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ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ୀ /.1 26 50 1ରଶିତା େବେହରା ପି ଡମରୁ ଧର େବେହରା XWP0690800
ପ ୁ /.2 25 50 2ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଡମରୁ ଧର େବେହରା XWP0690818
ପ ୁ /.3 47 50 3ଶବି ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ମଷିୂ ସାଇଁ XWP0642637
ପ ୁ /Ashirbad4 24 50 4ପାଥର୍  ସାରଥି ଭୂୟଁା ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଭୂୟଁା XWP0817833
ପ ୁ /EDUCATED5 86 50 5ଅଭୟ ପଶାୟତ ପି ପ ୁ ର୍ ପଶାୟତ XWP1025071
ପ ୁ /GOSALA R6 22 50 6କି ା କା  ଦାସ ପି େଭାଳାନାଥ ଦାସ XWP1028315
ୀ /17 29 50 7ସପିୁୟା ଖୁ ିଆ ସା ଅଶିନୀ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0574749
ୀ /028 32 50 8ଦି ୀ ପଭା ଖୁ ିଆ ପି ଅଶ୍ଵିନ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0966192

ପ ୁ /029 25 50 9ବିଶ୍ଵଜିତ ଖୁ ିଆ ପି ଅଶିନୀ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0966168
ପ ୁ /0210 64 50 10କଳୁମଣୀ ସାଇଁ ପି ଗୟାଧର ସାଇଁ XWP0818054
ୀ /0211 52 50 11ସଂଯକୁ୍ତା ସାଇଁ ସା କଳୁମଣୀ ସାଇଁ XWP0818088
ୀ /212 30 50 12େକାମଲ େଜଯ୍ୖତି ପି କା ିର୍କ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0690503
ୀ /213 82 50 13ସେୁଲାଚନା ଖୁ ିଆ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଖୁ ିଆ OR/06/043/120002

ପ ୁ /214 64 50 14କା ିର୍କ ଖୁ ିଆ ପି ଖିେରାଦ ଖୁ ିଆ XWP0690594
ୀ /215 59 50 15ମ ଲୁତା ଖୁ ିଆ ସା କା ିର୍କ ଖୁ ିଆ OR/06/043/1200004

ପ ୁ /216 56 50 16ଅଶିନୀ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଖୁ ିଆ OR/06/043/120005
ପ ୁ /217 46 50 17ଗରୁୁ ପସାଦ ଖୁ ିଆ ପି କି୍ଷେରାଦ ଚ  ଖୁ ିଆ JTV2545747
ପ ୁ /218 39 50 18ଦିଲିପ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି କା ିର୍କ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0690610
ପ ୁ /219 28 50 19ପିନାକି ପସାଦ ସାଇଁ ପି କଳୁମଣି ସାଇଁ XWP0362590
ୀ /Qtrs. No.20 24 50 20େସାନାଲୀ ବାରିକ ପି ନାରାୟଣ ଚଂଦ ବାରିକ XWP0970640
ୀ /03,DFO,CU21 24 50 21ଆଲିଶା ଗୁ ା ସା ରାଜା ସାହା XWP1058379

ପ ୁ /322 42 50 22ନୟନାଂଶ ୁପ ୃ ି ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ ୃ ି JTV1450105
ପ ୁ /323 41 50 23ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ ୃ ି ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ ୃ ି JTV1450113
ପ ୁ /324 36 50 24ଦିପାଂଶ ୁପ ୃ ି ପି ସଧୁାଂଶ ୁପ ୃ ି JTV2362499
ପ ୁ /425 60 50 25ସିତାଂଶ ୁପ ୃ ି ପି ଉଦୟ ପ ୃ ି OR/06/043/120017
ୀ /426 54 50 26କଲଯ୍ାଣି ପ ୃ ି ସା ସିତାଂଶ ୁପ ୃ ି OR/06/043/120018
ୀ /427 36 50 27ପିୟ ା ପ ୃ ି ପି ସତୁାଂଶ ୁପ ୃ ି XWP0029769
ୀ /428 33 50 28େସାନାଲି ପ ୃ ି ପି ସୀତାଂଶ ୁପ ୃ ି XWP0029777

ପ ୁ /0529 82 50 29ଅନାଦୀ ଚରଣ ନାୟକ ପି ଦୁଃଶାସନ ନାୟକ XWP0596858
ୀ /0530 33 50 30ଝରଣା ନାୟକ ସା ଅରବି  ନାୟକ XWP0818120

ପ ୁ /0531 68 50 31ସବୁାସ ଚ  ପଧାନ ପି କୃ ଚ  ପଧାନ XWP0596841
ୀ /532 64 50 32ବିଦଯ୍ଲୁତା ନାୟକ ପି ଅନାଦି ନାୟକ OR/06/043/120022

ପ ୁ /533 40 50 33ଗିରିଶ ଚ  ନାୟକ ପି ଅନାଦି ନାୟକ JTV1449388
ପ ୁ /534 38 50 34ଅରବି  ନାୟକ ପି ଅନାଦି ନାୟକ JTV1450238
ୀ /0635 63 50 35େଜଯ୍ା ନ୍ା ପଧାନ ସା ସବୁାସ ଚ  ପଧାନ XWP0596833

ପ ୁ /636 69 50 36ରଘନୁାଥ ଦାସ ପି ଶୀକର ଦାସ OR/06/043/088632
ପ ୁ /637 40 50 37ରମାକା  ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ JTV1454198
ପ ୁ /638 34 50 38ଉମାକା  ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ JTV2362523
ୀ /0739 38 50 39ଅ ିତା ପଧାନ ପି ସବୁାସ ଚ  ପଧାନ XWP0596825
ୀ /740 58 50 40ଶ ା ଳୀ ଦାସ ସା ରଘନୁାଥ ଦାସ JTV1449362

ପ ୁ /741 37 50 41ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ XWP0362558
ୀ /0842 34 50 42େରାହିଣୀ ପଧାନ ପି ସବୁାସ ଚ  ପଧାନ XWP0596817
ୀ /843 38 50 43ବନଲତା ବାଇ ସା ଅେଲଖ ପାଗଲ XWP0362574

ପ ୁ /844 44 50 44ଭବଦଯ୍ତିୁ େବହୁରା ପି ଭୀମ ଚରଣ େବହୁରା XWP0690552
ୀ /845 41 50 45ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଦାଶ ସା ଚି ର ନ ଦାଶ JTV2545994
ୀ /846 71 50 46ଫଲୁଣା ସ ୁ ରୀ େଦଇ ସା ଭୀମ ଚରଣ େବହୁରା XWP0690545

ପ ୁ /847 32 50 47ଭାରତ ଭୂଷଣ ମିଶ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମିଶ XWP0596650
ୀ /848 27 50 48କାଦମିନୀ ନାୟକ ସା ଭବଦଯ୍ତିୁ େବେହରା XWP0690446

ପ ୁ /849 66 50 49ସତଯ୍ାନ  ରଥ ପି ମରୁଲୀଧର ରଥ JTV1675669
ପ ୁ /850 33 50 50ସତଯ୍ ସମିତ ରଥ ପି ସତଯ୍ାନ  ରଥ XWP0433607
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ୀ /851 61 50 51ମିନାକ୍ଷୀ ତିପାଠୀ ସା ସତଯ୍ାନ  ରଥ JTV1591023
ୀ /0952 26 50 52ପତଯ୍ଷୁା ପେୟାସିନୀ ପଧାନ ପି ସବୁାସ ଚ  ପଧାନ XWP0596809

ପ ୁ /1053 43 50 53ରାମଚ  େବେହରା ପି ଜୟୀରାମ େବେହରା JTV1591049
ପ ୁ /1054 42 50 54ସ ୟ କମୁାର ମଲିକ ପି ସ ଚରଣ ମଲିକ JTV2363042
ୀ /1155 57 50 55ସୀମାରାଣୀ ମହା ି ସା ସତିୃ ର ନ ନାୟକ JTV1481886

ପ ୁ /1156 84 50 56ଡଃ. ବିପଚରଣ ନାୟକ ପି ନୀଳମଣୀ ନାୟକ JTV1448760
ୀ /1157 73 50 57ନିରୁପମା ନାୟକ ସା ବିପ ଚରଣ ନାୟକ JTV1448778

ପ ୁ /1158 57 50 58େଜଯ୍ାତି ର ନ ନାୟକ ପି ବିପ ଚରଣ ନାୟକ JTV1448489
ପ ୁ /1159 54 50 59ସତିୃ ର ନ ନାୟକ ପି ଡଃ. ବିପ ଚରଣ ନାୟକ JTV1448372
ପ ୁ /1160 52 50 60ନିହାର ର ନ ନାୟକ ପି ବିପଚରଣ ନାୟକ JTV2428423
ପ ୁ /1161 51 50 61ବିଶର ନ ନାୟକ ପି ବିପଚରଣ ନାୟକ JTV1448364
ୀ /1162 51 50 62ପଦାଳୟା ନାୟକ ସା େଜଯ୍ାତି ର ନ ନାୟକ JTV2545754

ପ ୁ /1163 49 50 63ମେନାର ନ ନାୟକ ପି ବିପଚରଣ ନାୟକ JTV1481811
ୀ /1164 48 50 64ମଂଜୁବାଳା ନାୟକ ସା ବିଶର ନ ନାୟକ JTV1448752
ୀ /1165 48 50 65ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ନିହାର ର ନ ନାୟକ XWP0029827
ୀ /1166 46 50 66ଇତିଶୀ ନାୟକ ସା ମେନାର ନ ନାୟକ JTV1481829

ପ ୁ /1167 25 50 68ଚିରାଗ ନାୟକ ପି େଜଯ୍ାତି ର ନ ନାୟକ XWP1008457
ପ ୁ /1168 24 50 69ଶଭୁମ ନାୟକ ପି ବିଶର ନ ନାୟକ XWP1008424
ୀ /1169 23 50 70ସା ିକା ନାୟକ ପି ସତିୃ ର ନ ନାୟକ XWP0971523

ପ ୁ /1170 22 50 71କ ମ ନାୟକ ପି ନିହାର ର ନ ନାୟକ XWP1008432
ୀ /1271 23 50 72କାଜଲ ମାଣିକ ସା ଅକ୍ଷୟ ମାଣିକ XWP0818112

ପ ୁ /1272 68 50 73ନାରାୟଣ ମାଣିକ ପି ବା ାନିଧି ମାଣିକ OR/06/043/118334
ପ ୁ /1273 45 50 74ଅଜୟ ମାଣିକ ପି ନାରାୟଣ ମାଣିକ OR/06/043/118336
ୀ /1274 45 50 75ମମତା ମାଣିକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ମାଣିକ JTV1449131

ପ ୁ /1275 38 50 76ଅକ୍ଷୟ ମାଣିକ ପି ନାରାୟଣ ମାଣିକ JTV1449396
ପ ୁ /1376 26 50 77ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ ପି ଭା ର ନାୟକ XWP0971473
ୀ /1377 22 50 78ଦି ୀମୟୀ ନାୟକ ପି ରତନ୍ ାକର ନାୟକ XWP0971465
ୀ /1378 55 50 79ସେରାଜୀନୀ ରାଉତ ସା ଶରତ ରାଉତ OR/06/043/120024

ପ ୁ /1379 31 50 80େଦବକା  ରାଉତ ପି ଶରତ ରାଉତ XWP0362582
ପ ୁ /1480 50 50 81ଉେପ  ପରିଡା ପି ଚକଧର ପରିଡା JTV1454230
ୀ /1481 42 50 82କନିୁ ପରିଡା ସା ଉେପ  ପରିଡା JTV1454248
ୀ /1482 24 50 83ସୀମା ପରିଡ଼ା ପି ଉେପ  ପରିଡ଼ା XWP0878645
ୀ /1483 54 50 84ସଉରଭିନି ଶତପଥି ସା େଦେବ  ନାଥ ଶତପଥି XWP0641308
ୀ /1584 51 50 85ପତିଭା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା JTV1590827
ୀ /1585 48 50 86ପଭାତୀ େଦଇ ସା ମକରା େବେହରା JTV1448943

ପ ୁ /1686 62 50 87କମୁାର େବରା ପି େକପଲୁ େବରା JTV1448653
ୀ /1687 60 50 88ରୀତା େବରା ସା କମୁାର େବରା JTV1448661
ୀ /1688 32 50 89ଲିଲି େବରା ପି କମୁାର େବରା XWP0874990

ପ ୁ /1689 26 50 90ପଦୀ  ରଂଜନ ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି XWP0596874
ପ ୁ /1790 74 50 91ପଫଲୁକମୁାର ରାଉତରାୟ ପି େବୖରାଗୀ ରାଉତରାୟ OR/06/043/120036
ୀ /1791 73 50 92ବାସ ି ରାଉତରାୟ ସା ପଫଲୁ ରାଉତରାୟ OR/06/043/120037
ପ ୁ /1792 49 50 93ସେୁଭ ୁ ରାଉତରାୟ ପି ପଫଲୁ ରାଉତରାୟ OR/06/043/120038
ପ ୁ /1793 48 50 94ସଧୁାଂଶ ୁରାଉତରାୟ ପି ପଫଲୁ ରାଉତରାୟ OR/06/043/120039
ୀ /1894 26 50 95କି ା ପ ୃ ି ପି ସୀତାଂଶ ୁେଶଖର ପ ୃ ି XWP0596718

ପ ୁ /1995 31 50 96ପଶା  ପଧାନ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପଧାନ XWP0596700
ୀ /1996 51 50 97ଚ ା େଶ ସା ନାରାୟଣ େଶ JTV2428522

ପ ୁ /2097 50 50 98ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ନାବନ ସାହୁ OR/06/043/090388
ପ ୁ /2098 33 50 99ସାରଦା ପସାଦ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ JTV2362432
ୀ /2099 26 50 100େସାନାଲି ସାହୁ ସା ସାରଦା ପସାଦ ସାହୁ XWP0737304
ପ ୁ /20100 24 50 101ସମିତ ପସାଦ ସାହୁ ପି ପଶା  କମୁାର ସାହୁ XWP0818104
ୀ /20101 45 50 102ମାମିନା ସାହୁ ସା ପଶା  ସାହୁ JTV1448646
ୀ /20102 45 50 103ଅନିତା ସାଇଁ ସା ସଧୁୀର କମୁାର ସାଇଁ XWP0818096
ୀ /21103 44 50 104ସ ଯ୍ାରାଣି ପାତ ସା ସେବର୍ ଶର ପାତ XWP0318766
ପ ୁ /21104 42 50 105ସେବର୍ ଶର ପାତ ପି ଧରଣି ପାତ XWP0318774
ପ ୁ /21105 38 50 106ପଭାକର ପାତ ପି ଟହଲି ପାତ JTV2362416
ପ ୁ /22106 48 50 107େଗାପାଳ ଚ  ଦାସ ପି ରବି  େମାହନ ଦାସ XWP0329615
ୀ /22107 46 50 108ମ ଳିୁକା ଦାସ ସା େଗାପାଳ ଚ  ଦାସ XWP0329607
ପ ୁ /22108 52 50 109ନଳିନୀ କା  ମିଶ ପି ଜନା ର୍ନ ମିଶ JTV1457829
ୀ /22109 50 50 110ଶକୁ ଳା ମିଶ ସା ନଳିନୀ କା  ମିଶ JTV1457837
ପ ୁ /22110 23 50 111କାଳିପସାଦ ମିଶ ପି ନଳିନୀକା  ମିଶ XWP0818070
ପ ୁ /23111 72 50 112ନୃସିଂହ ଖ ଆୁଳ ପି କୃ େମାହନ ଖ ଆୁଳ OR/06/043/120043
ୀ /23112 68 50 113େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଖ ଆୁଳ ସା ନୃସିଂହ ଖ ଆୁଳ OR/06/043/120044
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ୀ /24113 65 50 115ସପୁଭା ପ ା ସା ପ ଜ ପ ା OR/06/043/120048
ୀ /25114 40 50 116େସୖଳଜା ନ ିନୀ ପ ା ସା ବିଭୁଦ  ପ ା XWP0880823

ପ ୁ /25115 52 50 117ତରଣିକା  ବିଶାଳ ପି େତଯ୍ୖେଲାକଯ୍ ବିଶାଳ XWP0481895
ୀ /25116 39 50 118େସୗମଯ୍ା ନ ସା େଦବବତ ପ ା XWP0362541
ୀ /25117 69 50 120ଶା ିଲତା ପ ା ସା ରଘନୁାଥ ପ ା OR/06/043/120053
ୀ /25118 56 50 121ରଶିେରଖା ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା XWP0482018

ପ ୁ /25119 49 50 122ବିଭୁଦ  ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା OR/06/043/120055
ପ ୁ /25120 45 50 123େଦବବତ ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା JTV1448612
ପ ୁ /25121 26 50 124କୃ  କୃପା ପଧାନ ପି ସତଯ୍ବତ ପଧାନ XWP1067586
ୀ /25122 86 50 125ମେନାରମା ପଧାନ ସା ଧରଣୀଧର ପଧାନ JTV1450576

ପ ୁ /25123 65 50 126ସତଯ୍ବତ ପଧାନ ପି ଧରଣୀଧର ପଧାନ OR/06/043/120124
ୀ /25124 54 50 127କାନନବାଳା ପଧାନ ସା ସତଯ୍ବତ ପଧାନ OR/06/043/120125

ପ ୁ /25125 53 50 128ସବୁତ ପଧାନ ପି ଧରଣୀ ପଧାନ JTV1450618
ପ ୁ /25126 23 50 129ଅଂଶମୁାନ ପିୟଦଶର୍ୀ ପି ତାରଣୀକା  ବିଶ୍ଵାଳ XWP0904821
ୀ /26127 61 50 130ପ ୁ ଲତା ପାତ ସା ଶଦୁଶର୍ନ ପାତ OR/06/043/120062

ପ ୁ /26128 55 50 131ବି ୁଚରଣ ପାତ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପାତ JTV1449321
ପ ୁ /26129 40 50 133ସତଯ୍ାନ  ପାତ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପାତ JTV2363190
ୀ /26130 39 50 134ସମିୁତା ପାତ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପାତ JTV1449826

ପ ୁ /26131 39 50 135ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପାତ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପାତ JTV1481993
ପ ୁ /26132 36 50 136ନିହାର ର ନ ପାତ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପାତ JTV2545788
ୀ /26133 31 50 137ଲକ୍ଷୀପୀୟା ପାତ ସା ନିହାର ର ନ ପାତ XWP0737163
ୀ /26134 27 50 138ସଶୁୀସ ୀତା ପାତ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପାତ XWP0690370
ୀ /26135 24 50 139ସଭୁଶୀ ପାତ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପାତ XWP1054410

ପ ୁ /26136 22 50 140ଶେୁଭ ୂ ପାତ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପାତ XWP1054428
ପ ୁ /26137 21 50 141କିଶାନ କମୁାର ପାତ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପାତ XWP1054436
ୀ /26138 48 50 142ସଚିୁସିତା େସଠୀ ସା ପଭାତ କମୁାର େସଠୀ XWP0690834

ପ ୁ /27139 71 50 143େଗାପିନାଥ ପଧାନ ପି ଦ ପାଣି ପଧାନ OR/06/043/120066
ୀ /27140 61 50 144ରମାେଦବୀ ପଧାନ ସା େଗାପିନାଥ ପଧାନ OR/06/043/120067

ପ ୁ /27141 46 50 145ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି େଗାପୀନାଥ ପଧାନ JTV1449834
ପ ୁ /27142 42 50 146କାଳି ଚରଣ ପଧାନ ପି େଗାପୀନାଥ ପଧାନ JTV1482041
ପ ୁ /28143 80 50 147େମାହନ ଚରଣ ନାୟକ ପି କାମେଦବ ନାୟକ OR/06/043/120068
ପ ୁ /28144 54 50 148ଅରୁଣ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େମାହନ ପ ନାୟକ OR/06/043/120070
ୀ /28145 52 50 149ଆେଲାକ ପ ନାୟକ ପି େମାହନ ପ ନାୟକ OR/06/043/120071
ୀ /28146 51 50 150ଜୟ ୀ ପ ନାୟକ ସା ଅରୁଣ ପ ନାୟକ JTV1448893

ପ ୁ /29147 46 50 151ବିଶ ର ନ ମହାପାତ ପି େବୖ ବ େଲ ା JTV1482116
ପ ୁ /29148 42 50 152ଦିବଯ୍ର ନ ମହାପାତ ପି େବୖ ବ େଲ ା JTV1448935
ପ ୁ /30149 61 50 153ସେରାଜ ମହାପାତ ପି ସନୁାକର େଲ ା OR/06/043/120050
ୀ /30150 54 50 154ପବୀଣା ମହାପାତ ସା ସେରାଜ ମହାପାତ JTV1448687

ପ ୁ /30151 53 50 155ମେନାଜ ମହାପାତ ପି ସନୁାକର େଲ ା OR/06/043/120082
ପ ୁ /30152 52 50 156େଦେବ  କମୁାର ମହାପାତ ପି ପଦଚରଣ ମହାପାତ JTV1590785
ୀ /30153 47 50 157ମ ାକିନୀ ମହାପାତ ସା େଦେବ  କମୁାର ମହାପାତ JTV1590793
ୀ /30154 46 50 158ପଭାତୀ ମହାପାତ ସା ମେନାଜ ମହାପାତ JTV1448695
ୀ /30155 35 50 159େମାନାଲିସା ମହାପାତ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ େଲ ା XWP0596692
ୀ /30156 33 50 160ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନି ମହାପାତ ପି ସେରାଜ ମହାପାତ XWP0167163

ପ ୁ /30157 28 50 161ଅମିତ ମହାପାତ ପି ସେରାଜ ମହାପାତ XWP0574806
ୀ /30158 28 50 162ଇତିଶୀ ମହାପାତ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ େଲ ା XWP0596684
ୀ /30159 24 50 163ଇପସିତା ମହାପାତ ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ XWP0737189
ୀ /31160 55 50 165ପତୀମା ମହାପାତ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ମହାପାତ OR/06/043/120084

ପ ୁ /31161 39 50 166ସଂଜୀବ କମୁାର ମହାପାତ ପି କି୍ଷେରାଦ ମହାପାତ JTV1482009
ୀ /31162 29 50 167େସୗମଯ୍ାଶୀ ସାଇଁ ସା େସାନମ ମହାପାଚ XWP0875005
ପ ୁ /34163 70 50 168ରାଜକିେଶାର ରାଉତ ପି ନାେଗଶର ରାଉତ JTV1449172
ୀ /34164 34 50 169ଲଭଲି ରାଉତ ପି ରାଜକିେଶାର ରାଉତ XWP0690651
ପ ୁ /34165 29 50 170ଲଲିତ ରାଉତ ପି ରାଜ କିେଶାର ରାଉତ XWP0362517
ୀ /34166 27 50 171ଜୁବୁଲି ରାଉତ ପି ରାଜକିେଶାର ରାଉତ XWP0574798
ପ ୁ /34167 25 50 172ରଂଜିତ ରାଉତ ପି ରାଜ କିେଶାର ରାଉତ XWP0690701
ପ ୁ /34168 23 50 173ରାେକଶ ରାଉତ ପି ରାଜ୍କିେଶାର ରାଉତ XWP1054444
ପ ୁ /35169 71 50 174ଶରତ କମୁାର ଦାସ ପି ବାଳକୃ  ଦାସ OR/06/043/006858
ୀ /35170 65 50 175ଗିତା ଳୀ ଦାସ ସା ଶରତ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/006859
ୀ /36171 46 50 176ସିତା କାନୁନେଗା ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ କାନୁନେଗା XWP0966119
ୀ /36172 34 50 177ଇତିଶୀ ପରମାଣିକ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ପରମାଣିକ XWP0818062
ୀ /36173 33 50 178ସମୁନ ସଧୁା ପରମାଣିକ ସା ନାରାୟଣ ପରମାଣିକ XWP0482083
ପ ୁ /36174 58 50 179ଜଗବ ୁ ପରମାଣିକ ପି ର ନାଥ ପରମାଣିକ OR/06/043/120088
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ୀ /36175 52 50 180ସ କୁ୍ତା ପରମାଣିକ ସା ଜଗବ ୁ ପରମାଣିକ OR/06/043/120089
ପ ୁ /36176 45 50 181ନାରାୟଣ ପରମାଣିକ ପି ର ନାଥ ପରମାଣିକ JTV1449529
ପ ୁ /36177 34 50 182ସେୁରଶ କମୁାର ପରମାଣିକ ପି ଜଗବ ୁ ପରମାଣିକ XWP0029934
ପ ୁ /36178 33 50 183ଦିଲିପ କମୁାର ଶତପଥି ପି େଦେବ  ନାଥ ଶତପଥି XWP0641332
ୀ /37179 23 50 184ଅଂକିତା େଚୗଧରୁୀ ମା ରାଜଶୀ େଚୗଧରୁୀ XWP0990689
ୀ /37180 52 50 185ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ OR/06/043/120091

ପ ୁ /37181 32 50 186ସଧୁାଂଶେୁଶଖର ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ XWP0029942
ପ ୁ /38182 49 50 187ଦୁଗର୍ା ପସାଦ କାନୁନେଗା ପି ବିଚିତାନ  କାନୁନେଗା JTV1457274
ପ ୁ /38183 54 50 188ପସାଂତ ପଟନାୟକ ପି ପଦ  ଚରଣ ପଟନାୟକ XWP0900274
ୀ /39184 40 50 189ଶଭୁଶୀ ବିଶାଳ ସା ଶକି୍ତ ପସାଦ ସାହାଣୀ JTV2545770
ୀ /39185 48 50 190ମ ାକିନୀ ଧଳ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଧଳ JTV2428506
ୀ /39186 22 50 191ପିୟଦସ ିର୍ନି ଧଳ ମା ମ ାକିନୀ ଧଳ XWP1054543
ୀ /39187 50 50 192ନିରୁପମା ନାୟକ ସା ଧେନଶର ସାହାଣୀ JTV1448570

ପ ୁ /39188 71 50 193ଦିଗମର ସାହାଣୀ ପି ରସାନ  ସାହାଣୀ JTV1560960
ପ ୁ /39189 57 50 194ଧେନଶର ସାହାଣୀ ପି ରସାନ  ସାହାଣୀ JTV1560275
ପ ୁ /39190 44 50 195ଶକି୍ତ ପସାଦ ସାହାଣୀ ପି ଦିଗମର ସାହାଣୀ JTV1481837
ପ ୁ /40191 52 50 196ରବି ନାଥ ଓଝା ପି େକଳୁ ଓଝା OR/06/043/120855
ପ ୁ /41192 44 50 197ବାପଜୁୀ ବାରିକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ବାରିକ JTV1690320
ପ ୁ /41193 80 50 198ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି ବାଳକୃ  ଦାସ JTV1450295
ୀ /41194 73 50 199େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ଦାସ ସା ବସ  ଦାସ OR/06/043/120098

ପ ୁ /41195 48 50 200ବିକାଶ ର ନ ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ OR/06/043/120099
ପ ୁ /41196 45 50 201ପକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ JTV1450139
ପ ୁ /41197 44 50 202ବିେନାଦ କମୁାର ଧଳ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ଧଳ JTV1690312
ୀ /41198 42 50 203ସାଗରିକା ଧଳ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ଧଳ XWP0690636

ପ ୁ /41199 65 50 204ନିେରାଦ କମୁାର ମଲିକ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ମଲିକ JTV1457548
ୀ /41200 63 50 205ମମତା ମଲିକ ସା ନିେରାଦ ମଲିକ JTV1457555

ପ ୁ /41201 34 50 206ମନିତ ମଲିକ ପି ନିେରାଦ ମଲିକ XWP0029959
ୀ /41202 43 50 207କ ନା ରଣା ସା ଉମାକା  ରଣା XWP0818047

ପ ୁ /41203 29 50 208ଅରବି  ସାହୁ ପି ସଚିତାନ  ସାହୁ XWP0648204
ପ ୁ /42204 43 50 209ତନୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ JTV1449115
ପ ୁ /42205 71 50 210ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ ପି େଗାପବ ୁ ପଧାନ XWP1083625
ୀ /42206 65 50 211କନକ ମ ରୀ ପଧାନ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ XWP1083617
ୀ /42207 41 50 212େସାନିଆରାଣୀ ରାଉତ ସା ତନୟ କମୁାର ପଧାନ XWP0875039
ୀ /43208 71 50 213କନକଲତା ଭୂୟଁା ସା ଦିଗାମର ଦାସ OR/06/043/120108

ପ ୁ /43209 79 50 214ଦିଗାମର ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ JTV1450097
ପ ୁ /43210 48 50 215ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିଗାମର ଦାସ OR/06/043/120109
ୀ /43211 45 50 216ଚିନୟୀ ଦାସ ସା ଦିପକ ଦାସ JTV1449750

ପ ୁ /43212 44 50 217େଦେବ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିଗାମର ଦାସ OR/06/043/120110

/43213 21 50 218ଶକି୍ତ ଶ ର ଦାସ ପି ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ XWP0904532
ୀ /43214 43 50 219ଲିତୁ ପ ା ସା େଦେବ  କମୁାର ଦାସ XWP0029967
ୀ /44215 73 50 220ମଂଜୁବାଳା ରାଉତରାୟ ସା ବଂଶୀଧାର ରାଉତରାୟ OR/06/043/132954
ୀ /44216 38 50 221ଲିପିନା ରାଉତରାୟ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତରାୟ JTV2428589

ପ ୁ /44217 38 50 222ବିଶଜିତ୍ ରାଉତରାୟ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତରାୟ JTV1449933
ୀ /44218 36 50 223ପଦୀ ା ରାଉତରାୟ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତରାୟ JTV2428571

ପ ୁ /45219 71 50 224ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଯଦୁନାଥ ଦାସ OR/06/043/120233
ୀ /45220 36 50 225ମହାମାୟା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାଶମହ ସା ଦିପକ କମୁାର ଶତପଥୀ XWP0874974
ୀ /45221 59 50 226ସମିୁତା େଦଇ ସା ଅେଶାକ ଚ  େଲ ା XWP0654947
ୀ /45222 30 50 227ସମିୁତା ପରିଡା ସା ବିଶର ନ ରାଉତରାୟ XWP0737288

ପ ୁ /45223 82 50 228ବଜବ ୁ ରାଉତରାୟ ପି ଗିରିଧାରୀ ରାଉତରାୟ JTV1450337
ପ ୁ /45224 39 50 229ବିଶର ନ ରାଉତରାୟ ପି ବଜବ ୁ ରାଉତରାୟ JTV1449628
ପ ୁ /45225 34 50 230ଦୀପକ କମୁାର ଶତପଥି ପି େଦେବ  ନାଥ ଶତପଥି XWP0641316
ପ ୁ /46226 39 50 231ବିକମ ବିଶାଳ ମା ବାସ ି ବିଶାଳ XWP0690693
ୀ /46227 30 50 232ସ ୀତା ବିଶାଳ ସା ବିକମ ବିଶାଳ XWP0690750
ପ ୁ /46228 42 50 233ଗିରିଶ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାପିନାଥ ଦାଶ JTV2363208
ୀ /46229 44 50 234ଭାରତୀ କର ସା ସେ ାଷ କମୁାର କର JTV2362838
ପ ୁ /46230 71 50 235ଉଷାକା  ମିଶ ପି ନ େଗାପାଳ ମିଶ OR/06/043/120113
ୀ /46231 60 50 236ଗାୟତୀ ମିଶ ସା ଉଷାକା  ମିଶ OR/06/043/120114
ପ ୁ /46232 41 50 237େମୖତୀକା  ମିଶ ପି ଉଷାକା  ମିଶ OR/06/043/120804
ୀ /46233 35 50 238ପାବର୍ ତୀ ମିଶ ସା େମୖତାକା  ମିଶ XWP0030007
ପ ୁ /46234 34 50 239େସୗମଯ୍କା  ମିଶ ପି ଉଷାକା  ମିଶ XWP0167171
ୀ /46235 67 50 240ଉବର୍ ଶୀ ଓଝା ସା େଗାବି  ଓଝା XWP0690685
ପ ୁ /46236 43 50 241ଯଧିୁ ିର ରାଉତ ପି େଦବ ରାଉତ XWP0690727
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ୀ /46237 39 50 242ସେରାଜିନୀ ରାଉତ ସା ଯଧିୁ ିର ରାଉତ XWP0690735
ୀ /47238 79 50 243ସେୁଲାଚନା ମହା ି ସା େବୖ ବଚରଣ ମହା ି OR/06/043/026006

ପ ୁ /48239 47 50 244ବିଭୁ ପସାଦ ଦାଶ ପି ବସ  କମୁାର ଦାଶ JTV1717362
ୀ /49240 43 50 245ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ସଶୁା ି ମହା ି JTV2571651

ପ ୁ /50241 36 50 246ସମିତ ମହା ି ପି େଜଯ୍ାତିକା  ମହା ି JTV2571644
ପ ୁ /50242 72 50 247ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପରିଡା ପି ସଗର୍ତ ହାଡିବଂଧ ୁପରିଡା JTV1449339
ୀ /50243 58 50 248ସ କୁ୍ତା ପରିଡା ସା ଶଯ୍ାମ ପରିଡା OR/06/043/120839
ୀ /50244 33 50 249ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ପରିଡା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପରିଡା JTV2428407
ୀ /50245 28 50 250ପଲୁସମୀତା ସାମଲ ସା େଗାପାଳ ସାମଲ XWP1008556

ପ ୁ /51246 53 50 251ସେ ାଷ କମୁାର କର ପି ସତଯ୍ାନ  କର XWP0030015
ପ ୁ /52247 28 50 252ରାେଜଶ ପଧାନ ପି ରତନ ପଧାନ XWP0818013
ପ ୁ /52248 66 50 253ରତନ କମୁାର ପଧାନ ପି ଉମାକା  ପଧାନ OR/09/051/158286
ୀ /52249 56 50 254ବନଲତା ପଧାନ ସା ରତନ ପଧାନ OR/09/051/159032

ପ ୁ /53250 71 50 255ପଭୁଭକ୍ତ ଅଭିରାମ ଦାସ ପି ଦିଗାମର େଜନା OR/06/043/120129
ୀ /54251 65 50 256ସଂଯକ୍ତା ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ନାୟକ OR/06/043/122441

ପ ୁ /54252 33 50 257ତାରିଣୀ ଚରଣ ନାୟକ ମା ସଂଯକୁ୍ତା ନାୟକ JTV2571669
ୀ /55253 73 50 258ଶା ିଲତା େବହୁରା ସା ରାମଚ  େବହୁରା JTV1450519
ୀ /55254 50 50 259ଶ୍ଯାମା ରାଣୀ େବହୁରା ପି ରାମଚ  େବହୁରା JTV2545762

ପ ୁ /55255 43 50 260ଚ ନ କମୁାର େବହୁରା ପି ରାମଚ  େବହୁରା JTV1450501
ପ ୁ /56256 57 50 261ରମାକା  ବିଶାଳ ପି ବାଉରୀବ ୁ ବିଶାଳ XWP0433573
ୀ /56257 47 50 262ମିନତି ବିଶାଳ ସା ରମାକା  ବିଶାଳ XWP0433581

ପ ୁ /56258 51 50 263ଅେଲଖ କମୁାର ପାଗଳ ପି ଗିରିଧାରୀ ପାଗଳ XWP0642645
ୀ /56259 42 50 264ଏଲ୍ ରୀତାକମୁାରୀ ସା େସୗମଯ୍ଜିତ୍ ଦାସ XWP0030023

ପ ୁ /57260 83 50 265ରଣଜିତ୍ ର ନ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/06/043/124805
ପ ୁ /57261 48 50 266େସୗମଯ୍ଜିତ୍ ଦାସ ପି ରଣଜିତ ର ନ ଦାସ JTV1482066
ପ ୁ /57262 39 50 267ରାଜଦୀପ୍ ଦାସ ପି ରଣଜିତ୍ ର ନ ଦାସ JTV1482074
ୀ /58263 71 50 268ଗିରିଜା େଦବୀ ସା ଅନାମ ପରିଜା JTV1449578

ପ ୁ /58264 48 50 269ଚ ଜିତ ପରିଜା ପି ଅନାମ ପରିଜା OR/06/043/120141
ପ ୁ /58265 46 50 270ଅମରଜିତ୍ ପରିଜା ପି ଅନାମ ପରିଜା JTV1457159
ୀ /58266 45 50 271ଅ ଳୀ ପରିଜା ସା ଚ ଜିତ ପରିଜା JTV1591007
ୀ /58267 40 50 272ସଚିୁତା ପରିଜା ସା ଅମରଜିତ ପରିଜା XWP0030031

ପ ୁ /59268 73 50 273ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହାରଣା ପି େଦାଳ େଗାବି  ମହାରଣା JTV1449560
ପ ୁ /60269 50 50 274କୃ  ପରମାଣିକ ପି ରା ନାଥ ପରମାଣିକ JTV2428753
ପ ୁ /60270 23 50 275ଜ୍ଞାନ ର ନ ପରମାଣିକ ପି କୃ  ପରମାଣିକ XWP0865535
ୀ /60271 21 50 276ପଜୁା ପରମାଣୀକ ପି କୃ  ପରମାଣୀକ XWP1054527
ୀ /60272 45 50 277ଲକ୍ଷୀ ପରମାଣିକ ସା କୃ ଚ  ପରମାଣିକ JTV2428514

ପ ୁ /61273 63 50 278ସେୁବାଧ କମୁାର ମହା ି ପି ବସ  ମହା ି JTV1449859
ପ ୁ /61274 33 50 279ସେୁଭ ୁ ମହା ି ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ମହା ି JTV2545804
ୀ /61275 29 50 280େକ.ପି.େରାଜାଲିନ ମହାପାତ ସା ସେୁଭ ୁ ମହା ି XWP0737312
ୀ /61276 50 50 281ଧରିତୀ ନାୟକ ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ମହା ି XWP0596866

ପ ୁ /62277 73 50 282ନୃସିଂହ ଖୁ ିଆ ପି କୃ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/120865
ୀ /62278 68 50 283ଶା ିଲତା ଖୁ ିଆ ସା ନୃସିଂହ ଖୁ ିଆ OR/06/043/120863
ୀ /62279 56 50 284କଲଯ୍ାଣୀ ଖୁ ିଆ ସା େଶଷେଦବ ଖୁ ିଆ XWP0904490

ପ ୁ /62280 55 50 285େଶଷେଦବ ଖୁ ିଆ ପି କୃ  ଖୁ ିଆ JTV1450030
ପ ୁ /62281 49 50 286ନିର ନ ଖୁ ିଆ ପି ନୃସିଂହ ଖୁ ିଆ JTV1591189
ପ ୁ /62282 43 50 287ନିକୁ  ଚରଣ ଖୁ ିଆ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଖୁ ିଆ XWP0030056
ୀ /62283 39 50 288ଶକୁ ଳା ଖୁ ିଆ ସା ନିକୁ  ଚରଣ ଖୁ ିଆ XWP0030064
ୀ /62284 27 50 289ମଧସିୁତା ଖୁ ିଆ ପି େଶଷେଦବ ଖୁ ିଆ XWP0482075

ପ ୁ /62285 58 50 290ସେ ାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ବନମାଳୀ ତିପାଠୀ JTV1590769
ୀ /63286 61 50 291ଆଶାଲତା ମିଶ ସା ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ତୀପାଠୀ JTV1449545
ପ ୁ /63287 66 50 292ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଭଗବାନ ତିପାଠୀ JTV1448786
ପ ୁ /63288 32 50 293ଅଂଶମୁାନ ତିପାଠୀ ପି ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0318808
ୀ /64289 61 50 294ହରପିୟା େଜନା ସା ଚି ାମଣୀ େଜନା OR/06/043/118038
ୀ /64290 57 50 295ବି ୁପିୟା େଜନା ପି ରାମଚ  େଜନା OR/06/043/118039
ୀ /64291 51 50 296ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜନା ପି ରାମଚ  େଜନା JTV1454214
ୀ /64292 41 50 297ଚିନୟୀ େଜନା ପି ଚି ାମଣି େଜନା JTV1454222
ୀ /65293 40 50 298େଦବଯାନୀ ମହାରଣା ସା ନଳିନୀକା  ସାହୁ JTV2545846
ୀ /65294 80 50 299ସୀତା ସାହୁ ସା ଅପ ିର୍ ସାହୁ JTV1450329
ୀ /65295 75 50 300ବିମଳା ସାହୁ ସା ମରୁଲୀଧର ସାହୁ OR/06/043/122083
ପ ୁ /65296 48 50 301ନଳିନୀକା  ସାହୁ ପି ମରୁଲୀଧର ସାହୁ OR/06/043/122090
ପ ୁ /65297 45 50 302ପିୟବତ ସାହୁ ପି ମରୁଲୀ ସାହୁ OR/06/043/122091
ପ ୁ /65298 39 50 303କୃ ାନ  ସାହୁ ପି ମରୁଲୀ ସାହୁ JTV1450469
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ୀ /65299 37 50 304ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ପିୟବତ ନାହାକ XWP0030106
ପ ୁ /65300 63 50 305େଦେବ  ନାଥ ଶତପଥି ପି ଦଧିଚ  ଶତପଥି XWP0641324
ପ ୁ /66301 63 50 306ହୃଷିେକଶ େମାଦି ପି େଗୗରଚ  େମାଦି JTV1448422
ୀ /66302 54 50 307େରଣବୁାଳା େମାଦି ସା ହୃଷିେକଶ େମାଦି JTV1448596
ୀ /66303 34 50 308ବିଜୟ ଲକି୍ଷ େମାଦି ପି ହୃଷିେକଶ େମାଦି XWP0117507

ପ ୁ /66304 31 50 309ଜୟ  କମୁାର େମାଦି ପି ହୃଷିେକଶ େମାଦି XWP0117515
ୀ /67305 58 50 310େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ପଶାୟତ JTV1448984

ପ ୁ /67306 59 50 311ପଶା  କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଗେଜ  ପଶାୟତ XWP0030122
ପ ୁ /67307 54 50 312ଶଶୁା  ପଶାୟତ ପି ଗେଜ  ପଶାୟତ OR/06/043/120161
ପ ୁ /67308 27 50 313ରାଜକମୁାର ପଶାୟତ ପି ପଶା  କମୁାର ପଶାୟତ XWP0596742
ୀ /67309 26 50 314େସାନାଲି ପଶାୟତ ପି ସଶୁା  କମୁାର ପଶାୟତ XWP0596767

ପ ୁ /67310 22 50 315େଯାଗ ର ନ ପଶାୟତ ପି େଜଯ୍ାତିଷ ଚ  ପଶାୟତ XWP0878652
ପ ୁ /69311 35 50 316କାଳ ୀ େବେହରା ପି ଦ ପାଣି େବେହରା JTV2363133
ୀ /69312 61 50 317ବଟକୃ  ମଦୂଲି ମା ବି ୁ ମଦୂଲି ମଦୂଲି XWP1078237

ପ ୁ /70313 33 50 318ର ନ ମଲିକ ପି ମିଥନୁ କମୁାର ମଲିକ JTV2362770
ପ ୁ /71314 52 50 319ମିଲନ େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା OR/06/043/120170
ୀ /71315 49 50 320ଟିକିଲି େବେହରା ସା ସାରଥୀ େବେହରା JTV1590934
ୀ /71316 48 50 321ବାସ ୀ େବେହରା ସା ମିଲନ େବେହରା JTV1448877
ୀ /71317 26 50 322ବଷର୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି ମିଲନ େବେହରା XWP0737130
ୀ /71318 24 50 323ଅନିଷା େବେହରା ପି ମିଲନ େବେହରା XWP0737122
ୀ /71319 21 50 324ଦି ୀମୟୀ େବେହରା ପି ମିଲନ େବେହରା XWP1067545
ୀ /71320 46 50 325ସନୁୀତା ଦେଳଇ ସା ଶ ର ଦେଳଇ JTV2362994
ୀ /71321 24 50 326େସାମାଲି ଦେଳଇ ପି ଶ ର ଦେଳଇ XWP0737106

ପ ୁ /72322 59 50 327ଦିବାକର ଦାଶ ପି ବିଶମର ଦାଶ JTV1482199
ପ ୁ /72323 21 50 328େଜଯ୍ାତି ର ନ ସାରଂଗୀ ପି ଅଭିରାମ ସାରଂଗୀ XWP0986240
ପ ୁ /72324 50 50 329ଅଭିରାମ ଷଡ ୀ ପି ଅ ୁର୍ନ ଷଡ ୀ JTV1691294
ୀ /72325 45 50 330ଝରଣା ଷଢ ୀ ସା ଅଭିରାମ ଷଢ ୀ XWP0635789

ପ ୁ /73326 47 50 331ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହା ି XWP0362632
ପ ୁ /73327 60 50 332ପଫଲୁ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ପଶାୟତ OR/06/043/120187
ପ ୁ /73328 59 50 333ଦିଲୀପ ପଶାୟତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପଶାୟତ XWP1083609
ୀ /73329 56 50 334ଲକ୍ଷୀପିୟା ପଶାୟତ ସା ଦିଲିପ ପଶାୟତ OR/06/043/120186

ପ ୁ /73330 35 50 335ଦିଲୀପ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପଶାୟତ JTV2362515
ପ ୁ /74331 53 50 336ବିଭୁର ନ ମଲ ପି ରଘନୁାଥ ମଲ JTV2428647
ୀ /74332 49 50 337କସୁମୁଲତା ପଶାୟତ ସା ବିଭୁ ର ନ ମଲ୍ JTV2428654

ପ ୁ /75333 32 50 338ଆନ  ମିଲନ୍ ବିଶାଳ ପି ଭଗବାନ ବିଶାଳ JTV2545853
ପ ୁ /76334 57 50 339ଅେଶାକ ପଶାୟତ ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ପଶାୟତ OR/06/043/120189
ୀ /76335 54 50 340ହରପିୟା ପଶାୟତ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ପଶାୟତ JTV1448554
ୀ /76336 50 50 341ଜୟ ି ପଶାୟତ ସା ଅେଶାକ ପଶାୟତ OR/06/043/120842
ୀ /76337 27 50 342ମାନସୀ ପଶାୟତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0690529

ପ ୁ /76338 25 50 343ବିକମ ପଶାୟତ ପି ଅେଶାକ ପଶାୟତ XWP0737270
ପ ୁ /77339 46 50 344ସମାଟ ପଶାୟତ ପି ଅଭୟ ପଶାୟତ OR/06/043/120194
ପ ୁ /77340 46 50 345ଲଲାଟ ପଶାୟତ ପି ଅଭୟ ପଶାୟତ JTV1448604
ୀ /77341 39 50 346ଅନୀତା ପଶାୟତ ସା ସମାଟ ପଶାୟତ JTV2362598
ୀ /77342 32 50 347ନମିତା ପଶାୟତ ସା ଲଲାଟ ପଶାୟତ XWP0818039
ୀ /78343 36 50 348ପେମାଦିନୀ ଦାସ ସା ରିଟାନ୍ସ ୂପସାୟତ XWP1067602

ପ ୁ /78344 84 50 349ନିର ନ ପଶାୟତ ପି ଧବୃ ପଶାୟତ XWP1039791
ୀ /78345 73 50 350ଶଷୁମା ପଶାୟତ ସା ନିର ନ ପଶାୟତ OR/06/043/120197

ପ ୁ /78346 70 50 351ବିେନାଦ ପଶାୟତ ପି ଧବୃ ପଶାୟତ OR/06/043/120198
ପ ୁ /78347 52 50 352ସେରାଜ ପଶାୟତ ପି ନିର ନ ପଶାୟତ OR/06/043/120204
ପ ୁ /78348 50 50 353ସଂଗାମ ପଶାୟତ ପି ନିର ନ ପଶାୟତ OR/06/043/120205
ୀ /78349 48 50 354ରୀନାରାଣୀ ପଶାୟତ ସା ସେରାଜ ପଶାୟତ JTV1448885
ୀ /78350 45 50 355େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ପଶାୟତ ସା ଭା ର ପଶାୟତ JTV1448356
ୀ /78351 36 50 356ସଚିୁସିତା ପଶାୟତ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0117523
ପ ୁ /78352 33 50 357ସଭୁାଂଶ ୁପଶାୟତ ପି ବିେନାଦ ପଶାୟତ JTV2362564
ପ ୁ /78353 31 50 358ରିତାଂଶ ୁପଶାୟତ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0481838
ପ ୁ /78354 24 50 359ସେ ାଷ ପଶାୟତ ପି ଭା ର ପଶାୟକ XWP0737262
ପ ୁ /79355 64 50 360ତିେଲାଚନ ପଶାୟତ ପି ଧବୃ ପଶାୟତ OR/06/043/120200
ୀ /79356 60 50 361ସ ର୍ପଭା ପଶାୟତ ସା ବିେନାଦ ପଶାୟତ OR/06/043/120199
ପ ୁ /79357 59 50 362ପବିତ ପଶାୟତ ପି ଧବୃ ପଶାୟତ OR/06/043/120202
ୀ /79358 56 50 363ମମତା ପଶାୟତ ସା ପବିତ ପଶାୟତ OR/06/043/120203
ୀ /79359 55 50 364ସ କୁ୍ତା ପଶାୟତ ସା ତିେଲାଚନ ପଶାୟତ OR/06/043/120201
ପ ୁ /79360 32 50 365ନୀହାର କା  ପଶାୟତ ପି ତିେଲାଚନ ପଶାୟତ JTV2545861
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ପ ୁ /79361 28 50 366ଅରୁଣ କମୁାର ପସାୟତ ପି ପବିତ ପଶାୟତ XWP0574715
ପ ୁ /79362 28 50 367ରଜନୀ କା  ପଶାୟତ ପି ତିେଲାଚନ ପଶାୟତ XWP0574723
ପ ୁ /79363 22 50 368ସତଯ୍ଜୀତ ପସାୟତ ପି ପବିତା ପସାୟତ XWP1054394
ପ ୁ /80364 41 50 369ସଯୂଯ୍ର୍କା  ପାତ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପାତ JTV2362861
ପ ୁ /80365 34 50 370ପତାପ କମୁାର ରାଉତ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ରାଉତ XWP0030155
ପ ୁ /81366 57 50 371ପରୁ ମ ଭ ପି କା ିର୍େକଶର ଭ OR/06/043/120218
ପ ୁ /81367 72 50 372ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ମହାପାତ OR/06/043/120772
ୀ /81368 61 50 373ଭାନୁବତୀ ମହାପାତ ସା ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ JTV1449990

ପ ୁ /81369 41 50 374ସ ିତ ମହାପାତ ପି ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ JTV1450345
ୀ /81370 29 50 375େସୗଦାମିନି ରଥ ସା ର ିତ ମହାପାତ XWP0818005

ପ ୁ /82371 39 50 376ପଦୀପ ସାଇଁ ପି ନେର  ସାଇଁ OR/06/043/120215
ପ ୁ /83372 70 50 377ବୁ େଦବ ରାଏ ପି ମକୁ  ରାଏ JTV1454131
ୀ /83373 60 50 378ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଏ ସା ବୁ େଦବ ରାଏ JTV1450014
ୀ /84374 85 50 379ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପ ା ସା ଲି ରାଜ ପ ା OR/06/043/084241

ପ ୁ /84375 50 50 380ନିର ନ ପ ା ପି ଲି ରାଜ ପ ା OR/06/043/084242
ୀ /84376 43 50 381ମମତା ପ ା ସା ନିର ନ ପ ା JTV1482017
ୀ /85377 64 50 382ମିନାକ୍ଷୀ ବିଶାଳ ସା ଦୁଯଯ୍ର୍ୟ ବିଶାଳ OR/06/043/122063

ପ ୁ /85378 32 50 383ଜୀମତୁ ରଂଜନ ବିଶାଳ ପି ଦୁଯଯ୍ର୍ୟ ବିଶାଳ XWP0117531
ୀ /86379 58 50 384ସତିୃଶୀ ଦାସ ସା ରବିନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/043/120234

ପ ୁ /87380 37 50 385େଦବୀ ପସାଦ ଦାସ ପି ସକୁା  କମୁାର ଦାସ XWP0167189
ପ ୁ /87381 62 50 386ପଭ ନ ଦାଶ ପି ବହାନ  ଦାଶ JTV1457563
ୀ /87382 58 50 387ତିେଲା ମା ଦାଶ ସା ପଭ ନ ଦାଶ JTV1457449

ପ ୁ /87383 40 50 388ଜୟନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ପଭ ନ ଦାଶ JTV1457431
ପ ୁ /88384 64 50 389ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି JTV1448331
ୀ /88385 57 50 390ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି JTV2545879

ପ ୁ /88386 34 50 391ଦିଲଜୟ ମହା ି ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି JTV2571677
ୀ /89387 52 50 392େଶତବାଳା ବାରିକ ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ବାରିକ JTV1450022

ପ ୁ /90388 60 50 393ମରୁଲୀଧର େବହୁରା ପି ଚକଧର େବହୁରା XWP0030189
ୀ /90389 56 50 394ଉମିର୍ଳା େବହୁରା ସା ମରୂଲିଧର େବହୁରା JTV1450006
ୀ /90390 34 50 395ମଧସିୁତା େବହୁରା ପି ମରୁଲିଧର େବହୁରା XWP0433649

ପ ୁ /90391 32 50 396ମାନସ କମୁାର େବହୁରା ପି ମରୂଲୀଧର େବହୁରା JTV2545895
ପ ୁ /91392 66 50 397ସମୀର କମୁାର ପଶାୟତ ପି ବିପଚରଣ ପଶାୟତ OR/06/043/118371
ୀ /91393 56 50 398େଜଯ୍ାତିବାଳା ପଶାୟତ ସା ସମୀର ପଶାୟତ XWP0030205
ୀ /92394 65 50 399ଅହଲଯ୍ା େଲ ା ସା ନିର ନ େଲ ା JTV1450303

ପ ୁ /92395 40 50 400ଅନିରୁ  େଲ ା ପି ନିର ନ େଲ ା JTV1633551
ପ ୁ /93396 70 50 401ସବୁାସ ଚ  ପଶାୟତ ପି ବାହାଦୁର ପଶାୟତ OR/06/043/120246
ୀ /93397 66 50 402କବିତା ପଶାୟତ ସା ଶବୁାଷ ପଶାୟତ OR/06/043/120247

ପ ୁ /93398 38 50 403ସ ୂ ର୍ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ସବୁାଶ ପଶାୟତ JTV1449537
ୀ /93399 36 50 404ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପଶାୟତ ପି ସବୁାଷ ଚ  ପଶାୟତ JTV2545903
ୀ /93400 36 50 405ସ କୁ୍ତା ପସାୟତ ସା ସଂପଣୂର୍ କମୁାର ପସାୟତ XWP1054501
ୀ /95401 25 50 406ମମତା ରାଣୀ ଦାସ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଦାସ XWP0690677
ୀ /95402 76 50 407ଶଶୀକଳା ପାତ ସା ରାମଚ  ପାତ OR/06/043/120255

ପ ୁ /95403 52 50 408ଶୀକା  ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ OR/06/043/120260
ୀ /95404 50 50 409କବିତା ପାତ ସା ଶୀକା  ପାତ OR/06/043/120261

ପ ୁ /95405 45 50 410ଆଦିତଯ୍ ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ OR/06/043/120263
ପ ୁ /96406 62 50 411ରେମଶ ଭୁୟଁା ପି େଗୗରା  ଭୁୟଁା OR/06/043/120274
ୀ /96407 50 50 412ସଂଯକୁ୍ତା ଭୁୟଁା ସା ରେମଶ ଭୁୟଁା OR/06/043/120275

ପ ୁ /96408 39 50 413ବିଶନାଥ ଭୂଯଁା ପି ଗେଣଶ ପସାଦ ଭୂଯଁା XWP1054402
ପ ୁ /96409 38 50 414େକଦାର ନାଥ ଭୂୟଁା ପି ଗେଣଷ ପସାଦ ଭୂୟଁା XWP0737346
ୀ /96410 32 50 415କାଜଲ ଭୂୟଁା ସା େକଦାର ନାଥ ଭୂୟଁା XWP0737254
ପ ୁ /96411 27 50 416ଶବିବତ ଭୂୟଁା ପି ରେମଶ ଚ  ଭୂୟଁା XWP0737213
ୀ /96412 30 50 417ସ ର୍ଲତା ପାଲ ସା ବିଶନାଥ ଭୂୟଁା XWP1054550
ପ ୁ /96413 62 50 418ପ ୁ ର୍ଚ  ପଧାନ ପି ବୁେଲଇ ପଧାନ OR/06/043/120276
ୀ /96414 57 50 419ସ କୁ୍ତା ପଧାନ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ପଧାନ OR/06/043/120277
ୀ /97415 29 50 420ସିଲୁ ରାମ ପି ବଂଶଧିର ରାମ XWP0362806
ୀ /97416 55 50 422କନକ ରାମ ସା ବଂଶୀଧର ରାମ OR/06/043/120026
ପ ୁ /98417 60 50 423ଲକ୍ଷୀଧର ଭୁୟଁା ପି େଗାବି  ଭୁୟଁା OR/06/043/120282
ୀ /98418 50 50 424ବାସ ି ଭୁୟଁା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଭୁୟଁା OR/06/043/120854
ୀ /98419 26 50 425ଲିପା ଳୀ ଭୂୟଁା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଭୂୟଁା XWP0596726
ୀ /98420 25 50 426ଦୀପା ଳୀ ଭୂୟଁା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଭୂୟଁା XWP0737320
ପ ୁ /99421 62 50 427ଗରୁୁଚରଣ େଲ ା ପି ଗଣୁନିଧି େଲ ା OR/06/043/120847
ୀ /99422 52 50 428ମିନତୀ େଲ ା ସା ଗରୁୁଚରଣ େଲ ା OR/06/043/120285
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ୀ /99423 26 50 429ଅନସୟୂା େଲ ା ପି ଗରୁୁ ଚରଣ େଲ ା XWP0596734
ୀ /99424 24 50 430ରାେଜଶରୀ େଲ ା ପି ଗରୁୁଚରଣ େଲ ା XWP0737171

ପ ୁ /99425 23 50 431ଶବି ଚି ନ ପଧାନ ପି ତିେଲାଚନ ପଧାନ XWP0859405
ପ ୁ /100426 55 50 432ତିେଲାଚନ ଭୁୟଁା ପି ନିତଯ୍ାନ  ଭୁୟଁା OR/06/043/120289
ପ ୁ /100427 52 50 433ପାଣକୃ  ଭୁୟଁା ପି ନିତଯ୍ାନ  ଭୁୟଁା OR/06/043/120290
ପ ୁ /100428 51 50 434ପଶା  ଭୁୟଁା ପି ନିତଯ୍ାନ  ଭୁୟଁା OR/06/043/120291
ପ ୁ /100429 48 50 435ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଭୁୟଁା ପି ନିତଯ୍ାନ  ଭୁୟଁା OR/06/043/120292
ୀ /100430 39 50 436ଉବର୍ ଶୀ ଭୂୟଁା ସା ପାଣକୃ  ଭୂୟଁା JTV2362317
ୀ /100431 37 50 437ପି ି  ଭୂୟଁା ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ଭୂୟଁା XWP0878629
ୀ /100432 25 50 438ଗୀତା ଳି ଭୂୟଁା ପି ତିେଲାଚନ ଭୂୟଁା XWP0737353

ପ ୁ /101433 59 50 439ଉେମଶ ଚ  ଭୁୟଁା ପି ହରିହର ଭୁୟଁା OR/06/043/120297
ୀ /101434 58 50 440ସରସତୀ ଭୁୟଁା ସା ରେମଶ ଭୁୟଁା JTV1449735

ପ ୁ /101435 57 50 441ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଭୁୟଁା ପି ହରିହର ଭୁୟଁା JTV1457167
ୀ /101436 50 50 442ପ ଜିନୀ ଭୁୟଁା ସା ଉେମଶ ଭୁୟଁା OR/06/043/120298
ୀ /101437 50 50 443ମମତା ଭୁୟଁା ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଭୁୟଁା OR/06/043/120300
ୀ /101438 46 50 444ଜୟ ୀ ଭୁୟଁା ସା ତିେଲାଚନ ଭୁୟଁା JTV1457407

ପ ୁ /101439 39 50 445ରାେଜଶ ଭୁୟଁା ପି ରେମଶ ଭୁୟଁା JTV1457670
ପ ୁ /101440 38 50 446ସମେରଶ କମୁାର ଭୁୟଁା ପି ରେମଶ ଚ  ଭୁୟଁା JTV1591056
ୀ /101441 27 50 447ସତିୃେରଖା ଭୂୟଁା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଭୂୟଁା XWP0574707
ୀ /101442 27 50 448ସାଗତିକା ଭୂୟଁା ପି ଉେମଶ ଚ  ଭୂୟଁା XWP0737338
ୀ /101443 21 50 449ଶ ା ଳୀ ଭୂୟଁା ପି ତେଲାଚନ ଭୂୟଁା XWP1054535

ପ ୁ /102444 58 50 450ସନାତନ ଭୁୟଁା ପି ଜଗ ୁଭୁୟଁା OR/06/043/120303
ୀ /102445 55 50 451କବିତା ଭୁୟଁା ସା ସନାତନ ଭୁୟଁା OR/06/043/120304
ୀ /102446 27 50 452ଅନୁପମା ଭୂୟଁା ପି ସନାତନ ଭୂୟଁା XWP0482091
ୀ /102447 26 50 453ପିୟତମା ଭୂୟଁା ପି ସନାତନ ଭୂୟଁା XWP1008440

ପ ୁ /103448 59 50 454ନାରାୟଣ ଭୂୟଁା ପି ଭଗବାନ୍ ଭୂୟଁା JTV2428795
ପ ୁ /103449 52 50 455ଲକ୍ଷୀଧର ଭୁୟଁା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଭୁୟଁା OR/06/043/120309
ପ ୁ /103450 50 50 456ଭରତଚ  ଭୁୟଁା ପି ଭଗବାନ ଭୁୟଁା OR/06/043/120310
ୀ /103451 48 50 457ସନ୍ି ାରାଣୀ ଭୂୟଁା ସା ନାରାୟଣ ଭୂୟଁା JTV2428803
ୀ /103452 48 50 458ବନଶୀ ଭୂୟଁା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଭୂୟଁା JTV2545937

ପ ୁ /103453 47 50 459ଆରତ ତାଣ ଭୁୟଁା ପି ଭଗବାନ ଭୁୟଁା OR/06/043/120312
ପ ୁ /103454 46 50 460ଶରତଚ  ଭୁୟଁା ପି ଭଗବାନ ଭୁୟଁା OR/06/043/120311
ୀ /103455 21 50 461େସୗସମୁୀ ଭୂୟା ପି ନାରାୟଣ ଭୂୟା XWP1079771
ୀ /103456 75 50 462ଉମିର୍ଳା େଦଇ ସା ଭଗବାନ ଭୁୟଁା OR/06/043/120306

ପ ୁ /103457 37 50 463ନେରଶ କମୁାର ଓଝା ପି ରଥ ଓଝା XWP0817999
ୀ /103458 27 50 464ଲିପସା ଓଝା ସା ନେରଶ କମୁାର ଓଝା XWP0817981
ୀ /103459 36 50 465ମିନତୀ ପରିଡ଼ା ସା ଆରତ ତାଣ ଭୂୟଁା XWP1054568

ପ ୁ /103460 78 50 466ଶୀଧର ପ ୃ ି ପି ପଦନ ପ ୃ ି XWP0362848
ପ ୁ /103461 31 50 467ରଣଜିତ୍ କମୁାର ରାୟ ପି ରାଜକିେଶାର ରାୟ XWP0481978
ୀ /104462 67 50 468ପ ୂ ିର୍ମା ବିଶାଳ ସା ବାଉରିବ ୁ ବିଶାଳ OR/06/043/120314
ୀ /105463 66 50 470ଶା ିଲତା ବିଶାଳ ସା େସାମନାଥ ବିଶାଳ OR/06/043/120318
ପ ୁ /105464 59 50 471ପାଣକୃ  ବିଶାଳ ପି ଧେନଶର ବିଶାଳ OR/06/043/120319
ପ ୁ /105465 53 50 472ପଠାଣିଚ  ବିଶାଳ ପି ଧେନଶର ବିଶାଳ OR/06/043/120321
ୀ /105466 52 50 473େସବତୀ ବିଶାଳ ସା ପାଣକୃ  ବିଶାଳ OR/06/043/120320
ୀ /105467 39 50 474ମମତାରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ପଠାଣୀଚ  ବିଶାଳ JTV2545952

ପ ୁ /105468 36 50 475ସଯୂଯ୍ର୍କା  ବିଶାଳ ପି େସାମନାଥ ବିଶାଳ JTV2362507
ୀ /105469 29 50 476େଦବସିତା ବିଶାଳ ପି ପାଣକୃ  ବିଶାଳ XWP0564914
ୀ /105470 27 50 477ଚିରସିତା ବିଶାଳ ପି ପାଣକୃ  ବିଶାଳ XWP0564906

ପ ୁ /106471 58 50 478କିେଶାର ବିଶାଳ ପି ଜୟକୃ  ବିଶାଳ OR/06/043/120325
ପ ୁ /106472 57 50 479ଅେଶାକ ବିଶାଳ ପି ଜୟକୃ  ବିଶାଳ OR/06/043/120326
ପ ୁ /106473 55 50 480ପଶା  ବିଶାଳ ପି ଜୟକୃ  ବିଶାଳ OR/06/043/120327
ୀ /106474 53 50 481ଜାନକି ବିଶାଳ ସା କିେଶାର ବିଶାଳ XWP1039809
ପ ୁ /106475 50 50 482ଦୁସ  ବିଶାଳ ପି ଜୟକୃ  ବିଶାଳ OR/06/043/120329
ପ ୁ /106476 49 50 483ଶୀମ  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଜୟକୃ  ବିଶାଳ OR/06/043/120330
ୀ /106477 47 50 484ମ ାକିନୀ ବିଶାଳ ସା ପଶା  ବିଶାଳ XWP0481754
ପ ୁ /106478 47 50 485ସେ ାଷ ବିଶାଳ ପି ଜୟକୃ  ବିଶାଳ OR/06/043/012036
ୀ /106479 47 50 486ମଂଜୁଲତା ବିଶାଳ ସା ଅେଶାକ ବିଶାଳ JTV1450279
ୀ /106480 45 50 487ଆରତୀ ବିଶାଳ ସା ଶୀମ  ବିଶାଳ XWP0481929
ପ ୁ /106481 44 50 488ମାନସ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଜୟକୃ  ବିଶାଳ OR/06/043/120840
ପ ୁ /106482 42 50 489ତାପସ ବିଶାଳ ପି ଜୟକୃ  ବିଶାଳ JTV1482173
ପ ୁ /106483 25 50 490କମୁାର େଗୗରବ ବିଶାଳ ପି କିେଶାର ଚ  ବିଶାଳ XWP0737098
ପ ୁ /106484 24 50 491ଅମିତ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0878637
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ପ ୁ /106485 34 50 492ଗେଣଶ କମୁାର ଗୁ ା ପି ରାଜେଗାଲି ଗୁ ା XWP0481887
ପ ୁ /106486 30 50 493ଟି  ୁଗୁ ା ପି ରାଜବାଲୀ ଗୁ ା XWP0690768
ୀ /106487 45 50 494ସବିତା ନାୟକ ସା ବସ  ବିସ୍ଵାଲ XWP1054493
ୀ /106488 43 50 495ବବିତା ରାଉତ ସା ଦୁଷ  କମୁାର ବିଶାଳ XWP0481879
ୀ /106489 31 50 496ରଶିତା ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ XWP0929984

ପ ୁ /107490 50 50 497ସଶୁା  ବିଶାଳ ପି ମେହ  ବିଶାଳ OR/06/043/120333
ୀ /107491 48 50 498ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ବିଶାଳ ସା ଶଶୁା  ବିଶାଳ JTV1450261

ପ ୁ /107492 24 50 499ସନିୁଲ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ସଶୁା  ବିଶାଳ XWP0817973
ପ ୁ /108493 88 50 500େକୖଳାସଚ  ବିଶାଳ ପି ନଟବର ବିଶାଳ OR/06/043/120334
ୀ /108494 72 50 501ଶା ିଲତା ବିଶାଳ ସା େକୖଳାସ ଚ  ବିଶାଳ OR/06/043/120335

ପ ୁ /108495 43 50 502େକଶବ ବିଶାଳ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବିଶାଳ OR/06/043/120853
ପ ୁ /108496 39 50 503କିଷାନ ବିଶାଳ ପି େକୖଳାସ ବିଶାଳ XWP0781708
ୀ /108497 25 50 504ଲିଜା ବିଶାଳ ସା େକଶବ ଚ  ବିଶାଳ XWP0817965

ପ ୁ /109498 72 50 505େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ବିଶାଳ ପି ନଟବର ବିଶାଳ OR/06/043/120337
ୀ /109499 38 50 506ରଶିେରଖା ବିଶାଳ ପି େଚୖତନଯ୍ ବିଶାଳ JTV1449412

ପ ୁ /109500 36 50 507ରାେକଶ ର ନ ବିଶାଳ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ବିଶାଳ JTV2545960
ପ ୁ /110501 65 50 508ସନାତନ ବିଶାଳ ପି ନଟବର ବିଶାଳ OR/06/043/120340
ପ ୁ /110502 51 50 509ତପନ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ବାଲକୃ  ବିଶାଳ XWP0481853
ୀ /110503 50 50 510ବନପୀୟା ବିଶାଳ ସା ତପନ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0481796

ପ ୁ /110504 47 50 511ସଲିଳ ର ନ ବିଶାଳ ପି ଭାବଗାହି ବିଶାଳ XWP0635797
ପ ୁ /110505 44 50 512ସତିୃର ନ ବିଶାଳ ପି ସନାତନ ବିଶାଳ JTV1457852
ୀ /110506 40 50 513ସସିତା ବିଶାଳ ସା େକୗଶଳ ଦାସ XWP0596668
ୀ /110507 39 50 514ସସିତା ବିଶାଳ ସା ସମୀର କମୁାର ବିଶାଳ XWP1079789
ୀ /110508 39 50 515ପଭାତୀ ବିଶାଳ ସା ସତିୃର ନ ବିଶାଳ XWP0880302

ପ ୁ /110509 38 50 516ସତଯ୍ର ନ ବିଶାଳ ପି ସନାତନ ବିଶାଳ JTV1457845
ପ ୁ /110510 35 50 517େଜଯ୍ାତିଷ ବିଶାଳ ପି ଶଖିର ବିଶାଳ XWP0481903
ପ ୁ /110511 24 50 518େରାହନ ତପନ ବିଶାଳ ପି ତପନ କମୁାର ବିଶାଳ XWP1082270
ୀ /110512 21 50 519ଦିଵଯ୍ା ଦିଶା ବିଶାଳ ପି ତପନ କମୁାର ବିଶାଳ XWP1082288

ପ ୁ /110513 44 50 520େକୗଶଳ ଦାସ ପି ସଚିଦାନ  ଦାସ XWP0596676
ୀ /110514 58 50 522ସାବିତୀ କମର୍କାର ସା କାଳୀପଦ କମର୍କାର JTV2428639

ପ ୁ /110515 41 50 523ରାଜ କିେସାର କମର୍କାର ପି କାଳିପଦ କମର୍କାର JTV1590942
ୀ /110516 39 50 524ଶୀମତୀ କଲଯ୍ାଣୀ କମର୍କାର ସା ରାଜ କିେଶାର କମର୍କାର JTV1590959

ପ ୁ /110517 36 50 525ରାଜକମୁାର କମର୍କାର ପି କାଳୀପଦ କମର୍କାର JTV2428498
ୀ /110518 22 50 526ସଜୁାତା କମର୍ାକର ସା ରାଜ କମୁାର କମର୍ାକର XWP1054519
ୀ /110519 52 50 527ମ ଶୁୀ ମହା ି ସା ଅ ନ ଜଗେଦବ JTV1590900
ୀ /110520 18 50 528ଶୁତି ସିଂଗ୍ଢା ମହା ି ପି ଗିରିଜା ଶ ର ମହା ି XWP1082262

ପ ୁ /110521 55 50 529ଅମିୟ କମୁାର ପି.େଜ ମହାପାତ ପି ଅେଦୖତ କମୁାର ପି. େଜ. ମହାପାତ JTV1590918
ପ ୁ /110522 54 50 530ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ ପ ନାୟକ ପି ପଯ୍ାରିେମାହନ ପ ନାୟକ JTV1457878
ପ ୁ /110523 50 50 531ଲଳିତ େମାହନ ପ ନାୟକ ପି ପଯ୍ାରିେମାହନ ପ ନାୟକ JTV1457860
ୀ /110524 48 50 532ସଜୁାତା ପ ନାୟକ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ ପ ନାୟକ JTV2545986

ପ ୁ /110525 56 50 533ର ନ କମୁାର ରାୟ ପି ରାମଚ  ରାୟ JTV2571685
ୀ /110526 47 50 534ସସିତାରାଣୀ ରାୟ ସା ର ନ କମୁାର ରାୟ JTV2362614
ୀ /110527 35 50 535ସାଗତିକା ରାୟ ପି ସକୁେଦବ ରାୟ JTV2545978

ପ ୁ /110528 35 50 536ରାେକଶ େରାଶନ ରାୟ ପି ଶକୁେଦବ ରାୟ XWP0318816
ୀ /110529 25 50 537ଦୀପ ସିଖା ରାୟ ପି ର ନ କମୁାର ରାୟ XWP1067578
ୀ /110530 19 50 538ଇପିସିତା ରାୟ ପି ର ନ କମୁାର ରାୟ XWP1067594
ୀ /110531 68 50 539ରୂପେରଖା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ JTV2363166

ପ ୁ /110532 58 50 540ଶଚିତାନ  ସାଇଁ ପି ସତଯ୍ାନ  ସାଇଁ XWP0481986
ୀ /110533 53 50 541ଲକ୍ଷୀପୀୟା ସାଇଁ ସା ସଚିତାନ  ସାଇଁ XWP0481804
ୀ /110534 23 50 542େସୗମଯ୍ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାଇଁ ପି ସଚିତା ନ  ସାଇଁ XWP0966234
ପ ୁ /111535 55 50 543ରବି  କମୁାର ବିଶାଳ ପି େବୖ ମ ବିଶାଳ JTV1591106
ୀ /111536 46 50 544ହରପିୟା ବିଶାଳ ସା ରବି  ବିଶାଳ JTV1457886
ପ ୁ /111537 28 50 545େସୗମଯ୍ର ନ ବିଶାଳ ପି ରବି  କମୁାର ବିଶାଳ XWP0481846
ୀ /111538 22 50 546ର ୀତା ବିଶାଳ ପି ରବୀ  କମୁାର ବିଶାଳ XWP0966135
ୀ /111539 29 50 547ରାଜଶୀ େଜନା ସା ଶଉୁଜିଡ େଜନା XWP0879361
ୀ /111540 61 50 548ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା େତୖେଲାକନାଥ ମହା ି JTV2428621
ପ ୁ /111541 36 50 549ଶଭୁଜିତ ମହା ି ପି େତୗେଲାକନାଥ ମହା ି JTV2362804
ପ ୁ /112542 72 50 550ଜୟପକାଶ ନାରାୟଣ ପହରାଯ ପି ଉେପ  ପହରାଯ OR/06/043/120349
ପ ୁ /112543 36 50 551ଦିଗ  ପହରାଜ ପି ଜୟ ପକାଶ ନାରାୟଣ ପହରାଜ JTV2546471
ପ ୁ /112544 52 50 552ଶୀବ  ଶତପଥୀ ପି ସିତାକା  ଶତପଥୀ OR/06/043/120353
ପ ୁ /112545 50 50 553ଶୀକା  ଶତପଥୀ ପି ସିତାକା  ଶତପଥୀ OR/06/043/120352
ପ ୁ /112546 47 50 554ଶୀମ  ଶତପଥୀ ପି ସିତାକା  ଶତପଥୀ OR/06/043/120351
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ପ ୁ /113547 52 50 555ନିତିଶ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ଗ ବର୍  ମହା ି OR/06/043/120362
ୀ /113548 47 50 556କରବୀ ମହା ି ସା ନିତିଶ୍ କମୁାର ମହା ି JTV1449925

ପ ୁ /114549 78 50 557ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ନାୟକ XWP0635771
ୀ /114550 74 50 558େସୗଦାମିନୀ ନାୟକ ସା ରବି  ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0635763

ପ ୁ /114551 49 50 559ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ନାୟକ ପି ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0635755
ପ ୁ /115552 42 50 560ବିଭୁ ପସାଦ ମହା ି ପି ବିେବକା ନ  ମହା ି JTV1558303
ୀ /116553 33 50 561େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ JTV2546463

ପ ୁ /117554 34 50 562କୃ  ଚଂଦ ପସାୟତ ପି ସମୀର କମୁାର ପଶାୟତ XWP0030254
ୀ /117555 27 50 563ସେଶାତି ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା କୃ  ଚ  ପସାୟତ XWP0904565

ପ ୁ /117556 74 50 564ଦିବାକର ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ OR/06/043/130195
ୀ /118557 43 50 565ତପସିନୀ ଦାଶ ସା ଚି ର ନ ତିପାଠୀ JTV2428480
ୀ /118558 64 50 566େସନ୍ହଲତା ପ ା ସା ପଯ୍ାରୀେମାହନ ପ ା XWP0817650

ପ ୁ /118559 43 50 567ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ା ପି ପଯ୍ାରୀ େମାହନ ପ ା XWP0721365
ପ ୁ /118560 40 50 568ପଦୀପ କମୁାର ପ ା ପି ପଯ୍ାରୀ େମାହନ ପ ା JTV2428373
ପ ୁ /118561 65 50 569ରବି  କମୁାର ସତୂାର ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସତୂାର JTV1457357
ୀ /118562 60 50 570ପେମାଦିନୀ ସତୂାର ସା ରବି  ସତୂାର JTV1457290

ପ ୁ /118563 50 50 571ଚ କା  ସତୂାର ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସତୂାର JTV1450386
ପ ୁ /118564 26 50 572ରାଜଦୀପ ସତୁାର ପି ରବି  କମୁାର ସତୁାର XWP0690453
ପ ୁ /118565 48 50 573ଚି ର ନ ତିପାଠୀ ପି ବଟକୃ  ତିପାଠୀ JTV2428472
ପ ୁ /118566 42 50 574ମେନାର ନ ତିପାଠୀ ପି ନଟବର ତିପାଠୀ JTV2428415
ପ ୁ /119567 72 50 575ଅନାଦି ଚରଣ ମଲିକ ପି ନରି ମଲିକ JTV1457696
ୀ /119568 67 50 576ବାସ ୀ ମଲିକ ସା ଅନାଦି ମଲିକ JTV1457894

ପ ୁ /119569 45 50 577ସେରାଜକା  ମଲିକ ପି ଅନାଦି ମଲିକ JTV1457688
ପ ୁ /119570 34 50 578ସବୁ ର୍କା  ମଲିକ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ମଲିକ XWP0535773
ୀ /119571 44 50 579ମଧସିୁତା ମଲିକ ସା ସେରାଜ କା  ମଲିକ XWP0535765
ୀ /120572 57 50 580ନିେବଦିତା ବିଭୁତିରାୟ ସା ଧନ ୟ େଚୗଧରୁୀ XWP0817676
ୀ /120573 78 50 581ସଧୁାଂଶବୁାଳା ନ ସା ଶଶୀଭୂଷଣ ନ JTV1449255

ପ ୁ /120574 55 50 582ଭବାନୀ ପସାଦ ନ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ନ XWP0705038
ୀ /120575 52 50 583ଅନୁପମା ନ ସା ଭବାନୀ ନ XWP0705046

ପ ୁ /120576 27 50 584ଅେନଷ କମୁାର ନ ପି ଭବାନୀ ପସାଦ ନ XWP0690644
ପ ୁ /121577 52 50 585ଶବି ପସାଦ ମହା ି ପି ବିେବକାନ  ମହା ି OR/06/043/178176
ପ ୁ /121578 46 50 586ଅମିକା ପସାଦ ମହା ି ପି ବିେବକାନ  ମହା ି OR/06/043/122764
ପ ୁ /121579 49 50 587ବିମଳ ପସାଦ ନ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ନ JTV1449156
ୀ /121580 43 50 588ସାଗତିକା ନ ସା ବିମଳ ପସାଦ ନ JTV2546497
ୀ /122581 28 50 589ସାବିତୀ ବାରିକ ସା ସତଯ୍ଜୀତ ଦାସ XWP0975292

ପ ୁ /122582 61 50 590ଶରତ କମୁାର ଦାସ ପି ଝରି ଦାସ JTV1457639
ୀ /122583 59 50 591ଶଶକିଳା ଦାସ ସା ଶରତ କମୁାର ଦାସ JTV1457647

ପ ୁ /122584 33 50 592ସତଯ୍ଜିତ୍ ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ JTV2571693
ପ ୁ /122585 32 50 593ଶଭୁଜିତ୍ ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ JTV2546505
ପ ୁ /122586 25 50 594ସେୁଶାଭନ ରାଉତ ପି ଚି ର ନ ରାଉତ XWP0690412
ପ ୁ /123587 78 50 595ବସ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅନାଦି ସାଇଁ OR/06/043/298268
ୀ /123588 72 50 596ସବିତା ସାଇଁ ସା ବସ  ସାଇଁ XWP1039965
ୀ /123589 39 50 597ଆଶାଲତା ସାଇଁ ପି ବସ  ସାଇଁ XWP0781716
ୀ /124590 31 50 598ନମିତା େବେହରା ସା ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା XWP0574756
ୀ /124591 24 50 599ସସୀତା ମହାପାତ ସା ପୀତି ର ନ ପଧାନ XWP1067560
ୀ /124592 19 50 600ରାଜସୀତା ମହାପାତ ପି ରାଜ କିେଶାର ପଧାନ XWP1067552

ପ ୁ /124593 25 50 601ରଶିର ନ ମହାପାତ ପି ବଂଶୀଧର ପଧାନ XWP0690404
ପ ୁ /124594 57 50 602ବଂଶୀଧର ପଧାନ ପି ଭା ର ପଧାନ JTV1457589
ପ ୁ /124595 28 50 603ସ କର୍  ପଧାନ ପି ସେୁର ନାଥ ପଧାନ XWP0690396
ପ ୁ /124596 52 50 604ରାଜ କିେଶାର ପଧାନ ପି ଭା ର ପଧାନ JTV1449784
ୀ /124597 48 50 605ମଂଜୁଲତା ପଧାନ ସା ବଂଶୀଧର ପଧାନ JTV1450246
ୀ /124598 45 50 606ମମତା ପଧାନ ସା ରାଜକିେଶାର ପଧାନ JTV1450253
ପ ୁ /125599 67 50 607ବାବାଜି ଚରଣ ଦାଶ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ଦାଶ JTV1457605
ୀ /125600 63 50 608ଶଷୁମା ଦାଶ ସା ବାବାଜି ଦାଶ JTV1457514
ପ ୁ /125601 39 50 609ଅଖ  େଜଯ୍ାତି ଦାଶ ପି ବାବାଜି ଦାଶ JTV1457506
ପ ୁ /125602 29 50 610ପିତବାସ ଦାଶ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ଦାଶ XWP0481911
ୀ /126603 28 50 611ସେୁଦସନ୍ା ଆଏଚ ସା ପତିତପାବନ ରାଉତରାୟ XWP1054584
ପ ୁ /126604 46 50 612ବିପବ କମୁାର ପରିଡା ପି ବିଜୟ ପରିଡା JTV1450352
ପ ୁ /126605 73 50 613ନିର ନ ରାଉତରାୟ ପି ଦିବାକର ରାଉତରାୟ XWP0690784
ୀ /126606 63 50 614ମ ଲୁତା ରାଉତରାୟ ସା ନିର ନ ରାଉତରାୟ OR/06/043/136820
ପ ୁ /126607 33 50 615ପତିତପାବନ ରାଉତରାୟ ପି ନିର ନ ରାଉତରାୟ JTV2546513
ପ ୁ /126608 66 50 616ଶରତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଧବୃଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/318406
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ୀ /126609 59 50 617ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା ଶରତ ସାଇଁ OR/06/043/124715
ପ ୁ /126610 51 50 618ଶଶିରି କମୁାର ସାଇଁ ପି ଧବୃ ସାଇଁ OR/06/043/318409
ପ ୁ /126611 35 50 619ସତିୃ ର ନ ସାଇଁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାଇଁ JTV2546547
ପ ୁ /126612 34 50 620େସୗମଯ୍ର ନ ସାଇଁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାଇଁ JTV2546539
ୀ /127613 61 50 621ପମିଳା ପଧାନ ସା େଯାେଗ  ନାଥ ପଧାନ XWP0433664

ପ ୁ /127614 35 50 622ଦିପକ ର ନ ପଧାନ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ପଧାନ JTV1644509
ୀ /128615 54 50 623ଶାରଳା ସାହୁ ସା ଗଦାଧର ସାହୁ JTV1482132
ୀ /129616 90 50 624ସି ୁଲତା ମହା ି ସା ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି OR/06/043/054018
ୀ /129617 71 50 625ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ମହା ି ସା କି୍ଷେରାଦ ମହା ି OR/06/043/054020

ପ ୁ /129618 50 50 626ହିମାଂଶ ୁମହା ି ପି କି୍ଷେରାଦ ମହା ି OR/06/043/054021
ୀ /129619 46 50 627ମାନସୀ ମହା ି ସା ହିମାଂଶ ୁମହା ି JTV2363026
ୀ /129620 44 50 628ଭବାନୀ ମହା ି ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ମହା ି JTV2546562

ପ ୁ /129621 44 50 629ହିରଣଯ୍ ମହା ି ପି କି୍ଷେରାଦ ମହା ି OR/06/043/054022
ପ ୁ /129622 34 50 630ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୁ JTV2546570
ପ ୁ /129623 62 50 631ଗଦାଧର ସାହୁ ପି ଶ ର ସାହୁ JTV1481803
ୀ /130624 58 50 632କିରଣବାଳା େଜନା ସା କୃ ଚ  େଜନା JTV2362606

ପ ୁ /130625 62 50 633ବଂଶୀଧର ସାହୁ ପି ମାଧବାନ  ସାହୁ JTV1481936
ୀ /130626 55 50 634କ ନା ସାହୁ ସା ବଂଶୀଧର ସାହୁ JTV1482124

ପ ୁ /130627 43 50 635ରାମଶ ର ସିଂହ ପି ବନବିହାରୀ ସିଂହ XWP0481861
ୀ /130628 28 50 636କାଜଲ ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ପି କୃ ଚ  େଜନା XWP0481952
ୀ /131629 65 50 637େମନକା ଦାଶ ସା ଜୀବନା  ଦାଶ OR/06/043/128244

ପ ୁ /133630 74 50 638ବହାନ  ମହା ି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମହା ି JTV2571743
ୀ /133631 69 50 639ମାଳତୀ ମହା ି ସା ବହାନ  ମହା ି JTV2428779

ପ ୁ /133632 63 50 640େଦାଳେଗାବି  ମହା ି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମହା ି JTV1640234
ୀ /133633 56 50 641ର ବୁାଳା ମହା ି ସା େଦାଳେଗାବି  ମହା ି XWP0535740

ପ ୁ /133634 43 50 642କଲଯ୍ାଣ ର ନ ମହା ି ପି ବହାନ  ମହା ି JTV1591130
ପ ୁ /133635 40 50 643ତପନ କମୁାର ମହା ି ପି ଧମର୍ାନ  ମହା ି JTV2546604
ପ ୁ /133636 40 50 644ମାନସ ର ନ ମହା ି ପି ବହାନ  ମହା ି JTV1633536
ପ ୁ /133637 33 50 645ଦୀପକ ର ନ ମହା ି ପି େଦାଳ େଗାବି  ମହା ି JTV2546612
ୀ /133638 28 50 646ସସିତା ମହା ି ପି େଦାଳେଗାବି  ମହା ି XWP0481770
ୀ /134639 64 50 647ପମିଳା ସାଇଁ ସା ବାବାଜୀ ସାଇଁ OR/06/043/120363

ପ ୁ /135640 46 50 648ପଦୀପ ସାଇଁ ପି ବାବାଜୀ ସାଇଁ OR/06/043/120365
ୀ /135641 40 50 649େସୗଦାମିନୀ ସାଇଁ ପି ବାବାଜି ସାଇଁ JTV1450287

ପ ୁ /135642 39 50 650ପତାପ ସାଇଁ ପି ବାବାଜି ସାଇଁ JTV1450451
ୀ /135643 39 50 651ନିରୁପମା ସାଇଁ ସା ପଦୀପ ସାଇଁ XWP0030338

ପ ୁ /136644 52 50 652ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା XWP0556878
ପ ୁ /136645 72 50 653ବନବିହାରୀ ସିଂହ ପି ଶବିନାରାୟଣ ସିଂହ JTV1555440
ୀ /136646 67 50 654ଲକ୍ଷୀପିୟା ସିଂହ ସା ବନବିହାରି ସିଂହ OR/06/043/120371

ପ ୁ /136647 54 50 655ଅେଶାକ ବିହାରୀ ସିଂହ ପି ଶବି ନାରାୟଣ ସିଂହ JTV1640242
ୀ /136648 43 50 656େଜଯ୍ାସନ୍ା ରାଣୀ ସିଂହ ସା ଅେଶାକ ବିହାରୀ ସିଂହ JTV1591171
ୀ /136649 49 50 657ନମିତା ସିଂହ ସା ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ େଜନା OR/06/043/120372
ୀ /136650 22 50 658ଅନିତା ସିଂହ ପି ଅେଶାକ ବିହାରୀ ସିଂହ XWP1064799

ପ ୁ /136651 20 50 659ଅଭିଜିତ ସିଂହ ପି ଅେଶାକ ବିହାରୀ ସିଂହ XWP1054576
ୀ /136652 33 50 660ଲିତୁ ସାଇଁ ସା ପତାପ ସାଇଁ XWP0817684
ୀ /136653 40 50 661େମାନାଲିସା ତିପାଠୀ ସା ରାମଶ ର ସିଂହ XWP0817775

ପ ୁ /137654 59 50 662ଅମର ବିଶାଳ ପି େକଶବ ବିଶାଳ OR/06/043/360586
ୀ /137655 54 50 663ଅରୁଣିବାଳା ବିଶାଳ ସା ଅମର ବିଶାଳ OR/06/043/360587

ପ ୁ /137656 24 50 664ଶଭୁମ ବିଶାଳ ପି ଅମର କମୁାର ବିଶାଳ XWP0817783
ପ ୁ /138657 63 50 665ଅରକି୍ଷତ େବେହରା ପି ନିଳକ  େବେହରା JTV1449727
ୀ /138658 53 50 666ଶଲିା େବେହରା ସା ଅରକି୍ଷତ େବେହରା JTV1449305
ପ ୁ /138659 33 50 667ବଜ କିେଶାର େବେହରା ପି ଅରକ୍ଷୀତ େବେହରା JTV2546620
ପ ୁ /139660 57 50 668େଦବାନ  େବେହରା ପି ହରିେମାହନ େବେହରା JTV1450436
ପ ୁ /139661 49 50 669ରସାନ  େବେହରା ପି ହରି େମାହନ େବେହରା JTV2546638
ୀ /139662 46 50 670ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା େଦବାନ  େବେହରା JTV1450428
ୀ /139663 37 50 671ରଶିତା େବେହରା ସା ରସାନ  େବେହରା JTV2546646
ୀ /139664 25 50 672େଦବସିତା େବେହରା ପି େଦବାନ  େବେହରା XWP0737221
ୀ /139665 21 50 673ସ୍େଵଦପଦା େବେହରା ପି େଦବାନ  େବେହରା XWP0923805
ୀ /140666 55 50 674ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା ବି ୁଚରଣ ପଧାନ OR/06/043/124029
ପ ୁ /141667 69 50 675ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ଭାବଗାହୀ ସାହୁ OR/06/043/120374
ୀ /141668 60 50 676େହମଲତା ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ OR/06/043/120375
ପ ୁ /141669 42 50 677କମଳ େଲାଚନ ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ JTV1482215
ୀ /141670 39 50 678ପିତିବାଳା ସାହୁ ପି ତିେଲାଚନ ସାହୁ JTV1449404
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ପ ୁ /142671 63 50 679େଜଯ୍ାତି ର ନ ଦାସ ପି ରସାନ  ଦାସ JTV1561323
ୀ /142672 55 50 680ସଧୁାଧାରା ଦାସ ସା େଜଯ୍ାତି ର ନ ଦାସ JTV1561331
ୀ /142673 29 50 681ଇପସିତା ଦାସ ପି େଜଯ୍ାତି ର ନ ଦାସ XWP0817742

ପ ୁ /142674 25 50 682ସାଥର୍କ ଦାସ ପି େଜଯ୍ାତି ର ନ ଦାସ XWP0817791
ୀ /142675 24 50 683ଐଶଯଯ୍ର୍ା ଦାସ ପି େଜଯ୍ାତିର ନ ଦାସ XWP0817759

ପ ୁ /143676 71 50 684କୁ ବିହାରୀ ରଥ ପି କାହନ୍  ୁରଥ JTV1457241
ୀ /143677 65 50 685ଶେୁଲାଚନା ରଥ ସା କୁ  ରଥ JTV1636414

ପ ୁ /143678 46 50 686ସଂଜୀବ କମୁାର ରଥ ପି କୁ ବିହାରୀ ରଥ JTV1481779
ୀ /143679 36 50 687ଶଭୁଶୀ ରଥ ପି କୁ  ବିହାରୀ ରଥ JTV2546653

ପ ୁ /144680 56 50 688ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ରାଧାନାଥ େବେହରା XWP0737239
ୀ /144681 43 50 689କବିତା େବେହରା ସା ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା XWP0737247

ପ ୁ /144682 23 50 690େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା XWP1067529
ପ ୁ /144683 21 50 691ପାଥର୍  ସାରଥୀ େବେହରା ପି ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା XWP1067537
ପ ୁ /144684 85 50 692ହୃଦାନ  ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ JTV1450063
ୀ /144685 80 50 693ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ହୃଦାନ  ଦାସ OR/06/043/120387

ପ ୁ /144686 59 50 694ଜୟ  କମୁାର ଦାସ ପି ହୃଦାନ  ଦାସ JTV1454206
ୀ /144687 54 50 695ତୃ ୀ ଦାସ ସା ଜୟ  କମୁାର ଦାସ XWP0904581

ପ ୁ /144688 50 50 696ସନତ କମୁାର ଦାସ ପି ହୃଦାନ  ଦାସ JTV1457522
ୀ /144689 27 50 697ଉପାସନା ଦାସ ପି ଜୟ  କମୁାର ଦାସ XWP0904813

ପ ୁ /144690 22 50 698ସଟ୍ଵିକ ସମୁନ ଦାସ ପି ସନତ କମୁାର ଦାସ XWP0904573
ୀ /144691 54 50 699େଦବସିତା ମହା ି ସା ସନତ କମୁାର ଦାସ XWP0557009
ୀ /144692 56 50 700ମଧଲିୁକା ରାୟ ସା ସ ୟକିେଶାର ରାୟ JTV1450527

ପ ୁ /145693 76 50 701ପଫଲୁ କମୁାର କର ପି ନିର ନ କର OR/06/043/120392
ପ ୁ /145694 44 50 702ପିନାକୀ ପସାଦ କର ପି ପଫଲୁ କର JTV1449719
ୀ /146695 55 50 703ନଳିନୀ େଜନା ସା ରବି ପସାଦ େଜନା JTV1590991

ପ ୁ /146696 23 50 704େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ନାୟକ XWP0904763
ପ ୁ /146697 70 50 705ନେଗ ନାଥ ତିପାଠୀ ପି ଖେଗଶର ତିପାଠୀ JTV1450048
ୀ /146698 69 50 706ଉଷାରାଣୀ ତିପାଠୀ ସା ନେଗ  ତିପାଠୀ JTV1450055
ୀ /147699 55 50 707ସିପାରାଣୀ େଜନା ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ରାଉତରାୟ JTV1450378

ପ ୁ /147700 86 50 708ରାଧାେମାହନ ରାଉଳ ପି େଗାବି  ରାଉଳ JTV1632363
ପ ୁ /147701 60 50 709ଗଗନ ବିହାରୀ ରାଉତରାୟ ପି ରାଧାେମାହନ ରାଉଳ JTV1450360
ପ ୁ /147702 55 50 710ତପନ ବିହାରୀ ରାଉତରାୟ ପି ରାଧାେମାହନ ରାଉଳ JTV1448901
ପ ୁ /147703 48 50 711ତରୁଣ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ରାଧାେମାହନ ରାଉଳ JTV1450584
ୀ /147704 42 50 712ନିରୁପମା ରାଉତରାୟ ସା ତରୁଣ କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV2546661
ୀ /148705 33 50 713ରୂପଶୀ ପ ା ସା ପଦୀପ କମୁାର ପ ା XWP0817668

ପ ୁ /148706 75 50 714େଗାପାଳ ଚରଣ େସଠୀ ପି ଗ ବର୍  େସଠୀ OR/06/043/120397
ୀ /148707 70 50 715େରବତୀ େସଠୀ ସା େଗାପାଳ େସଠୀ OR/06/043/120398

ପ ୁ /148708 50 50 716ପଭାତ କମୁାର େସଠୀ ପି େଗାଳ େସଠୀ OR/06/043/120399
ପ ୁ /149709 80 50 717ଭୀମେସନ ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି OR/06/043/120404
ୀ /149710 71 50 718ଦମୟ ୀ ମହା ି ସା ଭୀମେସନ ମହା ି OR/06/043/126323

ପ ୁ /149711 44 50 719ଶଭୁାଶଷି ମହା ି ପି ଭୀମେସନ ମହା ି JTV2546679
ପ ୁ /149712 42 50 720େସନ୍ହାଶଷି ମହା ି ପି ଭୀମେସନ ମହା ି JTV1449610
ପ ୁ /149713 40 50 721ପିତୀଶ କମୁାର ମହା ି ପି ଭୀମେସନ ମହା ି JTV1449883
ପ ୁ /149714 60 50 722ପଶନନ୍  କମୁାର ଥାେଟାଇ ପି ବିଜୟ ଥାେଟାଇ JTV1449636
ପ ୁ /150715 54 50 723ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ମେୁଷଇ ସାହୁ JTV1591080
ପ ୁ /150716 38 50 724େସାମନାଥ ସାହୁ ପି ବୁ େଦବ ସାହୁ JTV1591114
ପ ୁ /151717 58 50 725ଲିଟୁ ଦାସ ପି ରାମ ଦାସ JTV1448539
ୀ /151718 55 50 726ସଂଧଯ୍ା ଦାସ ସା ଲିଟୁ ଦାସ JTV1448547

ପ ୁ /151719 32 50 727ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଲିଟୁ ଦାସ JTV2546687
ୀ /152720 48 50 728ଗୀତା ଳୀ ପାତ ସା ବସ  ପାତ OR/06/043/120468
ପ ୁ /152721 38 50 729ପଦୀପ କମୁାର ପାତ ପି ବସ  ପାତ JTV1690007
ୀ /153722 52 50 730ଅହଲଯ୍ା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସେୁର  ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2362440
ୀ /153723 64 50 731ଶଶୁଳିା ପ ନାୟକ ସା ବିଭୁତିଭୂଷଣ ପ ନାୟକ JTV1457761
ପ ୁ /153724 38 50 732େଦବାଶଷି ରାଉତରାଏ ପି ବିଭୁତି ରାଉତରାଏ JTV1457753
ପ ୁ /153725 72 50 733ବିଭୁତିଭୂଷଣ ରାଉତରାୟ ପି ବଂଶଧିର ରାଉତରାୟ JTV1457332
ୀ /154726 22 50 734ତନୟ ମଲିକ ସା ଭଗବାନ ମଲିକ XWP0930016
ପ ୁ /154727 52 50 735େଦେବ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଚକଧର ନାୟକ JTV1448307
ୀ /154728 41 50 736ଲୀଳାବତୀ ନାୟକ ସା େଦେବ  ନାୟକ JTV1448315
ପ ୁ /156729 97 50 737େସାମନାଥ ପ ନାୟକ ପି କୃ  ପ ନାୟକ OR/06/043/120469
ପ ୁ /156730 71 50 738ଦିବାକର ପ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ପ ନାୟକ OR/06/043/120471
ୀ /156731 67 50 739ଶେୁଦ ା ପ ନାୟକ ସା ଦିବାକର ପ ନାୟକ OR/06/043/120472
ପ ୁ /156732 44 50 740ମାନସର ନ ପ ନାୟକ ପି ଦିବାକର ପ ନାୟକ OR/06/043/120776
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ପ ୁ /157733 80 50 741ବୃ ାବନଚ  ବିଶାଳ ପି ଉ ବ ବିଶାଳ XWP0781732
ୀ /157734 74 50 742ଶଷୁମାରାଣୀ ବିଶାଳ ପି ବୃ ାବନ ବିଶାଳ OR/16/111/250901

ପ ୁ /157735 43 50 743ନୃେପଶ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ବୃ ାବନ ବିଶାଳ JTV1448463
ୀ /157736 42 50 744ତନୁେରଖା ପରିଡା ସା ପସନନ୍  କମୁାର ପରିଡା JTV2363067
ୀ /157737 48 50 745ଲଳିତା ସାଇଁ ସା ରବି  ନାଥ ସାଇଁ JTV2362697

ପ ୁ /158738 44 50 746ପଦପଶନନ୍  ରାଉତ ପି େଗାବି  ରାଉତ JTV1449677
ପ ୁ /158739 41 50 747ପଜ୍ଞାପାବନ ରାଉତ ପି େଗାବି  ରାଉତ JTV1449669
ପ ୁ /159740 70 50 748ରାମଚ  ଟୁଡୁ ପି େଲାେଡ ଟୁଡୁ OR/06/043/120408
ୀ /159741 50 50 749ରୁକଣୀ ଟୁଡୁ ସା ରାମଚ  ଟୁଡୁ OR/06/043/120409

ପ ୁ /160742 56 50 750ମାନିସ ମହାପାତ ପି ଭକ୍ତ ମହାପାତ OR/06/043/120410
ୀ /160743 48 50 751ମମତା ମହାପାତ ସା ମାନସର ନ ମହାପାତ OR/06/043/120411
ୀ /160744 24 50 752ଦିବଯ୍ା ଅପବୂର୍ା ମହାପାତ ମା ମମତା ମହାପାତ XWP0975250

ପ ୁ /161745 48 50 753ଶଶିରି ଓଝା ପି ପାଣକୃ  ଓଝା JTV1448471
ୀ /161746 46 50 754ଅନୀତା ଓଝା ସା ଶଶିରି ଓଝା JTV1448711

ପ ୁ /161747 24 50 755ସେ ାଷ କମୁାର ଓଝା ପି ଶଶିରି ଓଝା XWP0737080
ପ ୁ /162748 50 50 756ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାଶ ପି ନାଶ ଦାଶ JTV2363141
ପ ୁ /162749 19 50 757ବଦୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାଶ XWP1068311
ପ ୁ /162750 56 50 758ରବିନାରାୟଣ େଦ ପି ହରି  େଦ JTV1448828
ୀ /162751 49 50 759ତିେଳାତମା େଦ ସା ରବିନାରାୟଣ େଦ JTV1448836

ପ ୁ /163752 55 50 760ଶରତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ JTV1448497
ୀ /163753 47 50 761ଧନଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଶରତ ସାହୁ JTV1448505

ପ ୁ /164754 60 50 762ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶ ଷର୍ଣ ନାୟକ JTV1450550
ୀ /164755 55 50 763ଚପଳା ନାୟକ ସା ସେ ାଷ ନାୟକ JTV1450568

ପ ୁ /165756 39 50 764ଅଚଯ୍ତୁ କମୁାର େଜନା ପି କାଶନିାଥ େଜନା JTV1449917
ୀ /165757 26 50 765ଲିପିମା େଜନା ସା ଅଚଯ୍ତୁ କମୁାର େଜନା XWP0737148

ପ ୁ /166758 60 50 766ପଫଲୁ ଚ  ନାୟକ ପି ରାେଜ  ନାୟକ JTV1448448
ୀ /166759 50 50 767ପମିଳା ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ନାୟକ JTV1448455

ପ ୁ /167760 60 50 768ହେରକୃ  ଶତୁାର ପି ଦାେମାଦର ଶତୁାର OR/06/043/120432
ୀ /167761 56 50 769େସବତୀ ଶତୁାର ସା ହେରକୃ  ଶତୁାର OR/06/043/120433
ୀ /167762 36 50 770ମାନସୀ ସତୂାର ପି ହେରକୃ  ସତୂାର JTV2546695

ପ ୁ /167763 25 50 771ମେନାର ନ ସତୁାର ପି ହେରକୃ  ସତୁାର XWP0865543
ପ ୁ /168764 67 50 772ସ ିଦାନ  ଦାଶ ପି ସେୁର ନାଥ ଦାଶ XWP0817957
ପ ୁ /168765 62 50 773ଜୀବନାନ  ଦାଶ ପି ସେୁର  ନାଥ ଦାଶ OR/06/043/120439
ୀ /168766 60 50 774ଦୀପାଳି ଦାଶ ସା ସ ିଦାନ  ଦାଶ XWP0885277
ୀ /168767 56 50 775ଚିତା ଦାଶ ସା ଜୀବନାନ  ଦାଶ OR/06/043/120440

ପ ୁ /168768 38 50 776ସ ିପ ଦାଶ ପି ସଚିଦାନ  ଦାଶ XWP0817924
ପ ୁ /168769 35 50 777ଜୟଦୀପ୍ ଦାଶ ପି ଜୀବନ ନ  ଦାଶ JTV2546703
ପ ୁ /168770 34 50 778ସନିୁଲ ଦାଶ ପି ସ ିଦାନ  ଦାଶ XWP0817916
ପ ୁ /168771 27 50 779ସଶୁଲି ଦାଶ ପି ସ ିଦାନ  ଦାଶ XWP0817940
ୀ /168772 60 50 780ଦିପାଳୀ ପ ା ସା ଶ ିଦାନ  ଦାଶ XWP0817932
ୀ /168773 33 50 781ହୀରାବତୀ ପାଣିଗାହୀ ସା ସ ିପ ଦାଶ XWP0817908
ୀ /168774 36 50 782େସୗମ୍ଯାଶୀ ସାହୁ ସା ସନିୁଲ ଦାଶ XWP0817890

ପ ୁ /169775 71 50 783ରାମଚ  ବଳ ପି ଭଗବାନ ବଳ OR/06/043/120457
ପ ୁ /169776 46 50 784ସେୁରଶ କମୁାର ବଳ ପି ରାମଚ  ବଳ JTV1449198
ୀ /169777 41 50 785ସାବିତୀ ବଳ ପି ରାମଚ  ବଳ JTV1450535

ପ ୁ /169778 39 50 786ସବୁାଶ ଚ  ବଳ ପି ରାମଚ  ବଳ JTV1449214
ପ ୁ /169779 38 50 787ସଶୁା  ବଳ ପି ରାମଚ  ବଳ JTV1449206
ପ ୁ /170780 82 50 788ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ଶୀଧର ମହା ି JTV1449867
ୀ /170781 75 50 789ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହା ି JTV1449974
ପ ୁ /171782 47 50 790ପଭାତ କମୁାର ବାରିକ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ବାରିକ JTV1450626
ପ ୁ /171783 44 50 791ସବୁାଶ ଚ  ବାରିକ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ବାରିକ JTV1457423
ପ ୁ /171784 42 50 792ସତଯ୍ାନ  ବାରିକ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ବାରିକ JTV1457399
ପ ୁ /172785 72 50 793ଗେଣଶର ମହାରଣା ପି କଳୂମଣି ମହାରଣା OR/06/043/120485
ୀ /172786 52 50 794ଭାଗଯ୍ଲତା ମହାରଣା ସା ଗେଣଶର ମହାରଣା JTV1482090
ପ ୁ /172787 52 50 795ଦିଲୀପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଭୀମେସନ ମହାରଣା XWP0030361
ପ ୁ /172788 44 50 796ବିଶଜିତ ମହାରଣା ପି ଗେଣଶର ମହାରଣା JTV1482140
ପ ୁ /172789 43 50 797ରଣଜିତ୍ ମହାରଣା ପି ଗେଣଶର ମହାରଣା JTV1457340
ପ ୁ /172790 38 50 798ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହାରଣା ପି ଗେଣଶର ମହାରଣା JTV1457456
ପ ୁ /172791 33 50 799େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ମହାରଣା ପି ଗେଣଶର ମହାରଣା JTV2362648
ପ ୁ /173792 61 50 800ବଜବିହାରୀ ମହା ି ପି ସେୁରଶଚ  ମହା ି XWP0556977
ପ ୁ /173793 52 50 801ରାହସ ବିହାରୀ ମହା ି ପି ସତଯ୍କିେଶାର ମହା ି OR/06/043/122570
ପ ୁ /174794 66 50 802ବାଦଲ ବ ିଆ ପି ସଶୁୀଲ ବ ିଆ XWP0596783
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ପ ୁ /174795 38 50 803ନବ ବ ିଆ ପି ବାଦଲ ବ ିଆ XWP0879841
ୀ /174796 37 50 804ବୀଣା ବ ିଆ ସା ବାଦଲ ବ ୀ XWP0596775
ୀ /174797 35 50 805ରାଧିକା ବ ିଆ ପି ବାଦଲ ବ ିଆ XWP0879858

ପ ୁ /174798 30 50 806େତାଫାନୀ ବ ିଆ ପି ବାଦଲ ବ ିଆ XWP0879833
ୀ /174799 28 50 807ବନଲତା ବ ିଆ ସା ନବ ବ ିଆ XWP0880260
ୀ /174800 40 50 808ମୀନା େମାହ ି ସା େକୖଲାଶ ଚଂଦ ପରିଡ଼ା XWP0986182
ୀ /174801 35 50 809ଲି ା ପିୟଦଶର୍ନୀ ସା ଦୁଗର୍ାମାଧଵ ସାଇଁ XWP0880278
ୀ /174802 31 50 810ଶଭୁଶୀ ସାମଲ ପି ଖେଗଶର ସାମଲ XWP0117549

ପ ୁ /174803 63 50 811ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ ପି ଫକୀର ଚରଣ ସାଇଁ JTV2428761
ପ ୁ /174804 57 50 812ଜ୍ଞାେନ  ଚ  ସାଇଁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାଇଁ JTV2428704
ୀ /174805 57 50 813ପଭାତି ନଳିନୀ ସାଇଁ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ JTV2428670
ୀ /174806 57 50 814ନୟନା ସାଇଁ ସା ରଘନୁାଥ ସାଇଁ XWP0556944
ୀ /174807 56 50 815ଜୟଶୀ ସାଇଁ ସା ଜ୍ଞୀେନ  ଚ  ସାଇଁ JTV2428688

ପ ୁ /174808 55 50 816ରଘନୁାଥ ସାଇଁ ପି ଫକୀର ଚରଣ ସାଇଁ JTV1408673
ପ ୁ /174809 36 50 817ଦୁଗର୍ାମାଧବ ସାଇଁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ JTV2428696
ୀ /174810 26 50 818ଶତା ୀ ସାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ ସାଇଁ XWP0596791

ପ ୁ /175811 68 50 819ରମାକା  େଜନା ପି େଗୗରା  େଜନା JTV1448737
ୀ /175812 56 50 820ସତଯ୍ଭାମା େଜନା ସା ରମାକା  େଜନା JTV1449313

ପ ୁ /175813 27 50 821ସଖୁମୟ େଜନା ପି ରମାକା  େଜନା XWP0482117
ପ ୁ /175814 23 50 822ଶଭୁମୟ େଜନ ପି ରମାକା  େଜନା XWP0817767
ୀ /176815 60 50 823ସୀମା େସନ୍ ସା ସେରାଜ କମୁାର େସନ୍ OR/06/043/120499
ୀ /177816 65 50 824ଅସୀମା େଭୗମିକ ସା ନିରାପଦ େଭୗମିକ JTV1457381
ୀ /177817 47 50 825ଶବିାନୀ େଭୗମିକ ପି ନିରାପଦ େଭୗମିକ JTV1457191
ୀ /177818 41 50 826ଭବାନୀ େଭୗମିକ ପି ନିରାପଦ େଭୗମିକ JTV1457373

ପ ୁ /177819 41 50 827ଶ ର େଭୗମିକ ପି ନିରାପଦ େଭୗମିକ JTV1457308
ପ ୁ /178820 57 50 828ନାରାୟଣ ଚ  ବାରିକ ପି ଭାବଗାହୀ ବାରିକ JTV1454156
ୀ /178821 52 50 829ସବିତାରାଣୀ ବାରିକ ସା ନାରାୟଣ ବାରିକ JTV1454164

ପ ୁ /179822 90 50 830ନିରାପଦ େଭୗମିକ ପି ନିତଯ୍େଗାପାଳ େଭୗମିକ JTV1453224
ପ ୁ /180823 65 50 831କ ତରୁ େସନାପତି ପି ପଦନ େସନାପତି JTV1457258
ପ ୁ /181824 71 50 832ପଫଲୁ ଚ  ପରିଡା ପି ଗେଜ  ପରିଡା OR/06/043/120511
ୀ /181825 48 50 833ସିତାରାଣୀ ପରିଡା ସା ପଶା  ପରିଡା JTV1449891

ପ ୁ /181826 44 50 834ସଶୁା  କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ପ ୂଲ ଚ  ପରିଡ଼ା XWP1079748
ପ ୁ /181827 42 50 835ଜୟ  କମୁାର ପରିଡା ପି ପଫଲୁ ପରିଡା JTV1449701
ୀ /181828 42 50 836ସମିୁତା ପରିଡା ସା ସଶୁା  କମୁାର ପରିଡା JTV2362820

ପ ୁ /181829 41 50 837ପଶା  ପରିଡା ପି ପଫଲୁ ପରିଡା JTV1449685
ପ ୁ /182830 74 50 838ନିକୁ  କିେଶାର ବାରିକ ପି ଜନା ର୍ନ ବାରିକ OR/06/043/120522
ୀ /182831 59 50 839ବି ୁପିୟା ବାରିକ ସା ନିକୁ  ବାରିକ OR/06/043/120523
ୀ /182832 32 50 840ପଣତୀ ବାରିକ ସା ଅମାନ କମୁାର ମହାପାତ XWP0596759

ପ ୁ /182833 41 50 841ଅମାନ କମୁାର ମହାପାତ ପି ନିକୁ  କିେଶାର ବାରିକ XWP0030411
ୀ /182834 36 50 842ଲିପସିତା ମହାପାତ ପି ନିକୁ  କିେଶାର ବାରିକ XWP0030429

ପ ୁ /183835 74 50 843ନକଳୁ େବେହରା ପି ନୀଳକ  େବେହରା OR/06/043/120550
ୀ /183836 64 50 844ବାସ ୀ େବେହରା ସା ନକଳୁ େବେହରା OR/06/043/120551

ପ ୁ /183837 48 50 845େଗୗରୀଶ ର େବେହରା ପି ନକଲୁ େବେହରା OR/06/043/120552
ୀ /183838 44 50 846ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା େଗୗରୀ ଶ ର େବେହରା JTV2428431

ପ ୁ /183839 44 50 847ଭବାନୀ ଶ ର େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା JTV1482058
ପ ୁ /183840 39 50 848ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା JTV1482108
ପ ୁ /183841 34 50 849େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା JTV2362978
ୀ /183842 31 50 851ନିରୂପମା େବେହରା ସା ଭବାନୀ ଶ ର େବେହରା XWP1079755

ପ ୁ /183843 47 50 852ସେୁରଶ ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି JTV2362655
ୀ /183844 40 50 853ଡଲି ମହା ି ସା ସେୁରଶ ମହା ି JTV2363018
ପ ୁ /184845 51 50 854ଅେଶାକ ବିଶାଳ ପି ରଘନୁାଥ ବିଶାଳ JTV2571776
ୀ /184846 49 50 855କଲଯ୍ାଣୀ ବିଶାଳ ସା ଅେଶାକ ବିଶାଳ JTV2362622
ପ ୁ /184847 72 50 856େବଣଧୁର ନାୟକ ପି ଭାଗବତ ନାୟକ OR/06/043/120560
ୀ /184848 66 50 857ପଭାସିନୀ ନାୟକ ସା େବଣଧୁର ନାୟକ OR/06/043/120561
ପ ୁ /184849 54 50 858ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭାଗବତ ନାୟକ JTV1449586
ପ ୁ /184850 51 50 859ଉେପ  ନାୟକ ପି ଭାଗବତ ନାୟକ OR/06/043/120563
ୀ /184851 50 50 860ନିଭାରାଣୀ ନାୟକ ସା ବିନୟ ନାୟକ JTV1457787
ପ ୁ /184852 48 50 861ବିନୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ JTV1457738
ୀ /184853 46 50 862ପଣମିତା ନାୟକ ସା ସେରାଜ ନାୟକ JTV1457779
ପ ୁ /185854 71 50 863ପତିତପାବନ ଦାସ ପି ବଂଶଧିର ଦାସ OR/06/043/120817
ୀ /185855 62 50 864ମିନତୀ ଦାସ ସା ପତିତପାବନ ଦାସ OR/06/043/120818
ପ ୁ /185856 46 50 865ସବୁତକମୁାର ଦାସ ପି ପତିତପାବନ ଦାସ JTV1457662
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ୀ /185857 40 50 866ଲତିକା ମ ରୀ ଦାଶ ସା ସବୁତ କମୁାର ଦାଶ JTV2571792
ପ ୁ /186858 75 50 867ଅଚଯ୍ତୁାନ  ଦାସ ପି େବୖରାଗୀ ଦାସ OR/06/043/120566
ପ ୁ /187859 67 50 868ଚକଧର ପ ା ପି ଚି ାମଣି ପ ା OR/06/043/120575
ୀ /187860 60 50 869ନିରୁପମା ପ ା ସା ଚକଧର ପ ା OR/06/043/120576

ପ ୁ /187861 40 50 870ଚ ଭାନୁ ପ ା ପି ଚକଧର ପ ା JTV1457704
ୀ /187862 39 50 871ଲୀଳାବତୀ ପ ା ପି ଚକଧର ପ ା JTV1457803

ପ ୁ /188863 41 50 872େହମ  କମୁାର ମହା ପି ରତିକା  ମହା JTV1590744
ପ ୁ /188864 55 50 873ସନାତନ େମାଦି ପି ସହେଦବ େମାଦି OR/06/043/120577
ପ ୁ /189865 76 50 874ବେର ନାଥ ମିଶ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମିଶ OR/06/043/270723
ୀ /189866 69 50 875ଚାଚୁଲତା ମିଶ ସା ବେର ନାଥ ମିଶ OR/06/043/270724
ୀ /189867 45 50 876ଆଶାପ ୂ ର୍ା ମିଶ ସା ଆଶେୁତାଷ ସାଇଁ JTV1457480
ୀ /189868 48 50 877େରାଜାଲିନ୍ ପାଇଟାଳ ସା ମାନସ ର ନ ସାଇଁ JTV1457498

ପ ୁ /189869 80 50 878ପହାଦ ସାଇଁ ପି ମ ୁଳି ସାଇଁ OR/06/043/120585
ୀ /189870 74 50 879େଲାଚନା ସାଇଁ ସା ପହାଦ ସାଇଁ OR/06/043/120586

ପ ୁ /189871 50 50 880ମାନସ ର ନ ସାଇଁ ପି ପହାଦ ସାଇଁ OR/06/043/120587
ପ ୁ /189872 47 50 881ଆଶେୁତାଷ ସାଇଁ ପି ପହାଦ ସାଇଁ JTV1481845
ପ ୁ /191873 45 50 882ଭବାନୀ ଶ ର ମହା ି ପି ନେଗ  ମହା ି OR/06/043/128159
ୀ /191874 38 50 883ଶମିର୍ ା ମହା ି ସା ଭବାନୀ ଶ ର ମହା ି XWP0117556

ପ ୁ /192875 45 50 884ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ରମାକା  େଜନା JTV1449958
ପ ୁ /192876 41 50 885କି ା ରାମ ପି ପରୂଣ ରାମ JTV2362960
ପ ୁ /192877 66 50 886ଅଭିମନଯ୍ ୁସାଇଁ ପି ନଟବର ସାଇଁ OR/06/043/120609
ୀ /192878 62 50 887ଶ ୁ ରୀ ସାଇଁ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାଇଁ JTV1449966
ୀ /193879 40 50 888ଡଲି ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ JTV1448927
ୀ /193880 38 50 889ସମିୁତା ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ JTV1448919

ପ ୁ /194881 47 50 890ସେ ାଷ ପାତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପାତ OR/06/043/120616
ପ ୁ /195882 67 50 891ସେୁର  ନାଥ ଦାସ ପି ନୀଳମଣି ଦାସ OR/06/043/120622
ପ ୁ /196883 74 50 892ନଟବର ସାହୁ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ OR/06/043/120623
ପ ୁ /196884 64 50 893ବାବୁଲି ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ JTV1457654
ପ ୁ /197885 70 50 894ବା ାନିଧି ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ OR/06/043/120629
ପ ୁ /198886 75 50 895ପଫଲୁ ଦାସ ପି ଯଦୁମଣି ଦାସ OR/06/043/120635
ୀ /198887 64 50 896ପମିଳା ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ OR/06/043/120636

ପ ୁ /198888 52 50 897ଜୀବନ ଦାସ ପି ହରି ଦାସ OR/06/043/120637
ୀ /198889 40 50 898କ ନା ଦାସ ସା ଜୀବନ ଦାସ JTV1448976
ୀ /198890 33 50 899େସନ୍ହା ଳୀ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଦାସ XWP0481812

ପ ୁ /199891 34 50 900ଅଜିତ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି କାଳିଆ ବିେଶାଇ JTV2428555
ପ ୁ /199892 53 50 901କାଳିଆ ବିେଶାଇ ପି ଲକ୍ଷଣ ବିେଶାଇ OR/06/043/120645
ୀ /199893 51 50 902କମଳା ବିେଶାଇ ସା କାଳିଆ ବିେଶାଇ OR/06/043/120646

ପ ୁ /199894 48 50 903ସେୁର  ପଧାନ ପି ଖଦାଳ ପଧାନ JTV1457621
ୀ /199895 38 50 904ବି.େନଏଲା େରଡୀ ପି ଶୀରାମ େରଡୀ JTV1448968

ପ ୁ /199896 34 50 905ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ JTV2428548
ପ ୁ /200897 65 50 906ଜି.କାଶନିାଥ େବେହରା ପି ଜି.ନରସିଂହ େବେହରା JTV1449289
ୀ /200898 50 50 907ଜି.ରୀନା େବେହରା ସା କାଶନିାଥ େବେହରା JTV1449297

ପ ୁ /200899 26 50 908ଜି ରାଜା େବେହରା ପି ଜି କାଶୀନାଥ େବେହରା XWP0690461
ୀ /201900 50 50 909ଜୟ ୀ ପଲାଇ ସା ରବିନାରାୟଣ ପଲାଇ JTV1449453
ୀ /202901 50 50 910ଲକ୍ଷୀ ପ ନାୟକ ସା ରେମଶ ପ ନାୟକ JTV1449271
ୀ /203902 45 50 911ଫାତମା ବିବି ସା ଦୟାନ ଖଁା JTV1449016

ପ ୁ /203903 51 50 912ଦୟାନ ଖଁା ପି ରମା ଖଁା JTV1449008
ପ ୁ /203904 26 50 913େହାେସନ୍ ଖଁା ପି ଦୟାନ୍ ଖଁା XWP0690578
ପ ୁ /203905 24 50 914ଶାହାରୁଖ ଖଁା ପି ଦୟାନ ଖଁା XWP0737296
ପ ୁ /203906 30 50 915ପଦୀ  କମୁାର େପାଥାଳ ପି କରୁଣାକର େପାଥାଳ XWP0737197
ପ ୁ /204907 40 50 916େମାହନ ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ JTV1478064
ୀ /204908 38 50 917ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା େମାହନ ସାହୁ JTV1448414
ପ ୁ /205909 52 50 918ଭାଗିରଥୀ ମଲିକ ପି ନକଳୁ ମଲିକ JTV1449552
ୀ /205910 49 50 919ସ ିବନୀ ମଲିକ ସା ଭାଗିରଥୀ ମଲିକ JTV1482181
ପ ୁ /206911 64 50 920ହାଡିବ ୁ ପଧାନ ପି ବୃ ାବନ ପଧାନ JTV1457225
ୀ /206912 61 50 921ବାଉରୀ ପଧାନ ସା ହାଡିବ ୁ ପଧାନ JTV1481985
ପ ୁ /207913 72 50 922ଦାେମାଦର ଦାସ ପି ମଧ ୁଦାସ JTV1449164
ୀ /208914 65 50 923ଟୁକନୁୀ ପରିଡା ସା ଶରତ କମୁାର ପରିଡା JTV2362283
ୀ /208915 64 50 924ଶା ିଲତା ପରିଡା ସା େହମ  ପରିଡା JTV1591122
ପ ୁ /208916 62 50 925େହମ  କମୁାର ପରିଡା ପି କପୃାସି ୁ ପରିଡା JTV1454180
ପ ୁ /208917 54 50 926ବିଭୂତି ପରିଡା ପି ଅନାମ ପରିଡା JTV2362291
ୀ /208918 49 50 927ଝୁନୀ ପରିଡା ସା ବିଭୂତି ପରିଡା JTV2362275

15 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 50ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /208919 38 50 928େଗୗତମ ପରିଡା ପି େଗାବି  ଚ  ପରିଡା JTV2362267
ପ ୁ /209920 48 50 929ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା ପି େକୖଳାସ ମହାରଣା JTV2428530
ୀ /209921 37 50 930ଜୟ ୀ ମହାରଣା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା JTV2546026

ପ ୁ /210922 62 50 931େଶୖେଳ  କମୁାର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ JTV1454123
ପ ୁ /211923 42 50 932ଡମରୁଧର ପ ୃ ି ପି ରଘନୁାଥ ପ ୃ ି JTV1449370
ପ ୁ /211924 39 50 933ବିର  ିପ ୃ ି ପି ରଘନୁାଥ ପ ୃ ି JTV1457613
ପ ୁ /212925 68 50 934ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ପରମାନ  ନାୟକ OR/06/043/163028
ୀ /212926 62 50 935େଶାଭାରାଣୀ ନାୟକ ସା ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ OR/06/043/163044

ପ ୁ /212927 39 50 936ବି ୁ ଚରଣ ନାୟକ ପି ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ JTV1454099
ପ ୁ /212928 38 50 937ମରୂଲୀଧର ନାୟକ ପି ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ JTV1454073
ୀ /212929 35 50 938ମାମିନା ନାୟକ ପି ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ JTV2362366

ପ ୁ /213930 60 50 939ସନୁୀଲ ଦ ପି ହେରକୃ  ଦ OR/06/043/162315
ୀ /213931 56 50 940ଉଜଲ ଦ ସା ସନୁୀଲ ଦ OR/06/043/162316

ପ ୁ /214932 73 50 941ତରଣୀେସନ ପରିଜା ପି ଧେୁଳଶର ପରିଜା OR/06/044/388471
ପ ୁ /214933 62 50 942ଧରଣୀଧର ପରିଜା ପି ଧେୁଳଶର ପରିଜା OR/06/043/120703
ପ ୁ /214934 61 50 943କିରଣ କମୁାର ପରିଜା ପି ଧେୁଳଶର ପରିଜା OR/06/043/120706
ୀ /214935 52 50 944କା ନବାଳା ପରିଜା ସା ତରଣୀେସନ ପରିଜା OR/06/044/386472
ୀ /214936 52 50 945ପତିମା ପରିଜା ସା ଧରଣୀଧର ପରିଜା OR/06/043/120704
ୀ /214937 50 50 946ପଭାସିନୀ ପରିଜା ସା କିରଣ ପରିଜା OR/06/043/120707
ୀ /214938 36 50 947ସଚିୁତା ପରିଜା ସା ସ ୟ ପରିଜା XWP0690669

ପ ୁ /214939 33 50 948ସ ୟ ପରିଜା ପି ତରଣୀେସନ ପରିଜା JTV2546034
ୀ /214940 27 50 949ସନ୍ି ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପରିଜା ପି କିରଣ କମୁାର ପରିଜା XWP0481820
ୀ /214941 26 50 950ଶମିର୍ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପରିଜା ପି କିରଣ କମୁାର ପରିଜା XWP0817718
ୀ /214942 24 50 952ସିତା ପରିଜା ପି କିରଣ କମୁାର ପରିଜା XWP0923789

ପ ୁ /215943 54 50 953ସେୁର  ନାଥ ପ ୃ ି ପି ଇ ମଣି ପ ୃ ି JTV1481951
ୀ /215944 50 50 954ପ ୁ ପଭା ପ ୃ ି ସା ସେୁର  ପ ୃ ି JTV1481977

ପ ୁ /216945 60 50 955ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ଚରଣ ମହା ି JTV1481902
ୀ /216946 51 50 956େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ପେମାଦ ମହା ି JTV1481894

ପ ୁ /216947 49 50 957ଗରୁୁଚରଣ ମହା ି ପି ଚରଣ ମହା ି JTV1481969
ପ ୁ /216948 44 50 958ନିର ନ ପ ୃ ି ପି ଇ ମଣି ପ ୃ ି JTV1482157
ପ ୁ /217949 21 50 959ଯେଶାବ  ବାରିକ ପି ଗୟାଧର ବାରିକ XWP0986257
ପ ୁ /217950 49 50 960ବରଦା ପସନନ୍ େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା XWP0329557
ୀ /217951 36 50 961ରୀନା େବେହରା ସା ବରଦା ପସନନ୍ େବେହରା XWP0329565

ପ ୁ /217952 66 50 962ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ପ ନୁାଥ ନାୟକ OR/06/043/120748
ପ ୁ /217953 47 50 963ନିର ନ ସାହୁ ପି ଦୁଃଖୀଶଯ୍ାମ ସାହୁ JTV1701515
ୀ /217954 39 50 964େପମଲତା ସାହୁ ସା ର ନ କମୁାର ସାହୁ XWP0817692
ୀ /217955 39 50 965ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ XWP0535708

ପ ୁ /217956 25 50 966କିରଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୁ େଦବ ସାହୁ XWP0817700
ୀ /217957 25 50 967ରାଜସିତା ସାହୁ ପି ବୁ େଦବ ସାହୁ XWP0817734
ୀ /217958 82 50 968ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ସାହୁ OR/06/043/120709

ପ ୁ /217959 58 50 969ବୁ େଦବ ସାହୁ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ସାହୁ OR/06/043/120710
ପ ୁ /217960 57 50 970ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ସାହୁ JTV1528579
ୀ /217961 46 50 971ଶେୁଲାଚନା ସାହୁ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ସାହୁ OR/06/043/120713
ୀ /217962 46 50 972ବନିତା ସାହୁ ସା ବୁ େଦବ ସାହୁ OR/06/043/120849

ପ ୁ /217963 40 50 973ର ନ ସାହୁ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ସାହୁ JTV1449149
ପ ୁ /218964 54 50 974ଭୀମ ପାତ ପି େବୖରାଗୀ ପାତ OR/06/043/120725
ପ ୁ /218965 50 50 975ଅ ୁର୍ନୀ ପାତ ପି େବୖରାଗୀ ପାତ OR/06/043/120727
ୀ /218966 48 50 976ଆଡି ପାତ ସା ଅ ୁର୍ନୀ ପାତ OR/06/043/120728

ପ ୁ /219967 52 50 977କାଳିଆ ପାତ ପି ମାଗଣିୁ ପାତ OR/06/043/162377
ପ ୁ /220968 48 50 978ବିର  ିନାରାୟଣ େଗାଛାୟତ ପି ବଂଶୀଧର େଗାଛାୟତ JTV1533025
ପ ୁ /221969 47 50 979ପକାଶ ଦାସ ପି େମାତିଲାଲ ଦାସ JTV2428605
ୀ /221970 42 50 980ଇଲା ଦାସ ସା ପକାଶ ଦାସ JTV2428613
ୀ /221971 80 50 981େଶତମଣି ପରିଜା ସା କୃ  ପରିଜା OR/06/043/120736
ପ ୁ /221972 48 50 982ଶଶିରି କମୁାର ପରିଜା ମା େଶତମଣି ପରିଜା JTV2428746
ୀ /221973 43 50 983ପ ୁ ିତା ପରିଜା ସା ଶଶିରି କମୁାର ପରିଜା JTV2428738
ପ ୁ /222974 62 50 984ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ଦାେମାଦର େବେହରା JTV1590876
ପ ୁ /222975 32 50 985ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV2546042
ୀ /222976 24 50 986ସାତୀ ସଚୁରିତା େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0737155
ପ ୁ /222977 54 50 987ଅ ନ କମୁାର ଜଗେଦବ ପି ଅେଦୖତ କମୁାର ଜଗେଦବ JTV1590892
ପ ୁ /222978 76 50 988ବଜରାଜ ମିଶ ପି ରାଜବଲଭ ମିଶ OR/06/043/120741
ୀ /222979 66 50 989ସେରାଜିନି ମିଶ ସା ବଜରାଜ ମିଶ OR/06/043/120742
ପ ୁ /222980 46 50 990ପୀୟଦଶର୍ୀ ମିଶ ପି ବଜରାଜ ମିଶ OR/06/043/120744
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ୀ /222981 44 50 991ସସିତା ମିଶ ସା ପିୟଦଶ ିର୍ ମିଶ XWP0737114
ୀ /223982 80 50 992ଚ ା େବୱା ସା ବୀର ସାହୁ OR/06/043/120745

ପ ୁ /223983 66 50 993ଚକଧର ସାହୁ ପି ବୀର ସାହୁ OR/06/043/120746
ୀ /223984 64 50 994କା ନ ସାହୁ ସା ଚକଧର ସାହୁ OR/06/043/120747

ପ ୁ /223985 45 50 995କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ JTV1449651
ପ ୁ /223986 41 50 996େକୖଳାଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ JTV1450220
ପ ୁ /223987 39 50 997ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ JTV1457324
ୀ /224988 62 50 998େହମଲତା ନାୟକ ସା ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/06/043/120749
ୀ /224989 46 50 999େଶତଲିନା ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/06/043/120750
ୀ /224990 41 50 1000େଶତପଦା ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ JTV1449479
ୀ /224991 41 50 1001ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ JTV1449180
ୀ /224992 38 50 1002େଶତସନ୍ି ା ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ JTV1449461
ୀ /224993 34 50 1003ଗାୟତୀପଭା ନାୟକ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ନାୟକ XWP0481762

ପ ୁ /225994 62 50 1004ପଫଲୁ କମୁାର ରାଉତ ପି ପରମାନ  ରାଉତ JTV1457720
ୀ /225995 55 50 1005େଜଯ୍ାତିରମୟୀ ରାଉତ ସା ପଫଲୁ ରାଉତ JTV1457712
ୀ /225996 25 50 1006ସସିୁତା ରାଉତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରାଉତ XWP0690420

ପ ୁ /226997 71 50 1007କୃ ିବାସ ମହାପାତ ପି ନିର ନ ମହାପାତ JTV1448844
ୀ /226998 67 50 1008ମେନାରମା ମହାପାତ ସା କୃ ିବାସ ମହାପାତ JTV1448851

ପ ୁ /226999 46 50 1009ଅମେରଶ ମହାପାତ ପି କୃ ିବାସ ମହାପାତ JTV1448620
ୀ /2261000 42 50 1010ଅନସୟୂା ମହାପାତ ସା ଅମେରଶ ମହାପାତ JTV2546067

ପ ୁ /2261001 40 50 1011ଆଶେୁତାଷ ମହାପାତ ପି କୃ ିବାସ ମହାପାତ JTV1449057
ୀ /2261002 36 50 1012ପଜ୍ଞା ପରିମିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ଆଶେୁତାଷ ମହାପାତ XWP0596882
ୀ /2261003 41 50 1013େସୗମଯ୍ା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ସା ଆେଲାେକଶ ମହାପାତ JTV2546059

ପ ୁ /2281004 58 50 1014ସେ ାଷ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଲଳିତ କେୁବର ପ ନାୟକ XWP1018894
ୀ /2281005 53 50 1015ସେୁଲାଚନା ପ ନାଯକ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ପ ନାଯକ XWP0974485
ୀ /2281006 24 50 1016ଶଭୁଶୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP1018902
ୀ /2281007 24 50 1017ସଭୁଶୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ XWP0974477
ୀ /2281008 23 50 1018ଶୀେଲଖା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0974469
ୀ /2301009 30 50 1019ଅନିମା େବେହରା ସା ତଥାଗତ ସାମଲ XWP0574731
ୀ /2301010 56 50 1020ସତିୃଲତା ରାଉଳ ସା ଅଜୟ କମୁାର ରାଉଳ XWP0781757

ପ ୁ /2301011 66 50 1021ମିନେକତନ ସାମଲ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ସାମଲ JTV1448380
ୀ /2301012 62 50 1022ସଂଯକୁ୍ତା ସାମଲ ସା ମିନେକତନ ସାମଲ JTV1448398

ପ ୁ /2301013 39 50 1023ତଥାଗତ ସାମଲ ପି ମିନେକତନ ସାମଲ JTV1448810
ପ ୁ /2311014 65 50 1024ବୀର କିେଶାର େବେହରା ପି କୁ  େମାହନ େବେହରା JTV2571800
ୀ /2311015 52 50 1025ସକୁା ୀ େବେହରା ସା ବୀର କିେଶାର େବେହରା JTV2571818

ପ ୁ /2311016 33 50 1026ସତିୃ ର ନ େବେହରା ପି ବୀର କିେଶାର େବେହରା JTV2571826
ପ ୁ /2311017 31 50 1027ଶଭୁର ନ େବେହରା ପି ବୀର କିେଶାର େବେହରା XWP0481945
ୀ /2311018 22 50 1028ମଧସିୁତା ମଦୁୁଲୀ ସା ସତିୃ ର ନ େବେହରା XWP0923797

ପ ୁ /2311019 62 50 1029ଅଜୟ କମୁାର ରାଉଳ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ରାଉଳ OR/06/043/152651
ପ ୁ /2311020 24 50 1030ଅଂଶମୁାନ ରାୟ ପି ଅଜୟ କମୁାର ରାଉଳ XWP0817726
ପ ୁ /2321021 40 50 1031େଦବୀ ପସାଦ େସଠୀ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େସଠୀ JTV2546141
ପ ୁ /2321022 38 50 1032ଦୁଗର୍ା ପସାଦ େସଠୀ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େସଠୀ JTV2546133
ୀ /2321023 38 50 1033ବିେଜତା େସଠୀ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ େସଠୀ XWP0690479
ୀ /2331024 41 50 1034େକତକୀ େମାହ ା ସା େମାହନ ମହ JTV1450477

ପ ୁ /2331025 38 50 1035ମଳୟ ମଧ ୁ ଶର୍  ନ ପି େଦବେଲାଚନ ନ XWP0030460
ପ ୁ /2331026 33 50 1036ତୁଷାର ହିମ ଶର୍  ନ ପି େଦବ େଲାଚନ ନ XWP0030478
ପ ୁ /2341027 72 50 1037ଅକ୍ଷୟ କମୁାର କର ପି ବିଜୟ କର JTV1450071
ୀ /2341028 65 50 1038ରୀନା କର ସା ଅକ୍ଷୟ କର JTV1450089

ପ ୁ /2341029 41 50 1039ନାରାୟଣୀ ପସାଦ କର ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର କର JTV1450196
ପ ୁ /2351030 70 50 1040ସଧୁୀର ଚ  ଦାସ ପି ଗିରିଧାରୀ ଦାସ JTV1481878
ୀ /2351031 60 50 1041ଶା ିଲତା ଦାଶ ସା ସଧୁୀର ଚ  ଦାଶ XWP0167197
ୀ /2351032 34 50 1042େସୗଦାମିନୀ ଦାଶ ପି ସଧୁୀର ଚ  ଦାଶ JTV2546075
ପ ୁ /2361033 49 50 1043ସଭୁାଷ ଚ  ରାଉତ ପି କା ିର୍କ ଚ  ରାଉତ JTV1448323
ୀ /2371034 58 50 1044କା ନବାଳା ମହାପାତ ସା ନିତଯ୍ାନ  ମହାପାତ JTV1450170
ପ ୁ /2371035 34 50 1045ନିଖିଲ ବରଣ ମହାପାତ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହାପାତ JTV2362812
ୀ /2381036 43 50 1046ଜୟଶୀ ମିଶ ସା ମେୁକଶ ମିଶ XWP0318725
ପ ୁ /2381037 43 50 1047ମେୁକଶ ମିଶ ପି ଦିବାକର ମିଶ XWP0318758
ପ ୁ /2391038 65 50 1048ହେରକୃ  ଷଢ ୀ ପି ମଧସୁଦୂନ ଷଢ ୀ JTV2546083
ପ ୁ /2391039 40 50 1049େଦବୀ ପସାଦ ଷଡ ୀ ପି ହେରକୃ  ଷଡ ୀ JTV2546109
ପ ୁ /1040 39 50 1050ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଷଡ ୀ ପି ହେରକୃ  ଷଡ ୀ JTV2546117
ୀ /2391041 37 50 1051ସିତା ଷଡ ୀ ପି ହେରକୃ  ଷଡ ୀ JTV2546125
ୀ /2391042 59 50 1052ଚାରୁଲତା ଷଡ ୀ ସା ହେରକୃ  ଷଡ ୀ JTV2546091

17 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 50ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /2401043 58 50 1053ପସନନ୍  କମୁାର ଭୂୟଁା ପି େଗାବ ର୍ ନ ଭୂୟଁା JTV2546158
ୀ /2401044 57 50 1054ସବିତାରାଣୀ ଭୂୟଁା ସା ପସନନ୍  କମୁାର ଭୂୟଁା XWP0030486
ୀ /2401045 27 50 1055ଇ ିତା ଭୂୟଁା ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଭୂୟଁା XWP0817841

ପ ୁ /2401046 59 50 1056ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗଣୁନିଧି ନାୟକ XWP0817825
ୀ /2401047 56 50 1057ଝରପଭା ନାୟକ ସା ବିଜୟ ନାୟକ XWP0817817

ପ ୁ /2401048 29 50 1058ଚିନୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0690628
ୀ /2401049 24 50 1059ପଲବି ନାୟକ ପି ବିଜୟ ନାୟକ XWP0817809

ପ ୁ /2411050 35 50 1060ପିତୀଶ କମୁାର ମହା ି ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ମହା ି JTV2546166
ପ ୁ /2421051 34 50 1061ଆେଲାକ ଚ  ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ JTV2546174
ପ ୁ /2431052 52 50 1062ଗୟାଧର ବାରିକ ପି ବା ାନିଧି ବାରିକ JTV2546182
ୀ /2431053 46 50 1063ଗାୟତୀ ବାରିକ ସା ଗୟାଧର ବାରିକ JTV2546190
ୀ /2431054 24 50 1064ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ବାରିକ ପି ଗୟାଧର ବାରିକ XWP0817858

ପ ୁ /2441055 70 50 1065ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ସାଇଁ ପି ବହାନ  ସାଇଁ OR/06/043/084508
ପ ୁ /2451056 33 50 1066ତପନ କମୁାର ସାହାଣୀ ପି ଭା ର ସାହାଣୀ XWP0030510
ପ ୁ /2461057 37 50 1067େବଣଧୁର ସାଇଁ ପି ନରହରି ସାଇଁ JTV2546224
ୀ /2461058 34 50 1068ଶଭୁଶୀ ସାଇଁ ପି ନରହରି ସାଇଁ JTV2546240

ପ ୁ /2461059 32 50 1069ବିଶନାଥ ସାଇଁ ପି ନରହରି ସାଇଁ JTV2546232
ୀ /2471060 75 50 1070ସଚଳା େବଉରା ସା ସଧୁାକର େବଉରା XWP0643866

ପ ୁ /2471061 73 50 1071ବଜବ ୁ ଦାଶ ପି ସଦାଶବି ଦାଶ OR/06/043/070184
ୀ /2471062 64 50 1072ବାସ ୀ ଦାଶ ସା ବଜବ ୁ ଦାଶ OR/06/043/070185

ପ ୁ /2471063 46 50 1073ଦୀପକ କମୁାର ଦାଶ ପି ବଜବ ୁ ଦାଶ OR/06/043/070186
ୀ /2471064 45 50 1074ସଂଯକୁ୍ତା ଦାଶ ପି ବଜବ ୁ ଦାଶ JTV2546257

ପ ୁ /2471065 42 50 1075ଦିଲିପ କମୁାର ଦାଶ ପି ବଜବ ୁ ଦାଶ JTV1529197
ପ ୁ /2481066 64 50 1076େହମ  କମୁାର ନ ପି ଆ ର୍ତାଣ ନ XWP0535690
ୀ /2481067 58 50 1077ସଷୁମାରାଣୀ ନ ସା େହମ  କମୁାର ନ XWP0535716

ପ ୁ /2491068 77 50 1078ରବି  ନାଥ ମହା ି ପି ଅଜୁର୍ ନୀ ଚରଣ ମହା ି JTV2546265
ୀ /2491069 75 50 1079ସଧୁାରାଣୀ ମହା ି ସା ରବି  ନାଥ ମହା ି JTV2546273

ପ ୁ /2491070 50 50 1080ସତିୃ ର ନ ମହା ି ପି ରବି  ନାଥ ମହା ି XWP0635748
ୀ /2491071 46 50 1081ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ସତିୃ ର ନ ମହା ି XWP0630616

ପ ୁ /2501072 52 50 1082ଦୁଷ  ନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ JTV2546307
ୀ /2501073 51 50 1083େସୗଦାମିନୀ ନାୟକ ସା ଦୁଷ  ନାୟକ JTV2546315

ପ ୁ /2501074 52 50 1084ପହଲାଦ ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ JTV2546281
ୀ /2501075 42 50 1085ସଂଯକୁ୍ତା ରାଉତ ସା ପହଲାଦ ରାଉତ JTV2546299
ୀ /2511076 38 50 1086େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହାରଣା ପି ଶଖିର ମହାରଣା JTV2546323
ୀ /2521077 57 50 1087ଭାନୁମତୀ ପ ା ସା େକୖଳାସ ଚ  ପ ା JTV2546331
ୀ /2531078 43 50 1088ଶାବଣୀ ନାୟକ ସା ପିନାକୀ ନାୟକ JTV2546349

ପ ୁ /2541079 49 50 1089ଅନିରୁ  ପ ା ପି େଗୗରୀଶଯ୍ାମ ପ ା JTV2546356
ପ ୁ /2551080 59 50 1090ଶବି ପସାଦ ପଧାନ ପି ବିଟ ପଧାନ JTV2546364
ୀ /2551081 43 50 1091ବନଲତା ପଧାନ ସା ଶବି ପସାଦ ପଧାନ JTV2546372
ୀ /2551082 58 50 1092ସନୁୀତା ସାଇଁ ମା ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ JTV2546380

ପ ୁ /2561083 63 50 1093ଆଦିତଯ୍ ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ JTV2546398
ୀ /2561084 58 50 1094ଶଶୁଳିା ସାହୁ ସା ଆଦିତଯ୍ ସାହୁ JTV2546406
ୀ /2561085 33 50 1095ସସିତା ସାହୁ ପି ଆଦିତଯ୍ ସାହୁ JTV2546414

ପ ୁ /2581086 46 50 1096ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ଦାସ ପି ଲଳିତ େମାହନ ଦାସ JTV2546430
ୀ /2581087 42 50 1097ସାଗରିକା ଦାସ ସା ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ଦାସ JTV2546448

ପ ୁ /2591088 42 50 1098ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ଧମର୍ାନ  ମହା ି JTV2546455
ୀ /2611089 40 50 1099ଇତିଶୀ ସାମଲ ସା ଜ୍ଞାନରଞନ ସାମଲ XWP0117564

ପ ୁ /2621090 56 50 1100ଡମରୁଧର େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା XWP0481747
ୀ /2621091 49 50 1101ମେନାରମା େବେହରା ସା ଡମରୁଧର େବେହରା XWP0482000
ପ ୁ /2621092 29 50 1102ରାେଜ  କମୁାର େବେହରା ପି ଡମରୁଧର େବେହରା XWP0481739
ପ ୁ /2621093 72 50 1103ପହଲାଦ ଡାକଆୁ ପି ବା ାନିଧି ଡାକିଆ XWP0641290
ୀ /2621094 58 50 1104ଲକ୍ଷୀପିୟା ଡାକଆୁ ସା ପହଲାଦ ଡାକଆୁ XWP0642629
ପ ୁ /2621095 41 50 1105ମେନାଜ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ପହଲାଦ ଡାକଆୁ XWP0817874
ପ ୁ /2621096 38 50 1106ସେରାଜ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ପହଲାଦ ଡାକଆୁ XWP0817866
ୀ /2621097 34 50 1107ମାଣିକ ଡାକଆୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଡାକଆୁ XWP0817882
ପ ୁ /2621098 60 50 1108ହୃଦୟ େଚୖତନଯ୍ ଦାସ ପି େଲଟ ଭଗବାନ ପସାଦ ଦାସ XWP1008382
ୀ /2621099 57 50 1109ପଣତି ଦାସ ସା ହୃଦୟ େଚୖତନଯ୍ ଦାସ XWP1008390
ପ ୁ /2621100 33 50 1110ଅ ିତ ଦାସ ପି ହୃଦୟ େଚୖତନଯ୍ ଦାସ XWP0482109
ୀ /2621101 30 50 1111ହିରଣଯ୍ ପଭା ଦାସ ପି ହୃଦୟ େଚୖତନଯ୍ ଦାସ XWP1008416
ପ ୁ /2621102 66 50 1112ପିୟନାଥ େଲ ା ପି କାଶୀନାଥ େଲ ା XWP0482059
ୀ /2621103 52 50 1113ପଗତି ବାଳା େଲ ା ସା ପିୟନାଥ େଲ ା XWP0482042
ପ ୁ /2621104 49 50 1114ଜୟେଦବ େଲ ା ପି ବଜବ ୁ େଲ ା XWP0481960
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ୀ /2621105 46 50 1115ସଂଯକୁ୍ତା େଲ ା ସା ଜୟେଦବ େଲ ା XWP0481937
ପ ୁ /2621106 28 50 1116ଅ ିତ କମୁାର େଲ ା ପି ପିୟନାଥ େଲ ା XWP0482034
ପ ୁ /2621107 54 50 1117ସଦୁଶର୍ନ ମହାପାତ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ମହାପାତ XWP0482026
ୀ /2621108 52 50 1118ରତନ୍କା ି ମିଶ ସା ସଦୁଶର୍ନ ମହାପାତ XWP0481994

ପ ୁ /2621109 52 50 1119ସେୁରଶ ଚ  ନ ପି ଶଶଧର ନ XWP0482067
ପ ୁ /2621110 32 50 1120ହରି ଶ ର ତିପାଠୀ ପି ନେଗ  ନାଥ ତିପାଠୀ XWP0574772
ୀ /2621111 29 50 1121ସନୁୀତା ତିପାଠୀ ସା ହରି ଶ ର ତିପାଠୀ XWP0574764

ପ ୁ /10/H/4/51112 52 50 1122ପଦୀ   କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ମଧସୁଦୂନ ଖୁ ିଆ ମଧ ୁ XWP0967463
ୀ /999991113 41 50 1123ସଭୁଶୀ ଦଖିଣକବାଟ ସା ସେମ  କମୁାର ପଧାନ XWP0904516
ୀ /999991114 52 50 1124ଆରତୀ ମିଶ ସା େହମ  କମୁାର ମିଶ XWP0999086
ୀ /999991115 27 50 1125ପଲଵୀ ମିଶ ପି େହମ  କମୁାର ମିଶ XWP0999045
ୀ /999991116 23 50 1126ରାନୀ ମିଶ ପି େହମ  କମୁାର ମିଶ XWP0999060

ପ ୁ /999991117 66 50 1127ମେହ ନାଥ ପଧାନ ପି ଅଂତଯର୍ାମୀ ପଧାନ XWP0904540
ପ ୁ /999991118 42 50 1128ସମେର  କମୁାର ପଧାନ ପି ମେହ  ପଧାନ XWP0904524
ୀ /999991119 64 50 1129ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ମେହ  ପଧାନ XWP0904557

ପ ୁ /999991120 21 50 1130େସୗମଯ୍ ସି ା  ସାଇଁ ପି ଶୀନିବାସ ସାଇଁ XWP0999102
ୀ /450/53561121 51 50 1131ସଯୂଯ୍ର୍କା ୀ ପରିଡ଼ା  ସା ବି ୁ ପସାଦ ପରିଡ଼ା  XWP0971234
ୀ /453/31001122 33 50 1132ମାନସୀମୟୀ ପ ା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ା XWP0721563

ପ ୁ /331123 19 50 1133େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ମହାରଣା ମହାର ପି ଲଳିତ କମୁାର ମହାରଣା XWP1200369
ୀ /1101124 45 50 1134ସତିୃ ରଶି ବିସ୍ଵାଲ ସା ଗିରୀଜା ଶ ର ମହା ୀ XWP1211119

ପ ୁ /1101125 55 50 1135ଗିରୀଜା ଶ ର ମହା ୀ ପି ବିଚିତ ନ  ମହା ୀ XWP1211143
ପ ୁ /1541126 20 50 1136ସଭୁଶୀ ନାୟକ ପି େଦେବ  କମୁାର ନାୟକ XWP1211168
ୀ /ASHIRBAD1127 26 50 1137கிரண்ேதவி ମା உமா ேதவி NUS1966985
ୀ /2461128 30 50 1138େଦବସୀତା ସାଇଁ ସା ବିଶ୍ଵନାଥ ସାଇଁ XWP1242429
ୀ /981129 19 50 1139ସିପା ଳି ଭୂୟଁା ପି ଲକ୍ଷିଧର ଭୂୟଁା XWP1242601

ପ ୁ /161130 34 50 1140ରାେକଶ େବରା ପି କମୁାର େବରା XWP1242619
ପ ୁ /-1131 30 51 1ପିତିଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ନାୟକ XWP0433599
ପ ୁ /01132 57 51 2ତପନ କମୁାର ନାୟକ ପି ପୀତବାସ ନାୟକ XWP0879411
ୀ /01133 47 51 3ମମତା ନାୟକ ସା ତପନ କମୁାର ନାୟକ XWP0879445

ପ ୁ /01134 26 51 4ଦିେନଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ତପନ କମୁାର ନାୟକ XWP0879452
ୀ /BIDYADHA1135 23 51 5ଅପରାଜିତା ପରିଡ଼ା ସା ପକାଶ ଚ  ପଧାନ UVH1139344
ୀ /c/o- BIPI1136 55 51 6ମାୟା ଅଗରଵାଲା ସା ଉମାଶ ର ଅଗରଵାଲା XWP0967257
ୀ /MADAN MO1137 32 51 7ରୁପାଲି ମହା ି ସା ବେନାଜ କମୁାର େଜନା XWP0720615

ପ ୁ /N/A1138 22 51 8ଶାଂତକର େମାହ ି ମା ନମିତା େମାହ ି XWP1149772
ପ ୁ /TARINI N1139 45 51 9ସନୁୀଳ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ପଫଲୁ ରାଉତରାୟ XWP1169010
ପ ୁ /TINIGHAR1140 19 51 10ଶଭୁ ର ପ ନାୟକ ପି ହୃଦାନ  ପ ନାୟକ XWP1149822
ପ ୁ /011141 44 51 11ବିଭୁବତ ନାୟକ ପି ଇଂଦମଣି ନାୟକ XWP0971184
ୀ /011142 20 51 12ଅନ୍େଵଷିତା ପ ନାୟକ ପି ବିକମ େଦଵ ପ ନାଯକ XWP1065507

ପ ୁ /011143 26 51 13ଆନଂଦ େସଠୀ ପି ହରି େସଠୀ XWP1158484
ୀ /11144 45 51 14ନିେବଦିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ନ XWP0596908
ୀ /11145 49 51 15ଜୟ ୀ ମହାପାତ ସା ନାରାୟଣ ମହାପାତ XWP0030601
ପ ୁ /11146 45 51 16ଗ ାଧର ପ ନାୟକ ପି ଜଗବ ୁ ପ ନାୟକ XWP0363432
ୀ /11147 37 51 17ବେଜଶରୀ ପ ନାୟକ ସା ଗ ାଧର ପ ନାୟକ XWP0363333

ପ ୁ /11148 30 51 18ପରମାନ  ପ ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ପ ନାୟକ XWP0874578
ପ ୁ /11149 29 51 19ବଳରାମ ପ ନାୟକ ପି ଜଗବ ୁ ପ ନାୟକ XWP0363325
ୀ /11150 53 51 20ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପଧାନ ସା ସବୁାଷ ଚ  ପଧାନ XWP0217323
ୀ /11151 32 51 21େସାମିତା ରାଣୀ ପଧାନ ପି ସବୁାଷ ଚ  ପଧାନ XWP0217331
ୀ /11152 54 51 22ଇତିଶୀ ତିପାଠୀ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0596924
ୀ /031153 23 51 23େରାଜାଲିନ ସାହୁ ସା ପତାପ ଚ  େସନାପତୀ XWP0818351
ପ ୁ /031154 36 51 24ପତାପ ଚ  େସନାପତୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସନାପତୀ XWP0818377
ପ ୁ /31155 40 51 25ଆର ନାରାୟଣ ନାଇଡୁ ପି ଆର ଲି ରାଜ ନାଇଡୁ XWP0362608
ୀ /31156 69 51 26ଛବିରାଣି ପ ୃ ି ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପ ୃ ି XWP0030619
ପ ୁ /31157 74 51 27ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପୁ ୀ ପି ଉଦୟ ଚରଣ ପୁ ୀ XWP0975235
ୀ /31158 65 51 28ସବିତା ପ ୃ ି ସା ସଧୁାଂଶ ୁପ ୃ ି OR/06/043/120014
ୀ /41159 38 51 29ରୀତା ବାରିକ ସା ସତଯ୍ାନ  ବାରିକ XWP0031260
ୀ /51160 38 51 30ଅମିତା ଦାସ ସା ରମାକା  ଦାସ XWP0217349
ପ ୁ /061161 22 51 31ଦୀପ ପକାଶ ସାହୁ ପି ପ ୁଲ କ◌ୁୁମାର ସାହୁ XWP0880245
ୀ /61162 44 51 32ସରସତୀ ସାହୁ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ XWP0535799
ପ ୁ /61163 27 51 33ଜୀତପକାଶ ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ XWP0482174
ୀ /61164 75 51 34ପ ୁ ାରାଣି ସାହୁ ସା ଶବି ସାହୁ XWP0030627
ପ ୁ /61165 54 51 35ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବି ସାହୁ JTV1564327
ପ ୁ /61166 53 51 36ପସନନ୍ ସାହୁ ପି ଶବି ସାହୁ JTV1559673
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ୀ /61167 50 51 37େଜଯ୍ାତିଶୀ ପଭା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ XWP0030643
ପ ୁ /61168 47 51 38ପଦୀପ ସାହୁ ପି ଶବି ସାହୁ OR/06/043/128254
ୀ /61169 39 51 39ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ପଦିପ କମୁାର ସାହୁ XWP0030676

ପ ୁ /71170 38 51 40ସତଯ୍ ସମୀର ର ନ ରଥ ପି ସତଯ୍ାନ  ରଥ JTV1591015
ପ ୁ /71171 51 51 41ରେମଶ ଚ  େସନାପତି ପି ଅଭିରାମ େସନାପତି XWP0363366
ପ ୁ /71172 57 51 42ପସନନ୍  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଶୀ ଜଗନନ୍ ାଥ ତିପାଠୀ JTV1462779
ୀ /71173 24 51 43ଆଦଯ୍ାଶା ତିପାଠୀ ପି ପଶନନ୍  କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0737361

ପ ୁ /81174 64 51 44ଶଶିରି କମୁାର ନାୟକ ପି େକଳୁ ଚରଣ ନାୟକ XWP0596981
ୀ /81175 56 51 45ଆରତୀ ନାୟକ ସା ଶଶିରି କମୁାର ନାୟକ XWP0596973

ପ ୁ /81176 36 51 46ବିଶଜିତ ନାୟକ ପି ଶଶିରି କମୁାର ନାୟକ XWP0030684
ପ ୁ /81177 32 51 47ସତଯ୍ଜିତ ନାୟକ ପି ଶଶିରି କମୁାର ନାୟକ XWP0557173
ପ ୁ /91178 79 51 48େଗାପିନାଥ ମହା ି ପି ଦଇତାରୀ ମହା ି OR/06/043/124319
ପ ୁ /91179 50 51 49ସଞୟ କମୁାର ନ ପି କୃ  ଚ  ନ XWP0596916
ୀ /91180 46 51 50ବନାନୀ ତିପାଠୀ ସା େବୖ ବ ଚରଣ ମିଶ XWP0540286

ପ ୁ /101181 43 51 51ବେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ଧିର କିେଶାର େଜନା XWP0720623
ପ ୁ /111182 60 51 52ସରତ ରାଉତ ପି ଧବୃ ଚରଣ ରାଉତ XWP0557199
ୀ /121183 43 51 53େରଣକୁା ରାଉତରାୟ ସା ଶେୁଭ ୁ ରାଉତରାୟ JTV2363125
ୀ /121184 42 51 54କିରଣବାଳା ରାଉତରାୟ ସା ସଧୁଁାସ ୁରାଉତରାୟ JTV2363109
ୀ /121185 36 51 55କିରଣବାଳା ରାଉତରାୟ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0030692

ପ ୁ /131186 32 51 56ଆକାଶ କମୁାର ମାନା ପି ନାରଣ ମାନା XWP0030700
ୀ /131187 22 51 57ସ ର୍ଲତା ମାନା ସା ଆକାଶ କମୁାର ମାନା XWP0926774

ପ ୁ /151188 37 51 58େକଶବ ଚ  ସାହୁ ପି ମେହ  କମୁାର ସାହୁ XWP0362525
ୀ /161189 59 51 59ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/043/090383

ପ ୁ /181190 40 51 60ନିବାସ ରଂଜନ େଜନା ପି େଗୗରା  ଚରଣ େଜନା XWP0643882
ପ ୁ /181191 65 51 61ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ଲାବଣଯ୍ ସାହୁ OR/06/043/090382
ପ ୁ /181192 64 51 62ନିର ନ ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ XWP0986166
ପ ୁ /181193 28 51 63ଶତୃାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ XWP0643874
ପ ୁ /191194 47 51 64ସକୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ JTV2363224
ୀ /191195 44 51 65ଇତିଶୀ ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ JTV2363232

ପ ୁ /191196 72 51 66ଟହଲି ପାତ ପି ଶକୁେଦବ ପାତ XWP0217356
ୀ /191197 31 51 67ପଭାତୀ ପାତ ସା ପଭାକର ପାତ XWP0286823

ପ ୁ /201198 77 51 68ପଫଲୁ କମୁାର ସାମଲ ପି ହେରକୃ  ସାମଲ OR/06/044/704339
ୀ /201199 67 51 69ଅରୁ ତୀ ସାମଲ ସା ପଫଲୁ ସାମଲ JTV2363091

ପ ୁ /201200 47 51 70ଅନିଲ କମୁାର ସାମଲ ପି ପଫଲୁ ସାମଲ JTV2363083
ୀ /201201 46 51 71ପଲୀଶୀ ସାମଲ ସା ଅନୀଲ ସାମଲ JTV2362549

ପ ୁ /201202 41 51 72ଆଶଷି କମୁାର ସାମଲ ପି ପଫଲୁ ସାମଲ JTV2362556
ୀ /201203 37 51 73ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାମଲ ସା ଆଶଷି କମୁାର ସାମଲ XWP0217364
ୀ /211204 44 51 74କଳିକା ଦାସ ସା ବିକାସ ଦାସ JTV2363059

ପ ୁ /211205 28 51 75ଆଦିତଯ୍ ଖ ଆୁଳ ପି ଡଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଖ ଆୁଳ XWP0362533
ୀ /221206 30 51 76ଦୁେଗର୍ଶ ନ ିନି ପଧାନ ପି ସତଯ୍ବତ ପଧାନ XWP0363119
ୀ /231207 44 51 77ସ ର୍ଲତା ଦାଶ ସା ବିଭୁପସାଦ ଦାଶ JTV2362481
ୀ /231208 64 51 78ସଷୁମା ପାତ ସା ନିତଯ୍ାନ  ପାତ OR/06/043/120060
ୀ /241209 35 51 79ସମୁତି ପଧାନ ସା ନାରାୟଣ ପଧାନ XWP0363127
ୀ /251210 40 51 80ସନିୁତା ଗୁ ା ସା ମେନାଜ କମୁାର ଗୁ ା XWP0818237

ପ ୁ /251211 50 51 81ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି େବୖ ବ ଚରଣ େଲ ା JTV1454149
ୀ /251212 36 51 82ସବିତା ମହାପାତ ସା ବିଶର ନ ମହାପାତ XWP0362509

ପ ୁ /Building1213 29 51 83ନଳିନିକା  େଚୗଧରୁୀ ପି ଊେମଶ କମୁାର ସାହୂ XWP0969998
ପ ୁ /261214 65 51 84େଦେବ  ପଶାୟତ ପି କଳୁମଣି ପଶାୟତ JTV2428449
ୀ /261215 53 51 85ଗିତାରାଣି ପଶାୟତ ପି କଳୂମଣି ପଶାୟତ JTV2363000
ୀ /261216 52 51 86ଅରୁ ତୀ ପଶାୟତ ସା େଦେବଦ ପଶାୟତ JTV2428456
ପ ୁ /271217 52 51 87ସଂଜୟ ମହା ି ପି ଯଦୁନାଥ ମହା ି JTV2362911
ୀ /271218 47 51 88ରଶତିା ପ ନାୟକ ସା ସଂଜୟ ମହା ି JTV2362929
ପ ୁ /281219 50 51 89ଅରବି  ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ XWP0705079
ୀ /281220 49 51 90ମାନସୀ ପାତ ସା ଅରବି  ପାତ XWP0031245
ୀ /281221 27 51 92ସପୁଭା ସାଇଁ ପି ପେବାଧ କମୁାର ସାଇଁ XWP0691030
ୀ /281222 25 51 93ସପୁୀୟା ସାଇଁ ପି ପେବାଧ କମୁାର ସାଇଁ XWP0691022
ପ ୁ /291223 44 51 94ବଳରାମ ବିଶାଳ ପି ବାଉରୀବ ୁ ବିଶାଳ JTV2362473
ୀ /291224 35 51 95ସଯୁଯ୍ର୍ସାତ ବିଶାଳ ସା ବଳରାମ ବିଶାଳ XWP0596890
ୀ /291225 30 51 96ଐଶଯଯ୍ର୍ା ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ XWP0286773
ପ ୁ /301226 46 51 97ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ JTV2363240
ପ ୁ /301227 36 51 98ଦିବଯ୍କପୃା ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ JTV2428787
ୀ /311228 33 51 99ଶଭୁସିତା ନାୟକ ସା ଶବିାଶଷି ସାଇଁ XWP0482166
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ପ ୁ /311229 58 51 100ଶରତ ଚ  ସାଇଁ ପି କା ିର୍କ ସାଇଁ JTV2362572
ୀ /311230 48 51 101ସବିତାବାଳା ସାଇଁ ସା ଶରତଚ  ସାଇଁ JTV2362580

ପ ୁ /311231 47 51 102େଦବାଶଷି ସାଇଁ ପି େଗାବି  ସାଇଁ JTV2362796
ୀ /311232 39 51 103ସଚୂୀସୀତା ସାଇଁ ସା େଦବାଶଷି ସାଇଁ JTV2362788

ପ ୁ /331233 35 51 104ସମୀର କମୁାର ବିଶାଳ ପି ମରୁଲୀଧର ବିଶାଳ XWP0217372
ୀ /331234 61 51 105ରତନ୍ପଭା ପହରାଜ ସା ଜୟପକାଶ ପହରାଜ OR/06/043/120350
ୀ /341235 41 51 106ଅନସୟୁା ସାହୁ ସା ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ XWP0433623
ୀ /341236 66 51 107ପତିଭା ସାହୁ ସା ଦିବାକର ସାହୁ OR/06/043/130196

ପ ୁ /341237 43 51 108ପଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ XWP0030841
ୀ /351238 55 51 109ମ ଲୁତା ଦାଶ ସା ରୁଦନାରାୟଣ ମିଶ JTV2428399
ୀ /351239 37 51 110ଇତିଶୀ ଦାଶ ସା ସାଧୀନ କମୁାର ପ ା XWP0737379

ପ ୁ /351240 57 51 111ରୁଦନାରାୟଣ ମିଶ ପି ମରୂଲୀଧର ମିଶ JTV2428381
ପ ୁ /351241 49 51 112ବସ  କମୁାର ମିଶ ପି ରମାକା  ମିଶ XWP0217380
ପ ୁ /351242 46 51 113ଶଶିରି କମୁାର ମିଶ ପି ରମାକା  ମିଶ XWP0217398
ୀ /351243 27 51 114େମୖତୀ ମିଶ ପି ରୁଦ ନାରାୟଣ ମିଶ XWP0574855

ପ ୁ /351244 24 51 115ଶକି୍ତ ସରୂପ ମିଶ ପି ରୁଦ ନାରାୟଣ ମିଶ XWP0794685
ପ ୁ /351245 76 51 116ସନାତନ ପ ା ପି ଭଗବାନ ପ ା XWP0986174
ପ ୁ /351246 44 51 117ସାଧୀନ କମୁାର ପ ା ପି ସନାତନ ପ ା JTV2362382
ପ ୁ /361247 79 51 118ରାମଚ  େବହୁରା ପି କ ରିୁ ଚରଣ େବହୁରା JTV2362218
ୀ /361248 48 51 119ଜୟଶୀ ରାଉତ ସା ଚି ରଂଜନ ରାଉତ XWP0318733

ପ ୁ /371249 68 51 120ଧବୃ ପରମାଣିକ ପି ର ନାଥ ପରମାଣିକ XWP0217406
ୀ /371250 62 51 121ବିେନାଦିନୀ ପରମାଣିକ ସା ଧବୃ ପରମାଣିକ XWP0217414

ପ ୁ /371251 39 51 122ର ିତ ପରମାଣିକ ପି ଧବୃ ପରମାଣିକ XWP0217422
ୀ /371252 32 51 123ବନୀତା ପରମାଣିକ ସା ର ିତ ପରମାଣିକ XWP0557223
ୀ /371253 65 51 124ହରିପିୟା ପଧାନ ସା ବହାନ  ପାଲୁର JTV2362192

ପ ୁ /381254 66 51 125ବିଜୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି କା ନ ଚ  ଖୁ ିଆ XWP0362772
ୀ /381255 60 51 126ଦି ି ଖୁ ିଆ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0362780
ୀ /381256 39 51 127ଭାରତୀ ନାୟକ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ JTV2363216
ୀ /381257 32 51 128ସଦି ା ରାଉତରାୟ ପି ବଂଶଧିର ରାଉତରାୟ XWP0362764
ୀ /391258 55 51 129ଆଦରମଣୀ େଜନା ସା ରେମଶ ପସାଦ ସାଇଁ XWP0362681

ପ ୁ /391259 54 51 130ନିର ନ େଲ ା ପି କରୁଣା କର େଲ ା XWP0777730
ୀ /391260 49 51 131ସଂଧଯ୍ାରାଣି େଲ ା ସା ନିର ନ େଲ ା JTV1449230

ପ ୁ /391261 22 51 132ରୂଦଭୀରାମ େଲ ା ପି ନିର ନ େଲ ା XWP1008333
ୀ /391262 21 51 133ଗୀତା ଗାୟତୀ େଲ ା ପି ନିର ନ େଲ ା XWP1008341

ପ ୁ /391263 60 51 134ରେମଶ ପସାଦ ସାଇଁ ପି ନରହରି ସାଇଁ XWP0362673
ପ ୁ /411264 35 51 135ଅସୀତ କମୁାର ନାୟକ ପି ବଜ କିେଶାର ନାୟକ XWP0217430
ପ ୁ /411265 31 51 136ସମିୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ବଜ କିେଶାର ନାୟକ XWP0217448
ୀ /421266 48 51 137ସଚିୁତା ସାଇଁ ସା ଶଶିରି କମୁାର ସାଇଁ XWP0030866
ୀ /431267 44 51 138କାଦମିନୀ ଖ ୁ ିଆ ସା ନିର ନ ଖ ୁ ିଆ JTV2428811

ପ ୁ /431268 41 51 139ନଳିନୀକା  ଖ ୁ ିଆ ପି ନୃସିଂହ ଖ ୁ ିଆ XWP0030775
ପ ୁ /451269 44 51 140ଚି ର ନ ଦାଶ ପି ଜୀବନାନ  ଦାଶ JTV1629500
ପ ୁ /461270 25 51 141ଶଭୁଦୀପ ପତି ପି ବସ  କମୁାର ପତି XWP0898221
ପ ୁ /461271 28 51 142ରାେଜଶ ପଧାନ ପି ରତନ କମୁାର ପଧାନ XWP0362699
ପ ୁ /471272 64 51 143ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା ପି କି୍ଷେରାଦ ଚ  େଜନା JTV2720225
ୀ /471273 59 51 144ସଂଯକୁ୍ତା େଜନା ସା ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା JTV2674075

ପ ୁ /471274 34 51 145ଅଭିଜିତ େଜନା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର େଜନା XWP0167205
ପ ୁ /471275 33 51 146ଅଭିେଷକ େଜନା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର େଜନା XWP0167213
ୀ /471276 37 51 147ଶୀମତୀ ଆେଲାକ ସାହୁ ସା ପକାଶ ସାହୁ JTV2428829

ପ ୁ /481277 76 51 148ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ OR/06/043/128294
ୀ /481278 63 51 149ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ XWP0535815
ପ ୁ /481279 34 51 150ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ XWP0433631
ପ ୁ /491280 49 51 151ଗେଣଷ ପସାଦ େଭାଇ ପି ମଦନେମାହନ େଭାଇ JTV2362952
ପ ୁ /491281 60 51 152ସେୁରଶଚ  ଦାସ ପି ପାଣେକା  ଦାସ XWP0557249
ୀ /491282 54 51 153କଲଯ୍ାଣୀ ଦାସ ସା ସେୁରଶ ଦାସ JTV2362671
ୀ /511283 54 51 154ମ ଲୁତା େଜନା ସା ପସନନ୍ କମୁାର ଥାେଟାଇ. JTV1449644
ପ ୁ /521284 52 51 155ପଭାତ କବି ପି ବଳିରାମ କବି JTV1458249
ୀ /521285 51 51 156ସଲୁତା କବି ସା ପଭାତ କବି JTV1458256
ୀ /521286 24 51 157ଅଭିଲିପସା କବି ପି ପଭାତ କବି XWP0737395
ୀ /531287 35 51 158ଜୟଲକି୍ଷ ମହା ି ସା ରବି  ମହା ି XWP0030882
ପ ୁ /541288 73 51 159ବାଦଲ ଅଧିକାରୀ ପି ନିତେଗାପାଳ ଅଧିକାରୀ OR/06/043/124661
ପ ୁ /541289 40 51 160ରାଜୁ ଅଧିକାରୀ ପି ବାଦଲ ଅଧିକାରୀ XWP1054261
ୀ /541290 39 51 161ସାଧନା ଅଧିକାରୀ ସା ରାଜୁ ଅଧିକାରୀ XWP0596965
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ପ ୁ /541291 43 51 162ସଧୁାଂଶ ୁବଳିୟାରସିଂହ ପି ପତାପ ଚ  ବଳିୟାରସିଂହ JTV2362424
ପ ୁ /541292 39 51 163ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି କେହନ୍ଇ େବେହରା JTV2362705
ପ ୁ /541293 49 51 164ପଶନନ୍  କମୁାର ନାୟକ ପି ମନେମାହନ ନାୟକ JTV2363075
ପ ୁ /551294 42 51 165ମିଟୁରଂଜନ ବରାଳ ପି ମେହଶର ବରାଳ JTV2362762
ପ ୁ /551295 53 51 166କାଶନିାଥ ଗିରି ପି ଶତୃଘନ୍ ଗିରି JTV2362358
ୀ /551296 48 51 167ସାବିତୀ ଗିରି ସା କାଶନିାଥ ଗିରି JTV2362663

ପ ୁ /551297 23 51 168ଉମାକା  ଗିରି ପି କାଶନିାଥ ଗିରି XWP0865550
ପ ୁ /551298 30 51 169ବିଶଜିତ ଖୁ ିଆ ପି େଶଷେଦବ ଖୁ ିଆ XWP0286815
ପ ୁ /551299 35 51 170ପବିତ ପ ୃ ି ପି ବୁ ିମାନ ପ ୃ ି XWP0217455
ୀ /561300 43 51 171ଅନିତା ନାଏକ ସା ରଣଜିତ ନାଏକ JTV2362689
ୀ /571301 42 51 172ସସିତା େବଉରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବଉରା XWP0557272

ପ ୁ /571302 53 51 173ଅଜୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାମଲ JTV1636422
ପ ୁ /591303 51 51 174ସି ାଥର୍  ନାୟକ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ନାୟକ OR/03/021/178683
ୀ /591304 46 51 175ସସିତା ନାୟକ ସା ସି ାଥର୍  ନାୟକ XWP0030924

ପ ୁ /591305 49 51 176ପକାଶ ସାହୁ ପି ସଗର୍ତ ଅପ ର୍ୀ ସାହୁ OR/06/043/122089
ପ ୁ /601306 39 51 177ତପନ କମୁାର ରାୟ ପି ବୁ େଦବ ରାୟ JTV2362739
ୀ /601307 38 51 178ସରିତା ରାୟ ସା ତପନ ରାୟ JTV2428597

ପ ୁ /601308 30 51 179ଅମିକା ପସାଦ ଶତପଥୀ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଶତପଥୀ XWP0482315
ପ ୁ /601309 27 51 180େଦବୀ ପସାଦ ଶତପଥୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁଭୂଷଣ ଶତପଥୀ XWP0574871
ୀ /601310 53 51 181ପେମାଦିନି ଶତପଥି ସା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଶତପଥି XWP0635854
ୀ /601311 51 51 182ସବିତା ଶତପଥୀ ସା ସଧୁାଂଶ ୁଭୁଷଣ ଶତପଥୀ XWP0635888

ପ ୁ /601312 47 51 183ଶକୁେଦବ ଶତପଥୀ ପି ସତଯ୍ବାଦି ଶତପଥୀ XWP0635870
ୀ /601313 39 51 184େରାଜାଲିନ ଶତପଥୀ ସା ଶକୁେଦବ ଶତପଥୀ XWP0635862
ୀ /611314 46 51 185ଶଶୁଳିା ବରାଳ ସା େଜଯ୍ାତିଷ ପଶାୟତ JTV1448992
ୀ /611315 46 51 186ସଂଜୀତା େଜନା ସା ରାେଜଶ କମୁାର ପଶାୟତ JTV1449123

ପ ୁ /611316 40 51 187େସୗମଯ୍ରଂଜନ ପାଲ ପି ବନମାଳି ପାଲ XWP0635847
ୀ /611317 31 51 188ହିମାଦି ତନୟା ଲିପିକା ପାଲ ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ପାଲ XWP0596957

ପ ୁ /611318 48 51 189ରାେଜଶ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଗେଜ  ପଶାୟତ OR/06/043/120165
ୀ /611319 30 51 190ରୂପାଲି ପଶାୟତ ପି ପଶା  କମୁାର ପଶାୟତ XWP0217463

ପ ୁ /611320 24 51 191ଶଭୁଜିତ ପସାୟତ ପି ସଶୁା  କମୁାର ପଶାୟତ XWP0737411
ୀ /611321 52 51 192ଇ ୁମତୀ ରାଉତ ସା ସଶୁା  କମୁାର ପଶାୟତ OR/06/043/120838
ୀ /611322 37 51 193ଝୁନୁ ସାମ  ରାୟ ସା ରମାକା  ସାମ  ରାୟ XWP0691048

ପ ୁ /621323 45 51 194ଅେଶାକ ଦ ପାଟ ପି ବଟକୃ  ଦ ପାଟ XWP0030940
ୀ /631324 31 51 195ଅାଦଯ୍ାଶା େବେହରା ସା ଶଭୁେଜଯ୍ାତି େବେହରା XWP0879668

ପ ୁ /631325 40 51 196ଶଭୁେଜଯ୍ାତି ଦାସ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ JTV2362630
ପ ୁ /QTR NO-61326 20 51 197ଶୁଜନ ଶଜିଲ େମାହପାତରା ପି ହିମାଂଶ ୁକମୁାର େମାହପାତରା XWP1149848
ପ ୁ /651327 42 51 198ସଂଗାମକିେଶାର ବାରିକ ପି ସଚିଦାନ  ବାରିକ XWP0635839
ୀ /651328 40 51 199ସଂଘମିତା ବାରିକ ପି ସଚିଦାନ  ବାରିକ XWP0635821

ପ ୁ /661329 54 51 200ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ବାରିକ ପି ଧବୃ ଚରଣ ବାରିକ XWP0030783
ପ ୁ /661330 27 51 201ଶଭୁେଜଯ୍ାତି ବାରିକ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ବାରିକ XWP0818203
ପ ୁ /671331 65 51 202ରଣଜିତ ବିଶାଳ ପି ରସାନ  ବିଶାଳ JTV1536143
ୀ /671332 38 51 203ଗୀତା ଳି ମହା ୀ - ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହା ୀ XWP1008366

ପ ୁ /671333 42 51 204ଟୁଲୁ ମହା ି ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହା ି XWP0362657
ୀ /671334 29 51 205ସଜୁାତା ମହା ି ସା ଟୁଲୁ ମହା ି XWP0818195

ପ ୁ /671335 36 51 206ଯେଜ୍ଞଶର ପଶାୟତ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପଶାୟତ JTV2363034
ୀ /671336 29 51 207ପିୟତମା ପଶାୟତ ସା ଯେଜ୍ଞଶର ପଶାୟତ XWP0818336
ୀ /671337 28 51 208ଭାଗଯ୍ଲକି୍ଷ ପଶାୟତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0362640

ପ ୁ /691338 35 51 209ଅନୁପ କମୁାର େଲ ା ପି ନିର ନ େଲ ା JTV2362531
ୀ /701339 58 51 210ଗିତାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଭରତ ମହାପାତ XWP0781765
ପ ୁ /701340 53 51 211ଅରବି  ମିଶ ପି ଉଦୟନାଥ ମିଶ XWP1082221
ୀ /701341 51 51 212ଇତିଶୀ ମହାପାତ ସା ଅରବି  ମହାପାତ XWP1082239
ୀ /711342 41 51 213ଅନୁପମା ମହାପାତ ସା ହରିଶଚ  ମହାପାତ XWP0031013
ପ ୁ /711343 50 51 214ବିନୟ କମୁାର ପ ା ପି ବଂଶଧିର ପ ା JTV1426469
ୀ /711344 43 51 215ସଂଘମିତା ପାଣି ସା ବିନୟ କମୁାର ପାଣି XWP0031005
ପ ୁ /711345 53 51 216ବିରାଟ ପଶାୟତ ପି ଅଭୟ ପଶାୟତ OR/06/043/120193
ୀ /711346 41 51 217ସ ର୍ଲତା ପଶାୟତ ସା ବିରାଟ ପଶାୟତ XWP0818260
ପ ୁ /721347 63 51 218ସବିୁତ କମୁାର ଲି ା ପି ହରି ଲି ା XWP0286724
ୀ /721348 53 51 219ବ ନା ଲି ା ସା ସବିୁତ କମୁାର ଲି ା XWP0286716
ୀ /721349 29 51 220େଶାଭାରାଣୀ ଲି ା ପି ସବିୁତ କମୁାର ଲି ା XWP0286708
ପ ୁ /721350 49 51 221ହରି  ମହାପାତ ପି ବଜ କିେଶାର ମହାପାତ XWP0031021
ପ ୁ /721351 25 51 222େବଦେଜଯ୍ାତି ମହାପାତ ପି ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ XWP0818245
ୀ /721352 23 51 223ସାଗତିକା ମହାପାତ ପି ରେମଶ ଚ  ମହାପାତ XWP0818252
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ୀ /721353 43 51 224ସବିତା ପଶାୟତ ସା ସଂଗାମ ପଶାୟତ JTV2362325
ପ ୁ /731354 73 51 225ହଷର୍ବ ର୍ ନ ମିଶ ପି ଲକି୍ଷକା  ମିଶ JTV1527464
ୀ /731355 65 51 226କା ନଲତା ମିଶ ସା ହଷର୍ ବ ର୍ ନ ମିଶ JTV1527472

ପ ୁ /731356 31 51 227ତୁଷାର କା  ପଶାୟତ ପି ତିେଲାଚନ ପଶାୟତ JTV2362721
ପ ୁ /731357 30 51 228ସ ୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ XWP0217489
ୀ /741358 46 51 229କଲଯ୍ାଣି େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା JTV1688126

ପ ୁ /751359 46 51 230ଜିବନାନ  େଚୗଧରୁୀ ପି ଜଗଦାନ  େଚୗଧରୁୀ XWP0557280
ୀ /751360 64 51 231େସନ୍ହଲତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଜଗଦାନ  େଚୗଧରୁୀ XWP0031062
ୀ /751361 40 51 232ମନୁମନୁ େଚୗଧରୁୀ ସା ଜିବନାନ  େଚୗଧରୁୀ XWP0031070
ୀ /761362 61 51 233େରଣବୁାଳା େବେହରା ସା ପଭାକର େବେହରା XWP0329599
ୀ /761363 54 51 234ଚ କା ୀ ଭ ସା ପରୁ ମ ଭ OR/06/043/120846

ପ ୁ /761364 30 51 235ର ିତ କମୁାର ଭ ପି ପରୁ ମ ଭ XWP0362665
ୀ /761365 30 51 236ପତିଭା ଭ ସା ର ିତ୍ କମୁାର ଭ XWP0482158

ପ ୁ /761366 33 51 237େରାହନ ବିଶାଳ ପି ରଣଜିତ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0535781
ୀ /761367 29 51 238କରିସା ବିଶାଳ ପି ରଣଜିତ ବିଶାଳ XWP0482141
ୀ /761368 63 51 239ନୟନା ରାଉତରାୟ ସା ରଣଜିତ କମୁାର ବିଶାଳ JTV1536168
ୀ /771369 45 51 240ଦି ୀମୟୀ ସାହୁ ସା ନୃସିଂହ ସାହୁ XWP0635805

ପ ୁ /781370 72 51 241ନିର ନ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ OR/06/043/130722
ୀ /781371 68 51 242ସ ୂ ର୍ପଭା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ OR/06/043/130723

ପ ୁ /781372 41 51 243ସାରଦା ପସନନ୍  ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ XWP0031088
ପ ୁ /781373 39 51 244ବରଦା ପସନନ୍  ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ XWP0031096
ୀ /791374 23 51 245ସନୁୀତା ପସାୟତ ସା ନିହାର କାଂତା ପସାୟତ XWP0971556
ୀ /791375 52 51 246ସସିତା ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ XWP0031112
ୀ /801376 34 51 247ର ିତା ବିଶାଳ ପି େସାମନାଥ ବିଶାଳ XWP0030817

ପ ୁ /801377 32 51 248ଶଭୁକା  ବିଶାଳ ପି େସାମନାଥ ବିଶାଳ XWP0030809
ୀ /811378 67 51 249ସେରାଜିନୀ ବିଶାଳ ସା େତୖତନଯ୍ ବିଶାଳ OR/06/043/120338

ପ ୁ /811379 32 51 250ପକାଶ ବିଶାଳ ପି େଚୖତନଯ୍ ବିଶାଳ XWP0030825
ୀ /811380 31 51 251େରାଜାଲିନ ଦାସ ସା େଦବୀପସାଦ ଦାସ XWP0818328

ପ ୁ /821381 33 51 252ଅମେର  ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ସଧିୁର ଚ  ଦାସ XWP0557306
ପ ୁ /831382 55 51 253ଶଶିରି କମୁାର ମହାପାତ ପି ଜୀବନ ଚ  ମହାପାତ XWP0781773
ୀ /831383 49 51 254ଉଷାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଶଶିରି କମୁାର ମହାପାତ OR/07/035/106826

ପ ୁ /841384 49 51 255ନିଗମାନ  େଜନା ପି େଦୖତାରି େଜନା XWP0031229
ୀ /841385 45 51 256ସଂଗୀତା େଜନା ସା ନିଗମା ନ  େଜନା XWP0971168

ପ ୁ /861386 29 51 257ରାେଜଶ କମୁାର େବହୁରା ପି ମରୁଲିଧର େବହୁରା XWP0362731
ପ ୁ /861387 43 51 258ରାଜୀବ େଲାଚନ ସାହୁ ପି ତୀେଲାଚନ ସାହୁ XWP0031286
ୀ /861388 39 51 259ପତିମା ସାହୁ ସା ରାଜୀବ େଲାଚନ ସାହୁ XWP0482133
ୀ /871389 43 51 260େଦବବ ଯ୍ା ତିପାଠୀ ସା ସ ିବ କମୁାର ରଥ XWP0329581

ପ ୁ /881390 68 51 261ପଭାକର େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା XWP0217497
ୀ /891391 46 51 262ଶଭୁଶୀ ମହା ି ସା ରାହାସ ବିହାରି ମହା ି XWP0030908

ପ ୁ /901392 32 51 263ଈଶାନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ XWP0217513
ପ ୁ /901393 30 51 264େଶାଭନ୍ ଶଭୁ ର ନାୟକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ନାୟକ XWP0217521
ୀ /901394 31 51 265ଅରୁ ତୀ ସାଇଁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ XWP0030932

ପ ୁ /911395 29 51 266ସରୁଜ କମୁାର ପାତ ପି ଶିକା  ପାତ XWP0363036
ପ ୁ /911396 33 51 267ଆେଲାକ କମୁାର ରାଉତ ପି ସତଯ୍ବାଦି ରାଉତ XWP0362749
ପ ୁ /911397 34 51 268ଋତ ରା େସନାପତି ପି କ ତରୁ େସନାପତି XWP0030957
ୀ /921398 29 51 269େସନ୍ହଲତା ଭୁୟଁା ପି ରେମଶ ଚ  ଭୁୟଁା XWP0362798

ପ ୁ /921399 35 51 270ସକୁା  ପଧାନ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପଧାନ JTV2545911
ପ ୁ /921400 50 51 271ବି ୁ ଚରଣ ରାମ ପି ପରୁଣ ରାମ XWP0167247
ପ ୁ /921401 33 51 272ପଶନନ୍  ସାଇଁ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁସାଇଁ XWP0167239
ପ ୁ /931402 31 51 273ସାରଦା ପସନନ୍ ପରିଜା ପି ଧରଣୀଧର ପରିଜା XWP0030965
ୀ /941403 33 51 274ପଭାସିନି ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି XWP0030981
ୀ /941404 37 51 275ଜୟ ି ସାହୁ ସା ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ XWP0217554
ପ ୁ /941405 37 51 276ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ XWP0362814
ପ ୁ /951406 32 51 277ଅମର େଲ ା ପି ଗରୁୁ ଚରଣ େଲ ା JTV2545929
ପ ୁ /961407 34 51 278ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ XWP0986141
ୀ /961408 37 51 279ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ XWP0031179
ପ ୁ /961409 34 51 280ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ XWP0031153
ପ ୁ /971410 28 51 281ଆଶଷି କମୁାର ଭୁୟଁା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଭୁୟଁା XWP0362905
ୀ /971411 25 51 282ସମାପିକା ଭୂୟଁା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଭୂୟଁା XWP0737387
ପ ୁ /971412 35 51 283ପଭୁଦ  ରାଉତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରାଉତ XWP0031187
ୀ /971413 22 51 284ଅରସିତା ସାଇଁ ସା ପଭୂଦ  ରାଉତ XWP1064922
ପ ୁ /981414 31 51 285ସେରାଜ କମୁାର ଭୁୟଁା ପି ସନାତନ ଭୁୟଁା XWP0362939
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ପ ୁ /981415 45 51 286ଆେଲାେକଶ ମହାପାତ ପି କୃ ିବାସ ମହାପାତ XWP0444687
ୀ /981416 39 51 287ଗିତା ସିଂ ସା ସବୁାସ ସିଂ XWP0362913

ପ ୁ /981417 20 51 288କାହନ୍  ୁସିଂ ପି ସବୂାସ ସିଂ XWP1054121
ୀ /991418 38 51 289ମମତା େଭାଇ ସା େକଶବ ଚଦ େଭାଇ XWP1067784

ପ ୁ /991419 30 51 290ଭବାନୀ ଶ ର ଭୂୟଁା ପି ନାରାୟଣ ଭୂୟଁା XWP0286674
ପ ୁ /991420 66 51 291ଶ ର ବିସାଳ ପି ସରତ ବିସାଳ XWP1054139
ପ ୁ /991421 43 51 292େକଶବ ଚଦ ଦାସ ପି କୃ ଚଦ ଦାସ XWP1067792
ପ ୁ /991422 28 51 293େଜଯ୍ାତିପକାଶ ଦାସ ପି ଜୁଗଲ ଚରଣ ଦାସ XWP1067750
ପ ୁ /991423 26 51 294ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଦାସ ପି ଜୁଗଲ ଚରଣ ଦାସ XWP1067743
ୀ /991424 63 51 295ମୀନାଖୀ ଦାଶ ସା ରେମଶ ଚଦ ଦାଶ XWP1054287

ପ ୁ /991425 35 51 296ଶଵିୀଜୀତ ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚଦ ଦାଶ XWP1054097
ପ ୁ /991426 63 51 297ଅଖଂଡାେଲଶ୍ଵର କାନୁନ୍େଗା ପି େପମାନ  କାନୁନ୍େଗା XWP1067644
ୀ /991427 62 51 298ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ କାନୁନ୍େଗା ସା ଅଖଦାେଲସ କାନୁନ୍େଗା XWP1067636

ପ ୁ /991428 35 51 299ସଭୁାଶୀଷ କାନୁନ୍େଗା ପି ଅଖଂଡାେଲଶ୍ଵର କାନୁନ୍େଗା XWP1067628
ୀ /991429 41 51 300ସେ ାଷି ମାଥର୍ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମାଥର୍ା XWP0362871

ପ ୁ /991430 70 51 302ରେମଶ ଚଦ ମିଶ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ଦାଶ XWP1054279
ପ ୁ /991431 51 51 303ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ବଟକୃ  ମଦୁୁଲି XWP0286625
ୀ /991432 49 51 304ବେନାଜିନୀ ମଦୁୁଲି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମଦୁୁଲି XWP0286633

ପ ୁ /991433 40 51 305ବଳଭଦ ନାୟକ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ନାୟକ XWP0362897
ୀ /991434 35 51 306ସସିତା ନାୟକ ସା ବଳଭଦ ନାୟକ XWP0362863

ପ ୁ /991435 20 51 307ତନୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ତପନ କମୁାର ନାୟକ XWP1054147
ୀ /991436 42 51 308ସସିତା ପ ୃ ି ସା ଦିବସ ପ ୃ ି XWP0362855

ପ ୁ /991437 41 51 309ମିହିର ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ XWP0362822
ୀ /991438 38 51 310ଶଭୁଲକ୍ଷି ରାଉତ ସା ମିହିର ରାଉତ XWP0362830
ୀ /991439 31 51 311ସିପା ସାମ ସା ଶଵିଜୀତ ଦାଶ XWP1054105

ପ ୁ /1001440 37 51 312ଲଲାଟ େକଶରୀ ବିଶାଳ ପି ବାଉରୀବ ୁ ବିଶାଳ JTV2545945
ପ ୁ /1001441 31 51 313େଦବଦ  ସାମଲ ପି ମିନେକତନ ସାମଲ JTV2428720
ପ ୁ /1011442 31 51 314ସାଇମନ ରାୟ ପି ଅଜୟ କମୁାର ରାଉଳ XWP0031195
ପ ୁ /1031443 65 51 315ନିତଯ୍ାନ  ମହାପାତ ପି ମନେମାହନ ମହାପାତ JTV2571834
ପ ୁ /1031444 36 51 316ନିରଦ ମହାପାତ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହାପାତ JTV2571842
ୀ /1031445 38 51 317ନିେରାଜ ନଳିନୀ ମହାପାତ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହାପାତ JTV2571859

ପ ୁ /1041446 49 51 318ସବୁାଶ ଚ  ମହା ି ପି ଯଦୁନାଥ ମହା ି JTV2362903
ପ ୁ /1051447 50 51 319ନିମର୍ଳ ଦାସ ପି ବିହାରି ଦାସ XWP0363085
ପ ୁ /1051448 61 51 320ଲକ୍ଷୀଧର ଧଳ ପି ରଘନୁାଥ ଧଳ XWP0217588
ୀ /1051449 57 51 321େପମଲତା ଧଳ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଧଳ XWP0217596

ପ ୁ /1051450 33 51 322େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଧଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଧଳ XWP0217604
ପ ୁ /1051451 30 51 323ସତିୃ ପକାଶ ଧଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଧଳ XWP0217612
ପ ୁ /1051452 51 51 324ତପନ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଭଗବାନ ମହାପାତ XWP0363069
ପ ୁ /1051453 54 51 325ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ନ ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ ନ XWP0286757
ୀ /1051454 45 51 326ସସିୁତା ନ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ନ XWP0286740

ପ ୁ /1051455 61 51 327େଦବନ  ନାୟକ ପି ଧମର୍ାନ  ନାୟକ XWP0031278
ପ ୁ /1051456 36 51 328ବିଜୟ ପସାଦ ପାଲୁର ପି ବହାନ  ପାଲୁର JTV2363174
ପ ୁ /1051457 56 51 329ଚି ର ନ ରାଉତ ପି ଶରତ ଚ  ରାଉତ XWP0286799
ପ ୁ /1051458 21 51 330େସଵୀତ ରାଉତ ପି ଚି ରଂଜନ ରାଉତ XWP0986232
ୀ /1051459 35 51 331ଲି ା ସାମଲ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଧଳ XWP0737403
ୀ /1051460 28 51 332ଐଶ୍ଵଯଯ୍ର୍ା ସାମ ରାୟ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାମ ରାୟ XWP0880153

ପ ୁ /1061461 39 51 333ମାନସ ରଂଜନ ବିଶାଳ ପି ରବୀ  କମୁାର ବିଶାଳ XWP0217620
ପ ୁ /1061462 35 51 334ସତଯ୍ ର ନ ବିଶାଳ ପି ରବୀ  କମୁାର ବିଶାଳ XWP0217638
ପ ୁ /1071463 29 51 335ସଯୂଯ୍ର୍କା  ପହରାଜ ପି ଜୟପକାଶ ନାରାୟଣ ପହରାଜ XWP0363093
ୀ /1081464 47 51 336ରୂପଶୀ ଓଝା ସା ଗେଜ  ଓଝା XWP0217687
ୀ /1091465 37 51 337ରଶପିିୟା େବେହରା ସା ଜୟ  କମୁାର ଦାସ XWP0217703
ୀ /1091466 50 51 338ଦମୟ ୀ ଦାସ ସା ଶୀକା  ଦାସ XWP0217695
ପ ୁ /1091467 48 51 339ବିଭୁତି ନାୟକ ପି ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0363101
ପ ୁ /1111468 40 51 341ସତିୃ ର ନ େଜନା ପି ରବି ପସାଦ େଜନା XWP0217729
ପ ୁ /1111469 19 51 342ଅଭିଜିତ ପ ନାୟକ ପି ବିକମ େଦଵ ପ ନାୟକ XWP1064914
ପ ୁ /1111470 66 51 343ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ ପି େଯାଗୀ ସାହୁ OR/06/050/456757
ୀ /1111471 56 51 344ସବିତା ସାହୁ ସା ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ OR/09/050/456813
ପ ୁ /1111472 29 51 345ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ XWP0363028
ୀ /1121473 44 51 346ସିତା ଳୀ ଦାସ ସା ଶଭୁାଶୀଷ ମହା ି XWP0217737
ୀ /1121474 39 51 347ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ପିତିଶ କମୁାର ମହା ି XWP0217745
ୀ /1121475 42 51 348ଶଶୁୀ େରଖା ପ ନାୟକ ସା େସନ୍ହାଶଷି ମହା ି XWP0217752
ୀ /1151476 67 51 349ମିନତୀ ବାରିକ ସା ପ ୂ ର୍ାନ  ବାରିକ XWP0217786
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ୀ /1161477 45 51 350ଏଲିନା ସାମଲ ସା ବିଳାସ ଚ  ସାମଲ XWP0217794
ପ ୁ /1171478 73 51 351ପ ାନନ ଦାସ ପି େଚମା ଚରଣ ଦାସ XWP1082213
ୀ /1171479 45 51 352ନିେବଦିତା ମହା ି ସା ସେବର୍ ଶର ମହା ି XWP0217802
ୀ /1181480 55 51 353ଆରତୀ ମହା ି ସା ଅଜିତ ମହା ି XWP0217810

ପ ୁ /1181481 29 51 354ସଭୁଜିତ ମହା ି ମା ଆରତୀ ମହା ି XWP0363044
ୀ /1181482 44 51 355ପମିଳା ନାୟକ ସା ରେମଶ ଚ  ନାୟକ XWP0433656

ପ ୁ /1191483 34 51 356ଦି ି ର ନ ଷଡ ୀ ମା ବିଣାପାଣୀ ଷଡ ୀ XWP0217836
ପ ୁ /1201484 50 51 357ପେମାଦ ଚ  ପ ା ପି ନିର ନ ପ ା XWP0217844
ୀ /1201485 45 51 358ରଶିତା ପ ା ସା ପେମାଦ ଚ  ପ ା XWP0217851
ୀ /1201486 41 51 359ର ିତା ତିପାଠୀ ସା େଗାବି  ଚ  ପ ା XWP0217869
ୀ /1211487 44 51 360କନିୁ ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ XWP0635813

ପ ୁ /1221488 39 51 361ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ XWP0217885
ୀ /1221489 38 51 362ମିତା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ XWP0217893
ୀ /1231490 53 51 363ମମତା ଦାସ ସା େଶୖେଳ  କମୁାର ଦାସ XWP0217901

ପ ୁ /1231491 33 51 364େସୗମଯ୍ ର ନ ଦାସ ପି େଶୖେଳ  କମୁାର ଦାସ XWP0275800
ୀ /1241492 42 51 365କବିତା ମହା ି ସା ହିରଣଯ୍ ମହା ି XWP0286641
ୀ /1241493 37 51 366ସଜୁାତା ପ ୃ ି ସା ଡମରୁଧର ପ ୃ ି XWP0217919

ପ ୁ /1251494 41 51 367ମେନାଜ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଶବି ଶ ର ଗୁ ା XWP0217927
ପ ୁ /1251495 36 51 368ବିେନାଦ କମୁାର ଗୁ ା ପି ଶବି ଶ ର ଗୁ ା XWP0217935
ପ ୁ /1251496 54 51 370ପଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ XWP0362988
ପ ୁ /1251497 29 51 371ସରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଂଶଧିର ସାହୁ XWP0363051
ପ ୁ /1261498 50 51 372ସକୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଯଦୁନାଥ ନାୟକ XWP0217943
ପ ୁ /1261499 49 51 373େହମ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଯଦୁନାଥ ନାୟକ XWP0217968
ୀ /1261500 45 51 374ପ ୁ ା ଳୀ ନାୟକ ସା ସକୁା  କମୁାର ନାୟକ XWP0217950
ୀ /1261501 42 51 375ତନୁଶୀ ନାୟକ ସା େହମ  କମୁାର ନାୟକ XWP0217976

ପ ୁ /1261502 30 51 376େଦବାଶଷି ସ୍ଵାଇଁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସ୍ଵାଇଁ XWP0926600
ପ ୁ /1271503 31 51 377ଶଭୁ ର ନ େବେହରା ପି ବୀର କିେଶାର େବେହରା XWP0217992
ୀ /1281504 30 51 378ପିୟ ା ମହା ି ପି େଦାଳେଗାବି  ମହା ି XWP0363002
ୀ /1281505 44 51 379ପତିମା ପ ା ସା ଅନିରୁ  ପ ା XWP0218008
ୀ /1281506 21 51 380ଅସୀମା ପ ା ପି ଅନିରୁ  ପ ା XWP1082254
ୀ /1291507 38 51 381େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହାରଣା ସା ଶବି ପସାଦ ପଧାନ XWP0218016

ପ ୁ /1301508 31 51 382ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଦୖତ ସାହୁ XWP0218024
ପ ୁ /1311509 30 51 383େଜଯ୍ାତି ର ନ ମିଶ ପି େଦେବ  ନାଥ ମିଶ XWP0363010
ପ ୁ /1311510 26 51 384ସତିୃ ରଂଜନ ମିଶ ପି େଦେବ  ନାଥ ମିଶ XWP0596940
ୀ /1321511 70 51 385ସାବିତୀ ଦାସ ସା ନବକିେଶାର ଦାସ OR/06/043/130303

ପ ୁ /1321512 53 51 386ଶୀକା  ଦାସ ପି ନବକିେଶାର ଦାସ OR/06/043/130304
ପ ୁ /1321513 47 51 387ଜୟ  ଦାସ ପି ନବକିେଶାର ଦାସ OR/06/043/130305
ପ ୁ /1331514 29 51 388ମହାପାତ ବିଶଦୀପ ପଧାନ ପି ବି ୁ ଚରଣ ପଧାନ XWP0286666
ପ ୁ /1331515 27 51 389ମହାପାତ ରାଜଦୀପ ପଧାନ ପି ବି ୁଚରଣ ପଧାନ XWP0482307
ୀ /1341516 29 51 390ଇଶାନି ପତି ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ପତି XWP0286732

ପ ୁ /1351517 67 51 391ଶକୁେଦବ େସଠୀ ପି ଗରୁୁଚରଣ େସଠୀ XWP0362962
ୀ /1351518 52 51 392ଦମୟ ୀ େସଠୀ ସା ସକୁେଦବ େସଠୀ XWP0362954

ପ ୁ /1361519 30 51 393େସାମନାଥ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସେୁର  ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0286849
ୀ /1361520 29 51 394ପାଥିର୍ବୀ ବିଶାଳ ସା ମିହିର ବିଶାଳ XWP1003896

ପ ୁ /1361521 35 51 395ମିହିର ମାନସ ମଦୁୁଲି ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ମଦୁୁଲି XWP0690933
ୀ /1361522 41 51 396ଅନସୟୂା ରଥ ସା ତୁଷାର ର ନ ରଥ XWP0363382

ପ ୁ /1361523 47 51 397ତୁଷାର ର ନ ରଥ ପି ସଶଭୂିଶନ ରଥ XWP1064880
ପ ୁ /1361524 33 51 398ସନାତନ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ XWP0286831
ପ ୁ /1371525 32 51 399ଅଭିଳାଷ ମହାପାତ ପି ମାନସ ର ନ ମହାପାତ XWP0363259
ପ ୁ /1371526 28 51 400ଅବିନାଶ ମହାପାତ ପି ମାନସ ର ନ ମହାପାତ XWP0362970
ପ ୁ /1381527 29 51 401େଦବାଶଷି ନାଏକ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ନାଏକ XWP0363267
ପ ୁ /1391528 58 51 402ବିଭୁତି ପଶନନ୍ ମହା ି ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହା ି JTV1449875
ପ ୁ /1391529 55 51 403ବିଶଜିତ୍ ମହା ି ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହା ି JTV1449768
ପ ୁ /1391530 52 51 404ବିଶର ନ ମହା ି ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହା ି JTV1450147
ୀ /1391531 48 51 405କଲଯ୍ାଣୀ ମହା ି ସା ବିଶର ନ ମହା ି JTV2363257
ପ ୁ /1391532 23 51 406ସାସ୍ଵତ ମହା ି ପି ବିଶ୍ଵଜୀତ ମହା ି XWP0926832
ପ ୁ /1391533 22 51 407ଅଭିଲାଷ ମହା ି ପି ବିଭୂତି ପସନ ମହା ି XWP0926790
ୀ /1391534 55 51 408ଭାରତୀ ପ ନାୟକ ସା ବିଶଜିତ ମହା ି JTV1449776
ୀ /1401535 52 51 409େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ମହା ି ସା ବିଭୁତି ପସନନ୍ ମହା ି JTV1450485
ୀ /1411536 28 51 410ତପସିନି ମହାରଣା ପି ଗେଣଶର ମହାରଣା XWP0363283
ପ ୁ /1421537 29 51 411ସି ାଥର୍  ଶ ର ସାମଲ ପି ଖେଗଶର ସାମଲ XWP0363291
ୀ /1421538 28 51 412ସଶୁୀ ମନିଷା ସାମଲ ପି ଖେଗଶର ସାମଲ XWP0363218
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ପ ୁ /1431539 29 51 413େସୗରଭ େସନ ପି ସେରାଜ କମୁାର େସନ XWP0363226
ୀ /1441540 33 51 414ସସିତା ରାଉତ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ XWP0363184
ୀ /1441541 35 51 415ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ XWP0363176

ପ ୁ /1441542 36 51 416ନିର ନ ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ XWP0363234
ୀ /1451543 30 51 417ଶନିୁତା ବିେଶାଇ ପି କାଳିଆ ବିେଶାଇ XWP0286658

ପ ୁ /1451544 32 51 418ଅମିତ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି କାଳିଆ ବିେଶାଇ JTV2546018
ୀ /1451545 33 51 419ସେ ାଷି ପଧାନ ସା ସେୁର  ପଧାନ XWP0363192
ୀ /1461546 23 51 420ଜୟ ୀ ମଲିକ ସା ରତନ୍ ାକର ପାଲାଇ XWP1067735

ପ ୁ /1461547 56 51 421ରବି ନାରାୟଣ ପଲାଇ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପଲାଇ JTV1454255
ପ ୁ /1461548 29 51 422ରଂଜନ କମୁାର ପଲାଇ ପି ରବି ନାରାୟଣ ପଲାଇ XWP0363200
ପ ୁ /1461549 28 51 423ରତନ୍ ାକର ପଲାଇ ପି ରବିନାରାୟଣ ପଲାଇ XWP0818211
ପ ୁ /1461550 25 51 424ରାେଜଶ ପଲାଇ ପି ରବି ନାରାୟଣ ପଲାଇ XWP0818229
ପ ୁ /1461551 21 51 425ରାଜିବ କମୁାର ପଲାଇ ପି ରବିନାରାୟଣ ପଲାଇ XWP0930636
ପ ୁ /1461552 51 51 426ବିଜୟ ପଧାନ ପି ଜୁେଗାଳ କିେଶାର ପଧାନ XWP0482323
ୀ /1461553 48 51 427ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ବିଜୟ ପଧାନ XWP0482257

ପ ୁ /1461554 30 51 428ଚ ନ ପଧାନ ପି ବିଜୟ ପଧାନ XWP0482265
ୀ /1461555 23 51 429କରୀନା ସାଇଁ ସା ରାେଜଶ ପେଲଇ XWP1067727
ୀ /1471556 36 51 430ରିନା ଦାସ ସା ପ ାନନ ଦାସ XWP0363143

ପ ୁ /1471557 33 51 431ପ ାନନ ଦାସ ପି ବଜବ ୁ ଦାସ XWP0363135
ୀ /1481558 39 51 432ପଭାତୀ ନାୟକ ସା ବି ୁ ଚରଣ ନାୟକ XWP0286781
ୀ /1491559 31 51 433ବାସ ି ପାତ ସା ରାେଜଶ ପାତ XWP0363150
ୀ /1501560 45 51 434ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0286682

ପ ୁ /1501561 30 51 435ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0286690
ପ ୁ /1511562 51 51 436େମାହନ ଚରଣ ମହା ପି ଖେଗଶର ମହ JTV1449065
ପ ୁ /1511563 22 51 437େଜଯ୍ାତି ର ନ ମହା ପି େମାହନ ଚରଣ ମହା XWP0878660
ପ ୁ /1511564 66 51 438େଦବେଲାଚନ ନ ପି େଦୖତାରି ନ OR/06/043/072445
ୀ /1511565 60 51 439ଆରତୀ ନ ସା େଦବେଲାଚନ ନ OR/06/043/072446

ପ ୁ /1521566 47 51 440ସ ୟ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ସବୁଳ କମୁାର ଭୂୟଁା XWP0286765
ପ ୁ /1531567 41 51 441ସବୁାଷ ଚ  ବାରିକ୍ ପି ଆକଳିୁ ଚରଣ ବାରିକ୍ JTV2546208
ୀ /1531568 41 51 442ଛବିଲତା ବାରିକ ସା ସବୁାଷ ଚ  ବାରିକ JTV2546216
ୀ /1541569 55 51 443ଭାରତୀ ସାଇଁ ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ସାଇଁ JTV1525757

ପ ୁ /1541570 42 51 444ଦିଲୀପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ସାଇଁ JTV1525740
ପ ୁ /1541571 27 51 445ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ସାଇଁ XWP0482299
ୀ /1551572 62 51 446ଚାରୁଲତା ସାଇଁ ସା ନରହରି ସାଇଁ XWP0363168

ପ ୁ /1561573 39 51 447ନୟନ ରଂଜନ ଦାଶ ପି ନେରା ମ ଦାଶ XWP0363390
ପ ୁ /1561574 39 51 448ଅଭିଜିତ ଖ ୁ ିଆ ପି ବିଜୟ ଖୁ ିଆ XWP0442756
ୀ /1561575 34 51 449ସଂଘମିତା ଖ ୁ ିଆ ସା ଅଭିଜିତ ଖ ୁ ିଆ XWP0442764

ପ ୁ /1561576 23 51 450ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉେପ  କମୁାର ସାହୁ XWP0818344
ୀ /1561577 44 51 451ଲିଲି ମହାପାତ ସା ତପନ କମୁାର ମହାପାତ XWP0363408

ପ ୁ /1561578 42 51 452ବିଶରଂଜନ ପରିଡା ପି ବିରକିେଶାର ପରିଡା XWP0363374
ପ ୁ /1561579 54 51 453ଉେପ  କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ XWP0363341
ୀ /1561580 50 51 454େଗୗରି ସାହୁ ସା ଉେପ  କମୁାର ସାହୁ XWP0363416
ୀ /1561581 49 51 455ସମିୁତା େସନାପତି ସା ରେମଶ ଚ  େସନାପତି XWP0363358

ପ ୁ /1571582 56 51 456ସବୁତ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ଗେଜ ନାଥ ଷଡ ୀ XWP0482281
ୀ /1571583 44 51 457ପାବର୍ ତୀ ଷଡ ୀ ସା ସବୁତ କମୁାର ଷଡ ୀ XWP0482240

ପ ୁ /1571584 20 51 458ପୟାସ ଷଡ ୀ ପି ସବୁତ କମୁାର ଷଡ ୀ XWP1054113
ୀ /1581585 35 51 459ବୀ.େଜ କରୁଣାମୟୀ ସା ଊମାକା  ଖଟୁଆ XWP1067800

ପ ୁ /1581586 77 51 460ନାରାୟଣ ଚ  ଖଟୁଆ ପି ଶୀବ  ଲା ନ ଖଟୁଆ XWP0482125
ୀ /1581587 73 51 461ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଖଟୁଆ ସା ନାରାୟଣ ଚ  ଖଟୁଆ XWP0482182
ପ ୁ /1581588 51 51 462କମଳାକା  ଖଟୁଆ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ଖଟୁଆ XWP0482190
ପ ୁ /1581589 48 51 463ରମାକା  ଖଟୁଆ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ଖଟୁଆ XWP0482216
ୀ /1581590 41 51 464ଜୟ ୀପଭା ଖଟୁଆ ସା ରମାକା  ଖଟୁଆ XWP0482224
ୀ /1581591 41 51 465ମଧସିୁତା ଖଟୁଆ ସା କମଳାକା  ଖଟୁଆ XWP0482208
ପ ୁ /1581592 39 51 466ଉମାକା  ଖଟୁଆ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ଖଟୁଆ XWP0482232
ୀ /1581593 20 51 467ଅ ିତା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି କମଳକା  ଖଟୁଆ XWP1067818
ୀ /1591594 33 51 468େମୗସମୁୀ ସାମଲ ସା ତାପସ ସାମଲ XWP0574889
ପ ୁ /1601595 30 51 469ଓମ ପୀତମ ପିୟଦଶର୍ୀ ପି ଦୁଃଶାସନ ପହରାଜ XWP0574830
ୀ /1601596 33 51 470ପିୟମଦା େବେହରା ସା ମଳୟ ମରୁତ ମଦୁୁଲି XWP0574848
ପ ୁ /1601597 43 51 471ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା ପି ଜତୀ  ନାଥ େଜନା XWP0691014
ୀ /1601598 53 51 472ସବିତା ରାଉତ ସା ନେର  କମୁାର ରାଉତ XWP0690990
ୀ /1601599 29 51 473ମାମିନା ରାଉତ ମା ସବିତା ରାଉତ XWP0574863
ୀ /1601600 27 51 474କଇୁନା ରାଉତ ମା ସବିତା ରାଉତ XWP0574822
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ୀ /1601601 51 51 475ଦି ୀଲତା ସାହୁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ XWP0482331
ପ ୁ /1601602 26 51 476ସଦୁୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ XWP0596932
ପ ୁ /1631603 64 51 477ପ ୂ ର୍ା ନ  ମଦୁୁଲି ପି ବହା ନ  ମଦୁୁଲି XWP0690974
ୀ /1631604 62 51 478ଉଷାରାଣୀ ମଦୁୁଲି ସା ପ ୂ ର୍ା ନ  ମଦୁୁଲି XWP0690966

ପ ୁ /1631605 39 51 479ମଳୟ ମାରୁତ ମଦୁୁଲି ପି ପଣୂର୍ନ  ମଦୁୁଲି XWP0930644
ୀ /1641606 58 51 480ସପନ୍ା େଜନା ସା ବସ  କମୁାର େଜନା XWP0690917

ପ ୁ /1641607 30 51 481ଅଭିେଷକ େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନା XWP0690891
ପ ୁ /1641608 24 51 482ଆଦିତଯ୍ ପକାଶ େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନ XWP0818310
ପ ୁ /1661609 61 51 483ଉମା ଶ ର ରାୟ ପି ବିରଜା ଶ ର ରାୟ XWP0818278
ୀ /1661610 51 51 484ଅମିତା ରାୟ ସା ଉମା ଶ ର ରାୟ XWP0818138
ୀ /1671611 31 51 485ସଚିୁତା େଭାଇ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ XWP0986133

ପ ୁ /1671612 70 51 486ବା ାନିଧି ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ ଦାସ XWP0818419
ୀ /1671613 60 51 487ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ବା ାନିଧି ଦାସ XWP0818401

ପ ୁ /1671614 39 51 488ଆେଲକ କମୁାର ଦାସ ପି ବା ାନିଧି ଦାସ XWP0818369
ପ ୁ /1671615 39 51 489ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି ବା ାନିଧି ଦାସ XWP0818393
ୀ /1671616 31 51 490ସସିତା ସାହୁ ସା ତପନ କମୁାର ଦାସ XWP0818385
ୀ /1681617 32 51 491ପତିଭାମ ରୀ େବେହରା ପି ସେୁର  େମାହନ େସଠୀ XWP0818146

ପ ୁ /1681618 24 51 492ପଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର  େମାହନ େସଠୀ XWP0818153
ପ ୁ /1681619 64 51 493ସେୁର  େମାହନ େସଠୀ ପି ଚକଧର େସଠୀ XWP0818302
ୀ /1681620 48 51 494କଲଯ୍ାଣୀ େସଠୀ ସା ସେୁର  େମାହନ େସଠୀ XWP0818294

ପ ୁ /1691621 63 51 495ପତାପ େକଶରୀ କର ପି େଗାପାଳ ଚ  କର XWP0818286
ପ ୁ /1691622 29 51 496ଓମପକାଶ କର ପି ପତାପ େକଶରୀ କର XWP0818179
ୀ /1691623 59 51 497ଇ ୁମତି ଷଡ ୀ ସା ପତାପ େକଶରୀ କର XWP0818161

ପ ୁ /1701624 57 51 498କବି ପସାଦ ନାଥ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ ନାଥ XWP1067776
ପ ୁ /1701625 23 51 499େଦବଶଷି ନାଥ ପି କବି ପସାଦ ନାଥ XWP0818187
ୀ /1711626 67 51 500ସରସ୍ଵତୀ ଦାସ ସା ପ ାନନ ଦାସ XWP0986083
ୀ /1711627 43 51 501ପଦୀ  କମୁାର ଦାସ ସା ପ ାନନ ଦାସ XWP0986091
ୀ /1711628 42 51 502ଅରୁ ତୀ ଦାସ ସା ପଦୀ  କମୁାର ଦାସ XWP0986109
ୀ /1711629 42 51 503ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ XWP0986117
ୀ /1711630 37 51 504ଦୀପା ସଭୁଦସର୍ାଣୀ ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ XWP0986075
ୀ /1711631 34 51 505ପତିଭା ଦାସ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ XWP0986125
ୀ /9121632 41 51 507ମହାଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ଦୀନକୃ  ଦାଶ XWP1114917

ପ ୁ /99991633 46 51 508ଶରତ ରାୟ ପି କା ାଳି ରାୟ XWP0641357
ୀ /99991634 27 51 509ଚିନୟୀ ସାମଲ ସା ଶରତ ରାୟ XWP0641340
ୀ /1236/43801635 20 51 510ସଭୁଶୀ ନାୟକ ପି େଦେବ ର କମୁାର ନାୟକ XWP1149863
ୀ /931636 23 51 511ପାବର୍ ତୀ ପରିଜା ସା ସାରଦା ପସନନ୍ ପରିଡ଼ା XWP1210939

ପ ୁ /061637 19 51 512ସ ୀତ ପକାଶ ସାହୁ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ XWP1211044
ପ ୁ /991638 22 51 513ନିତିଶ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି XWP1218718
ପ ୁ /991639 20 51 514ନୀେଲଶ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି XWP1218726
ୀ /1291640 31 51 515ନିେବଦିତା ମିଶ ସା େଦବୀ ପସାଦ ମିଶ XWP1218734

ପ ୁ /999991641 28 51 516େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ମିଶ ପି ରଜୀତକା  ମିଶ XWP1218742
ପ ୁ /999991642 33 51 517େଦବୀ ପସାଦ ମିଶ ପି ରଜୀତ କା  ମିଶ XWP1218759
ପ ୁ /999991643 61 51 518ରଜୀତ କା  ମିଶ ପି ଉେପ  ଚ  ମିଶ XWP1218767
ପ ୁ /281644 20 51 519ଆେରାଦୀପ ପାତ ପି ଅରବି  ପାତ XWP1242585
ୀ /1531645 19 51 520ସଚିୂପଭା ବାରିକ ପି ସଭୁାଷ ଚଂଦର ବାରିକ XWP1242593

ପ ୁ /NUAPADA1646 56 52 1ଭଗବାନ ବାରିକ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ବାରିକ XWP1161595
ପ ୁ /NUAPADA1647 24 52 2େସୗମଯ୍ ର ନ ବାରିକ ପି ଭଗବାନ ବାରିକ XWP1161603
ୀ /Nuapada1648 19 52 3ନିକିତା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ XWP1149855

ପ ୁ /TALASAHI1649 22 52 4ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ XWP1113240
ପ ୁ /011650 24 52 5ପଭାତ କମୁାର ବାରିକ ପି ଝରିଆ ବାରିକ XWP1004167
ପ ୁ /11651 30 52 6ଚି ର ନ ନାଏକ ପି ଶୀଧର ନାଏକ XWP0482414
ପ ୁ /11652 59 52 7ଶୀଧର ନାୟକ ପି ମାଗଣିୁ ନାୟକ XWP0031732
ୀ /11653 55 52 8େଦବକୀ ନାୟକ ସା ଶୀଧର ନାୟକ XWP0031740
ପ ୁ /11654 34 52 9ଆେଲାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶୀଧର ନାୟକ XWP0031294
ୀ /21655 75 52 10ଲକ୍ଷୀପିୟା େଜନା ସା ରାମକୃ  େଜନା OR/06/043/122008
ପ ୁ /21656 43 52 11ଚି ାମଣି େଜନା ପି ରାମକୃ  େଜନା JTV1482447
ୀ /21657 40 52 12ଅପରାଜିତା େଜନା ସା ଚି ାମଣି େଜନା JTV2525905
ୀ /21658 39 52 13ଲିଲି େଜନା ସା ଚି ାମଣି େଜନା JTV2658276
ୀ /31659 28 52 14ସାଗତିକା ଦାଶ ପି ଉଲାସ ଚ  ଦାଶ XWP0363564
ପ ୁ /41660 64 52 15ଉଲାଶ ଚ  ଦାଶ ପି ପହଲାଦ ଦାଶ JTV2713873
ୀ /41661 51 52 16ମିନତୀ ଦାଶ ସା ଉଲାସ ଦାଶ JTV1458645
ୀ /41662 29 52 17ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାଶ ପି ଉଲାସ ଚ  ଦାଶ XWP0363572

27 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 50ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /51663 27 52 18ସଚିୁସିତା ମହ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମହ XWP0574913
ୀ /61664 51 52 20ରଂଜୁଲତା ମହ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହ JTV1461045
ୀ /61665 31 52 21ମଧସିୁତା ମହ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ମହ XWP0117572

ପ ୁ /Qtr No IV1666 22 52 22सौरभ दाश ପି सुकांता कुमार दाश XWP1113661
ପ ୁ /AT-NUAPA1667 19 52 23ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ JTV2525939
ପ ୁ /091668 25 52 24କଲୁଦୀପ ପାତ ପି କାମେଦବ ପାତ XWP0818617
ପ ୁ /91669 60 52 25କାମେଦବ ପାତ ପି ବାଉରୀବ ୁ ପାତ JTV1458413
ୀ /91670 56 52 26ରଂଜିତା ପାତ ସା କାମେଦବ ପାତ JTV1458405

ପ ୁ /101671 60 52 27ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବିଶାଳ ପି କୃ ଚ  ବିଶାଳ JTV1458447
ୀ /101672 52 52 28ସଂଧଯ୍ା ବିଶାଳ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବିଶାଳ JTV1458421

ପ ୁ /101673 31 52 29ଭବାନୀ ପସାଦ ବିଶାଳ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବିଶାଳ XWP0218032
ୀ /101674 28 52 30େଯାଗମାୟା ବିଶାଳ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବିଶାଳ XWP0363580

ପ ୁ /111675 68 52 31ନିର ନ ସାହୁ ପି ମରୁଲୀଧର ସାହୁ OR/06/043/122051
ୀ /111676 60 52 32ଭାନୁମତୀ ସାହୁ ସା ନୀର ନ ସାହୁ OR/06/043/122052
ୀ /111677 46 52 33ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ସାହୁ JTV1458488

ପ ୁ /111678 43 52 34ଚର୍ ତୁଭୁଜ ସାହୁ ପି ନୀର ନ ସାହୁ OR/06/043/122053
ପ ୁ /111679 39 52 35ରଜନୀକା  ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ JTV1461276
ୀ /121680 29 52 36ଝରଣା େବାଷ ସା ମାନସ ର ନ େବାଷ XWP0575019
ୀ /121681 61 52 37ନ ିକା େବାଷ ସା ମନଥନାଥ େବାଷ OR/06/043/122060

ପ ୁ /121682 42 52 38ମାନସ ରଂଜନ େବାଷ ପି ମନଥ ନାଥ େବାଷ JTV1461169
ୀ /141683 45 52 39ଶା ିଲତା ଘେଡଇ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ଘେଡଇ JTV1458173

ପ ୁ /141684 28 52 40ସ ିପ କମୁାର ଘେଡଇ ପି ଦି ିପ କମୁାର ଘେଡଇ XWP0363531
ୀ /151685 38 52 41ଅ ଳୀ େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା XWP1004159
ୀ /151686 43 52 42ସଂଯକୁ୍ତା ଚା ସା ଜୟଶୀ ଗରୁୁ ଚା JTV1458561

ପ ୁ /151687 21 52 43େଶଖର େଗୗରଵ ଚା ପି ଜୟଶୀ ଗରୁୁ ଚା XWP0986265
ୀ /151688 73 52 44ରାଧା ଚା ସା େମାତିଆ ଚା XWP0781781

ପ ୁ /151689 53 52 45ବସ  କମୁାର ଚା ପି େମାଚିଆ ଚା JTV1458595
ପ ୁ /151690 56 52 46ଜୟଶୀ ଗରୁୁଚା ପି େମାଚିଆ ଗରୁୁଚା JTV1458553
ପ ୁ /161691 66 52 47ଶରତଚ  ଦାଶ ପି ଅନ  ଦାଶ JTV1462134
ୀ /161692 55 52 48ଶଶୀେରଖା ଦାଶ ସା ଶରତଚ  ଦାଶ XWP0635920
ୀ /161693 27 52 49ଦି ିମୟୀ ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ  ଦାଶ XWP0574905

ପ ୁ /161694 26 52 50ଜ୍ଞାନର ନ ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ  ଦାଶ XWP0652776
ପ ୁ /161695 58 52 51ତରୁଣ କମୁାର ତିପାଠି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ତିପାଠି OR/06/043/122886
ପ ୁ /161696 30 52 52ଶେିତଶ ତିପାଠୀ ପି ତରୁଣ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0265314
ପ ୁ /191697 62 52 53ଶରତ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ସଗର୍ତ କୁ ବିହାରୀ ରାଉତରାୟ JTV1485267
ୀ /191698 59 52 54ସଂଯକୁ୍ତାରାଣୀ ରାଉତରାୟ ସା ଶରତ କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV1458314

ପ ୁ /191699 38 52 55େଚୗଧରୁୀ ସଜିୁତ୍ କମୁାର ରାଉତର ପି ଶରତ କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV2525863
ପ ୁ /191700 32 52 56ଶମୀ  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଶରତ କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0218057
ୀ /201701 63 52 57ଅ ନା େଦଇ ସା ଦୁଃଶାସନ େସଠ JTV1462340

ପ ୁ /201702 44 52 58େକୖଲାଶ ଚଂଦ େସଠ ପି ଦୁଃଶାସନ େସଠ JTV1462357
ୀ /201703 41 52 59ଗୀତା ଳୀ େସଠ୍ ସା େକୖଳାସ ଚ  େସଠ୍ JTV1462332
ପ ୁ /201704 35 52 60ସବୁାଷ େସଠ୍ ମା ଅ ନା େଦଇ JTV2525947
ପ ୁ /211705 40 52 61ପଦୀପ କୁ ୁ ପି ପଭାକର କୁ ୁ JTV2572428
ପ ୁ /211706 35 52 62ପତାପ କୁ ୁ ପି ପଭାକର କୁ ୁ JTV2572410
ପ ୁ /211707 32 52 63ପକାଶ କମୁାର କୁ ୁ ପି ପଭାକର କୁ ୁ JTV2526002
ୀ /211708 41 52 64ଜିଜାଲିନ ମହା ି ସା ପଦୀପ କୁ ୁ XWP0652784

ପ ୁ /221709 32 52 65ବିଶଜିତ୍ ନାୟକ ପି ମେହ  କମୁାର ନାୟକ JTV2525996
ପ ୁ /251710 65 52 66ବାବାଜୀ ଚରଣ ନାୟକ ପି କ ରୁୀ ନାୟକ JTV1458041
ୀ /251711 52 52 67ସରସତୀ ନାୟକ ସା ବାବାଜୀ ନାୟକ JTV1458132
ପ ୁ /251712 33 52 68ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ନାୟକ JTV2572402
ପ ୁ /261713 46 52 69ଦି ିର ନ ସାହାଣୀ ପି ଉେମଶ ସାହାଣୀ JTV1458090
ୀ /261714 42 52 70େରାଜାଲିନ୍ ସାହାଣୀ ସା ଦି ୀର ନ ସାହାଣୀ XWP0167254
ପ ୁ /261715 39 52 71ରଶରିଂଜନ ସାହାଣୀ ପି ଉେମଶଚ  ସାହାଣୀ JTV1462373
ୀ /271716 60 52 72େପମଲତା ଦାସ ସା କୃ  ଦାସ OR/06/043/122171
ପ ୁ /271717 45 52 73େଜଯ୍ାତିରଂଜନ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ JTV1458322
ପ ୁ /281718 58 52 74ଧୀେର  କମୁାର ମହାପାତ ପି ବିଶନାଥ ମହାପାତ OR/06/043/122177
ୀ /281719 54 52 75କବିତା ମହାପାତ ସା ଧୀେର  କମୁାର ମହାପାତ XWP0031385
ୀ /291720 67 52 77ହାରାମଣୀ ଦାଶ ସା ର ାଧର ଦାଶ OR/06/043/122183
ପ ୁ /291721 42 52 78ରୁଦ ପସନନ୍ ଦାଶ ପି ର ାଧର ଦାଶ JTV1655414
ପ ୁ /291722 23 52 79ପିୟବତ ଦାଶ ପି ପେବାଧ କମୁାର ଦାଶ XWP1055821
ପ ୁ /291723 20 52 80ସତଯ୍ବତ ଦାଶ ପି ପେବାଧ କମୁାର ଦାଶ XWP1055839
ପ ୁ /301724 49 52 81ମେହଶର ତୀପାଠୀ ପି ସେୁର  ତୀପାଠୀ OR/06/043/122187
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ପ ୁ /301725 45 52 82ଶବିପସାଦ ତିପାଠୀ ପି ସେୁର  ତିପାଠୀ OR/06/043/123081
ୀ /301726 43 52 83ସସୀତା ତିପାଠୀ ସା ମେହସର ତିପାଠୀ XWP1055870
ୀ /311727 66 52 84ସରସତୀ ଦାସ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ XWP0556845

ପ ୁ /321728 77 52 85ତିନାଥ ବାଡିତଯ୍ା ପି ଦୀନବ ୁ ବାଡିତଯ୍ା OR/06/043/122203
ପ ୁ /321729 46 52 86ଜଗନନ୍ ାଥ ବାଡିତଯ୍ା ପି ତିନାଥ ବାଡିତଯ୍ା OR/06/043/122206
ୀ /331730 27 52 87ରୁେକୟା ଅମିନ ପି େସକ ମିଶବାହୁସ ସାେଲକିନ XWP0652792
ୀ /331731 50 52 88ରୀନାରାଣୀ ମହା ି ସା େସକ୍ ମିଶ୍ ବାହୁସ୍ ସାେଲକିନ୍ JTV1461417

ପ ୁ /331732 53 52 89େସକ୍ ମିଶ୍ ବାହୁସ୍ ସାେଲକିନ୍ ପି େସକ୍ ଅତାଉଲା . JTV1461409
ପ ୁ /341733 46 52 90ପତାପ କମୁାର େବେହରା ପି େଦବ କମୁାର େବେହରା JTV1461268
ୀ /361734 63 52 91ଜୟ ୀକମୁାରୀ ବସ ରାୟ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ବସ ରାୟ JTV2658011

ପ ୁ /361735 48 52 92ବିପିନ ବିହାରୀ ବସ ରାୟ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ବସ ରାୟ JTV1458611
ପ ୁ /361736 42 52 93ବିଭୁତିଭୂଷଣ ବସ ରାୟ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ବସ ରାୟ JTV1461375
ୀ /361737 41 52 94େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ବସ ରାୟ ସା ବିଭୁତି ବସ ରାୟ JTV1461383
ୀ /361738 41 52 95ରୀନା ବସ ରାୟ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ବସ ରାୟ JTV1458629

ପ ୁ /361739 40 52 96ପ ୂ ର୍ଚ  ବସ ରାୟ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ବସ ରାୟ JTV1461441
ୀ /361740 28 52 97ରିତାରାଣୀ ବସ ରାୟ ସା ପଣୂର୍ଚ  ବସ ରାୟ XWP0879312

ପ ୁ /361741 20 52 98ଶଵି ସାଗର ବସ ରାୟ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବସ ରାୟ XWP1055813
ୀ /371742 57 52 99ଚୂଡାମଣି ହଁାସଦାଃ ସା ସେୁର ନାଥ ହଁାସଦାଃ XWP0218065

ପ ୁ /371743 35 52 100ବଜେମାହନ ହଁାସଦାଃ ପି ସେୁର ନାଥ ହଁାସଦାଃ XWP0218073
ପ ୁ /371744 33 52 101ଦିଲୀପ କମୁାର ହଁାସଦାଃ ପି ସେୁର ନାଥ ହଁାସଦାଃ XWP0218081
ପ ୁ /371745 29 52 102ସ ିବ କମୁାର ହଁାସଦାଃ ପି ସେୁର ନାଥ ହଁାସଦାଃ XWP0482406
ୀ /371746 55 52 103ବାସ ୀ ମଲିକ ସା ଉ ମ ମଲିକ JTV1717552

ପ ୁ /371747 32 52 104ଉମା ଶ ର ମଲିକ ପି ଉ ମ ଚରଣ ମଲିକ JTV2525954
ପ ୁ /381748 58 52 105ସହେଦଵ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି କରୁଣାକର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1536457
ୀ /381749 51 52 106ପଭାସିନୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସହେଦବ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1536765
ୀ /381750 24 52 107ଶ ା ଳି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସହେଦବ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0818609

ପ ୁ /381751 68 52 108ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି ପି ନେରା ମ ମହା ି OR/06/043/122802
ୀ /381752 64 52 109ମୀନାଖୀ ମହା ି ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି XWP1055862

ପ ୁ /381753 34 52 110ବିଶଜିତ୍ ମହା ି ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହା ି JTV2657849
ୀ /391754 54 52 111ଅଶିନି ପଧାନ ସା େମଡାଭ  ପଧାନ OR/06/043/118804

ପ ୁ /391755 31 52 112ଦିତୀକୃ  ପଧାନ ପି େମଡାଭ  ପଧାନ XWP0117580
ୀ /401756 39 52 113ପ ୁ ା ଳୀ େଦହୁରୀ ସା ଛବିଳ କମୁାର ପଧାନ XWP0218107

ପ ୁ /401757 62 52 114ଛବିଳ କମୁାର ପଧାନ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ XWP0218099
ପ ୁ /411758 56 52 115ଶବି ଶ ର ମିଶ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମିଶ OR/06/043/107012
ୀ /411759 48 52 116ଲିଲି ମିଶ ସା ଶବି ଶ ର ମିଶ OR/06/043/290948
ୀ /411760 50 52 117ଚା ମଣୀ ସିଂହ ସା ଶୀନାଥ ସିଂହ OR/06/043/122264

ପ ୁ /411761 31 52 118ପଶା  କମୁାର ସିଂ ପି ଶୀନାଥ ସିଂ XWP0218115
ପ ୁ /411762 28 52 119ସସୁା  କମୁାର ସିଂ ପି ଶୀନାଥ ସିଂ XWP0482448
ପ ୁ /421763 63 52 120ନ କିେଶାର େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା JTV1461003
ୀ /421764 59 52 121ସତଯ୍ଭାମା େବେହରା ସା ନ କିେଶାର େବେହରା OR/06/043/122275

ପ ୁ /421765 35 52 122େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ନ  କିେଶାର େବେହରା XWP0556894
ପ ୁ /421766 32 52 123ବିଶ ର ନ େବେହରା ପି ନ  କିେଶାର େବେହରା JTV2525921
ପ ୁ /421767 31 52 124େଜଯ୍ାତି ର ନ େବେହରା ପି ନ  କିେଶାର େବେହରା XWP0218123
ପ ୁ /431768 62 52 125ବି ନାେଗଶର . ପି ବି ଗରୁୁଲୁ . JTV1458439
ୀ /431769 48 52 126ବି କମା ସା ବି ନାେଗ ଶର XWP0031476

ପ ୁ /431770 26 52 127ବି ମେନାଜ ପି ବି ନାେଗଶର XWP0652800
ୀ /431771 28 52 128ବି. ପଭା ପି ବି. ନାେଗଶର XWP0482455

ପ ୁ /441772 61 52 129ଚି ରଂଜନ ପତି ପି କଳୁମଣି ପତି JTV1458140
ୀ /441773 55 52 130ସତଯ୍ଭାମା ପତି ସା ଚି ରଂଜନ ପତି XWP0031492
ୀ /441774 29 52 131ସତିୃେରଖା ପତି ପି ଚି ର ନ ପତି XWP0652818
ପ ୁ /441775 26 52 132ସରୁପ ର ନ ପତି ପି ଚି  ର ନ ପତି XWP0652826
ପ ୁ /451776 27 52 133ସମୁ  କମୁାର ମଲିକ ପି ମରୁଲୀଧର ମଲିକ XWP0574939
ୀ /451777 50 52 134ଶକୁ ଳା ମଲିକ ସା ମରୂଲୀଧର ମଲିକ JTV1462068
ପ ୁ /451778 46 52 135େବଣଧୁର ମଲିକ ପି ବିଶନାଥ ମଲିକ JTV1462118
ପ ୁ /451779 45 52 136ଦିଲିପ କମୁାର ମଲିକ ପି ବଜବ ୁ ମଲିକ JTV2658060
ୀ /451780 42 52 137ବାସ ୀ ମଲିକ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମଲିକ JTV2658045
ପ ୁ /461781 32 52 138ପୀତି ର ନ ବିସ୍ଵାଲ ପି ସ ୟ କମୁାର ବିଶାଳ JTV2525897
ପ ୁ /461782 30 52 139ସତିୁ ର ନ ବିଶାଳ ପି ସ ୟ ବିଶାଳ XWP0363549
ୀ /471783 75 52 140ଉଷାରାଣୀ ପାତ ସା ନରସିଂହ ପାତ XWP0286914
ପ ୁ /471784 59 52 141ମେନାଜ କମୁାର ପାତ ପି ନରସିଂହ ପାତ XWP0286922
ୀ /471785 49 52 142ପେଜଯ୍ା ନ୍ା ପାତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପାତ XWP0286930
ପ ୁ /471786 49 52 143ସେରାଜ କମୁାର ପାତ ପି ନରସିଂହ ପାତ XWP0286948
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ପ ୁ /471787 47 52 144ସଜିୁତ କମୁାର ପାତ ପି ନରସିଂହ ପାତ XWP0286963
ୀ /471788 46 52 145ପଭାସିନୀ ପାତ ସା ସେରାଜ କମୁାର ପାତ XWP0286955
ୀ /471789 39 52 146ସବିତା ପାତ ପି ନରସିଂହ ପାତ XWP0286971
ୀ /471790 35 52 147ସବିତାରାଣୀ ପଧାନ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ପଧାନ JTV2526010
ୀ /471791 65 52 148ନିମର୍ଳାବାଳା ପଧାନ ସା ଅଚଯ୍ତୁାନ  ପଧାନ JTV1461300

ପ ୁ /471792 44 52 149ସେରାଜିନୀ ପଧାନ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ପଧାନ JTV1462076
ୀ /471793 43 52 150ରବିନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ପଧାନ JTV1458678
ୀ /471794 42 52 151ସାବିତୀ ପଧାନ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ପଧାନ JTV1461912
ୀ /481795 58 52 152ଅପ ର୍ା ଶତପଥୀ ସା ନିର ନ ଶତପଥୀ JTV1482363

ପ ୁ /481796 27 52 153େସୗମଯ୍ର ନ ଶତପଥୀ ପି ନିର ନ ଶତପଥୀ XWP0652834
ପ ୁ /481797 60 52 154ନିର ନ ଶତପଥୀ ପି େଗାେଲଖଚ  ଶତପଥୀ JTV1482454
ପ ୁ /491798 33 52 155ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି ଜଳଧର େଜନା XWP0218131
ପ ୁ /491799 74 52 156ଗଦାଧର ପ ା ପି ମାଗଣୁୀ ପ ା OR/06/043/122322
ୀ /491800 65 52 157ଅହଲଯ୍ା ପ ା ସା ଗଦାଧର ପ ା OR/06/043/122323

ପ ୁ /491801 40 52 158ରାେଧଶଯ୍ାମ ପ ା ପି ଗଦାଧର ପ ା JTV1461144
ପ ୁ /491802 33 52 159ଚି  ର ନ ପ ା ପି ଗଦାଧର ପ ା JTV2657880
ପ ୁ /501803 55 52 160ରବି  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଧଡି ମହାରଣା JTV1461904
ୀ /501804 48 52 161ସଭୁାଗିନୀ ମହାରଣା ସା ରବି  କମୁାର ମହାରଣା JTV1462092

ପ ୁ /501805 30 52 162ରାେକଶ ମହାରଣା ପି ରବି  କମୁାର ମହାରଣା XWP0363556
ୀ /501806 22 52 163ରଶିର ନ ମହାରଣା ପି ରବୀ  କମୁାର ମହାରଣା XWP0879346
ୀ /501807 26 52 164ସପୁଭା ପିୟଦଶର୍ନୀ ପି ରବି  କମୁାର ମହାରଣା XWP0818591

ପ ୁ /511808 69 52 165ପଦନାଭ ପାତ ପି ଅନ  ପାତ JTV1461516
ୀ /511809 60 52 166ତିେଳା ମା ପାତ ସା ପଦନାଭ ପାତ JTV1461524

ପ ୁ /511810 34 52 167ତୃ ି ର ନ ପାତ ପି ପଦନାଭ ପାତ XWP0642678
ୀ /511811 28 52 168ପିତିସିନି ପାତ ପି ପଦନାଭ ପାତ XWP0363481

ପ ୁ /511812 24 52 169ଦି ୀ ର ନ ପାତ ପି ପଦନାଭ ପାତ XWP0877894
ପ ୁ /521813 36 52 170ନେରା ମ ନାଏକ ପି ଅେଲଖ କମୁାର ନାଏକ XWP0031518
ପ ୁ /521814 32 52 171ଲୁଲୁ ନାଏକ ପି ଅେଲଖ କମୁାର ନାଏକ XWP0031500
ୀ /521815 51 52 173ସାେଦଇ ନାୟକ ସା ଅେଲଖ ନାୟକ JTV1461607

ପ ୁ /521816 40 52 174ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅେଲଖ କମୁାର ନାୟକ JTV1461573
ୀ /531817 58 52 175ନୟନା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ନେର  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1462100

ପ ୁ /531818 29 52 176ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନେର  ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0363507
ପ ୁ /541819 28 52 177ପାପନୁ ସିଂହ ପି ଗରୁୁମନ ସିଂହ XWP0363515
ପ ୁ /541820 65 52 178ର ିତ ସିଂହ ପି ପ  ୁସିଂହ OR/06/043/122353
ୀ /541821 60 52 179ମାନା ସିଂହ ସା ର ତି ସିଂହ OR/06/043/122354

ପ ୁ /541822 37 52 180ପଦୀପ କମୁାର ସିଂହ ପି ର ିତ ସିଂହ XWP0556902
ପ ୁ /541823 31 52 181ସବୁତ କମୁାର ସିଂହ ପି ଗରୁୁମନ ସିଂହ XWP0363440
ୀ /541824 25 52 182ପିୟ ା ସିଂହ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସିଂହ XWP1079722

ପ ୁ /541825 55 52 183ଗରୁୁମନ ସିଂହ ପି ଜଳହରି ସିଂହ JTV2572394
ୀ /541826 50 52 184ଗୀତାରାଣୀ ସିଂହ ସା ଗରୁୁମନ ସିଂହ JTV2572386

ପ ୁ /551827 61 52 185ଅଭିରାମ ମଲିକ ପି ଝାଟୁ ମଲିକ OR/06/043/122359
ୀ /551828 55 52 186େହମଲତା ମଲିକ ସା ଅଭିରାମ ମଲିକ OR/06/043/122360
ୀ /561829 74 52 187ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପ ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ପ ନାୟକ OR/06/043/122361

ପ ୁ /561830 39 52 188କୃ ଚ  ପ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ଚ  ପ ନାୟକ JTV2525913
ପ ୁ /571831 44 52 189ନକଳୁ ଚ  େବେହରା ପି ଚ ମଣି େବେହରା JTV2657807
ୀ /571832 43 52 190ରଶି େବେହରା ସା ନକଳୁ ଚ  େବେହରା JTV2657815
ୀ /571833 40 52 191ର ିତା େବେହରା ସା ସ ୟ େବେହରା JTV2525970

ପ ୁ /571834 36 52 192ଅଶିନୀ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ JTV2657716
ପ ୁ /581835 32 52 193ସବଯ୍ସାଚି ମିଶ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମିଶ XWP0363473
ୀ /581836 30 52 194ଇତିଶୀ ମିଶ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମିଶ XWP0363697
ପ ୁ /591837 58 52 195ନାରାୟଣ ଚ  ପାଠୀ ପି େଗାବି  ଚ  ପାଠୀ JTV1482348
ୀ /591838 55 52 196ସତଯ୍ଭାମା ପାଠୀ ସା ନାରାୟଣ ଚ  ପାଠୀ JTV1458330
ପ ୁ /591839 25 52 197ଭବାନୀ ଶ ର ପାଠୀ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ପାଠୀ XWP0691097
ୀ /591840 21 52 198େଲାପାମଦୂା ପାଢୀ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ପାଢୀ XWP1079763
ପ ୁ /611841 44 52 199ସଶୁା  ଦାଶ ପି େଗାପିନାଥ ଦାଶ JTV1461888
ପ ୁ /611842 58 52 200କୃ ଚ  େଲ ା ପି ପହଲାଦ େଲ ା XWP0031542
ୀ /611843 28 52 201ରଶପିଭା େଲ ା ପି କୃ ଚ  େଲ ା XWP0652842
ପ ୁ /611844 25 52 202ପିୟବତ େଲ ା ପି କୃ  ଚ  େଲ ା XWP0691105
ପ ୁ /611845 35 52 203େଦବାଶଷି ଶତପଥୀ ପି ସନାତନ ଶତପଥୀ JTV2657872
ୀ /611846 26 52 204ସମିୁତା ଶତପଥୀ ସା େଦବାଶଷି ଶତପଥୀ XWP0652859
ପ ୁ /611847 66 52 205ସନାତନ ଶତପଥୀ ପି ହାଡିବ ୁ ଶତପଥୀ JTV1458587
ୀ /611848 58 52 206ପତୀମା ଶତପଥୀ ସା ସନାତନ ଶତପଥୀ JTV1458348
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ୀ /621849 28 52 207ସ ର୍ମୟୀ ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ XWP0482380
ପ ୁ /621850 27 52 208ହରିଶ ର ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ XWP0482372
ପ ୁ /631851 60 52 209କାଶୀନାଥ ବାରିକ ପି େଗାବି  ବାରିକ OR/06/043/122454
ପ ୁ /631852 35 52 210ସେ ାଷ କମୁାର ବାରିକ ପି କାଶୀନାଥ ବାରିକ JTV2525830
ପ ୁ /631853 33 52 211ବସ  କମୁାର ବାରିକ ପି କାଶୀନାଥ ବାରିକ JTV2525871
ପ ୁ /641854 67 52 212ଯତି କମୁାର େଜନା ପି ଅନାମ େଜନା XWP0031567
ପ ୁ /641855 35 52 213ଶୀ ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି ଯଚି  କମୁାର େଜନା XWP0642652
ପ ୁ /641856 32 52 214ସପନ କମୁାର େଜନା ପି ଯତି  କମୁାର େଜନା JTV2525889
ୀ /641857 32 52 215େଦବଶୀ ନାୟକ ସା ସେରାଜ କମୁାର େଜନା XWP1064781

ପ ୁ /651858 31 52 216ସମିତ କମୁାର ଦାଶ ପି ର ିତ କମୁାର ଦାଶ XWP0218156
ୀ /651859 50 52 217କବିତା େଲ ା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଲ ା JTV1461177

ପ ୁ /651860 31 52 218ସତଯ୍ ପକାଶ େଲ ା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଲ ା XWP0218164
ପ ୁ /661861 39 52 219େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ମଦୁୁଲି ପି ନାରାୟଣ ମଦୁୁଲି JTV2572360
ପ ୁ /671862 63 52 220ରାମଚ  ବାରିକ ପି କାଶୀନାଥ ବାରିକ JTV2658250
ୀ /671863 60 52 221ସାବିତୀ ବାରିକ୍ ସା ରାମଚ  ବାରିକ୍ XWP0635896

ପ ୁ /671864 39 52 222ସନିୁଲ କମୁାର ବାରିକ ପି ରାମ ଚ  ବାରିକ JTV1642586
ପ ୁ /671865 35 52 223ଅନୀଲ କମୁାର ବାରିକ୍ ପି ରାମଚ  ବାରିକ୍ JTV2713865
ୀ /671866 33 52 224ପଭାସିନୀ ବାରିକ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ବାରିକ XWP0652867
ୀ /681867 55 52 225କି ାରାଣୀ େବାଷ ସା ବିର  ିଚା OR/06/043/122479

ପ ୁ /681868 29 52 226ଆଶଷି କମୁାର ଚା ପି ବିର  ିକମୁାର ଚା XWP0652875
ପ ୁ /681869 60 52 227ବିର  ିକମୁାର ଚା ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଚା OR/06/043/122478
ପ ୁ /691870 40 52 228ମେନାଜ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଶ ର ମଦୁୁଲି XWP0031591
ପ ୁ /701871 76 52 229ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ ପି ଗ ାଧର ଦାଶ XWP0781799
ୀ /701872 69 52 230ମେନାରମା ଦାଶ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ OR/06/043/122794

ପ ୁ /701873 41 52 231ଅମେର  ଦାଶ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାଶ JTV1458454
ପ ୁ /701874 38 52 232ଶେୁଭ ୁ ଦାଶ ପି ପଫଲୁଚ  ଦାଶ JTV1461532
ୀ /701875 33 52 233ସାଗରିକା ମିଶ ସା ଅମେରଦ ଦାଶ XWP1067685
ୀ /701876 20 52 234ଅପିର୍ତା ନ ମା େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ତିପାଠୀ XWP1113810
ୀ /721877 70 52 235େଶାଭାପଭା ମହା ି ସା କାଲାଚା  ମହା ି OR/06/043/122512

ପ ୁ /721878 40 52 236ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ମା େସାଭାପଭା ମହା ି JTV1461136
ୀ /721879 31 52 237େମାନାଲିସା ସାଇଁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP0818575

ପ ୁ /731880 57 52 238ପଭାସ ଚ  ମହାପାତ ପି ବଯକିେଶାର ମହାପାତ OR/06/043/122518
ୀ /731881 50 52 239ବିେନାଦିନୀ ମହାପାତ ସା ପଭାସ ମହାପାତ OR/06/043/122519

ପ ୁ /731882 25 52 240ସାଥର୍କ ମହାପାତ ପି ପଭାସ ଚ  ମହାପାତ XWP0818583
ପ ୁ /731883 21 52 241େସୗରଭ ମହାପାତ ପି ପଭାଷ ଚ  ମହାପାତ XWP0930669
ପ ୁ /741884 50 52 242ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ OR/06/043/124003
ୀ /741885 40 52 243କି ିର୍ରାଣୀ ଦାସ ସା ରବିନାରାୟଣ ଦାସ XWP0482422
ୀ /751886 59 52 244ୟୁ ଅରଲକ୍ଷୀ ସା କି ା ରାଓ JTV1624162

ପ ୁ /751887 67 52 245କି ା ରାଓ ପି େସତିଆ ରାଓ JTV1624006
ପ ୁ /751888 60 52 246ପକାଶ ଚ  ରାଓ ପି ରାମମ ୁ ିର୍ ରାଓ XWP0363705
ୀ /751889 54 52 247ପାବର୍ ତୀ ରାଓ ସା ଆନ  ରାଓ XWP0363630
ୀ /751890 49 52 248େଜଯ୍ାତି ରାଓ ସା ପକାଶ ଚ  ରାଓ XWP0363648

ପ ୁ /751891 34 52 249ୟୁଉମା ମେହଶ ରାଓ ପି କି ା ରାଓ JTV2658318
ପ ୁ /751892 31 52 250ୟୁ ପକାଶ ରାଓ ପି କି ା ରାଓ XWP0363655
ପ ୁ /751893 29 52 251ରେମଶ ଚ  ରାଓ ପି ପକାଶ ଚ  ରାଓ XWP0363671
ପ ୁ /751894 28 52 252ଏ ଶନୁି ରାଓ ପି ଏ ଆନ  ରାଓ XWP0363663
ପ ୁ /751895 26 52 253େମାହନ ରାଓ ପି ପକାଶ ଚ  ରାଓ XWP0652883
ପ ୁ /751896 23 52 254ସେୁରଶ ରାଓ ପି ପକାଶ ଚ  ରାଓ XWP0865626
ପ ୁ /761897 48 52 255ପ ୁ ର୍ଚ  ତରାଇ ପି ନିଳମଣି ତରାଇ OR/06/043/122541
ପ ୁ /761898 45 52 256କୃ  ଚ  ତରାଇ ପି ନିଳମଣି ତରାଇ JTV1482421
ପ ୁ /761899 42 52 257ପଦିପ କମୁାର ତରାଇ ପି ନିଳମଣି ତରାଇ JTV1482413
ୀ /761900 41 52 258ନମର୍ଦା ତରାଇ ସା କୃ ଚ  ତରାଇ XWP0652891
ୀ /761901 34 52 259ଗୀତା ଳୀ ତରାଇ ସା ରେମଶ ଚ  ତରାଇ JTV2572352
ୀ /771902 30 52 260ପଭାତୀ ମଲିକ ପି ମରୁଲୀଧର ମଲିକ XWP0574897
ୀ /781903 30 52 261ଶଭୁସିତା ଆଚାୟର୍ ପି ସଧିୁର ଚ  ଆଚାୟଯ୍ର୍ XWP0363606
ପ ୁ /781904 20 52 262ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ XWP1067289
ପ ୁ /791905 29 52 263ଅନ  ଉଦୟ ବଳ ପି ଅେଲଖ ପସାଦ ବଳ XWP0286872
ପ ୁ /791906 73 52 264ଶରତ ଚ  ସାଇଁ ପି ବିଶନାଥ ସାଇଁ XWP0642660
ୀ /791907 40 52 265ଅ ନୀ ସାଇଁ ପି ଶରତ ଚ  ସାଇଁ XWP0642686
ପ ୁ /801908 59 52 266ବିଜୟଚ  େବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନ େବେହରା OR/06/043/122628
ୀ /801909 52 52 267ଜୟ ୀ େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା OR/06/043/122629
ୀ /801910 34 52 268ମେନାରମା େବେହରା ସା ଶଭୁାଶଷି େବେହରା XWP0818559

31 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 50ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /801911 34 52 269ଶଭୁାଷିଶ େବେହରା ପି ବିଜୟ ଚ  େବେହରା JTV2525855
ୀ /801912 33 52 270ଶଭୁଶୀ େବେହରା ପି ବିଜୟ ଚ  େବେହରା XWP0818567
ୀ /801913 33 52 271ଇତିଶୀ େବେହରା ପି ବିଜୟ ଚ  େବେହରା XWP0218206

ପ ୁ /811914 61 52 272ଅମିକାପସାଦ ନ ପି ବିଶନାଥ ନ JTV1458215
ୀ /811915 55 52 273ସହୁାସିନୀ ନ ସା ଅମିକାପସାଦ ନ JTV1458223
ୀ /811916 25 52 274ଶଭୁସିତା ନ ପି ଅମିକା ପସାଦ ନ XWP0691113
ୀ /811917 22 52 275ସଧିୁସିତା ନ ପି ଅମିକା ପସାଦ ନ XWP0874628

ପ ୁ /821918 62 52 276େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ ପାଣି ପି କୃ ଚ  ପାଣି JTV1561968
ୀ /821919 57 52 277େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ପାଣି ସା େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ ପାଣି JTV1561950

ପ ୁ /821920 34 52 278ନିହାର ର ନ ପାଣି ପି େତୖେଲାକଯ୍ ନାଥ ପାଣି JTV2525731
ୀ /831921 31 52 279ନିେବଦିତା ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ XWP0286880
ୀ /831922 26 52 280ନମତା ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ XWP0652727

ପ ୁ /831923 23 52 281ଠାକରୁ ପସାଦ ସାହୂ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୂ XWP0975227
ୀ /831924 75 52 282ମଲୀରାଣୀ ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/122645

ପ ୁ /831925 62 52 283ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/122646
ୀ /831926 56 52 284ବି ୁପିୟା ସାହୁ ସା ନୃସିଂହ ସାହୁ OR/06/043/122647

ପ ୁ /831927 55 52 285େଶଷେଦବ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/122649
ପ ୁ /831928 52 52 286ପହାଦ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/122648
ପ ୁ /831929 50 52 287ଧୁବଚରଣ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/122650
ୀ /841930 63 52 288ପ ୁ ଲତା ମହାପାତ ସା ସଧୁାକର ମହାପାତ JTV1482488

ପ ୁ /851931 52 52 289ପେଦାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଧେୂଳଶର ଦାସ JTV1462001
ୀ /851932 55 52 290ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମହା ି ସା ପେଦାଷ କମୁାର ଦାସ XWP0556936

ପ ୁ /861933 65 52 291ନୃସିଂହ ଚରଣ ବିଶାଳ ପି ଭୁବନା ନ  ବିଶାଳ JTV1482264
ୀ /861934 56 52 292ମ ାକିନୀ ବିଶାଳ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ବିଶାଳ JTV1482272

ପ ୁ /861935 35 52 293ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ବିଶାଳ JTV2713915
ପ ୁ /861936 33 52 294ସେୁଖ ୁ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ବିଶାଳ JTV2713907
ପ ୁ /871937 59 52 295ବିଶନାଥ ଦାଶ ପି କାଶୀନାଥ ଦାଶ OR/06/043/122670
ୀ /871938 55 52 296ପତିଭା ଦାଶ ସା ବିଶନାଥ ଦାଶ OR/06/043/122851

ପ ୁ /871939 28 52 297ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ବିଶନାଥ ଦାଶ XWP0363614
ୀ /871940 27 52 298ପିନକିନୀ ଦାଶ ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାଶ XWP1067669

ପ ୁ /891941 39 52 299ବିନୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଗିରିଧାରୀ ମହା ି JTV2658128
ପ ୁ /891942 34 52 300ସ ୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଗିରିଧାରୀ ମହା ି JTV2658110
ୀ /891943 36 52 301ସଶୁୀ ସ ି ତା ସାଇଁ ସା ବିନୟ କମୁାର ମହା ି XWP0652735

ପ ୁ /911944 52 52 302େଗୗର ଚରଣ ଷଡ ୀ ପି େଗାବି  ଚ  ଷଡ ୀ JTV2713717
ପ ୁ /911945 63 52 303ଶରତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମେହଶର ସାଇଁ JTV2713808
ୀ /911946 58 52 304କମଳା ସାଇଁ ସା ଶରତ କମୁାର ସାଇଁ JTV2713857

ପ ୁ /911947 35 52 305ସବୁତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାଇଁ JTV2713790
ୀ /911948 47 52 306େସୗଭାଗଯ୍ ଲକ୍ଷୀ ତିପାଠୀ ସା େଗୗର ଚରଣ ଷଡ ୀ JTV2713709

ପ ୁ /921949 52 52 307ମାନସ କମୁାର ତିପାଠି ପି ଚତୃଭୁଜ ତିପାଠି XWP0031708
ପ ୁ /931950 67 52 308ଶତୃଘନ୍ ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ OR/06/043/123190
ୀ /931951 33 52 309େଜଯ୍ାତି ପକାଶନିୀ ଦାସ ପି ଶତୃଘନ୍ ଦାସ XWP0556829
ପ ୁ /941952 57 52 310ପାଥର୍ସାରଥୀ ମିଶ ପି େତେଲାଚନ ମିଶ JTV1462381
ୀ /941953 53 52 311ତନୁଜା ମିଶ ସା ପାଥର୍ସାରଥୀ ମିଶ JTV1462399

ପ ୁ /941954 30 52 312ପିୟଦଶର୍ୀ ମିଶ ପି ପାଥର୍  ସାରଥୀ ମିଶ XWP0329623
ପ ୁ /951955 64 52 313ଗୟାଧର େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା JTV2658144
ୀ /951956 56 52 314କବିତା େବେହରା ସା ଗୟାଧର େବେହରା JTV2572337

ପ ୁ /951957 34 52 315ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଗୟାଧର େବେହରା JTV2658136
ୀ /951958 25 52 316ପ ୁ ା଼୍ ଳି େବେହରା ପି ଗୟାଧର େବେହରା XWP0818542
ୀ /951959 57 52 317ପଭାତୀ ମିଶ ସା େଦବାନ  ମିଶ JTV1462142
ପ ୁ /951960 39 52 318ସଂଗାମ େକଶରୀ ମିଶ ପି େଦବାନ  ମିଶ JTV1642578
ପ ୁ /951961 34 52 319ସ ୀପ କମୁାର ମିଶ ପି େଦବାନ  ମିଶ JTV2658177
ପ ୁ /951962 28 52 320ସମିତ କମୁାର ମିଶ ପି େଦବାନ  ମିଶ XWP0652743
ପ ୁ /951963 34 52 321କମଳ େଲାଚନ ପଧାନ ପି ରବୀ  ପଧାନ JTV2657732
ୀ /951964 33 52 322ଜୁଲି ପଧାନ ପି ରବି  ପଧାନ XWP0777755
ପ ୁ /961965 77 52 323ଛବି େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା JTV1462316
ୀ /961966 76 52 324େଜମା େବେହରା ସା ଛବି େବେହରା JTV1461482
ପ ୁ /961967 36 52 325ବାପି େବେହରା ପି ଛବି େବେହରା JTV1717669
ପ ୁ /961968 34 52 326ରି  ୁେବେହରା ପି ଛବି େବେହରା JTV2658292
ୀ /961969 32 52 327େବବି େବେହରା ସା ବାପି େବେହରା XWP0818534
ପ ୁ /971970 64 52 328ବିପିନ୍ ମଲିକ ପି େଲାକନାଥ ମଲିକ JTV2713881
ପ ୁ /971971 58 52 329ରାଜକିେଶାର ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି JTV1461581
ୀ /971972 50 52 330ସଶୁୀଳା ମହା ି ସା ରାଜକିେଶାର ମହା ି JTV1461599
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ପ ୁ /971973 25 52 331ବିଶ ରଂଜନ ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି XWP0737429
ପ ୁ /981974 25 52 332ରାଧାନାଥ ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ XWP0818526
ୀ /981975 51 52 333ରୀତାରାଣୀ ରାଉତ ସା ନବଘନ ଦାସ JTV1691591
ୀ /991976 19 52 334ଅ ିତା ଗ ାୟତ ପି ମରୁଲୀଧର ଗ ାୟତ XWP1067719
ୀ /991977 59 52 335ବାସ ୀ କର ସା ପଭାଶ ଚଦ କର XWP1067693

ପ ୁ /991978 39 52 336ପସା  କର ପି ପଭାଶ ଚଦ କର XWP1067701
ୀ /991979 26 52 337େମାନାଲି ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି କାତିର୍କ ଚଦ ସାହୂ XWP1067677

ପ ୁ /991980 20 52 338କି ର୍ୀ କବୀର ସାମ ରାୟ ପି କାତିର୍କ ଚଦ ସାହୂ XWP1067651
ପ ୁ /991981 54 52 339କିେଶାର ଚ  ସାଇଁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାଇଁ JTV2525566
ୀ /991982 44 52 340କନକ ମ ରୀ ସାଇଁ ସା କିେଶାର ଚ  ସାଇଁ JTV2525533
ୀ /991983 21 52 341ସଷୁମା ସାଇଁ ପି କିେଶାର ଚଦ ସାଇଁ XWP1055854

ପ ୁ /1021984 72 52 342ଉେମଶ ଚ  ସାହାଣୀ ପି ଚି ାମଣି ସାହାଣୀ XWP0781815
ପ ୁ /1021985 43 52 343ତୃ ିରଂଜନ ସାହାଣୀ ପି ଉେମଶଚ  ସାହାଣୀ XWP0167262
ୀ /1031986 51 52 344ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ରମାକା  ସାହୁ XWP0031757
ୀ /1031987 30 52 345ଅନିତା ସାହୁ ସା ସବୁତ ସାହୁ XWP0874560
ୀ /1031988 24 52 346ଶ ା ଳୀ ସାହୁ ପି ରମାକା  ସାହୁ XWP0865584

ପ ୁ /1031989 21 52 347ସକୁା  ସାହୂ ପି Odisha Odisha XWP0986273
ପ ୁ /1031990 37 52 348ସବୁତ ସାହୁ ପି ରମାକା  ସାହୁ XWP0556969
ପ ୁ /1041991 62 52 349ବନମାଳି େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା XWP0031765
ୀ /1041992 54 52 350ସଷୁମା େବେହରା ସା ବନମାଳି େବେହରା OR/06/043/124707
ୀ /1041993 28 52 351ସାତୀେରଖା େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା XWP0574947

ପ ୁ /1041994 22 52 352ଶଭୁାଶଷି େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା XWP0879718
ପ ୁ /1051995 54 52 353ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ ାନନ ନାୟକ JTV2658227
ୀ /1051996 51 52 354ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ନାୟକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV2658235
ୀ /1051997 32 52 355ପଭାସିନି ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ XWP0363739

ପ ୁ /1051998 31 52 356ପଭାତ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ XWP0363713
ପ ୁ /1061999 61 52 357ପ ୂ ର୍ଚ  ହାଜରା ପି ଗିରିଶ ଚ  ହାଜରା JTV2658193
ୀ /1062000 51 52 358ବି ୁରାଣୀ ହାଜରା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ହାଜରା JTV2658185
ୀ /1062001 30 52 359ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ହାଜରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ହାଜରା XWP0574921

ପ ୁ /1062002 27 52 360ଶଭୁ ପତଯ୍ଷ ହାଜରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ହାଜରା XWP0574954
ପ ୁ /1062003 62 52 361ବାବନ ଚରଣ ରାଉତ ପି େଗାଲଖ ଚ  ରାଉତ JTV2657757
ୀ /1062004 56 52 362ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ସା ବାବାନ ଚରଣ ରାଉତ JTV2657765
ୀ /1062005 28 52 363ସଜିତା ରାଉତ ପି ବାବନ ଚରଣ ରାଉତ XWP0363721

ପ ୁ /1062006 21 52 364ସଚିନ ସମୁନ ରାଉତ ପି ବାବନ ଚରଣ ରାଉତ XWP0975300
ୀ /1072007 34 52 365େକ ପଦାବତୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େକ ବଜବାବୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0652750
ୀ /1072008 58 52 366ଗିତା ଳି ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି XWP0117622

ପ ୁ /1072009 60 52 367ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଫକିର ଚରଣ ମହା ି OR/06/043/122876
ପ ୁ /1072010 32 52 368ସ ିକ୍ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି JTV2525764
ପ ୁ /1072011 31 52 369ସାଗତ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି XWP0117630
ପ ୁ /1082012 46 52 370ସଂଗାମେକଶରୀ ମହାପାତ ପି କାମେଦବ ମହାପାତ OR/07/036/122771
ୀ /1082013 41 52 371ସସିତା ମହାପାତ ସା ସଂଗାମେକଶରୀ ମହାପାତ JTV2714020
ପ ୁ /1082014 57 52 372ସମରକିେଶାର ମହାପାତ ପି କାମେଦବ ମହାପାତ XWP0556993
ୀ /1082015 52 52 373ରାନୁ ମହାପାତ ସା ସମର କିେଶାର ମହାପାତ XWP0557017

ପ ୁ /1082016 28 52 374ବିଜୟ ମହାପାତ ପି ସମର କିେଶାର ମହାପାତ XWP0574962
ପ ୁ /1092017 69 52 375େକ. ବଜବାବୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େକ. କୃ ମ ୃ ିର୍ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/07/036/122817
ୀ /1092018 59 52 376େକ. ଲକ୍ଷୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା େକ. ବଜବାବୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/07/036/122818

ପ ୁ /1092019 31 52 378େକ ମେହଶର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େକ ବଜବାବୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0117648
ପ ୁ /Plot-4012020 59 52 379ଦୀନବ ୁ ରାଉତ ପି ମରୂଲୀଧର ରାଉତ JTV2658151
ୀ /Plot-4012021 51 52 380ସନଗତିନୀ ରାଉତ ସା ଦୀନବ ୁ ରାଉତ JTV2658169
ପ ୁ /1092022 44 52 381ସଧିୁର ର ନ ରାଉତ ପି ମରୂଲୀଧର ରାଉତ XWP0557025
ପ ୁ /1092023 28 52 382େଦବୀପସାଦ ରାଉତ ପି ଦୀନବ ୁ ରାଉତ XWP0482364
ୀ /1092024 25 52 383ପନୁମ ରାଉତ ପି ଦୀନବ ୁ ରାଉତ XWP0865576
ପ ୁ /1102025 22 52 384ଶବି ପସାଦ ସାହୁ ପି ଶଶୀ େଶଖର ସାହୁ XWP0879684
ୀ /1102026 24 52 385ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ଶଶୀ େଶଖର ସାହୁ XWP0865568
ପ ୁ /1102027 56 52 386ଶଶୀେଶଖର ସାହୁ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ JTV2572295
ୀ /1102028 48 52 387ଶସିୁଳା ସାହୁ ସା ଶଶୀେଶଖର ସାହୁ JTV2572311
ପ ୁ /1112029 62 52 388ଗୟାଧର ନାୟକ ପି ମିଛୁ ନାୟକ XWP0557033
ୀ /1112030 57 52 389ଆରତୀ ନାୟକ ସା ଗୟାଧର ନାୟକ JTV2713980
ପ ୁ /1112031 38 52 390ସନୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗୟାଧର ନାୟକ JTV2713964
ୀ /1112032 34 52 391ସି ୀ ନାୟକ ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ XWP0879320
ପ ୁ /1112033 33 52 392ରାେକଶ ନାୟକ ପି ଗୟାଧର ନାୟକ JTV2713972
ୀ /1112034 31 52 393ଅ ର୍ନା ନାୟକ ପି ଗୟାଧର ନାୟକ XWP0574970
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ପ ୁ /1122035 66 52 394ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି ପି ନାେଗଶର ମହା ି JTV2657666
ୀ /1122036 61 52 395ମଂଜୁଲତା ମହା ି ସା ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି JTV2657898
ୀ /1122037 38 52 396ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି JTV2657922

ପ ୁ /1122038 37 52 397ଶବିପସାଦ ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି JTV2657930
ପ ୁ /1122039 35 52 398େଦବପସାଦ ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି JTV2657674
ପ ୁ /1132040 57 52 399ରାେଜ  ପସାଦ ଦାଶ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ OR/07/036/124881
ୀ /1132041 51 52 400ନମିତା ଦାଶ ସା ରାେଜ ପସାଦ ଦାଶ OR/07/036/124882
ୀ /1132042 28 52 401ରାଜସିତା ଦାଶ ପି ରାେଜ  ପସାଦ ଦାଶ XWP0363747

ପ ୁ /1132043 21 52 402ଦି ିଦିପନ ଦାଶ ପି ରାେଜ  ପସାଦ ଦାଶ XWP1055847
ପ ୁ /1142044 62 52 403କାଳ ୀ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଧଡି ସାହୁ JTV2657799
ପ ୁ /1142045 45 52 404ରବି  ନାଥ ସାହୁ ପି ଧଡି ସାହୁ XWP0433672
ପ ୁ /1142046 31 52 405ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ସାହୁ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ସାହୁ XWP0275818
ୀ /1142047 57 52 406ପଭାବତୀ ସାହୁ ସା କାଳ ୀଚରଣ ସାହୁ JTV2657781
ୀ /1152048 67 52 407ମେନାରମା ଦାସ ସା କୃ ଚ  ଦାସ JTV2658029

ପ ୁ /1152049 49 52 408ମଳୟ କମୁାର ଦାସ ପି କୃ  ଚ  ଦାସ JTV2658243
ପ ୁ /1152050 45 52 409ପଳୟ କମୁାର ଦାସ ପି କୃ  ଚ  ଦାସ JTV2658219
ୀ /1152051 40 52 410ରାଜଶୀ ଦାସ ସା ମଳୟ କମୁାର ଦାସ JTV2658003
ୀ /1152052 35 52 411ଚ ମା ଦାସ ସା ପଳୟ କମୁାର ଦାସ JTV2525517
ୀ /1162053 46 52 412ବଚନପିୟା ବାରିକ ପି ଭଗବାନ ବାରିକ JTV2713725

ପ ୁ /1162054 38 52 413ଅଭିରାମ ବାରିକ ପି ଭଗବାନ ବାରିକ JTV2657955
ପ ୁ /1162055 62 52 414େଲାକନାଥ ମହାପାତ ପି ରାମଚ  ମହାପାତ JTV2658078
ପ ୁ /1162056 38 52 415ସମିତ କମୁାର ମହାପାତ ପି େଲାକନାଥ ମହାପାତ JTV2657948
ପ ୁ /1162057 59 52 416ପଶା  କମୁାର ମିଶ ପି ଜ୍ଞାନଚ  ମିଶ OR/06/043/124887
ପ ୁ /1162058 36 52 417େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ମିଶ ପି ପଶା  କମୁାର ମିଶ JTV2657963
ପ ୁ /1162059 34 52 418ଶକି୍ତପକାଶ ମିଶ ପି ପଶା  କମୁାର ମିଶ JTV2657971
ୀ /1162060 33 52 419ବିପସା ମିଶ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ମିଶ XWP0574988
ୀ /1162061 58 52 420ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ମହାପାତ ସା େଲାକନାଥ ମହାପାତ OR/06/043/122435

ପ ୁ /1172062 68 52 421ଜଳଧର େଜନା ପି ଶତୃଘନ େଜନା XWP0557058
ପ ୁ /1172063 37 52 422ମେନାଜ କମୁାର େଯନା ପି ଜଳ ର େଯନା XWP0652917
ୀ /1172064 47 52 423ଆେପାନିଆ ସଚୁୀତା ଲାକା ସା ରାେଜଶ ଲାକା JTV2572287

ପ ୁ /1172065 46 52 424ରାେଜଶ ଲାକା ପି ଚି ଫାନ ଲାକା JTV2572303
ପ ୁ /1172066 64 52 425ସେୁର  ନାଥ ନାଏକ ପି େଗୗରା ନାଏକ JTV2713774
ପ ୁ /1172067 34 52 426ସଶୁା  କମୁାର ନାଏକ ପି ସେୁର  ନାଥ ନାଏକ JTV2713782
ୀ /1172068 34 52 427ସାବିତୀ ନାୟକ ସା ସେୁର  ନାଥ ନାୟକ XWP0721738

ପ ୁ /1182069 52 52 428ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗବଂଧ ୁଦାସ JTV1494970
ପ ୁ /1182070 22 52 429ମାନସ ର ନ ଦାସ ପି ମନାେ◌ଜ କମୁାର ଦାସ XWP0879700
ୀ /1182071 49 52 430ମମତା ମଲିକ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ JTV1494988

ପ ୁ /1192072 51 52 431ଅେଶାକ କମୁାର େଲ ା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଲ ା JTV2525525
ୀ /1192073 44 52 432ମିନାକ୍ଷୀ େଲ ା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େଲ ା JTV2525699

ପ ୁ /1202074 51 52 433କାହନ୍  ୁଚରଣ ପଝୁାରୀ ପି ବିମାଧର ପଝୁାରୀ JTV2525624
ପ ୁ /1212075 36 52 434ଜଗନନ୍ାଥ େଗା ି ପି ପ ାନନ େଗା ି JTV2525673
ୀ /1222076 61 52 435ସବିତା ଦାଶ ସା ବିକମ େକଶରୀ ଦାଶ OR/06/043/124977

ପ ୁ /1222077 34 52 436େସୗମଯ୍ ର ନ ଦାଶ ପି ବିକମ େକଶରୀ ଦାଶ JTV2525707
ପ ୁ /1232078 57 52 437ତପନ କମୁାର ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ସାହୁ JTV2525657
ପ ୁ /1232079 21 52 438ସରତ କମୁାର ସାହୁ ପି ତପନ କମୁାର ସାହୁ XWP0930727
ୀ /1232080 49 52 439ବିଦୁଲତା ସାହୁ ସା ତପନ କମୁାର ସାହୁ XWP0557082

ପ ୁ /1242081 26 52 440ଅରୁପାନ  ମହା ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା ି XWP0597062
ପ ୁ /1242082 30 52 441ବିଭୁପସାଦ ମିଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ UVH0757880
ପ ୁ /1242083 58 52 442ଶରତ କମୁାର ମହା ି ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହା ି JTV2525772
ୀ /1242084 52 52 443ଅହଲଯ୍ା ମହା ି ସା ଶରତ କମୁାର ମହା ି JTV2525681
ପ ୁ /1242085 30 52 444ସ ିଦାନ  ମହା ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା ି XWP0363788
ୀ /1252086 64 52 445ଆରୁଦା େଜନା ସା ଅଜୁର୍ ନ େଜନା JTV2525715
ପ ୁ /1252087 46 52 446ଶସୁନ େଜନା ପି ଅଜୁର୍ ନ େଜନା JTV2525574
ୀ /1252088 39 52 447ମିନୁ େଜନା ସା ଶସୁନ େଜନା JTV2525590
ପ ୁ /1252089 34 52 448ଭା ର େଜନା ପି ଅଜୁର୍ ନ େଜନା JTV2525640
ପ ୁ /1252090 45 52 449ସନୁାରାମ ମାଝୀ ପି କରୁଣାକର ମାଝୀ XWP0286864
ପ ୁ /1252091 43 52 450ଦୁକ୍ଷିରାମ ମାଝୀ ପି କରୁଣାକର ମାଝୀ XWP0265355
ୀ /1252092 32 52 451ବାସ ୀମଣୀ ମାଝୀ ପି କରୁଣାକର ମାଝୀ XWP0265348
ପ ୁ /1262093 52 52 452ଶୀକୃ  େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା XWP0318865
ୀ /1262094 46 52 453ନମିତା ନାୟକ ସା ତିେଲାଚନ ନାୟକ JTV2525749
ପ ୁ /1262095 30 52 454ବିସୟ ତିଳକ ନାୟକ ପି ତିେଲାଚନ ନାୟକ XWP0218222
ପ ୁ /1262096 26 52 455ମନନ୍ୟ ତିଳକ ନାୟକ ପି ତିେଲାଚନ ନାୟକ XWP0818492
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ୀ /1262097 47 52 456ପଦାବତୀ େସଠୀ ସା ଶୀକୃ  େବେହରା XWP0318873
ପ ୁ /1272098 46 52 457ସଶୁା  କମୁାର ପରିଡା ପି ଭରତ ପରିଡା XWP0218248
ୀ /1272099 31 52 458ଶକୁ ଳା ପରିଡା ସା ସଶୁା  କମୁାର ପରିଡା XWP0482430

ପ ୁ /1272100 64 52 459ରାମଚ  ସାଇଁ ପି ବୁ ିନାଥ ସାଇଁ JTV2525665
ୀ /1272101 59 52 460ବ ନା ସାଇଁ ସା ରାମଚ  ସାଇଁ XWP0031914

ପ ୁ /1272102 26 52 461ଅେଜଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାମ ଚ  ସାଇଁ XWP0652909
ପ ୁ /1282103 25 52 462ବିକାଶ କମୁାର ପଧାନ ପି କଳା  ପଧାନ XWP0879676
ପ ୁ /1282104 53 52 463କଳା  ପଧାନ ପି ଏେଭନ୍ସ ପଧାନ OR/06/043/019131
ୀ /1282105 44 52 464ମ ଲୁତା ପଧାନ ସା କଳା  ପଧାନ XWP0031922

ପ ୁ /1282106 21 52 465ଦିେନଶ କମୁାର ପଧାନ ପି କଳା  ପଧାନ XWP0930651
ପ ୁ /1292107 55 52 466ବଲଭ ସା ପି ମିନ େକତନ ସା XWP0557090
ୀ /1292108 46 52 467ଲିନା ସା ସା ବଲଭ ସା JTV1442664

ପ ୁ /1302109 61 52 468େଭାଳାନାଥ ସିଂହ ପି ଶଯ୍ାମ ଚରଣ ସିଂହ XWP0031948
ୀ /1302110 57 52 469ରଇବାରୀ ସିଂହ ସା େଭାଳାନାଥ ସିଂହ XWP0031955
ୀ /1302111 30 52 470କନୁମନୁ ସିଂହ ପି େଭାଳାନାଥ ସିଂହ XWP0363754
ୀ /1302112 26 52 471ଝରଣା ସିଂହ ପି େଭାଳାନାଥ ସିଂହ XWP0597013

ପ ୁ /1302113 25 52 472ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସିଂହ ପି େଭାଳାନାଥ ସିଂହ XWP0691147
ପ ୁ /1312114 58 52 473ରାମଚ  ମମୁ ୁର୍ ପି ମ ଲ ମମୁ ୁର୍ JTV1453349
ୀ /1312115 52 52 474ମଇନା ମମୁ ୁର୍ ସା ରାମଚ  ମମୁ ୁର୍ JTV1453497

ପ ୁ /1312116 21 52 475ସଚୂୀସିତା ମମୂ ୂର୍ ପି ରାମଚ  ମମୂ ୂର୍ XWP1055805
ପ ୁ /1332117 55 52 476ଶଭୁକା  ମିଶ ପି ଜିବନାନ  ମିଶ XWP0329631
ୀ /1332118 54 52 477ସସିତା ମିଶ ସା ଶଭୁକା  ମିଶ XWP0031963
ୀ /1332119 30 52 478ଶଭୁସିତା ମିଶ ପି ଶଭୁକା  ମିଶ XWP0363770
ୀ /1332120 28 52 479େଦବସିତା ମିଶ ପି ଶଭୁକା  ମିଶ XWP0363762

ପ ୁ /1332121 25 52 480ଶଭୁାଶଷି୍ ମିଶ ପି ଶଭୁକା  ମିଶ XWP0865600
ପ ୁ /1342122 51 52 481ସେୁରଶ ଚ  ଧାଉଁଳିଆ ପି ହାଡୁ ଧାଉଁଳିଆ XWP0482349
ୀ /1342123 42 52 482ଭାରତୀ ନାଏକ ସା ସେୁରଶ ଚ  ଧାଉଁଳିଆ XWP0482356

ପ ୁ /1872124 44 52 483ନିବାସ ଚ ୍ ମଲିକ ପି ନାଗର ବର ମଲିକ XWP0818518
ୀ /1872125 34 52 484ପଗତି ବାଳା ମଲିକ ସା ନିବାସ ଚ  ମଲିକ XWP0818500

ପ ୁ /1882126 51 52 485ବିଶନାଥ ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ XWP0818484
ୀ /1882127 46 52 486ଦମୟ ୀ ନାୟକ ସା ବିଶନାଥ ନାୟକ XWP0818468

ପ ୁ /1882128 26 52 487ବଳିଆ ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ XWP0818476
ୀ /1892129 23 52 488ଗୁ ୀ ରାୟ ପି େଗାବି  ରାୟ XWP0879338

ପ ୁ /1892130 42 52 489େଗାବି  ରାୟ ପି ସଧୁୀର ରାୟ XWP0818443
ୀ /1892131 40 52 490ଡଲି ରାୟ ସା େଗାବି  ରାୟ XWP0818450

ପ ୁ /1922132 28 52 491ସିଵା ରାମ ବାଦିତଯ୍ ପି େମାହନ ବାଦିତଯ୍ XWP0930677
ୀ /1932133 70 52 492ମହିଳାମଣି ମହା ି ସା ରାମଚ  ମହା ି XWP1055706

ପ ୁ /1932134 47 52 493େପମାନ  ମହା ି ପି ରାମ ଚଦ ମହା ି XWP1055888
ୀ /1932135 41 52 494ସବିତା ମହା ି ସା ପାମାନ  ମହା ି XWP1055698

ପ ୁ /QTR NO-2R2136 22 52 495ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସହେଦଵ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0874636
ୀ /9992137 24 52 496ଶଭୁସିତା ଦାଶ ପି ରାେଜ  ପସାଦ ଦାଶ XWP0865618
ପ ୁ /10562138 22 52 497ପଥିୃରାଜ ପଧାନ ପି କଞୁ ବିହାରୀ ପଧ।ନ XWP0970699
ୀ /2R/1172139 22 52 498େଦବଜାନୀ ସାହୁ ପି ରମାକା  ସାହୁ XWP0879692

ପ ୁ /999992140 58 52 499ଧମର୍ାନ  ଦାସ ପି ବଜବ ୁ ଦାସ XWP0930685
ୀ /999992141 53 52 500ରାଜଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଧମର୍ାନ  ଦାସ XWP0930693

ପ ୁ /999992142 23 52 501ହରିଶ ର ଦାସ ପି ଧମର୍ାନ  ଦାସ XWP0930701
ପ ୁ /999992143 22 52 502ମତୁୃ ୟ ଦାସ ପି ଧମର୍ାନ  ଦାସ XWP0930719
ପ ୁ /999992144 21 52 503େମାହନ ଦାସ ପି ରବି ଦାସ XWP1079730
ପ ୁ /Plot No 62145 23 52 504ପ ୂ ର୍ବଯ୍ାସ ନାୟକ ପି ପତାପ ଚ  ନାୟକ XWP1113737
ୀ /NUAPADA 2146 23 52 505ଲି ା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ବିପ ଚରଣ ନାୟକ XWP1194612
ୀ /022147 19 52 506େବୖସାଖୀ େଜନା ପି ଚି ାମଣି େଜନା XWP1210194
ୀ /022148 19 52 507େବୖସାଖୀ େଜନା ପି ଚି ାମଣି େଜନା XWP1210418
ୀ /022149 19 52 508େମୗସମୂୀ େଜନା ପି ଚି ାମଣି େଜନା XWP1210459
ପ ୁ /202150 20 52 509ନିତିଶ କମୁାର େସଠ ପି େକୖଳାଶ ଚ  େସଠ XWP1218775
ପ ୁ /092151 20 52 510ବିଶଜିତ ପାତ ପି କାମେଦବ ପାତ XWP1218783
ୀ /002152 23 53 1େସୗମଯ୍ାରାଣୀ ଶଭୁଦଶ ିର୍ନି ପ ନା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ XWP0818658
ପ ୁ /Bali Sahi2153 34 53 2ବିଶରଂଜନ େଜନା େଜନା ପି କଳୁମଣି େଜନା େଜନା XWP1024744
ପ ୁ /NUAPADA2154 23 53 3ସାଗତ ପ ନାୟକ ପି ର ୀତ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0999391
ପ ୁ /12155 49 53 4ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ମ ରଧର ସାହୁ OR/06/043/122016
ପ ୁ /12156 47 53 5ପେଦାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ମ ରଧର ସାହୁ OR/06/043/122017
ୀ /12157 41 53 6ସବିତା ସାହୁ ସା ପେଦାଶ ସାହୁ XWP0032029
ୀ /12158 38 53 7ମାନସୀ ସାହୁ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାହୁ JTV2553857
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ପ ୁ /12159 75 53 8ମ ର ସାହୁ ପି ପାଣକୃ  ସାହୁ XWP0032037
ୀ /12160 71 53 9ଜାନକୀ ସାହୁ ସା ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ JTV1689173
ୀ /12161 60 53 10ବି ୁପିୟା ସାହୁ ସା ଶବିରାମ ସାହୁ JTV1482611
ୀ /12162 50 53 11ରୁବିରାଣୀ ସାହୁ ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ସାହୁ JTV1463827
ୀ /12163 44 53 12କ ନା ସାହୁ ସା ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ JTV2569333
ୀ /12164 43 53 13ମେନାଜା ସାହୁ ସା ଶଶିରି କମୁାର ସାହୁ JTV1705474

ପ ୁ /12165 41 53 14ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାହୁ ପି ଶବିରାମ ସାହୁ JTV1482603
ପ ୁ /12166 39 53 15ବିକମ େକଶରୀ ସାହୁ ପି ଶବିରାମ ସାହୁ JTV1482553
ୀ /22167 48 53 16େଶୖଳବାଳା ଦାଶ ସା ଦୀନକୃ  ଦାଶ JTV2553840
ୀ /32168 51 53 17ମମତା ନାୟକ ସା କପିେଳ  ନାୟକ JTV1640275

ପ ୁ /42169 63 53 18େଗାବି  ଚ  ପ ନାୟକ ପି କବିରାଜ ପ ନାୟକ JTV1482546
ୀ /42170 27 53 19ସସିତା ପ ନାୟକ ପି େଗାବି  ଚ  ପ ନାୟକ XWP0482851
ୀ /52171 65 53 20ଗିରିଜା ମିଶ ସା ଭବାନୀ ଶ ର ମିଶ JTV1482785

ପ ୁ /52172 51 53 21ଶଶା  େଶଖର ମିଶ ପି ସ ିଦାନଂଦ ମିଶ OR/06/043/124040
ୀ /52173 49 53 22ରଶୀପିୟା ମିଶ ସା ଶଶା  େଶଖର ମିଶ XWP0218255

ପ ୁ /52174 48 53 23ସଧୁାଂଶ ୁେଖଖର ମିଶ ପି ସ ିଦାନଂଦ ମିଶ OR/06/043/124041
ୀ /52175 47 53 24ଭୁବେନଶରୀ ମିଶ ସା ରାମକୃ  ଦାଶ JTV1555846

ପ ୁ /52176 45 53 25ଗିରିଶ କମୁାର ମିଶ ପି ଭବାନୀ ଶ ର ମିଶ JTV1482777
ୀ /52177 40 53 26ଚିନୟ ମିଶ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମିଶ XWP0218263

ପ ୁ /52178 29 53 27ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି େଗାବି  ଚ  ପ ନାୟକ XWP0286989
ୀ /52179 50 53 28ନିେବଦିତା ପ ନାୟକ ସା ସଚିନ ନ ମହା ି XWP0218867

ପ ୁ /062180 82 53 29ନିମର୍ଳ ଚ  ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ XWP0818955
ୀ /062181 33 53 30ନମିତା ଦାସ ସା ଦଯ୍ତିୁ ପକାଶ ଦାସ XWP0818948
ୀ /62182 72 53 31େପମଲତା ଦାସ ସା ନିମର୍ଳଚ  ଦାସ XWP0558221
ୀ /62183 67 53 32ନଳିନୀ ଦାସ ସା ରାଜକିେଶାର ଦାସ JTV1463603

ପ ୁ /62184 52 53 33ଚ କବରଣ ଦାସ ପି ପେରଶଚ  ଦାସ JTV1705391
ପ ୁ /62185 51 53 34ଶା ିପକାଶ ଦାସ ପି ନିମର୍ଳଚ  ଦାସ XWP0032060
ପ ୁ /62186 50 53 35େଜଯ୍ାତିପକାଶ ଦାସ ପି ନିମର୍ଳଚ  ଦାସ XWP0032052
ପ ୁ /62187 49 53 36ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ପହାଦ ଦାସ JTV1463926
ପ ୁ /62188 48 53 37ଜଳଧର ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ JTV1705425
ୀ /62189 46 53 38ଦଯ୍ତିୁପକାଶ ଦାସ ପି ନିମର୍ଳଚ  ଦାସ XWP0032078
ୀ /62190 46 53 39ମଧସିୁତା ଦାସ ସା ଚ କ ବରଣ ଦାସ JTV1705409
ୀ /62191 45 53 40ସରସତୀ ଦାସ ସା ଜଳଧର ଦାସ JTV1705482
ୀ /62192 44 53 41ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ଶା ି ପକାଶ ଦାସ XWP0032102

ପ ୁ /62193 43 53 42େଦବାଶୀଷ ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ JTV1462621
ୀ /62194 41 53 43ସଯୁାତା ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ JTV1462688

ପ ୁ /62195 41 53 44ବିର  ିନାରାୟଣ ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ JTV1462712
ୀ /62196 40 53 45ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ JTV1463876
ୀ /62197 40 53 46ଲଗନ୍ଜିତା ଦାସ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଦାସ XWP0032110

ପ ୁ /62198 38 53 47ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ JTV1462662
ୀ /62199 82 53 48ଶଶୀେରଖା ଦାଶ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାଶ XWP0032086
ୀ /62200 45 53 49ଲକି୍ଷପିୟା ଖଟୁଆ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଖଟୁଆ JTV2366169
ୀ /62201 48 53 50ସକୁା ି ପ ୃ ି ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପ ୃ ି XWP0032094
ୀ /72202 39 53 51କନୁୀ ଦାସ ସା ବଳରାମ ଦାସ JTV1690346
ୀ /82203 75 53 52କନକଲତା ଦାଶ ସା ହରିହର ଦାଶ JTV1463835

ପ ୁ /82204 63 53 53ରଣଜିତ କମୁାର ଦାଶ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଦାଶ JTV1482728
ପ ୁ /82205 54 53 54ରାେଜ  କମୁାର ଦାଶ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଦାଶ JTV1463710
ୀ /82206 54 53 55ସବିତା ଦାଶ ସା ରଣଜିତ କମୁାର ଦାଶ XWP0363911

ପ ୁ /82207 52 53 56ରାମକୃ  ଦାଶ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାଶ JTV1555838
ପ ୁ /82208 50 53 57ଅମୀୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ହରିହର ଦାଶ JTV1591494
ପ ୁ /82209 50 53 58ଆଶଷି କମୁାର ଦାଶ ପି ହରିହର ଦାଶ JTV1555614
ୀ /82210 43 53 59ସଷୁମା ସଚୁରିତା ଦାଶ ପି ହରିହର ଦାଶ JTV1463801
ୀ /82211 42 53 60ନମିତା ଦାଶ ସା ରାେଜ  ଦାଶ JTV1463728
ପ ୁ /82212 25 53 61ସଜିୁତ୍ କମୁାର ଦାଶ ପି ରଣଜିତ୍ କମୁାର ଦାଶ XWP0691246
ୀ /92213 54 53 62ନିେବଦିତା ମହାପାତ ସା ସଶୁା  ନାୟକ XWP0218289
ପ ୁ /92214 54 53 63ସଶୁା  ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ XWP0218271
ପ ୁ /102215 48 53 64ସତ୍ଯବତ େବାଷ  ପି ନ  ଦୁଲାଳ େବାସ XWP1195486
ୀ /102216 32 53 65ଗାୟତୀ େବାଷ ସା ସତଯ୍ବତ େବାଷ XWP0363929
ୀ /102217 29 53 66ସସିତା େବାଷ େବାସ ସା ଶା ିବତ େବାଷ େବାଷ XWP0575035
ପ ୁ /102218 24 53 67ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି େବାଷ ପି େଦବବତ େବାଷ XWP0874933
ୀ /102219 74 53 68ଭବାନୀରାଣୀ େବାଷ ସା ନ ଦୁଲାଳ େବାଷ OR/06/043/124053
ପ ୁ /102220 55 53 69େଦବବ  େବାସ ପି ନ ାଦୁଲାଲ େବାସ େବାସ XWP1195460
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ପ ୁ /102221 54 53 70ସବୁତ େବାଷ େବାଷ ପି ନ ଦୁଲାଳ େବାଷ େବାଷ JTV1482645
ୀ /102222 48 53 71ଶଶୁୀତା େବାସ େଵାସ ସା େଦବବତ େଵାସ େବାସ JTV1482660

ପ ୁ /102223 47 53 72ଚି ବତ େବାଷ ପି ନ ଦୁଲାଳ େବାଷ XWP1195478
ୀ /102224 47 53 73ତପସିନୀ େବାଷ େବାଷ ସା ସବୁତ େବାଷ େବାଷ JTV1482652

ପ ୁ /102225 46 53 74ଶା ିଵତ େବାସ େବାଷ ପି ନ ଦୁଲାଲ େବାଷ େଵାଷ JTV1482769
ପ ୁ /102226 24 53 75େଶୖଵଯ୍ େଜଯ୍ାତି େବାଷ ପି ସବୁତ େବାଷ େବାଷ XWP0818930
ପ ୁ /112227 48 53 76ଜିେତ  େଜନା ପି ମିଲୁ େଜନା JTV1648831
ପ ୁ /122228 57 53 77ଶରତ ସାମଲ ପି ଧେନଶର ସାମଲ JTV1655141
ୀ /122229 51 53 78ରଶିତା ସାମଲ ସା ଶରତ ସାମଲ JTV2553832

ପ ୁ /122230 33 53 79ସମୀର କମୁାର ସାମଲ ପି ଶରତ କମୁାର ସାମଲ XWP0265389
ୀ /132231 47 53 80ଜୟ ୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଅରବି  ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2553824

ପ ୁ /142232 56 53 81ନୀରଂଜନ ଖୁ ିଆ ପି ଶକୁେଦବ ଖୁ ିଆ JTV1666536
ୀ /142233 53 53 82ମିନତୀ ଖୁ ିଆ ସା ନୀରଂଜନ ଖୁ ିଆ JTV1666528
ୀ /152234 38 53 83ଅ ଳି େବେହରା ସା ବସ  କମୁାର ଚା XWP0971515
ୀ /152235 43 53 84ସପୁ ର୍ା ସିହନ୍ା ସା ଅମେର  ସିହନ୍ା JTV2569325
ୀ /152236 73 53 85େଦବରାଣୀ ସିହନ୍ା ସା ନିମର୍ଳ ସିହନ୍ା XWP0444695

ପ ୁ /162237 53 53 86ପେୁ ର୍ ୁ ଚା ପି ଭା ର ଚା JTV1662782
ୀ /162238 49 53 87ସବର୍ାଣୀ ଚା ସା ପେୂଣର୍ ୁ ଚା JTV1662774

ପ ୁ /162239 44 53 88ଦିେବ ୁ ଚା ପି ଭା ର ଚା XWP0818906
ୀ /162240 43 53 89ସରିତା ଚା ସା ଦିେବ ୁ ଚା XWP0818898
ୀ /162241 24 53 90େପୗଶାଲି ଚା ପି ପେୁ ର୍ ୁ ଚା XWP0818914

ପ ୁ /162242 58 53 91ସେ ାଷ ସିହନ୍ା ପି ନିମର୍ଳ ସିହନ୍ା OR/06/043/124021
ୀ /162243 48 53 92ଅ ରା ସିହନ୍ା ସା ସେ ାଷ ସିହନ୍ା JTV1662766

ପ ୁ /162244 45 53 93ଅମେର  ସିହନ୍ା ପି ନିମର୍ଳ ସିହନ୍ା OR/06/043/125134
ପ ୁ /162245 32 53 94ଜୟେଗାପାଳ ସିହନ୍ା ପି ମେନାରଂଜନ ସିହନ୍ା XWP0363937
ୀ /162246 24 53 95ଶୀମୟୀ ସିହନ୍ା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସିହନ୍ା XWP0818922

ପ ୁ /172247 60 53 96ଆନଂଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରାମମ ୁ ିର୍ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/124072
ୀ /172248 50 53 97ପାବର୍ ତୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଆନଂଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/124073
ୀ /182249 59 53 98ମାଳିନୀ ମିଶ ସା ଦିବାକର ମିଶ XWP0032144

ପ ୁ /182250 39 53 99ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମିଶ ପି ଦିବାକର ମିଶ JTV1563386
ପ ୁ /182251 34 53 100ଯଯାତି େକଶରୀ ମିଶ ପି ଦିବାକର ମିଶ JTV2365765
ପ ୁ /192252 54 53 101ପଫଲୁ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ନବଘନ ବିଶାଳ OR/06/043/124088
ପ ୁ /192253 46 53 102ଶରତ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ନବଘନ ବିଶାଳ OR/06/043/124090
ୀ /192254 45 53 103ସସିତା ବିଶାଳ ସା ପଫଲୁ ବିଶାଳ OR/06/043/124089

ପ ୁ /192255 38 53 104େହମ  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ନବଘନ ବିଶାଳ XWP0781823
ପ ୁ /192256 35 53 105ସବୁତ ବିଶାଳ ପି ନବଘନ ବିଶାଳ JTV2554202
ପ ୁ /192257 34 53 106ସଶୁା  ବିଶାଳ ପି ନବଘନ ବିଶାଳ JTV2553816
ପ ୁ /192258 26 53 107ସରୂପ ର ନ ବିଶାଳ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0818880
ପ ୁ /202259 57 53 108ଧରଣୀଧର େଛାଟରାୟ ପି ହୁଦାନଂଦ େଛାଟରାୟ OR/06/043/124105
ୀ /202260 51 53 109ଶା ିଲତା େଛାଟରାୟ ସା ଧରଣୀଧର େଛାଟରାୟ XWP0558239

ପ ୁ /202261 32 53 110େସାମଜିତ େଛାଟରାୟ ପି ଧରଣୀଧର େଛାଟରାୟ XWP0117671
ପ ୁ /202262 29 53 111େସାମନାଥ େଛାଟରାୟ ପି ଧରଣୀ ଧର େଛାଟରାୟ XWP0935247
ପ ୁ /202263 29 53 112େସାମନାଥ େଛାଟାରାୟ ପି ଧରଣୀ ଧର େଛାଟାରାୟ XWP0941344
ୀ /202264 24 53 113ସିନୁରାଣୀ କର ପି ପଶା  କମୁାର କର XWP1161975

ପ ୁ /212265 64 53 114ଶଯ୍ାମଳ କମୁାର ମଲିକ ପି ଫଲୁଚନ ମଲିକ JTV2554210
ପ ୁ /212266 66 53 115ବୃ ାବନ ପ ା ପି ନରି ପ ା OR/06/043/124107
ପ ୁ /222267 33 53 116ବିେବକ ର ନ ମହାରଣା ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା JTV2553808
ପ ୁ /222268 65 53 117ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା ପି ଅଗଣି ମହାରଣା OR/06/043/124992
ପ ୁ /222269 58 53 118ପତାପ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ବଂଶୀଧର ଶତପଥୀ JTV2553949
ପ ୁ /222270 25 53 119ଶତିାଂଶ ୁଶତପଥି ପି ପତାପ କମୁାର ଶତପଥି XWP0691188
ୀ /232271 64 53 120ବାସ ି ଦାସ ସା ମଳୟବସ  ଦାସ XWP1083633
ପ ୁ /242272 73 53 121େଗୗରହରି ସାଇଁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ XWP0218321
ୀ /242273 69 53 122ଆେଲାକ ପଭା ସାଇଁ ସା େଗୗରହରି ସାଇଁ XWP0218339
ପ ୁ /242274 46 53 123େକଦାର କମୁାର ସାଈଁ ପି େଗୗର ହରି ସାଈଁ XWP0218305
ୀ /242275 36 53 124ନିେବଦିତା ସାଇଁ ସା େକଦାର ନାଥ ସାଇଁ XWP0218313
ୀ /242276 33 53 125ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାଇଁ ପି େଗୗରହରି ସାଇଁ XWP0218347
ୀ /252277 60 53 126ସାଗରିକା ମମୁ ୁର୍ ସା ସି ରାୟ ମମୁ ୁର୍ OR/06/043/124163
ୀ /252278 41 53 127ପ ୁ ଲତା ମମୁ ୁର୍ ପି ସି ରାୟ ମମୁ ୁର୍ JTV1462498
ୀ /252279 39 53 128ମାଧବୀ ମମୁ ୁର୍ ପି ସି ରାୟ ମମୁ ୁର୍ JTV1462480
ୀ /252280 33 53 129ବ ନା ମମୁ ୁର୍ ପି ସି ରାୟ ମମୁ ୁର୍ XWP0287011
ପ ୁ /252281 32 53 130ଚ ନ ମମୁ ୁର୍ ପି ଶି ରାୟ ମମୁ ୁର୍ XWP0329722
ପ ୁ /262282 56 53 131େବୖଦଯ୍ନାଥ ମାଝି ପି ରୂପନାରାୟଣ ମାଝି XWP0329730
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ପ ୁ /272283 50 53 132ମଧସୂଦୁନ କଲୁଡି ପି ମ ଲ ସିଂ କଲୁଡି JTV2554020
ପ ୁ /292284 43 53 133କ୍ଷୀେତ  କମୁାର େଜନା ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର େଜନା XWP0218354
ପ ୁ /302285 60 53 134ତିେଲାଚନ ମଲିକ ପି େଧାେବଇ ମଲିକ JTV1461821
ୀ /302286 56 53 135ପମିଳା ମଲିକ ସା ତିେଲାଚନ ମଲିକ XWP0781831

ପ ୁ /302287 41 53 136ଦୀପକ ମଲିକ ପି ତିେଲାଚନ ମଲିକ OR/06/043/124011
ପ ୁ /302288 36 53 137ତପନ କମୁାର ମଲିକ ପି ତିେଲାଚନ ମଲିକ XWP0265397
ୀ /302289 36 53 139େଯାଗମାୟା ମଲିକ ସା ତପନ କମୁାର ମଲିକ XWP0363861
ୀ /312290 60 53 140ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା େଗାକଳୁାନ  େବେହରା OR/06/043/124140

ପ ୁ /312291 41 53 141ତାପସ ର ନ େବେହରା ପି େଗାକଳୁା େବେହରା JTV1458736
ପ ୁ /312292 39 53 142ରଶିର ନ େବେହରା ପି େଗାକଳୁ େବେହରା JTV1461870
ୀ /312293 35 53 143ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି େଗାକଳୁାନ  େବେହରା JTV2553758

ପ ୁ /342294 63 53 144ବସ  କମୁାର ପାତ ପି ବଜକିେଶାର ପାତ JTV1462415
ୀ /342295 35 53 145ନିକିତାଷା ପାତ ପି ବସ  କମୁାର ପାତ JTV2432045

ପ ୁ /362296 65 53 146ପଫୁ ୁମାର ପାତ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ପାତ JTV1458744
ୀ /362297 58 53 147ପଭାତୀ ପାତ ସା ପଫଲୁ ପାତ JTV1458751

ପ ୁ /362298 33 53 148ପତୀପ ପାତ ପି ପଫଲୁ ପାତ JTV2432367
ପ ୁ /362299 28 53 149ପତଯ୍ଷୁ ପାତ ପି ପଫଲୁ ପାତ XWP0363887
ପ ୁ /372300 66 53 150ଭାଗବତ ବିଶାଳ ପି ନିତଯ୍ାନ  ବିଶାଳ OR/06/043/124196
ୀ /372301 58 53 151ଲକ୍ଷୀପିୟା ବିଶାଳ ସା ଭାଗବତ ବିଶାଳ OR/06/043/124197

ପ ୁ /372302 32 53 152ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଭାଗବତ ବିଶାଳ XWP0218875
ପ ୁ /382303 64 53 153ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଶବିଚରଣ ବିଶାଳ OR/06/043/124203
ପ ୁ /392304 73 53 154ମଧସୁଦୁନ ଭ ପି ବରଜୁ ଭ JTV1458710
ୀ /392305 65 53 155ନିଶାମଣୀ ଭ ସା ମଧସୁଦୂନ ଭ JTV1458728
ୀ /392306 24 53 156ଶଭୁଶୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସେ ାଶ ଚୁମାର ପ ନାୟକ XWP0865634

ପ ୁ /402307 62 53 157ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ରାମଚ  ଶତପଥୀ OR/06/043/124208
ୀ /402308 59 53 158ବୀଣାପାଣୀ ଶତପଥୀ ସା ପତଯ୍ଷୁ ଶତପଥୀ OR/06/043/124209
ୀ /412309 36 53 159କ ନା ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ରାଉତ JTV2432342
ୀ /422310 44 53 160ବିନୟା ଦାସ ସା ସତଯ୍ବାନ ପ ନାୟକ JTV1458876

ପ ୁ /432311 43 53 161େବଣଧୁର ବରାଳ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ବରାଳ JTV1458884
ପ ୁ /432312 77 53 162ହେରକୃ  େଲ ା ପି େଗାବି  େଲ ା OR/06/043/124231
ୀ /432313 74 53 163ଧରଣୀେଦବୀ େଲ ା ସା ଭଗବାନ େଲ ା XWP0032235

ପ ୁ /432314 72 53 164େପମାନ  େଲ ା ପି େଗାପି େଲ ା OR/06/043/124238
ୀ /432315 72 53 165ଶ ାମଣି େଲ ା ସା ବିପିନ େଲ ା JTV1655554
ୀ /432316 70 53 166ନୟନା େଦବୀ େଲ ା ସା ହେରକୃ  େଲ ା OR/06/043/124232
ୀ /432317 65 53 167ବାସ ୀ େଲ ା ସା େପମାନ  େଲ ା OR/06/043/124239
ୀ /432318 64 53 168ବିପିନ େଲ ା ପି େଗାପି େଲ ା OR/06/043/124235

ପ ୁ /432319 55 53 169େବୖକୁ  େଲ ା ପି ଭଗବାନ େଲ ା OR/06/043/124226
ୀ /432320 54 53 170ଲକ୍ଷୀପିୟା େଲ ା ସା େବୖକୁ  େଲ ା JTV1655489

ପ ୁ /432321 51 53 171ଶବି ପସାଦ େଲ ା ପି ହେରକୃ  େଲ ା JTV1655562
ୀ /432322 51 53 172ମମତା େଲ ା ସା ନୀଳା ଳ େଲ ା JTV1655505

ପ ୁ /432323 48 53 173ଈଶରଚ  େଲ ା ପି ହେରକୃ  େଲ ା JTV1591510
ୀ /432324 47 53 174ରୀନା େଲ ା ସା ଶବି ପସାଦ େଲ ା JTV1655513

ପ ୁ /432325 47 53 175ବୃ ାବନ େଲ ା ପି ଭଗବାନ େଲ ା OR/06/043/124230
ପ ୁ /432326 46 53 176ଚତୁଭୁର୍ ଜ େଲ ା ପି ହେରକୃ  େଲ ା JTV1655521
ପ ୁ /432327 45 53 177କାଶୀନାଥ େଲ ା ପି ହେରକୃ  େଲ ା XWP0032193
ୀ /432328 45 53 178ରାଧା ରାଣୀ େଲ ା ସା ଇଶର ଚ  େଲ ା JTV1655547

ପ ୁ /432329 42 53 179ରବି  େଲ ା ପି ହେରକୃ  େଲ ା JTV1655497
ପ ୁ /432330 42 53 180ପଦୀପ କମୁାର େଲ ା ପି େପମାନ  େଲ ା JTV1461813
ୀ /432331 40 53 181ପାବର୍ ତି େଲ ା ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ େଲ ା XWP0032987
ପ ୁ /432332 39 53 182ପରୁୁେଷା ମ େଲ ା ପି ଭଗବାନ େଲ ା JTV1462720
ପ ୁ /432333 38 53 183ଦିଲୀପ କମୁାର େଲ ା ପି େପମାନ  େଲ ା JTV1461763
ୀ /432334 36 53 184ବିନତା େଲ ା ସା ପଦୀପ କମୁାର େଲ ା XWP0218404
ୀ /432335 35 53 185ପ ୂ ିର୍ମା େଲ ା ପି ଭଗବାନ େଲ ା XWP0032227
ୀ /432336 35 53 186ସଚିୁତା େଲ ା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େଲ ା XWP0218396
ପ ୁ /432337 34 53 187ସଦୁଶର୍ନ େଲ ା ପି ଭଗବାନ େଲ ା JTV2365757
ୀ /432338 34 53 188େସବତୀ େଲ ା ପି ବିପିନ ବିହାରି େଲ ା XWP0032961
ୀ /432339 34 53 189ଝରଣା େଲ ା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େଲ ା XWP0032979
ପ ୁ /442340 41 53 190ନିହାର ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ସୀତାନାଥ ମହାପାତ JTV1556646
ପ ୁ /442341 28 53 191ଦିଲିପ କମୁାର ମଲିକ ପି ବନମାଳୀ ମଲିକ XWP0363945
ପ ୁ /442342 82 53 192ପଫଲୁ କମୁାର ମିଶ ପି େଲାକନାଥ ମିଶ XWP0558262
ୀ /442343 74 53 193ବନଲତା ମିଶ ସା ପଫଲୁ ମିଶ OR/06/043/124251
ପ ୁ /442344 52 53 194ଶେୁଭ ୁ ମିଶ ପି ପଫଲୁ ମିଶ OR/06/043/124255
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ପ ୁ /442345 39 53 195ନିହାର ର ନ ମହାପାତ ପି ସିତାନାଥ ମହାପାତ XWP0818773
ୀ /442346 31 53 196ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ନାୟକ ସା ନିହାର ର ନ ମହାପାତ XWP0722371

ପ ୁ /452347 50 53 197ପତାପ ଚ  ମଲକ ପି ଅେଲଖ ମଲକ OR/06/043/124263
ୀ /452348 38 53 198ରଶିତା ମଲିକ ସା ପତାପ ଚ  ମଲିକ XWP0117689

ପ ୁ /452349 36 53 199ସକୁା  ସାଇଁ ପି େଗାବ ର୍ ନ ସାଇଁ XWP0032243
ପ ୁ /462350 45 53 200ରାଜକିେଶାର ମଳିକ ପି େଯାେଗ  ମଳିକ JTV1482579
ପ ୁ /462351 62 53 201ଲକ୍ଷନ୍ୀଧର ମଲିକ ପି େଯାେଗ  ମଲିକ XWP0032276
ୀ /462352 54 53 202ଶକୁ ଳା ମଲିକ ସା ଲକ୍ଷନ୍ୀଧର ମଲିକ XWP0032284
ୀ /462353 38 53 203ସସୁରିତା ମଲିକ ସା ରାଜକିେଶାର ମଲିକ XWP0218412

ପ ୁ /462354 34 53 204ଦୀପକ ମଲିକ ପି ବଂଶୀଧର ମଲିକ XWP0218420
ୀ /462355 28 53 205ଦିପାରାଣି ମଲିକ ପି ଲକି୍ଷଧର ମଲିକ XWP0363838

ପ ୁ /462356 52 53 206ଶୀଧର ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ XWP0032250
ୀ /462357 47 53 207କାମିନି ସାହୁ ସା ଶୀଧର ସାହୁ XWP0032268

ପ ୁ /472358 54 53 208ବୀେର  କମୁାର ପତି ପି ନିଲାମର ପତି OR/06/043/124283
ପ ୁ /472359 52 53 209ଦୁଗର୍ାମାଧବ ପତି ପି ନିଳାମର ପତି OR/06/043/124284
ୀ /472360 52 53 210ସମିୁତା ପତି ସା ବିେର  କମୁାର ପତି JTV1648856
ୀ /472361 48 53 211ବି ୁପିୟା ପତି ସା ଦୁଗର୍ାମାଧବ ପତି XWP0032300

ପ ୁ /472362 44 53 212େଦବମାଧବ ପତି ପି ନୀଳମର ପତି JTV1461730
ୀ /472363 25 53 213ଭାଗଯ୍ଶୀ ପତି ପି ବିେର  କମୁାର ପତି XWP0865642

ପ ୁ /482364 27 53 214ଅଜିତ କମୁାର େଭାଇ ପି ରେମଶ ଚ  େଭାଇ XWP0898148
ୀ /482365 26 53 215ପିୟଦଶର୍ନୀ େଭାଇ ସା ସଜିୁତ କମୁାର େଭାଇ XWP0898254
ୀ /482366 61 53 216ନଳିନୀ ପଭା ଦାଶ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ମିଶ XWP0167288

ପ ୁ /482367 99 53 217ଶଶୀ ଭୂଷଣ ମିଶ ପି ଭାଗବତ ପସାଦ ମିଶ XWP0558288
ପ ୁ /482368 67 53 218ଭାରତ ଭୂଷଣ ମିଶ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ମିଶ JTV2432011
ୀ /482369 63 53 219ମେନାରମା ମିଶ ସା ଭାରତ ଭୂଷଣ ମିଶ JTV2432003
ୀ /482370 61 53 220ଚିନୟୀ ମିଶ ସା ବିଶଭୁଷଣ ମିଶ OR/06/043/124294

ପ ୁ /482371 61 53 221ବିଶଭୁଷଣ ମିଶ ପି ଶଶୀଭୁଶଣ ମିଶ OR/06/043/124293
ୀ /482372 41 53 222ସରୀତା ମିଶ ପି ଭାରତ ଭୂଷଣ ମିଶ JTV2432409
ୀ /482373 37 53 223ସ ୀତା ମିଶ ପି ଭାରତ ଭୂଷଣ ମିଶ JTV2431997

ପ ୁ /482374 36 53 224ବିଧଭୂୁଷଣ ମିଶ ପି ବିଶଭୂଷଣ ମିଶ JTV2431989
ୀ /482375 36 53 225ସଶୁୀ ର ିତା ମିଶ ପି ବିଶଭୂଷଣ ମିଶ JTV2431971

ପ ୁ /482376 35 53 226ବସ  କମୁାର ମିଶ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମିଶ XWP0218438
ୀ /482377 30 53 227ବଷର୍ା ମିଶ ମା ନଳିନୀପଭା ମିଶ XWP0329649
ୀ /482378 29 53 228େବୖଶାଖୀ ମିଶ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମିଶ XWP0287151
ୀ /482379 29 53 229ସତିକା ମିଶ ପି ବିଶଭୂଷଣ ମିଶ XWP0482661

ପ ୁ /482380 23 53 230ପପ ୁରାଉଳ ପି କାନନ୍ ୁ ଚରଣ ରାଉଳ XWP0898288
ପ ୁ /492381 67 53 231ଶରତଚ  ପରିଡା ପି ଧୁବଚରଣ ପରିଡା JTV1463900
ୀ /492382 61 53 232େରଣବୁାଳା ପରିଡା ସା ଶରତଚ  ପରିଡା JTV1463918

ପ ୁ /492383 39 53 233ରାେକଶ କମୁାର ପରିଡା ପି ଶରଚ ଚ  ପରିଡା XWP0132274
ପ ୁ /492384 39 53 234ରାେଜଶ କମୁାର ପରିଡା ପି ଶରତଚ  ପରିଡା JTV1463967
ପ ୁ /49/a2385 24 53 235ରାେକଶ ସାଇଁ ପି ଜଗବ ୁ ସାଇଁ XWP0737460
ପ ୁ /502386 50 53 236ଦୀ ିର ନ ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/043/124313
ୀ /502387 82 53 237ହାରାମଣି ଦାଶ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଦାଶ JTV2432144
ୀ /502388 43 53 238େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଦାଶ ସା ଦି ି ର ନ ଦାଶ JTV2432086

ପ ୁ /502389 24 53 239େଭାଳାନାଥ ସାହୁ ପି ପଦାନଵ ସାହୁ XWP0970327
ପ ୁ /512390 40 53 240ବିଶଜିତ ଷଡ ୀ ପି ବି ୁଚରଣ ଷଡ ୀ XWP0781849
ପ ୁ /512391 64 53 241ବି ୁ ଚରଣ ଷଡ ୀ ପି କା ାଳି ଚରଣ ଷଡ ୀ JTV2553741
ୀ /512392 61 53 242ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଷଡ ୀ ସା ବି ୁ ଷଡ ୀ OR/06/043/124315

ପ ୁ /522393 35 53 243କନୁାଲ ମାହୁ ପି ଗେଣଶ ପସାଦ ମାହୁ XWP0132282
ପ ୁ /522394 63 53 244ଗେଣଶ ପସାଦ ମାହୁ ପି ମାୟାଧର ମାହୁ XWP0033183
ୀ /522395 56 53 245କଲଯ୍ାଣୀ ମାହୁ ସା ଗେଣଶ ପସାଦ ମାହୁ XWP0033191
ୀ /522396 28 53 246ସାତୀ ପ ନାୟକ ପି ରଣଜିତ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0575043
ପ ୁ /522397 54 53 247ରଂଜିତ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବୀରକିେଶାର ସିଂହ JTV1463736
ୀ /522398 50 53 248କ ନା ପ ନାୟକ ସା ରଂଜିତ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV1463751
ପ ୁ /522399 82 53 249ବୀରକିେଶାର ସିଂ ପି ବାସେୁଦବ ସିଂ OR/06/043/122429
ପ ୁ /532400 84 53 250ଯଧିୁ ିର ବିଶାଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବିଶାଳ JTV1461680
ୀ /532401 74 53 251ସ ର୍ମ ରୀ ବିଶାଳ ସା ଯଧିୁ ିର ବିଶାଳ JTV1461698
ୀ /532402 50 53 252ସାଗରିକା ବିଶାଳ ସା ପଶା  କମୁାର ବିଶାଳ JTV1482637
ପ ୁ /532403 47 53 253ପଦଯ୍ତୁ୍ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଯଧୁୀ ିର ବିଶାଳ JTV1482520
ୀ /532404 43 53 254ରଶେିରଖା ବିଶାଳ ସା ପଦଯ୍ତୁ କମୁାର ବିଶାଳ JTV2432334
ପ ୁ /532405 43 53 255ସ ୀପ ମିଶ ପି ଦୁଗର୍ାପସାଦ ମିଶ JTV1462811
ପ ୁ /532406 56 53 256ବାବାଜୀ ଚରଣ ନାୟକ ପି ଅଜାମର ନାୟକ JTV2366136
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ୀ /532407 50 53 257କ ନା ନାୟକ ସା ବାବାଜୀ ଚରଣ ନାୟକ JTV2366128
ୀ /532408 28 53 258ଅନିବର୍ା ନାୟକ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ନାୟକ XWP0363846

ପ ୁ /532409 24 53 259ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ନାୟକ XWP0877530
ପ ୁ /542410 59 53 260ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ବିପଚରଣ ଦାସ JTV1554948
ୀ /542411 55 53 261ପତିଭା କମୁାରୀ ମହା ି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ XWP0132324
ୀ /552412 27 53 262ସିମାେରଖା ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ XWP0539619
ୀ /552413 84 53 263ଲତିକା କମୁାରୀ ପ ା ସା କୁ  ବିହାରୀ ପ ା XWP0265405

ପ ୁ /552414 58 53 264ବଜସ ୁ ର ପ ା ପି ଗେଣଶ ପ ା OR/06/043/124345
ପ ୁ /552415 56 53 265ଅେଶାକକମୁାର ପ ା ପି ଗେଣଶ ପ ା JTV1461847
ୀ /552416 51 53 266ପତିମା ପ ା ସା ବଜସ ୁ ର ପ ା JTV1463561
ୀ /552417 23 53 267ଯକୁ୍ତା ପ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା XWP0927467
ୀ /552418 55 53 268ଶା ିଲତା ରଥ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପ ା JTV1461854
ୀ /562419 81 53 269େଶୖଳବାଳା ମହା ି ସା ଧୃବାନ  ମହା ି OR/06/043/130343

ପ ୁ /562420 60 53 270ଅଜିତକମୁାର ମହା ି ପି ଧବୃା ମହା ି XWP0167296
ୀ /562421 55 53 271ରଶିତା ମହା ି ସା ଅଜିତ ମହା ି XWP0167304

ପ ୁ /562422 55 53 272ଅମୀୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଧବୃାନ  ମହା ି XWP0167312
ପ ୁ /562423 53 53 273ଅସୀତକମୁାର ମହା ି ପି ଧବୃାନ  ମହା ି XWP0032326
ୀ /562424 49 53 274ପଭାତୀ ମହା ି ସା ଅମୀୟ କମୁାର ମହା ି XWP0167320
ୀ /562425 45 53 275ଇତିଶୀ ମହା ି ସା ଅସୀତ କମୁାର ମହା ି XWP0032334

ପ ୁ /572426 57 53 276ରଶି ର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଧୀେର ନାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/124355
ପ ୁ /572427 34 53 277େସୗମଯ୍ ର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ସତିୃ ର ନ େଚୗଧରୁୀ JTV2366177
ପ ୁ /572428 29 53 278ରାହୁଲ ଆନ  େଚୗଧରୁୀ ପି ରଶି ରଂଜନ େଚୗଧରୁୀ XWP0363853
ପ ୁ /572429 63 53 279ସତିୃର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଧୀେର  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/124353
ପ ୁ /572430 56 53 280ଚି ର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଧୀେର  େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/124357
ୀ /572431 53 53 281ସ ିତପଭା େଚୗଧରୁୀ ସା ସତିୃର ନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/124354
ୀ /572432 52 53 282ରାଜଶୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ଚି ର ନ େଚୗଧରୁୀ JTV2569309
ୀ /572433 52 53 283ପିୟମଦା େଚୗଧରୁୀ ସା ରଶୀର ନ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/124356

ପ ୁ /572434 87 53 284କଂୁଜ ବିହାରୀ ପ ା ପି େଦୖତାରୀ ପ ା XWP0265413
ପ ୁ /582435 83 53 285ଡକଟର. ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ ପି ସ  ଚରଣ ସାହୁ XWP0558387
ପ ୁ /592436 80 53 286ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ କର ପି ନାରାୟଣ କର JTV1462738
ୀ /592437 72 53 287ବସ  ମ ରୀ କର ସା ଅଜୁର୍ ନ କର JTV1462746

ପ ୁ /592438 52 53 288ଅମୀୟ କମୁାର କର ପି ଅଜୁର୍ ନି କର JTV1482512
ପ ୁ /592439 48 53 289ଅଜୟ କମୁାର କର ପି ଅ ୁର୍ନ ଚରଣ କର XWP0329706
ୀ /592440 48 53 290ଗାୟତୀ କର ପି ଅଜୁର୍ ନ କର JTV1462803
ୀ /602441 55 53 291ତିେଳା ମା ଦାସ ସା ପିତାମର ଦାସ OR/06/043/124362

ପ ୁ /602442 39 53 292ସକୁା  ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ JTV1648864
ୀ /602443 33 53 293ସଜୁାତା ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ JTV2366086
ୀ /602444 32 53 294ସଭୁଦା ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ XWP0482646

ପ ୁ /602445 30 53 295ରିତା ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ XWP0363804
ୀ /602446 29 53 296ସସିତା ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ XWP0482653

ପ ୁ /602447 44 53 297େପମାନ  ମହା ି ପି ବଳଭଦ ମହା ି JTV1461748
ୀ /602448 43 53 298େରଖା ମହା ି ସା େପମାନ  ମହା ି JTV1461797

ପ ୁ /612449 79 53 299ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାଇଁ ପି ପ  ୁସାଇଁ OR/06/043/124798
ୀ /612450 71 53 300ସରସତୀ ସାଇଁ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାଇଁ XWP0444711

ପ ୁ /612451 44 53 301େଦବଦ  ସାଇଁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାଇଁ JTV1561786
ପ ୁ /612452 38 53 302େଦବାଶୀଷ ସାଇଁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାଇଁ JTV1691492
ପ ୁ /622453 47 53 303ବ ିମ ଚରଣ ମହା ି ପି ଅେଦୖତ ଚରଣ ମହା ି XWP0363812
ପ ୁ /622454 47 53 304ସ ୀବ କମୁାର ମହା ି ପି ଅେଦୖତ ଚରଣ ମହା ି XWP0218446
ୀ /622455 41 53 305ମଧମିୁତା ମହା ି ସା ବ ିମ ଚରଣ ମହା ି XWP0363796
ୀ /622456 40 53 306ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା ସ ୀବ କମୁାର ମହା ି XWP0218453
ପ ୁ /632457 69 53 307ବନମାଳୀ ପାଲ ପି େଧାଇ ପାଲ JTV1462829
ପ ୁ /632458 41 53 308େସୗମଯ୍ରଂଜନ ପାଳ ପି ବନମାଳୀ ପାଳ JTV1464007
ପ ୁ /632459 74 53 309ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ଗୟାଧର ସାଇଁ JTV1656875
ୀ /632460 60 53 310ନୟନା ବାଳା ସାଇଁ ସା ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1656867
ପ ୁ /632461 42 53 311ସବୁତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1656883
ପ ୁ /652462 55 53 312ରବି  େବେହରା ପି ଗ ାଧର େବେହରା JTV1461839
ପ ୁ /652463 47 53 313ମେନାର ନ ମଲିକ ପି େଧାଇ ମଲିକ XWP0167346
ୀ /652464 38 53 314ସସିତା ମଲିକ ସା ମେନାର ନ ମଲିକ XWP0167338
ପ ୁ /652465 63 53 315ଚି  ରଂଜନ ନାୟକ ପି ଗଣୁନିଧି ନାୟକ JTV1656974
ପ ୁ /652466 60 53 316ହରିହର ନାୟକ ପି ହଜାରୀ ନାୟକ JTV1458777
ୀ /652467 60 53 317ଗୀତା ଳୀ ନାୟକ ସା ଚି  ରଂଜନ ନାୟକ JTV1656982
ୀ /652468 50 53 318ସବିତା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ନାୟକ JTV1690585
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ୀ /652469 49 53 319ଅଳକା ନାୟକ ସା କ ତରୁ ପାଗଳ JTV1462597
ପ ୁ /652470 49 53 320ସତଯ୍ଜିତ ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/124380
ୀ /652471 44 53 321ସ ର୍ମିତା ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/124383

ପ ୁ /652472 34 53 322ଚ ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଚି  ରଂଜନ ନାୟକ JTV2554228
ପ ୁ /652473 33 53 323ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ JTV2366052
ୀ /652474 30 53 324ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ଚ ନ କମୁାର ନାୟକ XWP0597088
ୀ /652475 27 53 325ସିତା ରାଣୀ ନାୟକ ପି ଚି ର ନ ନାୟକ XWP0442780
ୀ /652476 60 53 326ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା ଗୟାଧର ସାଇଁ JTV1461664

ପ ୁ /652477 46 53 327େକୖଳାସଚ  ସାଇଁ ପି ଉେପ  ସାଇଁ OR/06/043/124017
ୀ /652478 45 53 328ମମତା ସାଇଁ ସା ସ ୟ କମୁାର ସାଇଁ JTV1482744

ପ ୁ /652479 35 53 329ସମିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗୟାଧର ସାଇଁ JTV2432177
ପ ୁ /652480 33 53 330ଶାଶତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗୟାଧର ସାଇଁ JTV2432300
ପ ୁ /662481 75 53 331ପ ୂ ର୍ଚ  ବିଶାଳ ପି େଗାବ ର୍ ନ ବିଶାଳ OR/06/043/124389
ୀ /662482 67 53 332ପଦାବତୀ ବିଶାଳ ସା ପ ୁ ର୍ ବିଶାଳ OR/06/043/124390
ୀ /662483 63 53 333ସ ଯ୍ାରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ଅଜୟ କମୁାର ବିଶାଳ JTV2432060

ପ ୁ /662484 47 53 334ନାରାୟଣ ବିଶାଳ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ବିଶାଳ OR/06/043/124392
ପ ୁ /662485 40 53 335ପଶା  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଅଜୟ କମୁାର ବିଶାଳ JTV2432250
ପ ୁ /662486 40 53 336ନିମର୍ଳ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବିଶାଳ JTV1462696
ପ ୁ /672487 68 53 337ଜୟଗରୁୁ ବହଚାରୀ ପି ଅନ  ଗରୁୁ JTV1463769
ୀ /672488 45 53 338େବୖଯୟ ିମାଳା ବହଚାରୀ ସା ଜୟଗରୁୁ ବହଚାରୀ JTV1463777

ପ ୁ /672489 41 53 339ବାମେଦବ ବହଚାରୀ ପି ଜୟଗରୁୁ ବହଚାରୀ XWP0265421
ପ ୁ /672490 45 53 340େସାମେଦବ ମିଶ ପି େଯ ସି ମିଶ JTV1482751
ୀ /682491 75 53 341ସପନ୍ାରାଣୀ େଯନା ସା ଦୁେଲଇ େଯନା OR/06/043/124401
ୀ /682492 46 53 342ଲକ୍ଷିପିୟା େଯନା ସା ଜିେତ  େଯନା XWP0032342

ପ ୁ /682493 45 53 343ଜୟେଦବ େଯନା ପି ବୁେଲଇ େଯନା JTV1462530
ପ ୁ /692494 47 53 344େଦବାଶୀଷ ଓତା ପି ପଭାତ କମୁାର ଓତା XWP0032359
ୀ /692495 43 53 345େସନ୍ହାଶଷି ଓତା ପି ପଭାତ କମୁାର ଓତା XWP0032367
ୀ /692496 32 53 346ଐଶଯଯ୍ର୍ାଶୀ ସାହୁ ପି ଶବିରାମ ସାହୁ JTV2553717

ପ ୁ /692497 75 53 347ଶବିରାମ ସାହୁ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ସାହୁ JTV1482538
ପ ୁ /702498 46 53 348ଶଭୁାଶଷି ଓତା ପି ପଭାତ କମୁାର ଓତା XWP0032375
ୀ /712499 56 53 349ରଜନୀ କମୁାରୀ ପାତ ସା ବସ  କମୁାର ପାତ JTV1462423
ୀ /722500 85 53 350ବିଦଯ୍ତୁଲତା ସାଇଁ ସା ପଦଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/124415

ପ ୁ /732501 60 53 351ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ନାୟକ JTV2554004
ୀ /732502 26 53 352ଆଦଯ୍ାଶା ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0691220
ୀ /732503 74 53 353ସରସତୀ ସାଇଁ ସା ବିଜୟ ସାଇଁ OR/06/043/124419
ୀ /732504 57 53 354ଶାଶତୀ ସାଇଁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0117697

ପ ୁ /732505 50 53 355ପତାପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିଯୟ ସାଇଁ OR/06/043/124420
ପ ୁ /732506 42 53 356ପବୀର ସାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ JTV2365930
ୀ /732507 40 53 357ରଶରିାଣୀ ସାଇଁ ସା ପତାପ କମୁାର ସାଇଁ XWP0032383

ପ ୁ /73/a2508 24 53 358ବାଜନ ନାୟକ ପି ପ ଜ ନାୟକ XWP0737445
ପ ୁ /742509 60 53 359ବଂଶୀଧର ବିସାଳ ପି େଗାବ ର୍ ନ ବିସାଳ OR/06/043/124442
ପ ୁ /742510 36 53 360େରାହିତ କମୁାର ବିଶାଳ ପି କା ିର୍କ ଚ  ବିଶାଳ JTV2365922
ପ ୁ /742511 32 53 361ସେ ାଷ କମୁାର ବିଶାଳ ପି କା ିର୍କ ଚ  ବିଶାଳ XWP0218461
ୀ /742512 31 53 362ସନୁୀତା ବିଶାଳ ପି କା ିର୍କ ଚ  ବିଶାଳ XWP0218479

ପ ୁ /752513 50 53 363ସଚିନ ନ ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି XWP0218859
ପ ୁ /752514 54 53 364ଡ. ପେରଶ ନାଥ ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି XWP0781856
ପ ୁ /752515 54 53 365ପେରଶ ନାଥ ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି OR/06/043/124906
ୀ /752516 46 53 366ଅଜ ା ମହା ି ସା ପେରଶ ମହା ି XWP0032409

ପ ୁ /752517 23 53 367ଓ ାର ମହା ି ପି ପେରଶ ନାଥ ମହା ି XWP0818781
ପ ୁ /762518 48 53 368ସତିୃ ମିନାର େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା JTV1548098
ପ ୁ /762519 44 53 369ଦି ୀମିନାର େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା JTV1461722
ୀ /762520 47 53 370ସିତା ଦାସ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ XWP0818872
ୀ /762521 74 53 371ଶା ିଲତା ପ ୃ ି ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ପ ୃ ି XWP0818864
ପ ୁ /762522 49 53 372ସତିୃ ର ନ ପୁ ି ପି େବୖଦ୍ଯନାଥ ପୁ ି XWP0818856
ୀ /762523 40 53 373ଲକ୍ଷୀ ପିୟା ପୁ ି ସା ସତିୃ ର ନ ପୁ ି XWP0818849
ପ ୁ /762524 43 53 374ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପୁ ି ପି େବୖଦ୍ଯନାଥ ପୁ ି XWP0818831
ୀ /762525 38 53 375ମାମୀତା ପୁ ୀ - ମୁତଯ୍ ୁ ୟ ପୁ ି XWP0818823
ପ ୁ /772526 33 53 376କୃ ଚ  ପଧାନ ପି ଗରୁୁ ସାମୀ ପଧାନ XWP0117705
ପ ୁ /772527 64 53 377ଗରୁୁ ସାମୀ ପଧାନ ପି କୀ ର୍ନ ପଧାନ JTV1656321
ୀ /782528 43 53 378ଅ ନା ଦାଶ ସା ବିେଘନ୍ଶର ଦାଶ XWP0818815
ପ ୁ /782529 66 53 379ଶେୁଭ ୁ େଶଖର ମିଶ ପି ଉଦୟନାଥ ମିଶ XWP0930172
ପ ୁ /782530 37 53 380ଅଭିନ ନ ମିଶ ପି ଶେୁଭ ୁ େଶଖର ମିଶ XWP0927723
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ୀ /792531 59 53 381ଅନୁପମା ମହାରଣା ସା ଚ  େଶଖର ମହାରଣା JTV1556661
ପ ୁ /792532 52 53 382ଯଧିୁ ିର ମହାରଣା ପି େଗାବି  ମହାରଣା JTV2432193
ୀ /792533 52 53 383ରମା ମହାରଣା ସା ନାରାୟଣ ମହାରଣା XWP0691295

ପ ୁ /792534 54 53 384ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ଫକୀର ମହାରଣା JTV1458702
ୀ /792535 27 53 385ରଶିତା ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା XWP0691303

ପ ୁ /792536 26 53 386ନେର  ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା XWP0691311
ପ ୁ /802537 37 53 387ତାପସ ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଚ  ଦାସ JTV1689769
ପ ୁ /802538 50 53 388ନେର  କମୁାର ନାଥ ପି ଇଶର ଚ  ନାଥ JTV1689165
ୀ /812539 80 53 389ଉମିର୍ଳା ସିଂହ ସା ବୀରକିେଶାର ସିଂହ XWP0032466

ପ ୁ /812540 50 53 390ଦୁଗର୍ାମାଧବ ସିଂହ ପି ମେହଶ ସିଂହ XWP0032458
ୀ /812541 80 53 391େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ସିଂ ସା ମେହଶ ସିଂ OR/06/043/124650

ପ ୁ /812542 51 53 392ତିନାଥ ସିଂ ପି ମେହଶ ସିଂ OR/06/043/124651
ୀ /812543 40 53 393ସରମା ସିଂହ ସା ଦୁଗର୍ାମାଧବ ସିଂହ JTV2432276
ୀ /812544 38 53 394େବବୀରାନୀ ସିଂହ ସା ତିନାଥ ସିଂହ JTV2432268
ୀ /822545 64 53 395ରତନ୍ପଭା ମହାପାତ ସା ଶଚୀକା  ମହାପାତ JTV1462563

ପ ୁ /822546 58 53 396ଦ ଧର ମହାପାତ ପି ଚକଧର ମହାପାତ JTV2432383
ୀ /822547 57 53 397ସେରାଜିନୀ ମହାପାତ ସା ଦ ଧର ମହାପାତ JTV1705375

ପ ୁ /822548 45 53 398େସୗରଭ ମହାପାତ ପି ଶଚୀକା  ମହାପାତ JTV1462555
ୀ /822549 43 53 399ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହାପାତ ପି ଶଚୀକା  ମହାପାତ JTV1462647

ପ ୁ /822550 33 53 400ମେନାରଂଜନ ମହାପାତ ପି ଦ ଦର ମହାପାତ XWP0033217
ପ ୁ /822551 31 53 401ଚି ର ନ ମହାପାତ ପି ଦ ଧର ମହାପାତ XWP0218487
ପ ୁ /822552 51 53 402ଆେଲାକ ନ ପି ବୃ ାବନ ନ OR/06/043/124733
ପ ୁ /832553 70 53 403ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପାତ ପି ବଜ କିେଶାର ପାତ JTV1655745
ୀ /832554 60 53 404ସ ଲତା ପାତ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପାତ XWP0433680
ୀ /832555 39 53 405ଚ ଳା ପାତ ପି ଅକ୍ଷୟ ପାତ JTV2432037

ପ ୁ /842556 40 53 406ପଣବ କମୁାର ନ ପି େପମାନ  ନ JTV1591577
ପ ୁ /852557 42 53 407ଶାଶତ ଶତପଥୀ ପି େକୖଳାସ ଚ  ଶତପଥୀ JTV1482801
ୀ /852558 67 53 408େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ଶତପଥୀ ସା େକୖଳାସ ଚ  ଶତପଥୀ JTV1482819

ପ ୁ /852559 48 53 409ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଶତପଥୀ ପି ରାଧାେମାହନ ଶତପଥୀ JTV1482587
ପ ୁ /862560 53 53 410ପଦୀପ କମୁାର କର ପି ନେର  କର OR/06/043/124835
ୀ /862561 50 53 411ଅ ନା କର ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କର JTV1655612
ୀ /862562 50 53 412ଦୀ ି କର ସା ପଶା  କର JTV1463686

ପ ୁ /862563 44 53 413ମେହଶର ମଲିକ ପି ସଦୁାମ ଚ  ମଲିକ XWP0648238
ୀ /862564 33 53 414ମନୁୀକା ମଲିକ ସା ମେହଶର ମଲିକ XWP0648220

ପ ୁ /862565 45 53 415ଦିଗାମର ତିପାଠି ପି ଦିଗାମର ତୀପାଠି XWP0648212
ୀ /862566 37 53 416ମେନାରମା ତିପାଠୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର କର XWP0642710

ପ ୁ /872567 35 53 417ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ଭମରବର ସାହୁ XWP0167353
ପ ୁ /872568 34 53 418ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ଭମରବର ସାହୁ JTV2365948
ୀ /872569 58 53 419ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ଭମରବର ସାହୁ JTV1482835
ୀ /882570 39 53 420ବ ିତା ମିଶ ସା େଜଯ୍ାତିଶ ର ତିପାଠୀ XWP0482539
ୀ /882571 70 53 421ସରସତୀ ତିପାଠୀ ସା ଅରୁଣ ତିପାଠୀ OR/06/043/124753
ପ ୁ /882572 47 53 422ଉମାଶ ର ତିପାଠୀ ପି ଅରୁଣ ତିପାଠୀ OR/06/043/124754
ୀ /882573 41 53 423କ ନା ତିପାଠୀ ସା ଉମାଶ ର ତିପାଠୀ JTV2432326

ପ ୁ /882574 46 53 424େଜଯ୍ାତି ଶ ର ତିପାଠୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ତିପାଠୀ OR/06/043/124869
ୀ /882575 40 53 425େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ତିପାଠୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ତିପାଠୀ JTV2432318
ୀ /892576 65 53 426କବିତା ଦାସ ସା ଶ  ୁଦାସ OR/06/043/124758
ୀ /892577 23 53 427ପଣୁିର୍ମା ଦାସ ପି ବାଲୁେ ଶର ଦାସ XWP0966077

ପ ୁ /892578 76 53 428ଶ ଚୁରଣ ଦାଶ ପି ଆନ  ଦାଶ OR/06/043/124757
ପ ୁ /892579 46 53 429ବାଲୁେ ଶର ଦାଶ ପି ଶ  ୁଦାଶ OR/06/043/124759
ୀ /892580 44 53 430ମହାେଶତା ଦାଶ ସା ବାଳେୁ ଶର ଦାଶ JTV1462548
ପ ୁ /892581 38 53 431ମେନାର ନ ଦାଶ ପି ଶ  ୁଦାଶ OR/06/043/124761
ୀ /892582 37 53 432ବି ୁ ପିୟା ଦାଶ ସା ମେନାର ନ ଦାଶ XWP0117713
ପ ୁ /902583 71 53 433ଶଚୀକା  ମହାପାତ ପି ପରମାନ  ମହାପାତ JTV1462639
ପ ୁ /912584 54 53 434ଲକ୍ଷିଧର ଘେଡଇ ପି ଧଡିଆ ଘେଡଇ JTV1591320
ୀ /912585 52 53 435େଜଯ୍ାସନ୍ାମୟୀ ଘେଡଇ ସା ଲକ୍ଷିଧର ଘେଡଇ JTV1591338
ୀ /912586 37 53 436ମମତା ମୟୀ ମିଶ ସା ସ ୀବ କମୁାର ରଥ XWP0597138
ପ ୁ /912587 76 53 437କୃ ଚ  ରଥ ପି ନାରାୟଣ ରଥ XWP0032474
ପ ୁ /912588 48 53 438ସ ୀବ କମୁାର ରଥ ପି କୃ  ରଥ JTV1705383
ପ ୁ /922589 75 53 439ବନ ବିହାରି ତିପାଠି ପି ଗଣୁନିଧି ତିପାଠି XWP0032482
ୀ /922590 74 53 440ଅହଲଯ୍ା ତିପାଠୀ ସା ବନ ବିହାରି ତିପାଠୀ XWP0032490
ପ ୁ /932591 74 53 441ପଫଲୁ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବଟକୃ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/124776
ୀ /932592 67 53 442ସପୁଭା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/124777
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ୀ /932593 48 53 443ପଦଯ୍ମୁନ୍ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/124780
ୀ /932594 43 53 444ସଚିୁତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0032516

ପ ୁ /942595 66 53 445ଗୟାଧର ସାଇଁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାଇଁ JTV1461672
ପ ୁ /952596 41 53 446ଅସୀମ କମୁାର କାନୁନେଗା ପି ଅନୀଲ କମୁାର କାନୁନେଗା JTV1591387
ୀ /952597 42 53 447ବନଜା ମହା ି ମା ଆରତୀ ମହା ି XWP0558411

ପ ୁ /952598 35 53 448େଦବାଶଷି ମହା ି ମା ଆରତୀ ମହା ି XWP0265439
ପ ୁ /952599 23 53 449ଆକାସକମୁାର ନାଏକ ପି େବଣଧୁର ନାଏକ XWP0818807
ପ ୁ /952600 47 53 450େବଣଧୁର ନାଏକ ପି ଭିମ ନାଏକ JTV1591478
ୀ /952601 42 53 451ବୀନତୀ ନାଏକ ସା େବଣଧୁର ନାଏକ JTV1591486

ପ ୁ /952602 50 53 452ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ JTV2366235
ୀ /952603 45 53 453ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ JTV2366219

ପ ୁ /962604 69 53 454କଳୁମଣୀ ଦାସ ପି କାଳ ୀ ଦାସ XWP0218503
ୀ /962605 64 53 455ର ଲୁତା ଦାସ ସା କଳୁମଣି ଦାସ XWP0218511

ପ ୁ /962606 40 53 456ରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ XWP0218545
ପ ୁ /962607 37 53 457ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ XWP0218529
ପ ୁ /962608 31 53 458ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ XWP0218537
ୀ /982609 36 53 459ଇତିଶୀ େଦବତା ସା ନିମର୍େଳ ୁ ପତି XWP0363820
ୀ /982610 44 53 460ଶଭୁଶିତା ପ ା ସା ଶଯ୍ାମେଳ ୁ ପ ା XWP0482570

ପ ୁ /982611 80 53 461ନିର ନ ପତି ପି ଜୟକୃ  ପତି JTV1462795
ୀ /982612 72 53 462ମେନାରମା ପତି ସା ନିର ନ ପତି OR/06/043/124794

ପ ୁ /982613 47 53 463ଶଯ୍ାମେଳ ୁ ପତି ପି ନିର ନ ପତି XWP0482521
ୀ /992614 74 53 464ବସ  ମ ରୀ ମଲ ସା ଆନ  ଚ  ମଲ JTV1461649

ପ ୁ /992615 46 53 465କୃ ଚ  ମଲ ପି ଆନ  ଚ  ମଲ JTV1461631
ୀ /1002616 59 53 466ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ XWP0032565
ୀ /1002617 54 53 467ମମିତା ଦାସ ସା ଅବନୀ କମୁାର ଦାସ XWP0032573

ପ ୁ /1002618 33 53 468ସୟଂପକାଶ ଦାସ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ଦାସ JTV2554186
ପ ୁ /1002619 31 53 469େସୗଜନଯ୍ ପକାଶ ଦାସ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ XWP0117721
ପ ୁ /1002620 59 53 470ଅବନୀ କମୁାର ଦାଶ ପି ବୃ ାବନ ଦାଶ OR/06/043/124025
ୀ /1002621 52 53 471ନ ିନୀ ପ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ XWP0818641

ପ ୁ /1002622 52 53 472ସତଯ୍ ନାରାୟମ ପ ନାୟକ ପି ନିମା◌ି◌ଁ ଚରମ ପ ନାୟକ XWP0818799
ୀ /1012623 45 53 473ପତିଭା ପ ନାୟକ ସା ଶଯ୍ାମଳ ବରଣ ଦାସ JTV2585479

ପ ୁ /1022624 80 53 474ହରିହର ଦାଶ ପି ବରଜୁ ଦାଶ JTV1463793
ୀ /1022625 42 53 475ତିେଳା ମା କର ସା ପକାଶ ଚ  କର XWP0818666

ପ ୁ /1032626 67 53 476ରବି ନାଥ ଦାସ ପି ଗରୁୁଚରଣ ଦାସ JTV1591312
ପ ୁ /1032627 63 53 477ଶରତ ଚ  ଦାସ ପି େକଶବ ଚ  ଦାସ XWP0218552
ୀ /1032628 54 53 478ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ସା ଶରତ ଚ  ଦାସ JTV1705441
ୀ /1032629 30 53 479ଶ ା ଳୀ ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ XWP0218560
ୀ /1032630 30 53 480ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ପି ରବି ନାଥ ଦାସ XWP0287029

ପ ୁ /1032631 27 53 481ସତଯ୍ଜିତ ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ XWP0482505
ୀ /1032632 63 53 482ସସିୁତା େଦ ସା ରବି  ନାଥ ଦାସ JTV1591304
ୀ /1032633 36 53 483ଜୟ ୀ କଲୁଡି ସା ମଧସୁଦୂନ କଲୁଡି JTV2554038
ପ ୁ /1032634 84 53 484କୃ ଚ  ମଲିକ ପି ଡମରୁଧର ମଲିକ OR/06/043/124499
ପ ୁ /1032635 57 53 485ଦିଲିପ କମୁାରର ମଲିକ ପି କୃ ଚ  ମଲିକ XWP0265447
ୀ /1032636 47 53 486ଜନଶୀ ମଲିକ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ମଲିକ XWP0329656

ପ ୁ /1032637 47 53 487ପଦୀପ କମୁାର ମଲିକ ପି କୃ ଚ  ମଲିକ OR/06/043/124501
ପ ୁ /1032638 27 53 488ଦିେନଶ ର ନ ମଲିକ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମଲିକ XWP0575050
ପ ୁ /1032639 51 53 489ମେନାଜ କମୁାର ପାତ ପି ଶତୃଘନ୍ ପାତ JTV1591288
ୀ /1032640 41 53 490କବିତା ପାତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପାତ JTV1591296
ୀ /1032641 34 53 491ଦୀପା ପଧାନ ସା ଦୀନ ବ ୁ ପଧାନ XWP0818674
ୀ /1042642 55 53 492ସକୁା ି ମହାରଣା ସା େକୖଳାସ ମହାରଣା JTV1690577
ୀ /1042643 50 53 493ରୀନା ସାହୁ ସା ରବି  କମୁାର ସାହୁ JTV1705458
ପ ୁ /1052644 56 53 494ଜୟଦବ ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ XWP0737478
ୀ /1062645 54 53 495ଅ ଳୀ ପରିଡା ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ପରିଡା JTV1655125
ପ ୁ /1072646 61 53 496ବାବୁଲି ସାହୁ ପି ଚ ମଣି ସାହୁ JTV1658251
ପ ୁ /1072647 28 53 497ରମାକା  ସାହୁ ପି ବାବୁଲି ସାହୁ XWP0482828
ୀ /1072648 47 53 498ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ସା ବାବୁଲି ସାହୁ JTV1705433
ପ ୁ /1072649 42 53 499େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ସାମଲ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ସାମଲ XWP0482836
ୀ /1072650 40 53 500ଅମିତା ସାମଲ ସା େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ସାମଲ XWP0482844
ପ ୁ /1082651 37 53 501କବି ପସାଦ ବାରିକ ପି ଅେଦୖତ ପସାଦ ବାରିକ JTV2366060
ୀ /1082652 33 53 502ଶ ା ଳୀ ବାରିକ ସା କବି ପସାଦ ବାରିକ JTV2366078
ପ ୁ /1082653 51 53 503ରେମଶ ଚ  େଭାଳ ପି ପ ଜ ଚରଣ େଭାଳ JTV2366284
ୀ /1082654 48 53 504ଜୟ ି େଭାଳ ସା ରେମଶ ଚ  େଭାଳ JTV2366201
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ପ ୁ /1082655 60 53 505ରବି  ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ JTV2366193
ୀ /1082656 50 53 506ବାସ ି ଦାସ ସା ରବି  କମୁାର ଦାସ JTV2366151

ପ ୁ /1082657 37 53 507ଶୀକା  ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ XWP0117747
ପ ୁ /1082658 36 53 508ସଶୁା  ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ XWP0117739
ୀ /1082659 35 53 509ରଂଜିତା ଦାସ ସା ରବି ୍ ଦାସ XWP0117754

ପ ୁ /1082660 41 53 510ସମେର  େଯନା ପି ବାସେୁଦବ େଯନା JTV1705490
ୀ /1082661 61 53 511ନମର୍ଦା ପରିଜା ସା ବାସେୁଦବ େଜନା JTV1688860
ୀ /1082662 50 53 512ସରିତା ପଟାୟତ୍ ସା ସବୁାଷ ଚ  ପଟାୟତ୍ JTV2366029
ୀ /1082663 29 53 513ଉମିର୍ଳା ପ ାୟତ ପି ସବୁାଷ ଚ  ପ ାୟତ XWP0482794

ପ ୁ /1082664 31 53 514ବିକାଶ ସକୁା ପି ଶୀରାମ ଅଧର ସକୁା XWP0482810
ୀ /1092665 54 53 515ପମିଳା ସିଂହ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସିଂହ XWP0218586

ପ ୁ /1092666 67 53 516ପଫଲୁ କମୁାର ସିଂହ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ନାଥ ସିଂହ XWP0218578
ପ ୁ /1092667 32 53 517ସରୁପ କମୁାର ସିଂହ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସିଂହ XWP0364067
ପ ୁ /1092668 31 53 518ସବୁତ କମୁାର ସିଂହ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସିଂହ XWP0364075
ପ ୁ /1112669 46 53 519ନବ କିେଶାର ବିେଶାଇ ପି ନେଗ  ନାଥ ବିେଶାଇ XWP0364026
ୀ /1112670 41 53 520ସଜୁାତା ବିେଶାଇ ସା ନବ କିେଶାର ବିେଶାଇ XWP0364034

ପ ୁ /1112671 47 53 521ପଶା  କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ନେଗ  ନାଥ ବିେଶାଇ JTV1591536
ୀ /1112672 46 53 522ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ବିେଶାଇ ସା ପଶା  କମୁାର ବିେଶାଇ JTV1591528
ୀ /1112673 35 53 523ମିତା ରାଉତ ସା ସନାତନ ରାଉତ XWP0364091

ପ ୁ /1122674 57 53 524ବିଶଜିତ ବିଶାଳ ପି ଯଧିୁ ିର ବିଶାଳ JTV1591353
ୀ /1122675 48 53 525ରାଜଲକି୍ଷ ବିଶାଳ ସା ବିଶଜିତ ବିଶାଳ JTV1591346
ୀ /1122676 22 53 526ପନୁମ ବିସାଲ ପି ବିଶ୍ଵଜୀତ ବିସ୍ଵାଲ XWP1014810

ପ ୁ /1122677 37 53 527ଶତୀସ କମୁାର େଜନା ପି ବାସେୁଦବ େଜନା JTV1688852
ପ ୁ /1122678 23 53 528ସପୁକାଶ ପଢ଼ିହାରୀ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପଢ଼ିହାରୀ XWP0999417
ପ ୁ /1132679 50 53 529ପତାପ କମୁାର ବଳ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ବଳ JTV1689595
ୀ /1132680 41 53 530ସଷୁମା ବଳ ସା ପତାପ କମୁାର ବଳ JTV2432128
ୀ /1132681 51 53 531ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ନେର  ଦାସ OR/06/043/124509

ପ ୁ /1132682 47 53 532ସଜିଂତ କମୁାର ରାୟ ପି ଗେଜ  କମୁାର ରାୟ JTV2365989
ପ ୁ /1132683 68 53 533ମେହ  ସାଇଁ ପି ବାଇଧର ସାଇଁ XWP0032599
ୀ /1132684 59 53 534େସନ୍ହଲତା ସାଇଁ ସା ମେହ  ସାଇଁ XWP0329680

ପ ୁ /1132685 37 53 535େକୗଶକି ସାଇଁ ପି ମେହ  ସାଇଁ XWP0329698
ପ ୁ /1132686 36 53 536ସନୁୀଲ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମେହ  ସାଇଁ JTV1658954
ପ ୁ /1132687 36 53 537ସଜିୁତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମେହ  ସାଇଁ JTV2365716
ପ ୁ /1132688 35 53 538ଅଜିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନେର  ସାଇଁ XWP0558437
ୀ /1142689 43 53 539ଜୟ ୀ େଜନା ସା ସଂଜିତ କମୁାର ରାୟ JTV2365724

ପ ୁ /1142690 22 53 540େଜା୍ୟତିମୟୀ ମିଶ ପି ଦୀପକ ମିଶ XWP0883199
ପ ୁ /1142691 49 53 541ଅେଶାକ ଓଝା ପି ଉେପ  ଓଝା XWP0032615
ୀ /1142692 43 53 542େସନ୍ହଲତା ଓଝା ସା ଆେଶାକ ଓଝା XWP0874966

ପ ୁ /1152693 26 53 543ସଜିୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସତଯ୍ାନ  ସାହୁ XWP0877522
ପ ୁ /1162694 32 53 544ର ିତ କମୁାର େଜନା ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ େଜନା XWP0329664
ପ ୁ /1162695 67 53 545ମେହଶର ରାଉତ ପି ଶତୃଘନ୍ ରାଉତ JTV1482629
ୀ /1162696 60 53 546କମଳା କମୁାରି ସିଂ ସା ମେହଶର ରାଉତ JTV1482736

ପ ୁ /1172697 64 53 547ଲାଇକଉ ିନ ଅହ ଦ ପି ଫୟାଜଉ ିନ ଅହ ଦ JTV1482843
ପ ୁ /1172698 31 53 548ପରେୱଜ ଆଲାମ ପି ଲାଇକୁ ିନ ଅେହମଦ XWP0167387
ୀ /1172699 57 53 549ସମୀମା ଖାତୁନ ସା ଲାଇଉ ିର୍ନ ଅହ ଦ JTV1482850

ପ ୁ /1182700 63 53 550ଚ  େଶଖର ମହାରଣା ପି ମାୟାଧର ମହାରଣା JTV1556653
ପ ୁ /1182701 29 53 551ଜୀବନ ପକାଶ ମହାରଣା ପି ଚ  େଶଖର ମହାରଣା XWP0287003
ପ ୁ /1192702 66 53 552ନିବାରଣ ବିଶାଳ ପି ଉଦୟନାଥ ବିଶାଳ JTV1559681
ୀ /1192703 60 53 553ପ ୁ ା ଳି ବିଶାଳ ସା ନିବାରଣ ବିଶାଳ OR/06/043/124537
ପ ୁ /1192704 36 53 554ସ ୀପ ବିଶାଳ ପି ନିବାରଣ ବିଶାଳ XWP0642728
ୀ /1222705 37 53 555ସିପା ରାଉତ ସା ସଜିୁତ କମୁାର ରାଉତ XWP0032623
ପ ୁ /1232706 92 53 556ହରେମାହନ ହରିଚ ନ ପି ଯଗୁଳ ହରିଚ ନ XWP0032649
ପ ୁ /1232707 59 53 557ଅଶନିି କମୁାର ହରିଚ ନ ପି ହର େମାହନ ହରିଚ ନ XWP0032722
ୀ /1232708 52 53 558ମିନାକ୍ଷୀ ହରିଚ ନ ସା ଅଶନିି କମୁାର ହରିଚ ନ OR/06/043/124785
ପ ୁ /1232709 28 53 559ଅମିତ କମୁାର ହରିଚ ନ ପି ଅଶିନି କମୁାର ହରିଚ ନ XWP0364042
ୀ /1242710 81 53 560ପ ୂ ର୍ମାସି ହରିଚ ନ ସା ହରେମାହନ ହରିଚ ନ XWP0558445
ପ ୁ /1252711 78 53 561ଅେଦୖତ ପସାଦ ମହାପାତ ପି ପରମାନ  ମହାପାତ JTV1591551
ୀ /1252712 72 53 562ଉଷାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ଅେଦୖତ ମହାପାତ OR/06/043/124544
ପ ୁ /1252713 48 53 563ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମହାପାତ ପି ଅେଦୖତ ମହାପାତ OR/06/043/124545
ପ ୁ /1252714 43 53 564ବିଶଭୂଷଣ ମହାପାତ ପି ଅେଦୖତ ପସାଦ ମହାପାତ JTV1555184
ୀ /1252715 42 53 565ସନ୍ି ା ମହାପାତ ସା ବିଶଭୂଷଣ ମହାପାତ XWP0218602
ୀ /1252716 40 53 566େମାନାଲିସା ମହାପାତ ସା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମହାପାତ XWP0329672

44 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 50ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1262717 22 53 567ଶଖିା ସାଇଁ ପି ଦିଲିପ ସାଇଁ XWP0880930
ପ ୁ /1272718 24 53 568ରାେକଶ ଚଦ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା XWP1014836
ପ ୁ /1272719 22 53 569ଚଂଦନ ମହାରଣା ପି ରବୀ  ମହାରଣା XWP1014786
ପ ୁ /1282720 39 53 570ମାନସ ର ନ ପଧାନ ପି ସରୁଥ ପଧାନ JTV1668904
ୀ /1282721 38 53 571ରାଜଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ମାନସ ର ନ ପଧାନ XWP0482695
ୀ /1282722 36 53 572ସାଗତିକା ପଧାନ ପି ସରୁଥ ପଧାନ JTV2554087

ପ ୁ /1282723 66 53 573ସରୁଥ ପଧାନ ପି ଭମରବର ପଧାନ OR/06/043/124820
ୀ /1282724 59 53 574ଜୟ ି ପଧାନ ସା ସରୁଥ ପଧାନ OR/06/043/124821

ପ ୁ /1292725 66 53 575ଶଶିରି କମୁାର ଦାଶ ପି େଗୗର େଗାପାଳ ଦାଶ JTV2432151
ୀ /1292726 63 53 576ସରସତୀ ଦାଶ ସା ଶଶିରି କମୁାର ଦାଶ JTV2432169
ୀ /1292727 49 53 577ଆରତୀ ଦାଶ ସା ବିକମ ପାଇକରାୟ XWP0999458

ପ ୁ /1292728 37 53 578ସ ିପ ଦାଶ ପି ଶଶିରି କମୁାର ଦାଶ XWP0032656
ପ ୁ /1292729 22 53 579ଶବଣ କମୁାର ପି ଶଶା  େଶଖର େକୗଶକି XWP0999052
ୀ /1292730 27 53 580ସିଲି ମହାପାତ ସା ସେୁର  ମହାପାତ XWP0818682

ପ ୁ /1292731 34 53 581େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ମହାରଣା ପି ଚ  େଶଖର ମହାରଣା JTV2585461
ୀ /1292732 52 53 582ଝରଣା ମଲିକ ସା ତିେଲାଚନ ମଲିକ XWP0818708

ପ ୁ /1292733 47 53 583ତିେଲାଚନ ମଲିକ ପି େଯାେଗ  ମଲିକ XWP0818690
ପ ୁ /1292734 23 53 584େସାମରାଜ ମଲିକ ପି ତିେଲାଚନ ମଲିକ XWP0818716
ୀ /1292735 41 53 585େଜଯ୍ାତିକା ମାରକମ ପି ରାମ ପସାଦ ମାରକମ XWP0287037

ପ ୁ /1292736 34 53 586ବିେର  ମାରକମ୍ ମା ମ ଳୁା ମାରକମ୍ JTV2365740
ପ ୁ /1292737 42 53 587ଭୂେପଂଦ ମାକର୍ ମ ମା ମ ଳୁା ମରକାମ JTV2554061
ୀ /1292738 37 53 588ପଲି ା ମିଶ ସା ସଂଦୀପ ଦାଶ XWP0941377

ପ ୁ /1292739 42 53 589ମରୁଲି ମହାପାତ ପି କାସିନାଥ ମହାପାତ XWP0287110
ୀ /1292740 38 53 590ରିନା ମହାପାତ ପି କାସିନାଥ ମହାପାତ XWP0287128
ୀ /1292741 36 53 591ମିନତୀ ମହାପାତ ସା ମରୁଲୀ ମହାପାତ XWP0287102

ପ ୁ /1292742 34 53 592ସେୁର  ମହାପାତ ପି କାସିନାଥ ମହାପାତ XWP0287136
ପ ୁ /1292743 22 53 593ପତଯ୍ଶୁ ପିୟଦଶର୍ନ ପି ରତନ୍ ାକର େସଠୀ XWP0941336
ପ ୁ /1292744 22 53 594ପତଯ୍ଷୁ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ରତନ୍ ାକର େସଠୀ XWP0935239
ୀ /1292745 45 53 595ନିେଳ ୀ େସଠୀ ସା ପଭାକର େସଠୀ JTV2553659

ପ ୁ /1292746 85 53 596ନଟବର େସଠୀ ପି ଇ ମଣି େସଠୀ OR/06/043/124822
ୀ /1292747 73 53 597େରବତୀ େସଠୀ ସା ନଟବର େସଠୀ OR/06/043/124823

ପ ୁ /1292748 51 53 598ରତନ୍ ାକର େସଠୀ ପି ନଟବର େସଠୀ OR/06/043/124824
ୀ /1292749 51 53 599ଭାଗଯ୍ଲତା େସଠୀ ସା ରତନ୍ ାକର େସଠୀ JTV2569291

ପ ୁ /1292750 49 53 600ପଭାକର େସଠୀ ପି ନଟବର େସଠୀ OR/06/043/124825
ୀ /1302751 36 53 601ବିଜୟିନୀ ଦଳେବେହରା ସା ଅଂଶମୁାନ ନାୟକ XWP0364059

ପ ୁ /1302752 63 53 602ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ନାୟକ ପି ଅ ୁର୍ନ ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/124670
ୀ /1302753 63 53 603ଶଶିରିା ନାୟକ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ନାୟକ JTV1461615

ପ ୁ /1302754 36 53 604ଅଂଶମୁାନ ନାୟକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ନାୟକ JTV1705508
ପ ୁ /1302755 31 53 605ଅଭିେଷକ ନାୟକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ନାୟକ XWP0117762
ୀ /1302756 33 53 606ଲୀଲା େବୖଦୁଯଯ୍ର୍ ପାତ ସା ଅଭିେଷକ ନାୟକ XWP0874941
ୀ /1312757 78 53 607ପମିଳା କର ସା ନେର  କର OR/06/043/124831
ପ ୁ /1312758 55 53 608ପଶା  କର ପି ନେର  କର OR/06/043/124833
ପ ୁ /1312759 47 53 609ଦିଲିପ କର ପି ନେର  କର OR/06/043/124837
ପ ୁ /1312760 25 53 610େସାମଯ୍ର ନ କର ପି ପଶା  କର XWP1083468
ପ ୁ /1322761 60 53 611ନକଳୁ ଚରଣ େଲ ା ପି କାଳ ୀ େଲ ା OR/06/043/124841
ୀ /1322762 52 53 612ପ ୁ ା ଳୀ େଲ ା ସା ନକଳୁ ଚରଣ େଲ ା JTV1591544

ପ ୁ /1322763 32 53 613ଅଜୟ କମୁାର େଲ ା ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ େଲ ା JTV2554251
ପ ୁ /1322764 22 53 614ଆଦିତଯ୍ପକାଶ େଲ ା ପି ନକଲୁ ଚରଣ େଲ ା XWP0880716
ପ ୁ /1322765 56 53 615ସେୁରଶ ଚ  ପତି ପି ପଭାକର ପତି XWP0032680
ୀ /1332766 54 53 616ସ ଯ୍ାରାଣି ଦାଶ ସା ସେୁରଶ ଚ  ପତି XWP0032698
ପ ୁ /1342767 80 53 617ଲକ୍ଷୀଧର େଚୗଧରୁୀ ପି ବଳଭଦ ରାଉତ JTV1463652
ୀ /1342768 75 53 618ସେୁଲାଚନା େଚୗଧରୁୀ ସା ଲକ୍ଷୀଧର େଚୗଧରୁୀ XWP0032714
ପ ୁ /1342769 45 53 619େଲାକନାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଚୗଧରୁୀ JTV1461714
ପ ୁ /1342770 44 53 620େସାମନାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଚୗଧରୁୀ JTV1461623
ପ ୁ /1352771 57 53 621ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ନେର ନାଥ ମହା ି OR/06/043/124813
ପ ୁ /1362772 57 53 622ନିମର୍ଳ କମୁାର ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ XWP0167403
ପ ୁ /1362773 33 53 623େଜଯ୍ାତି ର ନ ଦାସ ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର ଦାସ XWP0167429
ପ ୁ /1362774 29 53 624ସତିୃ ର ନ ଦାସ ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର ଦାସ XWP0286997
ୀ /1362775 55 53 625ବିଦଯ୍ଲୁତା ପରିଡା ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର ଦାସ XWP0167411
ପ ୁ /1362776 76 53 626େଗାପିନାଥ େସନ ପି ଶଶୀଭୁଷଣ େସନ OR/06/043/124565
ପ ୁ /1362777 44 53 627ଦିଲୀପ କମୁାର େସନ ପି େଗାପିନାଥ େସନ OR/06/043/124567
ୀ /1362778 44 53 628ସେରାଜିନୀ େସନ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େସନ JTV2432359
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ପ ୁ /1362779 40 53 629ସଂ ୀବ କମୁାର େସନ ପି େଗାପୀନାଥ େସନ JTV1558311
ପ ୁ /1372780 70 53 630ରେମଶଚ  ମହାପାତ ପି ବନମାଳି ମହାପାତ OR/06/043/124583
ୀ /1372781 62 53 631ଇତିଶୀ ମହାପାତ ସା ରେମଶ ମହାପାତ OR/06/043/124584

ପ ୁ /1372782 44 53 632ସିମାଚଳ ପସାଦ ମହାପାତ ପି ରେମଶ ମହାପାତ XWP0032730
ୀ /1372783 42 53 633ଶଭୁା ରାଏ ସା ସିମାଚଳ ପସାଦ ମହାପାତ JTV2366185

ପ ୁ /1382784 43 53 634ସହେଦବ ଦାସ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ଦାସ XWP0265454
ୀ /1382785 41 53 635ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଦାସ ସା ସହେଦବ ଦାସ XWP0218610

ପ ୁ /1382786 68 53 636ପଶ ୁର୍ରାମ ମଲିକ ପି ଝାଟୁ ମଲିକ OR/06/043/124586
ପ ୁ /1382787 47 53 637ଅ ୁର୍ନ ମଲିକ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମଲିକ OR/06/043/124589
ପ ୁ /1382788 46 53 638ନକଳୁ ମଲିକ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମଲିକ XWP0558486
ୀ /1382789 40 53 639ଝରଣା ମଲିକ ସା ନକଳୁ ମଲିକ XWP0691410
ୀ /1382790 40 53 640ସାଗରିକା ମଲିକ ସା ଅଜୁର୍ ନ ମଲିକ JTV2553642

ପ ୁ /1392791 55 53 641ରତନ୍ ାକର ମେଢଇ ପି ଗ ାଧର ମେଢଇ JTV1463702
ୀ /1392792 48 53 642ପ ୁ ଲତା ମେଢଇ ସା ରତନ୍ ାକର ମେଢଇ JTV1463694

ପ ୁ /1402793 57 53 643ରଘନୁାଥ େସାେରନ ପି ଚୁରିଆ େସାେରନ JTV1463579
ପ ୁ /1412794 20 53 644ସାରକ ଦାଶ ପି ରାମକୃ  ଦାଶ XWP1083401
ପ ୁ /1422795 71 53 645ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି ଜେମଶର ଦାସ JTV1463595
ୀ /1422796 45 53 646ଶଶୀକଳା ମଲିକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ମଲିକ JTV2569283

ପ ୁ /1422797 50 53 647ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଫକିର ଚରଣ ମହା ି JTV2569275
ୀ /1432798 46 53 648ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମହାପାତ ସା େଶୖେଳ  ରାଉତରାୟ XWP0218883

ପ ୁ /1432799 45 53 649ମୀନ େକତନ ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ XWP0032748
ୀ /1432800 41 53 650ସତଯ୍ଭାମା ପଧାନ ସା ମୀନ େକତନ ପଧାନ XWP0032755

ପ ୁ /1432801 78 53 651ବିେନାଦବିହାରୀ ରାଉତରାୟ ପି ଭଗବାନ ରାଉତରାୟ OR/06/043/124614
ୀ /1432802 74 53 652ଚାରୁଲତା ରାଉତରାୟ ସା ବିେନାଦ ରାଉତରାୟ XWP0318915

ପ ୁ /1432803 49 53 653େଶୖେଳ  ରାଉତରାୟ ପି ବିେନାଦ ରାଉତରାୟ OR/06/043/124617
ୀ /1432804 41 53 654ଜୟଶୀ ରାଉତରାୟ ସା ଆ ର୍ତାଣ ପଢିଆରୀ XWP0287144
ୀ /1432805 66 53 655କା ନାବାଳା ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ JTV2432185

ପ ୁ /1432806 40 53 656ଗେଣଶ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ JTV2432136
ପ ୁ /1432807 34 53 657ନେରଶ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ XWP0032763
ୀ /1432808 32 53 658ରଶିତା ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ XWP0032771

ପ ୁ /1442809 60 53 659ଭରତଚ  ମଦୁୁଲି ପି ସାନ  ମଦୁୁଲି JTV2432110
ୀ /1442810 46 53 660ମାଳତୀ ମଦୁୁଲି ସା ଭରତଚ  ମଦୁୁଲି JTV2365914
ୀ /1462811 39 53 661ସାଗତିକା ପଲାଇ ସା ପଣୁଯ୍େଶାକ ପଲାଇ XWP0218628

ପ ୁ /1462812 68 53 662କୃ ଚ  ପେଲଇ ପି ସନାତନ ପେଲଇ XWP0167437
ପ ୁ /1462813 45 53 663ପଦଶୀ ପଣୁଯ୍େଶାକ ପେଲଇ ପି କୃ  ଚ  ପେଲଇ JTV1463884
ୀ /1462814 62 53 664କଲଯ୍ାଣୀ ପଲାଇ ସା କୃ ଚ  ପଲାଇ OR/06/043/124642

ପ ୁ /1472815 51 53 665ଅଜୟକା  ଝା ପି ସକୁେଦବକା  ଝା XWP0482497
ୀ /1472816 49 53 666େରଣ ୁଝା ସା ଅଜୟ ଝା XWP0218636
ୀ /1482817 75 53 667ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାପାତ ସା କୃ  ମହାପାତ OR/06/043/124644

ପ ୁ /1482818 50 53 668ପସନନ୍  କମୁାର ମହାପାତ ପି କୃ  ମହାପାତ OR/06/043/124646
ୀ /1482819 24 53 669ବବିତା ସାମଲ ସା ମେନାର ନ ଦାସ XWP0898080
ପ ୁ /1492820 38 53 670ଅସିତ କମୁାର ମିଶ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମିଶ XWP0117770
ପ ୁ /1502821 46 53 671ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ମାକର୍  ଚରଣ ସାହୁ XWP0721555
ୀ /1502822 36 53 672ଅନୁସୟା ସାହୁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ XWP0363986
ୀ /1502823 33 53 673ତପସିନୀ ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ XWP0721548

ପ ୁ /1502824 50 53 674ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ମର୍ାକ  ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/124660
ୀ /1502825 44 53 675ଦି ିମୟୀ ସାହୁ ସା ବିରଜା ପସାଦ ସାହୁ XWP0117788

ପ ୁ /1522826 55 53 676େଚୖତନଯ୍ ମହାରଣା ପି ଭଗବାନ ମହାରଣା XWP0032797
ୀ /1522827 49 53 677େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହାରଣା ସା େଚୖତନଯ୍ ମହାରଣା XWP0482638
ପ ୁ /1522828 25 53 678ଜିେତନ୍ ମହାରଣା ପି େଚୖତନଯ୍ ମହାରମା XWP0737452
ୀ /1532829 74 53 679ବାସ ି ମହା ି ସା ଯଧିୁ ିର ମହା ି OR/06/043/124679
ୀ /1532830 46 53 680ପଦଜା ମହା ି ପି ଯଧିୁ ିର ମହା ି OR/06/043/124682
ପ ୁ /1532831 42 53 681ବିେର  ମହା ି ପି ଯଧିୁ ିର ମହା ି JTV1458868
ୀ /1532832 41 53 682ପଣୀତା ମହା ି ପି ଯଧିୁ ିର ମହା ି XWP0032805
ୀ /1532833 40 53 683ସସିତା ମହା ି ପି ଯଧିୁ ିର ମହା ି XWP0433698
ପ ୁ /1532834 43 53 684ପଦଯ୍ମୁନ୍ ତିପାଠୀ ପି ଭମରବର ତିପାଠୀ XWP0287045
ୀ /1542835 52 53 685ସଧୁାଂଶବୁାଳା ନାୟକ ସା େଦେବ  େସନାପତି JTV1462605
ପ ୁ /1552836 71 53 686ଗଦାଧର ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା XWP0482620
ପ ୁ /1562837 51 53 687ଲକ୍ଷୀ ପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଭାଗିରଥୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2365831
ୀ /1562838 48 53 688ବବିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଲକ୍ଷୀ ପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2366045
ୀ /1562839 56 53 689ଶଯ୍ାମଲି ରାୟ ସା ଅରୁଣ ରାୟ OR/06/043/124695
ପ ୁ /1562840 39 53 690ଶଭୁାଂଶ ୁରାୟ ପି ଅରୁଣ ରାୟ JTV1462670

46 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 50ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1572841 45 53 691ଶ ା ଳି ଦାସ ସା ଚ ି ଚରଣ ପ ନାୟକ XWP0218651
ପ ୁ /1572842 40 53 692ମେନାରଂଜନ ନାୟକ ପି ଇଶର ଚ  ନାୟକ JTV1458785
ପ ୁ /1572843 88 53 693ଗ ାଧର ପ ନାୟକ ପି ବନମାଳି ପ ନାୟକ JTV1463660
ୀ /1572844 75 53 694ଉମାମଣୀ ପ ନାୟକ ସା ଗ ାଧର ପ ନାୟକ XWP0167445

ପ ୁ /1572845 49 53 695ଚ ି ଚରଣ ପ ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ପ ନାୟକ OR/06/043/124705
ପ ୁ /1582846 25 53 696ସମେରଶ ମଲିକ ପି ସଶୁା  ମଲିକ XWP0737437
ପ ୁ /1582847 21 53 697ଅବିନାଶ ମଲିକ ପି ସସୁା  କମୁାର ମଲିକ XWP0941369
ପ ୁ /1592848 77 53 698ରାମଚ  ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ OR/06/043/124710
ୀ /1592849 68 53 699ମେନାରମା ଦାସ ସା ରାମଚ  ଦାସ XWP0032813
ୀ /1592850 48 53 700ସଶିତା ଦାସ ସା ଗେଣଶ ଚ  ଦାସ XWP0032821

ପ ୁ /1592851 47 53 701ଗେଣଶଚ  ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ OR/06/043/124712
ପ ୁ /1592852 42 53 702ରାେଜଶ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ JTV1464015
ପ ୁ /1592853 36 53 703ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଷଡ ୀ ପି ପଦ ଚରଣ ଷଡ ୀ JTV2432078
ପ ୁ /1602854 62 53 704େକୖଳାଶ ଚ  ପାଢୀ ପି ଜୟରାମ ପାଢୀ JTV2365955
ପ ୁ /1602855 34 53 705ପକାଶ ଚ  ପାଢୀ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପାଢୀ JTV2365732
ପ ୁ /1612856 82 53 706େଦେବ  ନାଥ ମହା ି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହା ି OR/06/043/124724
ୀ /1612857 77 53 707େରନା ମହା ି ସା େଦେବ ନାଥ ମହା ି XWP0218669

ପ ୁ /1612858 52 53 708ଦିପକ ମହା ି ପି େଦେବ  ମହା ି OR/06/043/124727
ୀ /1622859 57 53 709ଦି ୀ ମହା ି ସା ଅନୁପ କମୁାର ମହା ି XWP0218677
ୀ /1622860 31 53 710ସମୁନ ସରିତା ମହା ି ପି ଅନୁପ କମୁାର ମହା ି XWP0218685

ପ ୁ /1632861 57 53 711େବୖଦଯ୍ନାଥ ସାହୁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାହୁ JTV1463819
ପ ୁ /1632862 23 53 712ସମିତ ତିପାଠୀ ପି ପଶା  କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0818765
ୀ /1642863 30 53 713ଚିନୟୀ ସା ସା ଦୀନବ ୁ ସା XWP0818724
ୀ /1642864 63 53 714େଗାଲାପ ମଂଜରୀ ସାହା ସା ଗୟାଧର ସାହା JTV1482702

ପ ୁ /1642865 41 53 715ଦୀନବ ୁ ସାହା ପି ଗୟାଧର ସାହା JTV1482694
ପ ୁ /1662866 85 53 716ପହାଦ ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ JTV1463934
ୀ /1662867 47 53 717ସରୀତା ଦାସ ସା ପଶା  ଦାସ JTV1463959

ପ ୁ /1662868 82 53 718ପଫଲୁ କମୁାର ସାମଲ ପି ପାଣକୃ  ସାମଲ OR/06/043/125117
ୀ /1662869 39 53 719ରଶିତା ସାମଲ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାମଲ JTV2553634
ୀ /1662870 36 53 720ସଶୁୀତା ସାମଲ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାମଲ XWP0032854
ୀ /1662871 36 53 721ସ ୀତା ସାମଲ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାମଲ XWP0032862

ପ ୁ /1672872 59 53 722େହମ  କମୁାର ପ ା ପି ବଂଶୀଧର ପ ା XWP0218701
ୀ /1672873 51 53 723ନୀଳିମା ପ ା ସା େହମ  କମୁାର ପ ା XWP0218719
ୀ /1672874 27 53 724ଐଶଯଯ୍ର୍ା ପ ା ପି େହମ  କମୁାର ପ ା XWP0482588
ୀ /1692875 73 53 725ଋକିଣୀ ସାମଲ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାମଲ OR/06/043/125120
ୀ /1702876 39 53 726ପଦୀନି ଶତପଥୀ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଶତପଥୀ XWP0442772

ପ ୁ /1702877 82 53 727ରାଧାେମାହନ ଶତପଥୀ ପି େଲାକନାଥ ଶତପଥୀ JTV1482678
ୀ /1712878 77 53 728ପାବର୍ ତୀ ଶତପଥୀ ସା ରାଧାେମାହନ ଶତପଥୀ JTV1482686

ପ ୁ /1722879 49 53 729ତାରକ ମହା ି ପି େଦେବ  ମହା ି OR/06/043/124728
ୀ /1722880 45 53 730ମିନତୀ ମହା ି ସା ଦୀପକ ମହା ି JTV1591502
ୀ /1722881 40 53 731ଇତିଶୀ ମହା ି ସା ତାରକ ମହା ି JTV2553626
ପ ୁ /1732882 26 53 732ସଶୁୀଲ ରାଜ କଜୁୁର ପି ଅନୁଗହ ପସାଦ କଜୁୁର XWP0818740
ୀ /1732883 24 53 733ଶଖିା ସପିୁୟା କଜୁୁର ପି ଅନୁଗହ ପସାଦ କଜୁୁର XWP0818732

ପ ୁ /1742884 31 53 734େଦବାସିସ ପଜୁାରୀ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପଜୁାରୀ XWP0363994
ପ ୁ /1742885 45 53 735ପଭାତ ବ ର୍ ନ ପି ଜୟକୃ  ବ ର୍ ନ JTV2366227
ପ ୁ /1742886 42 53 736ଶବିରାମ େବେହରା ପି ନିଳମଣୀ େବେହରା JTV1689801
ପ ୁ /1742887 39 53 737ଭବାନୀ ଶ ର ଚକ ପି ଭାଗଯ୍ଚକ ଚକ JTV2554095
ୀ /1742888 39 53 738ପଦାବତୀ ମିଶ ସା ପସନନ୍  ମିଶ XWP0132316

ପ ୁ /1742889 53 53 739ରାମ ଚ  ମହା ି ପି ଗଣୁନିଧୀ ମହା ି JTV1689785
ୀ /1742890 38 53 740ଶଚିୁସିତା ପାତ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ଦାସ XWP0721530
ପ ୁ /1742891 76 53 741ଭା ର ପଜୂାରୀ ପି ସବୁୁ ି ପଜୂାରୀ JTV2365898
ୀ /1742892 76 53 742େଶୖଳ ପଜୂାରୀ ସା ଭା ର ପଜୂାରୀ JTV2365880
ୀ /1742893 59 53 743ରଜନୀ ପଜୂାରୀ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁପଜୂାରୀ XWP0167494
ପ ୁ /1742894 40 53 744ନର ନ ପଜୂାରୀ ପି ଭା ର ପଜୂାରୀ XWP0167486
ପ ୁ /1742895 39 53 745ଚି ର ନ ପଜୂାରୀ ପି ଭା ର ପଜୂାରୀ XWP0167478
ପ ୁ /1742896 38 53 746େଦବୀଦ  ପଜୂାରୀ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପଜୂାରୀ JTV2366037
ପ ୁ /1742897 37 53 747ଜ୍ଞାନର ନ ପଜୂାରୀ ପି ଭା ର ପଜୂାରୀ XWP0167460
ୀ /1742898 35 53 748ରଶତିା ପଜୂାରି ସା େଦବିଦ  ପଜୁାରୀ XWP0364000
ୀ /1742899 25 53 749ଗୀତା ାଳୀ ପଜୁାରୀ ସା େଦବାଶଷି ପଜୁାରୀ XWP0904656
ପ ୁ /1792900 52 53 750ପଦୀପ କମୁାର େସଠୀ ପି ବୀରବର େସଠୀ JTV2365815
ୀ /1792901 41 53 751ପତୀମା େସଠୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର େସଠୀ JTV2365823
ପ ୁ /1812902 49 53 752ପକାଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିଜୟ ସାଇଁ OR/06/043/124421
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ୀ /1822903 51 53 753ଅଶିନୀ ପଧାନ ସା ଗରୁୁସାମୀ ପଧାନ JTV1658244
ପ ୁ /1832904 59 53 754ପଦୀ  କମୁାର ନ ପି େପମାନ  ନ JTV1482561
ୀ /1832905 50 53 755ଶା ିଲତା ପ ନାୟକ ସା େଗାବି  ଚ  ପ ନାୟକ JTV2365807

ପ ୁ /1852906 75 53 756େକୖଳାସ ଚ  ଶତପଥୀ ପି ସନାତନ ଶତପଥୀ JTV1668862
ପ ୁ /1852907 44 53 757ସମିତ ଶତପଥି ପି େକୖଳାସ ଶତପଥି XWP0218727
ୀ /1882908 61 53 758ସାଗରିକା ପ ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0691329

ପ ୁ /1882909 38 53 759ସଭୁାଶଷି ପ ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0117796
ପ ୁ /1892910 39 53 760ଆଶୀଷ ଶାସମଲ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଶାସମଲ JTV1463892
ୀ /1902911 46 53 761ସଂଯକୁ୍ତା ମହାପାତ ସା ଅେଶାକ ନ XWP0033001

ପ ୁ /1902912 49 53 762ଅେଶାକ ନ ମା ବସ  ମ ରୀ ନ XWP0033019
ପ ୁ /1942913 63 53 763ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଯଦୁମଣି େଜନା XWP0033027
ୀ /1942914 55 53 764ନିମର୍ଳା େଜନା ସା ବିଜୟ କମୁାର େଜନା XWP0033035

ପ ୁ /1942915 35 53 765ଦୀପକ ର ନ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା JTV2452324
ୀ /1942916 29 53 766ପତୀକ୍ଷା ପଣୂଯ୍ତୟା େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା XWP0364018
ୀ /1952917 45 53 767େଜଯ୍ାତିେରଖା ଦାସ ସା ବିଶଜିତ୍ ମହା ି JTV2432227

ପ ୁ /1952918 78 53 768ନିଶାମଣୀ ମହା ି ପି ବାଉରୀବ ୁ ମହା ି JTV2432201
ପ ୁ /1952919 52 53 769ଯଗୁେଜଯ୍ାତି ମହା ି ପି ନିଶାମଣି ମହା ି JTV2432391
ପ ୁ /1952920 48 53 770ବିଶଜିତ ମହା ି ପି ନିଶାମଣୀ ମହା ି JTV2432029
ପ ୁ /1952921 47 53 771ନବେଜଯ୍ାତି ମହା ି ପି ନିଶାମଣୀ ମହା ି XWP0536094
ପ ୁ /1952922 45 53 772ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ମହା ି ପି ନିଶାମମଣୀ ମହା ି JTV2432292
ୀ /1952923 45 53 773ଆରତୀ ମହା ି ସା ଯଗୁେଜଯ୍ାତି ମହା ି JTV2432094
ୀ /1952924 40 53 774େଦବସିତା ମହା ି ପି ନିଶାମଣି ମହା ି JTV2432102
ୀ /1952925 34 53 775ତପସନୀ ମହା ି ପି ଅମିନ ମହା ି XWP0641365

ପ ୁ /1962926 64 53 776େସୗମଯ୍ପକାଶ ଚେ ାପାଧଯ୍ାୟ ପି ଶଯ୍ାମାକମୁାର ଚେ ାପାଧଯ୍ାୟ JTV2569267
ୀ /1962927 58 53 777ଲୀନା ଚେ ାପାଧଯ୍ାୟ ସା େସୗମଯ୍ପକାଶ ଚେ ାପାଧଯ୍ାୟ JTV2569259

ପ ୁ /1962928 36 53 778ନେବ ୁ କିେଶାର ଚେ ାପାଧଯ୍ାୟ ପି େସୗମଯ୍ପକାଶ ଚେ ାପାଧଯ୍ାୟ XWP0558593
ପ ୁ /1992929 50 53 779ଅରୁଣ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଖଟୁଆ JTV2365997
ପ ୁ /2002930 46 53 780ମେହ  ନାଥ ପତି ପି ଫକିର ଚରଣ ପତି JTV2553618
ପ ୁ /2012931 63 53 781ମାୟାଧର ମହା ି ପି କଳୁମଣୀ ମହା ି JTV2554152
ୀ /2012932 59 53 782େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ମାୟାଧର ମହା ି JTV2554145
ୀ /2012933 34 53 783ମାେହଶରୀ ମହା ି ପି ମାୟାଧର ମହା ି JTV2554137
ୀ /2022934 44 53 784ଅନନ୍ଦା ଦାସ ସା ବେନାଜ କମୁାର ଦାସ JTV2553725

ପ ୁ /2022935 78 53 785ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମିଶ ପି ହରିହର ମିଶ XWP0033076
ୀ /2022936 69 53 786ସଷୁମା ମିଶ ସା ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମିଶ XWP0558601

ପ ୁ /2022937 59 53 787ଇଶର ଚ  ନାଏକ ପି େକୖଳାସ ନାଏକ XWP0033050
ୀ /2022938 49 53 788ମିନା କମୁାରୀ ନାଏକ ସା ଇଶର ଚ  ନାଏକ XWP0033068
ୀ /2022939 44 53 789ମ ାକିନୀ ନାୟକ ପି ପଦନ ନାୟକ JTV2554129
ୀ /2032940 38 53 790ଶଭୁଶୀ ମହା ି ପି ପକାଶ ଚ  ମହା ି JTV2554079
ୀ /2032941 39 53 791ସରିତା ଓଝା ପି ସେୁର  ନାଥ ଓଝା JTV2553675

ପ ୁ /2032942 37 53 792ଚି  ର ନ ଓଝା ପି ମାଧବା ନ  ଓଝା JTV2553899
ପ ୁ /2052943 48 53 793ସକୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ଶୀନିବାସ ଦାସ JTV2553964
ୀ /2052944 42 53 794ସଂଜିବନି ମହା ି ସା ସକୁା  କମୁାର ଦାସ JTV2553881

ପ ୁ /2052945 50 53 795ଖେଗଶର ଉ ରାୟ ପି ଗେଜ  ନାଥ ଉ ରାୟ JTV2553923
ୀ /2052946 44 53 796ସବିତା ଉ ରାୟ ସା ଖେଗଶର ଉ ରାୟ JTV2553931
ୀ /2052947 23 53 797ସାତୀ ଉ ରାୟ ପି ଖେଗସ୍ଵର ଉ ରାୟ XWP0880708

ପ ୁ /2062948 48 53 798ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଆକଳିୁ ଚରଣ େବେହରା XWP1083435
ୀ /2062949 47 53 799ଆରତୀ େବେହରା ସା ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା XWP1083443
ୀ /2062950 21 53 800ଅଭୀଲିପ୍ଶା େବେହରା ପି ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା XWP1083450

ପ ୁ /2062951 52 53 801ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ ପି କରୁଣାକର ସାହୁ XWP0904599
ୀ /2062952 38 53 802େକୗସଲଯ୍ ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ XWP0941385
ପ ୁ /2062953 28 53 803ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଉେମଶ ଚ  ସାହୁ XWP0597120
ପ ୁ /2062954 25 53 804ସଦୁୀ  କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ XWP0904607
ପ ୁ /2062955 23 53 805ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ XWP0904615
ପ ୁ /2062956 23 53 806ସଧିୁର କମୁାର ସାହୁ ପି ଊେମଶ ଚ ସାହୁ XWP0941351
ପ ୁ /2062957 56 53 807ଉେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି କରୁଣାକର ସାହୁ XWP0033100
ୀ /2062958 52 53 808େଗାଲାପ ସାହୁ ସା ଉେମଶ ସାହୁ XWP0033092
ୀ /2062959 55 53 809ଶ ା ଳୀ ଶତପଥି ସା ପତାପ କମୁାର ଶତପଥି XWP0033118
ପ ୁ /2072960 53 53 810େଯାେଗ  ସାହୁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାହୁ JTV2554293
ୀ /2072961 53 53 811ବବିତାରାଣୀ ସାହୁ ସା େଯାେଗ  ସାହୁ JTV2554103
ପ ୁ /2082962 47 53 812ବସ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ବିଶନାଥ ମହାରଣା JTV2553956
ୀ /2082963 37 53 813କ ନା ମହାରଣା ସା ବସ  କମୁାର ମହାରଣା JTV2553972
ୀ /2092964 41 53 814ତାେପାଶୀ ମ ଳ ସା ପତାପ କମୁାର ମିଶ JTV2554012
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ପ ୁ /2092965 45 53 815ପତାପ କମୁାର ମିଶ ପି ପରମା ନ  ମିଶ JTV2553998
ପ ୁ /2102966 45 53 816ସେୁବାଧ ଚ  ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି JTV2554244
ପ ୁ /2112967 53 53 817ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  ଦାସ XWP0033126
ୀ /2112968 46 53 818ଅନୀତା ଦାସ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ XWP0033134

ପ ୁ /2112969 49 53 819ପଶା  ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ XWP0033142
ପ ୁ /2122970 33 53 820ଶଶଭୂିଷଣ ସାହୁ ପି ଶ ଷର୍ ଣ ସାହୁ JTV2554053
ୀ /2132971 44 53 821ପିୟନ ା ମହା ି ସା ଅମିକା ପସାଦ ମହା ି JTV2554046

ପ ୁ /2142972 44 53 822ଶିନୀବାସ ବିଶାଳ ପି କୃ ଚ  ବିଶାଳ JTV2554194
ପ ୁ /2142973 65 53 823ଆ ର୍ତାଣ ପ ା ପି ଅକରୁ ପ ା XWP0033159
ୀ /2142974 55 53 824ଲତିକା ପ ା ସା ଆ ର୍ତାଣ ପ ା XWP0033167

ପ ୁ /2152975 49 53 825ଅନିଲ ପ ା ପି ଚକଧର ପ ା XWP0167528
ୀ /2152976 42 53 826ସବିତା ପ ା ସା ଅନିଲ ପ ା XWP0167510
ୀ /2172977 80 53 827ନଳିନି ପଭା ଶତପଥୀ ସା ବାସେୁଦବ ଶତପଥୀ OR/06/043/124336

ପ ୁ /2172978 86 53 828ବାସେୁଦବ ଶତପଥି ପି ଭୁବେନଶର ଶତପଥି XWP0218735
ୀ /2182979 43 53 829ନ ିନୀ ବିଶାଳ ସା କୃ ିବାସ ବିଶାଳ XWP0033266

ପ ୁ /2182980 37 53 830କୃ ିବାସ ବିଶାଳ ପି କୃ ଚ  ବିଶାଳ XWP0033258
ପ ୁ /2192981 55 53 831ଶୀ ଧର ସାହୁ ପି ମାଧବାନ  ସାହୁ XWP0033274
ୀ /2192982 49 53 832ଆରତୀ ସାହୁ ସା ଶୀ ଧର ସାହୁ XWP0033282
ୀ /2192983 27 53 833ଶଭୁଶୀ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ XWP0482554

ପ ୁ /2202984 56 53 834କିେଶାର ଚ  ସାମଲ ପି େବଣଧୁର ସାମଲ XWP0218743
ୀ /2202985 46 53 835ସବିତା ସାମଲ ସା କିେଶାର ଚ  ସାମଲ XWP0218750
ୀ /2212986 62 53 836େପମଲତା ପାଣି ସା ଶୀଧର ପାଣି XWP0218768

ପ ୁ /2212987 35 53 837ଚି ର ନ ପାଣି ପି ଶୀଧର ପାଣି XWP0218776
ପ ୁ /2222988 39 53 838ଦୀପକ ମହାରଣା ପି ଇଶର ମହାରଣା XWP0218792
ପ ୁ /2232989 54 53 839କୃ ଚ  ସାସମଲ ପି କ ରୁୀ ଚରଣ ସାମଲ XWP0218800
ୀ /2232990 47 53 840ମମତା ସାସମଲ ସା କୃ ଚ  ସାସମଲ XWP0433706
ୀ /2232991 21 53 841ସାତି ସାସମଲ ପି କୃ ଚଂଦ ସାସମଲ XWP1083393

ପ ୁ /2242992 50 53 842ଗରୁୁେଦବ େଜନା ପି ଶଶୀଧର େଜନା XWP0318899
ୀ /2242993 41 53 843େରଣବୁାଳା େଜନା ସା ଗରୁୁେଦବ େଜନା XWP0218818

ପ ୁ /2252994 64 53 844ଅନୁପ କମୁାର ମହା ି ପି ଭାଗବତ ପସାଦ ମହା ି XWP0218826
ପ ୁ /2262995 36 53 845ଜିେତ  ଦାସ ପି ରାଧାଚରଣ ଦାସ XWP0218834
ପ ୁ /2262996 32 53 846ଗୟାଧର ପଧାନ ପି ବାମନ ଚରଣ ପଧାନ XWP0218842
ୀ /2272997 84 53 847ବି ୁପିୟା ଦାସ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ XWP0287052

ପ ୁ /2272998 59 53 848ମାନସ ର ନ ଦାସ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ XWP0287078
ୀ /2272999 54 53 849ଅରୁ ତୀ ଦାସ ସା ମାନସ ର ନ ଦାସ XWP0287060

ପ ୁ /2273000 72 53 850ନରସିଂହ ପଧାନ ପି େଚେନୟା ପଧାନ XWP0363952
ପ ୁ /2283001 44 53 851ସଦୁଶର୍ନ ପରିଡା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପରିଡା XWP0287086
ୀ /2283002 41 53 852ସାବିତୀ ପରିଡା ସା ସଦୁଶର୍ନ ପରିଡା XWP0287094
ୀ /2283003 32 53 853ମିନତୀ ସାହୁ ସା ନ  କିେଶାର ସାହୁ XWP0904649

ପ ୁ /2283004 38 53 854ନ  କିେଶାର ସାହୁ ପି ବିଟ ସାହୁ XWP0363960
ୀ /2293005 77 53 855ଶୀମତୀ ପଫଲୁା ଦାସ ସା ନବଘନ ଦାସ XWP0363978
ପ ୁ /2303006 49 53 856ବିକାଶ ଚ  ରାଉତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ରାଉତ XWP0364109
ପ ୁ /2313007 38 53 857ରମାକା  ଡାକଆୁ ପି ପଦନାଭ ଡାକଆୁ XWP0482463
ୀ /2313008 34 53 858ରତନ୍ମ ରୀ ଡାକଆୁ ସା ରମାକା  ଡାକଆୁ XWP0482471

ପ ୁ /2313009 32 53 859ବିଭୂତିନ ନ ଦାସ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ଦାସ XWP0482489
ୀ /2313010 53 53 860ମିନତୀ ନାୟକ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାଣିଗାହୀ XWP0482745

ପ ୁ /2313011 58 53 861ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାଣିଗାହୀ ପି ନେର ନାଥ ପାଣିଗାହୀ XWP0482737
ପ ୁ /2323012 63 53 862ଧମର୍ାନ  ରାଉତ ପି ନିଳମଣି ରାଉତ XWP0482729
ୀ /2323013 52 53 863ସାରତୀ ରାଉତ ସା ଧମର୍ାନ  ରାଉତ XWP0482711
ପ ୁ /2323014 25 53 864ଚ େଶଖର ରାଉତ ପି ଧମର୍ାନ  ରାଉତ XWP0691436
ପ ୁ /2333015 49 53 865ମ ରାଜ ପ ୃ ି ପି ନୃସିଂହ ପ ୃ ି XWP0482786
ୀ /2333016 45 53 866ମିନତୀ ପ ୃ ି ସା ମ ରାଜ ପ ୃ ି XWP0482778
ୀ /2343017 44 53 867ନିରୁପମା ନାଏକ ସା ପେବାଧ ନାଏକ XWP0482752
ପ ୁ /2353018 27 53 868ର ନ ମଲିକ ମା ଅନୁସୟା ମଲିକ XWP0482562
ପ ୁ /2363019 59 53 869ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର କର ପି ନେର  କମୁାର କର XWP0558767
ପ ୁ /2373020 27 53 870ସତଯ୍ପକାଶ େଲ ା ପି ନକଳୁ ଚରଣ େଲ ା XWP0482547
ୀ /2383021 44 53 871ଶଭୁସିତା ବିଶାଳ ସା ରବି  କମୁାର ମହା ି XWP0482687
ପ ୁ /2383022 47 53 872ରବି  କମୁାର ମହା ି ପି ଯଧିୁ ିର ମହା ି XWP0482679
ପ ୁ /2383023 29 53 873ପିୟବତ ପାଣିଗାହୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାଣିଗାହୀ XWP0482760
ୀ /2383024 29 53 874େରାଜାଲିନ୍ ରାଉତ ପି ଧମର୍ାନ  ରାଉତ XWP0482703
ୀ /2383025 70 53 875େସନ୍ହଲତା ସାମଲ ସା େଗାକଳୁାନ  ସାମଲ XWP0482612
ୀ /2383026 41 53 876େଶୖବାଳିନୀ ସାମଲ ସା ଦି ିର ନ ସାମଲ XWP0482604
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ପ ୁ /2393027 72 53 877ଶରତ ଚ  ସାଇଂ ପି ବିଶନାଥ ସାଇଂ XWP0597146
ୀ /2393028 61 53 878ର ଲତା ସାଇଂ ସା ଶରତ ଚ  ସାଇଂ XWP0597096

ପ ୁ /2393029 42 53 879ଅ ନ କମୁାର ସାଇଂ ପି ଶରତ ଚ  ସାଇଂ XWP0597112
ପ ୁ /2393030 41 53 880ଦୁଜର୍ ୟ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ XWP0482802
ୀ /2393031 40 53 881ଅ ଳୀ ସାଇଂ ପି ଶରତ ଚ  ସାଇଂ XWP0597104

ପ ୁ /2403032 73 53 882କଳୁମଣୀ େଜନା ପି ବୁ ିନାଥ େଜନା XWP0691469
ୀ /2403033 57 53 883ନିରୂପମା େଜନା ସା କଳୁମଣୀ େଜନା XWP0691444

ପ ୁ /2403034 36 53 884ମେନାର ନ େଜନା ପି କଳୁମଣୀ େଜନା XWP0691261
ପ ୁ /2403035 34 53 885ବିଶ୍ଵର ନ େଜନା ପି କଳୁମଣି େଜନା XWP0904631
ୀ /2403036 27 53 886ସଭୁଦା େଜନା - ମେନାର ନ େଜନା XWP0904623

ପ ୁ /2413037 68 53 887ଶକୁେଦବ ଦାସ ପି ଗ ବର୍  ଦାସ LJQ8668980
ୀ /2413038 57 53 888ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ଶକୁେଦବ ଦାସ LJQ8668998

ପ ୁ /2413039 33 53 889େଜଯ୍ାତି ଶ ର ଦାସ ପି ସକୁେଦବ ଦାସ XWP0691253
ୀ /2413040 29 53 890ରାଣୀ ସଯକୁ୍ତା ଦାସ ପି ଶକୁେଦବ ଦାସ XWP0691386

ପ ୁ /2413041 50 53 891ଗ ାଧର କର ପି ବଜ େମାହନ କର XWP0691287
ୀ /2413042 44 53 892େସନ୍ହଲତା କର ସା ଗ ାଧର କର XWP0691485
ୀ /2413043 30 53 893ରାଣୀ ସସୀତା ପି ଶକୁେଦବ ଦାସ XWP0691394

ପ ୁ /2423044 23 53 894ବିନାୟକ ସାହୁ ପି ତପନ କମୁାର ସାହୁ XWP0818757
ପ ୁ /3903045 20 53 895ଦିବ୍ଯଦଶର୍ୀ ରାୟ ମା େହମା ୀନି ରାୟ XWP1113430
ୀ /4603046 45 53 896ରୀନା ରାଣୀ େର ସା ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତୀ ମହା ୀ XWP1039577

ପ ୁ /9123047 56 53 897ଦୀନକୃ  ଦାସ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାଶ XWP1083476
ୀ /9133048 48 53 898ମାୟାରାଣୀ ଧଳ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଧଳ XWP1083427
ୀ /9133049 33 53 899ନିେବଦିତା ଧଳ ମା ମାୟାରାଣୀ ଧଳ XWP1083419
ୀ /9993050 25 53 900ମନୁମୟୀ ମିଶ ପି ଶୀ ଜୟଗରୁୁ ବହଚାରି XWP0691501

ପ ୁ /163/A/23051 60 53 901ପଦୀପ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ରାମଚ  ତିପାଠୀ OR/06/044/384499
ୀ /163/A/23052 56 53 902ସମିୁତା ତିପାଠୀ ସା ପଦୀପ କମୁାର ତିପାଠୀ OR/06/044/384501

ପ ୁ /163/A/23053 55 53 903ପଶା  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ରାମଚ  ତିପାଠୀ LNT2947471
ୀ /163/A/23054 43 53 904ରାନୁ ତିପାଠୀ ସା ପଶା  କମୁାର ତିପାଠୀ LNT2947489

ପ ୁ /163/A/23055 30 53 905ପତୀକ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ପଦୀପ କମୁାର ତୀପାଠୀ YVY0293092
ପ ୁ /197/13056 23 53 906ସଂେତାଷ କମୁାର କରଣ ପି ପଂଚାନନ କରଣ XWP0882175
ୀ /999993057 21 53 907ପୀତି ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େସନ ପି ଦିଲୀପ େସନ XWP0994137

ପ ୁ /450/53563058 57 53 908ବି ୁ ପସାଦ ପରିଡ଼ା  ପି ଲାେଥ ଭାମାର ବାଡ଼ା ପରିଡ଼ା XWP0971226
ପ ୁ /103059 67 53 909ମଳୟ ବସଂତ ଦାସ - ବାସ ୀ ଦାସ XWP1213586
ୀ /103060 36 53 910ମନୂମନୂ ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ସେୁର  େଜନା XWP1213628

ପ ୁ /103061 41 53 911ମତୃ୍ଯ ଯ େଜନା ମା ନିରୂପମା େଜନା XWP1213636
ୀ /153062 35 53 912ସମିୁତା େଜନା ସା ମତୃ୍ଯ ଯ େଜନା XWP1213644
ୀ /103063 45 53 913ସ ର୍ଲତା ମିଶ ପି ରାଜିବ େଲାଚନ ମିଶ XWP1213669
ୀ /303064 34 53 914େଜା ନ୍ା ମଲିକ ସା ଦୀପକ କମୁାର ମଲିକ XWP1242247
ୀ /763065 36 53 915େହୖମାବତୀ ରାଉତ ସା ଶୁତି ମିନାର େବେହରା XWP1242254
ୀ /303066 31 53 916ସନୁୀତା ମଲିକ ସା ତପନ କମୁାର ମଲିକ XWP1242262

ପ ୁ /ward no 53067 58 53 917ରେମଶ ଚ  ସାହୁ - ଚପଳା ସାହୁ XWP1259050
ପ ୁ /13068 19 53 918ଲିକ ୁଦାସ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ଦାସ XWP1274216
ପ ୁ /....3069 26 54 1େଦବାଶଷି ମହାପାତ ପି େଗାପାଳ ଚ  ମହାପାତ XWP0642736
ପ ୁ /C/O- anit3070 27 54 2ଅଦିଲ ପଵର୍ା ମା ଅନିତା ରାଣୀ XWP1020247
ୀ /KUMBHARA3071 28 54 3ସ୍ଵପନ୍ିଲା ଶତପଥୀ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ XWP1114263
ୀ /Old Jagan3072 25 54 4ପଜୁା ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାହୂ ସା ପଦାନଵ ସାହୂ YQH1207273
ୀ /013073 24 54 5ମମତା େବେହରା ସା େବଦବଯ୍ାସ େବେହରା XWP0998732
ୀ /13074 28 54 6ଶଶଯ୍ଶଯ୍ାମଳୀ ମହା ି ପି ଶଶିରି କମୁାର ମହା ି XWP0364331

ପ ୁ /13075 45 54 7ବିଜୟ ମହାରଣା ପି ସଶୁା  ମହାରଣା JTV1469584
ୀ /13076 35 54 8ରଶତିା ମହାରଣା ସା ବିଜୟ ମହାରଣା XWP0364224
ୀ /F-13077 35 54 9େମନକା ଦେଲଇ ସା େକୖବଲଯ୍ ଦେଲଇ XWP1114883
ପ ୁ /23078 62 54 10ରଶରିଂଜନ ପ ା ପି ସେୁରଶ ପ ା JTV1469816
ପ ୁ /23079 31 54 11ମୟୁେରଶ ପ ା ପି ରଶ ିର ନ ପ ା XWP0364232
ୀ /23080 57 54 12ଆରତୀ ପତି ସା ରଶି ରଂଜନ ପ ା JTV1469824
ପ ୁ /Q.No- Y/23081 25 54 13ସତ୍ଯ ର ନ ସିଂହ ପି ପତାପ ଚଂଦ ସିଂହ XWP1113851
ପ ୁ /33082 46 54 14ପୀ ସତ୍ଯନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ପି ପି ଏଲ ନାରାୟଣ XWP0364257
ୀ /33083 44 54 15ଏ ପଶା ି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ପି େବ େଗାପାଳ ରାଓ XWP0641415
ପ ୁ /33084 21 54 16ପି େଗାପାଳ କୃ ା ପି ପି ରତନ୍ ା ରାଓ XWP1082510
ୀ /33085 85 54 17ପି. ରାେଜଶରୀ ସା ପି. ଏଲନାରାୟଣ OR/06/043/126044
ପ ୁ /33086 56 54 18ପି ରତନ୍ ା ରାଓ ପି ପି ଏଲ ନାରାୟଣ ରାଓ XWP1082528
ପ ୁ /33087 53 54 19େବଣ ୁେଗାପାଳ ରାଓ ପି ପି.ନାରାୟଣ ରାଓ OR/06/043/126047
ୀ /33088 52 54 20ପି.କ ରୁୀ ରାଓ ସା ପି.ରତନ୍ ା ରାଓ JTV1470020
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ୀ /33089 50 54 21ପି.ସରସତୀ ରାଓ ସା ପି.ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଓ JTV1470038
ୀ /33090 39 54 22ପି ସନିୁତା ସା ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ XWP0364240
ୀ /043091 30 54 23ଚୀନ୍କିଶୀ େବେହରା ସା ଧରଣୀଧର େବେହରା XWP1038363
ୀ /43092 76 54 24େଶୖଳବାଳା ପହରାଜ ସା ଶଶୀଭୁଷଣ ପହରାଜ OR/06/043/126050

ପ ୁ /43093 56 54 25ବିନାୟକ ପହରାଜ ପି ଶଶୀଭୁଷଣ ପହରାଜ OR/06/043/126051
ପ ୁ /43094 54 54 26ତାପସ ପହରାଜ ପି ଶଶୀଭୁଷଣ ପହରାଜ XWP0033290
ୀ /43095 51 54 27ବ ିତା ରାଣୀ ପହରାଜ ସା ବିନାୟକ ପହରାଜ XWP0033308

ପ ୁ /43096 21 54 28େଦବୀ ପସନନ୍  ପହରାଜ ପି ବ ିତା ରାଣୀ ପହରାଜ XWP1079698
ପ ୁ /House Num3097 46 54 29େଦବୀପସାଦ ମାହାଳୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ ମାହାଳୀ XWP1161363
ୀ /53098 42 54 30ନମିତା ବସ ରାୟ ସା ମେନାଜ କମୁାର ବସ ରାୟ XWP0483214
ୀ /QR NO T 53099 25 54 31ପିୟ ା ପଧାନ ପି ରେମଶ କମୁାର ପଧାନ XWP1114222

ପ ୁ /63100 86 54 32ମରୁଲୀଧର ବାରିକ ପି ଜୟକୃ  ବାରିକ OR/06/043/126011
ୀ /63101 38 54 33ସ ୀତା ନାୟକ ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ JTV2662153
ୀ /73102 70 54 34ସେୁଲାଚନା ମହାପାତ ସା ସେବର୍ ଶର ମହାପାତ OR/06/043/126018

ପ ୁ /73103 50 54 35ପଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସେବର୍ ଶର ମହାପାତ OR/06/043/126020
ପ ୁ /73104 44 54 36ପତାପ ମହାପାତ ପି ସେବର୍ ଶର ମହାପାତ OR/06/043/126022
ୀ /73105 44 54 37ସଜୁାତା ମହାପାତ ସା ପଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ XWP0167536
ୀ /73106 42 54 38େଜଯ୍ାତିପଭା ମହାପାତ ସା ପତାପ ମହାପାତ XWP0218891

ପ ୁ /83107 64 54 39ସଧିୁର ମହାପାତ ପି ବୃ ାବନ ମହାପାତ XWP0218909
ୀ /83108 58 54 40ସଂଯକୁ୍ତା ମହାପାତ ସା ସଧୁୀର ମହାପାତ JTV1466242

ପ ୁ /83109 36 54 41ତାପସ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସଧୁୀର ମହାପାତ JTV2662187
ପ ୁ /83110 32 54 42ପକାଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସଧୁୀର ମହାପାତ JTV2662310
ୀ /93111 43 54 43ପତିମା େଚୗଧରୁୀ ସା ଦୁଷ  େଚୗଧରୁୀ XWP0777763
ୀ /93112 39 54 44େରଶା େଚୗଧରୁୀ ସା ପଶା  େଚୗଧରୁୀ XWP0777805

ପ ୁ /93113 80 54 45ସୀତାରାମ େଚୗଧରୁୀ ପି ଚି ାମଣି େଚୗଧରୁୀ JTV1465947
ପ ୁ /93114 55 54 46ସଶୁା  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ସୀତାରାମ େଚୗଧରୁୀ JTV1565340
ପ ୁ /93115 50 54 47ପଶା  େଚୗଧରୁୀ ପି ସୀତାରାମ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/000030
ୀ /93116 47 54 48ସଜୁାତା େଚୗଧରୁୀ ସା ସଶୁା  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ JTV1565332

ପ ୁ /93117 63 54 49ଶୀକା  ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି XWP0483065
ୀ /93118 59 54 50େଶାଭାରାଣୀ ମହା ି ସା ଶୀକା  ମହା ି XWP0483057

ପ ୁ /93119 54 54 51ଶୀମ  କମୁାର ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି JTV2662195
ୀ /93120 52 54 52ସଜୁାତା ମହା ି ସା ଶୀମ  କମୁାର ମହା ି JTV2571289
ୀ /93121 34 54 53ପଣୀତା ମହା ି ପି କାଶନିାଥ ମହା ି XWP0218917
ୀ /93122 31 54 54ଗୀତା ଳୀ ମହା ି ପି ଶୀକା  ମହା ି XWP0483073

ପ ୁ /93123 23 54 55ଶବିସେ ାଷ ମହା ି ମହା ି ପି ଶୀକା  ମହା ି ମହା ି XWP0998757
ପ ୁ /103124 59 54 56ଅମେରଶ କମୁାର ମହଲା ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ମହଲା JTV1483809
ୀ /103125 53 54 57ସେୁଚତା ମହଲା ସା ଅମେରଶ କମୁାର ମହଲା JTV1591817

ପ ୁ /103126 27 54 58ଅଭିଳାଷ କମୁାର ମହଲା ପି ଅମେରଶ କମୁାର ମହଲା XWP0575118
ପ ୁ /103127 25 54 59ଆକାଶ କମୁାର ମହଲା ପି ଅମେରଶ କମୁାର ମହଲା XWP0691626
ୀ /Cuttack-3128 23 54 60ବିଶଜୀତା ଧୀର ପି ଅନିରୁ  ଧୀର XWP1113950
ୀ /113129 38 54 61ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୂ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୂ XWP1114628
ୀ /113130 95 54 62େହମଲତା ଶତପଥୀ ସା ଫକିର ଶତପଥୀ OR/06/043/126026

ପ ୁ /113131 66 54 63ମେନାର ନ ଶତପଥୀ ପି ଦିଗମର ଶତପଥୀ XWP0117804
ୀ /113132 60 54 64େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ଶତପଥୀ ସା ଫକୀରେମାହନ ଶତପଥୀ OR/06/043/126027

ପ ୁ /123133 80 54 65ହରିଶଚ  ଦାସ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/043/126029
ୀ /123134 70 54 66ଅନୁସୟୁା ଦାସ ସା ହରିଶ ଚ  ଦାସ OR/06/043/126030
ୀ /123135 35 54 67ସନୁୀତା େଲାଧୀ ସା େଭେ େଟଶର ରାଓ XWP1082411
ୀ /133136 74 54 68ପାବର୍ ତୀ ମହାରଣା ସା ସଶୁା  ମହାରଣା OR/06/043/126034

ପ ୁ /133137 50 54 69ଦିଗ  କମୁାର ପ ା - କୃପାସିଂଧ ୁପ ା XWP0965764
ୀ /143138 72 54 70ବିଣାପାଣି ବସ ରାୟ ସା ବାସେୁଦବ ବସ ରାୟ JTV1689587
ୀ /143139 27 54 71ରସୀତା େବେହରା ସା ଜିେତଦ ପରିଡ଼ା XWP1054204
ୀ /143140 30 54 72ବୀଣାପାଣି ଦାସ ସା େସୗେମ  ପରିଡା XWP0483040
ପ ୁ /143141 44 54 73େଦେବ  ପରିଡା ପି ରଘନୁାଥ ପରିଡା JTV1464973
ପ ୁ /143142 42 54 74େସୗେମ  ପରିଡା ପି ରଘନୁାଥ ପରିଡା JTV1466960
ପ ୁ /143143 39 54 75ଜିେତ  ପରିଡା ପି ରଘନୁାଥ ପରିଡା JTV1555010
ପ ୁ /153144 75 54 76ବସ  କମୁାର ଦୀେବଦୀ ପି ସେୁର  ଦୀେବଦୀ OR/06/043/126054
ୀ /153145 68 54 77ବାସ ି ଦୀେବଦୀ ସା ବସ  ଦୀେବଦୀ OR/06/043/126055
ପ ୁ /153146 49 54 78ମାନସ ର ନ ଦୀେବଦୀ ପି ବସ  କମୁାର ଦୀେବଦୀ OR/06/043/126057
ୀ /153147 46 54 79ମାନସୀ ଦୀେବଦୀ ପି ବସ  ଦୀେବଦୀ OR/06/043/126056
ପ ୁ /153148 23 54 80ଅମେରଶ ମହାପାତ ପି େଗାପାଳ ଚ  ମହାପାତ XWP0874602
ୀ /153149 34 54 81ଅପରାଜିତା ସାହୁ ସା ଅଜୟ ସାହୁ XWP0737510
ୀ /153150 46 54 82ସବିତା ଶତପଥି ସା ମାନସ ଦିେବଦୀ XWP0433722
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ୀ /163151 54 54 83ମୀନୀକ୍ଷୀ ଦାଶ ସା ସଧୁାଂଶ ୁର ନ ପ ା XWP0033340
ପ ୁ /163152 45 54 84କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ XWP0648097
ୀ /163153 81 54 85ହରପିୟା ପ ା ସା ଶେୁରଶ ପ ା OR/06/043/126059

ପ ୁ /163154 62 54 86ଶଧୁାଂଶ ୁର ନ ପ ା ପି ସେୁରଶ ପ ା JTV1483775
ପ ୁ /163155 55 54 87ଜ୍ଞାନର ନ ପ ା ପି ସେୁରଶ ପ ା XWP1149947
ୀ /163156 40 54 88ସରିତା ପ ା ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ପ ା XWP0033357
ୀ /6044/60453157 31 54 89ଇ ିତା ପ ା ପି ସଧୁାଂଶ ୁର ନ ପ ା XWP0218925
ୀ /163158 26 54 90ଲି ିତା ପ ା ପି ସଧୁାଂଶ ୁର ନ ପ ା XWP0737502

ପ ୁ /173159 72 54 91ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ସାହୁ OR/06/043/127181
ୀ /173160 32 54 92ସରସତୀ ସାହୁ ସା ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ XWP0737494

ପ ୁ /173161 38 54 93ପକାଶ ସାହୁ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ JTV1689215
ପ ୁ /183162 28 54 94ଇଶର ମହା ି ପି ରମାକା  ମହା ି XWP0364182
ୀ /183163 90 54 95ଲାବଣଯ୍ ପାତ ସା ଲି ରାଜ ପାତ OR/06/043/126071

ପ ୁ /183164 60 54 96େଲାକନାଥ ପାତ ପି ଲି ରାଜ ପାତ OR/06/043/126072
ପ ୁ /183165 53 54 97ଲଲାେଟ ୁ ପାତ ମା ଲାବଣଯ୍ ପାତ XWP0218966
ୀ /183166 50 54 98ସତଯ୍ଭାମା ପାତ ସା େଲାକନାଥ ପାତ XWP0218941
ୀ /183167 49 54 99େଦବସିତା ପାତ ସା ଲଲାେଟ ୁ ପାତ XWP0033373

ପ ୁ /183168 47 54 100ଲେମାଦର ପାତ ମା ଲାବଣଯ୍ ପାତ XWP0218933
ୀ /183169 41 54 101ବୀଣାପାଣି ପାତ ସା ଲେମାଦର ପାତ XWP0218958

ପ ୁ /183170 24 54 102ରାହୁଲ ପାତ ପି େଲାକନାଥ ପାତ XWP0874834
ପ ୁ /183171 22 54 103ରାେକଶ ପାତ ପି େଲାକନାଥ ପାତ XWP0874842
ପ ୁ /203172 53 54 104ସେରାଜକା  େଜନା ପି କଳୁମଣି େଜନା JTV1467000
ୀ /203173 49 54 105ରୀତାଞଳି ପ ନାୟକ ସା ସେରାଜକା  େଜନା JTV1467034
ୀ /213174 35 54 106େରାଜାଲୀନୀ େବଉରା ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ XWP1082494

ପ ୁ /213175 71 54 107ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବାଳକୃ  ଦାସ OR/06/043/127249
ୀ /213176 69 54 108କାମିନୀ ଦାସ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/126081

ପ ୁ /213177 68 54 109ପତାପ ଚ  ଦାସ ପି େଗାବି  ଚ  ଦାସ XWP0033464
ୀ /213178 61 54 110ମ ବୁାଳା ଦାସ ସା ପତାପ ଚ  ଦାସ XWP0033456

ପ ୁ /213179 45 54 111ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ XWP1082502
ପ ୁ /213180 44 54 112ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ JTV1465038
ୀ /213181 43 54 113େଜଯ୍ାତୀମୟୀ ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ XWP0364190

ପ ୁ /213182 41 54 114ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ JTV1465707
ୀ /213183 41 54 115େଜଯ୍ାତି ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ XWP0635979
ୀ /213184 41 54 116େଶୖଳବାଳା ଦାସ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ XWP1082486

ପ ୁ /213185 38 54 117ଶକି୍ତ ର ନ ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ XWP0555060
ପ ୁ /213186 35 54 118ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଦାସ ପି ପତାପ ଚ  ଦାସ XWP0630673
ୀ /213187 34 54 119ସତିୃେରଖା ଦାସ ସା ଶକି୍ତ ର ନ ଦାସ XWP0737528
ୀ /213188 31 54 120କ୍ଷିରା ି ତନୟା ଦାସ ସା ସୟୂଯ୍ର୍କା  ଦାସ XWP0737486

ପ ୁ /213189 58 54 121ଗେଣଶ ଚ  ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ XWP0033407
ପ ୁ /213190 50 54 122ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ XWP0033423
ୀ /213191 48 54 123ଲୀନା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ XWP0033431
ୀ /213192 47 54 124ପତିମା ସାହୁ ସା ଗେଣଶ ଚ  ସାହୁ XWP0033449

ପ ୁ /213193 43 54 125ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ XWP0033415
ପ ୁ /223194 33 54 126ଏ ଶବିାକି ା ପି ଏ ଟି ରାଜୁ XWP0033472
ପ ୁ /223195 28 54 127ଏ ସମୁନ କମୁାର ପି ଏ ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଓ XWP0364208
ୀ /223196 56 54 128ଏ ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏ ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଓ OR/06/043/126087

ପ ୁ /223197 67 54 129ଏ ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ରାଓ ପି ଏ ଏନ୍ ମ ୂ ର୍ୀ OR/06/043/126086
ୀ /233198 21 54 130ସ ୀତା ରାଓ ପି ସୟୁର୍ ନାରାୟଣ ରାଓ XWP1082387
ୀ /233199 24 54 131ସସିତା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0928572
ପ ୁ /233200 58 54 132ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ଚି ାମଣୀ ସାହୁ JTV1591692
ପ ୁ /243201 76 54 133ରାମଚ  ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ OR/06/043/126089
ୀ /243202 71 54 134ପା ାଳି ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/043/126090
ପ ୁ /243203 29 54 135ଭବାନି ଶ ର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ XWP0364216
ପ ୁ /253204 74 54 136େଦାଳେଗାବି  େଜନା ପି ମେହଶର େଜନା OR/06/043/126094
ୀ /253205 70 54 137େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େଜନା ସା େଦାଳେଗାବି  େଜନା JTV2716793
ୀ /253206 42 54 138ସତିୃେରଖା େଜନା ପି େଦାଳ େଗାବି  େଜନା JTV2716801
ୀ /253207 29 54 139ଅନିତା ସାହୁ ସା ସବୁତ ସାହୁ XWP0737619
ପ ୁ /263208 29 54 140ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା ପି ମଧ ୁେବେହରା XWP1019223
ପ ୁ /263209 71 54 141ହଳଧର ରାଉତ ପି ବାଇଧର ରାଉତ XWP0737635
ପ ୁ /263210 45 54 142ବିଶଜିତ୍ ରାଉତ ପି ହଳଧର ରାଉତ XWP0737627
ୀ /263211 27 54 143ମିତା ଳୀ ରାଉତ ସା ବିଶଜିତ୍ ରାଉତ XWP0737601
ପ ୁ /263212 41 54 144ସେରାଜ ସାହୁ ପି ମ ର ସାହୁ XWP0287235
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ୀ /263213 41 54 145ଭାନୁମତୀ ସାହୁ ସା ସେରାଜ ସାହୁ XWP0287243
ପ ୁ /263214 64 54 146ନିଳକ  ଷଡ ି ପି ସତଯ୍ଭାମା ଷଡ ି XWP1079672
ପ ୁ /263215 23 54 147ସମିତ୍ ଷଡ଼ ୀ ପି ନିଳକ  ଷଡ ୀ XWP0965731
ୀ /263216 60 54 148ସତଯ୍ଭାମା ଷଡ ୀ ସା ନିଳକ  ଷଡ ୀ OR/06/043/126100

ପ ୁ /263217 38 54 149ସତିୃକ  ଷଡ ୀ ପି ନିଳକ  ଷଡ ୀ JTV1483684
ପ ୁ /273218 61 54 150ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି JTV1467018
ପ ୁ /273219 58 54 151ପଶା  ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି OR/06/043/126106
ପ ୁ /273220 53 54 152ଦିଲୀପ ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି OR/06/043/126107
ୀ /273221 53 54 153ନଳିନୀ ପଭା ମହା ି ସା ପଶା  କମୁାର ମହା ି JTV1658970
ୀ /273222 49 54 154ଅଳକା ମହା ି ସା ଦିଲୀପ ମହା ି JTV1483619
ୀ /273223 30 54 155ଶ ା ଳୀ ମହା ି ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି XWP0575100
ୀ /273224 26 54 156ପ ୁ ାଞଳୀ ମହା ି ପି ପଦିପ କମୁାର ମହା ି XWP1082353
ୀ /273225 22 54 157ଅ ିତା ମହା ି ମା ପସା  କମୁାର ମହା ି XWP1082338
ୀ /273226 20 54 158ଡି ଏ ଅଭି ା ମହା ି ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି XWP1079680

ପ ୁ /273227 21 54 159ଅଭିଜିତ ମହା ି ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି XWP1082346
ପ ୁ /283228 80 54 160େହମ  ମହା ି ପି ଶୀଧର ମହା ି OR/06/043/127208
ୀ /283229 70 54 161ସପୁଭା ମହା ି ସା େହମ  ମହା ି OR/06/043/127207

ପ ୁ /283230 48 54 162ମେନାଜ ମହା ି ପି େହମ  ମହା ି OR/06/043/126112
ପ ୁ /283231 45 54 163ମାନସ ମହା ି ପି େହମ  ମହା ି JTV1466226
ୀ /283232 39 54 164ଜୟ ି ମହା ି ସା ମାନସ ମହା ି XWP0117812
ୀ /283233 38 54 165ରୁପାଲି ମହା ି ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି XWP0117820
ୀ /283234 32 54 166ବନସିତା ମହାରଣା ସା େଦବି ପସାଦ ମହାରଣା XWP1079631
ୀ /293235 88 54 167େଚୗଧରୁୀ ବିଦଯ୍ତୁଲତା ଦାସ ସା େଚୗଧରୁୀ େଗାେଲଖ ଚ  ଦାସ JTV2663029

ପ ୁ /293236 71 54 168େଚୗଧରୁୀ ରବି କମୁାର ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ େଗାେଲଖଚ  ଦାସ JTV2663003
ୀ /293237 69 54 169େଚୗଧରୁୀ ନିରୁପମା ଦାସ ସା େଚୗଧରୁୀ ରବି  କମୁାର ଦାସ JTV2663052

ପ ୁ /293238 60 54 170େଚୗଧରୁୀ ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ େଗାେଲଖ ଚ  ଦାସ JTV1623214
ୀ /293239 58 54 171େଚୗଧରୁୀ ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ଦାସ ସା େଚୗଧରୁୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ XWP0033514
ୀ /293240 55 54 172େଚୗଧରୁୀ ପଣତି ଦାସ ସା େଚୗଧରୁୀ ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାସ JTV1623222

ପ ୁ /293241 43 54 173େଚୗଧରୁୀ ଭବିଷଯ୍ନିଧି ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ ରବି  କମୁାର ଦାସ XWP0132332
ପ ୁ /293242 39 54 174େଚୖଧରୁୀ ବିଶବିକାସ ଦାସ ପି େଚୗଧରୁୀ ରବି  କମୁାର ଦାସ JTV2663011
ପ ୁ /293243 38 54 175େଚୗଧରୁୀ ବିଶର ନ ଦାସ ପି େଚୖଧରୁୀ ରବି  କମୁାର ଦାସ XWP0781864
ୀ /303244 66 54 176ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ରୁଦ ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/123849

ପ ୁ /303245 51 54 177ରୁଦ ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ପି େଭାଳା ନାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/128848
ପ ୁ /303246 48 54 178ରମଯ୍ ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ରୁଦ ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ XWP0781872
ୀ /303247 40 54 179େଦବସିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ରମଯ୍ ର ନ େଚୗଧରୁୀ XWP0033522

ପ ୁ /313248 37 54 180ସମୀର କମୁାର େଗୗଡ ପି େଗାପାଳ କୃ  େଗୗଡ JTV1715143
ୀ /313249 72 54 181ନିମର୍ଳା ଷଡ ୀ ସା େଗାବି  ଚ  ଷଡ ୀ JTV1483932

ପ ୁ /313250 47 54 182ଆ ର୍ତାଣ ଷଡ ୀ ପି େଗାବି  ଚ  ଷଡ ୀ JTV1483940
ପ ୁ /313251 73 54 183େଗାବି  ଚ  ଷଡ ୀ ପି ବହାନ  ଷଡ ୀ OR/06/043/126123
ପ ୁ /323252 90 54 184ଧେୂଳଶର ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ JTV2662203
ପ ୁ /323253 43 54 185ଶଶୀଭୁଷଣ ସାଇଁ ପି ଧେନଶର ସାଇଁ XWP0167544
ୀ /323254 39 54 186ସାଗରୀକା ସାଇଁ ସା ଶଶଭୂିଷଣ ସାଇଁ JTV2662328

ପ ୁ /323255 36 54 187ସେରାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV1621069
ପ ୁ /323256 35 54 188ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV2662641
ପ ୁ /333257 82 54 189କଳୁମଣି େଜନା ପି ମେହଶର େଜନା OR/06/043/126131
ୀ /333258 76 54 190ବାସ ି ପଭା େଜନା ସା କଳୁମଣି େଜନା OR/06/043/126132

ପ ୁ /333259 42 54 191ତନୁଜ କମୁାର େଜନା ପି େଦାଳ େଗାବି  େଜନା JTV1633577
ପ ୁ /343260 48 54 192ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ ପି ପଭାତ ମିଶ XWP0033571
ୀ /343261 46 54 193ଆଭାରଣୀ ମିଶ ପି ପଭାତ ମିଶ OR/06/043/126139
ପ ୁ /343262 44 54 194ରଣଜିତ୍ କମୁାର ମିଶ ପି ପଭାତ କମୁାର ମିଶ JTV1640283
ପ ୁ /343263 43 54 195ଆନ  ମିଶ ପି ପଭାତ ମିଶ JTV1470012
ପ ୁ /343264 41 54 196ବିେନାଦ କମୁାର ମିଶ ପି ପଭାତ କମୁାର ମିଶ OR/06/043/126142
ପ ୁ /343265 37 54 197ସ ୀବ କମୁାର ମିଶ ପି ପଭାତ କମୁାର ମିଶ XWP0630665
ପ ୁ /353266 96 54 198ହରିହର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/043/126143
ୀ /353267 24 54 199ଅ ିତା ସାହୁ ପି ତାପସ କମୁାର ସାହୁ XWP0865683
ପ ୁ /353268 52 54 200ତାପସ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ JTV1464957
ୀ /353269 48 54 201ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ ସା ତାପସ ସାହୁ JTV1464965
ପ ୁ /363270 45 54 202ସେ ାଷ ପଧାନ ପି ଭଗବତ ପସାଦ ସାଇଁ XWP0781880
ପ ୁ /363271 46 54 203ଭାଗବତ ପସାଦ ସାଇଁ ପି କୁ ବିହାରୀ ସାଇଁ JTV1466127
ପ ୁ /363272 39 54 204ଜଗନନ୍ାଥ ସାଇଁ ପି କୁ ବିହାରୀ ସାଇଁ JTV2512119
ୀ /373273 28 54 205କଲଯ୍ାଣୀ ମହା ି ସା ଚ ନ ମହା ି XWP0737536
ୀ /373274 29 54 206ପିୟ ା ରାଉତ ସା ପଣବ କିେଶାର ସାଇଁ XWP0833947
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ପ ୁ /373275 40 54 207ପଣବ କିେଶାର ସାଇଁ ପି ବାନାମର ସାଇଁ JTV1465285
ପ ୁ /373276 37 54 208ପସନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାନାମର ସାଇଁ XWP0033597
ପ ୁ /383277 80 54 209ଦୟାନିଧି ନାୟକ ପି ପ ାନନ ନାୟକ OR/06/043/126163
ୀ /383278 72 54 210େସବତୀ ନାୟକ ସା ଦୟାନିଧି ନାୟକ OR/06/043/126164

ପ ୁ /383279 48 54 211ମେନାର ନ ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ OR/06/043/126165
ପ ୁ /383280 44 54 212ଦିବଯ୍ର ନ ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ JTV1468974
ୀ /383281 34 54 213େରାଜାଲିନ ନାୟକ ସା ଦିବଯ୍ର ନ ନାୟକ XWP0364141

ପ ୁ /393282 52 54 214ଧେୂଳଶର ବିଶାଳ ପି ଅନୁ ବିଶାଳ JTV1469071
ୀ /393283 46 54 215ସେରାଜିନୀ ବିଶାଳ ସା ଧେୂଳଶର ବିଶାଳ XWP0033613

ପ ୁ /393284 71 54 216େନତାନ  େଗା ାୟତ ପି ହରି େଗା ାୟତ OR/06/043/126166
ପ ୁ /393285 40 54 217ତିେଲାଚନ େଗାଛାୟତ ପି େନତାନ  େଗାଛାୟତ JTV1469592
ୀ /393286 31 54 218ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ େଗାଛାୟତ XWP0737551
ୀ /393287 31 54 219ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାହୂ ସା ତିେଲାଚନ େଗାଛାୟତ XWP1019215

ପ ୁ /393288 76 54 220ଶବି ବଚନ ସିଂ ପି େଗାପୀନ  ସିଂ OR/06/043/126168
ପ ୁ /403289 72 54 221େଗାପାଳକୃ  େଗୗଡ ପି ଯଧିୁ ିର େଗୗଡ OR/06/043/126170
ୀ /403290 68 54 222କନକଲତା େଗୗଡ ସା େଗାପାଳ କୃ  େଗୗଡ OR/06/043/126171

ପ ୁ /403291 44 54 223ଶଶିରି େଗୗଡ ପି େଗାପାଳକୃଷନ୍ େଗୗଡ JTV1483924
ୀ /403292 40 54 224ସସିତା େଗୗଡ ପି େଗାପାଳକୃ  େଗୗଡ JTV1466580

ପ ୁ /413293 57 54 225େକାଲାନ କମୁାର ଦାସ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ OR/06/043/126175
ପ ୁ /413294 52 54 226ବିଶଜିତ ଦାସ ପି ସଶୁା  ଦାସ OR/06/043/126176
ୀ /413295 48 54 227ସନୁୀତା ଦାସ ସା େକାଲାନ କମୁାର ଦାସ JTV1465962
ୀ /413296 45 54 228ଜାନକୀ ଦାସ ସା ବିଶଜିତ୍ ଦାସ JTV1465988

ପ ୁ /413297 23 54 229କିଷନ ଦାସ ପି େକାଲାନ ଦାସ XWP0833939
ପ ୁ /423298 54 54 230ଚ ିଜିତ ସିଂ ପି ରବି  ସିଂ JTV1717511
ୀ /423299 47 54 231ସସିତା ସିଂ ସା ଚ ଜିତ୍ ସିଂ JTV1465913

ପ ୁ /433300 55 54 232େସୗଯଯ୍ର୍ ର ନ ଦାସ ପି ନେର  ଦାସ JTV1465525
ୀ /433301 54 54 233ସଷୁମା ଦାସ ସା େସୗଯଯ୍ର୍ ର ନ ଦାସ JTV1469964

ପ ୁ /433302 43 54 234ସତିୃ ରଂଜନ ଦାସ ପି ନେର  ଦାସ JTV1469048
ୀ /433303 38 54 235ସ ର୍ପଭା ଦାସ ସା ସତିୁ ର ନ ଦାସ XWP0364158

ପ ୁ /433304 46 54 236ବିକମ ନାଥ ପି ବି ୁ ଚରଣ ନାଥ XWP0034561
ୀ /433305 39 54 237ରୀତା ସାହୁ ସା ପକାଶ ସାହୁ XWP1082403

ପ ୁ /443306 68 54 238ବୁେ ଶର ମହାପାତ ପି କାଶନିାଥ ମହାପାତ XWP0033621
ପ ୁ /443307 35 54 239େଦବ େଜଯ୍ାତି ମହାପାତ ପି ବୁେ ଶର ମହାପାତ XWP0033654
ୀ /443308 65 54 240ପୟ ମା ମହା ି ସା ବୁେ ଶର ମହାପାତ XWP0033639
ୀ /443309 36 54 241େଦବସିତା ମହାପାତ ପି ବୁେ ଶର ମହାପାତ XWP0033647
ୀ /453310 78 54 242ଶକୁ ଳା ସାଇଁ ସା ବାଉରୀ ବଂଧ ୁସାଇଁ JTV1469667

ପ ୁ /453311 60 54 243ବସ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାଉରୀବଂଧ ୁସାଇଁ OR/06/043/126192
ପ ୁ /453312 55 54 244ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାଉରୀବଂଧ ୁସାଇଁ OR/06/043/126193
ୀ /453313 46 54 245ସ ିତାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP0287169

ପ ୁ /463314 72 54 246ସଦାନ  ସାମଲ ପି ଅଧିକାରୀ ସାମଲ OR/06/043/126196
ୀ /463315 65 54 247ସକୁା ି ସାମଲ ସା ସଦାନ  ସାମଲ OR/06/043/126197
ପ ୁ /463316 40 54 248ହୃଦାନ  ସାମଲ ପି ସନାତନ ସାମଲ XWP0287268
ପ ୁ /463317 40 54 249ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାମଲ ପି ସଦାନ  ସାମଲ JTV1469378
ୀ /463318 33 54 250ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାମଲ ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାମଲ XWP0737544
ୀ /463319 32 54 251ଅ ଳୀ ସାମଲ ସା ହୃଦାନ  ସାମଲ XWP0287250

ପ ୁ /473320 62 54 252ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି େଗାପିନାଥ ମହାରଣା JTV1591825
ୀ /473321 60 54 253କନକଲତା ମହାରଣା ସା ନାରାୟଣ ମହାରଣା JTV1465822

ପ ୁ /473322 39 54 254ବିଭୁପସାଦ ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା JTV1469329
ପ ୁ /473323 27 54 255ରାେଜଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରବି  ନାଥ ମହାରଣା XWP0833913
ୀ /473324 27 54 256େରାଜାଲିନ୍ ମହାରଣା ପି ରବି  ନାଥ ମହାରଣା XWP0833921
ୀ /473325 37 54 257ସସିତା ସାଇଁ ସା ନାରାୟଣ ସାଇଁ XWP1082551
ପ ୁ /483326 76 54 258ଅସୀତ େଘାଷ ପି ଅମେରଶର େଘାଷ OR/06/043/126207
ପ ୁ /483327 66 54 259ଅମିତ କମୁାର େଘାଷ ପି ଅମେରଶର େଘାଷ OR/06/043/126209
ୀ /483328 62 54 260ଦୀ ିରାଣୀ େଘାଷ ସା ଅସୀତ୍ େଘାଷ OR/06/043/126208
ପ ୁ /493329 47 54 261ସେ ାଷ ପ ା ପି ଧେନଶର ପ ା JTV1468966
ୀ /493330 29 54 262ପଣୁିର୍ମା ପରିଡ଼ା ସା ବିନୟ କମୁାର େବେହରା XWP0898098
ୀ /493331 31 54 263ନିେବଦିତା ସାହୁ ପି ମୟୁେରଶ ସାହୁ XWP0880690
ପ ୁ /503332 75 54 264ପଫଲୁ କମୁାର ପରିଜା ପି ଧୁବ ପରିଜା OR/06/043/126214
ୀ /503333 72 54 265ପ ୁ େରଣ ୁପରିଜା ସା ପଫଲୁ ପରିଜା JTV1466176
ପ ୁ /513334 36 54 266ପସୀଦ େଦେବଶ ରାଉତ ପି ପୀତାମର ରାଉତ XWP0648071
ୀ /513335 66 54 267ଭାରତୀ ସାଇଁ ସା ଭା ର ଚ  ସାଇଁ JTV1467026
ୀ /523336 31 54 268ସଂଘମିତା ରାଉତ ପି ଚ ଭାନୁ ରାଉତ XWP0117853
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ପ ୁ /523337 77 54 269ବିେଘନ୍ଶର ସାଇଁ ପି େଲାକନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/126222
ୀ /523338 73 54 270ପଦାବତୀ ସାଇଁ ସା ବିେଘନ୍ଶର ସାଇଁ OR/06/043/126223
ୀ /523339 50 54 271ନିମର୍ଳା ସାଇଁ ପି ବିେଘନ୍ଶର ସାଇଁ OR/06/043/127157

ପ ୁ /523340 47 54 272ରଣଜିତ ସାଇଁ ପି ବିେଘନ୍ଶର ସାଇଁ OR/06/043/126224
ୀ /523341 45 54 273ନିରୁପମା ସାଇଁ ସା ରଣଜିତ୍ ସାଇଁ JTV1469204

ପ ୁ /523342 44 54 274ବିକମ େକଶରୀ ସାଇଁ ପି ବିେଘନ୍ଶର ସାଇଁ JTV2571297
ପ ୁ /523343 42 54 275ସଂଗାମ ସାଇଁ ପି ବିେଘନ୍ଶର ସାଇଁ JTV1466762
ପ ୁ /523344 40 54 276ସେ ାଷ ସାଇଁ ପି ବିେଘନ୍ଶର ସାଇଁ JTV1465848
ୀ /523345 38 54 277ସୀମା ସାଇଁ ସା ସେ ାଷ ସାଇଁ XWP0117861
ୀ /523346 36 54 278ଲିଲି ସାଇଁ ସା ସଂଗାମ ସାଇଁ XWP0720870

ପ ୁ /533347 36 54 279ପତାପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପଫଲୁ ମହାରଣା XWP0483206
ପ ୁ /533348 86 54 280ହରିହର ମିଶ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ OR/06/043/126060
ୀ /533349 72 54 281କମୁାରୀ ମିଶ ସା ହରିହର ମିଶ OR/06/043/126227

ପ ୁ /533350 51 54 282ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ ପି ହରିହର ମିଶ OR/06/043/126228
ପ ୁ /533351 45 54 283ପତାପଚ  ମିଶ ପି ହରିହର ମିଶ OR/06/043/127149
ୀ /533352 43 54 284ଇତିଶୀ ମିଶ ସା ପତାପ ଚ  ମିଶ XWP0033696

ପ ୁ /533353 41 54 285ପବୀଣ ଚ  ମିଶ ପି ହରିହର ମିଶ JTV1465319
ୀ /533354 39 54 286ପଲବୀ ମିଶ ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ମିଶ XWP0033688
ୀ /543355 35 54 287ଶସିତା େଦବତା ସା ପସା  େଦବତା XWP0034769
ୀ /543356 25 54 288ଲିପିକା ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ XWP0865691
ୀ /543357 80 54 289େହମ ସାହୁ ପି ବୁ ିନାଥ ସାହୁ OR/06/043/126230

ପ ୁ /543358 55 54 290ଶରତ ସାହୁ ପି ବୁ ିନାଥ ସାହୁ OR/06/043/126231
ପ ୁ /543359 54 54 291ସଶୁା  ସାହୁ ପି ବୁ ନାଥ ସାହୁ OR/06/043/126232
ୀ /543360 52 54 292ବୀଣାପାଣୀ ସାହୁ ସା ଶରତ ସାହୁ OR/06/043/126234
ୀ /543361 35 54 293ସରିତା ସାଇଁ ସା ମାନସ କମୁାର ସାଇଁ XWP1082429

ପ ୁ /553362 45 54 294ଅମରୀଶ ସାହୁ ପି ଲେମାଧର ସାହୁ JTV1483403
ପ ୁ /563363 77 54 295େନତାନ  େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/043/126238
ୀ /563364 72 54 296ସରସୀ େବେହରା ସା େନତାନ  େବେହରା OR/06/043/126239

ପ ୁ /573365 78 54 297ସେୁର  ଚ  େଚୗଧରୁୀ ପି ବୃ ାବନ ରାଉତ XWP1040039
ପ ୁ /573366 46 54 298ପକାଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁର ା ଚଂଦ େଚୗଧରୁୀ JTV2662674
ପ ୁ /573367 78 54 299ନବକିେଶାର େଚୗଧରୁୀ ପି ନଟବର େଚୗଧରୁୀ OR/06/043/126241
ୀ /573368 42 54 300ଉପାଲି ଅପରାଜିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ପକାଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ JTV2716819

ପ ୁ /573369 41 54 301ମାନସ ରଂଜନ େଚୗଧରୁୀ ପି ନବ କିେଶାର େଚୗଧରୁୀ JTV1466945
ୀ /573370 37 54 302େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁର  ନାଥ େଚୗଧରୁୀ JTV2662690
ୀ /573371 33 54 303ପିୟମଦା େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁର  ନାଥ େଚୗଧରୁୀ JTV2662682
ୀ /583372 74 54 304ଆଶାଲତା ଧଳ ସା ବହାନ  ଧଳ XWP0117911

ପ ୁ /583373 52 54 305ସେ ାଷ ଧଳ ପି ବହାନ  ଧଳ XWP0117895
ପ ୁ /583374 50 54 306ମେନାଜ କମୁାର ଧଳ ପି ବହାନ  ଧଳ JTV1469063
ୀ /583375 46 54 307ଗୀତାଞଳୀ ଧଳ ସା ମେନାଜ ଧଳ JTV1469261
ୀ /583376 76 54 308ମେନାରମା ମହାପାତ ସା ଚ  େଶଖର ମହାପାତ JTV1469220
ୀ /583377 58 54 309ସଜୁାତା ମହାପାତ ପି ଚ  େଶଖର ମହାପାତ JTV1468941
ପ ୁ /583378 43 54 310ବିଶର ନ ସାହୁ ପି ପଦିପ କମୁାର ସାହୁ XWP0117903
ୀ /583379 35 54 311େସାନମ ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସେୁର  ରଥ JTV2716660
ୀ /593380 71 54 312ଲବ ଲତା ବିେଶାଇ ସା ଗ ାଧର ବିେଶାଇ OR/06/043/126248

ପ ୁ /593381 52 54 313ରବି ବିେଶାଇ ପି ଗ ାଧର ବିେଶାଇ JTV1466408
ୀ /593382 40 54 314ମିତା ଳୀ ବିେଶାଇ ସା ରବି ବିେଶାଇ JTV1466390

ପ ୁ /593383 21 54 315ରାେଜ  ବିେଶାଈ ପି ରବି ବିେଶାଈ XWP1082593
ୀ /603384 66 54 316ଦମୟ ୀ ଜାଲି ସା ବଂଶୀଧର ଜାଲି OR/06/043/126251
ୀ /603385 40 54 317ଶା ିଲତା ତରାଇ ସା ହୃଦାନ  ତରାଇ XWP0117937
ୀ /613386 65 54 318େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ପେରଶ େବେହରା OR/06/043/126253
ପ ୁ /613387 44 54 319ପଶା କମୁାର େବେହରା ପି ପେରଶ େବେହରା JTV1689199
ୀ /613388 23 54 320ଦିବଯ୍ାସନ୍ା ସାହୁ ସା ମ  ୁସାହୁ XWP1082577
ପ ୁ /613389 21 54 321େଜଯ୍ାତିପକାଶ ସାହୁ ପି ମଞୁ ସାହୁ XWP1082569
ୀ /623390 68 54 322ଚ ନୀ ପ ା ସା କପୃାସି ୁ ପ ା OR/06/043/126256
ପ ୁ /623391 51 54 323ସୀମା  ପ ା ପି କପୃାସି ୁ ପ ା JTV1466291
ୀ /623392 44 54 324କାତଯ୍ାୟନୀ ପ ା ପି କପୃାସି ୁ ପ ା XWP0630681
ପ ୁ /633393 88 54 325ରେମଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ହେରକୃ  ମହାପାତ OR/06/043/126259
ୀ /633394 72 54 326ତିେଳା ମା ମହାପାତ ସା ରେମଶ ମହାପାତ OR/06/043/126260
ପ ୁ /633395 49 54 327ଚି ର ନ ମହାପାତ ପି ରେମଶ କମୁାର ମହାପାତ XWP0641407
ପ ୁ /633396 45 54 328ଜ୍ଞାନର ନ ମହାପାତ ପି ରେମଶ ମହାପାତ OR/06/043/127248
ୀ /633397 24 54 329କଲଯ୍ାଣୀ ସତପତୀ ସା ଚି ରଂଜନ ମହାପାତ XWP0928432
ପ ୁ /643398 54 54 330ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ଦାସ ପି ଗୟାଧର ଦାସ XWP0219022
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ପ ୁ /643399 27 54 331ମାନସ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ଦାସ XWP0483024
ପ ୁ /643400 81 54 332ଶ ନାଥ ଧର ପି ରସାନ  ଧର XWP0641373
ୀ /643401 77 54 333େଶାଭାରାଣୀ ଧର ସା ଶ ନୁାଥ ଧର XWP0641399

ପ ୁ /643402 43 54 334ସମିର କମୁାର ଧର ପି ଶ  ୁନାଥ ଧର XWP0691758
ପ ୁ /643403 75 54 335ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଚ ମଣି ମହାପାତ JTV1591742
ୀ /643404 67 54 336ମେନାରମା ମହାପାତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ JTV1591700

ପ ୁ /643405 46 54 337ସତଯ୍ର ନ ମହାପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ JTV1591718
ପ ୁ /643406 42 54 338ପଥୃୀରାଜ ମହାପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ JTV1591726
ୀ /643407 36 54 339ସସିତା ମହାପାତ ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ମହାପାତ XWP0033712
ୀ /643408 41 54 340ସପିୁଆ ମିଶ ସା ସବୁତ ମିଶ XWP0218990

ପ ୁ /643409 41 54 341ସବୁତ ମିଶ ପି େସାମନାଥ ମିଶ XWP0318931
ପ ୁ /643410 39 54 342େସୗମଯ୍ ର ନ ମିଶ ପି େସାମନାଥ ମିଶ XWP0219006
ପ ୁ /643411 46 54 343ସେୁବାଧ କମୁାର ମିଶ ପି େସାମନାଥ ମିଶ XWP0630640
ପ ୁ /643412 44 54 344େସୗମଯ୍ର ନ ମହାପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ JTV1591734
ପ ୁ /643413 37 54 345ମେନାଜ ରାଜ ମହାପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ JTV1591783
ୀ /643414 38 54 346ସସିତା ପ ା ସା ପଥିୃରାଜ ମହାପାତ XWP0555086
ୀ /643415 37 54 347ଶ ା ଳି ସାହୁ ସା ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0433730

ପ ୁ /643416 30 54 348ବିକମ ସାହୁ ପି ବିଜୟ ସାହୁ XWP0364133
ୀ /643417 28 54 349ବିଭାବତି ସାହୁ ସା ବିକମ ସାହୁ XWP1082379
ୀ /643418 21 54 350ସପନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ଅଜୟ ସାହୁ XWP1082445

ପ ୁ /643419 90 54 351ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ ପି ଦୀନବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/126264
ୀ /643420 80 54 352ନୟନା ସାହୁ ସା ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ OR/06/043/126265

ପ ୁ /643421 71 54 353ନିଧି ସାହୁ ପି ଦୀନବ ୁ ସାହୁ JTV2662450
ପ ୁ /643422 57 54 354ବିଜୟ ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ OR/06/043/127197
ୀ /643423 49 54 355ମେନାରମା ସାହୁ ସା ବିଜୟ ସାହୁ OR/06/043/126267
ୀ /643424 44 54 356ବିମଳା ସାହୁ ସା ବୀମଳା ସାହୁ JTV1465921

ପ ୁ /643425 42 54 357ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ JTV1466952
ପ ୁ /643426 39 54 358ପତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିଧି ସାହୁ JTV2662211
ପ ୁ /643427 36 54 359ଗ ାଧର ସାହୁ ପି ମେହ  କମୁାର ସାହୁ XWP0218974
ୀ /643428 36 54 360ର ିତା ସାହୁ ସା ଗ ାଧର ସାହୁ XWP0218982

ପ ୁ /643429 36 54 361ପଦୀ  କମୁାର ସାହୁ ପି ନିଧି ସାହୁ JTV2663532
ୀ /643430 32 54 362ଟିକିନା ସାହୁ ସା ପଦି  କମୁାର ସାହୁ XWP0364117

ପ ୁ /643431 32 54 363କିେଶାର ଚ  ସାହୁ ପି ନିଧି ସାହୁ XWP0219014
ୀ /643432 31 54 364ସମିୁତା ସାହୁ ସା ପତାପ କମୁାର ସାହୁ XWP0364125

ପ ୁ /653433 44 54 365େଦବୀ ପସାଦ ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା JTV1470061
ପ ୁ /653434 41 54 366ବିଷନ୍ ୁପସାଦ ମହାରଣା ପି କଷୃନ୍ଚ  ମହାରଣା JTV1470079
ପ ୁ /653435 39 54 367ଗରୁୁପସାଦ ମହାରଣା ପି କଷୃନ୍ଚ  ମହାରଣା JTV1470087
ୀ /653436 37 54 368ରାକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା େଦବୀ ପସାଦ ମହାରଣା XWP0219030

ପ ୁ /653437 82 54 369କୃ ଚ  ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା OR/06/043/127193
ୀ /653438 68 54 370ଅଳକା ମହାରଣା ସା କୃ  ମହାରଣା OR/06/043/127192

ପ ୁ /663439 71 54 371ପେରଶ ରାୟ ପି ପଫଲୁ ରାୟ OR/06/043/126272
ୀ /663440 64 54 372ମୀନା ରାୟ ସା ପେରଶ ରାୟ OR/06/043/126273

ପ ୁ /663441 55 54 373ତାରକ ରାୟ ପି ପଫଲୁ ରାୟ OR/06/043/126277
ପ ୁ /663442 36 54 374ଶ  ୁରାୟ ପି ପେରଶ ରାୟ JTV2662112
ପ ୁ /673443 82 54 375େବୖ ବ ଦାସ ପି ଚଇ ଁଦାସ JTV1465574
ୀ /673444 74 54 376ବସ  କମୁାରୀ ଦାସ ସା େବୖ ବ ଦାସ OR/06/043/126279

ପ ୁ /673445 53 54 377ଅେଶାକ ଦାସ ପି େବୖ ବ ଦାସ OR/06/043/126280
ୀ /673446 43 54 378ରଶିତା ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ JTV2571305

ପ ୁ /683447 66 54 379ଗ ବର୍  ନାୟକ ପି ଈଶର ନାୟକ OR/06/043/126287
ପ ୁ /683448 40 54 380ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଗ ବର୍  ନାୟକ JTV1465376
ପ ୁ /693449 50 54 381ବିେବକାନ  ବରାଳ ପି ଦାେମାଦର ବରାଳ JTV1483486
ପ ୁ /703450 53 54 382ର ନ କମୁାର ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ OR/06/043/126294
ୀ /703451 41 54 383େରାଜାଲିନା ରାଉତ ସା ର ନ କମୁାର ରାଉତ XWP0219048
ପ ୁ /713452 52 54 384ରେମଶ ପଧାନ ପି ଚି ାମଣି ପଧାନ JTV1483635
ୀ /713453 51 54 385େରଣବୁାଳା ରାଉତ ସା ରେମଶ ପଧାନ OR/06/043/126298
ୀ /723454 69 54 386ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ମରୁଲୀ ଦାସ OR/06/043/126300
ପ ୁ /723455 38 54 387ମେନାଜ ଦାସ ପି ମରୁଲି ଦାସ JTV1466978
ପ ୁ /723456 47 54 388ପି  ୁମିଶ ପି ରେମଶ ଚ  ମିଶ XWP0219055
ୀ /733457 74 54 389ବସ  ମ ରୀ ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ OR/06/043/126303
ପ ୁ /733458 57 54 390ଶଧୁୀର ଚ  ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ OR/06/043/126304
ୀ /733459 42 54 391କିରଣବାଳା ଦାସ ସା ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ XWP0219071
ୀ /733460 30 54 392ସଚିୁସିତା ଦାସ ପି ସଧିୁର ଚ  ଦାସ XWP0364380
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ୀ /733461 28 54 393ଶଶୁୀ ସ ି ତା ଦାସ ପି ସଧିୁର ଚ  ଦାସ XWP0364174
ୀ /733462 46 54 394େବୖଜୟ ବାଲା ମହା ି ସା ଶଶିରି କମୁାର ମହା ି XWP0219063

ପ ୁ /733463 26 54 395ବିପବ ମହା ି ମା େବୖଜୟ ୀବାଲା ମହା ି XWP0878793
ୀ /743464 55 54 396ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ରମାକା  ମହା ି JTV1465111
ୀ /743465 51 54 397ଅମୀୟବାଳା ମହା ି ସା ସଧୁୀର ଚ  ଦାସ JTV1469758
ୀ /753466 52 54 398ସିତାଶୀ ପ ା ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପ ା XWP0737569
ୀ /753467 75 54 399ଅଣେହଳା େପାଥଳ ସା ରଘନୁାଥ େପାଥଳ OR/06/043/126324

ପ ୁ /753468 44 54 400ତୀନାଥ େପାଥାଳ ପି ରଘନୁାଥ େପାଥାଳ JTV1483460
ୀ /753469 39 54 401ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େପାଥାଳ ସା ତୀନାଥ େପାଥାଳ JTV1466119

ପ ୁ /763470 59 54 402ସାର ଧର କୁ ପି ଇ ମଣି କୁ XWP0433748
ୀ /763471 55 54 403ଶା ିଲତା କୁ ୁ ସା ସାର ଧର କୁ ୁ XWP0433755
ୀ /763472 27 54 404ଶ ା ଳୀ କୁ ୁ ପି ସାର ଧର କୁ ୁ XWP0364372
ୀ /763473 46 54 405େରଣବୁାଳା ମହା ି ସା ସମରକା  ମହା ି XWP0034587
ୀ /763474 37 54 406ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ନାୟକ ସା ଟୁକନୁା ନାୟକ XWP0034595

ପ ୁ /763475 44 54 407ଲାଲା େଗାବି  ଚ  ସିଂହ ପି ଲାଲା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସିଂହ XWP0219097
ୀ /773476 90 54 408ପାବର୍ ତୀ େବେହରା ସା ନୀଳ େବେହରା OR/06/043/126450
ୀ /773477 48 54 409ଜୟପଦା େବେହରା ସା ଲି ରାଜ େବେହରା OR/06/043/126449

ପ ୁ /773478 27 54 410ନୀଳକ  େବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା XWP0575092
ୀ /783479 54 54 411ସେରାଜିନୀ ଦାସ ସା ସବୁାଷ ଚଦ ଦାସ XWP1114610
ୀ /783480 54 54 412ପ ଜିନି ପାଣି ସା ରାମଚ  ପାଣି XWP0781898

ପ ୁ /783481 34 54 413ଜୟେଦବ ପାଣି ପି ରାମଚ  ପାଣି JTV2662245
ପ ୁ /783482 31 54 414େସୗମଯ୍େଦବ ପାଣି ପି ରାମଚ  ପାଣି XWP0219105
ପ ୁ /783483 53 54 415ମେହଶ ଚ  ପତି ପି ପଭାକର ପତି JTV1669415
ପ ୁ /783484 45 54 416େଗାବି  ରାୟ ପି ସଧିୁର ରାୟ OR/06/043/120613
ୀ /793485 91 54 417ସବିତା ନାୟକ ସା ଦାଉଦ ନାୟକ XWP0483180

ପ ୁ /793486 63 54 418େରାହିତ ନାୟକ ପି ଦାଉଦ ନାୟକ XWP0781914
ୀ /793487 55 54 419ବାସ ି ନାୟକ ସା େରାହିତ ନାୟକ XWP0781906
ୀ /803488 35 54 420ମାମନୁୀ ସିଂ ସା ପଫଲୁ ସିଂ XWP0034603

ପ ୁ /823489 36 54 421ଶକି୍ତକା  ଦୀକ୍ଷିତ୍ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ଦୀକ୍ଷିତ୍ JTV2717072
ୀ /833490 80 54 422ଝୁଲଣି ସାହୁ ସା େଯାେଗ  ସାହୁ OR/06/043/126419

ପ ୁ /833491 39 54 423ଶବିଚରଣ ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ସାହୁ JTV1466051
ପ ୁ /843492 54 54 424ପଦୀପ ସିକଦାର ପି ନିତଯ୍ାନ  ସିକଦାର OR/06/043/126422
ୀ /843493 51 54 425ଦୀପା ସିକଦାର ସା ପଦୀପ ସିକଦାର OR/06/043/126423

ପ ୁ /843494 29 54 426ଅଭିଜିତ୍ ସିକ୍ଦାର ପି ପଦୀପ୍ କମୁାର ସିକ୍ଦାର XWP0483016
ପ ୁ /853495 37 54 427ପୀତିଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସଧୁାଂଶ ୁଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0117945
ପ ୁ /853496 80 54 428ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ମହା ି ପି ଦାେମାଦର ମହା ି OR/06/043/126424
ପ ୁ /863497 62 54 429ଦିଲିପ କମୁାର ପରିଜା ପି ଅମିକା ପସାଦ ପରିଜା JTV1664390
ପ ୁ /873498 55 54 430ଗଣୁ ଚରଣ ପ ନାୟକ ପି କ ତରୁ ପ ନାୟକ OR/06/043/127218
ୀ /873499 52 54 431ଲଳିତା ମ ରୀ ପ ନାୟକ ସା ଗଣୁ ଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/043/126432

ପ ୁ /873500 38 54 432େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ପ ନାୟକ ପି ଗଣୁଚରଣ ପ ନାୟକ JTV1466168
ପ ୁ /873501 34 54 433ଚିନୟ ପ ନାୟକ ପି ଗଣୁ ଚରଣ ପ ନାୟକ JTV2662757
ୀ /883502 45 54 434େସନ୍ହଲତା ପତି ସା ମେହଶ ପତି JTV1466028
ୀ /893503 61 54 435ଅ ଳି ପଧାନ ସା ସରତ ପଧାନ XWP1064864
ୀ /893504 37 54 436େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ପଧାନ ପି ଶରତ ଚ  ପଧାନ JTV2663060

ପ ୁ /893505 65 54 437ଶରତ ପଧାନ ପି ଭୀମ ପଧାନ OR/06/043/126437
ୀ /903506 28 54 438ଗାତା ଳୀ ସାହୁ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ସାହୁ XWP0575076

ପ ୁ /913507 67 54 439ହାଡିବ ୁ େବରା ପି ବୁପତିେବରା େବରା OR/06/043/127163
ପ ୁ /913508 40 54 440ବିଜୟ କମୁାର େବରା ପି ହାଡିବଂଧ ୁେବରା JTV1465327
ୀ /913509 87 54 441ମାଳତୀଲତା ମହା ି ସା ବି ୁ େମାହନ ମହା ି XWP0433763
ପ ୁ /923510 69 54 442େକ. ତିନାଥ ରାଓ ପି େକ. ଭଦୟା ରାଓ OR/06/043/126444
ୀ /923511 65 54 443େକ.ସାବିତୀ ରାଓ ସା େକ.ତୀନାଥ ରାଓ OR/06/043/126445
ପ ୁ /923512 46 54 444େକ କି ା ରାଓ ପି େକ ତିନାଥ ରାଓ XWP0555128
ପ ୁ /923513 41 54 445େକ.ଶ ର ରାଓ ପି େକ.ତୀନାଥ ରାଓ JTV1466085
ୀ /923514 41 54 446େକ.ମେନାରମା ରାଓ ସା େକ.କି ା ରାଓ XWP0117952
ପ ୁ /923515 27 54 447େକ. ତଥା  ୁରାଓ ପି େକ. କି ା ରାଓ XWP0833905
ପ ୁ /933516 70 54 448ମତୁଯ୍ ୁ ୟ ମ ଳ ପି ତରଣି ମ ଳ XWP0033753
ୀ /933517 64 54 449ସଚିୁତା ମ ଳ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମ ଳ OR/06/043/126393
ପ ୁ /933518 47 54 450ସମର ମ ଳ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମ ଳ XWP0033761
ପ ୁ /933519 43 54 451ରବିନ ମ ଳ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମ ଳ JTV1466150
ୀ /933520 41 54 452ରଶୀ ମ ଳ ସା ରବିନ୍ ମ ଳ XWP0033779
ୀ /933521 40 54 453କାକଲିୁ ମ ଳ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମ ଳ JTV1483726
ପ ୁ /943522 44 54 454କିେଶାର କମୁାର େବେହରା ପି ଝରୀ େବେହରା JTV1591619
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ପ ୁ /953523 49 54 455ଭରତ ଚ  ଦାସ ପି ନେଗ  ଦାସ XWP0555144
ୀ /953524 46 54 456ଅ ନା ଦାସ ସା ଭରତ ଚ  ଦାସ XWP0555136

ପ ୁ /953525 38 54 457ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଭରତ ଚ  ଦାସ JTV1690114
ୀ /953526 36 54 458ସିତା ପରିଡା ସା ବିେର  ପରିଡା JTV1690437

ପ ୁ /963527 67 54 459ଭାବଗାହୀ ମିଶ ପି ନେରା ମ ମିଶ OR/06/043/126396
ପ ୁ /963528 42 54 460ଗତିକୃ  ମିଶ ପି ଭାବଗାହୀ ମିଶ JTV1483833
ପ ୁ /963529 39 54 461ଉମାକା  ମିଶ ପି ଭାବଗାହୀ ମିଶ JTV1483890
ପ ୁ /963530 38 54 462ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ ପି ଭାବଗାହୀ ମିଶ JTV1483817
ୀ /963531 36 54 463େମାନାଲିସା ମିଶ ପି ଭାବଗାହି ମିଶ XWP0555284

ପ ୁ /973532 61 54 464ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାରାଣା ପି ନୀଳମଣି ମହାରାଣା OR/06/043/126398
ୀ /973533 46 54 465େରଖା ମହାରଣା ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହାରଣା XWP0555300

ପ ୁ /973534 27 54 466ସମିରଣ ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ମହାରଣା XWP0575068
ୀ /983535 65 54 467ମେହ  ପାତ ପି େବୖକୁ  ପାତ JTV1468735
ୀ /983536 60 54 468ବୀଣାପାଣି ପାତ ସା ମେହ  ପାତ JTV1468743

ପ ୁ /983537 42 54 469େଜଯ୍ାତିରଂଜନ ପାତ ପି ମେହ  ପାତ JTV1465087
ପ ୁ /993538 51 54 470ସିରାଜୁସ ସାହାେଜଦିନ ଖାନ ପି ଆଲାବକ୍ସ ଖାନ JTV1591874
ୀ /993539 51 54 471ଅନୀତାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ସିରାଜୁସ୍ ଶାହାେଜଦିନ୍ ଖାନ୍ XWP0483008

ପ ୁ /993540 28 54 472ଦାନିଶ ପରୱାଜ ପି ସିରାଜୁସ୍ ଶାହାେଜଦିନ୍ ଖାନ୍ XWP0482992
ପ ୁ /993541 27 54 473ଅନିଶ ପରୱାଜ ପି ସିରାଜୁସ୍ ଶାହାେଜଦିନ୍ ଖାନ୍ XWP0482984
ପ ୁ /993542 38 54 474ତୃ ି ର ନ ପାତ ପି ମେହ  ପାତ JTV1465723
ୀ /1003543 28 54 475ସୟଂପଜ୍ଞା ଖୁ ିଆ ପି େଦେବ ନାଥ ଖୁ ିଆ XWP0483271

ପ ୁ /1003544 50 54 476ହର ପସାଦ ମହା ି ପି ଅେଦୖତ ପସାଦ ମହା ି JTV1483668
ୀ /1003545 45 54 477ଶଯ୍ାମଳିନୀ ମହା ି ସା ହର ପସାଦ ମହା ି JTV1483650
ୀ /1013546 50 54 478ମମତା େବଉରା ସା ରଂଜନ କମୁାର ନାୟକ XWP0781922
ୀ /1013547 80 54 479ସବିତା ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ନାୟକ OR/06/043/126330

ପ ୁ /1013548 57 54 480ର ନ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ OR/06/043/126331
ପ ୁ /1013549 55 54 481ରଶୀର ନ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ OR/06/043/126332
ପ ୁ /1013550 52 54 482ନିହାର ର ନ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ JTV1464940
ୀ /1013551 43 54 483ଅ ୁରବାଳା ନାୟକ ସା ନିହାର ରଂଜନ ନାୟକ XWP0117978
ୀ /1023552 72 54 484ସବିତା ମହାପାତ ସା ଶରତ ମହାପାତ OR/06/043/126337

ପ ୁ /1023553 69 54 485ଶରତ ମହାପାତ ପି ରମଚ  ମହାପାତ OR/06/043/126336
ପ ୁ /1023554 50 54 486ପଦି  କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶରତ ମହାପାତ OR/06/043/126338
ୀ /1023555 46 54 487ଅରୁଣା ମହାପାତ ସା ପଦୀପ ମହାପାତ JTV1483957

ପ ୁ /1033556 68 54 488ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/126351
ପ ୁ /1033557 68 54 489ଶଶା  େଶଖର ସାହୁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାହୁ XWP1149954
ୀ /1033558 64 54 490ନୟନବାଳା ସାହୁ ସା ଶଶା  େଶଖର ସାହୁ XWP1149939
ୀ /1033559 49 54 491ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ସଧିୁର କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/126352
ୀ /1033560 42 54 492ମାଳତୀ ସାହୁ ସା ସତଯ୍ସାଇ ସାହୁ JTV1469733

ପ ୁ /1033561 40 54 493ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଧିୁର କମୁାର ସାହୁ JTV2663078
ପ ୁ /1033562 38 54 494ଚିଦାନ  ସାହୁ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ JTV1469600
ପ ୁ /1033563 38 54 495ସ ିଦାନ  ସାହୂ ପି ଶଶା  େଶଖର ସାହୁ JTV1470046
ୀ /1033564 34 54 496ଶଭୁଶୀ ସାହୁ ସା ଚିଦାନ  ସାହୁ XWP0575084
ୀ /1033565 33 54 497ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ XWP0705095
ୀ /1033566 31 54 498ରଶନ୍ିତା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ XWP0833897
ୀ /1033567 30 54 499ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ସ ିଦାନ  ସାହୁ XWP1054253
ୀ /1033568 23 54 500ଦିବ୍ଯାସନ୍ା ସାହୁ ପି ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାହୁ XWP0879486
ୀ /1033569 23 54 501ଦିବଯ୍ାସନ୍ା ସାହୁ ପି ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାହୁ XWP0865659

ପ ୁ /1033570 21 54 502ବିଭୂ ପସାଦ ସାହୁ ମା ମାଳତୀ ସାହୁ XWP1079706
ପ ୁ /1033571 62 54 503ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାହୁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/126353
ପ ୁ /1033572 48 54 504ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ପହାଦ ସାହୁ JTV1591791
ପ ୁ /1033573 44 54 505ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଧିୁର କମୁାର ସାହୁ JTV1469535
ପ ୁ /1033574 43 54 506ସରୁଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଧିୁର କମୁାର ସାହୁ JTV1469543
ୀ /1033575 39 54 507ରାଜଶୀ ସାହୁ ସା ସରୁଜ କମୁାର ସାହୁ XWP0219113
ୀ /1043576 45 54 508ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ସା କୃ  ନାୟକ XWP0117986
ୀ /1043577 27 54 509ଦୀପା ନାୟକ ମା ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ XWP0833889
ପ ୁ /1043578 82 54 510ପତାପ ସାମଲ ପି େକୖଳାସ ସାମଲ XWP0781930
ୀ /1043579 75 54 511େଗାଲାପ ମ ରୀ ସାମଲ ସା ପତାପ ସାମଲ OR/06/043/126360
ୀ /1043580 51 54 512ରଶ ିସାମଲ ପି ପତାପ ସାମଲ JTV1705680
ୀ /1043581 50 54 513ମ ଲୁତା ସାମଲ ସା ରଣଜିତ ସାମଲ OR/06/043/126362
ପ ୁ /1043582 43 54 514ବିଶଜିତ ସାମଲ ପି ପତାପ ଚ  ସାମଲ OR/06/043/126365
ପ ୁ /1043583 30 54 515ମନୀଷ ସାମଲ ପି ର ିତ ସାମଲ XWP0575183
ପ ୁ /1053584 60 54 516ଆଦିକ  ଭୁତିଆ ପି ବା ାନିଧି ଭୁତିଆ JTV1469857
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ୀ /1053585 53 54 517ପଭାତି ଭୁତିଆ ସା ଆଦିକ  ଭୁତିଆ JTV1469865
ୀ /1053586 41 54 518ମଧସିୁତା ଭୂତିଆ ପି ବା ାନିଧି ଭୂତିଆ XWP0287219

ପ ୁ /1053587 33 54 519ତରୁଣ କମୁାର ଭୁତିଆ ପି ଆଦିକ  ଭୁତିଆ XWP0555367
ୀ /1053588 30 54 520ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଭୂତିଆ ପି ଆଦିକ  ଭୂତିଆ XWP0575126
ୀ /1053589 33 54 521ମୀନା ଦାସ ସା ବିଶ୍ଵନାଥ ଦାସ XWP1114909

ପ ୁ /1063590 60 54 522ବୀରେସନ ସାହୁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାହୁ JTV1638196
ୀ /1063591 53 54 523ନୀରୁପମା ସାହୁ ସା ବୀରେସନ ସାହୁ JTV1638188

ପ ୁ /1063592 35 54 524ବିନୟ କମୁାର ସାହୂ◌ୁ ପି ବୀରେସନ ସାହୂ◌ୁ XWP0033795
ୀ /1073593 75 54 525ହାରାମଣି ସାହୁ ସା ଧୁବ ସାହୁ OR/06/043/122023
ୀ /1093594 58 54 526ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ବସ  ସାହୁ OR/06/043/126477

ପ ୁ /1103595 64 54 527ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ବଂଶୀଧର େଚୗଧରୁୀ JTV2716827
ପ ୁ /1103596 38 54 528େଚୗଧରୁୀ ଅଶିନୀ ଜୟପକାଶ ପି ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ JTV2571339
ୀ /1103597 62 54 529େସନ୍ହଲତା ମଦୁୁଲୀ ସା ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ମଦୁୁଲୀ OR/06/043/129028
ୀ /1103598 35 54 530ପଜ୍ଞା ପକାଶନିୀ ପି ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ JTV2716637

ପ ୁ /1113599 47 54 531ଭମର ବର ଦାସ ପି ଧବୃ ଚରଣ ଦାସ JTV2662716
ୀ /1113600 41 54 532ମିନତୀ ଦାସ ସା ଭମରବର ଦାସ JTV2662708
ୀ /1113601 44 54 533ରଶିତା ମିଶ ସା ସଧୁାକର ମିଶ JTV1705623

ପ ୁ /1123602 47 54 534ସଧୁାକର ମିଶ ପି ରେମଶ ଚ  ମିଶ OR/06/043/126465
ପ ୁ /1123603 46 54 535ଶାରଳା ପସାଦ ମିଶ ପି ରେମଶ ଚ  ମିଶ JTV1483510
ପ ୁ /1123604 45 54 536ଦି ିର ନ ସ ପି ସେୁର  କମୁାର ସ JTV1563725
ୀ /1133605 85 54 537ନିଶାମଣି ମିଶ ସା ବନମାଳୀ ମିଶ OR/06/043/126467

ପ ୁ /1133606 60 54 538ସତଯ୍ପିୟ ମିଶ ପି ବନମାଳୀ ମିଶ OR/06/043/126469
ପ ୁ /1133607 57 54 539ପସନନ୍  ମିଶ ପି ବନମାଳି ମିଶ OR/06/043/126470
ୀ /1133608 55 54 540ଅନୁସୟୁା ମିଶ ସା ସତଯ୍ପିୟ ମିଶ OR/06/043/126472

ପ ୁ /1143609 57 54 541ରମାକା  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/043/126476
ୀ /1143610 49 54 542ମମତା ସାହୁ ସା ରମାକା  ସାହୁ XWP0167585
ୀ /1143611 32 54 543ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି ରମାକା  ସାହୁ XWP0219139

ପ ୁ /1143612 31 54 544କୃ ଚ  ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ XWP0433771
ପ ୁ /1143613 27 54 545ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରମାକା  ସାହୁ XWP0482976
ପ ୁ /1143614 67 54 546ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/043/126475
ପ ୁ /1143615 36 54 547ବଳରାମ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV2662138
ୀ /1143616 33 54 548ନିରୁପମା ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ XWP0219147

ପ ୁ /1143617 60 54 549ବି ୁ ଚରଣ ସତୁାର ପି ବନମାଳୀ ସତୁାର XWP0635961
ୀ /1143618 52 54 550ଜୟ ୀ ସତୁାର ସା ବି ୁ ଚରଣ ସତୁାର XWP0219121

ପ ୁ /1143619 41 54 551ର ନ କମୁାର ସତୁାର ପି ବି ୁ ଚରଣ ସତୁାର XWP0777789
ପ ୁ /1143620 37 54 552ଅଜୟ କମୁାର ସତୁାର ପି ବି ୁ ଚରଣ ସତୁାର XWP0777771
ୀ /1153621 62 54 553ସତଯ୍ଭାମା ମହାପାତ ସା ପଭାକର ମହାପାତ OR/06/043/126480

ପ ୁ /1153622 45 54 554ଅଭୟ ସାହୂ ପି େବୖରାଗୀ ସାହୂ XWP1114636
ପ ୁ /1173623 63 54 555ରବି  େସନାପତି ପି ମନଥ େସନାପତି OR/06/043/126484
ପ ୁ /1183624 41 54 556ନିହାର ର ନ ବାରିକ ପି ନିର ନ ବାରିକ JTV1715150
ପ ୁ /1193625 85 54 557ଭା ର ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV1690411
ୀ /1203626 27 54 558େରାଜିବାଳା ମହା ି ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ ନାୟକ XWP0833772
ୀ /1203627 63 54 559େପମଲତା ପ ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷଣ ପ ନାୟକ OR/06/043/126505

ପ ୁ /1203628 44 54 560ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ନାୟକ JTV1469618
ପ ୁ /1203629 41 54 561ବିଶନାଥ ପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ପ ନାୟକ JTV1469832
ପ ୁ /1213630 66 54 562ରତିକା  ବାୟୀ ପି ଅକୁର ବାୟୀ XWP1083732
ୀ /1213631 61 54 563ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାୟୀ ସା ରତିକା  ବାୟୀ XWP1083740

ପ ୁ /1213632 41 54 564ରଜତ କମୁାର ବାୟୀ ପି ରତିକା  ବାୟୀ JTV1465665
ୀ /1213633 52 54 565ବିନତୀ େଛାଟରାୟ ସା ଅେଶାକ ପସାଦ ମହା ି JTV1483585
ପ ୁ /1213634 61 54 566ଅେଶାକ ପସାଦ ମହା ି ପି ନଟବର ମହା ି OR/06/043/126498
ପ ୁ /1213635 49 54 567ଅରୁଣପସାଦ ମହା ି ପି ନଟବର ମହା ି OR/06/043/126500
ପ ୁ /1213636 20 54 569ସାସତ ପସାଦ େମାହ ି ପି ଅେଶାକ ପସାଦ େମାହ ି XWP1064815
ୀ /1223637 37 54 570େମାନାଲିସା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଇ ମଣୀ େବେହରା JTV1690478
ପ ୁ /1223638 60 54 571ପଶା  ମଲ ପି ନୀଳମଣି ମଲ JTV1465517
ୀ /1223639 57 54 572ଛାୟାଲତା ମଲ ସା ପଶା  ମଲ OR/06/043/126511
ପ ୁ /1223640 44 54 573ମ  ୁମଲ ପି ପଶା  ମଲ JTV1465004
ପ ୁ /1223641 42 54 574ବରୁଣ କମୁାର ମଲ ପି ପଶା  ମଲ JTV1464999
ୀ /1223642 36 54 575ମମତା ମଲ ସା ମ  ୁମଲ XWP0833871
ୀ /1233643 69 54 576େପମମୟୀ ମହା ି ସା ଉମାକା  ମହା ି JTV2662815
ୀ /1233644 46 54 577ସସିତା ମହା ି ପି ରମାକା  ମହା ି JTV2512002
ପ ୁ /1233645 43 54 578ଦିପକ ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି XWP0132381
ପ ୁ /1233646 41 54 579ଶଶା  ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି JTV2663037
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ପ ୁ /1233647 37 54 580ଅମିତାବ ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି JTV2662765
ପ ୁ /1233648 36 54 581ସାଥର୍କ ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି JTV2663540
ପ ୁ /1243649 76 54 582ବିକଳି ପରିଡା ପି ଧେନଶର ପରିଡା OR/06/043/127166
ୀ /1243650 65 54 583ବାସ ି ପରିଡା ସା ବିକଳି ପରିଡା OR/06/043/126516

ପ ୁ /1243651 43 54 584ସବୁାଷ ଚଦ ପରିଡା ପି ବିକଳି ପରିଡା XWP1273200
ପ ୁ /1243652 35 54 585ସେୁରଶ ଚ  ପରିଡା ପି ବିକଳ ପରିଡା JTV2662567
ୀ /1253653 60 54 586େସୗଭାଗଯ୍ ମ ରୀ େବେହରା ସା ଇ ମଣି େବେହରା OR/06/043/126519

ପ ୁ /1263654 40 54 587ମତୃଯ୍ ୁ ୟ େଜନା ପି ମକୁୁ  େଜନା JTV1690429
ୀ /1263655 46 54 588ତୃ ି ମହା ି ସା ପଦୀପ କମୁାର ସିଂ XWP0219154
ୀ /1263656 65 54 589ରୀତା ସିଂ ସା ଗଗନ ସିଂ JTV1466192

ପ ୁ /1263657 55 54 590ପତାପ ସିଂ ପି ଗଗନ ସିଂ OR/06/043/126522
ପ ୁ /1263658 51 54 591ପଦୀପ ସିଂ ପି ଗଗନ ସିଂ OR/06/043/126524
ୀ /1263659 49 54 592େରଣକୁା ସିଂ ସା ପତାପ ସିଂ JTV1465533

ପ ୁ /1263660 42 54 593ପେମାଦ କମୁାର ସିଂ ପି ଗଗନ ସିଂ XWP0033811
ପ ୁ /1263661 34 54 594ପକାଶ କମୁାର ସିଂହ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ସିଂ JTV2662534
ପ ୁ /1263662 29 54 595େଜଯ୍ାତିର ନ ସିଂହ ପି ପତାପ ଚ  ସିଂହ XWP0287342
ପ ୁ /1273663 70 54 596ବି ଲି ରାଜ ପି ବି ମସଲିଆ OR/06/043/126527
ପ ୁ /1273664 43 54 597ବି.କି ା ରାଓ ପି ବି.ଲି ରାଜ ରାଓ JTV1591601
ପ ୁ /1273665 38 54 598ବାମନ ନସ ିର୍ଂହ ରାଓ ପି ବାମନ ଲି ରାଜ ରାଓ JTV1657378
ପ ୁ /1273666 36 54 599ବି ସ ୁ ରାଓ ପି ବି ଲି ରାଜ XWP0364398
ପ ୁ /1273667 24 54 600ଦିବାକର ସାହୁ ପି ସିମା ଳ ସାହୁ XWP0874883
ୀ /1283668 26 54 601ପ ୁ ା ଳୀ ମହା ି ପି ପଦୀପ ମହା ି XWP0833830

ପ ୁ /1283669 78 54 602ଫକୀର ଚରଣ ମହାପାତ ପି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ OR/06/043/126531
ୀ /1283670 70 54 603େମନକା ମହାପାତ ସା ଫକୀର ମହାପାତ OR/06/043/126532

ପ ୁ /1283671 49 54 604େଗାପାଳକୃ  ମହାପାତ ପି ଫକୀର ମହାପାତ OR/06/043/126533
ପ ୁ /1283672 47 54 605ଦୀନକୃ  ମହାପାତ ପି ଫକୀର ମହାପାତ OR/06/043/126534
ପ ୁ /1283673 44 54 606ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଫକୀର ମହାପାତ JTV1468891
ପ ୁ /1283674 42 54 607ଗତିକୃ ର୍ ମହାପାତ ପି ଫକୀର ମହାପାତ JTV1465426
ୀ /1283675 32 54 608ଆଦଯ୍ାଶକି୍ତ ମିଶ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ XWP0575175

ପ ୁ /1293676 52 54 609ମେନାଜ େଜନା ପି ମକୁୁ  େଜନା OR/06/043/126538
ୀ /1293677 45 54 610ନିରୁପମା େଜନା ସା ମେନାଜ କମୁାର େଜନା JTV1690767

ପ ୁ /1293678 43 54 611ମେନାରଂଜନ େଜନା ପି ମକୁୁ  େଜନା JTV1469493
ୀ /1293679 35 54 612ବିେନାଦିନୀ ରାଉତରାଏ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ମହା ି XWP1115831

ପ ୁ /1303680 52 54 613ଚକଧର ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ JTV1464932
ପ ୁ /1303681 37 54 614ସଧିୁର କମୁାର ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ XWP0635946
ପ ୁ /1303682 35 54 615ସମୀର କମୁାର ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ JTV2662492
ପ ୁ /1303683 25 54 616ଲକ୍ଷିଧର ଉପାଧାୟ ପି େଦେବ  ଉପାଧାୟ XWP0691774
ୀ /1313684 50 54 617ସନିୁତା ରାୟ ସା ବିଭୁେଦ  ମହା ି JTV1691450
ୀ /1313685 30 54 618ରୀନା ସାହୁ ପି ଅନ  ଚରଣ ସାହୁ XWP0287318
ୀ /1313686 27 54 619ଝୁନୁବାଳା ସାହୁ ପି ଅନ  କମୁାର ସାହୁ XWP0482968

ପ ୁ /1313687 62 54 620ଅନ  ଚରଣ ସାହୁ ପି ଧୁବ ସାହୁ JTV1465244
ୀ /1313688 58 54 621ଉଷା ସାହୁ ସା ଅନ  ଚରଣ ସାହୁ JTV1465251

ପ ୁ /1313689 35 54 622ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଅନ ଚରଣ ସାହୁ JTV2662526
ୀ /1323690 31 54 623ରିମା ମହା ି ସା ରବି  ନାଥ ମହା ି XWP0364349
ୀ /1323691 29 54 624େସାମା ମହା ି ପି ରବି  ନାଥ ମହା ି XWP0364489
ୀ /1323692 28 54 625େରାମି ମହା ି ପି ରବି  ନାଥ ମହା ି XWP0364406

ପ ୁ /1323693 76 54 626ମେହ ନାଥ ମହା ି ପି େଗାବି  ଚ  ମହା ି JTV1591841
ୀ /1323694 71 54 627ହରପିୟା ମହା ି ସା ମେହ  ନାଥ ମହା ି OR/06/043/126546

ପ ୁ /1323695 62 54 628ରବି  ନାଥ ମହା ି ପି େଗାବି  ଚ  ମହା ି JTV2717031
ୀ /1323696 58 54 629ସଜୁାତା ମହା ି ସା ରବି  ନାଥ ମହା ି JTV2717049
ପ ୁ /1323697 51 54 630ବିଭୁେଦ  ମହା ି ପି ମେହ  ନାଥ ମହା ି OR/06/043/126549
ପ ୁ /1333698 65 54 631ଭଗବାନ ଦାଶ ପି େସାମନାଥ ଦାଶ JTV1483783
ୀ /1333699 58 54 632େଜଯ୍ା ନ୍ା ମିଶ ସା ଭଗବାନ ଦାସ OR/06/043/126554
ୀ /1333700 49 54 633ରଶିବାଳା ମିଶ ସା ଅମର କମୁାର ମିଶ XWP0635953
ପ ୁ /1333701 44 54 634େଦବାଶଷି ମିଶ ପି ଭାଗୀରଥି ମିଶ JTV1483437
ପ ୁ /1333702 42 54 635େଦବଦ  ମିଶ ପି ଭାଗିରଥୀ ମିଶ JTV1469949
ୀ /1343703 30 54 636ରୀତାରାଣୀ ନାୟକ ପି ନିମର୍ଳ ର ନ XWP1082585
ୀ /1343704 65 54 637ପମିଳା ସାଇଁ ସା ନିର ନ ସାଇଁ OR/06/043/126560
ପ ୁ /1343705 43 54 638ନିହାର ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ନିରଂଜନ ସାଇଁ JTV1466481
ପ ୁ /1343706 41 54 639ନିମର୍ଳ ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ନିରଂଜନ ସାଇଁ JTV1466135
ୀ /1343707 39 54 640ସଷୁମା ସାଇଁ ସା ନିହାର ର ନ ସାଇଁ XWP0219162
ୀ /1353708 25 54 641ସସିତା େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର ମହାଳିକ XWP1082536
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ୀ /1353709 72 54 642ଖଲୁଣା ମହାଳିକ ସା ପଦଚରଣ ମହାଳିକ OR/06/043/126562
ପ ୁ /1353710 51 54 643ପଫଲୁ ମହାଳିକ ପି ପଦ ମହାଳିକ OR/06/043/126563
ପ ୁ /1353711 46 54 644ପେମାଦ କମୁାର ମହାଳିକ ପି ପଦଚରଣ ମହାଳିକ JTV1468842
ୀ /1353712 44 54 645ମଂଜୁବାଳା ମହାଳିକ ସା ପଫଲୁ ମହାଳିକ JTV1468859

ପ ୁ /1353713 35 54 646ପଦୀପ କମୁାର ମହାଳିକ ପି ପଦଚରଣ ମହାଳିକ JTV2662542
ୀ /1353714 34 54 647ସସିତା ମହାଳିକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମହାଳିକ XWP1082544

ପ ୁ /1353715 28 54 648ପତାପ କମୁାର ମହାଳିକ ମା ଖଲୁଣା ମହାଳିକ XWP0482950
ୀ /1353716 19 54 649ସତିୃେରଖା ମହାଲିକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହାଲିକ XWP1064807

ପ ୁ /1363717 34 54 650ସତଯ୍ର ନ ପାଣଗାହୀ ପି ପେମାଦ ପାଣଗାହୀ XWP0033845
ପ ୁ /1363718 59 54 651ପେମାଦ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପାଣିଗାହୀ JTV1717719
ୀ /1363719 52 54 652ନିରୁପମା ପାଣିଗାହୀ ସା ପେମାଦ ପାଣିଗାହୀ OR/06/043/127202

ପ ୁ /1363720 39 54 653କା ିର୍କ ଚ  ପାଣିଗାହୀ ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ପାଣିଗାହୀ JTV1688837
ପ ୁ /1363721 29 54 654େଜଯ୍ାତିର ନ ପାଣିଗାହୀ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ XWP0482943
ପ ୁ /1373722 47 54 655ପଭାକର ଦାଶ ପି ସତଯ୍ାନ  ଦାଶ JTV1691310
ୀ /1373723 39 54 656େରାଜାଲିନ୍ ପାଣିଗାହୀ ପି ପଫଲୁ ପାଣିଗାହୀ XWP0033852
ୀ /1373724 71 54 657େଗୗରିଲତା ପଧାନ ସା େମାତିଲାଲ ପଧାନ OR/06/043/126572

ପ ୁ /1373725 70 54 658େମାତିଲାଲ ପଧାନ ପି େଯାେଗ  ପଧାନ OR/06/043/126571
ୀ /1383726 68 54 659ବୀଣାପାଣି ମହାପାତ ସା େଗାପାଳ ମହାପାତ OR/06/043/126576

ପ ୁ /1383727 41 54 660ସାରଦା ପସାଦ ମହା ି ପି ବାବାଜୀ ମହା ି JTV1689850
ପ ୁ /1383728 49 54 661ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉମାକା  ନାୟକ OR/06/043/126579
ୀ /1383729 41 54 662ସତଯ୍ଭାମା ନାୟକ ସା ମେନାଜ ନାୟକ JTV1469691

ପ ୁ /1393730 30 54 664ଅମରଜିତ ପ ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0364356
ପ ୁ /1393731 64 54 665ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ ନାୟକ JTV1468784
ୀ /1393732 57 54 666ସସିତା ପ ନାୟକ ସା ଅେଶାକ ପ ନାୟକ JTV1468792

ପ ୁ /1403733 59 54 667ସେୁର  ନାଥ େସନାପତି ପି ଦିନବଂ ୁ େସନାପତି JTV1469386
ୀ /1403734 57 54 668ରାଧାରାଣୀ େସନାପତି ସା ସେୁର  ନାଥ େସନାପତି JTV1591833

ପ ୁ /1403735 24 54 669ଜ୍ଞାନର ନ େସନାପତି ପି ସେୁର  େସନାପତି XWP0737577
ପ ୁ /1403736 20 54 670ମେନାର ନ େସନାପତି ପି ମେହ  କମୁାର େସନାପତି XWP1054212
ପ ୁ /1423737 64 54 671ବିଶନାଥ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି େବଯ୍ାେମାକାଶ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/043/126586
ପ ୁ /1423738 39 54 672ପବିନ ମଖୁାଜିର୍ ପି ବିଶନାଥ ମଖୁାଜିର୍ XWP0117994
ୀ /1423739 35 54 673ମହୁଆ ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ପବୀନ ମଖୁାଜର୍ ୀ JTV2662930

ପ ୁ /1433740 84 54 674ସହେଦବ େଜନା ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େଜନା JTV1483429
ପ ୁ /1443741 66 54 675କ ରୁୀ ଚରଣ ନ ି ପି ବିଶନାଥ ନ ି OR/06/043/126596
ୀ /1443742 61 54 676କମଳା ନ ି ସା କ ରୁୀ ନ ି OR/06/043/126597

ପ ୁ /1443743 43 54 677ଦୀପକ ନ ୀ ପି କ ରୁୀ ନ ୀ JTV1465657
ପ ୁ /1443744 40 54 678ଆେଲାକ କମୁାର ନ ୀ ପି କ ରୁୀ ନ ୀ JTV1483569
ପ ୁ /1453745 30 54 679ପଦୀ  କିେଶାର ଜଗେଦବ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ସାହୁ XWP0219170
ୀ /1453746 21 54 680େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ସଂଗାମ କିେଶାର ସାହୁ XWP1082361

ପ ୁ /1453747 76 54 681ଦୁଗର୍ାଚରଣ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ OR/06/043/126598
ୀ /1453748 65 54 682ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଦୁଗର୍ାଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/126599
ୀ /1453749 43 54 683ମମତା ସାହୁ ସା ସଂଗାମ ସାହୁ JTV1483676
ପ ୁ /1463750 52 54 684ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ XWP0034645
ପ ୁ /1463751 42 54 685ଅମିତ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ XWP0034660
ୀ /1463752 37 54 686ସଜୁାତା ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0034637

ପ ୁ /1473753 65 54 687ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/043/126605
ୀ /1473754 58 54 688ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ OR/06/043/126606

ପ ୁ /1473755 38 54 689ରାେକଶ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ JTV1690106
ପ ୁ /1473756 35 54 690ରାେଜଶ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ଦାସ JTV1691500
ୀ /1473757 36 54 691ପଭାସୀନୀ ମାହାଳି ସା ରାେକଶ କମୁାର ଦାସ XWP1064831
ୀ /1473758 30 54 692ମନୀଷା ସାଇଁ ସା ରାେକଶ ଦାସ XWP0998708
ୀ /1483759 61 54 693େସୗଦାମିନୀ େବେହରା ସା େମାହିନି ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/126610
ପ ୁ /1483760 49 54 694ବିପିନ ବିହାରୀ େବେହରା ପି ପହଲାଦ େବେହରା JTV2716744
ପ ୁ /1483761 73 54 695େମାହିନି ଚରଣ ସାହୁ ପି ଫକିର ଚରଣ ସାହୁ JTV2662799
ପ ୁ /1483762 54 54 696ଜାନକୀ ବଲଭ ସାହୁ ପି ଟହଲି ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/126612
ୀ /1483763 40 54 697ଶଭୁସିତା ସାହୁ ସା ବିପିନ୍ ବିହାରୀ ସାହୁ XWP0167593
ପ ୁ /1483764 38 54 698ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େମାହନି ଚରଣ ସାହୁ JTV1466911
ୀ /1483765 31 54 699ଲକ୍ଷିପିୟା ସାହୁ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0833848
ପ ୁ /1503766 56 54 700ଶରତ ଚ  େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା OR/06/043/127026
ୀ /1503767 50 54 701ସସିତା େବେହରା ସା ଶରତ ଚ  େବେହରା OR/06/043/127029
ପ ୁ /1503768 24 54 702ସଯୂର୍ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଶରତ ଚ  େବେହରା XWP0833863
ପ ୁ /1513769 63 54 703ବାମନ ଚ  ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/043/126626
ୀ /1513770 59 54 704ଭାନୁମତୀ ଦାସ ସା ବାମନ ଦାସ JTV1466929
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ୀ /1513771 29 54 705ରାଜଲକି୍ଷ ଦାସ ପି ବାମନ ଚ  ଦାସ XWP0364364
ପ ୁ /1513772 26 54 706ତାରାେକଶର ଦାସ ପି ବାମନ ଚ  ଦାସ XWP0874859
ପ ୁ /1523773 80 54 707ଗଦାଧର ସାହୁ ପି ମହୀନି ସାହୁ JTV1464924
ପ ୁ /1533774 57 54 708ପତାପ ଚ  ମହା ି ପି ଲି ରାଜ ମହା ି OR/06/043/126632
ୀ /1533775 53 54 709ଆରତୀ ମହା ି ସା ପତାପ ମହା ି OR/06/043/126634

ପ ୁ /1533776 47 54 710ପଦୀପ ମହା ି ପି ଲି ରାଜ ମହା ି OR/06/043/126635
ୀ /1533777 37 54 711େଦବଯାନୀ ମହା ି ସା ପଦୀପ ମହା ି JTV2716959
ୀ /1533778 32 54 712ସେୁଦ ା ମହା ି ପି ପତାପ ଚ  ମହା ି XWP0118000

ପ ୁ /1533779 28 54 713ଅମିତ୍ ପିତମ୍ ମହା ି ପି ପତାପ ଚ  ମହା ି XWP0483230
ୀ /1533780 33 54 714ଗୀତା ଳି ପଧାନ ସା ତୁଷାର ର ନ ପଧାନ XWP0033894

ପ ୁ /1543781 70 54 715ଭମର େବେହରା ପି ବଟକୃ  େବେହରା OR/06/043/126636
ୀ /1543782 58 54 716ରମାମଣି େବେହରା ସା ଭମର େବେହରା OR/06/043/126637

ପ ୁ /1543783 29 54 717ଭରତ କମୁାର େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା XWP0364299
ୀ /1543784 29 54 718ଶଭୁଶୀ େବେହରା ସା ଭରତ କମୁାର େବେହରା XWP0364307
ୀ /1543785 27 54 719ଶ ା ଳୀ େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା XWP0691790

ପ ୁ /1553786 42 54 720ପତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ XWP0879460
ୀ /1553787 31 54 721ନିମର୍ଳା ସାହୁ ସା ପତାପ କମୁାର ସାହୁ XWP0879478

ପ ୁ /1553788 85 54 722ରତନ୍ ାକର ସାହୁ ପି ଝୁଲଣ ସାହୁ OR/06/043/126639
ୀ /1553789 76 54 723ଅହଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ରତନ୍ ାକର ସାହୁ OR/06/043/126640

ପ ୁ /1553790 52 54 724ପଶା  ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ OR/06/043/126641
ପ ୁ /1553791 49 54 725ପେମାଦ ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ OR/06/043/126642
ୀ /1553792 42 54 726ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ପଶା  ସାହୁ JTV1470095
ୀ /1553793 40 54 727ସସିତା ସାହୁ ସା ପେମାଦ ସାହୁ JTV1705714
ୀ /1563794 31 54 730େଦବଜାନୀ ପ ା ପି େଚୖତନଯ୍ ପ ା XWP0118018

ପ ୁ /1563795 29 54 731ପ ଜ ପ ା ପି େଚୖତନଯ୍ ପ ା XWP0364315
ୀ /1563796 53 54 732ଝରଣା ପାତ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ପାତ XWP0433789
ୀ /1563797 27 54 733ଚ କା ି ପାତ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପାତ XWP0483248

ପ ୁ /1563798 64 54 734କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ ପି ବାଉରୀ ସାହୁ OR/06/043/126643
ୀ /1563799 54 54 735ସତଯ୍ଭାମା ସାହୁ ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ JTV1466846

ପ ୁ /1563800 35 54 736ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ JTV2662559
ପ ୁ /1573801 56 54 737ରଘନୁାଥ ମିଶ ପି ହାଡିବ ୁ ମିଶ JTV1691468
ୀ /1573802 52 54 738କାେବରି ମିଶ ସା ରଘନୁାଥ ମିଶ JTV1691476

ପ ୁ /1583803 38 54 739ଭୀମେସନ୍ େବେହରା ପି ଇ ମଣି େବେହରା JTV2716785
ୀ /1583804 73 54 740ପାବର୍ ତୀ ନାଥ ସା ରାମଚ  ନାଥ OR/06/043/126649

ପ ୁ /1583805 38 54 741ଜଗଦିଶ ପସାଦ ନାଥ ପି ରାମଚ  ନାଥ JTV1469097
ପ ୁ /1593806 60 54 742ରବି  କମୁାର େବଉରା ପି ଆକଳୁ େବଉରା JTV1466317
ୀ /1593807 55 54 743ସ ଯ୍ାରାଣି େବଉରା ସା ରବି ୍ କମୁାର େବଉରା XWP0118026
ୀ /1593808 36 54 744ନିରୂପମା ତିପାଠୀ ସା ସେରାଜ କମୁାର ତିପାଠୀ JTV2571370
ୀ /1603809 62 54 745ଆରତୀ ଦାଶ ସା ଭରତ ଦାଶ OR/06/043/126658

ପ ୁ /1603810 41 54 746ସାଧୀନ େଚତନ ଦାଶ ପି ଭରତ ବିହାରୀ ଦାଶ JTV1469873
ପ ୁ /1603811 38 54 747ସଂ ୀପ େକତନ ଦାଶ ପି ଭରତ ଦାଶ JTV1715168
ୀ /1603812 37 54 748ସମାପିକା ଦାଶ ପି ଭରତ ବିହାରୀ ଦାଶ XWP0219188

ପ ୁ /1613813 80 54 749ଭୀମେସନ ପରିଡା ପି ଅେଲଖ ପରିଡା OR/06/043/126660
ୀ /1613814 70 54 750ମାଳତୀ ପରିଡା ସା ଭୀମେସନ ପରିଡା OR/06/043/126661

ପ ୁ /1613815 44 54 751ବା ାନିଧି ପରିଡା ପି ଭୀମେସନ ପରିଡା JTV1466713
ପ ୁ /1613816 38 54 752ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ଭୀମେସନ ପରିଡା JTV2662575
ୀ /1613817 28 54 753ମାମିନା ପରିଡା ସା ବା ାନିଧି ପରିଡା XWP0691808
ୀ /1623818 68 54 754େଶୖଳବାଳା ମିଶ ସା ଯଦୁନାଥ ମିଶ OR/06/043/126665

ପ ୁ /1623819 47 54 755ଦୀପକ ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ଯଦୁନାଥ ମିଶ OR/06/043/126667
ୀ /1623820 37 54 756ସରଣିକା ମିଶ ସା ଦିପକ ନାରାୟଣ ମିଶ XWP0364323
ପ ୁ /1633821 70 54 757ସେୁର  ତିପାଠୀ ପି ଧେନଶର ତିପାଠୀ OR/06/043/126668
ପ ୁ /1643822 41 54 758ସଧୁୀର େଜନା ପି ସାଧ ୁଚରଣ େଜନା JTV2662070
ୀ /1643823 30 54 759ରି ି  ଖୁ ିଆ ସା ପଶା  ରାୟ XWP0874818
ପ ୁ /1643824 88 54 760ପହାଦ ରାୟ ପି ପାଣକୃ  ରାୟ JTV1469154
ୀ /1643825 74 54 761ନିରୁପମା ରାୟ ସା ପହାଦ ରାୟ OR/06/043/126671
ପ ୁ /1643826 45 54 762ସେରାଜନଳିନୀ ରାୟ ପି ପହାଦ ରାୟ JTV1470053
ପ ୁ /1643827 40 54 763ପଶା  କମୁାର ରାୟ ପି ପହାଦ ରାୟ JTV1468834
ପ ୁ /1653828 81 54 764ଦଶର୍ନୀ ପ ା ପି ରମାକା  ପ ା OR/06/043/126672
ୀ /1653829 71 54 765ଶା ିଲତା ପ ା ସା ଦଶର୍ନୀ ପ ା OR/06/043/126673
ପ ୁ /1653830 50 54 766ଚ ଭାନୁ ପ ା ପି ଦଶର୍ନୀ ପ ା OR/06/043/126674
ୀ /1653831 47 54 767ସେରାଜିନୀ ପ ା ସା ଚ ଭାନୁ ପ ା JTV1483965
ୀ /1653832 37 54 768ସ ର୍ପଭା ଶାସନି ସା ଈ ଭାନୂ ପ ା JTV2716850

62 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 50ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1663833 65 54 769ଗେଣଶ ଚ  ନାୟକ ପି ହେରକୃ  ନାୟକ OR/06/043/126678
ୀ /1663834 62 54 770ମାନସ ମ ରୀ ନାୟକ ସା ଗେଣଶ ନାୟକ OR/06/043/126679

ପ ୁ /1663835 40 54 771ସତଯ୍ଜିତ୍ ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ JTV1466796
ୀ /1663836 33 54 772ପ ୁ ଲତା ସାଇଁ ସା ସତଯ୍ଜିତ ନାୟକ XWP1082452

ପ ୁ /1673837 60 54 773ସେ ାଷ ରାୟ ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ରାୟ OR/06/043/126691
ୀ /1673838 56 54 774ସିତା ରାୟ ସା ସେ ାଷ ରାୟ OR/06/043/126692
ୀ /1673839 35 54 775ପତିଭା ରାଏ ପି ସେ ାଷ ରାଏ JTV2662724

ପ ୁ /1673840 32 54 776ସଂେଯ଼ାଗ ସ ଦ ରାୟ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ରାୟ XWP0364588
ୀ /1683841 62 54 777ଚ ମାରାଣୀ ବାରିକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ XWP1149962

ପ ୁ /1683842 38 54 778ସଂଗାମ େକଶରୀ ବାରିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ JTV1483734
ୀ /1693843 68 54 779ବାସ ୀ ବାରିକ ସା ଶୀଚରଣ ବାରିକ OR/06/043/126702

ପ ୁ /1693844 46 54 780ସମୀର କମୁାର ବାରିକ ପି ଶୀଚରଣ ବାରିକ OR/06/043/126705
ପ ୁ /1693845 40 54 781ଶଶିରି କମୁାର ବାରିକ ପି ଶୀ ଚରଣ ବାରିକ JTV1465830
ୀ /1693846 33 54 782ମମତା ବାରିକ ସା ସମୀର କମୁାର ବାରିକ XWP1064856
ୀ /1693847 43 54 783ନିେବଦିତା ରାଉତ ସା ଶୀେଲାେକଶ ରାଉତ XWP0219196

ପ ୁ /1703848 53 54 784ଶୀନିବାସ ରାଉତ ପି ନକଳୁ ରାଉତ OR/06/043/126709
ପ ୁ /1703849 48 54 785ଶୀେଲାେକଶ ରାଉତ ପି ନକଳୁ ରାଉତ OR/06/043/126711
ୀ /1703850 48 54 786ଲକ୍ଷୀପୟା ରାଉତ ସା ଶୀନିବାସ ରାଉତ JTV1466549

ପ ୁ /1703851 50 54 787େବଯ୍ାମେକଶ ରାଉତ ପି ନକଳୁ ରାଉତ OR/06/043/126710
ୀ /1703852 44 54 788ସସିତା ରାଉତ ସା େବଯ୍ାମେକଶ ରାଉତ JTV2663045

ପ ୁ /1703853 44 54 789େଦବାଶଷି ରାଉତ ପି ନକଳୁ ଚ  ରାଉତ OR/06/043/136712
ୀ /1703854 28 54 790ତିେଳା ମା ରାଉତ ସା େଦବଧୀଶ ରାଉତ XWP1079664
ୀ /1703855 21 54 791େମଘନ୍ା ରାଉତ ପି ଶୀନିବସ ରାଉତ XWP1079649

ପ ୁ /1713856 74 54 792ସଦାଶବି ପ ା ପି ଗଣୁନିଧି ପ ା OR/06/043/126713
ୀ /1713857 63 54 793କାନନବାଳା ପ ା ସା ସଦାସିବ ପ ା OR/06/043/126714

ପ ୁ /1713858 46 54 794ପକାଶ କମୁାର ପ ା ପି ସଦାଶବି ପ ା JTV1465558
ପ ୁ /1713859 46 54 795ମେହଶ କମୁାର ପ ା ପି ସଦାଶବି ପ ା XWP0034678
ୀ /1713860 34 54 796ରୀତାରାଣୀ ପ ା ସା ପକାଶ କମୁାର ପ ା XWP0482919
ୀ /1713861 40 54 797େରାନାଲି ରୁବି ପତି ସା ମେହଶ କମୁାର ପ ା XWP0364265
ୀ /1713862 41 54 798ସସିତା ପ ନାୟକ ସା ସଧିୁର ପ ନାୟକ XWP0118034
ୀ /1723863 85 54 799ମଲୀ ନାୟକ ସା ସନୁାକର ନାୟକ OR/06/043/126718

ପ ୁ /1723864 44 54 800ସଧୁୀର ପ ନାୟକ ପି ସନୁାକର ପ ନାୟକ JTV1483452
ୀ /1733865 28 54 801େମାନାଶୀ େବେହରା ସା ଗଗନ ଚ  େବେହରା XWP0928259

ପ ୁ /1733866 72 54 802ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ ପି େଗାପବ ୁ ଦାସ OR/06/043/127176
ୀ /1733867 62 54 803ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଦାସ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/043/126720

ପ ୁ /1733868 46 54 804ଗଜାନନ ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/043/127021
ପ ୁ /1733869 42 54 805ଗଗନ ଚ  ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ XWP0928390
ୀ /1733870 35 54 806ଅ ର୍ନା ମହାପାତ ସା ଗଜାନନ ଦାସ XWP0219212

ପ ୁ /1743871 73 54 807ଭି ଭି ରାଜନ ପି କନୁ୍ଚି ରାମନ OR/06/043/126722
ୀ /1743872 60 54 808ମଧଛୁ ା ମହା ି ସା ଭି. ଭି. ରାଜନ OR/06/043/126723

ପ ୁ /1743873 33 54 809ଦୀପକ ରାଜ ପି ଭି ଭି ରାଜନ୍ JTV2662021
ପ ୁ /1753874 54 54 810ଚ  କିେଶାର ମହା ି ପି ବିଜୟ କିେଶାର ମହା ି OR/06/043/126727
ପ ୁ /1753875 46 54 811ମନୀ  ମହା ି ପି ବିଯୟ ମହା ି OR/06/043/126728
ୀ /1753876 45 54 812ମଧସିୁତା ମହା ି ସା ଚ  କିେଶାର ମହା ି JTV2662096

ପ ୁ /1753877 75 54 813ଦିଲିପ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅନ  ଚରଣ ପ ନାୟକ XWP0118042
ୀ /1753878 74 54 814ଜୟ ୀ ପ ନାୟକ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0118059

ପ ୁ /1753879 45 54 815ରଣଜିତ ପ ନାୟକ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0118067
ୀ /1763880 68 54 816ବିଳାସିନୀ େଭାଳ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଭାଳ OR/06/043/126730
ୀ /1763881 50 54 817ସବିତା େଭାଳ ସା ଦିନବ ୁ ମହା ି XWP0118083
ପ ୁ /1763882 43 54 818ସେ ାଷ କମୁାର େଭାଳ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଭାଳ JTV1469881
ୀ /1763883 41 54 819େସୗଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ଖଟୁଆ ସା େଦବୀ ପସାଦ ମାହାଳି XWP0219220
ପ ୁ /1763884 45 54 820ଭବାନୀ ପସାଦ ମାହାଳି ପି ବି ୁ ମାହାଳି JTV1466689
ୀ /1763885 37 54 821ବିଜୟା ଲକି୍ଷ ମାହାଳୀ ସା ଭବାନି ପସାଦ ମାହାଳୀ XWP0364273
ୀ /1763886 38 54 822ଦି ୀେରଖା ପତାପ ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଭାଳ XWP0482901
ପ ୁ /1763887 58 54 823ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ ପି ତିେଲାଚନ ସାଇଁ JTV1691526
ପ ୁ /1763888 49 54 824ପଭାକର ସାଇଁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ XWP0118091
ୀ /1763889 46 54 825ବବିତା ସାଇଁ ସା ପଭାକର ସାଇଁ XWP0118075
ପ ୁ /1773890 49 54 826ସେରାଜ କା  ଦାଶ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦାଶ XWP0641381
ପ ୁ /1773891 21 54 827େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ଦାଶ ପି ସେରାଜ କା  ଦାଶ XWP1079656
ପ ୁ /1773892 70 54 828ବି ୁଚରଣ ମାହାଳି ପି ଗଣୁନିଧି ମାହାଳି OR/06/043/126733
ୀ /1773893 70 54 829ପଫଲୁ ମ ରୀ ମାହାଳି ସା ବି ୁଚରଣ ମାହାଳି OR/06/043/126734
ପ ୁ /1773894 43 54 830ବିଭୁପସାଦ ମାହାଳି ପି ବି ୁଚରଣ ମାହାଳି JTV1465715
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ୀ /1773895 27 54 831ନମିତା ସାମଲ ସା ବିଭୂପସାଦ ମହାଳି XWP0833855
ପ ୁ /1773896 21 54 832ଚଂଦଭାନୁ ତିପାଠୀ ପି ଶବଣ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0998914
ୀ /1783897 41 54 833େବୖଜୟ ୀ େଜନା ସା ଧିେର  କମୁାର ମହା ି XWP0118109
ୀ /1783898 62 54 834ସତଯ୍ଭାମା ମହାପାତ ସା ଅ ୁର୍ନ ମହାପାତ XWP1149988

ପ ୁ /1783899 36 54 835ରୁଦ ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ମହାପାତ JTV1705730
ପ ୁ /1783900 49 54 836ଧୀେର  ମହା ି ପି ଧରଣୀଧର ମହା ି JTV1466838
ପ ୁ /1783901 67 54 837ଅ ୁର୍ନ ଚରଣ ମହାପାତ ପି ଗରୁଡ ମହାପାତ OR/06/043/126736
ପ ୁ /1783902 33 54 838ଦପର୍ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ମହାପାତ JTV2662104
ୀ /1793903 42 54 839ପି.ଲକ୍ଷୀ ସା କି ା ରାଓ JTV1691484

ପ ୁ /1793904 89 54 840ପାଦାଲ ଧବଳି ପି ପାଦାଲ ଇଗେନସ୍ OR/06/043/126743
ପ ୁ /1793905 50 54 841ଅରୁଣ େଘାଷ ପି ଅଜିତ େଘାଷ OR/06/043/126741
ପ ୁ /1803906 52 54 842େଦାଳ େଗାବି  ଦାସ ପି ଖତୁ ଚରଣ ଦାସ JTV2716678
ୀ /1803907 22 54 843େସାନାଲୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ପି େଦାଳେଗାବି  ଦାସ XWP0880682
ୀ /1803908 22 54 844େସାନାଲୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ପି େଦାଳେଗାବି  ଦାସ XWP0928457
ୀ /1803909 56 54 845ଶ ାମୟୀ ପଧାନ ସା େଦାଳ େଗାବି  ଦାସ JTV2717056
ୀ /1813910 70 54 846ରାେଜଶରୀ ଆଚାରୀ ସା ଶବୁମନଯ୍ମ ଆଚାରୀ OR/06/043/126750

ପ ୁ /1813911 55 54 847ଅରୁଣଦୟ ଆଚାରୀ ପି ଶଭୁମନଯ୍ମ ଆଚାରୀ OR/06/043/126751
ପ ୁ /1813912 50 54 848ଅବନୀ ଆଚାରୀ ପି ଶଭୁମନଯ୍ମ ଆଚାରୀ OR/06/043/126752
ପ ୁ /1813913 48 54 849ଅେଶାକ ଆଚାରୀ ପି ଶବୁମନଯ୍ମ ଆଚାରୀ OR/06/043/127226
ୀ /1813914 46 54 850େଜଯ୍ାତି ଆଚାରୀ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଆଚାରୀ JTV1469113

ପ ୁ /1813915 28 54 851ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଆଚାରୀ XWP0482893
ୀ /1813916 49 54 852ପ ୁ ଲତା ପ ା ସା ଅବନୀ କମୁାର ଆଚାରୀ XWP0483222

ପ ୁ /1813917 37 54 853େଶୖେଳ  େଶଖର ପାତ ପି ରାମନାଥ ପାତ JTV1690098
ପ ୁ /1823918 43 54 854ଗଗନ ବିହାରୀ ଖଟୁଆ ପି ମେହଶର ଖଟୁଆ XWP0219246
ୀ /1823919 42 54 855େଦୗପଦୀ ଖଟୁଆ ସା ସେବର୍ ଶର ଖଟୁଆ XWP0219238

ପ ୁ /1823920 69 54 856ରାମନାଥ ପାତ ପି ରାେଜ  ପାତ OR/06/043/126757
ୀ /1823921 64 54 857ନମର୍ଦା ପାତ ସା ରାମନାଥ ପାତ OR/06/043/126758

ପ ୁ /1823922 41 54 858ଶଶା  େଶଖର ପାତ ପି ରାମନାଥ ପାତ JTV1468883
ପ ୁ /1823923 38 54 859ଶବିାଶଷି ପାତ ପି ରାମନାଥ ପାତ JTV2662013
ୀ /1823924 29 54 860ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ପାତ ସା ଶଶା  େଶଖର ପାତ XWP0691816

ପ ୁ /1823925 29 54 861ଶେୁଭ ୂ େଶଖର ପାତ ପି ରାମନାଥ ପାତ XWP1064898
ୀ /1823926 22 54 862କି ା କମୁାରୀ ପାତ ସା ଶବିାଶଷି ପାତ XWP1070671

ପ ୁ /1833927 86 54 863ରତନ୍ ାକର ଶକୁ ପି ପରିକ୍ଷିତ ଶକୁ OR/06/043/126761
ୀ /1833928 75 54 864ବିଶାଖା ଶକୁ ସା ରତନ୍ ାକର ଶକୁ OR/06/043/126762
ୀ /1843929 34 54 865େଶତପଦା ଖ ୁ ିଆ ପି େଦେବ ନାଥ ଖ ୁ ିଆ JTV2662732
ୀ /1843930 32 54 866ିତିପଜ୍ଞା ଖ ୁ ିଆ ପି େଦେବ ନାଥ ଖ ୁ ିଆ XWP0219253

ପ ୁ /1853931 50 54 867ଶଯ୍ାମ ବାହାଦୁର ପି ସ  ବାହାଦୁର OR/06/043/127169
ପ ୁ /1853932 48 54 868ପ ୁ ର୍ ବାହାଦୁର ପି ସ  ବାହାଦୁର OR/06/043/127172
ପ ୁ /1853933 45 54 869ରାଜା ବାହାଦୁର ପି ସ ବାହାଦୁର . JTV1469089
ୀ /1853934 43 54 870ତୁଳସୀ ବାହାଦୁର ସା ଶଯ୍ାମ ବାହାଦୁର JTV1466457

ପ ୁ /1853935 40 54 871ରବିନାରାୟଣ ବାହାଦୂର ପି ରାମ ବାହାଦୂର XWP0034686
ପ ୁ /1863936 65 54 872ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ବଂଶୀଧର ମହା ି JTV1465756
ୀ /1863937 60 54 873େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା ପେମାଦ ମହା ି JTV1465764

ପ ୁ /1863938 41 54 874ପବୀର କମୁାର ମହା ି ପି ପେମାଦ ମହା ି JTV1465772
ପ ୁ /1863939 34 54 875ଦୀପକ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି JTV2662229
ୀ /1873940 52 54 876ସ ଯ୍ା ଦାସ ସା ଲିଟୁ ଦାସ XWP0034702

ପ ୁ /1873941 33 54 877ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଲିଟୁ ଦାସ XWP0034710
ପ ୁ /1873942 54 54 878ଲିଟୁ ଦାଶ ପି ରାମେଦବ ଦାଶ XWP0034694
ୀ /1883943 64 54 879ମ ବୁାଳା ଦାସ ସା ଦାେମାଦର ଦାସ XWP0318956
ପ ୁ /1883944 63 54 880ଦାେମାଦର ଦାସ ପି ଅନାମ ଚରଣ ଦାସ XWP0219261
ପ ୁ /1883945 29 54 881େଦବାଶଷି ଦାଶ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ XWP0287227
ପ ୁ /1893946 43 54 882େଯାେସଫ କମୁାର ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ JTV1469311
ପ ୁ /1893947 57 54 883ତିେଲାଚନ ରାୟ ପି ଭଗବାନ ରାୟ OR/06/043/126781
ୀ /1893948 52 54 884କ ନା ରାୟ ସା ତିେଲାଚନ ରାୟ OR/06/043/125779
ପ ୁ /1893949 30 54 885ରା ଦିପ ରାୟ ପି ତିେଲାଚନ ରାୟ XWP0364281
ୀ /1903950 46 54 886ପତିମା େବେହରା ସା ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା XWP0034017
ପ ୁ /1903951 25 54 887ବଳରାମ େବେହରା ପି ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା XWP0691824
ପ ୁ /1913952 52 54 888ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ପହଲାଦ େବେହରା XWP0034728
ପ ୁ /1923953 48 54 889ରାମନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଅଗାଧ ୁଦାସ OR/06/043/126792
ପ ୁ /1923954 84 54 890ଆଗାଧ ୁଦାଶ ପି ଦିନବ ୁ ଦାଶ OR/06/043/126788
ୀ /1923955 74 54 891େଶୖଲବାଳା ଦାଶ ସା ଅଗାଧ ୁଦାଶ JTV1483502
ପ ୁ /1923956 58 54 892େଲାକନାଥ ଦାଶ ପି ଅଗାଧ ୁଦାଶ OR/06/043/126790
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ୀ /1923957 49 54 893ମେନାରମା ଦାଶ ସା େଲାକନାଥ ଦାଶ XWP0118117
ୀ /1923958 48 54 894କ ନା କମୁାରୀ ଦାଶ ସା ରାମନାରାୟଣ ଦାଶ XWP0219287

ପ ୁ /1923959 46 54 895ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାଶ ପି ଅଗାଧ ୁଦାଶ XWP0118125
ପ ୁ /1923960 30 54 896ଲଡୁ କିେଶାର ଦାଶ ପି େଲାକନାଥ ଦାଶ XWP0219279
ପ ୁ /1933961 61 54 897ନେର  େଜନା ପି ଗ ବର୍  େଜନା JTV1483353
ୀ /1933962 53 54 898ପତିମା େଜନା ସା ନେର  େଜନା JTV1483767
ୀ /1933963 33 54 899ସିତା େଜନା ପି ନେର  େଜନା XWP0118133

ପ ୁ /1933964 28 54 900ନିହାର ର ନ େଜନା ପି ନେର  େଜନା XWP0364497
ୀ /1943965 30 54 901ଦୀପା ଳୀ ମହା ି ସା ଧୀେର  ମହା ି XWP0287185
ୀ /1943966 62 54 902ମୀନା ମହା ି ସା ପଦୀପ ମହା ି JTV1469626
ୀ /1943967 52 54 903ଉମିର୍ଳା ମହା ି ସା ଲି ରାଜ ମହା ି OR/06/043/126806

ପ ୁ /1943968 42 54 904ଚି ରଂଜନ ମହା ି ପି ପଦୀପ ମହା ି JTV1465582
ପ ୁ /1943969 41 54 905ଧୀେର  କମୁାର ମହା ି ପି ପଦୀପ ମହା ି JTV1465061
ପ ୁ /1943970 29 54 906ଜିେତ  ମହା ି ପି ଲି ରାଜ ମହା ି XWP0287201
ପ ୁ /1943971 28 54 907ରାେଜ  ମହା ି ପି ଉମିର୍ଳା ମହା ି XWP0575167
ୀ /1953972 70 54 908ଲଳିତା ଭୁୟଁା ସା ଅକି୍ଷ ଭୁୟଁା OR/06/043/126807

ପ ୁ /1953973 42 54 909ମାଧବ ଭୁୟଁା ପି ଅକି୍ଷ ଭୁୟଁା OR/06/043/126809
ୀ /1963974 86 54 910ପଦାବତୀ ମହଲା ସା ଶଯ୍ାମ ମହଲା OR/06/043/127204

ପ ୁ /1963975 55 54 911କ ରୁୀ ମହଲା ପି ଶଯ୍ାମ ମହଲା OR/06/043/126811
ୀ /1963976 46 54 912ଟୁନମଣି ମହଲା ସା କ ରୁୀ ମହଲା OR/06/043/126812
ୀ /1963977 23 54 913ପ ୁ ା ଳୀ ମହଲା ପି କ ରୁୀ ମହଲା XWP0998740
ୀ /1973978 68 54 914େହମଲତା ମଳିକ ସା ବିେବକାନ  ମଳିକ OR/06/043/126814

ପ ୁ /1973979 46 54 915ସଶୁା  ମଳିକ ପି ବିେବକା ନ  ମଳିକ XWP1273192
ପ ୁ /1973980 44 54 916ପଦୀପ ମଳିକ ପି ବିେବକାନ  ମଳିକ XWP0034066
ପ ୁ /1973981 42 54 917ପତାପ ଚ  ମଳିକ ପି ବିେବକାନ  ମଳିକ JTV1715135
ପ ୁ /1983982 67 54 918ହେରକୃ  ଓଝା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଓଝା OR/06/043/126815
ୀ /1983983 60 54 919ଶକୁ ଓଝା ସା ହେରକୃ  ଓଝା OR/06/043/126816

ପ ୁ /1983984 40 54 920ଶରତ ଚ  ଓଝା ପି ଉେପ  ଓଝା JTV2662484
ୀ /1983985 37 54 921େଗାଲାପ ଓଝା ସା ଶରତ ଚ  ଓଝା XWP0034074

ପ ୁ /1993986 48 54 922ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ ପି ବଳରାମ ମହାପାତ OR/06/043/127030
ପ ୁ /1993987 73 54 923ବଳରାମ ମହାପାତ ପି େଦୖତାରି ମହାପାତ XWP1149921
ପ ୁ /2013988 48 54 924ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅକରୃ ରାଉତ XWP0318949
ୀ /2013989 43 54 925ଇତିଶୀ ରାଉତ ସା ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0318964
ୀ /2013990 48 54 926ଅ ଳି ସାହୁ ସା ମରୁଲିଧର ସାହୁ JTV1483395
ୀ /2013991 24 54 927ରଶ ିସାହୁ ପି ମରୁଲୀଧର ସାହୁ XWP0833822

ପ ୁ /2013992 55 54 928ମରୁଲିଧର ସାହୁ ପି ନିଳମଣି ସାହୁ JTV1469279
ୀ /2023993 47 54 929ବିଥିକା ଦ େସନା ସା ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ଦ େସନା JTV1466341

ପ ୁ /2023994 21 54 930ସତଯ୍ଜିତ ଦ େସନା ପି ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଦ େସନା XWP1082601
ୀ /2033995 35 54 931େସୗଦାମିନି େବେହରା ସା ତପନ କମୁାର ମହା ି XWP0691865

ପ ୁ /2033996 65 54 932ଆ ର୍ତାଣ ମହା ି ପି ବଂଶୀଧର ମହା ି JTV1466424
ୀ /2033997 60 54 933ଚାରୁଲତା ମହା ି ସା ଆ ର୍ତାଣ ମହା ି JTV1466333
ପ ୁ /2033998 42 54 934ତପନ କମୁାର ମହା ି ପି ଆ ର୍ତାଣ ମହା ି XWP0691840
ପ ୁ /2033999 39 54 935ବଳରାମ ମହା ି ପି ଆ ର୍ତାଣ ମହା ି JTV1469402
ୀ /2034000 34 54 936ଲକି୍ଷପିୟା ମହା ି ସା ବଳରାମ ମହା ି XWP0691881
ୀ /2034001 27 54 937ସନୁ ିତା ମହା ି ପି ଅନ  ଚରଣ ମହା ି XWP0691907
ୀ /2044002 24 54 938ଅ ର୍ନା େବେହରା ସା କୃ ିବାସ େବେହରା XWP0833814

ପ ୁ /2044003 74 54 939ତିେଲାଚନ େବହୁରା ପି କ ରୁୀ ଚରଣ େବହୁରା XWP0555565
ୀ /2044004 72 54 940ମାତାଜୀ େବହୁରା ସା ତିେଲାଚନ େବହୁରା XWP0287276

ପ ୁ /2044005 44 54 941ମେନାଜ କମୁାର େବହୁରା ପି ତିେଲାଚନା େବହୁରା JTV1591593
ପ ୁ /2044006 41 54 942କୃ ିବାସ େବହୁରା ପି ତିେଲାଚନ େବହୁରା JTV1465400
ପ ୁ /2044007 39 54 943ପି ବାସ େବହୁରା ପି ତିେଲାଚନ େବହୁରା JTV1468925
ୀ /2044008 29 54 944ମମତା ମହା ି ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା XWP0833798
ପ ୁ /2054009 41 54 945ରବି ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ନାରାୟଣ ଚ  ମହା ି JTV1465681
ୀ /2054010 41 54 946ରଶିତା ମହା ି ସା ରବିନାରାୟଣ ମହା ି XWP0219295
ପ ୁ /2064011 58 54 947ଦାେମାଦର ମହାରଣା ପି ମକର ମହାରଣା JTV1466101
ୀ /2064012 41 54 948ସିନୀ ମହାରଣା ସା ଦାେମାଦର ମହାରଣା XWP0287326
ପ ୁ /2064013 34 54 949ରବି ନାଥ ମହାରଣା ପି ଦାେମାଦର ମହାରଣା JTV2662351
ୀ /2064014 26 54 950ପ ୁ ା ଳୀ ମହାରଣା ସା ରବୀ ନାଥ ମହାରଣା XWP1082619
ପ ୁ /2074015 58 54 951ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଧୀେର  ମହାପାତ JTV1466432
ୀ /2074016 53 54 952ମେନାରମା ମହାପାତ ସା ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ JTV1466440
ୀ /2074017 31 54 953ପବୂର୍ାଶା ମହାପାତ ପି ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ XWP0118158
ୀ /2084018 37 54 954ଲକ୍ଷୀପିୟା େବରା ସା ନିମାଇ ଁେବରା JTV2662427
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ୀ /2084019 57 54 955ପଭାତ ନଳିନୀ ପ ା ସା ଚ ମଣି ପ ା JTV1469774
ପ ୁ /2084020 34 54 956ଅମିକା ପସାଦ ପ ା ପି ଚ ମଣି ପ ା JTV2662344
ୀ /2084021 32 54 957ବି ୁପିୟା ପ ା ମା ପଭାତ ନଳିନୀ ପ ା XWP0219303

ପ ୁ /2084022 51 54 958ଅମେରଶର ତିପାଠୀ ପି ଅଗାଧ ୁଚରଣ ତିପାଠୀ JTV2716645
ୀ /2084023 51 54 959ପତିମା ତିପାଠୀ ସା ଅମେରଶର ତିପାଠୀ JTV2716843

ପ ୁ /2094024 38 54 960ନିମାଇ ଁଚରଣ େବରା ପି ଶମ ୁେବରା JTV2662476
ପ ୁ /2094025 31 54 961ସ ୁ େବରା ପି ବିଶନାଥ େବରା XWP0364505
ପ ୁ /2094026 75 54 962କା ିର୍କଚ  ତରାଇ ପି ପ ାନନ ତରାଇ JTV1483916
ୀ /2094027 69 54 963ଇଛା ତରାଇ ସା କା ିର୍କ ତରାଇ JTV1465236

ପ ୁ /2094028 52 54 964ଅେଶାକ ତରାଇ ପି କା ିର୍କ ତରାଇ JTV1466374
ୀ /2094029 48 54 965ସମିୁତା ତରାଇ ସା ଅେଶାକ ତରାଇ JTV1483908

ପ ୁ /2094030 44 54 966ଦିଲିପ ତରାଇ ପି କା ିର୍କ ତରାଇ JTV1466614
ୀ /2094031 36 54 967ଉବର୍ ଶୀ ତରାଇ ସା ଦିଲୀପ ତରାଇ XWP0555573

ପ ୁ /2094032 21 54 968ଚିନୟ ପସାଦ ତରାଇ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ତରାଇ XWP1054220
ପ ୁ /2104033 63 54 969ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ନବକିେଶାର ଦାସ JTV1465228
ୀ /2104034 48 54 970ତର ବାଳା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV1465491
ୀ /2104035 39 54 971କ ନା ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV1465566

ପ ୁ /2104036 37 54 972ସଂଜୀବ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV2717023
ପ ୁ /2104037 34 54 973ର ିତ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV2662609
ପ ୁ /2114038 52 54 974ରବୀନ େବରା ପି େକଦୁଲ େବରା JTV1468982
ପ ୁ /2114039 52 54 975ଦୁଲାଲ େବରା ପି େକଦୁଲ େବରା JTV1469469
ୀ /2114040 46 54 976ଆ ନା େବରା ସା ଦୁଲାଲ େବରା JTV1469147
ୀ /2114041 29 54 977ଲିତୁନ େବରା ପି ରବିନ େବରା XWP0364513

ପ ୁ /2114042 23 54 978ସରୂପ େବରା ପି ରବିନ େବରା XWP0878777
ୀ /2114043 49 54 979ରଶିତା ଦାସ ସା ରବିନ ଦାସ JTV1469139

ପ ୁ /2124044 52 54 980ବଜସ ୁ ର ମିଶ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ମିଶ JTV1469162
ପ ୁ /2124045 45 54 981ସତଯ୍ ସ ୁ ର ମିଶ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ମିଶ JTV1560770
ପ ୁ /2124046 40 54 982ବିଶସ ୁ ର ମିଶ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ମିଶ XWP0635938
ୀ /2134047 36 54 983େସନ୍ହଲତା ଦାଶ ସା ପଭ ନ ଦାଶ XWP0118166
ୀ /2134048 54 54 984ପମିଳା ମିଶ ସା େଦେବ  ମିଶ OR/06/043/127016
ୀ /2134049 56 54 985ମ ଲୁତା ପ ା ସା େଦେବ ନାଥ ପ ା JTV2716942
ୀ /2134050 29 54 986ସଜୁାତା ପ ା ପି େଦେବ  ନାଥ ପ ା XWP0364455

ପ ୁ /2134051 28 54 987ରାେଜଶ କମୁାର ପ ା ପି େଦେବ  ନାଥ ପ ା XWP0364448
ୀ /2134052 27 54 988କତୃଜ୍ଞତା ପ ା ପି େଦେବ  ନାଥ ପ ା XWP0691667

ପ ୁ /2134053 62 54 989ରବି  ନାଥ ପରିଡା ପି ଧବୃ ଚରଣ ପରିଡା JTV2662831
ୀ /2134054 53 54 990ସଷୁମାରାଣୀ ପରିଡା ସା ରବି  ନାଥ ପରିଡା JTV2662872

ପ ୁ /2134055 35 54 991ଶଶିରି କମୁାର ପରିଡା ପି ରବି  ନାଥ ପରିଡା JTV2716991
ପ ୁ /2134056 29 54 992ସଧିୁର ପରିଡା ପି ରବି  ନାଥ ପରିଡା XWP0364463
ପ ୁ /2134057 48 54 993େହମ  କମୁାର ରଥ ପି େଲାକନାଥ ରଥ JTV2571388
ପ ୁ /2154058 61 54 994ଶବି ମହା ି ପି ଜନା ର୍ ନ ମହା ି JTV1705672
ୀ /2154059 55 54 995ସକୁା ି ମହା ି ସା ଶବି ମହା ି JTV1465103
ପ ୁ /2154060 39 54 996ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ଶବି ମହା ି JTV1465095
ପ ୁ /2164061 74 54 997େଗୗରା  ବଳ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ବଳ JTV1469303
ୀ /2164062 68 54 998ସେରାଜିନୀ ବଳ ସା େଗୗରା  ବଳ JTV1469212
ୀ /2164063 35 54 999ନମିତା ବଳ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ବଳ XWP0118174

ପ ୁ /2174064 62 54 1000ସଶୁୀଳ ଚ  ମିଶ ପି ସ ିଦାନ  ମିଶ OR/06/043/130876
ପ ୁ /2184065 65 54 1001ପ ୁ ର୍ଚ  ମହଲା ପି କୃ  ମହଲା JTV1465152
ୀ /2184066 61 54 1002ଜାନକୀ ମହଲା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ମହଲା JTV1465160

ପ ୁ /2184067 30 54 1003େହମ  କମୁାର ମହଲା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହଲା XWP0219311
ୀ /2184068 29 54 1004ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମହଲା ସା େହମ  କମୁାର ମହଲା XWP0575142
ୀ /2184069 27 54 1005େଜଯ୍ା ାରାଣୀ ମହଲା ସା ପଶା  କମୁାର ମହଲା XWP0575159
ପ ୁ /2194070 50 54 1006ଏମ. ରଘନୁାଥ ପି ବିଶନାଥ . JTV1469790
ୀ /2194071 61 54 1007ଏମ୍ ଭାନୁମତି ରାଓ ସା ଏମ୍ ତିନାଥ ରାଓ JTV2716918
ୀ /2194072 47 54 1008ଏମ ସାବିତୀ - ଏମ ରଘନୁାଥ XWP1054246
ୀ /2194073 68 54 1009ନମର୍ଦା ତିପାଠୀ ପି ଜୟକୃ  ତିପାଠୀ XWP0219329
ୀ /2204074 70 54 1010ଜନକୀ ପରିଡା ସା ସତଯ୍ବାନ ପରିଡା JTV1469568
ପ ୁ /2204075 60 54 1011ସତଯ୍ବାନ୍ ପରିଡା ପି ଅଭିନାଶ ପରିଡା JTV2716900
ପ ୁ /2214076 81 54 1012ସେୁର  ନାଥ ମହାପାତ ପି େଲାକନାଥ ମହାପାତ XWP0118182
ୀ /2214077 52 54 1013ଗୀତାଞଳି ମହାପାତ ସା ତିେଲାଚନ ମହାପାତ JTV1466622
ପ ୁ /2214078 31 54 1014ଇପସିତା ମହାପାତ ପି ତିେଲାଚନ ମହାପାତ XWP0118190
ପ ୁ /2224079 71 54 1015ନେରଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଅନ  େଦବ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1536036
ୀ /2224080 56 54 1016ସମିୁତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ନେରଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2378552
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ପ ୁ /2224081 36 54 1017ବରୁଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନେରଶ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2378347
ୀ /2224082 31 54 1018ରୁବି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନେରଶ ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0575134
ୀ /2224083 25 54 1019ମିନାକ୍ଷୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବରୁଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0833780
ୀ /2224084 34 54 1020ଶ ା ଳି େବୖଠାର ସା ସ ୟ କମୁାର େବୖଠାରୁ XWP0364547

ପ ୁ /2224085 68 54 1021ଚ ମଣୀ େବୖଠାରୁ ପି ଅନ  େବୖଠାରୁ JTV1464916
ୀ /2224086 63 54 1022କନିୁପଭା େବୖଠାରୁ ସା ଚ ମଣି େବୖଠାରୁ JTV1465269

ପ ୁ /2224087 38 54 1023ସ ୟ କମୁାର େବୖଠାରୁ ପି ଚ ମଣି େବୖଠାରୁ XWP0364471
ପ ୁ /2224088 38 54 1024ବିଜୟ କମୁାର େବୖଠାରୁ ପି ଚ ମଣି େବୖଠାରୁ XWP0555581
ୀ /2224089 25 54 1025ଦୀପିକା େବୗଠାରୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର େବୗଠାରୁ XWP0691592

ପ ୁ /2224090 24 54 1026ଜୟପକାଶ ପଧାନ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପଧାନ XWP0833806
ପ ୁ /2224091 25 54 1027ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବନ ବିହାରୀ ସାହୁ XWP0691915
ୀ /2234092 40 54 1028ବି ଲିଲି ସା ବି ଜୟରାମ JTV2662302

ପ ୁ /2234093 44 54 1029ବି. ଜୟରାମ ପି ବି. େବୖରାଗୀ JTV1469022
ୀ /2234094 68 54 1030ବି. ଅନୁସୟୁା ରାଓ ସା େବୖରାଗୀ ରାଓ JTV1469576

ପ ୁ /2234095 55 54 1031ବି. ଲି ରାଜ ରାଓ ପି େବୖରାଗି ରାଓ JTV1469808
ୀ /2234096 42 54 1032ବି.ଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ବି.ଲି ରାଜ ରାଓ XWP0167619

ପ ୁ /2244097 24 54 1033ସଧୁବି ୁ ସିଂ ପି ସନିୁଲ ସିଂ XWP0833715
ପ ୁ /2244098 75 54 1034ବ ିମ ସିଂ ପି ହାରାଚା  ସିଂ JTV1465798
ୀ /2244099 66 54 1035ରମାମଣି ସିଂ ପି ବ ିମ ସିଂ JTV1466598

ପ ୁ /2244100 50 54 1036ସନିୁଲ ସିଂ ପି ବ ିମ ସିଂ JTV1483882
ୀ /2244101 48 54 1037ଶପୁଭା ସିଂ ସା ସନିୁଲ ସିଂ JTV1466523

ପ ୁ /2244102 45 54 1038ଅନିଲ ସିଂ ପି ବ ିମ୍ ସିଂ JTV1468990
ୀ /2244103 37 54 1039ରୁପାଲି ସିଂ ସା ଅନୀଲ ସିଂ XWP0737585
ୀ /2254104 40 54 1040ଶଭୁଶୀ ମହାପାତ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମିଶ XWP0219337

ପ ୁ /2254105 76 54 1041େମାହନ ମିଶ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ JTV1469485
ୀ /2254106 62 54 1042େସୗଦାମିନି ମିଶ ସା େମାହନ ମିଶ JTV1469477

ପ ୁ /2254107 46 54 1043ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମିଶ ପି େମାହନ ମିଶ JTV1591809
ପ ୁ /2254108 41 54 1044ବଜନାରାୟଣ ମିଶ ପି େମାହନ ମିଶ JTV1469121
ୀ /2254109 36 54 1045ସଭୁାସିନୀ ମିଶ ସା ବଜନାରାୟଣ ମିଶ XWP0482877
ୀ /2254110 83 54 1046ଉମା ସ ୁ ରୀ ମହା ି - ସଧୁୀର କମୁାର ମହା ି XWP1054238

ପ ୁ /2254111 63 54 1047ସଧୁୀର କମୁାର ମହା ି ପି ମେହ  ନାଥ ମହା ି JTV1469899
ପ ୁ /2254112 33 54 1048ଭବାନି ଶ ର ମହା ି ପି ସଧୁୀର କମୁାର ମହା ି XWP0034108
ପ ୁ /2254113 33 54 1049ଭବାନୀ ଶ ର ମହା ି ପି ସଧୁୀର କମୁାର ମହା ି XWP0482885
ପ ୁ /2254114 31 54 1050ଗିରିଜା ଶ ର ପରିଜା ପି ନାରାୟଣ ପରିଜା XWP0219345
ୀ /2264115 69 54 1051ନିଶରିାଣୀ ହାତୀ ସା ହରେମାହନ ହାତୀ JTV1466358

ପ ୁ /2264116 50 54 1052ବିେନାଦ ହାତୀ ପି ହର େମାହନ ହାତୀ OR/06/043/127067
ପ ୁ /2264117 38 54 1053ହୃଦୟ ରଂଜନ ହାତୀ ପି ହରେମାହନ ହାତୀ JTV1465343
ପ ୁ /2264118 38 54 1054େହମଚ  ହାତୀ ପି ହରେମାହନ ହାତୀ JTV1465350
ୀ /2264119 28 54 1055ରୁବିନା ହାତୀ ସା େହମ  ଚ  ହାତୀ XWP0833723
ୀ /2274120 61 54 1056େଶୖଳବାଳା ବାହାଡି ସା କପୃାସି ୁ ରାଉତ JTV1564848

ପ ୁ /2274121 76 54 1057କପୃାସି ୁ ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ JTV1465012
ୀ /2274122 31 54 1058କବିତା ରାଉତ ପି କୃପାସି ୁ ରାଉତ XWP0118208
ୀ /2274123 29 54 1059ସୀମା ରାଉତ ପି କୃପାସି ୁ ରାଉତ XWP0287177

ପ ୁ /2274124 26 54 1060ପଭୂପାଦ ରାଉତ ପି କୃପାସି ୁ ରାଉତ XWP0928317
ୀ /2284125 55 54 1061ମିନତୀ ମହା ି ସା ସଧିୁର ମହା ି JTV1469980
ୀ /2294126 42 54 1062ଗୀତା ଳି ମ ଳ ସା ନିକୁ  ମ ଳ XWP0555599
ୀ /2294127 27 54 1063େବବିନା ମ ଳ ପି ନିକୁ  ମ ଳ XWP0482869

ପ ୁ /2294128 26 54 1064ହରିହର ମ ଳ ପି ଗୀତାଞଳୀ ମ ଳ XWP1082478
ପ ୁ /2294129 23 54 1065କୃପାସି ୁ ମ ଳ ପି ଗୀତାଞଳୀ ମ ଳ XWP1082460
ପ ୁ /2294130 68 54 1066ନାରାୟଣ ପରିଜା ପି ରାମଚ  ପରିଜା JTV1469394
ୀ /2294131 60 54 1067ଦମୟ ି ପରିଜା ସା ନାରାୟଣ ପରିଜା JTV1469998
ପ ୁ /2294132 37 54 1068ସମିୁତା ପରିଜା ପି ନାରାୟଣ ପରିଜା JTV2662401
ୀ /2294133 35 54 1069େସନ୍ହଲତା ପରିଜା ପି ନାରାୟଣ ପରିଜା JTV2662419
ୀ /2294134 33 54 1070ପୀତିଛ ା ପରିଜା ପି ନାରାୟଣ ପରିଜା XWP0555607
ପ ୁ /2294135 25 54 1071େଗୗରିଶ ର ପରିଜା ପି ନାରାୟଣ ପରିଜା XWP0691709
ପ ୁ /2304136 45 54 1072ଟୁକନୁା କମୁାର ଦାସ ପି ମାୟାଧର ଦାସ JTV1465749
ପ ୁ /2314137 46 54 1073େଦୖତାରୀ ପଧାନ ପି ଯେମଯ୍ଶର ପଧାନ JTV1469501
ୀ /2314138 75 54 1074ଅଲୀ ପଧାନ ସା ଯଦୁମଣି ପଧାନ JTV1469725
ପ ୁ /2324139 75 54 1075ମାୟାଧର ଦାସ ପି ଶଖିର ଦାସ JTV1717461
ପ ୁ /2324140 52 54 1076ପସନ ଦାସ ପି ମାୟାଧର ଦାସ JTV1469907
ପ ୁ /2324141 38 54 1077ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ମାୟାଧର ଦାସ JTV1466069
ୀ /2324142 35 54 1078ତନୁଜା ଦାଶ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାଶ XWP0833731
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ୀ /2334143 23 54 1079ବି ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ମା ବି ଗୀତା ଳୀ XWP0865675
ୀ /2334144 50 54 1080ବି ଭବାନୀ ସା ବି ଶ ର XWP1039874
ୀ /2334145 46 54 1081ବି. ଗୀତା ଳୀ ସା ବି. ସ ୀପରାଓ XWP0483313

ପ ୁ /2334146 37 54 1082ବି ରାେଜଶର ରାଓ ପି ବି େସାଲାପରୁୀ JTV2716694
ୀ /2334147 65 54 1083ବି ସେରାଜିନୀ ସା ବି େସାଲାପରିୁ OR/06/043/126950

ପ ୁ /2334148 60 54 1084ବି. ଶ ର ପି ବି ଆେଚୟା JTV1468826
ପ ୁ /2334149 69 54 1085ବି. େସାଲାପରୁୀ ପି ବି. ଆେଚୟା JTV1465699
ପ ୁ /2344150 47 54 1086ମେନାରଂଜନ ସାଇଁ ପି ଦିଜବର ସାଇଁ XWP0536268
ପ ୁ /2344151 45 54 1087ମାନସ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦିଜବର ସାଇଁ JTV1636471
ୀ /2344152 45 54 1088କବିତା ସାଇଁ ସା ମେନାର ନ ସାଇଁ JTV1690064
ୀ /2344153 23 54 1089ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି ମେନାର ନ ସାଇଁ XWP1082437

ପ ୁ /2354154 56 54 1090ପକାଶ ଦାସ ପି ଚଣି ଦାସ JTV1466853
ପ ୁ /2354155 55 54 1091ସବୁାସ ଦାସ ପି ଚଣି ଦାସ JTV1483742
ୀ /2354156 50 54 1092ଅନିତା ଦାସ ସା ପକାଶ ଦାସ JTV1466705

ପ ୁ /2354157 34 54 1093ସତଯ୍ ର ନ ଦାସ ପି ପକାଶ ଦାସ JTV2662054
ୀ /2354158 34 54 1094ର ିତା ଦାସ ପି ପକାଶ ଦାସ JTV2662047
ୀ /2354159 28 54 1095କବିତା ଦାସ ପି ପକାଶ ଦାସ XWP0364539
ୀ /2364160 75 54 1096କନକ େଜନା ସା ଭୀମ େଜନା JTV1465293
ୀ /2364161 42 54 1097ରମା ରାଉଳ ପି ଭିମ େଜନା XWP0287193

ପ ୁ /2374162 79 54 1098ହରିହର ପ ା ପି େଗୗରା  ପ ା JTV1465632
ୀ /2374163 68 54 1099କମୁଦିୁନି ପ ା ସା ହରିହର ପ ା JTV1465186

ପ ୁ /2374164 52 54 1100ସ ୟ ପ ା ପି ହରିହର ପ ା JTV1465640
ୀ /2374165 41 54 1101ସଜୁାତା ପ ା ସା ସଂଜୟ ପ ା XWP0132407

ପ ୁ /2374166 40 54 1102େସୗଭାଗଯ୍ ପାଣିଗାହୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗାହୀ JTV1465624
ପ ୁ /2384167 64 54 1103ସେରାଜ ମଳିକ ପି ଫଲୁଚନ ମଳିକ JTV1464890
ୀ /2384168 60 54 1104କୁ ି ମଳିକ ସା ସେରାଜ ମଳିକ JTV1465210
ୀ /2384169 38 54 1105ଅନୁସୟୂା ମଲିକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ମଲିକ JTV2716876

ପ ୁ /2384170 26 54 1106ଆକାଶ କମୁାର ମଲିକ ପି ସେରାଜ ମଲିକ XWP0794693
ୀ /2394171 37 54 1107ରିତାରାଣି େସଠୀ ପି ଦିଗାମର େସଠୀ XWP0364521
ୀ /2394172 63 54 1108ମଟିଆଣି େସଠୀ ସା ଦିଗମର େସଠୀ JTV1469527

ପ ୁ /2394173 58 54 1109ନୃସିଂହ ଚରଣ େସଠୀ ପି ଦୁଗର୍ା େସଠୀ JTV1469410
ୀ /2394174 39 54 1110ମମତା େସଠୀ ପି ଦିଗାମର େସଠୀ JTV1465608

ପ ୁ /2404175 65 54 1111ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅରୁପାନ  ନାୟକ JTV1464874
ୀ /2404176 58 54 1112ଶକୁ ଳା ନାୟକ ସା ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ JTV1464882

ପ ୁ /2414177 63 54 1113ବିଶନାଥ ସାଇଁ ପି ବୁେଲଇ ସାଇଁ JTV1465590
ୀ /2424178 67 54 1114କନକଲତା ଦାସ ସା ଶୀଚରଣ ଦାସ JTV1466887
ୀ /2424179 50 54 1115ସେରାଜିନୀ ଦାସ ସା ଇଶର ଚରଣ ଦାସ XWP0691576

ପ ୁ /2424180 49 54 1116ଦିପକ କମୁାର ଦାସ ପି ଶୀଚରଣ ଦାସ JTV1636463
ୀ /2424181 45 54 1117ମୀରା ଦାସ ସା ଦୀପକ ଦାସ JTV1466895

ପ ୁ /2424182 43 54 1118ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ଶୀ ଚରଣ ଦାସ JTV1466093
ୀ /2424183 41 54 1119େଜଯ୍ାତିଶୀ ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ XWP0132415
ପ ୁ /2434184 55 54 1120ଶାରଦା ପସାଦ କର ପି ପାଣକୃ  କର JTV1466275
ପ ୁ /2434185 27 54 1121ବରଦା ପସାଦ କର ପି ସାରଦା ପସାଦ କର XWP0928523
ପ ୁ /2434186 23 54 1122େଲାକନାଥ କର ପି ସାରଦା ପସାଦ କର XWP0928473
ପ ୁ /2444187 34 54 1123ଅବିନାଶ ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0034140
ପ ୁ /2444188 38 54 1124ରାେଜ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ JTV1555572
ପ ୁ /2444189 65 54 1125ଭୀମେସନ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ JTV1469840
ପ ୁ /2454190 75 54 1126ବୁ ିମ  େବେହରା ପି େମାଚିରାମ େବେହରା JTV1466200
ୀ /2454191 70 54 1127ର ଲତା େବେହରା ସା ବୁ ିମ  େବେହରା JTV1466218
ପ ୁ /2454192 49 54 1128ବସ କମୁାର େବେହରା ପି ବୁ ିମ  େବେହରା JTV1555580
ପ ୁ /2454193 43 54 1129େହମ  କମୁାର େବେହରା ପି ବୁଧିମ  େବେହରା JTV1465442
ୀ /2454194 34 54 1130ରଶତିା େବେହରା ସା ବସ  କମୁାର େବେହରା XWP0118224
ପ ୁ /2454195 32 54 1131ସକୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ବୁ ିମ  େବେହରା XWP0118216
ୀ /2454196 28 54 1132ସସିତା େଗୗଡ ସା େହମ  କମୁାର େବେହରା XWP0364554
ୀ /2464197 70 54 1133େକତକୀ ସାଇଁ ସା ବଳରାମ ସାଇଁ JTV1465939
ୀ /2474198 70 54 1134ନାଗା େଦଇ ସା ନାରାୟଣ ସାମୀ JTV1465970
ପ ୁ /2474199 52 54 1135ଏନ. ପରୁୁେଷା ମ ପି ନାରାୟଣ ପରୁୁେଷା ମ JTV1469030
ୀ /2474200 39 54 1136ଡି ସରସତୀ ରାଓ ସା ଡି େଭ ଟ ରାଓ XWP0691683
ପ ୁ /2474201 45 54 1137ଏନ୍.କିଷନ୍ା ସାମୀ ପି ନାରାୟମ ସାମୀ JTV1465996
ପ ୁ /2484202 65 54 1138ଗିରିଧାରୀ ରାଉତ ପି ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତ XWP0034157
ୀ /2484203 64 54 1139ସରସତୀ ରାଉତ ସା ଗିରିଧାରୀ ରାଉତ XWP0034181
ୀ /2484204 34 54 1140ଗାୟତୀ ରାଉତ ପି ଗିରିଧାରୀ ରାଉତ XWP0034173
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ପ ୁ /2484205 60 54 1141ଶୀକା  େସଠୀ ପି ମଧସୁଦୁନ େସଠୀ JTV1465889
ୀ /2484206 55 54 1142ଗୀତାରାଣୀ େସଠୀ ସା ଶୀକା  େସଠୀ JTV1465897

ପ ୁ /2484207 33 54 1143ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ଶୀକା  େସଠୀ XWP0483321
ପ ୁ /2484208 30 54 1144ସେରାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ଶୀକା  େସଠୀ XWP0364422
ୀ /2484209 28 54 1145ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ େସଠୀ ପି ଶୀକା  େସଠୀ XWP0483339

ପ ୁ /2494210 44 54 1146କି ା ରାଓ ପି ଆେରୟା ରାଓ OR/06/043/127140
ପ ୁ /2504211 57 54 1147ମେନାରଂଜନ ଦାସ ପି ଧୁବ ଚରଣ ଦାସ JTV1466465
ପ ୁ /2514212 55 54 1148ଭାଗଯ୍ଧର ସାଇଁ ପି ଧବୃ ସାଇଁ OR/06/043/130879
ପ ୁ /2524213 65 54 1149ଶରତ କମୁାର ସାମଲ ପି େବୖରାଗୀ ସାମଲ JTV1591684
ୀ /2524214 55 54 1150ମ ାକିନୀ ସାମଲ ସା ଶରତ ସାମଲ JTV1633585
ୀ /2524215 33 54 1151ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ସାମଲ ପି ଶରତ ଚ  ସାମଲ XWP0364414
ୀ /2524216 33 54 1152ପଜ୍ଞାପରମିତା ସାମଲ ପି ଶରତ ଚ  ସାମଲ XWP0287292

ପ ୁ /2524217 30 54 1153େପମପୀତମ ସାମଲ ପି ଶରତ ଚ  ସାମଲ XWP0287334
ପ ୁ /2524218 30 54 1154େପମ ପିତମ ସାମଲ ପି ଶରତ ଚ  ସାମଲ XWP0364430
ପ ୁ /2534219 72 54 1155ନିର ନ ସାଇଁ ପି ଭଗବାନ ସାଇଁ JTV1468776
ପ ୁ /2544220 66 54 1156ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି ଦିଜ େବେହରା OR/06/043/128533
ୀ /2544221 62 54 1157ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା OR/06/043/128534
ୀ /2544222 39 54 1158େମନକା େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା XWP0034744
ୀ /2544223 39 54 1159ମମତା େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା JTV1469923

ପ ୁ /2544224 32 54 1160େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ସକ୍ଷଣ େବେହରା XWP0034751
ୀ /2544225 49 54 1161ରଜତ କମୁାରୀ ପ ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ JTV1689181

ପ ୁ /2564226 38 54 1162ସ ୟ କମୁାର େବୖଠାରୁ ପି ଚ ମଣୀ େବୖଠାରୁ JTV1689207
ପ ୁ /2564227 48 54 1163ସୀତାକା  ଦାସ ପି ଯଧୁୀ ିର ଦାସ JTV1690080
ୀ /2564228 40 54 1164େପାଲାୟୀ ଧନଲକ୍ଷୀ ସା ପକାଶ ରାଓ JTV1717594
ୀ /2564229 58 54 1165ସେରାଜିନୀ େହମମ ସା ଶମନୁାଥ େହମମ JTV1688811

ପ ୁ /2564230 60 54 1166ଗଣୁନିଧି ନାୟକ ପି ରଥ ନାୟକ OR/06/043/130881
ପ ୁ /2564231 56 54 1167ରବି  କମୁାର ନାୟକ ପି ଭାଗବତ ନାୟକ JTV1689827
ୀ /2564232 45 54 1168ପମିଳା ନାୟକ ସା ରବି  କମୁାର ନାୟକ JTV1689835
ୀ /2564233 23 54 1169ମମତା ନାୟକ ପି ରବି  ନାଥ ନାୟକ XWP0833749

ପ ୁ /2564234 53 54 1170ଏଲ.ତିନାଥ ପାତ ପି ଏଲ.ଚେ ୟା ପାତ JTV1716745
ୀ /2564235 48 54 1171ଏଲ.ତୁଳସୀ ପାତ ସା ଏଲ.ତିନାଥ ପାତ JTV1716737
ୀ /2564236 29 54 1172ଏଲ ସାବିତୀ ପାତ ପି ଏଲ ତିନାଥ ପାତ XWP0691725

ପ ୁ /2564237 24 54 1173ନିର ନ ପାତ ପି ଏଲ୍ ତିନାଥ ପାତ XWP0865667
ପ ୁ /2564238 23 54 1174ମନୁା ପାତ ପି ତିନାଥ ପାତ XWP1082395
ପ ୁ /2564239 34 54 1175କିେଶାର େପାଲାୟୀ ପି କି ା େପାଲାୟୀ XWP0364604
ୀ /2564240 77 54 1176ଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା କି ା ରାଓ JTV1691062

ପ ୁ /2564241 50 54 1177େପାଲାୟୀ ପକାଶ ରାଓ ପି କି ା ରାଓ JTV1717578
ପ ୁ /2564242 46 54 1178େପାଲାୟୀ ଜଗେଦଶ୍ଵର ରାଓ ପି କି ା ରାଓ JTV1716729
ପ ୁ /2564243 42 54 1179େତଜସ୍ ରାଓ ପି କି ା ରାଓ XWP0034199
ୀ /2564244 41 54 1180ପି ନିମର୍ଳା ରାଓ ସା ଜଗଦିଶ ରାଓ XWP0118232

ପ ୁ /2564245 37 54 1181ପାପା ରାଓ ପି କି ା ରାଓ XWP0483172
ୀ /2564246 37 54 1182କରିସା ରାଓ ସା େତେଜସ୍ ରାଓ JTV1717586
ୀ /2564247 27 54 1183ଉଷାରାଣୀ ରାଓ ସା ପାପା ରାଓ XWP0483164

ପ ୁ /2564248 51 54 1184ପିୟଦଶର୍ୀ ସାହୁ ପି ଶ ର ପସାଦ ସାହୁ JTV1705615
ପ ୁ /2564249 49 54 1185ଶୀକା  ସାହୁ ପି ଭିକାରି ଚରଣ ସାହୁ XWP0118240
ୀ /2564250 44 54 1186ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ପିୟଦଶର୍ୀ ସାହୁ JTV1705607
ୀ /2564251 39 54 1187ବନଲତା ସାହୁ ସା ଶୀକା  ସାହୁ XWP0118257
ୀ /2574252 70 54 1188ଅଶା େଦଦୀ ସା ସୀତାରାମ . OR/06/043/130883

ପ ୁ /2574253 72 54 1189ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରାଉତ ପି ଧେନଶର ରାଉତ OR/06/043/128531
ୀ /2574254 63 54 1190ସବିତା ରାଉତ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରାଉତ OR/06/043/128532
ପ ୁ /2574255 42 54 1191େଦବାଶଷି ରାଉତ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ରାଉତ JTV1468768
ପ ୁ /2574256 74 54 1192ସୀତାରାମ େସଠୀ ପି ତାେତୟା େସଠୀ OR/06/043/128537
ପ ୁ /2574257 57 54 1193ଦାନୀଏଲ୍ େସଠୀ ପି ସୀତାରାମ େସଠୀ OR/06/043/130885
ୀ /2574258 50 54 1194ଏରମା େସଠୀ ସା ଦାନୀଏଲ୍ େସଠୀ OR/06/043/130884
ପ ୁ /2574259 48 54 1195ମଣିଭୁଷଣ େସଠୀ ପି ସୀତାରାମ େସଠୀ OR/06/043/130886
ୀ /2584260 31 54 1196ସ ର୍ଲତା ବାରିକ ସା ମଧସୁଦୁନ ରାୟ XWP0833756
ପ ୁ /2584261 33 54 1197ମଧସୁଦୁନ ରାୟ ପି ସଧିୁର ରାୟ XWP0118265
ୀ /2604262 55 54 1198ମାନସୀ ଦାଶ ସା େଦେବ ନାଥ ଦାଶ XWP0219352
ପ ୁ /2604263 58 54 1199େଦେବ ନାଥ ଷଡ ୀ ପି ଗ ବର୍  ଷଡ ୀ XWP0219360
ୀ /2614264 32 54 1200ଲକ୍ଷୀ ମହାଳିକ ପି ରାଜଶୀ ମହାଳିକ XWP0219378
ପ ୁ /2614265 86 54 1201ରବି ସିଂ ପି ରାମଚ  ସିଂ XWP0364620
ୀ /2614266 55 54 1202ମନୀଷା ସିଂ ପି ରବି ସିଂ XWP0364612
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ୀ /2624267 38 54 1203ଲିତା ଳୀ ମହାପାତ ପି ନିର ନ ମହାପାତ XWP0364638
ୀ /2634268 47 54 1204େଶାଭାରାଣୀ ମିଶ ପି ପଭାତ କମୁାର ମିଶ XWP0483099
ୀ /2634269 29 54 1205ଝୁନାଲତା ମିଶ ସା ସଜୀବ ମିଶ XWP0483107

ପ ୁ /2634270 36 54 1206ସଂଜିବ କମୁାର ମିଶ ପି ପଭାତ କମୁାର ମିଶ XWP0364570
ପ ୁ /2644271 84 54 1207ଦିଜବର ସାଇଁ ପି େଗାବି  ସାଇଁ XWP0555698
ପ ୁ /2654272 60 54 1208ଗ ାଧର ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ XWP0364596
ପ ୁ /2674273 49 54 1209ଭଗବାନ ପାଢୀ ପି ପରୁୁେଷା ମ ପାଢୀ XWP0483354
ୀ /2684274 40 54 1210ଲକ୍ଷୀପିୟା ପ ୃ ି ସା ସତିୃର ନ ପ ୃ ି XWP0483347

ପ ୁ /2694275 48 54 1211ନୂତନ ନାୟକ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ନାୟକ XWP0777797
ୀ /2694276 42 54 1212ବ ନା ନାୟକ ସା ନୂତନ କମୁାର ସାଇଁ XWP0483032

ପ ୁ /2704277 45 54 1213ତାପସ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଚିତାନ  ମହା ି XWP0483198
ପ ୁ /2714278 24 54 1214େଜଯ୍ାତି ର ନ ବରଜ ପି ଜିେତ  ବରଜ XWP0833764
ୀ /2714279 43 54 1215ଟିକିନା େସନାପତି ସା ଜିେତ  ବରଜ XWP0482935
ୀ /2724280 43 54 1216ଜୟ ୀ ପଭା ତିପାଠୀ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0483255
ୀ /2734281 34 54 1217ଛବି ଗରୁୁ ସା ଦିଲୀପ ଗରୁୁ XWP0483297

ପ ୁ /2744282 37 54 1218ସମାଟ କିେଶାର ପାଳ ପି ଭଗବାନ ପାଳ XWP0483156
ପ ୁ /2754283 83 54 1219ନଟବର ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ XWP0483131
ୀ /2754284 53 54 1220ରତନ୍ମ ରୀ ଦାସ ସା ନଟବର ଦାସ XWP0483149

ପ ୁ /2754285 32 54 1221େସାମଯ୍କା  ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ XWP0483123
ୀ /2754286 29 54 1222ଶବିାନୀ ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ XWP0483115

ପ ୁ /6/124287 33 54 1223ବି େଭ େଟସର ରାଓ ପି ବି େସାଲାପରୁୀ XWP0167635
ପ ୁ /9/124288 23 54 1224ମଳୟ ଦାଶ ପି ରାମନାରାୟଣ ଦାଶ XWP1113687
ୀ /9154289 37 54 1225ସରିତା ବାହାଦୁର - ପରୂନ ବାହାଦୁର XWP0965798
ୀ /12194290 39 54 1226କନୁୀ ରାଉତ - ପ ୁ ଲତା ରାଉତ XWP0947317

ପ ୁ /177/14291 47 54 1227ଶବଣ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ସେୁର  ତିପାଠୀ XWP0998716
ୀ /177/14292 42 54 1228ରଶୀତା ତିପାଠୀ ସା ଶବଣ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0998682

ପ ୁ /14293 47 54 1229ବିକମ ମହାରଣା ପି ସଶୁା  ମହାରଣା OR/06/043/126036
ପ ୁ /14294 74 54 1230ଶଶୁା  ମହାରଣା ପି ବଳରାମ ମହାରଣା JTV1622299
ୀ /34295 36 54 1233ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଶତପଥୀ ପି ମେନାର ନ ଶତପଥୀ JTV2662781

ପ ୁ /34296 35 54 1234ବିଶଭୂଷଣ ଶତପଥୀ ପି ମେନାର ନ ଶତପଥୀ JTV2662773
ପ ୁ /44297 36 54 1235ଦିପକ ଚ  ପାଲ ପି କୃ ଚ  ପାଲ JTV2662625
ପ ୁ /54298 53 54 1236ମେନାଜ କମୁାର ବସ ରାଏ ପି ବାସେୁଦବ ବସ ରାଏ JTV2512093
ପ ୁ /64299 50 54 1237ଲି ରାଜ ପ ା ପି େବଣଧୁର ପ ା JTV2716751
ୀ /64300 42 54 1238ବି ୁପିୟା ପ ା ସା ଲି ରାଜ ପ ା JTV2716769
ୀ /74301 39 54 1239ସଜୁାତା ସାଇଁ ସା ମେନାର ନ ନାୟକ JTV2512085
ୀ /84302 46 54 1240ସେରାଜିନୀ ବିଶାଳ ସା ଧେଳଶର ବିଶାଳ JTV2662294

ପ ୁ /94303 58 54 1241ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ OR/06/043/119178
ୀ /94304 54 54 1242ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/06/043/119179
ୀ /104305 42 54 1243ସସିତା ସାଇଁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ JTV2512051
ୀ /114306 52 54 1244ସଚିୁତା ମହାପାତ ସା ହର ନାରାୟଣ ମିଶ JTV2512044

ପ ୁ /114307 54 54 1245ହର ନାରାୟଣ ମିଶ ପି କାଶନିାଥ ମିଶ JTV2511970
ପ ୁ /124308 35 54 1246ଜିେତ  କମୁାର େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା JTV2662880
ୀ /124309 65 54 1247ଶା ିଲତା ପରିଡା ସା ରଘନୁାଥ ପରିଡା XWP0536177

ପ ୁ /124310 47 54 1248ବୀେର  କମୁାର ପରିଡା ପି ରଘନୁାଥ ପରିଡା XWP0536136
ୀ /134311 94 54 1249ମୀନାକ୍ଷୀ ନ ସା ସୀମା  ପ ା XWP0034231
ୀ /134312 39 54 1250ସସିତା ପ ା ସା ଦିଗ  ପ ା XWP0034249

ପ ୁ /144313 50 54 1251ଅଜୟ ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ XWP0034256
ପ ୁ /154314 51 54 1252େଗାପାଳଚ  ମହାପାତ ପି ଗଣୁନିଧି ମହାପାତ JTV2662849
ୀ /154315 47 54 1253ବାସ ି ମହାପାତ ସା େଗାପାଳଚ  ମହାପାତ JTV2662864
ପ ୁ /154316 37 54 1254ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ JTV2662278
ୀ /164317 45 54 1255କାମିନୀ ଦାଶ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାଶ XWP0648089
ପ ୁ /164318 57 54 1256ରମାକା  ମହା ି ପି ବଂଶୀଧର ମହା ି XWP0034264
ୀ /174319 39 54 1257କ ନା ମହା ି ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ମହା ି JTV2511996
ପ ୁ /174320 39 54 1258ବିଶଜିତ୍ ମହା ି ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ମହା ି JTV2512028
ୀ /194321 40 54 1259ପ ୁ ଲତା ପାତ ସା େଜଯ୍ାତି ର ନ ପାତ XWP0034272
ପ ୁ /204322 79 54 1260ତିେଲାଚନ ମିଶ ପି େଗାବି  ମିଶ XWP0034280
ପ ୁ /214323 47 54 1261େଦେବ  କମୁାର ମିଶ ପି ତିେଲାଚନ ମିଶ XWP0034298
ୀ /224324 42 54 1262ଉମା େଘାଷ ସା ଅରୁଣ େଘାଷ JTV2512309
ପ ୁ /224325 26 54 1263ଏ େଶଖର କମୁାର ପି ଏ.ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ରାଓ XWP0597237
ୀ /224326 71 54 1264ନିରୁପମା ମିଶ ସା ତିେଲାଚନ ମିଶ XWP0034306
ପ ୁ /224327 49 54 1265ଶେୁଭ  କମୁାର ମିଶ ପି ତିେଲାଚନ ମିଶ JTV2571313
ୀ /224328 43 54 1266ଶକୁ ଳା ମିଶ ସା ଶେୁଭ  ମିଶ JTV2512366

70 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 50ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /224329 42 54 1267ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ମିଶ ପି ତିେଲାଚନ ମିଶ JTV2571321
ୀ /224330 41 54 1268ମଧସିୁତା ମିଶ ସା େଦେବ  କମୁାର ମିଶ JTV2511988

ପ ୁ /224331 33 54 1269ସତଯ୍ ସ ୁ ର ସାହୁ ପି ଧୁବ ଚରଣ ସାହୁ XWP0034314
ପ ୁ /234332 33 54 1270ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୀରେସନ ସାହୁ JTV2512358
ପ ୁ /244333 50 54 1271ସାରଦା ପସାଦ ପତି ପି ବଂଶୀଧର ପତି JTV2512341
ୀ /274334 34 54 1272ଦିପାନିତା ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି JTV2512275
ୀ /274335 43 54 1273ସେ ାଷ ପଧାନ ସା ଭାଗବତ ପସାଦ ସାଇଁ XWP0781948

ପ ୁ /274336 37 54 1274ଜଗନନ୍ ାଥ ସାଇଁ ପି କୁ  ବିହାରୀ ସାଇଁ JTV2512101
ପ ୁ /284337 70 54 1275ଇ ମଣି େବେହରା ପି ନିଳମଣି େବେହରା OR/06/043/126518
ପ ୁ /284338 35 54 1276େଦବୀ ପସାଦ ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା JTV2512010
ୀ /304339 47 54 1277ମମତା ମିଶ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ମିଶ XWP0034215
ୀ /304340 36 54 1278ମିନୁ ମିଶ ସା ର ିତ କମୁାର ମିଶ XWP0034223

ପ ୁ /314341 32 54 1279ଭବାନି ଶ ର ଦାସ ପି ବାମନ ଚ  ଦାସ JTV2512325
ୀ /324342 44 54 1280ସେୁଲାଚନା ନାଥ ସା ବିକମ ନାଥ JTV2512317
ୀ /334343 36 54 1281ମହାେଶତା ପ ା ପି ହରିହର ପ ା XWP0034389
ୀ /344344 33 54 1282ରୀନା ମିଶ ସା ଆନ  ମିଶ XWP0597260
ୀ /354345 37 54 1283ମଧସିୁତା ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା JTV2512077

ପ ୁ /374346 37 54 1284ଚ ନ ମହା ି ପି ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି JTV2662377
ୀ /374347 33 54 1285ର ିତା ରାଉତ ପି ଚ  େମାହନ ରାଉତ JTV2512069
ୀ /384348 36 54 1286ରୀତା ଳୀ ମଳିକ ପି ବିେବକା ନ  ମଳିକ XWP0034447

ପ ୁ /404349 36 54 1287ପଶା  କମୁାର ମହଲା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହଲା JTV2662369
ପ ୁ /404350 32 54 1288ଶୀକା  କମୁାର ମହଲା  ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ମହଲା JTV2512291
ପ ୁ /414351 41 54 1289ନଳିନୀକା  ବିଶାଳ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ବିଶାଳ JTV2662088
ପ ୁ /414352 39 54 1290ଦି ିକା  ବିଶାଳ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ବିଶାଳ JTV2662583
ୀ /414353 40 54 1291ଶ ର୍ା ଳୀ ପରିଡା ସା ନଳିନୀକା  ବିଶାଳ JTV2662286

ପ ୁ /424354 75 54 1292ହର େମାହନ ହାତି ପି ର ରତନ୍  ହାତି XWP0034470
ୀ /424355 39 54 1293ମଧସିୁତା ହାତି ସା ବିେନାଦ ହାତି XWP0034462

ପ ୁ /434356 79 54 1294େଗୗରା  ନାୟକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନାୟକ XWP0555839
ୀ /434357 72 54 1295ଉମିର୍ଳା ନାୟକ ସା େଗୗରା  ନାୟକ XWP0630657
ୀ /444358 34 54 1296ଦି ିବାଳା ସାହୁ ପି େଯାେଗଶ ଚ  ସାହୁ JTV2512283
ୀ /454359 37 54 1297ରୀତାରାଣୀ େସଠୀ ପି ଦିଗମର େସଠୀ XWP0034488
ୀ /464360 68 54 1298ସଚିୁତା ମହା ି ସା େଦେବ  ନାଥ ମହା ି XWP0597153

ପ ୁ /464361 32 54 1299ଆଶେୁତାଷ ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0167650
ପ ୁ /474362 44 54 1300ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ବନମାଳୀ ସାଇଁ JTV2512242
ପ ୁ /484363 57 54 1301ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ନିର ନ ପ ନାୟକ JTV2716892
ୀ /484364 50 54 1302ନ ିନୀ ପ ନାୟକ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ JTV2716983
ୀ /494365 42 54 1303ସାଗରୀକା ମହା ି ପି ରବିନାରାୟଣ ମହା ି JTV2662385
ୀ /494366 46 54 1304ସରସତୀ େସଠୀ ସା ମଣିଭୂଷଣ େସଠୀ JTV2512036

ପ ୁ /504367 43 54 1305ହୃଦାନ  ତରାଇ ପି କମୁର ତରାଇ JTV2512200
ୀ /544368 19 54 1306ଋନି ଦାସ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପଫଲୁ XWP0034520

ପ ୁ /544369 26 54 1307ପକାଶ ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ XWP0691733
ପ ୁ /554370 43 54 1308ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ XWP0034538
ୀ /564371 51 54 1309ସେରାଜିନୀ ଦାଶ ସା ଇଶର ଦାଶ JTV2512176

ପ ୁ /584372 39 54 1310ଟୁକନୁା ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ JTV2512135
ପ ୁ /584373 49 54 1311ଏ ପକାଶ ପି ଟି ଆ ାରାମ XWP0034546
ୀ /594374 47 54 1312ଏ ପାବର୍ ତୀ ସା ଏ ପକାଶ XWP0034553

ପ ୁ /604375 46 54 1313ଉ ମ କମୁାର ପ ା ପି ରୁଦମଣୀ ପ ା JTV2512143
ୀ /604376 46 54 1314କବିତା ପ ା ସା ଉ ମ କମୁାର ପ ା JTV2512127
ୀ /614377 48 54 1315ମଂଜୁ ସାହୁ ସା ସଯୁଯ୍ର୍କା  ସାହୁ JTV1470129
ପ ୁ /624378 79 54 1316ରେମଶ ଚ  ମିଶ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ମିଶ OR/06/043/126463
ୀ /624379 71 54 1317ସବୁାସିନୀ ମିଶ ସା ରେମଶ ଚ  ମିଶ OR/06/043/126464
ୀ /634380 43 54 1318େମାନାଲିସା ମିଶ ସା ଦିପକ ମହା ି JTV2512267
ୀ /644381 26 54 1319େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ଅଜୟ ସାହୁ XWP0597252
ପ ୁ /644382 26 54 1320ସଂଗାମ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0597203
ପ ୁ /644383 79 54 1321ଗଗନବିହାରୀ ସିଂ ପି କପୃାସି ୁ ସିଂ OR/06/043/126520
ପ ୁ /644384 44 54 1322ପେମାଦ କମୁାର ସିଂ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ସିଂ JTV1483445
ୀ /644385 39 54 1323ମୀନତି ସିଂ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସିଂ JTV2512259
ୀ /654386 33 54 1324ମୀନାକି୍ଷ ମହାପାତ ପି ପଭାକର ମହାପାତ JTV2512333
ୀ /664387 36 54 1325ସସିତା େଦବତା ସା ପଶା  କମୁାର େଦବତା XWP0034454
ପ ୁ /674388 34 54 1326ଚିନୟ ମହାପାତ ପି ତିେଲାଚନ ମହାପାତ JTV2571396
ୀ /684389 41 54 1327େସନ୍ହଲତା ସିଂହ ସା େଗାବି  ଚ  ସିଂହ JTV2512150
ୀ /704390 75 54 1328ସରତ ନାୟକ ସା ଭାଗବତ ନାୟକ JTV2512234
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ୀ /704391 32 54 1329ଧରିତୀ ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ XWP0034504
ୀ /714392 38 54 1330ବିନତି ପରିଡା ପି ବିକଳୀ ପରିଡା XWP0034322
ୀ /714393 38 54 1331ବିଳାସିନୀ ପରିଡା ପି ବିକଳି ପରିଡା XWP0034330
ୀ /724394 58 54 1332କଲଯ୍ାଣୀ ପାଲ୍ ସା ବିଶନାଥ ମଖୁାଜର୍ ୀ JTV2717007

ପ ୁ /734395 51 54 1333ସଂଗାମ କିେଶାର ସାହୁ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ସାହୁ JTV1497015
ୀ /764396 42 54 1334ପଜୂା ମହା ି ସା ଚି ର ନ ମହା ି XWP0034397
ୀ /774397 40 54 1335କନିୁ ମଳିକ ସା ପଦୀପ ମଳିକ XWP0034421
ୀ /774398 36 54 1336କବିତା ମଳିକ ସା ପତାପ ମଳିକ XWP0034413
ୀ /774399 34 54 1337ଗୀତା ଳି ମଳିକ ପି ବିେବକାନ  ମଳିକ XWP0034439
ୀ /774400 37 54 1338ପଭାସିନୀ ମଲିକ ସା ସଶୁା  କମୁାର ମଲିକ XWP0034405

ପ ୁ /904401 26 54 1339ମେହ  କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୖାରା ଚରଣ ସାହୁ XWP0597286
ୀ /09/54402 27 54 1340ପନୁମ ବାହାଦୁର ସା ରାଜା ବାହାଦୁର XWP0721720
ୀ /974403 26 54 1341ସହୁାସିନୀ ମହାରଣା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାରଣା XWP0597161
ୀ /1284404 40 54 1342େଜାୟ ି ପତି ସା ଦୀନକୃ  ମହାପାତ XWP0597328
ୀ /13/14405 39 54 1343ଜୟ ି ଦାସ ସା ଦୀନବ ୁ ଦାସ XWP0597278

ପ ୁ /1404406 26 54 1344େସୖାମଯ୍ରଜଂନ େସନାପତି ପି ସେୁର  ନାଥ େସନାପତି XWP0597310
ୀ /1774407 45 54 1345ବବିତାରାଣୀ ଦାସ ସା ସେରାଜ କା  ଦାଶ XWP0643890
ୀ /1924408 31 54 1346ସଂଯକୁ୍ତା ଦାଶ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାଶ XWP0597211

ପ ୁ /1924409 26 54 1347ଶୀଧର ଦାଶ ପି େଲାକନାଥ ଦାଶ XWP0597187
ପ ୁ /1934410 26 54 1348ତୁଷାର ରଂଜନ େଜନା ପି ନେର  େଜନା XWP0597302
ପ ୁ /2014411 26 54 1349ସତଯ୍ଜିତ ସାହୁ ପି ମରୂଲିଧର ସାହୁ XWP0597179
ପ ୁ /2024412 22 54 1350ବିଶ୍ଵଜିତ ଦ େସନା ପି ବିଧିକା ଦ େସନା XWP0874867
ପ ୁ /2074413 26 54 1351ଯଞଦତ ମହାପାତ ପି ପଭତ କମୁାର ମହାପାତ XWP0597229
ପ ୁ /2334414 26 54 1352ବି.ସଞୟ ରାଓ ପି ବି.ଶ ର ରାଓ XWP0597195
ୀ /2474415 24 54 1353ଡି ଭବାନୀ ରାଓ ପି ଡି. େଭ ଟ ରାଓ XWP0737593
ୀ /2564416 74 54 1354କମଳା ରାଏ ସା ସଧିୁର ରାଏ XWP0597294
ୀ /2614417 27 54 1355ଇତିଶୀ ମହାଳିକ ପି ନିଧିଚରଣ ମହାଳିକ XWP0597245

ପ ୁ /Plot No 64418 27 54 1356େବଦବଯ୍ାଶ ନାୟକ ପି ପତାପ ଚ  ନାୟକ XWP1113729
ପ ୁ /2234419 21 54 1357ବୀ. ନିର ନ ରାଓ ପି ବୀ. ଲି ରାଜ ରାଓ XWP1210160
ପ ୁ /1564420 36 54 1358ସେରାଜ କମୁାର ପ ା ପି େଚୖତନଯ୍ ପ ା XWP1210178
ପ ୁ /2294421 23 54 1359କପୃାସୀ ୂ ମ ଳ ମା ଗୀତାଂଜଳୀ ମ ଳ XWP1210426
ୀ /1274422 30 54 1360ବାମନ ନାରାୟଣୀ ସା ବାମନ ନରସିଂହ ରାଓ XWP1219955
ୀ /1274423 34 54 1361ବାମନ ମମତା ସା ବି କୀ ା ରାଓ XWP1219963
ୀ /1244424 29 54 1362ମମତା ପରିଡ଼ା ସା ସବୁାଷ ଚ  ପରିଡ଼ା XWP1219989
ୀ /1244425 28 54 1363ମାମିନା ପରିଡ଼ା ସା ସେୁରଶ ଚ  ପରିଡ଼ା XWP1220003

ପ ୁ /794426 21 54 1364ନିମର୍ଳା ନାୟକ ପି େରାହିତ ନାୟକ XWP1220029
ୀ /1284427 28 54 1365ଶଧା ଳୀ ଦାସ ସା ଗତି କୃ  ମହାପାତ XWP1220045

ପ ୁ /1334428 22 54 1366ଅଭିେ◌ଷକ ମିଶ ପି ଅମର କମୁାର ମିଶ XWP1220185
ପ ୁ /2294429 23 54 1367କପୃାସୀ ୂ ମ ଳ ମା ଗୀତା ଳି ମ ଳ XWP1221266
ପ ୁ /1854430 20 54 1368ଶଭୁମ ବାହାଦୁର ପି ଶଯ୍ାମ ବାହାଦୁର XWP1242221
ୀ /1224431 30 54 1369େସାମ ମଲ ସା ବରୁଣ କମୁାର ମଲ XWP1242239
ପ ୁ /1584432 20 54 1370ସଭୁମ ବାହାଦୁର ପି ଶଯ୍ାମ ବାହାଦୁର XWP1242411
ୀ /13/124433 19 54 1371ଦି ି ପଭା ପ ା ପି ଉ ମ କମୁାର ପ ା XWP1265388
ୀ /04434 35 55 1ସଚିୁତା େଜନା ସା ମତୁୃ ୟ େଜନା XWP0879544

ପ ୁ /014435 21 55 2ଶଭୁାଶୀଷ ନାୟକ ପି ବିଭୂଚରଣ ନାୟକ XWP0998864
ପ ୁ /14436 38 55 3କ ତରୁ େବେହରା ପି ମାଧବ େବେହରା JTV2367035
ୀ /14437 21 55 4େକ ଗାୟତୀ ପି େକ ରାମ ୂ XWP0998823
ୀ /14438 34 55 5ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପ ା ସା ଅରୁଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0219725

ପ ୁ /14439 38 55 6ମ ୁଳୀ େସଠୀ ପି ପ ାନନ େସଠୀ JTV2367225
ପ ୁ /24440 41 55 7ସେୁରଶ କମୁାର କର ପି ହରିହର କର XWP0536367
ପ ୁ /34441 63 55 8ଚ  େଶଖର ପାତ ପି ଧମର୍ାନ  ପାତ JTV2432722
ୀ /34442 56 55 9ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ପାତ ସା ଚ  େଶଖର ପାତ JTV2432714
ୀ /34443 47 55 10କଲଯ୍ାଣୀ ଶତପଥୀ ସା ଯଦୁନାଥ ଶତପଥୀ JTV1655182
ପ ୁ /44444 31 55 11ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ XWP0118281
ପ ୁ /54445 32 55 12ସ ୟ କମୁାର ତେରଇ ପି ପହଲାଦ ବେରଇ XWP0318972
ପ ୁ /74446 35 55 13ଶୀକା  ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା JTV2432623
ପ ୁ /74447 50 55 14ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାକଳୁା ନ  ସାହୁ JTV1496033
ୀ /74448 49 55 15ସେୁରଖା ସାହୁ ସା ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ JTV1496041
ପ ୁ /84449 52 55 16ସଂଜୟ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା XWP0034785
ପ ୁ /84450 31 55 17ଆଶଷି େଜଯ୍ାତିପକାଶ ପି ଅନ  କମୁାର ପିଲା XWP0219386
ୀ /94451 50 55 18ସବିତା ଦାସ ସା ସ ୟ କମୁାର ମହା ି XWP0364653
ପ ୁ /94452 50 55 19ସ ୟ କମୁାର ମହା ି ପି ବାମନ ଚରଣ ମହା ି XWP0364679
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ୀ /94453 45 55 20ସରିତା ମହା ି ସା ସରେନମ ମହା ି XWP0364661
ପ ୁ /114454 55 55 21ଚି  ର ନ ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ JTV1664416
ୀ /114455 53 55 22େହମଲତା ସାହୁ ସା ଚି ର ନ ସାହୁ JTV1664408

ପ ୁ /124456 52 55 23ଶୀରାମ ହାଂସଦା ପି ଲୁ  ୁହାଂସଦା JTV1495696
ପ ୁ /124457 24 55 24ମରୁଲୀଧର ପରମାଣିକ ପି େସାମନାଥ ପରମାଣିକ XWP0929281
ପ ୁ /134458 49 55 25ଉବର୍ ୀ ନାରାୟଣ େଜନା ପି ରଥ େଜନା JTV1659010
ୀ /134459 44 55 26ଉଷାରାଣି େଜନା ସା ଉବିର୍ନାରାୟଣ େଜନା XWP0034819

ପ ୁ /134460 54 55 27ଭରତ ଚ  ମଲୀକ ପି ଗଣି ମଲୀକ JTV1642610
ପ ୁ /154461 36 55 28ସରୁଥ େବେହରା ପି ପହାଦ େବେହରା JTV2432789
ପ ୁ /154462 38 55 29େଦବଶୀଷ ଦାସ ପି ପହାଦ ଦାସ JTV2367043
ପ ୁ /164463 31 55 30ବିଶଜିତ ପରିଡା ପି ପଦନାଭ ପରିଡା XWP0219410
ୀ /164464 30 55 31ସମୁନ ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ XWP0219402
ୀ /174465 36 55 32ଅନୀତା ବାରିକ ପି କୃ ଚ  ବାରିକ JTV2432565

ପ ୁ /184466 47 55 33ନିମର୍ଳ ବଡୁ ପି ନବ କିେଶାର ବଡୁ XWP0219428
ୀ /184467 88 55 34ଉମା ବିେଶାଇ ସା ବା ାନିଧି ବିେଶାଇ XWP0444729

ପ ୁ /184468 52 55 35କ୍ଷମା ରଂଜନ ବିେଶାଇ ପି ବା ାନିଧି ବିେଶାଇ XWP0319004
ୀ /184469 52 55 36ଲକ୍ଷୀପିୟା ବିେଶାଇ ସା େସୗମିତୀ ବିେଶାଇ XWP0444737
ୀ /184470 45 55 37ସିତା ବିେଶାଇ ପି ବା ାନିଧି ବିେଶାଇ XWP0444745
ୀ /184471 40 55 38ବି ୁ ପିୟା ବିେଶାଇ ସା କ୍ଷମାରଂଜନ ବିେଶାଇ XWP0319020

ପ ୁ /184472 33 55 39ତନୟ ବିେଶାଇ ପି ଶୀେତ  ରଂଜନ ବିେଶାଇ XWP0167668
ୀ /184473 51 55 40େସୗଦାମିନି ବିେଶାୟୀ ସା ରାଜାରଂଜନ ବିେଶାୟୀ XWP0167676
ୀ /184474 40 55 41ବନଜାବାସିନୀ େଲ ା ସା ନିମର୍ଳ ବଡୁ XWP0219436

ପ ୁ /184475 26 55 42ଜେନଜୟ ମହାପାତ ପି ଜୟ ପକାଶ ମହାପାତ XWP0597450
ୀ /184476 60 55 43ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ସଶୁୀଳକମୁାର ସାହୁ OR/06/043/128069
ୀ /184477 38 55 44ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା େଭାଦାବ ସାହୁ XWP0597351

ପ ୁ /184478 34 55 45ଅମେର  ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ JTV2432433
ପ ୁ /194479 65 55 46ଜୟ ପକାଶ ମହାପାତ ପି ଜୟ ସିଂ ମହାପାତ XWP0034827
ୀ /194480 36 55 47ଜିଜ୍ଞାସା ମହାପାତ ପି ଜୟପକାଶ ମହାପାତ XWP0034835
ୀ /194481 31 55 48ମଧସିୁତା ମହାପାତ ପି ଜୟପକାଶ ମହାପାତ XWP0575233
ୀ /194482 28 55 49ସସିତା ମହାପାତ ପି ଜୟ ପକାଶ ମହାପାତ XWP0575258
ୀ /194483 31 55 50ରଶିେରଖା ପେଲଇ ପି ପଦନାଭ ପେଲଇ XWP0118307

ପ ୁ /204484 51 55 51ପେମାଦ କମୁାର େଜନା ପି ବନମାଳୀ େଜନା JTV2573483
ୀ /204485 31 55 52ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େଜନା ପି ପେମାଦ କମୁାର େଜନା XWP0219451

ପ ୁ /224486 24 55 53େଦବାଶଷି ପେଲଇ ପି ପଦନାଭ ପେଲଇ XWP0998971
ପ ୁ /224487 37 55 54ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ରାଉତ XWP0132431
ପ ୁ /244488 55 55 55ପଦନାଭ କବି ପି େଗାବି  ଚରଣ କବି XWP0034850
ୀ /254489 32 55 56ରୀନା ଦାସ ପି ଭରତ ଦାସ XWP0034884

ପ ୁ /264490 55 55 57ବାବାଜୀ େବେହରା ପି ଜୟରାମ େବେହରା OR/06/043/129020
ପ ୁ /264491 47 55 58ବଂଶୀଧର େବେହରା ପି େଯାଗୀ େବେହରା XWP0034900
ୀ /264492 41 55 59ସସିତା େବେହରା ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା XWP0034918
ୀ /264493 52 55 60ଝୁନି ପରିଡା ସା ଅଧିର ପରିଡା XWP0034926
ୀ /264494 32 55 61ନିହାରିକା ରାଉତ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଉତ XWP0897850
ୀ /274495 74 55 62ଉମା ବିେଶାଇ ସା ବିନୟ ବିେଶାଇ XWP0998997

ପ ୁ /274496 28 55 63ବିନୟ ବିେଶାଇ ପି େମୖେଥଳି ରଂଜନ ବିେଶାଇ XWP0483701
ୀ /274497 54 55 64େବୖଜୟ ି ନାୟକ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ନାୟକ JTV2367126

ପ ୁ /BUILDING4498 49 55 65ଦି ୀ ପକାଶ ଦାସ ପି ଅେଧର୍ଂଦୁ କମୁାର ଦାସ XWP1158963
ୀ /284499 47 55 66ମୀତା ଦାସ ସା ପବିତ ଦାସ JTV2432763

ପ ୁ /294500 39 55 67ଯଚି  କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ରାମଚ  ମଦୁୁଲି JTV2432771
ପ ୁ /294501 62 55 68ଶରତ ଚ  ପ ା ପି ମରୁଲିଧର ପ ା XWP0364737
ୀ /294502 60 55 69ସ ଯ୍ାରାଣି ପ ା ସା ଶରତ ଚ  ପ ା XWP0118323
ପ ୁ /294503 41 55 70ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ପି ଶରତ ଚ  ପ ା XWP0364745
ପ ୁ /294504 38 55 71ସମିର କମୁାର ପ ା ପି ଶରତ ଚ  ପ ା XWP0364752
ୀ /294505 44 55 72କ ନା ପାତ ସା ନିର ନ ପାତ XWP0219469
ପ ୁ /294506 44 55 73ନିର ନ ପାତ ପି କା ାଳୀ ଚରଣ ପାତ XWP0329748
ୀ /294507 39 55 74ଅନୂସୟା ପାତ ସା ସଦୁଶର୍ନ ପାତ XWP0219477
ପ ୁ /294508 38 55 75ସଦୁଶର୍ନ ପାତ ପି କା ାଳୀ ଚରଣ ପାତ XWP0329763
ୀ /294509 36 55 76ମ ାକିନୀ ପାତ ସା ବିଶର ନ ପାତ XWP0219485
ପ ୁ /294510 36 55 77ବିଶର ନ ପାତ ପି କା ାଳୀ ଚରଣ ପାତ XWP0329755
ପ ୁ /304511 23 55 78ଆେଲାକ ଦାସ ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ ଦାସ XWP0994491
ପ ୁ /304512 43 55 79ପି ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ପି ପି ରାମଲୁୁ XWP0034934
ୀ /304513 30 55 80ତୃ ୀମାୟୀ ସାହୂ ପି ବାବୁଲି ସାହୁ XWP0364687
ପ ୁ /324514 43 55 81ଯଧିୁ ିର ସାହୁ ପି କ ିଆ ସାହୁ JTV2432680
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ୀ /324515 38 55 82ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ଯଧୁୀ ିର ସାହୁ JTV2432706
ୀ /324516 40 55 83ଦିପିକା ଶକୁା ସା ଶୀକମୁାର ଶକୁା XWP0219501

ପ ୁ /334517 54 55 84ଦୁଃଶାସନ େଭାଇ ପି େଧାବା େଭାଇ XWP0034942
ୀ /334518 49 55 85ପତିମା େଭାଇ ସା ଦୁଃଶାସନ େଭାଇ XWP0034959
ୀ /334519 42 55 86ମିନତୀ ମହା ି ସା ଶୀଯକୁ୍ତ ଦୀପକ ମହା ି XWP0118331

ପ ୁ /344520 52 55 87ଶ  ୁେଚୗଧରୁୀ ପି ରେତନ୍ଶର େଚୗଧରୁୀ XWP0034967
ୀ /344521 30 55 88ଝିଲି ନାଏକ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ନାଏକ XWP0287474

ପ ୁ /344522 35 55 89ଅଜୟ କମୁାର ତରାଇ ପି ବାସେୁଦବ ତରାଇ XWP0034876
ୀ /344523 30 55 90ସଭୁଦା ତରାଇ ପି ସବୁାସ ଚ  ତରାଇ XWP0287466
ୀ /344524 29 55 91ସେୁରଖା ତରାଇ ପି ବାସେୁଦବ ତରାଇ XWP0364703
ୀ /354525 25 55 92ମମତା ମହା ି ପି ଯଧିୁ ୀର ମହା ି XWP1019199
ୀ /364526 48 55 93ମମତା ମହାପାତ ସା ବିଭୁ ପଦାରବି  ମହାପାତ JTV2367084

ପ ୁ /364527 42 55 94ବିଜୟ କମୁାର ତରାଇ ପି ବାସେୁ◌ଦବ ତରାଇ XWP0994483
ୀ /374528 59 55 95ଲକି୍ଷପିୟା ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0034975

ପ ୁ /384529 62 55 96ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି କାଳ ି ଚରଣ ନାୟକ XWP0034983
ପ ୁ /384530 27 55 97ମେନାର ନ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP1067446
ପ ୁ /394531 56 55 98ନଟବର ଦାଶ ପି ଚରଣ ଦାଶ XWP0035048
ୀ /394532 52 55 99ମାଧବୀଲତା ଦାଶ ସା ନଟବର ଦାଶ XWP0035055
ୀ /394533 26 55 100ଗୀତା ଳି ନାୟକ ପି ପହଲାଦ ନାୟକ XWP1013945

ପ ୁ /394534 23 55 101ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ପାେଲଡ ନାୟକ XWP0994475
ୀ /394535 62 55 102େହମଲତା େସଠୀ ସା ମାୟାଧର େସଠୀ XWP0035030

ପ ୁ /394536 32 55 103ସବୁାଶ ଚ  େସଠୀ ପି ମାୟାଧର େସଠୀ XWP0035014
ପ ୁ /394537 32 55 104ଶଭୁଶୀ େସଠୀ ପି ମାୟାଧର େସଠୀ XWP0035022
ୀ /404538 45 55 105ଭାରତୀ ମହା ି ସା ଜିେତ  ମହା ି JTV2367183

ପ ୁ /414539 35 55 106ଅେଶାକ ଦାସ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ଦାସ XWP0035063
ୀ /414540 35 55 107ସପନ୍ାଶୀ ଦାସ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ଦାସ XWP0035089

ପ ୁ /414541 55 55 108ଲଖନ ପ ୂ ିର୍ ପି ସାଧ ୁପ ୂ ିର୍ XWP0035071
ୀ /414542 43 55 109ବୀଣାପାଣି ପ ୂ ିର୍ ସା ଲଖନ ପ ୂ ିର୍ JTV2367027

ପ ୁ /424543 59 55 110ଅନାଦି ଚରଣ ଦାସ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ XWP0035105
ୀ /424544 57 55 111େମଘମାଳା ଦାସ ସା ଅନାଦି ଚରଣ ଦାସ XWP0035113
ୀ /424545 33 55 112ଜୟଶୀ ଦାସ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ଦାସ XWP0035097

ପ ୁ /434546 31 55 113ର ନ କମୁାର େଦାରା ପି ଲକ୍ଷଣ େଦାରା XWP0287441
ପ ୁ /434547 59 55 114ଜୟେଦବ ସତପଥି ପି େଗୗରା  ସତପଥି XWP0167684
ପ ୁ /434548 57 55 115ବାସେୁଦବ ଶତପଥି ପି େଗୗରା  ଶତପଥି JTV2432540
ପ ୁ /434549 46 55 116େଶଷେଦବ ଶତପଥି ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଶତପଥି XWP0558825
ୀ /434550 44 55 117ଅନୀତା ଶତପଥି ସା େଶଷେଦବ ଶତପଥି XWP0035121

ପ ୁ /444551 58 55 118ନିମଁାଇ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ସନୁାକର ସାଇଁ XWP0287581
ୀ /454552 68 55 119ପତିମା ମହା ି ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ମହା ି XWP0641464

ପ ୁ /464553 37 55 120ସନୁୀଲ ତିେବଦୀ ପି ଅେବାଧ ନେରଶ ତିେବଦୀ XWP0036129
ପ ୁ /474554 34 55 121ପଦୀପ ସାହୁ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ସାହୁ XWP0834127
ୀ /484555 19 55 122ସଭୁଶୀ ଦାସ ପି ପବିତ ଦାସ XWP1067321
ପ ୁ /484556 34 55 123ଆସିଶ ଅମୀତାବ ମହା ି ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ମହା ି JTV2573442
ପ ୁ /484557 24 55 124ସତଜିତ୍ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ XWP0834077
ପ ୁ /484558 23 55 125ବଳରାମ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ XWP0834085
ୀ /504559 34 55 126ଝୁନୁଲତା ମହା ି ସା ବିପିନୀ ବିହାରୀ ମହା ି XWP0636019
ୀ /504560 24 55 127ଇ ିତା ପରିଡ଼ା ପି ପସାଂତ କମୁାର ପରିଡ଼ା XWP0882159

ପ ୁ /504561 22 55 128ସତଯ୍ଜିତ ଶାସମଲ ପି ଦୀନବ ୁ ଶାସମଲ XWP0898262
ୀ /514562 35 55 129େଦବସିତା ପାତ ପି ସଶୁା  କମୁାର ପାତ XWP0035154

ପ ୁ /524563 50 55 130ନୀର ନ ପ ା ପି ରାମଚ  ପ ା JTV2432649
ୀ /524564 42 55 131େଦବସିତା ପ ା ସା ନିର ନ ପ ା JTV2432631
ୀ /534565 56 55 132କ ନା ବାରିକ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ବାରିକ XWP0219519
ୀ /534566 29 55 133ମମତା େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା XWP0364786
ପ ୁ /544567 38 55 134ବିଶ ଭୂଷଣ ରାଉତ ପି ବାଳକୃ  ରାଉତ JTV2432441
ପ ୁ /54-A4568 49 55 135ସେୁରଶ ମହା ି ପି ପଦ ମହା ି XWP0879510
ୀ /54-A4569 43 55 136ଜାନକୀ ମହା ି ସା ସେୁରଶ ମହା ି XWP0879528
ପ ୁ /554570 32 55 137େଦବୀ ପସାଦ ଦାଶ ପି ମକୁୁ  ଚ  ଦାଶ XWP0035170
ପ ୁ /564571 23 55 138ପିୟବତ ମଲିକ ପି ସକୁା  ମଲିକ XWP0994830
ୀ /564572 28 55 139େସବତୀ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ XWP0737650
ୀ /564573 24 55 140ସନୁୀତା ସାହୁ ପି କାଠିଆ ସାହୁ XWP0737668
ପ ୁ /564574 33 55 141େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ସବୁାଷ କମୁାର ସାହୁ JTV2366292
ପ ୁ /574575 30 55 142ସାଗର େଜଯ୍ାତି ଗରୁୁ ପି ସଧିୁର କମୁାର ଗରୁୁ XWP0219527
ୀ /574576 31 55 143େଲାପାମଦୁା ପରିଡା ପି ଶରତ କମୁାର ପରିଡା XWP0118356
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ୀ /574577 30 55 144େମାନାଲିସା ପରିଡା ପି ଶରତ କମୁାର ପରିଡା XWP0219709
ୀ /574578 29 55 145ସିପା ପରିଡା ପି ବସ  କମୁାର ପରିଡା XWP0364828

ପ ୁ /574579 29 55 146ଅ ିତ ପରିଡା ପି ବସ  କମୁାର ପରିଡା XWP0364810
ପ ୁ /584580 33 55 147ରତିକା  ମହାରଣା ପି ଭାଗୀରଥି ମହାରଣା JTV2366557
ୀ /584581 36 55 148ମିନତୀ ତିପାଠୀ ସା କା ିର୍କପ ୂ ର୍ ତିପାଠୀ XWP0035006
ୀ /594582 38 55 149ଅନୀତା େଜନାମଣୀ ସା ଲଲାଟ େଜନାମଣୀ JTV2367274

ପ ୁ /594583 35 55 150ସାରଦା ପସନନ୍  ସାଇଁ ପି ମାୟାଧର ସାଇଁ JTV2367001
ପ ୁ /604584 33 55 151ତାପସ ରଂଜନ ବଡୁ ପି ନାରାଣୟ ବଡୁ JTV2366912
ପ ୁ /604585 45 55 152ନାରାୟଣ ନାଏକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାଏକ JTV2366581
ୀ /604586 40 55 153ମମତା ନାଏକ ସା ନାରାୟଣ ନାଏକ JTV2366573

ପ ୁ /604587 40 55 154କନୁା ନାଏକ ପି ମ ୁଳି ନାଏକ JTV2366367
ପ ୁ /604588 38 55 155ମନୁା ନାଏକ ପି ମ ୁଳି ନାଏକ JTV2366342
ପ ୁ /604589 38 55 156କାଳିଆ ନାଏକ ପି ମେହଶର ନାଏକ JTV2366359
ପ ୁ /604590 45 55 157ଗଗନ ନାୟକ ପି ଝରିଆ ନାୟକ JTV2366607
ପ ୁ /604591 40 55 158ରେମଶ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ XWP0035188
ୀ /604592 35 55 159ରୀନା ସାହୁ ସା ରେମଶ ସାହୁ XWP0118364

ପ ୁ /614593 56 55 160ଭଗବାନ ବାରିକ ପି ପସରୁାମ ବାରିକ XWP1067370
ପ ୁ /614594 34 55 161େସୗମଯ୍ ର ନ ମହା ି ପି ପେଦାଶ ର ନ ମହା ି XWP0329771
ପ ୁ /614595 30 55 162େସୗରଭ ମହା ି ପି ଶୀକା  ମହା ି XWP0219394
ୀ /614596 29 55 163ଶ ା ମହା ି ପି ତୁଷାର ର ନ ମହା ି XWP0287508
ୀ /614597 62 55 164ମ ବୁାଳା ପ ନାୟକ ସା ପେଦାଷ ର ନ ମହା ି XWP0036137

ପ ୁ /614598 21 55 165ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ସାହୁ XWP1067412
ପ ୁ /614599 41 55 166ଅମୀତ କମୁାର େସନାପତି ପି ଜଗବ ୁ େସନାପତି JTV2366763
ୀ /614600 37 55 167ଲିପୀକା ରାଣୀ େସନାପତି ସା ଅମୀତ୍ େସନାପତି JTV2366771
ୀ /624601 36 55 168ସସିତା ଦିକ୍ଷିତ ସା େପମପକାଶ ଦିକ୍ଷିତ XWP0364802

ପ ୁ /624602 35 55 169େଗାଦାବରୀଶ ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ XWP0167700
ପ ୁ /634603 48 55 170ରାେଜ  ବିଶାଳ ପି ରଥ ବିଶାଳ XWP0036152
ୀ /634604 41 55 171ନିଳିମା ବିଶାଳ ସା ରାେଜ  ବିଶାଳ XWP0036145

ପ ୁ /634605 21 55 172ରାେକଶ କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ ପି ରାେଜ  କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ XWP1083047
ୀ /634606 21 55 173ରିତୁରାନୀ ବିସ୍ଵାଲ ପି ରାେଜ  କମୁାର ବିସ୍ଵାଲ XWP1083054

ପ ୁ /634607 21 55 174ରାହୁଲ ନାୟକ ପି ସିଧାଥର୍  ନାୟକ XWP1083013
ୀ /634608 46 55 175ଟୁକନୁୀ ପାତ ସା େକୖଲାଶ ପାତ XWP1083021

ପ ୁ /634609 22 55 176ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ ପି େକୖଲାଶ ପାତ XWP1083039
ୀ /644610 64 55 177ୱାଇ କମଳା ସା ୱାଇ ଲି ରାଜ XWP0559047

ପ ୁ /644611 35 55 178ୱାଇ କପୃାସି ୁ ପି ୱାଇ ଲି ରାଜ ସାମୀ JTV2366813
ପ ୁ /644612 27 55 179ପା ିକ ପରିଡା ପି ଶରତ କମୁାର ପରିଡା XWP0597443
ୀ /654613 35 55 180ରୁବି େସନାପତି ପି େଦେବ  େସନାପତି JTV2366649

ପ ୁ /674614 39 55 181ସଜିୁତ୍ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ନାୟକ JTV2367092
ପ ୁ /684615 34 55 182ପକାଶ େବେହରା ପି ସତଯ୍ ବାଦୀ େବେହରା JTV2432656
ୀ /694616 32 55 183ଝିଲି ବଡାତଯ୍ା ପି ଭକ୍ତ ଚରଣ ବଡାତଯ୍ା XWP1083005
ୀ /694617 75 55 184ଶୀମତୀ ପମିଳା ମହାଲିକ ସା ଶୀ େଗୗରହରି ମହାଲିକ OR/06/043/124458
ପ ୁ /694618 66 55 185ଶୀ େଗୗରହରି ମହାଲିକ ପି ବାଉଲି ମହାଲିକ XWP0597435
ପ ୁ /694619 36 55 186ଶୀ ଅରୁଣ କମୁାର ମହାଲିକ ପି ଶୀ େଗୗରହରୀ ମହାଲିକ JTV2657443
ୀ /694620 34 55 187ମିସ୍ ପତିମା ମହାଲିକ ପି ଶୀ େଗୗରହରୀ ମହାଲିକ JTV2657427

ପ ୁ /694621 33 55 188ତରୁଣ କମୁାର ମହାଲିକ ପି ଶୀ େଗୗରହରୀ ମହାଲିକ XWP0781955
ୀ /694622 28 55 189ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ପି ବଳଭଦ ମହାରଣା XWP1013812

ପ ୁ /694623 53 55 190ମାନସ ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ଭମବର ସାଇଁ JTV2367159
ୀ /694624 52 55 191ଦୀ ିେରଖା ସାଇଁ ସା ମାନସ ରଂଜନ ସାଇଁ JTV2432805

ପ ୁ /704625 32 55 192ସଯୂଯ୍ର୍କା  େବେହରା ପି ଦାେମାଦର େବେହରା XWP0364794
ପ ୁ /704626 42 55 193ରାଜ କିେଶାର ମହାପାତ ପି ସେୁର  ମହାପାତ JTV2367308
ୀ /714627 38 55 194ବୀଣାପାଣି ନ ସା ଅସୀମ ନ JTV2367290
ପ ୁ /724628 35 55 195ଚ  େମାହନ ହଁାସାଦା ପି ଲକ୍ଷଣ ହଁାସାଦା XWP0318998
ପ ୁ /734629 51 55 196େଗାେଲଖ ବିହାରୀ େବେହରା ପି ନ  କିେଶାର େବେହରା XWP0035196
ପ ୁ /754630 38 55 197କା ନ କମୁାର ସିଂ ପି ମେନାହର ସିଂ JTV2367068
ୀ /764631 33 55 198ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା XWP0219543
ପ ୁ /764632 30 55 199ରବି  େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା XWP0364927
ପ ୁ /764633 28 55 200ରମାକା  େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା XWP0364919
ୀ /764634 27 55 201ଭାଗଯ୍ଶୀ େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା XWP0365015
ୀ /774635 41 55 202ତପସିନୀ ନାୟକ ସା ଅରୁେଣଶ ନାୟକ JTV2367258
ପ ୁ /784636 64 55 203ନିରାକାର େକରେକଟା ପି ପଟୁୁ େକରେକଟା XWP0219550
ପ ୁ /784637 33 55 204ଚୁେଡ ୁ େକରେକଟା ପି ନିରାକାର େକରେକଟା XWP0219899
ପ ୁ /784638 33 55 205ବିକାଶ ରଂଜନ େଲ ା ପି ବିପିନ ବିହାରି େଲ ା XWP0118372
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ପ ୁ /784639 32 55 206ବିରାଜ ର ନ େଲ ା ପି ବିପିନ ବିହାରି େଲ ା XWP0118380
ୀ /794640 43 55 207ତୃ ି ଦାସ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ XWP0036178
ୀ /794641 40 55 208ଗାଗର୍ୀ କମୁାରୀ ସା ପତିତ ପାବନ ଦାସ XWP0036160

ପ ୁ /804642 40 55 209େହମ  କମୁାର ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ XWP0036186
ୀ /814643 38 55 210ସେରାଜିନୀ ନାୟକ ସା ବୁଲୁ ନାୟକ XWP0036194

ପ ୁ /824644 32 55 211ଦିତିକୃ  ପ ା ପି ଚି ର ନ ପ ା XWP0036202
ୀ /834645 49 55 212ମମତା େଜନା ସା ଅଜୟ କମୁାର େଜନା XWP0036210

ପ ୁ /854646 36 55 213ପକାଶ ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାହୁ XWP0118406
ୀ /864647 38 55 214ପିୟଦଶ ିର୍ନି ମ ଳ ସା ପି  ୁକମୁାର ମ ଳ XWP0118414
ୀ /864648 38 55 215ଗାୟତୀ ମ ଳ ସା ପଶା  କମୁାର ମ ଳ JTV2366656
ୀ /864649 40 55 216େସଫାଳିକା ସତପଥି ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ପହରାଜ XWP1067503
ୀ /874650 37 55 217ରଶସିିତା ଦାଶ ସା ଅଭିରାମ ଦାଶ XWP0118422
ୀ /874651 24 55 218ସାସତୀ ମହା ି ପି ସମେର  ମହା◌ା ି XWP1054154

ପ ୁ /874652 80 55 219ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାହୁ XWP0219568
ୀ /874653 25 55 220ଶଶୁୀ ଶାଶତ ସାହୁ ପି ମେହ  କମୁାର ସାହୁ XWP0656546
ୀ /884654 43 55 221ଜୟଶୀ ପ ା ସା ପଭାସ ଚ  ପ ା XWP0219576

ପ ୁ /894655 51 55 222ଶଶକିା  େଲ ା ପି ସନାତନ େଲ ା XWP0564922
ୀ /894656 49 55 223ମମତା େଲ ା ସା ଶଶକିା  େଲ ା XWP0564930

ପ ୁ /894657 51 55 224ଚତୁର୍ ଭୁଜ େସନାପତି ପି ଜଗବ ୁ େସନାପତି XWP0118448
ୀ /894658 47 55 225ବିଦୁଲତା େସନାପତି ସା ଚତୁର୍ ଭୁଜ େସନାପତି XWP0118455

ପ ୁ /904659 45 55 226ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହାପାତ ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହାପାତ XWP0118463
ୀ /904660 41 55 227ନିର ନା ମହାପାତ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହାପାତ XWP0118471
ୀ /914661 28 55 228େସାମଯ୍ସନ୍ି ା ସାମଲ ପି ଅନିରୁ  ସାମଲ XWP0364901

ପ ୁ /914662 23 55 229ସଂଦୀପ କମୁାର ପ ା ସଂଦୀପ କୁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପ ା ଦିଲିପ କମୁାର XWP1114008
ପ ୁ /924663 27 55 230ନିମର୍ଳ ଚ  େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା XWP0364935
ୀ /924664 52 55 231ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା କରୁଣାକର ଦାସ XWP1054162

ପ ୁ /934665 34 55 232ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ର ନିଧି େବେହରା XWP0035139
ପ ୁ /934666 31 55 233ଅବିନାଶ ମହାଳିକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାଳିକ XWP0118513
ୀ /944667 43 55 234ସାଗରିକା ଦାସ ସା ଦିପକ କମୁାର ଦାସ XWP0118521
ୀ /954668 68 55 235କ୍ଷୀର ମଲିକ ସା ଭରତ ଚ  ମଲିକ XWP0118547

ପ ୁ /954669 36 55 236ଚି ରଂଜନ ମଲିକ ପି ଭରତ ଚ  ମଲିକ XWP0118539
ୀ /964670 38 55 237ଏମ.ଧମର୍ା ରାଓ ପି ଏମ୍.ଆପା ରାଓ XWP0219592
ୀ /964671 36 55 238ଏମ୍ ସନିୁତା ପି ଏମ ଆପା ରାଓ XWP0118554

ପ ୁ /974672 62 55 239ରାେଜ  ପବର୍ ତ ପି କପିଳ ପବର୍ ତ XWP0118562
ୀ /984673 69 55 240ନାରଖାରି େଦଇ ପି ଅନ  େବେହରା JTV1504414
ୀ /984674 20 55 241େକ ଗୀତା ପି େକ ରାମ ୁ XWP1054170

ପ ୁ /994675 55 55 242କମେଲଶ ମହାପାତ ପି ପତିତପାବନ ମହାପାତ XWP1067362
ୀ /994676 52 55 243ଜୟଶୀ ମହାପାତ ସା କମେଲଶ କମୁାର ମହାପାତ XWP1067354
ୀ /994677 22 55 244େଦଵିଶୀ ମହାପାତ ପି କମେଲଶ କମୁାର ମହାପାତ XWP1067347
ୀ /994678 42 55 245ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ସ ୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0219642
ୀ /994679 39 55 246େଦବଭୂତି ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0219634
ପ ୁ /1004680 54 55 247ପସନନ୍  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଶ ଷର୍ ଣ ମହାରଣା XWP0219659
ପ ୁ /1014681 55 55 248ପଦନାଭ ପରିଡା ପି କଶୁ ପରିଡା XWP0219667
ୀ /1014682 50 55 249ଅନୁସୟା ପରିଡା ସା ପଦନାଭ ପରିଡା XWP0219675

ପ ୁ /1024683 50 55 250ନୀଳ କମୁାର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ XWP0219683
ପ ୁ /1024684 58 55 251ସେୁବାଧ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ଧନୁ ର୍ ର ପରିଡ଼ା XWP0879551
ପ ୁ /1034685 21 55 252େସୗମଯ୍ ପକାଶ େବେହରା ପି ନେର  କମୁାର େବେହରା XWP1013929
ପ ୁ /1034686 21 55 253ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି େଜନା ପି ବିଜୟାନ  େଜନା XWP1013960
ପ ୁ /1034687 52 55 254ବିଭୂ ଚରଣ ନାୟକ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ନାୟକ XWP0975243
ୀ /1034688 24 55 255ଲି ା ପିୟଦସ ିର୍ନି ସା ବିପଚରଣ ନାୟକ XWP1053990
ପ ୁ /1034689 35 55 256ଶୀଧର ରାଉତ ପି ରାଜନ ରାଉତ XWP0219691
ୀ /1044690 49 55 257ରଶୀଲତା ମହା ି ସା ଶୀକା  ମହା ି XWP0559096
ୀ /1054691 23 55 258େସାନାଲି ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ XWP0865709
ପ ୁ /1064692 56 55 259ଲେମାଦର େସନାପତି ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ େସନାପତି XWP0704775
ପ ୁ /1064693 56 55 260ଅଭୟ କମୁାର େସନାପତି ପି ଜଗବ ୁ େସନାପତି XWP1014000
ୀ /1064694 51 55 261ସତଯ୍ଭାମା େସନାପତି ସା ଲେମାଦର େସନାପତି XWP0219733
ୀ /1064695 32 55 262କମଳିନୀ େସନାପତି ପି ଲେମାଦର େସନାପତି XWP0219758
ପ ୁ /1064696 32 55 263ଲଗନ୍ଜିତ େସନାପତି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସନାପତି XWP0219766
ପ ୁ /1064697 31 55 264କପୃାସି ୁ େସନାପତି ପି ଲେମାଦର େସନାପତି XWP0219741
ପ ୁ /1064698 27 55 265ଦିନବ ୁ େସନାପତି ପି ଲେମାଦର େସନାପତି XWP0575191
ୀ /1064699 26 55 266ପଦାଳୟା େସନାପତି ପି ଲେମାଦର େସନାପତି XWP1013994
ପ ୁ /1064700 24 55 267ସଭୁମ େସୗେମନ େସନାପତି ପି ଅଭୟ କମୁାର େସନାପତି XWP1013978
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ପ ୁ /1064701 24 55 268େସୗମଯ୍ ର ନ େସନାପତି ପି ଲେମାଦର େସନାପତି XWP1013986
ୀ /1074702 52 55 269ଲକ୍ଷୀ େରଡି ସା େଗାବି  େରଡି XWP0630426

ପ ୁ /1074703 38 55 270ଗେଣଶ େରଡି ପି ଆଦିଆ େରଡି XWP0219774
ପ ୁ /1074704 35 55 271ରାେଜଶ େରଡି ପି ଆଦିଆ େରଡି XWP0219782
ପ ୁ /1084705 55 55 272େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ଭମରବର େବେହରା XWP0219790
ୀ /1084706 52 55 273ଜୟ ୀ େବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା XWP0219808
ୀ /1084707 25 55 274ସଚୁୀସିତା େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା XWP0834051
ୀ /1084708 77 55 275ରିତିପିୟା ନାୟକ ସା େବୖ ବ ଚରଣ ନାୟକ XWP0483891
ୀ /1084709 27 55 276ବଷର୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ବିପ ଚରଣ ନାୟକ XWP0483909

ପ ୁ /1104710 31 55 277ପପ ୁଦାସ ପି ଶଶୀକା  ଦାସ XWP0597419
ପ ୁ /1104711 31 55 278ସେରାଜ ପସାଦ କ ମା େକୗଶଲଯ୍ା କ XWP0219832
ୀ /1114712 48 55 279ଜୟଶୀ ନ ସା ପେମାଦ କମୁାର ନ XWP0219840
ୀ /1124713 36 55 280ପଣମିତା ବ ିଆ ପି ପଦନାଭ ବ ିଆ XWP0219626
ୀ /1124714 32 55 281ପନୁମ ଶୀ ବ ିଆ ପି ପଦନାଭ ବ ିଆ XWP0219618

ପ ୁ /1134715 62 55 282ବିମଳ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଦିବାକର ମହାପାତ XWP0219881
ପ ୁ /1134716 28 55 283ରାେକଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ଦିଜବର େସଠୀ XWP0737692
ୀ /1144717 46 55 284ସେୁରଖା ଦାଶ ସା ଆଦିତଯ୍ ଦାଶ XWP0636001

ପ ୁ /1144718 22 55 285େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ମିଶ ପି ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ XWP1013903
ୀ /1154719 65 55 286ମୀନଭର୍ା ରାଉତ ସା ବାଳକୃ  ରାଉତ OR/06/043/128985

ପ ୁ /1164720 23 55 287ଜଗନନ୍ ାଥ େଗା ା ପି ଶରତ କମୁାର େଗା ା XWP0998930
ପ ୁ /1174721 86 55 288ସଶୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ମ ରଧର ସାହୁ XWP0035667
ୀ /1174722 80 55 289ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ସଶୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ XWP0035675
ୀ /1174723 46 55 290ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ JTV1668888

ପ ୁ /1174724 25 55 291ପିତୀ ର ନ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ XWP0737700
ପ ୁ /1174725 56 55 292ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/128442
ୀ /1184726 31 55 293େମାନାଲିସା ବାରିକ ସା ରଣଜିତ ବାରିକ XWP0364869
ୀ /1194727 37 55 294ସସିତା ନାଏକ ସା େପମାନ  ନାଏକ XWP0034991

ପ ୁ /1204728 33 55 295ପିୟବତ ଓଝା ପି ନିର ନ ଓଝା XWP0219865
ପ ୁ /1214729 32 55 296ରାେଜଶ କମୁାର ବାରିକ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ବାରିକ XWP0219873
ୀ /1214730 29 55 297େରଣବୁାଳା ବାରିକ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ବାରିକ XWP0365064
ୀ /1214731 29 55 298କାଜଲ ବାରିକ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ବାରିକ XWP0834044

ପ ୁ /1214732 50 55 299ଅସିତ କମୁାର ହାଜା ପି ନେଗ ନାଥ ହାଜା XWP0483933
ୀ /1224733 27 55 300ସସିତା ମହାପାତ ସା ରଘନୁାଥ ମହାପାତ XWP0364836
ୀ /1234734 28 55 301ୱାଇ ତନୁଜା ପି ୱାଇ ଜାନକି ରାମ XWP0364844
ୀ /1244735 31 55 302ସସୀତା ପ ା ସା ପଭାତ କମୁାର ପ ା XWP1013820
ୀ /1244736 31 55 303ସସୀତା ପ ା ସା ପଭାତ କମୁାର ପ ା XWP1013853
ୀ /1244737 33 55 304େସାନାଲିକା ସାମଲ ପି ଅନିରୁ  ସାମଲ XWP0118497
ୀ /1244738 32 55 305ସଶୁୀସନ୍ିକା ସାମଲ ପି ଅନିରୁ  ସାମଲ XWP0118489

ପ ୁ /1254739 37 55 306ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହା ି ପି ପତିମା ମହା ି XWP0641431
ପ ୁ /1254740 31 55 307ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ର ନ କମୁାର ସାହୁ XWP0364851
ୀ /1264741 28 55 308ଜୟ ୀ ପ ା ପି ମରୁଲୀ ଧର ପ ା XWP0575217
ୀ /1274742 33 55 309ସବୁାସିନି ସାହୁ ମା େଶୖଳବାଳା ସାହୁ XWP0365080

ପ ୁ /1284743 29 55 310େଦବାଶଷି େଜନା ପି ରବି  ନାରାୟଣ େଜନା XWP0365098
ପ ୁ /1304744 49 55 311ହରିହର ମଲିକ ପି ଦାଶରଥି ମଲିକ XWP0287417
ୀ /1304745 42 55 312ବାସ ୀ ମଲିକ ସା ହରିହର ମଲିକ XWP0287425

ପ ୁ /1314746 32 55 313ସ ୟ େସଠୀ ପି େସୗରି େସଠୀ XWP0365031
ପ ୁ /1324747 45 55 314ସେରାଜ କମୁାର ମଳିକ ପି ନେର  ମଲିକ XWP0365171
ପ ୁ /1334748 36 55 315ସମୁନ ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ XWP0365262
ପ ୁ /1344749 47 55 316ରବିନ ନ ନାୟକ ପି ଶ ର ଚରଣ ନାୟକ XWP0365114
ପ ୁ /1354750 48 55 317ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ XWP0365122
ପ ୁ /1364751 71 55 318କ୍ଷିେରାଦ ଚ  ଦାସ ପି େଗାକଳୁାନ  ଦାସ XWP0365049
ପ ୁ /1364752 60 55 319ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି କ୍ଷିେରାଦ ଚ ର୍ ଦାସ XWP0364984
ପ ୁ /1364753 53 55 320ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି କ୍ଷିେରାଦ ଚ  ଦାସ XWP0364992
ୀ /1364754 49 55 321ମିନା ଦାସ ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ XWP0365007
ୀ /1364755 49 55 322କ୍ଷଣପଭା ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ XWP0364976
ୀ /1364756 29 55 323ନିହାରିକା ଦାସ ପି ପଶା  କମୁାର ଦାସ XWP0364950
ପ ୁ /1364757 28 55 324ପଣବ କମୁାର ଦାସ ପି ପଶା  କମୁାର ଦାସ XWP0364943
ପ ୁ /1364758 26 55 325ପେରଶ କମୁାର ଦାସ ପି ପଶା  କମୁାର ଦାସ XWP0879536
ପ ୁ /1374759 53 55 326ସେରାଜିନି ଦାଶ ପି ସବୁାସ ଚ  ଦାଶ XWP0365106
ପ ୁ /1374760 28 55 327ଶୀନିବାସ ଦାଶ ପି ସବୁାସ ଚ  ଦାଶ XWP0365239
ୀ /1374761 24 55 328େସନ୍ହା ଳୀ ଦାଶ ପି ସବୁାଶ ଚ  ଦାଶ XWP0737742
ପ ୁ /1374762 22 55 329ସପନ୍ କମୁାର ଦାଶ ପି ସବୁାଷ ଚଦ ଦାଶ XWP1013937
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ପ ୁ /1384763 24 55 330େରାମୀତ କମୁାର େଜନା ପି ରମାକା  େଜନା XWP1067610
ୀ /1384764 20 55 331ସଶୁୀ େସତାଲୀନା େଜନା ପି ରମାକା  େଜନା XWP1067420

ପ ୁ /1384765 44 55 332ରାମଚ  େସଠୀ ପି ସଉରୀ େସଠୀ XWP0365221
ୀ /1384766 37 55 333ଜାନକୀ େସଠୀ ସା ରାମଚ  େସଠୀ XWP0365247

ପ ୁ /1394767 49 55 334ବଂଶଧିର ଗିରି ପି ଦିବ ୁ ଗିରି XWP0365254
ୀ /1394768 44 55 335ବାସ ି ଗିରି ସା ବଂଶଧିର ଗିରି XWP0365189

ପ ୁ /1394769 21 55 336ବିକାଶ ନାଇକ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ନାଇକ XWP1067339
ପ ୁ /1404770 44 55 337ଭମରବର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା XWP0365197
ୀ /1404771 41 55 338ପତିମା ରାଣି େବେହରା ସା ଭମରବର େବେହରା XWP0365205
ୀ /1414772 41 55 339ମଧସିୁତା ବାରିକ ସା ମେନାର ନ େବେହରା XWP0365148

ପ ୁ /1414773 46 55 340ମେନାର ନ େବେହରା ପି ମକରଧର େବେହରା XWP0365213
ୀ /1424774 60 55 341ଗୀତା ଳି ବାରିକ ବାରିକ ସା ରାଧାଶ୍ଯାମ ବାରିକ ବାରିକ XWP1067438

ପ ୁ /1424775 47 55 342ଦାେମାଦର ପଢିହାରି ପି େଲାକନାଥ ପଢିହାରି XWP0365155
ପ ୁ /1434776 34 55 343ବିେବକାନ  ପଧାନ ପି ନେର  ପଧାନ XWP0365163
ପ ୁ /1444777 30 55 344ବିକାଶ ସାମଲ ପି ବୃ ାବନ ସାମଲ XWP0287433
ୀ /1454778 29 55 345ସଜୁ୍ଞାନୀ କମୁାରୀ େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା XWP0364646

ପ ୁ /1454779 23 55 346ବିଶ୍ଵଜୀତ ଦାସ - ନିର ନ ଦାସ XWP1067479
ପ ୁ /1464780 39 55 347ଅଭୟ କମୁାର େସନାପତି ପି ଜଗବ ୁ େସନାପତି XWP0483529
ପ ୁ /1484781 68 55 348ତରୁଣ କମୁାର ଧାରା ପି ଭବାନୀ ଚରଣ ଧାରା XWP0483941
ୀ /1484782 59 55 349ସପୁଭା ଧାରା ସା ତରୁଣ କମୁାର ଧାରା XWP0483958

ପ ୁ /1484783 29 55 350ତାପସ କମୁାର ଧାରା ପି ତରୁଣ କମୁାର ଧାରା XWP0483966
ପ ୁ /1484784 66 55 351ନେର  ହାଜରା ପି ର ାଧର ହାଜରା XWP0484089
ୀ /1484785 59 55 352କୁ ଳା ହାଜରା ସା ନେର  ହାଜରା XWP0484063
ୀ /1484786 36 55 353ଝିଲି େସନାପତି ସା ବୁ େଦବ େସନାପତି XWP0834036

ପ ୁ /1494787 56 55 354ଅନିରୁ  ଗିରି ପି ବଟକୃ  ଗିରି XWP0484055
ୀ /1494788 54 55 355େରଣକୁା ଗିରି ସା ଅନିରୁ  ଗିରି XWP0484048

ପ ୁ /1494789 29 55 356ଅବନି  ଗିରି ପି ଅନିରୁ  ଗିରି XWP0484030
ପ ୁ /1494790 26 55 357ଅଭିଜିତ ଗିରି ପି ଅନିରୁ  ଗିରି XWP0597401
ପ ୁ /1514791 52 55 358ପଭାତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ହାଡିବ ୁ ମହାପାତ XWP0559146
ପ ୁ /1514792 22 55 359ବଳରାମ ସାମଲ ପି ବୃଂଦାବନ ସାମଲ XWP0994459
ୀ /1524793 32 55 360ସ ୀତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମିଶ ସା ଅତୁଲ ମିଶ XWP0483479
ୀ /1534794 49 55 361ରୀନା ପାଣି ସା େହମ  ପାଣି XWP0597385
ୀ /1534795 30 55 362ସଂଗୀତା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପାଣୀ ପି ସକୁା  ପାଣୀ XWP1054006

ପ ୁ /1534796 26 55 363ହିଂମାଶ ୁପାଣି ପି େହମ  ପାଣି XWP0597393
ପ ୁ /1534797 47 55 364ପଦୀ  କମୁାର ପାତ ପି ଇଶର ଚ ର ପାତ XWP0483594
ୀ /1534798 32 55 365ମିତା ଳି ରାଉତ ସା ବିଶଜିତ୍ ରାଉତ XWP0737643

ପ ୁ /1534799 69 55 366ଶ ରଷର୍ଣ ସାହୁ ପି ମରୁଲୀଧର ସାହୁ XWP0483453
ୀ /1534800 56 55 367ସବିତା ସାହୁ ସା ଶ ରଷର୍ଣ ସାହୁ XWP0483446
ୀ /1534801 34 55 368ରୂପାଶୀ ସାହୁ ପି ଶ ରଷର୍ଣ ସାହୁ XWP0483438
ୀ /1534802 29 55 369େସାନାଶୀ ସାହୁ ପି ଶ ରଷର୍ଣ ସାହୁ XWP0483420

ପ ୁ /1544803 25 55 370ରାେଜଶ କମୁାର ପ ା ପି ଗେଣଶ ପ ା XWP0656314
ପ ୁ /1654804 22 55 371ଗ୍ଯାନା ର ନ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃ  ନାୟକ XWP0994442
ୀ /1704805 20 55 372କୃ ପିୟା ରାୟ ମା ମିନତୀ ରାୟ XWP1067511

ପ ୁ /1774806 22 55 373ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ XWP1146810
ପ ୁ /1934807 56 55 374ଚି  ର ନ ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ XWP0721647
ୀ /1934808 51 55 375କଲଯ୍ାଣୀ ନାୟକ ସା ଚି ର ନ ନାୟକ XWP0721654

ପ ୁ /1994809 27 55 376ପୀତମ ଭଦ ପି ପେବାଧ ଭଦ XWP0597369
ୀ /2024810 30 55 377ଏମ୍. ପି ି  ରାଓ ସା ଏମ୍. ଜଗା ରାଓ XWP0597377

ପ ୁ /2344811 23 55 378ରମାକା  େଦହୁରୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଦହୁରୀ XWP0874925
ପ ୁ /2354812 27 55 379ସଦାସିବ ମହାପାତ ପି କାଶୀନାଥ ମହାପାତ XWP1067487
ପ ୁ /2614813 35 55 380ସାଇ ପସାଦ ମହା ି ମା ପତିମା ମହା ି XWP0641456
ୀ /47/14814 34 55 381ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ପଦୀପ ସାହୁ XWP0834119
ୀ /48/14815 39 55 382ରୀନା ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ନାୟକ XWP0834101
ୀ /48/14816 28 55 383େସବତୀ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ XWP0834093
ପ ୁ /556/c4817 32 55 384ବେର  କମୁାର ଦାସ ପି ଭୂେଜ  ପସାଦ ଦାସ XWP0656694
ୀ /556/c4818 26 55 385ପଜୁାରିଣି ଦାସ ସା ବେର  କମୁାର ଦାସ XWP0656660
ୀ /9994819 36 55 386ପ ଜୀନୀ ପଧାନ ସା ଜ୍ଞାେନ  ପଧାନ XWP0721217
ପ ୁ /9994820 35 55 387ଜ୍ଞାେନ  ପଧାନ ପି ରବି  ନାଥ ପଧାନ XWP0721225
ୀ /10894821 50 55 388ଅମିତ େଜନା ସା ଅମର କମୁାର େଜନା XWP1067453
ପ ୁ /10904822 55 55 389ଅମର କମୁାର େଜନା ପି ଗୟାଧର େଜନା XWP1067495
ୀ /10914823 22 55 390ଅପିର୍ତା େଜନା ପି ଅମର କମୁାର େଜନା XWP1067461
ପ ୁ /115/14824 56 55 391ସନାତନ େସଠୀ ପି ସି ୁ େସଠୀ XWP0879494
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ପ ୁ /127/14825 32 55 392ସଂଦୀପ କମୁାର ପି ଧରାଣୀଧର େବେହରା XWP0897744
ୀ /197/14826 46 55 393ପ ୁ ଲତା କରନ ସା ପଂଚନନ କରନ XWP0882167

ପ ୁ /999994827 23 55 394ରାେଜଶ ମହା ି ପି ଯଧିୁ ୀର ମହା ି XWP1019207
ପ ୁ /999994828 22 55 395ସତଯ୍ଜିତ୍ ସାହୁ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0929398
ପ ୁ /999994829 52 55 396ଲାଲା ଦିଲୀପ୍ ସିଂହ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସିଂହ XWP0929323
ୀ /004830 32 55 397ସମିୁତା ମଦୁୁଲି ସା ଯଚି  ମଦୁୁଲି XWP0833962
ୀ /004831 27 55 398ମନିୁ ମମୁ ୁର୍ ସା ଭୀମ ମମୁ ୁର୍ XWP0833970
ୀ /KHAPURIA4832 27 55 399ଚିନୟୀ ବାଦୀ ସା ସେରାଜ କମୁାର ବାଦୀ XWP1028497
ୀ /NETAJI N4833 26 55 400େସୗମ୍ଯାଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ମା େଜଯ୍ା ନ୍ା େମାହ ି XWP0967331
ୀ /014834 32 55 401େମନକା ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ XWP0597484

ପ ୁ /14835 55 55 402ସେରାଜ କମୁାର ପତି ପି ଶ ଷର୍ ଣ ପତି XWP0287375
ପ ୁ /14836 31 55 403ଚ େଶଖର ପତି ପି ସେରାଜ କମୁାର ପତି XWP0287383
ୀ /14837 29 55 404ଶଭୁଶୀ ପତି ପି ସେରାଜ କମୁାର ପତି XWP0287391

ପ ୁ /14838 69 55 405ଉ ବ ଚ  ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ JTV1512599
ୀ /14839 36 55 406େଶୖେଲ ୀ ସାହୁ ସା ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ XWP0483693
ୀ /14840 33 55 407ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ JTV2460426
ୀ /14841 60 55 408ଉମାରାଣି ସାହୁ ସା ଉ ବ ଚ  ସାହୁ JTV1512607

ପ ୁ /14842 42 55 409ପଫଲୁ ସାହୁ ପି ଉ ବଚ  ସାହୁ JTV1512490
ପ ୁ /14843 39 55 410ପକାଶ ସାହୁ ପି ଉ ବ ଚ  ସାହୁ JTV1496967
ପ ୁ /14844 39 55 411ପଶା  ସାହୁ ପି ଉ ବଚ  ସାହୁ JTV1504620
ପ ୁ /24845 75 55 412ସୀମା ଳ ପ ା ପି େଭାବନି ପ ା XWP0035253
ୀ /24846 58 55 413ତୀଥର୍ବାସୀ ପ ା ସା ସୀମା ଳ ପ ା JTV1691252
ୀ /24847 33 55 414ସ ି ତାରାଣୀ ପ ା ପି ସିମା ଳ ପ ା XWP0035279

ପ ୁ /24848 27 55 415ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ପି ସୀମା ଳ ପ ା XWP0483685
ପ ୁ /34849 82 55 416ହରିହର କର ପି ଭଗବାନ କର OR/06/043/128006
ୀ /34850 70 55 417ପଦାବତୀ କର ସା ହରିହର କର JTV1691245

ପ ୁ /34851 44 55 418ସେ ାଷ କର ପି ହରିହର କର JTV1591981
ୀ /34852 39 55 419ଦି ିମୟୀ କର ସା ସେୁରଶ କର XWP0484162

ପ ୁ /044853 26 55 420ସଦିୁ  ର ନ ପ ନାୟକ ପି େସୗମିତୀ ପ ନାୟକ XWP0597476
ୀ /44854 47 55 421ନମିତା ପ ନାୟକ ସା େସୗମିତୀ ପ ନାୟକ JTV1690700

ପ ୁ /44855 58 55 422େସୗମିତୀ ପ ନାୟକ ପି ନଟବର ପ ନାୟକ XWP0559153
ୀ /44856 25 55 423ମାଧରୁୀ ସାହୁ ପି ପି ମାନ େଗାବି  ସାହୁ XWP0865717
ୀ /X/44857 19 55 424ସାଇଭାରତୀ ମହା ି ପି ବିଭୁେଦ  ମହା ି XWP1161983
ୀ /54858 63 55 425ବାସ ୀ ମହା ି ସା ଉ ମ ଚରଣ ମହା ି JTV1691237
ୀ /54859 47 55 426ରାଜ କମୁାରୀ ମହା ି ସା ସତିୃ ରଂଜନ ମହା ି JTV2573491

ପ ୁ /54860 46 55 427ସତିୁର ନ ମହା ି ପି ଉ ମ ଚରଣ ମହା ି JTV1504422
ପ ୁ /54861 43 55 428ପଭାତୀଥର୍  ମହା ି ପି ଉ ମ ଚରଣ ମହା ି JTV1689918
ପ ୁ /54862 40 55 429ରଶ ିରଂଜନ ମହା ି ପି ଉ ମ ଚରଣ ମହା ି JTV1689991
ୀ /54863 38 55 430ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା ପଭାତିଥର୍  ମହା ି JTV2460434
ୀ /064864 29 55 431ସସୁୀ ସଚିୁତା ବରାଲ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ବରାଲ XWP0999011

ପ ୁ /64865 76 55 432ବସ  ଚ  ସାହାଣୀ ପି ମେହ  ସାହାଣୀ OR/06/043/128014
ୀ /64866 65 55 433େହଲିନା ସାହାଣୀ ସା ବସ  ସାହାଣୀ OR/06/043/128015

ପ ୁ /64867 39 55 434ବିନୟାବିନୀ ସାହାଣୀ ପି ବସ ଚ  ସାହାଣୀ JTV1495423
ୀ /74868 27 55 435କଲଯ୍ାଣୀ ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ XWP0483669

ପ ୁ /74869 57 55 436ରବି  ସାହୁ ପି ବାଉରୀବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/128016
ୀ /74870 51 55 437କା ନଲତା ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ OR/06/043/128017

ପ ୁ /84871 59 55 438େଗୗରା  ଚରଣ ଦଳାଇ ପି େଗାପୀନାଥ ଦଳାଇ XWP0559161
ୀ /84872 54 55 439ରୀତା ଦଳାଇ ସା େଗୗରା  ଦଳାଇ JTV1690981

ପ ୁ /84873 31 55 440ଗରୁୁ ସି ନାଥ ଦଳାଇ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ଦଳାଇ XWP0656405
ପ ୁ /84874 30 55 441ଗରୁୁ େଦବାଶଷି ଦଳାଇ ପି େଗୖରା  ଚରଣ ଦଳାଇ XWP0656421
ପ ୁ /94875 44 55 442ସଜିୁତ୍ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ପ ନାୟକ JTV1689942
ପ ୁ /104876 74 55 443କୃ ଚ  ମହାରଣା ପି ମାଧବ ମହାରଣା XWP0035295
ପ ୁ /104877 43 55 444ସଶୁା  ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା JTV1691021
ପ ୁ /QRS NO-E/4878 24 55 445ଦିବଯ୍ା େଜଯ୍ାତି େମାହ ି ପି ରବୀ  ନାଥ େମାହ ି XWP0967323
ୀ /114879 65 55 446ଶକୁଲତା ମହା ି ସା ବାମନ ମହା ି OR/06/043/128030
ପ ୁ /114880 45 55 447ର ନ ମହା ି ପି ବାମନ ଚରଣ ମହା ି OR/06/043/128033
ପ ୁ /114881 25 55 448ଅବିନାଶ ସାହୁ ପି ଚି ର ନ ସାହୁ XWP0722546
ୀ /124882 39 55 449କବିତା ପରିମାଣିକ ପି ମରୂଲୀଧର ପରିମାଣିକ JTV1496025
ୀ /124883 32 55 450ମିନତି ପରିମାଣିକ ପି ମରୁଲୀଧର ପରିମାଣିକ XWP0035329
ପ ୁ /134884 39 55 451ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପ ା ପି ଭରତ କମୁାର ପ ା XWP0287763
ୀ /134885 64 55 452ବୀଣା ସାହୁ ସା ବାଳକୃ  ସାହୁ XWP0035337
ୀ /134886 37 55 453କବିତା ସାହୁ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପ ା XWP0287755

79 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 50ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /134887 45 55 454ଶକୁେଦବ ସାହୁ ପି ବାଳକୃ  ସାହୁ XWP0035345
ୀ /134888 39 55 455ସବିତା ସାହୁ ପି ବାଳକୃ  ସାହୁ JTV1691211
ୀ /144889 54 55 456ରଶୀଲତା ଦାସ ସା ଶୀକା  ମହା ି XWP0483651
ୀ /144890 82 55 457ଉମିର୍ଳା ମହା ି ସା ରମାନାଥ ମହା ି OR/06/043/128040

ପ ୁ /144891 56 55 458ଶୀକା  ମହା ି ପି ରମାନାଥ ମହା ି JTV1496918
ପ ୁ /144892 44 55 459ଶଭୁକା  ମହା ି ପି ରମାନାଥ ମହା ି OR/06/043/128043
ୀ /144893 43 55 460େଜଯ୍ାତିେରଖା ମହା ି ସା ଶଭୁକା  ମହା ି JTV2460442

ପ ୁ /144894 29 55 461େଗୗରବ ମହା ି ପି ଶୀକା  ମହା ି XWP0442798
ପ ୁ /164895 53 55 462ରାେଜ  କମୁାର ସିଂ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସିଂ JTV1504323
ୀ /174896 66 55 463ମଧସିୁତା ଦାସ ସା ପହାଦ ଦାସ JTV1638204
ୀ /174897 41 55 464ସାଗରୀକା ଦାସ ପି ପହାଦ ଦାସ JTV2432557

ପ ୁ /174898 35 55 465ଶଭୁାଶୀଷ ଦାସ ପି ପହାଦ ଚ  ଦାସ JTV2366334
ୀ /184899 27 55 466େମୗସମୁୀ ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ XWP0483644

ପ ୁ /184900 60 55 467ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି ସେୁର ନାଥ ସାହୁ JTV1512532
ୀ /184901 54 55 468ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ JTV1512540
ୀ /194902 70 55 469ସମୁନା େବେହରା ସା ପହାଦ େବେହରା XWP0559179

ପ ୁ /194903 41 55 470ଭାଗୀରଥି େବେହରା ପି ପହଲାଦ େବେହରା JTV1495431
ପ ୁ /194904 39 55 471ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ପହାଦ େବେହରା JTV1495480
ୀ /194905 27 55 472ସ ର୍େରଖା ପେଲଇ ପି ପଦନାଭ ପେଲଇ XWP0656447

ପ ୁ /204906 40 55 473ନିତଯ୍ାନ  ବାରିକ ପି କୃ ଚ  ବାରିକ JTV1592062
ୀ /204907 27 55 474ସଂଘମୀତା କାନୁନେଗା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ XWP0597336

ପ ୁ /214908 68 55 475ବାଇଧର ସାହୁ ପି ବାବୁ ସାହୁ JTV1496710
ପ ୁ /214909 41 55 476ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ JTV1591908
ପ ୁ /214910 39 55 477ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ JTV1496892
ୀ /224911 45 55 478କୁ ଲତା ପେଲଇ ସା ପଦନାଭ ପେଲଇ OR/06/043/128076

ପ ୁ /234912 71 55 479ବିଶନାଥ ବଳ ପି ଅ ୁର୍ନ ଚରଣ ବଳ OR/06/043/128077
ୀ /234913 59 55 480ମମତା ବଳ ସା ବିଶନାଥ ବଳ OR/06/043/128078
ୀ /234914 40 55 481ସବିତା ବଳ ପି ବିଶନାଥ ବଳ JTV2432573
ୀ /234915 38 55 482ରଂଜିତା ବଳ ପି ବିଶନାଥ ବଳ JTV2432599
ୀ /234916 33 55 483ବ ିତା ବଳ ପି ବିଶନାଥ ବଳ XWP0035360
ୀ /254917 78 55 484ଶଶକିଳା ମହାରଣା ସା ଲଡୁ ମହାରଣା OR/06/043/128083

ପ ୁ /254918 55 55 485ରବି  ମହାରଣା ପି ଲଡୁ ମହାରଣା OR/06/043/128085
ପ ୁ /254919 45 55 486େକୖଳାସ ମହାରଣା ପି ଲଡୁ ମହାରଣା JTV1495399
ୀ /254920 44 55 487େଜା ା ରାଣି ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା JTV1496181
ୀ /264921 39 55 488ଅନୁଜ୍ଞା ପଭାମ ରୀ . ପି ଅନ  କମୁାର ପିଳା JTV1562552

ପ ୁ /264922 68 55 489ଅନ  କମୁାର ପିଳା ପି ନୀଳକ  ପିଳା JTV1562537
ୀ /264923 65 55 490ଆରତୀ ପିଳା ସା ଅନ  କମୁାର ପିଳା JTV1562545

ପ ୁ /284924 61 55 491େସୗମିତୀ ର ନ ବିେଶାଇ ପି ବା ାନିଧି ବିେଶାଇ OR/06/043/128132
ପ ୁ /284925 66 55 492ଶୀେତ  ର ନ ବିେଶାଇ ପି ବା ାନିଧି ବିେଶାଇ OR/06/043/128130
ୀ /284926 62 55 493ସବିତା ବିେଶାଇ ସା ଶୀେତ  ବିେଶାଇ XWP0444752

ପ ୁ /284927 50 55 494ରାଜାର ନ ବିେଶାଇ ପି ବା ାନିଧି ବିେଶାଇ OR/06/043/128133
ପ ୁ /284928 30 55 495ଅମିୟ ବିେଶାଇ ପି େସୗମିତୀ ର ନ ବିେଶାଇ XWP0575225
ପ ୁ /284929 23 55 496ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି ପବିତ ଦାସ XWP0834135
ୀ /294930 34 55 497ସମିୁତା ମିତା ଳି ମଦୁୁଲି ସା ଜଚି  କମୁାର ମଦୁୁଲି XWP0483719

ପ ୁ /304931 43 55 498ରଜତ କମୁାର ବାରିକ ପି ଭୁବେନଶର ଡାକଆୁ JTV1504562
ପ ୁ /304932 69 55 499ଭୁବେନଶର ଡାକଆୁ ପି ଆନ  ଡାକଆୁ JTV1504554
ୀ /314933 77 55 500ମିନତୀପଭା ଦାସ ସା ଯେଶାଦାନ  ଦାସ OR/06/043/128215
ୀ /314934 46 55 501ମମତା ଦାସ ସା ପାଥର୍ସାରଥୀ ଦାସ JTV1669456

ପ ୁ /324935 55 55 502ବାବୁଲି କମୁାର ସାହୂ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୂ XWP0940031
ୀ /324936 46 55 503ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ JTV1690676
ପ ୁ /324937 28 55 504ବିଶଜିତ୍ ସାହୁ ପି ବାବୁଲି କମୁାର ସାହୁ XWP0483602
ୀ /324938 53 55 505ବିନିତା ସାହୁ ସା ବାବୁଲି ସାହୁ OR/06/043/128228
ପ ୁ /324939 51 55 506ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ OR/06/043/128229
ପ ୁ /334940 75 55 507ଏସ୍. ଖେ ୟା ପି ଏସ୍. ଏ ାନା JTV1512367
ୀ /334941 55 55 508ସରସତୀ ଖେ ୟା ସା ଏସ୍. ଖେ ୟା JTV1512243
ପ ୁ /344942 61 55 509କ ରୁୀ ମହାରଣା ପି େଭାଳାନାଥ ମହାରଣା JTV1496736
ପ ୁ /354943 53 55 510ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ଧେନଶର ମହା ି XWP0287532
ୀ /354944 51 55 511ସ ଲୁତା ମହା ି ସା ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି XWP0287540
ପ ୁ /354945 46 55 512ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି ପି ଧେନଶର ମହା ି JTV2367142
ପ ୁ /364946 67 55 513ବାସେୁଦବ ତରାଇ ପି ରାେଜ  ତରାଇ JTV1495761
ପ ୁ /364947 65 55 514ସବୁାସ ତରାଇ ପି ଗେଜ  ତରାଇ JTV1496058
ୀ /364948 58 55 515ବାସ ି ତରାଇ ସା ବାସେୁଦବ ତରାଇ JTV1495753
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ପ ୁ /374949 56 55 516ସକୁା  ମଲିକ ପି ଦୁଗର୍ା ମଲିକ JTV1496603
ୀ /374950 50 55 517ସଷୁମା ମଲିକ ସା ସକୁା  ମଲିକ JTV1496462

ପ ୁ /384951 56 55 518ମହାନ  ସିଂ ପି ମେହଶର ସିଂ XWP0287680
ପ ୁ /394952 23 55 519ଆଦିତଯ୍ ପସାଦ ଦାଶ ପି ନଟବର ଦାଶ XWP0833988
ପ ୁ /394953 55 55 520ପହାଦ ନାୟକ ପି େଯାେଗ  ନାୟକ JTV1495167
ୀ /394954 50 55 521ନଳିନୀ ପଭା ନାୟକ ସା ପହାଦ ନାୟକ JTV1495175
ୀ /394955 28 55 522ମିଲି ନାୟକ ପି ପହାଦ ନାୟକ XWP0287623

ପ ୁ /404956 45 55 523ପବୀର ମହା ି ପି ଶୀଚରଣ ମହା ି JTV1496611
ୀ /424957 50 55 524ଚ କଳା େବେହରା ସା ବାବାଜୀ େବେହରା JTV1494905

ପ ୁ /424958 47 55 525ଅଧିର ପରିଡା ପି ଦାେମାଦର ପରିଡା JTV1495845
ୀ /424959 25 55 526େଜଯ୍ାତିଶୀ ଶତପଥୀ ପି ଜୟେଦବ ଶତପଥୀ XWP0656462

ପ ୁ /434960 53 55 527ଦୟାନିଧି ମଲିକ ପି ନବଘନ ମଲିକ JTV1494863
ୀ /434961 49 55 528ସେୁଲାଚନା ମଲିକ ସା ଦୟାନିଧି ମଲିକ JTV1689892

ପ ୁ /434962 27 55 529ଦିଲିପ କମୁାର ମଲିକ ପି ଦୟାନିଧି ମଲିକ XWP0484147
ପ ୁ /444963 57 55 530ଶଭୁାଂଶ ୁକମୁାର ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ JTV1504331
ପ ୁ /444964 52 55 531ସଂଜୀବ କମୁାର ଦାସ ପି ବଜେମାହନ ଦାସ JTV1504224
ପ ୁ /444965 50 55 532ଭରତ ମଲିକ ପି ନରସିଂହ ମଲିକ JTV1496207
ପ ୁ /444966 27 55 533ମେୁକଶ ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ XWP0484139
ପ ୁ /444967 56 55 534ଚକଧର ସାହୁ ପି ଚି ାମଣି ସାହୁ OR/06/043/128809
ପ ୁ /444968 33 55 535ରାେକଶ ସାହୁ ପି ଚକଧର ସାହୁ JTV2460459
ପ ୁ /454969 49 55 536ଅେଲାକ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େବୖ ବ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1496728
ପ ୁ /454970 75 55 537ବିଦଯ୍ାଧର ମିଶ ପି ବ ାଳୀ ମିଶ JTV1496975
ୀ /454971 70 55 538ପମିଳା ମିଶ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ମିଶ JTV1496983

ପ ୁ /454972 43 55 539ବିଭୁତି କମୁାର ମିଶ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମିଶ JTV2366854
ପ ୁ /454973 37 55 540ଲିେଲଶ କମୁାର ମିଶ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମିଶ JTV2366946
ପ ୁ /454974 31 55 541ପ ାନନ ମିଶ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମିଶ XWP0287458
ପ ୁ /464975 42 55 542ବିଚି ାନ  େଜନା ପି େଚୖତନଯ୍ େଜନା JTV1716240
ୀ /464976 40 55 543ସବିତା େଜନା ସା ବିଚିତା େଜନା JTV1691203

ପ ୁ /474977 50 55 544ପଫଲୁ ବାରିକ ପି ବୃ ାବନ ବାରିକ JTV1504505
ୀ /474978 46 55 545େରଣକୁା ବାରିକ ସା ପଫଲୁ ବାରିକ JTV1504513
ୀ /474979 54 55 546ବି. ଦମୟ ୀ ସା ବି ପି ରାଇନା OR/06/043/128816
ୀ /474980 65 55 547ବି ପି ରାଇନା ପି ବି ନିେଲୟା OR/06/043/128815

ପ ୁ /484981 57 55 548ପବିତ ଦାସ ପି ଜୟକୃ  ଦାସ JTV1495365
ପ ୁ /484982 52 55 549ଗେଣଷ ଚ  ଗିରି ପି ଦିନବଂଧ ୁଗିରି JTV2432748
ୀ /484983 39 55 550ସ ଲୁତା ଗିରି ସା ଗେଣଶ କମୁାର ଗିରି XWP0483768
ୀ /484984 35 55 551ସ ଲୁତା ଗିରି ସା ଗେଣଶ ଚ  ଗିରି XWP0287656

ପ ୁ /484985 50 55 552ରଂଜନ କମୁାର ପରିଡା ପି ବ ିମ ପରିଡା JTV1495498
ପ ୁ /494986 52 55 553ଶରତ ମଦୁୁଲି ପି େକଲୁ ମଦୁୁଲି JTV1496637
ୀ /494987 44 55 554ମେନାରମା ମଦୁୁଲି ସା ଶରତ ମଦୁୁଲି XWP0035410

ପ ୁ /494988 60 55 555ଜଗବଂଧ ୁସାହୁ ପି ଉ ବ ସାହୁ JTV1495381
ୀ /494989 55 55 556କାମିନୀ ସାହୁ ସା ଜଗବଂଧ ୁସାହୁ JTV1495563
ୀ /514990 45 55 557ବି. େଜଯ୍ାତି େଜଯ୍ାତି ସା ବି. ପହଲି ନାଇଡୁ JTV1495415

ପ ୁ /514991 53 55 558ବି. ପହଲି ନାଇଡୁ ପି ବି. ଶୀ. ରାମଲୁୁ JTV1495407
ପ ୁ /524992 50 55 559ହଳଧର େବେହରା ପି ଯଧିୁ ିର େବେହରା JTV1496397
ପ ୁ /524993 60 55 560ଲକ୍ଷଣ େଦାରା ପି କଳୁମଣି େଦାରା OR/06/043/128824
ୀ /524994 55 55 561କନିୁ େଦାରା ସା ଲଛମନ େଦାରା OR/06/043/128825

ପ ୁ /524995 32 55 562ନିର ନ େଦାରା ପି ଲଛମନ େଦାରା XWP0287599
ୀ /524996 60 55 563ବିଦଯ୍ଲୁତା ନାୟକ ସା ସଦୁାମ ଚରଣ ନାୟକ JTV1705169
ୀ /524997 33 55 564ମାମିନା ପରିଡା ସା ବିଜୁ ଥାପା XWP0483784
ପ ୁ /524998 58 55 565ସବୁାସ ଚ  ରାଉତ ପି କଳୁମଣୀ ରାଉତ JTV1504380
ୀ /524999 50 55 566େପମଲତା ରାଉତ ସା ସବୁାସ ରାଉତ JTV1504398
ପ ୁ /525000 29 55 567ସଜିୁତ ରାଉତ ପି ସବୁାଶ ଚ  ରାଉତ XWP0287672
ପ ୁ /525001 42 55 568ବିଜୁ ଥାପା ପି ଜୟବାହାଦୁର ଥାପା JTV1690023
ପ ୁ /535002 53 55 569ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା ମା ସପନି େବେହରା JTV1691435
ପ ୁ /535003 56 55 570ଭିମ େଭାଇ ପି େଧାବି େଭାଇ XWP0035444
ୀ /535004 41 55 571ରିନା ଦଳାଇ ସା ରାେକଶ ଦଳାଇ XWP0287409
ପ ୁ /545005 50 55 572ବଳରାମ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ JTV1495464
ପ ୁ /545006 42 55 573ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ JTV1496389
ୀ /545007 35 55 574ଛବିରାଣୀ ନାୟକ ସା ବଳରାମ ନାୟକ XWP0483826
ପ ୁ /555008 56 55 575କା ିର୍କ ପାଳ ପି ମନୁ ପାଳ JTV1495456
ପ ୁ /555009 55 55 576ସଦୁାମ ପାଳ ପି ଧୁବଚରଣ ପାଳ JTV1496371
ପ ୁ /565010 48 55 577ସବୁାସ ଚ  ଦାସ ପି ଶେି ଶର ଦାସ XWP0287482
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ପ ୁ /565011 56 55 578ଦଶରଥ ମଲିକ ପି ମାଧବ ମଲିକ JTV1495852
ୀ /565012 50 55 579ମାମୀନା ମଲିକ ସା ଦଶରଥ ମଲିକ JTV1495860

ପ ୁ /565013 58 55 580କାଠିଆ ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ସାହୁ JTV1495886
ୀ /565014 50 55 581ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା କାଠିଆ ସାହୁ JTV1495894

ପ ୁ /575015 62 55 582ନେରଶ ଚ  ଦାଶ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ଦାଶ JTV1495373
ୀ /585016 52 55 583ବି. କଳାବତୀ ରାଓ ସା ବି ଈଶର ରାଓ XWP0035451

ପ ୁ /585017 52 55 584ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ମେୂଷଇ ସାହୁ JTV1496132
ପ ୁ /595018 52 55 585ପଶା  କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବାସେୁଦବ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ JTV1495134
ପ ୁ /595019 45 55 586ବିଭୁ ପଦାରବି  ମହାପାତ ପି ଶାରଦ ପସାଦ ମହାପାତ JTV1495472
ପ ୁ /605020 57 55 587ଜଗନନ୍ ାଥ ବାରିକ ପି କଲୁମଣୀ ବାରିକ JTV1592054
ପ ୁ /605021 55 55 588ସନାତନ େବେହରା ପି େନତାନ  େବେହରା JTV1504448
ୀ /605022 50 55 589ପତିମା େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା JTV1504455

ପ ୁ /615023 47 55 590ଦୀପକ କମୁାର ମଲ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମଲ JTV1592039
ପ ୁ /615024 36 55 591ରଜତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ସାହୁ XWP0656264
ପ ୁ /615025 56 55 592ଲକ୍ଷୀକା  ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ XWP0035469
ୀ /615026 51 55 593ବାସ ି ମଂଜରୀ ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ JTV2366433
ୀ /615027 45 55 594ଜୟଶୀ ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀକା  ସାହୁ XWP0035477
ୀ /645028 53 55 595ଆଶାରାଣୀ ଗରୁୁ ସା ସଧୁୀର କମୁାର ଗରୁୁ JTV2460269

ପ ୁ /645029 25 55 596ସଂଗାମ େକଶରୀ ଗରୁୁ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ଗରୁୁ XWP0656488
ୀ /645030 46 55 597କିରଣ କଜୁୁର ସା ଅନୁଗହ ପସାଦ କଜୁୁର JTV2366961

ପ ୁ /645031 60 55 598ଶରତ କମୁାର ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା XWP1083575
ୀ /645032 55 55 599ପ ୁ ଲତା ପରିଡା ସା ଶରତ ପରିଡା OR/06/043/128595

ପ ୁ /645033 52 55 600ବସ  କମୁାର ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା OR/06/043/128596
ପ ୁ /645034 49 55 601ପଶା  କମୁାର ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା XWP1083559
ୀ /645035 48 55 602ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ପରିଡା ସା ପଶା  କମୁାର ପରିଡା XWP1083567
ୀ /645036 48 55 603ବାସ ି ପରିଡା ସା ବସ  ପରିଡା OR/06/043/128597

ପ ୁ /645037 27 55 604ସମିତ ପରିଡା ପି ପଶା  କମୁାର ପରିଡା XWP0484113
ପ ୁ /655038 79 55 605ବି ୁଚରଣ ତିପାଠୀ ପି େବୖରାଗୀ ତିପାଠୀ OR/06/043/128601
ପ ୁ /655039 41 55 606କା ିର୍କ ପ ୂ ର୍ ତିପାଠୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ ତିପାଠୀ JTV1557768
ପ ୁ /675040 73 55 607ନାରାୟଣ ପସାଦ ବଡୁ ପି ବାଉରୀବ ୁ ବଡୁ JTV1495928
ୀ /675041 65 55 608ମମତାରାଣି ବଡୁ ସା ନାରାୟଣ ବଡୁ JTV1495936

ପ ୁ /675042 40 55 609ମାନସ ରଂଜନ ବଡୁ ପି ନାରାୟଣ ବଡୁ JTV1495951
ପ ୁ /685043 75 55 610ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ ପି ପତିତପାବନ ଦାସ OR/06/043/128622
ପ ୁ /685044 54 55 611ରତନ୍ ାକର ଦାସ ପି ପରିକ୍ଷିତ ଦାସ XWP0287516
ୀ /685045 45 55 612ଜାନକୀ ଦାସ ସା ରତନ୍ ାକର ଦାସ XWP0287524
ୀ /685046 43 55 613ସଚିୁତା ଦାସ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ JTV1495985
ୀ /685047 68 55 614ମ ାକିନୀ ମହା ି ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ OR/06/043/128619
ୀ /685048 64 55 615େସାଭା ରାଣୀ ମହା ି ସା ଶୀକା  ମହା ି XWP1260991

ପ ୁ /685049 58 55 616ତୁଷାର ର ନ ମହା ି ପି ଗରୁୁଚରଣ ମହା ି OR/06/043/128621
ୀ /685050 53 55 617ମେନାରମା ମହା ି ସା ତୁଷାର ମହା ି OR/06/043/128625

ପ ୁ /685051 43 55 618ସତଯ୍ ରଂଜନ ମହା ି ପି ଶୀକା  କମୁାର ମହା ି JTV1642602
ପ ୁ /695052 36 55 619ନିମର୍ଳ କମୁାର ଭ ପି ନରହରି ଭ JTV2573459
ୀ /695053 35 55 620ଦୀ ିପଭା ଭ ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର ଭ XWP0483834

ପ ୁ /695054 34 55 621ଚି ରଂଜନ ଭ ପି ନରହରି ଭ JTV2573467
ୀ /695055 31 55 622ନିମର୍ଳା ଭ ପି ନରହରି ଭ XWP0483560

ପ ୁ /695056 62 55 623କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ଦୀକି୍ଷତ ପି ସତଯ୍ପୀର ଦୀକି୍ଷତ OR/06/043/128630
ପ ୁ /695057 43 55 624ଓମ୍ ପକାଶ ଦିକ୍ଷୀତ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଦିକ୍ଷୀତ JTV1496744
ୀ /695058 62 55 625ନିମର୍ଳା ଦୀକି୍ଷତ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ଦୀକି୍ଷତ OR/06/043/128631

ପ ୁ /695059 40 55 626େପମ ପକାଶ ଦିକ୍ଷୀତ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ଦିକ୍ଷୀତ JTV1496504
ପ ୁ /695060 80 55 627ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି XWP0035519
ୀ /695061 76 55 628େଗାଲାପ ମଂଜରୀ ମହା ି ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି XWP0035527
ପ ୁ /695062 52 55 629ପବିତ େମାହନ ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି XWP0035535
ୀ /695063 49 55 630ତନୟୀ ମହା ି ସା ପବିତ େମାହନ ମହା ି XWP0035543
ପ ୁ /695064 48 55 631ନୀରଂଜନ ମହା ି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି XWP0559195
ୀ /705065 54 55 632ଅ ଳି ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/128635
ପ ୁ /745066 73 55 633ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ ପି ଅପନୀ ନାୟକ JTV1591965
ୀ /755067 31 55 634ତୁଳସୀ ହଁାସଦା ସା ଚ େମାହନ ହଁାସଦା XWP0483842
ପ ୁ /755068 65 55 635ଭାଗଯ୍ଧର ମିଶ ପି ବି ୁଚରଣ ମିଶ JTV1495035
ୀ /755069 52 55 636ଶା ିଲତା ମିଶ ସା ଭାଗଯ୍ଧର ମିଶ JTV1495332
ପ ୁ /765070 65 55 637ଦାେମାଦର େବେହରା ପି କାଶୀନାଥ୍ େବେହରା JTV1495548
ପ ୁ /765071 27 55 638ବିେର  କମୁାର ସିଂ ପି ମେନାହର ସିଂ XWP0484105
ପ ୁ /775072 50 55 639େଦେବ  କମୁାର ପାଢୀ ପି ବୀରବର ପାଢୀ XWP0536342
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ୀ /775073 49 55 640ଘନେକଶୀ ପାଢୀ ସା େଦେବ  କମୁାର ପାଢୀ XWP0536359
ପ ୁ /785074 25 55 641ଶେୁବ ୁ େକରେକଟା ପି ନିରାକର େକରେକଟା XWP0656512
ୀ /785075 75 55 642ଉଷାରାଣି ରାଉତ ସା ପ ାନନ ରାଉତ OR/06/043/128268

ପ ୁ /785076 55 55 643ରେମଶ ଚ  ରାଉତ ପି ପ ାନନ ରାଉତ XWP1273226
ପ ୁ /785077 78 55 644ପ ାନନ ରାଉତ ପି ମ ୁଳି ରାଉତ OR/06/043/128267
ପ ୁ /785078 51 55 645ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି ପ ାନନ ରାଉତ OR/06/043/129013
ୀ /795079 92 55 646ଚ ା ଓଝା ସା ଅନାଦି ଓଝ JTV1495084

ପ ୁ /795080 63 55 647ନେର  ଓଝା ପି ଅନାଦି ଓଝା JTV1495068
ୀ /795081 54 55 648ମ ଲୁତା ଓଝା ସା ନେର  ଓଝା JTV1495076

ପ ୁ /795082 33 55 649ସତିୃ ରଂଜନ ଓଝା ପି ନେର  ଓଝା JTV2460285
ୀ /795083 33 55 650ହରପିୟା ଓଝା ପି ନେର  ଓଝା JTV2460293

ପ ୁ /795084 28 55 651ସତଯ୍ ର ନ ଓଝା ପି ନେର  ନାଥ ଓଝା XWP0575266
ପ ୁ /815085 67 55 652ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/043/128287
ୀ /815086 55 55 653ମମତା େବେହରା ସା ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା JTV1495647

ପ ୁ /825087 62 55 654ବିପିନୀ ବିହାରି େଲ ା ପି େଗାେଲଖ େଲ ା XWP0035550
ୀ /825088 57 55 655ବିଦଯ୍ଲୁତା େଲ ା ସା ବିପିନୀ ବିହାରୀ େଲ ା XWP0035568

ପ ୁ /835089 42 55 656ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ JTV1496199
ପ ୁ /845090 53 55 657ସବୁଳ କମୁାର ବଳ ପି ଦିବାକର ବଳ JTV1592013
ୀ /845091 49 55 658ପଭାବତୀ ବଳ ସା ସବୁଳ କମୁାର ବଳ JTV1592021
ୀ /855092 75 55 659ରଜନୀ ମହା ି ସା ସେୁରଶ ମହା ି JTV1496959

ପ ୁ /855093 49 55 660େଦବୀଦ  ମହା ି ପି ସେୁରଶ ଚ  ମହା ି JTV1496868
ୀ /855094 46 55 661ସନ୍ି ା ମହା ି ସା େଦବୀଦ  ମହା ି JTV1496934

ପ ୁ /865095 82 55 662ପଭ ନ ପହରାଜ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ପହରାଜ XWP0559211
ପ ୁ /865096 48 55 663ଜଯ୍ାେ◌ତି ପକାଶ ପହରାଜ ପି ପଭ ନ ପହରାଜ XWP0559203
ପ ୁ /865097 45 55 664ଜୟପକାଶ ପହରାଜ ପି ପଭ ନ ପହରାଜ XWP0630384
ୀ /875098 51 55 665ସପନ୍ା ଦାସ ସା ସମେର  ମହା ି JTV1512565
ୀ /875099 42 55 666ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ସା ମେହ  ମହା ି XWP0287367

ପ ୁ /875100 83 55 667ବାଲୁେ ଶର ମହା ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା ି OR/06/043/128544
ୀ /875101 78 55 668ସରୁମା ମହା ି ସା ବାଲୁେ ଶର ମହା ି OR/06/043/128545

ପ ୁ /875102 52 55 669ସମେର  ମହା ି ପି ବାଲୁେ ଶର ମହା ି OR/06/043/128546
ପ ୁ /875103 48 55 670ଜିେତ  ମହା ି ପି ବାଲୁେ ଶର ମହା ି OR/06/043/128547
ପ ୁ /875104 46 55 671ମେହ  ମହା ି ପି ବାଲୁେ ଶର ମହା ି JTV1512557
ପ ୁ /875105 53 55 672ମେହ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବି ନାରାୟଣ ସାହୁ JTV2366987
ୀ /875106 42 55 673ସପୁଭା ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ପସାଦ ସାହୁ JTV2366664
ୀ /875107 49 55 674େଜଯ୍ାତିଶୀ ସାହୁ ସା ମେହ  କମୁାର ସାହୁ JTV2366995

ପ ୁ /875108 42 55 675ଜଗନନ୍ାଥ ପସାଦ ସାହୁ ପି ହୃଦାନ  ସାହୁ JTV2366672
ୀ /895109 47 55 676ସ ର୍ପଭା ସାହୁ ସା ସଯୂ଼ଯ୍ର୍ମଣୀ ସାହୁ XWP0656520
ୀ /895110 74 55 677ନୟନା ସାହୁ ସା ବିମାଧର ସାହୁ OR/06/043/128561

ପ ୁ /895111 48 55 678ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ସାହୁ ପି ବିମାଧର ସାହୁ OR/06/043/128562
ପ ୁ /905112 55 55 679ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ସାହୁ OR/06/043/128550
ପ ୁ /905113 49 55 680ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ସାହୁ OR/06/043/128551
ୀ /905114 43 55 681ଲତାମଣି ସାହୁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ JTV2460319
ୀ /905115 40 55 682ସସିତା ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ JTV2460301
ୀ /915116 48 55 683ଲକ୍ଷୀପିୟା ମିଶ ସା ପକାଶ ଚ  ରଥ JTV1496587
ୀ /915117 35 55 684ଅରୁ ତୀ ପ ା ସା ପେରଶ ଚ  ରଥ JTV2460350
ୀ /915118 77 55 685ସବିତା ରଥ ସା ପଦଚରଣ ରଥ OR/06/043/128553

ପ ୁ /915119 52 55 686ପେରଶଚ  ରଥ ପି ପଦ ରଥ XWP0132456
ପ ୁ /915120 48 55 687ପଭାସଚ  ରଥ ପି ପଦଚରଣ ରଥ OR/06/043/128555
ପ ୁ /915121 55 55 688ପକାଶ ଚ  ରଥ ପି ପଦ ଚରଣ ରଥ OR/06/043/128554
ପ ୁ /925122 78 55 689କରୁଣାକର ଦାସ ପି େଭାଳାନାଥ ଦାସ JTV1504364
ପ ୁ /925123 48 55 690ବିପିନୀ ବିହାରୀ ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ XWP0035600
ପ ୁ /925124 45 55 691ପତିତପାବନ ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ JTV1556562
ୀ /925125 38 55 692ଧରିତୀ ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ JTV2366706
ୀ /935126 52 55 693ସଂଧଯ୍ା ଗାୟନ ସା ଜୟେଦବ ଗାୟନ JTV2366391
ପ ୁ /935127 42 55 694ପି  ୁମ ଳ ପି ଅମିତାଭ ମ ଳ XWP0444778
ୀ /945128 44 55 695େଦବଦ ା ପଧାନ ସା ଦିବଯ୍ଶୀ ରାୟ JTV2460327
ପ ୁ /945129 84 55 696େଗୗରା  ଚରଣ ରାୟ ପି କପିଳ ରାୟ JTV1496215
ୀ /945130 81 55 697ଦୀ ିମୟୀ ରାୟ ସା େଗୗରା  ରାୟ JTV1496223
ପ ୁ /945131 49 55 698ଦିବଯ୍ଶୀ ରାୟ ପି େଗୗରା  ଚରଣ ରାୟ JTV1496231
ୀ /955132 46 55 699ସବିତା ଶତପଥୀ ସା ଜୟେଦବ ଶତପଥୀ JTV1691013
ପ ୁ /965133 72 55 700ନିର ନ େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା OR/06/043/128401
ୀ /965134 62 55 701ଶୀମତୀ େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା OR/06/043/128402
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ୀ /965135 33 55 702ପ ୁ ଲତା େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା JTV2460343
ପ ୁ /975136 70 55 703ର ନିଧି େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା OR/06/043/128403
ୀ /975137 67 55 704ପଦାବତୀ େବେହରା ସା ର ନିଧି େବେହରା OR/06/043/128404

ପ ୁ /975138 58 55 705ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ର ନିଧି େବେହରା OR/06/043/128405
ୀ /975139 41 55 706ଅନୁସୟା େବେହରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା JTV2366862

ପ ୁ /975140 39 55 707ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ର ନିଧି େବେହରା JTV1512615
ୀ /975141 38 55 708ଚ ଳା େବେହରା ସା ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା JTV2366870

ପ ୁ /975142 23 55 709ସେ ାଷ କମୁାର କରଣ ପି ପ ାନନ କରଣ XWP1013879
ପ ୁ /985143 28 55 710ସତଯ୍ଜିତ୍ ପରିଡା ପି ପଦନାଭ ପରିଡା XWP0484097
ପ ୁ /985144 49 55 711େକ. ରାମ ୁ ପି େକ. ଟିଟୁବାବୁ XWP0483545
ୀ /985145 44 55 712େକ. କମଳା େସଠୀ ସା େକ. ରାମ ୁ XWP0483552

ପ ୁ /995146 68 55 713ପିତାମର କଅୁଁର ପି ମାେନଶର କଅୁଁର OR/06/043/128518
ୀ /995147 58 55 714ସେରାଜିନି କଅୁଁର ସା ପିତାମର କଅୁଁର OR/06/043/128519
ୀ /1005148 42 55 715ମିସ୍. ରାଜଲକ୍ଷୀ ପି ବି.ସି. େବହୁରା JTV1512706

ପ ୁ /1005149 75 55 716ବି. ସି. େବହୁରା ପି େକ. ସି. େବହୁରା JTV1512698
ୀ /1005150 76 55 717ଡ ଇ େମରୀ ଏକ୍କା ସା କଯ୍ାପେଟନ ଭୀମ ଚରଣ େବହୁରା JTV2460376

ପ ୁ /1015151 60 55 718ପରୁୁଷ ମ ରାଉତ ପି ନୀଳମଣି ରାଉତ OR/06/043/128481
ପ ୁ /1025152 42 55 719ରାଜ କିେଶାର ବାଘ ପି ଶତୃଘନ୍ ବାଘ JTV2432698
ପ ୁ /1025153 54 55 720ଅନିରୁ  ଧିର ପି ନଟବର ଧିର OR/06/043/128498
ୀ /1025154 48 55 721ଅ ଳି ଧିର ସା ଅନିରୁ  ଧିର JTV2366680

ପ ୁ /1025155 54 55 722ହରିଶ ଚ  କର ପି କୃପାସି ୁ କର JTV1512284
ପ ୁ /1025156 72 55 723େବୖରାଗୀଚରଣ ପ ୃ ି ପି କ ରୁୀ ପ ୃ ି OR/06/043/128497
ପ ୁ /1025157 46 55 724ରବି  କମୁାର ପ ୃ ି ପି େବୖରାଗି ପ ୃ ି JTV1504463
ପ ୁ /1025158 43 55 725ନେର  କମୁାର ପ ୃ ି ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ ପ ୃ ି JTV2366722
ୀ /1025159 39 55 726ଉଷାରାଣୀ ପ ୃ ି ସା ନେର  କମୁାର ପ ୃ ି JTV2366730
ୀ /1035160 52 55 728ସନ୍ି ାରାଣୀ ନାୟକ ସା ବିପଚରଣ ନାୟକ JTV2367266
ୀ /NUAPADA5161 20 55 729କଲଯ୍ାଣୀ ନାୟକ ସା ବିଭୁ ଚରଣ ନାୟକ JTV1716182

ପ ୁ /1035162 46 55 730ଭବାନୀ ନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ OR/06/043/128861
ୀ /1035163 42 55 731ପିୟମଦା ନାୟକ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ସାଇଁ JTV1690718
ୀ /1035164 38 55 732ପଭାସିନୀ ରାଉତରାୟ ସା ରୁଦ ପସନନ୍ ନାୟକ XWP0737684
ୀ /1045165 47 55 733ବୀଣାପାଣି ଦାସ ସା ନୀଳକମୁାର ଦାସ JTV1496066

ପ ୁ /1045166 42 55 734ଅନୀଲ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ରାଉତ JTV1715879
ପ ୁ /1045167 41 55 735ଅନୀଲ ରାଉତ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ରାଉତ JTV2366300
ପ ୁ /1045168 78 55 736ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ରାଉତ ପି ନଟବର ରାଉତ OR/06/043/128865
ୀ /1045169 75 55 737ପମିଳା ରାଉତ ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ରାଉତ OR/06/043/128866

ପ ୁ /1055170 43 55 738ଚ େଶଖର ମିଶ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମିଶ XWP0559229
ପ ୁ /1055171 60 55 739ବଂଶୀଧର ସାଇଁ ପି ଚ ମଣୀ ସାଇଁ JTV1495738
ପ ୁ /1065172 60 55 740ସମେରଶ ବହାଦୁର େଛଦି ପି କ ର୍ବାହାଦୁର େଛଦି JTV1512474
ୀ /1065173 50 55 741ବସ ୁ ରା େଛଦି ସା ସମେରଶ ବାହାଦୁର େଛଦି JTV1512482
ୀ /1075174 59 55 742ରମାମଣୀ ଦାସ ସା ଶଶୀକା  ଦାସ JTV1690692
ୀ /1075175 72 55 743ସୀତା େର ି ସା ଆଦିଆ େର ି XWP0656579
ୀ /1075176 30 55 744କମଳା େର ି ସା ଗେଣଶ େର ି XWP0656611
ୀ /1075177 27 55 745ସିତା େର ି ସା ରାେଜଶ େର ି XWP0656595

ପ ୁ /1085178 71 55 746ନୀହାରରଂଜନ ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ XWP0559245
ୀ /1085179 65 55 747ବାସ ି ନାୟକ ସା ନୀହାରରଂଜନ ନାୟକ XWP0559237
ୀ /1095180 50 55 748ଅନୁସୟା ସାଇଁ ସା ବଂଶୀଧର ସାଇଁ JTV1691575

ପ ୁ /1105181 62 55 749ଶଶୀକା  ଦାସ ପି ବି ୁ ଦାସ JTV1689983
ପ ୁ /1105182 39 55 750ଜିେତ  ଦାସ ପି ଶଶୀକା  ଦାସ JTV1633593
ୀ /1105183 51 55 751ସରସତୀ େଗୗଡ ସା ବସ  କମୁାର େଗୗଡ JTV1691047
ପ ୁ /1105184 59 55 752ଶରତ କମୁାର େଗାଚ ପି ନାରାୟଣ େଗାଚ JTV1691005
ୀ /1105185 54 55 753ପମିଳା େଗାଚ ସା ଶରତ କମୁାର େଗାଚ JTV1690999
ପ ୁ /1105186 52 55 754ବସ  କମୁାର େଗାଚ ପି ନାରାୟଣ େଗୗତ JTV1644533
ପ ୁ /1105187 33 55 755ହରିହର େଗାତ ପି ଶରତ କମୁାର େଗାତ XWP0219907
ପ ୁ /1105188 55 55 756େଦେବ  ନାଥ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ JTV1691054
ୀ /1105189 52 55 757ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା େଦେବ ନାଥ ସାହୁ JTV1690502
ୀ /1105190 48 55 758ପ ୁ ା ଳି ସାମଲ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ସାମଲ JTV1690494
ପ ୁ /1115191 59 55 759ସଂଜୀତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ JTV1496306
ୀ /1115192 52 55 760ଦୀପା ଳୀ ସାହୁ ସା ସଂଜୀବ କମୁାର ସାହୁ JTV1496314
ପ ୁ /1125193 51 55 761ବିେର  କମୁାର ସାଇଁ ପି ସାଧଚୁରଣ ସାଇଁ JTV1512458
ୀ /1125194 46 55 762ଜୟଶୀ ସାଇଁ ସା ବିେର  ସାଇଁ JTV1512466
ୀ /1135195 79 55 763ମାଳତୀ େସଠୀ ସା ଆନ  େସଠୀ XWP0559252
ପ ୁ /1135196 60 55 764ଦିଜବର େସଠୀ ପି ନଟବର େସଠୀ JTV1512854
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ୀ /1135197 55 55 765ମାମିନା େସଠୀ ସା ଦିଜବର େସଠୀ JTV1512862
ୀ /1135198 39 55 766ସମିୁତା େସଠୀ ପି ଦିଜବର େସଠୀ JTV1513001
ୀ /1135199 38 55 767ସସିତା େସଠୀ ପି ଦିଜବର େସଠୀ JTV1513019
ୀ /1145200 47 55 768ସବିତା ରାଣୀ ଦାଶ ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଦବତା JTV1512581

ପ ୁ /1145201 50 55 769ସେ ାଷ କମୁାର େଦବତା ପି େଗାବି  େଦବତା JTV1512573
ପ ୁ /1145202 58 55 770ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ ପି ଦିବଯ୍େଲାଚନ ମିଶ XWP0559260
ୀ /1145203 51 55 771ରୀତା ଳୀ ମିଶ ସା ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ JTV1512318

ପ ୁ /1145204 66 55 772ସଶୁା  କମୁାର ପାତ ପି ରାମଚ  ପାତ JTV1512185
ୀ /1145205 39 55 773ମଧସିୁତା ପାତ ପି ସଶୁା  କମୁାର ପାତ JTV1512193

ପ ୁ /1145206 39 55 774ପାଥର୍ସାରଥୀ ପାତ ପି ସଶୁା  କମୁାର ପାତ JTV1512896
ପ ୁ /1155207 70 55 775ପଦନାଭ ବ ିଆ ପି ହାଡି ବ ୁ ବ ିଆ JTV1666544
ୀ /1155208 59 55 776ସ ଯ୍ାରାଣୀ ବ ିଆ ସା ପଦନାଭ ବ ିଆ JTV1666551

ପ ୁ /1155209 37 55 777ପଣବ ବ ିଆ ପି ପଦନାଭ ବ ିଆ JTV1666593
ପ ୁ /1155210 48 55 778ଆଶଷି କମୁାର ହାଜରା ପି ନେଗ  ନାଥ ହାଜରା XWP0035691
ୀ /1155211 46 55 779ଉମିର୍ଳା ହାଜରା ସା ଅସୀତ ହାଜରା JTV2366953

ପ ୁ /1155212 58 55 780ଭା ର ସାହୁ ପି ନ କିେଶାର ସାହୁ XWP0035683
ପ ୁ /1165213 70 55 781ରେମଶ ଚ  ପତି ପି ପଭାକର ପତି JTV1512250
ୀ /1165214 65 55 782ମଂଜୁଲତା ପତି ସା ରେମଶ ପତି JTV1512268

ପ ୁ /1165215 39 55 783ରଂଜନ କମୁାର ପତି ପି ରେମଶ ଚ  ପତି JTV1512409
ପ ୁ /1175216 57 55 784ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ଶଚି  ନାଥ ସାହୁ JTV1512771
ୀ /1175217 48 55 785ସବିତା ସାହୁ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ JTV1512789
ୀ /1185218 82 55 786ଚ ମା ପ ା ସା ତିନାଥ ପ ା OR/06/043/128916

ପ ୁ /1185219 55 55 787ମରୁଲୀ ଧର ପ ା ପି ତିନାଥ ପ ା OR/06/043/128917
ୀ /1185220 50 55 788ରୀନାରାଣୀ ପ ା ସା ମରୁଲୀଧର ପ ା OR/06/043/128919

ପ ୁ /1185221 45 55 789ମେନାଜ କମୁାର ପ ା ପି ତିନାଥ ପ ା JTV1512342
ପ ୁ /1185222 45 55 790ଭୀକାରି ପ ା ପି ତିନାଥ ପ ା OR/06/043/128918
ପ ୁ /1195223 48 55 791କଳୁମଣୀ ନାଥ ପି ଚୁ ାମଣି ନାଥ JTV1496173
ପ ୁ /1195224 40 55 792ନୀଳମଣି ନାଥ ପି ଚି ାମଣୀ ନାଥ XWP0167734
ପ ୁ /1195225 59 55 793ଚିନୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଧନୁଚ  ସାହୁ JTV1496439
ୀ /1195226 54 55 794ହାସଯ୍ମୟୀ ସାହୁ ସା ଚିନୟ କମୁାର ସାହୁ JTV1496942

ପ ୁ /1205227 75 55 795ନିତଯ୍ାନ  ମ ଳ ପି ତରୁଣ ମ ଳ OR/06/043/126402
ୀ /1205228 65 55 796ମୀରା ମ ଳ ସା ନିତଯ୍ାନ  ମ ଳ OR/06/043/126403

ପ ୁ /1205229 47 55 797ପଶା  କମୁାର ମ ଳ ପି ନିତଯ୍ ଚରଣ ମ ଳ OR/06/043/126405
ପ ୁ /1205230 44 55 798ପି  ୁକମୁାର ମ ଳ ପି ନିତଯ୍ ମ ଳ JTV1592112
ୀ /1205231 52 55 799ମିନତୀ ରାୟ ସା ଗେଣଷ କମୁାର ରାୟ JTV1592088

ପ ୁ /1215232 65 55 800ଝରି ଦାସ ପି ନିଳମଣୀ ଦାସ OR/06/043/128920
ୀ /1215233 60 55 801ନିମର୍ଳା ଦାସ ସା ଝରି ଦାସ OR/06/043/128921
ୀ /1215234 42 55 802ଉମିର୍ଳା ଦାସ ପି ଫକୀର ଦାସ XWP0035733

ପ ୁ /1215235 38 55 803ଚ ନ ଦାସ ପି ଝର ଦାସ JTV1705268
ପ ୁ /1225236 72 55 804ଗଣୁନୀଧି ବରାଳ ପି ବଂଶୀଧର ବରାଳ OR/06/043/128923
ୀ /1225237 68 55 805ପଦାବତୀ ବରାଳ ସା ଗଣୁନୀଧି ବରାଳ OR/06/043/128924
ପ ୁ /1225238 34 55 806ସନୁୀଲ କମୁାର ବରାଳ ପି ଗଣୁନିଧି ବରାଳ XWP0287631
ପ ୁ /1235239 69 55 807ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ଆଦିକ  ନାୟକ JTV1496009
ୀ /1235240 62 55 808ସପୁଭା ନାୟକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV1495837

ପ ୁ /1235241 43 55 809ସଂଜୟ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV1494939
ପ ୁ /1235242 43 55 810ବିଜୟ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV1495662
ପ ୁ /1245243 79 55 811େଗୗରହରି ପ ା ପି ସଧୁାକର ପ ା JTV1716612
ୀ /1245244 77 55 812ସ ର୍ଲତା ପ ା ସା େଗୗରହରି ପ ା XWP0630392

ପ ୁ /1245245 42 55 813ପଭାତ କମୁାର ପ ା ପି େଗୗରହରି ପ ା JTV1512235
ପ ୁ /1255246 72 55 814ବାଳକୃ  ରାଉତ ପି ଶଭୁରାମ ରାଉତ JTV1592120
ପ ୁ /1255247 40 55 815ବିଶ ରଂଜନ ରାଉତ ପି ବାଳକୃ  ରାଉତ JTV1647106
ପ ୁ /1265248 65 55 816ମକୁୁ  ଚ  ଦାଶ ପି ଦୀନବ ୁ ଦାଶ OR/06/043/128355
ୀ /1265249 55 55 817େହୖମବତୀ ଦାଶ ସା ମକୁୁ  ଚ  ଦାଶ OR/06/043/128356
ପ ୁ /1275250 54 55 818ହିମଲାଲ ସିଂ ପି ଭୀମ ବାହାଦୁର ସିଂ OR/06/043/128987
ୀ /1275251 49 55 819ମଧସିୁତା ସିଂ ସା େହମଲାଲ ସିଂ OR/06/043/128981
ୀ /1275252 24 55 820କ ାନା ସିଂ ପି ହିମଲାଲ ସିଂ XWP0737726
ୀ /1285253 66 55 821େକୗଶଲଯ୍ା ଓଝା ସା ରେମଶ ଓଝା XWP0559278
ପ ୁ /1305254 28 55 822ଦିଲିପ କମୁାର ମଲିକ ପି ହରିହର ମଲିକ XWP0656280
ୀ /1305255 33 55 823ସନୁୀତା ରାଉତ ସା ସନାତନ ରାଉତ XWP0737734
ପ ୁ /1305256 60 55 824ସବୁାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/128440
ୀ /1305257 55 55 825ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ସବୁାଷ ସାହୁ OR/06/043/128441
ପ ୁ /1315258 62 55 826ଧରଣୀଧର ନାୟକ ପି େଗାବି  ବହବ ନାୟକ OR/06/043/128450
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ୀ /1315259 61 55 827ସଭୁାସିନି ନାୟକ ସା ଧରଣୀଧର ନାୟକ OR/06/043/128451
ୀ /1325260 75 55 828ସେରାଜିତ କର ସା ଧରମ ସିଂ OR/06/043/128448
ୀ /1335261 69 55 829ସେୁଦବୀ ବାରିକ ସା ରାମଚ  ବାରିକ OR/06/043/128423
ୀ /1335262 42 55 830ସଂଜୁଲତା ବାରିକ ପି ରାମଚ  ବାରିକ JTV1496538

ପ ୁ /1335263 42 55 831ରଣଜିତ ବାରିକ ପି ରାମଚ  ବାରିକ JTV1496884
ୀ /1335264 39 55 832ମ ଲୁତା ବାରିକ ପି ରାମଚ  ବାରିକ OR/06/043/128424
ୀ /1335265 37 55 833ଉଶାରାଣୀ ବାରିକ ପି ରାମଚ  ବାରିକ JTV2460475

ପ ୁ /1335266 35 55 834ଶୀକା  ବାରିକ ପି ରାମଚ  ବାରିକ XWP0035766
ୀ /1345267 50 55 835ସବିତା କାନୁନେଗା ସା ଟୁଟୁ କାନୁନେଗା JTV1496520

ପ ୁ /1345268 63 55 836ଭାଗୀରଥୀ ମହାରଣା ପି ଖତୁ ମହାରଣା XWP0559286
ୀ /1345269 37 55 837ଝରଣା ନାୟକ ସା ରବି  ନ ନ ନାୟକ XWP0656645

ପ ୁ /1365270 66 55 838କଶୁ ଚରଣ େବେହରା ପି ଅନ  େବେହରା OR/06/043/128452
ୀ /1365271 59 55 839ର ଲତା େବେହରା ସା କଶୁଚରଣ େବେହରା OR/06/043/128453
ୀ /1375272 65 55 840ମନିକା ଦାଶ ସା ନିେପ  ଦାଶ OR/06/043/128460
ୀ /1375273 43 55 841ନମିତା ଦାଶ ପି ନିେପ  ଦାଶ JTV1512920

ପ ୁ /1385274 55 55 842ରମାକା  େଜନା ପି ବିରବର େଜନା JTV1496280
ୀ /1385275 48 55 843ସିପାରାଣୀ େଜନା ସା ରମାକା  େଜନା JTV1496447
ୀ /1395276 80 55 844ଟିକି ନାଏକ ସା ମେହଶର ନାଏକ JTV1705201
ୀ /1395277 67 55 845ସତଯ୍ଭାମା ନାଏକ ସା ବିପିନି ନାଏକ XWP0483537

ପ ୁ /1395278 62 55 846ମ ୁଳି ନାଏକ ପି ଶ ର ନାଏକ OR/06/043/128415
ପ ୁ /1395279 60 55 847ବିପିନ ନାଏକ ପି ଶ ର ନାଏକ OR/06/043/128417
ୀ /1395280 56 55 848ଜୟ ି ନାଏକ ସା ମ ୁଳି ନାଏକ OR/06/043/128416

ପ ୁ /1395281 56 55 849ଗିରିଧାରୀ ନାଏକ ପି ଶ ର ନାଏକ OR/06/043/128418
ପ ୁ /1395282 47 55 850େପମାନ  ନାଏକ ପି ମେହଶର ନାଏକ JTV1705219
ପ ୁ /1395283 43 55 851ବୁଲୁ ନାଏକ ପି ବିପିନ ନାଏକ JTV1691427
ପ ୁ /1405284 33 55 852ସତଯ୍ବତ ଓଝା ପି ନିର ନ ଓଝା XWP0035790
ପ ୁ /1415285 40 55 853ଅଜୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି ସେୁର  କମୁାର ପାଢୀ JTV1512946
ପ ୁ /1425286 62 55 854ରାଧାଶଯ୍ାମ ବାରିକ ପି ଜଗବଂଧ ୁବାରିକ JTV1512979
ୀ /1425287 55 55 855ଗୀତା ଳି ବାରିକ ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ବାରିକ JTV1512987

ପ ୁ /1425288 27 55 856ରାେକଶ କମୁାର ବାରିକ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ବାରିକ XWP0483370
ପ ୁ /1435289 61 55 857ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସନାପତି ପି ଯଗବ ୁ େସନାପତି JTV1592070
ୀ /1435290 55 55 858ଲକ୍ଷୀପିୟା େସନାପତି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େସନାପତି OR/06/043/128466

ପ ୁ /1445291 49 55 859ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି କଳୁମଣୀ େଜନା JTV2432474
ୀ /1445292 47 55 860େଫେନାେମନା େଜନା ସା ମେନାଜ କମୁାର େଜନା JTV2432607

ପ ୁ /1445293 68 55 861ରଘନୁାଥ ମହାପାତ ପି ଚକଧର ମହାପାତ OR/06/043/128013
ୀ /1445294 60 55 862ଶକୁ ଳା ମହାପାତ ସା ରଘନୁାଥ ମହାପାତ JTV1496579
ୀ /1445295 38 55 863େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମହାପାତ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ JTV1705250

ପ ୁ /1455296 82 55 864କଯ୍ାପ୍େଟନ ନିର ନ ଦାସ ପି ବାଳକୃ  ଦାସ OR/06/043/128469
ୀ /1455297 78 55 865କ୍ଷଣପଭା ଦାସ ସା କଯ୍ାପେଟନ ନିର ନ ଦାସ OR/06/043/128470
ୀ /1465298 45 55 866ଗୀତା ଳି େବେହରା ସା ଦଶରଥ େବେହରା JTV1512912

ପ ୁ /1465299 50 55 867ରାଜା ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ସାହୁ JTV1669431
ୀ /1475300 51 55 868ୱାଇ. ଦୁଗର୍ାବତୀ ସା ୱାଇ. ଯାନକୀ ରାମ OR/06/043/128435

ପ ୁ /1475301 63 55 869ୱାଇ. ଯାନକୀ ରାମ ପି ୱାଇ. େକ. ସାମୀ JTV1689231
ୀ /1475302 56 55 870ୱାଇ. ଜୟଲକ୍ଷୀ ପି ୱାଇ. େକ. ସାମୀ OR/06/043/128436
ୀ /1475303 83 55 871ୱାଇ. ଲକ୍ଷୀ ସା ୱାଇ. େକ. ସାମୀ OR/06/043/128433

ପ ୁ /1475304 36 55 872ୱାଇ ନାେଗଶର ରାଓ ପି ୱାଇ ଲି ରାଜ ସାମୀ OR/06/043/128437
ପ ୁ /1475305 69 55 873ୱାଇ ଲି ରାଜ ସାମୀ ପି ୱାଇ କା  ସାମୀ OR/06/043/128430
ପ ୁ /1485306 44 55 874ବୁ େଦବ େସନାପତି ପି େଦେବ  େସନାପତି JTV1716638
ପ ୁ /1495307 38 55 875କିେଶାର କମୁାର େଭାଇ ପି ଧିେର  କମୁାର େଭାଇ JTV1705276
ୀ /1495308 35 55 876େମାନାଲିସା େଭାଇ ସା କିେଶାର କମୁାର େଭାଇ XWP0834028
ପ ୁ /1505309 62 55 877ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗବ ୁ ଦାସ OR/06/043/128474
ୀ /1505310 56 55 878େଶୖେଳ ି ଦାସ ସା ସେ ାଷ ଦାସ OR/06/043/128475
ୀ /1505311 36 55 879ସସିତା ଦାସ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ JTV2366425
ୀ /1505312 33 55 880ସଂଘମିତା ଦାସ ପି ସେ ାଷ ଦାସ JTV2460483
ୀ /1505313 29 55 881ସାଗତିକା ଦାସ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ XWP0575241
ୀ /1515314 39 55 882ନମିତା ମହାରଣା ପି କୃ  ଚ  ମହାରଣା JTV1691039
ୀ /1515315 35 55 883ବ ନୀକା ମହାପାତ ପି ବେଜ  ନାରାୟଣ ମହାପାତ JTV1689249
ୀ /1515316 67 55 884କଲଯ୍ାଣି ନାୟକ ସା ବେଜ  ନାରାୟଣ ମହାପାତ JTV1495092
ପ ୁ /1515317 63 55 885ଅନିରୁ  ସାମଲ ପି ସିତାକା  ସାମଲ XWP0704783
ପ ୁ /1515318 60 55 886ବାସବ ସାମଲ ପି ବାମେଦବ ସାମଲ XWP0132464
ୀ /1515319 58 55 887େସନ୍ହଲତା ସାମଲ ସା ଅନିରୁ  ସାମଲ JTV2432664
ୀ /1515320 24 55 888ସି ା ର୍ନା ସାମଲ ପି ବାସବ କମୁାର ସାମଲ XWP0834010
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ୀ /1515321 27 55 889ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ପି ରବି ନାଥ ସାଇଁ XWP0483974
ୀ /1525322 45 55 890େବବିନା ସାହୁ ସା ରଣଜିତ ସାହୁ JTV1512763
ୀ /1525323 42 55 891ଗୀତା ସାହୁ ସା ବୁଲୁ ସାହୁ JTV2366532
ୀ /1525324 40 55 892ରୀତା ଳୀ ସାହୁ ପି ଶରତଚ  ସାହୁ JTV2366540

ପ ୁ /1525325 39 55 893ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ JTV1496595
ପ ୁ /1525326 36 55 894ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ ପି ଶରତଚଦ ସାହୁ JTV1512870
ୀ /1525327 29 55 895ତିଳ ମା ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ XWP0483511
ୀ /1525328 28 55 896ଗାୟତୀ ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ XWP0483495

ପ ୁ /1525329 27 55 897ମେହଶର ସାହୁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ XWP0483503
ପ ୁ /1525330 67 55 898ଫକିର ଚରଣ ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ JTV2460491
ୀ /1525331 65 55 899ପଦାବତୀ ସାହୁ ସା ଶରତ ସାହୁ OR/06/043/128367

ପ ୁ /1525332 57 55 900ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ OR/06/043/128370
ୀ /1525333 55 55 901ନିେଳ ି ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ XWP1272566
ୀ /1525334 49 55 902ସମିୁତା ସାହୁ ସା ର ନ ସାହୁ OR/06/043/128373
ୀ /1525335 48 55 903ର ନା ସାହୁ ସା କିେଶାର ସାହୁ XWP1272574

ପ ୁ /1525336 45 55 904ରଣଜିତ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ XWP1272582
ୀ /1525337 40 55 905ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଫକୀର ସାହୁ JTV1592138
ୀ /1525338 30 55 906ଟିକିନା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ XWP0834002

ପ ୁ /1535339 59 55 907ସକୁା  ପାଣି ପି ଅଭିରାମ ପାଣି OR/06/043/128377
ୀ /1535340 55 55 908ସାବିତୀ ପାଣି ସା ସକୁା  ପାଣି JTV1496926

ପ ୁ /1535341 45 55 909ବସ  କମୁାର ପାଣି ପି ଅଭିରାମ ପାଣି OR/06/043/128381
ୀ /1535342 43 55 910ସ ର୍ଲତା ପାଣି ସା ବସ  କମୁାର ପାଣି XWP0483487
ୀ /1535343 28 55 911ସଭୁଦା ପାଣୀ ସା ରୀନା ପାଣୀ XWP0656207

ପ ୁ /1535344 48 55 912ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି େଗାବ ର୍ ନ ତିପାଠୀ JTV2366516
ୀ /1535345 44 55 913ପଜୂାରାଣୀ ତିପାଠୀ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0559294
ୀ /1545346 72 55 914ସତଯ୍ଭାମା ପ ା ସା ନାରାୟଣ ପ ା OR/06/043/128383

ପ ୁ /1545347 52 55 915ଗେଣଶ ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା OR/06/043/128384
ପ ୁ /1545348 48 55 916ବାେଘନ୍ଶର ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା XWP0167759
ପ ୁ /1545349 44 55 917ନ କିେଶାର ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା JTV1512508
ପ ୁ /1545350 35 55 918ବାଦଲ କମୁାର ପ ା ପି ନାରାୟଣ ପ ା JTV2366409
ୀ /1545351 33 55 919ଗାୟତୀ ପ ା ସା ନ  କିେଶାର ପ ା XWP0287649

ପ ୁ /1555352 45 55 920ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ ପି ସେୁର  ପସାଦ ଦାସ JTV1495878
ୀ /1555353 41 55 921େଲାଚନୀ ଦାସ ସା ଚି ରଂଜନ ପ ା OR/06/043/136959

ପ ୁ /1555354 63 55 922ଚି ରଂଜନ ପ ା ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ପ ା XWP0630400
ପ ୁ /1575355 50 55 923ପଶା  ପଧାନ ପି େଜରକ୍ସ ପଧାନ JTV1512839
ୀ /1575356 48 55 924ରୀତା ପଧାନ ସା ପଶା  ପଧାନ JTV1512847
ୀ /1585357 52 55 925ନମର୍ଦା ପ ା ସା ରବି  ପ ା JTV1512649
ୀ /1595358 63 55 926େଶୖଳବାଳା ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ JTV1512821
ୀ /1605359 44 55 927ଗୀତା ଳି ସ ୁ ରାୟ ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ସ ୁ ରାୟ JTV1705292
ୀ /1615360 92 55 928ପାବର୍ ତୀ ମହାଳିକ ସା ମାଧବାନ  ମହାଳିକ JTV1512813

ପ ୁ /1615361 62 55 929ଅେଶାକ କମୁାର ମହାଳିକ ପି ମାଧବନ  ମହାଳିକ JTV1512805
ୀ /1615362 57 55 930ଶଶୀଲତା ମହାଳିକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହାଳିକ JTV1512375

ପ ୁ /1615363 51 55 931ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାଳିକ ପି ମାଧବାନ  ମହାଳିକ JTV1513027
ୀ /1615364 44 55 932ଅନୀତା ମହାଳିକ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମହାଳିକ JTV1512383

ପ ୁ /1625365 43 55 933ସନାତନ ସାଇଁ ପି ନଟବର ସାଇଁ XWP0559302
ୀ /1635366 56 55 934େରଣବୁାଳା େବେହରା ସା ନରହରି େବେହରା OR/06/043/128575

ପ ୁ /1645367 50 55 935ଶବି ସ ୁ ର ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷା ମ ନାୟକ JTV1504232
ୀ /1645368 45 55 936ସବିତା ନାୟକ ସା ଶବି ସ ୁ ର ନାୟକ JTV1504547

ପ ୁ /1655369 52 55 937େଗାପାଳ କମୁାର ନାୟକ ପି କାଳ ୀ ନାୟକ JTV1495670
ୀ /1655370 46 55 938ବି ୁପିୟା ନାୟକ ସା େଗାପାଳ ନାୟକ JTV1495688
ପ ୁ /1665371 60 55 939କପିଳ ଚରଣ ସାମଲ ପି ଆଦିକ  ସାମଲ JTV1496322
ପ ୁ /1675372 60 55 940ଭାଗବତ କୁ ୁ ପି େପାକ କୁ ୁ XWP0035873
ୀ /1675373 57 55 941ଶା ିଲତା କୁ ୁ ସା ଭାଗବତ କୁ ୁ XWP0035881
ପ ୁ /1685374 53 55 942ସତଯ୍ନାରାୟଣ ବିଶାଳ ପି ମେହଶର ବିଶାଳ XWP0035899
ୀ /1685375 49 55 943ଦମୟ ୀ ବିଶାଳ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ବିଶାଳ XWP0035907
ପ ୁ /1695376 50 55 944ତାପସ କମୁାର ଗା ୁଲି ପି ନଳିନୀ ରଂଜନ ଗା ୁଲି JTV1494947
ୀ /1695377 46 55 945ପତିମା ଗା ୁଲି ସା ତାପସ କମୁାର ଗା ୁଲି JTV1504315
ପ ୁ /1705378 49 55 946ଦୀପକ ଦାସ ପି ଅଜୟ ଦାସ JTV1496421
ପ ୁ /1715379 49 55 947ଅଜୟ କମୁାର ମଲ ପି ଭରତ ଚ  ମଲ JTV2366789
ୀ /1715380 43 55 948ରୀତା ମଲ ସା ଅଜୟ କମୁାର ମଲ JTV2366797
ପ ୁ /1715381 50 55 949ହାଡୁବଂଧ ୁନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ JTV1495514
ପ ୁ /1715382 50 55 950ନିମର୍ଳ ସାଇଁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1495118
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ୀ /1715383 42 55 951ଚିନୟୀ ସାଇଁ ସା ନିମର୍ଳ ସାଇଁ JTV2367118
ୀ /1725384 38 55 952ପଲୁମଣି ହଁାସଦାଃ ସା ରଘନୁାଥ ହଁାସଦାଃ XWP0287565
ୀ /1725385 27 55 953ମିଲି ନାଏକ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ନାଏକ XWP0483396
ୀ /1725386 27 55 954ମିଲି ନାଏକ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନାଏକ XWP0841692

ପ ୁ /1725387 60 55 955ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ନାୟକ ପି ପଳୁ ନାୟକ JTV1496819
ୀ /1725388 52 55 956ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ନାୟକ JTV1496900

ପ ୁ /1725389 59 55 957ଜିେତ  ପତି ପି ଅଜୁର୍ ନ ପତି JTV1496140
ପ ୁ /1725390 42 55 958ଭରତ େସାେରନ୍ ପି ଉେଜଶର େସାେରନ୍ JTV1659036
ୀ /1725391 39 55 959ପାବର୍ ତୀ େସାେରନ ସା ଭରତ େସାେରନ XWP0287557

ପ ୁ /1735392 40 55 960ରଘନୁାଥ ହଁାସଦାଃ ପି ବାଘାରାୟ ହଁାସଦାଃ XWP0287573
ୀ /1745393 49 55 961ଅନପ ୂ ର୍ା ନାଏକ ସା ତିନାଥ ନାଏକ XWP0737759

ପ ୁ /1745394 52 55 962ତିନାଥ ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ JTV1495530
ୀ /1745395 46 55 963ନଳିନୀ ପାଳ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପାଳ XWP0737718

ପ ୁ /1755396 55 55 964କାଳ ୀ ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ସାହୁ JTV1496686
ୀ /1755397 50 55 965ଲତା ସାହୁ ସା କାଳ ୀ ସାହୁ JTV1496694
ୀ /1765398 39 55 966ରାଧିକା ପି ୁଆ ପି ତୂରୀ ପି ୁଆ JTV1495019

ପ ୁ /1765399 46 55 967ବିପନୀ ବିହାରୀ ସାହୁ ପି ବନ ବିହାରୀ ସାହୁ JTV1495001
ପ ୁ /1775400 58 55 968ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁଃସାଶନ ସାହୁ JTV1504307
ୀ /1775401 46 55 969ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV1512888
ୀ /1785402 44 55 970ଦୁମନ୍ି ହାଂସଦା ସା ଶୀରାମ ହାଂସଦା JTV1495704
ୀ /1785403 42 55 971ରାଣୀ ମ ୁ ୁର୍ ସା ସମରାଇ ମ ୁ ୁର୍ JTV1495720

ପ ୁ /1805404 50 55 972ବି. ଆପାନା ପି ପି. ଜପାରାଓ JTV1504257
ପ ୁ /1805405 46 55 973କିେଶାର ମ ୂ ିର୍ ପି କୃ  ମ ୂ ିର୍ JTV1495605
ପ ୁ /1815406 55 55 974ସଧୁାକର ସିଂ ପି ତସିଲଦାର ସିଂ JTV1512201
ପ ୁ /1825407 70 55 975େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ ପି ରାଇଚରଣ ଦାସ JTV1496652
ପ ୁ /1825408 40 55 976ବାସେୁଦବ ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ JTV1496660
ପ ୁ /1825409 39 55 977ବୁ େଦବ ଦାସ ମା େକୖଳାସ ଦାସ JTV1496645
ପ ୁ /1835410 73 55 978ସି. ଏଚ୍. କି ା ରାଓ ପି ସି. ଏଚ୍. ପାେରୟା OR/06/043/128730
ୀ /1835411 60 55 979ସାବିତୀ ରାଓ ସା ସି.ଏଚ୍. କି ା ରାଓ JTV1512227

ପ ୁ /1845412 78 55 980ଭୀମ ସିଂ ପି ରୂପ ସିଂ OR/06/043/128736
ୀ /1855413 61 55 981ପାବର୍ ତୀ ନାଇଡୁ ସା ଅମିନ ନାଇଡୁ OR/06/043/128739

ପ ୁ /1865414 39 55 982କା ିର୍କ େଦାରା ପି େକୖଳାସ େଦାରା JTV1690031
ପ ୁ /1865415 39 55 983ଖେଗଶର ମଲିକ ପି ସେବର୍ ଶର ମଲିକ JTV1495779
ୀ /1865416 60 55 984ରାଣୀ ମ ୁ ୁର୍ ପି ବାସେୁଦବ ମ ୁ ୁର୍ JTV1512136

ପ ୁ /1875417 50 55 985ରାେଜଶ ଦାସ ପି ଅନାଦୢ ଦାସ JTV1496751
ପ ୁ /1885418 46 55 986ଅସୀମ ନ ପି ପରେମଶର ନ JTV1504406
ପ ୁ /1895419 43 55 987ମନୁା ମହାଳୀ ପି େଗାପାଳ ମହାଳୀ JTV1512151
ୀ /1895420 43 55 988ମନୁୁ ମହାଳୀ ସା ମନୁା ମହାଳୀ JTV1512144

ପ ୁ /1905421 45 55 989ଉମା ମେହଶର ରାଓ ପି ହମତ ରାଓ JTV1495613
ୀ /1905422 42 55 990ଉଷାରଣୀ ରାଓ ସା ଉମା ମେହଶର ରାଓ JTV1495621

ପ ୁ /1915423 57 55 991ଏସ. ଏମ. ରାଓ ପି ଡି ନାଇଡୁ OR/06/043/128774
ୀ /1925424 54 55 992ଡି. ରାଜଶୀ ସା ଏସ. ଏମି. ରାଓ JTV1659218

ପ ୁ /1935425 62 55 993ନିମାଇ ଁଚରଣ ବାରିକ ପି ଭାଗବତ ବାରିକ JTV1497007
ୀ /1935426 42 55 994ପ ୁ ଲତା ବାରିକ ପି କୃ  ଚ  ବାରିକ JTV1689256
ୀ /1945427 63 55 995ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ମରୁଲୀ ଦାସ XWP0035949

ପ ୁ /1945428 41 55 996ବାବୁଲି ମଲିକ ପି ମରୂଲୀ ମଲିକ XWP0035956
ୀ /1955429 45 55 997ଏସ୍. ଲକ୍ଷୀ ସା ଏସ୍. କି ା ରାଓ JTV1495811

ପ ୁ /1955430 42 55 998ଏସ୍. ନସର୍ମା ପି ଏସ. ରାମଲୁ JTV1495829
ପ ୁ /1955431 50 55 999ଏସ୍. କି ା ରାଓ ପି ଏସ୍. ରାମଲୁ ରାଓ JTV1495803
ୀ /1965432 40 55 1000ସାଉରୀ େହମମ ସା ରାମଚ  େହମମ JTV2573392
ପ ୁ /1975433 60 55 1001ଦଶରଥ କରଣ ପି ରାଜନ କରଣ JTV1504281
ୀ /1975434 55 55 1002ପ ୁ ଲତା କରଣ ସା ଦଶରଥ କରଣ JTV1496363
ୀ /1975435 56 55 1003ଶା ିଲତା ମାରା ି ସା ଥପୁଲୁ ମାରା ି JTV2460392
ପ ୁ /1975436 63 55 1004ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଚମାନ  ସାଇଁ JTV2432458
ୀ /1975437 59 55 1005ଭାରତୀବାଳା ସାଇଁ ସା ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ JTV2432466
ପ ୁ /1985438 41 55 1006ମେନାରଂଜନ ମଲିକ ପି ଶରତ ଚ  ମଲିକ JTV1496330
ପ ୁ /1985439 43 55 1007ଚିନୟ ମିଶ ପି ବୃ ାବନ ମିଶ JTV1496355
ପ ୁ /1985440 33 55 1008ସନିୁଲ ମିଶ ପି ବୃ ାବନ ମିଶ JTV2460525
ପ ୁ /1995441 57 55 1009ପେବାଧ କମୁାର ଭଦ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ଭଦ JTV1626423
ୀ /1995442 52 55 1010କନକଲତା ମହା ି ସା ପେବାଧ କମୁାର ଭଦ JTV1496348
ପ ୁ /2015443 49 55 1011ଅରୁେଣଶ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ JTV1496298
ପ ୁ /2015444 58 55 1012ପି.ଆପନା ରାଓ ପି ପି. ତେନୟା ରାଓ JTV1495654
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ପ ୁ /2015445 34 55 1013ପି େମାହନ ରାଓ ପି ପି ଆପାନା ରାଓ JTV2460368
ପ ୁ /2025446 34 55 1014ଏମ୍. ରାଜୁରାଓ ପି ଏମ୍. କାଳିଦାସ JTV1512623
ପ ୁ /2025447 40 55 1015ଏମ୍. ବାବୁରାଓ ପି ଏମ୍. କାଳିଦାସ ରାଓ XWP0704767
ୀ /2025448 62 55 1016ମଗଧାଲ ନିମର୍ଳା ସା ମଗାଧାଲ ଆପାରାଓ OR/06/043/128994

ପ ୁ /2025449 34 55 1017ଏମ ଜଗା ରାଓ ପି ଏମ କାଳିଦାସ JTV2367019
ୀ /2025450 32 55 1018ଏମ.ମାଳତୀ ରାଓ ସା ଏମ୍. ବାବୁ ରାଓ XWP0483404

ପ ୁ /2035451 42 55 1019କୃ ଚ  ବିଶାଳ ପି େବୖ ବ ବିଶାଳ JTV1496157
ୀ /2035452 48 55 1020ଭବାନୀ ସିଂ ସା ଗ ବର୍  ସିଂ OR/06/043/128929

ପ ୁ /2045453 57 55 1021ଭୀମ ମମୁ ୁର୍ ପି ଗ ାଧର ମମୁ ୁର୍ XWP0036004
ପ ୁ /2045454 32 55 1022ଗ ାଧର ମମୁ ୁର୍ ପି ଭୀମ ମମୁ ୁର୍ JTV2573418
ୀ /2045455 28 55 1023ଡୁମନୁୀ ମମୁ ୁର୍ ପି ଭୀମ ମମୁ ୁର୍ XWP0483412
ୀ /2045456 27 55 1024ଦୁଲି ମମୁ ୁର୍ ପି ଭୀମ ମମୁ ୁର୍ XWP0722538

ପ ୁ /2055457 39 55 1025ସଂଜୀବ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ମାଝୀ JTV1561752
ପ ୁ /2065458 40 55 1026ପକାଶଚ  ମହାପାତ ପି େଧାବି ମହାପାତ JTV2366326
ପ ୁ /2065459 70 55 1027ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ମାଝି ପି ଯଦୁମଣୀ ମାଝୀ JTV1561760
ପ ୁ /2065460 49 55 1028ସଦାଶବି ସାମ ରାୟ ପି ଯଦୁମଣୀ ସାମ ରାୟ JTV1561778
ୀ /2075461 44 55 1029କନକ ଲତା ଦାଶ ସା ବିପ ଚରଣ ଦାଶ JTV2366896

ପ ୁ /2085462 43 55 1030ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ଭଜନାନ  ମହା ି JTV1717636
ୀ /2085463 63 55 1031ଅତସୀ ରାଣୀ େସଠୀ ସା କା ାଳୀ ଚରଣ େସଠୀ OR/06/043/124219

ପ ୁ /2085464 39 55 1032ଜ୍ଞାନରଂଜନ େସଠୀ ପି କା ାଳୀ ଚରଣ େସଠୀ JTV2366938
ୀ /2095465 55 55 1033ନଳିନୀ ପଧାନ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପଧାନ XWP0635987
ୀ /2105466 34 55 1034େଦବଶୀ େଜନା ପି ରବି  ନାରାୟଣ େଜନା JTV2460533
ୀ /2115467 41 55 1035ଜୟ ୀ େସଠୀ ସା ଗୟାଧର େସଠୀ JTV2460541

ପ ୁ /2125468 39 55 1036ରଂଜନ କମୁାର ରାଉତ ପି ମେହ  କମୁାର ରାଉତ JTV2460558
ୀ /2125469 36 55 1037ପ ୁ ା ଳୀ ରାଉତ ସା ରଂଜନ କମୁାର ରାଉତ JTV2460566

ପ ୁ /2135470 60 55 1038ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ ପି ଫକିର ଚରଣ ଦାସ JTV2460400
ୀ /2145471 32 55 1039େଦବଦ ା େଜନା ପି ରବି  ନାରାୟଣ େଜନା JTV2460616

ପ ୁ /2155472 41 55 1040େକୖଳାସ ଚ  ଦାଶ ପି ପାଣବ ୁ ଦାଶ JTV2460608
ପ ୁ /2165473 36 55 1041ପଶା  ବଳିଆରସିଂହ ପି ଧେନଶର ବଳିଆରସିଂହ JTV2460418
ପ ୁ /2175474 47 55 1042ଗୟାଧର େସଠୀ ପି କଶୁ େସଠୀ JTV2460574
ପ ୁ /2185475 56 55 1043ପସନନ୍ କମୁାର ରାଉଳ ପି ଦିନବଂଧ ୁରାଉଳ XWP0167767
ୀ /2185476 52 55 1044ସକୁା ି ରାଉଳ ସା ପଶା  ରାଉଳ XWP0167775

ପ ୁ /2185477 33 55 1045ପଦ େଲାଚନ ରାଉଳ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ରାଉଳ JTV2460384
ୀ /2185478 31 55 1046େଜଯ୍ା ନ୍ାମୟୀ ରାଉଳ ପି ପସନନ୍ ରାଉଳ JTV2460582

ପ ୁ /2185479 27 55 1047ପଶା  କମୁାର ରାଉଳ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ରାଉଳ XWP0483461
ୀ /2195480 44 55 1048ଅବ ୀ ରାଏ ସା ଦିପକ ରାଏ JTV2460590

ପ ୁ /2215481 50 55 1049ସ ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା JTV2460624
ୀ /2215482 46 55 1050ପଭାତ ନଳିନୀ େବେହରା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା JTV2460632

ପ ୁ /2235483 36 55 1051ଅଜିତ ସାହୁ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ସାହୁ JTV2460657
ୀ /2245484 41 55 1052ରୀତା ଳୀ ନାଥ ସା କଳୁମଣି ନାଥ JTV2460665
ୀ /2245485 37 55 1053ମିତା ନାଥ ସା ନିଳମଣି ନାଥ JTV2460251
ୀ /2265486 45 55 1054ସସିତା ମହା ି ସା ନିର ନ ମହା ି XWP0036038

ପ ୁ /2275487 48 55 1055ର ନ କମୁାର େଲ ା ପି ରବି  ନାଥ େଲ ା XWP0036046
ୀ /2285488 36 55 1056କା ନ େଲ ା ସା ର ନ େଲ ା XWP0036053

ପ ୁ /2285489 84 55 1057ରବି ନାଥ ମହାପାତ ପି ମାକର୍ େ ୟ ମହାପାତ XWP0287797
ପ ୁ /2295490 44 55 1058ପଶା  ଦାଶ ପି ମେହଶର ଦାଶ XWP0036079
ୀ /2295491 42 55 1059ସାଧନା ଦାଶ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାଶ XWP0036061

ପ ୁ /2315492 33 55 1060େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ଓଝା ପି ଗେଜ  ଓଝା JTV2460236
ପ ୁ /2315493 27 55 1061ବିଶର ନ ଓଝା ପି ଗେଜ  କମୁାର ଓଝା XWP0794701
ପ ୁ /2325494 58 55 1062ରବି  ଗିରି ପି ଦିନବଂଧ ୁଗିରି XWP0036087
ୀ /2325495 52 55 1063କନକଲତା ଗିରି ସା ରବି  ଗିରି XWP0036095
ପ ୁ /2335496 61 55 1064ରାଜନ ରାଉତ ପି ଦିଗମର ରାଉତ JTV2460210
ୀ /2335497 56 55 1065ଶା ିଲତା ରାଉତ ସା ରାଜନ ରାଉତ JTV2460228
ପ ୁ /2345498 49 55 1066ଅକ୍ଷୟ େଦହୁରୀ ପି ରସାନ  େଦହୁରୀ XWP0036103
ୀ /2355499 48 55 1067ଦୁଃଖିବାଳା କର ସା ହରିଶ ଚ  କର JTV2460160
ପ ୁ /2355500 40 55 1068ରଘନୁାଥ ମାଝୀ ପି ଭଗବାନ ମାଝୀ XWP0287730
ୀ /2355501 35 55 1069ଟିକିଲି ମାଝୀ ସା ରଘନୁାଥ ମାଝୀ XWP0287748
ପ ୁ /2355502 51 55 1070କାଶୀନାଥ ମହାପାତ ପି ବ ର୍ ମହାପାତ XWP0287771
ୀ /2355503 42 55 1071ର ି  ମହାପାତ ସା କାଶୀନାଥ ମହାପାତ XWP0287789
ପ ୁ /2365504 75 55 1072ରବି ନାଥ ପଧାନ ପି ଧନୀ ପଧାନ XWP0287722
ପ ୁ /2365505 52 55 1073ସେୁରଦ ପଧାନ ପି ଧନୀ ପଧାନ XWP0656355
ୀ /2365506 49 55 1074ଅନୁଜା ପଧାନ ସା ସେୁର  ନାଥ ପଧାନ XWP0656389
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ୀ /2365507 40 55 1075କ ନା ପଧାନ ପି ରବି ନାଥ ପଧାନ XWP0287714
ୀ /2365508 36 55 1076ନିରୂପମା ପଧାନ ପି ରବି ନାଥ ପଧାନ XWP0287698
ୀ /2365509 34 55 1077ଅ ର୍ନା ପଧାନ ପି ରବି ନାଥ ପଧାନ XWP0287706
ୀ /2375510 39 55 1078ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହାପାତ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ମହାପାତ XWP0287805
ୀ /2385511 54 55 1079ସମିୁତା ନାୟକ ସା ନିକୁ  କିେଶାର ନାୟକ XWP0483636

ପ ୁ /2385512 32 55 1080ସନିୁଲ ଦ  ନାୟକ ପି ସେଦଶ ନାୟକ XWP0483610
ୀ /2385513 31 55 1081ଏଲିନା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ନିକୁ  କିେଶାର ନାୟକ XWP0483628

ପ ୁ /2395514 47 55 1082ଚି ରଂଜନ ସାହୁ ପି ଧରଣୀଧର ସାହୁ XWP0483735
ୀ /2395515 47 55 1083ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ଚି ର ନ ସାହୁ XWP0483743
ୀ /2405516 46 55 1084ନ ିନୀ ଷଡ ୀ ସା ଚ େଶଖର ସାମଲ XWP0483578

ପ ୁ /2405517 49 55 1085ଚ େଶଖର ସାମଲ ପି ଶ ରଷର୍ଣ ସାମଲ XWP0483586
ପ ୁ /2415518 49 55 1086ଏମ. ଦାସ ନାଇଡୁ ପି ଏମ. ଅନ  ନାଇଡୁ XWP0483750
ୀ /2415519 45 55 1087ଏମ ରମାେଦବୀ ସା ଏମ ଦାସ ନାଇଡୁ XWP0483776
ୀ /2425520 44 55 1088ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ XWP0483792

ପ ୁ /2435521 54 55 1089ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ ପି ଶଶା  େଶଖର ମିଶ XWP0483800
ୀ /2435522 53 55 1090ତୃ ିରାଣୀ ମିଶ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ XWP0483818

ପ ୁ /2445523 48 55 1091ଗଦାଧର ଅ ିଆ ପି ଜିତୁ ଅ ିଆ XWP0483859
ପ ୁ /2465524 37 55 1092ଜୟପକାଶ ମିଶ ପି ପରମାନ  ମିଶ XWP0483875
ୀ /2465525 36 55 1093କ ନା ମିଶ ସା ଜୟପକାଶ ମିଶ XWP0483883

ପ ୁ /2475526 74 55 1094େବୖ ବ ଚରଣ ଯାନୀ ପି କି ର୍ନ ଯାନୀ XWP0483925
ପ ୁ /2485527 33 55 1095ଅେଶାକ କମୁାର ପଧାନ ପି ଉେପ  କମୁାର ପଧାନ XWP0484071
ୀ /2495528 45 55 1096ନିରୁପମା ମହାପାତ ସା ପଭାତ ମହାପାତ XWP0483362
ୀ /2505529 44 55 1097ଆରତୀ କମୁାରୀ ସା ଶ  ୁେଚୗଧରୁୀ XWP0484006

ପ ୁ /2515530 79 55 1098ଶଶୀ ଭୂଷଣ ନାୟକ ପି କୃପାସି ୁ ନାୟକ JTV1464981
ୀ /2515531 75 55 1099କଳାବତୀ ନାୟକ ସା ଶଶୀଭୂଷଣ ନାୟକ XWP0656249
ୀ /2525532 48 55 1100ରାନୁ ଦାସ ସା ନବୀନ ଦାସ XWP0833996

ପ ୁ /2525533 26 55 1101ମେନାଜ ଦାସ ପି ନବୀନ ଦାସ XWP0833954
ୀ /9995534 28 55 1102ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ପଶା  ନାୟକ XWP0861484

ପ ୁ /675/P/85535 37 55 1103ଆୟ ାଂତ ମହାପାତର ପି ପଭାକର ମହାପାତର XWP0967364
ୀ /99995536 76 55 1104ଇମାେମରୀ ଇକା ସା ଭୀମ ଚରଣ େବେହରା XWP0737767

ପ ୁ /99995537 30 55 1105ବିଶନାଥ େହମମ୍ ପି ଥପର୍  େହମମ XWP0722520
ୀ /999995538 44 55 1106ପତିଭା ସିଂ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସିଂ XWP0975284

ପ ୁ /Plot No.5539 36 55 1107ଦୀ ିରଂଜନ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ XWP0132449
ୀ /49/MN5540 33 55 1108ସାବିତୀ ମାଝୀ ସା ସତ୍ଯନାରାୟଣ ମାଝୀ XWP1194463
ୀ /155541 63 55 1109ନିହାରିକା େବେହରା ପି େଦବାଶଷି େବେହରା XWP1220227
ୀ /999995542 24 55 1110ଇ ିତା ପରିଡ଼ା ପି ପଶା  କମୁାର ପରିଡ଼ା XWP1220276
ୀ /2025543 55 55 1111ଏମ କମୁାରୀ ସା ଏମ ବାବୁ ରାଓ XWP1220292

ପ ୁ /SANTOSHI5544 21 55 1112ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP1256445
ୀ /qr no 15/5545 18 55 1113ମହୁମିତା ବିଶାଳ ପି ନବଘନ ବିଶାଳ  XWP1256601
ୀ /095546 33 55 1114ମିନାକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ସଜୁୀତ ପ ନାୟକ XWP1270677
ୀ /1255547 20 55 1115ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ହସାହୁ XWP1270693
ପ ୁ /5548 23 56 1ଶୀତମ ନାୟକ  ମା ମେନାରମା ନାୟକ XWP0967224
ପ ୁ /005549 21 56 2ଆକାଶ କମୁାର ବାରିକ ପି େଗାେଲଖ ଚଂଦ ବାରିକ XWP1112788
ପ ୁ /005550 26 56 3ମାନସ ରଂଜନ ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ନାୟକ XWP0834358
ପ ୁ /005551 25 56 4ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ XWP0834341
ପ ୁ /15552 36 56 5ଅରୁଣ େଦବାଶଷି ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV1690957
ପ ୁ /15553 73 56 6ବି ୁଚରଣ ସାହୁ ପି ଇ ମଣି ସାହୁ OR/06/043/130002
ୀ /15554 62 56 7ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/130927

ପ ୁ /15555 41 56 8ଏସ ସିମା ଳ ପି ଏସ. ଆ ା ରାଓ XWP1111475
ପ ୁ /25556 66 56 9ତନୟ କମୁାର େବଉରା ପି ନଟବର େବଉରା XWP0630483
ୀ /25557 57 56 10େରଣବୁାଳା େବଉରା ସା ତନୟ କମୁାର େବଉରା XWP0219923
ୀ /25558 31 56 11ର ନା େବଉରା ପି ତନୟ କମୁାର େବଉରା XWP0219931
ୀ /25559 42 56 12ବନଲତା ଦାଶ ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାଶ JTV1691401
ୀ /25560 51 56 13କା ନ ମହାରଣା ସା ରେମଶ ଚ  ମହାରଣା XWP0036228
ପ ୁ /25561 32 56 14ପଦି  କମୁାର ମହାରଣା ପି ରେମଶ ଚ  ମହାରଣା JTV2514610
ପ ୁ /25562 45 56 15ମକରଧଜ ସାହୁ ପି ସେୁର  ସାହୁ JTV1491026
ୀ /25563 41 56 16ଅ ନା ସାହୁ ସା ମକରଧଜ ସାହୁ XWP0219949
ପ ୁ /25564 22 56 17ପଦୀପକମୁାର ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ XWP0877431
ପ ୁ /25565 51 56 18ଶୀଧର ସାହୁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ JTV1527506
ୀ /25566 45 56 19ସବିତାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଶୀଧର ସାହୁ JTV1527514
ୀ /25567 43 56 20େକୗଶଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ସେୁର  ସାହୁ JTV1634856
ପ ୁ /EE/25568 22 56 21ଅଂଶମୁାନ ମିଶ ପି ପଶା  କମୁାର ମିଶ XWP1151950
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ପ ୁ /35569 63 56 22ବି ୁଚରଣ ଦାସ ପି େବୖେଲାଚନ ଦାସ OR/06/043/130009
ୀ /35570 62 56 23ସାବିତୀ ଦାସ ସା ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/130010
ୀ /35571 37 56 24େମାନାଲିସା ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ JTV2514917
ୀ /35572 32 56 25ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ XWP0219956

ପ ୁ /45573 74 56 26ପରେମଶର ଦାସ ପି ଅ ରୁ ଦାସ JTV1690973
ୀ /45574 63 56 27େମଘମାଳା ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ XWP0630434
ୀ /45575 51 56 28ତପସିନୀ ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ JTV2573665

ପ ୁ /45576 45 56 29ରେମଶ ଦାସ ପି ପରେମଶର ଦାସ OR/06/043/130014
ପ ୁ /45577 45 56 30ପଶା  ଦାସ ପି ପରେମଶର ଦାସ OR/06/043/130016
ୀ /45578 46 56 31ସଧୁାଂଶବୁାଳା ଦାଶ ସା ଶୀନିବାସ ଶତପଥୀ XWP0219964
ୀ /45579 40 56 32ପାଚୀପଭା ମହାପାତ ସା ସପୁକାଶ ମହାପାତ XWP0219972

ପ ୁ /45580 47 56 33ମରୁଲୀଧର ସାହୁ ପି ମନେମାହନ ସାହୁ XWP0433805
ପ ୁ /45581 75 56 34ମନେମାହନ ସାହୁ ପି ବାଇଧର ସାହୁ JTV2665750
ୀ /45582 67 56 35ଶ ୁ ଳା ସାହୁ ସା ମନେମାହନ ସାହୁ JTV2665743

ପ ୁ /45583 49 56 36ନିରଂଜନ ସାହୁ ପି ମନେମାହନ ସାହୁ JTV2665776
ୀ /45584 39 56 37ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ମରୁଲିଧର ସାହୁ XWP0365353
ୀ /IV/45585 22 56 38ତନିଶା ମଲ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ମଲ XWP0970723
ୀ /55586 74 56 39ବିଦୁଲତା େବେହରା ସା ଜଗବ ୁ େବେହରା OR/06/043/130019
ୀ /55587 43 56 40ମଧସୁୀତା ଦାସ ସା ରଶି ର ନ ଦାସ JTV2514644
ୀ /55588 32 56 41ମିନୁଲତା ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ XWP0365320

ପ ୁ /55589 52 56 42ପଭାସ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗବ ୁ େବହରା OR/06/043/130020
ପ ୁ /55590 47 56 43ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା OR/06/043/130022
ୀ /55591 49 56 44ସେରାଜ ନଳିନୀ ସାହୁ ସା ପଭାସ କମୁାର ସାହୁ XWP0544262
ୀ /55592 38 56 45ନମୀତା ସାହୁ ସା ସେୁରଶ ସାହୁ JTV2665172
ୀ /65593 52 56 46ସମିୁତା ଦାଶ ସା ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ମହାପାତ XWP0657486
ୀ /65594 27 56 47ଶାବଣୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ XWP0575431

ପ ୁ /075595 28 56 48ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି େକୖଳାଶ ନାୟକ XWP1111657
ପ ୁ /75596 77 56 49ମରୁଲି ଧର ଦାଶ ପି ଯଦୁମଣୀ ଦାଶ JTV1634039
ୀ /75597 71 56 50ହରିପିୟା ଦାଶ ସା ମରୁଲିଧର ଦାଶ JTV1500412

ପ ୁ /75598 52 56 51ମେନା ରଂଜନ ଦାଶ ପି ମରୁଲୀଧର ଦାଶ JTV1559012
ୀ /75599 47 56 52ସତଯ୍ଭାମା ଦାଶ ସା ମେନାର ନ ଦାଶ JTV1500495

ପ ୁ /75600 45 56 53ସତିୃରଂଜନ ଦାଶ ପି ମରୁଲିଧର ଦାଶ JTV1500420
ପ ୁ /75601 52 56 54େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ ପି ଡେମଇ ନାୟକ XWP0167783
ପ ୁ /75602 51 56 55ଲଲାେଟ ୁ ନାୟକ ପି ଭିମେସନ ନାୟକ XWP0319046
ୀ /75603 43 56 56ତୃ ି ନାୟକ ସା ଲଲାେଟ ୁ ନାୟକ JTV1500396
ୀ /75604 45 56 57ଲିଲି ରାଉତ ସା ପଫଲୁ ରାଉତ JTV2717262

ପ ୁ /75605 50 56 58ପଫଲୁ ରାଉତ ପି ରଥ ରାଉତ XWP0219980
ପ ୁ /75606 55 56 59ଶୀଧର ସାହୁ ପି ଗଣୁନିଧି ସାହୁ XWP0219998
ୀ /75607 46 56 60ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ଶୀଧର ସାହୁ XWP0220004
ୀ /75608 72 56 61ନୟନା ସାହୁ ସା ଗଣୁନିଧି ସାହୁ JTV1490887

ପ ୁ /75609 45 56 62ବାଦଲ ସାହୁ ପି ଗଣୁନିଧି ସାହୁ JTV1500271
ପ ୁ /85610 41 56 63ହରି ବିଶାଳ ପି ଭୀମ ବିଶାଳ JTV2665347
ୀ /85611 76 56 64ବିଦୁଲତା ଦାସ ସା ସସିୁମ ଚ  ଦାସ OR/06/043/130034

ପ ୁ /85612 76 56 65ଅେ ର୍ ୁ କମୁାର ଦାସ ପି ଧୁବ ଚରଣ ଦାସ XWP0365338
ପ ୁ /85613 72 56 66େଦେବ ପସାଦ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ପସାଦ ଦାସ JTV1592187
ୀ /85614 69 56 67ବିଣାପାଣି ଦାସ ସା ଅେ ର୍ ୁ କମୁାର ଦାସ XWP0365346

ପ ୁ /85615 63 56 68ବୃ ାବନ ଦାସ ପି ବଜ ଦାସ JTV1592237
ପ ୁ /85616 52 56 69ଚିତର ନ ଦାସ ପି ସସିୁମ ଚ  ଦାସ OR/06/043/130035
ପ ୁ /85617 51 56 70ବିଶ ପକାଶ ଦାସ ପି ଅେ ର୍ ୁ କମୁାର ଦାସ JTV2573715
ପ ୁ /85618 50 56 71ବିଶର ନ ଦାସ ପି ସସିୁମ ଚ  ଦାସ OR/06/043/130036
ପ ୁ /85619 43 56 72ଜଗଦୀଶପସାଦ ଦାସ ପି େଦେବ ପସାଦ ଦାସ JTV1592260
ପ ୁ /85620 41 56 73ମେନାର ନ ଦାସ ପି ସସିୁମ ଦାସ OR/06/043/130037
ପ ୁ /85621 41 56 74ଆଶୀଷ ପସାଦ ଦାସ ପି େଦେବ  ପସାଦ ଦାସ JTV1592609
ପ ୁ /85622 40 56 75ଅଭିେଷକ ଦାସ ପି ଅମୀୟ କମୁାର ଦାସ XWP0167817
ୀ /85623 37 56 76ସିତା ଦାସ ସା ମେନାରଂଜନ ମହା ି XWP0036236
ୀ /85624 37 56 77ସଦୁୀ ା ପ ନାୟକ ସା ଜଗଦୀଶ ପସାଦ ଦାସ XWP0037168
ପ ୁ /095625 23 56 78େସାମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ସେୁରଶ େବେହରା XWP0834366
ପ ୁ /95626 69 56 79ମାକର୍ େ ଶର େବେହରା ପି ଜଗନନ୍ାଥ େବେହରା JTV1636539
ପ ୁ /95627 52 56 80ଚି ରଂଜନ େବେହରା ପି ର  େବେହରା JTV1500461
ୀ /95628 51 56 81ଊଶରାନୀ େବେହରା ସା ମାକର୍ େ ଶର େବେହରା JTV2665669
ପ ୁ /95629 49 56 82ସେୁରଶ େବେହରା ପି ମାଧଵ େବେହରା JTV2665727
ୀ /95630 49 56 83ସକୁା ୀ େବେହରା ସା ସେୁରଶ େବେହରା XWP0544171
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ୀ /95631 33 56 84କଲଯ୍ାଣୀ େବେହରା ପି ନେରା ମ େବେହରା JTV2514560
ୀ /95632 28 56 85ନିେବଦିତା େବେହରା ପି ମାକର୍ େ ଶର େବେହରା XWP0575399
ୀ /95633 26 56 86ଶଶୁୀ ସ ୀତା େବେହରା ପି ସେୁରଶ େବେହରା XWP0600353

ପ ୁ /95634 25 56 87ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଶୀ ମାକର୍ େ ଶର େବେହରା XWP0575373
ପ ୁ /95635 40 56 88ସମୀର ବିଶାଳ ପି ଭଗବାନ ବିଶାଳ JTV1690148
ପ ୁ /95636 64 56 89ସବୁାସ ଚ  ମିଶ ପି କୃ  ଚ  ମିଶ JTV1561604
ୀ /95637 62 56 90ସ କୁ୍ତା ମିଶ ସା ସବୁାସ ଚ  ମିଶ OR/06/043/130032
ୀ /95638 50 56 91ତୃ ି ମିଶ ସା କିେଶାର ମିଶ OR/06/043/130031

ପ ୁ /95639 48 56 92ବି ୁପସାଦ ମିଶ ପି କୃ  ମିଶ OR/06/043/130029
ୀ /95640 30 56 93ସରୀତା ମିଶ ପି ସବୁାସ ଚ  ମିଶ XWP0288043

ପ ୁ /95641 27 56 94ସି ାଥର୍  ମିଶ ପି ସବୁାଷ ଚ  ମିଶ XWP0484485
ୀ /95642 37 56 95ବି.ରାେଜଶରୀ ମହା ି ପି ବଜ କିେଶାର ମହା ି JTV2737690
ୀ /95643 36 56 96ବି.ରାେଶଶରୀ ମହା ି ପି ବଜ କିେଶାର ମହା ି JTV2737708
ୀ /95644 40 56 97ସମୀତା ପାଢୀ ସା ବି ୁ ପସାଦ ମିଶ XWP0433797

ପ ୁ /95645 39 56 98ପିତବାସ ପାତ ପି ଭାଗବତ ପାତ JTV1500602
ୀ /95646 45 56 99ସେୁରଖା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ JTV1500586

ପ ୁ /95647 43 56 100ଅଜିତ ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ JTV1500529
ପ ୁ /c95648 23 56 101ରାେଜଶ କମୁାର େସଠୀ ରାେଜଶ ପି ଦିଲିପ କମୁାର େସଠୀ ଦିଲିପ XWP0969634
ପ ୁ /105649 64 56 102ବିପବୀ ନୀଳେକତନ ଭାନୁ ଭୂଷଣ ପି ଯଧିୁ ିର ପାଳ OR/06/043/130736
ୀ /105650 57 56 103ପ ୁ ଲତା ପାଳ ସା ବିପବୀ ନୀଳେକତନ ଭାନୁ ଭୂଷଣ OR/06/043/130933

ପ ୁ /105651 34 56 104ଦିବଯ୍ରଂଜନ ରାୟ ପି ବିପବୀ ନୀଳେକତନ ଭାନୁ ଭୂଷଣପ JTV2717296
ପ ୁ /105652 32 56 105ପଭୁ ପସାଦ ରାୟ ପି ବିପବୀ ନିଳେକତନ ଭାନୁ XWP0167825
ୀ /105653 32 56 106ସସିତା ରାୟ ସା ଦିବଯ୍ ର ନ ରାୟ XWP0970939
ୀ /115654 55 56 107ରଜନୀପଭା ରାଉତ ସା ବାବାଜୀ ରାଉତ OR/06/043/130046

ପ ୁ /125655 60 56 108ହରି କିେଶାର ଶୀବା ବ ପି ଯମନୁା ପସାଦ ଶୀବା ବ JTV2665297
ୀ /125656 55 56 109ମୀରାେଦବୀ ଶୀବା ବ ସା ହର କିେଶାର ଶୀବା ବ JTV2665305

ପ ୁ /125657 36 56 110କିେଶାର କମୁାର ଶୀବା ବ ପି ହରି କିେଶାର ଶୀବା ବ XWP0167841
ପ ୁ /125658 34 56 111ସନୁୁ କମୁାର ଶୀବା ବ ପି ହରି କିେଶାର ଶୀବା ବ XWP0167833
ପ ୁ /135659 47 56 112େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ ପି ଶୀବ  ନାୟକ JTV1592542
ପ ୁ /135660 41 56 113ଯଯାତୀ େକଶରୀ ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ନାୟକ JTV1592534
ପ ୁ /135661 53 56 114ରେମଶ ଚ  ପ ା ପି ବିଶନାଥ ପ ା XWP0319061
ୀ /135662 36 56 115ନିେବଦିତା ପ ା ପି ରେମଶ ଚ  ପ ା XWP0220012
ୀ /135663 34 56 116ନିହାରିକା ପ ା ପି ରେମଶ ଚ  ପ ା XWP0220038
ୀ /135664 30 56 117ପିୟ ା ପ ା ପି ରେମଶ ଚ  ପ ା XWP0220020
ୀ /145665 30 56 118ପ ୂ ିର୍ମା ରାଉତ ପି ବାସେୁଦବ ରାଉତ XWP0484642

ପ ୁ /145666 27 56 119ଗଦାଧର ରାଉତ ପି ବାସେୁଦବ ରାଉତ XWP0484568
ୀ /145667 47 56 120ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ସାହୁ XWP0970962

ପ ୁ /145668 24 56 121ସରୁଜ ସାହୁ ପି ସେ ଷ କମୁାର ସାହୁ XWP0834333
ୀ /145669 20 56 122େସାନାଲୀ ସାହୂ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାହୂ XWP1161884

ପ ୁ /145670 80 56 123କା ିର୍େକଶର ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ JTV1527431
ୀ /145671 78 56 124ସକୁା ି ସାହୁ ସା କା ିର୍େକଶର ସାହୁ OR/06/043/130057
ପ ୁ /145672 56 56 125ସେ ାଷ ସାହୁ ପି କା ିର୍େକଶର ସାହୁ OR/06/043/130055
ପ ୁ /145673 50 56 126ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି କା ିର୍େକଶର ସାହୁ OR/06/043/130056
ୀ /145674 43 56 127ଲିଲିମା ସାହୁ ସା ଅଜୟ ସାହୁ JTV1491240
ୀ /155675 26 56 128ସାଗତିକା ଦାସ ପି ପକାଶ କମୁାର ଦାସ XWP0876276

ପ ୁ /165676 26 56 129ଶାର  ପାେଟାଡିଆ ପି ଦିଲିପ ପାେଟାଡିଆ XWP0600213
ପ ୁ /175677 67 56 130ଭୂବନ େମାହନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ମା ବଳରାମ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1556364
ୀ /175678 54 56 131ନିେବଦିତା ମିଶ ସା ଲକ୍ଷୀକା  ମିଶ JTV1556737

ପ ୁ /175679 54 56 132ସମୁ  କମୁାର ମିଶ ମା ସତଯ୍ଭାମା େଦବୀ JTV1649805
ୀ /175680 29 56 133ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମିଶ ପି ଲକି୍ଷକା  ମିଶ XWP0365312
ପ ୁ /175681 26 56 134ଟି.ସଦୁାମ ରାଓ ପି ଟି.େମାହନ ରାଓ XWP0600205
ୀ /175682 41 56 135ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ XWP0220046
ପ ୁ /185683 45 56 136ସେରାଜ ବାରିକ ପି େଗୗରା  ବାରିକ JTV2666006
ୀ /185684 44 56 137ଅନିତା ବାରିକ ସା ସେରାଜ ବାରିକ XWP0036269
ୀ /185685 81 56 138ଉଷାରାଣି ପ ା ସା ଭା ର ପ ା JTV1491000
ପ ୁ /185686 75 56 139ବାସେୁଦବ ପ ା ପି ରଘନୁାଥ ପ ା OR/06/043/122616
ୀ /185687 65 56 140ପଭାତି ପ ା ସା ବାସେୁଦବ ପ ା OR/06/043/122617
ୀ /185688 62 56 141ବାସ ୀ ପ ା ସା େଦେବ  ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ JTV1500354
ପ ୁ /185689 58 56 142ଶବି କମୁାର ପ ା ପି େଗାପାଳ କୃ  ପ ା JTV1527480
ପ ୁ /185690 55 56 143ଅଧର କମୁାର ପ ା ପି ନିେରାଦ କମୁାର ପ ା JTV1592252
ପ ୁ /185691 55 56 144ବିଶଜିତ ପ ା ପି ଭା ର ପ ା JTV1490994
ପ ୁ /185692 54 56 145ମେନାରଂଜନ ପ ା ପି ବଲଭାନ  ପ ା OR/06/043/384416
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ୀ /185693 52 56 146କ୍ଷୀେରାଦ ବାଳା ପ ା ସା ବିଶଜିତ ପ ା JTV1527308
ୀ /185694 50 56 147ଭାଗଯ୍ଲତା ପ ା ସା ଶବିପସାଦ ପ ା JTV1527498
ୀ /185695 50 56 148ମଂଜୁଲତା ପ ା ସା ଅଧର କମୁାର ପ ା JTV1592286
ୀ /185696 49 56 149ଅରୁପମା ପ ା ସା ମେନାରଂଜନ ପ ା JTV1560069

ପ ୁ /185697 46 56 150ବିଭୁପସାଦ ପ ା ପି ବାସେୁଦବ ପ ା OR/06/043/122620
ୀ /185698 45 56 151ନିରୁପମା ପ ା ପି ଯଧିୁ ିର ପ ା JTV1560051

ପ ୁ /185699 29 56 152ଚିନୟ କମୁାର ପ ା ପି ଶବି କମୁାର ପ ା XWP0329789
ପ ୁ /185700 25 56 153କମୁାର ସାଥର୍କ ପି ବିଶଜିତ ପ ା XWP0834325
ପ ୁ /195701 81 56 154ବିପଚରଣ ସାଇଁ ପି ବାଳକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/130290
ପ ୁ /195702 54 56 155ପିତାମର ସାଇଁ ପି ବିପଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/130292
ୀ /195703 44 56 156ହରପିୟା ସାଇଁ ପି ଶୀଯକୁ୍ତ ବିପଚରଣ ସାଇଁ XWP0036293
ୀ /195704 42 56 157କନୁୁବାଳା ସାଇଁ ପି ଶୀଯକୁ୍ତ ବିପଚରଣ ସାଇଁ XWP0036285
ୀ /195705 41 56 158ପୀତିସିତା ସାଇଁ ସା ପିତାମର ସାଇଁ XWP0287847
ୀ /195706 38 56 159ଲକି୍ଷପିୟା ସାଇଁ ପି ଶୀଯକୁ୍ତ ବିପ ଚରଣ ସାଇଁ XWP0036277

ପ ୁ /205707 80 56 160ବନ ବିହାରୀ ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଦାସ OR/06/043/130067
ୀ /205708 70 56 161ଆରତୀ ଦାସ ସା ବନବିହାରୀ ଦାସ OR/06/043/130068
ୀ /205709 46 56 162ସୟଂପଭା ଦାସ ପି ବନବିହାରୀ ଦାସ OR/06/043/130070
ୀ /205710 32 56 163େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ସାହୁ ପି ଜୟରାମ ସାହୁ XWP0288035
ୀ /205711 40 56 164ବଷର୍ା ସାହୁ ସା ବାଦଲ କମୁାର ସାହୁ JTV2666246
ୀ /215712 78 56 165ଦମୟ ି ମହାପାତ ସା କୃ  ମହାପାତ OR/06/043/130079

ପ ୁ /215713 57 56 166ପଶା  ମହାପାତ ପି କୃ  ମହାପାତ XWP0636076
ପ ୁ /215714 60 56 167ପଦୀପ କମୁାର େସନାପତି ପି ଜଗବ ୁ େସନାପତି JTV1491216
ୀ /215715 28 56 168ବଷର୍ା େସନାପତି ପି ପଦୀପ କମୁାର େସନାପତି XWP0657312

ପ ୁ /215716 26 56 169େଶଷାନ େସନାପତି ପି ପଦୀପ କମୁାର େସନାପତି XWP0657411
ପ ୁ /225717 75 56 170ଦିଲ ବାହାଦୁର ପି ହରି ସିଂ XWP0287862
ପ ୁ /225718 52 56 171ପଶ ୁର୍ରାମ ବଳ ପି ଧବୃଚରଣ ବଳ XWP0636068
ପ ୁ /225719 55 56 172ହରି ମହା ି ପି କା ାଳି ମହା ି XWP0167858
ପ ୁ /225720 72 56 173େଗାକଳୁାନ  ନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ OR/06/043/130085
ୀ /225721 68 56 174ସଂଯକୁ୍ତା ନାୟକ ସା େଗାକଳୁାନ  ନାୟକ OR/06/043/130086

ପ ୁ /225722 60 56 175ଅନିରୁ  ନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ OR/06/043/130089
ପ ୁ /225723 57 56 176କାହନ୍  ୁନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ OR/06/043/130087
ପ ୁ /225724 57 56 177ପସନନ୍ ନାୟକ ପି େବୖ ବ ନାୟକ OR/06/043/130090
ପ ୁ /225725 56 56 178ଶୀଧର ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ JTV1500255
ୀ /225726 51 56 179ଲିଲି ନାୟକ ସା ପଶନନ୍ ନାୟକ OR/06/043/130889
ୀ /225727 51 56 180ସବିତା ନାୟକ ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ନାୟକ OR/06/043/130088
ୀ /225728 44 56 181ନିରୁପମା ନାୟକ ସା ଅନିରୁ  ନାୟକ OR/06/043/130092
ୀ /225729 40 56 182େଶତାସିତା ନାୟକ ପି େଗାକଳୁାନ  ନାୟକ XWP0781963

ପ ୁ /225730 40 56 183ରାେଜଶ ନାୟକ ପି େକୖଳାଶ ନାୟକ XWP0220053
ପ ୁ /225731 39 56 184ବିକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ନାୟକ JTV1527092
ୀ /225732 38 56 185ମେହଶତା ନାୟକ ସା ବିକାଶ ନାୟକ XWP0036319
ୀ /225733 38 56 186େଶତସଭୁ ନାୟକ ପି େଗାକଳୁ ନାୟକ JTV1527084
ୀ /225734 34 56 187ମିନୁ ନାୟକ ପି ଅନିରୁ  ନାୟକ XWP0036335
ୀ /225735 34 56 188ଚିନୟୀ ନାୟକ ସା ରାେକଶ ନାୟକ XWP0287888

ପ ୁ /225736 32 56 189ରୁଦାଶସି ନାୟକ ପି େଗାକଳୁାନ  ନାୟକ JTV2514776
ପ ୁ /225737 32 56 190େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ନାୟକ XWP0036343
ୀ /225738 28 56 191େଜଯ୍ା ନ୍ା ନାୟକ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ନାୟକ XWP0365270
ୀ /225739 27 56 192ରିତିକା ନାୟକ ପି ଅନିରୁ  ନାୟକ XWP0365304

ପ ୁ /225740 59 56 193ବିେରନ୍ ପ ା ପି ଅନାମ ପ ା XWP0167866
ପ ୁ /225741 48 56 194ରବି ନାରାୟଣ ପ ୃ ି ପି ନଟବର ପ ୃ ି XWP0319053
ୀ /225742 52 56 195ସମିୁତା େସନାପତି ସା ପଦୀପ କମୁାର େସନାପତି XWP1161876
ୀ /225743 68 56 196ଆଓଧିେରନ ତିେବଦି ପି ବଜ େମାହନ ତିେବଦି XWP0167874
ପ ୁ /235744 26 56 197ସଂେକତଶର େବେହରା ପି ରାମହରି େବେହରା XWP0652925
ପ ୁ /235745 58 56 198େଗାକଳୁାନ  ଦାସ ପି କା ାଳି ଦାସ XWP0544247
ୀ /235746 52 56 199ଝୁମରୁୀ ଦାସ ସା େଗାକଳୁା ନ  ଦାସ JTV2665677
ପ ୁ /235747 29 56 200ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି େଗାକଳୁାନ  ଦାସ XWP0287813
ପ ୁ /235748 29 56 201ପସା  କମୁାର ଦାସ ପି େଗାକଳୁାନ  ଦାସ XWP0970954
ୀ /235749 25 56 202ମଧଶୁତିା ଦାସ ପି େଗାକଳୁନ  ଦାସ XWP0656850
ୀ /235750 71 56 203ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ଚ ମଣି ମହା ି OR/06/043/014017
ପ ୁ /235751 64 56 204ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ମହା ି ପି ଚ ମଣି ମହା ି OR/06/043/130095
ପ ୁ /235752 60 56 205ଦୀନମଣି ମହା ି ପି ଚ ମଣି ମହା ି OR/06/043/130097
ୀ /235753 59 56 206ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହା ି ସା ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି ମହା ି OR/06/043/130096
ପ ୁ /235754 58 56 207େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ମହା ି ପି ଚ ମଣି ମହା ି JTV2514735
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ୀ /235755 55 56 208େଜଯ୍ାତିମୟୀ ମହା ି ସା ଦୀନମଣି ମହା ି OR/06/043/130098
ପ ୁ /235756 41 56 209ସତିୃ ର ନ ମହା ି ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ମହା ି JTV1527282
ୀ /235757 39 56 210ପଦଜା ମହା ି ପି େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ମହା ି JTV2573699
ୀ /235758 39 56 211ମଧସିୁତା ମହା ି ପି ଦୀନମଣି ମହା ି JTV1491265
ୀ /235759 36 56 212ପଜ୍ଞା ମହା ି ପି ପଦୀ କମୁାର ମହା ି JTV2514677

ପ ୁ /235760 33 56 213ସତଯ୍ଜିତ ମହା ି ପି ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି XWP0220061
ପ ୁ /235761 33 56 214ଶାକଯ୍ ରଂଜନ ମହା ି ପି ଦିନମଣି ମହା ି JTV2666303
ପ ୁ /235762 33 56 215େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ମହା ି ପି ଦିନମଣି ମହା ି JTV2666238
ୀ /245763 63 56 216େରବତୀ ଦାଶ ସା ଶଶୀଭୁଷଣ ଦାଶ OR/06/043/130102

ପ ୁ /245764 47 56 217ଶଭୁକା  ଦାଶ ପି ଶଶୀଭୁଷଣ ଦାଶ OR/06/043/130103
ୀ /245765 41 56 218େରାଜାଲିନ୍ ଦାଶ ସା ଶଭୁକା  ଦାଶ XWP0287953

ପ ୁ /245766 41 56 219ସତିକା  ଦାଶ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ଦାଶ JTV1527159
ୀ /245767 35 56 220ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାଶ ସା ସତିୃକା  ଦାଶ XWP0287821

ପ ୁ /245768 43 56 221େଯାେଗସ ମହା ି ପି ଜଗବ ୁ ମହା ି JTV2514784
ୀ /255769 31 56 222ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ XWP0575449

ପ ୁ /255770 70 56 223ଚ ମଣି ସାହୁ ପି ଅମେରଶ ସାହୁ OR/06/043/130104
ପ ୁ /255771 45 56 224ଅ ୁର୍ନୀ ସାହୁ ପି ନବଘନ ସାହୁ OR/06/043/130106
ପ ୁ /255772 39 56 225ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ଚ ମଣି ସାହୁ JTV1527043
ପ ୁ /265773 75 56 226ଆର୍ ଆଦିନାରାୟଣ ପି ଆର୍ ସିେମୟା JTV2665768
ପ ୁ /265774 36 56 227ଆର୍ ଆ ାନନ୍ ା ପି ଆର୍ ଆଦିନାରାୟଣ JTV2665784
ୀ /265775 70 56 228େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି େବଉରା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  େବଉରା OR/06/043/130113

ପ ୁ /265776 54 56 229େବୖ ବ ଚରଣ େବଉରା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େବଉରା OR/06/043/130110
ୀ /265777 52 56 230ଲତିକା େବଉରା ସା େବୖ ବ େବଉରା OR/06/043/130111

ପ ୁ /265778 51 56 231ବିଧଭୁୁଷଣ େବଉରା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  େବଉରା OR/06/043/130114
ୀ /265779 47 56 232କମଳା େବଉରା ସା ବିଧଭୂୁଷଣ େବଉରା JTV1690122

ପ ୁ /265780 44 56 233ବି ୁ ଚରଣ େବଉରା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େବଉରା OR/06/043/130115
ୀ /265781 39 56 234ରିତା ଳୀ େବଉରା ସା ବି ୁ ଚରଣ େବଉରା XWP0737775

ପ ୁ /265782 37 56 235ପଦୀପ କମୁାର େବଉରା ପି େବୖ ବ େବଉରା JTV2665156
ୀ /265783 30 56 236େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େବଉରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବଉରା XWP0834291

ପ ୁ /265784 24 56 237ପଷନଜିତ୍ େବଉରା ପି ବିଦୁଭୂଷଣ େବଉରା XWP0834317
ପ ୁ /265785 30 56 238ବିଜୟ ଭା ର େସୗମଯ୍ ରଜଂନ ଦ ପି ଭା ର ଚ  ଦାସ XWP0834143
ୀ /265786 65 56 239ଆର୍. କା ାମା ସା ଆର୍. ଆଦିନାରାୟଣ JTV2665792

ପ ୁ /265787 50 56 240ନିର ନ ମହାରଣା ପି େଗାବି  ମହାରଣା JTV2665941
ୀ /265788 45 56 241ରଶ ିମହାରଣା ସା ନିର ନ ମହାରଣା JTV2665552
ୀ /265789 26 56 242ପ ୂ ିର୍ମା ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା XWP0600338

ପ ୁ /265790 23 56 243ବିଶନାଥ ମହାରଣା ପି ନିର ନ ମହାରଣା XWP0834309
ପ ୁ /265791 28 56 244େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ମିଶ ପି କିେଶାର ଚ  ମିଶ XWP0642744
ୀ /265792 51 56 245ସଷୁମା ପଶାୟତ ପି ପଫଲୁ ପଶାୟତ XWP0287979
ୀ /265793 29 56 246ମିନତୀ ପଶାୟତ ମା ସଷୁମା ପଶାୟତ XWP0287987
ୀ /265794 34 56 247େଜଯ୍ା ିର୍ମୟୀ ସାହୁ ପି ଚ ମଣୀ ସାହୁ JTV2665891
ୀ /265795 42 56 248ଶବିାନୀ ସାମ ରାୟ ସା ପଶା  ସାମ ରାୟ JTV2514727
ପ ୁ /265796 53 56 249ଦିଲିପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଧରଣିଧର ସାଇଁ XWP0167882
ୀ /265797 50 56 250ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସାଇଁ XWP0167890
ୀ /275798 49 56 251ସବିତା ରାଉତ ସା ବିଜୟ ରାଉତ XWP0365288
ୀ /275799 63 56 252ଶଶୁଳିା ସାମଲ ସା େଚୖତନଯ୍ ସାମଲ OR/06/043/130119

ପ ୁ /275800 58 56 253ନିର ନ ସାମଲ ପି ଶକୁେଦବ ସାମଲ OR/06/043/130118
ପ ୁ /275801 35 56 254ରତିର ନ ସାମଲ ପି େଚୖତନଯ୍ ସାମଲ XWP0630459
ୀ /285802 20 56 255େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େବଉରା ପି ବିଧଭୂୁଷଣ େବଉରା XWP1161892

ପ ୁ /285803 50 56 256ଅଖିଳ ଚ  ନାଥ ପି େକୖଳାସ ଚ  ନାଥ JTV1690155
ପ ୁ /285804 43 56 257ଅଜୟ କମୁାର ନାଥ ପି େକୖଳାସ ଚ  ନାଥ JTV1689157
ୀ /285805 32 56 258ସମିୁତା ନାଥ ସା ରତିର ନ ସାମଲ XWP1112739
ୀ /285806 48 56 259ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ସାମଲ ସା ନିର ନ ସାମଲ OR/06/043/130120
ୀ /285807 46 56 260ଶା ିଲତା ସାମଲ ପି େଚୖତନଯ୍ ସାମଲ OR/06/043/130121
ପ ୁ /285808 45 56 261ଚି ର ନ ସାମଲ ପି େଚୖତନଯ୍ ସାମଲ JTV1527183
ୀ /285809 41 56 262ପଣତି ସାମଲ ପି େଚୖତନଯ୍ ସାମଲ JTV1527399
ୀ /285810 23 56 263ପଗତି ସାମଲ ପି ନିର ନ ସାମଲ XWP0970947
ୀ /295811 50 56 264େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ନାଥ ସା ଅରୁଣ ନାଥ OR/06/043/130143
ୀ /295812 41 56 265ସ ଯ୍ାରାଣୀ ନାଥ ସା ନେରଶ କମୁାର ନାଥ XWP0630491
ପ ୁ /295813 39 56 266ନେରଶ କମୁାର ନାଥ ପି ଅନ  ନାଥ XWP0118570
ପ ୁ /305814 62 56 267ରଘନୁାଥ ବାଦି ପି ବଟକୃ  ବାଦି OR/06/043/130139
ୀ /305815 57 56 268ଶା ିଲତା ବାଦି ସା ରଘନୁାଥ ବାଦି OR/06/043/130140
ୀ /305816 44 56 269ରୀତା ଳୀ ବାଦି ପି ରଘନୁାଥ ବାଦି JTV1490937
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ୀ /305817 42 56 270ଗୀତା ଳୀ ବାଦି ପି ରଘନୁାଥ ବାଦି JTV1491075
ପ ୁ /305818 37 56 271ସେରାଜ କମୁାର ବାଦୀ ପି ରଘନୁାଥ ବାଦୀ JTV2665370
ୀ /305819 83 56 272ରାଧା େବୱା ସା େଗାବି  OR/06/043/130141

ପ ୁ /305820 44 56 273ରେମଶ ଚ  ମହା ି ପି ମାନ ମହା ି XWP0220087
ୀ /305821 42 56 274ରଶିତା ମହା ି ସା ରେମଶ ଚ  ମହା ି XWP0220079
ୀ /315822 33 56 275େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ରାଉଳ ସା ପବିତ କମୁାର ସାମଲ XWP0484451
ୀ /315823 57 56 276ପଦାବତୀ ସାମଲ ସା ବୀେର  ସାମଲ JTV1689819

ପ ୁ /315824 40 56 277ପବିତ କମୁାର ସାମଲ ପି ବୀେର  ସାମଲ JTV1490903
ପ ୁ /315825 36 56 278ପବୀର କମୁାର ସାମଲ ପି ବିେର  ସାମଲ JTV2665354
ୀ /315826 22 56 279େଦବା ର୍ନା ସାମଲ ପି ବାସବ କମୁାର ସାମଲ XWP0994152

ପ ୁ /325827 44 56 280ବାସେୁଦବ ବାରିକ ପି କମାର ବାରିକ JTV1592385
ୀ /325828 22 56 281େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମହାପାତ ପି କାଶୀନାଥ ମହାପାତ XWP0994202

ପ ୁ /325829 64 56 282େଗାକଳୁାନ  ପାଢୀ ପି ଧମର୍ାନ  ପାଢୀ OR/06/043/130122
ୀ /325830 60 56 283ମ ଲୁତା ପାଢୀ ସା େଗାକଳୁାନ  ପାଢୀ JTV1527100

ପ ୁ /325831 52 56 284ବାସେୁଦବ ପାଢୀ ପି ଉ ବ ପାଢୀ JTV2717197
ୀ /325832 37 56 285ଦି ିମୟୀ ପାଢୀ ପି େଗାକଳୁାନ  ପାଢୀ XWP0036350
ୀ /325833 35 56 286ତୃ ିମୟୀ ପାଢୀ ପି େଗାକଳୁାନ  ପାଢୀ XWP0036368
ୀ /325834 32 56 287ସତିୃ ପାଢୀ ପି େଗାକଳୁାନ  ପାଢୀ XWP0484618
ୀ /325835 30 56 288କିରଣ ପାଢୀ ପି େଗାକଳୁାନ  ପାଢୀ XWP0484626

ପ ୁ /325836 30 56 289କିଶାନ୍ ପାଢୀ ପି େଗାକଳୁାନ  ପାଢୀ XWP0484634
ପ ୁ /325837 85 56 290ଗେଣଶ ଚ  ପରିଡା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପରିଡା JTV1500347
ୀ /325838 71 56 291ଜାନକୀ ପରିଡା ସା ଗେଣଶ ଚ  ପରିଡା OR/06/043/028542

ପ ୁ /325839 54 56 292େକୖଳାସ ଚ  ପରିଡା ପି କାଶୀନାଥ ପରିଡା JTV1690130
ପ ୁ /325840 47 56 293ଲଳିେତ ୁ ପରିଡା ପି ଗେଣଷ ଚ  ପରିଡା XWP0036376
ୀ /325841 41 56 294ଶଭୁଦା ପରିଡା ସା େକୖଳାସ ଚ  ପରିଡା XWP0118588
ୀ /325842 39 56 295େରଖାପଭା ପରିଡା ସା ଲଳିେତ ୁ ପରିଡା XWP0036384
ୀ /325843 37 56 296ଲି ିମୟୀ ପରିଡା ପି ବିଚିତାନ  ପରିଡା JTV1592443

ପ ୁ /325844 37 56 297େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ସାହୁ ମା େଶୖଳବାଳା ସାହୁ JTV1592377
ୀ /325845 49 56 298ସଂଯକୁ୍ତା ଷଡ ୀ ସା ବାସେୁଦବ ଷଡ ୀ JTV2717205

ପ ୁ /325846 37 56 299ଶବି ବାହାଦୁର ଥାପା ପି ଧନ ବାହାଦୁର ଥାପା JTV1592401
ପ ୁ /335847 45 56 300େଜଯ୍ାତିର୍ମୟ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ JTV2666329
ୀ /335848 42 56 301ସଯୂଯ୍ର୍କା ି ଦାସ ସା େଜଯ୍ାତିର୍ମୟ ଦାସ JTV2666311
ୀ /335849 66 56 302ଉମିର୍ଳା ମିଶ ସା ଅଶିନୀ ମିଶ OR/06/043/130125

ପ ୁ /335850 46 56 303ସ ୟ କମୁାର ମିଶ ପି ଅଶନି ମିଶ JTV1527050
ପ ୁ /335851 45 56 304ସିତାଧର୍ ମିଶ ପି ଅଶନିୀ ମିଶ OR/06/043/130126
ପ ୁ /335852 21 56 305େସୗମ୍ଯା ର ନ ମିଶା ପି ସି ାଥର୍  କମୁାର ମିଶା XWP1132299
ୀ /335853 36 56 306ମିନି ନାୟକ ସା ସଧୁାକର ନାୟକ XWP0036392

ପ ୁ /345854 45 56 307େହମ  କମୁାର କବି ପି ଖେଗଶର କବି OR/06/043/130871
ୀ /345855 50 56 308ଶମିର୍ଳା ମିଶ ସା ସି ାଥର୍  ମିଶ JTV1527118
ୀ /355856 54 56 309ତୁଳସି ମହାରଣା ସା ବାବାଜି ମହାରଣା JTV1500511

ପ ୁ /355857 52 56 310ଶରତ ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା OR/06/043/130136
ପ ୁ /355858 33 56 311କମୁାର ଜିେତ  ମହାରଣା ପି ବାବାଜି ମହାରଣା XWP0036418
ପ ୁ /355859 29 56 312କମୁାର ରୁେପ  ମହାରଣା ପି ବାବାଜି ମହାରଣା XWP0365296
ୀ /365860 70 56 313ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା େପମାନ  ମହା ି OR/06/043/130147

ପ ୁ /365861 43 56 314ପଦ େଲାଚନ ମହା ି ପି େପମାନ  ମହା ି JTV1527241
ପ ୁ /365862 38 56 315ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି ପି େପମାନ  ମହା ି JTV1527076
ୀ /365863 36 56 316ନମିତା ମହା ି ସା ପଦେଲାଚନ ମହା ି XWP0287912

ପ ୁ /365864 44 56 317ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି େବଣଧୁର ମଦୁୁଲି JTV2665412
ପ ୁ /365865 37 56 318ଶ ରଷର୍ଣ ତରାଇ ପି ଜନକର ତରାଇ JTV2665453
ପ ୁ /365866 33 56 319ଦାେମାଦର ତରାଇ ପି ଜନକର ତରାଇ JTV2665420
ପ ୁ /375867 51 56 320ମନୁ ବିଶକମର୍ା ପି ଭୀମ ବିଶକମର୍ା XWP0642751
ପ ୁ /375868 96 56 321ଅବନିେମାହନ ପ ିତ ପି ଅରୁଣ ପ ିତ OR/06/043/130252
ପ ୁ /375869 61 56 322ବିଜୟ କମୁାର ପ ିତ ପି ଅବନି ପ ିତ XWP1149897
ୀ /375870 52 56 323ସିପିକା ପ ିତ୍ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ିତ୍ XWP1149905
ପ ୁ /375871 52 56 324ବିମାନ ର ନ ପ ିତ ପି ଅବନି ପ ିତ OR/06/043/130256
ୀ /375872 33 56 325େମୗମିତା ପ ିତ୍ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ିତ୍ JTV2515088
ୀ /375873 44 56 326ମନକଲୀ ସନୁାର ସା ଜ୍ଞାନ ବାହାଦୁର ସନୁାର XWP0642769
ପ ୁ /385874 56 56 327ରେମଶ କବି ପି ଖେଗଶର କବି OR/06/043/130177
ୀ /385875 48 56 328ଡାଳିମ କବି ସା ରେମଶ କବି OR/06/043/130178
ପ ୁ /385876 27 56 329ସଶୁଲି୍ କମୁାର କବି ପି ରେମଶ ଚ  କବି XWP0484592
ପ ୁ /385877 27 56 330ସନିୁଲ କମୁାର କବି ପି ରେମଶ ଚ  କବି XWP0484600
ପ ୁ /395878 51 56 331ଅବନି କା  େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା JTV1527266
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ପ ୁ /405879 48 56 332ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ବୁେଲଇ େବେହରା OR/06/043/130155
ପ ୁ /405880 46 56 333ତିନାଥ େବେହରା ପି ବୁେଲଇ େବେହରା OR/06/043/130156
ୀ /405881 46 56 334ହରପିୟା େବେହରା ସା ତିନାଥ େବେହରା XWP0365403
ୀ /415882 62 56 335ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା OR/06/043/130729

ପ ୁ /415883 42 56 336ସେବର୍ ଶର େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା JTV1664424
ପ ୁ /425884 39 56 337ସତିୃରଂଜନ ନାଥ ପି ଅରୁଣ ନାଥ JTV1491125
ପ ୁ /425885 57 56 338ବି ୁ େସଠୀ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ େସଠୀ OR/06/043/130266
ପ ୁ /425886 54 56 339ମେହଶର େସଠୀ ପି ବାଉରିବ ୁ େସଠୀ OR/06/043/130267
ପ ୁ /425887 52 56 340େଗାବି  େସଠୀ ପି ବାଉରିବ ୁ େସଠୀ OR/06/043/130268
ପ ୁ /425888 50 56 341କନୁା େସଠୀ ପି ବାଉରିବ ୁ େସଠୀ OR/06/043/130269
ୀ /425889 49 56 342ବାସ ୀ େସଠୀ ସା ନାରାୟଣ େସଠୀ JTV2666139
ୀ /425890 45 56 343ଆରତୀ େସଠୀ ସା ମେହଶର େସଠୀ JTV2666121
ୀ /425891 45 56 344ରଶିତା େସଠୀ ସା େଗାବି  େସଠୀ XWP0036426
ୀ /425892 38 56 345ସାବିତୀ େସଠୀ ସା ବାଉରି ବ ୁ େସଠୀ XWP0118604

ପ ୁ /425893 34 56 346ପେମାଦ େସଠୀ ପି ନାରାୟଣ େସଠୀ XWP0118596
ପ ୁ /435894 48 56 347ରେମଶ ମହାରଣା ପି ନଟବର ମହାରଣା JTV2665321
ୀ /435895 43 56 348ସଂଯକୁ୍ତା ମହାରଣା ସା ରେମଶ ମହାରଣା JTV2665339
ୀ /435896 27 56 349ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାରଣା ସା ଶାରଦାପସନନ୍  ମହାରଣା XWP0928937

ପ ୁ /435897 72 56 350େଗାବି  ଓଝା ପି ଗେଜ  ଓଝା OR/06/043/130270
ୀ /435898 60 56 351ପମିଳା ଓଝା ସା େଗାବି  ଓଝା OR/06/043/130271

ପ ୁ /435899 43 56 352ରଣଜିତ ଓଝା ପି େଗାବି  ଓଝା JTV1490978
ପ ୁ /435900 43 56 353ଗଦାଧର ଓଝା ପି େଗାବି  ଓଝା JTV1491190
ୀ /435901 40 56 354ସଂଯକୁ୍ତା ଓଝା ସା ର ିତ ଓଝା XWP0484477

ପ ୁ /435902 40 56 355େବଣଧୁର ଓଝା ପି େଗାବି  ଓଝା JTV1491042
ୀ /435903 39 56 356ଅରୁଣେଧାତି ଓଝା ସା ଗଦାଧର ଓଝା JTV2665313
ୀ /435904 33 56 357ରାେଜସିତା ଓଝା ସା େବଣଧୁର ଓଝା XWP0484469

ପ ୁ /445905 49 56 358ସଦୁଶର୍ନ ମହାପାତ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାପାତ XWP0834283
ପ ୁ /445906 48 56 359ଅେଶାକ ମହାପାତ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାପାତ OR/06/043/130159
ୀ /445907 41 56 360ରଶିତା ମହାପାତ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମହାପାତ XWP0365395
ୀ /445908 37 56 361ରଶିତା ମହାପାତ ସା ସଦୁଶର୍ନ ମହାପାତ XWP0834150
ୀ /445909 57 56 362ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ ପି ଶୀଧର ନାୟକ XWP0544346
ୀ /445910 47 56 363ମଲିକା ନାୟକ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ନାୟକ JTV2514701

ପ ୁ /445911 44 56 364ର ନ କମୁାର ପ ା ପି େଗୗରହରି ପ ା JTV1592591
ପ ୁ /455912 57 56 365ଶୀଧର ଦାସ ପି େକଳ ୁଦାସ OR/06/043/130161
ୀ /455913 50 56 366ରଚନା ଦାସ ସା ଶୀଧର ଦାସ OR/06/043/130162
ୀ /455914 34 56 367ସବିତା ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ XWP0118612

ପ ୁ /455915 32 56 368ଶଲିା ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ XWP0118620
ପ ୁ /455916 30 56 369ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ ପି ଶୀଧର ଦାସ XWP0288001
ପ ୁ /465917 58 56 370ରାମଚଂଦ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା OR/06/043/130877
ୀ /465918 52 56 371ସିତା େବେହରା ସା ରାମଚଂଦ େବେହରା OR/06/043/130166

ପ ୁ /465919 50 56 372ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା JTV1527225
ୀ /465920 47 56 373ଅ ନା େବେହରା ସା ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା JTV1642636

ପ ୁ /465921 27 56 374ଅମୀୟ ର ନ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା XWP0484584
ୀ /465922 24 56 375େସାନାଲି େବେହରା ପି ବି ୁଚରଣ େବେହରା XWP0876367

ପ ୁ /465923 22 56 376େସୗମ୍ଯ ର ନ େବେହରା ପି ବି ୁଚରଣ େବେହରା XWP0880740
ପ ୁ /475924 70 56 377େଧାବଲି ବରାଳ ପି ସନାତନ ବରାଳ OR/06/043/130169
ପ ୁ /475925 44 56 378ନିର ନ ବରାଳ ପି େଧାବଲି ବରାଳ JTV1592278
ପ ୁ /475926 27 56 379ଦିବଯ୍େଲାଚନ ବରାଳ ପି ଦୟାନିଧି ବରାଳ XWP0484576
ପ ୁ /475927 20 56 380େସୗମଯ୍ ର ନ ବରାଳ ପି ଦୟାନିଧି ବରାଳ XWP1111699
ପ ୁ /475928 43 56 381ରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ରବି  ମହା ି JTV1527274
ପ ୁ /475929 42 56 382ରବି  ସିଂ ପି ମନବାହାଦୂର ସିଂ JTV2665396
ପ ୁ /475930 35 56 383ବିଶରଂଜନ ସିଂ ପି େମାହନ ବାହାଦୁର ସିଂ XWP0118638
ପ ୁ /485931 55 56 384ପହଲାଦ ବାରିକ ପି ବାଟି କିେଶାର ବାରିକ OR/06/043/130172
ୀ /485932 43 56 385ବସମୁତି ବାରିକ ସା ପହଲାଦ ବାରିକ ବାରିକ JTV1491109
ୀ /485933 23 56 386ସପୁଭାମଣୀ ବାରିକ ପି ପହଲାଦ ବାରିକ XWP1111541
ୀ /485934 20 56 387ସତିୃପଜ୍ଞା ବାରିକ ପି ପହଲାଦ ବାରିକ XWP1110352
ପ ୁ /485935 54 56 388କିେଶାର କମୁାର ପାଣି ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ପାଣି JTV1592294
ୀ /485936 45 56 389ସନିୁତା ପାଣି ସା କିେଶାର କମୁାର ପାଣି JTV2665933
ପ ୁ /495937 80 56 390ରାଧାଶାମ େସନାପତି ପି ପରିକି୍ଷତ େସନାପତି OR/06/043/130173
ପ ୁ /505938 63 56 391କାଳ ି ଚରଣ େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା JTV1592336
ୀ /505939 61 56 392ଲକ୍ଷିପିୟା େବେହରା ସା ଶୀ କାଳ ି ଚରଣ େବେହରା JTV1592328
ପ ୁ /505940 45 56 393ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ରବି  କମୁାର େବେହରା JTV1592302
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ପ ୁ /505941 38 56 394ଚ ମଣି େବେହରା ପି କାଳ ି ଚରଣ େବେହରା JTV1592310
ୀ /505942 37 56 395ସଜୁାତା େବେହରା ସା ରେମଶ ଚ  େବେହରା XWP0220095
ୀ /505943 35 56 396ରାଧାରାଣୀ େବେହରା ପି କାଳ ୀ ଚରଣ େବେହରା JTV2665479

ପ ୁ /505944 35 56 397ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ରବୀ  କମୁାର େବେହରା XWP0220103
ୀ /505945 32 56 398ସସିତା ମଲିକ ସା ଚ ମଣି େବେହରା XWP0657460

ପ ୁ /505946 52 56 399କୁ ରାମ ନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ OR/06/043/130179
ୀ /505947 42 56 400ମେନାରମା ନାୟକ ସା କୁ ରାମ ନାୟକ JTV2514594

ପ ୁ /505948 20 56 401ପୀତମ ନାୟକ ପି କୁ ରାମ ନାୟକ XWP1109214
ପ ୁ /505949 71 56 402ମନ ବାହାଦୂର ସିଂ ପି ନୃସିଂହ ସିଂ XWP0630475
ୀ /505950 65 56 403ବୀଣାପାଣି ସିଂ ସା ମନବାହାଦୂର ସିଂ XWP0630442
ୀ /515951 33 56 404ମ ଲୁତା ମାଝୀ ସା ସବୁାଷ କମୁାର ମାଝୀ XWP0898072

ପ ୁ /515952 45 56 405ଦିପକ ମଦୁୁଲି - ଦିଲିପ ମଦୁୁଲି XWP0898106
ୀ /515953 42 56 406େଜାସନ୍ା ମଦୁୁଲି ସା ଦିଲିପ ମଦୁୁଲି XWP0898130
ୀ /515954 34 56 407ଲିଲି MUDULI ସା ଦୀପକ MUDULI XWP0898114
ୀ /515955 42 56 408ପଭାସିନୀ ନାଥ ସା ରେମଶ ଚ  ନାଥ XWP0656983
ୀ /515956 46 56 409କନକ େର ି ସା ଧେନଶର େରଡି OR/06/043/130190
ୀ /515957 72 56 410େଚମନ େରଡି ସା ସେୁରଆ େରଡି OR/06/043/130188

ପ ୁ /515958 54 56 411ଧେନଶର େରଡି ପି ସେୁରଆ େରଡି OR/06/043/130189
ପ ୁ /525959 49 56 412ଦୁଃଶାସନ ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ JTV2665800
ପ ୁ /525960 45 56 413ସକୁା  ଦାସ ପି ମାଳି ଦାସ OR/06/043/130193
ୀ /525961 43 56 414ସକୁା ି ଦାସ ସା ଦୁଃଶାସନ ଦାସ JTV2665818

ପ ୁ /525962 43 56 415ନାେଗଶର େର ି ପି ସେୁରଆ େର ି JTV1705359
ୀ /525963 42 56 416ପରମା େର ି ସା ନାେଗଶର େର ି JTV1717412

ପ ୁ /Ward no.55964 19 56 417ବିେବକ କମୁାର ନାୟକ ବିେବକ ପି ସନୁାକର ନାୟକ ସନୁାକର ଗହାଚ XWP1151943
ପ ୁ /535965 66 56 418ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା OR/06/043/130198
ୀ /535966 62 56 419ଗେ ଇ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା JTV1527258

ପ ୁ /535967 45 56 420ଅଭୟ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା JTV1527167
ପ ୁ /545968 39 56 421ସଧୁାକର େର ି ପି ଯଗୁଳ େର ି JTV1527068
ପ ୁ /545969 56 56 422ଆଦିଆ େର ି ପି ନାେଚୟା େର ି OR/06/043/130202
ପ ୁ /555970 66 56 423େଯାେଗ  ମହାକଡୁ ପି ବା  ୁମହାକଡୁ OR/06/043/130283
ୀ /555971 63 56 424ପାବର୍ ତୀ ମହାକଡୁ ସା େଯାେଗ  ମହାକଡୁ OR/06/043/130284

ପ ୁ /565972 80 56 425ଗ ାଧର ମିଶ ପି ଆନ  ମିଶ OR/06/043/130856
ୀ /565973 52 56 426ସଭୁଦା ମିଶ ସା ଗେଣଶର ମିଶ JTV1491083
ୀ /575974 60 56 427ନମର୍ଦା ତିପାଠୀ ପି ଜୟକୂ  ତିପାଠୀ OR/06/043/131095
ୀ /585975 50 56 428କା ନ େବେହରା ସା ଅନ  େବେହରା XWP0287961
ୀ /585976 45 56 429ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ମେହଶର େବେହରା JTV1527563

ପ ୁ /585977 26 56 430ନିର ନ େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା XWP0600221
ପ ୁ /585978 23 56 431ନେରଶ େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା XWP0834275
ପ ୁ /585979 78 56 432ବନମାଳୀ ବିଶାଳ ପି ଆନ  ବିଶାଳ OR/06/043/130204
ୀ /585980 65 56 433େକାକିଳ ବିଶାଳ ସା ବନମାଳୀ ବିଶାଳ OR/06/043/130903
ୀ /585981 50 56 434ନିଦା ବିଶାଳ ପି ବନମାଳୀ ବିଶାଳ JTV1527555
ୀ /585982 49 56 435କନକଲତା ବିଶାଳ ସା ଭିମେସନ ବିଶାଳ OR/06/043/130901

ପ ୁ /585983 48 56 436ଭିମେସନ ବିଶାଳ ପି ବନମାଳୀ ବିଶାଳ OR/06/043/130902
ପ ୁ /585984 46 56 437ଅ ୁର୍ନ ବିଶାଳ ପି ବନମାଳୀ ବିଶାଳ OR/06/043/130208
ୀ /585985 42 56 438ମିନତି ବିଶାଳ ସା ଅ ୁର୍ନ ବିଶାଳ JTV2666188

ପ ୁ /585986 35 56 439କିେଶାର କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଭୀମେସନ ବିଶାଳ JTV2514719
ୀ /585987 32 56 440ଲକି୍ଷ ପିୟା ବିଶାଳ ସା କିେଶାର କମୁାର ବିଶାଳ XWP0365387

ପ ୁ /585988 30 56 441ଜୟ  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଭିମେସନ ବିଶାଳ XWP0365379
ୀ /585989 26 56 442ମମତା ବିଶାଳ ମା ମିନତୀ ବିଶାଳ XWP0600239
ୀ /585990 26 56 443ଭାରତି ଦାସ ମା ନିଦା ବିଶାଳ XWP0600247
ୀ /585991 32 56 444ଲକି୍ଷପିୟା ମହାରଣା ମା କା ନ େବେହରା XWP0600270
ପ ୁ /585992 28 56 445ପହଲାଦ ଓଝା ପି ପା ବ ଓଝା XWP0641423
ପ ୁ /585993 52 56 446ସେ ାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ମେୂଷଇ ରାଉତ JTV1705342
ପ ୁ /605994 52 56 447ଉମାପଦ ସରକାର ପି ଶୀବଲବ ସରକାର JTV2666089
ୀ /605995 50 56 448ମାଳତୀ ସରକାର ସା ଉମାପଦ ସରକାର JTV2514669
ୀ /605996 27 56 449ଅନିଶା ସରକାର ପି ଉମାପଦ ସରକାର XWP0656827
ପ ୁ /605997 23 56 450ସତଯ୍ପଦ ସରକାର ପି ଉମାପଦ ସରକାର XWP0834267
ପ ୁ /615998 55 56 451େଗାବି  ପ ା ପି ପହାଦ ପ ା OR/06/043/130220
ପ ୁ /625999 55 56 452େସାମନାଥ କର ପି ମାଧବାନ  କର OR/06/043/130222
ୀ /626000 50 56 453ପମିଳା କର ସା େସାମନାଥ କର OR/06/043/130223
ପ ୁ /626001 30 56 454ମେନାଜ କମୁାର କର ପି େସାମନାଥ କର XWP0575456
ୀ /636002 54 56 455ଯମନୁା ରାଉତ ସା ପଶା  ରାଉତ JTV2665735
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ପ ୁ /636003 25 56 456େଦବାଶଷି ରାଉତ ପି ପଶା  ରାଉତ XWP0834259
ୀ /636004 32 56 457ବି ୁପିୟା ରାଉତ ପି ପଶା  ରାଉତ XWP0433813
ୀ /636005 29 56 458ଭାନୁପିୟା ରାଉତ ପି ପଶା  ରାଉତ XWP0738013
ୀ /636006 26 56 459ସୟଂ ପୀୟା ରାଉତ ପି ପଶା  ରାଉତ XWP0737908
ୀ /636007 40 56 460ପିୟମଦା ସାମ ପି ମନେମାହନ ସାମ XWP0365478
ୀ /646008 53 56 461ସଚଳା ନାୟକ ସା ମିହିର କମୁାର ନାୟକ OR/06/043/130719
ୀ /646009 46 56 462ମମତା ରାଉତରାଏ ସା ଅମିତାଭ ରାଉତରାଏ JTV1527522
ୀ /646010 60 56 463ନୟନା ରାଉତରାୟ ସା ଭବାନି ରାଉତରାୟ OR/06/043/130227

ପ ୁ /646011 47 56 464ଅମିତାଭ ରାଉତରାୟ ପି ଭବାନି ରାଉତରାୟ OR/06/043/130228
ପ ୁ /646012 45 56 465ଅନୁପ ରାଉତରାୟ ପି ଭବାନୀ ରାଉତରାୟ JTV1500479
ୀ /646013 42 56 466ନମିତା ରାଉତରାୟ ସା ଅନୁପ ରାଉତରାୟ JTV2665214

ପ ୁ /646014 68 56 467େଭାବନୀ ରାଉତରାୟ ପି ଶଭୁରାମ ରାଉତରାୟ OR/06/043/130226
ପ ୁ /656015 62 56 468ଅମୀତ ମହାରଣା ପି ଖତୁ ମହାରଣା JTV1491224
ୀ /656016 49 56 469ସେରାଜିନୀ ମହାରଣା ସା ରବିଂଦ ମହାରଣା OR/06/043/130232
ୀ /656017 46 56 470େଲାଭାବତୀ ମହାରଣା ସା ଅମିତ ମହାରଣା JTV1500388

ପ ୁ /656018 27 56 471ଆେଲାକ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅମିତ କମୁାର ମହାରଣା XWP0365429
ପ ୁ /666019 69 56 472େଗାଲଖ ସାହୁ ପି ସ ର୍ାର ସାହୁ OR/06/043/130239
ୀ /666020 60 56 473ଦୁଲଣା ସାହୁ ସା େଗାେଲଖ ସାହୁ JTV1491349
ୀ /676021 42 56 474ପସନନ୍  ମ ରୁୀ ସାମ ସା ମନ େମାହନ ସାମ XWP0834242

ପ ୁ /676022 38 56 475ମିତଭାନୁ ସାମ ପି ମନେମାହନ ସାମ OR/06/043/130241
ୀ /676023 35 56 476ପୀତିପଦା ସାମ ପି ମନେମାନ ସାମ XWP0365486

ପ ୁ /686024 62 56 477ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ ପି ଲାଲେମାହନ ମହାପାତ OR/06/043/130279
ୀ /686025 60 56 478ଭାରତୀ ମହାପାତ ସା ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ OR/06/043/130280

ପ ୁ /686026 56 56 479ଚକଧର ମହାରଣା ପି େଗାେଲଖ ବିହାରି ମହାରଣା XWP0657387
ୀ /686027 53 56 480େଶଫାଳି ମହାରଣା ସା ଚକଧର ମହାରଣା XWP0657395

ପ ୁ /686028 25 56 481ଅଭିଜିତ୍ ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା XWP0657429
ପ ୁ /686029 29 56 482ଅଭିେଷକ ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା XWP0575381
ୀ /696030 86 56 483ଅହଲଯ୍ା ମିଶ ସା ମରୁାରୀ ମିଶ OR/06/043/130296

ପ ୁ /696031 70 56 484ମନଥ ମିଶ ପି ମରୁାରୀ ମିଶ OR/06/043/130294
ୀ /696032 68 56 485ନଳିନୀପଭା ମିଶ ସା ମନଥ ମିଶ OR/06/043/130295

ପ ୁ /696033 45 56 486ଆଶଷି ର ନ ମିଶ ପି ମନଥ ମିଶ JTV1527209
ପ ୁ /696034 44 56 487ମାନସ ମିଶ ପି ମନଥ ମିଶ OR/06/043/130299
ପ ୁ /696035 41 56 488ନିବାସ ର ନ ମିଶ ପି ମନଥ କମୁାର ମିଶ XWP0877407
ୀ /696036 40 56 489ରାଜଲକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ମାନସ ମିଶ XWP0877001

ପ ୁ /696037 39 56 490ପଭାସ ରଂଜନ ମିଶ ପି ମନଥ ମିଶ JTV1491331
ୀ /696038 35 56 491ପଣମିତା ପିୟଦଶର୍ନୀ - ମନଥକମୁାର ମିଶ XWP0877399
ୀ /696039 41 56 492ନିେବଦିତା ଷଢ ୀ ସା ଆଶଷି ର ନ ମିଶ XWP0876284
ୀ /696040 33 56 493କ ନା ଷଡ଼ ୀ ସା ପଭାସ ର ନ ମିଶ JNN1764760

ପ ୁ /706041 57 56 494େଶକ ମଶୁ ିର୍ଦ ଅଲି ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଅଲି XWP0781997
ୀ /706042 30 56 495େରଶା ପରୱିନ ପି େସଖ ମସୁ ିର୍ଦ XWP0575282
ୀ /706043 29 56 496ଆଶା ପରୱିନ ପି େଶକ ମସୁ ିର୍ଦ XWP0575290
ପ ୁ /706044 36 56 497େସକ୍ ହସିମ୍ ଉ ିନ୍ ପି େସକ୍ ମସୁ ିର୍ଦ୍ ଅଲୀ JTV2514628
ପ ୁ /706045 33 56 498େସକ ସମିମ୍ ଉ ିନ ପି େଶଖ ମସୁ ିର୍ଦ XWP0575274
ପ ୁ /716046 62 56 499ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ ପି ହେରକୃ  ପଧାନ JTV2717239
ୀ /716047 59 56 500ପ ୁ ଲତା ପଧାନ ସା ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ OR/06/043/130307
ୀ /726048 50 56 501େକ ଲକ୍ଷୀ ସା େକ ରାଓ OR/06/043/130607

ପ ୁ /726049 62 56 502େକ ରାଓ ପି େକଚୁର ନାରାୟଣ OR/06/043/130606
ପ ୁ /726050 35 56 503େକ ବିକାଶ ରାଓ ପି େକ ରାଓ JTV2665198
ୀ /726051 30 56 504େକ ରାେଜଶରୀ ରାଓ ସା େକ ବିକାଷ ରାଓ XWP0288092
ୀ /736052 54 56 505ସମିୁତା ଦାସ ସା ଦିବାକର ଦାସ OR/06/043/130586
ପ ୁ /736053 53 56 506େଜଯ୍ାତିର ନ ରାଉତ ପି ନବୀନ ଚ  ରାଉତ JTV2573624
ପ ୁ /746054 75 56 507ବିଜୟ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଦଲାଭ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1491091
ପ ୁ /746055 67 56 508ପଶ ୁର୍ରାମ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପାଣକୃ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/282240
ୀ /746056 67 56 509ହରପିୟା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1491034
ୀ /746057 64 56 510ଶା ିଲତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/282244
ପ ୁ /746058 60 56 511ଅେଶାକ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶ ର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1560002
ପ ୁ /746059 54 56 512ତପନ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶ ର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1565654
ପ ୁ /746060 49 56 513େଦବାଶୀଷ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1491018
ପ ୁ /746061 45 56 514ଧରଣିଧର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/282559
ପ ୁ /746062 29 56 515େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େଶୖେଳ  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0484428
ପ ୁ /746063 26 56 516ଆଶତି କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0600346
ପ ୁ /746064 46 56 517ସଶୁା  କମୁାର ପଧାନ ପି କପିଳ ପଧାନ JTV1500289
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ପ ୁ /746065 43 56 518ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ ପି କଶୁାସନ ପଧାନ JTV1500339
ୀ /746066 55 56 519ଉମିର୍ଳା ରଥ ସା େଶୖେଳ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2514693
ୀ /756067 47 56 520ବିଜୟାଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ବୀେର  ପଧାନ JTV1500321

ପ ୁ /766068 55 56 521ବିଜୟ ପାଢୀ ପି ଆନ  ଚ  ପାଢୀ OR/06/043/010343
ୀ /766069 50 56 522କ ନା ପାଢୀ ସା ବିଜୟ ପାଢୀ OR/06/043/010344

ପ ୁ /776070 80 56 523ନ କିେଶାର ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ OR/06/043/130910
ୀ /786071 45 56 524ଏନ ଦମୟ ୀ ସା ଚ ି ରାଓ XWP0288084

ପ ୁ /786072 36 56 525ବି କି ା ପି ବି ଗଡୁୁ ମ ୁ ର୍ୀ JTV2665693
ୀ /786073 65 56 526ଏନ ପାପା ସା ଏନ ରାମାରାଓ OR/06/043/130600
ୀ /786074 43 56 527ଏମ୍ ସରସତୀ ପି ଏମ୍ ରାମା JTV2665685

ପ ୁ /796075 46 56 528ର ିତ ପାତ ପି ରବିଂଦ ପାତ OR/06/043/130318
ୀ /806076 45 56 529ରଶିତା େବେହରା ସା ରାଜିବ କମୁାର େବେହରା XWP0636050

ପ ୁ /806077 60 56 530ପଫଲୁ ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା OR/06/043/130327
ୀ /806078 54 56 531ସ ର୍ଲତା ମହାରଣା ସା ପଫଲୁ ମହାରଣା OR/06/043/130328

ପ ୁ /816079 64 56 532ନଟବର ବାରିକ ପି ଧଡି ବାରିକ OR/06/043/130319
ୀ /816080 55 56 533ନିରୁପମା େଲ ା ସା ନିକୁ  କମୁାର େଲ ା JTV1500297
ୀ /816081 51 56 534ବାସ ୀ େଲ ା ସା ଧେନସର େଲ ା JTV1592518

ପ ୁ /816082 40 56 535ମାନସ କମୁାର େଲ ା ପି ମେହଶର େଲ ା JTV1592526
ପ ୁ /816083 36 56 536ସେୁରଶ କମୁାର େଲ ା ପି ମେହଶର େଲ ା JTV2666402
ପ ୁ /826084 75 56 537ନବକିେଶାର ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ JTV1491133
ୀ /826085 70 56 538ଶା ିଲତା ବାରିକ ସା ନବକିେଶାର ବାରିକ JTV1491141

ପ ୁ /826086 43 56 539ରବି  ନାଥ ବାରିକ ପି ନବ କିେଶାର ବାରିକ JTV1490945
ୀ /826087 39 56 540େଦବୀ ବାରିକ ସା ରବି  ନାଥ ବାରିକ XWP0036442

ପ ୁ /836088 58 56 541େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ JTV1491117
ୀ /846089 51 56 542େସବତୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଗ ାଧର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0365460

ପ ୁ /846090 65 56 543ଜେନଜୟ ତିପାଠୀ ପି କରୁଣାକର ତିପାଠୀ JTV1490929
ୀ /846091 55 56 544ସବିତା ତିପାଠୀ ସା ଜେନଜୟ ତିପାଠୀ JTV1500537

ପ ୁ /846092 30 56 545ଜୟପକାଶ ତିପାଠି ପି ଜେନଜୟ ତିପାଠୀ XWP0365411
ପ ୁ /846093 26 56 546େଦବାଶଷି ତିପାଠି ପି ଜେନଜୟ ତିପାଠି XWP0600296
ପ ୁ /866094 55 56 547େନେହରୁ ଢେମଲ ପି ମ ଲ ଢେମଲ JTV1555606
ୀ /866095 51 56 548ସରୁମା ସା ସା େନେହରୁ ଢେମଲ JTV1555598

ପ ୁ /876096 67 56 549ଶରତ ଚ  ସାଇଁ ପି ଅନ  ଚରଣ ସାଇଁ JTV1564046
ୀ /876097 64 56 550ଉମିର୍ବାଳା ସାଇଁ ସା ଶରତ ଚ  ସାଇଁ JTV1564053
ୀ /876098 40 56 551ସଶୁୀ ଦି ିମୟୀ ସାଇଁ ପି ଶରତ ଚ  ସାଇଁ JTV1564343
ୀ /876099 35 56 552ତୃ ିମୟୀ ସାଇଁ ସା ଶରତ ଚ  ସାଇଁ XWP0544296
ୀ /876100 34 56 553ଇତି ସାଗର ସାଇଁ ପି ଶରତ ଚ  ସାଇଁ XWP0544288

ପ ୁ /886101 65 56 554ସେୁରଶ ଚ  କର ପି ସଦାନ  କର JTV1564178
ୀ /886102 62 56 555ମଂଜୁଲତା କର ସା ସେୁରଶ ଚ  କର JTV1564186
ୀ /886103 40 56 556େସୗମଯ୍ାରାଣି କର ପି ସେୁରଶ ଚ  କର XWP0036459

ପ ୁ /886104 29 56 557ଅଭିଜିତ ସିକଦାର ପି ପଦୀପ କମୁାର ସିକଦାର XWP0287904
ପ ୁ /896105 30 56 558ଅମିତ୍ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0220111
ପ ୁ /896106 45 56 559ଅଶନୀ କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ JTV2665966
ପ ୁ /896107 44 56 560କଳି  କମୁାର ଦାସ ପି ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ଦାସ JTV2514552
ୀ /896108 44 56 561େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ଦାସ ସା ଅଶିନୀ କମୁାର ଦାସ JTV2665958

ପ ୁ /896109 63 56 562ସକୁା  କମୁାର ଦାଶ ପି ସେୁର  ନାଥ ଦାଶ JTV2514743
ପ ୁ /896110 50 56 563େଯାେଗଶ ଦାଶ ପି ସେୁର  ଦାଶ OR/06/043/130399
ପ ୁ /896111 59 56 564ପଦି  କମୁାର ମିଶ ମିଶ ପି କୃ  ଚ  ମିଶ XWP0544197
ୀ /896112 55 56 565କ ନା ମିଶ ସା ପଦୀ  କମୁାର ମିଶ JTV1500370
ୀ /896113 28 56 566େଦବସିତା ମିଶ ପି ପଦି  କମୁାର ମିଶ XWP0365452
ୀ /896114 48 56 567ଗୀତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ XWP0636043
ପ ୁ /896115 65 56 568େଦେବ  ନାରାୟଣ ଶତପଥି ପି ରମାକା  ଶତପଥି JTV1500222
ୀ /896116 59 56 569େସନ୍ହଲତା ଶତପଥି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1560044
ୀ /896117 57 56 570ପ ୁ ା ଳୀ ଶତପଥି ସା ସକୁା  କମୁାର ଦାଶ JTV2514750
ପ ୁ /896118 53 56 571ଯତୀ  ନାରାୟଣ ଶତପଥି ପି ରମାକା  ଶତପଥି JTV1500362
ପ ୁ /906119 46 56 572ଅଭିନାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ଲଛମନ ଓଝା OR/06/043/130418
ୀ /906120 38 56 573ଉମିର୍ଳା େଚୗଧରୁୀ ସା ଅଭିନାଶ େଚୗଧରୁୀ JTV2514685
ୀ /906121 71 56 574ହରପିୟା େଦଇ ସା ଲଛମନ େଦଇ OR/06/043/130417
ୀ /906122 39 56 575ଜାନୁଲାବ ଜାନୁଲ ସା େଶକ ଉଦୁଲ ହକ୍ XWP0036467
ପ ୁ /906123 40 56 576ଭରତ ମହାରଣା ପି ଶକୁେଦବ ମହାରଣା XWP0036475
ୀ /906124 36 56 577ସଂ କୁ୍ତା ମହାରଣା ସା ଭରତ ମହାରଣା XWP0036483
ୀ /906125 38 56 578ଉମିର୍ଳା ମହାରଣା ସା ଅଭିନାଶ ମହାରଣା XWP0220129
ୀ /906126 31 56 579ଅନିତା ମହାରଣା ସା ଅେଶାକ ମହାରଣା XWP0974626
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ପ ୁ /906127 74 56 580ଲଛମନ ଓଝା ପି ଭଗବାନ ଓଝା OR/06/043/130416
ପ ୁ /906128 58 56 581ରେମଶ ଚ  ଓଝା ପି ରାଧ ୁଓଝା OR/06/043/133021
ୀ /906129 57 56 582ପବିତ ଓଝା ସା ଉେମଶ ଚ  ଓଝା JTV1491323

ପ ୁ /906130 33 56 583େଲାକନାଥ ଓଝା ପି କଳୁମଣି ଓଝା XWP0365437
ୀ /906131 28 56 584ରଶିତା ଓଝା ପି ରେମଶ ଚ  ଓଝା XWP0365445

ପ ୁ /906132 70 56 585େଶକ୍ ଶାବୀରୁ ିନ ପି େଶକ୍ ସମଦ୍ JTV2666287
ପ ୁ /916133 33 56 586ସତଯ୍ଜିତ୍ ମ ୁ ା ପି ଶବି ଚରଣ ମ ୁ ା JTV2515211
ପ ୁ /916134 63 56 587ବିଚିତାନ  ସାମଲ ପି ଗ ବର୍  ସାମଲ JTV1500305
ୀ /916135 56 56 588ପ ୁ ା ଳୀ ସାମଲ ସା ବିଚିତାନ  ସାମଲ JTV1500313
ୀ /916136 37 56 589ଚିନୟୀ ସାମଲ ସା ବିକମ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0037184
ୀ /916137 33 56 590ତନୟୀ ସାମଲ ପି ବିଚିତାନ  ସାମଲ XWP0037192
ୀ /926138 35 56 591ଲିପସିତା ପରିଡା ସା ଜିମତୁ କମୁାର ସାହୁ XWP0656975

ପ ୁ /926139 66 56 592ଜୟରାମ ସାହୁ ପି ବିଷ ୁଚରଣ ସାହୁ XWP0288019
ପ ୁ /926140 33 56 593ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୟରାମ ସାହୁ JTV2515203
ୀ /926141 64 56 594କନକଲତା ସାହୁ ସା ଜୟରାମ ସାହୁ XWP0288027

ପ ୁ /936142 70 56 595ପଦୀପ ରାଉତ ପି ସେୁର  ରାଉତ OR/06/043/130442
ୀ /936143 55 56 596ପ ୁ ଲତା ରାଉତ ସା ପଦୀପ ରାଉତ OR/06/043/130443

ପ ୁ /956144 61 56 597େବୖରାଗୀ ଚରଣ େସନାପତି ପି ଦୁହବ ଚରଣ େସନାପତି JTV1500552
ୀ /956145 53 56 598ସବିତା େସନାପତି ସା େବୖରାଗୀ ଚରଣ େସନାପତି XWP0036491

ପ ୁ /956146 27 56 599ତାପସ େସନାପତି ପି େବୖରାଗି ଚରଣ େସନାପତି XWP0365569
ୀ /966147 42 56 600ପଣତୀ ତିପାଠି ପି େଗାବି  ଚ  ତିପାଠି XWP0036509

ପ ୁ /976148 68 56 601ସନୁାକର ଅଧିକାରୀ ପି ପରମାନଂଦ ଅଧିକାରୀ OR/06/043/130874
ୀ /976149 62 56 602ଜୟ ୀ ଅଧିକାରୀ ସା ସନୁାକର ଅଧିକାରୀ OR/06/043/130460

ପ ୁ /976150 45 56 603ସଦୁଶର୍ନ ଅଧିକାରୀ ପି ସନୁାକର ଅଧିକାରୀ XWP0036525
ପ ୁ /976151 44 56 604ନିରଂଜନ ଅଧିକାରୀ ପି ସନୁାକର ଅଧିକାରୀ JTV1633635
ପ ୁ /976152 40 56 605ସତଯ୍ ରଂଜନ ଅଧିକାରୀ ପି ସନୁାକର ଅଧିକାରୀ JTV2573632
ପ ୁ /976153 49 56 606ଗ ା ଧର ପ ା ପି ଚକଧର ପ ା XWP0365494
ୀ /976154 44 56 607ମମତା ପ ା ସା ଗ ାଧର ପ ା XWP0365650

ପ ୁ /986155 46 56 608ଗେଣଶ ବିସ୍ଵାଲ ପି ତିନାଥ ବିସ୍ଵାଲ XWP1112671
ପ ୁ /986156 45 56 609ସଂେତାଷ ବିଶାଳ ପି ତିନାଥ ବିଶାଳ XWP1161900
ୀ /986157 39 56 610ରୀନା ବିସ୍ଵାଲ ପି ଗେଣଶ ବିସ୍ଵାଲ XWP1136217
ୀ /986158 55 56 611ଫଲୁ ମାେର ି ସା ରାଇେମାହନ ମାେର ି OR/06/043/130466

ପ ୁ /996159 30 56 612ସେରାଜ ମହାରଣା ପି ସାହାଜୀ ମହାରଣା XWP0365544
ପ ୁ /996160 71 56 613େବୖ ବ ଓଝା ପି ଆନ  ଓଝା OR/06/043/130467
ୀ /996161 64 56 614ଚାରୁଲତା ଓଝା ସା େବୖ ବ ଓଝା OR/06/043/130468
ୀ /1006162 50 56 615ଅନୁପମା ବିଶାଳ ସା ବସ  କମୁାର େଜନା JTV2665982

ପ ୁ /1006163 55 56 616ବସ  କମୁାର େଜନା ପି ବା ାନିଧି େଜନା JTV2665362
ପ ୁ /1016164 75 56 617େବୖ ବ େବହୁରା ପି କପିଳ େବହୁରା JTV1658285
ୀ /1016165 67 56 618ଅନୁପମା େବହୁରା ସା େବୖ ବ େବହୁରା JTV1658293

ପ ୁ /1016166 50 56 619ଦିପକ କମୁାର େବହୁରା ପି େବୖ ବ େବହୁରା JTV1592484
ପ ୁ /1016167 41 56 620ପଶା  କମୁାର େବହୁରା ପି ରେମଶ ଚ  େବହୁରା JTV1592492
ୀ /1016168 42 56 621ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ େବଉରା ସା ଦୀପକ କମୁାର େବଉରା JTV2665537

ପ ୁ /1016169 42 56 622ରତିକା  େଲ ା ପି ଅବଧତୁ େଲ ା XWP0036541
ପ ୁ /1016170 33 56 623ମେୁକଶ ମହାପାତ ପି ଗଣୁନିଧି ମହାପାତ XWP0036558
ୀ /1016171 53 56 624େହମଲତା ମହାରଣା ସା ନିେରାଦ ମହାରଣା OR/06/043/130480
ୀ /1016172 53 56 625ସବୁାସିନୀ ମହାରଣା ସା ସନାତନ ମହାରଣା JTV1705326

ପ ୁ /1016173 52 56 626ନିେରାଦ ମହାରଣା ପି ମଧ ୁମହାରଣା JTV1491059
ପ ୁ /1016174 62 56 627ନିେରାଦ ମହାରଣା - ମଧ ୁମହାରଣା XWP0970970
ପ ୁ /1016175 39 56 628େସାମନାଥ ମହାରଣା ପି ସନାତନ ମହାରଣା XWP0220152
ପ ୁ /1016176 33 56 629ସାରଦା ପସାଦ ମହାରଣା ପି ନିେରାଦ ମହାରଣା JTV2666204
ୀ /1016177 32 56 630ସେରାଜିନୀ ମହାରଣା ପି ସନାତନ ମହାରଣା XWP0220137
ପ ୁ /1016178 32 56 631ରଜନୀକା  ମହାରଣା ପି ନିେରାଦ ମହାରଣା XWP0220145
ପ ୁ /1016179 37 56 632ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ନାୟକ ପି କ ରୁୀ ନାୟକ XWP0036533
ୀ /1016180 64 56 633ସବିତା ପ ନାୟକ ସା େଦେବ ପସାଦ ଦାସ JTV1592179
ୀ /1016181 44 56 634କବିତାରାଣୀ େସଠୀ ସା େଦାଳ େଗାବି  େସଠୀ XWP0036566
ୀ /1026182 40 56 635କନିୁ ମାଣିକ ସା ବନମାଳି ମାଣିକ XWP0365510
ପ ୁ /1026183 61 56 636ର ନ ପାଣି ପି ଅଭିରାମ ପାଣି JTV1527407
ୀ /1026184 55 56 637ପାବର୍ ତି ପାଣି ସା ର ନ ପାଣି JTV1527191
ପ ୁ /1026185 34 56 638ପଦିପ ପାଣି ପି ର ନ ପାଣି XWP0365643
ୀ /1026186 30 56 639କନକ ପାଣି ସା ପଦୀପ ପାଣି XWP0600320
ୀ /1036187 25 56 640ପିୟଦଶର୍ନୀ େବେହରା ସା େକଶବ ଚଂଦ େବେହରା XWP0970996
ପ ୁ /1036188 65 56 641କା ିର୍କ େବେହରା ପି ସତଯ୍ାନଂଦ େବେହରା OR/06/043/294647

100 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 50ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /1036189 55 56 642ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା କା ିର୍କ େବେହରା OR/06/043/294652
ପ ୁ /1036190 38 56 643େକଶବ ଚ  େବେହରା ପି କା ିର୍କଚ  େବେହରା JTV2666345
ପ ୁ /1036191 36 56 644ମାଧବ ଚ  େବେହରା ପି କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା JTV2666261
ୀ /1036192 34 56 645ପ ୁ ା ଳୀ େବେହରା ପି କା ିର୍କଚ  େବେହରା JTV2666253

ପ ୁ /1036193 39 56 646ପଦି  କମୁାର କର ପି ବୃ ାବନ କର XWP0600262
ପ ୁ /1036194 61 56 647ଶଶୀକା  ଖୁ ିଆ ପି ଭଗବାନ ଖୁ ିଆ JTV2665990
ୀ /1036195 56 56 648ପାବର୍ ତୀ ଖୁ ିଆ ସା ଶଶୀକା  ଖୁ ିଆ OR/06/043/130478
ୀ /1036196 32 56 649େମାନାଲିସା ଖୁ ିଆ ପି ଶଶକିା  ଖୁ ିଆ XWP0220160
ୀ /1036197 30 56 650ରି ି  ଖୁ ିଆ ପି ଶଶକିା  ଖୁ ିଆ XWP0365502
ୀ /1036198 28 56 651ପି ି  ଖୁ ିଆ ପି ଶଶୀକା  ଖୁ ିଆ XWP0575308
ୀ /1036199 63 56 652େପମଲତା ମହା ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV1592351
ୀ /1036200 32 56 653ସରିତା ମହା ି ସା ଚ ନ ପ ନାୟକ XWP0656876

ପ ୁ /1036201 64 56 654ଅଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସନାତନ ପ ନାୟକ JTV1491174
ପ ୁ /1036202 37 56 655ଚ ନ ପ ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV1592369
ୀ /1036203 32 56 656ଗାଗିର୍ ପ ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ JTV2515195

ପ ୁ /1046204 23 56 657ସନୁୀଲ ଦାସ ପି ରବି ଦାସ XWP1112358
ପ ୁ /1046205 79 56 658ସଉରୀ ଦାଶ ପି ମାଧବ ଦାଶ OR/06/043/428159
ୀ /1046206 69 56 659ସଷୁମା ଦାଶ ସା ସଉରୀ ଦାଶ XWP0782003
ୀ /1046207 31 56 660କଲଯ୍ାଣୀ ଦାଶ ପି ସଉରୀ ଦାଶ XWP0220186
ୀ /1046208 28 56 661ଲିପିନା ଦାଶ ପି ଶଉରୀ ଦାଶ XWP0575316
ୀ /1046209 35 56 662ସ ଯ୍ାରାଣୀ କର ସା ପଦୀ  କମୁାର କର XWP0220178

ପ ୁ /1046210 41 56 663ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ପ ା ପି ପାଣନାଥ ପ ା XWP0876334
ପ ୁ /1056211 62 56 664ଦୁଖିଶଯ୍ାମ ପାଣିଗାହି ପି ଗୟାଧର ପାଣିଗାହି OR/06/043/138577
ପ ୁ /1056212 47 56 665ଅେଶାକ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ପାଣିଗାହୀ JTV1634930
ୀ /1056213 47 56 666ରୀନାରାଣୀ ପାଣିଗାହୀ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ JTV2665602

ପ ୁ /1056214 45 56 667ଆେଲାକ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ପାଣିଗାହୀ JTV1634013
ୀ /1056215 32 56 668ସସିତା ପାଣିଗାହୀ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ XWP0600288

ପ ୁ /1066216 41 56 669ର ିତ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅଭୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ XWP0118653
ପ ୁ /1066217 56 56 670ଆ ର୍ତାଣ େଜନା ପି ପହଲାଦ େଜନା XWP0167916
ୀ /1066218 53 56 671କ ନା େଜନା ସା ଆ ର୍ବ ୁ େଜନା JTV2665925
ୀ /1066219 33 56 672ସଭୁାଷିନୀ େଜନା ପି ଆ ର୍ତାଣ େଜନା XWP0220194

ପ ୁ /1066220 59 56 673ଆଦିକଂଦ ରାଉତ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ରାଉତ OR/06/043/130715
ୀ /1066221 55 56 674ସ କୁ୍ତା ରାଉତ ସା ଆଦିକଂଦ ରାଉତ OR/06/043/130716
ୀ /1066222 38 56 675ବନସିତା ରାଉତରାୟ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0118661
ୀ /1076223 32 56 676ରୁତୁପ ା ମହାପାତ ସା ପସା  କମୁାର ମହାପାତ XWP0882076

ପ ୁ /1076224 79 56 677ବାବାଜୀ ରଣା ପି ଭିକାରି ରଣା OR/06/043/130717
ୀ /1076225 71 56 678ଶା ିଲତା ରଣା ସା ବାବାଜୀ ରଣା OR/06/043/130718

ପ ୁ /1086226 60 56 679ଅମଲୁଯ୍ େଜନା ପି କୃ  େଜନା OR/06/043/130498
ୀ /1086227 53 56 680ମିନତୀ େଜନା ସା ଅମଲୁଯ୍ େଜନା OR/06/043/130499
ୀ /1086228 39 56 681ତୃ ିମୟୀ େଜନା ପି ଅମଲୂଯ୍ େଜନା JTV1491232

ପ ୁ /1086229 32 56 682ଜଗନନ୍ାଥ େଜନା ପି ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର େଜନା XWP0167924
ପ ୁ /1096230 28 56 683ରାେକଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ XWP0365635
ୀ /1096231 52 56 684ଅନୁସୟା େସଠୀ ସା ରାମ େସଠୀ OR/06/043/130501

ପ ୁ /1096232 33 56 685େମାହନ େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ JTV2514651
ପ ୁ /1096233 28 56 686ରାେକଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ରାମ ଚ  େସଠୀ XWP0657262
ପ ୁ /1096234 27 56 687ଶ ର େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ XWP0484550
ୀ /1096235 25 56 688େମାହିନୀ େସଠୀ ସା େମାହନ େସଠୀ XWP0656819

ପ ୁ /1106236 70 56 689ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା ପି ଅ ୁର୍ନ ମହାରଣା OR/06/043/130504
ୀ /1106237 55 56 690େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହାରଣା ସା ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା OR/06/043/130505
ୀ /1106238 53 56 691ଶା ିଲତା ମହାରଣା ସା େଗାକଳୁାନ  ମହାରଣା JTV1491273
ୀ /1106239 36 56 692େବୖଜୟ ି ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା XWP0220202
ୀ /1106240 34 56 693ସଜୁୟ ି ମହାରଣା ପି ଲକ୍ଷଣ ମହାରଣା XWP0220210
ପ ୁ /1116241 55 56 694ଧନୁା େସାେରନ ପି ମାଣ ୁେସାେରନ OR/06/043/130507
ୀ /1116242 50 56 695ହୀରା େସାେରନ ସା ଧନୁା େସାେରନ OR/06/043/130508
ପ ୁ /1116243 30 56 696ମିଟୁ େସାେରନ ପି ଧନୁା େସାେରନ XWP0365577
ପ ୁ /1126244 63 56 697ପୀତବାସ ମହାରଣା ପି ଗ ବର୍  ମହାରଣା OR/06/043/130929
ୀ /1126245 54 56 698ପତିମା ମହାରଣା ସା ପୀତବାସ ମହାରଣା OR/06/043/130503
ୀ /1126246 34 56 699େସାନୀ ମହାରଣା ପି ପୀତବସ ମହାରଣା XWP0220228
ପ ୁ /1126247 31 56 700ସ ୟ ମହାରଣା ପି ପୀତବାସ ମହାରଣା XWP0220236
ପ ୁ /1136248 44 56 701େଗାଲକ ବାରିକ ପି ଶ ର ବାରିକ OR/06/043/130515
ପ ୁ /1136249 71 56 702େକ୍ଷତେମାହନ ମହାରଣା ପି ବୀରବର ମହାରଣା JTV1527324
ୀ /1136250 63 56 703ମ ଲୁତା ମହାରଣା ସା େକ୍ଷତେମାହନ ମହାରଣା JTV1527316
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ପ ୁ /1136251 39 56 704ସଭୁାଷ ଚ  ମହାରଣା ପି େକ୍ଷତମଣି ମହାରଣା JTV1527134
ୀ /1136252 38 56 705ମମତା ମହାରଣା ସା ସବୁାଷ ଚ  ମହାରଣା XWP0036616

ପ ୁ /1136253 38 56 706ଜିେତ  କମୁାର ପାତ ପି ଶବି ପସାଦ ପାତ XWP0167932
ୀ /1136254 39 56 707େଦବଶୀ ସାମ ରାୟ ସା ଜିେତ  କମୁାର ସାମ ରାୟ XWP0167940

ପ ୁ /1136255 54 56 708ଯଦୁନାଥ ଶତପଥି ପି ବାଇଧର ଶତପଥି XWP0036590
ୀ /1136256 54 56 709କଲଯ୍ାଣୀ ଶତପଥି ସା ଯଦୁନାଥ ଶତପଥି XWP0036608

ପ ୁ /1146257 72 56 710ରାଧାନାଥ ବାରିକ ପି େଯାଗୀ ବାରିକ OR/06/043/130322
ପ ୁ /1146258 56 56 711ନିମର୍ଳ ବାରିକ ପି ରାଧାନାଥ ବାରିକ OR/06/043/130323
ୀ /1146259 52 56 712େରଣବୁାଳା ବାରିକ ସା ନିମର୍ଳ ବାରିକ JTV1527415

ପ ୁ /1146260 43 56 713ସମୀର କମୁାର ବାରିକ ପି ରାଧାେମାହନ ବାରିକ JTV1527142
ପ ୁ /1146261 26 56 714ବିଶେମାହନ ବାରିକ ପି ନିମର୍ଳ ବାରିକ XWP0654962
ପ ୁ /1156262 55 56 715ପ ାନନ େସଠୀ ପି ଧନିଆ େସଠୀ OR/06/043/130867
ୀ /1156263 50 56 716ସକୁା ି େସଠୀ ସା ପ ନନ େସଠୀ OR/06/043/130860
ୀ /1166264 55 56 717ବାସ ି ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ OR/06/043/130509

ପ ୁ /1176265 57 56 718ଭ କିେଶାର େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/130684
ୀ /1176266 52 56 719ବନଲତା େବେହରା ସା ଭ କିେଶାର େବେହରା OR/06/043/130697

ପ ୁ /1176267 33 56 720ଜୀବନ କମୁାର େବେହରା ପି ଭ  କିେଶାର େବେହରା JTV2515161
ପ ୁ /1186268 56 56 721ଅଶିନୀ କମୁାର େଲ ା ପି ନାରାୟଣ େଲ ା OR/06/043/130535
ୀ /1186269 51 56 722କା ନ େଲ ା ସା ଅଶିନୀ କମୁାର େଲ ା OR/06/043/130788

ପ ୁ /1186270 48 56 723ଅଜିତ କମୁାର େଲ ା ପି ନାରାୟଣ େଲ ା JTV1527423
ୀ /1186271 35 56 724େବୖଶାଳୀ େଲ ା ସା ଅଜିତ କମୁାର େଲ ା XWP0657445
ୀ /1186272 26 56 725ଅନି ିତା େଲ ା ପି ଅଶୀନୀ କମୁାର େଲ ା XWP0737965
ୀ /1186273 24 56 726ସଚୁରିତା େଲ ା ପି ଅଶନୀ କମୁାର େଲ ା XWP0876318

ପ ୁ /1186274 30 56 727ରାଜିବ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଭାରତ ଚଂଦ ନାୟକ XWP1112804
ୀ /1196275 33 56 728ୟୁ ପଣୁଯ୍ବତୀ ସା ଶ ର ରାଓ XWP0288076

ପ ୁ /1196276 33 56 729ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ XWP0036632
ୀ /1196277 27 56 730ମରିୟମ୍ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ XWP0484170
ୀ /1196278 68 56 731ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଶକୁେଦବ ସାହୁ XWP0365585

ପ ୁ /1196279 59 56 732ହେରକୃ  ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ OR/06/043/130537
ୀ /1196280 54 56 733ମାଳତି ସାହୁ ସା ହେରକୃ  ସାହୁ OR/06/043/130538

ପ ୁ /1196281 34 56 734ଲକ୍ଷିଧର ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ XWP0365619
ପ ୁ /1206282 62 56 735ଯ.ୁ ରାମା ରାଓ ପି ଯ.ୁ ସିତାୟା JTV2666022
ୀ /1216283 45 56 736କନକ ମହାଲକ୍ଷୀ ମଲିକ ସା ମେନାଯ ମଲିକ OR/06/043/130742

ପ ୁ /1216284 24 56 737ଦିପନୁା ମଲିକ ପି ଦିବାକର ମଲିକ XWP0929166
ପ ୁ /1216285 46 56 738ମେନାଜ ମଲିକ ପି ରାମଧର ମଲିକ XWP0929034
ପ ୁ /1216286 39 56 739ଶ ର ରାଓ ପି ୟୁ ରାମା ରାଓ JTV1500578
ପ ୁ /1226287 70 56 740ମେହଶର େଲ ା ପି ଶ ଷର୍ଣ େଲ ା JTV1527357
ୀ /1226288 66 56 741ଶା ିଲତା େଲ ା ସା ମେହଶର େଲ ା XWP0737957

ପ ୁ /1226289 58 56 742ଧେନଶର େଲ ା ପି ସ ଷର୍ଣ େଲ ା JTV1625359
ୀ /1226290 27 56 743ମମତା େଲ ା ସା ମାନସ କମୁାର େଲ ା XWP0737973
ୀ /1236291 65 56 744ମାଳତୀ େଜନା ସା ରାମ େଜନା OR/06/043/180735
ୀ /1236292 35 56 745ସଶୁଳିା େଜନା ପି ରାମଲୁ େଜନା XWP0036640

ପ ୁ /1236293 28 56 746ପିୟୁଷ ର ନ ମହା ି ପି େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ମହା ି XWP0929117
ପ ୁ /1246294 50 56 747ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ ପି ଭିମ ନାୟକ OR/06/043/130558
ୀ /1246295 41 56 748କୁ ଳା ନାୟକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ XWP0036657

ପ ୁ /1246296 33 56 749ଜିେତ  ନାୟକ ପି ମାଗି ନାୟକ XWP0575423
ୀ /1246297 28 56 750ନିେବଦିତା ନାୟକ ସା ଜିେତ  ନାୟକ XWP0575407

ପ ୁ /1256298 20 56 751ମଣି ଦାସ ପି କାଳିଆ ଦାସ XWP1138932
ୀ /1256299 75 56 752ବୃ ାବତୀ ନ ସା ପ ାନନ ନ OR/06/043/130563
ପ ୁ /1256300 63 56 753ମେହଶର ନ ପି ପ ାନନ ନ XWP1201086
ୀ /1256301 58 56 754ସେୁଲାଚନା ନ ସା ମେହଶର ନ XWP1201078
ପ ୁ /1256302 33 56 755ସେ ାଷ କମୁାର ନ ପି ମେହଶର ନ XWP0575324
ପ ୁ /1256303 57 56 756ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ବା ା ସାହୁ JTV2514545
ପ ୁ /1256304 21 56 757ସାମଏୁଲ ସାହୁ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ସାହୁ XWP1111459
ପ ୁ /1266305 60 56 758ପି ଆପାରାଓ ପି ବା  ଆପାରାଓ OR/06/043/130566
ୀ /1266306 55 56 759ପି ସେରାଜିନି ସା ଆପାରାଓ OR/06/043/130567
ପ ୁ /1276307 68 56 760ସରୁ ମଲିକ ପି ଧଡି ମଲିକ JTV1491307
ୀ /1276308 60 56 761ବାସ ି ମଲିକ ସା ସରୁ ମଲିକ JTV1491315
ପ ୁ /1276309 59 56 762େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ ପି ପହାଦ ମଲିକ JTV1705334
ୀ /1276310 57 56 763ନିମର୍ଳା ମଲିକ ସା େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ JTV1705318
ପ ୁ /1276311 42 56 764ନିଲୁ େମାହନ ମଲିକ ପି ସରୁ ମଲିକ JTV2573640
ୀ /1276312 41 56 765ଝରଣା ମଲିକ ସା ନିଲୁେମାହନ ମଲିକ JTV2573673

102 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 50ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /1276313 37 56 766ସେ ାଷ କମୁାର ମଲିକ ପି ସରୁ ମଲିକ JTV1647122
ୀ /1276314 36 56 767ମଧସିୁତା ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ XWP0036665
ୀ /1276315 33 56 768ସସିତା ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ XWP0036673

ପ ୁ /1276316 28 56 769େଦବଦ  ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ XWP0484188
ପ ୁ /1276317 65 56 770ବାସେୁଦବ ରାଉଚ ପି ଆନ  ଚରଣ ରାଉଚ OR/06/043/130571
ୀ /1276318 55 56 771କମୁରୀ ରାଉଚ ସା ବାସେୁଦବ ରାଉଚ OR/06/043/130572
ୀ /1276319 59 56 772ସାବିତୀ ରାଉତ ସା ବାସେୁଦବ ରାଉତ JTV2515187

ପ ୁ /1276320 43 56 773ବିଶନାଥ ରାଉତ ପି ବାସେୁଦବ ରାଉତ JTV2515054
ୀ /1276321 40 56 774ସ ର୍ଲତା ରାଉତ ସା ବିଶନାଥ ରାଉତ JTV2515179

ପ ୁ /1276322 42 56 775ପଦନାଭ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ JTV2666063
ୀ /1276323 33 56 776ସଭୁଦା ସାହୁ ସା ପଦନାଭ ସାହୁ JTV2666071

ପ ୁ /1276324 67 56 777ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ବାନାମର ସାହୁ XWP0630467
ୀ /1286325 21 56 778ଟୀ.ଜ୍େଯା ନ୍ା ମା ଟୀ.କନୂୀ ରାଓ XWP1138916

ପ ୁ /1286326 55 56 779ଟି େମାହନରାଓ ପି ଟି ଭୀମାରାଓ OR/06/043/130575
ୀ /1286327 46 56 780କନିୁ ରାଓ ସା ଟି େମାହନ OR/06/043/130576

ପ ୁ /1286328 33 56 781ଟି ସେ ାଷ ରାଓ ପି ଟି େମାହନ ରାଓ JTV2515047
ପ ୁ /1286329 29 56 782ଟି. ସବୁାଷ ରାଓ ପି ଟି.େମାହନ ରାଓ XWP0484436
ୀ /1286330 23 56 783ଏ ର ରାଣୀ ସାହୂ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ସାହୂ XWP1136381

ପ ୁ /1286331 28 56 784କ ଟୁଟୁ ପି କ ଲଛମନ XWP0575506
ପ ୁ /1296332 42 56 785ନିର ନ ଦାସ ପି େସାମନାଥ ଦାସ JTV1633619
ୀ /1296333 41 56 786ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ରବି ଦାସ JTV1634906
ୀ /1296334 39 56 787ଏନ ଲଳୀତା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ JTV1633627

ପ ୁ /1296335 35 56 788ସତିୃରଂଜନ ପଧାନ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ JTV2717130
ପ ୁ /1296336 35 56 789ସରୂପ ରଂଜନ ପଧାନ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ XWP0036681
ପ ୁ /1296337 59 56 790ବାବୁ ରାଓ ପି େକ ଭିମା ରାଓ XWP0167981
ୀ /1296338 55 56 791େକ କମଳା ରାଓ ସା ବାବୁ ରାଓ XWP0167999

ପ ୁ /1296339 29 56 792େକ ସିତାରାମ ରାଓ ପି େକ ବାବୁ ରାଓ XWP0365627
ପ ୁ /1306340 62 56 793ସଦୁଶର୍ନ ସିଂ ପି ମଦନ ସିଂ OR/06/043/130695
ୀ /1306341 45 56 794ଲିଲି ସିଂ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସିଂ OR/06/043/130694

ପ ୁ /1306342 38 56 795ସକୁା  ସିଂ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସିଂ JTV2514958
ୀ /1306343 35 56 796ଲୀଲା ସିଂ ସା ସକୁା  ସିଂ XWP0168062

ପ ୁ /1316344 92 56 797ମଦନ ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/043/130577
ପ ୁ /1316345 30 56 798ପଦୀପ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୀନବ ୁ ସାହୁ JTV2515450
ୀ /1316346 89 56 799ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ମଦନ ସାହୁ OR/06/043/130578

ପ ୁ /1316347 81 56 800ଦିନବ ୁ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/043/130579
ୀ /1316348 57 56 801ପମିଳା ସାହୁ ସା ଦିନବ ୁ ସାହୁ OR/06/043/130580
ୀ /1326349 58 56 802ଅମିକା େବେହରା ସା ଅନାଦି ଚରଣ େବେହରା JTV2717254

ପ ୁ /1326350 64 56 803ଲି ରାଜ ନାୟକ ପି ଅଇଁଠୁ ନାୟକ OR/06/043/130581
ୀ /1326351 45 56 804ଉମିର୍ଳା ନାୟକ ସା ଲି ରାଜ ନାୟକ OR/06/043/130582

ପ ୁ /1326352 28 56 805ମାନସ ନାୟକ ପି ଚ ମଣୀ ନାୟକ XWP0575365
ୀ /1326353 51 56 806ସରସତୀ ରାଓ ସା ଚ ି ରାଓ JTV2666030
ପ ୁ /1336354 62 56 807ଅନାଦି େବେହରା ପି ବା ା େବେହରା OR/06/043/130583
ପ ୁ /1336355 29 56 809ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା ପି ଅନାଦି ଚରଣ େବେହରା XWP0575332
ପ ୁ /1356356 65 56 810ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/06/043/130630
ୀ /1356357 60 56 811ଆଶା ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ OR/06/043/130631

ପ ୁ /1366358 36 56 812ବୁଲୁ େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା XWP0737833
ୀ /1366359 32 56 813ଟୁକ ୁେବେହରା ସା ବୁଲୁ େବେହରା XWP0737791

ପ ୁ /1366360 36 56 814ଶ ର ନାୟକ ପି ଇଶର ନାୟକ XWP0737809
ପ ୁ /1366361 40 56 815ଗେଣଶ ଶୀପରୁା ପି ଜ୍ଞାନିକା ଶୀପରୁା OR/06/043/130633
ପ ୁ /1376362 65 56 816ଗେଲପରୁ ଗାେଲୟା ପି ଜି. େପ ୟା  OR/06/043/130634
ୀ /1386363 58 56 817ପୀ ବୁଗଲୁୀ ସା ପୀ. ପାଲା ରାଓ XWP1110014
ୀ /1386364 58 56 818ବୁଲାମା ରାଓ ସା ପାଲା ରାଓ XWP0782011
ୀ /1396365 31 56 819ଜି ଲଳିତା ସା ଜି ଶ ର XWP0656918
ପ ୁ /1396366 52 56 820ଏସ ରାମ ପି ଏମ୍ େଭ ଟ ରାଓ XWP0656777
ପ ୁ /1396367 37 56 821ଡି.ଦୁଗର୍ା ରାଓ ପି ଡି ରାମା ରାଓ XWP0834226
ୀ /1396368 43 56 822ଜି ରୁେପଶ ପି ଜି ମେୁଗୟା OR/06/043/130644
ୀ /1396369 31 56 823ଡି ସରସତଗ ସା ଡି ଦୁଗର୍ା ରାଓ XWP0834234
ପ ୁ /1396370 35 56 824ଜି ଶ ର ପି ମଗିୁଆ ଜି XWP0365601
ୀ /1406371 33 56 825ଲକ୍ଷୀପିୟା ବିଶାଳ ସା ଆେଲାକ ବିଶାଳ XWP0656801
ପ ୁ /1406372 45 56 826ନିର ନ ଦାସ ପି ଜୟରାମ ଦାସ XWP0168070
ୀ /1406373 42 56 827ସମୁତୀ ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ XWP0168088
ୀ /1406374 22 56 828ସ ର୍ଲତା ଦାସ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ଦାସ XWP1112010
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ପ ୁ /1406375 60 56 829ରାମଚ  ସାଇଁ ପି ଭାଗ ୁସାଇଁ OR/06/043/130656
ୀ /1406376 55 56 830ରାଧି ସାଇଁ ସା ରାମଚ  ସାଇଁ OR/06/043/130657
ୀ /1406377 34 56 831ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ JTV2515443
ୀ /1406378 31 56 832ମିନି ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ XWP0220244

ପ ୁ /1406379 28 56 833ଶବି ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ XWP0365676
ପ ୁ /1406380 26 56 834ତିନାଥ ସ୍ଵାଇଁ ପି ରାମଚ  ସ୍ଵାଇଁ XWP0929216
ପ ୁ /1406381 23 56 835ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ରାମ ଚଂଦ ସାଇଁ XWP1112283
ୀ /1416382 50 56 836ଏମ ସାବିତୀ .. ସା ଏମ ରାମାରାଓ .. OR/06/043/130768

ପ ୁ /1416383 50 56 837ଏନ ଆମାରାଓ .. ପି ଏମ ନାେଚୟା .. OR/06/043/130769
ପ ୁ /1416384 36 56 838ଏମ୍. ହରି ପି ଏମ୍. ରାମାରାଓ XWP0484204
ୀ /1416385 30 56 839ଏମ୍. କନିୁ ସା ଏମ୍. ହରି XWP0484196
ୀ /1436386 28 56 840ଜି ସାବିତୀ ପି ଜି ପି  ୁ XWP0365718
ୀ /1436387 27 56 841ଜୀ.ରାଜୂ ପି ଜୀ.ସିମାଦୀ XWP1112747
ୀ /1436388 25 56 842ଜୀ.ସନିୁତା  ପି ଜୀ.ରାଜୂ XWP1112762

ପ ୁ /1436389 19 56 843େହମ  ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ XWP1111780
ୀ /1436390 24 56 844ମାନ ଜୀ ସା େମାହନ ଜୀ XWP0876326

ପ ୁ /1436391 29 56 845ଜୀ େମାହନ ପି ଜି େମାହନ ଜି XWP0365668
ୀ /1436392 23 56 846ଜୀ ମନୂୁ ପି ଜୀ ଏରୂ XWP1110030

ପ ୁ /1436393 32 56 847ଜୀ ପି ୁ ମା ଜୀ ସୀମା XWP1112259
ପ ୁ /1436394 44 56 848େଦ ପହାଦ ରାଓ ପି େଦ ଆେପୟା ରାଓ JTV2665586
ୀ /1436395 39 56 849େଦ ନାଲା ରାଓ ସା େଦ ପହାଦ ରାଓ JTV2665594

ପ ୁ /1436396 39 56 850େଜ.ରାମ ୁରାଓ ପି େଜ.ଯମନୁା ଆେପୟା XWP0484444
ପ ୁ /1436397 38 56 851ଜି ଭା ର ରାଓ ପି ଜି କି ା ରାଓ JTV2665909
ୀ /1436398 35 56 852ଜି ଭାନୁ ରାଓ ସା ଜି ଭା ର ରାଓ JTV2665917
ୀ /1436399 34 56 853େଜ. େରାଜି ରାଓ ସା େଜ. ରାମ ୁରାଓ XWP0484212

ପ ୁ /1436400 24 56 854େଜ ମନୂା ରାଓ ପି େଜ.ପହେଲଡ ରାଓ XWP1136191
ୀ /1436401 19 56 855େଜ. ଭବାନୀ ରାଓ ପି େଜ. ପହଲାଦ ରାଓ XWP1110055
ୀ /1446402 49 56 856ଜି ଦୁଗର୍ା .. ସା ଜି ସିମାଦି .. OR/06/043/130648
ୀ /1446403 35 56 857ପି ରମଲୁ ଆମା ସା ପି ସୀମାଦି ରାଓ JTV2666105

ପ ୁ /1446404 59 56 858ଜି ଏରୁ ପି ଜି ପରେମଶ  OR/06/043/130653
ୀ /1446405 29 56 859ବି କାଂଚନ ସା ବି ରାଜୁ XWP1112317
ୀ /1446406 58 56 860ପି ଆପଲ ନାସର୍ା ସା ପି େବୖରାଗୀ ରାଓ JTV2666113

ପ ୁ /1446407 36 56 861ବି ରାଜୁ ପି ବି ଚିେନାଦୂ XWP1110170
ପ ୁ /1446408 38 56 862ପି ସୀମାଦୀ ରାଓ ପି ପି େବୖରାଗୀ ରାଓ XWP0036707
ପ ୁ /1446409 34 56 863ପି ଜଗା ରାଓ ପି ପି େବୖରାଗି ରାଓ JTV2666097
ପ ୁ /1446410 60 56 864ଜି ସିମାଦି ପି ଜି ପରେମଶ OR/06/043/130647
ୀ /1446411 43 56 865ଜି ଶକୁା ି ସା ଜି OR/06/043/130654

ପ ୁ /1466412 55 56 866ପି ରାଜଲୁ .. ପି ପି ପେଟୟା .. OR/06/043/130638
ୀ /1466413 50 56 867ବୁଲାମା ରାଓ .. ସା ରାଜଲୁ .. OR/06/043/130639

ପ ୁ /1486414 50 56 868ଚିନଡୁ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/043/130651
ୀ /1486415 48 56 869ଅଜି ଦାସ ସା ଚିନଡୁ ଦାସ OR/06/043/130652
ପ ୁ /1486416 39 56 870ରେମଶ ଦାସ ପି ଚିେନଡୁ ଦାସ XWP0484386
ପ ୁ /1486417 37 56 871ସେୁରଶ ଦାସ ପି ଚିନଡୁ ଦାସ JTV2665388
ୀ /1486418 36 56 872ସୀମା ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ JTV2665578
ୀ /1486419 29 56 873ଇଶରୀ ଦାସ ପି ଚିେନଡୁ ଦାସ XWP0484394
ୀ /1486420 27 56 874ସନୁୀତା ଦାସ ସା ସେୁରଶ ଦାସ XWP0575340
ୀ /1496421 55 56 875ବି. ସୀମା ସା ବି. ଚିନ୍ଡ XWP0636035
ୀ /1516422 29 56 876ଶଭୁଶୀ େସନାପତି ପି ସ ୟ କମୁାର େସନାପତି XWP0287839

ପ ୁ /1536423 58 56 877େଶକ୍ ବାବୁ ପି େସକ୍ ରାମଜାନ୍ JTV2666295
ୀ /1536424 54 56 878ମୀନା େବଗମ୍ ପି େଶକ୍ ସବିର ଉ ିନ JTV2666279
ପ ୁ /1536425 37 56 879ସଜିୁତ କର ପି ସେୁରଶ କର XWP0036715
ପ ୁ /1536426 37 56 880ସତଯ୍ଜିତ କର ପି ସେୁରଶ କର JTV2665826
ୀ /1546427 40 56 881ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା JTV2665644
ପ ୁ /1556428 56 56 882ଅଭିମନଯ୍ ୁବିଶାଳ ପି ଅଜୁର୍ ନି ବିଶାଳ JTV2665487
ପ ୁ /1556429 45 56 883ଅରବି  ପ ା ପି ରବି ନାଥ ପ ା JTV1556083
ୀ /1556430 48 56 884ମିନତୀ େସନାପତି ସା େବୖକୁ  େସନାପତି OR/06/043/130708
ପ ୁ /1556431 41 56 885ଅଶିନୀ େସନାପତି ପି େବୖକୁ  େସନାପତି JTV1500453
ୀ /1556432 34 56 886ସାଗରିକା େସନାପତି ପି େବୖକୁ  ଚରଣ େସନାପତି JTV2515153
ୀ /1566433 75 56 887ସିତାମା .. ସା ମାଝି ଆେରୟା .. OR/06/043/130849
ପ ୁ /1566434 50 56 888ଜି.ନାରଣ ସାମୀ .. ପି ଜୀ ନାେ ଶ .. OR/06/043/130847
ୀ /1566435 45 56 889ଜି. ବୁଡୁ .. ସା ଜି ନାରଣ ସାମୀ .. OR/06/043/130848
ପ ୁ /1566436 93 56 890ଉ ବାନ  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ XWP0544270
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ପ ୁ /1566437 58 56 891ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାଇଁ XWP0168096
ୀ /1566438 50 56 892ମୀତା ଳି ସାଇଁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ XWP0168104

ପ ୁ /1576439 50 56 893ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାଶ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାଶ JTV2666428
ପ ୁ /1576440 67 56 894ରବିନାରାୟଣ ମିଶ ପି ପଭାକର ମିଶ JTV2717098
ୀ /1576441 50 56 895ପ ୁ ା ଳି ମିଶ ସା ତପନ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2666147
ୀ /1576442 37 56 896ରୁପାଲି ମିଶ ପି ରବିନାରାୟଣ ମିଶ XWP0544254
ୀ /1576443 36 56 897େସାନାଲୀ ମିଶ ପି ରବିନାରାୟଣ ମିଶ JTV2717106
ୀ /1576444 29 56 898େମାନାଲି ମିଶ ପି ରବିନାରାୟଣ ମିଶ XWP0365692
ୀ /1576445 65 56 899ପମିଳା ପତି ସା ରବିନାରାୟଣ ମିଶ OR/06/043/124763
ୀ /1576446 34 56 900କ ିତା ପଧାନ ପି ରବି  ପଧାନ JTV2717114

ପ ୁ /1576447 50 56 901େଶଷେଦବ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ JTV2666352
ୀ /1576448 42 56 902ରଶିତା ସାହୁ ସା େଶଷେଦବ ସାହୁ JTV2666360
ୀ /1586449 46 56 903ମିନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ରଂଜନ କମୁାର େବେହରା JTV2665503
ୀ /1586450 72 56 904ଚା  ମହାରଣା ସା ଜୟକୃ  ମହାରଣା JTV2665636
ୀ /1586451 43 56 905ସେରାଜିନୀ ମହାରଣା ପି ଜୟକୃ  ମହାରଣା JTV2665289

ପ ୁ /1586452 41 56 906ସେ ାଷ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଜୟକୃ  ମହାରଣା JTV2665271
ୀ /1586453 41 56 907ସେରାଜିତା ମହାରଣା ପି ଜୟକୃ  ମହାରଣା XWP0118695

ପ ୁ /1586454 37 56 908ପଶା  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଜୟକୃ  ମହାରଣା JTV2666014
ପ ୁ /1586455 37 56 909ବସ  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଜୟକୃ  ମହାରଣା JTV2666048
ପ ୁ /1586456 72 56 910ମ ର୍ରାଜ ମିଶ ପି େଲାକନାଥ ମିଶ JTV2665149
ୀ /1586457 67 56 911ମଂଜୁବାଳା ମିଶ ସା ମ ର୍ରାଜ ମିଶ JTV2665248

ପ ୁ /1586458 38 56 912ଶଭୁଶ ର ମିଶ ମା ମ ର୍ରାଜ ମିଶ JTV2717155
ୀ /1586459 36 56 913ନିଶଗି ା ମିଶ ପି ମ ର୍ରାଜ ମିଶ JTV2665222

ପ ୁ /1586460 67 56 914ଗିରିଜା ପସନନ୍ ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି JTV2717320
ୀ /1586461 66 56 915ପ ୁ ିତା ମହା ି ସା ଗିରିଜା ପସନନ୍ ମହା ି JTV2717171
ୀ /1586462 38 56 916ମ ୂ ର୍ନା ମହା ି ପି ଗିରିଜା ପସନନ୍ ମହା ି JTV2717189
ୀ /1586463 28 56 917ଝ ା ମହା ି ପି ଗିରିଜା ପଶନନ୍ ମହା ି XWP0656991

ପ ୁ /1586464 33 56 918ଦିବଯ୍ଦଶର୍ନ ନାୟକ ପି ଦୁଃଶାସନ ନାୟକ XWP0220251
ପ ୁ /1586465 30 56 919ଜ୍ଞାନଦଶର୍ନ ନାୟକ ପି ଦୁଃଶାସନ ନାୟକ XWP0220269
ପ ୁ /1586466 37 56 920େଦେବ  ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ JTV2717304
ପ ୁ /1586467 76 56 921ରାମଚ  ସାହୁ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV2666410
ୀ /1586468 70 56 922ସକୁମୁାରୀ ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ JTV2666378
ୀ /1586469 49 56 923ରଶିତା ସାହୁ ସା ହାଡିବଂଧ ୁସାହୁ JTV2666394
ୀ /1596470 46 56 924ପଜ୍ଞାପାରମିତ େଚୗଧରୁୀ ପି ଲକ୍ଷଣ ଓଝା JTV1490952
ୀ /1596471 44 56 925ସଶୁୀ ସ ୀତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଲକ୍ଷଣ ଓଝା JTV1490960
ୀ /1596472 43 56 926େଜଯ୍ା ନ୍ା ଦାସ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ JTV2665255

ପ ୁ /1596473 54 56 927ପଂଚାନନ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ XWP0656959
ୀ /1596474 27 56 928ସସିତା ସାହୁ ସା ପଂଚାନନ ସାହୁ XWP0656934
ୀ /1596475 64 56 929ମିନତି ସାହୁ ସା ନିଶାକର ସାହୁ JTV2665511

ପ ୁ /1596476 47 56 930ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିଶାକର ସାହୁ JTV2665610
ପ ୁ /1596477 45 56 931ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିଶାକର ସାହୁ JTV2665263
ୀ /1596478 43 56 932ଅନୁସୟୂା ସାହୁ ସା ପକାଶ କମୁାର ସାହୁ JTV2665628

ପ ୁ /1596479 43 56 933ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିଶାକର ସାହୁ JTV2665529
ୀ /1606480 47 56 934ସଂ  ୁେବେହରା ସା େଚନା େବେହରା XWP1110006

ପ ୁ /1606481 52 56 935େମାତିଲାଲ ବି ାଣି ପି ବିପିନପସାଦ ବି ାଣି JTV1500230
ୀ /1606482 47 56 936ଶକୁ ଳା ବି ାଣି ସା େମାତିଲାଲ ବି ାଣି JTV1500248

ପ ୁ /1606483 50 56 937ସଶୁା  କମୁାର େଦବତା ପି ଯଧିୁ ିର େଦବତା JTV1527530
ୀ /1606484 45 56 938ସବିତାରାଣୀ େଦବତା ସା ସଶୁା  କମୁାର େଦବତା JTV1527548
ୀ /1606485 37 56 939ଦି ିମୟୀ େଜନା ପି ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର େଜନା JTV2717270
ୀ /1606486 36 56 940େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ େଜନା ପି ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର େଜନା JTV2717288
ୀ /1606487 73 56 941କନକଲତା ମହାପାତ ସା ରବି  ନାଥ ମହାପାତ JTV1691260
ୀ /1606488 54 56 942ମିନତୀ ମହାପାତ ସା ଅଭୟ କମୁାର େସନାପତି JTV1715093
ୀ /1606489 52 56 943ପଣତୀ ମହାପାତ ପି ରବି  ନାଥ ମହାପାତ JTV1691286
ପ ୁ /1606490 50 56 944ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ରବି  ନାଥ ମହାପାତ JTV2665560
ପ ୁ /1606491 48 56 945େଜଯ୍ାତି ନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ରବି  ନାଥ ମହାପାତ JTV1690163
ୀ /1606492 45 56 946ଆରତୀ ମହାପାତ ପି ରବି  ନାଥ ମହାପାତ JTV1691278
ପ ୁ /1606493 42 56 947ମେନାଜ ନାୟକ ପି ପ ାନନ ନାୟକ JTV1690171
ୀ /1606494 40 56 948ଶକୁ ଳା ନାୟକ ସା ମେନାଜ ନାୟକ JTV1690197
ପ ୁ /1606495 36 56 949ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଲି ରାଜ ନାୟକ JTV1690189
ୀ /1606496 34 56 950ରୀନା ନାୟକ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ XWP0657296
ପ ୁ /1606497 20 56 951ମ  ୁନାୟକ ପି ମେନାଜ ନାୟକ XWP1136209
ପ ୁ /1606498 42 56 952ବିଚିତାନ  ଓଝା ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଓଝା JTV1689132
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ପ ୁ /1606499 40 56 953ବିପିନ ବିହାରୀ ଓଝା ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଓଝା JTV1689140
ୀ /1606500 39 56 954ବନିତା ଓଝା ସା ବିଚିତା ନ  ଓଝା JTV2514636
ୀ /1606501 33 56 955ସସିତା ଓଝା ସା ବିପିନ ବିହାରି ଓଝା XWP0365551

ପ ୁ /1606502 53 56 956ସେରାଜ କମୁାର ପରିଜା ପି େଦେବ  ନାଥ ପରିଜା JTV1563477
ୀ /1606503 78 56 957େଜ.ରାମଲୁ ରାଓ ସା େଜ.ଗରୁୁମ ୂ ର୍ୀ ରାଓ XWP0600304

ପ ୁ /1606504 57 56 958େଚନା ରାଓ ପି ଅଜୁର୍ ନ ରାଓ XWP1109735
ପ ୁ /1606505 45 56 959କି ା ରାଓ ପି ଗରୁୁମ ୂ ିର୍ ରାଓ JTV1689553
ୀ /1606506 44 56 960ଲକ୍ଷୀ ରାଓ ସା ମାୟା ରାଓ JTV1689546

ପ ୁ /1606507 39 56 961ବାପି ରାଓ ପି ଅଜୁର୍ ନ ରାଓ JTV1689561
ୀ /1606508 36 56 962େଜ.ଗୀତା ରାଓ ସା େଜ.କା ା ରାଓ XWP0600312
ୀ /1606509 30 56 963ବନିତା ରାଓ ସା ବାପି ରାଓ XWP0575415
ୀ /1606510 30 56 964ମାମିନା ରାଓ ପି େଛନା ରାଓ XWP1136787
ୀ /1606511 28 56 965ମାମିନା ରାଓ ପି େଚନା ରାଓ XWP1110139

ପ ୁ /1606512 102 56 966ରାସ ବିହାରୀ ରାୟ ପି ଲକ୍ଷୀକା  ରାୟ JTV2666170
ୀ /1606513 60 56 967ସାଇବାଣୀ ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ XWP0168112
ୀ /1606514 57 56 968ଝରଣା ସରକାର ସା ତିଲକ କମୁାର ସରକାର JTV2666162

ପ ୁ /1606515 36 56 969ରାଧା ରମଣ ସରକାର ପି ତିଲକ କମୁାର ସରକାର JTV2666154
ପ ୁ /1616516 70 56 970ଆଦିତଯ୍ ପସାଦ ଶରଣ ପି ରାମଚ  ଶରଣ XWP0484402
ୀ /1616517 39 56 971େଦବଯାନୀ ଶରଣ ପି ଆଦିତଯ୍ ପସାଦ ଶରଣ JTV2717221

ପ ୁ /1616518 41 56 972ଆେଲାକ କମୁାର ଷଢ ୀ ପି ରେମଶ କମୁାର ଷଢ ୀ JTV1592195
ୀ /1616519 64 56 973ପମିଳା ଶରଣ ସା ଆଦିତଯ୍ ଶରଣ JTV2717213

ପ ୁ /1616520 37 56 974େଦବାଶଷି ଶରଣ ପି ଆଦିତଯ୍ ପସାଦ ଶରଣ JTV2717122
ପ ୁ /1626521 47 56 975କ ତରୁ ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ JTV2717163
ୀ /1626522 41 56 976ସରିତା ଦାସ ସା କ ତରୁ ଦାସ JTV2515294

ପ ୁ /1636523 45 56 977ପହାଦ ବିଶାଳ ପି ପଦେଲାଚନ ବିଶାଳ JTV2665180
ୀ /1636524 43 56 978ରଂଜିତା ବିଶାଳ ସା ପହାଦ ବିଶାଳ JTV2665206
ୀ /1636525 44 56 979ସରିତା ମହାପାତ ସା ଅନ  ମହା ି JTV1634864

ପ ୁ /1636526 69 56 980ଫକୀର େମାହନ ମିଶ ପି ବାଇଧର ମିଶ OR/06/043/000424
ୀ /1636527 65 56 981ନିରୁପମା ମିଶ ସା ଫକିର େମାହନ ମିଶ XWP0704791

ପ ୁ /1636528 25 56 982ରିେତଶ େମାହନ ମିଶ ପି ଫକିର େମାହନ ମିଶ XWP0656843
ପ ୁ /1636529 78 56 983ଅମିକା ମହା ି ପି ଯଦୁନାଥ ମହା ି OR/06/043/130831
ୀ /1636530 70 56 984ନ ିକା ମହା ି ସା ଅମିକା ମହା ି OR/06/043/130864

ପ ୁ /1636531 49 56 985ଅନ  ମହା ି ପି ଅମିକା ଚରଣ ମହା ି JTV1627843
ପ ୁ /1636532 45 56 986ଅନୁପ ମହା ି ପି ଅମିକା ଚରଣ ମହା ି JTV1559509
ୀ /1636533 42 56 987ଶବିାନୀ ମହା ି ସା ଅନୁପ ମହା ି XWP0287920

ପ ୁ /1636534 72 56 988ଉେପ ନାଥ ଓଝା ପି ବା ାନିଧି ଓଝା OR/06/043/130792
ପ ୁ /1636535 74 56 989େବୖକୁ  ବିହାରି ପ ା ପି େଗାବି  ପହରାଜ XWP0036764
ୀ /1636536 65 56 990ସନିୁତୀ ପ ା ସା େବୖକୁ  ବିହାରୀ ପ ା XWP0036756

ପ ୁ /1636537 37 56 991ସ ୟ କମୁାର ପ ା ପି େବୖକୁ  ବିହାରୀ ପ ା XWP0287938
ପ ୁ /1636538 35 56 992ସି ାଥର୍  କମୁାର ପ ା ପି େବୖକୁ  ବିହାରୀ ପ ା XWP0287946
ପ ୁ /1636539 41 56 993ପଣବ ପ ନାୟକ ପି ପଦିପ ପ ନାୟକ JTV1592476
ୀ /1636540 43 56 994ସ ମିତା ଷଢ ୀ ପି ରେମଶ କମୁାର ଷଢ ୀ JTV1592245

ପ ୁ /1646541 67 56 995ରଜନୀକା  ଘଡାଇ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଘଡାଇ JTV2515120
ପ ୁ /1646542 43 56 996େଦବ ଚଳନ ଘଡାଇ ପି ରଜନୀକା  ଘଡାଇ JTV2573681
ୀ /1646543 38 56 997ପିତିବ ନ ଘଡାଇ ପି ରଜନୀକା  ଘଡାଇ JTV2573731
ୀ /1646544 30 56 998ମାଳତୀ ଲତା ହଁାସଦା ପି ଦିନବ ୁ ହଁାସଦା XWP0365528
ୀ /1646545 28 56 999ରାଜଲକି୍ଷ ଓଝା ପି ଉେପ  ଓଝା XWP0365536
ୀ /1656546 42 56 1000ଏସ. ଏଲାମା ସା ଏସ୍ ସରିୁ JTV1592203

ପ ୁ /1656547 53 56 1001ଏସ୍ ସରିୁ ପି ଏସ୍ ତୁଲିସିଗା JTV1592229
ୀ /1666548 65 56 1002ବି ତିଳ ସା ବି ତିନାଥ JTV1592211
ପ ୁ /1666549 51 56 1003ପକାଶ େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା XWP0168146
ୀ /1666550 44 56 1004େପମ େବେହରା ସା ପକାଶ େବେହରା XWP0220277
ପ ୁ /1666551 56 56 1005ପଭାକର ଏଡଲା ପି ନବିନ ଚ  ଏଡଲା JTV1527456
ୀ /1666552 51 56 1006ସଶୁୀଳା ଏଡଲା ସା ପଭାକର ଏଡଲା OR/06/043/340555
ୀ /1666553 35 56 1007ଛବିରାଣି ଏଡଲା ସା େଦବହରି ଏଡଲା JTV2515138
ପ ୁ /1666554 34 56 1008ପମିତ କମୁାର ଏଡଲା ପି ପଭାକର ଏଡଲା JTV2515146
ପ ୁ /1666555 33 56 1009ସମିୁତ କମୁାର ଏଡଲା ପି ପଭାକର ଏଡଲା JTV2515070
ପ ୁ /1666556 47 56 1010ସଜୁ୍ଞାନ କମୁାର ଲିମା ପି ସଶୁଲି ଲିମା JTV2515104
ପ ୁ /1666557 44 56 1011ସଧୁାଂଶ ୁଲିମା ପି ସନାତନ ଲିମା JTV2514768
ୀ /1666558 42 56 1012ନିେରାଲା ଲିମା ସା ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ଲିମା XWP0036780
ୀ /1666559 37 56 1013ଶମିର୍ ା ରଥ ପି େଦବୀ ପସାଦ ରଥ JTV2665446
ପ ୁ /1666560 34 56 1014େଦବସିତା ରଥ ପି େଦବୀ ପସାଦ ରଥ JTV2665461
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ୀ /1666561 30 56 1015ଇତିଶୀ ରଥ ପି େଦବୀ ପସାଦ ରଥ XWP0287995
ପ ୁ /1666562 47 56 1016ନରସିଂହ ରାଉଳ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ରାଉଳ JTV2515062
ୀ /1666563 48 56 1017ସଚିୁତା ସାଗର ସା ଆନ  କମୁାର ସାଗର XWP0657163

ପ ୁ /1666564 25 56 1018ସାେହଲ ରିଜଏସ୍ ସାଗର ପି ଆନ  କମୁାର ସାଗର XWP0657197
ପ ୁ /1666565 36 56 1019ଅମର େଜଯ୍ାତି ଶତପଥୀ ପି େଦେବ  ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ XWP0036772
ପ ୁ /1666566 84 56 1020ବନମାଳୀ ସାଇଁ ପି ଧୁବ ସାଇଁ JTV2665834
ୀ /1666567 75 56 1021ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ବନମାଳୀ ସାଇଁ JTV2665842

ପ ୁ /1666568 47 56 1022ତିେଲାଚନ ସାଇଁ ପି ବନମାଳୀ ସାଇଁ JTV2665867
ପ ୁ /1666569 46 56 1023ବଜେମାହନ ସାଇଁ ପି ବନମାଳୀ ସାଇଁ JTV2665701
ୀ /1666570 43 56 1024ରୀନା ସାଇଁ ସା ସେୁରଶ ସାଇଁ JTV2665859
ୀ /1666571 42 56 1025େଗୗରୀ ସାଇଁ ସା ତିେଲାଚନ ସାଇଁ JTV2665875
ୀ /1666572 41 56 1026ଲିଲି ସାଇଁ ସା ବଜେମାହନ ସାଇଁ JTV2665719
ୀ /1676573 44 56 1027ୟୁ େମାତିଆଲ ସା ୟୁ ଚ ି JTV2515112
ୀ /1676574 45 56 1028ବିଲାଶ ଦାସ ସା ରବି ଦାସ XWP1112812

ପ ୁ /1676575 24 56 1029ବୁଲୁ ଦାସ ପି ରବି ଦାସ XWP1112275
ୀ /1676576 40 56 1030ଆର ମମତା ସା ଆର ଶୀରାମ XWP1109875
ୀ /1676577 84 56 1031ଫଲୁ ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ JTV1634922

ପ ୁ /1676578 42 56 1032ରେମସ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ XWP0657304
ୀ /1676579 33 56 1033ସବିତା ନାୟକ ସା ରେମଶ ନାୟକ XWP0575357

ପ ୁ /1676580 34 56 1034େକ ସ ପି େକ ଖାଲିଆ JTV2515302
ପ ୁ /1686581 60 56 1035ସେ ାଷ ନାୟକ ପି ରେମଶ ନାୟକ OR/06/043/340558
ୀ /1686582 50 56 1036ସଧୁା ନାଏକ ସା ସେ ାଷ ନାଏକ OR/06/043/340559

ପ ୁ /1706583 38 56 1037ପଶା  କମୁାର ମଲିକ ପି ସେୁର  ମଲିକ XWP0220293
ୀ /1706584 35 56 1038ବନୀତା ମଲିକ ସା ପଶା  ମଲିକ XWP0220285

ପ ୁ /1706585 31 56 1039ପକାଶ କମୁାର ମଲିକ ପି ସେୁର  ମଲିକ XWP0220301
ୀ /1716586 36 56 1040େଜ କନୁୀ ରାଓ ପି େଜ ଗରୁୁମତୁର୍ ୀ ରାଓ JTV2515096
ୀ /1726587 44 56 1041ଗୀତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ JTV2514537

ପ ୁ /1736588 39 56 1042ବନ ବିହାରୀ େହମମ୍ ପି ମଧସୁଦୂନ େହମମ୍ JTV2515286
ୀ /1746589 41 56 1043କମୁଦିୁନୀ େବେହରା ସା ନବ କିେଶାର େବେହରା XWP0036798

ପ ୁ /1756590 35 56 1044ଇଭାନ ପସାଦ ରାଉତ ପି ରବି ନାରାୟଣ ରାଉତ XWP0365791
ୀ /1756591 71 56 1045ଅରୁ ତୀ ସାଇଁ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV2515229

ପ ୁ /1756592 50 56 1046ସାଗନ୍ିକ ସାଇଁ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାଇଁ XWP0365726
ପ ୁ /1756593 44 56 1047ସା ିକ ସାଇଁ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାଇଁ XWP0365742
ୀ /1756594 43 56 1048ଚ ିକା ସାଇଁ ସା ସାଗନ୍ିକ ସାଇଁ XWP0365734
ୀ /1756595 40 56 1049ମାନସୀ ସାଇଁ ସା ସା ିକ ସାଇଁ XWP0365684
ୀ /1766596 33 56 1050ନିଳିମା ପିୟଦଶର୍ନି ମହାରଣା ପି ରବି  ନାଥ ମହାରଣା XWP0036806
ୀ /1776597 49 56 1051ଲିପି ସାଇଁ ସା ଶଭୁ ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV2515252
ୀ /1786598 54 56 1052ସତଯ୍ଭାମା ମହାରଣା ସା ଅଜୟ ମହାରଣା JTV2515278
ୀ /1796599 27 56 1053ଟୀ.ସମୂୀତରା  ସା ଟୀ.ବାବୁଲା XWP1138973

ପ ୁ /1796600 39 56 1054ଟି ବାବୁଲା ପି ଟି ଲକ୍ଷଣ JTV2515245
ପ ୁ /1806601 34 56 1055ସନୁାରାମ ମାରା ି ପି ଥପୁଲୁ ମାରା ି JTV2515260
ପ ୁ /1816602 33 56 1056ବିରାଟ େକଶରୀ ନ ପି ବିେବକା ନ  ନ JTV2514800
ୀ /1826603 36 56 1057ବି ୁପିୟା େସଠୀ ସା ସନାତନ େସଠୀ JTV2514818

ପ ୁ /1836604 37 56 1058ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରବି  ନାଥ ମହାରଣା XWP0036814
ପ ୁ /1836605 35 56 1059ଦି ି ର ନ ମହାରଣା ପି ରବି  ନାଥ ମହାରଣା XWP0036822
ପ ୁ /1846606 34 56 1060ଚି ର ନ ସାହୁ ପି ବିଚିତା ନ  ସାହୁ JTV2514826
ପ ୁ /1846607 35 56 1061କାଳ ି ସାହୁ ପି ସଚି ାନ  ସାହୁ XWP0118703
ପ ୁ /1846608 32 56 1062ରଶିର ନ ସାହୁ ପି ବିଚିତାନ  ସାହୁ XWP0118711
ପ ୁ /1856609 45 56 1063ପସନନ୍  ସାହୁ ପି ନିଳମଣୀ ସାହୁ JTV2514842
ୀ /1866610 37 56 1064େକୗଶଲଯ୍ା ଓଝା ପି େକୖଳାସ ଓଝା XWP0636027
ପ ୁ /1866611 34 56 1065ଜ୍ଞାନ ର ନ ଓଝା ପି େକୖଳାସ ଚ  ଓଝା XWP0036830
ୀ /1866612 33 56 1066ଗାୟତୀ ଓଝା ପି େକୖଳାସ ଓଝା XWP0036848
ୀ /1876613 35 56 1067ସମିୁତା ମଲ ସା ଅମର କମୁାର ମଲ JTV2514834
ପ ୁ /1886614 39 56 1068ଶଶିରି କା  ପହୁାଣ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପହୁାଣ JTV2514859
ପ ୁ /1896615 40 56 1069ସ ୟ କମୁାର ମହା ି ପି ବଟକୃ  ମହା ି JTV2514883
ପ ୁ /1906616 68 56 1070ଅଖିଳ କମୁାର ଦାଶ ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଦାଶ JTV2514875
ପ ୁ /1906617 30 56 1071ଚ ନ ଦାଶ ପି ଅଖିଳ କମୁାର ଦାଶ XWP0287896
ୀ /1906618 28 56 1072ରତିଶୀ ଦାଶ ପି ଅଖିଳ କମୁାର ଦାଶ XWP0657213
ପ ୁ /1906619 30 56 1073ବାବୁଲା େଲାହାର ପି ଲାଲ େମାହନ େଲାହାର XWP0365783
ପ ୁ /1906620 27 56 1074ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଲୁହାର ପି ଲାଲେମାହନ ଲୁହାର XWP0600254
ୀ /1916621 42 56 1075ବନପିୟା ସାସମଲ ସା ଆନ  ସାସମଲ JTV2514867
ୀ /1926622 45 56 1076ଲକ୍ଷୀପିୟା ମହାପାତ ସା ସକୁା  ମହାପାତ JTV2514891
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ପ ୁ /1936623 42 56 1077ଦିଲିପ ବିଶାଳ ପି ଶୀଧର ବିଶାଳ JTV2514925
ୀ /1936624 38 56 1078ସଷୁମା ବିଶାଳ ସା ଦିଲିପ ବିଶାଳ XWP0484543
ୀ /1936625 37 56 1079ସଷୁମା ବିଶାଳ ସା ଦିଲିପ ବିଶାଳ XWP0365775

ପ ୁ /1946626 39 56 1080ଯଗୁେଳଶର ବରାଡ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ବରାଡ JTV2514933
ପ ୁ /1956627 48 56 1081ସଭୁାଷ ଓଝା ପି ପଶପୁତୀ ଓଝା JTV2514941
ୀ /1966628 32 56 1082ଗରୁୁବାରୀ ବି ାଣୀ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ବି ାଣୀ XWP0036855

ପ ୁ /1966629 28 56 1083ଉେମଶ ଦାସ ପି ଚିେନଡୁ ଦାସ XWP0365767
ୀ /1976630 34 56 1084ଅନୁରାଧା ସାହୁ ସା ସଶୁା  ସାହୁ XWP0036863

ପ ୁ /1996631 48 56 1085ପଶା  ସାମ ରାୟ ପି ଭମରବର ସାମ ରାୟ JTV2514909
ପ ୁ /2006632 52 56 1086ସ ୟ ସାମଲ ପି ଜତି  ନାଥ ସାମଲ JTV2514966
ପ ୁ /2016633 37 56 1087ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ମଷିୂ ସାହୁ JTV2514792
ୀ /2026634 42 56 1088ଅହଲଯ୍ା େବେହରା ସା ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା XWP0036871

ପ ୁ /2036635 44 56 1089େଗାବି  ଚ  ରାଉଳ ପି ଗ ବର୍  ରାଉଳ JTV2514974
ପ ୁ /2046636 42 56 1090ଯଝୁାର ମାରା ି ପି ଗାଲୁ ମାରା ି JTV2514982
ପ ୁ /2056637 49 56 1091ନବ କିେଶାର େବେହରା ପି ଜଟିଆ େବେହରା XWP0036889
ପ ୁ /2066638 45 56 1092ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ ପି ଧୁବ ଚରଣ ସାଇଁ JTV2515005
ୀ /2066639 39 56 1093ମମତା ସାଇଁ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ JTV2514990

ପ ୁ /2076640 55 56 1094ଅଜୟ ମହାରଣା ପି ଭିକାରୀ ମହାରଣା JTV2515021
ପ ୁ /2086641 53 56 1095ଶଭୁ ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ସାଇଁ JTV2515039
ପ ୁ /2106642 49 56 1096ପଶନନ୍  ମିଶ ପି ପଦନାଭ ମିଶ JTV2515310
ପ ୁ /2116643 33 56 1097େହମ  ବିଶାଳ ପି ଭୀମେସନ ବିଶାଳ XWP0036897
ୀ /2126644 33 56 1098ମଧସିୁତା େବେହରା ପି ମାକର୍ େ ଶର େବେହରା JTV2515336

ପ ୁ /2136645 35 56 1099ିତପଜ୍ଞ ରାଉତ ପି ଆଦିକ  ରାଉତ JTV2515344
ୀ /2136646 32 56 1100ସକୁା  ରାଉତ ପି ବାସେୁଦବ ରାଉତ JTV2515013

ପ ୁ /2146647 52 56 1101ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା XWP0036913
ପ ୁ /2146648 32 56 1102ଆେଲାକ େବେହରା ପି ମାକର୍ େ ଶର େବେହରା JTV2515351
ୀ /2146649 32 56 1103ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି କାଳ ି ଚରଣ େବେହରା XWP0036905

ପ ୁ /2156650 41 56 1104ସେ ାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ମାୟାଧର ତିପାଠୀ JTV2515435
ପ ୁ /2156651 35 56 1105ସକୁା  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ମାୟାଧର ତିପାଠୀ JTV2515369
ପ ୁ /2156652 30 56 1106ଶୀକା  ତିପାଠି ପି ମାୟାଧର ତିପାଠି XWP0365593
ୀ /2166653 61 56 1107ମିନତୀ ଓଝା ସା ଉେପ  ନାଥ ଓଝା XWP0036921

ପ ୁ /2166654 50 56 1108ଭାଗିରଥି ଓଝା ପି ଅଜୁର୍ ନି ଓଝା JTV2515377
ୀ /2166655 45 56 1109ସଶୁମା ଓଝା ସା ଭାଗିରଥି ଓଝା JTV2515385
ୀ /2176656 46 56 1110ହରପିୟା ମିଶ ସା ପସନନ୍ ମିଶ JTV2515393
ୀ /2186657 45 56 1111ସନୁ ିନୀ ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ JTV2515419
ୀ /2196658 32 56 1112ରୁନି ନାୟକ ପି ଲି ରାଜ ନାୟକ JTV2515427

ପ ୁ /2216659 42 56 1113ରଶୀ ର ନ ଦାସ ପି ଦିବାକର ଦାସ JTV2515401
ୀ /2226660 39 56 1114ମମତା ନାଥ ସା ସତିୃ ର ନ ନାଥ JTV2515468

ପ ୁ /2236661 64 56 1115ଫକିର େବେହରା ପି ମାଟିଆ େବେହରା XWP0037093
ୀ /2236662 59 56 1116ସକୁା ି େବେହରା ସା ଫକିର େବେହରା XWP0036947
ୀ /2236663 49 56 1117ପମିଳା େବେହରା ପି ମାଟିଆ େବେହରା XWP0036954
ପ ୁ /2236664 40 56 1118ସେ ାଷ େବେହରା ପି ଫକିର ଚରଣ େବେହରା XWP0037077
ପ ୁ /2236665 37 56 1119ଅମର େବେହରା ପି ଭିମେସନ େବେହରା XWP0037085
ୀ /2236666 36 56 1120ସିତା େବେହରା ସା ଅମର େବେହରା XWP0036962
ୀ /2236667 34 56 1121ଗିତା ଳି େବେହରା ପି ଫକିର ଚରଣ େବେହରା XWP0168179
ୀ /2236668 29 56 1122ପତିମା େବେହରା ସା ସେ ାଷ େବେହରା XWP0365759
ୀ /2236669 40 56 1123ଅନୁସୟା ଘେଡଇ ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଘେଡଇ XWP0036939
ୀ /2236670 49 56 1124ଶୀମତୀ ସଜୁାତା ମଲିକ ସା ଶରତ କମୁାର ମଲିକ XWP0036988

ପ ୁ /2236671 38 56 1125ସେରାଜ କମୁାର ମଲିକ ପି ଶରତ କମୁାର ମଲିକ XWP0037051
ୀ /2236672 34 56 1126କମୁାରୀ ସେରାଜିନି ମଲିକ ପି ଶରତ କମୁାର ମଲିକ XWP0036970
ପ ୁ /2236673 32 56 1127ସେ ାଷ କମୁାର ମଲିକ ପି ଶରତ କମୁାର ମଲିକ XWP0037069
ପ ୁ /2236674 40 56 1128ଦିଲିପ ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ନାୟକ XWP0037002
ପ ୁ /2236675 40 56 1129ପଦିପ ପରିଡା ପି ମରୁଲିଧର ପରିଡା XWP0168187
ୀ /2236676 39 56 1130କବିତା ପରିଡା ସା ପଦିପ ପରିଡା XWP0168161
ପ ୁ /2236677 40 56 1131ସଶୁା  ସାହୁ ପି ଶ ନୁାଥ ସାହୁ XWP0037010
ପ ୁ /2236678 54 56 1132ମେହଶର ସାମଲ ପି କତିୃବାସ ସାମଲ XWP0037044
ୀ /2236679 50 56 1133ନିରୁପମା ସାମଲ ସା ମେହଶର ସାମଲ XWP0036996
ପ ୁ /2236680 39 56 1134ପଥିୃରାଜ ସାମଲ ପି ମେହଶର ସାମଲ XWP0037036
ପ ୁ /2236681 38 56 1135ମାନସ କମୁାର ସାମଲ ପି ମେହଶର ସାମଲ XWP0037028
ପ ୁ /2246682 72 56 1136େଜଯ୍ାତିକା  ମହା ି ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ମହା ି XWP0037135
ୀ /2246683 66 56 1137ବସ  କମୁାର ମହା ି ସା େଜଯ୍ାତିକା  ମହା ି XWP0037127
ୀ /2246684 35 56 1138ଅପିର୍ତା ମହା ି ପି େଜଯ୍ାତିକା  ମହା ି XWP0037119
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ୀ /2246685 64 56 1139ଶୀମତି ସଂଧଯ୍ାରାଣି ପତି ସା ସେୁର  ପତି XWP0544221
ୀ /2246686 34 56 1140େସାନି ସିେ ାନୀ ପତି ପି ସେୁର  କମୁାର ପତି XWP0544148

ପ ୁ /2246687 33 56 1141େସୗେମନ ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ XWP0037150
ୀ /2246688 44 56 1142ଆରତୀ େସନାପତି ସା ଦଶରଥ େସନାପତି XWP0433821

ପ ୁ /2256689 68 56 1143ସେୁର  କମୁାର ପତି ପି ନିଳମର ପତି XWP0544205
ପ ୁ /2256690 42 56 1144େସୗଭାଗଯ୍ କମୁାର ପତି ପି ସେୁର  କମୁାର ପତି XWP0544155
ପ ୁ /2256691 37 56 1145େସୗରଭ କମୁାର ପତି ପି ସେୁର  କମୁାର ପତି XWP0544163
ପ ୁ /2266692 45 56 1146ବିଶନାଥ ଦାସ ପି ଚକଧର ଦାସ XWP0037291
ୀ /2266693 54 56 1147େପମମ ରୀ ମିଶ ସା ଭଗବାନ ମିଶ XWP0738005

ପ ୁ /2266694 74 56 1148ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଘେଶଯ୍ାମ ସାହୁ XWP0037283
ପ ୁ /2266695 46 56 1149ଗିରିଶ ଚ  ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ XWP0037275
ୀ /2266696 44 56 1150ର ଲତା ସାହୁ ସା ଗିରିଶ ଚ  ସାହୁ XWP0037259
ୀ /2266697 52 56 1151ସିତା େସଠୀ ସା ପଫଲୁ କମୁାର େସଠୀ XWP0037226
ୀ /2266698 34 56 1152ଶାଶତୀ ସନୁୟନା ପି ପଦୀପ କିେଶାର ପାଣୀଗାହୀ XWP0037267
ୀ /2266699 34 56 1153କାଦମିନି ତିପାଠୀ ସା ପଦୀପ କିେଶାର ପାଣୀଗାହୀ XWP0037242
ୀ /2276700 52 56 1154ବିଜୁଳି ମଲିକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମଲିକ XWP0220319

ପ ୁ /2276701 30 56 1155ଅବିନାଶ ମଲିକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମଲିକ XWP0365908
ପ ୁ /2286702 76 56 1156କୀ ର୍ନ ବ ିଆ ପି ହେରକୃ  ବ ିଆ XWP0220368
ୀ /2286703 69 56 1157ବାସ ୀ ବ ିଆ ସା କୀ ର୍ନ ବ ିଆ XWP0220350

ପ ୁ /2286704 43 56 1158ବିଶଜିତ ବ ିଆ ପି କୀ ର୍ନ ବ ିଆ XWP0220343
ପ ୁ /2286705 41 56 1159ସତଯ୍ଜିତ ବ ିଆ ପି କୀ ର୍ନ ବ ିଆ XWP0220327
ୀ /2286706 37 56 1160ଗୀତା ଳି ବ ିଆ ସା ବିଶଜିତ ବ ିଆ XWP0220335

ପ ୁ /2286707 67 56 1161ବଂଶୀଧର ଦାଶ ପି ରଜନୀକା  ଦାଶ XWP0220376
ୀ /2286708 60 56 1162ଭାରତୀ ଦାଶ ସା ବଂଶୀଧର ଦାଶ XWP0220384

ପ ୁ /2286709 36 56 1163ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଦାଶ ପି ବଂଶୀଧର ଦାଶ XWP0220392
ପ ୁ /2296710 59 56 1164ଦିଲିପ କମୁାର ପାେଟାଡିଆ ପି ଶବି ପସାଦ ପାେଟାଡିଆ XWP0220418
ୀ /2296711 55 56 1165କବିତା େଦବୀ ପାେଟାଡିଆ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ପାେଟାଡିଆ XWP0220400

ପ ୁ /2296712 33 56 1166ଶଶା  ପାେଟାଡିଆ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପାେଟାଡିଆ XWP0220434
ୀ /2296713 32 56 1167ପିୟ ା ପାେଟାଡିଆ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପାେଟାଡିଆ XWP0220426

ପ ୁ /2296714 57 56 1168େକଦାରନାଥ ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ XWP0220442
ପ ୁ /2306715 37 56 1169କାଳ ୀ ଭୂୟଁା ପି ବେ ଶ ଭୂୟଁା XWP0220483
ୀ /2306716 36 56 1170ପାବର୍ ତୀ ଭୂୟଁା ସା କାଳ ୀ ଭୂୟଁା XWP0220491

ପ ୁ /2306717 59 56 1171ଉେମଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େକ୍ଷତେମାହନ େଚୗଧରୁୀ XWP0220509
ୀ /2306718 57 56 1172ମୀନାରାଣୀ ସାହୁ ସା ଉେମଶ କମୁାର ସାହୁ XWP0220459
ୀ /2306719 50 56 1173କନିୁଲତା ସାହୁ ସା େକଦାରନାଥ ସାହୁ XWP0220517
ୀ /2306720 32 56 1174ଅମିତା ପିତମ ସାହୁ ପି ଉେମଶ କମୁାର ସାହୁ XWP0220467
ୀ /2316721 43 56 1175ସରୁତୀ ବାରିକ ସା ଗ ାଧର େବେହରା XWP0484337
ୀ /2316722 27 56 1176ରଶତିା ବି ାଣୀ ପି େମାତିଲାଲ ବି ାଣୀ XWP0484329

ପ ୁ /2316723 61 56 1177ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ଚ  ନାୟକ XWP0220558
ୀ /2316724 52 56 1178ସ କୁ୍ତା ନାୟକ ସା ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0220541
ୀ /2316725 29 56 1179ପଲବୀ ନାୟକ ପି ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0287854
ପ ୁ /2316726 62 56 1180ପରୁୁେଷା ମ ପଧାନ ପି ଈଶର ଚ  ପଧାନ XWP0220566
ୀ /2316727 57 56 1181ଗୀତାରାଣୀ ପଧାନ ସା ପରୁୁେଷା ମ ପଧାନ XWP0220533
ୀ /2316728 31 56 1182ସାତୀ ସଚୁରିତା ପଧାନ ପି ପରୁୁେଷା ମ ପଧାନ XWP0220574

ପ ୁ /2316729 26 56 1183ଶୀ ପରେମଶ ପିୟରଂଜନ ପଧାନ ପି ପରୁୁେଷା ମ ପଧାନ XWP0657148
ୀ /2316730 27 56 1184ଜୟସିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା XWP0484352

ପ ୁ /2316731 50 56 1185ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ସନୁାକର ସାହୁ XWP0484279
ୀ /2316732 44 56 1186ପମିଳା ସାହୁ ସା ଉ ବ ସାହୁ XWP0484287

ପ ୁ /2316733 33 56 1187ସବୁାଷ ସାହୁ ପି ଉ ବ ସାହୁ XWP0484410
ପ ୁ /2316734 30 56 1188ବିେଦଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ଜ କମୁାର ସାହୁ XWP0484303
ୀ /2316735 30 56 1189ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା ସବୁାଷ ସାହୁ XWP0484311
ୀ /2316736 28 56 1190ଅରୁ ତୀ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0484360
ପ ୁ /2316737 27 56 1191ପବିତ େମାହନ ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ XWP0484345
ୀ /2316738 31 56 1192ନିଳିମା ସିଂହ ସା ଶକୁା  ସିଂହ XWP0484261
ୀ /2316739 41 56 1193କନିୁ ଶୀଚ ନ ସା ନିର ନ ଶୀଚ ନ XWP0484378
ୀ /2326740 45 56 1194କମୁାରୀ େବେହରା ସା ଡମରୁ େବେହରା XWP0365841
ପ ୁ /2326741 43 56 1195ବାବୁଲି େବେହରା ପି ର  େବେହରା XWP0365858
ପ ୁ /2326742 46 56 1196େହମ  କମୁାର ଦାଶ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଦାଶ XWP0365874
ୀ /2326743 37 56 1197ବି ଗାନୁ ଜି ସା ଜି ଡାଲଗରୁୁ ଜି XWP0366013
ପ ୁ /2326744 69 56 1198େଗାକଳୁ େମାହନ ମହା ି ପି ଜ୍ଞାେନ  ନାଥ ମହା ି XWP0365809
ୀ /2326745 63 56 1199ପେମାଦା ମହା ି ସା େଗାକଳୁ େମାହନ ମହା ି XWP0365932
ପ ୁ /2326746 31 56 1200ଶୀନାଥ ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା XWP0484253
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ପ ୁ /2326747 70 56 1201ହୃଷିେକଶ ଓଝା ପି େକ୍ଷତବାସୀ ଓଝା XWP0288068
ପ ୁ /2326748 41 56 1202ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶ ଷର୍ଣ ରାଉତ XWP0365916
ୀ /2326749 42 56 1203ବିଦୁଲତା ସାହୁ ସା ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0484220

ପ ୁ /2326750 73 56 1204ହରିହର ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ XWP0365973
ୀ /2326751 69 56 1205ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ହରିହର ସାହୁ XWP0365999

ପ ୁ /2326752 42 56 1206ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ XWP0365957
ପ ୁ /2326753 35 56 1207ଜିବତ୍ ସାହୁ ପି ରାେମଶର ସାହୁ XWP0365924
ୀ /2326754 34 56 1208ସମିୁତା ସାହୁ ସା ହୃଷିେକଶ ସାହୁ XWP0365981
ୀ /2326755 33 56 1209ର  ୁସାହୁ ସା ଜିବତ୍ ସାହୁ XWP0366005

ପ ୁ /2326756 32 56 1210ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ରାଧା ସାହୁ XWP0365866
ୀ /2326757 30 56 1211ପଜୁା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ ସାହୁ XWP0365965
ୀ /2326758 42 56 1212ଲକି୍ଷପିୟା େସଠୀ ସା ରତନ୍ ାକର େସଠି XWP0365940

ପ ୁ /2326759 41 56 1213କାହନ୍  ୁଚରଣ େସଠୀ ପି କାଳ ୀ ଚରମ େସଠୀ XWP0484246
ପ ୁ /2326760 37 56 1214ସନିୁଆ େସଠୀ ପି କାଳ ି ଚରଣ େସଠୀ XWP0484238
ୀ /2326761 31 56 1215କବିତା େସଠୀ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ େସଠୀ XWP0484295

ପ ୁ /2326762 47 56 1216ପେଦାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିରବର ସାଇଁ XWP0365817
ୀ /2326763 39 56 1217ମମତା ସାଇଁ ସା ପେଦାଷ କମୁାର ସାଇଁ XWP0365825
ୀ /2336764 27 56 1218ପାଇଲା ଜିଭିତା ସା ଜି େହମ  କମୁାର ରାଓ XWP0737924
ୀ /2336765 31 56 1219ଜି େଜଯ୍ାତି ପି େଗଦୁଲା ଜଗା ରାଓ XWP0737825

ପ ୁ /2336766 45 56 1220ସେରାଜ କମୁାର ମଲିକ ପି ନେର  ମଲିକ XWP0484493
ପ ୁ /2336767 57 56 1221ଜି.ଜଗା ରାଓ ପି ଜି.େବୖରାଗୀ ରାଓ XWP0484519
ପ ୁ /2336768 51 56 1222ଜି.େବୖକୁ  ରାଓ ପି ଜି.େବୖରାଗୀ ରାଓ XWP0484501
ୀ /2336769 44 56 1223ଜି.ଗୀତା ରାଓ ସା ଜି.େବୖକୁ  ରାଓ XWP0484535

ପ ୁ /2336770 34 56 1224ଜି.ଧମର୍ରାଜ ରାଓ ପି ଜି.ଜଗା ରାଓ XWP0484527
ପ ୁ /2336771 32 56 1225ଜି େହମ  କମୁାର ରାଓ ପି ଜି ଜଗା ରାଓ XWP0737817
ପ ୁ /2336772 24 56 1226ଜି ବିଜୟ କମୁାର ରାଓ ପି ଜି େବୖକୁ  ରାଓ XWP0737916
ପ ୁ /2336773 61 56 1227ଗିରିଜା ଶ ର ରାଉତରାୟ ପି ଲକ୍ଷିକା  ରାଉତରାୟ XWP0365890
ପ ୁ /2346774 48 56 1228ମିହିର କମୁାର ଦାସ ପି ମେହ  କମୁାର ଦାସ XWP0288050
ପ ୁ /2346775 27 56 1229ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ନାୟକ XWP0365882
ୀ /2356776 27 56 1230ଜୀ. ସରସତି ସା ଜୀ. େସାନୂ XWP1138957

ପ ୁ /2356777 48 56 1231ଅମର କମୁାର େବେହରା ପି କେହନ୍ଇ ଚରଣ େବେହରା XWP0657379
ୀ /2356778 47 56 1232ଶଜନି େବେହରା ସା ଅମଲୁଯ୍ େବେହରା XWP0657007

ପ ୁ /2356779 27 56 1233ଧରମା େବେହରା ପି ଅମଲୁଯ୍ େବେହରା XWP0657015
ୀ /2356780 68 56 1234ସରୁୁଜ ବିଶାଳ ସା େପମା ବିଶାଳ XWP0657247

ପ ୁ /2356781 35 56 1235ରାଜୁ ଦାସ ପି କାଳିଆ ଦାସ XWP0657023
ପ ୁ /2356782 27 56 1236ରାମ ଦାସ ପି କାଳିଆ ଦାସ XWP0656892
ୀ /2356783 26 56 1237ସମିୁତା ଦାସ ପି େକୖଳାଶ ଦାସ XWP0657353
ୀ /2356784 52 56 1238ଏସ ଜୟା ସା ଏସ ରାମ ୁ XWP0657254
ୀ /2356785 48 56 1239ସଭୁଦା େଜନା ସା ଅମର କମୁାର େବେହରା XWP0657106

ପ ୁ /2356786 65 56 1240ବୃ ାବନ ନାଥ ପି ବଳଭଦ ନାଥ XWP0657338
ୀ /2356787 59 56 1241ସୀତା ନାଥ ସା ବୃ ାବନ ନାଥ XWP0657288
ପ ୁ /2356788 26 56 1242ମେନାର ନ ନାଥ ପି ବୃ ାବନ ନାଥ XWP0657122
ୀ /2356789 39 56 1243ଗ ା ସାହୁ ସା ନେରଶ ସାହୁ XWP0657049
ୀ /2356790 28 56 1244ମମତା ସାହୁ ସା ଶ ର ଶାହୁ XWP0657072
ୀ /02366791 30 56 1245କବିତା ଦାସ ସା ରବି ଦାସ XWP0737882
ୀ /2366792 33 56 1246ଉମିର୍ଳା ବାଇ ସା ଧିେର  ବାଇ XWP0737866

ପ ୁ /2366793 34 56 1247ଟୁକନୁା େବେହରା ପି ବିଜୟ ଦାସ XWP0737932
ପ ୁ /2366794 36 56 1248ରବି ଦାସ ପି କାଳିଆ ଦାସ XWP0737874
ୀ /2366795 31 56 1249ମନିୁ ଦାସ ସା ଟୁକନୁା ଦାସ XWP0737940
ୀ /2366796 31 56 1250ଏସ ଲକ୍ଷୀ ସା ଏସ ସିମା ଳ XWP0737858
ପ ୁ /2366797 55 56 1251ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଲ ା ପି ମାଧବ ଚ  େଲ ା XWP0737999
ପ ୁ /2366798 57 56 1252ଭୂବନାନ  ମିଶ ପି ହରିବ ୁ ମିଶ XWP0737981
ୀ /2366799 31 56 1253ଇଶରୀ ନାୟକ ସା ଶ ର ନାୟକ XWP0737841
ୀ /2366800 28 56 1254ପତିମା ନାୟକ ସା ଟୁଲା ନାୟକ XWP0737783
ୀ /2366801 56 56 1255ସିତାରାଣି ପାତ ସା ପିୟର ନ ପାତ XWP0737890
ପ ୁ /2376802 62 56 1256ଗଣୁନିଧୀ ନାୟକ ପି ରଥ ଚରଣ ନାୟକ XWP0834192
ୀ /2376803 52 56 1257ଗୁ ଣିୁ ନାୟକ ସା ଗଣୁନିଧୀ ନାୟକ XWP0834200
ପ ୁ /2376804 54 56 1258ପସନନ୍ ସାହୁ ପି ଶ ଷର୍ଣ ସାହୁ XWP0834184
ୀ /2376805 48 56 1259ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା େଗାପିନାଥ ସାହୁ XWP0834176
ୀ /2376806 43 56 1260ବାସ ି ସାହୁ ପି ପସନନ୍ ସାହୁ XWP0834218
ୀ /2376807 21 56 1261ବି ୁପିୟା ସାହୁ ପି ପସନନ୍ ସାହୁ XWP0970988
ପ ୁ /2386808 39 56 1262ସଂଜୟକମୁାର ଦାସ ପି ପଣୂର୍ଚ  ଦାସ XWP0877415
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ୀ /2386809 34 56 1263େଦୗପଦୀ ଦାସ ସା ସଂଜୟକମୁାର ଦାସ XWP0877423
ପ ୁ /2386810 33 56 1264ଚ କା  େଲ ା ପି ଅବଧତୂ େଲ ା XWP0876359
ୀ /2386811 50 56 1265ଲଳିତା େମେହର ସା ପବନ େମେହର XWP0876300

ପ ୁ /2386812 26 56 1266ଅଜୁର୍ ନ େମେହର ପି ସତ୍ଯନାରାୟଣ େମେହର XWP0877381
ପ ୁ /2386813 25 56 1267ସତିୃର ନ ମହାରଣା ମା ସେରାଜିନୀ ମହାରଣା XWP0876342
ପ ୁ /2386814 50 56 1268ଭାଗ୍ଯଧର ପ ା ପି ଭା ର ପ ା XWP0876292
ୀ /2386815 45 56 1269କନିୁ ପ ା ସା ଭାଗ୍ଯଧର ପ ା XWP0877464

ପ ୁ /2386816 64 56 1270ନିର ନ ସିଂହ ପି ଅନ  ଚରଣ ସିଂହ XWP0877449
ପ ୁ /9996817 25 56 1271ତପନ ଓଝା ପି ପା ବ ଓଝା XWP0657502
ୀ /Netaji Na6818 26 56 1272ଚଂଦିକା ରାଉତ ପି େଦୖତାରୀ ରାଉତ XWP1019181
ୀ /Netaji Na6819 20 56 1273େସୗମ୍ଯାଶୀ ପିୟଦସ ିର୍ନି ସିପଅଲୀ ପି ଉଲାସ େଗାଛାୟତ XWP1058445

ପ ୁ /16820 61 56 1274ରେମଶ ଚ  ମହାରଣା ପି ସି ୁ ମହାରଣା OR/06/043/130456
ପ ୁ /26821 65 56 1275ଡ. ଚିନୟ ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ରମାନାଥ ମହା ି JTV2515476
ପ ୁ /26822 30 56 1276ଶାରଦା ପସନନ୍  ମହା ି ପି ଚିନୟ ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP0219915
ପ ୁ /26823 30 56 1277ଶାରଦା ପସନନ୍  ମହା ି ପି ଡ.ଚିନୟ ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP0720862
ୀ /26824 40 56 1278ମଧସିୁତା ପରିଡା ପି ବିଚିତା ନ  ପରିଡା JTV1592435
ୀ /26825 59 56 1279ଡ.ସଂଯକୁ୍ତା ପ ନାୟକ ସା ଡ ଚିନୟ ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି JTV2515484

ପ ୁ /36826 61 56 1280ବଜ କିେଶାର ମହା ି ପି ବଳରାମ ମହା ି XWP0442517
ୀ /36827 58 56 1281ଚିତାବତୀ ମହା ି ସା ବଜ କିେଶାର ମହା ି XWP0442509

ପ ୁ /46828 52 56 1282ଶୀକା  ବାରିକ ପି ଭଗବାନ ବାରିକ XWP0220582
ପ ୁ /56829 28 56 1283ସି ାଥର୍  ମହା ି ପି ବିଶ ର ନ ମହା ି XWP0575480
ୀ /66830 33 56 1284ନମିତା କର ସା ପଦେଲାଚନ କର XWP0575498

ପ ୁ /76831 29 56 1285ଆଯଯ୍ର୍ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ରବି  କମୁାର ମଦୁୁଲି XWP0575472
ୀ /76832 30 56 1286ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପ ା ପି ରବି  କମୁାର ମଦୁୁଲି XWP0575464
ୀ /386833 38 56 1287େରବତୀ ରାଉତ ସା ଅ ଯର୍ାମୀ ରାଉତ XWP1014042

ପ ୁ /1006834 82 56 1288କୃ  ମିଶା ପି ଦୀନବଂଧ ୁମିଶ XWP1003656
ୀ /QR No -2R6835 34 56 1289ଶଧା ଳୀ ନାୟକ ନାୟକ ପି ବିଜୟା କମୁାର ନାୟକ ନାୟକ JVY1472745
ୀ /nil6836 19 56 1290ସିଧୀ ସତପଥି ପି ଭାଗବତ ସତପଥି XWP1194653
ୀ /C/O BIPI6837 31 56 1291ବନପିୟା ସାଇଁ ସା ରଶି ର ନ ରାଉତ XWP1200591

ପ ୁ /11/116838 36 56 1292ସେରାଜ କମୁାର ପ ା ପ ା ପି େଚୖତନଯ୍ ପ ା  XWP1229236
ୀ /879/A6839 24 56 1293କିରନ େଲ ା  ପି ଚିତ ର ନ େଲ ା XWP1253681

ପ ୁ /856840 18 56 1294ବିଶ୍ଵପକାଶ ପରିଡ଼ା ପି ବହାନ  ପରିଡ଼ା  XWP1256437
ପ ୁ /8716841 18 56 1295ଆତିଶ କମୁାର େଜନା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା XWP1257443
ୀ /plot no -6842 34 56 1296ମଧସିୁତା ବଳ ବଳ ମା ଗୀତାରାଣୀ ବଳ XWP1259100

ପ ୁ /836843 21 56 1297ଚଂଦନ କମୁାର ମହାରଣା ମହାର ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା XWP1259498
ୀ /1276844 18 56 1298ପଜ୍ଞା  ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମଲିକ ପି ନିଲୁ େମାହନ ମଲିକ XWP1270776
ୀ /1276845 19 56 1299ଯାଜ୍ଞେସନୀ ମଲିକ ପି ନିଲୁ େମାହନ ମଲିକ XWP1270784
ୀ /999996846 24 56 1300େସାନାଲୀ େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା XWP1270826

ପ ୁ /999996847 22 56 1301େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା XWP1270859
ପ ୁ /1276848 42 56 1302ନିଲୁ େମାହନ ମଲିକ ପି ଡମରୁୁ ମଲିକ XWP1270958
ୀ /006849 22 57 1ଛବି ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ XWP0876532
ପ ୁ /Kazidiha6850 22 57 2ଅନୁପମ ମିଶା ପି ରେମଶା ଚଂଦ ମିଶା XWP0967307
ୀ /Khapuria6851 34 57 3ନିରୂପମା କର ସା ଅମେରଂଦ ମିଶା XWP1161561
ୀ /N/A6852 25 57 4ସାବୁଜୀମା େମାହ ି ପି ପଦୀପ େମାହ ି XWP1114339

ପ ୁ /NETAJI N6853 38 57 5ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦାସ XWP0877480
ପ ୁ /NUAPADA6854 26 57 6ରୀେତଶ କମୁାର େଜନା ପି ହିେତଂଦ େଜନା XWP1058403
ୀ /16855 31 57 7ସତିୃେରଖା ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ XWP0288381

ପ ୁ /26856 56 57 8ସେ ାଷ କମୁାର େହାତା ପି ନିଶାମଣୀ େହାତା XWP0969071
ୀ /26857 21 57 9ଇ ିତା ମିଶ ପି େକୖଲାଶ ଚ  ମିଶ XWP0899682
ପ ୁ /26858 21 57 10ଆଶେୁତାଷ ମିଶ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ମିଶ XWP1082684
ୀ /36859 29 57 11ପିୟଦଶ ିର୍ନି େବେହରା ପି ମଧସୁଦୂନ େବେହରା XWP0366260
ୀ /46860 28 57 12ମନିଷା େହମମ ପି େଦବରାଜ େହମମ XWP0366278
ପ ୁ /46861 28 57 13ପିତାମର ମମୁ ୁର୍ ପି ବାହାଦୁଲା ମମୁ ୁର୍ XWP0366435
ୀ /46862 30 57 14ହିରାମଣୀ ସ ର୍ ସା ପିତାମର ମମୁ ୁର୍ XWP0366203
ପ ୁ /56863 32 57 15ପାବର୍ ତୀ ବି ାଣି ପି ବେଦୖନାଥ ବି ାଣି XWP0366237
ପ ୁ /56864 28 57 16ସନାତନ ଲୁହାର ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଲୁହାର XWP0366286
ୀ /76865 27 57 17ସି ା ଭୁୟଁା ପି ସେୁର  ଭୁୟଁା XWP0366450
ୀ /76866 48 57 18କନିୁ ରାଉତ ସା ବଜ କିେଶାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0366070
ପ ୁ /86867 42 57 19ହୃଷିେକଶ ବରାଡ ପି ଆଦିକ  ବରାଡ XWP0366120
ୀ /96868 30 57 20ଶଭୁଦଶ ିର୍ନି ପ ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0366047
ୀ /106869 21 57 21େସାନାଲି ଦାସ ପି ରବୀ  ଦାସ XWP1082882
ୀ /106870 30 57 22େଲାପାମଦୁା ମାହାନା ପି େଲାକନାଥ ମାହାନା XWP0366575
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ୀ /106871 27 57 23ପିତିରଂଜନ ମାହାନା ପି େଲାକନାଥ ମାହାନା XWP0366179
ପ ୁ /106872 30 57 24ଅତିସ କମୁାର ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି XWP0366146
ପ ୁ /116873 21 57 25ରାଧାରମଣ ଦାସ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ଦାସ XWP0900001
ୀ /116874 33 57 26ପଣୂିର୍ମା ପିୟଦଶ ିର୍ନି କର ପି ପଭାତ କମୁାର କର XWP0366211

ପ ୁ /116875 29 57 27ପେୂ ର୍ ୁ େଶଖର କର ପି ପଭାତ କମୁାର କର XWP0366419
ପ ୁ /126876 28 57 28ନା ବଳ ପି ଗିରିସ ଚ  ବଳ XWP0366336
ପ ୁ /QTR no F/6877 24 57 29ଜୟଂତ େବୖ ବ ଦାସ ଦାସ ପି ଜତିଂଦ କମୁାର ଦାସ ଦାସ XWP0967315
ୀ /136878 30 57 30େଦବସିତା କାରୁଆ ପି ବାଇଧର କାଠୁଆ XWP0366476
ୀ /136879 50 57 31ପତିମା ସାହୂ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୂ XWP1161868
ୀ /146880 34 57 32ସସିତା କର ପି ରମାକା  କର XWP0366062

ପ ୁ /156881 40 57 33କୃ ଚ  ଓଝା ପି େକୖଳାସ ଚ  ଓଝା XWP0366484
ପ ୁ /166882 30 57 34ଅଭିେଷକ ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP0366369
ୀ /166883 29 57 35ଅପିର୍ତା ମହା ି ପି ଡ.ଚିନୟ ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP0366724
ୀ /166884 37 57 36ଆରାଧନା ପ ା ସା ତାରିଣୀ ପସାଦ ଦାସ XWP0485318

ପ ୁ /176885 56 57 37ଅଭିମନଯ୍ ୁବିଶ୍ଵାଳ ପି ଅଜୁର୍ ନି ବିଶାଳ XWP0366625
ୀ /176886 50 57 38ସସିତା ବିଶାଳ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁବିଶାଳ XWP0366526
ୀ /186887 35 57 39ଅ ର୍ପ ୂ ର୍ା େବେହରା ସା ବିରବର େବେହରା XWP0366682
ୀ /186888 33 57 40ସଜୁାତା ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ XWP0877191

ପ ୁ /186889 48 57 41ଧରମ ବାହାଦୁର ଜି ସି ପି ଘନ ବାହାଦୁର ଜି ସି XWP0366401
ୀ /186890 40 57 42ରିତା ଜି ସି ସା ଧରମ ବାହାଦୁଲ ଜିସି XWP0366252
ୀ /186891 36 57 43ମନସିନି ପ ା ସା ଶୀ ବିରଜା ପସନନ୍  ପ ା XWP0366690
ୀ /186892 36 57 44ଶମିର୍ ା ଶତପଥି ପି ପେମାଦ କମୁାର ଶତପଥି XWP0366583

ପ ୁ /186893 63 57 45ପେମାଦ କମୁାର ଶତପଥି ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଶତପଥି XWP0366633
ୀ /186894 61 57 46ସ ଯ୍ାରାଣି ଶତପଥି ସା ପେମାଦ କମୁାର ଶତପଥି XWP0366609
ୀ /186895 30 57 47େମାନାଲିସା ଶତପଥି ପି ପେମାଦ କମୁାର ଶତପଥି XWP0366591
ୀ /196896 67 57 48ଚାରୁଲତା େଦଇ ସା ବାମେଦବ କବି JTV2432987

ପ ୁ /196897 51 57 49ମାନସ ରଂଜନ େହାତା ପି େବୖକୁ  ନାଥ େହାତା XWP0037887
ପ ୁ /196898 41 57 50ସତଯ୍ାଶଷି କବି ପି ବାମେଦବ କବି XWP0329797
ୀ /196899 38 57 51ସସିତା ସାହୁ ସା ସତଯ୍ାଶଷି କବି XWP0787069

ପ ୁ /206900 43 57 52େଯାେଗ  କମୁାର େସଠୀ ପି ଗ ବର୍  େସଠୀ JTV1558410
ୀ /216901 65 57 53ମିନା କମୁାରୀ େଜନା ସା ପତିତପାବନ େଜନା JTV1491703
ୀ /216902 67 57 54ଚାରୁଲତା େଲ ା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଲ ା XWP0874792
ୀ /226903 30 57 55ମମତା େଜନା ସା ରଞୀତ େଜନା XWP0969097

ପ ୁ /226904 58 57 56ଅନ  କିେଶାର ମହା ି ପି ବି ୁ ମହା ି XWP0782029
ୀ /226905 56 57 57ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ଅନ  ମହା ି OR/06/043/132674

ପ ୁ /226906 30 57 58ିତପଜ୍ଞ ମହା ି ପି ଅନ  କିେଶାର ମହା ି XWP0366351
ପ ୁ /226907 53 57 59ଦୁଷ  ନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ XWP0038612
ପ ୁ /226908 46 57 60ଅରୁଣ କମୁାର ଓଝା ପି ଚ ମଣୀ ଓଝା XWP0900266
ପ ୁ /236909 51 57 61େଗାଲକ ପଧାନ ପି ନେରା ମ ପଧାନ JTV1527712
ପ ୁ /236910 95 57 62ଦାେମାଦର ସାମ ରାୟ ପି ରଘନୁାଥ ସାମ ରାୟ JTV1491372
ୀ /236911 51 57 63ମିନତୀ ସାମ ରାୟ ସା ପଶା  କମୁାର ସାମ ରାୟ JTV1528439
ପ ୁ /246912 77 57 64ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ ପି କୁ  ଦାସ OR/06/043/132675
ପ ୁ /256913 73 57 65ନିତଯ୍ାନ  ବିଶାଳ ପି ବଟ ବିଶାଳ OR/06/043/132697
ୀ /256914 56 57 66ମାଳତୀ ବିଶାଳ ସା ନିତଯ୍ାନ  ବିଶାଳ OR/06/043/132698
ୀ /256915 24 57 67ସିମରନ ସଲୁତାନା ସା ଅ ଲୁ ହ ି  ଖାନ XWP1114842
ୀ /266916 70 57 68ପିରୁପମା େବେହରା ସା ଅରକି୍ଷତ େବେହରା OR/06/043/132700

ପ ୁ /266917 50 57 69ଅମିକାପସାଦ େବେହରା ପି ଅରକି୍ଷତ େବେହରା OR/06/043/132701
ପ ୁ /276918 84 57 70ଶରତ କମୁାର ପତି ପି ଜୀବନାନ  ପତି JTV1527803
ୀ /276919 82 57 71ସତଯ୍ଭାମା ପତି ସା ଶରତ ପତି XWP0037911
ପ ୁ /276920 46 57 72ଦିବଯ୍େଲାଚନ ପତି ପି ଶରତ ପତି JTV1491588
ପ ୁ /276921 45 57 73ଜ୍ଞାନର ନ ସାଇଁ ପି ନିର ନ ସାଇଁ XWP0536490
ପ ୁ /286922 60 57 74ରଘନୁାଥ ବାରିକ ପି ପାଣକୃ  ବାରିକ XWP0927848
ୀ /286923 58 57 75ର ୀତା ବାରିକ ସା ରଘନୁାଥ ବାରିକ XWP0969923
ପ ୁ /286924 30 57 76ଶବି ଶ ର ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ XWP0927764
ପ ୁ /286925 28 57 77ମାଧବ ଦଳାଇ ପି ବାବୁଲି ଦଳାଇ XWP0899716
ୀ /286926 56 57 78ସାବିତୀ ଦାସ ସା ବହାନ  ଦାସ JTV1491547
ପ ୁ /286927 67 57 79ବହାନ  ଦାଶ ପି େବଣଧୁର ଦାଶ XWP0319087
ପ ୁ /286928 60 57 80ବସ  କମୁାର ଦାଶ ପି ପହାଦ ଦାଶ XWP1201029
ୀ /286929 33 57 81ପଜ୍ଞାଶୀ ଦାଶ ପି ବହାନ  ଦାଶ XWP0319095
ପ ୁ /286930 27 57 82ମେୁକଶ ମହା ପାତ ମା ଗଣୁନିଧି ମହା ପାତ XWP0969915
ୀ /286931 25 57 83େସାନାଲୀ ନାଥ ପି ଚକଧର ନାଥ XWP0900308
ୀ /286932 22 57 84ସ କୁ୍ତା ନାଥ ପି ଚକଧର ନାଥ XWP0899609
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ପ ୁ /286933 44 57 85ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଧେନଶ୍ଵର ନାୟକ XWP0927871
ୀ /286934 38 57 86େଜଯ୍ାସନ୍ା ରାଣୀ ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ନାୟକ XWP0927905

ପ ୁ /286935 50 57 87ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପ ା ପି ଉଦୟନାଥ ପ ା XWP0899617
ୀ /286936 42 57 88ଜୟ ୀ ପ ା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପ ା XWP0899591

ପ ୁ /286937 22 57 89ଦୀପକ କମୁାର ପ ା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପ ା XWP0928085
ୀ /286938 46 57 90କନୁୁଲତା ସାହୁ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ XWP0485284
ୀ /286939 43 57 91ନିରୁପମା ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ XWP0220905
ୀ /286940 36 57 92କ ନା ସାହୁ ସା ଜଟାଧାରୀ ସାହୁ XWP0485292

ପ ୁ /286941 49 57 93କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ XWP0220897
ୀ /286942 57 57 94ମମତାରାଣୀ ସିଂହ ସା ରାଇଚରଣ ସିଂହ XWP0220921

ପ ୁ /286943 54 57 95ରାଇଚରଣ ସିଂହ ପି ହେରକୃ  ସିଂହ XWP0220871
ୀ /286944 31 57 96ରତିମ ରୀ ସିଂହ ପି ରାଇଚରଣ ସିଂହ XWP0485268

ପ ୁ /286945 30 57 97ରାଜ ବଲଭ ସିଂହ ପି ରାଇଚରଣ ସିଂହ XWP0220889
ପ ୁ /286946 23 57 98ସାେଗସ୍ ସିଥ ପି ନେର  କମୁାର ସିଥ XWP0899583
ୀ /296947 39 57 99ଝୁନୁଲତା େବେହରା ସା ଶୀକା  େବେହରା XWP0899567

ପ ୁ /296948 47 57 100କୃପାସି ୁ ମହା ି ପି ବନମାଳୀ ମହା ି JTV2373744
ୀ /296949 40 57 101ସବିତା ମହରଣା ସା ବଂଶୀଧର ଓଝା XWP0899575
ୀ /296950 53 57 102ଟୁନୀ ଓଝା ସା ଶୀଧର ଓଝା XWP0900605

ପ ୁ /296951 22 57 103ରତୀକା  ଓଝା ପି ଶୀଧର ଓଝା XWP0901157
ପ ୁ /296952 35 57 104ପବୀର କା  ପଧାନ ପି ପୀତବାସ ପଧାନ JTV2371938
ପ ୁ /296953 35 57 105ସନୁାକର ପଧାନ ପି ନବଘନ ପଧାନ JTV2371946
ପ ୁ /296954 59 57 106ପୀତବାସ ପଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପଧାନ OR/06/043/132717
ପ ୁ /306955 60 57 107ଗିରିଶ ଚ  ବଳ ପି ତିେଲାଚନ ବଳ JTV2511251
ପ ୁ /306956 41 57 108େହମ କମୁାର ବଳ ପି େସାମନାଥ ବଳ XWP0927947
ପ ୁ /306957 23 57 109ସିଵରାମ େଦେବଶ ବଳ ପି ଗିରିଶ ଚ  ବଳ XWP0901421
ପ ୁ /306958 42 57 110ମିହିର କମୁାର ମହାପାତ ପି ହରିହର ମହାପାତ JTV2572477
ପ ୁ /306959 58 57 111ଦିଗମର ନ ପି ବାନାମର ନ XWP0543884
ପ ୁ /306960 25 57 112ସି ା  ନ ପି ଦିଗମର ନ XWP0874800
ପ ୁ /306961 76 57 113ନିରଂଜନ ପ ା ପି ଆକଳୁ ପ ା XWP0168260
ୀ /306962 71 57 114ଉମିର୍ଳା ପ ା ସା ନିର ନ ପ ା XWP0168286

ପ ୁ /306963 42 57 115ବିରଜା ପସନନ୍ ପ ା ପି ନିରଂଜନ ପ ା XWP0168278
ୀ /316964 87 57 116ସେରାଜିନି ଦାସ ସା େଦେବ  ଦାସ OR/06/043/132723
ୀ /316965 55 57 117ମିନାକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/043/132725
ୀ /326966 37 57 118ମିଟି ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ସାହୁ XWP0877167

ପ ୁ /326967 82 57 119ନିର ନ ସାଇଁ ପି ଭଗବାନ ସାଇଁ JTV1500628
ୀ /326968 36 57 120ଗୀତା ଳି ସାଇଁ ସା ଚି ର ନ ସାଇଁ XWP0118976

ପ ୁ /336969 83 57 121େଗାଲଖ ଚ  େବେହରା ପି ରସାନ  େବେହରା JTV1527688
ୀ /336970 83 57 122ବାସ ି େବେହରା ସା େଗାେଲଖ େବେହରା JTV1527696

ପ ୁ /346971 62 57 123େଗାପିନାଥ ମିଶ ପି େଗାପାଳ ମିଶ OR/06/043/132756
ପ ୁ /346972 50 57 124ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ ପି ଅଭିରାମ ମିଶ JTV1527928
ପ ୁ /346973 45 57 125ଅମରୀଶ ମିଶ ପି ଅଭିରାମ ମିଶ XWP0118984
ପ ୁ /346974 33 57 126ସଂଗାମ ମିଶ ପି େଗାପୀନାଥ ମିଶ JTV2372241
ୀ /356975 29 57 127ପଲଭୀ ଗୁ ା ସା ବିଜୟ କମୁାର ଗୁ ା XWP0658062
ୀ /356976 27 57 128ମାମି ପେଲଇ ସା ମାନସ ର ନ ପେଲଇ XWP0879239

ପ ୁ /356977 34 57 129ସ ୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ XWP0037937
ପ ୁ /356978 37 57 130ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ XWP0118992
ୀ /366979 60 57 131ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ରାସବିହାରୀ ଦାସ OR/06/043/132767

ପ ୁ /366980 38 57 132ପବୀର କମୁାର ଦାସ ପି ରାସବିହାରୀ ଦାସ JTV1500867
ପ ୁ /366981 37 57 133ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ରାହାସ ବିହାରୀ ଦାସ JTV2372886
ୀ /366982 58 57 134ସାଧୀନା ମଳିୂଆ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମଳିୂଆ XWP0877506
ପ ୁ /376983 67 57 135ରବୀ  ଦାସ ପି କ  ଦାସ OR/06/043/132772
ୀ /376984 19 57 136େ ାରିନା ଦାସ ପି କ ତରୂ ଦାସ XWP1067297
ପ ୁ /386985 45 57 137ରଶ ିରଂଜନ ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ JTV2511293
ୀ /386986 32 57 138ଗୀତା ଦାସ ସା ଯେଶାବ  ଦାସ XWP0877134
ୀ /386987 27 57 139ମିନତୀ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ XWP0900324
ୀ /386988 27 57 140ମିନତୀ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ XWP0969105
ପ ୁ /396989 55 57 141ଲକ୍ଷଣ କମୁାର େବେହରା ପି ମ ୁଳି େବେହରା OR/06/043/132777
ୀ /396990 52 57 142ସନିୁତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା JTV1527571
ୀ /396991 25 57 143ଶଭୁଶୀ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର େବେହରା XWP1082726
ୀ /SANTOSHI6992 32 57 144ଡଲି ଦାସ ସା ପବିତ ଦାସ XWP0877498
ପ ୁ /406993 28 57 145ଈଶର ପଧାନ ପି ସରସତୀ ପଧାନ XWP1082775
ୀ /406994 39 57 146ମମତା ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ XWP1082718
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ୀ /406995 55 57 147ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ ସା ପଫଲୁ ସାହୁ OR/06/043/132782
ପ ୁ /426996 63 57 148ବିପିନ ବିହାରି ରାଉତ ପି ଧଡୀ ରାଉତ OR/06/043/132784
ୀ /426997 62 57 149ଜୟଂତୀ ରାଉତ ସା ବିପିନ ରାଉତ XWP1201052

ପ ୁ /426998 34 57 150େସୗମଯ୍ରଂଜନ ରାଉତ ପି ବିପିନବିହାରୀ ରାଉତ JTV2373413
ପ ୁ /436999 65 57 151ରାଜ କିେଶାର ମହା ି ପି େଚୖତନଯ୍ ମହା ି JTV1528157
ୀ /437000 37 57 152େସାନାଲି ନ ୀ ସା ଶଭୁାନି ନ ମହା ି XWP0220954

ପ ୁ /437001 39 57 153ପଦୀ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଉ ବାନ  ନାୟକ JTV1501212
ୀ /437002 31 57 154ଶା ିସଧୁା ପାଣିଗାହି ପି ଶୀକା  ପାଣିଗାହି XWP0220947
ୀ /437003 47 57 155ପାବର୍ ତୀ ପଧାନ ସା ପେମାଦ ପଧାନ XWP0037945
ୀ /437004 64 57 156ଶା ିଲତା ଶାସମଲ ସା ରାଜକିେଶାର ମହା ି XWP0220939

ପ ୁ /447005 70 57 157ଭିକାରୀ ମିଶ ପି େଭାଳାନାଥ ମିଶ OR/06/043/132789
ୀ /447006 61 57 158କବିତା ମିଶ ସା ଭିକାରୀ ମିଶ OR/06/043/132790

ପ ୁ /447007 41 57 159ଶକି୍ତପସାଦ ମିଶ ପି ଭିକାରୀ ମିଶ JTV1491737
ପ ୁ /447008 33 57 160େଦବୀଦ  ମିଶ ପି ଭିକାରୀ ଚ  ମିଶ JTV2432920
ପ ୁ /457009 68 57 161ନୃସିଂହ ଚରଣ ଖଟୁଆ ପି ସନଯ୍ାସୀ ଖଟୁଆ JTV2433068
ୀ /457010 62 57 162ଶା ିଲତା ଖଟୁଆ ସା ନୃସିଂହ ଖଟୁଆ OR/06/043/132792

ପ ୁ /467011 58 57 163ପଶା  କମୁାର ମହା ି ପି କରୁଣାକର ମହା ି JTV1527852
ୀ /477012 30 57 164ରୀନା େବେହରା ସା ମିଥନୁ େବେହରା XWP1082759

ପ ୁ /477013 59 57 165ରବି  କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ବନମାଳି ମଦୁୁଲି JTV1592948
ୀ /477014 51 57 166ତରୁଲତା ମଦୁୁଲି ସା ରବି  କମୁାର ମଦୁୁଲି JTV1592955
ୀ /477015 42 57 167େରାଜାଲିନ ସାହୁ ସା ଅଶିନି କମୁାର ସାହୁ JTV1592922

ପ ୁ /487016 71 57 168ଲକ୍ଷୀଧର େକନ୍କା ପି ଅେଲଖ େଲ ା XWP1067172
ପ ୁ /487017 22 57 169ସିତା ପଜ୍ଞା ମହା ୀ ପି ଜିେତଦ ମହା ୀ XWP1067248
ୀ /487018 57 57 170େଶୖଳବାଳା ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି JTV1500974

ପ ୁ /487019 51 57 171ଜିେତ  ମହା ି ପି ନେର  ମହା ି OR/06/043/132811
ୀ /487020 51 57 172ପତିହାସିନି ମହା ି ସା ଜିେତନ  ମହା ି JTV1500982
ୀ /497021 66 57 173ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା କଳୁମଣି ସାହୁ OR/06/043/132817

ପ ୁ /497022 67 57 174ନିଗମାନ  ସାମ ରାୟ ପି ସଚିଦାନ  ସାମ ରାୟ JTV1491513
ପ ୁ /507023 22 57 175ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0901074
ୀ /507024 58 57 176ଅ ବୁାଳା ତିପାଠୀ ସା ପ ୂ ର୍ାନ  ତିପାଠୀ JTV1527894

ପ ୁ /507025 47 57 177ହିମାଂଶ ୁଭୂଷଣ ତିପାଠୀ ପି ଦୀପକ କମୁାର ତିପାଠୀ JTV1527845
ପ ୁ /507026 41 57 178ମାନସ ର ନ ତିପାଠୀ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ତିପାଠୀ JTV1528009
ପ ୁ /517027 30 57 179େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ପଲାଇ ପି ମନେମାହନ ପଲାଇ XWP0366427
ପ ୁ /517028 55 57 180ମନ େମାହନ ପଲାଇ ପି ବଟକୃ  ପଲାଇ JTV1528538
ପ ୁ /527029 69 57 181ଜୟରାମ ବାରିକ ପି ଶରତ ବାରିକ OR/06/043/132832
ୀ /527030 65 57 182ଉମାରାଣି ବାରିକ ସା ଜୟରାମ ବାରିକ JTV1500610

ପ ୁ /527031 46 57 183ବହାନ  ଦାସ ପି ଧବୃ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/132829
ୀ /527032 41 57 184ସାଗରିକା ଦାସ ସା ବହାନ  ଦାସ JTV1527878

ପ ୁ /527033 40 57 185ସଶୁା  ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ XWP1082908
ୀ /527034 37 57 186ସଂଜୁ ଦାସ ପି ଧୁବ ଚରଣ ଦାସ XWP0037952
ୀ /527035 34 57 187ଅନିତା ଦାସ ସା ସଶୁା  ଦାସ XWP1082890
ପ ୁ /527036 25 57 188ଧେନଶର ଦାସ ପି ରାଜୁ ଦାସ XWP0657882
ପ ୁ /527037 70 57 189ମ ି  ମାଳି ପି ଲାଲାଜୀ ମାଳି OR/06/043/132836
ୀ /527038 58 57 190ସାରଦା ମାଳି ସା ନ ୁ ମାଳି OR/06/043/132840
ୀ /527039 33 57 191ଅନିତା ମଦୁୁଲି ସା ପ ୁ ର୍ ଚ  ମଦୁୁଲି XWP0898122

ପ ୁ /537040 81 57 192େଗାପାଳ ମାଳି ପି ଲାଲଜୀ ମାଳି OR/06/043/132852
ୀ /547041 75 57 193ଶା ି ପସାଦ ସା ନ ଲାଲ ପସାଦ OR/06/043/132855

ପ ୁ /557042 36 57 194ରାଜୁ େଘାଷ ପି ଅନିଲ େଘାଷ XWP0900589
ୀ /557043 29 57 195ପିୟା େଘାଷ ସା ରାଜୁ େଘାଷ XWP0900621
ପ ୁ /557044 40 57 196ସିବରାମ େଘାଶ ପି ଜୀବନ କମୁାର େଘାଶ XWP1137025
ପ ୁ /567045 70 57 197ବଚୁ ମାଳି ପି ରୁକ୍ଷର ମାଳି OR/06/043/132865
ୀ /567046 63 57 198ଆଶ ୁମାଳି ସା ଶବିା ମାଳି OR/06/043/132859
ପ ୁ /567047 50 57 199େସାମା ମାଳି ପି ବଚୁ ମାଳି OR/06/043/132867
ୀ /567048 54 57 200କା ନ େସାଲା ି ସା ଅେଶାକ େସାଲା ି XWP0366161
ୀ /577049 60 57 201ଲାବୁ ମାଳି ସା ମଫା ମାଳି OR/06/043/132880
ୀ /577050 46 57 202େରଖା ମାଳି ପି ମଫା ମାଳି OR/06/043/132881
ୀ /577051 26 57 203ସମିୁତା ସାହୁ ସା ସତିୃ ର ନ ସାହୁ XWP0927962
ପ ୁ /577052 61 57 204ଅେଶାକ େସାଲା ୀ ପି ରାମଜୀ େସାଲା ୀ OR/06/043/132885
ପ ୁ /587053 52 57 205ସାମ ମାଳି ପି ଶବି ମାଳି OR/06/043/132888
ୀ /587054 45 57 206େରଖା ମାଳି ସା ଶାମ ମାଳି OR/06/043/132889
ପ ୁ /597055 21 57 207ଆଶୀଷ ଭ ପି ରବୀ  ଭ XWP0901249
ପ ୁ /597056 76 57 208ଶରତଚ  ମହାପାତ ପି ଧମର୍ାନ  ମହାପାତ OR/06/043/132801
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ୀ /597057 66 57 209ଛବିବାଳା ମହାପାତ ସା ଶରତ ମହାପାତ OR/06/043/132908
ପ ୁ /597058 51 57 210କବିର ନ ମହାପାତ ପି ଶରତ ଚ  ମହାପାତ OR/06/043/132907
ୀ /597059 43 57 211ଦୀ ିମୟୀ ମହାପାତ ସା କବିର ନ ମହାପାତ JTV2373579

ପ ୁ /607060 23 57 212ଦିପ ୁବିଶାଳ ପି ଭାନୁ ବିଶାଳ XWP1082767
ୀ /607061 84 57 213ବି ୁପିୟା ଦାସ ସା ଶରତ ଦାସ OR/06/043/132910

ପ ୁ /607062 62 57 214ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ JTV1528199
ୀ /607063 61 57 215ପ ୁ ଲତା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ JTV1528207

ପ ୁ /607064 59 57 216ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ ଦାସ OR/06/043/132913
ୀ /607065 50 57 217େସନ୍ହା ଳୀ ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ JTV1528058

ପ ୁ /607066 46 57 218କାନୁନେଗା ଅରବି  ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ JTV1528546
ପ ୁ /607067 25 57 219ପଶନଜିତ େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା XWP0657866
ୀ /617068 85 57 220େଜମାେଦଇ ଦାସ ସା ଶୀଧର ଦାସ OR/06/043/132917

ପ ୁ /617069 66 57 221କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ JTV1527944
ୀ /617070 27 57 222େମାନିକା ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ XWP0965566
ୀ /617071 60 57 223ଶା ିଲତା କର ସା ଭୀମେସନ କର JTV2373835

ପ ୁ /617072 64 57 224ଶବି ପସାଦ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ JTV2373348
ୀ /617073 55 57 225ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଶବି ପସାଦ ସାହୁ JTV2373330

ପ ୁ /617074 33 57 226ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବିପସାଦ ସାହୁ XWP0220962
ପ ୁ /617075 33 57 227ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ ପି ଶବି ପସାଦ ସାହୁ JTV2432953
ପ ୁ /627076 80 57 228ବଳରାମ ଦାସ ପି ଧମ ୁର୍  ଦାସ JTV1560606
ୀ /627077 62 57 229ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା ବଳରାମ ଦାସ XWP1067222

ପ ୁ /627078 51 57 230ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ XWP1067230
ପ ୁ /627079 40 57 231ସସୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ XWP1067305
ପ ୁ /637080 55 57 232ବଟକୃ  ପେଲଇ ପି ଭିକାରୀ ପେଲଇ XWP0168294
ପ ୁ /637081 31 57 233ଡମରୁଧର ପେଲଇ ପି ବଟକୃ  ପେଲଇ XWP0366088
ୀ /647082 46 57 234ସକୁା ି ମଲିକ ସା ସବୁାଷ ମଲିକ JTV2433035
ୀ /647083 52 57 235ମିନତୀ ପେଲଇ ସା କୃ ଚ  ପେଲଇ XWP0168302

ପ ୁ /657084 74 57 236ମନ େମାହନ ଦାସ ପି େଗୗରୀ େମାହନ ଦାସ JTV2373785
ୀ /657085 47 57 237ପଭାତୀ ନାୟକ ସା ଗ ାଧର ନାୟକ OR/06/043/132950

ପ ୁ /657086 57 57 238ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ JTV2372381
ୀ /667087 78 57 239ଶ ାମଣି ମହାରଣା ସା ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା JTV1717560
ୀ /667088 44 57 240ଶଖିା ସିହନ୍ା ସା ରଂଜିତ ସିହନ୍ା JTV1500743
ୀ /677089 48 57 241ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା େଗୗତମ ମହା ି XWP0038026

ପ ୁ /677090 30 57 242ସମେର  ସିଂହ ପି ବିେର  ସିଂହ XWP0366112
ୀ /677091 30 57 243ମାନସି ସିଂହ ସା ବିେର  ସିଂହ XWP0366294

ପ ୁ /687092 64 57 244ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ ପି ବଳେଦବ ଦାସ JTV1592864
ୀ /687093 55 57 245ଶଭୁଶୀ ଦାସ ସା ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ JTV1592872
ୀ /687094 36 57 246ପିୟ ା ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ JTV2373058
ୀ /687095 35 57 247ପିତିକା ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ XWP0119057
ୀ /687096 32 57 248ସାଗରୀକା ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ XWP0119040
ୀ /687097 73 57 249ଅମୀର ପଭା ମହାପାତ ସା ନବକିେଶାର ମହାପାତ JTV1592898
ପ ୁ /687098 47 57 250ନିହାର ର ନ ମହାପାତ ପି ନବକିେଶାର ମହାପାତ JTV1592906
ପ ୁ /687099 39 57 251ତୁଷାରକା  ମହାପାତ ପି ନବକିେଶାର ମହାପାତ JTV1592914
ୀ /687100 38 57 252ସଜୁାତା ପିୟଦଶର୍ନୀ ମହାପାତ ପି ନେରା ମ ମହାପାତ JTV2372621
ୀ /687101 35 57 253ଲିପସିତା ମହାପାତ ପି ନେରା ମ ମହାପାତ JTV2372613

ପ ୁ /687102 24 57 254ସମୀର େସଠୀ ପି େଦାଳେଗାବି  େସଠୀ XWP1082783
ପ ୁ /697103 60 57 255ଲାଲେମାହନ ଲୁହାର ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଲୁହାର JTV1501196
ୀ /697104 60 57 256କୁ  ଲୁହାର ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ଲୁହାର JTV1501048
ୀ /697105 51 57 257େସାମବାରୀ ଲୁହାର ସା ଲାଲେମାହନ ଲୁହାର JTV1501220
ପ ୁ /697106 41 57 258ସାଧ ୁଲୁହାର ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଲୁହାର JTV1501055
ୀ /697107 40 57 259ସକୁା ି ଲୁହାର ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଲୁହାର JTV1554567
ୀ /697108 58 57 260ସେରାଜିନି ମିଶ ସା କୃ  ଚ  ପ ା OR/06/043/132740
ପ ୁ /697109 81 57 261ପଫଲୁ ଚ  ମହା ି ପି କାଶୀନାଥ ମହା ି OR/06/043/132737
ପ ୁ /697110 75 57 262େଦେବ ନାଥ ମହା ି ପି କାଶୀନାଥ ମହା ି OR/06/043/132732
ୀ /697111 68 57 263େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ମହା ି ସା େଦେବ  ମହା ି OR/06/043/132733
ପ ୁ /697112 48 57 264ଦି ିର ନ ମହା ି ପି େଦେବ  ମହା ି OR/06/043/132734
ପ ୁ /697113 45 57 265ରଶୀ ରଂଜନ ମହା ି ପି େଦେବ  ନାଥ ମହା ି JTV2511277
ପ ୁ /697114 40 57 266େସୗମଯ୍ ର ନ ମହା ି ପି େଦେବ  ନାଥ ମହା ି JTV1528033
ୀ /697115 38 57 267ସସିୁତା ମହା ି ସା ରଶୀ ରଂଜନ ମହା ି JTV2511244
ପ ୁ /697116 70 57 268କୃ ଚ  ପ ା ପି ଗେଣଶ ପସାଦ ପ ା OR/06/043/132739
ୀ /697117 39 57 269ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପ ା ପି କୃ ଚ  ପ ା JTV1528496
ୀ /697118 39 57 270ରତନ୍ପଭା ପ ନାୟକ ସା ଦି ୀ ରଂଜନ ମହା ି JTV2511913
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ପ ୁ /697119 50 57 271ବିଜୟ ପଧାନ ପି ଶ  ୁପଧାନ XWP0366096
ୀ /697120 48 57 272େସୗଦାମିନି ପଧାନ ସା ବିଜୟ ପଧାନ XWP0366443

ପ ୁ /707121 62 57 273କଳି  ଚ  ବାରୀକ ପି ଜଗବ ୁ ବାରୀକ JTV1528090
ୀ /707122 55 57 274ମୀନାରାଣୀ ବାରୀକ ସା କଳି  ଚ  ବାରୀକ JTV1528108
ୀ /707123 32 57 275ଅ ିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନି ବାରିକ ପି କଳି  ଚ  ବାରିକ XWP0119065

ପ ୁ /707124 28 57 276ଗଣପତି ବିଶାଳ ପି ଶବି ବିଶାଳ XWP0657924
ପ ୁ /707125 52 57 277ପରିକି୍ଷତ ଦାସ ପି ଚି ାମଣି ଦାସ JTV2372050
ପ ୁ /707126 47 57 278ରାେଜ  ପସାଦ ଦାସ ପି ଚି ାମଣି ଦାସ JTV2373819
ୀ /707127 46 57 279େସୗଦାମିନୀ ଦାସ ସା ପରିକି୍ଷତ ଦାସ JTV2372043
ୀ /707128 46 57 280ଆଶାଲତା ଦାଶ ସା ରାେଜ  ପସାଦ ଦାଶ JTV2433407

ପ ୁ /707129 24 57 281ନିଗମ ପସାଦ ଦାଶ ପି ପରିକି୍ଷତ ଦାଶ XWP0861492
ୀ /707130 42 57 282ମହୁଆ ହଲ୍ଦାର ସା ଦୀପକ ଚ  ହଲ୍ଦାର XWP1082635

ପ ୁ /707131 21 57 283େରାହିତ ହଲ୍ଦାର ପି ଦୀପକ ଚ  ହଲ୍ଦାର XWP1082627
ପ ୁ /707132 57 57 284ଅଭିରାମ ମିଶ ପି ଗୟାଧର ମିଶ JTV1491380
ୀ /707133 47 57 285ସ ର୍ଲତା ନାୟକ ସା ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ JTV2372019

ପ ୁ /707134 54 57 286ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ ପି େକଶବ ସାଇଁ XWP0861518
ପ ୁ /707135 49 57 287ବାସେୁଦବ ସାଇଁ ପି େକଶବ ଚ  ସାଇଁ JTV2433365
ୀ /707136 49 57 288ଲିଲି ସାଇଁ ସା ବାସେୁଦବ ସାଇଁ JTV2433357

ପ ୁ /707137 23 57 289ସରାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ XWP0861500
ପ ୁ /717138 76 57 290ଉଛବାନ  ନାୟକ ପି ବିେକଇ ନାୟକ JTV1528413
ପ ୁ /727139 38 57 291ଯେଶାବ  ଦାସ ପି ବିନ ଦାସ XWP0877175
ୀ /727140 80 57 292େଜମାମଣୀ ଦୀକି୍ଷତ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ଦୀକି୍ଷତ JTV1491596

ପ ୁ /727141 57 57 293ବିଜୟ ଦୀକି୍ଷତ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦୀକି୍ଷତ JTV1491521
ୀ /727142 52 57 294େରଣବୁାଳା ଦୀକ୍ଷିତ ସା ବିଜୟା ଦୀକି୍ଷତ JTV1491604

ପ ୁ /727143 54 57 295ଅଜୟ ଦିକ୍ଷିତ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ଦିକ୍ଷିତ JTV1491471
ପ ୁ /737144 66 57 296ଅଜୟ ପସାଦ ଦାସ ପି ବାଉରୀବ ୁ ଦାସ JTV1491364
ପ ୁ /737145 32 57 297ବାଦଲ ନାଏକ ପି ତିନାଥ ନାଏକ XWP0119073
ୀ /747146 40 57 298ସଜୁତା ଦାଶ ସା ରେମଶ ଚ  ରଥ XWP0220970
ୀ /747147 44 57 299ଅନୂସୟୁା ପ ା ସା ଲିଟୁନ ପ ା JTV2373645

ପ ୁ /747148 75 57 300େସୗର ଚ  ରଥ ପି ପଦଲାଭ ରଥ JTV1592641
ପ ୁ /747149 41 57 301ରେମଶ ଚ  ରଥ ପି େସୗର ଚ  ରଥ JTV1500925
ୀ /747150 40 57 302ଗାୟତୀ ରଥ ସା ରାେକଶ ରଥ JTV2373496
ୀ /747151 64 57 303ଶା ିଲତା ସତୁାର ସା ବାସେୁଦବ ସତୁାର XWP0641514

ପ ୁ /747152 42 57 304ମାନସ ରଂଜନ ସତୁାର ପି ବାସେୁଦବ ସତୁାର XWP0648253
ପ ୁ /747153 31 57 305ପଶା  କମୁାର ସତୁାର ପି ବାସେୁଦବ ସତୁାର XWP0927038
ପ ୁ /757154 59 57 306ନେର  କମୁାର ନାୟକ ପି କମୁର ନାୟକ JTV1528280
ୀ /757155 52 57 307ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ନେର  କମୁାର ନାୟକ JTV1528298
ୀ /757156 32 57 308େମାନାଲିଶା ନାୟକ ପି ନେର  କମୁାର ନାୟକ XWP0220988
ୀ /767157 74 57 309କ୍ଷୀରା ୀ ତନୟା ଶତପଥୀ ସା ନୀଳମଣୀ ଶତପଥୀ XWP0543918

ପ ୁ /767158 50 57 310ଭାଗବତ ଶତପଥୀ ପି ନୀଳମଣି ଶତପଥୀ XWP0543934
ୀ /767159 49 57 311ସ ର୍ଲତା ଶତପଥି ସା ଭାଗବତ ଶତପଥି XWP0543900
ପ ୁ /767160 80 57 312ନିଳମଣୀ ଶତପଥି ପି ବା ାନିଧି ଶତପଥି JTV1491414
ୀ /777161 38 57 313ରିନା େବେହରା ସା ବାବୁଲି େବେହରା XWP0119115
ୀ /777162 36 57 314ସମିୁ େହମମ ସା କନୁୁ େହମମ XWP0119081
ୀ /777163 40 57 315େରଣ ୁେଲ ା ସା ଦିଲିପ େଲ ା XWP0119107

ପ ୁ /777164 36 57 316ପତାପ େଲ ା ପି ଚ  େଶଖର େଲ ା XWP0119123
ପ ୁ /777165 60 57 317େକଦାରନାଥ ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି JTV1557446
ପ ୁ /777166 49 57 318ଶଶିରି କମୁାର ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି JTV1556166
ୀ /777167 34 57 319କିେଶାର କମୁାର ମହା ି ପି େକଦାରନାଥ ମହା ି XWP0366344
ୀ /777168 34 57 320ସସିତା ନାଏକ ପି ତିନାଥ ନାଏକ XWP0119099
ପ ୁ /787169 22 57 321ସିଧା  ଦାସ ପି ଗିରୀଶ ଦାସ XWP1067271
ପ ୁ /787170 68 57 322ଶଚିଦାନ  ମହାପାତ ପି ପରିକ୍ଷିତ ମହାପାତ XWP0433839
ୀ /787171 66 57 323େଜଯ୍ାସନ୍ା ମହାପାତ ସା ଶଚିଦାନ  ମହାପାତ XWP0433888
ପ ୁ /787172 43 57 324ରାେଜଶ ମହାପାତ ପି ଶଚିଦାନ  ମହାପାତ XWP0433896
ପ ୁ /787173 35 57 325ରାେକଶ ମହାପାତ ପି ଶ ିଦାନ  ମହାପାତ XWP0366039
ପ ୁ /787174 42 57 326ର ନ ମହାରଣା ପି ପଭାକର ମହାରଣା XWP0927996
ପ ୁ /787175 20 57 327ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାଇଁ XWP1067263
ପ ୁ /797176 46 57 328ଉେମଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ JTV1500800
ପ ୁ /807177 41 57 329ରଶ ିର ନ ବଳ ପି ଶବିରାମ ବଳ XWP0969139
ୀ /807178 31 57 330ଲିପସା ମହା ି ପି ଅନ  କିେଶାର ମହା ି XWP0366666
ୀ /807179 64 57 331ବି ପଦାବତୀ ସା ବି େମାହନ ରାଓ XWP0366708
ପ ୁ /807180 40 57 332ବି. ଉମାଶ ର ରାଓ ପି ବି. େମାହନ ରାଓ JTV1528165
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ୀ /807181 41 57 333େସୖଳବାଳା ସାହାନୀ ସା ରଶି ର ନ ବଳ XWP0900019
ୀ /817182 21 57 334ରତନ୍ମ ରୀ ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ XWP0927707
ୀ /817183 28 57 335ଲକ୍ଷୀପିୟା କର ସା ଚି ରଂଜନ କର XWP1082734

ପ ୁ /817184 41 57 336ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ ପି ବାଉରୀବ ୁ ସାହୁ XWP0877183
ପ ୁ /827185 46 57 337ଅମିତାଭ ତିପାଠୀ ପି ଦିପକ ତିପାଠୀ JTV1528249
ପ ୁ /837186 55 57 338କୁ ବିହାରୀ ବାରିକ ପି ଭା ର ବାରିକ JTV2373041
ୀ /837187 47 57 339ସେୁଲାଚନା ବାରିକ ସା କୁ  ବିହାରୀ ବାରିକ JTV2373033
ୀ /837188 63 57 340ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା କାଶୀନାଥ େବେହରା JTV2372902

ପ ୁ /837189 53 57 341କିେଶାର କମୁାର େବେହରା ପି େଗାପୀନାଥ େବେହରା OR/06/043/133028
ପ ୁ /837190 35 57 342ନିେରାଜା େବେହରା ପି କାଶୀନାଥ େବେହରା JTV2372894
ୀ /837191 51 57 343ର ିତା େଜନା ସା େଗାକଳୁାନ  େଜନା OR/06/043/132991

ପ ୁ /837192 39 57 344ର ନ କମୁାର େଯନା ପି େଗାକଳୁନ  େଯନା JTV1501246
ୀ /837193 21 57 345ଅନନଯ୍ା ପଧାନ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପଧାନ XWP0969907

ପ ୁ /837194 54 57 346ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ରାମଚ  ପଧାନ OR/06/043/132941
ୀ /837195 56 57 347ସସିତା ରଣସିଂ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା OR/06/043/133029

ପ ୁ /847196 54 57 348ରାଜୁ ମାଳି ପି ମ ି  ମାଳି OR/06/043/133019
ୀ /857197 22 57 349େସାନାଲି କାଠୁଆ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ଖଟୁଆ XWP0927566
ୀ /857198 50 57 350ସଂଯକୁ୍ତା ମହାପାତ ସା କିେଶାର କମୁାର ମହାପାତ JTV1593011

ପ ୁ /857199 76 57 351ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପରିଡା ପି ମଧସୁଦୁନ ପରିଡା XWP0038059
ୀ /857200 65 57 352ସେୁଲାଚନା ପରିଡା ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପରିଡା XWP0038067

ପ ୁ /857201 48 57 353ବହାନ  ପରିଡା ପି ଶଯ୍ମସ ୁ ର ପରିଡା XWP0038075
ୀ /857202 47 57 354ଶମିର୍ଳା ପରିଡା ସା ବହାନ  ପରିଡା JTV1592963

ପ ୁ /857203 43 57 355ମେହଶର ପରିଡା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପରିଡା JTV1592971
ୀ /857204 41 57 356ସରସତୀ ପରିଡା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପରିଡା JTV1592989

ପ ୁ /857205 39 57 357ବଂଶୀଧର ପରିଡା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ପରିଡା JTV1592997
ପ ୁ /857206 32 57 358ଦୁଃଶାସନ ପରିଡା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ପରିଡା XWP0038083
ୀ /867207 53 57 359ମେନାେରାମା ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ XWP0969113

ପ ୁ /867208 24 57 360ଚ ନ କମୁାର ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ XWP0900357
ପ ୁ /867209 32 57 361ରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ ର ସାହୁ XWP0220996
ୀ /867210 76 57 362ପଭାକର ସାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ ସାଇଁ JTV1491612
ୀ /867211 70 57 363ବାସ ି ପଭା ସାଇଁ ସା ପଭାକର ସାଇଁ JTV1491620

ପ ୁ /867212 41 57 364ବିକମ ପକାଶ ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ JTV1716216
ୀ /867213 35 57 365ବିେନାଦିନୀ ସାଇଁ ସା ବିନୟ ପକାଶ ସାଇଁ JTV2511228

ପ ୁ /877214 69 57 366କା ିର୍କ ଚ  ସାହୁ ପି ଅଗଣି ଚରଣ ସାହୁ XWP0119131
ୀ /877215 63 57 367ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା କା ର୍ୀକ ଚ  ସାହୁ JTV1501162

ପ ୁ /887216 66 57 368ମେହ  ହାଜରା ପି ଉେପ  ହାଜରା XWP0543942
ୀ /887217 57 57 369ସଜୁାତା ହାଜରା ସା ମେହ  ହାଜରା OR/06/043/133015
ୀ /897218 39 57 370ମନସିନୀ ବରାଳ ପି ସଗର୍ତ ସଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ XWP1057975

ପ ୁ /897219 57 57 371ନିତଯ୍ାନ  ଦିେବଦୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦିେବଦୀ JTV1558741
ୀ /897220 51 57 372େଜଯ୍ାତିରାଣୀ ଦିେବଦୀ ସା ନିତଯ୍ାନ  ଦିେବଦୀ JTV1558733
ୀ /897221 36 57 373ସିତା ଳୀ େଜନା ସା ସତଯ୍ଜୀତ େଜନା XWP0928069
ୀ /897222 34 57 374ଅମିତା େଜନା ସା ବିଶଜିତ େଜନା XWP0118729
ୀ /897223 25 57 375େବବିନା େଜନା ସା ଅଜିତ କମୁାର େଜନା XWP0928119

ପ ୁ /897224 23 57 376ଲଗନ୍ଜୀତ େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା XWP0927335
ୀ /897225 56 57 377େରଣବୁାଳା ମହାପାତ ସା ପଶା  କମୁାର ପ ା JTV1556430

ପ ୁ /897226 36 57 378ବଜ କିେଶାର ନାଥ ପି ବାବାଜୀ ନାଥ XWP0928143
ୀ /897227 20 57 379କୃ  ପିୟା ନାୟକ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ନାୟକ XWP1057983

ପ ୁ /897228 58 57 380ପଶା  କମୁାର ପ ା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ପ ା OR/06/043/938829
ୀ /897229 52 57 381ମମତା ପସାଦ ସା ଜଗଦିଶ ପସାଦ XWP0900332
ପ ୁ /897230 34 57 382େହମ  କମୁାର ପସାଦ ପି ଜଗଦିଶ ପସାଦ XWP0901348
ୀ /897231 26 57 383େସାନୀ ପସାଦ ପି ଜଗଦୀଷ ପସାଦ XWP0900340
ୀ /897232 38 57 384େରବତୀ ରାଉତ ସା ଅ ଯର୍ାମୀ ରାଉତ XWP1057967
ୀ /907233 32 57 385ମାଧରୁୀ େବେହରା ସା କାଳୀ ପସନନ୍ ଦାସ XWP0877514
ପ ୁ /907234 62 57 386ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ JTV2432870
ୀ /907235 35 57 387ସଯୂଯ୍ର୍କା ି ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ JTV2433225
ପ ୁ /907236 34 57 388କାଳୀପସନନ୍ ଦାସ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ JTV2433233
ୀ /907237 62 57 389ଉମିର୍ଳା ନାୟକ ସା ପତାପ ଚ  ନାୟକ JTV1558758
ପ ୁ /907238 61 57 390ପତାପ ଚ  ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ JTV1556851
ପ ୁ /907239 39 57 391ପଣୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ପତାପ ଚ  ନାୟକ JTV1558766
ୀ /907240 31 57 392ଶମିର୍ ା ନାୟକ ପି ପତାପ ଚ  ନାୟକ XWP0221002
ପ ୁ /907241 35 57 393ପକାଶ ଚ  ପରିଡା ପି ପଦିପ ଚ  ପରିଡା XWP0433862
ୀ /907242 41 57 394କ ରୁୀ ପ ନାଯକ ସା ସଭୁରନ୍ସ ୂେଶଖର ପଦେହନ XWP1067123
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ୀ /907243 44 57 395ଦୁଲାରୀ େସାେରନ ସା ଚୁନୁରାମ େସାେରନ XWP0927640
ପ ୁ /907244 44 57 396ଚୁନୁ ରାମ େସାେରନ ପି ପରାଊ େସାେରନ XWP0927673
ୀ /917245 58 57 397ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ ସା ଦୁଶ  ବାରିକ JTV1501188

ପ ୁ /917246 55 57 398ଦୁଷ  ବାରିକ ପି ଗ ବର୍  ବାରିକ XWP0543959
ପ ୁ /917247 31 57 399ଦିପନୁ ବାରିକ ମା ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ XWP0221010
ୀ /917248 32 57 400ରୀନା ସାହୁ ସା ରେମଶ ସାହୁ XWP0927590

ପ ୁ /927249 55 57 401ବଜକିେଶାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1527647
ୀ /927250 49 57 402ଲକ୍ଷୀପିୟା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବଜକିେଶାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1528330

ପ ୁ /937251 61 57 403ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାପୀନାଥ େବେହରା OR/06/043/140267
ପ ୁ /937252 58 57 404ଅମୀୟ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାପୀନାଥ େବେହରା OR/06/043/050028
ୀ /937253 57 57 405କା ନବାଳା େବେହରା ସା ଅମୀୟ େବେହରା JTV1528017
ୀ /937254 48 57 406ନିରୁପମା େବେହରା ପି େଗାପୀନାଥ େବେହରା OR/06/043/140272

ପ ୁ /937255 26 57 407ଅଜୀେତଶ ସଭୁଦଶର୍ୀ ପି ଅକ୍ଷୟ  କମୁାର େବେହରା XWP0900753
ପ ୁ /947256 54 57 408ଜ୍ଞାନର ନ ମହା ି ପି ମାନେଗାବି  ମହା ି JTV1562610
ୀ /947257 50 57 409ଭାରତୀ ମହା ି ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ମହା ି JTV1562628
ୀ /967258 32 57 410େସାମବାରୀ ବାେ ସା େମାହନ କମୁାର ମାହାଳି XWP0570788

ପ ୁ /967259 48 57 411କାଳ ି ମାହାଲି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମାହାଲି JTV1635002
ପ ୁ /967260 45 57 412େଚୖତନଯ୍ ମହାଳି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହାଳି JTV1500859
ପ ୁ /967261 39 57 413ରତନଲାଲ ମହାଲି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହାଲି JTV1640390
ୀ /967262 36 57 414େସାହାଗୀ ମାହାଲି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହାଲି XWP0329821
ୀ /977263 51 57 415ମାମା ବିସ୍ଵାଲ ସା ସଦୁଶର୍ନ ବିସ୍ଵାଲ XWP1067214

ପ ୁ /977264 56 57 416ଅେଶାକ ଚ  ଜଗେଦବ ପି କଳୁମଣି ଜଗେଦବ OR/06/043/140279
ୀ /977265 56 57 417ନଳିନୀପଭା ଜଗେଦବ ସା ଅେଶାକ ଚ  ଜଗେଦବ OR/06/043/140280

ପ ୁ /977266 77 57 418ରମାକା  ପାଢୀ ପି ସଦାନ  ପାଢୀ OR/06/043/140282
ୀ /977267 69 57 419ଅନସୟୁା ପାଢୀ ସା ରମାକା  ପାଢୀ OR/06/043/140281

ପ ୁ /977268 48 57 420ରାମକୃ  ପାଢୀ ପି ରମାକା  ପାଢୀ JTV1592682
ୀ /977269 19 57 421ସିମାନ ପାଢ଼ୀ ପି ରାମକୃ  ପାଢ଼ୀ XWP1082916

ପ ୁ /997270 62 57 422କମଳାକା  େଜନା ପି କ ରୁୁ ଚରଣ େଜନା JTV2432979
ପ ୁ /997271 36 57 423ସମାଟ େକଶରୀ େଜନା ପି ନିର ନ େଜନା XWP1082692
ୀ /997272 47 57 424ସ ର୍ପିୟା ମିଶ ସା ସଧୁାକର ମିଶ XWP1082700
ୀ /1007273 21 57 425ଶୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶଶିରି କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ XWP1082841

ପ ୁ /1007274 37 57 426ର ନ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହାରଣା XWP0221036
ପ ୁ /1007275 25 57 427ହରିଶ ର ପଧାନ ପି ଦୀନବ ୁ ପଧାନ XWP0657908
ୀ /1007276 40 57 428ମଧପିୁୟା ସାହୁ ସା ସଧିୁର କମୁାର ସାହୁ JTV2511921

ପ ୁ /1017277 54 57 429ବିଜୟ ମହାରଣା ମା ଚ ଳା ମହାରଣା XWP0221028
ୀ /1017278 34 57 430ୱାଇ ମୀନା ପି ବି ଉମାଶ ର ରାଓ XWP1082643
ୀ /1017279 42 57 431ସଜୁାତା ମହାରଣା ସା ବିଜୟ ମହାରଣା XWP0877159
ୀ /1017280 49 57 432ନିେବଦିତା ପଧାନ ସା ବିଭଂଶ ୂେଶଖର ପଧାନ XWP1082676
ୀ /1017281 23 57 433ନିଳିମା ପଧାନ ପି ବିଭଂଶ ୂେଶଖର ପଧାନ XWP1082668

ପ ୁ /1017282 41 57 434ମୀଟୂ ସାହୂ ପି ଦିବାକର ସାହୂ XWP0927459
ୀ /1017283 37 57 435େସାେଲନଶୀ ସାହୁ ସା ମୀଟୁ ସାହୁ XWP0927400
ପ ୁ /1027284 60 57 436ପସନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉେପ  ସାହୁ XWP1082866
ପ ୁ /1027285 29 57 437ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ସାହୁ ପି ଅଭିରାମ ସାହୁ XWP1082809
ପ ୁ /1027286 28 57 438ସଂଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିରାମ ସାହୁ XWP1082817
ୀ /1027287 24 57 439ରଶି େରଖା ସାହୁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ XWP1082791

ପ ୁ /1027288 36 57 440ସେ ାଷ ସିଂ ପି ଭା ର ସିଂ JTV2372605
ପ ୁ /1037289 35 57 441ଶୀଧର େବେହରା ପି ବିକଳି େବେହରା JTV2372555
ପ ୁ /1037290 39 57 442କୃ ଚ  ମଣିଆ ପି କ୍ଷୀେରାଦ ଚ  ମଣିଆ JTV2372548
ୀ /1037291 36 57 443ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ମାନସ କମୁାର ସାହୁ XWP0927368
ପ ୁ /1057292 32 57 444ତିେଲାଚନ ବସ ରା ପି ହରିହର ବସ ରା JTV2511202
ୀ /1057293 33 57 445ଝୁନା େବେହରା ସା ଅରୁଣ େବେହରା XWP1082874
ୀ /1067294 75 57 446ରାହାସ ଦାସ ସା ଉଦିଆ ଦାସ JTV2373603
ୀ /1067295 43 57 447ସବୁାସିନି ଦାସ ସା େଗୗରା  ଦାସ XWP0119149
ୀ /1067296 29 57 448ଲକ୍ଷୀ େହମମ ସା ଉତମ କମୁାର େହମମ XWP0721845
ୀ /1077297 60 57 449କା ନ ମାଝି ସା ଅଜୟ ମାଝି JTV2373611
ପ ୁ /1077298 33 57 450ରବି  ମାଝୀ ପି ଅଜୟ ମାଝୀ XWP0288357
ପ ୁ /1077299 24 57 451ଦିବାକର ସାହୁ ପି ସିମା ଳ ସାହୁ XWP0900316
ୀ /1087300 53 57 452ମିନାକ୍ଷୀ େହମମ ସା ଚ  େମାହନ େହମମ JTV1690288
ପ ୁ /1087301 35 57 453ଉ ମ କମୁାର େହମମ ପି ଚ  େମାହନ େହମମ XWP0119156
ପ ୁ /1097302 41 57 454ସଜଲ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦିବାକର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2433118
ପ ୁ /1097303 35 57 455ବିଶ ରଂଜନ ମହା ି ପି ବିପିନି ଚ  ମହା ି JTV2432995
ପ ୁ /1097304 41 57 456େବଣଧୁର ନାୟକ ପି େଶତ ନାୟକ JTV2433100
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ୀ /1097305 38 57 457େମାନାଲିସା ପାଢୀ ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ପାଢୀ XWP0038117
ୀ /1107306 66 57 458ଅ ଳି ଦାସ ସା ଅଜୟ ପସାଦ ଦାସ JTV2433456
ୀ /1107307 69 57 459ପାବର୍ ତୀ େହମମ ସା ଦିନବ ୁ େହମମ XWP0657577

ପ ୁ /1107308 39 57 460ଅମୀତ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅେଦୖତ ପସାଦ ମହାପାତ JTV2372761
ୀ /1117309 67 57 461ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ସେୁର  ନାଥ ଦାସ XWP0168310

ପ ୁ /1127310 50 57 462ରାମଚ  ପାତ ପି ରାଜ କିେଶାର ପାତ XWP0038125
ୀ /1127311 49 57 463ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପାତ ସା ରାମଚ  ପାତ XWP0038133
ୀ /1137312 47 57 464ରୀନା ଅମା ସା ସବୁଳ ଚ  ଅମା XWP0038141
ୀ /1137313 25 57 465ିେନାଜା ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା XWP0900993

ପ ୁ /1137314 21 57 466ନିଖୀେଲଶ ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା XWP0901033
ପ ୁ /1137315 25 57 467େଦବାସିଶ ରାଉତରାଏ ପି ବସ  କମୁାର ରାଉତରାଏ XWP0900738
ୀ /1137316 21 57 468ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ରାଉତରାଏ ପି ବସ  ରାଉତରାଏ XWP0969121

ପ ୁ /1147317 48 57 469ଯଦୁନାଥ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ XWP0038166
ୀ /1147318 44 57 470ରମା ସାହୁ ସା ଯଦୁନାଥ ସାହୁ XWP0038158
ୀ /1147319 28 57 471ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ପି ଜଦୁନାଥ ସାହୁ XWP0366518

ପ ୁ /1157320 55 57 472ରବି  କମୁାର େବେହରା ପି ଶବି ଚରଣ େବେହରା JTV2511210
ପ ୁ /1157321 31 57 473ଚିରଜୀବୀ ସାହୂ ପି ହାଡିବଧ ୁସାହୂ XWP1067313
ୀ /1157322 28 57 474ଭାରତୀ ସାହୂ ସା ଚୀରନ୍ଜନ୍ଜିବୀ ସାହୂ XWP1067255
ୀ /1167323 55 57 475ମିତଜିତା ମହାପାତ ସା ରଂଜନ କମୁାର ମହାପାତ JTV2511145
ୀ /1167324 46 57 476ସ ୀତାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ମିହିର କମୁାର ମହାପାତ JTV2511152

ପ ୁ /1177325 57 57 477ଲି ରାଜ ପରିଡା ପି କାଶନିାଥ ପରିଡା JTV2511590
ୀ /1177326 56 57 478େଗାଲାପ ପରିଡା ସା ଲି ରାଜ ପରିଡା JTV2511129

ପ ୁ /1177327 32 57 479ଜଗତାଜୀତା ପରିଡ଼ା ପି ଲି ରାଜ ପରିଡ଼ା XWP1067156
ୀ /1177328 29 57 480ଶିଜଯ ସାଇଁ ସା ଜଗତିଜୀତ ପ ା XWP1067149
ୀ /1177329 21 57 481ମିନାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ବିଭୂତି ସାଇଁ XWP1082825

ପ ୁ /1187330 58 57 482ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV2511137
ୀ /1197331 44 57 483ଇତିଶୀ ଦାସ ସା ନେରା ମ ଦାସ JTV2511087

ପ ୁ /1197332 40 57 484ଅଭିନାସ ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ JTV2511095
ୀ /1197333 50 57 485ସସିତା ମହାପାତ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ JTV2511103

ପ ୁ /1207334 29 57 486ରିେତଶ ର ନ ଗାୟା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଗାୟା XWP0366674
ପ ୁ /1207335 35 57 487ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାପାତ JTV2511855
ୀ /1207336 30 57 488ନିମର୍ଳା ନ ି ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  ନ ି XWP0927483

ପ ୁ /1207337 23 57 489େଗୗରବ ନ ୀ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ନ ୀ XWP0899708
ପ ୁ /1217338 74 57 490ପକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଜୟକୃ  େବେହରା JTV2511582
ୀ /1217339 33 57 491ପଭାସିନୀ େବେହରା ପି ପକାଶ କମୁାର େବେହରା JTV2511079
ୀ /1227340 58 57 492େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହା ି ସା ଧେନଶର ନାୟକ JTV2511632

ପ ୁ /1237341 51 57 493ଚି  ରଂଜନ େଲ ା ପି ହୃଷିେକଶ େଲ ା JTV2511756
ୀ /1237342 46 57 494ପ ୁ ଲତା େଲ ା ପି ନବଘନ ମହା ି JTV2511640

ପ ୁ /1287343 36 57 495ସବିର କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗଯ୍ଧର ସାହୁ JTV2511731
ପ ୁ /1297344 48 57 496ଉେମଶ ଚ  େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା JTV2511699
ୀ /1307345 42 57 497ତପସିନୀ ରାୟ ସା ଶାରଦା ପସାଦ ରାୟ JTV2511566
ୀ /1317346 38 57 498ସିତା ରଥ ସା ପଶା  କମୁାର ରଥ XWP0319186
ୀ /1327347 63 57 499ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା େନତାନ  ସାହୁ XWP0038208
ୀ /1327348 44 57 500ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ନବ ସାହୁ XWP0265462
ୀ /1327349 34 57 501ମଧଲିୁତା ସାହୁ ପି େନତାନ  ସାହୁ XWP0038190

ପ ୁ /1347350 43 57 502ଜିେତ  େଜନା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େଜନା XWP0221044
ପ ୁ /1357351 50 57 503ପଶନନ୍  ଗରୁୁ ପି ଧଳିୁ ଗରୁୁ XWP0221051
ୀ /1357352 43 57 504ଅନୀମା େଜନା ପି ପତିତପାବନ େଜନା XWP0632455

ପ ୁ /1367353 62 57 505ବଂଶୀଧର ପାଢୀ ପି କୃ  ଶ ର ପାଢୀ XWP0433870
ୀ /1367354 53 57 506ଚ ାବତୀ ପାଢୀ ସା ବଂଶୀଧର ପାଢୀ JTV2511178
ପ ୁ /1367355 28 57 507ଆଶଷି କମୁାର ପାଢୀ ପି ବଂଶଧିର ପାଢୀ XWP0366641
ପ ୁ /1377356 61 57 508ସେୁରଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ଚା ମଣି ସାଇଁ JTV2511194
ୀ /1377357 53 57 509ପ ୁ ଲତା ସାଇଁ ସା ସେୁରଶ ଚ  ସାଇଁ JTV2511186
ପ ୁ /1377358 31 57 510ସରାଜ ପୀତ ସାଇଁ ପି ସେୁରଶ ଚ  ସାଇଁ XWP0366054
ୀ /1377359 28 57 511ସପନ୍ୀତା ସାଇଁ ପି ସେୁରଶ ଚ  ସାଇଁ XWP0366229
ପ ୁ /1387360 37 57 512ଦୀନବ ୁ ବଢୁ ପି ଅମଲୁଯ୍ ବଢୁ XWP0221077
ପ ୁ /1387361 38 57 513ଶଭୁକା  ଘଟୁଆରୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଘଟୁଆରୀ XWP0221093
ୀ /1387362 44 57 514ଚ ାବତୀ ମହା ି ପି ଆନ  ଚ  ପଧାନ XWP0221085
ପ ୁ /1387363 69 57 515ସକୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ବିମାଧର ସାହୁ JTV2511673
ପ ୁ /1397364 42 57 516େରାହିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାଧ ୁସାଇଁ XWP0038224
ୀ /1397365 38 57 517ମମତା ସାଇଁ ସା େରାହିତ ସାଇଁ XWP0038216
ୀ /1407366 33 57 518ପିୟମଦା ନାୟକ ପି ପଭଂଜନ ନାୟକ JTV2511657
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ପ ୁ /1417367 47 57 519ଦୀନବ ୁ େବେହରା ପି ଗୟାଧର େବେହରା JTV2511780
ୀ /1417368 38 57 520ସମୁତି େବେହରା ସା ଦୀନବ ୁ େବେହରା JTV2511715
ୀ /1427369 48 57 521ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ସରୁେସନ େବେହରା XWP0221127

ପ ୁ /1427370 51 57 522ପେମାଦ ପାଣି ପି ସନଯ୍ାଶୀ ପାଣି XWP0221119
ପ ୁ /1427371 45 57 523ପଶା  ପାଣି ପି ସନଯ୍ାସୀ ପାଣି XWP0221101
ପ ୁ /1437372 51 57 524ବସ  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ମ ରଧର ବିଶାଳ XWP0221135
ପ ୁ /1437373 49 57 525ଶା ି ପକାଶ େଚାରାରିଆ ପି ହନୂମାନମଲ େଚାରାରିଆ XWP0899674
ୀ /1437374 46 57 526ପମିଳା େଦଵୀ େଚାରାରିଆ ସା ଶା ି ପକାଶ େଚାରାରିଆ XWP0899666
ୀ /1437375 22 57 527ମସୁକାନ େଚାରାରିଆ ପି ଶା ି ପକାଶ େଚାରାରିଆ XWP0900712
ୀ /1437376 59 57 528ଜାନକୀ ଦିକ୍ଷୀତ ସା ରଘନୁାଥ ଦିକ୍ଷୀତ XWP0038232

ପ ୁ /1437377 69 57 529ରଘନୁାଥ ଦିକି୍ଷତ ପି େଗାଲକ ଦିକି୍ଷତ XWP0038240
ପ ୁ /1437378 63 57 530େକୖଳାସ ମିଶ ପି ଜତି  ମିଶ XWP0221143
ୀ /1437379 60 57 531ଦାମିନୀ ମିଶ ସା େକୖଳାସ ଚ  ମିଶ XWP0221150

ପ ୁ /1437380 40 57 532ଦିପକ କମୁାର ମିଶ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମିଶ XWP0221168
ୀ /1437381 30 57 533ରଶିତା ମିଶ ସା ଦିପକ କମୁାର ମିଶ XWP0221176

ପ ୁ /1447382 60 57 534ଅନିରୁ  ସାହୁ ପି େପମାନ  ସାହୁ JTV2511772
ୀ /1447383 44 57 535ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଅନିରୁ  ସାହୁ JTV2511533

ପ ୁ /1457384 33 57 536ଆର୍ ଏମ୍ ରାେକଶ କମୁାର ପି ରବି  ନାଥ ସାଇଁ JTV2511764
ୀ /1467385 43 57 537ଅମିତା ପତି ସା ଦିବଯ୍ େଲାଚନ ପତି JTV2511749

ପ ୁ /1477386 35 57 538ବିେନାଦ ଶାହା ପି ନ ଲାଲ ଶାହା XWP0038265
ୀ /1487387 54 57 539ମାଳତୀ େବେହରା ସା େଗୗରହରି େବେହରା XWP0038299

ପ ୁ /1487388 34 57 540ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି େଗୗରହରି େବେହରା XWP0038281
ୀ /1487389 32 57 541ସୀମା େବେହରା ସା ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା XWP0038273

ପ ୁ /1497390 34 57 542ସିେଲସ୍ ବିଶାଳ ପି ରମାକା  ବିଶାଳ XWP0038307
ପ ୁ /1507391 33 57 543େସୗରିଷ େବାଷ ପି ହରଲାଲ େବାଷ XWP0038315
ୀ /1517392 66 57 544ପଦିନୀ ଦାସ ସା ମନ େମାହନ ଦାସ XWP0038331
ୀ /1517393 37 57 545ମଧସିୁତା ଦାସ ପି ମନ େମାହନ ଦାସ XWP0038323

ପ ୁ /1557394 51 57 546ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା ପି ବୁେଲଇ େବେହରା JTV2511723
ପ ୁ /1567395 38 57 547ପଦୀପ େଲ ା ପି ଚ  େଶଖର େଲ ା XWP0038356
ୀ /1567396 33 57 548ମାମିନା େଲ ା ସା ପଦୀପ େଲ ା XWP0038349
ୀ /1577397 24 57 549ପଜୂାରାଣୀ ସାହୁ ପି ଈଶର ଚ  ସାହୁ XWP0899690

ପ ୁ /1577398 72 57 550ଜୟରାମ ସାହୁ ପି ପ  ୁସାହୁ XWP0038380
ୀ /1577399 64 57 551ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ଜୟରାମ ସାହୁ XWP0038398

ପ ୁ /1577400 56 57 552ନିର ନ ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ XWP0038364
ୀ /1577401 52 57 553ମାନିନୀ ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ XWP0038372

ପ ୁ /1577402 42 57 554ଯେଶାବ  ସାହୁ ପି ଜୟରାମ ସାହୁ XWP0038406
ପ ୁ /1577403 40 57 555ରଶ ିରଂଜନ ସାହୁ ପି ଜୟରାମ ସାହୁ XWP0038422
ୀ /1577404 38 57 556ରଶେିରଖା ସାହୁ ସା ଯେଶାବ  ସାହୁ XWP0038414
ୀ /1577405 38 57 557ସ ର୍ପଭା ସାହୁ ସା ରଶ ିରଂଜନ ସାହୁ XWP0038430

ପ ୁ /1587406 48 57 558ସବୁାଷ ଚ  ନାଥ ପି ଚି ାମଣି ନାଥ JTV2511541
ୀ /1597407 42 57 559ସରିତା ଷଡ ି ସା ମଳୟ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0119164
ପ ୁ /1597408 33 57 560ଅଚଯ୍ତୁାନ  ତିପାଠି ପି ଅନାମ ଚରଣ ତିପାଠି XWP0119172
ପ ୁ /1597409 45 57 561ମଳୟ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଅଚଯ୍ତୁା ନ  ତିପାଠୀ JTV2511558
ପ ୁ /1607410 59 57 562ମେହ  କମୁାର ଦାଶ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାଶ JTV2511509
ପ ୁ /1617411 48 57 563ପକାଶ କମୁାର ଦାଶ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ JTV2511467
ୀ /1617412 35 57 564ସସିତା ଦାଶ ସା ପକାଶ କମୁାର ଦାଶ JTV2511475

ପ ୁ /1637413 30 57 565ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମଘନ ସାହୁ XWP0265470
ପ ୁ /1647414 46 57 566ରେମଶ ଚ  ସାହା ପି ନ ଲାଲ ସାହା JTV2511442
ପ ୁ /1647415 43 57 567ଗେଣଶ ସାହା ପି ନ ଲାଲ ସାହା XWP0119180
ୀ /1647416 38 57 568ଗୀତା ଶାହା ସା ଗେଣଶ ଚ  ଶାହା XWP0119198
ପ ୁ /1647417 27 57 569ବିେବକ ସାହା ପି ରେମଶ ଚ  ସାହା XWP0928192
ୀ /1647418 23 57 570ପଜୂାରାଣୀ ସାହା ସା ବିେବକ ସାହା XWP0901397
ୀ /1647419 23 57 571ଅଞଳୀ ସାହା ପି ରେମଶ ଚ  ସାହା XWP0969089
ପ ୁ /1657420 38 57 572ସେୁରଶ େସାଲା ି ପି ଉକା େସାଲା ି XWP0119206
ୀ /1667421 55 57 573ସଲିଳା େବେହରା ସା ସେରାଜ କା  ପାଳ JTV2511426
ପ ୁ /1677422 57 57 574ସେରାଜକା  ପାଳ ପି ବିଜୟେକତନ ପାଳ JTV2511418
ପ ୁ /1687423 62 57 575ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାକଳୁା ନ  ସାଇଁ JTV2511517
ୀ /1687424 58 57 576ଅଂଜନା ସାଇଁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ JTV2511525
ୀ /1707425 52 57 577େରଣବୁାଳା ପ ା ସା େକୖଳାଶ ଚ  ପ ା JTV2511384
ୀ /1717426 49 57 578କାବଯ୍ ମାଳିନୀ ପଧାନ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପଧାନ JTV2511376
ପ ୁ /1727427 43 57 579ମାନସ ରଂଜନ ଖୁ ିଆ ପି ବଜ କିେଶାର ଖ ୁ ିଆ JTV2511368
ପ ୁ /1737428 36 57 580ପଣବ କମୁାର େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା JTV2511335
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ପ ୁ /1737429 33 57 581ନିଳାଦୀ େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା JTV2511343
ୀ /1747430 72 57 582ସରୁୁଜ ବିଶାଳ ସା େପମା ବିଶାଳ XWP0038448
ୀ /1747431 34 57 583ଶୀୟମଦା ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ଚ  ନାୟକ XWP0329813

ପ ୁ /1747432 33 57 584ଶୀ ସା ିପନୀ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ XWP0038745
ପ ୁ /1767433 58 57 585ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି ପି େହମାନ  ମହା ି JTV2511350
ପ ୁ /1797434 32 57 586କି  େମାହନ ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ JTV2511327
ୀ /1817435 44 57 587କଇୁନ୍ ସାହୁ ସା ନବ କିେଶାର ସାହୁ JTV2511319
ୀ /1827436 51 57 588କା ନ ମହାରଣା ସା ପଦୀପ ମହାରଣା XWP0038729

ପ ୁ /1827437 56 57 589ପଦୀପ ମହାରଣା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ମହାରଣା XWP0038737
ପ ୁ /1837438 75 57 590ମେଦଶ ଚ  ମହା ି ପି ରାମାନ  ମହା ି XWP0444828
ୀ /1837439 68 57 591େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା ମେହଶ ଚ  ମହା ି XWP0444810

ପ ୁ /1837440 50 57 592ଜଗଦିଶ ମହା ି ପି ମେହଶ ଚ  ମହା ି XWP0444836
ପ ୁ /1837441 49 57 593ହରିଶ ମହା ି ପି ମେହସ ଚ  ମହା ି XWP0543991
ୀ /1837442 41 57 594ସଂଘମିତା ମହା ି ସା ହରିଶ ମହା ି XWP0444802

ପ ୁ /1847443 30 57 595ସଦାଶବି ଦାଶ ପି ବସ  କମୁାର ଦାଶ XWP0366393
ୀ /1847444 57 57 596େସୗଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ XWP0038760
ୀ /1847445 36 57 597ପିୟ ଦା ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ XWP0038752

ପ ୁ /1847446 39 57 598େଜ ଏନ େକ ଟୁଡୁ ପି ବାରିଶ ଟୁଡୁ XWP0366153
ପ ୁ /1857447 49 57 599ପେମାଦ କମୁାର ଦାଶ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଦାଶ XWP0038646
ୀ /1857448 46 57 600କମଳା ଦାଶ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଦାଶ XWP0038653

ପ ୁ /1867449 36 57 601େସୗମଯ୍ ର ନ ହାଜରା ପି ମେହ  ହାଜରା XWP0038703
ୀ /1877450 29 57 602ଲି ାରାଣୀ ବିେଷାୟୀ ସା ଗେଣଶ ସାହୁ XWP0874917

ପ ୁ /1877451 42 57 603ଧରଣୀଧର ଓଝା ପି ପତିତପାବନ ଓଝା XWP0038778
ପ ୁ /1877452 34 57 604ଗେଣଶ ସାହୁ ପି ବାଉରିବ ୁ ସାହୁ XWP0874826
ପ ୁ /1887453 54 57 605ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବଜ ପି ଭଗବାନ େବଜ XWP0366500
ୀ /1887454 30 57 606ପିୟଦଶ ିର୍ନି େବଜ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବଜ XWP0366195

ପ ୁ /1887455 27 57 607ସବୁତ େବଜ ପି ଦୂେୟର୍ାଧନ େବଜ XWP1082833
ପ ୁ /1897456 43 57 608ସ ୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ସାଇଁ XWP0366138
ୀ /1897457 40 57 609ମମତା ସାଇଁ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP0366104

ପ ୁ /1907458 32 57 610ଅମାନ ମହାପାତ ପି ଅଶିନି କମୁାର ମହାପାତ XWP0366021
ୀ /1917459 31 57 611ତପସିନି ମିଶ ପି ଶିଯକୁ୍ତ କିେଶାର ଚ  ମିଶ XWP0366716
ୀ /1917460 40 57 612ରାଜଲକ୍ଷି ମିଶ ସା ମାନସ ର ନ ମିଶ XWP0366617
ୀ /1917461 37 57 613ମ ଲୁତା ପାଣିଗାହୀ ସା ଅବିନାଶ ଖଟୁଆ XWP0366542
ୀ /1927462 43 57 614ଅନିତା ବ ିଆ ସା ପତିତ ପାବନ ବ ିଆ XWP0366468

ପ ୁ /1937463 30 57 615ଅମୀୟ ର ନ ହାଜରା ପି ମେହ  ହାଜରା XWP0570796
ୀ /1987464 52 57 616ସ କୁ୍ତା ସାମଂତରାଯ ସା ପତାପ ଚଂଦ ସାମଂତରାଯ XWP1132760
ୀ /2047465 42 57 617ଉଷା େବେହରା ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା XWP0657650

ପ ୁ /2057466 50 57 618ଶୀ ଚରଣ ଦାସ ପି ନକଳୁ ଦାସ JTV2371961
ୀ /8897467 25 57 619ଅରୁ ତୀ ଓଝା ପି ଶୀଧର ଓଝା XWP0657981

ପ ୁ /9997468 45 57 620ଜୟ ପକାଶ ପଧାନ ପି େଗାକଳିୁ ଚ  ପଧାନ XWP0721837
ୀ /10057469 28 57 621ସସିତା େବେହରା ସା ସରୂଜୀତ କୃ ା େବେହରା XWP1082742
ପ ୁ /.7470 27 57 622ବିଶଜିତ ପରିଡା ପି ଲି ରାଜ ପରିଡା XWP0642793
ପ ୁ /007471 38 57 623ଧୀେର  ବାଇ ପି ବସ  ବାଇ XWP0834945
ପ ୁ /007472 24 57 624ଆଦିତଯ୍ ବରୁଣ ପି ର ନ ମହାପାତ XWP0835009
ୀ /007473 23 57 625ବନୀତା େବେହରା ପି ଶସୀଆ େବେହରା XWP0834671

ପ ୁ /007474 45 57 626ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ ପି ପହଲାଦ ଦାସ XWP0834929
ୀ /007475 41 57 627ପଦିନୀ ଦାସ ସା ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ XWP0834721

ପ ୁ /007476 37 57 628ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାସ ପି ଦିବାକର ଦାସ XWP0834937
ପ ୁ /007477 35 57 629ସନାତନ ଦାସ ପି ହାବୁ ଦାସ XWP0834770
ୀ /007478 35 57 630ମାନୀ ଦାସ ସା ଉେମଶ ଦାସ XWP0834622
ପ ୁ /007479 29 57 631େସାମଯ୍ ର ନ ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ XWP0834788
ୀ /007480 23 57 632ପ ୂ ିର୍ମା ଦାସ ପି ରବୀ  ଦାସ XWP0834705
ୀ /007481 38 57 633ଅମିର୍ତା େଗାଡାକିୟା ସା ରାଜୁ େଗାଡିକିୟା XWP0834424
ପ ୁ /007482 62 57 634େଭାଳା େଗାଡିକିୟା ପି ସକୁା େଗାଡିକିୟା XWP0835074
ପ ୁ /007483 39 57 635ରାଜୁ େଗାଡିକିୟା ପି େଭାଳା େଗାଡିକିୟା XWP0835041
ପ ୁ /007484 32 57 636ଭରତ େଗାଡିକିୟା ପି େଭାଳା େଗାଡିକିୟା XWP0834952
ୀ /007485 30 57 637ମାୟା େଗାଡିକିୟା ସା ଭରତ େଗାଡିକିୟା XWP0834390
ୀ /007486 36 57 638କା ନ କାବାଟିୟା ସା ମଲୁଚା  କାବାଟିୟା XWP0834713
ୀ /007487 42 57 639ହନସା କାେଭଠିୟା ସା ପଭା କାେଭଠିୟା XWP0834606
ୀ /007488 60 57 640ମଧ ୁକାବିଠିୟା ସା ମଲୁଚା  କାବିଠିୟା XWP0834598
ପ ୁ /007489 61 57 641ପଭା କାେଭଠିୟା ପି ଜୟରାମ କାେଭଠିୟା XWP0834861
ୀ /007490 32 57 642ସନୁୀତା ଖାେଭଡିଆ ସା କୀ ା ଖାେଭଡିଆ XWP0834416
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ପ ୁ /007491 38 57 643କୀ ା ଖାେଭଡିଆ ପି ମନୁ କାେଭଡିଆ XWP0835058
ପ ୁ /007492 65 57 644େଗାବ ର୍ ନ ମାଳୀ ପି କରୁଜୀ ମାଳୀ XWP0834879
ୀ /007493 53 57 645ଲଚମୀ ମାଳୀ ସା େଗାବର ର୍ ନ ମାଳୀ XWP0834648

ପ ୁ /007494 44 57 646ରାେକଶ ମାଳି ପି ପଭା ମାଳି XWP0834887
ପ ୁ /007495 44 57 647ସନୁୀଲ ମାଳୀ ପି େଗାପାଳ ମାଳୀ XWP0834796
ପ ୁ /007496 41 57 648ବିେନାଦ ମାଳି ପି ବାବୁ ମାଳି XWP0835066
ୀ /007497 41 57 649ସି ା ମାଳୀ ସା ଘନଶଯ୍ାମ ମାଳୀ XWP0834432
ୀ /007498 41 57 650ସ ୀତା ମାଳୀ ସା ସନୁୀଲ ମାଳୀ XWP0834440

ପ ୁ /007499 38 57 651କମଲ ମାଳି ପି ବିନୁ ମାଳି XWP0834903
ୀ /007500 37 57 652େଶାଭା ମାଳି ସା ରାେକଶ ମାଳି XWP0834465

ପ ୁ /007501 37 57 653ଅନୀଲ ମାଳି ପି େଗାପାଲ ମାଳି XWP0834911
ୀ /007502 36 57 654ଚ ା ମାଳି ସା ବିେନାଦ ମାଳି XWP0834408
ୀ /007503 35 57 655ନ ା ମାଳୀ ସା ଅେଶାକ ମାଳୀ XWP0834382
ୀ /007504 31 57 656କୀରଣ ମାଳୀ ସା କମନ ମାଳୀ XWP0834457
ୀ /007505 31 57 657ତାରା ମାଳି ସା ଅନୀଲ ମାଳି XWP0834572

ପ ୁ /007506 31 57 658ରବି ମାଳି ପି ପଭା ମାଳି XWP0835090
ପ ୁ /007507 31 57 659ଅନୀଲ ମାଳୀ ପି କୀଶନ ମାଳୀ XWP0835108
ୀ /007508 29 57 660ରଜନୀ ମାଳୀ ସା ଅନୀଲ ମାଳୀ XWP0834689
ୀ /007509 29 57 661ପୀୟ ା ମାଳି ସା ଘନଶଯ୍ାମ ମାଳି XWP0834499
ୀ /007510 26 57 662ମନୀଷା ମାଳି ସା ରବୀ ମାଳି XWP0834580

ପ ୁ /007511 26 57 663ଆକାଶ ମାଳୀ ପି ହରଜୀ ମାଳୀ XWP0835116
ପ ୁ /007512 24 57 664ବିକାଶ ମାଳି ପି ରାେକଶ ମାଳି XWP0834895
ୀ /007513 24 57 665େସାନୁ ମାଳି ସା ଆକାଶ ମାଳି XWP0834630

ପ ୁ /007514 46 57 666ସନୁୀଲ ମହା ୀ ପି ହରି ମହା ୀ XWP0835025
ୀ /007515 38 57 667ସବୀତା ମହା ୀ ସା ସନୁୀଲ ମହା ୀ XWP0834614

ପ ୁ /007516 26 57 668ରାେଜଶ ମହା ୀ ପି ସନୁୀଲ ମହା ୀ XWP0835033
ପ ୁ /007517 28 57 669ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ହୃଦାନନ ନାୟକ XWP0835017
ୀ /007518 32 57 670ଦିପିକା ପଧାନ ସା ଶୀବ ରାମ ପଧାନ XWP0834556

ପ ୁ /007519 30 57 671ଶବିରାମ ପଧାନ ପି ହରିଅ ା ପଧାନ XWP0834853
ୀ /007520 46 57 672ମମତା ରାଉତରାୟ ସା ଜନକ ରାଉତରାୟ XWP0834564

ପ ୁ /007521 43 57 673ର ିତ େସାଲା ି ପି େଭାଜୁ ଭାଇ େସାଲା ି XWP0835082
ୀ /007522 38 57 674ହନସା େସାଲା ି ସା ର ିତ େସାଲା ି XWP0834374
ୀ /007523 24 57 675ସବୁାସୀନୀ ସାଇଁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ XWP0834697

ପ ୁ /C/O- Sank7524 22 57 676ପତୀକ ନ ୀ ପି ପଭାକର ନ ୀ XWP1113919
ୀ /NUAPADA7525 21 57 677ସଜୁ୍ଞାନି ମହାପାତ ପି ପଦୀପ ମହାପାତ XWP1168210
ୀ /17526 71 57 678ଜମନୁା ଦାସ ସା ହାବୁ ଦାସ XWP0657783
ୀ /17527 37 57 679ଦିପା ଳୀ ମିଶ ସା ସମିର କମୁାର ମିଶ XWP0038455

ପ ୁ /027528 30 57 680ସାଂତନୁ କମୁାର େହାତା ପି ଶା ନୁ କମୁାର େହାତା XWP0899765
ପ ୁ /27529 19 57 681ସବୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ବହାନ  ଦାସ XWP1066729
ୀ /27530 20 57 682ଅ ର୍ନା ଦୀକ୍ଷିତ ପି ରଘନୁାଥ ଦୀକ୍ଷିତ XWP1066521
ୀ /27531 53 57 683ନିମର୍ଳା େହାତା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େହାତା XWP0899559
ୀ /27532 22 57 684ଅ ିତା େଜନା ସା ଚ କା  େଜନା XWP1066539

ପ ୁ /27533 20 57 685ବିକାଶ ଚରଣ େସଠୀ ପି ଆନ  କମୁାର େସଠୀ XWP1066703
ୀ /27534 41 57 686ମିନତୀ ସାଇଁ ସା ଅଭୟ ସାଇଁ XWP1066737

ପ ୁ /37535 43 57 687ଅନ  େଜନା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େଜନା JTV1501147
ପ ୁ /37536 57 57 688ଉେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ପ  ୁସାହୁ JTV1528504
ୀ /047537 27 57 689ପିୟ ା କର ପି େଗାପାଳ ଚ  କର XWP0597559
ୀ /47538 50 57 690ଅରୁଣା ମ ରୀ କର ସା େଗାପାଳ ଚ  କର XWP0485326

ପ ୁ /47539 32 57 691ପ ୂ ର୍ଚ  କର ପି େଗାପାଳ ଚ  କର XWP0485342
ୀ /077540 38 57 692ଲକ୍ଷୀ େଭାଇ ସା ବଟ େଭାଇ XWP0597575
ୀ /077541 25 57 693ମମତା େଭାଇ ପି ଲକ୍ଷୀ େଭାଇ XWP1066638
ୀ /77542 39 57 694ସିଲା ପ ା ସା ଦୂଗର୍ାମାଧବ ମହାପାତ XWP0899534
ପ ୁ /77543 53 57 695କବିପସାଦ ସାଇଁ ପି େଦେବ  ନାଥ ସାଇଁ JTV1656388
ୀ /77544 38 57 696ମଧସିୁତା ସାଇଁ ସା କବି ପସାଦ ସାଇଁ JTV1656396
ପ ୁ /87545 32 57 697ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାହୁ ମା କସୁମୁ ସାହୁ JTV2511939
ୀ /87546 41 57 698ରିନା ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ JTV1634989
ପ ୁ /97547 30 57 699ଦୀପକ ର ନ ମିଶ ପି ପଦଚରଣ ମିଶ XWP0484915
ପ ୁ /97548 81 57 700େବଣଧୁର ସାଇଁ ପି କମପୁାଣି ସାଇଁ OR/06/043/132283
ପ ୁ /107549 77 57 701ଭଗବାନ ଦାସ ପି ହାଡିବଂଧ ୁଦାସ XWP0288209
ପ ୁ /107550 56 57 702ସେୁରଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ XWP0288183
ୀ /107551 48 57 703ମାନସୀ ଦାସ ସା ସେୁରଶ କମୁାର ଦାସ XWP0288191
ୀ /107552 55 57 704ସାବିତୀ ଦାଶ ସା ବସ  କମୁାର ଦାଶ XWP0720573
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ୀ /107553 32 57 705ସସିତା ମିଶ ସା ଶୀ ଶକି୍ତପସାଦ ମିଶ XWP0597542
ୀ /107554 39 57 706ସଚିୁତା ପଧାନ ସା େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ପଧାନ XWP0540328

ପ ୁ /127555 43 57 707ଜଗନନ୍ ାଥ ମଦୂଲୀ ପି େଲଟ. ଅନାମ ଚରଣ ମଦୂଲୀ XWP1064948
ପ ୁ /127556 41 57 708େଗାବି  କମୁାର ସାହୁ ପି ଧବୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV2372803
ପ ୁ /127557 39 57 709େଗାପାଳ ଚ  ସାହୁ ପି ଧବୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV2372266
ପ ୁ /127558 36 57 710ଦିେପ  କମୁାର ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ JTV2372126
ପ ୁ /127559 36 57 711ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଧବୁ ଚରଣ ସାହୁ JTV2372225
ପ ୁ /127560 35 57 712ଲିେପ  କମୁାର ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ JTV2372134
ୀ /137561 27 57 713ବିଶ୍ଵଜୀତ ସାହୂ ପି ବିଜୟା କମୁାର ସାହୂ XWP1132646

ପ ୁ /137562 23 57 714ସମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସକୁେଦବ ସାହୁ XWP0899542
ୀ /147563 29 57 715ଝିଲି ନାୟକ ସା ପଦୀପ ନାୟକ XWP0657601
ୀ /157564 51 57 716ରମା େବେହରା ସା ବିକଳି େବେହରା XWP1051309

ପ ୁ /177565 56 57 717ସଧିୁ ର ନ େଲ ା ପି ଭା ର ଚ  େଲ ା OR/06/043/132661
ୀ /177566 55 57 718କା ନବାଳା ରାଉତ ସା ସଧୁୀ ରଂଜନ େଲ ା JTV1627876

ପ ୁ /187567 55 57 719ରାଧାଶଯ୍ାମ ସାଇଁ ପି ନବଘନ ସାଇଁ XWP1051473
ୀ /187568 47 57 720େରଖାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ ସାଇଁ XWP1051481

ପ ୁ /197569 27 57 721େଗାପୀନାଥ ପଲାଇ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ପଲାଇ XWP0485078
ୀ /197570 64 57 722େଗହି ପଲାଇ ସା ମକର ପଲାଇ JTV1648054
ୀ /197571 58 57 723ଗୀତା ଳୀ ପଲାଇ ସା ଅ ୁର୍ନ ଚରଣ ପଲାଇ JTV1644566

ପ ୁ /197572 40 57 724ପତାପ ପଲାଇ ପି ମକର ପଲାଇ JTV1648880
ପ ୁ /197573 42 57 725ଭାଗଯ୍ ପିୟ ପଧାନ ପି େଗାକଳିୁ ଚ  ପଧାନ XWP0540336
ପ ୁ /207574 49 57 726ଅମୀୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/132914
ୀ /207575 44 57 727ନମିତା ଦାସ ସା ଅମୀୟ ଦାସ XWP0038489

ପ ୁ /207576 43 57 728ପସା  କମୁାର ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ XWP0704809
ୀ /217577 51 57 729ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ରାଉତରାୟ ସା ବସ  କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV1628619
ୀ /227578 55 57 730ସେରାଜିନି ବିଶାଳ ସା ଆ ର୍ତାଣ ବିଶାଳ JTV1527670
ୀ /227579 34 57 731ନମିତା ଓଝା ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଓଝା XWP0945493

ପ ୁ /227580 62 57 732ନିତଯ୍ାନ  ପ ୃ ି ପି ନାରାୟଣ ପ ୃ ି XWP1051259
ୀ /227581 46 57 733ଲିଲି ପ ୃ ି ସା ନିତଯ୍ାନ  ପ ୃ ି XWP1051242

ପ ୁ /237582 69 57 734ଯଧିୁ ିର ପଧାନ ପି ହେରକୃ  ପଧାନ JTV1528231
ୀ /237583 58 57 735ସରଳା ପଧାନ ସା ଯଧିୁ ିର ପଧାନ JTV1528223

ପ ୁ /237584 41 57 736ବୁ ି ର ନ ସାହୁ ପି ସବୁଳ ଚରଣ ସାହୁ XWP0597492
ପ ୁ /247585 63 57 737ପଦୀ  କିେଶାର କର ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ କର JTV1527597
ୀ /247586 58 57 738ନଳିନୀପଭା କର ସା ପଦୀ  କିେଶାର କର JTV1527589
ୀ /257587 50 57 739ସମା ି ଧଳ ପି ଭଗବାନ ପଶାଦ ଧଳ XWP0641530
ୀ /257588 44 57 740ରଜନୀ ଦୁେବ ସା ଗେଣଶ ଦୁେବ XWP1065069

ପ ୁ /257589 44 57 741ଗେଣଶ ଦୁେବ ପି ରାମ ସେୁମର ଦୁେବ XWP1066661
ପ ୁ /257590 21 57 742ଭୀମେସନ ଦୁେବ ପି ଗେଣଶ ଦୁେବ XWP1066752
ପ ୁ /257591 53 57 743ସନୟ କମୁାର ମହା ି ପି ସରତ କମୁାର ମହା ି XWP0641548
ପ ୁ /257592 62 57 744ପଭ ନ ନାୟକ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ନାୟକ JTV1527787
ୀ /257593 55 57 745ରଜନୀପଭା ନାୟକ ସା ପଭ ନ ନାୟକ JTV1527910
ୀ /267594 44 57 746େରବତୀ େବେହରା ସା ମଧସୁଦୁନ େବେହରା XWP0038497

ପ ୁ /267595 23 57 747ଅମିତ କମୁାର େବେହରା ପି ଅମିକା ପସାଦ େବେହରା XWP0834960
ପ ୁ /267596 32 57 748ପାଚଯ୍ ପଲୁକ ପଧାନ ପି ଯଧିୁ ିର ପଧାନ XWP0132480
ପ ୁ /277597 45 57 749େଗାବି  ଚ  େବେହରା ପି ପହାଦ େବେହରା XWP0544049
ୀ /277598 40 57 750ଲିଲି େବେହରା ସା େଗାବି  ଚ  େବେହରା JTV2373504
ୀ /277599 66 57 751ବିନିତା ଦାସ ସା ବିପିନ୍ ବିହାରୀ ଦାସ XWP0485300

ପ ୁ /277600 48 57 752ନିଳକ  ପତି ପି ଶରତ କମୁାର ପତି XWP0657809
ୀ /277601 41 57 753ଜୟାପଭା ପତି ସା ନିଳକ  ପତି XWP0657825
ୀ /277602 68 57 754କିରଣବାଳା ସାଇଁ ସା ନିର ନ ସାଇଁ XWP1051028
ୀ /287603 49 57 755କଲଯ୍ାଣୀ ବିଶାଳ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ବିଶାଳ XWP1051283
ୀ /287604 27 57 756ଅନୁସୟୂା ବିଶାଳ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ବିଶାଳ XWP1051093
ୀ /287605 23 57 757ପି ୀ ବିଶାଳ ସା େଦବ କମୁାର ବିଶାଳ XWP1065044
ୀ /297606 41 57 758ଦମୟ ି େବେହରା ସା ରମାକା  େବେହରା XWP1051127
ୀ /297607 40 57 759ରତନ୍ମୟୀ େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା JTV2372720
ୀ /297608 38 57 760ଚିନୟୀ େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା JTV2372712
ୀ /297609 33 57 761େରାନାଲିନି େବେହରା ସା େଦବକା  େବେହରା XWP1051119
ୀ /297610 39 57 762ଅେୟସା ବିବୀ ସା ଏମ୍.ଡି ମ ରୁ XWP0899476
ୀ /297611 54 57 763ମିନତୀ ମଲିକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ମଲିକ ମଲିକ XWP0899500
ୀ /297612 24 57 764କଲଯ୍ାଣୀ ମଲିକ ସା ପବିତ ପସାଦ ମଲିକ XWP0899468
ପ ୁ /297613 24 57 765ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି ପି କୃପାସି ୁ ମହା ି XWP0738062
ପ ୁ /297614 54 57 766ଶୀଧର ଓଝା ପି ପାଣକୃ  ଓଝା XWP0899484
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ୀ /297615 39 57 767ମାମିନା ଓଝା ସା ବିଜୟ ଓଝା XWP0937433
ୀ /297616 26 57 768ସ୍ଵ ର୍ମୟୀ ତରାଇ ସା ଅବିନାଶ ମହାଲିକ XWP0899492

ପ ୁ /307617 25 57 769ଆେଲାକ ଅରୁଣ ପି ଶୀନିବାସ ମହାପାତ XWP0834978
ୀ /307618 35 57 770ପଣୁିର୍ମା ବଳ ସା େହମଂତ କମୁାର ବଳ XWP0937425
ୀ /307619 53 57 771ସନ୍ି ାରାଣୀ ଦାସ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ଦାସ XWP1051200

ପ ୁ /307620 41 57 772ମ ରୁ ଏମ.ଡୀ ପି ଏମ.ଡୀ ଜହୁର XWP0899518
ପ ୁ /307621 43 57 773ଅମର କମୁାର ମଲ ପି େହମ  କମୁାର ମଲ XWP1051382
ପ ୁ /307622 39 57 774ତିେଲାଚନ ମଲ ପି େହମ  କମୁାର ମଲ XWP1051267
ପ ୁ /307623 86 57 775ନୃସିଂହ ଚରଣ ନ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ନ XWP1066679
ପ ୁ /307624 29 57 776ଶୀକା  ଓଝା ପି ଶୀଧର ଓଝା XWP0899773
ୀ /307625 57 57 777ଆଶା େପଡା ସା ସେୁର  େପଡା XWP1051101
ୀ /307626 33 57 778ସପିୁୟା ରାଉତରାୟ ସା ତିେଲାଚନ ମଲ XWP1051275

ପ ୁ /307627 39 57 779ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସିଂହେଦଓ ପି ଜଗେମାହନ ସିଂହେଦଓ XWP0777839
ପ ୁ /307628 48 57 780ଚି ର ନ ସାଇଁ ପି ଜଗବ ୁ ସାଇଁ XWP0485177
ୀ /307629 40 57 781ବାସ ି ସାଇଁ ସା ଜ୍ଞାନର ନ ସାଇଁ XWP0485151

ପ ୁ /307630 55 57 782ମେନାଜ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି େବଣଧୁର ତିପାଠୀ XWP0597534
ପ ୁ /307631 21 57 783ବିେନାଦ ବିହାରୀ ତିପାଠୀ ପି ମେନାଜ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0937268
ୀ /317632 23 57 784େସାହା ଦାସ ପି ସତ୍ଯ ନାରାୟଣ ଦାସ XWP1057934

ପ ୁ /317633 28 57 785ଆଶଷି କମୁାର ଦାଶ ପି ବସ  କମୁାର ଦାଶ XWP0485276
ୀ /317634 33 57 786ସଚଳା ନାୟକ ସା ସିେ ସର ନାୟକ XWP1066562

ପ ୁ /337635 73 57 787କିରଣ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନ  ଚ  ଦାସ JTV2372746
ପ ୁ /337636 49 57 788ବୀେର  ନାଥ ଦାସ ପି ସେୁର  ନାଥ ଦାସ JTV2372738
ୀ /337637 42 57 789ଅପରିମିତା ଶଭୁଦଶର୍ନି ଦାସ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସିଂ XWP0118844
ୀ /337638 37 57 790ଅଲିଭା ଦାସ ପି କିରଣ କମୁାର ଦାସ JTV2572527

ପ ୁ /337639 36 57 791ଆଶର୍ୀବାଦ ଖ ାଇ ପି ଅନୂପ କମୁାର ଖ ାଇ JTV2572535
ୀ /337640 31 57 792ସଦୁୀ ା ନ ପି ଦିଗମର ନ XWP0485250
ୀ /347641 29 57 793ଜୟଂତୀ ମିଶ ସା ସଂଗାମ ମିଶ XWP0937417
ୀ /357642 56 57 794ନିରୁପମା ଦାସ ସା ମଦନ େମାହନ ପେଲଇ JTV1554955

ପ ୁ /357643 39 57 795ମାନସ ର ନ ପେଲଇ ପି ମଦନ େମାହନ ପେଲଇ JTV1527779
ୀ /357644 35 57 796ରତନ୍  ପିୟା ସାହୁ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ XWP0834663
ୀ /367645 28 57 797ସସିତା ଦାସ ସା ପବୀର ଦାସ XWP0738070
ୀ /367646 54 57 798ମମତା ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ XWP0544056

ପ ୁ /387647 52 57 799ଅେଶାକ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ରଘନୁାଥ ବିଶାଳ XWP1051218
ପ ୁ /387648 27 57 800ଅଶନିୀ କମୁାର ମିଶ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ XWP0485243
ୀ /397649 25 57 801ଶଭୁଶୀ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର େବେହରା XWP0834481

ପ ୁ /397650 24 57 802ସମିୁତ ସଲୁଭ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ କମୁାର େବେହରା XWP0834762
ୀ /397651 40 57 803ଦି ୀପଜ୍ଞା ମହା ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା ି JTV2372407

ପ ୁ /407652 51 57 804ସେୁରଶ ଚ  ନାୟକ ପି ନିଶାକର ନାୟକ JTV2372167
ପ ୁ /407653 63 57 805ଶୀକା  କମୁାର ପାଣିଗାହୀ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ପାଣିଗାହୀ XWP0485235
ପ ୁ /407654 32 57 806ସଧୁାର ନ ପାଣିଗାହୀ ପି ଶୀକା  କମୁାର ପାଣିଗାହୀ XWP0485227
ପ ୁ /417655 49 57 807ସ ୟ କମୁାର ପରମାଣିକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପରମାଣିକ JTV2433076
ୀ /417656 40 57 808ଲକ୍ଷୀପିୟା ପରମାଣିକ ସା ସ ୟ କମୁାର ପରମାଣିକ JTV2433126

ପ ୁ /427657 50 57 809ଡମରୁଧର ପ ୃ ି ପି ଆକଳୁାନ  ପ ୃ ି JTV2433050
ପ ୁ /427658 35 57 810ରଶିର ନ ରାଉତ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ରାଉତ XWP1051374
ୀ /427659 31 57 811ବନପିୟା ସାଇଁ ସା ରଶି ର ନ ସାଇଁ XWP1051366
ୀ /437660 50 57 812ବିନତା ଦାସ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମହା ି XWP1051291

ପ ୁ /437661 52 57 813ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା ପି କ ରୁୀ ଚରଣ େଜନା JTV2372100
ୀ /437662 24 57 814ଦୀପଶଖିାପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େଜନା ପି ନିମାଇ ଁେଜନା XWP1066570
ୀ /437663 37 57 815େମାନାଲିସା ସାହୁ ସା େବୖେଲାଚନ ସାହୁ XWP1066620
ପ ୁ /447664 51 57 816ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ମରୁଲିଧର ମହା ି JTV2433159
ୀ /447665 42 57 817ପଣତି ମହା ି ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି JTV2433167
ପ ୁ /457666 36 57 818େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ତିପାଠୀ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ତିପାଠୀ JTV2572469
ପ ୁ /467667 49 57 819ଆରତ ଦଳାଇ ପି ଗଣୁନିଧି ଦଳାଇ JTV2433134
ୀ /467668 42 57 820ଜୟ ୀ ଦଳାଇ ସା ଆରତ ଦଳାଇ JTV2433191
ୀ /477669 33 57 821ନିେବଦିତା ଧଳ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଧଳ XWP1066588
ୀ /477670 71 57 822ପ ୂ ିର୍ମା ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ JTV2373272
ପ ୁ /477671 76 57 823ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ JTV2373264
ପ ୁ /477672 42 57 824ବୁଲୁ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ JTV2373256
ୀ /477673 40 57 825ବିମଳା ସାହୁ ସା ବୁଲୁ ସାହୁ JTV2373249
ପ ୁ /477674 40 57 826ଟୁଲୁ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ JTV2372969
ୀ /497675 70 57 827ସାବିତୀ ବାରିକ ସା ଶ ଷର୍ ଣ ବାରିକ JTV2372852
ୀ /507676 41 57 828ସଂଯକୁ୍ତା େବଉରା ସା ବାସେୁଦବ େବଉରା JTV2373553
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ପ ୁ /507677 47 57 829େକୖଳାସ କାଠୁଆ ପି ବିମାଧର କାଠୁଆ XWP0038521
ୀ /507678 42 57 830ଲକ୍ଷୀପିୟା କାଠୁଆ ସା େକୖଳାସ କାଠୁଆ XWP0038513
ୀ /517679 45 57 831ବିଳାସିନି ବାରିକ ସା ବାଉରୀବ ୁ ବାରିକ JTV2373702
ୀ /517680 47 57 832ସକୁା ି ପଲାଇ ସା ମନେମାହନ ପଲାଇ XWP1051333

ପ ୁ /517681 24 57 833ସି ାଥର୍  ର ନ ପଲାଇ ପି ମନେମାହନ ପଲାଇ XWP0937250
ପ ୁ /517682 54 57 834ପିୟବ ୁ ପରିଜା ପି ବଜବ ୁ ପରିଜା XWP0484972
ୀ /517683 51 57 835େକୗଶଲଯ୍ା ପରିଜା ସା ପିୟବ ୁ ପରିଜା XWP0484964
ୀ /517684 27 57 836ପି.େକ.ପିୟ ା ପରିଜା ପି ପିୟବ ୁ ପରିଜା XWP0484956
ୀ /517685 24 57 837ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପରିଜା ପି ପିୟବ ୁ ପରିଜା XWP1051176

ପ ୁ /517686 20 57 838ରୁଦ ପସାଦ ପରିଜା ପି ପିୟବଂଧ ୁପରିଜା XWP1051168
ପ ୁ /527687 55 57 839ରାଜୁ ଦାସ ପି ଧବୃ ଚରଣ ଦାସ JTV2372118
ୀ /527688 52 57 840ମୀନା ଦାସ ସା ରାଜୁ ଦାସ JTV2372647
ୀ /527689 37 57 841ସଜୁାତା ଦାସ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ JTV2372985
ୀ /537690 49 57 842ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ରଘ ୁସାହୁ JTV2372944

ପ ୁ /537691 35 57 843େସୗମଯ୍ର ନ ତିପାଠୀ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ତିପାଠୀ XWP0485193
ୀ /557692 65 57 844ଅଂଜଲୀ େଘାଶ ସା ଜୀବନ କମୁାର େଘାଶ XWP1132729
ୀ /557693 29 57 845ମିନା େଲ ା ସା ପତାପ େଲ ା XWP0834515

ପ ୁ /557694 28 57 846ସି ାଥର୍  ଶ ର ସାହୁ ପି ଜ୍ଞାନ ଚଂଦ ସାହୁ XWP0937219
ପ ୁ /557695 59 57 847ଜ୍ଞାନ ଚ  ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ JTV2371995
ୀ /557696 56 57 848ଲିଲି ସାହୁ ସା ଜ୍ଞାନ ସାହୁ JTV2372365

ପ ୁ /567697 59 57 849ହରିହର ବସ ରା ପି ଭରତ ବସ ରା XWP0544064
ପ ୁ /567698 39 57 850ତପନ କମୁାର ବସ ରା ପି ହରିହର ବସ ରା JTV2572451
ୀ /567699 35 57 851ତିେଳା ମା ବସ ରା ପି ହରିହର ବସ ରା JTV2572444

ପ ୁ /567700 45 57 852ରାମ ବାବୁ ମାଳୀ ପି ବଚୁ ମାଳୀ XWP0834804
ପ ୁ /567701 42 57 853ସାଗର ମାଳୀ ପି ବଚୁ ମାଳୀ XWP0834739
ପ ୁ /567702 33 57 854ଧମର୍  ସିଂ ମାଳୀ ପି ବଚୁ ମାଳୀ XWP0834747
ୀ /567703 31 57 855କା ନ ମାଳୀ ସା ସାଗର ମାଳୀ XWP0834473

ପ ୁ /567704 29 57 856ଅନିଲ୍ ମାଳି ପି େଗାପାଳ ମାଳି XWP0485094
ୀ /567705 27 57 857ସ ୀତା ମାଳି ପି ଧମର୍ଶଂି ମାଳି XWP0834655

ପ ୁ /577706 32 57 858ପେ ଶ ମାଳି ପି ମଫା ମାଳି XWP0834754
ପ ୁ /577707 29 57 859ଘନଶଯ୍ାମ ମାଳି ପି ମଫା ମାଳି XWP0834812
ପ ୁ /577708 72 57 860ଦମ୍ ସିଂ ପି ଗ ୁ ରାମ ସିଂ XWP0657742
ପ ୁ /577709 37 57 861ଦିକ ୁସିଂ ପି ଦାମ ସିଂ XWP0658153
ୀ /577710 33 57 862ଶଶୀ ସିଂ ସା ଦିକ ୁସିଂ XWP0658138

ପ ୁ /587711 21 57 863ସନୁୀଲ କମୁାର କାଠୁଆ ପି େକୖଲାଶ ଚ  କାଠୁଆ XWP0945485
ପ ୁ /587712 33 57 864ମେୁକଶ କାଭିଠିଆ ପି ମଚୁାନ କାଭିଠିଆ XWP0484667
ୀ /587713 31 57 865ମହୁଆ କାଭିଠିଆ ସା ମେୁକଶ କାଭିଠିଆ XWP0484675

ପ ୁ /587714 33 57 866େସାନି ମାଳି ପି ପଭା ମାଳି XWP0484691
ୀ /587715 31 57 867କବିତା ମାଳି ସା େସାନି ମାଳି XWP0484659

ପ ୁ /597716 38 57 868ଜଗଦିଶ ଗଜୁୁରାତି ପି କା ି ଗଜୁୁରାତି XWP0484683
ପ ୁ /607717 71 57 869ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା ପି ମରୁଲିଧର େଜନା JTV2433217
ପ ୁ /607718 35 57 870ରଣଜିତ େଜନା ପି ପଫଲୁ େଜନା JTV2433209
ପ ୁ /607719 35 57 871ଅଜିତ୍ କମୁାର େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା JTV2433241
ୀ /607720 49 57 872ଦୀପା ମାଳି ସା କିଶନ ମାଳି XWP0484725

ପ ୁ /607721 37 57 873ସେୁରଶ ମାଳି ପି ରାଜୁ ମାଳି XWP0484709
ପ ୁ /607722 29 57 874ସନୁୀଲ୍ ମାଳି ପି କିଶନ ମାଳି XWP0484717
ୀ /607723 25 57 875ମିନା ମାଳୀ ସା ସନୁୀଲ ମାଳୀ XWP0834523
ୀ /617724 54 57 876ମଲିକା ଦାସ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ XWP1051192

ପ ୁ /617725 43 57 877ଅେଶାକ ଦାସ ପି ଧବୃଚରଣ େବେହରା XWP0597633
ୀ /617726 37 57 878ଅନିଶା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ XWP0597526
ପ ୁ /617727 25 57 879ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଗେଣଶର ଦାସ XWP0738054
ୀ /617728 25 57 880କାେବରୀ ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ XWP1051580
ୀ /617729 42 57 881ଚିତେଲଖା େଜନା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା XWP0597625
ୀ /617730 27 57 882ସ ୀତା ସାହୁ ସା ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ XWP1051408
ୀ /617731 22 57 883ଦି ିରାଣୀ ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ XWP1051390
ୀ /627732 41 57 884ପମିଳା ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ XWP1067404
ୀ /627733 66 57 885ଚ ଳା ସାଇଁ ସା ବୀରବର ସାଇଁ XWP0319079
ପ ୁ /627734 48 57 886ବିଶର ନ ସାଇଁ ପି ବୀରବର ସାଇଁ XWP0319129
ପ ୁ /627735 46 57 887ଚି ରଂଜନ ସାଇଁ ପି ବୀରବର ସାଇଁ XWP0319111
ୀ /627736 41 57 888ବ ିତା ସାଇଁ ସା ଚି ର ନ ସାଇଁ XWP0288241
ୀ /627737 41 57 889ମଧସିୁତା ସାଇଁ ସା ବିଶରଂଜନ ସାଇଁ XWP0319103
ପ ୁ /637738 73 57 890ପବିତ େମାହନ ସାହୁ ପି କାହନ୍ବୁୀର ସାହୁ JTV2373405

125 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 50ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ୀ /637739 62 57 891ଝରଣା ସାହୁ ସା ପବିତ େମାହନ ସାହୁ JTV2433266
ପ ୁ /637740 45 57 892ପତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପବିତ େମାହନ ସାହୁ JTV2373454
ପ ୁ /637741 35 57 893ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ପବିତ େମାହନ ସାହୁ JTV2373447
ୀ /647742 28 57 894ଦିବଯ୍ମୟୀ ପ ା ସା ସଶୁା  କମୁାର େସନାପତି XWP0657593

ପ ୁ /647743 62 57 895ସା ନୁ କମୁାର େସନାପତି ପି ଜଗବ ୁ େସନାପତି JTV2372753
ପ ୁ /647744 37 57 896ସଶୁା  କମୁାର େସନାପତି ପି ସା ନ କମୁାର େସନାପତି JTV2372787
ପ ୁ /647745 36 57 897ସକୁା  କମୁାର େସନାପତି ପି ସା ନୁ କମୁାର େସନାପତି JTV2372332
ପ ୁ /657746 56 57 898ସେତଯ୍  କମୁାର ଭୁୟଁା ପି ବିେର  କମୁାର ଭୁୟଁା OR/06/043/132348
ପ ୁ /657747 36 57 899ଦିଗବିଜୟ ଦାସ ପି ମନ େମାହନ ଦାସ XWP1050996
ପ ୁ /657748 35 57 900ପଦେଲାଚନ କର ପି ପଦୀ  କିେଶାର କର JTV2373900
ୀ /657749 33 57 901ନମିତା କର ସା ପଦେଲାଚନ କର XWP0657668

ପ ୁ /657750 48 57 902ମେହଶର ନ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ନ XWP0038539
ପ ୁ /657751 36 57 903ପିୟ ରଂଜନ ନାୟକ ପି ପଭ ନ ନାୟକ JTV2433274
ୀ /657752 35 57 904ସରିତା ନାୟକ ସା େମାତିଲାଲ ନାୟକ XWP0937482
ୀ /657753 37 57 905ଜୟ ୀ ସାଇଁ ପି ଶଯ୍ାସ ୁ ର ସାଇଁ JTV2373157

ପ ୁ /667754 35 57 906ସତିୃ ରଂଜନ ରାଉତ ପି ବିପିନ ବିହାରି ରାଉତ JTV2372696
ପ ୁ /677755 62 57 907େଲାକନାଥ ମାହାନା ପି ସଲୁଭ ମାହାନା JTV2372290
ୀ /677756 61 57 908ପମିଳା ମାହାନା ସା େଲାକନାଥ ମାହାନା JTV2372282
ୀ /687757 57 57 909ଅନୁସୟୂା ବରାଳ ସା ଚ  େଶଖର ବରାଳ JTV2372092

ପ ୁ /687758 36 57 910େଗାପାଳ ଚ  ବରାଳ ପି ଚ  େଶଖର ବରାଳ JTV2372084
ପ ୁ /697759 60 57 911ନେରଶ କମୁାର େବେହରା ପି ସନୁାକର େବେହରା XWP0288365
ୀ /697760 55 57 912କମୁାରୀ ମହାରଣା ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା XWP0038547
ୀ /707761 34 57 913ପଦିନୀ ମଲିକ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ମଲିକ XWP0899526
ୀ /707762 39 57 914ଜୟ ୀ ମଦୁୁଲି ସା େକ ଆର ରାଜକମୁାର XWP0657726
ୀ /707763 51 57 915ମଂଜୁଲତା ପ ା ସା ବିଚିତାନ  ପ ା JTV2372928
ୀ /707764 29 57 916ସଚୁରିତା ପ ା ପି ବିଚିତାନ  ପ ା XWP0484733
ୀ /707765 27 57 917ନିେବଦିତା ପ ା ପି ବିଚିତାନ  ପ ା XWP0484741
ୀ /707766 27 57 918େମାନାଲିସା ପ ନାୟକ ପି ପଭାତ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0937300

ପ ୁ /707767 47 57 919େକ ଆର ରାଜକମୁାର ପି େକ ଏଲ୍ ରବି ନ XWP0657700
ୀ /717768 39 57 920କବିତା ଦାସ ପି ମନେମାହନ ଦାସ XWP0484758

ପ ୁ /727769 20 57 921ଭଗବାନ େବେହରା ପି ବାବୁଲି େବେହରା XWP1051424
ପ ୁ /727770 24 57 922େସାଵିତ କମୁାର ନାୟକ ଲକୀ ପି ନେର  କମୁାର ନାୟକ XWP1161926
ୀ /727771 70 57 923ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାଢୀ ପି ହେରକୃ  ପାଢୀ XWP0544080

ପ ୁ /727772 41 57 924େସୗମଯ୍ ର ନ ପାଢୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାଢୀ XWP0038554
ପ ୁ /737773 70 57 925ପତିତ ପାବନ େଜନା ପି େଗାପାଳ ଚ  େଜନା XWP0038570
ୀ /737774 37 57 926ଅପ ର୍ା େଜନା ପି ପତିତ ପାବନ େଜନା JTV2433423

ପ ୁ /737775 37 57 927େଦବାଶୀଷ େଜନା ପି ପତିତ ପାବନ େଜନା JTV2433449
ପ ୁ /747776 44 57 928ରାେଜଶ କମୁାର ରଥ ପି ସରୁ ଚଂଦ ରଥ XWP1137009
ପ ୁ /747777 38 57 929େଭାଳାନାଥ ସାହୁ ପି ଝରି ସାହୁ XWP0288308
ପ ୁ /747778 32 57 930ସଶୁା  କମୁାର ସତୁାର ପି ବାସେୁଦବ ସତୁାର XWP0648246
ୀ /757779 29 57 931ଜ୍ଞାନପିୟା ନାୟକ ପି ନେର  କମୁାର ନାୟକ XWP0658104
ୀ /757780 26 57 932ଭକି୍ତପିୟା ନାୟକ ପି ନେର  କମୁାର ନାୟକ XWP0658112

ପ ୁ /757781 44 57 933ଶଭୁକା  ସାମଲ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାମଲ JTV1527738
ପ ୁ /757782 34 57 934ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାମଲ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାମଲ JTV2433043
ୀ /767783 31 57 935ଗୀତା ଳି ଖ ାଇ ସା ଅନୁପ କମୁାର ଖ ାଇ XWP0220749

ପ ୁ /777784 33 57 936ସଶୁା  କମୁାର ଗରୁୁ ପି ବସ  କମୁାର ଗରୁୁ XWP0484923
ୀ /777785 35 57 937ପଜ୍ଞା ମହାପାତ ପି ଅଶିନୀ ମହାପାତ XWP0220772
ୀ /777786 59 57 938ରା ଲୁତା ରାଉତ ସା େକଦାରନାଥ ମହା ି XWP0721852
ୀ /787787 41 57 939ରଶିତା ମହରଣା ସା ର ନ ମହରଣା XWP0937490
ୀ /787788 45 57 940େଗୗରୀ ସାହୁ ସା ସିମାଂଚଳ ସାହୁ XWP0288217
ପ ୁ /797789 30 57 941ବିକାଶ ଦାଶ ପି ବହାନ  ଦାଶ XWP0288126
ପ ୁ /807790 38 57 942ସୟଂ େସୗରଭ ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ JTV1592930
ପ ୁ /817791 31 57 943ଡମରୁଧର ପେଲଇ ପି ବଟକୃ  ପେଲଇ XWP0288233
ପ ୁ /817792 29 57 944େଦେବ  ପେଲଇ ପି ବଟକୃ  ପେଲଇ XWP0288225
ପ ୁ /817793 24 57 945େଦବକିନ ନ େସନାପତି ପି ସଧିୁର କମୁାର େସନାପତି XWP0834994
ପ ୁ /827794 62 57 946ବିେର  ସିଂ ପି ହରିଶ ଚଂଦ ସିଂ XWP1065051
ୀ /827795 52 57 947ହରପିୟା ସିଂ ସା ବିେର  ସିଂ XWP0038018
ପ ୁ /827796 27 57 948ଦିଲିପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାଇଁ XWP0484931
ପ ୁ /837797 30 57 949େସୗେମଶ ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ XWP0288159
ପ ୁ /837798 19 57 950େକ. ପପ ୂରାଓ ପି େକ ବାବୁ ରାଓ XWP1066778
ୀ /847799 51 57 951େସାଭା ମାଳି ସା ରାଜୁ ମାଳି XWP0738047
ପ ୁ /847800 25 57 952ଦିପକ ମାଳି ପି ରାଜୁ ମାଳି XWP0738088
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ପ ୁ /847801 55 57 953ସଧୁୀର େସନାପତି ପି ସି ୁ େସନାପତି XWP0288134
ପ ୁ /847802 23 57 954ୟେଶାଦା ଜୀବନ େସନାପତି ପି ସଧିୁର କମୁାର େସନାପତି XWP0834986
ପ ୁ /857803 26 57 955ରୁଦ ପସାଦ ମହାପାତ ପି କୀେଶାର କମୁାର ମହାପାତ XWP0834838
ପ ୁ /857804 24 57 956ଚ  ଭାନୁ ମହାପାତ ପି କୀେଶାର କମୁାର ମହାପାତ XWP0834820
ୀ /857805 47 57 957ବି ୁପିୟା ପଲାଇ ସା କିେଶାର କମୁାର େବେହରା JTV2373777
ୀ /857806 37 57 958ଗୀତାଜଂଳୀ ପରିଡା ସା ମେହଶର ପରିଡା XWP0597591

ପ ୁ /867807 31 57 959ସଜୁୀତ କମୁାର େଜନା ପି ପ ୂଲ କମୁାର େଜନା XWP0945477
ୀ /867808 34 57 960ସିପାସରିତା ନାୟକ ସା ବିକମ ପକାଶ ସାଇଁ XWP0288100
ୀ /877809 90 57 961ମାନୀ ମହାଲି ସା ବିଶନାଥ ମହାଲି OR/06/043/140278

ପ ୁ /877810 60 57 962ବିଶନାଥ ମହାଲି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହାଲି OR/06/043/140277
ୀ /887811 41 57 963ଜୟ ୀ ଗରୁୁ ସା ପଶନନ୍  ଗରୁୁ XWP0221069

ପ ୁ /897812 43 57 964ସମେର  େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା XWP0288274
ୀ /897813 75 57 965ମାଳତୀ ଦାସ ସା ଝରି ଦାସ XWP0657544
ୀ /897814 27 57 966େସନ୍ହମୟୀ େଜନା ସା ସଜୁୀତ କମୁାର େଜନା XWP0971069
ୀ /897815 26 57 967ସସୀତା େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା XWP0901389

ପ ୁ /897816 21 57 968ଶଭୁାଶଷି ମିଶ ପି ସଧୁାକର ମିଶ XWP1051234
ପ ୁ /907817 70 57 969ଜୀବନକୃ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଅଧର ଚ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0288316
ୀ /907818 64 57 970ପ ୁ ଲତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଜୀବନ କୃ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0288324

ପ ୁ /907819 35 57 971ହରପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଜୀବନକୃ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0288332
ୀ /907820 26 57 972ପଜୁା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ହରପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0834549

ପ ୁ /907821 63 57 973ଶରତ କମୁାର ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ XWP0738096
ୀ /907822 57 57 974ର ିତା ଦାସ ସା ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ XWP0738104
ୀ /907823 31 57 975େସାନମ ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ XWP0738112

ପ ୁ /907824 46 57 976ସଶୁା  କମୁାର ଦାଶ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାଶ XWP0288282
ୀ /907825 38 57 977ନିେବଦିତା ଦାଶ ସା ସଶୁା  କମୁାର ଦାଶ XWP0288290
ୀ /907826 35 57 978ରାଜଶୀ େଲ ା ସା ପଣୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0641522

ପ ୁ /907827 33 57 979ଚକକା  େଲ ା ପି ଅବଧତୁ େଲ ା XWP1066711
ୀ /907828 31 57 980ଦୀ ିମୟୀ ନାୟକ ପି ପତାପ ଚ  ନାୟକ XWP0657643

ପ ୁ /907829 28 57 981ଶୀକା  ନାୟକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ନାୟକ XWP0657627
ୀ /907830 33 57 982ପେମାଦିନୀ ସାହୁ ସା ମାନସ କମୁାର ସାହୁ XWP1051457

ପ ୁ /917831 40 57 983ଜିେତନ ବିଶାଳ ପି ଅରୁଣ ମିଶ XWP0288373
ୀ /917832 34 57 984େସବତୀ ବିଶାଳ ସା ଜିେତନ ବିଶାଳ XWP0288340
ୀ /927833 54 57 985ସଷୁମା ଖେ ଇ ସା ସଧୁୀର େସନାପତି XWP0288142

ପ ୁ /927834 49 57 986େଗୗତମ ମହା ି ପି ବିେର  ମହା ି XWP0288175
ପ ୁ /937835 44 57 987ମଦନ ଦାସ ପି ଆବୁ ଦାସ XWP0484774
ୀ /937836 41 57 988ପ ୁ ା ଳୀ ଦାସ ସା ମଦନ ଦାସ XWP0484790
ୀ /937837 31 57 989ପମିଳା ଦାସ ସା ଅମର ଦାସ XWP0484782

ପ ୁ /937838 29 57 990ଅମର ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ XWP0484766
ପ ୁ /937839 24 57 991ସମର ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ XWP0834846
ୀ /937840 28 57 992େମାନାଲିସା ସତୁାର ସା ମନଶ ର ନ ସତୁାର XWP1025493

ପ ୁ /947841 27 57 993ଚ ନ ବାରିକ ପି କୁ  ବିହାରୀ ବାରିକ XWP0366492
ୀ /947842 23 57 994ଶଭୁଶୀ ମହା ି ପି ଜ୍ଞାନ ର ନ ମହା ି XWP0937318
ୀ /947843 19 57 995ସଭୁାଶୀଷ େମାହ ି ପି ଗ୍ଯାନା ର ନ େମାହ ି XWP1132745

ପ ୁ /957844 29 57 996ବିେନାଦ ମାଳି ପି ରାଜୁ ମାଳି XWP0484907
ପ ୁ /967845 59 57 997କିେଶାର କମୁାର ମହାପାତ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ମହାପାତ JTV1593003
ପ ୁ /967846 27 57 998ରୁଦ ପସାଦ ମହାପାତ ପି କିେଶାର କମୁାର ମହାପାତ XWP0540294
ୀ /967847 46 57 999ସରସତି ପଧାନ ସା ରେମଶ ପଧାନ XWP1066745
ୀ /977848 54 57 1000ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ୰ପଦୀପ େବେହରା XWP0657932

ପ ୁ /977849 30 57 1001ପସା  କମୁାର େବେହରା ପି ପଦି  େବେହରା XWP1057900
ପ ୁ /977850 57 57 1002ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଗ ବର୍  ମହାରଣା XWP0485169
ପ ୁ /987851 74 57 1003େଗାକଳିୁ ଚ  ପଧାନ ପି େଦାଳେଗାବି  ପଧାନ XWP0485144
ପ ୁ /997852 45 57 1004ବିଜନ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ବି ୁଚରଣ ଦଳାଇ XWP0738039
ୀ /997853 32 57 1005ଉମିର୍ଳା ଦଳାଇ ସା ବିଜନ କମୁାର ଦେଳଇ XWP0738021
ପ ୁ /997854 68 57 1006ବିଶର ନ ଦାସ ପି ବିପିନ୍ ବିହାରୀ ଦାସ XWP0597500
ୀ /997855 66 57 1007େସନ୍ହଲତା ଦାସ ସା ବିଶର ନ ଦାସ XWP0597567
ପ ୁ /997856 30 57 1008େଗୗରବ ଦାସ ପି ବିଶର ନ ଦାସ XWP0597518
ପ ୁ /997857 31 57 1009ବିଜୟ କମୁାର ଗୁ ା ପି େହାରୀ ଲାଲ ଗୁ ା XWP1064930
ୀ /997858 26 57 1010ଗଡୁୀ ଗୁ ା ସା କିପା ଶ ର ଗୁ ା XWP1066760
ପ ୁ /997859 31 57 1011ସନୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ନାୟକ XWP0738153
ପ ୁ /997860 30 57 1012ଅଭିେଷକ ପିୟଦଶର୍ୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା XWP0484980
ପ ୁ /1007861 52 57 1013ଶଂସା  େଶଖର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ ନାୟକ XWP0937235
ପ ୁ /1007862 48 57 1014ଶେୁଭ ୁ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ ନାୟକ JTV1500693
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ପ ୁ /1007863 44 57 1015ଶୀକା  ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ ନାୟକ JTV1500701
ୀ /1007864 43 57 1016ସପୁଭା େସନାପତି ସା ଶଶିୀର କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ XWP0937243

ପ ୁ /1017865 25 57 1017ସମିତ େବହୁରା ପି େସୗମୀତୀ େବହୁରା XWP0937227
ପ ୁ /1017866 28 57 1018ନଟବର ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ XWP0484949
ୀ /1027867 69 57 1019ଫାଲଗନୁୀ ସିଂ ସା ଭା ର ସିଂ XWP0485029
ୀ /1027868 31 57 1020ସକିୁ ସିଂ ସା ସେ ାଷ ସିଂ XWP0834531

ପ ୁ /1037869 29 57 1021ସନାତନ ମାଣୀଆ ମା େକୗଶଲଯ୍ା ମାଣୀଆ XWP0484808
ୀ /1047870 36 57 1022ମନସିନୀ ପ ା ସା ବିରଜା ପସନନ୍  ପ ା XWP0540351

ପ ୁ /1057871 27 57 1023ରଶି ର ନ ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ XWP0485060
ୀ /1067872 34 57 1024େଜା ନ୍ାରାଣୀ ମହା ି ପି ରାଜକିେଶାର ମହା ି XWP0484998
ୀ /1077873 28 57 1025କରିସା ମହା ି ପି େକଦାରନାଥ ମହା ି XWP0485011
ୀ /1087874 49 57 1026େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା XWP0485037

ପ ୁ /1097875 43 57 1027କାଳୁ କାବିଠିଆ ପି ପରଶତୁମ କାବିଠିଆ XWP0484816
ୀ /1097876 41 57 1028େରଖା କାବିଠିୟା ସା କାଳୁ କାବିଠିୟା XWP0834507
ୀ /1107877 25 57 1029ସବିତା ବସ ରା ସା ତପନ କମୁାର ବସ ରା XWP0937409
ୀ /1107878 45 57 1030ସ ଲୁତା େବଜ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବଜ XWP0485003
ୀ /1107879 53 57 1031ପ ୁ ା ଳୀ ଦାସ ସା ସେୁର  କମୁାର ଦାସ XWP0658054
ୀ /1107880 25 57 1032େମାନାଲି ଦାସ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାସ XWP0658088

ପ ୁ /1107881 72 57 1033ଦିନବ ୁ େହମମ ପି ଶ  ୁେହମମ XWP0657569
ପ ୁ /1117882 28 57 1034େସୗମଯ୍ ର ନ ମହା ି ପି ସବୁାଷ ଚ  ମହା ି XWP0484840
ପ ୁ /1117883 48 57 1035େଲନିନ୍ ପ ନାୟକ ପି ତିେଲାଚନ ନାୟକ XWP0657957
ପ ୁ /1117884 29 57 1036େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0484857
ୀ /1117885 49 57 1037ଜାନକୀ ସାଇଁ ସା େଯାେଗ  ସାଇଁ XWP0484824

ପ ୁ /1117886 28 57 1038ଫକୀର ସାଇଁ ପି େଯାେଗ  ସାଇଁ XWP0484832
ପ ୁ /1127887 62 57 1039ପଶ ୁର୍ରାମ ମହାପାତ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହାପାତ XWP0484865
ୀ /1127888 55 57 1040େସନ୍ହଲତା ମହାପାତ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ମହାପାତ XWP0484899

ପ ୁ /1127889 32 57 1041ଓଁ ପକାଶ ମହାପାତ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମହାପାତ XWP0484881
ପ ୁ /1127890 28 57 1042ସେ ାଷ କମୁାର ମହାପାତ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମହାପାତ XWP0484873
ୀ /1137891 40 57 1043ସାଗରିକା େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ XWP0485136

ପ ୁ /1137892 46 57 1044ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି କଳୁମଣୀ ଦାସ XWP0485110
ପ ୁ /1137893 46 57 1045ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ XWP0485128
ୀ /1137894 49 57 1046ଇତୀଶୀ ମହାରଣା ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା XWP0485185
ୀ /1137895 39 57 1047ଚିନୟୀ ପଲାଇ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପଲାଇ XWP0485045

ପ ୁ /1147896 76 57 1048ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ XWP0485052
ପ ୁ /1157897 32 57 1049ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0485086
ୀ /1157898 27 57 1050ମୀରା ତିପାଠୀ ପି ମେନାଜ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0597609
ୀ /1167899 49 57 1051ଶମିର୍ଲା ଚିନରା ସା ଶୀଧର ସାହୁ XWP0720581
ୀ /1167900 52 57 1052ପ ୁ ଲତା ମିଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମିଶ XWP0597583
ୀ /1167901 43 57 1053େସନ୍ହଲତା ମିଶ ସା ପଶା  କମୁାର ମିଶ XWP1051150

ପ ୁ /1167902 67 57 1054ଶୀନିବାସ ମହାପାତ ପି ହରିହର ମହାପାତ XWP0937441
ପ ୁ /1167903 62 57 1055ର ନ କମୁାର ମହାପାତ ପି ହରିହର ମହାପାତ XWP0937474
ୀ /1167904 56 57 1056ପ ୁ ା ଳୀ ମହାପାତ ସା ଶୀନିବାସ ମହାପାତ XWP0937458

ପ ୁ /1167905 57 57 1057ଶୀଧର ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ XWP0720599
ୀ /1167906 40 57 1058ମମତା ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ XWP1051002
ୀ /1197907 29 57 1059ଗୀତା ଦାସ ସା ଦିଗ୍ ବିଜୟ ଦାସ XWP0658021
ୀ /1207908 24 57 1060ଅନୁଭା ମହାପାତ ପି େଗାବିଂଦ ଚଂଦ ରାଣା XWP0937359
ୀ /1207909 47 57 1061ଅଂଜଳୀ ରାଣା ସା େଗାବିଂଦ ଚଂଦ ରାଣା XWP0937342

ପ ୁ /1407910 19 57 1062ପିନକନ ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ XWP1147354
ପ ୁ /1427911 61 57 1063ସରୁେସନ େବେହରା ପି େଯାଗୀନାଥ େବେହରା XWP1066554
ପ ୁ /1427912 27 57 1064ସରୁଜୀତ କି ା େବେହରା ପି ସରୁେସନ େବେହରା XWP0937508
ପ ୁ /1427913 25 57 1065େସନଜୀତ ରାମ େବେହରା ପି ସରୁେସନ େବେହରା XWP0937466
ୀ /1427914 41 57 1066ଆରତୀ ପାଣୀ ସା ପେମାଦ ପାଣୀ XWP1057926
ପ ୁ /1427915 24 57 1067ବିଶଜିତ ପାଣି ପି ପେମାଦ ପାଣି XWP1051564
ୀ /1427916 20 57 1068ବିଜୟା ଲକ୍ଷୀ ପାଣୀ ପି ପେମାଦ ପାଣୀ XWP1057918
ୀ /1437917 25 57 1069ଖସୁବୁ େଚାରାରିଆ ପି ଶା ି ପକାଶ େଚାରାରିଆ XWP0901413
ୀ /1437918 32 57 1070ର ଲୁତା ଦାସ ସା ରାଜ କମୁାର ମହାରଣା XWP1051135
ପ ୁ /1437919 24 57 1071ମେନାର ନ ଦୀକ୍ଷିତ ମା ଜାନକୀ ଦୀକ୍ଷିତ XWP0937334
ପ ୁ /1437920 23 57 1072ଜ୍ଞାନର ନ ଦିକ୍ଷୀତ ପି ରଘନୁାଥ ଦିକ୍ଷୀତ XWP0937391
ପ ୁ /1437921 33 57 1073ରାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାରଣା XWP1051143
ୀ /1477922 30 57 1074େଶାଭା ଶାହା ସା ବିେନାଦ ଶାହା XWP0738120
ୀ /1497923 40 57 1075ସଂଗୀତା େଜନା ସା ଶଶୀକା  େଜନା XWP1051010
ୀ /1507924 30 57 1076ରିତୁପ ର୍ା େବାଷ ସା େସୗରିଶ େବାଷ XWP0899856
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ୀ /1537925 47 57 1077ସରସତୀ ସିଂହ ସା ନବକିେଶାର ସିଂହ XWP1051465
ପ ୁ /1557926 34 57 1078େକୖଳାଶ େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା XWP1066646
ପ ୁ /1557927 26 57 1079ଶବି େବେହରା ମା ରମା େବେହରା XWP1051317
ୀ /1557928 20 57 1080େସାନି େବେହରା ମା ରମା େବେହରା XWP1051325
ୀ /1557929 21 57 1081ମଧସିୁତା ପିୟଦଶର୍ୀନୀ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା XWP0937292

ପ ୁ /1627930 44 57 1082ଶ୍ଯାମଘନ ସାହୂ ପି ନରସିଂହ ସାହୂ XWP1058007
ୀ /1627931 38 57 1083ସାବିତୀ ସାହୂ ସା ଶଯ୍ାମଘନ ସାହୂ XWP1058015
ୀ /1627932 27 57 1084ସମିୁତା ସାହୂ ସା ପଣୂର୍ଚ  ସାହୂ XWP1058023

ପ ୁ /1657933 47 57 1085ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ବୃ ାବନ ମହା ି XWP1051358
ୀ /1657934 45 57 1086ସିତାରାଣୀ ପଢିଆରୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP1051341
ୀ /1657935 19 57 1087ସିପା ରାଉତ ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ ରାଉତ XWP1132786
ୀ /1657936 61 57 1088ଅରୁ ତୀ ରାଉତରାୟ ସା ଶ ର ପସାଦ ରାଉତ XWP0642785
ୀ /1667937 33 57 1089ତୃ ିମୟୀ ପାଣିଗାହୀ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପାଣିଗାହୀ XWP0657767

ପ ୁ /1827938 26 57 1090ସ ୟ ମହାରଣା ପି ପଦୀପ ମହାରଣା XWP0901090
ପ ୁ /1837939 59 57 1091ବିଜୟକମୁାର ସାହୁ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ XWP1066687
ୀ /1837940 57 57 1092ମମତା ସାହୂ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୂ XWP1066695
ୀ /1857941 45 57 1093କବିତା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0657841
ୀ /1867942 48 57 1094ଗିତା ମାଳି ସା ହରଜି ମାଳି XWP0738138
ୀ /1907943 22 57 1095ଏଆର ଶଭୁା ଳି ଦାସ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ XWP0937326
ୀ /1917944 50 57 1096ରିନାରାଣୀ ଗଛାୟତ ସା ଅଜୟ ଗଛାୟତ XWP0937367

ପ ୁ /1957945 49 57 1097ଉ ମ ଚରଣ ବାରିକ ପି ଅଜୁର୍ ନ ବାରିକ XWP0937375
ପ ୁ /1967946 20 57 1098େରାହିତ େସାଲା ପି ର ୀତ େସାଲ XWP1057892
ପ ୁ /1967947 20 57 1099େରାହିତ େସାଲଂକୀ ପି ର ୀତ େସାଲଂକୀ XWP1058031
ପ ୁ /1987948 23 57 1100ତନୟ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ପତାପ ଚଂଦ ସାମ ରାୟ XWP1139930
ପ ୁ /1987949 55 57 1101ପତାପ ଚଂଦ ସାମଂତଯର୍ା ପି ପହଲାଦ ଚଂଦ ସାମଂତଯର୍ା XWP1135268
ୀ /1987950 22 57 1102ରାଜଶୀ ସାମଂତରାଯ ପି ପତାପ ଚଂଦ ସାମଂତରାଯ XWP1135342
ୀ /7427951 34 57 1103ଟିନା ମାଳି ସା ସେୁରଶ ମାଳି XWP0738146
ୀ /9997952 37 57 1104ରସୀତା ପଧାନ ସା ଜୟପକାଶ ପଧାନ XWP1132703
ୀ /99997953 36 57 1105ରଶିତା ପଧାନ ସା ଜୟ ପକାଶ ପଧାନ XWP0738161

ପ ୁ /431327954 21 57 1106ଜୟନ୍ ମଲିକ ପି ଶକୁେଦବ ମଲିକ  XWP1194539
ପ ୁ /MADHUPAT7955 24 57 1107ସତଯ୍ବତ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ଦାସ XWP1194562
ୀ /AT-NETAJ7956 24 57 1108ସସିତା ସାହୁ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ XWP1197458
ୀ /327957 34 57 1109ସାବିତୀ ମାଝୀ ସା ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ମାଝୀ XWP1210137

ପ ୁ /297958 19 57 1110ସନୂୀଲ େବେହରା ପି ଶୀକା  େବେହରା XWP1210152
ୀ /317959 33 57 1111ସଚଳା ନାୟକ ସା ସିେ ସର ନାୟକ XWP1218940
ୀ /567960 53 57 1112ସାଗରିକା େସଠୀ ସା କାଶୀନାଥ େସଠୀ XWP1218965
ୀ /1117961 29 57 1113ଇତିଶୀ ମହା ି ସା ମାନସ ର ନ ମହା ି XWP1218981

ପ ୁ /1117962 33 57 1114ମାନସ ର ନ ମହା ି ପି ସବୁାଷ ଚ  ମହା ି XWP1219013
ପ ୁ /567963 56 57 1115କାଶୀନାଥ େସଠୀ ପି ଧେନଶର େସଠୀ XWP1219021
ପ ୁ /657964 36 57 1116ଦିଗବିଜୟ ଦାସ ପି ମନେମାହନ ଦାସ XWP1219047
ପ ୁ /437965 19 57 1117ଜ୍ଞାନର ନ ମହାପାତ ପି କବି ର ନ ମହାପାତ XWP1219062
ପ ୁ /437966 53 57 1118ପଦଯ୍ମୁନ୍ ମହା ି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା ି XWP1219088
ୀ /1117967 25 57 1119ବଷର୍ା ମହା ି ସା େସୗମଯ୍ର ନ ମହା ି XWP1219096
ୀ /1477968 47 57 1120ସିତାେଦବୀ ସାହା ସା ରେମଶ ଚ  ସାହା XWP1219112
ୀ /577969 39 57 1121େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ନାୟକ ସା ସିବ ପସାଦ ନାୟକ XWP1219120
ୀ /Netajina7970 28 57 1122େମାନାଲିଶା ସତୂାର ପି େପମଚା  ସତୂାର SGY0452672
ୀ /9M-72/5057971 42 57 1123ନିେବଦିତା ସାମଲ ସା ସବୁତ କମୁାର ସାମଲ XWP1229194
ୀ /867/D/67972 19 57 1124ଶଭୁଶୀ ମହାପାତ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ XWP1229228
ୀ /627973 18 57 1125ବଷର୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମାହୁ  ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ମାହୁ  XWP1238963
ୀ /907974 32 57 1126ମାଧରୁୀ େବେହରା ସା କାଳୀପସନନ୍ ଦାସ XWP1242403
ପ ୁ /877-C/1017975 47 57 1127େଦବଦ  େଜନା ପି ରାମ ଚଂଦ େଜନା XWP1256866
ପ ୁ /37976 34 57 1128ମେହଶର େବେହରା ପି ଅନାଦି ଚରଣ େବେହରା JTV2717247
ୀ /7977 21 58 1େପରଣା ପଟନାୟକ ମା ସଜୁାତା େମାହା ି XWP0967182
ପ ୁ /.7978 50 58 2ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ ପି ପରେମଶର ଦାସ XWP0642850
ପ ୁ /.7979 59 58 3େକୖଳାସ କମୁାର କର ପି ରାମଚ  କର XWP0658872
ୀ /.7980 42 58 4େହମା ି ନୀ କର ସା େକୖଳାସ କମୁାର କର XWP0658930
ପ ୁ /.7981 52 58 5ଶବୁାଷ ଚ  ରାଉତ ପି ମ ାରଧର ରାଉତ XWP0658906
ୀ /.7982 44 58 6ପଣତୀ ରାଉତ ସା ଶବୁାଷଚ  ରାଉତ XWP0658849
ପ ୁ /007983 59 58 7ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ଦାସ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ XWP0835165
ୀ /007984 36 58 8ଛବିଲତା ପ ା ସା ଦୀପେଜଯ୍ାତି ପ ା XWP0835371
ପ ୁ /007985 27 58 9ବିଶଜିତ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0835124
ପ ୁ /NA7986 23 58 10ଆୟୁଷାନ ପିୟଦଶର୍ୀ ପି ତାରଣୀକା ା ବିଶାଳ ବୁଲୁ XWP1025618
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ପ ୁ /Santoshi7987 35 58 11ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ZQZ1141217
ୀ /17988 36 58 12ସଜୁାତା କର ସା ପସନନ୍  କମୁାର କର JTV2372308
ୀ /17989 82 58 13େସବଲତା ମିଶ ସା ଦୟାନିଧି ମିଶ OR/06/043/132002

ପ ୁ /17990 59 58 14ସବୁାଷ ଚ  ମିଶ ପି ଦୟାନିଧି ମିଶ OR/06/043/132003
ୀ /17991 50 58 15ସବିତା ମିଶ ସା ସବୁାଷ ଚ  ମିଶ JTV1592625

ପ ୁ /17992 50 58 16ସମିର କମୁାର ମିଶ ପି ଦୟାନିଧି ମିଶ OR/06/043/132004
ପ ୁ /17993 45 58 17ସନୁୀଲ ମିଶ ପି ଦୟାନିଧି ମିଶ OR/06/043/133009
ୀ /17994 31 58 18ବିଜୟା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ମିଶ ପି ଦାେମାଦର ମିଶ XWP0220590
ୀ /17995 30 58 19ର ିତା ମିଶ ସା ସନୁୀଲ ମିଶ XWP0485623

ପ ୁ /17996 25 58 20ସାଥର୍କସାରଥୀ ମିଶ ପି ସବୁାଷଚଂଦ ମିଶ XWP0876136
ୀ /17997 29 58 21େସାନାଲି ନାୟକ ମା ସଚଳା ନାୟକ XWP0738229

ପ ୁ /027998 23 58 22ତିନାଥ ସାହୁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ XWP1014026
ୀ /27999 54 58 23କନୁୀଲତା ସାହୁ ସା ଅେଲଖ ସାହୁ JTV1642677

ପ ୁ /AT-QTR NO8000 23 58 24ସଂଜୟ କମୁାର େମାହ ି ପି ଦୀନବଂଧ ୁେମାହ ି XWP1025451
ୀ /048001 52 58 25ପାବର୍ ତୀ ପଧାନ ସା ତିନାଥ ପଧାନ XWP0658401

ପ ୁ /048002 25 58 26ପବିତ କମୁାର ପଧାନ ପି ତିନାଥ ପଧାନ XWP0658815
ପ ୁ /048003 25 58 27ସବୁତ କମୁାର ସାହୂ ପି ପଫଲୁ ସାହୂ XWP1014117
ପ ୁ /048004 21 58 28ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୂ XWP1014133
ପ ୁ /48005 79 58 29ନାରାୟଣ ଚ  ଦାସ ପି ବାନାମର ଦାସ JTV2432904
ପ ୁ /48006 50 58 30ତିନାଥ ପଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପଧାନ JTV1592617
ପ ୁ /48007 42 58 31ଭନୁପତାପ ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ JTV1491729
ୀ /48008 41 58 32ମିତା ସାହୁ ସା ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ JTV2372191

ପ ୁ /058009 23 58 33ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ XWP1068204
ୀ /58010 41 58 34ସସିତା ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ XWP1082957

ପ ୁ /58011 23 58 35ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ XWP1082940
ପ ୁ /58012 68 58 36ଶ ଷର୍ଣ ସାହୁ ପି ଉ ବ ସାହୁ OR/06/043/132015
ୀ /58013 60 58 37ହାରାମଣି ସାହୁ ସା ଶ ର ସାହୁ OR/06/043/132016

ପ ୁ /58014 50 58 38ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାହୁ OR/06/043/132019
ପ ୁ /58015 48 58 39ରେମଶଚ  ସାହୁ ପି ଶ ର ସାହୁ OR/06/043/132017
ୀ /58016 46 58 40ସଚୁୀତା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ JTV1528348
ୀ /58017 42 58 41ସବିତା ସାହୁ ସା ରେମଶ ସାହୁ JTV1500883

ପ ୁ /58018 42 58 42ଉେମଶଚ  ସାହୁ ପି ଶ ର ସାହୁ OR/06/043/132018
ପ ୁ /068019 30 58 43ଜଗନନ୍ାଥ ବରାଳ ପି ଚଂଦ େଶଖର ବରାଳ XWP0999359
ପ ୁ /68020 27 58 44ସତିୃର ନ ସାମ ରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାମ ରା XWP0575597
ପ ୁ /78021 40 58 45ଭା ର ମହାରଣା ପି ଅେଲଖ ମହାରଣା XWP0655118
ୀ /78022 39 58 46ନମିତା ମହାରଣା ସା ଭା ର ମହାରଣା XWP0655175

ପ ୁ /78023 53 58 47ରାଜ କିେଶାର ରାଉତ ପି େଗାବି  ରାଉତ JTV2373751
ୀ /78024 49 58 48ପ ୁ ଲତା ରାଉତ ସା ରାଜ କିେଶାର ରାଉତ JTV2433415

ପ ୁ /78025 38 58 49ପତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ XWP0655167
ୀ /78026 36 58 50ପିୟ ା ସାହୁ ସା ପତାପ କମୁାର ସାହୁ XWP0655159

ପ ୁ /78027 65 58 51ସନାତନ ସାହୁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/358459
ୀ /78028 60 58 52ଗୀତା ଳି ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ OR/06/043/358460

ପ ୁ /78029 36 58 53ସଂଗାମ ସାହୁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାହୁ JTV2433381
ପ ୁ /78030 67 58 54ଲକ୍ଷୀଧର ସାମ ରା ପି ବୃ ାବନ ସାମ ରା JTV1557511
ୀ /78031 62 58 55ଶା ିଲତା ସାମ ରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାମ ରା OR/06/043/132025

ପ ୁ /78032 39 58 56ଭରତ ଚ  ସାମ ରା ପି ଲକି୍ଷଧର ସାମ ରା XWP0037325
ପ ୁ /78033 34 58 57ସତଯ୍ନାରାୟଣ ସାମ ରା ପି ଲକି୍ଷଧର ସାମ ରା XWP0037317
ପ ୁ /88034 74 58 58େକୖଳାସ ଚ  ରାୟ ପି ମଧସୁଦୁନ ରାୟ JTV1705599
ୀ /88035 66 58 59ପମିଳା ରାୟ ସା େକୖଳାସ ଚ  ରାୟ JTV1689504
ପ ୁ /88036 47 58 60ଶାରଦା ପସାଦ ରାୟ ପି େକୖଳାସ ଚ  ରାୟ JTV1691104
ପ ୁ /88037 43 58 61ରାଜକିେଶାର ରାୟ ପି େକୖଳାସ ଚ  ରାୟ JTV1690213
ୀ /88038 41 58 62ତପସନୀ ରାୟ ସା ଶାରଦା ପସାଦ ରାୟ XWP0541151
ପ ୁ /88039 39 58 63ବିରଜା ପସାଦ ରାୟ ପି େକୖଳାସ ଚ  ରାୟ JTV1689512
ୀ /098040 21 58 64ଉମା ଭାରତୀ ସାହୂ ସା ଦୀପକ କମୁାର ସାହୂ XWP1069988
ପ ୁ /98041 52 58 65ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି କ ରିୁ ଚରଣ େବେହରା JTV1690627
ୀ /98042 50 58 66ଚପଳା େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା JTV1690619
ପ ୁ /98043 40 58 67ରବି  େବେହରା ପି କ ରିୁ ଚରଣ େବେହରା JTV1690601
ୀ /98044 29 58 68େରଖା େବେହରା ସା ରବୀ  େବେହରା XWP0876128
ୀ /98045 26 58 69ପିୟ ାପିୟଦଶର୍ନୀ େବେହରା ପି ବିଜୟକମୁାର େବେହରା XWP0876094
ପ ୁ /98046 55 58 70ବୀରକିେଶାର ନାୟକ ପି ପହଲି ନାୟକ OR/06/043/132032
ୀ /98047 54 58 71ତନୁଲତା ନାୟକ ସା ବିରକିେଶାର ନାୟକ OR/06/043/132033
ପ ୁ /98048 54 58 72ରମାକା  ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ନାୟକ JTV1705565
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ପ ୁ /98049 33 58 73ସକୁା  ନାୟକ ପି ବୀରକିେଶାର ନାୟକ XWP0220608
ପ ୁ /98050 51 58 74ଅରକି୍ଷତ ଓଝା ପି ଭୀମ ଓଝା JTV2373223
ୀ /98051 46 58 75ଝୁନୁ ଓଝା ସା ଅରକି୍ଷତ ଓଝା JTV2373298

ପ ୁ /98052 65 58 76ଲି ରାଜ ସାହୁ ପି ଶବିଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/132034
ୀ /98053 58 58 77ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ଲି ରାଜ ସାହୁ OR/06/043/132035
ୀ /98054 51 58 78ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ XWP0658641

ପ ୁ /98055 51 58 79ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ OR/06/043/132030
ପ ୁ /98056 40 58 80ରୁଦପତାପ ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ JTV1491505
ପ ୁ /98057 37 58 81ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ JTV2373108
ପ ୁ /98058 36 58 82ଜୀମତୂ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୟରାମ ସାହୁ JTV2373116
ୀ /98059 32 58 83ରଶୀପିୟା ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ XWP0658617
ୀ /98060 30 58 84ଗୀତା ଳି ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ XWP0658591

ପ ୁ /98061 24 58 85ଚ କା  ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ XWP0738286
ୀ /108062 27 58 86ଶୀପ ର୍ା ବାରିକ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ବାରିକ XWP0835207
ୀ /108063 46 58 87କନିୁ େବେହରା ସା ନୀର େବେହରା JTV2572568
ୀ /108064 46 58 88ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ଆେଲାକ ଦାସ JTV2372654

ପ ୁ /108065 56 58 89େଗାଲକ ବିହାରି େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା JTV2371821
ୀ /108066 55 58 90ସଜୁାତା େଜନା ସା େଗାଲକ ବିହାରୀ େଜନା JTV2371813

ପ ୁ /108067 22 58 91ସମିୁତ ଚ ନ େଜନା ପି ସକୁା  କମୁାର େଜନା XWP1014109
ୀ /108068 36 58 92ମନସନୀ ମହାପାତ ସା ମାନସ ରଂଜନ ମହାପାତ JTV2372662

ପ ୁ /108069 22 58 93େସୗଭାଗ୍ଯା ପସାଦ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ େଜନା XWP0940445
ୀ /108070 25 58 94େଶ ା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି େଗାଲକ ବିହୀରୀ େଜନା XWP0940429
ୀ /108071 22 58 95େସୗମଯ୍ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି େଗାଲକ ବିହୀରୀ େଜନା XWP0940460
ୀ /108072 22 58 96େସୗମ୍ଯାଶୀ ପିୟମଦା ପି ଅଭୟ କମୁାର େମାହା ି XWP1025634

ପ ୁ /108073 74 58 97ପରୁୁେଶା ମ ରଥ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ରଥ JTV1593078
ୀ /108074 70 58 98ସେରାଜବାଳା ରଥ ସା ପରୁୁେଶା ମ ରଥ JTV1593102

ପ ୁ /108075 47 58 99ପଶା  କମୁାର ରଥ ପି ପରୁୁେଶା ମ ରଥ JTV1593094
ପ ୁ /108076 42 58 100ପହଲାଦ ରଥ ପି ଶୀ ପରୁୁେଶା ମ ରଥ JTV1593086
ୀ /108077 42 58 101କୃ ପିୟା ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ JTV1500818
ୀ /108078 30 58 102କ ନା ସାହୁ ସା ହେରକୃ  ସାହୁ XWP0658674
ୀ /108079 53 58 103ବାଉରି ସାହୁ ସା େସାମନାଥ ସାହୁ OR/06/043/132037

ପ ୁ /108080 52 58 104ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ OR/06/043/132038
ପ ୁ /108081 44 58 105ହେରକୃ  ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ JTV1501014
ୀ /118082 77 58 106ଭାଗଯ୍ବତୀ ଦାସ ସା ଇ ମଣି ଦାସ OR/06/043/132041

ପ ୁ /118083 58 58 107ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ଇ ମଣି ଦାସ JTV1491489
ୀ /118084 56 58 108ମ ଲୁତା ଦାସ ସା ଦିଲିପ ଦାସ OR/06/043/132043

ପ ୁ /118085 54 58 109ଆେଲାକ ଦାସ ପି ଇ ମଣି ଦାସ OR/06/043/132044
ୀ /118086 48 58 110କାେବରୀ ଦାସ ସା ଆେଲାକ ଦାସ JTV1500792

ପ ୁ /118087 45 58 111ପସା  ଦାସ ପି ଇ ମଣି ଦାସ OR/06/043/132046
ୀ /118088 44 58 112େହମଲତା ଦାସ ସା ପଶା  କମୁାର ଦାସ XWP0037366
ୀ /118089 43 58 113ପମିଳା ଦାସ ସା ବସ  କମୁାର ଦାସ XWP0118752
ପ ୁ /118090 39 58 114ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ XWP0118737
ପ ୁ /118091 38 58 115ଅମତୃ ଅପର୍ଣ ଦାସ ପି ଅଜୟ ପସାଦ ଦାସ JTV1527837
ପ ୁ /118092 34 58 116ଅମାନ କସୁମୁ ଦାସ ପି ସଗର୍ତ ଅଜୟ ପସାଦ ଦାସ XWP0118760
ୀ /118093 32 58 117ଲିଲିମା ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ XWP0118745
ୀ /118094 25 58 118ଶଶୁୀ ମଧସିୁତା ଦାସ ପି ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ XWP0874545
ୀ /128095 68 58 119େଦବତୀ ବିେଶାଇ ସା ଭଗବାନ ବିେଶାଇ JTV1690387

ପ ୁ /128096 39 58 120ଜୟ  ବିେଶାଇ ମା େଦବଶୀ ବିେଶାଇ XWP0738237
ପ ୁ /128097 37 58 121ସକୁା  ବିେଶାଇ ପି ଭଗବାନ ବିେଶାଇ JTV1689322
ୀ /128098 32 58 122ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ବିେଶାଇ ସା ଜୟ  ବିେଶାଇ XWP0738278
ପ ୁ /128099 38 58 123େସୗରଵ ସରନ େବାସ ପି ତାେରେକଶର େବେହରା XWP0540369
ୀ /128100 87 58 124େକତକୀ େଦଇ ସା ବଳରାମ ମିଶ OR/06/043/132047
ପ ୁ /128101 70 58 125ପଦନାଭ ମିଶ ପି ବଳରାମ ମିଶ OR/06/043/132048
ୀ /128102 58 58 126ଟୁନୀ ମିଶ ସା ପଦନାଭ ମିଶ XWP0168195
ପ ୁ /128103 30 58 127ଦିପକ ର ନ ମିଶ ପି ପଦାନାଭ ମିଶ XWP0642868
ପ ୁ /128104 62 58 128ବାବାଜି ଚରଣ ରଥ ପି ଆନ  ରଥ XWP0118778
ୀ /128105 53 58 129ପଭାସିନି ରଥ ସା ବାବାଜି ଚରମ ରଥ XWP0168229
ୀ /128106 35 58 130େଦବୀପଭା ରଥ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ରଥ XWP0168237
ୀ /128107 33 58 131େସନ୍ହଲତା ରଥ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ରଥ XWP0168203
ପ ୁ /128108 32 58 132ଅମିକା ପସାଦ ରଥ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ରଥ XWP0168211
ପ ୁ /138109 23 58 133ରମାକା  େଦହୁରୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଦହୁରୀ XWP0928754
ୀ /138110 42 58 134ସ ର୍ଲତା ମିଶ ସା ପଦୀପ କମୁାର ମିଶ XWP0220616

131 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ପ ୁ /138111 40 58 135ପଦୀପ କମୁାର ମିଶ ପି ପଦନାଭ ମିଶ XWP0037382
ୀ /138112 73 58 136ଅମୀୟ ବାଳା ମହା ି ସା ଧୀେର  ନାଥ ମହା ି XWP0636217

ପ ୁ /138113 37 58 137ଆଶଷି କମୁାର ମହା ି ପି ଧିେର  ନାଥ ମହା ି XWP0636209
ପ ୁ /138114 54 58 138ପକାଶ ନାଥ ପି ବୀରବର ନାଥ JTV1593136
ୀ /138115 48 58 139ବାସ ୀ ନାଥ ସା ପକାଶ ନାଥ JTV1593144
ୀ /138116 25 58 140ମମତା ନାଥ ପି ପକାଶ ନାଥ XWP0658450

ପ ୁ /138117 34 58 141ପଦୀପ ପଧାନ ପି ସିେକସନ ପଧାନ JTV2511491
ପ ୁ /138118 58 58 142ପେମାଦ ପଧାନ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପଧାନ OR/06/043/132051
ପ ୁ /138119 52 58 143ପରିକି୍ଷତ ପଧାନ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁପଧାନ JTV1501030
ୀ /138120 52 58 144ସକୁା ି ପଧାନ ସା ପେମାଦ ପଧାନ OR/06/043/132052
ୀ /138121 67 58 145ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ସକୁେଦବ ସାହୁ XWP0636183

ପ ୁ /138122 39 58 146ଲକି୍ଷଧର ସାହୁ ପି ସକୁେଦବ ସାହୁ XWP0636191
ୀ /138123 34 58 147ଆରତୀ ସାହୁ ପି ସକୁେଦବ ସାହୁ XWP0541037

ପ ୁ /148124 45 58 148ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି କଳୁମଣୀ ଦାସ JTV1689751
ୀ /148125 28 58 149ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ଈଶର ଚ  ସାହୁ XWP0658526
ୀ /148126 27 58 150େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ଈଶର ଚ  ସାହୁ XWP0658542
ୀ /148127 70 58 151ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ଧବୃ ସାହୁ OR/06/043/132057

ପ ୁ /148128 57 58 152ଇଶର ଚ  ସାହୁ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ JTV2437762
ୀ /148129 52 58 153ସନିୁତା ସାହୁ ସା ଇଶର ଚ  ସାହୁ JTV2437770
ୀ /158130 35 58 154ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଲି ରାଜ ସାହୁ XWP0636084
ୀ /158131 27 58 155ପିତିସଂଧ୍ଯା ସାହୂ ସା ରୂଦପତାପ ସାହୂ XWP0876144

ପ ୁ /168132 70 58 156ସାଧଚୁରଣ େଭାଇ ପି ଅପ ିର୍ େଭାଇ JTV1527613
ପ ୁ /168133 57 58 157ସମେର  େଭାଇ ପି ସାଧ ୁେଭାଇ JTV1528025
ପ ୁ /168134 31 58 158ସବୁତ କମୁାର େଭାଇ ପି ପଭାକର େଭାଇ XWP0658187
ୀ /168135 73 58 159ତୁଲ େଦଇ ସା ସାଧ ୁେଭାଇ JTV1491778
ୀ /168136 60 58 160େଜମା ସିଂ ସା ଦସ ସିଂ JTV1690239
ୀ /178137 41 58 161ଚ କା ି ରାଉତ ରାୟ ସା ଗିରିଜା ଶ ର ରାଉତ ରାୟ XWP0738351

ପ ୁ /188138 88 58 162ଉ ବ ଚରଣ ବିଶାଳ ପି ବନମାଳି ବିଶାଳ XWP0037440
ୀ /188139 80 58 163ଶୀମତୀ ଭାବଲତା ବିଶାଳ ସା ଉ ବ ଚରଣ ବିଶାଳ XWP0037432

ପ ୁ /188140 58 58 164ଗରୁୁଚରଣ ବିଶାଳ ପି ଉ ବ ଚରଣ ବିଶାଳ XWP0037424
ପ ୁ /188141 50 58 165ଓମ୍ ପକାଶ ବିଶାଳ ପି ଉ ବ ଚରଣ ବିଶାଳ XWP0037416
ୀ /188142 48 58 166ମମତା ବିଶାଳ ସା ଗରୁୁଚରଣ ବିଶାଳ XWP0037457

ପ ୁ /188143 23 58 167ତୁଳସୀପସାଦ ବିଶାଳ ପି ଗରୁୁଚରଣ ବିଶାଳ XWP0876086
ପ ୁ /188144 45 58 168େଗାେଲଖ ଚ  ସାହୁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାହୁ JTV1528397
ୀ /188145 51 58 169କନିୁ ଦାସ ସା ଧୀେର  ଦାସ OR/06/043/132087
ୀ /188146 46 58 170ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ପଭାତ ଦାସ XWP0738344

ପ ୁ /188147 37 58 171ମାଧବ କୃ  ଦାସ ମା ମ ଲୁତା ଦାସ JTV2372431
ୀ /188148 29 58 172ସପନ୍ା ଦାସ ପି ଧୀେର  ଦାସ XWP0658336
ୀ /188149 26 58 173ଧରିତୀ ଦାସ ପି ଧୀେର  ଦାସ XWP0658351
ୀ /188150 25 58 174ମଧସିୁତା ଦାସ ପି ଧୀେର  ଦାସ XWP0658377

ପ ୁ /188151 67 58 175ଧୀେର  ଦାଶ ପି େଗାଲଖ ଚ  ଦାଶ JTV1657394
ପ ୁ /188152 39 58 176ଶଭୁକା  ଘଟୁଆରୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଘଟୁଆରୀ JTV2572584
ୀ /188153 82 58 177ପାବର୍ ତି ମିଶ ସା କୃ ଚ  ମିଶ JTV1527993

ପ ୁ /188154 59 58 178କିେଶାର ଚ  ମିଶ ପି କୃ  ଚ  ମିଶ OR/06/043/132078
ୀ /188155 33 58 179ମନସିନୀ ମିଶ ପି କିେଶାର ଚ  ମିଶ XWP0220624
ୀ /188156 44 58 180େବବିନା ସାହୁ ସା େଗାଲଖ ସାହୁ XWP0658518
ୀ /188157 37 58 181ପଭାତି ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ XWP0597864
ୀ /188158 32 58 182ଶଭୁଶୀ ସାହୁ ସା ଶଭୁକା  ଘଟୁଆରୀ XWP0597849
ୀ /188159 32 58 183ହାନିଲତା ସାହୁ ପି ପଣୂର୍ଚ  ସାହୁ XWP0876110
ପ ୁ /188160 26 58 184ଅଶତି କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ  ସାହୁ XWP0575522
ପ ୁ /188161 63 58 185ଅେଲଖ ଚରଣ ସାହୁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାହୁ JTV1528371
ପ ୁ /188162 38 58 186ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ନେର  କମୁାର ସାହୁ JTV2373025
ପ ୁ /188163 36 58 187ସତିୃର ନ ସାହୁ ପି େଦାଳ େଗାବି  ସାହୁ JTV2372159
ୀ /188164 32 58 188ସାତୀ ସେୁଦ ା ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଘଟୁଆରୀ XWP0597856
ପ ୁ /198165 32 58 189ରତିକା  ସତୁାର ପି ର ାଧର ସତୁାର XWP0037465
ପ ୁ /208166 64 58 190ର ାଧର ସତୂାର ପି ମାଧବ ସତୂାର JTV2432938
ୀ /208167 51 58 191ଶା ିଲତା ସତୂାର ସା ର ାଧର ସତୂାର JTV2432946
ପ ୁ /218168 53 58 192ସନାତନ ମହା ି ପି ହେରକୃ  ମହା ି JTV1688746
ୀ /218169 50 58 193ଆରତୀ ମହା ି ପି ସନାତନ ମହା ି JTV1690791
ପ ୁ /228170 50 58 194ସବୁାସ ଚ  େବେହରା ପି ଶବି ପସାଦ େବେହରା JTV1691096
ୀ /228171 46 58 195ସସିତା େବେହରା ସା ସବୁାସ ଚ  େବେହରା JTV1690940
ପ ୁ /228172 40 58 196ଆଶଷି କମୁାର େବେହରା ପି ଶବିପଶାଦ େବେହରା JTV1688951
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ପ ୁ /228173 41 58 197ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରତ ସାହୁ JTV1491422
ପ ୁ /228174 56 58 198ବିଶନାଥ ସାମଲ ପି ବୁେଲଇ ସାମଲ XWP0643957
ୀ /228175 52 58 199ସବିତା ସାମଲ ସା ବିଶନାଥ ସାମଲ XWP0658575

ପ ୁ /228176 32 58 200ସେ ାଷ ସାମଲ ପି ବିଶନାଥ ସାମଲ JTV2373801
ପ ୁ /238177 60 58 201ବଜକିେଶାର ଭ ପି ଗଣୁନିଧି ଭ JTV1491638
ୀ /238178 54 58 202ଆରତି ଭ ସା ବଜ କିେଶାର ଭ JTV1491646

ପ ୁ /238179 36 58 203ସବୁତ କମୁାର ଭ ପି ବଜ କିେଶାର ଓଝା JTV2372522
ପ ୁ /238180 32 58 204େସୗମିତ କମୁାର ଭ ପି ବଜକିେଶାର ଭ XWP0220632
ୀ /248181 70 58 205ଭାଷି ନ ୀ ସା ଭମର ନ ୀ OR/06/043/132099

ପ ୁ /248182 53 58 206ବିଦଯ୍ାଧର ନ ି ପି ଭମର ନ ି OR/06/043/132100
ୀ /248183 45 58 207ରଶୀ ନ ୀ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ନ ୀ JTV1500917

ପ ୁ /248184 41 58 208ପ ୂ ର୍ଚ  ନ ୀ ପି ଭମର ନ ୀ JTV1491497
ପ ୁ /258185 29 58 209ମଧସୁଦୂନ େବଉରା ପି ମେହଶର େବଉରା XWP0738369
ପ ୁ /258186 57 58 210ରେମଶ ଚ  େଲ ା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଲ ା XWP0444794
ୀ /258187 47 58 211ବି ୁପିୟା େଲ ା ସା ରେମଶ ଚ  େଲ ା XWP0444786
ୀ /258188 31 58 212ଉଷାରାଣି େଲ ା ପି ରେମଶ ଚ  େଲ ା XWP0597831
ୀ /258189 26 58 213ଆଶାଲତା େଲ ା ପି ରେମଶ ଚ  େଲ ା XWP0597823
ୀ /258190 63 58 214ରୀନା ଳି ନ ସା ସେୁର  ନ OR/06/043/132106

ପ ୁ /258191 34 58 215ଶେୁଭ ୁ ନ ପି ସେୁର  କମୁାର ନ XWP0118802
ପ ୁ /258192 26 58 216ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି କଳୁମଣି ପଧାନ XWP1014083
ପ ୁ /258193 66 58 217ବିଳାସ ସାଇଁ ପି ପରମାନ  ସାଇଁ JTV1689694
ପ ୁ /258194 38 58 218ମେହ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିଳାସ ସାଇଁ JTV1689314
ପ ୁ /258195 34 58 219େଦେବ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିଳାସ ସାଇଂ XWP0738385
ୀ /258196 27 58 220ସଶୁୀସଂଘିତା ସାଇଁ ସା ମେହ  କମୁାର ସାଇଁ XWP0738377

ପ ୁ /268197 45 58 221ଅତୀଶ କମୁାର େବେହରା ପି ମାଧବା ନ  େବେହରା JTV2433373
ୀ /268198 32 58 222ବିନୀତା େବେହରା ସା ବିପଦ ଟନ ବିଶାଳ XWP0876037

ପ ୁ /268199 69 58 223ଆ ର୍ତାଣ ବିଶାଳ ପି ପଠାଣି ବିଶାଳ OR/06/043/132115
ପ ୁ /268200 38 58 224ଅଖିଳ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଇ ମଣୀ ବିଶାଳ JTV2371896
ପ ୁ /268201 35 58 225ବିପଦ ତାରଣ ବିଶାଳ ପି ଆ ର୍ତାଣ ବିଶାଳ JTV2371888
ୀ /268202 33 58 226ପଦିନି ବିଶାଳ ପି ଆ ର୍ତାଣ ବିଶାଳ XWP0118810

ପ ୁ /268203 38 58 227ତୁଷାର ର ନ ସାମ ରାୟ ପି େଗାପାଳ ପସାଦ ସାମ ରାୟ JTV1689389
ପ ୁ /278204 48 58 228ଶଶୁଲି କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଇ ମଣି ବିଶାଳ XWP0636092
ପ ୁ /278205 45 58 229କ୍ଷିେରାଦ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଉଦୟ ନାଥ ବିଶାଳ JTV2373439
ପ ୁ /278206 42 58 230ଭାବଗାହୀ ବିଶାଳ ପି ମ ରଧର ବିଶାଳ JTV1642669
ପ ୁ /278207 40 58 231ଅଭିରଥ ବିଶାଳ ପି କେୁବର ବିଶାଳ XWP0220640
ପ ୁ /278208 34 58 232ପଭାତ ରଂଜନ କର ପି ପଦି  କିେଶାର କର XWP0118828
ପ ୁ /278209 61 58 233ନିଶାମଣୀ ପାତ ପି େସୗରୀ ପାତ OR/06/041/350581
ପ ୁ /278210 40 58 234ପୀୟ ର ନ ତିପାଠୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0118836
ୀ /288211 58 58 235େଲାଭିତା େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା JTV1691385

ପ ୁ /288212 43 58 236ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା JTV1688761
ପ ୁ /288213 42 58 237ବିମଳ କମୁାର େବେହରା ପି ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା JTV1691377
ପ ୁ /288214 40 58 238ବିେନାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା JTV1688779
ୀ /288215 36 58 239ଭକି୍ତଲତା େବେହରା ମା େଲାରିତା େବେହରା XWP0220657
ୀ /288216 71 58 240ଶକୁଲତା ଦାସ ସା ଅଟଳ ଚଂଦ ଦାସ XWP0878199

ପ ୁ /288217 46 58 241ରମାକା  ଦାସ ପି ଅଟଳ ଚ  ଦାସ JTV1633668
ୀ /288218 33 58 242ରୀତାରାଣୀ ଦାସ ସା ଊମାକା  ଦାସ XWP0878207
ୀ /288219 32 58 243ଶଭୁଶୀ ଇ ିତା ଦାସ ସା ବିମଳ େବେହରା XWP0655126
ୀ /288220 41 58 244ଚ ମା ନାୟକ ସା ରମାକା  ନାୟକ JTV1690783

ପ ୁ /298221 56 58 245ମେନାଜ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନବଘନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1528462
ୀ /298222 53 58 246ଶପୁଭା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ମେନାଜ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1528470
ୀ /298223 31 58 247ଅରୁ ତୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0220665
ୀ /308224 43 58 248ମାଳତି ସାହୁ ସା କଳାକାର ସାହୁ JTV1689066
ପ ୁ /318225 66 58 249ଚ େଶଖର ସାଇଁ ପି ଧଡି ସାଇଁ JTV1689090
ପ ୁ /318226 46 58 250ସବୁାସ ଚ  ସାଇଁ ପି ପରମାନ  ସାଇଁ JTV2373538
ୀ /318227 39 58 251ଡଲି ସାଇଁ ପି ଚ େଶଖର ସାଇଁ JTV1689033
ୀ /318228 39 58 252ଲଳିତା ସାଇଁ ପି ସବୁାସ ଚ  ସାଇଁ JTV2373546
ପ ୁ /318229 38 58 253ମ ୁଳି ସାଇଁ ପି ଫଗଚୁରଣ ସାଇଁ JTV1689082
ପ ୁ /318230 37 58 254ସ ଦ ସାଇଁ ପି ଚ େଶଖର ସାଇଁ JTV1717131
ପ ୁ /328231 52 58 255ମଧଶୁଦୁନ େବେହରା ପି ପହଲାଦ େବେହରା OR/06/043/132173
ୀ /328232 45 58 256େସବତି େବେହରା ସା ମଧସୁଦୁନ େବେହରା OR/06/043/132174
ପ ୁ /328233 46 58 257ସଧୁାଂଶେୁଶଖର ମହାରଣା ପି ବି ୁ ମହାରଣା OR/06/043/132168
ପ ୁ /328234 45 58 258ଚ େଶଖର ମହାରଣା ପି ବି ୁ ମହାରଣା OR/06/043/132169

133 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 50ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /328235 49 58 259େଗାପାଳ ରଣା ପି ଲକ୍ଷୀଧର ରଣା JTV1691161
ୀ /328236 26 58 260େସାମାଲିନ୍ ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ XWP0658757

ପ ୁ /328237 53 58 261ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ JTV1691344
ୀ /328238 48 58 262ସରସତୀ ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ JTV1689298

ପ ୁ /328239 45 58 263ପଦ ଚରଣ ସାହୁ ପି ମେହଶର ସାହୁ JTV1690379
ପ ୁ /328240 44 58 264େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ଭଜ େଗାବି  ସାହୁ JTV2373017
ୀ /328241 43 58 265ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ପଦ ଚରଣ ସାହୁ JTV1689371
ୀ /328242 26 58 266ଗାୟତୀ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ XWP0658427

ପ ୁ /338243 58 58 267ବିଜୟ ମହାରଣା ପି ବି ୁ ମହାରଣା JTV1500776
ୀ /338244 45 58 268ରୀନା ମହାରଣା ସା ବିଜୟ ମହାରଣା JTV1716208

ପ ୁ /338245 34 58 269ଅନିଲ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା XWP0037481
ୀ /338246 40 58 270ବିଣାପାଣି ମହାରଣା ସା ଚ େଶଖର ମହାରଣା XWP0541045

ପ ୁ /348247 55 58 271ରାେଜ  କମୁାର ଗୁ ା ପି ସତଯ୍ ନାରାୟଣ ଗୁ ା JTV1688936
ୀ /348248 49 58 272ନ ିନୀ ଗୁ ସା ରାେଜ  ଗୁ JTV1689074

ପ ୁ /358249 47 58 273ସଶୁା  କମୁାର େବାଇତା ପି ପଦଲାଭ େବାଇତା JTV1716786
ୀ /358250 24 58 274ରସିତା େହମମ ପି େଦବରାଜ େହମମ XWP0835264
ୀ /358251 60 58 275କନିୁ େହମମ ପି େଗାରା େହମମ OR/06/043/132186

ପ ୁ /358252 57 58 276େଦବରାଜ େହମମ ପି େଗାରା େହମମ OR/06/043/132184
ୀ /358253 55 58 277ମ  ୁେହମମ ସା େଦବରାଜ େହମମ OR/06/043/132185

ପ ୁ /358254 45 58 278ଉଦୟନାଥ େହମମ ପି ଲକ୍ଷଣ େହମମ XWP0541052
ୀ /358255 26 58 279ସସିୁତା େସାେରନ ପି େସରାଲ େସାେରନ XWP0835272

ପ ୁ /368256 83 58 280େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହାଳି ପି କ ା ମହାଳି XWP0329805
ୀ /368257 37 58 281େସାହାଗୀ ମାହାଲି ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ମାହାଲି XWP0835363

ପ ୁ /368258 40 58 282ଧୀେର  କମୁାର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ JTV1691369
ପ ୁ /378259 37 58 283ମେହ  କମୁାର େବହୁରା ପି ସଦାନ  େବହୁରା JTV1690908
ପ ୁ /378260 65 58 284େବୖଦଯ୍ନାଥ ଲୁହାର ପି ସନାତନ ଲୁହାର JTV1501063
ପ ୁ /388261 77 58 285ଭା ର ଡାଳୁଆ ପି େଗାପିନାଥ ଡାଳୁଆ OR/06/043/132194
ୀ /388262 43 58 287ଚ ଳା ଡାଳୁଆ ସା ଭିକାରୀ ଡାଳୁଆ OR/06/043/132197
ୀ /388263 42 58 288ଜୟଶିତା ଦାସ ସା ଆଦିତଯ୍ ପସାଦ ରଥ XWP0220673
ୀ /388264 37 58 289ଝୁମର ମଲିକ ପି ଫକିର ମଲିକ JTV1691393
ୀ /388265 41 58 290ରଶିେରଖା ସାହୁ ସା ଶକି୍ତଧର ସାହୁ XWP0220681

ପ ୁ /398266 23 58 291େଗାପବ ୁ ବାରିକ ପି କୃ  ଚଦ ବାରିକ XWP1014158
ପ ୁ /398267 23 58 292ଚ  ବାରିକ ପି କୃ  ଚ  ବାରିକ XWP0999375
ପ ୁ /398268 36 58 293ରବି  ସାହୁ ପି ବି ୁଚରଣ ସାହୁ JTV2372860
ପ ୁ /398269 54 58 294ଜଗବ  ୁେସନାପତି ପି ପରମା ନ  େସନାପତି JTV2373710
ୀ /398270 52 58 295ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େସନାପତି ସା ଜଗବ ୁ େସନାପତି JTV2373728

ପ ୁ /398271 29 58 296ଅଜିତ େସନାପତି ପି ଜଗବ ୁ େସନାପତି XWP0835355
ପ ୁ /C/398272 52 58 298ଶୀ ମେହଶର େବଉରା ପି ଶୀ ରାହା େବଉରା OR/06/043/132568
ପ ୁ /408273 42 58 299ବନମାଳୀ ସାହୁ ପି ବି ୁଚରଣ ସାହୁ JTV2373843
ପ ୁ /408274 40 58 300କାଳ ି ସାହୁ ପି ବି ୁଚରଣ ସାହୁ JTV2373280
ପ ୁ /408275 51 58 301କାଶୀନାଥ ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV2372274
ୀ /408276 44 58 302ମମତା ସାଇଁ ସା କାଶୀନାଥ ସାଇଁ JTV2372316
ୀ /418277 29 58 303ସଶୁୀ ସଚୁରିତା ବରାଲ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ବରାଲ XWP1068188

ପ ୁ /418278 39 58 304େକଦାର େବେହରା ମା ରମାେଦବୀ େବେହରା XWP0037564
ୀ /418279 36 58 305ବବିତା େବେହରା ସା େକଦାର େବେହରା XWP0037556

ପ ୁ /418280 42 58 306ସେ ାଷ କମୁାର େହ ା ପି ଝରି େହ ା JTV1690916
ପ ୁ /418281 38 58 307କାଳ ି ଚରଣ େହ ା ପି ଝରି େହ ା JTV1690924
ପ ୁ /418282 50 58 308ଅନ  େଜନା ପି ନା  ୁେଜନା XWP0037523
ୀ /418283 47 58 309ଜାନୀ େଜନା ସା ଅନ  େଜନା XWP0037531
ପ ୁ /418284 72 58 310ହରିହର ମହାପାତ ପି ଯଧିୁ ିର ମହାପାତ OR/06/043/132198
ୀ /418285 67 58 311ଗୀତାରାଣି ମହାପାତ ସା ହରିହର ମହାପାତ OR/06/043/132199
ପ ୁ /418286 44 58 312ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି ହରିହର ମହାପାତ JTV1592674
ପ ୁ /418287 41 58 313ଜୟ  କମୁାର ମହାପାତ ପି ହରିହର ମହାପାତ JTV1592658
ୀ /418288 38 58 314ସକୁଲତା ମହାପାତ ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ XWP0220699
ୀ /418289 39 58 315ଦୀପିକା ମହାପାତ ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ XWP0037549
ପ ୁ /418290 52 58 316ସେରାଜ କମୁାର ନାଥ ପି େସାମ ନାଥ XWP0541060
ୀ /418291 41 58 317ସବିତା ନାଥ ସା ସରଜ କମୁାର ନାଥ XWP0541078
ପ ୁ /428292 27 58 318ଅଭଯ୍ଦୁୟ ମହା ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP0738336
ପ ୁ /428293 39 58 319ଜଗବ ୁ ସାହୁ ପି ର ନିଧୀ ସାହୁ JTV1690833
ପ ୁ /438294 63 58 320ଝରି େହ ା ପି କେ ଇ ଚରଣ େହ ା JTV1690825
ୀ /438295 48 58 321ସ ର୍ଲତା େହ ା ସା ଝରି େହ ା JTV1690361
ପ ୁ /438296 44 58 322ଲିଟୁନା କମୁାର େହ ା ପି ଝରି େହ ା JTV1688928

134 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 50ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /438297 43 58 323ପଦୀ  କମୁାର େହ ା ପି ଝରି େହ ା JTV1689009
ୀ /438298 35 58 324ଝାନ୍ସିରାନୀ ବଂଦିତା ମିଶ ସା ସସୁା  କମୁାର ମିଶ XWP1068196

ପ ୁ /438299 34 58 325ମାନସ କମୁାର ସାମଲ ପି ବିଶନାଥ ସାମଲ JTV2373793
ପ ୁ /448300 38 58 326ମେନାର ନ ଦାସ ପି ଉେପ  ନାଥ ଦାସ JTV1690817
ୀ /458301 65 58 327ମ ଲୁତା ଦାସ ସା ଅବନି ଦାସ OR/06/043/132214

ପ ୁ /458302 45 58 328ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ହରିହର ମହା ି JTV1690809
ୀ /468303 58 58 329ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା OR/06/043/132217

ପ ୁ /468304 72 58 330ରବି  ନାଥ ପ ନାୟକ ପି ପରମା ନ  ପ ନାୟକ JTV2372076
ପ ୁ /468305 40 58 331ସମେର  ପ ନାୟକ ପି ରବି  ନାଥ ପ ନାୟକ JTV2372399
ପ ୁ /478306 73 58 332ରାଧାଶଯ୍ାମ େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା XWP0835298
ପ ୁ /478307 45 58 333ବିପିନ ବିହାରୀ େବେହରା ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ େବେହରା XWP0835306
ୀ /478308 37 58 334ମାନସୀ େବେହରା ସା ବିପିନ ବିହାରୀ XWP0835322

ପ ୁ /478309 36 58 335ପେରଶ ଚ  େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା XWP0037572
ପ ୁ /478310 23 58 336ରାହୁଲ ବିଶାଳ ପି ମିନତୀ ବିଶଳ XWP0835348
ପ ୁ /478311 40 58 337ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ XWP0037598
ପ ୁ /478312 33 58 338ଅବିନାଶ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ XWP0037580
ପ ୁ /478313 24 58 339ବିର  ିନାରାୟଣ େଦବତା ପି ଶସୁା  କମୁାର େଦବତା XWP0835330
ୀ /478314 23 58 340ଋତୁପ ର୍ା ଗୟା ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ଗୟା XWP0835280

ପ ୁ /478315 36 58 341ସ ୀପ ମହାପାତ ପି ଶୀକା  ମହାପାତ JTV2373389
ପ ୁ /478316 51 58 342ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବଜ ସ ୁ ର ମହାରଣା XWP0636118
ପ ୁ /478317 48 58 343ସଂଗାମ େକଶରୀ ମିଶ ପି ଜୀେତ  ମିଶ OR/06/043/132220
ୀ /478318 45 58 344ପବିତ ମିଶ ପି ଜିତି  ମିଶ OR/06/043/132222
ୀ /478319 35 58 345ସାତିସଧୁା ମହାପାତ ସା ସ ୀପ ମହାପାତ XWP0597815

ପ ୁ /478320 38 58 346ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ସକୁା  କମୁାର ସାହୁ XWP0636100
ପ ୁ /488321 55 58 347ରାମଚ  ମହା ି ପି ବାଳକୃ  ମହା ି OR/06/043/132226
ୀ /488322 45 58 348ମମତା ମହା ି ସା ରାମଚ  ମହା ି JTV1592666

ପ ୁ /488323 34 58 349ରାେଜଶ କମୁାର ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି JTV2572550
ୀ /498324 60 58 350ସ ଯ୍ାରାଣୀ େଦବୀ ସା ଅନ  ନ OR/06/043/132244

ପ ୁ /498325 43 58 351ଭା ର ମହାରଣା ପି ଅେଲଖ ମହାରଣା JTV1690890
ୀ /498326 41 58 352ରୀନା ମହାରଣା ସା ସଧୁାଂଶ ୁମହାରଣା JTV1716190

ପ ୁ /498327 61 58 353ଅନ  ନ ପି ନେଗ  ନ XWP0782037
ୀ /498328 51 58 354ଆଶାଲତା ନ ପି ଅନ  କମୁାର ନ XWP0485532

ପ ୁ /498329 45 58 355ଚ ନ କମୁାର ନ ପି ଅନ  ନ OR/06/043/132248
ପ ୁ /498330 42 58 356ତପନ କମୁାର ନ ପି ଅନ  ନ XWP0444844
ୀ /498331 40 58 357ଝୁନୁବାଳା ନ ସା ଚ ନ କମୁାର ନ XWP0485524

ପ ୁ /498332 63 58 358ବନମାଳୀ ପଧାନ ପି ଲକ୍ଷଣ ପଧାନ XWP0636126
ୀ /498333 58 58 359େଶୖଳବାଳା ପଧାନ ସା ବନମାଳୀ ପଧାନ XWP0636134
ୀ /498334 36 58 360ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ପଧାନ ପି ବନମାଳୀ ପଧାନ JTV2372514
ୀ /508335 21 58 361ରୂପାଲୀ କାଠୁଆ ପି େକୖଳାଶ କାଠୁଆ XWP1082932

ପ ୁ /508336 75 58 362ରଘନୁାଥ ତିପାଠୀ ପି ରାମଚଂଦ ତିପାଠୀ OR/06/043/132249
ୀ /508337 70 58 363େସନ୍ହଲତା ତିପାଠୀ ସା ରଘ ୁତିପାଠୀ OR/06/043/132250
ପ ୁ /508338 39 58 364ସଧୁାଂଷ ୁତୀପାଠୀ ପି ରଘନୁାଥ ତୀପାଠୀ JTV1634948
ପ ୁ /508339 39 58 365ସେ ାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ରଘନୁାଥ ତିପାଠୀ XWP0485490
ୀ /508340 29 58 366େମାନାଲିସା ତିପାଠୀ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0485516

ପ ୁ /518341 41 58 367ପ ାନନ ମହା ି ପି ରସାନ  ମହା ି JTV2511889
ୀ /518342 41 58 368ମିତା ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ସାହୁ JTV1688993

ପ ୁ /528343 39 58 369ପକାଶ େବେହରା ପି ପରମା ନ  େବେହରା JTV2511962
ୀ /528344 40 58 370ଟିକିନା ସିଂ ସା ବାବୁ ସିଂ JTV1691146

ପ ୁ /528345 65 58 371ରବି  ନାଥ ସାଇଁ ପି େଦେବ  ସାଇଁ OR/06/043/132255
ୀ /528346 60 58 372ମାନସୀ ସାଇଁ ସା ରବି  ସାଇଁ OR/06/043/132256
ପ ୁ /538347 45 58 373େକୖଳାଶ ବ ିଆ ପି ମନୁ ଚରଣ ବ ିଆ JTV1528082
ୀ /538348 38 58 374ମୀନା େବେହରା ସା ବିପିନି େବେହରା JTV1716794
ୀ /538349 60 58 375ନଳିନୀ ବିଶାଳ ସା ବସ  ସାଇଁ JTV1716620
ପ ୁ /538350 60 58 376ନିମାଇ ଁଚରଣ େଜନା ପି ମନେମାହନ େଜନା JTV1638220
ପ ୁ /538351 52 58 377ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା ପି ପରି େଜନା JTV1528074
ୀ /538352 52 58 378େଜଯ୍ା ନ୍ାବାଳା େଜନା ସା ନିମାଇଁ ଚରଣ େଜନା JTV1638238
ପ ୁ /538353 47 58 379ନାରାୟଣ ଚ  ଖୁ ିଆ ପି ରସାନ  ଖୁ ିଆ JTV1528132
ପ ୁ /538354 53 58 380ହରିହର ରାଉତ ପି େବଣଧୁର ରାଉତ OR/06/043/132270
ୀ /538355 61 58 381କଶୁମୁ ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ OR/06/043/132258
ପ ୁ /538356 62 58 382ବସ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ନବଘନ ସାଇଁ JTV1716604
ପ ୁ /538357 32 58 383ସବଯ୍ସାଚୀ ସାଇଁ ପି ବସ  କମୁାର ସାଇଁ XWP0541086
ପ ୁ /538358 26 58 384ନି ଳାନ  ସାଇଁ ପି ବସ  କମୁାର ସାଇଁ XWP1082999
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ପ ୁ /548359 68 58 385ଅମିକା ଦାସ ପି ଗଦାଧର ଦାସ JTV1500875
ୀ /548360 50 58 386ମିରା ଦାସ ସା ଅମିକା ଦାସ XWP0658500
ୀ /548361 25 58 387ଆଶିତା ଦାସ ପି ଅମିକା ଦାସ XWP0658443

ପ ୁ /558362 66 58 388ବଳରାମ ଦାସ ପି ଧରମ ଦାସ JTV1711845
ୀ /558363 63 58 389ସାରତୀ ଦାସ ସା ବଳରାମ ଦାସ JTV1690254
ୀ /558364 35 58 390ଅନୀତା ଦାସ ସା ଶସୁା  କମୁାର ଦାସ XWP0118851

ପ ୁ /568365 53 58 391ଶବି ବିଶାଳ ପି ବଳି ବିଶାଳ JTV1689660
ପ ୁ /568366 60 58 392ପ ୂ ର୍ଚ  ମଲିକ ପି ରାମଚ  ମଲିକ JTV2374882
ପ ୁ /568367 36 58 393ପବିତ ପସାଦ ମଲିକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମଲିକ JTV2373397
ୀ /568368 72 58 394କନକଲତା ମହା ି ସା ଉେଗସନ ମହା ି OR/06/043/132276
ୀ /578369 67 58 395ଉମିର୍ଳା କମୁାରୀ ଦାସ ସା କାଳ ୀ ଚରଣ ମହାପାତ JTV2372951

ପ ୁ /578370 72 58 396ଉଲାସ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଦିନବ ୁ ମହାପାତ OR/06/043/112194
ପ ୁ /578371 65 58 397କାଳ ୀ ଚରଣ ମହାପାତ ପି ଶବିଲାଭ ମହାପାତ JTV2371979
ପ ୁ /578372 42 58 398ଲଲାେଟ ୁ ମହାପାତ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ମହାପାତ JTV2372035
ୀ /578373 41 58 399ସାରୀକା ମହାପାତ ସା େଲାତକବି ୁ ମହାପାତ JTV2572600
ୀ /578374 41 58 400ସ ର୍ଲତା ମହାପାତ ସା ଲଲାେଟ ୁ ମହାପାତ JTV2373314

ପ ୁ /578375 41 58 401ଦୁଗର୍ାମାଧବ ମହାପାତ ପି ଉଲାସ କମୁାର ମହାପାତ XWP0433904
ପ ୁ /578376 40 58 402େଲାତକ ବି ୁ ମହାପାତ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ମହାପାତ JTV2572543
ୀ /578377 44 58 403ଶଲିା ପ ା ସା ଦୂଗର୍ା ମାଧବ ମହାପାତ XWP0876029

ପ ୁ /578378 26 58 404ଅମିତ କମୁାର ପଧାନ ପି ଅଜୟ ପଧାନ XWP0875989
ୀ /578379 24 58 405ଇତିସୀତା ପଧାନ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପଧାନ XWP0876003

ପ ୁ /588380 75 58 406ରାମଚ  େଜନା ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ େଜନା XWP0038687
ୀ /588381 70 58 407ନିରୁପମା େଜନା ସା ରାମଚ  େଜନା XWP0038695

ପ ୁ /588382 42 58 408ବିଭୁଦ  େଜନା ପି ରାମଚ  େଜନା XWP0038661
ୀ /588383 46 58 409େରଣବୁାଳା ସାଇଁ ସା େଦବଦ  େଜନା XWP0038679

ପ ୁ /598384 61 58 410ବୃ ାବନ େଜନା ପି କ ରୁୀ ଚରଣ େଜନା OR/06/043/132281
ୀ /598385 56 58 411ସଭୁାସିନି େଜନା ସା ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା JTV1690304
ୀ /598386 55 58 412ନଳିନୀ େଜନା ସା ବୃ ାବନ େଜନା OR/06/043/132282

ପ ୁ /598387 44 58 413ସତଯ୍ଜିତ୍ େଜନା ପି ପଫଲୁ େଜନା JTV1690296
ୀ /608388 63 58 414େକୗଶଲଯ୍ା ମାଣୀଆ ସା କ୍ଷୀେର  ମାଣୀଆ JTV1689470

ପ ୁ /608389 36 58 415ପଭାସ ରଂଜନ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ JTV2371920
ୀ /608390 72 58 416େଶୖଳବାଳା ସାଇଁ ସା େବଣଧୁର ସାଇଁ OR/06/043/132284

ପ ୁ /608391 46 58 417ମାନସର ନ ସାଇଁ ପି େବଣଧୁର ସାଇଁ OR/06/043/132285
ପ ୁ /618392 66 58 418କ୍ଷୀର  ମାଣିଆ ପି ଗେଜ  ମାଣିଆ XWP0541094
ପ ୁ /618393 46 58 419ଆଯଯ୍ର୍ କମୁାର ନାୟକ ପି କମୁାର ନାୟକ OR/06/043/132295
ପ ୁ /628394 66 58 420ହରଲାଲ େବାଷ ପି ଲଲିନ୍ େବାଷ JTV2433332
ପ ୁ /628395 44 58 421ନବଘନ ପରିଡା ପି ଆ ର୍ବ ୁ ପରିଡା JTV1689736
ୀ /628396 36 58 422ଆନ ମୟୀ ପରିଡା ସା ନବଘନ ପରିଡା XWP0658237
ୀ /628397 31 58 423ସଚିୁତା ସାହୁ ପି ଜ୍ଞାନ ଚ  ସାହୁ XWP0118869

ପ ୁ /638398 71 58 424ଯଦୁମଣି ବାରିକ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ବାରିକ XWP0118893
ପ ୁ /638399 44 58 425ଯେଶାବ  ବାରିକ ପି ଜଦୁମଣି ବାରିକ JTV1638246
ୀ /638400 42 58 426ମିନତୀ ବାରିକ ସା ଜେଶାବ  ନାରାୟଣ ବାରିକ XWP0118885

ପ ୁ /638401 42 58 427ଜେନଜୟ ବାରିକ ପି ଯଦୁମଣି ବାରିକ JTV1636554
ପ ୁ /638402 38 58 428ଜନପିୟ ବାରିକ ପି ଯଦୁମଣୀ ବାରିକ JTV1638253
ୀ /638403 36 58 429ଶସିତା ବାରିକ ସା ଜେନଜୟ ବାରିକ XWP0118877
ୀ /638404 26 58 430େମାନାଲିସା େବେହରା ସା ମଧସୁଦୂନ େବେହରା XWP1064773

ପ ୁ /638405 52 58 431ବନମାଳୀ ଦାସ ପି ମାଗ ୁଦାସ JTV1689421
ୀ /638406 46 58 432ବିେନାଦିନୀ ଦାସ ସା ଶୀଚରଣ ଦାସ JTV2371953

ପ ୁ /648407 38 58 433ବିେନାଦ ସାହୁ ପି ଶବି ପସାଦ ସାହୁ XWP0118901
ପ ୁ /648408 36 58 434ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବି ପସାଦ ସାହୁ JTV1689355
ପ ୁ /648409 55 58 435ଖେଗଶର େସଠୀ ପି ଗ ବର୍  େସଠୀ JTV1558279
ପ ୁ /658410 40 58 436ପଭୁଦ  େବେହରା ପି ପରମାନ  େବେହରା JTV2373926
ପ ୁ /658411 64 58 437ଶଶା  େଶଖର ପାଣିଗାହି ପି ପାଣକୃ  ପାଣିଗାହି XWP0636142
ୀ /658412 55 58 438ମଧସିୁତା ପାଣିଗାହୀ ସା ଶଶା  ପାଣିଗାହୀ OR/06/043/132311
ୀ /658413 51 58 439ଲିଲିଭା ପାଣିଗାହୀ ପି ପାଣକୃ  ପାଣିଗାହୀ JTV2371912
ୀ /668414 55 58 440ମକୁ୍ତାମ ରୀ ମହା ି ସା ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0319160
ପ ୁ /668415 27 58 441େଦବାଶଷି ପ ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0485417
ପ ୁ /668416 73 58 442ନବକିେଶାର ପ ନାୟକ ପି ଅନ  ଚରଣ ପ ନାୟକ OR/06/043/132314
ୀ /668417 57 58 443ଅ ଳି ରାୟ ସା ନବ କିେଶାର ପ ନାୟକ OR/06/043/132315
ପ ୁ /678418 44 58 444େଦେବ  ନାୟକ ପି ଚ ମଣୀ ନାୟକ JTV1689710
ୀ /688419 46 58 445ନଳିନୀ ମହା ି ସା ସଦୁଶର୍ନ ମହା ି JTV2511871
ୀ /688420 85 58 446ତିେଳା ମା ନାୟକ ସା ମଥରୁୀେମାହନ ନାୟକ OR/06/043/132321
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ପ ୁ /688421 82 58 447ମଥରୁୀେମାହନ ନାୟକ ପି ଗିରିଧାରୀ ନାୟକ OR/06/043/132320
ପ ୁ /688422 52 58 448ବେରାଦାପସନନ୍  ନାୟକ ପି ମଥରୁୀେମାହନ ନାୟକ OR/06/043/132322
ୀ /688423 44 58 449େମାତିଲାଲ ନାୟକ ପି ମଥରୁୀ େମାହନ ନାୟକ JTV1528181
ୀ /688424 61 58 450ଛବିରାଣୀ ସାହୁ ସା ଶବି ପସାଦ ସାହୁ JTV1688803

ପ ୁ /698425 88 58 451ଜଗେମାହନ ସିଂେଦଓ ପି ଉେପ  ସିଂେଦଓ OR/06/043/132326
ପ ୁ /698426 38 58 452ରାେଜ  କମୁାର ତିପାଠୀ ପି କିେଶାର ଚ  ତିପାଠୀ JTV2373371
ପ ୁ /708427 56 58 453ଭାଗିରଥୀ ବାରିକ ପି ଲି ରାଜ ବାରିକ JTV1561448
ପ ୁ /708428 49 58 454ଦିଲୀପ ବାରିକ ପି ଲି ରାଜ ବାରିକ JTV1561455
ପ ୁ /708429 62 58 455ମାଗଣୁୀ ଚରଣ ଓଝା ପି ଫକିର ଚରଣ ଓଝା JTV1688795
ପ ୁ /708430 35 58 456ପଦୀପ କମୁାର ଓଝା ପି ମାଗଣିୁ ଓଝା JTV2373207
ୀ /708431 30 58 457େଦବସିତା ଓଝା ପି ମାଗଣୁୀ ଚରଣ ଓଝା XWP0658252
ୀ /708432 27 58 458ରାଜସିତା ଓଝା ପି ମାଗଣୁୀ ଚରଣ ଓଝା XWP0658310

ପ ୁ /718433 53 58 459ବାବୁଲୀ ଦଳାଇ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦଳାଇ JTV1689744
ୀ /718434 48 58 460ଝୁନା ଦଳାଇ ସା ବାବୁଲି ଦଳାଇ JTV1689462
ୀ /728435 64 58 461ମ ାକିନୀ ସାହୁ ସା େକ୍ଷତେମାହନ ସାହୁ OR/06/043/132342

ପ ୁ /728436 47 58 462େଗାପୀନାଥ ସାହୁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ XWP0928689
ୀ /728437 43 58 463ଗାୟତୀ ସାହୁ ସା େଗାପୀନାଥ ସାହୁ XWP0928622

ପ ୁ /728438 68 58 464େକ୍ଷତେମାହନ ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ OR/06/043/132341
ପ ୁ /728439 37 58 465ଜଗଦିଶ ସାହୁ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ସାହୁ JTV1638261
ପ ୁ /728440 45 58 466େଦବାଶଷି ସାଇଁ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ XWP0643973
ୀ /728441 38 58 467ଜାହନ୍ାବୀ ସାଇଁ ସା େଦବାଶଷି ସାଇଁ XWP0643965

ପ ୁ /738442 66 58 468ସଂସାରୀ ସାହୁ ପି ଘନ ସାହୁ XWP0319145
ୀ /738443 58 58 469ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ସଂସାରି ସାହୁ XWP0319152

ପ ୁ /738444 40 58 470ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଂସାରି ସାହୁ XWP0319137
ୀ /738445 33 58 471ଶଭୁଶୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ XWP0485458
ୀ /748446 82 58 472ସବୁାସିନୀ ଭୁୟଁା ସା ବିେର  ଭୁୟଁା OR/06/043/132345

ପ ୁ /748447 61 58 473ସେୁଭ  ଭୁୟଁା ପି ବିେର  ଭୁୟଁା JTV1500644
ୀ /748448 53 58 474େଜଯ୍ା ନ୍ା ଭୁୟଁା ସା ସେୁଭ  ଭୁୟଁା JTV1500651
ୀ /748449 50 58 475ଲିଲିସିତା ଭୂୟଁା ସା ସତଯ୍  ଭୂୟଁା JTV1501071
ୀ /748450 29 58 476ସନ୍ି ା ଭୂୟଁା ପି ଶେୁଭ  ଭୂୟଁା XWP0642843
ୀ /748451 24 58 477ଶବିାନୀ ଭୂୟଁା ପି ସେତଂଦ ଭୂୟଁା XWP0876169

ପ ୁ /748452 77 58 478ରମାକା  ବିଶାଳ ପି ଦୀନବ ୁ ବିଶାଳ OR/06/043/132350
ପ ୁ /748453 45 58 479ହେରକୃ  ମଲିକ ପି ନରହରି ମଲିକ JTV1620020
ପ ୁ /748454 42 58 480ଉମାକା  ମହା ି ପି ପଫଲୁ ଚ  ମହା ି JTV1593060
ପ ୁ /748455 59 58 481ଚକଧର ନାଥ ପି ମଦନ ନାଥ JTV1593029
ୀ /748456 54 58 482ମିନତୀ ନାଥ ସା ଚକଧର ନାଥ JTV1593037

ପ ୁ /748457 34 58 483ବିଶ ର ନ ନାଥ ପି ଚକଧର ନାଥ XWP0597807
ୀ /748458 28 58 484ସଭୁଦା ନାଥ ପି ଚକଧର ନାଥ XWP0597781
ୀ /748459 28 58 485ସମିୁତା ନାଥ ପି ଚକଧର ନାଥ XWP0597799

ପ ୁ /748460 65 58 486ଶବି ପସାଦ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ାନ  ସାହୁ JTV1690882
ୀ /748461 44 58 487ଶା ିଲତା ସିଂହେଦଓ ସା େପମାନ  ସାଇଁ JTV1592708
ପ ୁ /748462 53 58 488େପମାନ  ସାଇଁ ପି ବୁେଲ  ସାଇଁ JTV1592716
ପ ୁ /758463 42 58 489ବିଶଜିତ୍ େଜନା ପି ପଫଲୁ େଜନା JTV1689702
ୀ /768464 43 58 490ମେନାରମା ଦାସ ସା ଗିରିଶ ଚ  ଦାସ JTV1689397
ୀ /778465 36 58 491ସେ ାଷ େବେହରା ପି ଦାରିକା ନାଥ େବେହରା JTV1689728

ପ ୁ /778466 70 58 492ହୃଦାନ  େଜନା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େଜନା OR/06/043/132357
ପ ୁ /778467 43 58 493ବିଶଜିତ୍ ବିଶଭୁଷଣ େଜନା ପି ହୃଦାନ  େଜନା JTV1688985
ୀ /778468 42 58 494େବୖଜୟ ି େଜନା ପି ହୃଦାନ  େଜନା JTV1688969
ୀ /778469 40 58 495ଗାୟତୀ େଜନା ପି ହୃଦାନ  େଜନା JTV1691336
ୀ /778470 69 58 496େଗାଲାପ ବାଳା େଲ ା ସା ହୃଦାନ  େଜନା OR/06/043/132358
ୀ /778471 34 58 497ମେନାଜା ତିପାଠୀ ସା ପିୟର ନ ତିପାଠୀ XWP0575589
ପ ୁ /788472 31 58 498ଜଗନନ୍ାଥ ବରାଳ ପି ଚ େଶଖର ବରାଳ XWP0220707
ପ ୁ /788473 61 58 499ପକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ସନୁାକର େବେହରା JTV1501121
ୀ /788474 56 58 500ସିତା େବେହରା ସା ନେରଶ କମୁାର େବେହରା JTV1491562
ପ ୁ /788475 33 58 501ସତିୃ ରଂଜନ େବେହରା ପି ନେରଶ େବେହରା JTV2372233
ପ ୁ /788476 53 58 502ସନାତନ ଦାସ ପି ମାଗ ୁଦାସ JTV1690841
ପ ୁ /788477 50 58 503ଗିରିଶ ଦାସ ପି ଗେଜ  ଦାସ JTV1689678
ୀ /788478 48 58 504ପ ୁ ା ଳୀ ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ JTV1690205
ପ ୁ /798479 40 58 505ମାନସ ଚରଣ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ JTV2372779
ୀ /808480 44 58 506େଲାଚନ ସତୂାର ସା ଉମାକା  ସତୂାର JTV1689413
ୀ /808481 41 58 507ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସତୂାର ପି ବାଇଧର ସତୂାର JTV1690866
ପ ୁ /808482 41 58 508ଅେଶାକ ସତୂାର ପି ବାଇଧର ସତୂାର JTV1690270

137 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 50ୱାଡର୍  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-େଭାଟର ତାଲିକା-୨୦୨୨
51 2 3 4 6 987

1

ପ ୁ /818483 47 58 509କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ ପି ମାଗ ୁଦାସ JTV1711837
ପ ୁ /828484 56 58 510ବାଉରୀବ ୁ ବାରିକ ପି ବାଲିକୀ ବାରିକ JTV2373918
ୀ /828485 51 58 511ବିଳାସଣିୁ ବାରିକ ସା ବାଉରିବ ୁ ବାରିକ XWP0782045
ୀ /828486 45 58 512ଲକ୍ଷୀପିୟା ଚିନରା ସା ସ ୀବ କମୁାର ଚିନରା JTV1634971

ପ ୁ /828487 44 58 513ରାଜୀବ ଚିନରା ପି ବନମାଳି ଚିନରା JTV1647163
ପ ୁ /828488 75 58 514ବନମାଳି ଚିେନରା ପି ନାରାୟଣ ଚିେନରା XWP0541102
ୀ /828489 70 58 515ସେରାଜ ନଳିନୀ ଚିେନରା ସା ବନମାଳୀ ଚିେନରା OR/06/043/132382

ପ ୁ /828490 52 58 516ସ ୀବ କମୁାର ଚିେନରା ପି ବନମାଳି ଚିେନରା OR/06/043/132383
ୀ /828491 48 58 517ଶମିର୍ଳା ଚିେନରା ପି ବନମାଳି ଚିେନରା OR/06/043/132385
ୀ /828492 37 58 518ବି ୁପିୟା ଚିନନ୍ ାରା ସା ରାଜିବ ଚିନନ୍ ାରା XWP0118927

ପ ୁ /828493 55 58 519ମେହଶର ମହାପାତ ପି ବାମେଦମ ମହାପାତ JTV2373876
ୀ /828494 50 58 520ବଷର୍ାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ମେହଶର ମହାପାତ JTV2373868
ୀ /828495 20 58 521ଚିନୟୀ ସାହୂ ପି ନବ ସାହୂ XWP1070002

ପ ୁ /828496 19 58 522ହିେତଶ କମୁାର ସାହୂ ପି ନବ ସାହୂ XWP1070390
ୀ /838497 43 58 523ଗୀତାରାଣୀ ଦାସ ସା ବନମାଳୀ ଦାସ JTV1689405

ପ ୁ /838498 25 58 524େକୗସିକ ନ ି ପି ପଭାକର ନ ି XWP0835223
ପ ୁ /838499 50 58 525େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ଝରି ସାହୁ OR/06/043/132391
ୀ /838500 33 58 526େଶାଭାରାଣୀ ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ XWP0876151
ୀ /838501 50 58 527ତପସିନୀ ସାହୁ ସା େଦବଦ  ସାହୁ OR/06/043/132390
ୀ /838502 36 58 528ଗାୟତୀ ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ XWP0835256
ୀ /838503 33 58 529ରଶୀତା ସାହୁ ସା େଭାଳନାଥ ସାହୁ XWP0835215

ପ ୁ /838504 31 58 530ସବଯ୍ସଚୀ ସାହୁ ମା ତପସିନୀ ସାହୁ XWP0220715
ପ ୁ /838505 28 58 531ବୃେକାଦର ସାହୁ ପି ତପସିନୀ ସାହୁ XWP0835231
ପ ୁ /838506 25 58 532ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ତପସିନୀ ସାହୁ XWP0835249
ପ ୁ /848507 56 58 533ବଳରାମ େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା JTV2373686
ୀ /848508 53 58 534ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା JTV2373694

ପ ୁ /848509 52 58 535ଦୀନବ ୁ େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା OR/06/043/133014
ୀ /848510 51 58 536ବାସ ି େବେହରା ସା ଦିନବ ୁ େବେହରା XWP0037622

ପ ୁ /848511 55 58 537କମୁର ଦାସ ପି ଯଦୁ ଦାସ JTV1689488
ପ ୁ /848512 54 58 538ମାଧବାନ  ଦାସ ପି ଉଦୟନାଥ ଦାସ JTV1528314
ୀ /848513 51 58 539କୁ ଲତା ଦାସ ସା ମାଧବାନ  ଦାସ JTV1528322
ୀ /848514 46 58 540ର  ୁଦାସ ସା କମୁର ଦାସ JTV1689348

ପ ୁ /848515 27 58 541େଦବି ପସାଦ ଦାସ ପି ମାଧବାନ  ଦାସ XWP0575563
ପ ୁ /848516 26 58 542ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ଦାସ ପି ମାଧବାନ  ଦାସ XWP0738179
ୀ /848517 27 58 543ଲି ା ମହା ି ପି େଗୗତମ ଚରଣ ମହା ି XWP0878173
ୀ /848518 25 58 544ପିୟ ା ମହା ି ପି େଗୗତମ ଚରଣ ମହା ି XWP0876045

ପ ୁ /848519 27 58 545େଦବାଶଷି ପ ା ପି ପଶା  କମୁାର ପ ା XWP0835132
ୀ /858520 53 58 546ଜୟ ି ବିଶାଳ ସା ଶବି ବିଶାଳ JTV1689454

ପ ୁ /858521 73 58 547ଅେଶାକ ଦାସ ପି ଶୀରାମ ଦାସ OR/06/043/132415
ୀ /858522 69 58 548ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ OR/06/043/132416

ପ ୁ /858523 49 58 549ସକୁମୁାରେଦବ ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ OR/06/043/132417
ୀ /858524 47 58 550ସ ମୀତା ଦାସ ପି ଆେଶାକ ଦାସ XWP0940403
ୀ /858525 45 58 551ର ିତା ଦାସ ସା ସକୁମୁାର ଦାସ XWP0630509
ୀ /858526 24 58 552ଉପାସନା ପ ନାୟକ ପି ସଧିୁର ର ନ ପ ନାୟକ XWP0928796
ୀ /868527 38 58 553େମାନାଲିସା େଜନା ସା ଶଭୁକା  ସାମଲ XWP0220723

ପ ୁ /868528 70 58 554ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାମଲ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାମଲ OR/06/043/132423
ୀ /868529 65 58 555ପତିମା ସାମଲ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାମଲ OR/06/043/132424

ପ ୁ /868530 52 58 556ସବୁତ କମୁାର ସାମଲ ପି ସଗର୍ତ ଶତୃଘନ୍ ସାମଲ JTV1527720
ୀ /888531 45 58 557ମମତା ବରାଳ ସା ପଫଲୁ ବରାଳ JTV2433324
ୀ /888532 41 58 558ରୀତା ଳି େଜନା ମା କ୍ଷୀରମଣୀ େଜନା JTV1690874
ୀ /888533 41 58 559ମୀତା ଳି େଜନା ସା ମେହ  େଜନା JTV1689538
ପ ୁ /888534 60 58 560ପଭାତ କମୁାର କର ପି ଆଦିକ  କର OR/06/043/132430
ୀ /888535 55 58 561ତିେଳା ମା କର ସା ପଭାତ କମୁାର କର OR/06/043/132431
ପ ୁ /888536 80 58 562ଭମରବର ନାୟକ ପି କପୃାସି ୁ ନାୟକ JTV2433290
ପ ୁ /888537 60 58 563େଦବବତ ପ ା ପି ପ ାନନ ପ ା JTV2371805
ୀ /888538 58 58 564ସଷୁମା ପ ା ସା େଦବବତ ପ ା JTV2371797
ୀ /888539 50 58 565ସତଯ୍ଭାମା ପ ା ସା ନବଘନ ପ ା JTV2433019
ପ ୁ /888540 35 58 566େଦବାଶୀଷ ପ ା ପି େଦବବତ ପ ା JTV2372027
ପ ୁ /888541 32 58 567ସବୁାଶଷି ପ ା ପି େଦବବତ ପ ା JTV2572592
ୀ /888542 27 58 568ତନୟୀ ପ ା ପି ନବଘନ ପ ା XWP0575571
ପ ୁ /888543 24 58 569କିଶନ ପ ା ପି ନବଘନ ପ ା XWP0738245
ପ ୁ /888544 49 58 570େଲନିନ୍ ପ ନାୟକ ପି ଭମରବର ନାୟକ JTV2433316
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ୀ /888545 43 58 571ସଜୁାତା ପ ନାୟକ ସା େଲଲିନ ପ ନାୟକ JTV2433399
ପ ୁ /898546 44 58 572ପଭାତ ଚ  ଦାସ ପି ଝରି ଦାସ JTV1690635
ୀ /898547 38 58 573କବିତା ଦାସ ସା ପଭାତ ଚ ୍ ଦାସ XWP0118943
ୀ /908548 42 58 574େମରୀନା ଦାସ ସା ନୟନ କିେଶାର ମହା ି JTV2373892

ପ ୁ /908549 45 58 575ନୟନକିେଶାର ମହା ି ପି ଅନ  ମହା ି OR/06/043/132444
ୀ /908550 47 58 576ନିରୁପମା ନାୟକ ସା ରୂେପ  ନାୟକ XWP0658278

ପ ୁ /908551 35 58 577ପବିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ନାୟକ XWP0658195
ୀ /908552 59 58 578େକୗଶଲଯ୍ା ଓଝା ସା ମାଗଣୁୀ ଚରଣ ଓଝା JTV1688787

ପ ୁ /908553 55 58 579ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ JTV2373512
ପ ୁ /918554 72 58 580ପ ୁ ର୍ଚ  ବିଶାଳ ପି ବାଇଧର ବିଶାଳ OR/06/043/132448
ୀ /918555 67 58 581େକତକୀ ବିଶାଳ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ବିଶାଳ OR/06/043/132449

ପ ୁ /918556 52 58 582ମେନାଜ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ବିଶାଳ OR/06/043/132450
ପ ୁ /918557 35 58 583େଭାଳାନାଥ ବିଶାଳ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବିଶାଳ XWP0118950
ୀ /918558 31 58 584ସସିୁତା ବିଶାଳ ସା େଭାଳାନାଥ ବିଶାଳ XWP0485581

ପ ୁ /918559 53 58 585ବାଇଧର କାଠୁଆ ପି ବିମାଧର କାଠୁଆ JTV1689447
ୀ /918560 48 58 586ସତିଲତା କାଠୁଆ ସା ବାଇଧର କାଠୁଆ JTV1690262

ପ ୁ /918561 26 58 587ପିତିର ନ କାଠୁଆ ପି ବାଇଧର କାଠୁଆ XWP0597773
ୀ /928562 31 58 588ଅ ିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ବାରିକ ସା ଅମାନ ଦାସ XWP0575514
ୀ /928563 32 58 589େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େବେହରା ପି ରେମଶଚ  େବେହରା JTV2372704
ୀ /928564 64 58 590କାମିନୀକା ନ ଦାସ ସା କିରଣ କମୁାର ଦାସ OR/06/043/132459
ୀ /928565 46 58 591ଜୟ ି ଦାସ ସା ପଦି  କମୁାର ଦାସ JTV1690247
ୀ /928566 44 58 592ଅପରାଜିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ସା ବିେର  ନାଥ ଦାସ JTV1689363

ପ ୁ /928567 39 58 593ଅମାନ ଦାସ ପି କିରଣ ଦାସ JTV1528116
ପ ୁ /928568 38 58 594ହୃଷିେକଶ ଓଝା ପି ଇଶର ଓଝା JTV2373074
ପ ୁ /928569 38 58 595ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଧ ୁସାହୁ XWP0037630
ପ ୁ /938570 57 58 596ପଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ପି ଧେନଶର ଦାଶ JTV1592807
ୀ /938571 54 58 597ସଧୁାରାଣୀ ଦାଶ ସା ଶକୁେଦବ ଷଡ ୀ JTV1528561

ପ ୁ /938572 66 58 598ରମାକା  କର ପି େକଶବ ଚ  କର JTV1592815
ୀ /938573 63 58 599ବିଦୁଲତା କର ସା ରମାକା  କର JTV1592823
ୀ /938574 42 58 600ସବିତା କର ପି ରମାକା  କର JTV1592831

ପ ୁ /938575 39 58 601ରଶି ର ନ କର ପି ରମାକା  କର JTV1592849
ୀ /938576 34 58 602ସସିତା କର ପି ରମାକା  କର XWP0541110
ୀ /938577 31 58 603ସରିତା କର ପି ସେୁର  କର XWP0643932

ପ ୁ /938578 70 58 604ଅନୁପ କମୁାର ଖ ାୟୀ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଖ ାୟୀ OR/06/043/132460
ୀ /938579 31 58 605ଦୀପିକା ମିଶ ସା ରଶ ିର ନ କର XWP0643940
ୀ /948580 42 58 606ଗୀତାଶୀ ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ JTV2373934
ୀ /948581 40 58 607ମୀତାଲୀ ମଧସିୁତା ପି ବୃ ାବନ ଦାସ JTV2373942
ୀ /958582 69 58 608ଶକୁ ଳା ବଳ ସା ନବକିଶର ବଳ JTV1592781

ପ ୁ /958583 41 58 609ମାନସ ର ନ ବଳ ପି ନବକିେଶାର ବଳ JTV1592773
ପ ୁ /958584 53 58 610ପଶା  ପ ା ପି ନେରା ମ ପ ା JTV1690643
ପ ୁ /958585 66 58 611ରବିନାରାୟଣ ରଥ ପି ମକୁୁ  ରଥ OR/06/043/132462
ୀ /958586 63 58 612ଗୀତା ଳୀ ରଥ ସା ରବିନାରାୟଣ ରଥ JTV1500933

ପ ୁ /958587 53 58 613େକଦାର ନାଥ ସାହୁ ପି ଯତି  ସାହୁ JTV1688753
ପ ୁ /958588 52 58 614ଶକି୍ତଧର ସାହୁ ପି ସଲୁଭ ସାହୁ XWP0220764
ୀ /968589 44 58 615େମାନାଲିସା ପାଢି ସା ରାମକୃ  ପାଢି JTV1592799
ୀ /978590 62 58 616ମିନଭର୍ା ଦାଶ ସା ଅଶିନୀ ମହାପାତ OR/06/043/133017

ପ ୁ /978591 67 58 617ଅଶିନୀ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହାପାତ OR/06/043/132473
ୀ /978592 45 58 618ମାନସୀ ମଲିକ ସା ଆ ାନ  ମଲିକ XWP0037663

ପ ୁ /978593 55 58 619ଆ ାନ  ମଲିକ ପି ମଦନ େମାହନ ମଲିକ XWP0037655
ପ ୁ /978594 58 58 620ପଦୀପ କମୁାର ମିଶ ପି ନବକିେଶାର ମିଶ JTV1592765
ୀ /978595 51 58 621ଝରଣା ମିଶ ସା ପଦିପ କମୁାର ମିଶ JTV1592757
ପ ୁ /978596 28 58 622ଅଭିଜିତ ମିଶ ପି ପଦୀପ କମୁାର ମିଶ XWP0485482
ୀ /988597 88 58 623େଶୖଳବାଳା ମହା ି ସା ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି OR/06/043/132478
ପ ୁ /988598 60 58 624ବିଦଯ୍ାଭୁଷଣ ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି OR/06/043/132479
ପ ୁ /988599 54 58 625ଭକି୍ତଭୁଷଣ ମହା ି ପି ନିତଯ୍ାନ  ମହା ି OR/06/043/132480
ପ ୁ /988600 38 58 626ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ JTV2572519
ପ ୁ /998601 62 58 627ଦିଲିପ କମୁାର ମହା ି ପି ରମାନାଥ ମହା ି OR/06/043/132489
ପ ୁ /998602 60 58 628ଅେଶାକ ମହା ି ପି ରମାନାଥ ମହା ି OR/06/043/132486
ପ ୁ /998603 57 58 629ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ରମାନାଥ ମହା ି OR/06/043/132490
ୀ /998604 56 58 630ଲକ୍ଷିପିୟା ମହା ି ସା ଦିଲିପ ମହା ି JTV1527969
ପ ୁ /998605 55 58 631ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ରମାନାଥ ମହା ି OR/06/043/132488
ପ ୁ /998606 55 58 632ଚିନୟ ବିଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ରମାନାଥ ମହା ି OR/06/043/132487
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ୀ /998607 53 58 633େପମଲତା ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି OR/06/043/132493
ୀ /998608 50 58 634ସସିତା ମହା ି ସା ଅଜୟ ମହା ି OR/06/043/132495

ପ ୁ /998609 47 58 635ସ ୁ ର୍ କମୁାର ମହା ି ପି ରମାନାଥ ମହା ି OR/06/043/132491
ୀ /998610 46 58 636େଶୖଳଜା ମହା ି ସା ସପ ୂ ର୍ କମୁାର ମହା ି JTV2373629

ପ ୁ /998611 34 58 637ଅନୁପମ ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି JTV2372258
ୀ /998612 52 58 638ସଂଯକୁ୍ତା ପ ନାୟକ ସା ଚିନୟ ମହା ି OR/06/043/132494
ୀ /998613 33 58 639ଦି ୀମୟୀ ସାହୁ ସା ଶଶକିା  ସାହୁ XWP0738211
ୀ /1008614 47 58 640ପତିମା ମିଶା ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ମିଶ XWP0930198
ୀ /1008615 22 58 641ଉପାସନା ମିଶ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ମିଶ XWP0930180
ୀ /1018616 29 58 642ମିନାକ୍ଷୀ ରାୟ ମା ଶଶୀକଳା ରାୟ XWP0597765

ପ ୁ /1018617 25 58 643େରାମିୟ କା  ରାୟ - ଶଶୀକଳା ରାୟ XWP0878181
ୀ /1018618 49 58 644ଶଶୀକଳା ରାୟ ସା ଶଚିକା  ରାୟ JTV1501238

ପ ୁ /1018619 58 58 645ଦାେମାଦର ସାଇଁ ପି େଦାଳେଗାବି  ସାଇଁ XWP0658484
ୀ /1018620 51 58 646ସ ର୍ପଭା ସାଇଁ ସା ଦାେମାଦର ସାଇଁ XWP0658476

ପ ୁ /1028621 80 58 647ବାଇଧର େବେହରା ପି ଫକୀର େବେହରା OR/06/043/132520
ପ ୁ /1028622 42 58 648ଜିେତନ େବେହରା ପି ଗିରିଧାରୀ େବେହରା XWP0738310
ୀ /1028623 29 58 649କନିୁଲତା େବେହରା ସା ଜିେତନ େବେହରା XWP0738302

ପ ୁ /1028624 24 58 650ରାେକଶ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା XWP0876904
ପ ୁ /1028625 44 58 651େଗାବି  ଚ  ଡାଳୁଆ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ଡାଳୁଆ JTV1527985
ପ ୁ /1028626 42 58 652ଜୀେତ  ଡାଳୁଆ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ଡାଳୁଆ JTV1500727
ୀ /1028627 39 58 653ସପନ୍ା ସାଗରିକା ଡାଳୁଆ ସା େଗାବି  ଚ  ଡାଳୁଆ JTV2511897

ପ ୁ /1028628 38 58 654ରବି  ଡାଳୁଆ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ଡାଳୁଆ JTV1500891
ୀ /1028629 38 58 655ସାଗତିକା ଡାଳୁଆ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ଡାଳୁଆ JTV1500784
ୀ /1028630 50 58 656ପିୟମଦା ଦାସ ସା ମେହସର ଦାସ XWP1082973

ପ ୁ /1028631 26 58 657ସଦୁୀ  ଦାସ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ XWP1082981
ୀ /1028632 22 58 658ଋତୁପ ର୍ା ଦାସ ପି ପଭାତ କମୁାର ଦାସ XWP0940056
ୀ /1028633 69 58 659ବାସ ି େଦବୀ ସା କାଳ ି ଡାଳୁଆ OR/06/043/132518

ପ ୁ /1028634 22 58 660ଦୁଗର୍ା ଶ ର କର ପି େକୖଳାସ କମୁାର କର XWP0940072
ୀ /1028635 38 58 661ଦି ୀ ପଜ୍ଞା ମହା ି ସା ଜିେତ  ଡାଳୁଆ XWP0658393
ୀ /1028636 38 58 662େସୗଭାଗିନୀ ମହାପାତ ସା ତପନ କମୁାର ମହାପାତ XWP0876888
ୀ /1028637 34 58 663ପିୟତମା ରାଉତ ସା ବିଶଜିତ ରାଉତ XWP0876052

ପ ୁ /1028638 35 58 664ଶଶକିା  ସାହୁ ପି ଅଧର ଚ  ସାହୁ XWP0738260
ୀ /1028639 34 58 665ବିମଳା ସାହୁ ସା ରତିକା  ସାହୁ XWP0738252

ପ ୁ /1028640 32 58 666ରତିକା  ସାହୁ ପି ଅଧର ଚ  ସାହୁ XWP0738187
ପ ୁ /1028641 23 58 667ଅାଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ XWP0876896
ପ ୁ /1028642 23 58 668ସଶୁା  କମୁାର ସାମଲ - କମଳା ସାମଲ XWP0876870
ୀ /1028643 37 58 669େସୗଦାମିନି ସାଇଁ ସା ସଶୁା  ସାଇଁ XWP0876060

ପ ୁ /1028644 25 58 670ଦିବଯ୍ାଶୀ ସାଇଁ ପି ଦାେମାଦର ସାଇଁ XWP0658492
ପ ୁ /1028645 23 58 671ବିକାଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି େରାହିତ ସାଇଁ XWP0878165
ପ ୁ /1038646 26 58 672ବିଶଜିତ ସାହୁ ମା ମିନତି ସାହୁ XWP0658294
ପ ୁ /1038647 47 58 673ଧେନଶର ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ XWP0037671
ପ ୁ /1038648 41 58 674ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ XWP0037705
ପ ୁ /1038649 38 58 675ସରୁଜ ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ XWP0037689
ୀ /1038650 38 58 676ସରସତୀ ସାହୁ ସା ଧେନଶର ସାହୁ XWP0118968
ୀ /1038651 36 58 677ଆରତୀ ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ XWP0636159

ପ ୁ /1038652 36 58 678ସକୁା  ଚ  ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ XWP0037697
ପ ୁ /1048653 52 58 679ନିର ନ ମହାପାତ ପି ଧୁବଚରଣ ମହାପାତ JTV2433340
ୀ /1048654 48 58 680ଭାରତୀ ମହାପାତ ସା ନିର ନ ମହାପାତ JTV2373363
ୀ /1048655 63 58 681ଶକୁ ଳା ମ ୁ ା ସା ଶବି ଚରଣ ମ ୁ ା XWP0636175
ପ ୁ /1048656 37 58 682ସତଯ୍ଜିତ ମ ୁ ା ପି ଶବି ଚରଣ ମ ୁ ା XWP0636167
ପ ୁ /1048657 62 58 683ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ନାୟକ JTV2372670
ୀ /1048658 44 58 684ସମିୁତା ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ XWP0220806
ପ ୁ /1048659 32 58 685ସୃ ିଧର ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ JTV2511848
ପ ୁ /1048660 31 58 686ଦିଲିପ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ XWP0220798
ପ ୁ /1048661 63 58 687ମଦନେମାହନ ପେଲଇ ପି ଇ ମଣି ପେଲଇ OR/06/043/132521
ୀ /1048662 34 58 688ଅନୁପମା ପେଲଇ ପି ମଦନେମାହନ ପେଲଇ JTV2371870
ପ ୁ /1048663 76 58 689ମାଧବ ପ ା ପି େଗାପିନାଥ ପ ା XWP0037713
ୀ /1048664 39 58 690େଗାଲାପ ମଂଜରୀ ରାୟ ପି ରାଜକିେଶାର ରାୟ XWP0220780
ପ ୁ /1048665 62 58 691ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି ମ ୁଳି ଚରଣ ସାହୁ JTV2372217
ୀ /1048666 57 58 692କନିୁଲତା ସାହୁ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ JTV2372209
ୀ /1048667 30 58 693ଶଧା ଳୀ ସାହୁ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ସାହୁ XWP0485540
ୀ /1058668 80 58 694ରାଧାରାଣି ସାମଲ ସା ଦିଜବର ସାମଲ OR/06/043/132526
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ପ ୁ /1068669 63 58 695ପ ାନନ ପଧାନ ପି େଗାକଳିୁ ପଧାନ OR/06/043/132528
ୀ /1068670 54 58 696େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ପଧାନ ସା ପୀତବାସ ପଧାନ OR/06/043/132718

ପ ୁ /1078671 80 58 697ପଶନନ୍  କାନୁନେଗା ପି ନିତଯ୍ାନ  କାନୁନେଗା OR/06/043/132532
ୀ /1078672 75 58 698ହରପିୟା କାନୁନେଗା ସା ପଶନ କାନୁନେଗା OR/06/043/132533
ୀ /1078673 46 58 699ପଣତୀ କାନୁନେଗା ପି ପସନନ୍  କାନୁନେଗା JTV2432821

ପ ୁ /1078674 44 58 700ପଭ ନ କାନୁନେଗା ପି ପସନନ୍  କାନୁନେଗା JTV2372423
ପ ୁ /1078675 57 58 701ନବ କିେଶାର ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା XWP0168252
ୀ /1078676 31 58 702ସତିୃେରଖା ମହାରଣା ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୂ XWP1069996

ପ ୁ /1078677 51 58 703ଶକୁେଦବ ମଲିକ ପି ଧଡି ମଲିକ JTV1691153
ପ ୁ /1078678 24 58 704ସତଯ୍ଜିତ ମଲିକ ପି ଶକୁେଦବ ମଲିକ XWP0738294
ପ ୁ /1078679 22 58 705ଜୟ  ମଲିକ୍ ପି ଶକୁେଦଵ ମଲିକ୍ XWP0874909
ପ ୁ /1078680 44 58 706ଭାଗବତ ପ ା ପି ବନବିହାରୀ ପ ା JTV2572501
ପ ୁ /1078681 59 58 707େଦେବ ନାଥ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/06/043/132530
ପ ୁ /1078682 32 58 708ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି େଦେବ  ନାଥ ସାହୁ JTV2511830
ପ ୁ /1078683 27 58 709ନିରୁପ୍ କମୁାର ସାହୁ ପି େଦେବ ନାଥ ସାହୁ XWP0485425
ୀ /1078684 92 58 710ସରୁତୀ ସାହୁ ସା େଲାକନାଥ ସାହୁ JTV1528405
ୀ /1078685 47 58 711ମୀନତୀ ସାହୁ ସା ପିତାମର ସାହୁ JTV1501170

ପ ୁ /1088686 66 58 712ଝେର  ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ JTV1500677
ୀ /1088687 55 58 713ବାସ ି ଦାସ ସା ଝେର  ଦାସ OR/06/043/132543
ୀ /1088688 34 58 714ଅନୀତା ଗ ାୟତ ପି ପରମା ନ  ଗ ାୟତ JTV2372357
ୀ /1088689 30 58 715ସସିତା ଗ ାୟତ ପି ପରମାନ  ଗ ାୟତ XWP0655092

ପ ୁ /1088690 63 58 716ପରମାନ  େଗାଛାୟତ ପି ଫଗ ୁେଗାଛାୟତ OR/06/043/132544
ୀ /1088691 60 58 717େରଣବୁାଳା େଗାଛାୟତ ସା ପରମାନ  େଗାଛାୟତ OR/06/043/132545

ପ ୁ /1098692 63 58 718ଗଦାଧର େବେହରା ପି ପୀତବାସ େବେହରା OR/06/043/132553
ୀ /1098693 53 58 719ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ଗଦାଧର େବେହରା OR/06/043/132554

ପ ୁ /1098694 37 58 720ପିୟବତ େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା JTV1688977
ପ ୁ /1098695 34 58 721ସତଯ୍ବତ େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା JTV2371839
ପ ୁ /1098696 33 58 722ମାନସ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ JTV2511947
ୀ /1098697 31 58 723ତୁଲସୀ ଦାସ ସା ମାନସ ଦାସ XWP0485615
ୀ /1098698 34 58 724ବିଜୟା େଦବୀ ପି ଗଦାଧର େବେହରା JTV2371854

ପ ୁ /1098699 45 58 725ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହା ି ପି ପ  ୁମହା ି JTV2371862
ୀ /1098700 51 58 726େଶାଭାବତୀ ସାଇଁ ସା େକୖଳାସଚ  ସାଇଁ JTV2373488

ପ ୁ /1098701 31 58 727ଡୁଡୁଲ ସାଇଁ ମା େଶାଭାବତୀ ସାଇଁ XWP0220814
ୀ /1108702 70 58 728ବାସ ୀ ନାୟକ ସା ଉ ବାନ  ନାୟକ JTV1528421

ପ ୁ /1108703 45 58 729ଧନ ୟ ରାମ ପି ଶୀପତି ରାମ XWP0597658
ୀ /1108704 41 58 730ମହୁଆ ରାମ ସା ଧନ ୟ ରାମ SXX0618785

ପ ୁ /1118705 69 58 731ଜୟେଦବ େବେହରା ପି ବହଚାରୀ େବେହରା JTV1592732
ୀ /1118706 63 58 732ଲତା େବେହରା ସା ଜୟ େଦବ େବେହରା JTV1592724

ପ ୁ /1118707 34 58 733ସଜିୁତ କମୁାର ଶତପଥି ପି ପେମାଦ କିେଶାର ଶତପଥି XWP0037739
ପ ୁ /1128708 64 58 734ଅନ  ମହାରଣା ପି କ ରିୁ ମହାରଣା OR/06/043/132571
ୀ /1128709 58 58 735ମେନାରମା ମହାରଣା ସା ଅନ  ମହାରଣା OR/06/043/132572
ୀ /1128710 51 58 736ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମହାରଣା ପି ଆ ର୍ବ ୁ ମହାରଣା JTV1491711

ପ ୁ /1128711 49 58 737ପଫଲୁ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଆ ର୍ବ ୁ ମହାରଣା JTV1491745
ୀ /1128712 37 58 738େରଶାରାଣୀ ମହାରଣା ପି ଅନ  ଚରଣ ମହାରଣା JTV2511806
ୀ /1128713 35 58 739ସହଶା ମହାରଣା ପି ଅନ  ଚରଣ ମହାରଣା JTV2511814
ୀ /1128714 30 58 740ନିଶୀପଦା ମହାରଣା ପି ଅନ  ଚରଣ ମହାରଣା XWP0220822

ପ ୁ /1128715 63 58 741ଭିମେସନ ମଦୁୁଲି ପି କୃ  ମଦୁୁଲି OR/06/043/132574
ୀ /1128716 58 58 742େରଖା ମଦୁୁଲି ସା ଭିମ ମଦୁୁଲି OR/06/043/132575
ୀ /1138717 65 58 743ପଦାବତୀ ଗ ାୟତ ସା ଦଶରଥ ଗ ାୟତ XWP0485573
ପ ୁ /1138718 40 58 744ଆଶେୁତାଷ ଗ ାୟତ ପି ଦଶରଥ ଗ ାୟତ XWP0485375
ୀ /1138719 37 58 745ମଧସିୁତା ମାଝୀ ସା ପେଦାଷ କମୁାର ଗ ାୟତ XWP0485383
ୀ /1148720 34 58 746ସସିତା ବାରିକ ସା ରାଧାନାଥ ବାରିକ XWP0655100
ପ ୁ /1148721 60 58 747ବଂଶୀଧର େଭାଇ ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଭାଇ OR/06/043/132576
ୀ /1148722 55 58 748ବିଦଯ୍ଲୁତା େଭାଇ ସା ବଂଶୀଧର େଭାଇ OR/06/043/132577
ପ ୁ /1158723 78 58 749କୃ  ବିଶାଳ ପି ଘନ ବିଶାଳ OR/06/043/132587
ପ ୁ /1158724 69 58 750ପମିଳା ବିଶାଳ ପି କୃ  ବିଶାଳ XWP0782052
ୀ /1158725 51 58 751ଲକ୍ଷୀପିୟା ବିଶାଳ ସା ଲକ୍ଷଧର ବିଶାଳ JTV2371789
ପ ୁ /1158726 48 58 752େଦେବ  ବିଶାଳ ପି କୃ  ବିଶାଳ OR/06/043/132589
ପ ୁ /1158727 46 58 753ସେ ାଷ କମୁାର ବିଶାଳ ପି କୃ  ବିଶାଳ JTV1528454
ପ ୁ /1158728 43 58 754ପକାଶ ଚ  ବିଶାଳ ପି କୃ  ଚ  ବିଶାଳ JTV1501097
ୀ /1158729 35 58 755ଦମୟ ି ବିଶାଳ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0643981
ପ ୁ /1158730 27 58 756ଲତିକା  ବିଶାଳ ପି ଲକ୍ଷୀପିୟା ବିଶାଳ XWP0575555
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ପ ୁ /1158731 57 58 757ପରୁ ର େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା JTV2511616
ୀ /1158732 47 58 758ରଂଜୁଲତା େଜନା ସା ପରୁ ର େଜନା JTV2511798
ୀ /1158733 42 58 759ପ ୁ ଲତା େଜନା ସା ସକୁା  କମୁାର େଜନା JTV2511954

ପ ୁ /1158734 26 58 760ଅମୀୟ ର ନ େଜନା ପି ପରୁ ର େଜନା XWP0641555
ପ ୁ /1158735 46 58 761ପଦ େଲାଚନ ପ ା ପି କା ିର୍କ ଚ  ପ ା XWP0037747
ପ ୁ /1158736 51 58 762ପଫଲୁ ଚ  ରାଉଳ ପି ଧେନଶର ରାଉଳ JTV2373165
ୀ /1158737 43 58 763ଶସିତା ରାଉଳ ସା ପଫଲୁ ଚ  ରାଉଳ JTV2373173

ପ ୁ /1158738 39 58 764ତିେଲାଚନ ରାଉଳ ପି ଧେନଶର ରାଉଳ JTV2373736
ପ ୁ /1158739 29 58 765ଦୁଃଖବ ୁ େସନାପତି ପି ଦୁଃଶାସନ େସନାପତି XWP0648261
ପ ୁ /1168740 75 58 766େକୖଳାସ ଚ  ମହା ି ପି ବାଳକୃ  ମହା ି XWP0037754
ୀ /1168741 40 58 767ଇତିଶୀ ମହା ି ପି େକୖଳାଶ ଚ  ମହା ି XWP0037762
ୀ /1168742 48 58 768ଲକି୍ଷପିୟା ନାୟକ ସା ସହେଦବ ନାୟକ XWP0037770

ପ ୁ /1168743 33 58 769ସନିୁଲ କମୁାର ନାୟକ ପି କି୍ଷେରାଦ କମୁାର ନାୟକ XWP0433847
ପ ୁ /1168744 85 58 770େଗାବି  ସାଇଁ ପି ଜୟେଦବ ସାଇଁ OR/06/043/133080
ପ ୁ /1168745 58 58 771ଅକ୍ଷୟ ସାଇଁ ପି େଗାବି  ସାଇଁ OR/06/043/132600
ୀ /1168746 53 58 772ପ ୁ ଲତା ସାଇଁ ସା ଅକ୍ଷୟ ସାଇଁ OR/06/043/132602

ପ ୁ /1168747 50 58 773ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାଇଁ XWP0037796
ୀ /1168748 40 58 774ରଂଜୁଲତା ସାଇଁ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP0037788
ୀ /1168749 27 58 775ଶଭୁଶୀ ସାଇଁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP0575548
ୀ /1168750 23 58 776ରାଜଶୀ ସାଇଁ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP1014174
ୀ /1178751 98 58 777ମେନାରମା େବଉରା ସା ନଟବର େବଉରା JTV1501154

ପ ୁ /1178752 85 58 778େବୖକୁ ନାଥ ଶତପଥୀ ପି ବିଶନାଥ ଶତପଥୀ OR/06/043/133018
ୀ /1178753 77 58 779ସତଯ୍ଭାମା ଶତପଥୀ ସା େବୖକୁ  ଶତପଥୀ XWP0782060

ପ ୁ /1178754 50 58 780ସୀତାକା  ଶତପଥି ପି େବୖକୁ  ଶତପଥି OR/06/043/132610
ପ ୁ /1188755 62 58 781ବସ  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତରାୟ JTV1527811
ୀ /1188756 50 58 782ସଂ ଯ୍ାରାଣି ରାଉତରାୟ ସା ବସ  ରାଉତରାୟ JTV1500768

ପ ୁ /1198757 72 58 783ନଟବର େବଉରା ପି ନବଘନ େବଉରା JTV1528256
ପ ୁ /1208758 45 58 784ଅଭିମନଯ୍ ୁେବଉରା ପି ନଟବର େବଉରା JTV1528272
ପ ୁ /1208759 43 58 785କବି ପସାଦ େବଉରା ପି ନଟବର େବଉରା JTV1528264
ୀ /1218760 50 58 786ସଂଘମିତା ସାମ ରାୟ ସା ଶୀକା  କମୁାର ସାମ ରାୟ JTV1528520
ୀ /1228761 43 58 787ନମିତା ଦାଶ ସା ଜିେତନ କମୁାର ଦାଶ JTV2511285
ୀ /1228762 40 58 788ଚ ନା ମିଶ ସା ଶଶ ିଭୁଷଣ ପହରାଜ XWP0658732
ୀ /1228763 49 58 789ନଳିନୀ ପହରାଜ ପି ହରିବ ୁ ପହରାଜ XWP0658211

ପ ୁ /1228764 85 58 790ହରିବ ୁ ପହରାଜ ପି ମାଧବ ପହରାଜ OR/06/043/132613
ୀ /1228765 75 58 791େଗୗରୀ ପହରାଜ ସା ହରିବ ୁ ପହରାଜ OR/06/043/132614

ପ ୁ /1228766 55 58 792ସଭୁାଷ ଚ  ପହରାଜ ପି ହରିବ ୁ ପହରାଜ OR/06/043/132615
ପ ୁ /1228767 49 58 793ଶଶଭୂିଷଣ ପହରାଜ ପି ହରିବଂଧ ୁପହରାଜ JTV1491554
ୀ /1228768 47 58 794ରୀନା େସଠୀ ସା ପଶନନ୍ କମୁାର େସଠୀ XWP0037804

ପ ୁ /1238769 64 58 795ଭରତ ଓଝା ପି ମ ୁଳି ଓଝା OR/06/043/132617
ୀ /1238770 52 58 796ସଚିବାଳା ଓଝା ସା ଭରତ ଓଝା OR/06/043/132618

ପ ୁ /1238771 27 58 797ଲାଲା ନେର  ଓଝା ପି ଭରତ ଚ  ଓଝା XWP0654889
ପ ୁ /1248772 57 58 798ଧୀେର  ସିଂ ପି ହରି ସିଂ OR/06/043/132624
ୀ /1258773 57 58 799ଅ ର୍ନା େବେହରା ସା ନେଗ  ପରିଡା XWP0597740

ପ ୁ /1258774 58 58 800ନେଗ  ପରିଡା ପି ମକରଧଜ ପରିଡା OR/06/043/276524
ପ ୁ /1258775 26 58 801ଆଦିତଯ୍ ପରିଡା ପି ନେଗ  ପରିଡା XWP0597757
ୀ /1258776 24 58 802ନୀଲମ ପରିଡା ପି ନେଗ  ପରିଡା XWP0738195

ପ ୁ /1258777 36 58 803ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାଇଁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାଇଁ JTV2511269
ୀ /1268778 32 58 804େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ପଳାଇ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ପଳାଇ XWP0119016
ୀ /1268779 37 58 805ବିଣାପାଣି ପଲାଇ ସା ପତାପ ପଲାଇ XWP0119024
ୀ /1268780 32 58 806ଛବିରାଣି ପଲାଇ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ପଲାଇ XWP0119008
ୀ /Nalini Sa8781 43 58 807ନଳିନୀ ସାହୁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାହୁ XWP0119032
ପ ୁ /1268782 93 58 808ବା ନିଧି ସାଇଁ ପି ହରିହର ସାଇଁ OR/06/043/132634
ୀ /1268783 60 58 809ସ ର୍ପଭା ସାଇଁ ସା ବା ନିଧି ସାଇଁ OR/06/043/132635
ପ ୁ /1268784 44 58 810ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବା ନିଧି ସାଇଁ OR/06/043/132636
ପ ୁ /1268785 44 58 811ସେରାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବା ନିଧି ସାଇଁ JTV1501006
ପ ୁ /1268786 41 58 812ସଂ ିବ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବା ନିଧି ସାଇଁ JTV1501204
ୀ /1268787 36 58 813ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ XWP0037838
ପ ୁ /1278788 24 58 814ଚ ନ କମୁାର ଦାସ ପି ସନାତନ ସାହୂ XWP0874891
ପ ୁ /1278789 65 58 815ଶୀକା  ମହାପାତ ପି ଡମରୁ ମହାପାତ XWP0782078
ପ ୁ /1278790 37 58 816େସୗଭାଗଯ୍ ମହାପାତ ପି ଶୀକା  ମହାପାତ JTV2572493
ପ ୁ /1278791 93 58 817ନରସିଂହ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାହୁ OR/06/043/030191
ପ ୁ /1278792 50 58 818ସୀମାଚଳ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ JTV1527829
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ୀ /1278793 49 58 819େଗୗରୀ ସାହୁ ସା ସୀମା ଳ ସାହୁ XWP0220848
ପ ୁ /1278794 45 58 820ରାମ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ OR/06/043/132639
ପ ୁ /1278795 31 58 821ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାହୁ XWP0220830
ୀ /1278796 60 58 822ସପୁଭା ଶତପଥି ସା ଶୀକା  ମହାପାତ OR/06/043/132657

ପ ୁ /1288797 30 58 823ଶରତ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପ ନାୟକ XWP0220855
ୀ /1288798 50 58 824ଡଲି ପ ନାୟକ ସା ରଘନୁାଥ ପ ନାୟକ OR/06/043/132642

ପ ୁ /1298799 31 58 825ସେବର୍ ଶର ମହା ି ପି ବହାନ  ମହା ି XWP0220863
ପ ୁ /1298800 63 58 826ବହାନ  ମହା ି ପି ଶବି ମହା ି OR/06/043/132644
ୀ /1298801 59 58 827ଅମିକା ମହା ି ସା ବହାନ  ମହା ି OR/06/043/132645

ପ ୁ /1298802 34 58 828ଶାରଦା ପସାଦ ମହା ି ପି ବହାନ  ମହା ି XWP0037853
ପ ୁ /1298803 45 58 829ବାବାଜି ପ ନାୟକ ପି ଭମର ବର ପ ନାୟକ XWP0037861
ପ ୁ /1318804 60 58 830ଭା ର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି କାଳୀପଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/132658
ୀ /1318805 53 58 831ସବିତା ଦାସ ସା ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ଦାସ XWP0835173
ୀ /1318806 30 58 832ସମୁନ ଦାସ ପି ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ଦାସ XWP0835157
ୀ /1318807 28 58 833ଶି ୀ ଦାସ ପି ଜ୍ଞାେନ ୁ କମୁାର ଦାସ XWP0835140

ପ ୁ /1318808 72 58 834ବାମେଦବ କବି ପି େପମାନ  କବି JTV2433282
ୀ /1318809 37 58 835ସିତାଶୀ କବି ସା ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ XWP0835199

ପ ୁ /1318810 50 58 836ରାଜୁ େଲ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  େଲ ା JTV1500842
ୀ /1318811 31 58 837ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ପି ସ ିପ ସାହୁ XWP0835181
ୀ /1328812 45 58 838କଲଯ୍ାଣି ସାହୁ ସା ମାୟାଧର ସାହୁ XWP0485474

ପ ୁ /1338813 61 58 839ମାଟିଆ ପଧାନ ପି ନେରା ମ ପଧାନ XWP0485599
ୀ /1338814 50 58 840ସବୁ ର୍ ପଧାନ ସା ମାଟିଆ ପଧାନ XWP0485607

ପ ୁ /1348815 28 58 841ଚିର ିବ ମଲ ପି ନିର ନ ମଲ XWP0485649
ପ ୁ /1358816 38 58 842ନିହାର ର ନ ସାହୁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ XWP0485508
ୀ /1368817 44 58 843ନିରୁପମା ଦାସ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ XWP0485409
ୀ /1368818 28 58 844ଲିପସାମୟୀ ଦାସ ମା ସନ୍ି ାରାଣୀ ଦାସ XWP0485466

ପ ୁ /1368819 27 58 845ପୀତି ବ ର୍ ନ ଦାସ ପି େଗୖାରା  ଚରଣ ଦାସ XWP0597732
ପ ୁ /1368820 27 58 846ବିଶଜିତ ଦାସ ପି ସଦାଶବି ଦାସ XWP0575530
ୀ /1368821 24 58 847ଅପିର୍ତା ଦାସ ପି ସଦାଶବି ଦାସ XWP0738203
ୀ /1368822 49 58 848ମନୀଷା ଖଟୁଆ ସା ଧୀେରନ କମୁାର ଖଟୁଆ XWP0485656
ୀ /1368823 40 58 849ଗାୟତୀ ପ ନାୟକ ସା ବାବି ପ ନାୟକ XWP0564948
ୀ /1368824 29 58 850ଇପସୀତା ରାୟ ପି ତୀଥର୍ନ  େବେହରା XWP0485631
ୀ /1368825 69 58 851କୁ ଳାମୟୀ େସନାପତି ସା ସନତ କମୁାର େସନାପତି XWP0485359
ୀ /1368826 55 58 852ସପୁଭାମୟୀ େସନାପତି ପି ସନତ କମୁାର େସନାପତି XWP0485557

ପ ୁ /1378827 28 58 853ପଦେଲାଚନ ନାୟକ ପି ରୁେପ  ନାୟକ XWP0485367
ପ ୁ /1388828 41 58 854ସନିୁଲ କମୁାର ପତି ପି ରାଧାକୃ  ପତି XWP0597724
ୀ /1398829 46 58 855ଜମନୁା ଦାସ ସା ମାନସ ମହପାତ XWP0597716
ୀ /1418830 56 58 856ଝରଣା ରାଣୀ େବେହରା ସା ଶରତ ଚ  େବେହରା XWP0597690
ୀ /1428831 31 58 857େଲାପାମଦୁା େବେହରା ପି ଶରତ ଚ  େବେହରା XWP0597682

ପ ୁ /1438832 59 58 858ଦୀଲିପ୍ କମୁାର ପ ା ପି ରତନ୍ ାକର ପ ା XWP0597674
ୀ /1438833 51 58 859ଝରଣା ପ ା ସା ଦିଲୀପ୍ ପ ା XWP0658716
ୀ /1448834 31 58 860ଚିକନୁ ପ ା ପି ଦୀଲିପ୍ କମୁାର ପ ା XWP0597666

ପ ୁ /1458835 28 58 861ବୁବୁନ କମୁାର ପ ା ପି ଦିଲୀପ୍ କମୁାର ପ ା XWP0597641
ୀ /1918836 43 58 862ମାମାଲି େଦବତା ସା ଶେୁଭ ୁ ନ XWP0874875

ପ ୁ /2718837 58 58 863ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ XWP0654863
ୀ /2718838 48 58 864କମଳିନୀ ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0654855
ୀ /2718839 26 58 865ସଜୁାତା ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0654848

ପ ୁ /2858840 24 58 866ଅନୁଶୀ େଜନା ପି ଅନ  େଜନା XWP0874552
ୀ /3638841 41 58 867ସ ୀତା ବିଶାଳ ସା ପ ାନନ ମହା ି XWP1082924
ୀ /7868842 38 58 868ପଦାଳୟା େବେହରା ସା ସେୁଜଯ୍ାତି କମୁାର ଦାସ XWP0641589
ପ ୁ /7868843 76 58 869ବୃ ାବନ ଦାସ ପି ଚକଧର ଦାସ XWP0641563
ୀ /7868844 69 58 870ସାବିତୀ ଦାସ ସା ବୃ ାବନ ଦାସ XWP0641571
ପ ୁ /7868845 45 58 871ସେୁଜଯ୍ାତି କମୁାର ଦାସ ପି ବୃ ାବନ ଦାସ JTV1491653
ୀ /881/A8846 31 58 872େରାଜାଲିନୀ େଜନା ସା ବିଶଭୂଷଣ େଜନା XWP0654871
ୀ /9998847 31 58 873େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ପିୟବତ େବେହରା XWP0738419
ୀ /9998848 30 58 874ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ସତଯ୍ବତ େବେହରା XWP0738393
ୀ /9998849 34 58 875ସିପା ସରିତା ନାୟକ ସା ବିକମ ପକାଶ ସାଇଁ XWP0738401
ପ ୁ /9998850 45 58 876ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ ା ପି ହେରକୃ  ପ ା XWP0721746
ୀ /9998851 42 58 877ସସିତା ରଥଶମର୍ା ସା ଭାଗବତ ରଥଶମର୍ା XWP0738427
ୀ /43/758852 31 58 878ଶ ା ଳି େବେହରା ସା ନେରଶ େବେହରା XWP0655134
ପ ୁ /43/758853 29 58 879େସୗମଯ୍ ର ନ େବେହରା ପି ନେରଶ େବେହରା XWP0655142
ପ ୁ /43/758854 29 58 880ମିହିର ର ନ ପଟନାୟକ ପି ପଭାତ କମୁାର ପଟନାୟକ XWP0655084
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ୀ /99998855 29 58 881ମଧସିୁତା େବେହରା ସା କୁ ନ େଦବାଶଷି XWP0738328
ୀ /370/298856 43 58 882କ ରୁୀ େହ ା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େହ ା XWP0654897
ୀ /999998857 24 58 883େରାଜାଲିନ ଓଝା ପି ରେମଶ ଚ  ଓଝା XWP0994855
ୀ /547/13728858 26 58 884ସ ତିା ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ XWP1149798

ପ ୁ /98859 18 58 885ବିଶାଲ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା େକାଇଲୀ XWP1194257
ୀ /Netaji na8860 22 58 886ନୂତନ ଦୀକି୍ଷତ ପି ପତାପ ଚଂଦ ଦୀକି୍ଷତ XWP1194638

ପ ୁ /876/B8861 19 58 887ନଳିନୀ ପସାଦ ଦାଶ  ପି ରାେଜ  ପସାଦ ଦାଶ XWP1200377
ପ ୁ /Quarter n8862 25 58 888ସଂଦୀପ କମୁାର ସାହୂ ପି ଗେଣଶ ଚଂଦ ସାହୂ XWP1209766
ୀ /2948863 22 58 889ଆଲିଶା େସନାପତି ପି ଜଗବଂଧ ୁେସନାପତି XWP1211127

ପ ୁ /478864 56 58 890ପ ୂ ର୍ଚ  ଗାୟା ପି ସତଯ୍ନ  ଗାୟା XWP1220250
ୀ /318865 33 58 891ସ ର୍ଲତା ସାଇଁ ସା ସ ଦ ସାଇଁ XWP1220268

ପ ୁ /999998866 66 58 892ନେରା ମ ମହାପାତ ପି ନରସିଂହ ଚରଣ ମହାପାତ XWP1220326
ପ ୁ /1328867 23 58 893ସରୂଜ କମୁାର ସାହୁ ମା କଲଯ୍ାଣୀ ସାହୁ XWP1220359
ୀ /998868 59 58 894ବି ୁପିୟା ମହାପାତ ସା ନେରା ମ ମହାପାତ XWP1220375
ୀ /478869 51 58 895େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ଗୟା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଗୟା XWP1220383
ୀ /999998870 26 58 896ସଜୁାତା ପରିଡ଼ା ସା ରିେତଶ ନ ପରିଡ଼ା XWP1220409

ପ ୁ /1328871 21 58 897ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ମା କଲଯ୍ାଣୀ ସାହୁ XWP1220417
ପ ୁ /999998872 20 58 898ଧୀରଜ କମୁାର ସାହୁ ମା କଲଯ୍ାଣୀ ସାହୁ XWP1220433
ପ ୁ /478873 18 58 899ନାରାୟଣ ପସାଦ େବେହରା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େବେହରା XWP1234830

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.50 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

144 144/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy


