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ପ ୁ /.1 22 91 1ରୀଦମ◌୍ ପାଲ ପି ପାଥର୍  ପତିମ ପାଲ YVY1197995
ୀ /BINAYAK2 31 91 2ମନିୁ େବେହରା ସା ଅଭିେ◌ଷକ Odisha YVY1123504

ପ ୁ /FOREST CO3 23 91 3ସଚିନ ଶଂକର ପଧାନ ପି ସେବର୍ ସର ପଧାନ YVY1123363
ପ ୁ /MAHANADI4 23 91 4ତନୟ ଅଚ୍ଯା ପି ତପନ କମୁାର Odisha YVY1123645
ପ ୁ /MAHANADI5 63 91 5ଜିେତଂଦ କମୁାର ବଳ ପି ବୀରଭଦ Odisha YVY1123447
ୀ /MAHANADI6 52 91 6ଅରୁଂଧତୀ ବାଲ ସା ଜିେତଂଦ କମୁାର Odisha YVY1123454

ପ ୁ /MAHANADI7 44 91 7େଦବୀ ପସାଦ ବାରିକ ପି ରେମଶ ଚଂଦ Odisha YVY1123595
ୀ /MAHANADI8 42 91 8ଝିଲୀ ବାରିକ ସା େଦବୀ ପସାଦ Odisha YVY1123587
ୀ /MAHANADI9 24 91 9ମନୀଷା ଦାସ ପି ଧୁବ ପସାଦ Odisha YVY1123470

ପ ୁ /MAHANADI10 21 91 10ଦିେନଶ ଦାସ ପି ଧୁବ ପସାଦ YVY1123488
ୀ /MAHANADI11 25 91 11ସନିୁତ ସଜୁ୍ଞାନ େଜନା ପି ଶଶା  େଶଖର େଜନା YVY1123439

ପ ୁ /MAHANADI12 23 91 12ସମୁନ ରଥ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ରଥ YVY1123231
ୀ /MAHANADI13 38 91 13ସମିୁତା ସାହୂ ସା ସୟୁର୍ ନାରାୟଣ Odisha YVY1123553

ପ ୁ /MAHANADI14 22 91 14େସନ୍ହଲତା ସାହୂ ପି ବାଳକୃଷନ୍ Odisha YVY1123652
ପ ୁ /MAHANADI15 21 91 15େଶାଭନ ପସାଦ ସାହୂ ପି ସିବା ପସାଦ Odisha YVY1123637
ପ ୁ /Mahanadi16 26 91 16ବରଦା ପସନନ୍ ା ଦାଶ ବରଦା ପସ - େଦଵୀ ପସନନ୍ ା ଦାଶ  YVY1308642
ପ ୁ /Mahanadi17 26 91 17ବରଦା ପସନନ୍ ା ଦାଶ ବରଦା ପସ - େଦଵୀ ପସନନ୍ ା ଦାଶ େଦଵୀ ପସନନ୍ ା YVY1308345
ୀ /MANGALA 18 39 91 18ରାନୁ ଲିପୀ ତିପାଠୀ ସା କି ର୍ୀ ଧନ Odisha YVY1123496
ୀ /A/219 32 91 19ବିେନାଦିନୀ ନାୟକ ସା େଗୗତମ ନାୟକ YVY1059948

ପ ୁ /3/B20 47 91 20ଅମିୟ କମୁାର ପୁ ୀ - ଅପରୁପା ପାତ UGZ0308320
ୀ /3/B, TULI21 39 91 21ଅପରୁପା ପାତ ସା ଅମିୟ କମୁ।ର ପଷୢୃ◌ି UGZ0308338
ୀ /L-B-0522 41 91 22େସୖାମଯ୍ା ମିଶ ପି ରଜନୀକା  ମିଶ YVY0821488
ୀ /L-B-0523 43 91 23ଶାଶତୀ ପ ା ସା ସମୁନ ମିଶ YVY0821538
ୀ /0824 24 91 24ଶଭୁସୀତା ଦାସ ସା `ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ YVY1124056
ୀ /0825 26 91 25େଲାଶନ୍ପିଯ ସାମଲ ସା ବିଚିତାନ  ମହା ି YVY1124031
ୀ /1026 49 91 26ମାୟା ଗୁ ା ସା ଜୟ ପକାଶ ଗୁ ା YVY1112770
ୀ /1027 23 91 27ସେଲାନୀ ଗୁ ା ପି ଜୟ ପକାଶ ଗୁ ା YVY1113216

ପ ୁ /1028 21 91 28କିଶାନ ଗୁ ା ପି ଜୟ ପକାଶ ଗୁ ା YVY1112671
ୀ /1029 21 91 29େସନ୍ହ ତିବାରୀ ପି ରାମ ମତୁୀ ତିବାରୀ YVY1184159
ୀ /1130 29 91 30ପୀତି ପ ନାୟକ ସା ରାେଜଶ େରାଶନ ରାୟ YVY1251420
ୀ /1131 29 91 31ଭାଗଯ୍ଶୀ ସାଇଁ ସା ରାେଜଶ େରାଶନ ରାୟ YVY1251115

ପ ୁ /Qtr No.B/32 34 91 32ମିହିର କମୁାର ଦାସ  ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଦାସ YVY1231000
ୀ /1533 25 91 33ଚିନୟୀ େବେହରା ସା ଦୁଷ  େବେହରା YVY1124072

ପ ୁ /1634 24 91 34ଅଶନୀ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ବିର ◌ିି ନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ YVY1056555
ୀ /1635 25 91 35େଶତା ସାହୁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY1057983
ୀ /1736 22 91 36େକୗଶଲଯ୍ା େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା YVY1123769

ପ ୁ /1937 42 91 37ଅଜୟ ଶମର୍ା ପି ଲକ୍ଷୀକା  ଶମର୍ା YVY1058585
ପ ୁ /2238 24 91 38ରବି ଜାୟସ୍ଵଳ ପି ସିବା ଶ ର ଜାୟସ୍ଵଳ YVY1101187
ୀ /2239 22 91 39ଶାଲୁ ଜାୟସ୍ଵଳ ପି ସିବା ଶ ର ଜାୟସ୍ଵଳ YVY1101161
ୀ /2240 36 91 40ନିଲମ ଶାଏ ସା ରେମଶ କମୁାର ଅଗହରି YVY1101195

ପ ୁ /2441 24 91 41େମାହିତ ଶମର୍ା ପି ମେୁକଶ ଶମର୍ା YVY1056571
ପ ୁ /2642 64 91 42ସପନ୍ କମୁାର ଆଚାଯର୍ ପି ଚି ରଂଜନ ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ YVY1124213
ପ ୁ /2643 28 91 43ପାଥର୍  ସାରଥୀ ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ ପି ସପନ କମୁାର ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ YVY1110915
ୀ /2644 50 91 44ଲିଲିମୟୀ େଜନା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େଜନା YVY1124171
ୀ /2745 21 91 45େମାନାଲିସା ପାଣୀ ପି ଦିଲିପ ପାଣୀ YVY1305606
ୀ /3246 22 91 46କମୁାରୀ ମନୀଷା ସାହାଣୀ ପି ଧରାଣୀଧର ସାହାଣୀ YVY1113208

ପ ୁ /3747 27 91 47ରାଜିବ େଲାଚନ ଦାସ ପି ନେର  ଦାସ YVY1124155
ପ ୁ /3748 22 91 48େଗାଲଖ ଦାସ ପି ନେର  ଦାସ YVY1124130
ପ ୁ /3849 23 91 49ରାେକଶ ରାଉତ ପି ମେହ  ରାଉତ YVY1124122
ପ ୁ /3850 22 91 50ବବୁଲ ରାଉତ ପି ମେହ  ରାଉତ YVY1124098
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ପ ୁ /LB-4151 21 91 51େସୗରଭ ଦାଶ ପି ସବୁତ ଦାଶ YVY1197862
ୀ /4552 78 91 52ଆରତି ରାୟ ସା ନିମର୍ାଲଯ୍ ରାୟ YVY1124189

ପ ୁ /4553 56 91 53େଖାକନ ରାୟ ପି ନିମର୍ାଲଯ୍ ରାୟ YVY1124197
ୀ /4554 53 91 54ଶଖିା ରାୟ ସା େଖାକନ ରାୟ YVY1124205

ପ ୁ /PLOT NO -55 25 91 55ଵୀକାଶ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ମେନାଜ ଶମର୍ା YVY1139195
ୀ /5056 33 91 56ଫରଜାନା େବଗମ ସା ଅଜହର ଖାନ YVY1218841
ୀ /5357 28 91 57ସମିତା ରାଣୀ େବେହରା ସା ସତିଶ କମୁାର ସାହୁ YVY1066711
ୀ /5558 31 91 58ସ ର୍ମୟୀ ନ ୀ ସା ତରୁଣ କମୁାର ସାହୁ YVY1058981

ପ ୁ /LB 5559 21 91 59େନୖେବଦଯ୍୍ ମହ। ି ପି ଜଜନ୍ିକ େମାହ ି YVY1140888
ପ ୁ /5660 25 91 60ରାେକଶ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ YVY1138510
ପ ୁ /5761 22 91 61ସ ୀପ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY1060409
ପ ୁ /5962 56 91 62େଦେବ  ନାଥ ସାହୁ ପି ପଦନ ସାହୁ YVY1112762
ପ ୁ /6163 28 91 63େଦବ୍ ମହାଜନ ପି ଅନୀଲ ମହାଜନ YVY0720144
ପ ୁ /6264 73 91 64ବଂଶୀଧର ଅଗୱାଲ ପି ତାରାଚା  ଅଗୱାଲ YVY0313957
ପ ୁ /6265 46 91 65ସମୀର ମହାପାତ ପି େଗୗରା  ମହାପାତ JTV2726511
ପ ୁ /6266 44 91 66ଜଗବ ୁ ମହାପାତ ପି ଅଭିରାମ ମହାପାତ YVY0204545
ପ ୁ /6267 43 91 67ପିୟର ନ ମହାପାତ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାପାତ JTV1576552
ୀ /6268 36 91 68ରାଜଶୀ ମହାପାତ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାପାତ YVY1113091

ପ ୁ /6269 42 91 69ସେୁବାଧ କମୁାର ମଲିକ ପି ବଂଶୀଧର ମଲିକ JTV2542785
ୀ /6270 34 91 70ଜୟଶୀ ମହାପାତ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାପାତ YVY1113117
ୀ /6271 35 91 71ମଧସିୁତା ଓଝା ପି ଅମଲୂଯ୍ ଓଝା YVY0333559

ପ ୁ /6272 89 91 72ପଭାକର ପ ା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ପ ା OR/06/043/052625
ପ ୁ /6273 80 91 73ମନୀଷା ପ ା ପି ଅଶିନୀ କମୁାର ପ ା YVY0849497
ପ ୁ /6274 75 91 74ଅଶିନୀ କମୁାର ପ ା ପି ଜୟରାମ ପ ା YVY0849489
ପ ୁ /6275 53 91 75ଶକି୍ତପସାଦ ପ ା ପି ପଭାକର ପ ା OR/06/043/052765
ପ ୁ /6276 52 91 76ଗରୁୁପସାଦ ପ ା ପି ପଭାକର ପ ା OR/06/043/052652
ପ ୁ /6277 48 91 77ଓମ ପସାଦ ପ ା ପି ପଭାକର ପ ା OR/06/043/052653
ୀ /6278 48 91 78ମମତା ପ ା ସା ଗରୁୁପସାଦ ପ ା JTV1498179
ୀ /6279 43 91 79ସଂଯକୁ୍ତା ପ ା ସା ଶକି୍ତ ପସାଦ ପ ା JTV1497932
ୀ /6280 38 91 80ନିରୁପମା ପ ା ସା ଓମ୍ ପସାଦ ପ ା JTV2542793

ପ ୁ /6281 25 91 81ଅସୀମ ପ ା ପି ଅ ିନୀ କମୁାର ପ ା YVY1247204
ୀ /6282 70 91 82ଧନାଲା ପକାଶ ରାଓ ସା ପଭାକର ପ ା YVY1197011

ପ ୁ /6283 45 91 83ସଦୁଶର୍ନ ରାୟ ପି ରବି  କମୁାର ରାୟ JTV2561827
ୀ /6384 22 91 84ଅକଂକ୍ଷ୍ଯା ଧଳ ସାମ ପି ନିର ନ ଧଳ   ସାମ YVY1138460

ପ ୁ /6385 21 91 85ପତିକ ଧଳ ସାମ ପି େନତ ର ନ ଧଳ   ସାମ YVY1112747
ପ ୁ /6386 83 91 86ରଘନୁାଥ ପାଟସାହାଣୀ ମହାପାତ ପି ପାବର୍ ତୀ ଚରଣ ପାଟସାହାଣୀ ମହାପ JTV1498021
ୀ /6387 44 91 87ପଭାବତୀ ନାୟକ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ YVY0532861
ୀ /6388 38 91 88ଶ ା ଳୀ ପରିଡା ପି ଧେନଶର ପରିଡା JTV1576560

ପ ୁ /6389 21 91 89ଅନୁଜ ଆୟୁଷାନ ପ ନାଯକ ପି ପଶା  କମୁାର ପ ନାଯକ YVY1112754
ୀ /6490 23 91 90ରାଜାନ ିନୀ ରାଉତ ପି ଦି ୀର ନ ରାଉତ YVY1101351

ପ ୁ /6591 71 91 91ସଚିଦାନ  ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ OR/06/043/052290
ୀ /6592 60 91 92ଅରୁ ତୀ ଦାସ ସା ସଚିଦାନ  ଦାସ OR/06/043/052291

ପ ୁ /6593 42 91 93ରୁକା ଡ ଦାସ ପି ସ ିଦାନ  ଦାସ JTV1497619
ୀ /6594 39 91 94େସାନୀଲାଶୀ କର ସା ରୁକାଗଂଦ ଦାଶ YVY1066729
ୀ /6595 33 91 95ଶଶୀେରଖା ମହାପାତ ପି ତିେଲାଚନ ମହାପାତ JTV2541746

ପ ୁ /6596 53 91 96ପଦ େଲାଚନ ମିଶ ପି େଗାପାଳ କୃ  ମିଶ JTV2541720
ୀ /6597 70 91 97େଗୗରୀରାଣୀ ରଥ ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ରଥ JTV1576594

ପ ୁ /6598 48 91 98େଦବାଶଷି ରଥ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ରଥ JTV1576602
ପ ୁ /6599 45 91 99ଶଭୁାଶଷି ରଥ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ରଥ JTV1576610
ୀ /65100 42 91 100ପଜ୍ଞା ତିପାଠୀ ସା େଦବାଶଷି ରଥ JTV2541738
ପ ୁ /66101 67 91 101ଶୀ ଚ ନ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି JTV1576628
ୀ /66102 59 91 102େସାନିତା ମହା ି ସା ଚ ନ ମହା ି JTV1576636
ପ ୁ /66103 38 91 103ବିଶର ନ ମହା ି ପି ଶୀଚ ନ ମହା ି YVY0080978
ପ ୁ /66104 36 91 104ନିହାର ର ନ ମହା ି ପି ଶୀଚ ନ ମହା ି YVY0080986
ପ ୁ /67105 88 91 105ମେହଶର େଜନା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଜନା OR/06/043/052826
ୀ /67106 80 91 106ମାଳତିଲତା େଜନା ସା ମେହଶର େଜନା OR/06/043/052802
ୀ /67107 35 91 107ଜୟଶୀ େଲ ା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େଲ ା JTV2541696
ୀ /67108 34 91 108ଶଭୁଶୀ େଲ ା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର େଲ ା JTV2542017
ୀ /67109 30 91 109ଇତିଶୀ େଲ ା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େଲ ା YVY0390856
ପ ୁ /67110 59 91 110ରାଧାକା  ପାଇକ ପି ବାବାଜି ପାଇକ JTV1576651
ପ ୁ /67111 38 91 111ଗିରିଜା ପସାଦ ପାଣି ପି ସତଯ୍ାନଂଦ ପାଣି OR/06/043/082787
ପ ୁ /67112 65 91 112ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ରୁଷି କମୁାର ପରିଡା YVY0779314
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ୀ /67113 66 91 113ଉସ ୁର୍ଲା ପଧାନ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପଧାନ YVY0779306
ପ ୁ /67114 44 91 114ୟାଲାେସାନକା ରାଜୁ ପି ଶୀଯକୁ୍ତ ରାମ ୁ JTV1576644
ପ ୁ /67115 56 91 115େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ନୀରାକର ସାହୁ YVY0081018
ୀ /67116 53 91 116ନମିତା ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ YVY0081034

ପ ୁ /67117 46 91 117ଉମାକା  ସାହୁ ପି ନିଶାକର ସାହୁ YVY0081026
ୀ /67118 42 91 118ସରୁୂପା ସାହୁ ସା ଉମାକା  ସାହୁ YVY0081042

ପ ୁ /67119 34 91 119େମାହନ ଚ  ସାହୁ ପି କାଶନିାଥ ସାହୁ YVY0532879
ୀ /67120 33 91 120େଦବକୀ ସାହୁ ପି ଗୟାଧର ସାହୁ YVY0081059
ୀ /68121 51 91 121ଦି ିମୟୀ ବିଶାଳ ସା ସ ାମ କମୁାର ବିଶାଳ JTV1576701

ପ ୁ /68122 23 91 122ଅଂସମୁନ ମିଶା ପି େସୗରିଆ ର ନ ମିଶା YVY1112853
ପ ୁ /68123 23 91 123ଅଂକିତା ମିଶା ପି େସୗମ୍ଯା ର ନ ମିଶା YVY1112879
ପ ୁ /68124 45 91 124କାହନ୍ଚୁରଣ ପଧାନ ପି ଶବି ପଧାନ JTV1576693
ପ ୁ /69125 71 91 125ଅମର ଧପୁ େଚୗେବ ପି କିରତି େଚୗେବ JTV1576743
ୀ /69126 30 91 126େସାନମ୍ ଦାଶ ପି ସଧୁାଂଶ ୁବଲଭ ଦାଶ YVY0720177
ୀ /69127 68 91 127ଚାରୁଲତା େଜନା ସା ଉଦୟ େଜନା OR/06/043/052234

ପ ୁ /69128 47 91 128ଉେମଶ େଜନା ପି ଉଦୟ େଜନା OR/06/043/052236
ୀ /69129 44 91 129କ ନା େଜନା ପି ଉଦୟ େଜନା OR/06/043/052238

ପ ୁ /69130 58 91 130ପବିତ କିେଶାର ମହା ି ପି େଗାଲଖ ବିହାରୀ ମହା ି YVY0081067
ୀ /69131 57 91 131ବି ୁପିୟା ମହା ି ସା ପବିତ କିେଶାର ମହା ି YVY0081075

ପ ୁ /69132 29 91 132ଓମ ପକାଶ ମହା ି ପି ପବିତ କିେଶାର ମହା ି YVY0532887
ୀ /69133 45 91 133ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ଉେମଶ େଜନା YVY0314153

ପ ୁ /70134 41 91 134ଆଶଷି କମୁାର ବି ାଣି ପି ଶୀଧର ବି ାଣୀ YVY0533000
ୀ /70135 36 91 135ରୁପସୀ ବି ାଣୀ ସା ଆଶଷି କମୁାର ବି ାଣୀ YVY0532994

ପ ୁ /70136 72 91 136ରାସ ବିହାରୀ େଗାଛାୟତ ପି ମାଧବ ଚ  େଗାଛାୟତ JTV1497718
ୀ /70137 63 91 137ଗୀତା ଳି େଗାଛାୟତ ସା ରାହାସ ବିହାରୀ େଗାଛାୟତ JTV1497726

ପ ୁ /70138 21 91 138େବବିନୀ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ  ନାୟକ YVY1123793
ପ ୁ /70139 45 91 139ପକାଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ନ  କିେଶାର ସାଇଁ JTV1576768
ୀ /70140 30 91 140ପିନୁ ସାଇଁ ସା ପକାଶ ଚ  ସାଇଁ YVY0333567
ୀ /71141 28 91 141ଗାୟତୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େଗାଛାୟତ ପି ରାସ ବିହାରୀ େଗାଛାୟତ YVY0533018

ପ ୁ /71142 36 91 142ସହେଦବ ପଧାନ ପି ମରୁଲି ପଧାନ JTV2542827
ପ ୁ /71143 72 91 143ଦୟାନିଧୀ ସିଂହ ପି ଧନୀରାମ ସିଂହ JTV2726396
ୀ /71144 62 91 144ପମିଳା ସିଂହ ସା ଦୟାନିଧୀ ସିଂହ JTV2726404

ପ ୁ /71145 44 91 145ବିେବକା ନ  ସିଂ ପି ଦୟାନିଧି ସିଂ JTV2543171
ୀ /71146 41 91 146ରଶମିୟୀ ସିଂହ ସା ଦୟନିଧି ସିଂହ YVY0689588
ୀ /71147 40 91 147େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ସିଂହ ପି ଦୟାନିଧୀ ସିଂହ JTV2726321

ପ ୁ /71148 32 91 148ବିଚିତା ନ  ସିଂ ପି ଦୟାନିଧି ସିଂ JTV2543163
ୀ /72149 36 91 149ସଂଜୁ କମୁାରୀ ସା ଆନ  କମୁାର JTV2543114

ପ ୁ /72150 38 91 150ସେ ାଷ ନାହାକ ପି ଝାଡିଆ ନାହାକ JTV2543098
ୀ /72151 38 91 151େସୗମଯ୍ାଶୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ଶଭୁମ୍ ସାହିଲ JTV2543122

ପ ୁ /72152 45 91 152ଶଭୁମ୍ ସାହିଲ ପି େକ ଖେଗଶରମ୍ JTV2543155
ପ ୁ /73153 51 91 153ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ମିଶ JTV1563493
ୀ /73154 48 91 154ଗୀତା ଳୀ ମିଶ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ମିଶ JTV1563501

ପ ୁ /73155 43 91 155ବିେବକାନ  ସିଂହ ପି ଝେର  ସିଂହ JTV1701911
ୀ /73156 40 91 156ରଶୀମୟୀ ସିଂହ ପି ଦୟାନିଧୀ ସିଂହ YVY0810028

ପ ୁ /74157 54 91 157ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସଚିଦାନ  ମହାରଣ OR/06/043/052357
ପ ୁ /74158 50 91 158ସ ୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସଚିଦାନ  ମହାରଣା OR/06/043/052359
ପ ୁ /74159 47 91 159ଅଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସଚିଦାନ  ମହାରଣା OR/06/043/052358
ପ ୁ /74160 43 91 160ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସ ିଦାନ  ମହାପାତ YVY0313965
ୀ /74161 42 91 161େସଲିନା ମହାପାତ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାପାତ YVY0081083
ପ ୁ /74162 83 91 162ସଚିଦାନ  ମହାରଣା ପି େକଶବ ମହାରଣା OR/06/043/052355
ପ ୁ /74163 49 91 163େକଶବ ଚ  ପଧାନ ପି ପଠାଣି ପଧାନ YVY0689604
ୀ /74164 39 91 164େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ପଧାନ ସା େକଶବ ଚ  ପଧାନ YVY0689596
ପ ୁ /74165 43 91 165ପଭାକର ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ JTV1576784
ୀ /75166 55 91 166ଲାବଣଯ୍ବତୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାଶ JTV1552900
ୀ /75167 45 91 167ମ ଷୁା େବେହରା ସା ସ ୟ କମୁାର େବେହରା JTV1575729
ୀ /75168 77 91 168ନିର ନୀ ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ JTV1576883
ପ ୁ /75169 56 91 169ମହାବୀର ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ଦାସ JTV1576842
ୀ /75170 53 91 170ପଣତୀ ଦାସ ସା ମହାବୀର ଦାସ JTV1576826
ପ ୁ /75171 47 91 171ସଶୁଲି କମୁାର ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ଦାସ YVY0689935
ୀ /75172 45 91 172େଦବସିତା ଦାସ ସା ଉମାକା  ଦାସ YVY0183400
ପ ୁ /75173 45 91 173ଉମାକା  ଦାସ ପି ବିରକିେଶାର ଦାସ YVY0183418
ପ ୁ /75174 43 91 174ଶବିାଶଷି ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ JTV1576875
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ୀ /75175 40 91 175ଦୀ ିଲତା ଦାସ ସା ସଶୁଲି କମୁାର ଦାସ YVY0689943
ପ ୁ /75176 40 91 176ସଧୁାଂଶଭୁୁଷଣ ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ଦାସ JTV1576834
ୀ /75177 36 91 177ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ସା ସଧୁାଂଶ ୁଭୂଷଣ ଦାସ YVY0689976

ପ ୁ /75178 25 91 178ବିଶ୍ଵଜିତ ଦାସ ପି େଦବାଶଷି ଦାସ YVY1056563
ୀ /75179 25 91 179ଚାରୁଲତା ଦାସ ପି ପନୁାନ  ଦାସ YVY1124049

ପ ୁ /75180 88 91 180ଗ ାଧର ଦାଶ ପି କୃ  ଚ  ଦାଶ YVY0313973
ପ ୁ /75181 60 91 181ଯେଜ୍ଞଶର ଦାଶ ପି ଯଦୁମଣୀ ଦାଶ YVY0983841
ପ ୁ /75182 60 91 182ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାଶ ପି ଗ ାଧର ଦାଶ JTV1564533
ୀ /75183 56 91 183ଶଶୁୀଳା ଦାଶ ସା ଯେଜ୍ଞଶର ଦାଶ JTV1565365
ୀ /75184 34 91 184ସାତି ଦାଶ ପି ଯେଜ୍ଞଶର ଦାଶ YVY0183426

ପ ୁ /75185 29 91 185ସାୟନ ଦାଶ ପି ଯେଜ୍ଞଶର ଦାଶ YVY0533034
ପ ୁ /75186 21 91 186ପଲାଵା ଦାଶ ପି ପରୂନ ଚଂଦ ଦାଶ YVY1143064
ପ ୁ /75187 30 91 187ଧୀେରଦ କମୁାର ଦୁେବ ପି ଦିେନଶ କମୁାର ଦୁେବ YVY1268903
ୀ /75188 30 91 188ଅଂଜୁ ଦୁେବ ସା ଧୀେରଦ କମୁାର ଦୁେବ YVY1268911
ୀ /75189 38 91 189ପି ା ପାବନୀ ମହାପାତ ସା ଶବିାଶୀଷ ଦାସ YVY0689968

ପ ୁ /75190 76 91 190ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ନାୟକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପ ନାୟକ JTV2688679
ୀ /75191 51 91 191ସଧୁାସିତା ପ ନାୟକ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ନାୟକ JTV1635820
ୀ /75192 27 91 192ଭାଗଯ୍ଶୀ ପିୟଦଶର୍ନୀ ପି ମହାବୀର ଦାସ YVY0848762

ପ ୁ /75193 60 91 193ଅଚଯ୍ତୁାନ  ରାଉତରାଏ ପି ଯଦୁମଣି ରାଉତରାଏ YVY0689927
ୀ /75194 50 91 194କବିତା ରାଉତରାଏ ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  ରାଉତରାଏ YVY0689950

ପ ୁ /75195 27 91 195ଅବିନାଶ ରାଉତରାଏ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ରାଉତରାଏ YVY0689919
ୀ /75196 49 91 196ସଜୁାତା ସାହୁ ସା େଦବାଶଷି ଦାସ JTV1576867
ୀ /75197 45 91 197ଚ ନା ସାମଲ ସା ପଲୁକ ସାମଲ JTV1498484

ପ ୁ /76198 44 91 198େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହା ି JTV1576917
ୀ /76199 36 91 199ଶବିାନୀ ରଥ ପି ନିଳ ମାଧବ ରଥ YVY0533208
ୀ /76200 35 91 200ଶଭୁାନୀ ରଥ ପି ନିଳ ମାଧବ ରଥ YVY0533190

ପ ୁ /76201 28 91 201ଶବିାଶଷି ରଥ ପି ନୀଳ ମାଧବ ରଥ YVY0533356
ପ ୁ /76202 29 91 202ସ ୟ ସାହୁ ପି ଲେମାଧର ସାହୁ YVY0533232
ପ ୁ /76203 64 91 203ଗ ାଧର ଶତପଥୀ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ଶତପଥୀ YVY0569103
ୀ /76204 59 91 204ଶଲିା ଶତପଥୀ ସା ଗ ାଧର ଶତପଥୀ YVY0569095

ପ ୁ /76205 59 91 205ଗଦାଧର ଶତପଥୀ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ଶତପଥୀ YVY0569087
ୀ /76206 56 91 206କମଳା ଶତପଥୀ ସା ଗଦାଧର ଶତପଥୀ YVY0569079
ୀ /76207 35 91 207ଅରୁଣା ଶତପଥୀ ପି ଗ ାଧର ଶତପଥୀ YVY0533216
ୀ /76208 32 91 208ଅ ିତା ଶତପଥୀ ପି ଗ ାଧର ଶତପଥୀ YVY0533224

ପ ୁ /76209 31 91 209ଅମିତ ଶତପଥୀ ପି ବିମାଧର ଶତପଥୀ YVY0698118
ପ ୁ /76210 29 91 210ଅଜିତ ଶତପଥୀ ପି ଗଦାଧର ଶତପଥୀ YVY0533349
ୀ /76211 81 91 211ରାଧାମାଳୀ ଶତପଥୀ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ଶତପଥୀ OR/06/043/052348

ପ ୁ /76212 62 91 212ବିମାଧର ଶତପଥୀ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ଶତପଥୀ OR/06/043/052351
ୀ /76213 55 91 213ଅପ ର୍ା ଶତପଥୀ ସା ବିମାଧର ଶତପଥୀ OR/06/043/052352

ପ ୁ /77214 47 91 214େଦବୀ ପସନନ୍ ଦାଶ ପି ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍ ଦାଶ JTV2543130
ୀ /77215 42 91 215େମାନାଲିସା ଦାଶ ସା େଦବୀ ପସନନ୍  ଦାଶ JTV2543080
ପ ୁ /77216 63 91 216େବୖନ ଚରଣ ପ ା ପି ଭାଗବତ ପ ା YVY0893552
ୀ /77217 53 91 217ଅନିତା ପ ା ସା େବୖନ ଚରଣ ପ ା YVY0893891

ପ ୁ /77218 31 91 218େସୗରଭ ପ ା ପି େବୖନ ଚରଣ ପ ା YVY0893560
ୀ /77219 35 91 219ସସିତା କମୁାରି ସାହୁ ସା ସନିୁଲ ତିପାଠୀ YVY1019447

ପ ୁ /77220 79 91 220ପ ୁ ର୍ଚ  ସାମଲ ପି ମେୁଷଇ ସାମଲ JTV1576933
ପ ୁ /77221 75 91 221ଧେନଶର ସାମଲ ପି ମେୁଷଇ ସାମଲ JTV1576941
ୀ /77222 69 91 222ବିଦଯ୍ତୁପଭା ସାମଲ ସା ଧେନଶର ସାମଲ JTV1576958

ପ ୁ /77223 53 91 223ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ସାମଲ JTV1576925
ପ ୁ /77224 51 91 224ଅଜୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ଧେନଶର ସାମଲ JTV1576966
ପ ୁ /77225 49 91 225ସ ୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ଧେନଶର ସାମଲ JTV1576982
ୀ /77226 47 91 226ଅନୀତା ସାମଲ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାମଲ JTV1576974
ପ ୁ /77227 45 91 227ସକୁା  ସାଇଁ ପି ନଟବର ସାଇଁ JTV1543263
ପ ୁ /77228 45 91 228ଅଶନିି କମୁାର ତିପାଠି ପି େକୖଳାସ ଚ  ତିପାଠି YVY0391128
ୀ /77229 43 91 229ଚିତାେରଖା ତିପାଠି ସା ଅଶିନି କମୁାର ତିପାଠି YVY0391144
ପ ୁ /77230 42 91 230ସନିୁଲ ତିପାଠୀ ପି ଚକଧର ତିପାଠୀ YVY1019454
ୀ /78231 46 91 231ସନିୁତା ପାତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ JTV1576990
ୀ /78232 72 91 232ଚାରୁଲତା ଷଢ ୀ ସା ଭ କିେଶାର ଷଢ ୀ OR/06/043/052361
ପ ୁ /78233 23 91 233ସି ାଥର୍  ଷଡଗୀ ପି ଶଭୁାଂଶ ୁଷଡଗୀ YVY1066703
ପ ୁ /78234 53 91 234ଶଭୁାଂଶ ୁଷଡ ୀ ପି ଭ କିେଶାର ଷଡ ୀ OR/06/043/052362
ପ ୁ /78235 47 91 235ହିମାଂଶ ୁଷଡ ୀ ପି ଭ କିେଶାର ଷଡ ୀ OR/06/043/052363
ୀ /78236 47 91 236ମଧସିୁତା ଷଡ ୀ ସା ଶଭୁାଂଶ ୁଷଡ ୀ YVY0081091
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ପ ୁ /78237 87 91 237ଭ  କିେଶାର ଷଢ ୀ ପି ଉେପ  ଷଢ ୀ OR/06/043/052360
ପ ୁ /79238 81 91 238େଗାପାଳକୃ  େବେହରା ପି ଦୁଲର୍ ଭ େବେହରା OR/06/043/052333
ୀ /79239 70 91 239େଶୖଳବାଳା େବେହରା ସା େଗାପାଳ ଚ  େବେହରା OR/06/043/052334

ପ ୁ /79240 53 91 240େଗୗତମ େବେହରା ପି େଗାପାଳ କୃ  େବେହରା OR/06/043/052335
ପ ୁ /79241 52 91 241ସଂଜୟ େବେହରା ପି େଗାପାଳ କୃ  େବେହରା JTV1575711
ପ ୁ /79242 33 91 242ରାଜ କିେଶାର ଚା ିଆ ପି ରଘନୁାଥ ଚା ିଆ JTV2543254
ପ ୁ /79243 23 91 243ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YVY1124080
ପ ୁ /79244 61 91 244େକୖଳାସ ଚ  େଲ ା ପି ଶୀଧର େଲ ା JTV2688653
ୀ /79245 72 91 245ସଷୁମା ମ ରୀ ନାୟକ ସା ଗରୁୁଚରଣ ନାୟକ JTV1577014

ପ ୁ /79246 58 91 246ସ ିଦା ନ  ନାୟକ ପି ସଧିୁର ନାୟକ JTV2543064
ପ ୁ /79247 47 91 247ସତିୃର ନ ନାୟକ ପି ଗରୁୁଚରଣ ନାୟକ YVY0833046
ପ ୁ /79248 44 91 248ରଶିର ନ ନାୟକ ପି ଗରୁୁଚରଣ ନାୟକ JTV1577022
ପ ୁ /79249 43 91 249େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ରାଉତ ପି େବଣଧୁର ରାଉତ JTV2543031
ୀ /79250 43 91 250େରଖା କମୁାରୀ ସାଏ ସା ରଶୀ ରଂଜନ ନାୟକ JTV2543049

ପ ୁ /80251 44 91 251ଦୀେନଶ ଅଗୱାଲ ପି ବଂଶଧିର ଅଗୱାଲ OR/06/043/050743
ପ ୁ /80252 83 91 252ବିପିନି ବିହାରୀ ସାମଲ ପି ଦଶର୍ନ ସାମଲ OR/06/043/052251
ୀ /80253 76 91 253ଗାୟତୀ ସାମଲ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମଲ OR/06/043/052252
ୀ /81254 46 91 254ଉମିର୍ଶୀ େବଦମାତା ସା ଓମ କର YVY0849653
ୀ /81255 36 91 255ମିଲି େବେହରା ପି ବିଶ ୁେବେହରା YVY1113083

ପ ୁ /81256 29 91 256ଟୁକନୁା ବିଶାଳ ପି ଧରଣୀଧର ବିଶାଳ YVY0893529
ପ ୁ /81257 43 91 257ଟୁନା ଦଳେବେହରା ପି ମହାେଦବ େବେହରା YVY1247188
ପ ୁ /81258 63 91 258ପଦୀ  କମୁାର ଦାଶ ପି ମଦନ େମାହନ ଦାଶ YVY0423467
ୀ /81259 61 91 259ନମିତା ଦାଶ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଦାଶ OR/06/043/052247

ପ ୁ /81260 57 91 260ପଶା  କମୁାର ଦାଶ ପି ମଦନ େମାହନ ଦାଶ OR/06/043/052245
ୀ /81261 55 91 261ମଧମିୂତା ଦାଶ ସା ପଦୀ  କମୁାର ଦାଶ YVY0423483

ପ ୁ /81262 53 91 262ପେବାଧ କମୁାର ଦାଶ ପି ମଦନ େମାହନ ଦାଶ OR/06/043/052250
ପ ୁ /81263 52 91 263ପତାପ କମୁାର ଦାଶ ପି ମଦନ େମାହନ ଦାଶ JTV2688786
ୀ /81264 46 91 264ପ ୁ ିତା ଦାଶ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାଶ OR/06/043/052603
ୀ /81265 26 91 265ପତଷା ଦାଶ ପି ପଶା  କମୁାର ଦାଶ YVY0779298
ୀ /81266 22 91 266ପତୀକ୍ଷା ଦାଶ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାଶ YVY1066737
ୀ /81267 80 91 267କନକଲତା େଦବୀ ସା ମଦନ େମାହନ ଦାଶ OR/06/043/052243
ୀ /81268 33 91 268ସୟଂପଭା ଦୀକ୍ଷିତ ପି ଶରତ ଚ  ଦୀକ୍ଷିତ YVY0183459

ପ ୁ /81269 83 91 269ବାସେୁଦବ କର ପି ସରୁଥ କର YVY0829127
ପ ୁ /81270 37 91 270ସମିୁତ କମୁାର କର ପି ପଦୀ  କମୁାର କର YVY0689893
ପ ୁ /81271 35 91 271ଅମିତ କମୁାର କର ପି ପଦୀ  କମୁାର କର YVY0689901
ୀ /81272 48 91 272ଝରଣା ମହାପାତ ସା ପେବାଧ କମୁାର ଦାଶ YVY0183442

ପ ୁ /81273 52 91 273ଶା ନୁ କମୁାର ମିଶ ପି ରାଜ କିେଶାର ମିଶ JTV1577154
ପ ୁ /81274 45 91 274ରଜତ କମୁାର ମିଶ ପି େଭାଳାନାଥ ମିଶ JTV1577139
ପ ୁ /81275 53 91 275େଗୗତମ ନାୟକ ପି ବା ନିଧି ନାୟକ YVY0533364
ୀ /81276 32 91 276ଅନିତା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ ନାୟକ YVY1247196
ୀ /81277 50 91 277ମଧସିୁତା ପ ା ସା ପତାପ କମୁାର ଦାଶ YVY0183434
ୀ /81278 83 91 278େହମଲତା ସାଇଁ ସା ବାସେୁଦବ କର YVY0829135

ପ ୁ /Plot no 8279 22 91 279ଆୟଶ କା  ସାଇଁ ପି ଶ  ୂଧର ସାଇଁ YVY1230960
ୀ /82280 32 91 280ଝରଣା ସାହାଣୀ ସା ପକାଶ କମୁାର ସାହାଣୀ YVY1124064

ପ ୁ /82281 48 91 281ଶାରଦା ପସନନ୍  ଶତପଥୀ ପି ସଜିୁତାଉ ଶତପଥୀ YVY0849554
ପ ୁ /82282 77 91 282ସଜିୁତାଭ ଶତପଥୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ଶତପଥୀ OR/06/043/052257
ୀ /82283 68 91 283ଗାୟତୀ ଶତପଥୀ ସା ସଜିୁତାଭ ଶତପଥୀ JTV1543271
ୀ /82284 48 91 284ବବିତା ତୀପାଠୀ ସା ସାରଦା ପସନନ୍  ତୀପାଠୀ YVY1067867
ୀ /83285 47 91 285ଶୀମତି ଦି ି ମିଶ ସା କୃ  ପସାଦ ଶତପଥୀ JTV1717289
ପ ୁ /83286 53 91 286କୃ ପସାଦ ଶତପଥି ପି ସେୁର  ନାଥ ଶତପଥି OR/06/043/052241
ପ ୁ /84287 60 91 287ସବୁାସ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ରାମନିବାସ ଅଗୱାଲ YVY0081109
ୀ /84288 57 91 288ଅନୀତା ଅଗୱାଲ ସା ସବୁାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲ YVY0081117
ୀ /84289 33 91 289ପିୟା ଅଗୱାଲ ପି ସବୁାଷ କମୁାର ଅଗୱାଲ YVY0081133
ପ ୁ /84290 58 91 290ବିେଯ  କମୁାର ଅଗୱାଲା ପି େପମଚା  ଅଗୱାଲା OR/06/043/052621
ୀ /84291 55 91 291ପ ୁ ା ଅଗୱାଲା ସା ବିେଯ  କମୁାର ଅଗୱାଲା OR/06/043/052622
ପ ୁ /84292 62 91 292ପରବାସିଆ ପାତ ପି ଖତୁ ପାତ JTV1620384
ପ ୁ /84293 47 91 293ଅଭିନାସ ଶମର୍ା ପି ଆର.ପି. ଶମର୍ା YVY0533372
ୀ /84294 40 91 294ନିଶା ଶମର୍ା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାୟ YVY0533588
ପ ୁ /85295 69 91 295ସଂଜୟ ସାମ ରାୟ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ସାମ ରାୟ OR/06/043/018338
ୀ /85296 62 91 296ପତିମା ସାମ ରାୟ ସା ସଂଜୟ ସାମ ରାୟ OR/06/043/052294
ୀ /85297 42 91 297ସିଓନା ସାମ ରାୟ ପି ସ ୟ ସାମ ରାୟ JTV1498054
ୀ /85298 41 91 298ଲିଓନା ସାମ ରାୟ ପି ସ ୟ ସାମ ରାୟ JTV1498062
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ୀ /85299 33 91 299େରାନା ସାମ ରାୟ ପି ସ ୟ କମୁାର ସାମ ରାୟ YVY0333625
ପ ୁ /86300 48 91 300ଅତୁଲଯ୍ କମୁାର ବଳଇଆର ସିଂହ ପି ଶଶୁଲି ବଳିଆର ସିଂହ YVY0848788
ୀ /86301 80 91 301େସନ୍ହଲତା ବଳିଆର ସିଂହ ସା ସଶୁଲି କମୁାର ବଳିଆର ସିଂହ YVY0848887

ପ ୁ /86302 52 91 302ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ବଳିଆର ସିଂହ ପି ସଶୁଲି କମୁାର ବଳିଆର ସିଂହ YVY0848846
ପ ୁ /86303 47 91 303ଅରବି  କମୁାର ବଳିଆର ସିଂହ ପି ସଶୁଲି କମୁାର ବଳିଆର ସିଂହ YVY0848879
ୀ /86304 42 91 304େମାନାଲିସା ବଳିଆର ସିଂହ ସା ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ବଳିଆର ସିଂହ YVY0848853
ୀ /86305 39 91 305ବ ନା ବଳିଆର ସିଂ ସା ଅତୁଲଯ୍ କମୁାର ବଳିଆର ସିଂହ YVY0849646
ୀ /86306 38 91 306ର ିତା ବଳିଆର ସିଂହ ସା ଅରବି  ବଳିଆର ସିଂହ YVY0849638

ପ ୁ /86307 30 91 307ସି ା  କମୁାର ବଳିଆର ସିଂହ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବଳିଆର ସିଂହ YVY0848820
ପ ୁ /86308 83 91 308ସଶୁଲି କମୁାର ବଳିଆରସିଂହ ପି େବେଲଶର ବଳିଆରସିଂହ YVY0849562
ପ ୁ /86309 59 91 309ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବଳିୟାର ସିଂ ପି ସଶୁଲି କମୁାର ବଳିୟାର ସିଂ JTV1627413
ୀ /86310 52 91 310ଲକି୍ଷ ପିୟା ବଳିୟାର ସିଂ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବଳିୟାର ସିଂ JTV1627405

ପ ୁ /87311 51 91 311ଦଇତାରୀ େବେହରା ପି ଘନ େବେହରା JTV1577188
ୀ /87312 46 91 312ଲିଳାବତୀ େବେହରା ସା ଦଇତାରୀ େବେହରା JTV1624055

ପ ୁ /87313 88 91 313ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ YVY0706481
ପ ୁ /87314 62 91 314ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ JTV1498146
ୀ /87315 55 91 315ଅନୀମା ନାୟକ ସା ପେମାଦ ନାୟକ JTV1498153
ୀ /87316 33 91 316ପିୟ ା ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ନାୟକ YVY0081166
ୀ /88317 72 91 317ପମିଳା ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ OR/06/043/052297

ପ ୁ /88318 53 91 318ଅେଶାକ ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ OR/06/043/052298
ୀ /88319 50 91 319ଇତିଶୀ ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ JTV2688323

ପ ୁ /88320 40 91 320ଜିତନ କମୁାର ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ JTV1497700
ପ ୁ /88321 51 91 321ସକୁା  ସତୁାର ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସତୁାର JTV1577204
ପ ୁ /88322 48 91 322ସ ୟ କମୁାର ସତୁାର ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସତୁାର JTV1577212
ୀ /88323 46 91 323ନିଲ କମଲ ସତୁାର ସା ସକୁା  ସତୁାର JTV1656057
ୀ /88324 40 91 324ରୀନା ସତୂାର ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସତୂାର JTV2688034

ପ ୁ /89325 53 91 325ଅଭୟ ଚରଣ ବିଶାଳ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ବିଶାଳ YVY0533604
ୀ /89326 52 91 326ସ ର୍ ପଭା ବିଶାଳ ସା ଅଭୟ ଚରଣ ବିଶାଳ YVY0533596

ପ ୁ /89327 40 91 327ସୀମା ଳ ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ JTV2726255
ୀ /89328 38 91 328ମିନତୀ ଦାସ ସା ସୀମା ଳ ଦାସ JTV2726248

ପ ୁ /89329 37 91 329ଚିନୟ ମହାପାତ ପି ତିେଲାଚନ ମହାପାତ JTV2688315
ପ ୁ /89330 95 91 330େଗାଲଖ ବିହାରୀ ମହା ି ପି ଯଦୁନାଥ ମହା ି OR/06/043/052299
ପ ୁ /89331 55 91 331ଶବିବତ ମହା ି ପି େଗାେଲାକ ବିହାରୀ ମହା ି OR/06/043/052302
ପ ୁ /89332 59 91 332ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧରଣୀଧର ନାୟକ YVY0983858
ୀ /89333 54 91 333ପ ୁ ଲତା ନାୟକ ସା ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ JTV1717297
ୀ /89334 46 91 334ନିରୂପମା ପ ନାୟକ ସା ଶବିବତ ମହା ି JTV1498070

ପ ୁ /90335 75 91 335ତିେଲାଚନ ମହାପାତ ପି ଶକୁେଦବ ମହାପାତ JTV1627421
ୀ /90336 69 91 336ପମିଳା ମହାପାତ ସା ତିେଲାଚନ ମହାପାତ OR/06/043/055377

ପ ୁ /90337 51 91 337ପଣୟ ମହାପାତ ପି ତିେଲାଚନ ମହାପାତ OR/06/043/055379
ପ ୁ /90338 49 91 338ମଳୟ ମହାପାତ ପି ତିେଲାଚନ ମହାପାତ JTV1645639
ୀ /90339 45 91 339ପତିମା ମହାପାତ ସା ପଣୟ ମହାପାତ JTV2688638
ପ ୁ /90340 94 91 340ନକଳୁଚ  ରାଉତ ପି ଫକିର ରାଉତ OR/06/043/050538
ପ ୁ /90341 59 91 341ଭାନୁପତାପ ରାଉତ ପି ନକଳୁ ରାଉତ OR/06/043/052844
ପ ୁ /90342 57 91 342ରୁଦ ପତାପ ରାଉତ ପି ନକଳୁ ରାଉତ OR/06/043/050542
ୀ /90343 54 91 343େସୗଦାମିନି ରାଉତ ସା ଭାନୁପତାପ ରାଉତ OR/06/043/052713
ୀ /90344 54 91 344ନିେବଦିତା ରାଉତ ସା ସମୁ  କମୁାର ହରିଚ ନ JTV1566124
ୀ /90345 32 91 345େସ ା ସମୁନ ରାୟ ପି ମେହ  କମୁାର ରାୟ YVY0533612
ୀ /90346 29 91 346ସୟଂ ସମୀକ୍ଷା ରାଉତ ପି ଭାନୁ ପତାପ ରାଉତ YVY0533620

ପ ୁ /91347 85 91 347ସ ିଦାନ  ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା JTV1577246
ପ ୁ /91348 55 91 348ବିଘନ୍ରାଜ ପ ା ପି ସ ିଦାନ  ପ ା YVY0569129
ପ ୁ /91349 50 91 349େଦବରାଜ ପ ା ପି ସ ିଦାନ  ପ ା JTV1577253
ୀ /91350 46 91 350କମୁଦିୁନୀ ପ ା ସା ସ ିଦାନ  ପ ା YVY0569111
ୀ /91351 43 91 351ଅନୁପମା ପ ା ସା େଦବରାଜ ପ ା JTV2726560
ୀ /91352 26 91 352ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ସା ଦିେନଶ କମୁାର ସାହୁ YVY1138536
ପ ୁ /92353 79 91 353ଧନୁ ର୍ ର ମିଶ ପି େଗାକଳୁାନ  ମିଶ JTV2562015
ୀ /92354 74 91 354ସେରାଜବାଳା ମିଶ ସା ଧନୁ ର୍ ର ମିଶ JTV2561991
ପ ୁ /92355 51 91 355ରାେକଶ ମିଶ ପି ଧନୁ ର୍ର ମିଶ JTV2561983
ୀ /92356 46 91 356ବନୀତା ମିଶ ସା ରାେକଶ ମିଶ JTV1498112
ୀ /93357 80 91 357ସପୁଭା ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ OR/06/043/052394
ୀ /93358 59 91 358ପତିମା ଦାସ ପି ନ କିେଶାର ଦାସ YVY1271832
ପ ୁ /94359 54 91 359ତିନାଥ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ OR/06/043/052313
ପ ୁ /94360 44 91 360େତଜନାରାୟଣ ଓଝା ପି ଧନ ୟ ଓଝା JTV1577279
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ୀ /94361 41 91 361ସମୁନ ଓଝା ସା େତଜ ନାରାୟଣ ଓଝା JTV1654789
ୀ /94362 28 91 362ଦୀ ି ଓଝା ପି ଶଭୁନାରାୟଣ ଓଝା YVY1113000
ୀ /95363 63 91 363ଶୀୟା େଦବୀ ସା ପଦୀପ ସିଂ YVY0816934

ପ ୁ /95364 45 91 364ସେ ାଷ କମୁାର ପି ପରେମଶର ସିଂ YVY0816942
ପ ୁ /95365 63 91 365ଶବିରାମ ସାହୁ ପି ମାଟିଆ ସାହୁ YVY0706457
ୀ /95366 55 91 366ତଅେପାଇ ସାହୁ ସା ଶବିରାମ ସାହୁ OR/06/043/052324

ପ ୁ /95367 32 91 367ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବିରାମ ସାହୁ YVY0333633
ୀ /95368 26 91 368େରାଜୀନା ସାହୁ ସା ସାଗର ଚ  ସାହୁ YVY1138445

ପ ୁ /95369 39 91 369ସମୁ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବିରାମ ସାହୁ JTV1497668
ପ ୁ /95370 63 91 370ପଦୀପ ସିଂ ପି ରାମ ସିଂ JTV1620517
ୀ /95371 41 91 371ରିନା ସିଂ ସା ସେ ାଷ କମୁାର YVY0816959

ପ ୁ /95372 37 91 372ଦୀପକ ସିଂ ପି ପଦୀପ ସିଂ JTV1620525
ପ ୁ /95373 31 91 373ସ ିପ କମୁାର ସିଂ ପି ପଦୀପ ସିଂ YVY0816975
ୀ /96374 70 91 374େଜଯ୍ାତି ଭ ସା ବୀର କିେଶାର ଦାସ OR/06/044/438453

ପ ୁ /96375 76 91 375ବୀର କିେଶାର ଦାସ ପି ସଦାଶବି ଦାସ YVY0081224
ପ ୁ /96376 39 91 376ସାରକ ଦାସ ପି ଡଃ. ବୀର କିେଶାର ଦାସ YVY0849505
ୀ /96377 33 91 377ତପସୀ ମଲିକ୍ ସା ବଜବ ୁ ମଲିକ୍ YVY1123835
ୀ /96378 42 91 378ବଷର୍ା ମହା ି ସା ସ କ ଦାସ YVY0848473

ପ ୁ /96379 43 91 379ପଦୀପ ନାୟକ ମା ମାଳତୀ ନାୟକ YVY0081240
ୀ /96380 34 91 380ମ ଲୁତା ନାୟକ ସା ପଦୀପ ନାୟକ YVY0081257

ପ ୁ /97381 89 91 381ଚୁନନ୍ିଲାଲ ବା ିଆ ପି କହନ୍ଇଆଲାଲ ବା ିଆ JTV1561885
ୀ /97382 85 91 382ଚ ାେଦବୀ ବା ିଆ ସା ଚୁନିଲାଲ ବା ିଆ JTV1563634

ପ ୁ /97383 56 91 383ଥାନସିଂହ ବା ିଆ ପି ଚୁନିଲାଲ ବା ିଆ JTV1561687
ୀ /97384 49 91 384ଅନାମିକା ବା ିଆ ସା ଥାନସିଂହ ବା ିଆ JTV1563329

ପ ୁ /97385 39 91 385ସଂଜୟ କମୁାର ବ ିଆ ପି ରାଜ କମୁାର ବ ିଆ JTV2543023
ପ ୁ /97386 50 91 386ମେହ  ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ନାୟକ YVY1067875
ୀ /97387 43 91 387ପେମାଦିନୀ ନାୟକ ସା ମେହ  କମୁାର ନାୟକ YVY1067883
ୀ /97388 60 91 388ଶଭୁାରାଣୀ ରାଜପତୁ ସା ରାମପତାପ ରାଜପତୁ JTV1621291
ୀ /98389 36 91 389ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY1101278

ପ ୁ /98390 31 91 390ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ ପି ପକାଶ ଚ  ବାରିକ YVY1101237
ପ ୁ /98391 22 91 391େଦବଦ  ବାରିକ ପି ପକାଶ ଚ  ବାରିକ YVY1101211
ପ ୁ /98392 22 91 392େଦବାଶଷି ଦେଲଇ ପି ଲକ୍ଷିଧର ଦେଲଇ YVY1101179
ପ ୁ /98393 46 91 393େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ଦାସ ମା ଗୀତା ରାଣୀ ଦାସ YVY1101245
ପ ୁ /98394 42 91 394େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଦାସ ମା ଗୀତାରାଣୀ ଦାସ YVY1101286
ୀ /98395 37 91 395ଶଚିୁସିତା ଦାସ ସା େସୗଭାଗଯ୍  ର ନ ଦାସ YVY1101153
ୀ /98396 35 91 396ରଶ ିେରଖା ଦାସ ସା ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ YVY1101203
ୀ /98397 27 91 397ଦିବ୍ଯାନ୍ଗନା ରନସିଂହ ସା ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ YVY1268937

ପ ୁ /98398 40 91 398ଗଗନ ବିହାରୀ ସାଇଁ ପି େଲାକନାଥ ସାଇଁ JTV2543015
ୀ /99399 43 91 399ବନାନୀ ରାଜପତୁ ସା ଅନିଲ କମୁାର ରାଜପତୁ JTV1621283

ପ ୁ /99400 65 91 400ରାମ ପତାପ ରାଜପତୁ ପି େମଲାରାମ ରାଜପତୁ JTV1625730
ପ ୁ /99401 47 91 401ଅନିଲ କମୁାର ରାଜପତୁ ପି ରାମପତାପ ରାଜପତୁ JTV1621309
ପ ୁ /99402 43 91 402ସନିୁଲ କମୁାର ରାଜପତୁ ପି ରାମପତାପ ରାଜପତୁ JTV1622547
ପ ୁ /99403 39 91 403ରାେଜଶ ରାଜପତୁ ପି ରାମପତାପ ରାଜପତୁ JTV1620376
ୀ /99404 36 91 404େସାନିଆ ରାଜପଟୁ ସା ସନିୁଲ ରାଜପଟୁ YVY0849695
ୀ /99405 24 91 405ମାନସୀ ସାହୁ ସା ନିତିନ କମୁାର ସାହୁ YVY1138528
ୀ /100406 66 91 406ସେୁରଖା ଦେଳଇ ସା ପରମାନ  ଦେଳଇ OR/06/043/052331
ୀ /100407 32 91 407ସଜୁାତା ମହା ୀ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଦାସ YVY1101302
ୀ /100408 26 91 408ଲି ରାନୀ ମହା ୀ ପି ର ନ କିେଶାର ମହା ୀ YVY1101336

ପ ୁ /100409 41 91 409ସମୁ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକନାୟକ JTV1577287
ୀ /100410 36 91 410ଅପରାଜିତା ରାଉତରାଏ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ପରିଡ଼ା YVY1101344
ପ ୁ /100411 23 91 411ପଭାସ କମୁାର ସାହୂ ମା ପଭାତୀ ସାହୂ YVY1101310
ପ ୁ /101412 51 91 412ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଦାସ JTV1543370
ପ ୁ /101413 41 91 413ଦିବଯ୍ରଂଜନ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଦାସ JTV1543321
ୀ /101414 37 91 414ବ ିତା ଦାସ ସା ଦିବଯ୍ ରଂଜନ ଦାସ YVY0313981
ୀ /101415 44 91 415ସସିତା ମହାପାତ ସା ଶୀମ  କମୁାର ମହାପାତ JTV1577295
ୀ /101416 80 91 416ବନଲତା ମହା ି ସା ରାେଜ  ପସାଦ ମହା ି JTV2543007
ପ ୁ /101417 53 91 417ସତିୃ ରଂଜନ ମହା ି ପି ରାେଜ  ପସାଦ ମହା ି JTV2542991
ୀ /101418 52 91 418ରୂପ ମଂଜରୀ ମହା ି ସା ସତିୃ ରଂଜନ ମହା ି JTV2542405
ପ ୁ /PLOT NO-1419 23 91 419େଗୗରଵ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଗିରୀଶ ଚଂଦ ତିପାଠୀ YVY1123371
ପ ୁ /102420 48 91 420ବଂଶୀଧର ଦଳାଇ ପି କାଳି ଚରଣ ଦଳାଇ OR/06/043/052664
ପ ୁ /102421 47 91 421ବନମାଳି ଦୁଗର୍ା ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ନାୟକ OR/06/043/052595
ପ ୁ /102422 43 91 422ନିଗମ ପସାଦ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ JTV2542199
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ପ ୁ /102423 40 91 423ଗରୁୁ ପସାଦ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0232934
ପ ୁ /102424 39 91 424ଜ୍ଞାନର ନ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ JTV1577303
ପ ୁ /102425 39 91 425ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ JTV2543189
ପ ୁ /102426 35 91 426ମେନାର ନ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0533794
ୀ /102427 25 91 427ସାସୀତା ନାୟକ ସା ଶବି ସାହୁ YVY1138544
ୀ /102428 42 91 428ଅମିତା ରାଉତରାୟ ସା ନିଗମ ପସାଦ ନାୟକ JTV2542959

ପ ୁ /102429 23 91 429ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ବିଚିତାନ  ସାହୁ YVY1124114
ପ ୁ /103430 50 91 430େଦବଦ  ଦାସ ପି ଭାଗିରଥି ଦାସ YVY0533836
ପ ୁ /103431 29 91 431ତେମାଘନ୍ େଘାଷ ପି ତାପସ େଘାଷ YVY0533869
ୀ /103432 50 91 432କନକଲତା େଜନା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାମଲ YVY0533877

ପ ୁ /103433 49 91 433ଜଗ େମାହନ ମହା ି ପି ରମା ପସାଦ ମହା ି JTV2542157
ପ ୁ /103434 47 91 434ଦିେବଯ୍ ୁ ପ ା ପି ବି ୁ ଚରଣ ପ ା YVY1230440
ୀ /103435 64 91 435ଭାଗଯ୍ଶୀ ପରିଡା ସା େଗାପଳ କୃ  ପରିଡା YVY0533943
ୀ /103436 43 91 436ସୟଂ ପଜ୍ଞା ପରିଡା ସା ରାେଜ  କମୁାର ରାଉତ YVY0533885
ୀ /103437 43 91 437ସୟଂ ପଭା ପରିଡା ସା ଦିବଯ୍ େଲାଚନ ମହା ି YVY0816900

ପ ୁ /103438 38 91 438ସୟଂ ପକାଶ ପରିଡା ପି େଗାପାଳ କୃ  ପରିଡା YVY0533950
ପ ୁ /103439 53 91 439ସେୁରଶ ଚ  ସାମଲ ପି ବଂଶୀଧର ମଲିକ JTV2542942
ପ ୁ /103440 37 91 440ଦୀପକ ସାମଲ ପି ବିଚିତାନ  ସାମଲ JTV1577329
ୀ /103441 36 91 441େବାନି ସାମଲ ପି ବିଚିତା ନ  ସାମଲ JTV2542165
ୀ /103442 32 91 442ରୀନୁସିତା ସାମଲ ପି ବିଚିତା ନ  ସାମଲ JTV2542934

ପ ୁ /103443 29 91 443ସମିତ ସାମଲ ପି ପବିତ େମାହନ ସାମଲ YVY0533828
ପ ୁ /103444 27 91 444ସମିୁତା ସାମଲ ପି ପବିତ େମାହନ ସାମଲ YVY0720185
ପ ୁ /103445 69 91 445ପଫଲୁ କମୁାର ସରନ ପି ନ  କିେଶାର ସରନ YVY1268762
ପ ୁ /103446 28 91 446ସମିତ େଶଖର ପି ସା ନୁ କମୁାର ସିଂ YVY0533810
ପ ୁ /103447 60 91 447ସା ନୁ କମୁାର ସିଂ ପି ପରଭଂସ ପସାଦ ସିଂ YVY0689612
ପ ୁ /103448 53 91 448ରାମ ମ ୁ ିର୍ ତିୱାରୀ ପି ରଘନୁାଥ ତିୱାରୀ YVY0533844
ୀ /103449 47 91 449ନିଲମ ତିୱାରି ସା ରାମ ମ ୂ ିର୍ ତିୱାରି YVY0533802
ୀ /103450 44 91 450ସ ୟ କମୁାର ତିୱାରି ପି ରଘନୁାଥ ତିୱାରି YVY0779272

ପ ୁ /103451 29 91 451ଉତକଷର୍  ତିୱାରୀ ପି ରାମ ମ ୂ ର୍ୀ ତିୱାରୀ YVY0533851
ୀ /104452 57 91 452ଅନିମା ଦାସ ସା ସକୁା  ଚ  ଦାସ OR/06/043/052427

ପ ୁ /104453 33 91 453ଅଶିନୀ କମୁାର ଦାଶ ପି ସକୁା  ଚ  ଦାଶ YVY0183467
ୀ /104454 29 91 454ସନିୁତା ଦାଶ ପି ସକୁା  ଚ  ଦାଶ YVY0533984

ପ ୁ /104455 24 91 455ଅମିତ ଦାଶ ପି ସକୁା  ଚ  ଦାଶ YVY1113018
ପ ୁ /105456 69 91 456ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ଶଶୀଭୁଷଣ ଦାସ OR/06/043/052428
ପ ୁ /105457 65 91 457ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଶଭୁିଷଣ ଦାସ OR/06/043/052435
ପ ୁ /105458 36 91 458ଅସୀମ ଦାସ ପି ପଶା  କମୁାର ଦାସ JTV2688299
ପ ୁ /105459 32 91 459ଅମାନ ଦାସ ପି ପଶା  କମୁାର ଦାସ JTV2542140
ପ ୁ /105460 31 91 460ସି ାଥର୍  ଦାସ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ YVY0706184
ୀ /105461 66 91 461ଲକ୍ଷୀପିୟା େଦବୀ ସା ସତଯ୍ାନ  ରାଉତରାୟ YVY0204578
ୀ /105462 44 91 462ମମତା େହାତା ସା ଦୁଷ  େହାତା JTV2726172
ୀ /105463 43 91 463ଭଜୟନୀ ମହା ି ସା ସଶୁା  ମହା ି JTV1577345
ପ ୁ /105464 71 91 464ସତଯ୍ାନ  ରାଉତରାୟ ପି ନେର ନାଥ ରାଉତରାୟ JTV2688182
ପ ୁ /105465 41 91 465େଶୖଲ ୁ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ସତଯ୍ାନ  ରାଉତରାୟ YVY0204594
ପ ୁ /105466 46 91 466ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ସତଯ୍ାନ  ରାଉତରାୟ YVY0204586
ୀ /105467 44 91 467ଭିରାବାଲି ସିରୀସା ସା ବିରାବାଲି ବିଜୟ କମୁାର YVY0534057

ପ ୁ /106468 50 91 468ରବିଶ ବାଇଜଲ ପି ମନିୁଶର ବାଇଜଲ JTV1575976
ପ ୁ /106469 40 91 469ଶେୁଭ ୁ ମଉଳି ମହା ି ପି ବିଚିତାନ  ମହା ି JTV1577378
ପ ୁ /106470 45 91 470ସେବର୍ ଶର ରଣା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରଣା YVY1058593
ପ ୁ /106471 82 91 471ପେମାଦ କମୁାର ସିଂ ପି ରାମଚ  ସିଂ JTV1555788
ୀ /106472 74 91 472େହମଲତା ସିଂ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସିଂ OR/06/043/052663
ପ ୁ /Plot No-1473 22 91 473ସବୁତ ପିୟବତ ସାହୂ ପି ରଶ ିର ନ ସାହୂ YVY1124387
ୀ /107474 52 91 474ଜୟଶୀ ମିଶ ସା ପିତିର ନ ଷଡ ୀ JTV1498310
ପ ୁ /107475 57 91 475େଜଯ୍ାତି ର ନ ଷଡ ୀ ପି ଭାରତବ ୁ ଷଡ ୀ OR/06/043/052408
ୀ /107476 49 91 476ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ଷଡ ୀ ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ଷଡ ୀ YVY0706390
ୀ /107477 43 91 477ବଲରୀ ଷଡ ୀ ସା ସତଯ୍ ର ନ ଷଡ ୀ YVY0706408
ୀ /107478 82 91 478ସ ର୍ଲତା ଷଡ ୀ ସା ଭାରତବ ୁ ଷଡ ୀ OR/06/043/052404
ୀ /107479 57 91 479ମ  ୁଷଡ ୀ ସା ସତିୃର ନ ଷଡ ୀ OR/06/043/052407
ପ ୁ /107480 52 91 480ପିତିର ନ ଷଡ ୀ ପି ଭାରତବ ୁ ଷଡ ୀ OR/06/043/052409
ୀ /107481 84 91 481ଗନିୁଲତା ସାଇଁ ସା ନଟବର ସାଇଁ JTV1577402
ପ ୁ /108482 49 91 482ଶୀମ  କମୁାର ମହାପାତ ପି ମଣି ମହାପାତ JTV1577444
ପ ୁ /108483 88 91 483ରେମଶ ଚ  ମିଶ ପି ଇ ମଣୀ ମିଶ JTV1493741
ୀ /108484 82 91 484େସୗଦାମିନୀ ମିଶ ସା ରେମଶ ଚ  ମିଶ JTV1493758
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ପ ୁ /110485 20 91 485ସିମାଦୀ ଅଭିେ◌ଷକ ପି ଏସ ବାଳକୃ YVY1268812
ପ ୁ /110486 44 91 486ନିହାର ର ନ େଦବତା ପି ନିର ନ େଦବତା YVY0081406
ୀ /110487 50 91 487ଏସ କବିତା ସା ଏସ ବାଳକୃଷନ୍ YVY1268929

ପ ୁ /110488 52 91 488ଏସ୍. ବାଲା କି ା ପି ଏସ୍. ରାମା ରାଓ YVY0534065
ୀ /110489 38 91 489ପଣୁଯ୍ପିୟା ମିଶ ସା ନିହାରଂଜନ େଦବତା YVY0081414
ୀ /110490 57 91 490ମୀନାପଭା ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0833053

ପ ୁ /110491 38 91 491ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତ ପି ଦରଣୀଧର ରାଉତ JTV1577469
ୀ /110492 61 91 492ମହିମା ରାଉତ ସା ଧରଣା ଧର ରାଉତ YVY0849620

ପ ୁ /110493 81 91 493େଗାବି  ଚ  ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ JTV1627397
ୀ /110494 74 91 494ପିୟମଦା ସାହୁ ସା େଗାବି  ଚ  ସାହୁ JTV1627389

ପ ୁ /110495 52 91 495ଆେଲାକ ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ YVY0706382
ୀ /110496 49 91 496ସନୁୟନା ସାହୁ ସା ଆକାଶ ସାହୁ JTV1649375
ୀ /110497 49 91 497େମୗସମୁୀ ସାହୁ ସା ଆେଲାକ ସାହୁ YVY0706440
ୀ /110498 41 91 498ମଧଛୁ ା ସାହୁ ସା ଆଭାସ ସାହୁ KBH1327907

ପ ୁ /110499 49 91 499ଆଭାସ ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ YVY0706424
ପ ୁ /111500 68 91 500ସନାତନ େବେହରା ପି ବାଜ େବେହରା JTV1577485
ୀ /111501 33 91 501ଜୟଶୀ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା JTV2542132

ପ ୁ /111502 37 91 502ଉ ଳ ନାୟକ ପି େକୖବଲଯ୍ ନାୟକ YVY0081455
ପ ୁ /111503 70 91 503କି୍ଷେରାଦ ଚ  ପାଣି ପି ପଦନାଭ ପାଣି JTV2561959
ୀ /111504 62 91 504ପଭାତ ନଳିନୀ ପାଣି ସା କି୍ଷେରାଦ ଚ  ପାଣି JTV2561967

ପ ୁ /111505 43 91 505ଅରବି  ପାଣି ପି େଗାବି  ଚ ୍ର ପାଣି YVY0081448
ୀ /111506 40 91 506ଶଶପିଭା ପାଣି ପି କି୍ଷେରାଦ ଚ  ପାଣି JTV2561942
ୀ /111507 34 91 507ରତିପଭା ପାଣି ପି େଗାବି  ଚ  ପାଣି YVY0081463

ପ ୁ /111508 34 91 508ମାନସ କମୁାର ପାଣି ପି ସବୁାଷ ଚ  ପାଣି YVY0081430
ପ ୁ /111509 85 91 509େରାହିତ କମୁାର ପହରାଜ ପି ପାଣକୃ  ପହରାଜ JTV1497783
ପ ୁ /112510 62 91 510ଦିଲିପ କମୁାର ଅଗୱାଲ ପି ନିର ନଲାଲ ଅଗୱାଲ JTV1577493
ୀ /112511 59 91 511ବିନା ଅଗୱାଲ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଅଗୱାଲ JTV1577501
ୀ /112512 41 91 512େଦବସିତା ନାଏକ ପି ଶକୁେଦବ ନାଏକ YVY0081513

ପ ୁ /112513 74 91 513ଶକୁେଦବ ନାୟକ ପି ଧଡି ନାୟକ OR/06/043/052445
ୀ /112514 62 91 514ଶଧୁାଂଶ ୁବାଳା ନାୟକ ସା ଶକୂେଦବ ନାୟକ JTV1639129

ପ ୁ /112515 38 91 515ବିରଜା ନ ନ ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ନାୟକ JTV1659150
ପ ୁ /113516 60 91 516ପାଥର୍  ପତିମ ଦାସ ପି ତାରାପଦ ଦାସ JTV1543230
ପ ୁ /114517 55 91 517ସଦାନ  େବେହରା ପି ପ ଜ େବେହରା YVY0314005
ପ ୁ /114518 28 91 518ସନତ ମହା ି ପି ସ ୟ କମୁାର ମହା ି YVY0720169
ପ ୁ /114519 82 91 519ପାଣବ ୁ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YVY0810036
ୀ /114520 73 91 520େଦୗପଦୀ ସାହୁ ସା ପାଣବ ୁ ସାହୁ YVY0313999

ପ ୁ /114521 52 91 521ପଭାକର ସାହୁ ପି ପଣବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/055487
ୀ /114522 41 91 522କଲଯ୍ାଣୀ ସାହୁ ସା ପଭାକର ସାହୁ JTV2561934

ପ ୁ /116523 41 91 523ମେହଶ କା  ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା JTV1645555
ୀ /116524 39 91 524େଲାପାମଦୁା ମିଶ ସା ମାନସ ରଂଜନ ମିଶ JTV2542108

ପ ୁ /116525 68 91 525ବନବିହାରୀ ମହା ି ପି ନେରେ ନାଥ ମହା ି YVY0933747
ୀ /116526 53 91 526ସଚିୂସିତା ମହା ି ସା ଲକ୍ଷୀକା  ମହା ି JTV2542066
ୀ /116527 53 91 527କସୁମୁଲତା ରାଉତ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ସତୁାର JTV1643444
ୀ /116528 69 91 528ପଦାବତୀ ସାହୁ ସା ରତନ୍ ାକର ସାହୁ OR/06/043/052401

ପ ୁ /116529 82 91 529ରତନ୍ ାକର ସାହୁ ପି ନିଧି ସାହୁ OR/06/043/052400
ୀ /116530 41 91 530ମଧଲୁୀତା ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ OR/06/043/052402
ୀ /116531 37 91 531ସ ୀତା ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ OR/06/043/052403
ୀ /116532 34 91 532େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ JTV2542967

ପ ୁ /116533 54 91 533ଦୁଗର୍ାପସାଦ ସତୁାର ପି ନିଶାକର ସତୁାର JTV1555192
ପ ୁ /116534 52 91 534େଜଯ୍ାତି ଶ ର ସତୁାର ପି ନିଶାକର ସତୁାର JTV1645506
ୀ /116535 38 91 535ମାନିନୀ ସତୁାର ସା େଜଯ୍ାତିଶ ର ସତୁାର YVY0423517
ୀ /118536 38 91 536େକ ମହାଲକ୍ଷୀ ସା େକ ଅପରାଓ YVY1138502
ୀ /120537 86 91 537େକ ପଭା . ସା ବିଶନାଥ . OR/06/043/052456
ୀ /120538 36 91 538ୱାଇ ବୃ ାବତୀ ସା ୱାଇ େଦବରାଜ YVY0390864
ୀ /120539 68 91 539େକ ନିଶାରାନି ପି େକ ବିଶନାଥ ରାଓ OR/06/043/052457
ପ ୁ /120540 59 91 540େକ ଶୀନିବାସ ପି େକ ବିଶନାଥ ରାଓ JTV1498377
ୀ /121541 70 91 541ନିମର୍ଳା ମହାରଣା ସା େଯାେଗ  ମହାରଣା OR/06/043/052834
ପ ୁ /121542 57 91 542ରାେଜ  ନାଥ ମହାରଣା ପି େଯାେଗ  ମହାରଣା OR/06/043/052716
ପ ୁ /121543 56 91 543ରେମ  ନାଥ ମହାରଣା ପି େଯାେଗ  ମହାରଣା OR/06/043/052803
ୀ /121544 53 91 544ସରସତୀ ମହାରଣା ସା ରାେଜ  ନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/052717
ୀ /122545 50 91 545ସଜୁାତା ଘେଡଇ ସା ରମାକା  େଲ ା OR/06/043/052763
ପ ୁ /122546 51 91 546ରମାକା  େଲ ା ପି ବୀର କିେଶାର େଲ ା OR/06/043/052420
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ପ ୁ /122547 42 91 547ଅସିନୀ କମୁାର େଲ ା ପି କିେଶାର ଚ  େଲ ା JTV1575844
ୀ /123548 67 91 548େପମାେଦବୀ ଅଗୱାଲା ସା ବଂଶଧିର ଅଗୱାଲା OR/06/043/052304

ପ ୁ /123549 24 91 549େସୗରଭ ଅଗଵାଲ ପି ଅଵିନାଶ କମୁାର ଅଗଵାଲ YVY1158021
ପ ୁ /123550 51 91 550ଅଭିନାଶ ଅଗୱାଲ ପି ସୀତାରାମ ଅଗୱାଲ JTV1497833
ୀ /123551 44 91 551ନିତୁ ଅଗୱାଲ ସା ଦୀପକ ଅଗୱାଲ YVY0232942

ପ ୁ /123552 44 91 552ସେ ାଷ ଅଗୱାଲ ପି ସୀତାରାମ ଅଗୱାଲ OR/06/043/050832
ୀ /123553 44 91 553ରୁପାଲ ଅଗୱାଲ ସା ଦୀେନଶ ଅଗୱାଲ YVY0081661
ୀ /123554 66 91 554ଗାୟତୀ େଦବୀ ଅଗୱାଲା ସା ରାମନିବାସ ଅଗୱାଲା OR/06/043/052306

ପ ୁ /123555 51 91 555ସଂଜୟ ଅଗୱାଲା ପି ଓମ୍ ପକାଶ ଅଗୱାଲା JTV2542801
ୀ /123556 47 91 556ଅ  ୁଅଗୱାଲା ସା ଅଭିନାଶ ଅଗୱାଲା OR/06/043/052600

ପ ୁ /123557 46 91 557ଦିପକ ଅଗୱାଲା ପି ରାମନିବାସ ଅଗୱାଲା OR/06/043/052307
ୀ /123558 45 91 558ଶମିର୍ଲା ଅଗୱାଲା ସା ସଂଜୟ କମୁାର ଅଗୱାଲା JTV2542090
ୀ /123559 39 91 559ମ  ୁଅଗୱାଲା ସା ସେ ାଷ ଅଗୱାଲା YVY0081653

ପ ୁ /123560 39 91 560େହମ  କମୁାର ବାରିକ ପି ପୀତବାସ ବାରିକ YVY0081679
ପ ୁ /123561 61 91 561ସତଯ୍ନାରାୟଣ େବେହରା ପି କୃ ମ ୂ ିର୍ େବେହରା YVY0689851
ୀ /123562 54 91 562ବୀଣାପାଣି େବେହରା ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0689877
ୀ /123563 46 91 563କମୁାରୀ େବେହରା ପି ବଡୁ କୃ ମ ୂ ିର୍ େବେହରା YVY0689869
ୀ /123564 30 91 564ପିୟମଦା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େବେହରା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0689885
ୀ /123565 26 91 565ନମ ନିହାରିକା େବେହରା ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0779264
ୀ /123566 29 91 566ସଚିୁସିତା କର ପି ଶକୁେଦବ କର YVY0689356

ପ ୁ /123567 56 91 567ଶୀକା  ସାମଲ ପି ନଟବର ସାମଲ JTV1575646
ୀ /123568 51 91 568ଗୀତା ଳୀ ସାମଲ ସା ଶୀକା  ସାମଲ JTV1575638

ପ ୁ /124569 52 91 569ଗହିୁରାମ ସାହୁ ପି ଗିରିଶ ଚ  ସାହୁ JTV1558774
ପ ୁ /125570 67 91 571ଅେଶାକ କମୁାର ଶୀବା ବ ପି େଭୖେରା ପସାଦ ଶୀବା ବ OR/06/043/052568
ୀ /125571 61 91 572ଅ ର୍ନା ଶୀବା ବ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଶୀବା ବ OR/06/043/052569

ପ ୁ /125572 32 91 573େରାହିତ ଶୀବା ବ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଶୀବା ବ YVY0391151
ପ ୁ /126573 34 91 574ସାଧୀନ େଚୖଧରୁୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଚୖଧରୁୀ YVY0082263
ପ ୁ /126574 58 91 575େଜଯ୍ାତି ପକାଶ େଦଓ ପି ଶଶୀଭୁଷଣ ରାୟ JTV2726149
ୀ /126575 54 91 576ପ ଜିନୀ ପାଣି ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ େଦଓ YVY0314013

ପ ୁ /126576 58 91 577ବୀର କିେଶାର ପରିଡା ପି ଖତୁ ଚ  ପରିଡା YVY0532739
ୀ /126577 56 91 578ଅ ନା ପରିଡା ସା ବୀର କିେଶାର ପରିଡା YVY0532713
ୀ /126578 63 91 579େସୗଦାମିନୀ ରାୟ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାୟ JTV2726578
ୀ /127579 49 91 580ସକୁା ି କର ସା ଶକୁେଦବ କର YVY0698027

ପ ୁ /127580 46 91 581କାଳ ୀ ଚରଣ କର ପି ରବି ନାରାୟଣ କର JTV2542009
ୀ /127581 37 91 582କବିତା କର ସା କାଳ ୀ ଚରଣ କର JTV2542082
ୀ /127582 27 91 583ସଭୁସିତା କର ପି ଶକୁେଦବ କର YVY0689844
ୀ /128583 60 91 584ଶା ିଲତା ବିଶାଳ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା OR/06/043/052500

ପ ୁ /128584 63 91 585ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା ପି ଅ ୁର୍ନ ପ ା OR/06/043/052499
ପ ୁ /128585 52 91 586ରତିକା  ପ ା ପି ତିେଲାଚନ ପ ା OR/06/043/052728
ପ ୁ /128586 50 91 587ଭାଗବତ ପସାଦ ପ ା ପି ତିେଲାଚନ ପ ା YVY0391169
ପ ୁ /128587 32 91 588ଅବିନାଶ ପ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା YVY0081729
ପ ୁ /128588 30 91 589ଅଭିେଷକ ପ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା YVY0706341
ୀ /128589 27 91 590େମାନାଲିନ ପ ା ପି ରତିକା  ପ ା YVY0689984
ୀ /128590 19 91 591ପିୟଦସ ିର୍ନି ପ ା ପି ଭାଗବତ ପସାଦ ପ ା YVY1268879

ପ ୁ /128591 46 91 592ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦ ପାଣି ସାଇଁ OR/06/043/052735
ୀ /129592 50 91 593ଲୁଲୁମିନା ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/043/052504

ପ ୁ /129593 83 91 594ରାମଚ  ଦାଶ ପି େଗାପିନାଥ ଦାଶ OR/06/043/052501
ୀ /130594 80 91 595ଇ ିରା ପ ା ସା ଉଦୟ ଚ  ପ ା YVY0204628

ପ ୁ /130595 57 91 596ସଜୁାତ କମୁାର ପ ା ପି ଉଦୟ ଚ  ପ ା YVY0204636
ୀ /130596 51 91 597କ ନା ପ ା ସା ସଜୁାତ କମୁାର ପ ା YVY0204644
ୀ /131597 46 91 598ପଦଜା େଭାଳ ସା େଦବାଶଷି େଜନା YVY0534073
ପ ୁ /131598 91 91 599େକୖଳାସ ଚ  େଜନା ପି ଚି ାମଣି େଜନା YVY0569137
ୀ /131599 56 91 600ସରିତା େଜନା ପି େକୖଳାସ ଚ  େଜନା JTV1498880
ପ ୁ /131600 52 91 601େଦବାଶଷି େଜନା ପି େକୖଳାସ ଚ  େଜନା JTV1498757
ୀ /133601 46 91 602ଲିଲି କୁ ୁ ସା ମେହ  େତାଷ JTV1543503
ପ ୁ /133602 53 91 603ମେହ  କମୁାର େତାଷ ପି ପ ାନନ େତାଷ OR/06/043/052513
ପ ୁ /134603 95 91 604ମାଧବ ଚ  ଶତପଥୀ ପି ଦିନବ ୁ ଶତପଥୀ OR/06/043/052515
ୀ /134604 86 91 605େପମଲତା ଶତପଥୀ ସା ମାଧବ ଚ  ଶତପଥୀ OR/06/043/052510
ୀ /134605 24 91 606ପେଚତା ଶତପଥୀ ପି ତପନ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0964627
ୀ /134606 62 91 607ପତିମା ଶତପଥୀ ପି ମାଧବ ଚ  ଶତପଥୀ OR/06/043/052517
ପ ୁ /134607 58 91 608ତପନ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ମାଧବ ଚ  ଶତପଥୀ OR/06/043/052518
ୀ /134608 29 91 609ଅେନଷା ଶତପଥୀ ପି ତପନ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0964619
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ୀ /135609 54 91 610ବିମଳ େଦବି ସା ହେର  ସିଂ YVY0779231
ୀ /135610 53 91 611ବବିତା ଶମର୍ା ସା ଅଭିଜିତ ଶମର୍ା YVY0932293

ପ ୁ /135611 80 91 612ବୀର କିେଶାର ସିଂହ ପି ମହକମ ସିଂହ JTV1556323
ୀ /135612 75 91 613ବୀଣାପାଣି ସିଂହ ସା ବୀରକିେଶାର ସିଂହ JTV1556307

ପ ୁ /135613 50 91 614ବିଶରୂପ ସିଂହ ପି ବୀରକିେଶାର ସିଂହ JTV1556299
ପ ୁ /135614 44 91 615ମନିଷ ସିଂହ ପି ବାରି ର ସିଂହ JTV1497734
ପ ୁ /135615 60 91 616ସେତ  କମୁାର ସିଂ ପି ଜନକ ସିଂହ JTV1498773
ପ ୁ /135616 55 91 617ନେର  ସିଂ ପି ଜନକ ସିଂ YVY0706325
ୀ /135617 50 91 618ଚି ା ସିଂହ ସା ସେତ ର ସିଂହ JTV2726362

ପ ୁ /135618 40 91 619ମେନାଜ କମୁାର ସିଂ ପି େଶୖେଳ  ସିଂ YVY0706358
ୀ /135619 39 91 620ରୁମା ସିଂ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସିଂ JTV2726370

ପ ୁ /135620 36 91 621ସଧୁୀର କମୁାର ସିଂ ପି େଶୖେଳ  ସିଂ JTV2726388
ୀ /135621 33 91 622ମିକି ସିଂହ ସା ସଧିୁର କମୁାର ସିଂହ YVY0779223

ପ ୁ /135622 30 91 623ରାହୁଲ କମୁାର ସିଂହ ପି ହେର  ସିଂହ YVY0779256
ପ ୁ /135623 26 91 624ଅବିେଶକ ସିଂହ ପି ହେର  ସିଂହ YVY0779249
ପ ୁ /136624 40 91 625ଦିେନଶ କମୁାର ବାରିକ ପି େଦେବ  ନାଥ ବାରିକ JTV2542975
ୀ /137625 42 91 626ଶାବଣୀ ଆଯଯ୍ର୍ ସା ରାେକଶ କମୁାର ମହାପାତ JTV1497874

ପ ୁ /137626 46 91 627େଜଯ୍ାତି ର ନ ଚ ତିରାୟ ପି କମୁଦୁ କମୁାର ନାୟକ JTV2688695
ପ ୁ /137627 80 91 628ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ ପି ବିଶନାଥ ମହାପାତ JTV1497858
ପ ୁ /137628 51 91 629ରାେକଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ JTV1497882
ପ ୁ /137629 78 91 630ଶଶିରି କମୁାର ମିଶ ପି ପଦନାଭ ମିଶ JTV1497817
ପ ୁ /137630 74 91 631ଧେନଶର ପଧାନ ପି େବୖଦନାଥ ପଧାନ JTV2726529
ୀ /137631 64 91 632ଅସୀମା ପଧାନ ସା ଧେନସର ପଧାନ JTV2726537
ୀ /137632 45 91 633ମଧସିୁତା ପଧାନ ପି ଧେନଶର ପଧାନ JTV1564640

ପ ୁ /137633 42 91 634ପଶା  କମୁାର ପଧାନ ପି ଧେନଶର ପଧାନ JTV1564632
ପ ୁ /138634 49 91 635ତପନ ମିଶ ପି ଶଶିରି କମୁାର ମିଶ JTV1497999
ପ ୁ /138635 44 91 636ସନତ୍ ମିଶ ପି ଶଶିରି କମୁାର ମିଶ YVY0810044
ୀ /139636 23 91 640େଦବସୀତା ନାୟକ ମା ଅ ନା ନାୟକ YVY1185438

ପ ୁ /140637 59 91 641ପଦିପ କମୁାର ମିଶ ପି କଳୁମଣୀ ମିଶ YVY0779207
ପ ୁ /140638 28 91 642ପତଯ୍ଷ ୁକମୁାର ମିଶ ପି ପଦିପ କମୁାର ମିଶ YVY0779199
ପ ୁ /140639 81 91 643କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ନ ପି ବଜବ ୁ ନ JTV1497460
ୀ /140640 63 91 644େସନ୍ହ ନ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ନ OR/06/043/052540

ପ ୁ /140641 48 91 645ଅମୀୟ କମୁାର ନ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ନ OR/06/043/052544
ୀ /140642 44 91 646ମଧସିୁତା ନ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନ JTV1497528

ପ ୁ /140643 39 91 647ଅମିତ୍ ନ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ନ JTV1497510
ୀ /140644 36 91 648ପଜ୍ଞା ନ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ନ YVY0423590
ୀ /142645 57 91 649ବବିତା ବଳିଆରସିଂହ ସା ରଜତ କମୁାର ବଳିଆରସିଂହ YVY1231349
ୀ /142646 30 91 650ନିକିତା ବଳିୟାରସିଂହ ପି ରଜତ କମୁାର ବଳିୟାରସିଂହ YVY1231331
ୀ /142647 26 91 651ଅଂକିତା ବଳିଆରସିଂହ ପି ରଜତ କମୁାର ବଳିଆରସିଂହ YVY1231323

ପ ୁ /142648 21 91 652ଅନ୍େଵଶ୍ ବଳିଆରସିଂହ ପି ରଜତ କମୁାର ବଳିଆରସିଂହ YVY1231711
ପ ୁ /142649 23 91 653ରାେକଶ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା YVY1123850
ୀ /142650 31 91 654ଅନନଯ୍ା ମହା ୀ - ପକାଶ ଚଦ ରାଉତରାଏ YVY1269885
ୀ /142651 28 91 655େଶତାପଦା ମିଶ ପି େଚୗଧରୁୀ ରଜତ କମୁାର ମିଶ YVY0779173
ୀ /142652 55 91 656ବୀ ୂ କ  ରାଉତରାଏ ସା ପକାଶ ଚଦ ରାଉତରାଏ YVY1269877

ପ ୁ /142653 30 91 657ପିୟୁଷ ରାଉତରାଏ ପି ପକାଶ ଚଦ ରାଉତରାଏ YVY1269927
ୀ /142654 26 91 658ପିୟ ା ରାଉତରାୟ ପି ପକାଶ ଚଦ ରାଉତରାୟ YVY1247162
ୀ /142655 56 91 659ସବୁାସିନି ସତପଥି ସା ସେ ାଷ କମୁାର ରଥ YVY1185461

ପ ୁ /142656 25 91 660ସତଯ୍ବତ ଶତପଥି ପି ରବିନାରାୟଣ ଶତପଥି YVY0893669
ପ ୁ /142657 63 91 661ରବିନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ପି କା ିର୍େକଶର ଶତପଥୀ JTV1498336
ୀ /142658 54 91 662ଉଷାରାଣୀ ଶତପଥୀ ସା ରବିନାରାୟଣ ଶତପଥୀ JTV1498393
ୀ /144659 56 91 663କମଳା େବେହରା ପି ଭାଗିରଥି େବେହରା OR/06/043/052527
ପ ୁ /144660 78 91 664େକୖଳାସ ଚଂଦ ବିଶାଳ ପି େବୖ ବ ବିଶାଳ OR/06/043/052522
ପ ୁ /144661 51 91 665ଶେୁଭ ୁ ବିଶାଳ ପି େକୖଳାସ ବିଶାଳ YVY0706366
ପ ୁ /144662 50 91 666ସବୁତ ବିଶାଳ ପି େକୖଳାସ ବିଶାଳ OR/06/043/052581
ପ ୁ /144663 45 91 667ସ ିପ ବିଶାଳ ପି େକୖଳାସ ବିଶାଳ OR/06/043/052586
ୀ /144664 47 91 668ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ସବୁତ ବିଶାଳ YVY0314021
ପ ୁ /146665 49 91 669ସ ିଦାନ  ତିପାଠୀ ପି ଦୟାନ  ତିପାଠୀ JTV1575836
ପ ୁ /146666 43 91 670ନିଗମାନ  ତିପାଠୀ ପି ଦୟାନ  ତିପାଠୀ JTV1575737
ୀ /147667 73 91 671ବାସ ୀ ତିପାଠୀ ସା ସତଯ୍ବତ ତିପାଠୀ JTV1555697
ୀ /147668 38 91 672ମୀରା ତିପାଠୀ ପି ସତଯ୍ବତ ତିପାଠୀ JTV1555705
ୀ /148669 24 91 673ଲିଟିଲ୍ ବଦରା ମା ବାସ ୀ ବଦରା YVY1056589
ପ ୁ /148670 79 91 674ପେମାଦ କମୁାର ମିଶ ପି ଜେମଶର ମିଶ OR/06/043/050465
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ୀ /148671 72 91 675କବିତା ମିଶ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମିଶ OR/06/043/050466
ପ ୁ /148672 50 91 676ସମିତ କମୁାର ମିଶ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମିଶ JTV1493840
ପ ୁ /148673 46 91 677ସଜିୁତ କମୁାର ମିଶ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମିଶ JTV1559145
ୀ /148674 40 91 678ଲିପିକା ମିଶ ସା ସଜିୁତ୍ କମୁାର ମିଶ JTV1702414

ପ ୁ /148675 25 91 679ସି ାଥର୍  ଶ ର ସାମଲ ପି ନିରାକାର ସାମଲ YVY0935411
ୀ /148676 44 91 680ଗାୟତୀ ତିପାଠୀ ସା ସମିତ କମୁାର ମିଶ JTV1493832
ୀ /149677 46 91 681ସଂଯକୁ୍ତା ବାରିକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବାରିକ OR/06/043/052574

ପ ୁ /149678 44 91 682ଜୟ  କମୁାର ବାରିକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବାରିକ OR/06/043/052585
ପ ୁ /149679 40 91 683ଶୀକା  କମୁାର ବାରିକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବାରିକ JTV1497692
ୀ /149680 37 91 684ସଜୁାତା ବାରିକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବାରିକ JTV1497825

ପ ୁ /149681 78 91 685ପଦ ଚରଣ ଦାସ ପି ଜନା ର୍ନ ଦାସ OR/06/043/320194
ୀ /149682 75 91 686ହାରାମଣୀ ଦାସ ସା ପଦଚରଣ ଦାସ OR/06/043/050470

ପ ୁ /149683 52 91 687ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାସ ପି ପଦଚରଣ ଦାସ JTV1498013
ପ ୁ /149684 46 91 688ରଶିର ନ ଦାସ ପି ପଦଚରଣ ଦାସ YVY0706283
ୀ /149685 44 91 689କନିୁଲତା ନାୟକ ସା ଦିନବଂଧ ୁନାୟକ YVY0893842
ୀ /149686 30 91 690ପଦାଳୟା ସାହୁ ସା େଦବାଶଷି େଲ ା YVY1113166

ପ ୁ /150687 66 91 691ଆଦିତଯ୍ ପତାପ ଧଳ ପି ଲାଲବିହାରୀ ଉ ର ସିଂହ JTV1498708
ପ ୁ /150688 56 91 692େଖତ େମାହନ ଧଳ ପି ଲାଲ ବିହାରୀ ଉ ର ସିଂହ YVY1185396
ୀ /150689 54 91 693ମୀନା ଧଳ ସା େଖତ େମାହନ ଧଳ YVY1185503
ୀ /150690 52 91 694ର ିତା ଧଳ ସା ଆଦିତଯ୍ପତାପ ଧଳ OR/06/043/050477
ୀ /150691 26 91 695ମନୁମନୁ ଧଳ ପି ଆଦିତଯ୍ ପତାପ ଧଳ YVY1019363

ପ ୁ /150692 25 91 696ଅଜିେତଶ ଧଳ ପି େଖତ େମାହନ ଧଳ YVY1185362
ୀ /150693 23 91 697ଅଜିତା ଧଳ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ଧଳ YVY1185420

ପ ୁ /151694 34 91 698ସମୀର କମୁାର ବାରିକ ପି ଧମର୍ାନ  ବାରିକ JTV2541456
ପ ୁ /151695 40 91 699ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା JTV2688257
ପ ୁ /151696 40 91 700ନିରଂଜନ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା YVY1019355
ପ ୁ /151697 38 91 701ନିମର୍ଳ େବେହରା ପି ନିନଚ  େବେହରା JTV2541779
ୀ /151698 37 91 702େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା YVY1059005

ପ ୁ /151699 33 91 703ବିେଦଶୀ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ସନାତନ ଭୂୟଁା JTV2541563
ପ ୁ /151700 41 91 704ଶ  ୂନାଥ ଦେଲଇ ପି ପରମାନ  ଦେଳଇ YVY0534248
ୀ /151701 38 91 705ବନିତା ଦେଲଇ ସା ଶ ନୁାଥ ଦେଳଇ YVY0534172

ପ ୁ /151702 56 91 706େହମ  ଦାସ ପି ଦ ପାଣି ଦାସ JTV2542835
ୀ /151703 51 91 707ଅତସୀ ଦାସ ସା ଚ ନ ଗଡନାୟକ YVY0938175
ୀ /151704 50 91 708ଅତସୀ ଦାସ ସା ଚ ନ ଗଡନାୟକ JTV1498229

ପ ୁ /151705 64 91 709ଗେଜ  ଧର ପି ଭିକାରୀ ଧର JTV2688760
ୀ /151706 57 91 710ଝୁମରିୁ ଧର ସା ଗେଜ  ଧର JTV2688752

ପ ୁ /151707 38 91 711ନୃସିଂହ ଚ  ଧର ପି ଗେଜ  ଧର JTV2688646
ୀ /151708 35 91 712ଶଭୁଦା ଧର ପି ଗେଜ  ଧର YVY1036102

ପ ୁ /151709 31 91 713େଶଷେଦବ ଧର ପି ନୃସିଂହ ଚ  ଧର JTV2541936
ପ ୁ /151710 31 91 714େଶଷେଦବ ଧର ପି ଗେଜ  ଧର YVY0821520
ପ ୁ /151711 57 91 715ଚ ନ ଗଡନାୟକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ନାୟକ YVY0938183
ୀ /151712 24 91 716ଦିବଯ୍ାଶା ଗଡନାୟକ ପି ଚ ନ ଗଡନାୟକ YVY0938191

ପ ୁ /151713 37 91 717ବନମାଳୀ େଜନା ପି ବାଳକୃ  େଜନା JTV2543197
ପ ୁ /151714 42 91 718ରାଜ କିେଶାର କା ୀ ପି ଶୀଖରୀ କା ୀ JTV2541654
ପ ୁ /151715 42 91 719କବିସଯୂଯ୍ର୍ ମଦୁୁଲି ପି କା ିର୍କ ମଦୁୁଲି JTV2541597
ପ ୁ /151716 86 91 720ବି ୁଚରଣ ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ନାୟକ OR/06/043/050597
ୀ /151717 80 91 721ସଷୁମା ନାୟକ ସା ବି ୁଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/050614

ପ ୁ /151718 43 91 722ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଇ ମଣି ନାୟକ YVY0534180
ପ ୁ /151719 53 91 723ଉେମଶ ଚ  ପାଢୀ ପି ଆ ର୍ତାଣ ପାଢୀ JTV2541647
ୀ /151720 40 91 724ଶମିର୍ଲା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପାଢୀ ସା ଉେମଶ ଚ  ପାଢୀ JTV2541662
ପ ୁ /151721 45 91 725ବନମାଳି ରାଉତ ପି ଅତନୁ ରାଉତ JTV2541530
ପ ୁ /151722 65 91 726େଯାେଗ  ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ JTV2542173
ୀ /151723 54 91 727କବିତା ସାହୁ ସା େଯାେଗ  ସାହୁ JTV2542371
ପ ୁ /151724 31 91 728େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ସଧୁାଶଂୁ ସାହୁ YVY0821512
ପ ୁ /152725 60 91 729ସେୁର  ନାଥ ଦାସ ପି ଯଦୁନାଥ ଦାସ JTV2688208
ୀ /152726 55 91 730ରୁନିଆ ଦାସ ସା ସେୁର  ନାଥ ଦାସ JTV2688356
ୀ /153727 75 91 731େପମଲତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବହାନ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1543578
ପ ୁ /153728 47 91 732ପଶା  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସେୁର ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1498161
ପ ୁ /153729 31 91 733ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାେଭାଇ ପି ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ମହାେଭାଇ YVY0689208
ୀ /154730 74 91 734େଶୖଳବାଳା ସାମଲ ସା ରଘନୁାଥ ସାମଲ OR/06/043/050785
ପ ୁ /154731 52 91 735ସଶୁା  କମୁାର ସାମଲ ପି ରଘନୁାଥ ସାମଲ JTV1498682
ପ ୁ /155732 50 91 736ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ JTV2726206
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ୀ /155733 45 91 737ସଂଯକୁ୍ତା ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ YVY0706218
ୀ /155734 43 91 738ନିରୁପମା ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ YVY0706291

ପ ୁ /155735 42 91 739ଅଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ JTV1575950
ପ ୁ /155736 20 91 740ଲିପୀ ସାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY1268887
ପ ୁ /155737 19 91 741ସାଈରାମ ସାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY1268804
ୀ /156738 67 91 742ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ନିକୁ ବିହାରୀ ମହା ି OR/06/043/050486

ପ ୁ /156739 44 91 743ସଂେକତ ମହା ି ପି ନିକୁ ବିହାରୀ ମହା ି JTV1493774
ୀ /156740 40 91 744ଆେକଂତିକା ମହା ି ପି ନିକୁ ବିହାରୀ ମହା ି JTV1493790

ପ ୁ /156741 55 91 745ରବି ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ ପି ରାମ ଚ  ପ ନାୟକ JTV1493733
ପ ୁ /156742 27 91 746ଅମିତ ତିପାଠୀ ପି ବିେବକାନ  ତିପାଠୀ YVY0779157
ପ ୁ /156743 30 91 747ଅମନ୍ ତିପାଠୀ ପି ବିେବକା ନ  ତିପାଠୀ YVY0779140
ପ ୁ /157744 76 91 748େଗାପାଳ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦାେମାଦର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/030096
ପ ୁ /157745 48 91 749ପଭୁଦ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଶା  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0082289
ପ ୁ /157746 47 91 750ଅରୁଣ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/052736
ୀ /157747 41 91 751ସସିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପଭୁଦ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0082297
ୀ /157748 41 91 752ଝିଲୀରାଣୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା େଦବଦ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0534263
ୀ /157749 29 91 753େଶତା ି ନି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଜୟ  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0534255
ୀ /157750 26 91 754େହମା ି ନୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଜୟ  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0964593
ୀ /157751 33 91 755ସେୁଚତା ଦାସ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0689661

ପ ୁ /157752 50 91 756ବିଜୟ କମୁାର େଦବତା ପି ଦୟାନିଧି େଦବତା YVY0689216
ୀ /157753 47 91 757ସରସତୀ େଦବତା ସା ବିଜୟ କମୁାର େଦବତା YVY0689679

ପ ୁ /157754 24 91 758ଔମ ମହା ୀ ପି ବିଶ୍ଵଜୀତ ମହା ୀ YVY1269901
ପ ୁ /157755 55 91 759ବିଶଜିତ ମହା ି ପି ବାସେୁଦବ ମହା ି YVY0428797
ୀ /157756 54 91 760ଦମୟ ୀ ମହା ି ସା ବିଶଜିତ ମହା ି YVY0428805
ୀ /157757 60 91 761ପଭାମୟୀ ପ ା ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପ ା YVY0689653

ପ ୁ /157758 65 91 762ଅରକ୍ଷିତ ରଣା ପି ଶକୁ ରଣା JTV1575620
ୀ /157759 59 91 763ଅହଲଯ୍ା ରଣା ସା ଅରକ୍ଷିତ ରଣା JTV1575612
ୀ /158760 35 91 764ଚିନୟୀ ଶତପଥୀ ସା ରିଷି କମୁାର ଷଡ ୀ YVY0534271

ପ ୁ /158761 71 91 765ଧୀେର  ନାଥ ଷଡ ୀ ପି ନେର ନାଥ ଷଡ ୀ YVY0833061
ୀ /158762 44 91 766େରାଲୀନ ଷଡ ୀ ପି ଧିେର ନାଥ ଷଡ ୀ JTV1498542
ୀ /159763 58 91 767ଜୟ ୀ ମାଝୀ ସା ଠାକରୁ ଦାସ ମାଝୀ JTV2541431
ୀ /159764 34 91 768ଦୀପଶୀ ମାଝୀ ପି ଠାକରୁ ଦାସ ମାଝୀ JTV2541498

ପ ୁ /160765 78 91 769ଅନ  ଚରଣ ମହା ି ପି ସ ୃ ିଧର ମହା ି OR/06/043/050535
ୀ /160766 72 91 770ଅନିମା ମହା ି ସା ଅନ  ଚରଣ ମହା ି OR/06/043/050536

ପ ୁ /160767 43 91 771ଅଶମୁାନ ମହା ି ପି ଅନ  ଚରଣ ମହା ି YVY0706200
ପ ୁ /160768 38 91 772ଅନୁରାଗ ମହା ି ପି ଅନ  ଚରଣ ମହା ି YVY0706275
ୀ /161769 92 91 773ଆେମାଦିନୀ ଦାସ ସା ହୃଦୟ କମଲ ଦାସ YVY0938209
ୀ /161770 70 91 774ପଣତି ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/050367

ପ ୁ /161771 70 91 775ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/050366
ୀ /161772 38 91 776ମଧଶୁୀ ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ JTV1648393
ୀ /161773 36 91 777ସପନ୍ଶୀ ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ JTV2688794
ପ ୁ /162774 75 91 778ବଳରାମ ଦାସ ପି ଯଟଧର ଦାସ YVY0081810
ୀ /162775 79 91 779ସକୁା ି ଦାଶ ସା ଶରତ ଚ  ଦାଶ JTV1497775

ପ ୁ /162776 53 91 780ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ  ଦାଶ YVY0081794
ୀ /162777 49 91 781ଜୟଶୀ ଦାଶ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ YVY0081802
ୀ /162778 44 91 782ତପସିନୀ ସାଇଁ ସା ରଂଜନ କମୁାର ସାଇଁ YVY0081844

ପ ୁ /163779 70 91 783ନିକୁ  ବିହାରୀ ଦାସ ପି ହରିଚରଣ ଦାସ JTV2688281
ୀ /163780 63 91 784ମିନାକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ନିକୁ  ବିହାରୀ ଦାସ JTV1575422
ୀ /164781 41 91 785ମଧସିୁତା ମହା ି ସା ଶୀମ  ପ ନାୟକ YVY0569145
ପ ୁ /164782 78 91 786ସକୁା  ପ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ପ ନାୟକ JTV1575760
ୀ /164783 72 91 787କନକ ମ ରୀ ପ ନାୟକ ସା ସକୁା  ପ ନାୟକ JTV1575828
ପ ୁ /164784 45 91 788ଶୀମ  ପ ନାୟକ ପି ସକୁା  ପ ନାୟକ JTV1575752
ୀ /165785 29 91 789ଭାଗଯ୍ଶୀ ପରିଡା ପି ବୀର କିେଶାର ପରିଡା YVY0532721
ୀ /166786 31 91 790ସାଧୀନୀ େବେହରା ସା ପିୟଦଶର୍ନ ପାେଭଲ YVY0779116
ପ ୁ /166787 65 91 791ଅନ  ଚରଣ ମାଝି ପି ମେୁଷଇ ମାଝି YVY0706242
ପ ୁ /166788 47 91 792ପିୟଦଶର୍ନ ପାେଭଲ ପି ଅନ  ଚରଣ ମାଝି JTV1575968
ୀ /166789 68 91 793ଅ ନା କମୁାରୀ ପାତ ସା ଅନ  ଚରଣ ମାଝି JTV1575935
ୀ /166790 45 91 794ପିୟଦଶ ିର୍ନି ସଂଘମିତା ପି ଅନ  ଚରଣ ମାଝି YVY0698076
ପ ୁ /166791 43 91 795ସବଯ୍ସାଚୀ ସତଯ୍ପକାଶ ପି ଅନ  ଚରଣ ମାଝି JTV1575927
ପ ୁ /167792 22 91 796ସେ ାଷ ବରାଳ ପି ଶରତ କମୁାର ବରାଳ YVY1123827
ୀ /168793 21 91 797େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ପଧାନ ପି େଦେବ ର ପଧାନ YVY1110907
ପ ୁ /168794 34 91 798ଦୀ ି ରଂଜନ ସାହୁ ମା ଜୟ ି ସାହୁ YVY0534297
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ୀ /168795 33 91 799ଚିନୟୀ ସାହୁ ମା ଜୟ ି ସାହୁ YVY0569152
ୀ /168796 30 91 800ସୀମା ରାଣୀ ସାହୁ ପି ଜୟ ି ସାହୁ YVY0534289
ୀ /168797 55 91 801ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା େଦେବ ନାଥ ସାହୁ JTV1575778
ୀ /169798 59 91 802ନଳିନୀ ପଭା ବିଶାଳ ସା ନୀଳମଣି ବିଶାଳ OR/06/043/054468

ପ ୁ /169799 31 91 803େଦବୀ ପସାଦ ବିଶାଳ ପି ନିଳମଣି ବିଶାଳ YVY0233007
ୀ /169800 60 91 806କି ା େମହତା ସା ଜି. ପି. େମେହତା YVY0534321

ପ ୁ /169801 54 91 807ଈ ମଣି ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି YVY0232991
ୀ /169802 51 91 808ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ଇ ମଣୀ ମହା ି YVY0534313
ୀ /169803 32 91 809େଦବଶୀତା ମହା ି ସା େଦବୀ ପସାଦ ବିଶାଳ YVY1019348

ପ ୁ /169804 24 91 810ଅବିନାଶ ମହା ି ପି ଇ ମଣି ମହା ି YVY1019330
ପ ୁ /169805 50 91 811ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ନାୟକ YVY0534453
ୀ /169806 43 91 812ସଲୁତା ନାୟକ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ନାୟକ YVY0534305

ପ ୁ /169807 40 91 813ପାତାପ କମୁାର ପରିଡା ପି ପରମାନ  ପରିଡା YVY0706226
ପ ୁ /170808 85 91 814ମଥରୁା ନ  ସାଇଁ ପି େଦୖତାରୀ ସାଇଁ JTV1498005
ୀ /170809 78 91 815ସଂଯକୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ମଥରୁାନ  ସାଇଁ JTV1498583

ପ ୁ /170810 59 91 816ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମଥରୁାନ  ସାଇଁ JTV1498138
ପ ୁ /170811 56 91 817ସେରାଜ ପସାଦ ସାଇଁ ପି ମଥରୁାନ  ସାଇଁ JTV1498690
ପ ୁ /170812 51 91 818ସଶୁା  ର ନ ସାଇଁ ପି ମଥରୁାନ  ସାଇଁ JTV1561257
ୀ /170813 49 91 819ନୀେରାଜ ନଳିନୀ ସାଇଁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ JTV1498211
ୀ /170814 48 91 820ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ସେରାଜ ପସାଦ ସାଇଁ JTV1498781
ୀ /170815 43 91 821ସଜୁାତା ସାଇଁ ସା ସଶୁା  ର ନ ସାଇଁ YVY0314039
ୀ /170816 41 91 822ସସିତା ସାଇଁ ସା ବିଶରଂଜନ ସାଇଁ YVY0081851

ପ ୁ /170817 36 91 823ନିହାେର ୁ ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ YVY0081869
ୀ /170818 25 91 824ଶି  ସେଲାନି ସାଇଁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ YVY0893685
ୀ /170819 22 91 825ସତିୃ ସେଲାନୀ ସାଇଁ ପି ସେରାଜ ପସାଦ ସାଇଁ YVY1058601

ପ ୁ /170820 19 91 826ସଭୁା େସୗରଵ ସାଇଁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ YVY1268945
ପ ୁ /171821 59 91 827ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଭୂୟଁା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଭୂୟଁା JTV1497569
ୀ /171822 53 91 828ନଳିନୀପଭା ଭୂୟଁା ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଭୂୟଁା JTV1497551

ପ ୁ /171823 29 91 829ଶାରଦା ପସନନ୍ ଭୂୟଁା ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଭୂୟଁା YVY0534479
ୀ /171824 24 91 830ସାତୀ ଭୂୟଁା ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଭୂୟଁା YVY1019314
ୀ /171825 24 91 831ଜୟଶୀ ଦ ପି ପଭାତ କମୁାର ଦ YVY1019322

ପ ୁ /173826 78 91 832େବୖକୁ  ନାଥ ପ ା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପ ା JTV1575802
ପ ୁ /173827 35 91 833େସୗମଯ୍ରଂଜନ ପ ା ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପ ା YVY0082305
ପ ୁ /175828 62 91 834ଆ ର୍ବ ୁ ସାହୁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ JTV2561926
ପ ୁ /175829 60 91 835ଶରତ କମୁାର ସାହୁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ JTV2541514
ୀ /175830 58 91 836ସତଯ୍ଭାମା ସାହୁ ସା ଆ ର୍ବ ୁ ସାହୁ YVY0081893
ୀ /175831 54 91 837ପଭାତୀ ସାହୁ ସା ଶରତ କମୁାର ସାହୁ JTV2543205
ୀ /175832 34 91 838ଶଭୁସିତା ସାହୁ ପି ଆ ର୍ବ ୁ ସାହୁ JTV2543213
ୀ /175833 31 91 839ଅମିତା ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି ଆ ର୍ବ ୁ ସାହୁ YVY0391177

ପ ୁ /175834 29 91 840ସି ାଥର୍  ଶ ର ସାହୁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାହୁ YVY0534495
ୀ /176835 59 91 841ଇ ୁମତୀ ଦାଶ ପି େକଶବ ଚରଣ ଦାଶ JTV1498732
ୀ /176836 50 91 842ଅପିର୍ତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ସ ୟ ମହାପାତ YVY0534511

ପ ୁ /PLOT - 17837 22 91 843ସାଗତ ସାମ ରାୟ ପି ପଦି  କମୁାର ସାମ ରାୟ YVY1120245
ୀ /177838 20 91 844ମଣୃୟୀ ମଦୂଲୀ ପି ରଜନୀକା  ମଦୂଲୀ YVY1218056
ୀ /177839 80 91 845ଚାରୁବାଳା ନାୟକ ସା ଜଗବ ୁ ନାୟକ YVY0314054

ପ ୁ /177840 57 91 846ପାଥର୍ସାରଥି ନାୟକ ପି ଜଗବ ୁ ନାୟକ JTV1493808
ୀ /177841 50 91 847ୁକନୂା ନାୟକ ନାୟକ ସା ପାଥର୍ସାରଥୀ ନାୟକ JTV1493824
ୀ /177842 30 91 848ପଦଜା ନାୟକ ପି ପାଥର୍  ସାରଥୀ ନାୟକ YVY0428763

ପ ୁ /177843 25 91 849ପୀତିଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ପାଥର୍ସାରଥି ନାୟକ YVY0893719
ୀ /177844 52 91 850ମାନସ ମ ରୀ ରାୟ ସା ରଜନୀକା  ମଦୁୁଲି YVY1218064
ପ ୁ /179845 85 91 851େଯାେଗ  ବାରିକ ପି ସତଯ୍ାନ  ବାରିକ JTV1543404
ୀ /179846 72 91 852େସନ୍ହଲତା ବାରିକ ସା ରମାକା  ବାରିକ OR/06/043/052593
ପ ୁ /179847 50 91 853ରମାକା  ବାରିକ ପି େଯାେଗ  ବାରିକ JTV1543305
ୀ /179848 45 91 854ଶା ିଲତା ବାରିକ ସା ରମାକା  ବାରିକ JTV2543221
ପ ୁ /179849 44 91 855େପମାକା  ବାରିକ ପି େଯାେଗ  ବାରିକ JTV1543388
ୀ /179850 41 91 856ସ ଯ୍ା ବାରିକ ସା େପମାକା  ବାରିକ YVY0391185
ୀ /179851 58 91 857ଶା ିଲତା ଡାକଆୁ ସା ବାଉରୀ ବ ୁ ଡାକଆୁ YVY0081919
ପ ୁ /179852 58 91 858ବାଉରୀବ ୁ ଡାକଆୁ ପି ଆନ  ଡାକଆୁ YVY0081927
ପ ୁ /179853 36 91 859ଗଗନ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ଭା ର କମୁାର ଡାକଆୁ YVY0314161
ୀ /180854 65 91 860ଚାରୁଲତା ଦାସ ସା େଗାପାଳ ଦାସ JTV1543339
ପ ୁ /180855 58 91 861ଯେଶାବ  ସାହୁ ପି ଯଦୁମଣି ସାହୁ YVY0204651
ପ ୁ /180856 51 91 862ଦୁଷ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଯଦୁମଣୀ ସାହୁ YVY0534537
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ୀ /180857 48 91 863ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ଯେଶାବ  ସାହୁ YVY0204669
ୀ /180858 43 91 864କନିୁ ଲତା ସାହୁ ସା ଦୁଶ  କମୁାର ସାହୁ YVY0534529

ପ ୁ /180859 31 91 865ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ୟେଶାବ  ସାହୁ YVY0534545
ପ ୁ /180860 27 91 866ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜେଶାବ  ସାହୁ YVY0893727
ପ ୁ /181861 37 91 867ମେହଶର ମଦୁୁଲି ପି େମାହନ ଚରଣ ମଦୁୁଲି JTV2542504
ୀ /181862 32 91 868ସଂଯକୁ୍ତା ମଦୁୁଲି ସା ମେହଶର ମଦୁୁଲି JTV2542496
ୀ /181863 57 91 869ସଂଯକୁ୍ତା ପଧାନ ସା ସେୁରଶ ଚ  ପଧାନ YVY0081943
ୀ /181864 37 91 870ସଚିୁେଶତା ପଧାନ ପି ସେୁରଶ ଚ  ପଧାନ JTV2541795
ୀ /181865 33 91 871େସାନାଲୀ ପଧାନ ପି ସେୁରଶ ଚ  ପଧାନ JTV2543247

ପ ୁ /181866 31 91 872ସପନ୍ ସରିତ୍ ପଧାନ ପି ସେୁରଶ ଚ  ପଧାନ YVY0233015
ପ ୁ /181867 66 91 873ସେୁରଶ ଚ  ପଧାନ ପି କିଣ ୁଚରଣ ବଳ JTV1543354
ପ ୁ /182868 50 91 874ଅବନୀ କମୁାର ପହରାଜ ପି େରାହିତ କମୁାର ପହରାଜ YVY0314062
ପ ୁ /183869 56 91 875ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ ପି ଭମରବର ସାହୁ JTV1497494
ୀ /183870 54 91 876ଅହଲଯ୍ା ସାମଲ ସା ଅଖିଳ କମୁାର ସାମଲ JTV2542439
ୀ /183871 43 91 877ନିେବଦିତା ସାମଲ ସା େଦବଶଷି େବେହରା YVY0081950
ୀ /183872 35 91 878ମଧସିୁତା ସାମଲ ପି ଅଖିଳ କମୁାର ସାମଲ JTV2542488
ୀ /184873 47 91 879ନିମର୍ଳା େଗାଛାୟତ ସା ବିଶ୍ଵନାଥ େଗାଛାୟତ YVY1231703
ୀ /184874 21 91 880ଜିଜ୍ଞାସା େଗାଛାୟତ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ େଗାଛାୟତ YVY1231356

ପ ୁ /184875 59 91 881ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶତୁଘନ୍ ସାହୁ YVY0081984
ୀ /184876 45 91 882ପତିମା ସାହୁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ YVY0081992
ୀ /184877 20 91 883ସନୁୀତା ସାହୁ ପି ସେ ାଷ ସାହୁ YVY1231695

ପ ୁ /184878 52 91 884ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ମରୁଲିଧର ସାହୁ YVY0081968
ୀ /184879 49 91 885ନୟନା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ YVY0081976

ପ ୁ /186880 76 91 886ରମାକା  ବାରିକ ପି ବିମାଧର ବାରିକ OR/05/031/082444
ୀ /186881 39 91 887ଅେଶାକା ଦାସ ସା ସ ୀପ କମୁାର ବାରିକ JTV2543239
ୀ /187882 54 91 888ମିନତୀରାଣୀ ଦାସ ସା ସପନୀ େସଠୀ JTV2542470

ପ ୁ /187883 26 91 889ସ  କମୁାର ପି ସପନ େସଠୀ YVY0779132
ପ ୁ /187884 50 91 890ଲଳିତ ପଧାନ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ JTV2542454
ୀ /187885 44 91 891ବୁେଧଇ ପଧାନ ସା ଲଳିତ ପଧାନ JTV2542447
ୀ /187886 42 91 892ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ରାେକଶ ପଧାନ YVY0314179

ପ ୁ /187887 59 91 893ସପନି େସଠୀ ପି କରୁଣାକର େସଠୀ JTV2561918
ପ ୁ /189888 81 91 894ହେରକୃ  ରାଉତରାୟ ପି ବହାନ  ରାଉତରାୟ JTV1497593
ୀ /190889 52 91 895ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସିଂହ ସା ବିପବ ସିହନ୍ା JTV1575869

ପ ୁ /190890 80 91 896ସଂଗାମ େକଶରୀ ସିହନ୍ା ପି ବସ  କମୁାର ସିଂହ JTV1575851
ୀ /190891 77 91 897ମିନତୀ ସିହନ୍ା ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ସିହନ୍ା JTV1575877

ପ ୁ /190892 55 91 898ବିପବ ସିହନ୍ା ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ସିହନ୍ା JTV1575885
ପ ୁ /191893 42 91 899େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ପ ା ପି ସେରାଜ କମୁାର ପ ା JTV2542546
ପ ୁ /193894 40 91 900ହିମାଂଶ ୁମହା ି ପି ସଧୁାକର ମହା ି YVY0082313
ପ ୁ /193895 52 91 901ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ ପି ବିଶନାଥ ପଧାନ JTV1564228
ପ ୁ /195896 55 91 902ଶା ନୁ କମୁାର େଜନା ପି ଶ ର ପସାଦ େଜନା JTV2561900
ୀ /195897 67 91 903ଅରୁଣା ସାଇଁ ସା ଭଗବାନ ସାଇଁ JTV1575919
ୀ /195898 42 91 904ପଜ୍ଞାସିତା ସାଇଁ ପି ଭଗବାନ ସାଇଁ JTV1575901

ପ ୁ /195899 39 91 905ସତଯ୍ଜିତ ସାଇଁ ପି ଭଗବାନ ସାଇଁ JTV1575893
ପ ୁ /195900 36 91 906ବିଶଜିତ ସାଇଁ ପି ଭଗବାନ ସାଇଁ JTV2726313
ପ ୁ /196901 54 91 907େପମାନ  କାନୁନ୍େଗା ପି କୁ ବିହାରୀ କାନୁନ୍େଗା JTV2561892
ପ ୁ /196902 35 91 908ଉ ମ କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ତାରାକା  କାନୁନେଗା JTV2542538
ୀ /197903 36 91 909ରଂଜିତା ଦାଶ ସା ପିତିଶ ଶତପଥୀ YVY0779124

ପ ୁ /197904 32 91 910ପୀୟୁଷ ଶତପଥି ପି ଦୁଷ  କମୁାର ଶତପଥି JTV2542553
ପ ୁ /198905 37 91 911ସି ାଥର୍  ପକାଶ . ପି ପକାଶ ଚ  ନାୟକ JTV2542645
ୀ /198906 36 91 912େଦବୀଦ ା . ପି ପକାଶ ଚ  ନାୟକ JTV2542603
ୀ /198907 65 91 913େଶଲୀ ଦାଶ ସା ପକାଶ ଚ  ଦାଶ JTV2542595
ପ ୁ /198908 65 91 914ପକାଶ ଚ  ନାୟକ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ନାୟକ JTV2542579
ୀ /199909 32 91 915ଦିନିସ େକ ଭଗରିଦ ପି େକ.େକ ଭଗରିଦ YVY0183475
ପ ୁ /199910 44 91 916ଆନ  ପାେସାରିଆ ପି ରବି ପକାଶ ପାେସାରିଆ JTV2542611
ୀ /199911 34 91 917େମଘା ପାେସାରିଆ ପି ରବି ପକାଶ ପାେସାରିଆ JTV2542660
ପ ୁ /199912 35 91 918ରାହୁଲ ଶମର୍ା ପି ଜୟ ପକାଶ ଶମର୍ା JTV2542652
ପ ୁ /200913 63 91 919ଚି ରଂଜନ ପ ୃ ି ପି େଗାେଲଖ ବିହାରୀ ପ ୃ ି YVY0082057
ୀ /200914 53 91 920ସଂଯକୁ୍ତା ପ ୃ ି ସା ଚି ରଂଜନ ପ ୃ ି JTV2542694
ପ ୁ /200915 36 91 921ଦୀପକ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ଚି ରଂଜନ ପ ୃ ି JTV2542678
ପ ୁ /200916 35 91 922ସଂଦୀପ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ଚି ରଂଜନ ପ ୃ ି JTV2542587
ୀ /200917 33 91 923ପ ୂ ିର୍ମା ପ ୃ ି ସା ଦୀପକ ପ ୃ ି YVY0314187
ପ ୁ /200918 23 91 924ଆକାଶ ପୁ ୀ ପି ଚି  ର ନ ପୁ ୀ YVY1269935
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ୀ /200919 22 91 925େଦବସୀତା ରାଉଳ ସା କ୍ଷୀରଲତା ରାଉଳ YVY1250414
ୀ /201920 40 91 926ସ  ୁେଦବୀ ସା ଆନ  କମୁାର ସିଂ YVY0391219
ୀ /201921 45 91 927ହରପିତ େକୗର ସା ନରି ର ସିଂ JTV2542637

ପ ୁ /201922 35 91 928ଆନ  କମୁାର ପି ସତଯ୍ ପକାସ ସିଂ YVY0391201
ପ ୁ /201923 52 91 929ନରି ର ସିଂ ପି ହରବଂଶ ସିଂ JTV2542629
ପ ୁ /201924 49 91 930ରବି ର ସିଂ ପି ହରବଂଶ ସିଂ JTV2542702
ୀ /201925 42 91 931ଗରୁୁପିତ ସିଂ ସା ରବି ର ସିଂ JTV2542710

ପ ୁ /201926 21 91 932ହରମନ ସିଂ ପି ରବି ର ସିଂ YVY1113182
ପ ୁ /204927 45 91 933େଦବାଶଷି କର ପି ଗଗନ ଚ  କର YVY0314203
ୀ /204928 39 91 934ଅନସିତା କର ସା େଦବାଶଷି କର YVY0314195

ପ ୁ /204929 71 91 935ଶୀକା  ମିଶ ପି ଯଦୁନାଥ ମିଶ JTV2542736
ୀ /204930 35 91 936େଶତପ ୁ ା ମିଶ ପି ଶୀକା  ମିଶ JTV2542744
ୀ /204931 31 91 937ସତିୃ ଦୀପା ମିଶ ପି ଶୀକା  ମିଶ JTV2542751

ପ ୁ /204932 21 91 938ଅମନ ଦୀପ ସିଂହ ପି ରାେଜଶ ପଅଲ Odisha YVY1123579
ୀ /205933 72 91 939ସଷୁମା େଦବୀ ସା ମରୁଲିଧର େହାତା YVY0314088

ପ ୁ /205934 72 91 940ମରୁଲୀଧର େହାତା ପି ବାଳକୃଷ େହାତା YVY0314096
ପ ୁ /205935 40 91 941ମନଜିତ୍ ରଂଜନ େହାତା ପି ମରୁଲିଧର େହାତା YVY0314120
ପ ୁ /205936 38 91 942େମୗସମୁ ରଂଜନ େହାତା ପି ମରୁଲିଧର େହାତା YVY0314104
ପ ୁ /205937 38 91 943ମିଥନୁ୍ ରଂଜନ େହାତା ପି ମରୁଲିଧର େହାତା YVY0314112
ୀ /206938 39 91 944ବିଦୁଲତା ସାହୁ ସା ବାବୁ ଚରଣ ସାହୁ YVY0569178
ୀ /207939 54 91 945ଅନୁପମା ସାହୁ ପି ରସାନ  ସାହୁ YVY0569186

ପ ୁ /207940 49 91 946ସଧୁାନ  ସାହୁ ପି ରସାନ  ସାହୁ YVY0698084
ପ ୁ /210941 65 91 947ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି YVY0833079
ୀ /210942 63 91 948ସେରାଜିନୀ ମହା ି ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି YVY0706259

ପ ୁ /213943 76 91 949ଶକୁେଦବ ଦାସ ପି ପରୁୁେଷାତମ ଦାସ YVY0391193
ୀ /213944 72 91 950ନିେରାଦବାଲା ଦାସ ସା ସକୁେଦବ ଦାସ YVY1269893

ପ ୁ /213945 49 91 951ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଶକୁେଦବ ଦାସ YVY0423640
ୀ /213946 45 91 952ସଜୁାତା ଦାସ ସା ବିମଳ େମାହନ ଦାସ YVY0423533

ପ ୁ /213947 40 91 953ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଶକୁେଦବ ଦାସ YVY0423632
ପ ୁ /219948 50 91 954ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0848838
ୀ /220949 59 91 955ସ କୁ୍ତା ପାତ ସା କିେଶାର ଚ  ପାତ YVY0833095
ୀ /220950 36 91 956ମାନସିତା ପାତ ପି କିେଶାର ପାତ YVY0833087
ୀ /222951 38 91 957ସପିୁୟା ରାଉତ ସା ପଶା  କମୁାର ପଧାନ YVY0534081

ପ ୁ /223952 22 91 958େସୗରଵ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ YVY1140805
ପ ୁ /M/142953 48 91 959ସଜିୁତ କମୁାର ବାସା ପି ଜ୍ଞାନ ପକାଶ ବାସା YVY0689695
ପ ୁ /223954 68 91 960ସଧୁୀର ଚ  ପାତ ପି ରେମଶ ଚ  ପାତ YVY0534578
ୀ /223955 64 91 961ଇ ୁମତୀ ପାତ ସା ସଧୁୀର ଚ  ପାତ YVY0534586
ୀ /223956 44 91 962ସଚିୁସିତା ପାତ ପି ସଧୁୀର ଚ  ପାତ YVY0689190
ୀ /223957 44 91 963ସଚିୁସିତା ପାତ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0534693
ୀ /223958 41 91 965ମଧସିୁତା ପାତ ମା ଇ ୁମତୀ ପାତ YVY0689182

ପ ୁ /FLAT 130959 38 91 966େଦବାଶଷି ପାତ ପି ସଧୁୀର ଚ  ପାତ YVY0534719
ପ ୁ /223960 49 91 967ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀନାଥ ସାହୁ YVY0689687
ପ ୁ /225961 51 91 968ସାଗର ମହାପାତ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େସଠୀ YVY0689810
ୀ /225962 42 91 969ନିେବଦିତା ମହାପାତ ସା ସାଗର ମହାପାତ YVY0689828
ୀ /230963 74 91 970ନମିତା ମଦୁୁଲି ସା ପିତବାସ ମଦୁୁଲି YVY1250539
ୀ /231964 25 91 971ସଂଦିପା ବିଶାଳ ପି ସଂଗାମ ବିଶାଳ YVY1306901
ୀ /235965 66 91 972ପମିଳା ମିଶ ସା ରଜନୀକା  ମିଶ YVY0821462

ପ ୁ /Plot-243966 23 91 973ଶକ୍ତୀ େସୗରଵ ନାୟକ ପି ରସୀ ର ନ ନାୟକ YVY1305176
ପ ୁ /Quarter -967 21 91 974ସଧୁାଂସ ୁମିଶା ମା ସାଂତିଲତା ମିଶା  YVY1195916
ୀ /266968 36 91 975ଅନନ୍ପଣୂର୍ା ରାଉତରାଏ ପି େପମାନ  ରାଉତରାଏ YVY1258078
ପ ୁ /PLOT NO-2969 56 91 976ଅନିଲ କମୁାର ରୁନ୍ଗ୍ଟା - ରାଜକମୂାରୀ ରୁନ୍ଗ୍ଟା YVY1200765
ୀ /PLOT NO-2970 56 91 977ରାଜକମୂାରୀ ରୁନ୍ଗ୍ଟା ସା ଅନିଲ କମୁାର ରୁନ୍ଗ୍ଟା YVY1200757
ୀ /PLOT NO-2971 29 91 978ଅଂକିତା ରୁନ୍ଗ୍ଟା ପି ଅନିଲ YVY1200575
ପ ୁ /FLAT NO-972 22 91 979ସଂେତାଷ ଚଂଦ ସାହୂ ପି ଊେମଶ ଚଂଦ ସାହୂ YVY1248814
ୀ /Plot No 3973 32 91 980ସିପା େଚୗଧରୁୀ ପି େଚୗଧରୁୀ ପଫଲୁ କମୁାର ସରନ YVY1231919
ପ ୁ /Plot No 3974 62 91 981େଚୗଧରୁୀ ପଫଲୁ କମୁାର ସରନ ସ - ସାସୀତା ସରନ ସରନ YVY1230978
ୀ /Plot No 3975 54 91 982ସାସୀତା ସରନ ସା େଚୗଧରୁୀ ପଫଲୁ କମୁାର ସରନ YVY1230986
ପ ୁ /449976 20 91 983େକୗ ଵୁ ଦାସ ପି ପାଥର୍  ସାରଥୀ ଦାସ YVY1248830
ପ ୁ /PLOT NO-4977 23 91 984େଭ େଟଶ ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ସାଇଁ YVY1123421
ୀ /Flat no 5978 50 91 985େଜଯ୍ାତିେରଖା ମହା ି ସା େସୗରାଂଶେୁମାହନ ମହା ି JTV1583947
ପ ୁ /Plot No.979 55 91 986ର ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ମାୟାଧର ନାୟକ YVY1120864
ୀ /534980 28 91 987ଚିନୟ େବେହରା ସା ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ନାୟକ YVY1250513
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ୀ /534981 24 91 988ଅନିତା ନାଏକ ସା ମାନସ କମୁାର ନାଏକ YVY1250448
ପ ୁ /PLOT NO-5982 38 91 989ଲିେତଶ କମୁାର େବେହରା ପି ହୃଷିେକଶ େବେହରା YVY0390849
ୀ /608983 24 91 990ମ ୁ ା ସାହୁ ପି ର ନ କମୁାର ସାହୁ YVY1194018

ପ ୁ /621984 19 91 991ରଚିତା ଦାଶ ପି ମଳୟ କମୁାର ଦାଶ YVY1307321
ୀ /621985 19 91 992େସନ୍ହା ଧଳ - କାଂତୀ ଧଳ YVY1308253
ୀ /PLOT NO-6986 67 91 993ଶଶେିରଖା ସାହୂ ସା ଟି େଲାଚନ Odisha YVY1123603

ପ ୁ /665987 26 91 994େଦବାଶଷି େଦବତା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଦବତା YVY0844571
ପ ୁ /665988 29 91 995େଦେବ  ଶକୁା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଶକୁା YVY0844563
ୀ /plot no-6989 26 91 996ଏେଲାରା େଦଓ ପି େଜଯ୍ାତି ପକାଶ େଦଓ YVY1120286

ପ ୁ /PLOT NO-6990 40 91 997େସଶେଦବ ସାଇଁ ପି ହରି Odisha YVY1123611
ୀ /671991 25 91 998େସତା ସାହୂ ମା ଦି ୀ ସାହୂ YVY1198399

ପ ୁ /672992 62 91 999ଚି ରଞନ େଦବତା ପି େବୖକୁ ନାଥ େଦବତା YVY0817031
ୀ /672993 57 91 1000ନୀେବଦିତା େଦବତା ସା ଚି ରଞନ େଦବତା YVY0817007

ପ ୁ /672994 34 91 1001ନ େଦବତା ପି ଚି ର ନ େଦବତା YVY0816983
ୀ /672995 34 91 1002ଇପସିତା େଦବତା ପି ଚି ରଞନ େଦବତା YVY0817023

ପ ୁ /684996 28 91 1003ଅଭିେଶକ ରାଉତରାୟ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ରାଉତରାୟ YVY0534487
ୀ /690997 22 91 1004ଶଭୁଶୀ ରାଉତରାୟ ପି ସଦୁୀ  ରାଉତରାୟ YVY1058569

ପ ୁ /691998 50 91 1005ଓମ୍ କର ପି ବାସେୁଦବ କର YVY0932301
ପ ୁ /692999 46 91 1006ସ କ ଦାସ ପି ଡ. ବାରକିେଶାର ଦାସ YVY0964536
ପ ୁ /6941000 64 91 1007ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ YVY0829119
ୀ /6941001 60 91 1008ଅନିତା ଦାସ ସା ପଦୀପ୍ କମୁାର ଦାସ YVY0829101

ପ ୁ /PLOT NO-71002 24 91 1009ଆଶେୁତାଷ ପ ନାୟକ ପି ରବି ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YVY1123256
ୀ /7191003 47 91 1010ମମତାରାଣି ପ ନାୟକ ସା ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0849596
ୀ /PLOT NO-71004 27 91 1011ସଜୁାତା ଜାଲି ସା ନୃସିଂହ ଚ ର ଧର YVY1123223
ୀ /7291005 39 91 1012ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େଲ ା ସା ରଶୀର ନ ଦାସ YVY0849604

ପ ୁ /7501006 28 91 1013େସୗମଯ୍ର ନ ପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ YVY0821454
ପ ୁ /7791007 31 91 1014ଜଗନ େମାହନ ପଟନାୟକ ପି େଗାଵିଂଦ ଚଂଦ ପଟନାୟକ YVY1305689
ପ ୁ /plot-8881008 21 91 1015ସରୂଜ େବରା ପି ଦୁଲାଲ େବରା YVY1307297
ୀ /Plot no -1009 27 91 1016ସମୀକ୍ଷା ପାତ ପି କବିରାଜ ପାତ YVY1306661

ପ ୁ /Plot No 91010 19 91 1017ଶୀନ୍ଶ ପହରାଜ ପି େସୗମ୍ଯାଜୀତ ପହରାଜ YVY1232271
ପ ୁ /9261011 57 91 1018ସଶୁା  କମୁାର ଦାଶ ପି ରବି  ନାଥ ଦାଶ YVY1019504
ୀ /PLOT NO-91012 27 91 1019ଐଶ୍ଵଯର୍ା ବଳ ପି ଜିେତଂଦ କମୁାର ବଳ YVY1123462

ପ ୁ /9561013 20 91 1020ଅ ର୍ବ ସାହୂ ପି େକୖଲାଶ ଚଂଦ ସାହୂ YVY1306570
ପ ୁ /PLOT NO-91014 21 91 1021େକୗ ଵୁ ଶଭୁଦଶର୍ୀ ପି କୃ  ପସାଦ ଶତପଥୀ YVY1123272
ୀ /9991015 37 91 1022ବବିନା ମହାପାତ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ YVY0935015

ପ ୁ /9991016 65 91 1023ହର ପସାଦ ନାଯକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ନାଯକ YVY1035336
ୀ /9991017 35 91 1024ତିେବଣୀ ପରିଡା ସା ନିର ନ ପରିଡା YVY1061068
ୀ /9991018 41 91 1025େଜାସନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ପଦି  କମୁାର ସବୁୁ ି YVY1019298
ୀ /9991019 49 91 1026ମାନସୀ ପଭା ସିଂହ ସା ରୁଦ ପସାଦ ସିଂହ YVY1034305

ପ ୁ /PLOT NO 11020 40 91 1027ମନଜୀତ ର ନ େହାତା ପି ମରୁଲୀଧର େହାତା YVY1198472
ପ ୁ /10251021 29 91 1028ମେୁକଶ କମୁାର ମହା ି ପି ବନ ବିହାରୀ ମହା ି YVY0863043
ପ ୁ /10401022 26 91 1029ଅବିନାସ ନାୟକ ପି ପେମାଦ ନାୟକ YVY0893917
ୀ /10451023 26 91 1030ସିବାନୀ ଅଗଵାଲ ପି ଅଵିନାଶ ଅଗଵାଲ YVY1158047

ପ ୁ /10471024 25 91 1031ରାମକୀ  ଶା ୀ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଶା ୀ YVY0893941
ୀ /PLOT NO-11025 21 91 1032ଶଭୁଶୀ ଶତପଥୀ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ YVY1123280
ୀ /10611026 49 91 1033ସନୁୀତା ସିଂହ େଦବ ସା ଭାନୁ ପକାଶ ସିଂହ େଦବ YVY0849570

ପ ୁ /10611027 56 91 1034ପଭାସ ରଞନ ତିପାଠୀ ପି ସଗର୍ତ ଉ ବାନ  ତପାଠୀ YVY0806372
ୀ /10611028 50 91 1035େଦବଜାନୀ ତିପଠୀ ସା ପଭାସ ର ନ ତିପାଠୀ YVY0806364

ପ ୁ /BIJAY BH1029 46 91 1036ରାେଜଶ କମୁାର ମହାପାତର ପି ରେମଶ ଚ ର ମହାପାତର YVY1123249
ୀ /10701030 50 91 1037ରମା େଦବୀ ସା ହରଦ  ମହା ି YVY0893586
ପ ୁ /10851031 24 91 1038ଉ ମ କମୁାର େବେହରା ପି ଉେପ  କମୁାର େବେହରା YVY0964635
ପ ୁ /Plot 10911032 25 91 1039ପତୀକ ପ ା ପି ସଜୁାତ କମୁାର ପ ା YVY1073238
ୀ /11391033 36 91 1040ଚିତେରଖା ନାୟକ - େସଲ୍  YVY1200484
ୀ /Plot No -1034 34 91 1041ସଂଗୀତା ମହା ି ସା ଶବି ପସାଦ ମହା ି YVY1154301
ପ ୁ /PLOT NO-11035 67 91 1042ଶୀଧର ରାଉତ ପି େଖତବସୀ Odisha YVY1123512

/PLOT NO-11036 63 91 1043ଅମିତା ରାଉତ ସା ଶୀ ଧର Odisha YVY1123546
ପ ୁ /PLOT NO-11037 48 91 1044ସେୁରଶ ଚଂଦ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ସାହୁ YVY1123405
ୀ /plot no -1038 41 91 1045େମୗସମୂୀ ପ ନାଯକ ସା େସୗେମ  ନାରାୟଣ େର YVY1198159
ୀ /PLOT NO-11039 21 91 1046ଭାଗ୍ଯସୀ ପାଣିଗାହି ପି ସିବପସାଦ ପାଣିଗାହି YVY1195908
ପ ୁ /12101040 48 91 1047ସଶକିା  ପରିଡା ପି ନବଘନ ପରିଡା YVY0991596
ୀ /12101041 44 91 1048ଏଲିନା ରାଉତ ସା ସଶକିା  ପରିଡା YVY0991604
ପ ୁ /PLOT NO 11042 21 91 1049ମନରାଜ ସିଂହ ପି ହରଜୀତ ସିଂହ YVY1176221
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ୀ /12241043 47 91 1050େବବୀନା ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ YVY1268788
ପ ୁ /12241044 28 91 1051ବଳରାମ ସାହୂ ପି େକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ YVY1268820
ପ ୁ /12241045 24 91 1052ବାଳକୃଷନ୍ ସାହୂ ପି େକଳୁ ସାହୂ YVY1268846
ୀ /12241046 20 91 1053େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ YVY1268895

ପ ୁ /PLOT NO-11047 24 91 1054ଶଭୁମ୍ େଶଖର ସାହୂ ପି ବାଳକୃଷନ୍ Odisha YVY1123629
ପ ୁ /PLOT NO-11048 24 91 1055ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ପତାପ ଚଂଦ ତିପାଠୀ YVY1123389
ୀ /12301049 30 91 1056ସେ ାଷୀ ବିଶାଳ ପି ଆଦଶର୍  ବିଶାଳ YVY1019421
ୀ /Plot 12351050 22 91 1057ସିପା ଭୂଯାନ ପି ପକାଶ ଭୂଯାନ YVY1200278

ପ ୁ /1245-P1051 28 91 1058ଆଶଷି ରାଉତରାୟ ପି ଅବକାଶ ରାଉତରାୟ XWP0823294
ୀ /Plot No-11052 32 91 1059ଶମର୍ୀ ା ସାଇଁ ସା ନୀଳାଦି ବିହାରୀ ପାତ YVY1303882

ପ ୁ /PLOT NO-11053 21 91 1060ସି ାଥର୍  ପ ନାୟକ ପି ରବୀ  କମୁାର ପ ନାୟକ YVY1123397
ପ ୁ /Plot No -1054 22 91 1061ପତୀକ ପିୟଦସର୍ୀ ପି ପଦି ା କମୁାର ରାଉତ YVY1305408
ପ ୁ /13381055 24 91 1062ସରାଜ ପାତ ପି ଶବିନାଥ ପାତ YVY1248855
ପ ୁ /13391056 23 91 1063ଚୀରାଗ େମହ୍ତା ପି ଵିଶଲ େମହ୍ତା YVY1308261
ପ ୁ /Plot no-11057 20 91 1064େସାମନାଥ ପରିଡ଼ା ପି ନିରଜ୍ଞନ ପରିଡ଼ା YVY1072453
ପ ୁ /13581058 23 91 1065େଦବପିୟ ପ ୃ ି ପି ବିଧ◌ୁୂ ଭୂଷଣ ପ ୃ ି  YVY1140516
ୀ /Plot no-11059 26 91 1066ପିୟଦସ ିର୍ନି ଦାସ - ଶୀକା  ଦାସ YVY1200286
ୀ /Plot No-11060 21 91 1067େଦବଶୀ ଦାସ ପି ଶୀକା  ଦାସ YVY1305622
ୀ /112341061 43 91 1068େସୖଳବାଳା ସାହୁ ସା ବାଳକୃ  ସାହୁ YVY1268853

ପ ୁ /Plot No -1062 22 91 1069ସମିୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ସକୁା  କମୁାର େବେହରା YVY1232321
ୀ /999991063 21 91 1070ଅସୀମା ପିୟଦଶର୍ନୀ ଦାସ ପି ଆେଲାକ ଦାସ YVY1251164
ୀ /999991064 24 91 1071େମାନାଲିସା କାମିଲା ପି େବୖକୁ  ଚରଣ କାମିଲା YVY1251180
ୀ /999991065 21 91 1072ବନଲିସା କାମିଲା ପି େବୖକୁ  ଚରଣ କାମିଲା YVY1251438

ପ ୁ /999991066 49 91 1073ପେମାଦ କମୁାର ସାହୂ ପି ୈବଧର ସାହୂ YVY1110741
ପ ୁ /999991067 51 91 1074ରାଜ କମୁାର ସିଂ ପି ଅନିରୁ  ସିଂ YVY1249234
ପ ୁ /999991068 37 91 1075ଦୀପକ କମୁାର ସିଂହ ପି ଅନିରୁ  ସିଂହ YVY1249358
ପ ୁ /Plot no-11069 22 91 1076ପଭୁ ପସାଦ ଦାସ ପି ପଶା  କମୁାର ଦାସ YVY1230994
ପ ୁ /Plot no-11070 20 91 1077ସ୍ଵଯମ ସରୂପ ଦାଶ ପି ସେରାଜ କମୁାର ଦାଶ YVY1205988
ପ ୁ /328/3291071 20 91 1078ଆଦିତ୍ଯ ସାଥର୍କ ସିଂହ ପି ତପସ କମୁାର ସିଂହ YVY1306711
ପ ୁ /328/3291072 19 91 1079ସାଗତ ସିଂହ ପି ମାନସ କମୁାର ସିଂହ YVY1306737
ପ ୁ /Plot No.-1073 23 91 1080ଅଚର୍ ୀେଶନ ମହା ି ପି ବିଭୂେଧ  ମହା ି YVY1064906
ପ ୁ /576/5771074 22 91 1081କିତିର୍େଯଯ୍ାତି େସନାପତି ପି ମଣୃୟ େସନାପତି YVY1196047
ପ ୁ /819/29711075 19 91 1082ନିତିଶ ସାସତ ମଲିକ ମା ନ ିକା ମଲିକ YVY1248822
ୀ /PLOT NO 11076 29 91 1083ଦୀକ୍ଷା େଟୗଂକ ସା ହୀରକ ଏଚ  RXC1030584

ପ ୁ /Plot no-1077 30 91 1084ହୀରକ ଏଚ େଟୗଂକ ପି ହରିଶ େକ େଟୗଂକ YVY1305499
ୀ /8811078 20 91 1085ମିତାଲି ରାଉତ ପି ଉମାଶ ର ରାଉତ YVY1311158
ୀ /2661079 19 91 1086ସଶୁୀ ସ ଦା ନ  ନ ପି ମେନାର ନ ନ  YVY1311398
ୀ /Plot No-11080 50 91 1087ଅନିଭା ଦାସ  ପି ଲାେଥ ଅମର ଦାସ YVY1311406
ୀ /Plot no 11081 19 91 1088ଅପିର୍ତା ସାଇଁ ମା ମମତା ଖ ାଇ YVY1312073
ୀ /Plot no-11082 19 91 1089େକାମଳ ତିପାଠୀ ପି ପତାପ ଚଂଦ ତିପାଠୀ YVY1312107

ପ ୁ /Plot no 21083 53 91 1090ଦିେନଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଦାଶରଥି ଦାସ JTV1584531
ପ ୁ /PLOT NO-41084 45 91 1091ଡଃ ପତାପ ଚଂଦ ନାଥ ପି ବଂଶୀଧର ନାଥ YVY1312560
ୀ /PLOT NO 11085 48 91 1092ସାଗତିକା ମହା ି  ସା ପସାଂତ କମୁାର ଦାସ YVY1313808

ପ ୁ /Plot No-21086 21 91 1093ଶୀରାମ ପ ନାଯକ ପି ସତ୍ଯନାରାୟଣ YVY1314889
ପ ୁ /PLOT NO -1087 48 91 1094ଜଗଦାନଂଦ ତିପାଠୀ ପି ଦୟାନଂଦ ତିପାଠୀ YVY1315191
ୀ /House no1088 26 91 1095ସଭୁାଲୀନା ଦାସ ଦାସ ପି ଗ୍ଯାନା ର ନ ଦାସ YVY1324789

ପ ୁ /house 6761089 20 91 1096ଶଭୁଜିତ ଦାସ ଦାସ ପି ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାସ YVY1324854
ପ ୁ /plot no-31090 52 91 1097ତପନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାଇଁ YVY0094797
ପ ୁ /371/11391091 30 91 1098ଚିର ିବ େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା YVY0540252
ୀ /1441092 50 91 1099ସେୁକସୀନୀ େଦହୁରୀ ସା ଶେୁଭ ୂ ବିଶାଳ YVY1332303
ୀ /1431093 23 91 1100ସମିୁତା ସାହୂ ପି ଡମରୁ ସାହୂ YVY1332329
ପ ୁ /15871094 18 91 1101ସାଈ ଓମ ପଟନାୟକ ପି ତୁଷାର କାଂତା ପଟନାୟକ YVY1336999
ପ ୁ /PLOT NO-1095 18 91 1102ଶୀକା  ପ ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ ପ ନାୟକ YVY1337187
ପ ୁ /1141096 20 91 1103ରତିକା  ସାହୂ ରାଜା ପି ପଭାକର ସାହୂ YVY1337617
ୀ /plot no 61097 18 91 1104େସତା ରାଉତରାଏ ରାଉତରାଏ ପି ସେୁଵଂଦୂ ରାଉତରାଏ  YVY1342120
ୀ /Plot no 11098 26 91 1105ବୃଂଦା ମହ ପି ଅେଶାକ ମହ YVY1350578
ୀ /8811099 25 91 1106ଦୀପାଲୀ ରାଉତ ପି ଉମାଶ ର ରାଉତ YNY0892687
ପ ୁ /At-New Co1100 36 91 1107ସ ିପ କମୁାର ପଧାନ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପଧାନ YNY0198853
ପ ୁ /Plot no 41101 22 91 1108ଆଦଶର୍  ମହା ି ପି ଅଶ୍ଵିନୀ କମୁାର ମହା ି YVY1350883
ପ ୁ /091102 18 91 1109ପିୟୁଷ ପିୟଦଶର୍ୀ ସିଂହ ପି ବିପବ ସିହନ୍ା YVY1351659
ୀ /1751103 26 91 1110ନମିତା ସାହୁ ସା ସି ାଥର୍  ଶ ର ସାହୁ YVY1351683
ୀ /711104 25 91 1111କବିତା ସିଂ ସା ମାୟାଧର ସିଂ YVY1351717
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ୀ /1751105 21 91 1112ସଦୁୀ ା ସାହୁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାହୁ YVY1351832
ୀ /711106 35 91 1113ଗାୟତୀ ସାଇଁ ସା େଗୗର  ଚରଣ ସାଇଁ YVY1351881
ୀ /761107 56 91 1114ସସିତା ରଥ ସା ନିଳ ମାଧଵ ରଥ YVY1351915

ପ ୁ /991108 18 91 1115େଗୗରଵ କମୁାର ରାଜ୍ପତୁ ପି ଅନିଲ କମୁାର ରାଜ୍ପତୁ YVY1351964
ୀ /1109 20 92 1ନୟନିକା ପଧାନ ପି ସରୁଜିତ୍ ପଧାନ YVY1246180
ୀ /.1110 35 92 2ପ ୁ ଲତା ଭୂୟଁା ସା ମାନସ ର ନ ଭୂୟଁା YVY0894220

ପ ୁ /.1111 68 92 3ରାଧାଶଯ୍ାମ ଦାସ ପି ଭବାନୀ ଦାସ YVY0829226
ପ ୁ /.1112 45 92 4ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଦାସ YVY0829218
ପ ୁ /Mahanadi1113 26 92 5ବରଦା ପସନନ୍ ା ଦାଶ - େଦଵୀ ପସନନ୍ ା ଦାଶ  YVY1308352
ୀ /RADHEYSH1114 22 92 6ସାକ୍ଷୀ େପସର୍ାମପରିୂଆ ପି ମେୁକଶ େପସର୍ାମପରିୂଆ YVY1225184

ପ ୁ /11115 50 92 7ଅଜୟ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ YVY0693291
ୀ /11116 36 92 8ଅଳକା ନ ା ଦାଶ ସା ସବୁତ ଦାଶ YVY0693283
ୀ /11117 47 92 9ଲାଲମନି ଜୟସାଲ ସା ଦୟାଶ ର ଜୟସାଲ YVY0693416

ପ ୁ /11118 32 92 10ଆଶଶି ିଜୟସାଲ ପି ଓମ ପକାଶ ଜୟସାଲ YVY0693465
ପ ୁ /11119 32 92 11େରାହିତ ଜୟସାଲ ପି ରାଜ କମୁାର ଜୟସାଲ YVY0693473
ପ ୁ /11120 74 92 12ଧୁବ ଚରଣ ପରିଜା ପି ହାଡିବ ୁ ପରିଜା YVY0693382
ୀ /11121 67 92 13ମାେହଶରୀ ପରିଜା ସା ଧୁବ ଚରଣ ପରିଜା YVY0693374

ପ ୁ /11122 41 92 14ଦିେନଶ ଚ  ପରିଜା ପି ଧୁବ ଚରଣ ପରିଜା YVY0693457
ପ ୁ /11123 27 92 15ଆେଲାକ ପ ନାୟକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0693879
ପ ୁ /11124 47 92 16ପତାପ କମୁାର ରାଉତ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ରାଉତ YVY0693432
ୀ /11125 37 92 17ସସିତା ରାଉତ ସା ପତାପ କମୁାର ରାଉତ YVY0693440

ପ ୁ /11126 20 92 18େଦଵଦଶର୍ୀ ରାଉତ ପି ଅମିୟ ର ନ ରାଉତ YVY1231380
ପ ୁ /Qtr No L1127 36 92 19ଲାଲେଟ ୁ ପ ନାୟକ ମା ରଜନୀକା  ପ ନାୟକ YVY1200112
ୀ /21128 42 92 20ସିମିତା ମହା ି ସା ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ମହା ି YVY0693408
ୀ /31129 40 92 21େଲାପାମଦୁା ମଲିକ ସା ସମୀର ମଲୀକ YVY0693648

ପ ୁ /31130 49 92 22ସରତ ଚ  ନାୟକ ପି ସେୁର  ଚ  ନାୟକ YVY0693655
ୀ /31131 28 92 23ମନିଶା ପ ା ପି ମେହ  ନାଥ ପ ା YVY0743419

ପ ୁ /41132 35 92 24ପ ୁ ଯ୍ର୍ େଶାକ ମହା ି ପି ଶଶିରି କମୁାର ମହା ି YVY0693663
ୀ /41133 34 92 25ଅମିତା ମହା ି ସା ରାଧା େଗାବି  ମହା ି YVY0693671
ୀ /61134 27 92 26ମଧସିୁତା ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବାରିକ YVY0693861

ପ ୁ /71135 52 92 27ବାଲକି  ସିମାଦୀ ପି ରାମା ରାଓ ସିମାଦୀ YVY0693705
ୀ /71136 30 92 28ରୁବି ସିଂ ସା ରବି  କମୁାର ସିଂ YVY0743427
ୀ /081137 21 92 29ପୀତିପଜ୍ଞା ମିଶ ପି ଚି ରଂଜନ ମିଶ YVY1101385

ପ ୁ /81138 28 92 30ଶଭୁଜୀତ ଦାଶ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ଦାଶ YVY0693853
ୀ /81139 28 92 31ଅଭିପସା ସାମଲ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାମଲ YVY0693358

ପ ୁ /91140 31 92 32କୃ  ବିହାରୀ ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ YVY0693366
ପ ୁ /101141 50 92 33ପଜିତ୍ କମୁାର େଚୗେବ ପି ତାରାପଦା େଚୗେବ YVY0894063
ୀ /101142 41 92 34ବିଦଯ୍ାଶୀ େଚୗେବ ସା ଆନ  ଦୁଲାଲ ତିୱାରି YVY0894030

ପ ୁ /101143 45 92 35ଲାମାତା ରବି କମୁାର ପି ଲାମାଟା ନିଳକ YVY0964742
ପ ୁ /101144 57 92 36ବୀରବର େଲ ା ପି ପତିତପାବନ େଲ ା YVY1268978
ପ ୁ /101145 51 92 37ଧୀେରଦ େଲ ା ପି ପତିତପାବନ େଲ ା YVY1268994
ୀ /101146 37 92 38ଗାୟତୀ େଲ ା ସା ଧୀେରଦ େଲ ା YVY1268986

ପ ୁ /101147 30 92 39ଏଲ୍. ନାଗଭୂଷଣ ପି ବିର ବର େଲ ା YVY0693101
ପ ୁ /101148 52 92 40ପକାଶ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ହରି ପ ୃ ି YVY0964866
ପ ୁ /101149 37 92 41ଶରତ ଚ  ପ ୃ ି ପି ଶୀଧର ପ ୃ ି YVY0964874
ୀ /101150 35 92 42ଟିକିନା ପ ୃ ି ସା ପକାଶ କମୁାର ପ ୃ ି YVY0894071

ପ ୁ /101151 29 92 43ଚ ନ ପ ୃ ି ପି ପଭାକର ପ ୃ ି YVY0693119
ପ ୁ /101152 26 92 44ଆଶୀବର୍ାଦ ସାବୁତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସବୁତ YVY1101492
ପ ୁ /101153 23 92 45ଅଭୀେସକା ସାବୁତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାବୁତ YVY1101484
ୀ /111154 48 92 46େଜାସନ୍ା ରାଣୀ ରାୟ ପି ବି ୁ ଚରଣ ରାୟ YVY0693630
ୀ /111155 34 92 47ପାୟଲ ରାୟ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ପସାଦ ରାୟ YVY0693606
ୀ /111156 33 92 48ଆେଲାକ ରଶି ରାୟ ପି ବି ୁ ଚରଣ ରାୟ YVY0693622
ପ ୁ /111157 27 92 49ଚି  ର ନ ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ YVY0693614
ପ ୁ /121158 21 92 50ଅମର କମୁାର ମିଶ ପି ସେବର୍ ଶ୍ଵର ମିଶ YVY1101443
ପ ୁ /121159 21 92 51ପବୀର କମୁାର ମିଶ ପି ସେବର୍ ଶ୍ଵର ମିଶ YVY1127059
ୀ /121160 23 92 52ସାସୀତା ପାତ ସା ନାରାୟଣ ସାଇଁ YVY1101369
ୀ /131161 38 92 53ପୀତିପଦା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ YVY0693135
ୀ /131162 30 92 54ଦି ିମୟୀ ସାହୁ ସା ଅଭୟ ପସାଦ ଦାସ YVY0693143
ୀ /141163 28 92 55େଶତା ମହା ି ପି ପଭାସ ଚ  ମହା ି YVY0743443
ପ ୁ /151164 21 92 56ରୂଦ ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ରାେଜ  ମିଶ YVY1101476
ୀ /151165 31 92 57େକାେକାଲତା ରାଉତ ସା ଟୁନା ରାଉତ YVY0693150
ୀ /PLOT NO.-1166 60 92 58େଜୗସନ୍ାମୟୀ େଜନା ସା ସାଂତିରାମ େଜନା YVY1235605
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ୀ /161167 31 92 59ଶଭୁଶୀ େଦବସିତା ରାଉତ ସା ଅମିତାଭ ରାଉତ YVY0964858
ୀ /161168 31 92 60ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0693564

ପ ୁ /PLOT NO.11169 69 92 61ସାଂତିରାମ େଜନା ପି ଚିଂତାମଣି  େଜନା YVY1235423
ୀ /PLOT NO.11170 33 92 62ସଦୁୀ ା ପ ା ସା େସୗମଯ୍ ର ନ େଜନା YVY1235613

ପ ୁ /171171 27 92 63େସୗରଭ ବଳ ପି ପବିତ କମୁାର ବଳ YVY0693572
ପ ୁ /171172 28 92 64ସତୀଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସଚୀକା  ମହାପାତ YVY0693515
ୀ /171173 52 92 65ଚ ଳା ନାୟକ ସା ପଦନାଭ ରାଉତ YVY0693176

ପ ୁ /171174 28 92 66ପଭାତ କମୁାର ରାଉତ ପି ପଦନାଭ ରାଉତ YVY0693168
ପ ୁ /181175 28 92 67ବିଟୁ େବବି ପି ପି. ଡି. େବବି YVY0693838
ପ ୁ /181176 28 92 68େରାନକ ମାଥଯ୍ ୁ ପି ଭି. ଇ. ମାଥଯ୍ ୁ YVY0693846
ପ ୁ /191177 46 92 69କମଳାରମଣ ମହା ି ପି କୃ  ପସାଦ ମହା ି YVY0693184
ପ ୁ /201178 60 92 70ସନାତନ େବେହରା ପି ବାଜ େବେହରା JTV2402428
ପ ୁ /201179 42 92 71ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ନାୟକ JTV1489699
ୀ /201180 34 92 72ରୀନାରାଣୀ ନାୟକ ସା ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ YVY0779637
ୀ /201181 40 92 73ସସିୁତା ଶତପଥୀ ପି ବୃ ାବନ ଶତପଥୀ OR/06/043/055384
ୀ /211182 55 92 74ବୀଣାପାଣି େବେହରା ସା ଭଗବାନ ସାହୁ JTV2441145

ପ ୁ /211183 64 92 75ବଦୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ YVY0314310
ୀ /211184 63 92 76ରଶିବାଳା ଦାସ ସା ବିଶନାଥ ମହା ି OR/06/043/055127
ୀ /211185 61 92 77ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ବଦୀନାରାୟଣ ଦାସ JTV2402360

ପ ୁ /211186 33 92 78େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ବଦିନାରାୟଣ ଦାସ YVY0083618
ପ ୁ /211187 32 92 79ଏସ୍. ପିତୀଶ କମୁାର ପି ଭଗବାନ ସାହୁ YVY0083600
ପ ୁ /211188 35 92 80ପଣୟ କମୁାର ମହା ୀ ପି ଗୟାଚ  ମହା ୀ YVY0391524
ପ ୁ /211189 48 92 81ପେବାଧ କମୁାର ମହାପାତ ପି ବୁଧନାଥ ମହାପାତ JTV1489426
ପ ୁ /211190 67 92 82ବିଶନାଥ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି OR/06/043/055126
ପ ୁ /211191 55 92 83େସାମନାଥ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି OR/06/043/055283
ପ ୁ /211192 54 92 84ପେଦାଷ କମୁାର ମହା ି ପି ମଧସୁଦୁନ ମହା ି JTV1716521
ୀ /211193 47 92 85ରଶିବାଳା ମହା ି ସା ପେଦାଷ କମୁାର ମହା ି JTV2560548

ପ ୁ /211194 47 92 86ପିୟୁଷ କା  ମହା ି ପି ମଧ ୁସଦୁନ ମହା ି YVY0083592
ୀ /211195 44 92 87େମୗସମୁୀ ମହା ି ସା ପିୟୁଷକା  ମହା ି YVY0334383

ପ ୁ /211196 27 92 88ଶଭୁଜିତ ମହା ି ପି େସାମନାଥ ମହା ି YVY0693192
ପ ୁ /211197 22 92 89ସପନ୍ଜି◌ିତ ମହା ି◌ି ପି େସାମନାଥ ମହା ି◌ି YVY1059211
ପ ୁ /211198 57 92 90ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ YVY0391276
ପ ୁ /211199 35 92 91ପିତମ୍ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ JTV2441137
ପ ୁ /211200 26 92 92ଅବିନାଶ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ YVY0779629
ୀ /211201 54 92 93ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ YVY0391284

ପ ୁ /P_211202 38 92 94ମାନସ ର ନ ଭୂୟଁା ପି ନବଘନ ଭୂୟଁା YVY0894162
ପ ୁ /Plot no 21203 22 92 95ହ୍ର୍ଯ୍ଠ ପଅଲ ମା ସିଖା ପଅଲ YVY1200336
ପ ୁ /PLOT-211204 66 92 96ନବଘନ ଭୂୟଁା ପି ଦୁଃଶାସନ ଭୂୟଁା YVY0894188
ପ ୁ /221205 51 92 97ଦିେନଶ ବିଶକମର୍ା ପି ରାମଲକ୍ଷଣ ବିଶକମର୍ା JTV2485456
ୀ /221206 42 92 98ସ ଯ୍ା ରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ଭାଗିରଥି ବିଶାଳ JTV2483931
ୀ /221207 46 92 99ସନୁୀତା େଦବୀ ସା ଦିେନଶ ବିଶକମର୍ା JTV2483386
ୀ /221208 50 92 100କସୁମୁ େଦବୀ ସା େଶୖେଳ ର ସିଂହ JTV1577972
ୀ /221209 42 92 101ପୀତି ମ ରୀ ମିଶ ସା ପକାଶ ଚ  ରଥ YVY0894337

ପ ୁ /221210 49 92 102ପକାଶ ଚ  ରଥ ପି ପଫଲୁ ଚ  ରଥ YVY0894253
ପ ୁ /221211 88 92 103ସଂ ୀପ ଶମର୍ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଶମର୍ା YVY1246834
ପ ୁ /221212 59 92 104ଅେଶାକ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ନାଥରୁାମ ଶମର୍ା YVY1246818
ୀ /221213 55 92 105ସଷୁା ଶମର୍ା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଶମର୍ା YVY1246826
ୀ /221214 25 92 106ସାକି୍ଷ ଶମର୍ା ସା ସଂଦୀପ ଶମର୍ା YVY1246032

ପ ୁ /221215 53 92 107େଶୖେଳ  ସିଂ ପି େମାହି ସିଂ JTV1577964
ପ ୁ /221216 21 92 108ମ ୀପ ସିଂହ ପି େସୖେଳ  ସିଂହ YVY1246842
ପ ୁ /231217 62 92 109କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ଦାସ ପି େଗୗରା  ଚ  ଦାସ OR/06/043/055348
ୀ /231218 54 92 110ମିନାକ୍ଷୀ ଦାସ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ଦାସ OR/06/043/055347
ପ ୁ /231219 23 92 111ରାେକଶ କ◌ୁୁମାର ଦାସ ପି କ୍ଷି◌ିେରାଦ ଚ  ଦାସ YVY1067107
ପ ୁ /231220 41 92 112ଗିରିଜା ଶ ର ମହା ି ପି ଗଗନ ଚ  ମହା ି JTV2484053
ୀ /231221 74 92 113େମନକା ନାୟକ ସା େଚୖତନଯ୍ ନାୟକ JTV1579648
ପ ୁ /231222 56 92 114ପଦିପ କମୁାର ନାୟକ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/055263
ୀ /231223 51 92 115ମିତା ଳି ନାୟକ ସା ପଦୀପ ନାୟକ OR/06/043/055593
ୀ /231224 26 92 116ଅପିର୍ତା ନାୟକ ପି ପଦିପ କମୁାର ନାୟକ YVY0779611
ୀ /231225 24 92 117ଶା ିଲତା େପାଲାଇ ପି ଭଗବାନ େପାେଲାଇ YVY1019686
ୀ /231226 32 92 118ସାଗତିକା ପିୟଦସ ିର୍ନି ସା ରଜକିେଶାର ଦାସ YVY1101518
ପ ୁ /231227 54 92 119ଧୀେର  କମୁାର ରାଉତ ପି ଦଧି ବାମନ ରାଉତ JTV2560779
ପ ୁ /231228 53 92 120ଅମେର  ସାହୁ ପି ଅକଳୁାନ  ସାହୁ YVY0538017
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ୀ /241229 30 92 121ଲିପିକା େବେହରା ସା ଜ୍ଞାନର ନ ଦାସ YVY1067123
ପ ୁ /241230 45 92 122ମେନାର ନ ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ JTV1530849
ପ ୁ /241231 43 92 123ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ JTV1635887
ପ ୁ /241232 39 92 124େଜଯ୍ାତି ର ନ ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ JTV1531672
ୀ /241233 34 92 125ଜେସାଦା ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ YVY1075829
ୀ /241234 47 92 126ଦୀ ିେରଖା ମହା ି ସା ପବିଣ କମୁାର ମହା ି JTV2484079

ପ ୁ /241235 21 92 127େହମ  ମଦୁୁଲୀ ପି ଜୟ ମଦୁୁଲୀ YVY1101393
ୀ /241236 31 92 128ଝୁନ ଲତା ନାୟକ ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ଦାସ YVY1067115
ୀ /241237 34 92 129ରୀନାଲତା ପରିଡା ପି ଭାଗ ୁଚରଣ ପରିଡା JTV2483964

ପ ୁ /241238 32 92 130ରଂଜନ କମୁାର ପରିଡା ପି ଭାଗ ୁଚରଣ ପରିଡା JTV2483923
ୀ /241239 29 92 131ସନିୁତା ପରିଡା ପି ଭାଗ ୁଚରଣ ପରିଡା YVY0537829
ୀ /241240 48 92 132ସକୃୁତି ପ ନାୟକ ସା ମଣିର ନ ପ ନାୟକ OR/06/043/055198

ପ ୁ /241241 51 92 133ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବୀ  ସାହୁ JTV2402402
ପ ୁ /251242 48 92 134ବି. ସାରଦାପସନନ୍  . ପି ବି. ବି ପସାଦ YVY0964908
ପ ୁ /251243 45 92 135ବହାନ  ଦାସ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ JTV2402915
ପ ୁ /251244 33 92 136ସିେମାନ ଜନ ପି ଟି. ଓ. େୟାହାନନ୍ JTV2483311
ପ ୁ /251245 28 92 137ଚିନୟ ମହାପାତ ପି ରାେକଶ ମହାପାତ YVY0693200
ପ ୁ /251246 39 92 138ଚ ମଣି ନ ପି ନାରାୟଣ ନ JTV2560571
ପ ୁ /251247 61 92 139ମେହଶର ପାଗଳ ପି ଘନସଯ୍ାମ ପାଗଳ OR/06/043/055185
ୀ /251248 55 92 140ପତିମା ପାଗଳ ସା ମେହଶର ପାଗଳ OR/06/043/055187
ୀ /251249 39 92 141ସରସତୀ ପାଗଳ ପି ମେହଶର ପାଗଳ JTV1701812

ପ ୁ /251250 33 92 142େଦବାଶଷି ପାଗଲ ପି ମେହଶର ପାଗଲ JTV2483576
ପ ୁ /251251 34 92 143ବନଶୀ ବରଦା ପସନନ୍ ପି ବନଶୀ ବିଭୂ ପସାଦ JTV2483295
ୀ /251252 41 92 144ନିେବଦିତା ସାହୁ ସା ବି ଶାରଦା ପସନନ୍ YVY0569285

ପ ୁ /261253 23 92 145ବଜରଂଗ ବାରିକ ପି ଜୟକୃ  ବାରିକ YVY1298009
ପ ୁ /261254 48 92 146ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅନାମ ଚରଣ ମହାପାତ JTV1701770
ପ ୁ /261255 74 92 147ଶୀଧର ନାୟକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ JTV2402329
ୀ /261256 67 92 148ମାଳତୀ ଲତା ନାୟକ ସା ଶୀଧର ନାୟକ JTV2402527

ପ ୁ /261257 46 92 149ପବୀର କମୁାର ନାୟକ ପି ଶୀଧର ନାୟକ JTV2441194
ୀ /261258 42 92 150ମଳୟ ମଂଜରୀ ନାୟକ ସା ପବୀର କମୁାର ନାୟକ JTV2402287

ପ ୁ /261259 49 92 151ପଦୀପ କମୁାର ସିଂହ ପି ଭୀମ ସିଂହ YVY1019660
ୀ /261260 49 92 152ଶଭୁଶୀ ସିଂହ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସିଂହ YVY1019678

ପ ୁ /271261 64 92 153ଲକ୍ଷୀକା  ମିଶ ପି ବିଶନାଥ ମିଶ YVY0183749
ୀ /271262 40 92 154ଶାତୀ ମିଶ ପି ଲକ୍ଷୀକୀ  ମିଶ YVY0183764

ପ ୁ /271263 36 92 155େସୗମଯ୍ଜିତ ମିଶ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ମିଶ YVY0183772
ପ ୁ /281264 69 92 156ସେୁର  ଦାସ ପି ପ  ୁଦାସ OR/06/043/055188
ୀ /281265 64 92 157ସକୁଲତା ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ OR/06/043/055189

ପ ୁ /281266 44 92 158ଶାରଦା ପସନନ୍ ପ ନାୟକ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ପ ନାୟକ JTV2484541
ୀ /291267 67 92 159ପମିଳା କମୁାରୀ ମିଶ ସା ସେୁର ନାଥ ଶତପଥୀ OR/06/043/055525

ପ ୁ /291268 22 92 160ଶଭୁମ ପ ନାୟକ ପି ପଶା  ପ ନାୟକ YVY1218072
ୀ /291269 49 92 161ଚିନୟୀ ପ ନାୟକ ସା ପଶା  ପ ନାୟକ JTV2403079
ପ ୁ /291270 75 92 162ସେୁର ନାଥ ଶତପଥୀ ପି ବା ାନିଧି ଶତପଥୀ OR/06/043/055524
ପ ୁ /291271 47 92 163ଶଶା େଶଖର ଶତପଥୀ ପି ସେୁର ନାଥ ଶତପଥୀ OR/06/043/055526
ପ ୁ /291272 45 92 164େଦବାଶଷି ଶତପଥୀ ପି ସେୁର ନାଥ ଶତପଥୀ JTV1530831
ୀ /311273 73 92 165ପମିଳା କମୁାରୀ େବେହରା ସା େବୖକୁ  ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/055123

ପ ୁ /311274 72 92 166େବୖକୁ  ଚରଣ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/043/055120
ୀ /311275 44 92 167ଗୀତା ଳୀ େବେହରା ପି େବୖକୁ  ଚରଣ େବେହରା JTV2484863

ପ ୁ /311276 81 92 168ଜିେତ  ନାଥ କର ପି େଲାକନାଥ କର YVY0537852
ୀ /311277 82 92 169ବିଣାପାଣି ତିପାଠି ସା ରାେଜ  କମୁାର ତିପାଠି OR/06/043/054256
ପ ୁ /311278 60 92 170ଅେଶାକ କମୁାର ତିପାଠି ପି ରାେଜ  ତିପାଠି OR/06/043/054254
ପ ୁ /311279 54 92 171ରାମକୀ  ତିପାଠୀ ପି ନିଧିରାମ ତିପାଠୀ JTV2483717
ୀ /311280 53 92 172େସନ୍ହା ଳି ତିପାଠି ସା ଅେଶାକ ତିପାଠି OR/06/043/054257
ୀ /311281 46 92 173ସାଗରିକା ତିପାଠୀ ସା ରାମକି  ତିପାଠୀ JTV2483378
ପ ୁ /311282 40 92 174ସତଯ୍ବତ ତିପାଠୀ ପି ନିଧିରାମ ତିପାଠୀ JTV2483667
ପ ୁ /311283 39 92 175ଦୀପକ ତିପାଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ତିପାଠୀ JTV2483642
ୀ /311284 31 92 176ଆଦଯ୍ାଶା ତିପାଠୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0334441
ପ ୁ /321285 68 92 177ସଦୁଶର୍ନ ବିଶାଳ ପି ଧନୁଯର୍ୟ ବିଶାଳ JTV2402188
ୀ /321286 64 92 178ସବିତା ବିଶାଳ ସା ସଦୁଶର୍ନ ବିଶାଳ JTV1701846
ପ ୁ /321287 53 92 179ଭଗବାନ ବିଶାଳ ପି ଧନୁଜର୍ୟ ବିଶାଳ JTV1701788
ୀ /321288 49 92 180ସମିୁତା ବିଶାଳ ସା ଭଗବାନ ବିଶାଳ JTV1701853
ପ ୁ /321289 43 92 181ସତିୃର ନ ବିଶାଳ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବିଶାଳ JTV2441046
ୀ /321290 42 92 182ନିରୁପମା ବିଶାଳ ସା ସତିୃ ର ନ ବିଶାଳ JTV2485514

21 150/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 47ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /321291 40 92 183ବ ିତା ବିଶାଳ ପି ତିେଲାଚନ ବିଶାଳ JTV1701838
ପ ୁ /321292 40 92 184ଶୀ େସୗମଯ୍ର ନ ବିଶାଳ ପି ସଦୁଶର୍ନ ବିଶାଳ JTV2441053
ୀ /321293 40 92 185ପଶା ି ବିଶାଳ ସା େସୗମଯ୍ରଂଜନ ବିଶାଳ YVY0084673

ପ ୁ /321294 39 92 186ନିହାର ର ନ ବିଶାଳ ପି ତିେଲାଚନ ବିଶାଳ JTV1489772
ପ ୁ /321295 23 92 187ଦି ୀ ର ନ ବିସ୍ଵାଲ ପି ଭଗବାନ ବିସ୍ଵାଲ YVY1143874
ପ ୁ /321296 59 92 188ସମୁ  ମଲିକ ପି ପତିତପାବନ ମଲିକ JTV2484194
ୀ /321297 33 92 189ସଚୁରିତା ପାତ ପି ଚି ର ନ ପାତ JTV2484210

ପ ୁ /321298 46 92 190ତୁଷାର କାଂତା ପଟନାୟକ ପି ବାନାମର ପହୁାଣ YVY0779603
ୀ /321299 43 92 191ଲିପୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି ସା ତୁଷାର କା  ପ ନାୟକ YVY0779595

ପ ୁ /321300 70 92 192ତାପସ ଚ  ସାମ ପି ସନାତନ ସାମ YVY0537928
ୀ /321301 69 92 193ନଳିନୀ ସାମ ସା ତାପସ ଚ  ସାମ YVY0537910

ପ ୁ /331302 58 92 194ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା JTV2403004
ୀ /331303 55 92 195ଟୁନିଲତା େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା JTV2402998

ପ ୁ /331304 37 92 196ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା JTV2402675
ପ ୁ /331305 33 92 197େସାମନାଥ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା YVY0569293
ପ ୁ /331306 87 92 198ଘନଶଯ୍ାମ ଡାଗା ପି ଚା ମଲ ଡାଗା YVY0537951
ୀ /331307 83 92 199ରୁକିଣୀ େଦବି ଡାଗା ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ ଡାଗା YVY0538025

ପ ୁ /331308 61 92 200ବିେର  କମୁାର ଡାଗା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ ଡାଗା YVY0537944
ୀ /331309 56 92 201ଦିପା ଡାଗା ସା ବିେର  କମୁାର ଡାଗା YVY0537936

ପ ୁ /331310 35 92 202ଉମ  କମୁାର ଡାଗା ପି ବିେର  କମୁାର ଡାଗା YVY0843177
ୀ /331311 31 92 203ପଲବୀ ଡାଗା ପି ବିେର  କମୁାର ଡାଗା YVY0817106

ପ ୁ /331312 67 92 204ବିଚିତାନ  ମହା ି ପି ଧେନଶର ମହା ି OR/06/043/054251
ୀ /331313 63 92 205ସବିତା ମହା ି ସା ବିଚିତାନ  ମହା ି OR/06/043/054252
ୀ /331314 40 92 206ଆଶାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଅଶିନି କମୁାର ସାହୁ JTV2402477
ୀ /331315 39 92 207ପତିମା ସାହୁ ସା ଅ ନ କମୁାର ସାହୁ JTV2402485
ୀ /331316 65 92 208ବିଦଯ୍ଲୁତା ସାହୁ ସା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/055158

ପ ୁ /331317 47 92 209ଅ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/055147
ପ ୁ /331318 44 92 210ଅଶିନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ JTV1489418
ପ ୁ /341319 78 92 211ସମୀର େବାଷ ପି େହମଚ  େବାଷ OR/06/043/055337
ୀ /341320 75 92 212ଭକି୍ତ େବାଷ ସା ସମୀର କମୁାର େବାଷ OR/06/043/055336
ୀ /351321 49 92 213ଶମିର୍ ା ମହାପାତ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ YVY0083691

ପ ୁ /351322 43 92 214ପଭାସ ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ପହାଦ ଚରଣ ମହାପାତ YVY0083683
ୀ /351323 43 92 215େମୗସମୁୀ ମହାପାତ ସା ପଭାସ ରଂଜନ ମହାପାତ YVY0707265
ୀ /351324 26 92 216ଅେନଷା ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY0894139

ପ ୁ /351325 25 92 217ଅନିେମଷ ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY0894121
ପ ୁ /351326 52 92 218ପିୟଦଶର୍ୀ ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପ ପି ପହାଦ ଚରଣ ମହାପାତ OR/06/043/004814
ପ ୁ /361327 75 92 219ରବିନାରାୟଣ ସାମ ପି ବା ାନିଧି ସାମ OR/06/043/055311
ୀ /361328 74 92 220ସ ର୍ପଭା ସାମ ସା ରବିନାରାୟଣ ସାମ OR/06/043/055312

ପ ୁ /361329 42 92 221ବିଶପକାଶ ସାମ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାମ JTV1531664
ପ ୁ /361330 40 92 222େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ସାମ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାମ JTV1543867
ୀ /361331 39 92 223ଇପସିତା ସାମ ରାୟ ସା େଜଯ୍ାତିପକାଶ ସାମ YVY0707240
ପ ୁ /361332 38 92 224ବିେଶଶର େସନାପତି - ବିେଘନ୍ଶର େସନାପତି YVY0334458
ୀ /361333 30 92 225େଦବଶୀ େଦବସିତା େସନାପତି ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େସନାପତି YVY0334466
ୀ /361334 39 92 226ମଧସିୁତା ସାଇଁ ସା ବିଶ ପକାଶ ସାମ YVY0391516
ୀ /371335 59 92 227ତିେଳା ମା ମିଶ ସା ସଚିତ କମୁାର ମିଶ JTV1701879

ପ ୁ /371336 51 92 228ଉେପ  ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ନାୟକ YVY0204826
ୀ /371337 45 92 229କ ନା ନାୟକ ସା ଉେପ  ନାୟକ YVY0204818
ୀ /371338 37 92 230ପଭାସିନୀ ପାଣୀ ସା ରବି  ନାଥ ପାଣୀ YVY0204800

ପ ୁ /371339 71 92 231ଗ ାଧର େସନ୍ ପି େଗାବି  େସନ୍ YVY0843169
ୀ /381340 41 92 232ଗାୟତୀ େସନାପତି ସା ବିଚିତା ନ  େସନାପତି YVY0204834
ପ ୁ /381341 35 92 233ବିେଘନ୍ଶର େସନାପତି ପି କାହନ୍ଚୁରଣ େସନାପତି YVY0424010
ୀ /391342 42 92 234ପଣତୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ JTV2483618
ପ ୁ /391343 52 92 235େଗାପାଲ ଅଗୱାଲ ପି ଜୟରାମ ଅଗୱାଲ YVY0083709
ୀ /391344 45 92 236କି ା ଅଗୱାଲ ସା େଗାପାଲ ଅଗୱାଲ YVY0083717
ପ ୁ /391345 35 92 237ସେ ାଷ ବରମନ ପି ଅତୁ ବରମନ JTV2483535
ପ ୁ /391346 73 92 238ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା ପି ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା JTV1531284
ପ ୁ /391347 50 92 239ଭାଗିରଥି ବିଶାଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ JTV2484517
ପ ୁ /391348 34 92 240ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ନେର  କମୁାର ନାୟକ JTV2483790
ପ ୁ /391349 70 92 241ରାଜକିେଶାର ପ ା ପି େବଣଧୁର ପ ା YVY0334482
ପ ୁ /391350 35 92 242ରୁଦାକ୍ଷ େଶାଭନ ପ ା ପି ରାଜକିେଶାର ପ ା YVY0334508
ୀ /391351 33 92 243ରାେଜଶରୀ ପ ା ପି ରାଜକିେଶାର ପ ା YVY0334474
ୀ /391352 31 92 244ସଂଘମିତା ପ ା ପି ରାଜକିେଶାର ପ ା YVY0334516
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ୀ /391353 72 92 245ସରଳା ପ ିଆ ସା ସେୁରଶ ଚ  େବେହେର JTV1531565
ପ ୁ /391354 81 92 246ଲକି୍ଷକା  ରଥ ପି ଭଗବାନ ରଥ JTV1577881
ପ ୁ /391355 51 92 247ପେଦାଶ କମୁାର ରଥ ପି ଲକି୍ଷକା  ରଥ JTV1577899
ୀ /391356 46 92 248ଅନସୟୁା ରଥ ସା ପେଦାଷ କମୁାର ରଥ JTV1577907

ପ ୁ /391357 53 92 249େଜଯ୍ାତିଶ ର ସତୁାର ପି ନିଶାକର ସତୁାର YVY0334490
ୀ /401358 35 92 250ରଶୀତା ବାରିକ ପି େଗାବୀ  ଚଦ ବାରିକ YVY1269018

ପ ୁ /401359 26 92 251ଦୀପକ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଗୟା ପସାଦ ଗୁ ା YVY1269059
ପ ୁ /401360 20 92 252ସଂଦୀପ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଗୟା ପସାଦ ଗୁ ା YVY1269042
ପ ୁ /401361 76 92 253ସଦୁଶର୍ନ େଜନା ପି ପହାଦ େଜନା YVY0083790
ୀ /401362 75 92 254ନୟନ ପଭା େଜନା ସା ସଦୁଶର୍ନ େଜନା YVY0083782

ପ ୁ /401363 59 92 255ବସ  କମୁାର େଜନା ପି ମରୁଲୀଧର େଜନା JTV2485407
ପ ୁ /401364 56 92 256ସଂଗାମ େକଶରୀ େଜନା ପି ସଦୁଶର୍ନ େଜନା YVY0083774
ୀ /401365 56 92 257ସ ର୍ଲତା େଜନା ସା ବସ  କମୁାର େଜନା YVY0428896
ୀ /401366 53 92 258କିରଣ ବାଳା େଜନା ସା ସଂଗାମ କିେଶାର େଜନା YVY0083766

ପ ୁ /401367 52 92 259ସମୀର କମୁାର େଜନା ପି ସଦୁଶର୍ନ େଜନା YVY0083758
ପ ୁ /401368 50 92 260ସଂଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ସଦୁଶର୍ନ େଜନା YVY0083733
ୀ /401369 43 92 261ଲିଜା ଶଭୁଶୀ େଜନା ସା ସମୀର କମୁାର େଜନା YVY0083741
ୀ /401370 36 92 262ସଚିୁସିତା େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନା YVY0428904

ପ ୁ /401371 33 92 263ମାନସ କମୁାର େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନା YVY0428888
ପ ୁ /401372 26 92 264େସାେମଶ କମୁାର େଜନା ପି ସଂଗାମକିେଶାର େଜନା YVY1058759
ପ ୁ /401373 23 92 265ସି ା  କମୁାର େଜନା ପି ସଂଗାମ କିେଶାର େଜନା YVY1059195
ପ ୁ /401374 53 92 266ଅସୀମ ମଲିକ ପି ପରୁୁେଷା ମ ମଲିକ JTV2441319
ପ ୁ /401375 47 92 267ବିନୟ ମଲିକ ପି ରବି ନାରାୟଣ ମଲିକ JTV2484509
ୀ /401376 42 92 268ସସୀତା ନାଯ୍କ ସା ନଳିନିକା  ନାୟକ YVY1269026

ପ ୁ /401377 21 92 269ଗିରିଧାରୀ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ YVY1269117
ପ ୁ /401378 68 92 270ପସା  କମୁାର ପଧାନ ପି ଭଜ କୃ  ପଧାନ YVY0538041
ୀ /401379 63 92 271ପେମାଦିନି ପଧାନ ସା ପଶା  କମୁାର ପଧାନ YVY0538058
ୀ /401380 42 92 272ଗାୟତୀ ପଧାନ ସା ସବୁତ ପଧାନ YVY0538173

ପ ୁ /401381 41 92 273ସବୁତ ପଧାନ ପି ପଶା  କମୁାର ପଧାନ YVY0538165
ପ ୁ /401382 39 92 274ସତଯ୍ବତ ପଧାନ ପି ପସା  କମୁାର ପଧାନ YVY0538033
ୀ /401383 36 92 275ଅସିତା ପଧାନ ସା ସତଯ୍ବତ ପଧାନ YVY0538181
ୀ /401384 20 92 276ସମୀକ୍ଷା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସମୀର କମୁାର େଜନା YVY1264407
ୀ /401385 45 92 277େଦବଶୀ ରାଉତ ସା ସଂଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0083725
ୀ /401386 25 92 278ନିକୀ ଶମର୍ା ପି ମେନାଜ କମୁାର ଶମର୍ା YVY1185321
ୀ /401387 48 92 279ଯଗୁେଜଯ୍ାତି ସାଇଁ ସା ଅସୀମ ମଲିକ୍ JTV2441301

ପ ୁ /411388 41 92 280ପକାଶ କମୁାର ଡା ପି ବିଶମର ଡା YVY0538199
ପ ୁ /411389 45 92 281ରେମଶ ଚ  ମହାଳିକ ପି ରବିନାରାୟଣ ମହାଳିକ YVY0864272
ୀ /411390 37 92 282ରିତା ରାଣୀ ମହାଳିକ ସା ରେମଶ ଚ  ମହାଳିକ YVY0864264

ପ ୁ /411391 78 92 283େକଶବ ଚରଣ ମହା ି ପି ଧରଣୀଧର ମହା ି JTV1489954
ୀ /411392 76 92 284ତିେଳା ମା ମହା ି ସା ବଜାନ  ମହା ି JTV1530690

ପ ୁ /411393 72 92 285ପହଲାଦ ପସାଦ ମହା ି ପି ଧେନଶର ମହା ି JTV1489681
ୀ /411394 64 92 286େମୖତୀ ମହା ି ସା ପହଲାଦ ମହା ି JTV1489707
ୀ /411395 60 92 287କୃ ପୀୟା ମହା ି ସା େକଶବ ଚରଣ ମହା ି JTV1490010

ପ ୁ /411396 56 92 288ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି େକଶବ ଚରଣ ମହା ି JTV1531706
ୀ /411397 50 92 289େସୗମିତା ମହା ି ସା ମେନାଜ ମହା ି JTV1531698

ପ ୁ /411398 47 92 290ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି େକଶବ ଚରଣ ମହା ି JTV1489749
ୀ /411399 45 92 291ବିନତି ମହା ି ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି YVY0334524

ପ ୁ /411400 30 92 292ସଂକ  ମହା ି ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି YVY0538207
ୀ /411401 43 92 293ଅମଲୁଯ୍ା ପ ା ସା କିେଶାର କମୁାର ପ ା YVY0698134
ପ ୁ /411402 55 92 294ଅଜୟ କମୁାର ପରିଜା ପି କଳୁମଣି ପରିଜା OR/06/043/054221
ୀ /411403 36 92 295େସାନାଲି ସତପଥୀ ସା େଦବାସିଷ ପାଣି YVY0391532
ୀ /411404 33 92 296ସଭୁାଶୀ ଶତପଥୀ ପି େଦବରାଜ ଶତପଥୀ YVY0707299
ପ ୁ /411405 32 92 297ଯଜ୍ଞପକାଶ ଶତପଥୀ ପି େଦବରାଜ ଶତପଥୀ YVY0707307
ୀ /411406 58 92 298ପଜ୍ଞା ଶତପଥୀ ସା େଦବରାଜ ଶତପଥୀ JTV1578913
ପ ୁ /411407 40 92 299ଅବିନାଶ ଶତପଥୀ ପି ବୃ ାବନ ଶତପଥୀ JTV1578897
ପ ୁ /411408 39 92 300ଆଶେୁତାଷ ଶତପଥୀ ପି ଶରତ ଶତପଥୀ JTV1578905
ପ ୁ /421409 35 92 301ସ ୟ ଦଳାଇ ମା ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦଳାଇ JTV2483899
ୀ /421410 40 92 302ସଚୂୀସିତା କର ପି ମହନି କର YVY0204842
ପ ୁ /421411 41 92 303ସମିତ ମହା ି ପି ପହଲାଦ ମହା ି JTV1489574
ୀ /421412 76 92 304ଚ କା ି ପାଣି ସା ପଫଲୁ ପାଣି OR/06/043/054225
ପ ୁ /431413 49 92 305କଂୁଜ େମାହନ େବେହରା ପି ବାଇଧର େବେହରା YVY0204909
ପ ୁ /431414 44 92 306ତିନାଥ େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା JTV2485332
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ପ ୁ /431415 32 92 307ମଳୟ କମୁାର ମହା ି ପି ବଟକୃ  ମହା ି YVY0183780
ପ ୁ /431416 88 92 308ହରେଦବ ସିଂ େମା ା ପି ଅମର ସିଂ େମା ା OR/06/043/055399
ପ ୁ /431417 82 92 309ଚରଣଜିତ େମା ା ପି ହରେଦବ ସିଂ େମା ା OR/06/043/055398
ପ ୁ /431418 65 92 310େଚୖତନଯ୍ ନାୟକ ପି ପବିତ ନାୟକ JTV2560753
ୀ /431419 59 92 311ଶକୁ ଳା ନାୟକ ସା େଚୖତନଯ୍ ନାୟକ JTV2560605

ପ ୁ /431420 55 92 312ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ ପି ବିଚିତ ନାୟକ YVY0204891
ୀ /431421 54 92 313ସଖୀନା ନାୟକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ JTV2560472

ପ ୁ /431422 53 92 314ଶୀଧର ନାୟକ ପି ବିଚିତ ନାୟକ JTV2483634
ୀ /431423 51 92 315ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ଶୀଧର ନାୟକ JTV2560613
ୀ /431424 40 92 316ସସିତା ନାୟକ ପି େଚୖତନଯ୍ ନାୟକ YVY0204883
ୀ /431425 35 92 317ଜସିତା ନାୟକ ପି େଚୖତନଯ୍ ନାୟକ JTV2560514
ୀ /431426 32 92 318ଶଭୁସିତା ନାୟକ ପି େଚୖତନଯ୍ ନାୟକ JTV2485373

ପ ୁ /431427 89 92 319ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହାଣି ପି ଆନ  ସାହାଣି YVY0083808
ପ ୁ /431428 59 92 320ପଦୀ  ସାହାଣୣ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହାଣୣ YVY0083816
ପ ୁ /431429 55 92 321ପଶା  କମୁାର ସାହାଣୀ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ସାହାଣୀ JTV1579572
ୀ /431430 53 92 322ଭାରତୀ ସାହାଣୣ ସା ପଦୀ  ସାହାଣୣ YVY0083824

ପ ୁ /431431 53 92 323ପେବାଧ କମୁାର ସାହାଣୣ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହାଣୣ OR/06/043/054235
ପ ୁ /431432 51 92 324ପକାଶ ସାହାଣୣ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହାଣୣ OR/06/043/054236
ୀ /431433 36 92 325ବନଲତା ସାହାଣୀ ସା ପେବାଧ କମୁାର ସାହାଣୀ JTV1576578
ୀ /431434 34 92 326ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହାଣୀ ପି ପଦୀ  କମୁାର ସାହାଣୀ YVY0083832

ପ ୁ /431435 27 92 327ଅଭିେଷକ ସାହାଣୀ ପି ପଦି  କମୁାର ସାହାଣୀ YVY0693226
ୀ /441436 34 92 328ସମୁତୀ ବିେଷାଇ ପି ବନମାଳୀ ବିେଶାଇ YVY0391573
ୀ /441437 33 92 329ମିନତୀ ବିେଶାଇ ପି ବନମାଳି ବିେଶାଇ YVY0391565

ପ ୁ /441438 55 92 330ପକାଶ ଚ୍ଦ ବିେଶାଇ ପି କାଳୁ ଚରଣ ବିେଶାଇ YVY0084699
ପ ୁ /441439 61 92 331ପଦୀ  ଦାସ ପି ଚକଧର ଦାସ YVY0698217
ୀ /441440 53 92 332ଚିନୟୀ ଦାସ ସା ପଦୀ  ଦାସ YVY0698225
ୀ /441441 31 92 333ମନୁମନୁ ଦାସ ପି ପଦି  ଦାସ YVY0693820

ପ ୁ /441442 30 92 334ପିୟୁଷ ଦାସ ପି ପଦି  ଦାସ YVY0693234
ୀ /441443 69 92 335ସରୁଜିତ େକୗର ସା ସଖୁୱ  ସିଂ YVY0083873
ୀ /441444 42 92 336ତ ିମା ମାନସିଂ ସା ଅେଶାକ ମାନସିଂ JTV2484244

ପ ୁ /441445 49 92 338ଲଲାେଟ ୁ ମାନସିଂହ ପି ଧରଣୀଧର ମାନସିଂହ OR/06/043/054243
ୀ /441446 45 92 339ମଧସିୁତା ମାନସିଂହ ସା ଲଲାେଟ ୁ ମାନସିଂହ JTV1706258

ପ ୁ /441447 44 92 340ଶେୁଭ ୁ ମାନସିଂହ ମା ରାଧାରାଣୀ ମାନସିଂହ JTV1531821
ପ ୁ /441448 74 92 341େକୗବଲଯ୍ ପଧାନ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ପଧାନ YVY0084715
ୀ /441449 73 92 342ଅନନ୍ପ ୃ ର୍ା ପଧାନ ସା େକୖବଲଯ୍ ପଧାନ YVY0084707
ୀ /441450 53 92 343ଅଳକା ପଧାନ ସା ପକାଶ ଚ  ବିେଷାୟୀ YVY0391540

ପ ୁ /441451 50 92 344ଅେଶାକକମୁାର ପଧାନ ପି େକୖବଲଯ୍ପସାଦ ପଧାନ YVY0083865
ପ ୁ /441452 46 92 345କିେଶାର ପଧାନ ପି େକୖବଲଯ୍ପସାଦ ପଧାନ JTV2403129
ୀ /441453 43 92 346ପଜ୍ଞାପାରମିତା ପଧାନ ସା ଅେଶାକ ପଧାନ YVY0391557
ୀ /441454 35 92 347େଦବଯାନୀ ପଧାନ ସା କିେଶାର ପଧାନ JTV2560498

ପ ୁ /441455 74 92 348େଗାବି  ପସାଦ ସିଂହ ପି ଜନା ର୍ନ ସିଂହ OR/06/043/054651
ୀ /441456 55 92 349ଜୟଶୀ ସିଂହ ପି ଧରଣୀଧର ମାନସିଂହ JTV1531839
ୀ /441457 34 92 350ଗାୟତୀ ସିଂହ ପି ଅନିଲ କା  ସିଂହ JTV2484848

ପ ୁ /441458 32 92 351ତିବିକମ ସିଂହ ପି ଅନିଲ କା  ସିଂହ JTV2484376
ପ ୁ /L//B 44,1459 26 92 352ଅସଜିତ୍ ମିଶ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ YVY1238641
ୀ /451460 79 92 353ବାସ ୀ ବହିଦାର ସା ସଦୁଶର୍ନ ପ ନାୟକ OR/06/043/055374
ୀ /451461 44 92 354ସାଗରୀକା ମିଶ ସା ଅମିତ୍ ରାଜ ସିଂ JTV2403194
ୀ /461462 55 92 355ରାଜଲକି୍ଷୀ ଶତପଥି ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଶତପଥି OR/06/044/496978
ୀ /461463 30 92 356ଅପିର୍ତା ଶତପଥୀ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ଶତପଥୀ YVY0693598
ୀ /461464 26 92 357େସୗମଯ୍। ଶତପଥି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଶତପଥି YVY1059179
ୀ /461465 22 92 358ଐଶ୍ଵଯଯ୍ର୍। ଶତପଥି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଶତପଥି YVY1059591
ପ ୁ /461466 59 92 359ପ ୂ ର୍ଚ  ଶତପଥୀ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ଶତପଥୀ OR/06/043/496977
ପ ୁ /461467 48 92 360ପଣବ ଚ  ଶତପଥୀ ପି େଗାପାଳ ଚ  ଶତପଥୀ JTV1544097
ୀ /471468 79 92 361ବିଦୁତଲତା ଦାସ ସା ଅଭିଳାସ ଦାସ OR/06/043/055376
ପ ୁ /471469 57 92 362ଅତନୁ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଭିଳାସ ଦାସ JTV1629807
ପ ୁ /471470 50 92 363ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଭିଳାଷ ଦାସ OR/06/043/055479
ୀ /471471 29 92 364େମାନଲି ଦାସ ପି ମାନେଗାବି  ବାରିକ YVY0538298
ପ ୁ /471472 23 92 365ଅମାନ କମୁାର ଦାସ ପି ଅତନୁ କମୁାର ଦାସ YVY1019652
ୀ /471473 50 92 366କାଦମିନୀ ମହା ି ସା ଅତନୁ କମୁାର ଦାସ JTV1628742
ପ ୁ /471474 61 92 367କି ା କମୁାର ସିଂହ ପି ବଜ କିେଶାର ସିଂହ JTV2484855
ୀ /471475 58 92 368ଲିଲା ସିଂହ ସା କି ା କମୁାର ସିଂହ JTV2484772
ପ ୁ /471476 38 92 369ରାହୁଲ ସିଂହ ପି କି ା କମୁାର ସିଂହ JTV2484483

24 150/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 47ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /471477 34 92 370େରାହିନି ସିଂ ପି କିଶନ କମୁାର ସିଂ YVY0538272
ୀ /471478 34 92 371ପିୟା ସିଂ ପି କିଶନ କମୁାର ସିଂ YVY0538280

ପ ୁ /481479 35 92 372ସବୁାଷ ଚ  େଲ ା ପି ଅନ  କମୁାର େଲ ା JTV2485258
ପ ୁ /491480 31 92 373ସଶୁା  େବେହରା ପି ଗିରୀଧାରୀ େବେହରା YVY0391581
ପ ୁ /491481 84 92 374ଯଦୁନାଥ ମହାପାତ ପି ରତନ୍ ାକର ମହାପାତ JTV1557818
ପ ୁ /491482 50 92 375ତୁଷାର କା  ମହାପାତ ପି ଯଦୁନାଥ ମହାପାତ JTV1562313
ୀ /491483 45 92 376ସସିୁତା ମହାପାତ ସା ତୁଷାର କା  ମହାପାତ JTV1562305

ପ ୁ /491484 22 92 377ଅଜିତ ମଲିକ ପି ପଭାକର ମଲିକ YVY1101401
ପ ୁ /511485 78 92 378ଚ  େଶଖର ପାତ ପି ରଘନୁାଥ ପାତ JTV1555382
ୀ /511486 68 92 379ସଧୁା ପାତ ସା ଚ  େଶଖର ପାତ JTV1555390

ପ ୁ /511487 44 92 380ରାେଜଶ କମୁାର ପାତ ପି ଚ େଶଖର ପାତ JTV1555333
ପ ୁ /521488 21 92 381ପାଥସାରଥୀ ବାରିକ ପି ଅରବି  ବାରିକ YVY1127067
ପ ୁ /521489 66 92 382ହିରାଲାଲ ପେଟଲ ପି ରାମଜୀ ପେଟଲ JTV2484566
ୀ /521490 61 92 383ଲକ୍ଷୀ ପେଟଲ ସା ହୀରାଲାଲ ପେଟଲ JTV2483675

ପ ୁ /521491 32 92 384େନୖେନଶ ପେ ଲ ପି ନଟୱର ଲାଲ ପେ ଲ YVY0183798
ପ ୁ /521492 78 92 385ମେନାଜ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି ରାଖଲ ଚ  ସିହନ୍ା JTV1556513
ୀ /521493 69 92 386ଲତିକା ସିହନ୍ା ସା ମେନାଜ କମୁାର ସିଂହ YVY0391599
ୀ /531494 42 92 387ରୀତା ବାରିକ ସା ମେହଶ୍ଵର ବାରିକ YVY1101666
ୀ /531495 37 92 388ଅନୁସୟୂା ବାରିକ ସା ଦୀପକ କମୁାର ବାରିକ YVY1101682
ୀ /531496 35 92 389ଝୁନା ବାରିକ ସା ତପସ  କମୁାର ବାରିକ YVY1101674

ପ ୁ /531497 36 92 390ଜ୍ଞାନେଦବ ବ ି ପି ଯାନକୀ ରାମ ବ ି JTV2485449
ୀ /531498 34 92 391କୃ ପିୟା ଚା ସା ପଦେଲାଚନ ଚା YVY0538736
ୀ /531499 62 92 392ହରପିୟା ଦାସ ସା େସାମନାଥ ମହା ି YVY0779587

ପ ୁ /531500 58 92 393ବନମାଳି ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ YVY0964825
ୀ /531501 52 92 394ଶସିୁଳା ଦାସ ସା ବନମାଳି ଦାସ YVY0964817
ୀ /531502 41 92 395ସଚିୁସିତା ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ YVY0391292
ୀ /531503 37 92 396େମାନାଲି ଦାସ ସା ସଭୁାଂଶେୁସଖର ମହା ୀ YVY1058734
ୀ /531504 32 92 397ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ପି ଚି  ର ନ ଦାସ YVY0183806
ୀ /531505 31 92 398ଇତିଶୀ ନିେବଦିତା ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ YVY0391300
ୀ /531506 30 92 399ରାଜଶୀ ଦାସ ପି ର ।ଧର ଦାସ YVY1059617
ୀ /531507 29 92 400ନିରୂପମା ଦାସ ପି ବନମାଳି ଦାସ YVY0964809
ୀ /531508 22 92 401ଶଭୁଶୀ ଦାସ ପି ର ।ଧର ଦାସ YVY1059609

ପ ୁ /531509 45 92 402ପଭାକର େଜନା ପି ଜଦୁମଣୀ େଜନା YVY0538587
ପ ୁ /531510 71 92 403ପଦ େଲାଚନ ମହାକଳୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାକଳୁ JTV2484046
ୀ /531511 65 92 404ମିନାକ୍ଷୀ ମହାକଳୁ ସା ପଦ େଲାଚନ ମହାକଳୁ JTV2485217

ପ ୁ /531512 44 92 405ସଦାଶବି ମହାକଳୁ ପି ପଦ େଲାଚନ ମହାକଳୁ JTV2484061
ୀ /531513 41 92 406ରଶତିା ମହାକଳୁ ସା ସଦାଶବି ମହାକଳୁ JTV2485134

ପ ୁ /531514 41 92 407ବାସେୁଦବ ମହାକଳୁ ପି ପଦ େଲାଚନ ମହାକଳୁ JTV2485662
ୀ /531515 40 92 408େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମହାକଳୁ ସା ବାସେୁଦବ ମହାକଳୁ JTV2484608
ୀ /531516 37 92 409ପତିମା ମହାକଳୁ ପି ପଦ େଲାଚନ ମହାକଳୁ JTV2483758

ପ ୁ /531517 47 92 410େଦବବତ ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି YVY0964890
ପ ୁ /531518 36 92 411ସଜିୁତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଦୁଷ  ମହାପାତ JTV2485639
ପ ୁ /531519 37 92 412ସେରାଜ େମେହର ପି ପ ାନନ େମେହର YVY0698167
ୀ /531520 36 92 413େମାନାଲିସା େମେହର ସା ସେରାଜ େମେହର YVY0698159
ୀ /531521 56 92 414ନିରୁପମା ମିଶ ସା େବୖକୁ  ନାଥ ପ ା JTV2485118

ପ ୁ /531522 45 92 415ବିଭୂ କଲଯ୍ାଣ ମିଶ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ YVY0538603
ୀ /531523 34 92 416ପବୂର୍ାଶା ମିଶ ସା ବିଭୁ କଲଯ୍ାଣ ମିଶ YVY0964718

ପ ୁ /531524 89 92 417ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି ପି ଫକିର ଚରଣ ମହା ି YVY0983916
ପ ୁ /531525 82 92 418ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ୀ ପି ହେରକୃ  ମହା ୀ YVY0707315
ୀ /531526 80 92 419ବୀଣାପାଣି ମହା ି ସା େରବତୀ ପସାଦ ମହା ି YVY0083923
ୀ /531527 80 92 420ମାନମୟୀ ମହା ି ସା ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି OR/06/043/054627
ୀ /531528 78 92 421ବିଣାପାଣି ମହା ି ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି YVY0569301
ପ ୁ /531529 76 92 422ସତଯ୍ବତ ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି OR/06/043/022454
ୀ /531530 75 92 423ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା ମହା ି ସା େଦେବ ନାଥ ମହା ି JTV1530906
ପ ୁ /531531 75 92 424ରବି ନାଥ ମହା ି ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହା ି JTV1543875
ୀ /531532 71 92 425ସଧୁାଂଣବୁାଳା ମହା ି ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ମହା ି OR/06/043/054621
ୀ /531533 71 92 426ଦି ି ମହା ି ସା ସଧିୁର କମୁାର ମହା ି JTV1563543
ୀ /531534 70 92 427କ୍ଷିେରାଦୀନି ମହା ି ସା ରବି ନାଥ ମହା ି YVY0707349
ୀ /531535 68 92 428ମ ଶୁୀ ମହା ି ସା ହାଡିବ ୁ ମହା ି JTV1489756
ପ ୁ /531536 67 92 429ପହଲାଦ ଚ  ମହା ି ପି େଦାଳ େଗାବି  ମହା ି OR/06/043/050499
ୀ /531537 64 92 430ଗୀତାରାଣୀ ମହା ି ସା ଚି ର ନ ଦାସ OR/06/043/052293
ୀ /531538 63 92 431ରଂଜିତା ମହା ି ସା ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି OR/06/043/055400
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ୀ /531539 62 92 432ପଭା ମହା ି ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି JTV1489715
ୀ /531540 62 92 433ସ ର୍ପଭା ମହା ି ପି ରବି  ନାଥ ମହା ି JTV2402733
ୀ /531541 61 92 434ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା େସୗଯଯ୍ ପକାଶ ମହା ି YVY1197706
ୀ /531542 60 92 435ମିନୁ ମହା ି ସା ନିକୁ  କିେଶାର ମହା ି JTV1489863

ପ ୁ /531543 59 92 436ସ ୟ କମୁାର ମହା ି ପି ମାଧବ ଚ  ମହା ି JTV1531235
ୀ /531544 58 92 437ସମିୁତା ମହା ି ସା ପଶା  କମୁାର ମହା ି JTV1579622

ପ ୁ /531545 57 92 438ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି JTV1579630
ପ ୁ /531546 56 92 439ଲଳିତ କମୁାର ମହା ି ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ମହା ି JTV1623115
ୀ /531547 54 92 440ସବିତା ମହା ି ସା ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି OR/06/043/052752
ୀ /531548 53 92 441ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା େଲାକନାଥ ମହା ି OR/06/043/052691
ୀ /531549 50 92 442ରାଜଶୀ ମହା ି ସା ସ ୟ କମୁାର ମହା ି JTV1531243

ପ ୁ /531550 50 92 443ଉେମଶ ଚ  ମହା ି ପି େଦେବ ନାଥ ମହା ି JTV1530898
ୀ /531551 50 92 444ପବୀର କମୁାର ମହା ି ପି ଆନ  ବିହାରୀ ମହା ି OR/06/043/096266
ୀ /531552 49 92 445ଆଦଯ୍ରଶୀ ମହା ି ସା ଲଳିତ କମୁାର ମହା ି JTV1623107

ପ ୁ /531553 49 92 446ଚ ଜୀତ େମାହ ି ପି ଅମଲୁଯ୍ କୃ  େମାହ ି YVY1143791
ୀ /531554 48 92 447ସପିୁୟା େମାହ ି ସା ଚ ଜୀତ େମାହ ି YVY1143783

ପ ୁ /531555 48 92 448େସାଦିପ ମହା ି ପି ରବି ନାଥ ମହା ି YVY0707323
ପ ୁ /531556 48 92 449ଦୀତଶ ଚ  ମହା ି ପି େଦେବ  ନାଥ ମହା ି JTV1530914
ୀ /531557 48 92 450ସଂଗୀତା ମହା ି ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି YVY0334557

ପ ୁ /531558 47 92 451େଦବୀପସାଦ ମହା ି ପି ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି YVY0707281
ପ ୁ /531559 46 92 452ଶବି ପସାଦ ମହା ି ପି ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି YVY0707331
ପ ୁ /531560 46 92 453ସ ୀପ ମହା ି ପି ରବି ନାଥ ମହା ି YVY0810127
ପ ୁ /531561 45 92 454ରାଧାକା  ମହା ି ପି ସନାତନ ମହା ି JTV1557164
ପ ୁ /531562 44 92 455ସଯୂଯ୍ର୍ ପକାଶ ମହା ି ପି ଗେଜ  କମୁାର ମହା ି JTV1531250
ୀ /531563 44 92 456ସଦିୁ ା ମହା ି ପି ରବି  ନାଥ ମହା ି JTV2402725

ପ ୁ /531564 44 92 457ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ମହା ି OR/06/043/054622
ୀ /531565 43 92 458ପିୟ ା ମହା ି ସା େସାଦିପ ମହା ି YVY0707364

ପ ୁ /531566 43 92 459ପିୟବତ ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି JTV1530682
ପ ୁ /531567 42 92 460କମୁାର ମହା ି ପି ସଧିୁର କମୁାର ମହା ି JTV1561166
ୀ /531568 42 92 461ଭବାନୀ ମହା ି ପି ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି JTV1637420

ପ ୁ /531569 40 92 462ସମିତ ମହା ି ପି ରବି ନାଥ ମହା ି JTV1579184
ପ ୁ /531570 40 92 463ଅରୁପ କମୁାର ମହା ି ପି ପହାଦ ମହା ି JTV1489343
ପ ୁ /531571 40 92 464ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହା ି ପି ହାଡିବ ୁ ମହା ି JTV1511476
ପ ୁ /531572 40 92 465ଗିରିଜା ନ ନ ମହା ି ପି େସୗଯଯ୍ର୍ ପକାଶ ମହା ି JTV1544113
ପ ୁ /531573 39 92 466ସରପ କମୁାର ମହା ି ପି ସରୁପ ମହା ି JTV1489467
ପ ୁ /531574 39 92 467ସ ିକ ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି JTV1490135
ୀ /531575 38 92 468େଶାଭାମୟୀ ମହା ି ସା ପହାଦ ମହା ି OR/06/043/050500

ପ ୁ /531576 37 92 469ସତଯ୍ପିୟ ମହା ି ପି େସୗଯଯ୍ର୍ ପକାଶ ମହା ି JTV1543966
ପ ୁ /531577 36 92 470ସଂବିତ୍ ମହା ି ପି ଚି  ରଂଜନ ମହା ି JTV2483568
ୀ /531578 36 92 471ଶଭୁଶୀ ମହା ି ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହା ି YVY0964726
ୀ /531579 35 92 472େମାନାଲିସା ମହା ି ସା ଗିରୀଜା ନ ନ ମହା ି YVY0538728
ପ ୁ /531580 35 92 473ସାଗତ ମହା ି ପି ତିଯାମା ର ନ ମହା ି JTV2484038
ପ ୁ /531581 30 92 474ସ ୀପ ମହା ି ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି YVY0693242
ପ ୁ /531582 25 92 475ଲେରନ୍ ମହା ି ପି ଲଲିତ କମୁାର ମହା ି YVY0964882
ୀ /531583 22 92 476ଲି ା େମାହ ି ପି ଲଳିତ କମୁାର େମାହ ି YVY1143106
ୀ /531584 45 92 477ରତନ୍ମ ରୀ ନାୟକ ସା ପଭାକର େଜନା YVY0538595

ପ ୁ /531585 33 92 478ଜୟ  କମୁାର ନାୟକ ପି ରବି  କମୁାର ନାୟକ YVY0538454
ପ ୁ /531586 28 92 479ପଭାତ କମୁାର ନାୟକ ପି ରବି  କମୁାର ନାୟକ YVY0084723
ୀ /531587 21 92 480ପୀୟ ା ନାୟକ ପି ସେ ଷ କମୁାର ନାୟକ YVY1246156
ପ ୁ /531588 59 92 481େବୖକୁ  ନାଥ ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା JTV2485670
ପ ୁ /531589 29 92 482େସୗମଯ୍ େଜଯ୍ାତି ପ ା ପି େବୖକୁ  ନାଥ ପ ା YVY0391227
ୀ /531590 38 92 483ପଜ୍ଞାଶୀ ପରିଡା ସା ଶାବଣ କମୁାର ସାହୁ YVY0538439
ୀ /531591 37 92 484ତନୁଜା ପରିଡ଼ା ସା ସତଯ୍ପୟ ମହା ି YVY1067149
ୀ /531592 50 92 485ସାଥିୟା ଆର୍ ସା ପି ରାମ ରାଜ JTV2483980
ପ ୁ /531593 57 92 486ପି ରାମ ରାଜ ପି େପାଲାନୀ ସାମୀ JTV2483972
ପ ୁ /531594 56 92 487ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବାଲୁ ି  ସାହୁ YVY0538306
ୀ /531595 51 92 488ପସା ି ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0538413
ୀ /531596 50 92 489ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାହୁ YVY0707372
ୀ /531597 46 92 490ଅଂଜଳୀ ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ YVY0538702
ପ ୁ /531598 38 92 491ଶବଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉମିର୍ଳା ସାହୁ YVY0538421
ପ ୁ /531599 38 92 492ଅଭିଜିତ ଷଡ ୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଷଡ ୀ YVY0538801
ୀ /531600 37 92 493ସନ୍ିଗଧାରାଣୀ ଷଡ ୀ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ଷଡ ୀ YVY0538561
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ପ ୁ /531601 33 92 494ଅଭିେଷକ ଷଡ ୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଷଡ ୀ YVY0538819
ୀ /531602 28 92 495ସଂହିତା ସମର୍ପିତା ପି ଲକି୍ଷ ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0538710

ପ ୁ /531603 39 92 496ରମାକା  ଶ ପି ବଂଶୀଧର ଶ JTV2484343
ୀ /531604 39 92 497ପଦା ଶ ସା ରମାକା  ଶ JTV2483626
ୀ /531605 27 92 498ସଂଗୀତା ସପନ୍ାସୀତା ପି ଶରତ କମୁାର ସାହୁ YVY0693275
ୀ /531606 41 92 499ସାଗତିକା ତିପାଠୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ତିପାଠୀ JTV2484988

ପ ୁ /531607 58 92 500ଶରତ ଚ  ତିପାଠୀ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ତିପାଠୀ YVY0693267
ୀ /531608 49 92 501େଲାରା ତିପାଠୀ ସା ଶରତ ଚ  ତିପାଠୀ YVY0693259

ପ ୁ /531609 25 92 502ସତିୃ ପକାଶ ତିପାଠୀ ପି ଶରତ ଚ  ତିପାଠୀ YVY0894311
ପ ୁ /541610 39 92 503ଚି  ର ନ ବାରିକ ପି ବିଚିତାନ  ବାରିକ YVY1101617
ପ ୁ /541611 37 92 504ସତ୍ଯ ର ନ ବାରିକ ପି ସ ିଦାନ  ବାରିକ YVY1101559
ୀ /541612 34 92 505ସେରାଜିନୀ ବାରିକ ସା ରଶି ର ନ ବାରିକ YVY1101583

ପ ୁ /541613 34 92 506ମେନାର ନ ବାରିକ ପି ସ ିଦାନ  ବାରିକ YVY1101542
ୀ /541614 25 92 507ପିୟ ା ବାରିକ ସା ସତଯ୍ ର ନ ବାରିକ YVY1101500

ପ ୁ /541615 25 92 508ପଶା  କମୁାର ବାରିକ ପି େପତିତ ପାବନ ବାରିକ YVY1101575
ୀ /541616 19 92 509ସହୁାନୀ େଚୗଧରୁୀ ପି େଚୗଧରୁୀ ସବୁତ ଘଡାଇ YVY1264415

ପ ୁ /541617 51 92 510େଚୗଧରୁୀ ସବୁତ ଘଡାଇ ପି ବଳରାମ ଘଡାଇ OR/06/043/050769
ୀ /541618 71 92 511ସାବିତି ଘେଡଇ ସା ବଳରାମ ଘେଡଇ OR/06/043/050716
ୀ /541619 47 92 512ସନିୁତା ଘେଡଇ ସା ପେମାଦ େସନାପତି OR/06/043/050717
ୀ /541620 45 92 513ମମତା ଘେଡଇ ସା ସବୁତ ଘେଡଇ JTV2560662

ପ ୁ /541621 44 92 514ସଦିୁତ ଘେଡଇ ପି ବଳରାମ ଘେଡଇ OR/06/043/050715
ୀ /541622 30 92 515ଜେସାଧାରା ପଧାନ ସା ଚି  ର ନ ବାରିକ YVY1101609

ପ ୁ /541623 54 92 516ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ ପି ଭା ର ସାହୁ YVY0538835
ୀ /541624 49 92 517ଶ ଲତା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ YVY0538827
ୀ /541625 27 92 518ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ YVY0779579
ୀ /541626 21 92 519ସଭୁଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି କିେଶାରା କମୁାର ସାଇଁ YVY1101468
ୀ /551627 74 92 520ଶୀମତୀ କମଳା ବିଶାଳ ସା ଯଧିୁ ିର ବିଶାଳ OR/06/043/052708

ପ ୁ /551628 47 92 521ଡ.ମାନସର ନ ବିଶାଳ ପି ଯଧିୁ ିର ବିଶାଳ OR/06/043/050773
ପ ୁ /551629 47 92 522ଶୀ ବିଭାଷ ର ନ ବିଶାଳ ପି ଯଧିୁ ିର ବିଶାଳ OR/06/043/050742
ପ ୁ /551630 38 92 523ବାମେଦବ ବିସ୍ଵାଲ ପି େକୖଲାସ ଚଦ ବିସ୍ଵାଲ YVY1297969
ୀ /551631 67 92 524କମଳିନୀ େଜନା ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଜନା OR/06/043/055405

ପ ୁ /551632 60 92 526ଅଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ବିଶଜିତ େଜନା JTV1579473
ୀ /551633 57 92 527କା ନବାଳା େଜନା ସା ସଦୁଶର୍ନ ହାତୀ JTV1489897
ୀ /551634 55 92 528ଜୟ ି େଜନା ସା ଅଜୟ କମୁାର େଜନା JTV1579481

ପ ୁ /551635 49 92 529ନିର ନ େଜନା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ େଜନା OR/06/043/055406
ୀ /551636 46 92 530ମମତା େଜନା ସା ନିର ନ େଜନା YVY0278838

ପ ୁ /551637 42 92 532ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା ପି ଶ ଷର୍ଣ େଜନା JTV1531045
ପ ୁ /551638 38 92 533ଅସିତ ର ନ େଜନା ପି ଅଜୟ େଜନା JTV2402246
ପ ୁ /551639 36 92 534େସୗମଯ୍ ର ନ େଜନା ପି ଶା ିରାମ େଜନା JTV2484954
ପ ୁ /551640 32 92 535ଅମିତ ରଂଜନ େଜନା ପି ଅଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0183814
ପ ୁ /551641 43 92 536ସାସତ କମୁାର ମହାପାତ - ପ ୁ ିତା ମହାପାତ YVY1297985
ୀ /551642 41 92 537ପଲବୀ ସାମଲ ସା ବିଭାଷର ନ ବିଶାଳ JTV2402535

ପ ୁ /551643 36 92 538ଅଜୟ ସାଇଁ ପି ଭା ର ସାଇଁ JTV2402253
ୀ /561644 54 92 539ଦି ିମୟୀ ଭୂୟଁା ସା ଜୀବେନ ୁ ମହାପାତ YVY0779546
ୀ /561645 71 92 540କିେଶାରୀ େଦବୀ ସା ଶବି ଚରଣ ପ ା YVY0779520
ୀ /561646 55 92 541ଉମିର୍ଳା େଦବୀ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଗୁ ା YVY0334607
ୀ /561647 36 92 542େଯ଼ାଗମାୟା ଧଳ ସା ଅବିନାଶ େଜନା YVY0894261

ପ ୁ /561648 56 92 543ଅେଶାକ କମୁାର ଗୁ ା ପି ରାମ ପସାଦ ଗୁ ା YVY0334599
ପ ୁ /561649 33 92 544ଅଭିେଷକ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଗୁ ା YVY0693556
ପ ୁ /561650 31 92 545ବିଶାଳ ଗୁ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଗୁ ା YVY0334615
ପ ୁ /561651 28 92 546ରାହୁଲ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଗୁ ା YVY0693481
ପ ୁ /561652 67 92 547ମେହ  କମୁାର େଜନା ପି ଗିରିଧାରୀ େଜନା OR/21/146/340330
ପ ୁ /561653 36 92 548ଅବିନାଶ େଜନା ପି ମେହ  କମୁାର େଜନା YVY0894295
ପ ୁ /561654 20 92 549ସଡୁୁପ େଜନା ପି ନେର ନାଥ େଜନା YVY1269083
ପ ୁ /561655 28 92 550ଦୀପ କମୁାର ପି ନେର ନାଥ େଜନା YVY1269109
ପ ୁ /561656 52 92 552ସଲିୁ  କମୁାର ମହା ି ପି ଗଗନ ବିହାରି ମହା ି YVY0334573
ୀ /561657 46 92 553ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ସଲିୁ  କମୁାର ମହା ି YVY0334581
ପ ୁ /561658 47 92 554ଜୀବେନ ୁ ମହାପାତ ପି ଅମିକା ମହାପାତ YVY0779553
ପ ୁ /561659 20 92 555ଏସ ନିଚଲ ବିନୟ ପି ମେନାର ନ ସାସମଲ YVY1269075
ପ ୁ /561660 77 92 556ଶବିଚରଣ ପ ା ପି ଭାଗୀରଥି ପ ା YVY0779538
ପ ୁ /561661 42 92 557ମେନାର ନ ପ ା ପି ଶବି ଚରଣ ପ ା YVY0779512
ୀ /561662 34 92 558ଲି ାମୟୀ ରାଉତ ପି ଶୀଧର ରାଉତ YVY0538843
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ପ ୁ /561663 29 92 559େସୗମଯ୍ ର ନ ରାଉତ ପି ଶୀଧର ରାଉତ YVY0538900
ପ ୁ /561664 53 92 560ମେନାର ନ ସାସମଲ ପି ରାମଚ  ସାସମଲ YVY0693549
ପ ୁ /561665 53 92 561ମେନାର ନ ସାସମଲ ପି ରାମଚଦ ସାସମଲ YVY1269067
ୀ /561666 49 92 562ନମିତା ସାସମଲ ସା ମେନାର ନ ସାସମଲ YVY0693531
ୀ /561667 26 92 563ମନୀଷା ସାସମଲ ପି ମେନାର ନ ସାସମଲ YVY0779561
ୀ /561668 43 92 564ଜୟ ି େସଠି ସା ପିତାମର େସଠି YVY0083964
ୀ /561669 38 92 565ଜୟଶୀ େସଠି ସା ସକୁା  କିେଶାର େସଠୀ YVY0083972
ୀ /561670 33 92 566େଶୖେଳ ି େସଠି ସା ବିଜୟ େସଠି YVY0424036
ୀ /561671 56 92 567କଲଯ୍ାଣି େସଠୀ ସା ସଧୁୀର େସଠୀ OR/06/043/055394
ୀ /561672 54 92 568କବିତା େସଠୀ ସା ତିେଲାଚନ େସଠୀ OR/06/043/004787

ପ ୁ /561673 47 92 569ସଂଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ସଦାଶବି େସଠୀ JTV2483360
ୀ /561674 40 92 570ବି ୁପିୟା େସଠୀ ସା ସଂଜୟ କମୁାର େସଠୀ JTV2484301
ୀ /561675 34 92 571ଇତିଶୀ େସଠୀ ପି ସଧୁୀର ଚ  େସଠୀ JTV2402162
ୀ /561676 39 92 572ସସିୁତା ତିପାଠୀ ସା ମେନାର ନ ପ ା YVY0779504

ପ ୁ /571677 32 92 573ଅନୁରାଗ ନାଥ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାଥ YVY0083998
ପ ୁ /571678 83 92 574ଦିବଯ୍ସିଂହ ସବୁୁ ି ପି େଦାଳ େଗାବି  ସବୁୁ ି JTV1654821
ୀ /571679 42 92 575ଲକ୍ଷୀ କମୁାରୀ ସବୁୁ ି ପି ଦିବଯ୍ସିଂହ ସବୁୁ ି OR/06/043/055448
ୀ /581680 66 92 576େସନ୍ହଲତା ଦାଶ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ YVY0810135
ୀ /581681 66 92 577ସେରାଜିନି ଦାଶ ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ଦାଶ YVY0810143
ୀ /581682 62 92 578େକ୍ଷତମଣୀ ଦାଶ ସା ବୀରବର ଦାଶ OR/06/043/050633

ପ ୁ /581683 57 92 579ବିନୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାଶ YVY0424051
ୀ /581684 50 92 580ଅନୁପମା ଦାଶ ସା ବିନୟ କମୁାର ଦାଶ JTV1566132

ପ ୁ /581685 34 92 581ବିଶ ର ନ ଦାଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ JTV2484939
ୀ /581686 29 92 582ବେଷର୍ େଲାନା ଦାଷ ପି ବିନୟ କମୁାର ଦାଶ YVY0391607
ୀ /581687 71 92 583ମିନତୀ ମହାପାତ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାପାତ JTV1641315
ୀ /581688 60 92 584େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହାପାତ ସା ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ JTV1530617

ପ ୁ /581689 54 92 585ରାେକଶ ମହାପାତ ପି ଭାବଗାହୀ ମହାପାତ YVY1019637
ପ ୁ /581690 49 92 586ଅରୁଣ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅନାମ ଚରଣ ମହାପାତ JTV1701887
ୀ /581691 49 92 587ବାସ ୀ ମହାପାତ ସା ରାେକଶ ମହାପାତ YVY0693804
ୀ /581692 48 92 588ଶଭୁା ମହାପାତ ସା ପତାପ ମହାପାତ JTV1490804

ପ ୁ /581693 47 92 589ରାେଜଶ ମହାପାତ ପି ରବି  ନାଥ ମହାପାତ JTV2483394
ୀ /581694 46 92 590ରୁନୁରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ମହାପାତ JTV1701796
ୀ /581695 46 92 591ସମିତା ମହାପାତ ସା ରାେଜଶ ମହାପାତ JTV2484970

ପ ୁ /581696 45 92 592ପିୟର ନ ମହାପାତ ପି ଅନାମ ଚରଣ ମହାପାତ JTV1701804
ପ ୁ /581697 42 92 593ଅନୂପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଫକିର ମହାପାତ JTV1489905
ପ ୁ /581698 42 92 594ଚିତର ନ ମହାପାତ ପି େଗାବି  ପସାଦ ମହାପାତ JTV1489509
ପ ୁ /581699 41 92 595ପିୟର ନ ମହାପାତ ପି େଗାବି  ପସାଦ ମହାପାତ JTV1490812
ୀ /581700 41 92 596ମିନାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ପିୟ ର ନ ମହାପାତ YVY0964692

ପ ୁ /581701 40 92 597ରିେତଶ ମହାପାତ ପି ରବି ନାଥ ମହାପାତ JTV1620533
ପ ୁ /581702 23 92 598ଦିପକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରାେକଶ ମହାପାତ YVY1019629
ୀ /581703 60 92 599ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ପଦୀପ ନାରାୟଣ ମହାପାତ JTV1530609
ପ ୁ /581704 25 92 600ସାଇ ପତିକ ପି ପଦିପ ନରାୟଣ ମହାପାତ YVY0894097
ପ ୁ /581705 61 92 601ବିଜୟ କମୁାର ରାୟ ପି ମାଧବାନ  ରାୟ YVY0707422
ୀ /581706 56 92 602ଉମା ରାୟ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାୟ YVY0707380

ପ ୁ /581707 43 92 603ଟି  ୁକମୁାର ରାୟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାୟ YVY0707448
ୀ /581708 30 92 604ସ ର୍ ପଭା ସାହୁ ସା ସେୁର ା କମୁାର ସାହୁ YVY1113141

ପ ୁ /581709 27 92 605ହରିଶଚି  ସିଂ ପି କୁ  ସିଂ YVY1019611
ୀ /591710 45 92 606େସୗମଯ୍ା ନାୟକ ସା ଶଭୁାଶଷି ସାଇଁ JTV2484921
ୀ /591711 55 92 607ର ନା ପ ା ସା ରତିକା  ପ ା OR/06/043/052729
ପ ୁ /591712 49 92 608ନେର  ପ ା ପି ବଂଶଧିର ପ ା JTV1489491
ୀ /591713 43 92 609କୁ ଳା ପ ା ସା ଅନୀଲ କମୁାର ପ ା JTV2485621
ପ ୁ /591714 41 92 610ଦିଲିପ କମୁାର ପ ା ପି େଦୖତାରି ଚରଣ ପ ା JTV2560829
ପ ୁ /591715 41 92 611ଅମିୟ କମୁାର ପ ା ପି ନାେଗଶର ପ ା OR/06/043/054746
ୀ /591716 29 92 612େରାଜାଲିନ ପ ା ପି ରତିକା  ପ ା YVY0391615
ପ ୁ /591717 65 92 613ହରିହର ପାତ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପାତ OR/06/043/055238
ପ ୁ /601718 67 92 614ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଇ ପି ଅଜୁର୍ ନ େଭାଇ OR/06/043/072012
ପ ୁ /601719 86 92 615ଖେଗଶର ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/050678
ପ ୁ /601720 85 92 616ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ JTV2484426
ପ ୁ /601721 82 92 617ବିର କିେଶାର ଦାସ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଦାସ JTV1490846
ୀ /601722 81 92 618ନଳିନୀପଭା ଦାସ ସା ଖେଗଶର ଦାସ OR/06/043/050698
ୀ /601723 80 92 619େବୖଜୟ ୀ ଦାସ ସା ବଳଭଦ ପସାଦ ଦାସ OR/06/043/054672
ୀ /601724 75 92 620ମିନତୀ ଦାସ ସା ବିର କିେଶାର ଦାସ JTV1490051
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ୀ /601725 72 92 621ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ OR/06/043/054880
ପ ୁ /601726 68 92 622କମୁଦୁ ଚଂଦ ଦାଶ ଦାଶ ପି ନବ କିେଶାର ଦାସ JTV1555549
ୀ /601727 63 92 623ଚ ିକା ଦାସ ସା ସନାତନ େବେହରା JTV1530542
ୀ /601728 61 92 624ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/412415
ୀ /601729 57 92 625ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା କମୁଦୁ ଚ  ଦାସ JTV1555556

ପ ୁ /601730 56 92 626ଶୀକା  ଦାସ ପି ଖେଗଶର ଦାସ YVY0084038
ପ ୁ /601731 54 92 627ଶଚୀକା  ଦାସ ପି ଖେଗଶର ଦାସ OR/06/043/050669
ପ ୁ /601732 53 92 628ପାଥର୍  ସାରଥୀ ଦାସ ପି ବିରକିେଶାର ଦାସ JTV1530666
ୀ /601733 52 92 629ଶକି୍ତରୂପା ଦାସ ସା ଭାନୁପତାପ ଦାସ JTV2560530
ୀ /601734 52 92 630ଚାରୁଲତା ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YVY0693796

ପ ୁ /601735 51 92 631ସି ାଥର୍  ଶ ର ଦାସ ପି ବିର କିେଶାର ଦାସ JTV1530567
ପ ୁ /601736 51 92 632ରୁଦ ପତାପ ଦାସ ପି ବଲଭଦ ପସାଦ ଦାସ OR/06/043/054674
ୀ /601737 50 92 633ଅ ନା ଦାସ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ JTV1531409
ୀ /601738 50 92 634ପଗତି ଦାସ ସା ସି ର୍ାଥ ସ ର ଦାସ JTV1530575
ୀ /601739 48 92 635ଅନିତା ଦାସ ସା ଶଚୀକା  ଦାସ YVY0810150
ୀ /601740 48 92 636ଇତିଶୀ ଦାସ ସା ପାଥର୍ସାରଥି ଦାସ JTV1530559

ପ ୁ /601741 46 92 637ସତଯ୍ର ନ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ JTV2484947
ୀ /601742 46 92 638ବବିତା ଦାସ ସା ଶୀକା  ଦାସ YVY0579060
ୀ /601743 42 92 639େଦବଦଶର୍ନୀ ଦାସ ପି ଚିତର ନ ଦାସ JTV1489533
ୀ /601744 42 92 640ମିନତୀ ଦାସ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ JTV1544063
ୀ /601745 42 92 641ସଜ୍ଞା ସାଗରିକା ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ JTV2484434
ୀ /601746 41 92 642ଶଭୁସିତା ଦାସ ପି ପଦୀ  ଦାସ JTV1579366

ପ ୁ /601747 41 92 643ସ ୀପ ଦାସ ପି ପଦୀ  କମୁାର ଦାସ JTV1489822
ୀ /601748 40 92 644ବିନତୀ ଦାସ ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି YVY0933473

ପ ୁ /601749 39 92 645ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ JTV1543982
ପ ୁ /601750 39 92 646ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ JTV1556190
ପ ୁ /601751 39 92 647ଓଁ ଶୀ ଦାସ ପି ଛାୟାକା  ଦାସ YVY0833145
ପ ୁ /601752 34 92 648ତାରା ଶ ର ଦାସ ପି ରମାକା  ଦାସ JTV2484897
ୀ /601753 27 92 649ଚିନୟୀ ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YVY0693788

ପ ୁ /601754 26 92 650ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YVY0779496
ପ ୁ /601755 24 92 651ଅଭିନଂଦନ ଦାସ ପି ପସାଂତ କମୁାର ଦାସ YVY1143320
ୀ /601756 70 92 652ବିଦଯ୍ତୁ୍ ପଭା ଦାଶ ସା ନବ କମୁାର ଦାଶ JTV1639285

ପ ୁ /601757 48 92 653ଦିପକ କମୁାର ଦାଶ ପି ନବ କମୁାର ଦାଶ JTV1639277
ୀ /601758 44 92 654ସାଗରୀକା ଦାଶ ସା ଦିପକ କମୁାର ଦାଶ YVY0693754

ପ ୁ /601759 44 92 655ଆେଲାକ କମୁାର ଦାଶ ପି ନବ କମୁାର ଦାଶ YVY0424069
ପ ୁ /601760 42 92 656ବିର  ିନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ବିରବର ଦାଶ JTV1579358
ପ ୁ /601761 40 92 657ପଦୀ  କମୁାର ଦାଶ ପି ନବ କମୁାର ଦାଶ JTV1579226
ପ ୁ /601762 75 92 658ସ ିଦାନ  କର ପି ବୃ ବନ କର YVY0579110
ୀ /601763 68 92 659ସଂ ଯ୍ା କର ସା ସ ିଦାନ  କର YVY0579128
ୀ /601764 54 92 660ତିଳତମା କର ପି ନିତଯ୍ାନ  କର OR/06/043/055274

ପ ୁ /601765 48 92 661ଅୟ ା  କର ପି ସ ିଦାନ  କର JTV1648484
ୀ /601766 40 92 662ପଜ୍ଞ।ଶୀ କର ସା ଆଯା ାଂତା କର YVY1143361

ପ ୁ /601767 39 92 663ଅଭିଳାଷ କର ପି ସ ିଦାନ  କର JTV1649508
ୀ /601768 49 92 664ସକୁା ି ମଦୃ ି ଆ ସା ସରୁଥ ମଦୃ ି ଆ LNT3346921

ପ ୁ /601769 27 92 665ଗରୁୁଚରଣ ମଦୃ ି ଆ ପି ସରୁଥ ମଦୃ ି ଆ YVY0779470
ୀ /601770 68 92 666ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ JTV2485555
ୀ /601771 75 92 667ଭଗବତୀ ପରିଡା ସା ରାମଚ  ସାଇଁ JTV1658574
ୀ /601772 44 92 668ମଧସିୁତା ପତାପ ସା କୃ  ଚ  ପତାପ YVY1218130
ୀ /601773 32 92 669କ ରୁୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି େଯାଗୀରାଜ ରାମ YVY0693762
ପ ୁ /601774 31 92 670ସି ା  ରାଜ ପି େଯାଗିରାଜ ରାମ YVY0693770
ପ ୁ /601775 32 92 671େକ୍ଷତବାସି ସାହୁ ପି େଗୗରହରି ସାହୁ YVY0084053
ପ ୁ /601776 80 92 672ଭାଗଯ୍ଧର ସାଇଁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାଇଁ YVY1217959
ପ ୁ /601777 76 92 673ପଫଲୁ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଇ ମଣି ସାଇଁ JTV1564731
ୀ /601778 75 92 674ଗୀତାଲତା ସାଇଁ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ସାଇଁ YVY1217942
ୀ /601779 69 92 675ଉଷାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାଇଁ JTV1565316
ପ ୁ /601780 52 92 676ଶଭୁାଶୀଷ ସାଇଁ ପି େମାହନ ଚରଣ ସାଇଁ JTV2485282
ପ ୁ /601781 51 92 677ସତିୃକା  ସାଇଁ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ସାଇଁ YVY0579037
ପ ୁ /601782 48 92 678ରଶକିା  ସାଇଁ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ସାଇଁ YVY0579045
ୀ /601783 45 92 679ପାଚୀ ସାଇଁ ସା ସତିୃ କା  ସାଇଁ YVY0579052
ୀ /601784 41 92 680ମମତା ମ ରୀ ସାଇଁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ YVY0084061
ୀ /601785 40 92 681ଶା ିପଭା ସାଇଁ ସା େମାହନ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1489798
ପ ୁ /611786 62 92 682ରବିନାରାୟଣ ଭୂୟଁା ପି ଚାରୁ ଚ  ଭୂୟଁା YVY0538918

29 150/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 47ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /611787 53 92 683ରଶିେରଖା ଭୂୟଁା ସା ରବିନାରାୟଣ ଭୂୟଁା YVY0538926
ୀ /611788 30 92 684ମନିଶା ଭୂୟଁା ପି ରବିନାରାୟଣ ଭୂୟଁା YVY0538934
ୀ /611789 38 92 685ଛବି ଦାଶ ସା ଶକି୍ତ ପସାଦ ଶତପଥୀ YVY0964767

ପ ୁ /611790 61 92 686ପସନନ୍  କମୁାର କାନୁନେଗା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ କାନୁନେଗା OR/06/043/054301
ୀ /611791 55 92 687ନଳିନୀ କାନୁନେଗା ସା ପସନନ୍  କମୁାର କାନୁନେଗା YVY0983924

ପ ୁ /611792 35 92 688ସପନ କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ପସନନ୍  କମୁାର କାନୁନେଗା JTV2484475
ପ ୁ /611793 33 92 689େସୗରଭ କାନୁନେଗା ପି ପସନନ୍  କମୁାର କାନୁନେଗା JTV2484996
ୀ /611794 31 92 690ବଷର୍ା ମିଶ ସା ଶବି ପସାଦ ଶତପଥୀ YVY0964775
ୀ /611795 92 92 691େଶୖଳବାଳା ଶତପଥି ସା େଗାଲଖ ଶତପଥି OR/06/043/055202
ୀ /611796 64 92 692ମ ବୁାଳା ଶତପଥୀ ସା ବୃ ାବନ ଶତପଥୀ OR/06/043/055383

ପ ୁ /611797 62 92 693ଦୁଷ  କମୁାର ଶତପଥି ପି େଗାଲଖ ଶତପଥି OR/06/043/055179
ୀ /611798 60 92 694ଗୀତା ଳି ଶତପଥି ସା ଦୁଷ  ଶତପଥି OR/06/043/055180

ପ ୁ /611799 56 92 695ପଶା  ଶତପଥୀ ପି େଗାଲଖ ଶତପଥୀ YVY0424077
ୀ /611800 54 92 696କଲଯ୍ାଣୀ ଶତପଥୀ ସା ବିେବକାନ  ତିପାଠୀ JTV1556182
ୀ /611801 47 92 697ସବୁତା ଶତପଥି ସା ପଶା  କମୁାର ଶତପଥି YVY0424085

ପ ୁ /611802 44 92 698ସମୁ  କମୁାର ଶତପଥି ପି େଗାଲଖ ଶତପଥି OR/06/043/055201
ପ ୁ /611803 41 92 699ଆଶେୁତାଷ ଶତପଥୀ ପି ବୃଦାବନ ଶତପଥୀ YVY0821587
ପ ୁ /611804 40 92 700ଶକି୍ତ ପସାଦ ଶତପଥି ମା ପଫଲୁ ଶତପଥି JTV1530765
ପ ୁ /611805 38 92 701ଶବିପସାଦ ଶତପଥି ପି ପଫଲୁ ଶତପଥି JTV1530922
ପ ୁ /611806 32 92 702ପିୟୁସ ଶତପଥୀ ପି ଦୁସମ  ଶତପଥୀ YVY0391623
ପ ୁ /611807 31 92 703ପତୀକ ଶତପଥୀ ପି ପସା  କମୁାର ଶତପଥୀ YVY0391631
ପ ୁ /611808 59 92 704ଅଜିତ ସିଂହ ପି ରାମ ଉଜାଗର ସିଂହ JTV2484459
ୀ /611809 57 92 705ମାଧରୁୀ ସିଂହ ସା ଅଜିତ୍ ସିଂହ JTV2484467
ୀ /621810 36 92 706ଆଦିଶୀ ଦାଶ ସା ଚ ନ କମୁାର ପ ା JTV2483808

ପ ୁ /621811 70 92 707ବିଜୟ େକତନ ପ ା ପି ବଂଶୀଧର ପ ା OR/06/043/050625
ୀ /621812 63 92 708ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ପ ା ସା ବିଜୟେକତନ ପ ା OR/06/043/050626

ପ ୁ /621813 53 92 709ସେୁବାଧ କମୁାର ପ ା ପି ବଂଶୀଧର ପ ା YVY0964759
ପ ୁ /621814 52 92 710ପବୀର କମୁାର ପ ା ପି ବଂଶୀଧର ପ ା OR/05/033/292882
ୀ /621815 47 92 711ଭାରତୀ ପ ା ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ପ ା YVY0964643
ୀ /621816 44 92 712ସେୁଲାଚନା ପ ା ସା ପବୀର କମୁାର ପ ା JTV2484707

ପ ୁ /621817 43 92 713ଚ ନ କମୁାର ପ ା ପି ବିଜୟ େକତନ ପ ା JTV1556059
ୀ /621818 42 92 714ଶ ା ଳି ପ ା ପି ବିଜୟ େକତନ ପ ା YVY1019595
ୀ /621819 25 92 715ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପ ା ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ପ ା YVY0964650

ପ ୁ /621820 23 92 716ରାଧାମାଧବ ପ ା ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ପ ା YVY1019603
ପ ୁ /621821 44 92 717ଦୀପକ ପଧାନ ପି ଉଦୟ ନାଥ ପଧାନ YVY1019587
ୀ /631822 48 92 718କ ନା େବେହରା ସା ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ JTV1531052
ୀ /631823 35 92 720ମ ାକିନୀ େଗାେଗାଇ ସା ତନୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0538959

ପ ୁ /631824 59 92 721ପତଯ୍ସୁ କମୁାର ମହା ି ପି ସାଧ ୁଚରଣ ମହା ି YVY1143296
ୀ /631825 52 92 722ଦି ୀ ମହା ି ସା ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ମହ। ି YVY1143262

ପ ୁ /631826 77 92 723ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି ଯଦୁନାଥ ନାୟକ YVY0983932
ପ ୁ /631827 76 92 724ରାେଜ  ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ JTV1531169
ୀ /631828 70 92 725କମୁାରୀ ନାୟକ ସା ରାେଜ  ନାୟକ JTV1489541
ୀ /631829 69 92 726ଚପଳା ନାୟକ ସା ଭା ର ନାୟକ JTV1579317

ପ ୁ /631830 66 92 727କୃପାସି ୁ ନାୟକ ପି ମେହଶର ନାୟକ OR/06/043/055606
ୀ /631831 62 92 728ସ ର୍ଲତା ନାୟକ ସା କୃପାସି ୁ ନାୟକ OR/06/043/055401
ୀ /631832 60 92 729କନକଲତା ନାୟକ ସା ଶରତ କମୁାର ନାୟକ OR/06/043/054359
ୀ /631833 52 92 730ବିନିତା ନାୟକ ସା ଧେନଶର ନାୟକ OR/06/043/055223

ପ ୁ /631834 52 92 731ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାେଜ  ନାୟକ JTV1531060
ୀ /631835 52 92 732ମାଳତୀଲତା ନାୟକ ସା ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ JTV1544006
ପ ୁ /631836 49 92 733ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ଭା ର ନାୟକ JTV1579309
ପ ୁ /631837 47 92 734ଶଶକିା  ନାୟକ ପି କା ିର୍କ ଚ  ନାୟକ JTV1489913
ପ ୁ /631838 47 92 735ଗିରିଶ ଚ  ନାୟକ ପି ପଦେଲାଚନ ନାୟକ OR/06/043/500474
ପ ୁ /631839 46 92 736ସମିତ େକଶରୀ ନାୟକ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାୟକ JTV1579432
ୀ /631840 45 92 737ନିଲିମା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ JTV1489368
ୀ /631841 45 92 738ବୀଣାପାଣି ନାୟକ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାୟକ JTV1557784
ପ ୁ /631842 45 92 739ସଧୁୀର କମୁାର ନାୟକ ପି ମିଛନ ଚରଣ ନାୟକ YVY0693507
ପ ୁ /631843 42 92 740େଗୗତମ ନାୟକ ପି ପଦେଲାଚନ ନାୟକ JTV1544170
ୀ /631844 41 92 741ଅନସୟୂା ନାୟକ ସା େଗୗତମ ନାୟକ JTV2483949
ପ ୁ /631845 39 92 742ତନୟ କମୁାର ନାୟକ ପି କପୃାସି ୁ ନାୟକ JTV1489475
ପ ୁ /631846 32 92 743ଜେନଜୟ ନାୟକ ପି କପୃାସି ୁ ନାୟକ JTV2483501
ପ ୁ /631847 30 92 744ସତଯ୍ବତ ନାୟକ ପି ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0693747
ୀ /631848 29 92 745ମମତା ନାୟକ ପି ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0693739
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ୀ /631849 34 92 746େନହା ପରଶରାମପରିୁଆ ସା ରାେକଶ ପରଶରାମପରିୁଆ YVY0334664
ପ ୁ /631850 48 92 747ସତଯ୍ବାଦୀ ପଧାନ ପି େଦବରାଳ ପଧାନ YVY0084749
ୀ /631851 33 92 748ଅନୂସୟା ପଧାନ ସା ସତଯ୍ବାଦୀ ପଧାନ YVY0334656

ପ ୁ /631852 76 92 749ଵୀମଲ କମୁାର ପରସାମପରିୂଆ ପି ଶଯ୍ାମଲାଲ ପଶ ୁର୍ରାମ ପରିୁଆ YVY0183822
ୀ /631853 70 92 750ସେୁଲାଚନା େଦବୀ ପଶ ୁର୍ରାମ ପରିୁ ସା ବିମଲ କମୁାର ପଶ ୁର୍ରାମ ପରିୁଆ YVY0183830
ୀ /631854 47 92 751ପ ୁ ା ପଶ ୁର୍ରାମ ପରିୁଆ ସା ମେୁକଶ କମୁାର ପଶ ୁର୍ରାମ ପରିୁଆ YVY0183863

ପ ୁ /631855 40 92 752ରାେକଶ କମୁାର ପଶ ୁର୍ରାମ ପରିୁଆ ପି ବିମଲ କମୁାର ପଶ ୁର୍ରାମ ପରିୁଆ YVY0183848
ପ ୁ /631856 80 92 753ଦାେମାଦର ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ରାଉତ YVY0894113
ପ ୁ /631857 41 92 754େଦବାଶଷି ରାଉତ ପି ମଧସୁଦୂନ ରାଉତ JTV2485241
ୀ /631858 35 92 755େସାନାଲୀ ସରିତା ମହା ି ସା ଆକାଶ ଭୂୟଁା YVY1218122

ପ ୁ /631859 30 92 756ଚିଦାନ  ତରାଇ ପି ଗ ବର୍  ଚରଣ ତରାଇ YVY0538967
ୀ /641860 38 92 757ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ରାଉତ ସା ସତଯ୍ର ନ ଦାସ YVY0693499
ୀ /651861 30 92 758ମଧସିୁତା େହାତା ସା ମିଲନ କମୁାର ସତପଥି YVY1143890

ପ ୁ /651862 49 92 759ନିମାଇ ଁଚରଣ ମାଝି ପି ଜୟରାମ ମାଝି JTV1531813
ପ ୁ /661863 54 92 760ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ରସାନ  ନାୟକ OR/06/043/050647
ୀ /671864 52 92 761ନିରୁପମା ମହାରଣା ସା ସବୁାସ ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/050675

ପ ୁ /671865 46 92 762ଶରତ ଚ  ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ JTV2402519
ୀ /671866 54 92 763େଧାବଣୀ ପଧାନ ସା ଉଦୟ ପଧାନ YVY0084756

ପ ୁ /671867 50 92 764ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/054653
ୀ /671868 46 92 765ରୀନା ସାହୁ ସା ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ YVY0084152
ୀ /671869 40 92 766ରଶୀେରଖା ସାହୁ ସା ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ YVY0334706
ୀ /671870 61 92 767େଶୖଳବାଳା ସାହୁ ସା ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/043/052617
ୀ /671871 60 92 768ସରସତୀ ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/054655

ପ ୁ /671872 54 92 769ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YVY0707174
ୀ /671873 50 92 770ସ ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଆଦିକ  ସାହୁ JTV1579556
ୀ /671874 44 92 771ରୀନା ସାହୁ ସା ଶବି ପସାଦ ସାହୁ JTV1490077

ପ ୁ /671875 42 92 772ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଡମରୁଧର ସାହୁ JTV1544253
ପ ୁ /671876 41 92 773ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ JTV1579291
ପ ୁ /671877 39 92 774ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଡମରୁଧର ସାହୁ JTV1530443
ପ ୁ /671878 39 92 775ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ JTV1530468
ୀ /671879 51 92 776କବିତା ସାମ ରାୟ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ YVY0707398

ପ ୁ /681880 53 92 777ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ ସାହୁ ପି େକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV1660711
ପ ୁ /691881 57 92 778ବଳରାମ େବେହରା ପି େବ  େବେହରା JTV2485274
ପ ୁ /691882 69 92 779ଗ ାଧର ବିଶାଳ ପି ନିଶାମଣି ବିଶାଳ YVY0183889
ୀ /691883 68 92 780େଜଯ୍ା ାରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ଗ ାଧର ବିଶାଳ YVY0183871
ୀ /691884 34 92 781ଅରୁ ତି ବିଶାଳ ପି ଗ ାଧର ବିଶାଳ YVY0183905

ପ ୁ /691885 32 92 782େସୗମଯ୍ର ନ ବିଶାଳ ପି ଗ ାଧର ବିଶାଳ YVY0183897
ପ ୁ /691886 33 92 783ଚ କା  ରାଉତରାୟ ପି ପେବାଧ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0334722
ପ ୁ /691887 43 92 784ବିପ କା  ରାଉତରାୟ ପି ପେବାଧ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0084202
ୀ /691888 37 92 785ପିୟମଦା ରାଉତରାୟ ସା ବିପବ କା  ରାଉତରାୟ YVY0334714
ୀ /691889 34 92 786ରଶିତା ରାଉତରାୟ ପି ପେବାଧ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0084186
ପ ୁ /691890 80 92 787େକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ JTV1554864
ୀ /691891 47 92 788େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ସାହୁ ସା ରେମଶଚ  ସାହୁ JTV2403053

ପ ୁ /691892 44 92 789ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉ ମ ଚରଣ ସାହୁ JTV2560738
ପ ୁ /691893 44 92 790ବିଶଜିତ୍ ସାହୁ ପି େକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV1634252
ୀ /691894 42 92 791ସପନ୍ାଶୀ ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ JTV2402378

ପ ୁ /691895 40 92 792ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ JTV1557156
ୀ /691896 81 92 793ଶଭୁଦା ସାହୁ ସା କିେଶାର ଚ  ସାହୁ JTV1531177

ପ ୁ /691897 77 92 794ପ ାନନ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ JTV1557230
ୀ /691898 70 92 795ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ପ ାନନ ସାହୁ JTV1561729
ୀ /691899 66 92 796ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ JTV1557370
ପ ୁ /691900 58 92 797ରଶୀର ନ ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାହୁ JTV1531185
ୀ /691901 55 92 798ଡଃ. ରିତା ସାହୁ ପି େକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV1554880
ପ ୁ /691902 50 92 799ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ମନୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV1530674
ପ ୁ /691903 50 92 800ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଟାଧର ସାହୁ OR/06/043/050751
ୀ /691904 49 92 801େସାମଯ୍ଶୀ ସାହୁ ସା ରଶିର ନ ସାହୁ JTV1531433
ପ ୁ /691905 43 92 802ଗ ାଧର ସାହୁ ପି ଗେଜ  ସାହୁ JTV1557537
ପ ୁ /691906 41 92 803ସ ୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ JTV1557222
ୀ /691907 40 92 804ରଶେିରଖା ସାହୁ ସା ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ YVY0084194
ୀ /701908 86 92 805ମେହ  କାଉର ସା ମେହ  ସିଂ YVY0084244
ୀ /701909 48 92 806ବିେରଂଦ େକୗର ସା କନ୍ଵଲଜୀତ ସିଂହ YVY0084269
ୀ /701910 44 92 807ରଶେିରଖା ମିଶ ସା ଅସୀତ କମୁାର ନ YVY0183913

31 150/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 47ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /701911 80 92 808ମ ରୁାଣୀ ନ ସା ନବକମୁାର ନ OR/06/043/054990
ପ ୁ /701912 70 92 809ନିର ନ ନ ପି ପଦଲାଭ ନ YVY0084236
ୀ /701913 65 92 810ମ ଭୁାରତୀ ନ ପି ନିର ନ ନ OR/06/043/005414

ପ ୁ /701914 50 92 812ନିଶଥି କମୁାର ନ ପି ନବ କମୁାର ନ YVY0693713
ପ ୁ /701915 46 92 813ନିହାର ର ନ ନ ପି ନିର ନ ନ JTV1489244
ପ ୁ /701916 40 92 814ନିଶା  ର ନ ନ ପି ନିର ନ ନ JTV1489251
ପ ୁ /701917 44 92 815ଅବିନାସ ସିଂ ପି ମେହ  ସିଂ YVY0084251
ପ ୁ /701918 54 92 816କଣୱାଲଜିତ ସିଂ ପି ମେହ  ସିଂ YVY0084277
ୀ /701919 45 92 817ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ଶକୁ ସା ନିଶଥି କମୁାର ନ YVY0817114
ୀ /711920 49 92 818ହରବି ର କାଉର ସା ରାେଜଶ ପାୱଲ ସିଂ YVY0084285

ପ ୁ /711921 52 92 819ରାେଜଶ ପାୱଲ ସିଂ ପି ମେହ  ସିଂ YVY0084293
ୀ /721922 65 92 820ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ଶମନୁାଥ େବେହରା JTV1489483
ୀ /721923 59 92 821କବିତା େବେହରା ସା ଚି ର ନ େବେହରା JTV1579739
ୀ /721924 58 92 822େସାହାଗିନୀ େବେହରା ସା େକୖଳାଶ ଚ  ଦଳାଇ JTV1561059

ପ ୁ /721925 44 92 823ଶଭୁାସଂୁ େଶଖର େବେହରା ପି ଶମନୁାଥ େବେହରା JTV1490101
ୀ /721926 42 92 824ସେରାଜିନି େବେହରା ସା ଶଭୁାସଂୁ େବେହରା JTV1490093

ପ ୁ /721927 31 92 825ସାଗର େବେହରା ପି ଚି ର ନ େବେହରା YVY0334730
ପ ୁ /721928 33 92 826େଗୗର  ଚରଣ ଦାସ ପି ଅଜୟ ଦାସ YVY1067131
ପ ୁ /721929 53 92 827କିେଶାର କମୁାର ନାୟକ ପି ପିତାମର ନାୟକ YVY0829234
ୀ /721930 52 92 828ମମତା ନାୟକ ସା କିେଶାର କମୁାର ନାୟକ YVY0829143

ପ ୁ /721931 56 92 829ଜାନକୀ ବଲଭ ଶତପଥୀ ପି ହେରକୃ  ଶତପଥୀ JTV2560761
ୀ /721932 52 92 830ଚ କା ି ଶତପଥି ସା ଯାନକୀ ବଲଭ ଶତପଥି JTV2484137
ୀ /721933 33 92 831ଦି ିମୟୀ ଶତପଥି ପି ଯାନକୀ ବଲଭ ଶତପଥି JTV2484129

ପ ୁ /731934 65 92 832ରମାକା  ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ OR/06/043/052614
ୀ /741935 42 92 833ନିେବଦିତା ପଧାନ ସା ସତଯ୍ଜିତ ପଧାନ JTV2484871
ୀ /741936 39 92 834ପିତୀପିୟ ଦଶ ିର୍ନୀ ପଧାନ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପଧାନ JTV2485100

ପ ୁ /741937 38 92 835ସତଯ୍ ଭୂଷଣ ପଧାନ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପଧାନ JTV2485225
ପ ୁ /741938 37 92 836ଶା ି ଭୂଷଣ ପଧାନ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପଧାନ JTV2485175
ପ ୁ /741939 79 92 837ହେରକୃ  ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ JTV1531086
ୀ /741940 72 92 838ସରସତୀ ପଧାନ ସା ହେରକୃ  ପଧାନ JTV1489889
ୀ /741941 66 92 839ଅନୁସୟୂା ପଧାନ ସା େଚୗଧରୁୀ ପଧାନ JTV1530823
ୀ /741942 62 92 840ଅନୁପମା ପଧାନ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପଧାନ OR/06/043/055341

ପ ୁ /741943 41 92 841ସତଯ୍ଜିତ ପଧାନ ପି ହେରକୃ  ପଧାନ JTV1489459
ୀ /751944 40 92 842ପଜ୍ଞା ପିୟଦଶର୍ନୀ ପଧାନ ପି େଚୗଧରୁୀ ପଧାନ JTV1530815

ପ ୁ /761945 49 92 843ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ଈଶର ଚଦ େଜନା YVY1246198
ୀ /761946 45 92 844ରାଧାରାଣୀ େଜନା ସା ମେନାଜ କମୁାର େଜନା YVY1246206
ୀ /761947 21 92 845ଇ ିତା େଜନା ପି ମେନାଜ କମୁାର େଜନା YVY1246164
ୀ /761948 29 92 846ଭାବନା ପଧାନ ପି ରଣଜିତ ପଧାନ YVY0391268
ୀ /761949 21 92 847ସଞନା ପଧାନ ପି ରଣଜିତ୍ ପଧାନ YVY1246172

ପ ୁ /761950 60 92 848ରଂଜିତ ପଧାନ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ପଧାନ JTV1560341
ପ ୁ /761951 55 92 849ରବି  କମୁାର ପଧାନ ପି ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ପଧାନ JTV1521319
ପ ୁ /761952 52 92 850ସରୁଜିତ ପଧାନ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପଧାନ JTV1560184
ୀ /761953 45 92 851ଶମିର୍ ା ପଧାନ ସା ରବି  କମୁାର ପଧାନ JTV1521327

ପ ୁ /771954 72 92 852ରାମେଚତ୍ ସିଂହ ପି ଖରପତି ସିଂହ JTV1555671
ୀ /771955 67 92 853ଧନପତି ସିଂହ ସା ରାମେଚତ ସିଂହ JTV2485498

ପ ୁ /771956 61 92 854ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ ପି ନିର ନ ସିଂହ JTV1544154
ୀ /771957 56 92 855ରାଜଲକ୍ଷୀ ସିଂହ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ JTV1544139
ୀ /771958 40 92 856ପନୁମ ସିଂହ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ସିଂହ ସାମ JTV1558162
ୀ /771959 38 92 857ନୀଲମ ସିଂହ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ସିଂହ JTV1579606
ପ ୁ /771960 32 92 858ବିଶ ର ନ ସିଂହ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ YVY0084319
ପ ୁ /771961 42 92 859ସଂଜିବ କମୁାର ସିଂହ ପି ରାମେଚତ ସିଂହ JTV2484780
ୀ /771962 36 92 860ସନିୁତା ସିଂହ ପି ରାମେତଜ ସିଂହ JTV2484152
ୀ /781963 51 92 861ସଷୁମା ନାୟକ ସା କାଳି ଚରଣ ନାୟକ JTV2484525
ପ ୁ /791964 37 92 862ରଶୀରଂଜନ ଆଏଚ ପି ଅଚଯ୍ତୁା ନ  ଆଏଚ JTV2402204
ପ ୁ /791965 43 92 863ସସିତା ଦାସ ପି ରାଇଚା  ଦାସ YVY0314328
ୀ /791966 43 92 864ସକୁା ି ଦାଶ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦାଶ JTV2402709
ପ ୁ /791967 36 92 865ସବୁତ କମୁାର ଦାଶ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଦାଶ JTV2402717
ୀ /791968 50 92 866ବିକମ କିେଶାରୀ ପ ା ସା ବାଉରୀ ବଂଧ ୁପ ା JTV2402832
ପ ୁ /801969 61 92 867ଅଚଯ୍ତୁା ନ  ଆଏଚ ପି ମାଧବା ନ  ଆଏଚ OR/06/043/050680
ୀ /801970 54 92 868ସ ଦ ଆଏଚ ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  ଆଏଚ OR/06/043/052657
ପ ୁ /801971 72 92 869କୃ ଚ  ଆଇଚ ପି ପଦନାଭ ଆଇଚ OR/06/043/055531
ୀ /801972 64 92 870େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ଆଇଚି ପି ପଦଚରଣ ସିଂ OR/06/043/055530
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1

ପ ୁ /801973 38 92 871ଶକି୍ତ ଆଶର୍ୀବାଦ ପି କୃ  ଚ  ଆଇଚ YVY0538983
ପ ୁ /801974 40 92 872ରାେକଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ରାଇଚରଣ ରାଉତ YVY0539056
ୀ /801975 38 92 873ଅନିତା ରାଉତ ସା ରାେକଶ କମୁାର ରାଉତ YVY0538991
ୀ /811976 41 92 874ମାନସୀ ଦାସ ପି ବଜବ ୁ େଜନା YVY0391664

ପ ୁ /811977 77 92 875ରଘନୁାଥ େଜନା ପି ପଦନାଭ େଜନା YVY0391706
ୀ /811978 72 92 876ଶକୁ ଳା େଜନା ସା ରଘନୁାଥ େଜନା YVY0391698

ପ ୁ /811979 49 92 877ଭକ୍ତବ ୁ େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା YVY0391714
ପ ୁ /811980 44 92 878ବଜବ ୁ େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା YVY0391672
ପ ୁ /811981 42 92 879ଆ ର୍ବ ୁ େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା YVY0391656
ୀ /811982 44 92 880ବନଦିତା ନାୟକ ସା ଭକ୍ତବ ୁ େଜନା YVY0391680
ୀ /811983 44 92 881ବ ିତା ନାୟକ ସା ଭକ୍ତବ ୁ େଜନା YVY1246214

ପ ୁ /811984 56 92 882ବିଭୁପଦ ସାମ ରାୟ ପି େଗାବି  ଚ  ସାମ ରାୟ JTV2402899
ୀ /811985 52 92 883ମିନତି ସାମ ରାୟ ସା ବିଭୁପଦ ସାମ ରାୟ JTV2402212
ୀ /811986 34 92 884େରାଜଲୀନ ସାଇଁ ପି ଆ ର୍ବଂଧ ୁେଜନା YVY1231364

ପ ୁ /821987 37 92 885ସବଯ୍ସାଚୀ ଦାସ ପି ଚ ି ପସାଦ ଦାସ JTV2484392
ପ ୁ /821988 49 92 886ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହାଣି ପି ଅନ  ଚରଣ ସାହାଣି JTV2485092
ପ ୁ /831989 70 92 887ପକାଶ ଚ  ମହା ି ପି ବଟକୃ  ମହା ି JTV2484962
ୀ /841990 44 92 888ସସିତା ନାୟକ ସା ଅରୁଣକମୁାର ନାୟକ YVY0084335

ପ ୁ /841991 39 92 889କନୁା ନାୟକ ପି ରୁଷିବର ନାୟକ JTV2483782
ୀ /851992 54 92 890ସି ଏଚ ଧନଲକି୍ଷ ସା ସି ଏଚ ୟାରାୟା YVY0084772

ପ ୁ /851993 22 92 891ରାେଜଶ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YVY1101708
ପ ୁ /851994 35 92 892ସି ଏଚ୍ ରାମା ରାଓ ପି ସି ଏଚ୍ ଆରିୟା JTV2485084
ପ ୁ /851995 68 92 893ସି ଏଚ୍ ୟାରିୟା ପି ସି ଏଚ୍ ନରସିଂମ JTV2484400
ୀ /861996 42 92 894ଏମ କମଳା ସା ଏମ ଭବାନି ପସାଦ YVY0084368
ୀ /861997 73 92 895ଏମ୍ ଆଦିଲକ୍ଷୀ ସା ଏମ୍ ଶବିାଜୀ YVY0084350
ୀ /861998 38 92 896ଇତିଶୀ ମହା ି ସା ସଶୁୀଲ କମୁାର ମହା ି YVY0964783

ପ ୁ /861999 47 92 897ଏମ୍ ଭବାନୀ ପସାଦ ପି ଏମ୍ ଶବିାଜୀ JTV2483998
ପ ୁ /862000 74 92 898ଏମ୍ ଶବିାଜୀ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ଏମ୍ YVY0084343
ପ ୁ /872001 64 92 899କମଳାକା  ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ JTV2485126
ୀ /872002 58 92 900ହରପିୟା ସାହୁ ସା କମଳାକା  ସାହୁ JTV2484368
ୀ /872003 32 92 901ସପିୁୟା ସାହୁ ପି କମଳାକା  ସାହୁ JTV2485035

ପ ୁ /892004 54 92 902ପ ଜ କମୁାର ବଳ ପି ନିର ନ ବଳ JTV2485050
ୀ /892005 52 92 903ଉବର୍ ଶ ିବଳ ସା ପ ଜ କମୁାର ବଳ JTV2485068

ପ ୁ /892006 47 92 904ପଦି  କମୁାର ବଳ ପି ତିେଲାଚନ ବଳ YVY0424093
ୀ /892007 44 92 905ମାନସୀ ବଳ ସା ପଦି  କମୁାର ବଳ YVY0424119
ୀ /892008 26 92 906ପ ାପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ବଳ ପି ପ ଜ କମୁାର ବଳ YVY0894105
ୀ /892009 39 92 907ସି.ଏଚ. ଚ ମା ସା ସି .ଏଚ. ରାମା ରାଓ YVY0084780

ପ ୁ /902010 32 92 908ରଂଜିତ ପସାଦ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପସାଦ YVY0693028
ୀ /902011 27 92 909ରଚନା ପସାଦ ପି ଶବି ସଂକର ପସାଦ YVY0693010

ପ ୁ /912012 47 92 910କିେଶାର କମୁାର ଦାସ ପି ନେର  ନାଥ ଦାସ YVY0539064
ପ ୁ /912013 43 92 911ସ ିପ ମହା ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି YVY0084384
ପ ୁ /912014 63 92 912ଶବି ଶ ର ପସାଦ ପି େଚତନ ଲାଲା ପସାଦ YVY0204966
ୀ /912015 55 92 913ମମତା ପସାଦ ସା ଶବି ଶ ର ପସାଦ JTV2483659

ପ ୁ /912016 28 92 914ଶୀତଲ ପସାଦ ପି ଶବି ଶ ର ପସାଦ YVY0539072
ପ ୁ /912017 40 92 915ନୃସିଂହ ଚରଣ ରାଉତ ପି ଭମର ବର ରାଉତ YVY0084392
ପ ୁ /912018 27 92 916ରଜତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YVY0693036
ପ ୁ /922019 46 92 917ପଶା  ର ନ ମିଶ ପି ନଟବର ମିଶ JTV2484095
ୀ /922020 43 92 918ସାଇସିତା ମିଶ ସା ପଶା  କମୁାର ମିଶ JTV2483824
ୀ /922021 42 92 919ସତିୃେରଖା ରାଉତ ସା େଦବାଶଷି ସାଇଁ YVY1218106
ପ ୁ /932022 74 92 920ନିତଯ୍ାନ  େବଉରା ପି ଅନ  ଚରଣ େବଉରା JTV2485472
ୀ /932023 64 92 921େଜଯ୍ା ନ୍ା େବଉରା ସା ନିତଯ୍ାନ  େବଉରା JTV2484418
ୀ /932024 38 92 922ଦୀ ିେରଖା େବଉରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବଉରା JTV2485480
ପ ୁ /942025 49 92 923େଗାବି  ଚ  େବେହରା ପି ମଥରୁୀ େବେହରା YVY0391730
ପ ୁ /942026 38 92 924େଭ ଟ ରାଓ େଗାଲା ପି ରମଣିୟା େଗାଲା JTV2483766
ୀ /942027 55 92 925କୁ ଲା ନାେଗଶରୀ ସା କୁ ଲା ଲକ୍ଷୀ ନରେସୖୟାଃ JTV2485191
ପ ୁ /942028 60 92 926କୁ ଲା ଲକ୍ଷୀ ନରେସୖୟାଃ ପି କୁ ଲା ନରସିମହାୟାଃ JTV2485324
ପ ୁ /942029 56 92 927ଭୂବନାନ  ଶତପଥୀ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଶତପଥୀ YVY0391722
ପ ୁ /952030 32 92 928ଅଭିନାଶ େଚୗଧରୁୀ କୁ ଲା ପି ଲକ୍ଷି ନରେସୖୟାଃ କୁ ଲା JTV2485001
ପ ୁ /952031 34 92 929ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ରାୟ ପି ଯଧିୁ ିର ରାୟ JTV2484319
ୀ /952032 29 92 930କି ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ସୀତାକା  ସାହୁ YVY1246222
ପ ୁ /952033 37 92 931ସୀତାକା  ସାହୁ ପି କମଳାକା  ସାହୁ JTV2485399
ପ ୁ /972034 25 92 932ସମିତ କମୁାର ପ ା ପି ବସ  କମୁାର ପ ା YVY1101377

33 150/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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1

ୀ /992035 31 92 933ବଭଲିନ େକୗର ସା ଯଶବିର ସିଂ YVY0964833
ପ ୁ /992036 34 92 934ଯଶବିର ସିଂ ପି ଜଗତାର ସିଂ YVY0964841
ୀ /1002037 37 92 935ରାଜଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY0693044

ପ ୁ /1002038 63 92 936ରତନ୍ ାକର ମହା ି ପି ଆଦିକ  ମହା ି YVY0579102
ୀ /1012039 48 92 937ସିଥା ଧଳ ସା ରାେଜ  ପସାଦ ଧଳ YVY0698233

ପ ୁ /PLOT NO 12040 20 92 938େସୗରଵ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଗିରୀଶ ଚଂଦ ତିପାଠୀ YVY1235597
ପ ୁ /1032041 57 92 939କୃଶନା ଚଂଦ ପଧାନ ପି ସି  ପଧାନ YVY1101633
ୀ /1032042 52 92 940ବିରଳା ପଧାନ ସା କୃଶନା ଚଂଦ ପଧାନ YVY1101641
ୀ /1042043 36 92 941େଶଫାଳିକା ଧୀର ସା ରାଜ କମୁାର ପଧାନ YVY0693069
ୀ /1042044 32 92 942ସନୂୀ ଏନ କମୁାରୀ ସା ଅଜୟ କମୁାର YVY1101690

ପ ୁ /1042045 34 92 943ଅଜୟ କମୁାର ପି ଚଂଦ କିେଶାର ମାହ୍େଟା YVY1101732
ପ ୁ /1042046 55 92 944େଗାେଲଖ ଚ  େଲ ା ପି ଆଦିକ  େଲ ା YVY0579078
ୀ /1042047 52 92 945ସଲିଳା େଲ ା ସା େଗାେଲଖ େଲ ା YVY0579086
ୀ /1042048 33 92 946ସଷୁମା େଲ ା ପି େଗାେଲଖ ଚ  େଲ ା YVY0334789
ୀ /1042049 31 92 947ସନିୁମା େଲ ା ପି େଗାେଲଖ ଚ  େଲ ା YVY0334763

ପ ୁ /1042050 27 92 948ମେହଶର େଲ ା ପି େଗାେଲଖ ଚ  େଲ ା YVY0779454
ୀ /1042051 33 92 949ଲିପିକା ନାୟକ ସା ରାଣାପତାପ ପଧାନ YVY0779462

ପ ୁ /1042052 69 92 950ସେୁର  ନାଥ ପଧାନ ପି ଶତୃଘନ ପଧାନ YVY0693077
ୀ /1042053 53 92 951ସୀମାରାଣୀ ପଧାନ ସା ସେୁର  ନାଥ ପଧାନ YVY0693051

ପ ୁ /1042054 41 92 952ରାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ସେୁର  ନାଥ ପଧାନ YVY0693093
ପ ୁ /1042055 39 92 953ରାଣା ପତାପ ପଧାନ ପି ସେୁର  ନାଥ ପଧାନ YVY0693085
ପ ୁ /1042056 20 92 954େଚତନା ସାହୁ ମା ଚଦିକା ସାହୁ YVY1297977
ୀ /1062057 37 92 955ଲିତା ନାୟକ ସା ବରଦା ପଶନନ୍  ନାୟକ YVY0810168

ପ ୁ /1062058 21 92 956ଆଶଷି କମୁାର ସାଇଁ ପି ଇ ମଣି ସାଇଁ YVY1101419
ୀ /1102059 33 92 957ଅ ର୍ନା ପ ା ପି ଚି ର ନ ପ ା YVY0707356
ୀ /PLOT NO -2060 23 92 958ଅଫ୍ସାନା ବିବୀ ସା େଶଖ ସ ି YVY1300003

ପ ୁ /1142061 21 92 959ସରୂଜ େବରା - ଦୁଲାଲ େବରା YVY1297993
ୀ /1172062 51 92 960ନିେବଦିତା େଜଯ୍ାତି ପାଢି ସା ଆେଲାକ କମୁାର ପାଢି YVY0829184

ପ ୁ /1172063 66 92 961ନୃସିଂହ ଚରଣ ଷଡ ୀ ପି ମରୁଲୀଧର ଷଡ ୀ YVY0538579
ପ ୁ /1182064 79 92 962ପେମାଦ ଚ  ସାମ ରାୟ ପି ବଂଶୀଧର ସାମ ରାୟ YVY0576728
ୀ /1182065 68 92 963ରତନ୍ ାପଭା ସାମ ରାୟ ସା ପେମାଦ ଚ  ସାମ ରାୟ YVY0576710

ପ ୁ /1182066 50 92 964ଶକି୍ତ ସରୁପ ସାମ ରାୟ ପି ପେମାଦ ଚ  ସାମ ରାୟ YVY0576744
ୀ /1182067 44 92 965େମୗସମୁୀ ସାମ ରାୟ ସା ଶକି୍ତ ସରୁପ ସାମ ରାୟ YVY0576736
ୀ /1192068 43 92 966ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ଅଜୟ ସାହୁ YVY0693697
ୀ /1212069 50 92 967ପୀତିଧାରା ପରିଜା ପି ଧୁବ ଚରଣ ପରିଜା YVY0693424

ପ ୁ /1572070 31 92 968େଗାରା ା େବେହରା ପି ପଦେଲାଚନ େବେହରା YVY0821553
ୀ /1572071 43 92 969ଦଶମା ଯାରକିଆ ସା ଲକ୍ଷୀ ଯାରକିଆ YVY0821611
ୀ /1572072 37 92 970ର ିତା କର ସା ନିରୁପମା ମହା ି YVY0821595

ପ ୁ /1572073 69 92 971ନରସିଂହ ଚରଣ ମହା ି ପି ମ ୁଳ ୁମହା ି YVY0821561
ୀ /1572074 61 92 972ଆରତୀ ମହା ି ସା ନରସିଂହ ଚରଣ ମହା ି YVY0821579

ପ ୁ /1572075 39 92 973ନିର ମ ମହା ି ପି ନରସିଂହ ଚରଣ ମହା ି YVY0817098
ପ ୁ /1572076 47 92 974ସନୁାରାମ ମମୁ ୁର୍ ପି ମାନସିଂହ ମମୁ ୁର୍ YVY0817072
ୀ /1572077 43 92 975ରୀନା ମମୁ ୁର୍ ସା ସନୁାକର ମମୁ ୁର୍ YVY0821603
ୀ /2052078 27 92 976ନଵଣୀତ େକୗର ପି କନ୍ଵଲଜୀତ ସିଂହ YVY0964676
ୀ /2062079 19 92 977ଅଭିନସ ଦାସ ମା ଆେଲାକ ପଭା ଦାସ YVY1298017
ୀ /2062080 19 92 978ଅଭିନସ ଦାସ ମା ଆେଲାକ ପଭା ଦାସ YVY1298025

ପ ୁ /2232081 22 92 979େସୗରଵ କମୁାର ନାୟକ େସୗରଵ ପି ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପଦୀପ କମୁ YVY1282037
ପ ୁ /2262082 20 92 980ଶୀରାମ ପ ନାଯକ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପ ନାଯକ YVY1308964
ପ ୁ /2292083 64 92 981ସବୁାସ ଚ  ପାଣି ପି ପଦନାଭ ପାଣି YVY1218080
ୀ /2292084 34 92 982ଭାରତୀ ପିୟଦଶର୍ନୀ ଦାସ ସା ିତପଜ୍ଞ ପ ନାୟକ YVY1218098
ୀ /2362085 24 92 983ଅପିର୍ତା ଆରାଧନା ରାଉତ ପି ଅମିୟ ର ନ ରାଉତ YVY1231372
ୀ /2362086 19 92 984େଶୟା ରାଉତ ପି ଚିନୟ ର ନ ରାଉତ YVY1265016
ପ ୁ /2372087 35 92 985ତୃ ୀ େଦହୁରୀ ପି ଦତେତଯ ବାସେୁ◌ଦବ ବରାଳ YVY1247220
ୀ /2422088 55 92 986ମ  ୁକମୁାରୀ େଜୖନ ସା ଅଜିତ କମୁାର ନାୟକ YVY1265032
ପ ୁ /2422089 23 92 987ସାଗର କମୁାର କର ପି ମେନାଜ ର ନ କର YVY1265081
ପ ୁ /2422090 51 92 988ଅଜିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ତଯ୍ାନ  ନାୟକ YVY1265057
ପ ୁ /2422091 22 92 989ଅମାନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଜିତ କମୁାର ନାୟକ YVY1265065
ୀ /2492092 73 92 990ବିଜୟିନୀ େଘାଷ ସା େଘାଷ ମେହଶ ଚ YVY1264423
ୀ /2542093 23 92 991ବଷର୍ା ପିୟଦଶର୍ନୀ ରାଉତ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତ YVY1246248
ୀ /2542094 22 92 992େଶତପଦା ରାଉତ ପି ସସୁା ା କମୁାର ରାଉତ YVY1143213
ୀ /2552095 47 92 993ପମିତା ନାୟକ ସା ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ YVY0894014
ପ ୁ /2552096 22 92 994ସି ାଥର୍  ଶଂକର ରାଉତ ପି ଜୟଂତ କମୁାର ରାଉତ YVY1143197
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ପ ୁ /2622097 22 92 995ଆକାଶ େଲାହା ପି ଅନିଲ କମୁାର େଲାହିଆ YVY1143155
ପ ୁ /2632098 44 92 996ପେମାଦ କମୁାର ମିଶ ମା ଶୀଲତା ମିଶ YVY1264449
ୀ /2632099 33 92 997ମନସିନୀ ପ ା ମା ଶୀଲତା ମିଶ YVY1264456

ପ ୁ /2712100 58 92 998ଅସିତ ବରନ ସାଇଁ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ସାଇଁ YVY1143825
ୀ /2712101 50 92 999ଅଂକିତା ସାଇଁ ସା ଅସିତ ବରନ ସାଇଁ YVY1258292

ପ ୁ /2712102 25 92 1000ସାସତ ସାଇଁ ପି ଅସିତ କମୁାର ସାଇଁ YVY1143858
ପ ୁ /2752103 24 92 1001େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ସିଂହ ପି ଅେମ  ସିଂହ YVY1143734
ୀ /2992104 70 92 1002ପଭାସିନୀ କର ସା ଜିେତ  ନାଥ କର YVY0821546
ୀ /3402105 49 92 1003ମମତା ସିଂହ ସା ଅେମ  ସିଂହ YVY1143759

ପ ୁ /PLOT NO -2106 30 92 1004ଅନ୍କଶୁ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଶମର୍ା YVY1282425
ୀ /5242107 38 92 1005ସାଗରିକା େଜନା ସା ଶେୁଭ ୁ କମୁାର େଜନା YVY0829150

ପ ୁ /5432108 28 92 1006ପତାଦି ା େମାହ ି ପି ପତ୍ଯସୁା କମୁାର େମାହ ି YVY1200740
ୀ /PLOT NO-52109 36 92 1007ପବୀନା ପିୟଦସ ିର୍ନି େବେହରା ସା ଲିେତଶ କମୁାର େବେହରା JTV2701233

ପ ୁ /Plot No 52110 48 92 1008ମେୁକଶ କମୁାର ପରସାମପରିୂଆ ପି ଵୀମଲ କମୁାର େପସର୍ାମପରିୂଆ YVY0183855
ପ ୁ /PLOT NO 52111 20 92 1009ହଷର୍  େପସର୍ାମପରିୂଆ ପି ମେୁକଶ େପସର୍ାମପରିୂଆ YVY1225341
ୀ /6382112 42 92 1010ବନିତା ମହା ି ପି ଉେଗସନ ଦାସ YVY0964684
ୀ /6402113 25 92 1011ନିଭିଆ ନେଭଲି ପି କମୁଦୁ ଚ  ଦାସ YVY0964668

ପ ୁ /8142114 45 92 1012େଦବାସିସ ବିସ୍ଵାସ ପି ହୀରାଲାଲ ବିସ୍ଵାସ YVY1278423
ୀ /8142115 35 92 1013ଅଂବିକା ବିସ୍ଵାସ ସା େଦବାସିସ ବିସ୍ଵାସ YVY1278431

ପ ୁ /9992116 44 92 1014ସି ାଥର୍  ଶ ର ମହାପାତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହାପାତ YVY0894147
ପ ୁ /9992117 54 92 1015ଚିଟିେବାଇନା େଭ ଟସରଲୁ ପି ଚିଟିେବାଇନା ତିରୁପେତୟାହା YVY0964734
ପ ୁ /10162118 24 92 1016ଅାଶେୁତାସ ଓଝା ପି ସଭୁ ନାରାୟଣ ଓଝା YVY1225382
ୀ /10412119 41 92 1017ଦାମିନୀ ନ ସା ସଂବିତ ନ YVY0863886
ୀ /Plot no.12120 24 92 1018େସତା େମାହପାତରା ପି େପତିଟ୍ପବନ େମାହପାତରା YVY1199942

ପ ୁ /Plot - 112121 26 92 1019ଅସିତ କମୁାର ସବୁୁଧୀ ମା ଅନୁସୟୂା ସବୁୁଧୀ YVY1158583
ୀ /11922122 40 92 1020େଜଯ୍ା ନ୍ା େଦଵୀ ସା ନଵୀନ କମୁାର ସିଂହ YVY1200724

ପ ୁ /Plot No-12123 41 92 1021ନଵୀନ କମୁାର ସିଂହ ପି ଭାରତ YVY1200682
ପ ୁ /12092124 23 92 1022ହିେତଶ ପାଣିଗାହି ପି ସିବପସାଦ ପାଣିଗାହି YVY1154624
ପ ୁ /12452125 38 92 1023ଶକି୍ତ ଆଶୀଵର୍ାଡ ପି କୃ  ଚ  ଆଇଚ୍ YVY1059278
ପ ୁ /Quater No2126 48 92 1024ପେରଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଏକଦଶୀ ନାୟକ YVY1300391
ପ ୁ /13342127 21 92 1025ଶସା  ଗୁ ା ପି ାଠର ଗୁ ା YVY1154855
ପ ୁ /13392128 28 92 1026ର ନ କମୁାର ସାହୁ ର ନ କମୁା ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ ସାହୁ YVY1200195
ପ ୁ /13822129 71 92 1027ବୃ ାବନ ଶତପଥୀ ପି ଡେମଇ ଶତପଥୀ YVY0829168
ୀ /13822130 46 92 1028ସଶୁୀତା ଶତପଥୀ ପି ବୃ ାବନ ଶତପଥୀ YVY0829200
ୀ /13822131 34 92 1029ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ଶତପଥୀ ସା ଅବିନାଶ ଶତପଥୀ YVY0829192

ପ ୁ /14592132 19 92 1030ଭଵଦୀପ ସିଂହ ମା ଦଵିଂଡର େକୗର YVY1247873
ପ ୁ /15342133 59 92 1031ଭିଜୟ େଗାୟଲ ପି କାଶରିୀଲାଲ େଗାୟଲ YVY0938274
ୀ /15342134 56 92 1032ସେରାଜ େଗାୟଲ ସା ଭିଜୟ େଗାୟଲ YVY0938266

ପ ୁ /15342135 33 92 1033ବିେବକ େଗାୟଲ ପି ଭିଜୟ େଗାୟଲ YVY0938258
ପ ୁ /Plot No.2136 22 92 1034କମୁାର ଦିଵ୍ଯାମ ପି ରବୀ  ପାେ YVY1154632
ୀ /15772137 35 92 1035ଯେଶାଦା ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ YVY1057579
ପ ୁ /15992138 72 92 1036କାହନ୍  ୁଚରଣ ନାୟକ ପି ଦଇତାରି ନାୟକ YVY0829176
ୀ /15992139 63 92 1037ଉମିର୍ଳା ନାୟକ ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ନାୟକ YVY0964791

ପ ୁ /228-82140 75 92 1038ପହାଦ ମିଶ ପି ଗରୁୁଚରଣ ମିଶ OR/06/043/055169
ୀ /228-82141 68 92 1039କ ଲତା ମିଶ ସା ପହାଦ ମିଶ OR/06/043/055173

ପ ୁ /228-82142 41 92 1040ତାରିଣୀ ଚରଣ ମିଶ ପି ପହାଦ ମିଶ JTV1560952
ୀ /228-82143 71 92 1041େସବତୀ ପରିଡା ସା ମରୁଲୀଧର ପରିଡା JTV2399749
ୀ /228-82144 41 92 1042ସ କୁ୍ତା ପରିଡା ପି ମରୁଲିଧର ପରିଡା OR/06/043/055197

ପ ୁ /228-82145 38 92 1043ସ ିପ କମୁାର ପରିଡା ପି ସମୀର କମୁାର ପରିଡା YVY0282178
ୀ /229-82146 51 92 1044ତିେଳା ମା ପାଣି ସା ସବୁାସ ପାଣି OR/06/043/055353
ପ ୁ /B 806, Ar2147 37 92 1045ଭାଗର୍ବ ପାଣି ପି ସବୁାଷ ଚ  ପାଣି YVY0688515
ପ ୁ /229-82148 29 92 1046େଗୗରବ କମୁାର ପାଣି ପି ସବୁାଷ ଚ  ପାଣି YVY0688523
ପ ୁ /229-82149 87 92 1047ହୃଷୀେକଶ ପ ନାୟକ ପି ପଦଚରଣ ପ ନାୟକ JTV1557412
ୀ /229-82150 80 92 1048ନମିତା ପ ନାୟକ ସା ହୃଷୀେକଶ ପ ନାୟକ JTV1557420
ୀ /229-82151 54 92 1049ମଣୃାଳିନୀ ପ ନାୟକ ପି ହୃଷୀେକଶ ପ ନାୟକ JTV1557602
ୀ /229-82152 51 92 1050ିତିପଜ୍ଞା ପ ନାୟକ ପି ହୃଷିେକଶ ପ ନାୟକ YVY0984583
ୀ /229-82153 46 92 1051ତପସିନୀ ପ ନାୟକ ପି ହୃଷୀେକଶ ପ ନାୟକ JTV1557438
ୀ /231-82154 64 92 1052ଜାନ୍କୀ େଦବୀ ରାୟ ସା ବି ା ରାୟ JTV1645621
ପ ୁ /231-82155 48 92 1053ଦିଲୀପ ରାୟ ପି ବି ା ରାୟ YVY0094524
ପ ୁ /231-82156 45 92 1054ଅେଶାକ ରାୟ ପି ବି ା ରାୟ OR/06/043/050839
ୀ /231-82157 41 92 1055ଲକ୍ଷୀ ରାୟ ପି ବି ା ରାୟ JTV1645613
ପ ୁ /231-82158 41 92 1056ରେମଶ କମୁାର ରାୟ ପି ବି ା ରାୟ JTV1627447

35 150/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 47ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /231-82159 37 92 1057କ ନା ରାୟ ସା ରେମଶ କମୁାର ରାୟ YVY0558080
ପ ୁ /233-82160 65 92 1058ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି ପି ନରହରି ମହା ି OR/06/043/090274
ପ ୁ /235-82161 76 92 1059ଶଶିରି କମୁାର ମହାପାତ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ମହାପାତ YVY0730929
ୀ /235-82162 72 92 1060ପଭାତୀ ମହାପାତ ସା ଶଶିରି କମୁାର ମହାପାତ YVY0731133

ପ ୁ /235-82163 80 92 1061ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାୟକ ପି େକଳୁ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/326229
ୀ /235-82164 74 92 1062ମଣିବାଳା ନାୟକ ସା ସଂଗାମ ନାୟକ OR/06/043/326230
ୀ /235-82165 63 92 1063ଗୀତାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଆଶେୁତାଷ ନାୟକ OR/06/043/054601

ପ ୁ /235-82166 47 92 1064ସମୁନ େକଶରୀ ନାୟକ ପି ସ ାମ େକଶରୀ ନାୟକ YVY0394130
ପ ୁ /235-82167 46 92 1065ସମିତ େକଶରୀ ନାୟକ ପି ସ ାମ େକଶରୀ ନାଯକ YVY0394155
ପ ୁ /235-82168 42 92 1066ସବୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଆଶେୁତାଷ ନାୟକ JTV1530195
ୀ /235-82169 40 92 1067ଏେଲାରା ନାୟକ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଶତପଥୀ YVY0782714
ୀ /235-82170 42 92 1068ପିତୀ ଶମର୍ା ସା ସମିତ େକଶରୀ ନାୟକ YVY0394148
ୀ /236-82171 80 92 1069ସେରାଜିନୀ ରାଉତ ସା ନେର ନାଥ ରାଉତ JTV1490655

ପ ୁ /236-82172 50 92 1070ଚିନୟ ର ନ ରାଉତ ପି ନେର ନାଥ ରାଉତ JTV1490580
ୀ /236-82173 40 92 1071ଶ ା ଳି ରାଉତ ସା ଅମୀୟ ର ନ ରାଉତ JTV1490648
ୀ /236-82174 31 92 1072େସାନାଲି ରାଉତ ରାୟ ପି ରବି  କମୁାର ରାଉତ ରାୟ YVY0184721

ପ ୁ /236-82175 56 92 1073ଅମୀୟ ର ନ ରାଉତ ପି ନେର ନାଥ ରାଉତ YVY0569830
ପ ୁ /237-82176 75 92 1074େଦାଳେଗାବି  ବରାଳ ପି ପୀତବାସ ବରାଳ OR/06/043/038065
ୀ /237-82177 70 92 1075ସେରାଜିନୀ ବରାଳ ସା େଦାଳେଗାବି  ବରାଳ OR/06/043/038066
ୀ /237-82178 48 92 1076ମଧସିୁତା ବରାଳ ପି େଦାଳେଗାବି  ବରାଳ OR/06/043/038067
ୀ /237-82179 46 92 1077ସଚିୁସିତା ବରାଳ ପି େଦାଳେଗାବି  ବରାଳ OR/06/043/055226

ପ ୁ /237-82180 40 92 1078ଦ ାେତୟ ବାସେୁଦବ ବରାଳ ପି େଦାଳେଗାବି  ବରାଳ JTV1529759
ପ ୁ /238-82181 76 92 1079ବିଜୟ  କମୁାର ଦାଶ ପି ଉେପ  ନାଥ ଦାଶ JTV1529783
ୀ /238-82182 38 92 1080ସାତୀସିତା ପାଣି ସା ମେନାଜକମୁାର ଦାଶ JTV2399285

ପ ୁ /239-82183 63 92 1081କିେଶାର ଚ  ପାତ ପି ରେମଶ ଚ  ପାତ JTV1490200
ପ ୁ /240-82184 72 92 1082ଜଗନନ୍ ାଥ େଜନା ପି େବୖକୁ  େଜନା OR/06/043/055359
ୀ /240-82185 63 92 1083ଇ ିରା େଜନା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େଜନା OR/06/043/055362

ପ ୁ /240-82186 60 92 1084ରୁଦ ନାରାୟଣ େଜନା ପି ନବଘନ େଜନା OR/06/043/055361
ୀ /240-82187 28 92 1085େଶତା ସେୁଚତା େଜନା ପି ରୁଦନାରାୟଣ େଜନା YVY0557827
ୀ /240-82188 41 92 1086ତପସିନୀ ପଧାନ ସା ବଲଭା ନ  ସାଇଁ YVY0557934

ପ ୁ /240-82189 85 92 1087ପଦ େଲାଚନ ସଏ ପି ରଜତ ମାନଧାତା ସଏ YVY1271436
ପ ୁ /240-82190 61 92 1088ପଦୀପ କମୁାର ସାଏ ପି ପି.ଏଲ. ସାଏ JTV1529858
ୀ /240-82191 44 92 1089େସାନାଲି ସିଂ ପି ରାଜ ବିହାରି ସିଂ JTV1529866

ପ ୁ /241-82192 68 92 1090ଧରଣୀଧର େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା JTV1539899
ପ ୁ /242-82193 27 92 1091ମେନାଜ କମୁାର ବଳିୟାରସିଂହ ପି ନୃସିଂହ ବଳିୟାରସିଂହ YVY0688200
ୀ /242-82194 27 92 1092ଅସୀମା ବଳିୟାରସିଂହ ପି ନୃସିଂହ ବଳିୟାରସିଂହ YVY0688176
ୀ /242-82195 38 92 1093େସାନୁ ଭରତିଆ ପି ପରୁୁେଷା ମ ଦାସ ଭରତିଆ JTV2513240

ପ ୁ /242-82196 35 92 1094ରାହୁଲ ଭରତିଆ ପି କିଷନଲାଲ ଭରତିଆ JTV2512804
ୀ /242-82197 35 92 1095ଶି ି ଭରତିଆ ସା ରାହୁଲ ଭରତିଆ YVY0782706

ପ ୁ /242-82198 68 92 1096ଅମିୟ କମୁାର ଦାସ ପି ନ  କିେଶାର ଦାସ YVY0830232
ୀ /242-82199 60 92 1097ରାଜଶୀ ଦାସ ସା ଅମିୟ କମୁାର ଦାସ YVY0830265
ୀ /242-82200 83 92 1098ବିଦଯ୍ତୁଲତା କର ସା ନିତଯ୍ାନ  କର OR/06/043/547213

ପ ୁ /242-82201 60 92 1099ମେନାଜ ର ନ କର ପି ନିତଯ୍ାନ  କର OR/06/043/052849
ୀ /242-82202 54 92 1100ଚ ିକା କର ସା ସଂଗାମ କିେଶାରୀ କର YVY0282194

ପ ୁ /242-82203 53 92 1101ମାନସ ର ନ କର ପି ନିତଯ୍ାନ  କର JTV1530203
ପ ୁ /242-82204 53 92 1102ସଂଗାମ େକଶରୀ କର ପି ଚେ ଶର କର YVY0938001
ୀ /242-82205 51 92 1103ନିରୂପମା କର ସା ମେନାଜ କମୁାର କର OR/06/043/052776
ୀ /242-82206 48 92 1104ତୃ ିଲତା କର ସା ମାନସ ର ନ କର JTV1530278

ପ ୁ /242-82207 28 92 1105ଆକାଶ କର ପି ମେନାର ନ କର YVY0557835
ପ ୁ /242-82208 28 92 1106ସ ିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ YVY0565390
ୀ /242-82209 48 92 1107ଯୟ ି ବଳିୟାର ସିଂ ସା ନୃସିଂହ ସିଂ JTV1530237
ପ ୁ /243-82210 52 92 1108ମଦନ ବାଇ ପି ଭଗବାନ ବାଇ JTV1490762
ପ ୁ /243-82211 50 92 1109େଗାପବ ୁ ବଳ ପି ପହଲାଦ ବଳ JTV1529924
ୀ /244-82212 91 92 1110ସରଳାବାଳା େଦଇ ସା ପଫଲୁ କିେଶାର ମହା ି YVY0569731
ପ ୁ /244-82213 57 92 1111ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ପଫଲୁ କିେଶାର ମହା ି JTV1529874
ୀ /244-82214 52 92 1112ରଶି ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି JTV1529841
ପ ୁ /244-82215 58 92 1113ଜି.ଭି.ଆର ନାଇଡୁ ପି ଜି.ବି ନାଇଡୁ YVY0575092
ପ ୁ /244-82216 32 92 1114ଜି.ଅନେୱଶ୍ ନାଇଡୁ ପି ଜି.ଭି.ଆର. ନାଇଡୁ YVY0575100
ୀ /244-82217 57 92 1115ଜି. ରାଧା ସା ଜି.ଭି.ଆର. ନାଇଡୁ YVY0575118
ୀ /244-82218 70 92 1116େଜଯ୍ା ନ୍ା ସିଂ ସା ମେହ ନାଥ ସିଂ OR/06/043/054095
ୀ /245-82219 59 92 1117ବିଜୟ ଲକି୍ଷ ଦାସ ସା ରଘନୁାଥ ଦାସ JTV1576735
ୀ /245-82220 33 92 1118ମଧଲୁତା ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ YVY0833384
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ପ ୁ /245-82221 73 92 1119ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିଶାମଣୀ ନାୟକ OR/06/043/054358
ୀ /246-82222 57 92 1120ଶଭୁଦଶର୍ନୀ ଦାସ ପି ମରୁଲିଧର ଦାସ JTV1576818
ୀ /246-82223 32 92 1121େରାଜାଲିନ୍ ମହାରଣା ପି ରବି  ନାଥ ମହାରଣା JTV2512622

ପ ୁ /246-82224 26 92 1122ରାଜୀବ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରବୀ  ନାଥ ମହାରଣା YVY0966119
ପ ୁ /247-82225 74 92 1123ଶୀକା  ରାୟ ପି ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ରାୟ YVY0094557
ପ ୁ /248-82226 32 92 1124େସୗଯଯ୍ର୍ ପକାଶ ମହା ି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମହା ି OR/06/043/124300
ପ ୁ /249-82227 79 92 1125ମେହଶ ଚ  େଘାଷ ପି ଗଗନ େଘାଷ YVY0731208
ପ ୁ /249-82228 43 92 1126ଆଶେୁତାଷ େଘାଷ ପି ମେହଶ ଚ  େଘାଷ JTV1577642
ପ ୁ /251-82229 77 92 1127ରବି ନାଥ ସନ୍ିହା ପି ସଧସୁଦୁନ ସନ୍ିହା OR/06/043/055192
ପ ୁ /252-82230 47 92 1128ଚିନୟ େସନାପତି ପି ପହଲାଦ େସନାପତି YVY0731109
ପ ୁ /252-82231 75 92 1129ପେମାଦ କମୁାର ଷଢ ୀ ପି ରାଧାରମଣ ଷଢ ୀ OR/06/043/054764
ୀ /252-82232 70 92 1130ଶଶିରି ମଣି ଷଢ ୀ ସା ପେମାଦ ଷଢ ୀ OR/06/043/005475

ପ ୁ /253-82233 56 92 1131ଧବୃଚରଣ ସାମଲ ପି ଇ ମଣି ସାମଲ JTV2399541
ୀ /254-82234 42 92 1132ଗୀତା ବାରିକ ସା ରମାକା  ବାରିକ YVY0282210

ପ ୁ /254-82235 36 92 1133ଜ୍ଞାେନ  େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା YVY0282228
ପ ୁ /254-82236 33 92 1134ସଶୁଲି କମୁାର ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଦାସ JTV2512697
ୀ /254-82237 73 92 1135କା ି ଧଳ ସା ହରି  ଧଳ JTV1576529

ପ ୁ /254-82238 53 92 1136େସନ୍ହାଶୀଷ ଧଳ ପି ହରିଶ ଚ  ଧଳ YVY0557587
ୀ /254-82239 46 92 1137ହରିପିୟା ଧଳ ସା େସନ୍ହାଶଷି ଧଳ JTV1576537

ପ ୁ /254-82240 62 92 1138ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତ ପି ନିର ନ ରାଉତ JTV2452076
ପ ୁ /254-82241 61 92 1139ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି ନିର ନ ରାଉତ JTV1490333
ପ ୁ /254-82242 58 92 1140ଶଶୁା  କମୁାର ରାଉତ ପି ନିର ନ ରାଉତ JTV1490291
ୀ /254-82243 58 92 1141ସଂଯକୁ୍ତା ରାଉତ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତ JTV1490309
ୀ /254-82244 51 92 1142ନିମର୍ଳା ରାଉତ ସା ଶଶୁା  କମୁାର ରାଉତ JTV1490325
ୀ /254-82245 26 92 1143ଅନୁରାଧା ରାଉତ ପି ସସୁା  କମୁାର ରାଉତ YVY0782698
ୀ /254-82246 41 92 1144େମନକା ସାହୂ ପି ଦିବାକର ସାହୂ YVY1279801
ୀ /254-82247 59 92 1145କିରଣବାଳା ସାଇଁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ JTV1490317

ପ ୁ /255-82248 41 92 1146ରବି କମୁାର ଗୁ ା ପି େପମ ନାରାୟଣ ଗୁ ା YVY0424226
ୀ /255-82249 41 92 1147ବିଭାବରୀ ମହା ି ସା ପିୟ ର ନ ପାଳ YVY0282236

ପ ୁ /255-82250 48 92 1148ପିୟ ର ନ ପାଳ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପାଳ YVY0282244
ୀ /255-82251 44 92 1149ମମତା ରାଉତ ସା ଜୟ  କମୁାର ରାଉତ JTV2399962

ପ ୁ /255-82252 45 92 1150ଲଲାେଟ ୁ କିଶରୀ ରାଉତରାୟ ପି ନିର ନ ରାଉତ JTV1490747
ପ ୁ /255-82253 58 92 1151ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାମଲ ପି ସତଯ୍ବାନ ସାମଲ YVY0336693
ୀ /255-82254 54 92 1152େରଣପୁଭା ସାମଲ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାମଲ YVY0336701

ପ ୁ /255-82255 25 92 1153ଅନୁଭବ ସାମଲ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାମଲ YVY0899922
ୀ /256-82256 46 92 1154ସେୁଚତା କର ପି ଶରତ ଚ  କର YVY0558015

ପ ୁ /256-82257 42 92 1155ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କର ପି ଶରତ ଚ  କର YVY0557595
ୀ /256-82258 38 92 1156ସସିୁତା କର ପି ଶରତ ଚ  କର YVY0557603

ପ ୁ /256-82259 82 92 1157ନିର ନ ସିଂହ ପି ଦିନବ ୁ ସିଂହ JTV1543792
ପ ୁ /256-82260 30 92 1158ବିକାଶ ର ନ ସିଂ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିଂ YVY0557611
ୀ /256-82261 38 92 1159ନିରୁପମା ସାଇଁ ସା ସ ୃ  ସାଇଁ YVY0966127
ପ ୁ /257-82262 79 92 1160ଛାୟାକା  ଦାସ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଗରୁୁ OR/06/043/054352
ୀ /257-82263 72 92 1161ଦି ୀ ଦାସ ସା ଛାୟାକା  ଦାସ OR/06/043/054353

ପ ୁ /258-82264 54 92 1162ଚିନୟ ଦାସ ପି ଚି ର ନ ଦାସ OR/06/043/054640
ୀ /258-82265 53 92 1163ଅନୁରାଧା ଦାସ ସା ଚିନୟ ଦାସ JTV1490713

ପ ୁ /258-82266 51 92 1164ହିରଣୟ ଦାସ ପି ଚି ର ନ ଦାସ OR/06/043/054643
ୀ /258-82267 41 92 1165ରୀତା ଳୀ ଦାସ ସା ହୀରନମୟ ଦାସ YVY0094607

ପ ୁ /258-82268 55 92 1166ନବ କିେଶାର କାେ ପି ଗିରିଧାରୀ କାେ JTV1577584
ୀ /258-82269 70 92 1167ନ ିନି ପଶାୟତ ସା ପେବାଧ ପଶାୟତ OR/06/043/054698
ପ ୁ /258-82270 39 92 1168ଅଜିତ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ପେବାଧ ପଶାୟତ JTV1490481
ପ ୁ /261-82271 33 92 1169ବିଶର ନ ଦାସ ପି ନେଗ  କମୁାର ଦାସ YVY0282251
ୀ /261-82272 31 92 1170ସାଲିନ ମହା ି ସା େସୖମଯ୍ ରଞନ ଦାସ YVY0782680
ୀ /262-82273 38 92 1171ଉପାସନା ପଶାୟତ ସା ସମିତ କମୁାର ପଶାୟତ JTV2513190
ପ ୁ /262-82274 69 92 1172ବଳରାମ ସାହୁ ପି ଟ ଧର ସାହୁ JTV2513141
ପ ୁ /262-82275 46 92 1173ଅରବି  ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ YVY0569863
ୀ /262-82276 46 92 1174ଚ କା ି ସାହୁ ସା ଅରବି  ସାହୁ YVY0569855
ପ ୁ /262-82277 43 92 1175ତାପସ ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ YVY0569871
ୀ /262-82278 40 92 1176େଶଳୖବାଳା ସାହୁ ସା ତାପସ ସାହୁ YVY0569848
ପ ୁ /262-82279 74 92 1177ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ଦଇତାରି ସାହୁ JTV1576420
ପ ୁ /263-82280 50 92 1179ପଭାତ ମିଶ ପି ବିଦୁଭୁଷଣ ମିଶ OR/06/043/054709
ୀ /263-82281 49 92 1180ସଧୁାରାଣୀ ମିଶ ପି ବିଦୁଭୁଷଣ ମିଶ OR/06/043/054708
ୀ /264-82282 29 92 1181ସଚିରାଣି ମ ଳ ପି ବଲାଇ ଚା  ମ ଳ YVY0558171
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ପ ୁ /265-82283 56 92 1182ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ସଦୁାମ ସାହୁ YVY0569749
ପ ୁ /266-82284 58 92 1183ବିେବକାନ  ତିପାଠୀ ପି ରେମଶ ଚ  ତିପାଠୀ JTV1556174
ୀ /268-82285 45 92 1184େସାନାଲି ମହାପାତ ପି ରବି  ତିପାଠୀ JTV1490556
ୀ /268-82286 45 92 1185ସାଗରୀକା ମିଶ ସା ଗିରିଜା ଶ ର ସାମ ରାଯ YVY0394189
ୀ /268-82287 73 92 1186ସଷୁମା ସାମ ରାୟ ସା ମଧସୁଦୁନ ସାମ ରାୟ OR/06/043/054613

ପ ୁ /268-82288 76 92 1187ମଧସୁଦୂନ ସାମ ରାୟ ପି େଗୖରହରୀ ସାମ ରାୟ YVY0394171
ୀ /268-82289 42 92 1188ଅମିକା ଶ ର ସାମ ରାୟ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାମ ରାଯ YVY0394163
ୀ /268-82290 40 92 1189େସୗମଯ୍ ସାମ ରାୟ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ସାମ ରାୟ YVY0394205

ପ ୁ /268-82291 73 92 1190ରବି  ପସାଦ ତିପାଠୀ ପି େଦୖତାରୀ ତିପାଠୀ JTV1530286
ୀ /268-82292 65 92 1191ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ତିପାଠି ସା ରବି  ତିପାଠି OR/06/043/055441

ପ ୁ /268-82293 47 92 1192ରାେକଶ ତିପାଠି ପି ରବି  ତିପାଠି OR/06/043/055442
ୀ /268-82294 43 92 1193େଶଫାଳି ତିପାଠୀ ପି ରବି  ତିପାଠୀ JTV1490572
ୀ /268-82295 36 92 1194ସିତା ତିପାଠୀ ସା ରାେକଶ ତିପାଠୀ YVY0569897

ପ ୁ /270-82296 63 92 1195େଯାଗିରାଜ ରାମ ପି ଭିକାରୀ ରାମ JTV1490622
ୀ /271-82297 85 92 1196କିରଣବାଳା ପ ନାୟକ ସା ଅେଦଇତ ପ ନାୟକ JTV1529742

ପ ୁ /272-82298 83 92 1197ରାଇଚା  ଦାସ ପି ଉଦୟକର ଦାସ OR/06/043/055181
ପ ୁ /272-82299 52 92 1198ସେୁଭ ୁ ଦାସ ପି ଶେୁଭ ୁ ଦାସ ଶେୁଭ ୂ ଦାସ YVY1325869
ୀ /272-82300 46 92 1199ସନିୁତା ଦାସ ସା ଶେୁଭ ୁ ଦାସ JTV1530005

ପ ୁ /272-82301 46 92 1200େଶୖେଳ ୁ ଦାସ ପି ରାଇଚା  ଦାସ OR/06/043/055184
ପ ୁ /272-82302 44 92 1201ଶେିଷର୍ ୁ ଦାସ ପି ରାଇଚା  ଦାସ JTV1490770
ୀ /272-82303 44 92 1202ସସିତା ଦାସ ସା େଶୖେଳ ୁ ଦାସ JTV1676618

ପ ୁ /275-82304 80 92 1203ମଦନ େମାହନ ସିଂ ପି େଗାକଳିୁ ଚ  ସିଂ JTV2512523
ୀ /275-82305 40 92 1204ସ ା ସିଂ ସା େଦବଦ  ସିଂ JTV2512499
ୀ /275-82306 27 92 1205େମାନାଲିସା ସିଂ ପି ଅମେର  ସିଂ YVY0782672

ପ ୁ /279-82307 41 92 1206ସ ୃ  ସାଇଁ ପି େବଣଧୁର ସାଇଁ JTV1648351
ପ ୁ /281-82308 29 92 1207ସନୁୀତ ସାଥର୍କ ମହା ି ପି ନବୀନ କିେଶାର ମହା ି YVY0394262
ପ ୁ /281-82309 60 92 1208ନୟନ କିେଶାର ମହା ି ପି ଦାେମାଦର ମହା ି JTV1682129
ୀ /281-82310 54 92 1209ଗୀତା ମହା ି ସା ନୟନ କିେଶାର ମହା ି JTV1682103
ୀ /281-82311 33 92 1210ଶାବଣୀ ସାନିଭଦା ପି ନବୀନ କିେଶାର ମହା ି YVY0394254
ୀ /282-82312 36 92 1211ତପସିନୀ ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ େଜନା JTV2512440

ପ ୁ /283-82313 51 92 1212ସରୁଜିତ ଦାଶ ପି ରମାକା  ଦାଶ YVY0094631
ପ ୁ /283-82314 48 92 1213ଯତି ଶ ର ମହାପ ପି େଗୗର ଶ ର ମହାପ JTV2513000
ୀ /283-82315 78 92 1214କାଦମରୀ ମିଶ ସା ଡ ରମାକା  ଦାଶ YVY0569905

ପ ୁ /283-82316 37 92 1215ପତାପ ନାଏକ ପି େବୖକୁ  ନାଏକ YVY0569913
ପ ୁ /284-82317 45 92 1216ମେନାଜକମୁାର ଦାଶ ପି ବିଜୟକମୁାର ଦାଶ JTV2399293
ପ ୁ /284-82318 36 92 1217ସେରାଜକମୁାର ଦାଶ ପି ବିଜୟକମୁାର ଦାଶ JTV2399624
ୀ /284-82319 40 92 1218ସିମରନ୍ େମେହନ ସା ସେରାଜକମୁାର ଦାଶ JTV2399319
ୀ /284-82320 73 92 1219େସନ୍ହଲତା ମିଶ ସା ବିଜୟକମୁାର ଦାଶ JTV2441657

ପ ୁ /284-82321 40 92 1220େହମ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅନୁକଳୂ ସାହୁ JTV2399301
ପ ୁ /286-82322 50 92 1221ସନିୁଲ୍ ଶମର୍ା ପି ଚ ମା ଶମର୍ା YVY0094748
ପ ୁ /291-82323 51 92 1222ରାଇରୁରୁ େମାହନ ମହାପାତ ପି ରାଇଗରୁୁ ନିମାଇ ଛରଣ ମହାପାତ YVY0394221
ପ ୁ /291-82324 49 92 1223ରାଇଗରୁୁ ଚି ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ରାଇ ଘରୁୁନିମାଇ ଚରଣ ମହାପାତ YVY0394239
ୀ /291-82325 46 92 1224ପେମାଦିନି ମହାପାତ ସା ରାଇଗରୁୁ େମାହନ ମହା ି YVY0394213
ୀ /291-82326 41 92 1225ନିେବଦିତା ମହାପାତ ସା ରାଇଗରୁୁ ଚି  ରଂଜନ ମହାପାତ YVY0394247

ପ ୁ /291-82327 64 92 1226ବିଭୁତୀ ସାଇଁ ପି ବିଚିତା ନ  ସାଇଁ YVY0393850
ୀ /291-82328 62 92 1227କଲଯ୍ାଣୀ ସାଇଁ ସା ବିଭୁତୀ ସଇଁ YVY0393827

ପ ୁ /291-82329 39 92 1228ଭିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିଙୁତୀ ସଇଁ YVY0393868
ପ ୁ /291-82330 36 92 1229ଅମିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିଭୁତୀ ସାଇଁ YVY0393843
ୀ /291-82331 33 92 1230ବ ନା ସାଇଁ ସା ଭିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0393835
ପ ୁ /292-82332 29 92 1231ଅମିକା ମହାପାତ ପି ଅେଶାକ ମହାପାତ YVY0558189
ପ ୁ /293-82333 35 92 1232ସଜୁ୍ଞାନ ପକାଶ ମହାରାଜ ପି ଅ ନ କମୁାର ମହାରାଜ YVY0558205
ପ ୁ /293-82334 29 92 1233ମାନସ ଚ  ମହାରାଜ ପି ଅ ନ କମୁାର ମହାରାଜ YVY0558197
ୀ /294-82335 38 92 1234ଜାଗତିୃ ସାହୁ ପି ଯଦୁମଣି ସାହୁ YVY0688283
ପ ୁ /294-82336 57 92 1235ସତଯ୍ବତ ଷଡ ୀ ପି ପହଲାଦ ଷଡ ୀ YVY0558098
ପ ୁ /296-82337 28 92 1236ଶଭୁମ େଜନା ପି ପବୀର କମୁାର େଜନା YVY0688507
ୀ /299-82338 25 92 1237ଦିପାଲୀ ରାଉତ ପି ଉମା ଶ ର ରାଉତ YVY1041185
ପ ୁ /631-82339 52 92 1238ବନମାଳୀ ସାହୁ ପି ଗନୁ ସାହୁ YVY0815571
ୀ /631-82340 42 92 1239ପ ୁ ା ଳି ସାହୁ ସା ବନମାଳୀ ସାହୁ YVY0815563
ୀ /750-82341 48 92 1240ସପୁଭା ଖୁ ିଆ ସା ମେନାଜ ଖୁ ିଆ YVY0899864
ପ ୁ /800/A/62342 40 92 1241ସତଯ୍ ସାଗର େସନାପତି ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େସନାପତି JTV1655968
ପ ୁ /999-82343 55 92 1242ମହ ଦ ନୁରୁଲ ଇସଲାମ ପି ମହ ଦ କମାଲ YVY0815522
ପ ୁ /999-82344 52 92 1243ଦିଲୀପ ମିଶ ପି ସେୁର  ମିଶ YVY0936633
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ପ ୁ /1113-82345 74 92 1244ସେୁର  ନାଥ ପ ା ପି ଧରଣୀଧର ପ ା YVY0966325
ୀ /1141-82346 45 92 1245ନୟନା ମିଶ ସା ଦିଲୀପ ମିଶ YVY0936021

ପ ୁ /1231-82347 25 92 1246ଉସବ ଡାଗା ପି ନେର  କମୁାର ଡାଗା YVY0934414
ୀ /1248-82348 37 92 1247ଉବର୍ ଶୀ ମହା ି ସା କାଳିପସନନ୍  ପାତ YVY0815506

ପ ୁ /1248-82349 75 92 1248ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାତ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ପାତ YVY0815621
ୀ /1248-82350 67 92 1249ସଂଯକୁ୍ତା ପାତ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାତ YVY0843318

ପ ୁ /1248-82351 37 92 1250ନିଳାଦୀ ବିହାରି ପାତ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାତ YVY0815548
ୀ /1562-82352 68 92 1251େପମଲତା ମହା ି ସା ଫକୀର େମାହନ ସାମଲ YVY0934430

ପ ୁ /Plot No-2353 20 92 1252ପୀତ ବୂବନ୍ ା ପି େଗାପାଳ କମୁାର ବୂବନ୍ ା YVY1225093
ପ ୁ /PLOT NO.2354 64 92 1253ସଂେତାଷ କମୁାର ବାଜ୍ପଈ ପି ଲାେଥ ରାମଶଂକର ବାଜ୍ପଈ YVY1199645
ୀ /PLOT NO.2355 61 92 1254ମନିୁ ବାଜ୍ପଈ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ବାଜ୍ପଈ YVY1199652
ୀ /plot no-82356 29 92 1255ପିୟଦଶ ିର୍ନି ଓଝା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଓଝା YVY0656645
ୀ /PLOT NO-42357 43 92 1256ମଧସିୁତା ଶମର୍ା ସା ଡଃ ପତାପ ଚଂଦ ନାଥ YVY1312776
ୀ /10312358 36 92 1257ମଧଛୁ ା ବ ିଆ ସା ସଜୁୀତ କମୁାର ସାଇଁ YVY1314293

ପ ୁ /PLOT NO 52359 64 92 1258ଶୀକା  ଚରଣ ପତି ପି ଉଦୟ ନାରାୟଣ ପତି YVY1322551
ପ ୁ /892360 19 92 1259ପେବାଧ କମୁାର ବଳ ପି ପ ଜ କମୁାର ବଳ YVY1325216
ୀ /2752361 34 92 1260ସମିୁତା ସିଂହ ସା େଦବାଶଷି ସିଂହ YVY1327725

ପ ୁ /102362 21 92 1261ଅଭିଜିତ େଚୗେବ ପି ପଜିଟ କମୁାର େଚୗେବ YVY1327790
ପ ୁ /392363 20 92 1262ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ରଥ ପି ପେଦାଷ କମୁାର ରଥ YVY1327816
ୀ /12364 24 92 1263ସରିତା ମହା ି ସା ଆେଲାକ ପ ନାୟକ YVY1327832
ୀ /1572365 80 92 1264ରାଧାରାଣି ମାନସିଂହ ସା ଧରଣୀଧର ମାନସିଂହ OR/06/043/054240
ୀ /2812366 18 92 1265ଅନନଯ୍ା ମହା ି ପି ନୟନ କିେଶାର ମହା ି YVY1334895
ୀ /Plot No-72367 18 92 1266ସଶୁୀ ସଂଜନା  ପି ବିର  ିନାରାୟଣ େବେହରା YVY1337633
ୀ /Plot No -2368 18 92 1267େଶଯ ଭ ାଚାୟର୍ ପି ପବୀର ଭ ାଚାୟର୍ YVY1349877
ୀ /plot no 12369 37 92 1268ପତିମା ସାଇଁ ସାଇଁ - ସଂଜୟ କମୁାର େଜନା YVY1350198
ୀ /plot 615,2370 24 92 1269ରାେଜଶରୀ ଧୀର ଧୀର ପି ମନଥ କମୁାର ଧୀର YVY1350297

ପ ୁ /212371 18 92 1270ପୀଯନ୍ଶ ୂପରିଜା ପରିଜା ପି ଅଭୟା କମୁାର ପରିଜା YVY1350305
ୀ /plot no 12372 22 92 1271ପଵିଶନ୍ା ପିୟଦଶର୍ନୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ବିଜୟ ପସାଦ ଅଧିକାରୀ YVY1350362

ପ ୁ /plot-27,s2373 20 92 1272ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ରଥ ରଥ ପି ପେଦାଶ କମୁାର ରଥ  YVY1350420
ପ ୁ /plot no 12374 45 92 1273େପମାନ  ସାହୁ ସାହୁ - ଅନୁପମା ପଧାନ YVY1350446
ୀ /840,secto2375 21 92 1274ଅନିସା ଅଭୀଲି ା େଜନା େଜନା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା  YVY1350552
ୀ /1062376 25 92 1275ସଭୁଶୀ ସସିୁତା ପି ରଶି ର ନ ସାହୂ YVY1350560
ୀ /Plot no 22377 19 92 1276ସ୍ଵପନ୍ଅଲି େମାହପାତରା ମାମନୂ - ଦିେନଶ କମୁାର ଦାସ ଦିଗ ୂ YVY1350610

ପ ୁ /1120, Mah2378 74 92 1277ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପଧାନ ପଧାନ - ଅନୁପମା ପଧାନ YVY1350693
ୀ /3832379 38 92 1278ସିତା ମିଶା ମିଶା ସା deepak chandra padhi YVY1350834

ପ ୁ /5512380 41 92 1279କମୁାର ଶ ର ନାୟକ ନାୟକ - ଆଦିତ୍ଯ ର ନ ନାୟକ  YVY1350842
ପ ୁ /802381 18 92 1280ଶଭୁମ ସାଇଁ ପି ରଶକିା  ସାଇଁ YVY1352616
ପ ୁ /562382 18 92 1281ଶଭମ ସେୁବଶ ମହା ି ପି ସଲିୁ  କମୁାର ମହା ି YVY1352624
ପ ୁ /742383 74 92 1282ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପଧାନ ପି ନଟବର ପଧାନ YVY1352707
ୀ /2552384 19 92 1283ବିଶଜିତା ରାଉତ ପି ଜୟ  କମୁାର ରାଉତ YVY1352756

ପ ୁ /232385 45 92 1284ଶୀକା  ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ YVY1352798
ୀ /702386 30 92 1285େସାନି କମୁାରୀ ସା ବିେନାଦ େଚୗଧରୁୀ YVY1352814
ୀ /11412387 18 92 1286ଦି ୀମୟୀ ମିଶ ପି ଦିଲିପ ମିଶ YVY1352822

ପ ୁ /6222388 49 92 1287ଜୟ  କମୁାର ରାଉତ ପି ନିର ନ ରାଉତ YVY1352848
ପ ୁ /332389 18 92 1288ଓମ ପକାଶ ସାହୁ ପି ଅଂଜନ କମୁାର ସାହୁ YVY1352871
ପ ୁ /1412390 18 92 1289ଅଭିଶକି୍ତ ମହା ି ପି କମଳ ପସାଦ ମହା ି  YVY1355197
ପ ୁ /5042391 19 92 1290ରଘବୁୀର ମିଶ ମିଶ ପି ଚିନୟ ମିଶ  YVY1357235
ୀ /PLOT NO -2392 54 92 1291ବନଲତା ସାଇଁ ସା େଲଟ୍ ରଘନୁାଥ ସାଇଁ YVY1364579

ପ ୁ /.2393 43 93 1ଶବି ଶ ର ସାଠୁଆ ପି ଜନା ର୍ ନ ସାଠୁଆ YVY0894550
ପ ୁ /002394 78 93 2ପେମାଦ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ବାନାମର ବିେଶାଇ YVY1034321
ୀ /002395 71 93 3ମାନସ ମ ରି ବିେଶାଇ ସା ପେମାଦ କମୁାର ବିେଶାଇ YVY1034339
ପ ୁ /002396 37 93 4ତୃ ି ର ନ ବିେଶାଇ ପି ପେମାଦ କମୁାର ବିେଶାଇ YVY1034347
ପ ୁ /002397 31 93 5ସବଯ୍ସାଚୀ ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ YVY1019702
ପ ୁ /012398 22 93 6କୃ ା ସଦ ୀ ପି ସଜୁୀତ କମୁାର ସଦ ୀ YVY1298348
ପ ୁ /012399 43 93 7ଶୀକା  କମୁାର ସାହୁ ପି ସିମା ଳ ସାହୁ YVY1064013
ପ ୁ /012400 24 93 8ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତୀ ସାହୂ ପି ବା ାନିଧି ସାହୂ YVY1185255
ୀ /012401 68 93 9ନିେବଦିତା ସାରଂଗୀ ସା ସୟୁର୍ ନାରାୟଣ ସାରଂଗୀ YVY1297910
ୀ /012402 68 93 10ନିେବଦିତା ସାରଂଗୀ ସା ସୟୁର୍ ନାରାୟଣ ସାରଂଗୀ YVY1297928
ୀ /12403 29 93 11ମଲିର୍ନ ବରାଳ ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ବରାଳ YVY0535328
ପ ୁ /12404 70 93 12ଅମିକା ପସାଦ ଦାସ ପି ସାରଦା ଚରଣ ଦାସ YVY0082347
ପ ୁ /12405 42 93 13ଆଶେୁତାଷ ଦାସ ପି ଅମିକା ପସାଦ ଦାସ YVY0082362
ପ ୁ /12406 40 93 14େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ପତାପ କେୁଶାର ଦାସ YVY0082354
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ପ ୁ /12407 81 93 15ଚ ମଣି ଦାଶ ପି ପିତାମର ଦାଶ YVY0983940
ୀ /12408 73 93 16ପଭାତୀ ଦାଶ ସା ନେର  ଦାଶ YVY1271022

ପ ୁ /12409 30 93 17େସୗରଭ ଦ ପି ସପନ କମୁାର ଦ YVY0535302
ୀ /12410 54 93 18କା ନ େଘାଷ ପି ଭେବ  ନାଥ େଘାଷ YVY0780056
ୀ /12411 56 93 19େକୟା େଘାଷ ପି ଭେବ  ନାଥ େଘାଷ YVY0983957
ୀ /12412 54 93 20କରବୀ େଘାଷ ପି ଭେବ ନାଥ େଘାଷ YVY1340462
ୀ /12413 51 93 21ତବିର୍ ର େକୗର ସା ଯସବୀର ସିଂ YVY0535500
ୀ /12414 52 93 22କିରଣବାଳା ମହା ି ସା ବିପିନ କମୁାର ମହା ି YVY0817155

ପ ୁ /12415 38 93 23େଦବାଶଷି ମହାପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ JTV2483584
ୀ /12416 36 93 24ପଜ୍ଞା ମହାପାତ ସା େଦବାସିଷ ମହାପାତ YVY0391235
ୀ /12417 36 93 25ସ ୀତା ମାେହଶରୀ ମା େରଣକୁାବାଳା ସାଇଁ JTV2441087

ପ ୁ /12418 57 93 26ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ମିଶ ପି ବିନାୟକ ମିଶ YVY0183491
ୀ /12419 52 93 27ମ ଶୁୀ ମିଶ ସା ଦୁଗର୍ାଚରଣ ମିଶ YVY0183509
ୀ /12420 56 93 28ଗୁ ା ମହା ୀ ସା ଖାରେବଳ ପଟନାୟକ YVY0084434
ୀ /12421 39 93 29ସଂଘମିତା ମହା ି ସା ଅରୁଣ ପ ନାୟକ YVY0333682

ପ ୁ /12422 52 93 30ନମିତା ନାଥ ପି େପମାନ  ନାଥ JTV2483600
ୀ /12423 61 93 31ଗିତାରାଣୀ ପାଢୀ ସା ନିର ନ ପାଢୀ YVY0780064
ୀ /12424 37 93 32ନିହାରିକା ପାଢୀ ପି ନର ନ ପାଢୀ YVY0821637

ପ ୁ /12425 78 93 33ଅହୀ  କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ମାନସ ର ନ ପଟନାୟକ YVY0535187
ୀ /12426 74 93 34ଗୀତା ପଟନାୟକ ସା ଅହୀ  କମୁାର ପଟନାୟକ YVY0535161
ୀ /12427 59 93 35ସଂଯକୁ୍ତା ପଟନାୟକ ସା ଅନିଲ କମୁାର ପଟନାୟକ YVY0535179

ପ ୁ /12428 53 93 36ସି ାଥର୍  ପ ନାୟକ ପି ଶୀନିବାଶ ପ ନାୟକ YVY0894865
ପ ୁ /12429 56 93 37ପଦୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ପ ନାୟକ OR/06/043/052774
ୀ /12430 42 93 38ସଧୁା ପ ନାୟକ ସା ବରୁଣ ପ ନାୟକ YVY0333690
ୀ /12431 29 93 39ବଜଶୀ ପ ନାୟକ ପି ଖାରେବଳ ପ ନାୟକ YVY0535336
ୀ /12432 95 93 40ମେନାରମା ପ ନାୟକ ସା ଉଦୟନାଥ ପ ନାୟକ OR/06/043/050765

ପ ୁ /12433 84 93 41େଗାବ ର୍ ନ ଚ  ପ ନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ  ପ ନାୟକ JTV1530500
ପ ୁ /12434 70 93 42ବିପଚରଣ ପ ନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ପ ନାୟକ OR/06/043/050732
ପ ୁ /12435 62 93 43ଗିରିଜା ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ନାୟକ OR/06/043/055575
ପ ୁ /12436 60 93 44ଖାରେବଳ ପ ନାୟକ ପି ଶୀନିବାସ ପ ନାୟକ JTV1557834
ୀ /12437 52 93 45େସନ୍ହଲତା ପ ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ OR/06/043/050763

ପ ୁ /12438 46 93 46ଅରୁଣ ପ ନାୟକ ପି ବିପଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/043/050730
ପ ୁ /12439 43 93 47ବରୁଣ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବିପ ଚରଣ ପ ନାୟକ JTV1579325
ପ ୁ /12440 87 93 48କପୃାସି ୁ ସାହୁ ପି ମାନେଗାବି  ସାହୁ YVY0333708
ୀ /12441 83 93 49େପମଲତା ସାହୁ ସା କପୃାସି ୁ ସାହୁ YVY0333716

ପ ୁ /12442 54 93 50ବା ନିଧି ସାହୁ ପି କାଳ ି ଚରଣ ସାହୁ YVY0534958
ୀ /12443 53 93 51ମମତା ସାହୁ ସା ବା ନିଧୀ ସାହୁ YVY0534966

ପ ୁ /12444 42 93 52େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ସାହୁ ପି କପୃାସି ୁ ସାହୁ YVY0534974
ୀ /12445 40 93 53ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଶୀକା  କମୁାର ସାହୁ YVY1064039
ୀ /12446 37 93 54ସୟଂପଭା ସାହୁ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ସାହୁ YVY0535310
ୀ /12447 31 93 55େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ ସାମଲ ପି େଗାବ ର୍ ନ ସାମଲ YVY0535195
ପ ୁ /12448 81 93 56ଭାଗଯ୍ଧର ସାମ ରାୟ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାମ ରାୟ JTV1716547
ୀ /12449 80 93 57ବିଦଯ୍ତୁଲତା ସାମ ରାୟ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ସାମ ରାୟ JTV1716554

ପ ୁ /12450 56 93 58େଦବାଶଷି ସାମ ରାୟ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ସାମ ରାୟ JTV1715952
ୀ /12451 55 93 59ଆରତୀ ପଭା ସାମ ରାୟ ସା େଦବାଶଷି ସାମ ରାୟ JTV1715945
ୀ /12452 54 93 60ଗାୟତୀ ସାମ ରାୟ ସା େଗାବି  ଚ  ନାୟକ JTV1715929
ୀ /12453 43 93 61େମୖତୀ ସାମ ରାୟ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ସାମ ରାୟ JTV1715937

ପ ୁ /12454 56 93 62ଯଶବିର ସିଂ ପି େସାହନ ସିଂ YVY0535344
ପ ୁ /12455 43 93 63ସବୁାସ ଚ  ସିଂହ ପି ନ  କିେଶାର ସିଂହ YVY0894808
ୀ /12456 35 93 64ସପିୁୟା ସିଂ ସା କରନ କମୁାର ସିଂ YVY0894824
ୀ /12457 42 93 65ସନିୁତା ସାଇଁ ସା ଆଶେୁତାଷ ଦାସ JTV2484111
ପ ୁ /H-12458 28 93 66ଶକି୍ତ ପସାଦ େବେହରା ପି ଶ ନୁାଥ େବେହରା YVY0806380
ୀ /022459 36 93 67ଶବର୍ାଣୀ ରାଉତ ସା ତୃ ୀ ର ନ ବିେଶାଇ YVY1107077
ପ ୁ /22460 38 93 68ତୃ ୀର ନ ବିେଶାଇ ପି ପେମାଦ କମୁାର ବିେଶାଇ JTV2484178
ପ ୁ /22461 88 93 69େଦାଳେଗାବି  ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି OR/06/043/054765
ୀ /22462 79 93 70ଚାରୁ ହାସିନୀ ମହା ି ସା େଦାଳ େଗାବି  ମହା ି JTV1639152
ପ ୁ /22463 57 93 71ବିଭୂେଦ  ମହା ି ପି େଦାଳେଗାବି  ମହା ି YVY0833251
ପ ୁ /22464 53 93 72ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ମହା ି ପି େଦାଳ େଗାବି  ମହା ି JTV1639202
ୀ /22465 53 93 73ସଜୁାତା ମହା ି ସା ବିଭୂେଧ  ମହା ି YVY0833244
ୀ /22466 55 93 74ନିହାରିକା ନାୟକ ସା ପଦି  କମୁାର ସାମ ରାୟ JTV2485027
ପ ୁ /22467 57 93 75ପଦୀ  କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି କୃ ଚ  ସାମ ରାୟ JTV2484160
ୀ /22468 37 93 76ଦୀପାଶଖିା ସାଇଁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାଇଁ JTV1716463
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ପ ୁ /042469 23 93 77ଅ ିତ କମୁାର ଗିରି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଗିରି YVY1265644
ପ ୁ /042470 24 93 78ଶୀତମ ପ ା ପି ପିୟବତ ପ ା YVY1246768
ୀ /42471 44 93 79ମୀନା େବୱା ସା ନିରଂଜନ ନାୟକ YVY0084467

ପ ୁ /42472 54 93 80ସିମା ଳ ଦାସ ପି ଇ ମଣି ଦାସ JTV2484681
ପ ୁ /42473 51 93 81ପଶା  ଦାସ ପି ଇ ମଣି ଦାସ JTV2483709
ପ ୁ /42474 46 93 82ରମଣୀ ର ନ ଦାସ ପି ନିମଁାଇ ଚରଣ ଦାସ YVY0780049
ୀ /42475 46 93 83ସଚିୁସିତା ଦାସ ସା ସିମା ଳ ଦାସ JTV2484665
ୀ /42476 41 93 84ପତିଭା ଦାସ ସା ପଶା  ଦାସ JTV2485019

ପ ୁ /42477 37 93 85ବିକାଶ େଦଶୱାଲ ପି ନେରଶ େଦଶୱାଲ JTV2483691
ପ ୁ /42478 56 93 86ଅେଶାକ କମୁାର ଗିରି ପି ସେୁର  ନାଥ ଗିରି YVY0333773
ୀ /42479 53 93 87ନ ିନୀ ଗିରି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଗିରି YVY0333781
ୀ /42480 37 93 88ସଶିତା ମହାପାତ ସା େସୗରା  ର ନ ମହାପାତ YVY0082461

ପ ୁ /42481 50 93 89ସମିର ମଲିକ ପି େଗୗରା  ମଲିକ YVY0535526
ପ ୁ /42482 58 93 90ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି ପି ଚି ାମଣୀ ମହା ି JTV1716505
ପ ୁ /42483 56 93 91ରାଜ କିେଶାର ମହା ି ପି ଅନାମ ମହା ି YVY0810200
ୀ /42484 48 93 92ତପସିନୀ ମହା ି ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି JTV1716513
ୀ /42485 48 93 93ପ ଲୁତା ମହା ି ସା ରାଜକିେଶାର ମହା ି JTV2403095

ପ ୁ /42486 39 93 94ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା YVY0535666
ପ ୁ /42487 80 93 95ସେୁର  ନାୟକ ପି ସକୁରିୁଆ ନାୟକ YVY0569194
ୀ /42488 66 93 96ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ସେୁର  ଚ  ନାୟକ YVY0569202

ପ ୁ /42489 63 93 97ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାୟକ ମା ଅଳକା ନାୟକ YVY0333740
ୀ /42490 53 93 98ଅଳକା ନାୟକ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାୟକ YVY0333757
ୀ /42491 33 93 99ମିନାକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0780031
ୀ /42492 31 93 100ଇପସିତା ନାୟକ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାୟକ YVY0535518

ପ ୁ /42493 31 93 101ସମରିତ୍ ନାୟକ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାୟକ YVY0333765
ପ ୁ /42494 74 93 102ଶରତ ଚ  ପ ା ପି ଧୁବଚରଣ ପ ା OR/06/043/044354
ୀ /42495 64 93 103ପମିଳା ପ ା ସା ଶରତ ଚ  ପ ା OR/06/043/044355

ପ ୁ /42496 63 93 104ଶୀ ମେହ  ନାଥ ପ ା ପି ଶୀ ଧରଣୀଧର ପ ା YVY0082479
ପ ୁ /42497 47 93 105େସୗରା  ର ନ ପ ା ପି ଶରତ ଚ  ପ ା YVY0082453
ପ ୁ /42498 45 93 106ସେଦଶ ର ନ ପ ା ପି ଶରତ ଚ  ପ ା OR/06/043/044394
ପ ୁ /42499 29 93 107ପିତମ ପ ା ପି ପିୟବତ ପ ା YVY0391318
ପ ୁ /42500 51 93 108ମନମଦ କମୁାର ପିତା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ରାଓ ପିତା JTV2483873
ୀ /42501 46 93 109ସଜୁାତା ପିତା ସା ଜଗନ ରାଓ ପଦଲା JTV2484004

ପ ୁ /42502 54 93 110େଗୗରା  ରାଏ ପି ଅଜିତ ରାଏ YVY0082446
ୀ /42503 34 93 111ଲକ୍ଷୀ ରାଏ ପି େଗୗରା  ରାଏ YVY0082438

ପ ୁ /42504 32 93 112ଜଗା ରାଏ ପି େଗୗରା  ରାଏ YVY0082420
ୀ /42505 68 93 113କ୍ଷିେରାଜିନି ସାହୁ ସା େପମାନ  ସାହୁ YVY0983965
ୀ /42506 65 93 114ବାସ ୀ ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/043/054838

ପ ୁ /42507 61 93 115ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ JTV2560621
ୀ /42508 52 93 116େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV2402683

ପ ୁ /42509 42 93 117ରଜନୀକା  ସାହୁ ପି େପମାନ  ସାହୁ JTV2402279
ୀ /42510 40 93 118ରୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା ରଜନୀକା  ସାହୁ YVY0535534
ୀ /42511 34 93 119ତନୟୀ ସାହୁ ସା ହିମାଂଶ ୁଭୂଷଣ ସାହୁ YVY0535674
ୀ /42512 33 93 120ରଶିତା ସାହୁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା YVY0535690
ୀ /42513 29 93 121ଭାଗଯ୍ଶୀ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YVY0535682

ପ ୁ /42514 26 93 122ସଯୁଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YVY0894782
ପ ୁ /42515 74 93 123େପମାନ  ସାହୁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/054824
ପ ୁ /42516 41 93 124ହିମାଂଶ ୁଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ JTV2441392
ୀ /42517 43 93 125ଅଞଳୀ ସାମଲ ସା ଅଞନ କମୁାର ସାମଲ YVY1246776
ପ ୁ /42518 40 93 126ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି େବଣଧୁର ସାଇଁ YVY0535542
ୀ /42519 33 93 127େସନ୍ହଲତା ସାଇଁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ YVY0535658
ପ ୁ /42520 69 93 128ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ତିପାଠୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ତିପାଠୀ JTV2484640
ୀ /42521 60 93 129ମ ଳୁା ତିପାଠୀ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ତିପାଠୀ JTV2483477
ୀ /42522 36 93 130େସୗମଯ୍ା ସଚୁରିତା ତିପାଠୀ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ତିପାଠୀ JTV2483550
ପ ୁ /42523 35 93 131ସ ିତ ତିପାଠୀ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ତିପାଠୀ JTV2484012
ୀ /052524 48 93 132ସାଇନା କର ସା ଶରତଚ  କର YVY1231406
ପ ୁ /052525 24 93 133ଅତୁଲ ଅ ିତ ପାଢ଼ୀ ପି ଶରତ ଚ  ପାଢ଼ୀ YVY1231455
ପ ୁ /052526 71 93 134ନିକୁ ା ବିହାରୀ ରଥ ପି ନିତଯ୍ାନ  ରଥ YVY1231448
ୀ /052527 23 93 135ବ ର୍ାଳୀ ରାଉତ - ସରତ କର YVY1107218
ପ ୁ /52528 44 93 136ପବିତ କମୁାର ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ JTV1629013
ପ ୁ /52529 48 93 137ଶାରଦା ଶ ର ଦାଶ ପି ଡଃ ଭବାନି ଶ ର ଦାଶ YVY0084517
ପ ୁ /52530 36 93 138େସାହନ େଜନା ପି ସେବର୍ ଶର େଜନା YVY0082552
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ୀ /52531 35 93 139ରିନା େଜନା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େଜନା YVY0082537
ପ ୁ /52532 73 93 140ଶରତ କର ପି ଦୁଃଶାସନ କର YVY0707224
ପ ୁ /52533 41 93 141େଦବାଶଷି ମାଝି ପି େବୖକୁ  କମୁାର ମାଝି YVY0084491
ୀ /52534 33 93 142ଶଭୁକା ୀ ମାଝି ପି େବୖକୁ  କମୁାର ମାଝି YVY0084483

ପ ୁ /52535 70 93 143ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି ପି କୃ  ଚ  ମହା ି JTV1701747
ୀ /52536 65 93 144ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି JTV1701754

ପ ୁ /52537 40 93 145ରାଧାେଗାବି  ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି JTV1701606
ପ ୁ /52538 49 93 146ବିଶର ନ ପାଣି ପି ଶରତ କମୁାର ପାଣି YVY0833236
ୀ /52539 33 93 147ଲକ୍ଷୀ ରଣା ସା ମିଟୁ ରଣା YVY0535757
ୀ /52540 45 93 148ଦୀ ୀ ସାହୁ ସା ପଭାତ ରଂଜନ ସାହୁ YVY0084475

ପ ୁ /062541 59 93 149ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ ପି ଫକୀର ଚରଣ ଦାସ YVY1269448
ପ ୁ /62542 53 93 150ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି ଲି ରାଜ ଦାସ OR/06/043/054784
ପ ୁ /62543 49 93 151ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି ଲି ରାଜ ଦାସ OR/06/043/054786
ୀ /62544 49 93 152ପଭାତୀ ଦାସ ସା ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ YVY0333864
ୀ /62545 30 93 153ସମୀକ୍ଷା ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ YVY0333872
ୀ /62546 27 93 154ପତୀକ୍ଷା ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ YVY1246123

ପ ୁ /62547 24 93 155ପତଯ୍ଷ ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ YVY1246131
ୀ /62548 52 93 156ପିୟମଦା ନାୟକ ସା ସଲିଳ କମୁାର ସାଇଁ YVY0535765
ୀ /62549 45 93 157ର ିତା ନାୟକ ସା ଅରୁଣ ଦାସ JTV2484327

ପ ୁ /62550 77 93 158ନାେଗଶର ପ ା ପି ଦୀନବ ୁ ପ ା JTV1577667
ୀ /62551 46 93 159ରଶୀ ପ ା ସା ଅମୀୟ କମୁାର ପ ା JTV1577683

ପ ୁ /62552 39 93 160ଆତିଶ ପ ା ପି ବେଯ  ପ ା JTV2483881
ପ ୁ /62553 58 93 161ସଲିଳ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବଜ କିେଶାର ସାଇଁ YVY0535773
ପ ୁ /62554 48 93 162ର ିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଚି ାମଣୀ ସାଇଁ JTV1701648
ପ ୁ /62555 45 93 163ବଲଭାନ  ସାଇଁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାଇଁ JTV2483840
ପ ୁ /62556 43 93 164ନିତଯ୍ର ନ ସାଇଁ ପି ଚି ାମଣି ସାଇଁ JTV1701622
ପ ୁ /62557 34 93 165ଦିେନଶ ସାଇଁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାଇଁ JTV2484657
ପ ୁ /62558 72 93 166ଉେପ ନାଥ ତିପାଠୀ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ତିପାଠୀ OR/06/043/054566
ୀ /62559 66 93 167ହରପିୟା ତିପାଠୀ ସା ଉେପ  ନାଥ ତିପାଠୀ OR/06/043/054567

ପ ୁ /62560 50 93 168ନାରାୟଣ ପସାଦ ତୀପାଠୀ ପି ନେର  ନାଥ ତୀପାଠୀ JTV2403137
ପ ୁ /62561 45 93 169ସ ିତ ତିପାଠୀ ପି ଉେପ ନାଥ ତିପାଠୀ OR/06/043/055382
ପ ୁ /62562 41 93 170ସେ ାଷ ତିପାଠୀ ପି ଉେପ  ନାଥ ତିପାଠୀ JTV1531714
ୀ /62563 39 93 171ସଜୁାତା ତିପାଠୀ ପି ଉେପ ନାଥ ତିପାଠୀ JTV1489640
ୀ /62564 39 93 172େସୗଦାମିନୀ ତିପାଠୀ ସା ନାରାୟଣ ପସାଦ ତିପାଠୀ JTV2402543

ପ ୁ /62565 76 93 173ନେର  ନାଥ ତିପାଠୀ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ତିପାଠୀ YVY0707406
ୀ /62566 71 93 174ବାସ ି ତିପାଠୀ ସା ନେର  ନାଥ ତିପାଠୀ YVY0707232
ୀ /62567 48 93 175ରିତା ଳୀ ତିପାଠୀ ସା ସେୁର  ନାଥ ତିପାଠୀ JTV2484186
ୀ /62568 46 93 176ନିେବଦିତା ତିପାଠୀ ସା ଗିରୀଶ ଚଂଦ ତିପାଠୀ JTV2483345

ପ ୁ /72569 50 93 177ପଭାତ କମୁାର େବହାରା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା YVY0829267
ୀ /72570 70 93 178ରଜନୀରାଣୀ େବେହରା ସା ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା YVY0829283

ପ ୁ /72571 57 93 179ପଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା YVY0084418
ୀ /72572 49 93 180କାନନବାଳା େବେହରା ସା ପଭାତ କମୁାର େବେହରା YVY0084426

ପ ୁ /72573 45 93 181ସକୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ଭିକାରି ଚରଣ େବେହରା YVY0829259
ୀ /72574 38 93 182ସ ର୍ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ସକୁା  କମୁାର େବେହରା YVY0829275
ୀ /092575 20 93 183କାେଜାଲ ବାରିକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ YVY1298488

ପ ୁ /092576 27 93 184ନିର ନ େବେହରା ପି ନୁସିଂଘା େବେହରା YVY1146679
ୀ /92577 48 93 185ମମତା ବାରିକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ବାରିକ JTV1701614
ୀ /92578 33 93 186ସରସତୀ ବାରିକ ପି ପକାଶ ବାରିକ JTV2485647
ୀ /92579 29 93 187େମାନାଲିସା ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବାରିକ YVY0535781
ପ ୁ /92580 25 93 188ସ ଦ ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବାରିକ YVY0894766
ପ ୁ /92581 70 93 189ଚ େଶଖର ନାଇଡୁ ପି ଭଲଭ ନାଇଡୁ JTV2402436
ୀ /92582 69 93 190କମଳା ନାଇଡୁ ସା ଚ େଶଖର ନାଇଡୁ JTV2403012
ୀ /92583 39 93 191ଶଶୀେରଖା ନାଇଡୁ ସା କା ିର୍େକଶର ନାଇଡୁ JTV2483733
ପ ୁ /92584 37 93 192କା ିର୍େକଶର ନାଇଡୁ ପି ଚ  େଶଖର ନାଇଡୁ JTV2484442
ୀ /92585 52 93 193ଅନୁଲତା ସାଇଁ ସା ପତାପ କମୁାର ସାଇଁ JTV1701580
ପ ୁ /102586 56 93 194ପତାପ ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ JTV1701572
ପ ୁ /112587 82 93 195ବିେର  କାନୁନେଗା ପି ବଜ କିେଶାର କାନୁନେଗା YVY0314211
ୀ /112588 75 93 196ଭାରତୀ କାନୁନେଗା ସା ବିେର  କାନୁନେଗା YVY0314229
ପ ୁ /112589 51 93 197ଶଭୁାସଂୁ କାନୁନେଗା ପି ବିେର  କାନୁନେଗା YVY0314237
ୀ /112590 49 93 198େହମଲତା କାନୁନେଗା ସା ଶଭୁାସଂୁ କାନୁନେଗା YVY0314245
ୀ /112591 59 93 199ବନଲତା ପାଇଟାଳ ସା ବିଚିତ େମାହନ ସାଇଁ JTV1578475
ୀ /112592 39 93 200େସାତସିନୀ ପ ୃ ି ସା ପିୟବତ ପ ୃ ି JTV2402972
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ପ ୁ /112593 28 93 201ବିଶଜିତ ସାଇଁ ପି ବିଚିତ େମାହନ ସାଇଁ YVY0535799
ୀ /122594 22 93 202ସପୁଭା ବସ ିଆ ପି ପଦୀପ କମୁାର ବସ ିଆ YVY1246149

ପ ୁ /122595 66 93 203ରବୀ  େବେହରା ପି ବୁଲା େବେହରା YVY1146687
ପ ୁ /122596 62 93 204ରେମଶ ଚ  ନାଥଶମର୍ା ପି ପଦନାଭ ନାଥଶମର୍ା JTV1716257
ୀ /122597 58 93 205ଜୟଶୀ ଶା ୀ ସା ରେମଶ ଚ  ନାଥଶମର୍ା JTV1716265
ୀ /122598 37 93 206ଅମିତା ଶମର୍ା ପି ରେମଶ ଚ  ନାଥଶମର୍ା YVY0204685

ପ ୁ /122599 36 93 207ପାଥର୍  ସାରଥୀ ଶମର୍ା ପି ରେମଶ ଚ  ଶମର୍ା JTV2441384
ୀ /132600 32 93 208କମୁାରୀ ମାମିନା ବଳ ସା ପବନା ବଳ YVY0082636

ପ ୁ /132601 66 93 209ଅମୀୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି େବେହରା OR/06/043/055258
ୀ /132602 60 93 210ଅନୀତା େବେହରା ସା ଅମୀୟ କମୁାର େବେହରା OR/06/043/055259

ପ ୁ /132603 47 93 211ଚି ାମଣି େବେହରା ପି ପ ାରି େବେହରା JTV2402808
ୀ /132604 42 93 212ସ ର୍ପଭା େବେହରା ସା ଚି ାମଣୀ େବେହରା JTV2485142
ୀ /132605 66 93 213କମୁଦିୁନି ବିଶାଳ ସା ବିେର  ବିଶାଳ JTV2441251

ପ ୁ /132606 55 93 214ବି ୁ ଚରଣ ବିଶାଳ ପି ମଧସୁଦୁନ ବିଶାଳ OR/06/043/072658
ପ ୁ /132607 45 93 215ଧିେର  ବିଶାଳ ପି ବିେର  ବିଶାଳ JTV1531797
ୀ /132608 40 93 216ସଂଘମିତା ବିଶାଳ ସା ବିଭୁ ପସାଦ ବିଶାଳ YVY0082610
ୀ /132609 37 93 217େରାଜାଲିକା ବିଶାଳ ସା ଶଭୁ ପସାଦ ବିଶାଳ YVY0082628
ୀ /132610 84 93 218ସ ର୍ଲତା ଦାସ ସା ହରି  ଦାସ OR/06/043/052703

ପ ୁ /132611 59 93 219ପତଯ୍ଷୁ ଚ  ଦାସ ପି ହରି  ଦାସ YVY0706788
ୀ /132612 52 93 220ଅନୀତା ଦାସ ସା ପତଯ୍ଷୁ ଚ  ଦାସ YVY0707273
ୀ /132613 32 93 221ମଧଲିୁତା ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ YVY0391243
ୀ /132614 28 93 222ଅ ିତା ଦାସ ପି ପତଯ୍ଶୁ ଚ  ଦାସ YVY1264373

ପ ୁ /132615 66 93 223ସତଯ୍ବତ ମହାପାତ ପି ଚ ମଣୀ ମହାପାତ YVY0183533
ୀ /132616 35 93 224ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ପି ସତଯ୍ବତ ମହାପାତ YVY0183541

ପ ୁ /132617 42 93 225ବିକମ କିେଶାର ମହାରଣା ପି ବିର କିେଶାର ମହାରଣା YVY0810218
ୀ /132618 46 93 226ତୃ ିମୟୀ ମହା ି ସା ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ JTV2402774

ପ ୁ /132619 79 93 227ସଦୁଶର୍ନ ପ ନାୟକ ପି ଶଚୀ ନାଥ ପ ନାୟକ YVY0233049
ୀ /132620 47 93 228ସସିୁତା ପତିହାରୀ ସା ଧିେର  ବିଶାଳ OR/06/047/412836

ପ ୁ /142621 73 93 229ବସ  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ମନୁଚରଣ ବିଶାଳ YVY0183566
ପ ୁ /142622 46 93 230ବିବଶତ ବିଶାଳ ପି ବସ  କମୁାର ବିଶାଳ YVY0183574
ପ ୁ /142623 45 93 231ବିକାଶ ର ନ ବିସାଳ ପି ବସ  କମୁାର ବିସାଳ YVY0183558
ୀ /142624 40 93 232େଡଜିରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ବିବାସତ ବିଶଳ YVY0780015
ୀ /142625 50 93 233ମାନସୀ ଦିେବଦୀ ପି ଚକଧର ଦିେବଦୀ YVY0780007
ୀ /142626 32 93 234ଅନୁସୟା ପଧାନ ସା ସତଯ୍ବାଦୀ ପଧାନ YVY0535906

ପ ୁ /142627 52 93 235େସୗେମ  ନାଥ ସାମ ପି ସଦାନ  ସାମ YVY0780023
ପ ୁ /152628 49 93 236ଭାନୁ ପତାପ ବଳୀଆର ସିଂହ ମା ବାସ ୀ ବଳିଆର ସିଂହ YVY1246115
ପ ୁ /152629 33 93 237େଚୗଧରୁୀ ଭବାନୀ ଶ ର ବିଦଯ୍ାସ ପି ପଭାକର ସାଇଁ YVY0183582
ୀ /152630 70 93 238ବି ୁପିୟା ଦାସ ସା ଚ ମଣି ଦାସ OR/06/043/054762
ୀ /152631 46 93 239ରତନ୍ପଭା ଦାସ ସା ସ ୟ କମୁାର ମହା ି YVY0082669

ପ ୁ /152632 53 93 240ଜୀବନ ବଲଭ େଦଓ ପି ଜାନକୀ ବଲଭ େଦଓ YVY0779983
ୀ /152633 47 93 241ସାଗରୀକା େଦଓ ସା ଜୀବନ ବଲଭ େଦଓ YVY0779975
ପ ୁ /152634 64 93 242ସେୁରଶ କମୁାର େଗାୟାଲ ପି ରାମ ପତାପ େଗାୟଲ YVY0535922
ପ ୁ /152635 39 93 243ହରିଷ କମୁାର େଗାୟଲ ପି ସେୁରଷ କମୁାର େଗାୟଲ YVY0535948
ୀ /152636 34 93 244ପଜୂା େଗାୟଲ ସା ସ  ଲାଲ ମାୱ ିଆ YVY0535930

ପ ୁ /152637 42 93 245େସକ୍ ହାଂସ ୁ ପି େସକ ଜଇନାଲ JTV1706266
ୀ /152638 49 93 246ଡଲି ଜବଲ ପି ଅମର ସିଂ JTV1490119
ୀ /152639 46 93 247ରାଜି ଜବଲ ପି ଅମର ସିଂ JTV1490127
ୀ /152640 36 93 248ପଜ୍ଞା ପରିମିତା େଜନା ସା ନେରଶ ଚ  ସିଂହ JTV2483907

ପ ୁ /152641 39 93 249ପନିୁତ୍ କକ୍କର ପି ରାେଜ  କକ୍କର JTV2483683
ପ ୁ /152642 41 93 250ସ ିନ କାରକର ପି ରାେଜ  କାରକର JTV2484806
ୀ /152643 69 93 251ଜ୍ଞାନ କଉର ସା ଅମର ସିଂ OR/06/043/452492
ୀ /152644 40 93 252େଜଯ୍ାତି େଲାହିଆ ସା ଦୀପକ କମୁାର େଲାହିଆ YVY0983973
ୀ /152645 26 93 253ବଷର୍ା େଲାହିଆ ପି ଅନୀଲ କମୁାର େଲାହିଆ YVY0779991
ପ ୁ /152646 47 93 254ଦିପକ କମୁାର େଲାହିୟା ପି କିଷନ ଲାଲ େଲାହିୟା OR/06/043/052639
ୀ /152647 55 93 255ଉଷାରାଣୀ େମାଡା ସା ଯଗଦିଯ ପସାଦ େଗାୟାଲ YVY0082677
ପ ୁ /152648 34 93 256ରବି  କମୁାର େମାଡା ପି ଦିପକ କମୁାର େମାଡା YVY0082685
ୀ /152649 31 93 257ପରିଧି େମାଡା ସା ରବି କମୁାର େମାଡା YVY1185305
ପ ୁ /152650 30 93 258ରାହୁଲ କମୁାର େମାଡା ପି ଦୀପକ କମୁାର େମାଡା YVY0535914
ପ ୁ /152651 54 93 259ସ ୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହା ି YVY0082651
ୀ /152652 51 93 260ପଭାସିନୀ ପାଣି ସା କୃ ଚ  ପାଣି JTV2485415
ପ ୁ /152653 84 93 261ନୀଳକ  ବଳିୟାର ସିଂ ପି େଲାକନାଥ ବଳିୟାର ସିଂ JTV1639236
ପ ୁ /152654 79 93 262ଅମର ସିଂ ପି ବୁଡ ସିଂ OR/06/043/482491
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ପ ୁ /152655 78 93 263ମେହ ନାଥ ସିଂହ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସିଂହ YVY0333922
ୀ /152656 76 93 264ବାସ ୀ ବଳିୟାର ସିଂ ସା ଡଃ. ନିଳକ  ବଳିୟାର ସିଂ JTV1639194
ୀ /152657 67 93 265େଜଯ୍ା ନ୍ା ସିଂହ ସା ମେହ  ନାଥ ସିଂହ YVY0333930

ପ ୁ /152658 49 93 266ନେରଶ ଚ  ସିଂ ପି ବିରକିେଶାର ସିଂ JTV1559830
ୀ /152659 44 93 267ରଶି ବଳିୟାର ସିଂ ସା ଭାନୁପତାପ ବଳିୟାର ସିଂ JTV1644947

ପ ୁ /162660 74 93 268େଗୗରା  ଚରଣ ଭୂୟଁା ପି ଶତୁଘନ୍ ଭୂୟଁା JTV1559178
ୀ /162661 67 93 269ଭଗବତୀ ଭୂୟଁା ସା େଗୗରା  ଚରଣ ଭୂୟଁା JTV1558154

ପ ୁ /162662 46 93 270ର ନ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ନିତଯ୍ାନ  ଭୂୟଁା JTV1544162
ୀ /162663 45 93 271ସେୁରଖା ଭୂୟଁା ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଭୂୟଁା JTV1557792
ୀ /162664 44 93 272ରଶିତା ଭୂୟଁା ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଭୂୟଁା JTV1544212

ପ ୁ /162665 43 93 273ଗଗନ ବିହାରୀ ଭୂୟଁା ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଭୂୟଁା JTV1557248
ୀ /162666 40 93 274େମାନାଲିସା ଭୁୟଁା ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ଭୁୟଁା YVY0779967

ପ ୁ /162667 36 93 275ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସସାମ ପି ପଦୀ  କମୁାର ଦାସସାମ YVY0082701
ପ ୁ /162668 22 93 276କୃ ା ଗଂଜୁ ପି ରେମଶ ଗଂଜୁ YVY1184134
ପ ୁ /162669 57 93 277େୟାେଗଶ େଲାହିୟା ପି େଲଟ କିଶନ ଲାଲ େଲାହିୟା YVY0082727
ୀ /162670 51 93 278ଲତା େଲାହିୟା ସା େୟାେଗଶ େଲାହିୟା YVY0536078

ପ ୁ /162671 32 93 279ପାୟଲ େଲାହିୟା ପି େୟାେଗଶ େଲାହିୟା YVY0082743
ପ ୁ /162672 29 93 280ସ ୀପ େଲାହିୟା ପି େୟାେଗଶ େଲାହିୟା YVY0536052
ପ ୁ /162673 57 93 281ଦିପକ କମୁାର େମାଡା ପି ମଖନ ଲାଲ େମାଡା YVY0082719
ୀ /162674 80 93 282ପଦିପ ଚ  ମହା ି ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ମହା ି JTV1654888
ୀ /162675 67 93 283ବିେନାଦିନୀ ମହା ି ସା ପଦୀପ ଚ  ମହା ି YVY0983981

ପ ୁ /162676 46 93 284କର ରୁ ମହା ି ପି ପଦିପ ଚ  ମହା ି OR/06/043/055145
ୀ /162677 42 93 285େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ନ ୁ ମହା ି YVY0706838
ୀ /162678 41 93 286ପଜ୍ଞା ପରିମିତା ମହା ି ସା େକୗ ଭୁ ମହା ି YVY0536060

ପ ୁ /162679 37 93 287େଦବୀ ପସାଦ ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି YVY0183590
ପ ୁ /162680 29 93 288ପ ଜ କମୁାର ପ ା ପି କି ର୍ନ ନ YVY0391326
ପ ୁ /172681 43 93 289ସାମ  ଜେନଜୟ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ JTV2560803
ପ ୁ /172682 43 93 290ସାମ  ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ JTV2560795
ପ ୁ /172683 50 93 291ତାପସ କମୁାର ଧିରସାମ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଧିରସାମ YVY0428847
ୀ /172684 45 93 292ସତିୃମୟୀ ଧିରସାମ ସା ତାପସ କମୁାର ଧିରସାମ YVY0428854

ପ ୁ /172685 80 93 293େଚୗଧରୁୀ ଭାବଗାହୀ ମିଶ ପି େଚୗଧରୁୀ ଯଦୁନାଥ ମିଶ OR/06/043/028596
ପ ୁ /172686 75 93 294େଚୗଧରୁୀ ବିଚିତାନ  ମିଶ ପି ଉେପ  ନାଥ ମିଶ JTV1560887
ୀ /172687 70 93 295େରଣବୁାଳା ମିଶ ସା ଭାବଗାହୀ ମିଶ YVY0707091
ୀ /172688 65 93 296ଶାରଦା କା ି ମିଶ ସା େଚୗଧରୁୀ ବିଚିତାନ  ମିଶ OR/06/043/054998

ପ ୁ /172689 51 93 297ପିୟବତ ମିଶ ପି ପଫଲୁ ଚ  ମିଶ JTV1579523
ପ ୁ /172690 48 93 298େଚୗଧରୁୀ ମାନସ ର ନ ମିଶ ପି େଚୗଧରୁୀ ବିଚିତାନ  ମିଶ JTV1556331
ୀ /172691 46 93 299ନମିତା ମିଶ ସା ଶାରଦା ମିଶ YVY0084509

ପ ୁ /172692 42 93 300ଜଗନନ୍ାଥ ମିଶ ପି କାଳ ୁଚରଣ ମିଶ JTV1633031
ୀ /172693 40 93 301ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମିଶ ସା େଚୗଧରୁୀ ମାନସ ର ନ ମିଶ YVY0204693
ୀ /172694 38 93 302ମାନସୀ ମିଶ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ମିଶ YVY0964999
ୀ /172695 39 93 303ସତିୁରାଣୀ ନାୟକ ସା ସାମ  ଜେନଜୟ ଦାଶ YVY0084525
ପ ୁ /172696 75 93 304ବିଧ ୁଭୂଷଣ ପାଣିଗାହି ପି ହେରକୃ  ପାଣିଗାହି LTN3254927
ୀ /172697 65 93 305ଗୀତା ପାଣୀଗାହୀ ସା ବିଧ ୁଭୂଷଣ ପାଣୀଗାହୀ YVY0707166
ୀ /172698 38 93 306କା ୀ ଚିନୟୀ ପାଣିଗାହୀ ସା ଅଭିନାଶ ପାଣିଗାହୀ YVY0829242
ୀ /172699 44 93 307ମ ଶୁୀ ପ ନାୟକ ସା ସାମ  ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦାସ YVY0334011
ୀ /172700 39 93 308ଦୀପଶଖିା ପଧାନ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଭୁୟା YVY0084533
ୀ /172701 41 93 309ସିତା ସାମ ରାୟ ପି ରେମଶ ଚ  ସାମ ରାୟ JTV2484590

ପ ୁ /172702 73 93 310ମାଧବ ପସାଦ ଶମର୍ା ପି ପିତାମର ଶମର୍ା JTV2484798
ୀ /172703 61 93 311ଅ ନା ଶମର୍ା ସା ମାଧବ ପସାଦ ଶମର୍ା JTV2484814
ପ ୁ /172704 35 93 312ସଯୂଯ୍ର୍ କା  ଶମର୍ା ପି ମାଧବ ପସାଦ ଶମର୍ା YVY0204727
ପ ୁ /172705 33 93 313ଶଭୁକା  ଶମର୍ା ପି ମାଧବ ପସାଦ ଶମର୍ା YVY0204701
ପ ୁ /172706 36 93 314ବିପିନ ସାଇଁ ପି ନିେରା ମ ସାଇଁ YVY0204719
ପ ୁ /182707 52 93 315ତପନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଜଦୁମଣୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0536086
ୀ /182708 42 93 316ଦୀପା ଳି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ତପନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0536094
ପ ୁ /182709 23 93 317ତନୟ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ତପନ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY1257831
ପ ୁ /182710 28 93 318ଅଭିଜିତ ଅେରାପସାଦ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ YVY0779959
ପ ୁ /182711 24 93 319ବିଶଜିତ ବିଭୁପସାଦ ପି ପସନ କମୁାର ସାହୁ YVY1019835
ପ ୁ /182712 43 93 320ସ ୟ କମୁାର ଦାସ ପି କାଶନିାଥ ଦାସ JTV2485589
ପ ୁ /182713 37 93 321ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦାସ ପି କାଶନିାଥ ଦାସ JTV2483725
ପ ୁ /182714 30 93 322ଅନିରୁ  ଦାସ ପି ଫକିର ଚରଣ ମଲିକ YVY0829291
ୀ /182715 29 93 323ସମିୁତା ଦାସ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦାସ YVY1019827
ପ ୁ /182716 43 93 324କୃ  ଚ  ମଲିକ ପି ହେରକୃ  ମଲିକ JTV1629021
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ୀ /182717 38 93 325ମଧସିୁତା ମଲିକ ସା ପ ଜକମୁାର ମଲିକ JTV2402766
ପ ୁ /182718 35 93 326ଆଦିତଯ୍ ପସାଦ ମଲିକ ପି ଫକିର ଚରଣ ମଲିକ JTV2483337
ୀ /182719 69 93 327ବିଜନ ବାଳା ରାୟ ସା ଯଧିୁ ିର ରାୟ YVY0082776

ପ ୁ /182720 45 93 328େସୗେମ  ନାରାୟଣ ରାୟ ପି ଯଧିୁ ିର ରାୟ YVY0082768
ୀ /182721 37 93 329ଅପରାଜିତା ପିୟଦଶର୍ନୀ ରାୟ ପି ଯଧିୁ ିର ରାୟ JTV2484285

ପ ୁ /182722 57 93 330ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ ପି େସାବନି ଚରଣ ସାହୁ JTV2560720
ୀ /182723 48 93 331ମିରନମୟୀ ସାହୁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ JTV2560506

ପ ୁ /202724 31 93 332ବାରୁ ବାଘ ପି ତିେଲାଚନ ବାଘ YVY0536250
ୀ /202725 53 93 333ପ ୁ ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ସାମଲ JTV1544105

ପ ୁ /202726 36 93 334ପଜ୍ଞା ପକାଶ ପଧାନ ପି େଚୗଧରୁୀ ପଧାନ YVY0984005
ପ ୁ /202727 60 93 335ଅରୁଣ କମୁାର ସାମଲ ପି ବହାନ  ସାମଲ JTV1544261
ପ ୁ /212728 49 93 336ସେୁର  େବେହରା ପି ଅନ  େବେହରା YVY0183608
ୀ /212729 43 93 337ପତିମା େବେହରା ସା ସେୁର  େବେହରା YVY0183616
ୀ /212730 42 93 338ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ବିଶ ପକାଶ େବେହରା YVY0391334

ପ ୁ /212731 39 93 339ବିଶ ପକାଶ େବେହରା ପି େବୖକୁ  ଚରଣ େବେହରା JTV2402147
ୀ /212732 32 93 340ଗୀତା ଳି େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା JTV2483410
ୀ /212733 27 93 341ସମିୁତା େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YVY0894741

ପ ୁ /212734 79 93 342ପହାଦ ବିଶାଳ ପି ମଧସୁଦୂନ ବିଶାଳ OR/06/043/054275
ୀ /212735 73 93 343ନଳିନୀପଭା ବିଶାଳ ସା ପହଲାଦ ବିଶାଳ YVY0082800
ୀ /212736 49 93 344ସ ର୍ଲତା ବିଶାଳ ପି ପହଲାଦ ବିଶାଳ OR/06/043/054279
ୀ /212737 27 93 345ଦୁେଗର୍ଶ ନ ୀନୀ ବିଶାଳ ପି ସଶୁା  କମୁାର ବିଶାଳ YVY0964981
ୀ /212738 35 93 346ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ YVY0334029
ୀ /212739 31 93 347ଜୟ ି ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ YVY0183624

ପ ୁ /212740 37 93 348ଅମେର  ନାୟକ ପି ଦଧିରାମ ନାୟକ JTV2483493
ପ ୁ /212741 36 93 349ରାେଜ  ନାୟକ ପି ଦଧିରାମ ନାୟକ JTV2484582
ୀ /212742 20 93 350ପିୟ ା ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY1264332
ୀ /212743 39 93 351େବବିନା ପଧାନ ସା ପେରଶ ପଧାନ JTV2483519

ପ ୁ /212744 71 93 352ଯଧିୁ ିର ରାୟ ପି ଭମର ବର ରାୟ JTV2484491
ପ ୁ /212745 33 93 353ମେନାରଂଜନ ସାମଲ ପି େବୖ ବ ସାମଲ JTV2483915
ପ ୁ /212746 75 93 354କଂୁଜ େମାହନ ସାଇଁ ପି ବୁେଲଇ ସାଇଁ JTV2402881
ୀ /212747 54 93 355ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା କୁ େମାହନ ସାଇଁ JTV2402873

ପ ୁ /212748 48 93 356ରଶି ର ନ ସାଇଁ ପି କୁ େମାହନ ସାଇଁ JTV2402121
ପ ୁ /212749 45 93 357େଜଯ୍ାତିର ନ ସାଇଁ ପି କୁ  େମାହନ ସାଇଁ JTV1489517
ୀ /212750 40 93 358ଇତିଶୀ ସାଇଁ ସା ରଶ ିରଂଜନ ସାଇଁ JTV2402113
ୀ /212751 37 93 359ମଧସିୁତା ସାଇଁ ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ସାଇଁ JTV2402691

ପ ୁ /222752 48 93 360ରାେକଶ ଅଗରୱାଲ ପି ରାମଚ  ଅଗରୱାଲ JTV1579382
ୀ /222753 42 93 361ସ ଯ୍ା ଅଗରୱାଲ ସା ରାେକଶ ଅଗରୱାଲ JTV1579374
ୀ /222754 45 93 362ଶଶୁୀ ସ ୀତା ମହାପାତ ସା ସିଧାଥର୍  ମହାପାତ JTV1697424
ୀ /232755 20 93 363େମଘା ଅଗୱାଲ ପି ସବୁାଷ ଅଗୱାଲ YVY1264324

ପ ୁ /232756 52 93 364ବିେନାଦ ଅଗୱାଲ ପି ଝୁଟାରାମ ଅଗୱାଲ JTV2483485
ୀ /232757 51 93 365ପି ି  ଅଗୱାଲ ସା ସବୁାଷ ଅଗୱାଲ JTV2485159
ପ ୁ /232758 51 93 366ସବୁାଷ ଅଗୱାଲ ପି ଝୁଟାରାମ ଅଗୱାଲ JTV2484384
ୀ /232759 47 93 367େରଖା ଅଗୱାଲ ସା ବିେନାଦ ଅଗୱାଲ YVY1223247
ୀ /242760 60 93 368ମେନାରମା େଭାଇ ସା ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଇ YVY0706853
ୀ /242761 47 93 369ରାଜଶୀ ଭୁୟଁା ସା ମେନାର ନ ପଢିହାରୀ YVY0779892

ପ ୁ /242762 43 93 370ଦୀନଦୟାଲ ଦାସ ପି ଅେଦୖତ ପସାଦ ଦାସ YVY0391342
ପ ୁ /242763 40 93 371ଲଳିତ େମାହନ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଇ JTV2560811
ୀ /242764 39 93 372େମାନାଲିସା ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଇ JTV2560647

ପ ୁ /242765 36 93 373ଧୀେର  କମୁାର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଭାଇ JTV2560704
ୀ /242766 55 93 374ସେରାଜିନୀ ଦାଶ ସା ବାନାମର ଦାଶ JTV2402741
ପ ୁ /242767 76 93 375ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ ପି ଭାଗଗାହୀ ମିଶ YVY0082834
ୀ /242768 73 93 376ବଚନ ମିଶ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ମିଶ JTV1579713
ୀ /242769 71 93 377ର ନା ମିଶ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ YVY0536458
ପ ୁ /242770 58 93 378ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ ପି ବିରବର ମିଶ YVY0082917
ପ ୁ /242771 56 93 379ଚିନୟ ମିଶ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମିଶ OR/06/043/054829
ୀ /242772 53 93 380ତପସନୀ ମିଶ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ YVY0082925
ୀ /242773 52 93 381ଶୀମତୀ ତପସନୀ ମିଶ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମିଶ YVY0082941
ପ ୁ /242774 52 93 382ଚି ରଂଜନ ମିଶ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମିଶ JTV2485183
ୀ /242775 48 93 383ମନସିନି ମିଶ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମିଶ JTV2402980
ୀ /242776 47 93 384ସସିତା ମିଶ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ JTV2402840
ୀ /242777 46 93 385ସଂଜିତା ମିଶ ସା ପ ୁ କା  ସାହୁ JTV2403160
ୀ /242778 46 93 386ଗୀତା ଳୀ ମିଶ ସା ଚି ରଂଜନ ମିଶ JTV2485571

45 150/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 47ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /242779 44 93 387ସସିତା ମିଶ ସା ଚିନୟ ମିଶ JTV1579705
ପ ୁ /242780 48 93 388ସପିୁୟା କମୁାର ମହା ି ପି ମାଧଵ ଚ  ମହା ି YVY1108299
ୀ /242781 38 93 389ମମତା ମହା ି ପି ସପିୁୟ କମୁାର ମହା ି YVY1107085

ପ ୁ /242782 56 93 390କାଳି ଚରଣ ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ JTV2402394
ପ ୁ /242783 52 93 391ରେମଶ ଚ  ନାୟକ ମା ବାସ ୀ ସାମଲ YVY0334037
ୀ /242784 39 93 393ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ଆେଲାକ ଭୂୟଁା JTV2484699
ୀ /242785 30 93 394ରଶିତା ନାୟକ ପି କାଳିଚରଣ ନାୟକ YVY0536466

ପ ୁ /242786 28 93 395ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ପି କାଳିଚରଣ ନାୟକ YVY0536490
ପ ୁ /242787 47 93 396ମେନାର ନ ପଢିହାରୀ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ପଢିହାରୀ YVY0779900
ପ ୁ /242788 72 93 397ବିଜୟ କମୁାର ପାତ ପି ଉଦୟ ନାଥ ପାତ YVY0536292
ୀ /242789 63 93 398ସବିତା ପାତ ସା ବିଜୟ କକମୁାର ପାତ YVY0538264

ପ ୁ /242790 33 93 399ଅନୁରାଗ ପ େଯାଷୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ େଯାଷୀ YVY0536284
ପ ୁ /242791 69 93 400ନିର ନ ରାଉତରାୟ - ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY1108257
ପ ୁ /242792 45 93 401ଶବି ରାଉତ ପି ମାକର୍  ରାଉତ JTV1716414
ୀ /242793 72 93 402ଶା ିଲତା ରାଉତରାୟ ସା କି୍ଷେରାଦ ରାଉତରାୟ JTV1530781
ୀ /242794 70 93 403ବାସ ୀ ରାଉତରାୟ ସା ଧିେର  ରାଉତରାୟ OR/06/043/424109

ପ ୁ /242795 51 93 404ମାନସ ର ନ ରାଉତରାୟ ପି କି୍ଷେରାଦ ରାଉତରାୟ JTV2560712
ୀ /242796 45 93 405ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ରାଉତରାୟ ସା ମେନାଜ ରାଉତରାୟ JTV1623123
ୀ /242797 39 93 406ହରପସାଦ ରାଉତରାୟ ପି ପେମଦ କିେଶାର ରାଉତରାୟ OR/06/044/506469
ୀ /242798 38 93 407ନମିତା ରାଉତରାୟ ସା ହରପସାଦ ରାଉତରାୟ YVY0833160
ୀ /242799 35 93 408ରଶିେରଖା ରାଉତରାୟ ପି ଦୀପକ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0082933
ୀ /242800 62 93 409ର ିତା ରାଉତରାୟ - ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY1107192

ପ ୁ /242801 53 93 410ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଧିେର  ରାଉତରାୟ OR/06/043/424110
ପ ୁ /242802 50 93 411ଦୀପକ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଧିେର  ରାଉତରାୟ OR/06/043/422111
ୀ /242803 42 93 412େମାନାଲିସା ରାଉତରାୟ - ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY1107184

ପ ୁ /242804 29 93 413ସି ା  ରାଉତରାୟ ପି ହର ପସାଦ ରାଉତରାୟ YVY0536268
ପ ୁ /242805 21 93 414ରାେଜଶ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY1108265
ୀ /242806 44 93 415ଲିଲି ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ YVY0536276

ପ ୁ /242807 51 93 416ଜୟଦୀପ ସାମ ରାୟ ପି ହରି  ସାମ ରାୟ YVY0779918
ୀ /242808 46 93 417େଦବସିତା ସାମ ରାୟ ସା ଜୟଦୀପ ସାମ ରାୟ YVY0779926
ୀ /242809 44 93 418େମାନାଲିସା ସାମ ରାୟ ସା ରେମଶ ଚ  ନାୟକ YVY0334045

ପ ୁ /242810 45 93 419ଇ ର ଜିତ ସିଂ ପି ଅମର ସିଂ JTV1490069
ପ ୁ /242811 54 93 420ବିଦଯ୍ାଧର ସାଇଁ ପି ମ ୁଳି ସାଇଁ JTV2402386
ପ ୁ /242812 41 93 421ସପନ୍ସରିତ ତିପାଠୀ ପି ସେୁରଶ ପସାଦ ତିପାଠୀ YVY0536607
ପ ୁ /252813 72 93 422ବଳରାମ ଦାସ ପି ବିପ ଚରଣ ଦାସ JTV1531342
ୀ /252814 65 93 423ମ ଲୁତା ଦାସ ସା ବଳରାମ ଦାସ OR/06/043/054852

ପ ୁ /252815 62 93 424ପଦାରବି  ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ OR/06/043/054329
ପ ୁ /252816 43 93 425ସତଯ୍ର ନ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ JTV1531326
ପ ୁ /252817 41 93 426ସମୀର ର ନ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ JTV1531334
ୀ /252818 37 93 427ଲିତା ଦାସ ସା ବରଦା ପସନନ୍ ନାୟକ YVY0779884
ୀ /252819 39 93 428ସଂଘମିତା କାନୁନେଗା ସା ସତଯ୍ ର ନ ଦାସ YVY0779876
ୀ /252820 30 93 429େମାନାଲିସା ମହା ି ସା ସମିର ର ନ ଦାସ YVY0779868

ପ ୁ /252821 21 93 430ଅରିଜିତ୍ ମହା ି ପି ଅଜୟ ମହା ି YVY1246800
ପ ୁ /252822 30 93 431ପିୟୁଷ ରାଉତରାୟ ପି ପକାଶ ଚ  ରାଉତରାୟ YVY0391359
ୀ /252823 55 93 432ବିଦୁକ ା ରାଉତରାୟ ସା ପକାଶ ଚ  ରାଉତରାୟ YVY0569210

ପ ୁ /262824 41 93 433ସେ ାଷ େବେହରା ପି ହାଡିବଂଧ ୁେବେହରା JTV2402576
ପ ୁ /262825 48 93 434େକଶବ ବିଶାଳ ପି ଜଗବ ୁ ବିଶାଳ JTV1701556
ୀ /262826 40 93 435ବବି ବିଶାଳ ସା େକଶବ ଚ  ବିଶାଳ JTV1701598
ୀ /262827 23 93 436ସଜୁାତା ବିଶାଳ ମା ବବି ବିଶାଳ YVY1019819
ପ ୁ /262828 39 93 437ଅମିତ ନାୟକ ପି େଦାଳେଗାବି  ନାୟକ YVY0698175
ୀ /262829 51 93 438ରୀତା ପ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ JTV1716471
ପ ୁ /262830 41 93 439ଶୀନିବାସ ସାଇଁ ପି ଲଡୁ କିେଶାର ସାଇଁ JTV2402568
ୀ /262831 40 93 440ମମତା ସାଇଁ ସା ଶୀନିବାସ ସାଇଁ JTV2402550
ୀ /282832 32 93 441େକ ଲାବନଯ୍  ପି େକ ଗ ାୟମ  YVY0084814
ପ ୁ /282833 62 93 442ସଂଗାମ େକଶରି ବିେଶାଇ ପି ହେରକୃ  ବିେଶାଇ JTV2403178
ପ ୁ /282834 39 93 443ହଟ କିେଶାର ବିଶାଳ ପି ଟା ୁରୁ ବିଶାଳ YVY0984013
ପ ୁ /282835 79 93 444ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର କାପରିୁଆ ପି ଅମଲୂଯ୍ ରତନ କାପରିୁଆ YVY0334078
ୀ /282836 64 93 445ମାୟା କାପରିୁଆ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର କାପରିୁଆ YVY0423749
ପ ୁ /282837 65 93 446ଡା. ରେମଶ ଚ  ମହା ି ପି ମେହଶର ମହା ି YVY0706739
ପ ୁ /282838 36 93 447ଶାଶତ ମହା ି ପି ଡା. ରେମଶ ଚ  ମହା ି YVY0706762
ପ ୁ /282839 33 93 448ସଂକ  ମହା ି ପି ରେମଶ ଚ  ମହା ି YVY0706747
ପ ୁ /282840 64 93 449ରଂଜିତ କମୁାର ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ YVY0084558
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ୀ /282841 62 93 450ସେରାଜିନୀ ପଧାନ ସା ରଂଜିତ କମୁାର ପଧାନ YVY0084541
ପ ୁ /282842 40 93 451ରାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ରଂଜିତ କମୁାର ପଧାନ YVY0084566
ପ ୁ /282843 65 93 452ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ସରକାର ପି ଏନ. ବି. ସରକାର OR/06/043/054718
ୀ /282844 56 93 453ଗିତିକା ସରକାର ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ସରକାର OR/06/043/054716

ପ ୁ /282845 32 93 454ଅମିତାଭ ସରକାର ପି ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ସରକାର YVY0082974
ପ ୁ /282846 62 93 455ଶବିନାରାୟଣ ସରକାର ପି ଏନ୍. ବି. ସରକାର YVY0428862
ପ ୁ /282847 35 93 456ଅଭିଜିତ ସରକାର ପି ଶବିନାରାୟଣ ସରକାର YVY0084806
ୀ /282848 32 93 457ପିୟ ା ସରକାର ପି ଶବିନାରାୟଣ ସରକାର YVY0423772

ପ ୁ /292849 72 93 458ଦୀନବ ୁ ଦାସ ପି ନବୀନ ଚ  ଦାସ YVY0314336
ୀ /292850 63 93 459ନଳିନୀପଭା ଦାସ ସା ଦୀନବ ୁ ଦାସ YVY0314344

ପ ୁ /292851 42 93 460ପୀୟର ନ ଦାସ ପି ଦୀନବ ୁ ଦାସ JTV1664317
ପ ୁ /292852 36 93 461ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ YVY0082982
ପ ୁ /292853 34 93 462ସଧିୁର କମୁାର ଦାସ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ JTV2484269
ପ ୁ /302854 56 93 463ମାନସ କମୁାର ମହା ି ପି ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି JTV1706233
ୀ /302855 53 93 464ଅସୀମା ମହା ି ସା ମାନସ କମୁାର ମହା ି JTV1706241

ପ ୁ /312856 80 93 465ବିେଶଶର ନାୟକ ପି କୁ ବିହାରୀ ନାୟକ JTV1716539
ୀ /312857 73 93 466ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ବିେଶଶର ନାୟକ JTV1716455

ପ ୁ /312858 54 93 467ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିେଶଶର ନାୟକ JTV1716430
ପ ୁ /312859 50 93 468ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିେଶଶର ନାୟକ JTV1716448
ୀ /312860 50 93 469କାମିନୀ ନାୟକ ସା ବାଇଧର ନାୟକ JTV2484624
ୀ /312861 47 93 470ପମିଳା ନାୟକ ସା ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ JTV1716422
ୀ /312862 42 93 471ରଶିତା ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ JTV1716406
ୀ /312863 38 93 472ସାଗତିକା ନାୟକ ସା ଶଶୀକା  ନାୟକ JTV2560597

ପ ୁ /322864 28 93 473ଏଲ ପାଷା କିରଣ ପି ବୀରବର େଲ ା YVY1019801
ପ ୁ /322865 78 93 474ଯତୀ  ନାଥ େଲ ା ପି ସଲୁଭ େଲ ା JTV1531771
ୀ /322866 66 93 475ଜୟ ୀ େଲ ା ସା ଜତି ନାଥ େଲ ା JTV1489673
ୀ /322867 50 93 476ସ ଯ୍ାରାଣୀ େଲ ା ସା ବୀରବର େଲ ା JTV2441269

ପ ୁ /322868 46 93 477ସଧିୁ  କମୁାର େଲ ା ପି ଜତି ନାଥ େଲ ା JTV1535129
ପ ୁ /322869 46 93 478ନିର ନ େଲ ା ପି ପତିତପାବନ େଲ ା JTV2441152
ପ ୁ /322870 44 93 479େସୗେମ  କମୁାର େଲ ା ପି ଜତି ନାଥ େଲ ା JTV1489665
ପ ୁ /322871 43 93 480ଶେୁଭ ୁ କମୁାର େଲ ା ପି ଯତୀ  ନାଥ େଲ ା YVY0082990
ୀ /322872 37 93 481ହିଦିପଦା େଲ ା ସା ସଧିୁ  କମୁାର େଲ ା YVY0569236
ୀ /322873 35 93 482ମଧସିୁତା େଲ ା ସା େସୗେମ  କମୁାର େଲ ା YVY0334086
ୀ /322874 35 93 483ରଶେିରଖା େଲ ା ସା ଶେୁଭ ୁ କମୁାର େଲ ା YVY0536623
ୀ /322875 33 93 484ଲିଲି ା ଶାସତୀ ପି ବୀରବର େଲ ା JTV2441277

ପ ୁ /332876 47 93 485ପିତୀର ନ ମଦୁୁଲି ପି ଉ ବ ଚରଣ ମଦୁୁଲି JTV1701762
ପ ୁ /332877 43 93 486ଧୀେର  ନାଥ ରାଉତରାୟ ପି ଫଗ ୁରାଉତରାୟ YVY0707158
ୀ /332878 52 93 487ସସିତା ସାହାଣୀ ସା ସ ୟ ସାହାଣୀ JTV1531540

ପ ୁ /332879 59 93 488ବିେଜ  ସିଂହ ପି ଦାୱନ ସିଂହ YVY0779850
ୀ /332880 52 93 489ପ ୁ ା ସିଂହ ସା ବିେଜ  ସିଂହ YVY0334094

ପ ୁ /332881 26 93 490ଅନେମାଲ ସିଂ ପି ବିେଜ  ସିଂ YVY0779678
ପ ୁ /342882 55 93 491ସବୁତ ର ନ ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ JTV1526037
ୀ /342883 47 93 492ଗୀତା ଦାସ ପି ପକାଶ ଚ  ସାଇଁ YVY0391367

ପ ୁ /342884 45 93 493ଜ୍ଞାନ ରଂଞନ ଦାଶ ପି ଘନଶାମ ଦାଶ JTV2402220
ୀ /342885 45 93 494ପଭାତୀ ଦାଶ ସା ମଳୟ ଦାଶ JTV2484574
ୀ /342886 42 93 495ମଧସିୁତା ଦାଶ ପି ଘନଶାମ ଦାଶ JTV2402238

ପ ୁ /342887 49 93 496ମାଗଣିୁ ମହାରଣା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମହାରଣା JTV2402196
ପ ୁ /342888 50 93 497ପକାଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ବଳଭଦ ସାଇଁ YVY0391375
ପ ୁ /342889 21 93 498ପୟାସ ସାଇଁ ପି ପକାଶ ଚ  ସାଇଁ YVY1108307
ପ ୁ /352890 40 93 499ସମୁ  ଦାସ ପି ବ ୁ ଦାସ JTV1701655
ୀ /352891 27 93 500କରିସା ଦାସ ପି ଚିନୟ କମୁାର ଦାସ YVY0779777
ୀ /352892 53 93 501ସରସତୀ େଦବୀ ସା ରବି  କମୁାର ସିଂ YVY0779660
ୀ /352893 43 93 502ସେରାଜ ଜୟସାଲ ସା ରାମଚ  ଜୟସାଲ YVY0569251
ପ ୁ /352894 42 93 503ହନୁମାନ ପସାଦ ଜୟସାଲ ପି କ ନାଥ ଜୟସାଲ YVY0569244
ପ ୁ /352895 49 93 504ରାମଚ  ଜୟସାଲ ପି କ ନାଥ ଜୟସାଲ YVY0569269
ୀ /352896 58 93 505ମମତା େଜମା ସା ପତିତପାବନ ମହାପାତ JTV1577873
ପ ୁ /352897 62 93 506େଯାେଗ  େଜନା ପି ନଟବର େଜନା JTV1716935
ପ ୁ /352898 54 93 507ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା ପି େସାମନାଥ େଜନା YVY0334102
ପ ୁ /352899 53 93 508ଫକୀର େଜନା ପି ନଟବର େଜନା JTV2402659
ୀ /352900 53 93 509ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV1531755
ୀ /352901 48 93 510ଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ଫକୀର େଜନା JTV2402667
ୀ /352902 45 93 511ସସିୁତା େଜନା ସା ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା YVY0334110
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ୀ /352903 39 93 512ସଂଘମିତା େଯନା ସା ସକୁା  େଯନା YVY0706861
ପ ୁ /352904 27 93 513ପଦିପ େଜନା ପି ଫକୀର େଜନା YVY0984021
ପ ୁ /352905 33 93 514ଅମିତ କମୁାର ପି େମାହନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0536805
ପ ୁ /352906 38 93 515ପତିତପାବନ ମହାପାତ ପି େବଣଧୁର ମହାପାତ JTV2441103
ୀ /352907 37 93 516ିତା ମହାପାତ ପି ପତିତପାବନ ମହାପାତ JTV2484087
ୀ /352908 61 93 517ନିମର୍ଳା ମିଶ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ OR/06/043/074119

ପ ୁ /352909 37 93 518ତାପସ ରଂଜନ ମିଶ ମା ନିମର୍ଳା ମିଶ JTV2417681
ୀ /352910 36 93 519ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ତାପସ ର ନ ମିଶ YVY0932319

ପ ୁ /352911 73 93 520ସେରାଜ ଚ  ମହା ି ପି ନେର  ଚ  ମହା ି JTV1619550
ୀ /352912 65 93 521ଉଷାରାଣୀ ମହା ି ସା ସେରାଜ ଚ  ମହା ି JTV1578483

ପ ୁ /352913 57 93 522ନାରାୟଣ ବ ୁ ମହା ି ପି ଗଗନ ମାଝୀ JTV1577840
ପ ୁ /352914 37 93 523ସ ିବ ମହା ି ପି ସେରାଜ ଚ  ମହା ି JTV1619568
ୀ /352915 54 93 524ବସ  ମ ରୀ ମହାପାତ ସା ନାରାୟଣ ବ ୁ ମହା ି JTV1577857

ପ ୁ /352916 77 93 525ରାଜ କିେଶାର ନ ପି କାଶନିାଥ ନ YVY0707125
ୀ /352917 74 93 526ଇ ୁମତୀ ନ ସା ରାଜ କିେଶାର ନ YVY0707141

ପ ୁ /352918 45 93 527ସତଯ୍ବତ ନ ପି ରାଜ କିେଶାର ନ JTV1556505
ୀ /352919 43 93 528ନିେବଦିତା ଦାଶ ସା ସତଯ୍ବତ ନ JTV2441160

ପ ୁ /352920 55 93 529ଡା.ତିେଲାଚନ ପ ା ପି ପିତାମର ପ ା YVY0423863
ୀ /352921 55 93 530ଡା.ନମତା ପ ା ସା ତିେଲାଚନ ପ ା YVY0423871
ୀ /352922 34 93 531ସମିକ୍ଷା ପ ା ସା ସଜିୁତ୍ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0980524
ୀ /352923 22 93 532ବ ର୍ାଲୀ ପିଯାଦଶର୍ ୀନୀ ପି ନାରାୟଣ ବ ୁ ମହା ି YVY1107176
ୀ /352924 30 93 533ଅନନଯ୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0569277

ପ ୁ /352925 56 93 534ବିଜୟ କମୁାର ପହୁାଣ ପି ଜଳଧର ପହୁାଣ YVY0938282
ୀ /352926 52 93 535ମିନାକ୍ଷୀ ପହୁାଣ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପହୁାଣ YVY0938290
ୀ /352927 26 93 536ବ ର୍ାଳୀ ପହୁାଣ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପହୁାଣ YVY0938308
ୀ /352928 22 93 537ଫାଲଗନୁୀ ପହୁାଣ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପହୁାଣ YVY1109289

ପ ୁ /352929 62 93 538ସେୁବାଧ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ରାଉତରାୟ JTV1531763
ପ ୁ /352930 41 93 539ଜଗନନ୍ ାଥ ପସାଦ ରାୟ ପି ବି ୁ ଚରଣ ରାୟ YVY0423798
ପ ୁ /352931 33 93 540ଭଗବତ ପସାଦ ରାୟ ପି ବି ୁ ଚରଣ ରାୟ YVY0423822
ୀ /352932 33 93 541କ ନା ରାୟ ପି ବି ୁ ଚରଣ ରାୟ YVY0423855

ପ ୁ /352933 35 93 542ସଜିୁତ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV2485209
ପ ୁ /352934 68 93 543ନବକିେଶାର ସାହୁ ପି ରାମ ଚ  ସାହୁ YVY0779801
ୀ /352935 57 93 544ସ ିତା ସାହୁ ସା ନବକିେଶାର ସାହୁ YVY0779819

ପ ୁ /352936 51 93 545ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YVY0984039
ପ ୁ /352937 48 93 546ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YVY0083048
ୀ /352938 41 93 547ମମତା ମ ରୀ ସାହୁ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ JTV2484533
ୀ /352939 40 93 548ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ DGK1850171
ୀ /352940 32 93 549ଅନିତା ସାହୁ ପି ନବକିେଶାର ସାହୁ YVY0779785
ୀ /352941 29 93 550ସନିୁତା ସାହୁ ପି ନବକିେଶାର ସାହୁ YVY0779843
ୀ /352942 21 93 551ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ YVY1107168
ୀ /352943 54 93 552ନିଳିମା ସାହୁ ସା ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ YVY0083006
ପ ୁ /352944 60 93 553ସେ ାଷ କମୁାର ସାମଲ ପି ତିେଲାଚନ ସାମଲ JTV2485464
ୀ /352945 56 93 554ତିେଳା ମା ସାମଲ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାମଲ JTV2484277

ପ ୁ /352946 44 93 555ସକୁା  କମୁାର ସାମଲ ପି ପିତବାସ ସାମଲ JTV2485423
ପ ୁ /352947 33 93 556ସମିୁତ କମୁାର ସାମଲ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାମଲ JTV2483469
ୀ /352948 30 93 557ମଧସିୁତା ସାମଲ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାମଲ YVY0698191

ପ ୁ /352949 53 93 558ଉ ମ କମୁାର ଶତପଥି ପି କଳୁମଣି ଶତପଥି JTV1577931
ପ ୁ /352950 54 93 559ରବି  କମୁାର ସିଂ ପି ଦାେରାଗା ସିଂ YVY0779652
ପ ୁ /352951 28 93 560ରାନୁ କମୁାର ସିଂହ ପି ରବି  କମୁାର ସିଂହ YVY0779835
ୀ /352952 36 93 561ସଶୁିତା େସାେରନ ସା ଅମିତ କମୁାର YVY0536649
ପ ୁ /352953 58 93 562ରବି  କମୁାର ସବୁୁ ି ପି ହେରକୃ  ସାହୁ YVY0984047
ୀ /352954 48 93 563ଅନୁସୟୂା ସବୁୁ ି ସା ରବି  କମୁାର ସବୁୁ ି YVY0083014
ପ ୁ /352955 29 93 564ଅମିତ କମୁାର ସବୁୁ ି ପି ରବି  କମୁାର ସବୁୁ ି YVY0536631
ପ ୁ /352956 22 93 565ସମିତ କମୁାର ସବୁୁ ି ପି ରବୀ  କମୁାର ସବୁୁ ି YVY1108240
ପ ୁ /352957 63 93 566ଦିବଯ୍ସିଂହ ତିପାଠୀ ପି ମହାେଦବ ତିପାଠୀ YVY0779793
ୀ /352958 30 93 567ନିେବଦିତା ତୀପାଠୀ ସା ମାନସ ର ନ ମିଶ YVY0894576
ୀ /362959 43 93 568ନବନୀତା ବିଶାଳ ସା ହିମାଂସ ୁନାୟକ YVY0779769
ୀ /362960 65 93 569କନକଲତା େଜନା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁନାଏକ OR/06/044/428983
ୀ /362961 34 93 570ତପସନୀ ମ ୀ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ YVY0391417
ୀ /362962 75 93 571େହମଲତା ନାୟକ ସା ନଟବର ନାୟକ YVY0706887
ପ ୁ /362963 66 93 572ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ନାୟକ YVY0083089
ପ ୁ /362964 48 93 573ହିମାଂସ ୁନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ YVY0706895
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ପ ୁ /362965 43 93 574ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YVY0083097
ୀ /362966 36 93 575ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ନାୟକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ YVY0083105

ପ ୁ /362967 62 93 576ଶୀକ  ପାତ ପି ବାବୁରାମ ପାତ JTV2441129
ପ ୁ /362968 56 93 577ନିଳକ  ପାତ ପି ବାବୁରାମ ପାତ JTV2441210
ୀ /362969 49 93 578ସାରଦା ପାତ ସା ଶୀକ  ପାତ JTV2441111
ୀ /362970 49 93 579ପାବର୍ ତୀ ପାତ ସା ନୀଳକ  ପାତ JTV2484905

ପ ୁ /362971 48 93 580ଶୀକା  ପାତ ପି ନେର  ପାତ JTV2485530
ପ ୁ /362972 47 93 581ପଦୀପ କମୁାର ପାତ ପି ବାବୁରାମ ପାତ JTV2441178
ୀ /362973 36 93 582ନିକିତା ପାତ ସା ପଦିପ କମୁାର ପାତ JTV2441186

ପ ୁ /362974 36 93 583ଗଗନ କମୁାର ପାତ ପି ଅରୁଣ ପାତ JTV2483444
ପ ୁ /362975 36 93 584ସେରାଜକମୁାର ପାତ ପି ନୀଳକ  ପାତ JTV2441202
ପ ୁ /362976 32 93 585ବିଶଜିତ ପାତ ପି ଶୀକା  ପାତ JTV2485613
ୀ /362977 30 93 586ସଂକ୍ଷଯ୍ାରାଣୀ ପାତ ସା ଗଗନ ପାତ YVY1019694
ୀ /362978 30 93 587ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ପାତ ସା ଗଗନ କମୁାର ପାତ YVY1054592
ୀ /362979 28 93 588ରଶିତା ପାତ ପି ଶୀକ  ପାତ YVY0894717

ପ ୁ /362980 27 93 589ରଂଜିତ କମୁାର ପାତ ପି ନିଳକ  ପାତ YVY0779751
ୀ /362981 26 93 590ସସିତା ପାତ ପି ଶୀକ  ପାତ YVY0894709

ପ ୁ /362982 25 93 591ବିେବକାନ  ପାତ ପି ଶୀକ  ପାତ YVY0894683
ୀ /362983 21 93 592ସନୁୀତା ରାଣୀ ପାତ ପି ଶୀକ  ପାତ YVY1246081

ପ ୁ /362984 19 93 593ସ ିଦାନ  ପାତ ପି ଶୀକ  ପାତ YVY1264969
ପ ୁ /362985 39 93 594ନାରାୟଣ ରାଉତ ପି ମାକର୍  ରାଉତ JTV1701713
ୀ /362986 44 93 595େଜଯ୍ାତି ପଭା ସାହୁ ସା େକୖଲାଶ ଚ  ସାହୁ YVY1264290

ପ ୁ /362987 61 93 596ଅମୀୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ YVY0183632
ପ ୁ /362988 57 93 597ଆଶୀଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ YVY0183657
ୀ /362989 45 93 598ମୀତା ସାହୁ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0183640

ପ ୁ /362990 42 93 599ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସାହୁ JTV2485167
ପ ୁ /362991 41 93 600ସ ିବ କମୁାର ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ସାହୁ YVY0083071
ପ ୁ /362992 37 93 601ଦିେପଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗତମ ଚରଣ ସାହୁ YVY0084574
ୀ /362993 25 93 602ଶୀଦୀ ି ରାଣୀ ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ପାତ YVY0894667

ପ ୁ /372994 62 93 603କାଳ ୀ ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ YVY0083113
ୀ /372995 59 93 604ସରସତୀ ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ସାହୁ YVY0083121
ୀ /372996 54 93 605ମମତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ ସାହୁ JTV2483592

ପ ୁ /372997 34 93 606େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ସାହୁ YVY0083139
ପ ୁ /382998 75 93 607ରତନ୍ ାକର ଦାସ ପି ନାଥ ଦାସ JTV1649466
ପ ୁ /382999 45 93 608ଅମୀୟ ପସାଦ ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ JTV1648476
ପ ୁ /383000 43 93 609ଅଜୟ ପସାଦ ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ JTV1649458
ପ ୁ /383001 40 93 610ଅଭୟ ପସାଦ ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ JTV1649441
ପ ୁ /383002 43 93 611ସେ ାଷ େଜନା ପି ଘନ େଜନା JTV1701697
ୀ /383003 38 93 612ରୁବିତା େଜନା ସା ସେ ାଷ େଜନା JTV1701689
ୀ /383004 66 93 613ସକୁା ି ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0334128

ପ ୁ /383005 47 93 614ପଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାବୁ OR/06/043/055480
ୀ /383006 44 93 615ମିନତୀ ସାହୁ ସା ପଦିପ ସାହୁ YVY0423889
ୀ /383007 39 93 616ସସିତା ସାହୁ ସା ଅମୀୟ ପସାଦ ଦାସ JTV2402857

ପ ୁ /383008 35 93 617ଆଶଷି କମୁାର ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ YVY0314351
ୀ /383009 35 93 618ସବିତା ସାହୁ ସା ଅଜୟ ପସାଦ ଦାସ YVY0334136

ପ ୁ /383010 24 93 619ରମାନୀ ର ନ ସାହୁ ପି ନିତ୍ଯାନ  ସାହୁ YVY1269422
ପ ୁ /383011 24 93 620ରସୀ ର ନ ସାହୁ ପି ନିତ୍ଯାନ  ସାହୁ YVY1269430
ପ ୁ /383012 66 93 621ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ YVY0083196
ୀ /383013 66 93 622େପମଲତା ସାହୁ ସା ରତନ୍ ାକର ଦାସ JTV1648070
ପ ୁ /383014 56 93 623ଶବି ପସାଦ ସାହୁ ପି ମାଧବାନ  ସାହୁ JTV1654847
ପ ୁ /383015 38 93 624ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି କା ର୍ୀକ ଚ  ସାହୁ JTV2484251
ପ ୁ /383016 37 93 625ତିେଲାଚନ ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV2485654
ପ ୁ /393017 79 93 626ପେମାଦ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ବାନାମର ବିେଶାଇ JTV1628171
ୀ /393018 72 93 627ମାନସ ମ ରୀ ବିେଶାଇ ସା ପେମାଦ କମୁାର ବିେଶାଇ JTV1628189
ପ ୁ /393019 42 93 628ଆଶଷି କମୁାର ବିେଶାଇ ମା ଖଦାଳ ବିେଶାଇ YVY0706929
ପ ୁ /393020 19 93 629େସୗେମନ େଶାଭନ ବିେଶାଇ ପି ରବି  ନାଥ ବିେଶାଇ YVY1264316
ପ ୁ /393021 71 93 630ଶରତ ଚ  କୁ ୁ ପି ପରିଖିତ କୁ ୁ YVY0083204
ପ ୁ /393022 49 93 631ରୁେପଷ କମୁାର କୁ ୁ ପି ଶରତ ଚ  କୁ ୁ JTV2484913
ୀ /393023 44 93 632ମମତା କୁ ୁ ସା ରୁେପଷ କମୁାର କୁ ୁ YVY0706911
ୀ /393024 43 93 633ରଶତିା କୁ ୁ ପି ଶରତ ଚ  କୁ ୁ JTV2485290
ୀ /393025 19 93 634ଅଦିତୀ ମହା ୀ ପି ସୟୁର୍ କମୁାର ମହା ୀ YVY1298371
ପ ୁ /393026 30 93 635କାହନ୍  ୁଚରଣ ପଧାନ ପି ଭଜରାମ ପଧାନ YVY0536813
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ପ ୁ /393027 63 93 636ଭଜରାମ ପଧାନ ପି ଆନ  ପଧାନ JTV1701671
ୀ /393028 56 93 637ଅହଲଯ୍ା ପଧାନ ସା ଭଜରାମ ପଧାନ JTV1701663

ପ ୁ /393029 40 93 638ସ ୟ ପଧାନ ପି ଭଜରାମ ପଧାନ JTV1701739
ପ ୁ /393030 38 93 639ନାଗାଜୁର୍ ନ ପଧାନ ପି ଭଜରାମ ପଧାନ JTV1701721
ପ ୁ /403031 54 93 640ଆଶଷି କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଗିରିଧାରୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0706937
ୀ /403032 51 93 641ନିରୁପମା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଆଶଷି କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0707075

ପ ୁ /403033 26 93 642ଆଦଶର୍  ଆନ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଆଶଷି ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0964965
ପ ୁ /403034 50 93 643ମେନାର ନ ମହାରଣା ପି ଆ ର୍ତାଣ ମହାରଣା JTV1717313
ୀ /403035 44 93 644କ୍ଷୀେରାଜିନୀ ମହାରଣା ସା ମେନାର ନ ମହାରଣା JTV1717339

ପ ୁ /403036 44 93 645ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମହାରଣା ପି ଆ ର୍ତାଣ ମହାରଣା JTV1717321
ୀ /403037 28 93 646ରିତା ମହାରଣା ପି ରବି  ନାଥ ମହାରଣା YVY0536839

ପ ୁ /403038 61 93 647ନିମାଇ ଁଚରଣ ପାଣିଗାହୀ ପି ଶୀରାମ ପାଣିଗାହୀ JTV1530716
ୀ /403039 57 93 648ପ ୁ ା ଳୀ ପାଣିଗାହି ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍କମୁାର ପାଣିଗାହି JTV2441376
ୀ /403040 52 93 649ସଂଯକୁ୍ତା ପାଣିଗାହି ସା ନିେମଇ ଁଚରଣ ପାଣିଗାହି JTV1530807

ପ ୁ /403041 38 93 650ଅନିଲକମୁାର ପାଣିଗାହି ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍କମୁାର ପାଣିଗାହି JTV2441368
ୀ /403042 36 93 651ମନସିନୀ ପାଣିଗାହି ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ପାଣିଗାହି YVY0706994
ୀ /403043 34 93 652ସଶୁୀ ସ ୀତା ପାଣିଗାହୀ ପି ନିମାଇ ଚରଣ ପାଣିଗାହୀ YVY0536821

ପ ୁ /403044 34 93 653ସନିୁଲ କମୁାର ପାଣିଗାହି ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍କମୁାର ପାଣିଗାହି YVY0233064
ୀ /413045 57 93 654ବିଶ କଲଯ୍ାଣି ଦାସ ସା ରେମଶ ଚ  ମହା ି YVY0706721
ୀ /413046 57 93 655କମଳା ମାଳିନୀ ସାଇଁ ସା ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV2560555
ୀ /413047 35 93 656ଶ ା ଳୀ ସାଇଁ ସା ଆ ର୍ବ ୁ ସାଇଁ YVY1019793

ପ ୁ /423048 37 93 657େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ଦାଶ JTV2484830
ପ ୁ /423049 33 93 658େସୗମଯ୍ ର ନ ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ଦାଶ JTV2483832
ପ ୁ /423050 51 93 659ରଜନୀକା  ମଦୁୁଲୀ ପି ଉ ବ ଚରଣ ମଦୁୁଲୀ JTV1489921
ପ ୁ /423051 44 93 660ମନେମାହନ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ JTV1717370
ୀ /433052 58 93 661ଚିନୟୀ େବେହରା ପି ଫକିର େମାହନ େବେହରା YVY0833178
ୀ /433053 46 93 662େଲାଭା େବେହରା ସା ବାସେୁଦବ ମଦୁୁଲୀ JTV2485506

ପ ୁ /433054 44 93 663ଭାଗବତ େବେହରା ପି ଫକିର େମାହନ େବେହରା JTV2484350
ୀ /433055 33 93 664ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ଭାଗବତ ପସାଦ େବେହରା YVY0334193
ୀ /433056 70 93 665ପତିଭା େଦଓ ସା ବୃ ାବନ େଦଓ YVY0083246

ପ ୁ /433057 38 93 666େକୗଶକି େଦଓ ପି ବୃ ାବନ େଦଓ YVY0707018
ପ ୁ /433058 48 93 667ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଧୁବଚରଣ ମହାପାତ JTV1716497
ପ ୁ /433059 81 93 668ବୁ ିମାନ ମହାରଣା ପି କୃ  ଚ  ମହାରଣା OR/06/043/424145
ୀ /433060 73 93 669କମୁଦିୁନୀ ମହାରଣା ସା ବୁ ିମାନ ମହାରଣା OR/06/043/424146

ପ ୁ /433061 52 93 670ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରାଣା ପି ବୁ ିମାନ ମହାରଣା YVY0984054
ପ ୁ /433062 49 93 671ରେମଶ ଚ  ମହାରଣା ପି ବୁ ିମାନ ମହାରଣା JTV1565662
ୀ /433063 44 93 672ମମତା ମହାରଣା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରାଣା JTV1564269
ୀ /433064 40 93 673ତାପସୀ ମହାରଣା ସା ରେମଶ ଚ  ମହାରଣା YVY0391425

ପ ୁ /433065 42 93 674ଅେଶାକ ମାନସିଂହ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମାନସିଂହ JTV2484103
ପ ୁ /433066 46 93 675ମନ େମାହନ ମଦୁୁଲୀ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମଦୁୁଲୀ JTV2483451
ୀ /433067 41 93 676କା ନ ମଦୁୁଲୀ ସା ମନ େମାହନ ମଦୁୁଲୀ JTV2485365
ପ ୁ /433068 55 93 677ପଫଲୁ କମୁାର ନାଥ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ନାଥ YVY0083212
ୀ /433069 54 93 678ଗୟତୀ ନାଥ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ନାଥ YVY0083220

ପ ୁ /433070 45 93 679କୁ ନ ନାୟକ ପି ବକଳିୁ ନାୟକ YVY0083253
ୀ /433071 38 93 680ଭାଗଯ୍ଲଜ୍କ୍ଷୀ ନାୟକ ସା କୁ ନ ନାୟକ ନାୟକ YVY0083238

ପ ୁ /433072 79 93 681ରାଧାଶଯ୍ାମ ପତାପସିଂହ ପି ମ ଗାଜି ପତାପସିଂହ YVY0707042
ୀ /433073 75 93 682କସୁମୁ ପତାପସିଂହ ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ପତାପସିଂହ JTV2484822
ୀ /443074 33 93 683ଚିନୟୀ ବାରିକ ସା େଗାଲକ ବାରିକ YVY0779736

ପ ୁ /443075 51 93 684େଗାଲକ ବାରିକା ପି ନେରା ମ ବାରିକ YVY0779744
ୀ /443076 54 93 685ଲବ ଲତା େବେହରା ସା ରସାନ  େବେହରା JTV1697416
ପ ୁ /443077 88 93 686ଯଦୁନାଥ ପସାଦ ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ OR/06/043/054557
ୀ /443078 71 93 687ଗାୟତୀ ଦାସ ସା ଯଦୁନାଥ ପସାଦ ଦାସ OR/06/043/054558
ପ ୁ /443079 47 93 688େଦବବତ ଦାସ ପି ଯଦୁନାଥ ପସାଦ ଦାସ YVY0707059
ୀ /443080 44 93 689ବିଦଯ୍ା ଦାସ ସା େଦବବତ ଦାସ YVY0706986
ପ ୁ /443081 33 93 690ସନୁୀଲ ମହା ି ପି ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି JTV2484673
ପ ୁ /443082 26 93 691ଅଭିଜିତ ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି YVY0779645
ପ ୁ /443083 57 93 692ଡା. ଟୁକଚୁା  ପାତ ପି ଲାଲ େମାହନ ପାତ YVY0083279
ୀ /443084 49 93 693ବିମଳା ପାତ ସା ଟୁକଚୁା  ପାତ YVY0083261
ପ ୁ /443085 72 93 694ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ YVY0706945
ୀ /443086 66 93 695ସରତୀ ସାହୁ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/043/054552
ପ ୁ /443087 45 93 696େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ସାହୁ JTV1544238
ୀ /443088 39 93 697କାଦମିନୀ ସାହୁ ସା େସୗଭାଗଯ୍ ସାହୁ JTV2485357
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ପ ୁ /453089 42 93 698ରଣଜିତ୍ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଆ ର୍ତାଣ ମହାରଣା JTV1717347
ପ ୁ /453090 70 93 699ବାସେୁଦବ ମଦୁୁଲୀ ପି ଚି ାମଣି ମଦୁୁଲୀ JTV1539881
ପ ୁ /453091 26 93 700ଦୀପକ ମଦୁୁଲି ପି ବାସେୁ◌ଦବ ମଦୁୁଲି YVY1185230
ପ ୁ /453092 78 93 701ଭାଗଯ୍ଧର ସାଇଁ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ସାଇଁ YVY0579011
ୀ /453093 75 93 702ଗୀତା ଲତା ସାଇଁ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ସାଇଁ YVY0579029

ପ ୁ /463094 61 93 703ରସାନ  େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା JTV1697408
ପ ୁ /463095 36 93 704ଦୀପକ ରଂଜନ େବେହରା ପି ରସାନ  େବେହରା JTV1697432
ୀ /463096 33 93 705ଅମିତା େବେହରା ସା ଦିପକ ରଂଜନ େବେହରା YVY0964916

ପ ୁ /463097 28 93 706ମିନେକତନ େବେହରା ପି ରସାନ  େବେହରା YVY0536847
ପ ୁ /463098 49 93 707ବାବୁ ଗ ାୟତ ପି ଶଯ୍ାମ ଗ ାୟତ YVY0084590
ୀ /463099 48 93 708ସଚିୁତା ଗ ାୟତ ସା ବାବୁ ଗ ାୟତ YVY0084582
ୀ /463100 26 93 709ଲକି୍ଷପିୟା ଗ ାୟତ ପି ବାବୁ ଗ ାୟତ YVY0779728
ୀ /463101 28 93 710ରିତା ମହାରଣା ସା ମିନେକତନ େବେହରା YVY0964957

ପ ୁ /463102 68 93 711ଯଗୁଳ ଚରଣ ନାୟକ ପି ଲି ରାଜ ନାୟକ YVY0894626
ୀ /463103 58 93 712ସମୁତି ନାୟକ ସା ଯଗୁଳ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/054985

ପ ୁ /463104 25 93 713ସଂଜଂୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଯଗୁଳ ଚରଣ ନାୟକ YVY0894444
ୀ /463105 44 93 714ମଧସିୁତା ପତାପ ପି କୃ ଚ  ପତାପ YVY0706960

ପ ୁ /463106 38 93 715ସ ୟ କମୁାର ସାହା ପି ମେନାର ନ ସାହା YVY0894600
ୀ /473107 48 93 716ରଶିବାଳା ବଳବ ରା ସା ପେଦାଷ ବଳବ ରା JTV1716570

ପ ୁ /473108 48 93 717େଗାପାଳ ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ YVY0536953
ୀ /473109 37 93 718ସରସତି ଦାସ ସା େଗାପାଳ ଦାସ YVY0536961
ୀ /473110 20 93 719ସାୟଂପଭା ଦାସ ପି ପଫଲୁା କମୁାର ଦାସ YVY1231430

ପ ୁ /473111 37 93 720ଜେନଜୟ ନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ JTV2483741
ପ ୁ /473112 41 93 721ଟୁନା ରାଉତ ପି ମାକର୍  ରାଉତ JTV2560589
ପ ୁ /473113 40 93 722େମାତୀଲାଲ ସାହୁ ପି ଅନ  ଚରଣ ସାହୁ YVY0536987
ପ ୁ /473114 60 93 723ବିରଜା ପସାଦ ଶୀଚ ନ ପି ଦୟାନିଧି ଶୀଚ ନ YVY0314252
ୀ /473115 52 93 724ମ ଶୁୀ ଶୀଚ ନ ସା ବିରଜା ପସାଦ ଶୀଚ ନ YVY0314278

ପ ୁ /473116 27 93 725ଶକି୍ତପକାଶ ଶୀଚ ନ ପି ବିରଜା ପସାଦ ଶୀଚ ନ YVY1231554
ୀ /473117 24 93 726େସାନାଶୀ ଶୀଚ ନ ପି ବିରଜା ପସାଦ ଶୀଚ ନ YVY1231422

ପ ୁ /483118 51 93 727ପୱନ କମୁାର ଗୁ ା ପି ନେର  କମୁାର ଗୁ ା YVY0183673
ୀ /483119 49 93 728େସାନିଆ ଗୁ ା ସା ପୱନ କମୁାର ଗୁ ା YVY0183665

ପ ୁ /483120 48 93 729କାଳିଚରଣ ସାହୁ ପି ଉ ମ ସାହୁ YVY0536995
ୀ /483121 42 93 730କବିତା ସାହୁ ସା କାଳିଚରଣ ସାହୁ YVY0537068
ୀ /493122 63 93 731େସୗଦାମିନୀ ଦାସ ସା େଦବ କମୁାର ମହ ି JTV1543941

ପ ୁ /493123 25 93 732ଅକ୍ଷୟ ମହା ି ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମହା ି YVY1019785
ପ ୁ /493124 64 93 733ଗେଣଶର ମଲିକ ପି ରଘନୁାଥ ମଲିକ JTV2402170
ପ ୁ /493125 72 93 734େଦବ କମୁାର ମହା ି ପି ଶୀଚରଣ ମହା ି YVY0083295
ପ ୁ /493126 60 93 735ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ଶୀଚରଣ ମହା ି JTV1544188
ୀ /493127 51 93 736ପଣୟ ମଂଜରୀ ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି JTV2402865
ୀ /493128 48 93 737ଗାୟତୀ ମହା ୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି JTV1544196

ପ ୁ /493129 23 93 738ଓଁକାର ମହା ି ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି YVY1019777
ପ ୁ /493130 36 93 739ଶାରଦା ପସାଦ ପରିଡା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଡା JTV2484236
ୀ /493131 29 93 740ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଡା YVY0537084

ପ ୁ /493132 28 93 741ଅନିଲ କମୁାର ପରିଡା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଡା YVY0537076
ପ ୁ /493133 62 93 742ବିେନାଦ ଚ  ସାହୁ ପି ମ ୁଳି ସାହୁ JTV2402584
ୀ /493134 55 93 743ଆଶାମଣି ସାହୁ ସା ବିେନାଦ ଚ  ସାହୁ JTV2402469

ପ ୁ /493135 37 93 744ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ଚ  ସାହୁ JTV2402261
ପ ୁ /503136 46 93 745ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା JTV2402964
ୀ /503137 40 93 746ମାନସୀ େବେହରା ସା ରେମଶ ଚ  େବେହରା JTV2402956
ୀ /503138 55 93 747ଶା ିଲତା େଜନା ସା େଯାେଗ  େଜନା JTV1701705
ପ ୁ /503139 90 93 748କଳୁମଣି ପରିଜା ପି ଯଦୁମଣି ପରିଜା JTV1563873
ୀ /503140 86 93 749ଶା ିପୀୟା ପରିଜା ସା କଳୁମଣି ପରିଜା JTV1563857
ୀ /503141 58 93 750କି ିର୍ଲତା ପରିଜା ସା ଅଜୟ କମୁାର ପରିଜା JTV1563881
ୀ /503142 46 93 751ତିଳ ମା ସାମଲ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାମଲ YVY1019769
ୀ /503143 27 93 752ଲିଲି ସାମଲ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାମଲ YVY1019751
ପ ୁ /503144 53 93 753ରବି  ସତୂାର ପି ଗା ାରୀ ସତୂାର JTV2403038
ୀ /503145 49 93 754ସକୁା ି ସତୂାର ସା ରବି  ସତୂାର JTV2403020
ପ ୁ /513146 57 93 755ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ ପି ଭାଗବତ ଦାସ YVY1108273
ୀ /513147 49 93 756କାଦମିନୀ ଦାସ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ YVY1109297
ୀ /513148 44 93 757ସିତା କର ସା ବି ୁ ପସାଦ ଶତପଥୀ JTV2402907
ପ ୁ /513149 74 93 758ନିମର୍ଳ କମୁାର ମହାପାତ ପି େଚୗଧରୁୀ ନେର  ନାଥ ମହାପାତ YVY0537092
ୀ /513150 57 93 759କା ି ମହାପାତ ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର ମହାପାତ YVY0537100
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ୀ /513151 42 93 760ବି ଯ୍ବାସିନୀ ପରିଜା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପରିଜା JTV1558030
ୀ /513152 40 93 761ମନସିନୀ ପରିଜା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପରିଜା JTV1558022

ପ ୁ /513153 43 93 762ବିଭୁ ପସାଦ ସତପଥୀ ପି ଶୀକା  ସତପଥୀ JTV2403145
ପ ୁ /513154 75 93 763ଉମାକା  ଶତପଥୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଶତପଥୀ JTV2402782
ୀ /513155 68 93 764ନିରୁପମା ଶତପଥୀ ସା ଉମାକା  ଶତପଥୀ JTV2403061

ପ ୁ /513156 52 93 765ବି ୁ ପସାଦ ଶତପଥୀ ପି ଉମାକା  ଶତପଥୀ JTV2441095
ୀ /513157 49 93 766ଝରଣା ଶତପଥୀ ସା ବରଦା ପସାଦ ମିଶ JTV2403087

ପ ୁ /513158 42 93 767ଶବି ପସାଦ ଶତପଥୀ ପି ଉମାକା  ଶତପଥୀ YVY0083329
ପ ୁ /513159 39 93 768େଦବୀ ପସାଦ ଶତପଥୀ ପି ଶୀକା  ଶତପଥୀ YVY0083337
ୀ /523160 72 93 769ପଫଲୁ ଦାସ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାସ YVY0707208

ପ ୁ /523161 47 93 770େଗା ବିହାରୀ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ YVY0707257
ୀ /523162 39 93 771େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହାପାତ ସା ଅବ ିଦାସ ମହାପାତ YVY0083345

ପ ୁ /523163 48 93 772ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ ପି ଶତୁଘନ୍ ସାମଲ JTV2402352
ପ ୁ /533164 55 93 773ନେରଶ କମୁାର ବମର୍ା ପି ଜନକ ରାଜ ବମର୍ା JTV2402337
ୀ /533165 49 93 774ଅଂଜୁ ବମର୍ା ସା ନେରଶ କମୁାର ବମର୍ା JTV2402345
ୀ /533166 42 93 775ଏମ୍ ଡି ଏସ୍ ମିେସସ୍ େହମଲତା ସା ଶଯ୍ାମ ନାଥ JTV2485076
ୀ /533167 31 93 776ମନସିନି େହ ା ସା ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉତ YVY0391391
ୀ /533168 42 93 777ମନସିନି ମିଶ ସା ରାଜାରାମ ମିଶ YVY0423921
ୀ /533169 35 93 778ସାତୀ ମିଶ ସା ଶଭୁକା ି ପତି YVY0423954

ପ ୁ /533170 50 93 779ଶଯ୍ାମ ନାଥ ପି ଏ ଆପାଡୁ JTV2485563
ପ ୁ /533171 71 93 780ବିଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ନଟବର ପ ା YVY0334227
ୀ /533172 59 93 781ଗୀତାରାଣୀ ପ ା ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0334235
ୀ /533173 35 93 782ମଧସିୁତା ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0334243

ପ ୁ /533174 38 93 783ଶଭୁକା  ପତି ପି ରମାକା  ପତି YVY0423897
ୀ /533175 33 93 784ନବନୀତା ପତି ପି ରମାକା  ପତି YVY0423988

ପ ୁ /533176 73 93 785ଟି ସବୁା ରାଓ ପି ଟି ରାଘବ ରାଓ YVY0083352
ପ ୁ /533177 41 93 786ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶ ର ରାଉତ YVY0391409
ୀ /533178 47 93 787ଟି. ସାରଦା ସା ଏ.ମ୍ କମେଳଶ ରାଓ OR/06/044/049215
ୀ /543179 56 93 788ଡଲିଲତା େବେହରା ସା ମେହଶର େବେହରା JTV2402824
ୀ /543180 32 93 789େଶତା ମହା ି ସା ଶଚିଦାନ  ମହା ି YVY0183525
ୀ /543181 39 93 790ଚୁମ୍କୀ ସିଂ ପି େଦବ କମୁାର ସିଂ YVY0183517
ୀ /543182 29 93 791ଟିକୀଲୀ ସିଂ ପି େଦଵ କମୁାର ସିଂ YVY1269463
ୀ /543183 27 93 792ପୀତି ସିଂ ପି େଦଵ କମୁାର ସିଂ YVY1269471

ପ ୁ /543184 24 93 793ଅବିନାଶ ସିଂ ପି େଦଵ କମୁାର ସିଂ YVY1269455
ପ ୁ /543185 46 93 794ସଧୁୀର କମୁାର ସିୟ ପି େଦବରାଜ ସିୟ YVY0821652
ପ ୁ /553186 61 93 795ମେହଶର େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା JTV2402790
ୀ /553187 22 93 796େସୗମ୍ନ୍ଯା ପିୟଦସ ିର୍ନି ଦାସ ପି ସମୀର କମୁାର ଦାସ YVY1297852
ୀ /553188 42 93 797ମୀରା ପ ା - ବସ  କମୁାର ପ ା YVY1297860
ୀ /553189 22 93 798ମମତା ସାହୂ ସା କାତିର୍କ ପଧାନ YVY1297878

ପ ୁ /553190 57 93 799ରଣଜିତ ସିଂ ପି ଗରୁୁେଦବ ସିଂ OR/06/043/055454
ପ ୁ /553191 33 93 800ଅମିତ ସିଂହ ପି ଅମର ସିଂହ JTV2402949
ୀ /573192 33 93 801େସୗମଯ୍ାସମପିର୍ତା ପି ସ ୟ େକତନ ସାଇଁ YVY0833186
ୀ /573193 33 93 802ରାଜଶୀ େବେହରା ପି ରାଜ କିେଶାର େବେହରା YVY0779702
ୀ /573194 26 93 803ବିଦଯ୍ା ବିଶଜିତା ପି ସ ୟ େକତନ ସାଇଁ YVY0894469
ୀ /573195 54 93 804ରୀତା ଦାସ ସା ଶଭୁକା  ପ ୃ ି JTV1579580
ୀ /573196 90 93 805ଶଶ ିେଦଇ ସା େକ୍ଷତବାସୀ OR/06/043/054129
ୀ /573197 45 93 806କସୁମୁ େଜନା ସା ରାହୁଲ ରାଏ JTV2441350
ୀ /573198 30 93 807ମିଲି େଜନା ସା ଚି  ରଂଜନ ମହାପାତ YVY0779710

ପ ୁ /573199 75 93 808େଗାବି  ପସାଦ ମହାପାତ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ମହାପାତ OR/06/043/054130
ୀ /573200 64 93 809ଜୟ ୀ ମହାପାତ ସା େଗାବି  ପସାଦ ମହାପାତ OR/06/043/054131
ପ ୁ /573201 58 93 810ପତାପ ଚ  ମହାପାତ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ମହାପାତ OR/06/043/054133
ୀ /573202 31 93 811େସନ୍ହାଲି ମହାପାତ ପି ଶଚିକା  ମହାପାତ YVY0084798
ୀ /573203 29 93 812ମଧସିୁତା ନାଏକ ସା ସବଯ୍ସାଚୀ ସାହୁ YVY1246792
ୀ /573204 33 93 813ମନସିନୀ ପ ା ସା େଜଯ୍ାତି ଶ ର ଶତପଥି YVY1264381
ପ ୁ /573205 30 93 814ସ କର୍  ପାତ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପାତ YVY0334250
ୀ /573206 34 93 815ସଂଧ୍ଯାସୀନୀ ପତମଯକ ସା ପଳୟ କିେଶାର ପ ନାଯକ YVY1298397
ପ ୁ /573207 57 93 816ନିତଯ୍ାନ  ପ ୃ ି ପି େଗାପିନାଥ ପ ୃ ି JTV2485340
ୀ /573208 45 93 817ମମତା ପ ୃ ି ସା ନିତଯ୍ାନ  ପ ୃ ି JTV2485548
ପ ୁ /573209 51 93 818ପିୟା ପ ୃ ି ପି ନବ କିେଶାର ପ ୃ ି YVY0391250
ପ ୁ /573210 86 93 819ନବକିେଶାର ପ ୃ ି ପି ନଟବର ପ ୃ ି OR/06/043/054362
ୀ /573211 78 93 820ମିନତୀ ପ ୃ ି ସା ନବକିେଶାର ପ ୃ ି OR/06/043/054363
ପ ୁ /573212 57 93 821ଶଭୁକା  ପ ୃ ି ପି ନବକିେଶାର ପ ୃ ି OR/06/043/054366
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ୀ /573213 56 93 822ମ ାକିନୀ ପ ୃ ି ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ପ ୃ ି JTV2484558
ପ ୁ /573214 56 93 823େଦବବତ ପ ୃ ି ପି ନବକିେଶାର ପ ୃ ି OR/06/043/054365
ୀ /573215 55 93 824ମଧସିୁତା ପ ୃ ି ସା େଗାବି  ଚ  ସାହୁ YVY1019710

ପ ୁ /573216 33 93 825େଚତନ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପ ୃ ି JTV2485522
ୀ /573217 23 93 826ଅନ୍େଵଷା ପ ୃ ି ପି ଶଭୁକା  ପ ୃ ି YVY1107226

ପ ୁ /573218 21 93 827ବିଶ୍ଵପାବନ ପ ୃ ି ପି େଦବବତ ପ ୃ ି YVY1108398
ପ ୁ /573219 56 93 828ପଦନାଭ ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV2403046
ପ ୁ /573220 61 93 829ବିଜୟ ରାୟ ପି ଚାରୁ ଚ  ରାୟ YVY0084616
ପ ୁ /573221 55 93 830ରାହୁଲ ରାଏ ପି ପତାପ ରାୟ JTV2441343
ୀ /573222 54 93 831ମୀରା ରାୟ ସା ବିଜୟ ରାୟ YVY0084624

ପ ୁ /573223 32 93 832ବରୁଣ ରାୟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାୟ YVY0084608
ପ ୁ /573224 63 93 833େଗାବି  ଚ  ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ YVY1019736
ୀ /573225 42 93 834ରଶିତା ସାହୁ ସା ଲଲାେଟ ୁ କିଶରୀ ରାଉତରାୟ JTV2484632

ପ ୁ /573226 31 93 835ସବଯ୍ସାଚୀ ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ YVY1108281
ୀ /573227 26 93 836େଶତପଦା ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ YVY1019728
ୀ /573228 46 93 837ଅନୁପମା ସାହୁ ସା େଦବବତ ପ ୃ ି JTV1579614
ୀ /573229 31 93 838େସୗମଯ୍ା ସମପିର୍ତା ପି ସ ୟ େକତନ ସାଇଁ YVY0894485

ପ ୁ /573230 43 93 839େଜଯ୍ାତି ଶ ର ଶତପଥୀ ପି େଗୗରୀ ଶ ର ଶତପଥୀ JTV2484723
ପ ୁ /573231 64 93 840ସ ୟ େକତନ୍ ସାଇଁ ପି ନିର ନ ସାଇଁ YVY0810226
ୀ /583232 59 93 841ମିନଭର୍ା ସାଇଁ ସା ବନବିହାରୀ ପାତ JTV1494285

ପ ୁ /593233 52 93 842ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ ପି ସଦାଶବି ଦାସ JTV1531391
ୀ /593234 24 93 843େଲାପାମଦୁା େଦବୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଦାଶ YVY1042654

ପ ୁ /593235 72 93 844ଭୁବନ େମାହନ ପଧାନ ପି ରାଧାେମାହନ ପଧାନ OR/06/043/055491
ୀ /593236 66 93 845ରତନ୍ମ ରୀ ପଧାନ ସା ଭୁବନେମାହନ ପଧାନ OR/06/043/055490
ୀ /593237 43 93 846ପଲବୀ ପଧାନ ପି ଭୁବନ େମାହନ ପଧାନ YVY0204768

ପ ୁ /593238 32 93 847ଚିନୟ ପଧାନ ପି ଭୁବନ େମାହନ ପଧାନ YVY0204750
ପ ୁ /603239 50 93 848ରମାନାଥ ମିଶ ପି ସିତାନାଥ ମିଶ OR/06/043/055280
ୀ /603240 48 93 849ନୀତା ମିଶ ସା ପଦିପ କମୁାର ମିଶ OR/06/043/055279
ୀ /603241 47 93 850କାେବରିକା ମିଶ ସା ରମାନାଥ ମିଶ JTV1619527

ପ ୁ /603242 47 93 851ପଦିପ କମୁାର ମିଶ ପି ଇଶର ପସାଦ ମିଶ JTV1619485
ପ ୁ /603243 39 93 852ବିନାୟକ ମିଶ ପି ସୀତାନାଥ ମିଶ JTV1566140
ୀ /613244 43 93 853ଅନୁଶୀ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବିଶଜିତ ଭ ାଚାଯଯ୍ର୍ JTV2484715
ୀ /613245 85 93 854େପମଲତା ମହାଜନ ସା ଆର ଡି ମହାଜନ JTV1562321

ପ ୁ /613246 60 93 855ରାେକଶ କମୁାର ମହାଜନ ପି ଆର ଡି ମହାଜନ JTV1559004
ପ ୁ /613247 60 93 856ଅନିଲ ମହାଜନ ପି ଆର ଡି ମହାଜନ OR/06/043/055539
ୀ /613248 57 93 857କିରଣ ମହାଜନ ସା ରାେକଶ କମୁାର ମହାଜନ JTV1562347

ପ ୁ /613249 51 93 858ପଦୀପ ମହାଜନ ପି ଆର ଡି ମହାଜନ JTV1562354
ୀ /613250 35 93 859ରଶୀ ମହାଜନ ପି ରାେକଶ କମୁାର ମହାଜନ JTV2484293
ୀ /613251 33 93 860ଦିବଯ୍ା ମହାଜନ ପି ରାେକଶ ମହାଜନ YVY0537266
ୀ /613252 32 93 861ଶୀଖା ମହାଜନ ପି ଅନିଲ କମୁାର ମହାଜନ JTV2484228

ପ ୁ /613253 32 93 862ଦୀପକ ମହାଜନ ପି ରାେକଶ ମହାଜନ YVY0537274
ପ ୁ /613254 25 93 863ପତିକ ମହାଜନ ପି ପଦୀପ ମହାଜନ YVY0964940
ୀ /613255 51 93 864ଇତିଶୀ ମିଶ ସା ପଦୀପ ମହାଜନ JTV2484731
ୀ /623256 36 93 865ଗୀତା ଳୀ େବେହରା ପି ପକାଶ ଚ  ଦାସ YVY0083428
ୀ /623257 68 93 866ପ ୁ ାରାଣୀ ଦାସ ସା ରବି ନାଥ ଦାସ YVY0833194

ପ ୁ /623258 49 93 867ପକାଶ ଚ  ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାସ YVY0083410
ପ ୁ /623259 77 93 868ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ ପି ସେୁର  ପସାଦ ମହାପାତ JTV2402758
ୀ /623260 72 93 869ଶା ିଲତା ମହାପାତ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ JTV2441061
ୀ /623261 46 93 870ଅବ ି ଦାସ ମହାପାତ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ମହାପାତ YVY0083402
ୀ /623262 21 93 871ଅତିଶା ମହାପାତ ପି ଅବ ୀ ଦାସ ମହାପାତ YVY1246107
ପ ୁ /633263 64 93 872ରତି ର ନ ଭୂୟଁା ପି ନାରାୟଣ ଭୂୟଁା JTV2560522
ୀ /633264 59 93 873ରୀନା ଭୂୟଁା ସା ରତି ରଂଜନ ଭୂୟଁା JTV2560696
ୀ /633265 32 93 874େଲାରୀ େଦବଶୀତା ଭୂୟଁା ପି ରତି ର ନ ଭୂୟଁା JTV2483303
ୀ /633266 29 93 875ଲୀରିକ େଦବଦୀ ା ଭୂୟଁା ପି ରତି ର ନ ଭୂୟଁା YVY0537282
ୀ /633267 34 93 876ମ ଶୁୀ ଦାସ ସା ଦ ାତୟେସୗମଯ୍ର ନ ରାଉତ YVY1231398
ପ ୁ /633268 55 93 877ସତଯ୍ର ନ ଦ ାତୟ ପି େନତାନ  ରାଉତ YVY0183715
ପ ୁ /633269 46 93 878ସତଯ୍ େଶାଭନ ମହାପାତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାପାତ JTV2441079
ପ ୁ /633270 63 93 879ଶୀ ଅଜୟ ମଲିକ ପି ଗଦାଧର ମଲିକ YVY0083469
ୀ /633271 34 93 880କମୁାରୀ େଲାପାମଦୁା ମଲିକ ପି ଅଜୟ ମଲିକ YVY0083444
ୀ /633272 27 93 881ପ ୁ ା ଳୀ ମଲିକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମଲିକ YVY0964924
ୀ /633273 39 93 882ନିହାରିକା ମ ୀ ସା ସତଯ୍ର ନ ଦ ାତୟ YVY0183707
ୀ /633274 70 93 883କନକଲତା ମିଶ ସା େଗୗରଚ  ମିଶ OR/06/043/055220
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ପ ୁ /633275 53 93 884ଅରବି  ମିଶ ପି େଗୗରଚ  ମିଶ OR/06/043/052811
ୀ /633276 41 93 885ହୀରାମଣୀ ମହା ି ସା ସତଯ୍ େଶାଭନ ମହାପାତ JTV2484749
ୀ /633277 32 93 886େମୗସମୁୀ ମଧଛୁ ା ପାଢୀ ପି ମେହଶର ପାଢୀ YVY0428839
ୀ /633278 25 93 887ମନୀଷା ମନସିନୀ ପାଢୀ ପି ମେହଶର ପାଢୀ YVY0894501

ପ ୁ /633279 75 93 888େନତାନ  ରାଉତ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ରାଉତ YVY0183681
ୀ /633280 69 93 889ଦି ିମୟୀ ରାଉତ ସା େନତାନ  ରାଉତ YVY0183699

ପ ୁ /633281 42 93 890ଦ ାତୟ େସୗମଯ୍ର ନ ରାଉତ ପି େନତାନ  ରାଉତ YVY0183723
ପ ୁ /633282 50 93 891ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ସାହୁ YVY0779694
ପ ୁ /633283 36 93 892ଆଶଷି କମୁାର ଶତପଥି ପି କୃ ଚ  ଶତପଥି JTV2485688
ୀ /653284 58 93 893ସଂଯକୁ୍ତା ଦଳାଇ ସା ଧନ ୟ ଦଳାଇ JTV2484020

ପ ୁ /653285 43 93 894ପଣୁଯ୍ ବିନୟ ଦାସ ପି ସଧୁାକର ଦାସ JTV2402923
ୀ /653286 62 93 895ଜୟଶୀ ମହପାତ ସା ସବୁାସ ଚ  ମହପାତ JTV1531201

ପ ୁ /653287 34 93 896ଜନ େମକାପ ପି ଅଜୁର୍ ନ େମକାପ JTV2484764
ୀ /653288 41 93 897ମଧସିୁତା ମହା ି ସା ପଣୁଯ୍ ବିନୟ ଦାସ JTV2402931
ୀ /653289 69 93 898କନୁୁମନୀ ପ ନାୟକ ସା ସଧୁାକର ଦାସ YVY0334284

ପ ୁ /663290 76 93 899େଗୗରା  ଚ  େବେହରା ପି ନକଡି େବେହରା JTV1531383
ୀ /663291 66 93 900ବି ୁପୀୟା େବେହରା ସା େଗୗରା  ଚ  େବେହରା JTV1531375

ପ ୁ /663292 47 93 901େରାହିତ େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା JTV2441244
ୀ /663293 45 93 902ଜୟଶୀ େବେହରା ପି େଗୗରା  ଚ  େବେହରା JTV1531359

ପ ୁ /663294 41 93 903େସୗମଯ୍କା  େବେହରା ପି େଗୗରା  ଚ  େବେହରା JTV1531367
ପ ୁ /663295 76 93 904ସେପନ୍ଶର ଦାସ ପି ଅେଦୖତ ଚରଣ ଦାସ JTV1531607
ୀ /663296 71 93 905ପ ୁ ା ଳି ଦାସ ସା ସେପନ୍ଶର ଦାସ JTV1531615

ପ ୁ /663297 42 93 906ସଂଦିପ ଦାସ ପି ସେପନ୍ଶର ଦାସ JTV1648468
ୀ /663298 35 93 907ଅ ର୍ନା ଦାସ ସା ସ ୀପ ଦାସ YVY0779686
ୀ /663299 43 93 908ମୀନା କମୁାରୀ ଷଢ ୀ ସା ହିମାଂଶ ୁଷଢ ୀ JTV2485431
ୀ /673300 29 93 909ଶଭୁା ଶଭୁଶୀ ପାତ ସା ଜିେତନ କମୁାର ପ ୃ ି UVH0577213

ପ ୁ /673301 65 93 910ନୃସିଂହ ଚରଣ ପ ୃ ି ପି େଗାପିନାଥ ପ ୃ ି JTV2485233
ପ ୁ /673302 37 93 911ଜିେତନ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପ ୃ ି JTV2485316
ପ ୁ /683303 85 93 912ଡ.ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି ପି ଭିକାରୀ ମହା ି JTV1530930
ୀ /683304 81 93 913କିରଣବାଳା ମହା ି ସା ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି JTV1530948
ୀ /693305 26 93 914ସତିୃ ଆରାଧନା ପି ରେମଶ ଚ  ପରିଡ଼ା YVY1264266
ୀ /693306 47 93 915ମିନାକ୍ଷୀ ଚା ସା ବିଜୟ ଚା JTV2402451

ପ ୁ /693307 80 93 916ବରଦା ପସାଦ ଦାସ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/030073
ୀ /693308 74 93 917ବ ିତା ଦାସ ସା ବରଦା ପସାଦ ଦାସ OR/06/043/030074

ପ ୁ /693309 53 93 918ଦୀପକ ଦାସ ପି ବରଦା ପସାଦ ଦାସ JTV1498850
ପ ୁ /693310 68 93 919ସଧୁାଂଶ ୁବଲଭ ଦାଶ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ଦାଶ JTV2403111
ୀ /693311 57 93 920ସଂଜିତା ଦାଶ ସା ସଧୁାଂଶ ୁବଲଭ ଦାଶ JTV2403103

ପ ୁ /693312 32 93 921ପିତମ ଦାଶ ପି ସଧୁାଂଶ ୁବଲବ ଦାଶ JTV2485266
ପ ୁ /693313 30 93 922ଅମଲାନ େଗୗରଭ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY0391433
ପ ୁ /693314 41 93 923ସମେର  କମୁାର ମାହାଲା ପି ନାରାୟଣ ମାହାଲା JTV2483956
ପ ୁ /693315 61 93 924ଅଜୟ କମୁାର ମହା ୀ ପି େପମାନ  ମହା ୀ YVY0391441
ୀ /693316 53 93 925ସସିତା ମହା ୀ ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ୀ YVY0391474
ୀ /693317 46 93 926େଲାରା ମହା ି ସା ଦୀପକ ଦାସ JTV1498864
ୀ /693318 39 93 927ଲି ା ମହା ି ସା ଦିଲିପ ଦାସ JTV2483816
ୀ /693319 64 93 928ର ିତା କମୁାରୀ ନାୟକ ସା ପଭାକର ସାଇଁ YVY0334300
ୀ /693320 44 93 929ସବିତା ନାୟକ ସା ଲି ରାଜ ନାୟକ JTV2441228

ପ ୁ /693321 23 93 930ରାେକଶ ପରିଡ଼ା ପି ରେମଶ ଚ  ପ ା YVY1264282
ପ ୁ /693322 45 93 931େଶୖେଳ  କମୁାର ସାହୁ ପି ମରୁଲୀଧର ସାହୁ YVY0537464
ପ ୁ /693323 44 93 932ପତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ YVY0391458
ପ ୁ /693324 41 93 933ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ ପି ମରୁଲୀ ଧର ସାହୁ YVY0537290
ୀ /693325 37 93 934ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା େଶୖେଳ  କମୁାର ସାହୁ YVY0537308
ୀ /693326 35 93 935ଉବର୍ ସୀ ସାହୁ ସା ପତାପ କମୁାର ସାହୁ YVY0391466
ୀ /693327 34 93 936ଝରଣା ରାଣୀ ସାହୁ ସା ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ YVY0537472
ୀ /693328 36 93 937କବିତା ସାଠୁଆ ସା ଶବି ଶ ର ସାଠୁଆ JTV2402444
ପ ୁ /693329 64 93 938ପଭାକର ସାଇଁ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ସାଇଁ YVY0334292
ପ ୁ /693330 42 93 939ପଗତି ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ YVY0334334
ପ ୁ /693331 40 93 940ପତୀତି କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ YVY0334318
ପ ୁ /693332 33 93 941ପତିଚି କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ YVY0334326
ପ ୁ /703333 47 93 942ଅଜୟ କମୁାର େବଜ ପି ମେହ  େବଜ JTV2441236
ୀ /703334 52 93 943ଶୀମତୀ ବି ୁପୀୟା ଦାସ ସା ଶୀ ପଶା କମୁାର ଦାସ YVY0083485
ପ ୁ /703335 49 93 944ଶୀ ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ଶୀ ରବି  ନାଥ ଦାସ OR/06/043/054017
ପ ୁ /703336 71 93 945ବିଚିତାନ  ମହାପାତ ପି େଚୖତନଯ୍ ମହାପାତ JTV1530377
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ପ ୁ /703337 43 93 946ବୁଟୁନ ମହାପାତ ପି ବିଚିତାନ  ମହାପାତ JTV1530450
ୀ /703338 33 93 947ରୁପଶୀ ମହା ି ସା ପଟୁୁନ ମହାପାତ YVY1107200

ପ ୁ /703339 38 93 948ପଟୁୁନ ମହାପାତ ପି ବିଚିତାନ  ମହାପାତ JTV2560639
ୀ /703340 72 93 949ଶସୀକଳା ସାଇଁ ସା ବିଜୟ ବିହାରୀ ସାଇଁ YVY0833202

ପ ୁ /703341 51 93 950ସ ୟ ସାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ OR/06/043/054145
ପ ୁ /713342 62 93 951ପବିର ଭ ଚାଯର୍ ପି ମନେମାହନ ଭ ଚାଯର୍ YVY0391482
ୀ /713343 54 93 952ସଜୁାତା ଭ ଚାଯର୍ ସା ପବିର ଭ ଚାଯର୍ YVY0391490

ପ ୁ /713344 25 93 953ସଭୁ ଭ ାଚାୟର୍ ପି ପବିର ଭଟାଚାଯଯ୍ର୍ YVY0894527
ପ ୁ /713345 71 93 954ଅକ୍ଷଯ୍ କମୁାର ଦାଶ - େପମଲତା ରାଉତ YVY1289792
ପ ୁ /723346 37 93 955ତପନ ବାରିକ ପି ଭିକାରି ଚରଣ ବାରିକ JTV2441293
ୀ /723347 46 93 956ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ମହା ି ସା େଦବଦ  ରାୟ YVY0537480
ୀ /723348 28 93 957ଭୂମିକା ରାୟ ପି ଗରୁୁଦ  ରାୟ YVY0539098

ପ ୁ /733349 82 93 958େମାହନ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ବୀରବର ସାଇଁ YVY0707414
ୀ /743350 48 93 959ଅନୀତା ଦାସ ସା ହରପସାଦ ପ ନାୟକ YVY0183731
ୀ /743351 41 93 960ସେରାଜିନୀ ଦାସ ସା ଶବି ପସାଦ ପ ନାୟକ YVY0537506
ୀ /743352 50 93 961ସତିୃସି ା ମହାପାତ ସା ବିକାଶ କମୁାର ରାୟ JTV1489616

ପ ୁ /743353 58 93 962ଭାଲୁଥ ୁ ିଲ ଏଡୁକଲୁା ମାଥଯ୍ ୁ ପି ଇଡିକଲୁା ଓେମନ୍ YVY0083519
ୀ /743354 44 93 963ବାଲସା ମାଥଯ୍ ୁ ସା ଭିରୀଇ ମାଥଯ୍ ୁ OR/06/043/055073

ପ ୁ /743355 76 93 964ଲକ୍ଷୀପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ନେର  ଚ  ପ ନାୟକ YVY0984062
ପ ୁ /743356 48 93 965ହରପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀପସାଦ ପ ନାୟକ YVY0984070
ପ ୁ /743357 81 93 966ନଦିୟା ବିହାରୀ ରାୟ ପି େବଣଧୁର ରାୟ OR/06/043/054184
ୀ /743358 71 93 967ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ରାୟ ସା ନଦିୟା ରାୟ OR/06/043/054185

ପ ୁ /743359 52 93 968ବିକାଶ ରାୟ ପି ନଦିୟା ରାୟ OR/06/043/054186
ପ ୁ /743360 48 93 969ପକାଶ ରାୟ ପି ନଦୀୟା ରାୟ OR/06/043/054187
ୀ /743361 46 93 970ସାବିତୀ ରାୟ ସା ପକାଶ କମୁାର ରାୟ YVY0084632

ପ ୁ /743362 23 93 971ଚିଂତନ ରାୟ ପି ବିକାଶ ରାୟ YVY1223213
ପ ୁ /743363 57 93 972ଶବି କମୁାର ସି ଲା ପି ପଯ୍ାେରଲାଲ ସି ଲା JTV2402592
ୀ /743364 54 93 973ଅନୀତା ସି ଲା ସା ଶବି କମୁାର ସି ଲା JTV2402600
ୀ /743365 36 93 974େମଘା ସି ଲା ପି ଶବି କମୁାର ସି ଲା JTV2402642

ପ ୁ /753366 69 93 975ପଫଲୁ କମୁାର ରଥ ପି ସଦାଶବି ରଥ JTV1716588
ୀ /753367 61 93 976େସୗଦାମିନୀ ରଥ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ରଥ OR/06/043/018164

ପ ୁ /753368 36 93 977ଅଭିଜିତ୍ ରଥ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରଥ YVY0314286
ୀ /753369 68 93 978ସରସତୀ ସାଇଁ ସା ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ YVY0537563

ପ ୁ /753370 49 93 979ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ OR/06/043/055519
ପ ୁ /753371 38 93 980ଚି ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ YVY0537571
ୀ /753372 35 93 981ପିୟମଦା ସାଇଁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ YVY0537589

ପ ୁ /763373 68 93 982ମାନ ବାହାଦୁର ପି ମାନସିଂ ବାହାଦୁର YVY0833210
ୀ /763374 56 93 983ଲତାମଣୀ େବୱା ସା କା ିର୍କ ଚ  ରାଉତ YVY0537662

ପ ୁ /763375 64 93 984କାହନ୍  ୁଚରଣ ପରିଜା ପି ଧେନଶର ପରିଜା YVY0334342
ୀ /763376 60 93 985କ ନା ପରିଜା ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ପରିଜା YVY0334359

ପ ୁ /763377 34 93 986େଦବାଶଶି ପରିଜା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ପରିଜା YVY0334367
ପ ୁ /763378 30 93 987ଶଭୁାଶଶି ପରିଜା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ପରିଜା YVY0334375
ପ ୁ /763379 68 93 988ପ ୂ ର୍ଚ  ସ ୁ ରାୟ ପି ଦାେମାଦର ସ ୁ ରାୟ OR/06/043/055105
ୀ /763380 55 93 989ବୀଣାପାଣି ସ ୁ ରାୟ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ସ ୁ ରାୟ JTV1701820

ପ ୁ /763381 33 93 990େଯାେଗ  ସ ୁ ରାୟ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସ ୁ ରାୟ JTV2485308
ପ ୁ /763382 30 93 991ଦିପକ କମୁାର ସ ୁ ରାୟ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସ ୁ ରାୟ YVY0537597
ପ ୁ /763383 28 93 992ଲିପନ କମୁାର ସ ୁ ରାୟ ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ସ ୁ ରାୟ YVY0537605
ପ ୁ /773384 51 93 993ଅମୀୟ ର ନ େବେହରା ପି ଯଦୁମଣି େବେହରା JTV1530997
ୀ /773385 47 93 994ଜୟ ୀରାଣୀ େବେହରା ସା ଅମୀୟ ରଂଜନ େବେହରା JTV1530989
ପ ୁ /773386 48 93 995ରଶ ିର ନ ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ YVY0537688
ୀ /773387 39 93 996ମମତା ଦାସ ସା ରବି  ନାଥ ଦାସ YVY0537670
ୀ /773388 70 93 997ଶା ିଲତା ମାଝି ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ମାଝି OR/06/043/055129
ପ ୁ /773389 68 93 998ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ମାଝୀ ପି ନିଧି ମାଝୀ OR/06/043/055128
ପ ୁ /773390 50 93 999ଅଜୟ ର ନ ମାଝୀ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ମାଝୀ JTV1635853
ପ ୁ /773391 48 93 1000ଅସୀୟର ନ ମାଝି ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ମାଝି YVY0833228
ପ ୁ /773392 33 93 1001େଲାେକଶ୍ .େସଠୀ ପି ଜି ରାମ େସଠୀ YVY0391508
ପ ୁ /783393 64 93 1002ଏମ ଏସ ରାଓ - ପି ଏମ.ଏଲ. ନାରାୟଣ - OR/06/043/054165
ପ ୁ /783394 22 93 1003ସଭୁମ େବେହରା ପି ବିେନାଦ େବେହରା YVY1108414
ପ ୁ /783395 70 93 1004ବି ୁ ଚରଣ ବିଶାଳ ପି ବନମାଳୀ ବିଶାଳ OR/06/043/055103
ପ ୁ /783396 42 93 1005ବିକମ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବିଶାଳ JTV1531102
ପ ୁ /783397 39 93 1006ସଂଗାମ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବିଶାଳ JTV1531680
ପ ୁ /783398 36 93 1007େଶୗଭାଗଯ୍ରତନ୍  ବିଶାଳ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବିଶାଳ JTV2483402
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ୀ /783399 87 93 1008ରାଇ କିେଶାରୀ ଦାସ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦାସ YVY0083550
ପ ୁ /783400 38 93 1009ରୂକୀଣି ରମଣ ମହା ି ପି କୃ  ପସାଦ ମହା ି JTV2485381
ୀ /783401 29 93 1010େସୗଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ମଦୁୁଲି ସା େସୗଭାଗଯ୍ରତନ୍  ବିଶାଳ YVY1223239
ୀ /783402 55 93 1011ଏମ୍. ନାଷାମଣୀ ସା ଏମ୍. ଏସ୍. ନାଷାମଣୀ OR/06/043/055608

ପ ୁ /783403 45 93 1012ଆେଲାକ ର ନ ନାୟକ ପି ଅଭିରାମ ନାୟକ OR/06/043/055357
ୀ /783404 39 93 1013ସସିତା ନାୟକ ପି ନିରଂଜନ ନାୟକ YVY0084665
ୀ /783405 36 93 1014ଭାଗଯ୍ଶୀ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ YVY0084657

ପ ୁ /783406 34 93 1015ଅଦିତଯ୍ ରଂଜନ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ YVY0084640
ପ ୁ /783407 54 93 1016ଅମୀୟ କମୁାର ରାୟ ପି ଯଗୁଳ ବିହାରୀ ରାୟ JTV2441335
ୀ /783408 51 93 1017ନିଭାରାଣୀ ରାୟ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ରାୟ JTV2441327

ପ ୁ /783409 41 93 1018ସତଯ୍ଜିତ୍ ରାୟ ପି ଅଜୟ କମୁାର ରାୟ JTV2483543
ୀ /783410 30 93 1019ସରସତୀ ସାହୁ ସା ସଂଗାମ ବିଶାଳ YVY1223254
ୀ /783411 36 93 1020ଚିନୟୀ ସାମଲ ସା ବିକମ କମୁାର ବିଶାଳ YVY1223221

ପ ୁ /783412 67 93 1021ଶତୁଘନ େସନାପତି ପି ଶ ର େସନାପତି YVY0314302
ୀ /783413 60 93 1022ଶମିର୍ ା େସନାପତି ସା ଶତୃଘନ େସନାପତି YVY0314294
ୀ /783414 41 93 1023ରଶୀତା େସନାପତି ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  େସନାପତି YVY0537696

ପ ୁ /783415 35 93 1024େଦେବ  େସନାପତି ପି ଲକ୍ଷୀଧର େସନାପତି JTV2402816
ପ ୁ /Plot no-83416 21 93 1025ରୀେତଶ କମୁାର େବେହରା ପି ରଜତ କମୁାର େବେହରା YVY1227545
ୀ /903417 35 93 1026ମଧସିୁତା ଖୁ ିଆ ସା ସଧୁାଂସ ୁନାୟକ YVY1298389
ୀ /913418 19 93 1027ଦୀପା ତୁେପନ୍ା ପି ଵାଲତୂର େଟାପନ୍ା YVY1298413
ୀ /933419 30 93 1028ଅନିତା ନାଇକ ସା ନିର ନ ନାଇକ YVY1176148
ୀ /1053420 64 93 1029ସତିୃେରଖା ରଥ ସା ନିକୁ ା ବିହାରୀ ରଥ Nityananda YVY1231414

ପ ୁ /1053421 20 93 1030ସଶୁୀ ସେଲାନୀ ସାମଲ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ସାମଲ YVY1297902
ୀ /1143422 46 93 1031ଅ ନା େବରା - ଦୁଲାଲ େବରା YVY1298355
ୀ /1363423 34 93 1032ଅଭିଳାଷା ନାୟକ ସା େସୗମଯ୍କା  େବେହରା YVY0894543
ୀ /1613424 37 93 1033ହରପିୟା ଦାସ ସା ସେୁରଶ ପଧାନ YVY1297845
ୀ /Plot No 13425 27 93 1034େରଶମା ମହା ି ସା ମିଥିେଳଶ ମହା ି YVY1228139

ପ ୁ /PLOT NO-23426 21 93 1035ସରାଜ କମୁାର ବିେସାୟୀ ପି ପକାଶ ଚଂଦ ବିେସାୟୀ YVY1199249
ୀ /2153427 30 93 1036ରି ୀ ଆଗହୃରୀ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ଆଗହୃରୀ YVY1298405
ୀ /2653428 33 93 1037ସଶୁୀ ସ ୀତା ସୀୟ ସା ସଧୁୀର କମୁାର ସିୟା YVY0821660
ୀ /2983429 20 93 1038େମଘା ଅଗୱାଲ ପି ସବୁାଷ ଅଗୱାଲ YVY1223262

ପ ୁ /PLOT NO 33430 53 93 1039ଲକ୍ଷୀଧର ବାରିକ ପି ଶରତ ଚ  ବାରିକ JTV1701564
ୀ /4403431 22 93 1040ଶାକମରୀ ଦାଶ ପି ସୀମା ଳ ଦାଶ YVY1059484

ପ ୁ /4623432 33 93 1041ସନୁଦୀପ ଶମର୍ା  ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଶମର୍ା ଶମର୍ା YVY1212760
ପ ୁ /4753433 25 93 1042ଆଶେୁତାଷ ସାମଲ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାମଲ YVY0964973
ୀ /5023434 32 93 1043ଜୟଶୀ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ YVY1107069

ପ ୁ /Flat No 53435 21 93 1044ଶବିେଜଯ୍ାତି ପ ନାୟକ ପି େସୗରାଂଶ ୁେମାହନ ପ ନାୟକ YVY1240951
ପ ୁ /Flat no 53436 59 93 1045େସୗରାଂଶ ୁେମାହନ ପ ନାୟକ ପି ରାଧାେମାହନ ପ ନାୟକ JTV1583954
ପ ୁ /5623437 31 93 1046ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାସ YVY0935049
ପ ୁ /6493438 80 93 1047ନେରନ୍ ଚ  ଦାଶ ପି ଗ ାଧର ଦାଶ YVY1061506
ୀ /8273439 44 93 1048ନମିତା ସାରଂଗୀ ପି ସଜୁୀତ କମୁାର ସାରଂଗୀ YVY1297936
ୀ /Plot no-93440 43 93 1049ଗଗନଦୀପ େକୗର ପି ଜଗ୍େଡଵ ସିଂହ YVY1289545

ପ ୁ /Plot no-93441 25 93 1050କରନ ସିଂହ ପି ଜଗ୍େଡଵ ସିଂହ YVY1289537
ୀ /9423442 21 93 1051ମଧସିୁତା େବେହରା ପି ପବିତ କମୁାର େବେହରା YVY1298363
ୀ /9993443 27 93 1052େଦବସିତା ନାୟକ ପି େଗାବି  ଚ  ନାୟକ YVY0935429

ପ ୁ /9993444 47 93 1053ନିର ନ ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡା YVY1062603
ପ ୁ /PLOT NO 13445 36 93 1054ଧନଂଜୟ ବଂଠିଆ ପି ରାଜ କମୁାର ବଂଠିଆ YVY1227313
ପ ୁ /10233446 23 93 1055ଶାଶତ ଗୁ ା ପି ଦିେନଶ କମୁାର ଗୁ ା YVY1265677
ୀ /10233447 32 93 1056ଖଶୁବୁ େଜୖସାଲ ସା ଦୟା ଶ ର େଜୖସାଲ YVY1265669
ପ ୁ /10233448 24 93 1057ବିକାଶ େଜୖସାଲ ପି ଶଵି ଶ ର େଜୖସାଲ YVY1264985
ପ ୁ /PLOT NO 13449 49 93 1058ସମିତ ନ - ଦାମିନୀ ନ YVY1197896
ପ ୁ /11343450 63 93 1059ପତିତପାବନ ମହାପାତ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମହାପାତ JTV1577865
ପ ୁ /11443451 44 93 1060ସଂଜୀବ କମୁାର ସରଂଗୀ ପି ସୟୁର୍ ନାରାୟଣ ସରଂଗୀ YVY1298033
ପ ୁ /11563452 25 93 1061ଆଶେୁତାଷ ପ ନାୟକ ପି ଖାରେବଳ ପ ନାୟକ YVY0894840
ପ ୁ /Plot No 13453 63 93 1062ଅନିଲ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ମାନସ ର ନ ପ ନାୟକ YVY0534982
ୀ /Plot No 13454 24 93 1063ତୀଶା ପଟନାୟକ ପି ଅନିଲ କମୁାର ପଟନାୟକ YVY0535153
ୀ /13473455 23 93 1064ଅାୟୁଷା ପ ୃ ି ପି ସଭୁକା  ପ ୃ ି YVY1019744
ପ ୁ /13993456 67 93 1065ନିର ନ ପାଢୀ ପି ପଦନାଭ ପାଢୀ YVY0817163
ପ ୁ /14433457 21 93 1066ସଭୁଜ୍େଯାତି ସାହୂ ପି ବା ନିଧି ସାହୂ YVY1184118
ୀ /PLOT NO 13458 23 93 1067ଶ ା ସଂପ ୂ ର୍ା ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି YVY1060631
ପ ୁ /15543459 20 93 1068ଅମି୍ତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ YVY1213800
ୀ /15643460 46 93 1069ପ ୁ ା ଳି ରାଉତରାୟ ସା ମାନସ ର ନ ରାଉତରାୟ JTV1531037
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ପ ୁ /99973461 51 93 1070ସରୁଜିତ ଦାଶ ପି ରମାକା  ଦାଶ YVY1174721
ୀ /1341/603462 31 93 1071ସବିତା ବରାଳ ସା ସୟଂଭୂବ ବରାଳ YNY0456400

ପ ୁ /PLOT NO.-3463 24 93 1072ଦିବଯ୍ା ପକାଶ ସାହୁ ପି ଦୁଗର୍ା ପସନ ସାହୁ YVY1154459
ପ ୁ /576/5773464 23 93 1073ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତୀ େସନାପତି ପି ମଣୃୟ କମୁାର େସନାପତି YVY1196088
ପ ୁ /PLOT NO-3465 28 93 1074ରଵିଂଦର ସିଂହ ପି ପିଟ୍ପାଲ ସିଂହ YVY1225515
ପ ୁ /PLOT NO 13466 36 93 1075ଅଭିେ◌ଷକ ସାରକର ପି ଅମଲ କାଂତୀ ସାରକର HSR3458254
ପ ୁ /6833467 50 93 1076ସେୁର ା କମୁାର ଦାସ ପି େଗାପୀନାଥ ଦାସ YVY1312461
ୀ /1513468 38 93 1077ସସିତା େବେହରା ସା ପବାସ ନାୟକ YVY1315175
ୀ /Plot No-13469 36 93 1078ମଧସିୁତା ମହା ି  ସା ଅତନୁ ଦାସ YVY1316975

ପ ୁ /13403470 61 93 1079ରଜତ କମୁାର ବଳିଆରସିଂହ - ବବିତା ବଳିଆରସିଂହ YVY1319763
ପ ୁ /HOUSE NO-3471 51 93 1080େମାମିନ ମ ୁ ର ପି ନୂର ଆଲୀ ଖାନ YVY1323310
ୀ /773472 37 93 1081ନମିତା େବେହରା ସା ଅଜୟ ର ନ ମାଝୀ YVY1325133
ୀ /383473 23 93 1082ନିୟତୀ େବେହରା ପି ରିଟୁପନୁା େବେହରା YVY1332253

ପ ୁ /Plot 16(p3474 21 93 1083ପାଥର୍  ସାରଥି ଦାସ ଦାସ - ରମଣୀ ର ନ ଦାସ YVY1333731
ପ ୁ /11983475 20 93 1084ସାସିନ ଦାସ ପି ଶେୁଭ ୁ  ଦାସ YVY1337286
ପ ୁ /77Mahanad3476 24 93 1085ବିକାଶ କମୁାର ଜୟସ୍ଵାଲ ପି ଶଵି ଶଂକର ଜୟସ୍ଵାଲ YVY1337369
ପ ୁ /8813477 18 93 1086ଅନୁଭାଵ ରାଉତ ପି ଉମାଶ ର ରାଉତ YVY1337534
ପ ୁ /PLOT NO 53478 29 93 1087େଶୗଯଯ୍ର୍ପକାଶ ପତି ପି ଶୀକା  ଚରଣ ପତି YGU0407536
ପ ୁ /plot no-13479 19 93 1088େଗୗରବ ମହା ି ମହା ି ପି େଦବୀ ପସାଦ ମହl ି  YVY1350289
ପ ୁ /564, hous3480 46 93 1089େକୗ ଭୁ ମହା ି େମାହ ି ମା ବିେନାଦିନୀ େମାହ ି  YVY1350313
ପ ୁ /PLOT NO 53481 35 93 1090ସତଯ୍ ପକାଶ ପତି ପି ଶୀକା  ପତି YGU0315663
ୀ /Plot no -3482 33 93 1091ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ସାହୁ ସା େପମାନ  ସାହୁ YVY1350453

ପ ୁ /5513483 41 93 1092କମୁାର ଶ ର ନାୟକ ନାୟକ - ର ୀତା ନାୟକ  YVY1350503
ୀ /Plot 2663484 19 93 1093ସଶୁୀ ସ ଦା ନ ପି ମେନାର ନ ନ YVY1350669

ପ ୁ /693485 20 93 1094ପୟାସ ଦାସ ପି ଦିପକ ଦାସ YVY1352087
ୀ /573486 18 93 1095ଆକାଂକ୍ଷା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମହାପାତ ପି ପତାପ ଚ  ମହାପାତ YVY1352228
ୀ /153487 36 93 1096କବିତା ବାରିକ ସା ରେମଶ ବାରିକ YVY1352251
ୀ /1341/143488 41 93 1097ମମତା ସାଇଁ ସା ଶୀଧର ସାଇଁ YVY1354638
ୀ /.3489 50 94 1ନ ିକା ମଲିକା ସା େନତାନ  ମଲିକ YVY0821728

ପ ୁ /.3490 38 94 2ଇ ମଣୀ ନ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ନ YVY0829697
ୀ /.3491 50 94 3ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ଶ ରଶଣ ସାହୁ YVY0821710

ପ ୁ /003492 23 94 4ରୂଦ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ମକର ସାହୁ YVY1020072
ପ ୁ /TELECOM C3493 36 94 5ଆଦିତଯ୍ େଲ ା ପି ଆ ର୍ତାଣ େଲ ା JTV2552164
ପ ୁ /13494 32 94 6ଚି ରଂଜନ ଆଏଚ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ଆଏଚ YVY0084848
ୀ /13495 65 94 7ମିନତି ଲତା ଦାସ ସା ସେୁର  ନାଥ ଦାସ JTV2552107

ପ ୁ /13496 65 94 8ବଂଶୀଧର ଗିରି ପି କା ାଳି ଚରଣ ଗିରି JTV1579275
ୀ /13497 62 94 9ବି ୁପିୟା ଗିରି ସା ବଂଶଧିର ଗିରି OR/06/043/055154

ପ ୁ /13498 27 94 10ବିଶର ନ େଜନା ପି ପସନନ୍ କମୁାର େଜନା YVY0688978
ୀ /13499 46 94 11ସ ୀତା ମହା ି ସା ବିଭୁ ପସାଦ ଦାସ JTV2552909

ପ ୁ /13500 49 94 12ତପନକମୁାର ପ ା ପି ବୀରକିେଶାର ପ ା YVY0084822
ୀ /13501 44 94 13ଜୟଶୀ ପ ା ସା ତପନକମୁାର ପ ା YVY0084830
ପ ୁ /13502 66 94 14ଅେଶାକ କମୁାର ପା ବ ପି ହେରକୃ  ପା ବ JTV1579234
ୀ /13503 59 94 15ସାରଥୀ ପା ବ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପା ବ JTV1657907
ୀ /13504 34 94 16ଆଦଯ୍ାଶା ପା ବ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପା ବ JTV2552115
ୀ /13505 33 94 17ରୁଦାକାଶ ପା ବ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପା ବ JTV2552974

ପ ୁ /33506 28 94 18ଦୀପକ କମୁାର ବାେ ପି ବୁ ିରାମ ବାେ YVY0689075
ପ ୁ /33507 65 94 19ଅମଲୂଯ୍ ଚରଣ କର ପି ମାଧବ ଚ  କର JTV1555481
ୀ /33508 38 94 20ସସିତା କର ପି ଅମଲୂଯ୍ ଚ  କର JTV2552982
ୀ /33509 45 94 21ଲିଲିମା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ JTV2552123
ପ ୁ /33510 43 94 22ଅେଶାକ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ ପି ତିନାଥ ପାଣିଗାହୀ YVY0233072
ପ ୁ /33511 33 94 23ବିଶ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ଧୀେର  କମୁାର ସାହୁ JTV2552131
ପ ୁ /33512 82 94 24ଆନ  ବିହାରୀ ସିଂହ ପି ବନବିହାରୀ ସିଂହ JTV1490416
ୀ /33513 72 94 25ଅ ଳି ସିଂହ ସା ଆନ  ବିହାରୀ ସିଂହ JTV1490408
ୀ /33514 38 94 26ଗୀତା ଳି ସିଂହ ସା ସବର୍ ଜିତ ସିଂହ YVY0084855
ୀ /43515 69 94 27ବାସ ି ଦାସ ସା କିେଶାର େମାହନ ଦାସ 0R/06/044/500259
ପ ୁ /43516 47 94 28ପବିତ େମାହନ ଦାସ ପି କିେଶାର େମାହନ ଦାସ 0R/06/044/500260
ୀ /43517 43 94 29ଝାନ୍ସି ରାଣୀ ଦାସ ସା ପବିତ େମାହନ ଦାସ YVY0813444
ୀ /43518 74 94 30ରତନ୍ମଣି ନାୟକ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ JTV1579655
ୀ /43519 24 94 31େଶତପଦା ନାୟକ ମା ମିନତୀ ଧଳ YVY1020106
ପ ୁ /43520 23 94 32ସ ି  ସା ପି ହୃଷୀେକଶ ସା YVY1019942
ୀ /053521 22 94 33ଵୁମିକା ପାଣୀ ପି ସତ୍ଯ ର ନ ପାଣୀ YVY1111913
ୀ /53522 52 94 34ରଶୀ ମଲିକ ସା ବିନାଦ ବିହାରୀ ମଲିକ YVY0085852
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ୀ /53523 40 94 35ପଜୂା ପ ା ସା େଜଯ୍ାତିରଂଜନ ପ ା YVY0314369
ପ ୁ /53524 80 94 36ଶରତ କମୁାର ପାଣି ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ପାଣି JTV1654870
ୀ /53525 79 94 37ତରୁଲତା ପାଣି ସା ଶରତ କମୁାର ପାଣି OR/06/043/055428

ପ ୁ /53526 68 94 38ଦିବାକର ପାଣି ପି ନୃସିଂହ ପାଣି JTV1579242
ୀ /53527 62 94 39ସଷୁମା ପାଣି ସା ଦିବାକର ପାଣି JTV1543990

ପ ୁ /53528 56 94 40ସତଯ୍ ର ନ ପାଣି ପି ଶରତ କମୁାର ପାଣି JTV1654839
ପ ୁ /53529 49 94 41ବିଶ ରଂଜନ ପାଣି ପି ଶରତ କମୁାର ପାଣି YVY0539221
ୀ /53530 49 94 42ଭାରତୀ ପାଣି ସା ସତଯ୍ ର ନ ପାଣି JTV1657139

ପ ୁ /53531 43 94 43ଚ  େଶଖର ପାଣି ପି ଦିବାକର ପାଣି JTV1531508
ୀ /53532 35 94 44ସ ର୍ଲତା ପାଣି ସା ଚ େଶଖର ପାଣି YVY0278846

ପ ୁ /53533 34 94 45େସୗମଯ୍ ର ନ ପାଣି ପି ଦାେମାଦର ପାଣି YVY0688614
ପ ୁ /53534 27 94 46ବିଜୟ ର ନ ପାଣି ପି ଦାେମାଦର ପାଣି YVY0688895
ୀ /53535 76 94 47ବାସ ୀ ଲତା ସତୁାର ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସତୁାର JTV1656081

ପ ୁ /63536 30 94 48ଆଶଷି୍ କମୁାର ପ ା ପି ହେର କୃ  ପ ା YVY0743476
ୀ /073537 57 94 49ପଭାସିନୀ ନାୟକ ସା ଶରତ ଚ  ନାୟକ YVY0845669

ପ ୁ /073538 35 94 50ଶେୁଭ ୁ ନାୟକ ପି ସରତ ଚ  ନାୟକ YVY0845644
ୀ /073539 30 94 51ଲିପିସିତା ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ନାୟକ YVY0845685

ପ ୁ /073540 73 94 52ସରୂଥ କମୁାର ସିଂହ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସିଂହ YVY1185206
ୀ /073541 64 94 53ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସିଂହ ସା ସରୂଥ କମୁାର ସିଂହ YVY1185065
ୀ /073542 40 94 54ସଦୁୀ ା ସିଂହ ପି ସରୂଥ କମୁାର ସିଂହ YVY1185040

ପ ୁ /73543 78 94 55ନଟବର ବରାଳ ପି ଦଇତାରି ବରାଳ YVY0732040
ୀ /73544 72 94 56ଲବ ଲତା ବରାଳ ସା ନଟବର ବରାଳ YVY0746743

ପ ୁ /73545 46 94 57ତପନକା  ବରାଳ ପି ନଟବର ବରାଳ YVY0813436
ୀ /73546 45 94 58ସଜୁ୍ଞାନି ବରାଳ ସା ତପନକା  ବରାଳ YVY0813451

ପ ୁ /73547 45 94 59ଦୀପକ ବରାଳ ପି ନଟବର ବରାଳ YVY0813428
ପ ୁ /73548 43 94 60ଆେଲାକ ବରାଳ ପି ନଟବର ବରାଳ YVY0731885
ୀ /73549 41 94 61ସରଣୀକା ବରାଳ ସା ଦୀପକ କମୁାର ବରାଳ YVY0391862
ୀ /73550 35 94 62ରାଜଲକ୍ଷୀ ବରାଳ ସା ଆେଲାକ ବରାଳ YVY0814921

ପ ୁ /73551 31 94 63ଭବାନୀ ଶଂକର େଚୗଧରୁୀ ପି ନଳିନୀ ର ନ େଚୗଧରୁୀ YVY0278879
ପ ୁ /73552 49 94 64ବିମେଳ ୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶରତ ଚ  େଚୗଧରୁୀ YVY0895011
ପ ୁ /73553 73 94 65ଶରତ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିକମ େଚୗଧରୁୀ JTV2726636
ୀ /73554 68 94 66ପଦାବତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଶରତ େଚୗଧରୁୀ JTV2726644
ୀ /73555 58 94 67ଉମିର୍ଳା େଚୗଧରୁୀ ସା ନଳିନୀ ର ନ େଚୗଧରୁୀ JTV2736601
ୀ /73556 39 94 68ଇପସିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ବିମେଳ ୁ େଚୗଧରୁୀ JTV2726594
ୀ /73557 41 94 69ଅନୀତା େଲ ା ପି ଆ ର୍ତାଣ େଲ ା JTV2552172
ୀ /73558 75 94 70ସକୁା ୀ ମହାପାତ ସା ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ YVY0084921
ୀ /73559 51 94 71ଶା ିଲତା ମିଶ ସା ରାଜୀବ େଲାଚନ ମିଶ YVY0084889
ୀ /73560 26 94 72ରଶତିା ମିଶ ପି ରାଜୀବ େଲାଚନ ମିଶ YVY0845529

ପ ୁ /73561 67 94 73ଶରତ ଚ  ନାୟକ ପି େକଳ ୁଚରଣ ନାୟକ YVY0846683
ୀ /73562 57 94 74ପଭାସିନୀ ନାୟକ ସା ଶରତଚ  ନାୟକ YVY0813410

ପ ୁ /73563 43 94 75ମାନସ ର ନ ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ JTV1656099
ୀ /73564 40 94 76ଶୁତି ସଧୁା ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ YVY0084947

ପ ୁ /73565 39 94 77ଶକି୍ତ ର ନ ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ YVY0084939
ୀ /73566 39 94 78ଶତିୃସଧୁା ନାୟକ ସା ଅଭିଜିତ ନାୟକ YVY0539247

ପ ୁ /73567 35 94 79ଅଜୟ ନାୟକ ପି ଗିରିଶଚ  ନାୟକ JTV2736742
ୀ /73568 60 94 80ବି ୁପିୟା ପ ା ସା ଧନଶର ପ ା YVY0731943

ପ ୁ /73569 46 94 81ରାଜକିେଶାର ପ ା ପି ଦେନାଶର ପ ା YVY0732032
ପ ୁ /73570 38 94 82ମାନସ ରଂ ନ ପ ା ପି ମନେମାହନ ପ ା JTV2726669
ୀ /73571 35 94 83ପ ୁ ିତା ପ ା ପି ମନ େମାହନ ପ ା JTV2552156
ୀ /73572 33 94 84ସସିତା ପ ା ପି ମନ େମାହନ ପ ା YVY0084871
ପ ୁ /73573 32 94 85ସତିୃ ର ନ ପ ା ପି ମନେମାହନ ପ ା YVY0278853
ୀ /73574 40 94 86ସଭୁକା ି ପରିଡା ସା ମାନସ ର ନ ନାୟକ YVY0539239
ପ ୁ /73575 40 94 87ମରୁଲୀଧର ପଧାନ ପି ରବି  ପଧାନ JTV2736726
ୀ /73576 31 94 88ମାେହଶରୀ ପଧାନ ସା ମରୁଲୀଧର ପଧାନ YVY0278861
ପ ୁ /73577 56 94 89ଶତିାଂଶ ୁକମୁାର ରାଉତ ପି ଭୂବନାନ  ରାଉତ JTV2736312
ୀ /73578 49 94 90ମମତା ରାଉତ ସା ଶତିାଂଶ ୁକମୁାର ରାଉତ JTV2736304
ୀ /73579 60 94 91େକଳି ସାହୁ ସା ଧମର୍ାନ  ସାହୁ YVY0084905
ପ ୁ /73580 36 94 92ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାହୁ YVY0084913
ୀ /73581 32 94 93ଡଲି ସାହୁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାହୁ YVY0539353
ପ ୁ /73582 29 94 94ଚ ନ ସାହୁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାହୁ YVY0689083
ପ ୁ /73583 65 94 95ଅମରଜିତ ସିଂ ପି ଗରୁୁଜିତ ସିଂ OR/06/043/054511
ପ ୁ /83584 42 94 96ସନୁୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ YVY0278887
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ୀ /83585 39 94 97ସବିତା ଦାସ ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ଦାସ YVY0278895
ପ ୁ /93586 38 94 98ଲୱଲୀନ ଅଗୱାଲ ପି ରେମଶ ଚ  ଅଗୱାଲ JTV2553063
ପ ୁ /93587 35 94 99ନୱନୀତ ଅଗୱାଲ ପି ରେମଶ ଚ  ଅଗୱାଲ JTV2553014
ୀ /103588 59 94 100ବଲବି ର େକୗର ପି ଶର ର୍ାର ସିଂ YVY0391789
ୀ /103589 29 94 101ରାଜବି ର େକୗର ପି ଅମର ସିଂ YVY0391805

ପ ୁ /103590 89 94 102ସେୁର  ନାଥ ନାୟକ ପି ଚ ମଣୀ ନାୟକ YVY0569343
ପ ୁ /103591 58 94 103ଆଶଷି କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାଥ ନାୟକ YVY0569335
ୀ /103592 54 94 104ଅନୀତା ନାୟକ ସା ଆସୀସ କମୁାର ନାୟକ YVY0569327
ୀ /103593 32 94 105ପତଯ୍ାଶା ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ YVY0539361
ୀ /103594 37 94 106ଅମନଦୀପ ଶମର୍ା ପି ଅମରସିଂହ ଶମର୍ା YVY0391797

ପ ୁ /103595 32 94 107ସତଯ୍ବ  ସିଂ ପି ରାବଣ ସିଂ YVY0391870
ପ ୁ /103596 64 94 108ଅମର ସିଂ ପି ରାମ ସିଂ YVY0391748
ୀ /103597 39 94 109ସବିତା ସିଂ ସା ସକୁା ସିଂ JTV2553022

ପ ୁ /103598 50 94 110ସକୁା ସିଂହ ପି ସମା ସିଂହ JTV1579283
ୀ /113599 41 94 111ନିରୁପମା ଦଳାଇ ପି ଗରୁୁଚରଣ ଦଳାଇ YVY0813238

ପ ୁ /113600 57 94 112େମୖତୀ ଭୁଷଣ ଖୁ ିଆ ପି ନଟବର ଖୁ ିଆ OR/06/043/054200
ୀ /113601 46 94 113ସତଯ୍ବତ ମାରା ି ପି ଯେଶଫ ମାରା ି OR/06/043/276540

ପ ୁ /113602 66 94 114ପଫଲୁ ଚ  ନାଏକ ପି ପଭାକର ନାଏକ YVY0829911
ପ ୁ /113603 27 94 115ଲି ରାଜ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ଚ  ନାଏକ YVY0829903
ୀ /123604 64 94 116ପମିଳା େବେହରା ସା ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା YVY0813253

ପ ୁ /123605 33 94 117େଗାପୀନାଥ ଯାଦବ ପି ଭୂେନଶର ଯାଦବ JTV2553394
ୀ /123606 51 94 118ନ ିନୀ ନାଏକ ସା େହମ  କମୁାର ନାଏକ OR/06/043/052632

ପ ୁ /123607 31 94 119କିରଣ କମୁାର ନାଏକ ପି େହମ  କମୁାର ନାଏକ YVY0278911
ୀ /123608 27 94 120ସସିତା ନାଏକ ପି େହମ  ନାଏକ YVY0846691

ପ ୁ /123609 30 94 121ଆେଲାକ ପସାଦ ନାୟକ ପି ଚ ମଣୀ ନାୟକ YVY0391755
ପ ୁ /123610 70 94 122ଭୂେନଷର ପସାଦ ୟାଦବ ପି ମିଶ ପସାଦ ୟାଦବ JTV2737310
ୀ /123611 65 94 123ମୀରାେଦବୀ ୟାଦବ ସା ଭୂେନଷର ପସାଦ ୟାଦବ JTV2737302

ପ ୁ /123612 39 94 124ସେ ାଷ କମୁାର ୟାଦବ ପି ଭୂେନଷର ପସାଦ ୟାଦବ JTV2736569
ପ ୁ /123613 37 94 125େଭାଳାନାଥ ୟାଦବ ପି ଭୂେନଷର ପସାଦ ୟାଦବ JTV2736544
ୀ /133614 54 94 126ମିନଭର୍ା ପଧାନ ସା ପଦୀ  କମୁାର ରାଉତ YVY0689034

ପ ୁ /133615 74 94 127ନଟବର ରାଉତ ପି କା ବଳୀ ଚରଣ ରାଉତ JTV1579689
ପ ୁ /133616 62 94 128ଉେମଶ ଚ  ରାଉତ ପି ଦାଦଶ କମୁାର ରାଉତ OR/06/043/052339
ୀ /133617 60 94 129ଗୀତାଂଜଳୀ ରାଉତ ସା ନଟବର ରାଉତ JTV1579697
ୀ /133618 52 94 130ଲକ୍ଷୀପୀୟା ରାଉତ ସା ରେମଶ ଚ  ରାଉତ OR/06/043/052340

ପ ୁ /133619 59 94 131ପଦୀ  କମୁାର ରାଉତ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ରାଉତ YVY0689026
ୀ /133620 48 94 132ମ କୁ୍ତା ରାଉତ ସା ଚିନୟ ର ନ ରାଉତ YVY0569350
ୀ /143621 65 94 133ନିରୂପମା ପାଢୀ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ପାଢୀ OR/06/043/054336

ପ ୁ /143622 46 94 134ଦୀପକ ପାଢୀ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପାଢୀ OR/06/043/054338
ୀ /143623 41 94 135ରଶତିା ପାଢୀ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ପାଢୀ JTV1621788
ୀ /153624 46 94 136େସବତୀ େହମମ ସା ବିର ନିାରାୟଣ ମାଝୀ YVY0813246
ୀ /153625 51 94 137କ ନା ନାୟକ ସା ଅସୀୟ ରଂଜନ ମାଝି JTV2552206
ପ ୁ /153626 42 94 138ବିଶଜିତ ସିଂହ ପି ଆନ  ସିଂହ JTV1489269
ୀ /163627 38 94 139ଦାଶ ଆରାଧନା ସା ଦାଶ ନିହାର ର ନ YVY0895151
ୀ /163628 62 94 140ବନଲତା ବାରିକ ସା ଭିମେସନ ବାରିକ YVY0688648

ପ ୁ /163629 41 94 141େହମ  ବାରିକ ପି ଭୀମେସନ ବାରିକ JTV1489806
ୀ /163630 29 94 142ଭାଗଯ୍ଶୀ ବାରିକ ସା େହମ  ବାରିକ YVY0688630

ପ ୁ /163631 74 94 143ଶୀକା  ଦାଶ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ YVY0895490
ୀ /163632 66 94 144ନଳିନି ପଭା ଦାଶ ସା ଶୀକା  ଦାଶ YVY0895474

ପ ୁ /163633 42 94 145ମାନସ ରଂଜନ ଦାଶ ପି ଶୀକା  ଦାଶ YVY0895458
ପ ୁ /163634 40 94 146ନିହାର ର ନ ଦାଶ ପି ଶୀକା  ଦାଶ YVY0895078
ୀ /163635 29 94 147ଛ ାରାଣୀ େଜନା ସା ନୀଳାଦି ରାଉତ YVY0895037
ୀ /163636 33 94 148ସଶୁୀଲା ପ ା ସା ଶଭୁକା  ପତି YVY0278978
ୀ /163637 20 94 149ସାଈ ପଜୂା ପାଣୀ ପି ତିବିକମ ପାଣୀ YVY1218916
ପ ୁ /163638 62 94 150ପଦ େଲାଚନ ପତି ପି ସେପନ୍ଶର ପତି YVY0278937
ୀ /163639 54 94 151େଶୖଳବାଳା ପତି ସା ପଦେଲାଚନ ପତି YVY0278945
ପ ୁ /163640 47 94 152ଶଭୁକା  ପତି ପି ସେୁର  କମୁାର ପତି YVY0278960
ପ ୁ /163641 42 94 153ସେରାଜ କା  ପତି ପି ସଦାଶବି ପତି JTV2736635
ପ ୁ /163642 36 94 154ଶଶା  େଶଖର ପତି ପି ସଦାଶବି ପତି YVY0278929
ପ ୁ /163643 34 94 155ପଣୁଯ୍େଶାକ ପତି ପି ପଦେଲାଚନ ପତି YVY0278952
ପ ୁ /163644 65 94 156ନାରାୟଣ ରାଉତ ପି ଧଳୁମଣି ରାଉତ OR/06/043/054213
ପ ୁ /163645 42 94 157ନିଳାଦୀ ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV1489939
ୀ /163646 62 94 158ଉମିର୍ଳା ରାଉତ ସା ନାରାୟଣ ରାଉତ OR/06/043/454214
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ପ ୁ /163647 30 94 159ମିହିର କମୁାର ରାଉତ ପି ଜତି  ନାଥ ରାଉତ YVY1246909
ୀ /163648 44 94 160ପି ବି ୁ ସଜିଭ ସା ସି ଜି ସଜିଭ OR/06/043/055291

ପ ୁ /173649 58 94 161ଶୀକା  ଦାସ ପି ଭାଗୀରଥି ଦାସ YVY0864041
ୀ /173650 51 94 162ବାସ ି ମହାପାତ ସା ପାଣବ ୁ ମହାପାତ YVY1020080

ପ ୁ /173651 27 94 163କା ିର୍କ ମହାପାତ ପି ପାଣବ ୁ ମହାପାତ YVY1020098
ପ ୁ /173652 74 94 164ନିଶକିା  ମହା ି ପି ମାଧବାନ  ମହା ି OR/06/043/054342
ୀ /173653 70 94 165ଆଶାଲତା ମହା ି ସା ନିଶକିା  ମହା ି OR/06/043/054343

ପ ୁ /173654 45 94 166ଦୀପକ ମହା ି ପି ନିଶାକା  ମହା ି OR/06/043/055071
ପ ୁ /173655 67 94 167କ ର୍ଚ  ନାଏକ ପି ବିଶନାଥ ନାଏକ YVY0084962
ୀ /173656 27 94 168ନିେବଦିତା ନାଏକ ପି କ ର୍ ଚ  ନାଏକ YVY0846709

ପ ୁ /173657 65 94 169ଗିରିଶ ଚ  ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ନାୟକ JTV2552990
ୀ /173658 59 94 170ଅହଲଯ୍ା ନାୟକ ସା ଗିରିଶ ଚ  ନାୟକ YVY0813261
ୀ /173659 58 94 171ତର ି ଣୀ ନାୟକ ସା କ ର୍ଚ  ନାୟକ JTV2552214
ୀ /173660 43 94 172କବିତା ନାୟକ ସା ବିମଳ େଲାଚନ ନାୟକ JTV2552230
ୀ /173661 40 94 173କନକ ପଭା ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ଚ  ନାୟକ JTV2552198
ୀ /173662 39 94 174ସଷୁମା ନାୟକ ସା ଚି ାମଣି ନାୟକ JTV2552222
ୀ /173663 38 94 175ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାଥ ନାୟକ JTV2552180
ୀ /173664 36 94 176ସନୁୀତା ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାଥ ନାୟକ JTV2552768
ୀ /173665 36 94 177ସଦୁୀ ା ନାୟକ ପି କ ର୍ଚ  ନାୟକ JTV2553386

ପ ୁ /183666 36 94 178କମେଲଶ ଗୁ ା ପି ବା ା ଗୁ ା YVY1263144
ୀ /183667 32 94 179େରଖା ଗୁ ା ସା ଵିକୀ କମୁାର ଗୁ ା YVY1263185

ପ ୁ /183668 42 94 180ଶାଶତ ମହା ି ପି ନିଶାକା  ମହା ି JTV1577923
ୀ /183669 41 94 181ଅମଲୁଯ୍ ପ ା ସା କିେଶାର କମୁାର ପ ା YVY0539379
ୀ /183670 46 94 182ଶ ା ଳୀ ପାଣିଗାହୀ ସା ଶବିାନ  ପାଣିଗାହୀ JTV2726651
ୀ /183671 52 94 183କନକ ଲତା ରାଉତରାୟ ସା ଦୁଷ  କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0813279

ପ ୁ /183672 48 94 184ଶୀକା  ରାଉତରାୟ ପି ରବିନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ YVY0204974
ୀ /183673 39 94 185ଅମିତା ରାଉତରାୟ ସା ଶୀକା  ରାଉତରାୟ YVY0204982
ୀ /183674 41 94 186ଲାଲା ହରସିତା ରାୟ ସା ଶାଶତ ମହା ି YVY0539387
ୀ /183675 27 94 187ଦି ିମୟୀ ରାଉତରାୟ ପି ଦୁଶ  କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0829762

ପ ୁ /183676 33 94 188ନିେତଶ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଦୁଷ  କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0278986
ୀ /183677 71 94 189ନୟନାରାଣୀ ରାଉତରାୟ ସା ରବିନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ 0R/06/044/094017
ୀ /183678 42 94 190ସାଗରିକା ରାଉତରାୟ ସା କମଳାକା  ରାଉତରାୟ YVY0314377
ୀ /183679 32 94 191ପଜ୍ଞାଶୀ ପିୟଦଶର୍ନୀ ରାଉତରାୟ ପି ଦୁଷ  କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0278994

ପ ୁ /193680 49 94 192ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହା ୀ ପି ହରିହର ମହା ୀ YVY0391888
ୀ /193681 45 94 193ଜୟଶୀ ମହା ୀ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହା ୀ YVY0391896

ପ ୁ /203682 43 94 194ସରୱାନ କମୁାର . ପି ନାଥରୁାମ ଗରୁଜାର YVY0391912
ୀ /203683 52 94 195େରଣ ୁେଚୗଧରୁୀ ସା ମଦନ ପାଲ ସିଂ 0R/06/044/055167

ପ ୁ /203684 47 94 196ମିନାଲ କା ି େଦ ପି ମେନାରଂଜନ େଦ JTV2737344
ୀ /203685 43 94 197ସରସତୀ େଦ ସା ମିନାଲକା ି େଦ JTV2737351
ୀ /203686 21 94 198ଶୀତଲ େଦ ପି ମଣୃାଲ କା ି େଦ YVY1246941
ୀ /203687 39 94 199ପ ୁ ା ଗରୁଜାର ପି ସରୱାନ କମୁାର . YVY0391904
ପ ୁ /203688 62 94 200ବି ୁ ପସାଦ କର ପି ନାରାୟଣ ଚ  କର JTV2737328
ୀ /203689 59 94 201ସତଯ୍ଭାମା କର ସା ବି ୁ ପସାଦ କର JTV2694792

ପ ୁ /203690 34 94 202ପଭୁଦ  କର ପି ବି ୁ ପସାଦ କର JTV2737369
ୀ /203691 57 94 203ମ ିତ େକୗର ସା କଲୁୱ  ସିଂ YVY0689018
ୀ /203692 24 94 204ହରଶୀନ େକୗର ପି ମଦନ ପାଲ ସିଂ YVY1185099

ପ ୁ /203693 55 94 205ଶୀେମାହନ େକଜରିୱାଲ୍ ପି ରାେଧ ଶଯ୍ାମ େକଜରିୱାଲ୍ JTV2736932
ୀ /203694 32 94 206ସାତୀ େକଜରୀୱାଲ ପି ଶୀ େମାହନ େକଜରୀୱାଲ YVY0424234

ପ ୁ /203695 29 94 207େସୗରଭ େକଜିୱାଲ ପି ଶୀେମାହନ େକଜିୱାଲ YVY0539452
ୀ /203696 34 94 208ଅମରଜିତ୍ େକୗର ସା ପିତ୍ ପାଲ ସିଂହ YVY0829465
ପ ୁ /203697 54 94 209ବିମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ପି ଭୁବେନଶର ନାୟକ JTV2552289
ପ ୁ /203698 42 94 210ଚିଦାନ  ପାଣିଗାହୀ ପି ଅଖିଳ ବିହାରୀ ପାଣିଗାହୀ JTV2726685
ୀ /203699 38 94 211ସେରାଜିନୀ ପାଣିଗାହୀ ସା ଚିଦାନ  ପାଣିଗାହୀ YVY0539395
ପ ୁ /203700 26 94 212ଜତିନ୍ ରାଜପତୁ୍ ପି ରାମ କିଶନ୍ ରାଜପତୁ୍ YVY0829440
ପ ୁ /203701 60 94 213ମଦନ ପାଲ ସିଂ ପି ଭଗତ ସିଂ 0R/06/044/055168
ପ ୁ /203702 36 94 214ପୀତପାଲ ସିଂ ପି କଲୁୱ  ସିଂ JTV2737138
ପ ୁ /203703 35 94 215ଚରଣଜିତ ସିଂ ପି କଲୁୱ  ସିଂ YVY0084988
ପ ୁ /203704 26 94 216ତାନେଜାତ ସିଂ ପି ମଦନ ଲାଲ ସିଂ YVY0829457
ପ ୁ /213705 69 94 217ଭୀମେସନ ବାରିକ ପି ଫକିର ବାରିକ JTV1489400
ପ ୁ /223706 63 94 218ମରୂଲିଧର ବାରିକ ପି ବାସେୁଦବ ବାରିକ JTV2736528
ୀ /223707 55 94 219ମେନାରମା ବାରିକ ସା ମରୁଲୀଧର ବାରିକ YVY0233098
ୀ /223708 36 94 220ମଧସିୁତା ବାରିକ ପି ମରୁଲିଧର ବାରିକ YVY0233106
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ପ ୁ /223709 33 94 221ମେନାଜ କମୁାର ବାରିକ ପି ମରୁଲୀଧର ବାରିକ JTV2553238
ପ ୁ /223710 41 94 222ମାନସ ର ନ ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାଶ YVY0391763
ପ ୁ /223711 34 94 223ସତିୁ ରଂଜନ ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ YVY0391771
ପ ୁ /223712 76 94 224ଦଶରଥ ମହା ି ପି ପଭାକର ମହା ି OR/06/043/054891
ପ ୁ /223713 48 94 225ବିେବକାନ  ମହା ି ପି ଦଶରଥ ମହା ି OR/06/043/054893
ୀ /223714 44 94 226ଭାରତୀ ପଦଜା ମହା ି ସା ବିେବକାନ  ମହା ି JTV1543974

ପ ୁ /233715 43 94 227ରବିନାରାୟଣ ମହା ି ପି ପଫଲୁ ଚ  ମହା ି YVY0183939
ୀ /233716 39 94 228ଚୁମିକି ପେଟଲ ସା ତଥାଗତ ପାଣି YVY1019850

ପ ୁ /243717 57 94 229ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ - େତୖେଲାକନାଥ ଦାସ YVY1231315
ୀ /243718 51 94 230ସଭୁା ି ଦାଶ ସା ବିଶବିହାରୀ ପାଣୀଗାହୀ YVY0085860

ପ ୁ /243719 58 94 231ପସନ କମୁାର େଜନା ପି ଦରିକା ନାଥ େଜନା YVY0821736
ୀ /243720 53 94 232ଶାରଦା େଜନା ସା ପସନନ୍  କମୁାର େଜନା YVY0821702
ୀ /243721 26 94 233ସଜୁାତା େଜନା ପି ପସନ କମୁାର େଜନା YVY0821769
ୀ /243722 44 94 234ମଧସିୁତା ମହା ି ସା ସତିୃ ର ନ ମହା ି YVY0279000

ପ ୁ /243723 40 94 235ଉେମଶ ରାୟ ପି ବି ା ରାୟ JTV1625193
ୀ /243724 36 94 236ଅନୀତା ରାୟ ସା ଉେମଶ ରାୟ JTV2737500

ପ ୁ /243725 80 94 237େଦାଳେଗାବି  ସିହନ୍ା ପି ନିମାଇ ଁସିହନ୍ା OR/06/043/054896
ୀ /243726 70 94 238ଅନୁପମା ସିହନ୍ା ସା େଦାଳେଗାବି  ସିହନ୍ା OR/06/043/054897

ପ ୁ /243727 64 94 239ସେରାଜ ସିହନ୍ା ପି ନିମାଇ ଁସିହନ୍ା OR/06/043/054899
ୀ /243728 53 94 240େରାନି ସିହନ୍ା ସା ସେରାଜ ସିହନ୍ା OR/06/043/055355

ପ ୁ /243729 51 94 241ମାନସ ସିହନ୍ା ପି େଦାଳେଗାବି  ସିହନ୍ା OR/06/043/055111
ପ ୁ /243730 50 94 242ତାପସ କମୁାର ସିହନ୍ା ପି େଦାଳେଗାବି  ସିହନ୍ା OR/06/043/054903
ୀ /243731 34 94 243ଶି ୀ ସିହନ୍ା ପି ସେରାଜ ସିହନ୍ା YVY0279018
ୀ /243732 33 94 244ସାତୀ ସିହନ୍ା ପି ସେରାଜ ସିହନ୍ା YVY0279026

ପ ୁ /243733 22 94 245ସି ାଥର୍  େସାମ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସିଂହ YVY1111889
ପ ୁ /243734 26 94 246ରଘନୁାଥ ସାଇଁ ପି କ୍ଷିେରାଦ କମୁାର ସାଇଁ YVY0821751
ପ ୁ /253735 31 94 247ସତିୃ ର ନ ଘେଡଇ ପି ନଟବର ଘେଡଇ YVY0279034
ପ ୁ /253736 28 94 248କି ର୍ୀ ର ନ ଘେଡଇ ପି ନଚବର ଘେଡଇ YVY0743450
ପ ୁ /253737 73 94 249ରେମଶ ଚ  ରାଉତରାୟ ପି ବଟକୃ  ରାଉତରାୟ YVY0279075
ୀ /253738 64 94 250ମିନାକ୍ଷୀ ରାଉତରାୟ ସା ରେମଶ ଚ  ରାଉତରାୟ YVY0279067
ୀ /253739 38 94 251ମନାଲି ରାଉତରାୟ ପି ରେମଶ ଚ  ରାଉତରାୟ YVY0279042

ପ ୁ /253740 37 94 252ଅମିତ ରାଉତରାୟ ପି ରେମଶ ଚ  ରାଉତରାୟ YVY0279059
ପ ୁ /253741 62 94 253ପଭାତ କମୁାର ସିଂହ ପି ପଦନାଭ ସିଂହ JTV1579101
ୀ /253742 29 94 254ରଶ ିସିଂହ ପି ପଭାତ କମୁାର ସିଂହ YVY0539494

ପ ୁ /253743 27 94 255େଦବାଶଷି ସିଂହ ପି ପଭାତ କମୁାର ସିଂହ YVY0688929
ୀ /263744 44 94 256ସହୁାଗିନୀ ହଁାସଦା ସା ନୁଗ ୁହଁାସଦା YVY0085001

ପ ୁ /273745 28 94 257ପତୀକ େଜୖନ ପି ପକାଶ ଚା  େଜୖନ YVY0539569
ୀ /273746 40 94 258ମନଦୀପ େକୗର ସା ସମାଟ ବିକମ ସିଂହ YVY0391953

ପ ୁ /273747 64 94 259ଫକିର ଚରଣ ମହାପାତ ପି ବାନାମର ମହାପାତ YVY0731927
ପ ୁ /273748 36 94 260ଅରୂପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଫକିର ଚରଣ ମହାପାତ JTV2552297
ପ ୁ /273749 34 94 261ସରୁପ ମହାପାତ ପି ଫକିର ଚରଣ ମହାପାତ JTV2736759
ୀ /273750 43 94 262େମୗସମୁୀ ରାୟ ସା ମାନସ କମୁାର ସିହନ୍ା YVY0233122

ପ ୁ /273751 57 94 263ଜୀବନ କିେଶାର ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ JTV2553220
ୀ /273752 46 94 264ମାଳତୀ ସାହୁ ସା ଶବୁାଷ ଚ  ସାହୁ YVY0845768
ୀ /273753 28 94 265ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ YVY0689174

ପ ୁ /273754 27 94 266େକୗଶକି୍ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0689109
ପ ୁ /273755 25 94 267ଅବିନାଶ ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ସାହୂ YVY0845776
ୀ /273756 48 94 268ପ ୁ ିର୍ମା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ପସାଦ ସାହୁ JTV1578418

ପ ୁ /273757 37 94 269ସ ିକ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ ସାହୁ JTV1578392
ପ ୁ /273758 44 94 270କଲଜିତ ସିଂହ ପି ଗରୁେପଜ ସିଂହ YVY0391961
ୀ /283759 29 94 271ନିଶ ୁେକୖର ସା କଲଜିତ ସିଂ YVY0391938
ପ ୁ /283760 67 94 272ଜଗଜିତ୍ ସିଂ ପି ହାଜରା ସିଂ YVY0391920
ପ ୁ /283761 44 94 273ସମାଟ ବିକମ ସିଂହ ପି ଜଗଜିତ୍ ସିଂ YVY0391946
ୀ /293762 44 94 274ସଂଯକୁ୍ତା ବାରିକ ପି ସହେଦବ ବାରିକ JTV2553212
ପ ୁ /293763 68 94 275ନିର ନ େବେହରା ପି କମୁାର ଚ ଗୁ  େବେହରା YVY1231281
ୀ /293764 31 94 276ରାନୁ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YVY1060375
ୀ /293765 27 94 277ବୂଲବୁଲ େବେହରା - କମୁାର ଚ ଗୁ  େବେହରା YVY1231299
ୀ /293766 34 94 278ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ବିଶାଳ ସା ଅରବି  ମହାପାତ YVY0895102
ୀ /293767 58 94 279ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ କାନୁନେଗା ସା େଗାେଲଖ କାନୁନେଗା 0R/06/043/055507
ୀ /293768 31 94 280ପନୁମ କାନୁନ୍େଗା ପି େଗାଲଖ ଚ  କାନୁନ୍େଗା YVY0575589
ପ ୁ /293769 61 94 281େଗାଲଖ ଚ  କାନୁନେଗା ପି ଜନା ର୍ନ କାନୁନେଗା JTV1530351
ପ ୁ /293770 33 94 282ସି ା  କାନୁନେଗା ପି େଗାେଲଖ ଚ  କାନୁନେଗା YVY0085019
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ପ ୁ /293771 76 94 283ପାଥର୍ବୀର ମହାପାତ ପି ହରେମାହନ ମହାପାତ YVY0895128
ୀ /293772 71 94 284େଦୗପଦୀ ମହାପାତ ସା ପାଥର୍ବୀର ମହାପାତ YVY0895094

ପ ୁ /293773 41 94 285ଅରବି  ମହାପାତ ପି ପାଥର୍ବୀର ମହାପାତ JTV2737054
ପ ୁ /293774 36 94 286ଭୁବନାନ  ରାଉତ ପି ମଳିୂ ରାଉତ JTV2737336
ପ ୁ /303775 34 94 287ପଶା  ଗୟା ପି େବୖରାଗୀ ଗୟା JTV2553519
ୀ /303776 42 94 288ପଣତି ନାୟକ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ JTV2552099

ପ ୁ /313777 62 94 289ପଫଲୁ ଚ  ନାଏକ ପି ପଭାକର ନାଏକ 0R/06/043/050707
ୀ /313778 55 94 290କନକ ପଭା ନାଏକ ସା ପଫଲୁ ଚ  ନାଏକ 0R/06/043/050708

ପ ୁ /333779 54 94 291ବିଶଜିତ େଲ ା ପି ମ ରଧର େଲ ା YVY0085027
ୀ /333780 49 94 292ତିେଳା ମା ନାୟକ ସା ବିଶଜିତ େଲ ା YVY0085035
ୀ /333781 50 94 293ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଆଦିକ  ସାହୁ YVY0539585
ୀ /333782 29 94 294ସସିତା ପୀୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି ଆଦିକ  ସାହୁ YVY0539577
ୀ /333783 26 94 295ମଧସିୁତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି ଆଦିକ  ସାହୁ YVY1114073

ପ ୁ /333784 23 94 296ଚିନୟ ଚିଦାନ  ସାହୁ ପି ଆଦିକ  ସାହୁ YVY1113968
ପ ୁ /333785 59 94 297ଆଦିକ  ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ JTV1579549
ୀ /343786 45 94 298ସଜୁାତା ବାରିକ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ବାରିକ YVY0813295
ୀ /343787 48 94 299ମନସିନୀ େଦବତା ସା ପଶା  କମୁାର ପ ା YVY0965152
ୀ /343788 70 94 300ସେରାଜିନୀ ମିଶ ସା ଉେପ  ମିଶ OR/06/043/054877

ପ ୁ /343789 55 94 301ଚ କା  ମିଶ ପି ଉଦୟନାଥ ମିଶ OR/06/043/054873
ପ ୁ /343790 47 94 302େସୗମଯ୍ର ନ ମିଶ ପି ଉେପ  ମିଶ OR/06/043/054878
ୀ /343791 47 94 303ପିୟମଦା ମିଶ ସା ଚ କା  ମିଶ JTV1489285
ୀ /343792 41 94 304ତନୁଶୀ ମିଶ ସା େସୖମଯ୍ର ନ ମିଶ YVY0085043

ପ ୁ /343793 27 94 305ଚ ନ କମୁାର ମିଶ ପି ଚ କା  ମିଶ YVY0689042
ପ ୁ /343794 53 94 306ପଶା  କମୁାର ପ ା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପ ା YVY0965145
ୀ /343795 23 94 307ଅଲିେଯାନା ପ ା ପି ପସାଂତ କମୁାର ପ ା YVY1111939

ପ ୁ /353796 78 94 308ଫକୀର ଚ  େବେହରା ପି େଦୖତାରୀ େବେହରା 0R/06/043/054615
ପ ୁ /353797 63 94 309ସଧୁାକର େବେହରା ପି ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା YVY0279083
ୀ /353798 54 94 310ଗାୟତୀ େବେହରା ସା ସଧୁାକର େବେହରା YVY0334805

ପ ୁ /353799 51 94 311ସତଯ୍ଜିତ୍ େବେହରା ପି ଫକିର ଚ  େବେହରା OR/06/043/054618
ପ ୁ /353800 49 94 312ଚ ଜିତ େବେହରା ପି ଫକୀର ଚ  େବେହରା YVY0279109
ୀ /353801 47 94 313ଋତୁପ ର୍ା େବେହରା ସା ଇ ଜିତ େବେହରା YVY0334813
ୀ /353802 42 94 314ସସୀତା େବେହରା ସା ସତଯ୍ଜୀତ୍ େବେହରା YVY0698290

ପ ୁ /353803 41 94 315ପଫଲୁ ଚ  େବେହରା ମା ପାବର୍ ତୀ େବେହରା JTV2736817
ୀ /353804 41 94 316ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ଚ ଜୀତ୍ େବେହରା YVY0813303

ପ ୁ /353805 20 94 317ସଯୂଯ୍ର୍କା  େବେହରା ମା ସସୀତା େବେହରା YVY1263888
ୀ /353806 29 94 318ଶବିାନୀ ହରପିୟା ଭାରତୀ ପି ସଧୁାକର େବେହରା YVY0688622
ୀ /353807 33 94 319ଶବିାନୀ ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ JTV2552644
ୀ /353808 55 94 320ମିନତୀ ଧଳ ସା ଶା ନୁ ନାୟକ JTV1649235
ୀ /353809 49 94 321ସାନୂନା ମହା ୀ ସା ଷିଶରି ଖମୁାର ମହା ୀ YVY0391979
ୀ /353810 23 94 322ଆକାଂକ୍ଷା ମହା ି ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି YVY1020056
ୀ /353811 78 94 323ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ଶତୁଘନ୍ ମହା ି JTV1530724
ପ ୁ /353812 58 94 324ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି ପି ଅେଲଖ ମହା ି OR/06/043/054866
ପ ୁ /353813 56 94 325ଶଶିରି କମୁାର ମହା ି ପି ଶତୁଘନ୍ ମହା ି YVY0984088
ୀ /353814 52 94 326କବିତା ମହା ି ସା ସେ ାଷ ମହା ି OR/06/043/054867

ପ ୁ /353815 46 94 327ଶଭୁାେନଷ ମହା ି ପି ଶତୁଘନ୍ ମହା ି YVY0424242
ପ ୁ /353816 26 94 328ଆଶେୁତାଷ ମହା ି ପି ସେ ାଷ କମୁାର ନହା ି YVY1020064
ପ ୁ /353817 56 94 329ସିମ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁଯଯ୍ର୍ଧନ ନାୟକ YVY0732016
ପ ୁ /353818 51 94 330ପଶା  ନାୟକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ JTV1579671
ୀ /353819 48 94 331ସସିତା ନାୟକ ସା ପଶା  ନାୟକ YVY0731901
ୀ /353820 44 94 332ସନ୍ିଗଧା ନାୟକ ସା ଶମି  ନାୟକ JTV1579663
ପ ୁ /353821 45 94 333ସାରଦାପସାଦ ସାହୁ◌ୁ ପି ଶ◌ିିବ ପସାଦ ସାହୁ◌ୁ YVY1067172
ୀ /353822 37 94 334େଦବକୀ ସାହୂ ସା ସାରଦା ପସାଦ ସାହୂ YVY1067180
ପ ୁ /363823 33 94 335ପତୀକ ପ ନାୟକ ପି ନଳିନୀକା  ପ ନାୟକ JTV2553329
ୀ /373824 47 94 336ଅବ ୀ ବାଡତଯ୍ ସା ରାମଚ  ବାଡତଯ୍ YVY1020049
ୀ /373825 39 94 337ପରମିତା ଓଝା ସା ପେପଶ ସାହୁ YVY0895383
ପ ୁ /373826 75 94 338ଉ ମ ଚରଣ ସାହୁ ପି ସନୁାକର ସାହୁ JTV2569242
ୀ /373827 71 94 339ଶୀମତୀ କୁ ଳା ସାହୁ ସା ଡମରୁ ଧର ସାହୁ JTV1530625
ପ ୁ /373828 71 94 340େଗୗତମ ଚରଣ ସାହୁ ପି ସନୁାକର ସାହୁ YVY0183947
ୀ /373829 68 94 341େପମଲତା ସାହୁ ସା ଉ ମ ଚରଣ ସାହୁ 0R/06/043/054936
ୀ /373830 60 94 342ସତଯ୍ଭାମା ସାହୁ ସା େଗୗତମ ଚରଣ ସାହୁ JTV1489871
ପ ୁ /373831 41 94 343ପେପଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗତମ ଚରଣ ସାହୁ YVY0183954
ପ ୁ /383832 68 94 344ଶୀକା  ଚରଣ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YVY0085076
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ୀ /383833 57 94 345େଗାଲାପ ମହା ି ସା ଶୀକା  ଚରଣ ମହା ି YVY0085084
ପ ୁ /383834 40 94 346ଶଭୁଜତ ମହା ି ପି ଶୀକା  ଚରଣ ମହା ି YVY0085100
ପ ୁ /383835 39 94 347ଶଭୁକା  ମହା ି ପି ଶୀକା  ଚରଣ ମହା ି YVY0085092
ୀ /383836 40 94 348ଲକ୍ଷୀପିୟା ପରିଡା ପି େଯାେଗ  ଚ  ପରିଡା JTV2737179
ୀ /383837 36 94 349ବି ୁପିୟା ପରିଡା ପି େଯାେଗଶ ଚ  ପରିଡା JTV2736577

ପ ୁ /393838 33 94 350ପସାଂତ ବସ ରା ପି ତିେଲାଚନ ବସ ରା YVY1263201
ୀ /393839 23 94 351ପାବର୍ ତୀ ବସ ରା ସା ପସାଂତ ବସ ରା YVY1262625

ପ ୁ /393840 45 94 352ଗଗନ ବିହାରୀ ଛାେଟାଇ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ଛାେଟାଇ JTV1530039
ପ ୁ /393841 44 94 353ସଂେତାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ପ ାନନ ଦାଶ YVY1262641
ପ ୁ /393842 60 94 354ପହଲାଦ ପରିଡା ପି ଗଣୁନିଧି ପରିଡା YVY0392308
ପ ୁ /393843 55 94 355େଶାଭନ ରାୟ ପି ରେମଶ ଚ  ରାୟ JTV1544121
ୀ /403844 59 94 356ମ ଲୁତା ବାରିକ ସା ଗେଣଶର ବାରିକ JTV2736890
ୀ /403845 38 94 357ରୂପକ ା ବାରିକ ପି ଗେଣଶର ବାରିକ JTV2736908
ୀ /403846 35 94 358ଲିପିରୁପା ବାରିକ ପି ଗେଣଶର ବାରିକ JTV2736882
ୀ /403847 33 94 359ସମାପିକା ବାରିକ ପି ଗେଣଶର ବାରିକ YVY0334821
ୀ /403848 29 94 360ଲିସାଲିକା ବାରିକ ମା ମଂଜୁଲତା ବାରିକ YVY0334839

ପ ୁ /413849 46 94 361ରାେଧଶ କମୁାର ପାତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପାତ JTV2553311
ପ ୁ /433850 38 94 362ପଭାତ ବାରିକ ପି ବାଉରିବ ୁ ବାରିକ YVY0539650
ପ ୁ /433851 67 94 363ପଣତ କମୁାର େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା JTV1562396
ୀ /433852 35 94 364ବିପାଶା େବେହରା ପି ପଣତ କମୁାର େବେହରା JTV2552776
ୀ /433853 35 94 365ସ ର୍ଲତା େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା JTV2552578
ୀ /433854 30 94 366ଜଗଦି ା େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା YVY0829846

ପ ୁ /433855 28 94 367ବିସୟ େବେହରା ପି ପଣତ କମୁାର େବେହରା YVY0539593
ୀ /433856 28 94 368ଶଚିୁସିତା େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା YVY0829861
ୀ /433857 40 94 369େମାନାଲିସା େବଉରା ସା ବରଦା ପସନନ୍  େଜନା YVY0334896

ପ ୁ /433858 72 94 370କାଶୀନାଥ ଦାସ ପି ସହେଦବ ଦାସ YVY0314385
ୀ /433859 63 94 371ବାସ ୀ ଦାସ ସା କାଶୀନାଥ ଦାସ YVY0314393

ପ ୁ /433860 54 94 372ଅମୀୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ YVY0731893
ୀ /433861 50 94 373ପ ୁ ା ଦାସ ସା ଅମୀୟ ଦାସ YVY0731869
ୀ /433862 39 94 374କ ନା ଦାସ ସା ସଂଶୟ ଦାସ YVY0731976
ୀ /433863 56 94 375ବାସ ୀ େଦଈ ସା ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା JTV2553360

ପ ୁ /433864 48 94 376ନିର ନ େଜନା ପି ଲାଲେମାହନ େଜନା YVY0085878
ୀ /433865 57 94 377ସେୁଚତା ମହାପାତ ସା େଗାପୀନାଥ ମହାପାତ JTV2553378

ପ ୁ /433866 33 94 378େସୗରଭ ମହାପାତ ପି େଗାପୀନାଥ ମହାପାତ JTV2553543
ୀ /433867 86 94 379ରାଧାରାଣୀ ପାତ ସା କୃ  ମ ୂ ିର୍ ପାତ YVY0688697

ପ ୁ /433868 66 94 380ଭଗବତୀ ପସାଦ ପାତ ପି କୃ  ମ ୂ ିର୍ ପାତ YVY0688713
ପ ୁ /433869 62 94 381କାଳି ପସାଦ ପାତ ପି କୃ  ମ ୂ ିର୍ ପାତ YVY0688705
ୀ /433870 60 94 382ପ ୁ ମୟୀ ପାତ ସା କାଳି ପସାଦ ପାତ YVY0688663

ପ ୁ /433871 55 94 383ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ ପି କୃ  ମ ୂ ିର୍ ପାତ YVY0688721
ୀ /433872 45 94 384କଳାଶୀ ପାତ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ YVY0688689
ୀ /433873 28 94 385ଉପାସନା ପାତ ପି କାଳି ପସାଦ ପାତ YVY0688671
ପ ୁ /433874 51 94 386ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି ଭା ର ରାଉତ YVY0829705
ପ ୁ /443875 68 94 387ପେମାଦ କମୁାର ବିଶାଳ ପି କଳୁମଣୀ ବିଶାଳ YVY0314401
ୀ /443876 60 94 388ନିରୁପମା ବିଶାଳ ସା ପେମାଦ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0314419

ପ ୁ /443877 58 94 389ଉମଲାନ ବୁଡ ପି ଧମର୍  ପକାଶ ବୁଡ JTV1489277
ୀ /443878 50 94 390ବାସ ି ବୁଡ ସା ଉମଲୁାନ ବୁଡ JTV1579267

ପ ୁ /443879 30 94 391କିେଶାର କମୁାର ବୁଡ ପି ଉମଲୁାନ ବୁଡୁ YVY0334938
ପ ୁ /L/B 44, F3880 23 94 392ଅଭିଜିତ ମିଶ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ YVY1248921
ପ ୁ /453881 47 94 393ଶଶୀ ଭୂଷଣ ବାରିକ ପି େପମାନ  ବାରିକ JTV2737385
ୀ /453882 42 94 394ସେୁଲାଚନା ବାରିକ ସା ଶଶୀ ଭୂଷଣ ବାରିକ JTV2737377
ୀ /453883 71 94 395ସପୁଭା ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ YVY0085134
ପ ୁ /453884 42 94 396ଭବାନୀ ଶଂକର ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ YVY0085126
ପ ୁ /453885 31 94 397େଦବାସିଶ ନାଇକ ପି ଧେନଶ୍ଵର ନାୟକ YVY1112002
ୀ /453886 27 94 398ଅନନଯ୍ା ନାୟକ ପି ଧେନଶ୍ଵର ନାୟକ YVY1111954
ପ ୁ /453887 62 94 399ଧେନଶର ନାୟକ ପି ରାଇଦାସ ନାୟକ OR/06/043/055222
ୀ /453888 70 94 400ବିଦୁଲତା ସାମଲ ସା ଶୀନାଥ ସାମଲ YVY0984096
ପ ୁ /453889 34 94 401େସୗେମ  ସାମଲ ପି ଲେମାଦର ସାମଲ YVY0085167
ପ ୁ /463890 54 94 402ପତୀକ ସିଂହ ପି ମହାରଣା ପତାପ ସିଂହ YVY0821678
ପ ୁ /473891 41 94 403ନିହାର ଦାଶ ପି ଶୀକା  ଦାଶ YVY0813311
ୀ /473892 29 94 404େସାନାଲୀ େଘାଷ ପି ପାବର୍ ତୀ ନାଥ େଘାଷ YVY0391987
ପ ୁ /483893 73 94 405ଗଗନ ଚ  ଦାଶ ପି ଶ ର ଦାଶ YVY0392019
ୀ /483894 36 94 406ନବନୀତା ଦାଶ ପି ଗଗନ ଚ  ଦାଶ YVY0689091
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ୀ /483895 31 94 407ଆରାଧନା େଦବି ସା ପପ ୁକମୁାର ମହତା YVY0392001
ପ ୁ /483896 74 94 408ପାବର୍ ତୀନାଥ େଘାଷ ପି ପଲିୁନ୍ କୀ ା େଘାଷ JTV2737120
ପ ୁ /483897 30 94 409ଶଭୁବତ େଘାଷ ପି ପାବର୍ ତୀନାଥ େଘାଷ YVY0334961
ପ ୁ /483898 37 94 410ପପ ୁକମୁାର ମହେତା ପି ମହନ ମବେତା YVY0391995
ୀ /483899 64 94 411ରତନ୍ ା ମଜୁମଦାର ସା ପାବର୍ ତୀନାଥ େଘାଷ JTV2737112

ପ ୁ /503900 68 94 412ରବୀ  ପଧନ ପି ଗରୁୁବାରୀ ପଧନ OR/06/043/052629
ୀ /503901 62 94 413କମଳା ପଧାନ ସା ରବୀ  ପଧାନ OR/06/043/052630

ପ ୁ /503902 58 94 414କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାଇଁ JTV2736627
ୀ /503903 52 94 415ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ସାଇଁ JTV2736619

ପ ୁ /503904 30 94 416ମଣିଲାଲ ସାଇଁ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ସାଇଁ YVY0688796
ୀ /513905 50 94 417ସଂଯକୁ୍ତା ଭୂୟଁା ସା ବିେବକାନ  େଜନା YVY0539668
ୀ /513906 71 94 418ଚ ଳା ଧଳ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ଧଳ JTV2737476

ପ ୁ /513907 51 94 419ର ନ କମୁାର ଧଳ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଧଳ JTV2694800
ପ ୁ /513908 50 94 420ରଜତ କମୁାର ଧଳ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଧଳ JTV2737401
ୀ /513909 47 94 421ରଶୀ ଧଳ ସା ରଂଜନ ଧଳ JTV2737393

ପ ୁ /513910 47 94 422ରେମନ୍ କମୁାର ଧଳ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଧଳ JTV2726701
ୀ /513911 44 94 423ଜୟଶୀ ଧଳ ସା ଜତି  ପଢିହାରୀ YVY0688655
ୀ /513912 44 94 424ରଂଜିତା ଧଳ ସା ରଂଜନ ଧଳ JTV2737443
ୀ /513913 44 94 425ବଷର୍ାରାଣୀ ଧଳ ସା ରଜତ କମୁାର ଧଳ JTV2737435

ପ ୁ /513914 63 94 426ଭଗବାନ କି ୁ ପି ର ିତ କି ୁ JTV1530740
ୀ /513915 54 94 427ଇ ୁମତୀ କି ୁ ସା ଭଗବାନ କି ୁ JTV1489327

ପ ୁ /513916 35 94 428ରଣଜିତ କି ୁ ପି ଭଗବାନ କି ୁ YVY0085175
ୀ /513917 33 94 429ରାନୁ କି ୁ ପି ଭଗବାନ କି ୁ YVY0085183
ୀ /513918 65 94 430ପତିଭା ମଲିକ ସା ଶୀଧର ମଲିକ YVY0085191
ୀ /513919 43 94 431ଭାରତୀ ମହା ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ପଧାନ YVY0334979

ପ ୁ /513920 68 94 432କବିର ପଧାନ ପି ରେଡବିଶ ିପଧାନ YVY0314427
ୀ /513921 62 94 433କମଳା ପଧାନ ସା ଅେଦଇତ ପଧାନ YVY0334987

ପ ୁ /513922 52 94 434େଚୖତନଯ୍ ପଧାନ ପି ମଥରୁା ପଧାନ YVY0335018
ପ ୁ /513923 45 94 435ଅଜୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ଅେଦୖତଯ୍ ଚ  ପଧାନ YVY0392027
ୀ /513924 45 94 436ଆରତୀ ପଧାନ ସା େଚୖତନଯ୍ ପଧାନ YVY0335000
ୀ /513925 44 94 437ମେନାରମା ପଧାନ ମା କମଳା ପଧାନ YVY1114065

ପ ୁ /513926 42 94 438ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପଧାନ ପି ଆଦିତଯ୍ ଚରଣ ପଧାନ YVY0334995
ପ ୁ /513927 29 94 439ଜ୍ଞାନ ର ନ ପଧାନ ପି େଚୖତନଯ୍ ପଧାନ YVY0539684
ୀ /513928 28 94 440ଗୀତା ଳି ପଧାନ ପି କବୀର ପଧାନ YVY0743492

ପ ୁ /513929 27 94 441ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପଧାନ ପି କବୀର ପଧାନ YVY0743484
ପ ୁ /513930 21 94 442ଅବିନାଶ ସିଂହ ପି େହମ  କମୁାର ସିଂହ YVY1246917
ୀ /513931 21 94 443ସପନ୍ା ସାଗରୀକା ସିଂହ ପି େହମ  କମୁାର ସିଂହ YVY1246933

ପ ୁ /523932 39 94 444ରଘପୁତି ମାଝି ମା ହସିମଣି ମାଝି JTV2736718
ୀ /533933 30 94 445ଟି. ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସା ଟି. ସଦୁଶର୍ନ ରାଓ YVY0539767

ପ ୁ /533934 84 94 446ପଫଲୁ କମୁାର େଲ ା ପି ଦିନବଂଧ ୁେଲ ା JTV1490150
ୀ /533935 80 94 447ନିରୁପମା େଲ ା ସା ପଫଲୁ କମୁାର େଲ ା JTV1530583
ପ ୁ /533936 62 94 448ଆ ର୍ତାଣ େଲ ା ପି ଗେଜ  େଲ ା OR/06/043/055416
ୀ /533937 59 94 449କି୍ଷେରାଦିନି େଲ ା ସା ଆ ର୍ତାଣ େଲ ା OR/06/043/055415

ପ ୁ /533938 54 94 450ସ ୟ କମୁାର େଲ ା ପି ପଫଲୁ େଲ ା JTV1530435
ୀ /533939 50 94 451ମିନଭର୍ା େଲ ା ସା ସ ୟ କମୁାର େଲ ା JTV1530419

ପ ୁ /533940 47 94 452ଦୀପକ କମୁାର େଲ ା ପି ପିତାମର େଲ ା JTV1556042
ପ ୁ /533941 41 94 453ଅେଶାକ େଲ ା ପି ପିତାମର େଲ ା JTV1675065
ୀ /533942 67 94 454ବାସ ୀ ମହାପାତ ସା ଗରୁୁଚରଣ ମହାପାତ YVY0391821

ପ ୁ /533943 73 94 455ଟି. ସଦୁଶର୍ନ ରାଓ ପି ଟି. ଶୀରାମମ ୂ ିର୍ . YVY0539759
ୀ /543944 57 94 456କପରି ନାଏକ ସା ପଫଲୁ ଚା  ନାଏକ YVY0814749
ପ ୁ /543945 75 94 457ଚିତ ରଂଜନ ପ ନାୟକ ପି ପଦ ଚରଣ ପ ନାୟକ YVY0085209
ୀ /543946 69 94 458ନିହାର ନଳିନୀ ପ ନାୟକ ସା ଚି ରଂଜନ ପ ନାୟକ YVY0085217
ପ ୁ /543947 45 94 459ଧମର୍ଜିତ ପ ନାୟକ ପି ଚିତରଂଜନ ପ ନାୟକ YVY0233130
ୀ /543948 40 94 460ସାଗତିକା ପ ନାୟକ ପି ଚି  ରଂଜନ ପ ନାୟକ YVY0085225
ୀ /543949 40 94 461େସଲୀ ପ ନାୟକ ପି ଧମର୍ଜିତ ପ ନାୟକ YVY0233148
ପ ୁ /543950 60 94 462ଶ ରଶଣ ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ YVY0821694
ପ ୁ /543951 23 94 463େସୗମଯ୍ ର ନ ସାହୁ ପି ଶ ଶର୍ଣ YVY1262609
ପ ୁ /553952 33 94 464ପନୂଯ୍େଶାକ ଅନିେମସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ YVY0539775
ପ ୁ /553953 61 94 465ରତନ୍ ାକର ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ 0R/06/044/055551
ୀ /553954 64 94 466ଶା ନୁ କମୁାରୀ େଦବୀ ସା ଜନା ର୍ନ ରଥ JTV1641356
ପ ୁ /553955 57 94 467ବନରାମ ପସାଦ ନ ପି ପଭାକର ନ JTV2569218
ୀ /553956 53 94 468େଜଯ୍ାତିଶୀ ନ ସା ବନରାମ ପସାଦ ନ JTV2736809

64 150/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 47ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /553957 51 94 469କିରଣଲାଲ ନ ପି କିେଶାର ଚ  ନ YVY0279117
ପ ୁ /553958 28 94 470ଅଂଶମୁାନ ନ ପି ବନରାମ ପସାଦ ନ YVY0688820
ୀ /553959 47 94 471ମମତାମୟୀ ପରିଡା ସା ତୁଷାରରଂଜନ ନାୟକ YVY0085886

ପ ୁ /553960 64 94 472ଜନା ର୍ନ ରଥ ପି ପ ାନନ ରଥ JTV1640739
ୀ /553961 58 94 473ସ ର୍ଲତା ରଥ ସା ରତନ୍ ାକର ଦାସ YVY0732073

ପ ୁ /553962 38 94 474ଅଭିଜିତ ରଥ ପି ପଫଲୁ ରଥ YVY0085241
ୀ /553963 32 94 475ଅପରାଜିତା ରଥ ପି ଜନା ର୍ନ ରଥ JTV2553436
ୀ /553964 30 94 476ଅମତୃା ପିୟମଦା ରଥ ପି ଜାନା ର୍ନ ରଥ YVY0720227

ପ ୁ /573965 67 94 477ଶଶିରି କମୁାର ମହା ି ପି େଗାକଳୁାନ  ମହା ି YVY0813329
ୀ /573966 35 94 478ଲିପି ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ପଧାନ JTV2569200
ୀ /583967 34 94 479ସି ସତଯ୍ବତୀ ସା ରେମଶ ପସାଦ ଗ ର୍ୀ YVY1263128
ୀ /583968 22 94 480ସଶୁୀ ସାଗତିକା ପି ତପନ କମୁାର ସାଇଁ YVY1263193
ୀ /583969 57 94 481ଶଖିା ବାନାଜର୍ ୀ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ YVY0392076
ୀ /583970 31 94 482ସପୂନ୍ା ବାନାଜର୍ ୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ YVY0392068

ପ ୁ /583971 62 94 483େଗୗତମ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ଆଦାନାଥ ଚାଟାଜର୍ ୀ JTV2736825
ୀ /583972 44 94 484ମନୀଷା ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା େଗୗତମ ଚାଟାଜର୍ ୀ JTV2736833

ପ ୁ /583973 53 94 485ଉ ଲ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ଆଦିନାଥ ଚାଟାଜର୍ ୀ YVY0539858
ୀ /583974 51 94 486ମ ଳୁା ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା ଉ ଲ କମୁାର ଚାଟାଜର୍ ୀ YVY0539791

ପ ୁ /583975 47 94 487େଦବାଶୀଷ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି ଆଦିନାଥ ଚାଟାଜର୍ ୀ YVY0539882
ୀ /583976 38 94 488ବୁଲବୁଲ ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା େଦବାଶୀଷ ଚାଟାଜର୍ ୀ YVY0539874
ୀ /583977 28 94 489େସନ୍ହା ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି େଗୗତମ ଚାଟାଜର୍ ୀ YVY0539866

ପ ୁ /583978 28 94 490େସନ୍ହାଶୀଷ ଚାଟାଜର୍ ୀ ପି େଗୗତମ ଚାଟାଜର୍ ୀ YVY0539783
ପ ୁ /583979 71 94 491ମେନାରଂଜନ େଦ ପି ହେରକୃ  େଦ JTV2552057
ପ ୁ /583980 49 94 492ରାମ ପସାଦ ଗ ର୍ୀ ପି ଜି.କି ା ରାଓ JTV1530955
ପ ୁ /583981 44 94 493ଉମା ପଶାଦ ଗ ର୍ୀ ପି ଜି. କି ା ରାଓ JTV1530401
ପ ୁ /583982 44 94 494ରେମଶ ପସାଦ ଗ ର୍ୀ ପି ଜି. କି ା ରାଓ JTV1626183
ୀ /583983 45 94 495ଗରୁୁପିତ େକୖର ସା ହରଜିତ ସିଂ YVY0392043

ପ ୁ /583984 47 94 496ପଦିପ କମୁାର ମଲିକ ପି କାଳିଚରଣ ମଲିକ YVY0085274
ୀ /583985 42 94 497ସଚିୁତା ମଲୀକ ସା ପଦିପ କମୁାର ମଲିକ YVY0085266

ପ ୁ /583986 31 94 498େସାେଭନ୍ ନାୟକ ପି ସେବର୍ ଶର ନାୟକ YVY0829622
ୀ /583987 39 94 499ଜି ନିେବଦିତା ସା ଉମା ପସାଦ େଗା ର୍ୀ YVY0392050

ପ ୁ /583988 26 94 500ସି ାଥର୍  ପ ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ  ପ ନାୟକ YVY0829614
ପ ୁ /583989 84 94 501ଜି. କି ା ରାଓ ପି ଜି.ବରହାଲୁ ରାଓ OR/06/043/055609
ପ ୁ /583990 63 94 502େକ. ପସାଦ ରାଓ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରାଓ OR/06/043/055027
ୀ /583991 20 94 503ଜୀ ଧରିତୀ ଭିଶାଲୀନୀ ପି ଜୀ ରାମ ପସାଦ େଗା ି YVY1218924
ୀ /593992 69 94 504ଶକୁ ଳା ମଲିକ ସା କାଳିଚରଣ ମଲିକ YVY0085290

ପ ୁ /603993 54 94 505ବିଚିତ କମୁାର ବଳ ପି ଅବିମନଯ୍ ୁବଳ YVY0392084
ୀ /603994 46 94 506ପିୟଦଣିର୍ନୀ ବଳ ସା ବିଚିତ କମୁାର ବଳ YVY0392092
ୀ /603995 47 94 507ସନୁୀତା ଗ ର୍ୀ ସା ରାମ ପସାଦ ଗ ର୍ୀ JTV2553477

ପ ୁ /603996 58 94 508ହରି  ମହା ି ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ମହା ି YVY0392126
ୀ /603997 53 94 509ବି ୁପିୟା ମହା ି ସା ହରି  ମହା ି YVY0392142
ପ ୁ /603998 40 94 510ବିଶଜିତ ମହା ି ପି ହରି  ମହା ି YVY0392118
ପ ୁ /603999 39 94 511ପଦୀ  କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ YVY0392134
ପ ୁ /614000 52 94 512ମରୁଲି ଅଗୱାଲ୍ ପି ପରୁମଲ୍ ଅଗୱାଲ୍ YVY0894956
ୀ /614001 41 94 513ଆଶା ଅଗୱାଲ୍ ସା ମରୁଲି ଅଗୱାଲ୍ YVY0894964

ପ ୁ /614002 65 94 514ଉେପ ନାଥ ବାରିକ ପି େକୖଲାଶ ଚ  ବାରିକ YVY1067198
ୀ /614003 62 94 515ଗୀତାରାଣୀ ବାରିକ ସା ଉେପ ନାଥ ବାରିକ YVY1067909
ୀ /614004 28 94 516ମାମୀ େବେହରା - ମାନସ କମୁାର େବେହରା YVY1060359

ପ ୁ /614005 25 94 517ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YVY1020023
ପ ୁ /614006 23 94 518ସବୁାସ େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା YVY1020031
ୀ /614007 26 94 519ସସିତା ବିଶାଳ ପି ପଦୀପ ବିଶାଳ YVY0895409
ପ ୁ /614008 60 94 520ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0829531
ପ ୁ /614009 28 94 521ଶଭୁମ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ YVY0829507
ପ ୁ /614010 55 94 522ସବୁାଷ ଚ  ଦାଶ ପି ଧବୃ ଚରଣ ଦାଶ YVY0813337
ୀ /614011 41 94 523ଦୁଃଖୀ େଜନା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େଜନା YVY1114057
ପ ୁ /614012 40 94 524ଦିଲୀପ କମୁାର େଜନା ପି ତିନାଥ େଜନା YVY1114107
ପ ୁ /614013 80 94 525ବିଶନାଥ ଖ ାୟୀ ପି ବିର  ିନାଥ ଖ ାୟୀ JTV1645654
ୀ /614014 71 94 526ସତଯ୍ଭାମା ଖ ାୟୀ ସା ବିଶନାଥ ଖ ାୟୀ 0R/06/043/054751
ୀ /614015 45 94 527କବିତା ଖ ାୟୀ ସା ବିଜୟ େକତନ ଖ ାୟୀ JTV2726693
ୀ /614016 30 94 528ସସି◌ିତା କୁ ୁ ସା ସତିୃ ର ନ କୁ ୁ YVY1067164
ପ ୁ /614017 43 94 529ସତଯ୍ଜିତ ମହା ି ପି ହରି  ମହା ି YVY0335083
ୀ /614018 42 94 530ଚିନୟୀ ମହା ି ସା ବିଶଜିତ ମହା ି YVY0335075
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ୀ /614019 37 94 531କମଳିନୀ ନାୟକ ସା େସୗମ୍ଯକା ା ସିଂହ YVY1141878
ପ ୁ /614020 76 94 532େଦବରାଜ ପ ା ପି ନରସିଂହ ପ ା YVY1112705
ୀ /614021 68 94 533ପମିଳା ପ ା ସା େଦଵରାଜ ପ ା YVY1112697

ପ ୁ /614022 48 94 534ଶାବ ପସାଦ ପାଣିଗାହୀ ପି େଗାଲକ ପାଣିଗାହୀ YVY0829747
ୀ /614023 71 94 535ସାବିତି ପାତ ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ପାତ YVY1034362
ୀ /614024 53 94 536ରାଜଲକ୍ଷୀ ପାତ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ପାତ YVY1034354
ୀ /614025 60 94 537ଗୀତା ଳୀ ପ ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ଦାସ YVY0829473
ୀ /614026 27 94 538େଦୗପଦୀ ରାଉତ ପି ତୀଥର୍  ରାଉତ YVY0688580

ପ ୁ /614027 41 94 539ବଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ YVY1020015
ୀ /634028 38 94 540ରଶିତା େବେହରା ସା ରଂଜନ ତରାଇ YVY0829648
ୀ /634029 37 94 541ନିେବଦିତା ମହା ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି JTV2726768

ପ ୁ /634030 56 94 542େଦେବନ ରାୟ ପି ରେମଶ ଚ  ରାୟ JTV1531300
ୀ /634031 51 94 543ମୀରା ରାୟ ସା େଦେବନ ରାୟ JTV1531318
ୀ /634032 49 94 544ନମିତା ରାୟ ସା େଶାେଭନ ରାୟ JTV1531128

ପ ୁ /634033 49 94 545ତପନ କମୁାର ରାୟ ପି ସେୁରଶ ଚ  ରାୟ JTV1530526
ପ ୁ /634034 28 94 546ଅନୁପ ରାୟ ପି େଦେବନ ରାୟ YVY0689067
ୀ /634035 21 94 547ଅପିର୍ତା ରାୟ ମା ନମିତା ରାୟ YVY1231307

ପ ୁ /634036 43 94 548ରଂଜନ କମୁାର ତରାଇ ପି ନିରଂଜନ ତରାଇ YVY0829630
ପ ୁ /644037 61 94 549ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି ଶୀକୃ  େବେହରା JTV2726727
ୀ /644038 59 94 550ମାଳତୀ େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା JTV2726735
ୀ /644039 54 94 551ସଂଜୁଲତା େବେହରା ସା ଧରଣୀଧର େବେହରା OR/06/043/055330
ୀ /644040 31 94 552ରି ି  େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YVY0335158
ୀ /644041 30 94 553ପି ି  େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YVY0335166

ପ ୁ /644042 29 94 554ମିହିର କମୁାର େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା YVY0539890
ପ ୁ /644043 42 94 555ମ ଲ କହୁରା ପି ଅମତୃଲାଲ କହୁରା JTV1530971
ପ ୁ /644044 24 94 556େଦବାଶଷି ମହାପାତ ପି ବଜ ବିହାରୀ ମହାପାତ YVY1019983
ପ ୁ /644045 79 94 557ଜଗନନ୍ ାଥ ପସାଦ ମହା ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା ି YVY0335109
ୀ /644046 68 94 558ଅ ଶୁୀ ମହା ି ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ପସାଦ ମହା ି YVY0335117

ପ ୁ /644047 46 94 559ବିକାଶ ମହା ି ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପସାଦ ମହା ି YVY0335133
ପ ୁ /644048 43 94 560ପକାଶ ମହା ି ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପସାଦ ମହା ି YVY0335125
ୀ /644049 49 94 561ଲତା ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ YVY1019975
ୀ /644050 76 94 562ପ ଳା ପରିଡା ସା ବ ି ସ ବିହାରି ପରିଡା OR/06/043/054583

ପ ୁ /644051 63 94 563ତୁଷାର ର ନ ପରିଡା ପି ଶୀକା  ପରିଡା JTV1489657
ପ ୁ /644052 59 94 564ରାଧିକା ର ନ ପରିଡା ପି ଶୀକା  ପରିଡା JTV1530633
ପ ୁ /644053 57 94 565ମାନସ ର ନ ପରିଡା ପି ଶୀକା  ପରିଡା JTV1531458
ୀ /644054 57 94 566ସରିତା ପରିଡା ସା ତୁଷାର ର ନ ପରିଡା YVY0085340
ୀ /644055 54 94 567କ ନା ପରିଡା ସା ରାଧିକା ର ନ ପରିଡା YVY0085357

ପ ୁ /644056 51 94 568ବିନାୟକ ପରିଡା ପି ବ ିସ୍ ବିହାରୀ ପରିଡା OR/06/043/054584
ୀ /644057 50 94 569ବନଜା ପରିଡା ସା ମାନସ ର ନ ପରିଡା JTV1531466
ୀ /644058 28 94 570େତାଷିତା ପରିଡା ପି ତୁଷାର ରଂଜନ ପରିଡା YVY0720201

ପ ୁ /644059 55 94 571ବଜ ବିହାରୀ ପାତ ପି କୃ  ପାତ YVY1020007
ୀ /644060 43 94 572ନିମର୍ଳା ପାତ ସା ବଜ ବିହାରୀ ପାତ YVY1019991

ପ ୁ /644061 34 94 573ଅଜୟ ପଧାନ ପି େଗାପୀ ପଧାନ YVY0965020
ୀ /644062 30 94 574ପି ି  ପଧାନ ସା ଅଜୟ ପଧାନ YVY0965012

ପ ୁ /644063 34 94 575ସମିତ ପସାଦ ପି ଧରଣିଧର େବେହରା YVY0085373
ୀ /644064 34 94 576ନମତା ପିୟଦଶର୍ନୀ ପି ନିହାରରଂଜନ ପିୟଦଶର୍ନୀ YVY0085894
ୀ /644065 33 94 577ଆଦଯ୍ାଶା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଧରଣୀଧର େବେହରା YVY0085365
ୀ /644066 33 94 578ଦୁେଗର୍ଶ ନ ୀନି ରାଉତ ପି ନିହାର ରଂଜନ ରାଉତ YVY0085902
ୀ /644067 65 94 579ସେରାଜ ପଭା ସାମଲ ସା ଉେମଶ ଚ  ସାମଲ JTV1531490
ପ ୁ /644068 41 94 580େଦବୀ ପସାଦ ସାସଲ ପି ଉେମଶ ଚ  ସାସଲ JTV1531482
ପ ୁ /654069 53 94 581ବିର  ିନାରାୟଣ ବରାଳ ପି ନେଗ  ନାରାୟଣ ବରାଳ YVY0688887
ପ ୁ /654070 46 94 582ହରି  ବରାଳ ପି ନେଗ  ନାରାୟଣ ବରାଳ YVY0688861
ୀ /654071 46 94 583ପିତିନ ା ବରାଳ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ବରାଳ YVY0688879
ୀ /654072 43 94 584ପିତି େରଖା ବରାଳ ସା ହରି  ବରାଳ YVY0688853
ୀ /654073 20 94 585େସ ିତା ବରାଳ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ବରାଳ YVY1263912
ପ ୁ /654074 33 94 586ନିଶା  କମୁାର ଦାସ ପ ନାୟକ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପ ନାୟକ YVY0335190
ପ ୁ /654075 65 94 587ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପ ନାୟକ ପି ନେଗନ୍ ଚ  ଦାସ ପ ନାୟକ YVY0335216
ୀ /654076 58 94 588ଇପସିତା ଦାସ ପ ନାୟକ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପ ନାୟକ YVY0335208
ୀ /654077 30 94 589ସଲୁଗନ୍ା ଦାସ ପ ନାୟକ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପ ନାୟକ YVY0335182
ପ ୁ /654078 37 94 590ସି ାଥର୍  ଦାସ ପ ନାୟକ ପି ରାଧାମାଧବ ଦାସ ପ ନାୟକ YVY0085910
ପ ୁ /654079 35 94 591ରାହୁଲ ଦାସ ପ ନାୟକ ପି ରାଧାମାଧବ ଦାସ ପ ନାୟକ YVY0085928
ୀ /654080 82 94 592ଝୁରି ମିଶ ସା ଉମାକା  ମିଶ JTV2569176
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ପ ୁ /654081 63 94 593ମେହଶର ମିଶ ପି ଉମାକା  ମିଶ JTV2569192
ୀ /654082 57 94 594ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ମେହଶର ମିଶ JTV2569184

ପ ୁ /654083 56 94 595ପତାପ କମୁାର ମିଶ ପି ଶିକା  ମିଶ YVY0184010
ପ ୁ /654084 28 94 596ଆଶେୁତାଷ ମିଶ ପି ମେହଶର ମିଶ YVY0539957
ପ ୁ /654085 44 94 597ସେତଯ୍ନ ଶଭୁଦଶର୍ନ ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି YVY0085936
ୀ /654086 41 94 598ବ ିତା ମହା ି ସା ସେତଯ୍ନ ଶଭୁଦଶର୍ନ ମହା ି YVY0085944

ପ ୁ /654087 64 94 599ଅଶିନୀ କମୁାର ନାଏକ ପି କୁ  ବିହାରୀ ନାଏକ YVY0688945
ୀ /654088 53 94 600ମାଧରୁୀ ନାଏକ ସା ଅଶିନୀ କମୁାର ନାଏକ YVY0688952
ୀ /654089 33 94 601େହମା ି ନୀ ନାଏକ ପି ଅଶିନୀ କମୁାର ନାଏକ YVY0688960

ପ ୁ /654090 31 94 602ଜିେତଷ କମୁାର ନାଏକ ପି ଅଶିନୀ କମୁାର ନାଏକ YVY0688937
ୀ /654091 35 94 603ସିତା ପଧାନ ସା ଚର ିବି ପଧାନ YVY0846725

ପ ୁ /654092 34 94 604ଚିର ିବୀ ପଧାନ ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ପଧାନ YVY0846733
ପ ୁ /654093 88 94 605ଧିେର  ପସାଦ ରାୟ ପି ଦାେମାଦର ପସାଦ ରାୟ JTV1531193
ପ ୁ /654094 45 94 606ମାନେବଶ ରାୟ ପି ଧିେର  ପସାଦ ରାୟ JTV1543891
ପ ୁ /654095 62 94 607ପଶା  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ସନୁାକର ରାଉତରାୟ YVY0335224
ୀ /654096 58 94 608ସ ୀତା ରାଉତରାୟ ସା ପଶା  କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0335232

ପ ୁ /654097 35 94 609େରାଶନ ରାଉତରାୟ ପି ପଶା  କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0335240
ୀ /654098 32 94 610େଶତାଲିନା ରାଉତରାୟ ପି ପଶା  କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0335257
ୀ /654099 58 94 611ସଂଧ୍ଯା ରାଣୀ ସଦ ୀ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ସଦ ୀ YVY1111814

ପ ୁ /654100 38 94 612ପବୀନ କମୁାର ସଦ ୀ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ସଦ ୀ YVY1111798
ୀ /654101 32 94 613ସରିତା ସାମଲ ସା ପବୀନ କମୁାର ସଦ ୀ YVY1111657

ପ ୁ /654102 67 94 614ସଂେତାଷ କମୁାର ସାରଂଗୀ ପି ଗଂଗାଧର ସାରଂଗୀ YVY1112085
ୀ /654103 36 94 615େମାନାଲିସା ସତପଥୀ ପି ମେହଶର ସତପଥୀ YVY0183996
ୀ /654104 62 94 616ମଂଜୁଲତା ଶତପଥୀ ସା ମେହଶର ଶତପଥୀ YVY0183970

ପ ୁ /654105 35 94 617ମିଲନ କମୁାର ଶତପଥି ପି ମେହଶର ଶତପଥି YVY0184002
ୀ /654106 32 94 618ମନିଷା ଶତପଥୀ ପି ମେହଶର ଶତପଥୀ YVY0183988

ପ ୁ /674107 76 94 619ଧେନଶର ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା YVY0731992
ପ ୁ /674108 43 94 620ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ପି ଧେନଶର ପ ା YVY0731984
ୀ /674109 40 94 621ସଭୁଦଶର୍ନୀ ପ ା ସା ପତାପ କିେଶାର ପ ା YVY0732081
ୀ /674110 36 94 622ପଦଜା ପ ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା YVY0731844

ପ ୁ /674111 53 94 623କମଳାକା  ରାଉତରାୟ ପି ରବିନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ YVY0314435
ପ ୁ /674112 72 94 624ନିର ନ ସାଇଁ ପି ବାଳକୃ  ସାଇଁ JTV1579333
ୀ /674113 66 94 625ମେନାରମା ସାଇଁ ସା ନିର ନ ସାଇଁ JTV1530856

ପ ୁ /674114 45 94 626ତପପକାଶ ସାଇଁ ପି ନିର ନ ସାଇଁ JTV1531805
ପ ୁ /674115 45 94 627େଶାଭ ବିକାଶ ସାଇଁ ପି ନିର ନ ସାଇଁ JTV1530880
ୀ /674116 41 94 628ରଶୀେରଖା ସାଇଁ ସା ଶୀେଶାଭା ବିକାଶ ସାଇଁ YVY0539965

ପ ୁ /694117 40 94 629ସଧୁାକର େବେହରା ପି େଗୗରହରି େବେହରା JTV2736866
ପ ୁ /694118 57 94 630ମଧଶୁଦୁନ ରାୟ ପି ନିଖିେଳଶର ରାୟ OR/06/043/054576
ପ ୁ /704119 31 94 631ଆଦିତଯ୍ ଦାସ ପି ଅମୀୟ କମୁାର ଦାସ YVY0539973
ପ ୁ /704120 70 94 632କା ିଲାଲ ପେଟଲ ପି ଦୟାଲାଲ ପେଟଲ YVY0965038
ପ ୁ /714121 60 94 633େଗାପାଳ ଚ  େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା YVY0085415
ୀ /714122 58 94 634କନକଲତା େବେହରା ସା େଗାପାଳ ଚ  େବେହରା YVY0085407
ୀ /714123 39 94 635ସାଗରୀକା ଦାସ ପି େଗାପାଳଚ  େବେହରା YVY0085423

ପ ୁ /714124 82 94 636ଶରତ ଚ  ଦାଶ ପି କାଶନିାଥ ଦାଶ JTV1578327
ୀ /714125 73 94 637ବିଦଯ୍ତୁ ଲତା ଦାଶ ସା ଶରତ ଚ  ଦାଶ JTV1578335

ପ ୁ /714126 55 94 638ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ  ଦାଶ JTV1578343
ପ ୁ /714127 51 94 639େଜଯ୍ାତିଭୁଷଣ ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ  ଦାଶ JTV1578368
ପ ୁ /714128 47 94 640ବିରଜାଭୁଷଣ ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ  ଦାଶ JTV1578384
ୀ /714129 44 94 641େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ଦାଶ ସା ବିଭୁତିଭୁଷଣ ଦାଶ JTV1578350
ୀ /714130 42 94 642େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ଦାଶ ସା େଜଯ୍ାତିଭୁଷଣ ଦାଶ JTV1578376
ପ ୁ /714131 45 94 643ଶତୁଘନ୍ ସାଇଁ ପି ନିର ନ ସାଇଁ JTV2736924
ୀ /724132 64 94 644ର ିତାରାଣୀ େବେହରା ସା ଫକିର େବେହରା OR/06/043/054616
ପ ୁ /724133 51 94 645ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ JTV2737484
ୀ /724134 46 94 646ବିମଦୁଲତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV2737492
ପ ୁ /724135 42 94 647ରବି  ନାଥ ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ JTV2726743
ୀ /734136 34 94 648କଲଯ୍ାଣିମୟୀ ଶ ା ଳି ବିେନାଦ ସା ଦୀପକ କମୁାର ଓଝା YVY0895201
ପ ୁ /734137 49 94 649େଗାପାଳ କମୁାର ବୁବୁନା ପି ଚିର ି  ଲାଲ ବୁବୁନା YVY0688903
ୀ /734138 47 94 650ସଂଗୀତା େଦବୀ ବୁବୁନା ସା େଗାପାଳ କମୁାର ବୁବୁନା YVY0688911
ପ ୁ /734139 74 94 651ରବି  ନାଥ ମହାପାତ ପି ପରୁୁେଷା ମ ମହାପାତ OR/06/043/054634
ୀ /734140 65 94 652ନମିତା ମହାପାତ ସା ଆର.ଏନ. ମହାପାତ OR/06/043/054635
ପ ୁ /734141 55 94 653ବାଦଲ କମୁାର ମଲିକ ପି ଗେଣଶ ମଲିକ JTV2737153
ପ ୁ /734142 39 94 654ଅେଶାକ କମୁାର ମଲିକ ପି ନେର  ମଲିକ JTV2736957
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ପ ୁ /734143 52 94 655ଚଗଲା ମଲିକ ପି ଗେଣଶ ମଲିକ JTV2737260
ୀ /734144 50 94 656କା ନ ମଲିକ ସା ବାଦଲ ମଲିକ JTV2736916
ୀ /734145 47 94 657ରୀନା ମଲିକ ସା ଚଗଲା ମଲିକ JTV2737278

ପ ୁ /734146 28 94 658ଦିପନୁ ମଲିକ ପି ବାଦଲ ମଲିକ YVY0539981
ୀ /734147 27 94 659ବଷର୍ା ମଲିକ ପି ବାଦଲ କମୁାର ମଲିକ YVY0829895
ୀ /734148 27 94 660େସାନୀ ମଲିକ ପି ଚଗଲା ମଲିକ YVY0814756

ପ ୁ /734149 30 94 661ପାପନୁ କମୁାର ମଲିକ ପି ବାଦଲ କମୁାର ମଲିକ YVY0392159
ପ ୁ /734150 65 94 662ନଳୀନୀ କା  ମିଶ ପି ଉେପ  ଚ  ମିଶ YVY0829689
ୀ /734151 58 94 663ସିପା ମିଶ ସା ନଳୀନୀ କା  ମିଶ YVY0829655
ୀ /734152 31 94 664ର ିତା ମହାପାତ ସା ରିେତଶ ମହାପାତ YVY0335273

ପ ୁ /734153 78 94 665େବୖକୁ  ନାଥ ରାୟ ପି ନଟବର ରାୟ YVY0085951
ୀ /734154 71 94 666କମୁକମୁ ରାୟ ସା େବୖକୁ ନାଥ ରାୟ YVY0085969

ପ ୁ /744155 53 94 667େଲାକନାଥ ପାତ ପି ଉେମଶ ପାତ YVY0233163
ୀ /744156 47 94 668ସସିତା ପାତ ସା େଲାକନାଥ ପାତ YVY0233155
ୀ /744157 38 94 669ମେନାରମା ସାହୁ ପି କୃପାସି ୁ ସାହୁ OR/06/043/055423

ପ ୁ /744158 40 94 670ମେନା ର ନ େସଠୀ ପି ମେହଶର େସଠି YVY0689125
ପ ୁ /744159 36 94 671ବିଭୁ ଚରଣ େସଠୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ େସଠୀ JTV2552602
ୀ /744160 57 94 672ସବୁ ର୍ା େସଠୀ ସା ଗିରିଧାରୀ େସଠୀ JTV2737047

ପ ୁ /754161 61 94 673େଗାବି  ଚ  ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ JTV2737450
ପ ୁ /754162 81 94 674ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସତୁାର ପି କୃ  ଚରଣ ସତୁାର JTV1530369
ୀ /764163 38 94 675ଯାଗତୃୀ ସାହୁ ପି ଯଦୁମଣି ସାହୁ JTV2569150

ପ ୁ /774164 61 94 676ଶ ର େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା JTV2737146
ପ ୁ /774165 28 94 677ସନାତନ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YVY0829515
ପ ୁ /774166 26 94 678ଗଗନ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YVY1019967
ପ ୁ /774167 24 94 679ପକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା YVY1019959
ୀ /774168 59 94 680ହରପିୟା ଷଢ ୀ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଷଢ ୀ YVY0569376
ୀ /774169 33 94 681ସାତିସିତା ଷଡ ୀ ପି ପେମାଦ ଷଡ ୀ YVY0540104

ପ ୁ /774170 30 94 682ରାେକଶ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଷଡ ୀ YVY0539999
ପ ୁ /774171 39 94 683ରାେଜଶ କମୁାର ଷଢ ୀ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଷଢ ୀ JTV1543933
ପ ୁ /784172 43 94 684ପକାଶ ଚ  ବରଦା ପି ଜାେମଶର ବରଦା JTV2551810
ୀ /784173 84 94 685କ୍ଷିରପଭା ବିଶାଳ ସା ନିଳମଣି ବିଶାଳ JTV1489830

ପ ୁ /784174 75 94 686ବିଜୟ ବିଶାଳ ପି ଅନାଦି ବିଶାଳ YVY0813345
ୀ /784175 65 94 687ଅବଳାବାଳା ବିଶାଳ ସା ବିଜୟ ବିଶାଳ YVY0813352
ୀ /784176 54 94 688ଅଜ ରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ମାୟାଧର ବିଶାଳ YVY0813386

ପ ୁ /784177 54 94 689ଆରତ ର ନ ବିସ୍ଵାଲ ପି ନିଳମଣି ବିଶାଳ JTV1489566
ୀ /784178 53 94 690ଲକ୍ଷୀ ବିଳାସିନୀ ବିଶାଳ ସା ପଭାତ ର ନ ବିଶାଳ JTV1489970

ପ ୁ /784179 51 94 691େହମ  ବିଶାଳ ପି ନିଳମଣି ବିଶାଳ JTV1489442
ପ ୁ /784180 49 94 692ଶକୁନୁ ବିଶାଳ ପି ବିଜୟ ବିଶାଳ JTV1543958
ୀ /784181 49 94 693ମଧଛୁ ା ବିଶାଳ ସା ଉମାକା  ମହା ି YVY0813394

ପ ୁ /784182 47 94 694ଅଶନୀ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ବିଜୟ ବିଶାଳ YVY0813360
ପ ୁ /784183 46 94 695ଅଜିତ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ବିଜୟ ବିଶାଳ JTV1543917
ପ ୁ /784184 46 94 696ଧକୁାମ ବିଶାଳ ପି ବିଜୟ ବିଶାଳ JTV1544048
ୀ /784185 39 94 697ଲିତୁ ବିଶାଳ ପି ବିଜୟ ବିଶାଳ YVY0813378

ପ ୁ /784186 37 94 698ଶା ିସରୁପ ବିଶାଳ ପି ପେମାଦ କମୁାର ବିଶାଳ JTV1544089
ୀ /784187 35 94 699ପିୟ ା ବିଶାଳ ସା େହମ  ବିଶାଳ YVY0845602

ପ ୁ /784188 26 94 700ଅମିତ ବିଶାଳ ପି ଅଜୁର୍ ନ ବିଶାଳ YVY0845586
ପ ୁ /784189 52 94 701ଉେମଶ ଚ  ଦଳାଇ ପି ରାମ ଚ  ଦଳାଇ JTV1560234
ୀ /784190 45 94 702ଜୟ ୀ ଦଳାଇ ସା ଉେମଶ ଚ  ଦଳାଇ JTV1560226

ପ ୁ /784191 39 94 703ରାେକଶ ଦଳାଇ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ଦଳାଇ JTV1561042
ପ ୁ /784192 35 94 704ରାେଜଶ କମୁାର ଦଳାଇ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦଳାଇ YVY0814905
ପ ୁ /784193 64 94 705େକୖଳାଶ ଚ  ଦେଳଇ ପି ରାମଚ  ଦେଳଇ JTV1558683
ୀ /784194 24 94 706ସଶୁୀ ସଭୁଶୀ  ମ ରୀ ଦେଲଇ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ଦେଲଇ YVY1111764
ପ ୁ /784195 22 94 707ରୀେତଶ ଦେଲଇ ପି ଊେମଶ ଚଂଦ ଦେଲଇ YVY1111780
ପ ୁ /784196 55 94 708ବିଭୂ କଲଯ୍ାଣ ଦାସ ପି ବିଧ ୁଭୂଷଣ ଦାସ YVY0085449
ୀ /784197 41 94 709ସରସିରାଣି ଦାସ ସା ବିଭୁକଲଯ୍ାଣ ଦାସ YVY0085456
ପ ୁ /784198 28 94 710େଦବକଲଯ୍ାନ ଦାସ ପି ବିଭୁ କଲଯ୍ାନ ଦାସ YVY0540120
ୀ /784199 33 94 711ଲିପସା େଜନା ପି ଅଭୟ କମୁାର େଜନା YVY0314468
ପ ୁ /784200 39 94 712େଦେବ  େଲ ା ପି ଭରତ ଚ  େଲ ା JTV2553469
ପ ୁ /784201 46 94 713ଶରତ ଚ  ମହାକଡୁ ପି ପ ାନନ ମହାକଡୁ JTV1489814
ପ ୁ /784202 33 94 714ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ ପି ରବୀ  ନାଥ ବାରିକ JTV2551935
ପ ୁ /784203 56 94 715ଲେରନ କମୁାର ମଲିକ ପି େଶଷେଦବ ମଲିକ JTV1578319
ପ ୁ /784204 46 94 716ଅଜିତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ନବଘନ ସାଇଁ YVY0540138
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ୀ /784205 35 94 717େବୖଜୟ ି ମହାପାତ ସା ଅଜିତ କମୁାର ମହାପାତ YVY0540146
ୀ /784206 51 94 718ସ ବୁାଳା ନାୟକ ସା ରଶିର ନ ନାୟକ JTV1531292
ୀ /784207 48 94 719ସବିତା ନାୟକ ସା ପଣବ ନାୟକ JTV1489384

ପ ୁ /784208 46 94 720ମାଧବ ଚ  ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ନାୟକ JTV1544030
ପ ୁ /784209 43 94 721ପବାସ ନାୟକ ପି ପିତାମର ନାୟକ JTV1559715
ୀ /784210 48 94 722କନକଲତା ପ ା ସା ବିଜୟା ନ  ପ ା JTV2553485

ପ ୁ /784211 31 94 723ଅଜିତ କମୁାର ପ ା ପି ଚି ର ନ ପ ା YVY0540112
ୀ /784212 20 94 724ଶୁତି ପାତ ପି ଶବିନାଥ ପାତ YVY1262542
ୀ /784213 32 94 725ତପସିନୀ ପଧାନ ସା ରାେକଶ ଦଳାଇ YVY0814855
ୀ /784214 32 94 726ସଭୁଶୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି ସା ପସାଂତ କମୁାର ରାଉତ YVY1262583

ପ ୁ /784215 32 94 727ସି ାଥର୍  ରାୟ ପି ଅଭୟ କମୁାର େଜନା YVY0314476
ପ ୁ /784216 77 94 728ତିେଲାଚନ ରାଉତ ପି ଫକୀର ରାଉତ YVY1269794
ପ ୁ /784217 42 94 729ପସାଂତ କମୁାର ରାଉତ ପି ତିେଲାଚନ ରାଉତ YVY1262575
ପ ୁ /784218 47 94 730ସସୁା  କମୁାର ରାଉତରାଏ ପି ତିେଲାଚନ ରାଉତ YVY1269786
ୀ /784219 38 94 731ପତିମା ରାଉତରାଏ ସା ସସୁା  କମୁାର ରାଉତରାଏ YVY1269810

ପ ୁ /784220 56 94 732ମାୟାଧର ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଷ ସାହୁ YVY0314450
ୀ /784221 46 94 733କୃ ା ଲୀନା ସାହୂ ସା ଆରତ ର ନ ବିଶାଳ YVY0314443

ପ ୁ /784222 39 94 734ମେନାରଂଜନ ସାଇଁ ପି ରବୀ  ନାଥ ସାଇଁ JTV2553428
ପ ୁ /794223 59 94 735କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା ପି କଳୁମଣୀ େବେହରା YVY0184028
ୀ /794224 37 94 737କନିୁ ନାୟକ ପି ଦିନବଂ ୁ ନାୟକ YVY0085464
ୀ /794225 27 94 738ପଲବୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େବେହରା YVY0980847
ୀ /794226 54 94 739ଗୀତାରାଣୀ ସାହୁ ସା କାହନ୍ଚୁରଣ େବେହରା YVY0184036

ପ ୁ /804227 84 94 740ରାେଜ  ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ଭଗବାନ ମିଶ YVY0085472
ୀ /804228 80 94 741ବୀଣାପାଣୀ ମିଶ ସା ରାେଜ  ନାରାୟଣ ମିଶ YVY0085480

ପ ୁ /804229 81 94 742ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାୟକ ପି େକ୍ଷତେମାହେନ ନାୟକ YVY0205005
ୀ /814230 30 94 743ସିପା ବଳିୟାରସିଂ ପି ସବୁାସ ଚ  ବଳିୟାରସିଂ YVY0392167

ପ ୁ /814231 34 94 744ରଂଜନ ବାରିକ ପି କାଳୁ ବାରିକ JTV2553410
ୀ /814232 58 94 745ସ ଯ୍ାରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ଅଭୟ େଜନା JTV1489988

ପ ୁ /814233 58 94 746ଦଶରଥ ବିଶାଳ ପି ହଳଧର ବିଶାଳ JTV1578061
ପ ୁ /814234 57 94 747ପଭାତ ର ନ ବିଶାଳ ପି ନିଳମଣୀ ବିଶାଳ JTV1489962
ୀ /814235 23 94 748ସାତୀସନ୍ି ା ବିଶାଳ ପି ପଭାତ ର ନ ବିଶାଳ YVY1067917

ପ ୁ /814236 36 94 749େଦବ ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ ମା ସତଯ୍ବତୀ ସାହୁ YVY0688770
ପ ୁ /814237 34 94 750ବିଶ ପକାଶ େଚୗଧରୂୀ ମା ସତଯ୍ବତୀ ସାହୁ YVY0688762
ୀ /814238 31 94 751ସନ୍ିଗଧା େଚୗଧରୁୀ ମା ସତଯ୍ବତୀ ସାହୁ YVY0689000

ପ ୁ /814239 64 94 752ଅଭୟ କମୁାର େଜନା ପି ଯେୁଗାଳ କିେଶାର େଜନା JTV1490044
ୀ /814240 46 94 753ମିନତି କର ସା ନଳିନୀ କା  କର JTV2551836
ୀ /814241 48 94 754ସ ର୍ଲତା ମଲୀକ ସା ମେନାଜ କମୁାର ମଲୀକ YVY0184044

ପ ୁ /814242 50 94 755କବି  କମୁାର ମିଶ ପି େଗାପବ ୁ ମିଶ JTV1578046
ପ ୁ /814243 57 94 756ନ କିେଶାର ମହା ି ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହା ି JTV1578467
ୀ /814244 56 94 757ମମତା ମହା ି ସା ନ  କିେଶାର ମହା ି JTV1578459

ପ ୁ /814245 49 94 758େଦବବତ ମହା ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା ି JTV1579465
ପ ୁ /814246 19 94 759ଆଶୀଷ ମହାପାତ ପି ବଜ ବିହାରୀ ମହାପାତ YVY1263862
ପ ୁ /814247 57 94 760େଗୗରା  ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ JTV1578079
ପ ୁ /814248 49 94 762ଅଜିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ରଘନୁାଥ ରାଉତ JTV1578301
ୀ /814249 61 94 763ସତଯ୍ବତୀ ସାହୁ ସା ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ YVY0688788
ୀ /814250 50 94 764େସୗଭା ି ନି ଷଡ ି ସା କବି  କମୁାର ମିଶ JTV1578053

ପ ୁ /824251 59 94 765ସବୁାସ ଚ  ଦିେବଦି ପି ସାଧ ୁଚରଣ ଦିେବଦି JTV1489996
ୀ /824252 58 94 766େସନ୍ହଲତା ଦିେବଦି ସା ସବୁାସ ଚ  ଦିେବଦି JTV1490002

ପ ୁ /824253 29 94 767ଅଂଶମୁାନ ଦିେବଦୀ ପି ସବୁାସ ଚ  ଦିେବଦୀ YVY0688804
ୀ /824254 38 94 768ସିତା ମିଶ ସା ଦୀପକ ଚ  ମିଶ YVY0829523
ପ ୁ /824255 30 94 769ସଜିୁତ୍ ସାହୁ ମା େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ YVY0965079
ୀ /824256 53 94 770ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା େଗାବି  ଚ  ସାହୁ JTV2737468
ପ ୁ /824257 37 94 771ନକଳୁ ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ JTV2737096
ୀ /824258 49 94 772ଜୟଶୀ ସାମଲ ସା େଗାପାଳ ଚରଣ ରାଉତ JTV1489731
ପ ୁ /834259 51 94 773ପିୟବତ ପ ୃ ି ପି ନବକିେଶାର ପ ୃ ି YVY1197078
ୀ /834260 46 94 774ଶା ି ଲତା ସିଂ ସା କୁ  ସିଂ 0R/06/043/055571
ୀ /844261 56 94 775କନକ େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା JTV2737104
ୀ /844262 78 94 776ଅନନ୍ଦା ମିଶ ସା ସିତାନାଥ ମିଶ OR/06/043/055278
ପ ୁ /854263 90 94 777ରଣବୀର େଦବ ମହାଜନ ପି ସଂଜୀରାମ ମହାଜନ JTV1562339
ପ ୁ /864264 56 94 778ଶବି ପସାଦ େବାଡିକିଆ ପି କା ିର୍କ େବାଡିକିଆ YVY0085498
ୀ /864265 47 94 779ସସିତା େବାଡିକିଆ ସା ଶବି ପସାଦ େବାଡିକିଆ YVY0085506
ୀ /864266 38 94 780ସ ି ସଜୁୟା ଦାସ ସା ଝଲକ ଦାସ YVY0335414
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ୀ /864267 57 94 781େଦବୀକାରାଣୀ ରାଉତ ସା ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ OR/06/043/055411
ପ ୁ /864268 45 94 782ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ YVY0392175
ପ ୁ /864269 68 94 783ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ ପି େବଣଧୁର ରାଉତ YVY0335380
ୀ /864270 62 94 784ମୀରା ରାଉତ ସା ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ YVY0335398
ୀ /864271 38 94 785ଅ ିତା ରାଉତ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ରାଉତ YVY0335422

ପ ୁ /864272 33 94 786େସୗମଯ୍ ର ନ ରାଉତ ପି ସ ୟ କମୁାର ରାଉତ YVY0335406
ପ ୁ /874273 61 94 787ଶବି ପସାଦ ବାରିକ ପି ଶୀଧର ବାରିକ JTV2736650
ୀ /874274 48 94 788ଲଳିତା ପାଣିଗାହୀ ସା ଶାବ ପସାଦ ପାଣିଗାହୀ YVY0829739
ୀ /884275 53 94 789ଗିତାରାଣୀ ବାରିକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଉଥାନ YVY0392183

ପ ୁ /884276 69 94 790ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି ପି ମାୟାଧର ମହା ି JTV1489434
ୀ /894277 48 94 791ରୀତା ମିଶ ସା ପଭ ନ ପ ା YVY0392191

ପ ୁ /894278 52 94 792ପଭ ନ ପ ା ପି କାତିର୍କ ଚରଣ ପ ା YVY0392209
ପ ୁ /894279 74 94 793ତିନାଥ ପାଣିଗାହୀ ପି କାଳ ି ଚରଣ ପାଣିଗାହୀ OR/06/043/055494
ୀ /894280 60 94 794ଶ ା ଳି ପାଣିଗାହୀ ସା ତିନାଥ ପାଣିଗାହୀ JTV1531722

ପ ୁ /894281 47 94 795ଅଶିନି କମୁାର ପାଣିଗାହୀ ପି ତିନାଥ ପାଣିଗାହୀ OR/06/043/055493
ପ ୁ /904282 51 94 796ଲଲାେଟ ୁ ପ ା ପି ହୃଦାନ  ପ ା OR/06/043/553616
ପ ୁ /904283 80 94 797ଅଖିଳ ବିହାରୀ ପାଣିଗାହୀ ପି ସ  ୁପାଣିଗାହୀ OR/06/043/054925
ପ ୁ /904284 48 94 798ସିବାନ  ପାଣିଗାହୀ ପି ଅଖିଲ ପାଣିଗାହୀ OR/06/043/054927
ପ ୁ /914285 51 94 799ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି YVY0335448
ୀ /924286 47 94 800ତୃ ିେରଖା ମହା ି ସା ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି YVY0335455
ୀ /944287 75 94 801ରାେଜ  ଶକୁ ସା କୃ  ଶକୁ YVY0846667

ପ ୁ /964288 65 94 802ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ ପି ବିସନାଥ ଦାସ OR/06/043/055092
ପ ୁ /964289 54 94 803ରଶୀ ରଂଜନ ଦାସ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ JTV2737237
ୀ /964290 50 94 804ସକୁା ି ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ OR/06/043/055093

ପ ୁ /964291 48 94 805ରାଜ କିେଶାର ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ JTV2551851
ପ ୁ /964292 48 94 806ରମଣୀ ରଂଜନ ଦାସ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ 0R/06/044/306732
ୀ /964293 41 94 807ବନିତା ଦାସ ସା ରାଜ କିେଶାର ଦାସ JTV2551943

ପ ୁ /964294 36 94 808ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ JTV2551869
ୀ /974295 79 94 809ଇଦୁମତୀ ଗ ର୍ୀ ସା ଜି କି ା ରାଓ JTV2551877

ପ ୁ /974296 48 94 810ସେୁରଶ ପସାଦ ଗ ିର୍ ପି ଜି. କୀ ା ରାଓ JTV1530963
ୀ /974297 39 94 811ଜି. ପ ୁ ା ଳୀ ସା ସେୁରଶ ପସାଦ ଗ ର୍ୀ YVY0688846

ପ ୁ /984298 74 94 812ଭରତ କିେଶାର ସାହୁ ପି ଉ ବ ସାହୁ YVY0392217
ପ ୁ /984299 37 94 813ଅଭିେଷକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭରତ କିେଶାର ସାହୁ YVY0894972
ୀ /984300 70 94 814କନକ ଲତା ସାହୁ ସା ଭରତ କିେଶାର ସାହୁ JTV1658624

ପ ୁ /984301 68 94 815ମେହଶର ଶତପଥୀ ପି ଶ ର ଶତପଥୀ YVY0183962
ୀ /994302 42 94 816େମୗସମିୁ ଦାସ ସା ସି ାଥର୍  ମହା ି YVY0086009
ୀ /994303 46 94 817ସନିୁତା କମୁାରୀ ସା ରବି  ପାେ YVY0821744

ପ ୁ /994304 66 94 818ବସ  କମୁାର ମହାପାତ ପି େଚୖତନଯ୍ ମହାପାତ OR/06/043/055031
ୀ /994305 57 94 819ମମତା କମୁାରୀ ମହାପାତ ସା ବସ  ମହାପାତ OR/06/043/055032
ୀ /994306 38 94 820ସଇୁଟି ମହାପାତ ପି ଅଭୟ ମହାପାତ JTV2553535

ପ ୁ /994307 76 94 821କ୍ଷିତିଶ ଚ  ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି YVY0085977
ୀ /994308 67 94 822ମ ମୁାଳା ମହା ି ସା କି୍ଷତିଶ ଚ  ମହା ି YVY0085985

ପ ୁ /994309 43 94 823ସି ାଥର୍  ମହା ି ପି କି୍ଷତିଶ ଚ  ମହା ି YVY0085993
ୀ /994310 57 94 824େସୗଦାମିନୀ ମହାପାତ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ YVY0829606

ପ ୁ /994311 35 94 825ଜୀବନ େଜଯ୍ାତି ମହାପାତ ପି ବସ  କମୁାର ମହାପାତ JTV2736775
ୀ /994312 31 94 826ଇପସିତା ମହାପାତ ପି ବସ  ମହାପାତ YVY0540260

ପ ୁ /994313 41 94 827େଶର ସିଂ ସାଉଦ ପି ବୀର ସିଂ ସାଉଦ YVY0086017
ପ ୁ /1004314 71 94 828େକୖଳାସ ଚ  ମିଶ ପି ବାଳକୃ  ମିଶ JTV2552461
ପ ୁ /1034315 47 94 829ଅରୁଣ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗୗରା  ଚ  ଦାଶ JTV2552479
ୀ /1034316 42 94 830ସସିତା ଦାଶ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାଶ JTV2552552
ପ ୁ /1044317 42 94 831ଅଂଶଲୁ ଅଭିଜିତ ପି ବି ୁଚରଣ ପରିଡା JTV1559913
ୀ /1044318 65 94 832ସେୁଲାଚନା ପରିଡା ସା ବି ୁ ଚରଣ ପରିଡା JTV1565738
ୀ /1044319 41 94 833ମିନଭର୍ା ରାଉତ ସା ରଶୀକା  ରାଉତ YVY1067941
ୀ /1054320 67 94 834ମିନତୀ ବିଶାଳ ସା ପହଲାଦ ବିଶାଳ OR/06/043/054435
ପ ୁ /1054321 50 94 835ସନୁୀଲ ର ନ ବିଶାଳ ପି ପହଲାଦ ବିଶାଳ OR/06/043/054436
ପ ୁ /1054322 67 94 836ରବି  କିେଶାର େଜନା ପି ରାଜ କିେଶାର େଜନା JTV2552370
ପ ୁ /1054323 67 94 837ନାରାୟଣ ଚ  େଜନା ପି ବିମାଧର େଜନା YVY0335521
ୀ /1054324 61 94 838ଦି ୀମୟୀ େଜନା ସା ନାରାୟଣ ଚ  େଜନା YVY0335505
ୀ /1054325 59 94 839ପତିଭା େଜନା ସା ରବୀ  କିେଶାର େଜନା JTV2552537
ପ ୁ /1054326 35 94 840ପିୟ ରଂଜନ େଜନା ପି ରବି  କିେଶାର େଜନା JTV2553147
ୀ /1054327 34 94 841ଇତିଶୀ େଜନା ପି ନାରାୟଣ ଚ  େଜନା YVY0335513
ପ ୁ /1054328 33 94 842ରାେଜ  ପସାଦ େଜନା ପି ନାରାୟଣ ଚ  େଜନା YVY0335539
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ପ ୁ /1054329 32 94 843ପାଥର୍  ସାରଥୀ େଜନା ପି ରବୀ  କିେଶାର େଜନା JTV2552545
ପ ୁ /1054330 72 94 844ଚ  େଶଖର ମହା ି ପି ଲାଲ େମାହନ ମହା ି JTV2552396
ୀ /1054331 65 94 845ଜୟ ୀ ମହା ି ସା ଚ  େଶଖର ମହା ି JTV2552529

ପ ୁ /1054332 44 94 846ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି ପି ଚ  େଶଖର ମହା ି JTV2552560
ପ ୁ /1054333 34 94 847ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି ପି ଚ  େଶଖର ମହା ି JTV2552511
ୀ /1054334 55 94 848ହିରଣଯ୍ମୟୀ ପ ନାୟକ ସା ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ YVY0392225
ୀ /1054335 42 94 849ସାଇ ପିୟା ପ ନାୟକ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି JTV2552610
ୀ /1054336 36 94 850େସୗମଯ୍ାଶୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ସଶୁୀଲ ରଂଜନ ବିଶାଳ YVY0085530

ପ ୁ /1054337 57 94 851ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ YVY0392233
ପ ୁ /1054338 26 94 852ସମିତ୍ ସାହୁ ପି ସଭୁାଶ ଚ  ସାହୁ YVY0829424
ପ ୁ /1054339 75 94 853ଦିବାକର ସାହୁ ପି େଗାପୀନାଥ ସାହୁ YVY0085514
ପ ୁ /1054340 37 94 854େସାେମନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ YVY0085522
ପ ୁ /1054341 56 94 855ରେମଶ ଚ  ସାମ ରାୟ ପି ନୀଳକ  ସାମ ରାୟ JTV2737229
ୀ /1054342 50 94 856ଜୟ ୀ ସାମ ରାୟ ସା ରେମଶ ଚ  ସାମ ରାୟ JTV2737518
ୀ /1064343 81 94 857େଗୗରିରାଣୀ ମଲିକ ପି ପିତବାସ ମଲିକ OR/06/044/458437

ପ ୁ /1064344 38 94 858ଚ  େଶଖର ମଲିକ ପି ଅନାମ ମଲିକ YVY0184085
ପ ୁ /1064345 22 94 859ଅଭିେଷକ ମଲି◌ିକ ପି ଆେଶାକ କମୁାର ମଲି◌ିକ YVY1067933
ପ ୁ /1064346 29 94 860ଅବିନାଶ ମଲିକ ମା ନିରୂପମା ମଲିକ YVY0829481
ୀ /1064347 23 94 861ବ ନା ମଲିକ ପି ଆେଶାକ କମୁାର ମଲିକ YVY1067925

ପ ୁ /1064348 51 94 862ବାଇଧର ନାୟକ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନାୟକ YVY0829721
ୀ /1064349 26 94 863ଲକି୍ଷପିୟା ନାୟକ ପି େବୖଧର ନାୟକ YVY0829499
ୀ /1064350 42 94 864ନମର୍ଦା ପଧାନ ସା ଅେଶାକ େଜନା YVY0184093

ପ ୁ /1064351 49 94 865େଚତନ ଆନ  ସାହୁ ପି ବହାନ  ସାହୁ YVY0895227
ୀ /1064352 41 94 866ଶଶୀେରଖା ସାହୁ ସା େଚତନ ଆନ  ସାହୁ YVY0894949
ୀ /1074353 60 94 867ପାନ ମହିୁନ ହଁାସଦା ସା ମ ଲ୍ ହଁାସଦା JTV2552487

ପ ୁ /1074354 66 94 868ମ ଲ୍ ହଁାସଦା ପି ସଂଗାମ ହଁାସଦା JTV2552586
ୀ /1074355 36 94 869ଗୀତା ହାଂସଦା ପି ମ ଲ୍ ହାଂସଦା JTV2552495
ୀ /1074356 33 94 870ସୀତା ହଁାସଦା ପି ମ ଲ୍ ସାଂସଦା YVY0085571

ପ ୁ /1074357 47 94 871େମାହନ ମମୁ ୁର୍ ପି କିଶନୁ୍ ମମୁ ୁର୍ JTV2552503
ୀ /1074358 43 94 872ଜବାରାଣୀ ମମୁ ୁର୍ ସା େମାହନ ମମୁ ୁର୍ JTV2551802

ପ ୁ /1094359 63 94 873ଦିନବ ୁ ବାରିକ ପି ମନୁ ବାରିକ OR/06/043/054418
ୀ /1094360 60 94 874ଅ ନା ବାରିକ ସା ଦିନବ ୁ ବାରିକ OR/06/043/054419

ପ ୁ /1104361 48 94 875ସ ୟ ବାରିକ ପି ଦିନବ ୁ ବାରିକ OR/06/043/054420
ୀ /1104362 34 94 876େଯ େସାନିପଭା ରାଓ ସା ଗେଣଶ ପସାଦ ଦାସ YVY1114149
ୀ /1104363 70 94 877ବିଦୁଲତା ତିପାଠି ସା ଆ ର୍ତାଣ ତିପାଠି OR/06/043/055595
ୀ /1114364 32 94 878ମଧସିୁତା ଭୂୟଁା ପି ଶବିନାରାୟଣ ଭୂୟଁା YVY0688994
ୀ /1114365 54 94 879ସପିୁୟା ଦଳେବେହରା ସା ଶବି ନାରାୟଣ ଭୁୟଁା OR/06/043/054389
ୀ /1114366 38 94 880ସସୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ YVY0895433
ୀ /1124367 65 94 881ସଂଘମିତା ଦାସ ସା ଭୁବେନଶର ଦାସ OR/06/043/054372
ୀ /1124368 46 94 882ପଦା ଦାସ ପି ଭୁବେନଶର ଦାସ OR/06/043/050748
ୀ /1124369 44 94 883ପଜ୍ଞା ଦାସ ପି ଭୁବେନଶର ଦାସ JTV1544147
ୀ /1134370 54 94 884କାଦମିନୀ ସିଂହ ସା ପଭାତ କମୁାର ସିଂହ OR/06/043/054373

ପ ୁ /1144371 30 94 885କିେଶାର କମୁାର ବୁଡ ପି ଉମଲାନ ବୁଡ YVY0743468
ପ ୁ /1144372 27 94 886ମେନାଜ ବୁର ପି ଉମଲାନ ବୁଡ YVY0689117
ପ ୁ /1144373 25 94 887େଦବଦ  ଦଳାଇ ପି ପକାଶ ଚ  ଦଳାଇ YVY0935056
ପ ୁ /1144374 55 94 888ପକାଶ ଚ  ଦେଳଇ ପି କୃ ଚ  ଦେଳଇ JTV1565522
ୀ /1144375 52 94 889ଉମିର୍ଳା ଦେଳଇ ସା ପକାଶ ଚ  ଦେଳଇ JTV1565613

ପ ୁ /1154376 22 94 890ସାଗତ ପୀତମ ସାହୂ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ YVY1297951
ୀ /1174377 26 94 891ଅନିତା ଦାସ ପି ଅଜୟ ଦାସ YVY1063734
ପ ୁ /1174378 40 94 892ଅମୀୟ କମୁାର ନ ପି କମଳା କା  ନ JTV1530393
ପ ୁ /1174379 38 94 893ସମିୁତ କମୁାର ନ ପି ପଦନାଭ ନ JTV2552958
ୀ /1174380 37 94 894ସଂଘମିତା ନ ପି ପଦନାଭ ନ YVY0085589
ପ ୁ /1174381 37 94 895ସମୁନକମୁାର ନ ପି ପଦନାଭ ନ JTV2736841
ପ ୁ /1174382 36 94 896ଅସୀମ କମୁାର ନ ପି କମଳାକା  ନ JTV2736536
ୀ /1184383 71 94 897ମୀରା ସିଂ ସା ଅମେର  ନାରାୟଣ ସିଂ OR/06/043/055236
ପ ୁ /1184384 47 94 898ଅମିତ ରାଜ୍ ସିଂ ପି ଅମେଲ  ନାରାୟଣ ସିଂ OR/06/043/055237
ପ ୁ /1194385 32 94 899େଜଯ୍ାତି କିେଶାର ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାଥ ନାୟକ YVY0278903
ୀ /1204386 56 94 900ସବିତା ଦାସ ସା ବାବୁଲା ଦାସ OR/06/043/054071
ୀ /1214387 68 94 901ଶଶୁୀଳା ମ ରୀ ଦାସ ସା ବଜେମାହନ ଦାସ OR/06/043/055242
ପ ୁ /1224388 53 94 902ସେରାଜ କା  ମହା ି ପି େତୖେଲାକଯ୍ ପିୟ ମହା ି JTV1489293
ୀ /1224389 42 94 903ସଦୁୀପା ମହା ି ପି େତୖେଲାକଯ୍ ପିୟ ମହା ି JTV1489947
ପ ୁ /1224390 38 94 904ଦୀପକ ମହା ି ପି େତୖେଲାକଯ୍ ପିୟ ମହା ି JTV1489335
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ୀ /1224391 43 94 905ସୀତି ସରୀତା ମହାପାତ ସା ସେରାଜ କା  ମହା ି JTV1489319
ପ ୁ /1224392 48 94 906ଶୀ ପଦୀ  କମୁାର ପ ା ପି ବନବିହାରୀ ପ ା YVY0085597
ପ ୁ /1224393 41 94 907ପତାପ କିେଶାର ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ YVY0335547
ୀ /1234394 65 94 908ଶା ିଲତା ବଳ ସା ନିଳମଣି ବଳ JTV1489624

ପ ୁ /1234395 41 94 909ନିଶକିା  ବଳ ପି ନୀଳମଣି ବଳ JTV1489525
ପ ୁ /1234396 39 94 910ବିନାୟକ ବଳ ପି ନିଳମଣି ବଳ JTV1556034
ୀ /1234397 36 94 911େସାନାଲିକା ଭ ସା ନିଶକିା  ବଳ YVY0335562

ପ ୁ /1254398 62 94 912ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ ପି ଡମରୁଧର ସାହୁ YVY0335596
ପ ୁ /1254399 33 94 913ଚିନୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ସାହୁ JTV2551844
ୀ /1254400 32 94 914ଚିକଲୁ ସାହୁ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ YVY0335570
ୀ /1264401 55 94 915ଉଲାସ େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା JTV1543909

ପ ୁ /1274402 58 94 916ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ଜଗବ ୁ ମହା ି JTV1579218
ପ ୁ /1274403 53 94 917ଶୀ େକଦାର ଚ  ମହା ି ପି ଚି ାମଣୀ ମହା ି JTV1579457
ପ ୁ /1294404 41 94 918ସଶୁୀଲ ର ନ ବିଶାଳ ପି ପହଲାଦ ବିଶାଳ JTV1557842
ପ ୁ /1294405 58 94 919ଜୟେଦବ େଦ ପି ସଧୁକି  େଦ YVY0085605
ୀ /1294406 48 94 920ରୂପା େଦ ସା ଜୟେଦବ େଦ JTV1490432
ୀ /1294407 28 94 921ଦିପଜୟ େଦ ପି ଜୟେଦବ େଦ YVY0689158

ପ ୁ /1294408 52 94 922ମେନାଜକମୁାର ପ ା ପି ଉ ବ ପ ା JTV2736965
ୀ /1294409 41 94 923କ ନା ପ ା ସା ମେନାଜକମୁାର ପ ା JTV2736676

ପ ୁ /1294410 47 94 924କାହନ୍ଚୁରଣ ପାଣିଗାହି ପି ଲଡୁକିେଶାର ପାଣିଗାହି JTV2736684
ୀ /1304411 53 94 925େଶତ ବସନା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା 0R/06/043/050642
ୀ /1304412 35 94 926ସନୁୀତା େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV2552792

ପ ୁ /1304413 27 94 927ସସିତା େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା YVY0846741
ୀ /1314414 61 94 928ବିଜୟଲକ୍ଷି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଶକି୍ତପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/052727
ୀ /1314415 29 94 929ସମୁନ ସିବାନୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶକି୍ତ ପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0540278

ପ ୁ /1314416 25 94 930କାଳି କୃ  ଆଶେୁତାଷ ଆଚାୟର୍ ପି ଶକି୍ତ ପସାଦ ଆଚାୟର୍ YVY0895524
ପ ୁ /1324417 40 94 931ଶୀ ଦି  କମୁାର ମିଶା ପି ପକାଶ ଚଂଦ ମିଶା YVY1111863
ପ ୁ /1324418 78 94 932ବିଷ ୁଚରଣ ସାମଲ ପି ପଦନାଭ ସାମଲ JTV1579499
ୀ /1324419 75 94 933କମଳା ସାମଲ ସା ବି ୁଚରଣ ସାମଲ JTV1579515
ୀ /1334420 89 94 934ମକୁ୍ତାମଣି ମିଶ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ YVY0086033

ପ ୁ /1334421 61 94 935ପଶା  କମୁାର ମିଶ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ YVY0086025
ପ ୁ /1334422 31 94 936ଚିନୟ ମିଶ ପି ପଶା  କମୁାର ମିଶ YVY0569319
ପ ୁ /1334423 29 94 937ସ ୀପ ମିଶ ପି ଫସା  ମିଶ YVY0392258
ପ ୁ /1334424 68 94 938ଦୀନବ ୁ ଓଝା ପି େଗାପବ ୁ ଓଝା YVY0829879
ୀ /1334425 60 94 939କନକ ଓଝା ସା ଦୀନବ ୁ ଓଝା YVY0829887

ପ ୁ /1334426 73 94 940ଭାଗୀରଥୀ ସାମଲ ପି େବୖକୁ  ନାଥ ସାମଲ OR/09/050/372778
ୀ /1334427 68 94 941ସେୁରଖା ସାମଲ ସା ଭାଗୀରଥୀ ସାମଲ OR/09/050/372779
ୀ /1334428 45 94 942ସସିତା ସାମଲ ପି ଭାଗୀରଥି ସାମଲ YVY0813402

ପ ୁ /1344429 78 94 943ସଦାନ  ନାୟକ ପି ମଦକ ବଳିୟାରସିଂ YVY0732057
ୀ /1344430 74 94 944େପମଲତା ନାୟକ ସା ସଦାନ  ନାୟକ YVY0732065

ପ ୁ /1354431 44 94 945ରାେଜ  ବଲଭ େବେହରା ପି ବଜବ ୁ େବେହରା JTV2552669
ପ ୁ /1364432 76 94 946େବୖକୁ  ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି କଳୁମଣୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0184119
ୀ /1364433 70 94 947କସୁମୁ ଲତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା େବୖକୁ  ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0184127

ପ ୁ /1364434 52 94 948ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େବୖକୁ  ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0184135
ୀ /1364435 49 94 949ମନୀଷା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0184143
ୀ /1364436 36 94 950େମାନାଲିସା ଦାଶ ପି ଦୀେ ୁ େଶଖର YVY0540286
ୀ /1364437 43 94 951ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର YVY0184176

ପ ୁ /1364438 62 94 952େଶୖେଳ  କମୁାର ମଲିକ ପି ବଟକୃଷନ୍ ମଲିକ YVY0829564
ୀ /1364439 56 94 953ସଚିୁସିତା ମଲିକ ସା େଶୖେଳ  କମୁାର ମଲିକ YVY0845511
ୀ /1364440 22 94 954ଶାଶ୍ଵତୀ ମଲିକ ମଲିକ ମା ସଚୂୀସିତା ମଲିକ YVY1269828
ପ ୁ /1364441 55 94 955ବଜ ସ ୁ ର ମିଶ ପି ବି ୁଚରଣ ମିଶ YVY0184192
ପ ୁ /1364442 83 94 956ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି ପି ସାଧଚୁରଣ ମହା ି JTV1579416
ପ ୁ /1364443 50 94 957େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି YVY0569392
ପ ୁ /1364444 74 94 958େଗାପିନାଥ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ JTV1578756
ୀ /1364445 72 94 959ପଭାସ ମଂଜରୀ ପ ନାୟକ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି JTV1579424
ୀ /1364446 35 94 960େବଦସିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି େଗାପିନାଥ ନାୟକ YVY0184101
ପ ୁ /1364447 33 94 961ସାଥର୍କ ସାମଲ ପି ଫକୀର େମାହନ ସାମଲ YVY0184184
ପ ୁ /1364448 46 94 962ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପି େବୖକୁ  ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0184168
ପ ୁ /1364449 41 94 963ଦୀେ ୁ େଶଖର ପି େବୖକୁ  ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0184150
ୀ /1364450 40 94 964ମନୁ ମନୁ େସନ ସା ସତଯ୍ଜିତ ମ ଳ YVY0424267
ୀ /1374451 73 94 965ବିଦଯ୍ ୁ ଭା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଶୀଚରଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0810242
ୀ /1374452 52 94 966ଗୀତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶୀ ଚରଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ YVY0810259
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ପ ୁ /1384453 82 94 967ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ JTV1557271
ୀ /1384454 72 94 968େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ନାୟକ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ JTV1557263

ପ ୁ /1384455 50 94 969ଅମୀତ କମୁାର ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ JTV1557255
ପ ୁ /1384456 25 94 970ସ ୟ ନାୟକ ପି ର  ନାୟକ YVY1114206
ୀ /1384457 23 94 971ସ ୀତା ନାୟକ ସା ସ ୟ ନାୟକ YVY1114198

ପ ୁ /1394458 41 94 972ଦୀପକ େବେହରା ପି ଉେପ  େବେହରା YVY0540369
ୀ /1394459 34 94 973କ ନା େବେହରା ସା ଦୀପକ େବେହରା YVY0540377

ପ ୁ /1394460 85 94 974ସେୁର ନାଥ ପରିଡା ପି ନିଳମଣୀ ପରିଡା OR/06/043/400796
ୀ /1394461 80 94 975ଶା ିଲତା ପରିଡା ସା ସେୁର ନାଥ ପରିଡା OR/06/043/052702

ପ ୁ /1394462 63 94 976େକୖଳାସ ଚ  ପରିଡା ପି ଭମରବର ପରିଡା JTV2552651
ପ ୁ /1394463 56 94 977ଜୀବନାନ  ପରିଡା ପି ଗଣୁନିଧି ପରିଡା YVY0392266
ୀ /1394464 54 94 978େଶୖଳବାଳା ପରିଡା ସା େକୖଳାସ ଚ  ପରିଡା JTV2552743

ପ ୁ /1394465 52 94 979େଦବାଶଷି ପରିଡା ପି ସେୁର ନାଥ ପରିଡା OR/06/043/050679
ୀ /1394466 50 94 980ସବିତା ପରିଡା ସା ପହଲାଦ ପରିଡା YVY0392290
ୀ /1394467 49 94 981ଝରଣା ପରିଡା ପି ଜୀବନା  ପରିଡା YVY0392274
ୀ /1394468 34 94 982କ ନା ପରିଡା ପି େକୖଳାସ ଚ  ପରିଡା JTV2552784
ୀ /1394469 30 94 983େମାନାଲୀ ପରିଡା ପି ପହଲାଦ ପରିଡା YVY0392282
ୀ /1394470 29 94 984ଅନୁପମା ପରିଡା ପି େକୖଳାସ ଚ  ପିରଡା YVY0540294
ୀ /1394471 44 94 985ବବିତା ରାଜ ସା େଦବାଶଷି ପରିଡା OR/06/046/158085

ପ ୁ /1394472 35 94 986ରାଜକିେଶାର ରାଜ ପି ନବ କିେଶାର ମାଝି YVY0279125
ପ ୁ /1394473 41 94 987ଆଶଷି ର ନ ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ YVY0086058
ପ ୁ /1404474 52 94 988ପସନନ୍  କମୁାର ମିଶ ମା ସତଯ୍ଭାମା ମିଶ YVY0085613
ୀ /1404475 42 94 989ମିନାକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ମିଶ JTV2552735
ୀ /1414476 65 94 990ଗୀତା ମ ଳ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ମ ଳ JTV1637388

ପ ୁ /1414477 49 94 991ଅସୀତ୍ କମୁାର ମ ଳ ପି ଅମୀୟ ମ ଳ JTV1637396
ପ ୁ /1414478 48 94 992ସତଯ୍ଜିତ୍ ମ ଳ ପି ଅମୀୟ କମୁାର ମ ଳ JTV1637404
ପ ୁ /1424479 45 94 993େବଣଧୁର ମହା ି ପି କଳାକାର ମହା ି JTV1579507
ୀ /1424480 50 94 994ସସିତା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ YVY0085621

ପ ୁ /1424481 23 94 995ଅନୁଭବ ନାୟକ ମା ସାସୀତା ନାୟକ YVY1111855
ପ ୁ /1434482 45 94 996ଦିେନଶ ଚ ୍ର ସାମଲ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାମଲ OR/06/043/052732
ୀ /1434483 42 94 997ପଣିତା ସାମଲ ସା ଦିେନଶ ଚ  ସାମଲ YVY0829663
ୀ /1434484 75 94 998ମେନାରମା େସନାପତି ସା ବିଜୟ କମୁାର େସନାପତି JTV1531516
ୀ /1434485 61 94 999େସନ୍ହଲତା େସନାପତି ସା କାହନ୍ଚୁରଣ େସନାପତି JTV1531532

ପ ୁ /1434486 56 94 1000େସୗମଯ୍ର ନ େସନାପତି ପି ବିଜୟ କମୁାର େସନାପତି JTV1579390
ପ ୁ /1434487 54 94 1001ଶକି୍ତ ର ନ େସନାପତି ପି ବିଜୟ କମୁାର େସନାପତି YVY0085639
ୀ /1434488 48 94 1002ସ ର୍ଲତା େସନାପତି ସା େସୗମଯ୍ର ନ େସନାପତି JTV1579408
ୀ /1444489 68 94 1003ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େଦଇ ସା ଯଜ୍ଞ ପସାଦ ମହା ି JTV1577709
ୀ /1444490 46 94 1004ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମିଶ ସା ବଜ ସ ୁ ର ମିଶ YVY0184200

ପ ୁ /1444491 68 94 1005ଯଜ୍ଞପସାଦ ମହା ି ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ମହା ି JTV1577691
ପ ୁ /1444492 46 94 1006ଯଶସୀ ପସାଦ ମହା ି ପି ଯଜ୍ଞ ପସାଦ ମହା ି JTV1577717
ୀ /1444493 43 94 1007ସଶୁୀ ସ ୀତା ମହା ି ସା ଯଶସୀ ପସାଦ ମହା ି JTV2553451
ପ ୁ /1444494 40 94 1008ଜୀବନ େଜଯ୍ାତି ମହା ି ପି ଯଜ୍ଞ ପସାଦ ମହା ି JTV1577725
ୀ /1444495 38 94 1009ଅମିତା ମହା ି ସା ଜୀବନ େଜଯ୍ାତି ମହା ି YVY0821686
ୀ /1444496 41 94 1010ପଦିନି କମୁାରୀ ସାହୁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0392324
ୀ /1464497 57 94 1011ମ ସୁୀତା ମଲିକ ସା ବସ  କମୁାର ମଲିକ JTV1624550

ପ ୁ /1464498 34 94 1012ଶୀକା  ମଲିକ ପି ବସ  କମୁାର ମଲିକ JTV2737419
ପ ୁ /1474499 67 94 1013ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ୟଦୁମଣି ମହାପାତ JTV1577741
ୀ /1474500 33 94 1014ସରିତା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ମହାପାତ ପି ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ YVY0688812

ପ ୁ /1484501 56 94 1015ଉେପ  କମୁାର ଦାସ ପି େଗାପୀନାଥ ଦାସ YVY0965095
ପ ୁ /1484502 19 94 1016ତିଥର୍ ର ଦାସ ପି ଜିେତଂଦ କମୁାର ଦାସ YVY1263896
ୀ /1484503 45 94 1017େସାନାମତି େଦବୀ ସା ଉେମସ କମୁାର ଗୁ ା YVY0540393
ପ ୁ /1484504 49 94 1018ଉେମଶ କମୁାର ଗୁ ା ପି ରାମ ପସାଦ ଗୁ ା YVY0540385
ପ ୁ /1484505 25 94 1019ଵୀଜଯ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଉେମଶ କମୁାର ଗୁ ା YVY0829549
ପ ୁ /1484506 21 94 1020େରାହନା କମୁାର ଗୁ ା ପି ଊେମଶ କମୁାର ଗୁ ା YVY1111830
ପ ୁ /1484507 40 94 1021କୁ ନକା ି କା ି ପି େଯାେଗ କମୁାର ସିଂ JTV2737062
ୀ /1484508 46 94 1022ସନୁୀତା କମୁାରି ସା ରବି  ପାେ YVY0829556
ୀ /1484509 35 94 1023ଉମିର୍ଳା କମୁାରୀ ସା ଅନୂର ନ ସିଂ YVY1262526
ପ ୁ /1484510 77 94 1024ଶବିପସାଦ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ JTV1577774
ୀ /1484511 74 94 1025ମ ଲୁତା ନାୟକ ସା ଶବିପସାଦ ନାୟକ JTV1577766
ୀ /1484512 50 94 1026େସୗଭାଗିନୀ ନାୟକ ସା ଶୀକା  ନାୟକ YVY0279141
ୀ /1484513 46 94 1027ଶାଶତୀ ନାୟକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ JTV2552842
ପ ୁ /1484514 45 94 1028ସଜିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶବି ପସାଦ ନାୟକ JTV1577782
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ପ ୁ /1484515 41 94 1029ସମିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶବି ପସାଦ ନାୟକ JTV1577790
ୀ /1484516 34 94 1030ସସିତା ନାୟକ ସା ସଜିତ କମୁାର ନାୟକ YVY0279133

ପ ୁ /1484517 29 94 1031ଋଧୀ ସ ୁ ର ନାୟକ ପି ଶୀକା  ନାୟକ YVY0688606
ପ ୁ /1484518 49 94 1032ରବି  ପାେ ପି ସ ର ଦୟାଲ ପାେ YVY0829572
ପ ୁ /1484519 62 94 1033େମାଚିରାମ ସିଂ ପି ରାେଜ  ସିଂ JTV2552750
ୀ /1484520 50 94 1034ବାସ ୀ ସିଂ ସା େମାଚିରାମ ସିଂ JTV2552834
ୀ /1484521 45 94 1035ମମତା ସିଂହ ସା ଉେପ  କମୁାର ଦାସ YVY0965103

ପ ୁ /1484522 40 94 1036ଅନୁର ନ ସିଂ ପି ରଣବୀର ସିଂ JTV2737088
ୀ /1494523 33 94 1037ରୀମା କମୁାରୀ ସା ଶା ି କମୁାର ସିଂ YVY1262534

ପ ୁ /1494524 44 94 1038ଆେଲାକ କମୁାର ପି ନେରଶ ସିଂ YVY0086066
ପ ୁ /1494525 94 94 1039ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ ପି ଆଦିକ  ମିଶ YVY0086074
ପ ୁ /1494526 52 94 1040ମେୁକଶ କମୁାର ସିଂ ପି େବୖଦନାଥ ପସାଦ ସିଂ JTV2552701
ୀ /1494527 44 94 1041ଆଭା ସିଂ ସା ମେୁକଶ କମୁାର ସିଂ JTV2552826

ପ ୁ /1494528 41 94 1042ଶା ି କମୁାର ସିଂ ପି ରୂପ ନାରାୟଣ ସିଂ JTV2552719
ୀ /1494529 19 94 1043ଅକୃତୀ ସିଂ ପି ମେୁକଶ କମୁାର ସିଂ YVY1262658
ୀ /1504530 50 94 1044ସଚିୁତା ସାହାଣୀ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହାଣୀ JTV1577808

ପ ୁ /1524531 59 94 1045ଶ ଷର୍ଣ େବାଇତି ପି ଶକୁେଦବ େବାଇତି YVY0085670
ୀ /1524532 50 94 1046ଜୟ ୀ େବାଇତି ସା ଶ ଷର୍ ଣ େବାଇତି YVY0540500
ୀ /1524533 29 94 1047ଜୟସିତା େବାଇତି ପି ଶ ଷର୍ ଣ େବାଇତି YVY0540518
ୀ /1524534 32 94 1048େମୗମିତା ଦାସ ମହାପାତ ପି ଅଜିଲ କମୁାର ଦାସ ମହାପାତ YVY0085647

ପ ୁ /1524535 71 94 1049ହେରକୃ  ମଲିକ ପି ଭୀମେସନ ମଲିକ YVY0085654
ୀ /1524536 66 94 1050େରଣବୁାଳା ମଲିକ ସା ହେରକୃ  ମଲିକ YVY0085662

ପ ୁ /1524537 34 94 1051େପମଜିତ ମାରା ି ପି େଯାେସଫ ମାରା ି YVY0813816
ପ ୁ /1524538 70 94 1052ଧେନଶର ପରିଡା ପି ବୃ ାବନ ପରିଡା JTV1577816
ୀ /1524539 65 94 1053ଶା ିଲତା ପରିଡା ସା ଧେନଶର ପରିଡା JTV1577824

ପ ୁ /1524540 39 94 1054ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପରିଡା ପି ଧେନଶର ପରିଡା JTV1577832
ପ ୁ /1524541 35 94 1055ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପରିଡା ପି ଧେନଶର ପରିଡା JTV2736734
ପ ୁ /1524542 50 94 1056ବଜ କିେଶାର ପ ୃ ି ପି ବାଉରୀବ ୁ ପ ୃ ି YVY0424283
ୀ /1524543 43 94 1057ବିଭାରାଣୀ ପ ୃ ି ସା ବଜ କିେଶାର ପ ୃ ି YVY0424275

ପ ୁ /1524544 58 94 1058ବହାନ  ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ YVY0707471
ୀ /1524545 41 94 1059େଦୗପଦୀ ସାହୁ ସା ବହାନ  ସାହୁ YVY0279166

ପ ୁ /1534546 50 94 1060ସ ିବ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ JTV1577915
ପ ୁ /1544547 62 94 1061ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାକଳୁାନ  ନାୟକ JTV1577949
ୀ /1544548 58 94 1062ଅନୁରାଧା ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ JTV1577956
ୀ /1554549 71 94 1063ଶମିର୍ ା ଧଳ ସା ଶତୃଘନ ଧଳ JTV1577980

ପ ୁ /1554550 45 94 1064ଜେନଜୟ ଧଳ ପି ଶତୃଘନ୍ ଧଳ JTV1578004
ୀ /1554551 40 94 1065ସାଗରିକା ଧଳ ସା ଜେନଜୟ ଧଳ JTV1577998

ପ ୁ /1554552 58 94 1066ନେଗନ କମୁାର ସତୂାର ପି ଭଗବାନ ସତୂାର JTV2551968
ୀ /1554553 52 94 1067ଅନିମା ପଭା ସତୂାର ସା ନେଗନ କମୁାର ସତୂାର JTV2551992

ପ ୁ /1564554 37 94 1068େଗୗରା  ପାଟଷାଣୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପାଟଷାଣୀ JTV1578020
ପ ୁ /1564555 31 94 1069ଗ ାଧର ପଧାନ ପି ରବୀ  ପଧାନ YVY0279174
ପ ୁ /1584556 37 94 1070ସେ ାଷ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଜିେତ  କମୁାର ପ ନାୟକ JTV1578095
ୀ /1594557 50 94 1071ସ ର୍ଲତା େବହୁରିଆ ସା ମେନାର ନ େବହୁରିଆ JTV1578111
ୀ /1604558 59 94 1072ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା ଅଜୁର୍ ନ ପଧାନ JTV1578145

ପ ୁ /1604559 50 94 1073ପକାଶ ଚ  ପଧାନ ପି ଅଜୁର୍ ନ ପଧାନ JTV1578129
ୀ /1604560 44 94 1074େପମଲତା ପଧାନ ସା ପକାଶ ଚ  ପଧାନ JTV1578137

ପ ୁ /1614561 45 94 1075ରାେଜଶ ପଧାନ ପି ୰ରାମଚ  ପଧାନ YVY1297944
ପ ୁ /1614562 39 94 1076ସେୁରଶ ପଧାନ ପି ୰ରାମଚ  ପଧାନ YVY1298439
ପ ୁ /1614563 73 94 1077ଚକଧର ସାଇଁ ପି ଇଶର ଚ  ସାଇଁ JTV1578152
ୀ /1614564 68 94 1078କ ନା ସ ୁ ରୀ ସାଇଁ ସା ଚକଧର ସାଇଁ JTV1578160
ୀ /1614565 41 94 1079ପଜ୍ଞାସୀତା ସାଇଁ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ସାଇଁ JTV2551984
ପ ୁ /1614566 41 94 1080ଭବାନୀ ଶ ର ସାଇଁ ପି ଚକଧର ସାଇଁ JTV1578178
ୀ /1634567 33 94 1081ନମିତା ଦାସ ସା ସଂଗାମ ଦାସ YVY0895284
ୀ /1634568 86 94 1082ନଳିନୀ େଦବୀ ସା କୃ ଚ  JTV1578202
ୀ /1634569 50 94 1083ସଚିୁତା ନାୟକ ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  ନାୟକ JTV1578194
ପ ୁ /1644570 45 94 1084ସକୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ଗଂଗାଧର ଦାସ YVY1112408
ୀ /1644571 40 94 1085ସସୀତା ଦାସ ସା ସକୁା  କମୁାର ଦାସ YVY1124460
ପ ୁ /1644572 63 94 1086ସପନ କମୁାର ଦ ପି େଦେବ  କମୁାର ଦ JTV1578210
ୀ /1644573 60 94 1087ଗୀତା ଳୀ ଦ ସା ସପନ କମୁାର ଦ JTV1578228
ୀ /1654574 59 94 1088ଶା ିଲତା ପଶାୟତ ସା ପବିତ କମୁାର ପଶାୟତ JTV1578244
ପ ୁ /1654575 54 94 1089ପବିତ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ବିଳାଶ କମୁାର ପଶାୟତ JTV1578251
ୀ /1664576 34 94 1090ସାଗତିକା େଦବତା ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର ସାହୁ YVY0279190
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ୀ /1664577 31 94 1091ଉପାସନା କଅଁୁର ପି ପିତବାସ କଅୁଁର YVY0540658
ୀ /1664578 37 94 1092ହିରନମୟୀ ମହାପାତ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ମହାପାତ YVY0813790

ପ ୁ /1664579 76 94 1093ନବ କିେଶାର ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ YVY0540534
ୀ /1664580 65 94 1094ସମୁନା ସାହୁ ସା ନବ କିେଶାର ସାହୁ YVY0540526
ୀ /1664581 65 94 1095ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ନକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ YVY0279182

ପ ୁ /1664582 54 94 1096େଦବାନ  ସାହୁ ପି ରସାନ  ସାହୁ YVY0540542
ପ ୁ /1664583 47 94 1097ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ନବ କିେଶାର ସାହୁ YVY0540666
ପ ୁ /1664584 68 94 1098ନକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଭାଗବତ ସାହୁ JTV1578285
ୀ /1664585 42 94 1099ସରିତା ସାହୁ ପି ନକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV1578293

ପ ୁ /1664586 41 94 1100ନିମର୍ଳ କମୁାର ସାହୁ ପି ନକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV1578269
ପ ୁ /1664587 40 94 1101ନିଖିଳ କମୁାର ସାହୁ ପି ନକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV1578277
ପ ୁ /1664588 50 94 1102ଅଖଯ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାମ ଚଂଦ ସାଇଁ YVY1112424
ୀ /1664589 41 94 1103କବିତା ସାଇଁ ସା ଅଖଯ କମୁାର ସାଇଁ YVY1112432
ୀ /1664590 21 94 1104ସଶୁୀ ସଭୁସୀତା ସାଇଁ ପି ଅଖଯ କମୁାର ସାଇଁ YVY1112531
ୀ /1674591 72 94 1105ଚାରୁଲତା େହାତା ସା ବିନୟ ଭୂଷଣ େହାତା OR/06/043/480939

ପ ୁ /1674592 53 94 1106ବିଜୟ େହାତା ପି ଭା ର ଚ  େହାତା JTV1578434
ପ ୁ /1674593 50 94 1107ବିକାଶ େହାତା ପି ବିନୟ ଭୂଷଣ େହାତା OR/06/043/458566
ପ ୁ /1674594 44 94 1108ରାେକଶ େହାତା ପି ବିନୟ ଭୂଷଣ େହାତା JTV1621804
ୀ /1674595 23 94 1109ଗାୟତୀ େହାତା ପି ବିଜୟ କମୁାର େହାତା YVY1167964
ୀ /1674596 49 94 1110ନିେବଦିତା ପ ା ସା ବିକାଶ େହାତା YVY1264696

ପ ୁ /1684597 59 94 1111କିେଶାର କମୁାର ଦାସ ପି ଧବୃଚରଣ ଦାସ JTV1578442
ୀ /1694598 65 94 1112ସନିୁତା ସାମ ରାୟ ସା ଅକ୍ଷୟ ସାମ ରାୟ YVY0813808

ପ ୁ /1704599 50 94 1113ସ ାମଜିତ ନାଥ ପି ବଟକୃ  ନାଥ JTV1578533
ପ ୁ /1704600 42 94 1114ବିଶଜିତ୍ ନାଥ ପି ବଟକୃ  ନାଥ JTV1578541
ପ ୁ /1714601 70 94 1115ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ସାଇଁ JTV1578574
ୀ /1724602 42 94 1116ଫରଜାନା ଅଫେରାଜ ସା ମ ୁ ାକ ଖଁ YVY0845727

ପ ୁ /1724603 42 94 1117ମହ ଦ ନଜରୁଲ ଅଖତର ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ୱାହାବ YVY0845719
ପ ୁ /1724604 46 94 1118ମହ ଦ ତନୱିର ଅଖତର ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ୱାହାବ YVY0845743
ୀ /1724605 38 94 1119ମେହଲକା େବଗମୁ ସା ମହ ଦ ଅଖତାର YVY1019926
ୀ /1724606 66 94 1120ଖାତୁନ ନିଶା ବିବି ସା ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ୱାହାବ YVY0845693

ପ ୁ /1724607 40 94 1121କଂୁଜ ବିହାରୀ ଦାସ ପି ଉେପ  ନାଥ ଦାସ JTV2553030
ୀ /1724608 45 94 1122େସବତୀ େହମମ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ମାଝୀ YVY0845578
ୀ /1724609 74 94 1123ଲକ୍ଷା ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ପରୁୁେଷାତମ ଲାଲ ଝୁନଝୁନୱାଲା YVY0184275

ପ ୁ /1724610 79 94 1124ପରୁୁେଶା ମ ଲାଳ ଝୁନ୍ଝୁନାଲା ପି େଗାପିରାମ ଝୁନ୍ଝୁନାଲା JTV2552941
ପ ୁ /1724611 49 94 1125ଜିେତ  ଝୁନ୍ଝୁନାଲା ପି ପରୁୁେଶା ମ ଝୁନ୍ଝୁନାଲା JTV2552891
ୀ /1724612 46 94 1126ସବିତା ଝୁନ୍ଝୁନାଲା ସା ଜିେତ  ଝୁନ୍ଝୁନାଲା JTV2553568

ପ ୁ /1724613 31 94 1127ଅମନ କାକର ପି ପ ଜ କାକର YVY0279216
ପ ୁ /1724614 56 94 1128ବିର  ିନାରାୟଣ ମାଝୀ ପି ଧାଳ ମାଝୀ YVY0845594
ପ ୁ /1724615 52 94 1129ତୁଶାର ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି JTV2552875
ୀ /1724616 78 94 1130ଅନନ୍ପଣୃର୍ା ପରିଡା ସା ପଫଲୁ ଚ  ପରିଡା YVY0392332

ପ ୁ /1724617 73 94 1131ସନତ କମୁାର ପରିଡା ପି ପଫଲୁ ଚ  ପରିଡା YVY0392340
ୀ /1724618 45 94 1132ସଶୁୀଳା ପରିଡା ସା ପଫଲୁ ଚ  ପରିଡା YVY0392357
ୀ /1724619 70 94 1133ରୁକଣୁୀ ପେଟଲ ସା ପରୁୁେଶା ମ ପେଟଲ JTV1578657

ପ ୁ /1724620 66 94 1134ଅମତୃ ଲାଲ ପେଟଲ ପି େଦବଜି ଭାଇ ପେଟଲ YVY0846774
ପ ୁ /1724621 65 94 1135େଦବଜୀ ପେଟଲ ପି ମଲୁଜୀ ପେଟଲ YVY0814897
ପ ୁ /1724622 62 94 1136ବାବୁଲାଲ ପେଟଲ ପି େଦବଜୀ ପେଟଲ JTV1578665
ୀ /1724623 60 94 1137ଅମିତା ପେଟଲ ସା ଅମତୃ ଲାଲ ପେଟଲ YVY0846766
ୀ /1724624 60 94 1138ଚ ାେବନ ପେଟଲ ସା େଦବଜୀ ପେଟଲ YVY0843201
ୀ /1724625 59 94 1139ପଭାରତୀ ପେଟଲ ସା ବାବୁଲାଲ ପେଟଲ JTV1578673
ୀ /1724626 48 94 1140ଦୁଗର୍ା ପେଟଲ ପି ମାଧବଜୀ ପେଟଲ JTV2552800
ପ ୁ /1724627 48 94 1141ମେୁକଶ ପେଟଲ ପି ପରୁୁେଷା ମ ପେଟଲ OR/06/043/071009
ପ ୁ /1724628 46 94 1142ଜିେତ  ପେଟଲ ପି କା ିଲାଲ ପେଟଲ JTV1578608
ୀ /1724629 44 94 1143ରସିଳା ପେଟଲ ସା ଜିେତ  ପେଟଲ JTV1578616
ପ ୁ /1724630 43 94 1144ରାେଜଶ ପେଟଲ ପି ପରୁୁେଷା ମ ପେଟଲ JTV1578681
ପ ୁ /1724631 41 94 1145ରାେଜଶ ପେଟଲ ପି େଦବଜୀ ପେଟଲ YVY0814889
ୀ /1724632 41 94 1146େହମଲତା ପେଟଲ ସା ରାେଜଶ ପେଟଲ JTV1578624
ପ ୁ /1724633 41 94 1147ଶ ର ପେଟଲ ପି କା ିଲାଲ ପେଟଲ JTV2553048
ୀ /1724634 41 94 1148ପିୟା ପେଟଲ ସା ଶ ର ପେଟଲ JTV2552727
ୀ /1724635 39 94 1149େଜଯ୍ାଷନ୍ା ପେଟଲ ସା ରାେଜଶ ପେଟଲ YVY0843193
ୀ /1724636 39 94 1150େଜଯ୍ାସନ୍ା ପେଟଲ ସା ରାେଜଶ ପେଟଲ YVY0845636
ୀ /1724637 39 94 1151ଗୀତା ପେଟଲ ପି ଅମତୃଲାଲ ପେଟଲ JTV1578632
ୀ /1724638 39 94 1152ଶୀତଳ ପେଟଲ ପି ବାବୁଲାଲ ପେଟଲ JTV1578582
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ୀ /1724639 38 94 1153ପିତୀ ପେଟଲ ସା ଇଶର ପେଟଲ JTV2552685
ପ ୁ /1724640 38 94 1154ଇଶର ପେଟଲ ପି କା ିଲାଲ ପେଟଲ JTV2551976
ୀ /1724641 37 94 1155ମୀନାକ୍ଷୀ ପେଟଲ ସା େଗୗତମ ପେଟଲ YVY0843185
ୀ /1724642 37 94 1156ସାତୀ ପେଟଲ ପି ବାବୁଲାଲ ପେଟଲ JTV2551950

ପ ୁ /1724643 37 94 1157ଭାେବଶ ପେଟଲ ପି ବାବୁଲାଲ ପେଟଲ JTV1578699
ପ ୁ /1724644 36 94 1158େଗୗତମ ପେଟଲ ପି େଦବଜୀ ପେଟଲ YVY0814871
ପ ୁ /1724645 34 94 1159ଦିପକ ପେଟଲ ପି ଅମତୃ ଲାଲ ପେଟଲ YVY0205047
ପ ୁ /1724646 34 94 1160ବିଶାଲ ପେଟଲ ପି ହିରାଲାଲ ପେଟଲ YVY0540690
ୀ /1724647 34 94 1161ମମତା ପେଟଲ ସା ମେନାଜ ପେଟଲ YVY0540773

ପ ୁ /1724648 34 94 1162ମେନାଜ ପେଟଲ ପି ଭରତ ପେଟଲ YVY0540674
ୀ /1724649 34 94 1163ମିନଲ ପେଟଲ ସା ଦୀପକ ପେଟଲ YVY0846758
ୀ /1724650 33 94 1164ଅଳକା ପେଟଲ ପି ବାବୁଲାଲ ପେଟଲ JTV2552818

ପ ୁ /1724651 33 94 1165ମକୁୁ  ପେଟଲ ପି ରେମଶ ପେଟଲ YVY0184267
ପ ୁ /1724652 32 94 1166ଉ ମ ପେଟଲ ପି ଭରତ ପେଟଲ YVY0540682
ପ ୁ /1724653 32 94 1167େକୖଳାସ ପେଟଲ ପି ଜୟ ି ଲାଲ ପେଟଲ YVY0184218
ୀ /1724654 32 94 1168େସନ୍ହା ପେଟଲ ପି ବାବୁଲାଲ ପେଟଲ JTV2552032

ପ ୁ /1724655 28 94 1169ମିେତସ ପେଟଲ ପି ବାବୁଲାଲ ପେଟଲ YVY0720235
ପ ୁ /1724656 28 94 1170ଅୟଶକା  ପତି ପି େଦେବ  କମୁାର ପତି YVY0743500
ପ ୁ /1724657 37 94 1171ପିୟଦଶ ିର୍ ଆଦିତଯ୍ ପ ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ଚରଣ ପ ନାୟକ JTV2552883
ୀ /1724658 33 94 1172ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଆଦଯ୍ାଶା ପ ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ଚରଣ ପ ନାୟକ JTV2552867

ପ ୁ /1724659 57 94 1173ନୟନ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ହାଡିବ ୁ ପ ୃ ି YVY0392381
ୀ /1724660 47 94 1174ବନେଜଯ୍ା ନ୍ ପ ୃ ି ସା ନୟନ କମୁାର ପ ୃ ି YVY0392373
ୀ /1724661 29 94 1175େଲାପାମଦୁା ପ ୃ ି ପି ନୟନ କମୁାର ପ ୃ ି YVY0392365
ୀ /1724662 43 94 1176ସଂଘମିତା ରାୟ ପି ଅଜୟ କମୁାର ରାୟ JTV2552453

ପ ୁ /1724663 72 94 1177େଗୗରା  ଚରଣ ରାଉତ ପି ନିଶାମଣି ରାଉତ YVY0279208
ୀ /1724664 63 94 1178ବାସ ି ରାଉତ ସା େଗାରା  ଚରଣ ରାଉତ YVY0829788
ୀ /1724665 39 94 1179ଅଲିଭା ରାଉତରାୟ ପି େଗାରା  ଚରଣ ରାଉତ YVY0829770

ପ ୁ /1724666 38 94 1180ଅକର୍  ପସନ ରାଉତରାୟ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ରାଉତ YVY0829796
ପ ୁ /1724667 56 94 1181ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିବଂଧ ୁସାହୁ YVY1218932
ୀ /1724668 46 94 1182ସତଯ୍ଭାମା ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ YVY1218221

ପ ୁ /1724669 28 94 1183ର ନ କମୁାର ସାହୂ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୂ YVY1218239
ପ ୁ /1724670 27 94 1184ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YVY1218049
ପ ୁ /1724671 78 94 1185ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ୱାହାବ ପି ମହ ଦ ଅବଦୁଲ ସତାର YVY0845677
ପ ୁ /1734672 79 94 1186ବଟକୃ  ନାଥ ପି ସଲୁଭ ଚ  ନାଥ JTV1578715
ୀ /1734673 45 94 1187ଅପିର୍ତା ନାଥ ପି ବଟକୃ  ନାଥ JTV1578707

ପ ୁ /1744674 64 94 1188ମକର ସାହୁ ପି ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ JTV1578723
ୀ /1744675 54 94 1189ର ିତା ସାହୁ ସା ମକର ସାହୁ JTV1578731

ପ ୁ /1764676 56 94 1190େଲାକନାଥ ମହା ି ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ମହା ି JTV1578764
ପ ୁ /1774677 59 94 1191ନୀଳକ  େସଠୀ ପି ଅଜୁର୍ ନ େସଠୀ JTV1578772
ୀ /1774678 55 94 1192ଶା ିଲତା େସଠୀ ସା ନୀଳକ  େସଠୀ JTV1578780

ପ ୁ /1784679 51 94 1193ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ ପି ମିଛୁ ଚରଣ ବାରିକ JTV1578806
ପ ୁ /1784680 50 94 1194ଦିଲିପ କମୁାର ବାରିକ ପି ମିଛୁ ଚରଣ ବାରିକ JTV1578798
ୀ /1784681 43 94 1195ଗାୟତୀ ବାରିକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ JTV1578814
ୀ /1784682 45 94 1196ସୀତା େବେହରା ସା ପଭାତ କମୁାର େବେହରା YVY0279224
ୀ /1794683 66 94 1197ବୃକ୍ଷଲତା ପାଇଟାଳ ସା ନାରାୟଣ ପାଇଟାଳ JTV1578822
ୀ /1794684 40 94 1198ନିେବଦିତା ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV1578830

ପ ୁ /1804685 74 94 1199ରବି  ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଗଣୁନିଧି ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1622919
ୀ /1804686 67 94 1200ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରବି ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1578848

ପ ୁ /1804687 41 94 1201ଆଶଷି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରବି  ନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1578855
ୀ /1814688 63 94 1202େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି JTV1578863
ୀ /1814689 26 94 1203ଅନନଯ୍ା ଦାସ ପି ରେମଶ କମୁାର ଦାସ YVY1112523
ୀ /1814690 24 94 1204ଆୟାସ ଦାସ ପି ରେମଶ କମୁାର ଦାସ YVY1112598
ୀ /1814691 56 94 1205ର ୀତା ମହା ୀ ସା ରେମଶ କମୁାର ଦାସ YVY1112515
ପ ୁ /1814692 64 94 1206ପଦି  କମୁାର ମହା ି ପି ନେର  ମହା ି JTV1578889
ପ ୁ /1824693 54 94 1207କାଶନିାଥ େବେହରା ପି ଗରୁୁଚରଣ େବେହରା JTV1578921
ପ ୁ /1834694 50 94 1208େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ JTV1578939
ପ ୁ /1844695 52 94 1209ଶୀଧର ମହାପାତ ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହାପାତ JTV1578947
ପ ୁ /1854696 61 94 1210ଚି ର ନ େବେହରା ପି ପିତାମର େବେହରା JTV1578954
ୀ /1854697 44 94 1211େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ସାମଲ ପି ଚ ମଣୀ ସାମଲ JTV1578962
ପ ୁ /1864698 76 94 1212ଚ ମଣୀ ସାମଲ ପି ଶ ରଷର୍ଣ ସାମଲ JTV1579028
ପ ୁ /1864699 42 94 1213ସମେର  ସାମଲ ପି ଚ ମଣୀ ସାମଲ JTV1579010
ପ ୁ /1874700 75 94 1214ଅରକ୍ଷିତ ଚରଣ େସନାପତି ପି ଭମରବର େସନାପତି JTV1579036
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ପ ୁ /1874701 52 94 1215ଅରୁଣ େସନାପତି ପି ଅରକି୍ଷତ ଚରଣ େସନାପତି JTV1579051
ପ ୁ /1874702 50 94 1216ଅେଶାକ କମୁାର େସନାପତି ପି ଅରକି୍ଷତ ଚରଣ େସନାପତି YVY1247212
ୀ /1874703 48 94 1217ପ ୁ ା ପଭା େସନାପତି ସା ଅେଶାକ କମୁାର େସନାପତି YVY1246958
ୀ /1874704 48 94 1218ସତଯ୍ପିୟ େସନାପତି ସା ଅରୁଣ େସନାପତି JTV1579069

ପ ୁ /1874705 20 94 1219ଆଶଷି କମୁାର େସନାପତି ପି ଅେଶାକ କମୁାର େସନାପତି େସନାପ YVY1231273
ୀ /1884706 42 94 1220ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ପି ମଥରୁୀ ମହା ି YVY0965186

ପ ୁ /1884707 56 94 1221କା ିର୍କ ଚ  ନାୟକ ପି ଶକୁଟିୁ େଦବୀ ନାୟକ JTV1579085
ୀ /1884708 49 94 1222ଶଶେିରଖା ନାୟକ ସା କା ିର୍କ ଚ  ନାୟକ JTV1579077

ପ ୁ /1884709 27 94 1223ରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି କାତିର୍କ ଚଦ ନାୟକ YVY1185156
ପ ୁ /1884710 24 94 1224ଅମିତ ନାୟକ ପି କାତିର୍କ ଚଦ ନାୟକ YVY1185172
ପ ୁ /1894711 48 94 1225ବିନାୟକ ଭାରତୀ ପି ନୀର ନ ଭାରତୀ JTV1579093
ୀ /1894712 37 94 1226ଅନୁପମା ଗିରି ସା ବିନାୟକ ଭାରତୀ YVY0392399
ୀ /1904713 55 94 1227କଲଯ୍ାଣୀ େବହୁରା ପି ଗ ାଧର େବହୁରା YVY0279265
ୀ /1904714 66 94 1228ରୁକଣୀ େବହୁରାୟ ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ YVY0279240

ପ ୁ /1904715 37 94 1229ସମୀର ବିଶାଳ ପି ସଦାନ  ବିଶାଳ YVY0085746
ପ ୁ /1904716 82 94 1230ନିକଂଜ କିେଶାର ଦାସ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ OR/06/044/441104
ୀ /1904717 71 94 1231ଗତି ଦାସ ସା ନିକଂୁଜ କିେଶାର ଦାସ OR/06/044/402798
ୀ /1904718 31 94 1232ପିୟ ା ଦାସ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ YVY0279257

ପ ୁ /1904719 61 94 1233ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି ବନମାଳୀ େଜନା YVY0184283
ୀ /1904720 51 94 1234ସଂଯକୁ୍ତା େଜନା ସା ସେରାଜ କମୁାର େଜନା YVY0184226

ପ ୁ /1904721 32 94 1235େସୗରଭ କମୁାର େଜନା ପି ସେରାଜ କମୁାର େଜନା YVY0184234
ୀ /1904722 28 94 1236େସାନାଲି େଜନା ପି ସେରାଜ କମୁାର େଜନା YVY0688564

ପ ୁ /1914723 45 94 1237ସାଇରାମ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ YVY0279232
ପ ୁ /1924724 52 94 1238େକୖଳାସ ଗଉଡ ପି ବୁ ିଆ ଗଉଡ JTV2553121
ୀ /1924725 50 94 1239ବବିତା ଗଉଡ ସା େକୖଳାସ ଗଉଡ JTV2553071
ୀ /1934726 39 94 1240ସଦିୁ ା ରାୟ ସା ମାନେବଶ ରାୟ JTV1579119

ପ ୁ /1944727 52 94 1241ଗିରିଜା ପସାଦ ବାରିକ ପି ଗ ବର୍  ଚରଣ ବାରିକ YVY1114222
ୀ /1944728 47 94 1242ସଚୁାରୁହାସିନୀ ବାରିକ ସା ଗିରିଜା ପସାଦ ବାରିକ YVY1114289

ପ ୁ /1944729 21 94 1243ଆଶେୁତାଷ ବାରିକ ପି ଗିରିଜା ପସାଦ ବାରିକ YVY1133123
ୀ /1944730 59 94 1244ସ କୁ୍ତା ବିଶାଳ ସା ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ବିଶାଳ JTV1579135

ପ ୁ /1944731 34 94 1245େଦବାଶଷି ବିଶାଳ ପି ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ବିଶାଳ JTV2553097
ୀ /1944732 27 94 1246ସଜୁାତା ସାଇଁ ସା େଦବାସିସ ବିସ୍ଵାଲ YVY1185123
ୀ /1974733 46 94 1247ରାଜଶୀ ମହା ୀ ସା େଦବାସିସ ମହା ୀ YVY1298421

ପ ୁ /PLOT NO 34734 35 94 1248ପଶା  କମୁାର ମଲିକ ପି ବସ  କମୁାର ମଲିକ JTV2737427
ପ ୁ /3794735 37 94 1249ସତଯ୍ାନ  ସାହୁ ପି ନରହରି ସାହୁ YVY1059914
ୀ /7774736 45 94 1250ଅନିତା ପାତ ସା ପେରଶ କମୁାର ନାୟକ YVY1157387

ପ ୁ /Plot No 14737 28 94 1251ସୟଂଗଜୀତ ପଟନାୟକ ପି ଅନିଲ କମୁାର ପଟନାୟକ YVY0534990
ପ ୁ /Plot no.14738 24 94 1252େସୗରଭ କମୁାର ଦାସ ପି ଉେପ  କମୁାର ଦାସ YVY1019934
ପ ୁ /3320(P)4739 34 94 1253ପାଥର୍  ସାରଥୀ ମହାପାତ ପି ନାରାୟଣ ମହାପାତ YVY0085548
ପ ୁ /Plot No-4740 37 94 1254ଉମାଶ ର ସାଇଁ ପି ଚକଧର ସାଇଁ JTV1578186
ପ ୁ /Plot No 54741 28 94 1255ଆଯର୍ବତ ଆଚାଯର୍ ପି େକୖଳାସ ନାଥ ଆଚାଯର୍ YVY1282433
ପ ୁ /Plot No-4742 19 94 1256ଶାଶତ ମହା ି ପି ସେରାଜକା  େମାହ ି YVY1284553
ପ ୁ /Plot no-14743 48 94 1257ଅତନୁ ଦାସ ପି ଲାେଥ ଅମର ଦାସ YVY1311414
ୀ /224744 19 94 1258ଗାୟତୀ ମହା ି ପି ବିେବକାନ  ମହା ି YVY1315183

ପ ୁ /614745 19 94 1259ବିଶାଲ ଖଂେଡୖ ପି ବିଜୟ େକତନ ଖଂେଡୖ YVY1325125
ୀ /534746 31 94 1260ନିଲି ା ନିର ନା େଲ ା ପି ସଂଜୟ କମୁାର େଲ ା YVY1332279
ୀ /154747 18 94 1261ସ୍ଵାସତୀ େବେହରା ପି ରୀତୂପ ୁ ର୍ା େବେହରା YVY1335157
ୀ /3044748 29 94 1262େଜଯ୍ାତି ରୂପା ପାଣିଗାହି ସା େସୗରଵ ପ ା YVY1337518
ୀ /PLOT NO 54749 58 94 1263କିେଶାରୀ ମଣୀ ପତି ସା ଶୀକା  ଚରଣ ପତି YVY1350214
ପ ୁ /Plot no 24750 18 94 1264ସମିୁତ ଦାସ ସିଟୁନ ପି ଦିେନଶ କମୁାର ଦାସ YVY1350602
ୀ /1434751 39 94 1265ସିତା ସାଇଁ ସା ଅମେରଶ ସାଇଁ YVY1352178
ୀ /344752 20 94 1266ପାଚୀ ମିଶ ପି ଚ କା  ମିଶ YVY1352202
ପ ୁ /1114753 24 94 1267କାପି  ନାରାୟଣ ଭୂୟଁା ପି ଶବି ନାରାୟଣ ଭୂୟଁା YVY1352335
ୀ /1034754 21 94 1268େରାଜାଲିନ ସାହୁ ପି ନିହାର ର ନ ସାହୁ YVY1363399
ପ ୁ /.4755 33 95 1େଶାଭନ ମିଶ ମିଶ ପି ରଜନୀ କା  ମିଶ YVY0821504
ପ ୁ /.4756 46 95 2ରାେଜଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ YVY0821470
ପ ୁ /004757 41 95 3ନିଗମାନ  ତିପାଠୀ ପି ଦୟାନ  ତିପାଠୀ YVY1034313
ପ ୁ /014758 47 95 4ରତିକା  ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0983908
ପ ୁ /14759 74 95 5ଶରତ ଚ  ବିଶାଳ ପି ମକୁ  ବିଶାଳ JTV2541464
ୀ /14760 59 95 6ପଭାତ ନଳୀନି ବିଶାଳ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଲ ା OR/06/043/054741
ପ ୁ /14761 50 95 7କିେଶାର ବିଶାଳ ପି ରଘନୁାଥ ବିଶାଳ JTV2542306
ପ ୁ /14762 58 95 8ପକାଶ ଚା  େଜୖନ ପି ବିଜୟ ସିଂହ େଜୖନ YVY0530147
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ୀ /14763 56 95 9େରଣକୁା େଦବି େଜୖନ ସା ପକାଶ ଚ  େଜୖନ YVY0530154
ୀ /14764 34 95 10ମିନା େଜୖନ ପି ପକାଶ ଚ  େଜୖନ YVY0530162
ୀ /14765 34 95 11ମିନାକି୍ଷ େଜୖନ ପି ପକାଶ ଚ  େଜୖନ YVY0530170

ପ ୁ /14766 87 95 12କାଳ ୀ େଜନା ପି ମାଧ େଜନା YVY0530188
ପ ୁ /14767 54 95 13େହମ  କମୁାର େଜନା ପି କାଳ ୀ େଜନା YVY0530345
ୀ /14768 47 95 14କ ନା ମ ରୀ େଜନା ସା େହମ  କମୁାର େଜନା YVY0530378

ପ ୁ /14769 61 95 15ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଲ ା ପି େଗାଲଖ ଚ  େଲ ା OR/06/043/054740
ପ ୁ /14770 35 95 16େଗୗତମ େଲ ା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଲ ା JTV2562130
ପ ୁ /14771 85 95 17ପଦନାଭ ମିଶ ପି ବଂଶୀଧର ମିଶ JTV2726347
ୀ /14772 79 95 18ମ ଲୁତା ମିଶ ସା ପଦନାଭ ମିଶ JTV2726354
ୀ /14773 59 95 19ନମିତା ମିଶ ସା ଶଶୀକା  ମିଶ YVY0568980

ପ ୁ /14774 51 95 20ପେମାଦ କମୁାର ମିଶ ପି ପଦନାଭ ମିଶ JTV2726289
ୀ /14775 50 95 21ମ ଶୁୀ ମିଶ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମିଶ JTV2726297

ପ ୁ /14776 29 95 22ଅନୁରାଗ ମିଶ ପି ଶଶୀକା  ମିଶ YVY0530360
ପ ୁ /14777 33 95 23ସାରଦା ପସନନ୍  ନାୟକ ପି ଇଶର ଚ  ନାୟକ JTV2542280
ପ ୁ /14778 62 95 24ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପ ୃ ି ପି କୃ ଚ  ପ ୃ ି YVY0079905
ପ ୁ /14779 59 95 25ବିଧ ୁଭୁଷଣ ପ ୃ ି ପି କୃ ଚ  ପ ୃ ି YVY0079889
ୀ /14780 56 95 26ମ ବୁାଳା ପ ୃ ି ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ ୃ ି YVY0079913
ୀ /14781 51 95 27ତିେଳା ମା ପ ୃ ି ସା ବଧଭୁୁଷଣ ପ ୃ ି YVY0079897
ୀ /14782 48 95 28ମ ଲୁତା ପ ୃ ି ସା ବିମେଳ ୁ ପ ୃ ି YVY0079939
ୀ /14783 29 95 29ଚିନୟୀ ପ ୃ ି ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପ ୃ ି YVY0568972
ୀ /14784 27 95 30ତନୟୀ ପ ୃ ି ପି ବିଧ ୁଭୂଷଣ ପ ୃ ି YVY0689703

ପ ୁ /14785 27 95 31ଚ ନ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ପ ୃ ି YVY0689711
ପ ୁ /14786 65 95 32ହେରକୃ  ରଣା ପି ଜଗବ ୁ ରଣା JTV2688612
ୀ /14787 61 95 33ଟୁନି ରଣା ସା ହେରକୃ  ରଣା JTV2688620

ପ ୁ /14788 33 95 34ଦିପକ କମୁାର ରଣା ପି ହେରକୃ  ରଣା JTV2688588
ୀ /14789 41 95 35ରଶୀପଭା ସାହୁ ସା ରତିକା ୍ ସାହୁ YVY0333211
ୀ /14790 55 95 36ପଭାସିନୀ ସାହୁ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ JTV1497486

ପ ୁ /14791 50 95 37ଦିବାକର ସଂଖଆୁ ପି ହରିବ ୁ ସଂଖଆୁ JTV2688117
ୀ /14792 41 95 38ଅନୂସୟା ସଂଖଆୁ ସା ଦିବାକର ସଂଖଆୁ JTV2688109
ୀ /14793 61 95 39େରଣକୁା ବାଳା ସାଇଁ ସା ସତଯ୍ାନ  ସାଇଁ JTV1529726
ୀ /14794 41 95 40ସରିତା ସାଇଁ ପି ସତଯ୍ାନ  ସାଇଁ JTV1530328
ୀ /14795 38 95 41ସସିତା ସାଇଁ ପି ସତଯ୍ାନ  ସାଇଁ JTV1576719

ପ ୁ /024796 58 95 42ଦୁଗର୍ାପସାଦ ପାହାରି ପି ସେ ାଷ ପାହାରି YVY1218742
ପ ୁ /24797 43 95 43ରଶ ିର ନ େଜନା ପି ରେମଶ େଜନା JTV2688273
ୀ /24798 59 95 44ସ ଯ୍ା କାନୁନେଗା ସା ରବି  କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0706119
ୀ /24799 53 95 45ସମୁୀତା ପହରୀ ସା ଦୁଗର୍ା ପଦ ପହରୀ YVY1218775
ୀ /24800 32 95 46ସଂଗୀତା ପହରୀ ସା ଅ ର୍ବ ପହରୀ YVY1218767
ୀ /24801 39 95 47ସାଗତିକା ପରିଜା ସା ଅଶଷି ପ ନାୟକ YVY0079962
ୀ /24802 38 95 48ସେ ାଷିନି ପ ନାୟକ ସା ସତୀଷ ପ ନାୟକ YVY0079970

ପ ୁ /24803 29 95 49ଶବିାନ  ପ ନାୟକ ପି ରବୀ  କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0689729
ୀ /24804 85 95 50େପମଲତା ପ ନାୟକ ସା ଶରିୀଷ ଚ  ପ ନାୟକ YVY0079988
ୀ /24805 72 95 51ସେରାଜିନୀ ପ ନାୟକ ସା ସେୁରଶ ଚ  ପ ନାୟକ JTV1717792

ପ ୁ /24806 62 95 52ରବି  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େଗାପବ ୁ ପ ନାୟକ YVY0706192
ପ ୁ /24807 44 95 53ଆଶଷି ପ ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ  ପ ନାୟକ JTV1717800
ପ ୁ /24808 41 95 54ଶତିଶ ପ ନାୟକ ପି ସେୁଭଶ ଚ  ପ ନାୟକ JTV1717891
ପ ୁ /24809 34 95 55ଅ ର୍ବ ପହରୀ ପି ଦୁଗର୍ା ପଦ ପହରୀ YVY1218759
ପ ୁ /24810 42 95 56ମାନସ ଚ  ସାହୁ ପି ଜଳଧର ସାହୁ YVY0079954
ପ ୁ /24811 41 95 57ଆଶେୁତାଷ ସାଇଁ ପି େଗାେଲଖ ସାଇଁ JTV1682111
ପ ୁ /24812 38 95 58ଦିଗମର ସାଇଁ ପି ବନ ବିହାରୀ ସାଇଁ JTV2726586
ୀ /034813 32 95 59ସସୁଂଗିତା ସାହୂ ସା ଦି ୀ ପକାଶ ସାହୂ YVY1269224
ୀ /34814 70 95 60ପଣତୀ ଦ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦ OR/06/043/236066
ୀ /34815 40 95 61ଶଭୁା ଦ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦ JTV1641299
ପ ୁ /34816 62 95 62ରବି  କମୁାର େଜନା ପି ଅରକ୍ଷିତ େଜନା YVY0390948
ପ ୁ /34817 30 95 63ଅବିନାଶ େଜନା ପି ରବି  କମୁାର େଜନା YVY0390963
ପ ୁ /34818 59 95 64ନିର ନ ନାଏକ ପି ବିକମ ନାଏକ YVY0082131
ୀ /34819 49 95 65ମୀନା କମୁାରୀ ନାଏକ ସା ନିର ନ ନାଏକ YVY0082149
ୀ /34820 72 95 66େଗାେଲଖ ମଣି ନାୟକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ YVY0079996
ପ ୁ /34821 48 95 67ସାରଦାପସନନ୍ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ YVY0080002
ପ ୁ /34822 46 95 68ବରଦା ପସନନ୍ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ YVY0080010
ୀ /34823 43 95 69ସମିୁତା ନାୟକ ସା ସାରଦା ପସନନ୍ ନାୟକ YVY0848861
ପ ୁ /34824 42 95 70ଶବି ପସନନ୍ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ JTV1530104
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ୀ /34825 41 95 71ମ ାକିନୀ ନାୟକ ସା ଆେଲାକ ରଂଜନ ନାୟକ JTV2541555
ପ ୁ /34826 76 95 72ଦାେମାଦର ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୁ JTV2562122
ୀ /34827 70 95 73େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ଦାେମାଦର ସାହୁ YVY0706572

ପ ୁ /34828 54 95 74ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାହୁ YVY0689455
ପ ୁ /34829 52 95 75ବିଶପକାଶ ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ YVY0706606
ୀ /34830 51 95 76ସଶୁଳିାବାଳା ସାହୁ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0689737
ୀ /34831 48 95 77ସଲିଳା ବାଳା ସାହୁ ସା ବିଶପକାଶ ସାହୁ YVY0706333

ପ ୁ /34832 43 95 78େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ YVY0423384
ପ ୁ /34833 39 95 79ରଶି ପକାଶ ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ YVY0390955
ୀ /34834 27 95 80ସଂ ୀତା ସାହୁ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାସ ସାହୁ YVY0689430
ୀ /34835 27 95 81ଦୀପା ଳି ସାହୁ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ YVY0689448

ପ ୁ /34836 44 95 82ସତଯ୍ ପକାଶ ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ JTV1559954
ୀ /34837 36 95 83େଦବସିତା ସାମଲ ସା ଶବିପସନ୍ନ ନାୟକ YVY0779108
ୀ /44838 59 95 84ମ ଳୁା ଦାସ ସା ଜଗଦିଶ୍ ମହା JTV1655976
ୀ /44839 72 95 85ହୀରାମଣି କର ସା ସେୁରଶ କର OR/06/043/052023

ପ ୁ /44840 42 95 86େଦବାଶଷି କର ପି ସେୁରଶ ଚ  କର OR/06/043/052584
ପ ୁ /44841 71 95 87ପିତାମର େଲ ା ପି ନଟବର େଲ ା YVY0232850
ୀ /44842 62 95 88ମିନତି େଲ ା ସା ପିତାମର େଲ ା YVY0080036

ପ ୁ /44843 66 95 89ଜଗଦିଶ ମହା ି ପି ଉ ବ ଚରଣ ମହା ି JTV1655984
ପ ୁ /44844 65 95 90ମାଗନିୁ ଚରଣ ମହା ି ପି ଆକଲିୁ ଚରଣ ମହା ି YVY0080044
ୀ /44845 58 95 91ମଧମିୁତା ମହା ି ସା ମାଗନିୁ ଚରଣ ମହା ି OR/06/043/054814

ପ ୁ /44846 55 95 92ପଭାତ ମହା ି ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମହା ି OR/06/043/055302
ୀ /44847 49 95 93ରାଜଶୀ ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ପଭାତ ମହା ି JTV1530138
ୀ /44848 37 95 94ଅସିମା ମହା ି ପି ମାଗନିୁ ଚରଣ ମହା ି YVY0080051

ପ ୁ /44849 32 95 95ଆଶଷି ମହା ି ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ମହା ି YVY0689992
ପ ୁ /44850 43 95 96ଦେ ଶର ମହାପାତ ପି ଇଶର ଚ  ମହାପାତ YVY0530386
ୀ /44851 35 95 97ସପନ୍ାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଦେ ଶର ମହାପାତ YVY0530592

ପ ୁ /44852 60 95 98ମାଧବ ପାଳ ପି ଭିକାରି ପାଳ JTV1716364
ପ ୁ /44853 78 95 99ଜୟକୃ  ପାତ ପି ବନମାଳୀ ପାତ JTV2561850
ୀ /44854 68 95 100ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ପାତ ସା ଜୟକୃ  ପାତ YVY0080069

ପ ୁ /44855 44 95 101ସତଯ୍ଜିତ ପାତ ପି ଜୟକୃ  ପାତ YVY0080077
ୀ /44856 44 95 102ଲୁସିନା ପାତ ସା ସତଯ୍ଜିତ ପାତ YVY0082156
ୀ /44857 51 95 103ସଧୁା େସଠୀ ସା ଅସୀତ କମୁାର େସଠୀ YVY0534503
ୀ /44858 43 95 104ମମତା ବମର୍ା ସା େୟାେଗ  ନାଥ ବମର୍ା YVY0530584
ୀ /054859 25 95 105ଶଚୀ ଭରଦ୍ଵାଜ ପି ଅେଶାକ ପିୟଦସର୍ୀ YVY1141936

ପ ୁ /054860 72 95 106ରଜନୀ କା  ମିଶ ପି ମଦନେମାହନ ମିଶ YVY0821496
ୀ /054861 41 95 107େସୗମଯ୍ା ମିଶ ପି ରଜନୀ କା  ମିଶ YVY0816876

ପ ୁ /54862 67 95 108ऋिषकेश बेहेरा ପି କଳୁମଣି େବେହରା JTV1640713
ୀ /54863 39 95 109ବ ର୍ାଳୀ େବେହରା ପି ହୃଷିେକଶ େବେହରା YVY0689463

ପ ୁ /54864 29 95 110ବିେବକାନ  େବେହରା ପି ବିଚିତାନ  େବେହରା YVY0689471
ୀ /54865 44 95 111ବୀନତି େହାତା ସା ସଜୁୀତ କମୁାର ସାହୁ YVY0848499
ପ ୁ /54866 46 95 112ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ପାଟସାହାଣୀ ମହାପାତ JTV1558782
ୀ /54867 37 95 113େଲାଭାସିନି ମହାପାତ ସା ମଳୟ ମହାପାତ YVY0689745

ପ ୁ /54868 60 95 114ସଦୁଶର୍ନ ମଦୁୁଲି ପି ଚି ାମଣୀ ମଦୁୁଲି JTV1702430
ୀ /54869 32 95 115ସ କୁ୍ତା ମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି YVY0333245

ପ ୁ /54870 32 95 116ରଂଜନ ମଦୁୁଲି ପି ସଦୁଶର୍ନ ମଦୁୁଲି JTV2541472
ପ ୁ /54871 31 95 117ଅନୀଲ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମଦୁୁଲି YVY0333237
ପ ୁ /54872 80 95 118ଧିେର  ରାଉତରାୟ ପି ଫଗ ୁଚରଣ ରାଉତରାୟ OR/06/043/424964
ପ ୁ /54873 77 95 119ନକଳିୁ ଚରଣ ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ସାହୁ YVY0809913
ପ ୁ /54874 46 95 120ବିଶଜିତ ସାହୁ ପି ନକଳିୁ ଚରଣ ସାହୁ YVY0809889
ୀ /54875 67 95 121ବଚନ ଲତା ସାହୁ ସା ନକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ YVY0809871
ପ ୁ /54876 65 95 122ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ OR/06/043/054654
ପ ୁ /54877 45 95 123ସିତାଂଶ ୁେଶଖର ଶତପଥି ପି ରବି  ନାଥ ଶତପଥି YVY0848507
ୀ /54878 78 95 124ସି ୁ ନ ିନୀ ତିପାଠୀ ସା ଡଃ. ସ ିଦାନ  ତିପାଠୀ JTV1656016
ପ ୁ /64879 78 95 125ଘନଶଯ୍ାମ ବାରିକ ପି ଦୀନବ ୁ ବାରିକ OR/06/043/052017
ପ ୁ /64880 71 95 126େଶଷେଦବ ନାୟକ ପି ଯଧିୁ ିର ନାୟକ JTV2541571
ୀ /64881 64 95 127ନିରୁପମା ନାୟକ ସା େଶଷେଦବ ନାୟକ JTV2541985
ପ ୁ /64882 41 95 128ବିଘନ୍ରାଜ ନାୟକ ପି େଶଷେଦବ ନାୟକ JTV2726438
ପ ୁ /64883 37 95 129ବଜରାଜ ନାୟକ ପି େଶଷେଦବ ନାୟକ JTV2541605
ୀ /64884 39 95 130ଲିପସା ରାଉତ ସା ବିଘନ୍ରାଜ ରାଉତ JTV2541589
ପ ୁ /74885 88 95 131ବିନୟ ଭୂଷଣ େହାତା ପି ଶବିାଦ  େହାତା OR/06/043/480937
ପ ୁ /74886 51 95 132େଶଖର େହାତା ପି ବିନୟ ଭୂଷଣ େହାତା YVY0809962
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ପ ୁ /74887 47 95 133ସେୁକଶ େହାତା ପି ବିନୟ ଭୂଷଣ େହାତା YVY0809947
ପ ୁ /74888 63 95 134ନିମର୍ଳ ମଲିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମଲିକ OR/06/043/052019
ପ ୁ /74889 38 95 135ନିେରାଦ ପସାଦ ମଲିକ ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର ମଲିକ JTV2541910
ପ ୁ /84890 59 95 136ସକୁା  କମୁାର େଦବତା ପି ଗ ାଧର େଦବତା JTV1576750
ପ ୁ /84891 36 95 137ପଭାତ କମୁାର େଦବତା ପି ସକୁା  କମୁମାର େଦବତା YVY0082172
ପ ୁ /84892 34 95 138ଶରତ କମୁାର େଦବତା ପି ସକୁା  କମୁାର େଦବତା YVY0082164
ପ ୁ /84893 38 95 139ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା YVY0689752
ୀ /84894 53 95 140ବୀଣାପାଣି ମହାରଣା ସା େଗାପାଳ ମହାରଣା JTV2688463

ପ ୁ /84895 37 95 141ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହାପାତ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ମହାପାତ YVY0689760
ପ ୁ /84896 26 95 142ପିୟବତ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ଚ  ମହାରଣା YVY0848465
ୀ /94897 43 95 144ନିମର୍ଳା ବିଶାଳ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ବିଶାଳ YVY0232868

ପ ୁ /94898 45 95 145ଅଶିନୀ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ JTV2541902
ପ ୁ /94899 65 95 146କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପ ା ପି କଳୁମଣି ପ ା JTV2688349
ୀ /94900 55 95 147େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ପ ା ସା କ୍ଷୀେରାଦ ପ ା JTV2688331
ୀ /94901 33 95 148ଦୀପା ଳି ପ ା ସା ଶେୁଭ ୁ ମହାପାତ YVY0848481
ୀ /94902 33 95 149ଦୀପା ଳୀ ପ ା ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ପ ା YVY0333252

ପ ୁ /94903 51 95 150ଧୀର କିେଶାର ସାହୁ ପି ଅନାଦୀ ସାହୁ YVY0534735
ୀ /94904 40 95 151ମମତା ସାହୁ ସା ଧୀର କିେଶାର ସାହୁ YVY0534727
ୀ /94905 49 95 152ଦି ିମୟୀ ଶତପଥୀ ପି ସେୁର ନାଥ ଶତପଥୀ YVY0843151

ପ ୁ /94906 69 95 153ସାଗର େସନାପତି ପି ଚକଧର େସନାପତି OR/06/043/055097
ୀ /94907 57 95 154ମ  ୁେସନାପତି ସା ସାଗର େସନାପତି OR/06/043/055156
ୀ /94908 44 95 155ପତିମା େସନାପତି ସା ଅଶିନୀ କମୁାର ଦାସ JTV1498849
ୀ /94909 40 95 156ପଣତୀ େସନାପତି ପି ସାଗର େସନାପତି YVY0080101

ପ ୁ /94910 34 95 157ପଭ ନ େସନାପତି ପି ସାଗର େସନାପତି JTV2541969
ପ ୁ /104911 68 95 158ପଦି ା କିେଶାର ଦାସ ପି ଜାନକୀ ବଲଵ ଦାସ YVY1298504
ୀ /104912 63 95 159ପତୁଷା ଦାସ ସା ପଦି  କିେଶାର ଦାସ YVY1298512

ପ ୁ /104913 31 95 160ବିଶ୍ଵଜୀତ ଦାସ ପି ପଦି  କିେଶାର ଦାସ YVY1298520
ୀ /104914 57 95 161ବ ିତା େଜନା ସା ନିମର୍ଳ ସିଂ JTV1716380
ୀ /104915 83 95 162େଦୗପଦୀ ରାଉତ ସା ଦିଜବର ରାଉତ OR/20/139/248026
ୀ /104916 50 95 163ପ ୁ ମିତା ରାଉତ ପି ଦିଜବର ରାଉତ YVY0706317

ପ ୁ /104917 49 95 164ଅଂଶମୁାନ ରାଉତ ପି ଦିଜବର ରାଉତ YVY0706093
ପ ୁ /104918 47 95 165ଶଭୁମାନ ରାଉତ ପି ଦଜବର ରାଉତ YVY0706101
ପ ୁ /104919 27 95 166ଦୀପିକା ସାହୂ ପି ପୀ େକ ସାହୂ YVY1157999
ୀ /104920 60 95 167ସକୁା ି ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV1717271

ପ ୁ /104921 29 95 168ସୀ ାଥର୍  ସିଂହ ପି ବ ିତା େଜନା YVY0530600
ୀ /104922 37 95 169ଦିପିକା ସାଇଁ ସା ଶଭୁମାନ ରାଉତ YVY0706309

ପ ୁ /114923 62 95 170ତପନ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ ପି ବିଶନାଥ ବାନାଜର୍ ୀ YVY0080135
ୀ /114924 52 95 171ବନାନୀ ବାନାଜର୍ ୀ ସା ତପନ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ YVY0080143
ୀ /114925 34 95 172ତାନିୟା ବାନାଜର୍ ୀ ପି ତପନ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ YVY0080150
ୀ /114926 63 95 173ଛଇନ େବହୁରା ସା ବିପିନ େବହୁରା JTV1717263

ପ ୁ /114927 80 95 174ନ କିେଶାର ପହୁାଣ ପି ବଳରାମ ପହୁାଣ JTV1715960
ୀ /114928 76 95 175ମାଳତି ଲତା ପହୁାଣ ସା ନ କିେଶାର ପହୁାଣ YVY0568998

ପ ୁ /114929 49 95 176ଫନୀ  କମୁାର ପହୁାଣ ପି ନ କିେଶାର ପହୁାଣ YVY0706077
ପ ୁ /114930 45 95 177ସତଯ୍ବତ ପହୁାଣ ପି ନ  କିେଶାର ପହୁାଣ YVY0809988
ପ ୁ /124931 69 95 178େଚୖତନଯ୍ େବେହରା ପି ଅଛୁତି େବେହରା JTV1715887
ପ ୁ /124932 50 95 179ସେ ାଷ େବେହରା ପି ପାନଧାରୀ େବେହରା JTV2688380
ପ ୁ /124933 43 95 180ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି େଚୖତନଯ୍ େବେହରା JTV1716349
ୀ /124934 41 95 181ସସିତା େବେହରା ପି େଚୖତନଯ୍ େବେହରା JTV1715903
ୀ /124935 40 95 182ରଶିତା େବେହରା ପି େଚୖତନଯ୍ େବେହରା JTV1715911
ୀ /124936 40 95 183ତିେଳାତମା େବେହରା ସା େଚୖତନଯ୍ େବେହରା JTV1715895
ୀ /124937 26 95 184ସାଗରିକା େବେହରା ପି ବାବୁଲା େବେହରା YVY0893776
ପ ୁ /124938 22 95 185ରାେଜଶ େବେହରା ପି ବାବୁଲା େବେହରା YVY1218809
ୀ /124939 21 95 186ସୀମା େବେହରା ପି ବାବୁଲା େବେହରା YVY1218791
ପ ୁ /124940 67 95 187ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ସାମ ପି ଦୟାନିଧି ଦାସ ସାମ YVY0082180
ପ ୁ /124941 42 95 188ସେରାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦାଶ YVY0428714
ପ ୁ /124942 72 95 189ଗଦାଧର େଜନା ପି ସନାତନ େଜନା OR/06/043/052138
ପ ୁ /124943 26 95 190ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ରଥ ପି ଜନା ର୍ ନ ରଥ YVY1019579
ୀ /124944 43 95 191ପିତିଶୀ ଶା ସା ସବୁତ କମୁାର ଶା JTV2542256
ୀ /124945 47 95 192ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ପି େରାହିତ ଚ  ସାହୁ YVY0428722
ପ ୁ /134946 39 95 193ଦୀପକ ର ନ ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ JTV1497676
ପ ୁ /134947 57 95 194ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାଶ ପି େକଶବ ଚ  ଦାଶ JTV1563709
ପ ୁ /134948 36 95 195ନିତିନ କମୁାର ପାେତା ପି େକ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପାେତା JTV2688521
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ପ ୁ /134949 35 95 196ଉମାକା  େସନାପତି ପି ରାମଚ  େସନାପତି JTV2561876
ପ ୁ /144950 79 95 197ଗ ବର୍  ଚରଣ େବେହରା ପି ବୁେଲଇ େବେହରା YVY0697961
ୀ /144951 74 95 198କୁ ଲତା େବେହରା ସା ଗ ବର୍  େବେହରା YVY0080176

ପ ୁ /144952 53 95 199ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା YVY0080184
ପ ୁ /144953 43 95 200େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା YVY0080200
ୀ /144954 40 95 201ପଦଜା େବହୁରା ସା ଆଦିତଯ୍ ନ  ପ ୃ ି YVY0849679

ପ ୁ /144955 41 95 202ିେଫନ୍ େକ େଚରିଆନ୍ ପି େକ ବି େଚରିଆନ୍ JTV2541886
ପ ୁ /144956 56 95 203ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ ପି େଗାପିନାଥ ଦାସ YVY0849547
ୀ /144957 33 95 204ଐଶଯର୍ା କର ସା ସ ିବ ଶତପଥୀ YVY0893792
ୀ /144958 84 95 205କା ନବାଳା ମିଶ ସା ମାଧବାନ  ମିଶ OR/06/043/054036

ପ ୁ /144959 67 95 206ନିରଦା ପସନନ୍  ମିଶ ପି ଅଗାଧ ୁମିଶ JTV2541977
ପ ୁ /144960 65 95 207ବିର  ିନାରୟଣ ମିଶ ପି େଚୗଧରୁୀ ଜପହରୀ ମିଶ YNY0168294
ୀ /144961 60 95 208ମେନାରମା ମିଶ ସା ଜଗତ ଜୀବନ ମିଶ OR/06/043/054038
ୀ /144962 60 95 209ଗାୟତୀ ମିଶ ସା ନିରଦା ପସନନ୍  ମିଶ JTV2542918
ୀ /144963 57 95 210ଶୀମତି କ ନା ମିଶ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ମିଶ YNY0168286

ପ ୁ /144964 42 95 211ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ ପି ଜଗତଜୀବନ ମିଶ JTV1490598
ୀ /144965 41 95 212ନଳିନ ପଭା ମିଶ ସା ସତଯ୍କାମ ମିଶ YVY0706069
ୀ /144966 36 95 213ଅନୁସିତି ମିଶ ପି ନିରଦାପସନନ୍  ମିଶ JTV2562098

ପ ୁ /144967 34 95 214ନିବିର୍ଘନ୍ ମିଶ ପି ନିରଦାପସନନ୍  ମିଶ YVY0080226
ୀ /144968 30 95 215ସ ିବିତା ମହାପାତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ YVY0333278

ପ ୁ /144969 75 95 216େଦବରାଜ ପଧାନ ପି ବିଟ ପଧାନ YVY0314146
ୀ /144970 62 95 217ସତଯ୍ଭାମା ପଧାନ ସା େଦବରାଜ ପଧାନ YVY0314138
ୀ /144971 56 95 218ଶଶୀକଳା ପଧାନ ସା ଭ କିେଶାର ପଧାନ YVY0333260

ପ ୁ /144972 51 95 219ଆଦିତଯ୍ ନ  ପ ୃ ି ପି ଧବୃ ଚ  ପ ୃ ି YVY0849661
ପ ୁ /144973 40 95 220ସ ିବ ଶତପଥୀ ପି ନିର ନ ଶତପଥୀ YVY0080168
ପ ୁ /144974 73 95 221ନିର ନ ଶତପଥି ପି ସାଧଚୁରଣ ଶତପଥି OR/06/043/054726
ୀ /144975 54 95 222ବାସ ୀ ଶତପଥୀ ସା ନିର ନ ଶତପଥୀ OR/06/043/054727
ୀ /154976 39 95 224ସେରାଜିନୀ ପଧାନ ସା ଅଭୟ କମୁାର ପଧାନ YVY0183335

ପ ୁ /164977 47 95 225ଅରୁଣ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଗରୁୁଚରଣ ଦେଳଇ JTV2561843
ୀ /164978 38 95 226ଝୁନୁବାଳା ଦେଳଇ ସା ଅରୁଣ ଦେଳଇ YVY0080275
ୀ /164979 35 95 227ହିମାନୀ େଦଓ ସା େକୗଶକି େଦଓ YVY0848457
ୀ /164980 61 95 228ଇ ିରାବତୀ େଦବୀ ସା କିପା ଶ ର ସାହୁ YVY0689778
ୀ /164981 25 95 229ଗୀତା ଳୀ େହମମ ପି ଚ  େମାହନ େହମମ YVY1019561

ପ ୁ /164982 66 95 230ଅନାଦି ଚରଣ ଖୁ ିଆ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଖୁ ିଆ OR/07/037/346447
ପ ୁ /164983 50 95 231ମନେମାହନ ଖୁ ିଆ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଖୁ ିଆ YVY0428813
ପ ୁ /164984 39 95 232ଅଜିତ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ଖ ୁ ିଆ JTV2688133
ୀ /164985 35 95 233ମମତା ଖ ୁ ିଆ ସା ଅଜିତ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ YVY0423418

ପ ୁ /164986 32 95 234ଅସିତ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ଖ ୁ ିଆ YVY0080309
ୀ /164987 77 95 235ତର ବାଳା ମହାପାତ ସା ପଫଲୁ ମହାପାତ OR/06/043/054799

ପ ୁ /164988 58 95 236ପାଥର୍  ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ JTV1630110
ପ ୁ /164989 53 95 237କବିର ପସାଦ ମହାପାତ ପି ଅଜୁର୍ ନୀ ଚରଣ ମହାପାତ JTV2542884
ୀ /164990 50 95 238ମାଳତୀ ମହାପାତ ସା କବିର ପସାଦ ମହାପାତ JTV2542876
ୀ /164991 50 95 239ଝଜ୍ଞାମୟୀ ମହାପାତ ପି ହୃଷିେକଶ ମହାପାତ YVY0082198
ୀ /164992 64 95 240ଶା ିଲତା ମିଶ ସା ନିଳକ  ମିଶ YVY0706051

ପ ୁ /164993 45 95 241ସତଯ୍କାମ ମିଶ ପି ନିଳକ  ମିଶ YVY0706127
ପ ୁ /164994 81 95 242ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି OR/06/043/052386
ୀ /164995 78 95 243ସବିତା ମହା ି ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି OR/06/043/052387
ୀ /164996 51 95 244ନିେବଦିତା ମହା ି ସା ବିର ନିାରାୟଣ ମହା ି YVY0333286
ୀ /164997 48 95 245ସ ୀତା ମହା ି ସା ପାଥର୍  ମହାପାତ YVY0706044
ୀ /164998 39 95 246ସେ ାସିନି ମହା ି ପି ଜଗଦିଶ ମହା ି JTV1657089
ପ ୁ /164999 38 95 247ଶଶା  େଶଖର ମହା ି ପି ଜଗଦିଶ ମହା ି JTV1657097
ପ ୁ /165000 57 95 248େଦବୀ ପସାଦ ନ ପି େଗୗରଂଗ ଚରଣ ନ YVY0313916
ୀ /165001 54 95 249ମମତା ନ ସା େଦବୀ ପସାଦ ନ YVY0080317
ପ ୁ /165002 39 95 250ଶଭୁାଂଶ ୁକମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅଭୟ ପ ନାୟକ JTV1498443
ପ ୁ /165003 80 95 251େଗାେଖଇ ରାଉତ ପି ଉ ବ ରାଉତ JTV1575687
ୀ /165004 67 95 252େଗାଲାପ ରାଉତ ସା େଗାେଖଇ ରାଉତ JTV1575679
ପ ୁ /165005 46 95 253ନିକୁ  ର ନ ରାଉତ ପି େଗାେଖଇ ରାଉତ YVY0390971
ୀ /165006 44 95 254ନମିତା ରାଉତ ପି େଗାେଖଇ ରାଉତ JTV1575653
ୀ /165007 43 95 255ଦିପାଲୀ ରାଉତ ସା ନିକୁ  ର ନ ରାଉତ YVY0390989
ୀ /165008 75 95 256ଇ ୁପଭା ରାଉତରାୟ ସା ହେରକୃ  ରାଉତରାୟ JTV1498435
ପ ୁ /165009 65 95 257ବିର  ିନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ ପି ଦିବାକର ରାଉତରାୟ JTV1498260
ପ ୁ /165010 54 95 258ସଦୁୀ  ରାଉତରାୟ ପି ହେରକୃ  ରାଉତରାୟ JTV1498872
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ପ ୁ /165011 50 95 259ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ହେରକୃ  ରାଉତରାୟ JTV1498898
ୀ /165012 48 95 260ମଧସିୁତା ରାଉତରାୟ ସା ସଦୁୀ  କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV1498427

ପ ୁ /165013 43 95 261ଅମିତାଭ ରାଉତ ପି େଗାେଖଇ ରାଉତ JTV1575661
ୀ /165014 29 95 262ନିଶଗି ା ରାଉତରାୟ ପି ବିର ନିାରାୟଣ ରାଉତରାୟ YVY0530857

ପ ୁ /165015 64 95 263କିପା ଶ ର ସାହୁ ପି ରାମ ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ YVY0689786
ପ ୁ /165016 53 95 264ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ YVY0530840
ୀ /165017 47 95 265ଜୟା ସାଏ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାଏ JTV2688158
ୀ /165018 46 95 266ଅସିତା ସାଇଁ ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ନାୟକ YVY0530972

ପ ୁ /165019 21 95 267ପଭୁତୀ ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ YVY1269356
ପ ୁ /175020 84 95 268ସେୁର ୍ରନାଥ େବେହରା ପି ବା ାନିଧି େବେହରା JTV2688505
ୀ /175021 72 95 269ଆଶାଲତା େବେହରା ସା ସେୁର ନାଥ େବେହରା JTV2688497

ପ ୁ /175022 33 95 270େଦବୀପସାଦ ଦାସ ପି ତୀଥର୍ବାସୀ ଦାସ YVY0333302
ପ ୁ /175023 52 95 271ଚିତର ନ ଦାଶ ପି ସଦାନଦ ଦାଶ YVY0706143
ୀ /175024 47 95 272ମମତା ଦାଶ ସା ଚିତର ନ ଦାଶ YVY0706176
ୀ /175025 44 95 273ସିତା ଦାଶ ସା ରଶିର ନ ଶତପଥୀ YVY0531004
ୀ /175026 61 95 274ଦି ିମୟୀ ମ ରାଜ ପି େବୖକୁ  ଚରଣ ମ ରାଜ YVY0391011

ପ ୁ /175027 61 95 275ବିରବର ନାୟକ ପି ଚକଧର ନାୟକ JTV2688513
ୀ /175028 57 95 276ପଭାତି ନାୟକ ସା ବିରବର ନାୟକ OR/06/043/052699

ପ ୁ /175029 32 95 277ସତିୃ ରଂଜନ ନାୟକ ପି ଇଶର ଚ  ନାୟକ JTV2541548
ୀ /175030 31 95 278ରାଜଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ବୀରବର ନାୟକ YVY0333310
ୀ /175031 28 95 279ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ପି ବୀରବର ନାୟକ YVY0530980

ପ ୁ /175032 62 95 280େମାହନ କମୁାର ଓଝା ପି େଗୗରା  ଓଝା JTV1530153
ୀ /175033 52 95 281ସାବିତି ଓଝା ସା େମାହନ କମୁାର ଓଝା JTV1530146

ପ ୁ /175034 33 95 282ଚ ନ କମୁାର ଓଝା ପି େମାହନ କମୁାର ଓଝା YVY0569004
ୀ /175035 31 95 283ଦି ିମୟୀ ଓଝା ପି େମାହନ କମୁାର ଓଝା YVY0333294
ୀ /175036 26 95 284ଅନିତା ଓଝା ପି େମାହନ କମୁାର ଓଝା YVY0964585

ପ ୁ /175037 51 95 285ପଭାତ ଚଂଦ ପଧାନ ପି େଦୖତାରୀ ପଧାନ JTV1560572
ୀ /175038 35 95 286ମମତା ପଧାନ ସା େଦବୀ ପସାଦ ଦାସ YVY0964577
ୀ /175039 73 95 287ମେହ  ଚନୟା ରାୟ ସା ଶରତ କମୁାର ରାୟ JTV1490184

ପ ୁ /175040 47 95 288ବିଶଜିତ ରାୟ ପି ଶରତ କମୁାର ରାୟ JTV1490143
ୀ /175041 43 95 289ବିପା ରାୟ ପି ଶରତ କମୁାର ରାୟ JTV1490176

ପ ୁ /175042 24 95 290ଅଭିେଷକ ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ YVY1113422
ୀ /175043 93 95 291ଚ ାବତୀ ଶତପଥି ସା େକ୍ଷତବାସୀ ଶତପଥି YVY0893818

ପ ୁ /175044 45 95 292ବିଶର ନ ଶତପଥୀ ପି ଦିଗମର ଶତପଥୀ OR/06/043/055385
ୀ /175045 40 95 293ସସିତା ଶତପଥୀ ସା ବିଶର ନ ଶତପଥୀ YVY0530998

ପ ୁ /175046 61 95 294ରେମଶ ଚ  େସଠୀ ପି ହେର କୃ  େସଠୀ JTV1498658
ୀ /175047 59 95 295ଯେଶାଦା େସଠୀ ସା ରେମଶ ଚ  େସଠୀ JTV1498831

ପ ୁ /175048 49 95 296ସେୁର  େସଠି ପି କନୁା ଚ  େସଠି YVY0390997
ପ ୁ /175049 29 95 297ଶଭୁେଜଯ୍ାତି େସଠି ପି ରେମଶ ଚ  େସଠି YVY0391003
ୀ /175050 26 95 298ସାଗର େଜଯ୍ାତି େସଠୀ ପି ରେମଶ ଚ  େସଠୀ YVY0779413

ପ ୁ /175051 69 95 299ଦିଗାମର ଶତପଥୀ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ଶତପଥୀ YVY0080325
ୀ /175052 65 95 300େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ଶତପଥି ସା ଦିଗାମର ଶତପଥି YVY0080333

ପ ୁ /175053 47 95 301ରଶିର ନ ଶତପଥି ପି ଦିଗମର ଶତପଥି JTV2688745
ପ ୁ /175054 57 95 302କ୍ଷୀେରାଦ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ OR/06/043/054806
ୀ /175055 55 95 303ଅଳକା ସାଇଁ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ସାଇଁ OR/06/043/054807

ପ ୁ /185056 32 95 304ସତଯ୍ରଂଜନ େଜନା ପି ଶା ିରାମ େଜନା YVY0183343
ୀ /195057 41 95 305ଲକ୍ଷୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ବୃ ାବେନା ଭୂୟଁା YVY0333393

ପ ୁ /195058 32 95 306ରାଜୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ହୀରାଲାଲ େଚୗଧରୁୀ YVY0333385
ପ ୁ /195059 80 95 307ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ ପି ମାୟାଧର ଦାସ OR/06/043/052096
ପ ୁ /195060 52 95 308େଚୗଧରୁୀ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ େକୖଳାସ ଦାସ YVY0080366
ପ ୁ /195061 27 95 309େଚୗଧରୂୀ ସ ଦ ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାସ YVY0689489
ୀ /195062 30 95 310େସୗମଯ୍ାଶୀ ଦାଶ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ YVY0333351
ପ ୁ /195063 55 95 311ସିମାଦୀ ଭୁଷଣ ଖୁ ିଆ ପି ନଟବର ଖୁ ିଆ OR/06/043/054199
ପ ୁ /195064 79 95 312ଅରୁଣ କମୁାର ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି OR/06/043/054513
ୀ /195065 75 95 313କେଲାଳ କମୁାରୀ ମହା ି ସା ଅରୁଣ ମହା ି OR/06/043/054514
ୀ /195066 52 95 314ଅନୁସୟୂା ମହା ି ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମହା ି JTV2562114
ପ ୁ /195067 51 95 315ଅଶିନୀ କମୁାର ମହା ି ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମହା ି YVY0313924
ୀ /195068 48 95 316କ ତା ମହା ି ସା ଅଶନିୀ କମୁାର ମହା ି YVY0833137
ପ ୁ /195069 72 95 317ଦାଶରଥି ପରିଡା ପି ହାଡିବ ୁ ପରିଡା OR/06/043/054853
ୀ /195070 70 95 318କା ନବାଳା ପରିଡା ସା ଦାଶରଥି ପରିଡା OR/06/043/054854
ପ ୁ /195071 46 95 319େଦବାଶଷି ପରିଡା ପି ଦାଶରଥି ପରିଡା OR/06/043/055469
ପ ୁ /195072 45 95 320ଶଭୁାଷିସ ପରିଡା ପି ଦାଶରଥି ପରିଡା JTV1490531
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ପ ୁ /195073 44 95 321ଆଶଷି କମୁାର ପରିଡା ପି ଦାଶରଥି ପରିଡା YVY0706168
ୀ /195074 42 95 322ନମିତା ମ ରୀ ପରିଡା ସା େଦବାଶଷି ପରିଡା YVY0333344
ୀ /195075 41 95 323ସସିତା ପରିଡା ପି ଦାଶରଥି ପରିଡା JTV1490549
ୀ /195076 41 95 324ସସିତା ପରିଡା ସା ଶଭୁାଶଷି ପରିଡା YVY0333336
ୀ /195077 37 95 325ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ପାତ ପି େବଣଧୁର ପାତ JTV1708106
ୀ /195078 53 95 326େସଫାଳୀ ପ ନାୟକ ସା ସିମାଦୀ ଭୂଷଣ ଖୁ ିଆ YVY0849612

ପ ୁ /195079 55 95 327ଅଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବୀର କିେଶାର ପ ନାୟକ JTV2562080
ପ ୁ /195080 51 95 328ରାଧାକା  ଶତପଥୀ ପି ଉମା ନାଥ ଶତପଥୀ YVY0848754
ୀ /195081 44 95 329ଝରଣା ରାଣୀ ଶତପଥି ସା ରାଧାକା  ଶତପଥୀ YVY0848572

ପ ୁ /195082 53 95 330େପମ ଶମର୍ା ପି ହରି ପସାଦ ଶମର୍ା YVY0849539
ୀ /195083 46 95 331ସରିତା ଶମର୍ା ସା େପମ ଶମର୍ା YVY0849521

ପ ୁ /205084 71 95 332ପଦଚରଣ ଦାଶ ପି ଲି ରାଜ ଦାଶ OR/06/043/019051
ପ ୁ /205085 36 95 333ସବୁାସଚ  ଦାଶ ପି ପଦଚରଣ ଦାଶ JTV2688711
ପ ୁ /205086 33 95 334ଆଭାସ ଚଂଦ ପି ପଦ ଚରଣ ଦାଶ JTV2541852
ପ ୁ /205087 82 95 335ଅରୁଣ କମୁାର ଦ ପି େଲାକନାଥ ଦ OR/06/043/236056
ୀ /215088 63 95 336ହିମାଂଶବୁାଳା ମିଶ ସା େଜଯ୍ାତି  କମୁାର ମିଶ YVY0689513

ପ ୁ /215089 62 95 337େଜଯ୍ାତି  କମୁାର ମିଶ ପି ଶ ିଦାନ  ମିଶ YVY0689505
ୀ /215090 60 95 338ସରୁମା ମିଶ ସା ସେୁର  ଚ  ମିଶ YVY0531228

ପ ୁ /215091 54 95 339ପଶା  କମୁାର ମିଶ ପି ଶ ିଦାନ  ମିଶ JTV1620731
ୀ /215092 52 95 340ସସିୁତା ମିଶ ସା ପଶା  କମୁାର ମିଶ JTV1620723

ପ ୁ /215093 33 95 341ରାମଶଂକର ମିଶ ପି େଜଯ୍ାତୀ  କମୁାର ମିଶ YVY0689497
ପ ୁ /215094 57 95 342ଅଭୟ କମୁାର ପରିଜା ପି କଳୁମଣି ପରିଜା JTV1576792
ୀ /215095 49 95 343ସପୁଭା ପରିଜା ସା ଅଭୟ କମୁାର ପରିଜା JTV1576800
ୀ /215096 43 95 344ବି ଯ୍ ବାସିନୀ ପରିଜା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପରିଜା YVY0531012

ପ ୁ /215097 29 95 345େଶାଭନ ପରିଜା ପି ଅଜୟ କମୁାର ପରିଜା YVY0531236
ୀ /215098 100 95 346କା ା ପାତ ସା ବାଉରୀବ ୁ ପାତ OR/06/043/052055

ପ ୁ /215099 69 95 347େଗାପାଳକୃ  ପାତ ପି ବାଉରିବ ୁ ପାତ OR/06/043/052056
ପ ୁ /215100 63 95 348କାହନ୍ଚୁରଣ ପାତ ପି ବାଉରିବ ୁ ପାତ OR/06/043/052057
ୀ /215101 61 95 349ମାେଲଶରୀ ପାତ ସା େଗାପାଳ ପାତ OR/06/043/052058

ପ ୁ /215102 59 95 350କବିରାଜ ପାତ ପି ବାଉରିବ ୂ ପାତ OR/06/043/052060
ୀ /215103 57 95 351ଯାଜ୍ଞେସନୀ ପାତ ସା କାହନ୍  ୁପାତ OR/06/043/052059

ପ ୁ /215104 56 95 352ପଦନାଭ ପାତ ପି ବାଉରି ପାତ OR/06/043/052061
ୀ /215105 49 95 353ମାମି ପାତ ସା କବିରାଜ ପାତ OR/06/043/052619

ପ ୁ /215106 34 95 354ସତଯ୍ବତ ପାତ ପି େଗାପାଳ କୃ  ପାତ YVY1113430
ପ ୁ /215107 33 95 355ସୀତାକା  ପାତ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ପାତ YVY0333419
ୀ /215108 75 95 356ନମିତା ମ ରୀ ସିଂହ ସା ରାସବିହାରି ସିଂହ JTV2688216
ୀ /225109 47 95 357ମଧସିୁତା ଦାସ ସା ପଭାତ ଚ  ପଧାନ YVY0697979

ପ ୁ /225110 87 95 358ଧିେର  କମୁାର େଜନା ପି ଅନାମ େଜନା JTV1701929
ୀ /225111 79 95 359େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ େଜନା ସା ଧିେର  େଜନା JTV2726412

ପ ୁ /225112 51 95 360ଚ  େଶଖର େଜନା ପି ଧିେର  େଜନା JTV2726446
ୀ /225113 50 95 361କ ନା େଜନା ସା ଶଶା  େଶଖର େଜନା YVY0569012
ୀ /225114 45 95 362ମଧସିୁତା େଜନା ସା ଚ  େଶଖର େଜନା JTV2726420

ପ ୁ /225115 25 95 363ସନୁୀତ ସଜୁ୍ଞାନ େଜନା - ଧୀେର  କମୁାର େଜନା YVY1246867
ପ ୁ /225116 55 95 364ଉମାକା  େଲ ା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଲ ା YVY0689539
ୀ /225117 47 95 365ସରିତା େଲ ା ସା ଉମାକା  େଲ ା YVY0689521

ପ ୁ /225118 61 95 366ଅଖିଳ କମୁାର ସାମଲ ପି ଖେଗଶର ସାମଲ JTV2542900
ପ ୁ /225119 56 95 367ନିରାକାର ସାମଲ ପି ଧେନଶର ସାମଲ OR/05/032/260219
ୀ /225120 53 95 368ପ ୁ ଲତା ସାମଲ ସା ନିରାକାର ସାମଲ YVY0706671
ୀ /225121 35 95 369ସସିୁତା ସାମଲ ସା ଜନଜୟ ରାଉତ YVY0390799
ପ ୁ /225122 33 95 370ଅସିତ କମୁାର ସାମଲ ପି ଅଖିଳ କମୁାର ସାମଲ JTV2542892
ୀ /225123 21 95 371ସାଗତିକା ସାମଲ ପି ନିରାକାର ସାମଲ YVY1246859
ପ ୁ /235124 43 95 372ଏ. ରବିନାରାୟଣ ପି ଏ. କି  ମ ୁ ିର୍ JTV1564822
ୀ /235125 50 95 373ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା କାଳ ୁଚରଣ େବେହରା YVY0531251
ୀ /235126 77 95 374ପିୟବତୀ ଦାସ ସା ବି ୁଚରଣ ଦାସ JTV1497544
ପ ୁ /235127 49 95 375ଶକି୍ତ ପସାଦ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ JTV1498625
ୀ /235128 42 95 376ସଂଘମିତା ଦାସ ସା ଅମିକା ପସାଦ ଦାସ YVY0183350
ପ ୁ /235129 69 95 377ଉ ବ ଚରଣ ମହା ି ପି ଚ ମଣୀ ମହା ି JTV1716398
ୀ /235130 61 95 378କଲଯ୍ାଣୀ ମହା ି ସା ଉ ବ ଚରଣ ମହା ି JTV1716356
ୀ /235131 46 95 379ମନୁମନୁ୍ ମହା ି ସା ଶକି୍ତ ପସାଦ ମହା ି JTV1498617
ୀ /235132 39 95 380ଅପରାଜିତା ମହା ି ପି ରବି ନାଥ ମହା ି JTV2562155
ୀ /245133 43 95 381ତନୁଜା ବିଶାଳ ସା ତୁଷାର କା  ବିଶାଳ YVY0080390
ପ ୁ /245134 44 95 382ତୁଷାର କା  ଦାସ ପି ରବି ନାଥ ଦାସ YVY0082206
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ପ ୁ /245135 53 95 383ବିଚିତା ନ  ଦାଶ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାଶ JTV2688075
ୀ /245136 51 95 384େସୗଦାମିନୀ ଦାଶ ସା ବିଚିତାନ  ଦାଶ JTV2688083

ପ ୁ /245137 43 95 385ପତାପ ଚ  ପ ା ପି ଗେଜ  ପ ା YVY0706663
ପ ୁ /245138 76 95 386ବାବାଜୀନାଥ ଶମର୍ା ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ଶମର୍ା JTV2688125
ପ ୁ /245139 76 95 387ମହାବିର ପସାଦ ଶମର୍ା ପି େଗାବରଧନ ଶମର୍ା YVY0390831
ୀ /245140 74 95 388ଶକୁ ଳା େଦଵୀ ଶମର୍ା ସା ର ନ ପକାଶ ଶମର୍ା YVY1269216
ୀ /245141 71 95 389ସଶୁଲିାେଦବୀ ଶମର୍ା ସା ଭଗବତୀପସାଦ ଶମର୍ା JTV2688471

ପ ୁ /245142 57 95 390ଓମ ପକାଶ ଶମର୍ା ପି ଭଗବତ ଶମର୍ା YVY0531459
ୀ /245143 54 95 391ପାବର୍ ତୀ ଶମର୍ା ସା ଓମ ପକାଶ ଶମର୍ା YVY0531442

ପ ୁ /245144 53 95 392ମେୁକଶ ଶମର୍ା ପି ରତନ ପକାଶ ଶମର୍ା YVY0689232
ପ ୁ /245145 51 95 393ରାଜ କିେଶାର ଶମର୍ା ପି ମହାବିର ପସାଦ ଶମର୍ା YVY0390807
ପ ୁ /245146 50 95 394ପଦୀପ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ରତନ ପକାଶ ଶମର୍ା YVY1269364
ୀ /245147 49 95 395ବାସେୁଦବୀ ଶମର୍ା ସା ରାଜ କିେଶାର ଶମର୍ା YVY0390815

ପ ୁ /245148 49 95 396ଅଜୟକମୁାର ଶମର୍ା ପି ଭଗବତୀପସାଦ ଶମର୍ା JTV2688489
ୀ /245149 47 95 397ପନୁମ ଶମର୍ା ସା ଅଜୟ କମୁାର ଶମର୍ା YVY0531467
ୀ /245150 47 95 398ସମିୁତା ଶମର୍ା ସା ମେୁକଶ ଶମର୍ା YVY0689224

ପ ୁ /245151 47 95 399ଦୀପକ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ରତନ ପକାଶ ଶମର୍ା YVY1113570
ୀ /245152 47 95 400େରଖା ଶମର୍ା ସା ପଦୀପ କମୁାର ଶମର୍ା YVY1269208
ୀ /245153 39 95 401ଦୀପା ଶମର୍ା ସା ଦୀପକ କମୁାର ଶମର୍ା YVY1108182
ୀ /245154 34 95 402ବିନିତା ଶମର୍ା ପି ଓମ ପକାଶ ଶମର୍ା YVY0531426

ପ ୁ /245155 34 95 403େରାହିତ କମୁାର ଶମର୍ା ପି ଓମ ପକାଶ ଶମର୍ା YVY0531434
ପ ୁ /245156 30 95 405ବିକାସ ଶମର୍ା ପି ରାଜ କିେଶାର ଶମର୍ା YVY0390823
ୀ /245157 28 95 406ପିୟା ଶମର୍ା ସା ଵୀକାସ ଶମର୍ା YVY1269257

ପ ୁ /245158 27 95 407େରାହିତ ଶମର୍ା ପି ମେୁକଶ ଶମର୍ା YVY0689240
ୀ /245159 26 95 408େନହା ଶମର୍ା ପି ପଦୀପ କମୁାର ଶମର୍ା YVY1269182
ୀ /245160 24 95 409େନହା ଶମର୍ା ପି ରାଜ କିେଶାର ଶମର୍ା YVY1269265

ପ ୁ /245161 20 95 410ଶଵିମ ଶମର୍ା ପି ପଦୀପ କମୁାର ଶମର୍ା YVY1269281
ପ ୁ /255162 54 95 411ବିପିନ ବିହାରୀ େବେହରା ପି ଭରତ ଚ  େବେହରା JTV1575539
ପ ୁ /255163 52 95 412ଘନଶଯ୍ାମ ବିରୁଆ ପି ଜାେଗଶର ବିରୁଆ JTV1575521
ୀ /255164 37 95 413େହମା ବିରୁଆ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ବିରୁଆ YVY0531723

ପ ୁ /255165 49 95 414ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ଦାସ JTV1576347
ପ ୁ /255166 74 95 415ତୀନାଥ ଚରଣ ମହାକଳୁ ପି ମରୁାରୀ ଚରଣ ମହାକଳୁ YVY0569020
ପ ୁ /255167 41 95 416ସଦୁୀପ୍ କମୁାର ମହାକଳୁ ପି ତିନାଥ ଚରଣ ମହାକଳୁ JTV2542926
ପ ୁ /255168 52 95 417ପଶା  ମହା ି ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମହା ି OR/06/043/055506
ୀ /255169 47 95 418କିରଣବାଳା ମହା ି ସା ପଶା  କମୁାର ମହା ି YVY0964569

ପ ୁ /255170 28 95 419ଚି  ର ନ ପରିମାଣିକ ପି ଅନାମ ପରିମାଣିକ YVY0531731
ପ ୁ /255171 40 95 420ମନେମାହନ ପରମାଣିକ ପି ଅନାମ ପରମାଣିକ JTV2688307
ପ ୁ /255172 30 95 421ପାଥର୍  ପତୀକ ମା ସସିତା ସିଂ YVY0689794
ପ ୁ /255173 50 95 422ଗେଣସର ପ ୁ ିର୍ ପି ତୁରାମ ପ ୁ ିର୍ JTV1575513
ପ ୁ /255174 62 95 423ରେମଶ ଚ  ସିଂ ପି େବଣଧୁର ସିଂ YVY0697995
ୀ /255175 52 95 424ସସିତା ସିଂ ସା ରେମଶ ଚ  ସିଂ YVY0697987
ୀ /255176 97 95 425କୁ ି ସବୁୁ ି ସା ଦତହରି ସବୁୁ ି OR/06/043/050216

ପ ୁ /255177 68 95 426ବୀର କିେଶାର ସବୁୁ ି ପି ଦତହରି ସବୁୁ ି YVY0983825
ୀ /255178 62 95 427ମେନାରମା ସବୁୁ ି ସା ବିର ସବୁୁ ି OR/06/043/050215

ପ ୁ /255179 40 95 428ସବିୁମଳ ସବୁୁ ି ପି ବୀର କିେଶାର ସବୁୁ ି JTV1575505
ୀ /255180 36 95 429ସବିୁନିତା ସବୁୁ ି ପି ବୀର କିେଶାର ସବୁୁ ି JTV1575497
ୀ /255181 34 95 430ସବିୁଦିତା ସବୁୁ ି ପି ବୀର କିେଶାର ସବୁୁ ି JTV2541621
ୀ /265182 38 95 431ବନର୍ାଳୀ େବେହରା ପି ହୃଷିେକଶ େବେହରା YVY0706689
ୀ /265183 24 95 432ସଶୁୀ ସ ୀତା େବଉରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବଉରା YVY0964551
ୀ /265184 34 95 433ଦମନିତ୍ େକୗର ପି ହରବୀର େକୗର JTV2542777
ୀ /265185 25 95 434ଇ ରଜିତ େକୗର ପି ପିତପାଲ ସିଂହ YVY0893644
ୀ /265186 51 95 435କଲୁଦିପ େକୗର ସା ପିତପାଲ ସିଂ YVY0333427
ପ ୁ /265187 68 95 436ହରବିର ସିଂ ପି ଗରୁୁବଚନ ସିଂ OR/06/043/052831
ୀ /265188 63 95 437ଅମିତା ସିଂ ସା ହରବିର ସିଂ OR/06/043/052832
ପ ୁ /265189 60 95 438ପୀତପାଲ ସିଂ ପି ଟି. ଏସ୍. ଖରୁାନା YVY0531749
ପ ୁ /265190 37 95 439ନିତିନଜିତ୍ ସିଂ ପି ହରବୀର ସିଂ JTV2541639
ପ ୁ /265191 28 95 440ରବି ର ସିଂ ପି ପିତପାଲ ସିଂ YVY0531756
ପ ୁ /275192 35 95 441ଚ ନ ବାରିକ ପି ମରୁଲିଧର ବାରିକ JTV2541951
ପ ୁ /275193 44 95 442ପକାଶ ଚ  ଦାସ ପି ଦିଜବର ଦାସ JTV2542041
ୀ /275194 61 95 443ସରସତି ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ରାଏ ମହାପାତ JTV2688042
ପ ୁ /275195 75 95 444କରୁଣାକର ଓଝା ପି ବାସେୁଦବ ଓଝା JTV1490754
ୀ /275196 66 95 445କମୁଦିୁନି ଓଝା ସା କରୁଣାକର ଓଝା YVY0833129
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ପ ୁ /275197 59 95 446ପଦୀପ କମୁାର ରାଏ ମହାପାତ ପି କାନୁନେଗା ଉେମଶ ଚ  ରାଏ ମହ JTV2688059
ୀ /275198 29 95 447ପଜ୍ଞା ରାଏ ମହାପାତ ପି ପଦୀପ କମୁାର ରାଏ ମହାପାତ YVY0391029

ପ ୁ /275199 23 95 448ସମିତ କମୁାର ରାଏ ମହାପାତ ପି ପଦୀପ କମୁାର ରାଏ ମହାପାତ YVY1019546
ୀ /275200 25 95 449ଟୁନି ସାହୁ ସା ରଶି ପକାଶ ସାହୁ YVY1019553

ପ ୁ /285201 74 95 450ଚତୁଭୁର୍ ଜ ମହାପାତ ପି ବୃ ାବନ ମହାପାତ JTV1552652
ପ ୁ /285202 47 95 451ଅଖିଳନାଥ ମହାପାତ ପି ମେହଶର ମହାପାତ JTV2542074
ପ ୁ /285203 43 95 452ସଧୁାଂସ ୁେଶଖର ମହାପାତ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ମହାପାତ JTV1543750
ପ ୁ /285204 42 95 453ରତିକା  ମହାପାତ ପି ରତନ୍ ାକର ମହାପାତ JTV2541811
ପ ୁ /285205 76 95 454ମନେମାହନ ମହା ି ପି ହର େମାହନ ମହା ି YVY0232892
ୀ /285206 72 95 455ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ମନ େମାହନ ମହା ି YVY0080424

ପ ୁ /285207 46 95 456ସତଯ୍ଜିତ ମହା ି ପି ମନେମାହନ ମହା ି YVY0706648
ପ ୁ /285208 38 95 457ରାଜ କିେଶାର ମହା ି ପି େବଣଧୁର ମହା ି JTV2542025
ୀ /285209 72 95 458କନକଲତା ମହାପାତ ସା ଚତୁର୍ ଭୁଜ ମହାପାତ YVY0080432
ୀ /285210 39 95 459ସସିତା ମହାରଣା ସା ଅଭୟ କମୁାର ଓଝା YVY0848770

ପ ୁ /285211 85 95 460ଡଃ ଜେନଜୟ ନାୟକ ପି ବା ାନିଧି ନାୟକ JTV2688455
ପ ୁ /285212 60 95 461ବିଜୟେକତନ ନାୟକ ପି େଗାବି  ଚ  ନାୟକ JTV2726503
ୀ /285213 58 95 462ସଂ ଯ୍ା ରାଣୀ ନାୟକ ସା ବିଜୟ େକତନ ନାୟକ JTV1654219

ପ ୁ /285214 56 95 463ଡଃରାଜୀବ କମୁାର ନାୟକ ପି ଡଃ ଜେନଜୟ ନାୟକ JTV2688448
ପ ୁ /285215 34 95 464ସ ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ JTV2726339
ପ ୁ /285216 30 95 465ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ େକତନ ନାୟକ YVY0333435
ପ ୁ /285217 42 95 466ଅମୀୟ କମୁାର ଓଝା ପି କରୁଣାକର ଓଝା JTV1576511
ୀ /285218 24 95 467ପତିଶା ପାତ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପାତ YVY1019520

ପ ୁ /285219 21 95 468େସୗରଵ କମୁାର ପାତ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପାତ YVY1269299
ୀ /285220 85 95 469ପଖୁରାଜ େଦବୀ ପଗୁଲିଆ ସା ଭମରଲାଲ ପଗୁଲିଆ YVY0779389
ୀ /285221 55 95 470ସମୁନେଦବୀ ପଗୁଲିଆ ସା ପୱନ କମୁାର ପଗୁଲିଆ BR/25/142/504326

ପ ୁ /285222 51 95 471ଭିମଲ କମୁାର ପଗୁଲିଆ ପି ଭୱରଲାଲ ପଗୁଲିଆ YVY0779397
ୀ /285223 47 95 472ଜୟ ି େଦବୀ ପଗୁଲିଆ ସା ଭିମଲ କମୁାର ପଗୁଲିଆ YVY0779371

ପ ୁ /285224 30 95 473ଶୀୟାଂଶ ପଗୁଲିଆ ପି ପୱନ କମୁାର ପଗୁଲିଆ YVY0531764
ୀ /285225 27 95 474ତିଶଲା ପଗୁଲିଆ ପି ବିମଲ କମୁାର ପଗୁଲିଆ YVY0779405

ପ ୁ /285226 28 95 475ପୱନ କମୁାର ପଗୁଲିଆ ପି ଭମରଲାଲ ପଗୁଲିଆ YVY0779363
ୀ /285227 30 95 476ସକୁନଯ୍ା ସାହୁ ପି ବିକାଶ ଚ  ସାହୁ YVY0689257

ପ ୁ /295228 62 95 477ପଶା  ରାଏ ପି ସତିଶ ରାଏ YVY0848556
ୀ /295229 57 95 478ଶକୁା ରାଏ ସା ପଶା  ରାଏ YVY0848564

ପ ୁ /295230 61 95 479ଯତି  ନାଥ ସାହୁ ପି ହେପ  ସାହୁ YVY0183368
ୀ /295231 53 95 480େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଯତି ନାଥ ସାହୁ YVY0183376
ୀ /305232 35 95 481ସପିୁୟା େବାଷ ପି ସକୁମୁାର ଚ  େବାଷ JTV2541753

ପ ୁ /305233 40 95 482ଲକ୍ଷୀକା  ମାଇତି ମା ମ ବୁାଳା ମାଇତି JTV2542421
ପ ୁ /315234 74 95 483ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େଜନା ପି ଦାେମାଦର େଜନା JTV1708098
ୀ /315235 73 95 484ବୀଣାପାଣୀ େଜନା ସା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େଜନା JTV1708072

ପ ୁ /315236 49 95 485ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ପିତାମର େଜନା YVY0391037
ୀ /315237 42 95 486ଜୟଶୀ େଜନା ପି ବିଭୁତିଭୁଷଣ େଜନା JTV1708080
ୀ /315238 38 95 487େମାନାଲିସା େଜନା ସା ଶଶୀଭୂଷଣ େଜନା YVY0082214
ୀ /315239 65 95 488େଶୖଳବାଳା ନାୟକ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ OR/06/043/052097

ପ ୁ /315240 43 95 489ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ ପି ଗଦାଧର ନାୟକ JTV1497650
ପ ୁ /315241 72 95 490ବି ୁ ଚରଣ ପରିଡା ପି ରଥ ପରିଡା JTV1576248
ୀ /315242 23 95 491ମନୂମନୂ ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ମେନାଜ କମୁାର େଜନା YVY1158013
ୀ /315243 49 95 492ପଣତୀପଭା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର େଜନା YVY0391045

ପ ୁ /325244 75 95 493େଯାେଗସ େଚୗଧରୁୀ ପି ବୃ ାବନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/052094
ୀ /325245 68 95 494େସୗଦାମିନୀ େଚୗଧରୁୀ ପି େଯାେଗଶ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/052095
ପ ୁ /325246 46 95 495େଯାତିଶ େଚୗଧରୁୀ ପି େଯାେଗଶ େଚୗଧରୁୀ JTV1498302
ୀ /325247 43 95 496ସ ିତପା େଚୗଧରୁୀ ପି େଯାେଗଶ େଚୗଧରୁୀ JTV1497809
ପ ୁ /325248 58 95 497ଶ ାନ  ଦାସ ପି ରବି ନାଥ ଦାସ YVY0706549
ୀ /325249 42 95 498େଶାଭାଶୀ ଦାସ ସା ଶ ାନ  ଦାସ YVY0706630
ୀ /325250 40 95 499ମଧଶୁୀ ଦାସ ପି ଶ ାନ  ଦାସ YVY0706515
ୀ /325251 40 95 500ସଶୁୀ ଦାସ ପି ସଶୁୀ ଶ ାନ  ଦାସ YVY0706507
ୀ /325252 42 95 501ମମତା େଦନା ସା େଦଯ୍ାତିପ ଚ  େଚୗଧରୁୀ YVY0080507
ପ ୁ /325253 37 95 502ଦୀନବ ୁ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV1717404
ୀ /325254 36 95 503ନଳିନୀ ସାହୁ ପି ବସ କମୁାର ସାହୁ JTV2726230
ପ ୁ /335255 74 95 504ବସ  େଜନା ପି ନବଘନ େଜନା OR/06/043/052824
ୀ /335256 68 95 505ମେନାଜା େଜନା ସା ବସ  େଜନା OR/06/043/052091
ପ ୁ /335257 49 95 506ଆେଲାକ େଜନା ପି ବସ  େଜନା OR/06/043/052092
ପ ୁ /335258 46 95 507ଦୀପକ େଜନା ପି ବସ  େଜନା OR/06/043/052093
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ୀ /345259 76 95 508େକ. ଶଯ୍ାମଲା ସା େକ. ନାରାୟଣ YVY0706614
ପ ୁ /345260 66 95 509େକ. େଦବୀ ପସାଦ ପି େକ. ନାରାୟଣ YVY0706580
ପ ୁ /345261 68 95 510େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ପଦେଲାଚନ େବେହରା JTV2688539
ୀ /345262 65 95 511ତିେଳା ମା େବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା JTV2688547

ପ ୁ /345263 47 95 512ପତାପ କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳସ େବେହରା JTV2688232
ୀ /345264 44 95 513ଝରଣା େବେହରା ସା ପତାପ କମୁାର େବେହରା JTV2688422

ପ ୁ /345265 43 95 514ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା JTV2562072
ୀ /345266 38 95 515ଯସିତା ରାୟ ସା ତପନ େଜଯ୍ାତି ସିଂ YVY0532028

ପ ୁ /345267 33 95 516ନିର ନ େସଠୀ ପି ପରୁୁେଷା ମ େସଠୀ JTV2542181
ୀ /345268 55 95 517ସୀତା େସଠୀ ସା ପରୁୁେଷାତମ େସଠୀ JTV1498492

ପ ୁ /345269 78 95 518ରାସବିହାରୀ ସିଂହ ପି ବନବିହାରୀ ସିଂହ JTV2688091
ପ ୁ /345270 46 95 519ତପନ େଜଯ୍ାତି ସିଂ ପି ରାସବିହାରୀ ସିଂ JTV2688224
ପ ୁ /355271 74 95 520ଧୁବପସାଦ ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ JTV1708122
ପ ୁ /355272 74 95 521େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ YVY0080515
ପ ୁ /355273 70 95 522ଶରତ ଚ  ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ OR/06/043/050495
ୀ /355274 65 95 523ଜାମିନୀ ଦାସ ସା ଶରତ ଚ  ଦାସ OR/06/043/050496

ପ ୁ /355275 42 95 524ଜ୍ଞାେନ  ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ JTV1555499
ପ ୁ /355276 45 95 525େଦବକା  ମିଶ ପି ଯେଜ୍ଞଶର ମିଶ JTV1566025
ୀ /355277 35 95 526ରଶିତା ପ ନାୟକ ସା ଆଶେୁତାଷ ଦାସ YVY0689265
ୀ /355278 41 95 527ରବିତା ପଧାନ ସା ସଂଜୀବ ପଧାନ YVY0082222

ପ ୁ /365279 85 95 528ସାମଏୁଲ ଦାସ ବିହାରି ପି େସଥନ ଦାସ ବିହାରି JTV1490564
ୀ /365280 41 95 529େସାନିଆ ଦାସ ବିହାରୀ ସା ଅଭିଜିତ୍ ଦାସ ବିହାରୀ JTV2688067
ୀ /365281 75 95 530ସେ ାଷିନୀ ଦାସ ବିହାରି ସା ସାମଏୁଲ ଦାସ ବିହାରି JTV1633007

ପ ୁ /365282 52 95 531ଇ ଜିତ ଦାସ ବିହାରି ପି ସାମଏୁଲ ଦାସ ବିହାରି OR/06/043/055381
ପ ୁ /365283 43 95 532ଅଭିଜିତ ଦାସ ବିହାରି ପି ସାମଏୁଲ ଦାସ ବିହାରି OR/06/043/054732
ପ ୁ /365284 42 95 533ସତଯ୍ଜିତ ଦାସ ବିହାରି ପି ସାମଏୁଲ ଦାସ ବିହାରି OR/06/043/055380
ୀ /365285 41 95 534ସିତା ଦାସବିହାରୀ ସା ଇ ଜିତ ଦାସ ବିହାରୀ YVY0391052
ୀ /365286 38 95 535ତନୟା ଦାସବିହାରୀ ପି ସତଯ୍ଜିତ ଦାସବିହାରୀ YVY0391060
ୀ /365287 43 95 536ଦି ୀ ମହାପାତ ସା କିେଶାର ବିଶାଳ JTV2541845

ପ ୁ /365288 47 95 537ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି େଶଷେଦବ ନାୟକ YVY0848580
ୀ /365289 40 95 538ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ନାୟକ YVY0848598
ୀ /365290 39 95 539େଜଯ୍ାତିେରଖା ରାଉତ ସା ସଶୁା କମୁାର ସାଇଁ JTV2726487

ପ ୁ /365291 62 95 540େଦେବ  ସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ YVY0706135
ୀ /365292 53 95 541ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ YVY0082230

ପ ୁ /365293 42 95 542ରେମଶଚ  ସାହୁ ପି ରବି  ନାଥ ସାହୁ YVY0082255
ପ ୁ /365294 33 95 543େଶୖେଳ  ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ YVY0082248
ପ ୁ /365295 32 95 544ଜଗବ ୁ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ YVY0333450
ପ ୁ /365296 45 95 545ସଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶ ଷର୍ଣ ସାଇଁ JTV2688604
ପ ୁ /365297 44 95 546ସଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି େଜଯ୍ାତିେରଖା ସାଇଁ YVY1231224
ପ ୁ /365298 39 95 547େହମ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶ ରଷର୍ଣ ସାଇଁ JTV2541761
ୀ /365299 29 95 548ସୀମା ସାଇଁ ସା େହମ  କମୁାର ସାଇଁ YVY0532044
ପ ୁ /375300 45 95 549ହୃଦାନ  ବାରିକ ପି ତିେଲାଚନ ବାରିକ YVY0391094
ୀ /375301 39 95 550ସେରାଜିନି ବାରିକ ସା ହୃଦାନ  ବାରିକ YVY0391102

ପ ୁ /375302 48 95 551କି ା ଚ  ଭଗତ ପି ଜଗେଦବ ପସାଦ ଭଗତ YVY0689299
ୀ /375303 39 95 552ସେ ାଷୀ କମୁାରୀ ଭଗତ ସା କି ା ଚ  ଭଗତ YVY0689281

ପ ୁ /375304 41 95 553ଆଶେୁତାଷ ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ JTV1564236
ପ ୁ /375305 69 95 554କ ନୁାଥ େଜନା ପି ଅନାଦି ଚରଣ େଜନା JTV1657071
ୀ /375306 64 95 555େରବତୀ େଜନା ସା କ ନୁାଥ େଜନା JTV1657063

ପ ୁ /375307 30 95 556େଦବାସିଶ୍ େଜନା ପି କ ନୁାଥ େଜନା YVY0391086
ପ ୁ /375308 57 95 557େଗାପାଳ ଚ  ମହାରଣା ପି ହରିବ ୁ ମହାରଣା JTV1490267
ୀ /375309 34 95 558ର ିତା ମହାରଣା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା JTV2541803
ୀ /375310 29 95 559ସପୁଭା ମହାରଣା ପି େଗାପାଲ ଚ  ମହାରଣା YVY0391078
ୀ /375311 34 95 560ଶୀମତି ପାପିୟା େମେହତା ସା ଶୀ ଚ ଲ କମୁାର େମେହତା YVY1019488
ପ ୁ /375312 65 95 561ଅଜୁର୍ ନ େମକାପ ପି େଯାେଗ  େମକାପ OR/06/043/054993
ୀ /375313 60 95 562ଅହଲଯ୍ା େମକାପ ସା ଅଜୁର୍ ନ େମକାପ OR/06/043/054994
ୀ /375314 37 95 563ପ ୁ ା ଳି େମକାପ ପି ଅଜୁର୍ ନ୍ େମକାପ JTV1577261
ପ ୁ /375315 61 95 564ରବିନାରାୟଣ ମିଶ ପି ପହାଦ ମିଶ YVY0532432
ୀ /375316 56 95 565େଗାଲାପ ମ ରୀ ମିଶ ସା ରବିନାରାୟଣ ମିଶ YVY0532051
ପ ୁ /375317 32 95 566ପାଥର୍  ସାରଥୀ ମିଶ ପି ରବିନାରାୟଣ ମିଶ YVY0532424
ୀ /375318 80 95 567େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା ମଦନ ମହା ି OR/06/043/054847
ପ ୁ /375319 56 95 568ପଦୀପ ମହା ି ପି ମଦନ ମହା ି OR/06/043/054848
ୀ /375320 53 95 569େରଖାରାଣୀ ମହା ି ସା ପେମାଦ ମହା ି OR/06/043/052750
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ୀ /375321 53 95 570ଲିଜା ମହା ି ସା ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି ପଦୀପ ମହ YVY1309665
ପ ୁ /375322 49 95 571ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ମଦନ ମହା ି OR/06/043/054850
ୀ /375323 27 95 572ଲିପସା ମହା ି ପି ପଦି  କମୁାର ମହା ି YVY1108224
ୀ /375324 74 95 573ମ  ୁପଭା ପଟନାୟକ ସା ଭଗବତୀ ପସାଦ ପଟନାୟକ OR/06/043/052151

ପ ୁ /375325 52 95 574େଦବୀ ପସାଦ ପଟନାୟକ ପି ଭଗବତୀ ପସାଦ ପଟନାୟକ YVY0809996
ପ ୁ /375326 50 95 575ଶାରଦା ପସାଦ ପଟନାୟକ ପି ଭଗବତୀ ପସାଦ ପଟନାୟକ OR/06/043/052153
ପ ୁ /375327 44 95 576ସନିୁଲକମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ YVY0706655
ୀ /375328 37 95 577ଡଲି ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ JTV2542413
ୀ /375329 32 95 578ଗୀତା ସାହୂ ସା ଅନିଲ କମୁାର ସାହୂ YVY1269844

ପ ୁ /375330 23 95 579ରବି ନାରାୟଣ ସାହୂ ପି ସଦୁୀ  କମୁାର ସାହୁ YVY1269836
ୀ /375331 22 95 580ନିରୂପମା ସାହୁ ପି ସଦୁୀ  କମୁାର ସାହୁ YVY1269133
ୀ /375332 47 95 581ବିଜୟାଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ସଦିୁ କମୁାର ସାହୁ JTV2726461

ପ ୁ /375333 42 95 582ଅନିଲକମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ JTV2688703
ପ ୁ /375334 40 95 583ମେହ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ JTV2688737
ୀ /375335 36 95 584ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ଉ ମକମୁାର ସାହୁ JTV2726545
ୀ /375336 36 95 585ବନଜାକମୁାରୀ ସାହୁ ସା ପଦୀ କମୁାର ସାହୁ JTV2726479
ୀ /385337 81 95 586ଅନୁସୟୁା ଭ ସା ପଫଲୁ କମୁାର େଦଓ ଭ OR/06/043/052156

ପ ୁ /385338 58 95 587ସେରାଜ େଦଓ ଭ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଦଓ ଭ OR/06/043/052157
ପ ୁ /385339 44 95 588ହଟକିେଶାର ବିଶାଳ ପି ଟା ୁରୁ ବିଶାଳ JTV2483352
ପ ୁ /385340 74 95 589ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ଦାସ ପି ଗ ାଧର ଦାସ OR/06/043/054532
ୀ /385341 44 95 590ମୀରା ଦାଶ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ଦାଶ OR/06/043/054533

ପ ୁ /385342 44 95 591ସଂବିତ ଚ ନ ଦାଶ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ଦାଶ YVY0204495
ପ ୁ /385343 55 95 592ସଂଗାମ େଦଓଭ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଦଓଭ OR/06/043/052158
ୀ /385344 53 95 593ସଂଘମିତା େଦଓଭ ପି ପଫଲୂ କମୁାର େଦଓଭ OR/06/043/052159
ୀ /385345 47 95 594ଶମିର୍ ା େଜନା ପି ମେହଶର େଜନା YVY0080580
ୀ /385346 44 95 595େଦବସୀତା ପ ା ସା ସଂବିତ ଚ ନ ଦାଶ YVY0204503

ପ ୁ /385347 22 95 596ରାେକଶ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ଜଳଂଧର ପରିଡ଼ା YVY1180413
ୀ /395348 72 95 597କୁ ଳା େବେହରା ସା ହଟକିେଶାର େବେହରା OR/06/043/052117

ପ ୁ /395349 49 95 598ଅଜିତ େବେହରା ପି ହଟ କିେଶାର େବେହରା OR/06/043/052118
ପ ୁ /395350 45 95 599ଅସିତ େବେହରା ପି ହଟକିେଶାର େବେହରା OR/06/043/052119
ପ ୁ /395351 60 95 600ଯଯାତି େକଶରୀ ଭୂୟଁା ପି ବି ୁ ଚ  ଭୂୟଁା YVY0080598
ୀ /395352 50 95 601ସାଗରୀକା ଭୂୟଁା ସା ଯଯାତୀ େକଶରୀ ଭୂୟଁା YVY0080606
ୀ /395353 47 95 602ବ ନା ଦାସ ସା ବିକମ କିେଶାର ବିେଶାଇ YVY0810002

ପ ୁ /395354 68 95 603ହଳଧର ମହା ି ପି ଅନାମ ଚରଣ ମହା ି YVY0746966
ୀ /395355 59 95 604ମ ପୁଭା ମହା ି ସା ହଳଧର ମହା ି OR/06/043/052263
ୀ /395356 49 95 605ସପିୁୟା ମହା ି ସା ପବୀର ମହା ି JTV2542389
ୀ /395357 44 95 606ଶବିାନି ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମହା ି ପି ହଳଧର ମହା ି JTV2562056

ପ ୁ /395358 40 95 607ଉମାଶ ର ମହା ି ପି ହଳଧର ମହା ି JTV2562064
ପ ୁ /395359 39 95 608ତାରିଣୀ ଶ ର ମହା ି ପି ହଳଧର ମହା ି YVY0569038
ପ ୁ /395360 71 95 609ରବି ନାଥ ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା JTV1490671
ୀ /395361 40 95 610ପ ୁ ର୍ଶଶୀ ପରୢଡା ପି ରବି ନାଥ ପରୢଡା JTV1490689
ପ ୁ /395362 38 95 611ପଦୀପ କମୁାର ପରିଡ଼ା PARIDA ପି ରବି  ନାଥ ପରିଡା JTV1490473
ୀ /395363 64 95 612ମେନାଜ ମଂଜରୀ ପରିଜା ସା ରବୀ  ନାଥ ପରିଜା YVY0706598

ପ ୁ /395364 46 95 613ଯତୀ େମାହନ ପଧାନ ପି େଯାେଗ  ପଧାନ JTV2688554
ୀ /395365 44 95 614ସାଗରିକା ପଧାନ ସା ଅଜିତ େବେହରା JTV2541993
ୀ /395366 56 95 615ବିନି ସାହୁ ପି ଗେଣଶର ସାହୁ YVY0689307

ପ ୁ /405367 76 95 616ସନୁାକର େବେହରା ପି ହାଡିବଂଧ ୁେବେହରା YVY0080622
ୀ /405368 72 95 617ସାବିତୀ େବେହରା ସା ସନୁାକର େବେହରା YVY0080630

ପ ୁ /405369 59 95 618ଲାଲାବିହାରୀ ଭୂୟଁା ପି ଉଦୟ ନାଥ ଭୂୟଁା JTV1708064
ୀ /405370 52 95 619ମ ଲୁତା ଭୂୟଁା ସା ଲାଲବିହାରୀ ଭୂୟଁା JTV1708056
ପ ୁ /405371 28 95 620ଆଶଷି କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଲାଲ ବିହାରୀ ଭୂୟଁା YVY0532440
ପ ୁ /405372 40 95 621ଦିକମ କିେଶାର ବିେଶାଇ ପି ହେରକୃ  ବିେଶାଇ YVY0810010
ପ ୁ /405373 87 95 622ନେର  ନାଥ ଦ ପି ଉେପ  ନାଥ ଦ JTV1529890
ୀ /405374 46 95 623ଶବର୍ାନୀ ଦ  ସାଇଁ ସା ସଜିୟ ଦ  ସାଇଁ JTV1577659
ୀ /405375 77 95 624ଦିପିକା େଘାଷ ସା ନେର  ନାଥ ଦ JTV1529908
ପ ୁ /405376 60 95 625ପୀୟୁଷକା ି େଘାଷ ପି ପ ାନନ େଘାଷ JTV2542355
ୀ /405377 52 95 626ମଧସିୁତା େଘାଷ ସା ପୀୟୁଷକା ି େଘାଷ JTV2542363
ପ ୁ /405378 51 95 627ରାେଜଶ କାନୁନେଗା ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ କାନୁନେଗା JTV1648021
ୀ /405379 47 95 628ତନୁଜା କାନୁନେଗା ସା ରାେଜଶ କାନୁନେଗା JTV1648039
ପ ୁ /405380 72 95 629ରାମଚ  ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ସାହୁ OR/06/043/054837
ପ ୁ /405381 67 95 630ଗ ବର୍  ଚରଣ ତରାଇ ପି ମେହସର ତରାଇ YVY1218783
ୀ /405382 59 95 631ଶା ିଲତା ତରାଇ ସା ଗ ବର୍  ଚରଣ ତରାଇ YVY1225143
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ପ ୁ /415383 73 95 632ଗଗନଚ  ଦାଶ ପି ଶ ର ଦାଶ YVY0204529
ପ ୁ /415384 40 95 633ନଚିେକତା ଦାଶ ପି ଗଗନଚ  ଦାଶ JTV2562049
ୀ /415385 41 95 634ନିେବଦିତା ମହାପାତ ସା ରାୟଗରୁୁ ଚ  ର ନ ମହାପାତ YVY0689802
ୀ /415386 64 95 635ସସିତା ପରିଡା ସା ହରପସାଦ ପ ନାୟକ YVY0844589
ୀ /415387 63 95 636ସସିତା ପରିଡା ସା ହରପସାଦ ପଟନାୟକ JTV1543610

ପ ୁ /415388 64 95 637ହରପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ପ ନାୟକ JTV1543511
ୀ /415389 35 95 638ସନ୍ି ା ପ ନାଯକ ପି ହରପସାଦ ପ ନାଯକ YVY1269232

ପ ୁ /415390 80 95 639ଦାେମାଦର ରାଉତ ପି ପନୁାନ  ରାଉତ YVY0849588
ୀ /415391 54 95 640ଜୟଶୀ ରାଉତ ସା ନିକୁ  କିେଶାର ସାଇଁ YVY0428748

ପ ୁ /415392 45 95 641େଦବାଶଷି ରାଉତ ପି ଦାେମାଦର ରାଉତ YVY0428755
ୀ /415393 24 95 642େସୗମଯ୍ା ସମର୍ପିତା ପି ନିକୁ  କିେଶାର ସାଇଁ YVY1019512

ପ ୁ /415394 62 95 643ନିକୁ  କିେଶାର ସାଇଁ ପି ସେୁର ନାଥ ସାଇଁ YVY0428789
ପ ୁ /425395 81 95 644ପଶ ୁର୍ରାମ ବସ ିଆ ପି େକଳୁଚରଣ ବସ ିଆ JTV1628163
ୀ /425396 71 95 645ବି ୁ ପୀୟା ବସ ିଆ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ବସ ିଆ JTV1628999
ୀ /425397 52 95 646ବିଭାସିନୀ ବସ ିଆ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଖ ାୟୀ YVY0333492

ପ ୁ /425398 56 95 647ପେମାଦ କମୁାର ଖ ାୟୀ ପି ଯଦୁନାଥ ଖ ାୟୀ YVY0333500
ପ ୁ /425399 50 95 648ପଦୀ  କମୁାର ଖ ାୟୀ ପି ଯଦୁନାଥ ଖ ାୟୀ YVY0333484
ପ ୁ /425400 24 95 649ପି ବି ସଂେଯାଗ କମୁାର ପି ପେମାଦ କମୁାର ଖ ାଇ YVY0964544
ୀ /425401 41 95 650େରାଜାଲିନ୍ ମହାପାତ ସା ମେନାରଂଜନ େସନାପତି JTV2542314

ପ ୁ /425402 46 95 651ବରଦା ପସନନ୍  ପ ନାୟକ ପି କପିଳ ଚରଣ ପ ନାୟକ JTV1529809
ପ ୁ /425403 44 95 652େଦବୀ ପସନନ୍  ପ ନାୟକ ପି କପିଳ ଚରଣ ପ ନାୟକ JTV1529817
ପ ୁ /425404 52 95 653ମେନାର ନ େସନାପତି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ବସ ିଆ JTV1628981
ପ ୁ /425405 48 95 654ଚି  ରଂଜନ େସନାପତି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ବସ ିଆ JTV2542348
ପ ୁ /435406 73 95 655େକାଟିନୀ ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପାେତ ପି େକାଟିନି ଆନ  ପାେତା JTV1575984
ୀ /435407 35 95 656େମାନାଲିସା ସାମ ରାୟ ପି ସଂଜୟ ସାମ ରାୟ JTV2688810

ପ ୁ /445408 40 95 657ନିଶା  କମୁାର ପାେତା ପି ଏକାଟିନି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପାେତା JTV1575992
ୀ /445409 50 95 658ପାଥର୍ସାରଥୀ ସାମ ରାୟ ପି ସବୁତ ସାମ ରାୟ JTV2688687
ୀ /455410 28 95 659ପଜୂାଶୀ . ପି ସେରାଜ କମୁାର ନ ୀ YVY0689315

ପ ୁ /455411 73 95 660ରବି  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି କରୁଣାକର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1576008
ୀ /455412 71 95 661କ ନା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରବି  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1576016
ୀ /455413 38 95 662ବନାନୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରବି  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1576024

ପ ୁ /455414 50 95 663ରାେଜ  ବାରିକ ପି େଗାପିନାଥ ବାରିକ YVY0532465
ୀ /455415 42 95 664ମମିତା ବାରିକ ସା ରାେଜ  ବାରିକ YVY0532457

ପ ୁ /455416 49 95 665ପକାଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1717214
ପ ୁ /455417 78 95 666ରବି ନାଥ ଦାସ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଦାସ JTV2726453
ପ ୁ /455418 56 95 667ପଶା  ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ JTV2688828
ୀ /455419 56 95 668ସା ନା ଦାସ ସା ପସା  ଦାସ JTV2688414

ପ ୁ /455420 36 95 669ଆନ  ଦାସ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନ ୀ YVY0689323
ପ ୁ /455421 83 95 670ରବି  ନାଥ ଦାଶ ପି ବଜ ସ ୁ ର ଦାଶ JTV1625177
ୀ /455422 52 95 671ସପନ୍ାରାଣୀ ଦାଶ ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାଶ YVY1019496

ପ ୁ /455423 24 95 672ନିଶା  କମୁାର ଦାଶ ପି ସସୁା  କମୁାର ଦାଶ YVY1019462
ପ ୁ /455424 43 95 673ଅଭିେଷକ କାନୁନେଗା ପି ଗଗନ ବିହାରୀ କାନୁନେଗା JTV2542330
ପ ୁ /455425 39 95 674ଅପ ର୍ା କାନୁନେଗା ପି ଗଗନ ବିହାରୀ କାନୁନେଗା JTV2542215
ୀ /455426 64 95 675ସନ୍ି ା କାନୁନେଗା ସା ଗଗନବିହାରୀ କାନୁନେଗା JTV2726198
ୀ /455427 48 95 676ଜୟ ୀ ମଲିକ ସା ଗେଣଶର ମଲିକ YVY0080713
ୀ /455428 30 95 677ରାଜଲକ୍ଷୀ ମଲିକ ସା ଶୀକା  ମଲିକ YVY0532697
ୀ /455429 61 95 678ରୀତା ନ ୀ ସା ସେରାଜ କମୁାର ନ ୀ JTV2726495

ପ ୁ /455430 80 95 679ସେୁର  ଚ  ନାୟକ ପି ସକୁରିୁୟା ନାୟକ YVY0833103
ୀ /455431 62 95 680ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାୟକ YVY0833111
ୀ /455432 39 95 681ସକୁା ି ସାହୁ ସା ମହାେଦବ ସାହୁ JTV2542207
ୀ /465433 72 95 682ଶା ିଲତା େଦବୀ ସା ସେୁବାଧ େଦବୀ JTV1543602
ପ ୁ /465434 60 95 683ଶସୀକା  ମିଶ ପି ମାୟାଧର ମିଶ YVY0706036
ୀ /465435 82 95 684ରୁକଣୀ ପ ା ସା ନବ କିେଶାର ପ ା YVY0569053
ପ ୁ /465436 50 95 685ଅଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ନବ କିେଶାର ପ ା YVY0569061
ୀ /465437 44 95 686ପଣତୀ ପ ା ସା ଅଜୟ କମୁାର ପ ା YVY0569046
ୀ /465438 44 95 687ଲକ୍ଷୀ ପରିଡ଼ା ସା ରାେକଶ ପରିଡ଼ା DBZ1624071
ୀ /465439 31 95 688ରୀନା ପରିଡା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡା YVY1019470
ପ ୁ /465440 82 95 689ସେୁବାଧ ଚ  ପହରାଜ ପି ଦିବାକର ବହା JTV1543594
ପ ୁ /465441 49 95 690େସୗମଯ୍ଜିତ ପହରାଜ ପି ସେୁବାଧ ପହରାଜ YVY0232918
ୀ /465442 44 95 691ସେୁଚତା ରଥ ସା େସୗମଯ୍ଜିତ ପହରାଜ YVY0080762
ପ ୁ /465443 84 95 692ବଂଶୀଧର ଷଢ ି ପି ମଧସୁଦୁନ ଷଢ ି YVY0779322
ପ ୁ /465444 56 95 693ଜଗେମାହନ ଷଡ ୀ ପି ବଂଶୀଧର ଷଡ ି JTV1576032
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ପ ୁ /465445 27 95 694ଅଭିେଷକ ଷଢ ି ପି ଜଗେମାହନ ଷଢ ି YVY0779330
ପ ୁ /465446 27 95 695ଆଶଷି ଷଢ ି ପି ଜଗେମାହନ ଷଢ ି YVY0779348
ୀ /465447 48 95 696ସନ୍ି ା ଷଡ ି ସା ଜଗେମାହନ ଷଡ ି JTV1576040

ପ ୁ /465448 41 95 697ମ।ନେବ  ତିପାଠୀ ପି ମରୁଲୀଧର ତିପାଠୀ JTV1576057
ପ ୁ /475449 39 95 698ପେଦାଶ ଚ  ଆଏଚ ପି ପେବାଧ ଚ  ଆଏଚ JTV1576081
ୀ /475450 32 95 699ସାତି ଆଏଚ ପି ପେବାଧ ଚ  ଆଏଚ YVY0183384

ପ ୁ /475451 78 95 700ରଣଜିତ େବେହରା ପି ଲଛମନ୍ େବେହରା JTV1498369
ୀ /475452 74 95 701ଭାରତୀ େବେହରା ସା ରଣଜିତ େବେହରା JTV1498351

ପ ୁ /475453 48 95 702ପକାଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ରାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/132673
ପ ୁ /475454 56 95 703ଧବୃ ପସାଦ ଦାସ ପି ପହାଲାଦ ଦାସ YVY0204537
ୀ /475455 56 95 704ତନୁଜା ଦାସ ସା ଧୁବ ପସାଦ ଦାସ YVY0183392
ୀ /475456 72 95 705ଯେଶାଦା େଦବୀ ସା ରାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ YVY0983833
ୀ /475457 44 95 706େରଖାରାଣୀ ପାଢି ସା ନିର ନ ପାଢି YVY0391110

ପ ୁ /475458 57 95 707ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶୀଧର ରାଉତ JTV1576156
ୀ /475459 52 95 708ଲଳିତା ରାଉତ ସା ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ JTV1576164

ପ ୁ /475460 76 95 709ଇଶର ଚ  ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ସାହୁ JTV1498401
ପ ୁ /485461 57 95 710ଅଜୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ଧଡି ବାରିକ YVY0080804
ୀ /485462 53 95 711ନମର୍ଦା ବାରିକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ବାରିକ YVY0080812

ପ ୁ /485463 30 95 712ଆଦିତଯ୍େଦବ ବାରିକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ବାରିକ YVY0333518
ପ ୁ /485464 30 95 713ଆଦିତଯ୍ େଦବ ବାରିକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ବାରିକ YVY0689349
ପ ୁ /485465 27 95 714ସି ାଥର୍  େଦବ ପି ଅଜୟ କମୁାର ବାରିକ YVY0689331
ପ ୁ /485466 59 95 715ସେୁର  କମୁାର ପାତ ପି ବୃ ାବନ ପାତ JTV1576115
ୀ /485467 49 95 716େସୗଦାମିନି ପାତ ସା ସେୁର  କମୁାର ପାତ JTV1576123
ୀ /485468 30 95 717ସମୁନ ସ ଯ୍ା ସାହୁ ସା ଆଦିତଯ୍ େଦଵ ବାରିକ YVY1269174
ୀ /495469 49 95 718ସେୁଚତା େଜନା ସା ବିନୟ ଭୂଷଣ ମହାପାତ YVY1119403

ପ ୁ /495470 81 95 719ବନବିହାରୀ ମହାପାତ ପି ବଳରାମ ମହାପାତ OR/06/043/050617
ୀ /495471 78 95 720ଅମିତ ପଭା ମହାପାତ ସା ବନବିହାରୀ ମହାପାତ OR/06/043/050618

ପ ୁ /495472 57 95 721ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ବନବିହାରୀ ମହାପାତ YVY0809855
ୀ /495473 54 95 722ମ ଳୁା ମହାପାତ ପି ବନବିହାରୀ ମହାପାତ YVY0810093
ୀ /495474 54 95 723ତୃ ିଲତା ମହାପାତ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାପାତ YVY0809830

ପ ୁ /495475 52 95 724ବିନୟ ଭୂଷଣ ମହାପାତ ପି ବନବିହାରୀ ମହାପାତ YVY0991570
ୀ /495476 51 95 725ମନିସା ମହାପାତ ପି ବନବିହାରୀ ମହାପାତ YVY0809863

ପ ୁ /495477 47 95 726ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ ପି ବନବିହାରୀ ମହାପାତ YVY0810085
ପ ୁ /495478 26 95 727ସାଇ ହିେତଶ ମହାପାତ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାପାତ YVY0779421
ପ ୁ /495479 20 95 728ସାଈ େସୗେମନ ମହାପାତ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାପାତ YVY1214345
ପ ୁ /495480 63 95 729ହର ପସାଦ ନାୟକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ନାୟକ YVY0991588
ୀ /495481 32 95 730ସାଇ ସମିତା ନାୟକ ପି ହର ପସାଦ ନାୟକ YVY0779447

ପ ୁ /495482 27 95 731ସାଇ ସେଦଶ ନାୟକ ପି ହର ପସାଦ ନାୟକ YVY0779439
ପ ୁ /495483 27 95 732ସାଇସେଦଶ ନାୟକ ପି ହରପସାଦ ନାୟକ YVY0779355
ୀ /495484 45 95 733କି ର୍ୀ େଯାଗଦଶ ିର୍ନୀ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ YVY0893909
ୀ /505485 57 95 734ମ ପୁଭା ମହା ି ସା ଜପକିେଶାର ରାଉତ JTV1576180
ପ ୁ /505486 73 95 735କା ିଲାଲ ପେଟଲ ପି ପଜୂା ପେଟଲ OR/06/043/052100
ୀ /505487 70 95 736ଜୟାବିନ ପେଟଲ ସା କା ିଲାଲ ପେଟଲ OR/06/043/052101

ପ ୁ /505488 43 95 737ପବିଣ କମୁାର ପେଟଲ ପି କା ିଲାଲ ପେଟଲ JTV1497841
ୀ /505489 41 95 738ହୀନା ପେଟଲ ସା ପବୀଣ କମୁାର ପେଟଲ YVY0706531

ପ ୁ /505490 60 95 739ଜପ କିେଶାର ରାଉତ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଉତ JTV1576172
ପ ୁ /505491 30 95 740ପିୟବତ ରାଉତ ପି ଜପକିେଶାର ରାଉତ YVY0532705
ୀ /515492 48 95 741କନିୁ ବସ ରା ସା ଶରତ କମୁାର ବସ ରା YVY0689554

ପ ୁ /515493 31 95 742ରଜତ୍ କମୁାର ବସ ରା ପି ଶରତ କମୁାର ବସ ରା YVY0893859
ପ ୁ /515494 29 95 743ସବୁତ ବସ ରା ପି ଶରତ ବସ ରା YVY0689562
ପ ୁ /515495 53 95 744ଶରତ କମୁାର ବସ ରା ପି ପଦନାଭ ବସ ରା YVY0689547
ୀ /515496 89 95 745େପମଲତା ମିଶ ସା ରମାକା  ମିଶ OR/06/043/052848
ୀ /515497 58 95 746ପ ୁ ଶୀ ମିଶ ସା ଉମାକା  ମିଶ YVY0313940
ପ ୁ /515498 53 95 747ଚ କା  ମିଶ ପି ରମାକା  ମିଶ JTV1543487
ପ ୁ /515499 51 95 748ନିଶକିା  ମିଶ ପି ରମାକା  ମିଶ OR/06/043/052843
ୀ /515500 47 95 749ବରିଜକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ନିସିକା  ମିଶ YVY1269158
ପ ୁ /515501 65 95 750େହମ  କମୁାର ମହାପାତ ପି ଚକଧର ମହାପାତ OR/06/044/491104
ୀ /515502 46 95 751େଦବପିୟା ପ ା ସା ପସାଦ ର ନ ପ ା YVY1108232
ପ ୁ /515503 61 95 752ମାନସ ର ନ ପ ନାୟକ ପି ଅେଦୖତ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV1576214
ୀ /515504 22 95 753ଶାବଣୀ ତୁ ବିଦଯ୍ା ପି ପସାଦ ର ନ ପ ା YVY1108323
ପ ୁ /525505 39 95 754ବିଶଜିତ ମହାପାତ ପି େହମ  କମୁାର ମହାପାତ JTV1576222
ୀ /525506 38 95 755ଜିତପଜ୍ଞା ମହାପାତ ପି େହମ  କମୁାର ମହାପାତ JTV1576230
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ୀ /525507 65 95 756ନିେବଦିତା ମିଶ ସା େହମ  କମୁାର ମହାପାତ YVY0080853
ପ ୁ /525508 53 95 757ସକୁା  ପସାଦ ନାଥ ପି ଶରତ ଚ  ନାଥ JTV2562023
ୀ /525509 87 95 758ଶା ି ଶା ୀ ସା େଦାଳେଗାବି  ଶା ୀ OR/06/043/052279
ୀ /525510 62 95 759ସାବିତୀ ଶା ୀ ପି େଦାଳେଗାବୀ  ଶା ୀ OR/06/043/052280

ପ ୁ /525511 52 95 760ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଶା ୀ ପି େଦାଳେଗାବି  ଶା ୀ OR/06/043/050566
ୀ /525512 45 95 761ତୁଳସୀ ଶା ୀ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଶା ୀ YVY0080846
ୀ /525513 53 95 762ନଳିନୀ ପଭା ଶମର୍ା ସା ସକୁା  ପସାଦ ନାଥ JTV2562031

ପ ୁ /535514 76 95 763ଖେଗଶର ସାହୁ ପି େବୖରାଗୀ ସାହୁ JTV1498088
ୀ /535515 68 95 764ଦୁଗର୍ାେଦବୀ ସାହୁ ସା ଖେଗଶର ସାହୁ OR/06/043/052829
ୀ /535516 40 95 765ଅନୀତା ସାହୁ ପି ଖେଗଶର ସାହୁ JTV1498104

ପ ୁ /535517 34 95 766ସତିଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଖେଗଶର ସାହୁ JTV2688596
ପ ୁ /545518 86 95 767ତିେଲାଚନ ସାଇଁ ପି ପରମାନ  ସାଇଁ JTV2561835
ୀ /545519 76 95 768ହରପିୟା ସାଇଁ ସା ତିେଲାଚନ ସାଇଁ JTV1576255

ପ ୁ /545520 51 95 769ଅଜିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ତିେଲାଚନ ସାଇଁ YVY0080861
ୀ /545521 45 95 770ସସିତା ସାଇଁ ସା ଅଜିତ କମୁାର ସାଇଁ YVY0080879

ପ ୁ /545522 44 95 771ସଜିୁତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ତିେଲାଚନ ସାଇଁ JTV1576271
ୀ /555523 30 95 772େସୗମ୍ଯା ସାସତୀ ମହା ୀ ସା ଜୀଵନ େଜଯ୍ାତି ମହାପାତ YVY1297894

ପ ୁ /555524 94 95 773େକଭି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ ପି ସଯୁଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YVY0983882
ପ ୁ /555525 66 95 774ସଯୁଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YVY0983890
ୀ /555526 53 95 775ପ ୁ ା ଳୀ ପ ନାୟକ ସା ସଯୁଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YVY0983874

ପ ୁ /555527 38 95 776ତପନ କମୁାର ସାହୁ ପି ବନଶୀ ପଭୁ ପସାଦ YVY0689570
ପ ୁ /555528 42 95 777ତରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ବନଶୀ ପଭୁ ପସାଦ JTV1543297
ପ ୁ /555529 29 95 778ଜିତୁ ସିଂହ ପି ଅମର ସିଂହ YVY0720151
ପ ୁ /555530 68 95 779ମରୁଲିଧର ତିପାଠୀ ପି ଗଣୁନିଧି ତିପାଠୀ JTV1576289
ୀ /555531 62 95 780େରଣବୁାଳା ତିପାଠୀ ସା ମରୁଲିଧର ତିପାଠୀ JTV1576297

ପ ୁ /555532 41 95 781ଆଶେୁତାଷ ତିପାଠୀ ପି ଆ ର୍ପାଣୀ ତିପାଠୀ JTV1576321
ପ ୁ /555533 37 95 782ମକିୁ୍ତକା  ତିପାଠୀ ପି ମରୁଲିଧର ତିପାଠୀ JTV1576305
ପ ୁ /555534 37 95 783ରମଯ୍ ର ନ ତିପାଠୀ ପି ମରୁଲିଧର ତିପାଠୀ JTV1576313
ପ ୁ /565535 61 95 784େକ. େକ ଭରଗିସ୍ ପି ୱାଇ କୁ କଟିୁ JTV1624535
ପ ୁ /565536 44 95 785େଲାକନାଥ ବିଶାଳ ପି ନେର  ବିଶାଳ JTV1575570
ୀ /565537 31 95 786ପଜୂା ବିଶାଳ ପି ହରେମାହନ ବିଶାଳ YVY0333526
ୀ /565538 25 95 787େଶତା ପ ନାୟକ ପି ହରପସାଦ ପ ନାୟକ YVY0816918

ପ ୁ /575539 47 95 788ବିର  ିନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଦୀନବ ୁ େବେହରା JTV1498286
ୀ /575540 70 95 789ସଷୁମା ବିଶ୍ଵାଳ ସା ନେର  ବିଶ୍ଵାଳ YVY1108166

ପ ୁ /575541 68 95 790ନେର  ବିଶ୍ଵାଳ ପି କପୃାନିଧି ବିଶ୍ଵାଳ YVY1132810
ପ ୁ /575542 37 95 791ସଶୁା  କମୁାର ବିଶ୍ଵାଳ ପି ସେୁର  ବିଶ୍ଵାଳ YVY1113455
ପ ୁ /575543 27 95 792ବିଶ୍ଵନାଥ ବିଶ୍ଵାଳ ପି ବିଶ୍ଵାଳ  YVY1113463
ପ ୁ /575544 63 95 793ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ଦାଶ JTV1498294
ୀ /575545 40 95 794ଶମିର୍ଳା ନାୟକ ସା ବିର ନିାରାୟଣ େବେହରା JTV1575745
ୀ /575546 46 95 795େଶୖଳବାଳା ପଧାନ ସା ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0532846

ପ ୁ /575547 54 95 796ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଜଗଦିଶ ଚ  ରାଉତରାୟ YVY0423459
ପ ୁ /575548 55 95 797ବିଶଜିତ େସଠୀ ପି ଲି ରାଜ େସଠୀ OR/06/043/052726
ୀ /575549 50 95 798ରାଜଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ସା ବିଶଜିତ େସଠୀ JTV1498476
ୀ /585550 35 95 799ସାରକୀ ଷଡ ୀ ସା ମଳୟ କମୁାର ଷଡ ୀ YVY0333542
ୀ /585551 21 95 800ମନିଷା ଷଡ ୀ ପି ମାନସ କମୁାର ଷଡ ୀ YVY1108208

ପ ୁ /585552 78 95 801ବି ୁଚରଣ ଷଡ ୀ ପି ରାଧାଚରଣ ଷଡ ୀ JTV1497908
ୀ /585553 74 95 802େପମଲତା ଷଡ ୀ ସା ବି ୁଚରଣ ଷଡ ୀ JTV1497924

ପ ୁ /585554 53 95 803ମେନାଜ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ବି ୁଚରଣ ଷଡ ୀ JTV1498450
ପ ୁ /585555 51 95 804ମାନସ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ବି ୁଚରଣ ଷଡ ୀ JTV1498567
ୀ /585556 49 95 805ବବିତା ଷଡ ୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଷଡ ୀ JTV1498468
ୀ /585557 45 95 806ର ିତା ଷଡ ୀ ସା ମାନସ ଷଡ ୀ JTV1498575
ପ ୁ /585558 42 95 807ମଳୟ ଷଡ ୀ ପି ବି ୁଚରଣ ଷଡ ୀ JTV1497916
ପ ୁ /595559 41 95 808ଅମର ବାରିକ ପି ନବୀନ ବାରିକ YVY0689398
ୀ /595560 40 95 809ଖଲୁଣା ବାରିକ ସା ଅମର ବାରିକ YVY0689380
ପ ୁ /595561 30 95 810ବସ  ଡାକଆୁ ପି ବାଉରି ବ ୁ ଡାକଆୁ YVY0689406
ୀ /595562 28 95 811ଅନିତା ଡାକଆୁ ସା ବସ  ଡାକଆୁ YVY0689372
ୀ /595563 38 95 812ପରୁବୀ ଦାସ ସା େସୗମଯ୍ ପକାଶ ନାୟକ YVY0532853
ପ ୁ /595564 63 95 813ସେବର୍ ଶର େଜନା ପି େଗାେଖଇ େଜନା JTV1576446
ୀ /595565 61 95 814କ ନା େଜନା ସା ସେବର୍ ଶର େଜନା JTV1576453
ପ ୁ /595566 73 95 815ବିଧାନ ଚ  ନାୟକ ପି ପହାଦ ଚ  ନାୟକ JTV1497478
ୀ /595567 67 95 816ଚାରୁଲତା ନାୟକ ସା ବିଧାନ ଚ  ନାୟକ JTV1543495
ପ ୁ /595568 48 95 817େସୗମଯ୍ପକାଶ ନାୟକ ପି ବିଧାନ ଚ  ନାୟକ JTV1543537
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ପ ୁ /595569 40 95 818ଶକି୍ତ ପସନନ୍  ନାୟକ ପି ବିଧାନ ଚ  ନାୟକ JTV1543545
ପ ୁ /595570 37 95 819ସତିୃ ର ନ ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ YVY0689414
ୀ /595571 31 95 820ମେହେଶତା ନାୟକ ସା ଶକି୍ତ ପସନନ୍  ନାୟକ YVY0933291
ୀ /595572 31 95 821ମେହେଶତା ନାୟକ ସା ଶକି୍ତ ପସନନ୍  ନାୟକ YVY0933309

ପ ୁ /595573 58 95 822ବିଜୟ କମୁାର ପାତ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପାତ JTV1717396
ୀ /595574 55 95 823ସବିତା ପାତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପାତ YVY0706499

ପ ୁ /595575 46 95 824ସ ୟ କମୁାର ପାତ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପାତ YVY0893503
ପ ୁ /595576 25 95 825ସୟଂଭୂବ ଶତପଥୀ ପି ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଶତପଥୀ YVY0933457
ୀ /605577 57 95 826ଶାରଦା େଦବୀ ସା େଗୗରୀଶ ର ତିୱାରୀ YVY0428821

ପ ୁ /605578 74 95 827ମରୁଲିଧର ମହା ି ପି ସାଧ ୁମହା ି OR/06/043/052845
ୀ /605579 69 95 828ସରସତୀ ମହା ି ସା ମରୁଲି ଧର ମହା ି JTV2562007

ପ ୁ /605580 49 95 829ମାନସ ରଂଜନ ମହା ି ପି ମରୁଲିଧର ମହା ି OR/06/043/052199
ୀ /605581 47 95 830ଗାୟତୀ ମହା ୀ ସା ମାନସ ରଂଜନ ମହା ୀ YVY0080952

ପ ୁ /735582 19 95 831ସତ୍ଯକା  ମହାରଣା ପି ସଯୂଯ୍ର୍କା  ମହାରଣା YVY1298496
ୀ /955583 23 95 832ଲିପସା ରାଣୀ ପ ା ପି ପଦୀପ ପ ା YVY1127042

ପ ୁ /1785584 30 95 833ବୁଧିଆ ସିଂ ପି ବୀର ସିଂ YVY1157981
ୀ /1965585 55 95 834ଶଭୁଶୀ ମହା ି ସା ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ମହାପାତ YVY1269166

ପ ୁ /1965586 59 95 835ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ମହାପାତ ପି ଭମରବର ମହାପାତ YVY1269125
ପ ୁ /1965587 27 95 836ସାଗତ ମହାପାତ ପି ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ମହାପାତ YVY1269307
ପ ୁ /2055588 22 95 837ରିଶଭ ଭରଦ୍ଵାଜ ପି ଅେଶାକ ପିୟଦସର୍ୀ YVY1141951
ୀ /2055589 46 95 838ନୀତୂ ମିଶ ସା ଅେଶାକ ପିୟଦସର୍ୀ YVY1141928

ପ ୁ /2055590 53 95 839ଅେଶାକ ପିୟଦସର୍ୀ ପି କମଳକାଂତ ମିଶ YVY1141894
ୀ /2185591 27 95 840ରିତୁପ ର୍ା ବିେସାଈ ସା ସବଯ୍ସାଚୀ ନାୟକ YVY1108315

ପ ୁ /2305592 33 95 841ରାଜିବ ମିଶ ପି ପଦୀପ କମୁାର ମିଶ YVY1269349
ୀ /2305593 55 95 842ତୃ ୀଲତା ପ ା ସା ବିଚିତ ନ  ପ ା YVY1269315

ପ ୁ /2305594 19 95 843େସୗରଵ ପ ା ପି ବିଚିତ ନ  ପ ା YVY1269323
ୀ /2315595 31 95 844ରସୀେରଖା ମହା ି ସା ତାରାକା  ମହା ି YVY1269273
ୀ /2325596 22 95 845ଅଭିଷିକ୍ତା ମ ୀ ପି ନେର  ମ ୀ YVY1231216
ୀ /2335597 63 95 846ସକୁା ି ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YVY1108190

ପ ୁ /2335598 43 95 847ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YVY1132828
ପ ୁ /2335599 42 95 848ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YVY1113448
ୀ /2335600 36 95 849ରଶିତା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷିଧର ସାହୁ YVY1108174

ପ ୁ /PLOT NO 45601 32 95 850ଚି ରଂଜନ େମାହପାତର ପି ଜତିଂଦ ନାଥ ସାହୂ YVY1192863
ପ ୁ /PLOT NO -5602 23 95 851ଚି ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ଜତିଂଦ ନାଥ ସାହୁ YVY1192871
ୀ /PLOT NO-55603 66 95 852କା ନବାଳା େବେହରା ସା ହୃଷୀେକଶ େବେହରା JTV1641281
ୀ /5865604 26 95 853ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ମେହ  କମୁାର ସାହୁ YVY1269869
ୀ /8285605 25 95 854ରାଧାରାଣୀ ଦାସ ପି ପିତବାସ ଦାସ YVY1185016

ପ ୁ /Raghunath5606 49 95 855ପଥୃୀରାଜ ସିଂହ ପି େବଣଧୁର ସିଂହ YVY1263391
ୀ /Rghunath5607 43 95 856ସ ମୀତା ସିଂହ ସା ପଥୃୀରାଜ ସିଂହ YVY1263359

ପ ୁ /9995608 62 95 857ରବି  ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଅନ  ଚରଣ ଦାସ YVY1227024
ୀ /9995609 59 95 858ବାସ ୀ ଦାସ ସା ରବୀନାରାୟଣ ଦାସ YVY1227032
ପ ୁ /9995610 34 95 859ସମିତ ଦାସ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ YVY0333666
ୀ /9995611 33 95 860ସଭୁଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ସମିତ ଦାସ YVY1227016

ପ ୁ /9995612 31 95 861ଅମିତ ଦାସ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ YVY0698043
ୀ /plot no 15613 20 95 862ଶତଭିଷା ନ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନ YVY1199140

ପ ୁ /Plot No-5614 19 95 863ଅମିତ ମହା ି ପି ଶଭୁାଶଷି ମହା ି YVY1299130
ପ ୁ /12395615 21 95 864ନାମନ୍ କାନୁନ୍େଗା ପି ବିଭୂ ପସାଦ କାନୁନ୍େଗା YVY1192947
ପ ୁ /13705616 22 95 865ଅସିତ କମୁାର ପ ା ପି ଭାଗବତ ପସାଦ ପ ା YVY1190503
ୀ /PLOT NO.5617 62 95 866ପ ୁ ଲତା େମାହ ି ସା େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ େମାହ ି YVY1192889
ୀ /172/I/605618 40 95 867ଅନିତା ମହ୲ ି ସା ମନେମାହନ ଖୁ ିଆ JTV2688141
ୀ /Plot No.95619 42 95 868ଶୁଚୀଲିପସା ଦାଶ ପି ପରୁୁେସା ମ ଦାଶ YVY1187269
ପ ୁ /1341/665620 38 95 869ଦି ି ପକାଶ ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ JTV2561868
ପ ୁ /PLOT NO 85621 44 95 870ସଧୁୀର କମୁାର ରଥ - ସଧୁାକର ରଥ ରଥ YVY1193754
ପ ୁ /035622 22 95 871ଦୀପପକାଶ ମହା ୀ ପି ଦି ୀପକାଶ ମହା ୀ YVY1059252
ପ ୁ /045623 26 95 872େବନି ପସାଦ ସା ପି ହୁଷୀେକଶ ସା YVY1058973
ପ ୁ /165624 22 95 873ସାଇେରାଶନ ପଧାନ ପି ରବୀ  କମୁାର ପଧାନ YVY1058916
ୀ /295625 27 95 874ବୂଲବୁଲ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YVY1059203
ପ ୁ /295626 27 95 875କମୁାରଚ ଗୁ  େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YVY1059229
ପ ୁ /555627 32 95 876କାତିର୍କ ପଧାନ ପି ରାମ ପଧାନ YVY1297886
ୀ /615628 23 95 877େସାନୁ େବେହରା ପି କାଳ ୀ େବେହରା YVY1057207
ପ ୁ /785629 23 95 878ମ ଳମୟ ପ ା ପି ବିଜୟାନଂଦ ପ ା YVY1058932
ପ ୁ /815630 24 95 879ସମିତ କମୁାର ମଲି◌ିକ ପି ମେନାଜ କମୁାର ମଲି◌ିକ YVY1058650
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ପ ୁ /1945631 66 95 880ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ପାଣନାଥ ବିଶାଳ JTV1579127
ପ ୁ /1945632 45 95 881ବିେଘନ୍ଶର ରାଉତ ପି ଜେମଶର ରାଉତ YVY0894931
ୀ /1945633 32 95 882ଅ ଳୀ ରାଉତ ସା ବିେଘନ୍ଶର ରାଉତ YVY0895359

ପ ୁ /1945634 38 95 883ଦିଲିପକମୁାର ସାହୁ ପି େଗାବି ଚ  ସାହୁ JTV2737195
ୀ /1955635 49 95 884ମାଧବୀ େଚୗେବ ସା ରାଜ କମୁାର େଚୗେବ YVY1019918

ପ ୁ /1955636 53 95 885ରାଜକମୁାର େଚୗେବ ପି ଭରତ େଚୗେବ YVY0279273
ପ ୁ /1955637 30 95 886ପସ ିତ େଚାେବ ପି ରାଜ କମୁାର େଚାେବ YVY0895334
ପ ୁ /1965638 78 95 887ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ଇ ମଣୀ ମହା ି JTV1579168
ୀ /1965639 74 95 888ମିନତୀ ମହା ି ସା ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି JTV1579150

ପ ୁ /1965640 49 95 889ଶଭୁାଶଷି ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି JTV1579176
ୀ /1965641 47 95 890ତୃ ି ପ ନାୟକ ସା ଶଭୁାଶଷି ମହା ି JTV1579143
ୀ /1985642 43 95 891ମଧସିୁତା େଦହୁରୀ ସା ଡି.େକ ସୀତାକା YVY0279281

ପ ୁ /1985643 47 95 892ଡି.େକ. ସୀତାକା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର େଦହୁରୀ JTV1579192
ପ ୁ /1995644 60 95 893ବିମଳକା  ପ ା ପି ଭଗବାନ ପ ା JTV2552933
ୀ /1995645 56 95 894ମାଳତୀ ଲତା ପ ା ସା ବିମଳକା  ପ ା JTV2552271

ପ ୁ /2015646 42 95 895ସଧୁାନ  େବଉରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବଉରା JTV1555473
ୀ /2015647 70 95 896ପମିଳା ଛାେଟାଇ ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ଛାେଟାଇ JTV1531011

ପ ୁ /2015648 43 95 897େଗୗରେମାହନ ଛାେଟାଇ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଛାେଟାଇ JTV1549922
ପ ୁ /2015649 73 95 898ମରୁଲୀ ଧର ପଧାନ ପି ଦାସରଥୀ ପଧାନ YVY0845537
ୀ /2015650 62 95 899କମୁାରୀ ପଧାନ ସା ମରୁଲିଧର ପଧାନ YVY0845735

ପ ୁ /2015651 42 95 900ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ପଧାନ ପି ମରୁଲିଧର ପଧାନ YVY0845750
ୀ /2015652 38 95 901ବିଳାସିନୀ ପଧାନ ସା କୃ  ଚ  ପଧାନ YVY0845545

ପ ୁ /2025653 48 95 902ମନକଲାଲ ଗୁ ା ପି ଶଶୀକା  ଗୁ ା YVY0392407
ୀ /2025654 48 95 903େସତା ଗୁ ା ସା ମନକଲାଲ ଗୁ ା YVY0392415

ପ ୁ /2035655 53 95 904ଇଶର ଲାଲ ଗୁ ା ପି ଶଶୀକା  ଗୁ ା YVY0392423
ୀ /2035656 50 95 905ସଂଗୀତା ଗୁ ା ସା ଇଶର ଲାଲ ଗୁ ା YVY0392431
ୀ /2045657 59 95 906କ୍ଷୀେରାଦା ପଧାନ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ପଧାନ YVY0813782

ପ ୁ /2045658 35 95 907ମଳୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପଧାନ JTV2552255
ପ ୁ /2055659 75 95 908ଡି.ମାଲାେକା ାଇଆ ପି ଡି.େକା ାଇଆ  YVY0086090
ପ ୁ /2055660 38 95 909ଡି.ମେହଶ  ପି ଡି.ମାଲାେକା ାଇଆ YVY0086124
ୀ /2055661 39 95 910ମନମୀତ କର ସା ମନଜୀତ ସି YVY0540781
ୀ /2055662 68 95 911ଡି.େଭ ଟା ଲଛାମା ସା ଡି.ମାଲାେକା ାଇଆ YVY0086082
ୀ /2055663 105 95 912ସହୁାଗବ ୀ ରାଜପତୁ ସା େମଲାରାମ ରାଜପତୁ YVY0732008
ୀ /2055664 71 95 913କମଳାରାଣୀ ରାଜପତୁ ସା ରାମସରୂପ ରାଜପତୁ OR/06/043/056145

ପ ୁ /2055665 48 95 914ପଦୀପ କମୁାର ରାଜପତୁ ପି ରାମସରୂପ ରାଜପତୁ JTV1531730
ୀ /2055666 46 95 915ଶା ା ରାଜପତୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ରାଜପତୁ JTV1531748

ପ ୁ /2055667 46 95 916ସତୀଷ କମୁାର ରାଜପତୁ ପି ରାମସରୂପ ରାଜପତୁ JTV1531094
ୀ /2055668 43 95 917େରଖା ରାଜପତୁ ସା ସତୀଷ କମୁାର ରାଜପତୁ YVY0732024

ପ ୁ /2055669 50 95 918ଡି.ମାଧବ ରାଓ ପି ଡି.ମାେଲାେକା ାଇଆ YVY0086108
ୀ /2055670 46 95 919ଅଳକା ରୁ ୍ଟା ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ରୁ ୍ଟା YVY0569400
ୀ /2055671 48 95 920ସନୁୀତା େସନାପତୀ ସା ଶକି୍ତ ର ନ େସନାପତୀ JTV1531599
ପ ୁ /2055672 29 95 921ବିକାଶ ସଲୁତାନିଆ ପି ଅେଶାକ ସଲୁତାନା YVY0845610
ପ ୁ /2055673 60 95 922ଅେଶାକ କମୁାର ସଲୁତାନିୟା ପି ଶଯ୍ାମଲାଲ ସଲୁତାନିୟା YVY0085753
ୀ /2055674 55 95 923ମଂଜୁ ସଲୁତାନିୟା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସଲୁତାନିୟା JTV1530054

ପ ୁ /2055675 32 95 924କିେଶାର ସଲୁତାନିଆ ପି ଅେଶାକ ସଲୁତାନିଆ YVY0845503
ପ ୁ /2085676 82 95 925େଗାପାଳ ଚ  ଗା ପି ନେର  ଗା YVY0392449
ୀ /2085677 37 95 926ଶଶିେରଖା ନ ସା ନିଶା  ର ନ ନ YVY0965137
ୀ /2085678 69 95 927ସକୁା ି ଶା ସା େଗାପାଳ ଚ  ଶା 0R/06/043/094122

ପ ୁ /2095679 50 95 928ସବୁତ କମୁାର ଶା ପି େଗାପାଳ ଚ  ଶା 0R/06/043/094123
ୀ /2115680 79 95 929ବି ୁପିୟା ଦିେବଦୀ ସା ରାଧାମାଧବ ଦିେବଦୀ OR/06/043/070094
ୀ /2115681 39 95 930ସଚିୂସିତା ଦିେବଦୀ ସା େଭାଳାନାଥ ଦିେବଦୀ YVY0085761
ପ ୁ /2135682 46 95 931ଉଦୟଭାନୁ ଦିେବଦୀ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଦିେବଦୀ YVY0279299
ପ ୁ /2135683 43 95 932େଭାଳାନାଥ ଦିେବଦୀ ପି ରାଧାମାଧବ ଦିେବଦୀ JTV1531029
ୀ /2155684 72 95 933ଆଭାରାଣି ସିହନ୍ା ସା ରବି  ନାଥ ସିହନ୍ା 0R/06/043/055193
ୀ /2155685 34 95 934ମହୁଆ ସିହନ୍ା ସା ଅ ର୍ବ କମୁାର ସିହନ୍ା YVY0279307
ୀ /2155686 44 95 935ଅନନ୍ଭା ସନ୍ିହା ପି ରବି ନାଥ ସନ୍ିହା OR/06/043/055495
ୀ /2155687 44 95 936ଅପ ର୍ା ସନ୍ିହା ପି ରବି ନାଥ ସନ୍ିହା JTV1544055
ୀ /2185688 29 95 937ପି ି  ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ କର ସା ଶୀମ  କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0965087
ପ ୁ /2185689 60 95 938ପକାଶ ଚ  ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ YVY1019876
ୀ /2185690 57 95 939ପତିଭା ନାୟକ ସା ପକାଶ ଚ  ନାୟକ YVY1019884
ପ ୁ /2185691 33 95 940ସବଯ୍ସାଚି ନାୟକ ପି ପକାଶ ଚ  ନାୟକ YVY1019892
ୀ /2185692 37 95 941ରୂପା ରଥ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ରଥ YVY1019900
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ୀ /2185693 69 95 942ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ବହାନ  ସାହୁ YVY0279349
ପ ୁ /2185694 61 95 943ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ ପି ଯଦୁନାଥ ସାହୁ YVY0086199
ୀ /2185695 60 95 944େସନ୍ହପଭା ସାହୁ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ YVY0086181
ୀ /2185696 33 95 945ସିଲି ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ YVY0086207

ପ ୁ /2185697 27 95 946ଶାଶତ ନ ନ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ YVY0688986
ପ ୁ /2185698 72 95 947ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ ପି େକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ YVY0184259
ୀ /2185699 66 95 948ପଭାତ ନଳିନୀ ସାହୁ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YVY0086132
ୀ /2185700 41 95 949ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ସାହୁ ପି ହୃଦାନ  ସାହୁ YVY0085779
ୀ /2185701 41 95 950ଏଲିଜା ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YVY0184242
ୀ /2185702 40 95 951ଏଲିନା ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YVY0086165

ପ ୁ /2185703 38 95 952ପିୟ ଦଶର୍ନ ସାହୁ ପି ହୃଦାନ  ସାହୁ YVY0085787
ୀ /2185704 37 95 953ରିଚା ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YVY0086157

ପ ୁ /2185705 33 95 954ଇଶାନ ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ YVY0086173
ପ ୁ /2185706 66 95 955ନୃସିଂହ ଚରଣ ତିପାଠୀ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ତିପାଠୀ YVY0279315
ୀ /2185707 64 95 956ସବିତା ତିପାଠୀ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ତିପାଠୀ YVY0965004

ପ ୁ /2185708 37 95 957ଶୀମ  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ତିପାଠୀ YVY0279323
ୀ /2195709 62 95 958ମଂଜୁଲତା େଦଇ ସା ଅେଲଖ ଚରଣ ପଧାନ JTV2569135

ପ ୁ /2195710 33 95 959ସତୀଶ କମୁାର ପଧାନ ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ପଧାନ JTV2552040
ପ ୁ /2195711 63 95 960ଅେଲଖ ଚରଣ ପଧାନ ପି ଧୁବଚରଣ ପଧାନ JTV2569127
ୀ /2205712 34 95 961ପାଲିକା ମହାପାତ ପି ସବୁାଷ ମହାପାତ JTV2552024
ୀ /2205713 32 95 962ମକୁ୍ତା ମହାପାତ ପି ସବୁାଷ ମହାପାତ JTV2552339

ପ ୁ /2215714 85 95 963ବି ୁ ଚରଣ ବିଶାଳ ପି ରାଧା େମାହନ ବିଶାଳ YVY0279364
ୀ /2215715 75 95 964ପମିଳା ବିଶାଳ ସା ବି ୁ ଚରଣ ବିଶାଳ YVY0279372

ପ ୁ /2215716 74 95 965ଡା.ଖେଗଶର ବିଶାଳ ପି ରାଧାେମାହନ ବିଶାଳ YVY0895169
ପ ୁ /2215717 43 95 966ଅବିନାଶ ବିଶାଳ ପି ଖେଗଶର ବିଶାଳ JTV2552016
ୀ /2215718 37 95 967ବିଶ ବିଜୟିନୀ ବିଶାଳ ସା ଅବିନାଶ ବିଶାଳ YVY0895250
ୀ /2215719 73 95 968ମାଳତୀ ପରିଡା ସା ଡା.ଖେଗଶର ବିଶାଳ YVY0895318
ୀ /2225720 54 95 969ଝାନ୍ ମମୁ ୁର୍ ସା ଶୀନାଥ ମମୁ ୁର୍ JTV2552008

ପ ୁ /2225721 30 95 970ଗଡୁୁରାଜ ମମୁ ୁର୍ ମା ଝାନ ମମୁ ୁର୍ YVY0540799
ପ ୁ /2235722 71 95 971ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ ପି ଗଂଗାଧର ନାୟକ YVY0845651
ୀ /2235723 64 95 972ପଗତି ପଧାନ ସା ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ JTV2552438
ୀ /2235724 36 95 973ସମୁନ ସମିତ୍ ପି ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ JTV2552446

ପ ୁ /2255725 51 95 974ଅମେରଶ ପ ା ପି େଗୗରା  ଚ  ପ ା YVY0085795
ୀ /2255726 53 95 975କ ନା ସାହୁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ JTV2553576

ପ ୁ /2255727 61 95 976ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଆକଳୁ ଚରଣ ସାହୁ YVY0813774
ୀ /2265728 47 95 977ଦି ୀପଭା ସାହୁ ସା ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍  ସାହୁ JTV2552081
ୀ /2275729 74 95 978େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା ଉମାକା  ଦାସ JTV2552065

ପ ୁ /2275730 53 95 979ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ ପି ଉମାକା  ଦାସ JTV2551901
ପ ୁ /2275731 46 95 980ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ ପି ଉମାକା  ଦାସ JTV2551919
ୀ /2275732 42 95 981ସରିତା ଦାସ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ JTV2551927
ୀ /2285733 50 95 982ମିନତୀ ମିଶ ସା ପତାପ ଚ  ଶତପଥୀ YVY0085803
ପ ୁ /2285734 65 95 983ସବୁାସ ଚ  ଶତପଥୀ ପି ବାମନ ଚରଣ ଶତପଥୀ YVY0392464
ପ ୁ /2285735 92 95 984ବାମନ ଚରଣ ଶତପଥୀ ପି ଯଦୁମଣୀ ଶତପଥୀ YVY0392472
ୀ /2285736 85 95 985େମାନକା ସ ୁ ରୀ ଶତପଥୀ ସା ଶମନ ଚରଣ ଷତପଥୀ YVY0392498

ପ ୁ /2285737 59 95 986ପତାପ ଚ  ଶତପଥୀ ପି ବାମନ ଚରଣ ଶତପଥୀ JTV2553584
ୀ /2285738 56 95 987ସଂ ାରାଣୀ ଶତପଥୀ ସା ସବୁାଶ ଚ  ଶତପଥୀ YVY0392456

ପ ୁ /2285739 33 95 988ସି ାଥର୍  ଶ ର ଶତପଥୀ ପି ସବୁାଷ ଚ  ଶତପଥୀ JTV2553527
ୀ /2285740 29 95 989ସଣୂିର୍ମା ଶତପଥୀ ପି ସବୁାସ ଚ  ଶତପଥୀ YVY0392480

ପ ୁ /2285741 26 95 990ଦିବଯ୍ଶ ର ଶତପଥି ପି ପତାପ ଚ  ଶତପଥି YVY0829598
ପ ୁ /2295742 85 95 991େଗୗରା  ଚ  ପ ା ପି ଆଦିକ  ପ ା JTV2552420
ୀ /2295743 79 95 992ଶଶୀେରଖା ପ ା ସା େଗୗରା  ଚ  ପ ା JTV2553402
ୀ /2295744 56 95 993ରାଜଲକ୍ଷୀ ପ ା ପି େଗୗରା  ଚ  ପ ା JTV2553493
ୀ /2305745 33 95 994େରାଜାଲିନ୍ ବାରିକ ସା ବିନାୟକ ବଳ YVY0829754
ପ ୁ /2305746 78 95 995ବିଧାନ ଚ  ମିଶ ପି ସଦାନ  ମିଶ JTV2553550
ୀ /2305747 73 95 996େପମଲତା ମିଶ ସା ବିଧାନ ଚ  ମିଶ JTV2552404
ପ ୁ /2305748 51 95 997ବିକାଶ କମୁାର ମିଶ ପି ବିଧାନ ଚ  ମିଶ JTV2552073
ପ ୁ /2305749 47 95 998ଚ ନ କମୁାର ମିଶ ପି ବିଧାନ ଚ  ମିଶ JTV2552362
ୀ /2305750 45 95 999େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ମିଶ ସା ବିକାଶ କମୁାର ମିଶ JTV2552388
ପ ୁ /2305751 44 95 1000ବ ନ କମୁାର ମିଶ ପି ବିଧାନ ଚ  ମିଶ JTV2553600
ପ ୁ /2315752 70 95 1001ପଦି  କମୁାର ମହା ି ପି ନରହରି ମହା ି YVY0731950
ପ ୁ /2315753 35 95 1002ତାରାକା  ମହା ି ପି ପଦୀ  ମହା ି JTV2552321
ୀ /2315754 65 95 1003େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ସା େଗାପବ ୁ ସାହୁ JTV2553287
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ୀ /2325755 53 95 1004ନୀନା ବଳିୟାରସିଂ ସା ନେର  କମୁାର ମ ୀ JTV2553261
ପ ୁ /2325756 59 95 1005ନେର  କମୁାର ମ ୀ ପି େଦବରାଜ ମ ୀ JTV2553279
ପ ୁ /2335757 63 95 1006ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ YVY0314500
ୀ /2335758 41 95 1007ରୁନା ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ JTV2553253

ପ ୁ /2335759 38 95 1008ଗରୁୁକୃ  ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YVY0314526
ୀ /2345760 59 95 1009ତିେଳା ମା େବେହରା ସା ଅନ  ଚରଣ େବେହରା YVY0813758

ପ ୁ /2345761 37 95 1010ଅଭିେଷକ େବେହରା ପି ଅନ  ଚରଣ େବେହରା JTV2553162
ୀ /2345762 35 95 1011ଲଳିତା େବେହରା ସା ଅଭିେଷକ େବେହରା YVY1019868

ପ ୁ /2345763 33 95 1012ଆଶୀବର୍ାଦ େବେହରା ପି ଅନ  ଚରଣ େବେହରା JTV2553196
ପ ୁ /2345764 32 95 1013ଆେଲାକ େବେହରା ପି ଅନ  ଚରଣ େବେହରା JTV2553154
ପ ୁ /2345765 31 95 1014ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ରତନ୍ ାକର ନାୟକ YVY0688572
ପ ୁ /2355766 76 95 1015ପଭାକର ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ JTV2553246
ପ ୁ /2355767 42 95 1016ବିଶଜୀତ ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ YVY0540815
ୀ /2355768 38 95 1017ପନୁମ ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ YVY0540807

ପ ୁ /2365769 44 95 1018କୀ ିର୍ଧନ ତିପାଠୀ ପି ଶର୍ମଣି ତିପାଠୀ JTV2553188
ପ ୁ /2375770 76 95 1019ପଭାତ ଚ  ପାଣି ପି ପଦନାଭ ପାଣି JTV2553105
ୀ /2375771 64 95 1020ଗୀତା ଳି ପାଣି ସା ପଭାତ ଚ  ପାଣି JTV2553139

ପ ୁ /2375772 41 95 1021ତଥାଗତ ପାଣି ପି ପଭାତ ଚ  ପାଣି JTV2552966
ୀ /2375773 37 95 1022ବିେନାଦିନି ସାହୁ ସା ଦିବାକର ସାହୁ YVY1019843

ପ ୁ /2375774 82 95 1023ଭୀମେସନ ସାହୁ ପି େକଳୁଚରଣ ସାହୁ YVY0086223
ୀ /2375775 72 95 1024ପେମାଦିନୀ ସାହୁ ସା ଭୀମେସନ ସାହୁ YVY0086215

ପ ୁ /2385776 31 95 1025ଜଗତଜିତ େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ  େବେହରା YVY0688739
ୀ /2385777 33 95 1026େଲାପାମଦୁା ଦାସ ସା ଅଂଶମୁାନ କାନୁନେଗା YVY0829804
ୀ /2385778 89 95 1027ରମା େଦବୀ ସା କା ିର୍େକଶର ଶତପଥୀ JTV1498419

ପ ୁ /2385779 28 95 1028େସୗରଭ େଘାଷାଲ ପି ପସା  କମୁାର େଘାଶାଲ YVY0845701
ପ ୁ /2385780 70 95 1029ପେୂ ର୍  ୁସ ୁ ର କାନୁନେଗା ପି ଭାଗିରଥୀ କାନୁନେଗା YVY0829853
ୀ /2385781 58 95 1030ଚାରୁ କାନୁନେଗା ସା ପେୂ ର୍  ୁସ ୁ ର କାନୁନେଗା YVY0829838

ପ ୁ /2385782 39 95 1031ଅଂଶମୁାନ କାନୁନେଗା ପି ପେୂ ର୍  ୁସ ୁ ର କାନୁନେଗା YVY0829820
ୀ /2385783 34 95 1032ଅମିତା କାନୁନେଗା ପି ପେୂ ର୍  ୁସ ୁ ର କାନୁନେଗା YVY0829812

ପ ୁ /2385784 62 95 1033ମେହଶ ମିଶ ପି ଅନ  ଚରଣ ମିଶ YVY0279406
ୀ /2385785 55 95 1034ସ ଯ୍ା ମିଶ ସା ମେହଶ ମିଶ YVY0085811

ପ ୁ /2385786 32 95 1035ପତୀକ ମିଶ ପି ମେହଶ ମିଶ YVY0085829
ପ ୁ /2385787 31 95 1036ପତୀକ ମିଶ ପି ମେହଶ କମୁାର ମିଶ YVY0540864
ପ ୁ /2385788 77 95 1037ସବୁାଷ ଚ  ପ ା ପି ବିଶନାଥ ପ ା JTV2553055
ୀ /2385789 66 95 1038ଗୀତା ଳି ପ ା ସା ସବୁାଶ ଚ  ପ ା JTV2553113

ପ ୁ /2395790 76 95 1039େସକ୍ ଜିଆଉଲ୍ ହକ୍ ପି େସକ୍ ନାସିରୁ ିନ୍ JTV2552693
ୀ /2405791 44 95 1040ସଜୁାତା ପ ା ସା ଅମେରଶ ପ ା YVY0085837

ପ ୁ /2415792 35 95 1041ଦୀପକ କମୁାର େବହୁରା ପି ବଳଭଦ େବହୁରା JTV2585446
ପ ୁ /2415793 58 95 1042ରାଜିବ େଲାଚନ ମିଶ ପି ଲି ରାଜ ମିଶ YVY0085845
ୀ /2435794 82 95 1043ପମିଳା ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାଥ ନାୟକ YVY0569418
ୀ /2445795 39 95 1044ନିେବଦିତା ପ ା ସା ଅଶନୀ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ YVY0314534
ପ ୁ /2455796 29 95 1045େସୗଭିକ ବିଶାଳ ପି ପଭାତ ର ନ ବିଶାଳ YVY0314542
ପ ୁ /2465797 30 95 1046ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ଶସୁା  କମୁାର ସାହୁ YVY0540823
ୀ /2475798 51 95 1047କବିତା କାନୁନେଗା ସା ବିଭୁ ପସାଦ କାନୁନେଗା YVY0845560
ୀ /2475799 42 95 1048ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ YVY0540831

ପ ୁ /2475800 41 95 1049ଶଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ନବ କିେଶାର ସାହୁ YVY0540849
ପ ୁ /2775801 54 95 1050ବିଭୁ ପସାଦ କାନୁନେଗା ପି ବିଜୟ ପସାଦ କାନୁନେଗା YVY0845552
ୀ /2775802 24 95 1051ଜିଜ୍ଞାସା କାନୁନ୍େଗା ପି ବିଭୁ ପସାଦ କାନୁନ୍େଗା YVY0965053
ୀ /2845803 28 95 1052ସେୁଦସନ୍ା େଜଯ୍ାତିପଦା ସାହୁ ସା ଅଭିେଷକ କମୁାର ସାହୁ YVY0965046
ପ ୁ /3935804 26 95 1053ପଣୁଯ୍ତୀଥର୍  ପତି ପି ପଦେଲାଚନ ପତି YVY0895417
ପ ୁ /5315805 56 95 1054ଆକାପତି ସେ ାଷ କମୁାର ପାତ ପି ଆକାପତି ଶଯ୍ାମଘନ ପାତ YVY0965061
ୀ /5315806 51 95 1055ଶ ା ଳୀ ପାତ ସା ଆକାପତି ସେ ାଷ କମୁାର ପାତ YVY0965111
ୀ /6065807 27 95 1056ଲିଶମା ସାହୁ ପି ଅମେର  ସାହୁ YVY0894998
ପ ୁ /6935808 26 95 1057େପାନୀତ ପରିଡା ପି ତୁଷାର ରଂଜନ ପରିଡା YVY0829580
ପ ୁ /9995809 43 95 1058େଦବାଶଷି୍ ଦାସ ପି ଜ୍ଞାନର ନ ଦାସ YVY0829929
ୀ /9995810 39 95 1059ନମିତା ଦାସ ସା େଦବାଶଷି ଦାସ YVY0829937
ୀ /9995811 37 95 1060ମାନସୀ ପାଣି ସା ବିଶର ନ ପାଣି YVY0965244
ୀ /9995812 30 95 1061ନୀହାରିକା ସତପଥୀ ସା େହମ  କମୁାର ମହାପାତ YVY0965160
ପ ୁ /13285813 27 95 1062ପୀେତଶ ପିୟଦଶର୍ୀ ପି ପଦୀ  କମୁାର ରାଉତ YVY0935437
ପ ୁ /14185814 47 95 1063ଚ ନ ସାମଲ ପି ଭାଗୀରଥି ସାମଲ YVY0935452
ୀ /14185815 41 95 1064ନିକିତା ସାମଲ ସା ଚ ନ ସାମଲ YVY0935445
ୀ /14595816 40 95 1065ଦବି ର େକୗର ଚ ି ପି ଜଗଜୀତ୍ ସିଂ YVY1020114
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ୀ /14595817 65 95 1066ସତୱ  େକୗର ସା ଜଗଜୀତ୍ ସିଂ JTV1635333
ୀ /15735818 33 95 1067ତୃ ିମୟୀ ଷଢ ୀ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ନ YVY0895540

ପ ୁ /16105819 33 95 1068ଅନୁପମ ମହା ି ପି ଶଶିରିକମୁାର ମହା ି JTV2736874
ପ ୁ /71/14985820 89 95 1069ସଶୁଲି କମୁାର େବାଷ ପି ଜୟକୃ  େବାଷ YVY0965194
ୀ /71/14985821 78 95 1070ତୁଲସୀ େବାଷ ସା ସଶୁଲି େବାଷ YVY0965210

ପ ୁ /71/14985822 56 95 1071ସବୁାଷ ଚ  େବାଷ ପି ସଶୁଲି କମୁାର େବାଷ YVY0965228
ପ ୁ /71/14985823 53 95 1072ସେତଯ୍  କମୁାର େବାଷ ପି ସଶୁଲି କମୁାର େବାଷ YVY0965129
ୀ /71/14985824 49 95 1073ମହାମାୟା େବାଷ ସା ସବୁାଷ ଚ  େବାଷ YVY0965202
ୀ /71/14985825 39 95 1074େସୖାଦାମିନୀ େବାଷ ସା ସେତଯ୍  କମୁାର େବାଷ YVY0965178

ପ ୁ /828/9665826 62 95 1075ପୀତବାସ ଦାସ ପି ଜି. ସତଯ୍ବାଦୀ YVY0814772
ପ ୁ /308/20485827 71 95 1076ପବୀର କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗ ାଧର ସାଇଁ YVY0814798
ୀ /308/20485828 64 95 1077େଜଯ୍ାସନ୍ା ରାଣୀ ସାଇଁ ସା ପବୀର କମୁାର ସାଇଁ YVY0814822

ପ ୁ /308/20485829 35 95 1078ଓଁକାର ସାଇଁ ପି ପବିର କମୁାର ସାଇଁ YVY0938118
ପ ୁ /1145830 20 95 1079ରତିକା  ସାହୂ ପି ପଭାକର ସାହୂ YVY1314210
ପ ୁ /015831 20 95 1080ସତଯ୍ଜୀତ ଶ ୁଆ ପି ଦିବାକର ଶ ୁଆ YVY1325083
ୀ /165832 22 95 1081କମୁାରୀ ତାରଂଜିନୀ ବାବା ପି ଏଟୁଆ ବାବା YVY1325091
ୀ /575833 19 95 1082ସଶୁୀ ସଂଜନା ପି ବିରନ୍ଚୀ ନାରାୟଣ େବେହରା YVY1325109
ୀ /425834 40 95 1083ମନୀଷା େସନାପତି ସା ଚି ରଂଜନ େସନାପତି YVY1329507
ୀ /105835 26 95 1084ଅଂଜଲୀ ଖୁ ିଆ ସା ଅସିତ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY1329523

ପ ୁ /2415836 62 95 1085ସାଈନାଥ ଉପାଲ୍ଚାଵର ପି ଏନ .ଜୀ ଉପଲ୍ନ୍ଚାଵର YVY1329580
ୀ /145837 20 95 1086ଚ ିକା ସାମଲ ପି ଚ ନ ସାମଲ YVY1329606
ୀ /2775838 77 95 1087େଜାସନ୍ାମୟୀ କାନୁନ୍େଗା ସା ବିଜୟ ପସାଦ କାନୁନ୍େଗା YVY1329622
ୀ /155839 61 95 1088ଭାରତୀ କନିୁଆ ସା ଅନାଦି ଚରଣ ଖୁ ିଆ YVY1329648
ୀ /2185840 56 95 1089ଉମାରାଣୀ ଉପାଲ୍କ଼ଂଚାଵର ସା ସନାଥ ଉପଲ୍ନ୍ଚାଵର YVY1332188
ୀ /155841 18 95 1090ସଭୁଶୀ ଶ ୁଆ ପି ଦିବାକର ଶ ୁଆ YVY1335181
ୀ /Plot No-15842 36 95 1091ମଧସିୁତା ମହା ି  ସା ଅତନୁ ଦାସ YVY1337195

ପ ୁ /1198,boot5843 44 95 1092ସଂେତାଷ କମୁାର େବେହରା େବେ - ପଦି ା େମାହ ି  YVY1350719
ୀ /705844 40 95 1093ଦୀପା େକୗର ସା ଅଭିନାସ ସିଂ YVY1351394

ପ ୁ /2055845 74 95 1094ଗରୁୁେଦବ ସିଂହ ପି ପିତମ ସିଂହ YVY1351402
ପ ୁ /2505846 37 95 1095ମନଜୀତ ସିଂହ ପି ଗରୁୁେଦବ ସିଂହ YVY1351410
ୀ /1245847 26 95 1096ଶଭୁସିତା ବାହୁବେଳ ସା େସାହନ େଜନା YVY1351428

ପ ୁ /1245848 36 95 1097େସାହନ େଜନା ପି ସେବର୍ ଶର େଜନା YVY1351444
ୀ /2855849 71 95 1098ସେୁର  େକୗର ସା ଗରୁୁେଦବ ସିଂହ YVY1351477

ପ ୁ /6785850 57 95 1099ପେରଶ କମୁାର ମହା ି ପି ରାଧା ଶଯ୍ାମ ମହା ି YVY1351493
ୀ /6285851 54 95 1100ରଣିତା ମହା ି ସା ପେରଶ କମୁାର ମହା ି YVY1351519
ୀ /2285852 61 95 1101ଶଯ୍ାମା ପାେଶାରିଆ ସା େଗାବି  ପାେଶାରିଆ YVY1351535
ୀ /2285853 54 95 1102େଶାଭା ପାେଶାରିୟା ସା ରବି ପକାଶ ପାେଶାରିୟା YVY1351543
ୀ /6865854 19 95 1103ପରମିତା ମହା ି ପି ପେରଶ କମୁାର ମହା ି YVY1351550

ପ ୁ /2285855 62 95 1104େଗାବି  ହରି େପାେଶାରିଆ ପି ରାମ ଅବାର ଶମର୍ା YVY1351568
ପ ୁ /.5856 43 103 1ମହ ଦ ନଜାରୁଲ ଇସଲାମ ପି ମହ ଦ କମାଲ YVY0843326
ପ ୁ /.5857 26 103 2ମହ ଦ ଅବରାରୁଲ ଇସଲାମ ପି ମହ ଦ ନୁରୁଲ ଇସଲାମ YVY0843334
ୀ /.5858 68 103 3େପମଲତା ମହା ି ସା ଫକୀର ଚରଣ ସାମଲ YVY0821892
ୀ /.5859 49 103 4େମେହରୁନ ନିଶା ସା ମହ ଦ ନୁରୁଲ ଇସଲାମ YVY0843359
ୀ /.5860 43 103 5ସନୁ ା ସର ି ସା ସ ିବ କମୁାର ସର ି YVY0815480

ପ ୁ /005861 37 103 6ଅଭିେଶକ ମହା ି ପି େଦବୀ ପସାଦ ମହା ି YVY1021161
ୀ /005862 25 103 7ମେନାରମା ଷଡ ୀ ପି ସତଯ୍ବତ ଷଡ ୀ YVY1021104
ୀ /KORAPOKH5863 44 103 8ମିନତୀ ନାୟକ ସା ମ ୁଳୁ ନାୟକ YVY1309293

ପ ୁ /NEW COLON5864 22 103 9ଅାଶେୁତାସ େଜନା ପି ମନଥ ଚଂଦ େଜନା YVY1124288
ପ ୁ /TALA SAH5865 43 103 10ଶଭୁାଂଶ ୁନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV1575117
ପ ୁ /15866 33 103 11ମ ଲ୍ େହ ମ ପି େଗାବି  େହ ମ YVY0782995
ୀ /15867 29 103 12ମନିୁ େହମମ ସା ମ ଳ େହମମ YVY0688358
ପ ୁ /15868 72 103 13ସତଯ୍ଜିତ ମହାପାତ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହାପାତ YVY0094672
ପ ୁ /15869 30 103 14ରଣଜିତ ମହାପାତ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହାପାତ YVY0393892
ପ ୁ /15870 74 103 15ସଧୁୀର ଚ  ମିଶ ପି ଦୁଃଖିବା ବ ମିଶ YVY0984435
ପ ୁ /15871 51 103 16ସମୁନ ମିଶ ପି ସଧୁୀର ମିଶ OR/06/043/050590
ୀ /15872 48 103 17ସଚିୁତା ମିଶ ପି ସଧୁୀର ଚ  ମିଶ OR/06/043/052638
ୀ /15873 42 103 18ପଜ୍ଞାପରମିତା ମିଶ ସା କ୍ଷିତିଶ ଚ  ମିଶ YVY0205294
ପ ୁ /15874 41 103 19ସତଯ୍ସାଇ ମିଶ ପି ସଧୁୀର ଚ  ମିଶ OR/06/043/052606
ୀ /15875 94 103 20େହମଲାତା ପାଣି ସା ସେୁର  ପାଣି OR/06/043/052636
ପ ୁ /15876 61 103 21ହରିହର ସାଇଁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାଇଁ JTV1702182
ପ ୁ /15877 29 103 22ଶବି ସାଇଁ ପି ହରିହର ସାଇଁ YVY0557264
ପ ୁ /25878 52 103 23ପଶା  ଦାସ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ଦାସ JTV1702190
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ପ ୁ /25879 37 103 24ମକିୁ୍ତ ପସାଦ େହାତା ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ େହାତା JTV2399590
ପ ୁ /25880 43 103 25ସବର୍ ଜିତ ସିଂହ ପି ଆନ  ବିହାରୀ ସିଂହ JTV1530252
ପ ୁ /35881 54 103 26ବିଜୟ କମୁାର ଧଳ ପି ବଜବିହାରୀ ରାୟ JTV1490259
ୀ /35882 57 103 27ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ଯଦୁମଣି ସାହୁ YVY0557678

ପ ୁ /35883 49 103 28େସାଷେଦବ ସାହୁ ପି େଶଷେଦବ ସାହୁ YVY0688317
ପ ୁ /35884 41 103 29ଯଦୁମଣି ସାହୁ ପି କପିଳ ଚରଣ ସାହୁ YVY0557165
ୀ /35885 30 103 30ଜସିନ ସାହୁ ପି ଯଦୁମଣି ସାହୁ YVY0557249
ୀ /35886 63 103 31ସ ଯ୍ାରାଣୀ େସନାପତି ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େସନାପତି YVY1248152

ପ ୁ /35887 40 103 32ସତଯ୍ସାଗର େସନାପତି ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େସନାପତି YVY0336321
ୀ /35888 34 103 33େସାନାଲି େସନାପତି ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େସନାପତି YVY0336339
ୀ /35889 43 103 34ମମତା ସାଇଁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଧଳ JTV1654797

ପ ୁ /45890 60 103 35ଦିଲିପ ପାଣି ପି େଗାକଳୁ ଚ  ପାଣି JTV2568392
ୀ /45891 52 103 36ସରିତା ପାଣି ସା ଦିଲୀପ ପାଣି JTV2568384
ୀ /45892 48 103 37ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ବିଭୁ ପସାଦ ସାମଲ YVY0424127

ପ ୁ /55893 53 103 38ସଯୂଯ୍ର୍ କମୁାର ମହା ି ପି େଦେବ  କମୁାର ମହା ି YVY0093609
ପ ୁ /55894 45 103 39ତାରା କମୁାର ମହା ି ପି ଜିେତ  ନାଥ ମହା ି YVY0093625
ୀ /55895 44 103 40ସାଗରୀକା ମହା ି ସା ସଯୂଯ୍ର୍ କମୁାର ମହା ି YVY0093617

ପ ୁ /55896 41 103 41ଶଶୀକା  ମହା ି ପି ହେର ନାଥ ମହା ି YVY0093633
ପ ୁ /55897 46 103 42ପେମାଦ କମୁାର ପ ା ପି େସାମନାଥ ପ ା YVY0093591
ପ ୁ /55898 50 103 43ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ସରକାର ପି ବିପିନି ବିହାରୀ ସରକାର JTV1544329
ୀ /55899 41 103 44ସକୁା ସରକାର ସା ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ସରକାର YVY0314575
ୀ /55900 78 103 45ଶୀମତୀ ମାନୁରାଣୀ ସରକାର ସା ବିପିନୀ ବିହାରୀ ସରକାର YVY0314567

ପ ୁ /65901 62 103 46ନୀଳାମର ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ JTV2399889
ୀ /65902 60 103 47ନୟନବାଳା ଦାସ ସା ନୀଳାମର ଦାସ JTV1702224
ୀ /65903 32 103 48ନିେବଦିତା ଦାସ ପି ନୀଳାମର ଦାସ YVY0314583

ପ ୁ /65904 27 103 49ଶଭୁାଷିସ ରାୟ ପି ପଭାତ କମୁାର ରାୟ YVY0687863
ପ ୁ /75905 41 103 50ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ବଟକୃ  େବେହରା JTV1716562
ୀ /75906 45 103 51ସଜୁାତା ମହାରଣା ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା JTV2399491

ପ ୁ /75907 56 103 52ମେନାରଂଜନ ଶତପଥୀ ପି ଦାେମାଦର ଶତପଥୀ OR/06/043/206215
ପ ୁ /85908 34 103 53ପତାପ ରୁଦ ପ ନାୟକ ପି ରଜନୀ କା  ପ ନାୟକ YVY0093641
ପ ୁ /85909 32 103 54ଚିନୟ ପ ନାୟକ ପି ଆନ  ଚ  ପ ନାୟକ YVY0093658
ପ ୁ /85910 31 103 55ଜଗନନ୍ାଥ େମାହନ ପ ନାୟକ ପି େଗାବି  ଚ  ପ ନାୟକ YVY0557322
ପ ୁ /85911 31 103 56ରାଧା େମାହନ ପ ନାୟକ ପି ରଜନୀକା  ପ ନାୟକ YVY0393900
ପ ୁ /85912 66 103 57ଆନ  ଚ  ପଟନାୟକ ପି ଜୟକୃ  ପଟନାୟକ OR/06/043/050029
ୀ /85913 58 103 58ଇ ିରା ପଟନାୟକ ସା ରଜନୀକା  ପଟନାୟକ OR/06/043/050027

ପ ୁ /85914 52 103 59େଗାବି  ପଟନାୟକ ପି ଜୟକୃ  ପଟନାୟକ OR/06/043/050031
ପ ୁ /85915 52 103 60ମରୁଲିେମାହନ ପଟନାୟକ ପି ଜୟକୃ  ପଟନାୟକ OR/06/043/050033
ପ ୁ /85916 30 103 61ନବୀନ ପ ନାୟକ ପି ଆନ  ଚ  ପ ନାୟକ YVY0688077
ପ ୁ /85917 26 103 62େଗୖାତମ ପ ନାୟକ ପି େଗାବି  ପ ନାୟକ YVY0782987
ୀ /85918 51 103 63ସିତା ପ ନାୟକ ସା େଗାବି ଚ  ପ ନାୟକ JTV2399327
ୀ /85919 47 103 64ତନୁଶୀ ପ ନାୟକ ସା ଆନ  ଚ  ପ ନାୟକ OR/06/043/050030
ପ ୁ /95920 32 103 65ନେର  େବେହରା ପି ଶବିରାମ େବେହରା YVY0184598
ୀ /95921 40 103 66ସେରାଜିନି ରକି୍ଷତ୍ ସା େଗାପାଳ କୃ  ରକି୍ଷତ୍ JTV2399954
ୀ /95922 37 103 67ପଭାତୀ େସନାପତି ପି ସାଗର େସନାପତି JTV2399731

ପ ୁ /105923 82 103 68ସହେଦବ ନାୟକ ପି ଆନ  ନାୟକ YVY0569772
ୀ /105924 69 103 69ସେରାଜିନୀ ନାୟକ ସା ସହେଦବ ନାୟକ OR/06/043/050035
ୀ /105925 39 103 70ଜୟସିତା ନାୟକ ପି ସହେଦବ ନାୟକ YVY0336362
ୀ /105926 34 103 71ଅ ମିତା ନାୟକ ପି ସହେଦବ ନାୟକ YVY0336354

ପ ୁ /105927 95 103 72ଅରକି୍ଷତ ପ ୃ ି ପି େଭାବନା ପ ୃ ି JTV2568400
ୀ /105928 76 103 73ସବୁ ର୍ ପ ୃ ି ସା ଅରକି୍ଷତ ପ ୃ ି JTV2568418
ୀ /115929 25 103 74ପ ୂ ିର୍ମା ଦାଶ ପି ବିଚିତାନ  ଦାଶ YVY1265735
ୀ /115930 21 103 75ମନିଷା ଦାଶ ପି ବିଚିତାନ  ଦାଶ YVY1264894
ୀ /115931 59 103 76ରାଜି ର େକୗର ପି ଦାରା ସିଂହ ସା ୁ YVY0557330
ପ ୁ /115932 51 103 77ମେନାର ନ ପଧାନ ପି ଅନ  ଚରଣ ପଧାନ YVY0557363
ୀ /115933 47 103 78ନମିତା ପଧାନ ସା ମେନାର ନ ପଧାନ YVY0557355
ପ ୁ /115934 77 103 79ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାହୁ JTV2399384
ୀ /115935 70 103 80ସଶୁଳିା ସାହୁ ସା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ JTV2399392
ପ ୁ /115936 55 103 81ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ JTV2399475
ୀ /115937 49 103 82ରଶେିରଖା ସାହୁ ସା ର ନ କମୁାର ସାହୁ JTV2441475
ପ ୁ /115938 60 103 83ଦାରା ସିଂହ ସା ୁ ପି ହରଭଜନ ସିଂହ ସା ୁ YVY0557348
ପ ୁ /115939 55 103 84େଲାକନାଥ ସାଇଁ ପି ସେୁର  ଚ  ସାଇଁ JTV2441582
ୀ /115940 50 103 85ଅ ନା ସାଇଁ ସା େଲାକନାଥ ସାଇଁ JTV2441590
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ପ ୁ /115941 48 103 86ମାନସ ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ସେୁର  ଚ  ସାଇଁ JTV2441525
ପ ୁ /115942 22 103 87େସୗମଯ୍ ର ନ ସାଇଁ ପି େଲାକନାଥ ସାଇଁ YVY1263755
ୀ /125943 60 103 88େକଶବ ଚରଣ େଭାଇ ପି ଜଇରାମ େଭାଇ YVY1142132

ପ ୁ /125944 33 103 89ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଦାସ ପି େକଶବ ଚରଣ େଭାଇ YVY1141985
ୀ /125945 30 103 90ଅନୁରାଧା ଦାସ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଦାସ YVY1142009

ପ ୁ /125946 52 103 91ପେରସ କମୁାର ମହାପାତ ପି ମାକର୍  ମହାପାତ YVY0184614
ୀ /125947 79 103 92ଯେଶାଦା କମୁାରୀ ରାୟ ସା ଯେମଶର ରାୟ OR/06/043/050046

ପ ୁ /125948 59 103 93ରତନ୍ ାକର ରାୟ ପି ଯେମଶର ରାୟ OR/06/043/505574
ୀ /125949 55 103 94ବିଦଯ୍ତୁଲତା ରାୟ ସା ରତନ୍ ାକର ରାୟ OR/06/043/050575
ୀ /125950 31 103 95ସେୁଚତା ସଦଯ୍ସନ୍ାତା ପି ରତନ୍ ାକର ରାୟ YVY0184606
ୀ /135951 48 103 96ସଂଯକୁ୍ତା ନାୟକ ସା ପେରଶ କମୁାର ମହାପାତ YVY0184622

ପ ୁ /155952 42 103 97କାଳିପସନନ୍  ପାତ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାତ JTV2441566
ୀ /155953 46 103 98ସଶିତାରାଣୀ ପଟନାୟକ ପି ଏନ ଆର ପଟନାୟକ OR/06/043/050054

ପ ୁ /165954 54 103 99ରବି  ନାଥ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା YVY0557991
ପ ୁ /165955 58 103 100ଚ  େମାହନ ମହା ି ପି ମହାେଦବ ମହା ି YVY0393934
ୀ /165956 49 103 101ଜୟ ୀ ମହା ି ସା ବାବୁରାମ ମହା ି YVY0393926
ୀ /165957 31 103 102ପ ୁ ା ଳି ମହା ି ପି ଚ  େମାହନ ମହା ି YVY0393918
ୀ /165958 41 103 103ପଦଜା ପ ା ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦାଶ YVY0699264

ପ ୁ /175959 58 103 104ଗିରିଧାରୀ ଝା ପି ବିେଶଖି ଝା YVY0815456
ୀ /175960 32 103 105ଇତୀଶା ମହାକଳୁ ସା ସଦୁୀପ୍ କମୁାର ମହାକଳୁ YVY0782979

ପ ୁ /175961 58 103 106ଚ  େମାହନ ମହା ି ପି ମହାେଦବ ମହା ି YVY0966283
ୀ /175962 49 103 107ଜୟ ୀ ମହା ି ସା ଚ  େମାହନ ମହା ି YVY0966291
ୀ /175963 31 103 108ପ ୁ ା ଳୀ ମହା ି ପି ଚ  େମାହନ ମହା ି YVY0966309
ୀ /175964 28 103 109ଶ ା ଳୀ ମହା ି ପି ଚ  େମାହନ ମହା ି YVY0966317

ପ ୁ /175965 24 103 110ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହୀ ି ପି ଚ  େମାହନ ମହା ି YVY0966275
ପ ୁ /175966 61 103 111େବୖଦଯ୍ନାଥ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ JTV2512994
ୀ /175967 36 103 112ଗୀତା ଳୀ ନାୟକ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ନାୟକ JTV2512770
ୀ /175968 34 103 113ମିତା ଳୀ ନାୟକ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ନାୟକ JTV2512689

ପ ୁ /175969 32 103 114ରଶି ର ନ ନାୟକ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ନାୟକ JTV2512549
ୀ /185970 34 103 115ଶଭୁଦଶର୍ନି େଦବୀ ପି ବିର  ିନାରାଯଣ ସାହୁ YVY0393959
ୀ /185971 30 103 116େସୖମଯ୍ ଦଶର୍ନୀ େଦବି ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ସାହୁ YVY0393975

ପ ୁ /185972 76 103 117େଦବରାଜ ପ ା ପି ନରସିହଂ ପ ା YVY0966143
ୀ /185973 68 103 118ପମିଳା ପ ା ସା େଦବରାଜ ପ ା YVY0966150

ପ ୁ /185974 45 103 119ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ସାହୂ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ YVY0393983
ୀ /185975 110 103 120ପଦାବତୀ ସାହୁ ସା ପରିକ୍ଷିତ ସାହୁ OR/06/043/050069

ପ ୁ /185976 78 103 121ମାୟାଧର ସାହୁ ପି ପରିକ୍ଷିତ ସାହୁ OR/06/043/050066
ୀ /185977 70 103 122ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ମାୟାଧର ସାହୁ OR/06/043/050070

ପ ୁ /185978 51 103 123ଶାରଦା ପସାଦ ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ OR/06/043/050739
ପ ୁ /185979 48 103 124ବରଦା ପସାଦ ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ OR/06/043/050073
ୀ /185980 43 103 125ରାଜଶୀ ସାହୁ ସା ବରଦାପସାଦ ସାହୁ YVY0424135
ୀ /185981 41 103 126ପିତିମାଳିନୀ ସାହୁ ସା ସାରଦାପସାଦ ସାହୁ YVY0424143
ୀ /185982 34 103 127ଅନନ୍ପଭା ସାହୁ ସା ଅନନ୍ଦାପସାଦ ସାହୁ YVY0093690

ପ ୁ /195983 34 103 128ସବୁତ ପାତ ପି େଗାପାଲକି  ପାତ JTV2441616
ପ ୁ /215984 55 103 129ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ହଁାସଦାଃ ପି ରାମ ହଁାସଦାଃ JTV1575356
ୀ /215985 53 103 130ପିତୀଲତା ହଁାସଦାଃ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ହଁାସଦାଃ JTV1575349
ୀ /215986 35 103 131ପି ି  ହଁାସଦାଃ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ହଁାସଦାଃ YVY0336404

ପ ୁ /215987 29 103 132ମଦନ ହଁାସଦା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ହଁାସଦା YVY0393876
ପ ୁ /225988 56 103 133ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ରକି୍ଷତ ପି ସଦୁାମ ରକି୍ଷତ OR/06/043/050076
ୀ /225989 50 103 134ପଣତୀ ରକି୍ଷତ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ରକ୍ଷିତ OR/06/043/050077
ପ ୁ /225990 46 103 135େଗାପାଳ କି  ରକି୍ଷତ ପି ସଦୁାମ ଚ  ରକ୍ଷିତ OR/06/043/050081
ପ ୁ /225991 30 103 136ଜିେତନ କମୁାର ରକ୍ଷିତ୍ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ରକ୍ଷିତ୍ YVY0336412
ପ ୁ /225992 40 103 137ଭାଗୀରଥି ସାଇଁ ପି ବିଶନାଥ ସାଇଁ JTV2399657
ୀ /225993 32 103 138ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ଭାଗିରଥୀ ସାଇଁ YVY0393991
ୀ /235994 46 103 139େମୖତୀ ରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ପହଲାଦ ବିଶାଳ YVY1021062
ପ ୁ /235995 83 103 140ସନାତନ ରଥ ପି ବନମାଳୀ ରଥ OR/06/044/422067
ୀ /235996 78 103 141େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ରଥ ସା ସନାତନ ରଥ OR/06/044/422068
ୀ /235997 40 103 142େଦବକୀ ରାୟ ସା ଦିଲିପ ରାୟ YVY0966101
ୀ /245998 73 103 143ସମିୁତା ବିଶାଳ ସା ଶୀନାଥ ବିଶାଳ OR/06/043/050089
ପ ୁ /245999 72 103 144ଶୀନାଥ ବିଶାଳ ପି େଦୖତାରୀ ବିଶାଳ OR/06/043/050088
ୀ /246000 41 103 145େଶଫାଳୀ ବିଶାଳ ପି ଶୀନାଥ ବିଶାଳ JTV1702133
ପ ୁ /246001 40 103 146େସୗମଯ୍ରଂଜନ ବିଶାଳ ପି ଶୀନାଥ ବିଶାଳ JTV1497445
ୀ /246002 35 103 147େମୗସମୁୀ ଦାସ ପି ନେର  ନାଥ ଦାସ YVY0094649
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ପ ୁ /246003 56 103 148ହରିହର େଲ ା ପି ଦିଗମର େଲ ା YVY0336438
ୀ /246004 48 103 149ହିରଣୟୀ େଲ ା ସା ହରିହର େଲ ା YVY0569798

ପ ୁ /246005 23 103 150େଗୗତମ େଲ ା ପି ହରିହର େଲ ା YVY1021179
ପ ୁ /246006 21 103 151ହିେତଶ େଲ ା ପି ହରିହର େଲ ା YVY1218981
ୀ /246007 41 103 152ସସିତା ନ ସା ପସନନ୍  ନ YVY0557470

ପ ୁ /246008 21 103 153ପତୀକ ନାୟକ ପି ଶତୁଘନ୍ ନାୟକ YVY1264134
ୀ /256009 23 103 154ମଧସିୁତା େବେହରା ପି ଅ ଯର୍ାମୀ େବେହରା YVY1184266

ପ ୁ /256010 21 103 155ଅମିତ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଂତଯର୍ାମୀ େବେହରା YVY1177708
ୀ /256011 41 103 156ମେନାଜିନୀ ଦାସ ମା ନୟନ ବାଳା ଦାସ JTV2452068
ୀ /256012 40 103 157େମାନାଲିସା ଦାସ ମା ନୟନା ବାଳା ଦାସ JTV2452050

ପ ୁ /256013 38 103 158ନିହାର ର ନ ଦାସ ମା ନୟନ ବାଳା ଦାସ JTV2399400
ପ ୁ /256014 35 103 159େଲାକ ର ନ ଦାସ ପି ନୀଳାମର ଦାସ JTV2400018
ୀ /256015 34 103 160ଏଲିସା ଦାସ ସା େଲାକର ନ ଦାସ YVY1184308
ୀ /256016 31 103 161ନିହାରିକା ଦାସ ପି ନିଳାମର ଦାସ YVY0830059
ୀ /256017 23 103 162ସଭୁଦସର୍ୀନୀ ଦାସ ସା ନିହାର ର ନ ଦାସ YVY1184241

ପ ୁ /256018 44 103 163ରେମଶ ଚ  େଲ ା ପି ଶବିଚରଣ େଲ ା JTV1497122
ପ ୁ /256019 69 103 164ଦଧିରାମ ନାୟକ ପି େଦୖତାରି ନାୟକ OR/06/043/050095
ୀ /256020 65 103 165ସରୁମା ନାୟକ ସା ଦଧିରାମ ନାୟକ OR/06/043/050096

ପ ୁ /256021 41 103 166ଅରବି  ନାୟକ ପି ଦଧିରାମ ନାୟକ JTV1497296
ପ ୁ /256022 47 103 167ଶଶୁା  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ତିେଲାଚନ ରାଉତରାୟ YVY0843292
ପ ୁ /266023 49 103 168ରବି  କମୁାର ବଳ ପି ନାରାୟଣ ବଳ YVY0830034
ପ ୁ /266024 60 103 169ଜୟକୃ  ବାରିକ ପି ଭୀମ ବାରିକ JTV1702166
ୀ /266025 29 103 170ଭାଗଯ୍ଶୀ ବାରିକ ପି ଜୟକୃ  ବାରିକ YVY0900225
ୀ /266026 27 103 171ଧରାଶୀ ବାରାକ ପି ଜୟକୃ  ବାରାକ YVY0830083

ପ ୁ /266027 51 103 172ପସନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀନିବାସ ସାହୁ YVY0830109
ୀ /266028 44 103 173ପଭାତୀ ସାହୁ ସା ପସନ କମୁାର ସାହୁ YVY0830075
ୀ /266029 31 103 174ସପୁଭା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ସା ପବିତ ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YVY0966242
ୀ /276030 61 103 175ସାବିତୀ ମହା ି ସା ପଭାସ ମହା ି OR/06/043/050103
ୀ /276031 46 103 176ପାବର୍ ତୀ ମହା ି ପି ପଭାସ ଚ  ମହା ି YVY0281964
ୀ /276032 46 103 177ଲକ୍ଷୀପୀୟା ମହା ି ପି ପଭାସ ମହା ି JTV1707660

ପ ୁ /276033 40 103 178ରାମଶ ର ମହା ି ପି ପଭାସ ମହା ି JTV1707678
ପ ୁ /286034 71 103 179ବି ୁଚରଣ େବେହରା ପି ଗିରିଧାରୀ େବେହରା OR/06/043/052953
ୀ /286035 62 103 180ନଳୀନି େବେହରା ସା ବି ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/052754

ପ ୁ /286036 39 103 181ର ନ କମୁାର େବେହରା ପି ବି ୁଚରଣ େବେହରା JTV1575190
ପ ୁ /286037 31 103 182ଯିେତ  େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା YVY0687889
ପ ୁ /296038 39 103 183ଧିେର  କମୁାର ବାରିକ ପି ଧରଣୀଧର ବାରିକ YVY0281972
ପ ୁ /296039 73 103 184ବିେନାଦବିହାରୀ ଦାସ ପି େଗାଲକ ଦାସ OR/06/043/054774
ୀ /296040 65 103 185ଗୀତାରାଣି ଦାସ ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ OR/06/043/054775
ୀ /296041 42 103 186ମଧସିୁତା ଦାସ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ JTV1497437
ୀ /296042 39 103 187ସଶୁୀସିତା ଦାସ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ YVY0314591

ପ ୁ /296043 33 103 188ଶବିାଶଷି ଦାସ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ YVY0314609
ପ ୁ /306044 61 103 189ଅେଶାକ କମୁାର କର ପି ମନିେମାହନ କର JTV1556869
ୀ /306045 57 103 190ଲକ୍ଷୀପିୟା କର ସା ଅେଶାକ କମୁାର କର JTV1544378

ପ ୁ /306046 30 103 191ଆଶଷି କର ପି ଅେଶାକ କମୁାର କର YVY0184747
ପ ୁ /306047 28 103 192ସମେରଶ କର ପି ଅେଶାକ କମୁାର କର YVY0687871
ୀ /306048 62 103 193ଅ ଳି ମହା ି ସା ସକୁା  ଚରଣ ମହା ି JTV1497866
ୀ /306049 41 103 194ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ପି ଶକୁା  ଚରଣ ମହା ି JTV1493543
ୀ /306050 38 103 195େସୗମଯ୍ାଶୀ ମହା ି ପି ସକୁା  ଚରଣ ମହା ି JTV2513299
ୀ /306051 33 103 196ଇତିଶୀ ମହା ି ପି ସକୁା  ଚରଣ ମହା ି JTV2512614
ପ ୁ /306052 32 103 197ପଭୁଦ  ମହା ି ପି ସକୁା  ଚରଣ ମହା ି JTV2512580
ପ ୁ /306053 71 103 198ଇ ମଣି ପ ା ପି ଭାଗବତ ପ ା YVY0233247
ପ ୁ /306054 47 103 199ରାେଜଶ ପ ା ପି ଇ ମଣି ପ ା YVY0282269
ପ ୁ /306055 45 103 200ଧେମର୍ଶ ପ ା ପି ଇ ମଣି ପ ା YVY0184739
ପ ୁ /306056 41 103 201ଶେୁଭଶ ପ ା ପି ଇ ମଣି ପ ା YVY0093757
ୀ /306057 57 103 202ରାନୁ ରାୟ ସା େରେଜ  କମୁାର ରାୟ JTV1544410
ପ ୁ /306058 89 103 203ବଳରାମ ସାହୁ ପି େଭାଳାନାଥ ସାହୁ YVY0314617
ୀ /306059 83 103 204ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ବଳରାମ ସାହୁ OR/06/043/050110
ପ ୁ /306060 50 103 205ନିହାରର ନ ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ OR/06/043/050113
ପ ୁ /306061 47 103 206ନଳିନୀର ନ ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ OR/06/043/050114
ୀ /306062 45 103 207ମମତା ସାହୁ ସା ନିହାର ର ନ ସାହୁ JTV1575414
ୀ /316063 43 103 208ରତନ୍ପଭା ଧଳ ସା ପରେମଶର ସାମଲ YVY0093765
ପ ୁ /316064 68 103 209ସୀତାନାଥ କର ପି ଯଦୁନାଥ କର JTV1544436
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ୀ /316065 67 103 210େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ କର ସା ସୀତାନଥ କର JTV1544428
ପ ୁ /316066 49 103 211ପରେମଶର ସାମଲ ପି କୀ ର୍ନ ସାମଲ JTV2399426
ୀ /326067 32 103 212ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ପବୀର କମୁାର େଜନା JTV2512556

ପ ୁ /326068 69 103 213ପବୀର କମୁାର େଜନା ପି ସନାତନ େଜନା JTV1497304
ୀ /326069 58 103 214ସବିତା େଜନା ସା ପବୀର କମୁାର େଜନା JTV1497312
ୀ /326070 35 103 215େସାନି େଜନା ପି ପବୀର କମୁାର େଜନା JTV2512606

ପ ୁ /336071 53 103 216ସକରିଆ ମାଥଯ୍ ୁ ପି ମାଥାଇ ମାଥାଇ YVY0557496
ୀ /336072 49 103 217ପ ୁ ା ସକରିଆ ସା ସକରିଆ ମାଥଯ୍ ୁ YVY0557488

ପ ୁ /346073 70 103 218ପତିତପାବନ ଦାଶ ପି ବଂଶୀଧର ଦାଶ OR/06/043/064176
ୀ /346074 60 103 219ଗାୟତୀ ଦାଶ ସା ପତିତପାବନ ଦାଶ OR/06/043/064177

ପ ୁ /346075 42 103 220ବିଭୂପଦ ଦାଶ ପି ପତିତପାବନ ଦାଶ JTV1575315
ୀ /346076 41 103 221ସସିତା ଦାଶ ପି ପତିତ ପାବନ ଦାଶ JTV2512572
ୀ /346077 38 103 222ସରଣୀକା ଦାଶ ସା ବିଭୂପଦ ଦାଶ JTV2512564

ପ ୁ /346078 36 103 223ପଭୂପଦ ଦାଶ ପି ପତିତପାବନ ଦାଶ JTV2512663
ପ ୁ /346079 61 103 224ସେୁର  କମୁାର ଧଳ ପି ହୃଷେକଶ ଧଳ JTV2512705
ୀ /346080 57 103 225େମନାଲତା ଧଳ ସା ସେୁର  କମୁାର ଧଳ JTV2512713

ପ ୁ /346081 34 103 226େରାପଯ୍ ରଂଜନ ଧଳ ପି ସେୁର  କମୁାର ଧଳ YVY0557504
ୀ /346082 30 103 227େରାଜାଲିନ ଧଳ ପି ସେୁର  କମୁାର ଧଳ YVY0557223

ପ ୁ /346083 48 103 228ଜୟରାମ ସାବତ ପି କାଶନିାଥ ସାବତ JTV2399764
ୀ /346084 37 103 229ରୀତା ଳୀ ସାବତ ସା ଜୟରାମ ସାମଲ YVY0281980

ପ ୁ /346085 36 103 230ମନଦୀପ ସିଂ ପି ସରୱନ ସିଂ JTV2399582
ୀ /356086 83 103 231ସାବିତୀ ନାୟକ ସା େଯାେଗ  ନାୟକ OR/06/043/050120

ପ ୁ /356087 53 103 232ଅଜିତ ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାୟକ OR/06/043/050122
ପ ୁ /356088 51 103 233ଅମର ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାୟକ OR/06/043/050123
ୀ /356089 48 103 234ସ ଯ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଅଜିତ କମୁାର ନାୟକ JTV1702067
ୀ /356090 20 103 235ଅନନଯ୍ା ନାୟକ ପି ଅଜିତ କମୁାର ନାୟକ YVY1236157
ୀ /Lb 356091 43 103 236ଆରତୀ େଭାଇ ସା େକଶବ ଚରଣ େଭାଇ YVY1142140

ପ ୁ /366092 69 103 237ପେମାଦ ଚ  ଦାଶ ପି ନେର  ନାଥ ଦାଶ YVY1060474
ୀ /366093 60 103 238େହମପଭା ଦାଶ ସା ପେମାଦ ଦାଶ OR/06/043/050630

ପ ୁ /366094 41 103 239ପିୟବତ ଦାଶ ପି ପେମାଦ ଚ  ଦାଶ JTV1493709
ପ ୁ /366095 37 103 240ସତଯ୍ବତ ଦାଶ ପି ପେମାଦ ଚ  ଦାଶ YVY1060482
ପ ୁ /366096 35 103 241ସବୁତ ଦାଶ ପି ପେମାଦ ଚ  ଦାଶ JTV2568442
ୀ /366097 34 103 242ଧରାଶୀ ସିତା ପିୟଦଶର୍ୀନି ଦାଶ ସା ସବୁତ ଦାଶ YVY1060664
ୀ /366098 32 103 243ଶଚିୁସିତା ଦାଶ ସା ସତଯ୍ବତ ଦାଶ YVY1059856
ୀ /366099 41 103 244ଫିେରାଜାବାେନ ଖଁା ସା ଅକ୍ତର ଅଲି ଖଁା YVY0205328

ପ ୁ /366100 39 103 245ସଲିମ ଖଁା ପି ସାେହବଜାନା ଖଁା YVY0205336
ପ ୁ /366101 37 103 246ଖିଜାର େହାେସନ ଖଁା ପି ତଜସଲୁ େହାେସନ ଖଁା YVY0205351
ପ ୁ /376102 63 103 247ଅ ନ କମୁାର ମହାରାଜ ପି ରତନ୍ ାକର ମହାରାଜ JTV1631894
ୀ /376103 50 103 248ସକୁା ିଲତା ମହାରାଜ ସା ଅ ନ କମୁାର ମହାରାଜ JTV1631928
ୀ /376104 32 103 249େମାନାଲିସା ମହାରାଜ ପି ଅ ନ କମୁାର ମହାରାଜ YVY0336479
ୀ /376105 65 103 250ସକୁା ୀ େସନ ସା ଗ ାଧର େସନ OR/06/043/050126
ପ ୁ /376106 42 103 251ସବୁାଷ ଚ  େସନ୍ ପି ଗ ାଧର େସନ୍ JTV1631902
ୀ /376107 35 103 252ସମିୁତା େସନ ସା ସବୁାଷ ଚ  େସନ YVY0557744

ପ ୁ /386108 49 103 253ବାବୁଲି ଦାସ ପି ପୀତାମର ଦାସ YVY1070093
ୀ /386109 40 103 254ନୟନା େଜନା ସା ନାରାୟଣ େଜନା JTV2399640
ୀ /386110 47 103 255ସପିୁୟା ମହା ି ସା ପବୀର ମହା ି YVY0093823

ପ ୁ /386111 31 103 256ସେରାଜ କମୁାର ପାତ ପି ରବି  କମୁାର ପାତ YVY0687905
ୀ /386112 31 103 257ସ ୀତା ପାତ ପି ରବି  କମୁାର ପାତ YVY0687913

ପ ୁ /386113 29 103 258ସଚିନ କମୁାର ପାତ ପି ରବି  କମୁାର ପାତ YVY0687897
ୀ /386114 50 103 259ଶଶକିଳା ପଧାନ ସା କିେଶାର କମୁାର ପଧାନ YVY0205369
ପ ୁ /396115 75 103 260ଏ ଭି ରମଣ . ପି ଏ ଭି ନରସିଂହମ . OR/06/043/050129
ୀ /396116 70 103 261ଏ ଉମା ମାେହଶରୀ ସା ଜି. ସନଯ୍ାସୀ ରାଓ JTV2512671
ୀ /396117 63 103 262ଏ ଏସ୍. ପଭା . ସା ଏ ଭି ରମଣ . OR/06/043/050130
ପ ୁ /396118 48 103 263ଏ ଜି ଚ େଶଖର . ପି ଏ ଭି ରମଣ . OR/06/043/050131
ପ ୁ /396119 77 103 264େବୖକୁ  ନାୟକ ପି ଉଛଦ ନାୟକ JTV2441467
ପ ୁ /396120 51 103 265ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାୟକ JTV2399723
ୀ /396121 44 103 266େଲାଚନୀ ନାୟକ ସା ସେ ାଷକମୁାର ନାୟକ JTV2399822
ୀ /396122 63 103 267କୁ ଳା ସାହୁ ସା ନିରାକାର ସାହୁ YVY1264928
ୀ /396123 38 103 268ଏ ସାରଦା ସା ଏ . ଜି ଚ  େଶଖର YVY0393884
ୀ /396124 29 103 269ସସୁ ୀତା ସାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ ସାଇଁ YVY0557454
ୀ /406125 51 103 270ମମତା ମହାପାତ ସା େଗାପାଳ ଚ  ମହାପାତ YVY0557751
ପ ୁ /406126 44 103 271ରାେଜ  ପସାଦ ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ YVY0205393
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ୀ /406127 41 103 272ପିୟ ା ମ ରୀ ମହାପାତ ସା ଶାରଦା ପସାଦ ମହାପାତ YVY0205385
ପ ୁ /406128 39 103 273ଶାରଦା ପସାଦ ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ ମହାପାତ YVY0205377
ପ ୁ /406129 51 103 274ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନାଥ ମହାରଣା JTV1497205
ପ ୁ /406130 51 103 275ଚରଣ ମହାରଣା ପି ନାଥ ମହାରଣା JTV1497353
ୀ /406131 46 103 276ଚାରୁଲତା ମହାରଣା ସା ଚରଣ ମହାରଣା JTV1497346

ପ ୁ /406132 54 103 277େଗାପାଳ ଚ  ମହାପାତ ପି ହେରକୃ  ମହାପାତ YVY0557769
ପ ୁ /406133 27 103 278େସୗମ୍ଯା ର ନ େମାହପାତରା ପି େଗାପାଳ ଚଂଦ େମାହପାତରା YVY1142017
ୀ /406134 20 103 279ସଶୁୀ ମହାପାତ ପି େଗାପାଳ ଚ  ମହାପାତ YVY1264159

ପ ୁ /406135 27 103 280ରାେଜଶ ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା YVY0830224
ପ ୁ /416136 63 103 281ହରେମାହନ ବିଶାଳ ପି ବହାନ  ବିଶାଳ YVY0336511
ୀ /416137 56 103 282ସକୁା ି ବିଶାଳ ସା ହରେମାହନ ବିଶାଳ YVY0336503

ପ ୁ /416138 64 103 283େଦେବ  କମୁାର େହାତା ପି ବାଉରିବ ୁ େହାତା OR/06/043/050139
ୀ /416139 54 103 284ଉମିର୍ଳା େହାତା ସା େଦେବ  କମୁାର େହାତା OR/06/043/050140

ପ ୁ /416140 42 103 285ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର େହାତା ପି େଦେବ  େହାତା JTV1493493
ପ ୁ /416141 46 103 286ମ ୂ ିର୍କା  ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ JTV1497403
ୀ /426142 38 103 287ଅମିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ମହାରଣା JTV2512432
ୀ /426143 69 103 288ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା ସା େଯାଗୀନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/050142

ପ ୁ /426144 46 103 289ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ମହାରଣା ପି େଯାଗୀନାଥ ମହାରଣା OR/06/043/050143
ପ ୁ /426145 42 103 290ଜୀେବ ୁ ମହାରଣା ପି େଯାଗୀନାଥ ମହାରଣା JTV1575042
ୀ /426146 39 103 291ଗୀତା ମହାରଣା ପି େଯାଗୀନାଥ ମହାରଣା JTV1549740

ପ ୁ /436147 92 103 292ର ନ କମୁାର ଧଳ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଧଳ JTV2399988
ପ ୁ /436148 83 103 293ଶୀନିବାସ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/06/043/050144
ୀ /436149 72 103 294ବାସ ି ନାୟକ ସା ଶୀନିବାସ ନାୟକ OR/06/043/050145

ପ ୁ /436150 54 103 295ଅେଶାକ ନାୟକ ପି ଶୀନିବାସ ନାୟକ OR/06/043/050146
ପ ୁ /436151 52 103 296ଆଶୀଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶୀନିବାସ ନାୟକ OR/06/043/050148
ୀ /436152 47 103 297େସୗଭାଗିନୀ ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ନାୟକ JTV1539873
ୀ /436153 41 103 298ରଶୀପଭା ନାୟକ ସା ଆଶୀଷ କମୁାର ନାୟକ JTV2441574

ପ ୁ /446154 45 103 299ର ନ କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା JTV2512457
ପ ୁ /446155 71 103 300ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ଶବି କମୁାର ଦାଶ YVY0558213
ୀ /446156 70 103 301ବସ ମ ରୀ ରାୟ ସା ଇ ମଣି ରାୟ YVY0984450
ୀ /446157 50 103 302ଶ ା ଳି ରାୟ ପି ଇ ମଣି ରାୟ OR/06/043/050150

ପ ୁ /446158 47 103 303େଜଯ୍ାତିର ନ ରାୟ ପି ଈ ମଣି ରାୟ OR/06/043/050152
ୀ /446159 43 103 304ସଚିୁତା ଳି ରାୟ ପି ଇ ମଣି ରାୟ JTV1493634
ୀ /446160 42 103 305ବିଚିତା ଳୀ ରାୟ ପି ଇ ମଣି ରାୟ JTV1702109
ୀ /446161 41 103 306ସମାପିକା ରାୟ ପି ଇ ମଣି ରାୟ JTV1702117

ପ ୁ /446162 41 103 307ଜ୍ଞାନର ନ ରାୟ ପି ଇ ମଣୀ ରାୟ JTV1493626
ପ ୁ /446163 22 103 308ସାଶତ ସଭୁ ର ସାହୁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାହୂ YVY1177716
ପ ୁ /456164 46 103 309େଜଯ୍ାତିର ନ ଦାସ ପି ମକର ଚରଣ ପଲାଇ OR/06/043/050670
ପ ୁ /456165 42 103 310ପିତୀରଂଜନ ଦାସ ପି ମକର ପେଲଇ JTV1497288
ପ ୁ /456166 73 103 311ମକର ପେଲଇ ପି ବନମାଳି ପେଲଇ OR/06/043/050863
ୀ /456167 65 103 312ଦୁଗର୍ାବତୀ ପେଲଇ ସା ମକର ପେଲଇ OR/06/043/050154
ପ ୁ /466168 51 103 313ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା ପି ଅରଖିତ େବେହରା YVY0558320
ୀ /466169 45 103 314ରିନା େବେହରା ସା ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା YVY0558338
ୀ /466170 58 103 315ମ ାକିନୀ ଲାଲ ସା ଲାଲା ପଦୀ  କମୁାର ରାୟ JTV1521350

ପ ୁ /466171 48 103 316ପ ୂ ଚ  ଲାଲ ପି େକୖଳାସ େମାହନ ଲାଲ JTV2441608
ପ ୁ /466172 63 103 317ଲାଲା ପଦୀ  କମୁାର ରାୟ ପି ଲାଲା ବସ  କମୁାର ରାୟ JTV1521368
ପ ୁ /466173 31 103 318ଲାଲା ଚ ନ କମୁାର ରାୟ ପି ଲାଲା ପଦୀ  କମୁାର ରାୟ YVY0184630
ପ ୁ /466174 58 103 319ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ତିନାଥ ସାହୁ JTV1521343
ପ ୁ /476175 50 103 320ମାନସ ଦାଶ ପି ରମାକା  ଦାଶ JTV1497155
ପ ୁ /476176 48 103 321େଦେବଶ ଦାଶ ପି ରମାକା  ଦାଶ JTV1497270
ପ ୁ /486177 35 103 322ଡିକି ମହା ି ପି େଦବୀ ପସାଦ ମହା ି JTV2513158
ୀ /496178 83 103 323ବିଦଯ୍ତୁଲତା ମହା ି ସା କୃ ଚ  ମହା ି OR/06/043/050167
ପ ୁ /496179 63 103 324ବସ  ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି OR/06/043/050168
ୀ /496180 55 103 325ପଭାସିନୀ ମହା ି ସା ବସ  ମହା ି OR/06/043/050169
ପ ୁ /496181 54 103 326ନେର  କମୁାର ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି OR/06/043/050170
ୀ /496182 45 103 327ରଶିତା ମହା ି ସା ନେର  କମୁାର ମହା ି JTV2512416
ପ ୁ /496183 31 103 328ବିନାୟକ କମୁାର ମହା ି ପି ବସ  ମହା ି YVY0282020
ପ ୁ /496184 26 103 329ଜଗନନ୍ାଥ ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି YVY0782938
ୀ /496185 33 103 330ପମିଳା ନାୟକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ YVY0557926
ପ ୁ /496186 72 103 331ଗଦାଧର ପରିଡା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ପରିଡା YVY0093831
ୀ /496187 62 103 332େଶାଭା ପରିଡା ସା ଗଦାଧର ପରିଡା YVY0093849
ପ ୁ /496188 32 103 333ବିଶଜିତ ପରିଡା ପି ଗଦାଧର ପରିଡା YVY0093864
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ପ ୁ /506189 49 103 334କିେଶାର ଚ  ମିଶ ପି ଲକ୍ଷଣ ମିଶ OR/06/043/050172
ପ ୁ /506190 32 103 335ସ ିକ ମିଶ ପି କିେଶାର ଚ  ମିଶ YVY0093872
ୀ /506191 26 103 336ସମିକ୍ଷା ମିଶ ପି କିେଶାର ଚ  ମିଶ YVY0900217
ୀ /506192 57 103 337ସଜୁାତା ଷଢ ୀ ସା କିେଶାର ମିଶ OR/06/043/050173

ପ ୁ /516193 73 103 338ସକୁା  ମହା ି ପି ଚି ାମଣୀ ମହା ି JTV1559293
ୀ /516194 68 103 339ବିଦଯ୍ତୁପଭା ମହା ି ସା ସକୁା  ମହା ି JTV1559285

ପ ୁ /516195 44 103 340ଚିର ନ ମହା ି ପି ସକୁା  ମହା ି JTV1560754
ୀ /516196 36 103 341ଶଲିା ମହା ି ସା ଚିର ନ ମହା ି YVY0558353

ପ ୁ /526197 76 103 342ତୀନାଥ େଜନା ପି ଅନାମ େଜନା OR/06/043/050564
ୀ /526198 63 103 343େସୗଦାମିନି େଜନା ସା ତୀନାଥ େଜନା OR/06/043/050176

ପ ୁ /526199 53 103 344ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା ପି ବଜ େମାହନ େଜନା JTV2512424
ପ ୁ /526200 47 103 345ଆନ ାନ  େଜନା ପି ଅେଦୖତ େଜନା JTV1575273
ୀ /526201 44 103 346ନମିତା େଜନା ସା ସତଯ୍ବତ େଜନା JTV2568368
ୀ /526202 43 103 347ପଣତୀ େଜନା ସା ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା JTV2512390

ପ ୁ /526203 40 103 348ପିୟବତ େଜନା ପି ତିନାଥ େଜନା JTV1575232
ପ ୁ /536204 66 103 349ସଦାଶବି ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ OR/06/043/050183
ୀ /536205 58 103 350ତିେଳାତମା ଦାସ ସା ସଦାଶବି ଦାସ OR/06/043/050184

ପ ୁ /536206 44 103 351ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ସଦାଶବି ଦାସ JTV1544295
ପ ୁ /536207 40 103 352ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ସଦାଶବି ଦାସ JTV1544303
ପ ୁ /536208 27 103 353ରାେଜଶ ମହାପାତ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ YVY0688390
ୀ /546209 39 103 354ସସିତା ବାରିକ ସା ସବୁାସ ଚ  ସବୁୁ ି YVY0900175
ୀ /546210 49 103 355ଗୀତା ଳି ଦାସ ସା ଟ ଧର େପାଢ YVY0687939

ପ ୁ /546211 38 103 356ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ଅମିନ କମୁାର ମହା ି JTV2512507
ପ ୁ /546212 54 103 357ସତଯ୍ାନ  ପାଲ ପି ନିଶାମଣି ପାଲ YVY0687947
ୀ /546213 51 103 358ଜୟ ି ପାଲ ସା ସତଯ୍ାନ  ପାଲ YVY0687970

ପ ୁ /546214 32 103 359େଖାକନ ପାଲ ପି ସତଯ୍ାନ  ପାଲ YVY0688002
ପ ୁ /546215 31 103 360ରାେଜ  ପାଲ ପି ସତଯ୍ାନ  ପାଲ YVY0687996
ୀ /546216 23 103 361ରୂପା ପାଲ ସା ରାେଜ  ପାଲ YVY1143304

ପ ୁ /546217 54 103 362ନାରୟଣ ପରିଡା ପି ହାଡିବ ୁ ପରିଡା YVY0688291
ୀ /546218 45 103 363ର  ୁପରିଡା ସା ନାରୟଣ ପରିଡା YVY0688309
ୀ /546219 30 103 364େରବତୀ ପରିଡା ସା ନାରାୟଣ ପରିଡା YVY0688366

ପ ୁ /546220 27 103 365ସେ ାଷ କମୁାର ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡା YVY0687954
ୀ /546221 22 103 366ଶଭୁସୀତା େପାଢ ପି ଟ ଧର େପାଢ YVY1246065

ପ ୁ /546222 41 103 367ସବୁାସ ଚ  ସବୁୁ ି ପି େକଦାର ନାଥ ବାରିକ YVY0687962
ପ ୁ /546223 34 103 368ଅବକାଶ ସବୁୁ ି ପି େଗୗରା  ବାରିକ JTV2512515
ୀ /546224 33 103 369ଗରୁୁବାଳା ସବୁୁ ି ସା ପୀତବାସ ସବୁୁ ି YVY0688010

ପ ୁ /546225 28 103 370ପିତବାସ ସବୁୁ ି ପି େଗୗରା  ଚରଣ ବାରିକ YVY0687988
ପ ୁ /556226 62 103 371ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ଦାସ YVY0094664
ପ ୁ /556227 49 103 372ସମୀର ଦାସ ପି ସାଧଚୁରଣ ଦାସ JTV1544451
ୀ /556228 47 103 373ପ ୁ ିତା ମହାପାତ ସା ସମିର ଦାସ JTV1544386

ପ ୁ /556229 50 103 374ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ YVY0094656
ପ ୁ /556230 42 103 375ବିଧ ୁଭୂଷଣ ନାୟକ ପି ତିନାଥ ନାୟକ YVY0688325
ୀ /556231 32 103 376ନୟନା ନାୟକ ସା ବିଧ ୁଭୁଷଣ ନାୟକ YVY0688085
ୀ /556232 38 103 377ମୀରା ପ ା ସା ଧରଣୀଧର ପ ା YVY0782920

ପ ୁ /566233 92 103 378ନେର  ନାଥ ମିଶ ପି ଭଗବାନ ମିଶ JTV1556240
ୀ /566234 27 103 379ବ ିତା ରାୟ ପି ଲାଲା ପଦୀ  କମୁାର ରାୟ YVY0687921
ୀ /566235 65 103 380ରିନା ତିପାଠୀ ସା ବିଦଯ୍ତୁ୍ କମୁାର ଦାସ YVY0843284

ପ ୁ /576236 77 103 381ମେନାର ନ ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ JTV1575059
ୀ /576237 75 103 382ବୀଣାପାଣୀ ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ JTV1575083
ୀ /576238 60 103 383କ ନା ଦାସ ସା ରବିନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YVY0093898
ୀ /576239 48 103 384ଅରେଜଯ୍ାତି ଦାସ ପି ମେନାର ନ ଦାସ JTV1575067
ପ ୁ /576240 42 103 385ସମିତ ଦାସ ପି ମେନାର ନ ଦାସ JTV1575075
ପ ୁ /576241 40 103 386ବିଶ୍ଵଜୀତ ପ ନାଯକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0093880
ପ ୁ /576242 76 103 387ପେମାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଚି ାମଣି ପ ନାୟକ JTV1707652
ପ ୁ /576243 65 103 388ରବିନାରାୟଣ ପ ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପ ନାୟକ YVY0093906
ପ ୁ /576244 43 103 389ପଳୟ କିେଶାର ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ ପ ନାୟକ JTV1493485
ପ ୁ /576245 39 103 390ପଦଯ୍ମୁନ୍ କିେଶାର ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV1544360
ପ ୁ /576246 35 103 391ପେଦାଷ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0184648
ପ ୁ /586247 69 103 392ବିଯୟ କମୁାର ମିଶ ପି ରାଜକମୁାର ମିଶ OR/06/043/050207
ୀ /586248 65 103 393ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ମିଶ ସା ବିଜୟ ମିଶ OR/06/043/050208
ପ ୁ /596249 74 103 394ନିମର୍େଳ ୁ ଗୁ ପି ଚାରୁଚ  ଗୁ OR/06/043/050209
ୀ /596250 68 103 395ବ ନା ଗୁ ସା ନିମର୍େଳ ୁ ଗୁ OR/06/043/050211
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ପ ୁ /606251 84 103 396ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ନୟନାନ  ଦାସ JTV1497163
ୀ /606252 75 103 397ସପିୁତୀ ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ JTV1497197

ପ ୁ /606253 51 103 398ଡଃ ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ଡଃ ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ JTV2441541
ୀ /606254 45 103 399ଶମିର୍ ା ଦାସ ସା ଡଃ ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ JTV2441533
ୀ /616255 62 103 400ସରଳାବାଳା ଦାଶ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ଦାଶ OR/06/043/050218
ୀ /616256 38 103 401ପଜୂା ଦାଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାଶ JTV1493469

ପ ୁ /616257 36 103 402ଚ ନ ଦାଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାଶ JTV2399418
ୀ /616258 34 103 403ବି ୁ ଦାଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାଶ JTV2399996

ପ ୁ /616259 32 103 404ବ ନ ଦାଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାଶ JTV2512903
ପ ୁ /616260 71 103 405ପଫଲୁ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଶଶୀଭୁଷଣ ଶତପଥୀ YVY0830026
ପ ୁ /626261 22 103 406ଅଭୀରୁପା ସାହୂ ପି ଅନଂତ ଚଂଦ ସାହୂ YVY1177658
ପ ୁ /626262 76 103 407ଚି  ର ନ ସାଇଁ ପି କେୁସଇ ସାଇଁ JTV2512887
ୀ /626263 71 103 408ପମିଳା କମୁାରୀ ସାଇଁ ସା ଚି ରଂଜନ ସାଇଁ YVY0093922

ପ ୁ /626264 49 103 409ସଧୁୀର ର ନ ସାଇଁ ପି ଚି  ରଂଜନ ସାଇଁ JTV2512838
ପ ୁ /626265 46 103 410ନିହାର ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ଚି  ରଂଜନ ସାଇଁ JTV2512846
ୀ /626266 42 103 411ଦି ିମୟୀ ସାଇଁ ସା ସଧୁୀର ରଂଜନ ସାଇଁ YVY0093930
ୀ /636267 45 103 412ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ଅମର କମୁାର ନାୟକ JTV2568475
ୀ /636268 42 103 413ରଶିତା ପଧାନ ସା ରାଜୀବକମୁାର ପଧାନ JTV2568483
ୀ /636269 39 103 414ସମିତା ପଧାନ ସା ସ ିବକମୁାର ପଧାନ JTV2568525

ପ ୁ /636270 71 103 415ଶଧିୁର ଚ  ପଧାନ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ପଧାନ OR/06/043/050219
ୀ /636271 64 103 416ତରୁଲତା ପଧାନ ସା ସଧିୁର ପଧାନ OR/06/043/050220

ପ ୁ /636272 48 103 417ସ ୀବ କମୁାର ପଧାନ ପି ସଧୁୀର ପଧାନ JTV1702083
ପ ୁ /636273 46 103 418ରାଜୀବ କମୁାର ପଧାନ ପି ସଧୁୀର ପଧାନ JTV1702075
ପ ୁ /646274 76 103 419ବି ୁ ଚରଣ ମଦୁୁଲି ପି େକଶବ ମଦୁୁଲି JTV1575240
ପ ୁ /646275 47 103 420ପକାଶ ଚ  ମଦୁୁଲି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମଦୁୁଲି JTV1702091
ପ ୁ /646276 44 103 421ଅରୁେଣାଦୟ ମଦୁୁଲି ପି ବି ୁଚରଣ ମଦୁୁଲି JTV1564855
ୀ /646277 43 103 422େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମଦୁୁଲି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମଦୁୁଲି JTV1702125
ୀ /646278 41 103 423ଦି ିମୟୀ ମ ୁ ଲିୁ ସା ପକାଶ ଚ  ମଦୁୁଲି YVY0557694

ପ ୁ /646279 31 103 424ମଲକିତ ସିଂହ ସା ୁ ପି ଦାରା ସିଂହ ସା ୁ YVY0557686
ପ ୁ /646280 30 103 425ଗରୁେଶର ସିଂହ ସା ୁ ପି ଦାରା ସିଂହ ସା ୁ YVY0558346
ୀ /656281 75 103 426ପିତମା ପାଣିଗାହୀ ସା ଦୁଷ  ଚ  ପାଣିଗାହୀ OR/06/043/050229

ପ ୁ /656282 58 103 427ଭାରତ ଭୁଷଣ ପାଣିଗାହୀ ପି ଦୁଷ  ପାଣିଗାହୀ JTV1575265
ପ ୁ /656283 54 103 428ବିଶଭୂଷଣ ପାଣିଗାହୀ ପି ଦୁଷ  ପାଣିଗାହୀ JTV1575281
ପ ୁ /656284 52 103 429ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପାଣିଗାହୀ ପି ଦୁଷ  ପାଣିଗାହୀ JTV1575257
ୀ /656285 51 103 430ବିଧବୁତା ପାଣିଗାହୀ ପି ଦୁଷ  ଚ  ପାଣିଗାହୀ JTV1575299

ପ ୁ /656286 51 103 431ବିବୁଧ ଭୂଷଣ ପାଣିଗାହି ପି ଦୁଷ  ଚ  ପାଣିଗାହି YVY0093955
ପ ୁ /666287 69 103 432ରବୀ  କମୁାର ବଳ ପି ପହାଦ ବଳ JTV1702141
ୀ /666288 67 103 433କା ନଲତା ବଳ ସା ରବୀ  ବଳ JTV1702158

ପ ୁ /666289 44 103 434ର ନ କମୁାର ବଳ ପି ରବୀ  କମୁାର ବଳ JTV1635770
ୀ /666290 38 103 435ମାେହଶରୀ ବଳ ପି ରବୀ  କମୁାର ବଳ JTV1717230
ୀ /666291 36 103 436ଲିଜାରାଣୀ ବଳ ସା ରଂଜନ କମୁାର ବଳ YVY0557702
ପ ୁ /676292 52 103 437ଅଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଭାଗିରଥୀ େଜନା YVY0966200
ୀ /676293 49 103 438ମଧମିୁତା େଜନା ସା ଅଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0966218
ୀ /676294 56 103 439ପେ ାଜିନୀ ନ ସା ବିେନାଦଚ  ନ YVY0205427

ପ ୁ /676295 39 103 440ସେ ାଷ କମୁାର ନ ପି ବିେନାଦ ଚ  ନ YVY0205435
ପ ୁ /676296 35 103 441ରାମକୃ  ନ ପି ବିେନାଦଚ  ନ YVY0205443
ପ ୁ /676297 71 103 442ସେ ାଷ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ପ ନାୟକ YVY0782904
ୀ /676298 68 103 443ବିଦଯ୍ତୁ ଲତା ପ ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0782912

ପ ୁ /676299 74 103 444ରେମଶ ଚ  ରାଉତ ପି ମ ରଧର ରାଉତ OR/06/043/502250
ୀ /676300 67 103 445େସୗଦାମିନୀ ରାଉତ ସା ରେମଶ ଚ  ରାଉତ OR/06/043/050251
ପ ୁ /676301 46 103 446ସତଯ୍ ର ନ ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ  ରାଉତ OR/06/043/050579
ପ ୁ /676302 38 103 447ସତିୃରଂଜନ ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ରାଉତ JTV1497080
ପ ୁ /686303 58 103 448ଶବି ନାରାୟଣ ପତିହାରୀ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ପତିହାରୀ YVY0984484
ୀ /686304 56 103 449ସଂଜିତା ପତିହାରୀ ସା ରୁଦ ନାରାୟଣ ପତିହାରୀ OR/06/043/050256
ୀ /686305 54 103 450ଗୀତା ଳି ପତିହାରୀ ସା ଶବି ପତିହାରୀ OR/06/043/050260
ୀ /686306 32 103 451ଶ ା ସମୁନ ପତିହାରୀ ପି ରୁଦ ପତିହାରୀ JTV2512911
ୀ /686307 24 103 452ସିପା ସମୁନ ପତିହାରୀ ମା ଗୀତା ଳୀ ପତିହାରୀ YVY0966192
ୀ /686308 31 103 453େସନ୍ହ ସମୁନ ପି ଶବି ନାରାୟଣ ପତିହାରୀ YVY0688556
ପ ୁ /686309 48 103 454ଫକୀର ସାଇଁ ପି ଆନ  ସାଇଁ YVY0282038
ୀ /686310 39 103 455ମ ଳୁା ସାଇଁ ସା ଫକିର ସାଇଁ YVY0557421
ୀ /696311 71 103 456ସବୁାସିନୀ େଦଇ ସା ବିଭୁପସାଦ ବାନଶୀ YVY0394007
ପ ୁ /696312 63 103 457ଭାଗବତ ସାଇଁ ପି ଗରୁୁବାରି ସାଇଁ OR/06/043/086322
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ୀ /696313 57 103 458ସ ର୍ଲତା ସାଇଁ ସା ଭାଗବତ ସାଇଁ OR/06/043/086323
ପ ୁ /696314 35 103 459େକ୍ଷତେମାହନ ସାଇଁ ପି ଭାଗବତ ସାଇଁ JTV2399715
ୀ /696315 31 103 460କ ନା ସାଇଁ ପି ଭାଗବତ ସାଇଁ YVY0429290

ପ ୁ /706316 50 103 463ସେରାଜ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ସ ିଦାନ  ତିପାଠୀ YVY0899849
ୀ /706317 46 103 464ସମିନା ତିପାଠୀ ସା ସେରାଜ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY0899880

ପ ୁ /716318 47 103 465ସଧୁାଂଶ ୁଭୂଷଣ ମିଶ ପି ବିଘନ୍ରାଜ ମିଶ JTV2512861
ୀ /716319 42 103 466ମାନସୀ ମିଶ ସା ସଧୁାଂଶ ୁଭୂଷଣ ମିଶ YVY0557447

ପ ୁ /716320 34 103 467େଶାଭନ ମିଶ ପି ରଜନୀକା  ମିଶ JTV2399343
ୀ /716321 46 103 468ଶୀମତି ସାହୁ ସା ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ YVY0557439
ୀ /726322 69 103 469େପମଲତା ମହା ି ସା ଫକୀର େମାହନ ମହା ି JTV1497148

ପ ୁ /726323 73 103 470ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ଶ ନୁାଥ ସାମଲ OR/06/043/050272
ୀ /726324 64 103 471ସଂଯକୁ୍ତା ସାମଲ ସା ଅକ୍ଷୟ ସାମଲ OR/06/043/050273

ପ ୁ /726325 44 103 472ବିେବକ ସାମଲ ପି ଅକ୍ଷୟ ସାମଲ OR/06/043/050274
ପ ୁ /726326 38 103 473ସି ାଥର୍  ଶଭୁଦଶର୍ୀ ସାମଲ ପି ଫକୀର େମାହନ ସାମଲ JTV1493683
ପ ୁ /736327 79 103 474ଭାବଗାହୀ ବାରିକ ପି ଉଦୟନାଥ ବାରିକ OR/06/043/050275
ୀ /736328 71 103 475ଇ ୁମଣି ବାରିକ ସା ଭାବଗାହୀ ବାରିକ OR/06/043/050276

ପ ୁ /736329 52 103 476ପଶା  ବାରିକ ପି ଭାବଗାହୀ ବାରିକ JTV1497189
ୀ /736330 50 103 477ମମତା ବାରିକ ସା ପଶା  ବାରିକ JTV1497239
ୀ /736331 49 103 478ନମିତା ବାରିକ ସା ପକାଶ ବାରିକ JTV1497221

ପ ୁ /736332 35 103 479ତପନ କମୁାର ବାରିକ ମା ହାରା ବାରିକ YVY0282046
ପ ୁ /736333 31 103 480ସପନ କମୁାର ବାରିକ ମା ହାରା ବାରିକ YVY0282053
ପ ୁ /736334 25 103 481ପଭାଶ ବାରିକ ପି ପକାଶ କମୁାର ବାରିକ YVY1263706
ପ ୁ /736335 23 103 482ପେଦଶ ବାରିକ ପି ପଶା  ବାରିକ YVY1264910
ପ ୁ /736336 20 103 483ପବିନ ବାରିକ ପି ପକାଶ କମୁାର ବାରିକ YVY1264126
ୀ /736337 43 103 484ଲକ୍ଷୀପିୟା ମିଶ ପି ନେର  ନାଥ ମିଶ JTV1565712
ୀ /736338 37 103 485ନିମର୍ଳା ପଧାନ ସା ବାବୁଲା ପଧାନ YVY0336545

ପ ୁ /736339 34 103 486ନିର ନ େସଠୀ ମା ସୀତା େସଠୀ YVY0282061
ୀ /736340 32 103 487ରୀନା େସଠୀ ମା ସୀତା େସଠୀ YVY0282087
ୀ /746341 62 103 488କାଞନ ମିଶ ସା ଶରତ ଚ  ମିଶ YVY0093997

ପ ୁ /746342 37 103 489ସାଧୀନ ମିଶ ପି ଶରତଚ  ମିଶ YVY0094003
ୀ /756343 35 103 490ଅନୁକ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି େଦେବ  ନାଥ ସାହୁ JTV2512820
ୀ /756344 59 103 491ପଣତି ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ OR/06/043/050287

ପ ୁ /756345 36 103 492ଓମ୍ ପକାଶ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି େଦେବ  ନାଥ ସାହୁ JTV2399939
ପ ୁ /766346 67 103 493ନେର  ନାଥ ମିଶ ପି ଦାେମାଦର ମିଶ OR/06/043/050290
ୀ /766347 65 103 494ସେୁଲାଚନା ମିଶ ସା ନେର  ମିଶ OR/06/043/050291

ପ ୁ /766348 46 103 495ଲକ୍ଷୀକା  ମିଶ ପି ନେର  ନାଥ ମିଶ JTV1561679
ପ ୁ /786349 43 103 496ଇପସୀତା ସାଇଁ ପି େବଣଧୁର ସାଇଁ JTV1654763
ପ ୁ /796350 69 103 497ଉନା ପକାଶ ଚ  ପାତ ପି ୟୁ. ବୁଚିବାବୁ ପାତ OR/06/043/020266
ୀ /796351 65 103 498ତପସିନୀ ପାତ ସା ଉନା ପକାଶ ଚ  ପାତ OR/06/043/050267

ପ ୁ /796352 41 103 499ନିଳାଦି ବିହାରୀ ପାତ ପି ଉନା ପକାଶ ଚ  ପାତ JTV1493501
ୀ /796353 35 103 500େମାନାଲିସା ପାତ ପି ଉନାପକାଶ ଚ  ପାତ YVY0205450
ୀ /796354 32 103 501ଲିନାସାରାଣୀ ପାତ ପି ଉନା ପକାଶ ପାତ YVY0205468
ୀ /806355 72 103 502େହମଲତା ବ ିଆ ସା ବାବାଜୀ ଚରଣ ବ ିଆ YVY1075985
ୀ /806356 67 103 503ମେନାରମା ଖୁ ିଆ ସା ଅଗଣି ଖୁ ିଆ OR/06/043/050322

ପ ୁ /806357 47 103 504ମେନାଜ ଖୁ ିଆ ପି ଅଗଣି ଖୁ ିଆ OR/06/043/050685
ପ ୁ /806358 21 103 505ସେରାଜ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଅଗଣି ଚରଣ ଖୁ ିଆ YVY1309772
ୀ /806359 40 103 506ଆୟସକା ା ଖୁ ିଆ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY0688341
ୀ /806360 39 103 507ସସିତା ଖୁ ିଆ ପି ଅଗଣି ଖୁ ିଆ JTV1497098

ପ ୁ /806361 62 103 508ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ପଧାନ ପି ମାଗଣିୁ ପଧାନ OR/06/043/050841
ୀ /806362 59 103 509ସେରାଜିନୀ ପଧାନ ସା ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ପଧାନ OR/06/043/050843
ପ ୁ /816363 46 103 510ରବିନାରାୟଣ ବ ିଆ ପି ରେମଶ ଚ  ବ ିଆ JTV1537547
ୀ /816364 39 103 511େସାେଲନ ଦାସ ସା ରବି ନାରାୟଣ ବ ିଆ JTV2512879
ୀ /816365 54 103 512ବନଲତା ସାଇଁ ସା ରଘନୁାଥ ସାଇଁ JTV1548122
ୀ /826366 28 103 513ମନିଷା ମଲୀକ ପି ସବୁାସ ମଲୀକ YVY0688416
ୀ /826367 48 103 514ସସିତା ଷଡ ୀ ସା ସବୁତ ଦାଶ YVY0699215
ପ ୁ /836368 78 103 515ସହେଦବ ସାହୁ ପି ଦ ପାଣି ସାହୁ OR/06/043/050331
ୀ /836369 71 103 516େହମଲତା ସାହୁ ସା ସହେଦବ ସାହୁ OR/06/043/050332
ପ ୁ /836370 49 103 517ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ YVY0688127
ୀ /836371 45 103 518ସନୁ ା ସାଇଁ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାଇଁ YVY0688333
ପ ୁ /846372 42 103 519ମନୁା ପସାଦ ସାହ ପି ନାଗ ର ସାହ YVY0282095
ୀ /846373 50 103 520ଅ ଲୁତା ସାଇଁ ପି େବଣଧୁର ସାଇଁ OR/06/043/050335
ୀ /846374 49 103 521ମମତା ସାଇଁ ପି େବଣଧୁର ସାଇଁ OR/06/043/050336
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ୀ /846375 48 103 522ବିଶେମାହନୀ ସାଇଁ ସା ପତାପ ଚ  ସାଇଁ YVY0094045
ୀ /846376 46 103 523ବବିତା ସାଇଁ ପି େବଣଧୁର ସାଇଁ OR/06/043/050337
ୀ /856377 59 103 524ପବିତା ମ ରୀ ବିଶାଳ ସା ସେୁର  କମୁାର ବିଶାଳ JTV2399905

ପ ୁ /856378 35 103 525ସଦିୁ  ର ନ ବିଶାଳ ପି ସେୁର  କମୁାର ବିଶାଳ JTV2399772
ୀ /856379 83 103 526ବୀଣାପାଣି ମହା ି ସା ହେରକୃ  ମହା ି OR/06/043/050155

ପ ୁ /856380 65 103 527ଶବିାଜୀ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି OR/06/043/050157
ପ ୁ /856381 56 103 528ପତାପ େକଶରୀ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YVY0094078
ୀ /856382 55 103 529ଜୟ ୀ ମହା ି ସା ଶବିାଜି ମହା ି OR/06/043/050158

ପ ୁ /856383 51 103 530ନୃପ େକଶରୀ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YVY0424150
ୀ /856384 46 103 531ଆହୁତୀ ମହା ି ସା ପତାପ ମହା ି JTV1493600
ୀ /856385 44 103 532ଭାରତୀ ମହା ି ସା ନୃପେକଶରୀ ମହା ି JTV1493618

ପ ୁ /856386 35 103 533ଉଦୟବୀର ମହା ି ପି ଶବିାଜୀ ମହା ି JTV2399756
ପ ୁ /856387 31 103 534ଧମର୍ବୀର ମହା ି ପି ଶୀବାଜି ମହା ି YVY0184655
ପ ୁ /856388 31 103 535ଧରମବୀର ମହା ି ପି ଶବିାଜୀ ମହା ି YVY0933465
ୀ /856389 37 103 536ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ଉଦୟବୀର ମହା ି YVY0934018

ପ ୁ /856390 43 103 537ହିମାଂଶ ୁେତୗ ପି ମେହ  େତୗ YVY0688440
ୀ /856391 36 103 538ରଜନୀ େତୗନକ ସା ହିମାଂଶ ୁେତୗନକ YVY0688465
ୀ /856392 70 103 539ଚିତେଲଖା େତୗ ସା ମେହ  େତୗ YVY0688457
ୀ /866393 41 103 540ସଚିୁତା ବ ିଆ ସା ସଂଗାମ କମୁାର ବ ିଆ YVY1264936

ପ ୁ /866394 83 103 541ସବୁାଷ ଚ  ମହାପାତ ପି ଗେଣଶର ମହାପାତ JTV1493642
ପ ୁ /866395 47 103 542ସତଯ୍ବତ ମହାପାତ ପି ସବୁାଷ ଚ  ମହାପାତ JTV1493436
ପ ୁ /866396 45 103 543େଗାପାଳ କୃ  ମହାପାତ ପି ସବୁାସ ଚ  ମହାପାତ JTV1493568
ୀ /866397 42 103 544ସପୁଭା ମହାପାତ ସା ସତଯ୍ବତ ମହାପାତ YVY0569814
ୀ /866398 38 103 545ସବିତା ମହାପାତ ସା େଗାପାଳ କୃ  ମହାପାତ YVY1265750

ପ ୁ /866399 70 103 546ଗଗନ ବିହାରୀ ପରିଡା ପି ବାସେୁଦବ ପରିଡା YVY0782888
ୀ /866400 61 103 547ଟୁକନୁା ପରିଡା ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ପରିଡା JTV2399574
ୀ /866401 37 103 548ଅନୁପମା ପରିଡା ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପରିଡା JTV2399566

ପ ୁ /866402 36 103 549େଦେବ  କମୁାର ପରିଡା ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପରିଡା JTV2399350
ପ ୁ /866403 35 103 550ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପରିଡା ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପରିଡା JTV2399368
ପ ୁ /876404 80 103 551ଅମିକା ଚରଣ ନ ପି ଧବୃ ଚରଣ ନ OR/06/043/050652
ୀ /876405 71 103 552ଅରୁଣା ନ ସା ଅମିକା ଚରଣ ନ OR/06/043/050653

ପ ୁ /876406 49 103 553ଅବିନାଶ ନ ପି ଅମିକା ଚରଣ ନ OR/06/043/050654
ୀ /876407 46 103 554ସମିୁତା ନ ସା ଅବିନାଶ ନ YVY0688275
ୀ /876408 38 103 555ଅଳକା ନ ପି ଅମିକା ଚରଣ ନ JTV1493410
ୀ /886409 82 103 556ମାଧବୀଲତା ଦାସ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାସ JTV1493428

ପ ୁ /886410 58 103 557ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/043/050346
ୀ /886411 51 103 558ସସିତା ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/050347

ପ ୁ /886412 45 103 559ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/043/050348
ୀ /886413 43 103 560େମାନାଲିସା ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0094698

ପ ୁ /886414 29 103 561ନିଖିଲ କମୁାର ଦାସ ମା ସସିତା ଦାସ YVY0557462
ପ ୁ /896415 77 103 562କି ା ପସାଦ ଧାରା ପି ସଚି  ନାଥ ଧାରା JTV2512937
ୀ /896416 67 103 563ଉଷା ଧାରା ସା କି ା ପସାଦ ଧାରା JTV2513117

ପ ୁ /896417 38 103 564ଅନିେମଶ ଧାରା ପି କି ା ପସାଦ ଧାରା JTV2513125
ୀ /896418 53 103 565ପ ୁ ା ଳୀ ପ ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YVY0830091
ୀ /896419 30 103 566ରାମୟା ପ ନାୟକ ମା ଆସାଲତା ପ ନାୟକ YVY0830182

ପ ୁ /896420 94 103 567େକ. ଭି. ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପ ନାୟ ପି ସୟୁର୍ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YVY0830141
ପ ୁ /896421 66 103 568ସୟୁର୍ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ ପି େକ. ଭି. ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YVY0830166
ପ ୁ /896422 47 103 569ସଭୁାଶ ଚ  ପ ନାୟକ ପି େକ.ଭି. ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ YVY0830018
ୀ /896423 57 103 570ଆଶାଲତା ପ ନାୟକ ସା ପଭାକର ପ ନାୟକ YVY0830067
ପ ୁ /896424 52 103 571ସି ାଥର୍  ଶ ର ପ ନାୟକ ପି ମଣୃାଳକା ି ପ ନାୟକ YVY0984492
ୀ /896425 36 103 572ସା ି ପୟା ପ ନାୟକ ସା ସବୁାଶ ଚ  ପ ନାୟକ YVY0830042
ୀ /896426 28 103 573ରମା ପ ଲାୟକ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ପ ଲାୟକ YVY0830158
ୀ /906427 33 103 574ଅନୀତା ରାଣୀ ଦାସ ସା ହିମାଂଶ ୁଦାସ YVY0782664
ପ ୁ /906428 69 103 575ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୀକାରୀ ଚରଣ ନାୟକ JTV1575091
ୀ /906429 58 103 576ସନୁୀତା ନାୟକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV1575109
ପ ୁ /906430 56 103 577କ୍ଷୀର ସି ୁ ନାୟକ ପି ରଥ ନାୟକ OR/06/043/050438
ୀ /906431 55 103 578ରଶଲିତା ନାୟକ ସା କ୍ଷୀରସି ୁ ନାୟକ OR/06/043/050439
ପ ୁ /906432 40 103 579ହିମାଂଶ ୁନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV1575133
ୀ /906433 39 103 580ମମତା ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV1575141
ପ ୁ /906434 37 103 581ସଧୁାଂଶ ୁନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV1575125
ୀ /906435 37 103 582ଇତିଶୀ ନାୟକ ସା ଶଭୁାଂଶ ୁନାୟକ YVY0688028
ୀ /906436 45 103 583ଜୟଶୀ ଦାସ ସାଇଁ ସା କିେଶାର ଚ  ସାଇଁ YVY0094086
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ୀ /906437 21 103 584ସନ୍ଶ୍କୃଟୂ ସଂପନର୍ା ସାଇଁ ସାମ ପି କିେଶାର ଚଂଦ ସାଇଁ YVY1143288
ପ ୁ /916438 82 103 585ନିଗମ ର ନ ମହା ି ପି ଯାଦବାନ  ମହା ି OR/06/043/050359
ପ ୁ /916439 52 103 586ଯାଜି୍ଞକ ମହା ି ପି ନିଗମ ର ନ ମହା ି OR/06/043/050360
ୀ /916440 50 103 587ସରଣିକା ମହା ି ସା ଯାଜି୍ଞକ ମହା ି OR/06/043/056244

ପ ୁ /916441 49 103 588ରି ିକ ମହା ି ପି ନିଗମ ର ନ ମହା ି OR/06/043/050361
ପ ୁ /916442 46 103 589ଏଷା ମହା ି ପି ବିେବକାନ  ମହା ି OR/06/043/050362
ୀ /916443 43 103 590ସବିତା ମହା ି ସା ଋ ିକ ମହା ି JTV2568491

ପ ୁ /916444 48 103 591ସେତ  କମୁାର ପ ୃ ି ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପ ୃ ି YVY0815464
ପ ୁ /916445 44 103 592ପଦୀପ ସାହୁ ପି ପଫଲୁ ସାହୁ YVY0094706
ୀ /916446 42 103 593ବିଦୁଲତା ସାହୁ ସା ପଦୀପ ସାହୁ YVY0094714
ୀ /916447 46 103 594କା ନ େଟାପେନା ସା ୱାଲଟିଅର େଟାପେନା YVY0557710

ପ ୁ /926448 81 103 595ସମୀର ରଂଜନ େଦ ପି ସ ିରଂଜନ େଦ JTV1497031
ୀ /926449 70 103 596ବାଣୀ େଦ ସା ସମୀର ରଂଜନ େଦ JTV1497064

ପ ୁ /926450 48 103 597ଶେିଷର୍ ୁ େଶଖର େଦ ପି ସମୀର ରଂଜନ େଦ JTV1497072
ୀ /926451 45 103 598ମହୁଆ େଦ ସା ଶେିଷର୍ ୁ େଶଖର େଦ JTV2399376

ପ ୁ /926452 44 103 599ଶେିବ ୁ େଶଖର େଦ ପି ସମୀର ରଂଜନ େଦ JTV1497049
ୀ /946453 54 103 600ନିେବଦିତା ଦାସ ପି କିେଶାରୀ ଚରଣ ପରିଜା JTV2512978

ପ ୁ /946454 26 103 601ପତୀକ ଦାସ ପି ସବୁତ ଦାସ YVY0782854
ପ ୁ /946455 33 103 602ସଂଗୀତ ମହା ି ପି ସବୁାସ ଚ  ମହା ି YVY0782862
ପ ୁ /946456 27 103 603ସଂେକତ ମହା ି ପି ସବୁାସ ଚ  ମହା ି YVY0782870
ୀ /946457 80 103 604ସଧୁାଂଶବୁାଳା ପରିଜା ସା କିେଶାରୀ ଚରଣ ପରିଜା OR/06/043/050377

ପ ୁ /946458 50 103 605ଚିନୟ ପରିଜା ପି କିେଶାରୀ ଚରଣ ପରିଜା JTV2568608
ୀ /946459 46 103 606ସିଲା ପ ନାୟକ ସା ଚିନୟ ପରିଜା JTV2513018
ୀ /946460 46 103 607କମଳା େସଠୀ ସା ଜି ରାମମ ୂ ିର୍ େସଠୀ JTV2399830

ପ ୁ /946461 30 103 608ବାବୁଲା େସଠୀ ପି ରାମମ ୂ ିର୍ େସଠୀ YVY0900159
ୀ /946462 27 103 609ମୀନା େସଠୀ ପି ରାମମ ୂ ିର୍ େସଠୀ YVY0900134

ପ ୁ /956463 75 103 610େବୖକୁ  ନାଥ ନାୟକ ପି ହୃଦାନ  ନାୟକ OR/06/043/050379
ୀ /956464 64 103 611ସେରାଜିନୀ ନାୟକ ସା େବୖକୁ  ନାଥ ନାୟକ OR/06/043/050380

ପ ୁ /956465 44 103 612ବାଣୀ ଭୂଷଣ ନାୟକ ପି େବୖକୁ  ନାଥ ନାୟକ OR/06/043/050576
ପ ୁ /956466 41 103 613ଶଶୀଭୂଷଣ ନାୟକ ପି େବୖକୁ ନାଥ ନାୟକ JTV2399947
ୀ /956467 41 103 614ରଶିତା ନାୟକ ସା ବାଣୀ ଭୂଷଣ ନାୟକ JTV2512598
ୀ /956468 45 103 615ବାସ ୀ ଲତା େସଠ ସା ରବି  ନାଥ େବେହରା YVY0557983
ୀ /966469 27 103 616ଅ ର୍ନା ସାହୁ ପି ଅନୀଲ କମୁାର ସାହୁ YVY0688499

ପ ୁ /976470 88 103 617ଅବନୀ  ନାଥ ଦାସ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ଦାସ OR/06/043/050386
ପ ୁ /976471 57 103 618ବରଦା ପଶନନ୍ ଦାସ ପି ଅବନୀ  ଦାସ JTV1497379
ପ ୁ /976472 53 103 619ଶାରଦା ପଶନନ୍ ଦାସ ପି ଅବିନୀ  ନାଥ ଦାସ JTV2399251
ପ ୁ /976473 50 103 620ଅନନ୍ଦା ପସନ୍ ଦାସ ପି ଅବନି  ନାଥ ଦାସ OR/06/043/050391
ୀ /976474 48 103 621ମିତା ଳୀ ଦାସ ସା ଅନନ୍ଦା ପସାଦ ଦାସ JTV2399467
ୀ /976475 47 103 622ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ବରଦା ପସନନ୍ ଦାସ JTV1497361
ୀ /976476 21 103 623ବିପସା ଦାସ ପି ବରଦା ପସନ ଦାସ YVY1236165

ପ ୁ /976477 54 103 624ହରିହର ଜାଲି ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଜାଲି YVY0314625
ୀ /976478 37 103 625ପ ୁ ଲତା ପ ୃ ି ପି ସତଯ୍ବାନ ପ ୃ ି JTV2512408

ପ ୁ /976479 40 103 626ବିଜୟ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ସତଯ୍ବାନ୍ ପ ୃ ି YVY0782839
ପ ୁ /976480 36 103 627ସଞୟ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ସତଯ୍ବାନ ପ ୃ ି YVY0782847
ୀ /986481 39 103 628ଚିତେଲଖା ଦାଶ ପି ବିଶନାଥ ଦାଶ JTV2512853

ପ ୁ /986482 47 103 629ରାମମ ୂ ିର୍ ନାୟକ ପି ଶତୃଘନ ନାୟକ YVY1059849
ୀ /986483 40 103 630ସନୁୀତା ନାୟକ ସା ରାମମ ୂ ିର୍ ନାୟକ YVY1059831

ପ ୁ /986484 47 103 631ମେନାଜ କମୁାର ରଥ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ରଥ JTV1497338
ୀ /996485 49 103 632ସରସତୀ ମହା ି ପି ପଭାସ ଚ  ମହା ି YVY0558007
ୀ /996486 35 103 633ଇଭା ସିଥ ନ ସା ସମିୁତ ରାୟଗରୁୁ YVY1263714
ପ ୁ /996487 68 103 634ବଦୀ ପସାଦ ରାୟଗରୁୁ ପି ପଦ ଚରଣ ରାୟଗରୁୁ YVY1218858
ପ ୁ /996488 40 103 635ସମିୁତ ରାୟଗରୁୁ ପି ବଦୀ ପସାଦ ରାୟଗରୂୁ YVY1219039
ୀ /996489 39 103 636ଲିଜା ରାୟଗରୂୁ ପି ବଦୀ ପସାଦ ରାୟଗରୂୁ YVY1219021
ୀ /996490 65 103 637ସରଳା ରାୟଗରୁୁ ସା ବଦୀ ପସାଦ ରାୟଗରୁୁ YVY1219005
ପ ୁ /996491 70 103 638ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ OR/06/043/050392
ୀ /996492 62 103 639ସଂଘମିତା ସାହୁ ସା ମଧସୂଦୁନ ସାହୁ OR/06/043/050393
ପ ୁ /996493 38 103 640ସଂବିତ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ JTV1575216
ୀ /1016494 68 103 641ନିରୁପମା େସନାପତି ସା େକ୍ଷତେମାହନ େସନାପତି OR/06/043/050398
ପ ୁ /1016495 50 103 642େକୖଳାସ ଚ  େସନାପତି ପି େଗୗରା  ଚରଣ େସନାପତି YVY0557132
ପ ୁ /1016496 48 103 643ପସନନ୍ େସନାପତି ପି େକ୍ଷତେମାହନ େସନାପତି OR/06/043/050400
ୀ /1016497 44 103 644େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ େସନାପତି ସା େକୖଳାଶ ଚ  େସନାପତି YVY0557579
ୀ /1016498 42 103 645ରଶତିା େସନାପତି ପି େକ୍ଷତେମାହନ େସନାପତି JTV1544444
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ପ ୁ /Plot No-16499 56 103 646ଗିରୀଶ ଚଂଦ ତିପାଠୀ ପି ନଳିନୀ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY1301464
ୀ /1026500 39 103 647ଖରୁମିଦା ବିବି . ସା ସାବନ . OR/06/043/050768
ୀ /1026501 59 103 648ସବଜିତ୍ କାଉର ସା ସରେମାହନ ସିଂ OR/06/043/050573

ପ ୁ /1026502 67 103 649ସରେମାହନ ସିଂ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସିଂ OR/06/043/050572
ୀ /1036503 46 103 650ଗୀତା ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ YVY0557140

ପ ୁ /1036504 81 103 651ରବି  ନାଥ ସାହୁ ପି ଯେମଶର ସାହୁ JTV1558857
ୀ /1036505 75 103 652କାନନବାଳା ସାହୁ ସା ରବି  ନାଥ ସାହୁ JTV1558865
ୀ /1036506 37 103 653ମମତା େସନାପତି ସା ପସନନ୍  କମୁାର େସନାପତି YVY0094094

ପ ୁ /1046507 86 103 654ଚି ରଂଜନ ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧି ସାହୁ JTV1497254
ୀ /1046508 80 103 655ମଂଜୁ ସାହୁ ସା ଡା. ଚି ରଂଜନ ସାହୁ JTV1497247
ୀ /1046509 45 103 656ଚ ିକା ସାହୁ ସା ଭବାନୀ ପସାଦ ସାହୁ JTV2441640

ପ ୁ /1056510 80 103 657େଗାକଳୁାନଂଦ ସାମଲ ପି କୃ ଚ  ସାମଲ OR/06/043/050403
ୀ /1056511 76 103 658ସେୁଲାଚନା ସାମଲ ସା େଗାକଳୁାନ  ସାମଲ OR/06/043/050404

ପ ୁ /1056512 53 103 659ସସୁୀଳ କମୁାର ସାମଲ ପି େଗାକଳୁାନ  ସାମଲ YVY1271816
ୀ /1056513 47 103 660ମମତା ସାମଲ ପି େଗାକଳୁାନ  ସାମଲ OR/06/043/050409
ୀ /1056514 46 103 661ନମିତା ସାମଲ ପି େଗାକଳୁାନ  ସାମଲ OR/06/043/050408
ୀ /1056515 45 103 662ସଂଘମିତା ସାମଲ ସା ସଶୁଲି ସାମଲ JTV1544402

ପ ୁ /1066516 64 103 663ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି କାମନା େବେହରା OR/06/043/050411
ୀ /1066517 57 103 664ଇଂଦୁମତି େବେହରା ସା ବାସେୁଦବ େବେହରା OR/06/043/050412

ପ ୁ /1066518 27 103 665ସେରାଜ େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା YVY0782821
ୀ /1076519 54 103 666ବିଭା ଝା ସା ଗିରିଧାରୀ ଝା YVY0830216
ୀ /1076520 22 103 667ହଷ ିର୍ତ କାକର ପି ପ ଜ କାକର YVY1186055

ପ ୁ /1076521 83 103 668େପମନାଥ କାକ୍କର ପି ୱାଜିଦ ଚ  କାକ୍କର YVY0569756
ୀ /1076522 58 103 669କା ାରାଣି କାକର ସା େପମନାଥ କାକର YVY0830125

ପ ୁ /1076523 38 103 670ପ ଜ କାକର ପି େପମନାଥ କାକର YVY0830174
ୀ /1076524 35 103 671ନିଶା କକର ସା ପଜ୍ଞଜ କକର YVY0830208
ୀ /1076525 36 103 672ଅନୁ ମଲିକ ପି ସରତ ଚ  ମଲିକ YVY0687822

ପ ୁ /1076526 81 103 673ଲକ୍ଷୀଧର ମିଶ ପି କୃ ିବାସ ମିଶ JTV1563030
ୀ /1076527 74 103 674ନିରୂପମା ମିଶ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମିଶ JTV1563048

ପ ୁ /1086528 56 103 675ସନାତନ େମୖତ ପି ଜୟେଦବ େମୖତ YVY0094128
ୀ /1086529 46 103 676ରୂପା େମୖତ ସା ସନାତନ େମୖତ YVY0094110
ୀ /1086530 28 103 677ସକୁନଯ୍ା ମଲିକ ପି ସରୁତ କମୁାର ମଲିକ YVY0688424
ୀ /1086531 46 103 678ସ୍ଵନର୍ ଲତା ମହାପାତ ସା କୃ ବାସ ମହାପାତ YVY1059823

ପ ୁ /1086532 51 103 679ପଣୟ କମୁାର ପାତ ପି େଗାପାଳ ଚ  ପାତ YVY0094102
ପ ୁ /1086533 55 103 680ରଶୀ ରଂଜନ ସାମଲ ପି େକଶବ ଚ  ସାମଲ YVY0821884
ୀ /1086534 50 103 681ଅନୁରାଧା ସାମଲ ସା ରଶୀ ର ନ ସାମଲ YVY0821900

ପ ୁ /1086535 22 103 682ଅନୁରାଶ ସାମଲ ପି ରଶ ିର ନ ସାମଲ YVY1263722
ୀ /1096536 56 103 683ପଟିଭା କମୁାରୀ ଦାସ ସା ହରିହର ଦାଶ OR/06/043/050415

ପ ୁ /1096537 65 103 684ହରିହର ଦାଶ ପି ଦିବାକର ଦାଶ JTV1548114
ପ ୁ /1096538 34 103 685ହୃଦୟପସନନ୍ ଦାଶ ପି ହରିହର ଦାଶ JTV2441459
ୀ /1096539 29 103 686େହନା ପଜ୍ଞା ଦାଶ ପି ହରିହର ଦାଶ YVY0558619
ପ ୁ /1096540 27 103 687ସ ୟ କମୁାର ମଲିକ ପି େବୖରାଗୀ ମଲିକ YVY0688408
ୀ /1096541 39 103 688ଜୟ ି ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ପଧାନ YVY0558601
ୀ /1106542 38 103 689ସଦୁୀ ା େବଉରା ପି ଶରତ କମୁାର େବଉରା JTV2568517
ୀ /1106543 33 103 690ସଂକି୍ଷ ା େବଉରା ପି ଶରତ କମୁାର େବଉରା JTV2512382

ପ ୁ /1106544 35 103 691ସ ିପ କମୁାର େବଉରା ପି ଶରତ କମୁାର େବଉରା JTV2512960
ପ ୁ /1106545 38 103 692ରଶି ରଂଜନ ସାହୁ ପି ବୁ ିମ  ସାହୁ JTV2513091
ୀ /1126546 61 103 693ଗୀତା ଳି ପ ା ସା ବିେବକାନ  ପ ା OR/06/043/050422
ୀ /1126547 34 103 694ସଶୁୀ ସ ୀତା ପ ା ପି ବିେବକା ନ  ପ ା JTV2512796
ୀ /1136548 60 103 695ସଂଯକୁ୍ତା ବିଶାଳ ସା ରବୀଂଦ ବିଶାଳ OR/06/043/050424
ୀ /1136549 39 103 696ଚିନୟୀ ବିଶାଳ ପି ରବୀ  କମୁାର ବିଶାଳ JTV1561364
ପ ୁ /1136550 38 103 697େସୗେମ  ବିଶାଳ ପି ରବୀ  କମୁାର ବିଶାଳ JTV1560192
ୀ /1146551 72 103 698ମିନତୀରାଣୀ େଘାଷ ସା ବ ିମ ଚ  OR/06/043/050426
ପ ୁ /1146552 53 103 699ସକୁମୁାର େଘାଷ ପି ବ ିମ ଚ  OR/06/043/050428
ପ ୁ /1146553 52 103 700ସଶୁା  େଘାଷ ପି ବ ିମ ଚ  OR/06/043/050429
ୀ /1146554 45 103 701ସନିୁତା େଘାଷ ସା ସକୁମୁାର େଘାଷ YVY0094144
ୀ /1146555 40 103 702ରୁକିଣୀ େଘାଷ ସା ସଶୁା  କମୁାର େଘାଷ YVY0094136
ପ ୁ /1156556 30 103 703ଜେନ ୟ ମହା ି ପି ସୀତାରାମ ମହା ି YVY0687855
ୀ /1156557 49 103 704ନମିତା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ JTV2399483
ୀ /1166558 39 103 705ପ ୁ ଲତା ଦାସ ପି କପିେଳଶର ଦାସ JTV1497320
ପ ୁ /1166559 77 103 706କପିେଳଶର ଦାଶ ପି ବନମାଳି ଦାଶ OR/06/043/050440
ୀ /1166560 69 103 707ରଜନୀଗ ା ଦାଶ ସା କପିେଳଶର ଦାଶ YVY0984500
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ୀ /1166561 47 103 708ନମିତା ଦାଶ ପି କପିେଳଶର ଦାଶ OR/06/043/050442
ପ ୁ /1166562 43 103 709ଦିଲିପ କମୁାର ଦାଶ ପି କପିେଳଶର ଦାଶ JTV1497387
ୀ /1176563 39 103 710ନିେବଦିତା ଦାସ ପି କପିେଳଶର ଦାସ JTV1717305

ପ ୁ /1176564 73 103 711ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ମହା ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା ି JTV2512812
ପ ୁ /1176565 44 103 712ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ମହା ି JTV1575398
ୀ /1176566 40 103 713େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହା ି ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ମହା ି JTV2512788
ୀ /1176567 35 103 714କ୍ଷୀରା ି ତନୟା ମହା ି ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ମହା ି JTV2512952

ପ ୁ /1186568 78 103 715ପ ୁ ର୍ଚଂଦ ରଥ ପି ଉଦୟନାଥ ରଥ OR/06/043/050445
ୀ /1186569 73 103 716ବିମଳା ରଥ ସା ପ ୁ ର୍ଚଂଦ ରଥ OR/06/043/050446

ପ ୁ /1186570 46 103 717ପକାଶ ରଥ ପି ପ ୁ ର୍ଚଂଦ ରଥ OR/06/043/050447
ପ ୁ /1186571 46 103 718ସତଯ୍ବତ ରଥ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ରଥ JTV1497395
ପ ୁ /1186572 42 103 719େଦବବତ ରଥ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ରଥ JTV1575208
ପ ୁ /1216573 50 103 720ପେୂ ର୍ ୁ ସରକାର ପି ବିପିନୀ ବିହାରୀ ସରକାର JTV1544345
ୀ /1216574 46 103 721ଶୀମତୀ କ ନା ସରକାର ସା ପ ୂ ର୍ ୁ ସରକାର YVY0094169

ପ ୁ /1216575 23 103 722ନୟନ ସରକାର ପି ପେୂ ର୍ ୁ ସରକାର YVY1263730
ୀ /1226576 47 103 723ଶାଇନା କର ପି ଶରତ କର OR/06/043/054012

ପ ୁ /1226577 45 103 724ସମୁନ କର ପି ଶରତ କର OR/06/043/054013
ୀ /1226578 34 103 725େଲାପାମଦୁା େମୖକାପ ସା ସମୁନ କର YVY0830240

ପ ୁ /1236579 52 103 726େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ରବି ନାଥ ଦାସ OR/06/043/054016
ୀ /1236580 47 103 727ସସିତା ଦାସ ସା େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ଦାସ JTV2441681
ୀ /1246581 50 103 728ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ରଶିର ନ ମହା ି OR/06/043/055350

ପ ୁ /1246582 87 103 729କାଳି ପସାଦ ରଥ ପି ଦୁଗର୍ାପସାଦ ରଥ OR/06/043/055228
ପ ୁ /1256583 78 103 731ପରୁୁେଷାତମ ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ OR/06/043/054046
ପ ୁ /1256584 45 103 732ସବଯ୍ସାଚୀ ଦାସ ପି ପରୁୁେଷାତମ ଦାସ OR/06/043/054050
ପ ୁ /1266585 34 103 733ଗଲୁାମ ଆରିଫ ପି ଗଲୁାମ ହବିବ YVY0688432
ପ ୁ /1266586 63 103 734ରବି  କମୁାର ମିଶ ପି କୃ  ଚ  ମିଶ JTV1558055
ୀ /1266587 54 103 735ଚିନୟୀ ମିଶ ସା ରବି  କମୁାର ମିଶ JTV1558063
ୀ /1266588 69 103 736ସ ର୍ପଭା ନାୟକ ସା ଅଭିରାମ ନାୟକ OR/06/043/054052

ପ ୁ /1276589 78 103 737ରତନ୍ ାକର ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ ଦାସ OR/06/043/054055
ପ ୁ /1276590 53 103 738ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/043/054057
ପ ୁ /1276591 52 103 739ସେରାଜ ର ନ ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/043/054058
ୀ /1276592 45 103 740ସସିତା ଦାସ ସା ସେରାଜର ନ ଦାସ YVY0730986

ପ ୁ /1276593 66 103 741କହନ୍ଇଆ ଝା ପି ରାଧା କା  ଝା JTV1561299
ୀ /1276594 62 103 742ବଚି େଦବୀ ଝା ସା କହନ୍ଇଆ ଝା JTV1561307
ୀ /1276595 41 103 743କ ନା ଝା ପି କେହନ୍ଇଆ ଝା JTV1560697

ପ ୁ /1276596 39 103 744େକୖଳାସ େମାହନ ଝା ପି କହନ୍ଇଆ ଝା JTV1561315
ୀ /1276597 44 103 745ଲିପିକା ମହାପାତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ JTV1577568

ପ ୁ /1276598 60 103 746ରଶୀ ର ନ ମହା ି ପି ନଟବର ମହା ି YVY0558684
ପ ୁ /1276599 22 103 747ଵିଶIଲ ସରୂପ ମହI ି ପି ରଶ ିର ନ ମହI ି YVY1059815
ପ ୁ /1276600 80 103 748ନବ କିେଶାର ନାୟକ ପି ପଦେଲାଚନ ନାୟକ OR/06/043/055255
ୀ /1276601 76 103 749ଅବ ୀ ନାୟକ ସା ନବକିେଶାର ନାୟକ OR/06/043/055256
ପ ୁ /1276602 54 103 750ମାନସ କମୁାର ନାୟକ ପି ନବ କିେଶାର ନାୟକ YVY0699223
ୀ /1276603 44 103 751େମାନାଲିସା ନାୟକ ସା ମାନସ କମୁାର ନାୟକ YVY0282103
ୀ /1276604 26 103 752ପିୟ ା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପ ନାୟକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY1184282
ୀ /1276605 22 103 753ପଟିକ୍ଷ୍ଯା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପଟନାୟକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ପଟନାୟକ YVY1177625
ୀ /1276606 48 103 754ବିଦଯ୍ତୁ୍ ଲତା ଶଯ୍ାମଲ ସା ଧୀେର  ରାଉତ JTV2399921

ପ ୁ /1286607 37 103 755ସମୁ  ବଳବ ରାୟ ପି ପସନନ୍  ବଳବ ରାୟ YVY0424168
ପ ୁ /1286608 79 103 756ଖଦାଳ ବିେଶାଇ ପି ହାଡି ବିେଶାଇ YVY0731034
ପ ୁ /1286609 54 103 757େଗାବ ର୍ ନ ବିେଶାଇ ପି ଖଦାଳ ବିେଶାଇ OR/06/043/096172
ୀ /1286610 51 103 758ଅନୁପମା ବିେଶାଇ ସା େଗାବ ର୍ ନ ବିେଶାଇ JTV2441418
ୀ /1286611 72 103 759େମନକା ଦାସ ସା ପରୁୁେଷାତମ ଦାସ OR/06/043/054047
ପ ୁ /1286612 47 103 760ସ ିବ କମୁାର େଜନା ପି ନଟବର େଜନା YVY0557728
ୀ /1286613 65 103 761ର ଲତା ପାତ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ପାତ OR/06/043/055246
ପ ୁ /1286614 44 103 762ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପାତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପାତ JTV1556091
ୀ /1286615 43 103 763ଅନୁପମା ପାତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପାତ JTV1556216
ୀ /1286616 30 103 764ପିୟ ା ପିୟଦଶର୍ନୀ ପି େଗାବ ର୍ ନ ବିେଶାଇ YVY0558270
ୀ /1286617 30 103 765େଲାରିସ ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ  ରାଉତ YVY0282111
ୀ /1286618 28 103 766େଲାମାରିସ ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ  ରାଉତ YVY0558296
ୀ /1286619 28 103 767ଅଲିଶା ଶଭୁଦଶର୍ନୀ ପି େଗାବ ର୍ ନ ବିେଶାଇ YVY0558304
ପ ୁ /1296620 86 103 768ବାନାମର ଭୂୟଁା ପି ଚି ମଣି ଭୂୟଁା OR/06/043/055251
ୀ /1296621 76 103 769ସ ୂ ର୍ଲତା ଭୂୟଁା ସା ବାନାମର ଭୂୟଁା OR/06/043/055247
ୀ /1296622 59 103 770ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦଳାଇ ସା ଶଭୁ ଦଳାଇ OR/06/043/054045
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ପ ୁ /1296623 74 103 771େଗାବି  ଚ  ମହା ି ପି ଦଧି ମହା ି OR/06/043/054060
ୀ /1296624 72 103 772ଅନୁସୟୁା ମହା ି ସା େଗାବି  ଚ  ମହା ି OR/06/043/054061
ୀ /1296625 29 103 773ଇତଶୀ ମହା ି ସା େଦବାଶଷି ମହା ି YVY1218874

ପ ୁ /1306626 39 103 774େଦବାଶଷି ମହା ି ପି େଗାବି  ଚ  ମହା ି JTV1563766
ୀ /1316627 40 103 775େଯାଗମାୟା ମହା ି ପି େଗାବି  ଚ  ମହା ି JTV1564103

ପ ୁ /1326628 57 103 776ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବାରିକ ପି କ ନୁାଥ ବାରିକ JTV1576131
ୀ /1326629 47 103 777ଚିନୟୀ ବାରିକ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବାରିକ JTV1576149

ପ ୁ /1326630 44 103 778ଶଭୁାଷିଶ ମହା ି ପି େଗାବି  ଚ  ମହା ି JTV1563758
ପ ୁ /1336631 83 103 779ଧରଣୀଧର ଦାସ ପି େଗାପିନାଥ ଦାସ JTV2568541
ୀ /1336632 75 103 780ବାସ ୀ ଦାସ ସା ଧରଣୀଧର ଦାସ YVY0699256

ପ ୁ /1336633 46 103 781ସନ୍ି  ମଧସୁଦୁନ ଦାସ ପି ଧରଣୀଧର ଦାସ YVY0205492
ପ ୁ /1336634 40 103 782ବିଭୁପସନନ୍  ଦାସ ପି ଧରଣୀଧର ଦାସ JTV2568509
ୀ /1336635 40 103 783ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ଦାସ ସା ସନ୍ି  ମଧସୁଦୂନ ଦାସ YVY0205500
ୀ /1336636 39 103 784ଧରିତୀ ଦାସ ସା ବିଭୁ ପସନନ୍  ଦାସ YVY1059807
ୀ /1336637 54 103 785ସତଯ୍ବତୀ େଜମା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ YVY0688051
ୀ /1336638 36 103 786ଦଶର୍ା ଖାତୁନ ସା ମହ ଦ ନଜାରୁଲ ଇସଲାମ YVY0843300

ପ ୁ /1336639 80 103 787ବି ୁଚରଣ ନ ପି ରଘନୁାଥ ନ OR/06/043/310242
ୀ /1336640 75 103 788େସନ୍ହଲତା ନ ସା ବି ୁ ନ OR/06/043/055240

ପ ୁ /1336641 54 103 789େଦବୀ ପସନନ୍  ନ ପି ବି ୁ ନ JTV1530161
ପ ୁ /1336642 50 103 790ରଶିର ନ ନାୟକ ପି ଅଭିରାମ ନାୟକ OR/06/043/054053
ୀ /1336643 62 103 791ମ ଶୁୀ ପ ା ସା ମେହ  ନାଥ ପ ା YVY0688382

ପ ୁ /1336644 28 103 792ଅଂଶମୁାନ ପସାଦ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ YVY0688044
ପ ୁ /1336645 64 103 793ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ସାମଲ YVY0688036
ୀ /1346646 45 103 794ମନସିନି ନ ପି ବି ୁ ନ OR/06/043/055239
ୀ /1346647 43 103 795ଶମିର୍ ା ନ ସା େଦବୀ ପସନନ୍  ନ JTV1530179

ପ ୁ /1356648 76 103 796ଧେନଶର ବିଶାଳ ପି ରାମଚ  ବିଶାଳ JTV1529825
ୀ /1356649 72 103 797େରବତୀ ବିଶାଳ ସା ଧେନଶର ବିଶାଳ JTV1529833

ପ ୁ /1356650 44 103 798ବିଭୁ ପସାଦ ବିଶାଳ ପି ଧେନଶର ବିଶାଳ JTV1529767
ପ ୁ /1356651 43 103 799ଶଭୁ ପସାଦ ବିଶାଳ ପି ଧେନଶର ବିଶାଳ JTV1529916
ପ ୁ /1356652 43 103 800ସଂଜିବ କମୁାର ମହା ି ପି ରବି ନାରାୟଣ ମହା ି YVY0558312
ପ ୁ /1366653 63 103 801ପଦୀ  ଦାସ ପି ଚକଧର ଦାସ OR/06/043/076254
ପ ୁ /1366654 36 103 802ଛାୟାକା  ଦାଶ ପି ସବୁାସଚ  ଦାଶ JTV2452043
ପ ୁ /1366655 87 103 803ଜଗଦୀଶ ଝୁନଝୁନ ପି କେହନ୍ଇଆ ଝୁନଝୁନ OR/06/043/052180
ପ ୁ /1366656 85 103 804ଗ ାଧର ମଲୀକ ପି ଦୁଲର୍ ଭ ମଲୀକ OR/06/044/458436
ୀ /1366657 58 103 805ନିରୁପମା ମଲିକ ପି ରମାକା  ମଲିକ JTV2399871

ପ ୁ /1366658 50 103 806ରାେଜ କମୁାର ମଲିକ ପି ଗ ାଧର ମଲିକ JTV2399533
ପ ୁ /1366659 49 103 807େଯାେଗ କମୁାର ମଲିକ ପି ଗ ାଧର ମଲିକ JTV2399673
ୀ /1366660 47 103 808େରଣବୁାଳା ମଲିକ ସା ରାେଜ କମୁାର ମଲିକ JTV2399665
ୀ /1366661 47 103 809େରଖା ମଲିକ ସା ଅେଶାକ ମଲିକ JTV2513166
ୀ /1366662 44 103 810ରସିତା ମଲିକ ସା େଯାେଗ କମୁାର ମଲିକ JTV2399681
ୀ /1366663 38 103 811ଶମିର୍ ା ମଲିକ ପି ରମାକା  ମଲିକ YVY0205518
ୀ /1366664 34 103 812ପଜୂା ମଲିକ ପି ରମାକା  ମଲିକ JTV2399434

ପ ୁ /1366665 38 103 813ନିେରାଦ ପସାଦ ମଲିକ ପି ନିମର୍ଳ ମଲିକ YVY0393819
ୀ /1366666 33 103 814ନମର୍ତା ମଲିକ ପି ନିମର୍ଶ ମଲିକ YVY0393801
ୀ /1366667 27 103 815ଶ ା ମଲିକ ମା ନିରୁପମା ମଲିକ YVY0900092

ପ ୁ /1366668 76 103 816ମରୁଲିଧର ପରିଡା ପି ପଦଚରଣ ପରିଡା OR/06/043/096126
ପ ୁ /1366669 72 103 817ଚ ମା ଶମର୍ା ପି ଶବିାଲକ୍ ଶମର୍ା YVY0094763
ପ ୁ /1366670 42 103 818ଅଜିତ୍ ଶମର୍ା ପି ଚ ମା ଶମର୍ା YVY0094722
ୀ /1366671 39 103 819ପି ି  ଶମର୍ା ସା ଅଜିତ୍ ଶମର୍ା YVY0094730
ପ ୁ /1366672 39 103 820ସଜିୁତ ଶମର୍ା ପି ଚ ମା ଶମର୍ା YVY0282129
ପ ୁ /1386673 52 103 821ସତିୃର ନ ମହା ି ପି ରାେଜ  ପସାଦ ମହା ି JTV1530096
ୀ /1396674 45 103 822େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ଦାସ ସା ନିହାର ର ନ ଦାସ YVY0558445
ୀ /1396675 81 103 823ବିମଳାକ୍ଷୀ ପ ା ସା ସ ିଦାନ  ପ ା JTV1577238
ୀ /1396676 65 103 824ରଜତବାଳା ପାତ ସା ଗଗନ ବିହାରି ପାତ JTV1639145
ପ ୁ /1396677 64 103 825ଗଗନ ବିହାରୀ ପାତ ପି ଚ ମଣି ପାତ YVY0984526
ୀ /1396678 36 103 826ଶତା ୀ ପାତ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପାତ JTV2513174
ପ ୁ /1396679 41 103 827ପଭାସ ପ ନାୟକ ପି ନେଗ  ପ ନାୟକ YVY0558437
ୀ /1396680 34 103 828ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ପ ନାୟକ ପି ନେଗ  ପ ନାୟକ YVY0558551
ପ ୁ /1396681 60 103 829ରବି  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଉ ବ ରାଉତରାୟ JTV1558428
ୀ /1396682 56 103 830କନକ ଲତା ରାଉତରାୟ ସା ରବି  କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV1561745
ପ ୁ /1396683 57 103 831ରବୀ  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଉ ବ ଚରଣ ରାଉତରାୟ YVY0557736
ୀ /1396684 52 103 832କନକ ଲତା ରାଉତରାୟ ସା ରବୀ  କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0558536
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ୀ /1396685 29 103 833େସାନାଲୀ ରାଉତରାୟ ପି ରବୀ  କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0558544
ୀ /1396686 58 103 834କ ଲତା ଶତପଥୀ ସା ଅନ  କିେଶାର ଶତପଥୀ OR/06/043/055566

ପ ୁ /1396687 63 103 835ନେରଶ ଥାଡନୀ ପି ଗଣୁରାଜମଲ ଥାଡନୀ JTV2513034
ପ ୁ /1396688 57 103 836ଦିେନଶ ଥଦାନୀ ପି ଗନୁରାଦମଲ ଥଦାନୀ YVY0094177
ୀ /1396689 56 103 837ବିମଳା ଥାଡନୀ ସା ନେରଶ ଥାଡନୀ JTV2513216
ୀ /1396690 49 103 838ବ ନା ଥଦାନୀ ସା ଦିେନଶ ଥଦାନୀ YVY0094185

ପ ୁ /1396691 37 103 839ଆକାଶ ଥାଡନୀ ପି ନେରଶ ଥାଡନୀ JTV2513182
ପ ୁ /1396692 32 103 840କଶୁଳ ଥାଡନୀ ପି ନେରଶ ଥାଡନୀ JTV2512630
ୀ /1396693 30 103 841ଏକତା ଥଡାନୀ ପି ନେରଶ ଥଡାନୀ YVY0731067
ୀ /1396694 28 103 842ଖସୁବୁ ଥଦାନି ପି ନେରଶ ଥଦାନି YVY0558528

ପ ୁ /1396695 26 103 843ନିଖିଲ ଥାଡାନି ପି ଦିେନଶ ଥାଡାନି YVY0966184
ୀ /1406696 80 103 844ସରସତୀ ଭୂୟଁା ସା ସଶୁୀଲ କମୁାର ଭୂୟଁା OR/06/043/432674
ୀ /1406697 39 103 845ସଂଘମିତା ଭୂୟଁା ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ଭୂୟଁା JTV1490606
ୀ /1406698 67 103 846କସୁମୁବାଳା ଧଳ ସା ଶରତ ଚ  ଧଳ YVY0094193

ପ ୁ /1406699 46 103 847େସୗମଯ୍ ର ନ ଧଳ ପି ଶରତ ଧଳ JTV1490853
ପ ୁ /1406700 46 103 848ସତିୃ ର ନ ଧଳ ପି ଶରତ ଚ  ଧଳ OR/06/043/055492
ପ ୁ /1406701 39 103 849ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି େଚୖତନ ଚରଣ ସାହୁ YVY0830133
ୀ /1416702 29 103 850ସବିତା ଜାନୀ ସା ଦୂଗର୍ା ପସାଦ YVY0782805
ୀ /1416703 49 103 851ସରିତା କର ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଉପାଧାୟ YVY0782813
ୀ /1416704 72 103 852ଇ ୁମତି ମହ ି ସା ଶଶଭୁିଷଣ ମହ ି OR/06/043/055061

ପ ୁ /1416705 78 103 853ଶଶଭୁିଷଣ ମହା ି ପି େହମ  ମହା ି OR/06/043/186372
ପ ୁ /1416706 71 103 854ନିେରାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ପାଣକୃ  ମହା ି JTV1576461
ୀ /1416707 65 103 855ହରପୀୟା ମହା ି ପି ପାଣକୃ  ମହା ି JTV1576479
ୀ /1416708 63 103 856ସ କୁ୍ତା ମହା ି ସା ନିେରାଦ କମୁାର ମହା ି YVY0336628

ପ ୁ /1416709 58 103 857ଡାଃ.କମଳ ପସାଦ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YVY0900084
ପ ୁ /1416710 49 103 858ବିଦଯ୍ାଭୁଷଣ ମହା ି ପି ଶଶଭୁିଷଣ ମହା ି OR/06/043/055062
ପ ୁ /1416711 35 103 859ଅଭିଳାଶ ମହା ି ପି େଦବୀ ପସାଦ େମାହ ି YVY1021153
ପ ୁ /1416712 33 103 860ତିବିକମ ମହା ି ପି ନିେରାଦ କମୁାର ମହା ି JTV2513133
ୀ /1416713 30 103 861ସଜୁାତା ମହା ି ସା ଅଭିଲାଶ ମହା ି YVY1067974

ପ ୁ /1416714 57 103 862ଅେଶାକ କମୁାର ଉପଧାୟ ପି ଆ ର୍ତାଣ ଉପଧାୟ OR/09/050/472253
ପ ୁ /1436715 71 103 863ମଣି ମହାପାତ ପି ନାରାୟଣ ମହାପାତ JTV1576339
ୀ /1436716 56 103 864ସଲୀଳା ମହା ି ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ମହା ି YVY1218908

ପ ୁ /1436717 29 103 865ଶବିାଶଷି ମହା ି ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମହା ି YVY1218882
ୀ /1436718 25 103 866ସମୁନ ମହା ି ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମହା ି YVY1218890

ପ ୁ /1436719 78 103 867ବିଜୟ କମୁାର େସନାପତି ପି ଧନୁ ର୍ ର େସନାପତି JTV1530245
ପ ୁ /1446720 75 103 868ନବ କମୁାର ଦାଶ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାଶ JTV1637370
ୀ /1446721 53 103 869େସନ୍ହା ଳୀ କାନୁନେଗା ସା ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ JTV1576354
ୀ /1456722 41 103 870େସାନାଲୀ ମହାପାତ ସା ସମୀର ରାଉତ JTV1543800

ପ ୁ /1456723 54 103 871ପଦୀପ କମୁାର ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା JTV2441509
ୀ /1456724 47 103 872ମେନାରମା ପରିଡା ସା ପଦୀପ କମୁାର ପରିଡା JTV2441517

ପ ୁ /1456725 49 103 873ିତପଜ୍ଞ ପ ନାୟକ ପି ହୃଷିେକଶ ପ ନାୟକ JTV1565019
ୀ /1466726 82 103 874େରଖାମଣି ଦାସ ସା ସଦାଶବି ଦାସ JTV1529940

ପ ୁ /1466727 59 103 875ଶଶେିଶଖର ଦାସ ପି ସଦାଶବି ଦାସ JTV1529932
ପ ୁ /1476728 58 103 876ନେର  କମୁାର ଡାଗା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ ଡାଗା YVY0688093
ୀ /1476729 52 103 877ର  ୁଡାଗା ସା ନେର  କମୁାର ଡାଗା YVY0688101
ୀ /1476730 21 103 878ଇଶାନୀ ଦାଗା ପି ନେର  କମୁାର ଦାଗା YVY1236306

ପ ୁ /1476731 86 103 879ଅଚଯ୍ତୁାନ  ପରିଡା ପି ମଧସୁଦୁନ ପରିଡା OR/06/043/054137
ପ ୁ /1476732 61 103 880ଜୀବ ରଂଜନ ପରିଡା ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ପରିଡା YVY1197342
ୀ /1476733 51 103 881ସଜୁାତା ପରିଡା ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ପରିଡା JTV1543818
ୀ /1476734 56 103 882ଅମିତା କମୁାରୀ ପାତ ସା ଜୀବରଂଜନ ପରିଡା YVY0094243
ୀ /1476735 26 103 883ଲଗନ୍ା ପୀୟଦଶର୍ନୀ ପି ଜୀବରଂଜନ ପରିଡା YVY0900068
ୀ /1496736 48 103 884ଦମୟ ୀ ବାରିକ ସା ଅ ାରୀ ସାମଲ YVY0688119
ପ ୁ /1496737 41 103 885ଇଶର ଚ  ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ OR/06/043/054069
ୀ /1496738 38 103 886ରୀତାରାଣୀ ଦାସ ସା ଈଶରଚ  ଦାସ JTV2399707
ପ ୁ /1496739 69 103 887େଦବୀ ପସାଦ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି OR/06/043/054156
ପ ୁ /1496740 66 103 888ଶଯ୍ାମପସାଦ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YVY0699249
ୀ /1496741 64 103 889େତାଷିନୀ ମହା ି ସା ଶଯ୍ାମ ପସାଦ ମହା ି YVY0782789
ପ ୁ /1496742 64 103 890ବିମଳ ପସାଦ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି YVY0205575
ୀ /1496743 51 103 891ସଷୁମା ମ ରୀ ମହା ି ସା କମଳ ପସାଦ ମହା ି JTV1543784
ୀ /1496744 45 103 892କଲଯ୍ାଣୀ ମହା ି ସା ବିମଳ ପସାଦ ମହା ି YVY0205583
ୀ /1496745 35 103 893େଶତାଲି ମହା ି ପି ବିମଳ ପସାଦ ମହା ି YVY0394015
ୀ /1496746 35 103 894ରିତୁପ ର୍ା ମହା ି ସା ଅଭିେଶକ୍ ମହା ି YVY0782771
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ପ ୁ /1496747 35 103 895ଅଭିଜିତ୍ ମହା ି ପି ଶଯ୍ାମ ପସାଦ ମହା ି YVY0782797
ୀ /1496748 32 103 896େସାନାଲି ମହା ି ପି ବିମଳ ପସାଦ ମହା ି YVY0558692
ୀ /1496749 28 103 897ଯଜ୍ଞଶୀ ମହା ି ପି ବିମଳ ପସାଦ ମହା ି YVY0558569

ପ ୁ /1496750 23 103 898ଅଭିନଦନ ମହା ି ପି କମଳ ପସାଦ ମହା ି YVY1021146
ପ ୁ /1496751 22 103 899ଅଭିରୁପ ମହା ି ପି ବିମଳ ପସାଦ ମହା ି YVY1067982
ୀ /1506752 56 103 900ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧରଣୀଧର ନାୟକ JTV1577220

ପ ୁ /1506753 27 103 901ଦି ି ର ନ ନାୟକ ପି ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ YVY1021138
ପ ୁ /1516754 39 103 902ବିଶପତିମ ସାହୁ ପି ହଳଧର ସାହୁ YVY0094268
ପ ୁ /1526755 69 103 903ଚି  ର ନ ଦାସ ପି େନତାନ  ଦାସ JTV1490234
ପ ୁ /1536756 44 103 904ସମିତ ଚ ନ ଦାଶ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ଦାଶ JTV1577048
ୀ /1536757 44 103 905େଦବସିତା ପ ା ସା ସମିତ ଚ ନ ପ ା JTV1577030

ପ ୁ /1546758 61 103 906ନେର  କମୁାର ମହା ି ପି େଗାବି  ଚ  ମହା ି OR/06/043/052779
ପ ୁ /1546759 53 103 907ସେୁର  ମହା ି ପି େଗାବି  ଚ  ମହା ି OR/06/043/050811
ପ ୁ /1556760 51 103 908ପଭାସ କମୁାର ସିଂହ ପି ଉେମଶ ଚ  ସିଂହ YVY0394064
ପ ୁ /1556761 80 103 909ଉେମଶ ଚ  ସିଂହ ପି ବଜ କିେଶାର ସିଂହ OR/06/043/040221
ୀ /1556762 69 103 910େରଖାରାଣୀ ସିଂହ ସା ଉେମଶ ଚ  ସିଂହ YVY0394056
ୀ /1556763 47 103 911ପଭାସିନି ସିଂହ ସା ଫଭାସ କମୁାର ସିଂହ YVY0394023
ୀ /1556764 46 103 912ସସିୁତା ସିଂହ ସା ଉେମଶ ଚ  ସିଂହ YVY0394049

ପ ୁ /1556765 45 103 913ପକାଶ କମୁାର ସିଂହ ପି ଉେମଶ ଚ  ସିଂହ YVY0394031
ୀ /1566766 42 103 914ଶାଶତୀ ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି JTV1543842

ପ ୁ /1566767 63 103 915ରସାନ  ନ ପି ରାହାସବିହାରୀ ନ OR/06/043/054438
ପ ୁ /1576768 62 103 916ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି େଗାଲଖ ଚ  ମହାପାତ JTV1645647
ପ ୁ /1586769 43 103 917ସୟଂଭୂବ ବରାଳ ପି େଦାଳ େଗାବି  ବରାଳ YVY0984534
ପ ୁ /1586770 77 103 918ରାମ ସରୁୂପ ରାଜସତୁ ପି େମଲାରାମ ରାଜସତୁ OR/06/043/056144
ୀ /1596771 60 103 919ସରସତୀ ସାଇଁ ସା ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0094292

ପ ୁ /1606772 73 103 920ଜିେତ  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଦଧିବାବନ ପ ନାୟକ JTV1543727
ପ ୁ /1606773 52 103 921ମନି  ପ ନାୟକ ପି ଦଧିବାବନ ପ ନାୟକ JTV1543719
ପ ୁ /1616774 57 103 922ସେବର୍ ଶର ପଧାନ ପି କା ାଳୀ ଚରଣ ପଧାନ JTV2512895
ୀ /1616775 51 103 923ଶା ିଲତା ପଧାନ ସା ସେବର୍ ସର ପଧାନ YVY0205526
ୀ /1616776 45 103 924ନିହାରିକା ପଧାନ ସା ରାେକଶ ପଧାନ YVY1265768
ୀ /1616777 34 103 925କାେବରୀ ପଧାନ ସା ରାେଜଶ ପଧାନ YVY0830190

ପ ୁ /1616778 49 103 926ରାେକଶ ପଧାନ ପି ରାମ ଚ  ପଧାନ JTV1654813
ପ ୁ /1626779 68 103 927ନୀଳମଣୀ ବଳ ପି ଗ ାଧର ବଳ JTV1562214
ପ ୁ /1636780 64 103 928ଶବି ନାରାୟଣ ଭୁୟଁା ପି ଚାରୁଚ  ଭୁୟଁା OR/06/043/054388
ପ ୁ /1656781 55 103 929ମନେମାହନ ମାହା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମାହା OR/06/043/054089
ୀ /1656782 83 103 930କିରଣବାଳା ମହା ି - ଜଗଦାନ  ମହା ି OR/06/043/054086

ପ ୁ /1656783 78 103 931େତୖେଲାକଯ୍ ପିୟ ମହା ି ପି ଆଦିକ  ମହା ି JTV1490226
ପ ୁ /1656784 55 103 932େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ଜଗଦାନ  ମହା ି OR/06/043/054087
ୀ /1656785 51 103 933ଶଭୁଶୀ ମହା ି ସା େଦବାଶଷି ମହା ି OR/06/043/054088
ୀ /1656786 26 103 934ଅେଲୗକିକା ମହା ି ପି େଦବାଶଷି ମହା ି YVY0900019
ୀ /1666787 70 103 935ପମିଳା େବେହରା ସା େଗାବି ଚ  େବେହରା JTV2399863
ପ ୁ /1666788 50 103 936ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା JTV1577543
ୀ /1666789 50 103 937େହମଲତା େବେହରା ସା ପତାପକମୁାର େବେହରା JTV2399855
ୀ /1666790 47 103 938ଛଇଳି େବେହରା ସା ସଶୁା  େବେହରା YVY0900035
ୀ /1666791 41 103 939ପତିମା େବେହରା ସା ପବିତକମୁାର େବେହରା JTV2399848
ୀ /1666792 34 103 940ଶ ା ଳୀ େବେହରା ପି ଶ ନୁାଥ େବେହରା JTV2585388

ପ ୁ /1666793 32 103 941ଶବି ପସାଦ େବେହରା ପି ଶ ନୁାଥ େବେହରା JTV2512531
ୀ /1666794 25 103 942େଲାପାମଦୁା େବେହରା ପି ପବିତ କମୁାର େବେହରା YVY1021120

ପ ୁ /1676795 59 103 943ସବୁାସ ଚ  ବଳିଆରସିଂହ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ବଳିଆରସିଂହ JTV1490465
ୀ /1676796 51 103 944କଲଯ୍ାଣୀ ବଳିଆରସିଂହ ସା ସବୁାଶ ଚ  ବଳିଆରସିଂହ JTV1490457
ୀ /1676797 24 103 945ଲକ୍ଷୀପିୟା ବଲିୟାର ସିଂ ପି ସବୁାସ ଚ  ବଳିୟାର ସିଂ YVY1021112
ପ ୁ /1676798 27 103 946ବିକାଶ ଚ  ବଳିୟାରସିଂହ ପି ସବୁାସ ଚ  ବଳିୟାରସିଂହ YVY0688135
ପ ୁ /1686799 70 103 947ଶ ଷର୍ଣ େଜନା ପି ଶକୁେଦବ େଜନା JTV1530021
ୀ /1696800 65 103 948ପଭାବତୀ େଜନା ସା ଜଟାଧାରୀ େଲ ା JTV1543636
ପ ୁ /1696801 66 103 949ଜଟାଧାରୀ େଲ ା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଲ ା JTV1543628
ପ ୁ /1696802 35 103 950ଅସୀମ ଅନୁରାଗ େଲ ା ପି ଜଟାଧାରୀ େଲ ା YVY0094300
ୀ /1716803 36 103 951ପଜ୍ଞାପକାଶ ପଧାନ ପି େଚୗଧରୁୀ ପଧାନ JTV1701630
ପ ୁ /1716804 72 103 952େଚୗଧରୁୀ ପଧାନ ପି ନରହରୀ ପଧାନ JTV1529981
ପ ୁ /1726805 60 103 953ସନାତନ େବେହରା ପି ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା JTV1543644
ୀ /1726806 35 103 954ସତଯ୍ଭାମା େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା JTV2512721
ୀ /1726807 33 103 955ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା JTV2512747
ୀ /1726808 27 103 956ସଚୁୀସିତା େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା YVY0688143
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ୀ /1726809 61 103 957ମ ଲୁତା ପ ା ସା େଦୖତାରୀ ପ ା OR/06/043/054073
ପ ୁ /1736810 56 103 958ପସନ କମୁାର ଦାଶ ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ଦାଶ YVY0830117
ୀ /1736811 63 103 959ସରନଜିତ େକୗର ସା ଜଗେଦବ ସିଂ YVY1264209
ୀ /1736812 43 103 960ଗଗନଦୀପ େକୗର ପି ଜଗେଦବ ସିଂ YVY1264175

ପ ୁ /1736813 43 103 961ଜିେତ  େଲ ା ପି ଭରତ ଚ  େଲ ା JTV1490358
ପ ୁ /1736814 60 103 962ନିମର୍ଳ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ନାୟକ JTV1577071
ୀ /1736815 56 103 963ଦୀ ି ନାୟକ ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର ନାୟକ JTV1577105

ପ ୁ /1736816 55 103 964ରାମଚ  ନାୟକ ପି ଜଗବ ୁ ନାୟକ JTV1490218
ପ ୁ /1736817 49 103 965ସଶୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୀକାରୀ ଚରଣ ନାୟକ JTV1577089
ପ ୁ /1736818 47 103 966ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗରୁୁବାରୀ ନାୟକ JTV2512754
ପ ୁ /1736819 46 103 967ସନୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ନାୟକ JTV1577113
ୀ /1736820 43 103 968ଇତିଶୀ ନାୟକ ସା ସଶୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ JTV1577097

ପ ୁ /1736821 33 103 969ସି ାଥର୍  ନାୟକ ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର ନାୟକ YVY0184689
ପ ୁ /1736822 30 103 970ରାେକଶ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ନାୟକ YVY0282145
ୀ /1736823 23 103 971େସାନାଲୀ ନାୟକ ପି ରାମ୍ଚ ରା ନାୟକ YVY1143254
ୀ /1736824 20 103 972ଶତା ୀ ନାୟକ ପି ନିମର୍ଳା କମୁାର ନାୟକ YVY1236173
ୀ /1736825 44 103 973ଜୟଶୀ ରାୟବାବୁ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ JTV2512762

ପ ୁ /1736826 65 103 974ଜଗେଦବ ସିଂ ପି ହଜାରା ସିଂ YVY1264183
ପ ୁ /1746827 70 103 975ରବି ନାଥ େଜନା ପି ଶବି େଜନା OR/06/043/052196
ପ ୁ /1746828 62 103 976େଲନିନ କମୁାର େଜନା ପି ଜୟରାମ େଜନା JTV1543735
ପ ୁ /1756829 33 103 977ସିମନ ଜନ ପି େୟାହନାନ ଟି. ଓ YVY0558635
ପ ୁ /1756830 61 103 978ଅନ  ଚରଣ ମହା ି ପି େଗାବି  ଚ  ମହା ି JTV2512481
ପ ୁ /1756831 32 103 979ପିୟୂଷ ର ନ ମହା ି ପି ଅନ  ଚରଣ ମହା ି JTV2513067
ପ ୁ /1756832 47 103 980ନିଳମଣୀ ରାଉତ ପି ଲି ରାଜ ରାଉତ YVY0558460
ୀ /1756833 57 103 981େହମ  ମ ରି ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ JTV1490697

ପ ୁ /1756834 64 103 982େୟାହାନାନ ଟି. ଓ. ପି ଜି. ଉେନାନି YVY0558577
ୀ /1756835 56 103 983ଶମିକି େୟାହନା ସା େୟାହନା . YVY0558478
ୀ /1766836 75 103 984ଶବିାନୀ ମହାପାତ ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହାପାତ OR/06/043/050620

ପ ୁ /1776837 64 103 985େକୗସଭୁ ଭୂଷଣ ଖୁ ିଆ ପି ନଟବର ଖୁ ିଆ JTV1490382
ୀ /1776838 57 103 986ମମତା ଖୁ ିଆ ସା େକୗ ଭୁ ଖୁ ିଆ JTV1490366
ୀ /1776839 31 103 987ରାଇସା ପିୟଦଶ ିର୍ନି ପି େକୗ ଭୁ ଖୁ ିଆ YVY0815555

ପ ୁ /1786840 74 103 988ଆ ର୍ତାଣ ତିପାଠି ପି ସନଯ୍ାସୀ ତିପାଠି OR/06/043/055594
ୀ /1796841 39 103 990ଗାୟତୀ ସାଇଁ ସା ତପନ କମୁାର ସାଇଁ YVY0205534
ୀ /1806842 40 103 991ପିତିଧାରା ଦଲାଲ ପି େପମାନ  ଦଲାଲ OR/06/043/055560

ପ ୁ /1806843 47 103 992କ୍ଷିତିଶ ମିଶ ପି ପହାଦ ମିଶ OR/06/043/055170
ପ ୁ /1806844 39 103 993ନିହାର ର ନ ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV1529882
ୀ /1806845 33 103 994ଗୀତା ଳୀ ସାଇଁ ସା ନିହାର ର ନ ରାଉତ JNN1789452

ପ ୁ /Plot no 16846 31 103 995ମିଥିେଳଶ ମହା ି ପି ନିେରାଦ କମୁାର ମହା ି JTV2513232
ୀ /1816847 45 103 996କିରଣବାଳା ମହା ି ସା ଶା ନୁ କମୁାର ମହା ି YVY0094318

ପ ୁ /1816848 27 103 997େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ମହା ି ପି ସା ନୁ କମୁାର ମହା ି YVY0688234
ପ ୁ /1816849 86 103 998ସତଯ୍ବାଦୀ ପ ା ପି େଗାବି  ଚ  ପ ା YVY0984542
ପ ୁ /1826850 59 103 999ମଦନ େମାହନ ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା JTV1557610
ୀ /1826851 53 103 1000ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା ସା ମଦନ େମାହନ ମହାରଣା JTV1557628

ପ ୁ /1826852 28 103 1001ଅଜିତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ମଦନ େମାହନ ମହାରଣା YVY0558643
ପ ୁ /1836853 46 103 1002ରୁହିନାଥ େହମମ ପି ମଧ ୁେହମମ YVY0558668
ୀ /1836854 41 103 1003ମାଳତୀ େହମମ ସା ରୁହିନାଥ େହମମ YVY0558650

ପ ୁ /1836855 80 103 1004ଆର.ଏନ. ମହା ି ପି େକଳୁ ମହା ି OR/06/043/424391
ୀ /1836856 74 103 1005ପ ାଳିନୀ ମହା ି ସା ଆର.ଏନ. ମହା ି OR/06/043/424392

ପ ୁ /1836857 49 103 1006ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ଆର.ଏନ୍ ମହା ି YVY0984559
ପ ୁ /1846858 76 103 1007ଭୁବେନଶର ଦାସ ପି େମାହିନୀେମାହନ ଦାସ OR/06/043/054371
ପ ୁ /1846859 42 103 1008ଶବି ପସାଦ ମଲିକ ପି ସେପନ୍ଶର ମଲିକ JTV1562040
ପ ୁ /1856860 75 103 1009ଦିଲୀପ କମୁାର େଦହୁରୀ ପି ଅନ  ଚରଣ JTV1577519
ୀ /1866861 34 103 1010ପବୂର୍ାଶା ମହାପାତ ପି ପଭାକର ରଣା ମହାପାତ YVY0094375
ପ ୁ /1866862 31 103 1011ପିୟବତ ମହାପାତ ପି ପଭାକର ରଣା ମହାପାତ YVY0184697
ପ ୁ /1866863 68 103 1012ନିକୁ  କିେଶାର ମହା ି ପି ନବକିେଶାର ମହା ି OR/06/043/055510
ୀ /1866864 64 103 1013ଅନୁରାଧା ରଣା ମହାପାତ ସା ପଭାକର ରଣା YVY0094367
ପ ୁ /1866865 64 103 1014ପଭାକର ରଣା ପି ଗଂଗାଧର ରଣା YVY0094359
ୀ /1866866 49 103 1015ଅନୁପମା ସାମ ରାୟ ପି ରାଧାଚରଣ ସାମ ରାୟ YVY0815605
ପ ୁ /1876867 44 103 1016ଧମର୍ପିୟ ଦାସ ପି ମେହ  କମୁାର ଦାସ JTV1539915
ପ ୁ /1886868 86 103 1017ବିରକିେଶାର ଦାସ ପି ଦୁଖୀଶଯ୍ାମ ଦାସ YVY0984567
ପ ୁ /1886869 70 103 1018ମେହ  ଦାସ ପି ରମାକା  ଦାସ YVY0966168
ୀ /1886870 60 103 1019କନିୁବାଳା ଦାସ ସା ମେହ  ଦାସ YVY0966176
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ପ ୁ /1886871 45 103 1020ସତଯ୍ପିୟ ଦାସ ପି ମେହ  କମୁାର ଦାସ YVY0688069
ପ ୁ /1896872 31 103 1021ସା ନୁ ମାଝୀ ପି ମାନିକ ମାଝୀ YVY0558585
ୀ /1896873 47 103 1022ନିେରାଜ ନଳିନୀ ସିହନ୍ା ସା ତାପସ ସିହନ୍ା JTV1490242
ୀ /1906874 54 103 1023ନିରୂପମା ଚିହନ୍ରା ସା ବି ୁ ଚରଣ ଚିହନ୍ରା JTV2513083
ୀ /1906875 42 103 1024ଶ ମିତା େଜନା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େଜନା OR/06/043/055360
ୀ /1906876 39 103 1025ଡଲିଜା ମଦୁୁଲି ସା କାଳିପଦ ରଣା YVY0282152

ପ ୁ /1906877 30 103 1026ଚିର ିବୀ ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ YVY0336644
ପ ୁ /1906878 76 103 1027ନେଗ  ନାଥ ସାଇଁ ପି ଚକଧର ସାଇଁ OR/06/043/054374
ପ ୁ /1906879 40 103 1028ନିଶତିନାଥ ସାଇଁ ପି ନେଗ ନାଥ ସାଇଁ JTV1490515
ପ ୁ /1916880 67 103 1029ଶରତ ଚନଦ ଧଳ ପି ପହାଦ ଧଳ YVY0094383
ପ ୁ /1926881 58 103 1030ସାଜର୍ ନ ପରିଡା ପି ରାମ ପରିଡା JTV1529957
ୀ /1926882 52 103 1031ବବିତା ପରିଡା ସା ସାଜର୍ ନ ପରିଡା JTV1529965

ପ ୁ /1926883 30 103 1032କା ିର୍େକଶର ପରିଡା ପି ସାଜର୍ ନ ପରିଡା YVY0899963
ପ ୁ /1936884 80 103 1033ଧିେର  କମୁାର ବିଶାଳ ପି େବଣଧୁର ବିଶାଳ OR/06/043/054179
ପ ୁ /1936885 57 103 1034ର ନ ବିଶାଳ ପି ଧିେର  ବିଶାଳ OR/06/043/054181
ପ ୁ /1936886 49 103 1035ସଂଗାମ ବିଶାଳ ପି ଧିେର  ବିଶାଳ OR/06/043/054183
ପ ୁ /1936887 30 103 1036ସାଧୀନ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ର ନ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0424176
ୀ /1946888 47 103 1037ସ କୁ୍ତା ମହା ି ସା ସରୁଜିତ ପଧାନ JTV1560358

ପ ୁ /1946889 92 103 1038ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପଧାନ ପି ଗ ାଧର ପଧାନ JTV1490440
ୀ /1946890 78 103 1039ବିଦୁଲତା ପଧାନ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପଧାନ YVY0094391
ୀ /1946891 53 103 1040ସଷୁମା ପଧାନ ସା ରଣଜିତ ପଧାନ JTV1576495
ୀ /1946892 45 103 1041ତପସିନୀ ପଧାନ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପଧାନ JTV1576487

ପ ୁ /1956893 38 103 1042ବିଜୟ କମୁାର ଗ ାୟତ ପି ଅରକ୍ଷିତ ଗ ାୟତ YVY0094417
ୀ /1956894 83 103 1043ନିତଯ୍ାନ  କର ସା କା ାଳି ଚରଣ କର OR/06/043/055273

ପ ୁ /1956895 47 103 1044ମେନାର ନ ନ ପି ନବକିେଶାର ନ YVY0282160
ୀ /1956896 40 103 1045ପ ୂ ିର୍ମା ନ ସା ମେନାର ନ ନ YVY0424218
ୀ /1956897 21 103 1046ସଶୁୀ ସ ଦା ନ ପି ମେନାରଂଜନ ନ YVY1246073

ପ ୁ /1966898 84 103 1047ପଫଲୁ କମୁାର େଲ ା ପି ଦୀନବ ୁ ସାହୁ YVY0984575
ପ ୁ /1976899 82 103 1048ଗଗନ ବିହାରୀ ମହା ି ପି ଗରୁୁଚରଣ ମହା ି JTV1576396
ପ ୁ /1976900 79 103 1049େଦେବ  ନାଥ ମହା ି ପି ନୀଳମଣି ମହା ି JTV1529718
ୀ /1976901 79 103 1050ପତିଭା ମ ରୀ ମହା ି ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ମହା ି JTV1576388

ପ ୁ /1976902 56 103 1051ଜ୍ଞାନରଂଜନ ମହା ି ପି ବାଲୁେ ଶର ମହା ି YVY0094425
ୀ /1976903 54 103 1052ବିେନାଦିନୀ ମହା ି ସା ଜ୍ଞାନରଂଜନ ମହା ି YVY0094433

ପ ୁ /1976904 51 103 1053େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ଗଗନବିହାରୀ ମହା ି JTV1628973
ପ ୁ /1976905 48 103 1054ବାସେୁଦବ ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ  ରାଉତ YVY0094441
ୀ /1976906 38 103 1055ମମତା ରାଉତ ସା ବାସେୁଦବ ରାଉତ YVY0094458
ୀ /2006907 68 103 1056କମୁଦିୁନୀ ଶତପଥୀ ସା ଉେମଶ ଚ  ଶତପଥୀ YVY0966093

ପ ୁ /2006908 76 103 1057ଉେମଶ ଚ  ଶତପଥୀ ପି ହେରକୃ  ଶତପଥୀ JTV1577527
ପ ୁ /2016909 74 103 1058ବଜେମାହନ ଦାସ ପି ଫକୀର ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/055241
ପ ୁ /2016910 43 103 1059ପିୟର ନ ଦାସ ପି ବଜେମାହନ ଦାସ OR/06/043/055244
ପ ୁ /2016911 41 103 1060ପେଦଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗତମ ଚରଣ ସାହୁ JTV1490739
ପ ୁ /2026912 56 103 1061ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ବୁ ିବାମନ େବେହରା YVY0184705
ୀ /2026913 65 103 1062ପଭାସିନୀ ମିଶ ପି ପଦନାଭ ମିଶ JTV1561851
ୀ /2026914 61 103 1063ସେରାଜିନୀ ମିଶ ପି ପଦନାଭ ମିଶ JTV1561919

ପ ୁ /2026915 49 103 1064ବାବୁ ଚରଣ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ JTV1505635
ପ ୁ /2036916 73 103 1065ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ସିଂହ ସାମ ପି ଉଦୟ ନାରୟଣ ସିଂହ ସାମ JTV1557388
ୀ /2036917 29 103 1066ମାଧରୁୀ ସିଂହ ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ସିଂହ ସାମ YVY0688242

ପ ୁ /2046918 50 103 1067ସସୁା  କମୁାର ଚଚିର୍ ପି ମରୁଲୀଧର ଚ ିର୍ YVY0394072
ୀ /2046919 44 103 1068ବନିତା କମୁାରୀ ଚଚିର୍ ସା ସସୁା  କମୁାର ଚ ିର୍ YVY0394080
ୀ /2046920 75 103 1069ଅ ନା ନାୟକ ସା ପିତାମର ନାୟକ OR/06/043/055195
ପ ୁ /2046921 51 103 1070ପଣବ ନାୟକ ପି ପୀତାମର ନାୟକ YVY0094466
ପ ୁ /2046922 50 103 1071ପତଯ୍ଷୁ ନାୟକ ପି ପୀତାମର ନାୟକ OR/06/043/055281
ୀ /2046923 47 103 1072ରଶେିରଖା ନାଯକ ସା ପତଯ୍ସୁ ନାୟକ YVY0394098
ପ ୁ /2046924 23 103 1073ପଵିନ ନାୟକ ପି ପଣବ ନାୟକ YVY1184225
ପ ୁ /2046925 21 103 1074ପମୀନ ନାୟକ ପି ପତୁଷ ନାୟକ YVY1177674
ପ ୁ /2046926 51 103 1075କ୍ଷିତିଶ ଚ  ସାମଲ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାମଲ JTV1490705
ପ ୁ /2046927 25 103 1076କ୍ଷମ ଦିପନ ସାମଲ ପି ଖିତିଶ ଚ  ସାମଲ YVY1236140
ପ ୁ /2046928 87 103 1077ନଳିନୀ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ହରିବ ୁ ତିପାଠୀ OR/06/043/055125
ୀ /2046929 78 103 1078େଗାଲାପମ ରୀ ତୀପାଠୀ ସା ନଳିନୀ କମୁାର ତୀପାଠୀ OR/06/043/055419
ୀ /2046930 62 103 1079ସପୁଭା ତିପାଠୀ ସା ଶରତ ତିପାଠୀ YVY0205542
ପ ୁ /2046931 50 103 1080ପତାପ ଚ  ତିପାଠୀ ପି ନଳିନି ତିପାଠୀ OR/06/043/055420
ୀ /2046932 50 103 1081ରୀତା ଳୀ ତିପାଠି ସା ପତାପ ଚ  ତିପାଠି YVY0833418
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ପ ୁ /2046933 37 103 1082ସାଥର୍କ ତିପାଠୀ ପି ଶରତ ତିପାଠୀ YVY0205559
ପ ୁ /2046934 35 103 1083ସି ାଥର୍  ତିପାଠୀ ପି ଶରତ ତିପାଠୀ YVY0205567
ୀ /2056935 66 103 1084ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା କା ିର୍କ ଚ  ନାୟକ JTV1490796
ୀ /2066936 77 103 1085ଶକୁ ଳା େଜନା ସା ରଘନୁାଥ େଜନା YVY0688267
ୀ /2066937 60 103 1086କ ନା ପ ା ସା ବସ  କମୁାର ପ ା YVY0569822

ପ ୁ /2066938 42 103 1087ଚ ନ ପ ା ପି ବସ  କମୁାର ପ ା JTV2568558
ୀ /2066939 42 103 1088ସସିତା ପ ା ସା ଚ ନ ପ ା YVY0336651
ୀ /2066940 41 103 1089ମଧମିୁତା ପ ା ପି ବସ  କମୁାର ପ ା JTV2568533
ୀ /2066941 38 103 1090ତୁଳସୀ ପ ା ପି ବସ  କମୁାର ପ ା JTV2568566
ୀ /2066942 49 103 1091ଶଭୁସିତା ଷଡ ୀ ସା ସତଯ୍ବତ ଷଡ ୀ YVY0558106

ପ ୁ /2086943 70 103 1092ରାୟଗରୁୁ ସରତ ଚ  ମହାପାତ ପି ରାୟ ଗରୁୁକଳୁମଣି ମହାପାତ JTV1577634
ୀ /2086944 68 103 1093େସନ୍ହଲତା ମିଶ ସା ଭରତ ଚ  ମହାପାତ JTV1577626
ୀ /2096945 65 103 1094ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ସା ବିପଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/043/050764
ୀ /2106946 33 103 1095ମୀନାରାଣୀ ଆଏଚ ପି ଶୀଧର ରାଉତ YVY0558114
ୀ /2106947 26 103 1096ଅ ିତା ବିଶାଳ ପି େହମ  କମୁାର ବିଶାଳ YVY0899948

ପ ୁ /2106948 77 103 1097ଭୀମେସନ ଦାଶ ପି େବଣଧୁର ଦାଶ YVY0730861
ୀ /2106949 66 103 1098ଶକୁ ଳା ଦାଶ ସା ଭୀମେସନ ଦାଶ YVY0731174

ପ ୁ /2106950 52 103 1099ମେନାଜ ଦାଶ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ଦାଶ YVY0730903
ପ ୁ /2106951 39 103 1100ସାଇପଦ ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ଭୀମେସନ ଦାଶ YVY0731026
ପ ୁ /2106952 49 103 1101ବାସେୁଦବ କର ପି ହେରକୃ  କର JTV1530211
ପ ୁ /2106953 29 103 1102ବିଶ ର ନ କର ପି ବାସେୁଦବ କର YVY0688531
ପ ୁ /2106954 60 103 1103ପକାଶ ଚ  ପତୀ ପି ଦୁଃଖବଧ ୁପତୀ YVY0394106
ୀ /2106955 51 103 1104ସିତା ପତୀ ସା ପକାସ ଚ  ପତୀ YVY0394114

ପ ୁ /2106956 27 103 1105ରାେଜସ ସାଇକି ା ପତି ପି ପକାଶ ଚ  ପତି YVY0688218
ପ ୁ /2106957 77 103 1106ମଧସୁଦୁନ ରାଉତ ପି ଗୟାଧର ରାଉତ JTV1577618
ୀ /2106958 74 103 1107ସ ର୍ଲତା ରାଉତ ସା ମଧସୁଦୁନ ରାଉତ JTV1577600
ୀ /2106959 31 103 1108ଲିପସା ସାଇଶୀତା ପି ପକାଶ ଚ  ପତି YVY0688192

ପ ୁ /2106960 21 103 1109ସମୁନ ସତ୍ଯଦୀପ ପି ମେନାଜ ଦାଶ YVY1143247
ପ ୁ /2116961 72 103 1110ସଧିୁର କମୁାର ମହା ି ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ମହା ି OR/06/043/138172
ୀ /2136962 44 103 1111ମଧସିୁତା ମିଶ ସା ଚ କା  ମିଶ YVY0687848

ପ ୁ /2146963 59 103 1112ବାବୁଲା କମୁାର ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ OR/06/043/054070
ପ ୁ /2146964 29 103 1113ବିକାଶ ଦାସ ପି ବାବୁଲା ଦାସ YVY0336669
ୀ /2146965 67 103 1114ସେୁଲାଚନା ମିଶ ସା ସେରାଜ ଚ  ମିଶ YVY0731216

ପ ୁ /2146966 67 103 1115ସେରାଜ ଚ  ମିଶ ପି ସ ିଦାନ  ମିଶ YVY0424200
ପ ୁ /2146967 39 103 1116ରଘନୁ ନ ମିଶ ପି ସେରାଜ ଚ  ମିଶ JTV1635846
ୀ /2156968 48 103 1117ଚ କଳା ଯଶୱଲ ସା ଶୀବଶ ର ଯଶୱଲ YVY0558361
ୀ /2156969 46 103 1118କୀରଣ ଯଶୱାଲ ସା େଗୗରୀଶ ର ଯଶୱାଲ YVY0558494

ପ ୁ /2156970 31 103 1119ସବୁାଶ କମୁାର ଯଶୱାଲ ପି ରାମନ ଜୟସ୍ଵାଲ YVY0558502
ପ ୁ /2156971 51 103 1120ଅସିତ ପାଲ ପି ଖେଗ  ନାଥ ପାଲ YVY1059781
ୀ /2156972 46 103 1121ଛବି ପାଲ ସା ଅସିତ ପାଲ YVY1059799
ୀ /2156973 23 103 1122େଦବୀକା ପାଲ ପି ଅସିତ ପାଲ YVY1059773
ପ ୁ /2156974 76 103 1123େଦୖତାରୀ ଚରଣ ପ ା ପି ଧରଣିଧର ପ ା OR/06/043/054072
ୀ /2156975 46 103 1124ଗେ ାତୀ ପ ା ସା େଦୖତାରି ପ ା JTV1490192

ପ ୁ /2156976 65 103 1125ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ରବି  ରାଉତ OR/06/043/055412
ପ ୁ /2156977 41 103 1126େଦବୀପସାଦ ରାଉତ ପି ଅକ୍ଷୟକମୁାର ରାଉତ JTV2441624
ପ ୁ /2156978 35 103 1127ଭବାନିପସାଦ ରାଉତ ପି ଅକ୍ଷୟକମୁାର ରାଉତ JTV2441491
ପ ୁ /2156979 48 103 1128ଅେଯାଧଯ୍ା ପସାଦ ସାୱ ପି ସୀତାରାମ ସାୱ YVY0558486
ୀ /2156980 42 103 1129ଦୁେଗର୍ଶ ସାଓ ସା ଅେଯାଧଯ୍ା ପସାଦ ସାଓ YVY0558510

ପ ୁ /2156981 56 103 1130ଆନ  କମୁାର ସିଂହ ପି ଅନିରୁ  କମୁାର ସିଂହ YVY1021070
ୀ /2156982 53 103 1131କା  ୁସିଂହ ସା ଆନ  କମୁାର ସିଂହ YVY1021096
ପ ୁ /2156983 24 103 1132ରାଧଶଯ୍ାମ ସିଂହ ପି ଆନ  କମୁାର ସିଂହ YVY1021088
ପ ୁ /2156984 50 103 1133କମଲଜିତ ସିଂ ପି ମଖୁୱ  ସିଂ JTV2513026
ୀ /2156985 27 103 1134ସତିୃ ସିଂହ ପି ଆନ  କମୁାର ସିଂହ YVY0782763
ପ ୁ /2166986 59 103 1135ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ଆନ  କମୁାର ମହା ି JTV1490721
ପ ୁ /2166987 27 103 1136ଚିନୟ ମହା ି ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି YVY0688549
ପ ୁ /2176988 71 103 1137ସଧୁାଂଶେୁଶଖର େଚୗଧରୁୀ ପି େକ୍ଷତବାସୀ େଚୗଧରୁୀ JTV1490168
ୀ /2176989 67 103 1138ଗାୟତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଚୗଧରୁୀ JTV1530302
ୀ /2176990 58 103 1139ଗାୟତୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଚୗଧରୁୀ OR/06/043/055470
ପ ୁ /2176991 47 103 1140ଦିପକ ର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଚୗଧରୁୀ JTV1530310
ପ ୁ /2176992 43 103 1141ପଦୀପ ର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଚୗଧରୁୀ JTV1530336
ୀ /2176993 56 103 1142ଚିତାରାଣୀ ପ ା ସା ଅଜିତ କମୁାର ପ ା JTV2513075
ୀ /2176994 42 103 1143ଜୟ ୀ ସାହୁ ପି ପା  ୁସାହୁ OR/06/043/055523
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ପ ୁ /2176995 51 103 1144ଇ ଜିତ ସିଂହ ପି ସଖୁବ  ସିଂହ OR/06/043/054324
ପ ୁ /2176996 59 103 1145ଶ ଧୁର ସାଇଁ ପି ଭିକାରୀ ସାଇଁ YVY0782755
ପ ୁ /2176997 26 103 1146ଆରଣଯ୍କ ସାଇଁ ପି ଶ ଧୁର ସାଇଁ YVY0782748
ପ ୁ /2186998 54 103 1147ପଶା  କମୁାର ଦାଶ ପି ସରତ ଚ  ଦାଶ JTV1576677
ପ ୁ /2186999 71 103 1148କାହନ୍  ୁଚରଣ େସନାପତି ପି ଅନାଦି ଚରଣ େସନାପତି JTV1530112
ୀ /2197000 70 103 1149ରଜନୀରାଣୀ େବେହରା ସା ଭିକାରୀ େବେହରା JTV1555663

ପ ୁ /2197001 52 103 1150ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି େଦାଳେଗାବି  େବେହରା YVY0688226
ପ ୁ /2197002 51 103 1151ପଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/043/055090
ୀ /2197003 48 103 1152ଅନୁପମା େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/043/384392

ପ ୁ /2197004 46 103 1153ସକୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/043/055091
ୀ /2197005 44 103 1154େଦବସିତା େବେହରା ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା YVY0688184
ୀ /2197006 39 103 1155ସ ର୍ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ସକୁା  କମୁାର େବେହରା YVY0730879

ପ ୁ /2197007 72 103 1156ସକୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ମାଗଣିୁ ଦାସ OR/06/043/054040
ୀ /2197008 66 103 1157କନକଲତା ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ OR/06/043/054041

ପ ୁ /2197009 43 103 1158ଶା ନୁ କମୁାର ଦାସ ପି ସକୁା  ଦାସ OR/06/043/055473
ପ ୁ /2197010 69 103 1159ପେବାଧ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ JTV1529973
ୀ /2197011 62 103 1160ବୀଣାପାଣି ରାଉତରାୟ ସା ପେବାଧ କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV1529999

ପ ୁ /2197012 61 103 1161ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ YVY0731232
ପ ୁ /2207013 21 103 1162ଶସା  ଗୁ ା ପି େଗାପାଳ ଗୁ ା YVY1164656
ୀ /2227014 39 103 1163ସେୁଲଖା ଦାସ ପି ସକୁା  କମୁାର ଦାସ JTV2399558

ପ ୁ /2227015 51 103 1164ବିନୟ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ପିତାମର ଶତପଥୀ YVY1271824
ପ ୁ /2227016 83 103 1165ପିତାମର ଶତପଥୀ ପି ଭଗବାନ ଶତପଥୀ OR/06/043/054422
ପ ୁ /2227017 51 103 1166ଅକ୍ଷୟ ଶତପଥୀ ପି ପିତାମର ଶତପଥୀ OR/06/043/054425
ୀ /2227018 44 103 1167ମଧସିୁତା ଶତପଥି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଶତପଥି JTV2513307
ୀ /2227019 41 103 1168ଅନିମିତା ଶତପଥି ସା ବିନୟ କମୁାର ଶତପଥି JTV2513273
ୀ /2237020 46 103 1169ଗାୟତୀ ଦାଶ ସା ମେନାଜ ଦାଶ YVY0731182

ପ ୁ /2237021 77 103 1170ଶୀବ  କମୁାର ମିଶ ପି ପାଣବ ୁ ମିଶ JTV2568590
ୀ /2237022 70 103 1171ଶା ିଲତା ମିଶ ସା ଶୀବ  ମିଶ YVY0424184

ପ ୁ /2237023 46 103 1172ସବଯ୍ସାଚି ମିଶ ପି ଶୀବ  କମୁାର ମିଶ YVY0424192
ପ ୁ /2237024 45 103 1173େସୗେମ  ମିଶ ପି ଶୀବ  କମୁାର ମିଶ JTV1543743
ପ ୁ /2237025 76 103 1174ଚକଧର େସନ୍ ପି ମନି ନାଥ େସନ JTV1543677
ପ ୁ /2237026 72 103 1175େକୗେମାଦକୀ େସନ୍ ପି ମନି  ନାଥ େସନ୍ JTV2399228
ୀ /2237027 67 103 1176ସ ଯ୍ା େସନ୍ ସା ଚକଧର େସନ୍ JTV1543651
ୀ /2237028 65 103 1177କି ା େସନ୍ ସା େକୗେମାଦକୀ େସନ୍ JTV2399244

ପ ୁ /2237029 45 103 1178ସତଯ୍ଦି  େସନ୍ ପି ଚକଧର େସନ୍ JTV1543685
ୀ /2237030 35 103 1179େଜଯ୍ା ନ୍ା େସନ୍ ପି େକୗେମାଦକୀ େସନ୍ JTV2399236
ୀ /2237031 31 103 1180ରୁମା େସନ ପି ସତଯ୍ ଦି  େସନ YVY0558072

ପ ୁ /2247032 80 103 1181ରାଧାମାଧବ ଦିେବଦୀ ପି ରମାକା  ଦିେବଦୀ JTV1530013
ପ ୁ /2257033 59 103 1182ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମଦୁୁଲି ପି ଚି ାମଣି ମଦୁୁଲି JTV1543826
ୀ /2267034 79 103 1183ସମିୁତା ପାଉଲ ସା େଯାେଗନ୍ ପାଉଲ YVY0094482

ପ ୁ /2267035 56 103 1184ପାଥର୍  ପାଉଲ ପି େଯାେଗନ ପାଉଲ JTV2513323
ୀ /2267036 47 103 1185ଶଖିା ପାଉଲ ସା ପାଥର୍  ପାଉଲ JTV2513265

ପ ୁ /2277037 49 103 1186ରବି  ନାଥ ଦଳାଇ ପି ସେୁର  ନାଥ ଦଳାଇ JTV2399459
ୀ /2277038 43 103 1187କଲଯ୍ାଣୀ ଦଳାଇ ସା ରବୀ  ନାଥ ଦଳାଇ JTV2399442
ୀ /2277039 57 103 1188ପ ୁ ଲତା ମହା ି ସା ହୃଷିେକଶ ମହା ି JTV2441434

ପ ୁ /2277040 46 103 1189ମେନାର ନ ମହା ି ପି ବାଲୁେକଶର ମହା ି JTV2568582
ୀ /2277041 31 103 1190ଦୀପିକା ମହା ି ସା ସବଯ୍ସାଚୀ ଦାସ YVY0282186

ପ ୁ /2277042 42 103 1191ସନାତନ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ଚ  ନାୟକ JTV2441442
ପ ୁ /2277043 46 103 1192ଅରୁଣ କମୁାର ସିଂହ ପି ଲକ୍ଷଣ ସିଂହ JTV2513315
ୀ /2277044 38 103 1193ନିେବଦିତା ସିଂହ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ସିଂହ JTV2513257
ପ ୁ /2277045 26 103 1194ଡି େଭ େଟଶ ପି ରବି  ନାଥ ଦଳାଇ YVY0966135
ପ ୁ /2287046 82 103 1195େଗୗରୀଶ ର ଦାସ ପି ଅେଦୖତ ଚରଣ ଦାସ YVY0833400
ୀ /2287047 78 103 1196ଶୀମତୀ କନକଲତା ଦାସ ସା େଗୗରୀଶ ର ଦାସ YVY0833392
ପ ୁ /2287048 46 103 1197େଦବାଶୀଷ ଦାସ ପି େଗୗରୀ ଶ ର ଦାସ YVY0782730
ୀ /2287049 42 103 1198ନିଝୁମ ଦାସ ସା େଦବାଶଷି ଦାସ YVY0782722
ୀ /2447050 22 103 1199ଉ ଳିକା ମହା ି ପି ଆେଶାକ କମୁାର ମହା ି YVY1059765
ୀ /2457051 85 103 1200କୀ ା େଦବୀ ଝୁନଝୁନୱାଲା ସା ଯଗଦୀଶ ପସାଦ ଝୁନଝୁନୱାଲା YVY1075993
ପ ୁ /2457052 59 103 1201ଅେଶାକ କମୁାର ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ଜଗଦୀଶପସାଦ ଝୁନଝୁନୱାଲା YVY1060508
ୀ /2457053 52 103 1202ପନୁମ ଝୁନଝୁନୱାଲା ପି ଜଗଦୀଶପସାଦ ଝୁନଝୁନୱାଲା YVY1060490
ପ ୁ /2557054 57 103 1203ସମୁ  କମୁାର ନାୟକ ପି ପରୀକି୍ଷତ ନାୟକ YVY1060466
ୀ /2557055 47 103 1204ସପୁଭା ନାୟକ ସା ସମୁ  କମୁାର ନାୟକ YVY1060458
ପ ୁ /2817056 64 103 1205ସବୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ପଣୂର୍ାନ  ଦାସ YVY1132562
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ୀ /2817057 62 103 1206ବୀଣାପାଣି ଦାସ ସା ସବୁତ କମୁାର ଦାସ YVY1132570
ୀ /2817058 79 103 1207ଶରତ କମୁାରୀ େଦଈ ପି ରାଜିବ ଚରଣ ଦାସ YVY1076751

ପ ୁ /PLOT NO 27059 25 103 1208ଅମିତ କମୁାର ରୁନ୍ଗ୍ଟା ପି ଅନିଲ କମୁାର ରୁନ୍ଗ୍ଟା YVY1200567
ୀ /plot no-27060 21 103 1209ମୀତାଲୀ ରାଉତ ପି ଉମାଶ ର ରାଉତ YVY1200617
ୀ /12847061 26 103 1210େସାନାଲି ଦାସ ପି ସେରାଜ ର ନ ଦାସ YVY1264225
ୀ /15627062 36 103 1211ଶୀଧରା ପାତ ସା ସି ାଥର୍  ଶଭୁଦଶର୍ୀ ସାମଲ YVY0934422
ୀ /15627063 36 103 1212ଶୀଧାରା ପାତ ସା ସି ାଥର୍  ଶଭୁଦଶର୍ୀ ସାମଲ YVY0830273

ପ ୁ /FLAT NO-27064 66 103 1213ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ନାୟକ YVY0782961
ୀ /FLAT NO-27065 60 103 1214ସଜୁାତା ନାୟକ ସା ଅକ୍ଷଯ୍ କମୁାର ନାୟକ YVY0782946

ପ ୁ /800/A/67066 65 103 1215ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େସନାପତି ପି େଲାକନାଥ େସନାପତି JTV1643410
ୀ /800/A/67067 34 103 1216ସୟଂପଭା ସାହୁ ସା ସତଯ୍ସାଗର େସନାପତି YVY0569764

ପ ୁ /1372/737068 50 103 1217ଅେଶାକ କମୁାର େସନାପତି - ପ ୁ ା ପଭା ଦାଶ YVY1188119
ପ ୁ /660/5787069 42 103 1218ଦୀ ିକାଂତ ମିଶ ପି ନେର ନାଥ ମିଶ JTV1561281
ପ ୁ /1524/2347070 73 103 1219େସୗରୀ ପସାଦ ମିଶ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମିଶ YVY0899823
ୀ /1524/2347071 63 103 1220ମାନସୀ ମିଶ ସା େସୗରୀ ପସାଦ ମିଶ YVY0899906

ପ ୁ /1524/2347072 37 103 1221ବିଭୂଦ  ମିଶ ପି େସୗର ପସାଦ ମିଶ YVY0899807
ୀ /467073 21 103 1222ଶୀୟା ସାଇଁ ପି ନିର ନ ସାଇଁ YVY1309889

ପ ୁ /677074 19 103 1223ଅଂକିତା େଜନା ପି ଅଜୟ କମୁାର େଜନା YVY1324961
ୀ /057075 19 103 1224ଅଶୀତା ସରକାର ପି ସେୁଵଂଦୂ କମୁାର ସରକାର YVY1324979
ୀ /6607076 40 103 1225ଡ.ତନୁଶୀ ମିଶ ସା ଦି ୀକା  ମିଶ YVY1324987
ୀ /107077 29 103 1226େଲଲୀନ ପଭା ଦାସ ସା େସୗମଯ୍ର ନ ଦାସ YVY1329556

ପ ୁ /107078 18 103 1227ଅଭୀସିକ୍ତ ମହା ୀ ପି କମଳ ପସାଦ ମହା ୀ YVY1335017
ୀ /107079 18 103 1228ଅଂକିତା ସଭୁଦସର୍ୀନୀ ସାହୂ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୂ YVY1335025
ୀ /1277080 18 103 1229ସେଲାନୀ ଦାସ ପି ସେରାଜ ର ନ ଦାସ YVY1335165

ପ ୁ /8887081 18 103 1230ଆଶେୁତାଷ େଘାଷ ପି ସକୁମୁାର େଘାଷ YVY1339134
ୀ /267082 21 103 1231ଆଚଂଲ ପିୟଦଶର୍ନୀ ସାହୁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ YVY1352400
ୀ /677083 29 103 1232ଅପିର୍ତା ମହା ି ସା ସତିୃ ର ନ ରାଉତ YVY1352533
ୀ /267084 21 103 1233ସାତୀସାଇଲକ୍ଷୀ ଧଳ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଧଳ YVY1354984

ପ ୁ /677085 27 103 1234ଶଭୁଜିତ ସାମଲ ପି ରମାକା  ସାମଲ YVY1354992
ପ ୁ /677086 58 103 1235ରମାକା  ସାମଲ ପି ନଟବର ସାମଲ YVY1355007
ପ ୁ /1277087 20 103 1236ଶଭୁମ ଦୀପ ଦାସ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ YVY1355148
ପ ୁ /2157088 19 103 1237େହମ  ସାଓ ପି ଅେଯାଧଯ୍ା ପସାଦ ସାଓ YVY1355155
ୀ /307089 43 103 1238ସସିତା ସାହୁ ସା ନଳିନୀ ର ନ ସାହୁ YVY1355163
ୀ /12717090 28 103 1239ଧବେଳଶରୀ ସାହୁ ପି ନିରାକାର ସାହୁ YVY1355171

ପ ୁ /007091 59 189 1ସବୂାସ ଚଂଦ େବେହରା ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ େବେହରା YVY1097922
ୀ /007092 46 189 2ପ ୁ ିତା େବେହରା ସା ସବୁାଷ ଚଂଦ େବେହରା YVY1097948

ପ ୁ /007093 23 189 3େଶୟାଶଂ କମୁାର େବେହରା ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ େବେହରା YVY1097971
ପ ୁ /007094 25 189 4ଆୟୁଷାନ ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YVY1097666
ପ ୁ /007095 22 189 5ଜ୍ଞାେନଶ େଜନା ପି ଗିରୀଶ ବିହାରୀ େଜନା YVY1097575
ପ ୁ /007096 51 189 6ପଣୟ କମୁାର ପାତ ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ପାତ YVY1097823
ପ ୁ /007097 49 189 7ପେଦାଶ ର ନ ପାତ ପି େଗାପାଳ ର ନ ପାତ YVY1097849
ୀ /007098 45 189 8ପମିଳା ପାତ ସା ପେଦାଶ ର ନ ପାତ YVY1097880
ୀ /007099 24 189 9ଲି ା ସାହୂ ସା ଜିେତଂଦ ସାହୂ YVY1097633
ୀ /GANDARPU7100 61 189 10କାଂଚନ ବିସ୍ଵାଲ ସା ପଦି  କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ YVY1287671
ୀ /GANDARPU7101 35 189 11ପିନାକିକମୂାରୀ ବିସ୍ଵାଲ ପି ପଦି  କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ YVY1288117

ପ ୁ /GANDARPU7102 30 189 12ପିତିଶ ବିସ୍ଵାଲ ପି ପଦି  କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ YVY1287077
ପ ୁ /GANDARPU7103 61 189 13ପଦି  କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ ପି ପହଲାଦ ବିସ୍ଵାଲ YVY1287028
ୀ /17104 41 189 14ସତିୃେରଖା େବେହରା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0414920
ୀ /27105 41 189 15କବିତା ଦଳାଇ ସା ନିମର୍ଳ ଦଳାଇ YVY0194480
ପ ୁ /27106 31 189 16ସଶୁା  କମୁାର ଦଳାଇ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦଳାଇ YVY0194498
ୀ /037107 65 189 17ଡି ମଣି - ଡି ନାଗରାଜ YVY1177054
ପ ୁ /037108 21 189 18ପକାଶ ଶମର୍ା ପି େବଚୁ ଶମର୍ା YVY1245935
ପ ୁ /37109 55 189 19ଏମ ,ଆପରାଓ ପି ଏମ ଗେଣଶରାଓ , OR/06/043/094008
ୀ /37110 23 189 20େଜ ଈଶ୍ଵରି ମା େଜ. ସରଶଚୀ YVY1067297
ୀ /37111 23 189 21ଅ ଳି ଶମର୍ା - େବଚୂ ଶମର୍ା YVY1039650
ପ ୁ /047112 24 189 22ଶୀନିବାସ ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ ଦାସ YVY0992669
ପ ୁ /47113 47 189 23ପେୁ ର୍ ୁ େଶଖର ଦାସ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ JTV1416817
ୀ /47114 46 189 24ବ ିତା େଜନା ସା ପେୂ ର୍ ୁ େଶଖର ଦାସ YVY0155549
ପ ୁ /057115 21 189 25ଅଂସମୁନ ଦାସ ପି ପସାଦ କମୁାର ଦାସ YVY1155423
ପ ୁ /57116 75 189 26ପେବାଧ କମୁାର ଦାସ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ଦାସ JTV1414721
ୀ /57117 72 189 27େସୗଭାଗଯ୍ ମ ରି ଦାସ ସା ପସନନ୍ ଦାସ OR/06/043/094382
ୀ /57118 66 189 28ସ ର୍ପଭା ଦାସ ସା ପେବାଧ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/094384
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ପ ୁ /57119 64 189 29ପଭାତ ଦାସ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ଦାସ OR/06/043/094385
ୀ /57120 56 189 30ସତିୃମୟୀ ଦାସ ସା ପଭାତ ଦାସ OR/06/043/095073

ପ ୁ /57121 54 189 31ପତଯ୍ଷୁ ଦାସ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ଦାସ OR/06/043/094388
ପ ୁ /57122 46 189 32ପଭାସ କମୁାର ଦାସ ପି ପେବାଧ ଦାସ YVY1271329
ୀ /57123 45 189 33ସଂଘମିତା ଦାସ ପି ପସାଦ କମୁାର ଦାସ YVY0735787

ପ ୁ /57124 50 189 34ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି ପିତାମର ମହା ି YVY0154856
ପ ୁ /57125 30 189 35ରମିକା  ଶମର୍ା ପି ଭୂେମଶର ଶମର୍ା YVY0433441
ୀ /067126 33 189 36ସସିତା ପରିଡା ପି େଦବାଶଷି ମହା ି YVY1027184

ପ ୁ /67127 72 189 37ଧିେର  ଚ  ମହା ି ପି ଉେମଶଚ  ମହା ି YVY0990788
ୀ /67128 62 189 38ନିଳିମା ମହା ି ସା ଧିେର  ଚ  ମହା ି OR/06/043/074141
ୀ /67129 45 189 39ଶମିର୍ଲି ମହା ି ପି ଧିେର ଚ  ମହା ି OR/06/043/074960
ୀ /67130 43 189 40େସାନାଲି ମହା ି ପି ଧିେର ଚ  ମହା ି JTV1585124

ପ ୁ /67131 37 189 41ସୀତାରାମ ସିଂ ପି ପହଲାଦ ସିଂ YVY0926261
ପ ୁ /67132 31 189 42ମ  ୁସିଂ ପି ଶ ନୁାଥ ସିଂ YVY0305540
ପ ୁ /67133 31 189 43ପଦୀ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାଇଁ YVY0305557
ପ ୁ /67134 28 189 44ଦୀପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାଇଁ YVY0926311
ପ ୁ /077135 26 189 45ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିମାଧର ସାହୁ YVY1027382
ପ ୁ /77136 62 189 46ସ ିବ କମୁାର ନାୟକ ପି େଭାଳା ନାଥ ନାୟକ JTV1556885
ୀ /77137 59 189 47କଲଯ୍ାଣି ନାୟକ ସା ସ ିବ କମୁାର ନାୟକ JTV1556893
ୀ /77138 39 189 48ସସିତା ସାହୁ ସା େବଣଧୁର ସାହୁ YVY0433458

ପ ୁ /77139 62 189 49ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ ପି ମରୂଲୀଧର ସାହୁ JTV1557297
ୀ /77140 55 189 50ପତିମା ସାହୁ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ JTV1557305

ପ ୁ /77141 55 189 51ବିମାଧର ସାହୁ ପି ମରୂଲୀଧର ସାହୁ JTV1558659
ୀ /77142 53 189 52ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ବିମାଧର ସାହୁ JTV1558642

ପ ୁ /77143 50 189 53େବଣଧୁର ସାହୁ ପି ମରୂଲୀଧର ସାହୁ JTV1557313
ୀ /77144 38 189 54ପିେତଇ ସାହୁ ସା ମୀରଲୀଧର ସାହୁ JTV1584663

ପ ୁ /77145 35 189 55ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ YVY0194506
ପ ୁ /77146 32 189 56ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ YVY0194514
ୀ /87147 43 189 57ଇତିଶୀ ଭ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଭ YVY0735936

ପ ୁ /87148 79 189 58ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ YVY0154864
ପ ୁ /87149 43 189 59ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି କାଶୀନାଥ ନାୟକ JTV2381713
ୀ /87150 35 189 60ନୀନା ନାୟକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV2381705
ୀ /87151 32 189 61ସମିୁତା ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ YVY0306316
ୀ /87152 75 189 62ନିରୁପମା ପରିଡା ସା ପେମାଦ ଚ  ପରିଡା YVY0990796
ୀ /87153 41 189 63କାେରାଲିନ୍ ପରିଡା ପି ପେମାଦ ଚ  ପରିଡା JTV2385995
ୀ /87154 38 189 64ପଜୂାରାଣୀ ପରିଡା ପି ପେମାଦ ଚ  ପରିଡା YVY0305565
ୀ /097155 22 189 65ଅନିଶ ଦାସ ପି ସଭୁାଶୀଷ ଦାସ YVY1155449

ପ ୁ /97156 55 189 66ଦିଲିପ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ନିଳକ  ବିେଶାଇ YVY0154880
ୀ /97157 65 189 67କିରଣବାଳା ଦାସ ସା ବିଶନାଥ ଦାସ JTV1655737

ପ ୁ /97158 58 189 68େବୖଦଯ୍ନାଥ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ YVY1223775
ପ ୁ /97159 43 189 69େଦବାଶଷି ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ JTV1585017
ପ ୁ /97160 40 189 70ସଭୁାଶଷି ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ JTV1585066
ୀ /97161 33 189 71ନିମର୍ଳା ଦାସ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦିେଶାଇ YVY0154872
ୀ /107162 76 189 72ସ ୁ ରମଣି ପଧାନ ସା ଶଯ୍ାମବ ୁ ପଧାନ JTV1416916
ୀ /117163 67 189 73ଜୟ ି ଦାସ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ OR/06/043/096010

ପ ୁ /117164 39 189 74ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ JTV1413509
ପ ୁ /117165 34 189 75ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ YVY0154906
ୀ /117166 22 189 76ରସୀ େସଠୀ ସା ସବୂ ର୍ େକଶରୀ େସଠୀ YVY1283506

ପ ୁ /127167 56 189 77ରବି  େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା JTV1706365
ପ ୁ /127168 53 189 78ରାେଜ  ପସାଦ େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା JTV1714351
ପ ୁ /127169 51 189 79େଗାବି  େବେହରା ପି ଉ ବ େବେହରା YVY0414797
ୀ /127170 43 189 80କମଳା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା JTV1714369
ୀ /127171 40 189 81ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ରାେଜ  ପସାଦ େବେହରା JTV1714344
ପ ୁ /127172 42 189 82ରୁଦ ପସାଦ ଦାସ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ଦାସ JTV1706357
ୀ /127173 52 189 83େରଣବୁାଳା ଦାଶ ସା ଭବାନି ଦାଶ OR/06/043/094750
ପ ୁ /127174 30 189 84େସୗମଯ୍ ର ନ ଦାଶ ପି ଭବାନୀ ପସାଦ ଦାଶ YVY0305581
ୀ /127175 64 189 85ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େଜନା ସା ଚି ାମଣି େଜନା JTV1585090
ପ ୁ /127176 36 189 86ଅତନୁ େଜନା ମା ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େଜନା YVY0305573
ୀ /127177 46 189 87ପିୟମଦା ନ ପି ଅନାମ ନ YVY0305599
ପ ୁ /127178 48 189 88ହର ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀ ପସାଦ ପ ନାୟକ JTV1713403
ପ ୁ /137179 77 189 89ବିପିନ ବିହାରୀ େଲ ା ପି ନିଧି େଲ ା OR/06/043/094703
ୀ /137180 66 189 90ଶକୁ ଳା େଲ ା ସା ବିପିନ େଲ ା OR/06/043/094704
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ପ ୁ /137181 45 189 91ବିକାଶର ନ େଲ ା ପି ବିପିନ େଲ ା OR/06/043/094700
ପ ୁ /137182 44 189 92ପକାଶ ରଂଜନ େଲ ା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େଲ ା JTV1413459
ୀ /137183 43 189 93ସତିୁେରଖା େଲ ା ସା ବିକାଶ ର ନ େଲ ା YVY1177039
ୀ /137184 20 189 94ସଭୁଦା ସାହୂ ମା ଗିରୀଜା କମୁାରୀ ସାହୂ YVY1251222

ପ ୁ /157185 59 189 95େଲାକନାଥ ପରିଡା ପି ନିଳମଣୀ ପରିଡା OR/06/043/074948
ୀ /157186 52 189 96ସେୁଲାଚନା ପରିଡା ସା େଲାକନାଥ ପରିଡା JTV1624287

ପ ୁ /167187 77 189 97ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା OR/06/043/094994
ୀ /167188 67 189 98ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/043/094993

ପ ୁ /177189 41 189 99ପକାସ ବାରିକ ପି ଦୁଶାସନ ନାୟକ YVY1027168
ୀ /177190 35 189 100ଭାରତୀ ବାରିକ ସା ପକାଶ ବାରିକ YVY1027192

ପ ୁ /177191 35 189 101ପତଯ୍ଷୁ ର ନ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ YVY1027176
ୀ /177192 26 189 102ସରସତୀ ନାୟକ ସା ପତଯ୍ଷୁ ର ନ ନାୟକ YVY1027333
ୀ /177193 66 189 103ବିେନାଦିନି ପ ନାୟକ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ପ ନାୟକ JTV1414846

ପ ୁ /177194 41 189 104ଅେଶାକ ପ ନାୟକ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ପ ନାୟକ JTV1414663
ୀ /177195 41 189 105ଅ ଳି ପ ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ପ ନାୟକ YVY0735894

ପ ୁ /177196 36 189 106ବିଶର ନ ପ ନାୟକ ପି ପସନନ୍  ପ ନାୟକ JTV2381671
ୀ /177197 52 189 107ଜାନକୀ ରାଉତ ସା େରାହିତାସ ରାଉତ YVY1027200
ୀ /177198 49 189 108ସମିୁତା ରାଉତ ସା ନଟବର ରାଉତ OR/06/043/094706

ପ ୁ /177199 37 189 109େରାହିତାସ ରାଉତ ପି ନଟବର ରାଉତ YVY0194522
ପ ୁ /177200 32 189 110ସବୁତ କମୁାର ରାଉତ ପି ନଟବର ରାଉତ YVY0194530
ପ ୁ /187201 74 189 111େଜ ପକାଶ ପି େଜ େରଡିପା JTV2573863
ୀ /187202 39 189 112େଜ ରାେଜଶୀ ପି େଜ ପକାଶ JTV2573855

ପ ୁ /197203 54 189 113ପତାପ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଗ ାଧର ବିଶାଳ JTV1584481
ପ ୁ /197204 38 189 114ଦୀପକ କମୁାର ବିଶାଳ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0926535
ୀ /207205 56 189 115ମିରାବାଳା ମହା ି ସା ରାମଚ  ପ ନାୟକ OR/06/043/094665
ୀ /207206 31 189 116ଲି ା ପ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ପ ନାୟକ YVY0305607
ୀ /207207 35 189 117ଲଗନ୍ା ପ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ପ ନାୟକ JTV2526093
ୀ /207208 33 189 118ଶୀମା ପ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ପ ନାୟକ JTV2526283
ୀ /207209 43 189 119ଶୀେଲଖା ଶତପଥି ସା ଦିଲୀପ ଶତପଥି JTV1584648

ପ ୁ /217210 67 189 120ପଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାବି  ଦାଶ YVY0419283
ୀ /217211 59 189 121ନିମର୍ଳ ଦାଶ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାଶ YVY0369512

ପ ୁ /217212 42 189 122ରାେକଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ପଦିପ କମୁାର ଦାଶ YVY0419291
ୀ /217213 20 189 123ଦିବ୍ଯାସିଖା ସତପଥି ସା ମେନାଜ ସାହୂ YVY1238476

ପ ୁ /217214 45 189 124ଦିଲୀପ ଶତପଥି ପି ଦିବାକର ଶତପଥି OR/06/043/094393
ୀ /237215 58 189 125କସୁମୁ ସାଇଁ ସା େଚୖତନଯ୍ ସାଇଁ OR/06/043/094685

ପ ୁ /237216 40 189 126ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଚୖତନଯ୍ ସାଇଁ JTV1413475
ୀ /237217 32 189 127ସ ର୍ଲତା ସାଇଁ ପି େଚୖତନଯ୍ ସାଇଁ YVY0154948

ପ ୁ /257218 37 189 128ପଦିପ କମୁାର ଦେଳଇ ମା ଜାନକି ଦେଳଇ JTV2573913
ପ ୁ /257219 36 189 129ଦିଲିପ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ବଂଶୀଧର ଦେଳଇ JTV2573947
ୀ /257220 48 189 130ଅଳକା ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ YVY0194548

ପ ୁ /257221 43 189 131ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ବଜବ ୁ ଦାସ YVY0209221
ୀ /257222 82 189 132ଆଶାଲତା ମିଶ ସା ବେଜ  ମିଶ OR/06/043/094687

ପ ୁ /257223 58 189 133ଅମିକା ପସାଦ ମିଶ ପି ବେଜ  ମିଶ OR/06/043/094686
ୀ /257224 51 189 134ଆରତି ମିଶ ସା ଅମିକା ମିଶ OR/06/043/094688
ୀ /257225 29 189 135ଅନୁକ ା ମିଶ ପି ଅମିକା ପସାଦ ମିଶ YVY0677971

ପ ୁ /257226 22 189 136ଭବାନୀ ଶଂକର ମିଶା ପି ଅଂବିକା ପସାଦ ମିଶା YVY1176544
ୀ /267227 66 189 137ବାସ ି ଦାଶ ସା ଦାଶରଥି ଦାଶ JTV2386126

ପ ୁ /267228 66 189 138ଦାଶରଥି ଦାଶ ପି ଦୟାନିଧି ଦାଶ JTV2386183
ପ ୁ /267229 40 189 139ପକାଶ ଚ  ଦାଶ ପି ଦାଶରଥି ଦାଶ JTV2386092
ୀ /267230 38 189 140କ ନା ଦାଶ ପି ଦାଶରଥି ଦାଶ JTV2386035
ୀ /277231 24 189 141ଭାଗଯ୍ଶୀ ଅଗୱାଲ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଅଗୱାଲ YVY1027440
ପ ୁ /277232 80 189 142ମାତାଦିନ ଅଗୱାଲା ପି ରାେମଶର ଅଗୱାଲା JTV1410919
ୀ /277233 75 189 143ମିରାେଦବୀ ଅଗୱାଲା ସା ମାତାଦିନ ଅଗୱାଲା JTV1410927
ୀ /277234 50 189 144ସଂଗୀତା ଅଗୱାଲା ସା ପଦୀପ ଅଗୱାଲା JTV1411016
ୀ /277235 43 189 145ରବିଚ ା ଅଗରୱାଲା ସା ସରୁଜ ଅଗରୱାଲା JTV1438829
ପ ୁ /277236 42 189 146ସରୁଜ ଅଗୱାଲା ପି ମାତାଦିନ ଅଗୱାଲା JTV1411032
ପ ୁ /287237 22 189 147ବୁଧିଆ େବେହରା ପି େଗୗରାଂଗ େବେହରା YVY1064344
ପ ୁ /287238 81 189 148ଗେଜ  ପ ା ପି ମହନୀ ପ ା OR/06/043/094669
ପ ୁ /297239 33 189 149ରାେକଶ କମୁାର ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି JTV2573889
ପ ୁ /307240 31 189 150ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ YVY0369520
ପ ୁ /307241 64 189 151ଶକୁେଦବ ସାହୁ ପି େଦାଳେଗାବି  ସାହୁ JTV1564129
ୀ /307242 55 189 152ଆରତୀ ସାହୁ ସା ଶକୁେଦବ ସାହୁ JTV1564111
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ପ ୁ /327243 53 189 154ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଦାଶରଥି ଦାସ YVY1027325
ୀ /327244 50 189 155ସବିତା ଦାସ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ YVY0154963

ପ ୁ /327245 27 189 156ସରୁପ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ YVY1027317
ପ ୁ /327246 23 189 157ଶଭୁମ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିେନଶ କମୁାର ଦାସ YVY1027424
ପ ୁ /337247 28 189 158ଆର ଅସ୍ ଅମିକା ପି ରଂଜନ କମୁାର ସାମଲ YVY1039759
ପ ୁ /337248 56 189 159ଜତି ନାଥ େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା OR/06/043/172294
ୀ /347249 26 189 160ଲିପା ଦାସ ସା େଗାବି  ଚରଣ ନାୟକ YVY0805531

ପ ୁ /347250 35 189 161ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମାନସିଂହ ପି ସଧୁାକର ବିଶାଳ JTV2452290
ପ ୁ /347251 62 189 162ଗରୁୁଚରଣ ନାୟକ ପି କାମା ନାୟକ OR/06/043/094431
ୀ /347252 51 189 163ଚପଳା ନାୟକ ସା ଗରୁୁ ଚରଣ ନାୟକ YVY0154989
ୀ /347253 45 189 164ମୀନାକମୁାରୀ ନାୟକ ସା ଶୀଧର ନାୟକ YVY0926279

ପ ୁ /347254 34 189 165େଗାବି  ଚରଣ ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ନାୟକ YVY0305615
ପ ୁ /347255 22 189 166ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ନାୟକ YVY1284199
ପ ୁ /347256 27 189 167डबेा प्रसाद साहू ପି ଧୀେରନ साहू YVY0937847
ୀ /357257 52 189 168ମକୁତୁା ବରାଡ ସା କି୍ଷତିଶ ଖଟୁଆ OR/06/043/094438

ପ ୁ /357258 57 189 169କି୍ଷତିସ ଚ  ଖଟୁଆ ପି ଝରିରାମ ଖଟୁଆ OR/06/043/094437
ପ ୁ /357259 48 189 170ଅତିସ ଚ  ଖଟୁଆ ପି ଝରିରାମ ଖଟୁଆ JTV1410976
ପ ୁ /367260 50 189 171ପାକନ େଦହୁରୀ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ େଦହୁରୀ OR/06/043/094442
ୀ /367261 50 189 172ସରସତୀ େଦହୁରୀ ସା ପାକନ େଦହୁରୀ OR/06/043/094448
ୀ /387262 71 189 173େକଲୁଣି େଦହୁରୀ ସା ପିତବାସ େଦହୁରୀ OR/06/043/094446
ୀ /387263 40 189 174ରଜନୀ େଦହୁରୀ ସା କାଳ ୀ େଦହୁରୀ JTV1410869

ପ ୁ /387264 20 189 175ସାଗର େଦହୁରୀ ପି କାଳଂଦୀ େଦହୁରୀ YVY1238443
ପ ୁ /397265 34 189 176େଗାପିନାଥ େଦହୂରୀ ମା ଅନୁ େଦହୂରୀ JTV2386068
ୀ /397266 22 189 177ପଦିନୀ େଦହୁରୀ ସା େଗାପୀନାଥ େଦହୁରୀ YVY1068782
ୀ /397267 59 189 178ଅନୁ େଦଇ ସା େଗାେଲଖ େଦହୁରୀ OR/06/043/094453
ୀ /397268 38 189 179ମମତା େଦଇ ପି େଗାଲଖ େଦହୁରୀ JTV1411081
ୀ /407269 52 189 180ଶଭୁଶୀ େଦହୁରୀ ସା ଅେଶାକ େଦହୁରୀ YVY1027226

ପ ୁ /407270 38 189 181ଅେଶାକ େଦହୁରୀ ପି ଭନା େଦହୁରୀ JTV1410984
ୀ /407271 62 189 182ଝଲି େଦଇ ସା ଉନା େଦହୁରୀ OR/06/043/094456
ୀ /417272 60 189 183ମିନି େଦହୁରୀ ପି ବିଶ ୁେଦହୁରୀ OR/06/043/094488
ୀ /417273 52 189 184ତଅେପାଇ େଦହୁରୀ ସା ସବୁାସ େଦହୁରୀ YVY1027218

ପ ୁ /417274 51 189 185ସବୁାସ େଦହୁରୀ ପି ବିଶ ୁେଦହୁରୀ OR/06/043/094489
ପ ୁ /427275 62 189 186ବାସେୁଦବ ମିଶ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମିଶ JTV1584820
ୀ /427276 55 189 187ସଂଯକୁ୍ତା ମିଶ ସା ବାସେୁଦବ ମିଶ JTV1584838

ପ ୁ /437277 54 189 188ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ହରେମାହନ ଦାସ OR/06/043/094501
ୀ /437278 52 189 189କଲଯ୍ାଣି ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ OR/06/043/094505

ପ ୁ /437279 49 189 190ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି ହରେମାହନ ଦାସ OR/06/043/094502
ପ ୁ /437280 46 189 191ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି ହରେମାହନ ଦାସ OR/06/043/094504
ୀ /437281 45 189 192େଡଜି ରାଣୀ ଦାସ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ YVY0677930
ୀ /437282 28 189 193ଇ ାଅନି ିତା ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ YVY0532804
ୀ /447283 68 189 194େବୖଜୟ ି େଜନା ସା େଗାକଳୁ ବିହାରୀ େଜନା JTV1584796
ୀ /447284 62 189 195ବନପିୟା େଜନା ସା ଗଗନ େଜନା OR/06/043/094480

ପ ୁ /447285 59 189 196ଗିରିଶ େଜନା ପି େଗାଲକ େଜନା OR/06/043/094483
ୀ /447286 48 189 197ବାସ ି େଜନା ସା ଗିରିଶ େଜନା JTV1412790

ପ ୁ /447287 44 189 198େଗୗରବ େଜନା ପି େଗାକଳୁ ବିହାରୀ େଜନା JTV1414820
ୀ /447288 28 189 199ଚୀନମୟୀ େଜନା ସା େଗୗେରଶ େଜନା YVY1176718

ପ ୁ /457289 70 189 200ବିପିନ ବିହାରି ମହା ି ପି ଗରୁୁଚରଣ ମହା ି OR/06/043/094541
ପ ୁ /457290 65 189 201େବୖକୁ  ମହା ି ପି ଗରୁୁଚରଣ ମହା ି OR/06/043/094543
ୀ /457291 63 189 202ପ ୁ ଲତା ମହା ି ସା ବିପିନ ମହା ି OR/06/043/094542
ୀ /457292 56 189 203ସମିୁତା ମହା ି ସା େବୖକୁ  ମହା ି OR/06/043/094544
ପ ୁ /467293 60 189 204ସେ ାଷ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅଭୟ କିେଶାର ମହାପାତ OR/06/043/081019
ପ ୁ /467294 70 189 205ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ ପି େଦାଳ ପାତ YVY0305623
ୀ /467295 66 189 206ହରପିୟା ପାତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ YVY0305656
ପ ୁ /467296 44 189 207ସନୁୀଲ କମୁାର ପାତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ YVY0305631
ୀ /467297 41 189 208ରଶିପଭା ପାତ ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ପାତ YVY0305649
ୀ /477298 50 189 209ପ ୁ ଲତା ମହା ି ସା ହୃଷିେକଶ ମହା ି OR/06/043/156317
ପ ୁ /487299 64 189 210ନାଥ ବସ ିଆ ପି ଭିକାରି ବସ ିଆ OR/06/043/094537
ୀ /487300 60 189 211ନୟନା ବସ ିଆ ସା ନାଥ ବସ ିଆ OR/06/043/094538
ୀ /487301 36 189 212ଲକ୍ଷୀପିୟା ବସ ିଆ ପି ନାଥ ବସ ିଆ YVY0154997
ପ ୁ /487302 33 189 213ଶୀଧର ବସ ିଆ ପି ନାଥ ବସ ିଆ YVY0155010
ପ ୁ /487303 32 189 214ଇଶର ବସ ିଆ ପି ନାଥ ବସ ିଆ YVY0155002
ପ ୁ /487304 57 189 216ପତାପ ମିଶ ପି ଅଧର ମିଶ OR/06/043/094533
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ପ ୁ /487305 26 189 217ସତଯ୍ ର ନ ମିଶ ପି ପତାପ କମୁାର ମିଶ YVY0926808
ପ ୁ /487306 43 189 218ନଳିନୀକା  ନାୟକ ପି ଯଦୁମଣୀ ନାୟକ JTV1411313
ପ ୁ /487307 34 189 219ଚି ରଂଜନ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ YVY0155036
ପ ୁ /497308 56 189 220ନୁର େଦହୁରି ପି ଦାସ େଦହୁରି OR/06/043/094527
ୀ /497309 52 189 221କସୁମୁ େଦହୁରୀ ସା ଅନାମ େଦହୁରୀ YVY1027234

ପ ୁ /497310 51 189 222ସେୁର  େଦହୁରି ପି ରାହାସ େଦହୁରି OR/06/043/094530
ୀ /497311 51 189 223ସରୁତୀ େଦହୁରୀ ସା ନିରୁଆ େଦହୁରୀ YVY1027242

ପ ୁ /497312 50 189 224ଅନାମ େଦହୁରି ପି ଦାସ େଦହୁରି OR/06/043/094525
ୀ /497313 46 189 225ନୟନା େଦହୁରୀ ସା ବିଜୁ େଦହୁରୀ YVY0155051

ପ ୁ /497314 45 189 226ନିରୁଆ େଦହୁରୀ ପି ରାହାସ େଦହୁରୀ YVY0155044
ୀ /497315 45 189 227ରତି େଦହୁରୀ ସା ସେୁର  େଦହୁରୀ JTV2386159

ପ ୁ /497316 44 189 228ଦୁଃଖି େଦହୁରୀ ପି ଦାସ େଦହୁରୀ OR/06/043/094526
ପ ୁ /497317 42 189 229ବିଜୁ େଦହୁରୀ ପି କାଶନିାଥ େଦହୁରୀ JTV1411305
ପ ୁ /497318 40 189 230କି୍ଷରୁଆ େଦହୁରୀ ପି ରାହାସ େଦହୁରୀ JTV1411537
ପ ୁ /497319 39 189 231ଧିରୁଆ େଦହୁରୀ ପି ରାହାସ େଦହୁରୀ JTV1411347
ୀ /497320 38 189 232ସମୁା େଦହୁରୀ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େଦହୁରୀ JTV1410877

ପ ୁ /497321 38 189 233ରାଜୁ େଦହୁରୀ ପି କାଶନିାଥ େଦହୁରୀ YVY0155069
ୀ /497322 30 189 234ସଭୁଦା େଦହୁରୀ ସା ରାଜୁ େଦହୁରୀ YVY0678219
ୀ /497323 27 189 235ମନି େଦହୁରୀ ସା ଖୀରୁଆ େଦହୁରୀ YVY1068774
ୀ /497324 59 189 236ହରସା େଦଇ ସା ରାହାସ େଦହୁରୀ OR/06/043/094529

ପ ୁ /497325 64 189 237ତିେଲାଚନ ପ ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ପ ନାୟକ YVY0532812
ପ ୁ /507326 62 189 238ଶବି େଦହୁରି ପି ହରି େଦହୁରି OR/06/043/094517
ପ ୁ /507327 42 189 239ସ  ୁେଦହୁରୀ ପି ରଜି େଦହୁରୀ JTV1411404
ୀ /507328 36 189 240ବୁଲୀ େଦହୁରୀ ପି ସିବ େଦହୁରୀ YVY1176908

ପ ୁ /517329 37 189 241ଚ କା  ବିଶାଳ ପି େଗାପୀନାଥ ବିଶାଳ YVY0305664
ପ ୁ /517330 49 189 242ବାବାଜି ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV1584457
ପ ୁ /517331 38 189 243ରାଖଲ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିର କିେଶାର ସାଇଁ JTV1584424
ପ ୁ /517332 38 189 244ମନଥ ନ  ସାଇଁ ପି ମଧରୁାନ  ସାଇଁ JTV1584432
ୀ /527333 64 189 245ରଜୀ େଦହୁରି ସା ରାଧ ୁେଦହୁରି OR/06/043/094520

ପ ୁ /527334 34 189 246େଲାକନାଥ େଦହୁରୀ ମା ରାଧ ୂେଦହୁରୀ YVY0155077
ପ ୁ /527335 29 189 247ନେର  େଦହୁରୀ ପି ରାଧ ୁେଦହୁରୀ YVY1027366
ୀ /527336 27 189 248ମିନତୀ େଦହୁରୀ ସା ନେର  େଦହୁରୀ YVY1027358

ପ ୁ /527337 25 189 249ସନାତନ େଦହୁରୀ ପି ରାଧ ୁେଦହୁରୀ YVY1027341
ୀ /527338 23 189 250ପଜୂା େଦହୁରୀ ମା େଜମା େଦଇ YVY1039684
ୀ /527339 22 189 251େରାସୀ େଦହୁରୀ ମା େଜମା େଦଈ YVY1072727

ପ ୁ /547340 72 189 252ନେର  େଦହୁରି ପି ବିକଳ େଦହୁରି OR/06/043/094515
ୀ /547341 65 189 253େରଶମ େଦହୁରି ସା ନେର  େଦହୁରି OR/06/043/094516

ପ ୁ /547342 42 189 254ଅନିରୁ  େଦହୁରୀ ପି ବଟକୃ  େଦହୁରୀ YVY0155101
ୀ /547343 41 189 255ନିମର୍ଳା େଦହୁରି ସା ଅନୁେରାଧ େଦହୁରି YVY0155093
ୀ /547344 66 189 256ଲବଣି େଦଇ ସା ଆକଳୁ େଦହୁରି JTV1414671

ପ ୁ /557345 60 189 257ପ ୁ ର୍ଚ  ବିଶାଳ ପି ରସାନ  ବିଶାଳ OR/06/043/094539
ୀ /557346 55 189 258ସ ର୍ପଭା ବିଶାଳ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ବିଶାଳ OR/06/043/094540

ପ ୁ /557347 37 189 259େସୗମଯ୍ର ନ ବିଶାଳ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବିଶାଳ YVY0155119
ୀ /557348 32 189 260ଲକି୍ଷପିୟା ବିଶାଳ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବିଶାଳ YVY0155127
ୀ /567349 40 189 261ନଜରାନା ମହା ି ସା ଭବାନି ପସାଦ ସାହୁ YVY0807917

ପ ୁ /567350 47 189 262ଭବାନି ପସାଦ ସାହୁ ପି ଶବି ପସାଦ ସାହୁ YVY0807933
ୀ /567351 39 189 263ଲିପିକା େଦବୀ ସାହୁ ସା ଶକି୍ତ ପସାଦ ସାହୁ YVY0807891

ପ ୁ /567352 50 189 264େଦବୀ ପସାଦ ସାହୁ ପି ଶବି ପସାଦ ସାହୁ YVY0807867
ପ ୁ /567353 45 189 265ଶାରଦା ପସାଦ ସାହୁ ପି ଶବି ପସାଦ ସାହୁ JTV1642180
ପ ୁ /567354 40 189 266ଶକି୍ତ ପସାଦ ସାହୁ ପି ଶବି ପସାଦ ସାହୁ YVY0807883
ୀ /567355 39 189 267ବିଜୟ ଲକ୍ଷି ସାହୁ ସା େଦବୀ ପସାଦ ସାହୁ YVY0807875
ୀ /577356 21 189 268ଅଂଜଲୀ ଗୁ ା ପି ଉମା ଶଂକର ଗୁ ା YVY1253772
ପ ୁ /577357 20 189 269ରାଜ ଗୁ ା ପି ଉମା ଶଂକର ଗୁ ା YVY1253756
ୀ /577358 38 189 270ରୀତା ରାନୀ ମଲିକ ସା ଇଶର ଚ  ମଲିକ YVY0532820
ପ ୁ /577359 24 189 271ରାଜ କମୁାର ମଲିକ ପି ବିଶନାଥ ମଲିକ YVY0992677
ପ ୁ /577360 52 189 272ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ମହା ି ପି ଗଗନ ମହା ି YVY0573998
ୀ /577361 44 189 273ଚିତେରଖା ମହା ି ସା ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ମହା ି YVY0239863
ପ ୁ /587362 62 189 274ସେରାଜକା  େଚୗଧରିୁ ପି ଧରଣିଧର େଚୗଧରିୁ OR/06/043/094547
ପ ୁ /587363 33 189 275ଅମିତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ସେରାଜ କା  େଚୗଧରୁୀ YVY0155143
ୀ /587364 36 189 276କୁ ଳା ମହାରାଣା ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହାରାଣା YVY1068790
ୀ /587365 60 189 277ନିହାରବାଳା ସାମ ରାୟ ସା ଜୟ  କମୁାର ନାୟକ YVY0305698
ୀ /587366 54 189 278ମାନସ େମାହିନୀ ସାମ ରାୟ ସା ସେରାଜ କା  େଚୗଧରିୁ OR/06/043/094548
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ପ ୁ /597367 70 189 279ଭୀମେସନ ଦାସ ପି ଆନ  ଦାସ JTV1411206
ୀ /597368 60 189 280ପମିଳା ଦାସ ସା ଭୀମେସନ ଦାସ OR/06/043/094551

ପ ୁ /597369 42 189 281ସମିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଭୀମେସନ ଦାସ JTV1411214
ୀ /607370 56 189 282ଆଲାଦିନି ମିଶ ସା ହୃଷିେକଶ ପ ା JTV2386134

ପ ୁ /607371 63 189 283ହୃଷିେକଶ ପ ା ପି ରତନ୍ ାକର ପ ା JTV2386142
ପ ୁ /607372 32 189 284ଆୟୁଷାନ ପ ା ପି ହୃଷିେକଶ ପ ା JTV2526028
ପ ୁ /607373 64 189 285ବୀରକିେଶାର ସାଇଁ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାଇଁ OR/06/043/094471
ୀ /607374 47 189 286େଲାଭା ସାଇଁ ସା ବୀରକିେଶାର ସାଇଁ OR/06/043/094472

ପ ୁ /617375 57 189 287ସଦୁାମ େଦହୁରି ପି ହାଡିବ ୁ େଦହୁରି OR/06/043/094464
ୀ /617376 56 189 288ସଂଯ ୁେଦହୁରୀ ସା ସଦୁାମ େଦହୁରୀ OR/06/043/094465

ପ ୁ /617377 55 189 289ସବୁଳ େଦହୁରି ପି ହାଡିବ ୁ େଦହୁରି OR/06/043/094466
ୀ /617378 55 189 290ଶଶ ିେଦହୁରୀ ସା ସବୁଳ େଦହୁରୀ JTV1410885

ପ ୁ /617379 30 189 291ନିର ନ େଦହୂରୀ ପି ସଦୁାମ େଦହୁରୀ YVY0532903
ୀ /617380 23 189 292ସିଲୀ େଦହୁରୀ ପି ସବୂଳ େଦହୁରୀ YVY1069145
ୀ /617381 23 189 293ଝିଲି େଦହୁରି ପି ସଦୁାମ େଦହୁରି YVY1176619

ପ ୁ /617382 76 189 294ରାମ ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/081017
ୀ /627383 36 189 295ମାଧରୁୀ େଦହୁରୀ ସା ଅକ୍ଷୟ େଦହୁରୀ YVY0305706
ୀ /627384 34 189 296ସ ମୀତା ସାଇଁ ସା ସଂେତାଷ ସାଇଁ YVY1251248
ୀ /637385 52 189 297ମାତା େଦହୁରୀ ସା ମଷୁା େଦହୁରୀ JTV1414705
ୀ /647386 77 189 298ନିଶାମଣି େଦହୁରୀ ସା ନରି େଦହୁରୀ OR/06/043/094930

ପ ୁ /647387 38 189 299ଶବି େଦହୁରୀ ପି ନର େଦହୁରୀ JTV1411107
ପ ୁ /657388 62 189 300ମ ୁଳି େଦହୁରୀ ପି ସନୁା େଦହୁରୀ OR/06/043/094952
ପ ୁ /657389 60 189 301ଯଗ ୁେଦହୁରୀ ପି ଗନୁା େଦହୁରୀ JTV1410992
ପ ୁ /657390 56 189 302ଭୀମ େଦହୁରୀ ପି ବାବାଜୀ େଦହୁରୀ OR/06/043/094972
ୀ /657391 55 189 303ସକି େଦହୁରୀ ସା ଯଗ ୁେଦହୁରୀ OR/06/043/046102
ୀ /657392 46 189 304ସକୁା ି େଦହୁରୀ ସା ମ ୁଳି େଦହୁରୀ JTV1411024
ୀ /657393 45 189 305କବି େଦହୁରୀ ସା ଭୀମ େଦହୁରୀ JTV1411040

ପ ୁ /657394 40 189 306ରାମ େଦହୁରୀ ପି ବାବାଜୀ େଦହୁରୀ JTV1411131
ୀ /657395 37 189 307ଗୀତା େଦହୁରୀ ସା ରାମ େଦହୁରୀ YVY0305714

ପ ୁ /657396 28 189 308କାହନ୍  ୁେଦହୂରୀ ପି ଜଗ ୁେଦହୁରୀ YVY0532911
ପ ୁ /657397 26 189 309ମନୁ େଦହୁରୀ ପି ଯଗ ୁେଦହୁରୀ YVY1027309
ପ ୁ /657398 22 189 310ମେନାଜ େଦହୁରୀ ପି ମ ୁଲି େଦହୁରୀ YVY1176551
ୀ /657399 75 189 311ଓଷୀ େଦଇ ସା ବାବାଜୀ େଦହୁରୀ OR/06/043/094926

ପ ୁ /657400 55 189 312ରବି  କମୁାର େସଠୀ ପି ପଠାଣୀ େସଠୀ JTV1480342
ୀ /657401 50 189 313ସ ରୁାଣୀ େସଠୀ ସା ରବି  କମୁାର େସଠୀ YVY0155150

ପ ୁ /667402 65 189 314ଶରତଚ  ନାୟକ ପି ମରୁଲିଧର ନାୟକ OR/06/043/094492
ପ ୁ /667403 57 189 315େଥାମାସ ନାୟକ ପି ମରୁଲିଧର ନାୟକ OR/06/043/094494
ପ ୁ /667404 37 189 316ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ YVY0926956
ୀ /667405 37 189 317ମୀରା ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ JTV1416890
ୀ /667406 23 189 318ମଧସିୁତା ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ YVY1284249
ୀ /667407 23 189 319ପିୟମଦା ନାୟକ ପି େଥାମାସ ନାୟକ YVY1223908
ୀ /667408 45 189 320ଲତା ଶମର୍ା ସା େବଦପକାଶ ଶମର୍ା JTV1416882
ୀ /677409 65 189 321କସୁମୁ ମହା ି ସା ଭାରତ ରଂଜନ ମହା ି JTV1416833

ପ ୁ /687410 52 189 322ଗଗନ ବାରିକ ପି କୃ ିଚ  ବାରିକ JTV1584333
ୀ /687411 28 189 323େପୗଲାମୀ ବିସ୍ଵାଲ ସା ରଣଦୀପ ସିଂହ ରାୟ YVY1150119

ପ ୁ /687412 63 189 324ପଦୀ  କିେଶାର ମହାରଣା ପି େଭାଳାନାଥ ମହାରଣା JTV1416825
ୀ /687413 55 189 325ସୀତା ମହାରଣା ସା ପଦୀପ କିେଶାର ମହାରଣା OR/06/043/094921

ପ ୁ /687414 39 189 326ଶଭୁକା  ମହାରଣା ପି ପଦି  କିେଶାର ମହାରଣା JTV1416866
ପ ୁ /697415 59 189 327ଅେଶାକ କମୁାର େହାତା ପି ଦୁଃଖବ ୁ େହାତା YVY0990804
ୀ /697416 52 189 328ଦମୟ ି େହାତା ସା ଅେଶାକ େହାତା OR/06/043/094922
ପ ୁ /697417 68 189 329ଭା ର ସାଇଁ ପି ରାଧ ୁସାଇଁ JTV1558881
ପ ୁ /697418 43 189 330ସଂଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଭା ର ସାଇଁ JTV1558667
ୀ /697419 41 189 331ମମତା ସାଇଁ ପି ଭା ର ସାଇଁ JTV1563568
ପ ୁ /707420 74 189 332ରମାକା  ମହା ି ପି ହୃଷିେକଶ ମହା ି OR/06/043/072133
ପ ୁ /717421 48 189 333ସତଯ୍ବତ ମିଶ ପି ବଜବିହାରୀ ମିଶ JTV1417104
ପ ୁ /717422 22 189 334ସଭୁାଶଷି ମିଶ ପି ବି ୁପଦ ମିଶ YVY1097542
ପ ୁ /717423 30 189 335େଦବାସିଶ ମିଶ ପି ବି ୁପଦ ମିଶ YVY0414854
ପ ୁ /727424 63 189 336ପତାପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଧିେର  କମୁାର ମହାପାତ OR/06/043/074478
ୀ /727425 58 189 337ସଷୁମା ମହାପାତ ସା ପତାପ କମୁାର ମହାପାତ OR/06/043/074479
ୀ /727426 30 189 338େସୗଯଯ୍ର୍ା ସନ୍ି ା ମହାପାତ ପି ପତାପ କମୁାର ମହାପାତ YVY0305722
ୀ /727427 72 189 339ଗୀତା ଶୀ ଶତପଥି ସା ବାଣୀ ଚରଣ ଶତପଥି OR/06/043/044782
ପ ୁ /737428 63 189 340େଗୗରହରୀ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ OR/06/043/081156
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ୀ /737429 60 189 341େଶୖଳବାଳା ଦାସ ସା େଗୗରହରୀ ଦାସ OR/06/043/081157
ୀ /747430 44 189 342ନମିତା ମହା ି ସା ମିହିର ର ନ ମହା ି YVY1027275

ପ ୁ /747431 61 189 343ଭାରତ ର ନ ମହା ି ପି ବଳରାମ ମହା ି JTV1411248
ପ ୁ /747432 55 189 344ନିହାର ର ନ ମହା ି ପି ବାଳକୃ  ମହା ି JTV1416965
ପ ୁ /747433 53 189 345ଆେଲାକ ରଂଜନ ମହା ି ପି ବାଳକୃ  ମହା ି JTV1416940
ୀ /747434 51 189 346ମିନାକି୍ଷ ମହା ି ସା ନିହାର ରଂଜନ ମହା ି JTV1416973

ପ ୁ /747435 50 189 347ମିହିର ରଂଜନ ମହା ି ପି ବାଳକୃ  ମହା ି JTV1410901
ୀ /747436 43 189 348ସପୁଭା ମହା ି ସା ଅେଲାକ ରଂଜନ ମହା ି JTV1416957
ୀ /757437 71 189 349ସକୁା ିପଭା ମହା ି ସା ପରମାନ  ମହା ି OR/06/043/095062

ପ ୁ /757438 50 189 350ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି ପି ପରମାନ  ମହା ି YVY0736025
ୀ /767439 54 189 351ସରୁଜିତା ପ ନାୟକ ସା ରଶି ର ନ ପ ନାୟକ JTV1416858

ପ ୁ /777440 77 189 352ନାରାୟଣ େଜଠୀ ପି ଶ ଷର୍ ଣ େଜଠୀ JTV1584556
ୀ /777441 65 189 353ଶା ିପିୟା େଜଠୀ ସା ନାରାୟଣ େଜଠୀ JTV1417047

ପ ୁ /777442 43 189 354ଚି ରଂଜନ େଜଠୀ ପି ନାରାୟଣ େଜଠୀ JTV1417096
ପ ୁ /777443 40 189 355ବିଶରଂଜନ େଜଠୀ ପି ନାରାୟଣ େଜଠୀ JTV1417070
ପ ୁ /777444 31 189 356ସବୁ ର୍ େକଶରୀ େସଠୀ ପି ଶରତ ଚ  େସଠୀ YVY0574012
ପ ୁ /777445 30 189 357ସତିୃ ର ନ େସଠୀ ପି ଶରତ ଚ  େସଠୀ YVY0305730
ପ ୁ /787446 42 189 358ଜଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ପଦେଲାଚନ ତୀପାଠୀ JTV2381465
ୀ /787447 32 189 359ସ କୁ୍ତା ସାମଲ ପି େବୖେଲାଚନ ସାମଲ YVY0305748

ପ ୁ /787448 72 189 360ପଦେଲାଚନ ତିପାଠୀ ପି ଭାଗିରଥି ତିପାଠୀ JTV2386019
ୀ /787449 65 189 361ଲକ୍ଷୀପୟା ତିପାଠୀ ସା ପଦେଲାଚନ ତିପାଠୀ JTV2386001
ୀ /797450 52 189 362ପଜ୍ଞା େଚୗଧରୁୀ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ JTV1584960
ୀ /817451 37 189 363ସସିତା ମହା ି ସା ସତିୃ ର ନ ପ ନାୟକ YVY0574020
ୀ /817452 47 189 364ଶମିର୍ ା ପ ନାୟକ ସା ବିଶର ନ ପ ନାୟକ YVY0305755

ପ ୁ /817453 54 189 365ବିଶର ନ ପ ନାୟକ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ପ ନାୟକ JTV1417146
ପ ୁ /817454 50 189 366ସତିୃର ନ ପ ନାୟକ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ପ ନାୟକ JTV1417021
ପ ୁ /827455 65 189 367ଶବି ଚରଣ ଦାସ ପି କାଳ ୀ ଦାସ OR/06/043/308577
ୀ /827456 56 189 368ବିନତା ଦାସ ସା ଶବି ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/308518
ୀ /827457 56 189 369ନିତମିନି ମିଶ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ମିଶ JTV1630680

ପ ୁ /827458 68 189 370ପରମାନ  ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ OR/06/043/272281
ୀ /827459 45 189 371େଶାଭାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ପରମାନ  ସାଇଁ OR/06/043/272282

ପ ୁ /837460 53 189 372େସାେମ  କାନନେଗା ପି ସେୁବାଧ କାନନେଗା OR/06/043/094411
ପ ୁ /837461 54 189 373ସିେତଶ ମହା ି ପି ନ କିେଶାର ମହା ି OR/06/043/094402
ପ ୁ /837462 50 189 374େଶୖେଳଶ ମହା ି ପି ନ  କିେଶାର ମହା ି OR/06/043/094404
ୀ /837463 43 189 375ଅଲିମା ମହା ି ସା ଶେିତଶ ମହା ି YVY0155176
ୀ /837464 42 189 376ନିରୂପମା ମହା ି ସା େଶୖେଲଶ ମହା ି YVY1177013

ପ ୁ /837465 35 189 377େଶାେଭଷ ମହା ି ପି ନ  କିେଶାର ମହା ି JTV2385953
ପ ୁ /847466 53 189 378ଅମେର  କମୁାର ଦାଶ ପି ରାମଚ  ଦାଶ YVY0926352
ୀ /847467 47 189 379ମମତା ନ ସା ଅମେର  କମୁାର ଦାଶ YVY0926386
ୀ /847468 70 189 380ଶା ିପିୟା ପ ା ସା କାଶନିାଥ ପ ା OR/06/043/094426

ପ ୁ /847469 60 189 381ସ ିଦାନ  ପ ା ପି ବୃ ାବନ ପ ା OR/06/043/094422
ୀ /847470 54 189 382ମ ଲୁତା ପ ା ସା ସ ିଦାନ  ପ ା OR/06/043/094427

ପ ୁ /847471 33 189 383ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ପ ା ପି କାଶୀନାଥ ପ ା YVY0155200
ୀ /857472 70 189 384େସନ୍ହଲତା ମିଶ ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମିଶ OR/06/043/094353

ପ ୁ /857473 45 189 385ରୁଦ ମାଧବ ମିଶ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମିଶ JTV1412717
ପ ୁ /857474 39 189 386ଚ ମାଧବ ମିଶ ପି ବିେନାଦ ବିହାରି ମିଶ JTV1413533
ପ ୁ /857475 55 189 387ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ତିନାଥ ନାୟକ JTV1413558
ୀ /857476 48 189 388ସମିୁତା ନାୟକ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ JTV1413566
ୀ /857477 79 189 389ରଜନୀ ପରିଡା ସା ବନମାଳି ପରିଡା JTV1412584
ୀ /857478 40 189 390ଧରିତୀ ପରିଡା ପି ବନମାଳି ପରିଡା JTV1412592
ୀ /857479 39 189 391େଜଯ୍ାତିଷମିନୀ ପତି ସା ରୁଦ ମାଧବ ମିଶ YVY1176999
ୀ /857480 55 189 392ଅ ଳୀ ସାମ ରାୟ ସା ପତାପ ଚ  ସାମ ରାୟ JTV1585058
ପ ୁ /867481 44 189 393ପିତୀ ର ନ ବାରିକ ପି େବୖକୁ  ନାଥ ବାରିକ OR/06/043/094942
ୀ /887482 39 189 394ସନ୍ିଗଧାମୟୀ ପାଢୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାଢୀ JTV1584416
ପ ୁ /897483 57 189 395ପକାଶ କମୁାର ଦାଶ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ଦାଶ YVY0305771
ପ ୁ /897484 29 189 396ବିକାଶ ଚ  ଦାଶ ପି ପକାଶ ଖମୁାର ଦାଶ YVY0414805
ପ ୁ /897485 22 189 397ପିତିମେଯ ଦାଶ ପି ପକାଶ କମୁାର ଦାଶ YVY1176650
ପ ୁ /897486 80 189 398ବିଜୟ ଚ  ମିଶ ପି ବିଶନାଥ ମିଶ OR/06/043/094364
ୀ /897487 66 189 399ବାସ ି ମିଶ ସା ବିଜୟ ମିଶ OR/06/043/094365
ପ ୁ /897488 43 189 400ଭକ୍ତ ଚରଣ ମିଶ ପି ବିଜୟ ଚ  ମିଶ JTV1584697
ପ ୁ /897489 38 189 401ଜିେତ  ମିଶ ପି ବିଜୟ ଚ  ମିଶ JTV1640010
ୀ /927490 53 189 402ନିେବଦିତା ନାୟକ ସା ଧିେର  କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV1417005
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ପ ୁ /927491 54 189 403ଧୀେର  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଉ ବ ରାଉତରାୟ YVY0574038
ୀ /927492 84 189 404େପମଲତା ରାଉତରା ସା ଉ ବ ରାଉତରା YVY0573931

ପ ୁ /927493 60 189 405ରବି  କମୁାର ରାଉତରା ପି ଉ ବ ରାଉତରା YVY0573972
ୀ /927494 56 189 406ରିତିକା ରାଉତରା ସା ରବି  କମୁାର ରାଉତରା YVY0573949

ପ ୁ /927495 53 189 407ରାେଜ  କମୁାର ରାଉତରା ପି ଉ ବ ଚରଣ ରାଉତରା YVY0573956
ୀ /927496 45 189 408ସିତା ରାଉତରାୟ ସା ରାେଜ  କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0573964

ପ ୁ /927497 31 189 409େସୖେଲ  କମୁାର ରାଉତରା ପି ରବି  କମୁାର ରାଉତରା YVY0573980
ପ ୁ /927498 22 189 410େସାେମ  କମୁାର ରାଉତରାଏ ପି ଧୀେରଂଦ କମୁାର ରାଉତରାଏ YVY1176577
ୀ /937499 74 189 411ପଦିନି େଜନା ସା େଗାପାଳ ଚ  େଜନା OR/06/043/096058

ପ ୁ /937500 41 189 412ରତିକା  େଜନା ମା ପଦୀନୀ େଜନା JTV1648716
ୀ /937501 33 189 413ଶସିୁ ସ ି ତା ପ ନାୟକ ସା ରତିକା  େଜନା YVY0678102
ୀ /947502 65 189 414ବଉଳ କମୁାରୀ େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା OR/06/043/044364
ୀ /947503 74 189 415ଚପଳା ଦାଶ ସା ତିେଲାଚନ ଦାଶ OR/06/043/094334

ପ ୁ /947504 54 189 416ମେନାଜ ଦାଶ ପି ତିେଲାଚନ ଦାଶ OR/06/043/094335
ୀ /947505 52 189 417ରାନୁ ଦାଶ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ JTV1648682

ପ ୁ /947506 51 189 418ଆେଲାକ ଦାଶ ପି ତିେଲାଚନ ଦାଶ OR/06/043/094337
ୀ /947507 44 189 419ସେରାଜିନୀ ଦାଶ ସା ଆେଲାକ ଦାଶ YVY0155564

ପ ୁ /947508 21 189 420ଅଭିଜିତ ଦାଶ ପି ମେନାଜ ଦାଶ YVY1155373
ପ ୁ /957509 37 189 421େବନୁ େଦହୁରୀ ପି େକୖଳାସ େଦହୁରୀ JTV1584499
ପ ୁ /957510 34 189 422କାହନ୍  ୁଚରଣ େଦହୁରୀ ପି େକୖଳାସ ଚ  େଦହୁରୀ JTV2381648
ୀ /957511 29 189 423ମମତା େଦହୁରୀ - େବଣ ୁେଦହୁରୀ YVY1069137
ୀ /957512 40 189 424ବିଦଯ୍ତୁଲତା ମହା ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା ି JTV1584507

ପ ୁ /957513 46 189 425ଶୀଧର ସାମଲ - େବଣ ୁେଦହୁରୀ YVY1069111
ୀ /957514 39 189 426ସବିତା ସାମଲ - େବଣ ୁେଦହୁରୀ YVY1068618

ପ ୁ /967515 79 189 427ସିେ ଶର ପ ୃ ି ପି ସନାତନ ପ ୃ ି OR/06/043/094322
ୀ /967516 76 189 428ନିଶାମଣି ପ ୃ ି ସା ସିେ ଶର ପ ୃ ି OR/06/043/094323

ପ ୁ /967517 42 189 429ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ପ ୃ ି ପି ସିେ ଶର ପ ୃ ି JTV1584580
ୀ /967518 52 189 430ହରପିୟା ସାହୁ ସା ସରସୀଜ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/094326

ପ ୁ /967519 21 189 431ଆଦିତ୍ଯ ସାହୁ ମା ହରପିୟା ସାହୁ YVY1155357
ୀ /977520 39 189 432ମ ଲୁତା େଦହୁରି ପି ମେହ  େଦହୁରି OR/06/043/094240

ପ ୁ /987521 43 189 433ଚିନୟ ର ନ ପାଢୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାଢୀ JTV1584655
ୀ /987522 33 189 434ଲିପିକା ପାଢ଼ୀ ସା ଚିନୟ ର ନ ପାଢ଼ି YVY1287937

ପ ୁ /997523 61 189 435ଶଶିରି କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ତିେଲାଚନ ପ ନାୟକ YVY1255553
ୀ /997524 60 189 436ସଂଗିତା ପ ନାୟକ ସା ଶଶିରି କମୁାର ପ ନାୟକ YVY0239871
ୀ /1007525 52 189 437ସଂଜୁକ୍ତା ମହା ି ସା ରବିନାରାୟଣ ମହା ି JTV1584747
ୀ /1017526 63 189 438ଶା ିଲତା ଶତପଥି ସା ପେମାଦ ଶତପଥି OR/06/043/096047
ୀ /1027527 75 189 439ସେରାଜିନୀ ରାୟ ସା ନିତଯ୍ାନ  ରାୟ OR/06/043/094332

ପ ୁ /1027528 51 189 440ନିହାର ର ନ ରାୟ ପି ନିତଯ୍ାନ  ରାୟ JTV1412675
ୀ /1027529 47 189 441ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ରାୟ ସା ନିହାର ର ନ ରାୟ YVY0155218

ପ ୁ /1037530 30 189 442ଅନୟ ଅଭିନବ ପି ଅମୀୟ ଭୂଷଣ ବିଶାଳ YVY0305789
ୀ /1037531 29 189 443ଅପ ର୍ା ଅନୁସରିତା ପି ଅମୀୟ ଭୂଷଣ ବିଶାଳ YVY0576462
ୀ /1037532 33 189 444ଲକ୍ଷୀପିୟା ବିଶାଳ ପି ହରିହର ବିଶାଳ JTV2526200
ୀ /1037533 65 189 445ନିେବଦିତା ମହା ି ସା ବସ  କମୁାର ମହା ି JTV1713510
ୀ /1037534 29 189 446ସଭୁାସିନି ସିଂହ ସା ବିପିନ ପସାଦ ସିଂହ YVY0414888

ପ ୁ /1037535 48 189 447ତପନ ସିଂହ ପି େଗାବି  ସିଂହ JTV1584887
ପ ୁ /1037536 42 189 448ବିପିନ୍ ପସାଦ ସିଂହ ପି େଗାବି  ସିଂହ YVY1227701
ୀ /1037537 62 189 449କମଳା ସିଂ ସା େଗାବି  ସିଂ OR/06/043/212622
ୀ /1037538 38 189 450ଅମିକା ସିଂ ସା ତପନ କମୁାର ସିଂ YVY0419275

ପ ୁ /1047539 78 189 451ଅନ  ଚରଣ ମହା ି ପି ଭଗବାନ ମହା ି JTV1713494
ୀ /1047540 68 189 452ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ମହା ି ସା ଅନ  ଚରଣ ମହା ି JTV1713502
ୀ /1047541 45 189 453ମଧଲିୁମା ମହା ି ସା ସଶୁା  କମୁାର ମହା ି JTV1713445
ପ ୁ /1047542 65 189 454ଯେଶାବ  ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ JTV1585116
ୀ /1047543 37 189 455େସାନାଲିସା ସାହୁ ପି ଯେଶାବ  ସାହୁ YVY0678185
ୀ /1047544 34 189 456ସାଗରିକା ସାହୁ ପି ଯେଶାବ  ସାହୁ YVY0155226
ୀ /1047545 31 189 457ସସିୁତା ସାହୁ ପି ଯେଶାବ  ସାହୁ YVY0194597
ୀ /1047546 31 189 458ସଜୁାତା ସାହୁ ପି ଯେଶାବ  ସାହୁ YVY0194589
ପ ୁ /1047547 28 189 459ଜୟପକାଶ ସାହୁ ପି ଯେଶାବ  ସାହୁ YVY0677849
ୀ /1047548 60 189 460ବିନତୀ ସାହୁ ସା ଯେଶାବ  ସାହୁ JTV1585108
ପ ୁ /1067549 65 189 461ନେର  କମୁାର ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ YVY0155259
ପ ୁ /1067550 39 189 462ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  କମୁାର ସାହୁ JTV1713619
ପ ୁ /1067551 37 189 463ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  କମୁାର ସାହୁ JTV1713452
ପ ୁ /1067552 32 189 464ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  କମୁାର ସାହୁ YVY0155267
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ପ ୁ /1067553 20 189 465ଅଂକିତ କମୁାର ସିଂହ ପି ଅନିଲ ସିଂ YVY1283498
ୀ /1077554 42 189 466କି ା ଲାମା ସା ମହନ ବାହାଦୁର ଲାମା JTV1411461
ୀ /1077555 37 189 467ଇଜା ରତନ୍ ା ପଧାନ ପି ତିଲକ ପଧାନ YVY0926436
ୀ /1077556 60 189 468ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ତିଲକ ପଧାନ OR/06/043/095046

ପ ୁ /1087557 65 189 469ବି. ମେହଶରରାଓ ପି ବି. ଆପାରାଓ OR/06/043/096831
ପ ୁ /1087558 39 189 470ସ ୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାଶ YVY0805549
ୀ /1087559 38 189 471ରି  ୁେଦଵୀ ସା ଅନିଲ୍ ସିଂ YVY0978312
ୀ /1087560 60 189 472ବି. ଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ବି. ମେହଶର ରାଓ OR/06/043/096832
ୀ /1087561 42 189 473ବି. ବବିତା ରାଓ ପି ବି. ମେହଶର ରାଓ JTV1411453

ପ ୁ /1087562 38 189 474ବି. ରାେଜଶ ରାଓ ପି ବି. ମେହଶର ରାଓ JTV1411339
ପ ୁ /1087563 46 189 475ସଧୁାଂଶ ୁସିଂହ ପି େଶାଭାକର ସିଂହ JTV1584622
ପ ୁ /1087564 44 189 476ମିଲନ ସିଂହ ପି େଶାଭାକର ସିଂହ JTV1414754
ୀ /1087565 42 189 477ବବିତା ସିଂହ ସା ମଲିନ୍ ସିଂହ JTV1411420

ପ ୁ /1087566 39 189 478ସଚିନ୍ ସିଂହ ପି େଶାଭାକର ସିଂହ JTV1414762
ୀ /1087567 62 189 479ପଭାତ ନଳୀନି ସିଂ ସା େଶାଭାକର ସିଂ JTV2386175

ପ ୁ /1087568 35 189 480ଅନିଲ ସିଂ ପି ପଭୁନାଥ ସିଂ JTV2526051
ୀ /1087569 32 189 481ଝରଣା ସିଂହ ସା ସଚିନ ସିଂ YVY1097773
ୀ /1087570 50 189 482େଦବଜାନି ତରଫଦା ପି ଦୁବର୍ ତୀ ପସାଦ ତରବଦାର YVY0805358

ପ ୁ /1087571 52 189 483ରମାକା  ତିୱାରୀ ପି େଶାଭଲାୟକ ତିୱାରୀ YVY0155614
ୀ /1087572 46 189 484ପମିଳା ତିୱାରୀ ସା ରମାକା  ତିୱାରୀ YVY0155598
ୀ /1087573 33 189 485ସୀମା ତିୱାରୀ ପି ରମାକା  ତିୱାରୀ YVY0155580

ପ ୁ /1097574 53 189 486ନେର  ପେଲଇ ପି ରାମଚ  ପେଲଇ JTV1414770
ୀ /1097575 47 189 487ବାସ ି ପେଲଇ ସା ନେର  ପେଲଇ JTV1414788

ପ ୁ /1107576 58 189 488ପତାପ କିେଶାର ବିେଶାଈ ପି ହେରକୃ  ବିେଶାଈ YVY1284223
ୀ /1107577 47 189 489ସିପା ବିେଶାଈ ସା ପତାପ ବିେଶାଈ YVY1287911

ପ ୁ /1107578 85 189 490ରାମଚ  ପ ା ପି େମାହନ ମଦନ ପ ା JTV1412519
ୀ /1107579 80 189 491ରଶାମଣୀ ପ ା ସା ରାମଚ  ପ ା JTV1412527

ପ ୁ /1107580 52 189 492ପକାଶ କମୁାର ପ ା ପି ଶତୃଘନ ପ ା YVY0533042
ପ ୁ /1107581 40 189 493ରୁଦ ପଶନନ୍ ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା JTV1412535
ୀ /1107582 45 189 494ସଜୁାତା ଷଡ ୀ ସା ପକାଶ କମୁାର ପ ା YVY0532986

ପ ୁ /1127583 52 189 495ରେମଶ େଦହୁରୀ ପି ବାଜ େଦହୁରୀ OR/06/043/094275
ୀ /1127584 47 189 496ଭାରତୀ େଦହୁରୀ ସା ରେମଶ େଦହୁରୀ JTV1411156

ପ ୁ /1127585 76 189 497ଲକ୍ଷୀ ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ନେର  ପ ନାୟକ JTV1713395
ୀ /1137586 50 189 498ଆତା ବିବି ସା ଏସ. େକରଫିକ JTV1411149

ପ ୁ /1137587 24 189 499ମହ ଦ ରୂକ ପି ମହ ଦ ଜାେବଦ YVY1253343
ପ ୁ /1137588 24 189 500ଏସ.େକ େରାହିତ ମା ଅାତା ବିବି YVY1069129
ପ ୁ /1147589 83 189 501ଶ ର େବେହରା ପି େଚୗଧରୁୀ େବେହରା JTV1706324
ୀ /1147590 83 189 502େଦୗପଦୀ େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା JTV1716943

ପ ୁ /1147591 48 189 503ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା JTV1410943
ୀ /1147592 45 189 504ମମତା େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ େବେହରା JTV1410950
ୀ /1147593 81 189 505କାଜ େଦହୁରୀ ସା ମେହ  େଦହୁରୀ OR/06/043/094233
ପ ୁ /1147594 53 189 506େକୖବଲଯ୍ େଦହୁରି ପି ମେହ  େଦହୁରି OR/06/043/094231
ୀ /1147595 48 189 507ପମିଳା େଦହୁରୀ ସା େକୖବଲଯ୍ େଦହୁରୀ JTV1410968

ପ ୁ /1147596 26 189 508ପସା  େଦହୁରୀ ମା ପମିଳା େଦହୁରୀ YVY1068600
ପ ୁ /1157597 50 189 509ଶଶୁଲି କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ବିଶାଳ YVY1284207
ପ ୁ /1157598 48 189 510ଶାରଦା ପସାଦ ବିଶାଳ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବିଶାଳ YVY0305805
ୀ /1157599 46 189 511େଶାଭାବତୀ ବିଶାଳ ସା ଶଶୁଳି କମୁାର ବିଶାଳ JTV1713569
ୀ /1157600 42 189 512ପଜ୍ଞା ପରମିତା ବିଶାଳ ସା ଶାରଦା ପସାଦ ବିଶାଳ YVY0305797

ପ ୁ /1157601 22 189 513େସୗରଭ କମୁାର ବିଶ୍ଵାଳ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ବିଶ୍ଵାଳ YVY1076546
ପ ୁ /1157602 60 189 514ମରୁଲିଧର େଦହୁରି ପି ଝରି େଦହୁରି OR/06/043/094230
ପ ୁ /1157603 41 189 515ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଭିରାମ କମୁାର ନାୟକ JTV1624832
ପ ୁ /1167604 58 189 516ବାଇଧର ଦାସ ପି ମି  ୁଦାସ JTV1560382
ପ ୁ /1167605 52 189 517ପବନି ଦାସ ପି ମି  ୁଦାସ JTV2386027
ୀ /1167606 48 189 518ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ବାଇଧର ଦାସ JTV1560390
ୀ /1167607 31 189 519ବନଲତା ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ YVY0533075
ପ ୁ /1167608 28 189 520ଦୀପକ ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ YVY0727859
ୀ /1167609 25 189 521େସନ୍ହଲତା ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ YVY1039668
ପ ୁ /1167610 62 189 522ବିଳାସ କମୁାର େଦହୁରୀ ପି ବୁଲା େଦହୁରୀ OR/06/043/094319
ୀ /1167611 55 189 523ସମୁା େଦହୁରୀ ସା ବିଳାସ େଦହୁରୀ OR/06/043/094321
ପ ୁ /1167612 34 189 524ମେନାଜ କମୁାର େଦହୁରୀ ପି ବିଳାସ େଦହୁରୀ JTV1713460
ପ ୁ /1167613 31 189 525େସାନଜ କମୁାର େଦହୁରୀ ପି ବିଳାସ େଦହୁରି YVY0414755
ୀ /1167614 27 189 526ସଜୁାତା େଦହୁରୀ ପି ବିଳାସ େଦହୁରୀ YVY1068584
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ପ ୁ /1167615 47 189 527ବିମାଧର ନାୟକ ପି ଶବିଚରଣ ନାୟକ YVY0735761
ୀ /1167616 41 189 528େଗୗରି ନାୟକ ସା ବିମାଧର ନାୟକ YVY0735852
ୀ /1167617 60 189 529ସକୂା ି ପଧାନ ସା ଗ ାଧର ପଧାନ JTV1584721

ପ ୁ /1167618 41 189 530ଧେମର୍  ପଧାନ ପି ଗ ାଧର ପଧାନ JTV1552835
ପ ୁ /1167619 48 189 531େଦେବ  ସାହୁ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ OR/06/043/120051
ପ ୁ /1177620 87 189 532ସେୁବାଧ ଚ  କାନୁନ୍େଗା ପି ତୀଥର୍ାନ  କାନୁନ୍େଗା OR/06/043/106162
ୀ /1177621 77 189 533ଉମିର୍ଳା କାନୁନ୍େଗା ସା ସେୁବାଧ କାନୁନ୍େଗା JTV1563154

ପ ୁ /1177622 56 189 534େସୗେମ  କାନୁନ୍େଗା ପି ସେୁବାଧ ଚ  କାନୁନ୍େଗା JTV1563519
ୀ /1177623 53 189 535ରାଧାରାଣୀ କାନୁନ୍େଗା ସା େସୗେମ  କାନୁନ୍େଗା JTV1563527

ପ ୁ /1177624 52 189 536ସମିର କମୁାର କାନୁନ୍େଗା ପି ସେୁବାଧ ଚ  କାନୁନ୍େଗା JTV1562057
ୀ /1177625 47 189 537ତନୁଜା କାନୁନ୍େଗା ସା ସମୀର କାନୁନ୍େଗା YVY0194605

ପ ୁ /1177626 47 189 538ଅରବି  କାନୁନ୍େଗା ପି ସେୁବାଧ କାନୁନ୍େଗା JTV1563162
ୀ /1177627 46 189 539େରଖା କାନୁନ୍େଗା ସା ଅରବି  କାନୁନ୍େଗା YVY0194613

ପ ୁ /1187628 59 189 540ଅଶିନୀ କମୁାର େଜନା ପି ବି ୁ ଚରଣ େଜନା JTV1713478
ୀ /1187629 29 189 541ଶଭୁଶୀ େଜନା ପି ଅଶିନୀ କାୁମର େଜନା YVY0533141

ପ ୁ /1187630 53 189 542ବାଦଲ କମୁାର େଲ ା ମା ବାବାଜୀ ଚରଣ େଲ ା YVY1284215
ୀ /1187631 51 189 543କନକ ଲତା େଲ ା ସା ବାଦଲ କମୁାର େଲ ା YVY1287929

ପ ୁ /1187632 43 189 544ସଶୁା  କମୁାର େଲ ା ପି କ ତରୁ େଲ ା YVY0305813
ୀ /1187633 39 189 545ମେହଶତା େଲ ା ସା ସଶୁା  କମୁାର େଲ ା YVY0305821
ୀ /1187634 22 189 546ଖସୁବୁୁ େଲ ା ପି ବାଦଲ କମୁାର େଲ ା YVY1287903

ପ ୁ /1187635 75 189 547ଶରତ ଚ  ମିଶ ପି କୁ ବିହାରୀ ମିଶ OR/06/043/094248
ୀ /1187636 68 189 548ସା ନା ମିଶ ସା ଶରତ ଚ  ମିଶ OR/06/043/094249
ୀ /1187637 47 189 549େସାନାଲି ମିଶ ପି ଶରତ ମିଶ OR/06/043/094250
ୀ /1187638 57 189 550ସକୁା ି ପ ନାୟକ ସା ଅଶିନୀ କମୁାର େଜନା JTV1713486

ପ ୁ /1197639 64 189 551ରାମ ସିଂ ପି ମରଦାର ବାଗ ସିଂ YVY0533158
ୀ /1197640 60 189 552ମ ଲୁତା ସିଂ ସା ରାମ ସିଂ OR/06/043/094020

ପ ୁ /1197641 42 189 553ପଦୀପ ସିଂ ପି ରାମ ସିଂ JTV1414747
ପ ୁ /1207642 55 189 554ଭଜହରି ସାଇଁ ପି ଭମରବର ସାଇଁ OR/06/043/094310
ୀ /1207643 46 189 555କା ନବାଳା ସାଇଁ ସା ଭଜହରି ସାଇଁ OR/06/043/095150
ୀ /1207644 27 189 556ସ ର୍ପଭା ସାଇଁ ପି ଭଜହରି ସାଇଁ YVY0805606
ୀ /1207645 25 189 557ରତନ୍ପଭା ସାଇଁ ପି ଭଜହରି ସାଇଁ YVY1039700
ୀ /1207646 22 189 558ଇତିଶୀ ସାଇଁ ପି ଭଜହରି ସାଇଁ YVY1072735
ୀ /1217647 38 189 559ରୀନା େଦହୁରୀ ସା ସେୁର  େଦହୁରୀ JTV1642198

ପ ୁ /1217648 47 189 560ପଶା  କମୁାର ଦିଗାଲ ପି େସାମନାଥ ଦିଗାଲ JTV1621192
ୀ /1217649 31 189 561ପ ୁ ଲତା ଦିଗାଲ ସା ପଶା  କମୁାର ଦିଗାଲ YVY0433466

ପ ୁ /1217650 28 189 562ଟି . ଡମରୁ େରଡି ପି ଟି. ପହାଦ େରଡି YVY0533166
ପ ୁ /1217651 46 189 563ଟି. କା ିର୍କ େରଡି ପି ଟି. ରାଜୁ େରଡି JTV1642248
ୀ /1217652 45 189 564ସିତା ସାହୁ ସା ଅମିତାଭ ସାହୁ JTV1584358

ପ ୁ /1217653 65 189 565ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ସାଇଁ ପି ଭମରବର ସାଇଁ OR/06/043/095145
ପ ୁ /1217654 61 189 566ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାଇଁ JTV1622372
ୀ /1217655 59 189 567ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା ଭାରତ ଭୁଷଣ ସାଇଁ OR/06/043/094313
ପ ୁ /1217656 58 189 568ଭାରତ ଭୁଷଣ ସାଇଁ ପି ଭମରବର ସାଇଁ OR/06/043/094309
ୀ /1217657 57 189 569ଝୁନିରାଣୀ ସାଇଁ ସା ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1623644
ୀ /1217658 55 189 570କମଳା ସାଇଁ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ସାଇଁ OR/06/043/095149

ପ ୁ /1217659 51 189 571ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଭମର ସାଇଁ OR/06/043/094314
ପ ୁ /1217660 40 189 572ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ ପି ଦିବାକର ସାଇଁ YVY1284231
ୀ /1217661 40 189 573ବନପିୟା ସାଇଁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ YVY1068592

ପ ୁ /1217662 35 189 574କବିର କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାଇଁ JTV2573897
ୀ /1217663 33 189 575ଲିପିକା ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚ  ସାଇଁ YVY0419259
ପ ୁ /1217664 31 189 576ପବିତ ସାଇଁ ପି ଭାରତ ଭୂଷଣ ସାଇଁ YVY0533182
ପ ୁ /1217665 30 189 577କରୁଣାକର ସାଇଁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାଇଁ YVY0305854
ପ ୁ /1217666 29 189 578ରାେଜଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0533174
ପ ୁ /1217667 28 189 579ରାେକଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0677898
ପ ୁ /1217668 28 189 580ପଭାତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଭାରତ ଭୂଷଣ ସାଇଁ YVY0727958
ୀ /1217669 28 189 581ଇତିନା ସାଇଁ ସା ଚକଧର ସାଇଁ YVY1027283
ପ ୁ /1247670 52 189 582ଦି ି ରଂଜନ ପ ା ପି ଧବୃ ଚରଣ ପ ା JTV1412634
ୀ /1247671 47 189 583ଶଶକିଳା ପ ା ସା ଦି ିରଂଜନ ପ ା JTV1414697
ପ ୁ /1247672 20 189 584ସତ୍ଯ ପଗ୍ଯାନ ପ ା ପି ଦି ୀ ର ନ ପ ା YVY1234236
ପ ୁ /1247673 24 189 585ଦୀପକ କମୁାର ପରିଡା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପରିଡା YVY0992685
ୀ /1247674 40 189 586ଦୀ ିରାଣୀ ପଧାନ ସା ସତଯ୍ବାଦୀ ପଧାନ YVY0305870
ୀ /1257675 36 189 587ସୃ ି େଶାଭନା ମଦୁୁଲି ସା େକୗ ଭୁ ସାମଲ YVY0805457
ୀ /1257676 72 189 588ବିେନାଦିନି ପରିଡା ସା ଗଗନବିହାରୀ ସାମଲ JTV1417062
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ପ ୁ /1257677 75 189 589ଗଗନ ବିହାରୀ ସାମଲ ପି ବଲରାମ ସାମଲ JTV1417054
ପ ୁ /1257678 48 189 590େସୗରଭ ସାମଲ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ସାମଲ JTV1411164
ପ ୁ /1257679 41 189 591େକୗ ଭୁ ସାମଲ ପି ଗଗନ ବୀହାରୀ ସାମଲ JTV1411172
ୀ /1257680 40 189 592ଶଭୁଶୀ ସାମଲ ସା େସୗରଭ ସାମଲ YVY0735969

ପ ୁ /1267681 73 189 593ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାେଲକ ଦାଶ OR/06/043/094241
ୀ /1267682 67 189 594ନିରୁପମା ଦାଶ ସା ବିଜୟ ଦାଶ OR/06/043/094243

ପ ୁ /1267683 63 189 595ଶରତ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାଲକ ଚ  ଦାଶ OR/06/043/094242
ୀ /1267684 59 189 596କବିତା ଦାଶ ସା ଶରତ କମୁାର ଦାଶ OR/06/043/094244

ପ ୁ /1267685 54 189 597ସ ୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ରାମ ଚ  ଦାଶ YVY0978213
ପ ୁ /1267686 50 189 598ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ପହାଦ ଦାଶ YVY0978197
ୀ /1267687 46 189 599ପଣତୀ ଦାଶ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାଶ YVY0978189

ପ ୁ /1267688 41 189 600ବିର  ିନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ JTV1412543
ୀ /1267689 34 189 601ରିତା ଳୀ ଦାଶ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ଦାଶ YVY0678086
ୀ /1267690 32 189 602ସରିତା ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ YVY0155291
ୀ /1267691 24 189 603ଆରାଧନା ଦାଶ ପି ସ ୟ କମୁାର ଦାଶ YVY0978239

ପ ୁ /1267692 45 189 604ପଦିପ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ରାଜ କିେଶାର ତିପାଠୀ YVY0678094
ୀ /1277693 41 189 605ର ିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶେୁଭ ୁ ନାରାୟଣ ମିଶ YVY0533257
ୀ /1277694 69 189 606ଶକୁ ଳା ମିଶ ସା ସଶୁଲି ମିଶ OR/06/043/094247

ପ ୁ /1277695 42 189 607ଶେୁଭ ୁ ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ଶଶୁଲି ମିଶ JTV1413376
ପ ୁ /1277696 38 189 608ଶଭୁାଂଶ ୁନାରାୟଣ ମିଶ ମା ଶକୁ ଳା ମିଶ JTV1412709
ୀ /1277697 30 189 609ଲକ୍ଷୀପିୟା ମିଶ ସା ଶଭୁାଂଷ ୁନାରାୟଣ ମିଶ YVY0727834

ପ ୁ /1277698 57 189 610ଅରୁଣ କମୁାର ସାମଲ ପି ଶକୁେଦବ ସାମଲ JTV1627074
ୀ /1277699 52 189 611ଜୟ ୀ ସାମଲ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ସାମଲ JTV1625284

ପ ୁ /1277700 23 189 612ଅଂଶମୁାନ ସାମଲ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାମଲ YVY1039718
ପ ୁ /1287701 72 189 613ରତନ୍ ାକର ସାହାଣି ପି େଗାପିନାଥ ସାହାଣି OR/06/043/094265
ୀ /1287702 68 189 614େଶୖଳବାଳା ସାହାଣି ସା ରତନ୍ ାକର ସାହାଣି OR/06/043/094266

ପ ୁ /1287703 36 189 615ମାନସ ସାହାଣୀ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହାଣୀ JTV2381655
ପ ୁ /1287704 46 189 616ବରଦା ପସାଦ ଷଡ ୀ ପି ନାରାୟଣ ଷଡ ୀ JTV1413335
ୀ /1287705 49 189 617କୁ ଳା ଷଢ ୀ ସା ଅନନ୍ଦା କମୁାର ଷଢ ୀ JTV1669407

ପ ୁ /1297706 70 189 618ଗତିକୃ  େବେହରା ପି କା ୁରୁ େବେହରା JTV2385920
ୀ /1297707 57 189 619େହମଲତା େବେହରା ସା ଗତିକୃ  େବେହରା JTV2386084
ୀ /1297708 43 189 620ଚ କା ି େବେହରା ପି ଗତିକୃ  େବେହରା YVY0735878
ୀ /1297709 41 189 621ବିଶଜିତ େବେହରା ପି ଗତିକୃ  େବେହରା JTV2526135
ୀ /1297710 40 189 622ନିରୁପମା େବେହରା ପି ଗତିକୃ  େବେହରା JTV2385979
ୀ /1297711 36 189 623ଅନୁପମା େବେହରା ପି ଗତିକୃ  େବେହରା JTV2385961

ପ ୁ /1297712 53 189 624ରାଜ କିେଶାର ମହା ି ପି ଅନାମ ଚରଣ ମହା ି YVY0807941
ପ ୁ /1297713 24 189 625ପସାଦ ମହା ି ପି ରାଜକିେଶାର ମହା ି YVY0992701
ପ ୁ /1297714 65 189 626ପି ନାଗାରାଓ ପି ପି ଆ ିରାଓ OR/06/043/094258
ୀ /1297715 44 189 627ବିଚିତା ନାୟକ ସା େଥାମସା ନାୟକ YVY0533265

ପ ୁ /1297716 39 189 628ପି.ଶେିବଶର ରାଓ ପି ପି.ନାଗା ରାଓ JTV1713676
ପ ୁ /1297717 33 189 629ପି. ସତିସ କମୁାର ରାଓ ପି ପି. ନାଗା ରାଓ YVY0727933
ପ ୁ /1297718 42 189 630ଗିରିଜା ପସାଦ ଷଡ ୀ ପି ନାରାୟଣ ଷଡ ୀ JTV1414804
ୀ /1297719 23 189 631ପିତି ପାୟଲ ଷଡ ୀ ପି ଅନନ୍ଦା କମୁାର ଷଡ ୀ YVY1039734

ପ ୁ /1297720 22 189 632ଶକି୍ତ ପସାଦ ଷଡ୍ଂଗୀ ପି ଅନନ୍ଦା କମୁାର ଷଡ୍ଂଗୀ YVY1072651
ୀ /1297721 46 189 633ସମିୁତା ଷଡ ୀ ସା ସାରଦା ପସାଦ ଷଡ ୀ JTV1411255

ପ ୁ /1297722 80 189 634ନାରାୟଣ ଷଢ ୀ ପି ବି ୁଚରଣ ଷଢ ୀ OR/06/043/094269
ୀ /1297723 68 189 635ବାସ ି ଷଢ ୀ ସା ନାରାୟଣ ଷଢ ୀ OR/06/043/094270

ପ ୁ /1297724 55 189 636ଅନନ୍ଦା କମୁାର ଷଢ ୀ ପି ନାରାୟଣ ଷଢ ୀ OR/06/043/094271
ପ ୁ /1297725 48 189 637ସାରଦାପସାଦ ଷଢ ୀ ପି ନାରାୟଣ ଷଢ ୀ OR/06/043/094272
ୀ /1297726 30 189 638ପି.. ସିରିଶା ସା ପି. ଶେିବଶର ରାଓ YVY0727941
ୀ /1307727 75 189 639େମରୀ ଫା ସି ସା ପି େକ ଫା ସି OR/06/043/094226
ପ ୁ /1307728 44 189 640ବିଲିୟମ ଫା ସି୍ ମା େମରୀ ଫା ସି୍ JTV1584994
ପ ୁ /1307729 38 189 641େନାେବଲ ଫା ସି୍ ମା େମରି ଫା ସି୍ JTV1412691
ପ ୁ /1317730 38 189 642ସେ ାଷ ଦାସ ପି ଜିେତ  କମୁାର ଦାସ JTV1706381
ୀ /1317731 34 189 643ପଜୂାରାଣୀ ଦାସ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ YVY0978296
ପ ୁ /1327732 67 189 644ଜିେତ  କମୁାର ଦାସ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/094203
ୀ /1327733 58 189 645ନିନୀଲତା ଦାସ ସା ଜିେତ  କମୁାର ଦାସ OR/06/043/094204
ପ ୁ /1327734 35 189 646ରାେକଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଜିେତ  କମୁାର ଦାସ YVY0978270
ପ ୁ /1337735 63 189 647ଧବୃଚରଣ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ OR/06/043/094205
ୀ /1337736 57 189 648ର  ୁସାହୁ ସା ଧବୃ ସାହୁ OR/06/043/094206
ୀ /1337737 38 189 649ଜାନକୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ JTV2573905
ୀ /1347738 38 189 650ର ିତା େବଦୁରୀ ପି ସବୁାସ େବଦୁରୀ JTV1713726
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ପ ୁ /1347739 62 189 651ସବୁାସ େଦହୁରୀ ପି ବନମାଳି େଦହୁରୀ OR/06/043/094201
ୀ /1347740 53 189 652େରବ େଦହୁରୀ ସା ସବୁାସ େଦହୁରୀ OR/06/043/094202

ପ ୁ /1347741 36 189 653ସଶୁା  େଦହୁରୀ ପି ସବୁାସ େଦହୁରୀ JTV1713429
ପ ୁ /1347742 41 189 654ଅଜିତ େକଶରୀ ପଧାନ ପି ମାକର୍  ପଧାନ YVY0305912
ୀ /1347743 33 189 655କ୍ଷଣପଭା ପଧାନ ସା ଅଜିତ େକଶରୀ ପଧାନ YVY0305920

ପ ୁ /1347744 39 189 656ଅଜିତ୍ କମୁାର ପଧାନ ପି ଜତି  ନାଥ ପଧାନ YVY0155325
ପ ୁ /1347745 37 189 657ନିର ନ ସାହୁ ପି ଧବୃଚରଣ ସାହୁ JTV2381630
ୀ /1357746 22 189 658େସୗମ୍ଯା ସଭୁଦଶର୍ୀନ ବରାଲ ପି େକୖଲାଶ ଚଂଦ ବରାଲ YVY1169879
ୀ /1357747 24 189 659ମୀତା େବେହରା ସା ବାପନୁୀ େବେହରା YVY1169812

ପ ୁ /1357748 23 189 660ବାପନୁୀ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା YVY1169838
ୀ /1357749 52 189 661ଉଜଳା େଦଇ ସା ଭା ର ସାହୁ OR/06/043/094032

ପ ୁ /1357750 33 189 662ସନୁୀଳ ଘେଡଇ ପି ଉଦୟନାଥ ଘେଡଇ YVY1098078
ୀ /1357751 31 189 663ବଷର୍ା ଘାେଡଇ ସା ସନୁୀଳ ଘାେଡଇ YVY1098003
ୀ /1357752 44 189 664ସକୁା ୀ ସାହୂ ସା ବିେନାଦ ସାହୂ YVY1169861
ୀ /1357753 42 189 665ଟିକିନା ସାହୁ ସା ଶ ଶର୍ଣ ସାହୁ YVY0155358

ପ ୁ /1357754 42 189 666ଅଜୟ ସାହୁ ପି ଭା ର ସାହୁ YVY0926691
ପ ୁ /1357755 41 189 667ସଦୁାମ ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ସାହୁ JTV2381598
ୀ /1357756 37 189 668କମଳିନୀ ସାହୁ ସା ଚକଧର ସାହୁ YVY0305938
ୀ /1357757 36 189 669ରଶିତା ସାହୁ ସା ସଦୁାମ ସାହୁ YVY0701631

ପ ୁ /1357758 34 189 670ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ଭା ର ସାହୁ JTV2381580
ୀ /1357759 31 189 671ସଭୁ ରୀ ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ YVY0727875
ୀ /1357760 30 189 672ସମିୁତା ସାହୁ ପି ଭା ର ସାହୁ YVY0727867

ପ ୁ /1357761 27 189 673ରାେକଶ ସାହୂ ପି ବିେନାଦ ସାହୂ YVY1097690
ୀ /1357762 24 189 674ଜାସିନ ସାହୂ ସା ପକାଶ ସାହୂ YVY1097658

ପ ୁ /1357763 24 189 675ଦୀପକ ସାହୁ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ YVY0992693
ପ ୁ /1357764 23 189 676ରାଜୀବ କମୁାର ସାହୂ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ YVY1097617
ୀ /1357765 23 189 677ଖସିୁ ସାହୁ ସା ରାଜୀବ କମୁାର ସାହୁ YVY1097591

ପ ୁ /1357766 22 189 678ସଂଜୀବ ସାହୂ ପି ଶ ରେସନ ସାହୂ YVY1097567
ୀ /1357767 21 189 679ଝିଲି ସାହୁ ସା ରାେକଶ ସାହୁ YVY1169903

ପ ୁ /1357768 58 189 681ଚକଧର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/094035
ୀ /1357769 52 189 682ମମତା ସାହୁ ସା ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ OR/06/043/094036

ପ ୁ /1357770 37 189 683ନିର ନ ସାହୁ ପି ଭା ର ସାହୁ JTV1713437
ୀ /1357771 27 189 684ଲଳିତା ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ YVY1027390
ୀ /1357772 25 189 685ସଭୁଦା ସାହୁ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ YVY1027408
ୀ /1357773 29 189 686ମେନାରମା ସିଂ ସା ପସନନ୍ ସିଂ YVY0978262
ୀ /1367774 70 189 687ଶା ି େଦହୁରୀ ସା ନାରାୟଣ େଦହୁରୀ OR/06/043/094190

ପ ୁ /1367775 38 189 688ସେୁର  େଦହୁରୀ ପି ନାରଣ େଦହୁରୀ JTV1411289
ପ ୁ /1367776 26 189 689ସଚିକା  ସାଇଁ ପି ହରିହର ସାଇଁ YVY0926634
ପ ୁ /1377777 53 189 690କୃ  ଚ  ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ YVY0576470
ୀ /1377778 44 189 691ରଶତିା ଦାସ ସା କୃ ଚ  ଦାସ JTV1649227

ପ ୁ /1387779 41 189 692ବାସ େଦହୁରୀ ପି ବଂଶ ିେଦହୁରୀ OR/06/043/094006
ପ ୁ /1387780 37 189 693ସଂଜୟ େଦହୁରି ପି ନଟ େଦହୁରି JTV1713650
ୀ /1387781 36 189 694ସିଲା େଦହୁରୀ ପି ନଟ େଦହୁରୀ YVY0978254
ୀ /1387782 32 189 695ମନି େଦହୁରୀ ସା ସଂଜୟ େଦହୁରୀ YVY1027291
ୀ /1387783 70 189 696ମଷିୁ େଦଇ ସା ନଟ େଦହୁରି JTV1411354
ୀ /1387784 44 189 697ରଶିେରଖା ନାୟକ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ନାୟକ JTV1416791
ୀ /1397785 62 189 698ସକୁା ି େଦହୁରୀ ସା ଲକ୍ଷୀଧର େଦହୁରୀ JTV1629435

ପ ୁ /1397786 29 189 699ଅନାମ େଦହୁରୀ ପି ସକୁା ି େଦହୁରୀ YVY0533273
ପ ୁ /1407787 50 189 700ପତାପ ଚ  ମହାପାତ ପି ପିତବାସ ମହାପାତ YVY0574053
ୀ /1407788 44 189 701ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ପତାପ ଚ  ମହାପାତ YVY0574046
ୀ /1407789 63 189 702ଉମିର୍ଳା ପ ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷଣ ପ ନାୟକ OR/06/043/094172
ପ ୁ /1407790 62 189 703ଲକ୍ଷଣ ପ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପ ନାୟକ OR/06/043/094171
ପ ୁ /1407791 43 189 704ଅମିତା କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ନାୟକ JTV1411321
ୀ /1407792 38 189 705ପଜୂା ପ ନାୟକ ସା ଅମିତ ପ ନାୟକ YVY0194621
ପ ୁ /1417793 68 189 706ଚି ାମଣି େଜନା ପି ଚ େଶଖର େଜନା JTV1585140
ୀ /1417794 26 189 707ବିଶଜିତା ଶଭୁଦଶର୍ନୀ ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ OR/06/043/094048
ପ ୁ /1417795 24 189 708ବିପବ ସାହୂ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ YVY1027416
ୀ /1417796 22 189 709ଐସ୍ଵରିଯା ସାହୂ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୂ YVY1068576
ପ ୁ /1417797 55 189 710ଭୀମେସନ ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ସାହୁ OR/06/043/094050
ୀ /1417798 47 189 711ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା ଭୀମ ସାହୁ JTV1584739
ପ ୁ /1417799 47 189 712ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ସାହୁ OR/06/043/094051
ୀ /1417800 43 189 713ସବିତା ସାହୁ ସା ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ JTV1584929
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ପ ୁ /1417801 42 189 714ନକଳୁ ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ସାହୁ JTV1584713
ପ ୁ /1417802 35 189 715ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚି ାମଣୀ ସାହୁ YVY0155366
ପ ୁ /1427803 69 189 716ନୀଳମଣି ଭୁତିଆ ପି ଜଟାଧାରି ଭୁତିଆ OR/06/043/094046
ୀ /1427804 55 189 717ସେରାଜିନୀ ଭୁତିଆ ସା ସେତ  ଭୁତିଆ JTV1713718

ପ ୁ /1427805 42 189 718େଦବାଶଷି ଭୂତିଆ ପି ନିଳମଣି ଭୂତିଆ JTV1413517
ପ ୁ /1427806 36 189 719ଶଭୁାଶଷି ଭୂତିଆ ପି ନିଳମଣି ଭୂତିଆ JTV1413525
ୀ /1427807 32 189 720ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଭୂତିଆ ପି ନୀଳମଣୀ ଭୁତିଆ YVY0305961

ପ ୁ /1427808 31 189 721ହିେମଶ କମୁାର ଭୁତିଆ ପି ସେତଯ୍  ଭୁତିଆ YVY0194639
ୀ /1427809 23 189 722ପିୟ ା ଭୁତିଆ ପି ସେତଯ୍ା  ଭୁତିଆ YVY1027465
ୀ /1427810 34 189 723ଲିପସା ଭୂୟଁା ସା େଦବାଶଷି ଭୂୟଁା JTV2381572
ୀ /1427811 67 189 724ନିରୁପମା େଦଇ ସା ନୀଳମଣି ଭୁତିଆ YVY0239889

ପ ୁ /1427812 54 189 725ବିଭିତି ଭୂଷଣ ମହା ି ପି ସତଯ୍ବାଦି ମହା ି JTV1584861
ୀ /1427813 52 189 726େଜଯ୍ା ାରାଣୀ ମହା ି ସା ବିଭୂତୀଭବଷଣ ମହା ି JTV1584853

ପ ୁ /1427814 46 189 727ପଭୂ ମହା ି ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ମହା ି JTV1584879
ୀ /1427815 29 189 728ରଶିତା ମହା ି ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହା ି YVY0533281
ୀ /1427816 34 189 729ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପରିଡା ସା ଶଭୁାଶଷି ଭୂତିଆ YVY0978247

ପ ୁ /1427817 42 189 730ବାବୁଲି ସାମଲ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସାମଲ JTV2381614
ପ ୁ /1427818 54 189 731ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ନଟବର ସାଇଁ YVY0194654
ୀ /1437819 54 189 732ଟି ଆମାଜୀ . ସା ଟି ଧମର୍ାରାଓ . JTV1557917
ୀ /1437820 39 189 733ଟି ବାଲାମା ସା ଟି ଶୀନିବାସ JTV2573939
ୀ /1437821 62 189 734ଟି ଚ ାବତୀ ସା ଟି. ଆପଲସାମି JTV1412667
ୀ /1437822 60 189 735½Ü. ତୁଳସୀ େଦଵୀ ସା ଟି. ଚ ୟା JTV1413392
ୀ /1437823 36 189 736ଟି ଲକ୍ଷୀ ସା ଟି ପକାଶ JTV2573921

ପ ୁ /1437824 27 189 737ଟି ମେହଶ ପି ଟି . ଦାେନୟା YVY0727917
ପ ୁ /1437825 43 189 738ଟି ପକାଶ ପି ଟି. ଚ ରାଓ JTV1411578
ପ ୁ /1437826 36 189 739ଟି ରେମଶ ପି ଟି ଚ YVY0978064
ପ ୁ /1437827 66 189 740ଟÜ. ଚଂଦ ରାଓ ପି ଟି ତାେତୟା OR/06/043/094062
ପ ୁ /1437828 43 189 741ଟି. ଶୀନିବାସ ଶୀନିବାସ ପି ଟି. ଆେପାଲ JTV1413384
ୀ /1437829 41 189 742ଏନ ଵୀଜଯା ସା ଟି ରେମଶ YVY0978502

ପ ୁ /1447830 37 189 743ପଭୁଦ  ବିଶାଳ ପି ମାୟାଧର ବିଶାଳ JTV2526168
ପ ୁ /1447831 50 189 745ୱାଇ ଗରୁୁ ମ ୂ ିର୍ ପି ୱାଇଅପଲା ସାମୀ JTV1713692
ୀ /1447832 40 189 746ୱାଇ ଗୀତା ରାଓ ସା ୱାଇଗରୁୁ ମ ୂ ିର୍ JTV1713684

ପ ୁ /1447833 48 189 747େଜଯ୍ାତିକା  ଶତପଥି ପି ଜୟସିଂହ ଶତପଥି OR/06/043/094009
ପ ୁ /1447834 75 189 748ଜୟସିଂହ ଶତପଥୀ ପି କୃ ଚ  ଶତପଥୀ YVY0419309
ୀ /1447835 44 189 749ରୀତାେରଖା ଶତପଥୀ ସା େଯାତିକା  ଶତପଥୀ YVY0305979
ୀ /1447836 68 189 750ଆଶାଲତା ଶତପଥି ସା ଜୟସିଂହ ଶତପଥି YVY0990820
ୀ /1447837 40 189 751ପ ୁ ମିତା ଶତପଥି ପି ଜୟ ସିଂହ ଶତପଥି JTV1414796

ପ ୁ /1447838 49 189 752େବୖ ବ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ବଟକୃ  ତିପାଠୀ JTV2386050
ୀ /1447839 40 189 753ସଂଘମିତା ତିପାଠୀ ସା େବୖ ବ କମୁାର ତିପାଠୀ JTV2381689

ପ ୁ /1447840 21 189 754ବିଶ୍ଵ ର ନ ତିପାଠୀ ପି େବୖ ବ କମୁାର ତିପାଠୀ YVY1238492
ପ ୁ /1457841 64 189 755ଜଗନନ୍ାଥ ମହା ି ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମହା ି OR/06/043/094668
ୀ /1457842 57 189 756ପଭାତୀ ମହା ି ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ମହା ି OR/06/043/094007

ପ ୁ /1457843 33 189 757ନିଗମା ନ  ମହା ି ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହା ି JTV2526218
ୀ /1467844 49 189 758ଚାରୁଲତା ପଧାନ ସା ମଦନ ପଧାନ YVY0533661

ପ ୁ /1467845 31 189 759ରେମଶ ପଧାନ ପି ମଦନ ପଧାନ YVY0533653
ପ ୁ /1487846 41 189 760ବିଭୁଦ  ବିଶାଳ ପି ଗୟାଧର ବିଶାଳ JTV2526036
ପ ୁ /1497847 68 189 761ନରସିଂହ ବିଶାଳ ପି କୃ  ବିଶାଳ OR/06/043/094794
ପ ୁ /1497848 42 189 762ଅମୀତଵ ବିସ୍ଵାଲ ପି ନରସିଂହ ଚରଣ ବିଶାଳ JTV1411115
ପ ୁ /1507849 44 189 763ଲକ୍ଷୀଧର େଲ ା ପି ଶୀଧର େଲ ା JTV1411610
ୀ /1507850 21 189 764ପଜୁରାଣୀ େଲ ା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଲ ା YVY1245943
ପ ୁ /1517851 65 189 765େବୖରାଗୀ ଚରଣ େସନାପତି ପି ଭା ର େସନାପତି JTV1412501
ପ ୁ /1517852 62 189 766ଗୟାଧର େସନାପତି ପି ଭା ର େସନାପତି OR/06/043/094140
ୀ /1517853 59 189 767ଅନ  ମ ରୀ େସନାପତି ସା େବୖରାଗି ସନାପତି OR/06/043/094137
ପ ୁ /1517854 38 189 768ସତଯ୍ପିୟ େସନାପତି ପି େବୖରାଗି ଚରଣ େସନାପତି JTV1584572
ୀ /1517855 30 189 769ସାଗତିକା େସନାପତି ପି ଗୟାଧର େସନାପତି YVY0305995
ୀ /1517856 30 189 770ସରଣିକା େସନାପତି ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ େସନାପତି YVY0305987
ପ ୁ /1527857 46 189 771କବି େଦହୁରି ପି ହାଡିବ ୁ େଦହୁରି JTV1411594
ୀ /1527858 38 189 772ମାମିନା େଦହୁରୀ ସା େହମ  େଦହୁରୀ YVY0678151
ପ ୁ /1527859 38 189 773ଶରତ େଦହୁରୀ ପି ରବି  େଦହୁରୀ JTV2573871
ୀ /1527860 36 189 774ମାମି େଦହୁରୀ ସା କବି େଦହୁରୀ YVY0678201
ପ ୁ /1527861 33 189 775େହମ  େଦହୁରୀ ପି ରବି େଦହୁରୀ YVY0978486
ୀ /1527862 29 189 776ଶସୀତା େଦହୁରୀ ପି ରବୀ  େଦହୁରୀ YVY1069053
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ପ ୁ /1527863 28 189 777ଶୀତ େଦହୁରୀ ପି ରବି େଦହୁରୀ YVY0978460
ୀ /1527864 28 189 778ଅମିତା େଦହୁରୀ ସା ଶରତ େଦହୁରୀ YVY0678193
ୀ /1527865 24 189 779ରୁନୁ େଦହୁରୀ ସା ଶୀତ େଦହୁରୀ YVY0978080
ୀ /1527866 50 189 780େଜମା େଦଇ ସା ରବି େଦହୁରି OR/06/043/094013

ପ ୁ /1527867 32 189 781ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ YVY0926881
ପ ୁ /1527868 26 189 782ଶବି ଶ ର ସାହୁ ପି େଦୖତାରୀ ସାହୁ YVY0926824
ୀ /1527869 20 189 783ପିୟ ା ସାହୁ - ପସ ୁର୍ରାମ ସାହୁ YVY1231976
ୀ /1527870 60 189 784କନକଲତା ସାହୁ ସା େଦୖତାରୀ ସାହୁ OR/06/043/094016

ପ ୁ /1527871 32 189 785ଜାନକୀ ସାହୁ ପି େଦୖତାରୀ ସାହୁ YVY0194647
ୀ /1547872 49 189 786ବାସ ି ନାୟକ ସା ସହେଦବ ନାୟକ JTV1649615
ୀ /1547873 34 189 787ସଜୁାତା ନାୟକ ମା ବାସ ି ନାୟକ YVY0155606
ୀ /1547874 19 189 788େମାନାଲିସା ପ ନାଯକ ପି ଅେଶାକ ପ ନାଯକ YVY1231950
ୀ /1547875 42 189 789କା ନ ପ ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ପ ନାୟକ JTV1412782
ୀ /1547876 70 189 790ଯମନୁା ରାଉତ ସା ଅେଲଖ ରାଉତ YVY0155374
ୀ /1547877 70 189 791ବିେନାଦିନି ଶତପଥି ସା ରାମଚ  ଶତପଥି JTV1412741
ୀ /1547878 52 189 792େଜଯ୍ା ା ଶତପଥି ପି ରାମଚ  ଶତପଥି JTV1412758

ପ ୁ /1547879 38 189 793ସେ ାଷ ଶତପଥି ପି ରାମଚ  ଶତପଥି JTV1411503
ୀ /1557880 42 189 794ସଚିୁତା ବାରିକ ସା ପତାପ ବାରିକ YVY0414904
ୀ /1557881 64 189 795ଆଶାଲତା େଗା ି ସା ଘନଶଯ୍ାମ େଗା ି JTV1412618

ପ ୁ /1557882 37 189 796ଶଶିରି କମୁାର େଗାଛି ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଗାଛି JTV1706332
ୀ /1557883 32 189 797େସାନାଲି େଗା ି ସା ଶରତ ଚ  େଗା ି YVY0678169

ପ ୁ /1557884 54 189 798ପେମାଦ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସବୁଳଚରଣ ମହାପାତ JTV1411222
ୀ /1557885 47 189 799ସଂଯକୁ୍ତା ମହାପାତ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମହାପାତ JTV1412683

ପ ୁ /1557886 23 189 800ସ ଦ ମହାପାତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହାପାତ YVY1071026
ପ ୁ /1567887 65 189 801ରାେଜ  କମୁାର ଦାସ ପି ନ ା ଦାସ JTV2381556
ୀ /1567888 58 189 802େସନ୍ହଲତା ଦାସ ସା ରାେଜ  ଦାସ OR/06/043/094086

ପ ୁ /1567889 44 189 803ରଜତ କମୁାର ଦାସ ପି ପଦ ଚରଣ ଦାସ YVY0306001
ପ ୁ /1567890 34 189 804ରୁେପଶ କମୁାର ଦାସ ପି ରାେଜ  କମୁାର ଦାସ JTV2381606
ପ ୁ /1567891 31 189 805ସିେତଶ କମୁାର ଦାସ ପି ରାେଜ  କମୁାର ଦାସ YVY0306019
ପ ୁ /1567892 26 189 806ରାେକଶ କମୁାର ଦାସ ପି ରାେଜ  କମୁାର ଦାସ JTV2381531
ପ ୁ /1577893 72 189 807ଦିନବ ୁ େଗା ି ପି ଜଗନନ୍ାଥ େଗା ି OR/06/043/095037
ୀ /1577894 62 189 808କନକଲତା େଗା ି ସା ଦିନବ ୁ େଗା ି OR/06/043/095028

ପ ୁ /1577895 35 189 809େସାମନାଥ େଗା ି ପି ଦିନବ ୁ େଗା ି YVY0677864
ପ ୁ /1577896 26 189 810ରଘନୁାଥ େଗାଛୀ ପି ଦୀନବଂଧ ୁେଗାଛୀ YVY1169820
ପ ୁ /1577897 19 189 811ଫଗନୂାଥ େଗାଛୀ ପି ଦୀନବ ୁ େଗାଛୀ YVY1234228
ପ ୁ /1577898 32 189 812ନିମର୍ଳ ମହାେଭାଇ ପି ବସ  ମହାେଭାଇ YVY0926626
ୀ /1587899 38 189 813ସନିୁତା ଶତପଥୀ ପି ରାମଚ  ଶତପଥୀ JTV2386043
ୀ /1587900 62 189 814କନକ ସାଇଁ ସା େମାଚିଆ ସାଇଁ OR/06/043/094099

ପ ୁ /1597901 57 189 815େଦବରାଜ େଗା ି ପି ପରମାନ  େଗା ି YVY0306027
ପ ୁ /1597902 55 189 816ଶବି ପସାଦ େଗାଛି ପି ଜଗନନ୍ାଥ େଗାଛି OR/06/043/094096
ୀ /1597903 46 189 817ମଧସିୁତା େଗାଛି ସା ଶବି େଗାଛି OR/06/043/094097
ୀ /1597904 40 189 818ସରସତୀ େଗା ି ସା ଗରୁୁବାରୀ େଗା ି JTV2526101

ପ ୁ /1597905 68 189 819କଶୁେଳଶର ନାୟକ ପି କପିେଳଶର ନାୟକ JTV2381515
ୀ /1597906 62 189 820ବି ୁ ପିୟା ନାୟକ ସା କଶୁେଳଶର ନାୟକ JTV2381523

ପ ୁ /1617907 54 189 821େରାହିତ େଦହୁରି ପି କଳୁମଣି େଦହୁରି OR/06/043/094074
ୀ /1617908 25 189 823ସସତା େଦହୁରୀ ପି େରାହିତ େଦହୁରୀ YVY1027374
ୀ /1617909 37 189 824ବୀଣାପାଣି ରାଉତ ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ରାଉତ YVY1282771

ପ ୁ /1627910 29 189 825େକ ବିଶଜିତ୍ . ପି େକ େଭ ଟ ରାଓ YVY0926915
ୀ /1627911 26 189 826େକ ସପନ୍ା ରାଣୀ . ପି େକ େଭ ଟ ରାଓ YVY0926246
ପ ୁ /1627912 30 189 827େକ. ଶବି କମୁାର ପି େକ. ଗ ାଧର ରାଓ YVY0533299
ୀ /1627913 41 189 828େକ ରାଜକମୁାରୀ ସା େକ ତିରୁପତି ରାଓ OR/06/043/094069
ୀ /1627914 55 189 829େକ େଜଯ୍ାତି ରାଓ ସା େକ ଗ ାଧର ରାଓ YVY0735951
ପ ୁ /1627915 52 189 830େକ େଭ ଟ ରାଓ ପି େକ ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ YVY0735910
ୀ /1627916 45 189 831େକ ସତଯ୍ବତୀ ରାଓ ସା େକ େଭ ଟ ରାଓ OR/06/043/094070
ପ ୁ /1627917 38 189 832େକ. ଚ େଶଖର ରାଓ ପି ତିପତୀ ରାଓ JTV1411560
ପ ୁ /1627918 32 189 833େକ. ଜଗଦୀଶ ରାଓ ପି େକ. ଟିରୁପତି ରାଓ YVY0727891
ୀ /1637919 22 189 834ରଚିତା େବଉରା - ଆେଶାକକମୁାର ମିଶ YVY1071018
ୀ /1637920 20 189 835ଅଚିର୍ତା େବଉରା ପି ର ୀତ େବଉରା YVY1238427
ପ ୁ /1637921 54 189 836ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ ପି ସେରାଜ ମିଶ OR/06/043/094105
ପ ୁ /1647922 67 189 837ସହେଦବ ନାୟକ ମା ପମିଳା ନାୟକ YVY0306035
ପ ୁ /1647923 28 189 838ସଧୁାଂଶ ୁନାୟକ ପି ସହେଦବ ନାୟକ YVY0533307
ୀ /1647924 95 189 839ଇଛାମଣି ସିଂହ ସା ଭିକାରି ସିଂହ OR/06/043/094109
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ପ ୁ /1647925 68 189 840ପଥିୃରାଜ ସିଂହ ପି ଭିକାରି ସିଂହ OR/06/043/094112
ୀ /1647926 63 189 841ମ ଲୁତା ସିଂହ ସା ପଥିୃରାଜ ସିଂହ OR/06/043/094113
ୀ /1647927 33 189 842ସିପା ସିଂହ ପି ପଥୃୀରାଜ ସିଂହ YVY0727925

ପ ୁ /1657928 57 189 843ରମାକା  ପ ା ପି ତିେଲାଚନ ପ ା JTV1413467
ୀ /1657929 54 189 844ରୀନା ପ ା ସା ରମାକା  ପ ା JTV1413418

ପ ୁ /1667930 67 189 845ପସନନ୍  କମୁାର ଭୁୟଁା ପି ଦିବାକର ଭୁୟଁା OR/06/043/094131
ପ ୁ /1667931 59 189 846ପବୀଣ କମୁାର ଭୁୟଁା ପି ଦିବାକର ଭୁୟଁା OR/06/043/094133
ୀ /1667932 58 189 847ସବିତା ଭୁୟଁା ସା ପଶନନ୍  ଭୁୟଁା OR/06/043/094132

ପ ୁ /1667933 52 189 848ପକାଶ ର ନ ଭୁୟଁା ପି ଦିବାକର ଭୁୟଁା OR/06/043/094135
ୀ /1667934 38 189 849ସଂଯକୁ୍ତ ଭୂୟଁା ସା ପକାଶ ଭୂୟଁା JTV2573954
ୀ /1667935 30 189 850ଶତିୃପଜ୍ଞା ଭୂୟଁା ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଭୂୟଁା YVY0306043
ୀ /1667936 22 189 851ସିପା ଭୂୟା◌ଁ ପି ପକାଶ ର ନ ଭୂୟଁା YVY1287895

ପ ୁ /1667937 43 189 852େଲାକନାଥ େହମମ ପି ଜଗନା େହମମ JTV1713635
ପ ୁ /1667938 64 189 853ସଶୁା  କମୁାର ପ ା ପି ପଦନାଭ ପ ା JTV1713551
ୀ /1667939 61 189 854ସସିତା ପ ା ସା ସଶୁା  କମୁାର ପ ା YVY0306050
ୀ /1667940 34 189 855ସମୀକ୍ଷା ପ ା ପି ସଶୁା  କମୁାର ପ ା YVY0306068

ପ ୁ /1667941 29 189 856ନ ପ ା ପି ସଶୁା  କମୁାର ପ ା YVY0533315
ପ ୁ /1667942 37 189 857ପରେମଶର ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ JTV1713585
ପ ୁ /1667943 77 189 858ବଳରାମ ସାଇଁ ପି ପାଣକୃ  ସାଇଁ JTV1713627
ପ ୁ /1677944 66 189 859ରବିନାରାୟଣ ନ ପି ଫକିର ନ OR/06/043/094182
ପ ୁ /1677945 63 189 860ବିଧଭୂୁଷଣ ନ ପି ଫକିର େମାହନ ନ YVY0305524
ୀ /1677946 61 189 861ସନୁ ା ନ ସା ବିଭୁତି ନ OR/06/043/094185
ୀ /1677947 60 189 862କଲଯ୍ାଣି ନ ସା ରବିନାରାୟଣ ନ OR/06/043/094183

ପ ୁ /1677948 59 189 863ବିର  ିନାରାୟଣ ନ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନ OR/06/043/094189
ୀ /1677949 57 189 864ର ିତା ନ ସା ବିଧଭୂୁଷଣ ନ YVY0305532
ୀ /1677950 49 189 865କବିତା ନ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ନ OR/06/043/094176

ପ ୁ /1677951 40 189 866ଶେୁଶାଭନ ନ ପି ରବିନାରାୟଣ ନ JTV1411511
ପ ୁ /1677952 34 189 867ଅଭିନବ ନ ପି ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ନ JTV2526309
ପ ୁ /1677953 31 189 868ଅମିତାଭ ନ ପି ବିଭୂତି ବଷଣ ନ YVY0414938
ୀ /1687954 75 189 869ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଦାଶ ସା ହରିହର ଦାଶ JTV1644160

ପ ୁ /1687955 46 189 870ଅେଶାକ ଦାଶ ପି ହରିହର ଦାଶ OR/06/043/424847
ୀ /1687956 40 189 871ଜୟଶୀ ଦାଶ ସା ଅେଶାକ ଦାଶ JTV2381507
ୀ /1687957 51 189 872ଉମିର୍ଳା ତିପାଠୀ ସା ନ କିେଶାର ତିପାଠୀ YVY0419267

ପ ୁ /1697958 70 189 873ବାଜ େଦହୁରୀ ପି ରାମ େଦହୁରୀ OR/06/043/094001
ପ ୁ /1697959 51 189 874ଚି ର ନ େଦହୁରୀ ପି ରାମ େଦହୁରୀ OR/06/043/094005
ୀ /1697960 32 189 875ମାମିନା େଦହୁରୀ ପି ବାଜ େଦହୁରୀ YVY0926345

ପ ୁ /1697961 31 189 876ବାଦଲ େଦହୁରୀ ପି କାଳ ୀ େଦହୁରୀ YVY0978445
ୀ /1697962 31 189 877ପତିମା େଦହୁରୀ ସା ବାଦଲ େଦହୁରୀ YVY0727842

ପ ୁ /1697963 25 189 878ରଂଜନ କମୁାର େଦହୁରୀ ପି ବାଜ େଦହୁରୀ YVY0926709
ପ ୁ /1697964 21 189 879ଚଂଦନ େଦହୁରୀ ପି ବାଜା େଦହୁରୀ YVY1169911
ୀ /1697965 62 189 880ଖଲୁଣା େଦଇ ସା ବାଜ େଦହୁରୀ OR/06/043/094002
ପ ୁ /1707966 65 189 881ଶଯ୍ାମସ ୁ ର କଅଁର ପି ଭମରବର କଅଁର OR/06/043/094905
ୀ /1707967 60 189 882ଶା ିଲତା କଅଁର ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର କଅଁର OR/06/043/094906

ପ ୁ /1707968 38 189 883ଧିେରନ୍ କମୁାର କଅୁଁର ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର କଅୁଁର JTV1411552
ପ ୁ /1707969 34 189 884ବିେରନ କମୁାର କଅୁଁର ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର କଅୁଁର JTV2381622
ୀ /1717970 50 189 885ଶକୁ ଳା େଜନା ସା ସନାତନ େଜନା JTV1411388

ପ ୁ /1717971 43 189 886ସନାତନ େଜନା ପି ରାମଚ  େଜନା YVY0735993
ୀ /1717972 23 189 887ସସିତା େଜନା ପି ସନାତନ େଜନା YVY1027457
ୀ /1717973 21 189 888ସନୁୀତା େଜନା ପି ସନାତନ େଜନା YVY1097559
ପ ୁ /1717974 23 189 889ଚି ର ନ ମହାପାତ ପି ଯତୀ ନାଥ ସାହୁ YVY1223965
ପ ୁ /1717975 55 189 890େକଦାରନାଥ ପରିଡା ପି ଝାଟୁ ପରିଡା JTV1411362
ୀ /1717976 50 189 891ପା ଲୁତା ପରିଡା ସା େକଦାରନାଥ ପରିଡା JTV1411370
ପ ୁ /1717977 29 189 892ଶବଯ୍ଶାଚି ପରିଡା ପି େକଦାରନାଥ ପରିଡା YVY0414763
ପ ୁ /1717978 26 189 893ସଭୁାସିଷ ପରିଡା ପି େକଦାରନାଥ ପରିଡା YVY0805564
ୀ /1717979 20 189 894ସବିତା ପରିଡ଼ା ସା ସ ି ଆ ପରିଡା YVY1223890
ୀ /1717980 26 189 895ନିହାରିକା ସାହୁ ସା ଚି ର ନ ମହାପାତ YVY1223783
ୀ /1727981 58 189 896ବିେନାଦିନୀ ପ ା ସା ରଜନୀକା  ପ ା JTV1411198
ୀ /1737982 43 189 897ପ ୁ ା ଳି ପାଢୀ ସା ସ ୟ କମୁାର ପାଢୀ JTV2381549
ୀ /1747983 50 189 898ରମାମଣୀ େଗା ି ସା ବିଜୟ କମୁାର େଗା ି YVY0306084
ୀ /1747984 53 189 899ସତଯ୍ଭାମା େଗା ି ସା େଦବରାଜ େଗା ି OR/06/043/094292
ପ ୁ /1747985 39 189 900ସଂଗାମ େଗା ି ପି େଦବରାଜ େଗା ି JTV1411446
ପ ୁ /1747986 37 189 901ଦୀପକ କମୁାର େଗାଛି ପି େଦବରାଜ େଗାଛି JTV1713601
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ୀ /1747987 31 189 902ରଶିତା େଗା ି ପି େଦବରାଜ େଗା ି YVY0306076
ୀ /1747988 53 189 903ଲକ୍ଷୀ ମହାକଡୁ ସା ଶତୁଘନ୍ ମହାକଡୁ YVY0155440

ପ ୁ /1747989 43 189 904ସେୁର  ମହାକଡୁ ପି େଗାବି  ମହାକଡୁ YVY0155457
ପ ୁ /1747990 37 189 905ସଂଜୟ କମୁାର ମହାକଡୁ ପି ଶତୃଘନ୍ ମହାକଡୁ JTV1713593
ୀ /1747991 27 189 906ତନୟୀ ମହା ି ସା ସଂଗାମ େଗାଛି YVY0727883
ୀ /1747992 34 189 907ସଂଘମିତା ମଦୁୁଲି ସା ଦିପକ େଗାଛି YVY0735944

ପ ୁ /1747993 43 189 908ସମୀର ନାୟକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ନାୟକ JTV1713536
ପ ୁ /1757994 33 189 909ସନାତନ େଗା ାୟତ ପି କାଲିପଦ େଗା ାୟତ YVY0926337
ପ ୁ /1757995 38 189 910ସକୁମୁାର ଗୁ ାୟତ ପି କାଲିପଦ ଗୁ ାୟତ JTV2526119
ୀ /1757996 85 189 911ଶା ିଲତା ରଥ ସା ନୀଳମଣି ରଥ JTV1413400

ପ ୁ /1757997 58 189 912ଧମର୍ାନ  ରଥ ପି ନୀଳମଣି ରଥ OR/06/043/094284
ପ ୁ /1757998 50 189 913ପରମାନ  ରଥ ପି ନୀଳମଣି ରଥ OR/06/043/094286
ପ ୁ /1757999 47 189 914ସେୁର  ରଥ ପି ନୀଳମଣି ରଥ OR/06/043/094287
ୀ /1758000 43 189 915କବିତା ରଥ ସା ସେୁର  ରଥ JTV1411602
ୀ /1758001 43 189 916େଶାଭାରାଣି ରଥ ସା ଧମର୍ାନ  ରଥ OR/06/043/094285

ପ ୁ /1758002 41 189 917ରାେଜ  ରଥ ପି ନୀଳମଣୀ ରଥ JTV1411438
ପ ୁ /1758003 25 189 918େସୗମଯ୍ର ନ ରଥ ପି ଧମର୍ାନ  ରଥ YVY0926782
ୀ /1768004 67 189 919ସ ଯ୍ାରାଣି ଦାସ ସା ଚ ିପସାଦ ଦାସ OR/06/043/094169

ପ ୁ /1768005 51 189 920ଶକି୍ତପସାଦ ଦାସ ପି କା ାଳି ଦାସ OR/06/043/094170
ପ ୁ /1768006 70 189 921ଚ ିପସାଦ ଦାଶ ପି କା ାଳି ଦାଶ OR/06/043/094168
ୀ /1768007 57 189 922ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ଶକି୍ତପସାଦ ଦାଶ JTV1584895

ପ ୁ /1778008 74 189 923ସେୁରଶ ଚ  ପ ନାୟକ ପି େଗୗରା  ପ ନାୟକ YVY0533489
ୀ /1778009 68 189 924ଖିରବାଳା ପ ନାୟକ ସା ସେୁରଶ ଚ  ପ ନାୟକ YVY0533497

ପ ୁ /1778010 50 189 925ସ ୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ  ପ ନାୟକ YVY0533455
ପ ୁ /1778011 40 189 926ଶତୃଘନ ପ ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ  ପ ନାୟକ YVY0533463
ପ ୁ /1778012 37 189 927ସକୁା  ପ ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ  ପ ନାୟକ YVY0533471
ପ ୁ /1788013 75 189 928ଗୟାଧର େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/094012
ପ ୁ /1788014 45 189 929ରେମଶ ପସାଦ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/06/043/052784
ୀ /1788015 43 189 930କ ରୁୀ େବେହରା ସା ରେମଶ ପସାଦ େବେହରା YVY1027267

ପ ୁ /1788016 43 189 931ଉେମଶ ପସାଦ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା YVY0306100
ୀ /1788017 43 189 932ମମତାମୟୀ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା YVY1097963
ୀ /1788018 41 189 933େରାସାଲିନ େବେହରା ସା େଲାକନାଥ େବେହରା YVY1027259

ପ ୁ /1798019 82 189 934ସେୁର ନାଥ ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ନାୟକ OR/06/043/094155
ୀ /1798020 72 189 935ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାଥ ନାୟକ OR/06/043/094156

ପ ୁ /1798021 48 189 936ସମେର  କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁର  ନାଥ ନାୟକ YVY1355619
ପ ୁ /1798022 55 189 937େଲାଚନ ପଧାନ ପି ଭମରବର ପଧାନ JTV2526069
ପ ୁ /1798023 23 189 938ସଂେତାଷ ପଧାନ ପି ସେୁର  ପଧାନ YVY1176627
ୀ /1798024 47 189 939ସଂଯକୁ୍ତା ପଧାନ ସା େଲାଚନ ପଧାନ JTV2573962
ୀ /1808025 75 189 940ନଳିନୀପଭା ସାହୁ ସା େଗୗରା  ସାହୁ JTV1584945

ପ ୁ /1808026 48 189 941ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି େଗୗରା ଚରଣ ସାହୁ JTV1585041
ୀ /1818027 70 189 942ପଭାତ ନଳିନୀ ବିଶାଳ ସା ନେଗ  ନାଥ ବିଶାଳ JTV1642164
ପ ୁ /1818028 43 189 943ସମିତ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ନେଗ  ନାଥ ବିଶାଳ JTV1623636
ୀ /1818029 43 189 944ନିେବଦିତା ବିଶାଳ ସା ସମୀତ କମୁାର ବିଶାଳ YVY0306324

ପ ୁ /1828030 32 189 945େଗାପିନାଥ ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ଚ  ସାହୁ YVY0678136
ପ ୁ /1828031 29 189 946କାଶୀନାଥ ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ଚ  ସାହୁ YVY0678144
ପ ୁ /1838032 48 189 947ପିତାମର ବାରିକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ବାରିକ JTV1412766
ୀ /1838033 47 189 948ମିନତୀ ବାରିକ ସା ପିତାମର ବାରିକ JTV1412774
ୀ /1838034 32 189 949ର ିତା ବାରିକ ପି ସେୁର  ବାରିକ YVY0306118
ୀ /1848035 67 189 950ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପାତ ସା କା ିର୍କ ଚ  ପାତ JTV1584598
ପ ୁ /1848036 48 189 951ରବି  କମୁାର ପାତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ YVY0533505
ପ ୁ /1848037 47 189 952େଦବ ପସାଦ ପାତ ପି କା ିର୍କ ଚ  ପାତ JTV1584762
ୀ /1848038 40 189 953ସନିୁତା ପାତ ସା ରବି  କମୁାର ପାତ YVY0533513
ପ ୁ /1858039 46 189 954ଦିପକ କମୁାର ରାୟ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ରାୟ JTV1584606
ପ ୁ /1868040 21 189 955ଚିନୟ ପଟନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ ପଟନାୟକ YVY1147057
ପ ୁ /1868041 58 189 956ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବନବିହାରୀ ପ ନାୟକ JTV1564335
ୀ /1868042 39 189 957କ ନା ପ ନାୟକ ସା ରଜନିକା  ପ ନାୟକ JTV2526143
ପ ୁ /1868043 41 189 958ଦିଲିପ ସାଇଁ ପି ଅମରଶର ସାଇଁ JTV2573970
ପ ୁ /1888044 31 189 959ଚି ର ନ ବିଶାଳ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବିଶାଳ YVY0306126
ୀ /1888045 48 189 960ସୀମାରାଣୀ କର ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଶତପଥୀ JTV2381697
ୀ /1888046 22 189 961ଆଦଯ୍ାଶା ସାହୂ ପି ଅମୀତଵ କମୁାର ସାହୂ YVY1176585
ୀ /1888047 71 189 962ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସାହୁ ସା କୃ ିଚ  ସାହୁ JTV1584366
ପ ୁ /1888048 41 189 963ଅମିତାଭ ସାହୁ ପି କୃ ିଚ  ସାହୁ JTV1584374
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ୀ /1888049 34 189 964ମାଧବି ଲତା ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV2444925
ପ ୁ /1888050 54 189 965ସେ ାଷ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ନବକିେଶାର ଶତପଥୀ JTV2386118
ପ ୁ /1888051 46 189 966ସବୁାଶ ଚ  ଶତପଥୀ ପି ନବକିେଶାର ଶତପଥୀ JTV2381721
ପ ୁ /1888052 22 189 967ସି ା  ଶତପଥୀ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଶତପଥୀ YVY1068501
ପ ୁ /1898053 74 189 968କା ିର୍କ ଚ  ପାତ ପି ରେମଶ ଚ  ପାତ YVY1223882
ୀ /1898054 41 189 969ସିତା ପାତ ସା େଦବପସାଦ ପାତ JTV1584382
ୀ /1908055 54 189 970ସଜୁାତା ନାୟକ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପ ନାୟକ YVY1248087
ୀ /1908056 37 189 971ଝରଣା ରାଣୀ ପଧାନ ପି ସେୁରଶ ଚ  ପଧାନ YVY0306290

ପ ୁ /1908057 31 189 972ପଭାତ କମୁାର ପଧାନ ପି ସେୁରଶ ଚ  ପଧାନ YVY0306308
ପ ୁ /1908058 56 189 973ବଜ କିେଶାର ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ JTV1435650
ୀ /1908059 50 189 974ବୀଣାରାଣୀ ପଧାନ ସା ବଜକିେଶାର ପଧାନ JTV1435668
ୀ /1918060 41 189 975ବିଶଲିନା ପ ୃ ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ପ ୃ ି JTV2573806

ପ ୁ /1928061 67 189 976ପଭାସ ଚ  ମହା ି ମା କମୁଦିୁନି ମହା ି JTV2385904
ୀ /1928062 58 189 977ମାନସୀ ମହା ି ସା ପଭାସ ଚ  ମହା ି OR/06/043/080577

ପ ୁ /1928063 44 189 978ସଂଗମ ମହା ି ମା ମାନସୀ ମହା ି JTV2385912
ୀ /1928064 34 189 979ପୀନାକି ମହା ି ମା ମାଳତୀ ମହା ି JTV2385938
ୀ /1928065 34 189 980ସଚୂୀସିତା ପଟନାୟକ ସା ଆଶୀଷ କମୁାର ପଟନାୟକ YVY1234202

ପ ୁ /1928066 44 189 981ଧୀେରଂଦ େଶଖର ସତପଥି ପି ବାଣୀ ଚରଣ ଶତପଥି YVY0574079
ପ ୁ /1938067 71 189 982ସଜୁନ ରାଉତ ପି ବାସେୁଦବ ରାଉତ YVY0209254
ୀ /1938068 66 189 983ଜୟ ୀ ରାଉତ ସା ସଜୁନ ରାଉତ YVY0209247

ପ ୁ /1938069 48 189 984ଲଳିତ କମୁାର ରାଉତ୍ ପି ସଜୁନ ରାଉତ୍ YVY0209239
ୀ /1938070 42 189 985ଗାୟତୀ ରାଉତ ପି ସଜୁନ ରାଉତ JTV2526192
ୀ /1938071 39 189 986ତୃ ାତୃ ା ରାଉତ ସା ଲଲିତ କମୁାର ରାଉତ JTV2526226

ପ ୁ /1948072 77 189 987ବସ  କମୁାର ପରିଡା ପି ଭାବଗାହି ପରିଡା JTV2381457
ପ ୁ /1948073 53 189 988ଦିପକ ରଂଜନ ପରିଡା ପି ବସ  କମୁାର ପରିଡା JTV2385896
ପ ୁ /1948074 49 189 989ଚି  ରଂଜନ ପରିଡା ପି ବସ  କମୁାର ପରିଡା JTV2381416
ୀ /1948075 48 189 990େଲାପାମଦୁା ପରିଡା ସା ଦୀପକ ରଂଜନ ପରିଡା JTV2381440

ପ ୁ /1948076 48 189 991ବିଭୁ ର ନ ପରିଡା ପି ବସ  କମୁାର ପରିଡା YVY0581538
ୀ /1948077 45 189 992ରିତା ଳି ପରିଡା ସା ଚି  ରଂଜନ ପରିଡା JTV2381424
ୀ /1948078 44 189 993ପ ୁ  ଶୀପିୟଦଶ ିର୍ନି ପରିଡା ସା ବିଭୁ ର ନ ପରିଡା JTV2381499

ପ ୁ /1948079 42 189 994ମାନସ ର ନ ପରିଡା ପି ଡା.ବସ  କମୁାର ପରିଡା YVY0306134
ପ ୁ /1958080 73 189 995େକୖଳାସ ଚ  ପତି ପି ରମାକା  ପତି YVY0155465
ୀ /1958081 69 189 996ସବୁତା ପତି ସା େକୖଳାସ ଚ  ପତି YVY0155473

ପ ୁ /1958082 41 189 997ଶରଣଦ ପସାଦ ପତି ପି େକୖଳାସ ଚ  ପତି YVY0155507
ୀ /1958083 40 189 998କ୍ଷୀରା ୀ ତନୟା ପତି ପି େକୖଳାସ ଚ  ପତି YVY0155499

ପ ୁ /1958084 35 189 999ଶ ାନ  ପତି ପି େକୖଲାସ ଚ  ପତି YVY0155481
ୀ /1968085 63 189 1000ଚିନୟୀ ପରିଡା ସା ପହାଦ ପରିଡା YVY0677963

ପ ୁ /1968086 32 189 1001େଲାକନାଥ ପରିଡା ପି ପହାଦ ପରିଡା YVY0678128
ୀ /1968087 34 189 1002ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ପସାଂତ କମୁାର ନେ YVY1306497

ପ ୁ /1978088 76 189 1003ଦାେମାଦର ବିଶାଳ ପି ଧେନଶର ବିଶାଳ YVY0239897
ୀ /1978089 72 189 1004ପତିଭା କଲଯ୍ାଣୀ ବିଶାଳ ସା ଦାେମାଦର ବିଶାଳ YVY0239905
ପ ୁ /1978090 49 189 1005ଆଶୀଷ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଭୂବନାନ  ପତିହାରୀ YVY1231968
ପ ୁ /1988091 73 189 1006ରଜନୀ କା  ମହା ି ପି ରାଧାକା  ମହା ି JTV2526234
ୀ /1988092 66 189 1007କ ନା କସୁମୁ ମହା ି ସା ରଜନିକା  ମହା ି YVY0574095

ପ ୁ /1988093 45 189 1008େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ରଜନୀକା  ମହା ି JTV2526085
ପ ୁ /1988094 40 189 1009ଶଭୁାଶଷି ମହା ି ପି ରଜନୀ କା  ମହା ି YVY0574087
ୀ /1988095 37 189 1010େଲାପାମଦୁା ମହା ି ସା େଦବାଶଷି ମହା ି JTV2526176

ପ ୁ /1998096 76 189 1011ଫକିର େମାହନ ଦାସ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ଦାସ YVY0155523
ୀ /1998097 68 189 1012ସିପା ଦାସ ସା ଫକିର େମାହନ ଦାସ JTV1585223
ପ ୁ /1998098 42 189 1013ଶୀତଲ ପସାଦ ଦାସ ପି ଫକିର େମାହନ ଦାସ YVY0155531
ପ ୁ /1998099 37 189 1014ବୀଶ୍ଵରନଜନ୍ ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ YVY1176932
ପ ୁ /1998100 55 189 1015ପଭାତ କମୁାର ମହା ି ପି ରାମ ପସାଦ ମହା ି YVY0306142
ୀ /1998101 39 189 1016ନଳିନୀ ସାହୁ ସା ବିଶ୍ଵରଂଜନ ଦାସ YVY1176981
ପ ୁ /2008102 59 189 1017ସ ିଦାନ  ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ YVY0306167
ପ ୁ /2008103 53 189 1018ସଦାନ  ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ YVY0306175
ୀ /2008104 48 189 1019ସବିତା ରାଉତ ସା ସ ିଦାନ  ରାଉତ YVY0306159
ୀ /2008105 44 189 1020ମଧସିୁତା ରାଉତ ସା ସଦାନ  ରାଉତ YVY0306183
ପ ୁ /2008106 28 189 1021ସବଯ୍ସାଚୀ ରାଉତ ପି ସ ିଦାନ  ରାଉତ YVY0678276
ପ ୁ /2018107 75 189 1022ଦୀନବ ୁ ନାୟକ ପି ବା ିଆ ନାୟକ YVY0306241
ପ ୁ /2018108 43 189 1023ନେର ନାଥ ନାୟକ ପି ଭାଗୀରଥୀ ନାୟକ YVY0306258
ୀ /2018109 37 189 1024େଜଯ୍ାତିମାଳା ନାୟକ ସା ନେର ନାଥ ନାୟକ YVY0306266
ୀ /2018110 34 189 1025ବବିତା କମୁାରୀ ନାୟକ ସା ପଦ ଚରଣ ନାୟକ YVY0306274
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ପ ୁ /2018111 32 189 1026ସପନ୍ଜିତି ପ ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ପ ନାୟକ YVY0306233
ପ ୁ /2018112 80 189 1027ଧରଣୀ ର ନ ଶତପଥୀ ପି ଯଦୁମଣୀ ଶତପଥୀ YVY0306191
ପ ୁ /2018113 49 189 1028େଗୗତମ ଶତପଥୀ ପି ଧରଣୀ ର ନ ଶତପଥୀ YVY0306217
ୀ /2018114 72 189 1029ବସ  କମୁାରୀ ଶତପଥୀ ସା ଧରଣୀ ର ନ ଶତପଥୀ YVY0306209

ପ ୁ /2028115 62 189 1030ଜ୍ଞାେନ  ଶତପଥୀ ପି ଯଧିୁ ିର ଶତପଥୀ YVY0414821
ୀ /2028116 57 189 1031ଅନନ୍ପ ୃ ର୍ା ଶତପଥୀ ସା ଜ୍ଞାେନ  ଶତପଥୀ YVY0414839
ୀ /2028117 30 189 1032େସୖମଯ୍ା ଶତପଥୀ ପି ଜ୍ଞାେନଦ ଶତପଥୀ YVY0414813

ପ ୁ /2038118 71 189 1033ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନାୟକ YVY0533570
ୀ /2038119 67 189 1034ଭାରତି ନାୟକ ସା ଶରତ କମୁାର ନାୟକ YVY0533638
ୀ /2038120 30 189 1035ତପସିନି ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ YVY0533646
ୀ /2048121 33 189 1036ବନାନୀ ବରାଇ ପି ଉ ବ ଚ  ବରାଇ YVY0533729
ୀ /2048122 31 189 1037ପଲବୀ ବରାଇ ପି ଉ ବ ଚ  ବରାଇ YVY0533786

ପ ୁ /2048123 28 189 1038ଶେୁଭ ୁ ବରାଇ ପି ଉ ବ ଚ  ବରାଇ YVY0678284
ୀ /2058124 33 189 1039େରାସାଲିନ ମହା ି ସା ପଭାତ କମୁାର ମହା ି YVY0533687

ପ ୁ /2068125 31 189 1040େସୗଭାଗଯ୍ ସାହୁ ପି କଳୁମଣୀ ସାହୁ YVY0533679
ପ ୁ /2068126 61 189 1041ହଂସରାଜ ଯାଦବ ପି ମିନୁ ଯାଦବ YVY0533703
ୀ /2078127 44 189 1042ମନିଷା ମହା ି ସା େହମ  କମୁାର ନାୟକ YVY0677906

ପ ୁ /2078128 53 189 1043େହମ  କମୁାର ନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ YVY0677922
ୀ /2088129 46 189 1044ଶମିର୍ ା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ନଳିନି କା  ମହା ି YVY0677831

ପ ୁ /2088130 59 189 1045ବଳରାମ ମହା ୀ ପି ନିଳମଣି ମହା ୀ YVY1238500
ୀ /2088131 53 189 1046ପମିଳା ପଭା ମହା ୀ ସା ବଳରାମ ମହା ୀ YVY1238526

ପ ୁ /2088132 32 189 1047ବିମଳା ମହା ୀ ପି ବଳରାମ ମହା ୀ YVY1238542
ୀ /2088133 75 189 1048ନିରୁପମା ମହା ି ସା ସେୁର  ନାଥ ମହା ି YVY0678227

ପ ୁ /2088134 48 189 1049ନଳିନି କା  ମହା ି ପି ସେୁର  ନାଥ ମହା ି YVY0677856
ପ ୁ /2088135 43 189 1050କମଳା କା  ମହା ି ପି ସେୁର  ନାଥ ମହା ି YVY0678235
ପ ୁ /2088136 39 189 1051ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି YVY0678243
ୀ /2088137 38 189 1052ଅଭିଜୀତା ମହା ି ସା କମଳା କା  ମହା ି YVY0678250
ୀ /2088138 26 189 1053ସ ର୍ପଭା ସାଇଁ ସା ବିମଳା ମହା ୀ YVY1238559
ୀ /2098139 62 189 1054ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ନାୟକ ପି କା ୁରୁ ନାୟକ YVY0678110
ୀ /2108140 63 189 1055ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ଦାଶ ସା ତାରିଣୀ ଚରଣ ଦାଶ YVY0823310

ପ ୁ /2108141 40 189 1056ସମିତ କମୁାର ଦାଶ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ଦାଶ YVY0823328
ପ ୁ /2108142 78 189 1057କୃ  ଚ  ପଧାନ ପି ପରମାନ  ପଧାନ YVY0678037
ୀ /2108143 70 189 1058ବିଦୁଲତା ପଧାନ ସା କୃ  ଚ  ପଧାନ YVY0678045

ପ ୁ /2108144 49 189 1059ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପଧାନ ପି କୃ  ଚ  ପଧାନ YVY0678029
ପ ୁ /2108145 46 189 1060ଶତୃଘନ ପଧାନ ପି କୃ  ଚ  ପଧାନ YVY0678052
ୀ /2108146 41 189 1061ମଧସିୁତା ପଧାନ ସା ଶତୃଘନ ପଧାନ YVY0678060
ୀ /2108147 41 189 1062ସୟଂ ପଭା ପଧାନ ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ପଧାନ YVY0678078

ପ ୁ /2118148 47 189 1063ବିକମ କିେଶାର ବିେଶାଇ ପି ହେରକୃ  ବିେଶାଇ YVY0805580
ୀ /2118149 45 189 1064ବ ନା ଦାସ ସା ବିକମ କିେଶାର ବିେଶାଇ YVY0805572

ପ ୁ /2128150 62 189 1065େଦବୀ ପସାଦ ଗୁ ା ପି େକଶବ ପସାଦ ଗୁ ା YVY0805499
ୀ /2128151 52 189 1066କବିତା ଗୁ ା ସା େଦବୀ ପସାଦ ଗୁ ା YVY0805507
ପ ୁ /2128152 39 189 1067ଅଭିନାଶ ଗୁ ା ପି େଦବୀ ପସାଦ ଗୁ ା YVY0805523
ପ ୁ /2128153 35 189 1068ସନୁୀଲ କମୁାର ଗୁ ା ପି େଦବୀ ପସାଦ ଗୁ ା YVY0805481
ୀ /2128154 32 189 1069ସଂଧଯ୍ା ଗୁ ା ସା ଅଭିନାଶ ଗୁ ା YVY0805515
ୀ /2128155 28 189 1070ସାତୀ ଗୁ ା ପି େଦବୀ ପସାଦ ଗୁ ା YVY0805473
ୀ /2138156 51 189 1071ମିନତୀ େବେହରା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0805440

ପ ୁ /2138157 31 189 1072େସୖାମଯ୍କା  େବେହରା ପି ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0805424
ୀ /2138158 30 189 1073ସାଗରିକା େବେହରା ପି ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0805416

ପ ୁ /2138159 26 189 1074ଶଭୁକା  େବେହରା ପି ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା YVY0805408
ପ ୁ /2148160 50 189 1075ଉେମଶ ଚ  ବିଶାଳ ପି ମରୁଲିଧର ବିଶାଳ YVY0805366
ୀ /2148161 47 189 1076େଶୖଳବାଳା ବିଶାଳ ସା ଉେମଶ ଚ  ବିଶାଳ YVY0805390
ୀ /2148162 28 189 1077ସସିତା ବିଶାଳ ପି ଉେମଶ ଚ  ବିଶାଳ YVY0805374
ପ ୁ /2148163 26 189 1078ଉ ମ ବିଶାଳ ପି ଉେମଶ ଚ  ବିଶାଳ YVY0805382
ପ ୁ /2148164 66 189 1079ରବିନାରାୟଣ ପ ା ପି ଜାଦୁମଣୀ ପ ା YVY1068436
ୀ /2148165 61 189 1080ଇ ମଣି ପ ା ସା ରବିନାରାୟଣ ପ ା YVY1070994
ପ ୁ /2148166 44 189 1081ରଶିର ନ ପ ା ପି ରବିନାରାୟଣ ପ ା YVY1068485
ପ ୁ /2148167 67 189 1082ଶରତ ଚ  ସତପଥୀ ପି ବୀରବର ସତପଥୀ YVY1068386
ୀ /2148168 58 189 1083ଲିଲୀମା ସତପଥୀ ସା ସରତ ଚଂଦ ସତପଥୀ YVY1068378
ୀ /2148169 38 189 1084ସପିୁୟା ସତପଥୀ ସା ରଶରି ନ ପ ା YVY1068469
ୀ /3518170 23 189 1085େଦଵୀ ଦୀକି୍ଷତ ବିେସାଈ ପି ବିକମ କିେଶାର ବିେସାଈ YVY1187327
ପ ୁ /6788171 22 189 1086ସାଥର୍କ ସଭୁମ େଜନା େଜନା ପି ନୁଶୀଂଘ ଚରଣ େଜନା େଜନା YVY1279363
ୀ /9998172 48 189 1087ଡଃ ଜି ଜାହନ୍ବୀ ସା ଡଃ ସତଯ୍ ର ନ ପାତ YVY1223957
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ପ ୁ /9998173 25 189 1088ଆଯଯ୍ର୍ମାନ ଅଭିେଷକ ପି ଅମିୟ ଭୂଷଣ ବିଶାଳ YVY0937391
ୀ /9998174 42 189 1089ବ ନା ମଲିକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମଲିକ YVY0978429
ୀ /9998175 63 189 1090ସରସତୀ ମଲିକ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମଲିକ YVY0978353

ପ ୁ /9998176 40 189 1091ଚ ନ ପସାଦ ମଲିକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମଲିକ YVY0978338
ୀ /9998177 36 189 1092ଚ ନା ମଲିକ ସା ରୁଦପତାପ ମଲିକ YVY0978395
ୀ /9998178 35 189 1093ପିୟ ା ମଲିକ ସା ଚ ନ ପସାଦ ମଲିକ YVY0978379

ପ ୁ /9998179 76 189 1094ନେର ନାଥ ପାତ ପି େଗାବ ର୍ ନ ପାତ YVY1224062
ୀ /9998180 71 189 1095ବିଣାପାଣୀ ପାତ ସା ନେର  ନାଥ ପାତ YVY1223940

ପ ୁ /9998181 48 189 1096ସତଯ୍ ର ନ ପାତ ପି ନେର  ନାଥ ପାତ YVY1223874
ପ ୁ /1045/A38182 45 189 1097ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୂ ପି ବିମାଧର ସାହୂ YVY1268218
ୀ /999998183 23 189 1098ମାମୀ େଦହୁରୀ ସା ବାବାଜୀ େଦହୁରୀ YVY1176635
ୀ /999998184 37 189 1099କବିତା ନାୟକ ସା ନିମର୍ଲ କମୁାର ଦଲାଇ YVY1176965

ପ ୁ /PLOT NO-78185 38 189 1100ମେନାଜ କମୁାର ପୁ ୀ - ସେରାଜ କମୁାର ପୁ ୀ YVY1213768
ପ ୁ /734/25268186 22 189 1101ବିଭୁଦ  ଖୁ ିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ YVY1281799
ପ ୁ /741/16658187 20 189 1102ରତନ ରମନ ସାଇଁ ପି ହୁଦାନଂଦ ସାଇଁ YVY1279389
ପ ୁ /.8188 52 189 1103ଅେଶାକ ବିଶାସ ପି ଭବାନୀ ବିଶାସ YVY0823302
ୀ /008189 51 189 1104ପଭାତୀ ବିସ୍ଵାଲ ସା ପଣୟ କମୁାର ପାତ YVY1097989

ପ ୁ /18190 40 189 1105ନିମର୍ଳ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦଳାଇ JTV1584614
ୀ /38191 28 189 1106ତୃ ିମୟୀ ସାହୁ ପି ବିମାଧର ସାହୁ YVY0532655

ପ ୁ /48192 62 189 1107ସିତାନାଥ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ YVY0532747
ୀ /48193 53 189 1108େରାସନ୍ା ଦାସ ସା ସିତାନାଥ ଦାସ YVY0532754
ୀ /48194 32 189 1109ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ସା େଦବାଶଷି ଦାସ YVY0532671
ୀ /48195 31 189 1110େମାନଲିସା ଦାସ ପି ସିତା ନାଥ ଦାସ YVY0532689

ପ ୁ /48196 27 189 1111ମେନାଜ ଦାସ ପି ସୀତାନାଥ ଦାସ YVY0677914
ୀ /48197 27 189 1112ଅ ିତା ଦାସ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଦାସ YVY0677948
ୀ /58198 45 189 1113ସାଗତିକା ଦାସ ସା ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି YVY1223924
ୀ /58199 39 189 1114ଶଭୁରାଣୀ ଦାଶ ସା ଅନନ୍ଦା ପସଦ ଦାଶ YVY0532770
ୀ /58200 28 189 1115ପୀତି ପରିମିତା ଦାଶ ପି ଭବାନି ପସାଦ ଦାଶ YVY0532762
ୀ /58201 44 189 1116ଜିନିତା ପ ନାୟକ ସା ପଭାସ କମୁାର ଦାସ YVY0805556

ପ ୁ /068202 39 189 1117ୱାଇ ଁରାେଜଶ ରାଓ ପି ୱାଇ ଁଆପା ରାଓ YVY0805432
ୀ /68203 62 189 1118େଜ.ସା ା ସା େଜ.ପକାଶ JTV2573822

ପ ୁ /68204 57 189 1119େଜ.େଥାମାସ ପି େଜ.ରାଜିଆପା JTV2573988
ପ ୁ /68205 47 189 1120େଜ.ସେୁରଶ କମୁାର ପି େଜ.ପକାଶ JTV2573830
ପ ୁ /68206 47 189 1121େପମ୍ କମୁାର ପି ଏସ. ରାଜ କମୁାର JTV2574002
ୀ /68207 36 189 1122ୱାଇ. କ ରୁୀ ରାଓ ସା ୱାଇ. ରାେଜଶ ରାଓ JTV2573848
ୀ /78208 60 189 1123ଜାନକୀ ଦେଳଇ ସା ବଂଶଧିର ଦେଳଇ JTV1648732
ୀ /78209 30 189 1124ଅନିତା ଦେଳଇ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦେଳଇ YVY0532960
ୀ /78210 27 189 1125ସାତୀ ସାହୁ ପି ବିମାଧର ସାହୁ YVY0926394

ପ ୁ /88211 30 189 1126େଲାକନାଥ େଦହୁରୀ ପି େଗାେଲଖ େଦହୁରୀ YVY0532796
ୀ /98212 28 189 1127ଆଶାସନା ପ ା ପି ହୃଷୀେକଶ ପ ା YVY0532895
ୀ /108213 31 189 1128ସାଗରୀକା ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ନାୟକ YVY0532929
ପ ୁ /118214 64 189 1129ଶରତ ଚ  େସଠୀ ପି ଶ ର େସଠୀ YVY0532945
ୀ /118215 51 189 1130ଲକ୍ଷୀପିୟା େସଠୀ ସା ଶରତ ଚ  େସଠୀ YVY0532937

ପ ୁ /128216 29 189 1131ବିଶଜିତ ସାମଲ ପି େବୖେଲାଚନ ସାମଲ YVY0532952
ୀ /138217 33 189 1132ତୃ ୀମାୟୀ େଲ ା ସା ପକାଶ ର ନ େଲ ା YVY1176874

ପ ୁ /138218 30 189 1133ଜିେତ  ପଧାନ ମା ସକୁା ି ପଧାନ YVY0533059
ୀ /148219 60 189 1134େଜଯ୍ା ନ୍ ନାୟକ ସା ଫକୀର େମାହନ ନାୟକ YVY0533430

ପ ୁ /148220 35 189 1135ସତଯ୍ଜିତ ସାଇଁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାଇଁ YVY0533331
ୀ /158221 41 189 1136ଗାୟତୀ ଶତପଥୀ ସା ଜ୍ଞାେନ  େଶଖର ଶତପଥୀ YVY0533539
ୀ /158222 40 189 1137ସନିୁତା ଶତପଥୀ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଶତପଥୀ YVY0533521
ୀ /168223 32 189 1138ସଶୁଲିା ମହା ି ସା ସବୁାଶଷି ମହା ି YVY0533547
ପ ୁ /178224 51 189 1139ପଦ ଚରଣ ନାୟକ ପି ପାଣ ୁଚରଣ ନାୟକ YVY0533562
ପ ୁ /178225 42 189 1140ଦୀପକ ନାୟକ ପି ଦୀନବ ୁ ନାୟକ YVY0533554
ପ ୁ /188226 60 189 1141ରାମାନୁଜ ଯାଦବ ପି ମିନୁ ଯାଦବ YVY0533695
ପ ୁ /188227 30 189 1142ଅଜୟ ଯାଦବ ପି ରାମନୁଜା ଯାଦବ YVY0533711
ୀ /198228 37 189 1143ଆକସିକା େବେହରା ସା ସମିତ ଦାସ YVY0532838
ୀ /198229 41 189 1144ଜୟଶୀ କମୁାର ସା େପମ କମୁାର JTV2573814
ପ ୁ /208230 30 189 1145ମେୁକଶ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି କ୍ଷିତୀସ ଚ  ଖଟୁଆ YVY0727966
ପ ୁ /208231 68 189 1146ରାମଚ  ପ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ନାୟକ OR/06/043/094664
ୀ /218232 30 189 1147ଇତିଶୀ ମିଶ ପି ବାସେୁଦବ ମିଶ YVY0678268
ୀ /228233 30 189 1148ସତିୃେରଖା େହାତା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େହାତା YVY0677880
ପ ୁ /238234 27 189 1149ପପୁନୁା ବାରିକ ପି ବାବୁଲି ବାରିକ YVY0677955
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ପ ୁ /248235 51 189 1150େସାମନାଥ ଖାୱାସ ପି ବିଶନାଥ ଖାୱାସ YVY0678011
ୀ /248236 42 189 1151ପଜ୍ଞା ମହାପାତ ସା େସାମନାଥ ଖାୱାସ YVY0678003

ପ ୁ /258237 48 189 1152ବିଶ ର ନ ଦାଶ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାଶ YVY0677989
ୀ /268238 44 189 1153ବି ୁପିୟା ଦାଶ ସା ବିଶ ର ନ ଦାଶ YVY0677997

ପ ୁ /308239 25 189 1154ଶଭୁାଶଷି ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ YVY0926725
ପ ୁ /358240 25 189 1155ରାେକଶ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି କି୍ଷତିସ୍ ଚ  ଖଟୁଆ YVY0926485
ପ ୁ /378241 27 189 1156ଅନିଲି େଦହୁରୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  େଦହୁରୀ YVY0926865
ୀ /488242 28 189 1157ସୀତା ରାଣୀ ମିଶ ପି ପତାପ କମୁାର ମିଶ YVY0978106

ପ ୁ /518243 26 189 1158ଗେଣଷ େଦହୁରୀ ପି ଶବି େଦହୁରୀ YVY0926840
ୀ /528244 24 189 1159ସପନ୍ା େଦହୁରୀ ସା େଲାକନାଥ େଦହୁରୀ YVY0992651

ପ ୁ /658245 25 189 1160ସମିତ କମୁାର େସଠୀ ପି ରବୀ  କମୁାର େସଠୀ YVY0978130
ୀ /668246 51 189 1161କ ରୁୀ ନାୟକ ସା ଶରତ ଚ  ନାୟକ YVY1223932
ୀ /668247 38 189 1162ଲତା ନାୟକ ସା ମରୁଲୀ ଧର ନାୟକ YVY0926600

ପ ୁ /668248 29 189 1163ପ ୂ ର୍ ଚ  ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ନାୟକ YVY0978114
ୀ /1018249 36 189 1164ହିରନମୟୀ େଦବୀ ସା ଶା ନୁ କମୁାର ଶତପଥି YVY0938225

ପ ୁ /1018250 64 189 1165ପଦୀ  କମୁାର ଶତପଥି ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ଶତପଥି YVY0978155
ୀ /1018251 58 189 1166ମୀନାକ୍ଷୀ ଶତପଥି ସା ପଦୀ  କମୁାର ଶତପଥି YVY0978163

ପ ୁ /1018252 67 189 1167ପେମାଦ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଅ ତୂାନ  ଶତପଥି JTV1417112
ପ ୁ /1018253 44 189 1168ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ଶତପଥି ପି ପେମାଦ କମୁାର ଶତପଥି OR/06/043/096052
ୀ /1018254 37 189 1169ପଜ୍ଞା ପରମିତା ଶତପଥି ସା ଶେୁଭ ୁ ଶତପଥି YVY0938217
ୀ /1068255 60 189 1170କନକଲତା ସାହୁ ସା ନେର  କମୁାର ସାହୁ YVY0155242
ୀ /1528256 21 189 1171ବ ିତା ନାୟକ - ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ YVY1223916

ପ ୁ /1698257 25 189 1172େଦବୀପସାଦ େହାତା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େହାତା YVY0926469
ୀ /1708258 67 189 1173ଉବର୍ ସୀ ସାଇଁ ସା ଭମର ବର ସାଇଁ YVY0926527

ପ ୁ /1708259 63 189 1174ରବି ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ଭମର ବର ସାଇଁ YVY0926451
ପ ୁ /1708260 54 189 1175ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଭମର ବର ସାଇଁ YVY0926444
ପ ୁ /1968261 67 189 1176ପହାଦ ପରିଡା ପି ବାନାମର ପରିଡା YVY0926428
ୀ /1968262 37 189 1177େସାନାଲି ପରିଡା ପି ପହଲାଦ ପରିଡା YVY0926410

ପ ୁ /OMP CARE8263 22 189 1178ସମୁଂତ କମୁାର ସିଂହ ସିଂହ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ସିଂହ ସିଂହ YVY1281732
ୀ /038264 30 189 1179ଅନର୍ ପଣୁର୍ା ବସଂତାରାଯ ସା ସଭୁାଶୀଷ ବସନେଟ YVY1097732

ପ ୁ /38265 35 189 1180ଶଭୂାଶଷି ବସ ରାୟ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବସ ରାୟ YVY0532788
ୀ /48266 35 189 1181େଜ. ଭାନୁପିୟା ସା େଜ . ସେୁରଶ କମୁାର JTV1648724
ୀ /OSAP 6TH8267 25 189 1182ସନୁ ା ବାରିକ ପି ଡମରୁଧର ବାରିକ YVY1198597
ୀ /368268 33 189 1183ସସିତା ମହାରଣା ସା ରାେକଶ କମୁାର ମହାରଣା YVY1313121
ୀ /368269 53 189 1184ଶକୁ ଳା ମହାରଣା ସା ରତିର ନ ମହାରଣା YVY1313139

ପ ୁ /368270 64 189 1185ରତିର ନ ମହାରଣା ପି କଳୁମଣି ମହାରଣା YVY1313147
ୀ /PLOT NO 78271 23 189 1186ପିୟ ା କମୁାରୀ ଗୁ ା ସା ସନୁୀଲ୍ କମୁାର ଗୁ ା YVY1321017

ପ ୁ /368272 34 189 1187ରାେକଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରତିର ନ ମହାରଣା YVY1323435
ପ ୁ /118273 27 189 1188ସତିୃ ରଂଜନ େବେହରା ପି ଧରଣୀଧର େବେହରା YVY0673095
ପ ୁ /1618274 20 189 1189ଅନିତା େଦହୁରୀ ପି େରାହିତ େଦହୁରୀ YVY1327360
ପ ୁ /2158275 49 189 1190ମନଥ ପ ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପ ନାୟକ YVY1327394
ୀ /2158276 41 189 1191େମାନାଲିସା ମହା ି ସା ମନଥ ପ ନାୟକ YVY1327501

ପ ୁ /238277 36 189 1192ସବୁାଷ ସାଇଁ ମା କସୁମୁ ସାଇଁ YVY1327519
ପ ୁ /1558278 44 189 1193ଶରତ ଚ  େଗାଛି - ଶଶିରି କମୁାର େଗାଛି YVY1327527
ୀ /68279 23 189 1194ସନୁୀତା ସାଇଁ ସା ପଦି  କମୁାର ସାଇଁ YVY1327535

ପ ୁ /1448280 18 189 1195ରତି ର ନ ଶତପଥୀ ପି େଜଯ୍ାତିକା  ଶତପଥୀ YVY1334622
ପ ୁ /1438281 18 189 1196ଟ ବସ  େସଠୀ ପି ଟି ପକାଶ YVY1334630
ୀ /1788282 22 189 1197ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି େଦୖତାରୀ େବେହରା YVY1356310
ୀ /518283 26 189 1198ମମତା େବେହରା ସା ଗେଣଶ େଦହୁରୀ YVY1356336
ୀ /1348284 35 189 1199ଲିତା ପଧାନ ସା ଅଜିତ କମୁାର ପଧାନ YVY1356344
ୀ /1368285 18 189 1200ପଜୁା େଦହୁରୀ ପି ସେୁର  େଦହୁରୀ YVY1356419
ପ ୁ /748286 18 189 1201ଅଭିେଷକ ମହା ି ପି ନିହାର ରଂଜନ ମହା ି YVY1356427
ୀ /1298287 30 189 1202ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୂ ସା ପି ସତୀଶ କମୁାର ରାଓ YVY1356435
ପ ୁ /1358288 18 189 1203େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ଶ କଷର୍ଣ ସାହୁ YVY1356450
ୀ /1738289 18 189 1204ସମାପିକା ପାଢ଼ୀ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ପାଢ଼ୀ YVY1356476
ୀ /1788290 19 189 1205ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି େଦୖତଯ୍ାରୀ େବେହରା YVY1356484
ୀ /1618291 19 189 1206ଲିପସାପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ରାଉତ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ରାଉତ YVY1356500
ପ ୁ /788292 28 189 1207େବୖେଲାଚନ ସାମଲ ପି ବାବାଜୀ ସାମଲ YVY1356567
ପ ୁ /1138293 19 189 1208 ଆନାୟତ ପି ଏସେକ ସିଦିକ YVY1356575
ୀ /1718294 18 189 1209ସ ର୍ଲତା େଜନା ପି ସନାତନ େଜନା YVY1356583
ପ ୁ /1138295 28 189 1210େସକ ସିଧିକ ପି େସକ େସାବନ YVY1356609
ପ ୁ /18296 79 99 25ଉମାକା  ନ ପି େଭାଳାନାଥ ନ YVY0428953
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ୀ /18297 68 99 26ଅନୁସୟୁା ନ ସା ଉମାକା  ନ OR/06/043/096089
ପ ୁ /18298 52 99 27ଗିରିଜା ଭୁଷଣ ନ ପି ଉମାକା  ନ YVY0428961
ପ ୁ /18299 49 99 28ପିୟ ର ନ ନ ପି ଉମାକା  ନ OR/06/043/096091
ପ ୁ /18300 49 99 29ରଶିର ନ ନ ପି ଉମାକା  ନ JTV1555812
ୀ /18301 46 99 30ନିଳିମା ନ ସା ଗିରୀଜା ଭୁଷଣ ନ YVY0428979
ୀ /18302 45 99 31ସନିୁତା ନ ସା ରଶୀର ନ ନ YVY0429084
ୀ /18303 41 99 32େଦବହୂତ ନ ସା ପିୟ ର ନ ନ YVY0429092

ପ ୁ /18304 30 99 33ବିଭୁପସାଦ ନ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ନ YVY0392993
ପ ୁ /18305 53 99 34ନୟନ ର ନ ପାଢି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ପାଢି YVY0233171
ୀ /18306 27 99 35ପାୟଲ େସନାପତି ସା ଚ ନ ଚନୟାନ  ଦାସ YVY0720367

ପ ୁ /28307 71 99 36େସକ ନାଜିଦ ଅହ ଦ ପି େସକ ଅପ ର୍ JTV1706399
ୀ /28308 41 99 37େଶୖରୁନ୍ ଅହ ଦ ସା େଶଖ୍ ଜାକିରୁ ିନ୍ ଅହ ଦ JTV2526382

ପ ୁ /28309 43 99 38େସକ ଜାକିରୁ ିନ ଅହ ଦ ପି େସଖ ନଜିଦ ଅହ ଦ JTV1585900
ୀ /28310 39 99 39ନଶରୀନ୍ ଗଲୁ୍ ଗଲୁସନାରା େବଗ ସା ଶାହାଜାହାନ୍ େଶଖ୍ JTV2526556
ୀ /28311 67 99 40େସାହନାରା େବଗମ ସା ନାଜିଦ ଅହ ଦ JTV1585892
ୀ /28312 61 99 41ତଫାତାରା େବଗମ ସା ମହ ଦ ଇନୁସ୍ ଖଁା JTV1411776
ୀ /28313 34 99 42ଟି େକତକି ସା ଟି ମେହଶର ରାଓ JTV2526333
ୀ /28314 43 99 43େକୖଶାରୁନ ଖଁା ସା ମହ ଦ ଆୟୁବ ଖଁା YVY0429035
ୀ /28315 37 99 44ଟି ଲଲିତା ସା ଟି କୃ ାେମାହନ ରାଓ JTV2527570
ୀ /28316 40 99 45ଟି. େମାହିନୀ ସା ଟି. ନାରାୟଣ ରାଓ JTV1642271
ୀ /28317 84 99 46ଟି. କା ାମା ରାଓ ସା ଟି. କାରାୟା ରାଓ YVY0810408
ୀ /28318 62 99 47ଟିର୍ ସଯୂଯ୍ମଣି ରାଓ ପି ଟି.କାରାୟା ରାଓ YVY0088856

ପ ୁ /28319 60 99 48ଟି କୃ ା େମାହନ ରାଓ ପି ଟି କାଭୟା ରାଓ JTV2526457
ପ ୁ /28320 50 99 49ଟି. ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଟି. କାରାୟା ରାଓ JTV1627785
ପ ୁ /28321 50 99 50ଟି.ମେହଶର ରାଓ ପି ଟି. କାରାୟା ରାଓ YVY0732834
ପ ୁ /28322 33 99 51ଟି କିରଣ କମୁାର ରାଓ ପି ଟି କି ା େମାହନ ରାଓ JTV2526473
ପ ୁ /28323 33 99 52ଟି ଅରୁଣ କମୁାର ରାଓ ପି ଟି କି ା େମାହନ ରାଓ JTV2526622
ପ ୁ /28324 46 99 53ସାହାଜାହାନ୍ େଶଖ୍ ପି ମିଆଁଜାନ୍ େଶଖ୍ JTV2526424
ୀ /038325 38 99 54ପାବର୍ ତୀ ସାହୂ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ସାହୂ YVY1138452

ପ ୁ /038326 40 99 55ଶମୀକା  ଶମର୍ା ପି ଭୂବେନଶର ଶମର୍ା YVY0782078
ୀ /38327 70 99 56ମାଧରୁୀ େଦବୀ ସା ଭୁବେନଶର ଶମର୍ା OR/06/043/096115
ୀ /38328 55 99 57ଉବିଶୀ େଦବୀ ସା ବଚନ ଶମର୍ା JTV2733129
ୀ /38329 31 99 58ଶଶୀତା ଗଡନାୟକ ପି ବିଚୁ ଶମର୍ା YVY0720359

ପ ୁ /38330 80 99 59ଭୁବେନଶର ଶମର୍ା ପି େଶାଖି ଶମର୍ା OR/06/043/096114
ପ ୁ /38331 45 99 60ବିଚୁ ଶମର୍ା ପି ଶା ି ଶମର୍ା OR/06/043/096116
ପ ୁ /38332 43 99 61ଶଶୀକା  ଶମର୍ା ପି ଭୁବେନଶର ଶମର୍ା JTV1411792
ୀ /38333 42 99 62ମ  ୁଶମର୍ା ସା ବିଚୁ ଶମର୍ା OR/06/043/096113
ୀ /38334 35 99 63େମାନୀ େଦବୀ ଶମର୍ା ସା ଶଶୀକା  ଶମର୍ା JTV2676591
ୀ /38335 33 99 64ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଶମର୍ା ପି ଭୂବେନଶର ଶମର୍ା YVY0720342
ୀ /HOUSE NO.8336 23 99 65ପୀତିରାଣୀ ସାହୂ ପି ପତାପ ଚଂଦ ସାହୂ YVY1193267
ୀ /048337 56 99 66ମ  ୁେଦବୀ ସା ଅେଶାକ ସିଂ YVY0965731
ୀ /048338 36 99 67ଟୁନି ରାୟ ସା ପି  ୁରାୟ YVY0965723
ୀ /48339 60 99 68ମନରାଉତ େଦବୀ ସା ଶ  ୁସିଂହ OR/06/043/044513

ପ ୁ /48340 39 99 69ଧନ ୟ ବାରିକ ପି ନିର ନ ବାରିକ JTV2526580
ପ ୁ /48341 41 99 70ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ବିଚିତା େବେହରା JTV2526481
ୀ /48342 36 99 71ଲକ୍ଷୀପିୟା ଭୂୟଁା ପି ବାବୁଲି ଭୂୟଁା JTV2526507

ପ ୁ /48343 60 99 72ଜିେତ  େଚୗଧରୁୀ ପି ବାସଳୁା େଚୗଧରୁୀ YVY0732776
ପ ୁ /48344 45 99 73ନଥନୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମଜୀ େଚୗଧରୁୀ JTV1411966
ୀ /48345 58 99 74ମ  ୁେଦବୀ ସା ଦିେନଶ ତିୱାରୀ YVY0732677
ୀ /48346 29 99 75ନମିତା େଦବୀ ସା ପି  ୁସିଂ YVY1289958
ୀ /48347 21 99 76କମୁାରୀ ଦୀପାଳୀ ପି ମଧସୁଦୂନ ତିବାରୀ YVY1288810
ୀ /48348 46 99 77ଗଡିୁ େଦଵୀ ସା ରାଧାେମାହନ ଦୁେବ YVY1288307
ପ ୁ /48349 62 99 78ଉମା ପସାଦ େଗୗଡ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଗୗଡ JTV2526499
ପ ୁ /48350 62 99 79େରଶମ୍ ଗିରି ପି େଶତ ଗିରି JTV2526630
ୀ /48351 35 99 80ସୀତାରାମ ଗିରି ପି େରଶମ୍ ଗିରି JTV2526689
ପ ୁ /48352 33 99 81ସରୁଜ ଗିରି ପି େରଶମ ଗିରି JTV2526846
ପ ୁ /48353 29 99 82ଶ ର ଗିରି ପି େରଶମ ଗିରି YVY0393009
ପ ୁ /48354 44 99 83ଧେମର୍  ଯାଦବ ପି ହିରାଲାଲ ଯାଦବ JTV2526416
ୀ /48355 57 99 84ଶା ା କମୁାରୀ ସା େରଶମ ଗିରି JTV2526408
ୀ /48356 41 99 85ରମଣୀ ମହାରଣା ସା କୃ  ମହାରଣା JTV2526564
ପ ୁ /48357 42 99 86ପହଲାଦ ମିଶ ମା େଗୗର ମିଶ JTV2526325
ୀ /48358 66 99 87ଚ ାବତୀ େଦବୀ ରାଏ ସା କି ାଚ ା ରାଏ JTV2526390
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ପ ୁ /48359 47 99 88ଅନିରୁ  ରାୟ ପି କୃ ଚ  ରାୟ JTV1412816
ପ ୁ /48360 45 99 89ସଂ ୟ ରାୟ ପି କୃ ଚ  ରାୟ OR/06/043/095051
ୀ /48361 44 99 90ସନୁୀତା ରାୟ ସା ଅନିରୁ  ରାୟ JTV1412899

ପ ୁ /48362 42 99 91ମତୁୃ ୟ ରାୟ ପି କୃ ଚ  ରାୟ JTV1411958
ପ ୁ /48363 41 99 92ପି  ୁରାୟ ପି ଶଯ୍ାମେଦବ ରାୟ JTV1411941
ପ ୁ /48364 37 99 93ରଣଜିତ ରାଏ ପି ରାମଦାଶ ଜି ରାଏ YVY0088930
ୀ /48365 37 99 94ମୀତା ରାଏ ସା ସ ୟ କମୁାର ରାଏ JTV2526754
ୀ /48366 21 99 95ଶ ା ରାୟ ପି ଅନିରୁ  ରାୟ YVY1289990

ପ ୁ /48367 62 99 96ଅରୁଣ ସାହା ପି ହରିହର ସାହା YVY0088948
ପ ୁ /48368 32 99 97ଆେମାଦ ସାହି ପି ଶ ନୁାଥ ସାହି YVY0810424
ୀ /48369 48 99 98ରିତା ସାହୁ ସା ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ YVY0279752

ପ ୁ /48370 33 99 99ଜିେତ  ସାହୁ ପି ଭା ର ସାହୁ JTV2526432
ପ ୁ /48371 33 99 100ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ସାହୁ JTV2526465
ପ ୁ /48372 52 99 101ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର  ସାହୁ JTV1417294
ପ ୁ /48373 53 99 102ଚ କା  ଷଢ ୀ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ଷଢ ୀ YVY0898049
ପ ୁ /48374 60 99 103ଶ  ୁନାଥ ସିଂ ପି ରାମ ହସିସ୍ ସିଂ JTV1623685
ପ ୁ /48375 51 99 104ଅେଶାକ ସିଂ ପି ଭିମ୍ ସିଂ YVY0279711
ପ ୁ /48376 45 99 105ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସିଂ ପି ରାମ ପସନନ୍  ସିଂ JTV2526523
ପ ୁ /48377 33 99 106ପି  ୁସିଂ ପି ଶମନୁାଥ ସିଂ JTV2527547
ୀ /48378 22 99 107ବିବି କମୁାରୀ ସିଂ ପି ଅେଶାକ ସିଂ YVY1288646

ପ ୁ /48379 21 99 108ଅଭିେଷକ କମୁାର ସିଂ ପି ଅେଶାକ ସିଂ YVY1288869
ପ ୁ /48380 73 99 109ଦିେନଶ ତିୱାରୀ ପି ବିେଦଶରୀ ତିୱାରୀ YVY0732859
ୀ /58381 34 99 110ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ କର ପି ସେ ାଷ କମୁାର କର YVY0681635

ପ ୁ /68382 66 99 111ବିଧଭୁୁଷଣ ସାହୁ ପି ଶଶୀ ଭୁଷଣ ସାହୁ JTV1411800
ପ ୁ /078383 38 99 112ବିଶମର େବେହରା ପି ଶତୁଘନ୍ େବେହରା YVY1020528
ୀ /078384 25 99 114େସାନମ କମୁାରୀ ସା ଗ ୁ ା ପଵନ କମୁାର YVY1245927

ପ ୁ /78385 70 99 115େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା JTV1585678
ୀ /78386 67 99 116ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା JTV1585637

ପ ୁ /78387 60 99 117ରବି  ନାଥ େବେହରା ପି ଶତୁଘନ୍ େବେହରା YVY0681601
ୀ /78388 51 99 118ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ରବି  ନାଥ େବେହରା YVY0681619

ପ ୁ /78389 44 99 119ବାଲୁେକଶର େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା OR/06/043/340961
ପ ୁ /78390 40 99 120ବିଶଜିତ୍ େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା JTV1585660
ପ ୁ /78391 38 99 121ରଂଜନ କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା JTV1413319
ୀ /78392 31 99 122ଭାଗଯ୍ଶୀ େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା YVY0279786

ପ ୁ /78393 28 99 123ରାେଜ  କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା YVY0681593
ୀ /78394 25 99 124େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି ରବୀ ନାଥ େବେହରା YVY1069699
ୀ /78395 25 99 125ରିଚାରାନୀ େବେହରା ପି ରବୀ ନାଥ େବେହରା YVY1069707
ୀ /78396 42 99 126ଶାଶତୀ ଦାସ ସା ବାଲୁେକଶର େବେହରା YVY0681585
ୀ /78397 40 99 127ଗୀତା ଳୀ ଗିରି ସା ବିଶଜିତ େବେହରା YVY0843268
ୀ /78398 48 99 128ଗରୁୁବାରୀ େଗା ି ପି ହରିହର େଗା ି JTV2526655

ପ ୁ /128399 56 99 183ବଜ କିେଶାର ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ JTV2526713
ୀ /128400 51 99 184ବିଶାରାଣୀ ପଧାନ ସା ବଜ କିେଶାର ପଧାନ JTV2526796
ୀ /128401 30 99 185ବବିତା ପଧାନ ପି ବଜକିେଶାର ପଧାନ YVY0279802

ପ ୁ /128402 30 99 186େଦୖତାରୀ ପଧାନ ପି ବଜକିେଶାର ପଧାନ YVY0279810
ପ ୁ /128403 58 99 187ଧରଣୀ ଧର ସାଇଁ ପି ରୂେପ  ସାଇଁ JTV1585801
ପ ୁ /128404 55 99 188ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ ପି ଗ ାଧର ସାଇଁ JTV1585538
ୀ /128405 53 99 189କା ନବାଳା ସାଇଁ ସା ଧରଣି ଧର ସାଇଁ JTV1585819
ୀ /128406 52 99 190ମିନାକି୍ଷ ସାଇଁ ସା ଲକି୍ଷଧର ସାଇଁ JTV1585520

ପ ୁ /128407 33 99 191ଚ େଶଖର ସାଇଁ ପି ଧରଣୀଧର ସାଇଁ YVY0279794
ୀ /128408 31 99 192ବନାନୀ ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ YVY0279828
ୀ /128409 29 99 193ନିହାରୀକା ସାଇଁ ପି ଧରଣୀ ଧର ସାଇଁ YVY0681759
ୀ /128410 29 99 194ବନୀତା ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ YVY0681767
ପ ୁ /138411 94 99 195ମେହ  ପସାଦ େବେହରା ପି ସଦାନ  େବେହରା JTV1417161
ପ ୁ /148412 79 99 196ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା YVY0781948
ପ ୁ /148413 39 99 197ବିେନାଦ ବିଶାଳ ପି ପ ାନନ ବିଶାଳ JTV1412865
ପ ୁ /148414 78 99 198ଖେଗଶର ମହା ି ପି ଭାବଗାହୀ ମହା ି YVY0984286
ୀ /148415 68 99 199ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ଖେଗଶର ମହା ି OR/06/043/096131
ପ ୁ /148416 50 99 200ସଶୁା  ମହା ି ପି ଖେଗଶର ମହା ି OR/06/043/096132
ପ ୁ /148417 64 99 201ଶ ଷର୍ଣ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ JTV1714740
ୀ /148418 39 99 202ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ପି ଶ ଷର୍ଣ ସାହୁ JTV1714757
ୀ /158419 73 99 203ପମିଳା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0781930
ପ ୁ /158420 45 99 204ଆନ  ବିଶାଳ ପି ପ ାନନ ବିଶାଳ JTV1412832
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ୀ /158421 38 99 205ବିଜୁଳୀ ବିଶାଳ ସା ଆନ  ବିଶାଳ JTV1412840
ପ ୁ /158422 65 99 206ମନି  େମାହନ କର ପି ଜୀବନନ  କର JTV2676740
ୀ /158423 55 99 207ପତିମା କର ସା ମନି  େମାହନ କର YVY0732818

ପ ୁ /158424 33 99 208ପୀତମ କମୁାର କର ପି ମନି  େମାହନ କର YVY0720425
ପ ୁ /158425 28 99 209ପତୀକ କମୁାର କର ପି ମନୀ  େମାହନ କର YVY0681734
ପ ୁ /158426 53 99 210ଉେପ  ପାଲ ପି େଚୖତନଯ୍ ପାଲ JTV1561216
ୀ /158427 50 99 211ନମିତା ପାଲ ସା ଉେପ  ପାଲ JTV1561224

ପ ୁ /168428 49 99 212ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0781922
ପ ୁ /168429 76 99 213ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/043/096142
ୀ /168430 67 99 214ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା ପଫଲୂ ଚ  ଦାସ OR/06/043/096143

ପ ୁ /168431 48 99 215ପଣୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ OR/06/043/096144
ପ ୁ /168432 46 99 216ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ OR/06/043/096145
ପ ୁ /168433 57 99 217ରତନ୍ ାକର େଜନା ପି ବହାନ  େଜନା JTV1565464
ପ ୁ /168434 62 99 218ଶଶ ିଭୂଷଣ ମିଶ ପି େଲାକନାଥ ମିଶ JTV1644210
ୀ /168435 55 99 219େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ମିଶ ସା ଶଶୀଭୂଷଣ ମିଶ JTV1644202
ୀ /168436 29 99 220ଶଭୁ େଜଯ୍ାତି ମିଶ ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ ମିଶ YVY0681718

ପ ୁ /168437 26 99 221ଅମିତ କମୁାର ମିଶ ପି ଶଶଭୂିଷଣ ମିଶ YVY0782052
ପ ୁ /168438 65 99 222ଭାଗଚୁରଣ ପରିଡା ପି ଧେନଶର ପରିଡା JTV1564392
ୀ /168439 55 99 223ଟୁନି ପରିଡା ସା ଭାଗ ୁଚରଣ ପରିଡା JTV1563253
ୀ /178440 44 99 224କମୁ୍ କମୁ୍ ବଳ ସା ରବି  କମୁାର ବଳ JTV1417328
ୀ /178441 45 99 225ସ ୀତା େବେହରା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା YVY0781914
ୀ /178442 52 99 226ଗୀତା ଳୀ ମିଶ ସା ସି ାଥର୍  ପାଣିଗାହି JTV1413210

ପ ୁ /178443 76 99 227ପଭାକର ନାୟକ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ନାୟକ OR/06/043/096146
ୀ /178444 69 99 228ଅରୁଣା ନାୟକ ସା ପଭାକର ନାୟକ JTV1585421

ପ ୁ /178445 46 99 229ଅମେର  ନାୟକ ପି ପଭାକର ନାୟକ JTV1585918
ପ ୁ /178446 43 99 230ବିକାଶ ଚ  ନାୟକ ପି ପଭାକର ନାୟକ JTV1585710
ପ ୁ /178447 41 99 231ଭବାନୀ ଶ ର ନାୟକ ପି ପଭାକର ନାୟକ JTV1585413
ୀ /178448 60 99 232ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ JTV1561158

ପ ୁ /188449 47 99 233ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା YVY0781906
ପ ୁ /188450 55 99 234ସି ାଥର୍  ପାଣିଗାହି ପି ସନାତନ ପାଣିଗାହି JTV1413202
ୀ /198451 32 99 235ଦି ୀମୟୀ େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା YVY0781898

ପ ୁ /198452 62 99 236ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ JTV1413244
ୀ /198453 57 99 237େବୖଜୟ ି ସାହୁ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV1413251
ୀ /208454 51 99 238ଲିଲି େବେହରା ସା ବିପବ ବାହିନୀ େବେହରା YVY0781880
ୀ /208455 65 99 239ନିମର୍ଳା ସାଇଁ ସା ଦିବାକର ସାଇଁ JTV1413285

ପ ୁ /208456 37 99 240ଚକଧର ସାଇଁ ପି ଦିବାକର ସାଇଁ JTV2676559
ୀ /218457 58 99 241ମ  ୁେଦବୀ . ସା ମଧସୁଦୁନ ମ ଲ JTV1561125

ପ ୁ /218458 59 99 242ପସନନ୍ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି େଗାବ ର୍ ନ ଭୂୟଁା JTV1560127
ୀ /218459 58 99 243ସବିତା ରାଣୀ ଭୂୟଁା ସା ପସନନ୍ କମୁାର ଭୂୟଁା JTV1560119
ୀ /218460 43 99 244ମମତା ଦାସ ପି ପଦଚରଣ ଦାସ JTV1561109

ପ ୁ /218461 45 99 245ଚିତକା  ମହାରଣା ପି େଦାଳେଗାବି  ମହାରଣା JTV1414853
ପ ୁ /218462 67 99 246ମଧସୁଦୁନ ମ ଲ ପି ଜଗଦୀଶ ମ ଲ JTV1561117
ୀ /218463 70 99 247ବିଦୁଲତା ମହାରଣା ସା େଦାଳେଗାବି  ମହାରଣା OR/06/043/096156

ପ ୁ /218464 47 99 248େଦବକା  ମହାରଣା ପି େଦାଳେଗାବି  ମହାରଣା OR/06/043/096157
ୀ /218465 42 99 249ପତିଭା ନାୟକ ସା ଚିତକା  ମହାରଣା YVY0552950
ୀ /228466 42 99 250କା ନ େହ ମ ସା ସିଂରାୟ େହ ମ JTV1585363
ୀ /228467 44 99 251ଗରୁୁବାରୀ ମାରା ି ସା ସନୁାରାମ ମାରା ି JTV1585371

ପ ୁ /228468 74 99 252ଲଖାଇ େସାେରନ ପି େମାହନ େସାେରନ JTV1585397
ୀ /228469 49 99 253ଲକି୍ଷ େସାେରନ ସା ଲଖାଇ େସାେରନ JTV1585389
ପ ୁ /228470 74 99 254ରାଧଚୁରଣ ସାଇଁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାଇଁ JTV1585355
ପ ୁ /228471 28 99 255ଶୀକା  ସାଇଁ ପି ବାବାଜୀ ସାଇଁ YVY1106681
ୀ /238472 34 99 256ଇତିଶୀ ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ JTV2526606
ପ ୁ /C-238473 38 99 257ପସାଂତ କମୁାର ଦାସ - ସ କୁ୍ତା ଦାସ YVY1225390
ପ ୁ /248474 64 99 258ପ ୁ ର୍ ଚ  ନାୟକ ପି କମୁର ନାୟକ OR/06/043/096250
ୀ /248475 53 99 259ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/096936
ପ ୁ /248476 36 99 260ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ JTV2676674
ୀ /248477 30 99 261ସଜୁାତା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ YVY1106673
ପ ୁ /258478 74 99 262ଅଚଯ୍ତୁା ନ  େବେହରା ପି ରାଧାନାଥ େବେହରା JTV1414861
ୀ /258479 65 99 263ପମିଳା େବେହରା ସା ଅଚଯ୍ତୁା ନ  େବେହରା JTV1417203
ପ ୁ /258480 47 99 264ପଭାତ ରଂଜନ େବେହରା ପି ଅଚଯ୍ତୁା ନ  େବେହରା JTV1417187
ୀ /258481 43 99 265ନଳିନୀ ପଭା େବେହରା ପି ଅଚଯ୍ତୁା ନ  େବେହରା JTV1417211
ୀ /258482 42 99 266ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା ପଭାତ ରଂଜନ େବେହରା YVY0280099
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ପ ୁ /258483 36 99 267େଜଯ୍ାତି ର ନ େବେହରା ପି ଅଚଯ୍ତୁ ନ  େବେହରା JTV2733145
ପ ୁ /258484 57 99 268ବି ୁକା  ମିଶ ପି େକଉଳା ପଶାଦ ମିଶ JTV1585405
ୀ /258485 51 99 269ନମର୍ଦା ନାୟକ ସା େଗୗେର  ନାୟକ YVY0279844

ପ ୁ /258486 50 99 270ସଶୁା  କମୁାର ପ ୃ ି ପି ବଜବଂ ୁ ପ ୃ ି JTV1414887
ୀ /308487 57 99 327ରିତା ଳୀ ମହାପାତ ସା ଶରତ ଚ  ମହାପାତ JTV1623016
ୀ /308488 30 99 328ସାଗରୀକା ମହାପାତ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହାପାତ YVY0720433
ୀ /308489 29 99 329ଭାଗଯ୍ଶୀ ମହାପାତ ମା ରୀତା ଳୀ ମହାପାତ YVY0279877

ପ ୁ /308490 57 99 330ସକୁା  କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମଦୁୁଲି OR/06/043/096520
ୀ /308491 56 99 331ସଷୁମା ନ ପି ସଧୁାକର ନ JTV1585322

ପ ୁ /308492 47 99 332ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ନାରୁ ନାୟକ JTV2676526
ପ ୁ /308493 39 99 333େସାମନାଥ ପରିଡା ପି ରାଜବାହାଦୁର ପରିଡା YVY0280107
ୀ /308494 34 99 334ଶଶୁଳିା ପରିଡା ପି ରାଜ ବାହାଦୁର ପରିଡା YVY0089102
ୀ /308495 27 99 335ଲିପିନା ପରିଡା ସା େସାମନାଥ ପରିଡା YVY0965681

ପ ୁ /308496 52 99 336ରବି  ନାଥ ସାଇଁ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ସାଇଁ JTV1621234
ୀ /308497 48 99 337ଅଗ ି ମ ରୀ ସାଇଁ ସା ରବି ନାଥ ସାଇଁ YVY0279885

ପ ୁ /308498 20 99 338ବେଜଶ ସାଇଁ ପି ରବୀ  ନାଥ ସାଇଁ YVY1237361
ପ ୁ /318499 39 99 339ମହ ଦ ଅରସାଦ ଅଲି ପି ଅଲି ଅହ ଦ JTV2527356
ପ ୁ /318500 61 99 340ସତଯ୍ନାରାୟଣ େବେହରା ପି କୃ ମ ୁ ିର୍ େବେହରା JTV2527208
ୀ /318501 25 99 341ପାୟଲ େଚୗଧରୁୀ ପି େଚୗଧରୁୀ ଜ୍ଞାନର ନ ଦାସ YVY0991612

ପ ୁ /318502 47 99 342ବସ  ଡାକଆୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଡାକଆୁ JTV2527505
ୀ /318503 37 99 343ସାବିତି ଡାକଆୁ ସା ବସ  ଡାକଆୁ JTV2527216
ୀ /498504 28 99 544େରାଜିନା େଲ ା ପି ରବି  େଲ ା YVY0429134

ପ ୁ /498505 67 99 545ଝାଟୁ ମହାରଣା ପି ସନାତନ ମହାରଣା JTV1413186
ୀ /498506 60 99 546ଫଲୁ ମହାରଣା ସା ଝାଟୁ ମହାରଣା JTV1411859

ପ ୁ /498507 40 99 547ପଶା  ମହାରଣା ପି ଝାଟୁ ମହାରଣା JTV1412808
ପ ୁ /498508 56 99 548ସବୁାସ ମହା ି ପି ହରି ମହା ି JTV1417237
ୀ /498509 49 99 549ପତିମା ମହା ି ସା ସବୁାସ ମହା ି JTV1417229
ୀ /498510 43 99 550ଦୀପିକା ମହା ି ସା ପତାପ ମହା ି JTV1417245
ୀ /498511 28 99 551ତୃ ିରାଣୀ ମହା ି ପି ସବୁାସ ମହା ି YVY0898155
ୀ /498512 26 99 552ଲିଜା ମହା ି ପି ସବୁାସ ମହା ି YVY0897678

ପ ୁ /498513 25 99 553ବିଶଜିତ ମହା ି ପି ସବୁାସ ମହା ି YVY0898171
ୀ /498514 42 99 554ସରୁପାରାଣୀ ମହାରଣା ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାରଣା YVY0279919

ପ ୁ /498515 52 99 555ପରୁୁେଷା ମ ନାୟକ ପି କି ର୍ନ ନାୟକ JTV2526697
ୀ /498516 47 99 556ମମତା ନାୟକ ସା ପରୁୁେଷା ମ ନାୟକ JTV2527471
ୀ /498517 55 99 557ବାସ ି ସାହୁ ସା ଭାବଗାହି ସାହୁ OR/06/043/044431

ପ ୁ /498518 55 99 558ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାମ ରାୟ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାମ ରାୟ JTV1411834
ୀ /498519 45 99 559ଶା ିଲତା ସାମ ରାୟ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ସାମ ରାୟ JTV1411842

ପ ୁ /508520 55 99 560ମେନାର ନ ମହାପାତ ପି ବିଶନାଥ ମହାପାତ JTV1560747
ପ ୁ /508521 49 99 561ନ  କିେଶାର ମହାପାତ ପି ବିଶନାଥ ମହାପାତ JTV1558204
ୀ /508522 48 99 562ଅଳକା ମହାପାତ ସା ମେନାର ନ ମହାପାତ JTV1560242

ପ ୁ /508523 60 99 563ଆକାଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଭାବଗାହୀ ସାହୁ JTV2526648
ୀ /508524 37 99 564ଆରତୀ ସାହୁ ସା ପକାଶ ଚ  ସାହୁ JTV2526663

ପ ୁ /518525 46 99 565ର ନ ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟ . ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ମଖୁାଜର୍ ୀ. JTV1633403
ୀ /518526 73 99 566ଭାରତୀ ବିଶାଳ ସା ବି ୁଚରଣ ବିଶାଳ JTV1585264

ପ ୁ /518527 48 99 567ପଦଯ୍ମୁନ୍ କିେଶାର ବିଶାଳ ପି ବି ୁଚରଣ ବିଶାଳ JTV1585280
ୀ /518528 46 99 568ମ ଶୁୀ ବିଶାଳ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କିେଶାର ବିଶାଳ JTV1585272
ୀ /518529 45 99 569ପଣତୀ ବିଶାଳ ମା ବି ୁଚରଣ ବିଶାଳ JTV1585298
ୀ /518530 38 99 570ନମର୍ଦା ଦାଶ ସା ରାେଜଶ ମେୁଖାପାଧଯ୍ାୟ YVY0781955

ପ ୁ /548531 41 99 647ପଶନନ୍  କମୁାର ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ YVY0810416
ୀ /548532 38 99 648କ ନା ନାୟକ ସା ପଶନନ୍ କମୁାର ନାୟକ YVY0810432
ପ ୁ /548533 57 99 649ଲକ୍ଷିଧର ପରିଡା ପି ରାଧ ୁପରିଡା JTV1585173
ପ ୁ /548534 53 99 650ସେୁବାଧ ପରିଡା ପି ବଂଶୀଧର ପରିଡା JTV2676542
ୀ /548535 49 99 651ସକୁା ୀ ପରିଡା ସା ସେୁବାଧ ପରିଡା JTV2526978
ପ ୁ /548536 38 99 652ଭମରବର ପରିଡା ପି ରାମଚ  ପରିଡା JTV1585199
ୀ /548537 47 99 653ନିତୁ ରାଏ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ରାଏ JTV2527109
ପ ୁ /548538 43 99 654ବିେନାଦ କମୁାର ରାଏ ପି ବେଜ  ରାଏ JTV2526945
ପ ୁ /548539 49 99 655ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ YVY0280016
ୀ /548540 48 99 656େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ YVY0429142
ପ ୁ /548541 38 99 657େଚୖତନଯ୍ ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ସାହୁ JTV2527034
ପ ୁ /548542 35 99 658ବଳରାମ ସାହୁ ପି ଜୟରାମ ସାହୁ JTV2526929
ପ ୁ /548543 29 99 659ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ YVY0552810
ପ ୁ /548544 48 99 660ନେର  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ ର ଚରଣ ସାହୁ JTV2673465
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ୀ /548545 43 99 661ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ନେର  ସାହୁ JTV2673473
ପ ୁ /548546 56 99 662ଚ  ମଣି ସାମଲ ପି ବଂଶୀଧର ସାମଲ JTV1585702
ପ ୁ /548547 51 99 663ଫିଲିପ୍ ସାମଲ ପି ହରି ସାମଲ JTV1585850
ୀ /548548 50 99 664ଶ ା ଳୀ ସାମଲ ସା ଚ ମଣି ସାମଲ JTV1585736
ୀ /548549 42 99 665ଦିବଯ୍ଶୀ ସାମଲ ସା ମାରେକଲ ସାମଲ JTV1585843
ୀ /548550 41 99 666କାଦମିନୀ ସାସମଲ ମା କନକଲତା ସାସମଲ JTV1706431

ପ ୁ /548551 38 99 667ପକାଶ ସାସମଲ ମା କନକଲତା ସାସମଲ JTV1706449
ପ ୁ /668552 29 99 751କିେ ାଫର ପଲ ପି ଜିନ ପଯ୍ାଟିକ ପଲ YVY0392845
ୀ /678553 50 99 752ସମୀମା େବଗମ୍ ସା ମହ ହ ୟୁସଫୁ୍ ଖଁା JTV1411784

ପ ୁ /678554 80 99 753ମହ ଦ ଇନୁସ୍ ଖଁା ପି ନିୟାମତ୍ ଖଁା JTV1585835
ପ ୁ /678555 55 99 754ଇସଫୁ୍ ଖଁା ପି ମହ ଦ ଇନୁସ୍ ଖଁା JTV1411701
ପ ୁ /678556 53 99 755ମହ ଦ ଅୟୁବ ଖଁା ପି ଇନୁସ୍ ଖଁା JTV1585868
ୀ /688557 46 99 756ଜଶପାଲ୍ କୱର ସା ବଳେଦବ ସିଂ JTV1411875
ୀ /688558 44 99 757ଜଶବିର କାୱର ସା ଶକୁେଦବ ସିଂ. JTV1411891
ୀ /698559 33 99 758ସବିତା କଆୁଁର ସା ରମାକା  କଆୁଁର YVY0897819
ୀ /698560 52 99 759ଭାରତୀ କଅୁଁର ପି ରଜନୀ କଅୁଁର JTV2676575

ପ ୁ /698561 52 99 760ଉମାଶ ର କଅୁଁର ପି ରଜନୀ କଅୁଁର JTV2676690
ୀ /698562 47 99 761ଆଶା କଅୁଁର ପି ରଜନୀ କଅୁଁର JTV2676708

ପ ୁ /698563 46 99 762ରମାକା  କଅୁଁର ପି ରଜନୀ କଅୁଁର JTV2676716
ୀ /698564 36 99 763ଦି ୀ କଅୁଁର ପି ରଜନୀ କଅୁଁର JTV2676682

ପ ୁ /698565 38 99 764ସେ ଷ କମୁାର ଓଝା ପି ପିତାମର ଓଝା JTV2676732
ପ ୁ /698566 35 99 765ଅଭିଜିତ୍ ସି ରାୟ ପି ରଣବୀର ସି ରାୟ YVY0089888
ପ ୁ /698567 40 99 766େଦବଜୀତ ସିଂହ ରାଯ ପି ରଣବୀର ସିଂହ ରାଯ JTV2733111
ପ ୁ /708568 59 99 767ପଶା  କମୁାର ବାରିକ ପି େଗାବି  ବାରିକ YVY0089904
ୀ /708569 46 99 768ଟୁକନୁୀ ବାରିକ ସା ପଶା  କମୁାର ବାରିକ YVY0089896

ପ ୁ /708570 26 99 769ପେରଶ କମୁାର ବାରିକ ପି ପଶା  କମୁାର ବାରିକ YVY0897793
ପ ୁ /728571 36 99 770ଟି. ରେମଶ ପି ଟି. ଚ  JTV2676500
ପ ୁ /728572 67 99 771ଅଧିକାରୀ େବଉରା ପି ଧେନଶର େବଉରା JTV2571883
ୀ /728573 55 99 772ସଂଯକୁ୍ତା େବଉରା ସା ଅଧିକାରୀ େବଉରା JTV2571909

ପ ୁ /728574 33 99 773ଅରବି  େବଉରା ପି ଅଧିରାକୀ େବଉରା YVY0089912
ପ ୁ /728575 32 99 774ଅଭିେଷକ କମୁାର ସାୱ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁରାମ ସାୱ YVY0280057
ପ ୁ /738576 35 99 775େସାମନାଥ ବାହାଦୁର ପି ରାଜ ବାହାଦୁର JTV2676534
ପ ୁ /748577 69 99 776ବିରବର ସାମ ରାୟ ପି ଚ ମଣି ସାମ ରାୟ YVY0732867
ୀ /748578 64 99 777ବିଦୁଲତା ସାମ ରାୟ ସା ବୀରବର ସାମ ରାୟ YVY0732552

ପ ୁ /748579 41 99 778ଜଗନନ୍ାଥ ପସାଦ ସାମ ରାୟ ପି ବୀରବର ସାମ ରାୟ YVY0732883
ପ ୁ /748580 37 99 779ସି ାଥର୍  ସାମ ରାୟ ପି ବୀରବର ସାମ ରାୟ YVY0732941
ପ ୁ /778581 71 99 780ପ ାନନ ସାହୁ ପି ଗରୁୁବାରି ସାହୁ YVY0089946
ୀ /778582 64 99 781କଲଯ୍ାଣୀ ସାହୁ ସା ପ ାନନ ସାହୁ YVY0089938

ପ ୁ /778583 41 99 782ସନାତନ ସାଇଁ ପି େମାଚିଆ ସାଇଁ JTV2527125
ୀ /788584 51 99 783ରାମାଭତି େଦବୀ ସା ସରୁୁଜିଲାଲ େଚୗଧରିୁ JTV2673275
ୀ /788585 51 99 784େକୖଳାସପତି େଦବୀ ସା ଶବିାଜି ସିଂ JTV2673283
ୀ /788586 42 99 785ଜାନକି େଦବୀ ସା ବିେର  ୟାଦବ JTV2673366

ପ ୁ /788587 25 99 786ଆଶଷି କମୁାର ପଧାନ - ରୁନା ପଧାନ YVY1069715
ପ ୁ /798588 56 99 787ଶବିାଜୀ ସିଂ ପି ରାମ ସ ୁ ର ସିଂ JTV2676492
ପ ୁ /798589 39 99 788ମେନାହର ସିଂ ପି ଶବିାଜି ସିଂ YVY0089979
ୀ /798590 34 99 789ସମୁନ ସିଂ ସା ମେନାହର ସିଂ YVY0089961
ୀ /798591 34 99 790ରିମା ସିଂ ପି ଶବିାଜୀ ସିଂ YVY0089987
ୀ /808592 46 99 791ମନୁା େଦବୀ ସା ଲକ୍ଷଣ ମହତୁ JTV2673374

ପ ୁ /808593 46 99 792ବୀେର  ଯାଦବ ପି ପରମାନ  ଯାଦବ JTV2733186
ପ ୁ /818594 51 99 793ଲକ୍ଷଣ ମହତୁ ପି ବିଳାସ ମହତୁ JTV2673382
ପ ୁ /828595 33 99 794ଶବି କିେଶାର ପି ଶମନୁାଥ ସାଓ YVY0424309
ୀ /838596 56 99 795ସରୁୁବିଲାର େଚୗଧରିୁ ପି ନବିନା େଚୗଧରିୁ YVY0089995
ପ ୁ /858597 46 99 796ରତନ୍ ାକର ସାଇଁ ପି ପ ାନନ ସାଇଁ JTV2673325
ପ ୁ /878598 57 99 797ସଜୁନ କମୁାର ଖ ଆୁଳ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ଖ ଆୁଳ YVY0090019
ୀ /878599 48 99 798ସଂଜବିନି ସଧୁା ଖ ଆୁଳ ସା ସଜୁନ କମୁାର ଖ ଆୁଳ YVY0090027
ୀ /878600 41 99 799େସୗମଯ୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ରାଉତ ସା ଅମେର  ନାୟକ YVY0090001
ପ ୁ /888601 92 99 800ବହରତନ୍  କରନାନୀ ପି ଅଶରାମ କ ର୍ନାଡୀ YVY0090035
ୀ /888602 85 99 801କା ା କରନାନୀ ସା ବହରତନ୍  କ ର୍ନାଡୀ YVY0090043
ପ ୁ /888603 62 99 802ରାଜୀବ କରନାନୀ ପି ବହରତନ୍  କ ର୍ନାଡୀ YVY0090050
ୀ /888604 57 99 803ସ ୀତା କରନାନୀ ସା ରାଜୀବ କ ର୍ନାଡୀ YVY0090068
ପ ୁ /888605 32 99 804ସଦୁଶର୍ନ କରନାନୀ ପି ରାଜିବ କ ର୍ନାଳୀ JTV2526374
ୀ /888606 31 99 805େମାନାଲିସା ନାୟକ ସା ଦି ୀମୟ ପାତ YVY0897777
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ପ ୁ /888607 44 99 806େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ପାତ ପି ପଦଚରଣ ପାତ YVY0090142
ପ ୁ /888608 40 99 807ଦି ିମୟ ପାତ ପି ପଦ ଚରଣ ପାତ YVY0429126
ୀ /888609 39 99 808ସବିତା ପାତ ସା େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ପାତ YVY0090159
ୀ /888610 77 99 809ପମିଳା ସାହୁ ସା େଗାପିନାଥ ସାହୁ YVY1245901
ୀ /888611 52 99 810ନମିତାରାଣୀ ସାହୁ ସା ତୁଷାର କା  ସାହୁ YVY0090118

ପ ୁ /888612 56 99 811ତୁଷାରକା  ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ YVY0090134
ପ ୁ /888613 52 99 812ଉମାକା  ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ YVY0090126
ୀ /888614 45 99 813େଦବସିତା ସାହୁ ସା ଉମାବ  ସାହୁ YVY0090100
ୀ /888615 25 99 814ସତିୃେରଖା ସାହୁ ପି ତୁଷାର କା  ସାହୁ YVY0965632

ପ ୁ /888616 27 99 815ସରୁଜ ଲାଲ େଶ ପି ପ ୂ ର୍ଲାଲ େଶ YVY0720417
ପ ୁ /888617 22 99 816ଚ  ଲାଲ େଶ ପି ପଣୂର୍ଲାଲ େଶ YVY1106715
ପ ୁ /888618 49 99 817ପ ୂ ର୍ଲାଲ େଶ ପି ଗେଣଶ େଶ YVY0090084
ୀ /888619 46 99 818ମୀନା େଶ ସା ପ ୂ ର୍ଲାଲ େଶ YVY0090092
ୀ /918620 26 99 819ସଶୁୀ ସଂଗୀତା ନାୟକ ପି ସବୁାଷ କମୁାର ନାୟକ YVY1075100

ପ ୁ /938621 30 99 820ଅନନ୍ୟ ଅଭିନବ ବିଶାଳ ପି ଅମିୟ ଭୂଷଣ ବିଶାଳ YVY0280065
ୀ /948622 41 99 821ଅନୂସୟା ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ YVY0280073
ୀ /958623 31 99 822ମିତାଲୀ ମନସିତା େଦଓ ସା ଅମେର  ସାଇଁ YVY0392878

ପ ୁ /958624 72 99 823ପଫଲୁ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାଇଁ YVY0392894
ୀ /958625 63 99 824େହମଲତା ସାଇଁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସଇଁ YVY0392860

ପ ୁ /958626 45 99 825ଅମେର  ସାଇଁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାଇଁ YVY0392852
ପ ୁ /958627 41 99 826ଅନୁପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାଇଁ YVY0392886
ପ ୁ /968628 33 99 827ମାନସ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପବାକର ସାଇଁ YVY0393017
ପ ୁ /978629 41 99 828ସ ୟ କମୁାର େଲ ା ପି ନବଘନ େଜନା YVY0552844
ୀ /978630 34 99 829ଶମିର୍ ା େଲ ା ସା ସ ୟ କମୁାର େଲ ା YVY0552851

ପ ୁ /978631 61 99 830ଭାଗୀରଥୀ ସିଂ ପି ଅନିରୁ  ସିଂ YVY0392944
ୀ /978632 57 99 831ଗମୁତୀ ସିଂ ସା ଭାଗିରଥୀ ସିଂ YVY0392951

ପ ୁ /988633 31 99 832ଅମୀର ଅଲି ପି ଜାହା ୀର ଅଲି YVY0720300
ପ ୁ /988634 34 99 833େସକ ଅପସର ପି େସକ କରିମ YVY0720292
ୀ /988635 34 99 834େରଶମା ବିବି ସା ଆଏମତ ଅଲି YVY0720326

ପ ୁ /988636 29 99 835େସକ୍ ଫିେରାଜ ପି େସକ୍ ମନୁା YVY0720334
ପ ୁ /988637 28 99 836ଏ. ଶଯ୍ାମ ପି ଏ. କାଳି ଦାସ YVY0720318
ୀ /1048638 25 99 837ବିଜିଲୀ ନାଇକ ପି େକଦାର ନାଇକ YVY1176254

ପ ୁ /1278639 58 99 838ବି କମଳ େଲାଚନ ପାତ ପି ବି ବାଉରୀ ପାତ YVY0815183
ପ ୁ /1558640 26 99 839ସେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାବୁଲି ସାହୁ YVY0965665
ପ ୁ /1818641 28 99 840ନିରଞନ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ YVY0815332
ପ ୁ /3608642 43 99 841େଦେବ  ପସାଦ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା YVY0937953
ୀ /6788643 42 99 842ସପିୁୟା େଜନା ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ େଜନା TLC0716688
ୀ /6788644 20 99 843ଖସୂ ୂେଜନା େଜନା ପି ନୁଶୀଂଘ ଚରଣ େଜନା େଜନା YVY1289651

ପ ୁ /7648645 22 99 844ସାଥର୍କ ସଭୁମ େଜନା େଜନା - ନୁଶୀଂଘ ଚରଣ େଜନା େଜନା YVY1289636
ୀ /9998646 32 99 845େରାଜାଲିନି େଜନା ସା େଗୗତମ େଜନା YVY0935635

ପ ୁ /9998647 76 99 846ଡା.ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ପି କୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ YVY0965640
ୀ /9998648 69 99 847ଶୀମତୀ ଆଶାଲତା ସାହୁ ସା ଡା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ YVY0965657

ପ ୁ /Plot No-18649 20 99 848ସମୂଧୀ ପସାଦ େଗାଛୀ ପି ସିବା ପସାଦ େଗାଛୀ YVY1306372
ପ ୁ /plot no 28650 63 99 849ଜୟ  କମୁାର ନାୟକ ପି ମରୂଲୀଧର ନାୟକ MDL1624295
ୀ /PLOT NO-8651 31 99 850ସଭୁସୀତା ପୁ ୀ ସା ସରତ କମୁାର ସାହୂ YVY1225465

ପ ୁ /PLOT NO-8652 37 99 851ସେରାଜ କମୁାର ପୁ ୀ ମା କ ନା ପୁ ୀ YVY1225481
ୀ /138653 39 100 97ଭି. ଈଶରୀ ସା ଭି. ନାେଗଶର ରାଓ JTV1632942

ପ ୁ /138654 34 100 98ନିର ନ ଖଟୁଆ ପି ନିବାରଣ ଖଟୁଆ YVY0090365
ପ ୁ /138655 58 100 99ଭି. ନାେଗଶର ରାଓ ପି ଭି.ନାରାୟଣ ରାଓ JTV1574565
ପ ୁ /138656 22 100 100ଆକାଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ପଭାକର େସଠୀ YVY1088822
ପ ୁ /138657 53 100 101େଦାଳ େଗାବି  େସଠୀ ପି ଗରୁୁବାରୀ େସଠୀ JTV2381747
ୀ /138658 45 100 102ଅ ନା େସଠୀ ସା େଦାଳ େଗାବି  େସଠୀ JTV2381754
ପ ୁ /138659 28 100 103ସାଗର େସଠୀ ପି ପଭାକର େସଠୀ YVY0720508
ପ ୁ /138660 46 100 104ବିଭୁତୀ ଭୂଷଣ ସାଇଁ ପି ବିଚିତା ନ  ସାଇଁ YVY0815365
ୀ /138661 29 100 105ସମିର୍ଳା ସାଇଁ ସା ବିଭୁତୀ ଭୁଷଣ ସାଇଁ YVY0829978
ୀ /138662 25 100 106ଭି. ସାତୀ ପି ଭି ନାେଗଶର ରାଓ YVY0898874
ପ ୁ /148663 61 100 107ପେରଶ ଚ  ଦାସ ପି ପଦେଲାଚନ ଦାସ OR/06/043/044515
ୀ /148664 55 100 108େସୗଭାଗିନୀ ଦାସ ସା ପେରଶଚ  ଦାସ JTV1412279
ପ ୁ /148665 54 100 109େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ YVY0991620
ୀ /148666 49 100 110କମଳିନୀ ଦାସ ସା େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ YVY0991661
ପ ୁ /148667 35 100 111ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ପେରଶ ଚ  ଦାସ JTV2381903
ପ ୁ /148668 33 100 112ପଭାତ କମୁାର ଦାସ ପି ପେରଶ ଚ  ଦାସ YVY0090373
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ପ ୁ /148669 28 100 113ମାନସ ର ନ ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ YVY0991638
ପ ୁ /148670 50 100 115ନିର ନ ସାମଲ ପି ମେହଶର ସାମଲ YVY0091314
ୀ /148671 46 100 116ସସିତା ସାମଲ ସା ନିର ନ ସାମଲ YVY0091322
ୀ /148672 33 100 117ଯାଜ୍ଞେସନି ସାମଲ ସା ସି ାଥର୍  ଶ ର ସାମଲ JTV2500569
ୀ /158673 68 100 118ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି JTV1412246

ପ ୁ /158674 45 100 119ନାରଣ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ ମହା ି OR/06/043/044538
ପ ୁ /168675 85 100 120ଶତୃଘନ୍ ରଣସିଂ ପି ଜନା ର୍ନ ରଣସିଂ JTV1574813
ୀ /168676 70 100 121କା ନବାଳା ରଣସିଂ ସା ଶତୃଘନ୍ ରଣସିଂ JTV1574805

ପ ୁ /168677 58 100 122େଦବଦ  ରଣସିଂ ପି ଶତୃଘନ୍ ରଣସିଂ JTV1574797
ୀ /168678 48 100 123ବବିତା ରଣସିଂ ସା ଭାରତ ଭୂଷଣ ରଣସିଂ JTV1574821

ପ ୁ /168679 44 100 124କି ା ଶମର୍ା ପି ଲକ୍ଷୀଚ  ଶମର୍ା YVY0554956
ୀ /168680 41 100 125ଅ ର୍ନା ଶମର୍ା ସା କି ା ଶମର୍ା YVY0554964

ପ ୁ /168681 52 100 126ଭାରତ ଭୂଷଣ ରଣ ସିଂ ପି ଶତୃଘନ ସିଂ OR/06/043/044540
ପ ୁ /178682 60 100 127େମାହନ କମୁାର େବେହରା ପି ମଂଗଳୁୁ େବେହରା OR/06/043/044567
ୀ /178683 45 100 128ସବୁାସିନୀ େବେହରା ସା େମାହନ କମୁାର େବେହରା OR/06/043/044638
ୀ /178684 32 100 129ସାଗରିକା େବେହରା ପି େମାହନ କମୁାର େବେହରା YVY0554709

ପ ୁ /178685 27 100 130ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି େମାହନ କମୁାର େବେହରା YVY0696161
ୀ /178686 51 100 131ରତନ୍ ା ଳି ପରିଡା ସା ପହଲାଦ ପରିଡା YVY0090381

ପ ୁ /188687 58 100 133େହମ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ନାୟକ JTV1574664
ୀ /188688 51 100 134େମନକା ପରିଡା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପରିଡା YVY0554576

ପ ୁ /188689 28 100 135ଅଶିନୀ କମୁାର ପରିଡା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପରିଡା YVY0554899
ପ ୁ /188690 33 100 136ଦୀପକ ର ନ ପରିଜା ପି ରେମଶ ଚ  ପରିଜା YVY0090423
ପ ୁ /188691 65 100 137କିେଶାର ଚ  ସାହୁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାହୁ OR/06/043/044062
ୀ /188692 55 100 138କମଳା ସାହୁ ସା କିେଶାର ଚ  ସାହୁ OR/06/043/044063
ୀ /188693 37 100 139ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାହୁ JTV1574102
ୀ /188694 33 100 140ସସିତା ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାହୁ JTV2500577

ପ ୁ /188695 31 100 141ରତନ୍ ାକର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ YVY0554568
ୀ /188696 31 100 142ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାହୁ YVY0554725
ୀ /188697 27 100 143ଶଭୁଲକ୍ଷି ସାହୁ ପି କିେଶାରଚ  ସାହୁ YVY0898775

ପ ୁ /188698 26 100 144ବରଦାପସାଦ ସାହୁ ପି କିେଶାରଚ  ସାହୁ YVY0898759
ୀ /548699 27 100 327ଶନିୁତା ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ YVY0695635

ପ ୁ /548700 58 100 328ମରୁଲିଧର ପଡିହାରୀ ପି ଭୀମ ପଡିହାରୀ JTV2574010
ପ ୁ /548701 24 100 329ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ପକାଶ ଚ  ସାହୁ YVY1020643
ୀ /558702 22 100 330ସପିୁୟା ଦାସ ପି ପଦି  କମୁାର ଦାସ YVY1067222
ୀ /558703 52 100 331ଝୁଲିଆ ମଲିକ ସା ଅେଲଖ ଚ  ମଲିକ OR/06/043/044370

ପ ୁ /558704 21 100 332େସାଭନଜୀତ ମଲିକ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ମଲିକ YVY1290048
ପ ୁ /558705 29 100 333ଜଗନନ୍ାଥ ମଲିକ ମା ଝୁଲିଆ ମଲିକ YVY0393439
ପ ୁ /568706 21 100 334ମାନା କମୁାର ମହେତା ପି ଅନିଲ ମହେତା  YVY1305580
ୀ /568707 27 100 335ରଶତିା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ପକାଶ ଚ  ସାହୁ YVY0720458

ପ ୁ /578708 69 100 336ଭିକାରୀ ବଳିଆର ସିଂହ ପି େଗାବି  ବଳିୟାର ସିଂହ JTV1648328
ପ ୁ /588709 65 100 337ଦାେମାଦର ଦାସ ପି ଜଗବଂଧ ୁଦାସ JTV2574051
ୀ /588710 58 100 338ସବିତା ଦାସ ସା ଦାେମାଦର ଦାସ JTV1637248

ପ ୁ /588711 43 100 339ପ ୁ  ରଂଜନ ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ JTV1624451
ୀ /598712 65 100 340କମଳା ସାହୁ ସା ସନୁାମଣି ସାହୁ JTV1416403

ପ ୁ /598713 46 100 341ନୀଳମାଧବ ସାହୁ ପି ସନୁାମଣି ସାହୁ OR/06/043/044368
ୀ /608714 51 100 342ଶା ି କହଲ ସିଂହ ସା ନବ କିେଶାର କହଲ ସିଂ JTV1641182

ପ ୁ /608715 59 100 343ନବକିେଶାର କହଲ ସିଂ ପି ଧବୃ ସିଂ କହଲ ସିଂ JTV1416262
ପ ୁ /618716 73 100 344େଗାଲକ ବିହାରୀ ସବୁୁ ି ପି ବିଶନାଥ ସବୁୁ ି OR/06/043/044392
ୀ /618717 63 100 345ଫଲୁରାଣୀ ସବୁୁ ି ସା େଗାଲଖ ବିହାରୀ ସବୁୁ ି YVY0555292
ୀ /618718 43 100 346ଗାୟତୀ ସବୁୁ ି ପି େଗାଲକବିହାରୀ ସବୁୁ ି JTV1412980
ପ ୁ /618719 38 100 347ନୀଳକ  ସବୁୁ ି ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ସବୁୁ ି JTV1415041
ପ ୁ /618720 38 100 348ଉଦୟଭାନୁ ସବୁୁ ି ପି େଗାଲକ ବିବାରୀ ସବୁୁ ି OR/06/043/044405
ୀ /618721 38 100 349େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ସବୁୁ ି ସା ଉଦୟଭାନୁ ସବୁୁ ି YVY0555227
ପ ୁ /628722 33 100 350ଜୁଏଲ ଚ ନ କମୁାର ପି ଚକଧର େସଠୀ YVY0090639
ପ ୁ /628723 62 100 351ଚକଧର େସଠୀ ପି ସଲୁଭ େସଠୀ JTV1416312
ୀ /628724 55 100 352ଶା ିଲତା େସଠୀ ସା ଚକଧର େସଠୀ JTV1416320
ୀ /628725 37 100 353ସେରାଜିନି ପଦୀନି ସିପନୁ ପି ଚକଧର େସଠୀ YVY0090621
ୀ /638726 28 100 354େଗୗତମୀ ଧଳ ପି େଗାଲକ ଚ  ଧଳ YVY0695981
ପ ୁ /638727 27 100 355େଗାପାଳ କୃ  ଧଳ ପି େଗାଲକ ଚ  ଧଳ YVY0695999
ୀ /638728 52 100 356କମୁଦିୁନୀ ରାଉତରାୟ ସା େଗାଲକ ଚ  ଧଳ YVY0699025
ପ ୁ /638729 61 100 357ଅରୁଣ ସାହୁ ପି କା ାଳି ସାହୁ OR/06/043/044393
ୀ /638730 56 100 358େସନ୍ହଲତା ସାହୁ ସା ଅରୁଣ ସାହୁ OR/06/043/044384
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ୀ /648731 56 100 359କବିତା ରାଉଳ ସା ସେୁର  ରାଉଳ JTV1413087
ପ ୁ /648732 25 100 360ଶବି ପସାଦ ରାଉଳ ପି ସେୁର  ରାଉଳ YVY0965905
ୀ /668733 60 100 361ଶା ିଲତ ପରିଡା ସା େଗାଲଖ ପରିଡା OR/06/043/172324

ପ ୁ /678734 39 100 362ଅଭିେଷକ ପରିଡା ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ପରିଡା JTV1416775
ପ ୁ /688735 59 100 363ସଶୁା  କମୁାର ଦାଶ ପି ଭାଗବତ ଦାଶ JTV1712991
ୀ /698736 58 100 364ନୁରଜାହାନ େବଗମ . ସା ଅବଦୁଲ ହଲିମ ଖଁା OR/06/043/044451
ୀ /698737 47 100 365ମୀରା ଦାସ ସା ସ ୟ କମୁାର ସାସମଲ OR/06/043/044361

ପ ୁ /698738 67 100 366ବିଜୟ କମୁାର େହାତା ପି େଦେବ ନାଥ େହାତା JTV1416361
ୀ /698739 40 100 367େଦବୀଦ  େହାତା ପି ବିଜୟ କମୁାର େହାତା JTV1416726

ପ ୁ /698740 58 100 368ପଦନ ଜାଲ ପି ରାମକର ଜାଲ OR/06/043/044495
ପ ୁ /698741 38 100 369ଉମାକା  ଜାଲ ପି ପଦନ ଜାଲ JTV1631829
ପ ୁ /698742 36 100 370ବିଶର ନ େଜନା ପି ବସ କମୁାର େଜନା JTV2381812
ପ ୁ /698743 60 100 371ନିବାରଣ ଖଟୁଆ ପି ଲକ୍ଷଣ ଖଟୁଆ OR/06/043/044514
ୀ /698744 29 100 372ପିୟ ା ଖଟୁଆ ପି ନିବାରଣ ଖଟୁଆ YVY0393124
ୀ /698745 64 100 373ସଂଯକୁ୍ତା ମିଶ ସା ବିଜୟ କମୁାର େହାତା OR/06/043/044346

ପ ୁ /698746 46 100 374ରାେଜ  ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଶରିିଶ ଚ  ନାୟକ JTV1713007
ପ ୁ /698747 58 100 375ପହଲାଦ ପରିଡା ପି ଧବୃଚରଣ ପରିଡା OR/06/043/044416
ୀ /698748 41 100 376ସଶୁା ି ପରିଡା ସା କମଳାକା  ସାଇଁ YVY0845826

ପ ୁ /698749 98 100 377ଗେଜ  ନାଥ ପତି ପି ବିଶମର ପତି YVY0695932
ପ ୁ /698750 42 100 378ସଶୁା  ପତି ପି ସେୁରଶଚ  ପତି JTV1574219
ପ ୁ /698751 30 100 379ଜୟବତ ପିୟଦଶର୍ନ ପତି ପି ପଦି  କମୁାର ପତି YVY0695957
ପ ୁ /698752 61 100 383ସ ୟ କମୁାର ସାସମଲ ପି ଭରତ ଚ  ସାସମଲ JTV1705938
ପ ୁ /698753 45 100 384ପଶା  କମୁାର େସଠୀ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େସଠୀ OR/06/043/044471
ପ ୁ /698754 43 100 385ଦୀପକ କମୁାର େସଠୀ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େସଠୀ JTV1416528
ୀ /698755 37 100 386ସନୁୀତା େସଠୀ ସା ଦୀପକ କମୁାର େସଠୀ YVY1178375

ପ ୁ /698756 55 100 387ବିର ନିାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ JTV1416544
ୀ /698757 50 100 388ତନିମା ସାଇଁ ସା ବିର ନିାରାୟଣ ସାଇଁ OR/06/043/044402

ପ ୁ /698758 43 100 389କମଳାକା  ସାଇଁ ପି ବୃ ାବନ ସାଇଁ YVY0845834
ପ ୁ /708759 35 100 390ଦିବଯ୍ର ନ ସାଇଁ ପି ଶଶିରି ଚ  ସାଇଁ YVY0090654
ପ ୁ /708760 35 100 391ମେନାରଂଜନ ସାଇଁ ପି ଶଶିର କମୁାର ସାଇଁ YVY0090662
ୀ /718761 35 100 392ତୃ ି େହାତା ପି ବିଜୟ କମୁାର େହାତା YVY0699017
ୀ /738762 54 100 393ଇପିଲ ଆଦିଲକ୍ଷି ସା ଇପିଲ ଚେ ୟା JTV1574847

ପ ୁ /738763 59 100 394ଇପିଲ ଚେ ୟା ପି ଆପଲ ସାମୀ JTV1574854
ୀ /738764 40 100 395ଇପିଲ େସନ୍ହଲତା ସା ଇପିଲି ଯଧିୁ ିର YVY0336271

ପ ୁ /748765 72 100 396କ୍ଷୀେରଦ ଚ  େଚୗଧରୁୀ ପି ଗେଣଶ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/094897
ପ ୁ /748766 43 100 397ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପ ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ପ ନାୟକ JTV1415033
ପ ୁ /758767 46 100 398ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ମାଧବାନ  େବେହରା JTV1574128
ୀ /758768 55 100 399ଶୀମତୀ ନମିତା େଲ ା ସା ପତାପ େଲ ା JTV2381804

ପ ୁ /758769 57 100 400େହମ  କମୁାର ସାହୁ ପି ନାଥ ସାହୁ JTV1620475
ୀ /758770 56 100 401ର କୁ୍ତା ସାହୁ ସା େହମ  କମୁାର ସାହୁ JTV1623388

ପ ୁ /758771 32 100 402ଦିବଯ୍ ପକାଶ ସାହୁ ପି େହମ  କମୁାର ସାହୁ JTV2500411
ପ ୁ /758772 32 100 403ମାନସ ର ନ ସାଇଁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାଇଁ JTV2500403
ପ ୁ /768773 60 100 404େଶଖ ଅବଦୁଲ େରାଶନ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ େରାହନ୍ OR/06/043/094914
ପ ୁ /778774 61 100 405ପରମାନ  ସାହୁ ପି ଫକିର ଚରଣ ସାହୁ JTV1620715
ୀ /778775 53 100 406ଅନୁପମା ସାହୁ ସା ପରମାନ  ସାହୁ JTV1620152

ପ ୁ /788776 55 100 407ପଶନନ୍  େବେହରା ପି ଆଦିକ  େବେହରା OR/06/043/096777
ୀ /788777 50 100 408ପତିମା େବେହରା ସା ପଶନନ୍  େବେହରା JTV1412949

ପ ୁ /788778 49 100 409ରଜତ କମୁାର ଦାସ ପି ପଦଚରଣ ଦାସ YVY0184465
ପ ୁ /788779 28 100 410ଅନିେବଶ କାନୁନେଗା ପି ପଶା  କାନୁନେଗା YVY0555151
ପ ୁ /788780 51 100 411ଧିେରନ କମୁାର ମହା ି ପି ବାଲୁେ େଶର ମହା ି YVY0090670
ୀ /788781 51 100 412ଅମିକା ମହା ି ସା ଧିେରନ କମୁାର ମହା ି YVY0090688
ପ ୁ /788782 28 100 413ରୁଦନାରାୟଣ ମହା ି ପି ଧୀେରନ କମୁାର ମହା ି YVY0554980
ପ ୁ /788783 28 100 414ରୁନା ପଧାନ ପି ପହଲାଦ ପଧାନ YVY0554998
ପ ୁ /798784 67 100 415ଅଚଯ୍ତୁାନ  ମହା ି ପି ଲେମାଦର ମହା ି JTV1574409
ୀ /798785 62 100 416େକଶଲତା ମହା ି ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  ମହା ି JTV1574698
ୀ /808786 26 100 417ମାନଶୀ େବେହରା ପି ଗେଣଶ େବେହରା YVY1290089
ୀ /808787 31 100 418ଲିତୁ େଦହୁରୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଦହୁରୀ YVY1067248
ପ ୁ /808788 34 100 419ପିତସ ସ ୁ ର ସାହୁ ପି ପରମା ନ  ସାହୁ YVY0090696
ୀ /818789 55 100 420ଦୁଲଣା ସାହୁ ସା ପରମାନ  ସାହୁ JTV1620178
ପ ୁ /838790 40 100 421ଦୀପକ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ପଶା  କମୁାର ଭୂୟଁା JTV1574391
ପ ୁ /838791 63 100 422ମାନେଗାବି  ପାତ ପି ହର ପସାଦ ପାତ JTV1574722
ପ ୁ /838792 58 100 423େଦବରାଜ ପାତ ପି ଚ ମଣି ପାତ YVY0965863
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ୀ /838793 56 100 424େସନ୍ହଲତା ପାତ ସା ମାନେଗାବି  ପାତ JTV1574714
ପ ୁ /838794 41 100 425ଶରତ କମୁାର ପାତ ପି ମାନେଗାବି  ପାତ JTV1574789
ପ ୁ /838795 39 100 426େଗୗତମକମୁାର ପାତ ପି ମାନେଗାବି  ପାତ JTV1574748
ୀ /838796 33 100 427ସଂଯ଼କୁ୍ତା ପାତ ସା େଦବରାଜ ପାତ YVY0965855
ୀ /838797 51 100 428କବିତା ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ JTV1574110

ପ ୁ /848798 71 100 429ରାମବିଳାସଆଦିର ପି କାଶନିାଥ ୟାଦବ JTV2386282
ୀ /858799 44 100 430େସରାତୁନ୍ େବଗମ୍ ସା ଏସ୍ େକତାହିର୍ ଉଦିନ୍ JTV2386233

ପ ୁ /868800 72 100 431ବା ାନିଧି ବମର୍ା ପି ପୀତବାସ ବମର୍ା OR/06/043/094077
ୀ /868801 56 100 432କନୁୀ ବମର୍ା ସା ବାଂଛା ନିଧି ବମର୍ା YVY1178433

ପ ୁ /868802 47 100 433ରବି  ବମର୍ା ପି ବା ାନିଧି ବମର୍ା YVY0984328
ୀ /868803 46 100 434ମାନସ ବମର୍ା - ରବୀ  କମୁାର ବମର୍ା YVY1178383

ପ ୁ /868804 45 100 435େଦେବ  ବମର୍ା ପି ବା ାନିଧି ବମର୍ା OR/06/043/094080
ପ ୁ /868805 42 100 436ବିେରଂଦ ବମର୍ା ପି ବାଂଛାନିଧି ବମର୍ା YVY1178391
ପ ୁ /868806 37 100 437ପକାଶ କମୁାର ବମର୍ା ପି ବାଂଛା ନିଧି ବମର୍ା YVY1178417
ୀ /868807 30 100 438ବି ୁପିୟା ବମର୍ା ସା େଦେବ ର ବମର୍ା YVY1178425

ପ ୁ /878808 59 100 439େକୖଳାସ ଚ  ମଦୁୁଲି ପି ଅେଲଖ ଚ  ମଦୁୁଲି OR/06/043/094327
ୀ /878809 52 100 440ଦୀନମଣୀ ମଦୁୁଲି ସା େକୖଳାସ ଚ  ମଦୁୁଲି OR/06/043/094328
ୀ /888810 52 100 441ମାନସୀ ଦାସ ସା େବୖରାଗୀଚରଣ ଦାସ JTV1574623

ପ ୁ /888811 57 100 442େବୖରାଗିଚରଣ ଦାଶ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ JTV1574631
ୀ /888812 23 100 443ନମତା ଦାଶ ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ଦାଶ YVY1069723
ୀ /908813 59 100 444ବାସ ି କମୁାର େଜନା ସା ନୃସିହଂ ଚରଣ ପଧାନ OR/06/043/124917

ପ ୁ /928814 58 100 447ଜୟ  କମୁାର େଜନା ପି ସେୁଲାମନ େଜନା JTV1712975
ୀ /928815 53 100 448ସବିତା େଜନା ସା ଜୟ  କମୁାର େଜନା JTV1712876
ୀ /928816 36 100 449ଦି ୀ େଜନା ପି ଜୟ  କମୁାର େଜନା JTV1712892

ପ ୁ /928817 36 100 450ଜୀବ  େଜନା ପି ଜୟ  କମୁାର େଜନା JTV1712884
ପ ୁ /928818 56 100 451ଅରୁଣ କମୁାର ନାହାକ ପି ରାଧା େମାହନ ନାହାକ JTV1416692
ୀ /928819 49 100 452କମୁଦିୁନୀ ନାହାକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ନାହାକ JTV1416700
ୀ /928820 35 100 453ଅନିମା ନାହାକ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ନାହାକ JTV2500478
ୀ /938821 55 100 454ପଭାବତୀ ମିଶ ସା ଗଦାଧର ମିଶ JTV1412345

ପ ୁ /938822 29 100 455ମାନସ ର ନ ମିଶ ପି ଗଦାଧର ମିଶ YVY0720532
ପ ୁ /948823 43 100 456ରଶୀ ରଂଜନ ଅ ପି ପରୁୁେଷା ମ ଅ JTV2500353
ପ ୁ /948824 40 100 457ମେନାର ନ ଅ ପି ବଜବ ୁ ଅ JTV1649342
ପ ୁ /948825 39 100 458ପିତି ର ନ ଅ ପି ପରୁୁେଷା ମ ଅ JTV2500361
ପ ୁ /948826 37 100 459ଦି ି ର ନ ଅ ପି ପରୁୁେଷା ମ ଅ JTV2500312
ପ ୁ /948827 35 100 460ଚିନୟ ର ନ ଅ ପି ପରୁୁେଷା ମ ଅ JTV2500379
ୀ /958828 48 100 461ମିନତୀ ରଣସିଂହ ସା େଦବଦ  ରଣସିଂହ JTV1574839

ପ ୁ /958829 46 100 462ମାନସ କମୁାର ରଣସିଂହ ପି ଶତୃଘନ୍ ରଣସିଂହ JTV1574888
ୀ /968830 45 100 463ପମିଳା କମୁାରୀ ନ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନ YVY1246735
ୀ /968831 57 100 464ମଞୁଶୀ ପାଢୀ ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ପାଢୀ OR/06/043/156825

ପ ୁ /968832 56 100 465ଅଜୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଅବିର ପାଢୀ YVY0091355
ୀ /968833 49 100 466ମୀନତୀ ପାଢୀ ସା ଅଜୟ କମୁାର ପାଢୀ YVY0091363
ପ ୁ /978834 55 100 467ଅଭୟ ଚରଣ େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା OR/06/043/094957
ୀ /978835 50 100 468ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ଅଭୟ ଚରଣ େବେହରା OR/06/043/094858
ୀ /978836 42 100 469ରଶୀତା େବେହରା ସା ବିେନାଦ େବେହରା JTV2500320
ୀ /978837 34 100 470ଲିପିକା େବେହରା ପି ଅଭୟ ଚରଣ େବେହରା JTV2500346

ପ ୁ /978838 34 100 471ଅମେର  େବେହରା ପି ଅଭୟ ଚରଣ େବେହରା YVY0569657
ପ ୁ /978839 26 100 472ଅକାଶ େବେହରା ପି ଅଭୟ ଚରଣ େବେହରା YVY1020577
ପ ୁ /988840 45 100 473ସଂଜୀବ କମୁାର କର ପି ପରୂନ ଚଂଦ କର YVY1246727
ପ ୁ /998841 60 100 474ପଶ ୁର୍ନାଥ ପ ନାୟକ ପି ସଦାନ  ପ ନାୟକ OR/06/043/044438
ୀ /998842 55 100 475କିରଣବାଳା ପ ନାୟକ ସା ପଶ ୁର୍ନାଥ ପ ନାୟକ OR/06/043/044439
ୀ /998843 34 100 476ସରିତା ପ ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ପ ନାୟକ YVY0090738
ୀ /998844 22 100 477ନିଧି ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ YVY1290154
ପ ୁ /998845 21 100 478ନିହାଲ ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ YVY1290014
ପ ୁ /1008846 67 100 479ହରିହର ବିଶାଳ ପି ଅନ  ବିଶାଳ JTV1416445
ୀ /1008847 59 100 480ବାସ ି ବିଶାଳ ସା ହରିହର ବିଶାଳ JTV1416601
ୀ /1008848 32 100 481ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ ପି ହରିହର ବିଶାଳ YVY0090746
ପ ୁ /1008849 29 100 482ବିଭୂତି ବିଶାଳ ପି ହରିହର ବିଶାଳ YVY0393405
ୀ /1008850 25 100 483ସିତୁ େଦହୁରୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଦହୁରୀ YVY1067230
ପ ୁ /1008851 26 100 484ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ ପି େହମ  କମୁାର ନାୟକ YVY1226091
ୀ /1018852 25 100 485ଅନନଯ୍ା ଧରାଶୀ ରାଉତ ପି ଉ ମ ଚରଣ ରାଉତ YVY1067255
ପ ୁ /1018853 64 100 486ଲକ୍ଷୀକା  ଶତପଥୀ ପି ଉଦୟନାଥ ଶତପଥୀ YVY0984344
ୀ /1018854 56 100 487ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା ଶତପଥୀ ସା ଜ୍ଞାେନ  ଶତପଥୀ JTV1574755
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ପ ୁ /1028855 54 100 488ଜିେତନ କମୁାର ମହା ି ପି ଧବୃଚରଣ ମହା ି JTV1574037
ପ ୁ /1028856 47 100 489ସ ୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଅଚଯ୍ତୁା ନ  ମହା ି JTV1574029
ପ ୁ /1028857 33 100 490ସି ାଥର୍  ସାରଥି ମହା ି ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମହା ି YVY0090753
ୀ /1028858 22 100 491ପଲି ା ନାୟକ ପି ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ YVY1067263
ୀ /1038859 26 100 492ପିୟ ା େଦ ପି ବିନୟ କୃ  େଦ YVY1067271

ପ ୁ /1038860 35 100 493ସିଲନ ପାତ ପି ମେନାର ନ ପାତ JTV2386191
ପ ୁ /1058861 62 100 494ଶା ି ପକାଶ କଜୁୁର୍ ପି ଜୁଲୁଇସ୍ କଜୁୁର୍ OR/06/043/094214
ୀ /1058862 58 100 495େବବିନା କଜୁୁର୍ ସା ଶା ିପକାଶ କଜୁୁର୍ OR/06/043/094215

ପ ୁ /1058863 48 100 496ରାେଜଶ କଜୁୁର ପି ମାନସିହ କଜୁୁର YVY0393272
ପ ୁ /1058864 38 100 497ପଦୀପ କମୁାର କଜୁୁର୍ ପି ଶା ି ପକାଶ କଜୁୁର୍ JTV1628080
ୀ /1058865 34 100 498ଆ ଲିନା ଲାକା ସା ଆଥନାସ ଲାକା YVY0393298

ପ ୁ /1058866 53 100 499ବିଦଯ୍ାଧର ଟୁଡୁ ପି ସଦୁାମ ଟୁଡୁ YVY0090779
ୀ /1058867 42 100 500ସାରିଫା ଟୁଡୁ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ଟୁଡୁ YVY0090761

ପ ୁ /1068868 51 100 501ପାତାସ େସାେର ପି ଇେଗନ୍ସ େସାେର JTV1714609
ୀ /1068869 26 100 502ଲୁସି ପିୟ ା େସାେର ପି ପାତାସ େସାେର YVY0965921

ପ ୁ /1068870 23 100 503କଲୁକା  େସାେର ପି ପାତସ େସାେର YVY1020585
ୀ /1078871 43 100 504ସନୁୀତା ନାୟକ ସା ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ JTV2381952

ପ ୁ /1098872 46 100 505ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ପଫଲୁ ଚ  େବେହରା JTV2381978
ପ ୁ /1098873 60 100 506ଅନିଲ େସନାପତି ପି କ ତରୁ େସନାପତି JTV1415132
ୀ /1098874 52 100 507ସଂଯକୁ୍ତା େସନାପତି ସା ଅନିଲ୍ େସନାପତି JTV1415124
ୀ /1098875 29 100 508େରାଜାଲିନ େସନାପତି ପି ଅନିଲ େସନାପତି YVY0554808

ପ ୁ /1098876 22 100 509ରାେଜଶ କମୁାର େସନାପତି ପି ଅନିଲ କମୁାର େସନାପତି YVY1055722
ପ ୁ /1108877 54 100 510ସହେଦବ ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା JTV1415165
ୀ /1108878 50 100 511ଗୀତା ଳି ପରିଡା ସା ସହେଦବ ପରିଡା JTV1415173

ପ ୁ /1108879 39 100 512ରାେଜଶ ର ନ ରାଉତ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ରାଉତ YVY0393066
ୀ /1128880 57 100 514ଶା ିଲତା ଦାଶ ସା ବନମାଳି ଦାଶ YVY0393207

ପ ୁ /1128881 35 100 515ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ବନମାଳୀ ଦାଶ YVY0090803
ପ ୁ /1138882 35 100 516ନିେରାଜ ବିହାରୀ ମହାନ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହାନ YVY0090811
ୀ /1148883 58 100 517ସଷୁମା ମହାପାତ ସା ନିର ନ ମହାପାତ OR/06/043/044444

ପ ୁ /1148884 40 100 518କା ିର୍କ କମୁାର ମହାପାତ ପି ନିର ନ ମହାପାତ OR/06/043/044492
ପ ୁ /1168885 34 100 519ବିଶଜିତ େବଉରା ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ େବଉରା JTV2500304
ପ ୁ /1168886 48 100 520ସବୁତ ମଂୁେଜଟ ପି ଦାନିଏଲ ମଂୁେଜଟ JTV1414978
ପ ୁ /1168887 75 100 521ୱିଲ୍ସନ ନାଏକ ପି ଶଯ୍ାମସନ୍ ନାଏକ OR/06/043/094814
ୀ /1168888 70 100 522ଅ ୁରବାଳା ନାଏକ ସା ୱିଲ୍ସନ୍ ନାଏକ OR/06/043/094841
ୀ /1168889 45 100 523ସଂଯକୁ୍ତା ନାଏକ ସା ସବୁତ ନାଏକ OR/06/043/094834
ୀ /1168890 42 100 524ନମିତା ନାଏକ ପି ୱିଲ୍ସନ୍ ନାଏକ OR/06/043/095136

ପ ୁ /1168891 40 100 525ଦାନିଏଲ୍ ନାଏକ ପି ୱିଲ୍ସନ୍ ନାଏକ JTV1412048
ୀ /1168892 60 100 526ଭୃଲତା ମ ରୀ ନାୟକ ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ େବଉରା YVY0090829
ୀ /1178893 31 100 527ପି.ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ପି ପି.ଲା ନା ରାଓ YVY0336297

ପ ୁ /1188894 65 100 528କା ା ରାଏ ପି ମନେବାଧ ରାଏ OR/06/043/094822
ୀ /1188895 51 100 529େସାଭାଗିନୀ ରାଏ ସା କା ା ରାଏ OR/06/043/094823
ୀ /1188896 29 100 530ମଧସୁୀତା ରାଏ ପି କା ା ରାଏ YVY0720524

ପ ୁ /1188897 37 100 531ସେୁର  କମୁାର ରାୟ ପି କା ା ରାୟ YVY1020569
ୀ /1188898 33 100 532ସସିତା ରାୟ ପି କା ା ରାୟ YVY1020544
ୀ /1198899 65 100 533ସେୁଲାଚନା ପଧାନ ସା ସେୁରଶ ଚ  ପଧାନ JTV1412089
ୀ /1198900 39 100 534େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ପଧାନ ପି ସେୁରଶଚ  ପଧାନ JTV1412097

ପ ୁ /1208901 40 100 535ପଶା  ଦେଳଇ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦେଳଇ JTV1412113
ପ ୁ /1208902 38 100 536ପଭାତ ଦେଳଇ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦେଳଇ JTV1412121
ୀ /1218903 55 100 537ନିରୁପମା ନାୟକ ସା ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ JTV1415090
ପ ୁ /1218904 55 100 538ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ନାୟକ JTV1415108
ପ ୁ /1218905 40 100 539ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ମା ଟୁନା ନାୟକ JTV2386217
ପ ୁ /1218906 35 100 540ସତଯ୍ଜିତ ନାୟକ ପି ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ JTV2382000
ପ ୁ /1228907 54 100 541ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହାପାତ OR/06/043/358158
ପ ୁ /1228908 62 100 542େମାହନ ଚରଣ ନାୟକ ପି ବଜବ ୁ ନାୟକ JTV1632967
ୀ /1238909 35 100 543ବିଶର ନ ଷଡ ୀ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଷଡ ୀ YVY0984369
ୀ /1238910 32 100 544ବିଶଜୀତା ଷଡ ୀ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଷଡ ୀ YVY0090845
ୀ /1248911 63 100 545ଶା ି ଲତା ନାୟକ ସା େମାହନ ଚରଣ ନାୟକ JTV1631811
ପ ୁ /1248912 42 100 546ବିଶଜିତ୍ େକଶରୀ ନାୟକ ପି େମାହନ ଚରଣ ନାୟକ JTV1643378
ପ ୁ /1248913 38 100 547ସତଯ୍ଜିତ୍ ନାୟକ ପି େମାହନ ଚରଣ ନାୟକ JTV1705979
ପ ୁ /1258914 61 100 548ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା OR/06/043/096910
ପ ୁ /1268915 68 100 549ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା ପି ଦ ପାଣି େବେହରା JTV1712926
ପ ୁ /1268916 58 100 550ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି େବୖ ବ େବେହରା JTV1706050
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ପ ୁ /1268917 43 100 551ରାଜୀବ େଲାଚନ େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା JTV1706068
ୀ /1268918 35 100 552ଗାୟତୀ େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା JTV1712959

ପ ୁ /1268919 35 100 553ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YVY0090852
ୀ /1268920 31 100 554ପ ୁ ା ଳି େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YVY0553180
ୀ /1268921 28 100 555ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁେବେହରା YVY0553255
ୀ /1268922 52 100 556ହଷର୍ମଣୀ ତରାଇ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା JTV1712868

ପ ୁ /1278923 55 100 557େଗାକଳୁାନ  ପରିଡା ପି ହରେମାହନ ପରିଡା JTV1624469
ୀ /1278924 53 100 558ମମତା ପରିଡା ସା େଗାକଳୁାନ  ପରିଡା JTV1637230
ୀ /1278925 27 100 559ମଧସିୁତା ପରିଡା ପି େଗାକଳୁାନ  ପରିଡା YVY0695783
ୀ /1288926 51 100 560ହୁସନୁାରା େବଗମ ସା ଏମଡି. କଦୁୁସ୍ OR/06/043/045766

ପ ୁ /1288927 57 100 561ମହ ଦ କୁ ସୁ୍ ପି ମହମଦ ଅଫସର JTV1412477
ପ ୁ /1288928 29 100 562ମହ ଦ ତାଇର ମା ହୁସନରା େବଗମ YVY0782193
ପ ୁ /1298929 56 100 563ରାମଦାସ ସିଂ ପି ରୁହିଆ ସିଂ YVY0091371
ପ ୁ /1298930 55 100 564େମାହନ ସିଂ ପି ମଷୁ ୁସିଂ JTV1412139
ୀ /1298931 50 100 565ଯମନୁା ସିଂ ସା େମାହନ ସିଂ JTV1412188
ୀ /1298932 28 100 566ମୀନା ସିଂ ପି େମାହନ ସିଂ YVY0720540
ୀ /1298933 27 100 567ରିନା ସିଂ ପି େମାହନ ସିଂ YVY0720466

ପ ୁ /1308934 65 100 568ବୁ ିନାଥ େଜନା ପି ବା ାନିଧି େଜନା JTV1412923
ୀ /1308935 57 100 569ରମାମଣୀ େଜନା ସା ବୁ ିନାଥ େଜନା JTV1412931

ପ ୁ /1308936 41 100 570ଧୀେରନ୍ କମୁାର େଜନା ପି ବୁ ିନାଥ େଜନା JTV1415181
ୀ /1308937 37 100 571ପତୀମା େଜନା ପି ବୃ ିନାଥ େଜନା JTV2381879
ୀ /1308938 35 100 572ଅନୁଛାୟା େଜନା ପି ବୃ ିନାଥ େଜନା JTV2381887

ପ ୁ /1308939 33 100 573ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ବୁ ିନାଥ େଜନା YVY0090902
ପ ୁ /1318940 47 100 574େବୖକୁ  ନାଥ ମହାପାତ ପି ବି ୁଚରଣ ମହାପାତ YVY0782094
ୀ /1318941 39 100 575ସସିତା ମହାପାତ ସା େବୖକୁ ନାଥ ମହାପାତ JTV1412329

ପ ୁ /1318942 68 100 576ଶ ଷର୍ଣ ପ ା ପି ଧରଣୀଧର ପ ା JTV1416254
ୀ /1318943 60 100 577ତୁଳସୀ ପ ା ସା ଶ ଷର୍ ଣ ପ ା JTV1412311
ୀ /1328944 50 100 578ଅନିତା ଏକା ସା ଅଜିତ୍ କମୁାର ଏକା JTV1712900
ୀ /1338945 55 100 579ବାସ ି େବେହରା ସା େଚୖତନଯ୍ େବେହରା JTV1412428

ପ ୁ /1338946 34 100 580ଅଭିନାଶ େବେହରା ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ େବେହରା YVY0090928
ପ ୁ /1348947 55 100 581େଦାଳେଗାବି  ମଲିକ ପି ଶଂକର ମଲିକ JTV1412378
ପ ୁ /1358948 45 100 582ଆସିଆନ ଡା ପି ପଯ୍ାରା ଡା YVY0336305
ୀ /1358949 41 100 583ବିଶାସୀ ଡା ସା ଆସିଆନ ଡା YVY0336313
ୀ /1358950 24 100 584ରୀନା ଡା ପି ଆସିଆନ୍ ଡା YVY0965939

ପ ୁ /1358951 50 100 585ଶବି ଶ ର ମାଝି ପି ସକୁରାମ ମାଝି YVY0090936
ୀ /1358952 40 100 586ଉଲାସି ତିକର୍ ୀ ସା ଶବି ଶ ର ମାଝି YVY0090944

ପ ୁ /1358953 36 100 587ଅଜୟ ତିକର୍ ୀ ପି ୟାହୁଜା ତିକର୍ ୀ YVY0090951
ପ ୁ /1368954 59 100 588ଅଭିଳାଷ ସାହୁ ପି ପହଲାଦ ସାହୁ JTV1574656
ୀ /1368955 57 100 589ଭାନୁମତୀ ସାହୁ ସା ଅଭିଳାଷ ସାହୁ JTV1412402

ପ ୁ /1368956 47 100 590ଉଲାସ ଚ  ସାହୁ ପି ପହଲାଦ ସାହୁ JTV1412915
ୀ /1368957 42 100 591ସଶୁୀସଂଗୀତା ସାହୁ ସା ଉଲାସ ଚ  ସାହୁ JTV1447648
ପ ୁ /1378958 38 100 592ଶା ନୁ କମୁାର ପହୁାତା ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ପହୁାତା JTV1706076
ୀ /1378959 47 100 593ଲୀନା ରାଉତ ସା ଦିଲିପ ରାଉତ JTV1712850

ପ ୁ /1378960 51 100 594ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତ ପି ବନମାଳି ରାଉତ JTV1712835
ପ ୁ /1388961 26 100 595ସରୁଜ ବିଶାଳ ପି ରମାକ  ବିେଶାଳ YVY0782169
ୀ /1398962 60 100 596ଶା ି ଦାସ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/094898

ପ ୁ /1398963 43 100 597ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି େଗୗରା ଚରଣ ଦାସ JTV1574490
ପ ୁ /1398964 39 100 598ଦୀପକ ଦାସ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ JTV1574474
ପ ୁ /1408965 35 100 599ମେହଶର ଡାକଆୁ ପି ଜଗଦିଶର ଡାକଆୁ YVY0090985
ପ ୁ /1418966 45 100 600ରହମତ୍ ଅଲି ଖଁା  ପି କଦୁୁରତ୍ ଅଲି ଖଁା  JTV1574870
ପ ୁ /1418967 40 100 601ଲିଆକତ୍ ଅଲି ଖଁା  ପି କଦୁୁରତ୍ ଅଲି ଖଁା  JTV1574433
ପ ୁ /1428968 61 100 602ପବିତ ନାୟକ ପି େସାମବାରିଆ ନାୟକ JTV1712843
ୀ /1428969 60 100 603କ ରୁୀ ପରିଡା ସା ଗ ାଧର ପରିଡା OR/06/043/096944
ୀ /1438970 56 100 604ମାଲତୀ ବାରିକ ସା ରବି  କମୁାର ବାରିକ JTV1669357
ପ ୁ /3188971 55 100 605ରବୀ  କମୁାର ବାରିକ ପି ବାମେଦବ ବାରିକ JTV1669365
ପ ୁ /1448972 63 100 606ଗେଣଶ ଚ  ଦିେବଦୀ ପି ମାୟାଧର ଦିେବଦୀ JTV1626142
ୀ /1448973 54 100 607ମ ଲୁତା ଦିେବଦୀ ସା ଗେଣଶ ଚ  ଦିେବଦୀ JTV1626159
ପ ୁ /1458974 40 100 608ଅବଦୁଲ୍ ଇମାନ୍ ଖଁା  ପି ଅବଦୁଲ୍ ଗଫର ଖଁା  JTV1574227
ପ ୁ /1458975 32 100 609ତାରିକ ଅଜିଜ ପି ସାମସଲୁ ହୁେସନ ଖଁା YVY0091017
ୀ /1458976 62 100 610େରାଶନ୍ ବିବି ସା ଅବଦୁଲ୍ ଗଫର ଖଁା OR/06/043/172130
ପ ୁ /1458977 73 100 611ଅବଦୁଲ୍ ଗଫାର ଖଁା ପି ଦାଉଦ ଖଁା OR/06/043/170130
ୀ /1458978 39 100 612ନିଖିତ୍ ସଲୁକାନା ପି ଅବଦୁଲ୍ ଗଫର ଖଁା JTV1412436
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ପ ୁ /1468979 40 100 613ବସ  କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ JTV1574094
ପ ୁ /1478980 42 100 614େସକ ବସିର ପି େସକ ଫାରୁକ JTV1573948
ୀ /1478981 37 100 615ଦି ିମୟୀ ସିଂ ପି ପଥିୃରାଜ ସିଂ YVY0833269

ପ ୁ /1488982 61 100 616େଗୗରବ ଚରଣ ନ ୀ ପି ପରିକି୍ଷତ ନ ୀ JTV1574011
ୀ /1488983 53 100 617ପ ୁ ଲତା ନ ୀ ସା େଗୗରବ ଚରଣ ନ ୀ JTV1574003

ପ ୁ /1508984 61 100 618କାଳ ୀ ଚରଣ ମଲିକ ପି ଗୟାଧର ମଲିକ OR/06/043/076606
ୀ /1508985 51 100 619ପେମାଦିନି ମଲିକ ସା କାଳ ି ଚରଣ ମଲିକ OR/06/043/076595
ୀ /1508986 32 100 620ପିୟ ା ମଲିକ ପି କାଳ ି ଚରଣ ମଲିକ YVY0091033

ପ ୁ /1508987 28 100 621ପେମାଦ କମୁାର ମଲିକ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ମଲିକ YVY0554816
ୀ /1518988 49 100 622େଶୖଳବାଳା ବାରିକ ସା ରାଜ କିେଶାର ବାରିକ YVY0091058

ପ ୁ /1518989 31 100 623ରାେକଶ ବାରିକ ପି ରାଜ କିେଶାର ବାରିକ YVY0553016
ପ ୁ /1528990 57 100 624ବଲଭ ଚ  େବେହରା ପି ଜାଗର େବେହରା JTV1523455
ୀ /1528991 56 100 625ବିଦଯ୍ତୁ ଲତା େବେହରା ସା ବଲବ ଚ  େବେହରା JTV1523752
ୀ /1528992 32 100 626ତପସିନୀ େବେହରା ପି ବଲବ ଚ  େବେହରା YVY0091066

ପ ୁ /1528993 28 100 627ତାପସ କମୁାର େବେହରା ପି ବଲଭ ଚ  େବେହରା YVY0553172
ପ ୁ /1538994 51 100 628ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ଶଶଧର େଜନା YVY0091074
ୀ /1538995 47 100 629ସସିତା େଜନା ସା ପଶା  କମୁାର େଜନା YVY0091082

ପ ୁ /1548996 57 100 630ଶତୁଘନ୍ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ YVY0091090
ପ ୁ /1548997 55 100 631ରତିକା  ଗିରି ପି ଉେଗସନ ଗିରି YVY0091108
ୀ /1548998 29 100 632କୁ ିମଣି ଗିରି ପି ରତିକା  ଗିରି YVY0720474

ପ ୁ /1548999 26 100 633େଲାହିତ କମୁାର ଗିରି ପି ରତିକା  ଗିରି YVY0782219
ପ ୁ /1569000 36 100 634େକ ରେମଶ ପି େକ ରାେବଣା YVY0091140
ପ ୁ /1569001 63 100 635େକ ରାବଣା ପି େକ େମରିଆ YVY0782086
ପ ୁ /1569002 42 100 636େକ ସେ ାଷ ପି େକ ରାବଣା YVY0782128
ପ ୁ /1569003 41 100 637ଏକ୍ ସବୁାସ ପି େକ ରାବଣା YVY0782110
ପ ୁ /1579004 57 100 638ପରେମଶର ମହା ପି ଚ  େମାହନ ମହା YVY0091157
ୀ /1579005 46 100 639ପ ୁ ଲତା ମହା ସା ପରେମଶର ମହା YVY0091165
ୀ /1579006 31 100 640ସାଗତିକା ମହା ି ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ମହା ି YVY0554584

ପ ୁ /1589007 55 100 641ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା ପି କାଶନିାଥ ମହାରଣା YVY0091173
ୀ /1589008 47 100 642ସବିତା ମହାରଣା ସା ଜଚି  ମହାରଣା JTV2500239
ୀ /1599009 47 100 643ପତିମା ଦାଶ ସା ଶରତ ଚ  ଦାଶ JTV2500288

ପ ୁ /1609010 57 100 644ଶୀକା  ରଥ ପି ଗ ାଧର ରଥ YVY0091199
ୀ /1609011 49 100 645ଅ ଳି ରଥ ସା ଶୀକା  ରଥ YVY0091181

ପ ୁ /1609012 29 100 646ସଂଗାମ େକଶରୀ ରଥ ପି ଶୀକା  ରଥ YVY0555417
ପ ୁ /1619013 66 100 647ଭରତ ଚ  େଜନା ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ େଜନା JTV2500254
ପ ୁ /1619014 23 100 648ରଜନୀକା  େଜନା ପି ଭରତ ଚ  େଜନା YVY1290063
ପ ୁ /1629015 46 100 649ଦିଲୀପ କମୁାର େଭାଳ ପି ଭଗବାନ େଭାଳ JTV2500247
ୀ /1639016 65 100 650ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ ସା ରବି  କମୁାର ବାରିକ JTV2500262

ପ ୁ /1639017 44 100 651ରଶ ିର ନ ବାରିକ ପି ରବି  କମୁାର ବାରିକ JTV2500338
ପ ୁ /1639018 42 100 652ଆେଲାକ ର ନ ବାରିକ ପି ରବି  କମୁାର ବାରିକ JTV2500270
ପ ୁ /1639019 54 100 653ପିୟଦସର୍ୀ ଅେଶାକ ମିଶ ପି ସେରାଜ ମିଶ YVY1299981
ପ ୁ /1649020 51 100 654ପଶା  କମୁାର ରାଉତ ପି କମୁରବର ରାଉତ YVY0429225
ୀ /1649021 49 100 655ପଲଳା ରାଉତ ସା ପଶା  କମୁାର ରାଉତ YVY0429241
ୀ /1659022 25 100 656ସାଗରୀକା ଦାସ ପି କାବୁଲୀ ଦାସ YVY0898536
ୀ /1659023 23 100 657ନିହାରିକା ଦାସ ପି କାବୁଲି ଦାସ YVY1020551
ୀ /1659024 53 100 658େସାଭାଗିନୀ ମହା ି ସା ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି MDL1550805
ୀ /1659025 49 100 659ଜୟଶୀ ମହା ି ସା କାବୁଲି ଦାସ YVY0555284
ୀ /1659026 37 100 660ଦୀ ିମୟୀ ମହା ି ପି ପସନନ୍  କମୁାର ମହା ି YVY0091231

ପ ୁ /1659027 36 100 661ପିୟବତ ମହା ି ପି ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0091215
ୀ /1659028 34 100 662ସଚିୁସିତା ମହା ି ପି ଶବି ପସାଦ ମହା ି YVY0091389
ପ ୁ /1659029 33 100 663େଦବବତ ମହା ି ପି ପସନନ୍ କମୁାର ମହା ି YVY0091223
ପ ୁ /1669030 53 100 664ଗ ାଧର େବେହରା ପି େଗାପୀନାଥ େବେହରା YVY0393355
ୀ /1669031 38 100 665ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ଗ ାଧର େବେହରା YVY0393363
ପ ୁ /1679032 59 100 666ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି ପାରି େବେହରା YVY0984377
ପ ୁ /1689033 21 100 667ଜିେତଂଦ ମହା ି ପି ପା ବ ମହା ି YVY1088699
ପ ୁ /1699034 51 100 668ଗଦାଧର କଅୁଁର ପି ପିତବାସ କଅୁଁର YVY0733212
ପ ୁ /1709035 56 100 669େଦେବ  ନାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଚୗଧରୁୀ JTV2386316
ୀ /1719036 21 100 670ପଜ୍ଞା ପରମିତା ଦାସ ପି ଜୟକୃ  ଦାସ YVY1088640
ପ ୁ /1739037 60 100 671ରବି ନାଥ େବେହରା ପି ଶତୃଘନ୍ େବେହରା YVY0555003
ୀ /1739038 50 100 672ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ରବି  ନାଥ େବେହରା YVY0555011
ପ ୁ /1749039 31 100 673ବିଶଜିତ ସାମଲ ପି ବସ  କମୁାର ସାମଲ YVY0696070
ପ ୁ /1759040 39 100 674ଅମିତ କମୁାର ଗିରି ପି େମାହନ ଚରଣ ଗିରି YVY0696047
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ପ ୁ /1779041 50 100 675ଦୁେଯର୍ାଧନ ମହାପାତ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାପାତ YVY1245885
ପ ୁ /HOLDING 9042 30 100 676ବି ୁ କମୁାର ପଶାଦ ପି ରେମଶ କମୁାର ପଶାଦ YVY0829960
ୀ /7459043 23 100 677ରତନ୍ମଲୀନୀ ପାଣୀ ପି ଦିଲିପ ପାଣୀ YVY1305598

ପ ୁ /PLOT NO 79044 32 100 678ଅଂଶମୁାନ ସାଇଁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0280487
ୀ /PLOT 7609045 19 100 679ସି ୀ ଶିହନଶୀ ପି ସବୂାସ ଚଂଦ େବେହରା YVY1306679
ୀ /9999046 24 100 680ଶଭୁଶୀ ରାଉତ ପି ଜପ କିେଶାର ରାଉତ YVY1042373
ୀ /10009047 56 100 681ସଦୁାମ ଚରଣ ଝୁଡୁ ପି ଉଦୟନାଥ ଝୁଡୁ YVY1020536
ୀ /1023/B9048 33 100 682ମନସିନୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାହୂ ସା ପଭାତ କମୁାର ସାହୂ LNT2965408
ୀ /999999049 34 100 683େଦବଦଶର୍ୀନୀ ସାହୂ ସା ରସୀରଂଜନ ବିସ୍ଵାଲ YVY1178367

ପ ୁ /732/30209050 38 100 684ମେନାଜ କମୁାର ପୁ ୀ ପି କଂଦୁରି ଚରଣ ପୁ ୀ WLW0510826
ୀ /786/11849051 47 100 685ସାସୀତା ସାହୂ ସା ଅାଶେୁତାସ ସାହୂ YVY1308824
ୀ /786/11849052 47 100 686ସାସୀତା ସାହୂ ସା ଅାଶେୁତାସ ସାହୂ YVY1308816

ପ ୁ /RAGHUNAT9053 65 100 687ହରି  ସାହୁ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ସାହୁ YVY0280248
ୀ /19054 61 100 688େଶୖଳବାଳା ନାୟକ ସା ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ YVY0554915

ପ ୁ /29055 56 100 689ପଶା  ଚ  େବେହରା ପି ରାମ ଚ  େବେହରା YVY0695692
ୀ /29056 48 100 690େଜଯ୍ାତୀ ମୟୀ େବେହରା ସା ପଶା  ଚ  େବେହରା YVY0695759

ପ ୁ /29057 44 100 691ସକୁା  କମୁାର େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା YVY0280198
ୀ /29058 42 100 692ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ସକୁା  କମୁାର େବେହରା YVY0280206

ପ ୁ /29059 40 100 693ବିଭୂ ପସାଦ େବେହରା ପି ଟହଲି େବେହରା YVY0393413
ୀ /29060 40 100 694ସବିତା େବେହରା ସା ବିଭୂ ପସାଦ େବେହରା YVY0393421

ପ ୁ /29061 33 100 695ଶଶୀକା  େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା YVY0695650
ପ ୁ /29062 27 100 696ପସନଜୀତ େବେହରା ପି ପଶା  ଚ  େବେହରା YVY0695700
ୀ /29063 33 100 697ସିତା ଳୀ େଲ ା ପି ଭୁବେନଶର େଲ ା YVY0733253
ୀ /29064 29 100 698ସନ୍ି ା ଳି େଲ ା ପି ଭୂବେନଶର େଲ ା YVY0720482

ପ ୁ /39065 28 100 699ଏମ୍. କମର୍ା ରାଓ ପି ଏମ୍. ଆପା ରାଓ YVY0695841
ପ ୁ /39066 43 100 700ପଦଲାଭ ସାମଲ ପି େଦବରାଜ ସାମଲ YVY0393389
ପ ୁ /49067 64 100 701େବୖରାଗୀ ଚରଣ େଜନା ପି ଭା ର େଜନା JTV1624493
ୀ /49068 57 100 702ର ିତା େଜନା ସା େବୖରାଗୀ ଚରଣ େଜନା JTV1624485

ପ ୁ /49069 34 100 703ବିକାଶ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପ ନାୟକ YVY0280214
ୀ /QR NO- G/9070 22 100 704ବିଡିଶା ପ ନାଯକ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ ପ ନାଯକ YVY1256718

ପ ୁ /59071 39 100 705େବୖକୁ  ବିହାରୀ ମଲିକ ପି ଆଦିତଯ୍ ଚରଣ ମଲିକ YVY0695908
ୀ /59072 39 100 706ପ ୁ ଲତା ମଲିକ ସା େବୖକୁ  ବିହାରୀ ମଲିକ YVY0695916
ୀ /069073 29 100 707ଶମିର୍ ା ଗଡନାୟକ ସା ସତଯ୍ ର ନ ପଧାନ YVY1237775
ୀ /69074 44 100 708ବୀଣାପାଣି ମଲିକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ YVY0554949

ପ ୁ /69075 25 100 709ଏସ୍ େକ ସବିରଉ ିନ ପି ଏସ୍ େକ ସିରାଜଉ ିନ YVY0898551
ୀ /79076 57 100 710ପମିଳା ଖଟୁଆ ସା ନିବାରଣ ଖଟୁଆ JTV1670082
ୀ /79077 59 100 711କା ନ ପଭା ସାଇଁ ସା ଶଶିରି ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/086623
ୀ /89078 44 100 712ବିଜୟାଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ପି ରମାନାଥ ପଧାନ JTV1416569
ୀ /99079 34 100 713ଇତିଶୀ େବେହରା ପି ପତାପ ସି ୁ େବେହରା YVY0280263

ପ ୁ /99080 61 100 714ନିମାଇ ଁଚରଣ ପାଢୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ପାଢୀ OR/06/043/156824
ୀ /109081 58 100 715ସବୁାଶନିୀ ଶତପଥୀ ସା ଲକ୍ଷୀକା  ଶତପଥୀ YVY0984385
ପ ୁ /119082 61 100 716ମେନାଜ କମୁାର ପେୁରାହିତ ପି ଶୀନିବାସ ପେୁରାହିତ YVY0984401
ୀ /119083 55 100 717ମିନତି ପେୁରାହିତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପେୁରାହିତ YVY0984393

ପ ୁ /119084 28 100 718ସତଯ୍ବତ ପେୁରାହିତ ପି ମେନାଜ କମୁାର ପେୁରାହିତ YVY0553131
ପ ୁ /119085 24 100 719େଦବବତ ପେୁରାହିତ ପି ମେନାଜ କମୁାର ପେୁରାହିତ YVY0965889
ପ ୁ /119086 29 100 720ସେରାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ପଭାକର େସଠୀ YVY0695734
ପ ୁ /129087 30 100 721ଭି. ଚ େଶଖର ପି ଭି.ନାେଗଶର ରାଓ YVY0280271
ୀ /139088 45 100 722ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା JTV1631837

ପ ୁ /139089 26 100 723ଦି ିର ନ େସଠୀ ପି େଦାଳେଗାବି  େସଠୀ YVY0898890
ପ ୁ /149090 59 100 724ରଜତ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ବନମାଳୀ ସାମ ରାୟ OR/06/043/024786
ୀ /149091 52 100 725କନକଲତା ସାମ ରାୟ ସା ରଜତ କମୁାର ସାମ ରାୟ OR/06/043/024780
ୀ /159092 41 100 726ନ ିନି ମହା ି ସା ନାରଣ ମହା ି YVY0898833
ପ ୁ /159093 102 100 727ଦାରିକାନାଥ ମିଶ ପି ବା ାନିଧି ମିଶ OR/06/043/044347
ୀ /159094 100 100 728ଶଶପିଭା ମିଶ ସା ଦାରିକାନାଥ ମିଶ OR/06/043/044348
ପ ୁ /159095 69 100 729ହୃଦୟର ନ ମିଶ ପି ଦାରିକାନାଥ ମିଶ OR/06/043/044349
ୀ /169096 49 100 730କ ନା ମଲିକ ସା େଦାଳେଗାବି  ମଲିକ JTV1641166
ୀ /169097 57 100 731ପତିମା ପରିଜା ସା ରେମଶ ଚ  ପରିଜା YVY0695767
ୀ /169098 35 100 732ଶଭୁଶୀ ପରିଜା ପି ରେମଶ ଚ  ପରିଜା YVY0695924
ୀ /169099 27 100 733ଦିବଯ୍ା ନା ରଣସିଂ ପି େଦବଦ  ରଣସିଂ YVY0898825
ୀ /179100 53 100 734ପ ୁ ଲତା ନାୟକ ସା େହମ  କମୁାର ନାୟକ YVY0280289
ପ ୁ /179101 27 100 735ସି ାଥର୍  ଶ ର ପରିଡା ପି ସବୁଳଚରଣ ପରିଡା YVY0898809
ପ ୁ /179102 47 100 736ପା ବ ସାହୁ ପି ମ ୁଳି ସାହୁ YVY0280297
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ପ ୁ /189103 31 100 737ଦିପନୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ତିନାଥ ସାହୁ YVY0280339
ପ ୁ /G/189104 53 100 738ରାଜକିେଶାର ସାମଲ ପି ଦୀନବ ୁ ସାମଲ YVY0845867
ୀ /G-189105 40 100 739ସଜୁାତା େଜନା ସା ରାଜକିେଶାର ସାମଲ YVY0845859

ପ ୁ /199106 46 100 740ଅନିଲ କମୁାର ବିଲୁ ପି େଜାହନ ବିଲୁ YVY0393314
ୀ /199107 39 100 741ନିଲିମା ବିଲୁ ସା ଅନିଲ କମୁାର ବିଲୁ YVY0393306

ପ ୁ /199108 31 100 742ସବୁତ କମୁାର େଗା ି ପି େଯାେଗ  ନାଥ େଗା ି YVY0280362
ୀ /199109 31 100 743ପଜ୍ଞାସିତା ମହାପାତ ସା ମନୁମନୁ ମହାପାତ YVY0280354
ୀ /199110 40 100 744ପେମାଦିନି ରାଉତ ସା ପେଦାଶ କମୁାର ରାଉତ YVY0280347

ପ ୁ /209111 79 100 745ପଫଲୁ ବି ାଣୀ ପି କୃପାସି ୁ ବି ାଣୀ YVY0280404
ୀ /209112 68 100 746ବାସ ୀ ବି ାଣୀ ସା ପଫଲୁ ବି ାଣୀ YVY0280412

ପ ୁ /209113 29 100 747େଦବଜିତ ଦଳାଇ ପି କରୁଣା କର ଦଳାଇ YVY0393322
ପ ୁ /209114 28 100 748ବିଶଜୀତ ଦଳାଇ ପି କରୁଣାକର ଦଳାଇ YVY0554741
ୀ /209115 50 100 749ଜୟ ୀ ଦାସ ସା ନେର  କମୁାର ଦାସ YVY0280370

ପ ୁ /209116 53 100 750ର ନ କମୁାର ରାୟ ପି ବାସେୁଦବ େଗା ାୟତ YVY0280396
ପ ୁ /209117 30 100 751ସମୟ ରାୟ ପି ରେମଶ ରାଉଳ YVY0280388
ପ ୁ /219118 32 100 752ରାେକଶ ଚ  ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ YVY0280420
ୀ /229119 39 100 753ହରମି ର େକୗର ସା ନେର  ପାଲସିଂହ YVY0280461

ପ ୁ /229120 40 100 754ନେର ର ପାଲସିଂହ ପି ଜଗଦାର ପାଲସିଂହ YVY0280438
ପ ୁ /229121 69 100 755ଜଗତାର ସିଂହ ପି ଯଶୱ  ସିଂହ YVY0280453
ପ ୁ /229122 35 100 756ଜସବିର ସିଂହ ପି ଜଗଦାର ସିଂହ YVY0280446
ପ ୁ /239123 68 100 757ଭରତ ଚ  େଜନା ପି ଅ ୁର୍ନ େଜନା YVY0280479
ପ ୁ /249124 61 100 758ପସନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ ପି ପିତବାସ ସାଇଁ YVY0280511
ୀ /249125 48 100 759ଗୀତା ଳି ସାଇଁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ YVY0280503

ପ ୁ /249126 31 100 760ଅମେରଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ YVY0280495
ୀ /259127 34 100 761ମିତଜିତା ଦାଶ ପି ଜଗତବ ୁ ଦାଶ YVY0280529
ୀ /259128 30 100 762ଶକି୍ତଜିତା ଦାଶ ପି ଜଗତବ ୁ ଦାଶ YVY0280537

ପ ୁ /259129 60 100 763ସଂଗାମ େକଶରୀ ରାୟ ପି ସଦୁଶର୍ନ ରାୟ YVY0696039
ୀ /259130 53 100 764ଅନୀତା ରାୟ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ରାୟ YVY0696021

ପ ୁ /259131 29 100 765ବିଶ ରଂଜନ ରାୟ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ରାୟ YVY0696013
ୀ /269132 26 100 767ଦୀ ିମୟୀ େଗାଛି ପି ଅଜୟ କମୁାର େଗାଛି YVY0782185

ପ ୁ /269133 37 100 768ଶେୁଭ ୁ ମହାପାତ ପି ଚି ର ନ ମହାପାତ YVY0280552
ପ ୁ /279134 31 100 769ଅନୁପମ ପିୟଦଶର୍ୀ ପି ଅରୁଣ ସାହୁ YVY0280586
ୀ /279135 32 100 770ଅନସୟୂା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଅରୁଣ ସାହୁ YVY0280578
ୀ /289136 37 100 771ରୁବିତା ଜାଲ ସା ଉମାକା  ଜାଲ YVY0732875

ପ ୁ /289137 55 100 772କଳୁମଣି ସାଇଁ ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ସାଇଁ YVY0280594
ୀ /289138 47 100 773ପିୟମଦା ସାଇଁ ସା କଳୁମଣି ସାଇଁ YVY0424291

ପ ୁ /299139 38 100 774ଅଜୁର୍ ନ େଲ ା ପି ବଜବ ୁ େଲ ା YVY0280602
ପ ୁ /309140 66 100 775ଏମ.ଡି.ଖରୁସିଦ୍ ହୁେସନ ପି ସହିଦ ଶଖି YVY0280628
ପ ୁ /309141 62 100 776ମାମକୁ ଅଲି ଖାନ ପି ୟୁସଫୁ୍ ଖାନ YVY0280610
ପ ୁ /319142 33 100 777ପତିତପାବନ େବେହରା ପି ପସନନ୍  େବେହରା YVY0280644
ୀ /319143 45 100 778ଶାତିପିତୀ ମହା ି ସା ରଜତ କମୁାର ଦାସ YVY0280651
ୀ /329144 38 100 779ଡିସିତା ମହା ି ମା େକଶଲତା ମହା ି YVY0280677
ୀ /329145 34 100 780ଗୀତା ଳୀ ମହା ି ମା େକଶଲତା ମହା ି YVY0280669
ୀ /329146 31 100 781ଅ ର୍ନା ମହା ି ମା େକଶଲତା ମହା ି YVY0280685

ପ ୁ /329147 30 100 782ଅନିଲ କମୁାର ମହା ି ମା େକଶଲତା ମହା ି YVY0280693
ପ ୁ /339148 31 100 783କି୍ଷତିଶ ସ ୁ ର ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ YVY0280701
ପ ୁ /359149 32 100 784ଅଶିନି କମୁାର ପାତ ପି ମାନେଗାବି  ପାତ YVY0280750
ପ ୁ /359150 41 100 785ବିପିନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ YVY0280743
ୀ /359151 38 100 786ରଶିତା ସାହୁ ସା ବିପିନ କମୁାର ସାହୁ YVY0280735
ୀ /379152 46 100 787କାମିନି େଜନା ସା କୃ  ଚ  େଜନା YVY0280792
ପ ୁ /379153 41 100 788କୃ  ଚ  େଜନା ପି ସନାତନ େଜନା YVY0280776
ପ ୁ /379154 30 100 789ଅଜିତ କମୁାର ନାହାକ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ନାହାକ YVY0280784
ୀ /389155 33 100 790ପ ଜିନି ମିଶ ପି ଗଦାଧର ମିଶ YVY0280800
ପ ୁ /399156 52 100 791ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ବିଶାଳ ପି ଭୀମେସନ ବିଶାଳ YVY0280826
ୀ /399157 42 100 792ଲୀନା ବିଶାଳ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ବିଶାଳ YVY0280834
ପ ୁ /399158 20 100 793ଅଶେୁତାଶ ବିଶାଳ ପି ଅ ଯର୍ାମୀ ବିଶାଳ YVY1237577
ପ ୁ /409159 31 100 794ଲଗନ୍ଜିତ ଶତପଥୀ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ଶତପଥୀ YVY0280859
ୀ /409160 31 100 795ସସୀତା ଶତପଥୀ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ଶତପଥୀ YVY0280842
ପ ୁ /419161 56 100 796ପଶ ୁର୍ରାମ ଦାଶ ପି ପତିତପାବନ ଦାଶ YVY0280867
ୀ /429162 29 100 797ନମିତା େବେହରା ପି ଶକୁେଦବ େବେହରା YVY0720490
ପ ୁ /439163 30 100 798ଅଜିତ କମୁାର ହଁାସଦା ପି ମାହାତା  ହଁାସଦା YVY0280883
ପ ୁ /449164 45 100 799ପଦୀପ ପରିଡା ପି ଗ ାଧର ପରିଡା YVY0280917
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ପ ୁ /449165 41 100 800ରାମକୃ  ପରିଡା ପି ଗ ାଧର ପରିଡା YVY0280925
ୀ /449166 37 100 801ସଶିତା ପରିଡା ସା ପଦୀପ ପରିଡା YVY0280933
ୀ /449167 34 100 802ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ସା ରାମକୃ  ପରିଡା YVY0280941

ପ ୁ /459168 30 100 803ସ ୟ କମୁାର ନ ୀ ପି େଗୗରବ ଚରଣ ନ ୀ YVY0280958
ୀ /469169 82 100 804ରମଣୀ ମହାରଣା ସା କୃ ଚ  ମହାରଣା YVY0280982
ୀ /479170 42 100 805ଗୀତା ବାରିକ ସା ରତନ୍ ାକର ବାରିକ YVY0280990
ୀ /489171 54 100 806ଉମିର୍ଳା ପ ା ସା ବାସେୁଦବ ପ ା YVY0991646
ୀ /489172 28 100 807ଉବର୍ ଶୀ ପ ା ପି ବାସେୁଦବ ପ ା YVY0553024

ପ ୁ /489173 56 100 808ତିନାଥ େସଠୀ ପି ଗ ବର୍  େସଠୀ YVY0281006
ୀ /489174 52 100 809ସାବିତୀ େସଠୀ ସା ତିନାଥ େସଠୀ YVY0569640
ୀ /489175 30 100 810ମୀନା କମୁାରୀ େସଠୀ ପି ତିନାଥ େସଠୀ YVY0281014

ପ ୁ /499176 68 100 811େକୖଳାଶ ଚ  ମହାପାତ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମହାପାତ YVY0281063
ୀ /499177 56 100 812ସେୁଦଷନ୍ା ମହାପାତ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ମହାପାତ YVY0281022
ୀ /499178 49 100 813ସ କୁ୍ତା ମହାପାତ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ମହାପାତ YVY0281030

ପ ୁ /499179 34 100 814ରାେଜଶ ମହାପାତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହାପାତ YVY0281055
ପ ୁ /499180 30 100 815ସଚିନ କମୁାର ମହାପାତ ପି େକୖଳାସ ମହାପାତ YVY0281048
ୀ /499181 31 100 816କାତଯ୍ାୟିନୀ ପ ା ପି ନାରାୟଣ ଚ  ପ ା YVY0696187
ୀ /509182 50 100 817ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ ସା ନକଳୁ ବାରିକ YVY0281071

ପ ୁ /519183 31 100 818ଦୀପକ କମୁାର େଦହୁରୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଦହୁରୀ YVY0429233
ପ ୁ /529184 43 100 819ଦୀପକ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ତିପାଠୀ YVY0281089
ପ ୁ /539185 33 100 820ତାେହର ମହ ଦ ପି ସମସରୁ ମହ ଦ YVY0695874
ପ ୁ /539186 27 100 821ସଜୁାୟତ ମହ ଦ ପି ସମସରୁ ମହ ଦ YVY0695882
ପ ୁ /549187 58 100 822ପକାଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ YVY0281121
ୀ /549188 30 100 823ସଜୁାତା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ପକାଶ ଚ  ସାହୁ YVY0281139

ପ ୁ /559189 58 100 824ପଦୀ  କମୁାର ଦାସ ପି ଅଭୟ ଚରଣ ଦାସ YVY0695627
ୀ /559190 53 100 825ଶଶିରିା ଦାସ ସା ପଦୀ  କମୁାର ଦାସ YVY0696054

ପ ୁ /559191 52 100 826ଜନ୍ ଏକ୍କ ପି ମାଦାସ ଏକ୍କ YVY0281154
ୀ /569192 53 100 827ବୀଣାପାଣି ପ ା ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାଶ YVY0554840
ୀ /579193 41 100 828ଭି.େହମଲତା .. ସା ଜି.ଜଗନନ୍ାଥ ରାଓ YVY0965947

ପ ୁ /579194 33 100 829ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାଳକୃଶ୍ଣ ସାହୁ YVY0393470
ୀ /589195 38 100 830ଦି ିେରଖା ମହା ି ସା ସ ୟ କମୁାର ମହା ି YVY0393504
ୀ /599196 36 100 831େମଲାନୀ ଜୁଦୁର ସା ରାେଜଶ ଜୁଦୁର YVY0393264

ପ ୁ /599197 53 100 832ଆଥନାସ ଲାକା ପି ଜୁନାଶ ଲାକା YVY0393280
ପ ୁ /609198 54 100 833େକ.ଶୀକା  କମୁାର େରଡି ପି େକ.ଦୟାନିଧି େରଡି YVY0393041
ୀ /609199 57 100 834େଶୖଳବାଳା ସାହୁ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ YVY0696153
ୀ /609200 34 100 835ଶଭୁଶୀ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ YVY0696146
ୀ /609201 28 100 836ପିୟଶୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ YVY0696211

ପ ୁ /619202 69 100 837ବନମାଳି ଦାଶ ପି ଗଣପତି ଦାଶ YVY0393546
ପ ୁ /629203 57 100 838ହୃଦୟାନ  ମହାପାତ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମହାପାତ YVY0553123
ୀ /629204 49 100 839ର ିତା ମହାପାତ ସା ହୃଦୟାନ  ମହାପାତ YVY0898585

ପ ୁ /629205 25 100 840ସ ିପ୍ ମହାପାତ ପି ହୃଦୟାନ  ମହାପାତ YVY0898429
ୀ /639206 30 100 841ଅନୁରାଧା ଦାସ ପି ଅନୀଲ କମୁାର ଦାସ YVY0555300

ପ ୁ /649207 37 100 842ପରାଗ କମୁାର ମିଶ ପି ଭାବଗାହୀ ମିଶ YVY0393488
ପ ୁ /659208 28 100 843ଶଭୁପଦ ପ ା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପ ା YVY0555185
ୀ /669209 46 100 844ସଇଦା େବଗମ ସା େସକ ଅବଦୁଶ ସକରୁ YVY0555326

ପ ୁ /669210 56 100 845ପଦି  କମୁାର ପତି ପି ଗେଜ  ନାଥ ପତି YVY0695973
ୀ /669211 43 100 846େଶତାସିନି ପତି ସା ପଦି  କମୁାର ପତି YVY0695965

ପ ୁ /669212 53 100 847ଏସ୍. େକ. ଅବଦୁଶ ସକରୁ ପି େସକ କରୁବାନ YVY0555318
ପ ୁ /679213 29 100 848ଦୀପକ େକରେକଟା ପି ପବଳ େକରେକଟା YVY0393231
ପ ୁ /679214 25 100 849ସଦୁୀପ େକରେକଟା ପି ପବଳ େକରେକଟା YVY0898445
ୀ /E-67/C9215 32 100 850କପୁପିଲୀ ସିରୀଶ ସା ବାବୁ େସଠୀ YVY1300029
ପ ୁ /689216 46 100 851ସକୁଆୁନ ଗଡିୁଆ ପି ଜୁଏଲ ଗଡିୁଆ YVY0393249
ୀ /689217 40 100 852ଲାଉଲିନ ମହିମା ଗଡିୁଆ ସା ସକୁଆୁନ ଗଡିୁଆ YVY0393256
ୀ /699218 52 100 853ମିନତୀ ସାହୁ ସା ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ YVY0393348
ପ ୁ /709219 30 100 854ରାେକଶ ଚ  େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା YVY0393462
ପ ୁ /719220 35 100 855ପକାଶ କମୁାର େଜନା ପି ସନାତନ େଜନା YVY0393520
ୀ /729221 37 100 856ପଭାସିନୀ େଜନା ସା ପବାଶ କମୁାର େଜନା YVY0393538
ୀ /739222 45 100 857େସରାତୁନ େବଗମ ସା ଏସ୍. େକ ତାହିରୁ ିନ YVY0695866
ପ ୁ /749223 50 100 858ଏସ୍. େକ ତାହିରୁ ିନ ପି ଏସ୍. େକ ଫାରୁକ YVY0695858
ପ ୁ /759224 39 100 859ସଦୁଶର୍ନ ମହା ପି ପରେମଶର ମହା YVY0695684
ୀ /759225 34 100 860ସବିତା ମହା ସା ସଦୁଶର୍ନ ମହା YVY0695676
ୀ /769226 47 100 861ସମୁୀ ମଲିକ ସା ରବି  ନାଥ ମଲିକ YVY0695668
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1

ପ ୁ /779227 27 100 862ଅନିଲ କମୁାର ନାହାକ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ନାହାକ YVY0695809
ପ ୁ /789228 60 100 863ଗଦାଧର ମିଶ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ JTV1412303
ପ ୁ /799229 31 100 864ସନିୁଲ ପଭାତ କଜୁୁର ପି ଶା ି ପକାଶ କଜୁୁର YVY0720516
ପ ୁ /809230 66 100 865ଗେଣଶ େବେହରା ପି ଦ ାଶୀ େବେହରା YVY0090860
ୀ /819231 36 100 866ରଶିତା ନାୟକ ସା ବାବୁଲା ନାୟକ YVY0695742
ୀ /829232 35 100 867େକ. ନମତା ସା େକ. ସେ ାଷ YVY0695825
ୀ /829233 34 100 868େକ. ଶକୁ ଳା ସା େକ. ସବୁାଷ YVY0695775
ୀ /829234 32 100 869େକ. ସଜୁାତା ପି େକ. ରାବଣା YVY0695833

ପ ୁ /839235 27 100 870ଅବିନାଶ ରଥ ପି ଶୀକା  ରଥ YVY0695718
ୀ /849236 47 100 871ବିଦଯ୍ତୁ ପୀୟା େବେହରା ସା ଗୟାଧର େବେହରା YVY0695817

ପ ୁ /859237 59 100 872ଗୟାଧର େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା YVY0695890
ପ ୁ /929238 49 100 873େହମ  କମୁାର ପ ିମକବାଟ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାମ ରାୟ YVY0782177
ୀ /969239 25 100 874ମଧସିୁତା ନ ପି ଲଷୀକା  ନ YVY0965871
ୀ /969240 21 100 875ସ୍ଵନର୍ ମୀତା ନ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ନ YVY1237726

ପ ୁ /979241 25 100 876ଆକାଶ େବେହରା ପି ଅଭୟଚରଣ େବେହରା YVY0898478
ପ ୁ /1419242 26 100 877େସକ ଫିେରାଜ ପି େସକ ଇସମାଇଲ YVY0898528
ପ ୁ /QUARTER N9243 25 100 878ବିଶ୍ଵଜୀତ େମାହ ି ପି ଜୀେତନ କମୁାର େମାହ ି YVY1244326
ୀ /1609244 24 100 879ସାସତୀ ମିଶ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ରଥ YVY1237627
ୀ /1729245 26 100 880ରାେଜଶରୀ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା YVY1055698

ପ ୁ /Qr. No. 29246 20 100 881ଅନ୍ଶା ସନ୍େକଟ ରାଉତ ରାଉତ ପି ଉ ମ ଚରଣ ରାଉତ ରାଉତ YVY1228733
ପ ୁ /9999247 46 100 882ବିଶଜିତ ଚଉଧରୁୀ ପି ସଚିଦାନ  ଚଉଧରୁୀ YVY0845800
ୀ /9999248 40 100 883ଅନୀତା ମହା ି ସା ବିଶଜିତ୍ େଚୗଧରୁୀ YVY0845792

ପ ୁ /9999249 62 100 884ରେମଶ ଚ  ପରିଜା ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ପରିଜା YVY0898577
ପ ୁ /9999250 38 100 885ଦୀପକ କମୁାର ସାମଲ ପି ଆନ  ଚ  ସାମଲ YVY0845818
ୀ /732/30209251 33 100 886ଶଶ ିପଭା ନ ୀ ସା ସେରାଜ କମୁାର ପୁ ୀ YVY1237676

ପ ୁ /732/30209252 64 100 887କ ରିୁ ଚରଣ ପୁ ୀ ପି ଭଗବାନ ପୁ ୀ YVY1237692
ୀ /732/30209253 31 100 888ଗୀତା ରାଣୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପୁ ୀ YVY1237742

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.47 of has been duly published as per the provisions of Odisha municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Copration(DCW, RS and  CE ) Rules 2003 on    dd-mm-yyyy

Election Officer Seal and Signature
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