY0815746
ୀ /1353916 40 104 988ସେରାଜିନୀ ମହା ି ସା ଗରୁୁପସାଦ ମହା ି JTV2389930

ପ ୁ /1353917 34 104 989ଶବି ପସାଦ େସଠୀ ପି ଗଦାଧର େସଠୀ YVY0530253
ୀ /1353918 29 104 990କ ନା େସଠୀ ସା ଶବି ପସାଦ େସଠୀ YVY0530246
ୀ /1353919 54 104 991ତମାଳ ସାଇଁ ସା ରଘନୁାଥ ସାଇଁ YVY0531145

ପ ୁ /1363920 68 104 992ନୀଳକ  ଦାସ ପି ବଜବାସୀ ଦାସ OR/06/043/062159
ୀ /1363921 64 104 993ପଦଜା ଦାସ ସା ନୀଳକ  ଦାସ OR/06/043/062160

ପ ୁ /1363922 40 104 994ଶୀତକଂଠ ଦାସ ପି ନିଳକଂଠ ଦାସ YVY0812636
ପ ୁ /1363923 36 104 995ଆଶେୁତାଷ ଦାସ ପି ନିଳକ  ଦାସ JTV2561652
ୀ /1363924 36 104 996ପଜୁାଲି ମହାପାତ ସା ମେନାର ନ େଜନା YVY1069210

ପ ୁ /1393925 45 104 997ପେମାଦ େବେହରା ପି କା ର୍ୀକ େବେହରା YVY1128867
ପ ୁ /1393926 27 104 998ବାପନୁୀ େବେହରା ପି ପେମାଦ େବେହରା YVY1128834
ୀ /1393927 25 104 999ମାମା େବେହରା ପି ପେମାଦ େବେହରା YVY1128842

ପ ୁ /1393928 23 104 1000ମନୁା େବେହରା ପି ପେମାଦ େବେହରା YVY1128859
ୀ /1393929 36 104 1001ସାରଧା େଦବୀ ସା ରବୀ  ପାଶୱାନ YVY0530410
ୀ /1393930 68 104 1002ଚାରୁଲତା େଜନା ପି ବୃ ାବନ େଜନା OR/06/043/062259
ୀ /1393931 58 104 1003ରାଜଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ଜୟରାମ େଜନା OR/06/043/062261

ପ ୁ /1393932 55 104 1004ପଦ  େଜନା ପି ବୃ ାବନ େଜନା OR/06/043/062262
ୀ /1393933 48 104 1005ଜୟ ି େଜନା ସା ପଦ  େଜନା JTV1559798
ୀ /1393934 46 104 1006ନିରୂପମା େଜନା - ପଦ ୍ କମୁାର େଜନା YVY0096784

ପ ୁ /1393935 36 104 1007ଜ୍ଞାନ ର ନ େଜନା ପି ଜୟରାମ େଜନା JTV2389310
ପ ୁ /1393936 33 104 1008ମେନାର ନ େଜନା ପି ଜୟରାମ େଜନା YVY0096792
ପ ୁ /1393937 38 104 1009ରବୀ  ପାଶୱାନ ପି ବାଲ କିସନୁ ପାଶୱାନ YVY0530402
ପ ୁ /1413938 60 104 1010ଅଭୟ ପସାଦ େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା JTV2557585
ୀ /1413939 30 104 1011େଜଯ୍ାତିମୟୀ େବେହରା ପି ଅଭୟ ପସାଦ େବେହରା YVY0850081

ପ ୁ /1413940 60 104 1012ସକୁା  େଜନା ପି ମରୁଲିଧର େଜନା OR/06/043/062033
ପ ୁ /1413941 55 104 1013ଶରତ କମୁାର େଜନା ପି ମରୁଲିଧର େଜନା OR/06/043/062035
ୀ /1413942 54 104 1014ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜନା ସା ସକୁା  େଜନା OR/06/043/062034
ୀ /1413943 51 104 1015ସିପା େଜନା ସା ସବୁାସ େଜନା OR/06/043/062750
ପ ୁ /1413944 50 104 1016ସବୁାସ େଜନା ପି ମରୁଲିଧର େଜନା OR/06/043/062037
ୀ /1413945 44 104 1017ସପିୁୟା େଜନା ସା ଶରତ େଜନା OR/06/043/062036
ୀ /1413946 36 104 1018ତନୁଶୀ େଜନା ପି ସକୁା  କମୁାର େଜନା JTV2561660
ପ ୁ /1413947 34 104 1019ଚ ନ ସରୁପ େଜନା ପି ଶରତ କମୁାର େଜନା YVY0096834
ପ ୁ /1413948 33 104 1020ସାଥର୍କ କମୁାର େଜନା ପି ସକୁା  କମୁାର େଜନା JTV2561678
ପ ୁ /1413949 31 104 1021ସତଯ୍ସରୁପ େଜନା ପି ଶରତ କମୁାର େଜନା YVY0184879
ୀ /1413950 31 104 1022ସରସତି େଜନା ସା ସତଯ୍ ସରୂପ େଜନା YVY1188556
ପ ୁ /1413951 28 104 1023ପେବଶ େଜନା ପି ପକାଶ େଜନା YVY0685883
ପ ୁ /1423952 77 104 1024ଲାଲବାହାଦୂର ସିଂହ ପି ନାଗନାରାୟଣ ସିଂହ JTV1707611
ପ ୁ /1423953 48 104 1025ଏସ.ବି. ସିଂହ ପି ପରମାନ  ସିଂହ YVY0184754
ୀ /1423954 40 104 1026ସରିତା ସିଂ ସା ସେ ାଷ ସିଂ JTV2389708
ପ ୁ /1423955 40 104 1027ସେ ାଷ କମୁାର ସିଂ ପି ଲାଲ ବାହାଦୂର ସିଂ JTV1629062
ପ ୁ /1423956 37 104 1028ରାଜକମୁାର ସିଂ ପି ଲାଲବାହାଦୁର ସିଂ JTV2389690
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ପ ୁ /1423957 32 104 1029େସାନୁ କମୁାର ସିଂ ପି ମାଜି ର ସିଂ YVY0336917
ୀ /1423958 31 104 1030ରିନା ସିଂହ ସା ରାଜ କମୁାର ସିଂହ YVY0849984
ୀ /1433959 53 104 1031ସଚୁସିତା ସାଇଁ ସା ଗରୁୁଚରଣ ସାଇଁ JTV1522028

ପ ୁ /1433960 52 104 1032ଗରୁୁଚରଣ ସାଇଁ ପି ସାଧଚୁରଣ ସାଇଁ JTV1521020
ୀ /1443961 35 104 1033େରଖା ଶମର୍ା ସା ଲୀଲାବାବୁ ଶମର୍ା YVY0530535

ପ ୁ /1453962 84 104 1034ମରୁଲୀଧର େବେହରା ପି ଡମରୁଧର େବେହରା OR/06/043/502207
ୀ /1453963 80 104 1035ବସ  ମଂଜୁରୀ େବେହରା ସା ମରୁଲୀଧର େବେହରା OR/06/043/502208

ପ ୁ /1453964 46 104 1036ପଫଲୁ ଚ  େବେହରା ପି ମରୁଲୀ ଧର େବେହରା OR/06/043/502211
ୀ /1453965 43 104 1037ବନଜା େବେହରା ସା ପଫଲୁ ଚ  େବେହରା YVY0849992

ପ ୁ /1453966 52 104 1038ମେହଶର ସାହୁ ପି େନପାଳ ସାହୁ JTV1521194
ୀ /1453967 41 104 1039ମିନତୀ ସାହୁ ସା ମେହଶର ସାହୁ JTV1634443

ପ ୁ /1453968 53 104 1040ରେମଶ ଚ  ତିପାଠୀ ପି ଗେଣଶ ପସାଦ ତିପାଠୀ OR/06/043/062573
ୀ /1463969 55 104 1041ରମାବତୀ େଦବୀ ସା ଲାଲବାହାଦୁର ସିଂ OR/06/043/062108
ୀ /1463970 32 104 1042େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ପଶା  ସାହୁ YVY0336925
ୀ /1473971 24 104 1043ସପୁଭା ରାଉତ  ପି ପାେରଶର ରାଉତ YVY1021302
ୀ /1473972 83 104 1044ସୀତା େବୱା ସା ହରି ରାଉତ JTV1520808
ୀ /1473973 59 104 1045ମିନା ରାଉତ ସା ଚକଧର ରାଉତ JTV2389302

ପ ୁ /1473974 54 104 1046ଗେତଶର ରାଉତ ପି ହରି ରାଉତ OR/06/043/062157
ୀ /1473975 52 104 1047ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତ ସା ଗେତଶର ରାଉତ JTV2389195

ପ ୁ /1473976 46 104 1048ପାେରଶର ରାଉତ ପି ହରି ରାଉତ OR/06/043/062158
ୀ /1473977 43 104 1049ଭାରତୀ ରାଉତ ସା ପାେରଶର ରାଉତ JTV2389179

ପ ୁ /1473978 25 104 1050େଲାକନାଥ ରାଉତ ପି ଚକଧର ରାଉତ YVY1021328
ୀ /1473979 24 104 1051େମଘା ରାଉତ ପି ଗେଣଶର ରାଉତ YVY1021310

ପ ୁ /1473980 63 104 1052ଚକଧର ରାଉତ ପି ହରି ରାଉତ OR/06/043/062155
ୀ /1483981 60 104 1053ଶଖୁଲତା ସାହୁ ସା ସତଯ୍ାନ  ସାହୁ YVY0708065

ପ ୁ /1483982 41 104 1054ପଶା  ସାହୁ ପି ସତଯ୍ାନ  ସାହୁ JTV1521244
ପ ୁ /1493983 40 104 1055ଅନ  ସାହୁ ପି ଭାବଗାହି ସାହୁ JTV2389328
ପ ୁ /1493984 37 104 1056େହମ  ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ JTV2388957
ପ ୁ /1493985 35 104 1057େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ସ ିଦାନ  ସାହୁ JTV2388965
ପ ୁ /1493986 35 104 1058ସେୁର  ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ JTV2389385
ୀ /1493987 32 104 1059ଗୀତାଂଜଳୀ ସାହୁ ସା ସକୁା  ସାହୁ YVY1250976
ୀ /1493988 27 104 1060ନଳିନୀ ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ YVY1128552
ୀ /1493989 24 104 1061ଦି ୀମୟୀ ସାହୁ ସା େହମ  ସାହୁ YVY1250968

ପ ୁ /1493990 66 104 1062ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ମଷୁା ସାହୁ JTV1629070
ୀ /1493991 65 104 1063ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଭାବଗାହୀ ସାହୁ OR/06/043/062145
ୀ /1493992 59 104 1064ଦୁତୀ ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ YVY1255678

ପ ୁ /1493993 44 104 1065ଅନାମ ସାହୁ ପି ଭାବଗାହି ସାହୁ JTV1521186
ପ ୁ /1493994 39 104 1066ସକୁା  ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ JTV1521251
ପ ୁ /1493995 37 104 1067ବସ  ସାହୁ ପି ଭାବଗାହି ସାହୁ YVY0205716
ୀ /1503996 48 104 1068ଅନସୟୂା େବେହରା ସା ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା JTV2557601
ୀ /1503997 24 104 1069ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା କାଶନିାଥ େବେହରା YVY1222165
ପ ୁ /1503998 70 104 1070କ୍ଷୀେରାଦ େଦହୁରୀ ପି ଶୀଧର େଦହୁରୀ OR/06/043/062043
ୀ /1503999 62 104 1071ପାବର୍ ତୀ େଦହୁରୀ ସା କ୍ଷୀେରାଦ େଦହୁରୀ OR/06/043/062044

ପ ୁ /1504000 50 104 1072ଶବି େଦଉରୀ ପି ଫକୀର େଦଉରୀ OR/06/043/062048
ପ ୁ /1504001 38 104 1073ସକୂା  େଦଉରୀ ପି ମ ୁ େଦଉରୀ YVY0812651
ୀ /1504002 23 104 1074ନଳିତା େଦହୁରୀ ପି କ୍ଷୀେରାଦ େଦହୁରୀ YVY1222181
ୀ /1504003 66 104 1075ମାତା େଦହୁରୀ ସା ଧସୁାସନ େଦହୁରୀ YVY0850123
ୀ /1504004 58 104 1076େଜଯ୍ାତି େଦହୁରୀ ସା ରବି  େଦହୁରୀ YVY0850115

ପ ୁ /1514005 58 104 1077ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ JTV1521087
ୀ /1514006 50 104 1078କୁ ଳା ଦାସ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ଦାସ JTV1520998
ପ ୁ /1514007 65 104 1079ନିର ନ େଜନା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଜନା YVY0205724
ପ ୁ /1514008 60 104 1080କ୍ଷୀେରାଦ େଜନା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଜନା OR/06/043/062274
ପ ୁ /1514009 53 104 1081ବାବୁଲା େଜନା ମା ପ ୂ ିର୍ମା େଜନା YVY1222215
ପ ୁ /1514010 50 104 1082ସେୁର  େଜନା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଜନା OR/06/043/062275
ୀ /1514011 44 104 1083ଅନୁପମା େଜନା ସା କ୍ଷୀେରାଦ େଜନା YVY0205732
ୀ /1514012 39 104 1084ସନିୁତା େଜନା ସା ସେୁର  େଜନା YVY1222199
ୀ /1514013 37 104 1085ରିତାରାଣୀ େଜନା ମା ପ ୂ ିର୍ମା େଜନା YVY1222066
ୀ /1514014 35 104 1086ମମତାରାଣୀ େଜନା ପି ନିର ନ େଜନା YVY0184887
ୀ /1514015 32 104 1087େମୗସମୁୀ େଜନା ପି ନିର ନ େଜନା YVY0184895
ୀ /1514016 28 104 1088ସସିତା େଜନା ପି କ୍ଷିେରାଦ େଜନା YVY0900589
ୀ /1514017 28 104 1089ସମିତା େଜନା ପି ନିର ନ େଜନା YVY0900597
ୀ /1514018 25 104 1090ସସିୁତା େଜନା ପି କ୍ଷୀେରାଦ େଜନା YVY1222223
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ୀ /1514019 31 104 1091ମିନତୀ କଅଁର ସା ବାବୁଲା େଜନା YVY1222041
ପ ୁ /1524020 46 104 1092ରାମ େବେହରା ପି କମ୍ହା େବେହରା YVY1288257
ପ ୁ /1524021 42 104 1093ପ ାନନ େବେହରା ପି ବା ନିଧି େବେହରା YVY1128669
ପ ୁ /1524022 39 104 1094ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ବା ାନିଧି େବେହରା YVY0096982
ୀ /1524023 37 104 1095ରୀନାରାଣୀ େବେହରା ସା ପ ାନନ େବେହରା YVY1128651
ୀ /1524024 34 104 1096େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ େବେହରା ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0096974
ୀ /1524025 28 104 1097ବନିତା େବେହରା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା YVY0783100
ୀ /1524026 57 104 1098ସବିତା ଦାସ ସା େବଣଧୁର ଦାସ YVY1254218

ପ ୁ /1524027 33 104 1099ବିେବକାନ  ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ YVY0184903
ୀ /1524028 31 104 1100ସସିତା ଦାସ ସା ବିେବକାନ  ଦାସ YVY0783183

ପ ୁ /1524029 41 104 1101ବିଜୟ ଜାଲି ପି ରଘନୁାଥ ଜାଲି YVY0096990
ୀ /1524030 36 104 1102ସମିୁତା ଜାଲି ସା ବିଜୟ ଜାଲି YVY0097006
ୀ /1524031 21 104 1103ଲି ା ଜାଲି ପି ଫକିର ଜାଲି YVY1128586
ୀ /1524032 21 104 1104ମାମାଲି ଜାଲି ସା ସ ୟ ଜାଲି YVY1222439

ପ ୁ /1524033 56 104 1105କିେଶାର ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ OR/06/043/062394
ୀ /1524034 46 104 1106ନମିତା ମହାପାତ ସା ନିର ନ ମହାପାତ JTV1520980

ପ ୁ /1524035 44 104 1107ଶଶିରି ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ JTV1637537
ପ ୁ /1524036 42 104 1108ମିଶର ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ JTV1634484
ୀ /1524037 35 104 1109ସ ଲୁତା ମହାପାତ ସା ଶଶିରି ମହାପାତ YVY1021260
ୀ /1524038 28 104 1110ରୁବି ମହାପାତ ସା ମିଶର ମହାପାତ YVY1021294

ପ ୁ /1524039 28 104 1111ସେ ାଷ ମହାପାତ ପି କିେଶାର ଚ  ମହାପାତ YVY0685867
ୀ /1524040 28 104 1112ବନିତା ମହାପାତ ପି କିେଶାର ଚ  ମହାପାତ YVY0685594

ପ ୁ /1524041 24 104 1113ଲି ରାଜ ମହାପାତ ପି ନିର ନ ମହାପାତ YVY1021286
ପ ୁ /1524042 24 104 1114ହୃସୀେକଶ ମହାପାତ ପି କିେଶାର ଚଦ ମହାପାତ YVY1288620
ପ ୁ /1524043 53 104 1115ନିର ନ ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ YVY0812677
ୀ /1524044 51 104 1116କନିୁ ମହାପାତ ସା କିେଶାର ମହାପାତ YVY0708073
ୀ /1524045 70 104 1117େସନ୍ହପଭା ନାୟକ ସା ଗରୁୁଚରଣ ନାୟକ YVY0812669

ପ ୁ /1524046 47 104 1118ସବୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗରୁୁଚରଣ ନାୟକ YVY1365485
ପ ୁ /1524047 49 104 1119ସମୁ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ନାୟକ YVY0530543
ପ ୁ /1524048 48 104 1120ସମୁ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଗରୁୁଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/062132
ୀ /1524049 59 104 1121ଗାୟତୀ ଶମର୍ା ସା ରାମାୟଣ ଶମର୍ା YVY0096909

ପ ୁ /1524050 42 104 1122ଗେଜ  ଶମର୍ା ପି ରାମାୟଣ ଶମର୍ା YVY0096966
ୀ /1524051 38 104 1123ମମତା ଶମର୍ା ସା ଗେଜ  ଶମର୍ା YVY0096917
ୀ /1524052 38 104 1124େସାନି ଶମର୍ା ସା ରାଜୁ ଶମର୍ା YVY0096933
ୀ /1524053 36 104 1125ମନିୁତା ଶମର୍ା ପି ରାମାୟଣ ଶମର୍ା YVY0096925

ପ ୁ /1524054 36 104 1126ରାଜୁ ଶମର୍ା ପି ରାମାୟଣ ଶମର୍ା YVY0096941
ପ ୁ /1524055 34 104 1127ରାେକଶ ଶମର୍ା ପି ରାମାୟଣ ଶମର୍ା YVY0096958
ପ ୁ /1524056 46 104 1128ନେରଶ ସାଇଁ ପି ଗେଜ  ସାଇଁ YVY0097022
ୀ /1524057 39 104 1129ନଳିନୀ ସାଇଁ ସା ନେରଶ ସାଇଁ YVY0097014

ପ ୁ /1544058 34 104 1130ଉମାକା  େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା YVY0530550
ୀ /1544059 60 104 1131ଝରଣା ଦାସ ସା େବଣଧୁର ଦାସ YVY0205740
ପ ୁ /1544060 43 104 1132ବିଶନାଥ ଦାସ ପି ପାଣକୃ  ଦାସ JTV1521806
ୀ /1544061 42 104 1133ସସିତା ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ JTV1521814
ୀ /1544062 39 104 1134ସଚୁରୀତା ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ JTV1521905
ୀ /1544063 38 104 1135ସଜୁାତା ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ JTV1521897

ପ ୁ /1544064 31 104 1136ବିଶଜିତ ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ YVY0184911
ପ ୁ /1544065 56 104 1137ମଧସୁଦୁନ େଜନା ପି ଗ ୁ ଚିୁ େଜନା YVY0530683
ୀ /1544066 52 104 1138େମଘି େଜନା ସା ମଧସୁଦୂନ େଜନା YVY0530691

ପ ୁ /1544067 30 104 1139ନିର ନ େଜନା ପି ମଧସୁଦୂନ େଜନା YVY0530709
ପ ୁ /1544068 41 104 1140ପକାଶ ଚ  ମହା ି ପି େନତାନ  ମହା ି YVY0530717
ୀ /1544069 36 104 1141େସନ୍ହଲତା ମହା ି ପି େନତାନ  ମହା ି YVY0529636
ପ ୁ /1544070 45 104 1142ଜଦୁମଣି ସାହୁ ପି ଜୁଗଳ ସାହୁ YVY0530568
ୀ /1544071 42 104 1143ଝିନାମଣୀ ସାହୁ ସା ଜଦୁମଣୀ ସାହୁ YVY0530675
ପ ୁ /1544072 42 104 1144ର ନ ସାସମଲ - ବାଇଧର ସାସମଲ YVY1253947
ୀ /1544073 36 104 1145ମଧଛୁଳା ସାସମଲ - ର ନ ସାସମଲ YVY1254044
ୀ /1544074 62 104 1146ପାବର୍ ତୀ ସାଇଁ ସା ପ  ୁସାଇଁ OR/06/043/062380
ପ ୁ /1544075 50 104 1147ର ନ ସାଇଁ ପି ପ  ୁସାଇଁ OR/06/043/062388
ୀ /1544076 46 104 1148ର  ୁସାଇଁ ସା ଗଗନ ସାଇଁ OR/06/043/062015
ପ ୁ /1544077 42 104 1149ବିଭୁତି ସାଇଁ ପି ପ  ୁସାଇଁ JTV1521038
ୀ /1544078 37 104 1150ନିରୁପମା ସାଇଁ ସା ବିଭୂତି ସାଇଁ YVY0569962
ପ ୁ /1544079 23 104 1151େମାନଲ ସାଇଁ ପି ର ନ ସାଇଁ YVY1156108
ପ ୁ /1554080 65 104 1152ସତଯ୍ାନ  େବେହରା ପି ଜଦୁ େବେହରା YVY0685743
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ୀ /1554081 34 104 1153ପନୁମ େବେହରା ସା ଦୀପକ େବେହରା YVY0394338
ପ ୁ /1554082 58 104 1154ଗଗନ ସାଇଁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାଇଁ OR/06/043/062383
ୀ /1554083 51 104 1155ବିନତୀ ସାଇଁ ସା ରବି  ସାଇଁ OR/06/043/062382
ୀ /1554084 31 104 1156ଟିକିନା ସାଇଁ ପି ରବି  ସାଇଁ YVY0184929
ୀ /1554085 31 104 1157ଅନୀତା ସାଇଁ ପି ଗଗନ ସାଇଁ YVY0184937

ପ ୁ /1554086 28 104 1158ତିେଲାଚନ ସାଇଁ ପି ରବି  ସାଇଁ YVY0529644
ୀ /1564087 20 104 1159େଲାେଵଲୀ ଦାସ ପି ତିେଲାଚନ ଦାସ YVY1288687

ପ ୁ /1564088 60 104 1160ଗଦାଧର ଜାଲି ପି ନକଳୁ ଜାଲି OR/06/043/062780
ୀ /1564089 34 104 1161ମମତା ଜାଲି ପି ଗଦାଧର ଜାଲି JTV2561694

ପ ୁ /1564090 33 104 1162କାଳ ୀ ଜାଲି ପି ଗଦାଧର ଜାଲି YVY0097048
ପ ୁ /1564091 32 104 1163ଅନୀଲ ଜାଲି ପି େଗାବି  ଜାଲି YVY0184945
ପ ୁ /1564092 32 104 1164ଲେମାଧର ଜାଲି ପି ଗଦାଧର ଜାଲି YVY0097030
ୀ /1564093 29 104 1165କସୁମୁ ଜାଲି ସା ରେମଶ ଜାଲି YVY1222348

ପ ୁ /1564094 44 104 1166ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ YVY1128735
ୀ /1564095 37 104 1167ପି ି  ନାୟକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY1128727

ପ ୁ /1574096 35 104 1168ପଶା  ଦାସ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ଦାସ YVY1128800
ୀ /1574097 28 104 1169ଟିକିନା ଦାସ ପି ପଶା  ଦାସ YVY1255371

ପ ୁ /1574098 59 104 1170ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େଗାଛାୟତ ପି ଭିକାରୀ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062435
ୀ /1574099 55 104 1171ମ  ୁେଗାଛାୟତ ସା ଗଗନ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062414
ୀ /1574100 48 104 1172ଗୀତାରାଣୀ େଗାଛାୟତ ପି ଭିକାରୀ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062438

ପ ୁ /1574101 47 104 1173ଶରତ େଗାଛାୟତ ପି ଭିକାରୀ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062436
ପ ୁ /1574102 41 104 1174ଭରତ େଗାଛାୟତ ପି ଭିକାରୀ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062437
ପ ୁ /1574103 29 104 1175ହରି ଶଂକର େଗାଛାୟତ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ େଗାଛାୟତ YVY1156066
ୀ /1574104 29 104 1176ପଦୀ  କମୁାର ଜାଲି ପି ହରି ଜାଲି YVY0685461

ପ ୁ /1574105 37 104 1177ଦି ୀ ରଂଜନ େଲ ା ପି ରବି  େଲ ା YVY0097071
ୀ /1574106 34 104 1178ଲୀନା େଲ ା ପି ରବି  େଲ ା YVY0097089

ପ ୁ /1574107 49 104 1179େଗାକଳୁା ନ  ସିଂହ ପି ବିଚିତା ନ  ସିଂହ YVY0097055
ୀ /1574108 42 104 1180ଗୀତା ଳି ସିଂହ ପି େଗାକଳୁା ନ  ସିଂହ YVY0097063
ୀ /1574109 59 104 1181ସାବିତୀ ସାଇଁ ସା େକ୍ଷତେମାହନ ସାଇଁ JTV1707629

ପ ୁ /1574110 40 104 1182େଗାବି  ଚ  ସାଇଁ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ସାଇଁ JTV2388916
ୀ /1574111 36 104 1183ଝୁନୁବାଳା ସାଇଁ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ସାଇଁ JTV2389054
ୀ /1574112 35 104 1184ମେନାରମା ସାଇଁ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ସାଇଁ JTV2389047

ପ ୁ /1594113 58 104 1185ଯତନ ଚ  ବନିକ ପି ଫକୀର ଚ  ବନିକ YVY0685651
ୀ /1594114 62 104 1186ସତଯ୍ାଭାମା ବାରିକ ସା ଆନ  ବାରିକ JTV2439479

ପ ୁ /1594115 39 104 1187େଲାକନାଥ ବାରିକ ପି ଆନ  ଚ  ବାରିକ JTV2389674
ପ ୁ /1594116 38 104 1188େସାମନାଥ ବାରିକ ପି ଆନ  ବାରିକ YVY0685859
ପ ୁ /1594117 35 104 1189ତିନାଥ ବାରିକ ପି ଆନ  ଚ  ବାରିକ JTV2390292
ୀ /1594118 46 104 1190ନସିରା େବଗମ ସା ସୟଦ ନାସର ଅହମଦ YVY0900514

ପ ୁ /1594119 40 104 1191କା ର୍ୀକ େବେହରା ପି ସରୁ େବେହରା YVY0685602
ୀ /1594120 36 104 1192ପ ୁ ଲତା େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା JTV2439545

ପ ୁ /1594121 30 104 1193ବି ୁ ପସାଦ େବେହରା ପି ଉେପ  େବେହରା YVY0337030
ୀ /1594122 82 104 1194େହମଲତା େବହୁରା ସା ବୃ ାବନ େବହୁରା JTV2390284

ପ ୁ /1594123 59 104 1195ରବୀ  େବହୁରା ପି ବୃ ାବନ େବହୁରା YVY0097139
ୀ /1594124 51 104 1196ଭାନୁମତୀ େବହୁରା ସା ରବି  େବହୁରା JTV2390052

ପ ୁ /1594125 34 104 1197ର ନ େବହୁରା ପି ରବି  େବହୁରା JTV2389997
ପ ୁ /1594126 29 104 1198ସେୁରଶ କମୁାର େବହୁରା ପି ରବି  େବହୁରା YVY0529859
ପ ୁ /1594127 69 104 1199ରବି ନାଥ ଦାସ ପି ବିଜୟନାଥ ଦାସ JTV2439107
ୀ /1594128 61 104 1200ମେନାରମା ଦାସ ସା ରବି ନାଥ ଦାସ YVY0097097

ପ ୁ /1594129 46 104 1201ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ରବି ନାଥ ଦାସ JTV2439115
ୀ /1594130 42 104 1202ଜୟ ୀ ଦାଶ ସା ପ ଜ କମୁାର େଗା ାୟତ YVY1021187
ୀ /1594131 80 104 1203ମାନିନୀ େଗାଛାୟତ ସା େକୖଳାସ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062440
ପ ୁ /1594132 69 104 1204ବାବାଜୀ େଗାଛାୟତ ପି ରାମଚ  େଗାଛାୟତ JTV1522044
ୀ /1594133 62 104 1205େଜଯ୍ାସନ୍ା ରାଣୀ େଗାଛାୟତ ସା ବାବାଜୀ ଚରଣ େଗାଛାୟତ YVY0685818
ପ ୁ /1594134 59 104 1206େକ୍ଷତ େମାହନ େଗାଛାୟତ ପି ଅେଲଖ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062446
ୀ /1594135 56 104 1207କା ନବାଳା େଗାଛାୟତ ସା େକ୍ଷତେମାହନ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062447
ୀ /1594136 51 104 1208ସ କୁ୍ତା େଗାଛାୟତ ସା ଅେଶାକ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062442
ପ ୁ /1594137 51 104 1209ଅଜୟ େଗାଛାୟତ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062443
ୀ /1594138 48 104 1210ସିପା େଗା ାୟତ ସା ଅଜୟ େଗା ାୟତ JTV1641521
ପ ୁ /1594139 44 104 1211ପ ଜ କମୁାର େଗାଛାୟତ ପି ପିତାମର େଗାଛାୟତ YVY0812685
ପ ୁ /1594140 32 104 1212ସଧୁାକର େଗା ାୟତ ପି େକ୍ଷତେମାହନ େଗା ାୟତ YVY0184952
ପ ୁ /1594141 30 104 1213ସଦୁୀପ କମୁାର େଗା ାୟତ ପି େକ୍ଷତେମାହନ େଗା ାୟତ YVY0529669
ପ ୁ /1594142 27 104 1214ଅଭିଜିତ େଗାଛାୟତ ମା ସ କୁ୍ତା େଗାଛାୟତ YVY1068964
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ପ ୁ /1594143 23 104 1215ଚଂଦ େଶଖର େଗାଛାୟତ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଗାଛାୟତ YVY1156090
ପ ୁ /1594144 21 104 1216ଅ ିତ େଗାଛାୟତ ପି ଅଜୟ େଗାଛାୟତ YVY1188051
ପ ୁ /1594145 51 104 1217ଜଗଦିଶ ହାତୀ ପି ଦିବାକର ହାତୀ JTV2439628
ୀ /1594146 46 104 1218ଟୁନି ହାତୀ ପି ଦିବାକର ହାତୀ JTV2439636
ୀ /1594147 22 104 1219ସ ର୍ପଭା ହାତୀ ମା ଟୁନି ହାତୀ YVY1254051

ପ ୁ /1594148 21 104 1220େଜଯ୍ାତି ହାତୀ ମା ଟୁନି ହାତୀ YVY1253939
ୀ /1594149 71 104 1221ଗରୁୁବାରୀ ଜାଲି ସା କା ର୍ୀକ ଜାଲି YVY0529677

ପ ୁ /1594150 50 104 1222ଖେଗଶର ଜାଲି ପି କା ିର୍କ ଜାଲି JTV2561702
ପ ୁ /1594151 56 104 1223ଶବି ପସାଦ େଜନା ପି ଝୁର େଜନା YVY0783209
ୀ /1594152 48 104 1224ପମିଳା େଜନା ସା ଶବି ପସାଦ େଜନା YVY0783191

ପ ୁ /1594153 29 104 1225ସତଯ୍ଜିତ୍ େଜନା ପି ଶବି ପସାଦ େଜନା YVY0783225
ପ ୁ /1594154 26 104 1226କନୁା େଜନା ପି ଶବି ପସାଦ େଜନା YVY0783217
ୀ /1594155 56 104 1227ଶମିର୍ଳା ମହାପାତ ସା ଅଜୟକମୁାର ମହାପାତ YVY0900555
ୀ /1594156 33 104 1228ପ ୁ ା ଳି ମହାପାତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY0529875
ୀ /1594157 32 104 1229ଗିତା ଳୀ ମହାପାତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY0530121

ପ ୁ /1594158 52 104 1230ବିଜୟ ନାୟକ ପି େଚୖତନଯ୍ ନାୟକ YVY0529891
ୀ /1594159 50 104 1231ନମିତା ନାୟକ ସା ବିଜୟ ନାୟକ YVY0529990

ପ ୁ /1594160 40 104 1232ବୁଲୁ ନାୟକ ପି କମୁର ନାୟକ YVY1254184
ୀ /1594161 35 104 1233ରୀନା ନାୟକ ସା ବୁଲୁ ନାୟକ YVY1254200

ପ ୁ /1594162 36 104 1234େସାମନାଥ ପାଲ ପି ଶଶିରି କମୁାର ପାଲ JTV2561736
ପ ୁ /1594163 64 104 1235ସରୁ ପାତ ପି ଜନା ର୍ନ ପାତ JTV2439412
ପ ୁ /1594164 54 104 1236ରେମଶ ଚଦ ପଧାନ ପି ମଳ ପଧାନ YVY1288299
ୀ /1594165 35 104 1237ପିୟ ା ପଧାନ ସା ଚଦ ପଧାନ YVY1288653
ୀ /1594166 19 104 1238ମନୀଷା ପଧାନ ସା ନେର  ସାମଲ YVY1288315

ପ ୁ /1594167 64 104 1239ପତାପ ଚ  ରାଉତ ପି ଅନିରୁ  ରାଉତ YVY1188416
ପ ୁ /1594168 63 104 1240ପତାପ ଚଂଦ ରାଉତ - ବାବାଜୀ େଗାଛାୟତ YVY1069202
ପ ୁ /1594169 31 104 1241ବାପିନା ସାହୁ ପି େଦବକ ସାହୁ YVY0686089
ପ ୁ /1594170 28 104 1242ଜିତୁ ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ YVY0529883
ୀ /1594171 25 104 1243ପିପାଲି ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ YVY1128578
ୀ /1594172 51 104 1244ଡଲି ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ JTV2439529

ପ ୁ /1594173 44 104 1245େଦେବ  ସାହୁ ପି ଜୟୀରାମ ସାହୁ JTV2439537
ପ ୁ /1594174 32 104 1246ବିଚିତ ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ସାହୁ YVY0097121
ପ ୁ /1594175 22 104 1247ନେର  ସାମଲ ପି ହରିହର ସାମଲ YVY1288281
ପ ୁ /1594176 75 104 1248ଗେଜ ନାଥ େସଠୀ ପି ମଳିୂ େସଠୀ YVY0097550
ୀ /1594177 67 104 1249ଶଚଳା େସଠୀ ସା ଗେଜ ନାଥ େସଠୀ YVY0097543

ପ ୁ /1594178 35 104 1250ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ ପି ପଭାକର େସଠୀ YVY0529867
ପ ୁ /1594179 40 104 1251ସେତଯ୍  ସିଂ ପି ଭଗବାନ ସିଂ JTV2561710
ୀ /1594180 20 104 1252ଶମର୍ୀ ା ସାଇଁ ପି ନେରଶ ସାଇଁ YVY1288331
ୀ /1604181 54 104 1253ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ସା େକୖଳାସ ନାୟକ YVY0850149

ପ ୁ /1614182 26 104 1254ମାନସ ର ନ ନାୟକ ପି ପରୁୁଷ ମ ନାୟକ YVY1188002
ପ ୁ /1614183 61 104 1255ରାମକି ନ୍ ରାଜପତୁ୍ ପି େମଲାରାମ ରାଜପତୁ୍ OR/06/043/056146
ୀ /1614184 51 104 1256ନିଶାରାଣୀ ରାଜପତୁ୍ ସା ରାମକି  ରାଜପତୁ୍ OR/06/043/056147
ୀ /1614185 26 104 1257ଅଚର୍ନା ସାଇଁ ପି ଅରକି୍ଷତ ସାଇଁ YVY1188044

ପ ୁ /1614186 25 104 1258ଅଭିଜିତ ସାଇଁ ପି ଅରକି୍ଷତ ସାଇଁ YVY1188440
ୀ /1634187 52 104 1259ସଚୂୀସିତା ପାଢୀ ସା ବି ୁ ଚରଣ ପାଢୀ JTV1643550
ୀ /1664188 46 104 1260ଅନିତା ସିଂହ ସା ରାମ ଇକବାଲ ସିଂହ OR/06/043/056192
ୀ /1704189 49 104 1261ସଚଳା େଜନା ସା ମନୁ େଜନା JTV1580000

ପ ୁ /1754190 62 104 1262େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ସାମଲ ପି ବଳଭଦ ସାମଲ JTV1521079
ପ ୁ /1764191 49 104 1263ଦିଲୀପ୍ ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ OR/06/043/062616
ୀ /1764192 31 104 1264େସାନାଲି ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ YVY0720938
ୀ /1764193 23 104 1265ସ ମୀତା ସାହୁ ପି ଦିଲିପ ସାହୁ YVY1093046
ପ ୁ /1764194 33 104 1266ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ ସାହୁ JTV2439453
ପ ୁ /1774195 41 104 1267ରବିନାରାୟଣ ମହାକଡୁ ପି ଜୁରିଆ ମହାକଡୁ JTV1648559
ପ ୁ /1784196 42 104 1268ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା JTV2561728
ପ ୁ /1834197 39 104 1269ଉେମଶ ପଧାନ ପି ବାବାଜୀ ପଧାନ YVY0205757
ପ ୁ /1844198 33 104 1270ଜିେତ  ଦାସ ପି ଅନ  ଚରଣ ଦାସ YVY0097147
ପ ୁ /1854199 32 104 1271େଦବବତ େସଠୀ ପି ବାବୁଲାଲ େସଠୀ JTV2561744
ପ ୁ /1864200 41 104 1272ଟନ କମୁାର େବହୁରା ପି ବୃ ାବନ େବହୁରା JTV2390300
ୀ /1864201 38 104 1273ବିନି େବହୁରା ସା ଟନ େବହୁରା JTV2390318
ପ ୁ /1874202 52 104 1274ସେୁର କମୁାର େଜଠୀ ପି ବାବାଜିଚରଣ େଜଠୀ YVY0097162
ପ ୁ /1884203 52 104 1275େତାଫାନ ଚ  ରାଉତରାୟ ପି ପଦାର ବି  ରାଉତରାୟ YVY0097170
ୀ /1884204 38 104 1276ଇତିଶୀ ରାଉତରାୟ ସା େତାଫାନ ଚ  ରାଉତରାୟ YVY0097188

68 117/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 46ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1884205 36 104 1277ରଣଜିତ ରାଉତରାୟ ପି ଜ୍ଞାେନ  ରାଉତରାୟ YVY0530014
ପ ୁ /1884206 19 104 1278ରାହୁଲ ରାଉତରାୟ ପି େତାଫାନ ଚ  ରାଉତରାୟ YVY1255355
ପ ୁ /1884207 27 104 1279େଦବାଶଷି ସାହାଣୀ ମା େରଣବୁାଳା ସାହାଣୀ YVY0530006
ପ ୁ /1894208 49 104 1280େଦବାଶଷି ଦାସ ପି କି୍ଷେରାଦ େମାହନ ଦାସ YVY0097568
ପ ୁ /1894209 45 104 1281ନିଶା  କାନୁନେଗା ପି ପେମାଦ କମୁାର କାନୁନେଗା JTV2561769
ପ ୁ /1894210 74 104 1282ପେମାଦ କମୁାର କାନୁନେଗା ପି େଗାକଳୁା ନ  କାନୁନେଗା JTV2561785
ୀ /1894211 69 104 1283ଯାସିନ୍ କାନୁନେଗା ସା ପେମାଦ କମୁାର କାନୁନେଗା JTV2561777
ୀ /1894212 42 104 1284େଲଲିନ୍ କାନୁନେଗା ସା ନିଶା  କାନୁନେଗା JTV2561751
ୀ /1894213 43 104 1285େଶତଲୀନା ମିଶ ସା େଦବାଶଷି ଦାସ YVY0097576

ପ ୁ /1904214 56 104 1286େଚୖତନଯ୍ େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା JTV2561793
ୀ /1904215 46 104 1287ସଧୁାଂଶ ୁମାଳିନି େବେହରା ସା େଚୖତନଯ୍ େବେହରା JTV2561801

ପ ୁ /1904216 55 104 1288ଲଳିତ ନାରାୟଣ ନ ପି ନବକିେଶାର ନ YVY0783126
ୀ /1914217 25 104 1289ଶୀମା ଦାସ ପି େହମ  ଦାସ YVY0935205
ୀ /1914218 37 104 1290ଶ ା ଳି ମହାରଣା ସା ରେହମନ ମହାରଣା JTV2545838

ପ ୁ /1914219 54 104 1291ପରିକି୍ଷତ ରାଉତ ପି ଶ ର ରାଉତ YVY0699405
ପ ୁ /1924220 29 104 1292ଲି ରାଜ ବିଶାଳ ପି ପତାପ ଚ  ବିଶାଳ YVY0530022
ପ ୁ /1924221 30 104 1293ମିଥନୁ ଜାଲି ପି ଗଦାଧର ଜାଲି YVY0530097
ୀ /1934222 46 104 1294ନ ିନୀ େଜନା ସା ପଦୀ  କମୁାର ନାୟକ YVY0394353

ପ ୁ /1934223 51 104 1295ପଦୀ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ନାୟକ YVY0394346
ପ ୁ /1934224 24 104 1296େସୗମଯ୍ ର ନ ନାୟକ ପି େଗାବି  ନାୟକ YVY1188390
ପ ୁ /1934225 22 104 1297ହରିଓଁ ନାୟକ ପି ପଦୀ   କମୁାର ନାୟକ YVY1128602
ୀ /1944226 34 104 1298ଦି ିମୟୀ ଧଳ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଧଳ YVY0530105

ପ ୁ /1944227 49 104 1299ନିମାଇ ହରିଚ  ପରିଜା ପି ଜଚି  ନାଥ ପରିଜା YVY0394411
ପ ୁ /1954228 49 104 1300ସକୁା  ପସନନ୍  ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ YVY0685636
ୀ /1954229 48 104 1301ଭାରତୀ ଦାସ ସା ସକୁା  ପସନନ୍ ଦାସ YVY0685628
ୀ /1954230 31 104 1302ଲିପସା ଏେଲାରା ପି ପତାପ କମୁାର ପ ା YVY0685537

ପ ୁ /1954231 64 104 1303ପତାପ କମୁାର ପ ା ପି ନରସିଂହ ପ ା YVY1255363
ପ ୁ /1954232 27 104 1304କନି  ପତାପ ପି ପତାପ କମୁାର ପ ା YVY0685511
ୀ /1954233 59 104 1305ସେରାଜିନୀ ରାଉତରାୟ ସା ପତାପ କମୁାର ପ ା YVY0685529

ପ ୁ /1974234 52 104 1307ଟି େଶୖେଳ  . ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଥରମାଭରମ YVY0701789
ୀ /1974235 48 104 1308ଟି େଗୗରୀ େଶୖେଳ ସା ଟି େଶୖେଳ YVY0701797

ପ ୁ /5324236 56 104 1309ସେରାଜ କମୁାର ମିଶର ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ମିଶା YVY1121847
ପ ୁ /5324237 21 104 1310ସଯୂର୍ପକାଶ ମିଶା ପି ସେରାଜ କମୁାର ମିଶା YVY1121870
ପ ୁ /5324238 52 104 1311ଦୀପକ େଶୗ - ସନୁୀତା େଶୗ YVY1121862
ୀ /5694239 37 104 1312ଚ କା ି ପଧାନ ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ପଧାନ YVY0783001
ୀ /5974240 26 104 1313େସାନାଲିସା ସାହୂ ସା ଚଂଦନ ପଟନାୟକ  YVY1305614

ପ ୁ /75/24241 52 104 1314ସେୁବାଧ େସନ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ େସନ YVY1256304
ପ ୁ /75/24242 19 104 1315ସମିୁତ େସନ ପି ସେୁବାଧ େସନ YVY1256296
ୀ /7554243 32 104 1316ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ଅନାମ ସାହୁ YVY0850180
ୀ /9994244 21 104 1317ପଜୂା କମୁାରୀ ପି ଚ େନଶର ସାହୁ YVY1222074
ୀ /9994245 44 104 1318ଲଲି ବ ିଆ ସା ନିର ନ ବ ିଆ YVY0966333
ପ ୁ /9994246 25 104 1319ଅମନ କମୁାର ପି ଅେଶାକ ମହାପାତ YVY0935197
ୀ /9994247 80 104 1320େକ୍ଷତମଣୀ ମହା ି ସା ରମାକା  ମହା ି YVY0900431
ୀ /9994248 50 104 1321ସସିତା ମହା ି ପି ରମାକା  ମହା ି YVY0900415
ୀ /9994249 47 104 1322ସିତା ମହା ି ପି ରମାକା  ମହା ି YVY0900423

ପ ୁ /9994250 41 104 1323ସତଯ୍ ସରଣୀ ମହା ି ପି ରମାକା  ମହା ି YVY0900449
ପ ୁ /9994251 42 104 1324ବିେଜସ କମୁାର ସିଂ ପି ମାଜି ର ସିଂ YVY0900399
ପ ୁ /9994252 21 104 1325ଅଭିେ◌ଷକ ସାଇଁ ପି ଅଖିଳକମୁାର ସାଇଁ YVY1121839
ପ ୁ /10004253 79 104 1326ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ଶତୃଘନ େବେହରା YVY1021252
ପ ୁ /10004254 29 104 1327େରାଶନ କମୁାର ଦାଶ ପି ପସନନ୍ ଦାଶ YVY1021229
ୀ /10004255 28 104 1328େରାଜାଲିନ ଦାଶ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାଶ YVY1021195
ୀ /10004256 24 104 1329ମାନିଆ ସାଇଁ ମା ବାସଂତୀ ସାଇଁ YVY1121805
ୀ /10424257 31 104 1330ଅରୁ ତୀ ପାଳ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପାଳ YVY0783068
ପ ୁ /10434258 23 104 1331େସୗରଭ୍ େସନ୍ ପି ସେୁବାଧ େସନ୍ YVY1041078
ୀ /10444259 24 104 1332ପଜୂା ଜାଲି ପି ଖେଗଶର ଜାଲି YVY1041045
ୀ /10454260 24 104 1333ପମିଳା ଦାସ ସା ପେରଶ କମୁାର ଦାସ YVY1041086
ୀ /10454261 44 104 1334ବନିତା ନାୟକ ସା ସନାତନ ନାୟକ YVY1061035
ପ ୁ /10464262 35 104 1335ସକ୍ତୀ ବିଶ୍ଵକମର୍ା ମା ନୟନା ମହାଲୀ YVY1069194
ପ ୁ /10464263 22 104 1336ମନିଷ କମୁାର ମହାପାତ ପି ପଲବ କମୁାର ମହାପାତ YVY1059757
ୀ /10474264 31 104 1337ଲକ୍ଷିପିୟା ବିଶ୍ଵକମର୍ା ସା ସକ୍ତୀ ବିଶ୍ଵକମର୍ା YVY1069186
ପ ୁ /10484265 51 104 1338ଚଂେ ଶ୍ଵର ସାଓ - ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାଓ YVY1069178
ପ ୁ /10504266 22 104 1339ଆେଶାକ କମୁାର ସାଓ ପି ଚଂେ ଶ୍ଵର ସାଓ YVY1069160
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ୀ /10514267 47 104 1340ମୀନା େଦଵୀ ସା ଚଂେ ସ୍ଵର ସାଓ YVY1069152
ପ ୁ /12064268 50 104 1343ସଜୁୀତ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ ବିସ୍ଵାଲ YVY1121748
ୀ /12064269 40 104 1344ମଧସିୁତା ବିଶାଳ ସା ସଜୁୀତ କମୁାର ବିଶାଳ YVY1188176

ପ ୁ /12074270 70 104 1345ବିପିନୀବିହାରି େବେହରା ପି ଚଇତନ େବେହରା YVY1121763
ୀ /12074271 60 104 1346ମମତା େବେହରା ସା ବିପୀନବିହାରୀ େବେହରା YVY1121771

ପ ୁ /12084272 37 104 1347ଅନିଲକମୁାର େବେହରା ପି ବିପିନୀବିହାରି େବେହରା YVY1121789
ପ ୁ /12094273 28 104 1348ଆଦିତଯ୍ ପସାଦ ସାଇଁ ପି ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ YVY1254259
ୀ /12104274 32 104 1349ନିମର୍ଳା ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YVY1254242

ପ ୁ /583/24275 58 104 1350ଅେଶାକ କମୁାର କର ପି ସେବର୍ ସର କର YVY1256452
ପ ୁ /583/24276 20 104 1351େଗୗରୀ ଶଂକର କର ପି ଅେଶାକ କମୁାର କର YVY1256445
ୀ /538/B124277 47 104 1352ସକୁା ି କମୁାରି େଜନା ପି ବନମାଳି େଜନା YVY0783050

ପ ୁ /582/B124278 66 104 1353ନକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ YVY0783035
ୀ /582/B124279 52 104 1354ଅନୁସୟା ସାହୁ ସା ନକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ YVY0783043
ୀ /582/B124280 34 104 1355େସାନାଲି ସାହୁ ପି ନକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ YVY0783019

ପ ୁ /582/B124281 31 104 1356ସିବାଶଷି ସାହୁ ପି ନକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ YVY0783027
ୀ /999994282 36 104 1357ଅଂଜନା ସାମଲ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ YVY1165224
ୀ /999994283 23 104 1358ପ ୁ ଲତା ସାଇଁ - ଶଚୀ ନାଥ େବଉରା YVY1165331

ପ ୁ /Plot No.4284 59 104 1359ଗେଣଶ ଚଂଦ ସିଂହ ପି ବୀର କିେଶାର ସିଂହ YVY1233964
ୀ /Plot No.4285 52 104 1360ସ ର୍ପଭା ସିଂହ ସା ଗେଣଶ ଚଂଦ ସିଂହ YVY1233972
ୀ /Gurukhet4286 19 104 1361ବଷର୍ା ପିୟଦସ ିର୍ନି େବେହରା  ସା ସକୁା  କମୁାର େବେହରା YVY1312065

ପ ୁ /7424287 27 104 1362ନେରଶ କମୁାର ଜାଲୀ ପି ଲି ରାଜ ଜାଲୀ YVY1315050
ପ ୁ /684288 25 104 1363ଶୀକୃ  ମହା ି ପି ରେମଶ କମୁାର ମହା ି YVY1315548
ପ ୁ /1634289 53 104 1364େଭାଳା ଶମର୍ା ପି ସଖୀ ଚ  ଶମର୍ା YVY1315555
ୀ /684290 19 104 1365ଗଡ଼ୁିୟା ମହା ି ସା ଶୀକୃ  ମହା ି YVY1315563

ପ ୁ /6-244291 20 104 1366େସୗମ୍ଯ କମୁାର ମଲିକ ପି ଭା ର ଚଂଦ ମଲିକ YVY1322726
ୀ /304292 20 104 1367ବଂଶୀତା େବଉରା ପି ର ନ େବଉରା YVY1324995
ୀ /1204293 23 104 1368ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା YVY1325000
ୀ /74294 20 104 1369ଅନନଯ୍ା େସଠୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର େସଠୀ YVY1331149

ପ ୁ /4424295 18 104 1370ରାେକଶ ଜାଲୀ ପି ଲି ରାଜ ଜାଲୀ YVY1335900
ପ ୁ /151/384296 19 104 1371ଆୟୁଷାନ ପାତ ପି ସେ ାଷ ପାତ YVY1337716
ପ ୁ /Sikharpu4297 21 104 1372େସୗମ୍ଯା ର ନ ନାୟକ ପି ପଶା  ନାୟକ YVY1346287
ୀ /1144298 28 104 1373ଲକ୍ଷୀପିୟା ବିଶାଳ ସା ବସ  କମୁାର ନାୟକ YVY1352277
ୀ /1144299 28 104 1374ଲକ୍ଷୀପିୟା ବିସ୍ଵାଲ ସା ବସ  କମୁାର ନାୟକ YVY1352293
ୀ /1564300 24 104 1375ମିତାଲି ଜାଲି ସା ଲେମାଧର ଜାଲୁ YVY1352301
ୀ /944301 54 104 1376ବୀଣାପାଣି ବାରିକ ସା ଜୟକୃ  ବାରିକ YVY1352368
ୀ /404302 21 104 1377ପିୟ ା ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YVY1352384

ପ ୁ /164303 18 104 1378ସମିୁତ୍ େବେହରା ପି େକୖଳାଶ େବେହରା YVY1352459
ପ ୁ /.4304 28 105 1େସୗମଯ୍ର ନ େଜନା ପି ପତଯ୍ଷୁ େଜନା YVY0830406
ୀ /.4305 43 105 2ମଧସିୁତା ମହା ି ସା କବି  ମହା ି YVY0830372

ପ ୁ /.4306 29 105 3ନିେବଶ କମୁାର ଶମର୍ା ପି େବୖ ବକମୁାର ଶମର୍ା YVY0830521
ୀ /04307 32 105 4ମେନାରମା କର - ଆେଶାକ କମୁାର କର YVY1067966
ପ ୁ /04308 28 105 5ଉମା ଶ ର କର ମା ଅରୁ ତୀ କର YVY1068055
ପ ୁ /04309 23 105 6ସତଯ୍ବତ୍ ମହା ି ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି YVY1068071
ପ ୁ /04310 32 105 7ସି ାଥର୍  ପିୟଦଶର୍ୀ ପି େଦବୀ ପସନନ୍ ସାଇଁ YVY1068063
ୀ /04311 36 105 8ସ କୁ୍ତା ରାଉତ - ସସ୍ସିତା ରାଉତ YVY1069996
ୀ /04312 25 105 9ଦିଲିପ ରାଉତ - କୃ  ଚ  ରାଉତ YVY1075779
ୀ /04313 26 105 10ମାମା ସାଇଁ - ମ ରାଜ ସାଇଁ YVY1067958

ପ ୁ /004314 24 105 11ସମିତ ସାହୂ ପି ଜଗବ ୁ ସାହୁ YVY1021377
ପ ୁ /AT- SIKH4315 23 105 12େସୗରଵ େଗାଛାୟତ ପି େଖାକନ େଗାଛାୟତ YVY1190081
ୀ /NA4316 31 105 13ବବିତା ସାହୂ ସା େଗୗତମ ସାହୁ YVY0393702
ପ ୁ /14317 35 105 14ଟୁକନୁା ବିେଶାଇ ପି ରେମଶ ବିେଶାଇ JTV2389914
ପ ୁ /14318 39 105 15କାଳିଆ ଦେଳଇ ପି ପାଣ ୁଦେଳଇ JTV2390094
ପ ୁ /14319 48 105 16େଚୖତନ ଦାସ ପି ସତଯ୍କା  ଦାସ YVY0094813
ପ ୁ /14320 35 105 17ପତାପ ଚ  ଗଉଡ ପି ମାଗଦା ଗଉଡ JTV2439685
ୀ /14321 40 105 18େଦବକୀ ଜାଲି ସା ଖେଗଶର ଜାଲି JTV2389724
ପ ୁ /14322 36 105 19ଗ ାଧର ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ JTV2390342
ପ ୁ /14323 40 105 20ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପାଣି ପି ବିଚିତାନ  ପାଣି LNT2477248
ପ ୁ /14324 40 105 21ଦିବାକର ପଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପଧାନ JTV2451474
ପ ୁ /14325 36 105 22मनोज कुमार रौत ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ YVY0708024
ପ ୁ /14326 34 105 23ଚି  ର ନ ସାହୁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାହୁ JTV2389906
ପ ୁ /14327 42 105 24ଜିେତ  େସନାପତି ପି ମାୟାଧର େସନାପତି YVY0523886
ୀ /14328 37 105 25ମେନାସିନୀ େସନାପତି ସା ଜିେତ  େସନାପତି YVY0783266
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ପ ୁ /14329 40 105 26ବିନୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ବଂଶୀଧର େସଠୀ JTV2439065
ପ ୁ /14330 57 105 27ବିପ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ ସାଇଁ JTV2439602
ୀ /44331 58 105 28ରାେଜ  କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ YVY0810622
ୀ /44332 53 105 29େମାନାଲିକା ଦାସ ସା ଭାସତ ସାଇଁ JTV1708502

ପ ୁ /44333 26 105 30ଆଦଶର୍  ର ନ ଦାସ ପି ରାେଜ  କମୁାର ଦାସ YVY0783324
ୀ /44334 70 105 31ସୀତା େଦବୀ ସା ପୱନ ସିଂ JTV2561512

ପ ୁ /44335 34 105 32ହର ପସାଦ ମିଶ ପି ଖଲି ମିଶ YVY0097212
ପ ୁ /44336 48 105 33ଚି ର ନ ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି YVY0097220
ୀ /44337 47 105 34ଜୟ ି ଲତା ମହା ି ସା କଲଯ୍ାଣ କମୁାର ସାଇଁ YVY0097196
ୀ /44338 43 105 35ଦୀ ି ମୟୀ ମହା ି ସା ଚିତର ନ ମହା ି YVY0097204
ୀ /44339 55 105 36ମମତା ପ ା ସା ରାେଜ  ଦାଶ JTV2389450
ୀ /44340 50 105 37େମୗସମୁୀ ସିହନ୍ା ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସିହନ୍ା JTV2389468

ପ ୁ /44341 50 105 38ମେନାଜ ସିଂ ପି ପବନ ସିଂ YVY0094847
ପ ୁ /44342 29 105 39ଅସିତ କମୁାର ସିଂ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସିଂ YVY0523894
ପ ୁ /44343 29 105 40ସମିୁତ କମୁାର ସିଂ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସିଂ YVY0523902
ପ ୁ /44344 62 105 41ପସନନ୍  କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ସେୁର  ସିହନ୍ା JTV2390003
ପ ୁ /44345 22 105 42ଆଷିଶ ସିନ୍ହା ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସିନ୍ହା YVY1068089
ପ ୁ /44346 57 105 43ଭାସତ ସାଇଁ ପି କୃ  ଚ  ସାଇଁ JTV1633049
ୀ /44347 50 105 44କଲଯ୍ାଣ କମୁାର ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ JTV1708718

ପ ୁ /84348 43 105 45ଶମ ୁପାଶୱାନ ପି ତିଳଧାରି ପାଶୱାନ YVY0094854
ପ ୁ /94349 52 105 46ସମିତ୍ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ YVY0699413
ୀ /114350 34 105 47ସାତଯ୍କି ଅପରାଜିତା ପି ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ YVY0184762
ୀ /114351 34 105 48େସାନାଲିସା ଦାସ ପି ନଳିନୀ କମୁାର ଦାସ JTV2451508

ପ ୁ /114352 33 105 49ସତଯ୍ଜିତ୍ ଦାସ ପି ନଳିନି କମୁାର ଦାସ JTV2389260
ପ ୁ /114353 50 105 50ନିହାର ର ନ ପରିଡା ପି କିରିଟି ଚ  ପରିଡା YVY0429456
ୀ /114354 46 105 51ସ ମିତା ପରିଡା ସା ନିହାର ର ନ ପରିଡା YVY0429464

ପ ୁ /114355 44 105 52ଉଦାସ ର ନ ପରିଡା ପି କିରିଟି ଚ  ପରିଡା YVY0429423
ୀ /114356 38 105 53ବନ ିତା ପରିଡା ସା ଉଦାସ ରଂଜନ ପରିଡା YVY0429431
ୀ /124357 29 105 54ପିୟ ା େଜନା ମା ସଜୁାତା େଜନା YVY0524140
ୀ /124358 63 105 55ମାଳତୀ ମହାନାୟକ ସା ମନେମାହନ ମହାନାୟକ YVY0524116
ୀ /124359 50 105 56ମିରା ମହାନାୟକ ପି ମନେମାହନ ମହାନାୟକ YVY0524132

ପ ୁ /124360 43 105 57ରାେଜ  କମୁାର ମହାନାୟକ ପି ମନେମାହନ ମହାନାୟକ YVY0524157
ୀ /124361 20 105 58ଇସା ମିଶ ପି ସବୁତ କମୁାର ମିଶ YVY1251842
ୀ /0144362 27 105 59ର ନା ପଧାନ ପି ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ YVY1021393

ପ ୁ /144363 47 105 60ନ  କିେଶାର ଭଗତ ପି େକଦାର ନାଥ ଭଗତ YVY0830349
ୀ /144364 47 105 61େରଖାରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ସାଇଁ YVY0094946

ପ ୁ /144365 47 105 62ସେୁରଶ େଚୗରାଶଆି ପି ରାମଶରଣ େଚୗରାଶଆି YVY0094870
ୀ /144366 41 105 63ସମୁନ େଦବୀ ସା ନ  କିେଶାର ଭଗତ YVY0830471

ପ ୁ /144367 40 105 64କୃ  ଚ  େଜନା ପି ସଦୁରଶନ େଜନା YVY0830463
ୀ /144368 48 105 65ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ସା ଯଧିୁ ିର ନାୟକ YVY0094862
ୀ /144369 25 105 66ଭାରତୀ ନାୟକ ମା ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ YVY0900753
ପ ୁ /144370 53 105 67ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ ପି ବୃ ାବନ ପଧାନ YVY0094896
ୀ /144371 46 105 68ସେୁଲାଚନା ପଧାନ ସା ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ YVY0094904

ପ ୁ /144372 24 105 69ଦିପ ୁପଧାନ ପି ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ YVY1021427
ୀ /144373 61 105 70ରୂପାବତୀ ପ ୃ ି - ଶା ିଲତା ସାଇଁ YVY1040930
ୀ /144374 45 105 71ରଶିତା ରାଉତ ସା ଅତୁଲଯ୍ କମୁାର ସାଇଁ YVY0094961
ୀ /144375 84 105 72େହମ  କମୁାରୀ ସାଇଁ ସା ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ JTV1493899

ପ ୁ /144376 72 105 73ହୃଦାନ  ସାଇଁ ପି ଭୂବାନାନ  ସାଇଁ YVY0783258
ୀ /144377 67 105 74ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା ଡ.ହୃଦାନ  ସାଇଁ YVY0094920
ପ ୁ /144378 61 105 75ନେଗଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1493964
ୀ /144379 54 105 76ବୀଣାପାଣି ସାଇଁ ସା ନେଗଶ ଚ  ସାଇଁ JTV1580208
ପ ୁ /144380 50 105 77ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ JTV1493907
ପ ୁ /144381 48 105 78ସେୁରଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ JTV1493865
ୀ /144382 47 105 79କ ନା ସାଇଁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ JTV1493881
ପ ୁ /144383 46 105 80ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଡ.ହୃଦାନ  ସାଇଁ YVY0094938
ପ ୁ /144384 45 105 81ଉେମଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ JTV1493949
ପ ୁ /144385 41 105 82ଅତୁଲଯ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଡ ହୃଦାନ  ସାଇଁ YVY0094953
ୀ /144386 38 105 83ସ ର୍ଲତା ସାଇଁ ସା ଉେମଶ ସାଇଁ YVY0094888
ୀ /144387 32 105 84େସାନାଲିକା ସାଇଁ ପି ନେଗଶ ଚ  ସାଇଁ YVY0184960
ୀ /144388 31 105 85ରୂପାଲିକା ସାଇଁ ପି ନେଗଶ ଚ  ସାଇଁ YVY0184978
ୀ /144389 20 105 86େଶତପଦା ସାଇଁ ପି ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ସାଇଁ YVY1252121
ପ ୁ /154390 46 105 87ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ପଦ ଚରଣ େବେହରା YVY0336750
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ୀ /154391 41 105 88ଜିତୁନ  େବେହରା ପି ଶୀଚରଣ େବେହରା YVY0094979
ୀ /154392 34 105 89ସାତୀ େବେହରା ସା ବସ  କମୁାର େବେହରା YVY0094987
ୀ /154393 25 105 90କାଜଲ ଜଲୀ ସା ବିଭୂେଦ ୁ ଜଲୀ YVY1251768

ପ ୁ /154394 36 105 91ମେନାଜ କମୁାର ଜଲୀ ପି େକଦାର ଜଲୀ YVY1251875
ୀ /174395 71 105 92ସାବିତୀ େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା JTV1708296

ପ ୁ /174396 52 105 93ପଶା କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାସଚ  େବେହରା JTV2439776
ୀ /174397 46 105 94ସଧୁାରାଣୀ େବେହରା ସା ପଶା କମୁାର େବେହରା JTV2439768

ପ ୁ /174398 31 105 95ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁରଶ େବେହରା YVY0282277
ପ ୁ /174399 31 105 96େରାଷନ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁରଶ େବେହରା YVY0282285
ପ ୁ /184400 74 105 97ନିର ନ େବଉରା ପି ଗେଜ  େବଉରା YVY0429449
ପ ୁ /184401 72 105 98ଅମାନ େବଉରା ପି ନିର ନ େବଉରା YVY0429399
ପ ୁ /184402 54 105 99ପେମାଦ େବଉରା ପି ନିର ନ େବଉରା YVY0429407
ୀ /184403 48 105 100ଦି ିମ ରୀ େବଉରା ସା ପେମାଦ େବଉରା YVY0429415
ୀ /184404 38 105 101େଶୖଳବାଳା େବଉରା ପି ଶଭୁାଂଶ ୁେବଉରା YVY0526715
ୀ /184405 47 105 102ସ ର୍ଲତା ପତି ସା ଗତିକୃ  ପତି YVY0526749

ପ ୁ /194406 83 105 103ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/043/056054
ୀ /194407 65 105 104ର ନା େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା OR/06/043/056055

ପ ୁ /194408 50 105 105ସ ୀବ େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା OR/06/043/056057
ୀ /194409 47 105 106େଦବସିତା େବେହରା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା OR/06/043/056058
ୀ /194410 45 105 107ସସିତା େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା OR/06/043/056059

ପ ୁ /194411 43 105 108ରାଜିବ େଲାଚନ େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା JTV2561348
ୀ /194412 39 105 109ରଶୀ ସାଇଁ ସା ରଂଜନ ସାଇଁ YVY0569921
ୀ /204413 33 105 110ସସିତା େବେହରା ପି ପଦଚରଣ େବେହରା YVY0811521

ପ ୁ /204414 47 105 111ଶ  ୁଚାତର ପି ସନାତନ ଚାତର YVY0527192
ୀ /204415 41 105 112ପ ୁ ା ଚାତର ସା ସରୁ ଚାତର YVY0527440

ପ ୁ /204416 38 105 113ନେର  ଖୁ ିଆ ପି ସେୁର  ଖୁ ିଆ YVY0095059
ପ ୁ /204417 34 105 114ମେହ  ଖୁ ିଆ ପି ସେୁର  ଖୁ ିଆ YVY0095042
ୀ /204418 57 105 115ବାସ ି ସାଇଁ ସା ବିଭୁନା ସାଇଁ OR/06/043/056062
ୀ /204419 33 105 116ମାନିଆଁ ସାଇଁ ପି ବିଭୁନା ସାଇଁ JTV2439446
ୀ /204420 33 105 117ବୁଲି ସାଇଁ ପି ବିଭୁନା ସାଇଁ YVY0095034

ପ ୁ /204421 31 105 118ବୁ ିଆ ସାଇଁ ମା ଭାସ ୀ ସାଇଁ YVY0282293
ୀ /214422 47 105 119େଲାପାମଦୁା ବିଶାଳ ସା ସ ିବ ବିଶାଳ OR/06/043/076148
ୀ /214423 45 105 120େଦବସିତା ବିଶାଳ ସା ସମୀର କମୁାର ବିଶାଳ JTV1634328

ପ ୁ /214424 82 105 121ଗେଣଶ େଚୗଧରୁୀ ପି େଗୗରା  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/056043
ପ ୁ /214425 52 105 122ମହ ଦ ଅମିରୁଲ ହକ ପି ମହ ଦ ଏକାମଲୁ ହକ YVY0815910
ପ ୁ /214426 41 105 123ହେରକୃ  ପଶାୟତ ପି ପଶନନ୍ କମୁାର ପଶାୟତ YVY0097238
ପ ୁ /214427 56 105 124ସତଯ୍ଜିତ ସାଇଁ ପି ବଟକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/056045
ୀ /214428 47 105 125ପତିଭା ସାଇଁ ସା ସତଯ୍ଜିତ୍ ସାଇଁ JTV1645803

ପ ୁ /214429 25 105 126ସରୂଜ ପତାପ ସାଇଁ ପି ସତ୍ଯଜୀତ ସାଇଁ YVY1158211
ପ ୁ /224430 80 105 127ଶତୃଘନ ବିଶାଳ ପି ବିଶନାଥ ବିଶାଳ OR/06/043/056047
ୀ /224431 72 105 128କାଦମିନୀ ବିଶାଳ ସା ଶତୃଘନ ବିଶାଳ OR/06/043/056049
ପ ୁ /224432 53 105 129ସ ୀବ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଶତୁଘନ୍ ବିଶାଳ OR/06/043/056050
ପ ୁ /224433 52 105 130ସମୀର କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଶତୃଘନ ବିଶାଳ OR/06/043/056051
ୀ /224434 47 105 131କଲଯ୍ାଣୀ ବିଶାଳ ସା ସଲିଲ ବିଶାଳ YVY0282301

ପ ୁ /224435 35 105 132ଅମିତ ଦାସ ପି ଶଶା  େଶଖର ଦାସ YVY0527457
ୀ /244436 32 105 133ଗରିୁଆ େଚୗଧରୁୀ ସା େଗୗରୀଶ ର େଚୗଧରୁୀ YVY0900738

ପ ୁ /244437 36 105 134େଗୗରୀଶ ର େଚୗଧରୁୀ ପି ବିେ ଶର େଚୖଧରୁୀ YVY0527473
ପ ୁ /244438 63 105 135ବିେ ଶର େଚୗଧରୁୀ ପି ଭଜେଗାବି  େଚୗଧରୁୀ JTV1493972
ପ ୁ /244439 54 105 136ବିପିନ ଦାସ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ଦାସ YVY0095067
ପ ୁ /244440 26 105 137ରବି ରଂଜନ ଝା ପି ଲକ୍ଷଣ ଝା YVY0900654
ପ ୁ /244441 53 105 138ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି େଶୗରୀ ସାହୁ YVY0429308
ୀ /244442 48 105 139ଭାନୁପିୟା ସାହୁ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ JTV1621838
ୀ /244443 25 105 140ପିୟ ା ପିୟଦଶର୍ୀନୀ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ YVY1068808
ପ ୁ /244444 40 105 141ଗେଣଶର ସାମଲ ପି ପ  ୁସାମଲ JTV2561363
ୀ /244445 36 105 142ମିନା ସାମଲ ସା ଗେଣଶର ସାମଲ JTV2561355
ୀ /254446 57 105 143ମଧଛୁ ା ମହା ି ସା ଦିଲିପ ପତାପ େଦବ OR/06/043/056076
ପ ୁ /254447 61 105 144ଦିଲିପ ପତାପେଦବ ପି ଦୟାନିଧି ପତାପେଦବ OR/06/043/056635
ୀ /254448 30 105 145ପନୁମ ପତାପେଦବ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପତାପେଦବ YVY0282319
ପ ୁ /0264449 55 105 147ରାଜ କିେସାର ବଣଆୁ ପି ଚ  ମଣି ବଣଆୁ YVY1130194
ୀ /0264450 51 105 148ଅଂଜନା ବଣଆୁ ସା ରାଜ କିେସାର ବଣଆୁ YVY1130210
ପ ୁ /0264451 22 105 149ରାେକଶ େରାଶନ ବଣଆୁ ପି ରାଜ କିେସାର ବଣଆୁ YVY1130202
ପ ୁ /264452 30 105 150ରଶୀର ନ ବାଣଆୁ ପି ରାଜକିେଶାର ବାଣଆୁ YVY0282327
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ୀ /264453 41 105 151ନମିତା ବିଶାଳ ସା ଶୀଧର ବିଶାଳ JTV2439248
ୀ /264454 49 105 152ଉଷା ରାଣୀ ମହାପାତ ସା ନିକୁ  ବିହାରୀ ପ ନାୟକ YVY0095083

ପ ୁ /264455 70 105 153େତୖେଲାକଯ୍ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ ପି ନବକିେଶାର ପ ନାୟକ JTV1551902
ୀ /264456 66 105 154ପେମାଦିନୀ ପ ନାୟକ ସା େତୖେଲାକଯ୍ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ JTV1551936
ୀ /264457 37 105 155ସାନୀ ପଟନାୟକ ପି େତଯ୍ୖେଲାକଯ୍ ବିହାରି ପଟନାୟକ YVY0966341

ପ ୁ /264458 59 105 156ନିକୁ  ବିହାରୀ ପ ନାୟକ ପି ନବକିେଶାର ପ ନାୟକ JTV1551969
ୀ /264459 23 105 157ରୁପାଲି ପ ନାୟକ ପି ନିକୁ  ବିହାରୀ ପ ନାୟକ YVY1034438
ୀ /264460 25 105 158େସାନାଲି ପ ନାୟକ ପି ନିକୁ  ବିହାରୀ ପ ନାୟକ YVY1034420
ୀ /264461 40 105 159େସଲି ପ ନାୟକ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ପ ନାୟକ JTV1551894
ୀ /264462 30 105 160ଭି ପିୟ ା ସା ଭି ଜଗାରାଓ YVY0830422
ୀ /264463 35 105 161ଭି ରାେଜଶରୀ ପି ଭି କି ମ ୁ ିର୍ ନାଇଡୁ JTV2439131

ପ ୁ /264464 46 105 162ଭି ଜେଗଶର ରାଓ ପି ଭି କି ମ ୂ ିର୍ ନାଇଡୁ JTV1494053
ପ ୁ /274465 48 105 163ସବୁାଷ ଚ  ବରାଳ ପି ଯଧିୁ ିର ବରାଳ JTV2389005
ପ ୁ /274466 68 105 164େବୖ ବ ଚରଣ େବେହରା ପି ପରି େବେହରା JTV2451482
ୀ /274467 38 105 165ହରବି ର େକୗର ସା ବଲେଦବ ସିଂ JTV2439172
ୀ /274468 22 105 166ରଭଲିନ େକୗର ପି ବଲେଦଵ ସିଂହ YVY1070002

ପ ୁ /274469 65 105 167ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାପାତ ପି ହାଡିବ ୁ ମହାପାତ OR/06/043/056082
ୀ /274470 62 105 168ମିନାକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ OR/06/043/056083

ପ ୁ /274471 42 105 169େଦବାଶଷି ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ JTV1493980
ପ ୁ /274472 35 105 170ସବୁାସିସ ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ YVY0429332
ପ ୁ /274473 50 105 171ଧେନଶର େସଠୀ ପି ଗରୁୁଚରଣ େସଠୀ JTV2451441
ପ ୁ /274474 51 105 172ବଲ୍େଦବ ସିଂ ପି ଅଜିତ ସିଂ JTV2439164
ପ ୁ /284475 53 105 173େବୖରାଗି େଗୗଡ ପି ହାଡିବ ୁ େଗୗଡ YVY0527481
ୀ /284476 42 105 174ମହାଲକ୍ଷୀ େଗୗଡ ସା େବୖରାଗି ଚରଣ େଗୗଡ YVY0527739

ପ ୁ /284477 56 105 175ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାକଡୁ ପି ରାମଚ  ମହାକଡୁ JTV2561371
ୀ /284478 44 105 176ସବିତା ମହାକଡୁ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାକଡୁ JTV2561389

ପ ୁ /284479 31 105 177ରାେଜ  ମହାକଡୁ ପି େଦାଳେଗାବି  ମହାକଡୁ YVY0282335
ୀ /284480 62 105 178ଅମିତା ନାୟକ ସା କୃ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/056090

ପ ୁ /284481 44 105 179େଦବାଶୀଷ ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/056091
ପ ୁ /294482 74 105 180କୃ  ବଲଭ ଦାସ ପି ଛେବଲି ବଲଭ ଦାସ OR/06/043/056172
ୀ /304483 35 105 181କଲଯ୍ାଣି େବେହରା ପି ପଦି  େବେହରା YVY0935064

ପ ୁ /304484 50 105 182ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0095091
ୀ /304485 36 105 183ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ସଦୁୀପ କମୁାର ଦାସ YVY1021351

ପ ୁ /304486 48 105 184େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଭିମେସନ ସାହୁ JTV2439438
ପ ୁ /304487 67 105 185େଦବପସନନ୍ ସାଇଁ ପି ଦିଜରାଜ ସାଇଁ OR/06/043/056094
ୀ /304488 61 105 186ଶ୍ଯାମଳୀ ସାଇଁ ସା େଦବପସନନ୍ ସାଇଁ OR/06/043/056095

ପ ୁ /314489 55 105 187ରେମଶ ଚ  ବରାଳ ପି ସନାତନ ବରାଳ YVY0830588
ୀ /314490 49 105 188ଶଶକିଳା ବରାଳ ସା ରେମଶ ଚ  ବରାଳ YVY0830596

ପ ୁ /314491 24 105 189ରଶ ିର ନ ବରାଳ ପି ରେମଶ ଚ  ବରାଳ YVY1040914
ପ ୁ /314492 23 105 190ମେନାର ନ ବରାଳ ପି ରେମଶ ଚ  ବରାଳ YVY1040898
ୀ /314493 39 105 191ସମିୁତା ବାରିକ ପି େଯାେଗ  ବାରିକ YVY0097428
ପ ୁ /314494 70 105 192ଶରତ ଚ  ମହା ି ପି ଦଧିବାମନ ମହା ି YVY0429472
ୀ /314495 62 105 193ପ ୁ ା ଳି ମହା ି ସା ଶରତ ଚ  ମହା ି YVY0429522
ୀ /314496 41 105 194ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ଆଶଷି ମହା ି YVY0527754
ୀ /314497 41 105 195ମାନସୀ ମ ରୀ ମହା ି ସା ସମିତ ପ ନାୟକ YVY0429480

ପ ୁ /314498 39 105 196ଆଶଷି ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି YVY0527747
ୀ /324499 65 105 197ସରସତୀ ମ ୁ ା ସା ସରୁ ମ ୁ ା JTV1707553
ୀ /324500 32 105 198ମାମିନା ମ ୁ ା ପି ସରୁ ମ ୁ ା YVY0523613
ୀ /324501 32 105 199ଜାନକି ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ YVY0282384
ୀ /334502 49 105 200ଜୟ ୀ େଜନା ସା ପତଯ୍ଷୁ େଜନା YVY0184770
ୀ /334503 31 105 201ର ିତା େଜନା ସା ସ ୟ କମୁାର େଜନା YVY0394403
ୀ /334504 47 105 202ନମିତା ପରିଜା ସା ହରିଚ ନ ପରିଜା YVY0394379
ୀ /344505 55 105 203ଅମିକା େବେହରା ସା ମଧସୁଦୂନ େବେହରା JTV1494194
ପ ୁ /344506 75 105 204ସନାତନ ନାଥ ପି ଦୀନବ ୁ ନାଥ JTV1510908
ପ ୁ /344507 30 105 205ଗରୁୁଦ  ପସାଦ ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା YVY0282343
ପ ୁ /364508 51 105 206ରବି  କମୁାର ସାଇଁ ପି ନରି ସାଇଁ YVY0815886
ୀ /374509 69 105 207ସେୁଲାଚନା େବହୁରି ସା ବରଜୁ େବହୁରି JTV1708445
ପ ୁ /374510 41 105 208ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ JTV2561397
ପ ୁ /374511 40 105 209ଗରୁୁପଦ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ YVY0811513
ୀ /374512 45 105 210ମ  ୁେଦବୀ ସା େକଦାର ମହାତ JTV2439040
ପ ୁ /374513 40 105 211ବବଲୁ କରଣ ପି ସହେଦବ କରଣ JTV1708551
ୀ /374514 27 105 213ପିୟ ା ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YVY1021435
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ୀ /384515 37 105 214ସନିୁଲ ବିଶକମର୍ା ପି ରାେଜସ ବିଶକମର୍ା JTV1716810
ପ ୁ /384516 50 105 215ସବୁାଷ ମିଶ ପି ନବଘନ ମିଶ JTV2439396
ୀ /384517 68 105 217ଜୟ ି ମହା ି ସା ବିେର  କମୁାର ମହା ି JTV1708627

ପ ୁ /384518 40 105 218ଚ ନ ଅରବି  ମହା ି ପି ବୀେର  କମୁାର ମହା ି JTV1716844
ପ ୁ /384519 36 105 219ସତଯ୍ସରୁୂପ ମହା ି ପି ବିେର  କମୁାର ମହା ି JTV1708635
ପ ୁ /384520 55 105 220ଶରତ କମୁାର ପାତ ପି କି ର୍ନ ପାତ JTV2439313
ୀ /384521 44 105 221ଗୀତା ପାତ ସା ଶରତ କମୁାର ପାତ YVY0095117
ୀ /394522 22 105 222ସାଗରିକା ପଧାନ ସା ସତିୃ ର ନ ପଧାନ YVY1306265

ପ ୁ /394523 66 105 224ଲଲାେଟ ୁ ସାମଲ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ସାମଲ OR/06/043/056150
ୀ /394524 59 105 225ମ ଲୁତା ସାମଲ ସା ଲଲାଟଇ ୁ ସାମଲ OR/06/043/056151

ପ ୁ /394525 58 105 226ଲଳିେତ ୁ ସାମଲ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ସାମଲ YVY1254408
ପ ୁ /394526 55 105 227ମାନେସ ୁ ସାମଲ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ସାମଲ OR/06/043/056153
ୀ /394527 54 105 228ଶୀମତୀ ସସିତା ସାମଲ ସା ମାନେସ ୁ ସାମଲ YVY0095125
ୀ /394528 51 105 229ସିତା ସାମଲ ସା ଲଳିେତ ୁ ସାମଲ OR/06/043/056582

ପ ୁ /394529 36 105 230ଲଗନ୍ଜିତ ସାମଲ ପି ଲଲାେଟ ୁ ସାମଲ YVY0282855
ପ ୁ /394530 32 105 231ସାନୁଜିତ ସାମଲ ପି ଲଲାେଟ ୁ ସାମଲ YVY0282848
ୀ /394531 24 105 233ଅଦିଜ ସାମଲ ପି ଲଲାେଟ ୁ ସାମଲ YVY1254432

ପ ୁ /394532 22 105 234ସରୁପ ସାମଲ ପି ମନେସ ୁ ସାମଲ YVY1254424
ୀ /404533 76 105 235େଯାଗଦାଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା େଗାବି  ନାୟକ OR/06/043/056156
ୀ /404534 61 105 237ଅ ୂରବାଳା ନାୟକ ସା ଅଶନୀ ନାୟକ OR/06/043/056158
ୀ /404535 50 105 238ଉବର୍ ସି ନାୟକ ପି େଗାବି  ନାୟକ OR/06/043/056160

ପ ୁ /404536 38 105 239ରାମକି  ନାୟକ ପି େଗାବି  ଚ  ନାୟକ JTV1551860
ୀ /404537 37 105 240ସଚିୁତା ନାୟକ ସା ରାମକୃ  ନାୟକ YVY1225689
ୀ /414538 22 105 241େରାଶନ୍ି ପି ତପନ କମୁାର ଦାସ YVY1130186

ପ ୁ /414539 32 105 242ତଲବି ର ସିଂହ େଭାଗଲ ପି କମଲଜୀତ ସିଂହ େଭାଗଲ YVY0394437
ୀ /414540 29 105 243ମନ୍ପିତ େକୗର େଭାଗଲ ପି କମଲ୍ଜିତ ସିଂ େଭାଗଲ YVY0394445

ପ ୁ /414541 53 105 244ତପନ କମୁାର ଦାଶ ପି ସଭୁାଶନିୀ ଦାଶ YVY0523647
ୀ /414542 49 105 245ମମତା ଦାଶ ସା ତପନ କମୁାର ଦାଶ YVY0523860
ୀ /414543 32 105 246ଦଲବୀର େଫାରା ପି କିରତପାଲ ସିଂ େପାରା YVY0523639

ପ ୁ /414544 48 105 247େକୖଳାସ ଗୁ ା ପି େକଦାର ଗୁ ା YVY0429340
ୀ /414545 43 105 248ଶଲିା ଗୁ ା ସା େକୖଳାସ ଗୁ ା YVY0429324

ପ ୁ /414546 35 105 249ସନିୁଲ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଶୀତଲ ଗୁ ା YVY0095158
ୀ /414547 31 105 250ସୀମା ଗୁ ା ସା ରମାଶ ର ଗୁ ା YVY0830547
ୀ /414548 30 105 251ଗରୁପୀତ େକୗର େଭାଗଲ ପି କିରପାଲ ସିଂହ େଭାଗଲ YVY0394395
ୀ /414549 26 105 252ଚ ା କମୁାରୀ ସା ଗରୁୁ ଚରଣ ସାହ YVY1254572

ପ ୁ /414550 51 105 253ସେ ାଶ କମୁାର ପାତ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ପାତ JTV2439214
ୀ /414551 45 105 254ସନୁୀତା ପାତ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପାତ JTV2439222

ପ ୁ /414552 37 105 255ଅଂଶମୁାନ ପାତ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପାତ YVY1021385
ପ ୁ /414553 50 105 256େଗାବି  ସାହୁ ପି ଗ ାରାମ ସାହୁ JTV1629930
ୀ /414554 26 105 257ସ ମିତା ସାମଲ ସା ସଧିୁର େବେହରା YVY1254580

ପ ୁ /414555 59 105 258ଛବିଲାଲ ସାଓ ପି ଗ ାରାମ ସାଓ JTV1630169
ପ ୁ /414556 55 105 259େଶୖେଳ  ସାଓ ପି ମରୁଲୀଲାଲ ସାଓ YVY0095141
ୀ /414557 54 105 260ତାରାେଦବୀ ସାଓ ସା ଛବିଲାଲ ସାଓ JTV1629914
ୀ /414558 46 105 261ଗୁ ୀ ସାଓ ସା େଶୖେଳ  ସାଓ YVY0095133
ୀ /414559 33 105 262ଗରୁୁ ଚରଣ ସାହ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାହ YVY1254358

ପ ୁ /414560 33 105 263ଦିଲିପ ଶାଓ ପି ଭଗବାନ ଶାଓ JTV2439206
ପ ୁ /414561 28 105 264ପଦିପ ଶାଓ ପି ଭଗବାନ ଶାଓ YVY0783290
ପ ୁ /414562 35 105 265ସ ୟ ଶାଓ ପି ଛବିଲାଲ ଶାଓ YVY0282368
ୀ /414563 33 105 266ପନୁମ ଶାଓ ପି ଛବିଲାଲ ଶାଓ YVY0282350
ପ ୁ /414564 28 105 267ଅମିତ ସାଓ ପି ଛବିଲାଲ ସାଓ YVY0523621
ପ ୁ /414565 31 105 268ସଖୁବି ର ସିଂହ େଭାଗଲ ପି କିରପାଲ ସିଂହ େଭାଗଲ YVY0394452
ୀ /414566 35 105 269ସିତା ଠାକରୁ ସା େଶୖେଳ  ନାରାୟଣ ଠାକରୁ YVY0811455
ପ ୁ /424567 59 105 270ବି ୁଚରଣ ପାଢୀ ପି ଧେଡଶର ପାଢୀ JTV1641398
ପ ୁ /424568 32 105 271ସତଯ୍ଜିତ ପାଢୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପାଢୀ YVY0523654
ୀ /424569 33 105 272ପଣତି ପରିଡା ପି ଗଗନ ଚ  ପରିଡା JTV2561405
ପ ୁ /434570 73 105 273ଅେଶାକ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି OR/06/043/050163
ୀ /434571 44 105 274ସଂଘମିତା ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି YVY0205591
ୀ /434572 42 105 275ସହଯ୍ାଦି ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି JTV2389443
ପ ୁ /434573 40 105 276ଆନ  େଗାପାଳ ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି JTV1629039
ପ ୁ /434574 37 105 277େଗୗରେଗାପାଳ ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି JTV1708403
ୀ /434575 67 105 278ପ ୁ ାମାଳା ପ ନାୟକ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି JTV1643535
ପ ୁ /434576 28 105 279ନିଶକିା  ସାହୁ ପି ନେର  କମୁାର ସାହୁ YVY0523878
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ୀ /434577 21 105 280ନିଲିର୍  ସାହୁ ପି ନେର  କମୁାର ସାହୁ YVY1093079
ପ ୁ /434578 61 105 281ନେର  କମୁାର ସାହୁ ପି କପିଳ ଚରଣ ସାହୁ JTV1521434
ୀ /434579 38 105 282ଆବିତା ସାୟ ାନି ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି JTV1716828
ୀ /444580 43 105 283ରୀନା ସାହୁ ସା ନେର  କମୁାର ସାହୁ JTV1707579

ପ ୁ /454581 67 105 284ଅଭୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ବିଚିତାନ  ପରିଡା JTV1493873
ୀ /454582 57 105 285ସବିତା ପରିଡା ସା ଅଭୟ କମୁାର ପରିଡା JTV1580216

ପ ୁ /454583 48 105 286ଅଶିନୀ କମୁାର ପରିଡା ପି ବିଚିତାନ  ପରିଡା JTV1493857
ୀ /454584 43 105 287ବିଶମିତା ପରିଡା ସା ଅଶିନୀ କମୁାର ପରିଡା YVY0095208

ପ ୁ /454585 34 105 288ଅଭିନ ନ ପରିଡା ପି ଅଭୟ କମୁାର ପରିଡା YVY0205609
ପ ୁ /454586 29 105 289ଅରିଜୀତ ପରିଡା ପି ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡା YVY0527184
ୀ /454587 31 105 290ପନୁମ ପିୟଦଶର୍ନୀ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡା YVY0095190

ପ ୁ /454588 45 105 291ଅଭୟ କମୁାର ସିଂ ପି ରାେଜ  ସିଂ YVY0097246
ୀ /454589 40 105 292ସି  ୁସିହନ୍ା ସା ଅଭୟ କମୁାର ସିଂ YVY0097253

ପ ୁ /474590 44 105 294ଡି. ରାମଡୁୁ ପି ଡି. ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ରାଓ JTV1510874
ୀ /474591 32 105 295ଡି.ଦି ୀ ପି ଡି. ନାେଗଶର ରାଓ YVY0205633
ୀ /474592 52 105 296ଡି ପଦା  ସା ଡି ନାେଗଶର ରାଓ OR/06/044/426400

ପ ୁ /474593 35 105 297ଡି.ପବନ କମୁାର ପି ଡି ନାେଗଶର ରାଓ YVY0205641
ୀ /474594 40 105 298ଏମ େଭ ଟ ଲଳିତା ସା ଏମ ଶୀନିବାସ ଲଳିତା YVY0205625
ୀ /474595 90 105 299ଶା ିଲତା ମିଶ ସା ବାବନ ମିଶ YVY0852103

ପ ୁ /474596 65 105 300ଡି. ନାେଗଶର ରାଓ ପି ଡି. ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ରାଓ JTV1660265
ପ ୁ /474597 48 105 301ଏମ ଶୀନିବାସ ରାଓ ମା ଏମ୍. ଲକ୍ଷୀ ରାଓ YVY0233262
ପ ୁ /474598 36 105 302େକ. ପସାଦ ରାଓ ପି େୟାଗୟା େକା ା YVY0526921
ପ ୁ /484599 60 105 303ପି. ଆେ େଲା ପି ପି. ନସମା JTV1510957
ପ ୁ /484600 58 105 304ପି ଆ େନଲୁ ପି ପି ନରସିଂହମ JTV2439032
ପ ୁ /484601 39 105 305ମହ ଦ େମରାଜ ଆନ୍ସାରୀ ପି ହାରୁନ୍ ରଶଦି୍ ଆନ୍ସାରୀ YVY0095216
ପ ୁ /484602 63 105 306େକ ଲକ୍ଷଣରାଓ ପି େକ ଆପଲାସରୁୀ JTV2439180
ୀ /484603 54 105 307େକ ନାଗ ା ସା େକ ଲକ୍ଷଣ ରାଓ JTV2439198
ୀ /484604 51 105 308ପି ପଦାବତୀ ସା ପି ଆେ େନଲୁ JTV2439024

ପ ୁ /484605 36 105 309ଏସ ରାମକୃ ପି ଏସ କାମରାଜ JTV2439735
ପ ୁ /484606 34 105 310େକ ଶଭି କମୁାର ପି େକ ଲକ୍ଷଣ ରାଓ JTV2439743
ପ ୁ /494607 75 105 311େକୖଳାସ ଚ  ପଧାନ ପି େଗାବି  ଚ  ପଧାନ YVY0811463
ପ ୁ /494608 65 105 312ପଜ୍ଞାପରମିତା ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପଧାନ OR/06/045/246392
ପ ୁ /494609 44 105 313ଆଶେୁତାଷ ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ପଧାନ YVY0811471
ୀ /494610 41 105 314ଶାରଦା ସରସିଦା ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପଧାନ JTV1639343

ପ ୁ /494611 39 105 315ଅଭିେଶକ ପଧାନ ପି ରେମଶ ଚ  ପଧାନ JTV1639368
ପ ୁ /504612 51 105 316ଛମା ଜୟସାଲ ପି ପାନାଲାଲ ଜୟସାଲ JTV1632033
ୀ /504613 46 105 317ପତିମା ଜୟସାଲ ସା ଛମା ଜୟସାଲ JTV1631993

ପ ୁ /504614 32 105 318ସବୁତ ମଲିକ ପି ସନାତନ ମଲିକ YVY0852095
ୀ /514615 50 105 319ମୀରାବାଇ ପଧାନ ସା ପ ାନନ ପଧାନ YVY0707976
ୀ /514616 37 105 320ଭାରତୀ ପଧାନ ପି ପ ାନନ ପଧାନ YVY0097279
ୀ /514617 33 105 321ପଭାତୀ ପଧାନ ପି ପ ାନନ ପଧାନ YVY0097261
ପ ୁ /514618 32 105 322ସନୁାକର ପଧାନ ପି ପ ାନନ ପଧାନ YVY0282376
ପ ୁ /514619 61 105 323ତିନାଥ ଶତପଥୀ ପି ରାଜକିେଶାର ଶତପଥୀ OR/06/043/056178
ୀ /514620 45 105 324ମମତା ଶତପଥୀ ସା ତିନାଥ ଶତପଥୀ OR/06/043/056179
ୀ /514621 33 105 325ସମସଯ୍ା ଶତପଥୀ ପି ତିନାଥ ଶତପଥୀ YVY0708008
ୀ /524622 41 105 326େକ େଦବୀ . ସା େକ ମାଧା ରାଓ YVY0830448

ପ ୁ /524623 54 105 327କୃ ଚ  ବରାଡ ପି ବା ାନିଧି ବରାଡ JTV2439727
ୀ /524624 46 105 328କବିତା ବରାଡ ସା କୃ ଚ  ବରାଡ JTV2439719

ପ ୁ /524625 47 105 329ହେରକୃ  େବେହରା ପି େବୖରାଗୀ େବେହରା JTV2389658
ୀ /524626 22 105 330ଅ ଳି େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YVY1223155
ପ ୁ /524627 20 105 331ଅମିତ େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YVY1225721
ୀ /524628 25 105 332ପଣତୀ ବିଶାଳ ପି ପଭାକର ବିଶାଳ YVY1225630
ପ ୁ /524629 41 105 333ସେ ାଷ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ପାଣ ୁଦଳାଇ JTV2390185
ପ ୁ /524630 43 105 334ଭଗବାନ ଦାସ ପି ଦାମ ଦାସ JTV2452688
ୀ /524631 36 105 335ମମତା େଦବୀ ସା ସଂଜୟ ମ ଲ YVY0526913
ପ ୁ /524632 55 105 336ରେମଶ େଗୗଡ ପି େଗାପାଳ େଗୗଡ JTV2439560
ପ ୁ /524633 39 105 337ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଖଦାନ େଗୗଡ JTV2439594
ପ ୁ /524634 47 105 338ସଂଜୟ କମୁାର ମ ଳ ପି ବାସେୁଦବ ମ ଳ JTV2439404
ପ ୁ /524635 40 105 339ତିନାଥ ନାୟକ ପି ବତି  ନାୟକ YVY1225739
ପ ୁ /524636 37 105 340ଟୁକନୁା ପାତ ପି ଉଦୟନାଥ ପାତ JTV2390060
ପ ୁ /524637 52 105 341ରତନ୍ ାକର ପଧାନ ପି ସେୁର  ପଧାନ JTV2390078
ପ ୁ /524638 66 105 342ଭଗବାନ ରାଉତ ପି କୃ  ଚ  ରାଉତ JTV2439610
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ପ ୁ /524639 42 105 343ମେନାର ନ ରାଉତ ପି ଭଗବନା ରାଉତ JTV2390243
ପ ୁ /524640 39 105 344ସନୁୁ କମୁାର ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ JTV2390268
ପ ୁ /524641 37 105 345ଧନୁ କମୁାର ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ JTV2389740
ୀ /524642 29 105 346ପିୟ ା ରାଉତ ସା େସାନୁ କମୁାର ରାଉତ YVY0830398
ୀ /524643 47 105 347େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ସାହୁ JTV2389682

ପ ୁ /524644 39 105 348ବୁଲୁ ସାହୁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାହୁ JTV2390359
ପ ୁ /524645 39 105 349ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ JTV2390250
ପ ୁ /524646 56 105 350େଦବବତ ଶତପଥି ପି େଚୖତନଯ୍ ଶତପଥି YVY1223163
ୀ /524647 52 105 351ସସିତା ସତପଥି ସା େଦବବତ ସତପଥି YVY1225622
ୀ /524648 45 105 352ଶମିର୍ଳା ଶତପଥୀ ସା ଶମିର୍ଳା ଶତପଥୀ YVY0830489
ୀ /524649 26 105 353େଦବସିତା ଶତପଥି ପି େଦବବତ ଶତପଥି YVY1223148

ପ ୁ /524650 31 105 354େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ଶତପଥୀ ପି ଜେନଜୟ ଶତପଥୀ YVY0095232
ୀ /524651 81 105 355େଶୖଳବାଳା ଶତପଥୀ ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ଶତପଥୀ OR/06/043/056194

ପ ୁ /524652 62 105 356ଜେନଜୟ ଶତପଥି ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ଶତପଥି OR/06/043/056195
ପ ୁ /524653 58 105 357ଜିେତ  କମୁାର ଶତପଥି ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ଶତପଥି OR/06/043/056197
ୀ /524654 55 105 358ରୀତାରାଣୀ ଶତପଥି ସା ଜେନଜୟ ଶତପଥି OR/06/043/056196

ପ ୁ /524655 53 105 359ବିଜୟ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ଶତପଥି OR/06/043/056198
ୀ /524656 50 105 360ପଣତୀ ଶତପଥି ସା ଜିେତ  ଶତପଥି JTV1510890

ପ ୁ /524657 29 105 361ରତି ରଂଜନ ଶତପଥୀ ପି ଜେନଜୟ ଶତପଥୀ YVY0394429
ପ ୁ /524658 26 105 362ଶତିୃ ର ନ ଶତପଥି ପି ଜିେତ  କମୁାର ଶତପଥି YVY0783282
ପ ୁ /524659 52 105 363ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ YVY0095224
ୀ /524660 50 105 364ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା ନାରାୟଣ ସାଇଁ YVY0095257
ୀ /524661 37 105 365ମିନାକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ସେୁରଶ ଚ  ସାଇଁ YVY0095240

ପ ୁ /524662 36 105 366ଚ ନ ସାଇଁ ପି ଦିବାକର ସାଇଁ JTV2439586
ୀ /534663 45 105 367ସପିୁୟା ଧଳ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ଧଳ JTV1621655

ପ ୁ /534664 45 105 368ଅମୀୟ କମୁାର ଧଳ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଧଳ JTV1493998
ପ ୁ /534665 42 105 369ଅେଶାକ କମୁାର ଧଳ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଧଳ JTV1494046
ପ ୁ /534666 50 105 370ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ JTV2439792
ୀ /534667 42 105 371ନମିତା ସାହୁ ସା ପେମାଦ ସାହୁ YVY0095265
ୀ /544668 43 105 372ସସିୁତା ବାରିକ ପି ବସ  ବାରିକ YVY0097295
ୀ /544669 38 105 373ସଂଯକୁ୍ତା ବାରିକ ପି ବସ  ବାରିକ YVY0097287
ୀ /544670 36 105 374େରଣ ୁେଦବୀ ସା ଉେପ  ପାଶାନ YVY0527168

ପ ୁ /544671 58 105 375ସନୁୀଲ କମୁାର େଜନା ପି କିେଶାର େଜନା JTV1579861
ୀ /544672 48 105 376ଶି ାରାଣୀ େଜନା ସା ସନୁୀଲ େଜନା JTV1579879

ପ ୁ /544673 72 105 377ଭରତ ଚ  ମହାପାତ ପି ଦିବାକର ମହାପାତ JTV1493956
ୀ /544674 70 105 378ମଂଜୁଲତା ମହାପାତ ସା ଭରତ ମହାପାତ JTV1494061

ପ ୁ /544675 49 105 379ଆଯଯ୍ର୍ ର ନ ମହାପାତ ପି ଭରତ ଚ  ମହାପାତ JTV1494244
ପ ୁ /544676 47 105 380େସୗଯଯ୍ର୍ ର ନ ମହାପାତ ପି ଭରତ ଚ  ମହାପାତ JTV1494038
ପ ୁ /544677 45 105 381ରଶରିଂଜନ ମହାପାତ ପି ଭରତ ମହାପାତ JTV1494020
ୀ /544678 38 105 382ଶଶତିା ମହାପାତ ସା ଆଯଯ୍ର୍ ରଂଜନ ମହାପାତ YVY0526939
ୀ /544679 34 105 383ବନିତା ମହାପାତ ସା ରଶି ରଂଜନ ମହାପାତ YVY0526947
ପ ୁ /544680 55 105 384େକୖଳାସ ଚ  ପ ା ପି କୃପାସି ୁ ପ ା JTV1579796
ୀ /544681 53 105 385ଧରିତୀ ପଭା ପ ା ସା େକୖଳାସ ପ ା JTV1579788
ୀ /544682 27 105 386କ ରୁବା ପ ା ପି େକୖଳାସ ଚ  ପ ା YVY0900670

ପ ୁ /544683 43 105 387ଉେପ  ପାଶାନ ପି ଶବିଚ  ପାଶାନ YVY0526731
ପ ୁ /544684 39 105 388ଅବେଧଶ ପାଶାନ ପି ଜୟାରାମ ପାଶାନ YVY0811489
ପ ୁ /544685 39 105 389ଅବେଧସ ପାଶାନ ପି ଦୟାରାମ ପାଶାନ YVY0527150
ପ ୁ /544686 62 105 390ଜଗବ ୁ ସାହୁ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ସାହୁ YVY0095307
ୀ /544687 54 105 391ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ଜଗବଂଧ ୁସାହୁ YVY0095315
ପ ୁ /544688 49 105 392ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ YVY0095281
ୀ /544689 39 105 393ସଚିୁତା ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YVY0095299
ପ ୁ /544690 55 105 394ଶବିପସାଦ ସାଇଁ ପି ସକୁେଦବ ସାଇଁ JTV1579820
ୀ /544691 50 105 395ବାସ ୀ ସାଇଁ ସା ଶବିପସାଦ ସାଇଁ JTV1579838
ୀ /544692 28 105 396କନିୁ ଲତା ସାଇଁ ପି ଶବି ପସାଦ ସାଇଁ YVY0526954
ୀ /554693 58 105 397େକ. ଲକ୍ଷୀ ସା େକ. ପରେମଶ ୁ OR/06/043/062772
ୀ /554694 44 105 398ଇ ୁ େଦବୀ ସା େମାହିତ ପାଶାୱାନ JTV1634294
ପ ୁ /554695 29 105 399େକ. ସ ୟ କମୁାର ପି େକ . ପରେମଶର YVY0526756
ୀ /554696 36 105 400ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY0282400
ପ ୁ /554697 31 105 401ଆଶଷି କମୁାର ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି YVY0282392
ପ ୁ /554698 63 105 402େକ ପରେମଶ ୁ ପି େକ. ରଘନୁାଥ OR/06/043/062142
ପ ୁ /554699 49 105 403ରାମପକୁାର ପାଶୱାନ ପି ବାବୁଲାଲ ପାଶୱାନ YVY0811497
ପ ୁ /554700 48 105 404େମାହିତ ପାଶୱାନ ପି ରାେସା ପାଶୱାନ JTV1634286
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ପ ୁ /554701 48 105 405ଅେଶାକ କମୁାର ପାଶୱାନ ପି ରବି ପାଶୱାନ YVY0830513
ପ ୁ /554702 62 105 406ପ ାନନ ପଧାନ ପି ସନଯ୍ାସୀ ପଧାନ OR/06/043/054102
ପ ୁ /564703 75 105 407ପ ିତ୍ େଯାେଗଶର ତିୱାରି ପି ଜୟନାରାୟଣ ତିୱାରି YVY0707919
ୀ /574704 58 105 408େକ ସୀତା ସା େକ ରାମସାମୀ YVY0095356
ୀ /574705 42 105 409େକ ସଶୁୀଳା କମୁାରୀ ସା କା ିର୍କ ପାତ YVY0095364

ପ ୁ /574706 67 105 412ପଦୀପ କର ପି ସେବର୍ ଶର କର OR/06/043/056185
ୀ /574707 59 105 413ନିରୁପମା କର ସା ଦିଲୀପ କର OR/06/043/056184

ପ ୁ /574708 58 105 414ଅେଶାକ କର ପି ସେବର୍ ଶର କର OR/06/043/056187
ୀ /574709 50 105 416ବାସ ି କର ସା ପଦୀପ କର OR/06/043/056186

ପ ୁ /574710 37 105 417ଶା ନୁକମୁାର କର ପି ଦିଲିପକମୁାର କର JTV2390227
ପ ୁ /574711 36 105 418ଅବିନାଶ କର ପି ପଦୀପ କର JTV2390219
ୀ /574712 31 105 419େସୗଭାଗଯ୍ ଲକ୍ଷୀ କର ପି ଦିଲୀପ କମୁାର କର YVY0528794

ପ ୁ /574713 31 105 420ଅଭିେସକ କର ପି ପଦୀପ କମୁାର କର YVY0527176
ପ ୁ /574714 30 105 421େକ ମେନାଜ କମୁାର ପି େକ ପରେମଶ JTV2439057
ୀ /574715 43 105 422ସନୁୀତା ମହା ି ସା ରେମଶ ମହା ି YVY0528612
ୀ /574716 62 105 423ଶୀମତୀ ମମତା ପ ା ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ପ ା YVY0095331

ପ ୁ /574717 56 105 424ପଶ ୁର୍ରାମ ପ ା ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ପ ା YVY0095372
ପ ୁ /574718 48 105 425ଗତିକୃ  ପତି ପି ସେୁର  ନାଥ ପତି JTV2389393
ୀ /574719 52 105 426ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ YVY0095349

ପ ୁ /574720 28 105 427ସମୁନ ସାହୁ ପି ଗୀତ ଳି ସାହୁ YVY0528802
ପ ୁ /574721 73 105 428ହରିକା  ଶମର୍ା ପି ରମାକା  ଶମର୍ା OR/06/043/056190
ୀ /574722 46 105 429ଅନୀତା ଶମର୍ା ସା ପୱନ ରାୱକା YVY0528596
ୀ /574723 30 105 430ନିକି ଶମର୍ା ସା ସବୁାଶ ଶମର୍ା YVY0528604

ପ ୁ /584724 40 105 431େକ. ଅେଶାକ କମୁାର ପି େକ. ପରେମଶ ୁ JTV1551878
ୀ /584725 58 105 432କା ନ ସିଂ ସା ବିପଦ ସିଂ OR/06/043/056230

ପ ୁ /594726 50 105 433ହରି ଜାଲି ପି େଯାେଗ  ଜାଲି JTV1708148
ୀ /594727 48 105 434େପମଦିନି ଜାଲି ସା ହରି ଜାଲି JTV1708155
ୀ /594728 56 105 435ପଜ୍ଞା ଶତପଥୀ ସା େଦବରାଜ ଶତପଥୀ YVY0984633
ୀ /594729 68 105 437ସ କୁ୍ତା ଶତପଥୀ ସା ପଥିୃରାଜ ଶତପଥୀ OR/06/043/056210

ପ ୁ /594730 64 105 438େଦବରାଜ ଶତପଥି ପି ଗେଜ  ଶତପଥି OR/06/043/056211
ୀ /594731 47 105 439ସଂଘମିତା ଶତପଥୀ ପି ପଥିୃରାଜ ଶତପଥୀ OR/06/043/056213

ପ ୁ /594732 46 105 440ଧନ ୟ ଶତପଥି ପି ପଥିୃରାଜ ଶତପଥି JTV1510619
ୀ /594733 41 105 441ସଭୁଦା ଶତପଥୀ ସା ଧନ ୟ ଶତପଥୀ YVY0095380
ୀ /594734 38 105 442ଶମିର୍ ା ଶତପଥି ପି ପଥିୃରାଜ ଶତପଥି JTV2388973
ୀ /594735 34 105 443ସ ି ତା ଶତପଥି ପି ପଥିୃରାଜ ଶତପଥି JTV2388981

ପ ୁ /604736 25 105 444େସକ ଅଝାର ଅଲି ପି େସକ ମଜାର ଅଲି YVY1021369
ପ ୁ /604737 59 105 445କାହନ୍ା େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YVY0528349
ପ ୁ /604738 34 105 446ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ମକରା େବେହରା YVY0528356
ୀ /604739 30 105 447େପମଲତା େବେହରା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା YVY0528588
ୀ /604740 54 105 448ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ବନମାଳୀ ପଧାନ YVY0528364

ପ ୁ /604741 65 105 449େସାମନାଥ ସାହୁ ପି ଯମନୁା ସାହୁ YVY0528570
ପ ୁ /604742 67 105 450େହମ  ଶତପଥି ପି ବି ୁ ଶତପଥି OR/06/043/056214
ୀ /604743 61 105 451ସଜୁାତା ଶତପଥି ସା େହମ  ଶତପଥି OR/06/043/056215
ୀ /604744 43 105 452ମଧସିୁତା ଶତପଥି ପି େହମ  କମୁାର ଶତପଥି JTV2389104
ୀ /604745 39 105 453ଶଭୁଶିତା ଶତପଥି ପି େହମ  କମୁାର ଶତପଥି JTV2451458

ପ ୁ /604746 38 105 454ମେନାଜ କମୁାର ଶତପଥି ପି େହମ  କମୁାର ଶତପଥି JTV2389096
ୀ /614747 46 105 455ଲକ୍ଷୀ ମଳିକ ପି କୃ  ମଳିକ YVY0095406

ପ ୁ /614748 40 105 456ଅଜିତ୍ କମୁାର ନ ପି ଆ ରାମ ନ JTV1494160
ୀ /614749 51 105 457ବବିତା ପାଶୱାନ ସା ରେମଶ ପାଶୱାନ YVY0900720
ୀ /614750 45 105 458େପମଲତା ସାହୁ ସା ଶତୃଘନ୍ ସାହୁ JTV1521467
ପ ୁ /614751 32 105 459ଶରତ ସାହୁ ପି ଶତୃଘନ୍ ସାହୁ YVY0095414
ପ ୁ /614752 36 105 461ପେମାଦ କମୁାର ସ ପି ବି  କମୁାର ସ YVY0528323
ୀ /614753 56 105 462ଭାରତୀ ଶତପଥି ସା ପଦୀ  ଶତପଥି OR/06/043/056228
ପ ୁ /614754 45 105 463ରାେକଶ ଶତପଥି ପି ପଦି  ଶତପଥି JTV2390110
ପ ୁ /614755 56 105 464ବି ା କମୁାର ସାଓ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ସାଓ OR/06/043/056612
ୀ /614756 54 105 465ଜ୍ଞାତି ସାଓ ସା ବି ା କମୁାର ସାଓ OR/06/043/056629
ୀ /614757 32 105 466ସନିୁତା ସ ପି ବି  କମୁାର ସ YVY0528331
ପ ୁ /624758 35 105 467ଫକିର େବେହରା ପି ରାେଜ  େବେହରା JTV2439693
ପ ୁ /624759 42 105 468ସେୁରଶ କମୁାର ବିଶାଳ ପି େଭାବନୀ ବିଶାଳ JTV2390409
ପ ୁ /624760 66 105 469ମନେମାହନ ପତି ପି ନିଳମଣି ପତି JTV1510593
ୀ /624761 62 105 470ସଜୁାତା ପତି ସା ମନେମାହନ ପତି JTV1510585
ୀ /624762 39 105 471ଡାଇନା ପତି ପି ମନେମାହନ ପତି JTV1510643
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ୀ /624763 33 105 472ଡାଇଲିଲି ପତି ପି ମନ େମାହନ ପତି YVY0095422
ପ ୁ /634764 44 105 473ନିହାର ରଂଜନ ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା JTV1707645
ପ ୁ /634765 43 105 474ସଧୁୀର ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା JTV1708411
ୀ /634766 35 105 475ସଶୁୀସିତା ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାରଣା YVY0526723

ପ ୁ /634767 79 105 476ପସନନ୍  ମହା ି ପି ବଳରାମ ମହା ି OR/06/043/056238
ପ ୁ /634768 77 105 477ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମହା ି ପି ବଳରାମ ମହା ି OR/06/043/056240
ପ ୁ /634769 75 105 478ପକାଶ ମହା ି ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହା ି JTV2388908
ୀ /634770 72 105 479ସୀମା ମହା ି ସା ପସନନ୍  ମହା ି JTV2439784
ୀ /634771 67 105 480ସ କୁ୍ତା ମହା ି ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମହା ି OR/06/043/056241
ୀ /634772 41 105 481ସସିତା ମହା ି ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମହା ି JTV1551951
ୀ /634773 37 105 482ରୂପଲିତା ମହା ି ପି ପଦଯ୍ନୁନ୍  କମୁାର ମହା ି YVY0095448

ପ ୁ /634774 32 105 483େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମହା ି YVY0095430
ପ ୁ /634775 44 105 484ସବୁାଷ ଶମର୍ା ପି ହରିକା  ଶମର୍ା JTV1579945
ପ ୁ /644776 42 105 485େବୖରାଗୀ େବେହରା ପି ମନିଆ େବେହରା YVY0095455
ପ ୁ /644777 68 105 486ବାସେୁଦବ େବହୁରା ପି ବୃ ାବନ େବହୁରା JTV1645738
ୀ /644778 60 105 487କା ନଲତା େବହୁରା ସା ବାସେୁଦବ େବହୁରା JTV1645787

ପ ୁ /644779 53 105 488ଶରତ ଚ  ବିଶାଳ ପି ରବି  ନାଥ ବିଶାଳ JTV1641422
ୀ /644780 52 105 489ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ବିଶାଳ ସା ଶରତଚ  ବିଶାଳ JTV2439008

ପ ୁ /644781 36 105 490ବିକାଶ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ତୁତିକୃ  ଦଳାଇ JTV2389856
ପ ୁ /644782 71 105 492ତିେଲାଚନ ପରିଡା ପି ଅନ  ପରିଡା OR/06/043/056200
ପ ୁ /644783 66 105 493ଦପର୍ଦଳନ ପରିଡା ପି ଅନ  ପରିଡା OR/06/043/056262
ୀ /644784 64 105 494ରାଜଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା ଚି ର ନ ପରିଡା OR/06/043/056259
ୀ /644785 62 105 495ସବିତା ପରିଡା ସା ତିେଲାଚନ ପରିଡା OR/06/043/056261
ୀ /644786 59 105 496ଚିନୟୀ ପରିଡା ସା ଦପର୍ଦଳନ ପରିଡା OR/06/043/056263

ପ ୁ /644787 46 105 497ବିର ନିାରାୟଣ ପରିଡା ପି ଚି ର ନ ପରିଡା OR/06/043/056264
ପ ୁ /644788 45 105 498ଶା ିର ନ ପରିଡା ପି ଚି ର ନ ପରିଡା OR/06/043/056265
ୀ /644789 42 105 499ଶ ା ଳି ପରିଡା ସା ଶା ି ର ନ ପରିଡା YVY0095489

ପ ୁ /644790 42 105 500ସଂଜୀବ କମୁାର ପରିଡା ପି ତିେଲାଚନ ପରିଡା OR/06/043/056643
ପ ୁ /644791 41 105 501ସବଯ୍ସାଚୀ ପରିଡା ପି ଦପର୍ଦଳନ ପରିଡା YVY0282889
ପ ୁ /644792 40 105 502ଶୀକା  ପରିଡା ପି ତିେଲାଚନ ପରିଡା JTV1639327
ୀ /644793 39 105 503େମାନାଲିସା ପରିଡା ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ପରିଡା YVY0095497

ପ ୁ /644794 35 105 504ସି ାଥର୍ଶ ର ପରିଡା ପି ଦପର୍ଦଳନ ପରିଡା JTV2439016
ପ ୁ /644795 48 105 505ଭାଗଯ୍ଧର ପଧାନ ପି ହେରକୃ  ପଧାନ JTV2389559
ୀ /644796 38 105 506ଅପରାଜିତା ପିୟଦଶର୍ନୀ ପରିଡା ସା ସବଯ୍ସାଚୀ ପରିଡା YVY0282871
ୀ /644797 47 105 507ବିଦୁଲତା ରାଉତ ସା ଦୁଃଶାସନ ରାଉତ YVY0095463

ପ ୁ /644798 53 105 508ଦୁଃଶାସନ ରାଉତ ପି େକଳ ୁରାଉତ YVY0707943
ପ ୁ /644799 71 105 509ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ପି କୁ  ସାହୁ OR/06/043/056267
ପ ୁ /654800 47 105 510ରାେଜ  ଗୁ ା ପି ହିରାଲାଲ ଗୁ ା YVY0095547
ପ ୁ /654801 42 105 511ଜିେତ  ଗୁ ା ପି ହିରାଲାଲ ଗୁ ା YVY0095539
ୀ /654802 37 105 512େସାନିଆ ଗୁ ା ସା ଜିେତ  ଗୁ ା YVY0095521

ପ ୁ /654803 37 105 513ବବଲି ଗୁ ା ପି ଜ ି ଲାଲ ଗୁ ା YVY0095554
ପ ୁ /654804 37 105 514ଅଜିତ ଗୁ ା ପି ହିରାଲାଲ ଗୁ ା YVY0095562
ୀ /654805 67 105 515କମଳା ପରିଡା ସା କିେଶାର ପରିଡା OR/06/043/056272

ପ ୁ /654806 51 105 516ପତାପଚ  ପରିଡା ପି କିେଶାର ପରିଡା OR/06/043/056273
ୀ /654807 48 105 517ସଜୁାତା ପରିଡା ସା ପତାପଚ  ପରିଡା YVY0095513

ପ ୁ /654808 35 105 518ପହଲାଦ ପରିଡା ପି କିେଶାର ପରିଡା JTV2389773
ପ ୁ /654809 26 105 519ପାଜ େମାହନ ପରିଡା ପି ପତାପ ଚ  ପରିଡା YVY0783316
ପ ୁ /654810 21 105 520ପିୟାଂଶ ୁପରିଡା ପି ପତାପ ଚ  ପରିଡା YVY1138908
ପ ୁ /654811 55 105 521ଭିକାରି ପଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପଧାନ JTV2439701
ପ ୁ /654812 33 105 522େଜଯ୍ାତିର ନ ସାହୁ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ YVY0184788
ପ ୁ /674813 55 105 523ପଫଲୁ ବିଶାଳ ପି େଗାଲଖ ବିଶାଳ OR/06/043/056281
ପ ୁ /674814 36 105 524ସଂଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଗଜପତି େଗୗଡ JTV2390276
ପ ୁ /684815 49 105 525ରାମ ପକୁାର ହଜାରୀ ପି ବବୁଅନ ହଜାରୀ JTV1634336
ପ ୁ /694816 42 105 526ହରିହର ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ JTV1621812
ୀ /694817 30 105 527ମଧସିୁତା ଦାସ୍ ସା ହରିହର ଦାସ୍ YVY0830554
ପ ୁ /694818 74 105 528ଶ ଷର୍ଣ ମିଶ ପି ଭଗବାନ ମିଶ OR/06/043/056303
ୀ /694819 67 105 529ସ କୁ୍ତା ମିଶ ସା ଶ ଷର୍ଣ ମିଶ OR/06/043/056304
ପ ୁ /694820 44 105 530ବାଣୀପସାଦ ମିଶ ପି ଶ ଷର୍ଣ ମିଶ JTV1510734
ୀ /694821 40 105 531ଅମତୃ ମିଶ ସା ବାଣୀ ପସାଦ ମିଶ YVY0830414
ପ ୁ /694822 40 105 532ସଯୂଯ୍ର୍ ପସାଦ ମିଶ ପି ଶ ଷର୍ଣ ମିଶ JTV1494301
ପ ୁ /704823 74 105 533ଅରକ୍ଷିତ େଗୗଡ ପି ଭୀମ େଗୗଡ JTV1510858
ୀ /704824 64 105 534ଭାନୁ େଗୗଡ ସା ଅରକ୍ଷିତ େଗୗଡ JTV1510833
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ୀ /704825 27 105 535ଭାରତୀ େଗୗଡ ପି ଅରକି୍ଷତ େଗୗଡ YVY0830562
ପ ୁ /704826 48 105 536ସଂଜୟ ରାୟ ପି ଯେୁଗଶର ରାୟ JTV1510817
ୀ /714827 59 105 537ନାଗ ୁେବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା OR/06/043/056301
ୀ /714828 38 105 538ଅହଲଯ୍ା େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0095570
ୀ /714829 31 105 539ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YVY0282418
ୀ /714830 44 105 540ଅ ାରୀ ଦମାଯ୍ନ୍ଟୀ - ସଂେତାଷ ସାଇଁ YVY1158229
ୀ /714831 48 105 541ନମିତା େଜନା ସା ବାଦଲ େଜନା JTV1708361

ପ ୁ /714832 36 105 542ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV2439289
ୀ /724833 70 105 543ଲକ୍ଷୀକା ା  ସା ଡାଲିୟା JTV1510965

ପ ୁ /724834 61 105 544କୃ ଚ  ରାଉତ ପି େବୖରାଗୀ ଚ  ରାଉତ YVY0205658
ପ ୁ /734835 52 105 545ଜି ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ େପେରଡା ପି ଜି ରାମଲୁୁ . JTV1510866
ପ ୁ /744836 65 105 546ଚଗଲା ମହାରଣା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା OR/06/043/056308
ୀ /744837 58 105 547ଲତା ମହାରଣା ସା ଚଗଲା ମହାରଣା OR/06/043/056309
ୀ /744838 23 105 548ପଜୂା ମହାରଣା ସା ବାଦଲ ମହାରଣା YVY1021419

ପ ୁ /744839 28 105 549ବାଦଲ ମହାରଣା ପି ଚଗଲା ମହାରଣା YVY0528117
ପ ୁ /744840 38 105 550ପପ ୁରାୟ ପି ରାମଯଶ ରାୟ YVY0830570
ୀ /754841 38 105 552ରୁକଣୁା ବିଶାଳ ସା ଅ ଦ ବିଶାଳ YVY0529297

ପ ୁ /754842 39 105 553ସେ ାଷ େଜନା ପି ଚରଣ େଜନା YVY0529313
ପ ୁ /754843 36 105 554ରେମଶ ଚ  େଜନା ପି ଚରଣ େଜନା YVY0529081
ପ ୁ /754844 59 105 555ଅଜୟକମୁାର ମହାପାତ ପି ଅପ ିର୍ ମହାପାତ OR/06/043/056615
ୀ /754845 55 105 556ସ କୁ୍ତା ମହାପାତ ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହାପାତ OR/06/043/056617
ୀ /754846 23 105 557ପିୟ ା ମହାପାତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY1040955

ପ ୁ /754847 69 105 558ପୀତବାସ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ YVY0984658
ୀ /754848 62 105 559କା ନ ନାୟକ ସା ପୀତବାସ ନାୟକ YVY0984641

ପ ୁ /754849 46 105 560ପିତାମର ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ JTV2561413
ୀ /754850 40 105 561ସାରଦା ନାୟକ ସା ପିତାମର ନାୟକ YVY0095596
ୀ /754851 43 105 562େଶୖଳବାଳା ସାହୁ ସା ସ ୟ ସାହୁ YVY0529305

ପ ୁ /754852 54 105 563ସ ୟ ସାହୁ ପି କାହନ୍  ୁସାହୁ OR/06/043/056318
ୀ /764853 50 105 564ପଣତୀ େବେହରା ସା ଜିେତନ କମୁାର ସାହୁ YVY0282459

ପ ୁ /764854 34 105 565ଉଦୟ ଦାସ ପି ଜନା ର୍ନ ଦାସ YVY0095620
ପ ୁ /764855 33 105 566େତୖେଲାକଯ୍ ଦାସ ପି ଜନା ର୍ନ ଦାସ YVY0095638
ୀ /764856 47 105 567ସସିତା େଜଠି ସା ସେୁର  େଜଠି YVY0095612

ପ ୁ /764857 54 105 568ମ ାର ଖଟୁଆ ପି ଧଡି ଖଟୁଆ JTV2561439
ୀ /764858 50 105 569ଦୁଲା ଖଟୁଆ ସା ମ ାର ଖଟୁଆ JTV2561421

ପ ୁ /764859 26 105 570ପଦିପ ଖଟୁଆ ପି ମ ାର ଖଟୁଆ YVY0830380
ୀ /764860 42 105 571ଗେ ାତୀ ପ ନାୟକ ସା ବିକାଶ ଚ  ସାଇଁ JTV2561462
ୀ /764861 42 105 572ସରଣୀକା ପ ନାୟକ ସା ଜଗଦିଶ କମୁାର ସାହୁ YVY0336768

ପ ୁ /764862 50 105 574ଜିେତନ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ YVY0282442
ପ ୁ /764863 40 105 575ଜଗଦୀଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ JTV1708486
ପ ୁ /764864 36 105 576ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି େଦାଳେଗାବି  ସାହୁ YVY0783308
ପ ୁ /764865 48 105 577ନ  କମୁାର ଶମର୍ା ପି େଭାଲା ଶମର୍ା JTV2561447
ୀ /764866 44 105 578ଅମିତା ଶମର୍ା ସା ନ  କମୁାର ଶମର୍ା JTV2561454

ପ ୁ /764867 23 105 579ରିଶଵ ଶମର୍ା ପି ନ  କମୁାର ଶମର୍ା YVY1130277
ୀ /764868 73 105 581ପଣତୀ ସାଇଁ ସା ରାମଚ  ସାଇଁ OR/06/043/056356
ୀ /764869 72 105 582ମିନତୀ ସାଇଁ ସା ସବୁଳ ସାଇଁ OR/06/043/056759
ୀ /764870 54 105 583ଦି ୀ ସାଇଁ ସା ସେୁର  ନାଥ ସାଇଁ JTV2561470
ୀ /764871 50 105 584ସଂଜୁକ୍ତା ସାଇଁ ସା ପକାଶ ସାଇଁ JTV2389831

ପ ୁ /764872 50 105 585ବିକାଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ସବୁଳ ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/056361
ପ ୁ /764873 45 105 586ମାନସ ର ନ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ JTV1494251
ୀ /764874 40 105 587ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ JTV1494129
ପ ୁ /764875 38 105 588ରାେକଶ େରାସନ ସାଇଁ ପି ରାମ ଚ  ସାଇଁ JTV1580026
ପ ୁ /764876 30 105 589ସଦିୁ  ର ନ ସାଇଁ ମା ଦି ୀ ସାଇଁ YVY0282434
ୀ /774877 66 105 590ମିନତୀ ସାଇଁ ସା ରେମଶ ସାଇଁ OR/06/043/056374
ପ ୁ /774878 62 105 591ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ସତଯ୍ପିୟ ସାଇଁ OR/06/043/056379
ୀ /774879 55 105 592ଗୀତା ଳି ସାଇଁ ସା ନାରାୟଣ ସାଇଁ OR/06/043/056380
ୀ /774880 50 105 593ଲତା ସାଇଁ ସା ର ନ ସାଇଁ YVY0095646
ୀ /774881 47 105 594ପାବର୍ ତୀ ସାଇଁ ସା େକୖଳାଶ ସାଇଁ OR/06/043/056376
ପ ୁ /774882 46 105 595ରଞନ ସାଇଁ ପି ରେମଶ ସାଇଁ YVY0830604
ୀ /774883 37 105 596ସଜୁାତା ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV2439388
ପ ୁ /774884 35 105 597ମ ରାଜ ସାଇଁ ପି େକୖଳାସ ସାଇଁ JTV2389088
ୀ /774885 33 105 598ବିଦଯ୍ଲୁତା ସାଇଁ ସା ସଶୁା  ସାଇଁ YVY0282467
ପ ୁ /774886 32 105 599ସଶୁା  ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ YVY0569939

79 117/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 46ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /784887 43 105 600ବାସ ି େବେହରା ସା େକୖଳାସ େବେହରା JTV1708650
ୀ /784888 42 105 601ଅହଲଯ୍ା େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ େବେହରା JTV1708668
ୀ /784889 35 105 602ବିନୁ େଜନା ସା ଟୁନା େଜନା YVY0529073

ପ ୁ /784890 61 105 603ପାଣ ୁଚରଣ ମଲିକ ପି ଆନ  ମଲିକ JTV1645779
ପ ୁ /784891 62 105 604ଅରଖିତ ନାୟକ ପି ଚକଧର ନାୟକ OR/06/043/056404
ପ ୁ /784892 57 105 605ଭଗବାନ ନାୟକ ପି କି ର୍ନ ନାୟକ JTV2439651
ପ ୁ /784893 63 105 606ପଶ ୁର୍ରାମ ପଧାନ ପି ବାଉରି ପଧାନ JTV2439354
ପ ୁ /784894 62 105 607ଭଗବାନ ସାଇଁ ପି ପାଣ ୁସାଇଁ JTV2439669
ପ ୁ /784895 55 105 608ବିଶନାଥ ସାଇଁ ପି ପାଣ ୁସାଇଁ JTV2439644
ପ ୁ /784896 55 105 609ସୀମା ଳ ସାଇଁ ପି ହରି ସାଇଁ JTV2439750
ପ ୁ /784897 41 105 610ଟୁକନୁା ସାଇଁ - ବିନୁ େଜନା YVY1254598
ୀ /784898 36 105 611ରୁନୁ ସାଇଁ - ବିନୁ େଜନା YVY1254283

ପ ୁ /794899 44 105 612କିରଣ େହମମ୍ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େହମମ୍ JTV1708585
ୀ /794900 28 105 613ନମିତା ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YVY0815837
ୀ /794901 54 105 614ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/043/056407

ପ ୁ /794902 39 105 615ରମାକା  ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ JTV1708593
ପ ୁ /804903 38 105 616ଚ ନ କମୁାର ଦାଶ ପି ଚ ିଚରଣ ଦାଶ JTV2439487
ପ ୁ /814904 72 105 617ସେବର୍ ଶର ଦାସ ପି ଫକିର ଦାସ OR/06/043/056553
ପ ୁ /814905 67 105 618ଅନ  ଚରଣ ଦାସ ପି ଫକିର ଦାସ JTV1511013
ୀ /814906 61 105 619େହମଲତା ଦାସ ସା ସେବର୍ ଶର ଦାସ OR/06/043/005654

ପ ୁ /814907 61 105 620ଅଚଯ୍ତୁାନ  ଦାସ ପି ଫକିର ଦାସ OR/06/043/056555
ୀ /814908 58 105 621ବାସ ି ଦାସ ସା ଅନ  ଦାସ JTV1521418
ୀ /814909 47 105 622ମେନାରମା ଦାସ ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  ଦାସ JTV1521400

ପ ୁ /814910 42 105 623ଶୀକା  ଦାସ ପି ସେବର୍ ଶର ଦାସ JTV1510635
ପ ୁ /814911 39 105 624ଧନ ୟ ଦାସ ପି ସେବର୍ ଶର ଦାସ JTV1510676
ୀ /814912 35 105 625େରାନିତା ଦାସ ପି ଅନ  ଚରଣ ଦାସ JTV2389120
ୀ /814913 31 105 626ସମିୁତା ଦାସ ସା ଶୀକା  ଦାସ YVY0529065

ପ ୁ /814914 28 105 627ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନ  ଦାସ YVY0528091
ୀ /814915 24 105 628ପଯକୁ୍ତା ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ YVY1225705

ପ ୁ /824916 55 105 629ହରିନାଥ ରାଏ ପି ଯେୁଗଶର ରାଏ JTV1494368
ପ ୁ /824917 27 105 630ଲଭ୍ ରାୟ ପି ହରିନାଥ ରାୟ YVY0830364
ୀ /834918 50 105 631ମନୁୀ େଦବୀ ସା ହରିନାଥ  JTV1521442
ୀ /834919 48 105 632ମଲିକା ଅ ସା ଅେଶାକ ଅ YVY1254317
ୀ /834920 21 105 633ପାେୟଲ ଅ ପି ଅେଶାକ ଅ YVY1254341

ପ ୁ /834921 19 105 634େକାେୟଲ ଅ ପି ଅେଶାକ ଅ YVY1254325
ପ ୁ /834922 36 105 635ଅରୁଣ ଝା ପି ରମାନ  ଝା JTV1708494
ପ ୁ /834923 50 105 636ପେରଶ ପାଲ ପି ମନୀ  ପାଲ JTV1551886
ୀ /844924 74 105 637ଉମା େବେହରା ସା ମନିଆ େବେହରା OR/06/043/056411

ପ ୁ /844925 57 105 638େକୖଳାସ େବେହରା ପି ମନିଆ େବେହରା OR/06/043/056412
ପ ୁ /844926 51 105 639ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ମନିଆ େବେହରା JTV1707587
ପ ୁ /844927 50 105 640େଦୖତାରି େବେହରା ପି ମନିଆ େବେହରା OR/06/043/056415
ପ ୁ /844928 40 105 641ମାୟାଧର େବେହରା ପି ମନିଆ େବେହରା JTV1494095
ପ ୁ /844929 29 105 642ଅମିତ କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା YVY0528083
ପ ୁ /844930 43 105 643ହରପସନନ୍  ମହାପାତ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମହାପାତ JTV1708601
ପ ୁ /844931 38 105 644ପଦୀପ ସାହୁ ପି ଜୟୀରାମ ସାହୁ JTV1708304
ପ ୁ /844932 36 105 645ପି  ୁଶାଓ ପି ଦୟାରାମ ଶାଓ JTV1708205
ୀ /854933 66 105 646ଶକୁ ଳା େଦଈ ସା ବସ  କମୁାର ସାଇଁ YVY0282491
ୀ /854934 81 105 647େଶୖଳବାଳା ସାଇଁ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/056416

ପ ୁ /854935 63 105 648ସେୁରଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/056417
ୀ /854936 58 105 649େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ସାଇଁ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ସାଇଁ OR/06/043/056418
ପ ୁ /854937 58 105 650ଶରତ ଚ  ସାଇଁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/056419
ପ ୁ /854938 53 105 651ସେରାଜକମୁାର ସାଇଁ ପି ନୃସିଂହ ସାଇଁ OR/06/043/056420
ପ ୁ /854939 46 105 652ସ ିବ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0746776
ପ ୁ /854940 43 105 653ଶବିବତ ସାଇଁ ପି ବସ  କମୁାର ସାଇଁ JTV1580067
ୀ /854941 42 105 654େରାଜାଲିନ ସାଇଁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାଇଁ JTV2389864
ୀ /854942 40 105 655ନିେବଦିତା ସାଇଁ ସା ସ ୀବ କମୁାର ସାଇଁ YVY0282475
ୀ /854943 39 105 656େଶତାଲିନା ସାଇଁ ପି ସେୁରଶ ସାଇଁ JTV2389898
ୀ /854944 39 105 657ପରମିତା ସାଇଁ ସା ଶବିବତ ସାଇଁ YVY0282483
ୀ /854945 37 105 658ସ ି ତା ସାଇଁ ପି ସେୁରଶ ସାଇଁ JTV2389872
ପ ୁ /854946 37 105 659ଶଭୁବତ ସାଇଁ ପି ସେୁରଶ ସାଇଁ JTV2390128
ୀ /854947 33 105 660ସଶୁୀତା ସାଇଁ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ସାଇଁ JTV2389880
ପ ୁ /864948 73 105 661ରଜତକମୁାର କର ପି ରବି  କର OR/06/043/056225
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ପ ୁ /864949 57 105 662ର ନକମୁାର କର ପି ରବି  କର OR/06/043/056224
ୀ /864950 46 105 663କଲଯ୍ାଣି କର ସା ରଜତ୍ କର YVY0095653

ପ ୁ /864951 21 105 664ପକାଶ କମୁାର କର ପି ରଜତ କର YVY1252139
ୀ /874952 62 105 665ମ ଳୁା ମହା ି ସା ପଭାତ ମହା ି OR/06/043/056485

ପ ୁ /874953 47 105 666ରଶିର ନ ମହା ି ପି ପଭାତ ମହା ି OR/06/043/056486
ପ ୁ /874954 43 105 667ତୃଷାର ର ନ ମହା ି ପି ପଭାତ ମହା ି JTV1510601
ୀ /874955 40 105 668ନମିତା ମହା ି ସା ରଶୀ ରଂଜନ ମହା ି YVY0529057

ପ ୁ /874956 66 105 669ବଶି  କମୁାର ଶମର୍ା ପି େଭାଳାପସାଦ ଶମର୍ା YVY1130251
ୀ /874957 53 105 670ଗିତା ଶମର୍ା ସା ବଶି  ଶମର୍ା JTV1708536

ପ ୁ /874958 38 105 671ମେୁକଶ ଶମର୍ା ପି େବୖଶି  ଶମର୍ା JTV1708239
ପ ୁ /874959 32 105 672ରୂେପଶ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ବଶି  ଶମର୍ା YVY0282509
ୀ /874960 25 105 673ଭାରତୀ ଶମର୍ା ପି ବଶି  କମୁାର ଶମର୍ା YVY1130269
ୀ /884961 73 105 674ବୀଣାପାଣି ମହା ି ସା ବିଚିତାନ  ମହା ି OR/06/043/056469
ୀ /884962 71 105 676ରଚିତା ମହା ି ପି କି୍ଷେରାଦ ଚ  ମହା ି JTV1624261

ପ ୁ /884963 67 105 677ସମୀର ମହା ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ ମହା ି OR/06/043/056472
ୀ /884964 65 105 678ଅହଲଯ୍ା ମହା ି ସା ଶଶିରି ମହା ି OR/06/043/056471
ୀ /884965 62 105 679ଉଷାଲତା ମହା ି ସା ସମୀର କମୁାର ମହା ି OR/06/043/056473

ପ ୁ /884966 53 105 680ପତିତପାବନ ମହା ି ପି ସବୁାସ ମହା ି YVY1034446
ପ ୁ /884967 51 105 681ବିକମ େକଶରୀ ମହା ି ପି ବିଚିତାନ  ମହା ି OR/06/043/056477
ପ ୁ /884968 48 105 682ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି ପି ବିଚିତାନ  ମହା ି OR/06/043/056475
ୀ /884969 46 105 683ସଜୁାତା ମହା ି ସା ବିକମ େକଶରୀ ମହା ି JTV1494087
ୀ /884970 44 105 684ସଚୂୀଶୀ ମହା ି ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି JTV1494079

ପ ୁ /884971 42 105 685େଶୗଭାଗଯ୍ ମହା ି ପି ଶଶିରି ମହା ି JTV1510742
ୀ /884972 39 105 686ସପିୁୟା ମହା ି ପି ଶଶିରି ମହା ି JTV1510767
ୀ /884973 20 105 687େଶତଲିନା ମହା ି ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି YVY1254275
ୀ /894974 77 105 688ଉବର୍ ଶୀ ମହା ି ସା ବସ  ମହା ି OR/06/043/056481

ପ ୁ /894975 59 105 689ଆେଲାକ ର ନ ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି OR/06/043/056484
ପ ୁ /894976 55 105 690ପଦୀପକମୁାର ମହା ି ପି ବସ  ମହା ି OR/06/043/056482
ପ ୁ /894977 46 105 691ସଂଗାମ ମହା ି ପି ବସ  ମହା ି JTV1493931
ୀ /894978 46 105 692େଲାଭାରାଣୀ ମହା ି ସା ପଦୀପ ମହା ି YVY0984666
ୀ /894979 38 105 693ଶଭୁଶୀ ମହା ି ସା ଆେଲାକ ର ନ ମହା ି YVY0830356

ପ ୁ /904980 42 105 694ରାଜକମୁାର ମହ ି ପି ଗିରିଶ ଚ  ମହ ି JTV1510882
ୀ /904981 62 105 696ପଦାବତୀ ମହା ି ସା ଗିରିଶ ମହା ି OR/06/043/056479
ୀ /904982 39 105 697ଜୟଶୀ ମହା ି ପି ଗିରିଶ ମହା ି JTV1494145

ପ ୁ /904983 35 105 698ରାେକଶ କମୁାର ମହା ି ପି ଗିରିଶ ଚ  ମହା ି JTV2561488
ୀ /914984 75 105 699ପତିଭା ମହା ି ସା ସବୁାସ ମହା ି JTV1510692
ୀ /914985 49 105 700ମିନତି ମହା ି ସା ପତିତପାବନ ମହା ି JTV1510700

ପ ୁ /924986 79 105 701ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା ପି ଜଟାଧାରୀ େବେହରା JTV1708247
ପ ୁ /924987 58 105 702କରୁଣାକର େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା JTV1708189
ପ ୁ /924988 57 105 703ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା JTV1708163
ପ ୁ /924989 52 105 704ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା JTV1708320
ୀ /924990 50 105 705ସବିତା େବେହରା ସା ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା JTV1708262

ପ ୁ /924991 43 105 706ରବି  େବେହରା ପି ଲେମାଦର େବେହରା JTV1708254
ପ ୁ /924992 34 105 707ଜୟ  କମୁାର େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା JTV1708270
ୀ /924993 41 105 708ପନୁମ େଜୖସୱାଲ ସା ଧୀେର  କମୁାର େଜୖସୱାଲ YVY0095687

ପ ୁ /924994 74 105 709ଯଗୁଳ କିେଶାର ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି OR/06/043/056489
ପ ୁ /924995 71 105 710ନିମର୍ଳ ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି OR/06/043/056492
ୀ /924996 67 105 711କସୁମୁବାଳା ମହା ି ସା େକ୍ଷତେମାହନ ମହା ି YVY0984674
ୀ /924997 60 105 712ମେନାରମା ମହା ି ସା ନିମର୍ଳ ମହା ି OR/06/043/056493
ୀ /924998 57 105 713ପ ୁ ଲତା ମହା ି ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର ମହା ି OR/06/043/056491
ପ ୁ /924999 49 105 714ଜିେତ  ମହା ି ପି େକ୍ଷତେମାହନ ମହା ି OR/06/043/056494
ପ ୁ /925000 44 105 715ଜ୍ଞାେନ  ମହା ି ପି େକ୍ଷତେମାହନ ମହା ି JTV2439297
ୀ /925001 40 105 716େସନ୍ହମୟୀ ମହା ି ସା ଜ୍ଞାେନ  ମହା ି YVY0707679
ପ ୁ /925002 39 105 717େସୗେମ  ମହା ି ପି ନିମର୍ଳ ମହା ି JTV1510775
ପ ୁ /925003 37 105 718ଅରବି  ମହା ି ପି ନିମର୍ଳ ମହା ି JTV1510791
ୀ /925004 37 105 719ଲିପିକା ମହା ି ପି ଯଗୁଳ ମହା ି JTV1510726
ପ ୁ /925005 35 105 720ସେତଯ୍  ମହା ି ପି ଯଗୁଳକିେଶାର ମହା ି JTV2439370
ପ ୁ /925006 34 105 721ବିେଜ  ମହା ି ପି ନିମର୍ଳ ମହା ି JTV2439362
ୀ /925007 59 105 722ବିଜୟା ଲକ୍ଷୀ ପାଲ ସା ବି ୁଚରଣ ପାଲ JTV2390201
ପ ୁ /925008 56 105 723ତପନ ପାଲ ପି ବଲାଇ ପାଲ YVY0095679
ୀ /925009 42 105 724ଟି  ୁପାଲ ସା ଲକ୍ଷଣ ପାଲ JTV1708684
ୀ /925010 41 105 725ଐଶଯଯ୍ର୍ ରାଜଲକ୍ଷୀ ପାଲ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପାଲ JTV2390037
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ୀ /925011 35 105 726ପାଚୁଯଯ୍ର୍ା ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ପାଳ ପି ବି ୁଚରଣ ପାଳ JTV2390029
ୀ /925012 31 105 727ଅରୁ ତୀ ପାଲ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପାଲ YVY0528075

ପ ୁ /925013 62 105 728ଜିତୁ ବବିୟା ରାଓ ପି ଜିତୁ ପାପିୟା ରାଓ JTV1708171
ୀ /925014 40 105 729ବ ିତା ସାହୁ ସା ଜଗତେଜଯ୍ାତି ସାହୁ YVY0830455

ପ ୁ /925015 46 105 730ଜଗତ୍େଜଯ୍ାତି ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV1708429
ୀ /935016 25 105 731ପିୟ ା ମହା ି ମା ରାେକଶ ମହା ି YVY1064716
ୀ /935017 26 105 732ସାତି ସିତା ମହା ି ପି ପକାଶ କମୁାର ମହା ି YVY1130228
ୀ /935018 25 105 733ପିୟ ା ମହା ି ସା ରାେକଶ ମହା ି YVY1130236

ପ ୁ /935019 84 105 734ହୃଦାନ  ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି OR/06/043/056443
ୀ /935020 82 105 735ସୀତାମଣି ମହା ି ସା ମ ରାଜ ମହା ି OR/06/043/056439
ୀ /935021 62 105 736ସଷୁମା ମହା ି ସା ହୃଦାନ  ମହା ି OR/06/043/056444

ପ ୁ /935022 59 105 737ପକାଶ କମୁାର ମହା ି ପି ମ ରାଜ ମହା ି OR/06/043/056440
ୀ /935023 54 105 738ମମତା ମହା ି ସା ପକାଶ ମହା ି OR/06/043/056441
ୀ /935024 47 105 739ଶମିର୍ଳା ମହା ି ପି ମ ରାଜ ମହା ି OR/06/043/056442
ୀ /935025 44 105 740ସଲିଳା ମହା ି ପି ହୃଦାନ  ମହା ି OR/06/043/056602

ପ ୁ /935026 43 105 741ବିକାଶ ମହା ି ପି ହୃଦାନ  ମହା ି JTV1494350
ପ ୁ /935027 39 105 742ରାେକଶ ମହା ି ପି ହୃଦାନ  ମହା ି JTV1510940
ୀ /945028 38 105 743ଶଭୁଶୀ ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି JTV1708338

ପ ୁ /945029 38 105 744େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି JTV1708288
ପ ୁ /945030 36 105 745େସବାଶଷି ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY0783274
ୀ /945031 73 105 747ର ା ପାଣି ସା ବଟକୃ  ପାଣି OR/06/043/056496

ପ ୁ /945032 42 105 748େସାମନାଥ ପାଣି ପି ବଟକୃ  ପାଣି JTV2389492
ୀ /945033 41 105 749ଶଭୁଶୀ ପାଣି ସା ମାଧବ ପାଣି JTV1645852

ପ ୁ /945034 20 105 750ବିଶନାଥ ପାଣି ମା ଶଭୁଶୀ ପାଣି YVY1254457
ପ ୁ /945035 66 105 751ପରମାନ  ଶମର୍ା ପି ଲକ୍ଷଣଲାଲ ଶମର୍ା JTV1708569
ୀ /945036 53 105 752ଅରୁଣା ଶମର୍ା ସା ପରମାନ  ଶମର୍ା YVY0830539

ପ ୁ /945037 38 105 753ରାଜୀବ ର ନ ଶମର୍ା ପି ପରମାନ  ଶମର୍ା JTV1708510
ୀ /945038 36 105 754ପି ି  ଶମର୍ା ସା ବାବୁଲୁ ଶମର୍ା JTV1708544

ପ ୁ /955039 44 105 755ବୁଧ ୁଯାଦବ ପି ଅ ିତ୍ ଯାଦବ JTV2389815
ୀ /955040 48 105 756ଚ କଳା ଜୟୀସାଲ ସା ଶବି ଶ ର ଜୟୀସାଲ JTV1708437

ପ ୁ /955041 66 105 757ଅେଶାକ ମହା ି ପି ଦୁଃଶାସନ ମହା ି OR/06/043/056451
ପ ୁ /955042 63 105 758ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି ପି ଦୁଃଶାସନ ମହା ି OR/06/043/056455
ପ ୁ /955043 61 105 759ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ଦୁଃଶାସନ ମହା ି JTV1510981
ୀ /955044 57 105 760ସଭୁା ମହା ି ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି OR/06/043/056456
ୀ /955045 57 105 761ଲିଲିମା ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି OR/06/043/056452
ୀ /955046 55 105 762ସଚିୁତା ମହା ି ସା ବିଜୟ ମହା ି OR/06/043/056454
ୀ /955047 51 105 763େସୗଭାଗିନୀ ମହା ି ସା ଦିଲୀପ ମହା ି JTV1494210

ପ ୁ /955048 37 105 764ଚିନୟ ମହା ି ପି ବିଜୟ ମହା ି JTV2389286
ୀ /955049 37 105 765େମାନାଲିସା ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି JTV2389575

ପ ୁ /955050 36 105 766ତନୟ ମହା ି ପି ବିଜୟ ମହା ି JTV2389435
ୀ /955051 34 105 767େଲାପାମଦୁା ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି JTV2389567
ପ ୁ /955052 23 105 768େସୗରଭ ମହା ି ମା େସୗଭାଗିନୀ ମହା ି YVY1254390
ପ ୁ /955053 19 105 769ଅମରନାଥ ମହା ି ମା େସୗଭାଗିନୀ ମହା ି YVY1254382
ପ ୁ /965054 52 105 771ର ନ ମହା ି ପି େଗୗରା  ମହା ି JTV1510924
ୀ /965055 48 105 772ସ କୁ୍ତା ମହା ି ସା ନିବାରଣ ମହା ି JTV1621846
ୀ /965056 46 105 773ଭାରତୀ ମହା ି ସା ର ନ ମହା ି JTV1510932
ୀ /965057 39 105 774ନମିତା ମହା ି ସା ରଶିର ନ ମହା ି YVY0205666

ପ ୁ /965058 45 105 775ଛବି  ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ YVY0529040
ପ ୁ /975059 32 105 776ସି ାଥର୍  କମୁାର େବହୁରା ପି କାଳ ୀ ଚରଣ େବହୁରା YVY0282517
ୀ /975060 35 105 777େସୗମଯ୍ା ଦାସ ସା େଗୗର େଗାପାଳ ଦାସ YVY1060847
ପ ୁ /975061 74 105 778ବିେବକାନ  ମହା ି ପି ପିୟନାଥ ମହା ି OR/06/043/056463
ପ ୁ /975062 42 105 779ବିଶଜିତ ମହା ି ପି ବିେବକାନ  ମହା ି JTV1494004
ପ ୁ /975063 37 105 780ଚିନୟ େସଠୀ ପି ବଂଶଧିର େସଠୀ YVY0815860
ୀ /975064 40 105 781ଅନି ିତା ସାଇଁ ସା ବିଶଜିତ ମହା ି YVY0095703
ୀ /985065 38 105 782ପଣତୀ େବେହରା ସା ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା YVY0095729
ପ ୁ /985066 48 105 783ରବି  ମହା ି ପି ପିତାମର ମହା ି OR/06/043/056467
ପ ୁ /985067 46 105 784କବି  ମହା ି ପି ପିତାମର ମହା ି OR/06/043/056498
ୀ /985068 39 105 785ଲଳିତା ମହା ି ସା ରବି  ମହା ି JTV2389252
ୀ /995069 60 105 787ବନଲତା ମହା ି ପି ଦିଗମର ମହା ି OR/06/043/056503
ୀ /995070 50 105 788େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା ଦିଗାମର ମହା ି YVY0282525
ପ ୁ /995071 49 105 789ସଧୁାଂଶ ୁମହା ି ପି ଦିଗମର ମହା ି OR/06/043/056750
ୀ /995072 48 105 790କାମାକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି YVY0282533
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ପ ୁ /995073 47 105 791ହିମାଂଶ ୁମହା ି ପି ଦିଗମର ମହା ି OR/06/043/056501
ୀ /995074 39 105 792ର ଲୁତା ମହା ି ସା ହିମାଂଶ ୁମହା ି YVY0282541

ପ ୁ /995075 38 105 793ସେ ାଷକମୁାର ନାୟକ ପି ପଦିପକମୁାର ନାୟକ JTV2389229
ପ ୁ /1005076 38 105 794ଅଜୟ କମୁାର ଅଗନ୍ାହାରି ପି ଭାେଗଲୁ ଅଗନ୍ାହାରି JTV1708221
ୀ /1005077 28 105 795କା ି େଦବୀ ଅଗହରି ସା ଅଜୟ ଅଗହରି YVY0830497

ପ ୁ /1005078 27 105 796ସରୂଜ ଅଗହରି ପି ବି ୁ ଅଗହରି YVY0830505
ପ ୁ /1005079 53 105 797ବୁେ ଶର ବାରିକ ପି ନବଘନ ବାରିକ JTV1708692
ୀ /1005080 49 105 798ପରମିଲା େଦବୀ ସା ମହି ର ସିଂ YVY0097352

ପ ୁ /1005081 38 105 799ରାଜୁ କମୁାର ଗୁ ା ପି ରାମପସାଦ ଗୁ ା JTV1708213
ୀ /1005082 78 105 800ଗରୁୁବାରି ସାହୁ ସା ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/043/056530

ପ ୁ /1005083 51 105 801ହେରକୃ  ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/06/043/056531
ୀ /1005084 44 105 802ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ହେରକୃ  ସାହୁ JTV1494343
ୀ /1015085 79 105 804ପମିଳା ମହା ି ସା ଶରତ ମହା ି OR/06/043/056507
ୀ /1015086 45 105 805ପ,ୁ ା ମହା ି ସା ର ିତ ମହା ି YVY0527770

ପ ୁ /1015087 43 105 806ସଜିୁତ ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି JTV1493923
ୀ /1015088 41 105 807େସୗଦାମିନି ମହା ି ପି ଶରତ ମହା ି JTV1494376

ପ ୁ /1015089 36 105 808ଅଜିତ କମୁାର ମହା ି ପି ଶରତ ମହା ି JTV1494293
ପ ୁ /1035090 50 105 809ରଘନୁାଥ ପଧାନ ପି ହରି ପଧାନ JTV1708379
ୀ /1035091 37 105 810ଗରୁୁମିତ୍ ସିଂ ପି ଅମର ସିଂ YVY0746784

ପ ୁ /1035092 36 105 811ଲଖବୀର ସିଂ ପି ଅଜିତ୍ ସିଂ JTV1708312
ପ ୁ /1045093 39 105 812ମେନାଜ ଦ ପି ଅସୀତ କମୁାର ଦ YVY0811505
ୀ /1045094 55 105 813ଗିତା ଦ ସା ଅଜିତ କମୁାର ଦ YVY0528836

ପ ୁ /1045095 33 105 814ଟୁନା ଦ ପି ଅସୀତ କମୁାର ଦ YVY0900712
ପ ୁ /1045096 74 105 815ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହାପାତ YVY0429316
ୀ /1045097 67 105 816ମ ାକିନୀ ମହାପାତ ସା ବିର ନିାରାୟଣ ମହାପାତ YVY0429365

ପ ୁ /1045098 45 105 817େସୗେମ  ମହାପାତ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାପାତ YVY0429357
ପ ୁ /1045099 43 105 818ସମେର  ମହାପାତ ପି ବିର ନିାରାୟଣ ମହାପାତ YVY0429373
ୀ /1045100 48 105 819ଡଃ. ରଜନୀ ରାଓ ସା ଡ.ନାେଗଶର ରାଓ JTV1716851

ପ ୁ /1055101 54 105 820ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ ପି ଉେପ  ଦାସ YVY0900613
ୀ /1055102 50 105 821ଛବିରାଣୀ ଦାସ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ YVY0900621
ୀ /1055103 28 105 822ଦି ିମୟୀ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ YVY0900639

ପ ୁ /1065104 73 105 823ନାନୁ ଚ  େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା YVY0900647
ୀ /1065105 61 105 824ଗୀତା େବେହରା ସା ନାନୁ ଚ  େବେହରା YVY0900704

ପ ୁ /1065106 41 105 825ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ନାନୁ ଚ  େବେହରା YVY0900688
ପ ୁ /1065107 37 105 826ଲଳିତା କମୁାର େବେହରା ପି ନାନୁ ଚ  େବେହରା YVY0900696
ପ ୁ /1145108 24 105 827ସତିୃ ର ନ ନୟନ ପି ପେମାଦ ନାୟକ YVY1130244
ପ ୁ /1345109 23 105 828ମୀର ସରଦାରୀ ପି ମୀର କାସିମ YVY1254812
ପ ୁ /1875110 22 105 829ଶୀକା  କମୁାର ମହା ି - ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY1130301
ପ ୁ /1875111 23 105 830ଆଶୀଷ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY1130293
ପ ୁ /2045112 27 105 831ସମୁ  ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ YVY0852129
ପ ୁ /5375113 26 105 832ପରୂନ ଚଂଦ ବିସ୍ଵାଲ ବିସ୍ଵାଲ ପି ପତାପ ଚଂଦ ବିସ୍ଵାଲ YVY1247956
ୀ /582C5114 27 105 833ଶଭୁଶୀ ଦାଶ ସା େଜଯ୍ାତିରଞନ ଶତପଥୀ YVY1139427
ୀ /Plot no 85115 23 105 834ସଭୁସୀତା ତୀପାଠୀ ପି ମାନସ ର ନ ତୀପାଠୀ YVY1119742

ପ ୁ /8465116 49 105 835ପକାଶ ଖୁ ିଆ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ଖୁ ିଆ YVY1251149
ୀ /8475117 53 105 836ବୀନତା ଜାଲୀ ସା େକଦାର ଜାଲୀ YVY1251750
ୀ /8475118 32 105 837ଅନିତା ଜାଲି ସା ମେନାଜ କମୁାର ଜାଲି YVY1251230

ପ ୁ /8475119 39 105 838ପତଯ୍ଷୁ ଜାଲି ପି େକଦାର ଜାଲି YVY1251826
ୀ /8475120 20 105 839ପିତି ପଜ୍ଞା ଖୁ ିଆ ପି ପକାଶ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY1251172
ୀ /9995121 25 105 840ରଶୀ େରଖା ବାଣଆୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ବାଣଆୁ YVY0864355
ୀ /9995122 35 105 841ଗଲୁନାଜ େବଗମ ପି େଶଖ ହାଇଦର ବକ୍ସ YVY0852137
ପ ୁ /9995123 26 105 842ତାପସ କମୁାର େବେହରା ପି ସେ ାଷ େବେହରା YVY0852079
ପ ୁ /9995124 26 105 843େଶଖ ହୁେସନ ବକ୍ସ ପି େଶଖ ହାଇଦର ବକ୍ସ YVY0852145
ୀ /9995125 63 105 844ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମିତ ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମିତ YVY0852111
ପ ୁ /9995126 26 105 845େସଖ ସାହିଦ ପି େସଖ ଫିେରାଜ YVY0852087
ପ ୁ /02/2765127 24 105 846ଶକି୍ତପସାଦ ମହାରଣା ପି ଗେଣଶର ମହାରଣା YVY1227040
ୀ /999995128 30 105 847େବୖଜୟ ୀବାଳା ଦାସ - ରାଜକିେଶାର ସାହୂ YVY1130285
ୀ /7095129 34 105 848ନିମର୍ଳା ସାହୂ ସା େକୖଲାଶ ସାହୂ YVY1322627
ପ ୁ /No5130 19 105 849ଦିବ୍ଯାଜୀତ ସାଇଁ ମା ସ କୁ୍ତା ସାଇଁ YVY1322684
ପ ୁ /945131 50 105 850ମାଧବାନ  ପାଣୀ - ସଭୁଶୀ ପାଣୀ YVY1325018
ପ ୁ /.5132 26 106 1ଅଭିେଶକ ପଧାନ ପି ଭରତ ଚ  ପଧାନ YVY0821975
ୀ /05133 44 106 2େରଖାରାଣୀ ପଢ଼ୀ ସା ନିର ନ ପଢ଼ୀ YVY1065945
ୀ /05134 23 106 3େରନିଷା ପଢ଼ୀ ପି ନିର ନ YVY1065937
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ୀ /05135 22 106 4ମିନାକ୍ଷୀ ପଢ଼ୀ ପି ନିର ନ ପଢ଼ୀ YVY1065960
ପ ୁ /15136 30 106 5ସ ର କମୁାର ଅଗହରି ପି ରାମଜି ଅଗହରି YVY0690917
ୀ /15137 41 106 6ରାଜଲକ୍ଷୀ େବଉରା ସା ସେରାଜ େବଉରା YVY0691576

ପ ୁ /15138 29 106 7ରାେଜଶ କମୁାର ଜସୱାଲ ପି ଉମା ଶ ର ଜସୱାଲ YVY0690909
ପ ୁ /15139 29 106 8ରାହୁଲ କମୁାର େମୗରିୟା ପି ବଚୁଲାଲ େମୗରିୟା YVY0691550
ୀ /15140 37 106 9ଅରଚନା ଶମର୍ା ସା କୀ ା ଶମର୍ା YVY0690867

ପ ୁ /15141 39 106 10କୀ ା ଶମର୍ା ପି ଲକ୍ଷୀ ଚ  ଶମର୍ା YVY0690990
ୀ /25142 30 106 11ସ ନା ମହା ି ସା ସ ୟ ମହା ି YVY0721142
ୀ /35143 41 106 12ଡଲି ମଦୁୁଲି ସା ଡମରୁ ଧର ମଦୁୁଲି YVY0691329

ପ ୁ /45144 28 106 13ସମିୁତ ରାୟ ପି େଖାକନ ରାୟ YVY0691543
ପ ୁ /55145 27 106 14ସ ିପ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହା ି YVY0691568
ପ ୁ /065146 23 106 15ସରୂଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଆଶୀଷ କମୁାର ଦାସ YVY1170794
ପ ୁ /65147 27 106 16ରାେଜଶ େବେହରା ପି ସେୁରଶ େବେହରା YVY0691311
ୀ /75148 39 106 17ର ିତା େସଠୀ ସା ପିତାମର େସଠୀ YVY0690925

ପ ୁ /85149 84 106 18ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ଦାସ YVY0852152
ୀ /85150 39 106 19ଚେମଲି େଦବୀ ସା ଭୂଷଣ ପାଶୱାନ YVY0691642
ୀ /85151 40 106 20ଉବର୍ ଶୀ େଦବୀ ସା େକୖଳାସ ପାଶୱାନ YVY0691428
ୀ /95152 75 106 21େସନ୍ହମୟୀ ପ ନାୟକ ସା ବିଳାସ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0691030

ପ ୁ /95153 53 106 22ସଦୁୀ  ପ ନାୟକ ପି ବିଳାସ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0691022
ପ ୁ /95154 35 106 23ସେ ାଷ କମୁାର ସାହାଣୀ ପି େକୖଳାସ ପସାଦ ସାହାଣୀ YVY0690735
ୀ /105155 33 106 24ପବିତା ପଢିହାରୀ ସା ସରଣ ପଢିହାରୀ YVY0690834

ପ ୁ /115156 28 106 25ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ପାତ ପି ସନାତନ ପାତ YVY0721233
ପ ୁ /125157 29 106 27ରବୀ  ଜାଲି ପି େକଶବ ଜାଲି YVY0721100
ୀ /125158 27 106 28ମମତା ଜାଲି ପି େକଶବ ଜାଲି YVY0721118
ୀ /135159 44 106 29ଜୟଶୀ ଶତପଥୀ ସା କଲୁୁ ଶତପଥୀ YVY0691055
ୀ /135160 35 106 30ରଶିେରଖା ଶତପଥୀ ସା ଅଭିରାମ ଶତପଥୀ YVY0691048

ପ ୁ /145161 29 106 31ସନିୁଲ େବେହରା ପି ଅେଶାକ େବେହରା YVY0721167
ପ ୁ /165162 28 106 32ସତଯ୍ଜିତ୍ ପରିଡା ପି ଭଗବାନ ପରିଡା YVY0721209
ୀ /175163 27 106 33ଅନୁପମା େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା YVY0690784

ପ ୁ /185164 39 106 34ବିଶଜିତ ମହାପାତ ପି ବନମାଳି ମହାପାତ YVY0690685
ପ ୁ /185165 73 106 35ବନମାଳି ମହାପାତ ପି ସନୁାମାଳି ମହାପାତ YVY0690693
ପ ୁ /185166 47 106 36େକଦାରନାଥ ମହାପାତ ପି ବନମାଳି ମହାପାତ YVY0783365
ୀ /185167 45 106 37ବିନିତା ମହାପାତ ସା େକଦାରନାଥ ମହାପାତ YVY0783357
ୀ /195168 35 106 38ଅମିତା ମହା ି ସା େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0690644
ୀ /195169 35 106 39େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ବିଶଜୀତ ମହାପାତ YVY0690552
ୀ /205170 29 106 40ସରିତା ଆଗାହାରୀ ପି ରାଜକମୁାର ଆଗାହାରୀ YVY0721134
ୀ /205171 27 106 41ବବିତା ଆଗାହାରୀ ପି ରାଜକମୁାର ଆଗାହାରୀ YVY0721126

ପ ୁ /205172 26 106 42ରଵୀ କମୁାର ଆଗହୃରୀ ମା ସରିତା ଆଗହୃରୀ YVY1275833
ୀ /205173 54 106 43ରଜନୀ େଜନା ସା ବିପିନି େଜନା YVY0690776

ପ ୁ /215174 46 106 44େଦବି ପସାଦ ମହା ି ପି ରେମଶ ମହା ି YVY0691360
ପ ୁ /215175 31 106 45ଚ ି ପସାଦ ମହା ି ପି ରେମଶ ମହା ି YVY0691337
ୀ /225176 33 106 46ସମିୁତା ସାହୁ ସା ନାରାଣ ସାହୁ YVY0691279
ୀ /235177 34 106 47ଅମିତା ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି YVY0691436
ୀ /245178 31 106 48ରୁବି ନାୟକ ସା ରାେକଶ ନାୟକ YVY0691253
ୀ /245179 27 106 49ପଜୂା େରଡି ପି କି ା େରଡି YVY0691659

ପ ୁ /255180 29 106 50ସମିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶରତ ଚ  ରାଉତ YVY0691667
ପ ୁ /265181 22 106 51ଆକାଶ ରାଉତ ପି ସଦୁଶର୍ନ ରାଉତ YVY1277359
ପ ୁ /265182 33 106 52ବିେବକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାମ ଚ  ସାଇଁ YVY0691675
ପ ୁ /265183 29 106 53ଆନ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାମ ଚ  ସାଇଁ YVY0691238
ପ ୁ /275184 40 106 54ନେରଶ ଚ  ରାଉତ ପି ପଭାକର ରାଉତ YVY0691394
ୀ /275185 35 106 55ଝିନୁବାଳା ରାଉତ ସା ନେରଶ ଚ  ରାଉତ YVY0691378
ପ ୁ /295186 32 106 56ଲି ନ କମୁାର ବଳ ପି ପରିକ୍ଷିତ ବଳ YVY0098533
ପ ୁ /295187 28 106 57ଅମନ କମୁାର ବଳ ପି ପରିକ୍ଷିତ ବଳ YVY0690669
ୀ /295188 50 106 58ସସିତା ପଧାନ ସା ଛବି  ପଧାନ JTV2684975
ୀ /295189 43 106 59ବବିତା ପଧାନ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ପଧାନ JTV2684967
ୀ /295190 41 106 60ବିଣାପାଣି ପଧାନ ସା ଧରଣୀଧର ପଧାନ YVY0098541
ୀ /295191 38 106 61ଧରିତୀ ପଧାନ ସା କରୁଣାକର ପଧାନ YVY0691170
ପ ୁ /295192 33 106 62େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ପଧାନ ପି ଜନା ର୍ ନ ପଧାନ YVY0691345
ୀ /295193 29 106 63ନିକିତା ପଧାନ ପି ଛବି  ପଧାନ YVY0690677
ପ ୁ /295194 26 106 64ସୟୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଛବି  ପଧାନ YVY1065994
ୀ /295195 78 106 65ଜାେଜ୍ଞଶରୀ ପଧାନ ସା ଫକାଚା  ପଧାନ OR/06/043/060368
ପ ୁ /295196 53 106 66ପ ୁ ର୍ଚ  ପଧାନ ପି ଫକାଚା  ପଧାନ OR/06/043/060371
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ପ ୁ /295197 50 106 67ଧରଣିଧର ପଧାନ ପି ଫକାଚା  ପଧାନ OR/06/043/060372
ପ ୁ /295198 46 106 68କରୁଣାକର ପଧାନ ପି ଫକାଚା  ପଧାନ OR/06/043/060373
ପ ୁ /305199 32 106 69ସତଯ୍ପକାଶ ମହାପାତ ପି ଶରତ କମୁାର ମହାପାତ YVY0100040
ପ ୁ /305200 80 106 70ଧିନାଚା  ପଧାନ ପି ବନମାଳି ପଧାନ JTV1520329
ୀ /305201 71 106 71କସୁମୁ ପଧାନ ସା ଧୀନାଚା  ପଧାନ OR/06/043/060209

ପ ୁ /305202 53 106 72ବିଶମର ପଧାନ ପି ଧୀନାଚା  ପଧାନ OR/06/043/060378
ପ ୁ /305203 50 106 73କାଶନିାଥ ପଧାନ ପି ଧୀନାଚା  ପଧାନ JTV1519917
ୀ /305204 48 106 74ଅଂଜଳି ପଧାନ ସା ବିଶମର ପଧାନ JTV1520345
ୀ /305205 44 106 75ସପନ୍ାରାଣୀ ପଧାନ ସା କାଶନିାଥ ପଧାନ JTV1519966
ୀ /315206 57 106 76କବିତା ମହାଳିକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହାଳିକ YVY0100065
ୀ /315207 32 106 77ତିଥିରୂପା ମହାଳିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାଳିକ YVY0100057

ପ ୁ /315208 31 106 78ସତଯ୍ ପକାଶ ମହାଳିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାଳିକ YVY0690727
ୀ /325209 68 106 79େରବତୀ ରାଉତ ସା େକଦାର ରାଉତ OR/06/043/060385

ପ ୁ /325210 52 106 80ପତାପ ରାଉତ ପି େକଦାର ରାଉତ OR/06/043/060386
ୀ /325211 35 106 81ରଜନୀ ରାଉତ ପି େକଦାର ରାଉତ YVY0098566

ପ ୁ /325212 34 106 82ମ ି  ରାଉତ ପି େକଦାର ରାଉତ JTV2685535
ୀ /335213 24 106 83େଦବସିତା ମହା ି ପି ପଦିପ ମହା ି YVY0966630

ପ ୁ /335214 57 106 84ପଦିପ ମହା ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା ି OR/06/043/060391
ୀ /335215 51 106 85ତରୁଲତା ମହା ି ସା ପଦିପ ମହା ି JTV1520170

ପ ୁ /335216 26 106 86ଅଭିେଶକ ମହା ି ପି ପଦିପ କମୁାର ମହା ି YVY0900936
ପ ୁ /335217 42 106 87ଶତିୃ ରଂଜନ ନାୟକ ପି ସବୁଳ ଚରଣ ନାୟକ YVY0966648
ପ ୁ /335218 37 106 88େଦବାଶଷି ପିୟଦଶର୍ୀ ପି ଭରତ ଚ  ସାଇଁ JTV1580562
ୀ /335219 25 106 89ଦିପିକା ରାଉତ ପି ଋଷିନାଥ ରାଉତ YVY0966481

ପ ୁ /335220 38 106 90ସଂଜୟ ସାଓ ପି େକୖଳାସ ନାଥ ସାଓ YVY0098608
ପ ୁ /335221 33 106 91ସନିୁଲ କମୁାର ସାଓ ପି ଶତିଲ ସାଓ YVY0098616
ପ ୁ /335222 70 106 92ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ ପି େଦୖତାରୀ ସାଇଁ JTV1520394
ପ ୁ /335223 68 106 93ଭରତ ଚ  ସାଇଁ ପି ବନମାଳି ସାଇଁ OR/06/043/060389
ୀ /335224 66 106 94ସାବିତୀ ସାଇଁ ସା ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/060353
ୀ /335225 62 106 95ନମିତା ସାଇଁ ସା ରାମଚ  ସାଇଁ OR/06/043/060388
ୀ /335226 60 106 96ଶାରଳା ସାଇଁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ JTV1520402
ୀ /335227 55 106 97କାଦମିନୀ ସାଇଁ ସା ଭରତ ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/060390

ପ ୁ /335228 47 106 98ସ ୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1519644
ପ ୁ /335229 44 106 99ର ନ ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1519651
ପ ୁ /335230 42 106 100ର ନ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ JTV1519636
ପ ୁ /335231 40 106 101ନିର ନ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ JTV1519925
ପ ୁ /335232 38 106 102ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନାରଣ କମୁାର ସାଇଁ JTV2685097
ପ ୁ /335233 37 106 103ମେନାର ନ ସାଇଁ ପି ରାମ ଚ  ସାଇଁ JTV1641513
ୀ /335234 35 106 104େବୖଶାଳୀ ସାଇଁ ସା ମେନାର ନ ସାଇଁ YVY0900886
ୀ /335235 34 106 105େମାନାଲିସା ସାଇଁ ସା େଦବାଶଷି ପିୟଦଶର୍ୀ MDL2109536
ୀ /335236 33 106 106େସୗମଯ୍ାମିତା ସାଇଁ ପି ଭରତ ଚ  ସାଇଁ YVY0811448
ୀ /335237 33 106 107ସସୁତୃା ସାଇଁ ସା ନିର ନ ସାଇଁ YVY0900878
ୀ /335238 30 106 108ମେହଶତା ସାଇଁ ସା ଲଷୀଧର ସାଇଁ YVY0966556
ୀ /335239 29 106 109ରୂପାଲି ସାଇଁ ସା ର ନ ସାଇଁ YVY0966465

ପ ୁ /345240 44 106 110ଏମ.ଡି ଅଲିଆସ ପି ଅବଦୁଲ ରଉତା YVY0337782
ପ ୁ /345241 48 106 111ମେନାର ନ ବାହିନୀପତି ପି ଭିମେସନ ରଥ YVY0337766
ପ ୁ /345242 48 106 112ତପନ ଦଳାଇ ପି େବଣଧୁର ଦଳାଇ JTV1520378
ପ ୁ /345243 35 106 113ସୟଦ େହାେସନ ପି ଏମ.ଡି ଅଲିଆସ YVY0283077
ପ ୁ /345244 55 106 114ଅଖିଳ ର ନ ମହାପାତ ପି ମାୟାଧର ମହାପାତ YVY0283085
ପ ୁ /345245 34 106 115େସୗରଜିତ ମହାପାତ ପି ମେନାର ନ ମହାପାତ YVY0283093
ପ ୁ /345246 61 106 116ଜୟ  କମୁାର ପଧାନ ପି ଅନ  ପଧାନ OR/06/043/060399
ୀ /345247 48 106 117ସଜୁାତା ପଧାନ ସା ଶଶୁା  ପଧାନ YVY0933796
ୀ /345248 47 106 118ନିେବଦିତା ପଧାନ ସା ଜୟ  କମୁାର ପଧାନ JTV1520485
ୀ /345249 37 106 119ନିହାରୀକା ପଧାନ ସା େସୗରଭ ର ନ ପଧାନ YVY0337774
ପ ୁ /345250 33 106 120ପସନଜିତ ପଧାନ ପି ପଶା  କମୁାର ପଧାନ YVY0283101
ପ ୁ /345251 30 106 121ଅଭିେଷକ ପଧାନ ପି େହମ  ପଧାନ YVY0900787
ୀ /345252 26 106 122ଜାଜ୍ଞେସନୀ ପଧାନ ପି ଜୟ  କମୁାର ପଧାନ YVY0933598
ପ ୁ /345253 23 106 123େଜାେନଶ ପଧାନ ପି ଜୟ  କମୁାର ପଧାନ YVY1035237
ପ ୁ /345254 70 106 124ଶରତ ପଧାନ ପି ଅନ  ପଧାନ OR/06/043/060394
ପ ୁ /345255 66 106 125େହମ  ପଧାନ ପି ଅନ  ପଧାନ OR/06/043/060396
ୀ /345256 64 106 126ସ ର୍ଲତା ପଧାନ ସା ଶରତ ପଧାନ OR/06/043/060395
ୀ /345257 55 106 127ଗୀତା ଳି ପଧାନ ସା େହମ  ପଧାନ OR/06/043/060397
ୀ /345258 54 106 128ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ପଶା  ପଧାନ OR/06/043/060398
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ପ ୁ /345259 53 106 129ସଶୁା  କମୁାର ପଧାନ ପି ଅନ  ପଧାନ OR/06/043/060401
ୀ /345260 46 106 130ସଜୁାତା ପଧାନ ସା ଶସୁା  ପଧାନ JTV1520477

ପ ୁ /345261 40 106 131େସୗରଭ ରଂଜନ ପଧାନ ପି ଶରତ ପଧାନ JTV1520469
ପ ୁ /345262 75 106 132ହାଡିବଂ ୁ ସାମଲ ପି ବହବ ସାମଲ JTV1520493
ପ ୁ /345263 45 106 133ଅରୁଣ ସିଂ ପି ରାେମଶର ସିଂ YVY0283069
ୀ /355264 65 106 134େଗାଲାପ େଦଇ ସା ବି ୁ ଚରଣ ପଧାନ YVY0811430
ୀ /355265 33 106 135ପ ୁ ଲତା ପଧାନ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ପଧାନ YVY0547265

ପ ୁ /355266 31 106 136ପଦୁମନ୍ କମୁାର ପଧାନ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପଧାନ YVY0547273
ପ ୁ /355267 74 106 137ବି ୁଚରଣ ପଧାନ ପି କା ାଳି ପଧାନ JTV1519578
ପ ୁ /355268 41 106 138ପସନନ୍  କମୁାର ପଧାନ ପି ବି ୁଚରଣ ପଧାନ JTV1519594
ପ ୁ /355269 37 106 139ଯଧିୁ ିର ସାହୁ ପି ବାଉରୀବ ୁ ସାହୁ YVY0811422
ୀ /365270 80 106 140ପଭାମୟୀ ମହା ି ସା ବୀର କିେଶାର ମହା ି JTV2684413

ପ ୁ /365271 50 106 141ର ନ କିେଶାର ମହା ି ପି ବୀରକିେଶାର ମହା ି JTV2684702
ୀ /365272 45 106 142ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ର ନ କିେଶାର ମହା ି JTV2684405
ୀ /365273 40 106 143ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ବୀରକିେଶାର ମହା ି JTV2684710

ପ ୁ /375274 37 106 144ଦୀପକ ପଧାନ ପି ମନେମାହନ ପଧାନ JTV1645944
ୀ /375275 52 106 145କାଦମିନୀ ସାସମଲ ପି କା ିର୍କ ସାସମଲ JTV2684520

ପ ୁ /375276 47 106 146ପଦୀପ ସାସମଲ ପି କା ିର୍କ ସାସମଲ YVY0098640
ପ ୁ /375277 42 106 147ପକାଶ ସାସମଲ ପି କା ିର୍କ ସାସମଲ JTV2684496
ପ ୁ /385278 52 106 148ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପରିଜା ପି ଜୟରାମ ପରିଜା JTV1521491
ୀ /385279 48 106 149ମ ଲୁତା ପରିଜା ସା ବିଭୁତି ପରିଜା JTV1521483

ପ ୁ /395280 41 106 150ଦିଲିପ କମୁାର େବଉରା ପି କଳୁମଣି େବଉରା JTV1520519
ପ ୁ /395281 49 106 151ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ YVY0547281
ପ ୁ /395282 38 106 152ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ YVY0283135
ୀ /395283 35 106 153ଝରଣା ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ YVY0547521

ପ ୁ /395284 35 106 154ହରି  ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ YVY0547539
ୀ /395285 41 106 155କ ନା ମଦୁୁଲି ସା ବିକମ ପଧାନ YVY0098665

ପ ୁ /395286 64 106 156ସେୁବାଧ ପଧାନ ପି ବସ  ପଧାନ YVY1254788
ପ ୁ /395287 61 106 157ଭରତ ପଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପଧାନ OR/06/043/060420
ୀ /395288 54 106 158ଜୟ ି ପଧାନ ସା ବସ  ପଧାନ JTV2721694

ପ ୁ /395289 48 106 159ଶଶିରି ପଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପଧାନ JTV2721918
ୀ /395290 45 106 160ଅମିତା ପଧାନ ସା ଭରତ ପଧାନ JTV2721686
ୀ /395291 41 106 161ଲକ୍ଷୀପିୟା ପଧାନ ସା ଶଶିରି ପଧାନ JTV2554798
ୀ /395292 41 106 162ସଚିୁତା ପଧାନ ସା ଅେଶାକ ପଧାନ YVY0098673

ପ ୁ /395293 41 106 163ପିୟର ନ ପଧାନ ପି ଅନାମ ପଧାନ YVY0708693
ୀ /395294 39 106 164ପିତିରାଣୀ ପଧାନ ସା ପିୟ ନ ପଧାନ YVY0935171
ୀ /395295 35 106 165ସରଣିକା ପଧାନ ସା ଚି  ରଂଜନ ପଧାନ JTV2554780

ପ ୁ /395296 32 106 166େସୗମଯ୍ ର ନ ପଧାନ ପି ସେୁବାଧ ପଧାନ YVY0098657
ୀ /395297 32 106 167ସଶୁୀ ର ନ ପଧାନ ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ପଧାନ YVY0283127
ୀ /395298 31 106 168ଦୀପିକା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପଧାନ ସା ରଶୀ ର ନ ପଧାନ YVY0547547

ପ ୁ /395299 69 106 169ବସ  ପଧାନ ପି କୁ  ପଧାନ OR/06/043/060414
ୀ /395300 62 106 170ବାସ ି ପଧାନ ସା ସରୁଥ ପଧାନ OR/06/043/060411
ୀ /395301 59 106 171ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା ଅନାମ ପଧାନ OR/06/043/060409

ପ ୁ /395302 53 106 172ବିକମ ପଧାନ ପି ବଂଶଧିର ପଧାନ OR/06/043/060421
ପ ୁ /395303 45 106 173ଅେଶାକ ପଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପଧାନ JTV1520527
ପ ୁ /395304 43 106 174ରଶୀର ନ ପଧାନ ପି ବସ କମୁାର ପଧାନ JTV1519933
ପ ୁ /395305 43 106 175ସତଯ୍ରଂଜନ ପଧାନ ପି ସରୁଥ ପଧାନ JTV1520006
ପ ୁ /395306 42 106 176ଚିତରଂଜନ ପଧାନ ପି ସରୁଥ ପଧାନ JTV1519826
ପ ୁ /395307 41 106 177ସତିୃର ନ ପଧାନ ପି ବସ  ପଧାନ JTV1519834
ୀ /395308 39 106 178ପଦିନି ପଧାନ ପି ସରୁଥ ପଧାନ JTV1520436
ୀ /405309 35 106 179ଲକ୍ଷୀପିୟା ଜାଲି ସା ବିଜୟ ଜାଲି YVY0283374
ପ ୁ /405310 56 106 180େଯାେଗ  ପଶାୟତ ପି ଧଳୁ ପଶାୟତ JTV2685220
ପ ୁ /405311 50 106 181ରବି  ପଶାୟତ ପି ଧଳୁ ପଶାୟତ JTV2684918
ୀ /405312 49 106 182ପ ୁ ିର୍ମା ପଶାୟତ ସା େଯାେଗ  ପଶାୟତ YVY0811414
ୀ /405313 46 106 183ମମତା ପଶାୟତ ସା ରବି ପଶାୟତ JTV2684900
ପ ୁ /405314 27 106 184େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ପଶାୟତ ପି େଯାେଗ  ପଶାୟତ YVY0900977
ପ ୁ /415315 55 106 185ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ଦୁଆରି େବେହରା JTV2554574
ୀ /415316 47 106 186ଆେଲାକ ପଭା ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ JTV2554566
ପ ୁ /415317 34 106 187େଗୗତମ ଦ ପି ନାରାୟଣ ଦ YVY0283382
ପ ୁ /415318 42 106 188ମିଲାଲିୟନ ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପ ନାୟକ YVY0691725
ପ ୁ /415319 58 106 189ସେୁର  ପଧାନ ପି ଉଛବ ପଧାନ OR/06/043/060542
ୀ /415320 50 106 190କନୁା ପଧାନ ସା ଧନୁା ପଧାନ OR/06/043/060541
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ପ ୁ /415321 46 106 191ମକରଧଜ ପଧାନ ପି ଅେଲଖ ପଧାନ OR/06/043/060544
ୀ /415322 45 106 192ପଭାତୀ ପଧାନ ସା ମକରଧଜ ପଧାନ JTV1520279
ୀ /415323 26 106 193ଏଲିନା ପଧାନ ମା କନୁା ପଧାନ YVY1066000

ପ ୁ /415324 23 106 194ରୁଦନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଛବି  ପଧାନ YVY1040757
ପ ୁ /415325 23 106 195ସିପନୁ ପଧାନ ପି ଅରୁଣ ପଧାନ YVY1040773
ପ ୁ /415326 80 106 196ଅେଲଖ ପଧାନ ପି ଉଛବ ପଧାନ OR/06/043/060538
ୀ /415327 70 106 197ପତିମା ପଧାନ ସା ଅେଲଖ ପଧାନ YVY0811406
ୀ /415328 49 106 198ଆରତୀ ପଧାନ ସା ସରୁ ପଧାନ OR/06/043/060543

ପ ୁ /415329 40 106 199ପ ୁ ର୍ଚ  ପଧାନ ପି ଅେଲଖ ପଧାନ JTV1520139
ପ ୁ /415330 39 106 200ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ରାଉତ ପି ଭାଗବତ ରାଉତ YVY0811380
ପ ୁ /415331 37 106 201ସେରାଜ ରାଉତ ପି ଭାଗବତ ରାଉତ JTV2554582
ୀ /415332 37 106 202ପିୟମଦା ରାଉତ ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ରାଉତ YVY0811398

ପ ୁ /425333 56 106 203ଜ୍ଞାନରଂଜନ ଭୂୟଁା ପି େକୖଳାସ ଚ  ଭୂୟଁା YVY0098681
ୀ /435334 75 106 204େରବତୀ ଭୁୟଁା ସା େକୖଳାସ ଭୁୟଁା OR/06/043/060423

ପ ୁ /435335 65 106 205ଚିତର ନ ଭୁୟଁା ପି େକୖଳାସ ଭୁୟଁା OR/06/043/060424
ୀ /435336 60 106 206ବାସ ି ଭୁୟଁା ସା ଚିତର ନ ଭୁୟଁା OR/06/043/060425

ପ ୁ /435337 56 106 207ମେନାରଂଜନ ଭୂୟଁା ପି େକୖଳାସ ଚ  ଭୂୟଁା YVY0708735
ୀ /435338 40 106 208ଇତିଶୀ ଭୂୟଁା ସା ଜ୍ଞାନରଂଜନ ଭୂୟଁା YVY0098699

ପ ୁ /435339 38 106 209ବିଶକଲଯ୍ାଣ ଭୂୟଁା ପି ଚି ର ନ ଭୂୟଁା JTV2721827
ୀ /435340 32 106 210ସଭୁଦା ଭୂୟଁା ସା ମେନାର ନ ଭୂୟଁା YVY0098707
ୀ /445341 74 106 211ଉବର୍ ସୀ ମହାପାତ ସା ଲି ରାଜ ମହାପାତ OR/06/043/060428
ୀ /445342 49 106 212ବ ନା ମହାପାତ ସା ସୀମାଚଳ ମହାପାତ YVY0098756

ପ ୁ /445343 52 106 213ସୀମାଚଳ ମହାପାତ ପି ଲି ରାଜ ମହାପାତ OR/06/043/060429
ପ ୁ /445344 50 106 214ସେୁଦଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଲି ରାଜ ମହାପାତ OR/06/043/060430
ୀ /445345 41 106 215ରଶୀତା ମହାପାତ ସା ସେୁଦଶ କମୁାର ମହାପାତ YVY0691741
ୀ /455346 81 106 216ପମିଳା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପଶା  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0098764

ପ ୁ /455347 58 106 217ଜୟ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଶା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0098772
ପ ୁ /455348 55 106 218ସନ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଶା  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1645928
ୀ /455349 54 106 219ସ ଯ୍ାରାଣି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଜୟ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0098780

ପ ୁ /455350 49 106 220ପଭୁଦ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଶା  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1557172
ୀ /455351 47 106 221ବବିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସନ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1645910

ପ ୁ /455352 46 106 222େଦବଦ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଶା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/060597
ପ ୁ /465353 76 106 223େଦେବ ନାଥ ପ ା ପି ନବକିେଶାର ପ ା OR/06/043/060439
ପ ୁ /465354 66 106 224ପସନନ୍ କମୁାର ପ ା ପି ନବ କିେଶାର ପ ା JTV2721660
ୀ /465355 60 106 225ତରୁବାଳା ପ ା ସା ପସନନ୍ କମୁାର ପ ା JTV2721769
ୀ /465356 36 106 226ମନୁମନୁ ପ ା ପି ପସନନ୍ କମୁାର ପ ା JTV2721751

ପ ୁ /465357 31 106 227େସୗରଜିତ ପ ା ପି ପସନନ୍ କମୁାର ପ ା YVY0691089
ପ ୁ /475358 51 106 228ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବଉରା ପି ଗ ବର୍  େବଉରା YVY0811364
ୀ /475359 41 106 229ଅ ଳୀ େବଉରା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବଉରା JTV2554319

ପ ୁ /475360 66 106 230ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଭୂୟଁା ପି ବି ୁ ଚରଣ ଭୂୟଁା JTV2554558
ୀ /475361 54 106 231ଜୟ ୀ ଭୂୟଁା ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଭୂୟଁା JTV2554541
ପ ୁ /475362 55 106 232ଦାେମାଦର ଦଳାଇ ପି ଶୀଧର ଦଳାଇ JTV1520311
ୀ /475363 45 106 233ଜଯ୍ା ନ୍ା ଦଳାଇ ସା ଦାେମାଦର ଦଳାଇ JTV1552066

ପ ୁ /475364 56 106 234ନେରଶ କମୁାର ଦାସ ପି େବୖକୁ  ନାଥ ଦାସ JTV2554517
ପ ୁ /475365 31 106 235ପଭାତ ମହାରଣା ପି ଚ ୁ ର୍ଭୂଜ ମହାରଣା YVY0547455
ପ ୁ /475366 51 106 236ସଶୁା  କମୁାର ପରିଡା ପି େଯାେଗ  ନାଥ ପରିଡା YVY0811372
ପ ୁ /475367 43 106 237ଅମୀୟ ରଂଜନ ପଧାନ ପି ସେବର୍ ଶର ପଧାନ JTV2554509
ୀ /485368 55 106 238ଶା ିଲତା ଓଝା ସା ଦାଶରଥି ଓଝା OR/06/043/052819

ପ ୁ /495369 62 106 239ଜଗନନ୍ ାଥ ବହା ପି ସିମାଚଳ ବହା OR/06/043/060437
ୀ /495370 55 106 240ଉସାରାଣୀ ବହା ସା ଜଗନନ୍ାଥ ବହା OR/06/043/060438
ୀ /495371 37 106 241ମନୀଷା ବହା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ବହା YVY0283143
ପ ୁ /505372 48 106 242େକ. ରମନା ା  ପି େକ, ବାଲାେକାଟାୟା  JTV1580463
ପ ୁ /505373 54 106 243େକ. ବାଲା େକାଟାୟା ପି େକ ଏକାେଟଲି JTV1580455
ପ ୁ /505374 34 106 244ସବୁତ କମୁାର ଓଝା ପି ଦାଶରଥି ଓଝା JTV2684645
ପ ୁ /505375 27 106 245ସବୁାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଖେଗଶର ସାହୁ YVY0691626
ପ ୁ /505376 65 106 246ଖେଗଶର ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/061137
ୀ /505377 60 106 247କାମିନୀ ସାହୁ ସା ଖେଗଶର ସାହୁ OR/06/043/061138
ପ ୁ /505378 34 106 248ଶ ଷର୍ଣ ସାହୁ ପି ଖେଗଶର ସାହୁ JTV2685527
ୀ /505379 31 106 249ପଭାତୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଖେଗଶର ସାହୁ YVY0394486
ୀ /505380 29 106 250ପମିଳା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଖେଗଶର ସାହୁ YVY0394494
ପ ୁ /515381 49 106 251ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ ପି େଗାପୀନାଥ ଦାସ JTV2554673
ୀ /515382 44 106 252ମିନତୀ ଦାସ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ JTV2554491
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ପ ୁ /515383 52 106 253ମେହଶ ରଂଜନ ଦ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦ JTV1580521
ୀ /515384 45 106 254େମୗସମୁୀ ଦ ସା ମେହଶ ଦ JTV1580539
ୀ /515385 29 106 255ମ ାକିନୀ ମହା ି ସା ପତାପ କମୁାର ମହା ି YVY1158237

ପ ୁ /515386 67 106 256ଶ ନୁାଥ ସାହୁ ପି ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ JTV1707702
ୀ /515387 57 106 257ସକୁା ି ସାହୁ ସା ଶ  ୁସାହୁ JTV1707850
ୀ /515388 38 106 258ଶା ିଲତା ସାହୁ ପି ଶ ନୁାଥ ସାହୁ YVY0098814

ପ ୁ /515389 36 106 259ମାନସ ସାହୁ ପି ଶ ନୁାଥ ସାହୁ YVY0098822
ୀ /515390 38 106 260ପିୟତମା ସାଇଁ ସା ରଶୀକା  ସାଇଁ YVY0547349

ପ ୁ /525391 35 106 261ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା JTV2684744
ୀ /525392 46 106 262ରୀତା ମହା ି ସା କାହନ୍  ୁମହା ି YVY0098848

ପ ୁ /525393 41 106 263ରେମଶ ପ ିତ ପି ଶରିିକିେଶାନ ପ ିତ JTV2554475
ୀ /525394 52 106 264ଗୀତାରାଣି ପଧାନ ସା ଗିରିଶ ଚ  ପଧାନ OR/06/043/060358

ପ ୁ /525395 36 106 265ଘନଶଯ୍ାମ ପଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପଧାନ JTV2554483
ୀ /525396 34 106 266ଗାୟତୀ ପଧାନ ପି ଗିରିଶ ଚ  ପଧାନ YVY0098855

ପ ୁ /525397 30 106 267ଜ୍ଞାନ ଚା  ପଧାନ ପି ଗିରିଶ ଚ  ପଧାନ YVY0547364
ପ ୁ /525398 28 106 268ଗଗନ ପଧାନ ପି ଗିରିଶ ଚ  ପଧାନ YVY0547356
ପ ୁ /525399 58 106 269ଗିରିଶଚ  ପଧାନ ପି ସକୁେଦବ ପଧାନ JTV1520501
ପ ୁ /525400 45 106 270ମେନାଜ ସାହୁ ପି େଦବଲାଲ ସାହୁ YVY0100081
ପ ୁ /525401 41 106 271ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାଓ ପି େଦେୟାଲାଲ ସାଓ JTV2554533
ୀ /525402 45 106 272ଶଭୁା ି ଶମର୍ା ସା େଭାଲାନାଥ ଶମର୍ା JTV1627199

ପ ୁ /525403 33 106 273ମନୁା ଶମର୍ା ପି ବାଚା ଶମର୍ା JTV2554525
ପ ୁ /525404 32 106 274ଅ ଲ ଶମର୍ା ପି େଭାଳା ଶମର୍ା YVY0283150
ୀ /525405 29 106 275ପି ି  ଶମର୍ା ସା ଅ ଲ ଶମର୍ା YVY0966523

ପ ୁ /525406 24 106 276ଚ ନ ଶମର୍ା ପି େଭାଳାନାଥ ଶମର୍ା YVY0966515
ପ ୁ /535407 60 106 277ନଟବର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ YVY0100107
ୀ /535408 54 106 278ପଭାସିନି ଦାସ ସା ନଟବର ଦାସ YVY0100099

ପ ୁ /535409 30 106 279ପେରଶ କମୁାର ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ YVY0547372
ପ ୁ /535410 75 106 280ଜନା ର୍ନ ମହାରଣା ପି େଦୗଲତ ମହାରଣା OR/06/043/060433
ୀ /535411 65 106 281ବିଦୂଲତା ମହାରଣା ସା ଜନା ର୍ନ ମହାରଣା OR/06/043/060434
ୀ /535412 30 106 282ପଜ୍ଞା ପରମିତା ସାଇଁ ସା ପକାଶ ଚ  ସାଇଁ YVY0900993

ପ ୁ /545413 72 106 283େଦୖତାରି ମହାରଣା ପି େଦୗଲତ ମହାରଣା OR/06/043/060442
ପ ୁ /545414 60 106 284ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଦାେମାଦର ମହାରଣା YVY1259662
ୀ /545415 50 106 285ଚିନୟୀ ମହାରଣା ସା ଦିଲୀପ ମହାରଣା OR/06/043/060445

ପ ୁ /545416 47 106 286ଦୀପକ ମହାରଣା ପି ଦାେମାଦର ମହାରଣା OR/06/043/060446
ୀ /545417 44 106 287ସତିୃେରଖା ମହାରଣା ସା ଦୀପକ ମହାରଣା JTV1520410

ପ ୁ /545418 40 106 288ପଦୀପ ମହାରଣା ପି ଜନା ର୍ନ ମହାରଣା JTV1520386
ପ ୁ /545419 39 106 289ସ ିବ ମହାରଣା ପି ଜନାଦର୍ ନ ମହାରଣା JTV1643618
ୀ /545420 39 106 290ଲହରୀ ମହାରଣା ସା ପଦୀପ ମହାରଣା YVY0098897

ପ ୁ /545421 39 106 291ଦିେନଶ ମହାରଣା ପି ଦଇତାରୀ ମହାରଣା JTV1634385
ୀ /545422 38 106 292ଦୀ ିମୟୀ ମହାରଣା ସା ଦୀେନଶ ମହାରଣା YVY0100115

ପ ୁ /555423 70 106 293ଅରକି୍ଷତ ମହାରଣା ପି ନିଧି ମହାରଣା OR/06/043/060462
ୀ /555424 62 106 294ବନିତା ମହାରଣା ସା ଅରକି୍ଷତ ମହାରଣା OR/06/043/060463
ୀ /555425 25 106 295ସତିୁେରଖା ମହାରାଣା ସା ପସନ ମହାରାଣା YVY1148360

ପ ୁ /555426 22 106 296ଆନ  ମହାରଣା ପି ବିନ ମହାରଣା YVY1150358
ପ ୁ /555427 40 106 297ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା ପି ମୀନ ମହାରଣା YVY0283168
ୀ /555428 36 106 298ସପନ୍ା ମହାରଣା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା YVY0283184

ପ ୁ /555429 32 106 299ପଦୀପ ମହାରଣା ପି ଅରକି୍ଷତ ମହାରଣା YVY0283176
ୀ /565430 82 106 300େସୗଦାମିନୀ ମହାରଣା ସା ବାନା ମହାରଣା OR/06/043/060479

ପ ୁ /565431 80 106 301ଚ ମଣି ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାରଣା OR/06/043/060468
ପ ୁ /565432 75 106 302ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହାରଣା OR/06/043/060475
ୀ /565433 71 106 303ପମିଳା ମହାରଣା ସା ରଘନୁାଥ ମହାରଣା OR/06/043/060478
ୀ /565434 69 106 304ପଭାସିନୀ ମହାରଣା ସା ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା OR/06/043/060476
ପ ୁ /565435 66 106 305ଗଗନ ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମ ମହାରଣା OR/06/043/060473
ପ ୁ /565436 62 106 306ଚତୁଭୁର୍ ଜ ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହାରଣା OR/06/043/060471
ୀ /565437 52 106 307ସଜନୀ ମହାରଣା ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ମହାରଣା OR/06/043/060472
ପ ୁ /565438 48 106 308ଟୁଲୁ ମହାରଣା ପି ବାବୁ ମହାରଣା YVY0098905
ପ ୁ /565439 43 106 309ଟୁଲୁ ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା JTV1521681
ପ ୁ /565440 41 106 310ବୁଲୁ ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା JTV1519883
ୀ /565441 41 106 311ଦୁଖି ମହାରଣା ସା ଗଗନ ମହାରଣା YVY0547380
ପ ୁ /565442 40 106 312ଗରୁୁ ଚରଣ ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା YVY0098921
ପ ୁ /565443 34 106 313ରାେଜ  ମହାରଣା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା YVY0098913
ୀ /565444 33 106 314ଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ଟୁଲୁ ମହାରଣା YVY0547448

88 117/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 46ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /565445 31 106 315ସରସତୀ ମହାରଣା ସା ବୁଲୁ ମହାରଣା YVY0691246
ୀ /565446 27 106 316ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମହାରଣା ପି ଗଗନ ମହାରଣା YVY0721191

ପ ୁ /565447 27 106 317ଧେମର୍  ମହାରଣା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା YVY0966671
ପ ୁ /565448 24 106 318ସସୁା ା ମହାରାଣା ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ମହାରାଣା YVY1148410
ପ ୁ /575449 55 106 319େଗାବି  ମହା ି ପି ମଷୁା ମହା ି OR/06/043/060449
ୀ /575450 50 106 320ଗୀତା ଳି ମହା ି ସା େଗାବି  ମହା ି OR/06/043/060450

ପ ୁ /585451 50 106 321କାହନ୍  ୁମହା ି ପି ମଷୁା ମହା ି OR/06/043/060453
ୀ /595452 75 106 322କା ନବାଳା ମହା ି ସା ଚି ାମଣି ମହା ି OR/06/043/060480

ପ ୁ /595453 58 106 323ଅେଲଖ ଚ  ମହା ି ପି ଚି ାମଣି ମହା ି OR/06/043/060481
ପ ୁ /595454 48 106 324ଶଶିରି ମହା ି ପି ଚି ାମଣି ମହା ି OR/06/043/060482
ୀ /595455 43 106 325ଟୁନି ମହା ି ସା ବସ  ମହା ି YVY0283192

ପ ୁ /605456 65 106 326କୃ ଚ  େଜନା ପି ଶ ର େଜନା OR/06/043/060486
ୀ /605457 56 106 327ଛବି େଯନା ସା କୃ  େଯନା OR/06/043/060487

ପ ୁ /605458 35 106 328ସଯୁଯ୍ର୍କା  େଜନା ପି କୃ ଚ  େଜନା YVY0100123
ପ ୁ /615459 29 106 329ସ ିପ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ବନମାଳି ବିେଶାଇ YVY0783340
ପ ୁ /615460 52 106 330ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହା ି YVY0394635
ପ ୁ /615461 30 106 331ସତଯ୍େଦବ ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY0394650
ୀ /615462 75 106 332ଉମା ମହା ି ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହା ି OR/06/043/060491

ପ ୁ /615463 60 106 333ଅେଶାକ ମହା ି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହା ି OR/06/043/060492
ୀ /615464 54 106 334ଅରୁ ତୀ ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି OR/06/043/060495
ୀ /615465 49 106 335ସତଯ୍ଭାମା ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି JTV1630185
ୀ /615466 48 106 336େସାନାଲୀ ମହା ି ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି JTV1630193
ୀ /615467 31 106 337ସ ମିତା ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY0394643
ୀ /615468 24 106 338ବନାନୀ େମାହ ି ମା େସାନାଲୀ େମାହ ି YVY1148378

ପ ୁ /615469 21 106 339ବିଶାଲେଦଵ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି YVY1150333
ପ ୁ /625470 38 106 340ଲିପନୁ୍ ବାରିକ ପି ଅରକ୍ଷିତ ବାରିକ JTV2684611
ପ ୁ /625471 36 106 341େହମ  ବାରିକ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ବାରିକ YVY0098954
ପ ୁ /625472 29 106 342ମେନାର ନ ବାରିକ - ବସଂତ ବାରିକ YVY1148402
ୀ /625473 27 106 343ରାଧାରାଣୀ ବାରିକ ସା ଲିପନୁ ବାରିକ YVY1223007

ପ ୁ /625474 22 106 344ଗଗୁନ ବାରିକ ପି ବାବୁ ବାରିକ YVY1150366
ପ ୁ /625475 69 106 345େଗାକଳୁାନ  ମହା ି ପି ମେହ  ମହା ି OR/06/043/060497
ୀ /625476 54 106 346ଉମିର୍ଳା ମହା ି ସା ରସାନ  ମହା ି OR/06/043/060500
ୀ /625477 39 106 347ରାେକଶ କମୁାର ମହା ି ପି ରସାନ  ମହା ି JTV2685196

ପ ୁ /635478 46 106 348କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ବାରିକ ପି ଫଗ ୁଚରଣ ବାରିକ YVY0283218
ୀ /635479 46 106 349ନମିନା ଡାକଆୁ ସା କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ବାରିକ YVY0283200
ୀ /635480 69 106 350ସେୁଲାଚନା ମହା ି ପି େକୖଳାସ ମହା ି YVY1222918

ପ ୁ /635481 64 106 351ହାଡିବ ୁ ମହା ି ପି େକୖଳାସ ମହା ି YVY1222892
ୀ /635482 52 106 352ଲତିକା ମହା ି ସା ହାଡିବ ୁ ମହା ି OR/06/043/060502
ୀ /635483 44 106 353ପମିଳା ମହା ି ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି JTV2685279

ପ ୁ /635484 41 106 354ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି ପି େକୖଳାସ ମହା ି OR/06/043/061302
ୀ /635485 32 106 355ପିୟ ା ମହା ି ପି ହାଡିବଂଧ ୁମହା ି YVY0100149
ୀ /635486 22 106 356ପଜୂା ମହା ି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି YVY1222876
ୀ /635487 44 106 357େଦବକୀ ସାଇଁ ସା ପ ାନନ ସାଇଁ YVY0100131
ୀ /645488 39 106 358ମମତା ମହା ୀ ସା ପଣ ୁର୍ରାମ ମହା ୀ YVY0394544
ୀ /645489 80 106 359ବିଳାସିନୀ ମହା ି ସା ସବୁଳ ମହା ି OR/06/043/060506

ପ ୁ /645490 49 106 360କ ରୁୀ ମହା ି ପି ସବୁଳ ମହା ି OR/06/043/060507
ୀ /655491 79 106 361ଉଜଳ ମହା ି ସା ନିଳକ  ମହା ି OR/06/043/060509

ପ ୁ /655492 59 106 362ରାଜକିେଶାର ମହା ି ପି ନିଳକ  ମହା ି OR/06/043/060512
ପ ୁ /655493 58 106 363ନାଥ ମହା ି ପି ନୀଳକ  ମହା ି OR/06/043/060510
ୀ /655494 49 106 364ମିତା ଳୀ ମହା ି ସା ନାଥ ଚରଣ ମହା ି OR/06/043/060511
ପ ୁ /655495 47 106 365ଜିେତ  ମହା ି ପି ନିଳକ  ମହା ି OR/06/043/060513
ୀ /655496 47 106 366ସଶିତା ମହା ି ସା ରାଜକିେଶାର ମହା ି JTV1520113
ୀ /655497 43 106 367ନମିତା ମହା ି ସା ଜିେତ  ମହା ି YVY0690792
ୀ /655498 26 106 368େସାନି ମହା ି ପି ନାଥ ମହା ି YVY1151745
ପ ୁ /655499 24 106 369ରୂଦ ମାଧଵ ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି YVY1151737
ୀ /655500 23 106 370ଭାଗ୍ଯଶୀ ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି YVY1151752
ୀ /655501 21 106 371େମୗସମୂୀ ମହା ି ପି ନାଥ ମହା ି YVY1151281
ୀ /665502 75 106 372ନମିତା ମହା ି ସା ବିଶନାଥ ମହା ି OR/06/043/060516
ପ ୁ /665503 53 106 373ରୁଦନାରାୟଣ ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି YVY0337824
ୀ /665504 52 106 374ବିଳାସିନୀ ସାଇଁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0283226
ୀ /665505 47 106 375ନିରୁପମା ସାଇଁ ସା ରୁଦନାରାୟଣ ମହା ି JTV1520543
ପ ୁ /675506 40 106 376ନାରାୟଣ ବିେଷାଇ ପି ଦ ପାଣି ବିେଶାଇ YVY0547463
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ପ ୁ /675507 28 106 377ଭଗବାନ ବିେଶାଇ ପି ରାମଚ  ବିେଶାଇ YVY0547471
ପ ୁ /675508 55 106 378ରାମଚ  ବିେଶାଇ ପି ଦ ପାଣି ବିେଶାଇ OR/06/043/060525
ପ ୁ /675509 23 106 379ଶୀଧର ବିେଶାଇ ପି ରାମ ଚ  ବିେଶାଇ YVY1254499
ୀ /675510 26 106 380ମିନତି ବିେଶାଇ ପି ରାମ ଚ  ବିେଶାଇ YVY1254531
ୀ /685511 53 106 381ବିଣାପାଣୀ େବଉରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା JTV2685709
ୀ /685512 29 106 382ମଧସିୁତା େବଉରା ପି ନାରାୟଣ େବଉରା YVY0691220

ପ ୁ /685513 48 106 383ଗେଣଶର ମହ ପି ମେହଶର ମହା YVY0900894
ପ ୁ /685514 70 106 384ରମାକା  ମଦୁୁଲି ପି ସ  ମଦୁୁଲି OR/06/043/060534
ପ ୁ /685515 60 106 385ପସନନ୍  କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଭିକାରି ମଦୁୁଲି JTV1520568
ୀ /685516 55 106 386ଲଳିତା ମଦୁୁଲି ସା ରମାକା  ମଦୁୁଲି OR/06/043/060535
ୀ /685517 55 106 387େଜଯ୍ାସନ୍ାବାଳା ମଦୁୁଲି ସା ପସନନ୍  ମଦୁୁଲି JTV1520576
ୀ /685518 43 106 388ସପନ୍ାରାଣୀ ମଦୁୁଲି ସା ସଦୁଶର୍ନ ମଦୁୁଲି JTV2554343

ପ ୁ /685519 27 106 389ମିଲନ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ପସନନ୍  କମୁାର ମଦୁୁଲି YVY0691071
ପ ୁ /685520 25 106 390କିଷନ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ପସନନ୍  କମୁାର ମଦୁୁଲି YVY0966622
ୀ /685521 28 106 391ଅନିତା ନାଥ ପି ମାହାଳିଆ ନାଥ YVY0783373

ପ ୁ /695522 22 106 392ଅଜିତ କମୁାର େବହୁରା ପି ସେ ାଷ େବହୁରା YVY1150341
ପ ୁ /695523 47 106 393ସେ ାଷ େବଉରା ପି ବୃ ାବନ େବଉରା YVY0979104
ୀ /695524 44 106 394ମିନି େବଉରା ସା ସେ ାଷ େବଉରୀ JTV2685212
ୀ /695525 23 106 395ସଜୁୀତ େବଉରା ପି ସଂେତାଷ େବଉରା YVY1148394

ପ ୁ /695526 42 106 396ଅମୀୟ ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV1633882
ପ ୁ /705527 47 106 397ଜିେତ  କମୁାର ପାଣି ପି େକଦାର ନାଥ ପାଣି JTV1626191
ପ ୁ /705528 52 106 398ଭ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାଇଁ JTV2721926
ପ ୁ /705529 44 106 399ବଳରାମ ସାଇଁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାଇଁ JTV2721934
ପ ୁ /715530 74 106 400ଗେଣଶ ପଧାନ ପି ପରୁ ମ ପଧାନ OR/06/043/060573
ୀ /715531 55 106 401ସରସତୀ ପଧାନ ସା ଗେଣଶ ପଧାନ YVY0979146

ପ ୁ /715532 33 106 402ଶୀଧର ପଧାନ ପି ଗେଣଶ ପଧାନ YVY0979120
ୀ /715533 28 106 403ସୀତା ଳି ପଧାନ ପି ଗେଣଶର ପଧାନ YVY0721159

ପ ୁ /715534 28 106 404ଜିେତ  ପଧାନ ପି ଗେଣଶର ପଧାନ YVY0691063
ୀ /715535 61 106 405ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା ଯଧିୁ ିର ପଧାନ OR/06/043/060574
ୀ /725536 50 106 406ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ପି ଜଟାଧାରୀ ପଧାନ YVY0099002
ୀ /725537 42 106 407ଗୀତା ଳୀ ପଧାନ ପି ଜଟାଧାରୀ ପଧାନ JTV1643634
ୀ /725538 39 106 408ବବିତା ପଧାନ ସା ବଳରାମ ପଧାନ YVY0691212
ୀ /725539 84 106 409ପ ୂ ିର୍ମା ପଧାନ ସା ଜଟାଧାରୀ ପଧାନ JTV1717818

ପ ୁ /725540 55 106 410ସକୁା  ପଧାନ ପି ଜଟାଧାରୀ ପଧାନ JTV1714260
ୀ /725541 46 106 411ରଂଜିତା ପଧାନ ପି ଜଟାଧାରୀ ପଧାନ JTV1714278
ୀ /735542 48 106 412ସେୁଲାଚନା ଦଳାଇ ସା ଭାଗିରଥ ଦଳାଇ JTV1519776

ପ ୁ /745543 49 106 413ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ଇଶର େବେହରା YVY0984716
ୀ /745544 52 106 414ପଭାତୀ ପଧାନ ସା ନିର ନ ପଧାନ OR/06/043/060680

ପ ୁ /745545 31 106 415ଅଭିେଷକ୍ ପଧାନ ପି ନିର ନ ପଧାନ YVY0547570
ପ ୁ /745546 29 106 416ଅଭିନାଶ ପଧାନ ପି ନିର ନ ପଧାନ YVY0547489
ପ ୁ /745547 59 106 417ନିର ନ ପଧାନ ପି େବଣଧୁର ପଧାନ JTV1519958
ପ ୁ /745548 53 106 418ଅରୁଣ ପଧାନ ପି େବଣଧୁର ପଧାନ JTV1520063
ୀ /745549 44 106 419ଝିଲି ପଧାନ ସା ଅରୁଣ ପଧାନ JTV1520253

ପ ୁ /745550 41 106 420ଚି ର ନ ପଧାନ ପି େବଣଧୁର ପଧାନ JTV1580513
ୀ /755551 34 106 421ରିନା ପଧାନ ପି େକଶବ ପଧାନ YVY0547588
ୀ /755552 31 106 422ମାନସୀ ପଧାନ ମା ସ କୁ୍ତା ପଧାନ YVY0966598
ୀ /755553 23 106 423ଶୀମାନ ପଧାନ ମା ସ କୁ୍ତା ପଧାନ YVY0966416

ପ ୁ /755554 29 106 424ଆେଲାକ ପଧାନ ପି ସ କୁ୍ତା ପଧାନ YVY0966580
ପ ୁ /755555 60 106 425ବସେୁଦବ ପଧାନ ପି ବଂଗାଳୀ ପଧାନ OR/06/043/060634
ୀ /755556 52 106 426ସଂଯକୁ୍ତା ପଧାନ ସା େକଶବ ପଧାନ OR/06/043/060675
ୀ /755557 50 106 427ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା ବସେୁଦବ ପଧାନ OR/06/043/046310
ୀ /765558 42 106 428ଲଲିତା ମହା ି ସା ରବି  ମହା ି YVY0979112
ପ ୁ /765559 40 106 429ରତନ୍ ାକର ରାଉତ ପି ନୀଳମଣି ରାଉତ YVY0099044
ୀ /765560 40 106 430ସବିତା ରାଉତ ପି ନୀଳମଣି ରାଉତ JTV1520089
ପ ୁ /765561 39 106 431ଜିେତ  ରାଉତ ପି ନୀଳମଣି ରାଉତ JTV1520105
ପ ୁ /765562 66 106 432ନୀଳମଣୀ ରାଉତ ପି ଡମରୁଧର ରାଉତ OR/06/043/060643
ୀ /765563 60 106 433ସକୁା ି ରାଉତ ସା ନୀଳମଣି ରାଉତ OR/06/043/060678
ପ ୁ /765564 35 106 434ପବିତ ରାଉତ ପି ନୀଳମଣି ରାଉତ JTV2684942
ୀ /765565 30 106 435ମାନସୀ ରାଉତ ସା ଜିେତ  ରାଉତ YVY0691204
ପ ୁ /765566 30 106 436ନେର  ରାଉତ ପି ନୀଳମଣି ରାଉତ YVY0691287
ପ ୁ /785567 51 106 437େଗୗରୀଶ ର ଯଶବାଲ ପି ରାମ ଆସେର ଯଶବାଲ JTV2721850
ପ ୁ /785568 40 106 438ନେରଶ ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା JTV1657923
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ୀ /795569 46 106 439େଶୖଳ େଗା ାୟତ ସା ସଦୁଶର୍ନ େଗା ାୟତ JTV1707876
ୀ /795570 40 106 440ଆଶା ଗୁ ା ସା ସ ୟ ଗୁ ା YVY0100156

ପ ୁ /795571 71 106 441ଗ ାଧର େଲ ା ପି େଚୖତନଯ୍ େଲ ା JTV2684454
ୀ /795572 63 106 442ସରସତୀ େଲ ା ସା ଗ ାଧର େଲ ା JTV2684504

ପ ୁ /795573 41 106 443ମନେମାହନ େଲ ା ପି ଗ ାଧର େଲ ା JTV2684694
ପ ୁ /795574 36 106 444ପ ୂ ର୍ଚ  େଲ ା ପି ଗ ାଧର େଲ ା JTV2684462
ୀ /795575 35 106 445ଝୁନାମୟୀ େଲ ା ପି ଗ ାଧର େଲ ା YVY0099051

ପ ୁ /795576 33 106 446ପଦୀପ େଲ ା ପି ଗ ାଧର େଲ ା YVY0099069
ପ ୁ /805577 67 106 447େବଣଧୁର େଗାଛାୟତ ପି ବୃ ାବନ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062449
ୀ /805578 55 106 448କମଳା େଗାଛାୟତ ସା େବଣଧୁର େଗାଛାୟତ OR/06/043/062450

ପ ୁ /805579 44 106 449ବିକମ େଗାଛାୟତ ପି େବଣଧୁର େଗାଛାୟତ JTV1520816
ପ ୁ /805580 38 106 450ବିଶନାଥ େଗାଛାୟତ ପି େବଣଧୁର େଗାଛାୟତ JTV2685048
ୀ /805581 27 106 451ସସିତା େଗା ାୟତ ସା ବିକମ େଗା ାୟତ YVY0966440

ପ ୁ /805582 49 106 452େଗାପକା  ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YVY0691493
ୀ /805583 44 106 453ବନଲତା ସାହୁ ସା େଗାପକା  ସାହୁ YVY0691485
ୀ /805584 36 106 454ମଧଛୁ ା ସାସମଲ ସା ର ନ ସାସମଲ YVY0900910
ୀ /815585 57 106 455େରଣବୁାଳା ସାହାଣି ସା ନେର  ସାହାଣି OR/06/043/062507

ପ ୁ /815586 29 106 456ବିଶଜିତ୍ ସାହାଣୀ ପି ନେର  ସାହାଣୀ YVY0547745
ୀ /825587 80 106 457ପମିଳା ରାଉତ ସା ନୁରି ରାଉତ OR/06/043/062485

ପ ୁ /825588 56 106 458ବାନାମର ରାଉତ ପି ନୁରି ରାଉତ OR/06/043/062486
ୀ /825589 50 106 459ତିେଳାତମା ରାଉତ ସା ବାନାମର ରାଉତ YVY0099077

ପ ୁ /825590 48 106 460ପଭାକର ରାଉତ ପି ନୁରି ରାଉତ OR/06/043/062488
ପ ୁ /825591 44 106 461ସଧୁାକର ରାଉତ ପି ନୁରି ରାଉତ JTV1520840
ୀ /825592 44 106 462ମିନତି ରାଉତ ସା ପଭାକର ରାଉତ YVY0099085
ୀ /825593 36 106 463ଲିଲା ରାଉତ ସା ସଧୁାକର ରାଉତ YVY0099093

ପ ୁ /825594 28 106 464ଚ ନ କମୁାର ରାଉତ ପି ବାନମର ରାଉତ YVY0547752
ପ ୁ /825595 27 106 465ର ନ କମୁାର ରାଉତ ପି ବାନାମର ରାଉତ YVY0690594
ୀ /825596 24 106 466ଶଭୁଶୀ ରାଉତ ପି ବାନାମର ରାଉତ YVY1222785
ୀ /825597 22 106 467ଭାଗଯ୍ଶୀ ରାଉତ ପି ପଭାକର ରାଉତ YVY1222769
ୀ /825598 30 106 468େସାନାଲି ସାହାଣୀ ପି ରାେଜ  ସାହାଣୀ YVY0337832
ୀ /825599 22 106 469ଗାୟତୀ ସାହାଣୀ ପି ରାେଜ  ସାହାଣୀ YVY1222751

ପ ୁ /835600 77 106 470ଘନଶଯ୍ାମ େଗାଛାୟତ ପି ଭଗବାନ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062481
ୀ /835601 68 106 471ବିଦଯ୍ଲୁତା େଗାଛାୟତ ସା ଘନଶଯ୍ାମ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062482

ପ ୁ /835602 48 106 472ପଫଲୁ କମୁାର େଗାଛାୟତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062484
ପ ୁ /835603 44 106 473ଅନ  କମୁାର େଗାଛାୟତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062710
ପ ୁ /835604 42 106 474େଗାବି  କମୁାର େଗାଛାୟତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଗାଛାୟତ JTV1521939
ୀ /835605 40 106 475ସସିତା େଗାଛାୟତ ସା ପଫଲୁ େଗାଛାୟତ JTV2735512
ୀ /835606 37 106 476ତୃ ିମୟୀ େଗାଛାୟତ ସା ଅନ  କମୁାର େଗାଛାୟତ YVY0966564
ୀ /835607 33 106 477ସ ଶୁୀ େଗାଛାୟତ ପି େଗାବି  କମୁାର େଗାଛାୟତ YVY1254630
ୀ /845608 36 106 478ସକୁା ି ଚା ସା ସେୁରଶ କମୁାର ଚା YVY0099101
ୀ /845609 79 106 479ମିନତୀ େଗାଛାୟତ ସା ଦୁଃଶାସନ େଗାଛାୟତ JTV1521277
ପ ୁ /845610 58 106 480ଧେନଶର େଗାଛାୟତ ପି ଦୁଃଶାସନ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062452
ୀ /845611 57 106 481ଲକ୍ଷୀପିୟା େଗାଛାୟତ ସା ଧେନଶର େଗାଛାୟତ OR/06/043/062453

ପ ୁ /845612 55 106 482ବିଦଯ୍ାଧର େଗାଛାୟତ ପି ଦୁଃଶାସନ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062454
ୀ /845613 50 106 483ତୁଳସୀ େଗାଛାୟତ ସା ବିଦଯ୍ାଧର େଗାଛାୟତ OR/06/043/062455

ପ ୁ /845614 48 106 484ପତାପଚ  େଗାଛାୟତ ପି ଦୁଃଶାସନ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062456
ୀ /845615 46 106 485ସବିତା େଗାଛାୟତ ସା ପତାପ କମୁାର େଗାଛାୟତ JTV1639616

ପ ୁ /845616 34 106 486ସ ୟ େଗା ାୟତ ପି ଧେନଶର େଗା ାୟତ JTV2685162
ପ ୁ /845617 33 106 487ଶସୁା  େଗାଛାୟତ ପି ଧେନଶର େଗାଛାୟତ YVY1223023
ପ ୁ /845618 32 106 488ର ିତ େଗା ାୟତ ପି ଧେନଶର େଗା ାୟତ YVY0185058
ୀ /845619 31 106 489ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େଗାଛାୟତ ସା ସ ୟ େଗାଛାୟତ YVY1065986
ପ ୁ /845620 30 106 490ରାେଜ  େଗାଛାୟତ ପି ଧେନଶର େଗାଛାୟତ YVY0547760
ୀ /845621 29 106 491ପଣତି େଗାଛାୟତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର େଗାଛାୟତ YVY1254648
ୀ /845622 28 106 492ପଣତୀ େଗାଛାୟତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର େଗାଛାୟତ YVY1222868
ପ ୁ /845623 27 106 493ସେ ାଷ େଗାଛାୟତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର େଗାଛାୟତ YVY1254614
ପ ୁ /845624 26 106 494ସେ ାଷ େଗାଛାୟତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର େଗାଛାୟତ YVY1222843
ୀ /845625 24 106 495େରାଜାଲିନ େଗା ାୟତ ପି ପତାପ ଚ  େଗା ାୟତ YVY0966549
ୀ /845626 22 106 496ରୁବି େଗାଛାୟତ ମା ସବିତା େଗାଛାୟତ YVY1222983
ପ ୁ /855627 65 106 497ବୃ ାବନ ମହାପାତ ପି ତିନାଥ ମହାପାତ JTV1580711
ପ ୁ /865628 60 106 498ଶବି ପସାଦ େଗାଛାୟତ ପି ନାରାୟଣ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062308
ୀ /865629 55 106 499ଲକ୍ଷୀପୀୟା େଗାଛାୟତ ସା ଶବି େଗାଛାୟତ OR/06/043/062309
ପ ୁ /865630 37 106 500ସନିୁଲ କମୁାର େଗା ାୟତ ପି ଶବି ପସାଦ େଗା ାୟତ YVY0569996
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ପ ୁ /865631 33 106 501ଅନୀଲ କମୁାର େଗାଛାୟତ ପି ଶବି ପସାଦ େଗାଛାୟତ YVY0099119
ପ ୁ /865632 44 106 502ଅଜୟ କମୁାର ପାଣି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣି YVY0099135
ୀ /865633 39 106 503ସତଯ୍ଭାମା ପାଣି ସା ଅଜୟ କମୁାର ପାଣି YVY0099127

ପ ୁ /875634 65 106 504ରବି  େଗାଛାୟତ ପି ଜଗା େଗାଛାୟତ OR/06/043/062304
ପ ୁ /875635 60 106 505ଗଗନ େଗାଛାୟତ ପି ଜଗା େଗାଛାୟତ OR/06/043/062306
ୀ /875636 53 106 506ମ ଲୁତା େଗାଛାୟତ ସା ରବି  େଗାଛାୟତ OR/06/043/062305
ୀ /875637 48 106 507ସ  ୁେଗାଛାୟତ ସା ଗଗନ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062770

ପ ୁ /875638 29 106 508ପଦୀପ କମୁାର େଗୗଛାୟତ ପି ରବି  େଗୗଛାୟତ YVY0547786
ପ ୁ /875639 27 106 509ଦୀପକ ଖଟାଇ ପି ଦୀବାକର ଖଟାଇ YVY0690859
ୀ /875640 44 106 510କମୁାରୀ ଖେଟଇ ସା ଦିବାକର ଖେଟଇ YVY0547778

ପ ୁ /875641 33 106 511ଦିବାକର ଖେଟଇ ପି ବା ା ଖେଟଇ YVY0547596
ପ ୁ /875642 63 106 512େଗାବି  ଚ  ନାୟକ - େଗୗର ଚ  ନାୟକ YVY1254515
ପ ୁ /875643 57 106 513େଗୗର ଚ  ନାୟକ ପି ପିତାମର ନାୟକ YVY0547604
ୀ /875644 55 106 514ମ ଲୁତା ନାୟକ - େଗୗର ଚ  ନାୟକ YVY1254523
ୀ /875645 51 106 515ନମର୍ଦା ନାୟକ ସା େଗୗର ଚ  ନାୟକ YVY0547638
ୀ /875646 29 106 516ଲିପସୀତା ନାୟକ ପି େଗୗର ଚ  ନାୟକ YVY0547612
ୀ /875647 28 106 517ମଧସିୁତା ନାୟକ ପି େଗୗର ଚ  ନାୟକ YVY0547620

ପ ୁ /875648 31 106 518ନିର ନ ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ YVY0690842
ୀ /885649 38 106 519ଅନୀତା େଦବୀ ସା ଶ  ୁପାଶୱାନ YVY0283234
ୀ /885650 37 106 520ରୀତା େଦବୀ ସା ବିେ ଶର ପାଶୱାନ୍ YVY0547851
ୀ /885651 34 106 521ଲାଲମନିୁ େଦବୀ ସା ସୀତା ରାମ ପାଶୱାନ YVY0691477
ୀ /885652 38 106 522ଉଶା େଦବୀ ସା ଅକେଳଶ ପାଶୱାନ YVY0691527
ୀ /885653 34 106 523ଲଲିଆ େଦବୀ ସା ଶଯ୍ାମ ନ ନ ପାଶୱାନ YVY0691444
ୀ /885654 31 106 524ଗଲୁାବ େଦବୀ ସା ସ ୟ ପାଶୱାନ YVY0690974

ପ ୁ /885655 65 106 525ବି ୁ ଚରଣ େଗାଛାୟତ ପି ବଜବ ୁ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062314
ପ ୁ /885656 60 106 526ସଦୁଶର୍ନ େଗାଛାୟତ ପି ବଜବ ୁ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062316
ୀ /885657 56 106 527ଶୀମତୀ େଗାଛାୟତ ସା ସଦୁଶର୍ନ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062317
ୀ /885658 38 106 528ସିତା େଗା ାୟତ ସା ବହାନ  େଗା ାୟତ YVY0099168
ୀ /885659 32 106 529ପ ୁ ଲତା େଗାଛାୟତ ପି ସଧୁାକର େଗାଛାୟତ YVY0099150

ପ ୁ /885660 31 106 530ସନିୁଲ କମୁାର େଗାଛାୟତ ପି ସଦୁଶର୍ନ େଗାଛାୟତ YVY0691196
ପ ୁ /885661 33 106 531ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମ ଳ ପି େସାମନାଥ ମ ଳ YVY0547869
ପ ୁ /885662 31 106 532ସେୁର  ମ ଳ ପି େସାମନାଥ ମ ଳ YVY0547885
ପ ୁ /885663 30 106 533ସରୁଜ ମ ଳ ପି େସାମନାଥ ମ ଳ YVY0547877
ପ ୁ /885664 27 106 534ପଶ ୁର୍ରାମ ମ ଲ ପି େସାମନାଥ ମ ଳ YVY0691683
ପ ୁ /885665 42 106 535ବିେ ଶର ପାଶୱାନ୍ ପି ଜିତନ୍ ପାଶୱାନ୍ YVY0547893
ପ ୁ /885666 35 106 536ପପ ୁପାଶୱାନ୍ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପାଶାନ୍ YVY0547919
ପ ୁ /885667 46 106 537ରାମବାବୁ ପାଶୱାନ ପି େଦବ ନାରାୟଣ ପାଶୱାନ YVY0099176
ପ ୁ /885668 42 106 538ଶ  ୁପାଶୱାନ ପି ତିଲ୍ଧାଡି ପାଶୱାନ YVY0337840
ପ ୁ /885669 44 106 539ସ ୟ ପାଶୱାନ ପି ଅସରପି ପାଶୱାନ YVY0690982
ପ ୁ /885670 41 106 540ସୀତାରାମ ପାଶୱାନ ପି ସତୃହନ ପାଶୱାନ YVY0691469
ପ ୁ /885671 39 106 541ଅକେଳଶ ପାଶୱାନ ପି ଶତନ ପାଶୱାନ YVY0691519
ପ ୁ /885672 39 106 542ଶଯ୍ାମ ନ ନ ପାଶୱାନ ପି ଚଲିତର ପାଶୱାନ YVY0691451
ପ ୁ /885673 34 106 543ମେହଶ ପାସାନ୍ ପି ଜଗନ ପାସାନ୍ YVY0547844
ୀ /885674 32 106 544େମନକା ରାଏ ସା ଟୁନ୍ ଟୁନ୍ ରାଏ YVY0547901

ପ ୁ /885675 50 106 545ରାମନାଥ ରାଏ ପି ରାମଦଶ ରାଏ YVY0547711
ପ ୁ /885676 45 106 546ଟୁନୁଟୁନୁ ରାଏ ପି ରାମଦାସ ରାଏ YVY0547695
ପ ୁ /885677 58 106 547େଗାପାଳ ତରାଇ ପି ଦାସ ତରାଇ YVY0900860
ୀ /885678 48 106 548ସମୁତୀ ତରାଇ ସା େଗାପାଳ ତରାଇ YVY0900852

ପ ୁ /885679 31 106 549ଶରତ ତରାଇ ପି େଗାପାଳ ତରାଇ YVY0691121
ପ ୁ /885680 28 106 550ଶଶିରି ତରାଇ ପି େଗାପାଳ ତରାଇ YVY0900845
ୀ /885681 25 106 551ରିନା ତରାଇ ପି େଗାପାଳ ତରାଇ YVY0900837
ପ ୁ /895682 47 106 552ସଶୁା  କମୁାର େବଉରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବଉରା JTV2684363
ୀ /895683 70 106 553ସକୁା ି େଗାଛାୟତ ସା ବାସେୁଦବ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062297
ପ ୁ /895684 67 106 554କୃ ଚ  େଗାଛାୟତ ପି ରଘନୁାଥ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062298
ୀ /895685 55 106 555ସଷୁମା େଗାଛାୟତ ସା କୃ ଚ  େଗାଛାୟତ OR/06/043/062299
ପ ୁ /895686 36 106 556ସସିତା େଗାଛାୟତ ପି କୃ ଚ  େଗାଛାୟତ YVY0099184
ପ ୁ /895687 34 106 557ପଦନାଭ େଗାଛାୟତ ପି କୃ ଚ  େଗାଛାୟତ JTV2684355
ପ ୁ /895688 32 106 558ଆଶୀବର୍ାଦ େଗାଛାୟତ ପି ବାସେୁଦବ େଗାଛାୟତ YVY0099200
ପ ୁ /895689 39 106 559ପ ଜ ଜାଲି ପି ରଇବାରିଆ ଜାଲି YVY1222926
ୀ /895690 34 106 560ସମିୁତା ଜାଲି ସା ପ ଜ ଜାଲି YVY1222744
ପ ୁ /895691 31 106 561ସାଗର ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ YVY0547737
ୀ /895692 29 106 562ସମୁନ ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ YVY0547729
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ପ ୁ /895693 60 106 563ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାପାତ ପି ଭମରବର ମହାପାତ YVY0100164
ପ ୁ /895694 66 106 564ପସନନ୍  କମୁାର ପାତ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ପାତ YVY0099242
ୀ /895695 37 106 565ପିୟଦଶର୍ନି ପାତ ପି ଅ ୁର୍ନ ଚ  ପାତ YVY0099259
ୀ /895696 34 106 566େଲଲିନା ପାତ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ପାତ YVY0099267

ପ ୁ /895697 70 106 567ଚି  ରଂଜନ ରାଉତରାୟ ପି େଗାେଲଖ ଚ  ରାଉତରାୟ YVY0099218
ୀ /895698 36 106 568ପିୟ ଦଶ ିର୍ନୀ ରାଉତରାୟ ପି ଚି  ରଂଜନ ରାଉତରାୟ YVY0099226

ପ ୁ /895699 34 106 569ଚିନୟା ନ  ରାଉତରାୟ ପି ଚି ରଂଜନ ରାଉତରାୟ YVY0099192
ପ ୁ /895700 65 106 570ବହାନ  ସାହୁ ପି େକଶବ ଚରଣ ସାହୁ JTV2554459
ୀ /895701 60 106 571ପଣତି ସାହୁ ସା ବହାନ  ସାହୁ JTV2554442

ପ ୁ /895702 37 106 572ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ବହାନ  ସାହୁ JTV2554467
ପ ୁ /895703 33 106 573ସ ିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବହାନ  ସାହୁ JTV2554400
ୀ /895704 59 106 574କୁ ଳା ସାଇଁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ପାତ YVY0099234

ପ ୁ /895705 53 106 575ହୃଷିେକଶ ସାଇଁ ପି ପା ବ ସାଇଁ YVY0900795
ୀ /895706 51 106 576ଅମିକା ସାଇଁ ସା ହୃଷିେକଶ ସାଇଁ YVY0900803
ୀ /895707 28 106 577ସାରଳା ସାଇଁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାଇଁ YVY0900829
ୀ /895708 26 106 578ବିମଳା ସାଇଁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାଇଁ YVY0900811
ୀ /905709 54 106 579ମମତା ମହାପାତ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ମହାପାତ YVY0100172

ପ ୁ /915710 80 106 580ଧୀେରନ େଗା ାୟତ ପି ସାଧ ୁେଗା ାୟତ OR/06/043/062289
ୀ /915711 75 106 581ଚଇନା େଗା ାୟତ ସା ଧୀେରନ୍ େଗା ାୟତ OR/06/043/062290

ପ ୁ /915712 59 106 582ଲକ୍ଷୀଧର େଗାଛାୟତ ପି ଧୀରନ େଗାଛାୟତ YVY1259670
ପ ୁ /915713 57 106 583େଖାକନ େଗାଛାୟତ ପି ଧିେରନ୍ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062292
ପ ୁ /915714 53 106 584ତିେଲାଚନ େଗା ାୟତ ପି ଧୀେରନ୍ େଗା ାୟତ OR/06/043/062293
ୀ /915715 47 106 585ସମୁତି େଗାଛାୟତ ସା େଖାକନ େଗାଛାୟତ YVY0099275
ୀ /915716 46 106 586ସବିତା େଗାଛାୟତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର େଗାଛାୟତ OR/06/043/062006
ୀ /915717 38 106 587ମିଲି େଗାଛାୟତ ସା ତିେଲାଚନ େଗାଛାୟତ YVY0691105

ପ ୁ /915718 26 106 588ସମୁନ କମୁାର େଗା ାୟତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଗା ାୟତ YVY0690545
ୀ /915719 49 106 589ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମହାପାତ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ YVY0099283

ପ ୁ /925720 47 106 590ନିର ନ େଗା ାୟତ ପି ଧୀେରନ୍ େଗା ାୟତ OR/06/043/062294
ୀ /925721 34 106 591କାଦମିନୀ େଗାଛାୟତ ସା ନିରଂଜନ େଗାଛାୟତ YVY0691113
ୀ /935722 74 106 592ଦୁଲାେଦବୀ ସାଇଁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ YVY0099291

ପ ୁ /935723 62 106 593ଅରକ୍ଷିତ ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ OR/06/043/062406
ପ ୁ /935724 52 106 594ତରୁଣ ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ OR/06/043/062407
ୀ /935725 50 106 595ଅନୁସୟୁା ସାଇଁ ସା ଅରକ୍ଷିତ ସାଇଁ JTV1521947
ୀ /935726 45 106 596ଜାେନାକୀ ସାଇଁ ସା ତରୁଣ ସାଇଁ YVY0099309
ୀ /935727 30 106 597ପିତିମୟୀ ସାଇଁ ସା ଅବିନାଶ ସାଇଁ YVY1254473

ପ ୁ /935728 28 106 598ଅବିନାସ ସାଇଁ ପି ଅରଖିତ ସାଇଁ YVY0547703
ୀ /955729 70 106 599ଅପି େଦଇ ସା ବାବାଜୀ ସାଇଁ OR/06/043/062417

ପ ୁ /955730 83 106 600ଅେଲଖ ସାଇଁ ପି ମଷୁା ସାଇଁ OR/06/043/062763
ୀ /955731 78 106 601କମଳା ସାଇଁ ସା ଅେଲଖ ସାଇଁ OR/06/043/062412

ପ ୁ /955732 72 106 602ବଂଶୀଧର ସାଇଁ ପି ମଷୂା ସାଇଁ OR/06/043/062423
ୀ /955733 60 106 603ବନଲତା ସାଇଁ ସା ବଂଶୀଧର ସାଇଁ YVY0708834
ପ ୁ /955734 58 106 604ଗେଣଶ ସାଇଁ ପି ଅେଲଖ ସାଇଁ OR/06/043/062413
ପ ୁ /955735 55 106 605କା ିର୍କ ସାଇଁ ପି ବାବାଜୀ ସାଇଁ OR/06/043/062418
ୀ /955736 50 106 606ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା ଗେଣଶ ସାଇଁ YVY0984708
ୀ /955737 50 106 607ସ  ୁସାଇଁ ସା କା ିର୍କ ସାଇଁ OR/06/043/062419

ପ ୁ /955738 44 106 608ଜିେତ  ସାଇଁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାଇଁ JTV1521046
ୀ /955739 43 106 609ଋତୁରଶି ସାଇଁ ପି ବଂଶଧିର ସାଇଁ JTV1522051
ୀ /955740 40 106 610ସବିତା ସାଇଁ ପି ବାବାଜି ସାଇଁ JTV1521236
ୀ /955741 33 106 611ଚିନୁ ସାଇଁ ସା ଜିେତ  ସାଇଁ YVY0690610
ପ ୁ /955742 31 106 612ଦୀପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗେଣଶ ସାଇଁ YVY0547794
ପ ୁ /955743 29 106 613ପଦିପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗେଣଶ ସାଇଁ YVY0547802
ୀ /955744 25 106 614ଯ଼େଶାଦା ସାଇଁ ପି କା ିର୍କ ସାଇଁ YVY0966432
ପ ୁ /965745 70 106 615ରାେଜ  ବିଶକମର୍ା ପି ବାଡୁ ବିଶକମର୍ା JTV1580695
ପ ୁ /965746 38 106 616ପେମାଦ ବିଶକମର୍ା ପି ରାେଜ  ବିଶକମର୍ା JTV1580687
ୀ /965747 34 106 617ଲଲିତା ବିଶକମର୍ା ପି ରାେଜ  ବିଶକମର୍ା YVY0547810
ପ ୁ /975748 65 106 618ବାବୁଲି େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା JTV1521111
ପ ୁ /975749 60 106 619ଟୁବୁଲି େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା JTV1521103
ୀ /975750 50 106 620ମିନତୀ େବେହରା ସା ଟୁବୁଲି େବେହରା YVY0579326
ପ ୁ /975751 50 106 621ବାବୁରାମ ସାହୁ ପି ଅ ୟର୍ାମୀ ସାହୁ YVY0852186
ପ ୁ /975752 46 106 622ଗୁ ିଚା ସାଇଁ ପି ନକଳୁ ସାଇଁ YVY0852194
ପ ୁ /985753 90 106 623ଶୀଚରଣ ସାମଲ ପି ହାଡିବ ୁ ସାମଲ OR/06/043/062587
ୀ /985754 61 106 624ରାଜତର ୀଣି ସାମଲ ସା ଧିେର  ସାମଲ OR/06/043/062589
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ୀ /985755 40 106 625ଝରଣାମୟୀ ସାମଲ ପି ଧିେର  ସାମଲ JTV1707827
ପ ୁ /985756 37 106 626ଧୀରାଜ କମୁାର ସାମଲ ପି ଧୀେର  କମୁାର ସାମଲ JTV2554434
ୀ /985757 32 106 627ନିଳିମାମୟୀ ସାମଲ ପି ଧିେର  କମୁାର ସାମଲ JTV2554426

ପ ୁ /995758 49 106 628ଦୀପକ କମୁାର େସଠୀ ପି ରବୀ  େସଠୀ OR/06/043/480369
ପ ୁ /995759 45 106 629ପଦୀପ କମୁାର େସଠୀ ପି ରବୀ  େସଠୀ OR/06/043/476608
ୀ /1005760 30 106 630ତମସା େଗା ାୟତ ପି ଆରତ ଚ  େଗା ାୟତ YVY0337899

ପ ୁ /1005761 75 106 631ଲକ୍ଷୀଧର େଗାଛାୟତ ପି ସନାତନ େଗାଛାୟତ JTV1521822
ପ ୁ /1005762 65 106 632ଭରତ େଗାଛାୟତ ପି ହାଡିବ ୁ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062281
ୀ /1005763 60 106 633ଶକୁ ଳା େଗାଛାୟତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର େଗାଛାୟତ OR/06/043/062287

ପ ୁ /1005764 55 106 634ଶରତ େଗାଛାୟତ ପି ହାଡିବ ୁ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062285
ୀ /1005765 55 106 635େରଣବୁାଳା େଗାଛାୟତ ସା ଭରତ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062282

ପ ୁ /1005766 55 106 636ଆରତ େଗାଛାୟତ ପି ହାଡିବ ୁ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062283
ୀ /1005767 47 106 637ସସିତା େଗାଛାୟତ ସା ଶରତ େଗାଛାୟତ JTV1521152
ୀ /1005768 45 106 638ଶଶୀକଳା େଗା ାୟତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଗା ାୟତ YVY0100180
ୀ /1005769 45 106 639ରୀତା େଗାଛାୟତ ସା ଆରତ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062781

ପ ୁ /1005770 45 106 640ପଦିପ େଗାଛାୟତ ପି ହାଡିବ ୁ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062288
ପ ୁ /1005771 44 106 641ନିରାକର େଗାଛାୟତ ପି ଲକି୍ଷଧର େଗାଛାୟତ JTV1520907
ପ ୁ /1005772 37 106 642ବିକମ କମୁାର େଗାଛାୟତ ପି ଭରତ ଚ  େଗାଛାୟତ JTV2685089
ପ ୁ /1005773 36 106 643ଦୀପକ କମୁାର େଗାଛାୟତ ପି ଭରତ ଚ  େଗାଛାୟତ JTV2685675
ୀ /1005774 29 106 644ମନିଶା େଗାଛାୟତ ପି ଆରତ େଗାଛାୟତ YVY0547828
ୀ /1005775 24 106 645ଜିଜ୍ଞାସା େଗାଛାୟତ ପି ଆରତ ଚ  େଗାଛାୟତ YVY0966663
ୀ /1005776 28 106 646ସଜୁାତା ପଧାନ ସା ନିରାକର େଗାଛାୟତ YVY1222801
ୀ /1015777 59 106 647ମ ରିୁ େବେହରା ସା ଧଡିଆ େବେହରା YVY0547984

ପ ୁ /1015778 50 106 648ତଉଲି େବେହରା ପି ହଳଧର େବେହରା JTV2685253
ୀ /1015779 37 106 649ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା JTV2684819

ପ ୁ /1015780 32 106 650ରାଜ କିେଶାର େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା YVY0783381
ୀ /1015781 28 106 651ମାମା େବେହରା ସା ରାଜ କିେଶାର େବେହରା YVY0783407

ପ ୁ /1015782 48 106 652ସେଦଶ େଭାଇ ପି ବି ୁ େଭାଇ JTV2685592
ୀ /1015783 42 106 653ପ ୁ ା େଭାଇ ସା ସେଦଶ େଭାଇ JTV2685584
ୀ /1015784 37 106 654ଲକ୍ଷୀପିୟା େଭାଇ ସା ଅନୀଲ କମୁାର େଭାଇ JTV2684827
ୀ /1015785 35 106 655ରୀନା େଭାଇ ସା ସନିୁଲ େଭାଇ JTV2684835

ପ ୁ /1015786 35 106 656ଶବି ଶ ର େଭାଇ ପି ବି ୁ ଚରଣ େଭାଇ YVY0099341
ପ ୁ /1015787 30 106 657ନବକିେଶାର େଭାଇ ପି ବି ୁ ଚରଣ େଭାଇ YVY0337907
ପ ୁ /1015788 78 106 658ଅେଲଖ ଦାସ ପି େଯାେଗ  ଦାସ OR/06/043/062518
ପ ୁ /1015789 69 106 659ବାଇଧର ଦାସ ପି ସି ି ଦାସ YVY0099333
ପ ୁ /1015790 58 106 660େମାହନ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ OR/06/043/062520
ପ ୁ /1015791 44 106 661ମଦନ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ OR/06/043/062521
ୀ /1015792 42 106 662ମେନାରମା ଦାସ ସା େମାହନ ଚ  ଦାସ YVY0099325

ପ ୁ /1015793 40 106 663ଚ ନ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ JTV2684348
ୀ /1015794 37 106 664ସକୁା ି ଦାସ ସା ଚ ନ ଦାସ JTV2684330

ପ ୁ /1015795 36 106 665ସେରାଜ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ YVY0979062
ପ ୁ /1015796 35 106 666ପ ଜ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାସ YVY0099317
ୀ /1015797 32 106 667ଟୁନି ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY0547943
ୀ /1015798 32 106 668ସମିୁତା ଦାସ ସା ମଦନ ଦାସ YVY0547836
ୀ /1015799 29 106 669ସଯକୁ୍ତା ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ YVY0547927

ପ ୁ /1015800 44 106 670ସଦୁଶର୍ନ ଖସିୁଆ ପି ଦ ପାଣୀ ଖସିୁଆ YVY0547968
ପ ୁ /1015801 35 106 671ବାବୁଲା ନାୟକ ପି ଜୁଆରୀ ନାୟକ YVY0547976
ପ ୁ /1015802 32 106 672ପଦିପ ନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ YVY0548099
ୀ /1015803 31 106 673ରିତା ନାୟକ ସା ବାବୁଲା ନାୟକ YVY0547950
ୀ /1015804 21 106 674ଅପିର୍ତା ନାୟକ ସା ପଦୀପ ନାୟକ YVY1254564
ୀ /1015805 29 106 675ନିହାରିକା ପ ନାୟକ ସା ନିର ନ ପ ନାୟକ YVY0966572
ୀ /1015806 78 106 676ଶା ି ଲତା ପ ନାୟକ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପ ନାୟକ JTV1580653
ପ ୁ /1015807 50 106 677ଦିଲୀପ ପ ନାୟକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପ ନାୟକ JTV1627504
ପ ୁ /1015808 48 106 678ଅରୁଣ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପ ନାୟକ JTV1520915
ପ ୁ /1015809 46 106 679ସଜୁଲ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପ ନାୟକ JTV1520832
ପ ୁ /1015810 44 106 680ନିର ନ ପ ନାୟକ ପି କ୍ଷିେରାଦ ଚ  ପ ନାୟକ JTV1624576
ୀ /1015811 32 106 681ସ ଯ୍ାରାଣୀ ତିପାଠୀ ସା ଦିଲୁ ଦାସ YVY1254770
ୀ /1025812 50 106 682ମାଲା େଦବୀ ସା କାେମଶର ପାଶୱାନ YVY0099366
ୀ /1025813 47 106 683ନୀଲମ େଦବୀ ସା ତିଲକଟୁ ପାଶୱାନ YVY0337931
ୀ /1025814 47 106 684ଅନୀତା େଦବୀ ସା େଯାଗୀ ର ପାଶୱାନ୍ YVY0548081
ୀ /1025815 43 106 685ସସୁମା େଦବୀ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପାଶୱାନ YVY0548115
ପ ୁ /1025816 60 106 686ବସ  େଗାଛାୟତ ପି େଯାେଗ  େଗାଛାୟତ OR/06/043/062352
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ପ ୁ /1025817 56 106 687ପ ୂ ର୍ଚ  େଗାଛାୟତ ପି େଯାେଗ  େଗାଛାୟତ JTV1521954
ୀ /1025818 55 106 688ବନୀତା େଗାଛାୟତ ସା ବସ  େଗାଛାୟତ OR/06/043/062353
ୀ /1025819 55 106 689ନମିତା େଗାଛାୟତ ସା ବଜବିହାରୀ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062355
ୀ /1025820 50 106 690ଅନୀତା େଗାଛାୟତ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  େଗାଛାୟତ YVY0099358

ପ ୁ /1025821 48 106 692ପେମାଦ େଗାଛାୟତ ପି େଯାେଗ  େଗାଛାୟତ OR/06/043/062359
ୀ /1025822 47 106 693ସଜୁାତା େଗାଛାୟତ ସା ଶଶିରି େଗାଛାୟତ JTV1521889
ୀ /1025823 44 106 694ବି ୁଶୀ େଗାଛାୟତ ସା ପେମାଦ କମୁାର େଗାଛାୟତ YVY0099390

ପ ୁ /1025824 30 106 695ସତଯ୍ବତ େଗାଛାୟତ ପି ବଜ ବିହାରୀ େଗାଛାୟତ YVY0099408
ପ ୁ /1025825 29 106 696ପିୟବତ େଗାଛାୟତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଗାଛାୟତ YVY0099382
ପ ୁ /1025826 28 106 697ପୀତିବତ େଗାଛାୟତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଗାଛାୟତ YVY0548073
ପ ୁ /1025827 28 106 698ଦିବଯ୍ବ  େଗାଛାୟତ ପି ବଜ ବିହାରୀ େଗାଛାୟତ YVY0548040
ୀ /1025828 19 106 699ପାଯୟଲ େଗାଛାୟତ ସା ପିୟବତ େଗାଛାୟତ YVY1250992

ପ ୁ /1025829 43 106 700କୃ ଚ  େଜନା ପି ମ ୁଳି େଜନା JTV1521921
ୀ /1025830 34 106 701ତିେଳା ମା େଜନା ପି ମ ୁଳୀ େଜନା YVY0099374
ୀ /1025831 31 106 702ରଶିେରଖା ମହା ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା ି YVY0690743
ୀ /1025832 27 106 703ତୁ ିେରଖା ମହା ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା ି YVY0690768

ପ ୁ /1025833 47 106 704େଦଭାନ  ପାଶୱାନ୍ ପି ତିେଲଶର ପାଶୱାନ୍ YVY0548404
ପ ୁ /1025834 45 106 705େଯାଗୀ ର ପାଶୱାନ ପି ବାଲ କିେଶାର ପାଶୱାନ YVY0691634
ପ ୁ /1025835 44 106 706ଲକ୍ଷୀଧର ପାଶୱାନ୍ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପାଶୱାନ୍ YVY0548107
ପ ୁ /1025836 36 106 707ଶବି କମୁାର ପାଶୱାନ୍ ପି ପରେମଶର ପାଶୱାନ୍ YVY0548057
ପ ୁ /1025837 33 106 708ସିକ ର ପାଶୱାନ୍ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପାଶୱାନ୍ YVY0548123
ପ ୁ /1025838 52 106 709ତିଲକଟୁ ପାଶୱାନ ପି ଛତର ପାଶୱାନ YVY0337923
ପ ୁ /1025839 32 106 710ର ିତ କମୁାର ପାଶୱାନ୍ ପି େଜାଗି  ପାଶୱାନ୍ YVY0548131
ପ ୁ /1025840 31 106 711ଭୂଷଣ ପାଶୱାନ ପି ଅସରପି ପାଶୱାନ YVY0691535
ପ ୁ /1025841 31 106 712େଦବରାଜ ପଧାନ ପି କବିରାଜ ପଧାନ YVY0690750
ପ ୁ /1025842 28 106 713ରାେକଶ ରାୟ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ରାୟ YVY0548065
ପ ୁ /1025843 65 106 714ରମାକା  ସାମଲ ପି କୃ  ଚ  ସାମଲ YVY0690800
ୀ /1025844 51 106 715ସମିୁତା ସାମଲ ସା ରମାକା  ସାମଲ YVY0690818

ପ ୁ /1035845 38 106 716ସବୁତ େଗା ାୟତ ପି ବସ  େଗା ାୟତ JTV1630235
ପ ୁ /1035846 38 106 717ବଳରାମ େଜନା ପି ମ ୁଳି େଜନା JTV1521913
ପ ୁ /1035847 54 106 718େଗାବି  ନାୟକ ପି େଗାଲଖ ନାୟକ JTV1580646
ୀ /1035848 50 106 719ମେନାରମା ନାୟକ ସା େଗାବି  ନାୟକ JTV1580638

ପ ୁ /1035849 53 106 720ଜ୍ଞାନ ର ନ ସାଇଁ ପି େଦୖତାରୀ ସାଇଁ YVY0690701
ୀ /1035850 47 106 721ରିନା ସାଇଁ ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ସାଇଁ YVY0690719

ପ ୁ /1035851 27 106 722ରାେକଶ ସାଇଁ ପି ଜ୍ଞାନ ର ନ ସାଇଁ YVY0691717
ପ ୁ /1045852 73 106 723ବାବାଜୀ େଗାଛାୟତ ପି ଭାବନ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062370
ପ ୁ /1045853 48 106 724ଅଜୟ େଗାଛାୟତ ପି ବାବାଜୀ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062373
ୀ /1045854 46 106 725ପ ୁ ଲତା େଗାଛାୟତ ସା ଚ ମଣି େଗାଛାୟତ YVY0099440

ପ ୁ /1045855 45 106 726ଚ ମଣି େଗାଛାୟତ ପି ବାବାଜୀ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062372
ପ ୁ /1045856 44 106 727ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଗାଛାୟତ ପି ବାବାଜି େଗାଛାୟତ JTV1521780
ୀ /1045857 43 106 728ରଂଜିତା େଗାଛାୟତ ପି ବାବାଜି େଗାଛାୟତ JTV1521830
ୀ /1045858 43 106 729ମମତା େଗାଛାୟତ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େଗାଛାୟତ YVY0708842
ୀ /1045859 40 106 730ରୂପାଲି େଗାଛାୟତ ସା ଅଜୟ େଗାଛାୟତ YVY0099432

ପ ୁ /1045860 56 106 731ସାଇବ େଜନା ପି କାଶନିାଥ େଜନା YVY0690883
ୀ /1045861 28 106 732ମାମାଜିନି େଜନା ପି ସାଇବ େଜନା YVY0690891

ପ ୁ /1045862 46 106 733େଚୖତନଯ୍ ମିଶ ପି ଯଦୁମଣି ମିଶ JTV2554392
ୀ /1045863 56 106 734କବିତା ଓଝା ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଓଝା YVY0100198

ପ ୁ /1045864 47 106 735ମନୁା ଟହଳ ପି ଭିକାରୀ ଟହଳ YVY0548412
ୀ /1045865 40 106 736ସବିତା ଟହଲ ସା ମନୁା ଟହଲ YVY0548420
ୀ /1055866 49 106 737ବାଳା େଜନା ସା ସାଇବ େଜନା YVY0690875
ପ ୁ /1055867 63 106 738ପଫଲୁ କମୁାର ଓଝା ପି ମରୁଲି ଓଝା YVY0100206
ୀ /1055868 34 106 739ପାଚୀ ପାରମିତା ଓଝା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଓଝା YVY0100214
ପ ୁ /1055869 34 106 740େଦବାଶଷି ଓଝା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଓଝା YVY0100222
ୀ /1055870 29 106 741ସଭୁଶୀ ପିୟଦଶର୍ନୀ ସା େଦବାସିସ ଓଝା YVY1093061
ୀ /1065871 55 106 742ନିମର୍ଳା େଭାଇ ସା ନୃସିଂହ େଭାଇ OR/06/043/062233
ପ ୁ /1065872 22 106 743ଅଭିଜିତ ମହା ୀ ପି େଅୖଦତ କମୁାର ମହା ୀ YVY1093160
ପ ୁ /1075873 45 106 744ସଶୁା  ମହାପାତ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହାପାତ OR/06/043/062084
ପ ୁ /1085874 34 106 745ରତନ୍ ାକର େଦହୁରୀ ପି ରବି  େଦହୁରୀ YVY0099457
ପ ୁ /1085875 25 106 746ମନୁା େଦହୁରୀ ମା େଜଯ୍ାତି େଦହୁରୀ YVY0966606
ପ ୁ /1085876 33 106 747ମନର ନ େଲ ା ପି ରବି  େଲ ା JTV2684512
ୀ /1095877 40 106 748ପତିମା ଭୁୟଁା ପି ଦୟାନିଧି ଭୁୟଁା OR/06/043/062153
ୀ /1105878 75 106 749ଶରତ୍ ପିୟା େଦବୀ ସା ବିେର  ନାରାୟଣ ତୀପାଠୀ JTV1639608
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ପ ୁ /1105879 44 106 750କା ିର୍କ ମ ଳ ପି ମଦନ ମ ଳ YVY0852202
ୀ /1105880 38 106 751ସ ା ମ ଳ ସା କା ିର୍କ ମ ଳ YVY0852178

ପ ୁ /1105881 34 106 752ଡିେଲଶର ସାହୁ ପି େହମ  କମୁାର ସାହୁ YVY0421917
ୀ /1105882 27 106 753ନିକିତା ଶତପଥୀ ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0852160

ପ ୁ /1105883 39 106 754ବିେର  ସିଂ ପି ଲକି୍ଷନାରାୟଣ ସିଂ YVY0394502
ପ ୁ /1105884 68 106 755ଧବୃ ସିଂ ପି ରାମସକଲ ସିଂ OR/06/043/062109
ୀ /1105885 59 106 756ପଭା ସିଂ ସା ଧୁବ ସିଂ JTV2685451

ପ ୁ /1105886 58 106 757ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ସିଂ ପି ସଦୁାମା ସିଂ JTV2721801
ପ ୁ /1105887 57 106 758ରାମ ପେବଶ ସିଂ ପି ରାଜନାରାୟଣ ସିଂ YVY0979070
ୀ /1105888 55 106 759ଉଷା ସିଂ ସା ରାମପେବଶ ସିଂ YVY0979088

ପ ୁ /1105889 51 106 760ରାମାସିସ ସିଂ ପି ରାମଶକଲ ସିଂ JTV2721603
ୀ /1105890 51 106 761ନୟନ ପଯ୍ାରୀ ସିଂ ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ସିଂ JTV2685618
ୀ /1105891 41 106 762ନୀତୁ ସିଂ ସା ପପ ୁସିଂ JTV2685576

ପ ୁ /1105892 39 106 763ପି  ୁସିଂ ପି ଧୁବ ସିଂ JTV2721611
ପ ୁ /1105893 36 106 764ରାଜୁ ସିଂ ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ସିଂ JTV2721579
ପ ୁ /1105894 36 106 765ଅଭିେଷକ ସିଂ ପି ଧୁବ ସିଂ JTV2721595
ୀ /1105895 36 106 766ମନି ସିଂ ସା ପି  ୁସିଂ JTV2685444
ୀ /1105896 35 106 767ଗଡିୁୟା ସିଂ ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ସିଂ JTV2685600
ୀ /1105897 35 106 768େସାନାଲି ସିଂ ପି ଧୁବ ସିଂ JTV2721645

ପ ୁ /1105898 33 106 769ବିେଜସ ସିଂ ପି ରାମ ପେବଶ ସିଂ YVY0979096
ପ ୁ /1105899 79 106 770ବିେର  ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ତିପାଠୀ JTV1520725
ପ ୁ /1105900 60 106 771ଜୟନାରାୟଣ ତିପାଠୀ ପି ହୃଷିେକଶ ତିପାଠୀ OR/06/043/062102
ପ ୁ /1105901 56 106 772ଅଭୟନାରାୟଣ ତିପାଠୀ ପି ହୃଷିେକଶ ତିପାଠୀ JTV1521202
ୀ /1105902 55 106 773ସେରାଜିନୀ ତିପାଠୀ ସା ଜୟନାରାୟଣ ତିପାଠୀ OR/06/043/062103

ପ ୁ /1105903 53 106 774ଗତିକୃ  ତୀପାଠୀ ପି ବିେର  ନାରାୟଣ ତୀପାଠୀ JTV1520717
ୀ /1105904 51 106 775େଶାଭା ତିପାଠୀ ସା ଅଭୟ ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ JTV1636026

ପ ୁ /1105905 50 106 776ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ ପି ହୃଷିେକଶ ତିପାଠୀ OR/06/043/062106
ୀ /1105906 47 106 777ମିତଜୀତା ତିପାଠୀ ସା ଗତିକି  ତିପାଠୀ JTV1657170

ପ ୁ /1105907 33 106 778ଶଭୁକା  ତିପାଠୀ ପି ଜୟ ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ JTV2554384
ପ ୁ /1105908 72 106 779ରବିନାରାୟଣ ତିପାଠୀ ପି େଗାକଳୁାନ  ତିପାଠୀ YVY0579334
ୀ /1105909 66 106 780ବିଜୟିନୀ ତିପାଠୀ ସା ରବି ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ YVY0691618

ପ ୁ /1105910 46 106 781ବିର ୀ ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ ପି ରବି ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ YVY0691584
ୀ /1105911 41 106 782ସଚିୁସୀତା ତିପାଠୀ ସା ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ YVY0691600
ୀ /1105912 37 106 783ସସିତା ତିପାଠୀ ସା ବିର ୀ ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ YVY0691592

ପ ୁ /1105913 26 106 784ଶଶୀକା  ତିପାଠି ପି ଅଭୟ ନାରାୟଣ ତିପାଠି YVY0966457
ୀ /1115914 80 106 785ନିଶାମଣି ମହାରଣା ସା ପରମାନ  ମହାରଣା OR/06/043/062361

ପ ୁ /1115915 55 106 786ଅରୁଣ ମହାରଣା ପି ପରମାନ  ମହାରଣା OR/06/043/062362
ପ ୁ /1135916 82 106 787ଆନ  େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା JTV1520865
ପ ୁ /1135917 82 106 788ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା ପି ଜଗତାନ  େବେହରା YVY0099481
ୀ /1135918 75 106 789କା ନ େବେହରା ସା ଉ ବ େବେହରା OR/06/043/062244
ୀ /1135919 72 106 790ବାସ ୀ େବେହରା ସା ଆନ  େବେହରା OR/06/043/062243
ୀ /1135920 65 106 791ସରଦା େବେହରା ସା ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/062248

ପ ୁ /1135921 55 106 792କିେଶାର ଚ  େବେହରା ପି ଜୟୀରାମ େବେହରା YVY0979138
ପ ୁ /1135922 50 106 793ପଦନାଭ େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା OR/06/043/062251
ୀ /1135923 45 106 794ଦୀ ିରାଣୀ େବେହରା ସା କିେଶାର ଚ  େବେହରା YVY0099473

ପ ୁ /1135924 44 106 795ଅନିରୁ  େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା JTV1521723
ପ ୁ /1135925 43 106 796ମେନାଜ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/062252
ୀ /1135926 39 106 797କ ନା େବେହରା ସା ପଦନାଭ େବେହରା YVY0691501
ୀ /1135927 25 106 798ପଜ୍ଞାଲି ା େବେହରା ପି କିେଶାର ଚ  େବେହରା YVY0966507
ୀ /1145928 64 106 799େଦବି ର େକୗର ସା ସରିୁ  ସିଂ YVY0548461
ୀ /1145929 50 106 800େଜଯ୍ାତିମୟୀ ପରିଡା ସା ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପରିଡା JTV1552090
ପ ୁ /1145930 50 106 801ଜିେତ  ପରିଡା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା YVY0099507
ପ ୁ /1145931 44 106 802ବିଭୁତି ପରିଡା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା OR/06/043/060555
ୀ /1145932 44 106 803ପୀୟଦଶ ିର୍ନୀ ପରିଡା ସା ଜିେତ  ପରିଡା JTV1552082
ପ ୁ /1145933 73 106 804ସରିୁ ର ସିଂ ପି ଉଦାମ ସିଂ YVY0548438
ପ ୁ /1145934 43 106 805ଜଗଜିତ୍ ସିଂ ପି ସରିୁଦର ସିଂ YVY0548446
ପ ୁ /1145935 41 106 806ସ ୀପ ସିଂ ପି ସେୁର ର ସିଂ YVY0548453
ପ ୁ /1155936 78 106 807ବିଶକ୍ େସନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େସାମନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1520956
ୀ /1155937 48 106 808ମଧଛୁ ା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଆଶଷି ର ନ ଚଇନି JTV1580604
ୀ /1155938 55 106 809ତୁଳସୀ ବିଶାଳ ସା ବୀର ବିଶାଳ JTV1580588
ୀ /1155939 28 106 810ଚିନୟୀ ବିଶାଳ ପି ବୀର ବିଶାଳ YVY0721225
ପ ୁ /1155940 50 106 811ଆଶଷି ର ନ ଚଇନି ପି ବିଶନାଥ ଚଇନି JTV1580612
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ୀ /1155941 73 106 812ବାସ ୀ କମୁାରୀ ଷଡ଼ ୀ ସା ବିଶକ୍ େସନ୍ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1520618
ପ ୁ /1165942 72 106 813ମୀନେକତନ ରାଊଳ ପି ବିଶନାଥ ରାଊଳ OR/06/043/062669
ୀ /1165943 61 106 814େସନ୍ହଲତା ରାଊଳ ସା ମୀନେକତନ ରାଊଳ OR/06/043/062674
ୀ /1165944 39 106 815ପାବର୍ ତୀ ରାଊଳ ପି ମୀନେକତନ ରାଊଳ JTV1707785

ପ ୁ /1165945 38 106 816େହମ  କମୁାର ରାଊଳ ପି ମୀନେକେତନ ରାଊଳ JTV1707892
ପ ୁ /1175946 76 106 817ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମଦୁୁଲି ପି ନଟବର ମଦୁୁଲି JTV1520634
ୀ /1185947 74 106 818ମାତାଜୀ ମଦୁୁଲି ସା ବିଭୁତି ମଦୁୁଲି JTV1520626

ପ ୁ /1185948 55 106 819ପଭାତ ମଦୁୁଲି ପି ବିଭୁତି ଭୂଶଣ ମଦୁୁଲି JTV1520741
ପ ୁ /1185949 47 106 820ପଶା  ମଦୁୁଲି ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମଦୁୁଲି YVY0783415
ପ ୁ /1185950 45 106 821ପେମାଦ ମଦୁୁଲି ପି ବିଭୁତିଭୂଷଣ ମଦୁୁଲି JTV1520709
ୀ /1185951 38 106 822ସଂଜିତା ମଦୁୁଲି ସା ପଶା  ମଦୁୁଲି YVY0783423
ୀ /1185952 36 106 823ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମଦୁୁଲି ସା ପେମାଦ ମଦୁୁଲି YVY0548149
ୀ /1185953 21 106 824ପଜୂାରାଣୀ ମଦୁୁଲି ପି ପଭାତ ଚ  ମଦୁୁଲି YVY1222991

ପ ୁ /1195954 45 106 825ଅଭିରାମ େବେହରା ପି ଇ ମଣି େବେହରା JTV1520824
ୀ /1195955 39 106 826ତପସନୀ େବେହରା ସା ଅଭିରାମ େବେହରା YVY0099572
ୀ /1195956 37 106 827ଶୀନମ େବେହରା ପି ଇ ମଣି େବେହରା YVY0099564
ୀ /1195957 34 106 828ସଷୁମା ଦାସ ସା ମେନାଜ ଦାସ YVY0966655

ପ ୁ /1195958 56 106 829ରେମଶ ସେରାଜ ପି ଖିଲାଡି ସେରାଜ YVY0966473
ପ ୁ /1195959 43 106 830ରାମ ମରୁତ ସେରାଜ ପି ଶଯ୍ାମା ସେରାଜ YVY0966614
ୀ /1195960 34 106 831ଉମିର୍ଲା ସେରାଜ ସା ରାମମରୁତ ସେରାଜ YVY0966499
ୀ /1205961 55 106 832ମିନତୀ ବାରିକ ସା ନିର ନ ବାରିକ YVY0100248
ୀ /1205962 53 106 833ମମତା କନୁନେଗା ସା େକୖଳାସ ଚ  କାନୁନେଗା YVY0548156
ୀ /1215963 54 106 834ଚି ା େଦଵୀ ସା ରେମଶ ସେରାଜ YVY0100255

ପ ୁ /1215964 59 106 835ଶରତ କମୁାର ପାତ ପି ଇଶ୍ଵରଚ  ପାତ YVY1142090
ପ ୁ /1245965 63 106 836ନଳିନୀ ର ନ ସାମ ରା ପି ଧେନଶର ସାମ ରା YVY0570002
ପ ୁ /1245966 32 106 837େଜଯ୍ାତି ର ନ ସାମ ରା ପି ନଳିନୀ ର ନ ସାମ ରା YVY0548172
ୀ /1245967 29 106 838ତୃ ିମୟୀ ସାମ ରା ପି ନଳିନୀ ର ନ ସାମ ରା YVY0548164
ୀ /1255968 27 106 839େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି - ଦିବାକର େସଠୀ YVY1275544
ୀ /1255969 32 106 840ଜୟ ି େସଠୀ ପି ଦିବାକର େସଠୀ YVY0548180

ପ ୁ /1255970 31 106 841ବାସେୁଦବ େସଠୀ ପି ଦିବାକର େସଠୀ YVY1273465
ପ ୁ /1255971 57 106 842ଅନାମ େସଠୀ ପି ମଷୁା େସଠୀ OR/06/043/062338
ୀ /1255972 52 106 843ସକୁା ି େସଠୀ ସା ଅନାମ େସଠୀ OR/06/043/062339

ପ ୁ /1255973 51 106 844ଦିବାକର େସଠୀ ପି ମଷୁା େସଠୀ YVY0099598
ୀ /1255974 50 106 845ହରଷ େସଠୀ ସା ଦିବାକର େସଠୀ YVY0099580
ୀ /1255975 38 106 846ନିରୁପମା େସଠୀ ପି ଦାଶରଥି େସଠୀ JTV1520873
ୀ /1255976 29 106 847ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ପି ଦିବାକର େସଠୀ YVY1276245
ୀ /1265977 26 106 848ସାଗତିକା େଗାଛାୟତ ସା ସଧୁାକର େଗାଛାୟତ YVY1120237
ୀ /1265978 40 106 849ସକୁା ି େଜନା ସା େଦାଳେଗାବି  େଜନା YVY0337956

ପ ୁ /1285979 71 106 850କା ିଲାଲ ପେଟଲ ପି ଅ ୁର୍ନ ପେଟଲ JTV1520766
ୀ /1285980 69 106 851ମଣିେବନ ପେଟଲ ସା କା ିଲାଲ ପେଟଲ JTV1520782

ପ ୁ /1285981 58 106 852ରେମଶ ପେଟଲ ପି ମଣିଲାଲ ପେଟଲ YVY0708867
ୀ /1285982 53 106 853େଜଯ୍ାତି ପେଟଲ ସା ରେମଶ ପେଟଲ YVY0708883

ପ ୁ /1285983 53 106 854ଜୟ ିଲାଲ ପେଟଲ ପି କା ିଲାଲ ପେଟଲ JTV1520931
ପ ୁ /1285984 49 106 855ଭରତ ପେଟଲ ପି କା ିଲାଲ ପେଟଲ JTV1520675
ୀ /1285985 45 106 856କୃ ା ପେଟଲ ସା ଜୟ ଲାଲ ପେଟଲ JTV1520774

ପ ୁ /1295986 67 106 857ନୃସିଂହ େଭାଇ ପି ରାମଚ  େଭାଇ OR/06/043/062544
ୀ /1295987 56 106 858ସଷୁମା େଭାଇ ସା ନୃସିଂହ େଭାଇ YVY0099614
ୀ /1295988 54 106 859ରମା ଦାସ ସା ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/043/044464

ପ ୁ /1295989 35 106 860ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ YVY0708909
ପ ୁ /1305990 62 106 861ଶରତ ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ OR/06/043/062538
ୀ /1305991 58 106 862ପପି ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ OR/06/043/062539
ପ ୁ /1305992 30 106 863ବାବୁ ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ YVY0548479
ୀ /1305993 30 106 864ସସିତା ଦ ସା ସକୁମୁାର ଦ YVY0691386
ୀ /1305994 38 106 865ସସିତା ମହାକଡୁ ସା ସେୁର  ମହାକଡୁ YVY0337980
ୀ /1315995 46 106 866ରଂଜିତା ଦାସ ସା ଗିରିଶ ଚ  ଦାସ YVY0099655
ପ ୁ /1315996 39 106 867ବାବୁନା ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ JTV2685568
ପ ୁ /1315997 59 106 868ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ ପି ଅପ ିର୍ ସାହୁ YVY0099630
ୀ /1315998 53 106 869ସବୁାସିନୀ ସାହୁ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ YVY0099648
ପ ୁ /1325999 59 106 870ବି ୁ େଭାଇ ପି ମଷିୁ େଭାଇ OR/06/043/062540
ୀ /1326000 56 106 871ବିଳାସ େଭାଇ ସା ବି ୁ େଭାଇ OR/06/043/062541
ୀ /1336001 80 106 872ବୁେ ଇ ଦାସ ସା େବ  ଦାସ OR/06/043/062527
ୀ /1336002 75 106 873ଗରୁୁବାରି ଦାସ ସା ଅମର ଦାସ OR/06/043/062530
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ପ ୁ /1336003 55 106 874ରବି ଦାସ ପି େବ  ଦାସ OR/06/043/062528
ୀ /1336004 52 106 875ଅ ନା ଦାସ ସା ରବି ଦାସ OR/06/043/062529

ପ ୁ /1336005 49 106 876ଅଭିନନ୍  ଦାସ ପି ଅମର ଦାସ OR/06/043/062531
ପ ୁ /1336006 47 106 877ଛବିନନ୍  ଦାସ ପି ଅମର ଦାସ OR/06/043/062533
ୀ /1336007 45 106 878େରଖା ଦାସ ସା ଅଭିନନ୍  ଦାସ OR/06/043/062532
ୀ /1336008 42 106 879ଛବି ଦାସ ସା ଛବିନନ୍  ଦାସ YVY0099663

ପ ୁ /1346009 57 106 880ବିେନାଦ ବମର୍ନ ପି ଖେଗନ ବମର୍ନ JTV2554376
ୀ /1346010 48 106 881ମିନତୀ ବମର୍ନ ସା ବିେନାଦ ବମର୍ନ OR/06/043/062548

ପ ୁ /1346011 47 106 882ପେମାଦ ବମର୍ନ ପି ଖେଗନ ବମର୍ନ JTV1521855
ୀ /1346012 90 106 883ମାନ େବୱା ସା ଇ ମଣି େଭାଇ OR/06/043/062534

ପ ୁ /1346013 62 106 884ବି ୁ େଭାଇ ପି ଇଂଦମଣି େଭାଇ OR/06/043/062535
ୀ /1346014 55 106 885ଚ ି େଭାଇ ସା ବି ୁ େଭାଇ OR/06/043/062536

ପ ୁ /1346015 71 106 886ନୀଳମଣି ମହା ି ପି େକଶବ ମହା ି YVY0099689
ୀ /1346016 67 106 887ସବିତା ମହା ି ସା ନୀଳମଣି ମହା ି YVY0099671

ପ ୁ /1346017 37 106 888ସମୁ  ମହା ି ପି ନୀଳମଣୀ ମହା ି YVY0691097
ପ ୁ /1356018 48 106 889ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/062572
ପ ୁ /1366019 69 106 890ମଧଆୁ ସିମାଦୀ ପି ଯଦୁମଣି ସିମାଦୀ OR/06/043/062576
ପ ୁ /1376020 43 106 891ଅମଜୁ ବିଶାଳ ପି ଶରତ ବିଶାଳ OR/06/043/062623
ୀ /1386021 65 106 892ରାଧ ୁଦାସ ପି ଗରୁୁବାରି ଦାସ OR/06/043/062559

ପ ୁ /1386022 61 106 893ଜଗବ ୁ ଦାସ ପି ପରି ଦାସ OR/06/043/062564
ୀ /1386023 60 106 894େସଲ ଦାସ ସା ରାଧ ୁଦାସ OR/06/043/062560

ପ ୁ /1386024 37 106 895ବୁଲୁ ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ YVY0394460
ୀ /1396025 65 106 896କମଳା େବେହରା ସା କା ର୍ୀକ େବେହରା OR/06/043/062555
ୀ /1396026 46 106 897କବିତା େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା JTV1521756
ୀ /1396027 46 106 898ସମିୁତା େବେହରା ସା ନୀର େବେହରା YVY0691410

ପ ୁ /1396028 45 106 899ବିଜୟ େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା JTV1521228
ପ ୁ /1396029 44 106 900ସରୁ େବେହରା ପି ସାଧଆୁ େବେହରା YVY0099705
ପ ୁ /1396030 44 106 901ପେମାଦ େବେହରା ପି କା ର୍ୀକ େବେହରା YVY0691261
ୀ /1396031 40 106 902ଝୁନା େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା YVY0099713
ୀ /1396032 39 106 903ସକୁା ି େବେହରା ସା ଟୁକନୁା େବେହରା YVY0099721

ପ ୁ /1396033 39 106 904ଟୁକନୁା େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା JTV1521996
ୀ /1396034 38 106 905ବବି େବେହରା ସା ସରୁ େବେହରା YVY0099739

ପ ୁ /1396035 34 106 906ବାପନିୁ େବେହରା ପି ନୀର େବେହରା YVY0548487
ପ ୁ /1406036 61 106 907ମଧସୁଦୁନ ପାଲ ପି ଧରଣୀଧର ପାଲ OR/06/043/062264
ୀ /1406037 54 106 908ମିନତି ପାଲ ସା ମଧସୁଦୁନ ପାଲ OR/06/043/062265

ପ ୁ /1416038 61 106 909ଅେଶାକ େବେହରା ପି ଟ ଧର େବେହରା YVY0338020
ୀ /1416039 52 106 910ଦୁେଲଇ େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା YVY0338012
ୀ /1416040 40 106 911ସସିତା ଦଳାଇ ସା େନତ ଦଳାଇ YVY0099747
ୀ /1416041 48 106 912ସଶୁୀଲା େଦବୀ ସା ରାଜ କମୁାର ସାହୁ JTV2554418

ପ ୁ /1416042 44 106 913ରମାକା  େଗାଛାୟତ ପି େଯାେଗ  େଗାଛାୟତ OR/06/043/062460
ୀ /1416043 37 106 914ପଗତୀ େଗାଛାୟତ ସା ରମାକା  େଗାଛାୟତ JTV2554350
ପ ୁ /1416044 27 106 915ସଶୁଲି କମୁାର େଗାଛାୟତ ପି ସଦୁଶର୍ନ େଗାଛାୟତ YVY0690602
ପ ୁ /1416045 74 106 916େବୖ ବ ମହା ି ପି ଇଶର ମହା ି OR/06/043/062490
ପ ୁ /1416046 42 106 917ରାଜକିେଶାର ମଦୁୁଲି ପି େମାହନ ମଦୁୁଲି OR/06/043/062391
ପ ୁ /1416047 59 106 918ବଂଶଧିର ନାୟକ ପି ଅ ୁର୍ନ ନାୟକ OR/06/043/062266
ପ ୁ /1416048 54 106 919ହୃଦାନ  ନାୟକ ପି କରୁଣା ନାୟକ OR/06/043/062660
ୀ /1416049 47 106 920ବାସ ୀ ନାୟକ ସା ହୃଦାନ  ନାୟକ OR/06/043/062661

ପ ୁ /1416050 52 106 921ରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିଦାସ ସାହୁ JTV2554368
ପ ୁ /1416051 54 106 922ମରୂଲୀଧର ସାଇଁ ପି ବାଳକୃ  ସାଇଁ YVY0690560
ୀ /1416052 54 106 923ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା ମରୂଲୀଧର ସାଇଁ YVY0691014
ପ ୁ /1416053 32 106 924ଉଲାସ ଚ  ସାଇଁ ପି ମରୂଲୀ ଧର ସାଇଁ YVY0690578
ପ ୁ /1416054 31 106 925ଗେଣଶ ସାଇଁ ପି ମରୂଲୀଧର ସାଇଁ YVY0691006
ପ ୁ /1436055 33 106 926ସଂଜୟ କମୁାର େଭାଇ ପି ନକଲୁ େଭାଇ YVY0185082
ପ ୁ /1436056 42 106 927ଅନିଲ କମୁାର େଭାଇ ପି ନୃସିଂହ େଭାଇ JTV1521129
ପ ୁ /1436057 41 106 928ସନିୁଲ େଭାଇ ପି ନୃସିଂହ େଭାଇ JTV1521145
ପ ୁ /1436058 35 106 929ଅଶନୀ କମୁାର େଭାଇ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େଭାଇ YVY0708925
ୀ /1436059 32 106 930ସରସତୀ େଭାଇ ସା ସନିୁଲ େଭାଇ YVY0783431
ୀ /1436060 31 106 931ସ ର୍ଲତା େଭାଇ ସା ଅଶନିୀ େଭାଇ YVY0548503
ୀ /1436061 25 106 932େସାନୁ େଭାଇ ସା ସ ୟ େଭାଇ YVY1254556
ପ ୁ /1436062 32 106 933ଜଗନନ୍ାଥ ଚକବ ିର୍ ପି ରବି  ନାଥ ଚକବ ିର୍ YVY0548495
ୀ /1436063 33 106 934ସେରାଜିନୀ ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ YVY0099754
ପ ୁ /1446064 45 106 935ସଧିୁର ଦାସ ପି ରାଧ ୁଦାସ JTV1521772
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ୀ /1446065 45 106 936ର  ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV1521764
ପ ୁ /1446066 44 106 937ମାନସ ଦାସ ପି ଗାଧ ୁଦାସ JTV1521137
ୀ /1446067 40 106 938ଗୀତା ଦାସ ସା ସଧିୁର ଦାସ YVY0548511

ପ ୁ /1456068 41 106 939େଦେବ  େଭାଇ ପି ବି ୁ େଭାଇ JTV1521178
ୀ /1456069 32 106 940ସସିତା େଭାଇ ସା େଦେବ  େଭାଇ YVY0548248

ପ ୁ /1456070 39 106 941ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ନାୟକ YVY0099762
ପ ୁ /1466071 39 106 942କନୁା ମହା ି ପି େକଶବ ମହା ି JTV1643584
ୀ /1476072 56 106 943ସରଳା ରାଉତ ସା ନରହରି ରାଉତ OR/06/043/058117
ୀ /1506073 64 106 944ସେରାଜିନି ମିଶ ସା ଜୟକୃ  ମିଶ JTV1512110

ପ ୁ /1556074 49 106 945ବିଜୟ କମୁାର ଛାେଟାଇ ପି ଭମର ଛାେଟାଇ YVY0691188
ୀ /1556075 35 106 946ସୀତା ଛାେଟାଇ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଛାେଟାଇ YVY0690586

ପ ୁ /1556076 57 106 947େନତ ଦଳାଇ ପି େଧାବି ଦଳାଇ JTV1521640
ପ ୁ /1556077 48 106 948େକ୍ଷତେମାହନ ଦଳାଇ ପି େଧାବି ଦଳାଇ JTV1627470
ୀ /1556078 35 106 949ଡଲି ଦଳାଇ ସା େକ୍ଷତ େମାହନ ଦଳାଇ YVY0691691

ପ ୁ /1556079 23 106 950ମାନସ ଦଲାଇ ମା ଦୁେଯର୍ାଧନ ଦଲାଇ YVY1148386
ପ ୁ /1566080 58 106 951ରେମଶ ଚ  େଗାଛାୟତ ପି ରଘନୁାଥ େଗାଛାୟତ OR/06/043/062300
ୀ /1566081 48 106 952ମାନସୀ େଗା ାୟତ ସା ରେମଶ ଚ  େଗା ାୟତ JTV1656131

ପ ୁ /1566082 25 106 953ଅଭିେଷକ େଗାଛାୟତ ପି ରେମଶ ଚ  େଗାଛାୟତ YVY0966689
ୀ /1566083 44 106 954େମକଲ ରାମେଦବୀ ସା େମକଲ ରାମଲୁ YVY0548263

ପ ୁ /1576084 62 106 955ଊେପ  େଲ ା ପି ନଟବର େଲ ା JTV1660935
ୀ /1576085 56 106 956ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ େଲ ା ସା ଉେପ  େଲ ା YVY0099788
ୀ /1576086 32 106 957ପିନସ ପିୟା େଲ ା ପି ଉେପ  େଲ ା YVY0099796

ପ ୁ /1576087 31 106 958ବିଶଜିତ୍ େଲ ା ପି ଉେପ  େଲ ା YVY0548271
ପ ୁ /1576088 39 106 959ଅଜୟ େପେ ାଇ ପି ପଫଲୁ େପେ ାଇ YVY0690636
ୀ /1576089 36 106 960ସିତା େପେ ାଇ ସା ଅଜୟ େପେ ାଇ YVY0690628
ୀ /1586090 27 106 961ସନିୁତା କମୁାରା ବିଶକମର୍ା ସା ବିେନାଦ କମୁାର ବିଶକମର୍ା YVY0690826
ୀ /1586091 48 106 962କଳାବତୀ େଦବୀ ପି ଗେଣଶ ଯାଦବ JTV2684843

ପ ୁ /1586092 36 106 963ବିେନାଦ କମୁାର ଯାଦବ ପି ଗେଣଶ ଯାଦବ JTV2684850
ୀ /1586093 27 106 964ସୀମା ୟାଦବ ପି ଗେଣଶ ୟାଦବ YVY0721183

ପ ୁ /1606094 52 106 965ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଉ ବ େବେହରା OR/06/043/062250
ୀ /1606095 46 106 966ର ଶୁୀ େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା YVY0283259

ପ ୁ /1626096 26 106 967ରଶିରଂଜନ ପଶାୟତ ପି େଯାେଗ  ପଶାୟତ YVY0821983
ପ ୁ /1656097 33 106 968ପ ୂ ର୍ଚ  େବଉରା ପି ନିେରାଦଚ  େବଉରା JTV2684488
ୀ /1656098 41 106 969ସମିୁତା େଜନା ସା ଅଶନୀ େଜନା JTV2684660

ପ ୁ /1656099 33 106 970ବୀେର କମୁାର ମହାରଣା ପି ନବଘନ ମହାରଣା JTV2685295
ୀ /1656100 45 106 971କାମିନୀ ମାହା ି ସା ସଧୁାଂଶ ୁମାହା ି JTV2684637
ୀ /1656101 44 106 972ଏେଲାରା ମହା ି ସା ଜିେତ  ମହା ି JTV2721868
ୀ /1656102 33 106 973ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ଶଶଭୂିଷଣ ମହା ି JTV2685261
ୀ /1656103 38 106 974ମମତା ମଦୁୁଲି ସା ଗେଣଶର ମଦୁୁଲି JTV2685493

ପ ୁ /1656104 38 106 975େସୗମଯ୍କା  େସଠୀ ପି ବାବୁଲାଲ େସଠୀ JTV2684892
ପ ୁ /1666105 70 106 976େବୖକୁ  ନାଥ େବହୁରା ପି ତଉଲି ଚରଣ େବହୁରା YVY0099804
ୀ /1666106 62 106 977ଉମିର୍ଳା େବହୁରା ସା େବୖକୁ  ନାଥ େବହୁରା YVY0099812

ପ ୁ /1666107 35 106 978ବିଶ ପକାଶ େବହୁରା ପି େବୖକୁ  ନାଥ େବହୁରା YVY0099820
ପ ୁ /1666108 34 106 979ସତଯ୍ ପକାଶ େବହୁରା ପି େବୖକୁ  ନାଥ େବହୁରା YVY0099838
ପ ୁ /1676109 46 106 980ସତଯ୍ବତ ପହୁାଣ ପି ନ  କିେଶାର ପହୁାଣ JTV2554335
ୀ /1676110 43 106 981ଅସିମା ପହୁାଣ ସା ସତଯ୍ବତ ପହୁାଣ JTV2554327
ୀ /1686111 59 106 982ଜଶବୀର କାଉର ସା ଜଶବ  ସିଂ YVY0099846

ପ ୁ /1686112 39 106 983ହରଜିତ ସିଂ ପି ଜଶବ  ସିଂ YVY0099853
ପ ୁ /1686113 38 106 984ସରବଜିତ୍ େକୗର ଉବୀ ପି ଯଶୱ  ସିଂ YVY0100263
ପ ୁ /1696114 71 106 985ସଖୁାନ  ଦାସ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ YVY0548297
ୀ /1696115 64 106 986ସମିୁତା ଦାସ ସା ସଖୁାନ  ଦାସ YVY0548313
ପ ୁ /1696116 69 106 987ଫକିର େମାହନ ସାମଲ ପି ପଦନ୍ନାଭ ସାମଲ YVY0548305
ୀ /1696117 61 106 988ମ ଲୁତା ସାମଲ ସା ଫକିର େମାହନ ସାମଲ YVY0283267
ୀ /1696118 39 106 989ବି ୁପିୟା ସାମଲ ପି ଫକିର େମାହନ ସାମଲ YVY0283283
ୀ /1696119 39 106 990େମାନାଲିସା ସାମଲ ପି ଫକିର େମାହନ ସାମଲ YVY0548289
ପ ୁ /1696120 36 106 991ବିଭୁ ର ନ ସାମଲ ପି ଫକିର େମାହନ ସାମଲ YVY0283275
ପ ୁ /1706121 70 106 992ଚି ର ନ ରାଉତରାୟ ପି େଗାେଲଖ ଚ  ରାଉତରାୟ YVY0283291
ୀ /1706122 62 106 993ସ ର୍ପଭା ରାଉତରାୟ ସା ଚି ର ନ ରାଉତରାୟ YVY0283309
ପ ୁ /1706123 34 106 994ଚିନୟାନ  ରାଉତରାୟ ପି ଚି ର ନ ରାଉତରାୟ YVY0283317
ୀ /1716124 19 106 995େକ ଆର ନିଶା ମା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଗୟା YVY1254796
ୀ /1716125 52 106 996ସଶତିା ଦାସ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଗୟା YVY0283358
ପ ୁ /1716126 60 106 997ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଗୟା ପି ସଦୁଶର୍ନ ଗୟା YVY0283366
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ପ ୁ /1716127 46 106 998ବିକମ କିେଶାର େଲ ା ପି ଗ ବର୍  େଲ ା YVY0283333
ୀ /1716128 43 106 999ତ ାସିନୀ େଲ ା ସା ବିକମ କିେଶାର େଲ ା YVY0283341
ୀ /1716129 57 106 1000ନିରୁପମା ପାତ ସା ଶରତ କମୁାର ପାତ YVY0783449

ପ ୁ /1716130 32 106 1001ସାଧୀନ୍ କମୁାର ପାତ ପି ଶରତ କମୁାର ପାତ YVY0283325
ୀ /1716131 26 106 1002ସୟଂପଭା ପାତ ପି ଶରତ କମୁାର ପାତ YVY0783456

ପ ୁ /1726132 80 106 1003ଉ ବ ଚରଣ େଲ ା ପି ବୃ ାବନ େଲ ା YVY0548339
ୀ /1726133 74 106 1004ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ େଲ ା ସା ଉ ବ ଚରଣ େଲ ା YVY0548321
ୀ /1736134 47 106 1005କୁ ୀ େବେହରା ସା ପଭାକର େବେହରା YVY0548198
ୀ /1746135 53 106 1006ପସାନନ୍ ା ବରାଳ ସା ରମାକା  ସାମଲ YVY0548222
ୀ /1746136 47 106 1007େଲାପାମଦୁା ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାହୁ YVY0548206
ୀ /1746137 41 106 1008ସ ମିତା ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାହୁ YVY0548214

ପ ୁ /Plot no 86138 58 106 1009ରମାକା  ସାମଲ ପି ନଟବର ସାମଲ YVY0548230
ପ ୁ /Plot no 86139 29 106 1010ଅଭିଜିତ ସାମଲ ପି ରମାକା  ସାମଲ YVY0691733
ପ ୁ /1746140 29 106 1011ଅଭିଜିତ୍ ସାମଲ ପି ରମାକା  ସାମଲ YVY0548347
ପ ୁ /1746141 27 106 1012ସଭୁଜିତ ସାମଲ ପି ରମାକା  ସାମଲ YVY0691709
ପ ୁ /1756142 56 106 1013ସେ ାଷ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ରାମଚ  ପ ୃ ି YVY0548362
ୀ /1756143 50 106 1014ର ିତା ପ ୃ ି ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପ ୃ ି YVY0548354

ପ ୁ /1756144 26 106 1015ରାହୁଲ୍ ପ ୃ ି ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପ ୃ ି YVY0783464
ପ ୁ /1766145 63 106 1016ରବି  ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ YVY0548370
ପ ୁ /1766146 41 106 1017ହରି ପସାଦ ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ YVY0783472
ୀ /1766147 41 106 1018ସରିତା ସାହୁ ସା ହରି ପସାଦ ସାହୁ YVY0783480
ୀ /1776148 61 106 1019ବାସ ି କମୁାରୀ େଜନା ସା ନୃସିହ ଚରଣ ପଧାନ YVY0548529

ପ ୁ /1776149 60 106 1020ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଧାନ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପଧାନ OR/06/045/124916
ପ ୁ /1776150 30 106 1021ଚିର ିବୀ ପଧାନ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଧାନ YVY0548388
ପ ୁ /1776151 26 106 1022ସ ୀବ ପଧାନ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଧାନ YVY0783498
ୀ /1786152 49 106 1023ଶା ିଲତା ସାଇଁ ପି ମଳୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0548545
ୀ /1786153 29 106 1024ମଧସୁତିା ସାଇଁ ପି ମଳୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0548552

ପ ୁ /1796154 72 106 1025ସବୁାସ ଚ  ଷଡ ୀ ପି ଗେଣଶ ଷଡ ୀ YVY0547141
ୀ /1796155 64 106 1026ଶା ିଲତା ଷଡ ୀ ସା ସବୁାଷ ଚ  ଷଡ ୀ YVY0548586

ପ ୁ /1796156 42 106 1027ସମୁ  କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ସବୁାଷ ଚ  ଷଡ ୀ YVY0548578
ୀ /1796157 30 106 1028େସାନାଲୀ ଷଡ ୀ ସା ସମୁ  କମୁାର ଷଡ ୀ YVY0548560
ୀ /1806158 59 106 1029ମେନାରମା ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ YVY0547166

ପ ୁ /1806159 40 106 1030ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ YVY0547174
ୀ /1806160 36 106 1031ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ରାେଜ  ସାହୁ YVY0547158

ପ ୁ /1816161 38 106 1032ସକୁା  େଦହୁରୀ ପି ମ ୁ େଦହୁରୀ YVY0547182
ୀ /1826162 35 106 1033ଶଚିତାବାଳା ରାଉତ ସା େଦେବ  ରାଉତ YVY0576884
ୀ /1836163 37 106 1034ସେରାଜିନି େବେହରା ସା ସତଯ୍ରଂଜନ େବେହରା YVY0394577
ୀ /1836164 27 106 1035ପଜୂା େର ି ପି କି ା େର ି YVY0575639

ପ ୁ /1836165 61 106 1036ମଳୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମକର ଧର ସାଇଁ YVY0548537
ପ ୁ /1846166 61 106 1037ଉ ମ ଚରଣ ଖଟୁଆ ପି ଚରଣ ଖଟୁଆ YVY0691139
ୀ /1846167 55 106 1038ବିଦଯ୍ ୁପଭା ଖଟୁଆ ସା ଉ ମ ଚରଣ ଖଟୁଆ YVY0691162
ୀ /1846168 31 106 1039ଶମିର୍ ା ଖଟୁଆ ପି ଉ ମ ଚରଣ ଖଟୁଆ YVY0691154

ପ ୁ /1846169 28 106 1040ଅଂଶମୁାନ ଖଟୁଆ ପି ଉ ମ ଚରଣ ଖଟୁଆ YVY0691147
ପ ୁ /1856170 63 106 1041କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମିଶ ପି ଅଜୁର୍ ନ ମିଶ YVY0690966
ୀ /1856171 57 106 1042ଝାନସୀରାଣୀ ମିଶ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମିଶ YVY0690933

ପ ୁ /1856172 31 106 1043ଅଭିମାନ ମିଶ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମିଶ YVY0690941
ୀ /1856173 28 106 1044େଶତପଦା ମିଶ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମିଶ YVY0690958
ୀ /1866174 37 106 1045େରାଜାଲିନ ମହା ି ସା ରାେକଶ ମହା ି YVY0691402

ପ ୁ /1876175 53 106 1046ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି ପି ଧରଣୀଧର ମହା ି 0R/06/043/096329
ୀ /1876176 42 106 1047ରତନ୍  ମ ରୀ ମହା ି ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି YVY0900944
ୀ /1876177 31 106 1048ସିତିରୂପା ମହା ି ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି YVY0783506
ପ ୁ /1876178 26 106 1049ଭୁବେନଶର ମହା ି ମା ରତନ୍ମ ରୀ ମହା ି YVY0783514
ପ ୁ /2996179 27 106 1050ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହାରଣା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାରଣା YVY0901017
ପ ୁ /4916180 44 106 1051େମକଲା ରମାେଦବି ପି େମକଲା ରାମଲୁୁ YVY0548255
ପ ୁ /732/b6181 41 106 1052ବହାନ  େଗା ାୟତ ପି ବି ୁଚରଣ େଗା ାୟତ JTV2685337
ପ ୁ /9996182 31 106 1053ଅଭିେଷକ ପଧାନ ପି େହମ  କମୁାର ପଧାନ YVY1035328
ୀ /10566183 68 106 1054ସରସତି ନାୟକ ସା ଜିେତଂଦ କମୁାର ନାୟକ YVY1279199
ପ ୁ /10566184 39 106 1055ସମୁଂତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜିେତଂଦ କମୁାର ନାୟକ YVY1276914
ୀ /10566185 33 106 1056ସଭୁସୀତା ପାଲ ସା ସମୁଂତ କମୁାର ନାୟକ YVY1280296
ପ ୁ /10816186 24 106 1057େଲାେକଶ କମୁାର ସିଂହ ପି ଅଖେଲଶ ସିଂହ YVY1093053
ୀ /10826187 42 106 1058ସେ ାସୀ ସିଂହ ସା ଅଖେଲଶ ସିଂହ YVY1093095
ପ ୁ /10836188 47 106 1059ଅଖେଲଶ ସିଂହ ପି ରମାପଦାଥର୍  ସିଂହ YVY1093087
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ପ ୁ /10836189 26 106 1060ଉଜଳ କମୁାର ସିଂ ପି ଅଖେଲଶ ସିଂ YVY1254663
ୀ /10886190 51 106 1061କମୁଦିୁନୀ ମହାରଣା ସା ଲଷୀଧର ମହାରଣା YVY0966531

ପ ୁ /10886191 24 106 1062ଶଭୁମ୍ ମହାରଣା ପି ଲଷୀଧର ମହାରଣା YVY0966424
ପ ୁ /11046192 39 106 1063ଭବନାଥ ନାୟକ ମା ମମତା ରାଣୀ ସାଇଁ YVY1065929
ୀ /11056193 31 106 1064ନିହାରିକା େଜନା ମା ମମତା ରାଣୀ ସାଇଁ YVY1065978

ପ ୁ /SIKHARPU6194 24 106 1065ପିେଟଶ ପିୟାର ନ େଜନା ପି ପଦତ କମୁାର େଜନା YVY1199058
ୀ /26195 32 106 1066ନମିତା େଭାଇ ସା ଶବି ଶ ର େଭାଇ YVY0548396
ୀ /26196 39 106 1067ମାଳତୀ ଖସିୁଆ ସା ସଦୁଶର୍ନ ଖସିୁଆ YVY0547935

ପ ୁ /36197 61 106 1068ଜନା ର୍ ନ ପଧାନ ପି ଗିରିଧାରୀ ପଧାନ YVY0691295
ୀ /36198 58 106 1069କବିତା ପଧାନ ସା ଜନା ର୍ ନ ପଧାନ YVY0691352

ପ ୁ /176199 58 106 1070ଶମଧୁର ସାଇଁ ପି ଭୀକାରୀ ସାଇଁ JTV1561141
ପ ୁ /986200 29 106 1071ଫିଲିପ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ YVY0783332
ୀ /1016201 32 106 1072ମାନସି େବେହରା ସା ତଉଲି େବେହରା YVY0783399

ପ ୁ /582/C/16202 24 106 1073ଚିନୟ ପକାଶ ମିଶ ପି ସସୁା  କମୁାର ମିଶ YVY1195841
ୀ /Plot- 7606203 19 106 1074ସି ୀ ଶିହନଶୀ ପି ସବୂାସ ଚଂଦ େବେହରା YVY1312891
ୀ /706204 20 106 1075େସାନାଲି ସାଇଁ ପି ବଳରାମ ସାଇଁ YVY1331255
ୀ /396205 22 106 1076ସାଗରିକା ପଧାନ ସା ସତିୃ ର ନ ପଧାନ YVY1332667

ପ ୁ /686206 61 106 1077ଭୁବନ ଚ  ମଦୁୁଲି - ଶବି ଚରଣ ମଦୁୁଲି YVY1332766
ପ ୁ /306207 18 106 1078ବିଶଜିତ ପଧାନ ପି ଶୀ ବିଵମର ପଧାନ YVY1354729
ପ ୁ /26208 21 106 1079ମେନାଜ କସିୁଆ ପି ସଦୂଶର୍ନ କସିୁଆ YVY1354737
ପ ୁ /A256209 34 106 1080ଅବିନାଶ ଦଳାଇ ପି ପୀତବାସ ଦଳାଇ YVY0422493
ପ ୁ /S/O-Nand6210 19 107 1ଅନିେକତ୍ କମୁାର ଭଗତ  ମା ସମୁନ େଦଵୀ YVY1299965
ପ ୁ /Satya Ran6211 19 107 2ସାହିଲ ଶମର୍ା ଶମର୍ା ପି ମନୁନ୍ ା ଶମର୍ା YVY1279637
ପ ୁ /016212 50 107 3ତପନ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଯଦୁମଣି ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0783522
ପ ୁ /016213 29 107 4ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ ପି ନ  କିେଶାର ବାରିକ YVY1190016
ୀ /016214 29 107 5ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଧନଂଜୟ ଦାସ YVY1287853
ୀ /016215 21 107 6ଅଂକିତା ଦାସ ପି ଅଚ୍ଯତୁାନଂଦ ଦାସ YVY1288109

ପ ୁ /016216 43 107 7ମନୁା େଜନା ପି ତିନାଥ େଜନା YVY0783605
ପ ୁ /016217 55 107 8େଗୗତମ େଲ ା ପି ସତଯ୍ାନ  େଲ ା YVY0901173
ୀ /016218 45 107 9ସବିତା େଲ ା ସା େଗୗତମ େଲ ା YVY0901165
ୀ /016219 26 107 10ପଭାତୀ ପଧାନ ପି ନ ୀ ପଧାନ YVY1021492
ୀ /016220 23 107 11ପଗତି ପଧାନ ପି ନ ି ପଧାନ YVY1021484

ପ ୁ /16221 87 107 12ସଚି  ନାଥ େବଉରା ପି ଭଗବାନ େବଉରା OR/06/043/056559
ପ ୁ /16222 59 107 13ସେ ାଷ େବଉରା ପି ସଚି  େବଉରା JTV1494434
ୀ /16223 49 107 14ପଳୟା େବଉରା ସା ସେ ାଷ େବଉରା JTV1512094
ୀ /16224 45 107 15େବୖଜୟ ି େବଉରା ସା ର ନ େବଉରା JTV2685287

ପ ୁ /16225 25 107 16ନବନୀତ େବଉରା ପି ସେ ାଷ କମୁାର େବଉରା YVY0901058
ପ ୁ /16226 19 107 17ଅ ିତ େବଉରା ପି ସେ ାଷ େବଉରା YVY1254119
ପ ୁ /16227 51 107 18ସତଯ୍ବତ ଭୂୟଁା ମା ଆରତୀ ଭୂୟଁା YVY0967315
ୀ /16228 47 107 19ମମତା ଭୂୟଁା ସା ସତଯ୍ବତ ଭୂୟଁା YVY0967307
ୀ /16229 42 107 20ରି  ୁେଦବୀ ସା ଅେଶାକ ଠାକରୁ JTV2721728
ପ ୁ /16230 35 107 21ରାେଜଶ କମୁାର ଜାଦବ ପି ରାମନାଥ ଜାଦବ JTV2721561
ପ ୁ /16231 25 107 22ମେହଶ ଜୟସାଲ ପି ଉମାଶ ର ଜୟସାଲ YVY0967331
ପ ୁ /16232 38 107 23ରାେକଶ କମୁାର ଜୟଶାଲ ପି ଉମା ଶ ର ଜୟଶାଲ JTV2721744
ପ ୁ /16233 38 107 24ଦୟାଶ ର ଜୟଶାଲ ପି ସହନ ଲାଲ ଜୟଶାଲ YVY0097634
ୀ /16234 34 107 25ଅନିତା ଜୟଶାଲ ସା ରାେକଶ କମୁାର ଜୟଶାଲ YVY0533125
ୀ /16235 36 107 26ସିପା ଜୟଶାଲ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଜୟଶାଲ YVY0533117

ପ ୁ /16236 34 107 27ଅନୁପ ମଲିକ ପି ବୃ ାବନ ମଲିକ YVY0097659
ପ ୁ /16237 43 107 28ଆଶେୁତାଷ ପ ା ମା ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପ ା JTV2721637
ପ ୁ /16238 37 107 29େଦବାଶଷି ପ ା ମା ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପ ା JTV2721587
ପ ୁ /16239 56 107 30ନ ି ପଧାନ ପି ନଡୁ ପଧାନ YVY0097667
ୀ /16240 48 107 31ପତିମା ପଧାନ ସା ନ ି ପଧାନ JTV2721520
ପ ୁ /16241 19 107 32ଯଜ୍ଞଦ  ପଧାନ ପି ପତିମା ପଧାନ YVY1253798
ପ ୁ /16242 40 107 33ଜିବନ କମୁାର ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV1580307
ପ ୁ /16243 68 107 34ନାରାୟଣ ରାଉତ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ରାଉତ YVY0709220
ୀ /16244 31 107 35ପଲବିନୀ ରାଉତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ YVY0967323
ପ ୁ /16245 34 107 36ଶବି ନାରାୟଣ ସାହା ପି ରତୀଲାଲ ସାହା YVY0967349
ପ ୁ /16246 42 107 37ପଦୀପ ସାଓ ପି ଦୟାରାମ ସାଓ JTV2721843
ପ ୁ /16247 70 107 38ଜୟପକାଶ ଶମର୍ା ପି ସକୁାଇ ଶମର୍ା JTV1580273
ପ ୁ /16248 51 107 39ଚାେ ଶର ସ ପି ରାେମଶର ସ YVY0847491
ପ ୁ /16249 37 107 40ଅଜୟ କମୁାର ସାଓ ପି କମଲ ସାଓ JTV2721793
ପ ୁ /16250 35 107 41ସଚିନ କମୁାର ସାଓ ପି ଇମତୀ ଲାଲ ସାଓ JTV2721819

101 117/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 46ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /16251 48 107 42ଧନ ୟ ସିଂ ପି ଶକଲଦୀପ ସିଂ JTV2721710
ପ ୁ /16252 46 107 43ଅେଶାକ ଠାକରୁ ପି ମ ଶର ଠାକରୁ JTV2721736
ପ ୁ /16253 38 107 44ମି  ୁକମୁାର ଠାକରୁ ପି ରାମେଦବ ଠାକରୁ JTV2721553
ପ ୁ /16254 38 107 45ଦିଲିପ କମୁାର ଠାକରୁ ପି ଦାେରାଗା ଠାକରୁ YVY0097642
ପ ୁ /26255 41 107 46ମେନାର ନ େବଉରା ପି ରବି  େବଉରା JTV1633072
ୀ /036256 26 107 47ରାଜଲକ୍ଷୀ େବଉରା ସା ପଶା  କମୁାର େବଉରା YVY0993279

ପ ୁ /036257 45 107 48ବସ  କମୁାର ନାଏକ ପି ଡିବାକର ନାଏକ YVY0967281
ୀ /036258 36 107 49ସସିତା ନାଏକ ସା ବସ  କମୁାର ନାଏକ YVY0967299
ୀ /36259 46 107 50ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବହୁରା ସା ଯେଶାବ  େବହୁରା YVY0830620

ପ ୁ /36260 80 107 51ନୀେରାଦ େବଉରା ପି ନରହରି େବଉରା OR/06/043/058010
ପ ୁ /36261 74 107 52ରବି  େବଉରା ପି େଯାେଗ  େବଉରା OR/06/043/058019
ପ ୁ /36262 72 107 53ଆନ  େବଉରା ପି ନରହରି େବଉରା OR/06/043/058012
ପ ୁ /36263 67 107 54ରେମଶ ଚ  େବଉରା ପି ନରହରି େବଉରା OR/06/043/058014
ୀ /36264 65 107 55ଶା ିଲତା େବଉରା ସା ନୀେରାଦ େବଉରା OR/06/043/058011
ୀ /36265 62 107 56ମିନତୀ େବଉରା ସା ଆନ  େବଉରା OR/06/043/058013

ପ ୁ /36266 54 107 57ଗେଣଷ େବଉରା ପି ମରୁଲି େବଉରା OR/06/043/058017
ୀ /36267 53 107 58ରୀନାରାଣି େବଉରା ସା ରେମଶ େବଉରା OR/06/043/058015

ପ ୁ /36268 52 107 59ଯେଶାବ  େବଉରା ପି ରବୀ  େବଉରା OR/06/043/058021
ୀ /36269 48 107 60ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ େବଉରା ପି ଗେଣଷ େବଉରା OR/06/043/058570
ୀ /36270 44 107 61ମଣିମାଳା େବଉରା ପି ନିେରାଦ େବଉରା JTV1494780

ପ ୁ /36271 40 107 62ପଶା  କମୁାର େବଉରା ପି ନିେରାଦ େବଉରା JTV1494731
ୀ /36272 36 107 63ଅନୁପମା େବଉରା ପି ନିେରାଦ େବଉରା YVY0282939

ପ ୁ /36273 35 107 64ଅମୀୟ ର ନ େବଉରା ପି ଆନ  ଚ  େବଉରା YVY0097675
ୀ /36274 34 107 65ମାମଲୀ େବଉରା ସା ମେନାର ନ େବଉରା YVY0337063

ପ ୁ /36275 32 107 66ଚିନୟ ରଂଜନ େବଉରା ପି ରେମଶ ଚ  େବଉରା YVY0097683
ପ ୁ /36276 31 107 67ଅତଯ୍ୟ ର ନ େବଉରା ପି ଆନ  ଚ  େବଉରା YVY0533406
ପ ୁ /36277 28 107 68ରମଣି ର ନ େବଉରା ପି ରେମଶ ଚ  େବଉରା YVY0533422
ପ ୁ /36278 24 107 69ସିପନୁ କମୁାର େବାଉରା ପି ଗେଣଶ େବଉରା YVY1221837
ପ ୁ /36279 49 107 70ବିଦଯ୍ାଧର ଖୁ ିଆ ପି ମେହଶର ଖୁ ିଆ YVY0984724
ପ ୁ /36280 43 107 71ରସାନ  ନାୟକ ପି ଗେଜ  ନାୟକ YVY0533133
ୀ /36281 39 107 72ମାନସୀ ନାୟକ ସା ରସାନ  ନାୟକ YVY0533380

ପ ୁ /36282 42 107 73ଆନ  ଚ  ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YVY0533414
ପ ୁ /36283 52 107 74ପଭାକର ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ YVY0282913
ୀ /36284 46 107 75ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା ପଭାକର ସାହୁ YVY0282921

ପ ୁ /46285 26 107 76ବିଶାଲ ମହା ି ପି ବିଜୟ ମହା ି YVY0847509
ପ ୁ /46286 61 107 77ଅଜୟ ମହା ି ପି ଫକିର ମହା ି OR/06/043/058034
ପ ୁ /46287 59 107 78ବିଜୟ ମହା ି ପି ଫକିର ମହା ି OR/06/043/058036
ୀ /46288 51 107 79ଟୁନି ମହା ି ସା ଅଜୟ ମହା ି OR/06/043/058035
ୀ /46289 50 107 80ସପୁଭା ମହା ି ସା ବିଜୟ ମହା ି OR/06/043/058037

ପ ୁ /46290 34 107 81ଅବିନାଶ ମହା ି ପି ଅଜୟ ମହା ି JTV2554608
ୀ /46291 28 107 82ମନିଶା ମହା ି ପି ବିଜୟ ମହା ି YVY0847483
ପ ୁ /46292 60 107 83ସେୁର  ପାଶୱାନ ପି ରାଜେଦଓ ପାଶୱାନ JTV2721546
ପ ୁ /46293 55 107 84ବିଜୟ ପାଶୱାନ ପି କାେଲଶର ପାଶୱାନ JTV2721900
ୀ /46294 42 107 85ମିନତୀ ସାହୁ ସା ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0848804

ପ ୁ /056295 19 107 86ଉନଲ କମୁାର ଦାଶ ପି ତପସ କମୁାର ଦାଶ YVY1288182
ୀ /056296 52 107 87ମିନତୀ ସାମଲ ସା ହରିହର ସାମଲ YVY0783662

ପ ୁ /056297 51 107 88ହରିହର ସାମଲ ପି ଭରତ ସାମଲ YVY0783670
ପ ୁ /056298 27 107 89ମିହିର କମୁାର ସାମଲ ପି ହରିହର ସାମଲ YVY0783654
ପ ୁ /56299 57 107 90େକଦାର େବେହରା ପି ହାଡୁ ବ ୁ େବେହରା YVY0783563
ୀ /56300 52 107 91କନିୁ େବେହରା ସା େକଦାର େବେହରା YVY0783555
ପ ୁ /56301 31 107 92ଜିତୁ େବେହରା ପି େକଦାର େବେହରା YVY0783571
ପ ୁ /56302 85 107 93ଗ ବର୍  ମହା ି ପି େମାହନ ମହା ି OR/06/043/058047
ପ ୁ /56303 76 107 94ଅେଶାକ ମହା ି ପି େମାହନ ମହା ି OR/06/043/058049
ପ ୁ /56304 72 107 95ବସ  କମୁାର ମହା ି ପି େମାହନ ମହା ି OR/06/043/058051
ୀ /56305 67 107 96ଆଶାଲତା ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି OR/06/043/058050
ୀ /56306 67 107 97େକଶରୀ ମହା ି ସା ଗ ବର୍  ମହା ି OR/06/043/058048
ପ ୁ /56307 65 107 98େକଶବ ମହା ି ପି େମାହନ ମହା ି OR/06/043/058053
ୀ /56308 60 107 99ପମିଳା ମହା ି ସା ବସ  କମୁାର ମହା ି OR/06/043/058052
ୀ /56309 55 107 100ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମହା ି ସା େକଶବ ମହା ି OR/06/043/058054
ପ ୁ /56310 41 107 101ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ବସ  ମହା ି JTV1512045
ପ ୁ /56311 40 107 102ଚ ନ ମହା ି ପି ଗ ବର୍  ମହା ି JTV1511096
ପ ୁ /56312 39 107 103ସ ୟ ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି JTV1511831
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ପ ୁ /56313 38 107 104ଚ  େଶଖର ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି JTV2684983
ୀ /56314 37 107 105ବନୀତା ମହା ି ପି ବସ  ମହା ି JTV2684959

ପ ୁ /56315 36 107 106ସରୁଜ ମହା ି ପି ଗ ବର୍  ମହା ି JTV2685352
ପ ୁ /56316 35 107 107ସମୀର ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି JTV2685345
ପ ୁ /56317 32 107 108ପ ଜ ମହା ି ପି ବସ  ମହା ି JTV2554806
ୀ /56318 31 107 109ସସିତା ମହା ି ପି େକଶବ ମହା ି YVY0282947

ପ ୁ /56319 29 107 110ରାେକଶ ମହା ି ପି େକଶବ ମହା ି YVY0816017
ପ ୁ /56320 46 107 111େଜଯ୍ାତିର ନ ମହାପାତ ପି ସଦାଶବି ମହାପାତ YVY0821991
ୀ /066321 23 107 112ଅନନଯ୍ା େମାହ ି ପି ବିମଳ କମୁାର େମାହ ି YVY1142181
ୀ /66322 80 107 113ଭାନୁମତୀ ମହା ି ସା ଦୁଃଶାସନ ମହା ି OR/06/043/058056

ପ ୁ /66323 62 107 114ଶଶୀ ଭୂଷଣ ମହା ି ପି ଦୁଃଶାସନ ମହା ି YVY0337071
ପ ୁ /66324 58 107 115ବିମଳ ମହା ି ପି ଦୁଶାସନ ମହା ି OR/06/043/058060
ୀ /66325 58 107 116ବିେନାଦିନି ମହା ି ସା ଶଶୀଭୁଷଣ ମହା ି OR/06/043/058058

ପ ୁ /66326 57 107 117ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମହା ି ପି ଦୁଶାସନ ମହା ି OR/06/043/058059
ପ ୁ /66327 53 107 118କମଳ ମହା ି ପି ଦୁଶାସନ ମହା ି OR/06/043/058061
ୀ /66328 52 107 119ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ବିଭୁତି ମହା ି JTV1512029
ୀ /66329 51 107 120େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହା ି ସା ବିମଳ କମୁାର ମହା ି YVY0579342
ୀ /66330 49 107 121ନ ିତା ମହା ି ସା କମଳ ମହା ି JTV1551977

ପ ୁ /66331 47 107 122ଅନିଲ ମହା ି ପି ଦୁଶାସନ ମହା ି OR/06/043/058062
ପ ୁ /66332 46 107 123କନୁାଲ ମହା ି ପି ଦୁଶାସନ ମହା ି OR/06/043/058611
ପ ୁ /66333 39 107 124ଅମିତ କମୁାର ମହା ି ପି ଦୁଃଶାସନ ମହା ି JTV1707710
ୀ /66334 38 107 125ସଣନ୍ର୍ ପଭା ମହା ି ପି ଦୁଃଶାସନ ମହା ି JTV1551985

ପ ୁ /66335 30 107 126େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ ମହା ି YVY0533737
ପ ୁ /66336 72 107 127ରବି  ନାୟକ ପି ଚ ମଣି ନାୟକ JTV2721777
ପ ୁ /66337 44 107 128ମେନାଜ ସାହା ପି ପଭୁନାଥ ସାହା YVY0097691
ପ ୁ /66338 38 107 129ଅଜୟ ସାହା ପି ପଭୁନାଥ ସାହା YVY0097709
ୀ /66339 37 107 130ଗୀତାେଦବୀ ସାହା ସା ମେନାଜ ସାହା YVY0533745

ପ ୁ /66340 58 107 131ଗଦାଧର େସଠୀ ପି ଅନ  େସଠୀ OR/06/043/058078
ୀ /66341 44 107 132କନିୁ େସଠୀ ସା ଗଦାଧର େସଠୀ OR/06/043/058079
ୀ /66342 40 107 133ଭାରତି େସଠୀ ପି ରାମ ଚ  େସଠୀ YVY0533893
ୀ /66343 39 107 134େରଣବୁାଳା େସଠୀ ସା ଦଶର୍ନ େସଠୀ YVY0830612

ପ ୁ /66344 29 107 135ପଦିପ କମୁାର େସଠୀ ପି ଗଦାଧର େସଠୀ YVY0533752
ୀ /66345 85 107 136କମଳା େସଠୀ ସା ଅନ  େସଠୀ OR/06/043/058077

ପ ୁ /66346 49 107 137ରାମଚ  େସଠୀ ପି ଅନ  େସଠୀ OR/06/043/058080
ପ ୁ /66347 48 107 138ଦଶର୍ନ େସଠୀ ପି ଅନ  େସଠୀ OR/06/043/058081
ପ ୁ /66348 31 107 139ଦୀପକ କମୁାର େସଠୀ ପି ଗଦାଧର େସଠୀ YVY0282954
ୀ /76349 37 107 140ପଭାତି େସଠି ସା ଧରଣୀଧର େସଠି JTV2721942
ୀ /76350 21 107 141ତନୁଜା େସଠୀ ପି ତରୁଣ କମୁାର େସଠୀ YVY1221688

ପ ୁ /76351 70 107 142େମାତିଲାଲ େସଠୀ ପି ଯଦୁ େସଠୀ OR/06/043/058064
ପ ୁ /76352 54 107 143ତରୁଣ େସଠୀ ପି େମାତିଲାଲ େସଠୀ OR/06/043/058066
ପ ୁ /76353 50 107 144ଅରୁଣ େସଠୀ ପି େମାତିଲାଲ େସଠୀ OR/06/043/058067
ପ ୁ /76354 49 107 145ଧରଣୀଧର େସଠୀ ପି େମାତିଲାଲ େସଠୀ OR/06/043/058068
ୀ /76355 45 107 146ରଂଜୁବାଳା େସଠୀ ସା ତରୁଣ େସଠୀ JTV1494509
ୀ /76356 40 107 147ରାଜ ଶୀ େସଠୀ ସା ଅରୁଣ େସଠୀ JTV2721876
ୀ /86357 63 107 148ବାସ ି େସଠୀ ସା ବୁଲା େସଠୀ OR/06/043/058070

ପ ୁ /86358 48 107 149ବାଦଲ େସଠୀ ପି େବୖ ବ େସଠୀ OR/06/043/058072
ୀ /96359 69 107 150ସାବିତୀ େବେହରା ସା େକୖଳାସ େବେହରା YVY0097717

ପ ୁ /96360 42 107 151ରତନ୍ ାକର େସଠୀ ପି ଅନ  େସଠୀ YVY0579300
ପ ୁ /106361 81 107 152େକ୍ଷତେମାହନ େସଠୀ ପି ଭାବ େସଠୀ OR/06/043/058084
ୀ /106362 69 107 153ସେୁଲାଚନା େସଠୀ ସା େକ୍ଷତେମାହନ େସଠୀ OR/06/043/058085
ପ ୁ /106363 49 107 154ପିତାମର େସଠୀ ପି େକ୍ଷତେମାହନ େସଠୀ OR/06/043/058086
ପ ୁ /106364 40 107 155ନେର  କମୁାର େସଠୀ ପି େକ୍ଷତେମାହନ େସଠୀ JTV1511054
ପ ୁ /116365 39 107 156ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି େସଠୀ ପି ରବି  େସଠୀ JTV1511070
ୀ /116366 38 107 157ପ ୂ ିର୍ମା େସଠୀ ସା ରୂେପଶ କମୁାର େସଠୀ JTV2554616
ୀ /116367 32 107 158ଦମୟ ି େସଠୀ ସା ସେ ାଷ େସଠୀ YVY1221761
ପ ୁ /116368 74 107 159ରବୀ  େସଠୀ ପି ଭାବ େସଠୀ OR/06/043/058623
ୀ /116369 65 107 160ତିେଳା ମା େସଠୀ ସା ରବୀ  େସଠୀ OR/06/043/058088
ପ ୁ /116370 49 107 161ରୁେପଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ରବି  େସଠୀ YVY0984732
ପ ୁ /116371 48 107 162ସେ ାଷ େସଠୀ ପି ରବି  େସଠୀ OR/06/043/058619
ପ ୁ /116372 40 107 163ପତାପ େସଠୀ ପି ରବି  େସଠୀ JTV2721884
ପ ୁ /126373 77 107 164ରାଜୁ େସଠୀ ପି ଭାବ େସଠୀ OR/06/043/058090
ୀ /126374 57 107 165େରବତଚୀ େସଠୀ ସା ରାଜୁ େସଠୀ OR/06/043/058091
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ପ ୁ /126375 40 107 166ଅେଶଷ କମୁାର େସଠୀ ପି ରାଜକିେଶାର େସଠୀ JTV1511047
ପ ୁ /136376 69 107 167କୃ  ଚ  ମହାରଣା ପି ମାଧବ ମହାରଣା OR/06/043/058101
ପ ୁ /136377 65 107 168ବିଶନାଥ ମହାରଣା ପି ମାଧବ ମହାରଣା OR/06/043/058103
ୀ /136378 54 107 169େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ମହାରଣା ସା କୃ ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/058102
ୀ /136379 47 107 170ସବିତା ମହାରଣା ସା ବିଶନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/058104

ପ ୁ /136380 40 107 171ବେଜ  ମହାରଣା ପି ନବଘନ ମହାରଣା JTV1511757
ୀ /136381 38 107 172ସସୀତା ମହାରଣା ପି କୃଷନ୍ଚ  ମହାରଣା JTV1511542

ପ ୁ /136382 37 107 173ରବୀ  କମୁାର ମହାରଣା ପି କୃ  କମୁାର ମହାରଣା JTV2685303
ପ ୁ /136383 36 107 174ଧାେର  ମହାରଣା ପି ନବଘନ ମହାରଣା YVY0533760
ୀ /136384 34 107 175ଜୟଶୀ ମହାରଣା ସା ରାେଜ  ମହାରଣା YVY0533901

ପ ୁ /136385 29 107 176େଶୖେଳ  ମହାରଣା ପି ବିଶନାଥ ମହାରଣା YVY0533778
ପ ୁ /136386 27 107 177େଦେବ  ମହାରଣା ପି ବିଶନାଥ ମହାରଣା YVY0847558
ପ ୁ /136387 43 107 178ରାେଜ  ମହାରଣା ପି କୃଷନ୍ଚ  ମହାରଣା JTV1511021
ୀ /156388 80 107 179ମହାଲଛମୀ ରାଓ - େଭାେ ଟ ରାଓ OR/06/043/058105

ପ ୁ /156389 52 107 180ଅଶିୟା ରାଓ ପି େଭେ ଟ ରାଓ OR/06/043/058106
ୀ /156390 40 107 181ସୀମା ଳ ରାଓ ପି େଭେ ଟ ରାଓ OR/06/043/058107
ୀ /156391 39 107 182ଶା ା ରାଓ ସା ଆଶିୟା ରାଓ JTV1641497

ପ ୁ /156392 34 107 183େକ ସବୁାଷ ରାଓ ମା ଶା ା ରାଓ YVY1250570
ପ ୁ /156393 27 107 184ଶବିା ରାଓ ପି ଆଶିୟା ରାଓ YVY0901215
ୀ /156394 26 107 185ପାଦା ଶ ା ସା େକ ସବୁାଷ ରାଓ YVY1250505

ପ ୁ /176395 31 107 186େକ ଭା ର ରାଓ ପି େକ. ଲକ୍ଷଣ ରାଓ YVY0575621
ପ ୁ /176396 44 107 187ବାବାଜୀ େସଠୀ ପି ଚ ମଣି େସଠୀ OR/06/043/058094
ୀ /176397 41 107 188କବିତା େସଠୀ ସା ବାବାଜୀ େସଠୀ JTV1707843
ୀ /176398 30 107 189େକ. ଶାଲିନୀ ପି େକ. ଲକ୍ଷଣ ରାଓ YVY0575613

ପ ୁ /196399 68 107 190ଅଜିତ କମୁାର ଦ ପି ଉମାକା  ଦ YVY0394627
ପ ୁ /196400 31 107 191ଅବିନାଶ ଦ ପି ଅଜିତ କମୁାର ଦ YVY0394619
ପ ୁ /196401 70 107 192ହେରକୃ  ମହାରଣା ପି ମରୁଲୀଧର ମହାରଣା YVY0534107
ୀ /196402 65 107 193ଶରଳା ମହାରଣା ସା ହେରକୃ  ମହାରଣା YVY0534099

ପ ୁ /196403 46 107 194ଦିଲିପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା YVY0533935
ପ ୁ /196404 43 107 195ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା YVY0533919
ୀ /196405 41 107 196ସଜୁାତା ମହାରଣା ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା YVY0901231
ୀ /196406 40 107 197ରୁନୁଲତା ମହାରଣା ସା ଦୀଲିପ କମୁାର ମହାରଣା YVY0533927
ୀ /196407 39 107 198ଦମୟ ୀ ମହାରଣା ସା ବେଜ  ମହାରଣା JTV1494582

ପ ୁ /196408 71 107 199ପଭାକର ରାଉତ ପି ହାଡ଼ିବ ୁ ରାଉତ OR/06/043/058114
ୀ /196409 71 107 200ଗୀତା ଳି ରାଉତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ JTV2684876
ୀ /196410 70 107 201ବାସ ି ରାଉତ ସା ସିେ ଶର ରାଉତ OR/06/043/058113
ୀ /196411 65 107 202ମାଳତୀ ରାଉତ ସା ପଭାକର ରାଉତ OR/06/043/058115

ପ ୁ /196412 64 107 203ନରହରି ରାଉତ ପି ହାଡିବ ୁ ରାଉତ OR/06/043/058116
ପ ୁ /196413 40 107 204ନୃପେକଶରୀ ରାଉତ ପି ପଭାକର ରାଉତ JTV1511088
ପ ୁ /196414 23 107 205ଦୀପକ କମୁାର ରାଉତ ପି ନରହରି ରାଉତ YVY1021468
ପ ୁ /196415 79 107 206ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ ପି ହାଡିବ ୁ ରାଉତ JTV2684389
ପ ୁ /196416 46 107 207ନିରାକାର ରାଉତ ପି ନିଶାମଣୀ ରାଉତ YVY0534131
ପ ୁ /196417 41 107 208ଯଯାତି େକଶରୀ ରାଉତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ YVY0534347
ୀ /196418 40 107 209ବିଣାପାଣୀ ରାଉତ ସା ନିରାକାର ରାଉତ YVY0534123
ୀ /196419 28 107 210ଭାଗଯ୍ଶୀ ରାଉତ ପି ନରହରୀ ରାଉତ YVY0534115
ୀ /196420 25 107 211େତଜଶୀ ରାଉତ ପି ନରହରି ରାଉତ YVY0901124

ପ ୁ /196421 59 107 212ବାବୁଲାଲ େସଠୀ ପି କାଳ ୀ େସଠୀ JTV1511161
ୀ /196422 52 107 213ଝୁନୁ େସଠୀ ସା ବାବୁଲାଲ େସଠୀ JTV1511179
ୀ /196423 71 107 214ପହଲମା ସିଂ ସା ଗବର ସିଂ YVY0709162
ୀ /196424 37 107 215ପଭାତୀ ସାଇଁ ସା ଯ଼ଯ଼ାତି େକଶରୀ ରାଉତ YVY0967265
ୀ /206425 48 107 216େକତକୀ ଦାସ ସା ବିପିନ ଦାସ YVY0337097
ୀ /206426 27 107 217ତୃ ି ପିୟା େଜନା ସା ବିକମ େକଶରୀ ରାଉତ YVY0967224
ୀ /206427 50 107 218େସନ୍ହମୟୀ ରାଉତ ସା ସମେର  ରାଉତ JTV1511252
ପ ୁ /206428 23 107 219ସଶୁଲି କମୁାର ରାଉତ ପି ସମେର  ରାଉତ YVY1021476
ପ ୁ /206429 57 107 220ସମେର  ରାଉତ ପି ହାଡିବ ୁ ରାଉତ OR/06/043/058118
ପ ୁ /206430 40 107 221ବିକମ େକଶରୀ ରାଉତ ପି ପଭାକର ରାଉତ JTV1494640
ୀ /206431 25 107 222ସଶୁୀ ରାଉତ ପି ସମେର  ରାଉତ YVY0967240
ୀ /216432 26 107 223ବବିତା ସାଇଁ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ସାଇଁ YVY1250398
ପ ୁ /226433 58 107 224ଭୁଷଣ ପାଶୱାନ ପି େଟକ ୁପାଶୱାନ JTV2685501
ପ ୁ /226434 50 107 225େଦବାନ  ପାଶୱାନ ପି ତିେଳଶର ପାଶୱାନ JTV1494830
ପ ୁ /226435 50 107 226ରେମଶ ପାଶୱାନ ପି ଗେଜାର ପାଶୱାନ JTV2685626
ପ ୁ /226436 75 107 227ଦାେମାଦର ରାଉତ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ରାଉତ OR/06/043/058119
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ୀ /226437 66 107 228ମିନତି ରାଉତ ସା ଦାେମାଦର ରାଉତ OR/06/043/058120
ପ ୁ /226438 62 107 229କାମେଦବ ରାଉତ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ରାଉତ OR/06/043/058121
ୀ /226439 55 107 230ସ କୁ୍ତା ରାଉତ ସା କାମେଦବ ରାଉତ OR/06/043/058122
ୀ /226440 45 107 231ରାଜଶୀ ରାଉତ ପି ସିେ ଶର ରାଉତ OR/06/043/058612
ୀ /226441 43 107 232ପୀତିଶୀ ରାଉତ ପି ସିେ ଶର ରାଉତ JTV1494590
ୀ /226442 39 107 233ସିଲି ରାଉତ ପି ଦାେମାଦର ରାଉତ JTV1494616
ୀ /226443 36 107 234ଅନୁଶୀ ରାଉତ ପି ଦାେମାଦର ରାଉତ JTV2684769
ୀ /226444 34 107 235ରୁବି ରାଏ ସା ମି  ୁରାଏ YVY0534354
ୀ /226445 39 107 236ଇତିଶୀ ରାଉତ ପି ସିେ ଶର ରାଉତ JTV1494608

ପ ୁ /226446 35 107 237ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ରାଉତ ପି ଦାେମାଦର ରାଉତ JTV2684595
ୀ /226447 32 107 238ଅମିତା ରାଉତ ସା ସଶୁା  ମଦୁୁଲି YVY1250455
ୀ /226448 29 107 239ଦିବଯ୍ାଶୀ ରାଉତ ପି କାମେଦବ ରାଉତ YVY1253996

ପ ୁ /226449 28 107 240େଦବୀ ପସାଦ ରାଉତ ପି କାମେଦବ ରାଉତ YVY0534362
ପ ୁ /226450 56 107 241େତାଫାନୀ ସାହାଣୀ ପି େନକୀ ସାହାଣୀ JTV1494798
ପ ୁ /226451 55 107 242ମେହଶ ସାହାଣୀ ପି େନକୀ ସାହାଣୀ JTV1494806
ପ ୁ /226452 35 107 243ରଣଜିତ କମୁାର େସନ୍ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େସନ୍ JTV2735520
ପ ୁ /236453 47 107 244ଅଜୁର୍ ନ ପାଶୱାନ ପି ଧନୁ ପାଶୱାନ JTV2721629
ପ ୁ /236454 47 107 245ଶବଣ ପାଶୱାନ ପି ନେରଶ ପାଶୱାନ JTV2685691
ପ ୁ /236455 45 107 246ବିେନାଦ ପାଶୱାନ ପି ନେରଶ ପାଶୱାନ JTV2721892
ପ ୁ /236456 42 107 247ଓକିଲ ପାଶୱାନ ପି ରାମବିଳାସ ପାଶୱାନ JTV2685634
ପ ୁ /236457 41 107 248ଚେ ଶର ରାମ ପି ସ ର ରାମ YVY0534388
ୀ /236458 62 107 249ପମିଳା ରାଉତ ସା ଫକୀର ରାଉତ JTV2721504
ୀ /236459 42 107 250ମାନସୀ ରାଉତ ପି ଫକୀର ରାଉତ JTV1580422

ପ ୁ /236460 40 107 251ବୀେର  ରାଉତ ପି ଫକୀର ରାଉତ OR/06/043/058126
ପ ୁ /236461 70 107 252ଫକୀର େମାହନ ରାଉତ ପି ସେୁର  ନାଥ ରାଉତ JTV1622703
ପ ୁ /236462 44 107 253େଦେବ  କମୁାର ରାଉତ ପି ଫକିର େମାହନ ରାଉତ JTV1511153
ୀ /236463 35 107 254ରୀନା ରାଉତ ପି ଫକିର େମାହନ ରାଉତ JTV2554624
ୀ /236464 35 107 255ସଚିୁତା ରାଉତ ସା େଦେବ  ରାଉତ YVY0534370

ପ ୁ /246465 49 107 256ଭମରବର େବେହରା ପି ଖତୁ େବେହରା YVY0097790
ୀ /246466 41 107 257ସ ର୍ଲତା େବେହରା ପି ଭମରବର େବେହରା YVY0097808
ୀ /246467 54 107 258ଅ ୁର ବାଳା େବଉରା ସା ସବୁାଷ କମୁାର ମହା ି YVY0901066

ପ ୁ /246468 51 107 259ଗରୁୁଚରଣ େଭାଳ ପି ବାନାମର େଭାଳ YVY0097832
ପ ୁ /246469 46 107 260ବନବାସୀ େଭାଳ ପି ଗରୁୁଚରଣ େଭାଳ YVY0097824
ୀ /246470 36 107 261େରଣ ୁେଦବୀ ସା ଉେପ  ପାଶବାନ YVY0394510

ପ ୁ /246471 42 107 262ସମେର  ମହାଲା ପି ନାରାୟଣ ମହାଲା JTV1580232
ପ ୁ /246472 55 107 263ସବୁାଷ କମୁାର ମହା ି ପି ଇ ମଣୀ ମହା ି YVY1221704
ପ ୁ /246473 43 107 264ଅଖିଳ କମୁାର ମହା ି ପି ଶବିରାମ ମହା ି YVY0337105
ୀ /246474 52 107 265ଚଂଚଳା ନାୟକ ସା ପଦନାଭ ରାଉତ YVY1288125

ପ ୁ /246475 75 107 266ଦାରି ପାଶୱାନ ପି ସନିୁତା ପାଶୱାନ YVY0097758
ପ ୁ /246476 48 107 267ବିପତ ପାଶୱାନ ପି ମହାରାଜ ପାଶୱାନ YVY0097766
ପ ୁ /246477 45 107 268ନେରଶ ପାଶୱାନ ପି େଯାେଗ  ପାଶୱାନ JTV2685469
ପ ୁ /246478 58 107 269ରବିନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ବଜ ପଧାନ YVY0901199
ପ ୁ /246479 42 107 270ପକାଶ କମୁାର ପହୁାଣ ପି େଗାବି  ଚ  ପହୁାଣ JTV1580240
ପ ୁ /246480 58 107 271ଗେଣଶ ଚ  ରାଉତ ପି ହେରକୃ  ରାଉତ OR/06/043/058130
ପ ୁ /246481 52 107 272ସତଯ୍ବତ ରାଉତ ପି ହେରକୃ  ରାଉତ OR/06/043/058132
ପ ୁ /246482 41 107 273ଆଶଷି କମୁାର ରାଉତ ପି ସଲୁଭ ରାଉତ JTV1580257
ୀ /246483 40 107 274େଜାସନ୍ା ରାଉତ ସା ସତଯ୍ବତ ରାଉତ OR/06/043/058621

ପ ୁ /246484 32 107 275େଦବବତ ରାଉତ ପି ଗେଣଶ ଚ  ରାଉତ YVY0097840
ୀ /246485 60 107 276ଗୀତା ଳୀ ରାଉତରାୟ ସା ସକୁା  ରାଉତରାୟ OR/06/043/058129
ୀ /246486 40 107 277ସଜୁାତା ରାଉତରାୟ ପି ସକୁା  ରାଉତରାୟ JTV2685055
ପ ୁ /246487 56 107 278ପଦନାଭ ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ YVY1288554
ପ ୁ /246488 53 107 279ସତଯ୍ବତ ରାଉତ ପି ହରିକୃ  ରାଉତ YVY1189760
ୀ /246489 48 107 280ପତିଭା ରାଉତ ସା ଗେଣଷ ଚ  ରାଉତ OR/06/043/058131
ୀ /246490 46 107 281ଉମିର୍ଳା ରାଉତ ପି ହେରକୃ  ରାଉତ YVY0984740
ପ ୁ /246491 28 107 282ପଭାତ କମୁାର ରାଉତ ପି ପଦନାଭ ରାଉତ YVY1287838
ୀ /246492 27 107 283ସମିୁତା ରାଉତ ପି ସତଯ୍ବତ ରାଉତ YVY0858985
ୀ /246493 22 107 284ଯାଜ୍ଞେସନୀ ରାଉତ ପି ସତଯ୍ବତ ରାଉତ YVY1151299
ପ ୁ /246494 68 107 285ସକୁା  ଚ  ରାଉତରାୟ ପି ହରିହର ରାଉତରାୟ OR/06/043/058128
ପ ୁ /246495 40 107 286ବଦି ନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ ପି ସକୁା  ଚ  ରାଉତରାୟ JTV1511559
ପ ୁ /246496 36 107 287ମି  ୁଶମର୍ା ପି କି  ଶମର୍ା JTV1707744
ୀ /246497 29 107 288ଗାୟତୀ ସାଇଁ ସା ପଭାତ କମୁାର ରାଉତ YVY1287804
ପ ୁ /256498 51 107 289ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଜନା JTV1580364
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ୀ /256499 49 107 290େରଣବୁାଳା େଜନା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା JTV1580349
ପ ୁ /256500 47 107 291ଅନ  କମୁାର େଜନା ପି ଦୁେୟଯ୍ର୍ାଧନ େଜନା JTV1580331
ୀ /256501 45 107 292ନିେବଦିତା େଜନା ସା ଅନ  େଜନା JTV2721835

ପ ୁ /256502 45 107 293ଅେଲଖ ଚ  େଜନା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଜନା JTV1580356
ପ ୁ /256503 38 107 294ଦିପକ କମୁାର ପି ରାମଦୟାଲ ରାୟ YVY0534628
ପ ୁ /256504 50 107 295ବିମଲ ପାଶୱାନ ପି ବୀରନ ପାଶୱାନ JTV1494814
ପ ୁ /256505 45 107 296ବେଟଶର ପାଶୱାନ ପି ରାମଶଷି ପାଶୱାନ YVY0097857
ପ ୁ /256506 39 107 297ଅଜୟ ପାଶୱାନ ପି େମାହନ ପାଶୱାନ JTV1494848
ୀ /256507 32 107 298େଶତସିନି ପଧାନ ସା ବୁଲୁ ରାଉତ YVY1021450
ୀ /256508 41 107 299ସସିତା ରାଉତ ପି ବାସେୁଦବ ରାଉତ JTV2685071

ପ ୁ /256509 37 107 300ବୁଲୁ ରାଉତ ମା ର ଲତା ରାଉତ JTV2685428
ୀ /256510 66 107 301ର ଲତା ରାଉତ ସା ବାସେୁଦବ ରାଉତ OR/06/043/058134

ପ ୁ /256511 42 107 302କା ିର୍କ ଚ  ରାଉତ ପି ବାସେୁଦବ ରାଉତ OR/06/043/058135
ୀ /256512 38 107 303ମକିୁ୍ତରାଣୀ ରାଉତ ସା କା ିର୍କ ଚ  ରାଉତ YVY0847566
ୀ /266513 56 107 304ମ ଳୁା ମହା ି ସା ଧିେର  ମହା ି OR/06/043/058140

ପ ୁ /266514 60 107 305େଗୗରୀଶ ର ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ OR/06/043/058138
ୀ /266515 55 107 306ବାସ ୀ ରାଉତ ସା େଗୗରୀସ ର ରାଉତ OR/06/043/058139

ପ ୁ /266516 49 107 307ଭିକାରୀ ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ OR/06/043/058141
ପ ୁ /266517 32 107 308ଅନିଲ ରାଉତ ପି େଗୗରୀ ଶ ର ରାଉତ YVY0184986
ୀ /266518 39 107 309ଅନିମା ରାଉତ ସା ଭିକାରୀ ରାଉତ YVY0534636
ୀ /266519 34 107 310ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ପି େଗୗରୀଶଙକର ରାଉତ YVY0184994

ପ ୁ /266520 31 107 311କନିୁଲ କମୁାର ରାଉତ ପି େଗୗରୀ ଶ ର ରାଉତ YVY0337113
ପ ୁ /276521 49 107 312ପକାଶ ଭୂୟଁା ପି ଦୟାନିଧି ଭୂୟଁା YVY0337170
ୀ /276522 42 107 313ସନୁୀତା ଭୂୟଁା ସା ପକାଶ ଭୂୟଁା YVY0337139
ୀ /276523 53 107 314ର ିତା ନାୟକ ସା ମ ରାଜ ନାୟକ OR/06/043/058145
ୀ /276524 48 107 315େସୗଦାମିନୀ ପରିଡା ସା ପକାଶ ପରିଡା YVY0337147

ପ ୁ /276525 73 107 316ଜଗଦୀଶ ରାଉଳ ପି ଯଧିୁ ିର ରାଉଳ YVY0337162
ୀ /276526 66 107 317ସ ର୍ପଭା ରାଉଳ ସା ଜଗଦୀଶ ଚ  ରାଉଳ YVY0337121

ପ ୁ /276527 50 107 318େଶଖର ଚ  ରାଉଳ ପି ଜଗଦୀଶ ରାଉଳ OR/06/043/058147
ପ ୁ /276528 50 107 319ସପୁଭାତ ଚ  ରାଉଳ ପି ଜଗଦିଶ ଚ  ରାଉଳ YVY0097865
ୀ /276529 48 107 320ଦି ିମୟୀ ରାଉଳ ସା ସପୁଭାତ ଚ  ରାଉଳ YVY0337154

ପ ୁ /276530 46 107 321ସପୁଶନନ୍ ଚ  ରାଉଳ ପି ଜଗଦୀଶ ଚ  ରାଉଳ YVY0901108
ୀ /276531 36 107 322ଶା ିଲତା ରାଉଳ ସା ସପୁଶନନ୍ ଚ  ରାଉଳ YVY0901074

ପ ୁ /286532 51 107 323ଉେମଶ ଚ  ବାରିକ ପି ଭଗବାନ ବାରିକ JTV2685063
ୀ /286533 48 107 324ମଲୀ ବାରିକ ସା ଉେମଶ ଚ  ବାରିକ JTV2685204
ୀ /286534 42 107 325ରଂଜିତା ପ ନାୟକ ସା ଯଶବ  ପ ନାୟକ YVY0901090
ୀ /286535 30 107 326ରଶତିା ପ ନାୟକ ପି ଜୟ  କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0534800
ୀ /286536 43 107 327ର  ୁପ ନାୟକ ସା ପଦୀ  କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0337188

ପ ୁ /286537 24 107 328ଆଶଷି ପ ନାୟକ ପି ଜୟ  ପ ନାୟକ YVY1034461
ପ ୁ /286538 72 107 329ଭବାନୀ ଶ ର ପ ନାୟକ ପି ହରି ଚରଣ ପ ନାୟକ YVY1231687
ୀ /286539 49 107 330ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ପି ଭବାନୀ ଶ ର ପ ନାୟକ YVY1231679
ପ ୁ /286540 41 107 331କମଳା କା  ପ ନାୟକ ପି ଭବାନୀ ଶଂକର ପ ନାୟକ JTV1511385
ପ ୁ /286541 39 107 332କରୁଣା କର ପ ନାୟକ ପି ଭବାନୀ ଶଂକର ପ ନାୟକ JTV1511484
ୀ /286542 39 107 333ରାଜଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ପି ଭବାନୀ ଶଂକର ପ ନାୟକ YVY1197276
ୀ /286543 38 107 334ବିରାଜ ଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ପି ଭବାନୀ ଶଂକର ପ ନାୟକ JTV1494517
ୀ /286544 37 107 335ଇଭା ପ ନାୟକ ପି ଭବାନୀ ଶଂକର ପ ନାୟକ JTV1494533

ପ ୁ /286545 90 107 336ନୃସିଂହ ପ ନାୟକ ପି ହରି ପ ନାୟକ OR/06/043/058155
ପ ୁ /286546 75 107 337ସକୁା  ପ ନାୟକ ପି ହରି ପ ନାୟକ OR/06/043/058161
ୀ /286547 72 107 338ବିଧିେରଖା ପ ନାୟକ ସା ନୃସିଂହ ପ ନାୟକ OR/06/043/058156
ୀ /286548 64 107 339ମ  ୁପ ନାୟକ ସା ସକୁା  ପ ନାୟକ OR/06/043/058162
ପ ୁ /286549 60 107 340ଜୟ  ପ ନାୟକ ପି ବସ  ପ ନାୟକ YVY1259688
ପ ୁ /286550 53 107 341ଯସିକା  ପ ନାୟକ ପି ବସ  ପ ନାୟକ OR/06/043/058164
ୀ /286551 53 107 342ସିତା ପ ନାୟକ ସା ଜୟ  ପ ନାୟକ YVY1259654
ପ ୁ /286552 52 107 343ଯଶବ  ପ ନାୟକ ପି ବସ  ପ ନାୟକ OR/06/043/058167
ପ ୁ /286553 50 107 344ପଦୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ପ ନାୟକ OR/06/043/058165
ୀ /286554 48 107 345ଶୀୟା ପ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ପ ନାୟକ OR/06/043/058605
ପ ୁ /286555 47 107 346ଶେଧ ୁ ପ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ପ ନାୟକ JTV1494699
ପ ୁ /286556 47 107 347ସମୁ  ପ ନାୟକ ପି ସକୁା  ପ ନାୟକ JTV1494558
ପ ୁ /286557 43 107 348ସତଯ୍ େଗାପାଳ ପ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ପ ନାୟକ JTV1494673
ୀ /286558 42 107 349ଓମା ପ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ପ ନାୟକ JTV1494525
ପ ୁ /286559 34 107 350ଚ ନ ପ ନାୟକ ପି ସକୁା  ପ ନାୟକ YVY0185009
ପ ୁ /296560 54 107 351ଉଦୟ ନାଥ ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ YVY0708313
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ପ ୁ /296561 43 107 352ସରଣ ପଢିହାରୀ ପି ପହାଦ ଚ  ପଢିହାରୀ JTV2684447
ପ ୁ /296562 70 107 353ପସନନ୍  କମୁାର ପରିଡା ପି ପରୁୁେଷା ମ ପରିଡା OR/06/043/058175
ପ ୁ /296563 63 107 354ରେମଶ ଚ  ପରିଡା ପି ପରୁୁେଷାତମ ପରିଡା JTV1494392
ୀ /296564 62 107 355ଲକ୍ଷୀପିୟା ପରିଡା ସା ପସନନ୍  ପରିଡା OR/06/043/058176

ପ ୁ /296565 50 107 356ସ ିବ ପରିଡା ପି ପରୁୁେଷାତମ ପରିଡା JTV1494384
ପ ୁ /296566 40 107 357ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପରିଡା ପି ପସନନ୍  କମୁାର ପରିଡା JTV1511377
ପ ୁ /296567 37 107 358ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପରିଡା ପି ପସନନ୍  କମୁାର ପରିଡା YVY0097873
ୀ /296568 34 107 359ସସିତା ପରିଡା ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପରିଡା YVY0097881
ୀ /296569 33 107 360ଅରୁ ତି ପରିଡା ପି ପସନନ୍  କମୁାର ପରିଡା YVY0097899
ୀ /296570 31 107 361ସସିତା ପରିଡା ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପରିଡା YVY0534818
ୀ /296571 40 107 362ପରବିତା ପାଶୱାନ ସା ରାମପକୁାର ପାଶୱାନ YVY0534933

ପ ୁ /296572 62 107 363ପ ାନନ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0337204
ୀ /296573 51 107 364ନିଳ ି ସାହୁ ସା ପ ାନନ ସାହୁ YVY0337196

ପ ୁ /296574 35 107 365ସେରାଜ ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ YVY0337212
ପ ୁ /296575 32 107 366ବାପି ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ YVY0534834
ପ ୁ /296576 37 107 367ବୁଲୁ ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ YVY0534917
ୀ /296577 33 107 368ଶୀମତି ସାହୁ ସା ବୁଲୁ ସାହୁ YVY0534909

ପ ୁ /296578 30 107 369କାହନ୍  ୁସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ YVY0534826
ୀ /296579 29 107 370ସାଗରିକା ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0534842
ୀ /306580 54 107 371ଜୟ ି ପ ା ପି େଲାକନାଥ ପ ା YVY0099879

ପ ୁ /316581 58 107 372ଭମର ବର େଲ ା ପି ଅେଲଖ େଲ ା YVY0099895
ପ ୁ /326582 36 107 373ପବିତ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ସବୁାସ ଚ  ବିଶାଳ YVY0534941
ପ ୁ /326583 49 107 374ବଳରାମ ସାଇଁ ପି ପ  ୁସାଇଁ YVY0099861
ୀ /326584 34 107 375ସଂଯକୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ବଳରାମ ସାଇଁ YVY0535054

ପ ୁ /326585 24 107 376େବୖ ବ ସାଇଁ ପି କାଶୀନାଥ ସାଇଁ YVY1021567
ପ ୁ /336586 52 107 377ଏ ରାମ ୁ ପି ଏ ଆ ା ରାଓ YVY0097907
ୀ /336587 43 107 378ଏ ରାମନାମା ସା ଏ ରାମ ୁ YVY0097915
ୀ /336588 79 107 379ଏ ଅରାଲାମା ସା ଏ ଆପାରାଓ YVY0535062
ୀ /336589 22 107 380କମୁକମୁ େମାହପାତରା ପି ନିର ନ େମାହପାତରା YVY1155217

ପ ୁ /336590 58 107 381ପଫଲୁ ରଣା ପି ବିଶନାଥ ରଣା JTV1714286
ପ ୁ /336591 22 107 382ଅସିଵା ରାଓ ପି ଏ ରାମ ୂ YVY1155175
ୀ /346592 61 107 383ସେରାଜ ପଶାରୀ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ପସାରୀ YVY0934893
ୀ /356593 84 107 384େସନ୍ହଲତା ସାଇଁ ସା ନିର ନ ସାଇଁ JTV1580430

ପ ୁ /356594 60 107 385ଅମୀୟ େକତନ ସାଇଁ ପି ନିର ନ ସାଇଁ JTV1580315
ୀ /356595 52 107 386କିରଣମୟୀ ସାଇଁ ସା ଅମୀୟ େକତନ ସାଇଁ JTV1580323
ୀ /366596 59 107 387ସରସତୀ େବେହରା ସା ପ ୁ ର୍ ଚ  େବେହରା JTV1641489

ପ ୁ /376597 41 107 388ଜିେତ  କମୁାର କାନୁନ୍େଗା ପି ଦିବାକର କାନୁନ୍େଗା YVY0337246
ୀ /376598 35 107 389ରାଜ ଲକ୍ଷୀ କାନୁନ୍େଗା ସା ଜିେତ  କମୁାର କାନୁନ୍େଗା YVY0337253
ୀ /376599 66 107 390ରମାମଣି ପାତ ପି ଭୁବେନଶର ପାତ OR/06/043/058205
ୀ /376600 55 107 391ପ ୁ ଲତା ପାତ ସା ଲଳିତ େମାହନ ପାତ OR/06/043/058616

ପ ୁ /376601 42 107 392ଦୀନବ ୁ ପାତ ପି ଭୁବେନଶର ପାତ OR/06/043/058210
ପ ୁ /376602 38 107 393ଚିର ିବୀ ପାତ ପି ଲଳିତେମାହନ ପାତ JTV2685725
ୀ /376603 37 107 394ଲକ୍ଷୀପୀୟା ପାତ ସା ଦୀନବ ୁ ପାତ YVY0337220

ପ ୁ /376604 32 107 395ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ପାତ ପି ଲଲିତ େମାହନ ପାତ YVY0535070
ୀ /376605 27 107 396ମାନିନୀ ଶତପଥି ପି ମିନେକତନ ଶତପଥି YVY0967208

ପ ୁ /376606 59 107 397ମୀନେକତନ ଶତପଥି ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଶତପଥି OR/06/043/058212
ୀ /376607 54 107 398ଦମୟ ି ଶତପଥି ସା ମୀନେକତନ ଶତପଥି OR/06/043/058213
ୀ /376608 54 107 399କବିତା ସାଇଁ ସା ଜିେତ  େକତନ ସାଇଁ JTV1511625

ପ ୁ /386609 59 107 400ତପନ କମୁାର ମଜୁମ୍ଦାର ପି ଧୀେର  ନାଥ ମଜୁମ୍ଦାର JTV1511880
ୀ /386610 52 107 401ମିତାଲି ମଜୁମ୍ଦାର ସା ତପନ କମୁାର ମଜୁମ୍ଦାର JTV1511898
ପ ୁ /396611 65 107 402ରାମଚ  ପରିଡା ପି ମରୁଲୀ ପରିଡା JTV1626746
ୀ /396612 56 107 403ଲଳିତା ପରିଡା ସା ରାମଚ  ପରିଡା JTV1511617
ପ ୁ /396613 39 107 404ପ ୁ ର୍ଚ  ପରିଡା ପି ରାମଚ  ପରିଡା JTV1511609
ୀ /396614 34 107 405ପ ୁ ଲତା ପରିଡା ପି ରାମଚ  ପରିଡା JTV2685402
ୀ /396615 33 107 406ପଦାବତୀ ପରିଡା ପି ରାମଚ  ପରିଡା JTV2685410
ପ ୁ /406616 69 107 407କରୁଣାକର େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା JTV1511849
ୀ /406617 60 107 408ଭାରତୀ େବେହରା ସା କରୁଣାକର େବେହରା JTV1511856
ପ ୁ /406618 40 107 409ସତଯ୍ ରଂଜନ େବେହରା ପି କରୁଣା କର େବେହରା JTV1511690
ୀ /406619 39 107 410ସସିତା େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା JTV1511864
ୀ /406620 38 107 411ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ସତଯ୍ ର ନ େବେହରା YVY0535088
ପ ୁ /406621 34 107 412ସି ାଥର୍  ଶ ର େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା YVY0099903
ପ ୁ /406622 32 107 413ସବୁତ କମୁାର େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା YVY0337261
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ୀ /416623 55 107 414କମଳା ଦାସ ସା େକଶବ ଦାସ JTV1512086
ପ ୁ /416624 38 107 415ପଭାତ ରଂଜନ ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ JTV1511682
ୀ /416625 34 107 416େରାଜାଲିନ ଦାସ ପି େକଶବଚ  ଦାସ JTV2685543

ପ ୁ /416626 56 107 417ଜୀେତ େକତନ ସାଇଁ ପି ନିରଂଜନ ସାଇଁ JTV1511823
ପ ୁ /426627 48 107 418ସଂଜୟ କମୁାର ସାଓ ପି େପମଚା  ସାଓ YVY0099911
ୀ /426628 44 107 419ଅନୁରାଧା େଦବୀ ସାଓ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସାଓ YVY0099929
ୀ /436629 46 107 420ମଧସିୁତା ପଧାନ ସା ନିହାର ର ନ ପଧାନ YVY0337287

ପ ୁ /436630 33 107 421ଜଗନାଥ ପଧାନ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ପଧାନ YVY0337279
ପ ୁ /436631 67 107 422ପସନନ୍  କମୁାର ପଧାନ ପି ବସ  କମୁାର ପଧାନ JTV1511120
ୀ /436632 62 107 423ଉଦୟଶ ର ପଧାନ ପି ବସ  ପଧାନ JTV1580398
ୀ /436633 60 107 424ପିତିଲତା ପଧାନ ସା ପସନନ୍  ପଧାନ JTV1580414
ୀ /436634 55 107 425ରଜତନଳିନୀ ପଧାନ ସା ଉଦୟ ଶ ର ପଧାନ JTV1580380

ପ ୁ /436635 52 107 426ନିହାର ରଂଜନ ପଧାନ ପି ବସ  ପଧାନ JTV1580372
ୀ /446636 33 107 427ସସିତା ପାତ ମା ସରସତୀ ପାତ JTV2685238

ପ ୁ /446637 30 107 428କ୍ଷୀେରାଦ ପାତ ମା ସରସତୀ ପାତ YVY0337295
ପ ୁ /446638 64 107 429ସନାତନ େସନ ପି ସେମଷ େସନ JTV1511336
ପ ୁ /446639 61 107 430ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େସନ୍ ପି ସେ ାଷ େସନ୍ JTV1511666
ୀ /446640 53 107 431ସବିତା େସନ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େସନ JTV1511872
ୀ /446641 27 107 432ିତ ପଜ୍ଞା େସନ୍ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େସନ୍ YVY0967182
ୀ /446642 24 107 433ସାଗତିକା େସନ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େସନ YVY1021534
ୀ /456643 50 107 434ଗୀତାଞଳୀ ରାଉତ ସା ପେମାଦ ସିଂ JTV1511575

ପ ୁ /456644 55 107 435ପେମାଦ କମୁାର ସିଂ ପି ପଫଲୁ ଚ  ସିଂ JTV1511567
ପ ୁ /456645 25 107 436ଅନିଲ କମୁାର ସିଂହ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସିଂହ YVY1142033
ୀ /466646 53 107 437ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ପଦନାଭ ସାଇଁ JTV1623131

ପ ୁ /476647 60 107 438ବିପିନ କଅୁଁର ପି ସାର ଧର କଅୁଁର JTV1511351
ୀ /476648 55 107 439ସଂଜୁକ୍ତା କଅୁଁର ସା ବିପିନ କଅୁଁର JTV1511369

ପ ୁ /476649 40 107 440ଦୀପକ କମୁାର କଅୁଁର ପି ପେମାଦ କଅୁଁର JTV1511203
ୀ /476650 35 107 441ଅଲିସା କଅୁଁର ପି ବିପିନ କଅୁଁର JTV2685717

ପ ୁ /476651 31 107 442ଇଶାନ କଅୁଁର ପି ବିପିନ କଅୁଁର YVY0185017
ପ ୁ /476652 29 107 443ଇଭାନ କଅୁଁର ପି ବିପିନ କଅୁଁର YVY0579318
ପ ୁ /486653 74 107 444ବୀରକିେଶାର ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ JTV1494566
ୀ /486654 66 107 445ସଂଜୁବାଳା ଦାସ ସା ବୀରକିେଶାର ଦାସ JTV1494657

ପ ୁ /486655 49 107 446ଲଲାେଟ ୁ ଦାସ ପି ବୀର କିେଶାର ଦାସ JTV1494467
ୀ /486656 39 107 447ସଚିୁତା ଦାସ ପି ବୀରକିେଶାର ଦାସ JTV1494665
ୀ /486657 38 107 448ଶଭୁଶୀ ମହା ି ସା ଲଲାେଟ ୁ ଦାସ YVY0099937

ପ ୁ /496658 35 107 449ବିକାଶ ଶୀବା ବ ପି ଦିଲିପ ଶୀବା ବ JTV2685386
ପ ୁ /496659 62 107 450ଦିଲୀପ କମୁାର ଶୀଵା ଵ ପି ରାଜକିେଶାର ଶୀବା ବ JTV1511740
ୀ /496660 58 107 451ସଧୁା ଶୀଵା ଵ ସା ଦିଲୀପ ଶୀବା ବ JTV1511716

ପ ୁ /496661 36 107 452ସ ୀପ ଶୀଵା ଵ ପି ଦିଲିପ ଶୀବା ବ JTV2685378
ୀ /506662 78 107 453କିରଣବାଳା ମହା ି ସା ପେବାଧ କମୁାର ମହା ି JTV1628205

ପ ୁ /506663 46 107 454ସତଯ୍  ପସାଦ ମହା ି ପି ଚି ର ନ ମହା ି YVY0535096
ପ ୁ /516664 64 107 455ପଦୀପ କମୁାର ସିହା ପି ରାଜ କିେଶାର ସିହା JTV1628858
ୀ /516665 59 107 456ସଚିୁତା ସିହନ୍ା ସା ପଦୀପ କମୁାର ସିହନ୍ା JTV1628841

ପ ୁ /516666 40 107 457ଦୀପକ କମୁାର ସିଂହ ପି ପଦୀପ ସିହନ୍ା JTV1511724
ପ ୁ /516667 36 107 458ପକାଶକମୁାର ସିହନ୍ା ପି ପଦୀପକମୁାର ସିହନ୍ା JTV2685667
ପ ୁ /526668 61 107 459ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାସ JTV1511906
ୀ /526669 29 107 460ଏଲିନା ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YVY0394601
ୀ /526670 26 107 461ଏକତା ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YVY0783548

ପ ୁ /536671 41 107 462ଆନ  କମୁାର ସାଓ ପି ରାଜପଥ ସାଓ JTV1511732
ପ ୁ /536672 36 107 463ସେ ାଷକମୁାର ଶାଓ ପି ରାଜପଦ ଶାଓ JTV2685683
ପ ୁ /536673 35 107 464େରାହିତ୍ ସା ପି ରାଜପତୁ ସା YVY0535278
ୀ /536674 35 107 465ପଜୁା ସା ସା ଆନ  ସା YVY0535252
ୀ /536675 32 107 466େଜଯ୍ାତି ସା ସା ସେ ାଷ ସା YVY0535286
ୀ /536676 31 107 467ଏକତା ସା ସା େରାହିତ୍ ସା YVY0535260
ପ ୁ /546677 50 107 468ସଶୁା  ମହାପାତ ପି ଉେପ  ମହାପାତ JTV1551993
ୀ /546678 45 107 469ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ସଶୁା  ମହାପାତ JTV1552009
ପ ୁ /556679 70 107 470ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହା ି JTV1521376
ପ ୁ /566680 65 107 471ଦୁଗର୍ାପସାଦ ମହା ି ପି ପଣୁନ୍ର୍ଚ  ମହା ି JTV1512060
ୀ /566681 60 107 472ଅନିମାରାଣୀ ମହା ି ସା ଦୁଗର୍ାପସାଦ ମହା ି JTV1512052
ପ ୁ /576682 55 107 473େପମାନ  ସାହୁ ପି ନୀଳମଣି ସାହୁ JTV1511419
ୀ /576683 46 107 474ଅମିତା ସାହୁ ପି େପମାନ  ସାହୁ JTV1511765
ପ ୁ /586684 72 107 475ହେରକୃ  ମହାପାତ ପି ଦାେମାଦର ମହାପାତ JTV1511443

108 117/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 46ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /596685 53 107 476େକଶବ ଜାଲି ପି େକଳୁ ଜାଲି YVY0783639
ୀ /596686 50 107 477କମୁାରୀ ଜାଲି ସା େକଶବ ଜାଲି YVY0783647
ୀ /596687 37 107 478ଗୀତା ଳି ଜାଲି ସା ରାଜୁ ଜାଲି YVY1221662

ପ ୁ /596688 32 107 479ମେନାଜ କମୁାର ଜାଲି ପି େକଶବ ଜାଲି YVY0783621
ୀ /596689 31 107 480ଆରତୀ ଜାଲି ସା ମେନାଜ କମୁାର ଜାଲି YVY0783613
ୀ /596690 26 107 481ଲିଜା ଜାଲି ସା ରବି  ଜାଲି YVY0967174

ପ ୁ /596691 23 107 482ଶବି ଶ ର ଜାଲି ପି େକଶବ ଜାଲି YVY1040823
ପ ୁ /596692 67 107 483ହାଡିବ ୁ ଶତପଥୀ ପି କଳୁମଣି ଶତପଥୀ 0R/06/043/058552
ପ ୁ /596693 33 107 484ଅଭିେଷକ ଶତପଥୀ ପି ଅନିରୁ  ଶତପଥୀ YVY0429548
ପ ୁ /596694 21 107 485ଶଭୁମ ଶତପଥୀ ପି ଅକ୍ଷୟ ଶତପଥି YVY1254093
ପ ୁ /596695 19 107 486ଓମ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଅକ୍ଷୟ ଶତପଥି YVY1253806
ୀ /596696 85 107 487ଲକ୍ଷୀ ଶତପଥି ସା କଳୁମଣି ଶତପଥି OR/06/043/058230

ପ ୁ /596697 55 107 488ଅନିରୁ  ଶତପଥି ପି କଳୁମଣି ଶତପଥି OR/06/043/058233
ୀ /596698 50 107 489ଆରତୀ ଶତପଥି ସା ଅନିରୁ  ଶତପଥି OR/06/043/058234

ପ ୁ /596699 46 107 490ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଶତପଥି ପି ନେର  ଶତପଥି JTV1511187
ୀ /596700 40 107 491ମମତା ଶତପଥି ସା ଅକ୍ଷୟ ଶତପଥି YVY0097998

ପ ୁ /596701 39 107 492ନି ିର୍େମଷ ଶତପଥୀ ପି ହାଡିବଂଧ ୁଶତପଥି JTV1494459
ୀ /596702 64 107 493ହରପିୟା ତିପାଠୀ ସା ହାଡିବ ୁ ଶତପଥା OR/06/043/058232
ୀ /606703 44 107 494ରଶି େରଖା ପତାପ ସା ପକାଶ କମୁାର ପତାପ YVY0967133

ପ ୁ /606704 39 107 495କଲୁୁ ଶତପଥି ପି ନୀଳମଣି ଶତପଥି 0R/06/043/058557
ପ ୁ /606705 30 107 496ପକାଶ ଶମର୍ା ପି ବଚ ଶମର୍ା YVY0847467
ୀ /606706 29 107 497ପଜୂା ଶମର୍ା ସା ପକାଶ ଶମର୍ା YVY0967158
ୀ /606707 76 107 498ନଳିନୀ ଶତପଥି ସା ନୀଳମଣି ଶତପଥି OR/06/043/058236
ୀ /606708 49 107 499ଚିତା ଦା ଶତପଥି ପି ନୀଳମଣି ଶତପଥି OR/06/043/058237

ପ ୁ /606709 48 107 500ଅଭିରାମ ଶତପଥି ପି ନୀଳମଣୀ ଶତପଥି OR/06/043/058238
ୀ /616710 42 107 501ପ ୁ ାରାଣୀ ବଳ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ବଳ YVY0901082
ୀ /616711 31 107 502ପିୟତମା େବେହରା ମା ସରସତୀ େବେହରା YVY0282962

ପ ୁ /616712 42 107 503େବୖରାଗି ଚରଣ େବହୁରା ପି ଜ୍ଞାେନ  ନାଥ େବହୁରା YVY0901116
ୀ /616713 28 107 504ଚିନୟୀ ଦାସ ସା ନେରଶ ଦାସ YVY1254028

ପ ୁ /616714 77 107 505ଦୟାନିଧି ଶତପଥି ପି ଦାେମାଦର ଶତପଥି YVY1197714
ୀ /616715 73 107 506େସନ୍ହଲତା ଶତପଥୀ ସା ଦୟାନିଧି ଶତପଥ OR/06/043/058246
ୀ /616716 52 107 507କିରଣବାଳା ଶତପଥି ସା ଦିେନଶ କମୁାର ଶତପଥି OR/06/043/058555

ପ ୁ /616717 51 107 508ଦୀେନଶ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଦୟାନିଧି ଶତପଥୀ OR/06/043/058241
ପ ୁ /616718 46 107 509ଦୀ ି ର ନ ଶତପଥି ପି ଦୟାନିଧି ଶତପଥି OR/06/043/058243
ୀ /616719 45 107 510ଅନୀତା ଶତପଥୀ ସା ଦି ୀ ରଂଜନ ଶତପଥୀ JTV1511229
ୀ /616720 44 107 511ସବିତା ଲୀ ଶତପଥୀ ସା ଦୀପକ କମୁାର ଶତପଥୀ JTV1511237

ପ ୁ /616721 49 107 512ଦୀପକ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଦୟାନିଧି ଶତପଥୀ OR/06/043/058242
ପ ୁ /616722 54 107 513ଶା ନୁ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଶତପଥି OR/06/043/058601
ୀ /616723 47 107 514ଅମିତା ଶତପଥି ସା ଶା ନୁ ଶତପଥି JTV1511245
ୀ /616724 43 107 515େଦବହୁତି ଶତପଥୀ ପି ଦୟାନିଧି ଶତପଥୀ JTV1511286
ୀ /626725 27 107 516ସନିୁତା ପଧାନ ସା ବିଶ ଭୂଷଣ ସାଇଁ YVY0967117
ୀ /626726 58 107 517ଅ ନା ସାଇଁ ସା ବିମାଧର ସାଇଁ OR/06/043/058254

ପ ୁ /626727 45 107 518ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାଇଁ ପି ବିମାଧର ସାଇଁ JTV1511963
ୀ /626728 40 107 519ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି ବିମାଧର ସାଇଁ JTV1511955

ପ ୁ /626729 39 107 520ବିଶଭୁଷଣ ସାଇଁ ପି ବିମା ସାଇଁ JTV1511278
ପ ୁ /636730 42 107 521ନେର  କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ଅରଖିତ ଖଟୁଆ YVY0547091
ପ ୁ /636731 109 107 522ଲି ରାଜ ରାଉତରାୟ ପି ଅନାମ ରାଉତରାୟ OR/06/043/058259
ପ ୁ /636732 51 107 523ରାଜୀବ ରାଉତରାୟ ପି ଲି ରାଜ ରାଉତରାୟ JTV1511922
ୀ /636733 49 107 524ସସିତା ରାଉତରାୟ ସା ରାଜୀବ ରାଉତରାୟ JTV1511930
ୀ /636734 47 107 525ମମତା ରାଉତରାୟ ସା ରାେକଶ ରାଉତରାୟ JTV1512011
ପ ୁ /636735 42 107 526ରାେକଶ ରାଉତରାୟ ପି ଲି ରାଜ ରାଉତରାୟ OR/06/043/058262
ୀ /636736 23 107 527ମଧସିୁତା ରାଉତରାଏ ପି ରାଜିବ ରାଉତରାଏ YVY1151760
ୀ /636737 22 107 528ସଚୂୀସିତା ରାଉତରାଏ ପି ରାେକଶ ରାଉତରାଏ YVY1142215
ପ ୁ /646738 59 107 530ଅେଶାକ େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା OR/06/043/058271
ପ ୁ /646739 59 107 531ଉେପ  େବେହରା - ବନମାଳୀ େବେହରା YVY1253863
ୀ /646740 55 107 532ଭାରତୀ େବେହରା ସା ଉେପ  େବେହରା YVY1340397
ୀ /646741 52 107 533ଭାରତୀ େବେହରା - ଅେଶାକ େବେହରା YVY1253855
ପ ୁ /646742 33 107 534ଅନୀଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଶାକ େବେହରା YVY0185025
ପ ୁ /646743 26 107 535ସମୀର େବେହରା ପି ଉେପ  େବେହରା YVY1253822
ୀ /646744 24 107 536େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େବେହରା ପି ଉେପ  େବେହରା YVY1253814
ୀ /656745 59 107 537ସଷୁମା ମହା ି ସା ରାଜକିେଶାର ନାୟକ JTV1528140
ପ ୁ /656746 64 107 538ରାଜକିେଶାର ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ନାୟକ JTV1552025
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ପ ୁ /666747 47 107 539ନିମର୍ଳ କମୁାର ବାରିକ ପି ରାମଚ  ବାରିକ YVY0547109
ପ ୁ /666748 53 107 540ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା YVY0547117
ପ ୁ /666749 27 107 541ମେୁକଶ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0806398
ପ ୁ /666750 54 107 542ଟୁକନୁା େଜନା ପି େଗାଲଖ େଜନା OR/06/043/058323
ପ ୁ /666751 52 107 543ସକୁନୁା େଜନା ପି େଗାଲଖ େଜନା OR/06/043/058324
ୀ /666752 49 107 544ସଂଜୁକ୍ତା େଜନା ପି େଗାଲଖ େଜନା OR/06/043/058321

ପ ୁ /666753 46 107 545ଅଶିନୀ କମୁାର େଜନା ପି େଗାଲଖ େଜନା OR/06/043/058325
ୀ /666754 42 107 546ଲୀଳାବତୀ େଜନା ସା ଟୁକନୁା େଜନା YVY0098020
ୀ /666755 41 107 547ଜିନୁ େଜନା ସା ସକୁନୁା େଜନା YVY0098012

ପ ୁ /666756 19 107 548ଆଶଷି େଜନା ପି ଟୁକନୁା େଜନା YVY1250406
ୀ /666757 25 107 549କୃତିଲି ା ମହାପାତ - େଜଯ୍ାତି ର ନ ସାଇଁ YVY1250430

ପ ୁ /666758 26 107 550ମ ି ନାୟକ ମା କବିତା ନାୟକ YVY0806406
ପ ୁ /666759 37 107 551ଦୀପକ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି କା ାଳୀ ଶତପଥୀ YVY0547125
ପ ୁ /666760 80 107 552ବିଚିତାନ  ସାଇଁ ପି ବୀରବର ସାଇଁ OR/06/043/058228
ପ ୁ /666761 57 107 553ପବିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ JTV1621226
ୀ /666762 54 107 554ସ କୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ପବିତ କମୁାର ସାଇଁ JTV1622687

ପ ୁ /666763 50 107 555ବିେରଶ ସାଇଁ ପି କମୁର ବର ସାଇଁ YVY0547133
ପ ୁ /666764 35 107 556ବିଶର ନ ସାଇଁ ପି ବିଚିତାନ  ସାଇଁ YVY0935155
ପ ୁ /666765 30 107 557योितरंजन ପି ସଚିତ କମୁାର वाईन YVY0282905
ୀ /666766 29 107 558ସେରାଜିନି ସାଇଁ ସା ବିଶରଞନ ସାଇଁ YVY0935163

ପ ୁ /666767 26 107 559ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ପବିତ କମୁାର ସାଇଁ YVY0806414
ପ ୁ /676768 53 107 561ନିଲୁ ବାରିକ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ବାରିକ 0R/06/043/058554
ପ ୁ /676769 51 107 562ଦିଲୁ ବାରିକ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ବାରିକ YVY0984757
ପ ୁ /676770 46 107 563ବୁଲୁ ବାରିକ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ବାରିକ JTV1494442
ୀ /676771 44 107 564େସୗଦାମିନୀ ବାରିକ ସା ଜୟପକାଶ ବାରିକ YVY0847574
ୀ /676772 43 107 565ଝରଣା ବାରିକ ସା ଦିଲୁ ବାରିକ JTV1511591
ୀ /676773 26 107 566ରତନ୍ମଂଜରୀ ବାରିକ ପି ନିର ନ ବାରିକ YVY1221670
ୀ /676774 19 107 567ପିୟ ା ବାରିକ ମା ଝାରଣା ବାରିକ YVY1250299

ପ ୁ /686775 57 107 568ଅଜୟ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ବାଜ ମଦୁୁଲି JTV2451490
ପ ୁ /686776 41 107 569ମ ୁଳି ଚରଣ ମଦୁୁଲି ପି ବାଜ ମଦୁୁଲି YVY0984765
ପ ୁ /686777 39 107 570ଓମ୍ ପକାଶ ପ ିତ୍ ପି ପେରଶ ପ ିତ୍ JTV1707769
ପ ୁ /686778 37 107 571ଶମ ୁପ ିତ୍ ପି ପେରଶ ପ ିତ୍ JTV1707777
ପ ୁ /686779 58 107 572ସଂଗାମ କିେଶାର ସାଇଁ ପି େକୖଲାଶ ଚଂଦ ସାଇଁ YVY1304617
ୀ /696780 61 107 573ଅ ଳୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଅନଦା ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ YVY0547208
ୀ /696781 32 107 574ଚିନୟୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ପାଥର୍ସାରଥୀ େଚୗଧରୁୀ YVY0337337

ପ ୁ /696782 28 107 575ତାେରଣୀ ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ଆନ  ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ YVY0547190
ପ ୁ /696783 43 107 576ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଗଣପତି ସାହୁ YVY0282970
ୀ /696784 39 107 577ମାନସୀ ସାହୁ ସା ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ YVY0282996

ପ ୁ /696785 86 107 578ବିଜୟ େସଠ୍ ପି ନାରାୟଣ େସଠ୍ OR/06/043/058346
ପ ୁ /696786 75 107 579ନାରାୟଣ େସଠ୍ ପି ଲଛମନ େସଠ୍ OR/06/043/058342
ପ ୁ /696787 65 107 580ଶବି େସଠ୍ ପି େଲାକନାଥ େସଠ୍ YVY0098038
ୀ /696788 65 107 581ବାସ ି େସଠ୍ ସା ନାରାୟଣ େସଠ୍ OR/06/043/058343

ପ ୁ /696789 60 107 582ଧିେରନ େସଠ୍ ପି ଳଛମନ େସଠ୍ OR/06/043/058344
ୀ /696790 59 107 583ପାବର୍ ତୀ େସଠ୍ ସା ଶବି େସଠ୍ JTV1511641
ୀ /696791 54 107 584ସେୁଲାଚନା େସଠ୍ ସା ଧିେରନ େସଠ୍ OR/06/043/058345
ୀ /696792 41 107 585ରିତା େସଠ୍ ପି ନାରାୟଣ େସଠ୍ JTV1511450

ପ ୁ /696793 39 107 586ଜିେତ  େସଠ୍ ପି ଧୀେରନ୍ େସଠ୍ YVY0901140
ୀ /696794 36 107 587ଗୀତା ଳୀ େସଠ ପି ନାରାୟଣ େସଠ JTV1717826
ୀ /696795 30 107 588ସିନୁ େସଠ ପି ଧୀରଣ େସଠ YVY0282988
ପ ୁ /696796 27 107 589ଦୀପକ େସଠ ପି ଧୀେରନ େସଠ YVY1250422
ୀ /706797 65 107 590ଝୁଲ େବୱା ସା ବାବାଜୀ ପାତ OR/06/043/058349
ପ ୁ /706798 42 107 591ବିକମ ପାତ ପି ବାବାଜୀ ପାତ JTV1494756
ୀ /706799 31 107 592େସାନାଲିସା ପାତ ସା ବିକମ ପାତ YVY0337352
ୀ /706800 49 107 593ନମିତା ସାଇଁ ସା ପକାଶ ସାଇଁ YVY0099952
ୀ /706801 19 107 594ସଚିୁସିତା ସାଇଁ ମା ନମିତା ସାଇଁ YVY1254036
ପ ୁ /716802 51 107 595ରାମଚ  ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା YVY0099960
ୀ /726803 59 107 596ସତଯ୍ବତୀ ମହା ି ସା ରେମଶ ମହା ି OR/06/043/058353
ପ ୁ /736804 65 107 597ଶୀକା  ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/058608
ୀ /736805 60 107 598ନିମର୍ଳା ସାହୁ ସା ଶୀକା  ସାହୁ OR/06/043/058609
ପ ୁ /736806 39 107 599େକୖଳାସ ସାହୁ ପି ଶୀକା  ସାହୁ JTV1511104
ୀ /736807 73 107 600ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସ ୂ ିର୍ ସା ଭି.େକ ସ ୂ ିର୍ JTV1716869
ପ ୁ /736808 50 107 601େଭ ଟ କମୁାର ସ ୂ ିର୍ ପି ଭି.େକ ସ ୂ ିର୍ JTV1707728
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ୀ /746809 31 107 602ସସିତା େବେହରା ସା ପଶା  େବେହରା YVY0967091
ପ ୁ /746810 22 107 603ଜଗନ ଚକବାଟୀ ପି ରବୀ  ଚକବାଟୀ YVY1155191
ପ ୁ /746811 56 107 604ତିେଲାଚନ ପାତ ପି କୃ ଚ  ପାତ OR/06/043/058367
ୀ /746812 50 107 605େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ପାତ ସା ତିେଲାଚନ ପାତ OR/06/043/058368
ୀ /746813 33 107 606େସାନାଲୀ ପାତ ପି ତିେଲାଚନ ପାତ YVY0185033
ୀ /756814 62 107 608କିଲାସ ମଣି ଶମର୍ା ସା େମାହନଲାଲ ଶମର୍ା OR/06/043/058372

ପ ୁ /756815 38 107 609ରାେଜ  କମୁାର ଶମର୍ା ପି େମାହନଲାଲ ଶମର୍ା JTV1707835
ୀ /766816 43 107 610ମମତା େଦବୀ ସା ରାମପେବଶ ପରିଡା JTV1511971
ୀ /766817 80 107 611ନିଶାମଣି ପରିଡା ସା ବି ୁଚରଣ ପରିଡା JTV1494681

ପ ୁ /766818 65 107 612ମଦନେମାହନ ପରିଡା ପି ବି ୁଚରଣ ପରିଡା OR/06/043/058382
ୀ /766819 61 107 613ମନିଆ ପରିଡା ସା ମନେମାହନ ପରିଡା OR/06/043/058385

ପ ୁ /766820 60 107 614ଘନଶଯ୍ାମ ପରିଡା ପି ବି ୁଚରଣ ପରିଡା OR/06/043/058386
ୀ /766821 60 107 615ବାସ ି ପରିଡା ସା ନରହରି ପରିଡା OR/06/043/058390
ୀ /766822 55 107 616କମଳା ପରିଡା ସା ଘନଶଯ୍ାମ ପରିଡା OR/06/043/058387
ୀ /766823 53 107 617ସକୁା ି ପରିଡା ପି ବି ୁଚରଣ ପରିଡା OR/06/043/058389

ପ ୁ /766824 51 107 618ଧେନଶର ପରିଡା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପରିଡା OR/06/043/058388
ପ ୁ /766825 45 107 619ମନେମାହନ ପରିଡା ପି ଧେନଶର ପରିଡା OR/06/043/058384
ପ ୁ /766826 35 107 620ବଳରାମ ପରିଡା ପି ମଦନ େମାହନ ପରିଡା YVY0098046
ୀ /766827 34 107 621ମାନିନୀ ପରିଡା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପରିଡା YVY0099978
ୀ /766828 32 107 622ନଳିନୀ ପରିଡା ସା ଲଷୀଧର ପରିଡା YVY0783688

ପ ୁ /766829 31 107 623କା ିର୍କ ପରିଡା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପରିଡା YVY0283010
ୀ /766830 30 107 624ସନିୁତା ପରିଡା ପି ମନେମାହନ ପରିଡା YVY0547216
ୀ /766831 29 107 625ନ ୀନୀ ପରିଡା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପରିଡା YVY0394536
ୀ /766832 26 107 626ଦୀପା ପଧାନ ସା ବଳରମା ପରିଡା YVY1021500
ୀ /766833 48 107 627େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ନେର  ସାହୁ YVY0966945

ପ ୁ /766834 39 107 628ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  କମୁାର ସାହୁ YVY1254150
ୀ /766835 37 107 629ସ ଲୁତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY1254143

ପ ୁ /776836 56 107 630ରବି  ଦାସ ପି ଭମରବର ଦାସ JTV1494632
ପ ୁ /776837 31 107 631ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ YVY0337394
ୀ /776838 55 107 632ସଂଜୁକ୍ତା ନାୟକ ସା ଭା ର ଚ  ନାୟକ JTV1494707

ପ ୁ /776839 35 107 633ସେ ାଷ ନାୟକ ପି ଭା ରଚ  ନାୟକ YVY0098053
ପ ୁ /786840 27 107 634ସବଯ୍ସାଚୀ ପାତ ପି ତିେଲାଚନ ପାତ YVY0816033
ପ ୁ /786841 35 107 635ବି ରାମ ୁ ପି ବି ଲଛମନ JTV2684991
ପ ୁ /786842 70 107 636ଲଛମନ ରାଓ ପି େଭେ ଟ ରାଓ OR/06/043/058391
ୀ /796843 44 107 638ମଂଜୁ ପାତ ସା ନିରଂଜନ ପାତ JTV2684686
ୀ /816844 26 107 639ସତିୃେରଖା ପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ YVY1034453
ୀ /826845 46 107 640ମାମି ପରିଡା ସା ଭଗବାନ ପରିଡା OR/06/043/058551

ପ ୁ /826846 33 107 641ବିଶଜିତ ପରିଡା ପି ଭଗବାନ ପରିଡା YVY0569970
ପ ୁ /836847 56 107 642ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି YVY1253830
ପ ୁ /836848 24 107 643ଅନିେମଶ େମାହ ି ମା ମଧସିୁତା େମାହ ି YVY1142041
ପ ୁ /836849 44 107 644ନରହରି ନାୟକ ପି ବାଉରୀବଂଧ ୁନାୟକ YVY0098095
ପ ୁ /836850 39 107 645େଗାକଳୁା ନ  ପାଳ ପି ହୃଦାନ  ପାଳ YVY0098079
ୀ /836851 63 107 646ସଜୁାତା ପାତ ସା କା ିର୍କ ପାତ OR/06/043/058400

ପ ୁ /836852 60 107 647କା ିର୍କ ଚ  ପାତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପାତ OR/06/043/058399
ପ ୁ /836853 55 107 648କ୍ଷୀେରାଦ ପାତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପାତ OR/06/043/058403
ୀ /836854 54 107 649େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ପାତ ସା ଦୟାନିଧି ପାତ OR/06/043/058402

ପ ୁ /836855 52 107 650ଦୟାନିଧି ପାତ ପି ଦୁେୟର୍ାଧନ ପାତ OR/06/043/058398
ପ ୁ /836856 41 107 651େଦାଳେଗାବି  ପାତ ପି କା ର୍ୀକ ପାତ JTV1494541
ପ ୁ /836857 34 107 652ପକି୍ଷ  କମୁାର ପାତ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପାତ JTV2685014
ପ ୁ /836858 34 107 653ପଦୀ  କମୁାର ପାତ ପି ଦୟାନିଧି ପାତ JTV2685030
ପ ୁ /836859 34 107 654ବିଜୟ କମୁାର ପାତ ପି କା ିର୍କ ଚ  ପାତ JTV2685022
ୀ /836860 32 107 655ମଧସିୁତା ପାତ ସା ପକ୍ଷି  କମୁାର ପାତ YVY0098087
ୀ /836861 32 107 656ଜସିନ୍ ପାତ ପି କ୍ଷିେରାଦ ଚ  ପାତ YVY0098103
ୀ /836862 32 107 657ରଶିେରଖା ପାତ ପି ଦୟାନିଧି ପାତ YVY0098111
ୀ /836863 29 107 658ପିୟ ା ପାତ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପାତ YVY0848812
ୀ /836864 27 107 659ଯ଼ାଜ୍ଞେସନୀ ପ ନାୟକ ସା ପଦି  କମୁାର ପାତ YVY1221795
ପ ୁ /836865 54 107 660ଲି ରାଜ ରଥ ପି ଅନାମ ଚ  ରଥ JTV2685006
ୀ /836866 24 107 661େରଶା ସାଇଁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପାତ YVY1221803
ୀ /846867 71 107 662ଉମାରାଣୀ ଦାସ ସା ଶଶା  େଶଖର ଦାସ YVY0547307
ପ ୁ /846868 55 107 663ନିର ନ ମିଶ ପି ଜଗନାଥ ମିଶ OR/06/043/058548
ପ ୁ /846869 70 107 665ପଫଲୁ ପାତ ପି ଦୁଃଶାସନ ପାତ OR/06/043/058414
ୀ /846870 61 107 666ସିତା ପାତ ସା ପଫଲୁ ପାତ OR/06/043/058415
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ୀ /846871 57 107 667ପତିମା ପାତ ସା ବସ  ପାତ OR/06/043/058417
ପ ୁ /846872 53 107 668ଦିଲିପ ପାତ ପି ଅେଲଖ ଚ  ପାତ OR/06/043/058421
ୀ /846873 52 107 669େସନ୍ହଲତା ପାତ ସା ବିଜୟ ପାତ YVY1305945

ପ ୁ /846874 48 107 670ପଦୀପ କମୁାର ପାତ ପି ଅେଲଖ ପାତ OR/06/043/058422
ପ ୁ /846875 43 107 671ଅମିତ କମୁାର ପାତ ପି ପଫଲୁ ପାତ JTV1511807
ୀ /846876 43 107 672ପଭାତୀ ପାତ ପି ନିରଂଜନ ପାତ JTV1511435

ପ ୁ /846877 42 107 673ପଶା  କମୁାର ପାତ ପି ବସ  ପାତ JTV1511815
ୀ /846878 41 107 674ସମିୁତା ପାତ ସା ଦିଲିପ ପାତ YVY0098129
ୀ /846879 41 107 675ସଷୁମା ପାତ ସା ପଦିପ ପାତ YVY0098145
ୀ /846880 40 107 676ସ ର୍ଲତା ପାତ ପି ପଫଲୁ ପାତ JTV1511401
ୀ /846881 40 107 677ମମତା ପାତ ପି ଅେଲଖଚ  ପାତ JTV2684579
ୀ /846882 39 107 678ସମିୁତା ପାତ ସା ଅମିତ କମୁାର ପାତ YVY0098137
ୀ /846883 36 107 679ପିୟ ା ପାତ ସା ପଶା  କମୁାର ପାତ YVY0098178
ୀ /846884 36 107 680ରମା ପାତ ପି ଅେଲଖଚ  ପାତ JTV2684587
ୀ /846885 35 107 681ସାଗରିକା ପାତ ପି ବିଜୟ ପାତ JTV2684553
ୀ /846886 34 107 682ମମତା ପାତ ସା େଦାଳ େଗାବି  ପାତ YVY0098152
ୀ /846887 33 107 683ସାଗତିକା ପାତ ପି ବିଜୟ ପାତ YVY0098160

ପ ୁ /846888 32 107 684େହମଂତ କମୁାର ପାତ ପି ବସଂତ କମୁାର ପାତ YVY1304450
ୀ /846889 31 107 685ସାଗତିକା ପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ YVY1253871
ୀ /846890 29 107 686େମାନାଲିସା ପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ YVY1253889

ପ ୁ /846891 23 107 687ଅଭିେଶକ୍ ପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ YVY1040807
ପ ୁ /856892 60 107 688ହେରକୃ  ଦାସ ପି ସନଯ୍ାସୀ ଦାସ OR/06/043/058424
ୀ /856893 54 107 689ସନୁୀତା ଦାସ ସା ହେରକୃ  ଦାସ OR/06/043/058425

ପ ୁ /856894 53 107 690ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ସନଯ୍ାସୀ ଦାସ OR/06/043/058426
ପ ୁ /856895 50 107 691ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି ସନଯ୍ାସୀ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/058427
ୀ /856896 49 107 692େସୗଦାମିନି ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/043/058620
ୀ /856897 38 107 693ସସିତା ଦାସ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ YVY0098194

ପ ୁ /856898 36 107 694ରାେକଶ କମୁାର ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ JTV2687614
ପ ୁ /856899 42 107 695ଅମିୟ ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ବନମାଳି ମହାପାତ YVY0394551
ପ ୁ /856900 40 107 696ଅଜିତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବନମାଳୀ ମହାପାତ YVY0394569
ୀ /856901 43 107 697ଉଷାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଅମିୟ ର ନ ମହାପାତ YVY0337436
ୀ /856902 33 107 698ବିେନାଦିନୀ ମହାପାତ ସା ଅଜିତ ମହାପାତ YVY0283028

ପ ୁ /856903 38 107 699େଲାକନାଥ ପାତ ପି ଜୟକୃ  ପାତ JTV2685394
ପ ୁ /856904 57 107 700ଉ ମ ପ ନାୟକ ପି ବିମଳ ପ ନାୟକ JTV1511492
ପ ୁ /866905 59 107 701ଅେଲଖ ଚଂଦ ମହା ି ପି ଚିଂତା ମଣି ମହା ି YVY1304476
ୀ /866906 50 107 702ନମିତାବାଳା ମହା ି ସା ଅେଲଖ ଚ  ମହା ି YVY0098202

ପ ୁ /866907 23 107 703ଜେନଜୟ ମହା ି ପି ଅେଲଖ ଚ  ମହା ି YVY1221738
ପ ୁ /866908 65 107 705ମେହଶର ସାଇଁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାଇଁ OR/06/043/058433
ୀ /866909 56 107 706ପମିଳା ସାଇଁ ସା ଇଶର ସାଇଁ OR/06/043/058432
ୀ /866910 52 107 707ସକୁା ି ସାଇଁ ସା ମେହଶର ସାଇଁ OR/06/043/058434

ପ ୁ /866911 49 107 708ଅେଶାକ ସାଇଁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାଇଁ OR/06/043/058435
ପ ୁ /866912 41 107 709ସସୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଇଶର ସାଇଁ JTV2684652
ୀ /866913 39 107 710େସନ୍ହା ଳୀ ସାଇଁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ YVY0098210

ପ ୁ /866914 38 107 711ପଶା କମୁାର ସାଇଁ ପି ଇଶରଚ  ସାଇଁ JTV2684546
ପ ୁ /866915 36 107 712ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମେହଶର ସାଇଁ JTV2685360
ପ ୁ /866916 36 107 713ସବୁତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଇଶର ଚ  ସାଇଁ JTV2684934
ପ ୁ /866917 34 107 714ସବୁାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମେହଶର ସାଇଁ YVY0098228
ୀ /866918 31 107 715ରି ିନା ସାଇଁ ସା ସବୁତ କମୁାର ସାଇଁ YVY0966952
ୀ /876919 45 107 716କବିତା ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ YVY0547315
ପ ୁ /876920 52 107 717ମିଲନ ସାଇଁ ପି ନୃସିଂହ ସାଇଁ YVY1304641
ୀ /876921 49 107 718କିରଣେଜଯ୍ାତି ସାଇଁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ OR/06/043/058444
ପ ୁ /876922 47 107 719ତିେଲାଚନ ସାଇଁ ପି ନୃସିଂହଚରଣ ସାଇଁ JTV2684397
ୀ /876923 42 107 720ଗୀତା ଳୀ ସାଇଁ ସା ମିଲନ ସାଇଁ YVY0098236
ୀ /876924 33 107 721ରୀତାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ତିେଲାଚନ ସାଇଁ YVY0966994
ୀ /876925 25 107 722ସେଲାନୀ ସାଇଁ ପି ଲଷୀଧର ସାଇଁ YVY0966978
ପ ୁ /876926 24 107 723ସପନ୍ିଳ ସାଇଁ ମା କିରଣ େଜଯ୍ାତି ସାଇଁ YVY1221787
ପ ୁ /886927 72 107 724ବୁଲା ସାଇଁ ପି ସନାତନ ସାଇଁ OR/06/043/058449
ପ ୁ /886928 62 107 725ରବି  ନାଥ ସାଇଁ ପି ସନିଆ ସାଇଁ OR/06/043/058451
ୀ /886929 55 107 726େଜଯ୍ା ନ୍ା ସାଇଁ ସା ରବି  ନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/058452
ୀ /886930 40 107 727ମାନସି ସାଇଁ ପି ରବି  ନାଥ ସାଇଁ JTV1511393
ୀ /896931 65 107 729ଜୁରିଆ ବାରିକ ପି ଦ ପାଣି ବାରିକ YVY0708578
ୀ /896932 59 107 730ତମାଳ ବାରିକ ସା ଜୁରିଆ ବାରିକ OR/06/043/062638
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ପ ୁ /896933 52 107 731ସେ ାଷ କମୁାର ବାରିକ ପି ଜୁରିଆ ବାରିକ JTV1511518
ପ ୁ /896934 44 107 732ନିର ନ ବାରିକ ପି ଜୁରିଆ ବାରିକ JTV1511799
ୀ /896935 30 107 733ଅରୁଣ ବାରିକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ବାରିକ YVY1221696
ୀ /906936 27 107 734ଅନୀତା ପରିଡା ସା ରାେଜ  ପସାଦ ସାଇଁ YVY1021559
ୀ /906937 60 107 735ବିଦଯ୍ଲୁତା ସାଇଁ ପି ବାଳକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/058614

ପ ୁ /906938 56 107 736ବହାନ  ସାଇଁ ପି ବାଳକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/058455
ୀ /906939 41 107 737େମାଣୟୀ ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ JTV1511427

ପ ୁ /906940 41 107 738ଜୀେତ  ପସାଦ ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ YVY0337469
ପ ୁ /906941 40 107 739ରାେଜ  ପସାଦ ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ JTV1511344
ୀ /906942 35 107 740ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ JTV2685642

ପ ୁ /916943 54 107 741ରାଜ କମୁାର ଆଗାହାରୀ ପି ରାମ ପଲଟ ଆଗାହାରୀ JTV2554723
ପ ୁ /916944 41 107 742ନୀରଜ କମୁାର ଆଗାହାରୀ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଆଗାହାରୀ JTV2554681
ପ ୁ /916945 72 107 743ଫକୀର ଚରଣ େଜନା ପି ମାଧ େଜନା JTV1494475
ୀ /916946 70 107 744ମମତାମୟୀ େଜନା ସା ଫକିର ଚରଣ େଜନା OR/06/043/058458
ୀ /916947 45 107 745ଜୟଶୀ େଜନା ପି ଫକୀର ଚରଣ େଜନା JTV1494491

ପ ୁ /916948 42 107 746ସଚିୁତ କମୁାର େଜନା ପି ଫକିର ଚରଣ େଜନା JTV1494483
ୀ /916949 38 107 747ସଜୁାତା େଜନା ସା ଜିେତନ କମୁାର େଜନା YVY0394478

ପ ୁ /926950 53 107 748ସସୁା  କମୁାର ବିଠାଳୁ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ବିଠଳୁ YVY0847517
ୀ /926951 44 107 749ସଜୁାତା ବିଠାଳୁ ସା ସଷୁା  କମୁାର ବିଠାଳୁ YVY0847525

ପ ୁ /926952 21 107 750ରୂଦ ନାରାୟଣ େଜନା ପି ବାମନ ଚରଣ େଜନା YVY1288174
ପ ୁ /926953 19 107 751ବିଶ୍ଵଜୀତ ମହା ୀ ପି ମାନସ ମହା ୀ YVY1288513
ୀ /926954 22 107 752ସଂଧ୍ଯାସମୀତା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି େହମଂତ କମୁାର ପସିମାକବତ YVY1171636

ପ ୁ /926955 80 107 753ଫକୀର ସାଇଁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାଇଁ OR/06/043/058459
ୀ /926956 71 107 754ବାସ ୀ ସାଇଁ ସା ଫକିର ସାଇଁ JTV2684801

ପ ୁ /926957 50 107 755ନୟନ ସାଇଁ ପି ଫକୀର ସାଇଁ JTV1511138
ପ ୁ /926958 48 107 756ତପନ ସାଇଁ ପି ଫକୀର ସାଇଁ JTV2684868
ପ ୁ /926959 45 107 757ବିମନ ସାଇଁ ପି ଫକୀର ସାଇଁ OR/06/043/058600
ୀ /926960 44 107 758ବନିତା ସାଇଁ ସା ନୟନ ସାଇଁ JTV2684777
ୀ /926961 42 107 759େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ତପନ ସାଇଁ JTV2684785
ୀ /926962 42 107 760ସଜୁାତା ସାଇଁ ପି ଫକୀର ସାଇଁ OR/06/043/058594
ୀ /926963 40 107 761ନମିତା ସାଇଁ ସା ବିମନ ସାଇଁ JTV2684793

ପ ୁ /936964 65 107 762ବୀରକିେଶାର ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା OR/06/043/058603
ପ ୁ /946965 62 107 763ମେହଶ ଶମର୍ା ପି ରାମସରୁପ ଶମର୍ା OR/06/043/058543
ପ ୁ /976966 62 107 764ସବୁାଷ େବରା ପି ବନବିହାରୀ େବରା YVY0100016
ପ ୁ /976967 57 107 765ପେମାଦ କମୁାର େଜନା ପି ଧଳୁମଣି େଜନା JTV1521384
ୀ /976968 49 107 766ପମିଳା େଜନା ସା ପେମାଦ କମୁାର େଜନା YVY0708594

ପ ୁ /976969 45 107 767ବସ  କମୁାର େଜନା ପି ଧଳୁମଣି େଜନା JTV2685733
ୀ /986970 50 107 768ବିଷନ୍ପିୁୟା ବାରିକ ସା ବାସେୁଦବ ବାରିକ JTV1511302
ୀ /996971 66 107 769ନିମର୍ଳା େଦବୀ ସା ବି ଏନ ଠାକରୁ JTV1511294

ପ ୁ /996972 42 107 770ଧିେର  କମୁାର ଠାକରୁ ପି ବିେଜ  କମୁାର ଠାକରୁ JTV1511039
ୀ /996973 36 107 771ପିଂକୀ କମୁାର ଠାକରୁ ସା ଧୀେରଂଦ କମୁାର ଠାକରୁ YVY1156165
ପ ୁ /1006974 62 107 772ଭରତ େବେହରା ପି ଭୀମେସନ େବେହରା OR/06/043/058485
ୀ /1006975 60 107 773ଲତିକା େବେହରା ସା ଶରତଚ  େବେହରା OR/06/043/058484
ୀ /1006976 52 107 774ତୃ ିଲତା େବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା JTV1511708

ପ ୁ /1006977 52 107 775ରେମଶ େବେହରା ପି ଭୀମେସନ େବେହରା OR/06/043/058486
ୀ /1006978 38 107 776ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା YVY0901256

ପ ୁ /1006979 37 107 777ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ମା ଲତିକା େବେହରା JTV2684751
ୀ /1006980 30 107 778ସଂଗୀତା େବେହରା ମା ଲତା େବେହରା YVY0901264
ୀ /1006981 29 107 779ମେନାରମା େବେହରା ସା ଦୀପକ େବେହରା YVY0901249
ପ ୁ /1006982 62 107 780ରେମଶ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି OR/06/043/058352
ୀ /1016983 71 107 781ସ ର୍ ପଭା ସାହୁ ସା ମ ରଧର ସାହୁ OR/06/043/058522
ପ ୁ /1016984 46 107 782ଶଭୁାଶଷି ସାହୁ ପି ମ ରଧର ସାହୁ OR/06/043/058524
ୀ /1016985 45 107 783ଇ ିରା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ସା େଦବାଶଷି ସାହୁ YVY0708602
ୀ /1016986 39 107 784ମିନତୀ ସାହୁ ସା ଶଭୁାଶଷି ସାହୁ YVY0547331
ପ ୁ /1016987 85 107 785ଇ ମଣି ସାହୁ ପି ବା ାନିଧି ସାହୁ OR/06/043/058517
ୀ /1016988 80 107 786ମାଳତୀଲତା ସାହୁ ସା ଇ ମଣି ସାହୁ OR/06/043/058518
ପ ୁ /1016989 57 107 787ଡଃ େସୗେମ  ସାହୁ ପି ଇ ମଣି ସାହୁ OR/06/043/058519
ପ ୁ /1016990 54 107 788ସେତଯ୍  ସାହୁ ପି ଇ ମଣି ସାହୁ OR/06/043/058521
ୀ /1016991 52 107 789ରଶେିରଖା ସାହୁ ସା େସୗେମ  ସାହୁ OR/06/043/058520
ପ ୁ /1016992 45 107 790େଦବାଶୀଷ ସାହୁ ପି ମଂଦରଧର ସାହୁ OR/06/043/058523
ପ ୁ /1026993 66 107 791ନିରଂଜନ ମିଶ ପି କ ରୁୀ ମିଶ JTV2572717
ୀ /1026994 58 107 792ମଂଜୁଳା ମିଶ ସା ନିରଂଜନ ମିଶ JTV1511500
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ପ ୁ /1026995 38 107 793ଅବିନାଶ ମିଶ ପି ନିର ନ ମିଶ JTV2572725
ପ ୁ /1026996 36 107 794ଅଭିଜିତ ମିଶ ପି ନିର ନ ମିଶ JTV2572709
ପ ୁ /1026997 55 107 795ଲକି୍ଷଧର ସାହୁ ପି ଅନ  ଚରଣ ସାହୁ JTV1580299
ୀ /1026998 50 107 796ଚିନୟୀ ସାହୁ ସା ଲକି୍ଷଧର ସାହୁ JTV1580281

ପ ୁ /1036999 48 107 797େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ଦାସ YVY0847459
ୀ /1037000 44 107 798େସାନାଲୀ ଦାସ ସା େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ YVY0847475

ପ ୁ /1047001 67 107 799ସ ିପ କମୁାର ମିତ ପି ନେରଶ ଚ  ମିତ JTV1511989
ୀ /1047002 60 107 800ଜୟ ି ମିତ ସା ସ ିପ ମିତ JTV1511997

ପ ୁ /1047003 40 107 801େସୗମଯ୍ଦିପ ମିତ ପି ସ ିପ ମିତ JTV1512003
ୀ /1067004 43 107 802କ ନା ଦାଶ ସା ପଶା  କମୁାର ହାତୀ YVY0100024

ପ ୁ /1067005 51 107 803କୃ  ଚ  େଗୗଡ ପି େକ୍ଷତ େଗୗଡ YVY0547414
ପ ୁ /1067006 68 107 804ଇଶାନ ମହା ି ପି େଗାବି  ମହା ି OR/06/043/058504
ପ ୁ /1067007 65 107 805ଅେଶାକ ମହା ି ପି େଗାବି  ମହା ି OR/06/043/058506
ୀ /1067008 64 107 806ସତିୃ ମହା ି ସା ଇଶାନ ମହା ି OR/06/043/058505

ପ ୁ /1067009 61 107 807ଅଶିନୀ କମୁାର ମହା ି ପି େଗାବି  ଚ  ମହା ି YVY0283036
ୀ /1067010 60 107 808ବିଦଯ୍ତୁପଭା ମହା ି ପି ଚି ର ନ ମହା ି YVY0283044
ୀ /1067011 53 107 809ରାଜଶୀ ମହା ି ସା ଅଶିନୀ କମୁାର ମହା ି YVY0337527
ୀ /1067012 51 107 810କିରଣବାଳା ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି OR/06/043/058507

ପ ୁ /1067013 51 107 811ଗିରିଜା ମହା ି ପି େଗାବି  ମହା ି OR/06/043/058509
ପ ୁ /1067014 47 107 812ସେତଯ୍  ପସାଦ ମହା ି ପି ଚି ର ନ ମହା ି YVY0337535
ୀ /1067015 38 107 813ଶବିାନୀ ମହା ି ପି ଈଶାନ୍ ମହା ି YVY0098269

ପ ୁ /1067016 37 107 814ନିଶାନ୍ ମହା ି ପି ଈଶାନ୍ ମହା ି YVY0708610
ପ ୁ /1067017 34 107 815ଅମାନ ମହା ି ପି ଈଶାନ୍ ମହା ି YVY0098251
ପ ୁ /1067018 30 107 816ସି ା  ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି YVY0337543
ପ ୁ /1067019 47 107 817ବିେର  ସିଂ ପି ଶୀରାମ ସିଂ YVY0547406
ପ ୁ /1077020 84 107 818ଶୀଧର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଯଦୁନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0100032
ପ ୁ /1087021 68 107 819େଦେବ  ସାହୁ ପି ଜଇରାମ ସାହୁ YVY0547422
ପ ୁ /1097022 23 107 820ସତଯ୍ସ ୁ ର ପଧାନ ମା ଶା ିଲତା ପଧାନ YVY1221928
ୀ /1097023 52 107 821ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା ସେୁର  ପଧାନ JTV1511948

ପ ୁ /1107024 32 107 822ମେହଶର ପଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ JTV2554731
ପ ୁ /1117025 47 107 823ପ ୁ ର୍ାନ  ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବାରିକ YVY0394700
ପ ୁ /1117026 55 107 825ଅନ  ଦଳାଇ ପି େଛତ ଦଳାଇ OR/06/043/060292
ୀ /1117027 49 107 826ସଂଯକୁ୍ତା ଦଳାଇ ସା ଅନ  ଦଳାଇ OR/06/043/060293
ୀ /1117028 40 107 827ଗୀତା ଦଳାଇ ପି େଛତ ଦଳାଇ YVY1304468

ପ ୁ /1117029 35 107 828ଅନିଲ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଅନ  କମୁାର ଦଳାଇ JTV2685121
ପ ୁ /1117030 31 107 829ସନିୁଲ ଦଳାଇ ପି ଅନ  ଚରଣ ଦଳାଇ YVY0337568
ପ ୁ /1117031 29 107 830ସଶୁୀଲ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଅନ  ଚରଣ ଦଳାଇ YVY0429530
ପ ୁ /1117032 36 107 831ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ JTV2684678
ପ ୁ /1117033 37 107 832ତିରୁପତି ରାଓ ପି ଓେଗସ ରାଓ YVY0394668
ପ ୁ /1117034 49 107 833ପି କିଷନ୍ା େର ି ପି ପି ଭିମ େର ି YVY0394684
ୀ /1117035 42 107 834ପି େହମା େର ି ସା ପି କି ା େର ି YVY0394692
ପ ୁ /1127036 49 107 835ଦିଲିପ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ମ ରାଜ ଦଳାଇ YVY1227727
ୀ /1127037 43 107 836ସନୁତି ଦଳାଇ ପି ମ ରାଯ ଦଳାଇ OR/06/043/060297

ପ ୁ /1127038 39 107 837ସିଲୁ ଦଳାଇ ପି ମ ରାଜ ଦଳାଇ JTV1520220
ୀ /1127039 38 107 838େମାନାଲିସା ଦଳାଇ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦଳାଇ JTV2554699
ୀ /1127040 34 107 839ଲିସା ଦଳାଇ ସା ସିଲୁ ଦଳାଇ YVY0337576
ୀ /1127041 56 107 840େରଣବୁାଳା ଦାସ ପି ମ ରାଜ ଦଳାଇ YVY0098277
ୀ /1127042 33 107 841ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ JTV2554707

ପ ୁ /1127043 30 107 842ରାେଜଶ କମୁାର ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ YVY0098285
ୀ /1127044 36 107 843ସହୁା ଳି େଦବ ସା ଅନିଲ ପସାଦ YVY0394593
ପ ୁ /1127045 45 107 844ଜନ୍ମିଲି କମୁାର ମିଶ ପି ଦିବାକର ମିଶ JTV2554715
ପ ୁ /1127046 40 107 845ଅନିଲ ପସାଦ ପି ମ ଲ ସାଓ YVY0394585
ୀ /1137047 55 107 846ତିଳ ଦଳାଇ ସା ରାମଚ  ଦଳାଇ OR/06/043/060299
ପ ୁ /1137048 41 107 847ଚିତେସନ ଦଳାଇ ପି ରାମଚ  ଦଳାଇ JTV1521574
ୀ /1137049 31 107 848ସ ୀତା ପରିଡା ପି ଶବି ପରିଡା YVY0337592
ପ ୁ /1147050 39 107 849ତିନାଥ ବିଶାଳ ପି ଅମନୀ ବିଶାଳ JTV2554590
ପ ୁ /1147051 58 107 851ଜଳ ର ଦଳାଇ ପି ବଟ ଦଳାଇ OR/06/043/060302
ୀ /1147052 46 107 852ସମିୁତା ଦଳାଇ ସା ଜଳ ର ଦଳାଇ JTV1520360
ପ ୁ /1147053 41 107 853ବଳରାମ ଦଳାଇ ପି ବଟକୃ  ଦଳାଇ JTV1632074
ୀ /1147054 24 107 854େତଜସିନି ଦଳାଇ ପି ଜଳ ର ଦଳାଇ YVY0967034
ୀ /1147055 49 107 855ରଂଜୁଲତା େଜନା ସା ପତାପ କମୁାର େଜନା YVY0098301
ପ ୁ /1147056 43 107 856ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହାରଣା ପି ରାମଚ  ମହାରଣା JTV2554749
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ପ ୁ /1147057 55 107 857ପ ୂ ର୍ ଚ  ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ YVY0967059
ପ ୁ /1147058 37 107 858ସ ୟ କମୁାର େସଠି ପି ଅରବି  େସଠି YVY0967018
ପ ୁ /1157059 76 107 859େକଶବ ଦଳାଇ ପି ଧଡି ଦଳାଇ OR/06/043/060304
ପ ୁ /1157060 65 107 860ବଲଭ ଦଳାଇ ପି ଧଡି ଦଳାଇ OR/06/043/060306
ପ ୁ /1157061 54 107 861ପଦିପ୍ ଦଳାଇ ପି େକଶବ ଚ  ଦଳାଇ OR/06/043/060575
ୀ /1157062 50 107 862ରୀତା ଦଳାଇ ସା ବଲଭ ଦଳାଇ OR/06/043/060307

ପ ୁ /1157063 46 107 863ଦିଲିପ ଦଳାଇ ପି େକଶବ ଦଳାଇ JTV1519628
ପ ୁ /1157064 44 107 864ରଂଜନ କମୁାର ଦଳାଇ ପି େକଶବ ଦଳାଇ JTV1520196
ୀ /1157065 41 107 865ଲକ୍ଷୀପୀୟା ଦଳାଇ ସା ପଦୀପ ଦଳାଇ JTV1520055

ପ ୁ /1157066 40 107 866ପଦୁମନ୍ ଦଳାଇ ପି େକଶବ ଦଳାଇ JTV1519891
ୀ /1157067 39 107 867ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦଳାଇ ସା ଦିଲିପ ଦଳାଇ YVY0337600
ୀ /1157068 38 107 868ପ ୁ ା ଳୀ ଦଳାଇ ସା ର ନ ଦଳାଇ YVY0337618
ୀ /1157069 33 107 869େସାନାଲୀ ଦଳାଇ ପି ବଲଭ ଦଳାଇ YVY0098350

ପ ୁ /1157070 90 107 870ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା ପି ହରି ପରିଡା OR/06/043/060549
ୀ /1157071 65 107 871ଉମିର୍ଳା ସାଇଁ ସା ଦ ପାଣି ସାଇଁ YVY0098327
ୀ /1157072 44 107 872ସବିତା ସାଇଁ ସା କା ିର୍େକଶର ସାଇଁ YVY0098319

ପ ୁ /1157073 43 107 873ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବା ାନିଧି ସାଇଁ JTV2684439
ପ ୁ /1157074 35 107 874ପସନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦ ପାଣି ସାଇଁ YVY0098335
ପ ୁ /1167075 36 107 875ରାେକଶ ଦଳାଇ ପି ବଲଭ ଦଳାଇ JTV2684603
ପ ୁ /1167076 42 107 876ରବି  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦ ପାଣି ସାଇଁ YVY0098368
ୀ /1167077 38 107 877ନମିତା ସାଇଁ ସା ବିଜୟ ସାଇଁ JTV2685477

ପ ୁ /1167078 37 107 878ଦିଲୀପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦ ପାଣି ସାଇଁ JTV2685485
ପ ୁ /1167079 35 107 879ବିଜୟ ସାଇଁ ପି ଦ ପାଣି ସାଇଁ JTV2685188
ପ ୁ /1177080 90 107 880କୁ  ଦଳାଇ ପି େଲାକନାଥ ଦଳାଇ OR/06/043/060311
ୀ /1177081 75 107 881ମାତାରାଣି ଦଳାଇ ସା କୁ  ଦଳାଇ OR/06/043/060312
ୀ /1177082 75 107 882ଉବର୍ ଶୀ ଦଳାଇ ସା କା ିର୍କ ଦଳାଇ JTV2721512

ପ ୁ /1177083 59 107 883ବିଶନାଥ ଦଳାଇ ପି କା ିର୍କ ଦଳାଇ JTV1519685
ୀ /1177084 47 107 884ବନଜବାସିନି ଦଳାଇ ସା ବିଶନାଥ ଦଳାଇ JTV1520048
ୀ /1177085 41 107 885ମୀନା ଦଳାଇ ପି କୁ  ଦଳାଇ JTV1520030
ୀ /1177086 40 107 886ରୀନା ଦଳାଇ ପି କୁ  ଦଳାଇ JTV1520022
ୀ /1177087 40 107 887ରଶିତା ଦଳାଇ ପି କା ର୍ୀକ ଦଳାଇ JTV1520014
ୀ /1177088 25 107 888ଲିପସା ଦଳାଇ ପି ବିଶନାଥ ଦଳାଇ YVY0901181

ପ ୁ /1187089 50 107 889ବଟକୃ  ନାୟକ ପି କୁ  ନାୟକ JTV1519941
ୀ /1187090 42 107 890ଜୟ ି ନାୟକ ସା ବଟକୃ  ନାୟକ YVY0547430

ପ ୁ /1197091 75 107 891ହୃଷିେକଶ ବ ିଆ ପି ଭା ର ବ ିଆ OR/06/043/060308
ପ ୁ /1197092 44 107 892ପତାପ କମୁାର ବ ିଆ ପି ହୃଷିେକଶ ବ ିଆ JTV1519875
ୀ /1197093 38 107 893ମୀନା ବ ିଆ ପି ହୃଷିେକଶ ବ ିଆ JTV2685311
ୀ /1197094 41 107 894ମୀରା ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ବ ଆ JTV2685329
ୀ /1197095 50 107 895ବିଦଯ୍ତୁଲତା ସାଇଁ ସା ସରତ ସାଇଁ YVY1304625
ୀ /1207096 27 107 896ଅମିକା େଦବୀ ସା ଇ ଲ ସିଂ YVY1254168

ପ ୁ /1207097 53 107 897ମେହ  ନାୟକ ପି ଭିକାରି ନାୟକ JTV2685154
ୀ /1207098 51 107 898ସଷୁମା ନାୟକ ସା ମେହ  ନାୟକ JTV2685147
ୀ /1207099 21 107 899େଦବସିତା ନାୟକ ପି ମେହ  ନାୟକ YVY1221779

ପ ୁ /1207100 53 107 900ବସ  ସାହୁ ପି ହରି ସାହୁ YVY0337642
ପ ୁ /1207101 47 107 901ଅରବି  ସିଂ ପି ଅନୁେରାଧ ସିଂ YVY0337659
ପ ୁ /1207102 42 107 902ନବଲ ସିଂ ପି ବିଜୟ ପତାପ ସିଂ YVY0810630
ପ ୁ /1207103 40 107 903ମେୁକଶ ସିଂ ପି ରାମସରୁତ ସିଂ YVY0810648
ୀ /1207104 37 107 904ଲକ୍ଷୀ ସିଂ ସା ନବଲ ସିଂ YVY0337683
ୀ /1207105 35 107 905େରଖା ସିଂ ସା ମେୁକଶ ସିଂ YVY0337667
ପ ୁ /1207106 28 107 906ଇ ଲ ସିଂ ପି ପଭୁ ସିଂ YVY1253848
ପ ୁ /1207107 23 107 907ହରି କିେଶାର ସିଂହ ପି ବିଜୟ ସିଂହ YVY1254127
ପ ୁ /1207108 50 107 908ଅକ୍ଷୟ ସାଇଁ ପି ହରିହର ସାଇଁ OR/06/043/060319
ପ ୁ /1207109 47 107 909ର ନ ସାଇଁ ପି ହରିହର ସାଇଁ JTV1633148
ୀ /1207110 35 107 910ସେରାଜିନୀ ସାଇଁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0337634
ୀ /1217111 60 107 911ରମା େଦଇ ସା ଶରତ ସାଇଁ OR/06/043/060323
ୀ /1217112 39 107 912ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମଲ ସା ସମୀର ମଲ JTV2685550
ୀ /1217113 60 107 913ପଭାବତୀ ସାଇଁ ସା ଅନ  ସାଇଁ YVY0098400
ପ ୁ /1227114 57 107 914ଶବି େଜନା ପି ଯଦୁ େଜନା JTV2554772
ୀ /1227115 70 107 915କମଳା ମଦୁୁଲି ସା ମରୁଲୀ ମଦୁୁଲି OR/06/043/060460
ପ ୁ /1227116 45 107 916ଗେଣଶର ମଦୁୁଲି ପି ମରୁଲିଧର ମଦୁୁଲି JTV1519669
ୀ /1227117 39 107 917ଝୁନୁଲତା ମଦୁୁଲି ପି ମରୁଲୀଧର ମଦୁୁଲି JTV1520097
ପ ୁ /1227118 37 107 918ସଶୁା  ମଦୁୁଲି ମା କମଳା ମଦୁୁଲି JTV2684561
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ପ ୁ /1237119 75 107 919ରବି  ସାଇଁ ପି ହିେନଇ ସାଇଁ JTV1552058
ୀ /1237120 75 107 920ଖଲୁଣା ସାଇଁ ସା ଲି ରାଜ ସାଇଁ OR/06/043/060328

ପ ୁ /1237121 73 107 921ବଳରାମ ସାଇଁ ପି ହିେନଇ ସାଇଁ OR/06/043/060326
ୀ /1237122 65 107 922େରବତି ସାଇଁ ସା ବଳରାମ ସାଇଁ OR/06/043/060327

ପ ୁ /1237123 43 107 923କୃ ଚ  ସାଇଁ ପି ବଳରାମ ସାଇଁ JTV1519602
ପ ୁ /1237124 41 107 924େକଶବଚ  ସାଇଁ ପି ବଳରାମ ସାଇଁ JTV1519610
ପ ୁ /1237125 31 107 925ଚିନୟ ସାଇଁ ପି ରବି  ସାଇଁ YVY0547497
ପ ୁ /1247126 37 107 926ଦିପକକମୁାର ସାଇଁ ପି ବାବନଚରଣ ସାଇଁ JTV2684736
ୀ /1247127 31 107 927ଜୟ ୀ ସାଇଁ ସା ଦିପକ ସାଇଁ YVY0901330
ୀ /1257128 51 107 928ମୀନା େଦବୀ ସା ଚାେ ଶର ସା YVY0847541

ପ ୁ /1257129 57 107 929ରାମଚ  ସାଇଁ ପି ଅପ ିର୍ ସାଇଁ OR/06/043/060334
ପ ୁ /1257130 54 107 930ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାଇଁ ପି ଅପ ିର୍ ସାଇଁ OR/06/043/060336
ୀ /1257131 53 107 931େରଣବୁାଳା ସାଇଁ ସା ରାମଚ  ସାଇଁ OR/06/043/060335
ୀ /1257132 50 107 932ଦି ି ସାଇଁ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାଇଁ YVY0098434

ପ ୁ /1257133 43 107 933ଆେଲାକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅପ ିର୍ ସାଇଁ YVY0098426
ୀ /1267134 61 107 934େଧାବଣି ପଧାନ ସା ଇ ମଣି ପଧାନ OR/06/043/060340

ପ ୁ /1267135 45 107 935ବିେନାଦ କମୁାର ପଧାନ ପି ଇ ମଣି ପଧାନ JTV1654250
ୀ /1267136 38 107 936ରଶିତା ପଧାନ ସା ବିେନାଦକମୁାର ପଧାନ YVY0098459
ୀ /1267137 35 107 937ବାସ ୀ ପଧାନ ପି ଇ ମଣି ପଧାନ YVY0337709

ପ ୁ /1267138 35 107 938ଦିଲିପ କମୁାର ପଧାନ ପି ଇ ମଣି ପଧାନ JTV2721678
ୀ /1267139 34 107 939ସମିୁତା ପଧାନ ସା ବିର ନିାରାୟଣ ପଧାନ YVY0337691

ପ ୁ /1267140 66 107 940ଇ ମଣି ପଧାନ ପି ସନଯ୍ାସୀ ପଧାନ OR/06/043/060037
ପ ୁ /1267141 47 107 941ବିର  ିନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଇ ମଣି ପଧାନ YVY0098442
ପ ୁ /1267142 39 107 942ରାମକୃ  ପଧାନ ପି ଇ ମଣି ପଧାନ JTV1521582
ୀ /1277143 77 107 943େପମଲତା େବୱା ସା େକୖଳାସ ପଧାନ OR/06/043/060341

ପ ୁ /1277144 54 107 944ତପନ କମୁାର ପଧାନ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ନାଥ ପଧାନ OR/06/043/060347
ପ ୁ /1277145 44 107 945ପଦଯ୍ମୁନ୍ ପଧାନ ପି େଗାେଲକ ଚ  ପଧାନ OR/06/043/060743
ୀ /1277146 43 107 946ସଜୁାତା ପଧାନ ସା ରଂଜନା କମୁାର ପଧାନ YVY0098491
ୀ /1277147 39 107 947ଶଭୁଲି ା ପଧାନ ସା ପବିତ େମାହନ ପଧାନ YVY0746792
ୀ /1277148 23 107 948ଅମିକା ପଧାନ ପି ବିଶମର ପଧାନ YVY1221720

ପ ୁ /1277149 85 107 949େଗାଲଖ ଚ  ପଧାନ ପି ଉଦୟ ପଧାନ OR/06/043/060344
ୀ /1277150 80 107 950ପମିଳା ପଧାନ ସା େତୖେଲାକ ପଧାନ OR/06/043/060343
ୀ /1277151 55 107 951ଅନୁପମା ପଧାନ ସା ବିଭୁତି ପଧାନ JTV1521699

ପ ୁ /1277152 55 107 952ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ପଧାନ OR/06/043/060346
ପ ୁ /1277153 48 107 953ର ନ କମୁାର ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ପଧାନ OR/06/043/060348
ପ ୁ /1277154 47 107 954ପବିତେମାହନ ପଧାନ ପି େଗାଲକ ପଧାନ OR/06/043/060349
ୀ /1277155 47 107 955ଆରତୀ ପଧାନ ସା ତପନ ପଧାନ JTV1521624

ପ ୁ /1277156 44 107 956ସ ୟ କମୁାର ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ପଧାନ JTV1519909
ପ ୁ /1277157 39 107 957ଚି ରଂଜନ ତାେରଣିଅ ପି ନିରଂଜନ ତାେରଣିଅ YVY0098475
ୀ /1277158 40 107 958ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ତାେରଶଆି ପି ନିର ନ ତାେରଶଆି JTV1521715

ପ ୁ /1287159 64 107 959ରବି  କମୁାର େଜନା ପି ଡମରୁ େଜନା JTV1580497
ୀ /1287160 54 107 960ମ  ୁେଜନା ସା ରବି  େଜନା JTV1580505

ପ ୁ /1287161 28 107 961ମନେତାଷ େଜନା ପି ରବି  କମୁାର େଜନା YVY0783589
ୀ /1287162 53 107 962ସଂଯକୁ୍ତା ପଧାନ ସା େବଣଧୁର ପଧାନ YVY0098509
ୀ /1287163 34 107 963ସସିତା ପଧାନ ପି େବଣଧୁର ପଧାନ YVY0547513

ପ ୁ /1287164 30 107 964ଦୀପକ କମୁାର ପଧାନ ପି େବଣଧୁର ପଧାନ YVY0547505
ୀ /1287165 24 107 965ର ିତା ପଧାନ ମା ସଂଯ଼କୁ୍ତା ପଧାନ YVY0967075
ୀ /1287166 67 107 966ସାରିଆ ପଧାନ ସା ଭୀମ ପଧାନ JTV2684538

ପ ୁ /1287167 41 107 967ପି  ୁପଧାନ ପି େବଣଧୁର ପଧାନ JTV1520295
ପ ୁ /1297168 47 107 968ଅେଲଖ ଚ  ମାଝି ପି ହଗର ମାଝି JTV1521525
ୀ /1297169 42 107 969ନିମର୍ଳା ମାଝୀ ସା ଅେଲଖ ଚ  ମାଝୀ YVY0547240
ୀ /1297170 46 107 970ପଣତୀ ପଧାନ ସା ଅଜୟ ପଧାନ YVY0283051
ୀ /1297171 63 107 971େରଣବୁାଳା ପଧାନ ସା ଚକଧର ପଧାନ OR/06/043/060356
ପ ୁ /1297172 47 107 972ସ ୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ଚକଧର ପଧାନ OR/06/043/060357
ପ ୁ /1297173 45 107 973ଅଜୟ ପଧାନ ପି ଚକଧର ପଧାନ OR/06/043/060355
ପ ୁ /1297174 42 107 974ନିର ନ ପଧାନ ପି ଚକଧର ପଧାନ JTV1520212
ୀ /1297175 31 107 975ଲିଜାସିତା ସାହୁ ସା ସ ୟ କମୁାର ପଧାନ YVY0337741
ୀ /1307176 101 107 976ଧନୀ ପଧାନ ସା ଗ ାଧର ପଧାନ OR/06/043/060380
ପ ୁ /1307177 20 107 977ଉେପ  ପଧାନ ମା ସେୁଲାଚନା ପାତ YVY1288224
ପ ୁ /1307178 57 107 978େଦେବ  ପଧାନ ପି ଗ ାଧର ପଧାନ JTV1521665
ୀ /1307179 50 107 979ସଂଯକୁ୍ତା ପଧାନ ସା େଦେବ  ପଧାନ JTV1521608
ୀ /1317180 48 107 980ଅ ର୍ନା ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ OR/06/043/060360
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ପ ୁ /1317181 46 107 981ଅକ୍ଷୟ ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ OR/06/043/060361
ୀ /1327182 77 107 982ସରସତୀ ପଧାନ ସା ଅମର ପଧାନ OR/06/043/060363
ୀ /1327183 42 107 983ନମିତା ପଧାନ ସା ଅନଜ ପଧାନ JTV2685105
ୀ /1327184 38 107 984ସବିତା ପଧାନ ସା ବିଜୟ ପଧାନ JTV2685113
ୀ /1327185 25 107 985ସଶୁୀ ପଜୂାରିଣୀ ପଧାନ ପି ମେନାଜ ପଧାନ YVY0901223

ପ ୁ /1327186 24 107 986ସମୁ  ପଧାନ ମା ପାବର୍ ତୀ ପଧାନ YVY1021542
ପ ୁ /1327187 50 107 987ଅେନାଜ ପଧାନ ପି ଅମର ପଧାନ OR/06/043/060366
ୀ /1327188 49 107 988ପାବର୍ ତୀ ପଧାନ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ JTV1520261

ପ ୁ /1327189 47 107 989ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ଅମର ପଧାନ JTV1521541
ପ ୁ /1327190 32 107 990ତିେଲାଚନ ସାହୁ ମା ଯମନୁା ସାହୁ YVY0098517
ୀ /1377191 22 107 991ଅମାଳିକା ପଧାନ ପି ବିଶମର ପଧାନ YVY1221712
ୀ /1397192 24 107 992ମିତା େବେହରା ସା ବାପନୁୀ େବେହରା YVY1021518
ୀ /1397193 24 107 993ମିତା େବେହରା ସା ବାପନୁୀ େବେହରା YVY1021526
ୀ /1507194 39 107 994ଶତିୁଶୀ ଭୁୟଁା ସା ସଶୁଲି କମୁାର ନାୟକ YVY0815977

ପ ୁ /1507195 43 107 995ସଶୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ମାଧବା ଚ  ନାୟକ YVY0815993
ପ ୁ /1517196 73 107 996େଗାସାମି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାସାମି ଶେବର୍ ଶର ଦାଶ YVY0901272
ୀ /1517197 70 107 997ଗୀତା ଳି ଦାଶ ସା େଗାସାମି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ YVY0901207

ପ ୁ /1517198 48 107 998େଗାସାମି ଜ୍ଞାନ ମିହୀର ଦାଶ ପି େଗାସାମି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ YVY0901298
ୀ /1517199 39 107 999ଶସିତା ଦାଶ ସା େଗାସାମି ଜ୍ଞାନ ମିହୀର ଦାଶ YVY0901314

ପ ୁ /1537200 57 107 1000ପକାଶ କମୁାର ମହା ି ପି ବୀର କିେଶାର ମହା ି YVY1250349
ୀ /1537201 23 107 1001ପିୟ ା ମହା ି ପି ପକାଶ କମୁାର ମହା ି YVY1040864
ୀ /1537202 21 107 1002ପତୀକ୍ଷା ମହା ି ପି ପକାଶ କମୁାର ମହା ି YVY1250281
ୀ /1537203 51 107 1003ମିନାକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ପକାଶ କମୁାର ମହା ି YVY1250331
ୀ /1547204 24 107 1004େଲାପାମଦୁା ମହାରଣା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାରଣା YVY1040849

ପ ୁ /1587205 70 107 1005ରାଧାନାଥ ସାଇଁ ପି ବଇଧର ସାଇଁ YVY1128883
ୀ /1587206 67 107 1006ବୀଣାପାଣି ସାଇଁ ସା ରାଧାନାଥ ସାଇଁ YVY1128875

ପ ୁ /1587207 43 107 1007େହମ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାଧାନାଥ ସାଇଁ YVY1128891
ୀ /1597208 23 107 1008ପଜୁା ଶମର୍ା ମା ଉଵର୍ାଶୀ େଦବୀ YVY1143338

ପ ୁ /1607209 40 107 1009ମି  ୁରାୟ ପି ଝଗରୁ ରାୟ YVY1221811
ପ ୁ /1617210 39 107 1010ସଦୁାମ ନାଏକ ପି ଘାଶରିାମ ନାଏକ YVY1221647
ୀ /1617211 36 107 1011ଶକୁ ଳା ନାଏକ ସା ସଦୁାମ ନାଏକ YVY1221654

ପ ୁ /5957212 19 107 1012େଦବା ର୍ନ ଦିବଯ୍ା ପି ଦିପକ କମୁାର ଶତପଥି YVY1254135
ପ ୁ /PLOT NO-67213 24 107 1013ସବଯ୍ସାଚୀ ରାଉତ ପି ଶରତ ଚ  ରାଉତ YVY1304047
ପ ୁ /722/D7214 29 107 1014ରାେକଶ ନାୟକ ପି କୃ  ଚଂଦ ନାୟକ YVY1197987
ପ ୁ /9957215 59 107 1015ଦିନବ ୁ ଶମର୍ା ପି ସକୁାଇ ଶମର୍ା YVY1254002
ପ ୁ /9967216 50 107 1016ସେ ାଷ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ - ମଣୀେକଶ୍ଵରି େଜନା YVY1287499
ୀ /9967217 44 107 1017ମଣୀେକଶ୍ଵରି େଜନା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ YVY1287168
ୀ /9977218 28 107 1018ସାତି ପଜ୍ଞା େଜନା ପି ଅତୁଲଯ୍ କମୁାର େଜନା YVY1288752
ୀ /9977219 22 107 1019ସତିୃ ପଜ୍ଞା େଜନା ପି ଅତୁଲଯ୍ କମୁାର େଜନା YVY1288760
ୀ /247220 19 107 1020ବଷର୍ା ରାଉତ ପି ଗେଣଶ ଚଦ ରାଉତ YVY1324920

ପ ୁ /037221 21 107 1021ଆଶୀଷ ର ନ ବିେସାଈ - ପସା  କମୁାର େବଉରା YVY1324938
ପ ୁ /447222 29 107 1022ସି ାଥର୍  େଶଖର େସନ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େସନ YVY1330844
ୀ /10207223 24 107 1023ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ YVY1331172

ପ ୁ /10207224 85 107 1024ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ ପି ଦୀନବଂଧ ୁସାହୁ YVY1331198
ୀ /077225 20 107 1025ତପସିନୀ େସଠୀ ପି ତରୁଣ କମୁାର େସଠୀ YVY1332733

ପ ୁ /37226 19 107 1026ମେହଶ େବଉରା ମା ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବଉରା YVY1332840
ପ ୁ /37227 34 107 1027ରଶିର ନ େବଉରା ପି ରେମଶ ଚ  େବଉରା YVY1332865
ୀ /847228 41 107 1028ସସିତା ସାହୁ ସା ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ YVY1354596

ପ ୁ /1277229 19 107 1029େସୗନକ ପଧାନ ପି ତପନ କମୁାର ପଧାନ YVY1354604
ୀ /407230 30 107 1030କ ନା ଦଲାଇ ସା ସି ାଥର୍  ଶ ର େବେହରା YVY1354612
ୀ /507231 26 107 1031ନିେବଦିତା ଦାସ ସା ସେତଯ୍  ମହା ି YVY1354760
ୀ /847232 19 107 1032ପିୟମଦା ସାହୁ ପି ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ YVY1354778

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.46 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

117 117/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ  -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ  -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy


