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ଫମର୍  ନ ର-1
ଓଡିଶା େପୗର ନିୟମ/(4) ଦ ବଯ୍

ୀ /01 35 48 1ସଶୁୀ ସାଗରୀକା ଶତପଥୀ ପି ଶଶଭୂିଷଣ ଶତପଥୀ JTV2657211
ୀ /Balisahi2 30 48 2ପଂଗ୍ଯା ପରିମୀତା ଦାସ ସା ପରସରୁାମ ଦାସ XWP0970111

ପ ୁ /NEAR SUBH3 37 48 3ସମିତ ଦାସ ପି ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ XWP1058494
ୀ /NUAPADA4 41 48 4ପମିଳା େବେହରା ସା ମୀଟୂ େବେହରା XWP1161991
ୀ /015 36 48 5ଭାରତୀ ଦାସ ସା ଜୟ  ଦାସ XWP0920819

ପ ୁ /016 49 48 6ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ଭାଗବତ ମହା ି XWP1004027
ପ ୁ /017 63 48 7ବାସେୁଦବ ପସାଦ ସାହୁ ପି େମଘଲାଲ ସାହୁ XWP1004084
ୀ /018 59 48 8ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ବାସେୁଦବ ପସାଦ ସାହୁ XWP1004092

ପ ୁ /019 36 48 9ରାେଜଶ ପସାଦ ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ପସାଦ ସାହୁ XWP1004100
ୀ /0110 35 48 10ଅନିତା ସାହୁ ସା ରାେଜଶ ପସାଦ ସାହୁ XWP1004076

ପ ୁ /0111 35 48 11ସେୁରଶ ପସାଦ ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ପସାଦ ସାହୂ◌ୁ XWP1004068
ୀ /0112 28 48 12ପିୟ ା ସାହୁ ସା ସେୁରଶ ପସାଦ ସାହୁ XWP1004050
ୀ /113 62 48 13ମମତାରାଣୀ ଦାସ ସା କାହନ୍  ୁଦାସ OR/06/043/160176

ପ ୁ /114 38 48 14ଜୟ  ଦାସ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ଦାସ JTV1447101
ପ ୁ /115 52 48 15ପଵୁଦ  ଦୀକି୍ଷତ ମା କମଳା ଦୀକି୍ଷତ XWP1113901
ୀ /116 22 48 16େରାଜାଲିନ୍ ମହା ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି XWP0999193

ପ ୁ /117 41 48 17ଜୟକା  ସାଇଁ - ଐଶ୍ଵଯର୍ା ର।ଜଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ XWP1113224
ପ ୁ /0218 26 48 18ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ ଚ  େଭାଇ XWP0816686
ୀ /0219 51 48 19ସକୁା ି େଜନା ସା ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା XWP0817007

ପ ୁ /220 67 48 20ଶରତ ଚ  େଭାଇ ପି ଗ ବର୍  େଭାଇ JTV2524627
ୀ /221 62 48 21େସନ୍ହଲତା େଭାଇ ସା ଶରତ ଚ  େଭାଇ JTV2524643

ପ ୁ /222 28 48 22ଆନ  ଶ ର େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା XWP0480665
ପ ୁ /223 25 48 23ଭବାନୀ ଶ ର େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା XWP0736876
ୀ /0324 33 48 24ମୀନତୀ େବେହରା ସା ଅଭୟ େବେହରା XWP0689000
ୀ /0325 45 48 25ସମୁତୀ ପଧାନ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ XWP0904458

ପ ୁ /326 46 48 26ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା XWP0736850
ୀ /327 46 48 27ସାବିତୀ ଧଳ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପଧାନ XWP0596460

ପ ୁ /328 36 48 28ସବଯ୍ସାଚୀ ମହାପାତ ପି ପଶନନ୍ କମୁାର ମହାପାତ JTV2657336
ୀ /329 31 48 29ଅନିତା ମହାପାତ ସା ସବଯ୍ସାଚୀ ମହାପାତ XWP0480822
ୀ /330 69 48 30ସେୁଲାଚନା ପଶାୟତ ସା େପମାନ  ପଶାୟତ OR/06/043/118008
ୀ /331 64 48 31ଗୀତା ଳି ପଶାୟତ ସା ଅେଶାକ ପଶାୟତ OR/06/043/118010

ପ ୁ /332 50 48 32ମେନାଜ ପଶାୟତ ପି େପମାନ  ପଶାୟତ OR/06/043/118012
ପ ୁ /333 49 48 33ସ ିବ ପଶାୟତ ପି େପମାନ  ପଶାୟତ OR/06/043/118013
ପ ୁ /334 48 48 34ଦିଲିପ ପଶାୟତ ପି େପମାନ  ପଶାୟତ OR/06/043/118014
ପ ୁ /335 46 48 35ବିଶଜିତ ପଶାୟତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଶାୟତ OR/06/043/119022
ପ ୁ /336 40 48 36ସତଯ୍ଜିତ୍ ପଶାୟତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଶାୟତ JTV1447705
ୀ /437 45 48 37ଶପୁଭାତୀ ଦାସ ପି ବିଭୁତିଭୁଷଣ ଦାସ OR/06/043/119067

ପ ୁ /438 42 48 38ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଭୁତି ଦାସ JTV1481084
ୀ /439 40 48 39ସଚିୁତା ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ XWP0689166

ପ ୁ /440 70 48 40ପକାଶ ପଶାୟତ ପି ଉେପ  ପଶାୟତ OR/06/043/118017
ୀ /441 62 48 41ଶକୁ ଳା ପଶାୟତ ସା ପକାଶ ପଶାୟତ OR/06/043/118018
ୀ /442 60 48 42େରଣବୁାଳା ପଣାୟତ ସା ପଦୀପ ପଶାୟତ XWP1112960
ୀ /443 55 48 43ଲିଲିମା ପଶାୟତ ସା ପସନନ୍  ପଶାୟତ JTV1447697
ୀ /444 48 48 44େସନ୍ହଲତା ପଶାୟତ ସା ବିର  ିପଶାୟତ OR/06/043/119128

ପ ୁ /445 45 48 45ମାନସର ନ ପଶାୟତ ପି ପକାଶ ପଶାୟତ OR/06/043/119011
ପ ୁ /446 41 48 46ତାପସ ପଶାୟତ ପି ପକାଶ ପଶାୟତ JTV1448034
ପ ୁ /447 39 48 47ରାେଜଶ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ପଦୀପ କମୁାର ପଶାୟତ JTV2656726
ୀ /448 39 48 48ନମିତା ପଶାୟତ ସା ରାେଜଶ ପଶାୟତ XWP0480798

ପ ୁ /449 27 48 49େସୗମଯ୍ର ନ ପଶାୟତ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ପଶାୟତ XWP0481085
ୀ /0550 24 48 50ସାତୀଶଖିା ଦାସ ପି ପତିତପାବନ ଦାସ XWP0816900
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ପ ୁ /0551 23 48 51ଦିବଯ୍ର ନ ଦାସ ପି ଜୟଚ  ଦାସ XWP0816744
ପ ୁ /0552 20 48 52ସଵୁେନଶ ଦାସ ପି ପତିତପାବନ ଦାସ XWP1055581
ପ ୁ /553 73 48 53ଶଶୀଭୁଷଣ ଦାସ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/043/118029
ୀ /554 69 48 54ଶକୁ ଳା ଦାସ ସା ବିଭୁତି ଦାସ XWP1273184

ପ ୁ /555 65 48 55ବିଜୟ ଚ  ଦାସ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/043/118031
ପ ୁ /556 55 48 56ଜୟଚ  ଦାସ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/043/118032
ପ ୁ /557 52 48 57ପତିତପାବନ ଦାସ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/043/118033
ୀ /558 45 48 58ଜିନାରାଣୀ ଦାସ ସା ଜୟଚ  ଦାସ XWP1083724

ପ ୁ /559 40 48 59ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଦାସ JTV1448042
ପ ୁ /560 38 48 60ଅନୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ ଦାସ JTV2656528
ୀ /561 35 48 61ଲିଜାଲିନି ଦାସ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ XWP0480905
ୀ /0662 27 48 62ଗୀତାରାଣୀ େବେହରା ପି ଚକଧର େବେହରା XWP0816819

ପ ୁ /663 62 48 63ରାେଜ  କମୁାର େଜନା ପି ରାମଚ  େଜନା OR/06/043/118036
ପ ୁ /664 42 48 64ରାେକଶ କମୁାର େଜନା ପି ରାେଜ  େଜନା JTV1447689
ୀ /665 60 48 65ସବିତା ରାୟ ସା ରାେଜ  େଜନା OR/06/043/118037

ପ ୁ /0766 34 48 66ସଯୂଯ୍ର୍କା  େଜନା ପି ଲି ରାଜ େଜନା XWP0816595
ୀ /0767 33 48 67ପଭାତି େଜନା ସା ମେନାଜ କମୁାର େଜନା XWP0816587
ୀ /768 54 48 69ଚପଳା େଜନା ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଜନା OR/06/043/118045
ୀ /769 51 48 70ଆଶାଲତା େଜନା ସା କଶୁ େଜନା JTV1448166

ପ ୁ /770 35 48 71ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି କଶୁ େଜନା JTV2656510
ୀ /771 45 48 72ନିନିଲତା ମଲ ସା କିରଥ ଚଂଦ ମଲ XWP0361717

ପ ୁ /872 72 48 73କି ର୍ନ େଜନା ପି ନ କିେଶାର େଜନା OR/06/043/118046
ୀ /873 58 48 74ସେରାଜିନୀ େଜନା ସା କି ର୍ନ େଜନା OR/06/043/118047

ପ ୁ /874 40 48 75ଚି ର ନ େଜନା ପି କି ର୍ନ େଜନା JTV1448059
ୀ /1075 72 48 77ପମିଳା ନାୟକ ସା ଫଗଚୁରଣ ନାୟକ OR/06/043/118053

ପ ୁ /1076 58 48 78ସକୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଫଗଚୁରଣ ନାୟକ XWP1083591
ପ ୁ /1077 52 48 79ବସ  ନାୟକ ପି ଫଗଚୁରଣ ନାୟକ OR/06/043/119125
ପ ୁ /1078 48 48 80ପଶା  ନାୟକ ପି ଫଗଚୁରଣ ନାୟକ OR/06/043/118057
ୀ /1079 48 48 81ଝରଣା ନାୟକ ସା ସକୁା  ନାୟକ XWP0029561

ପ ୁ /1080 45 48 82ଜୟ  ନାୟକ ପି ଫଗ ୁନାୟକ JTV1446764
ୀ /1081 44 48 83ର ିତା ନାୟକ ପି ଫଗଚୁରମ ନାୟକ OR/06/043/119053
ୀ /1082 42 48 84ଅରୁଣା ନାୟକ ସା ବସଂତ କମୁାର ନାୟକ XWP0904474
ୀ /1183 68 48 85ବାସ ି ନାୟକ ସା ମେହଶର ନାୟକ OR/06/043/118059

ପ ୁ /1184 67 48 86କିେଶାର ଚ  ନାୟକ ପି ହୃଦାନ  ନାୟକ XWP0847640
ୀ /1185 67 48 87ସଷୁମା ନାୟକ ସା କିେଶାର ଚଂଦ ନାୟକ XWP0986323
ୀ /1186 55 48 88ସ ର୍ପଭା ନାୟକ ସା ଈଶରଚ  ନାୟକ OR/06/043/118063

ପ ୁ /1187 52 48 89େଭାଳାନାଥ ନାୟକ ପି ହୃଦାନଂଦ ନାୟକ OR/06/043/118064
ପ ୁ /1188 41 48 90ଧରଣିଧର ନାୟକ ପି ମେହଶର ନାୟକ JTV1448000
ପ ୁ /1189 38 48 91ଚି  ର ନ ନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ  ନାୟକ JTV2656700
ପ ୁ /1190 32 48 92ଜିେତ  କମୁାର ନାୟକ ପି ମେହଶର ନାୟକ XWP0027656
ୀ /1191 27 48 93ତପସିନୀ ନାୟକ ସା ଚି  ର ନ ନାୟକ XWP0816769
ୀ /1192 23 48 94ଲିଜା ନାୟକ ସା ଧରଣୀଧର ନାୟକ XWP0865428
ୀ /1193 23 48 95ନିହାରିକା ନାୟକ ପି େଭାଳାନାଥ ନାୟକ XWP0816751

ପ ୁ /1194 20 48 96ବିଶ୍ଵଜୀତ ନାୟକ ପି େଭାଲାନାଥ ନାୟକ XWP1055235
ୀ /1295 47 48 97ଗୀତା ଳୀ ନାୟକ ସା େଭାଳାନାଥ ନାୟକ JTV1448232

ପ ୁ /1396 57 48 98ପଭାକର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ XWP1039767
ପ ୁ /1397 57 48 99ଭା ର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/06/043/118066
ପ ୁ /1398 53 48 100ରତନ୍ ାକର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/06/043/118070
ୀ /1399 50 48 101େସବତୀ ନାୟକ ସା ପଭାକର ନାୟକ JTV1448257
ୀ /13100 48 48 102ରଶତିା ନାୟକ ସା ରତନ୍ ାକର ନାୟକ JTV1448240
ପ ୁ /13101 44 48 103େଦାଳେଗାବି  ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ JTV1447713
ୀ /13102 41 48 104କାେବରୀ ନାୟକ ସା େଦାଳ େଗାବି  ନାୟକ JTV2525418
ୀ /13103 20 48 105ରାଜଶୀ ନାୟକ ପି ପଭାକର ନାୟକ XWP1055292
ୀ /14104 32 48 106ସ ି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଶାଶତ ଦିେବଦୀ XWP0736835
ପ ୁ /14105 32 48 107ଶାଶତ ଦିେବଦୀ ପି ଶରତ କମୁାର ଦିେବଦୀ JTV2525426
ପ ୁ /14106 91 48 108ଅେଲଖ ଚ  ନାୟକ ପି ଇ ମଣି ନାୟକ OR/06/043/118071
ୀ /14107 56 48 109ରାଜଶୀ ନାୟକ ସା ରେମଶ ନାୟକ OR/06/043/118074
ୀ /14108 56 48 110ଉେମଶ ଚ  ନାୟକ ପି ଅେଲଖ ନାୟକ OR/06/043/118075
ୀ /14109 52 48 111ପଭାତୀ ନାୟକ ସା ଉେମଶ ନାୟକ OR/06/043/118076
ୀ /14110 33 48 112େସାନମ ସିଂ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ସିଂ XWP0574582
ପ ୁ /15111 21 48 113େଶଖର େଗୖରବ ଚାଦ ପି ଜୟଶୀ ଗରୁୁ ଚାଦ XWP0968925
ପ ୁ /15112 20 48 114ପଣୁର୍ ଚ  େଗାଛାୟତ ପି ଛବି େଗାଛାୟତ XWP1036185
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ପ ୁ /15113 60 48 115ସେ ାଷ ସାମଲ ପି େଗାେଲଖ ସାମଲ OR/06/043/118084
ୀ /15114 50 48 116ଲିଭାରାଣୀ ସାମଲ ସା ନାରାୟଣ ସାମଲ JTV1446889
ୀ /15115 45 48 117କନକଲତା ସାମଲ ସା ସେ ାଷ ସାମଲ JTV1446897

ପ ୁ /15116 20 48 118ଆେଲାକ ସାମଲ ପି ସେ ାଷ ସାମଲ XWP1065747
ପ ୁ /15117 25 48 119ତୁଷାର ଶାସମଲ ପି ନାରାୟଣ ଶାସମଲ XWP0689455
ୀ /16118 31 48 120ବି କାଜଲ . ମା ସଂଯକୁ୍ତା ବଳିୟାରସିଂ XWP0564716
ୀ /16119 65 48 121େସୗ ଯଯ୍ର୍ବାଳା େଦଇ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାସମଲ OR/06/043/118087

ପ ୁ /16120 57 48 122ଶବି ସାମଲ ପି େଚୖତନଯ୍ ସାମଲ OR/06/043/118088
ୀ /16121 54 48 123ମ ଲୁତା ସାମଲ ସା ଶବି ସାମଲ XWP1083583
ୀ /16122 48 48 124ପାବର୍ ତୀ ସାମଲ ସା ଶ ି  ସାମଲ JTV1447986
ୀ /17123 75 48 125ବାସ ୀ ସାମଲ ସା ଗଣୁନିଧି ସାମଲ OR/06/043/118092
ୀ /17124 44 48 126ମମତା ସାମଲ ପି ଗଣୁନିଧି ସାମଲ OR/06/043/119072

ପ ୁ /18125 47 48 127ଶରତ ମହା ି ପି ବୁଲା ମହା ି XWP0481184
ୀ /18126 39 48 128ନମିତା ମହା ି ସା ଶରତ ମହା ି XWP0481218

ପ ୁ /18127 45 48 129େଗୗରା  ରାଉତ ପି ପ ାରି ରାଉତ XWP0481176
ୀ /18128 65 48 130ବିଦଯ୍ତୁଲତା ସାହୁ ସା ପ ାନନ ସାହୁ OR/06/043/118097

ପ ୁ /18129 65 48 131ପଭାତ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/06/043/118096
ପ ୁ /18130 60 48 132ପଦନାଭ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/06/043/118100
ୀ /18131 46 48 133ପ ୁ ା ଳି ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/06/043/118103

ପ ୁ /18132 24 48 134େଭାଳା ନାଥ ସାହୁ ପି ପଦନାଭ ସାହୁ XWP0817056
ପ ୁ /18133 56 48 135ପତାପ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/06/043/118101
ପ ୁ /18134 52 48 136ପଭାତ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/06/043/118102
ୀ /18135 45 48 137ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ପଦନାଭ ସାହୁ JTV1448133
ୀ /18136 43 48 138ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ପତାପ ସାହୁ JTV1448141

ପ ୁ /18137 40 48 139ପଭ ନ ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ JTV1448125
ୀ /19138 58 48 141ଜୟ ୀ ରାଉତରାୟ ସା ଅନ  ଚରଣ ରାଉତରାୟ OR/06/043/118108

ପ ୁ /20139 63 48 142ଅନ  ଚରଣ ରାଉତରାୟ ପି େକୖଳାସ ଚ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/118107
ୀ /20140 33 48 143େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ରାଉତରାୟ ପି ଅନ  ଚରଣ ରାଉତରାୟ JTV2525509
ୀ /21141 31 48 144େବୖଜୟ ୀ ବାଳା ମଲିକ ସା ତନୟ କମୁାର ମଲିକ XWP0817106
ୀ /21142 26 48 145ଚ ନା ନାୟକ ସା ବିେରନ ପଶାୟତ XWP0817114

ପ ୁ /21143 80 48 146ଅମିର କମୁାର ପଶାୟତ ପି ବାହାଦୁର ପଶାୟତ OR/06/043/118109
ୀ /21144 74 48 147ଲତା ପଶାୟତ ସା ଅମିର ପଶାୟତ OR/06/043/118110

ପ ୁ /21145 47 48 148ଚି ର ନ ପଶାୟତ ପି ଅମିର ପଶାୟତ OR/06/043/118112
ପ ୁ /21146 43 48 149ବିକାଶ ପଶାୟତ ପି ଅମୀର ପଶାୟତ JTV2656684
ପ ୁ /21147 38 48 150ମେନାର ନ ପଶାୟତ ପି ଅମିର ପଶାୟତ OR/06/043/118113
ପ ୁ /21148 36 48 151ବିେରନ୍ ପଶାୟତ ପି ବିହାରୀ େମାହନ ପଶାୟତ XWP0029660
ପ ୁ /21149 32 48 152ପକାଶ ପସାୟତ ପି ଅମୀର କମୁାର ପସାୟତ XWP1068279
ୀ /21150 21 48 153େସାନାଲି ପଶାୟତ ପି ଚି ରଂଜନ ପଶାୟତ XWP0971440
ୀ /22151 75 48 154ସବିତା ପଶାୟତ ସା ରବୀ  ପଶାୟତ OR/06/043/118116

ପ ୁ /22152 52 48 155ସଜୁାତା ପଶାୟତ ପି ରବୀ  ପଶାୟତ OR/06/043/119166
ପ ୁ /22153 50 48 156ସଜିୁତ୍ ପଶାୟତ ପି ରବୀ  ପଶାୟତ OR/06/043/118117
ୀ /22154 50 48 157ଅନୀତା ପଶାୟତ ପି ରବୀ  ପଶାୟତ OR/06/043/118119

ପ ୁ /23155 65 48 158କିେଶାର ପଶାୟତ ପି ମରୁଲି ପଶାୟତ OR/06/043/118131
ୀ /23156 62 48 159ବିଳାସୀ ପଶାୟତ ସା ପଫଲୁ ପଶାୟତ OR/06/043/118130
ୀ /23157 60 48 160ଖଲୁଣା ପଶାୟତ ସା କିେଶାର ପଶାୟତ OR/06/043/118132

ପ ୁ /23158 48 48 161ମେନାଜ ପଶାୟତ ପି ମେହଶର ପଶାୟତ OR/06/043/118133
ପ ୁ /23159 44 48 162ପଶା  କମୁାର ପଶାୟତ ପି ପଫଲୁ ପଶାୟତ OR/06/043/119081
ପ ୁ /23160 36 48 163ରୁକା  କମୁାର ପଶାୟତ ପି ପଫଲୁ ପଶାୟତ JTV2656718
ୀ /23161 34 48 164ସସିତା ପଶାୟତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0816694
ପ ୁ /24162 67 48 165ଭାଗୀରଥି ସାଇଁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାଇଁ JTV2525327
ପ ୁ /24163 60 48 166ଦୟାନିଧି ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/118137
ପ ୁ /24164 58 48 167ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/118138
ୀ /24165 58 48 168ମମତା ସାଇଁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ OR/06/043/118139
ପ ୁ /24166 54 48 169ଭରତଚ  ସାଇଁ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/118141
ୀ /24167 51 48 170ଝୁନୁଲତା ସାଇଁ ସା ଦୟାନିଧି ସାଇଁ XWP1039700
ପ ୁ /24168 50 48 171ଶତୃଘନ୍ ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/118142
ୀ /24169 47 48 172ଝରଣା ସାଇଁ ସା ଭରତ ଚ  ସାଇଁ JTV1447994
ପ ୁ /24170 35 48 173େରାହିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦୟାନିଧି ସାଇଁ JTV2524916
ୀ /24171 34 48 174ରୁନୁ ସାଇଂ ସା ଶତୃଘନ ସାଇଂ XWP0596452
ୀ /24172 31 48 175ମ ାକିନୀ ସାଇଁ ସା େରାହିତ କମୁାର ସାଇଁ XWP0897108
ପ ୁ /24173 29 48 176ରଶ ିର ନ ସାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP0816827
ପ ୁ /24174 25 48 177ବିଶ ର ନ ସାଇଂ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP0816835
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ପ ୁ /24175 22 48 178ସେରାଜ ସାଇଁ ପି ଭାଗିରଥି ସାଇଁ JTV2524882
ୀ /24176 20 48 179ଭାଗଯ୍ଶୀ ସାଇଁ ପି ଭାରତ କମୁାର ସାଇଁ XWP1055268

ପ ୁ /25177 60 48 180େଗାବି  ଚ  ସାଇଁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାଇଁ OR/06/043/118143
ୀ /25178 55 48 181କା ନବାଳା ସାଇଁ ସା େଗାବି  ସାଇଁ OR/06/043/118144
ୀ /26179 85 48 182େଗହମଣୀ ଦାଶ ସା ସଦାଶବି ଦାଶ XWP1261973

ପ ୁ /26180 48 48 183େଗାପବ ୁ ଦାଶ ପି ସଦାଶବି ଦାଶ XWP1261965
ୀ /26181 44 48 184ଲାବଣଯ୍ପଭା ଦାଶ ସା େଗାପବ ୁ ଦାଶ JTV1447960

ପ ୁ /26182 21 48 185ଚଂଦ େଶଖର ଦାଶ ପି େଗାପବଂଧ ୁଦାଶ XWP0986216
ୀ /27183 75 48 186ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା େଯାେଗ  ସାଇଁ OR/06/043/118146

ପ ୁ /27184 49 48 187କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାଇଁ ପି େଯାେଗ  ସାଇଁ OR/06/043/118148
ପ ୁ /27185 44 48 188ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ ପି େଯାେଗ  ସାଇଁ OR/06/043/118149
ୀ /27186 43 48 189ମାନସୀ ସାଇଁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ XWP0689257
ୀ /27187 41 48 190ସବୁାସିନୀ ସାଇଁ ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ସାଇଁ JTV2713592

ପ ୁ /27188 20 48 191ସବୁତ ସାଇଁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାଇଁ XWP1065770
ପ ୁ /28189 40 48 192ସଂଜୀବ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ JTV1447671
ୀ /28190 37 48 193ସତିୃେରଖା ସାଇଁ ସା ସ ିବ କମୁାର ସାଇଁ JTV2657310

ପ ୁ /29191 63 48 195ଗ ାଧର ସାଇଁ ପି ଭୀମ ସାଇଁ JTV2524841
ୀ /29192 54 48 196ସଂଯକୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ଗ ାଧର ସାଇଁ JTV2524791

ପ ୁ /29193 52 48 197ସଂଗାମ ସାଇଁ ପି ଭିମ ସାଇଁ OR/06/043/118161
ୀ /29194 50 48 198ସସିତା ସାଇଁ ସା ର ାଧର ସାଇଁ OR/06/043/118160
ୀ /29195 50 48 199େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣି ସାଇଁ ସା ସଂଗାମ ସାଇଁ JTV1448091

ପ ୁ /29196 36 48 200ସେ ାଷ ସାଇଁ ପି ଗ ାଧର ସାଇଁ JTV2524742
ପ ୁ /29197 33 48 201ସବୁତ ସାଇଁ ପି ଗ ାଧର ସାଇଁ JTV2524924
ପ ୁ /29198 25 48 202େକୖଳାସ ଚ  ସାଇଁ ପି ସଂଗାମ ସାଇଁ XWP0689711
ପ ୁ /29199 21 48 203ଅଭିଜିତ ସାଇଁ ପି ସଂଗାମ ସାଇଁ XWP0875328
ପ ୁ /30200 45 48 204ପଶା  କମୁାର ପଣାୟତ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପଣାୟତ OR/06/043/119084
ପ ୁ /30201 58 48 205ପେମାଦ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ପଶାୟତ OR/06/043/118166
ୀ /30202 50 48 206ମ ଲୁତା ପଶାୟତ ସା ପେମାଦ ପଶାୟତ OR/06/043/008005

ପ ୁ /30203 50 48 207ପଦି  କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପଶାୟତ OR/06/043/118167
ୀ /30204 41 48 208ସସିତା ପଶାୟତ ସା ପଦୀ  କମୁାର ପଶାୟତ XWP0596437
ୀ /30205 37 48 209ଶଶିତା ପଶାୟତ ସା ପଶା  କମୁାର ପଶାୟତ XWP0596403

ପ ୁ /30206 36 48 210େସୗମଯ୍ ର ନ ପଶାୟତ ପି ର ିତ ପଶାୟତ JTV1711803
ପ ୁ /30207 20 48 211ଶଭୁମ ପଶାୟତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପଶାୟତ XWP1065762
ପ ୁ /30208 20 48 212ଶବିମ ପଶାୟତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପଶାୟତ XWP1065903
ୀ /30209 55 48 213ହରପିୟା ଷଡ ୀ ସା ନେର  କମୁାର ଦାଶ OR/06/043/124700

ପ ୁ /31210 68 48 214ଅେଶାକ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଅନାଥ ଚରଣ ପଶାୟତ OR/06/043/118173
ୀ /31211 58 48 215େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ପଶାୟତ ସା ଆେଶାକ ପଶାୟତ JTV1447978
ୀ /31212 20 48 216ଅରୁ ତୀ ପଶାୟତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଶାୟତ XWP1065697
ୀ /32213 29 48 217ମଧସିୁତା ବ ିଆ ସା ଅଶନିୀ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0879809

ପ ୁ /32214 47 48 218ରବୀ  େବେହରା ପି କାଶୀନାଥ େବେହରା JTV2656783
ୀ /32215 44 48 219ସବିତା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା JTV2656734
ପ ୁ /32216 22 48 220ଜୟରାମ େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା XWP0879791
ୀ /32217 19 48 221ଅପିର୍ତା େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା XWP1068337
ୀ /32218 61 48 222ବୁବୁରାଣୀ ମହ ି ସା ଉେମଶଚ  ମହ ି JTV2656882

ପ ୁ /32219 72 48 223ଉେମଶ ଚ  ମହା ି ପି େଗାପୀନାଥ ମହା ି JTV2656874
ପ ୁ /32220 43 48 224ତାପସ କମୁାର ମହା ି ପି ଉେମଶ ଚ  ମହା ି JTV2570786
ପ ୁ /32221 41 48 225ମାନସ କମୁାର ମହା ି ପି ଉେମଶ ଚ  ମହା ି JTV2570778
ୀ /32222 75 48 226ର ଲତା ପଶାୟତ ସା େହମ  ପଶାୟତ OR/06/043/118177
ୀ /32223 69 48 227ଉଲାସିନୀ ପଶାୟତ ସା ଶଶିରି ପଶାୟତ OR/06/043/118184
ପ ୁ /32224 62 48 228ଅନୀଲ କମୁାର ପଶାୟତ ପି େହମ  ପଶାୟତ OR/06/043/118178
ପ ୁ /32225 60 48 229ସନୁୀଲ କମୁାର ପଶାୟତ ପି େହମଂତ କମୁାର ପସାୟତ XWP0986422
ପ ୁ /32226 58 48 230ଅମେର  ପଶାୟତ ପି େହମ  ପଶାୟତ OR/06/043/118182
ୀ /32227 56 48 231ଅମିତା ପଶାୟତ ସା ଅନୀଲ ପଶାୟତ OR/06/043/118179
ୀ /32228 55 48 232ଝାନସୀଲତା ପଶାୟତ ସା ସନୁୀଲ ପଶାୟତ OR/06/043/118181
ୀ /32229 48 48 233ବିନତୀ ପଶାୟତ ସା ଅମେର  ପଶାୟତ XWP1039718
ପ ୁ /32230 36 48 234ଆଶଷି କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଅନୀଲ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0329391
ୀ /32231 35 48 235ରାଜଶୀ ପଶାୟତ ସା ଆଶଷି କମୁାର ପଶାୟତ XWP0596395
ପ ୁ /32232 35 48 236ଅଶନୀ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଅନୀଲ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0027698
ପ ୁ /32233 30 48 237ସଶୁଲି କମୁାର ପଶାୟତ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0736926
ୀ /32234 26 48 238ବି ୁ ବାସିନୀ ପଶାୟତ ସା ସଶୁୀଲ କମୁାର ପଶାୟତ XWP1065838
ୀ /32235 22 48 239ସିଲଭା ସାେଲାନିକା ପଶାୟତ ପି ଅମେର  ପଶାୟତ XWP0874958
ୀ /32236 19 48 240ସଶୁୀ ସାରିକା ପଶାୟତ ପି ଅମେର  ପଶାୟତ XWP1065846
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ୀ /32237 26 48 241ରଶିତା ସାହୁ ସା ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସାହୁ XWP0817072
ପ ୁ /33238 41 48 242ରବି ଶ ର ମିଶ ମା େକ୍ଷତମଣି ମିଶ JTV1447754
ୀ /33239 32 48 243ରନିତା ମିଶ ସା ରବି ଶ ର ମିଶ XWP1055334

ପ ୁ /33240 58 48 244ଜୟ  କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଚ ମଣି ପଶାୟତ JTV1447226
ୀ /33241 52 48 245ପଣତୀ ପଶାୟତ ସା ଜୟ  ପଶାୟତ JTV1481621
ୀ /33242 38 48 246େସତାଲିନା ପଶାୟତ ସା କି୍ଷତିଶ କମୁାର ପଶାୟତ JTV2524874

ପ ୁ /33243 26 48 247ନିତିଶ୍ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଜୟ  କମୁାର ପଶାୟତ XWP0689224
ୀ /33244 42 48 248ସାଧୀନ ବାଳା ପଧାନ ପି ମରୂଲୀଧର ପଧାନ JTV1446913
ୀ /33245 62 48 249ମିରା ପଧାନ ସା ମରୁଲିଧର ପଧାନ OR/06/043/118203

ପ ୁ /34246 44 48 250ସଂଜୟ ମହା ି ପି ଈଶର ମହା ି XWP0481168
ୀ /34247 39 48 251େସୗଦାମିନୀ ମହା ି ସା ସଂଜୟ ମହା ି XWP0481150
ୀ /34248 70 48 253େପମଲତା ପଶାୟତ ସା ଅେଲଖ ପଶାୟତ OR/06/043/118206

ପ ୁ /34249 50 48 254ବିଶଭୁଷଣ ପଶାୟତ ପି ଅେଲଖ ଚ  ପଶାୟତ OR/06/043/118207
ପ ୁ /34250 47 48 255ମେନାଜ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଅେଲଖ ଚ  ପଶାୟତ OR/06/043/118211
ପ ୁ /34251 46 48 256ଦିଲିପ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଅେଲଖ ପଶାୟତ OR/06/043/118208
ୀ /34252 45 48 257ମ ଲୁତା ପଶାୟତ ସା ବିଶଭୁଷଣ ପଶାୟତ JTV1446921
ୀ /34253 44 48 258େରାଜାଲିନ ପଶାୟତ ସା ଦିଲିପ ପଶାୟତ JTV1446939

ପ ୁ /34254 43 48 259ଅେନାଜ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଅେଲଖ ପଶାୟତ OR/06/043/119030
ୀ /34255 30 48 260ସସିତା ପଶାୟତ ସା ଅେନାଜ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0480723
ୀ /34256 21 48 261ଶମିର୍ ା ପଶାୟତ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0971416

ପ ୁ /34257 23 48 262ସବୁତ ପଶାୟତ ପି ବିଶ ଭୂଷଣ ପଶାୟତ XWP0817189
ପ ୁ /35258 20 48 263ହୃଷୀେକଶ କା ି ପି ତପନ କା ି XWP1036060
ପ ୁ /35259 60 48 264ଅେଶାକକମୁାର ପଶାୟତ ପି େଗାପିନାଥ ପଶାୟତ OR/06/043/119147
ପ ୁ /36260 68 48 265ସମୀର କମୁାର ପଶାୟତ ପି ବାହାଦୂର ପଶାୟତ OR/06/043/118215
ୀ /36261 62 48 266ଲକ୍ଷୀପିୟା ପଶାୟତ ସା ସମୀର ପଶାୟତ OR/06/043/118216

ପ ୁ /37262 65 48 267ବହାନ  ପଶାୟତ ପି ସେୁର  ପଶାୟତ OR/06/043/118218
ୀ /37263 60 48 268ବିଣାପାଣୀ ପଶାୟତ ସା ବହାନ  ପଶାୟତ XWP0557959

ପ ୁ /37264 48 48 269ନିର ନ ସାହୁ ପି ବାବାଜି ସାହୁ XWP0116889
ୀ /38265 75 48 270ବିମଳା ଦାସ ସା ସବୁଳ ଦାସ OR/06/043/118222

ପ ୁ /38266 52 48 271ଶଯ୍ାମ ଦାସ ପି ବୁଲା ଦାସ OR/06/043/118224
ୀ /38267 47 48 272ବାସ ୀ ଦାସ ସା ଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/043/118223

ପ ୁ /38268 45 48 273ଭାଗିରଥି ଦାସ ପି ଶବୁଳ ଦାସ JTV1656842
ୀ /38269 39 48 274ନିରୁ ଦାସ ସା ଭାଗିରଥି ଦାସ XWP0027730
ୀ /38270 21 48 275ରାନୀ ଦାସ ପି ଭାଗୀରଥୀ ଦାସ XWP1065853

ପ ୁ /38271 19 48 276ତୁଷାର ଦାସ ପି ସାମ ଦାସ XWP1068410
ପ ୁ /38272 31 48 277ସଦୁଶର୍ନ ଟୁଡୁ ପି ରଘ ୁଟୁଡୁ XWP0116897
ୀ /39273 56 48 278ନିରୁପମା ଦାସ ସା ବିଳାସ ଦାସ OR/06/043/118228

ପ ୁ /39274 52 48 279ଜଗା ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ XWP0329367
ପ ୁ /39275 52 48 280େଯାେଗ  ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ OR/06/043/118229
ୀ /39276 48 48 281ଲିଲି ଦାସ ସା ଜଗା ଦାସ XWP0329417
ୀ /39277 40 48 282ଅନୀତା ଦାସ ପି ବିଳାସ ଦାସ JTV1656834
ପ ୁ /39278 37 48 283ରବୀ  ଦାସ ପି ବିଳାସ ଦାସ JTV2657062
ୀ /39279 36 48 284ଲକି୍ଷପିୟା ଦାସ ସା େଯାେଗ  ଦାସ XWP0027748

ପ ୁ /39280 35 48 285ଛବି  ଦାସ ପି ବିଳାସ ଦାସ JTV2657070
ୀ /39281 30 48 286ନିଲମ୍ ଦାସ ସା ରବି  ଦାସ XWP0689240
ୀ /39282 21 48 287ଅନୁସୟୂା ଦାସ ପି େଜାେଗ  ଦାସ XWP1065861
ୀ /40283 46 48 288ଉମାରାଣୀ ଦାସ ସା ଅନାମ ଦାସ OR/06/043/118231
ୀ /40284 45 48 289ମମତା ଦାସ ସା ବାଦଲ ଦାସ JTV1656784

ପ ୁ /40285 43 48 290େବୗଦ ଦାସ ପି ଅନାମ ଦାସ JTV1656792
ପ ୁ /40286 38 48 291ବାଦଲ ଦାସ ପି ଅନାମ ଦାସ OR/06/043/118232
ପ ୁ /40287 37 48 292େଗୗତମ ଦାସ ପି ଅନାମ ଦାସ XWP0329466
ୀ /40288 34 48 293ସଜୁାତା ଦାସ ସା େବୗଦ ଦାସ XWP0480640
ପ ୁ /40289 21 48 294ବିସଲ ଦାସ ପି ବାଦଲ ଦାସ XWP1065820
ୀ /41290 50 48 295ଗୀତାରାଣୀ ଦାସ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ OR/06/043/118236
ପ ୁ /41291 35 48 296ଦିପନ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ JTV2657534
ୀ /41292 31 48 297ପତିମା ଦାସ ସା ଦିପନ କମୁାର ଦାସ XWP0596338
ୀ /42293 21 48 298େମାନାଲିସା େବେହରା ପି ସବୁାଷ େବେହରା XWP0971614
ପ ୁ /42294 58 48 299କ ତରୁ ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ OR/06/043/118238
ୀ /42295 52 48 300ଛବିରାଣୀ ଦାସ ସା କ ତରୁ ଦାସ OR/06/043/118239
ପ ୁ /42296 45 48 301ଅେଶାକ ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ JTV2657302
ୀ /42297 41 48 302ନିଳିମା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ JTV2657294
ୀ /42298 33 48 303ରଶୀତା ଦାସ ସା ବାପିନା ଦାସ XWP0736934
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ପ ୁ /42299 33 48 304ବାପିନା ଦାସ ପି କ ତରୁ ଦାସ JTV2656973
ପ ୁ /42300 21 48 305ସେ ାଷ ଦାସ ପି କ ତରୁ ଦାସ XWP0904334
ପ ୁ /43301 62 48 306ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି େବୖରାଗୀ ଦାସ OR/06/043/118241
ୀ /43302 46 48 307ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ଭଗବାନ ଦାସ OR/06/043/119173

ପ ୁ /43303 35 48 308ପେମାଦ ଦାସ ପି ଲକି୍ଷଧର ଦାସ XWP0027755
ପ ୁ /43304 22 48 309େସାମନାଥ ଦାସ ମା ଶା ିଲତା ଦାସ XWP0877738
ୀ /43305 58 48 310ଚ ଳା େଦଇ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ OR/06/043/118242
ୀ /44306 38 48 311ବନିତା ବ ିଆ ସା େଜଯ୍ାତି ର ନ ବ ିଆ XWP1054998
ୀ /44307 36 48 312ସସିତା େଭାଇ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ XWP0896969

ପ ୁ /44308 39 48 313ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ JTV1633502
ପ ୁ /45309 55 48 314ତିେଲାଚନ ଦାସ ପି େଦାଳ ଦାସ OR/06/043/118247
ପ ୁ /45310 52 48 315େବୖେଲାଚନ ଦାସ ପି େଦାଳ ଦାସ OR/06/043/118249
ୀ /45311 48 48 316ଲଳିତା ଦାସ ସା ତିେଲାଚନ ଦାସ OR/06/043/118248

ପ ୁ /45312 43 48 317େଦୖେଲାଚନ ଦାସ ପି େଦାଳ େଗାବି  ଦାସ XWP0329532
ୀ /45313 42 48 318ମିତାରାଣୀ ଦାସ ସା େବୖେଲାଚନ ଦାସ JTV1555135

ପ ୁ /45314 41 48 319େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ ପି େଦାଳ େଗାବି  ଦାସ JTV2524833
ୀ /45315 31 48 320ରୁନୁ ଦାସ ସା େଦୖେଲାଚନ ଦାସ XWP0817049
ୀ /45316 28 48 321ହରପିୟା ଦାସ ସା େକୖଳାସ ଚ  ଦାସ XWP0816736

ପ ୁ /45317 27 48 322ରୁଦନାରାୟଣ ଦାସ ପି ତିେଲାଚନ ଦାସ XWP0481077
ୀ /45318 21 48 323ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ ଦାସ ପି େବୖେଲାଚନ ଦାସ XWP1065739

ପ ୁ /45319 20 48 324ସାବୁଜ ଦାସ ପି େବୖେଲାଚନ ଦାସ XWP1065796
ପ ୁ /46320 48 48 325ସକୁା  ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଦାସ OR/06/043/118254
ୀ /46321 43 48 326େସୗଦାମିନୀ ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ JTV1656800

ପ ୁ /46322 23 48 327େସୗମଯ୍ ର ନ ଦାସ ପି ଶକୁା  ଦାସ XWP0865469
ପ ୁ /46323 20 48 328ଚି  ର ନ ଦାସ ପି ସକୁା  ଦାସ XWP1065622
ୀ /47324 70 48 329ଇ ୁମତୀ ଦାସ ସା େଦବ ଦାସ OR/06/043/118256

ପ ୁ /47325 38 48 330ସକୁା  ଦାସ ପି େଦବ ଦାସ JTV1633510
ୀ /47326 36 48 331କବିତା ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ XWP1082304
ୀ /48327 66 48 332ମ ଲୁତା ଦାସ ପି ମାଧବ ଦାସ OR/06/043/118260
ୀ /48328 45 48 333ମନି ଦାସ ପି ନିରାକାର ଦାସ XWP0329433

ପ ୁ /48329 39 48 334େଗୗତମ କମୁାର ଦାସ ପି ନିରାକାର ଦାସ JTV1633494
ପ ୁ /48330 31 48 335ପଶା  ଦାସ ମା ମ ଲୁତା ଦାସ XWP0904433
ପ ୁ /48331 31 48 336ଜେସାବ  ଦାସ ମା ମ  ୁଦାସ XWP1055219
ପ ୁ /49332 62 48 337ରେମଶଚ  ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ OR/06/043/118268
ୀ /49333 56 48 338ସ ଲୁତା ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ OR/06/043/118269

ପ ୁ /49334 52 48 339ବୁଲୁ ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ XWP0318691
ପ ୁ /49335 21 48 340ସରୂପ ର ନ ଓଝା ପି େସୗଭାଗଯ୍ ଓଝା XWP0971606
ପ ୁ /50336 70 48 341ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ ପି ବିଶନାଥ ଦାସ OR/06/043/118272
ୀ /50337 57 48 342ମାମିନା ଦାସ ସା ଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/043/118273
ୀ /50338 26 48 343ପିୟ ା ଦାସ ସା ପଦନାଭ ଦାସ XWP0688861

ପ ୁ /51339 62 48 344ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ JTV1691534
ୀ /51340 57 48 345ପତିମା ଦାସ ସା ରାଜକିେଶାର ଦାସ OR/06/043/118276

ପ ୁ /51341 52 48 346ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି ଦାମ ଦାସ OR/06/043/118278
ୀ /51342 50 48 347ପଣତୀ ଦାସ ସା ର ନ ଦାସ OR/06/043/118279

ପ ୁ /51343 34 48 348ରାେକଶ ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ JTV2656965
ୀ /51344 24 48 349େସନ୍ହଲତା ଦାସ ସା ରାେକଶ ଦାସ XWP0817080

ପ ୁ /52345 53 48 350ସମୁନ ଦାସ ପି ଦିଜ ଦାସ OR/06/043/118282
ୀ /52346 47 48 351ପତିମା ଦାସ ସା ସମୁନ ଦାସ OR/06/043/119181

ପ ୁ /52347 27 48 352ସଜିୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ସମୁନ କମୁାର ଦାସ XWP0480970
ୀ /52348 22 48 354ସାଗରିକା ଦାସ ପି ସମୁନ ଦାସ XWP0990671
ପ ୁ /53349 78 48 355େଗାକଳୁ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ OR/06/043/118284
ପ ୁ /53350 50 48 356ବାଶେୁଦବ ଦାସ ପି େଗାକଳିୁ ଦାସ OR/06/043/118288
ପ ୁ /53351 42 48 357ପେମାଦ ଦାସ ମା େଗାକଳୁ ଦାସ XWP1055151
ୀ /53352 41 48 358ମମତା ଦାସ ସା ବାସେୁଦବ ଦାସ JTV2656890
ୀ /53353 36 48 359ଝୁନୁବାଳା ଦାସ ସା ପେମାଦ ଦାସ JTV2656908
ପ ୁ /53354 20 48 360ପ ଜ ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ XWP1068220
ପ ୁ /53355 49 48 361ଦିପାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ଶବିରାମ ସାହୁ JTV1448208
ୀ /53356 48 48 362ସସିତା ସାହୁ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ JTV1448265
ୀ /53357 30 48 363ସଶୁୀ ହିମାଦୀ ତନୟା ସା ହରିଶ ର ପଶାୟତ XWP0971580
ୀ /54358 75 48 364ବାସ ୀ ପଶାୟତ ସା ଶରତ ପଶାୟତ OR/06/043/118292
ପ ୁ /54359 73 48 365ରୁଦ ନାରାୟଣ ପଶାୟତ ପି ବଂଶୀଧର ପଶାୟତ OR/06/043/118297
ୀ /54360 65 48 366ମିନତୀ ପଶାୟତ ସା ରୁଦ ପଶାୟତ OR/06/043/118298
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ପ ୁ /54361 52 48 367ରାଧାେଗାବି  ପଶାୟତ ପି ବଂଶୀଧର ପଶାୟତ OR/06/043/118300
ପ ୁ /54362 52 48 368ହରିହର ପଶାୟତ ପି ଶରତ ପଶାୟତ OR/06/043/118293
ୀ /54363 51 48 369ବବିତା ପଶାୟତ ସା ରାଧାେଗାବି  ପଶାୟତ JTV1670355

ପ ୁ /54364 46 48 370ରଶିର ନ ପଶାୟତ ପି ରୁଦ ପଶାୟତ OR/06/043/118299
ୀ /54365 45 48 371ରଶିମୟୀ ପଶାୟତ ସା ରଶି ର ନ ପଶାୟତ XWP0027789

ପ ୁ /54366 44 48 372ମେନାର ନ ପଶାୟତ ପି ରୁଦନାରାୟଣ ପଶାୟତ JTV1481043
ୀ /54367 38 48 373ମଧସିୁତା ପଶାୟତ ସା ହରିହର ପଶାୟତ XWP0027805
ୀ /54368 37 48 374ଯଶସିନି ପଶାୟତ ସା ମେନାରଂଜନ ପଶାୟତ XWP0027797
ୀ /54369 20 48 375ବଂଶୀତା ପଶାୟତ ପି ରାଧାେଗାବି  ପଶାୟତ XWP1065754
ୀ /55370 35 48 376େସନ୍ହଲତା ମହାପାତ ସା ଯଶସୀ ମହାପାତ XWP0329409

ପ ୁ /56371 68 48 377ଅଚଯ୍ତୁାନ  ପଶାୟତ ପି ଭିକାରୀ ପଶାୟତ OR/06/043/118305
ୀ /56372 62 48 378ଲକ୍ଷୀପିୟା ପଶାୟତ ସା ଅଚଯ୍ତୁ ପଶାୟତ OR/06/043/118306

ପ ୁ /56373 52 48 379ଅ ୁର୍ନ ପଶାୟତ ପି ଭିକାରୀ ପଶାୟତ OR/06/043/118308
ୀ /56374 50 48 380ରୁନୁ ପଶାୟତ ସା ଅଭିରାମ ପଶାୟତ XWP0265223

ପ ୁ /56375 46 48 381କୁ ବିହାରୀ ପଶାୟତ ପି ଅଚଯ୍ତୁ ପଶାୟତ JTV1446988
ୀ /56376 42 48 382ସଜୁାତା ପଶାୟତ ସା କୁ ବିହାରୀ ପଶାୟତ XWP0265231

ପ ୁ /56377 36 48 383ବଜ ବିହାରୀ ପଶାୟତ ପି ଅଚଯ୍ତୁା ନ  ପଶାୟତ JTV2657047
ୀ /56378 22 48 384ପିୟ ା ପଶାୟତ ମା ରୁନୁ ପଶାୟତ XWP0897355
ୀ /56379 22 48 385ବିଶାଖା ପଶାୟତ ପି କୁ ବିହାରୀ ପଶାୟତ XWP0897389

ପ ୁ /56380 20 48 386ରାେଜଶ ପସାୟତ ମା ରୁନୂ ପସାୟତ XWP1055482
ୀ /56381 45 48 387ଶା ିଲତା ପଶାୟତ ସା ଅଜୁର୍ ନ ପଶାୟତ XWP0817122

ପ ୁ /57382 62 48 388ଅେନାଜ ପଶାୟତ ପି ନବ ପଶାୟତ OR/06/043/118311
ୀ /57383 56 48 389ରଶିପଭା ପଶାୟତ ସା ଅେନାଜ ପଶାୟତ OR/06/043/118312

ପ ୁ /57384 28 48 390ରାହୁଲ ପଶାୟତ ପି ଅେନାଜ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0816918
ୀ /58385 87 48 391େପମଲତା ପଶାୟତ ସା ରଘନୁାଥ ପଶାୟତ OR/06/043/118317

ପ ୁ /58386 65 48 392ମେନାର ନ ପଶାୟତ ପି ରଘନୁାଥ ପଶାୟତ JTV1453406
ପ ୁ /58387 62 48 393ମଧସୂଦୁନ ପଶାୟତ ପି ରଘନୁାଥ ପଶାୟତ OR/06/043/118320
ୀ /58388 58 48 394ମିନତୀକମୁାରୀ ପଶାୟତ ସା ମେନାର ନ ପଶାୟତ XWP0027839
ୀ /58389 53 48 395ବିନତୀ ପଶାୟତ ସା ମଧସୁଦୁନ ପଶାୟତ OR/06/043/118321
ୀ /58390 53 48 396ସଯୁଯ୍ର୍କା ୀ ପଶାୟତ ସା ମନେମାହନ ପଶାୟତ OR/06/043/118323
ୀ /58391 48 48 397ଶମିର୍ଳା ପଶାୟତ ସା ମିନେକତନ ପଶାୟତ XWP0635722

ପ ୁ /58392 24 48 398ମେହଶ ପଶାୟତ ପି ମଧସୁଦୁନ ପଶାୟତ XWP0865451
ୀ /59393 21 48 399ସମିୁତା ମହାପାତ ପି ଶୀଧର ମହାପାତ XWP0971598
ୀ /59394 28 48 400ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ବିକାଶ ର ନ ସାହୁ XWP0904425
ୀ /59395 26 48 401ବ ନା ସାହୁ ପି ଆନ  ଚ  ସାହୁ XWP0689372
ୀ /59396 24 48 402ଚ ନା ସାହୁ ପି ଆନ  ଚ  ସାହୁ XWP0817098
ୀ /59397 24 48 403ରଚନା ସାହୁ ପି ଆନ  ଚ  ସାହୁ XWP0817148

ପ ୁ /59398 22 48 404ଆଶଷି କମୁାର ସାହୁ ପି ଆନ  ଚ  ସାହୁ XWP0877720
ପ ୁ /59399 62 48 405ବିେନାଦ ଚ  ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ OR/06/043/118327
ପ ୁ /59400 58 48 406ଆନ ଚ  ସାହୁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାହୁ OR/06/043/118329
ୀ /59401 55 48 407ଜୟ ୀବାଳା ସାହୁ ସା ବିେନାଦ ସାହୁ OR/06/043/118328
ୀ /59402 52 48 408ବନଲତା ସାହୁ ସା ଆନ  ସାହୁ OR/06/043/118330

ପ ୁ /59403 33 48 409ବିକାଶ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ଚ  ସାହୁ XWP0027847
ପ ୁ /60404 46 48 410ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି େହମ  କମୁାର େଜନା XWP1079797
ୀ /60405 44 48 411ଡଲି େଜନା ସା ସେରାଜ କମୁାର େଜନା XWP1079805
ୀ /60406 26 48 412ସକା ି ନାଏକ ପି ବିଶ ନାଥ ନାଏକ XWP0817064
ୀ /60407 79 48 413ରୁକଣୀ ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ XWP0817130

ପ ୁ /60408 20 48 414ସତିୃର ନ ସାହୁ ପି େହମ  କମୁାର ସାହୁ XWP1065788
ୀ /60409 49 48 415ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା େହମ  କମୁାର ସାହୁ XWP0027854
ପ ୁ /61410 50 48 417ର ନ ମହାପାତ ପି ଗିରିଧାରୀ ମହାପାତ JTV1447382
ପ ୁ /61411 44 48 418ସଦୁଶର୍ନ ମହାପାତ ପି ଗିରିଧାରୀ ମହାପାତ OR/06/043/118347
ୀ /61412 36 48 419ଲିଲି ମହାପାତ ସା ସଦୁଶର୍ନ ମହାପାତ XWP0896928
ପ ୁ /62413 50 48 420େଯାେଗ  େସଠୀ ପି ଫକିର େସଠୀ OR/06/043/118350
ପ ୁ /64414 71 48 421ସଧିୁର ପଶାୟତ ପି େବୖକୁ  ପଶାୟତ OR/06/043/118365
ପ ୁ /64415 68 48 422ନିେରାଦ ପଶାୟତ ପି େବୖକୁ  ପଶାୟତ OR/06/043/118363
ୀ /64416 63 48 423େସନ୍ହଲତା ପଶାୟତ ସା ନିେରାଦ ପଶାୟତ OR/06/043/118364
ୀ /64417 58 48 424ଝରଣା ପଶାୟତ ସା ସଧିୁର ପଶାୟତ OR/06/043/118366
ପ ୁ /64418 50 48 425ଶା ନୁ ପଶାୟତ ପି େବୖକୁ  ପଶାୟତ OR/06/043/118367
ୀ /64419 47 48 426ଜୟ ି ପଶାୟତ ସା ଶା ନୁ ପଶାୟତ JTV1447481
ପ ୁ /64420 21 48 427ପୀତବାସ ପଶାୟତ ପି ସା ନୁ ପଶାୟତ XWP0904482
ପ ୁ /65421 62 48 428କିେଶାର ପଶାୟତ ପି ବିପ ପଶାୟତ XWP0781575
ୀ /65422 58 48 429ସବିତା ପଶାୟତ ସା କିେଶାର ପଶାୟତ OR/06/043/119167
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ପ ୁ /66423 66 48 430ପବିତ େମାହନ ନାଥ ପି ବନମାଳି ନାଥ XWP0481002
ୀ /66424 35 48 431ଲକ୍ଷୀ କମୁାରୀ ପାଣିଗାହୀ ସା ସନ  କମୁାର ପାଣିଗାହୀ XWP0480897
ୀ /66425 85 48 432ସାବିତୀ ପଶାୟତ ସା ଗଣୁନିଧି ପଶାୟତ OR/06/043/118378
ୀ /66426 70 48 433ବିଳାସିନୀ ପଶାୟତ ସା ଦୟାନିଧି ପଶାୟତ OR/06/043/118385
ୀ /66427 53 48 434େସୗଦାମିନୀ ପଶାୟତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପଶାୟତ OR/06/043/118380

ପ ୁ /66428 52 48 435ବଜ କିେଶାର ପଶାୟତ ପି ଦୟାନିଧି ପଶାୟତ OR/06/043/118387
ୀ /66429 50 48 436ସେରାଜିନୀ ପଶାୟତ ସା ପିତାମର ପଶାୟତ JTV1446798

ପ ୁ /66430 50 48 437ପଭାକର ପଶାୟତ ପି ଗଣୁନିଧି ପଶାୟତ OR/06/043/118382
ପ ୁ /66431 48 48 438ସେରାଜ ପଶାୟତ ପି ଦୟାନିଧି ପଶାୟତ OR/06/043/118389
ୀ /66432 46 48 439ପ ୁ ଲତା ପଶାୟତ ସା ପଭାକର ପଶାୟତ JTV1446806
ୀ /66433 45 48 440ରଶିତା ପଶାୟତ ସା ବଜକିେଶାର ପଶାୟତ JTV1446772
ୀ /66434 24 48 441ସପୁଭା ପସାୟତ ପି ପିତାମର ପସାୟତ XWP1055318

ପ ୁ /66435 22 48 442ଅଭିେଷକ ପସାୟତ ପି ପିତାମର ପସାୟତ XWP1055409
ୀ /66436 22 48 443ଯାଜ୍ଞେସନୀ ପଶାୟତ ପି ବଜକିେଶାର ପଶାୟତ XWP0877712
ୀ /66437 21 48 444ଶଭୁଶୀ ପଶାୟତ ପି ସେରାଜ ପଶାୟତ XWP1082296

ପ ୁ /67438 70 48 445ସ ୟ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ନେର  ପଶାୟତ OR/06/043/118398
ୀ /67439 68 48 446ସରସତୀ ପଶାୟତ ସା ଅଜୟ ପଶାୟତ OR/06/043/118396
ୀ /67440 64 48 447ମିନତୀ ପଶାୟତ ସା ସ ୟ ପଶାୟତ OR/06/043/118399

ପ ୁ /67441 62 48 448ଧନ ୟ ପଶାୟତ ପି ନେର  ପଶାୟତ OR/06/043/118400
ୀ /67442 52 48 449ପଣତି ପଶାୟତ ସା ଧନ ନ ପଶାୟତ OR/06/043/118401

ପ ୁ /67443 50 48 450ସବୁତ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଅଜୟ ପଶାୟତ OR/06/043/118397
ପ ୁ /67444 45 48 451ଦୀପକ ପଶାୟତ ପି ସ ୟ ପଶାୟତ JTV1447010
ପ ୁ /67445 45 48 452ସଜିୁତ ପଶାୟତ ପି ବିଜୟ ପଶାୟତ OR/06/043/119182
ପ ୁ /67446 42 48 453ପିୟବତ ପଶାୟତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପଶାୟତ JTV1447853
ୀ /67447 38 48 454ପତିମା ପଶାୟତ ସା ସବୁତ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0480947
ୀ /67448 32 48 455ଲକ୍ଷୀପିୟା ପଶାୟତ ସା ପିୟବତ ପଶାୟତ XWP0480889

ପ ୁ /67449 26 48 456ଶଭୁମ୍ ପଶାୟତ ପି ଧନ ୟ ପଶାୟତ XWP0689547
ୀ /68450 36 48 458ସଂଘମିତା ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ପଶାୟତ XWP0689182

ପ ୁ /68451 67 48 459ଗଯ୍ାେନ  କମୁାର ପଶାୟତ ପି ସେୁର  କମୁାର ପଶାୟତ XWP0689679
ୀ /68452 57 48 461ଶା ିଲତା ପଶାୟତ ସା ଗଯ୍ାେନ  କମୁାର ପଶାୟତ XWP0689653

ପ ୁ /68453 53 48 462ଅସିତ ପଶାୟତ ପି ସେୁର  ପଶାୟତ JTV2657278
ୀ /68454 52 48 463ପତିମା ପଶାୟତ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପଶାୟତ XWP0027920
ୀ /68455 48 48 464କିରଣବାଳା ପଶାୟତ ସା ଅସିତ୍ ପଶାୟତ XWP0027938

ପ ୁ /68456 35 48 465ସଯୁଯ୍ର୍କା  ପଶାୟତ ପି ଗଯ୍ାେନଦ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0689695
ୀ /68457 27 48 466େମାନାଲିସା ପଶାୟତ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପଶାୟତ XWP0480871
ୀ /68458 26 48 467ଅନୁରାଧା ପଶାୟତ ପି ଅସିତ ପଶାୟତ XWP0816843

ପ ୁ /69459 32 48 468ନିଲାଂଶ ୁେଶଖର ବିଶାଳ ପି ଅଜିତ୍ କମୁାର ବିଶାଳ JTV2524932
ୀ /69460 75 48 469କମୁଦ ପଶାୟତ ସା ହାଡିବ ୁ ପଶାୟତ OR/06/043/118413

ପ ୁ /69461 52 48 470େଦେବ  ପଶାୟତ ପି ହାଡିବ ୁ ପଶାୟତ OR/06/043/119107
ପ ୁ /69462 48 48 471ମେହ  ପଶାୟତ ପି ହାଡିବ ୁ ପଶାୟତ OR/06/043/118415
ୀ /69463 37 48 472ସମିୁତା ପଶାୟତ ସା ମେହ  ପଶାୟତ XWP0027961
ୀ /69464 27 48 473ସାନୂ ପଶାୟତ ସା େଦେବ  ପଶାୟତ XWP0896951

ପ ୁ /70465 62 48 474ଗନୁ ପଶାୟତ ପି ଉ ବ ପଶାୟତ OR/06/043/118420
ୀ /70466 58 48 475ଲଳିତା ପଶାୟତ ସା ସନୁ  ପଶାୟତ JTV2713220
ୀ /70467 53 48 476ପ ୁ ଲତା ପଶାୟତ ସା ଗନୁ ପଶାୟତ XWP0027979

ପ ୁ /70468 50 48 477ଅଜିତ ପଶାୟତ ପି ଉ ବ ପଶାୟତ OR/06/043/118422
ୀ /70469 43 48 478ରାଜଲକ୍ଷୀ ପସାୟତ ପି ଅସିତ କମୁାର ପସାୟତ XWP1055250

ପ ୁ /70470 34 48 479ସଂଗାମ କିେଶାର ପଶାୟତ ପି ସନୁ  ପଶାୟତ JTV2657369
ୀ /70471 24 48 480ରିନୁ ପଶାୟତ ସା ଅଜିତ ପଶାୟତ XWP0896993
ୀ /70472 29 48 481କମୁାରୀ ଦୁଲର୍ ଭା ସାଇଁ ସା ସଂଗାମ କିେଶାର ପଶାୟତ XWP0896910
ପ ୁ /71473 82 48 482ନିମାଇଁଚରଣ ପଶାୟତ ପି େବୖରାଗୀ ପଶାୟତ OR/06/043/118424
ୀ /71474 78 48 483ସତଯ୍ଭାମା ପଶାୟତ ସା ନିମଁାଇ ପଶାୟତ OR/06/043/118425
ପ ୁ /71475 58 48 484ପଭାତ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ନିମାଇ ଁପଶାୟତ OR/06/043/118426
ୀ /71476 57 48 485ମିନତୀ ପଶାୟତ ସା ପଭାତ ପଶାୟତ XWP1039759
ପ ୁ /71477 50 48 486ପଦଯ୍ମୁନ୍ ପଶାୟତ ପି ନିମାଇଁ ପଶାୟତ OR/06/043/118429
ୀ /71478 39 48 487ଇତିଶୀ ପଶାୟତ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ପଶାୟତ XWP0027995
ପ ୁ /71479 25 48 488ଅଭିଜିତ୍ ପଶାୟତ ପି ପଭାତ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0689380
ୀ /72480 72 48 489ପ ୁ ଲତା ପଶାୟତ ସା କ୍ଷମାନ  ପଶାୟତ OR/06/043/118431
ପ ୁ /72481 50 48 490େସୗଯଯ୍ର୍ବ  ପଶାୟତ ପି କ୍ଷମାନ  ପଶାୟତ OR/06/043/118434
ପ ୁ /72482 48 48 491ଯେଶାବ  ପଶାୟତ ପି କ୍ଷମାନ  ପଶାୟତ OR/06/043/118435
ୀ /72483 43 48 492ବନଲତା ପଶାୟତ ସା େସୗଯଯ୍ର୍ବ  ପଶାୟତ JTV2657575
ୀ /72484 36 48 493ସପନ୍ାମୟୀ ପଶାୟତ ସା ଯେଶାବ  ପଶାୟତ XWP0116921
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ୀ /73485 19 48 494ଗୀତାଶୀ ବିସ୍ଵାଲ ପି ବିକମ େକେଶାରୀ ବିସ୍ଵାଲ XWP1068287
ୀ /73486 63 48 495ବାସ ୀ ପଶାୟତ ସା ଶଶଭୁିଷଣ ପଶାୟତ OR/06/043/118437

ପ ୁ /73487 45 48 496ାଲିନ୍ ପଶାୟତ ପି ଶଶଭୁିଷଣ ପଶାୟତ XWP1261981
ୀ /73488 42 48 497ରଶ୍ତିତା ପଶାୟତ ସା ାଲିନ ପଶାୟତ XWP0132050

ପ ୁ /74489 68 48 498ପତାପ ଚ  ପଶାୟତ ପି େଗୗର କିେଶାର ପଶାୟତ OR/06/043/118441
ୀ /74490 59 48 499ସ କୁ୍ତା ପସାୟତ ସା ପତାପ ଚ  ପସାୟତ XWP0930735

ପ ୁ /74491 56 48 500ମେନାଜ କମୁାର ପଶାୟତ ପି େଗୗର କିେଶାର ପଶାୟତ XWP1039775
ୀ /74492 38 48 501ଅହଲଯ୍ା ପସାୟତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପସାୟତ XWP1055193

ପ ୁ /74493 53 48 502ବାଲଯ୍ ପଧାନ ପି େଦବ ପଧାନ JTV2713436
ୀ /74494 43 48 503ଲିଲି ପଧାନ ସା ବାଲଯ୍ ପଧାନ JTV2713444

ପ ୁ /74495 24 48 504ଜଗନନ୍ ାଥ ପଧାନ ପି ବାଲଯ୍ ପଧାନ XWP0816868
ପ ୁ /74496 21 48 505ରଘନୁାଥ ପଧାନ ପି ବାଲଯ୍ ପଧାନ XWP1055391
ପ ୁ /75497 66 48 506ବିପିନବିହାରୀ ପାଣିଗାହୀ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପାଣିଗାହୀ XWP0029603
ପ ୁ /75498 37 48 507ଜିେତ  ପାଣିଗାହୀ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଣିଗାହୀ XWP0029686
ୀ /75499 29 48 508ଲଗନ୍ା ଦୀପା ପାଣିଗାହି ସା େଜେତ  ପାଣିଗାହି XWP1055383

ପ ୁ /76500 74 48 509ନେର  କମୁାର େବେହରା ପି ଶୀବ  େବେହରା JTV1446814
ୀ /76501 68 48 510ସରୁୁଜୀ େବେହରା ସା ନେର  କମୁାର େବେହରା JTV1447143

ପ ୁ /76502 46 48 511ସେୁଭ ୁ କମୁାର େବେହରା ପି ନେର  କମୁାର େବେହରା JTV1446855
ପ ୁ /76503 43 48 512ଜିେତ  କମୁାର େବେହରା ପି ନେର  କମୁାର େବେହରା JTV1453455
ୀ /76504 44 48 513ସରସତୀ ନାୟକ ସା ଶେୁଭ ୁ କମୁାର େବେହରା JTV2656585
ୀ /77505 56 48 514ପତିମା େଭାଇ ପି େଗାେଲଖ ଚ  େଭାଇ OR/06/043/119027

ପ ୁ /77506 46 48 515ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାେଲଖ ଦାସ OR/06/043/118459
ୀ /77507 45 48 516ସରୁମା ଦାସ ପି େଗାେଲଖ ଦାସ OR/06/043/118460
ୀ /77508 43 48 517ଭାନୁମତି ଦାସ ସା ପଦୀପ ଦାସ XWP1039833
ୀ /77509 23 48 518ରଶିତା ଦାସ ପି ପଦିପ ଦାସ XWP0816603

ପ ୁ /77510 22 48 519ସେ ାଷ ଦାସ ପି ପଦୀପ ଦାସ XWP0897082
ୀ /78511 66 48 520େଲାଭାବତୀ ଦାସ ସା ପଦନ ଦାସ OR/06/043/118463

ପ ୁ /78512 55 48 521ଗଗନ ଦାସ ପି କୃ  ଦାସ OR/06/043/118464
ୀ /78513 54 48 522ବିଦୁଲତା ଦାସ ପି କୃ ଚ  ଦାସ XWP0028035
ୀ /78514 46 48 523ପବାସିନୀ ଦାସ ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ JTV2656809

ପ ୁ /78515 32 48 524ପକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ପଦନ ଦାସ XWP0028027
ୀ /79516 82 48 525କା ନବାଳା ଦାସ ସା କ ରିୁ ଦାସ OR/06/043/118466

ପ ୁ /79517 37 48 526ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି କ ରିୁ ଦାସ XWP0028043
ୀ /80518 63 48 527ମଲିକା ଦାସ ସା ଅେଲଖ ଦାସ OR/06/043/118468

ପ ୁ /80519 48 48 528ଜୟ  ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ OR/06/043/119152
ୀ /80520 44 48 529ମିନତୀ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ OR/06/043/119000

ପ ୁ /80521 42 48 530େଜଯ୍ାତିର ନ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଚ  ଦାସ JTV1447879
ୀ /80522 40 48 531ମିନାକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଚ  ଦାସ JTV1447887

ପ ୁ /80523 38 48 532ମେନାର ନ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଚ  ଦାସ JTV1448216
ୀ /80524 37 48 533ସସିତା ଦାସ ସା ଜୟ  କମୁାର ଦାସ XWP0966283

ପ ୁ /80525 49 48 534ଶ ର ଦ  ରାଉତରାୟ ପି ଶବି ଚରଣ ରାଉତରାୟ XWP0480962
ୀ /81526 56 48 535ସଶୁା ି ମିଶ ସା ନିର ନ ମିଶ OR/06/043/118491
ୀ /82527 24 48 536ପଲୀ ପ ୁ ା େଜନା ପି ପଶନନ୍  କମୁାର େଜନା XWP0816991

ପ ୁ /82528 71 48 537ଉେମଶ ଚ  ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି OR/06/043/032608
ୀ /82529 65 48 538ନିମର୍ଳା ମହା ି ସା ଉେମଶ ଚ  ମହା ି OR/06/043/032609

ପ ୁ /82530 37 48 539ଆଖ ଳ ମହା ି ପି ଉେମଶଚ  ମହା ି JTV2570737
ୀ /82531 31 48 540ଇପସିତା ନାୟକ ସା ଆଖ ଳ ମହା ି XWP0816793

ପ ୁ /83532 22 48 541ଦିେନଶ େମାହା ି ପି ଦୀପକ େମାହା ି XWP0975656
ପ ୁ /83533 92 48 542ଉେପ  ପଶାୟତ ପି କୃପାସି ୁ ପଶାୟତ OR/06/043/118477
ପ ୁ /83534 62 48 543ପରମାନ  ପଶାୟତ ପି ଉେପ  ପଶାୟତ OR/06/043/118479
ପ ୁ /83535 57 48 544ଧମର୍ାନ  ପଶାୟତ ପି ଉେପ  ପଶାୟତ OR/06/043/118481
ପ ୁ /83536 55 48 545ତପନ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଉେପ  ପଶାୟତ OR/06/043/118483
ପ ୁ /83537 55 48 546ବିପିନବିହାରୀ ପଶାୟତ ପି ଉେପ  ପଶାୟତ XWP0028050
ୀ /83538 55 48 547ଲକ୍ଷୀପିୟା ପଶାୟତ ସା ପରମା ପଶାୟତ OR/06/043/118480
ୀ /83539 51 48 548କବିତା ପଶାୟତ ସା ଧମର୍ାନ  ପଶାୟତ OR/06/043/118482
ୀ /83540 50 48 549ଜୟଶୀ ପଶାୟତ ସା ବିପିନିବିହାରି ପଶାୟତ JTV1447762
ୀ /83541 47 48 550ସ ର୍ଲତା ପଶାୟତ ସା ତପନ ପଶାୟତ OR/06/043/119585
ପ ୁ /83542 27 48 551ପକାଶ ର ନ ପଶାୟତ ପି ଧମର୍ାନ  ପଶାୟତ XWP0480954
ପ ୁ /83543 26 48 552ଚିନୟ ପସାୟତ ପି ତପନ କମୁାର ପସାୟତ XWP1055243
ପ ୁ /83544 22 48 553େଦବବତ ପଶାୟତ ପି ବିପିନବିହାରୀ ପଶାୟତ XWP0877761
ପ ୁ /83545 20 48 554ସତ୍ଯବତ ପସାୟତ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପସାୟତ XWP1068048
ପ ୁ /83546 23 48 555ପେଦାଷ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ତପନ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0816728
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ପ ୁ /84547 75 48 556ପେମାଦ ପଶାୟତ ପି ବଟକୃ  ପଶାୟତ OR/06/043/118354
ୀ /84548 70 48 557ସନୁ ା ପଶାୟତ ସା ପେମାଦ ପଶାୟତ OR/06/043/118355

ପ ୁ /84549 70 48 558ଅଧିର ପଶାୟତ ପି ବଟକୃ  ପଶାୟତ OR/06/043/118358
ପ ୁ /84550 63 48 559ପବୀର ପଶାୟତ ପି ବଟକୃ  ପଶାୟତ OR/06/043/118360
ୀ /84551 51 48 560ଶା ିଲତା ପଶାୟତ ସା ଅଧିର ପଶାୟତ OR/06/043/118359
ୀ /84552 40 48 561େମାନାଲିସା ପଶାୟତ ସା ଗିରିଜା ପସାଦ ପଶାୟତ XWP0433540

ପ ୁ /86553 23 48 562ପକାଶ ଚ  େବେହରା ପି ପରୁ ମ େବେହରା XWP1036268
ପ ୁ /86554 57 48 563ରଂଜନ ରଶି ନାୟକ ପି ଆ ର୍ତାଣ ନାୟକ XWP0028076
ୀ /86555 53 48 564ଗୀତା ଳୀ ନାୟକ ସା ରଂଜନ ରଶି ନାୟକ XWP0028084
ୀ /86556 24 48 565ଅରୁ ତୀ ନାୟକ ପି ର ନ ରଶି ନାୟକ XWP0736868

ପ ୁ /87557 66 48 566େପମାନ  ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ OR/06/043/118498
ୀ /87558 61 48 567ଦମୟ ୀ ଦାସ ସା େପମାନ  ଦାସ OR/06/043/118499

ପ ୁ /87559 56 48 569ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି େଦୖତାରି ଦାସ OR/06/043/118504
ପ ୁ /87560 55 48 570ଧେନଶର ଦାସ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଦାସ OR/06/043/118501
ୀ /87561 45 48 571ମମତା ଦାସ ସା ଧେନଶର ଦାସ JTV1481597
ୀ /87562 32 48 572ସସୀତା ଦାସ ସା ର ନ କମୁାର ଦାସ XWP0736827
ୀ /87563 42 48 573ମିତାରାଣି ରାଉତ ସା ରଂଜନ କମୁାର ଦାସ XWP0116939
ୀ /88564 72 48 574େଲାଚନ ଦାସ ସା ଅେଦୖତ ଦାସ OR/06/043/118509

ପ ୁ /88565 37 48 575ଚ େଶଖର ଦାସ ପି ଅେଦୖତ ଦାସ JTV2657328
ପ ୁ /88566 36 48 576ରଶିକା  ଦାସ ପି ଅେଦୖତ ଦାସ XWP0029694
ୀ /88567 34 48 577ସିତା ଦାସ ପି ଅେଦୖତ ଦାସ XWP0116947

ପ ୁ /89568 60 48 578ଦିଲିପ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି OR/06/043/302549
ୀ /89569 56 48 579ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ଦିଲିପ ମହା ି JTV1453661

ପ ୁ /89570 33 48 580ଦି ି ରଂଜନ ମହା ି ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ମହା ି JTV2524734
ୀ /90571 63 48 582ଲତିକା ମହାରଣା ସା ଦାେମାଦର ମହାରଣା OR/06/043/124560
ୀ /91572 52 48 583ପ ୁ ଲତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଦିଲିପ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/264040

ପ ୁ /91573 29 48 584ସ ୀପ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0481069
ୀ /91574 60 48 585ମିନା କମୁାରୀ ଦ ସା ରତନ କମୁାର ଦ OR/06/043/116190

ପ ୁ /91575 60 48 586ବିଶନାଥ ଦ ପି ରତନ କମୁାର ଦ OR/06/043/116191
ପ ୁ /91576 54 48 587େଗାେଲଖ କମୁାର ଦ ପି ରତନ କମୁାର ଦ OR/06/043/116193
ୀ /91577 53 48 588କ ନା ଦ ସା ବିଶନାଥ ଦ OR/06/043/116192
ୀ /91578 42 48 589ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଦ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦ JTV2657252

ପ ୁ /91579 49 48 590ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦ ପି ରତନ କମୁାର ଦ OR/06/043/116194
ପ ୁ /91580 29 48 591ସଂଗାମ କମୁାର ଦ ପି ବିଶନାଥ ଦ XWP0481036
ପ ୁ /92581 66 48 592ଅେଶାକ କମୁାର ବରାଳ ପି ଗେଣଶର ବରାଳ XWP0029470
ୀ /92582 60 48 593ଆେଲାକ ପଭା ବରାଳ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ବରାଳ XWP0029488

ପ ୁ /92583 40 48 594ଆଶଷି ବରାଳ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ବରାଳ XWP0028100
ପ ୁ /92584 37 48 595ଅତୀଶ କମୁାର ବରାଳ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ବରାଳ XWP0029462
ପ ୁ /92585 35 48 596ଅସୀତ କମୁାର ବରାଳ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ବରାଳ JTV2712685
ୀ /92586 26 48 597ପନୁମ ବରାଲ ସା ଆତିଶ କମୁାର ବରାଲ XWP1055326

ପ ୁ /92587 50 48 598ରାେଜ  େଗୗଡ ପି ସହେଦବ େଗୗଡ OR/06/043/116786
ୀ /92588 49 48 599ଝୁନୁ େଗୗଡ ସା ରାେଜ  େଗୗଡ JTV2656932

ପ ୁ /93589 19 48 600ଅଭିଲାଷ ମହା ୀ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ୀ XWP1068246
ପ ୁ /93590 76 48 601ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ବାଇଧର ମିଶ XWP0028142
ୀ /93591 70 48 602େଶୖଳବାଳା ମିଶ ସା ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ XWP0028126
ୀ /93592 46 48 603ସେରାଜିନୀ ମିଶ ପି ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ XWP0028134

ପ ୁ /93593 46 48 604ଦୀନକୃ  ମିଶ ପି ରବିନାରାୟଣ ମିଶ JTV2570729
ୀ /93594 36 48 605ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ଦୀନକୃ  ମିଶ XWP0966333

ପ ୁ /93595 55 48 606ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି ପି କଳୁମଣି ମହା ି XWP0781583
ୀ /93596 48 48 607ସିତା ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି OR/06/043/318080
ପ ୁ /93597 29 48 608ଅଭିେଷକ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି XWP0481044
ପ ୁ /94598 49 48 609ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ ପି େଲାଚନ ନାୟକ OR/06/044/472504
ୀ /94599 48 48 610ପଭାତି ନାୟକ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ XWP0028167
ପ ୁ /95600 62 48 611ରବି  କମୁାର ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ JTV1446707
ୀ /95601 52 48 612ମ ଷୁା ସାଇଁ ସା ରବି  କମୁାର ସାଇଁ JTV1446715
ପ ୁ /95602 34 48 613ଶଶା  େଶଖର ସାଇଁ ପି ରବି  କମୁାର ସାଇଁ JTV2524775
ପ ୁ /96603 40 48 614େସୗେମନ୍ ମହାପାତ ପି ଯାଦବ ମହାପାତ JTV1446905
ପ ୁ /96604 36 48 615େସୗଯଯ୍ର୍ର ନ ମହାପାତ ପି ଯାଦବ ମହାପାତ JTV2656569
ୀ /97605 64 48 616ବରଦା କମୁାରୀ ମହା ି ସା ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0029702
ୀ /97606 33 48 617ସାଗରିକା ମହା ି ସା ସାରଦା ପସାଦ ପ ନାୟକ XWP0736801
ପ ୁ /97607 34 48 618ସାରଦା ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0028183
ପ ୁ /97608 23 48 619ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ପ ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0816777
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ପ ୁ /97609 58 48 620ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବିପ ଚରଣ ପ ନାୟକ JTV1512433
ପ ୁ /98610 41 48 621ଅନୁପ କମୁାର ଦ ପି ପାରିେତାଷ କମୁାର ଦ XWP1068014
ପ ୁ /98611 46 48 622େକୖଳାସ ଚ  େଜନା ପି ବି ୁ ଚରଣ େଜନା JTV1447515
ୀ /98612 36 48 623କାଦମିନି େଜନା ସା େକୖଳାସ ଚ  େଜନା XWP0116954

ପ ୁ /98613 32 48 624ପକାଶ ଚ  େଜନା ପି ବି ୁ ଚରଣ େଜନା JTV2657120
ୀ /98614 33 48 625ହରପିୟା କାନୁନେଗା ପି ମେନାରଂଜନ କାନୁନେଗା XWP0116962

ପ ୁ /98615 48 48 626େଲାକନାଥ ପରିଡା ପି ପରମା ନ  ପରିଡା JTV2657153
ୀ /98616 44 48 627ଅନୁପମା େସଠୀ ସା େଯାେଗ  େସଠୀ JTV2656676

ପ ୁ /99617 67 48 628ଜେସାବ  େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା XWP1055342
ୀ /99618 59 48 629େରଣବୁାଳା େବେହରା ପି ଜେଶାବ  େବେହରା XWP1055359

ପ ୁ /99619 40 48 630ବିଭୂଦତ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା XWP1055367
ପ ୁ /99620 31 48 631ବଳରାମ େଭାକ୍ତା ପି ସଗୁୀବ େଭାକ୍ତା XWP1055466
ୀ /99621 26 48 632ବଷର୍ା େଭାକ୍ତା ସା ବଳରାମ େଭାକ୍ତା XWP1055458
ୀ /99622 35 48 633େଚୗଧାରୀ ମନସିନୀ ଦାସ ପି େଗୗରହରି ଦାସ XWP1055425
ୀ /99623 31 48 634ସେ ାସୀ େଜନା ସା ବାବୁଲୀ ଚରଣ େଜନା XWP1055144
ୀ /99624 25 48 635ରଚନା ନାୟକ ପି ଭା ର ନାୟକ XWP1055474

ପ ୁ /99625 63 48 636ବସ  କମୁାର ପାତ ପି ବଜ କିେଶାର ପାତ XWP1055284
ୀ /99626 55 48 637ରଜନୀ କମୁାରୀ ପାତ ସା ବସ  କମୁାର ପାତ XWP1055094

ପ ୁ /99627 30 48 638େଶସଦୀପ ପାତ ପି ବସ  କମୁାର ପାତ XWP1055102
ୀ /99628 39 48 639ରାଜଯ୍ଶୀ ସାହୂ ସା ବିଭୂଦତ େବେହରା XWP1055375
ୀ /99629 26 48 640ଜିନତ ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାହୂ ସା େଶସଦୀପ ପାତ XWP1068295
ୀ /99630 26 48 641ଚିନୟୀ େସଠୀ ପି ଶକୁେଦବ େସଠୀ XWP0736892

ପ ୁ /99631 24 48 642ବିମଳ ଚ  େସଠୀ ପି ଶକୁେଦବ େସଠୀ XWP0736793
ୀ /99632 28 48 643ସାଇ ସେୁଦ ା ସାଇଁ ସା ଶଶା  େଶଖର ସାଇଁ XWP0736843

ପ ୁ /100633 59 48 644କୃ ଚ  ନାୟକ ପି ମନସା ନାୟକ XWP0028217
ୀ /100634 62 48 645ଶା ିଲତା ପେଲଇ ସା ଭା ର ଚ  ପେଲଇ OR/06/043/032932

ପ ୁ /100635 67 48 646ଭା ର ଚ  ପଲାଇ ପି ଧନୀ ପଲାଇ OR/06/043/032931
ପ ୁ /100636 37 48 647ମେନାଜ କମୁାର ପଲାଇ ପି ଭା ର ଚ  ପଲାଇ XWP0028233
ୀ /100637 43 48 648କିରଣବାଳା ପୁ ୀ ସା ଭରତ ଚରଣ ପୁ ୀ XWP1068238

ପ ୁ /100638 67 48 649ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ OR/06/043/412550
ୀ /100639 61 48 650େଜଯ୍ା ା ସାହୁ ସା ର ନ କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/120112
ୀ /100640 59 48 651େଗୗରା ି ନୀ େସନ୍ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସ ୁ ରାୟ JTV2657492

ପ ୁ /100641 62 48 652େକୖଲାଶ  ଚ  ସ ୁ ରାୟ ପି ବିକଳ ସ ୁ ରାୟ JTV2657146
ପ ୁ /101642 83 48 653ଉେମଶଚ  ମିତ ପି ମେହଶ ମିତ OR/06/043/119047
ୀ /101643 75 48 654ନିଲିମା ମିତ ସା ଉେମଶ ମିତ OR/06/043/119048

ପ ୁ /101644 50 48 655ଦିପକ ମିତ ପି ଉେମଶ ମିତ OR/06/043/118192
ପ ୁ /101645 47 48 656ଆେଲାକ କମୁାର ମିତ ପି ଉେମଶ ଚ  ମିତ OR/06/043/119106
ୀ /101646 38 48 657ଶତରୁପା ମିତ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ମିତ XWP0028266
ୀ /102647 66 48 658ନିମର୍ଳା ସାମଲ ସା ଚ େଶଖର ସାମଲ XWP0558015

ପ ୁ /102648 39 48 659ସୀତାଂଶ ୁେଶଖର ସାମଲ ପି ଚ େଶଖର ସାମଲ XWP0029611
ୀ /102649 33 48 660ଚିନୁବାଳା ସାମଲ ସା ସିତାଂଶ ୁେଶଖର ସାମଲ XWP0028282
ପ ୁ /103650 47 48 661ବସ  କମୁାର େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା XWP1036029
ପ ୁ /103651 50 48 662ପଦି  କମୁାର ପରିଡା ପି ପହଲାଦ ପରିଡା XWP0028290
ୀ /103652 44 48 663ମମତା ପରିଡା ସା ପଦି  କମୁାର ପରିଡା XWP0641282
ୀ /104653 45 48 664ସସିତା ରଥ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ରଥ OR/06/043/122763

ପ ୁ /104654 44 48 665ଆଶଷି ର ନ ରଥ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ରଥ JTV1481183
ୀ /104655 41 48 666ଚାରୁଲତା ରଥ ସା ଆଶଷି ରଂଜନ ରଥ XWP0028308

ପ ୁ /105656 55 48 667ମେହଶର ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ OR/06/043/124275
ୀ /105657 52 48 668ସମୁତୀ ସାହୁ ସା ମେହଶର ସାହୁ OR/06/043/124276
ୀ /106658 40 48 669ଜୟା ଦ ସା ପଶା  କମୁାର ଦ XWP0480814
ପ ୁ /106659 58 48 670ନିଗମ ପସାଦ ପ ନାୟକ ପି ଜଗନେମାହନ ପ ନାୟକ OR/06/043/119082
ୀ /106660 52 48 671ଶଭୁଶୀ ପ ନାୟକ ସା ନିଗମ ପସାଦ ପ ନାୟକ JTV1480912
ପ ୁ /106661 34 48 672ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ JTV2524692
ପ ୁ /106662 25 48 673ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ XWP0689125
ପ ୁ /106663 62 48 676ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ OR/06/043/118527
ପ ୁ /106664 53 48 677େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ OR/06/043/118529
ୀ /106665 52 48 678ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/06/043/118528
ୀ /106666 48 48 679ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/06/043/118530
ପ ୁ /106667 46 48 680ବିଶନାଥ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ JTV1453265
ୀ /106668 36 48 681ସୀମା ସାହୁ ସା ବିଶନାଥ ସାହୁ XWP0028316
ପ ୁ /107669 39 48 682କା ିର୍କ େଜନା ପି ବାଇଧର େଜନା JTV2712727
ପ ୁ /107670 63 48 683ସିତାନାଥ ମହାପାତ ପି ଧଡି ମହାପାତ XWP0167072

11 162/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy
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ୀ /107671 61 48 684ରଂଜିତା ମହାପାତ ସା ସିତାନାଥ ମହାପାତ OR/06/043/126312
ୀ /107672 42 48 685ମନସନୁ ମହାପାତ ସା ଭ  କିେଶାର ମିଶ XWP0028324

ପ ୁ /107673 41 48 686ନିହାର ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ସିତଯ୍ନାଥ ମହାପାତ XWP0116970
ପ ୁ /107674 75 48 687କାହନ୍ଚୁରଣ ମିଶ ପି ବଳରାମ ମିଶ OR/06/043/118531
ୀ /107675 74 48 688ବସ  କମୁାରୀ ମିଶ ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ମିଶ OR/06/043/118532

ପ ୁ /107676 45 48 689ଭକ୍ତକିେଶାର ମିଶ ପି କାହନ୍  ୁମିଶ OR/06/043/118533
ପ ୁ /107677 44 48 690ଭ କିେଶାର ମିଶ ପି କାହନ୍  ୁମିଶ OR/06/043/118984
ପ ୁ /107678 43 48 691ଭବକିେଶାର ମିଶ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ମିଶ JTV1448109
ୀ /107679 43 48 692ଶଵିା ମିଶ ସା ଭକ୍ତକିେଶାର ମିଶ JTV2570711
ୀ /107680 19 48 693ସିପା ସାଗତିକା ମିଶ ପି ଭକ୍ତ କିେଶାର ମିଶ XWP1068006

ପ ୁ /107681 35 48 694ତୁଷାର ର ନ ମହାପାତ ପି ସୀତାନାଥ ମହାପାତ XWP0132084
ୀ /107682 28 48 695ପିୟ ା ମହାପାତ ସା ତୁଷାର ର ନ ମହାପାତ XWP1003995

ପ ୁ /108683 62 48 696ନିଗମାନ  ଦାସ ପି ବନମାଳି ଦାସ OR/06/043/118534
ପ ୁ /108684 36 48 697ସତଯ୍ର ନ ଦାସ ପି ନିଗମାନ  ଦାସ JTV2657609
ପ ୁ /108685 36 48 698େସୗମଯ୍ର ନ ଦାସ ପି ନିଗମାନ  ଦାସ JTV2570703
ୀ /108686 67 48 699ଉଷାରାଣୀ ପରିଡା ସା ନିଗମାନ  ଦାସ OR/06/043/118535

ପ ୁ /108687 24 48 700େଶଖ ସମସଦିୁନ୍ ପି େଶଖ ମନୁସି XWP1036151
ୀ /109688 30 48 701ମମତାଜ େବଗମ ସା ସବୀର ମହ ଦ XWP1036227

ପ ୁ /109689 57 48 702ଗଗନ ବିହାରୀ େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା JTV1453257
ୀ /109690 50 48 703ମିନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଗଗନ ବିହାରୀ େବେହରା JTV1453562

ପ ୁ /109691 23 48 704ସାଧୀନ େବେହରା ପି ଗଗନ ବିହାରୀ େବେହରା XWP0897074
ପ ୁ /109692 21 48 705ସଚିନ ସମୁନ ରାଉତ ପି ବାବନା ଚରଣ ରାଉତ XWP0968917
ପ ୁ /111693 43 48 706ଶବିରାମ େବେହରା ପି ନିଳମଣି େବେହରା XWP0361964
ପ ୁ /111694 77 48 707ଉଦୟନାଥ ପ ା ପି ବିଶନାଥ ପ ା XWP0781591
ୀ /111695 65 48 708କମୁାରୀ ପ ା ସା ଉଦୟନାଥ ପ ା OR/06/043/296272

ପ ୁ /111696 52 48 709ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ପ ା ପି ଉଦୟନାଥ ପ ା JTV1481761
ୀ /111697 47 48 710ବ ିତା ପ ା ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ପ ା OR/06/043/072132

ପ ୁ /111698 47 48 711ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ା ପି ଉଦୟନାଥ ପ ା OR/06/043/296765
ୀ /111699 43 48 712ଉଷାରାଣି ପ ା ପି ଉଦୟ ନାଥ ପ ା XWP0318683

ପ ୁ /111700 42 48 713ସଯୂଯ୍ର୍ ନାରାୟଣ ପ ା ପି ଉଦୟନାଥ ପ ା JTV1481605
ୀ /111701 40 48 714ପିୟମଦା ପ ା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ା XWP0028365

ପ ୁ /111702 39 48 715ଶବି ଶ ର ପ ା ପି ଉଦୟନାଥ ପ ା JTV1481712
ୀ /111703 39 48 716ଇତିଶୀ ପ ା ସା ସଯୂଯ୍ର୍ନାରାୟଣ ପ ା XWP0028373
ୀ /111704 24 48 717ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ପ ା ପି ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ପ ା XWP0736900
ୀ /111705 22 48 718ଶଭୁେଜଯ୍ାତି ପ ା ପି ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ପ ା XWP0897090
ୀ /111706 20 48 719ଅଚର୍ନା ପ ା ସା ସିବ ଶ ର ପ ା XWP1055276
ୀ /112707 70 48 720ପଭାସିନୀ ଦାଶ ସା କାଶନିାଥ ଦାଶ JTV1453570

ପ ୁ /112708 50 48 721େସାମନାଥ ଦାଶ ପି କାଶୀନାଥ ଦାଶ OR/06/043/122672
ପ ୁ /112709 47 48 722ରାଧାନାଥ ଦାଶ ପି କାଶୀନାଥ ଦାଶ JTV1453596
ୀ /112710 46 48 723ପଭାତୀ ଦାଶ ସା େସାମନାଥ ଦାଶ JTV1453687

ପ ୁ /112711 44 48 724ଜଗନନ୍ାଥ ଦାଶ ପି କାଶୀନାଥ ଦାଶ JTV1453588
ୀ /112712 39 48 725ଜୟଶୀ ଦାଶ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ଦାଶ XWP0558023
ୀ /112713 20 48 726ଶୁତି ପଜ୍ଞା ଦାଶ ପି େସାମନାଥ ଦାଶ XWP1082320

ପ ୁ /113714 59 48 727ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1481720
ୀ /113715 58 48 728ଗୀତା ଳୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/122864
ୀ /114716 22 48 729ସାହିନା େବଗମ ସା େଶଖ ରସିଦ XWP1036250

ପ ୁ /114717 55 48 730ବେଜ  କମୁାର େବେହରା ପି ଶୀବ  େବେହରା JTV1446731
ୀ /114718 45 48 731ତପସିନୀ େବେହରା ସା ବେଜ  କମୁାର େବେହରା JTV1447168

ପ ୁ /114719 21 48 732େସୗେମ  କମୁାର େବେହରା ପି ବେଜ  କମୁାର େବେହରା XWP0966309
ୀ /115720 55 48 733ଖଲୁଣା ମହାରଣା ସା େକୖଳାସ ମହାରଣା JTV2656916
ପ ୁ /115721 43 48 734ଭା ର ମହାରଣା ପି ଗେତଶର ମହାରଣା JTV2656536
ପ ୁ /115722 60 48 735ଶଶଭୂିଷଣ ଶତପଥୀ ପି ଗଣୁନିଧି ଶତପଥୀ XWP1039734
ପ ୁ /116723 55 48 736ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ OR/06/043/118541
ପ ୁ /116724 53 48 737ନିଶାମଣି ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ OR/06/043/119188
ୀ /116725 50 48 738େଶୖଳବାଳା ଦାସ ସା ଶଶିରି ଦାସ OR/06/043/118542
ୀ /116726 47 48 739ମ ଲୁତା ଦାସ ସା ନିଶାମଣି ଦାସ OR/06/043/119187
ପ ୁ /116727 31 48 740େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ଦାସ ପି ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ XWP0116996
ୀ /117728 32 48 741ସକୁା ି େଭାଇ ସା ଜଗା ଦାସ XWP0480731
ପ ୁ /117729 33 48 742ଜଗା ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ XWP0481051
ପ ୁ /117730 51 48 743ଶୀବ  େକୗଶକି ପି ଗରୁୁ ପସାଦ ମଲିକ OR/06/043/118548
ପ ୁ /117731 49 48 744ଶଶା  େଶଖର େକୗଶକି ପି ଗରୁୁ ପସାଦ ମଲିକ OR/06/043/119142
ପ ୁ /117732 47 48 745ସାଗତ କମୁାର େକୗଶକି ପି ଗରୁୁ ପସାଦ ମଲିକ JTV1453703
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ୀ /117733 42 48 746ମ ଲୁତା େକୗଶକି ସା ଶଶା  େଶଖର େକୗଶକି XWP0028431
ୀ /117734 41 48 747ସାଗତିକା େକୗଶକି ସା ସାଗତ େକୗଶକି JTV1453711

ପ ୁ /117735 22 48 748ଶବଣ କମୁାର େକୗଶକି ପି ଶଶା କମୁାର େକୗଶକି XWP1065812
ପ ୁ /117736 24 48 749ବିପବ ମଲିକ ପି ଶୀବ  ମଲିକ XWP0880054
ପ ୁ /118737 58 48 750ହାଡିବ ୁ ଦାସ ପି ଜୁଳିଆ ଦାସ OR/06/043/118555
ୀ /118738 54 48 751ମିନା େଦଈ ସା ହାଡିବ ୁ ଦାସ OR/06/043/118556

ପ ୁ /119739 47 48 752ଶକୁଟୁା ଦାସ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/043/118560
ୀ /119740 43 48 753ନୟନା ଦାସ ସା ଶକୁଟୁା ଦାସ XWP0117002

ପ ୁ /119741 22 48 754ବଳରାମ ଦାସ ପି ସକୁଟୁା ଦାସ XWP0999151
ପ ୁ /120742 60 48 755ଅେଲଖ ଦାସ ପି କା ାଳି ଦାସ OR/06/043/118565
ୀ /120743 55 48 756ମୀନା ଦାସ ସା ଅେଲଖ ଦାସ OR/06/043/118566

ପ ୁ /120744 52 48 757ଝୁଲା ଦାସ ପି କା ାଳି ଦାସ OR/06/043/118567
ୀ /120745 46 48 758ରିତା ଦାସ ସା ଝୁଲା ଦାସ JTV1453729

ପ ୁ /120746 35 48 759ପି  ୁଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ XWP0028472
ୀ /120747 32 48 760ବାସ ି ଦାସ ସା ପି  ୁଦାସ XWP0028480

ପ ୁ /120748 32 48 761ଲୀଟୁନା ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ XWP1004043
ୀ /120749 31 48 762ରୀନା ଦାସ ସା ଲୀତୁନା ଦାସ XWP1004035

ପ ୁ /121750 62 48 763େବଣଧୁର ଦାସ ପି ଧନୀ ଦାସ OR/06/043/118571
ପ ୁ /121751 50 48 764ମନେମାହନ ଦାସ ପି ଧନୀ ଦାସ OR/06/043/118574
ପ ୁ /121752 50 48 765କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ ପି ଧନୀ ଦାସ OR/06/043/118573
ୀ /121753 49 48 766ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ମନେମାହନ ଦାସ XWP1055417
ୀ /121754 46 48 767ଆରତୀ ଦାସ ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ଦାସ OR/06/043/119145

ପ ୁ /121755 45 48 768ଜୀବନ ଦାସ ପି ଧନୀ ଦାସ OR/06/043/118575
ୀ /121756 35 48 769ଚିନୟୀ ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ XWP0028498
ୀ /121757 26 48 770ଇତିଶୀ ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ XWP0877696
ୀ /121758 22 48 771ସସିତା ଦାସ ସା ଜୀବନ ଦାସ XWP0897058

ପ ୁ /121759 21 48 772ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ XWP1008325
ପ ୁ /121760 49 48 773ଗେଜ  ଓଝା ପି େଗାପାଳ ଓଝା XWP0481200
ପ ୁ /121761 27 48 774ରୁଦନାରାୟଣ ଓଝା ପି ଗେଜ  ଓଝା XWP0481192
ପ ୁ /122762 29 48 775ଅସରଫ ଅଲୀ ପି ଊମର ଅଲୀ XWP1036201
ୀ /122763 29 48 776ଚା ିନୀ େବଗମ ସା ମସୁାରଫ ଅଲୀ XWP1036086

ପ ୁ /122764 72 48 777ଧମର୍ାନ  ଦାସ ପି ମଷିୂ ଦାସ OR/06/043/118577
ୀ /122765 68 48 778ଚା  ଦାସ ସା ଧମର୍ାନ  ଦାସ OR/06/043/119146
ୀ /122766 65 48 780େଶାଭାରାଣୀ ଦାସ ସା ପରମା ଦାସ OR/06/043/118580

ପ ୁ /122767 55 48 781ଉ ମ ଦାସ ପି ମଷିୂ ଦାସ OR/06/043/118582
ୀ /122768 49 48 782ପଭାତି ଦାସ ସା ଉ ମ ଦାସ XWP0028522

ପ ୁ /122769 45 48 783ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ ପି ପରମା ଦାସ OR/06/043/118581
ପ ୁ /122770 42 48 784ଦିପକ କମୁାର ଦାସ ପି ପରମାନ  ଦାସ JTV1447929
ୀ /122771 40 48 785ଅମିକା ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ JTV1453760
ୀ /122772 35 48 786େମାନାଲିସା ଦାସ ସା ଦିପକ କମୁାର ଦାସ XWP0028514

ପ ୁ /122773 27 48 787ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଧରମାନ  ଦାସ XWP0877704
ପ ୁ /122774 21 48 788ଆକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ପଣୂର୍ଚ  ଦାସ XWP1082312
ୀ /123775 24 48 789ଜିନା େଭାଇ ମା କବିତା େଭାଇ XWP1055300
ୀ /123776 27 48 790ମୀନତୀ ବି ାଣୀ ପି ରାମ ଚ  ବି ାଣୀ XWP0816967
ୀ /123777 23 48 791ଝରଣା ବି ାଣୀ ପି ରାମ ଚ  ବି ାଣୀ XWP0816975

ପ ୁ /123778 65 48 792ହୃଷିେକଶ ଦାସ ପି ଅରକି୍ଷତ ଦାସ OR/06/043/118585
ୀ /123779 57 48 793େକୖଶଲଯ୍ା ରାଣୀ ଦାସ ସା ହୃଷିେକଶ ଦାସ OR/06/043/118586
ୀ /123780 55 48 794କବିତା ଦାସ ସା େଗାଲଖ ଦାସ OR/06/043/118588

ପ ୁ /123781 52 48 795ଣରତ କମୁାର ଦାସ ପି ଅରଖିତ ଦାସ OR/06/043/118589
ୀ /123782 47 48 796ଶକୁ ଳା ଦାସ ସା ଶରତ କମୁାର ଦାସ JTV1454008
ପ ୁ /123783 34 48 797ମେନାରଂଜନ ଦାସ ପି ହୃଶେିକଶ ଦାସ JTV2524817
ୀ /123784 30 48 798ରଶ ିେରଖା ଦାସ ପି ହୃଷିେକଶ ଦାସ XWP0817163
ପ ୁ /123785 26 48 799ମ  ୁଦାସ ପି କବିତା ଦାସ XWP0817171
ୀ /123786 23 48 800ଶଭୁଶୀ ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ XWP0817155
ୀ /123787 21 48 801ରାଜଶୀ ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ XWP1008267
ୀ /123788 19 48 802ତନୁଶୀ ଦାସ ପି ସରତ କମୁାର ଦାସ XWP1068261
ପ ୁ /123789 22 48 803ସଭୁମ େମାହ ି େମାହ ି ପି ଅନୁପ କମୁାର େମାହ ି େମାହ ି XWP1027648
ୀ /124790 27 48 804ପରବିନ େବଗମ ସା ଜସିଉ ୀନ ବକ୍ସ XWP1036128
ୀ /124791 25 48 805ଯାସିନ ବିବି ସା ସରଜୁ ିନ ବକ୍ସ XWP1036235
ୀ /124792 83 48 806କାମିନୀ ମଲିକ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମଲିକ OR/06/043/118592
ପ ୁ /124793 48 48 807ଶରତ ଚ  ମଲିକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମଲିକ JTV1446822
ୀ /124794 45 48 808ଗୀତା ଳି ମଲିକ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ମଲିକ OR/06/043/118595
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ୀ /125795 70 48 809ସ ଯ୍ାରାଣୀ େଦ ସା ରତନ େଦ OR/06/043/118618
ପ ୁ /125796 50 48 810ଶବିବତ େଦ ପି ରତନ େଦ OR/06/043/118619
ୀ /125797 45 48 811େସାମା େଦ ପି ରତନ େଦ OR/06/043/118620

ପ ୁ /125798 50 48 812େହମ  କମୁାର ମଲିକ ପି ଯଜ ମଲିକ OR/06/043/118596
ୀ /125799 48 48 813ଅ ଳୀ ମଲିକ ପି ଯଜ ମଲିକ XWP1273176

ପ ୁ /125800 22 48 814ସଂଗାମ ମଲିକ ପି ଶିବ ା ମଲିକ XWP1065879
ପ ୁ /126801 60 48 815ଦୁଃଶାସନ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/420584
ୀ /126802 58 48 816ଗନିୁ ଲତା େଦଇ ସା ଦୁଃଶାସନ େବେହରା OR/06/043/420855

ପ ୁ /126803 65 48 817ହରିହର େସଠୀ ପି କିଣ ୁଚରଣ େସଠୀ XWP0132126
ୀ /126804 58 48 818ଲକ୍ଷୀପିୟା େସଠୀ ସା ହରିହର େସଠୀ JTV2713139

ପ ୁ /126805 41 48 819ଜୟ  କମୁାର େସଠୀ ପି ହରିହର େସଠୀ JTV2656650
ପ ୁ /126806 39 48 820ସଯୂଯ୍ର୍କା  େସଠୀ ପି ହରିହର େସଠୀ JTV2657450
ପ ୁ /126807 33 48 821ରତିକା  େସଠୀ ପି ହରିହର େସଠୀ XWP0318675
ପ ୁ /127808 73 48 822ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ ପି ଜଗଦିଶ ବାରିକ XWP0635714
ୀ /127809 59 48 823ଅନୁସୟୂା ବାରିକ ସା ବି ୁଚରଣ ବାରିକ OR/06/043/124919

ପ ୁ /127810 41 48 824ପଭାତ ର ନ ବାରିକ ପି ପୀତବାସ ବାରିକ JTV1558329
ୀ /127811 37 48 825ଅ ର୍ନା ବାରିକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବାରିକ JTV2525228
ୀ /127812 66 48 826େରଣବୁାଲା ଭୂୟଁା ସା େଦେବ  ନାଥ ଭୂୟଁା XWP0029728

ପ ୁ /127813 38 48 827ଶା ନୁ େଦବ ଭୂୟଁା ପି େଦେବ  ନାଥ ଭୂୟଁା XWP0029736
ୀ /128814 75 48 828ନୀେଳା ଳା େବେହରା ସା ରାହାସ ବିହାରୀ େବେହରା XWP0781609

ପ ୁ /128815 50 48 829େଦେବ  ଚ  େବେହରା ପି ରାହାସ ବିହାରୀ େବେହରା XWP1040021
ୀ /128816 45 48 830ଚାେମଲୀ େବେହରା ସା େଦେବ  ଚ  େବେହରା JTV2656924

ପ ୁ /128817 22 48 831ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େବେହରା ମା େଦେବ  ଚଦ େବେହରା XWP1055110
ପ ୁ /129818 79 48 832ବସ  କମୁାର ମହା ି ପି ବିର କିେଶାର ମହା ି OR/06/043/122412
ୀ /129819 69 48 833ମାଳତୀ ମହା ି ସା ବସ  କମୁାର ମହା ି OR/06/043/122413

ପ ୁ /129820 35 48 834ଶବି ପସାଦ ମହା ି ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି XWP0117010
ପ ୁ /130821 59 48 835ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଫକିର ଚରଣ ମହା ି JTV1621119
ପ ୁ /130822 55 48 836ଅଭୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଫକିର ଚରଣ ମହା ି JTV1621085
ୀ /130823 50 48 837କଲଯ୍ାଣି ମହା ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP0028597
ୀ /130824 50 48 838ସେରାଜିନି ମହା ି ସା ଅଭୟ କମୁାର ମହା ି XWP0028613

ପ ୁ /130825 28 48 839ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି ମା କଲଯ୍ାଣୀ ମହା ି XWP0574525
ପ ୁ /131826 47 48 840ପସନନ୍ କମୁାର ପାଢୀ ପି େଗାପାଳ ଚ  ପାଢୀ XWP0361543
ୀ /131827 43 48 841ସିତାମୟୀ ପରିଡା ସା ବିଜୟ କମୁାର ପାତ JTV1481290

ପ ୁ /131828 55 48 842ବିଜୟ କମୁାର ପାତ ପି ପରୀକ୍ଷିତ ପାତ OR/06/043/080689
ପ ୁ /132829 80 48 843ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ ପି ର ାଧର ଦାସ JTV1446996
ୀ /132830 78 48 844ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ JTV1447002

ପ ୁ /132831 49 48 845ଜୀତି ର ନ ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ JTV1590512
ପ ୁ /132832 45 48 846େଜଯ୍ାତିର ନ ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ JTV1590520
ୀ /132833 42 48 847ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ଦାସ JTV2524957

ପ ୁ /133834 60 48 848ନେର  କମୁାର ଦାଶ ପି ବହାନ  ଦାଶ XWP0781617
ପ ୁ /134835 48 48 849ପଫଲୁ ଦାସ ପି ପରମାନ  ଦାସ OR/06/043/118604
ୀ /134836 44 48 850ସବିତା ଦାସ ସା ପଫଲୁ ଦାସ XWP0028621

ପ ୁ /134837 26 48 851ପବିତ ଦାସ ପି େଗାପା ଦାସ XWP0986299
ୀ /134838 50 48 852ମିନି େଦଇ ସା େଗାପ ଦାସ OR/06/043/118603
ୀ /135839 32 48 853ପ ଜିନୀ ପଢ଼ିହାରୀ ସା େସୗରଜୀତ ସାଇଁ XWP1003938
ୀ /135840 32 48 854ସଜୁାତା ପଧାନ ସା େସୗମଯ୍ଜୀତ ସ୍ଵାଇଁ XWP0926725

ପ ୁ /135841 65 48 855ଶକୁେଦବ ସାଇଁ ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସାଇଁ JTV1453844
ୀ /135842 58 48 856ସ ର୍ପଭା ସାଇଁ ସା ଶକୁେଦବ ସାଇଁ JTV1453695

ପ ୁ /135843 36 48 857େସୗମଯ୍ଜିତ ସାଇଁ ପି ଶକୁେଦବ ସାଇଁ JTV2656833
ପ ୁ /135844 32 48 858େସୗରଜିତ ସାଇଁ ପି ଶକୁେଦବ ସାଇଁ JTV2524684
ୀ /136845 64 48 859ସ କୁ୍ତା ମହା ି ସା ହଳଧର ମହା ି OR/06/043/118778
ପ ୁ /136846 45 48 860ପକାଶ କମୁାର ମହା ି ପି ହଳଧର ମହା ି OR/06/043/118779
ୀ /136847 42 48 861ସଘଂମିତା ମହା ି ପି ହଳଧର ମହା ି JTV1447234
ପ ୁ /137848 81 48 862େସାଲା ସାଇଁ ପି ଖଲି ସାଇଁ OR/06/043/018456
ପ ୁ /137849 55 48 863େମାହନ ସାଇଁ ପି େସାଲା ସାଇଁ OR/06/043/018458
ପ ୁ /137850 53 48 864େକଶବ ସାଇଁ ପି େସାଲା ସାଇଁ OR/06/043/018459
ୀ /137851 50 48 865ଝୁନୁ ସାଇଁ ସା େକଶବ ସାଇଁ JTV1481423
ପ ୁ /137852 50 48 866ବିଧାନ ସାଇଁ ପି େସାଲା ସାଇଁ JTV1481522
ୀ /137853 47 48 867ଅନୀତା ସାଇଁ ସା େମାହନ ସାଇଁ JTV1481001
ପ ୁ /137854 46 48 868ସ ୀପ ସାଇଁ ପି େସାଲା ସାଇଁ OR/06/043/018461
ପ ୁ /137855 44 48 869ପପ ୁସାଇଁ ପି େସାଲା ସାଇଁ JTV1481753
ୀ /137856 42 48 870ପମିଳା ସାଇଁ ସା ବିଧାନ ସାଇଁ JTV1481415
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ପ ୁ /137857 42 48 871ବୁଲୁ ସାଇଁ ପି େସାଲା ସାଇଁ JTV1481407
ୀ /137858 41 48 872ଗୀତାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ସ ିପ ସାଇଁ XWP0117028
ୀ /137859 36 48 873ମମତା ସାଇଁ ସା ପପ ୁସାଇଁ XWP0117036
ୀ /137860 33 48 874ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ବୁଲୁ ସାଇଁ JTV2524759

ପ ୁ /137861 28 48 875ମେନାର ନ ସାଇଁ ମା ଅନିତା ସାଇଁ XWP0481283
ପ ୁ /137862 26 48 876ଶାଶତ କମୁାର ସାଇଂ ପି େକଶବ ସାଇଂ XWP0596304
ପ ୁ /138863 52 48 877ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହା ି JTV2713485
ୀ /138864 43 48 878ସାଗରିକା ମହା ି ସା ମେନାଜ କମୁାର ମହା ି JTV2713477
ୀ /138865 32 48 879ସରିତା ସାହୁ ସା ବିଭୁତି ପସାଦ ସାହୁ XWP0689323
ୀ /138866 62 48 880ଅ ନା ସାହୁ ସା ଧବୃ ସାହୁ OR/06/043/320389

ପ ୁ /138867 61 48 881ଧବୃଚରଣ ସାହୁ ପି ପରମାନ  ସାହୁ OR/06/043/320388
ୀ /138868 40 48 882ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି ଧବୃ ଚରଣ ସାହୁ JTV1453893
ୀ /138869 38 48 883ସସିତା ସାହୁ ପି ଧବୃଚରଣ ସାହୁ JTV2657237

ପ ୁ /139870 47 48 884କିେଶାର କମୁାର େବେହରା ପି କୃପାସି ୁ େବେହରା JTV1453372
ପ ୁ /139871 47 48 885ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଦୀନବଂଧ ୁେବେହରା JTV1481340
ପ ୁ /139872 41 48 886ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି କୃପାସି ୁ େବେହରା JTV1448083
ପ ୁ /139873 67 48 887ସହେଦବ ମଦୁୁଲି ପି ସଦୁଶର୍ନ ମଦୁୁଲି OR/06/043/118623
ୀ /139874 60 48 888ରାଧାରାଣୀ ମଦୁୁଲି ସା ସହେଦବ ମଦୁୁଲି OR/06/043/118624
ୀ /139875 27 48 889ଶଭୁଶୀ ମଦୁୁଲି ପି ସହେଦବ ମଦୁୁଲି XWP0480749
ୀ /139876 24 48 890ରାଜଶୀ ମଦୁୁଲି ପି ସହେଦବ ମଦୁୁଲି XWP0865444

ପ ୁ /139877 49 48 891େଦବେଜଯ୍ାତି ପ ନାୟକ ପି ର ନାଥ ପ ନାୟକ OR/06/043/119185
ୀ /139878 45 48 892ଅମୀତା ପ ନାୟକ ସା େଦବେଜଯ୍ାତି ପ ନାୟକ JTV1453463
ୀ /140879 20 48 893େଜଯ୍ାତିର୍ମୟ ପ ନାଯକ ପି ନିଗମ ପସାଦ ପ ନାଯକ XWP1068303

ପ ୁ /140880 72 48 894ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ହରି ପ ନାୟକ OR/06/043/118612
ୀ /140881 65 48 895ଉଷାରାଣୀ ପ ନାୟକ ସା ପଶା  ପ ନାୟକ OR/06/043/118613

ପ ୁ /142882 44 48 896ବିଶନାଥ ସିଂ ପି ସିତାରାମ ସିଂ XWP0028738
ପ ୁ /142883 42 48 897ଜଗନନ୍ ାଥ ସିଂ ପି ସିତାରାମ ସିଂ XWP0028712
ୀ /142884 40 48 898ଗିତାବାଇ ସିଂ ସା ବିଶନାଥ ସିଂ XWP0028746
ୀ /144885 56 48 899ଗନିୁଲତା ଦାସ ସା ଅଭୟ ଦାସ OR/06/043/118622

ପ ୁ /144886 37 48 900ମେହଶର ଦାସ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ XWP0117044
ପ ୁ /144887 34 48 901େସୗେମଶର ଦାସ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ XWP0117069
ୀ /144888 28 48 902ପ ୁ ିତା ଦାସ ସା ମେହଶର ଦାସ XWP0897413

ପ ୁ /144889 31 48 903େଶଖ ରସିଦ ପି େଶଖ େହାେସନ XWP1036243
ୀ /145890 73 48 904ସେୁଚତା ଦାସ ସା ବି ୁଚରଣ ଦାସ OR/06/043/118637

ପ ୁ /145891 44 48 905େଜଯ୍ାତିମର୍ୟ ଦାସ ପି ବି ୁଚରଣ ଦାସ JTV1647098
ୀ /145892 43 48 906ମମତା ମ ରୀ ଦାସ ସା େଜଯ୍ାତିର୍ମୟ ଦାସ XWP0117077
ୀ /147893 58 48 907ତିେଳା ମା ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ XWP0781625

ପ ୁ /147894 56 48 908ଉେପ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/132563
ପ ୁ /148895 66 48 909ମାଧବା ନ  େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା XWP0736819
ୀ /148896 55 48 910ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ମାଧବନ  େବେହରା JTV1480995

ପ ୁ /148897 50 48 911ରମାକା  େବେହରା ପି କପୃାସି ୁ େବେହରା JTV1480979
ୀ /148898 43 48 912ରୁପଶୀ େବେହରା ସା ରମାକା  େବେହରା JTV1480987

ପ ୁ /148899 23 48 913ସତିୃ ର ନ େବେହରା ପି ମାଧବା ନ  େବେହରା XWP0816785
ପ ୁ /148900 61 48 914କା ର୍କ ଚରଣ ସାହୂ ପି ଦହଲ ସାହୂ XWP1068055
ୀ /148901 55 48 915ସରସତି ସାହୂ ସା କା ର୍କ ଚରଣ ସାହୂ XWP1068063

ପ ୁ /148902 34 48 916ରବିନାରାୟଣ ସାହୂ ପି କା ର୍କ ଚରଣ ସାହୂ XWP1068030
ୀ /148903 30 48 917ଲି ା ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାହୂ ସା ରବିନାରାୟଣ ସାହୂ XWP1067016

ପ ୁ /148904 29 48 918ଅନାଦି ଚରଣ ସାହୁ ପି କା ର୍କ ଚରଣ ସାହୁ XWP1068071
ୀ /148905 22 48 919ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୂ ପି କା ର୍କ ଚରଣ ସାହୂ XWP1068022
ୀ /150906 70 48 920େହମଲତା ସବୁୁ ି ସା େଚୖତନଯ୍ ସବୁୁ ି OR/06/043/286464
ପ ୁ /150907 46 48 921ଚ  େଶଖର ସବୁୁ ି ପି େଚୖତନଯ୍ ସବୁୁ ି OR/06/043/028513
ୀ /150908 40 48 922ସଚିୁତା ସବୁୁ ି ସା ଚ  େଶଖର ସବୁୁ ି XWP0132142
ୀ /151909 55 48 923ସାଗରିକା ମହାପାତ ସା ବିଜୟ ମହାପାତ OR/06/043/118651
ପ ୁ /151910 68 48 924ରୁଦପସାଦ ମହାପାତ ପି ଭଗବାନ ମହାପାତ OR/06/043/118648
ପ ୁ /151911 58 48 925ସା ନୁକମୁାର ମହାପାତ ପି ଭଗବାନ ମହାପାତ OR/06/043/118652
ୀ /151912 89 48 926କନକଲତା ମହାପାତ ସା ଭଗବାନ ମହାପାତ OR/06/043/118647
ୀ /152913 75 48 927ଉମିର୍ଳା ବାରିକ ସା େଗୗରହରି ବାରିକ XWP0028779
ପ ୁ /152914 46 48 928ସେରାଜ କା  ବାରିକ ପି େଗୗରହରି ବାରିକ XWP0028787
ପ ୁ /152915 39 48 929ସମିର କମୁାର ବାରିକ ପି େଗୗରହରି ବାରିକ KHF1249457
ପ ୁ /152916 37 48 930ସବୁତ କମୁାର ବାରିକ ପି େଗୗରହରି ବାରିକ XWP0028753
ୀ /152917 38 48 931ନଳିନି ପଭା ରାୟ ସା ସେରାଜ କା  ରାୟ XWP0028795
ୀ /153918 38 48 932ପତୁାମାମା ପ ନାୟକ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ XWP0028811
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ପ ୁ /155919 58 48 933ଚି ର ନ ନାଥ ପି ମକର ଚରଣ ନାଥ OR/06/043/124638
ୀ /155920 52 48 934ବ ନା ନାଥ ସା ଚି ର ନ ନାଥ OR/06/043/124639
ୀ /155921 28 48 935ଶ ା ଳୀ ନାଥ ପି ଚି ର ନ ନାଥ XWP0574509

ପ ୁ /156922 72 48 936ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ମାଗ ୁଦାସ OR/06/043/118654
ପ ୁ /156923 59 48 937ଅଜୟ ଦାସ ପି ମାଗ ୁଦାସ JTV1447085
ୀ /156924 52 48 938ସଂଜୁକ୍ତା ଦାସ ସା ଅଜୟ ଦାସ JTV2657567

ପ ୁ /156925 45 48 939ବିେନାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ OR/06/043/118656
ୀ /156926 38 48 940ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ସା ବିେନାଦକମୁାର ଦାସ XWP0897371

ପ ୁ /156927 23 48 941ଅନିତା ଦାସ ପି ଅଜୟ ଦାସ XWP0897421
ୀ /156928 67 48 942ନିରୁ େଦଇ ସା ବିଜୟ ଦାସ OR/06/043/118655
ୀ /157929 75 48 943ମନି ଦାସ ସା ଅେଲଖ ଦାସ OR/06/043/118886

ପ ୁ /157930 43 48 944ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ JTV1447093
ପ ୁ /158931 65 48 945ରବୀ  କମୁାର ଦାସ ପି ଶୀରାମ ଦାସ XWP0635631
ୀ /158932 58 48 946ତରୁଲତା ଦାସ ସା ରବୀ  କମୁାର ଦାସ XWP0635698

ପ ୁ /158933 37 48 947େସୗମଯ୍କା  ଦାସ ପି ରବୀ  କମୁାର ଦାସ XWP0635680
ପ ୁ /158934 52 48 948ର ନ କମୁାର ମଲିକ ପି ହୃଦାନ  ମଲିକ XWP0558031
ୀ /158935 48 48 949ଶା ିଲତା ମଲିକ ସା ର ନ କମୁାର ମଲିକ JTV2713618

ପ ୁ /158936 27 48 950ସେରାଜ କମୁାର ମଲିକ ପି ରଂଜନ କମୁାର ମଲିକ XWP0596379
ୀ /158937 24 48 951ଶବଣୀ ମଲିକ ପି ର ନ କମୁାର ମଲିକ XWP0986364

ପ ୁ /158938 75 48 952ଅମିୟଚ  ମିଶ ପି ପିତାମର ମିଶ OR/06/043/118659
ୀ /158939 70 48 953ଦି ିମ ରୀ ମିଶ ସା ଅମୀୟ ମିଶ OR/06/043/118660

ପ ୁ /158940 62 48 954କିେଶାରଚ  ମିଶ ପି ପିତାମର ମିଶ OR/06/043/118665
ୀ /158941 60 48 955ଗାୟତୀ ମିଶ ସା କିେଶାର ଚ  ମିଶ OR/06/043/118666

ପ ୁ /158942 48 48 956ପିୟଦଶ ିର୍ ମିଶ ପି ଅମୀୟ ମିଶ OR/06/043/118661
ୀ /158943 46 48 957ନଳିନି ମିଶ ସା ପିୟଦଶ ିର୍ ମିଶ XWP0028845

ପ ୁ /158944 35 48 958ଜୁଏଲ ମିଶ ପି କିେଶାର ଚ  ମିଶ XWP0817213
ପ ୁ /159945 51 48 959ଭଗବାନ େବେହରା ପି ଜଗବ ୁ େବେହରା XWP0904326
ୀ /159946 50 48 960ପଦିନୀ େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା JTV1453364
ୀ /159947 22 48 961ସନିୁତା େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା XWP0904342
ୀ /159948 38 48 962କବିତା ମହା ି ସା ତପନ ପ ନାୟକ XWP0904391

ପ ୁ /160949 59 48 963ଆନ  ଦାସ ପି ସତାର ଦାସ JTV1447473
ୀ /161950 38 48 964ସଚିୁତା େବାଷ ସା ରଂଜନ କମୁାର େବାଷ JTV2525384
ୀ /161951 68 48 965ସେରାଜିନୀ େବାଷ ସା ରବି  କମୁାର େବାଷ OR/06/043/124317

ପ ୁ /161952 41 48 966ରାେଜ  କମୁାର େବାଷ ପି ରବି  େବାଷ JTV1453380
ପ ୁ /162953 58 48 967ଚତୁଭୁର୍ ଜ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/043/118676
ୀ /162954 45 48 968ନିରୁପମା ଦାସ ସା ସମିତ୍ କମୁାର ମହା ି XWP0689737
ୀ /162955 40 48 969କବିତା ଦାସ ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ଦାସ JTV1447317
ୀ /162956 21 48 970ଅନ୍ସଲୂତା ଦାସ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ଦାସ XWP0986190

ପ ୁ /162957 36 48 971ନିର ନ ସାହୁ ପି ରଂଜନ କମୁାର ସାହୁ JTV2525277
ପ ୁ /162958 52 48 972ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଟ ଧର ସାହୁ JTV1446962
ୀ /162959 50 48 973ଅ ନା ସାହୁ ସା ର ନ ସାହୁ JTV1447325
ୀ /162960 30 48 974ସିଲନ ସାହୁ ପି ର ନ କମୁାର ସାହୁ XWP0986380
ୀ /162961 26 48 975ଟ୍ଵିନକିଲ ସାହୁ ପି ର ନ କମୁାର ସାହୁ XWP0986398

ପ ୁ /163962 27 48 976େଦବପସାଦ େଭାଇ ପି ବସ  କମୁାର େଭାଇ XWP0481143
ପ ୁ /163963 60 48 977ଲି ରାଜ ଦାସ ପି ଭୀମ ଦାସ OR/06/043/118683
ପ ୁ /163964 52 48 978ଭାରତୀ ଦାସ ପି ଭୀମ ଦାସ JTV1447465
ପ ୁ /163965 46 48 979ଟୁକନୁା ଦାସ ପି ଭୀମ ଦାସ OR/06/043/118684
ପ ୁ /164966 55 48 980େକଶବ ଦାସ ପି ରାମ ଦାସ OR/06/043/118687
ୀ /164967 50 48 981ପମିଳା ଦାସ ସା େକଶବ ଦାସ OR/06/043/118688
ୀ /164968 25 48 982େରାଣାଲୀ ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ XWP0986372
ୀ /164969 43 48 983ଝୁନୁ ଲତା ମହାଳିକ ସା ମେହଶର ମହାଳିକ XWP0689505
ପ ୁ /164970 24 48 984ସଂଜିବ କମୁାର ମହାଳିକ ପି ମେହଶର ମହାଳିକ XWP0817205
ପ ୁ /164971 22 48 985ମେନାଜ ମହାଲିକ ମା ଝୁନୁଲତା ମହାଲିକ XWP1055433
ପ ୁ /164972 39 48 986କମୁାର ପାଲ୍ ସାହ ପି ଯେଶାବ  ସାହ XWP0689398
ପ ୁ /164973 37 48 987ପେମାଦ ଶାହା ପି ଗେନାର ସାହ XWP0689521
ୀ /164974 33 48 988େବବି ସାହ ସା କମୁାର ପାଲ୍ ସାହ XWP0689448
ୀ /164975 32 48 989ମନୁୀ ସାହ ସା ପେମାଦ ସାହ XWP0689430
ପ ୁ /165976 59 48 991ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ବାଳକୃ  ଦାସ XWP1112978
ୀ /165977 52 48 992ସକୁା ି ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ OR/06/043/119148
ପ ୁ /165978 29 48 993ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ XWP0596320
ୀ /165979 82 48 994ବୁଲି େଦଇ ସା ବାଳକୃ  ଦାସ OR/06/043/118694
ପ ୁ /166980 53 48 995ଭେଜ  ପ ା ପି ବଂଶୀଧର ପ ା JTV2657377
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ୀ /166981 46 48 996ମେନାରମା ପ ା ସା ଭେଜ  ପ ା JTV2657385
ୀ /166982 26 48 997ବଷର୍ା ରାଣୀ ପ ା ପି ଭେଜ  ପ ା XWP0986356
ୀ /166983 86 48 998ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାମ ରାୟ ସା ସେୁର  ନାଥ ସାମ ରାୟ OR/06/043/119111

ପ ୁ /166984 59 48 999ଜୟ  ସାମ ରାୟ ପି ଶେୁର  ସାମ ରାୟ OR/06/043/118719
ୀ /166985 55 48 1000ମାନସୀ ସାମ ରାୟ ସା ଜୟ  ସାମ ରାୟ OR/06/043/118720

ପ ୁ /166986 55 48 1001ମାନସ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଶେୁର  ସାମ ରାୟ OR/06/043/118721
ପ ୁ /166987 55 48 1002ଦୀପକ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାମ ରାୟ XWP1065713
ପ ୁ /166988 51 48 1003ଦି ିମୟ ସାମ ରାୟ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାମ ରାୟ XWP0329540
ପ ୁ /166989 44 48 1004ନେଗନ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ହାଡିବ ୁ ସାମ ରାୟ JTV2712958
ପ ୁ /166990 27 48 1005ପୀତମ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଜୟ  କମୁାର ସାମ ରାୟ XWP0481226
ପ ୁ /166991 22 48 1006େଦବାସିଶ ସାମ ରାୟ ପି ଦୀପକ କମୁାର ସାମ ରାୟ XWP1055441
ୀ /166992 45 48 1007ଅନୁଭା ସି ା ସା ଦି ିମୟ Samantaray XWP0986315

ପ ୁ /167993 70 48 1008ପଶା କମୁାର କର ପି ଜିତବାହାନ କର OR/06/043/118732
ୀ /167994 64 48 1009ପାରୁଲରାଣି କର ସା ପଫଲୁ କର OR/06/043/118729

ପ ୁ /167995 44 48 1010ଶରତ କର ପି ପଫଲୁ କମୁାର କର JTV1447036
ପ ୁ /167996 36 48 1011ଶଶିରି କମୁାର କର ପି ପଫଲୁ କମୁାର କର JTV2713261
ପ ୁ /168997 65 48 1012ସଂଗାମକିେଶାର ମହା ି ପି ବିଜୟ ମହା ି OR/06/043/118733
ୀ /168998 64 48 1013ତୃ ି ମହା ି ସା ଶୀରାମ ମହା ି OR/06/043/118736
ୀ /168999 63 48 1014ଶଭୁା ମହା ି ସା ସଂଗାମ ମହା ି OR/06/043/118734

ପ ୁ /1681000 60 48 1015ଶୀରମକିେଶାର ମହା ି ପି ବିଜୟ ମହା ି OR/06/043/118735
ପ ୁ /1681001 33 48 1016ସାଗର ମହା ି ପି ସଂଗାମ କିେଶାର ମହା ି XWP0329383
ପ ୁ /1691002 71 48 1017ଉମାକା  ରଥ ପି ଗଣୁନିଧି ରଥ OR/06/043/119023
ୀ /1691003 66 48 1018ସଂଯକୁ୍ତା ରଥ ସା ଉମାକା  ରଥ OR/06/043/119024

ପ ୁ /1691004 41 48 1019ସତଯ୍ବତ ରଥ ପି ଉମାକା  ରଥ JTV2525103
ପ ୁ /1691005 36 48 1020େସୗଯଯ୍ର୍ବତ ରଥ ପି ଉମାକା  ରଥ JTV2525319
ୀ /1691006 37 48 1021ମଧସିୁତା ତିପାଠୀ ସା ସତଯ୍ବତ ରଥ JTV2524718
ୀ /1701007 83 48 1022ସାବିତୀ େଦବୀ ସା ଗେଣଶ ପସାଦ ତିୱାରୀ OR/06/043/028175
ୀ /1701008 47 48 1023ପୀତିମୟୀ ମିଶ ସା ନାରାୟଣ ପସାଦ ତିୱାରୀ OR/06/043/028577

ପ ୁ /1701009 54 48 1024ସଧୁାଂସ ୁେଶଖର ମହାପାତ ମହାପ ପି ବିନାୟକ ମହାପାତ JTV2657658
ୀ /1701010 52 48 1025ପଣତି ମହାପାତ ମହାପାତ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ JTV2657641
ୀ /1701011 22 48 1026େପକ୍ଷ୍ଯା ତିଓାରୀ ପି େଗାପବଂଧ ୁପସାଦ ତିଓାରୀ XWP0999169

ପ ୁ /1701012 60 48 1027େଗାପବଂଧ ୁପସାଦ ତିୱାରୀ ପି ଗେଣଶ ପସାଦ ତିୱାରୀ JTV1480938
ପ ୁ /1701013 53 48 1028ନାରାୟଣ ପସାଦ ତିୱାରୀ ପି ଗେଣଶ ପସାଦ ତିୱାରୀ OR/06/043/028137
ୀ /1701014 52 48 1029ର ିତା ତିୱାରୀ ସା େଗାପବଂଧ ୁତିୱାରୀ JTV1480946
ୀ /1701015 25 48 1030ସମିକ୍ଷା ତିବାରୀ ପି େଗାପବଂଧ ୁତିବାରୀ XWP1003979

ପ ୁ /1711016 43 48 1031ଉେମଶ କମୁାର ଦାସ ପି ନରି ଦାସ JTV1688738
ପ ୁ /1711017 62 48 1032ମଧସୁଦୁନ ମିଶ ପି ରାଜକିେଶାର ମିଶ OR/06/043/118996
ୀ /1711018 54 48 1033ସରୁପିୟା ମିଶ ସା ମଧସୁଦୂନ ମିଶ OR/06/043/119038

ପ ୁ /1711019 32 48 1034େଦବାଶଷି ମିଶ ପି ମଧସୁଦୂନ ମିଶ JTV2524395
ୀ /1721020 72 48 1035େସନ୍ହଲତା ମଲିକ ସା ବଟକୃ  ମଲିକ OR/06/043/118741

ପ ୁ /1721021 53 48 1036ବିଶଜିତ ମଲିକ ପି ବଟକୃ  ମଲିକ OR/06/043/118742
ପ ୁ /1721022 47 48 1037ଶତୃଜିତ ମଲିକ ପି ବଟକୃ  ମଲିକ OR/06/043/118745
ୀ /1721023 46 48 1038ରଂଜିତା ମଲିକ ସା ବିଶଜିତ ମଲିକ XWP0028860

ପ ୁ /1731024 61 48 1039ରବୀ ନାଥ ଭ ପି ରାଧ ୁଭ OR/06/043/118748
ୀ /1731025 56 48 1040ପମିଳା ଭ ସା ରବୀ  ଭ OR/06/043/118749

ପ ୁ /1731026 56 48 1041ଭାଗିରଥି ଭ ପି ଅଗାଧ ୁଭ OR/06/043/118752
ପ ୁ /1731027 55 48 1042ଶେିବ  ଭ ପି ରାଧ ୁଭ OR/06/043/118750
ପ ୁ /1731028 49 48 1043ନୟନା ଭ ପି ରାଧ ୁଭ OR/06/043/119149
ୀ /1731029 48 48 1044ମେନାରମା ଭ ସା ଭାଗୀରଥି ଭ OR/06/043/119150
ପ ୁ /1731030 44 48 1045ଆେଲାକ କମୁାର ଭ ମା ପମିଳା ଭ JTV1447176
ପ ୁ /1731031 41 48 1046ଦିପକ କମୁାର ଭ ପି ରବି  ନାଥ ଭ JTV1447184
ୀ /1731032 36 48 1047ତାପସୀ ଭ ପି ରବି  ନାଥ ଭ XWP0481242
ପ ୁ /1731033 32 48 1048ଦିଲୀପ ଭ ପି ଭାଗୀରଥୀ ଭ XWP0817197
ପ ୁ /1731034 23 48 1049ଶୀନିବାସ ଭ ପି ଶେିବ  ଭ XWP0966366
ପ ୁ /1731035 55 48 1050ଧମର୍ାନ  ମହାରଣା ପି ମାଗ ୁମହାରଣା JTV2713105
ୀ /1731036 46 48 1051ସଂଯକୁ୍ତା ମହାରଣା ସା ଧମର୍ାନ  ମହାରଣା JTV2713147
ପ ୁ /1731037 41 48 1052ସେରାଜ କମୁାର ସତୂାର ପି ଶକୁେଦବ ସତୂାର JTV2713154
ପ ୁ /1731038 39 48 1053ସ ିଦା ନ  ସତୂାର ପି ଶକୁେଦବ ସତୂାର JTV2713113
ପ ୁ /1741039 55 48 1054େଦୖତାରୀ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା OR/06/043/118754
ୀ /1741040 52 48 1055ମିନା ମହାରଣା ସା େଦୖତାରୀ ମହାରଣା OR/06/043/118755
ପ ୁ /1741041 46 48 1056କୃପାସି ୁ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା OR/06/043/118757
ୀ /1741042 32 48 1057େସୗମଯ୍ ସରାଜ ତିପାଠୀ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP1017375
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ୀ /1751043 53 48 1058କନକଲତା େଦଇ ସା ସେରାଜ କା  ମଲିକ OR/06/043/119066
ପ ୁ /1751044 55 48 1059ସେରାଜକା  ମଲିକ ପି ବଂଶୀଧର ମଲିକ OR/06/043/119065
ପ ୁ /1751045 44 48 1060ପବିତ କମୁାର ମଲିକ ପି ବଂଶୀଧର ମଲିକ JTV1453679
ପ ୁ /1751046 24 48 1061ଶଭୁମ ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସେରାଜ କା  ମଲିକ XWP0816892
ପ ୁ /1761047 79 48 1062ସେୁର ନାଥ ଦାସ ପି ଯଦୁନାଥ ଦାସ OR/06/043/118770
ୀ /1761048 70 48 1063ସରସତୀ ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ JTV1453505

ପ ୁ /1761049 46 48 1064ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ OR/06/043/119193
ୀ /1761050 44 48 1065ରମିତା ଦାସ ସା ରାଜକିେଶାର ଦାସ JTV1453315

ପ ୁ /1761051 56 48 1066ବାବୁଲାଲ ମାଇତି ପି ତାରାପଦ ମାଇତି XWP0028886
ୀ /1761052 48 48 1067କ ନା ମାଇତି ସା ବାବୁଲାଲ ମାଇତି XWP0028878
ୀ /1761053 23 48 1068େବୖସାଖୀ ମାଇତି ପି ବାବୁଲାଲ ମାଇତି XWP1008317

ପ ୁ /1771054 59 48 1069ହେର  ନାଥ ହାଲଦାର ପି ପଲିୁନ ଚ  ହାଲଦାର XWP0028894
ପ ୁ /1781055 56 48 1070କିେଶାର େଭାଇ ପି କୃ  େଭାଇ OR/06/043/118774
ପ ୁ /1781056 28 48 1071ପି  ୁେଭାଇ ପି କିେଶାର େଭାଇ XWP0596429
ୀ /1781057 52 48 1072ମନି େଦଇ ସା କିେଶାର େଭାଇ OR/06/043/118775

ପ ୁ /1791058 59 48 1073ର ନ କମୁାର ପସାୟତ ପି େଗୗର ପଶାୟତ OR/06/043/118443
ପ ୁ /1791059 61 48 1074ଖେଗଶର ଦାସ ପି ଚ ମଣି ଦାସ XWP0028902
ପ ୁ /1791060 28 48 1075ରୁଦ ପସାଦ ଦାସ ପି ଖେଗଶର ଦାସ XWP0361352
ପ ୁ /1791061 26 48 1076ଶକି୍ତ ପସାଦ ଦାସ ପି ଖେଗଶର ଦାସ XWP0596346
ପ ୁ /1791062 24 48 1077ହିମାଂଶ ୁପଶାୟତ ପି ର ନ ପଶାୟତ XWP0816926
ପ ୁ /1801063 77 48 1078େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ େଭାଇ ପି େଚୖତନଯ୍ େଭାଇ OR/06/043/118789
ପ ୁ /1801064 62 48 1079ତୁଷାରକା  େଭାଇ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ OR/06/043/118791
ୀ /1801065 50 48 1080ମେନାରମା େଭାଇ ସା ତୁଷାର େଭାଇ OR/06/043/119141
ୀ /1801066 26 48 1081ପିତି ସମୁନ େଭାଇ ପି ତୁଷାର କା  େଭାଇ XWP1055227

ପ ୁ /1801067 25 48 1082ନିହାରକା  େଭାଈ ପି ତୁଷାର କା  େଭାଇ XWP1055201
ୀ /1801068 62 48 1083ଶଖି େଦଇ ପି େତୖେଲାକଯ୍ େଭାଇ OR/06/043/118790

ପ ୁ /1811069 62 48 1084ଗରୁୁଚରଣ େଭାଇ ପି ଗଣୁନିଧି େଭାଇ OR/06/043/118783
ପ ୁ /1811070 53 48 1085ହରିହର େଭାଇ ପି ବୀରବର େଭାଇ JTV2712990
ପ ୁ /1811071 32 48 1086ସଯୂଯ୍ର୍କା  େଭାଇ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ େଭାଇ JTV2524379
ୀ /1811072 47 48 1087ପଦାବତୀ ଦାସ ସା ହରିହର େଭାଇ JTV2713063

ପ ୁ /1811073 25 48 1088ଆଶଷି୍ ରଂଜନ ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ XWP0689406
ୀ /1811074 57 48 1089ସଖି େଦଇ ସା ଗରୁୁଚରଣ େଭାଇ OR/06/043/118784

ପ ୁ /1831075 45 48 1090ପେୂ ର୍ ୁ ମହାରଣା ପି ଦାେମାଦର ମହାରଣା JTV2524999
ୀ /1831076 42 48 1091ରୀତା ଳୀ ମହାରଣା ସା ପେୂ ର୍ ୁ ମହାରଣା XWP0816934

ପ ୁ /1831077 37 48 1092ଜଗବ ୁ ମହାରଣା ପି ଦାେମାଦର ମହାରଣା JTV2525160
ପ ୁ /1831078 72 48 1093ମାଗଚୁରଣ ତରାଇ ପି ନାଲୁ ତରାଇ OR/06/043/118494
ୀ /1831079 59 48 1094ମିନତୀ ତରାଇ ସା ମାଗ ୁତରାଇ OR/06/043/118495
ୀ /1841080 49 48 1095ରୀନା ମଲିକ ସା କାଳ ି ମଲିକ OR/06/043/119144

ପ ୁ /1851081 77 48 1096େବଣଧୁର ଦାସ ପି ଧଡି ଦାସ OR/06/043/118795
ୀ /1851082 72 48 1097ମିନତୀ ଦାସ ସା େବଣଧୁର ଦାସ OR/06/043/118796

ପ ୁ /1851083 46 48 1098ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ OR/06/043/119130
ୀ /1851084 41 48 1099େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ରଂଜନ କମୁାର ଦାସ XWP0117127

ପ ୁ /1861085 62 48 1100ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ଦାଶ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାଶ XWP0028928
ୀ /1871086 82 48 1101ଅମତିୃ େଭାଇ ସା ବସ  େଭାଇ OR/06/043/118806

ପ ୁ /1881087 69 48 1102କନୁା ଦାସ ପି ଧିରିବ ଦାସ OR/06/043/118808
ୀ /1881088 62 48 1103ଟିକି ଦାସ ସା କନୁା ଦାସ OR/06/043/118809

ପ ୁ /1881089 46 48 1104ତିେଲାଚନ ଦାସ ପି କନୁା ଦାସ OR/06/043/118810
ୀ /1881090 36 48 1105ମମତା ଦାସ ସା ତିେଲାଚନ ଦାସ XWP0558064
ୀ /1891091 59 48 1106ବିଣାପାଣି ସାହୁ ସା ଛବିନ ସାହୁ XWP0635649
ପ ୁ /1891092 58 48 1107ଛବିନ ସାହୁ ପି େଗାପୀ ସାହୁ OR/06/043/260302
ପ ୁ /1901093 52 48 1108େରାହିତ ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/043/118827
ପ ୁ /1901094 49 48 1109େହମ  କମୁାର ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାସ OR/06/043/118829
ୀ /1901095 48 48 1110ନୟନା ଦାସ ସା େହମ  କମୁାର ଦାସ XWP0897363
ୀ /1901096 33 48 1111ସାବିତୀ ଦାସ ସା ଅମୀର ଦାସ XWP0879783
ପ ୁ /1901097 29 48 1112ଅମୀର ଦାସ ପି େରାହିତ ଦାସ XWP0879775
ପ ୁ /1901098 25 48 1113ଶ  ୁଦାସ ପି େରାହିତ ଦାସ XWP0816959
ୀ /1901099 47 48 1115କୁ ି େଦଇ ସା େରାହିତ ଦାସ OR/06/043/118828
ପ ୁ /1911100 84 48 1116ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ହୃଦାନ  ଦାସ OR/06/043/118832
ପ ୁ /1911101 41 48 1117େକଦାର ନାଥ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ JTV1447275
ୀ /1911102 35 48 1118ସସିତା ଦାସ ସା େକଦାର ନାଥ ଦାସ XWP0117135
ପ ୁ /1911103 47 48 1119ଶତୁଘନ୍ କଅୁଁର ପି ନିତଯ୍ାନ  କଅୁଁର XWP1055128
ୀ /1911104 40 48 1120ସ ର୍ପଭା କଅୁଁର ସା ଶତୁଘନ୍ କଅୁଁର XWP1055136
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ପ ୁ /1911105 31 48 1121ଚ ନ ନ ପି ଶୀଧର ନ XWP0481275
ପ ୁ /1921106 72 48 1122ଚରଣ ଦାସ ପି ହୃଦାନ  ଦାସ OR/06/043/118834
ପ ୁ /1921107 44 48 1123ଭରତ ଦାସ ପି ଚରଣ ଦାସ JTV1447028
ୀ /1921108 37 48 1124ନିରୁପମା ଦାସ ସା ଭରତ ଦାସ XWP0117143

ପ ୁ /1931109 55 48 1125ଶୀଧର ଦାସ ପି ହୃଦାନ  ଦାସ OR/06/043/118836
ୀ /1931110 53 48 1126ଅ ନା ଦାସ ସା ଶୀଧର ଦାସ OR/06/043/118837

ପ ୁ /1941111 55 48 1127ପତିତ ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ ଦାସ OR/06/043/118839
ୀ /1941112 52 48 1128ଖଲିୁଆ ଦାସ ସା ପତିତ ଦାସ OR/06/043/118840
ୀ /1941113 32 48 1129ଡଲୀ ଦାସ ପି ପତିତ ଦାସ XWP0986281
ୀ /1951114 51 48 1130ସା ନା ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ JTV2713204

ପ ୁ /1951115 40 48 1131ସଧିୁର କମୁାର ଦାସ ପି ଶବିଚରଣ ଦାସ JTV2657393
ପ ୁ /1951116 38 48 1132ଶଶିରି ଦାସ ପି ଶବିଚରଣ ଦାସ JTV2712867
ପ ୁ /1951117 36 48 1133ସକୁା  ଦାସ ପି ଶବିଚରଣ ଦାସ JTV2712883
ୀ /1951118 24 48 1134େରାଜାଲିନୀ ଦାସ ସା ସଧୁୀର କମୁାର ଦାସ XWP0880658
ୀ /2021119 28 48 1135େରାଜି ଦାସ ସା ହରିହର ଦାସ XWP0877746

ପ ୁ /2171120 27 48 1136ସାଥର୍କ ବଲଭ ମହା ି ପି ସଭୁାଂଶ ୁବଲଭ ମହା ି XWP0971572
ୀ /2471121 37 48 1137ଜିନାରାଣୀ ମଲିକ ସା ସଧୁାଂସ ୁମଲିକ XWP0986414

ପ ୁ /2471122 36 48 1138ସଧୁାଂଶ ୁମଲିକ ପି ଶରତ ଚ  ମଲିକ XWP0971622
ୀ /2471123 27 48 1139ଦି ିମୟୀ ମଲିକ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ମଲିକ XWP0877753
ୀ /2471124 22 48 1140ଦମୟ ୀ ମଲିକ ସା ଦାେମାଦର ମଲିକ XWP0877688
ୀ /2471125 39 48 1141ଜୟପଦା ମିଶ ସା ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ XWP0971630

ପ ୁ /2471126 39 48 1142ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ ପି ହୃଷିେକଶ ମିଶ XWP0971408
ୀ /2611127 21 48 1143ସଭୁଶୀ ପସାୟତ ପି ର ନ କମୁାର ପସାୟତ XWP0967604

ପ ୁ /3251128 23 48 1144ନେରଶ ଦାସ ପି ର ନ କମୁାର ଦାସ XWP0879817
ପ ୁ /3831129 27 48 1145ସି ଆଦିତ୍ଯ କମୁାର ପି ଶୀନୀଵାସ ରାଓ XWP1027739
ପ ୁ /9991130 65 48 1146ଅନ  କମୁାର ଖୀଲାର ପି ହରିଶ ଚ  ଖୀଲାର XWP0926659
ୀ /9991131 54 48 1147ଆରତୀ ଖୀଲାର ସା ଅନଂତ କମୁାର ଖୀଲାର XWP0926691

ପ ୁ /198/C/41132 39 48 1148ମାନସ ରଂଜନ ପରିଡ଼ା ପି ରେମଶ ଚ  ପରିଡ଼ା XWP1064641
ୀ /999991133 32 48 1149ଝରଣା ଦାସ ସା ଜିେତ  ଦାସ XWP1008242
ୀ /999991134 35 48 1150ସବିତା କମର୍କାର ସା ଶଶ ିକମର୍କାର XWP1008259
ୀ /999991135 21 48 1151ବଷର୍ାରାଣୀ ମଲିକ ପି ଅରବି  ମଲିକ XWP0986208

ପ ୁ /999991136 49 48 1152ଅରବି  ମଲିକ ପି ପରେମଶର ମଲିକ XWP0904318
ୀ /999991137 47 48 1153ରୀତା ରାଣୀ ମଲିକ ସା ଅରବି  ମଲିକ XWP0904300
ୀ /999991138 59 48 1154ନିରୁପମା ମିଶ ସା ଶଶ ିଭୂଷଣ ଶତପଥୀ XWP1039742
ୀ /999991139 47 48 1155ର ଲୁତା ମଦୁୁଲୀ ସା ତପନ କମୁାର ପରିଡ଼ା XWP0904359

ପ ୁ /999991140 53 48 1156ତପନ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ଆଦିକ  ପରିଡ଼ା XWP0904367
ପ ୁ /999991141 33 48 1157େମାହନ ପରିଡ଼ା ପି ମେହ  ପରିଡ଼ା XWP0986406
ୀ /999991142 43 48 1158ମାଳବିକା ପ ନାୟକ ସା ବିକାଶ ଚ  ମହାପାତ XWP0904409

ପ ୁ /999991143 36 48 1159ସରତ ପଧାନ ପି ସିମା ଳ ପଧାନ XWP0986349
ୀ /999991144 25 48 1160ଅରୂପା ପଧାନ ସା ସରତ ପଧାନ XWP0986331

ପ ୁ /999991145 50 48 1161ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅଭିରାମ ରାଉତ XWP0904383
ୀ /999991146 38 48 1162ସସିତା ରାଉତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0904375

ପ ୁ /999991147 25 48 1163ରାଜକମୁାର ସାହୁ ପି େକଶବ ସାହୁ XWP1008234
ୀ /999991148 47 48 1164ଚାରୁଲତା େସଠୀ ପି ସଦାଶବି େସଠୀ XWP0904441

ପ ୁ /999991149 50 48 1165ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ ପି ଜଟାଧାରୀ ସାଇଁ XWP1008275
ୀ /999991150 46 48 1166ରିତା ଳି ସାଇଁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ XWP1008283
ୀ /999991151 23 48 1167ମଧସିୁତା ସାଇଁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ XWP1008291
ୀ /999991152 22 48 1168ସନୁୀତା ସାଇଁ ପି ସଦୁଶର୍ନ ସାଇଁ XWP1008309

ପ ୁ /614-4941153 25 48 1169ସମିତ ସାଇଁ ପି ମଧ ୁସଦୁାନ ସାଇଁ XWP0970715
ପ ୁ /450/53561154 22 48 1170ବିଶ୍ଵଜୀତ ପରିଡ଼ା  ପି ବି ୁ ପସାଦ ପରିଡ଼ା  XWP0971218
ୀ /.1155 29 48 1171େସାନାଲି ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡା XWP0688713
ପ ୁ /Durga Tex1156 23 48 1172ଅଂକିତ କମୁାର ଲଧା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଲଧା XWP1113232
ପ ୁ /21157 56 48 1173ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା ପି ଦୟାନିଧି େଜନା JTV2524650
ପ ୁ /21158 73 48 1174ମେହ  ପସାଦ ମହାପାତ ପି ରାଜ କିେଶାର ମହାପାତ JTV1675024
ୀ /21159 58 48 1175ଗାୟତୀ ମହାପାତ ସା ମେହ  ପସାଦ ମହାପାତ JTV1675032
ପ ୁ /21160 45 48 1176ଯଶସୀ ମହାପାତ ପି ମେହ  ପସାଦ ମହାପାତ JTV1644491
ପ ୁ /31161 64 48 1177ମ ରୁାଣି ଦାସ ପି ଶବୁିବ  ଦାସ OR/06/043/118078
ୀ /41162 76 48 1178ଆଶାଲତା ମହା ି ସା େହମ  କମୁାର ମହା ି XWP0029520
ୀ /41163 51 48 1179ଶାଶତୀ ମହା ି ପି େହମ  କମୁାର ମହା ି XWP0329474
ପ ୁ /41164 46 48 1180ସମିତ କମୁାର ମହା ି ପି େହମ  କମୁାର ମହା ି XWP0029538
ପ ୁ /41165 80 48 1181ପହଲାଦ ଚରଣ ରାୟ ପି ରଘନୁାଥ ରାୟ XWP0029546
ୀ /61166 41 48 1182ସ ର୍ପଭା େବେହରା ସା ପବିତ କମୁାର ମଲିକ XWP0361402
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ପ ୁ /81167 28 48 1183ପ ଜ କମୁାର ମହାପାତ ପି େଜଯ୍ାତି ର ନ ମହାପାତ XWP0480624
ପ ୁ /91168 27 48 1184ବିଶର ନ ଦାସ ପି ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ XWP0480616
ପ ୁ /101169 27 48 1185ଅଜିତ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ XWP0480608
ୀ /111170 31 48 1186ନିରୁପମା କର ସା ଶରତ କମୁାର କର XWP0480590
ୀ /121171 31 48 1187ରଶୀ ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ XWP0480574

ପ ୁ /131172 39 48 1188ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ପତିତ ଦାସ XWP0480566
ୀ /131173 34 48 1189େଗୗରୀ ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ XWP0481382
ୀ /141174 27 48 1190ଲିକିତା ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ XWP0480558

ପ ୁ /151175 27 48 1191ସ ିତ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ବାବୁଲି ଦାସ XWP0481390
ପ ୁ /161176 33 48 1192ସଦୁଶର୍ନ ବହିରା ପି ବାଇଧର ବହିରା XWP0481317
ପ ୁ /181177 28 48 1193ସବେଦବ ସିଂ ପି ପରମାନ  ସିଂ XWP0481333
ପ ୁ /191178 29 48 1194ସେ ାଷ ସିଂ ପି ପ ାନନ ସିଂ XWP0481341
ପ ୁ /201179 27 48 1195ସମିୁତ୍ େଜନା ପି ରବି ନାଥ େଜନା XWP0481358
ପ ୁ /201180 27 48 1196ସଦୁୀପ େଜନା ପି ରବି ନାଥ େଜନା XWP0481366
ପ ୁ /211181 39 48 1197ତନୟ କମୁାର ମଲିକ ପି ଧବୃ ଚରଣ ମଲିକ XWP0481374
ପ ୁ /221182 59 48 1198ଧରଣୀଧର େଲ ା ପି ଧଳୂମଣୀ େଲ ା XWP0481457
ୀ /221183 56 48 1199ମାନସୀ େଲ ା ସା ଧରଣୀଧର େଲ ା XWP0481440

ପ ୁ /221184 29 48 1200ଅନିଲ୍ କିେଶାର େଲ ା ପି ଧରଣୀଧର େଲ ା XWP0481424
ପ ୁ /221185 27 48 1201ଅଜିତ୍ କିେଶାର େଲ ା ପି ଧରଣୀଧର େଲ ା XWP0481432
ପ ୁ /221186 46 48 1202ବିଧାନ ଚ  ନାଥ ଶମର୍ା ପି େକୖଳାଶ ଚ  ନାଥ ଶମର୍ା XWP0481416
ୀ /221187 39 48 1203ସଶିତା ଶମର୍ା ସା ବିଧାନ ଚ  ନାଥ ଶମର୍ା XWP0481408

ପ ୁ /381188 25 48 1204ସାଗର ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ଦାସ XWP0688739
ପ ୁ /391189 22 48 1205ଝୁନାଲି ଦାସ ପି େଜାେଗ  ଦାସ XWP0904417
ପ ୁ /451190 32 48 1206ବିେନାଦ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ JTV2524783
ୀ /471191 44 48 1207ଜୟ ୀ ଦାସ ସା ମାନସ ଦାସ XWP0971457
ୀ /481192 39 48 1208ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ XWP0596486

ପ ୁ /501193 36 48 1209ପଦନାଭ ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ JTV2657088
ପ ୁ /511194 26 48 1210ପକାଶ ଦାସ ପି ର ନ କମୁାର ଦାସ XWP0688804
ପ ୁ /581195 23 48 1211ତପନ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି େଲଟ ବଜ କିେଶାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP1058452
ୀ /681196 26 48 1212ଆଇଶା ପଶାୟତ ପି ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପଶାୟତ XWP0688770

ପ ୁ /701197 56 48 1213ଅସିତ୍ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଉ ବ ପଶାୟତ XWP0027987
ୀ /1001198 54 48 1214କମୁଦିୁନୀ ନାୟକ ସା କୃ ଚ  ନାୟକ XWP0028209

ପ ୁ /1001199 38 48 1215ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ XWP0028225
ୀ /1001200 36 48 1216େରଣବୁାଳା ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ JTV2657005

ପ ୁ /1121201 25 48 1217ଆଶେୁତାଯଷ ତିପାଠୀ ପି ନେର  ତିପାଠୀ XWP0688887
ୀ /116/D, RA1202 26 48 1218ସେରାଜିନୀ ବିସ୍ଵାଲ ମା ରାଜଲକ୍ଷୀ ବିସ୍ଵାଲ XWP1151901

ପ ୁ /1331203 30 48 1219ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଦାଶ ପି ନେର  କମୁାର ଦାଶ XWP0688796
ୀ /2231204 30 48 1220ସଶୁୀସୀତା ନ ସା ବିଭୁଦ  ତିପାଠୀ XWP0688895

ପ ୁ /401205 38 48 1221ସଭୁାଶୀଷ ସାମ ସୀଂହାର ପି ଗଦାଧର ସାମ ସୀଂହାର
ପ ୁ /121206 45 48 1222ସନୁୀଲ କମୁାର ରାଉତରାଏ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରାଉତରାଏ ରାଉତ XWP1200310
ୀ /981207 19 48 1223ସିପାନ୍ଜଅଲି ଭୂଯାନ ଭୂଯାନ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଭୂଯାନ XWP1200336
ୀ /981208 19 48 1224HINDU HINDU ପି ଲକି୍ଷଧାର ଭୂଯା  XWP1200344
ୀ /011209 19 48 1225ରୁପାଲୀନ ମହା ୀ ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା ୀ XWP1210590

ପ ୁ /561210 19 48 1226ପୀତି ପସାୟତ ପି ଅଭିରାମ ପସାୟତ XWP1210608
ପ ୁ /471211 20 48 1227ମେନାଜ େଭାଇ ପି ମେହ  େଭାଇ XWP1210616
ୀ /731212 19 48 1228ସେୁଦ ା ପସାୟତ ପି ାଲୀନ କମୁାର ପସାୟତ XWP1210624
ୀ /661213 30 48 1229ସଚିୁତା କମୁାରୀ ନାଥ ପି ପବିତ େମାହନ ନାଥ XWP1210632

ପ ୁ /1201214 19 48 1230ସନାତନା ଦାସ ପି ଝୂଲ ଦାସ XWP1211077
ୀ /031215 39 48 1231ସନ୍ି ା ରାଣୀ ପଶାୟତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଶାୟତ XWP1218874
ୀ /1671216 31 48 1232ସ ମିତା େଜନା ସା ଶଶିରି କମୁାର େଜନା XWP1218882
ୀ /421217 19 48 1233ଅନୁ ା ଦାସ ପି ଅେଶାକ ଦାସ XWP1218890
ୀ /1171218 22 48 1234ସ ର୍ ପଭା ମଲିକ ସା ବିପବ ମଲିକ XWP1218908
ପ ୁ /501219 34 48 1235କଣୁାଳ ମହୁ ା  ପି ଗେଣଶ ପସାଦ ମହୁ ା XWP1221027
ୀ /011220 39 48 1236କାଦମିନୀ େବେହରା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା XWP1226935
ୀ /1111221 18 48 1237ସ ର୍େଜଯ୍ାତି ପ ା ପି ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ପ ା XWP1234699
ପ ୁ /1111222 18 48 1238ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ପଭାତ କମୁାର ଦାସ XWP1234780
ପ ୁ /999991223 18 48 1239ଅନୁରାଗ ମହାପାତ ପି ବିକାଶ ଚଂଦ ମହାପାତ XWP1242122
ୀ /..1224 54 49 1ମାୟା ଦାସ ସା ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ XWP0689877
ପ ୁ /01225 46 49 2ବିକମ େକଶରୀ ପଧାନ ପି ଉଲାସ ଚ  ପଧାନ XWP0878132
ୀ /01226 39 49 3ସଗୁାମିନୀ ପଧାନ ସା ବିକମ େକଶରୀ ପଧାନ XWP0878157
ୀ /01227 29 49 4ମଲୀକା ସାଇଁ ପି ବସ  କମୁାର ସାଇଁ XWP0878538
ୀ /001228 27 49 5ନମିତା େବେହରା ମା ନିରୂପମା େବେହରା XWP1014737
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ୀ /001229 36 49 6ସମିୁତା ମଲିକ ସା ରେମଶ ଚ  ମଲିକ XWP0859785
ପ ୁ /001230 44 49 7ପିତବାସ ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ XWP0859793
ୀ /001231 42 49 8କବିତା ନାୟକ ସା ପିତବାସ ନୟାକ XWP0859777

ପ ୁ /001232 35 49 9ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0817221
ପ ୁ /BALISAHI1233 20 49 10ରାଜା େସଠୀ ପି ପଦୀପ କମୁାର େସଠୀ XWP1059898
ପ ୁ /BALISAHI1234 19 49 11ପତୀକ ର ନ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP1149814
ପ ୁ /balisahi1235 47 49 12ନୀଳାଦି ବରନ ସାହୁ ପି ଭୀଖଜର୍  ସି ସାହୁ XWP1028448
ୀ /Manishre1236 29 49 13ମିନତୀ ତରାଇ ସା ବିଜୟ କମୁାର ତରାଇ XWP0975524
ୀ /N/A1237 53 49 14ନମିତା େମାହ ି ସା ପଦୀପ େମାହ ି XWP1149780
ୀ /NA1238 44 49 15କବିତା ରାୟ ସା ରବୀ  ରାୟ XWP1025428
ୀ /NEAR SUBH1239 60 49 16ମ  ୁଦାସ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ XWP1025659
ୀ /New1240 34 49 17ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ଗେଣଶ କମୁାର ସାହୁ XWP0878009
ୀ /NUAPADA1241 49 49 18ମ ଲୁତା ବାରିକ ସା ଭଗବାନ ବାରିକ XWP1161587

ପ ୁ /NUAPADA1242 56 49 19ସିମା ଳ ପ ା ପି ପକାଶ ପ ା XWP1080969
ପ ୁ /Nuapada1243 30 49 20ସଂେ ାଷ କମୁାର ସାହୂ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୂ XWP0874529
ୀ /Panchana1244 37 49 21ଦୀପା ଶଭୁଦଶର୍ନୀ ଦାସ ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ ଦାସ XWP1024603
ୀ /Panchana1245 34 49 22ପତୀଭା ରାଣୀ ଦାସ ଦାସ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ଦାସ XWP1024611

ପ ୁ /Shanti na1246 21 49 23ବଦୀନାରାୟଣ ଦାଶ ବବୁଲ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଦାଶ ଦାଶ XWP1058437
ପ ୁ /SHREE MA1247 21 49 24ଆୟୁଷି ମହା ି ପି ପିୟୁଷ  ର ନ ମହା ି XWP1187871
ପ ୁ /STAR CIT1248 21 49 25ଅଂକିତା ମଲିକ ପି ମେନାର ନ XWP1025485
ୀ /011249 29 49 26ରଶିତା ଦାସ ସା ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ XWP0817643
ୀ /011250 29 49 27ରସୀତା ମହା ୀ ସା ଆଶୀଷ କମୁାର ସାଇଁ XWP1067958

ପ ୁ /11251 41 49 28ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ଦାସ JTV1447937
ପ ୁ /11252 34 49 29ଆଶଷି କମୁାର ସାଇଁ ପି ବସ  କମୁାର ସାଇଁ XWP0878512
ୀ /11253 24 49 30ମେନାରମା ସାଇଁ ପି ବସ  କମୁାର ସାଇଁ XWP0878025
ୀ /21254 44 49 31ଅସିତା ପଶାୟତ ସା ମାନସ ର ନ ପଶାୟତ XWP0029553

ପ ୁ /CDD - 21255 27 49 32ଅଦିଲ ପଵର୍ା ମା ଅନିତା ରାଣୀ େମାହପାତରା କି ୀ XWP0971200
ପ ୁ /31256 34 49 33ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ବାନାମର ଦାସ XWP0878074
ୀ /31257 25 49 34ସସିତା ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ XWP0878066
ୀ /31258 39 49 35ସନ୍ି ାରାଣୀ ପଶାୟତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0360792

ପ ୁ /041259 67 49 36ମାୟାଧର ସାହୁ ପି ଲେମାଦର ସାହୁ XWP0965962
ୀ /041260 32 49 37ଅ ର୍ନା ସାହୁ ସା ମାନସ ର ନ ସାହୂ XWP0965988
ୀ /41261 55 49 38ତପସିନୀ ଦାସ ସା ପତିତପାବନ ଦାସ XWP0630590
ୀ /41262 34 49 39େମାନାଲିସା ପଶାୟତ ସା ବିଶଜିତ ପଶାୟତ XWP0360982
ୀ /41263 62 49 40ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ମାୟାଧର ସାହୁ XWP0878363

ପ ୁ /41264 36 49 41ମାନସର ନ ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ XWP0880385
ପ ୁ /41265 34 49 42ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ XWP0880427
ପ ୁ /51266 51 49 43ଜ୍ଞାେନ  ଦାସ ପି େଦୖତାରି ଦାସ OR/06/043/118505
ୀ /51267 38 49 44ସମିର୍ ା ପଶାୟତ ସା ଆଯଯ୍ର୍ କମୁାର ସାଇଁ XWP0265264
ୀ /51268 36 49 45ଅମିକା ବାଳା ପଶାୟତ ସା ତାପସ ପଶାୟତ XWP0360818
ୀ /51269 41 49 46ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ଶବି ନାରାୟଣ ସାଇଁ XWP0880443
ପ ୁ /51270 39 49 47ଆଯଯ୍ର୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାଇଁ XWP0265272
ୀ /51271 21 49 48ପଜୁା ରାଣୀ ସାଇଁ ପି ଶବି ନାରାୟଣ ସାଇଁ XWP1079839

ପ ୁ /61272 52 49 49େଦବଦୁଲଭର୍  ଦାସ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଦାସ XWP0216275
ୀ /61273 37 49 50ସାବିତୀ ଦାସ ସା େଦବଦୁଲର୍ ଭ ଦାସ XWP0481655
ୀ /61274 29 49 51ପଣତୀ ଦାସ ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ ଦାସ JTV2656551

ପ ୁ /61275 47 49 52ଉଦୟନାଥ ଦାଶ ପି କାଶୀନାଥ ଦାଶ OR/06/043/122674
ପ ୁ /71276 47 49 53ପକାଶ େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା XWP0878082
ୀ /71277 42 49 54େପମ େବେହରା ସା ପକାଶ େବେହରା XWP0878090
ୀ /71278 36 49 55ଗାୟତୀ େଜନା ସା ରାେକଶ କମୁାର େଜନା XWP0027631
ପ ୁ /71279 51 49 56େକ୍ଷତ େମାହନ ସାହୁ ପି ପ  ୁସାହୁ JTV1665959
ୀ /71280 45 49 57ପତୀମା ସାହୁ ସା େକ୍ଷତ େମାହନ ସାହୁ JTV1665942
ପ ୁ /81281 33 49 58ସଶୁଲି କମୁାର େଜନା ପି କଶୁ କମୁାର େଜନା JTV2656759
ପ ୁ /81282 30 49 59େସୗମଯ୍ ର ନ େଜନା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େଜନା XWP0329482
ପ ୁ /81283 29 49 60ସତିୃ ର ନ େଜନା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େଜନା XWP0360743
ପ ୁ /81284 69 49 61ରେମଶ ଚ  ପରିଡ଼ା ମା ପହଲାଦ ପରିଡ଼ା XWP0878561
ୀ /81285 65 49 62ମେନାରମା ପରିଡ଼ା ସା ରେମଶ ଚ  ପରିଡ଼ା XWP0878108
ୀ /81286 39 49 63ମଧସିୁତା ପରିଡ଼ା ସା ମାନସ ର ନ ପରିଡ଼ା XWP0878124
ୀ /91287 40 49 64ରୁପାଲି େଜନା ସା ଚି  ର ନ େଜନା XWP0360776
ୀ /91288 54 49 65ବାସ ୀ ପାତ ସା ତୀନାଥ ପାତ JTV1447416
ପ ୁ /91289 38 49 66ସବୁାଷ ପାତ ପି ତୀନାଥ ପାତ XWP0216309
ୀ /91290 41 49 67ମମତା ରାଉତ ସା େଗୗରା  ଚରଣ ରାଉତ XWP0360750
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ୀ /101291 63 49 68େରଣବୁାଳା ପ ା ସା ସଶୁା  କମୁାର ରଥ JTV2656601
ପ ୁ /101292 66 49 69ସଶୁା  କମୁାର ରଥ ପି ରେମଶ ଚ  ରଥ JTV2656619
ପ ୁ /101293 33 49 70ସଂଦୀପ ରଥ ପି ସଶୁା  କମୁାର ରଥ JTV2656635
ୀ /101294 31 49 71ସସିତା ରଥ ସା ସଂଦୀପ ରଥ XWP0690032
ୀ /101295 26 49 72ରାଜଶୀ ସଭୁଦସର୍ୀନୀ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP1020445

ପ ୁ /111296 66 49 73ଶରତ କମୁାର େଦାବାଇ ପି ର ାଧର େଦାବାଇ JTV2657476
ୀ /111297 59 49 74ତିେଳା ମା ଦିେବଦୀ ସା ଶରତ କମୁାର ଦିେବଦୀ JTV2657484

ପ ୁ /111298 37 49 75ସମିତ୍ କମୁାର ଦିେବଦୀ ପି ଶରତ କମୁାର ଦିେବଦୀ JTV2713691
ୀ /111299 34 49 76ଶାଶତୀ କର େଚୗଧରୁୀ ସା ସମିତ କମୁାର ଦିେବଦୀ XWP0481648
ୀ /111300 41 49 77ମନୀଶା ମିଶ ସା ମିହିର ମିଶ XWP1065234

ପ ୁ /111301 31 49 78ପକାଶ ପଶାୟତ ପି ଅମୀର କମୁାର ପଶାୟତ JTV2657518
ପ ୁ /121302 38 49 79ପଶା  କମୁାର ବାରିକ ପି ବଟ କୃ  ବାରିକ JTV1590645
ପ ୁ /121303 59 49 80ସ ିଦାନ  କର ପି ଜଗବ ୁ କର JTV2656742
ୀ /121304 28 49 81ଅନୁରୁପା କର ପି ସ ିଦାନ  କର XWP0361196

ପ ୁ /121305 26 49 82ଶେୁଭ ୁ କର ପି ସ ିଦା  କର XWP0596593
ପ ୁ /121306 32 49 83ମାନସ କମୁାର ନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ  ନାୟକ JTV2525467
ପ ୁ /121307 31 49 84ତାପସ ର ନ ନାୟକ ମା ସ ର୍ପଭା ନାୟକ XWP0265280
ୀ /121308 54 49 85ସବିତା ମ ରୀ ଷଡ ୀ ସା ସ ିଦାନ  କର JTV2657419

ପ ୁ /121309 44 49 86ପତାପ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଦୁଖବ ୁ ତିପାଠୀ XWP0361667
ପ ୁ /131310 51 49 87କନୁା ବିଶାଳ ପି ସେୁର  ବିଶାଳ OR/06/043/396299
ପ ୁ /141311 49 49 88ସମୁ  ଭୁୟଁା ପି ସନାତନ ଭୁୟଁା OR/06/043/127084
ୀ /141312 23 49 89ମମତା ଭୂୟଁା ସା ଋି,◌ି କା  କମର୍  କାର XWP0817627

ପ ୁ /141313 66 49 90ରେମଶ ଚ  ନାୟକ ପି ଅେଲଖ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/118073
ପ ୁ /141314 21 49 91ମାନସ ପରିଡ଼ା ପି ଉେପ  ପରିଡ଼ା XWP0971531
ପ ୁ /151315 63 49 92ବିହାରୀ େମାହନ ପଶାୟତ ପି ଫକୀର ପଶାୟତ OR/06/043/118209
ୀ /151316 53 49 93ସଂଯକୁ୍ତା ପଶାୟତ ସା ବିହାରୀ େମାହନ ପଶାୟତ OR/06/043/118210

ପ ୁ /161317 71 49 95ନିର ନ ମିଶ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମିଶ XWP0433532
ପ ୁ /161318 31 49 96ଶୀନିବାସ ସାମଲ ପି ଶବି ସାମଲ XWP0216333
ୀ /161319 21 49 97ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାସମଲ ପି ସଚୀ  ସାସମଲ XWP1067966
ୀ /161320 20 49 98ରୁବୀନା ସାସମଲ ପି ସଚୀ  ସାସମଲ XWP1066984

ପ ୁ /171321 51 49 99ଅେଶାକ କମୁାର େଭାଳ ପି ଦିବାକର େଭାଳ XWP0216358
ୀ /171322 32 49 100ପଜ୍ଞାସୀତା ଦଳାଇ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ଦଳାଇ XWP0216366

ପ ୁ /171323 67 49 101ରାମଚ  ଦାସ ପି ରାେଜ  ଦାସ JTV2713584
ୀ /171324 62 49 102ସ ଲୁତା ଦାସ ସା ରାମଚ  ଦାସ JTV2657112
ୀ /171325 26 49 103ପ ୁ ଲତା ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ XWP0596601

ପ ୁ /171326 25 49 104ରାେଜଶ ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ XWP0817635
ପ ୁ /181327 69 49 105ପସନନ୍ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ମହାପାତ OR/06/043/118302
ୀ /181328 22 49 106ସଭୁଶୀ ପସାୟତ ପି ପଭାକର ପସାୟତ XWP0994228
ୀ /181329 44 49 107ବନୀତା ସାହୁ ସା ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ XWP0216382
ୀ /181330 33 49 108ସଚିୂସୀତା ସାହୁ ସା ପଭ ନ ସାହୁ XWP0216374

ପ ୁ /181331 32 49 109ପେବାଚନ ସାହୁ ପି ପ ାନନ ସାହୁ JTV2524445
ୀ /181332 22 49 110େରାଜାଲିନ ସାହୁ ମା ପ ୁ ା ଳୀ ସାହୁ XWP0971507

ପ ୁ /191333 31 49 111ମାନସ ର ନ ରାଉତରାୟ ପି ଅନ  ଚରଣ ରାଉତରାୟ XWP0265298
ୀ /191334 24 49 112ମଧସିୁତା ସାହୂ ପି ଭା ର ସାହୂ XWP0986067
ୀ /191335 22 49 113ହରପିୟା ସାହୂ ପି ଭା ର ଚଦ ସାହୂ XWP1055896
ୀ /191336 49 49 114ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ଭା ର ସାହୁ JTV2570760

ପ ୁ /201337 27 49 115ସେ ାଷ ରାଉତରାୟ ପି ଅନ  ଚରଣ ରାଉତରାୟ XWP0360735
ପ ୁ /201338 75 49 116ସାଧଚୁରଣ ସାଇଁ ପି ବୃ ାବନ ସାଇଁ XWP0557579
ୀ /201339 70 49 117େଶୖଳବାଳା ସାଇଁ ସା ସାଧଚୁରଣ ସାଇଁ XWP0557595
ପ ୁ /201340 50 49 118ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ସାଇଁ XWP0029587
ପ ୁ /201341 41 49 119ଶଶା  େଶଖର ସାଇଁ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ସାଇଁ JTV2656775
ୀ /201342 23 49 120ଅଚର୍ନା ସାଇଁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ XWP0817619
ପ ୁ /221343 60 49 121ମଦନେମାହନ ଗାଗାରାଇ ପି ବୁ େଦବ ଗାଗାରାଇ JTV2657260
ପ ୁ /221344 25 49 122ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଗାଗାରାଇ ପି ମଦନ େମାହନ ଗାଗାରାଇ XWP0689927
ୀ /221345 22 49 123େସାନାଲୀ େଲ ା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଲ ା XWP1065259
ୀ /221346 30 49 124େରାନିତା ପଶାୟତ ସା କିେଶାର ଚ  ପଶାୟତ XWP0216408
ୀ /221347 36 49 125ସ ୀତା ସାମଦ ପି ନିେକାଲସନ ସାମଦ JTV2712917
ପ ୁ /221348 29 49 126ସଚିନ ସାଗର ସାମଦ ପି ନିେକାଲସନ୍ ସାମଦ XWP0481671
ୀ /221349 46 49 127ଜାନକୀ ସାଓଁୟଁା ସା ମଦନେମାହନ ଗାଗାରାଇ JTV2657245
ୀ /231350 52 49 128ସମିୁତା ନାୟକ ସା ରତନ୍ ାକର ନାୟକ JTV2713048
ୀ /241351 60 49 129ଅ ନା କମୁାରୀ େବହୁରା ସା ବିଶମର େଜନା JTV2657104
ପ ୁ /241352 61 49 130ବିଶମର େଜନା ପି ସଦାଶବି େଜନା XWP0329490
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ପ ୁ /241353 31 49 131ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ େଜନା ପି ବିଶମର େଜନା XWP0216416
ପ ୁ /251354 79 49 132ହାଡିବ ୁ ନାୟକ ପି କାଶୀନାଥ ନାୟକ JTV2713071
ୀ /251355 51 49 133ଶଶକିଳା ନାୟକ ସା ନଟବର ନୟକ XWP0286161

ପ ୁ /251356 39 49 134ର ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ JTV2713329
ପ ୁ /251357 37 49 135ସ ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ JTV2712941
ୀ /261358 72 49 136ବୀଣାପାଣୀ ନାୟକ ସା ହାଡିବ ୁ ନାୟକ JTV2713279

ପ ୁ /261359 48 49 137ହୃଷିେକଶ ନାୟକ ପି ହାଡିବ ୁ ନାୟକ JTV2713287
ୀ /261360 40 49 138ସସିତା ନାୟକ ସା ହୃଷିେକଶ ନାୟକ JTV2713337
ୀ /261361 28 49 140ଶଭୁଦଶ ିର୍ନି ପଶାୟତ ପି ଲକି୍ଷଧର ପଶାୟତ XWP0362483

ପ ୁ /271362 37 49 141ପକାଶ କମୁାର େଭାଇ ପି ଗରୁୁଚରଣ େଭାଇ JTV2656841
ପ ୁ /271363 31 49 142ବିକମ ପଶାୟତ ପି ଅମେର  ପଶାୟତ XWP0216424
ୀ /281364 32 49 143ସ ୀତା ସାହୁ ସା ରଞନ କମୁାର ସାହୁ XWP0596510

ପ ୁ /281365 37 49 144ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଛବିନ ସାହୁ JTV2713121
ୀ /291366 77 49 145ବାସ ୀ ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ଦାସ XWP0557611

ପ ୁ /301367 44 49 146ମେନାଜ ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ XWP0635730
ପ ୁ /301368 39 49 147ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ଶୀଧର ଦାସ JTV2712859
ୀ /301369 31 49 148ମମତା ଦାସ ସା ପେମାଦ ଦାସ XWP0880237
ୀ /301370 21 49 149ପତିକ୍ଷା ପଶାୟତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0971432
ୀ /311371 35 49 150ରୂବୀ ରାଣୀ ଦାସ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଦାସ XWP0216432
ୀ /311372 32 49 151ପିୟ ା ମହା ି ସା ତାପସ କମୁାର ମହା ି XWP0360685
ୀ /311373 22 49 152ଶ ା ଳୀ ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ସାହୁ XWP0994236

ପ ୁ /321374 60 49 153ଶିହଶର୍ା ଖୁ ିଆ ପି ନାରାୟଣ ପସାଦ ଖୁ ିଆ XWP1056027
ୀ /321375 57 49 154େଚୗଧରୁୀ କ ନା ଖୁ ିଆ ସା ଶୀହଷର୍  ଖୁ ିଆ XWP0216440
ୀ /321376 25 49 155ପନୁମ ଖୁ ିଆ ପି ଶିହଶର୍ା ଖୁ ିଆ XWP1056019

ପ ୁ /321377 62 49 156ପଭାତ କମୁାର ପ ା ପି ରତନ୍ ାକର ପ ା XWP0216465
ପ ୁ /321378 29 49 157େଦବାଶଷି ପ ା ପି ପଭାତ କମୁାର ପ ା XWP0360677
ପ ୁ /321379 48 49 158କ୍ଷିତିଶ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ବସ  କମୁାର ପଶାୟତ OR/06/043/118201
ପ ୁ /321380 29 49 159ପିତିଶ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଜୟ  କମୁାର ପଶାୟତ XWP0360958
ୀ /321381 75 49 160ତିେଳା ମା ସାହୁ ସା ଶବିରାମ ସାହୁ XWP0029629

ପ ୁ /321382 55 49 161ହିମାଂଶେୁଶଖର ସାହୁ ପି ଶବିରାମ ସାହୁ JTV2570679
ୀ /321383 43 49 162ବିଶଜିତା ସାହୁ ସା ଦିପାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ XWP0132225
ୀ /321384 59 49 163େସୗଭାଗିନୀ ତିପାଠୀ ସା ପଭାତ କମୁାର ପ ା XWP0286203

ପ ୁ /331385 53 49 164ସେୁର  ଦ ପି ମାୟାଧର ଦ JTV2712933
ପ ୁ /331386 30 49 165ମେନାଜ ଦ ପି ସେୁର  ଦ XWP0574590
ୀ /331387 29 49 166ସସିତା ଦ ପି ସେୁର  ଦ XWP0360966

ପ ୁ /331388 28 49 167ସେରାଜ କମୁାର ଦ ପି ସେୁର  ଦ XWP0360941
ୀ /331389 57 49 168ଗାୟତୀ କମୁାର ସା ଅମଲ କମୁାର JTV2713030

ପ ୁ /331390 57 49 169ଅମଲ କମୁାର ପି ନଟବର କମୁାର JTV2713089
ୀ /331391 36 49 170ପତିମା କମୁାର ପି ଅମଲ କମୁାର JTV2713022
ୀ /331392 47 49 171ସହୁାସିନୀ ମହା ି ସା ରମାକା  ମହା ି JTV2713170
ୀ /331393 24 49 172ଯାଜ୍ଞେସନୀ ମହା ି ପି ରମାକା  ମହା ି XWP0865485
ପ ୁ /331394 24 49 173େଦବୀ ପସାଦ ମହା ି ପି ରମାକା  ମହା ି XWP0865493
ପ ୁ /341395 81 49 174ନେର ନାଥ ବାରିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବାରିକ XWP0286443
ୀ /341396 69 49 175େରଣପୁଭା ବାରିକ ସା ନେର ନାଥ ବାରିକ XWP0286435

ପ ୁ /341397 81 49 176ପିୟକୃ  ଦାଶ ପି ଅନ ପଦ ଦାଶ XWP0557710
ୀ /341398 39 49 177ସସିତା ଦାଶ ପି ପିୟ କୃ  ଦାଶ XWP0817601

ପ ୁ /341399 37 49 178ଧନ ୟ ଦାଶ ପି ପିୟକୃ  ଦାଶ JTV2657583
ପ ୁ /341400 33 49 179ସେରାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ପିୟକୃ  ଦାଶ JTV2657187
ୀ /341401 76 49 180ରମା େଦବୀ ସା ପିୟକୃ  ଦାଶ XWP0557686
ୀ /341402 36 49 181ସପିୁୟା ମାହାନା ସା ପଭାଂଶ ୁେଶଖର ରାୟ XWP0360974
ପ ୁ /341403 43 49 183ପଭାଂଶ ୁେଶଖର ରାୟ ପି ନେର  ନାଥ ବାରିକ XWP0286427
ୀ /341404 41 49 184ସସିତା ରାୟ ସା ପଦୀପ କମୁାର ରାୟ JTV2570646
ପ ୁ /341405 49 49 185ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ରାୟ ପି ନେର ନାଥ ବାରିକ XWP0286419
ୀ /341406 38 49 186ବନଜା ସାମ ରାୟ ସା ପିୟବତ ଷଡ ୀ XWP0690156
ୀ /341407 72 49 187ବେଜଶରୀ ଷଡ ୀ ସା ପାଣକୃ  ଷଡ ୀ XWP0557652
ପ ୁ /341408 44 49 188ସତଯ୍ବତ ଷଡ ୀ ପି ପାଣକୃ  ଷଡ ୀ XWP0557678
ପ ୁ /341409 38 49 189ପିୟବତ ଷଡ ୀ ପି ପାଣକୃ  ଷଡ ୀ XWP0029645
ୀ /351410 30 49 190ନମର୍ଦା ପଶାୟତ ପି ସମିର ପଶାୟତ XWP0360917
ପ ୁ /351411 29 49 191ଅରଜିତ ପଶାୟତ ପି ସମିର ପଶାୟତ XWP0360909
ପ ୁ /351412 68 49 192ଲକ୍ଷଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ହେରକୃ  ସାହୁ XWP0216473
ପ ୁ /351413 35 49 193ନାରାୟଣ ସିଂ ପି ବିକମ ସିଂ JTV2713394
ୀ /351414 30 49 194ଲକ୍ଷୀ ସିଂ ସା ନାରାୟଣ ସିଂ XWP0690024
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ପ ୁ /361415 40 49 195ଆକାଶ ପଶାୟତ ପି ବହାନ  ପଶାୟତ XWP0027722
ୀ /361416 45 49 196େକୗଶଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ XWP0132233
ୀ /361417 52 49 197ଭାରତୀ ସିଂ ସା ପ ାନନ ସିଂ JTV2713352
ୀ /371418 22 49 198ଜାନକୀ ପଶାୟତ ପି ବହାନ  ପଶାୟତ XWP0971424
ୀ /391419 52 49 199କବିତା ନାୟକ ସା କପିଳ ନାୟକ JTV1666494

ପ ୁ /391420 35 49 200ଅଭିମନଯ୍ ୁନାୟକ ପି କପିଳ ନାୟକ XWP0029652
ୀ /391421 44 49 201ମାଳତୀ ଟୁଡୁ ସା ରଘ ୁଟୁଡୁ XWP0481689

ପ ୁ /401422 51 49 202ସରୁ ମମୁ ୁର୍ ପି ଭୀମ ମମୁ ୁର୍ JTV2713360
ୀ /401423 45 49 203ଦୁଲି ମମୁ ୁର୍ ସା ସରୁ ମମୁ ୁର୍ JTV2713378

ପ ୁ /411424 42 49 204ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ  ପି ପ ାନନ ଦାସ XWP1027598
ପ ୁ /411425 67 49 205ସଶୁା  ମଲିକ ପି ବନମାଳୀ ମଲିକ XWP0557751
ୀ /411426 60 49 206ଗନିୁ ମଲିକ ସା କଳୁମଣି ମଲିକ XWP0329508
ୀ /411427 29 49 207ସଜୁାତା ମଲିକ ପି କଳୁମଣୀ ମଲିକ XWP0481713

ପ ୁ /421428 49 49 208ସବୁାସ େବେହରା ପି ଭମରବର େବେହରା XWP0690263
ୀ /421429 42 49 209ବନଲତା େବେହରା ସା ସବୁାସ େବେହରା XWP0690248
ୀ /421430 25 49 210ପାୟଲ ଭଦ ପି ପେବାଧ କମୁାର ଭଦ XWP1027606
ୀ /421431 51 49 211ସଂ ଯ୍ା ରାଣୀ ଚାଟାଜର୍ ୀ ସା ଅେଶାକ ଚାଟାଜର୍ ୀ JTV2713634

ପ ୁ /421432 49 49 212ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ପି ଚ ମଣି ଦାସ XWP0690222
ୀ /421433 44 49 213ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ ଦାସ XWP0690214

ପ ୁ /421434 38 49 214ବିଜୟ ଦାସ ପି ପନୁା ନ ା ଦାସ XWP0817593
ୀ /421435 35 49 215ଜିନୁ ଦାସ ସା ବିଜୟ ଦାସ XWP0817585

ପ ୁ /421436 25 49 216ରାେକଶ ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ ଦାସ XWP1056043
ପ ୁ /421437 22 49 217ମେୁକଶ ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ ଦାସ XWP1056050
ୀ /421438 61 49 218ସେୁଲାଚନା ହାତୀ ସା କଳୁମଣି ହାତୀ XWP0286179

ପ ୁ /421439 32 49 219ବନମାଳୀ ହାତୀ ପି କଳୁମଣି ହାତୀ XWP0286195
ପ ୁ /421440 27 49 220ଗେଣଶ ହାତୀ ମା ସେୁଲାଚନା ହାତୀ XWP0481721
ୀ /421441 26 49 221ରଶିତା ହାତୀ ମା ସେୁଲାଚନା ହାତୀ XWP0596569
ୀ /431442 36 49 222ଝିଲି େହମମ୍ ସା େଗାପାଳ େହମମ୍ XWP0689950

ପ ୁ /431443 37 49 223େଗାପାଳ େହମମ୍ ପି ଶଯ୍ାମ େହମମ୍ JTV2713402
ପ ୁ /441444 36 49 224ଜିତୁକମୁାର େଭାଇ ପି େଲାକନାଥ େଭାଇ JTV2712875
ୀ /451445 43 49 225ସଶୁୀ ସ ି ତା ପଶାୟତ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ପଶାୟତ XWP0216499
ୀ /461446 32 49 226ଗିତା ଳି ଦାସ ସା େଗୗ ମ କମୁର ଦାସ XWP0360826

ପ ୁ /461447 29 49 227ଉ ମ ଦାସ ପି ନିରାକାର ଦାସ XWP0360891
ୀ /461448 24 49 228ସଜୁାତା ଦାସ ସା ଉ ମ ଦାସ XWP0865527
ୀ /481449 32 49 229ମାଧବୀ ପଶାୟତ ପି ମଧସୁଦୁନ ପଶାୟତ XWP0216515
ୀ /491450 42 49 230ସଜୁାତା ଭୂୟଁା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଭୂୟଁା XWP1020429

ପ ୁ /491451 29 49 231ବିକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ରାଜକିେଶାର ଦାସ XWP0360834
ପ ୁ /491452 43 49 232ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ମରୂଲୀଧର ସାହୁ XWP0654210
ପ ୁ /491453 33 49 233ପକାଶ ର ନ ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ଚ  ସାହୁ XWP0216523
ୀ /491454 25 49 234ବ ନା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ XWP0817577
ୀ /491455 23 49 235ସହୁୀ ଚିନୟ ସାହୁ ସା ପକାଶ ର ନ ସାହୁ XWP1055987
ୀ /501456 51 49 236ମମତା ମହାପାତ ସା ଶୀଧର ମହାପାତ XWP0216549

ପ ୁ /501457 48 49 237ଶବି ମହାପାତ ପି ଗିରିଧାରୀ ମହାପାତ XWP0216531
ପ ୁ /511458 30 49 238ଦିପକ କମୁାର ଦାସ ପି ନାରଣ ଦାସ XWP0360842
ପ ୁ /Ward no.51459 21 49 239ବିେବକ କମୁାର ନାୟକ ବିେବକ ପି ସନୁାକର ନାୟକ ସନୁାକର ଗହାଚ XWP1025436
ପ ୁ /531460 31 49 240ହରି ଶ ର ପଶାୟତ ପି ନିେରାଦ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0216572
ପ ୁ /531461 30 49 241ପି ଶୀ ନିବାସନ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ପଶାୟତ XWP0216564
ୀ /541462 53 49 242ସମିୁତା ପଶାୟତ ସା ଅରବି  ପଶାୟତ JTV1481191

ପ ୁ /541463 21 49 243ଅନେୱଶ୍ ପସାୟତ ପି ରାଧାେଗାବି  ପସାୟତ XWP0971481
ୀ /541464 32 49 245ବଷର୍ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ XWP0216580
ୀ /551465 32 49 246ସୀମାରାଣି ପସାୟତ ପି ଅମେର  ପସାୟତ XWP0029678
ୀ /561466 38 49 247ଶଶିତା ବାରିକ ସା ଅକ୍ଷୟ ବାରିକ XWP0216606
ୀ /561467 26 49 248ମନସିନୀ ପଶାୟତ ପି ମଧସୁଦୂନ ପଶାୟତ XWP0286526
ପ ୁ /561468 29 49 249ମୂଟୁନ୍ଜଯ ପସାୟତ ପି ମନେମାହନ ପସାୟତ Pasayat XWP0286534
ୀ /571469 28 49 250ଅ ର୍ନା ସାହୁ ପି ଆନ  ଚ  ସାହୁ XWP0361212
ପ ୁ /581470 47 49 251ଗିରିଜା ପସାଦ ପଶାୟତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ପଶାୟତ OR/06/043/118356
ୀ /581471 46 49 252ମଧମିୁତା ପଶାୟତ ସା ଉଦୟ କମୁାର ରାଉତ XWP0028068
ପ ୁ /581472 31 49 253ରାଧା ଚରଣ ପଶାୟତ ପି ଅଧୀର ପଶାୟତ XWP0216622
ପ ୁ /591473 36 49 254ପଦୀପ୍କମୁାର ଦାସ ପି େପମାନ  ଦାସ JTV2656692
ୀ /591474 19 49 255ସନୁୀତା ମହାପାତ ପି ଶୀଧର ମହାପାତ XWP1065226
ପ ୁ /591475 50 49 256ଶୀଧର ମହାପାତ ପି ଗିରିଧାରୀ ମହାପାତ OR/06/043/118345
ପ ୁ /591476 23 49 257ରାେଜଶ ମହାପାତ ପି ଶୀଧର ମହାପାତ XWP0865519
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ପ ୁ /601477 34 49 258ବିକମ ଦ ପି ବିଶନାଥ ଦ JTV2657559
ୀ /601478 42 49 259ଅନୁସୟୂା ସାଇଁ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ JTV1447119
ୀ /601479 38 49 260ସାବିତୀ ସାଇଁ ସା ଶଶା  େଶଖର ସାଇଁ JTV2657013
ୀ /611480 65 49 261କି ା େଜନା ସା ବିଜୟ କମୁାର େଜନା XWP0216630

ପ ୁ /611481 41 49 262ମେୁକଶ କମୁାର େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା XWP0216663
ୀ /611482 38 49 263ଲିନାରାଣୀ େଜନା ସା ବିକାଶ କମୁାର େଜନା XWP0216655
ୀ /611483 57 49 264ସରସତୀ େଲ ା ସା ବିଦଯ୍ାଧର େଲ ା XWP0286344
ୀ /611484 40 49 265ସଜୁତା େଲ ା ସା ମେୁକଶ କମୁାର େଜନା XWP0817569

ପ ୁ /611485 34 49 266ବିଶଜିତ େଲ ା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େଲ ା XWP0286328
ୀ /611486 58 49 267ନିମର୍ଳା ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ନାୟକ XWP0286385
ୀ /611487 40 49 268କେଲାଳିନୀ ନାୟକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ XWP0286369

ପ ୁ /621488 32 49 269ସଂେଯାଗ େଶଖର ସାଇଁ ପି ରବି  କମୁାର ସାଇଁ XWP0216671
ପ ୁ /631489 41 49 270ରଶୀର ନ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ  ଦାସ XWP0481499
ପ ୁ /631490 31 49 271େଦବାଶୀଷ କାନୁନ୍େଗା ପି ମେନାର ନ କାନୁନ୍େଗା XWP0216689
ୀ /631491 46 49 272ମାନସୀ ମହା ି ସା ସକି ର୍ନଯ୍ େସଠ XWP0361238

ପ ୁ /641492 33 49 273ପାଥର୍  ପତିମ ପଶାୟତ ପି କିେଶାର କମୁାର ପଶାୟତ XWP0361188
ୀ /641493 30 49 274ଶଭୁାେଶତା ପଶାୟତ ପି କିେଶାର କମୁାର ପଶାୟତ XWP0361170

ପ ୁ /651494 44 49 275ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍  ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ XWP0216713
ପ ୁ /651495 41 49 276କାଳି ପସନନ୍  ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ XWP0216721
ପ ୁ /651496 61 49 277ଲକ୍ଷୀଧର ପଶାୟତ ପି ଗଣୁନିଧି ପଶାୟତ OR/06/043/118379
ପ ୁ /651497 26 49 278ଉ ଳ େକଶରୀ ପଶାୟତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପଶାୟତ XWP0654236
ୀ /651498 44 49 279ଅନୀତା ପଶାୟତ ସା ସେରାଜ ପଶାୟତ XWP0286146

ପ ୁ /651499 32 49 280ଜିେତ  କମୁାର ସ ୁ ରାୟ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ସ ୁ ରାୟ JTV2524726
ୀ /661500 29 49 281ତୃ ୀ ମୟୀ ପସାୟତ ପି ଧନ ୟ ପଶାୟତ XWP0361154
ୀ /661501 43 49 282ମମତା ପଶାୟତ ସା ସଜିୁତ ପଶାୟତ XWP0361147
ୀ /671502 30 49 283ଶୁତି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ମାତୃ ପସାଦ ସତପଥି XWP1056076
ୀ /671503 52 49 284ପ ୁ ଲତା ପଶାୟତ ସା ଅମେର  ପଶାୟତ OR/06/043/118408
ୀ /671504 28 49 285ନମିତା ପଶାୟତ ପି ଜିେତ  କମୁାର ପଶାୟତ XWP0361162
ୀ /671505 35 49 286ସଶୁୀ ସାଗରିକା ସତପଥି ସା ଗିରୀଜା ଶ ର ମିଶ XWP1067909

ପ ୁ /671506 31 49 287ମାତୃ ପସାଦ ଶତପଥୀ ପି ଶଶ ିଭୁଷଣ ଶତପଥୀ XWP0116988
ପ ୁ /681507 30 49 288ଅଂଶମୁାନ ଦାଶ ପି ନେର  କମୁାର ଦାଶ XWP0216788
ୀ /691508 29 49 289ସଭୁଦା ବାରିକ ପି ଶ ର ବାରିକ XWP0973487
ୀ /691509 37 49 290ଗାୟତୀ େଲ ା ସା ବିଭୁବତ ନାୟକ XWP0736991

ପ ୁ /691510 46 49 292ବୃ ାବନ ଲିମାଇଁ ପି ଉଦୟ ଚ  ଲିମାଇଁ XWP0216796
ପ ୁ /691511 71 49 294ଇ ମଣି ନାୟକ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ନାୟକ XWP0736942
ୀ /691512 63 49 295ପଭାସିନୀ ନାୟକ ସା ଇ ମଣି ନାୟକ XWP0736975

ପ ୁ /691513 44 49 296ବିଭୁବତ ନାୟକ ପି ଇ ମଣି ନାୟକ XWP0736983
ପ ୁ /691514 41 49 297ପିୟବତ ନାୟକ ପି ଇ ମଣି ନାୟକ XWP0736967
ୀ /691515 39 49 298ସଂଯକୁ୍ତା ନାୟକ ସା ପିୟବତ ନାୟକ XWP0736959
ୀ /701516 36 49 299ସଶୁୀ ସୀତା ମହା ି ସା ପକାଶ ମହା ି XWP0216812

ପ ୁ /701517 28 49 300ଅଭିେଷକ ପଶାୟତ ପି ପଭାତ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0361253
ପ ୁ /711518 65 49 301ମେ ାଷ ଗହୁା ପି ଶଶିରି କମୁାର ଗହୁା XWP0433516
ୀ /711519 32 49 302ତପସୀନି ଗହୁା ପି ମେ ାଷ ଗହୁା XWP0433508
ୀ /711520 28 49 303ସନୁ ିନି ଗହୁା ପି ମେ ାଷ କମୁାର ଗହୁା XWP0574665

ପ ୁ /721521 48 49 304ପଦିପ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶଯ୍ାମଘନ ମହାପାତ XWP0361279
ୀ /721522 46 49 305ଅପ ର୍ା ପ ା ସା ପଦିପ କମୁାର ମହାପାତ XWP0216838
ୀ /721523 47 49 306ସପୁଭା ପଶାୟତ ସା ର ନ କମୁାର ପସାୟତ OR/06/043/002228
ୀ /721524 32 49 307େମାନାଲିକା ପଶାୟତ ପି ପତାପ ଚ  ପଶାୟତ XWP0361261

ପ ୁ /721525 30 49 308ମିତାଂଶ ୁପଶାୟତ ପି ପତାପ ଚ  ପଶାୟତ XWP0361287
ପ ୁ /731526 32 49 309ବାପି ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ XWP0216846
ୀ /741527 35 49 310ରଶୀତା ବିଶାଳ ସା ହେରକୃ  ବିଶାଳ XWP0216887
ପ ୁ /741528 52 49 311ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି ପି ସତଯ୍ବତ ମହା ି XWP0216853
ୀ /741529 48 49 312ରୀତୁ ମହା ି ସା ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି XWP0216879
ପ ୁ /741530 70 49 313ଶରତ ଚ  ଉଦୟ ସିଂ ପି େଲାକନାଥ ଉଦୟ ସିଂ XWP0286500
ୀ /741531 59 49 314ମୀନାକ୍ଷୀ ଉଦୟ ସିଂ ସା ଶରତ ଚ  ଉଦୟ ସିଂ XWP0286492
ପ ୁ /741532 38 49 315ବିନାୟକ ଉଦୟ ସିଂ ପି ଶରତ ଚ  ଉଦୟ ସିଂ XWP0654202
ପ ୁ /741533 32 49 316ସମୀର ଉଦୟ ସିଂ ପି ଶରତ ଚ  ଉଦୟ ସିଂ XWP0286484
ପ ୁ /751534 30 49 317ରାେଜଶ କମୁାର େଭାଇ ପି ରବି  େଭାଇ XWP0361105
ପ ୁ /761535 44 49 318ହେରକୃ  ବିଶାଳ ପି ବଜବ ୁ ବିଶାଳ XWP0216903
ପ ୁ /761536 30 49 319ରାେକଶ କମୁାର ଦାସ ମା ବିଦୁଲତା ଦାସ XWP0361113
ପ ୁ /771537 31 49 320ସଜିୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ XWP0216929
ୀ /771538 31 49 321ପଣତି ଦାସ ମା କା ନ ବାଳା ଦାସ XWP0361121
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ପ ୁ /781539 34 49 322ଗରୁୁ ଚରଣ େଭାଇ ପି ଅନାଥ େଭାଇ XWP0216937
ୀ /781540 26 49 323ଲିଜା ପସାୟତ ସା ଶଭୁାଂଶ ୁପସାୟତ XWP0971564
ୀ /791541 37 49 324ପ ୁ ା ଳି ମିଶ ପି ନିର ନ ମିଶ XWP0361600

ପ ୁ /791542 34 49 325େସୗମ୍ଯର ନ ମିଶ ପି ନିରଂଜନ ମିଶ XWP0329524
ପ ୁ /801543 35 49 326ଶବୁାଶଷି ତରାଇ ପି ମାଗ ୁଚରଣ ତରାଇ XWP0216952
ପ ୁ /811544 37 49 327ପଶା  ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ XWP0216960
ପ ୁ /821545 38 49 328ପଶା  କମୁାର ଦାସ ପି ଚରଣ ଦାସ XWP0216978
ୀ /821546 32 49 329ପ ୁ ଲତା ଦାସ ସା ପଶା କମୁାର ଦାସ XWP0880229

ପ ୁ /821547 33 49 330ପଭାସ ର ନ ପଶାୟତ ପି ପରମାନ  ପଶାୟତ JTV2657591
ୀ /831548 50 49 331ଗୀତା ଦାସ ସା ଦିନା ଦାସ XWP0216986

ପ ୁ /841549 33 49 332ସନାତନ ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ XWP0217000
ୀ /841550 33 49 333ସସିତା ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ XWP0986026

ପ ୁ /851551 30 49 334କାହନ୍  ୁଚରଣ ଦାସ ପି ବାବୁଲି ଦାସ XWP0117168
ପ ୁ /851552 28 49 335ଭବଭୁତି ନାୟକ ପି ର ନ ରଶି ନାୟକ XWP0361089
ପ ୁ /861553 37 49 336ପବିତ ଦାସ ପି ପଗଲି ଦାସ JTV2712891
ୀ /861554 29 49 337ସସୀତା ଦାସ ସା ପବିତ ଦାସ XWP0904789
ୀ /871555 35 49 338ମମତା ଦାସ ସା ମନୁା ଦାସ XWP0217018

ପ ୁ /901556 30 49 339ଅଶିନୀ କମୁାର ପଶାୟତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0217042
ପ ୁ /901557 30 49 340େଜଯ୍ାତିର ନ ସାଇଁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାଇଁ XWP0217067
ପ ୁ /901558 30 49 341ସଶୁା  ସାଇଁ ପି ର ାଧର ସାଇଁ XWP0217059
ୀ /901559 25 49 342ରୁବୀନା ସାଇଁ ସା େଜଯ୍ାତି ର ନ ସାଇଁ XWP1055979

ପ ୁ /911560 48 49 343ଅଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅପ ିର୍ କମୁାର ମହାପାତ XWP0029264
ପ ୁ /911561 39 49 344ମେନାର ନ ମହାପାତ ପି ଅପ ିର୍ ମହାପାତ XWP0029280
ୀ /911562 33 49 345ରଶିତା ମହାପାତ ସା ମେନାର ନ ମହାପାତ XWP0737007
ୀ /911563 45 49 346ରଂ ଲୁତା ପାଢୀ ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହାପାତ XWP0029272
ୀ /921564 26 49 347ପିୟ ା କମର୍ାକର ସା ନିଲୟକମୁାର ତାହ XWP0985986
ୀ /931565 32 49 349ସଜୁାତା େସନାପତି ପି ସେୁରଶ କମୁାର େସନାପତି XWP0217083

ପ ୁ /941566 40 49 350ଜୟ  ମହା ି ପି ଜୟେଦବ ମହା ି XWP0217109
ୀ /951567 34 49 351ସବିତା ନାୟକ - କପିଳ ନାୟକ XWP0217117
ୀ /961568 31 49 352ନିହାରୀକା ପ ନାୟକ ମା ବରଦା କମୁାରୀ ମହା ି XWP0361030

ପ ୁ /961569 28 49 353େଦବୀପସାଦ ପ ନାୟକ ମା ବରଦା କମୁାରୀ ମହା ି XWP0361097
ପ ୁ /961570 66 49 354ରେମଶ ଚ  େସଠୀ ପି ନାଥ େସଠୀ XWP0217125
ୀ /961571 59 49 355ବିଦୁଲତା େସଠୀ ସା ରେମଶ ଚ  େସଠୀ XWP0217133

ପ ୁ /971572 44 49 356ଟୁଲୁ ବି ାଣି ପି ସକୁା ବି ାଣି XWP0361055
ପ ୁ /971573 28 49 357ସଜିୁତ କମୁାର ସର ପି ତିନାଥ ସର XWP0361063
ପ ୁ /971574 37 49 358ଦୁଗର୍ା ସିଂ ପି ମଦନ ସିଂ XWP0217158
ୀ /971575 28 49 359ପାର ସିଂ ସା ଦୁଗର୍ା ସିଂ XWP0596494

ପ ୁ /981576 52 49 360ର ନ କମୁାର େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା XWP0217174
ୀ /981577 49 49 361ମିନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ର ନ କମୁାର େବେହରା XWP0217182

ପ ୁ /981578 56 49 362ଯଦୁନାଥ ଶତପଥୀ ପି ବାଇଧର ଶତପଥୀ XWP0217166
ୀ /981579 47 49 363କଲଯ୍ାଣି ଶତପଥୀ ସା ଜଦୁନାଥ ଶତପଥୀ XWP0217208
ୀ /981580 22 49 364କ ନା ଶତପଥୀ ପି ଯଦୁନାଥ ଶତପଥୀ XWP0878546
ୀ /991581 67 49 365ଦୁଲା ବରାଲ ସା ବଂସୀଧର ବରାଲ XWP1055938

ପ ୁ /991582 39 49 366ବିଜୟ କମୁାର ବରାଲ ପି ବଂଶୀଧର ବରାଲ XWP1055920
ୀ /991583 31 49 367ସଭୁଶୀ ବରାଲ ସା ବିଜୟ କମୁାର ବରାଲ XWP1055946
ୀ /991584 38 49 368ପଜ୍ଞା◌ା ପରମିତା େବେହରା ସା ର ୀତ ମହା ୀ XWP1067859

ପ ୁ /991585 63 49 369ସ ୁ ର ବିସ୍ଵାଲ ପି େଗାଲକ ଚଦ ବିସ୍ଵାଲ XWP1067941
ୀ /991586 25 49 370ସଶୁୀ ସନୁୀତା ବିସ୍ଵାଲ ପି ସ ୁ ର ବିସ୍ଵାଲ XWP1067933
ୀ /991587 36 49 371ପତୀମା ଦାସ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ XWP0265306
ପ ୁ /991588 32 49 372ହୃଷିେକଶ ଦାସ ପି ଉ ବ ଦାସ XWP0217216
ୀ /991589 52 49 373କବିତା େଲ ା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଲ ା XWP1067990
ପ ୁ /991590 30 49 374ସତଯ୍ ପକାଶ େଲ ା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଲ ା XWP1067982
ପ ୁ /991591 44 49 375ବିଶ୍ଵଜୀତ ମହା ୀ ପି ଅଜିତ କମୁାର ମହା ୀ XWP1067867
ପ ୁ /991592 42 49 376ର ୀତ ମହା ୀ ପି ଅଜିତ କମୁାର ମହା ୀ XWP1067834
ୀ /991593 42 49 377ସିପା ମହା ୀ ସା ବିଶ୍ଵଜୀତ ମହା ୀ XWP1067842
ପ ୁ /991594 19 49 378ଆେଲାକ ମହାରଣା ପି େକୖଲାସ ମହାରଣା XWP1068253
ପ ୁ /991595 65 49 379ବିଚିତ ନ  ପରିଡ଼ା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପରିଡ଼ା XWP1067875
ୀ /991596 59 49 380ମ ଶୁୀ ପରିଡ଼ା ସା ବିଚିତ ନ  ପରିଡ଼ା XWP1067917
ୀ /991597 25 49 381େମାନାଲିସା ପଧାନ ସା ସତଯ୍ ପକାଶ େଲ ା XWP1066976
ୀ /991598 25 49 382ସତ୍ଯ ସନ୍ି ା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ବିଶ୍ଵଜୀତ ଦାସ XWP1067925
ପ ୁ /991599 32 49 383ସଂଦୀପ ରାଉତ ପି ଟୁନା ରାଉତ XWP1055797
ପ ୁ /991600 31 49 384ସତଯ୍ବତ ସାହୁ ପି ର ନ କମୁାର ସାହୁ XWP0286559
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ୀ /991601 58 49 385ସ କୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ସ ୁ ର ବିସ୍ଵାଲ XWP1067008
ୀ /991602 24 49 386ଇ ିରା ପିୟଦସ ିର୍ନି ସାଇଁ ପି ସରତ ଚଦ ସାଇଁ XWP1056035

ପ ୁ /1001603 41 49 387ନିବାସ ପାତ ପି ତୀନାଥ ପାତ XWP0329516
ୀ /1001604 36 49 388ପଦୀନୀ ପାତ ସା ସବୁାସ ପାତ XWP0217224
ୀ /1011605 38 49 389ଟିକି ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ XWP0217232

ପ ୁ /1021606 32 49 390ଚି ର ନ ନାୟକ ପି ଖଗପତି ନାୟକ XWP0217240
ୀ /1031607 37 49 391ଆରତୀ ବି ାଣି ସା ଟୁଲୁ ବି ାଣି XWP0361048
ୀ /1031608 72 49 392ସେରାଜିନୀ େହମମ ସା ଶମ ୁେହମମ XWP0217257

ପ ୁ /1031609 50 49 393ଶଶା  େଶଖର ସାମଲ ପି ଚ େଶଖର ସାମଲ XWP0286567
ୀ /1031610 45 49 394ସ ୀତା ସାମଲ ସା ଶଶା  େଶଖର ସାମଲ XWP0286575

ପ ୁ /1041611 39 49 395ଶୀକା  ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ XWP0217281
ୀ /1041612 31 49 396ର ିତା ଦାସ ସା ଶୀକା  ଦାସ XWP0481549

ପ ୁ /1041613 47 49 397ନିର ନ ମଲିକ ପି ଜନକର ମଲିକ XWP0481705
ୀ /1041614 44 49 398ଶୀମତି ମଲିକ ସା ନିର ନ ମଲିକ XWP0481697

ପ ୁ /1051615 36 49 399ସ ୀପ କମୁାର ଦାସ ପି େପମାନ  ଦାସ JTV2525293
ୀ /1061616 32 49 400ରୂପାଲୀ ସତୂାର ପି ରବି  କମୁାର ସତୂାର XWP0217299

ପ ୁ /1071617 22 49 401ସରୂଜ ବିଶାଳ ପି ସଶୁା  ବିଶାଳ XWP0971333
ୀ /1071618 32 49 402ଅପିର୍ତା ମିଶ ସା ପେମାଦ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0690099

ପ ୁ /1071619 36 49 403ଅମିତାଭ ପରିଡ଼ା ପି ବିଚିତନଂଦ ପରିଡ଼ା XWP1066992
ପ ୁ /1071620 64 49 404ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଫକିର ଚରଣ ସାହୁ XWP0217315
ୀ /1071621 52 49 405ଅନସୟୁା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0360990

ପ ୁ /1071622 30 49 406ବିକାଶ ର ନ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0217307
ପ ୁ /1071623 29 49 407ଚ କା  ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ XWP0361006
ୀ /1071624 27 49 408ଅନନଯ୍ା ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ XWP0574616

ପ ୁ /1071625 69 49 409ଦୁଖବ ୁ ତିପାଠି ପି ସତଯ୍ବାଦି ତିପାଠି XWP0361725
ୀ /1071626 62 49 410ତପସିନି ତିପାଠି ସା ଦୁଖବ ୁ ତିପାଠି XWP0361733

ପ ୁ /1071627 41 49 411ପଭାତ କମୁାର ତିପାଠି ପି ଦୁଖବ ୁ ତିପାଠି XWP0361675
ପ ୁ /1071628 40 49 412ପେମାଦ କମୁାର ତିପାଠି ପି ଦୁଖବ ୁ ତିପାଠି XWP0361683
ୀ /1071629 40 49 413ଭାନୁପୀୟା ତୀପାଠୀ ସା ପଭାତ କମୁାର ତୀପାଠୀ XWP0689844
ୀ /1081630 36 49 414ନିେବବିତା ମିଶ ସା ପତାପ କମୁାର ତିପାଠି XWP0361691
ୀ /1081631 42 49 415ଶମିର୍ଳା ପ ା ସା ଭବ କିେଶାର ମିଶ XWP0361014

ପ ୁ /1091632 45 49 416ଶେିତଶ ପାଲ ପି ରବି  ନାଥ ପାଲ XWP0361832
ୀ /1101633 41 49 417ସତିୁେରଖା େବେହରା ସା ଶବିରାମ େବେହରା XWP0361899
ୀ /1101634 64 49 418ପମିଳା ଶରଣ ସା ଆଦିତଯ୍ ପସାଦ ଶରଣ XWP0361865
ୀ /1111635 50 49 419ଲକ୍ଷିପିୟା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବଜ କିେଶାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0361915

ପ ୁ /1111636 29 49 420ବିମଲ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବଜ କିେଶାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0361923
ପ ୁ /1111637 55 49 421ଶରତ ଚ  ପଧାନ ପି ଲେମାଦର ପଧାନ XWP0286252
ୀ /1111638 50 49 422ନୟନୀ ପଧାନ ସା ଶରତ ଚ  ପଧାନ XWP0286278

ପ ୁ /1111639 30 49 423ସଯୂଯ୍ର୍କା  ପଧାନ ପି ଶରତ ଚ  ପଧାନ XWP0286260
ୀ /1131640 41 49 424େସାନାଲି ପାଲ ସା ଶେିତଷ ପାଲ XWP0361824
ୀ /1141641 34 49 425ମାମିନା ନ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁନ XWP0362046
ପ ୁ /1151642 49 49 426ଭା ର େବେହରା ପି ଭିକାରି େବେହରା XWP0362269
ୀ /1151643 44 49 427ଦୁଲଭ େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା XWP0361840

ପ ୁ /1151644 21 49 428ପେରଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା XWP0904730
ପ ୁ /1161645 29 49 429ସାଧୀନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0361022
ୀ /1161646 28 49 430ଦି ୀମୟୀ େବଉରା ସା ସାଧୀନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP1067883

ପ ୁ /1171647 42 49 431ଅଭିମନଯ୍ ୁନ ପି ତିେଲାଚନ ନ XWP0362103
ପ ୁ /1181648 45 49 432ଅେଶାକ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ XWP0362053
ୀ /1181649 39 49 433.ଖଲୁଣା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ XWP0362061
ପ ୁ /1191650 42 49 434ଅଭିରାମ ଦାଶ ପି ଉଦୟନାଥ ଦାଶ XWP0362079
ୀ /1191651 32 49 435ରଶତିା ଦାଶ ସା ଅଭିରାମ ଦାଶ XWP0362004
ପ ୁ /1201652 67 49 436ତିନାଥ ମହା ି ପି ଚ ମଣି ମହା ି XWP0362012
ୀ /1201653 61 49 437ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ତିନାଥ ମହା ି XWP0362020
ୀ /1211654 27 49 438େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ମହାପାତ ପି ମେନାର ନ ମହପାତ XWP0875187
ୀ /1211655 29 49 439ଶକି୍ତମୟୀ ମହାପାତ ପି ମେନାର ନ ମହାପାତ XWP0286211
ପ ୁ /1211656 52 49 440ପେମାଦ କମୁାର ପ ା ପି ଶୀନିବାସ ପ ା XWP0362251
ୀ /1211657 42 49 441ସସିତା ପ ା ସା ପେମାଦ କମୁାର ପ ା XWP0361972
ୀ /1221658 33 49 442ନିଶକିନଯ୍ା େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା XWP0361998
ପ ୁ /1221659 28 49 443ରି  ୁଦାସ ପି ଝୁଲା ଦାସ XWP0361519
ୀ /1231660 62 49 444ଚପଳା ନ ସା ରେମଶ ନ XWP1037563
ପ ୁ /1231661 47 49 445ପ ୂ ର୍ଚ  ପଲାଇ ପି ପରମାନ  ପଲାଇ XWP0362244
ୀ /1231662 41 49 446ରିନାରାଣି ପଲାଇ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ପଲାଇ XWP0362236
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ୀ /1251663 35 49 447କାପା କମୁାରୀ ସା କାପା ସେୁର XWP0362152
ୀ /1251664 22 49 448କାପା ଲିଲୀ ପି କାପା ସେୁର XWP1067974

ପ ୁ /1251665 47 49 449କାପା ସେୁର ପି କାପା ରଘୁ XWP0362228
ୀ /1261666 59 49 450େପମଲତା ଓଝା ସା ସତଯ୍ାନ  ଓଝା XWP0362160

ପ ୁ /1271667 54 49 451ଜନକ ବିହାରି ଦାସ ପି ବାଳକୃ  ଦାସ XWP0362186
ୀ /1271668 54 49 452ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ଜନକ ବିହାରି ଦାସ XWP0362129
ୀ /1271669 22 49 453ଜିଜ୍ଞାସା େଜଯ୍ାତି ଦାସ ପି ଜନକ ବିହାରୀ ଦାସ XWP0877969

ପ ୁ /1281670 31 49 454ସେୁର  ସିଂ ପି ବାବୁଲା ସିଂ XWP0362111
ୀ /1281671 28 49 455କନିୁ ସିଂ ସା ସେୁର  ସିଂ XWP0362145
ୀ /1291672 63 49 456ଉ ମା ମ ରୀ ସିଂହ ସା ଗ ାଧର ସିଂହ XWP0362137
ୀ /1291673 37 49 457ଲିନାରାଣି ସିଂ ସା ପଶା  କମୁାର ସିଂ XWP0362392
ୀ /1301674 36 49 458ସମିୁତା ମହାରଣା ସା ସେରାଜ ମହାରଣା XWP0362400

ପ ୁ /1311675 69 49 459ଗଣୁନିଧି ପରିଡା ପି ରାଜ କିେଶାର ପରିଡା XWP0362418
ୀ /1311676 61 49 460କାମିନି ପରିଡା ସା ଗଣୁନିଧି ପରିଡା XWP0362343

ପ ୁ /1311677 41 49 461ଅଭୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ଗଣୁନିଧି ପରିଡା XWP0362350
ପ ୁ /1311678 39 49 462ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ଗଣୁନିଧି ପରିଡା XWP0362368
ୀ /1311679 34 49 463ସ ର୍ଲତା ପରିଡା ପି ଶୀ ଗଣୁନିଧି ପରିଡା XWP0362376

ପ ୁ /1321680 44 49 464ରଣଜିତ େବେହରା ପି ଶଶୀଧର େବେହରା XWP0361527
ୀ /1321681 39 49 465ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ରଣଜିତ େବେହରା XWP0361485
ୀ /1321682 45 49 466େସାନାଲି େଭାଇ ସା ସଶୁା  େଭାଇ XWP0362327

ପ ୁ /1321683 35 49 467ଶଶୁା  େଭାଇ ପି ମେହଶର େଭାଇ XWP0362319
ୀ /1321684 34 49 468ମ ାକିନି ପାଢି ସା ପସନନ୍  କମୁାର ପାଢୀ XWP0361535
ୀ /1321685 29 49 469ସଦିୁପା ପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ XWP0361618
ୀ /1331686 32 49 470ନିେରାଦା ନଳିନୀ େବେହରା ପି ବାମେଦବ େବେହରା XWP0362335
ୀ /1341687 69 49 471ମଷିୁ େବେହରା ସା ବାବାଜି େବେହରା XWP0362491

ପ ୁ /1341688 24 49 472ବିଚିତ ଦାସ ପି େଗାପା ଦାସ XWP0986307
ପ ୁ /1351689 43 49 473ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ ପି ବଟକୃ  ଦାସ XWP0362285
ୀ /1371690 33 49 474ସସିତା ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପଲାଇ XWP0362301
ୀ /1381691 39 49 475ବୁଲୁ ସାହୁ ସା ରାମ ସାହୁ XWP0362467
ୀ /1401692 28 49 476ସିତାଶୀ ମଦୁୁଲି ପି ସହେଦବ ମଦୁୁଲି XWP0361493
ୀ /1401693 41 49 477ଶଶିତା ସାହୁ ସା ଟୁଲୁ ସାହୁ XWP0362434

ପ ୁ /141/D1694 23 49 478ଭବାନୀ ଶ ର ସାହୁ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ସାହୁ XWP1025352
ପ ୁ /1421695 30 49 479ଶଭୁଜିତ୍ ମହା ି ପି ଅଜିତ ମହା ି XWP0362459
ୀ /1431696 30 49 480ଶଭୁଶୀ ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ XWP0286450
ୀ /1431697 29 49 481ଭାଗଯ୍ଶୀ ନାୟକ ପି ଉେପ  କମୁାର ନାୟକ XWP0286476

ପ ୁ /1441698 60 49 482ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଭଗବାନ ମହାପାତ XWP0361444
ପ ୁ /1441699 31 49 483ଆଶଷି ମହାପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ XWP0361469
ୀ /1441700 29 49 484ସନୁ ା ମହାପାତ ପି ରୁଦ ପସାଦ ମହାପାତ XWP0361451
ୀ /1451701 61 49 485ସଂଯକୁ୍ତା ପ ନାୟକ ସା ଜୟ  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0028803
ୀ /1461702 48 49 486ସେରାଜିନୀ ଦାସ ସା ଲି ରାଜ ଦାସ OR/06/043/258155
ୀ /1461703 29 49 487ଟିକିନା ଦାସ ସା ଟୁକନୁା ଦାସ XWP0361477
ୀ /1471704 40 49 488ରୀତାମଣି େବେହରା ସା ନେର  କମୁାର ରାଉଳ XWP0361436

ପ ୁ /1471705 49 49 489ନେର  କମୁାର ରାଉଳ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉଳ XWP0361410
ୀ /1481706 40 49 490ସମିୁତା ଭ ସା ଆେଲାକ କମୁାର ଭ XWP0361428
ୀ /1481707 30 49 491ପ ୁ ଲତା ଭ ସା ଦିପକ କମୁାର ଭ XWP0361626
ୀ /1491708 31 49 492ସସିତା ମହାରଣା ପି େଦୖତାରି ମହାରଣା XWP0361386

ପ ୁ /1491709 31 49 493େସୗମଯ୍ ରଂଜନ ମହାରଣା ପି େଦୖତାରି ମହାରଣା XWP0117101
ୀ /1501710 44 49 494ସାରିଆ ଦାସ ପି ଅରକି୍ଷତ ଦାସ XWP0286401
ୀ /1511711 29 49 495ରିମା େବେହରା ସା ଅମତିୃ େଭାଇ XWP0361360
ପ ୁ /1521712 42 49 496ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ XWP0286229
ୀ /1521713 35 49 497ବୀନତା ଦାସ ସା ରାଜ    କିେଶାର ଦାସ XWP0904714
ୀ /1531714 30 49 498ସର ିକା ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ XWP0361378
ୀ /1541715 49 49 499ସରସତି ଦାସ ମା ଅବଳି ଦାସ XWP0361329
ପ ୁ /1551716 35 49 500ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ପାଣିଗାହି ପି ପତାପ ପାଣିଗାହି XWP0360784
ପ ୁ /1561717 35 49 501ଗେଣଶର ବହିରା ପି ବାଇଧର ବହିରା XWP0132175
ୀ /1571718 47 49 502ଉମିର୍ଳା ରାୟ ସା ଭାଗବତ ରାଉତରାୟ XWP0361592
ପ ୁ /1581719 31 49 503ଆେଲାକ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ଅଜୟ କମୁାର ସାମ ରାୟ XWP0286591
ୀ /1601720 40 49 504େରଖା ବାରିକ ସା ସଭୁାଂଶ ୁେଶଖର େର XWP0969980
ୀ /1601721 47 49 505ମମତା ସରକାର ସା େଗୗତମ ଚ  ସରକାର XWP0029082
ୀ /1601722 44 49 506ମମତାରାଣି ସରକାର ସା ପିତମ କମୁାର ସରକାର XWP0433565
ୀ /160B1723 48 49 507େସାମା ସାହୁ ସା ନୀଳାଦି ବରନ ସାହୁ XWP1028489
ୀ /1611724 27 49 508ର ିତା ମଲିକ ପି କଳୁମଣି ମଲିକ୍ XWP0875179
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ୀ /1611725 24 49 509ଶଭୁଶୀ ମଲିକ୍ ପି କଳୁମଣୀ ମଲିକ XWP0865477
ୀ /1611726 39 49 510ମେହଶତା ମିଶ ସା େହମ  କମୁାର ମିଶ XWP0481564

ପ ୁ /1611727 38 49 511େହମ  କମୁାର ମିଶ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ XWP0361295
ୀ /1611728 40 49 512ନିହାରିକା ମିଶ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ XWP0361345

ପ ୁ /1621729 51 49 513ଆଖ ଳ ଦାସ ପି େପମାନ  ଦାସ XWP0361303
ୀ /1651730 33 49 514ପିୟ ା େସନାପତି ସା ପଦିପ େସନାପତି XWP0361584
ୀ /1661731 34 49 515ମଧସିୁତା ସାମ ରାୟ ସା ଦି ିର ନ ବାରିକ XWP0286583
ୀ /1671732 29 49 516ପି ି  େଭାଇ ପି ପରୁୁେଷା ମ େଭାଇ XWP0361550
ୀ /1671733 40 49 517ଅହଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ଅେଲଖ ସାହୁ XWP0286302

ପ ୁ /1681734 57 49 518ରବି  କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ JTV1447440
ୀ /1681735 55 49 519ବିଦଯ୍ତୁ୍ ପଭା ଦାସ ସା ରବି  କମୁାର ଦାସ JTV1447457

ପ ୁ /1681736 41 49 520ନେଗ  ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ JTV1447432
ୀ /1681737 33 49 521ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ନେଗ  ଦାସ JTV2524387

ପ ୁ /1681738 31 49 522ରାେଜ  ପସାଦ ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ XWP0117457
ୀ /1681739 29 49 523େରାଜାଲିନ ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ XWP0361634

ପ ୁ /1681740 27 49 524େଦବପସାଦ ଦାସ ପି ରବି  କମୁାର ଦାସ XWP0481622
ୀ /1681741 26 49 525ମାମିନା ଦାସ ସା ରାେଜ  ପସାଦ ଦାସ XWP0878041
ୀ /1691742 36 49 526େଦବୟାନି ମିଶ ସା େଦବିନ ନ ପ ା XWP0361642
ୀ /1691743 28 49 527େଶୖଳଜା ପ ା ପି ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍  ପ ା XWP0361568
ୀ /1701744 34 49 528ଇତିଶୀ ଦାସ ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ଦାସ XWP0286542
ୀ /1701745 47 49 529ପେମାଦିନୀ ମହାରାଣା ସା କବିପସାଦ ନାଥ XWP0986158
ୀ /1711746 46 49 530ପମିଳା ରଥ ସା ଶରତ କମୁାର ରାଉତ XWP0286153

ପ ୁ /1721747 29 49 531ରାେଜସ ମଲିକି ପି ଆଦିକ  ମଲିକି XWP0286617
ୀ /1731748 41 49 532କବିତା ମହା ି ସା ଭରତ ମହା ି XWP0361816

ପ ୁ /1741749 29 49 533ଦିପକ ବଗା ପି ସେୁର  ବଗା XWP0361782
ପ ୁ /1751750 51 49 534ଅନ  ବଳେଦବ ଦାସ ପି େଗାବି  ଦାସ XWP0361808
ୀ /1751751 40 49 535ତୁଳସୀ ଦାସ ସା ଅନ  ବଳେଦବ ଦାସ XWP0361790
ୀ /1751752 30 49 536ମ ୁ ର୍ନା ଦାସ ପି ଧମର୍ାନ  ଦାସ XWP0361741

ପ ୁ /1761753 60 49 537ନରସିଂହ ମହାପାତ ପି ବଳରାମ ମହାପାତ XWP0361766
ୀ /1761754 53 49 538େରାମା ମହାପାତ ସା ନରସିଂହ ମହାପାତ XWP0361758

ପ ୁ /1771755 30 49 539ସାଗର େଲାହାର ପି କାମଲାଲ େଲାହାର XWP0361709
ୀ /1771756 29 49 540ପଜୁା େଲାହାର ସା ସାଗର େଲାହାର XWP0361774

ପ ୁ /1781757 43 49 541ଜୀବନ େଜଯ୍ାତି ବାରିକ ପି ଚି ର ନ ବାରିକ XWP0442616
ପ ୁ /1781758 42 49 542ଉେମଶ କମୁାର ବାରିକ ପି ଉେପ  ନାଥ ବାରିକ XWP0817551
ୀ /1781759 45 49 543ମିନତି େବେହରା ସା ଅେଶାକ େବେହରା XWP0362277
ୀ /1781760 32 49 544ଶଭୁଶୀ େବେହରା ସା ଜୀବନ େଜଯ୍ାତି ବାରିକ XWP0817536

ପ ୁ /1781761 44 49 545କିରାତ ଚ  ମଲ ପି ଭମରବର ମଲ XWP0286518
ପ ୁ /1781762 66 49 546ପଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ XWP0286393
ପ ୁ /1781763 35 49 547ପଭାସ ର ନ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ନାୟକ XWP0286377
ୀ /1781764 33 49 548ପମିଳା ପହି ସା ଉେମଶ କମୁାର ବାରିକ XWP0817544

ପ ୁ /1781765 43 49 549େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ XWP0362202
ୀ /1781766 39 49 550ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ XWP0362194

ପ ୁ /1791767 44 49 551ଉମାକା  ମହା ି ପି େଦେବ ନାଥ ମହା ି XWP0481606
ପ ୁ /1801768 46 49 552ମେନାର ନ ପାଢୀ ପି ଭାଗୀରଥି ପାଢୀ XWP0481630
ପ ୁ /1801769 36 49 553ରଶିର ନ ପାଢୀ ପି ଭାଗୀରଥି ପାଢୀ XWP0481580
ୀ /1801770 36 49 554ସ ୂ ର୍ପଭା ପାଢୀ ସା ମେନାର ନ ପାଢୀ XWP0654186

ପ ୁ /1801771 34 49 555େଜଯ୍ାତିର ନ ପାଢୀ ପି ଭାଗୀରଥି ପାଢୀ XWP0481572
ୀ /1801772 29 49 556ଅପିର୍ତା ପାଢୀ ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ପାଢୀ XWP0969964
ୀ /1801773 31 49 557ଶବିା ୀ ପ ା ସା ରଶରି ନ ପାଢୀ XWP0904771
ପ ୁ /1811774 51 49 558ସେରାଜକା  ଦାଶ ପି େବଣଧୁର ଦାଶ XWP0481531
ୀ /1811775 21 49 559ସ ୀତା ଦାଶ ପି ସେରାଜ କା  ଦାଶ XWP1079870
ପ ୁ /1821776 43 49 560ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ଭାଗବତ ମହା ି XWP0481515
ୀ /1821777 41 49 561ତୃ ିେରଖା ମହା ି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି XWP0481507
ୀ /1831778 24 49 562ପାଚୀ ଅରୁ ତୀ ପି ରାଜକିେଶାର ଶା ୀ XWP0722439
ୀ /1831779 49 49 563ମଧମିୁତା ଦାଶ ସା ରାଜକିେଶାର ଶା ୀ XWP0481473
ପ ୁ /1831780 29 49 564ଅମିତ ଋତୁରାଜ ପି ରାଜକିେଶାର ଶା ୀ XWP0481556
ପ ୁ /1831781 59 49 565ରାଜକିେଶାର ଶା ୀ ପି ହରିହର େସଠୀ XWP0481481
ୀ /1841782 27 49 566ପରୁବୀ ପୟାସ ପି ଅନାଦି ଚରଣ େଜନା XWP0574640
ୀ /1841783 48 49 567ମଧଛୁ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସା ଅନାଦି ଚରଣ େଜନା XWP0654178
ପ ୁ /1851784 60 49 568ଅେଶାକ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଉେପ  ବିଶାଳ XWP0596551
ପ ୁ /1851785 56 49 569ଦିଲିପ୍ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଉେପ  ବିଶାଳ XWP0596536
ୀ /1851786 55 49 570ନ ିନୀ ବିଶାଳ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0596544
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ୀ /1851787 52 49 571ଭାରତୀ ବିଶାଳ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0596528
ୀ /1851788 29 49 572ଅ ିତା ବିଶାଳ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0574673
ୀ /1851789 28 49 573ଅପିର୍ତା ବିଶାଳ ପି ଅେଶାକ କମୁାକ ବିଶାଳ XWP0574657
ୀ /1851790 24 49 574ଅଶତିା ବିଶାଳ ପି ଦିଲିପ୍ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0817528

ପ ୁ /1851791 23 49 575ଅନିେମଶ ବିଶାଳ ପି ପଦୀ  କମୁାର ବିଶାଳ XWP0817510
ୀ /1861792 29 49 576ବିଶଶୀ ତନୟା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ବିଶଜିତ ଦାସ XWP0574699
ୀ /1871793 40 49 577ଭାରତୀ େବଉରା ସା ଉମାକା  ମହା ି XWP0481614
ୀ /1871794 46 49 578ନିରୁପମା ଦାଶ ସା ସେରାଜକା  ଦାଶ XWP0481523
ୀ /1881795 63 49 579ଅନୁପମା ରଥ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ରଥ XWP0596627

ପ ୁ /1881796 62 49 580ରମାକା  ରଥ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ରଥ XWP0596643
ପ ୁ /1881797 57 49 581ରଜନୀକା  ରଥ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ରଥ XWP0596635
ପ ୁ /1891798 57 49 582ତରଣି କମୁାର ଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ XWP0596585
ପ ୁ /1891799 23 49 583ଜୀବନ େଜଯ୍ାତି ଦାସ ପି ତରଣି କମୁାର ଦାସ XWP0817502
ୀ /1891800 54 49 584ଯେଶାଦା ମଲିକ ସା ତରଣି କମୁାର ଦାସ XWP0596577

ପ ୁ /1891801 65 49 585ଧୀେର  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପ ନାୟକ XWP0654160
ୀ /1891802 57 49 586ସଷୁମା ପ ନାୟକ ସା ଧିେର  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0654152

ପ ୁ /1891803 36 49 587ରାମକୃ  ପ ନାୟକ ପି ଧୀେର  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0654145
ପ ୁ /1901804 50 49 588ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ରବି  କମୁାର ରାଉତ XWP0654194
ୀ /1901805 21 49 589ସଭୁସତୃୀ ରାଉତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ XWP1079714
ୀ /1911806 59 49 590ମିନତିବାଳା ରଥ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଶତପଥୀ XWP0596502

ପ ୁ /1911807 23 49 591ସଭୁମ ଶତପଥୀ ପି ପଣୂର୍ଚ  ଶତପଥୀ XWP0865501
ପ ୁ /191/G1808 57 49 592କବି ପସାଦ ନାଥ ପି ବିଶ◌ୃୃ ନାଥ ନାଥ XWP1025329
ୀ /191/G1809 47 49 593ପେମାଦିନୀ ନାଥ ସା କବି ପସାଦ ନାଥ XWP1025337

ପ ୁ /1921810 57 49 594ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ ପି ଯଦୁମଣି ଦାସ XWP0689976
ପ ୁ /1921811 34 49 595ମେନାଜ ଚରଣ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ XWP0689901
ପ ୁ /1921812 30 49 596ବିେନାଦ ଚରଣ ଦାସ ପି ବି ୁ ଚରଣ ଦାସ XWP0689919
ୀ /1931813 37 49 597ନିମର୍ଳା ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ XWP0690164

ପ ୁ /1931814 37 49 598ରେମଶ ଦାସ ପି ସଦୁାମ ଦାସ XWP0690180
ପ ୁ /1941815 49 49 599ପଦି  କମୁାର ମଲିକ ପି ରଘନୁାଥ ମଲିକ XWP0690123
ୀ /1941816 40 49 600ସନନ୍ିତା ପ ୃ ି ସା ପଦି  କମୁାର ମଲିକ XWP0690115
ୀ /1951817 42 49 601େସୗଦାମିନି ପାତ ସା ଭରତ ପାତ XWP0689992
ୀ /1951818 24 49 602ପିୟ ା ପାତ ପି ଭରତ ପାତ XWP0966036

ପ ୁ /1951819 23 49 603ସବଯ୍ସାଚୀ ପାତ ପି ଭରତ ପାତ XWP0966051
ପ ୁ /1951820 23 49 604ସଧୁାଂଶ ୁପାତ ପି ଭରତ ପାତ XWP0966093
ପ ୁ /1961821 58 49 605ସନାତନ ବାରିକ୍ ପି ଗେଣଶ ଚ  ବାରିକ XWP0737072
ୀ /1961822 32 49 606ସପନ୍ାରାଣୀ ବାରିକ୍ ପି ସନାତନ ବାରିକ XWP0737056

ପ ୁ /1961823 31 49 607େସୗମଯ୍ ର ନ ବାରିକ ପି ସନାତନ ବାରିକ XWP0737031
ୀ /1961824 56 49 608ସକୁ ଳା ସାହୁ ସା ସନାତନ ବାରିକ୍ XWP0737064

ପ ୁ /1971825 23 49 609ପ  ୁେଭାଇ ପି ବିହାରୀ ଦାସ XWP1079888
ପ ୁ /1971826 25 49 610ବିମଳ ପସାଦ ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ XWP0737015
ପ ୁ /1981827 37 49 611ବି. ପହଲାଦ ରାଓ ପି ବି. ଚିନାଡୁ ରାଓ JTV2355105
ୀ /1981828 34 49 612ବି. କ ନା ରାଓ ସା ବି. ପହଲାଦ ରାଓ YVY0536326

ପ ୁ /2001829 25 49 613ଶେୁଭ  ଦାସ ପି ଶ ର ଦାସ XWP1079896
ପ ୁ /2001830 65 49 614ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାବି  ନାୟକ XWP0817494
ପ ୁ /2011831 56 49 615ହିମାଶଂୁ େଶଖର ନାୟକ ପି ଜଳଧର ନାୟକ XWP0817247
ୀ /2011832 46 49 616ଦି ିମାଲା ନାୟକ ସା ହିମାଶଂୁ େଶଖର ନାୟକ XWP0817239

ପ ୁ /2011833 23 49 617ଶାହିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ XWP0817361
ପ ୁ /2021834 51 49 618ସେୁରଶର ଆଚାରୀ ପି ଭା ର ଆଚାରୀ XWP0817338
ୀ /2021835 44 49 619ଲିଲି ଆଚାରୀ ସା ସେୁରଶର ଆଚାରୀ XWP0817346
ୀ /2021836 27 49 620ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ଆଚାରୀ ପି ଶୀ ନିବାସ ରାଓ ଆଚାରୀ XWP0817296
ୀ /2021837 23 49 621ଜସିନ ଆଚାରୀ ପି ସେୁରଶର ଆଚାରୀ XWP0817353
ପ ୁ /2021838 21 49 622ଶଭୁମ୍ ଆଚାରୀ ପି ସେୂରସର ଆଚାରୀ XWP0999201
ୀ /2031839 25 49 623ନଗମା ବିବି ସା ସହାରୁଖ ଖାନ XWP0971549
ପ ୁ /2031840 59 49 624ସ ିଦାନ  ଦାସ ପି ଧଡି ଦାସ XWP0817304
ୀ /2031841 49 49 625ବିପବୀ େମରିନା ଦାସ ସା ସ ିଦାନ  ଦାସ XWP0817320
ପ ୁ /2041842 69 49 626କମୁାର ସାମୀ ଆଚାରୀ ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ XWP0817312
ୀ /2041843 52 49 627ଭାରତୀ ଆଚାରୀ ସା କମୁାର ସାମୀ ଆଚାରୀ XWP0817254
ପ ୁ /2041844 38 49 628ଶୀ ନିବାସ ଆଚାରୀ ପି କମୁାର ସାମୀ ଆଚାରୀ XWP0817270
ପ ୁ /2041845 33 49 629ଜଗନନ୍ାଥ ଆଚାରୀ ପି କମୁାର ସାମୀ ଆଚାରୀ XWP0817262
ୀ /2041846 25 49 630ଡି ସରିତା ଆଚାରୀ ସା ଶୀନିବାଶ ଆଚାରୀ XWP1004118
ପ ୁ /2051847 21 49 631ଶଯ୍ାମ େହ ମ ପି ଅଜୁର୍ ନ େହ ମ XWP1079862
ପ ୁ /2051848 63 49 632ନବଘନ ପ ୃ ି ପି ଶକୁେଦବ ପ ୃ ି XWP0817288
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ୀ /2051849 54 49 633ପମିଳା ପ ୃ ି ସା ନବଘନ ପ ୃ ି XWP0817403
ପ ୁ /2051850 34 49 634ହିେଲାଳ ପ ୃ ି ପି ନବଘନ ପ ୃ ି XWP0817379
ପ ୁ /2051851 30 49 635କେଲାଳ ପ ୃ ି ପି ନବଘନ ପ ୃ ି XWP0817387
ପ ୁ /2061852 31 49 636କ୍ଷୀର ନ ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ XWP0817395
ୀ /2061853 26 49 637ସଚିୁତା ସାହୁ ସା କ୍ଷୀର ନ ସାହୁ XWP0817411

ପ ୁ /2071854 48 49 638ସଚିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଗ ବର୍  ଚରଣ ଦାସ XWP1079854
ୀ /2071855 39 49 639ଚିନୟୀ ଦାସ ସା ସଚିତ କମୁାର ଦାସ XWP1079847
ୀ /2071856 33 49 640ଝରଣା େଜନା ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ XWP0817437
ୀ /2071857 63 49 641େପମଲତା ମହା ି ସା ଅଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0817452
ୀ /2071858 32 49 642ସରିତା ମହା ି ସା ଚ ନ ପ ନାୟକ XWP0817478

ପ ୁ /2071859 64 49 643ଅଜୟ କମୁାର ପ ନାଯକ ପି ଶୀ ସନାତନ ପ ନାୟକ XWP0817445
ପ ୁ /2071860 37 49 644ଚ ନ ପ ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0817460
ପ ୁ /2071861 46 49 645ପସନନ୍  କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ XWP0817429
ପ ୁ /2081862 28 49 646ସଂଜୟ ଦାସ ପି ସବୁାସ ଚ  ଦାସ XWP1079904
ପ ୁ /2091863 49 49 647ଦିଲୀପ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶବି ପସାଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0874610
ୀ /2091864 47 49 648ସସିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0874784

ପ ୁ /2091865 22 49 649ରୁଦ ନାରାୟଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0878496
ୀ /2171866 32 49 650ଅାକାଂକ୍ଷା ମହା ି ପି ଶଭୁାଂଶ ୁବଲଭ ମହା ି XWP0975276
ୀ /2191867 22 49 651େମାନାଲିସା ମହାପାତ ପି ମେନାର ନ ମହାପାତ XWP1067826

ପ ୁ /2221868 19 49 652ଅଭୀନଵ ମିଶ ପି ମିହିର ମିଶ XWP1065242
ୀ /QR NO - 21869 34 49 653ଶଧା ଳୀ ନାୟକ ପି ବିଜୟା କମୁାର ନାୟକ XWP1025360
ୀ /2231870 29 49 654ନା ୀ ନମଶୀ ସାରଂଗୀ ସା େଦବାଦ  ତିପାଠୀ XWP0986000

ପ ୁ /22/41871 25 49 655ବିଭୁ ପସାଦ େଭାଇ ମା ମାଳତୀ େଭାଇ XWP1025600
ପ ୁ /23-21872 29 49 656ଜିେତ  ପଶାୟତ ପି କିେଶାର ପଶାୟତ XWP0874776
ପ ୁ /23-21873 27 49 657ଅମେର  ପଶାୟତ ପି କିେଶାର ପଶାୟତ XWP0874768
ପ ୁ /2381874 80 49 658ବଟକୃ  ପଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପଧାନ XWP0904722
ୀ /24-21875 32 49 659େବୖଜୟ ି ସାଇଁ ସା ସେରାଜ ସାଇଁ XWP0874701

ପ ୁ /2481876 21 49 660ବିଶ୍ଵର ନ େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା XWP0965913
ପ ୁ /2531877 22 49 661ପି  ୁସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ XWP0965939
ପ ୁ /2641878 36 49 662ସିବ ଶଂକର ରାଉଳ ପି କାଶୀନାଥ ରାଉଳ XWP0904748
ୀ /2641879 26 49 663ପି ୀ ରାଉଳ ସା ସିବଶ ର ରାଉଳ XWP0904755
ୀ /2891880 46 49 664ଫଲୁମୀଳା େଦଵୀ ସା େଯାେଗ  ପ ିତ XWP1056084
ୀ /29-21881 31 49 665େଦବଶୀ ସାଇଁ ପି ଗ ାଧର ସାଇଁ XWP0874735
ୀ /2931882 29 49 666ଅମତୃା ବାରିକ ସା ସଭୁାଶୀଷ ବାରିକ XWP1067891
ୀ /400/F1883 24 49 667ଅନିତା ସିଂହ ମା ସଂଧ୍ଯା ରାଣୀ ସିଂହ XWP1185438
ୀ /4021884 34 49 668ପଟିଵାରାନୀ ଦାସ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ XWP1027580

ପ ୁ /43-21885 74 49 669ଜଗନନ୍ାଥ ମିଶ ପି ଗୟାଧର ମିଶ XWP0029215
ୀ /43-21886 63 49 670ମେନାରମା ମିଶ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ମିଶ XWP0029223
ୀ /6521887 52 49 672ସା ନୁ ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ XWP1055912

ପ ୁ /7441888 25 49 674ଅଭିଳାଶ ମହାପାତ ପି ନିର ନ ମହାପାତ XWP1055953
ୀ /8301889 28 49 676ସଭୁସୀତା ବାହାଦୁର ସା ରବି ବାହାଦୁର XWP1056068
ୀ /83-21890 26 49 677ଚିନୟୀ ପଶାୟତ ପି ତପନ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0874719
ୀ /88-21891 34 49 678ମମତା ଦାସ ସା ଚ  େଶଖର ଦାସ XWP0874750

ପ ୁ /9991892 54 49 679େଗାବି  ଚ  ସାହୁ ପି ପ  ୁସାହୁ XWP0737049
ୀ /9991893 44 49 680ନୟନା ସାହୁ ସା େଗାବି  ଚ  ସାହୁ XWP0737023
ୀ /10/H/4/51894 42 49 681ଅଚର୍ନା ମହା ି ସା ପଦୀ   କମୁାର ଖୁ ିଆ ବିଟୁ XWP0967471
ୀ /10661895 41 49 682ସଧୁଶୀ ପାତ ସା ଜୟ  କମୁାର ସାହୁ XWP1055904
ୀ /195-21896 78 49 683ଉଲାସ ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ JTV2570638

ପ ୁ /195-21897 62 49 684ଶବି ଦାସ ପି ବାଇଧର ଦାସ OR/06/043/118854
ପ ୁ /195-21898 57 49 685ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ JTV2713196
ୀ /195-21899 52 49 686ଆରତି ଦାସ ସା ଶବି ଦାସ OR/06/043/118855
ୀ /196-21900 77 49 687ଶେୁନଇ ଦାସ ସା ଅରକି୍ଷତ ଦାସ OR/06/043/118859
ପ ୁ /196-21901 58 49 688ଦିନା ଦାସ ପି ଅରଖିତ ଦାସ OR/06/043/118860
ୀ /197-21902 50 49 689ସରସତୀ ଦାସ ସା ବିହାରି ଦାସ OR/06/043/118864
ପ ୁ /198-21903 55 49 690ମେହଶର ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ OR/06/043/118868
ପ ୁ /198-21904 54 49 691ଦୟାନିଧି ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ OR/06/043/118870
ୀ /198-21905 52 49 692ସ  ୁଦାସ ସା ମେହଶର ଦାସ OR/06/043/119163
ୀ /198-21906 51 49 693ଖଲୁଣା ଦାସ ସା ଦଇଆ ଦାସ OR/06/043/118871
ପ ୁ /198-21907 26 49 694ଉମାକା  ଦାସ ପି ଦୟାନିଧି ଦାସ XWP0816876
ୀ /199-21908 67 49 695ବଉଳା ଦାସ ସା କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/043/118876
ପ ୁ /199-21909 66 49 696କା ିର୍କ ଦାସ ପି ବାଲୁ ଦାସ OR/06/043/118875
ପ ୁ /199-21910 64 49 697ଗରୁୁଚରଣ ଦାସ ପି ଗଣୁନିଧି ଦାସ OR/06/043/118880
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ୀ /199-21911 57 49 698ସାବିତୀ ଦାସ ସା ଗରୁୁଚରଣ ଦାସ OR/06/043/118881
ପ ୁ /199-21912 57 49 699ବାବୁଲି ଦାସ ପି ଗଣୁନିଧି ଦାସ OR/06/043/118882
ୀ /199-21913 52 49 700ପମିଳା ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ OR/06/043/118883

ପ ୁ /199-21914 47 49 701ସକୁା  ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଦାସ OR/06/043/118877
ୀ /199-21915 40 49 702କବିତା ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ XWP0028936

ପ ୁ /199-21916 32 49 703କାଳଂଦୀ ଦାସ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ଦାସ XWP0117150
ୀ /199-21917 29 49 704ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା କାଳ ୀ ଦାସ XWP0574533

ପ ୁ /200-21918 49 49 705ଶ ର ଦାସ ପି ବଇଶଁୀ ଦାସ OR/06/043/118890
ୀ /200-21919 48 49 706କସୁମୁ ଦାସ ସା ଶ ର ଦାସ OR/06/043/119165

ପ ୁ /201-21920 55 49 707ପଗଲି ଦାସ ପି ରାେଜନା ଦାସ JTV1481472
ୀ /201-21921 49 49 708େସବତୀ ଦାସ ସା ପଗଲି ଦାସ OR/06/043/118901

ପ ୁ /201-21922 28 49 709ନବୀନ ଦାସ ପି ପଗଲି ଦାସ XWP0816884
ପ ୁ /202-21923 67 49 710ପଭାକର ଦାସ ପି ସନୁାକର ଦାସ OR/06/043/118906
ୀ /202-21924 66 49 711ଦୁଖୀ ଦାସ ସା ପଭାକର ଦାସ XWP1039841
ୀ /202-21925 65 49 712େଶୖଳବାଳା ଦାସ ସା ବାବାଜୀ ଦାସ OR/06/043/118903

ପ ୁ /202-21926 51 49 713େଯାେଗଶର ଦାସ ପି ବାବାଜି ଦାସ OR/06/043/118904
ପ ୁ /202-21927 45 49 714ମେୁନ  ନାଥ ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ OR/06/043/119174
ପ ୁ /202-21928 39 49 715େଗାପାଳ ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ XWP0117184
ପ ୁ /202-21929 39 49 716ହରିହର ଦାସ ପି ବାବାଜି ଦାସ JTV1446749
ୀ /202-21930 39 49 717ପିୟତମା ଦାସ ସା େଯାେଗଶର ଦାସ XWP0481267

ପ ୁ /202-21931 37 49 718େନପାଳ ଚ  ଦାସ ପି ପଭାକର ଦାସ JTV2524858
ୀ /202-21932 34 49 719ପତିମା ଦାସ ସା େନପାଳ ଚ  ଦାସ XWP0117176
ୀ /203-21933 62 49 720ଶଖି ଦାସ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ଦାସ OR/06/043/118910

ପ ୁ /203-21934 37 49 721େଭାବନା ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ XWP0117200
ପ ୁ /203-21935 32 49 722ସକୁା  ଦାସ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଦାସ XWP0117192
ୀ /203-21936 32 49 723ରିନା ଦାସ ସା େଭାବନା ଦାସ XWP0720698

ପ ୁ /204-21937 64 49 724ସଦୁାମ ଚରଣ ଦାସ ପି ଗନୁା ଦାସ OR/06/043/118911
ୀ /204-21938 63 49 725ସାବିତୀ ଦାସ ସା ସଦୁାମ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/118912

ପ ୁ /204-21939 57 49 726ରେମଶଚ  ଦାସ ପି ଗନୁା ଦାସ OR/06/043/118913
ପ ୁ /204-21940 41 49 727ବିପ ଚରଣ ଦାସ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ଦାସ JTV1447267
ପ ୁ /204-21941 39 49 728କ ତରୁ ଦାସ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ଦାସ JTV1447549
ୀ /204-21942 35 49 729ଚ କା ି ଦାସ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ଦାସ XWP0117218

ପ ୁ /205-21943 46 49 730ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େହମମ ପି କର େହମମ JTV1447846
ୀ /205-21944 40 49 731ଲକ୍ଷୀମଣି େହମମ ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େହମମ JTV1447838

ପ ୁ /205-21945 55 49 732ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େସାେରନ ପି ସ ୁ ର େସାେରନ JTV1447812
ୀ /205-21946 53 49 733ରୁକଣୀ େସାେରନ ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େସାେରନ JTV1447820

ପ ୁ /206-21947 66 49 734ଜେନଜୟ ରାଉତ ପି ପହାଦ ରାଉତ JTV1448067
ୀ /206-21948 58 49 735ନମିତା ରାଉତ ସା ଜେନଜୟ ରାଉତ JTV1447721
ୀ /206-21949 38 49 736େଜଯ୍ାତିସଧୁା ରାଉତ ପି ଜେନଜୟ ରାଉତ JTV1447747

ପ ୁ /206-21950 34 49 737ସଂଗାମ ରାଉତ୍ ପି ଜେନଜୟ ରାଉତ୍ JTV2524809
ପ ୁ /206-21951 32 49 738ବିକମାଦିତଯ୍ ରାଉତ ପି ଜେନଜୟ ରାଉତ JTV2524528
ପ ୁ /207-21952 39 49 739ଅମିତ ମହା ି ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହା ି XWP0643841
ପ ୁ /207-21953 69 49 740ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମହା ି ପି େଗାଲକ ଚ  ମହା ି XWP0781633
ୀ /207-21954 65 49 741ପଭାତ ନଳିନୀ ମହା ି ସା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମହା ି OR/06/043/026740

ପ ୁ /208-21955 62 49 742ଭମରବର େଚୗଧରୁୀ ପି ନିଶାକର ରାଉତ JTV1448158
ୀ /208-21956 76 49 743ଅବଳି ଦାସ ସା ନରି ଦାସ XWP0329375

ପ ୁ /208-21957 54 49 744ସବୁାଷ ଚ  ଦାସ ପି ନରି ଦାସ XWP0028944
ୀ /208-21958 50 49 745ସବିତା ଦାସ ସା ସବୁାଷ ଚ  ଦାସ XWP0028951
ୀ /208-21959 43 49 746ବନୀତା ଦାସ ସା ଉେମଶ କମୁାର ଦାସ XWP0028969
ପ ୁ /208-21960 38 49 747ସନାତନ ଦାସ ପି ନରି ଦାସ JTV1590561
ପ ୁ /208-21961 32 49 748ଅମର ଦାସ ପି ସବୁାସ ଚ  ଦାସ XWP0816942
ୀ /208-21962 51 49 749ବାସ ୀ ଦ ସା ସେୁର  ଦ JTV2524536
ପ ୁ /208-21963 64 49 750ବାଇଧର ମଲିକ ପି ଉ ବ ମଲିକ OR/06/043/118928
ୀ /208-21964 60 49 751ମ ଲୁତା ମଲିକ ସା ବାଇଧର ମଲିକ OR/06/043/118929
ୀ /208-21965 35 49 752ଜୟସିତା ମଲିକ ପି ବାଇଧର ମଲିକ XWP0329425
ୀ /208-21966 33 49 753େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ ମଲିକ ପି ବାଇଧର ମଲିକ XWP0329441
ୀ /208-21967 53 49 754ପଭାତି ପରିଡା ସା ଭମର ବର େଚୗଧରୁୀ XWP0132159
ପ ୁ /209-21968 74 49 755ସନୁାକର ଦିେବଦୀ ପି କାଳ ି ଦିେବଦୀ XWP0028977
ପ ୁ /209-21969 41 49 756େସୗେମ ୁ ଦିେବଦୀ ପି ସନୁାକର ଦିେବଦୀ XWP0029009
ପ ୁ /209-21970 43 49 757ଶେୁଭ ୂ କମୁାର ଦ୍ଵିେବଦୀ ପି ସନୁାକର ଦିେବଦୀ XWP0028993
ୀ /210/21971 24 49 758ସ ର୍ଲତା ବହୀରା ସା କା ର୍େକସ୍ଵର ବହୀରା XWP1004142
ପ ୁ /210-21972 61 49 759ବାଇଧର ବହିରା ପି ଧଳିୁ ବହିରା OR/06/043/118765
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ୀ /210-21973 56 49 760େରଣବୁାଳା ବହିରା ସା ବାଇଧର ବହିରା OR/06/043/118766
ପ ୁ /210-21974 36 49 761କା ିର୍େକଶର ବହିରା ପି ବାଇଧର ବହିରା JTV2570661
ପ ୁ /210-21975 65 49 762ସୀତାନାଥ ସାହୁ ପି ଦିଗାମର ସାହୁ OR/06/043/116486
ୀ /210-21976 62 49 763େଜଯ୍ା ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ସୀତାନାଥ ସାହୁ OR/06/043/116487
ୀ /210-21977 41 49 764ସତିୃସାଥୀ ସାହୁ ପି ସୀତାନାଥ ସାହୁ JTV1481589

ପ ୁ /210-21978 39 49 765ତାରାଚା  ସାହୁ ପି ସୀତାନାଥ ସାହୁ JTV1691088
ୀ /210-21979 38 49 766ସତିୃଇତି ସାହୁ ପି ସୀତନାଥ ସାହୁ JTV1453927

ପ ୁ /211-21980 65 49 767ବି ୁଚରଣ ରାଉତରାୟ ପି ମାୟାଧର ରାଉତରାୟ OR/06/043/719177
ପ ୁ /211-21981 44 49 768ପବୀଣ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ବି ୁ ଚରଣ ରାଉତରାୟ XWP0433557
ପ ୁ /212-21982 62 49 769ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି OR/06/043/118943
ୀ /212-21983 54 49 770ସ ଯ୍ାରାଣି ମହା ି ସା ପେମାଦ ମହା ି OR/06/043/118944

ପ ୁ /212-21984 34 49 771ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ମହା ି ପି ପେମାଦ ମହା ି XWP0816801
ପ ୁ /213-21985 58 49 772ଗେଣଶର ମହାପାତ ପି ନଟବର ମହାପାତ OR/06/043/118953
ୀ /213-21986 55 49 773ପତିମା ମହାପାତ ସା ଗେଣଶର ମହାପାତ OR/06/043/118954
ୀ /213-21987 28 49 774ଋତୁ ପଭା ମହାପତ ପି ଗେଣଶର ମହାପାତ XWP0816660

ପ ୁ /213-21988 64 49 775ଅଜୟ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ବଳରାମ ସାମ ରାୟ JTV1480920
ୀ /214-21989 53 49 776ସାଗରିକା ମହାପାତ ସା ନିର ନ ମହାପାତ OR/06/043/124436

ପ ୁ /215-21990 49 49 777ନଟବର ନାୟକ ପି କାହନ୍  ୁନାୟକ OR/06/043/118957
ୀ /215-21991 42 49 778ପାବର୍ ତୀ ନାୟକ ସା ନଟବର ନାୟକ OR/06/043/118958
ୀ /215-21992 30 49 779ମାମିନା ନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ XWP0816678
ୀ /215-21993 28 49 780ଗୀତା ଳୀ ନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ XWP0816611
ୀ /215-21994 24 49 781ପ ୁ ା ଳୀ ନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ XWP0816629

ପ ୁ /217-21995 60 49 782ଶଭୁାଂଶ ୁବଲଭ ମହା ି ପି ଉମାବଲଭ ମହା ି OR/06/043/138739
ୀ /217-21996 54 49 783ଇଭା ମହା ି ସା ସଭୁାଂଶ ୁବଲଭ ମହା ି OR/06/043/138740

ପ ୁ /218-21997 45 49 784ସନିୁଲ କମୁାର ଦାଶ ପି ରତନ୍ ାକର ଦାଶ XWP0558114
ୀ /218-21998 36 49 785ିତପଜ୍ଞା ଦାଶ ପି ପିୟବତ ଦାଶ XWP0029090

ପ ୁ /218-21999 80 49 786ଦିେନଶ ଚ  ସରକାର ପି ଲଲିତେମାହନ ସରକାର OR/06/043/240540
ୀ /218-22000 69 49 787ଆରତୀ ରାଣୀ ସରକାର ସା ଦିେନଶ ଚ  ସରକାର JTV1453836

ପ ୁ /218-22001 54 49 788ଉ ମ କମୁାର ସରକାର ପି ଦିେନଶ ଚ  ସରକାର XWP0029066
ପ ୁ /218-22002 50 49 789ପିତମ କମୁାର ସରକାର ପି ଦିେନଶ ଚ  ସରକାର JTV1453828
ୀ /218-22003 44 49 790ତୃ ିରାଣି ସରକାର ସା ଉ ମ କମୁାର ସରକାର XWP0029074

ପ ୁ /218-22004 56 49 791େଗୗତମ ଚ  ସରକାର ପି ଦିେନଶ ଚ  ସରକାର XWP0781641
ପ ୁ /219-22005 63 49 792ପିୟବତ ଦାଶ ପି ଅଧିକାରି େଗୗରା  ଚରଣ ଦାଶ XWP0029124
ୀ /219-22006 60 49 793ସାରଦା ଦାଶ ସା ପିୟବତ ଦାଶ XWP0029132

ପ ୁ /219-22007 57 49 794ମକିୁ୍ତକା  ଦାଶ ପି ବିେନାଦ ବିହାରି ଦାଶ XWP0029140
ୀ /219-22008 56 49 795ବିଳାସିନି ଦାଶ ସା ସତଯ୍ବତ ଦାଶ XWP0029116
ୀ /219-22009 51 49 796କାନନବାଳା ଦାଶ ସା ମକିୁ୍ତକା  ଦାଶ XWP0029157

ପ ୁ /219-22010 33 49 797ସୟଁପକାଶ ଦାଶ ପି ପିୟବତ ଦାଶ XWP0029165
ପ ୁ /220-22011 108 49 798ସ ୟ କମୁାର ବାରିକ ପି କଳୁମଣି ବାରିକ OR/06/043/118988
ପ ୁ /220-22012 51 49 799ବିଜୟ ବାରିକ ପି କଳୁମଣି ବାରିକ XWP0558122
ପ ୁ /220-22013 49 49 800ଅଜୟ କମୁାର ବାରିକ ପି କଳୁମଣି ବାରିକ JTV2712974
ୀ /220-22014 48 49 801ସଂଯକୁ୍ତା ବାରିକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ବାରିକ JTV2713568

ପ ୁ /220-22015 43 49 802ଅମୀୟ କମୁାର ବାରିକ ପି କଳୁମଣି ବାରିକ JTV1690726
ୀ /220-22016 39 49 803ସଂଘମିତା ବାରିକ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ବାରିକ JTV2713550

ପ ୁ /220-22017 23 49 804ପିେତଶ କମୁାର ବାରିକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ବାରିକ XWP1014620
ପ ୁ /220-22018 22 49 805ଜୀେତଶ କମୁାର ବାରିକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ବାରିକ XWP1014604
ୀ /220-22019 61 49 806େହମଲତା ରାଉତରାୟ ସା ବି ୁ ରାଉତରାୟ XWP1261957
ୀ /221-22020 40 49 807ସଭୁାଷିନୀ ବାରିକ ସା ବିଜୟ ବାରିକ JTV2570653

ପ ୁ /221-22021 63 49 808ସରୁ ନ ବିଶାଳ ପି ବା ାନିଧି ବିଶାଳ OR/06/043/006654
ୀ /221-22022 58 49 809ନ ିତା ବିଶାଳ ସା ସରୁ ନ ବିଶାଳ JTV1448117
ୀ /222-22023 63 49 810ତନୁଶୀ ମିଶ ସା େଗାପାଳ ମିଶ OR/06/043/118970
ୀ /222-22024 44 49 811ସଂଯକୁ୍ତା ମିଶ ସା ସତଯ୍ବତ ଷଡ ୀ JTV2524429
ପ ୁ /222-22025 44 49 812ବିନାୟକପସାଦ ମିଶ ପି େଗାପାଳ ମିଶ OR/06/043/118971
ପ ୁ /222-22026 42 49 813ମିହିର ମିଶ ପି େଗାପାଳ ମିଶ JTV1453901
ପ ୁ /222-22027 40 49 814ସନତ କମୁାର ମିଶ ପି େଗାପାଳ ମିଶ JTV1453919
ୀ /222-22028 65 49 815ତାରାମଣୀ ପ ା ସା ମେହଶର ପ ା OR/06/043/328531
ପ ୁ /222-22029 53 49 816ବି ୁ ଚରଣ ପ ା ପି ମେହଶର ପ ା XWP0781666
ପ ୁ /222-22030 50 49 817ଘନଶଯ୍ାମ ପ ା ପି ମେହଶର ପ ା XWP0781658
ୀ /223-22031 63 49 818ବିଦୁଲତା ପ ା ସା ରଘନୁାଥ ତିପାଠୀ OR/06/043/154744
ପ ୁ /223-22032 59 49 819ସଦୁାମ ଚରଣ ପ ୃ ି ପି ମେହଶର ପ ୃ ି JTV1590579
ୀ /223-22033 43 49 820କମଳା ପ ୃ ି ସା ସଦୁାମ ଚରଣ ପ ୃ ି JTV1590587
ପ ୁ /223-22034 34 49 821େଦବଦ  ତିପାଠି ପି ରଘନୁାଥ ତିପାଠି XWP0029207
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ପ ୁ /223-22035 38 49 822ବିଭୁଦ  ତିପାଠୀ ପି ରଘନୁାଥ ତିପାଠୀ JTV1633528
ୀ /224-22036 35 49 823ଶଭୁଶୀ ମିଶ ସା ଦୀପକ ମିଶ XWP0689620

ପ ୁ /224-22037 35 49 824ଦୀପକ ମିଶ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ମିଶ XWP0029231
ୀ /225-22038 75 49 825ଆରତୀ ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ସବୁାସ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/043/127128

ପ ୁ /225-22039 49 49 826ଟୁଟୁ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ସବୁାସ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/043/000019
ପ ୁ /225-22040 46 49 827ସ ୀବ ମଖୁାଜର୍ ୀ ପି ସବୁାସ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/043/118985
ୀ /225-22041 45 49 828ଦିପା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ଟୁଟୁ ମଖୁାଜର୍ ୀ OR/06/043/119196
ୀ /225-22042 34 49 829ପ ୂ ିର୍ମା ମଖୁାଜର୍ ୀ ସା ସ ିବ ମଖୁାଜର୍ ୀ XWP0574558

ପ ୁ /226-22043 26 49 830ସବୁାସ ମଳିକ ପି ସେୁର  ମଳିକ XWP0596478
ପ ୁ /226-22044 50 49 831େସୗଭାଗଯ୍ ଓଝା ପି େଗାବି  ଓଝା JTV1453976
ୀ /226-22045 47 49 832ପତିମା ଓଝା ସା େସୗଭାଗଯ୍ ଓଝା JTV1453794

ପ ୁ /226-22046 26 49 833ସପୁଶନନ୍  ଓଝା ପି େସୗଭାଗଯ୍ ଓଝା XWP0816710
ୀ /226-22047 47 49 834କାେବରୀ ପ ନାୟକ ସା ଆଖ ଳ ଦାସ JTV1447192
ୀ /227-22048 69 49 835ମେନାରମା ମହାପାତ ସା ଅପ ିର୍ ମହାପାତ JTV1461185
ୀ /228-22049 47 49 836ସମିୁତା ଭ ସା ଶେିବ  ଭ JTV1447200

ପ ୁ /228-22050 66 49 837ରେମଶ ଚ  ମଲ ପି ସଗର୍ତ କୃ ଚ  ମଲ OR/06/043/118193
ୀ /228-22051 58 49 838େସୗଦାମିନୀ ମଲ ସା ରେମଶଚ  ମଲ OR/06/043/118194

ପ ୁ /228-22052 33 49 839ରଶି ର ନ ମଲ ପି ରେମଶ ଚ  ମଲ JTV2712701
ପ ୁ /229-22053 65 49 840ସନାତନ େଜନା ପି ଜଗବ ୁ େଜନା OR/06/043/282708
ୀ /229-22054 60 49 841େଶୖଳବାଳା େଜନା ସା ସନାତନ େଜନା OR/06/043/118956
ୀ /229-22055 36 49 842ସଂଘମିତା େଜନା ପି ସନାତନ େଜନା JTV2524494
ୀ /230-22056 55 49 843କନକ ସିଂହ ସା ବିକମ ସିଂହ OR/06/043/127103
ୀ /230-22057 28 49 844ସରସତୀ ସିଂ ସା ଅେଶାକ ସିଂ XWP0596361

ପ ୁ /230-22058 27 49 845ଅେଶାକ ସିଂ ପି ବିକମ ସିଂ XWP0481093
ୀ /231-22059 55 49 846ସଯୁଯ୍ର୍ମଣୀ ବି ାଣି ସା ଲାଲେମାହନ ବି ାଣି JTV1481647

ପ ୁ /231-22060 50 49 847ରାମଚ  ବି ାଣି ପି ଲାଲେମାହନ ବି ାଣି JTV1481274
ୀ /231-22061 39 49 848ପମିଳା ବି ାଣି ସା ରାମଚ  ବି ାଣି JTV1481282

ପ ୁ /231-22062 27 49 849ମିଥନୁ ବି ାଣୀ ପି ରାମଚ  ବି ାଣୀ XWP0481101
ପ ୁ /231-22063 65 49 850ନିମର୍ଲ କମୁାର ତା ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ତା OR/06/043/118959
ୀ /231-22064 58 49 851ରୀନା ତା ସା ନିମର୍ଳ କମୁାର ତା OR/06/043/118960

ପ ୁ /232-22065 29 49 852ରବି ବାହାଦୂର ପି ଦୀଲୁ ବାହାଦୂର XWP0481028
ପ ୁ /232-22066 38 49 853ରାମଚ  େହମମ ପି ଦୀନବ ୁ େହମମ XWP0117242
ୀ /232-22067 34 49 854ଦୀପା େହମମ ସା ରାମଚ  େହମମ XWP0117226
ୀ /232-22068 56 49 855ମାଧବୀ ସିଂହ ସା ବୁ ିରାମ ସିଂହ JTV1481399
ୀ /232-22069 39 49 856େସାନି ସିଂହ ସା ସିେକ  ସିଂହ JTV1481324
ୀ /232-22070 61 49 857ବାସ ି ସିଂ ସା ପରମାନ  ସିଂ XWP0816850

ପ ୁ /232-22071 39 49 858ସିେକ  ସିଂ ପି ପରମାନ  ସିଂ XWP0117259
ୀ /233-22072 55 49 859ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ପାତ ସା ବୁ ିଆ ପାତ JTV1453786
ୀ /233-22073 45 49 860ଲକ୍ଷୀ ପାତ ସା ରଘନୁାଥ ପାତ OR/06/043/119075

ପ ୁ /233-22074 40 49 861ଦୁଃଖ ପାତ ପି େଦାଳ ପାତ JTV1481050
ୀ /233-22075 34 49 862ଗୀତା ପାତ ସା ଦୁଃଖ ପାତ XWP0689141
ୀ /233-22076 28 49 863କେ ଇ ପାତ ପି ରଘନୁାଥ ପାତ XWP0480681

ପ ୁ /234-22077 60 49 864ସେୁରଶ କମୁାର େସନାପତି ପି ଭମରବର େସନାପତି JTV1481357
ୀ /234-22078 56 49 865େଶତମଣି େସନାପତି ସା ସେୁରଶ କମୁାର େସନାପତି JTV1481365

ପ ୁ /234-22079 48 49 866ରବି ସିଂହ ପି ହରି ସିଂହ JTV1481142
ୀ /234-22080 41 49 867ଶା ି ସିଂହ ସା ରବି ସିଂହ JTV1481266
ୀ /234-22081 51 49 868ପମିଳା ସିଂହ ସା ରାମ ସିଂହ JTV1481209
ୀ /234-22082 36 49 869ଲଳିତା ସିଂ ପି ରାମ ସିଂ XWP0117267

ପ ୁ /235-22083 64 49 870ଧବୃଚରଣ ଦାସ ପି ଅନାମ ଚରଣ ଦାସ OR/06/043/018494
ୀ /235-22084 57 49 871ଶା ିଲତା ଦାସ ସା ଧବୃଚରଣ ଦାସ XWP0029314
ପ ୁ /235-22085 33 49 872ବିଶ ର ନ ଦାସ ପି ଧବୃ ଚରଣ ଦାସ JTV2657542
ପ ୁ /236-22086 50 49 873ଅମଲୁଯ୍ ସିଂହ ପି ପ  ୁସିଂହ OR/06/043/119096
ୀ /236-22087 45 49 874ଲକ୍ଷୀ ସିଂହ ସା ଅମଲୁଯ୍ ସିଂହ OR/06/043/119097
ପ ୁ /236-22088 41 49 875ବାଇଧର ସିଂ ପି ରେମଶ ଚ  ସିଂ XWP0117283
ୀ /236-22089 35 49 876ମମତା ସିଂ ସା ବାଇଧର ସିଂ XWP0117275
ୀ /237-22090 41 49 877ଡଲି େଭାଇ ସା ଚୁଇଆଁ େଭାଇ XWP0689026
ୀ /237-22091 55 49 878କନିୁ ସିଂହ ସା େସାମନାଥ ସିଂହ OR/06/043/127111
ପ ୁ /237-22092 50 49 879କା ିର୍କ ସିଂହ ପି ସନନ୍ଯ୍ାସୀ ସିଂହ JTV1453802
ପ ୁ /237-22093 48 49 880େଗାପାଳ ସିଂହ ପି ସନନ୍ଯ୍ାସୀ ସିଂହ OR/06/043/127114
ୀ /237-22094 48 49 881ପନିୁ ସିଂହ ସା କା ିର୍କ ସିଂହ JTV1453810
ୀ /237-22095 39 49 882କନିୁ ସିଂ ସା େଗାପାଳ ସିଂ XWP0117317
ପ ୁ /237-22096 36 49 883କୃ ଚ  ସିଂ ପି େସାମନାଥ ସିଂ XWP0117291
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ୀ /237-22097 29 49 884ଚା ିନୀ ସିଂ ସା କୃ  ଚ  ସିଂ XWP0689042
ପ ୁ /239-22098 60 49 885କପିଳ ନାୟକ ପି ଭାଗଯ୍ ନାୟକ JTV1481530
ପ ୁ /240-22099 50 49 886ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା JTV1453554
ୀ /240-22100 45 49 887ଡଲି େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା JTV1453422

ପ ୁ /240-22101 35 49 888କନୁା େବେହରା ପି ଦାରିକା େବେହରା XWP0481010
ୀ /240-22102 33 49 889କନିୁ େବେହରା ସା କନୁା େବେହରା XWP0480848
ୀ /240-22103 72 49 890ବୀଣା ଦାସ ସା ଧନ ୟ ଦାସ OR/06/043/119018

ପ ୁ /240-22104 58 49 891ଶ  ୁଦାସ ପି ଧନ ୟ ଦାସ OR/06/043/118997
ପ ୁ /240-22105 52 49 892ବାବୁଲା ଦାସ ପି ଧନ ୟ ଦାସ JTV1447572
ୀ /240-22106 50 49 893ସରସତୀ ଦାସ ସା ଶ  ୁଦାସ OR/06/043/118998
ୀ /240-22107 46 49 894େଜଯ୍ା ନ୍ା ଦାସ ସା ବାବୁଲା ଦାସ JTV1447580
ୀ /240-22108 28 49 895ଝୁନୁ ଦାସ ପି ଶ  ୁଦାସ XWP0480780

ପ ୁ /240-22109 25 49 896ବାପି ଦାସ ପି ଶ  ୁଦାସ XWP0817015
ପ ୁ /241-22110 55 49 897ଶରତ େବେହରା ପି ଭା ର େବେହରା JTV1481167
ୀ /241-22111 50 49 898ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ଶରତ େବେହରା JTV1481159

ପ ୁ /241-22112 26 49 899ବଳରାମ େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା XWP0816702
ପ ୁ /241-22113 23 49 900ର ନ େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା XWP0816652
ପ ୁ /241-22114 41 49 901ଲାଲେମାହନ ସିଂହ ପି ମାଧ ସିଂହ OR/06/043/119116
ୀ /241-22115 39 49 902ପଭାସିନୀ ସିଂହ ସା ଲାଲେମାହନ ସିଂହ JTV1454032

ପ ୁ /241-22116 62 49 903ପ ାନନ ସିଂ ପି ବିଶାଳ ସିଂ JTV1454024
ପ ୁ /241-22117 40 49 904ନିର ନ ସିଂ ପି ପଦିଆ ସିଂ XWP0117325
ପ ୁ /241-22118 37 49 905ଟିକି ସିଂ ପି ବାବୁଲା ସିଂ JTV2713410
ପ ୁ /241-22119 36 49 906ସ ିଦା ନ  ସିଂ ପି ପ ାନନ ସିଂ JTV2524577
ୀ /241-22120 33 49 907ର ିତା ସିଂ ପି ପ ାନନ ସିଂ JTV2524510
ୀ /241-22121 27 49 908ପତିମା ସିଂ ପି ପ ାନନ ସିଂ XWP0480913

ପ ୁ /241-22122 24 49 909କମୁଦୁ ସିଂ ପି ପ ାନନ ସିଂ XWP0816983
ୀ /242-22123 49 49 910ର ନା େବେହରା ସା ଉଗେସନା େବେହରା JTV1632322

ପ ୁ /242-22124 54 49 911ଦିଲିପ ବି ାଣି ପି କନୁୁ ବି ାଣି JTV1480961
ପ ୁ /242-22125 33 49 912ଗରୁୁଭା ବି ାଣି ପି ଦିଲିପ ବି ାଣି XWP0117333
ପ ୁ /243-22126 60 49 913ଉଲା େରଡି ପି ଦୁଃଶାସନ େରଡି OR/06/043/119042
ୀ /243-22127 58 49 914ନାରସ ୁେରଡି ସା ଉଲା େରଡି OR/06/043/127093

ପ ୁ /243-22128 38 49 915ରାଜୁ େରଡି ପି ଉଲା େରଡି XWP0117341
ୀ /243-22129 37 49 916ସରସତୀ େରଡି ପି ଉଲା େରଡି XWP0117358
ୀ /243-22130 34 49 917ସତଯ୍ଭାମା େରଡି ସା ରାଜୁ େରଡି XWP0117366

ପ ୁ /243-22131 52 49 918କା ିର୍କ ଚ  େସଠୀ ପି ଧବୃଚରଣ େସଠୀ JTV1453240
ୀ /243-22132 48 49 919ଉମିର୍ଳା େସଠୀ ସା କା ିର୍କ ଚ  େସଠୀ JTV1447499

ପ ୁ /243-22133 26 49 920ଜଗନନ୍ାଥ େସଠୀ ପି କା ିର୍କ ଚ  େସଠୀ XWP0689604
ପ ୁ /243-22134 25 49 921ବଳରାମ େସଠୀ ପି କା ିର୍କ ଚ  େସଠୀ XWP0689570
ପ ୁ /244-22135 67 49 922ମେହ  ପରିଡା ପି ଚକଧର ପରିଡା OR/06/043/119160
ୀ /244-22136 55 49 923େଜମାମଣି ପରିଡା ସା ମେହ  ପରିଡା JTV1447127
ୀ /244-22137 32 49 924ମାଳତୀ ପରିଡା ପି ମେହ  ପରିଡା XWP0117374
ୀ /244-22138 90 49 926ସରୁୁବାଲି ସିଂହ ସା ମଦନ ସିଂହ OR/06/043/119009

ପ ୁ /245-22139 59 49 927େରାହିତ େବେହରା ପି ଦେମାଦର େବେହରା JTV1481126
ୀ /245-22140 52 49 928ବବିତା େବେହରା ସା େରାହିତ େବେହରା JTV1453869
ୀ /245-22141 25 49 929ମିନତୀ େବେହରା ପି େରାହିତ େବେହରା XWP0689349

ପ ୁ /246-22142 55 49 930ନିର ନ ସାହୁ ପି ଗେଣଶର ସାହୁ JTV1453323
ୀ /246-22143 54 49 931ସସିତା ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ XWP0781674

ପ ୁ /247-22144 60 49 932େକୖଳାସ ମଲିକ ପି ଭଗବତ ମଲିକ JTV1447390
ୀ /247-22145 56 49 933ଉମିର୍ଳା ମଲିକ ସା େକୖଳାସ ମଲିକ JTV1453877
ପ ୁ /247-22146 41 49 934େଗୗରା  ଚରଣ ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ମଲିକ JTV2657344
ପ ୁ /247-22147 37 49 935ଦାେମାଦର ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ମଲିକ JTV2657617
ପ ୁ /247-22148 27 49 936ଶ ରଷର୍ଣ ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ XWP0689208
ପ ୁ /248-22149 82 49 937େଯାେଗ  େବେହରା ପି େଧାେବଇ େବେହରା JTV1454016
ୀ /248-22150 70 49 938କଲଯ୍ାଣୀ େବେହରା ସା େଯାେଗ  େବେହରା JTV1454040
ପ ୁ /248-22151 49 49 939ବିଜୟ େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା XWP0558148
ପ ୁ /248-22152 45 49 940ବଜବଂଧ ୁେବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା JTV1453943
ୀ /248-22153 44 49 941ରୀନା େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା JTV2524437
ୀ /248-22154 41 49 942ମିନା େବେହରା ସା ବଜବଂଧ ୁେବେହରା JTV1453935
ପ ୁ /248-22155 53 49 943ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ ପି ବଜବ ୁ ଦାସ JTV1447333
ୀ /248-22156 48 49 944କନକ ଦାସ ସା ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ JTV1447408
ୀ /248-22157 25 49 945ସିଲା ଦାସ ପି ଅଜୁର୍ ନ ଦାସ XWP0689083
ୀ /249-22158 35 49 947ସେରାଜିନି ପାତ ସା ନିବାସ ପାତ XWP0117408
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ପ ୁ /249-22159 65 49 948କପିଳ ରାଉତ ପି ନାଗଲିୁ ରାଉତ JTV1481027
ପ ୁ /249-22160 45 49 949ସେ ାଷ ରାଉତ ପି କପିଳ ରାଉତ JTV1453281
ପ ୁ /249-22161 42 49 950ସମୀର ରାଉତ ପି କପିଳ ରାଉତ JTV1453299
ୀ /249-22162 37 49 951ପତିମା ରାଉତ ସା ସମିର ରାଉତ XWP0117390
ୀ /249-22163 31 49 952ମାମୀନା ରାଉତ ସା ସେ ାଷ ରାଉତ XWP0736884
ୀ /PL No 2502164 32 49 953େଦବଶୀ ନାୟକ ସା ସେରାଜ କମୁାର େଜନା XWP0970749
ୀ /250-22165 53 49 955ଅ ର୍ନା େସନାପତି ସା ରେମଶ େସନାପତି OR/06/043/147703

ପ ୁ /250-22166 37 49 956ପଦୀପ େସନାପତି ପି ରେମଶ େସନାପତି JTV2524460
ପ ୁ /250-22167 34 49 957ପେମାଦ କମୁାର େସନାପତି ପି ରେମଶ େସନାପତି XWP0117416
ୀ /251-22168 65 49 958ମାଳତୀ ନାୟକ ପି ବନ ନାୟକ JTV1447598

ପ ୁ /251-22169 31 49 959ଉଦିଆ ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ XWP0481259
ପ ୁ /252-22170 51 49 960ଚି  ର ନ ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ XWP0816645
ୀ /252-22171 39 49 961ଦୀ ିମୟୀ ସାହୁ ସା ଚି  ର ନ ସାହୁ XWP0816637
ୀ /253-22172 42 49 962ଲିଲିମା ସାହୁ ସା ଅନାମ ସାହୁ JTV2524569

ପ ୁ /253-22173 51 49 963େଦେବ  ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ JTV1481563
ୀ /253-22174 43 49 964ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ JTV1481571

ପ ୁ /253-22175 42 49 965ଅନାମ ସାହୁ ପି ରାମଚ  ସାହୁ JTV1481654
ପ ୁ /254-22176 47 49 966ବସ  ବହଚାରୀ - ଅଭିରାମ ପରମହଂସ େଦବ XWP0029348
ପ ୁ /254-22177 26 49 967ତାପସ ପରିଡା ପି ଶରତ ଚ  ପରିଡା XWP0642603
ପ ୁ /255-22178 57 49 968ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ରବି ନାଥ େବେହରା JTV1561802
ୀ /255-22179 60 49 969ଦମୟ ି ସାମ ରାୟ ସା ଅଜୟ କମୁାର ସାମ ରାୟ OR/06/043/119055
ୀ /256-22180 55 49 970ମିନା ବି ାଣି ସା େକଶବ ବି ାଣି JTV1481738

ପ ୁ /257-22181 43 49 971ପଭାତ କମୁାର ବାରିକ ପି ବଟକୃ  ବାରିକ JTV1632660
ପ ୁ /257-22182 42 49 972ପଦୀପ କମୁାର ବାରିକ ପି ବଟକୃ  ବାରିକ JTV1590637
ୀ /257-22183 37 49 973ମଧସିୁତା ବାରିକ ସା ପଭାତ କମୁାର ବାରିକ JTV2524593

ପ ୁ /258-22184 60 49 974ଖଗପତି ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ JTV1453430
ୀ /258-22185 57 49 975ଆରତୀ ନାୟକ ସା ଖଗପତି ନାୟକ OR/06/043/026741
ୀ /258-22186 28 49 976ଗୀତାରାଣୀ ନାୟକ ପି ଖଗପତି ନାୟକ XWP0689190

ପ ୁ /258-22187 26 49 977ମେନାର ନ ନାୟକ ପି ଖଗପତି ନାୟକ XWP0689299
ୀ /259-22188 33 49 978ସଜୁାତା ରାଉଳ ପି କାଶନିାଥ ରାଉଳ XWP0117424

ପ ୁ /260-22189 75 49 979ସେୁର  ବିଶାଳ ପି ବୀର ବିଶାଳ JTV1453513
ୀ /260-22190 70 49 980ସେୁଲାଚନା ବିଶାଳ ସା ସେୁର  ବିଶାଳ JTV1453604
ୀ /261-22191 45 49 981ପ ୁ ା ମହାପାତ ସା ମେନାଜ ମହାପାତ JTV1453620
ୀ /262-22192 32 49 982ଛବି ମଲିକ ମା େଦୗପଦି ପାତ XWP0480806

ପ ୁ /262-22193 55 49 983େଗାପାଳ ନାୟକ ପି ମାନିଆ ନାୟକ OR/06/043/124938
ପ ୁ /262-22194 43 49 984କାଶଆି ପାତ ପି ଜଗବ ୁ ପାତ XWP0117432
ୀ /262-22195 38 49 985ବବିତା ପାତ ସା ସଧିୁର ପାତ XWP0117440

ପ ୁ /263-22196 56 49 986ପରୁୁେଷା ମ େଭାଇ ପି ଶତୁଘନ୍ େଭାଇ XWP0781682
ୀ /263-22197 50 49 987ସଷୁମା େଭାଇ ସା ପରୁୁେଷା ମ େଭାଇ OR/06/043/396300

ପ ୁ /263-22198 32 49 988ସନୁୀଲ କମୁାର େଭାଇ ପି ପରୁୁେଷା ମ େଭାଇ JTV2524403
ୀ /263-22199 28 49 989ରି ି  େଭାଇ ପି ପରୁୁେଷା ମ େଭାଇ XWP0480921
ୀ /264-22200 36 49 990ମୀନା େହମମ୍ ମା ଜୁଲି େହମମ୍ XWP0688820

ପ ୁ /264-22201 32 49 991େଗାବି  େହମମ ମା ଜୁଲି େହମମ XWP0689067
ୀ /264-22202 30 49 992ପାବର୍ ତୀ େହମମ୍ ସା େଗାବି  େହମମ୍ XWP0689075
ୀ /264-22203 65 49 993ଜୁଲି େହମମ ସା ଶଯ୍ାମ େହମମ JTV1481217

ପ ୁ /264-22204 48 49 994ଅଜୁର୍ ନ େହମମ ପି ଶଯ୍ାମ େହମମ JTV1481225
ୀ /264-22205 45 49 995ବହି େହମମ ସା ଅଜୁର୍ ନ େହମମ JTV1481233
ୀ /264-22206 55 49 996େଗାଲାପ ରାଉଳ ସା କାଶୀନାଥ ରାଉଳ JTV1453778
ୀ /265-22207 45 49 997କନିୁ ଭୁୟଁା ସା ସମୁ  ଭୁୟଁା JTV1447606
ୀ /266-22208 41 49 998ଉମିର୍ଳା ପ ା ପି ମେହଶର ପ ା JTV1481613
ପ ୁ /267-22209 55 49 999ସେୁର  ସାଇଁ ପି ମାଗଣିୁ ସାଇଁ JTV1560143
ୀ /267-22210 50 49 1000ଶା ି ସାଇଁ ସା ସେୁର  ସାଇଁ JTV1560135
ୀ /268-22211 45 49 1001ମିନି ଦାସ ସା ଗରୁୁେଦବ ଦାସ JTV1481431
ପ ୁ /269-22212 39 49 1002ସେ ାଷ ପାତ ପି ତିନାଥ ପାତ JTV1453448
ପ ୁ /270-22213 34 49 1003ଅଭିରାମ ଦାସ ପି ଶବୁିଚ  ଦାସ JTV2713626
ୀ /271-22214 58 49 1004ବିେନାଦିନୀ ପତି ସା ତିେଲାଚନ ନ JTV1447424
ୀ /272-22215 92 49 1005େକ ସରସତୀ ସବୁୁ ି ସା େକ ରାଘବୁଲୁ ସବୁୁ ି XWP0689117
ପ ୁ /272-22216 50 49 1006େକ.ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ସବୁୁ ି ପି େକ.ରାଘବୁଲୁ ସବୁୁ ି JTV1555127
ୀ /272-22217 46 49 1007େକ.ଗୀତା ଳୀ ସବୁୁ ି ସା େକ.ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ସବୁୁ ି JTV1447556
ପ ୁ /273-22218 62 49 1008ରବୀ  ନାଥ େଜନା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େଜନା JTV1447374
ୀ /273-22219 56 49 1009ବାସ ୀ ଲତା ନାୟକ ସା ରବି  େଜନା JTV1447366
ପ ୁ /273-22220 64 49 1010ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍ ପ ା ପି ଗିରିଧାରୀ ପ ା OR/06/044/050328
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ୀ /273-22221 58 49 1011େଦବପିୟା ପ ା ସା ଦୁଗର୍ାପଶନନ୍  ପ ା OR/06/043/050329
ପ ୁ /273-22222 37 49 1012େଦବୀ ନ ନ ପ ା ପି ଦୁଗର୍ା ପସନନ୍  ପ ା JTV2524478
ପ ୁ /274-22223 48 49 1013ବିଜୟ େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା JTV1453752
ୀ /274-22224 45 49 1014କନକ େବେହରା ସା ବିଜୟ େବେହରା JTV1632355

ପ ୁ /275-22225 48 49 1015ନିଶୀକା  େଜନା ପି ଧେନଶର େଜନା JTV1481118
ପ ୁ /275-22226 48 49 1016ଉମାକା  ମହାପାତ ପି ଗେଣଶର ମହାପାତ JTV1453638
ପ ୁ /276-22227 55 49 1017ପେମାଦ କମୁାର ନ ପି ପାଣକୃ  ନ JTV1453547
ୀ /276-22228 50 49 1018ଜୟଶୀ ନ ସା ପେମାଦ ନ OR/06/043/220910

ପ ୁ /277-22229 53 49 1019ପଶା  ସାମଲ ପି ବଜ କିେଶାର ସାମଲ JTV2657633
ୀ /277-22230 50 49 1020ସଂଜୁଲତା ସାମଲ ସା ପଶା  ସାମଲ JTV2657625

ପ ୁ /278-22231 72 49 1021ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ହାଡିବ ୁ ଦାସ XWP0029397
ୀ /278-22232 65 49 1022ସରୁମା ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ XWP0029405

ପ ୁ /278-22233 45 49 1023ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ XWP0029413
ପ ୁ /279-22234 56 49 1024େକୖଳାସ ଚ  ପ ା ପି ଗଦାଧର ପ ା JTV2524551
ପ ୁ /282-22235 51 49 1025ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି କଳୁମଣି େବେହରା XWP0029421
ୀ /282-22236 43 49 1026ଅହଲଯ୍ା େବେହରା ସା ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା JTV2524452
ୀ /283-22237 36 49 1027େମାନାଲିସା ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡା JTV2524544
ୀ /283-22238 34 49 1028ସମୁନ କଲଯ୍ାଣୀ ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡା JTV2524619
ୀ /284-22239 28 49 1029ସମିତା ମହାରଣା ସା ଉଦୟଭାନୁ ନାୟକ XWP0736918

ପ ୁ /284-22240 74 49 1030ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ ପି ଅପନି ନାୟକ XWP0635672
ୀ /284-22241 63 49 1031ସ ର୍ଲତା ନାୟକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ XWP0558155
ୀ /284-22242 45 49 1032ଗୀତା ଳି ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ JTV2525061

ପ ୁ /284-22243 42 49 1033ଉଦୟଭାନୁ ନାୟକ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ XWP0635656
ୀ /284-22244 60 49 1034ଭାଗଯ୍ବତୀ ସାହୁ ସା ନେର  ନାଥ ସାହୁ JTV2524973

ପ ୁ /285-22245 36 49 1035ନଳିନୀକା  ସାହୁ ପି ନେର  ନାଥ ସାହୁ JTV2525301
ପ ୁ /285-22246 33 49 1036ସେରାଜ କା  ସାହୁ ପି ନେର  ନାଥ ସାହୁ JTV2525491
ପ ୁ /287-22247 44 49 1037ତାପସ କମୁାର ମଲିକ ପି ଧବୃ ଚରଣ ମଲିକ JTV2525335
ପ ୁ /287-22248 39 49 1038ତପନ କମୁାର ମଲିକ ପି ଧବୃ ଚରଣ ମଲିକ JTV2525038
ପ ୁ /288-22249 49 49 1039ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାେଲଖ ସାହୁ JTV2525483
ୀ /288-22250 39 49 1040ରଜନୀ ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV2525442

ପ ୁ /289-22251 49 49 1041େଯାେଗ  ପ ିତ ପି ମହାେଦବ ପ ିତ JTV2525350
ପ ୁ /290-22252 60 49 1042ଶରତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଜୁଆ  ରାଉତ JTV2525285
ପ ୁ /291-22253 42 49 1043ପୀତବାସ ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ JTV2525475
ପ ୁ /292-22254 74 49 1044େପମାନ  ପ ା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପ ା XWP0029447
ୀ /292-22255 64 49 1045ପଦଜା ପ ା ସା େପମାନ  ପ ା XWP0029454

ପ ୁ /292-22256 41 49 1046ପଦସ ବ ପ ା ପି େପମାନ  ପ ା XWP0847632
ପ ୁ /292-22257 41 49 1047ପଶା  କମୁାର ସିଂ ପି ଗ ାଧର ସିଂ XWP0635664
ପ ୁ /293-22258 62 49 1048ଭାବଗାହୀ ବାରିକ ପି କଳୁମଣି ବାରିକ XWP0167148
ୀ /293-22259 57 49 1049ପଦିନୀ ବାରିକ ସା ଭାବଗାହୀ ବାରିକ XWP0167155

ପ ୁ /293-22260 31 49 1050ଶଭୁାଶଷି ବାରିକ ପି ଭାବଗାହି ବାରିକ XWP0117465
ୀ /293-22261 31 49 1051ଜୟପଭା େବେହରା ପି ସେୁର ନାଥ େବେହରା XWP0481309
ପ ୁ /293-22262 29 49 1052ସତିୃର ନ େବେହରା ପି ସେୁର ନାଥ େବେହରା XWP0481291
ପ ୁ /294-22263 32 49 1053େସନ୍ହ ରଂଜନ ଦାଶ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାଶ JTV2524981
ପ ୁ /295-22264 42 49 1054ସୟଂ େଶାଭିତ୍ ଦାସ ପି େସାମନାଥ ଦାସ JTV2525202
ପ ୁ /295-22265 35 49 1055ଶକି୍ତ ସାଗତ ଦାସ ପି େସାମନାଥ ଦାସ XWP0117473
ପ ୁ /296-22266 64 49 1056ରେମଶ ପସାଦ େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ େବେହରା JTV2525004
ୀ /296-22267 58 49 1057ର ିତା େବେହରା ସା ରେମଶ ପସାଦ େବେହରା JTV2524486

ପ ୁ /296-22268 32 49 1058ବିଶ ପକାଶ େବେହରା ପି ରେମଶ ପସାଦ େବେହରା JTV2525046
ପ ୁ /297-22269 46 49 1059ଭରତ ମହା ି ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହା ି JTV2525087
ୀ /298-22270 50 49 1060ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ଆଦିକ  ମଲିକ JTV2525178
ୀ /298-22271 41 49 1061ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ଆଦିକ  ମଲିକ JTV2525079
ପ ୁ /298-22272 65 49 1062ଆଦିକ  ମଲିକ ପି ଅନ  ମଲିକ JTV2525145
ପ ୁ /299-22273 55 49 1063ସେୁର  ବଗା ପି ମଦନ ବଗା JTV2525012
ୀ /299-22274 54 49 1064ସତଯ୍ଭାମା ବଗା ସା ସେୁର  ବଗା JTV2525095
ୀ /300-22275 30 49 1065ରୁପାଲୀ ଧଳ ସା ବିକମ େକଶରୀ ରାଉତ XWP0817023
ପ ୁ /300-22276 66 49 1066ଲ ମନ ରାଉତ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ରାଉତ JTV2525137
ୀ /300-22277 56 49 1067ନଳିନୀ ରାଉତ ସା ଲଛମନ ରାଉତ XWP0535435
ପ ୁ /300-22278 34 49 1068ବିକମ େକଶରୀ ରାଉତ ପି ଲ ମନ ରାଉତ JTV2525210
ପ ୁ /301-22279 62 49 1069ଧମର୍ାନ  ଦାସ ପି ଉେପ  ଦାସ JTV2525111
ୀ /301-22280 55 49 1070ମିନାକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଧମର୍ାନ  ଦାସ JTV2525152
ପ ୁ /301-22281 35 49 1071ଦୁଗର୍ା ଦାସ ପି ଧମର୍ାନ  ଦାସ JTV2525236
ୀ /302-22282 62 49 1072ପମିଳା ମଲିକ ସା େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ JTV2525020
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ୀ /303-22283 37 49 1073ଟୁନି ସିଂ ପି େଗାବି  ସିଂ XWP0029496
ପ ୁ /304-22284 54 49 1074ବାମନ ମହାପାତ ପି ବଳରାମ ମହାପାତ JTV2525129
ୀ /304-22285 53 49 1075ଜୟ ୀ ମହାପାତ ସା ବାମନ ମହାପାତ JTV2525194
ୀ /305-22286 40 49 1077ବାସ ୀ ଦାସ ସା େହମ  ଦାସ XWP0480764

ପ ୁ /306-22287 68 49 1078ରବି ନାଥ େବଉରିଆ ପି ଦୁଗର୍ା ଚରଣ େବଉରିଆ XWP0481127
ୀ /306-22288 62 49 1079ସମିୁତା େବଉରିଆ ସା ରବି  ନାଥ େବଉରିଆ XWP0480715
ୀ /307-22289 33 49 1080ଲକ୍ଷୀପିୟା େବଉରିଆ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େବଉରିଆ XWP0574517
ୀ /307-22290 44 49 1081େରାଜାଲିନ ପଶାୟତ ସା ସ ିବ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0265256
ୀ /307-22291 40 49 1082ମାେହଶରୀ ପଶାୟତ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ପଶାୟତ XWP0216259
ୀ /329-22292 36 49 1083ସନିୁତା ମହା ି ସା ମାନସ କମୁାର ମହା ି XWP0596387

ପ ୁ /999-22293 26 49 1084ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ନାୟକ ପି ଦୁଷ  ନାୟକ XWP0689281
ପ ୁ /H NO-269/2294 47 49 1085ଜୟ  କମୁାର ସାହୁ - ସଦୂହାଶୀ ପାତ XWP1025410
ୀ /999992295 34 49 1086ରୀତୂ େଗୗତମ ପି ଅଶ୍ଵିନୀ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0986018

ପ ୁ /999992296 31 49 1087ସେ ାଷ କମୁାର ମଲିକ ପି ଶରତ କମୁାର ମଲିକ XWP0966002
ୀ /999992297 22 49 1088ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ  ସାହୁ XWP0994194
ୀ /999992298 53 49 1090ଉମାରାଣୀ ସରଂଗୀ ସା ରେମଶ କମୁାର ସରଂଗୀ XWP0904698

ପ ୁ /999992299 42 49 1091ଦୀପକ କମୁାର ସରଂଗୀ ପି ରେମଶ କମୁାର ସରଂଗୀ XWP0904680
ପ ୁ /999992300 39 49 1092ଆେଲାକ କମୁାର ସରଂଗୀ ପି ରେମଶ କମୁାର ସରଂଗୀ XWP0904672
ୀ /999992301 39 49 1093ସ ମୀତା ସରଂଗୀ ପି ରେମଶ କମୁାର ସରଂଗୀ XWP0904664
ୀ /999992302 39 49 1094କନୁୀ ଶୀଚ ନ ସା ନିର ନ ଶୀଚ ନ XWP0985994

ପ ୁ /999992303 66 49 1095ଅଶ୍ଵିନୀ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଜାଦୁମଣି ତିପାଠୀ XWP0986034
ୀ /999992304 60 49 1096ସଜୁାତା ତିପାଠୀ ସା ଅଶ୍ଵିନୀ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0986042

ପ ୁ /999992305 29 49 1097ଅଭିଜିତ ତିପାଠୀ ପି ଅଶ୍ଵିନ କମୁାର ତିପାଠୀ XWP0986059
ୀ /204/6282306 34 49 1098ଦୁଗର୍ତୀ ନାସିନୀ ଦାସ ସା କ ତରୁ ଦାସ XWP1004126
ୀ /204/6292307 28 49 1099ନିରିମା େଦଵୀ ସା ବିପଚରଣ ଦାସ XWP1004134
ୀ /342/11592308 26 49 1100ଅପିର୍ତା ସାହୁ ସା େଲାକନାଥ ସାହୁ XWP1185511
ୀ /Plot No.42309 53 49 1101ରିତା ସାଇଁ ସା ମଧସୁଦୂନ ସାଇଁ XWP1151935
ୀ /PLOT NO.-2310 20 49 1102େଦବସୀତା ପୁ ୀ ପି ପଭାକର ପୁ ୀ XWP1028547

ପ ୁ /1253/30332311 48 49 1103ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/390102
ୀ /APARTMEN2312 33 49 1104ଶଭୁସୀ େମାହ ି ପି ବି ୁ ପସାଦ େମାହ ି

ପ ୁ /545/A2313 23 49 1105େଦବବତ ମିଶ ପି ପଦି  କମୁାର ମିଶ  XWP1194232
ପ ୁ /3072314 20 49 1106ବାଦଲ ପରିଡ଼ା - ବିକମ େକଶରୀ ବ ିଆ ବିକମ XWP1194265
ୀ /HOUSE NO-2315 19 49 1107େମାନାଲିକା ପ ନାୟକ ପି ଚ ୀ ଚରଣ ପ ନାୟକ XWP1197490
ୀ /Balisahi2316 43 49 1108ବନଜା େମାହ ି ମା ଆରତୀ େମାହ ି େମାହ XWP1200476
ୀ /house no-2317 20 49 1109Swetalin ମିଶା ପି Sasanka Sekhar Mishra XWP1200625

ପ ୁ /BALISAHI2318 67 49 1110ମଳୟ ବସ  ଦାସ ପି ବାଉରୀବ ୁ ଦାସ XWP1200633
ୀ /362319 27 49 1111ରାନିପମା ପସାୟତ ସା ଆକାଶ ପସାୟତ XWP1210707
ୀ /992320 23 49 1112ନିେବଦିତା ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ XWP1210715

ପ ୁ /2322321 28 49 1113ସହେଦବ ସିଂହ ପି ପରମାନ  ସିଂହ XWP1218817
ପ ୁ /1842322 53 49 1114ଅନାଦି ଚରଣ େଜନା ପି ମେହଶର େଜନା XWP1218825
ପ ୁ /832323 21 49 1115ଦୀପକ ଦାସ ପି ଦିନା ଦାସ XWP1218833
ପ ୁ /832324 19 49 1116ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିନା ଦାସ XWP1218841
ୀ /999992325 35 49 1117ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ପାଶା  କମୁାର େବେହରା XWP1218858

ପ ୁ /999992326 48 49 1118ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା XWP1218866
ୀ /412327 29 49 1119ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ଅଚଯ୍ତୁ ଦାସ XWP1229095

ପ ୁ /982328 19 49 1120ବେଜ ନାଥ ସତପଥି ପି ଜଦୁନାଥ ସତପଥି XWP1241934
ପ ୁ /248-22329 19 49 1121େସାମନାଥ େବେହରା ପି ବଜବଂଧ ୁେବେହରା XWP1241942
ପ ୁ /882330 19 49 1122ମାଧଵ ଭୂୟଁା ପି ସମୁଂତ ଭୂୟଁା XWP1242023
ୀ /287-22331 34 49 1123େଜାଗମାୟା ମଲିକ ସା ତପନ କମୁାର ମଲିକ XWP1242049
ପ ୁ /2332 30 59 1େଦବାଶସି ସାଇଁ େଦବାଶସି ସାଇଁ ପି ନିତ୍ଯାନ  ସାଇଁ ନିତ୍ଯାନ  ସାଇଁ XWP0967133
ୀ /.2333 27 59 2େମାନାଲିସା ନାୟକ ପି ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ XWP0659391
ୀ /MADAN MO2334 28 59 3େସାନାଲୀ େହାତା ସା ଦିଲିପ କମୁାର ପାଢ଼ୀ XWP1081058
ୀ /NUASAHI2335 26 59 4ପ ୁ ିତା ରାଉତ ସା ସଶୁୀଲ କମୁାର ବିଶାଳ XWP1080985
ୀ /NUASAHI 2336 20 59 5ଆୟୁଷା ସାମଲ ପି ଅନୀଲ କମୁାର ସାମଲ XWP1168103
ୀ /TINIGHAR2337 38 59 6ଇତିଶୀ ସାଇଁ ସା ଅଵିନାଶ ସାଇଁ XWP1168194
ୀ /012338 69 59 7ଜ୍େଯା ନ୍ାଲତା ଭଦ ସା ନିେରାଦ କମୁାର ସାଇଁ XWP1065895
ୀ /012339 33 59 8ଧରିତୀ ନାୟକ ସା ପଥିୃରାଜ ନାୟକ XWP1065945
ପ ୁ /012340 21 59 9ସାଧୀନ ନାୟକ ପି ଶଶିରି କମୁାର ନାୟକ XWP1066000
ୀ /12341 42 59 10େଲାପାମଦୁା େବଉରା ସା େଶତପ ର୍ ଖୁ ିଆ XWP0168344
ପ ୁ /12342 75 59 11ବଳେଦବ ଖୁ ିଆ ପି ମେହ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/160002
ୀ /12343 72 59 12କ ନା ଖୁ ିଆ ସା ବଳେଦବ ଖୁ ିଆ OR/06/043/160003
ପ ୁ /12344 49 59 13ଶଳିାଦିତଯ୍ ଖ ୁ ିଆ ପି ବଳେଦବ ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/160005
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ପ ୁ /12345 45 59 14େଶତପ ର୍ ଖୁ ିଆ ପି ବଳେଦବ ଖୁ ିଆ XWP0168336
ୀ /12346 45 59 15ସଜୁାତା ଖୁ ିଆ ସା ଶଳିାଦିତଯ୍ ଖୁ ିଆ JTV1930635

ପ ୁ /022347 55 59 16ଅେଶାକ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଗ ାଧର ଖୁ ିଆ XWP1054691
ୀ /022348 51 59 17କ ନା ଖୁ ିଆ ସା ଅେଶାକ ଖୁ ିଆ XWP1054881
ୀ /022349 28 59 18ଯଜ୍ଞେସନୀ ଖୁ ିଆ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP1054865

ପ ୁ /022350 25 59 19ପତଯ୍ଶୁ ଖୁ ିଆ ପି ପଦୀପ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP1054857
ୀ /22351 75 59 20କମଳିନି ଖୁ ିଆ ସା ଯଧିୁ ିର ଖୁ ିଆ OR/06/043/160013

ପ ୁ /22352 52 59 21ପତାପ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଯଧିୁ ିର ଖୁ ିଆ JTV1903913
ପ ୁ /22353 50 59 22ଦିଲୀପ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଯଧିୁ ିର ଖୁ ିଆ OR/06/043/160015
ୀ /22354 49 59 23ରିତା ଖୁ ିଆ ସା ପଦୀ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/160017
ୀ /22355 44 59 24ତୁଳସୀ ଖୁ ିଆ ସା ପତାପ ଖୁ ିଆ XWP0038794
ୀ /22356 41 59 25ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଖୁ ିଆ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଖୁ ିଆ JTV2401537
ୀ /22357 28 59 26ଯାଜ୍ଞଯ୍େସନି ଖୁ ିଆ ପି ପଦୀ  କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0598037

ପ ୁ /22358 26 59 27ପତଶ ଖୁ ିଆ ପି ପଦୀ  କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0598029
ପ ୁ /22359 64 59 28ଡି.େଲାକନାଥ ପଧାନ ପି ଡି.ଚିନୁରୁ ପଧାନ XWP0486498
ପ ୁ /22360 44 59 29ଶଯ୍ାମ ପଧାନ ପି ଡୁମା ପଧାନ XWP0486282
ୀ /22361 29 59 30ଡି.ମନିୁ ପଧାନ ପି ଡି.େଗାବି  ପଧାନ XWP0486506

ପ ୁ /32362 77 59 31ନକଳୁ ଚରଣ ଖଂୁଟିଆ ପି ଅନ  ଖଂୁଟିଆ OR/06/043/160018
ୀ /32363 73 59 32ଶା ିଲତା ଖଂୁଟିଆ ସା ନକଳୁ ଖଂୁଟିଆ OR/06/043/160019
ୀ /32364 34 59 33ଅପରାଜିତା ଖୁ ିଆ ପି ନକଳୁ ଚରଣ ଖୁ ିଆ XWP0485961

ପ ୁ /42365 26 59 34କସୁନୁୁ ବାଦା ମା ରୁପା ବାଦା XWP0865782
ୀ /42366 24 59 35ସବିତା ବାଦା ସା କସୁନୁୁ ବାଦା XWP0865790

ପ ୁ /42367 72 59 36ଶରତ ଚଂଦ ଖଂୁଟିଆ ପି ଅନ  ଖଂୁଟିଆ OR/06/043/160020
ୀ /42368 65 59 37ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଖଂୁଟିଆ ସା ଶରତ ଖଂୁଟିଆ OR/06/043/160021
ୀ /42369 35 59 38ସଭୁାଶଷି ଖୁ ିଆ ପି ଶରତ ଚ  ଖୁ ିଆ JTV2400943

ପ ୁ /42370 34 59 39ସଭୁାଶଷି ଖୁ ିଆ ପି ଶରତ ଚ  ଖୁ ିଆ XWP0486977
ୀ /42371 30 59 40ସଦିୁ ା ଖୁ ିଆ ପି ଶକି୍ତ ଶ ର ଖୁ ିଆ XWP0486308
ୀ /42372 30 59 41ଧରିତୀ ଖୁ ିଆ ସା ଶଭୁାଶଷି ଖୁ ିଆ XWP0942003
ୀ /42373 36 59 42ନାମସିଂ ମ ୁ ା ସା ବାରୀକ ମ ୁ ା XWP0487314
ୀ /42374 70 59 43ଡି.ନାଲିସି ପଧାନ ସା ଡି.େସାମାଲିଆ ପଧାନ XWP0486746
ୀ /42375 34 59 44ଡି.ଆରତୀ ପଧାନ ସା ଡି.ଗେଣଷ ପଧାନ XWP0486761
ୀ /52376 74 59 45ଶା ିଲତା ଖଂୁଟିଆ ସା ଗ ାଧର ଖଂୁଟିଆ OR/06/043/160023

ପ ୁ /52377 70 59 46ନିର ନ ଖୁ ିଆ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ଖୁ ିଆ XWP0536664
ୀ /52378 64 59 47ସଂଯକୁ୍ତା ଖୁ ିଆ ସା ନିର ନ ଖୁ ିଆ XWP0486803
ୀ /52379 63 59 48ସ କୁ୍ତା ଖୁ ିଆ ସା ନିର ନ ଖ ୁ ିଆ XWP0541649

ପ ୁ /52380 56 59 49କିେଶାର କମୁାର ଖଂୁଟିଆ ପି ଗ ାଧର ଖଂୁଟିଆ OR/06/043/160025
ପ ୁ /52381 41 59 50ମାନସ ର ନ ଖ ୁ ିଆ ପି ନିର ନ ଖ ୁ ିଆ XWP0536672
ୀ /52382 38 59 51ଶଶୁୀ ଖ ୁ ିଆ ପି ର ନ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ XWP0487447
ୀ /52383 27 59 52ଅପ ର୍ା ଖ ୁ ିଆ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ XWP0738492

ପ ୁ /52384 22 59 53କନୁାଲ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଆେଶାକ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0939439
ୀ /52385 51 59 54କ୍ତୁ  ପିୟା ରାଉତ ସା କିେଶାର କମୁାର ଖୁ ିଆ JTV1903681
ୀ /62386 98 59 55ଲିଳାବତୀ ଖଂୁଟିଆ ସା ଧୁବ ଖଂୁଟିଆ OR/06/043/160028

ପ ୁ /62387 69 59 56ର ନ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଧବୃଚରଣ ଖୁ ିଆ XWP0636365
ୀ /62388 59 59 57ବାସ ି ଖଂୁଟିଆ ସା ର ନ ଖଂୁଟିଆ OR/06/043/160030
ୀ /62389 49 59 58ସପନ୍ାରାଣୀ ଖୁ ିଆ ସା ନୀେରାଦ ଖୁ ିଆ JTV1711662
ୀ /62390 39 59 59ଶଭୁଶୀ ଖୁ ିଆ ପି ର ନ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0038802

ପ ୁ /62391 36 59 60ରାେକଶ ଖୁ ିଆ ପି ର ନ କମୁାର ଖୁ ିଆ JTV2570901
ୀ /62392 26 59 61ସମଯ୍ାଶୀ ଖୁ ିଆ ପି ନିେରାଦ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0597872

ପ ୁ /72393 83 59 62ବିଜୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି େଗାେଲଖ ଚ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/160034
ୀ /72394 78 59 63ଅହଲଯ୍ା ଖୁ ିଆ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ OR/06/043/160035
ପ ୁ /72395 53 59 64ସଚିୁତ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ OR/06/043/160037
ପ ୁ /72396 50 59 65ବିଚିତ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ OR/06/043/160038
ୀ /72397 50 59 66ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଖୁ ିଆ ସା ପବିତ େମାହନ ଖୁ ିଆ JTV1904655
ପ ୁ /72398 47 59 67ସମିୁତ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ JTV1904721
ୀ /72399 44 59 68ନିେବଦିତା ଖୁ ୀଆ ସା ସଚିୁତ ଖ ୁ ୀଆ JTV2401172
ୀ /72400 41 59 69ସବିତା ଖୁ ିଆ ସା ବିଚିତ କମୁାର ଖୁ ିଆ JTV2401180
ୀ /72401 37 59 70ନିେବଦିତା ଖୁ ିଆ ସା ସମିୁତ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP1065085
ପ ୁ /72402 19 59 71ଶମିାନ ବେଜଶ୍ଵର ଖ ୁ ିଆ ପି ପବିତ େମାହନ ଖୁ ିଆ XWP1065101
ୀ /72403 19 59 72ଶୀମା ବେଜଶ୍ଵର ଖୁ ିଆ ପି ପବିତ େମାହନ ଖୁ ିଆ XWP1065093
ପ ୁ /72404 32 59 73ଡି.ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଡି.ବାଇଆ ପଧାନ XWP0486688
ୀ /82405 38 59 74ରସିତା ଆଏଚ ସା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଖୁ ିଆ XWP0939330
ପ ୁ /82406 70 59 75େହମ  କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ଖୁ ିଆ OR/06/043/160039
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ୀ /82407 62 59 76ଖଲୁଣା ଖୁ ିଆ ସା ହେମ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/160040
ପ ୁ /82408 45 59 77ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଖୁ ୀଆ ପି େହମ  କମୁାର ଖୁ ୀଆ JTV2401495
ପ ୁ /82409 42 59 78ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଖୁ ିଆ ପି େହମ  କମୁାର ଖୁ ିଆ JTV1903301
ପ ୁ /92410 85 59 79ଦିନମଣି ଖୁ ିଆ ପି ଉେପ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/160043
ପ ୁ /92411 50 59 80ଆେଲାକ ର ନ ଖୁ ିଆ ପି ଦୀନମଣି ଖୁ ିଆ OR/06/043/160051
ପ ୁ /92412 50 59 81ଜ୍ଞାନର ନ ଖଂୁଟିଆ ପି ଦିନମଣି ଖଂୁଟିଆ OR/06/043/160052
ୀ /92413 40 59 82ଜୟଶୀ େଲ ା ସା ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ଖୁ ିଆ XWP0168369
ୀ /92414 40 59 83ଜୟଶୀ େଲ ା ସା ଜ୍ଞାନର ନ ଖୁ ିଆ XWP0487629

ପ ୁ /92415 38 59 84େଗୗତମ ପରିଡା ପି େଗାବି  ଟ  ପରିଡା XWP0487603
ୀ /92416 45 59 85ସିତା ରାୟ ସା ଆେଲାକ ର ନ ଖୁ ିଆ XWP0487611
ୀ /102417 34 59 86ରଶିତା ବିହାରୀ ସା ପେମାଦ ବିହାରୀ XWP0875096

ପ ୁ /102418 78 59 87ଯେଜ୍ଞଶର ଖୁ ିଆ ପି ଦଶର୍ନ ଖୁ ିଆ XWP0168393
ୀ /102419 77 59 88ଶଶକିଳା ଖଂୁଟିଆ ସା ବିେଘନ୍ଶର ଖଂୁଟିଆ OR/06/043/160054

ପ ୁ /102420 51 59 89ସେୁବଶ କମୁାର ଖଂୁଟିଆ ପି ବିେଘନ୍ଶର ଖଂୁଟିଆ OR/06/043/160059
ପ ୁ /102421 48 59 90ସେୁକଶ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ବିେଘନ୍ଶର ଖୁ ିଆ JTV1903095
ୀ /102422 45 59 91ନଳିନୀ ଖୁ ିଆ ସା ସେୁବଶ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0487504
ୀ /102423 39 59 92ଦୁେଗର୍ଶ ନ ିନୀ ଖୁ ିଆ ପି ବିେଘନ୍ଶର ଖୁ ିଆ XWP0168377
ୀ /102424 38 59 93ସନ୍ି ା ଖୁ ିଆ ମା ଶଶୀକଳା ଖୁ ିଆ XWP0168385
ୀ /102425 34 59 94ଦୁେଗର୍ଶ ନ ିନୀ ଖୁ ିଆ ମା ଶଶକିଳା ଖୁ ିଆ XWP0329870
ୀ /102426 31 59 95ସନ୍ିଗଧା ଖୁ ିଆ ପି ବିେଘନ୍ଶର ଖୁ ିଆ XWP0329888

ପ ୁ /112427 76 59 96ବହାନ  ଖୁ ିଆ ପି ନେର  ଖୁ ିଆ OR/06/043/160062
ୀ /112428 72 59 97ଚପଳା ଖୁ ିଆ ସା ବହାନ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/160061

ପ ୁ /112429 49 59 98ସେୁଯାଗଯ୍ କ ୁଖୁ ିଆ ପି ବହାନ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/160065
ପ ୁ /112430 47 59 99େସୗଭାଗଯ୍ କ ୁଖୁ ିଆ ପି ବହାନ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/160066
ପ ୁ /112431 43 59 100ସ ିବ କ ୁଖୁ ିଆ ପି ବହାନ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/160067
ୀ /122432 70 59 101ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/160068
ୀ /122433 68 59 102ବାସ ୀ େବେହରା ସା େଗାଲଖ େବେହରା OR/06/043/160074

ପ ୁ /122434 62 59 103ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି େବୖରାଗୀଚରଣ େବେହରା OR/06/043/160075
ୀ /122435 50 59 104ସରସତୀ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV1930965

ପ ୁ /122436 47 59 105ଧରଣିଧର େବେହରା ପି େଗାେଲଖ େବେହରା JTV1903129
ପ ୁ /122437 44 59 106ସେବର୍ ଶର େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/160079
ପ ୁ /122438 43 59 107ଶ ଷର୍ଣ େବେହରା ପି େଗାେଲଖ େବେହରା OR/06/043/160077
ପ ୁ /122439 41 59 108ମେହଶର େବେହରା ପି ମାୟାଧର େବେହରା OR/06/043/160078
ୀ /122440 41 59 109ନିରୁପମା େବେହରା ସା ମେହଶର େବେହରା XWP0038828

ପ ୁ /122441 40 59 110ପଦିପ କମୁାର େବେହରା ପି ଚି  ର ନ େବେହରା JTV2400976
ପ ୁ /122442 40 59 111ପଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାେଲଖ େବେହରା JTV1904127
ପ ୁ /122443 40 59 112ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ଜୟରାମ େବେହରା JTV2400190
ୀ /122444 39 59 113ଅ ନା େବେହରା ସା ଧରଣୀଧର େବେହରା XWP0738567

ପ ୁ /122445 38 59 114ଚ କା  େବେହରା ପି େଗାେଲଖ େବେହରା JTV1904366
ୀ /122446 38 59 115ସବିତା େବେହରା ସା ଶ ଷର୍ଣ େବେହରା XWP0598060
ୀ /122447 37 59 116ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ େବେହରା JTV2400208
ୀ /122448 24 59 117ଚିନୟୀ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0738443

ପ ୁ /122449 41 59 118ଆେଲାକ ମହାରଣା ପି ଜଚି  ମହାରଣା XWP0038810
ପ ୁ /122450 42 59 119େବଯ୍ାମେକଶ ରାଉତରାୟ ପି ବଜକିେଶାର ରାଉତରାୟ XWP0487538
ୀ /122451 39 59 120ସତିୃେରଖା ରାଉତରାୟ ସା େବଯ୍ାମେକଶ ରାଉତରାୟ XWP0487512

ପ ୁ /132452 39 59 121ଡି.ସବୁାସ ପଧାନ ପି ଡି.େସାମବାରିଆ ପଧାନ XWP0486209
ପ ୁ /132453 60 59 122ମ ରାଜ ରାଉତରାୟ ପି ହାଡିବ ୁ ରାଉତରାୟ OR/06/043/160085
ୀ /132454 48 59 123େପମଲତା ରାଉତରାୟ ସା ମ ରାଜ ରାଉତରାୟ OR/06/043/160086

ପ ୁ /132455 34 59 124ଜୟ  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ମ ରାଜ ରାଉତରାୟ XWP0038836
ପ ୁ /132456 33 59 125ଶୀକା  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ମ ରାଜ ରାଉତରାୟ XWP0038844
ପ ୁ /142457 31 59 126ବିଶଜିତ ରାଉତରାୟ ପି ପେବାଧ କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0597880
ୀ /142458 94 59 127ସାବିତୀ ରାଉତରାୟ ସା େଗାକଳୁାନ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/160088
ପ ୁ /142459 64 59 128ପେବାଧକମୁାର ରାଉତରାୟ ପି େଗାକଳୁାନ  ରାଉତରାୟ OR/06/043/160089
ୀ /142460 50 59 129ଆଶାଲତା ରାଉତରାୟ ସା ପେବାଧ ରାଉତରାୟ OR/06/043/160906
ପ ୁ /142461 32 59 130େଦବାଶଷି ରାଉତରାୟ ପି ପେବାଧ କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0038851
ପ ୁ /142462 66 59 131ପେବାଧ କମୁାର ରାଉତରାୟ ମା ସାବିତୀ ରାଉତରାୟ XWP0875013
ୀ /152463 35 59 132ଲିଲିବାଳା ନାୟକ ସା ବିେଘନ୍ଶ୍ଵର ରାଉତରାୟ XWP0875047
ପ ୁ /152464 60 59 133ଲି ରାଜ ରାଉତରାୟ ପି ଦୁଶାସନ ରାଉତରାୟ OR/06/043/160093
ୀ /152465 56 59 134ସପୁଭା ରାଉତରାୟ ସା ଲି ରାଜ ରାଉତରାୟ OR/06/043/160905
ୀ /152466 54 59 135ସେରାଜିନୀ ରାଉତରାୟ ସା ସଶୁଲି ସାଇଁ XWP0038893
ପ ୁ /152467 49 59 136ଜିେଘନ୍ଶର ରାଉତରାୟ ପି ଦୁଶାସନ ରାଉତରାୟ OR/06/043/160096
ପ ୁ /152468 49 59 137େଦବରାଜ ରାଉତରାୟ ପି ଦୁଶାସନ ରାଉତରାୟ OR/06/043/160095
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ପ ୁ /152469 34 59 138ସାଇମନ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଲି ରାଜ ରାଉତରାୟ XWP0038869
ପ ୁ /152470 30 59 139େସାଵନ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଲି ରାଜ ରାଉତରାୟ XWP1065077
ପ ୁ /152471 55 59 140ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ XWP0038885
ୀ /152472 47 59 141ଶସିତା ସାହୁ ସା ଜିେତ  କମୁାର ସାହୁ XWP0038901

ପ ୁ /152473 56 59 142ସଶୁଲି ସାଇଁ ପି େକୖଳାସ ସାଇଁ XWP0038877
ପ ୁ /152474 24 59 143ସି ା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ସଶୁଲି ସାଇଁ XWP0865808
ପ ୁ /162475 43 59 144ଅନିଲ କମୁାର ପରିଜା ପି ହାଡିବ ୁ ପରିଜା XWP0433920
ୀ /162476 71 59 145ସଷୁମା ରାଉତରାୟ ସା ପଣୂର୍ଚଂଦ ରାଉତରାୟ OR/06/043/160099
ୀ /162477 37 59 146େସୗଦମିନୀ ରାଉତରାୟ ସା ଅନିଲ କମୁାର ପରିଜା XWP0433912
ୀ /172478 38 59 147ରୁନୁବାଳା େଦ ସା ଶ ର ପସାଦ େଦ XWP0487595
ୀ /172479 28 59 148ପ ୁ ା ଳୀ ପରିଡା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପରିଡା XWP0486969
ୀ /172480 75 59 149ଉମିର୍ଳା ସାସାମଲ ସା ପଦନାଭ ସାସାମଲ OR/06/043/160103

ପ ୁ /172481 55 59 150ରଣଜିତ୍ ସାସମଲ ପି ପଦନାଭ ସାସମଲ JTV2400398
ୀ /172482 43 59 151ସେୁଲାଚନା ସାସମଲ ସା ସନୁୀଲ ସାସମଲ JTV2400760

ପ ୁ /172483 42 59 152ଶଭୁଜିତ ସାସମଲ ପି ପଦନାଭ ସାସମଲ JTV1245219
ୀ /172484 19 59 153ଭଗବତୀ ସାସମଲ ପି ପଦନାଭ ସାସମଲ JTV2400372
ୀ /172485 40 59 154ଇତିଶୀ ସାସମଲ ସା ପଶନନ୍ଜିତ ସାସମଲ JTV2400711

ପ ୁ /172486 40 59 155ସେବର୍ ଶର ସାସମଲ ପି ବିପଚରଣ ସାସମଲ JTV1711266
ପ ୁ /172487 36 59 156ମେହଶର ସାସମଲ ପି ବିପ ଚରଣ ସାସମଲ JTV2400315
ପ ୁ /172488 73 59 157ସଦାନ  ସାସାମଲ ପି ଶୀଧର ସାସାମଲ OR/06/043/160104
ପ ୁ /172489 53 59 158ପଶନନ୍ଜିତ୍ ସାସମଲ ପି ପଦନାଭ ସାସମଲ XWP0433938
ପ ୁ /172490 45 59 159ସନୁୀଲ୍ ସାସମଲ ପି ସଦାନ  ସାସମଲ OR/06/043/160826
ୀ /172491 29 59 160ଲିପା ସାସମଲ ସା ଶଭୁଜିତ୍ ସାସମଲ XWP0875054
ୀ /182492 73 59 161କମୁଦିୁନି େଦଇ ସା ବି ୁଚରଣ େଦଇ OR/06/043/160113

ପ ୁ /182493 82 59 162ବି ୁଚରଣ ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ OR/06/043/160112
ୀ /182494 56 59 163ସ ଲୁତା ନାୟକ ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ନାୟକ OR/06/043/160118

ପ ୁ /182495 49 59 164ସତଯ୍ପୀୟ ନାୟକ ପି ବି ୁଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/160116
ୀ /182496 48 59 165ଲକ୍ଷୀପୀୟା ନାୟକ ସା ସତଯ୍ପୀୟ ନାୟକ OR/06/043/160120

ପ ୁ /182497 48 59 166ମେନାଜ କ ୁନାୟକ ପି ବି ୁଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/160117
ପ ୁ /182498 46 59 167ଅେନାଜ କ ୁନାୟକ ପି ବି ୁଚରଣ ନାୟକ OR/06/043/160119
ପ ୁ /182499 39 59 168ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ବି ୁଚରଣ ନାୟକ XWP0038943
ପ ୁ /182500 33 59 169ରୁଦ ଚରଣ ନାୟକ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ନାୟକ XWP0038950
ପ ୁ /182501 31 59 170ଲଳିତ ପସାଦ ନାୟକ ପି ସତଯ୍ପିୟ ନାୟକ XWP0433946
ପ ୁ /182502 28 59 171ଅେଲଖ ଚରଣ ନାୟକ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ନାୟକ XWP1014497
ପ ୁ /192503 52 59 172ଏଲ୍ ଆପାରାଓ ପି ଏଲ୍ ଜଗଲୁ XWP0541268
ୀ /192504 45 59 173ଏଲ୍ ପଭା ସା ଏଲ୍ ଆପାରାଓ XWP0541276
ୀ /192505 26 59 174ଏଲ ଆରତୀ ପି ଏଲ ଆପାରାଓ XWP0598011

ପ ୁ /192506 32 59 175ଶବି ଜାମଦୁା ପି ବୁଦୁରାମ ଜାମଦୁା XWP0486225
ୀ /192507 43 59 176ଅହଲଯ୍ା ନାୟକ ପି ରବି  ନାଥ ନାୟକ JTV1903541

ପ ୁ /192508 39 59 177ଲି ରାଜ ନାୟକ ପି ରବି  ନାୟକ OR/06/043/160124
ୀ /192509 37 59 178ସସିତା ନାୟକ ସା ଲି ରାଜ ନାୟକ XWP0486993
ପ ୁ /192510 34 59 179ପଥିୃରାଜ ନାୟକ ପି ରବି  ନାଥ ନାୟକ JTV2400133
ୀ /192511 68 59 180ଡି.ଆଗମା ପଧାନ ସା ଡି.ଦ ାସିୟା ପଧାନ XWP0486431

ପ ୁ /192512 78 59 181କଳୁମଣି ପହୁାଣ ପି ହେରକୃ  ପହୁାଣ JTV1597590
ୀ /192513 69 59 182ବାସ ି ଲତା ପହୁାଣ ସା କଳୁମଣି ପହୁାଣ JTV1597608

ପ ୁ /192514 44 59 183େଦେବ  କମୁାର ପହୁାଣ ପି କଳୁମଣି ପହୁାଣ JTV1597624
ୀ /192515 42 59 184ବନାନୀ ପହୁାଣ ସା ସମେର  ପହୁାଣ XWP0038968
ୀ /192516 38 59 185ସିତା ପହୁାଣ ସା େଦେବ  କମୁାର ପହୁାଣ XWP0132506
ୀ /19A2517 44 59 186ସାସୀତା ଦାସ ସା ରୁେପ  କିେଶାର ଦାସ XWP1080977
ପ ୁ /202518 68 59 187ରବି ନାଥ ବ ିଆ ପି ଗିରିଧାରୀ ବ ିଆ JTV2570802
ୀ /202519 67 59 188େଶୖଳବାଳା ବ ିଆ ସା ରବି  ବ ିଆ JTV2570810
ପ ୁ /202520 39 59 189ସତଯ୍ର ନ ବ ିଆ ପି ରବି ନାଥ ବ ିଆ XWP0329912
ପ ୁ /212521 80 59 190ଭା ର ବ ିଆ ପି େଗାବିଂଦ ବ ିଆ OR/06/043/160129
ପ ୁ /212522 69 59 191ଭାବଗାହି ବ ିଆ ପି େଗାବିଂଦ ବ ିଆ OR/06/043/160131
ପ ୁ /212523 51 59 192ବିଶଜିତ ବ ିଆ ପି ଭା ର ଚ  ବ ିଆ XWP0487587
ପ ୁ /212524 49 59 193ସେବର୍ ଶର ବ ିଆ ପି ଭାବଗାହୀ ବ ିଆ OR/06/043/160133
ପ ୁ /212525 49 59 194ବିଶଜିତ୍ ବ ିଆ ପି ଭା ର ବ ିଆ XWP0636357
ୀ /212526 44 59 195ସସୀତା ବ ିଆ ସା ବିଶଜିତ ବ ିଆ JTV1903954
ୀ /212527 40 59 196ସଜୁାତା ବ ିଆ ପି ଭାବଗାହୀ ବ ିଆ JTV1904069
ୀ /212528 38 59 197ସବିତା ବ ିଆ ପି ଭାବଗାହି ବ ିଆ JTV2400778
ୀ /212529 36 59 198ସେରାଜିନି ବ ିଆ ସା ସେବର୍ ଶର ବ ିଆ XWP0597922
ୀ /212530 67 59 199କା ନ େଦଇ ସା ଭା ର ବ ିଆ OR/06/043/160130
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ୀ /212531 65 59 200ରତନ୍ମଣି େଦଇ ସା ଭାବଗାହୀ ବ ିଆ OR/06/043/160132
ପ ୁ /232532 24 59 201ର ୀତା ବ ିଆ ପି ହୁଦାନ  ନାଟି◌ିଆ XWP1054923
ୀ /232533 26 59 202ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଅଜିତ କମୁାର ନଟିଆ XWP1083187
ୀ /232534 88 59 203େଶୖଳ ନାଟିଆ ସା ହାଡିବ ୁ ନାଟିଆ OR/06/043/160140

ପ ୁ /232535 55 59 204େଗାବି  ନାଟିଆ ପି ହାଡିବ ୁ ନାଟିଆ OR/06/043/160144
ପ ୁ /232536 49 59 205ହୃଦାନ  ନାଟିଆ ପି ହାଡିବ ୁ ନାଟିଆ OR/06/043/160147
ୀ /232537 47 59 206େଜଯ୍ାତିପଭା ନାଟିଆ ସା େଗାବି  ନାଟିଆ OR/06/043/160146
ୀ /232538 46 59 207େସୗଦାମିନି ନାଟିଆ ସା ହୃଦାନ  ନାଟିଆ JTV1902980

ପ ୁ /232539 45 59 208େପମାନ  ନାଟିଆ ପି ହାଡିବ ୁ ନାଟିଆ OR/06/043/160148
ପ ୁ /232540 43 59 209ପ େଦବ ନାଟିଆ ପି ହାଡିବ ୁ ନାଟିଆ OR/06/043/160149
ୀ /232541 43 59 210ମାମିେରଖା ନାଟିଆ ସା େପମାନ  ନାଟିଆ JTV2400653

ପ ୁ /232542 34 59 211ସଜିୁତ କମୁାର ନାଟିଆ ପି େଗାବି  ଚ  ନାଟିଆ XWP0221184
ପ ୁ /232543 30 59 212ଅଜିତ କମୁାର ନାଟିଆ ପି େଗାବି  ଚ  ନାଟିଆ XWP0329961
ପ ୁ /232544 28 59 213ଅସିତ କମୁାର ନାଟିଆ ପି େଗାବି  ଚ  ନାଟିଆ XWP0658948
ୀ /232545 23 59 214ଲାବନ୍ଯବତୀ ନାତିଆ ପି ହୁଦାନଂଦ ନାତିଆ XWP1054907
ୀ /232546 21 59 215ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାଟିଆ ପି େପମାନ  ନାଟିଆ XWP1083161
ୀ /232547 59 59 216ଡି.ବୁଧି ପଧାନ ସା ଡି.ସିମାଧି ପଧାନ XWP0486464
ୀ /232548 54 59 217ଡି.ସବୁ ପଧାନ ସା ଡି.ମ ଲା ପଧାନ XWP0486233

ପ ୁ /232549 77 59 218କୃ  ଚ  ସାଇଁ ପି ଫଗଚୁରଣ ସାଇଁ XWP0541292
ପ ୁ /242550 82 59 219ଫଗ ୁନାଟିଆ ପି ଶୀଧର ନାଟିଆ OR/06/043/160141
ପ ୁ /242551 48 59 220ସକୁା  କମୁାର ନାଟିଆ ପି ଫଗ ୁନାଟିଆ OR/06/043/160154
ପ ୁ /242552 47 59 221ସେନାଷ କମୁାର ନାଟିଆ ପି ଫଗ ୁନାଟିଆ OR/06/043/160151
ୀ /242553 46 59 222ଶକୁ ଳା ନାଟିଆ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ନାଟିଆ JTV1903004

ପ ୁ /242554 44 59 223ପଶା  କମୁାର ନାଟିଆ ପି ଫଗ ୁନାଟିଆ JTV1902634
ପ ୁ /242555 44 59 224ବସ  କମୁାର ନାଟିଆ ପି ଫଗ ୁନାଟିଆ JTV1711779
ୀ /242556 43 59 225ମମତା ନାଟିଆ ସା ବସ  କମୁାର ନାଟିଆ JTV1903012
ୀ /242557 42 59 226ସ କୁ୍ତା ନାଟିଆ ସା ସକୁା  କମୁାର ନାଟିଆ XWP0875062

ପ ୁ /242558 39 59 227ଏନ୍.ପକାଶ ପଧାନ ପି ଏନ୍.ଝିପଡିୁ ପଧାନ XWP0486456
ପ ୁ /242559 60 59 228ସରତ ଚଦ ସାଇଁ ପି ଶିବ ୁ ସାଇଁ XWP1054980
ୀ /252560 49 59 229ପଦାବତୀ ସାଇଁ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାଇଁ XWP0875104

ପ ୁ /252561 35 59 230ଅେଲଖ ଚ  ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ JTV2400950
ପ ୁ /252562 33 59 231କାଳ ୀ ଚ  ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ XWP0433953
ୀ /252563 29 59 232ସ ୀତା ସାଇଁ ସା ଅେଲଖଚ  ସାଇଁ XWP1083229

ପ ୁ /262564 23 59 233ସ ିପ ଦାସ ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ ଦାସ XWP0865741
ୀ /262565 68 59 234କମଳା େଦବୀ ସା ଶରତଚ  ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/160160
ୀ /262566 61 59 235ହିରଣୟୀ େଜନା ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ XWP0433961

ପ ୁ /262567 76 59 236ଶରତଚ  ଖ ୁ ିଆ ପି ଇ ମଣି ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/160158
ୀ /262568 72 59 237ଶକୁ ଳା ଖ ୁ ିଆ ପି ଇ ମଣି ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/160159

ପ ୁ /262569 66 59 238ଶା ନୁ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ ପି ଇ ମଣି ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/160161
ୀ /262570 55 59 239ବୀଣାେଦବୀ ଖ ୁ ିଆ ସା ଶା ନୁ ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/160163

ପ ୁ /262571 41 59 240ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଶରତଚଂଦ ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/160165
ୀ /262572 33 59 241ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ଖୁ ିଆ ପି ସା ନୁ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0221192

ପ ୁ /262573 71 59 242ଏନ୍.ଚିେନୟା ପଧାନ ପି ଏନ୍.ଲାଚକଳୁ ପଧାନ XWP0486795
ୀ /262574 60 59 243ଏନ୍.ଚିନିପାଲା ପଧାନ ସା ଏନ୍.ଚିେନୟା ପଧାନ XWP0486894
ୀ /262575 39 59 244ଡି.ଟିକି ପଧାନ ସା ଡି.ସବୁାଷ ପଧାନ XWP0486779

ପ ୁ /262576 50 59 245ଲକ୍ଷଣ ଟୁଡୁ ପି କାଳିଜା ଟୁଡୁ XWP0487363
ୀ /262577 44 59 246ମାଇନ ଟୁଡୁ ସା ଲକ୍ଷଣ ଟୁଡୁ XWP0487157
ୀ /272578 75 59 247ପେମାଦା େବେହରା ସା ହେରକୃ  େବେହରା OR/06/043/160166

ପ ୁ /272579 55 59 248ଚ ମଣି େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା OR/06/043/160170
ପ ୁ /272580 54 59 249ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା XWP0988923
ୀ /272581 47 59 250ସବିତା େବେହରା ସା ସଯୁଯ୍ର୍ମଣୀ େବେହରା JTV1597673
ୀ /272582 36 59 251କବିତା େବେହରା ସା ଚଦମଣି େବେହରା XWP0939447
ୀ /272583 23 59 252ିତ ପଜ୍ଞା େବେହରା ମା ସବିତା େବେହରା XWP0865766
ୀ /272584 23 59 253ିତ ପଜ୍ଞା େବେହରା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େବେହରା XWP0974618
ପ ୁ /282585 48 59 254ସେବର୍ ଶର େବେହରା ପି ରାଜକିେଶାର େବେହରା OR/06/043/160179
ପ ୁ /282586 45 59 255ଦିବାକର େବେହରା ପି ରାଜକିେଶାର େବେହରା OR/06/043/160180
ୀ /282587 45 59 256ମାନସୀ େବେହରା ସା ସେବର୍ ଶର େବେହରା OR/06/043/160181
ପ ୁ /292588 50 59 257ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି ନରି େବେହରା OR/06/043/160185
ୀ /292589 36 59 258ଝରଣା େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା XWP0119222
ୀ /292590 35 59 259ଝରଣା େବେହରା ସା ବିଭୁତି େବେହରା XWP0221200
ୀ /292591 32 59 260ରିତା ଳୀ େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା XWP0119214
ୀ /292592 62 59 261ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େଦଈ ସା ବୃ ାବନ େବେହରା OR/06/043/160186
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ପ ୁ /302593 55 59 262ରବି  େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା XWP0221218
ୀ /302594 52 59 263ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ରବି େବେହରା OR/06/043/160190
ୀ /302595 32 59 264େମାନାଲିସା େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା XWP0119230
ୀ /302596 30 59 265ସ  ୁଦାସ ସା ଇ ମଣି ଦାସ XWP0487215

ପ ୁ /312597 80 59 266ବାବାଜି ଚରଣ ବ ିଆ ପି ମାୟାଧର ବ ିଆ OR/06/043/160191
ପ ୁ /312598 55 59 267ବିେଘନ୍ଶର ବ ିଆ ପି ବାବାଜୀ ବ ିଆ JTV1902584
ୀ /312599 45 59 268କବିତା ବ ିଆ ସା ବିେଘନ୍ଶର ବ ିଆ JTV1902808

ପ ୁ /312600 39 59 269ଜିେଘନ୍ଶର ବ ିଆ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ବ ିଆ JTV1902733
ୀ /312601 22 59 270ରାଜଲକ୍ଷୀ ବ ିଆ ପି ବିେଘନ୍ଶ୍ଵର ବ ିଆ XWP1055029

ପ ୁ /312602 21 59 271ରାେକଶ େଶଖର ବ ିଆ ପି ବିେଘନ୍ଶ୍ଵର ବ ିଆ XWP1055037
ପ ୁ /312603 44 59 272ଡି.ଶୀଧର ପଧାନ ପି ଡି.ସେମରିଆ ପଧାନ XWP0486720
ୀ /312604 39 59 273ଡି.ବୁଢୀୟା ପଧାନ ସା ଡି.ଶୀଧର ପଧାନ XWP0486738
ୀ /312605 34 59 274ଏନ୍.େବ  ପଧାନ ସା ଏନ୍.ହାଡିଆ ପଧାନ XWP0486712
ୀ /312606 34 59 275ଡି.ମମି ପଧାନ ସା ଡି.ସବୁାସ ପଧାନ XWP0486266
ୀ /312607 34 59 276ସଜର୍ନୀ ପଧାନ ସା ଶଯ୍ାମ ପଧାନ XWP0485979

ପ ୁ /322608 40 59 277ମାନସ କମୁାର ବ ିଆ ପି ଭାଗୀରଥି ବ ିଆ JTV1904275
ପ ୁ /322609 39 59 278ତାପସ କମୁାର ବ ିଆ ପି ଭାଗୀରଥି ବ ିଆ JTV1638394
ୀ /322610 41 59 279ପତିମା େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP0038976

ପ ୁ /322611 32 59 280ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା XWP0168401
ୀ /332612 63 59 281ସ ଯ୍ାରାଣୀ ବ ିଆ ସା ପଦଲାଭ ବ ିଆ OR/06/043/160204

ପ ୁ /332613 52 59 282ସବୁାସ ବ ିଆ ପି ହାଡିବ ୁ ବ ିଆ JTV2400422
ପ ୁ /332614 50 59 283େକଶବ ବ ିଆ ପି ହାଡିବ ୁ ବ ିଆ OR/06/043/160211
ୀ /332615 45 59 284ଅନୁସୟା ବ ିଆ ସା ସବୁାସ ବ ିଆ JTV2400588
ୀ /332616 43 59 285ସଭୁଦା ବ ିଆ ସା େକଶବ ବ ିଆ JTV1902824

ପ ୁ /332617 20 59 286ହଷର୍ଦ ବ ିଆ ପି ସବୁାସ ବ ିଆ XWP1065002
ୀ /332618 88 59 287େହମ େବୱା ସା ହାଡିବ ୁ ବ ିଆ OR/06/043/160200
ୀ /332619 37 59 288ଋକଣୀ ଦାସ ପି ରାେମଶର ଦାସ XWP0038984

ପ ୁ /332620 21 59 289ମହାପାତ ମହାପାତ ମା ଜୟଶୀ ମହାପାତ XWP1161959
ପ ୁ /342621 65 59 290ସନୁାକର ବ ିଆ ପି େକଳୁ ବ ିଆ OR/06/043/160202
ପ ୁ /342622 60 59 291ପ ୁ ର୍ଚ  ବ ିଆ ପି େକଳୁ ବ ିଆ OR/06/043/160201
ପ ୁ /342623 58 59 292ବନମାଳୀ ବ ିଆ ପି େକଳୁ ବ ିଆ OR/06/043/160208
ୀ /342624 56 59 293ସାବିତୀ ବ ିଆ ସା ସନୁାକର ବ ିଆ OR/06/043/160206
ୀ /342625 56 59 294ରିନା ବ ିଆ ସା ପ ୁ ର୍ଚ  ବ ିଆ OR/06/043/160205

ପ ୁ /342626 55 59 295େପମାନ  ବ ିଆ ପି େକଳ ୁବ ିଆ OR/06/043/160210
ୀ /342627 50 59 296କ ନା ବ ିଆ ସା ବନମାଳୀ ବ ିଆ OR/06/043/160209
ୀ /342628 47 59 297ଜୟ ୀ ବ ିଆ ସା େପମାନ  ବ ିଆ JTV1902873

ପ ୁ /342629 44 59 298ରଣଜିତ ବ ିଆ ପି ବନମାଳି ବ ିଆ XWP0039008
ପ ୁ /342630 36 59 299ସେ ାଷ କମୁାର ବ ିଆ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବ ିଆ XWP0038992
ୀ /342631 34 59 300େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ବ ିଆ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ବ ିଆ XWP0221226

ପ ୁ /342632 34 59 301ସମୁ  କମୁାର ବ ିଆ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ବ ିଆ JTV2400661
ୀ /342633 33 59 302ପଜ୍ଞା ପରମିତା ବ ିଆ ପି ସନୁାକର ବ ିଆ JTV2570828
ପ ୁ /342634 30 59 303ସଜିୁତ କମୁାର ବ ିଆ ପି ବନମାଳୀ ବ ିଆ XWP0597963
ପ ୁ /342635 30 59 304ସବୁତ ବ ିଆ ପି ସନୁାକର ବ ିଆ XWP0442657
ପ ୁ /342636 26 59 305ବିଶଜିତ ବ ିଆ ପି େପମାନ  ବ ିଆ XWP0597971
ୀ /342637 62 59 306ମେନାରମା ସାଇଁ ସା କୃ  ଚ  ସାଇଁ XWP0541300

ପ ୁ /352638 80 59 307େଗାେଲଖ ବ ିଆ ପି େଗାପାଳ ବ ିଆ OR/06/043/160212
ୀ /352639 70 59 308ସେରାଜିନି ବ ିଆ ସା େଗାେଲଖ ବ ିଆ OR/06/043/160213

ପ ୁ /352640 52 59 309ନାରାୟଣ ବ ିଆ ପି େଗାେଲଖ ବ ିଆ OR/06/043/160214
ପ ୁ /352641 52 59 310ଅରୁଣ କମୁାର ବ ିଆ ପି େଗାେଲଖ ବ ିଆ OR/06/043/160215
ୀ /352642 37 59 311ଚ କା ୀ ବ ିଆ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ବ ିଆ XWP0487678
ୀ /352643 34 59 312ସସିତା ବ ିଆ ସା ତାପସ ବ ିଆ XWP0487231
ପ ୁ /352644 32 59 313ରାଜୁ ବିରୁଆ ପି ରୁପା ବିରୁଆ XWP0873067
ୀ /352645 29 59 314ଜାନକୀ ବିରୁଆ ସା ରାଜୁ ବିରୁଆ XWP0875112
ୀ /352646 40 59 315ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ନାରାୟଣ ବ ିଆ XWP0039024
ୀ /362647 72 59 316ରତନ୍ମଣି ବ ିଆ ସା ଅକ୍ଷୟ ବ ିଆ OR/06/043/160217
ପ ୁ /362648 42 59 317ଅଜିତ ବ ିଆ ପି ଅକ୍ଷୟ ବ ିଆ OR/06/043/160218
ୀ /362649 36 59 318ସସୀତା ବ ିଆ ସା ଅଜିତ ବ ିଆ XWP1014331
ପ ୁ /372650 73 59 319େତୖେଲାକଯ୍ ବ ିଆ ପି େଗାପାଳ ବ ିଆ OR/06/043/160219
ୀ /372651 68 59 320େସୗଦାମିନି ବ ିଆ ସା େତୖେଲାକଯ୍ ବ ିଆ OR/06/043/160220
ପ ୁ /372652 46 59 321ଅନିଲ ବ ିଆ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ବ ିଆ OR/06/043/160222
ୀ /372653 44 59 322ସଂଘମିତା ବ ିଆ ସା ଅନିଲ କମୁାର ବ ିଆ XWP0221234
ପ ୁ /372654 44 59 323ଅମଲୁଯ୍ କମୁାର ବ ିଆ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ବ ିଆ JTV1904135
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ପ ୁ /372655 43 59 324ଅେଶାକ ବ ିଆ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ବ ିଆ OR/06/043/160221
ପ ୁ /372656 42 59 325ଅଭୟ କମୁାର ବ ିଆ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ବ ିଆ JTV1903947
ୀ /372657 40 59 326ଲିନା ବ ିଆ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ବ ିଆ JTV2400109

ପ ୁ /372658 44 59 327ଏନ୍.ଗେଣଶ ପଧାନ ପି ଏନ୍.ହାଡିଆ ପଧାନ XWP0486696
ୀ /372659 39 59 328ଏନ୍.ବାସ ୀ ପଧାନ ସା ଏନ୍.ଗେଣଶ ପଧାନ XWP0486548
ୀ /382660 62 59 329ବାସ ି ବ ିଆ ସା େନତାନ  ବ ିଆ OR/06/043/160224

ପ ୁ /382661 45 59 330ଅମୀୟ କମୁାର ବ ିଆ ପି େନତାନ  ବ ିଆ JTV1904440
ପ ୁ /382662 44 59 331ରାଜ କମୁାର ବ ିଆ ପି େନତାନ  ବ ିଆ JTV1902667
ପ ୁ /382663 41 59 332ଆେଲାକ କମୁାର ବ ିଆ ପି େନତାନ  ବ ିଆ JTV1902725
ୀ /382664 36 59 333ର ନା ବ ିଆ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ବ ିଆ XWP0039032
ୀ /382665 32 59 334ଅଚର୍ନା ବ ିଆ ସା ରାଜା କମୁାର ବ ିଆ XWP1054915
ୀ /392666 75 59 335ରାଧାରାଣୀ ବ ିଆ ସା ମାକର୍  ବ ିଆ OR/06/043/160228

ପ ୁ /392667 73 59 336ଚତୁର୍ ଭୂଜ ବ ିଆ ପି ଉ ବ ବ ିଆ OR/06/043/160226
ୀ /392668 72 59 337ତିେଳାତମା ବ ିଆ ସା ଚତୂଭୂଜ ବ ିଆ OR/06/043/160229
ୀ /392669 65 59 338ମ ବୁାଳା ବ ିଆ ସା ଆଦିକ  ବ ିଆ OR/06/043/160230

ପ ୁ /392670 64 59 339ନୃସି  ଚରଣ ବ ିଆ ପି ଜୟିରାମ ବ ିଆ XWP0487017
ୀ /392671 61 59 340ନିରୂପମା ବ ିଆ ସା ନୃସି  ଚରଣ ବ ିଆ XWP0486985
ୀ /392672 47 59 341ରିନାରାଣୀ ବ ିଆ ସା କମଳାକା  ବ ିଆ XWP0221242

ପ ୁ /392673 46 59 342ରଜନୀକା  ବ ିଆ ପି ଚତୁଭୂଜ ବ ିଆ OR/06/043/160231
ପ ୁ /392674 46 59 343କମଳାକା  ବ ିଆ ପି ମର୍ାକ  ବ ିଆ OR/06/043/160232
ପ ୁ /392675 44 59 344ଚ କା  ବ ିଆ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ବ ିଆ OR/06/043/160885
ପ ୁ /392676 42 59 345ସଯୂଯ୍ର୍କା  ବ ିଆ ପି ମାକର୍  ବ ିଆ XWP0039040
ପ ୁ /392677 42 59 346ସେରାଜକା  ବ ିଆ ପି ମର୍ାକ  ବ ିଆ OR/06/043/160233
ୀ /392678 39 59 347କବିତା ବ ିଆ ସା ରଜନୀକା  ବ ିଆ JTV2400356

ପ ୁ /392679 39 59 348ତୁଷାର କା  ବ ିଆ ପି ଆଦିକ  ବ ିଆ JTV1906510
ପ ୁ /392680 35 59 349ଦିପକ କମୁାର ବ ିଆ ପି ନୃସି  ଚରଣ ବ ିଆ XWP0486928
ପ ୁ /392681 34 59 350େସୗମଯ୍କା  ବ ିଆ ପି ଆଦିକ  ବ ିଆ JTV2400968
ୀ /392682 33 59 351େକୗସଲଯ୍ା ବ ିଆ ସା ଚ  କା  ବ ିଆ XWP0598094
ୀ /392683 31 59 352ଅ ର୍ନା ବ ିଆ ପି ନୃସି  ଚରଣ ବ ିଆ XWP0486910
ୀ /392684 27 59 353ଆୟଶା ଦାସ ପି ସମିତ୍ ଦାସ XWP0487074

ପ ୁ /392685 60 59 354ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଉେପ  କମୁାର ନାୟକ XWP0738526
ପ ୁ /392686 48 59 355ସେବର୍ ଶର ନାୟକ ପି ରସାନ  ନାୟକ JTV2400604
ପ ୁ /392687 62 59 356ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଶଦୁଶର୍ନ ପ ନାୟକ XWP0659656
ୀ /392688 55 59 357ଲୀଲା ଳି ପ ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0659615

ପ ୁ /392689 26 59 358ଅଭିେଷକ ପ ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0659649
ପ ୁ /402690 63 59 359ନିଳକ  ବ ିଆ ପି ଜୟରାମ ବ ିଆ OR/06/043/160240
ୀ /402691 63 59 360ବିଣାପାଣୀ ବ ିଆ ସା ନିଳକ  ବ ିଆ OR/06/043/160260

ପ ୁ /402692 62 59 361କିେଶାରଚ  ବ ିଆ ପି ଜୟରାମ ବ ିଆ OR/06/043/160245
ପ ୁ /402693 45 59 362ନବକିେଶାର ବ ିଆ ପି ନିଳକ  ବ ିଆ OR/06/043/160249
ପ ୁ /402694 43 59 363ରଶୀ ର ନ ବ ିଆ ପି ନୀଳକ  ବ ିଆ JTV1902741
ୀ /402695 95 59 364ସାବିତୀ େବୱା ପି ଜୟରାମ ବ ିଆ OR/06/043/160243
ପ ୁ /412696 89 59 365ଅେଲଖ ବ ିଆ ପି ପାଣ ୁବ ିଆ OR/06/043/160251
ୀ /412697 82 59 366ସର ବ ିଆ ସା ଅେଲଖ ବ ିଆ OR/06/043/160252

ପ ୁ /412698 60 59 367ପଶା  ବ ିଆ ପି ଅେଲଖ ବ ିଆ OR/06/043/160253
ପ ୁ /412699 54 59 368ସଶୁା  ବ ିଆ ପି ଅେଲଖ ବ ିଆ OR/06/043/160254
ପ ୁ /412700 52 59 369େହମ  କମୁାର ବ ିଆ ପି ଅେଲଖ ଚ  ବ ିଆ OR/06/043/160255
ୀ /412701 49 59 370କ ନା କମୁାରୀ ବ ିଆ ସା ଶଶୁା  ବ ିଆ OR/06/043/160258

ପ ୁ /412702 48 59 371ଜୟ  କମୁାର ବ ିଆ ପି ଅେଲଖ ବ ିଆ OR/06/043/160256
ୀ /412703 42 59 372ସାଗର ମୟୀ ବ ିଆ ସା େହମ  କମୁାର ବ ିଆ JTV1903798
ୀ /412704 42 59 373ମିନତୀ ବ ିଆ ସା ଜୟ  ବ ିଆ JTV1711357
ୀ /412705 30 59 374ନିହାରିକା ବ ିଆ ପି ସଶୁା  ବ ିଆ XWP0486951
ପ ୁ /412706 29 59 375ଅରବି  ବ ିଆ ପି ପଶା  ବ ିଆ XWP0486670
ୀ /412707 67 59 376ଡି.ସିତା ପଧାନ ସା ଡି.ସେମଲିୟା ପଧାନ XWP0486290
ୀ /422708 52 59 377ଆରତି ବ ିଆ ପି ନିକୁ  ବ ିଆ XWP0329938
ପ ୁ /422709 50 59 378ବିେଶଶର ବ ିଆ ପି ନିକୁ  ବ ିଆ XWP0329987
ୀ /422710 45 59 379ବିଶାଖା ବ ିଆ ସା ବିେଶଶର ବ ିଆ XWP0329847
ପ ୁ /422711 44 59 380ଶଶୀ େଶଖର ବ ିଆ ପି ନିକୁ  ବ ିଆ JTV1711670
ପ ୁ /422712 42 59 381ଚ େଶଖର ବ ିଆ ପି ନିକୁ  ବିହାରୀ ବ ିଆ JTV1902949
ୀ /422713 37 59 382େସୗଦାମିନୀ ବ ିଆ ସା ଶଶ ିେଶଖର ବ ିଆ XWP0329904
ୀ /422714 32 59 383ସତିୃେରଖା ବ ିଆ ସା ଚ େଶଖର ବ ିଆ XWP0738435
ପ ୁ /432715 76 59 384ନିମାଇ ଁଚରଣ ବ ିଆ ପି ବା ାନିଧି ବ ିଆ OR/06/043/160264
ୀ /432716 70 59 385େଗାଲାପ ବ ିଆ ସା ନିମାଇ ଁବ ିଆ OR/06/043/160265
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ପ ୁ /432717 40 59 386ତପନ କମୁାର ବ ିଆ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ବ ିଆ JTV1930593
ୀ /432718 40 59 387ଅ ଳୀ ବ ିଆ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ବ ିଆ JTV1903988

ପ ୁ /432719 37 59 388ଉ ମ ଚରଣ ବ ିଆ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ବ ିଆ JTV2400232
ପ ୁ /432720 32 59 389ଇଶର କମୁାର ବ ିଆ ପି ନିରଖ ବ ିଆ XWP0487207
ୀ /442721 70 59 390ବାସ ି ବ ିଆ ସା ନିତଯ୍ାନ  ବ ିଆ OR/06/043/160267

ପ ୁ /442722 44 59 391ମେନାର ନ ବ ିଆ ପି ନିତଯ୍ାନ  ବ ିଆ OR/06/043/160268
ପ ୁ /442723 44 59 392ଚି ର ନ ବ ିଆ ପି ନିତଯ୍ାନ  ବ ିଆ OR/06/043/160269
ପ ୁ /442724 43 59 393େଜଯ୍ାତି ର ନ ବ ିଆ ପି ନିତଯ୍ାନ  ବ ିଆ JTV1904101
ୀ /442725 38 59 394ସଜୁାତା ବ ିଆ ସା ଚିତର ନ ବ ିଆ JTV2400992
ୀ /442726 37 59 395ସ ର୍ପଭା ବ ିଆ ସା ମେନାର ନ ବ ିଆ XWP0039065

ପ ୁ /442727 32 59 396ତୁଷାର ର ନ ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ XWP0642900
ପ ୁ /442728 26 59 397କିେଶାର ର ନ ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ XWP0642892
ପ ୁ /442729 36 59 398ବିେନାଦ କମୁାର େଜନା ପି ସେୁର ନାଥ େଜନା XWP1055011
ପ ୁ /442730 57 59 399ପଭାକର ପ ା ପି କାଶୀନାଥ ପ ା XWP0486175
ୀ /442731 49 59 400ସସିତା ପ ା ସା ପଭାକର ପ ା XWP0486068

ପ ୁ /442732 53 59 401ସେୁର  କମୁାର ରଥ ପି କୃ  ଚ  ରଥ XWP0642884
ପ ୁ /452733 70 59 402ନିରାକାର ବ ିଆ ପି ବା ାନିଧି ବ ିଆ OR/06/043/160270
ୀ /452734 57 59 403ମିତା ବ ିଆ ସା ନିରାକାର ବ ିଆ OR/06/043/160271

ପ ୁ /452735 32 59 404େଦବୀପସାଦ ବ ିଆ ପି ନିରାକାର ବ ିଆ XWP1054931
ପ ୁ /452736 26 59 405ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ବ ିଆ ପି ନିରାକାର ବ ିଆ XWP0598052
ପ ୁ /462737 60 59 406ନିେରଖ ବ ିଆ ପି ବା ାନିଧି ବ ିଆ OR/06/043/160272
ୀ /462738 53 59 407ରତନ୍ମ ରୀ ବ ିଆ ସା ନିେରଖ ବ ିଆ OR/06/043/160273
ୀ /472739 48 59 408ବନିତା ମହାପାତ ସା ହୃଦାନ  ପ ନାୟକ JTV1930957

ପ ୁ /472740 62 59 409ହୃଦାନ  ପ ନାୟକ ପି ଧବୃ ପ ନାୟକ OR/06/043/160276
ପ ୁ /472741 21 59 410ଶଭୁ ର ପଟନାୟକ ପି ହୁଦାନଂଦ ପଟନାୟକ XWP1083203
ପ ୁ /482742 70 59 411ବିଜୟ କମୁାର ବ ିଆ ପି ଭମରବର ବ ିଆ OR/06/043/160279
ୀ /482743 66 59 412ପମିଳା ବ ିଆ ସା ବିଜୟ ବ ିଆ OR/06/043/160280
ୀ /482744 64 59 413ଅନୁସୟା ବ ିଆ ସା ଭମରବର ବ ିଆ XWP0541706

ପ ୁ /482745 57 59 414ବସ  ବ ିଆ ପି ଭମରବର ବ ିଆ OR/06/043/160281
ପ ୁ /482746 53 59 415ବାବୁଲି ବ ିଆ ପି ଭମରବର ବ ିଆ OR/06/043/160282
ୀ /482747 42 59 416ବଷର୍ା ବ ିଆ ସା ବସ  ବ ିଆ XWP0541334
ୀ /482748 40 59 417ବବି ବ ିଆ ସା ବାବୁଲି ବ ିଆ XWP0541326

ପ ୁ /482749 38 59 418ସପନ୍ ସାଗର ବ ିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବ ିଆ JTV1903905
ୀ /482750 38 59 419େରାଜାଲିନ ବ ିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବ ିଆ JTV1903772

ପ ୁ /482751 35 59 420ସପନ୍ସାଗର ବ ିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବ ିଆ XWP0119255
ୀ /482752 32 59 421ସିତି େରଖା ବ ିଆ ସା ଚ  େଶଖର ବ ିଆ XWP0875120
ୀ /482753 64 59 422ଚାରୁଲତା େଜନା ସା ସେୁର  େଜନା XWP0541318
ୀ /482754 25 59 423ବନିତା େଜନା ସା ବିେନାଦ କମୁାର େଜନା XWP1055003
ୀ /492755 46 59 424ଲିଲିମା ବ ିଆ ପି ଲକ୍ଷୀ ଧର ବ ିଆ XWP0597906

ପ ୁ /502756 75 59 425କା ାଳି ବ ିଆ ପି ସନାତନ ବ ିଆ OR/06/043/160286
ୀ /502757 70 59 426ନିମର୍ଳା ବ ିଆ ସା କା ାଳି ବ ିଆ OR/06/043/160287
ପ ୁ /502758 49 59 427ଦୁଷ  କମୁାର ବ ିଆ ପି କା ାଳି ଚରଣ ବ ିଆ JTV2401446
ପ ୁ /502759 46 59 428ଲକ୍ଷୀଧର ବ ିଆ ପି କା ାଳି ଚରଣ ବ ିଆ XWP0541359
ୀ /502760 43 59 429ରୁନୁ ବ ିଆ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ବ ିଆ JTV1903426
ୀ /502761 39 59 430ଲକ୍ଷୀପିୟା ବ ିଆ ସା ବିଶନାଥ ବ ିଆ JTV2400273

ପ ୁ /502762 61 59 431ସେୁର  ଦାସ ପି ମହନୀ େଭାଇ XWP0487488
ପ ୁ /502763 34 59 432ଡି.ମେହ  ପଧାନ ପି ଡି.ରାମ ପଧାନ XWP0486142
ୀ /512764 45 59 433ମମତା ବ ିଆ ସା ଦୁଷ  ବ ିଆ XWP0487660
ୀ /512765 75 59 434ବାସ ି ମହା ି ସା ଶରତଚ  ମହା ି OR/06/043/160296
ପ ୁ /512766 40 59 435ନାେଗଶର ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି JTV2452084
ପ ୁ /512767 39 59 436ସେବର୍ ଶର ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି JTV1906528
ୀ /512768 34 59 437ସାବିତୀ ମହା ି ସା ସେବର୍ ଶର ମହା ି XWP0039099
ୀ /512769 34 59 438ଲିଜାତା ମହା ି ସା ନାେଗଶର ମହା ି XWP0039107
ପ ୁ /512770 68 59 439ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ବାଉରିବ ୁ ନାୟକ OR/06/043/160292
ପ ୁ /512771 52 59 440ସମୀର କମୁାର ନାୟକ ପି ବାଉରୀବଂଧ ୁନାୟକ OR/06/043/160294
ୀ /512772 52 59 441ମମତା ନାୟକ ସା ସମୀର କମୁାର ନାୟକ XWP1055086
ପ ୁ /512773 51 59 442ଶଶିରି ନାୟକ ପି ବାଉରୀବ ୁ ନାୟକ JTV1930825
ୀ /512774 49 59 443ପମିଳା ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ OR/06/043/160293
ୀ /512775 48 59 444ମେନାରମା ନାୟକ ସା ଶଶିରି କମୁାର ନାୟକ JTV1930817
ପ ୁ /512776 25 59 445ଗିରିଧାରି ନାୟକ ପି ସମୀର ନାୟକ XWP0659326
ୀ /522777 65 59 446ଫଲୁ େବୱା ସା କୃ  ସାଇଁ OR/06/043/160298
ପ ୁ /522778 70 59 447ବି.ବାୟା ପଧାନ ପି ବି.େତଲୁଡୁ ପଧାନ XWP0486449
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ପ ୁ /522779 59 59 448ଶରତ ଚ  ସାଇଁ ପି ଶୀବ ୁ ସାଇଁ XWP0319251
ୀ /522780 57 59 449ର କୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ଶରତ ଚ  ସାଇଁ XWP0319269

ପ ୁ /522781 47 59 450ବିପିନ କମୁାର ସାଇଁ ପି କୃ  ସାଇଁ OR/06/043/160299
ୀ /522782 43 59 451ଅନୁସୟୂା ସାଇଁ ସା ବିପିନ କମୁାର ସାଇଁ JTV2401602
ୀ /522783 29 59 452େରାମାଲୀନ ସାଇଁ ପି ସରତ ଚଦ ସାଇଁ XWP1055052

ପ ୁ /522784 27 59 453ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାଇଁ ପି ଶରତ ଚ  ସାଇଁ XWP0486217
ପ ୁ /532785 85 59 454ବସ  କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାବି  ନାୟକ XWP0288449
ୀ /532786 60 59 455କା ନବାଳା ନାୟକ ସା କାଶନିାଥ ନାୟକ OR/06/043/160304

ପ ୁ /532787 49 59 456ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଅରକି୍ଷତ ନାୟକ XWP0541375
ୀ /532788 47 59 457ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ସା ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0541367

ପ ୁ /532789 42 59 458ପଭାତ ନାୟକ ପି ଅରକି୍ଷତ ନାୟକ OR/06/043/160307
ୀ /532790 37 59 459ର ିତା ନାୟକ ସା ପଭାତ କମୁାର ନାୟକ XWP0541383

ପ ୁ /532791 34 59 460ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ପି କାଶୀନାଥ ନାୟକ XWP0039115
ପ ୁ /532792 33 59 461ରାେକଶ ନାୟକ ପି କାଶୀନାଥ ନାୟକ XWP0541391
ପ ୁ /532793 31 59 462ରାେକଶ ନାୟକ ମା କା ନବାଳା ନାୟକ XWP0487694
ୀ /532794 31 59 463ସାୟନା ନାୟକ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ XWP0541409
ୀ /532795 31 59 464ସାଇନା ନାୟକ ସା ରାେଜଶ ନାୟକ XWP0486704

ପ ୁ /532796 28 59 465ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0487652
ପ ୁ /532797 27 59 466ସିପ ୁନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0487702
ୀ /532798 35 59 467ମଧସିୁତା ସାଇଁ ସା ସ ିପ କମୁାର ସାଇଁ XWP0659532
ୀ /542799 46 59 468ରୁନୁବାଳା ଦଳାଇ ସା ରଂଜନ କମୁାର ଦଳାଇ XWP0039164
ୀ /542800 88 59 469େରବ େଦଇ ସା ଉେପ  ନାୟକ OR/06/043/160311
ୀ /542801 80 59 470ଶଶେିରଖା େଦଇ ସା ଗେଜଂଦ ନାୟକ OR/06/043/160314

ପ ୁ /542802 34 59 471ବିଶ ର ନ ମହାପାତ ପି ଚି  ରଂଜନ ମହାପାତ XWP0039149
ପ ୁ /542803 57 59 472ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉେପଂଦ ନାୟକ OR/06/043/160312
ପ ୁ /542804 56 59 473ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉେପଂଦ ନାୟକ OR/06/043/160313
ପ ୁ /542805 53 59 474ଶକି୍ତ ପକାଶ ନାୟକ ପି ନବର  ନାୟକ JTV2400125
ପ ୁ /542806 52 59 475ଶଶୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଗେଜ  ନାୟକ JTV2401099
ପ ୁ /542807 52 59 476ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ମେହ  ନାୟକ OR/06/043/160309
ପ ୁ /542808 50 59 477ଚତୁଭୁର୍ ଜ ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ JTV1904408
ୀ /542809 48 59 478ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ନାୟକ ସା ପଶା  ନାୟକ JTV1904481

ପ ୁ /542810 48 59 479ରଣଜିତ ନାୟକ ପି ଗେଜ  ନାୟକ OR/06/043/160316
ୀ /542811 48 59 480କଲଯ୍ାଣୀ ନାୟକ ସା ଶକି୍ତ ପକାଶ ନାୟକ JTV2400117
ୀ /542812 48 59 481ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ JTV1904341
ୀ /542813 47 59 482ଶଭୁଲକ୍ଷି ନାୟକ ସା ଶଶୁା  କମୁାର ନାୟକ JTV2401081

ପ ୁ /542814 47 59 483ବଜବ ୁ ନାୟକ ପି ଉେପ  ନାୟକ XWP0541417
ପ ୁ /542815 45 59 484ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗେଜ  ନାୟକ JTV1903202
ୀ /542816 44 59 485ବାସ ୀ ନାୟକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ JTV1904358
ୀ /542817 41 59 486ପଶନା ନାୟକ ସା ବଜବ ୁ ନାୟକ JTV2400752

ପ ୁ /542818 41 59 487ବିଶଜିତ ନାୟକ ପି ଗେଜ  ନାୟକ JTV1904689
ୀ /542819 39 59 488ସପିୁୟା ନାୟକ ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ନାୟକ XWP0039156
ପ ୁ /542820 26 59 489ରାଜୀବ େଲାଚନ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0939355
ପ ୁ /542821 23 59 490ରାଜିବ େଲାଚନ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0865758
ପ ୁ /542822 21 59 491ସତଯ୍ ପକାସ ନାୟକ ପି ଶକ୍ତୀପସାଦ ନାୟକ XWP1064997
ପ ୁ /542823 44 59 492ଡି.କାହନ୍  ୁପଧାନ ପି ଡି.ସକୁଳିୁଆ ପଧାନ XWP0485920
ୀ /542824 39 59 493ଡି.ପମିଲା ପଧାନ ସା ଡି.କାହନ୍  ୁପଧାନ XWP0486639

ପ ୁ /542825 66 59 494ନିର ନ ସାଇଁ ପି ଆକଳୁାନ  ସାଇଁ XWP0485680
ୀ /552826 32 59 495ସଲୁଚନା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0485672
ୀ /552827 31 59 496ବିଚିତା ଦାସ ସା ମେହ  ଦାସ XWP0487132
ୀ /552828 91 59 497ଦୁଲିଆ େଦଇ ସା ବହାନ  ସାଇଁ OR/06/043/160318
ୀ /552829 56 59 498ମିନତୀ େଦଇ ସା ଦିବାକର ସାଇଁ OR/06/043/160321
ୀ /552830 33 59 499ଦି ିେରଖା ନାୟକ ସା ବିଭୂ ପସାଦ ନାୟକ XWP0738542
ପ ୁ /552831 33 59 500ଦିବଯ୍ ପସାଦ ନାୟକ ପି ଶବି ପସାଦ ନାୟକ XWP0738559
ୀ /552832 25 59 501େମାନାଲିସା ନାୟକ ସା ବିଦଯ୍ା ସାଗର ସାଇଁ XWP1054816
ପ ୁ /552833 42 59 502ପଶା କମୁାର ପହରାଜ ପି କାଳ ିଚରଣ ପହରାଜ JTV2401354
ପ ୁ /552834 37 59 503େହମ  କମୁାର ପହରାଜ ପି କାଳ ି ଚରଣ ପହରାଜ JTV2400240
ୀ /552835 31 59 504ଲିପନୁ ସିଂ ପି ରାମ ଚ  ସିଂ XWP0597997
ପ ୁ /552836 60 59 505ଦିବାକର ସାଇଁ ପି ବହାନ  ସାଇଁ OR/06/043/160319
ୀ /552837 47 59 506ପଦାବତୀ ସାଇଁ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାଇଁ JTV2400935
ପ ୁ /552838 37 59 507ବି ୁ ସାଗର ସାଇଁ ପି ଦିବାକର ସାଇଁ JTV1903251
ୀ /552839 35 59 508ହରପିୟା ସାଇଁ ସା ସେରାଜ ସାଇଁ XWP0487025
ପ ୁ /552840 33 59 509ବିଦଯ୍ା ସାଗର ସାଇଁ ପି ଦିବାକର ସାଇଁ XWP0039172
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ୀ /552841 32 59 510ଲତିକା ସାଇଁ ସା ବି ୁ ସାଗର ସାଇଁ XWP0487983
ପ ୁ /552842 39 59 511ସତିୃ ର ନ ତିପାଠୀ ପି ବଜ କିେଶାର ତିପାଠୀ XWP0597989
ପ ୁ /562843 67 59 512ଶବିପସାଦ ନାୟକ ପି ଗଗନ ନାୟକ OR/06/043/160328
ପ ୁ /562844 42 59 513ବିଭୁ ପସାଦ ନାୟକ ପି ଶବି ପସାଦ ନାୟକ JTV1903616
ପ ୁ /562845 39 59 514ବିଭୂ ପସାଦ ନାୟକ ପି ଶବି ପସାଦ ନାୟକ XWP0039198
ପ ୁ /562846 34 59 515ଦିବଯ୍ ପସାଦ ନାୟକ ପି ଶବି ପସାଦ ନାୟକ XWP0039180
ପ ୁ /572847 31 59 516ପୀତମ ଅଭିେଶକ ପି ଗଗନ ବିଶାଳ XWP0486027
ପ ୁ /572848 57 59 517ଅବଧତୂ ବାରିକ ପି ମଧସୁଦୂନ ବାରିକ XWP0939397
ପ ୁ /572849 55 59 518େମାହନ ବାରିକ ପି ରତନ୍ ାକର ବାରିକ XWP0636324
ୀ /572850 48 59 519ବିଶୟା ବାରିକ ସା େମାହନ ବାରିକ XWP0636316

ପ ୁ /572851 35 59 520ଚିନୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ଅବଧତୂ ବାରିକ XWP0939405
ପ ୁ /572852 30 59 521ଅମିୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ଅବଧତୂ ବାରିକ XWP0939371
ପ ୁ /572853 61 59 522ବସ କମୁାର େବେହରା ପି େବୖକୁ ନାଥ େବେହରା XWP0039206
ୀ /572854 53 59 523କନକଲତା େବେହରା ସା ବସ କମୁାର େବେହରା XWP0039214
ୀ /572855 29 59 524ଶ ା ଳୀ େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା XWP0487637
ୀ /572856 24 59 525ଶାବଣୀ େବେହରା ସା ନିମାଇ ଚରଣ େବେହରା XWP0738617

ପ ୁ /572857 69 59 526ଗଗନ ବିଶାଳ ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ବିଶାଳ XWP0486035
ୀ /572858 64 59 527ସ ର୍କା ୀ ବିଶାଳ ସା ଗଗନ ବିଶାଳ XWP0486050
ୀ /572859 42 59 528ପିତୀ ବିଶାଳ ପି ଗଗନ ବିଶାଳ XWP0486043
ୀ /572860 59 59 529ପଭାତି େଜନା ସା ଅବଧତୂ ବାରିକ XWP0939413

ପ ୁ /572861 49 59 530ତପନ କମୁାର ମହା ି ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ମହା ି JTV2536050
ୀ /572862 47 59 531ସ ର୍ଲତା ମହା ି ସା ତପନ କମୁାର ମହା ି JTV2536027

ପ ୁ /572863 85 59 532ଜୟରାମ ନାୟକ ପି ହୃଦାନ  ନାୟକ OR/06/043/160330
ୀ /572864 80 59 533ପଦାବତୀ ନାୟକ ସା ଜଇରାମ ନାୟକ OR/06/043/160331

ପ ୁ /572865 67 59 534ଅେଲଖ ଚ  ନାୟକ ପି ଗଦାଧର ନାୟକ JTV2401230
ୀ /572866 61 59 535ସପୁଭା ନାୟକ ସା ଅେଲଖ ଚ  ନାୟକ JTV2401297
ୀ /572867 46 59 536ଜୟଶୀ ନାୟକ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ JTV2400380

ପ ୁ /572868 46 59 537ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ OR/06/043/160334
ପ ୁ /572869 39 59 538ସେୁରଶ ଚ  ନାୟକ ପି ଶବିପସାଦ ନାୟକ XWP0119271
ପ ୁ /572870 38 59 539ଜ୍ଞାନର ନ ନାୟକ ପି ଅେଲଖ ଚ  ନାୟକ JTV2401438
ପ ୁ /572871 36 59 540େସୗଭାଗଯ୍ ର ନ ନାୟକ ପି ଅେଲଖ ଚ  ନାୟକ XWP0485771
ପ ୁ /572872 22 59 541ଅବିନାଶ ପରିଡ଼ା ପି ବିଭୂତି ପରିଡ଼ା XWP1054873
ୀ /572873 38 59 542ସାଗରୀକା ପାତ ସା େଗାପିନାଥ ଗରୁୁପଦୀପ XWP0487298

ପ ୁ /572874 59 59 543ଡି.ମ ଲା ପଧାନ ପି ଡି.ଆପାୟା ପଧାନ XWP0485938
ୀ /572875 44 59 544ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପଧାନ ସା ସକୁା କମୁାର ସାଇଁ JTV2401412
ୀ /572876 32 59 545ସଭୁସୀତା ରାଉତ ପି ଭୀମେସନ ରାଉତ XWP1054790

ପ ୁ /572877 69 59 546ବାବୁଲିଚରଣ ସାଇଁ ପି ଧରଣୀଧର ସାଇଁ XWP0541458
ୀ /572878 66 59 547ଉମିର୍ଳା ସାଇଁ ସା ବାବୁଲିଚରଣ ସାଇଁ XWP0541425

ପ ୁ /572879 47 59 548ସକୁା କମୁାର ସାଇଁ ପି କରୁଣାକର ସାଇଁ JTV2401404
ପ ୁ /572880 44 59 549ସ ିବ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାବୁଲି ଚରଣ ସାଇଁ XWP0433995
ପ ୁ /572881 43 59 550ସ ିପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାବୁଲି ଚରଣ ସାଇଁ XWP0541433
ୀ /572882 40 59 551ସ ିତା ସାଇଁ ସା ସ ିବ କମୁାର ସାଇଁ XWP0659607
ୀ /572883 33 59 552ସବିତା ସାଇଁ ସା ଚିନୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP0939389
ୀ /572884 27 59 553ସବିତା ସାଇଁ ସା ଚିନୟ କମୁାର ବାରିକ XWP1054840
ୀ /572885 26 59 554ବିଶଜିତା ସାଇଁ ପି ଶରତ ଚ  ସାଇଁ XWP0659169

ପ ୁ /582886 79 59 555ଖତୁ ବାରିକ ପି ବୁ ି ବାରିକ XWP0875088
ପ ୁ /582887 78 59 556ମେହଶର ବ ିଆ ପି ମରୁଲିଧର ବ ିଆ OR/06/043/160337
ୀ /582888 71 59 557କା ନ ବାଳା ବ ିଆ ସା ବି ୁ ଚରଣ ବ ିଆ JTV2400448
ୀ /582889 65 59 558େରଣବୁାଳା ବ ିଆ ସା ମେହଶର ବ ିଆ OR/06/043/160338
ପ ୁ /582890 53 59 559ବିଧଭୂୁଷଣ ବ ିଆ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବ ିଆ XWP0930206
ପ ୁ /582891 49 59 560ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ବ ିଆ ପି ବି ୁ ବ ିଆ OR/06/043/160341
ପ ୁ /582892 46 59 561ବିଧ ୁଭୁଷଣ ବ ିଆ ପି ବି ୁ ବ ିଆ OR/06/043/160342
ୀ /582893 46 59 562େସନ୍ହଲତା ବ ିଆ ସା ବିଧଭୂୁଷଣ ବ ିଆ JTV1711340
ପ ୁ /582894 42 59 563ବିଶ ଭୁଷଣ ବ ିଆ ପି ବି ୁ ବ ିଆ OR/06/043/160344
ପ ୁ /582895 41 59 564ର ିତ କମୁାର ବ ିଆ ପି ମେହଶର ବ ିଆ XWP0039230
ୀ /582896 40 59 565ସେଲାତା ବ ିଆ ସା ବିଶଭୁଣ ବ ିଆ XWP0541482
ପ ୁ /582897 38 59 566ବିଦଯ୍ା ଭୂଷଣ ବ ିଆ ପି ବି ୁ ଚରଣ ବ ିଆ XWP0541474
ୀ /582898 35 59 567ଲି ୀମୟୀ ବ ିଆ ସା ର ିତ୍ କମୁାର ବ ିଆ XWP0486860
ପ ୁ /582899 35 59 568ସଚିୁତ ବ ିଆ ପି ମେହଶର ବ ିଆ XWP0039222
ୀ /582900 33 59 569ଲିେଭାଜିତା ବ ିଆ ସା ବିଦଯ୍ା ଭୂଷଣ ବ ିଆ XWP0738500
ପ ୁ /582901 33 59 570ଦୀପକ େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା XWP0939603
ୀ /582902 57 59 571େରାଜୀ େବଉରା ସା ବସ  କମୁାର େବଉରା XWP0970848
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ପ ୁ /582903 35 59 572ଶେୁଭ ୁ େବଉରା ପି ବସ  କମୁାର େବଉରା XWP0939629
ୀ /582904 27 59 573ଇତିଶୀ େବଉରା ପି ଶେୁଭ ୂ େବଉରା XWP0939611
ୀ /582905 49 59 574ଏନ୍.ଦୁଗର୍ା ପଧାନ ସା ଏନ୍.ତିତିକା ପଧାନ XWP0486423

ପ ୁ /582906 46 59 575କମୁାରୀ ପଭାତୀ ପଧାନ ପି ବାମେଦବ ପଧାନ XWP0939595
ପ ୁ /582907 44 59 576ଡି.ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ ପି ଡି.େସାମବାରିଆ ପଧାନ XWP0486415
ପ ୁ /582908 39 59 577ଡି.ହାଡିଆ ପଧାନ ପି ଡି.ତାେରଣି ପଧାନ XWP0486399
ୀ /582909 39 59 578ଡି.ସାବିତୀ ପଧାନ ସା ଡି.ସଦୁଶର୍ନ ପଧାନ XWP0486407
ୀ /592910 71 59 579ସଭୁଦା େବୱା ସା େଗାବି  ମହାପାତ JTV1903533

ପ ୁ /592911 91 59 580ଡି.ଅଭୟ ପଧାନ ପି ଡି.େତେଲାଡି ପଧାନ XWP0487116
ୀ /592912 88 59 581ଡି.ଲଛମି ପଧାନ ସା ଡି.ଅଭୟ ପଧାନ XWP0487108

ପ ୁ /592913 45 59 582ଡି.ଶୀରାମ ପଧାନ ପି ଡି.କାରୁଆ ପଧାନ XWP0486654
ପ ୁ /592914 56 59 583ବଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ବଟ କୃ  ସାହୁ OR/06/043/160353
ୀ /592915 50 59 584ବିଳାସିନି ସାହୁ ସା ବଜ କିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/160354

ପ ୁ /602916 72 59 585ମନର ନ ମହାରଣା ପି ବୃ ାବନ ମହାରଣା OR/06/043/160349
ୀ /602917 62 59 586ଗୀତା ମହାରଣା ସା ମେନାର ନ ମହାରଣା OR/06/043/160350
ୀ /602918 35 59 587ରୁବିଶିତା ମହାରଣା ପି ମେନାର ନ ମହାରଣା JTV2400331

ପ ୁ /602919 34 59 588ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାରଣା ପି ମେନାର ନ ମହାରଣା JTV2400075
ପ ୁ /602920 28 59 589ନିଳକ  ମହାରଣା ପି ମନର ନ ମହାରଣା XWP0485722
ୀ /612921 23 59 590େଦବସୀତା େବେହରା ପି କଳୁମଣି େବେହରା XWP0994863

ପ ୁ /612922 54 59 591ପଦୀପ ନାୟକ ପି ସେୁର ନାଥ ବ ିଆ XWP0486878
ୀ /612923 34 59 592ଶ ାଶୀ ସମୁନ ପି ଡମରୁଧର ସାଇଁ XWP0434001

ପ ୁ /612924 68 59 593ଡମରୁଧର ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷଣ ସାଇଁ OR/06/043/160356
ପ ୁ /612925 65 59 594େକଦାରନାଥ ସାଇଁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ OR/06/043/160358
ୀ /612926 64 59 595ବାସ ୀ ସାଇଁ ପି ଡମରୁଧର ସାଇଁ OR/06/043/160357
ୀ /612927 52 59 596ମିନତି ସାଇଁ ସା େକଦାର ସାଇଁ OR/06/043/160359
ୀ /612928 40 59 597ଲୀନାରାଣୀ ସାଇଁ ପି ଡମରୁଧର ସାଇଁ XWP0642876

ପ ୁ /612929 37 59 598ରାଜଶଖିନ ସାଇଁ ପି ଡମରୁଧର ସାଇଁ JTV2536019
ୀ /612930 31 59 599ପିୟ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାଇଁ ପି ମୀନେକତନ ସାଇଁ XWP0486886

ପ ୁ /622931 87 59 600ଅେଲଖ ସାଇଁ ପି େଯାଗୀ ସାଇଁ OR/06/043/160360
ୀ /622932 82 59 601ସଖିଲତା ସାଇଁ ସା ଅେଲଖ ସାଇଁ XWP0541490
ୀ /632933 37 59 602େରାଜାଲିନ୍ ଦାସ ପି େଗାପବ ୁ ଦାସ XWP0487561
ୀ /632934 80 59 603ସଖିଲତା ସାଇଁ ସା ରୁଷିନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/160361

ପ ୁ /632935 67 59 604ସେବର୍ ଶର ସାଇଁ ପି ରୁଷିନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/160365
ପ ୁ /632936 63 59 605ଜନା ର୍ ନ ସାଇଁ ପି ରୁଷିନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/160367
ୀ /632937 62 59 606କମଳା ସାଇଁ ସା ସେବର୍ ଶର ସାଇଁ OR/06/043/160366
ୀ /632938 58 59 607ସରସତୀ ସାଇଁ ସା ଜନା ର୍ ନ ସାଇଁ OR/06/043/160368
ୀ /632939 38 59 608ରୀନାରାଣୀ ସାଇଁ ପି ଜନା ର୍ନ ସାଇଁ XWP0636233

ପ ୁ /632940 37 59 609ର ିତ ସାଇଁ ପି ସେବର୍ ଶର ସାଇଁ XWP0636225
ପ ୁ /632941 36 59 610ରଣଜିତ୍ ସାଇଁ ପି ସେବର୍ ଶର ସାଇଁ XWP0039255
ୀ /632942 35 59 611େମାନାଲିସା ସାଇଁ ପି ସେବର୍ ଶର ସାଇଁ XWP0039263
ୀ /632943 33 59 612ସିମିନା ସାଇଁ ପି ଜନା ର୍ନ ସାଇଁ JTV2536001
ୀ /642944 74 59 613ପ ୁ ଲତା େବୱା ସା ବି ୁ ସାଇଁ OR/06/043/160369

ପ ୁ /642945 21 59 614ଆୟୁଷନ୍ାନ ଚିରନ୍ଜୀବି ଦାସ ପି ରବୀ  କମୁାର ଦାସ XWP0930412
ପ ୁ /642946 50 59 615ସ ୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବି ୁ ସାଇଁ OR/06/043/160370
ୀ /642947 47 59 616ଅ ଳୀ ସାଇଁ ସା ସ ୟ ସାଇଁ OR/06/043/160371
ୀ /642948 39 59 617ମଧସିୁତା ସାଇଁ ପି ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ XWP0039297

ପ ୁ /642949 38 59 618େସୗମଯ୍ ର ନ ସାଇଁ ପି ମୀନେକତନ ସାଇଁ JTV1714237
ପ ୁ /642950 37 59 619ସତଯ୍ ର ନ ସାଇଁ ପି ମୀନ େକତନ ସାଇଁ XWP0039289
ୀ /642951 35 59 620ଇତିଶୀ ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ XWP0039305
ୀ /642952 26 59 621େଦବସିତା ସାଇଁ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP0659144
ୀ /642953 24 59 622େରଶା ସାଇଁ ପି ସ ୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP0738484
ପ ୁ /642954 21 59 623େଜଯ୍ାତିପକାଶ ସାଇଁ ପି ସ ୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP0900365
ୀ /652955 58 59 624ଚିନୟୀ ସାଇଁ ସା ମିନ େକତନ ସାଇଁ OR/06/043/160374
ପ ୁ /652956 58 59 625ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ OR/06/043/160881
ୀ /652957 53 59 626ଚ େଲଖା ସାଇଁ ସା ତୁଷାର କା  ସାଇଁ XWP0329979
ୀ /652958 48 59 627ଆରତୀ ସାଇଁ ସା ମଦନ ସାଇଁ OR/06/043/160376
ପ ୁ /652959 34 59 628ସତିୃର ନ ସାଇଁ ପି ମୀନେକତନ ସାଇଁ XWP0486100
ୀ /652960 33 59 629ରୂପସୀ ସାଇଁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ XWP0329854
ୀ /652961 31 59 630ତପସୀ ସାଇଁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ XWP0329953
ପ ୁ /652962 27 59 631େଜଯ୍ାତିର ନ ସାଇଁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ XWP0486852
ୀ /662963 23 59 632େମାନାଲିସା ମହାରଣା ପି ମନର ନ ମହାରଣା XWP1054964
ପ ୁ /662964 39 59 633ଡି.ବାବୁଲା ପଧାନ ପି ଡି.ମ ୁଲା ପଧାନ XWP0487579

48 162/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



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

1

ୀ /662965 34 59 634ଡି.ବୁଢି ପଧାନ ସା ଡି.ବାବୁଲା ପଧାନ XWP0486662
ୀ /662966 77 59 635ବାସ ି ସାଇଁ ସା ଧେୁର  ସାଇଁ OR/06/043/160427
ୀ /662967 45 59 636ଅରୁ ତୀ ସାଇଁ ସା ଅଜିତ କମୁାର ସାଇଁ JTV1903434

ପ ୁ /662968 45 59 637ଅଜିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଧିେର  ସାଇଁ OR/06/043/160429
ପ ୁ /662969 44 59 638ରଣଜୀତ ସାଇଁ ପି ଧିେର  ସାଇଁ OR/06/043/160430
ୀ /672970 52 59 639କା ନ େବେହରା ସା ରବି େବେହରା XWP1055177
ୀ /672971 27 59 640ପଭାତୀ େବେହରା ମା କା ନ େବେହରା XWP0485730

ପ ୁ /672972 60 59 641ସବୁତ କମୁାର ସାଇଁ ପି େକୖଲାସ ସାଇଁ OR/06/043/160437
ୀ /672973 54 59 642ପିୟମଦା ସାଇଁ ସା ସବୁତ କମୁାର ସାଇଁ XWP0168435
ୀ /672974 21 59 643ଅମିନା ପ ୁ ା ସାଇଁ ପି ସବୁତ କମୁାର ସାଇଁ XWP1055185

ପ ୁ /682975 64 59 644ବି ୁଚରଣ ରାଉତ ପି ବୃ ାବାନ ରାଉତ OR/06/043/160440
ୀ /682976 62 59 645ମାଳତୀଲତା ରାଉତ ସା ବି ୁ ରାଉତ OR/06/043/160441

ପ ୁ /682977 41 59 646ରବିନାରାୟଣ ରାଉତ ପି ବି ୁ ରାଉତ JTV1930619
ପ ୁ /682978 39 59 647େଦେବ  ରାଉତ ପି ବି ୁ ରାଉତ JTV1904754
ପ ୁ /682979 37 59 648ଦିପକ କମୁାର ରାଉତ ପି ବି ୁଚରଣ ରାଉତ XWP0119289
ପ ୁ /692980 54 59 649ନାରାୟଣ ଚ  ଅରଖ ପି ଗେଣଶ ଚ  ଅରଖ XWP0485706
ୀ /692981 41 59 650ତୁଳସୀ ଅରଖ ସା ନାରାୟଣ ଚ  ଅରଖ XWP0487066
ୀ /692982 86 59 651ମୀରା ସାଇଁ ସା ନୃସିଂହ ସାଇଁ OR/06/043/160443

ପ ୁ /692983 68 59 652ପସନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ ପି ନୃସିଂହ ସାଇଁ OR/06/043/160444
ୀ /692984 66 59 653େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ XWP0119305
ୀ /692985 65 59 654େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ପସନନ୍  ସାଇଁ OR/06/043/160445

ପ ୁ /692986 56 59 655ପେରଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନୃସିଂହ ସାଇଁ OR/06/043/160446
ପ ୁ /692987 36 59 656ଅଂଶମୁାନ ସାଇଁ ପି ପଶନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ XWP0119297
ପ ୁ /692988 33 59 657ଅଭିେଶକ ସାଇଁ ପି ପଶନନ୍  କମୁାର ସାଇଁ XWP0119313
ପ ୁ /702989 69 59 658ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି ପି ମାୟାଧର ମହା ି OR/06/043/160453
ପ ୁ /702990 58 59 659େଦେବ  ମହା ି ପି ମାୟାଧର ମହା ି OR/06/043/160454
ୀ /702991 45 59 660ଉମିର୍ଲା ମହା ି ସା ପଫଲୁ ମହା ି OR/06/043/160455
ୀ /702992 25 59 661ଆରତୀ ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି XWP0865774
ୀ /712993 54 59 662ଅନୁ ଦାସ ସା ଲଳିତ ଦାସ XWP0487124
ୀ /712994 96 59 663ଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା କରୁଣାକର ସାଇଁ OR/06/043/160458

ପ ୁ /712995 75 59 664ଆଶେୁତାଷ ସାଇଁ ପି କରୁଣାକର ସାଇଁ OR/06/043/160464
ପ ୁ /712996 74 59 665ଅଶିନ କମୁାର ସାଇଁ ପି କରୁଣାକର ସାଇଁ OR/06/043/160465
ୀ /712997 70 59 666ସେରାଜିନି ସାଇଁ ସା ଆଶେୁତାଶ ସାଇଁ OR/06/043/160467

ପ ୁ /712998 66 59 667ଅରୁଣ କମୁାର ସାଇଁ ପି କରୁଣାକର ସାଇଁ OR/06/043/160461
ୀ /712999 65 59 669ନିମର୍ଳା ସାଇଁ ସା ଅଶନିି ସାଇଁ OR/06/043/160466

ପ ୁ /713000 65 59 670ଅେଶାକ ସାଇଁ ପି କରୁଣାକର ସାଇଁ OR/06/043/160459
ପ ୁ /713001 65 59 671ଅସିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ୰କରୁଣାକର ସାଇଁ XWP1055045
ୀ /713002 64 59 672ଗାୟତୀ ସାଇଁ ସା ଅଶତି ସାଇଁ OR/06/043/160468

ପ ୁ /713003 63 59 673ଅଶୀତ କମୁାର ସାଇଁ ପି କରୁଣାକର ସାଇଁ OR/06/043/160463
ୀ /713004 60 59 674ସପନ୍ା ସାଇଁ ସା ଅେଶାକ ସାଇଁ OR/06/043/160460
ୀ /713005 55 59 675ଅ ଳି ସାଇଁ ସା ନିହାର ର ନ ସାଇଁ XWP0486357
ୀ /713006 52 59 676େଶତା ସାଇଁ ସା ସପନ୍ କମୁାରୀ ସାଇଁ JTV2400901

ପ ୁ /713007 49 59 677ଅମେରଶ ସାଇଁ ପି ଅଶିନୀ କମୁାର ସାଇଁ JTV1904507
ୀ /713008 46 59 678େସଫାଳି ସାଇଁ ସା ଅମେରଶ ସାଇଁ JTV1904499

ପ ୁ /713009 45 59 679େସୗମଯ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଆଶେୁତାଷ ସାଇଁ JTV2400612
ୀ /713010 44 59 680େସନ୍ହଲତା ସାଇଁ ସା ସତଯ୍ କମୁାର ସାଇଁ JTV2400893

ପ ୁ /713011 43 59 681ଅରି ମ ସାଇଁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ JTV2536035
ପ ୁ /713012 42 59 682ଅନୁପମ ସାଇଁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ JTV1902683
ୀ /713013 40 59 683ମାନସି ସାଇଁ ସା େସୗମଯ୍ କମୁାର ସାଇଁ JTV2400596
ୀ /713014 35 59 684ବି ୁପିୟା ସାଇଁ ସା ଭାରତ ଭୂଷଣ ସାଇଁ XWP0486365
ୀ /713015 35 59 685ସତିୃରୁପା ସାଇଁ ସା ଅରି ମ ସାଇଁ XWP0485698
ପ ୁ /723016 52 59 686ର ିତ କମୁାର ବ ିଆ ପି ନିେରାଦ ସାଇଁ JTV1902832
ୀ /723017 37 59 687େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ଭଦା ସା ନୀେରାଜ ସାଇଁ JTV2570844
ପ ୁ /723018 46 59 688େଗୗରା  ଚରଣ େଜନା ପି କପିଳ େଜନା XWP0039354
ୀ /723019 39 59 689ସରସତୀ େଜନା ସା େଗୗରା  ଚରଣ େଜନା XWP0659599
ପ ୁ /723020 29 59 690ନିଳାମଣୀ ମଲିକ ପି ଲି ରାଜ ମଲିକ XWP0486324
ୀ /723021 34 59 691ସ  ୁନାୟକ ସା ମୟାଧର ନାୟକ XWP0486605
ପ ୁ /723022 49 59 692ଏନ୍.େଯାଗୀ ପଧାନ ପି ଏନ୍.ଦ ିଆ ପଧାନ XWP0486373
ୀ /723023 47 59 693ଏନ୍.ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ଏନ୍.େଯାଗୀ ପଧାନ XWP0486381
ପ ୁ /723024 39 59 694ଡି.ଭା ର ପଧାନ ପି ଡି.ସେମଲିୟା ପଧାନ XWP0486571
ୀ /723025 37 59 695ଡି.ଭାରତୀ ପଧାନ ସା ଡି.ସକୁଲିୁ ପଧାନ XWP0487033
ପ ୁ /723026 34 59 696ଡି.ରେମଶ ପଧାନ ପି ଡି.ମ ଲା ପଧାନ XWP0486274
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ୀ /723027 42 59 697ସେ ାଷିନୀ ରାଉତରାୟ ସା ଶଶିରି କମୁାର ସାଇଁ XWP0329896
ପ ୁ /723028 42 59 698ଦୁଗର୍ା ପସାଦ ରାୟ ପି ଶାରଦା ପସାଦ ରାୟ JTV2574481
ପ ୁ /723029 84 59 699ଯତୀ  କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାବି  ସାଇଁ OR/06/043/160475
ୀ /723030 70 59 700ରାଧାରାଣି ସାଇଁ ସା ପଫଲୁ ସାଇଁ OR/06/043/160478

ପ ୁ /723031 70 59 701ନିେରାଦ ସାଇଁ ପି ବି ୁ ସାଇଁ OR/06/043/160472
ପ ୁ /723032 66 59 702ଗେଣଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ପଦଚରଣ ସାଇଁ JTV2401461
ପ ୁ /723033 66 59 703ଅସିତ ସାଇଁ ପି କରୁଣାକର ସାଇଁ XWP0939470
ୀ /723034 62 59 704ବିେନାଦିନୀ ସାଇଁ ସା ଗେଣଶଚ  ସାଇଁ JTV2401479

ପ ୁ /723035 60 59 705ନିମର୍ଳ ସାଇଁ ପି ବି ୁ ସାଇଁ OR/06/043/160474
ପ ୁ /723036 55 59 706ନିହାରର ନ ସାଇଁ ପି ବି ୁ ସାଇଁ OR/06/043/160479
ୀ /723037 54 59 707ସବିତା ସାଇଁ ସା ନିମର୍ଳ ସାଇଁ XWP0039362
ୀ /723038 46 59 708େସୗଭାଗିନୀ ସାଇଁ ପି ବି ୁ ସାଇଁ JTV1711753

ପ ୁ /723039 44 59 709ଭରତଭୂଷଣ ସାଇଁ ପି ନିେରାଦ ସାଇଁ JTV1902709
ପ ୁ /723040 39 59 710େଶଷେଦବ ସାଇଁ ପି ଗେଣଶ ଚ  ସାଇଁ JTV2400224
ୀ /723041 38 59 711ସୀମାନି ପୀୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାଇଁ ସା େଶଷେଦବ ସାଇଁ XWP0636241
ୀ /723042 38 59 712ବି ୁପିୟା ସାଇଁ ସା ଭାରତ ଭୁଷଣ ସାଇଁ XWP0636258

ପ ୁ /723043 31 59 713ପଦଭୂଷଣ ସାଇଁ ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର ସାଇଁ XWP0486340
ୀ /723044 29 59 714ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ସାଇଁ ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର ସାଇଁ XWP0486316

ପ ୁ /723045 21 59 715ଶଭୁମ ସେ ତ ସାଇଁ ପି ସମିୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP0939538
ପ ୁ /733046 70 59 716ଡି.ସେମରିୟା ପଧାନ ପି ଡି.ଆେପୟା ପଧାନ XWP0486183
ପ ୁ /733047 49 59 717ଶଶିରି କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାସେୁଦବ ସାଇଁ OR/06/043/160481
ୀ /733048 45 59 718ସେ ାସୀନୀ ସାଇଁ ସା ଶଶିରି ସାଇଁ JTV1903897

ପ ୁ /733049 40 59 719ସ ିପକମୁାର ସାଇଁ ପି ମିହିରକମୁାର ସାଇଁ JTV2570851
ପ ୁ /743050 68 59 720ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ JTV1903863
ୀ /743051 58 59 721ଅ ନା ସାଇଁ ସା ପଶା  ସାଇଁ JTV1903855

ପ ୁ /743052 29 59 722ଅମତୃ ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ XWP0654046
ପ ୁ /753053 74 59 723ଶରତ ଚ  ସାଇଁ ପି ବନମାଳି ସାଇଁ OR/06/043/160491
ପ ୁ /753054 70 59 724ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ OR/06/043/160488
ୀ /753055 68 59 725ଉଲା ସରାଣି ସାଇଁ ସା ଶରତ ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/160492
ୀ /753056 60 59 726କ ନା ସାଇଁ ସା ପେମାଦ ସାଇଁ OR/06/043/160489

ପ ୁ /763057 47 59 727ପକାଶ ବାରିକ ପି ସଧୁାକର ବାରିକ JTV1711381
ୀ /763058 90 59 728କମଳା ବ ିଆ ପି େଲାକନାଥ ବ ିଆ JTV1904226

ପ ୁ /763059 84 59 729ମଧସୁଦୂନ ବ ିଆ ପି େଲାକନାଥ ବ ିଆ OR/06/043/160493
ୀ /763060 79 59 730ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ବ ିଆ ସା ମଧସୁଦୂନ ବ ିଆ OR/06/043/160494

ପ ୁ /763061 52 59 731ବିଶଜିତ କମୁାର ବ ିଆ ପି ମଧସୁଦୂନ ବ ିଆ OR/06/043/160497
ପ ୁ /763062 50 59 732ରଣଜିତ କମୁାର ବ ିଆ ପି ମଧସୁଦୂନ ବ ିଆ OR/06/043/160498
ପ ୁ /763063 27 59 733ଅସୀମ କମୁାର ବ ିଆ ପି କିେଶାର କମୁାର ବ ିଆ XWP0738468
ପ ୁ /763064 27 59 734ଅସୀମ୍ କମୁାର ବ ିଆ ମା ମିନତୀ ମହାପାତ XWP0485714
ୀ /763065 24 59 735ଅଲିଭା ବ ିଆ ପି କିେଶାର କମୁାର ବ ିଆ XWP0738476
ୀ /763066 49 59 736ରଶୀ େଚୖଧରୁୀ ସା ବିଶଜିତ କମୁାର ବ ିଆ JTV1904150

ପ ୁ /763067 58 59 737କମୁରମଣୀ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ XWP0738583
ୀ /763068 55 59 738ମିନତୀ ମହାପାତ ସା କିେଶାର ବ ିଆ JTV1904077
ୀ /773069 40 59 739ନିେବଦିତା ବସ ୁ ସା ଫକିରେମାହନ ସାହାଣୀ XWP0487348

ପ ୁ /773070 44 59 740ବାବୁଲି େବେହରା ପି ରାମ ୁେବେହରା JTV2400083
ୀ /773071 42 59 741ଅନିମା େବେହରା ପି ଜଗନେମାହନ େବେହରା XWP0875070
ୀ /773072 38 59 742ସତଯ୍ଭାମା େବେହରା ସା ବାବୁଲି େବେହରା JTV2400091
ୀ /773073 25 59 743ପ ୁ ଶୀ େବେହରା ପି ଜଗନ େମାହନ େବେହରା XWP0865733
ୀ /773074 74 59 744କା ନ ନାୟକ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ନାୟକ OR/06/043/160506

ପ ୁ /773075 68 59 745ଜୟରାମ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ଚ  ନାୟକ XWP0636274
ୀ /773076 62 59 746ବନଲତା ନାୟକ ସା ଅଭିରାମ ନାୟକ OR/06/043/160509
ୀ /773077 60 59 747ସଚିୁତା ନାୟକ ସା ଜୟରାମ ନାୟକ OR/06/043/160511
ପ ୁ /773078 50 59 748ଅରବି  ନାୟକ ପି ଅଭିରାମ ନାୟକ OR/06/043/160514
ପ ୁ /773079 46 59 749ଜତିଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ନାୟକ JTV1904200
ପ ୁ /773080 45 59 750ଯ଼ତିଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ନାୟକ XWP0656124
ପ ୁ /773081 43 59 751ନିଗମାନ  ନାୟକ ପି ଅଭିରାମ ନାୟକ OR/06/043/161005
ୀ /773082 41 59 752ଚିତେରଖା ନାୟକ ସା ଯ଼ତିଶ କମୁାର ନାୟକ XWP0656116
ୀ /773083 40 59 753ଚିତେରଖା ନାୟକ ସା ଜତିଶ କମୁାର ନାୟକ XWP0636266
ପ ୁ /773084 38 59 754ଅରୁପାନ  ନାୟକ ପି ଅଭିରାମ ନାୟକ JTV1904267
ପ ୁ /773085 74 59 755ଏନ୍.ଦ ାସିଆ ପଧାନ ପି ଏନ୍.ଆପାରାଓ ପଧାନ XWP0486514
ୀ /773086 70 59 756ଏନ୍.େଛାଟି ପଧାନ ସା ଏନ୍.ଦ ାସିଆ ପଧାନ XWP0486589
ପ ୁ /773087 39 59 757ଡି.ରବି ପଧାନ ପି ଡି.ବୁଧିଆ ପଧାନ XWP0487090
ୀ /773088 34 59 758ଜାନକୀ ପଧାନ ସା ଡି.ରବି ପଧାନ XWP0487058
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ପ ୁ /773089 42 59 759ଫକୀର େମାହନ ସାହାଣୀ ପି ଜଟାଧାରୀ ସାହାଣୀ XWP0487330
ୀ /783090 82 59 760ଫଲୁ େବୱା ସା ଅେଲଖ େବଉରା OR/06/043/160529
ୀ /783091 39 59 761ଝରଣା ପ ୃ ି ସା ନୟନ ପ ୃ ି JTV1597657
ୀ /793092 56 59 762େରଣବୁାଳା େବଉରା ସା ସଦୁାମ େବଉରା OR/06/043/160530

ପ ୁ /793093 43 59 763କନୁା େବଉରା ପି ଅେଲଖ େବଉରା OR/06/043/160533
ୀ /793094 37 59 764ସଜୁାତା େବଉରା ସା କନୁା େବଉରା XWP0039388
ୀ /803095 54 59 765ଆର୍.ବୁ ି ପଧାନ ସା ଆର.ରାମ ପଧାନ XWP0487082
ୀ /803096 29 59 766ଡି.କମଳା ପଧାନ ସା ଡି.ମେହ  ପଧାନ XWP0486522
ୀ /803097 82 59 767ତିେଳା ମା ପ ୃ ି ସା ବଂଶୀଧର ପ ୃ ି OR/06/043/160534

ପ ୁ /803098 47 59 768ତପନ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ବଂଶୀଧର ପ ୃ ି OR/06/043/160535
ୀ /803099 45 59 769ସନୁୀତା ପ ୃ ି ସା ତପନ କମୁାର ପ ୃ ି JTV1930767

ପ ୁ /803100 44 59 770ନୟନ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ବଂଶୀଧର ପ ୃ ି OR/06/043/160536
ପ ୁ /803101 39 59 771ସନାତନ ପ ୃ ି ପି ବଂଶୀଧର ପ ୃ ି JTV1930932
ପ ୁ /813102 44 59 772ଯାତିପି ରବି ପଧାନ ପି ତାରିଣି ପଧାନ XWP0486944
ୀ /813103 26 59 773ମାମିନା େସଠୀ ସା ମିଥନୁ େସଠୀ XWP0659409

ପ ୁ /813104 72 59 774ଏ େଟଶର େସଠୀ ପି ଯଦୁମଣୀ େସଠୀ OR/06/043/160539
ୀ /813105 60 59 775ପାବର୍ ତୀ େସଠୀ ସା ନାଗ େସଠୀ OR/06/043/160540

ପ ୁ /813106 43 59 776ଦିଲୀପ େସଠୀ ପି ନାଗେସଠୀଏେ େଟଶର େସଠୀ JTV1903228
ପ ୁ /813107 42 59 777ବାପି େସଠୀ ପି ନାଗେସଠୀଏେ େଟଶର େସଠୀ JTV1904309
ପ ୁ /813108 40 59 778ଶବି େସଠୀ ପି ନାଗେସଠୀଏେ େଟଶର େସଠୀ JTV1904234
ୀ /813109 40 59 779ଗ ା େସଠୀ ସା ଦିଲୀପ େସଠୀ XWP0039396
ୀ /813110 40 59 780ସୀତା େସଠୀ ସା ନାଗଶବି େସଠୀ XWP0039404
ୀ /813111 39 59 781ଭାରତୀ େସଠୀ ପି ଏ େଟଶର େସଠୀ XWP0039412
ୀ /813112 38 59 782ଗାୟତୀ େସଠୀ ସା ବାପି େସଠୀ XWP0039420

ପ ୁ /823113 29 59 783ବି ଅଜୁ ପି ବି ମାଧବ XWP0659508
ପ ୁ /823114 61 59 784ଇ େବୖରାଗୀ ପି ଇ କି ା XWP0541516
ପ ୁ /823115 50 59 785ମଧସୁଦୂନ େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା OR/06/043/160543
ପ ୁ /823116 47 59 786ହାଡିବ ୁ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା JTV1904705
ପ ୁ /823117 46 59 787ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି କୁ  େବେହରା JTV1904739
ୀ /823118 46 59 788ଶ ୁ ଳା େବେହରା ସା ମଧସୁଦୂନ େବେହରା OR/06/043/160859
ୀ /823119 44 59 789ବିନତୀ େବେହରା ସା ହାଡିବ ୁ େବେହରା XWP0039438
ୀ /823120 37 59 790େସାନୀ େବେହରା ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା XWP0039461
ୀ /823121 26 59 791ତିଳତମା େବେହରା ସା ପ ାନନ େବେହରା XWP0598045
ୀ /823122 51 59 792ବି ବୁ ି ସା ବି ମାଧବ XWP0659375

ପ ୁ /823123 34 59 793ଇ ବୁଧ ୁ ପି ଇ େବୖରାଗୀ JTV2400703
ୀ /823124 58 59 794ଇ ଚ ମା ସା ଇ େବୖରାଗି XWP0541524
ୀ /823125 41 59 795ସାବିତି ଦାସ ସା ଶସୁା  ଦାସ JTV2400539
ୀ /823126 60 59 796ସଷୁମା ରାଣି ଦାଶ ସା ସାଧ ୁଚରଣ ଦାଶ JTV2400794

ପ ୁ /823127 37 59 797ପେୂ ର୍ ୁ କମୁାର ଦାଶ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ଦାଶ JTV2400802
ୀ /823128 31 59 798ଇ ଧନଲକ୍ଷୀ ସା ଇ ଦିଲିପ୍ XWP0659557

ପ ୁ /823129 40 59 799ଇ ଦିଲିପ ପି ଇ େବୖରାଗୀ JTV2400687
ୀ /823130 27 59 800ସାତୀ ମଧସିୁତା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା XWP0629626

ପ ୁ /823131 50 59 801େଗାକଳିୁ ନାୟକ ପି ସ ୁ ରା ନାୟକ XWP0039453
ୀ /823132 45 59 802ରିନା ନାୟକ ସା େଗାକଳିୁ ନାୟକ XWP0039446
ୀ /823133 35 59 803ସେ ାଷୀ ନାୟକ ସା ଗେଣଷ ନାୟକ XWP0659573
ୀ /823134 49 59 804ଏନ୍.ଡି ପଧାନ ସା ଆପଲସାମୀ ପଧାନ XWP0486134

ପ ୁ /823135 38 59 805ଇ ପ ୂ ର୍ଚ ପି ଇ େବୖରାଗୀ JTV2400695
ୀ /823136 28 59 806ଇ େରାଜା ସା ଇ ପ ୂ ର୍ଚଦ XWP0939421
ୀ /823137 70 59 807ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ଜଟଧର ସାହୁ XWP0659482
ୀ /823138 29 59 808ସ ର୍ଲତା େସନାପତି ସା ରାେଜଶ େସନାପତି XWP0738575
ପ ୁ /833139 63 59 809ବାବୁଲା େବେହରା ପି ରାମ ଚ  େବେହରା JTV1711431
ୀ /833140 56 59 810ରମୀ େବେହରା ସା ବାବୁଲା େବେହରା JTV1711167
ୀ /833141 52 59 811ସରସତୀ େବେହରା ସା କାଳ ୀ େବେହରା JTV1597632
ୀ /833142 47 59 812ମମତା େବେହରା ସା କନୁର େବେହରା XWP0039487
ପ ୁ /833143 44 59 813ପହଲାଦ େବେହରା ପି ଝରି େବେହରା XWP0168450
ୀ /833144 71 59 814ଦୁଲି େଦଇ ସା ବାବାଜି ସାହୁ OR/06/043/160552
ପ ୁ /833145 44 59 815ପଶା  କମୁାର ପାଢୀ ପି କୃ  ଚ  ପାଢୀ JTV1711365
ୀ /833146 40 59 816ନୟନା ସାହୁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ JTV2401016
ପ ୁ /833147 28 59 817ରମାକା  ସାହୁ ପି ଶବି ସାହୁ XWP0486845
ୀ /833148 63 59 818ଚ ା ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ JTV1930981
ୀ /833149 57 59 819ନୟନା ସାହୁ ସା ଶବି ସାହୁ OR/06/043/160558
ପ ୁ /833150 57 59 820ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାବାଜି ସାହୁ OR/06/043/160559
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ପ ୁ /833151 56 59 821ଶବି ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ସାହୁ OR/06/043/160557
ପ ୁ /833152 54 59 822ବଟକୃ  ସାହୁ ପି ପରି ସାହୁ XWP0541532
ୀ /833153 50 59 823ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ JTV1930718

ପ ୁ /833154 46 59 824ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ JTV1930973
ପ ୁ /833155 45 59 825ନିର ନ ସାହୁ ପି ବସ  ସାହୁ JTV1930916
ୀ /833156 44 59 826ଲକ୍ଷୀପୀୟା ସାହୁ ସା ର ନ ସାହୁ JTV1597699

ପ ୁ /833157 38 59 827ଚ ନ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ JTV1714393
ପ ୁ /833158 34 59 828ଉମାକା  ସାହୁ ପି ଶବି ସାହୁ XWP0039495
ପ ୁ /833159 31 59 829କନୁା େସଠୀ ପି ହାଡିବ ୁ େସଠୀ XWP0486902
ପ ୁ /843160 59 59 830ବି ୁଚରଣ ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା OR/06/043/160562
ପ ୁ /843161 51 59 831ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା OR/06/043/160563
ପ ୁ /843162 49 59 832କ୍ଷୀର ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା OR/06/043/160564
ୀ /843163 49 59 833ଅନିତା ମହାରଣା ସା ବି ୁ ମହାରଣା OR/06/043/160565
ୀ /843164 44 59 834ଲିଳାବତି ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା OR/06/043/160566
ୀ /843165 50 59 835ଉବର୍ ଶୀ ମହାରଣା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା XWP0541557

ପ ୁ /843166 37 59 836ତିଲୁପତି େରଡି ପି ନୃସିଂହ େରଡି XWP0487454
ପ ୁ /853167 55 59 837ପେମାଦକମୁାର ଓଝା ପି ନୃସିଂହଚରଣ ଓଝା XWP0782086
ପ ୁ /853168 52 59 838ମେନାର ନ ଓଝା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଓଝା XWP0485755
ପ ୁ /853169 49 59 839ପଦୀପ କମୁାର ଓଝା ପି ନୃସିଂହ ଓଝା OR/06/043/160930
ୀ /853170 48 59 840କାମିନୀ ଓଝା ସା ପଦୀପ କମୁାର ଓଝା JTV1903756

ପ ୁ /853171 46 59 841ଚି ର ନ ଓଝା ପି ନୃସିଂହ ଓଝା JTV1903194
ପ ୁ /853172 45 59 842ମେନାର ନ ଓଝା ପି ନୃସିଂହ ଓଝା OR/06/043/366446
ୀ /853173 45 59 843ପତିମା ଓଝା ସା ପେମାଦ କମୁାର ଓଝା JTV1930759
ୀ /853174 39 59 844ଲିଲିଲତା ଓଝା ସା ମେନାର ନ ଓଝା JTV2400505

ପ ୁ /853175 24 59 845ଶଭୁପକାଶ ଓଝା ପି ପଦୀପ କମୁାର ଓଝା XWP0738633
ୀ /853176 21 59 846ଆଶାପଣର୍ା ଓଝା ପି ପଦୀପ କମୁାର ଓଝା XWP1014182

ପ ୁ /853177 64 59 847େଲାଚନ ପ ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ପ ନାୟକ XWP0487462
ୀ /853178 54 59 848ମ  ୁପ ନାୟକ ସା େଲାଚନ ପ ନାୟକ XWP0487470

ପ ୁ /853179 44 59 849ଏନ୍.ସିମା ଳ ପଧାନ ପି ଏନ୍.ବଡୁଟୁ ପଧାନ XWP0486472
ପ ୁ /853180 38 59 850ନାଥ ସାମଲ ପି ଦୁଲା ସାମଲ XWP0659276
ୀ /853181 35 59 851ସାବି ସାମଲ ସା ନାଥ ସାମଲ XWP0659243

ପ ୁ /853182 34 59 852ନରସି  ସାମଲ ପି ବୁଲା ସାମଲ XWP0659441
ୀ /853183 30 59 853ଯେଶାବ ି ସାମଲ ସା ନରସି  ସାମଲ XWP0659425

ପ ୁ /863184 74 59 854ବାବାଜୀ େବେହରା ପି େବ  େବେହରା OR/06/043/160576
ୀ /863185 66 59 855ରାଧାମଣୀ େବେହରା ସା ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/043/160577

ପ ୁ /863186 66 59 856କାଳ ୀ େବେହରା ପି ଝରି େବେହରା OR/06/043/160573
ପ ୁ /863187 55 59 857କନୁର େବେହରା ପି ଝରି େବେହରା XWP0039537
ପ ୁ /863188 46 59 858ସକୁା  େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା XWP0485789
ୀ /863189 40 59 859ସୀମା େବେହରା ସା ପହାଦ େବେହରା XWP0485797

ପ ୁ /863190 32 59 860ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି କାଳ ୀ ଚରଣ େବେହରା XWP0119321
ୀ /863191 31 59 861ରାନୁ େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା XWP0221259
ପ ୁ /873192 63 59 862ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି ଅରୀଖିତ େବେହରା JTV1902576
ପ ୁ /873193 49 59 863ପତାପ କମୁାର େବେହରା ପି ଅରୀଖିତ େବେହରା OR/06/043/160582
ୀ /873194 48 59 864ସାବିତୀ େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/043/161181

ପ ୁ /873195 42 59 865ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି ପରୀଖିତ େବେହରା OR/06/043/161017
ପ ୁ /873196 42 59 866ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ପରିକି୍ଷତ େବେହରା JTV1903087
ପ ୁ /873197 42 59 867ଅଜୟ େବେହରା ପି ପରିକି୍ଷତ େବେହରା XWP0930214
ୀ /873198 39 59 868େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି େବେହରା ସା ପତାପ କମୁାର େବେହରା JTV2401321
ୀ /873199 35 59 869ସଜୁତା େବେହରା ପି େଗାପାଳ ଚ  େବେହରା XWP0487041
ୀ /873200 34 59 870ପ ୁ ା ଳୀ େବେହରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP0221267
ୀ /873201 80 59 871ଶକୁ େବୱା ସା ଅରକି୍ଷତ େବେହରା OR/06/043/160578
ୀ /873202 68 59 872ରୁକଣୀ େଦଇ ସା ପରୀଖିତ େବେହରା OR/06/043/160580
ପ ୁ /873203 28 59 873ପିତାମର ମଲିକ ପି ଲି ରାଜ ମଲିକ XWP0486001
ପ ୁ /883204 74 59 874େଦେବ ନାଥ େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା OR/06/043/160591
ୀ /883205 63 59 875କନିୁ େବେହରା ସା େଦେବ ନାଥ େବେହରା OR/06/043/160592
ପ ୁ /883206 62 59 876ନିର ନ େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁେବେହରା OR/06/043/160593
ପ ୁ /883207 52 59 877ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁେବେହରା OR/06/043/160595
ୀ /883208 45 59 878ସଷୁମା େବେହରା ସା ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା OR/06/043/160596
ପ ୁ /883209 41 59 879ଦୟାନିଧି େବେହରା ପି େଦେବ ନାଥ େବେହରା JTV1903137
ପ ୁ /883210 39 59 880ଜିେତ  େବେହରା ପି େଦେବ ନାଥ େବେହରା JTV1904515
ୀ /883211 30 59 881ଲିଲିମା େବେହରା ସା ଦୟାନିଧି େବେହରା XWP0485805
ୀ /883212 28 59 882ରାଲି େବେହରା ସା ଜିେତଦ େବେହରା XWP1055060
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ପ ୁ /883213 54 59 883ସଭୁାଷ ଚ  େହାତା ପି ନିତଯ୍ାନ  େହାତା XWP0485953
ପ ୁ /883214 22 59 884ଅନିେମଶ େହାତା ପି ସବୁାଷ ଚଦ େହାତା XWP1014547
ୀ /883215 47 59 885ସବିତା େଲ ା ସା େବନୁଧର େଲ ା XWP0486019
ୀ /883216 53 59 886ର ିତା ପ ା ସା ସଭୁାଷ ଚ  େହାତା XWP0485946

ପ ୁ /883217 60 59 887ପଭାକର େସନାପତି ପି ଭିକାରୀ େସନାପତି XWP0641639
ପ ୁ /883218 33 59 888େସନ୍ହାଶଷି େସନାପତି ପି ପଭାକର େସନାପତି XWP0641647
ୀ /883219 31 59 889ଶଭୁଶୀ େସନାପତି ପି ପଭାକର େସନାପତି XWP0641621

ପ ୁ /893220 37 59 890ଶେିବ  ଦଳାଇ ପି ଧୀେର  ଦଳାଇ JTV1701499
ୀ /893221 66 59 891ସାବିତୀ ଦେଳଇ ସା ଧିେର  ଦେଳଇ OR/06/043/160598
ୀ /893222 42 59 892ବାସ ି ଦେଳଇ ପି ଧିେର  ଦେଳଇ OR/06/043/160599

ପ ୁ /903223 80 59 893କୃ ଚ  େବେହରା ପି ଈଶର େବେହରା OR/06/043/160600
ୀ /903224 75 59 894ପମିଳା େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା OR/06/043/160601

ପ ୁ /903225 61 59 895େଦୖତାରୀ େବେହରା ପି ରାଜ େବେହରା JTV1714203
ପ ୁ /903226 48 59 896ସେୁର  କମୁାର େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା XWP0654020
ପ ୁ /903227 46 59 897ପକାଶ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/043/160603
ପ ୁ /903228 46 59 898ସେୁର  କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା JTV1902766
ୀ /903229 45 59 899ର ିତା େବେହରା ସା ପକାଶ େବେହରା JTV2401289
ୀ /903230 39 59 900ସତୁପା ରାଣି େବେହରା ସା ସେୁର  କମୁାର େବେହରା JTV2401214
ୀ /903231 36 59 901ଆର୍.ବୁଢି ପଧାନ ସା ଆର୍.ଜୟରାମ ପଧାନ XWP0485912
ୀ /903232 56 59 902ପତିଭା ସିହନ୍ା ସା ସସିୁଲ୍ ସିହନ୍ା XWP0659623

ପ ୁ /903233 56 59 903ସସିୁଲ୍ ସିହନ୍ା ପି ହାରାଧନ ସିହନ୍ା XWP0659631
ପ ୁ /913234 23 59 904ସଂଦୀପ କମୁାର ପ ା  ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପ ା  XWP0967299
ୀ /913235 56 59 905ସ ଲୁତା େଦଇ ସା ହାଡିବ ୁ େସଠୀ OR/06/043/160610

ପ ୁ /913236 66 59 906ରବୀ ନାଥ ମହାରଣା ପି ନକଳୁ ମହାରଣା XWP1055169
ପ ୁ /913237 42 59 907ଶକ୍ତୀ ର ନ ମହାରଣା ପି ରବୀ ନାଥ ମହାରଣା XWP1054972
ୀ /913238 33 59 908ଦି ୀରାଣୀ ମ ରାଜ ସା ଅମିତ କମୁାର ପାଣୀ XWP1054899

ପ ୁ /913239 39 59 909ସେ ାଷ େସଠୀ ପି ହାଡିବ ୁ େସଠୀ JTV1904283
ପ ୁ /913240 36 59 910ବୁନା େସଠୀ ମା ସ ଲୁତା େଦଇ XWP0039578
ୀ /923241 59 59 911େଲାଚନୀ େଦଇ ସା ଶ ର େସଠୀ OR/06/043/160613
ୀ /923242 27 59 912ତୁଳସୀ େସଠୀ ସା ସେରାଜ େସଠୀ XWP0738625

ପ ୁ /923243 70 59 913ଶ ର େସଠୀ ପି ମଷୁା େସଠୀ OR/06/043/160612
ପ ୁ /923244 54 59 914ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ଶ ର େସଠୀ XWP0039586
ପ ୁ /923245 51 59 915ଚକଧର େସଠୀ ପି ମଷୁା େସଠୀ OR/06/043/160614
ୀ /923246 50 59 916ବାସ ୀ େସଠୀ ସା ଚକଧର େସଠୀ JTV1903491

ପ ୁ /923247 45 59 917ଭରତ କମୁାର େସଠୀ ପି ଶ ର େସଠୀ JTV1902816
ପ ୁ /923248 42 59 918ସଂଗାମ େସଠୀ ପି ଶ ର େସଠୀ JTV1636869
ପ ୁ /923249 39 59 919ସେରାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ଶ ର େସଠୀ JTV1636851
ପ ୁ /933250 66 59 920ରବି  େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା XWP0221291
ୀ /933251 57 59 921ତିେଳାତମା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା XWP0221283
ୀ /933252 53 59 922ହୀନ େବେହରା ସା େନଉଳ େବେହରା XWP0597898

ପ ୁ /933253 32 59 923େସାେମନ ସଭୁବତ େବଉରା ପି ଶରତ କମୁାର େବଉରା XWP0486829
ୀ /933254 60 59 924ମନି େଦଇ ସା ବଂଶୀଧର େସଠୀ OR/06/043/160618

ପ ୁ /933255 37 59 925ଅନିଲ କମୁାର ମଲିକ ପି ଧୁବ କମୁାର ମଲିକ JTV2401123
ୀ /933256 34 59 926ପଜୁା ମଲିକ ସା ଅନିଲ କମୁାର ମଲିକ JTV2400646

ପ ୁ /933257 47 59 927ମନୁା ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ JTV1904630
ୀ /933258 44 59 928ରୁନୁ ନାୟକ ସା ମନୁା ନାୟକ JTV1904622

ପ ୁ /933259 59 59 929ସେୁବାଧ କମୁାର ପାଣି ପି ଦିନବ ୁ ପାଣି JTV2401305
ପ ୁ /933260 27 59 930ସମିର କମୁାର ପାଣି ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ପାଣି XWP0485888
ପ ୁ /933261 40 59 931ଆର୍.ଜୟରାମ ପଧାନ ପି ଆର୍.ରାମ୍ ପଧାନ XWP0486258
ପ ୁ /933262 27 59 932ସେୁଭ ୁ ସାହୁ ପି ବଜକିେଶାର ସାହୁ XWP0486811
ପ ୁ /933263 92 59 933େକଳୁଚରଣ େସଠୀ ପି ସତଯ୍ାନ  େସଠୀ OR/06/043/160615
ପ ୁ /933264 63 59 934ବଂଶୀଧର େସଠୀ ପି େକଳୁଚରଣ େସଠୀ OR/06/043/160617
ପ ୁ /933265 48 59 935ରବି  କମୁାର େସଠୀ ପି େକଳୁଚରଣ େସଠୀ OR/06/043/160619
ୀ /933266 45 59 936ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େସଠୀ ସା ରବି  େସଠୀ JTV1903343
ୀ /933267 44 59 937କେ ଇ େସଠୀ ସା େକୖଳାସ େସଠୀ XWP0039594
ପ ୁ /933268 37 59 938ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ବଂଶଧିର େସଠୀ JTV2400521
ୀ /933269 30 59 939ବନିତା େସଠୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ XWP0598086
ପ ୁ /933270 21 59 940େରାହିତ କମୁାର େସଠୀ ପି ରବୀ  କମୁାର େସଠୀ XWP0923771
ପ ୁ /943271 44 59 941େକଶବ ଚ  େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା JTV2400869
ୀ /943272 42 59 942ମିନତୀ େବେହରା ସା େକଶବ େବେହରା JTV1711555
ପ ୁ /943273 60 59 943ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା ପି ଫକିର ମହାରଣା JTV1597582
ୀ /943274 50 59 944ତରୁଲତା ମହାରଣା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହାରଣା JTV1597574
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ପ ୁ /943275 66 59 945ଶରତ ଚ  ପରିଡା ପି କୃପାସି ୁ ପରିଡା XWP0738609
ୀ /943276 60 59 946ଟୁକନିୁ ପରିଡା ସା ଶରତ ଚ  ପରିଡା XWP0738591

ପ ୁ /943277 24 59 947ସତଯ୍ର ନ ପରିଡା ପି ଶରତ ଚ  ପରିଡା XWP0738518
ୀ /943278 39 59 948ସକୁମୁାରୀ ପଧାନ ସା ଏନ୍.ସିମାଚଳ ପଧାନ XWP0487009

ପ ୁ /953279 79 59 949େଧାେବଇ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/043/160646
ପ ୁ /953280 70 59 950କଳୁମଣି େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/043/160648
ୀ /953281 45 59 951ବନଲତା େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା JTV2400513

ପ ୁ /953282 42 59 952ନୃସିଂହ େବେହରା ପି େଧାେବଇ େବେହରା OR/06/043/160652
ପ ୁ /953283 41 59 953ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି େଧାେବଇ େବେହରା OR/06/043/160653
ୀ /953284 70 59 954ପମିଳା େଦଇ ସା େଧାେବଇ େବେହରା OR/06/043/160647
ୀ /953285 65 59 955ଦୁେଲଇ େଦଇ ସା କଳୁମଣି େବେହରା OR/06/043/160649

ପ ୁ /963286 97 59 956ବଳରାମ େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା OR/06/043/160655
ପ ୁ /963287 72 59 957ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ନୁର େବେହରା JTV2401487
ୀ /963288 72 59 958ସା ିଲତା େବେହରା ସା େଗାପାଳ ଚଦ େବେହରା XWP1014562

ପ ୁ /963289 62 59 959େକୖଳାସ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା OR/06/043/160657
ୀ /963290 56 59 960ଓଷାମଣି େବେହରା ସା େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/160658

ପ ୁ /963291 51 59 961େକଶବ ଚଦ େବେହରା ପି େଗାପାଳ ଚଦ େବେହରା XWP1055078
ପ ୁ /963292 41 59 962କିେଶାର କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା JTV1903103
ପ ୁ /963293 37 59 963ଅେଶାକକମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାସଚ  େବେହରା JTV2401313
ପ ୁ /963294 33 59 964ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା XWP0221309
ୀ /963295 31 59 965ସରୁମା େବେହରା ସା କିେଶାର େବେହରା XWP0738450

ପ ୁ /963296 28 59 966ବିକାଶ େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା XWP0659219
ୀ /963297 27 59 967ରି ି  େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା XWP0659185

ପ ୁ /963298 25 59 968ଚିେକସ୍ େବେହରା ପି ପଫଲୁ େବେହରା XWP0659227
ୀ /963299 91 59 969ସଖି େଦଇ ସା ବଳରାମ େବେହରା OR/06/043/160656
ୀ /963300 39 59 970ଡି.େଲାକି ପଧାନ ସା ଡି.ଶୀରାମ ପଧାନ XWP0486480
ୀ /973301 31 59 971ମାନସୀ େବେହରା ପି ବଂଶଧିର େବେହରା XWP0221317

ପ ୁ /973302 75 59 972ବଂଶଧିର ନାୟକ ପି ବିରବର ନାୟକ OR/06/043/160665
ୀ /973303 65 59 973ବିେନାଦିନି ନାୟକ ସା ବଂଶୀ ନାୟକ OR/06/043/160666

ପ ୁ /973304 45 59 974ନିର ନ ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ XWP0168518
ୀ /973305 34 59 975ଜାନକୀ ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ JTV2400984

ପ ୁ /973306 52 59 976ଜଗବ ୁ ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ସାହୁ XWP0039628
ୀ /973307 49 59 977ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଜଗବ ୁ ସାହୁ XWP0168526

ପ ୁ /983308 45 59 978ପସନନ୍ କମୁାର ବାହାଲିଆ ପି ମେନାହର ବାହାଲିଆ XWP0039636
ପ ୁ /983309 55 59 979ଜଗନ େମାହନ େବେହରା ପି ନିଳମଣୀ େବେହରା XWP0132522
ୀ /983310 44 59 980ଅନିମା େବେହରା ସା ଜଗନ େମାହନ େବେହରା XWP0636282

ପ ୁ /983311 41 59 981ଡି.ସକୁଲିୁ ପଧାନ ପି ଡି.ସେମଲିୟା ପଧାନ XWP0486936
ପ ୁ /983312 31 59 982େଶାଭନ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଲି ରାଜ ରାଉତରାୟ XWP0636290
ୀ /983313 54 59 983ରଶୀପଭା ସାହୁ ସା ଶରତ କମୁାର ସାହୁ XWP0486167

ପ ୁ /983314 30 59 984ସଂେକତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାହୁ XWP0486159
ୀ /983315 50 59 985ରଶିପଭା ସାହୁ ସା ଶରତ ସାହୁ OR/06/043/160679
ୀ /993316 84 59 986ତୁଳସୀ େବେହରା ସା ଅରକି୍ଷତ େବେହରା OR/06/043/160681

ପ ୁ /993317 65 59 987ବିଭିଷଣ େବେହରା ପି କେ ା େବେହରା JTV1904374
ୀ /993318 60 59 988ଭାସି େବେହରା ସା ବିଭିଷଣ େବେହରା JTV1931997

ପ ୁ /993319 52 59 989ମେନାର ନ େବେହରା ପି ଅରକି୍ଷତ େବେହରା OR/06/043/160682
ପ ୁ /993320 50 59 990ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ଅରକି୍ଷତ େବେହରା JTV1903707
ୀ /993321 47 59 991ପତିମା େବେହରା ସା ମେନାର ନ େବେହରା JTV1904432
ୀ /993322 42 59 992ସ ର୍ଲତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV1906486
ୀ /993323 41 59 993ସଷୁମା େବେହରା ପି ବିଭିଷଣ େବେହରା JTV1903624
ପ ୁ /993324 40 59 994ଚିତେସନ େବେହରା ପି ବିଭିଷଣ େବେହରା JTV1903269
ୀ /993325 26 59 995ମିନତି େବେହରା ପି ବିଭିଷଣ େବେହରା XWP0598003
ପ ୁ /993326 55 59 996ବିଭୁତି ପରିଡା ପି ଅନାମ ପରିଡା XWP0442632
ପ ୁ /993327 46 59 997ଲକ୍ଷୀକା  ପରିଡା ପି ନିର ନ ପରିଡା XWP0039693
ପ ୁ /993328 49 59 998ଡି.ସବୁାଷ ପଧାନ ପି ଡି.େଲାଚିଆ ପଧାନ XWP0486241
ପ ୁ /993329 66 59 999ଇ. ନାରାୟଣ ରାଓ ପି େଗାପାଳ ରାଓ JTV1902998
ପ ୁ /993330 39 59 1000ଇ. ଜଗଦିଶ ରାଓ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ JTV1902899
ପ ୁ /993331 48 59 1001ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଂଶୀ ସାହୁ JTV1903608
ପ ୁ /1003332 49 59 1002ରାମଚ  ମହାରଣା ପି ଧବୃ ମହାରଣା JTV1904770
ପ ୁ /1003333 49 59 1003ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା ପି ଧୁବ ମହାରଣା OR/06/043/160694
ୀ /1003334 46 59 1004ସବିତା ମହାରଣା ସା ରାଜ କିେଶାର ମହାରଣା XWP0039701
ୀ /1003335 39 59 1005ରଶତିା ମହାରଣା ସା ରାମଚ  ମହାରଣା XWP0039719
ପ ୁ /1003336 33 59 1006ଦିପକ କମୁାର ଓଝା ପି ଅଧର ଓଝା XWP0039727
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ୀ /1013337 54 59 1007ତୁଳସୀ ମହାରଣା ସା ରବି  ମହାରଣା XWP0782094
ପ ୁ /1013338 64 59 1008ରବି ନାଥ ମହାରଣା ପି ନକଳୁ ମହାରଣା OR/06/043/161361
ପ ୁ /1013339 28 59 1009ଶକି୍ତ ର ନ ମହାରଣା ପି ରବି  ମହାରଣା XWP0654038
ପ ୁ /1013340 23 59 1010ଶକି୍ତ ର ନ ମହାରଣା ପି ରବି  ନାଥ ମହାରଣା XWP0939462
ୀ /1023341 90 59 1011ମେନାରମା ବରାଳ ସା ମାଗଣିୁ ବରାଳ OR/06/043/160723

ପ ୁ /1023342 60 59 1012ଚି ର ନ ବରାଳ ପି ମାଗଣିୁ ବରାଳ OR/06/043/160725
ୀ /1023343 56 59 1013େସନ୍ହଲତା ବରାଳ ସା ଚି ର ନ ବରାଳ OR/06/043/160726
ୀ /1023344 55 59 1014େସୗଦାମିନି ବରାଳ ସା ତିେଲାଚନ ବରାଳ OR/06/043/160732

ପ ୁ /1023345 54 59 1015ଯେଜ୍ଞଶର ବରାଳ ପି ମାଗଣିୁ ବରାଳ OR/06/043/160727
ୀ /1023346 53 59 1016ସାଧନା ବରାଳ ସା ଯେଜ୍ଞଶର ବରାଳ OR/06/043/160728
ୀ /1023347 52 59 1017ପଦାବତୀ ବରାଳ ସା ଅଜିଟ୍ କମୁାର ବରାଳ XWP0487249

ପ ୁ /1023348 41 59 1018ଭବାନୀ ଶ ର ବରାଳ ପି ଚି ର ନ ବରାଳ JTV1903673
ପ ୁ /1023349 39 59 1019ଗିରିଜା ଶ ର ବରାଳ ପି ଚି ର ନ ବରାଳ JTV1903236
ପ ୁ /1023350 38 59 1020ଆଦିତଯ୍ ଶ ର ବରାଳ ପି ଚି ର ନ ବରାଳ JTV1903939
ପ ୁ /1023351 30 59 1021ଅମିତ୍ କମୁାର ବରାଳ ପି ତିେଲାଚନ କମୁାର ବରାଳ XWP0329995
ପ ୁ /1023352 28 59 1022ଅମିତ୍ କମୁାର ବରାଳ ପି ଅଜିଟ୍ କମୁାର ବରାଳ XWP0487264
ପ ୁ /1033353 60 59 1023େହମ  କମୁାର ପରିଡା ପି କୃପାସି ୁ ପରିଡା XWP0485839
ପ ୁ /1033354 35 59 1024ପିୟର ନ ପରିଡା ପି େହମ  କମୁାର ପରିଡା XWP0485813
ପ ୁ /1033355 33 59 1025ରଶିର ନ ପରିଡା ପି େହମ  କମୁାର ପରିଡା XWP0485821
ପ ୁ /1033356 52 59 1026ସଚିତ େମାହନ ପଧାନ ପି ଉଦୟ ନାଥ ପଧାନ OR/06/043/160737
ୀ /1033357 44 59 1027କ ନା ପଧାନ ସା ସଚିୁତ େମାହନ ପଧାନ JTV2401396

ପ ୁ /1033358 40 59 1028େଶଷ େଦବ ପଧାନ ପି ଉଦୟ ନାଥ ପଧାନ XWP0597948
ୀ /1033359 32 59 1029ଅରପିତା ପଧାନ ସା େଶଷେଦବ ପଧାନ XWP0597930

ପ ୁ /1033360 26 59 1030ସ ୀବ କମୁାର ପଧାନ ପି ପବିତ େମାହନ ପଧାନ XWP0654012
ୀ /1033361 80 59 1031ତିେଳା ମା ପଧାନ ସା ଉଦୟ ପଧାନ OR/06/043/160734

ପ ୁ /1033362 54 59 1032ପବିତ େମାହନ ପଧାନ ପି ଉଦୟନାଥ ପଧାନ JTV1903053
ୀ /1033363 50 59 1033ଅନୁରାଧା ପଧାନ ସା ପବିତ େମାହନ ପଧାନ JTV1903061

ପ ୁ /1033364 40 59 1034େଶଷେଦବ ପଧାନ ପି ଉଦୟ ନାଥ ପଧାନ JTV1903715
ପ ୁ /1033365 29 59 1035ପଥିୃରାଜ େସଠୀ ପି ଚକଧର େସଠୀ XWP0738534
ପ ୁ /1043366 23 59 1036େଦେବ  େବେହରା ପି ଲକ୍ଷିଧର େବେହରା XWP1065994
ପ ୁ /1043367 21 59 1037ସଭୁମ ମହା ି ମା କାଳ ୀ ମହା ି XWP1065218
ପ ୁ /1043368 78 59 1038ଗେଜ  ମହା ି ପି ଅନ  ମହା ି OR/06/043/160742
ପ ୁ /1043369 51 59 1039ସଂଗାମ କିେଶାର ମହା ି ପି ଗେଜ  ମହା ି OR/06/043/160744
ପ ୁ /1043370 49 59 1040କାଳ ି ଚରଣ ମହା ି ପି ଗେଜ  ନାଥ ମହା ି XWP0039750
ୀ /1043371 48 59 1041ପିୟତମା ମହା ି ସା ସଂଗାମ ମହା ି JTV2400463
ୀ /1043372 45 59 1042ସବିତା ମହା ି ସା ର ିତ ମହା ି JTV1903582

ପ ୁ /1043373 43 59 1043ରଣଜିତ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି OR/06/043/160745
ୀ /1043374 42 59 1044ସରସତୀ ମହା ି ସା କାଳ ୀ ମହା ି JTV2400471

ପ ୁ /1043375 21 59 1045ସଭୁମ ମହା ି ପି କାଳ ି ମହା ି XWP1054832
ୀ /1043376 51 59 1046ଗୀତାଶୀ ନାୟକ ସା ମେହଶର ପରିଡା JTV1902915

ପ ୁ /1043377 31 59 1047ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ ପି େଗାକଳିୁ ନାୟକ XWP0485847
ୀ /1043378 80 59 1048ସଖୀଲତା ପରିଡା ସା କୃପାସିଂଧ ୁପରିଡା JTV1902923

ପ ୁ /1043379 55 59 1049ମେହଶର ପରିଡା ପି କୃପାସି ୁ ପରିଡା JTV1902907
ୀ /1043380 49 59 1050ଝୁନି ପରିଡା ସା ବିଭୂତି ପରିଡା XWP0288548
ୀ /1053381 84 59 1051େଗାଲାପ ମହା ି ସା କମୁର ମହା ି XWP0039826
ୀ /1053382 80 59 1052ପାଲିଆ ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ ମହା ି OR/06/043/160748
ୀ /1053383 81 59 1053େଲାଭାବତୀ ମହା ି ସା ଭମର ମହା ି XWP1261940

ପ ୁ /1053384 62 59 1054ଶଶିରି ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ ମହା ି OR/06/043/160751
ୀ /1053385 61 59 1055ଶମିର୍ ା ମହା ି ସା ବସ  କମୁାର ମହା ି XWP0039818
ପ ୁ /1053386 54 59 1056କିେଶାର କମୁାର ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ ମହା ି OR/06/043/160760
ପ ୁ /1053387 53 59 1057ସମୀର କମୁାର ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ ମହା ି OR/06/043/160753
ୀ /1053388 52 59 1058କଲଯ୍ାଣୀ ମହା ି ସା ଶରତ ମହା ି OR/06/043/160758
ୀ /1053389 50 59 1059ପ ୁ ା ଳି ମହା ି ସା ଶଶିରି ମହା ି OR/06/043/160755
ୀ /1053390 46 59 1060ସମିୁତା ମହା ି ସା କିେଶାର କମୁାର ମହା ି XWP0039792
ୀ /1053391 46 59 1061ସସିତା ମହା ି ସା ସମୀର ମହା ି JTV1902857
ପ ୁ /1053392 42 59 1062ସଶୁା  ମହା ି ପି କମୁର ମହା ି OR/06/043/160759
ୀ /1053393 39 59 1063ନମର୍ଦା ମହା ି ସା ସଶୁା କମୁାର ମହା ି JTV2400489
ପ ୁ /1053394 32 59 1064ସ ିପ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ଶଶିରି ମହା ି XWP0485870
ପ ୁ /1053395 29 59 1065ସଦିୁପ୍ କମୁାର ମହା ି ପି ଶଶିରି ମହା ି XWP0485854
ୀ /1053396 46 59 1066ଲକ୍ଷୀ ନାଏକ ସା ବୁ ିଆ ନାଏକ XWP0738641
ୀ /1053397 31 59 1067ସନୁୀତା ନାଏକ ସା ଅଜୟ ନାଏକ XWP0738658
ୀ /1053398 69 59 1068ଏନ୍.ସିତା ପଧାନ ସା ଏନ୍.ଭଡୁନୁ ପଧାନ XWP0486191
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ପ ୁ /1053399 35 59 1069ମେନାଜ ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ XWP0039784
ପ ୁ /1053400 33 59 1070ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ XWP0039800
ୀ /1053401 31 59 1071େସୗମଯ୍ା ସରୁଭିତା ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି XWP0541581

ପ ୁ /1053402 56 59 1072େକୖଳାସ ଚ  ସାଇଁ ପି ବାସେୁଦବ ସାଇଁ XWP0039834
ୀ /1053403 52 59 1073େରଣବୁାଳା ସାଇଁ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାଇଁ XWP0039842
ୀ /1063404 46 59 1074ରତନ୍ପଭା ବରାଳ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ବରାଳ XWP0039925
ୀ /1063405 50 59 1075ର ନା େବେହରା ସା ମଧସୁଦୁନ ପରିଡା XWP0659011

ପ ୁ /1063406 76 59 1076ଗ ାଧର ମହା ି ପି ଜୟରାମ ମହା ି JTV2400414
ୀ /1063407 68 59 1077ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ଗ ାଧର ମହା ି JTV1903665

ପ ୁ /1063408 65 59 1078ଅମିର କମୁାର ମହା ି ପି ଜୟରାମ ମହା ି OR/06/043/160766
ୀ /1063409 55 59 1079ପଫଲୁା ମହା ି ସା ଭା ର ମହା ି OR/06/043/160769

ପ ୁ /1063410 53 59 1080ର ନ କମୁାର ମହା ି ପି ଭମର ମହା ି OR/06/043/160772
ୀ /1063411 52 59 1081େରଖା ମହା ି ସା ର ନ କମୁାର ମହା ି XWP0039875

ପ ୁ /1063412 45 59 1082ଗଗନବିହାରୀ ମହା ି ପି ଗ ାଧର ମହା ି XWP0541607
ପ ୁ /1063413 45 59 1083ଚି  ର ନ ମହା ି ପି ଭା ର ମହା ି XWP0659524
ପ ୁ /1063414 42 59 1084େସୗମଯ୍ ର ନ ମହା ି ପି ଅମୀର କମୁାର ମହା ି JTV1902717
ପ ୁ /1063415 39 59 1085ଜ୍ଞାନ ର ନ ମହା ି ପି ଅମୀର କମୁାର ମହା ି JTV1902840
ପ ୁ /1063416 38 59 1086ମେହଶର ମହା ି ପି ଗ ାଧର ମହା ି JTV1597749
ୀ /1063417 36 59 1087ଇପସିତା ମହା ି ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ମହା ି XWP0039917

ପ ୁ /1063418 35 59 1088ନିହାର ମହା ି ପି ଅମିର ମହା ି JTV2400158
ୀ /1063419 34 59 1089ସତୃସନ୍ା ମହା ି ସା ଜ୍ଞାନ ରଞନ ମହା ି XWP0597914

ପ ୁ /1063420 29 59 1090ଅମରନାଥ ଓଝା ପି ମେହଶର ବରାଳ XWP0039891
ପ ୁ /1063421 55 59 1091ଗଗନ ପରିଡା ପି ଅମୀୟ ପରିଡା JTV2400877
ୀ /1063422 50 59 1092େବଣକୁା ପରିଡା ପି ରତନ୍ ାକର ପରିଡା XWP0659052
ୀ /1063423 49 59 1093ଅନିତା ପରିଡା ସା ଗଗନ ପରିଡା JTV2400885
ୀ /1063424 49 59 1094ଲକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ଡି.ରାମନୁୁ ପଧାନ XWP0485904
ୀ /1063425 44 59 1095ଏ.ସାବିତି ପଧାନ ସା ତିନାଥ ପଧାନ XWP0486597
ୀ /1063426 25 59 1096ଦୀପିକା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ପରିଡା XWP0659086

ପ ୁ /1063427 32 59 1097ଦୀପକ କମୁାର ପୁ ୀ ପି ବଳରାମ ପୁ ୀ XWP1054949
ପ ୁ /1063428 29 59 1098ଦିଲିପ କମୁାର ପୁ ୀ ପି ବଳରାମ ପୁ ୀ XWP1054956
ୀ /1063429 28 59 1099େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ପ ୃ ି ସା ଦୀପକ କମୁାର ପ ୃ ି XWP0486530
ୀ /1063430 66 59 1100ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େରଡୀ ସା େଲାକନାଥ େରଡୀ JTV2401594

ପ ୁ /1063431 53 59 1101ବଂଶୀଧର ସାହୁ ପି ବା ାନିଧି ସାହୁ XWP0485862
ୀ /1063432 41 59 1102ରୂପା ଶମର୍ା ସା ସ ୟ ଶମର୍ା XWP0039883

ପ ୁ /1063433 39 59 1103ସ ୟ ଶମର୍ା ପି ଛବିନ୍ ଶମର୍ା XWP0039909
ୀ /1073434 75 59 1104ଖଲୁଣା ବରାଳ ସା ରାଜୁ ବରାଳ XWP0039933
ୀ /1073435 42 59 1105ସକୁା ୀ ବ ୀୟା ସା ସଶୁା  ନାୟକ JTV1930833

ପ ୁ /1073436 61 59 1106ରାଜକିେଶାର ବିଶାଳ ପି ବୃ ାବନ ବିଶାଳ JTV1701481
ୀ /1073437 59 59 1107ସେରାଜିନୀ ବିଶାଳ ସା ରାଜକିେଶାର ବିଶାଳ JTV1711308
ୀ /1073438 33 59 1108ସରିତା ବିଶାଳ ପି ରାଜ କିେଶାର ବିଶାଳ XWP0541664

ପ ୁ /1073439 34 59 1109ଜଗନନ୍ାଥ େଜନା ପି ଫକୀର େଜନା XWP0598078
ପ ୁ /1073440 44 59 1110ସଶୁା  ନାୟକ ପି ବିପିନ ନାୟକ JTV1930841
ପ ୁ /1083441 59 59 1111ଏ.ତିନାଥ ପଧାନ ପି ଲଛିଆ ପଧାନ XWP0486563
ପ ୁ /1083442 63 59 1112ଶରତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉଛବ ଚରଣ ସାହୁ XWP0486076
ପ ୁ /1083443 56 59 1113ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉଛବ ଚରମ ସାହୁ XWP0486092
ୀ /1083444 41 59 1114ଶମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ XWP0486084
ୀ /1083445 31 59 1115ପଭାସିନୀ ସାହୁ ସା ସତଯ୍ଜିତ୍ ସାହୁ XWP1083211

ପ ୁ /1083446 63 59 1116ରବି ନାଥ ସାହୁ ପି କୃ  ସାହୁ OR/06/043/160785
ୀ /1083447 60 59 1117ମୀରା ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ OR/06/043/160786
ପ ୁ /1083448 41 59 1118ବାବୁଲି କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି  ନାଥ ସାହୁ JTV1903517
ପ ୁ /1083449 40 59 1119ବିଶଜିତ ସାହୁ ପି ରବି  ନାଥ ସାହୁ JTV1903525
ପ ୁ /1083450 40 59 1120ସତଯ୍ଜିତ ସାହୁ ପି ରବୀ ନାଥ ସାହୁ XWP1065119
ପ ୁ /1093451 55 59 1121ବାବାଜୀ ଦାସ ପି କଳୁମଣୀ ଦାସ JTV1711282
ୀ /1093452 46 59 1122ଦମୟ ି ଦାସ ସା ବାବାଜୀ ଦାସ JTV1711415
ପ ୁ /1093453 56 59 1123ମାଧବ ସାହୁ ପି ଆପନା ସାହୁ OR/06/043/160518
ୀ /1093454 53 59 1124ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ମାଧବ ସାହୁ OR/06/043/160519
ୀ /1113455 71 59 1125ଏନ, ଚିନନ୍ ା , ସା ଏନ କୃ ା , OR/06/043/160521
ପ ୁ /1113456 59 59 1126ଡି.ରାମଡୁୁ ପଧାନ ପି ଡି.ଲଛିଆ ପଧାନ XWP0486118
ପ ୁ /1113457 41 59 1127ଏନ. ରେମଶ ପି ଏନ. କୃ ା JTV1903483
ୀ /1113458 47 59 1128ଲକ୍ଷି େରଡି ସା ଏନ ପିତାମର େରଡି XWP0039941
ପ ୁ /1123459 51 59 1129େକଶବ ବିେଶାଇ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ବିେଶାଇ OR/06/043/160522
ୀ /1123460 49 59 1130ସୀତା ବିେଶାଇ ସା େକଶବ ବିେଶାଇ OR/06/043/160523
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ୀ /1123461 37 59 1131ଲକି୍ଷ ମହାପାତ ସା ବିଜୟ ମହାପାତ XWP0487421
ୀ /1123462 74 59 1132ଡି.ସାଲାମା ପଧାନ ସା ଡି.ତମୟା ପଧାନ XWP0486647
ୀ /1133463 55 59 1133ଶେୁଲାଚନା ପରିଡା ସା ଭାଗଯ୍ରଥି ପରିଡା OR/06/043/160525

ପ ୁ /1143464 68 59 1134ରାଜକିେଶାର ମଲିକ ପି ବ  ମଲିକ OR/06/043/160526
ୀ /1143465 66 59 1135ରଇବାରୀ ମଲିକ ସା ରାଜକିେଶାର ମଲିକ OR/06/043/160527

ପ ୁ /1143466 44 59 1136ଦୀଲିପ କମୁାର ମଲୀକ ପି ରାଜକିେଶାର ମଲୀକ JTV1904218
ୀ /1143467 44 59 1137ବିନତୀ ମଲୀକ ପି ରାଜକିେଶାର ମଲୀକ XWP0636308
ୀ /1143468 42 59 1138ମିନତୀ ମଲୀକ ପି ରାଜକିେଶାର ମଲୀକ JTV1930726

ପ ୁ /1143469 38 59 1139ପଭାକର ମଲୀକ ପି ରାଜକିେଶାର ମଲୀକ JTV1904002
ୀ /1143470 35 59 1140ସବିତା ମଲିକ ସା ପଭାକର ମଲିକ XWP0039958

ପ ୁ /1143471 39 59 1141ସବୁତ ପରିଡା ପି ଭାଗୀରଥୀ ପରିଡା JTV1714245
ୀ /1143472 37 59 1142ପି ି  ପରିଡା ପି ଭାଗିରଥୀ ପରିଡା JTV1711449

ପ ୁ /1153473 36 59 1143ଲିପ ୁମଲିକ ପି ରାଜକିେଶାର ମଲିକ JTV2400745
ପ ୁ /1163474 63 59 1144ଶା ନୁ େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା JTV1597715
ୀ /1163475 59 59 1145ବିଳାସିନୀ େବେହରା ସା ଶା ନୁ େବେହରା JTV1597731

ପ ୁ /1163476 44 59 1146େଯାେଗ  େବେହରା ପି ଶା ନୁ େବେହରା JTV1597707
ପ ୁ /1163477 27 59 1147କଳୁମଣୀ େବେହରା ପି ହାଡିବ ୁ େବେହରା XWP0487371
ୀ /1163478 39 59 1148ବିଦୁଲତା ମାଝି ସା େଗାପାଳ ମାଝି XWP0487181

ପ ୁ /1163479 39 59 1149ବିଜୟ ମହାପାତ ପି େବଣଧୁର ମହାପାତ XWP0487389
ପ ୁ /1163480 34 59 1150ସ ୟ ମହାପାତ ପି େବଣଧୁର ମହାପାତ XWP0487413
ୀ /1163481 32 59 1151ସସିତା ମହାପାତ ସା ସ ୟ ମହାପାତ XWP0487405
ୀ /1163482 27 59 1152େହମଲତା ମହାପାତ ପି େବଣଧୁର ମହାପାତ XWP0487397
ୀ /1163483 34 59 1153ଏ.ଲଚମି ପଧାନ ସା ଏ.ପ  ୁପଧାନ XWP0486613
ୀ /1163484 42 59 1154ଝରଣା ପ ୃ ି ସା ନୟନ କମୁାର ପ ୃ ି JTV2401008

ପ ୁ /1163485 69 59 1155ଭା ର େସନାପତି ମା ପଣତି େସନାପତି XWP1161512
ୀ /1163486 54 59 1156ପଣତୀ େସନାପତି ସା ବା ର େସନାପତି JTV1597723
ୀ /1163487 33 59 1157ସସିତା େସନାପତି ପି ଭା ର େସନାପତି JTV2400406

ପ ୁ /1163488 30 59 1158ରାେଜଶ େସନାପତି ପି ଭା ର େସନାପତି XWP0288399
ପ ୁ /1173489 56 59 1159ସକୁା  ଦାସ ପି ଧରଣୀଧର ଦାସ OR/06/043/160623
ପ ୁ /1173490 44 59 1160ଏ.ପ  ୁପଧାନ ପି ଏ.ଚକଧର ପଧାନ XWP0486621
ପ ୁ /1173491 28 59 1161ଏନ୍.ଲିପ ୁପଧାନ ପି ଏନ୍.ତିତିକା ପଧାନ XWP0486555
ୀ /1183492 47 59 1162ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ବଟକୃ  ସାହୁ OR/06/043/160627

ପ ୁ /1193493 52 59 1163ପବୀର କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିଚିତାନ  ସାଇଁ XWP0288522
ୀ /1193494 46 59 1164ବୀଣାପାଣି ସାଇଁ ସା ପବୀର କମୁାର ସାଇଁ XWP0288530
ୀ /1203495 33 59 1165େସାନାଲୀ ବରାଳ ପି େଦେବ  ବରାଳ XWP0288498

ପ ୁ /1213496 44 59 1166ସ ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ମ ରାଜ େବେହରା XWP0288407
ପ ୁ /1213497 32 59 1167ଦିପକ କମୁାରକ ପ ୃ ି ପି ବଳରାମ ପ ୃ ି XWP0288464
ୀ /1233498 30 59 1168ପଜ୍ଞା େବେହରା ପି ପତାପ ଚ  େବେହରା XWP0288472
ୀ /1243499 30 59 1169ସିପା େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା XWP0288514
ୀ /1243500 29 59 1170ସାତୀ େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା XWP0288506

ପ ୁ /1253501 29 59 1171ଅଜୟ ର ନ ଦାସ ପି ର ନ କମୁାର ଦାସ XWP0288423
ୀ /1263502 31 59 1172ରଶିତା ରାଣୀ ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ XWP0288431
ୀ /1273503 34 59 1173ତୃ ୀ ତପସଯ୍ା ଦାସ ସା ପଣୟ ପଟନାୟକ XWP1083179

ପ ୁ /1273504 39 59 1174ପଣୟ ପଟନାୟକ ପି ପୁନାଚଂଦ ପଟନାୟକ XWP1083195
ପ ୁ /1273505 30 59 1175ରାେଜଶ ଭି ପି ଭଗବାନ ଭି XWP0487553
ୀ /1273506 29 59 1176ଅ ଲି ଭି ସା ରାେଜଶ ଭି XWP0486837

ପ ୁ /1293507 23 59 1177ସ ୟ ବାରିକ ପି ଅଜୟ ବାରିକ XWP1014521
ପ ୁ /1293508 39 59 1178ଜିେଗନ୍ଶ୍ଵର ବ ିଆ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ବ ିଆ XWP0965830
ୀ /1293509 37 59 1179ରାଜଲକ୍ଷୀ ବ ିଆ ସା ଅମଲୁଯ୍ ବ ିଆ XWP0487496
ୀ /1293510 32 59 1180ରଶତିା ବ ିଆ ସା ମାନସ ବ ିଆ XWP0487223
ୀ /1293511 25 59 1181ଲି ାମୟୀ ବ ିଆ ସା ଜିେଗନ୍ଶ୍ଵର ବ ିଆ XWP0965855
ପ ୁ /1293512 78 59 1182େଗାପାଳ ଚଦ େବେହରା ପି ହାଡୀ ବ ୁ େବେହରା XWP1054808
ପ ୁ /1293513 38 59 1183ଅଜୟ େବେହରା ପି େମଘନାଦ େବେହରା XWP0965707
ୀ /1293514 32 59 1184ପ ୁ ା େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା XWP0965723
ପ ୁ /1293515 30 59 1185ବିଜୟାନ  େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା XWP0487520
ପ ୁ /1293516 28 59 1186ଜେନଜୟ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୂନ େବେହରା XWP0939512
ୀ /1293517 42 59 1187ବି ୁ ପିୟା ବିଶ୍ଵାଳ ସା ଚି ର ନ ସାହୁ XWP0939652
ୀ /1293518 32 59 1188ବି ୁପିୟା ବିସ୍ଵାଲ ସା ଚି ରଂଜନ ବିସ୍ଵାଲ XWP1014323
ପ ୁ /1293519 24 59 1189ରାେକଶ େରାସନ ବିଶ୍ଵାଳ ପି ରବି  ବିଶ୍ଵାଳ XWP0939520
ପ ୁ /1293520 69 59 1190ଚକଧର ଦାସ ପି ପରୁୁେଷା ମ ଦାସ XWP0939553
ପ ୁ /1293521 69 59 1191ଲଳିତ ଦାସ ପି ବରଜ ଦାସ XWP0487140
ପ ୁ /1293522 39 59 1192ର ନ ଦାସ ପି ଚକଧର ଦାସ XWP0939561
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ୀ /1293523 37 59 1193ସସିତା ଦାସ ସା ର ନ କମୁାର ଦାସ XWP0939579
ୀ /1293524 33 59 1194ପିନୁମୟୀ ଦାସ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0965756

ପ ୁ /1293525 59 59 1195େହମ  କମୁାର େଜନା ପି ହରିହର େଜନା XWP1014364
ୀ /1293526 57 59 1196ମ ଲୁତା େଜନା ସା େହମ  କମୁାର େଜନା XWP1014380
ୀ /1293527 37 59 1197କଲଯ୍ାଣୀ େଜନା ସା ସନୁୀଲ କମୁାର େଜନା XWP0939546

ପ ୁ /1293528 23 59 1198ବିଶ୍ଵଜୀତ େଜନା ପି େବୖରାଗୀ ଚରଣ େଜନା XWP0965889
ୀ /1293529 30 59 1199ପିୟଦସ ିର୍ନି ଖୁ ିଆ ସା ମାନସ ର ନ ଖୁ ିଆ XWP0965673
ୀ /1293530 31 59 1200ଅମିକା ମହଲା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହଲା XWP0965905
ୀ /1293531 44 59 1201ସପୁଭା ମଲ ସା ଶଚିଦାନ  ମହା ି XWP0487272
ୀ /1293532 49 59 1202ବାସ ି ମହା ି ସା େଗ  ୁଚରଣ ମହା ି XWP0487306

ପ ୁ /1293533 44 59 1203ଶଚିଦାନ  ମହା ି ପି ଶରତ ଚ  ମହା ି XWP0487199
ପ ୁ /1293534 29 59 1204ଜଗା ମହା ି ପି େଗ  ୁଚରଣ ମହା ି XWP0487546
ପ ୁ /1293535 39 59 1205ବାରୀକ ମ ୁ ା ପି ସିନୁ ମ ୁ ା XWP0487322
ପ ୁ /1293536 22 59 1206ଅନିଲ କମୁାର ନାଟିଆ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ନାଟିଆ XWP0965954
ପ ୁ /1293537 23 59 1207ପାେରଶ୍ଵର ନାୟକ ପି ସଶୁା  ନାୟକ XWP0965814
ପ ୁ /1293538 21 59 1208ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ସଶୁା  କମୁାର ନାୟକ XWP0965780
ୀ /1293539 48 59 1209ବାସ ୀ ଓଝା ସା ପଣୂର୍ଚ  ଓଝା XWP1014232

ପ ୁ /1293540 27 59 1210ରତି ର ନ ଓଝା ପି ପଣୂର୍ ଚଦ ଓଝା XWP1014216
ୀ /1293541 27 59 1211େଜଯ୍ାତି ପିୟା ଓଝା ପି ପଣୂର୍ଚ  ଓଝା XWP1014265
ୀ /1293542 23 59 1212ଜ୍ଞାନ ଲି ା ପରିଡ଼ା ପି ମେହସର ପରିଡ଼ା XWP1054824

ପ ୁ /1293543 53 59 1213ଅଭୟ ପାତ ପି ନିତଯ୍ନ  ପାତ XWP1014307
ୀ /1293544 50 59 1214ଜୟ ୀ ପାତ ସା ଅଭୟ କମୁାର ପାତ XWP1014463
ୀ /1293545 39 59 1215ରଶିତା ପାତ ସା ବିଶନାଥ ଗରୁୁଦ XWP0487280

ପ ୁ /1293546 22 59 1216ଆଶେୁତାସ ପାତ ପି ଅଭୟ କମୁାର ପାତ XWP1014281
ପ ୁ /1293547 62 59 1217ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ପ ନାୟକ XWP0939488
ୀ /1293548 55 59 1218ଲିଲା ଳି ପ ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0939496

ପ ୁ /1293549 26 59 1219ଅଭିେଷକ ପ ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0939504
ୀ /1293550 33 59 1220େଜଯ୍ାତିସରୁପା ପଧାନ ପି କମୁାର ନିଶାନ XWP0487173

ପ ୁ /1293551 27 59 1221ର ନ ପଧାନ ପି ଆପାରାଓ ପଧାନ XWP0487355
ୀ /1293552 40 59 1222ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସା ହୃଷିେକଶ ସାହୁ XWP0487165
ୀ /1293553 32 59 1223ମ  ୁସାହୁ ସା କାଳ ୀ ସାହୁ XWP0939678

ପ ୁ /1293554 42 59 1224ପପ ୁଶମର୍ା ପି ଛବିନ ଶମର୍ା XWP0939348
ୀ /1293555 38 59 1225କଵିତା ଶମର୍ା ସା ପପ ୁଶମର୍ା XWP0939363
ୀ /1293556 44 59 1226ସମବାରି ସିଂ ସା ଏକଡା ସିଂ XWP0939587
ୀ /1403557 29 59 1227ଲିପା ସାସମଲ ସା ଶଭୁଜିତ ସାମଲ XWP1065929

ପ ୁ /Plot No 13558 32 59 1228ସମିତ ପରିଡ଼ା  ପି ସେୁର  ନାଥ ପରିଡ଼ା UMT0182535
ୀ /1633559 27 59 1229ଚା  ସିଂ ସା ମିଟୁ ସିଂ XWP0659466

ପ ୁ /1923560 19 59 1230ସିପ ୁମହାପାତ ପି ସଧୁାକର ମଲିକ XWP1113570
ପ ୁ /2143561 19 59 1231େନୖକା  ମହା ି ପି କାମିନୀକା  ମହା ି XWP1190123
ପ ୁ /2473562 25 59 1232ଲକ୍ଷିଧର େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା XWP1066117
ୀ /2613563 20 59 1233ମନୀଷା ବ ିଆ ପି ଦୁସ  ବ ିଆ XWP1066109
ପ ୁ /2613564 19 59 1234ଅ ିତ ବ ିଆ ପି ଲକି୍ଷଧର ବ ିଆ XWP1066026
ୀ /2653565 19 59 1235ସତିୃ ସଂଗୀତା ସାହୂ ସାହୂ ମା ସବିତା ରାଣୀ ସାହୂ ସାହୂ XWP1160449
ୀ /378, Samu3566 28 59 1236ନିରୁଆନ୍ଶା ପରିମୀତା  ସା ଅଵିନାଶ ନାୟକ XWP1058460
ୀ /5753567 46 59 1237ନିରୂପମା ସାଇଁ ସା ରଣଜୀତ କମୁାର ସାଇଁ XWP1065952
ୀ /5753568 21 59 1238େଲାଟହା ସାଇଁ ପି ରଣଜୀତ କମୁାର ସାଇଁ XWP1065986

ପ ୁ /588/D3569 21 59 1239ଅଭିେଷକ ଦାସ ମା ନମିତା ଦାସ XWP1058387
ୀ /6013570 25 59 1240ସ୍େଵଟଶୀ ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ ପି ଶୀକା  ଆଚାର୍◌୍ଯଯ୍ XWP1058486

ପ ୁ /6013571 44 59 1241ସଂଜୀବ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବଦୂରୀ ଚରଣ ସାଇଁ XWP1065200
ୀ /Plot No-63572 25 59 1242ଲୀଜାରାଣୀ ଖଟୁଆ  ପି ଅଜୟ କମୁାର ଖଟୁଆ  XWP1024835
ପ ୁ /6543573 26 59 1243େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ମହା ି ପି ର ନ କମୁାର ମହା ି XWP0641597
ୀ /7593574 19 59 1244ଶମର୍ୀ ା ସାମଲ ସା ଜଗଦୀଶ ସାମଲ XWP1065937
ପ ୁ /7593575 22 59 1245ଜଗଦୀଶ େସଠୀ ପି ଚିନୁ େସଠୀ XWP1065978
ପ ୁ /9833576 22 59 1246କୃ  ଚ  େବେହରା ପି ଲକ୍ଷିଧର େବେହରା XWP1065960
ପ ୁ /9933577 26 59 1247ପଣୂର୍ଚ  େବେହରା ପି ମେନାର ନ େବେହରା XWP1065804
ୀ /9993578 23 59 1248ସୟଂ ସନ୍ି ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମହାପାତ ପି ସଧୁାକର ମଲିକ XWP0865725
ୀ /9993579 27 59 1249ସଭୁଦା ନାୟକ ପି ପଶା  କମୁାର ନାୟକ XWP0721779
ୀ /9993580 21 59 1250କାଜଲ ପାଗଳ ସା ଅବିନାଶ ପାଗଳ XWP1083237
ପ ୁ /12103581 73 59 1251ନିେରାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ XWP1065887
ୀ /12343582 37 59 1252େମାନାଲିସା ବରାଲ ବରାଲ ସା ମେହ  ବରାଲ XWP1114453
ପ ୁ /16373583 44 59 1253ପକାଶ ଚଂଦ ଦାସ ପି େଦାଳେଗାବି  ଦାସ XWP1059856
ୀ /999993584 36 59 1254ନମର୍ଦା ପାଣୀ ସା ପସାଂତ ପାଣୀ XWP0990705
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ପ ୁ /1631/J113585 47 59 1255ଗଂଗାଧର ସାହୂ ପି ଧମର୍ାନଂଦ ସାହୂ XWP1168319
ୀ /1631/J113586 43 59 1256ତିେଳା ମା ସାହୂ ସା ଗଂଗାଧର ସାହୂ XWP1168327

ପ ୁ /1631/J113587 22 59 1257ସତ୍ଯ ପସାଦ ସାହୂ ପି ଗଂଗାଧର ସାହୂ XWP1168335
ୀ /1631/C/1/3588 19 59 1258ରିଆ ଜୟସ୍ଵାଲ ପି ରାେକଶ କମୁାର ଜୟସ୍ଵାଲ XWP1168236
ୀ /16373589 38 59 1259କବିତା ଦାସ ସା ପକାଶ ଚଂଦ ଦାସ XWP1194430
ୀ /23590 29 59 1260ଚିନୟ ◌ୀ ବରାଲ ସା ଦିେନଶ େଦବାସିସ ବିସ୍ଵାଲ XWP1194497
ୀ /CANAL RO3591 27 59 1261ରଲି େବେହରା ସା ଜିେତ  େବେହରା XWP1194521
ୀ /963592 58 59 1262ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା XWP1210467
ୀ /283593 39 59 1263ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ଦିବାକର େବେହରା XWP1210517

ପ ୁ /243594 20 59 1264ଅନିଲ ନାତିଆ ପି ସଂେତାଷ ନାତିଆ XWP1210533
ୀ /553595 24 59 1265େମାନାଲିସା ସାଇଁ ସା ବିଦଯ୍ା ସାଗର ସାଇଁ XWP1210541

ପ ୁ /133596 38 59 1266ରାଜ କିେଶାର େଜନା ପି ବହାନଂଦ େଜନା XWP1210574
ପ ୁ /803597 24 59 1267ସମୁନ ପୁ ୀ ପି ତପନ କମୁାର ପୁ ୀ XWP1210582
ୀ /383598 32 59 1268ଅଚର୍ନା ମହା ୀ ସା ରାଜ କମୁାର ବ ିଆ XWP1210954

ପ ୁ /313599 21 59 1269ରାେକଶ େଶଖର ବ ିଆ ପି ବିେଘନ୍ଶର ବ ିଆ XWP1210988
ପ ୁ /543600 19 59 1270କିସାନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP1211010
ପ ୁ /283601 19 59 1271ବିସେଦଵୀ ପସାଦ େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା XWP1211051
ୀ /1293602 39 59 1272କବିତା ଦାସ ସା ପକାଶ ଚ  ଦାସ XWP1219138

ପ ୁ /999993603 28 59 1273ସେରାଜ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା XWP1219146
ୀ /1043604 26 59 1274ସଭୁଶୀ ମହା ି ସା ଶଶା  େଶଖର ମହା ି XWP1219161
ୀ /1043605 20 59 1275ଭାରତୀ ମହା ି ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି XWP1219179
ୀ /153606 35 59 1276ଲିଲିବାଳା ରାଉତରାୟ ସା ଜିେ ଶର ରାଉତରାୟ XWP1219195
ୀ /2143607 25 59 1277ଯାଜ୍ଞେସନୀ ବରିହା ସା ଜିେତ  ଦାସ XWP1219211
ୀ /933608 32 59 1278ସ ୀତା େସଠୀ ସା ର ନ କମୁାର େସଠୀ XWP1219229
ୀ /353609 39 59 1279ପିୟସିନୀ େସଠୀ ସା ଭରତ କମୁାର େସଠୀ XWP1219245
ୀ /043610 57 59 1280ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ଖୁ ିଆ ସା ସରତ ଚ  ଖୁ ିଆ XWP1219252
ୀ /933611 61 59 1281େଲାଚାନୀ େସଠୀ ସା ଶ ର େସଠୀ XWP1219278

ପ ୁ /333612 44 59 1282ଭରତ କମୁାର େସଠୀ ପି ଶ ର େସଠୀ XWP1219286
ପ ୁ /933613 32 59 1283ର ନ କମୁାର େସଠୀ ପି ଶ ର େସଠୀ XWP1219294
ୀ /933614 32 59 1284ଜୟ ୀ େସଠୀ ସା ସଂଗାମ େସଠୀ XWP1219302
ୀ /913615 20 59 1285ଅ ଳି େସଠୀ ପି ରବୀ  କମୁାର େସଠୀ XWP1219310
ୀ /263616 23 59 1286େରାଜୀ ନାଟିଆ ପି ସେ ାଷ ନାଟିଆ XWP1219328
ୀ /723617 37 59 1287ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାଇଁ ପି ସଭୁାଂଶ ୁେବେହରା XWP1219351

ପ ୁ /863618 28 59 1288ରାଜ୍କିେଶାର େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା XWP1219369
ପ ୁ /923619 21 59 1289ଦୁଗର୍ା େସଠୀ ପି ଚକଧର େସଠୀ XWP1219377
ୀ /813620 32 59 1290ରଶ ିେସଠୀ ସା ବୁନା େସଠୀ XWP1219385
ୀ /999993621 25 59 1291ମାମିନା େସଠୀ ସା କନୁା େସଠୀ XWP1219393

ପ ୁ /243622 55 59 1292ସେ ାଷ ନାଟିଆ ପି ଫଗ ୂନାଟିଆ XWP1219401
ୀ /983623 76 59 1293ବାସ ି ଦାସ ସା େଗାେଲଖ ଦାସ XWP1219419

ପ ୁ /983624 47 59 1294ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ଦାସ ପି େଗାେଲଖ ଦାସ XWP1219427
ପ ୁ /592/A3625 19 59 1295େକୖବଲଯ୍ ସାହୂ ପି ଏକାଦିଶୀ ସାହୂ XWP1221167
ୀ /553626 24 59 1296େମାନାଲିସା ସାଇଁ ସା ବିଦଯ୍ା ସାଗର ସାଇଁ XWP1221258
ୀ /963627 58 59 1297ଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା XWP1222017

ପ ୁ /S/O-BASA3628 26 59 1298ଜିତିଶ୍ ପସାଦ େବେହରା ପି ବସ  କମୁାର େବେହରା XWP1229210
ୀ /03629 41 59 1299ରଶୀତା ମହା ି ସା ଶୀକା  ମହା ି XWP1229319
ୀ /983630 18 59 1300ସ ଯ୍ା ରାଣୀ ଦାସ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ଦାସ XWP1234749

ପ ୁ /1293631 18 59 1301ହରି ସାହୁ ମା ରାଜୁ ସାହୁ XWP1234756
ୀ /183632 36 59 1302ନ ିନୀ େଜନା ସା ରାଜ କିେଶାର େଜନା XWP1237528
ୀ /14933633 22 59 1303ରାଧାରାଣି େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା XWP1238310
ୀ /813634 34 59 1304ତୁଳସୀ େସଠୀ ସା ସେରାଜ େସଠୀ XWP1242627
ୀ /603635 26 59 1305େମାନାଲିସା ମହାରଣା ପି ମେନାର ନ ମହାରଣା XWP1242635
ପ ୁ /563636 28 59 1306େଜଯ୍ାତି ର ନ ସାଇଁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ XWP1242643
ପ ୁ /1143637 42 59 1307ଦିଲିପ କମୁାର ମଲିକ ପି ରାଜ କିେଶାର ମଲିକ XWP1242650
ୀ /813638 19 59 1308ଶମର୍ୀ ା େସଠୀ ସା ଜଗଦୀଶ େସଠୀ XWP1242668
ପ ୁ /153639 32 59 1309ସାଇମନ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଲି ରାଜ ରାଉତରାୟ XWP1242676
ୀ /153640 30 59 1310ରସୀତା ରାଉତରାୟ ସା ସାଇମନ କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP1242684
ପ ୁ /303641 21 59 1311ବିଶ୍ଵଜୀତ େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା XWP1242767
ପ ୁ /023642 18 59 1312ଆୟୁଶ ଖୁ ିଆ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP1242775
ପ ୁ /023643 55 59 1313ଦିଲିପ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଯଧିୁ ିର ଖୁ ିଆ XWP1242783
ପ ୁ /333644 18 59 1314ସେ ତ ସାଇଁ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ସାଇଁ XWP1242791
ୀ /1123645 34 59 1315ସିପା ଳି େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା XWP1242809
ପ ୁ /013646 63 59 1316ଅେଶାକ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଗଂଗାଧର ଖୁ ିଆ XWP1242817
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ପ ୁ /013647 19 59 1317ଶେୁଭ ୂ ସାଇଁ ପି ସିମାଚଳ ସାଇଁ XWP1250166
ପ ୁ /TINIGHAR3648 23 59 1318ବାପନିୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ XWP1256577
ୀ /4/A3649 21 59 1319େଜଯ୍ାତି ଶୀ ନାୟକ ପି ଅମେରଶ ନାୟକ XWP1256890
ୀ /.3650 24 60 1େମେହକ୍ ଖୁ ିଆ ପି ପଣୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP1058395

ପ ୁ /..3651 27 60 2େଶାଭନ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ XWP0660902
ୀ /..3652 35 60 3ଲକ୍ଷୀପିୟା ବରାଳ ସା ଅେଖ  ବରାଳ XWP0660761

ପ ୁ /03653 23 60 4ପାେରଶର ନାୟକ ପି ସଶୁା  ନାୟକ XWP0880013
ପ ୁ /Beleswar3654 38 60 5ଚଂଦ େଶଖର ରାଉତ - ସ୍ଵଯଂଗ ପଭା ରାଉତ XWP1113760
ପ ୁ /-NA-3655 23 60 6ଅଭିେ◌ଷକ ଅଭୀନଵ ନ ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର XWP0967596
ପ ୁ /NUASAHI3656 23 60 7େସୗମ୍ଯାକାଂତା ଦାଶ ଦାଶ ପି ଲି ରାଜ ଦାଧ ଦାଶ XWP0967174
ୀ /013657 22 60 8ଅନ୍େଵଷା ନାୟକ ପି ଅେନାଜ କମୁାର ନାୟକ XWP1114925
ୀ /13658 33 60 9ସ ର୍ପଭା ପରିଡା ସା ପଶା  ପରିଡା XWP0366849

ପ ୁ /13659 68 60 10ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି ମାୟାଧର ରାଉତ XWP0366823
ପ ୁ /13660 30 60 11ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ XWP0366856
ପ ୁ /13661 30 60 12େଶାଭନ କମୁାର ରାଉତରା ପି ଲି ରାଜ ରାଉତରାଏ XWP0366831
ପ ୁ /CUTTACK-3662 22 60 13େଜା ୀ ମହା ି ପି ଅଜୟ ମହା ି XWP1162007
ପ ୁ /23663 29 60 14େଦବାଶଷି ଖୁ ିଆ ପି ଶରତ ଚ  ଖୁ ିଆ XWP0366799
ୀ /23664 31 60 15ସସିତା ପରିଡା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପରିଡା XWP0366807

ପ ୁ /23665 48 60 16ଅଭୟ ପସାଦ ରଥ ପି ଦୟାନିଧି ରଥ XWP0366757
ୀ /23666 44 60 17ରତନ୍ମ ରୀ ରଥ ସା ଅଭୟ ପସାଦ ରଥ XWP0366765
ୀ /23667 39 60 18ଆରତୀ ରଥ ସା ଅକ୍ଷୟ ପସାଦ ରଥ XWP0366815

ପ ୁ /33668 29 60 19ନୟନ ପସାଦ ନାୟକ ପି ସତଯ୍ପିୟ ନାୟକ XWP0366773
ପ ୁ /43669 56 60 20ବି ୁ ଚରଣ ଚିହନ୍ାରା ପି ରାଜ କିେଶାର ଚିହନ୍ାରା XWP0643999
ୀ /43670 44 60 21ଅନୁସୟା ମହାପାତ ସା ହୃଷିେକଶ ମହାପାତ XWP0368431
ୀ /43671 37 60 22ସିତା ପହୁାଣ ସା େଦେବ  ପହୁାଣ XWP0366781

ପ ୁ /53672 70 60 23ରବି  ନାଥ ବ ିଆ ପି ଗିରିଧାରି ବ ିଆ XWP0366740
ୀ /53673 33 60 24େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ବ ିଆ ସା ସତଯ୍ର ନ ବ ିଆ XWP0366732
ୀ /63674 28 60 25ସିତା ବ ିଆ ପି ଭାବଗାହି ବ ିଆ XWP0366906

ପ ୁ /73675 29 60 26ସତଯ୍ଜିତ ଖୁ ିଆ ପି ଶା ନୁ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0366914
ପ ୁ /83676 41 60 27ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା XWP0366922
ୀ /093677 43 60 28ସାଗରିକା ପରିଡ଼ା ସା ତରୁଣକା  ପରିଡା XWP0877662
ୀ /93678 34 60 29ସସିତା ବ ିଆ ସା ଅଜିତ କମୁାର ବ ିଆ XWP0366930
ୀ /103679 34 60 30ର ନା ବ ିଆ ସା ଅମିୟ କମୁାର ବ ିଆ XWP0366864

ପ ୁ /113680 38 60 31ତୁଷାର ବ ିଆ ପି ଆଦିକ  ବ ିଆ XWP0366880
ୀ /113681 31 60 32ଲିଜା ବ ିଆ ସା ତୁଷାର ବ ିଆ XWP0366872
ୀ /123682 39 60 33ରଶେିରଖା ସାହୁ ସା ନବ କିେଶାର ବ ିଆ XWP0366898
ୀ /133683 31 60 34ଲାବଣଯ୍ମୟୀ ବ ିଆ ପି ନିରାକାର ବ ିଆ XWP0366971

ପ ୁ /143684 29 60 35ନିର ନ ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷିଧର ନାୟକ XWP0366989
ପ ୁ /143685 29 60 36େଜଯ୍ାତି ଶ ର ନାୟକ ପି ଲକ୍ଷିଧର ନାୟକ XWP0366997
ୀ /153686 29 60 37େରାମାଲିନ ସାଇଁ ପି ଶରତ ଚ  ସାଇଁ XWP0366948

ପ ୁ /173687 45 60 38ଉମାକା  ରଥ ପି ଶୀକିଣ ୁରଥ XWP0367094
ୀ /173688 37 60 39ପଭାସିନି ରଥ ସା ଉମାକା  ରଥ XWP0367102

ପ ୁ /173689 50 60 40ଗଗନ ସାଇଁ ପି ନଟବର ସାଇଁ XWP0367151
ୀ /173690 45 60 41ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା ଗଗନ ସାଇଁ XWP0367169

ପ ୁ /183691 60 60 42ବଳରାମ ପ ୃ ି ପି ଦଶର୍ନ ପ ୃ ି XWP0367128
ୀ /183692 50 60 43ଶା ି ଲତା ପ ୃ ି ସା ବଳରାମ ପ ୃ ି XWP0367110
ୀ /193693 34 60 44ସେରାଜା ବ ିଆ ସା ବିଶଭୁଷଣ ବ ିଆ XWP0367052

ପ ୁ /193694 28 60 45ଅବିନାଶ ବ ିଆ ପି ଶଶୁା  କମୁାର ବ ିଆ XWP0367078
ୀ /193695 34 60 46ସପିୁୟା ନାୟକ ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ନାୟକ XWP0367086
ପ ୁ /193696 28 60 47େଦବି ପସାଦ ନାୟକ ପି ସମିର ନାୟକ XWP0367060
ୀ /203697 30 60 48େରାଜିସିତା ମହାରଣା ପି ମେନାର ନ ମହାରଣା XWP0367029
ୀ /213698 56 60 49ଶକୁ ଳା ପରିଡା ସା ଧିେରନ କମୁାର ପରିଡା XWP0367037
ୀ /213699 26 60 50ଯସିନ ପରିଡା ମା ଶକୁ ଳା ପରିଡା XWP0598342
ପ ୁ /213700 22 60 51ଅଶ୍ଵିନୀ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ଧୀେରନ କମୁାର ପରିଡ଼ା XWP0939876
ପ ୁ /213701 28 60 52ରାେକଶ ସାଇଁ ପି େକଦାର ନାଥ ସାଇଁ XWP0367292
ୀ /223702 42 60 53ମିନତୀ ସାଇଁ ସା ରଂଜିତ େବେହରା XWP0367300
ପ ୁ /233703 74 60 54େବୖ ବ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାଇଁ XWP0367318
ୀ /233704 33 60 55ପ ୁ ଲତା ସାଇଁ ପି ଜନା ର୍ନ ସାଇଁ XWP0367250
ୀ /233705 29 60 56ପ ୁ ା ଳୀ ସାଇଁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାଇଁ XWP0367243
ପ ୁ /243706 30 60 57ରଶରି ନ ସାଇଁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାଇଁ XWP0367268
ୀ /253707 34 60 58ଶ ା ଳୀ ରାଉତ ସା େଦେବ  ରାଉତ XWP0367276
ୀ /263708 29 60 59ଭାରତୀ ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି XWP0367201
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ୀ /263709 28 60 60ପିୟଦସ ିର୍ନି ମହା ି ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ପସାଦ ମହା ି XWP1083138
ୀ /263710 24 60 61ବଷର୍ା ରାଣୀ ମହା ି ସା କିରଣ କମୁାର ମହା ି XWP1054741

ପ ୁ /273711 50 60 62ସମୀୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଆଶେୁତାଷ ସାଇଁ XWP0367227
ୀ /273712 42 60 63ଶୀମତୀ ମାନସୀ ସାଇଁ ସା ସମୀୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP0367219

ପ ୁ /283713 29 60 64ଅମତୃ ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ XWP0367235
ୀ /293714 44 60 65ଶକି୍ତମୟୀ ନାୟକ ସା ନିଗମାନ  ନାୟକ XWP0367326
ୀ /293715 43 60 66ସଂଜିବନୀ ନାୟକ ସା ଅରବି  ନାୟକ XWP0367185

ପ ୁ /293716 39 60 67ତୁଷାର ର ନ ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ XWP0367177
ୀ /303717 35 60 68ଦିପା ପ ୃ ି ସା ସନାତନ ପ ୃ ି XWP0367193

ପ ୁ /313718 37 60 69ଚି ର ନ େବେହରା ପି େକୖଳାଶ ଚ  େବେହରା XWP0367417
ପ ୁ /313719 29 60 70ସିେତ ୁ କମୁାର ଦାଶ ପି ସାଧ ୁଦାଶ XWP0367425
ୀ /323720 64 60 71ମଷୁା ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ XWP0367433

ପ ୁ /333721 58 60 72ପ ୂ ର୍ଚ  ଓଝା ପି ଅଧିକାରୀ ଓଝା XWP0367375
ୀ /333722 31 60 73ଭାନୁପିୟା ଓଝା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଓଝା XWP0367383
ୀ /333723 27 60 74େଜଯ୍ାତିପିୟା ଓଝା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଓଝା XWP0738807

ପ ୁ /333724 24 60 75ରତିର ନ ଓଝା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଓଝା XWP0738716
ୀ /343725 38 60 76ସମିୁତା େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା XWP0367334

ପ ୁ /343726 27 60 77ରାେକଶ େବେହରା ପି କାଳ ି େବେହରା XWP0367391
ପ ୁ /343727 21 60 78ସମୀର କମୁାର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP1067164
ପ ୁ /343728 27 60 79ସାଗର ସାହୁ ପି ର ନ ସାହୁ XWP0367409
ୀ /353729 37 60 80ରାଜଶୀ େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା XWP0367342

ପ ୁ /363730 29 60 81ସମିରୀ କମୁାର ପାଢୀ ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ପାଣି XWP0367359
ୀ /363731 39 60 82ପିୟସିନି େସଠୀ ସା ଭରତ କମୁାର େସଠୀ XWP0367466
ୀ /363732 32 60 83ଜୟ ି େସଠୀ ସା ସଂଗାମ େସଠୀ XWP0367367

ପ ୁ /363733 32 60 84ର ନ େସଠୀ ପି ଶ ର େସଠୀ XWP0367458
ୀ /363734 29 60 85ରଶି େସଠୀ ସା ବୁନା େସଠୀ XWP0487777

ପ ୁ /363735 32 60 86ବୁନା େସଠୀ ପି ହାଡିବ ୁ େସଠୀ XWP0488015
ୀ /363736 31 60 87ମୀନା େସଠୀ ସା ସେ ାଷ େସଠୀ XWP0487991

ପ ୁ /373737 27 60 88ମିହିର କମୁାର ପାଣି ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ପାଣି XWP0367474
ପ ୁ /383738 36 60 89ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି କଳୁମଣି େବେହରା XWP0367482
ୀ /393739 27 60 90ଲକ୍ଷିପିୟା େବେହରା ପି ମନର ନ େବେହରା XWP0367573

ପ ୁ /403740 67 60 91ବିନୟ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ ପି ସଂ ଯ୍ାବତ ବାନାଜର୍ ୀ XWP0660480
ୀ /403741 58 60 92ତୃ ି ବାନାଜର୍ ୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର ବାନାଜର୍ ୀ XWP0660811

ପ ୁ /403742 29 60 93ତୃ ିର ନ ମହାରଣା ପି ରବି ୍ ନାଥ ମହାରଣା XWP0367581
ପ ୁ /403743 32 60 94େତାଫାନ ଓଝା ପି ବିରବର ଓଝା XWP0660316
ୀ /413744 39 60 95ସିଖା ବରାଳ ସା ଭବାନି ଶ ର ବରାଳ XWP0367599

ପ ୁ /413745 29 60 96ସି ାଥର୍  ବରାଳ ପି ଯେଜ୍ଞଶର ବରାଳ XWP0367607
ପ ୁ /423746 29 60 97ଶଶା  େଶଖର ମହା ି ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି XWP0367532
ପ ୁ /423747 28 60 98ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ମହା ି XWP0367540
ପ ୁ /0433748 20 60 99ଅଭିେ◌ଷକ ସାଇଁ ପି ସସୁୀଳ କମୁାର ସାଇଁ XWP1058346
ପ ୁ /433749 59 60 100ବସ  କମୁାର ମହା ି ପି କମୁର ମହା ି XWP0367516
ପ ୁ /433750 31 60 101ସୟୂଯ୍ର୍କା  ମହା ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା ି XWP0367565
ୀ /433751 77 60 102ପଫଲୁ ମହା ି ସା ଭା ର ମହା ି XWP0880039
ୀ /433752 25 60 103ଜିଜ୍ଞାସା ମହା ି ପି ର ନକମୁାର ମହା ି XWP0877670
ୀ /433753 28 60 104ଶିତା ଶେୁସାଭିତା ପି ବସ  କମୁାର ମହା ି XWP0367490
ୀ /433754 28 60 105ରାଜଶୀ ସାଇଁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାଇଁ XWP0367557
ୀ /443755 58 60 106ସଂଯକୁ୍ତା େଦବତା ସା ନିର ନ େଦବତା XWP0598334

ପ ୁ /443756 27 60 107ଶବିାଶଷି େଦବତା ପି ନିର ନ େଦବତା XWP0367524
ପ ୁ /443757 39 60 108ସ ୟ ଶମର୍ା - ଛବିନ ଶମର୍ା XWP0367615
ୀ /453758 41 60 109ସକୁା ି ନାୟକ ସା ସଶୁା  ନାୟକ XWP0367623
ପ ୁ /463759 30 60 110ଉେମଶ େବେହରା ପି ସବୁାସ ଚ  େବେହରା XWP0367631
ୀ /473760 31 60 111ଦିବଯ୍ା ଏନ ସା ରେମଶ ଏନ XWP0367649
ପ ୁ /483761 28 60 112କୃ  ବିେଶାଇ ପି େକଶବ ବିେଶାଇ XWP0367722
ୀ /493762 43 60 113ମିନତୀ ମଲିକ ପି ରାଜ କିେଶାର ମଲିକ XWP0367730
ପ ୁ /503763 52 60 114ଏନ ପିତାମର େରଡି ପି ଏନ େବୖରାଗି େରଡି JTV2401610
ୀ /513764 80 60 115ଏନୟ.କା ାମ , ସା ଏନ କୃ  , OR/06/043/160636
ପ ୁ /513765 44 60 116ଏନ ନାଗା , ପି ଏନ କୃ  , OR/06/043/160637
ୀ /513766 44 60 117ଏନ ଜୟା ସା ଏନ ନାଗା JTV1904648
ପ ୁ /513767 21 60 118ଏନ ରବି ପି ଏନ ନାଗା XWP1064849
ପ ୁ /523768 35 60 119ଅଜୁର୍ ନକମୁାର େଜନା ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ େଜନା XWP0877597
ୀ /523769 30 60 120ଭାରତୀ େଜନା ସା ଅଜୁର୍ ନକମୁାର େଜନା XWP0877589
ପ ୁ /523770 40 60 121ବିେବକାନ  ରଥ ପି ଚରଣ ରଥ JTV1711720
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ପ ୁ /523771 35 60 122ଦି ି ରଂଜନ ସାହୁ ପି ଫଗ ୁଚରଣ ସାହୁ XWP0039974
ୀ /523772 27 60 123ବବିତା ସାହୁ ସା ଦି ୀରଂଜନ ସାହୁ XWP0897033

ପ ୁ /523773 25 60 124ନିର ନ ସାହୁ ପି ଫଗ ୁଚରଣ ସାହୁ XWP0660282
ପ ୁ /523774 24 60 125ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଜୁର୍ ନ ସାହୁ XWP0877654
ପ ୁ /523775 58 60 126ଫଗଚୁରଣ ସାହୁ ପି େଦୖତାରି ସାହୁ OR/06/043/160669
ୀ /523776 55 60 127ଅ ଳି ସାହୁ ସା ଫଗଚୁରଣ ସାହୁ OR/06/043/160670

ପ ୁ /533777 65 60 128ବି ଲକ୍ଷଣ , ପି ବି ଶ  ୁ, OR/06/043/160683
ୀ /533778 55 60 129ଜି. ଆମାନା ସା ଜି. ମାଲିସ JTV1640598
ୀ /533779 79 60 130ଛବିରାଣୀ େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା XWP0040014

ପ ୁ /533780 59 60 131ଅଭିଳାଷ ଚ  େବେହରା ପି ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା XWP0536771
ପ ୁ /533781 58 60 132ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା XWP0039990
ୀ /533782 57 60 133ଡଲିରାଣୀ େବେହରା ସା ଅଭିଳାଷ ଚ  େବେହରା XWP0536789
ୀ /533783 26 60 134ଶଭୁ ଦଶ ିର୍ନୀ େବେହରା ପି ଅଭିଳାଷ ଚ  େବେହରା XWP0660738

ପ ୁ /533784 23 60 135ଆଶେୁତାଷ େବେହରା ପି ଅଭିଳାଷ ଚ  େବେହରା XWP0835405
ପ ୁ /533785 19 60 136ବି ଚ ନ ପି ବି ଲକ୍ଷୀଧର XWP1067057
ୀ /533786 49 60 137ନିରୁପମା ଦାସ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦାସ XWP0040022
ୀ /533787 23 60 138ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାସ ପି ସ ୟ କମୁାର ଦାସ XWP0835660

ପ ୁ /533788 34 60 139ଜି ଧରମା ମା ଜି ଆମାନା XWP0040030
ପ ୁ /533789 36 60 140ବି କା ିର୍କ ପି ବି ଲକ୍ଷୀଧର JTV2401057
ୀ /533790 36 60 141ସନୁୀତା ଖୁ ିଆ ସା ବିଭୁେଧ ୁ ଖୁ ିଆ XWP0598318

ପ ୁ /533791 61 60 142ବି ଲକ୍ଷୀଧର ପି ବି ଶ  ୂଧର XWP1067099
ୀ /533792 52 60 143ବି. ଶାରଦା ସା ବି. ଲକ୍ଷୀଧର JTV1903186
ୀ /533793 42 60 144ବି ସେରାଜିନୀ ସା ବି ରାଜୁ JTV2400836
ୀ /543794 56 60 145ଇ ଚ ମା , ସା ଇ େବୖରାଗୀ , OR/06/043/160689
ୀ /553795 23 60 148ସସିତା େଭାଇ ସା ସକୁେଦଵ େଭାଇ XWP0898239

ପ ୁ /553796 70 60 149ଗ ାପସାଦ ଯାଦବ ପି ମହାେଦବ ଯାଦବ OR/06/043/160718
ୀ /563797 79 60 150ଚାରୁ େଦଇ ବାରିକ ସା ରଘନୁାଥ ବାରିକ XWP0367656
ୀ /563798 59 60 151େଶୖଳ ବାରିକ ସା ଧୀେର  କମୁାର ବାରିକ JTV1597533

ପ ୁ /563799 55 60 152କିେଶାର କମୁାର ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ XWP0367706
ୀ /563800 45 60 153ସ ି ତା ବାରିକ ସା କିେଶାର କମୁାର ବାରିକ XWP0367888

ପ ୁ /563801 42 60 154ମେହ  କମୁାର ବାରିକ ପି ଧିେର  କମୁାର ବାରିକ JTV1597541
ପ ୁ /563802 41 60 155ଜୀେତ  କମୁାର ବାରିକ ପି ଧୀେର  କମୁାର ବାରିକ JTV1597558
ୀ /563803 41 60 156ସସୀତା ବାରିକ ପି ଧୀେର  କମୁାର ବାରିକ JTV1597566
ୀ /563804 39 60 157ଝୁନୁ ବାରିକ ସା ମେହ  କମୁାର ବାରିକ XWP0040048
ୀ /563805 38 60 158ଉମିର୍ଳା ବାରିକ ସା ଜିେତ  କମୁାର ବାରିକ XWP0367664

ପ ୁ /563806 30 60 159ବାବୁନା ବାରିକ ପି ଲକ୍ଷିଧର ବାରିକ XWP0367698
ୀ /563807 50 60 160ମାନସୀ ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ XWP0660043
ୀ /573808 62 60 161ନୟନା ପଧାନ ସା େଦେବ  ପଧାନ OR/06/043/160780

ପ ୁ /583809 60 60 162ଧେନଶର ବିଶାଳ ପି ନବଘନ ବିଶାଳ XWP0434027
ୀ /583810 50 60 163ବନଲତା ବିଶାଳ ସା ଧେନଶର ବିଶାଳ XWP0434019

ପ ୁ /583811 46 60 164ହୃଶେିକଶ ବିଶାଳ ପି ମନୁ ବିଶାଳ JTV1906478
ପ ୁ /583812 32 60 165ଦିେନଶ େଦବାଶଷି ବିଶାଳ ପି ଧେନଶର ବିଶାଳ XWP0367680
ପ ୁ /583813 28 60 166ବିସୟ ବିଶଜିତ ବିଶାଳ ପି ଧେନଶର ବିଶାଳ XWP0367672
ୀ /583814 26 60 167ଲିଲିନା ପିୟଦଶର୍ୀନୀ ବିଶାଳ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0660613
ୀ /583815 25 60 168ଇତିସିତା ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ XWP0835611
ୀ /593816 34 60 169ଶଲିଶଲିା ସାହୁ ପି ଭକ୍ତବ ଳ ସାହୁ XWP0040055

ପ ୁ /593817 65 60 170ଭକ୍ତବ ଳ ସାହୁ ପି ବୁ େଦବ ସାହୁ JTV1902618
ୀ /593818 61 60 171କା ନବାଳା ସାହୁ ସା ଭକ୍ତବ ଳ ସାହୁ JTV1902626

ପ ୁ /593819 36 60 172ସିତ ର ନ ସାହୁ ପି ଭକ୍ତ ବ ଳ ସାହୁ XWP0040063
ୀ /603820 38 60 173େଦୗପଦୀ ଦାସ ସା ସମୁ  ଦାସ XWP0221374
ୀ /603821 59 60 174ଅନର୍ ପଣୁର୍ା େଲ ା ସା କିେଶାର କମୁାର ସାଇଁ XWP1054600
ପ ୁ /603822 47 60 175ପକାଶ ର ନ ମହାପାତ ପି ସେୁର  ନାଥ ମହାପାତ XWP0221457
ୀ /603823 44 60 176ଶକି୍ତବାଳା ମହାପାତ ସା ପକାଶ ର ନ ମହାପାତ XWP0221366
ୀ /603824 43 60 177କବିତା ନାୟକ ସା ସଭୁା  କମୁାର ନାୟକ XWP0541961
ପ ୁ /603825 47 60 178ପଶା  କମୁାର ପରିଡା ପି େବୖ ବ ଚରଣ ପରିଡା XWP0221465
ୀ /603826 103 60 179ଅମିକା ସାଇଁ ସା ଯଜ୍ଞପସାଦ ସାଇଁ XWP0221341
ପ ୁ /603827 92 60 180ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ ପି େଜାଗୀ ସାଇଁ OR/06/043/160383
ପ ୁ /603828 80 60 181ବସ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଜଗବ ୁ ସାଇଁ OR/06/043/160403
ପ ୁ /603829 80 60 182କୁ ବିହାରୀ ସାଇଁ ପି ଜୟରାମ ସାଇଁ OR/06/043/160398
ୀ /603830 79 60 183ବାସ ି ସାଇଁ ସା ଗଣୁନିଧି ସାଇଁ OR/06/043/160408
ୀ /603831 75 60 184କନକଲତା ସାଇଁ ସା ବସ  ସାଇଁ OR/06/043/160404
ୀ /603832 75 60 185ଶକୁଲତା ସାଇଁ ସା ବିଚିତାନ  ସାଇଁ OR/06/043/160416
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ପ ୁ /603833 70 60 186େବଣଧୁର ସାଇଁ ପି ଜଗବ ୁ ସାଇଁ OR/06/043/160405
ୀ /603834 70 60 187ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା କୁ ବିହାରୀ ସାଇଁ OR/06/043/160399

ପ ୁ /603835 68 60 188ଜିେତ  ସାଇଁ ପି ଧମର୍ାନ  ସାଇଁ OR/06/043/160385
ୀ /603836 60 60 189ପତିମା ସାଇଁ ସା େବଣଧୁର ସାଇଁ OR/06/043/160406

ପ ୁ /603837 55 60 190ସବୁାଷ ସାଇଁ ପି ଜଗବ ୁ ସାଇଁ OR/06/043/160410
ପ ୁ /603838 55 60 191କିେଶାର ସାଇଁ ପି ବସ  ସାଇଁ OR/06/043/160409
ୀ /603839 53 60 192ବିଦଯ୍ତୁ ଲତା ସାଇଁ ସା ଜିେତ  ସାଇଁ XWP0221473
ୀ /603840 50 60 193ବିବାସିନୀ ସାଇଁ ସା ବିଭୁତିଭୁଷଣ ସାଇଁ XWP0221358

ପ ୁ /603841 49 60 194ସବୁତ ସାଇଁ ପି ଜଗବ ୁ ସାଇଁ OR/06/043/160411
ପ ୁ /603842 48 60 195ଯଜ୍ଞ ପସାଦ ସାଇଁ ପି କୁ  ବିହାରି ସାଇଁ XWP0541938
ୀ /603843 46 60 196ପଭାତୀ ସାଇଁ ସା ସବୁତ ସାଇଁ JTV1904549
ୀ /603844 44 60 197ରୁବିଲତା ସାଇଁ ପି ବସ  ସାଇଁ OR/06/043/160413

ପ ୁ /603845 44 60 198ଜେସାବ  ସାଇଁ ପି କୁ  ସାଇଁ JTV1906502
ପ ୁ /603846 43 60 199ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗଣୁନିଧି ସାଇଁ JTV1904028
ପ ୁ /603847 43 60 200ଦିଲୀପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଜିେତ  ସାଇଁ JTV1904291
ପ ୁ /603848 42 60 201ଅମିତାଭ ସାଇଁ ପି େବଣଧୁର ସାଇଁ JTV1904531
ପ ୁ /603849 42 60 202ଅରୁପାନ  ସାଇଁ ପି ବିଚିତାନ  ସାଇଁ JTV1904614
ୀ /603850 40 60 203ର ଲୁତା ସାଇଁ ସା ଶଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ XWP0221382
ୀ /603851 39 60 204ତୃ ିମଇ ସାଇଁ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ସାଇଁ JTV2400059

ପ ୁ /603852 39 60 205ଅଂସମୁାନ ସାଇଁ ପି େବଣଧୁର ସାଇଁ JTV1903723
ପ ୁ /603853 39 60 206ସଶୁା  ସାଇଁ ପି ଗଣୁନିଧି ସାଇଁ JTV1711605
ପ ୁ /603854 38 60 207ସକୁା  ସାଇଁ ପି ଗଣୁନିଧି ସାଇଁ XWP0221432
ୀ /603855 38 60 208ସବିତା ସାଇଁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ XWP0221416
ୀ /603856 38 60 209ସଭୁଦା ସାଇଁ ପି କୁ ବିହାରି ସାଇଁ JTV1904556

ପ ୁ /603857 38 60 210ରମାକା  ସାଇଁ ପି ଗଣୁନିଧି ସାଇଁ JTV1711548
ୀ /603858 37 60 211ରୁବିଲତା ସାଇଁ ପି ବସ  କମୁାର ସାଇଁ XWP1054626

ପ ୁ /603859 36 60 212ସରୁଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାଇଁ XWP0221440
ୀ /603860 36 60 213ସସିତା ସାଇଁ ପି ବସ  ସାଇଁ XWP0119339
ୀ /603861 36 60 214ସଭୁଲକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ରମାକା  ସାଇଁ XWP0221390

ପ ୁ /603862 34 60 215ଦିପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଜିେତ  କମୁାର ସାଇଁ JTV2400067
ୀ /603863 34 60 216ମଧମିୁତା ସାଇଁ ସା ଯେଶାବ  ସାଇଁ XWP0367896
ୀ /603864 32 60 217ପତିଭା ସାଇଁ ସା ସକୁା  ସାଇଁ XWP0660662
ୀ /603865 30 60 218େଲାପିତା ସାଇଁ ସା ଦିପକ କମୁାର ସାଇଁ XWP0660373
ୀ /603866 26 60 219ଐଶଯଯ୍ର୍ା ସାଇଁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାଇଁ XWP1007962
ୀ /603867 25 60 220େସୗ ଯଯ୍ର୍ା ସାଇଁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାଇଁ XWP1007970

ପ ୁ /603868 23 60 221ଲଗନ୍ଜୀତ ସାଇଁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାଇଁ XWP1007954
ୀ /603869 23 60 222ପିୟ ା ସାଇଁ ସା ସାଗର ସାଇଁ XWP0966572

ପ ୁ /603870 22 60 223ରତନ୍ ଜିତ ସାଇଁ ପି କିେଶାର କମୁାର ସାଇଁ XWP1007988
ୀ /603871 47 60 224ତପସିନୀ ତିପାଠୀ ସା େଦବାଶୀଷ ତିପାଠୀ XWP0221424

ପ ୁ /613872 38 60 225ସ ୟ ପ ା ପି ଅଭିଲାସ ପ ା XWP0966804
ୀ /613873 38 60 226ରଶିତା ପଧାନ ସା ଅଜିତ ପଧାନ XWP0966671
ପ ୁ /613874 84 60 227ବିରା  ିନାରାୟଣ ସାଇଁ - ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ XWP1007947
ପ ୁ /613875 75 60 228େଗୗରା  ଚରଣ ସାଇଁ ପି ରାଧାକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/160419
ୀ /613876 75 60 229ଲକ୍ଷୀପୀୟା ସାଇଁ ସା ବିର  ିସାଇଁ OR/06/043/160423
ୀ /613877 72 60 230ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା େଗୗରା  ସାଇଁ OR/06/043/160420
ୀ /613878 65 60 231ଖଲୁଣା ସାଇଁ ସା ରାମଚ  ସାଇଁ JTV1904457

ପ ୁ /613879 62 60 232ବିଭୁତିଭୁଷଣ ସାଇଁ ପି ଗ ବର୍  ସାଇଁ XWP0221499
ପ ୁ /613880 61 60 233ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସନୁାକର ସାଇଁ JTV1632637
ପ ୁ /613881 60 60 234ରାଜକିେଶାର ସାଇଁ ପି ସନୁାକର ସାଇଁ OR/06/043/160392
ୀ /613882 58 60 235ମମତା ସାଇଁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ JTV2400182
ୀ /613883 56 60 236େସୗଦାମିନି ସାଇଁ ସା ରାଜକିେଶାର ସାଇଁ OR/06/043/160393
ୀ /613884 51 60 237ଗୀତା ଳି ସାଇଁ ସା ପତାପ କମୁାର ସାଇଁ XWP0974667
ୀ /613885 48 60 238ସ ର୍ଲତା ସାଇଁ ସା ବିଭୂତି ସାଇଁ OR/06/043/160425
ପ ୁ /613886 42 60 239ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ JTV1904697
ପ ୁ /613887 41 60 240ଶେୁଭ ୁ କ.ୁ ସାଇଁ ପି େଗାରା  ସାଇଁ OR/06/043/160907
ୀ /613888 40 60 241ସନିୁତା ସାଇଁ ସା ଶେୁଭ ୁ ସାଇଁ XWP0367904
ପ ୁ /613889 39 60 242ଚ କା  ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ JTV1904465
ପ ୁ /613890 35 60 243ସରୁଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ JTV2570893
ୀ /613891 35 60 244ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ସରୂଜ କମୁାର ସାଇଁ XWP0966648
ପ ୁ /613892 33 60 245େରାଶନ ସାଇଁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ XWP0367912
ପ ୁ /613893 33 60 246ଶୀକା  ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ XWP0488049
ପ ୁ /613894 33 60 247ସାଗର କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ XWP0040089
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ପ ୁ /613895 33 60 248ସପନ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ XWP0040097
ୀ /613896 32 60 249ପଣତି ସାଇଁ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାଇଁ XWP0487959
ୀ /613897 30 60 250ଶଭୁସିତା ସାଇଁ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ସାଇଁ XWP0536730

ପ ୁ /613898 27 60 251ଆକାଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାଇଁ XWP0487843
ପ ୁ /613899 27 60 252ସଲୀଳ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ XWP0966606
ପ ୁ /613900 22 60 253ଦିବଯ୍ େଜଯ୍ାତି ସାଇଁ ପି ପତାପ କମୁାର ସାଇଁ XWP0939751
ୀ /613901 21 60 254ଦିବଯ୍ାସତିୃ ସାଇଁ ପି ପତାପ କମୁାର ସାଇଁ XWP0939736

ପ ୁ /623902 25 60 255ନିସିକା  ଦାଶ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ଦାଶ XWP0660407
ପ ୁ /623903 48 60 257ସଚିକା  ସାଇଁ ପି ଧବୃ ସାଇଁ JTV1903848
ପ ୁ /623904 44 60 258ଭକି୍ତ ପସାଦ ସାଇଁ ପି ଧବୃ ସାଇଁ JTV1903509
ୀ /623905 44 60 259ସଯୁଯ୍ର୍ସିତା ସାଇଁ ସା ହୃଷିେକସ ଭୂୟଁା XWP0738823

ପ ୁ /623906 43 60 260େଦବି ପସାଦ ସାଇଁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାଇଁ JTV1902758
ୀ /623907 43 60 261ପତିମା ସାଇଁ ସା ସଚିକା  ସାଇଁ JTV1903731

ପ ୁ /623908 43 60 262ଶକି୍ତପସାଦ ସାଇଁ ପି ଧବୃ ସାଇଁ OR/06/043/160382
ୀ /623909 38 60 263ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାଇଁ ସା ଭକି୍ତ ପସାଦ ସାଇଁ XWP0636415
ୀ /623910 36 60 264ସସୀତା ସାଇଁ ସା ଚ କା  ସାଇଁ XWP0487942
ୀ /623911 34 60 265ସୀମା ରାଣୀ ସାଇଁ ସା େଦବୀ ପସାଦ ସାଇଁ XWP0939827
ୀ /623912 21 60 266ସ୍ଵପନ୍ା ରାଣୀ ସାଇଁ ପି ଶଚିକା  ସାଇଁ XWP0939801

ପ ୁ /643913 40 60 267ଅରଦିଶ ସାଇଁ ପି ଅେଶାକ ସାଇଁ XWP0329946
ପ ୁ /653914 51 60 268ରାଜନ ମହଲା ପି ସଦୁାମ ମହଲା XWP0660803
ୀ /653915 49 60 269ଲକ୍ଷୀ ମହଲା ସା ରାଜନ ମହଲା JTV1904143

ପ ୁ /653916 49 60 270ଭଜନ ମହଲା ପି ସଦୁାମ ମହଲା XWP0660928
ୀ /653917 46 60 271କନିୁ ମହଲା ସା ଭଜନ ମହଲା JTV2401388

ପ ୁ /653918 36 60 272ଲକ୍ଷୀଧର ମହଲା ପି ସଦୁାମ ମହଲା JTV2401545
ପ ୁ /653919 26 60 273ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହଲା ପି ରାଜନ ମହଲା XWP0659888
ପ ୁ /653920 68 60 274ପାଣ ୁପଧାନ ପି ଗଣପତି ପଧାନ OR/06/043/160868
ୀ /653921 51 60 275କ ରୁୀ ପଧାନ ସା ପାଣ ୁପଧାନ XWP0660340

ପ ୁ /653922 47 60 276ଦାଶରଥୀ ପଧାନ ପି ଗଣପତି ପଧାନ XWP0660449
ୀ /653923 25 60 277ସମିୁତା ପଧାନ ପି ପାଣ ୁପଧାନ XWP0660563

ପ ୁ /653924 24 60 278ଲକ୍ଷୀଧର ପଧାନ ପି ପାଣ ୁପଧାନ XWP1064872
ୀ /653925 46 60 279ଜୟ ି ପଧାନ ସା ଦାଶରଥି ପଧାନ JTV1930924
ୀ /663926 32 60 280ଗୀତା ଳୀ େବେହରା ସା ପେଦଯ୍ାତ ନାରାୟଣ ଦାସ XWP0660092

ପ ୁ /663927 44 60 281ଶଭୁ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ JTV1903160
ପ ୁ /663928 42 60 282ପେଦଯ୍ାତ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ JTV1903418
ୀ /663929 38 60 283ରଶନିି ମାହାଳି ସା ଶଭୁନାରାୟଣ ଦାସ XWP0367847

ପ ୁ /673930 72 60 284େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ ପି େଯାଶବ  ଦାସ JTV1902550
ୀ /673931 66 60 285ମ ଲୁତା ଦାସ ସା େବୖ ବ ଦାସ JTV1903178

ପ ୁ /673932 40 60 286ଦିପ ୁନାରାୟଣ ଦାସ ପି େବୖ ବ ଦାସ JTV1904390
ୀ /673933 31 60 287ଅ ିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନି ଦାସ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ଦାସ XWP0367854
ୀ /673934 63 60 288ରମା େଦଇ ସା ଭଗବାନ ଆଚାଯ଼ଯ୍ର୍ XWP0660357

ପ ୁ /673935 38 60 289ଦିପକ କମୁାର ପତାପ ପି ଉେପ  କମୁାର ପତାପ XWP0488031
ୀ /673936 36 60 290ସନ୍ି ାରାଣୀ ପତାପ ସା ଦିପକ କମୁାର ପତାପ XWP0487967
ୀ /683937 82 60 291ହାରାମଣି ବରାଳ ସା ମକୁୁ  ବରାଳ OR/06/043/162002

ପ ୁ /683938 70 60 292ସନାତନ ବରାଳ ପି ମକୁୁ  ବରାଳ OR/06/043/162003
ପ ୁ /683939 67 60 293ବୃ ାବନ ବରାଳ ପି ମକୁୁ  ବରାଳ OR/06/043/162005
ୀ /683940 65 60 294େସୗଦାମିନୀ ବରାଳ ସା ସନାତନ ବରାଳ JTV2401552

ପ ୁ /683941 64 60 295ନିର ନ ବରାଳ ପି ମକୁୁ  ବରାଳ JTV2401529
ୀ /683942 60 60 296ନମର୍ଦା ବରାଳ ସା ବୃ ାବନ ବରାଳ OR/06/043/162006

ପ ୁ /683943 55 60 297ସେୁର  ବରାଳ ପି ମକୁୁ  ବରାଳ OR/06/043/162010
ପ ୁ /683944 53 60 298ର ନ କମୁାର ବରାଳ ପି ମକୁୁ  ବରାଳ JTV1711621
ୀ /683945 52 60 299ନିମର୍ଳା ବରାଳ ସା ନିର ନ ବରାଳ XWP1040047
ପ ୁ /683946 49 60 300ତପନ ବରାଳ ପି ମକୁ  ବରାଳ XWP0168534
ୀ /683947 48 60 301ରୀତାରାଣୀ ବରାଳ ସା ସେୁର  ବରାଳ JTV1908565
ୀ /683948 47 60 302ଭାରତୀ ବରାଳ ସା ସଧୁାକର ବରାଳ JTV1908557
ୀ /683949 44 60 303ସିତା ବରାଳ ସା ତପନ ବରାଳ XWP0040113
ୀ /683950 44 60 304ମଧସିୁତା ବରାଳ ସା ର ନ ବରାଳ XWP0040121
ପ ୁ /683951 42 60 305ସତଯ୍ଜିତ ବରାଳ ପି ସନାତନ ବରାଳ JTV1907955
ପ ୁ /683952 36 60 306ସଜିୁତ ବରାଳ ପି ସନାତନ ବରାଳ JTV2536118
ୀ /683953 31 60 307ସ ର୍ା ମଈ ବରାଲ ପି ନିର ନ ବରାଲ XWP1054758
ୀ /683954 30 60 308ଚିନୟୀ ବରାଲ ପି ନିର ନ ବରାଲ XWP1054618
ପ ୁ /683955 28 60 309ରଶରି ନ ବରାଳ ପି ବୃ ାବନ ବରାଳ XWP0367813
ୀ /683956 23 60 310ସ ମୀତା ବରାଲ ପି ସେୁର  ବରାଲ XWP1067180
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ପ ୁ /683957 22 60 311ବିଶଜୀତ ବରାଳ ପି ନିର ନ ବରାଳ XWP1007939
ପ ୁ /683958 50 60 312ଜିେତ  ବିଶାଳ ପି ଶରତ ଚ  ବିଶାଳ XWP0367870
ୀ /683959 49 60 313େରାଜାଲିନ ବିଶାଳ ସା ଜିେତ  ବିଶାଳ XWP0367862
ୀ /683960 30 60 314ସି ାଶୀ ବିଶ୍ଵାଳ ସା ସଜୁୀତ ବିଶ୍ଵାଳ XWP0930461

ପ ୁ /683961 35 60 315ରାଖାଲ ଚ  ପଧାନ ପି ସିେ ଶର ପଧାନ XWP0221507
ପ ୁ /683962 51 60 316ହୃଷିେକଷ ସାହୁ ପି ଭରତ ଚ  ସାହୁ XWP0221515
ୀ /693963 80 60 317ଲକ୍ଷୀପିୟା ବରାଳ ସା ଫଗ ୁବରାଳ JTV1909969

ପ ୁ /693964 56 60 318େଦେବ ନାଥ ବରାଳ ପି ଫଗ ୁବରାଳ XWP0541995
ପ ୁ /693965 54 60 319ନେର  ବରାଳ ପି ଫଗ ୁବରାଳ OR/06/043/162018
ୀ /693966 53 60 320େଜଯ୍ା ନ୍ା ବରାଳ ସା େଦେବ  ବରାଳ XWP0630517
ୀ /693967 52 60 321ବିେନାଦିନୀ ବରାଳ ସା ନେର  ବରାଳ XWP0040147

ପ ୁ /693968 52 60 322ହେର  ବରାଳ ପି ଫଗ ୁବରାଳ JTV1909084
ପ ୁ /693969 45 60 323ଅେଖ  ବରାଳ ପି ଫଗଚୁରଣ ବରାଳ JTV1907542
ୀ /693970 43 60 324ନିରୁପମା ବରାଳ ସା ହେର  ବରାଳ JTV1907534

ପ ୁ /693971 42 60 325ମେହ  କମୁାର ବରାଳ ପି ଫଗଚୁରଣ ବରାଳ JTV1908730
ପ ୁ /693972 37 60 326ସନିୁଲ କମୁାର ବରାଳ ପି େଦବ ର ନ ବରାଳ XWP0221523
ପ ୁ /693973 32 60 327େଦବ ର ନ ବରାଳ ପି ଲେମାଦର ବରାଳ XWP0040154
ୀ /693974 32 60 328ସଜୁାତା ବରାଳ ସା ସନୁୀଲ କମୁାର ବରାଳ XWP1083088
ୀ /693975 28 60 329େମାନାଲିସା ବରାଳ ପି ନେର  ବରାଳ XWP0487744

ପ ୁ /693976 23 60 330ଇତିଶୀ ବରାଲ ପି ସଧୁାକର ବରାଲ XWP1067206
ପ ୁ /693977 23 60 331ନିମର୍ଳ ବରାଳ ପି ନେର  ବରାଳ XWP0939710
ପ ୁ /693978 22 60 332ସତଯ୍ ର ନ ବରାଲ ପି ହେଵର୍  ବରାଲ XWP1067040
ପ ୁ /693979 42 60 333ପଦୀ  କମୁାର ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ XWP0487900
ୀ /693980 39 60 334ମମତା ବାଳା ସାହୁ ସା ପଦୀ  କମୁାର ସାହୁ XWP0487884

ପ ୁ /693981 49 60 335ପିତବାସ ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ  ସାହୁ XWP0221531
ପ ୁ /693982 31 60 336ତାପସ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶେବର୍ ଶର ସାଇଁ XWP0488023
ୀ /693983 43 60 337ମନସିନୀ ତିପାଠୀ ସା କିେଶାର ଚ  କର XWP0221549
ୀ /703984 78 60 338ଜାନକୀ ବ ିଆ ସା ନିର ନ ବ ିଆ OR/06/043/162020

ପ ୁ /703985 69 60 339ପଭାତ କମୁାର ବ ିଆ ପି ନିର ନ ବ ିଆ OR/06/043/162024
ୀ /703986 53 60 340ରଶୀ ବ ିଆ ସା ପଦୀପ କମୁାର ବ ିଆ JTV1907146

ପ ୁ /703987 52 60 341ପଦୀପ କମୁାର ବ ିଆ ପି ନିର ନ ବ ିଆ JTV1642909
ପ ୁ /703988 52 60 342ପସନନ୍ କମୁାର ବ ିଆ ପି ନିର ନ ବ ିଆ OR/06/043/162026
ୀ /703989 50 60 343ସଂଯକୁ୍ତା ବ ିଆ ସା ପଶା  କମୁାର ବ ିଆ JTV1907153
ୀ /703990 42 60 344େସୗଦାମିନୀ ବ ିଆ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ବ ିଆ JTV2536126

ପ ୁ /703991 64 60 345ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମେହ  ସାଇଁ OR/06/043/162025
ୀ /703992 55 60 346ଅ ର୍ନା ସାଇଁ ସା ପେମାଦ ସାଇଁ JTV1906957
ୀ /713993 30 60 347ପ ୁ ଲତା ବାରିକ ପି ହେରକୃ  ବାରିକ XWP0434035
ୀ /713994 27 60 348େସନ୍ହଲତା ବାରିକ ପି ହେରକୃ  ବାରିକ XWP0660191

ପ ୁ /713995 62 60 349ଚି ର ନ ସାଇଁ ପି ମାୟାଧର ସାଇଁ XWP0434050
ୀ /713996 53 60 350େସନ୍ହଲତା ସାଇଁ ସା ଚି ର ନ ସାଇଁ OR/06/043/162034

ପ ୁ /713997 31 60 351ସତିୃର ନ ସାଇଁ ପି ଚିତର ନ ସାଇଁ XWP0434043
ପ ୁ /713998 27 60 352େସୗମଯ୍ ର ନ ସାଇଁ ପି ଚି  ର ନ ସାଇଁ XWP0660712
ୀ /723999 57 60 353ଶକୁ ଳା ଦାସ ସା ପଶା  ରାୟ ତପଚାରୀ XWP0487876

ପ ୁ /724000 59 60 354ଶକି୍ତଶ ର ଖୁ ିଆ ପି େବୖକୁ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/162036
ୀ /724001 57 60 355ଆଲାଦିନୀ ଖୁ ିଆ ସା ଶକି୍ତଶ ର ଖୁ ିଆ OR/06/043/162037

ପ ୁ /734002 69 60 356କାଳ ୀ ଚରଣ େବହୁରା ପି ବହାନ  େବହୁରା OR/06/043/162047
ୀ /734003 66 60 357ସ ର୍ଲତା େବହୁରା ସା କାଳ ୀ ଚରଣ େବହୁରା OR/06/043/162048

ପ ୁ /734004 58 60 358େକଶବ ଚରଣ େବହୁରା ପି ବହାନ  େବହୁରା OR/06/043/162049
ୀ /734005 57 60 359ସରସତୀ େବହୁରା ସା େବୖକୁ  େବହୁରା OR/06/043/162046
ୀ /734006 48 60 360ବବିତା େବହୁରା ସା ବଜବ ୁ େବହୁରା JTV1909910
ପ ୁ /734007 45 60 361ବଜବ ୁ େବହୁରା ପି ବହାନ  େବହୁରା OR/06/043/162050
ପ ୁ /734008 40 60 362ସ ୟ କମୁାର େବହୁରା ପି େବୖକୁ  େବହୁରା OR/06/043/162051
ୀ /734009 40 60 363ସସୀତା େବହୁରା ସା ସଂଜୟ କମୁାର େବହୁରା JTV1711829
ପ ୁ /734010 36 60 364ସୀତାକା  େବହୁରା ପି େବୖକୁ  ଚରଣ େବହୁରା JTV2401156
ପ ୁ /734011 34 60 365ନବୀନ େବହୁରା ପି େବୖକୁ  ଚରଣ େବହୁରା JTV2400042
ପ ୁ /734012 33 60 366ସବଯ୍ସାଚି େବହୁରା ପି କାଳ ୀ ଚରଣ େବହୁରା XWP0040170
ପ ୁ /734013 32 60 367ସି ାଥର୍ କମୁାର େବହୁରା ପି କାଳ ୀ ଚରଣ େବହୁରା XWP0040162
ପ ୁ /734014 65 60 368ମ ରାଜ େବଉରା ପି ବହାନ  େବଉରା OR/06/043/162045
ପ ୁ /734015 29 60 369ସମୁନ େବଉରା ପି ମ ରାଜ େବଉରା XWP0367763
ପ ୁ /744016 51 60 370ସଶୁା  କମୁାର େବଉରା ପି ରଘନୁାଥ େବଉରା JTV1908979
ପ ୁ /744017 50 60 371ଶରତ କମୁାର େବଉରା ପି ରଘନୁାଥ େବଉରା OR/06/043/162054
ୀ /744018 47 60 372େରାଜୀ େବଉରା ସା ବସ  େବଉରା OR/06/043/162056
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ୀ /744019 45 60 373ଶା ିଲତା େବଉରା ସା ଶରତ େବଉରା OR/06/043/162059
ୀ /744020 41 60 374ଗୀତା େବଉରା ସା ସଶୁା  କମୁାର େବଉରା JTV2536134

ପ ୁ /744021 35 60 375ଶେୁଭ ୁ େବଉରା ମା େରାଜି େବଉରା JTV2400174
ୀ /744022 26 60 376ଶ୍େଵତା େବଉରା ପି ଶରତ େବଉରା XWP0939926
ୀ /744023 25 60 377େସାରିତା ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େବଉରା ପି ଶରତ କମୁାର େବଉରା XWP0939934
ୀ /744024 57 60 378ଡଲି ସାଇଁ ସା ସେ ାଷ ସାଇଂ XWP0738690

ପ ୁ /754025 66 60 379ର ନ କମୁାର େଜନା ପି ପହାଦ େଜନା OR/06/043/162064
ୀ /754026 57 60 380ନିଳିମା େଜନା ସା ର ନ େଜନା OR/06/043/162065

ପ ୁ /754027 34 60 381ଧରମବୀର େଜନା ପି ର ନ କମୁାର େଜନା XWP0040220
ପ ୁ /754028 33 60 382କରମବୀର େଜନା ପି ର ନ କମୁାର େଜନା XWP0040212
ପ ୁ /754029 30 60 383ପରମବୀର େଜନା ପି ର ନ କମୁାର େଜନା XWP0367771
ପ ୁ /754030 29 60 384ସ ର୍ବୀର େଜନା ପି ର ନ କମୁାର େଜନା XWP0488007
ପ ୁ /754031 53 60 385ପଦନାଭ ଖୁ ିଆ ପି ଲଲାଟ ଖୁ ିଆ OR/06/043/162063
ପ ୁ /754032 53 60 386ନୀଳମାଧବ ଖୁ ିଆ ପି ଲଲାଟ କିେଶାର ଖୁ ିଆ OR/06/043/162068
ପ ୁ /754033 48 60 387ସଂଗାମ େକଶରୀ ଖୁ ିଆ ପି ଲଲାଟ େକଶରୀ ଖୁ ିଆ JTV2401073
ପ ୁ /754034 48 60 388ରଣଜିତ୍ ଖୁ ିଆ ପି ଲଲାଟ ଖୁ ିଆ OR/06/043/162070
ୀ /754035 47 60 389ଇତିଶୀ ଖୁ ିଆ ସା ପଦନାଭ ଖୁ ିଆ JTV1909654

ପ ୁ /754036 45 60 390ଉ ଳ କିେଶାର ଖୁ ିଆ ପି ଲଲାଟ କିେଶାର ଖୁ ିଆ JTV1909886
ପ ୁ /754037 43 60 391େଲଲିନ ଖୁ ିଆ ପି ଲଲାଟ କିେଶାର ଖୁ ିଆ JTV1908656
ୀ /754038 40 60 392ରାଜଲକ୍ଷୀ ଖୁ ିଆ ସା ନୀଳମାଧବ ଖୁ ିଆ JTV2536142

ପ ୁ /754039 40 60 393ାଲିନ ଖୁ ିଆ ପି ଲଲାଟ କିେଶାର ଖୁ ିଆ JTV1909126
ୀ /754040 40 60 394େମାନାଲିସା ଖୁ ିଆ ସା ଉ ଳ କିେଶାର ଖୁ ିଆ JTV2401370
ୀ /754041 40 60 395େଦବସିତା ଖୁ ିଆ ସା ାଲିନ୍ ଖୁ ିଆ XWP0040204
ୀ /754042 39 60 396କଲଯ୍ାଣୀ ଖୁ ିଆ ସା େଲଲିନ୍ ଖୁ ିଆ XWP0040196
ୀ /754043 36 60 397ମିନାକ୍ଷୀ ଖୁ ିଆ ସା ରଣଜିତ ଖୁ ିଆ JTV2401362

ପ ୁ /754044 20 60 398ସରୂଜ ଖୁ ିଆ ପି ପଦନାଭ ଖୁ ିଆ XWP1067198
ପ ୁ /764045 29 60 399ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଦାଶ ପି ଲି ରାଜ ଦାଶ XWP0930289
ୀ /764046 24 60 400ଶଭୁଶୀ ଦାଶ ସା ସୟୁର୍କା  ଦାଶ XWP0930404

ପ ୁ /764047 23 60 401େସୗମଯ୍ା କା  ଦାଶ ପି ଲି ରାଜ ଦାଶ XWP0970855
ୀ /764048 65 60 402ଶକୁ ଳା ଖୁ ିଆ ସା ଯଯାତି ଖୁ ିଆ OR/06/043/162075

ପ ୁ /764049 65 60 403ସବୁ ର୍ ଖୁ ିଆ ପି ନ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/162080
ୀ /764050 60 60 404ପ ୁ ଲତା ଖୁ ିଆ ସା ବିଭୁତି ଖୁ ିଆ OR/06/043/162077

ପ ୁ /764051 56 60 405ଅବ ୀ କିେଶାର ଖ ୁ ିଆ ପି ନ  ଖୁ ିଆ OR/06/043/162082
ୀ /764052 55 60 406ସସିତା ଖ ୁ ିଆ ସା ଅଦଯ୍ତ କିେଶାର ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/162079
ୀ /764053 50 60 407ସରସତୀ ଖ ୁ ିଆ ସା ସବୁ ର୍ ଖୁ ିଆ OR/06/043/162081
ୀ /764054 48 60 408ସଂଘମିତା ଖ ୁ ିଆ ସା ଅବ ୀ କିେଶାର ଖ ୁ ିଆ XWP0487710

ପ ୁ /764055 44 60 409ଦାେମାଦର ଖ ୁ ିଆ ପି ବିଭୁତି ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/162019
ପ ୁ /764056 44 60 410ଲି ରାଜ ଖ ୁ ିଆ ପି ଯଯାତି ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/162083
ପ ୁ /764057 44 60 411ଦନା ର୍ନ ଖ ୁ ିଆ ପି ବିଭୂତି କିେଶାର ଖୁ ିଆ JTV1909472
ପ ୁ /764058 43 60 412ରାଜରାଜ ଖ ୁ ିଆ ପି ବିଭୂତି କିେଶାର ଖୁ ିଆ JTV1907435
ୀ /764059 42 60 413ସଂଯକୁ୍ତା ଖ ୁ ିଆ ସା ଲି ରାଜ ଖୁ ିଆ XWP0040246
ପ ୁ /764060 41 60 414ଶୀବ  ଖୁ ିଆ ପି ଯଯାତି ଖ ୁ ିଆ XWP1273218
ୀ /764061 41 60 415ମଧସିୁତା ଖୁ ିଆ ସା ଶୀବ  ଖୁ ିଆ JTV2536159
ୀ /764062 39 60 416ନିହାରିକା ଖୁ ିଆ ସା ଦାେମାଦର ଖୁ ିଆ XWP0221564
ୀ /764063 38 60 417ସସିତା ଖୁ ିଆ ସା ରାଜରାଜ ଖୁ ିଆ XWP0221580
ୀ /764064 35 60 418ଶବିାନୀ ଖୁ ିଆ ପି ଆଦିତଯ୍ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0221556
ୀ /764065 33 60 419ପୀତିପଦା ଖୁ ିଆ ସା ଦନା ର୍ନ ଖୁ ିଆ XWP0221572

ପ ୁ /764066 31 60 420ରାେକଶ ଖୁ ିଆ ପି ଆଦିତଯ୍ ଖୁ ିଆ XWP0434068
ୀ /764067 31 60 421ଶଭୁଶୀ ଖୁ ିଆ ପି ସବୁ ର୍ ଖୁ ିଆ XWP0367938
ୀ /764068 29 60 422ସତିଶୀ ଖୁ ିଆ ପି ସବୁ ର୍ ଖୁ ିଆ XWP0367797
ୀ /764069 29 60 423ଯଶନି ଖ ୁ ିଆ ପି ଆଦିତଯ୍ କିେଶାର ଖୁ ିଆ XWP0434076
ୀ /764070 27 60 424େସୗମଯ୍ ଶୀ ଖ ୁ ିଆ ପି ସବୁ ର୍ ଖ ୁ ିଆ XWP0598292
ୀ /764071 26 60 425େଶତଶୀ ଖୁ ିଆ ପି ସବୁ ର୍ ଖ ୁ ିଆ XWP0974634
ପ ୁ /764072 23 60 426ଶଶା  େଶଖର ପି ଖ ୁ ିଆ ସବୁ ର୍ XWP0974659
ପ ୁ /764073 29 60 427ବିଶନାଥ ସାଇଁ ମା ଶା ିଲତା ସାଇଁ XWP0367789
ପ ୁ /774074 60 60 428ପଣବ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ ପି ଯତୀ  ଖ ୁ ିଆ JTV1910116
ୀ /774075 54 60 429ମଧଲିୁତା ଖୁ ିଆ ସା ପଣବ ଖୁ ିଆ JTV1910165
ପ ୁ /774076 54 60 430ପଣୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଯତି  ଖୁ ିଆ JTV1910181
ପ ୁ /774077 51 60 431ପଦୀପ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଯତି  ଖୁ ିଆ OR/06/043/162023
ୀ /774078 48 60 432ସେୁଚତା ଖୁ ିଆ ସା ପଦୀପ କମୁାର ଖ ୁ ିଆ JTV1910157
ୀ /774079 48 60 433ଇତିଶୀ ଖୁ ିଆ ସା ପଣୟ ଖୁ ିଆ JTV1910173
ପ ୁ /784080 89 60 434ବଂଶୀଧର ସାଇଁ ପି ବିେନାଦ ସାଇଁ OR/06/043/162610
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ୀ /784081 49 60 435ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା ବଂଶୀଧର ସାଇଁ OR/06/043/162611
ୀ /794082 56 60 436ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ OR/06/043/162092

ପ ୁ /794083 42 60 437କାହନ୍ପୁକାଶ ସାହୁ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ JTV1909316
ପ ୁ /814084 70 60 438ଶ ର େଜନା ପି ମାଧ େଜନା JTV1910215
ୀ /814085 61 60 439କମଳା େଜନା ସା ଶ ର େଜନା XWP0040253
ୀ /824086 58 60 440ସାତୀ ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ JTV1910132

ପ ୁ /824087 54 60 441ଚି ରଂଜନ ଦାସ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ JTV1910140
ପ ୁ /824088 33 60 442ବିକାଶ ର ନ ଦାସ ମା ସାତୀ ଦାସ XWP0040261
ପ ୁ /834089 39 60 443ଅନିଲ କମୁାର ପି ମ ଳ ପସାଦ ସିଂ XWP0644005
ପ ୁ /834090 38 60 444କମୁାର ନିଶାନ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ XWP0367946
ପ ୁ /834091 38 60 445ଅରୁଣ କମୁାର ପଧାନ ପି ଶତୁଘନ୍ ପଧାନ XWP0660696
ୀ /834092 33 60 446େଜଯ୍ାତି ସରୂପା ପଧାନ ସା କମୁାର ନିଶାନ୍ XWP0367920

ପ ୁ /834093 25 60 447ପଦୀ  ରାମ ପି ଅେଶାକ ରାମ XWP0659946
ପ ୁ /834094 56 60 448ଅେଶାକ ରାମ ପି ପରୁୁେଷା ମ ରାମ JTV2400729
ୀ /834095 45 60 449ମିନତୀ ରାମ ସା ଅେଶାକ ରାମ JTV2400497
ୀ /834096 68 60 450ମୀନା ସାଇଁ ସା େକୖଳାସ ସାଇଁ OR/06/043/162108

ପ ୁ /834097 44 60 451ସକୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାଇଁ JTV1907765
ୀ /834098 42 60 452କାଦମିନୀ ସାଇଁ ସା ସକୁା  କମୁାର ସାଇଁ JTV1907724

ପ ୁ /834099 39 60 453ନିଳାଚଳ ସାଇଁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାଇଁ JTV1909225
ୀ /834100 36 60 454ପଭାସିନୀ ସାଇଁ ସା ନିଳା ଳ ସାଇଁ XWP0660746
ୀ /834101 26 60 455ସଭୁଶୀ ସାଇଁ ପି ସୀମା ଳ ସାଇଁ XWP0660795

ପ ୁ /844102 52 60 456ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ମ ୁଳି େବେହରା JTV2400810
ୀ /844103 27 60 457ଅନୁସୟା େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0660217
ୀ /844104 25 60 458ଦି ିମୟୀ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0659904
ୀ /844105 23 60 459ଶଭିା ୀ ମଜୁମଦାର ପି ଅଜୟ କମୁାର ମଜୁମଦାର XWP0835629
ୀ /854106 40 60 460େରାଜାଲିନ୍ ମହା ି ସା ତାପସ ର ନ ମହା ି XWP0704841
ୀ /854107 37 60 461େମାନାଲିସା ମହା ି ସା ମାନସ ର ନ ମହା ି XWP0704833
ୀ /864108 48 60 462ଶୀମତୀ ରାଉତ ସା େଗାପିନାଥ ରାଉତ JTV1908672

ପ ୁ /864109 58 60 463େଗାପିନାଥ ରାଉତରାୟ ପି ଭମରବର ରାଉତରାୟ JTV1910199
ପ ୁ /874110 65 60 464ସେୁର  େବେହରା ପି ଫଗ ୁେବେହରା JTV2400737
ପ ୁ /874111 60 60 465ବିମଳକୃ  ଦାସ ପି ପରମାନ  ଦାସ JTV1909662
ୀ /874112 52 60 466ମିଲନ ଦାସ ସା ବିମଳକୃ  ଦାସ JTV1909233
ୀ /874113 31 60 467ଶାବଣୀ ଦାସ ସା ବିଶଭୂଷଣ ଦାସ XWP0660910

ପ ୁ /874114 27 60 468ସତିୃ ର ନ ଦାସ ପି ବିମଲ କୃ  ଦାସ XWP0659920
ପ ୁ /874115 25 60 469ପୀତି ର ନ ଦାସ ପି ବିମଳ କୃ  ଦାସ XWP0659995
ପ ୁ /884116 68 60 470ତାରାପଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦିନବ ୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0487819
ପ ୁ /884117 59 60 471ଶକି୍ତପଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଦିନବ ୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0041640
ପ ୁ /884118 57 60 472ମେନାର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବଜବ ୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/162145
ୀ /884119 55 60 473ମେନାରମା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ମେନାର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/162147
ୀ /884120 51 60 474ବୀଣାପାଣି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଶକି୍ତପଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0041657
ୀ /884121 31 60 475େମାନାଲିସା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ମେନାର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0367953
ୀ /884122 30 60 476ଅନୁପମା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ରମାପଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0368159
ୀ /884123 27 60 477ମମତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ମେନାର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0487728

ପ ୁ /884124 27 60 478ବିସୟ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶକି୍ତପଦ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0487868
ୀ /884125 25 60 479େସୗଭାଗଯ୍ ଲକ୍ଷୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ମେନାର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0660001

ପ ୁ /884126 60 60 480ରମାପଦ ଆଚାୟଯ୍ର୍ ପି ଦୀନବ ୁ ଆଚାୟଯ୍ର୍ OR/06/043/162153
ପ ୁ /894127 55 60 481ରଧାକା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଜଗବ ୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/162161
ୀ /894128 53 60 482ମିନତୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଶୀକା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/162164
ୀ /894129 49 60 483ର ିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରାଧାକା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1907641
ୀ /894130 80 60 484ଅହଲଯ୍ା ଆଚାୟଯ୍ର୍ ସା ଜଗବ ୁ ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/162159
ପ ୁ /894131 61 60 485ଶୀକା  ଆଚାୟଯ୍ର୍ ପି ଜଗବ ୁ ଆଚାୟଯ୍ର୍ OR/06/043/162160
ପ ୁ /894132 56 60 486ସକୁମୁାର ପ ିତ ପି ନେର ନାଥ ପ ିତ JTV1907096
ପ ୁ /894133 49 60 487ରବିନାରାୟଣ ପରିଡା ପି ଦିଜ ପରିଡା XWP0040303
ପ ୁ /894134 67 60 488ଶବିଚରଣ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ XWP0221598
ୀ /904135 48 60 489ପ ୂ ିର୍ମା ପ ିତ ସା ସକୁମୁାର ପ ିତ JTV1907104
ପ ୁ /914136 57 60 490ଅଜୟ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ନବଘନ ଖଟୁଆ XWP0040329
ୀ /914137 52 60 491ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା ଖଟୁଆ ସା ଅଜୟ କମୁାର ଖଟୁଆ XWP0040311
ୀ /914138 26 60 492ପଜୁାରାଣୀ ଖଟୁଆ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଖଟୁଆ XWP0598235
ପ ୁ /914139 39 60 493ବିକମ ମାଝି ପି ମଣି ଚରଣ ମାଝି XWP0040337
ପ ୁ /914140 72 60 494ପସନନ୍ କମୁାର ମିଶ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମିଶ JTV1931096
ପ ୁ /914141 38 60 495ଅମିତାଭ ମିଶ ପି ପଶନନ୍ ମିଶ JTV1908532
ୀ /914142 38 60 496ଅପରାଜିତା ମିଶ ପି ପସନନ୍ ମିଶ JTV1908524
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ୀ /914143 69 60 497ଦି ୀଲତା ପତି ସା ପସନନ୍  କମୁାର ମିଶ OR/06/043/162166
ପ ୁ /924144 65 60 498ନାେଗଶର େଜନା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଜନା XWP0636407
ୀ /924145 60 60 499ରତନ୍ମାଳି େଜନା ସା ନେଗଶର େଜନା OR/06/043/162172

ପ ୁ /924146 54 60 500ବି ୁସାଗର େଜନା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େଜନା OR/06/043/162174
ୀ /924147 47 60 501ଅହଲଯ୍ା େଜନା ସା ବି ୁସାର େଜନା JTV1636893

ପ ୁ /924148 42 60 502ସନିୁଲ କମୁାର େଜନା ପି ନାେଗଶର େଜନା JTV1907666
ପ ୁ /934149 65 60 503ସକୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ଧବୃ େବେହରା OR/06/043/162178
ପ ୁ /934150 58 60 504ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ଧବୃ େବେହରା OR/06/043/162177
ୀ /934151 55 60 505ମେନାରମା େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା OR/06/043/162181

ପ ୁ /934152 54 60 506ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି ଧବୃ େବେହରା OR/06/043/162179
ୀ /934153 52 60 507ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା ପେମାଦ େବେହରା OR/06/043/162182

ପ ୁ /934154 50 60 508ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ଧବୃ େବେହରା OR/06/043/162180
ୀ /934155 50 60 509େଗାଲାପ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0877647
ୀ /934156 49 60 510ଲତା େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା OR/06/043/163364
ୀ /934157 46 60 511ସ  ୁେବେହରା ସା ପଶା  କମୁାର େବେହରା XWP0487751

ପ ୁ /934158 29 60 512ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା XWP0330019
ପ ୁ /934159 21 60 513ପିତିଶ ର ନ େବେହରା ପି ପଶା   କମୁାର େବେହରା XWP0939892
ୀ /934160 55 60 514ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପେଲଇ ସା େଗାଲକ ଚ  ଦାସ XWP0966838
ୀ /934161 21 60 515ଅଞଳୀ େସଠୀ ପି ରବୀ  େସଠୀ XWP1083120

ପ ୁ /944162 73 60 516ଦୟାନିଧି େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା JTV1906767
ୀ /954163 39 60 517ପିୟଦଶ ିର୍ନି େଜନା ସା ଅରବି  ପଧାନ XWP0367979
ୀ /954164 32 60 518ଗାୟତୀ େଜନା ପି ପେମାଦ କମୁାର େଜନା XWP0221622

ପ ୁ /954165 55 60 519ସମୀର କମୁାର କର ପି କଳୁମଣୀ କର XWP0434084
ୀ /954166 47 60 520ସଂଧଯ୍ାରାଣି କର ସା ସମିର କମୁାର କର XWP0367987
ୀ /954167 21 60 521ସ୍ଵୀକୃତି କର ପି ସମୀର କମୁାର କର XWP0939918
ୀ /954168 57 60 522ଭାରତୀ ନାୟକ ସା ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ XWP0040360
ୀ /954169 27 60 523ସାତୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପ ା ପି ରାଧାକା  ପ ା XWP0487793

ପ ୁ /954170 26 60 524ମହାେଦବ ପସାଦ ପ ା ପି ରାଧାକା  ପ ା XWP0598359
ପ ୁ /954171 74 60 525ବିଭୁତିଭୁଷଣ ସାଇଁ ପି ବୀରବର ସାଇଁ OR/06/043/162184
ୀ /954172 70 60 526ପଭାତ ନଳିନୀ ସାଇଁ ସା ବିଭୁତି ସାଇଁ OR/06/043/162186

ପ ୁ /954173 61 60 527ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ XWP0040345
ପ ୁ /954174 48 60 528ତୁଷାରକା  ସାଇଁ ପି ବିଭୁତି ସାଇଁ OR/06/043/162185
ପ ୁ /954175 32 60 529ଭାରତ ରାଜ ସାଇଁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାଇଁ XWP0040352
ପ ୁ /954176 31 60 530ବିଜୟ ରାଜ ସାଇଁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାଇଁ XWP0119354
ୀ /964177 58 60 531ସାବିତୀ ସାହୁ ସା ବାସେୁଦବ ପସାଦ ସାହୁ JTV1908110

ପ ୁ /964178 39 60 532ସେୁରଶ ପସାଦ ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ପସାଦ ସାହୁ JTV1908128
ପ ୁ /974179 65 60 533ବାସେୁଦବ ପସାଦ ସାହୁ ପି େମଘଲାଲ ସାହୁ JTV1908102
ୀ /974180 65 60 534ବିଦୁଲତା ଷଡ ୀ ସା ଅଜିତ୍ କମୁାର ଷଡ ୀ XWP0636399

ପ ୁ /974181 43 60 535ଅମତୃ ବିଭୁଦ  ଷଡ ୀ ପି ଅଜିତ କମୁାର ଷଡ ୀ JTV1909340
ପ ୁ /974182 41 60 536ଅମାନ େବୖଜୟ  ଷଡ ୀ ପି ଅଜିତ କମୁାର ଷଡ ୀ JTV1909357
ୀ /974183 35 60 537ଦି ୀରାଣୀ ଷଡ ୀ ସା ଅମରିତ ଷଡ ୀ XWP0221606
ପ ୁ /994184 19 60 538ଭବାନୀ ଶ ର େବହୁରା ପି ବଜବ ୁ େବହୁରା XWP1067024
ୀ /994185 30 60 539ସପୁଭା ସାହୁ ସା େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ XWP0721258

ପ ୁ /1004186 40 60 540ସମିତ ସବଯ୍ସାଚୀ େବେହରା ପି ଶୀନିବାସ େବେହରା JTV1908516
ପ ୁ /1004187 85 60 541ହରିହର ନାୟକ ପି ଭମର ନାୟକ OR/06/043/162190
ୀ /1004188 78 60 542ଲକ୍ଷୀପିୟା ନାୟକ ସା ହରିହର ନାୟକ OR/06/043/162191

ପ ୁ /1004189 52 60 543ସଯୂଯ୍ର୍କା  ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ OR/06/043/162192
ପ ୁ /1004190 49 60 544େସୗମଯ୍କା  ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ OR/06/043/162193
ପ ୁ /1004191 49 60 545ଶଭୁକା  ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ OR/06/043/162194
ୀ /1004192 44 60 546ଗିତା ଳି ପରିଡା ସା ରବି ନାରାୟଣ ପରିଡା XWP0040378
ପ ୁ /1014193 34 60 547ସ ୀତ ଶଭୁ ର ପି ଶୀନିବାସ େବେହରା XWP0221614
ୀ /1024194 37 60 548ରଶ ିେବେହରା ସା ର ନ କମୁାର େବେହରା XWP0367995
ପ ୁ /1024195 49 60 549ତାପସ କମୁାର େବଉରା ପି ହୃଷିେକଶ େବଉରା XWP0835421
ୀ /1024196 46 60 550ନିଳିମା େବଉରା ସା ତାପସ କମୁାର େବଉରା XWP0835413
ୀ /1024197 26 60 551କସୁମୁ େବଉରା ପି ତାପସ କମୁାର େବଉରା XWP0835439
ୀ /1024198 49 60 552ସଜୁାତା ଦାସ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ XWP0598201
ୀ /1024199 45 60 553ଉମିର୍ଳା ଗୁ ା ସା ରାେଜ  କମୁାର ଗୁ ା XWP0835496
ପ ୁ /1024200 37 60 554ବିେରନ ଗୁ ା ପି ଜୀବନ ଲାଲ ଗୁ ା XWP0835504
ୀ /1024201 33 60 555ଅନୁପମା ଗୁ ା ସା ବିେରନ ଗୁ ା XWP0835389
ପ ୁ /1024202 25 60 556େସାନୁ ଗୁ ା ପି ରାେଜ  କମୁାର ଗୁ ା XWP0835397
ୀ /1024203 31 60 557ନେକ୍ଷତମାଳା ମହା ି ସା େରାହିତ କମୁାର ସାଇଁ XWP0930396
ୀ /1024204 53 60 558ରଂଜୁବାଳା ପ ୃ ି ସା ରାମଚ  ପ ୃ ି XWP0487934
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ପ ୁ /1024205 30 60 559େଶୗମଯ୍େଶଖର ପ ୃ ି ପି ରାମଚ  ପ ୃ ି XWP0487801
ୀ /1024206 26 60 560ସ୍ଵତା ସିତା ପୁ ୀ ପି ରାେମେ  ପୁ ୀ XWP1067032

ପ ୁ /1024207 43 60 561ପଦିପ କମୁାର ଶାସମଲ ପି େକଶବ ଶାସମଲ XWP0040386
ପ ୁ /1024208 79 60 562ରବି ନାଥ ସାଇଁ ପି ଉେପ  ସାଇଁ JTV2401040
ପ ୁ /1024209 72 60 563େଦେବ  ନାଥ ସାଇଁ ପି ଉେପ  ସାଇଁ OR/06/043/162206
ୀ /1024210 69 60 564ବୀଣାପାଣି ସାଇଁ ସା େଦେବ  ସାଇଁ OR/06/043/162208
ୀ /1024211 68 60 565ବୀଣାପାଣୀ ସାଇଁ ସା ରବି  ନାଥ ସାଇଁ XWP0541870

ପ ୁ /1024212 46 60 566ରାେଜଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଦେବ ନାଥ ସାଇଁ JTV1907005
ପ ୁ /1024213 43 60 567ବିେନାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରବି  ନାଥ ସାଇଁ XWP0541888
ପ ୁ /1024214 42 60 568େରାହିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଦେବ ନାଥ ସାଇଁ JTV1906726
ୀ /1024215 41 60 569ବିଶଭାରତୀ ସାଇଁ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ସାଇଁ XWP0598193
ୀ /1024216 36 60 570ରଶୀେରଖା ସାଇଁ ସା ବିେନାଦ କମୁାର ସାଇଁ XWP0598102
ୀ /1034217 71 60 571ସାରଦାମଣି ମହା ି ସା ନଳିନୀକା  ମହା ି OR/06/043/162210

ପ ୁ /1034218 56 60 572ଯାମିନିକା  ମହା ି ପି ନଳିନୀ ମହା ି OR/06/043/162212
ପ ୁ /1034219 54 60 573କାମିନୀକା  ମହା ି ପି ନଳିନୀକା  ମହା ି OR/06/043/162211
ପ ୁ /1034220 48 60 574ଶୀକା  ମହା ି ପି ନଳିନୀ ମହା ି OR/06/043/162213
ପ ୁ /1034221 45 60 575ଲକ୍ଷୀକା  ମହା ି ପି ନଳିନୀ ମହା ି OR/06/043/162214
ୀ /1034222 43 60 576ବେନାଜିନୀ ମହା ି ସା କାମିନୀକା  ମହା ି JTV1909209
ୀ /1044223 90 60 577ତିେଳା ମା େବୱା ସା େଚୗଧରୁୀ ଦାସ OR/06/043/162222

ପ ୁ /1054224 61 60 578ଅମିୟ କମୁାର ପରିଜା ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ପରିଜା XWP0040410
ପ ୁ /1054225 28 60 579ଅନୁରୂପ ପରିଜା ପି ଅମୀୟ କମୁାର ପରିଜା XWP0487835
ପ ୁ /1064226 69 60 580ଭିକାରୀ ମହାପାତ ପି ବଳଭଦ ମହାପାତ OR/06/043/162226
ୀ /1064227 59 60 581ପମିଳା ମହାପାତ ସା ଭିକାରୀ ମହାପାତ OR/06/043/162227

ପ ୁ /1064228 55 60 582ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ ପି ବଳଭଦ ମହାପାତ OR/06/043/162228
ପ ୁ /1064229 35 60 583ମାନସ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ମହାପାତ XWP0119362
ପ ୁ /1064230 35 60 584ସବୁାସ ମହାପାତ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ମହାପାତ XWP0434092
ପ ୁ /1074231 67 60 585ରାଜକିେଶାର ଓଝା ପି ହେରକୃ  ଓଝା OR/06/043/162232
ପ ୁ /1074232 56 60 586ରେମଶ ଚ  ଓଝା ପି ବୃ ାବନ ଓଝା XWP0368027
ୀ /1074233 53 60 587େଶୖଳବାଳା ଓଝା ସା ରେମଶ ଚ  ଓଝା XWP0368001
ୀ /1074234 52 60 588ନୟନା ଓଝା ସା ରାଜକିେଶାର ଓଝା JTV1908581

ପ ୁ /1074235 35 60 589ପଶା କମୁାର ଓଝା ପି ରାଜକିେଶାର ଓଝା JTV2400299
ପ ୁ /1074236 32 60 590ଅେଶାକ କମୁାର ଓଝା ପି ରାଜ କିେଶାର ଓଝା XWP0738740
ପ ୁ /1074237 29 60 591ଗେଣଶ ଚ  ଓଝା ପି ରେମଶ ଚ  ଓଝା XWP0434100
ୀ /1074238 29 60 592ଲିପିନା ଓଝା ସା ପଶା  କମୁାର ଓଝା XWP0835686

ପ ୁ /1084239 54 60 593ଶବି ଚରଣ ଖୁ ିଆ ପି ମେହଶର ଖ ୁ ିଆ JTV1909696
ପ ୁ /1084240 42 60 594ଭାବଚରଣ ଖ ୁ ିଆ ପି ମେହଶର ଖ ୁ ିଆ JTV1909845
ୀ /1094241 79 60 595େଗୗରୀ ମହାପାତ ସା ଚ େଶଖର ମହାପାତ JTV1909795
ୀ /1104242 44 60 596େଲାପାମଦୁା ବଳ ସା ସହେଦବ ସ୍ଵାଈ XWP0877621

ପ ୁ /1104243 60 60 597ବିଶଜିତ୍ ଦାଶ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାଶ XWP0636381
ପ ୁ /1104244 57 60 598ଲକ୍ଷିଧର ମହାପାତ ପି ହରିହର ମହାପାତ XWP0040428
ୀ /1104245 50 60 599ସଷୁମା ମହାପାତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମହାପାତ XWP0040436
ପ ୁ /1104246 23 60 600ସତଯ୍ ସନାତନ ମହାପାତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମହାପାତ XWP0835694
ପ ୁ /1104247 50 60 601ସହେଦଵ ସାଇଁ ପି ହାଡିବ ୁ ସାଇଁ XWP0877613
ପ ୁ /1114248 49 60 602ବିଭୁଦ  ମହାପାତ ପି ଚ େଶଖର ମହାପାତ JTV1909787
ପ ୁ /1114249 54 60 603େଦବ ପସାଦ ମ ରାଜ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ମ ରାଜ XWP0040469
ୀ /1114250 51 60 604ପତିଭା ମ ରାଜ ସା େଦବ ପସାଦ ମ ରାଜ XWP0040444
ୀ /1114251 22 60 605ଅପିର୍ତା ମ ରାଜ ପି େଦବପସାଦ ମ ରାଜ XWP0880047

ପ ୁ /1114252 51 60 606ତପନ କମୁାର ପରିଡା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପରିଡା JTV1909944
ୀ /1114253 47 60 607ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପରିଡା ସା ତପନ କମୁାର ପରିଡା JTV1909514
ପ ୁ /1114254 45 60 608ତରୁଣକା  ପରିଡା ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପରିଡା JTV1909506
ୀ /1114255 43 60 609ସାଗରିକା ପରିଡା ସା ତରୁଣକା  ପରିଡା XWP0368035
ୀ /1114256 21 60 610େସାନାଲୀ ପରିଡ଼ା ପି ତପନ କମୁାର ପରିଡ଼ା XWP0930388
ପ ୁ /1114257 53 60 611ସମୁ  ରାଉତ ପି ନିର ନ ରାଉତ XWP0040451
ୀ /1114258 48 60 612ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ XWP0835645
ୀ /1124259 22 60 613ସତିୃ େସୗମ୍ଯା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାଇଁ XWP1138908
ୀ /1124260 27 60 614ସାଧନା ବାରିକ ସା ଅମିୟ କମୁାର ଦାସ XWP1067115
ପ ୁ /1124261 76 60 615େଗାବି  ଚ  େବେହରା ପି ଜନା ର୍ନ େବେହରା XWP0835470
ପ ୁ /1124262 61 60 616ପତାପ ଚ  େବେହରା ପି ପରିକି୍ଷତ େବେହରା XWP0040519
ୀ /1124263 59 60 617ମିନତୀ େବେହରା ସା େଗାବି  ଚ  େବେହରା XWP0835512
ପ ୁ /1124264 48 60 618ଗଗନ ବିହାରୀ େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା XWP0835488
ପ ୁ /1124265 44 60 619ବିେନାଦ ବିହାରୀ େବେହରା ପି େଗାବି  ଚ  େବେହରା XWP0835454
ୀ /1124266 44 60 620ବ ିତା େବେହରା ସା ଗଗନ ବିହାରୀ େବେହରା XWP0835462
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ପ ୁ /1124267 40 60 621ପଶା  େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା XWP0598326
ୀ /1124268 38 60 622ମମତା େବେହରା ସା ପଶା  େବେହରା XWP0598284

ପ ୁ /1124269 32 60 623ପଭୁ ପସନନ୍  େବେହରା ପି ପତାପ ଚ  େବେହରା XWP0040501
ୀ /1124270 31 60 624ଲିପିପଭା େବେହରା ସା ବିେନାଦ ବିହାରୀ େବେହରା XWP0835447
ୀ /1124271 30 60 625ପଜ୍ଞା େବେହରା ପି ପତାପ ଚ  େବେହରା XWP0542027

ପ ୁ /1124272 61 60 626ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ XWP0040634
ୀ /1124273 58 60 627ଟୁନି ଦାସ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ XWP0040626
ୀ /1124274 55 60 628ବି ୁ ପୀୟା ଦାସ ସା ପତାପ ଚ  େବେହରା XWP0040527
ୀ /1124275 40 60 629ପଜ୍ଞା ଦାସ ସା ସାଗତ ରାୟ XWP0536714
ୀ /1124276 74 60 630ମଂଜୁଳାପଭା େଦବୀ ସା ସେୁବାଧ କମୁାର ରାୟ JTV1907872

ପ ୁ /1124277 65 60 631େକଦାର ଚ  େଦ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ େଦ XWP0040550
ୀ /1124278 57 60 632ଜୟ ୀ େଦ ସା େକଦାର ଚ  େଦ XWP0040576

ପ ୁ /1124279 28 60 633େଦବାଶଷି େଦ ପି େକଦାର ଚ  େଦ XWP0368043
ୀ /1124280 43 60 634ବାଗୀ ଖୁ ିଆ ସା ସରୁପ ରାୟ XWP0542126

ପ ୁ /1124281 59 60 635ସମୀର କମୁାର ମହାପାତ ପି କୃ  େମାହନ ମହାପାତ XWP0040584
ୀ /1124282 57 60 636ମ ଶୁୀ ମହାପାତ ସା ସମୀର କମୁାର ମହାପାତ XWP0040600

ପ ୁ /1124283 36 60 637ମିହିର କମୁାର ମହାପାତ ପି ସମିର କମୁାର ମହାପାତ XWP0040618
ୀ /1124284 25 60 638ଆେୟଶା ମହା ୀ ପି େସୗମଯ୍ ମହା ୀ XWP0660514

ପ ୁ /1124285 55 60 639ଶକି୍ତକା  ମହା ି ପି େବୖ ବ ଚରଣ ମହା ି XWP0040485
ୀ /1124286 48 60 640େସୗମଯ୍ା ମହା ି ସା ଶକି୍ତକା  ମହା ି XWP0040493

ପ ୁ /1124287 22 60 641ଅ ିତ ମହା ି ପି ଶକି୍ତକା  ମହା ି XWP0880021
ୀ /1124288 85 60 642ଚ ା ପଧାନ ସା କାଳ ି ପଧାନ XWP0368167
ୀ /1124289 49 60 643ର ିତା ପଧାନ ସା ରେମଶ ଚ  ପଧାନ XWP0368050

ପ ୁ /1124290 48 60 644ଶୀ ରେମଶ ଚ  ପଧାନ ପି କାଳ ି ପଧାନ XWP0368183
ୀ /1124291 30 60 645େଜାତିମୟର୍ୀ ପଧାନ ସା ଅଜୟ କମୁାର ପଧାନ XWP0835561
ୀ /1124292 29 60 646ରାନୁସିତା ପଧାନ ପି ରେମଶ ଚ  ପଧାନ XWP0368191

ପ ୁ /1124293 28 60 647ରାେକଶ ପଧାନ ପି ରେମଶ ଚ  ପଧାନ XWP0368209
ୀ /1124294 47 60 648ରଜନୀ ରାଣୀ ରାଉତ ସା ପଭାକର ରାଉତ XWP1054642

ପ ୁ /1124295 83 60 649ରାହାସ ବିହାରୀ ରାୟ ପି ଜଗଦିଶ ରାୟ XWP0598169
ପ ୁ /1124296 77 60 650ସେୁବାଧ କମୁାର ରାୟ ପି ପରମାନ  ରାୟ JTV1907864
ପ ୁ /1124297 46 60 651ସାଗତ ରାୟ ପି ସେୁବାଧ ରାୟ XWP0536763
ପ ୁ /1124298 42 60 652ସରୁପ ରାୟ ପି ସେୁବାଧ କମୁାର ରାୟ XWP0536755
ପ ୁ /1124299 35 60 653ବଳରାମ ରାୟ ପି ରାହାସ ବିହାରୀ ରାୟ XWP0598144
ୀ /1124300 33 60 654ଇ ାଣୀ ରାୟ ସା କାଳ ୀ ରାୟ XWP0598136

ପ ୁ /1124301 31 60 655ଶ ର ରାୟ ପି ରାହାସ ବିହାରୀ ରାୟ XWP0598151
ପ ୁ /1124302 21 60 656ଦିବଯ୍ଦଶର୍ୀ ରାୟ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ରାୟ XWP1083153
ପ ୁ /1124303 20 60 657ଦିବଯ୍ଦଶର୍ୀ ରାୟ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ରାୟ XWP1054667
ୀ /1124304 28 60 658ସାତୀ ରାୟ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ରାୟ XWP0660423
ୀ /1124305 26 60 659ତି ରାୟ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ରାୟ XWP0660332

ପ ୁ /1124306 57 60 660ପଭାକର ରାଉତ ପି ଦୟାନିଧି ରାଉତ XWP1054659
ୀ /1124307 25 60 661େଜଯ୍ାତିପଭା ରାଉତ ପି ପଭାକର ରାଉତ XWP0660381
ୀ /1124308 23 60 662ସତିୃ ପଭା ରାଉତ ପି ପଭାକର ରାଉତ XWP0930453
ୀ /1124309 76 60 663ନିରୁପମା ରାୟ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମହା ି XWP0630525
ୀ /1124310 59 60 664େହମା ି ନୀ ରାୟ ସା େଗାଲକ ବିହାରୀ ରାୟ XWP0542100

ପ ୁ /1124311 58 60 665େଗାଲକ ବିହାରୀ ରାୟ ପି ଶୀଧର ରାୟ XWP0542118
ପ ୁ /1124312 50 60 666ବଂଶୀଧର ସାଇଁ ପି କାଳ ି ଚରଣ ସାଇଁ XWP0040568
ୀ /1124313 41 60 667ନିଳିମା ସାଇଁ ସା ଅନୁପମ ସାଇଁ XWP0119438

ପ ୁ /1124314 32 60 668ପଦଚରଣ ସାଇଁ ପି ନିମର୍ଳ କମୁାର ସାଇଁ XWP0119446
ୀ /1124315 25 60 669କନିୁଲତା ସାଇଁ ପି ବାନାମର ସାଇଁ XWP0865832
ୀ /1124316 24 60 670ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାନାମର ସାଇଁ XWP0865824
ୀ /1134317 79 60 671ଉମିର୍ଳା ଦାସ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ XWP0040667
ପ ୁ /1134318 32 60 672ଅମିୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ XWP0040642
ୀ /1134319 55 60 673ଜୁଲିନା ଦାଶ ସା ବିଶଜିତ ଦାଶ XWP0319210
ୀ /1134320 26 60 674େଶତାଲୀନା ଦାଶ ପି ବିଶଜିତ୍ ଦାଶ XWP0598177
ୀ /1144321 62 60 675କଷୁମୁ କମୁାରୀ େବଉରା ସା ତିବିକମ େବଉରା JTV1598309
ପ ୁ /1144322 62 60 676ମିନେକତନ େବଉରା ପି ତବିକମ େବଉରା JTV1598291
ୀ /1144323 56 60 677େସୗଦାମିନୀ େବଉରା ସା ମିନେକତନ େବଉରା JTV1598317
ପ ୁ /1144324 49 60 678ମିତଜିତ୍ ଦାସ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଦାସ XWP0040683
ୀ /1144325 45 60 679ଅରୁଣା ଦାସ ସା ମିତଜିତ୍ ଦାସ XWP0040675
ପ ୁ /1144326 53 60 680ଦିଲିପ କମୁାର କର ପି ନେର  କର XWP0660167
ପ ୁ /1154327 71 60 681ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ ପି େନତାନ  ଦାସ XWP0835637
ୀ /1154328 64 60 682ସଷୁମା ଦାସ ପି େନତାନ  ଦାସ XWP0878348
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ୀ /1154329 22 60 683ଶ ା ଳୀ ଦାସ ପି ଶସୁା  ଦାସ XWP0966382
ପ ୁ /1154330 21 60 684ସତଯ୍ବତ ଦାସ ପି ଶସୁା  ଦାସ XWP0966432
ପ ୁ /1154331 32 60 685ମାନସ େଜନା ପି ସ ର େଜନା XWP0660258
ୀ /1154332 21 60 686ଲକ୍ଷୀ େଜନା ପି ଶ ର େଜନା XWP1054782
ୀ /1154333 44 60 687ଅନିତା ମହା ି ସା ମେନାର ନ ସାହୁ XWP1007913

ପ ୁ /1154334 70 60 688ପରିକି୍ଷତ ପରିଡା ପି େଯାେଗ  ପରିଡା JTV1908003
ପ ୁ /1154335 62 60 689ଗଗନ ବିହାରି ପରିଡା ପି େଯାେଗ  ପରିଡା XWP0368175
ୀ /1154336 55 60 690ସଷୁମା ପରିଡା ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ପରିଡା XWP0738757
ୀ /1154337 54 60 691ଅ ଳି ପରିଡା ସା ପରିକି୍ଷତ ପରିଡା OR/06/043/162237

ପ ୁ /1154338 52 60 692ପସନନ୍  କମୁାର ପରିଡା ପି େଯାେଗ  ପରିଡା OR/06/043/162238
ପ ୁ /1154339 46 60 693ଅରୁଣ କମୁାର ପରିଡା ପି ପରିକି୍ଷତ ପରିଡା XWP0040691
ୀ /1154340 45 60 694ସବିତା ପରିଡା ସା ପଶନନ୍  କମୁାର ପରିଡା JTV1909431

ପ ୁ /1154341 41 60 695ପବୀଣ କମୁାର ପରିଡା ପି ପରିକି୍ଷତ ପରିଡା XWP0738674
ପ ୁ /1154342 33 60 696ଜେନଜୟ ପରିଡା ପି ଗଗନ ବିହାରି ପରିଡା XWP0368142
ୀ /1154343 33 60 697ସବିତା ପରିଡା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପରିଡା XWP0040709
ୀ /1154344 30 60 698େମାନାଲିସା ପରିଡା ସା ପବୀଣ କମୁାର ପରିଡା XWP0738666

ପ ୁ /1154345 28 60 699ଚିନୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ଗଗନ ବିହାରି ପରିଡା XWP0368092
ପ ୁ /1154346 23 60 700ନିର ନ ପରିଡା ପି ପସନନ୍  କମୁାର ପରିଡା XWP0865816
ପ ୁ /1154347 59 60 701ରାମ ଚଦ ସାହୁ ପି ପହଲି ସାହୁ XWP1054709
ପ ୁ /1154348 47 60 702ମେନାର ନ ସାହୁ ପି ସ ିଦାନ  ସାହୁ XWP1007905
ୀ /1154349 19 60 703ସଂଧ୍ଯା ରାଣୀ ସାହୂ ପି ରାମଚ  ସାହୂ XWP1068212

ପ ୁ /1164350 44 60 704କି୍ଷେରାଦ ବହିରା ପି ବହାନ  ବହିରା XWP0040741
ୀ /1164351 43 60 705ନିମର୍ଳା ବହିରା ସା କି୍ଷେରାଦ ବହିରା XWP0040717
ୀ /1164352 45 60 706କବିତା ପରିଡା ସା ଲକ୍ଷୀକା  ପରିଡା XWP0040733

ପ ୁ /1164353 39 60 707ବିକମ ପରିଡା ପି ନଟବର ପରିଡା XWP0040725
ୀ /1164354 91 60 708ରସବତୀ ସାହୁ ସା ଅ ୁର୍ନ ସାହୁ OR/06/043/162242

ପ ୁ /1174355 70 60 709ଭୁବନାନ  ବାରିକ ପି ରତନ୍ ାକର ବାରିକ XWP0368084
ପ ୁ /1174356 32 60 710ହରେମାହନ ବାରିକ ପି ଭୁବନାନ  ବାରିକ XWP0368068
ପ ୁ /1174357 30 60 711ହଳଧର ବାରିକ ପି ଭୁବନାନ  ବାରିକ XWP0368076
ପ ୁ /1174358 26 60 712ରାେଜ  ବାରିକ ପି କ୍ଷୀେର  ବାରିକ XWP1083112
ପ ୁ /1184359 41 60 713େଗାପିନାଥ ଗରୁୁପଦିପ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ JTV1598218
ପ ୁ /1184360 41 60 714ବିଶନାଥ ଗରୁୁଦ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ JTV1598358
ପ ୁ /1184361 67 60 715ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ ପି ଅଜୁର୍ ନ ପାତ XWP0738799
ୀ /1184362 66 60 716କମଳା କମୁାରୀ ପାତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ JTV1598341

ପ ୁ /1184363 60 60 717ଭରତ ଚ  ପାତ ପି ଅଜୁର୍ ନ ପାତ JTV1598234
ୀ /1184364 54 60 718ଡଲି ପାତ ସା ଭରତ ଚ  ପାତ JTV1598242
ୀ /1184365 28 60 719ସାଗରିକା ପାତ ସା େଗାପୀନାଥ ଗରୁୂପଦୀପ XWP0939942

ପ ୁ /1184366 26 60 720ସଜିୁତ କମୁାର ପାତ ପି ଭରତ ଚ  ପାତ XWP0738781
ପ ୁ /1184367 22 60 721ଚିର ିତ ପାତ ପି ଭାରତ ଚଦ ପାତ XWP0939900
ୀ /1194368 80 60 722େସୗଦାମିନୀ ଅରିସଲ ସା ରଘ ୁଅରିସଲ OR/06/043/162248

ପ ୁ /1194369 40 60 723ପଭାତ କମୁାର ଅରିସଲ ପି ପଳୟ କମୁାର ଆରିସଲ JTV1906775
ୀ /1194370 37 60 724ବୀଣାପାଣି ଅରିସଲ ସା ପଭାତ କମୁାର ଅରିସଲ XWP0738732
ୀ /1204371 77 60 725େସନ୍ହପଭା ସାଇଁ ସା େଦେବ  ସାଇଁ OR/06/043/162250

ପ ୁ /1204372 71 60 726େଦେବ  ନାଥ ସାଇଁ ପି ଗେଣଶ ସାଇଁ OR/06/043/162249
ପ ୁ /1204373 55 60 727ଶଶୁୀଳ କମୁାର ସାଇଁ ପି େଦେବ  ସାଇଁ OR/06/043/162251
ୀ /1204374 48 60 728େଜଯ୍ା ନ୍ା ସାଇଁ ସା ସଶୁୀଲ କମୁାର ସାଇଁ XWP0040758

ପ ୁ /1214375 58 60 729ସେୁରଶ ଚ  ପ ା ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ପ ା JTV1906882
ୀ /1214376 48 60 730କାନନବାଳା ପ ା ସା ସେୁରଶ ଚ  ପ ା JTV1906874

ପ ୁ /1224377 52 60 731ର ନ କମୁାର ପଲାଇ ପି ଅନ  ପଲାଇ XWP0040766
ପ ୁ /1224378 37 60 732କୀ ିର୍କା  ସାହୁ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ସାହୁ JTV2401420
ପ ୁ /1224379 67 60 733କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ ପି ବାଳକୃ  ସାହୁ JTV1906833
ୀ /1224380 62 60 734ଜିନିଆ ସାହୁ ସା କାହନ୍ଚୁରଣ ସାହୁ JTV1906841
ପ ୁ /1224381 44 60 735ଅରୁଣ ଉଦୟ ସାରଦା ମା ଶା ିଲତା ସାରଦା XWP0040774
ପ ୁ /1234382 58 60 736ରଘନୁାଥ ଓଝା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଓଝା XWP0542043
ପ ୁ /1234383 40 60 737କଶୃ ଓଝା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଓଝା JTV1906932
ପ ୁ /1244384 90 60 738ସତଯ୍ବାଦୀ େବେହରା ପି ବ ୁ େବେହରା OR/06/043/162256
ୀ /1244385 51 60 739ନମିତା େବେହରା ସା ସଦୁାମ େବେହରା XWP0368365
ପ ୁ /1244386 48 60 740ପଫଲୁ େବେହରା ପି େବୖ ବ େବେହରା XWP0368357
ପ ୁ /1244387 47 60 741େକୖଳାସ େବେହରା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େବେହରା OR/06/043/162258
ପ ୁ /1244388 46 60 742ପୀତବାସ େବେହରା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େବେହରା OR/06/043/162259
ପ ୁ /1244389 45 60 743ସବୁାସ େବେହରା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େବେହରା OR/06/043/162260
ୀ /1244390 45 60 744ପତିମା େବେହରା ସା େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/162261
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ୀ /1244391 42 60 745ନମିତା େବେହରା ସା ସବୁାସ େବେହରା OR/06/043/162263
ୀ /1244392 39 60 746ମିନାକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ପଫଲୁ େବେହରା XWP0368340
ୀ /1244393 35 60 747ସରସତି େବେହରା ସା ଚି ର ନ େବେହରା XWP0368134
ୀ /1244394 30 60 748ସନିୁତା େବେହରା ପି ସବୁାସ େବେହରା XWP0368332
ୀ /1244395 29 60 749ମନୁୟୀ େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା XWP0368100
ୀ /1244396 28 60 750େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା XWP0368118
ୀ /1244397 33 60 751େମାନାଲୀ ମନୁସିତା ପି ସବୁାଷ ତରାଇ JTV2536175

ପ ୁ /1244398 66 60 752ସବୁାସ ତରାଇ ପି ମଦନ ତରାଇ JTV2570877
ପ ୁ /1254399 74 60 753ସତଯ୍ବାଦୀ ରାଉତ ପି େଯାେଗ  ରାଉତ OR/06/043/162268
ୀ /1254400 65 60 754ମ ଲୁତା ରାଉତ ସା ସତଯ୍ବାଦୀ ରାଉତ OR/06/043/162269

ପ ୁ /1254401 45 60 755ପକାଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ରାଉତ XWP0542050
ୀ /1254402 36 60 756ଡଲିରାଣି ରାଉତ ସା ପକାଶ କମୁାର ରାଉତ XWP0368217
ୀ /1274403 57 60 757େମନା ବ ିଆ ସା ଭାଗିରଥି ବ ିଆ OR/06/043/160198

ପ ୁ /1284404 51 60 758ବିେଶଶର ବ ିଆ ପି ନିକୁ  ବ ିଆ JTV1644848
ପ ୁ /1304405 49 60 759ଶ ର େବେହରା ପି ଦିଜ େବେହରା JTV1597665
ପ ୁ /1314406 42 60 760ଅଭେଦସ ଶମର୍ା ପି ମେହ  ଶମର୍ା XWP0040782
ୀ /1314407 38 60 761ପଜୂା ଶମର୍ା ସା ମେହ  ଶମର୍ା XWP0040790
ୀ /1334408 60 60 762େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା ଅମିୟ କମୁାର ପରିଜା XWP0040808
ୀ /1344409 64 60 763ନୟନା େବେହରା ସା ଦିନମଣି େବେହରା JTV1903467

ପ ୁ /1344410 33 60 764ନିମାଇ ଁଚରଣ େବେହରା ପି କଳୁମଣୀ େବେହରା JTV2401149
ୀ /1344411 46 60 765ବନାନି ମଜୁମ୍ଦାର ସା ଅଜୟ କମୁାର ମଜୁମ୍ଦାର JTV2400141
ୀ /1344412 39 60 766ରଚନା ମ ଳ ସା ସମେର  ମ ଳ XWP0168559

ପ ୁ /1344413 49 60 767ସମେର  ପାତ ପି ଭା ର ଚ  ପାତ JTV1903459
ୀ /1354414 50 60 768ଗୀତା ଳି ମହାରଣା ସା ତପନ କମୁାର ମହାରଣା JTV2400323

ପ ୁ /1364415 70 60 769ଜଚି  ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା JTV1930882
ୀ /1364416 58 60 770ଲତିକା ମହାରଣା ସା ଜଚି  ମହାରଣା JTV1906494

ପ ୁ /1364417 34 60 771ଦୀପକ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଯତୀ  ମହାରଣା XWP0040816
ୀ /1364418 33 60 772ଲକ୍ଷି ମହାରଣା ପି ଯଚି  ମହାରଣା XWP0368225

ପ ୁ /1364419 35 60 773ଶକରୁା ସିଂ ପି ରଥିଆ ସିଂ XWP0660589
ୀ /1374420 76 60 774ଗୀତା ମହା ି ସା ରବି  ନାଥ ମହା ି JTV2536167

ପ ୁ /1374421 69 60 775ଶରତ ଚ  ମହା ି ପି ଗଣୁନିଧି ମହା ି XWP0040824
ୀ /1374422 60 60 776ସଜୁାତା ମହା ି ସା ଶରତ ଚ  ମହା ି JTV1711589

ପ ୁ /1374423 51 60 777ସବଯ୍ଶାଚୀ ମହା ି ପି ଗଣୁନୀଧି ମହା ି JTV1711597
ୀ /1374424 45 60 778ସସୀତା ମହା ି ସା ସବଯ୍ଶଚୀ ମହା ି JTV1711571

ପ ୁ /1374425 41 60 779ଦିବଯ୍େଶାକ ମହା ି ମା ଗୀତାରାଣୀ ମହା ି XWP0119388
ୀ /1374426 38 60 780ରୁନୁ ମହା ି ସା ଦିବଯ୍େଶକ ମହା ି XWP0119370
ୀ /1384427 69 60 781ବୁଲି େବେହରା ସା େକୖଳାସ େବେହରା JTV1930783

ପ ୁ /1384428 46 60 782ମେନାର ନ େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା XWP0040840
ୀ /1384429 35 60 783କନୁଲତା େବେହରା ସା ମେନାର ନ େବେହରା XWP0598383

ପ ୁ /1384430 35 60 784ମଧସୁଦୂନ େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା XWP0040857
ପ ୁ /1384431 34 60 785ହୃଦୟ ର ନ େବେହରା ପି େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା XWP0630533
ୀ /1384432 33 60 786ରୁନୁଲତା େବେହରା ସା ମଧସୁଦୂନ େବେହରା XWP0487975

ପ ୁ /1384433 30 60 787ବିଶନାଥ େବେହରା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା XWP0598227
ପ ୁ /1384434 29 60 788ପିୟବତ େବେହରା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା XWP0598219
ୀ /1404435 60 60 789ବସ  ମ ରୀ ନାୟକ ସା ହେରକୃ  ନାୟକ JTV1903566

ପ ୁ /1404436 44 60 790ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ ପି ହେରକୃ  ନାୟକ JTV1904085
ୀ /1404437 39 60 791ଝୁନିଲତା ନାୟକ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ନାୟକ XWP0040865
ୀ /1424438 40 60 792ସାବିତୀ ବରାଡ ସା ଅ ୁର୍ନ ବରାଡ JTV1903046

ପ ୁ /1424439 55 60 793େଗାେଲଖ ମଲିକ ପି ପହଲା ମଲିକ JTV1904762
ୀ /1424440 46 60 794ଶା ି ମଲିକ ସା େଗାେଲଖ ମଲିକ JTV1902956
ୀ /1434441 70 60 795ଝରଣା ସାସମଲ ସା ଦିଜବର ସାସମଲ JTV1930890
ପ ୁ /1434442 47 60 796ସମୀର ସାସମଲ ପି ଦିଜବର ସାସମଲ JTV1563204
ପ ୁ /1434443 33 60 797ଅମୀୟ ସାସମଲ ପି ଦିଜବର ସାସମଲ XWP0119404
ୀ /1434444 44 60 798ଏଲିଜା ସାସମଲ ସା ସମୀର ସାସମଲ XWP0738708
ପ ୁ /1444445 60 60 799ସଂଗାମ େକଶରୀ ଦାସ ପି କରୁଣା କର ଦାଶ XWP0738815
ପ ୁ /1444446 28 60 800ସିଧା  େଶଖର ଦାଶ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ଦାଶ XWP0738682
ପ ୁ /1444447 25 60 801ନିଶକିା  ଦାଶ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ଦାଶ XWP0738724
ୀ /1444448 70 60 802ସଖୀଲତା ସାଇଁ ସା େଯାେଗ  ସାଇଁ JTV1563188
ପ ୁ /1444449 47 60 803ସମୀର ର ନ ସାଇଁ ପି ମାୟାଧର ସାଇଁ JTV1902659
ପ ୁ /1444450 42 60 804ନିର ନ ସାଇଁ ପି େଯାେଗ  ସାଇଁ JTV1563097
ପ ୁ /1444451 40 60 805ଅମର ସାଇଁ ପି ମାୟାଧର ସାଇଁ JTV1564160
ୀ /1444452 39 60 806ଅନି ୀତା ସାଇଁ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ସାଇଁ JTV1930775
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ୀ /1444453 37 60 807ରୀନାରାଣୀ ସାଇଁ ସା ନିର ନ ସାଇଁ XWP0119412
ପ ୁ /1454454 54 60 808ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ଉମାଚରଣ େଜନା JTV1904044
ୀ /1454455 49 60 809ସସୀତା େଜନା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା JTV1904036

ପ ୁ /1454456 26 60 810ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା XWP0659961
ପ ୁ /1464457 51 60 811େମାହନ ମହାରଣା ପି ପ  ୁମହାରଣା JTV2401164
ପ ୁ /1464458 50 60 812ମାନେଗାବି  ମହାରଣା ପି ସହେଦବ ମହାରଣା JTV1904317
ୀ /1464459 46 60 813ସସିତା ମହାରଣା ସା ମାନେଗାବି  ମହାରଣା JTV2400844
ୀ /1464460 39 60 814ଆରତୀ ମହାରଣା ପି ସହେଦବ ମହାରଣା JTV1904416
ୀ /1464461 39 60 815ସରୁତୀ ମହାରଣା ପି ସହେଦବ ମହାରଣା JTV1904424
ୀ /1474462 49 60 816ରୀତା ଳି ମିଶ ସା େଶୖେଳ  ନ JTV1930650

ପ ୁ /1474463 59 60 817େଶୖେଳ  ନ ପି ବୀରକିେଶାର ନ JTV1930643
ପ ୁ /1474464 55 60 818ଗଗନ କମୁାର ନ ପି ବିରକିେଶାର ନ XWP0330001
ୀ /1474465 49 60 819ଅନିତା ନ ସା ଗଗନ କମୁାର ନ XWP0330035
ୀ /1474466 24 60 820ରିଷୀ ନ ପି େସୖେଳ  ନ XWP0930446

ପ ୁ /1474467 22 60 821େଗୗରଵ କମୁାର ନ ମା ଅନିତା ନ XWP1007897
ୀ /1484468 46 60 822ନମିତା ବାରିକ ସା ଦୁଗର୍ା ଚରଣ ବାରିକ JTV1904663
ୀ /1484469 39 60 823ନିରୁପମା େବେହରା ପି ଧବୃ ଚରଣ େବେହରା XWP0040881

ପ ୁ /1484470 35 60 824ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ସକୁା  କମୁାର େବେହରା XWP0040873
ୀ /1484471 33 60 825େସୗଦାମିନୀ େବେହରା ପି ସକୁା  କମୁାର େବେହରା XWP0040899

ପ ୁ /1494472 55 60 826ମନେମାହନ ବାରିକ ପି ରତନ୍ ାକର ବାରିକ JTV1711795
ପ ୁ /1494473 30 60 827ଦି ି ର ନ ବାରିକ ପି ମନେମାହନ ବାରିକ XWP0368233
ୀ /1504474 50 60 828ବିଶୟା ବାରିକ ସା ମନେମାହନ ବାରିକ JTV1711746

ପ ୁ /1514475 50 60 829ଦୁଗର୍ାଚରଣ ବାରିକ ପି ରତନ୍ ାକର ବାରିକ JTV1711563
ପ ୁ /1514476 23 60 830ସଭୁମ େଜଯ୍ାତି ବାରିକ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ବାରିକ XWP0930438
ପ ୁ /1524477 58 60 831ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0541896
ପ ୁ /1524478 26 60 832ଅତୀସ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ନାୟକ XWP0598300
ପ ୁ /1524479 26 60 833ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0660894
ୀ /1524480 24 60 834କାଦମିନୀ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0930420

ପ ୁ /1534481 72 60 835ଅରକ୍ଷିତ ପାତ ପି ଊ ବ ପାତ JTV1902881
ୀ /1534482 55 60 836ମିନତି ପାତ ସା ଅରକ୍ଷିତ ପାତ JTV1903871
ୀ /1534483 39 60 837ଶାରଳାମୟୀ ପାତ ପି ଅରକ୍ଷୀତ ପାତ JTV2400265

ପ ୁ /1534484 37 60 838ପତିତ ପାବନ ପାତ ପି ଅରକ୍ଷୀତ ପାତ JTV2401339
ପ ୁ /1534485 35 60 839ପବିତ ପସାଦ ପାତ ପି ଅରକ୍ଷୀତ ପାତ JTV2400257
ୀ /1534486 23 60 840ରାନୁ ପାତ ସା ପତିତପାବନ ପାତ XWP1067065

ପ ୁ /1544487 60 60 841େନତାନ  େବେହରା ପି ପରି େବେହରା JTV1902592
ୀ /1544488 51 60 842ଶଭୁଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା େନତାନ  େବେହରା JTV1902600

ପ ୁ /1544489 26 60 843ସରାଜପିୟଦଶର୍ୀ େବେହରା ପି େନତାନ  େବେହରା XWP0835678
ପ ୁ /1554490 78 60 844ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ ପି ଶୀଧର ସାଇଁ JTV1930676
ପ ୁ /1554491 50 60 845ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ JTV1931013
ୀ /1554492 45 60 846ଗାୟତୀ ସାଇଁ ସା ଅସୀତ୍ କମୁାର ସାଇଁ XWP0636373
ୀ /1564493 55 60 847ମିରା ଦାସ ସା ସ ୟ କମୁାର ସାସମଲ XWP0041665
ୀ /1564494 21 60 848ମଧସିୁତା ମଲିକ ସା ରାଜ କିେଶାର ମଲିକ XWP0968909
ୀ /1564495 33 60 849ନିରୁପମା ସାସ୍ ମଲ୍ ପି ସଂ ୟ କମୁାର ସାସ୍ ମଲ୍ XWP0598375

ପ ୁ /1564496 30 60 850ରମାକା  ସାସ୍ ମଲ୍ ପି ସଂ ୟ କମୁାର ସାସ୍ ମଲ୍ XWP0598367
ପ ୁ /1564497 58 60 851ସ ୟ କମୁାର ସାସମଲ ପି ଭରତ ଚ  ସାସମଲ XWP0541847
ପ ୁ /1574498 56 60 852ମେନାର ନ ମହାରଣା ପି କଳୁମଣୀ ମହାରଣା XWP0041673
ୀ /1574499 52 60 853ରିନା ମହାରଣା ସା ମେନାର ନ ମହାରଣା XWP0721704
ୀ /1574500 27 60 854ଭାରତୀ ମହାରଣା ପି ମେନାର ନ ମହାରଣା XWP0721696

ପ ୁ /1574501 25 60 855ବିନୟକ ମହାରଣା ପି ମେନାର ନ ମହାରଣା XWP0721670
ୀ /1584502 66 60 856ଜାନକୀ େଦଇ ସା ନିର ନ ସାହୁ XWP0835587
ୀ /1584503 36 60 857ସସୀତା ପ ା ସା େଦବାଶଷି ପ ା JTV2400554
ପ ୁ /1584504 51 60 858ଅଜୟକମୁାର ପରିଜା ପି ନିତଯ୍ାନ  ପରିଜା JTV2401503
ୀ /1584505 46 60 859ଜୟ ୀବାଳା ପରିଜା ସା ଅଜୟକମୁାର ପରିଜା JTV2400547
ପ ୁ /1584506 50 60 860ପିୟର ନ ରାଉତରାୟ ପି ବି ୁଚରଣ ରାଉତରାୟ XWP0368241
ୀ /1584507 33 60 861ଜୟ ି ରାଉତରାୟ ସା ପିୟର ନ ରାଉତରାୟ XWP0368290
ପ ୁ /1584508 67 60 862ନିରଂଜନ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ XWP0835652
ୀ /1584509 32 60 863େଦବସିତା ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ XWP0835595
ୀ /1584510 29 60 864ଚିରସିତା ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ XWP0835603
ପ ୁ /1584511 49 60 865ବରଦା ପସନନ୍ ଶତପଥି ପି ବହନ୍ାନ  ଶତପଥି XWP0368316
ୀ /1584512 45 60 866ଶମିର୍ଳା ଶତପଥି ସା ବରଦା ପସନନ୍ ଶତପଥି XWP0368308
ପ ୁ /1584513 53 60 867ପଦୀ  କମୁାର ସାଈଁ ପି ମେହଶର ସାଈଁ JTV1903392
ୀ /1584514 47 60 868ପିୟ ା ସାଇଁ ସା ପଦି  କମୁାର ସାଇଁ JTV1903384
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ପ ୁ /1584515 47 60 869ଦିଲିପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ମେହଶର ସାଇଁ JTV1903640
ପ ୁ /1584516 43 60 870ସେ ାଷ କମୁାର ସାଈଁ ପି େଦେବ  ସାଈଁ XWP0040907
ପ ୁ /1584517 25 60 871ସୟଂଦୀପ ସାଇଁ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ XWP0835553
ପ ୁ /1584518 23 60 872ସମୀତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ XWP0835546
ପ ୁ /1594519 56 60 873ବିଜୟ କମୁାର େବହୁରା - ସିେ ସର େବହୁରା XWP0897025
ୀ /1594520 27 60 874ଲି ା େବହୁରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବହୁରା XWP0879981
ୀ /1594521 25 60 875ଲୀନ୍ସା େବହୁରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବହୁରା XWP0880005
ୀ /1594522 55 60 876ଗାୟତୀ ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର େବହୁରା XWP0879999

ପ ୁ /1594523 70 60 877େଗୗରୀକା  ତିପାଠୀ ପି ମାଧବ ଚ  ତିପାଠୀ JTV1903335
ୀ /1594524 65 60 878ଲାବଣଯ୍ ତିପାଠୀ ସା େଗୗରୀ କା  ତିପାଠୀ JTV1903327

ପ ୁ /1594525 44 60 879ସତଯ୍ବତ ତିପାଠୀ ପି େଗୗରୀ କା  ତିପାଠୀ JTV1902568
ପ ୁ /1594526 39 60 880ସାଇରାଜ ତିପାଠୀ ପି େଗୗରୀ କା  ତିପାଠୀ JTV1902543
ପ ୁ /1604527 57 60 881ସମୀର କମୁାର ନାୟକ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ନାୟକ XWP1054717
ପ ୁ /1604528 45 60 882ସତପାଲ ସିଂ ପି ନେର  ସିଂ JTV1903657
ପ ୁ /1604529 41 60 883ସତବୀର ସିଂ ପି ନେର  ସିଂ JTV1904598
ୀ /1614530 80 60 884ଲତିକା ସାହୁ ସା ଭାଗୀରଥି ସାହୁ JTV1902972

ପ ୁ /1614531 55 60 885ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁ JTV1904333
ୀ /1614532 44 60 886ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ JTV1902964

ପ ୁ /1624533 55 60 887ପସନନ୍କମୁାର ବିଶାଳ ପି ପଫଲୁକମୁାର ବିଶାଳ XWP0040923
ପ ୁ /1624534 49 60 888ବିଭୁଲା ବିଶ୍ଵାଳ ପି ରାେଜ  ବିଶ୍ଵାଳ XWP0966721
ୀ /1624535 23 60 889ପିକ୍ପଦମା ବିଶ୍ଵାଳ ପି ପସନନ୍  କମୁାର ବିଶ୍ଵାଳ XWP0966523

ପ ୁ /1624536 54 60 890ସମୀର େମାହନ ଦାସ ପି ଶୀରାମ ଚ  ଦାସ XWP0660498
ୀ /1624537 49 60 891ସତଯ୍ଭାମା ଦାସ ସା ସମୀର େମାହନ ଦାସ XWP0660555

ପ ୁ /1624538 32 60 892ସମଯ୍ ର ନ ଦାସ ପି ସମୀର େମାହନ ଦାସ XWP0660670
ୀ /1624539 29 60 893ସପିୁୟା ଦାସ ପି ସମୀର େମାହନ ଦାସ XWP0660530

ପ ୁ /1624540 63 60 894ସନାତନ ଦାଶ ପି ଗଦାଧର ଦାଶ XWP0368266
ୀ /1624541 55 60 895ପତୁୁଲିରାଣି ଦାଶ ସା ସନାତନ ଦାଶ XWP0368324

ପ ୁ /1624542 36 60 896ସନୁୀତ କମୁାର ଦାଶ ପି ସନାତନ ଦାଶ XWP0368258
ପ ୁ /1624543 73 60 897ପ ୂ ର୍ଚ  ପାଢୀ ପି ଶ ର ପାଢୀ JTV1903749
ୀ /1624544 62 60 898ଚାରୁଲତା ପାଢୀ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ପାଢୀ JTV1903400

ପ ୁ /1624545 41 60 899ପଦୀ  କମୁାର ପାଢୀ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପାଢୀ JTV1903921
ପ ୁ /1624546 36 60 900ଦିଲିପକମୁାର ପାଢୀ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ପାଢୀ JTV2400307
ୀ /1624547 35 60 901ସଜୁାତା ପାଢୀ ସା ପଦୀ  କମୁାର ପାଢୀ XWP0487892
ୀ /1624548 29 60 902ର ୀତା ପ ା ସା ସନୁୀତ କମୁାର ପ ା XWP1083096
ୀ /1624549 51 60 903ସାଗରିକା ସାହୁ ସା ପସନନ୍କମୁାର ବିଶାଳ JTV2400570
ୀ /1624550 49 60 904ନିହାରିକା ସାହୁ ସା ବିଭୂଲା ବିଶାଳ XWP0835520
ୀ /1624551 42 60 905ପଜ୍ଞା ସାଇଁ ସା ପଦୀ  କମୁାର ସାଇଁ XWP0040949

ପ ୁ /1624552 35 60 906ପଦୀ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଭାକର ସାଇଁ XWP0040931
ପ ୁ /1624553 64 60 907ଦୁଃଶାସନ ତରାଇ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ତରାଇ XWP0040972
ୀ /1624554 59 60 908ସଶୁମା ତରାଇ ସା ଦୁଃଶାସନ ତରାଇ XWP0040956

ପ ୁ /1624555 33 60 909ରାମଚ  ତରାଇ ପି ଦୁଃସାସନ ତରାଇ XWP0040964
ୀ /1634556 60 60 910ସିତା ପି ୁଆ  ସା ଲକ୍ଷଣ ପି ୁଆ  JTV1930601

ପ ୁ /1634557 34 60 911ସନିଆ ବାରିକ ପି େଟପା ସିଂ XWP0368373
ୀ /1634558 29 60 912େଜଯ୍ା ନ୍ା ବାରିକ ସା ସନିଆ ବାରିକ XWP0368381
ୀ /1634559 62 60 913ମାଳତୀ େବେହରା ସା ମନୁା େବେହରା XWP0330043
ୀ /1634560 49 60 914ଝୁମରିୁ ଲାମାଏ ସା େଲାଚନ ଲାମାଏ XWP0368274

ପ ୁ /1634561 30 60 915ବିଶର ନ ପ ନାଯକ ପି ତିେଲାଚନ ପ ନାଯକ XWP1054774
ୀ /1634562 23 60 916ବାସ ୀ ପ ନାୟକ ସା ବିଶର ନ ପ ନାୟକ XWP1054766

ପ ୁ /1634563 55 60 917େଟପା ସିଂ ପି ଶକୁା ସିଂ JTV1904184
ୀ /1634564 50 60 918ସରସତୀ ସିଂ ସା େଟପା ସିଂ JTV1904176
ୀ /1634565 48 60 919ମାଳତୀ ସିଂ ସା ମ  ୁସିଂ JTV1930668
ପ ୁ /1634566 32 60 920ମିଟୁ ସିଂ ପି ରଥିଆ ସିଂ XWP0487827
ୀ /1634567 32 60 921ସମିୁତା ସିଂ ସା ଶକୁରୁା ସିଂ XWP0660076
ୀ /1634568 31 60 922ଜହନ୍ ସିଂ ସା ଡାକ୍ତର ସିଂ XWP0487736
ପ ୁ /1634569 31 60 923ସଂଜୟ ସିଂ ପି ବାବାଜୀ ସିଂ XWP1054733
ୀ /1634570 27 60 924େଦୗପଦୀ ସିଂ ପି େଟପା ସିଂ XWP0660456
ୀ /1634571 20 60 925ଦୀପା ସିଂ ସା ସଂଜୟ ସିଂ XWP1054725
ୀ /1634572 32 60 926ଜୟଶୀ ସାଇଁ ପି ତୁଷାର କା ି ସାଇଁ XWP0368282
ପ ୁ /1644573 67 60 927ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ ଦାସ JTV1902774
ୀ /1644574 62 60 928ପତିଭା ଦାସ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ JTV1902782
ପ ୁ /1644575 39 60 929କି ର୍ୀ ର ନ ଦାସ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ JTV1902865
ୀ /1644576 36 60 930ସାଗତିକା ଦାସ ସା କି ିର୍ ର ନ ଦାସ XWP0368399
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ପ ୁ /1654577 64 60 931ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା ପି ଧୁବ ଚରଣ େଜନା XWP1054683
ୀ /1654578 57 60 932ପ ୁ ଲତା େଜନା ସା ଅଜୟ କମୁାର େଜନା JTV1560093

ପ ୁ /1654579 22 60 933ଆସେୁତାଷ େଜନା ମା ପ ୁ ଲତା େଜନା XWP1054675
ପ ୁ /1664580 65 60 934ତୁଷାର କା  ସାଇଁ ପି େତୖେଲାକଯ୍ ସାଇଁ JTV1903145
ୀ /1664581 54 60 935ଚ  େରଖା ସାଇଁ ସା ତୁଷାର କା  ସାଇଁ JTV1903111

ପ ୁ /1664582 44 60 936ବୁଟୁ ସାଇଁ ପି ସେ ାଷ ସାଇଁ JTV1904010
ୀ /1664583 33 60 937ତନୁଶୀ ସାଇଁ ପି ତୁଷାର କା  ସାଇଁ XWP0368407
ୀ /1664584 25 60 938େସନ୍ହଶୀ ସାଇଁ ପି ତୁଷାର କା ି ସାଇଁ XWP1089036
ୀ /1674585 66 60 939ଶା ିଲତା ପହରାଜ ସା ରାଘବା ନ  ପହରାଜ XWP0434134

ପ ୁ /1674586 48 60 940େଦବୀ ପସାଦ ପହରାଜ ପି ରାଘବାନ  ପହରାଜ XWP0598128
ପ ୁ /1674587 47 60 941ଗିରିଶ ଚ  ପହରାଜ ପି ରାଘବା ନ  ପହରାଜ XWP0434126
ୀ /1674588 43 60 942ସିତା ପହରାଜ ସା େଦବୀ ପସାଦ ପହରାଜ XWP0738773
ୀ /1694589 38 60 943କବିତା େବେହରା ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ନାୟକ XWP0966556

ପ ୁ /1694590 36 60 944ଇ ମଣି ଦାସ ପି େଗାେଲଖ ଦାସ XWP0041038
ପ ୁ /1694591 46 60 945ଚ ମଣୀ ମହାରଣା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ମହାରଣା XWP0041012
ପ ୁ /1694592 32 60 946ସମୁ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଗରିବ ନାୟକ XWP0041020
ୀ /1704593 39 60 947ଭାରତୀ ଦାସ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ଦାସ XWP0041046

ପ ୁ /1704594 50 60 948ସରୁ ନ େଲ ା ପି େକୖଳାସ ଚ  େଲ ା XWP0041061
ୀ /1704595 43 60 949ଦୀପାର ିତା େଲ ା ସା ସରୁ ନ େଲ ା XWP0041053
ୀ /1714596 54 60 950ଝୁନୁ ନାୟକ ସା ମେନାଜ ନାୟକ XWP0041095

ପ ୁ /1714597 39 60 951ର ିତ୍ ନାୟକ ପି ମେନାଜ ନାୟକ XWP0041079
ପ ୁ /1714598 30 60 952ର ିତ୍ ନାୟକ ପି ମେନାଜ ନାୟକ XWP0660068
ପ ୁ /1714599 28 60 953ର ନ ନାୟକ ପି ମେନାଜ ନାୟକ XWP0660464
ୀ /1714600 28 60 954ମାନସୀ ନାୟକ ସା ର ିତ୍ ନାୟକ XWP0660027

ପ ୁ /1724601 54 60 955ଅମୀର େଦହୁରୀ ପି ଯଧିୁ ିର େଦହୁରୀ XWP0041111
ୀ /1724602 52 60 956ସିଲି େଦହୁରୀ ସା ଅମୀର େଦହୁରୀ XWP0041103
ୀ /1734603 41 60 957ସଶୁା ି ଶତୃଶାଲ ସା ଜଳ ର ଶତୃଶାଲ XWP0041129

ପ ୁ /1744604 56 60 958ଧବୃ ଚ  ରଥ ପି ଅନାମ ଚରଣ ରଥ XWP0041137
ୀ /1744605 47 60 959ବୀଣାପାଣି ରଥ ସା ଧବୃ ଚରଣ ରଥ XWP0041145

ପ ୁ /1764606 50 60 960ପଭାକର ଦାସ ପି େଗାେଲଖ ଦାସ XWP0041160
ୀ /1764607 36 60 961ତୁଲ ଦାସ ସା େଗାେଲଖ ଦାସ XWP0041178
ୀ /1774608 34 60 962ମାମୀ ଦାସ ପି ହିରାଲାଲ ଦାସ XWP0329920
ୀ /1774609 72 60 963େଯାଗି ର େକୗର ସା ନେର  ସିଂ XWP0041210
ୀ /1784610 34 60 964ଶଶୁୀ ସସିତା ବସ ରାୟ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ବସ ରାୟ XWP0041228
ୀ /1794611 50 60 965ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା ଗରିବ ନାୟକ XWP0041236
ୀ /1794612 39 60 966ନୟନା ନାୟକ ସା େସୗେମ  ନାୟକ XWP0041244

ପ ୁ /1794613 54 60 967ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ପ ଜ ସାଇଁ XWP0041251
ୀ /1804614 52 60 968ଜୟ ୀ ସାହୂ ସା େକୖଲାଶ ଚଦ ସାହୂ XWP1067081
ୀ /1804615 44 60 969ସବିତା ରାଣୀ ସାହୂ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୂ XWP0966754
ୀ /1804616 37 60 970ର ିତା ସାହୁ ସା ପସା  କମୁାର ସାହୁ XWP0966788
ୀ /1804617 33 60 971ମାମିନା ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ସାହୁ XWP0041681
ପ ୁ /1804618 69 60 972ସବୁାଷ ସାହୁ ପି ଭାଇଗ ସାହୁ XWP0041277
ୀ /1804619 63 60 973ଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ସବୁାଷ ସାହୁ XWP0319301

ପ ୁ /1804620 59 60 974େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ XWP0041301
ୀ /1804621 51 60 975ଜୟ ୀ ସାହୁ ସା େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ XWP0041319

ପ ୁ /1804622 35 60 976ହିମାଂଶ ୁସାହୁ ପି ସବୁାଷ ସାହୁ XWP0041285
ପ ୁ /1804623 34 60 977ରାେକଶ ର ନ ସାହୁ ପି େକୖଳାସ ଚ  ସାହୁ XWP0319244
ପ ୁ /1804624 34 60 978ଅେଶାକ ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ସାହୁ XWP0041327
ପ ୁ /1804625 33 60 979ବି ୁ ଚରଣ ସାହୁ ପି ବଂଶଧିର ସାହୁ XWP0041269
ପ ୁ /1814626 50 60 980ପସା  କମୁାର ମିଶ ପି ୰ବାବାଜୀ ଚରଣ ମିଶ XWP1054592
ୀ /1814627 44 60 981ବି ୁ ପିୟା ମିଶ ସା ପଶା  କମୁାର ମିଶ XWP0966473
ପ ୁ /1814628 39 60 982େଗାପିନାଥ ପରିଡା ପି ପଶା  ପରିଡା XWP0041335
ୀ /1814629 54 60 983ତୁଳସୀ େର ି ସା ମାଧିଆ େର ି XWP0041343
ପ ୁ /1814630 43 60 984ରେମଶ ଚ  ସାମ ରାୟ ପି ଅେଲଖ ବ ୁ ସାମ ରାୟ XWP0041376
ପ ୁ /1824631 32 60 985ସବୁତ କମୁାର ବ ିଆ ପି ବୁଲୁ କିେଶାର ବ ିଆ XWP0041384
ୀ /1834632 39 60 986ଲିଲିମା ସାରଦା ସା ଅରୁଣ ଉଦୟ ସାରଦା XWP0041392
ୀ /1844633 44 60 987ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ଶଚି  େବେହରା XWP0041426
ୀ /1844634 34 60 988େଜଯ୍ା ନ୍ା େବେହରା ମା ମେନାରମା େବେହରା XWP0041400
ୀ /1854635 49 60 989ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ କର ସା ସମୀର କମୁାର କର XWP0041442
ପ ୁ /1854636 36 60 990ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଗୟା ପଧାନ XWP0041434
ୀ /1864637 40 60 991ସମିୁତା େବେହରା ସା ସକୁା  କମୁାର େବେହରା XWP0041459
ପ ୁ /1864638 44 60 992ଶଭୁା  କମୁାର ନାୟକ ପି ହେରକୃ  ନାୟକ XWP0542076
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ପ ୁ /1864639 46 60 993ଅଜୟ ପସାଦ ରଥ ପି ମେହଶର ରଥ XWP0542068
ପ ୁ /1864640 50 60 994ଶରତ ଚ  ସାଇଁ ପି େଦୖତାରୀ ସାଇଁ XWP0642918
ୀ /1864641 42 60 995ମାନମୟୀ ସାଇଁ ସା ଭରତ ସାଇଁ XWP0642926

ପ ୁ /1874642 41 60 996ରଂଜନ କମୁାର େବେହରା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ େବେହରା XWP0542084
ୀ /1874643 71 60 997େଜଯ୍ା ାରାଣୀ ଭଦ ସା ନିେରାଦ କମୁାର ଭଦ XWP0041467

ପ ୁ /1874644 53 60 998େଗାପାଳ ମାଝି ପି ମନୁ ମାଝି XWP0041509
ୀ /1874645 50 60 999ବିଦୁଲତା ମାଝି ସା େଗାପାଳ ମାଝି XWP0041491

ପ ୁ /1874646 94 60 1000ଗୟାଧର ମଲିକ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମଲିକ XWP0041517
ପ ୁ /1874647 35 60 1001ରଶୀର ନ ମଲୀକ ପି ଗୟାଧର ମଲୀକ XWP0041475
ପ ୁ /1884648 33 60 1002ନିର ନ ମଲିକ ପି ଗୟାଧର ମଲିକ XWP0041533
ପ ୁ /1884649 64 60 1003େମଘା ନାୟକ ପି େସୗରୀ ନାୟକ XWP0041558
ପ ୁ /1884650 54 60 1004ବୁ ିଆ ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ XWP0041541
ପ ୁ /1894651 59 60 1005ଧନୁ େବେହରା ପି ରବି େବେହରା XWP0041608
ପ ୁ /1894652 49 60 1006ନ ା ନାୟକ ପି ମ ୁଳି ନାୟକ XWP0041582
ପ ୁ /1894653 32 60 1007େମାହନ ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ XWP0041590
ୀ /1904654 50 60 1008ରୁକିନ୍ ଗଡିୁ ସା ସପନ ଗଡିୁ XWP0041624
ୀ /1904655 56 60 1009ଅ ଳି ସାଇଁ ସା ନିହାର ର ନ ସାଇଁ XWP0041616
ୀ /1914656 53 60 1010ଅ ଲୁତା ପାଣି ସା ସେୁବାଧ ପାଣି JTV2400851
ୀ /1924657 50 60 1011ଚିରସିତା ମହାପାତ ସା ସଧୁାକର ମଲିକ XWP0368415

ପ ୁ /1924658 52 60 1012ସଧୁାକର ମଲିକ ପି ପରି ମଲିକ XWP0368423
ୀ /1924659 29 60 1013ସନୁୀତା ନାୟକ ସା ପିୟର ନ ନାୟକ XWP1067107

ପ ୁ /1924660 23 60 1014ତାପସ କମୁାର ନାୟକ ପି ପତିତପାବନ ନାୟକ XWP0939843
ପ ୁ /1924661 21 60 1015ରାେଜଶ ନାୟକ ପି ପତିତପାବନ ନାୟକ XWP0939785
ୀ /1924662 26 60 1016ସମିୁତା ପରିଡ଼ା ସା ରଶି ର ନ ପରିଡ଼ା XWP1067073

ପ ୁ /1934663 63 60 1017ରାମଚ  ପ ୃ ି ପି ମେହଶର ପ ୃ ି XWP0487850
ପ ୁ /1944664 43 60 1018ରାଜକିେଶାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ମା ଅହଲଯ୍ା ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0487769
ୀ /1944665 37 60 1019ସେ ାଷୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ରାଜକିେଶାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0487926
ୀ /1944666 29 60 1020ଶି ାଶୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଶୀକା  ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0487918

ପ ୁ /1954667 26 60 1021ଶରତ ଚ  େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା XWP0641688
ପ ୁ /1954668 26 60 1022ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା ପି ସକୁା  କମୁାର େବେହରା XWP0575621
ପ ୁ /1954669 26 60 1023ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା XWP0575639
ୀ /1954670 34 60 1024ଆରତୀ ପଧାନ ସା ଦୀପକ କମୁାର ପଧାନ XWP0598110
ୀ /1954671 27 60 1025ପିୟ ା ରାୟ ପି େଗାଲଖ ବିହାରୀ ରାୟ XWP0575605
ୀ /1954672 30 60 1026ସପୁଭା ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ XWP0660365

ପ ୁ /1954673 67 60 1027ଅତୁଳ କମୁାର ସାହୁ ପି େଚୖତନଯ୍ ସାହୁ XWP0598250
ୀ /1954674 61 60 1028କମଳ କମୁାରୀ ସାହୁ ସା ଅତୁଲ କମୁାର ସାହୁ XWP0598243

ପ ୁ /1954675 39 60 1029େଦେବ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଅତୁଲ କମୁାର ସାହୁ XWP0598276
ୀ /1954676 27 60 1030କମିୁନା ସାଇଁ ପି ଜନାଦର୍ ନ ସାଇଁ XWP0575613

ପ ୁ /3334677 31 60 1031ଗ୍ଯାନ ର ନ ସାଇଁ ପି େକ ସି ସାଇଁ XWP1058411
ପ ୁ /578/D4678 69 60 1032ଅଜିତ କମୁାର ଷଢ ୀ ପି ଅେଲଖ ଚ  ଷଢ ୀ OR/06/044/162188
ପ ୁ /6014679 27 60 1033ସମିତ ମହାପାତ ପି ସକୁା  ମହାପାତ XWP1083104
ପ ୁ /6014680 27 60 1034ସରିତ ମହାପାତ ପି ସକୁା  ମହାପାତ XWP1083146
ପ ୁ /6104681 25 60 1035େସାହନ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ରବି  ନାଥ ବିଶାଳ XWP0660266
ପ ୁ /7724682 32 60 1036ସମଯ୍ର ନ ଦାସ ପି ସମିର େମାହନ ଦାସ XWP0641662
ୀ /7724683 29 60 1037ସପିୁୟା ଦାସ ସା ସମିର େମାହନ ଦାସ XWP0641670
ୀ /7724684 29 60 1038ଅଂକିତା ପ ା ସା ସତ୍ଯାବୀର େମାହପାତରା XWP1025592

ପ ୁ /9994685 25 60 1039ଜିେତ  େଭାଇ ପି ଗଣୁନିଧି େଭାଇ XWP0721233
ପ ୁ /9994686 67 60 1040ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ମଲିକ ପି ହୃଷୀେକଶ ମଲିକ XWP0738765
ୀ /9994687 45 60 1041ର ିତା ମହାପାତ ସା ସଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ XWP1083070
ପ ୁ /9994688 23 60 1042ଅଭିଜିତ ମହାପାତ ପି ପସାଦ କମୁାର ମହାପାତ XWP1083062
ୀ /9994689 45 60 1043ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା େଦୖତାରୀ ସାଇଁ XWP0660647
ପ ୁ /9994690 48 60 1044େଦୖତାରୀ ସାଇଁ ପି ବଜବ ୁ ସାଇଁ XWP0660639
ପ ୁ /9994691 25 60 1045ସ୍ଵୟଂଦୀ  ସ୍ଵାଇଁ ପି ପଦୀ  କମୁାର ସ୍ଵାଇଁ XWP0721688
ପ ୁ /299/214692 34 60 1046େସୗମ୍ଯ ର ନ ଷଡ ୀ ପି ଚି  ର ନ ଷଡ ୀ XWP1161553
ୀ /999994693 46 60 1047ଅନିତା େବେହରା ସା ଶଯ୍ାମସ ୁ ର େବେହରା XWP0879973
ପ ୁ /999994694 45 60 1048ଚ ନ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି XWP0875161
ପ ୁ /999994695 66 60 1049ସମୀର କମୁାର ନାୟକ ପି ବାଉରୀବ ୁ ନାୟକ XWP0879965
ପ ୁ /999994696 54 60 1050ସିମା ଳ ସାଇଁ ପି େସୖେଳ  ସାଇଁ XWP1007921
ୀ /192 ,1884697 40 60 1051ନିେବଦିତା ଦାସ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପ ା XWP0598391
ପ ୁ /547/13724698 21 60 1052ସନ୍େଜାଗ କମୁାର ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ XWP1114271
ପ ୁ /1774699 68 60 1053ରେମଶ ଚଦ ବାରିକ ପି ସିବ ପସାଦ ବାରିକ XWP1210483
ୀ /1774700 62 60 1054ମ ଲୁତା ବାରିକ ସା ରେମଶ ଚଦ ବାରିକ XWP1210491

76 162/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



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

1

ୀ /534701 26 60 1055ଜୀ ସାବିତୀ ସା ବି କା ିର୍କ XWP1210947
ପ ୁ /9994702 67 60 1056ଅଭିମନଯ୍ ୁସାହୁ ପି ଭୀମ୍େସନ ସାହୁ XWP1219435
ୀ /1074703 25 60 1057ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମହାରଣା ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଓଝା XWP1219443
ୀ /1074704 28 60 1058ଲିପିନା ମହାରଣା ସା ପଶା  କମୁାର ଓଝା XWP1219450
ୀ /604705 67 60 1059ପତିମା ସାଇଁ ସା େବଣଧୁର ସାଇଁ XWP1219468

ପ ୁ /9994706 36 60 1060େଜଯ୍ାତିର ନ ମହା ି ପି ରେମଶ ଚଂଦ ମହା ି XWP1229426
ୀ /9994707 27 60 1061ପଦିନୀ ପଢ଼ିଆରୀ ସା ରାେଜଶ ମହା ି XWP1229434
ୀ /9984708 32 60 1062ସନୁୀତା ରାଉତ ସା ସଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି XWP1229442

ପ ୁ /9984709 32 60 1063ସଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହା ି ପି ରେମଶ ଚଂଦ ମହା ି XWP1229459
ପ ୁ /614710 21 60 1064ଅୟଶକା  ସାଇଁ ପି ଅଜିତ କମୁାର ସାଇଁ XWP1229467
ପ ୁ /684711 18 60 1065ରିତିକ ବରାଳ ପି ର ନ ବରାଳ XWP1229475
ୀ /9994712 62 60 1066ଝିଲୁସିତା ମହା ି ସା ରେମଶ ଚଂଦ ମହା ି XWP1229483

ପ ୁ /9994713 40 60 1067ରାେକଶ କମୁାର ମହା ି ପି ରେମଶ ଚଂଦ ମହା ି XWP1229491
ପ ୁ /9994714 67 60 1068ରେମଶ ଚଂଦ ମହା ି ପି ଯଦୁନାଥ ମହା ି XWP1229509
ୀ /9994715 36 60 1069ନମିତା ମହା ି ସା ରାେକଶ କମୁାର ମହା ି XWP1229517

ପ ୁ /9994716 36 60 1070ରାେଜଶ ମହା ି ପି ରେମଶ ଚଂଦ ମହା ି XWP1229525
ୀ /764717 18 60 1071ଅଭି ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଅବ ି ଖୁ ିଆ XWP1234731

ପ ୁ /784718 19 60 1072େସୗଭାଗ୍ଯ କୃ  ସାହୂ ପି ଭଗବାନ ସାହୂ XWP1242544
ପ ୁ /1604719 63 60 1073ରେମଶ ଚଂଦ ମହା ି ପି େବନୂ ଚରଣ ମହା ି XWP1242726
ୀ /1604720 59 60 1074େସନ୍ହଲତା ମହା ି ସା ରେମଶ ଚଂଦ ମହା ି XWP1242734
ୀ /604721 21 60 1075ଶଭୁଶୀ ସଭୁସୀତା ସାଇଁ ପି ସବୁତ ସାଇଁ XWP1242742

ପ ୁ /1124722 75 60 1076ଦୟାନିଧି େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା XWP1242759
ୀ /9994723 29 60 1077ବିଥୀକା ରାଉତରାୟ ସା େଜଯ୍ାତି ର ନ ମହା ି XWP1242825
ୀ /14724 33 61 1ଦମୟ ୀ େବେହରା ସା ବିମେଳ  କମୁାର େବେହରା XWP0368563
ୀ /24725 29 61 2ଟିକିନା େବେହରା ସା ଗେଣଶ ଚ  େବେହରା XWP0488668
ୀ /24726 54 61 3ମେନାରମା ଦାଶ ସା ମନେମାହନ ଦାଶ XWP0330076
ୀ /184727 30 61 4ଚେମଲୀ େବହୁରିଆ ସା ସଂେତାଷ ସାହୂ XWP0994509
ୀ /164728 33 61 5ସତିୃଶୀ ପରିଡା ସା ତପନ କମୁାର ପରିଡା XWP0288738

ପ ୁ /164729 32 61 6େତାଫାନ କମୁାର ପରିଡା ପି ବହାନ  ପରିଡା XWP0319343
ୀ /184730 27 61 7ଶି ାରାଣୀ ମବୁୁଲି ସା ଶ୳୲ମସ ୁ ର େସନାପତି XWP1059906
ୀ /184731 26 61 8ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ମଦୁୁଲି ସା କମଲ କମୁାର େସନାପତି XWP0897314
ୀ /184732 26 61 9ଟୁନି ମଦୁୁଲି ସା ବିମଳ େସନାପତି XWP0897330
ୀ /184733 24 61 10ଭକି୍ତ ପଭା ପରିଡ଼ା ପି ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା XWP1083252
ୀ /244734 44 61 11ଫଲୁମତୀ େବେହରା ପି କୁ ବନ େବେହରା XWP0368902

ପ ୁ /244735 45 61 12ପବନ ଭାଗର୍ବ ପି ତାରାଚା  ଭାଗର୍ବ XWP0041913
ୀ /244736 38 61 13ମନିୁ େଦବୀ ପି ରୂେପଶ ଠାକରୁ XWP0041921

ପ ୁ /254737 27 61 14ଅଭିେଷକ ଦାସ ପି କିସତ କମୁାର ଦାସ XWP1068386
ପ ୁ /254738 44 61 15ର ନ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ବଜ େମାହନ ପ ନାୟକ XWP0368878
ପ ୁ /254739 34 61 16ମେନାଜ ପଧାନ ପି ଦଶରଥ ପଧାନ XWP0368860
ୀ /254740 32 61 17ମାନସୀ ପଧାନ ସା ମେନାଜ ପଧାନ XWP0368910
ୀ /264741 26 61 18ମଧସିୁତା ମଦୁୁଲି ପି ରଶିକା  େବେହରା XWP1083336
ପ ୁ /264742 41 61 19ଏମାନ ସାମାଦ ପି ଧାନ୍ କଆୁଁର ସାମାଦ XWP0489278
ୀ /264743 39 61 20ବାସ ି ସାମାଦ ସା ଏମାନ ସାମାଦ XWP0368969
ୀ /274744 47 61 21ର ିତା େବେହରା ସା ପେରଶ ଚ  େବେହରା XWP0042556
ୀ /274745 46 61 22ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା େବେହରା ସା ଶତୃଘନ୍ େବେହରା OR/06/043/162775

ପ ୁ /284746 72 61 23ଧୁବଚରଣ େବେହରା ପି ବ ୁ େବେହରା OR/06/043/162731
ପ ୁ /284747 52 61 24ନିର ନ େବେହରା ପି ଧବୃ େବେହରା OR/06/043/162733
ପ ୁ /284748 49 61 25ଧୀେର  କମୁାର େବେହରା ପି ଧୁବ ଚରଣ େବେହରା JTV2690345
ପ ୁ /284749 43 61 26କ୍ଷୀେରାଦ ପସାଦ େବେହରା ପି ଧବୃ ଚରଣ େବେହରା XWP0654095
ୀ /284750 40 61 27ସମିୁତା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା XWP0042564
ପ ୁ /284751 22 61 28େଦବାସିସ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା XWP0902676
ୀ /284752 69 61 29ପମିଳା େଦଇ ସା କୃ ଚ  େଦଇ OR/06/043/162732
ପ ୁ /294753 67 61 30ନକଳୁ େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା OR/06/043/162737
ୀ /294754 62 61 31ବାସ ି େବେହରା ସା ନକଳୁ େବେହରା OR/06/043/162738
ପ ୁ /294755 62 61 32ସହେଦବ େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା OR/06/043/162739
ୀ /294756 54 61 33କନିୁ େବେହରା ସା ସହେଦବ େବେହରା OR/06/043/162740
ୀ /294757 44 61 34ଭାବି େବେହରା ପି ଫକୀର େବେହରା JTV1931161
ୀ /294758 41 61 35ଛଇଳ େବେହରା ପି ଫକୀର େବେହରା JTV1931153
ୀ /294759 36 61 36ବଉଳ େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା XWP0042580
ୀ /294760 34 61 37ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା XWP0042598
ପ ୁ /294761 34 61 38ଟୁନା େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା XWP0042606
ପ ୁ /304762 61 61 39ବାବାଜୀ େବେହରା ପି ଧଡି େବେହରା OR/06/043/162742
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ୀ /304763 58 61 40ବାସ ି େବେହରା ସା ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/043/162743
ୀ /304764 45 61 41େଗୗରୀ େବେହରା ସା ଟୁକନୁା େବେହରା JTV1931260

ପ ୁ /304765 44 61 42ଗେଣଶ େବେହରା ପି ପରିକ୍ଷୀତ େବେହରା XWP0222190
ୀ /304766 39 61 43ମିନୁ େବେହରା ସା ଗେଣଶ େବେହରା XWP0222182

ପ ୁ /304767 34 61 44ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େବେହରା JTV2689495
ୀ /304768 28 61 45ଝିଲୀମ େଦବଦସର୍ୀନୀ ମହାପାତ ସା ସଂଗନ େକଶରୀ ମହାପାତ XWP1054360

ପ ୁ /314769 60 61 46ଫଗ ୁେବେହରା ପି ବିେନାଦ େବେହରା OR/06/043/162748
ୀ /314770 53 61 47େଜମା େଦଇ ସା ଯଦୁ େବେହରା JTV1908680

ପ ୁ /324771 62 61 48ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା OR/06/043/162754
ପ ୁ /324772 52 61 49େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା OR/06/043/162755
ୀ /324773 21 61 50େସାନାଲୀ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା XWP0902692
ୀ /324774 32 61 51ସ ିପ ମହାପାତ ସା ସକୁା  ମହାପାତ XWP0971739
ୀ /334775 73 61 52ମେନାରମା େବେହରା ସା ଜଇରାମ େବେହରା OR/06/043/162757

ପ ୁ /334776 39 61 53ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଟାଧାରୀ ଦାସ XWP0041970
ପ ୁ /344777 22 61 54ସବୁାଷ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୂନ େବେହରା XWP0902684
ୀ /364778 29 61 55ମାମିନା େବେହରା ସା ବୀରକିେଶାର େବେହରା XWP0489260

ପ ୁ /394779 54 61 56ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜ୍ଞାନଚ  ନାୟକ JTV2690428
ପ ୁ /404780 60 61 57ତରୁଣ ମହାପାତ ପି େଦେବ  ମହାପାତ JTV2573137
ୀ /444781 44 61 58ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା େଗାେଲଖ ସାହୁ XWP0369033

ପ ୁ /484782 21 61 59େସୗମଯ୍ର ନ େବେହରା ପି ରାଜ୍କିେଶାର େବେହରା XWP1083260
ପ ୁ /484783 28 61 60ଲିପକ କମୁାର ପରିଡା ପି େଲାକନାଥ ପରିଡା XWP0489237
ୀ /494784 35 61 61ସ ି ତା ପ ା ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ଷଡ ୀ XWP0661785
ୀ /494785 22 61 62େସାନାଲୀ ପରିଡ଼ା ପି ତିେଲାଚନ ପରିଡ଼ା XWP0902668
ୀ /514786 57 61 63ସବିତା ମାଥର୍ା ସା ରତନ୍ ାକର ମାଥର୍ା JTV1931047

ପ ୁ /614787 21 61 64େସାମନାଥ ପାତ ପି ପସା  କମୁାର ପାତ XWP1083278
ୀ /634788 27 61 65ସମାପିକା ନ ସା େଦବପିୟା ନିଳକ  ପାଢ଼ୀ XWP1054451
ୀ /634789 25 61 66ସିପାଶୀ ନାୟକ ପି ରବି  ନାଥ ନାୟକ XWP0661033

ପ ୁ /654790 61 61 67ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ମାଧବ ଚ  ପାଢୀ JTV1907609
ୀ /664791 27 61 68ସପନ୍ାରାଣୀ ନାୟକ ପି େରାଶନ ମହା ି XWP1083245
ୀ /674792 42 61 69ଭାରତୀ ନାୟକ ସା ଜୟକୃ  ନାୟକ OR/06/043/204175

ପ ୁ /684793 47 61 70େସୗରଭ ସାଇଁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ JTV1638469
ପ ୁ /704794 48 61 71ଉମାକା  େବଉରା ପି ବଂଶୀଧର େବଉରା XWP0704858
ପ ୁ /704795 47 61 72ପକାଶ କମୁାର େବଉରା ପି ବଂଶୀଧର େବଉରା XWP0704866
ପ ୁ /704796 28 61 73ମାନେବଶ େବଉରା ପି ରେମଶ ଚ  େବଉରା XWP0661009
ପ ୁ /744797 21 61 74େରାହିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ର ନ କମୁାର ରାଉତ XWP1083328
ପ ୁ /754798 23 61 75ଅଚୁତାନ  ଛାେଟାଇ ପି େକଦାରନାଥ ଛାେଟାଇ XWP0966275
ୀ /774799 59 61 76ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା େକ୍ଷତବାସୀ େବେହରା XWP0221796

ପ ୁ /774800 26 61 77ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ହ ାଧାରୀ େବେହରା XWP0661454
ୀ /844801 31 61 78ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ସମୁ  କମୁାର େବେହରା XWP0661116
ୀ /854802 64 61 79ସସିତା ନାୟକ ସା ବିଶନାଥ ନାୟକ OR/06/043/162569
ୀ /854803 29 61 80କାଜଲ ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ XWP0661058
ୀ /854804 36 61 81ଅ ର୍ନା ରଣା ସା ଚିର ିବ ନାୟକ XWP0661082
ୀ /854805 20 61 82ସାଇ େସାନାଲୀ ସାଇଁ ପି ସଂେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ XWP1059914

ପ ୁ /884806 47 61 83ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ ପି ଗିରିଶ ଚ  ଦାଶ JTV1909761
ପ ୁ /894807 58 61 84ଟ ଧର େବେହରା ପି ବାମେଦବ େବେହରା OR/06/043/162860
ୀ /894808 56 61 85େସବତୀ େବେହରା ସା ଟ ଧର େବେହରା OR/06/043/162861

ପ ୁ /924809 21 61 86ରୂଦପସାଦ ମହା ି ପି ବିର ୀ ନାରାୟଣ ମହା ି XWP0902650
ପ ୁ /934810 35 61 87ଭବାନି ଚରଣ ଚରଣ େବେହରା ପି ଟ ଧର ଚରଣ େବେହରା JTV2689289
ପ ୁ /964811 49 61 88ମେନାଜ କମୁାର ପ ା ପି ନେର  କମୁାର ପ ା JTV1910322
ୀ /974812 53 61 89ତିେଳାତମା ପାଣିଗାହି ସା ସେରାଜ କା  ରଥ XWP0043232
ପ ୁ /974813 53 61 90ସେରାଯ କା  ରଥ ପି ଗିରିଧାରୀ ରଥ XWP0043240
ୀ /1044814 34 61 91ବିେନାଦିନି େଲ ା ସା ର ିତ େଦହୁରୀ XWP0966150
ୀ /1104815 48 61 92ସଜୁାତା ବାରିକ ସା ମଧସୁଦୂନ ବାରିକ JTV2690121
ପ ୁ /1104816 64 61 93େଦେବ ନାଥ ମହା ି ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ମହା ି JTV2573186
ପ ୁ /1114817 44 61 94ମନେମାହନ ମହାରଣା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହାରଣା XWP0636456
ୀ /1184818 23 61 95ପିୟ ା ବିସ୍ଵାଲ ସା ବିଶଜୀତ ସାହୂ XWP1054386
ୀ /1184819 60 61 96ଗୀତା ଳୀ ମଣିଆ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମଣିଆ JTV1598457
ପ ୁ /1184820 36 61 97ଚ ନକମୁାର ମାଣିଆ ପି ବିଜୟକମୁାର ମାଣିଆ JTV2689446
ପ ୁ /1184821 33 61 98ଦୀପକ କମୁାର ମାଣିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମାଣିଆ XWP0042291
ୀ /1184822 68 61 99ଭାରତୀ ପାତ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ପାତ XWP0319400
ପ ୁ /1184823 47 61 100ସେରାଜ ପାତ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପାତ XWP0319418
ପ ୁ /1184824 66 61 101ଅେଲଖ କମୁାର ସାହୁ ପି କପିଳ ସାହୁ XWP0042366
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ୀ /1184825 63 61 102ଗୀତାମ ରୀ ସାହୁ ସା େକ୍ଷତେମାହନ ସାହୁ JTV1598465
ପ ୁ /1184826 40 61 103ଅମରଜିତ୍ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ କମୁାର ସାହୁ XWP0042333
ପ ୁ /1184827 38 61 104ରଣଜିତ ସାହୁ ପି କମୁରବର ସାହୁ JTV1598424
ପ ୁ /1184828 34 61 105ବିଶଜିତ୍ ସାହୁ ପି କମୁରବର ସାହୁ XWP0042309
ପ ୁ /1184829 34 61 106ଅରଜିତ୍ ସାହୁ ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ସାହୁ XWP0042317
ୀ /1184830 31 61 107ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ରଣଜିତ ସାହୁ XWP0222083

ପ ୁ /1234831 42 61 108ଶଯ୍ାମ ହଁାସଦା ପି ଧମୁା ହଁାସଦା XWP0042432
ପ ୁ /1254832 58 61 109ଶରତଚ  େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା OR/06/043/162673
ୀ /1254833 58 61 110ମେନାରମା େବେହରା ସା ଶରତ କମୁାର େବେହରା OR/06/043/162674
ୀ /1254834 47 61 111ଜୟ ୀ େବେହରା ସା ବସ  କମୁାର େବେହରା JTV2689800

ପ ୁ /1254835 39 61 112ଚି  ର ନ େବେହରା ପି ଶରତ କମୁାର େବେହରା JTV1907971
ୀ /1254836 36 61 113ଗୀତା ଳୀ େବେହରା ସା ଚି ର ନ େବେହରା XWP0488361

ପ ୁ /1254837 34 61 114ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ଶରତ କମୁାର େବେହରା JTV2690246
ପ ୁ /1264838 52 61 115ବନମାଳି ସାଇଁ ପି ନୃସିଂହ ସାଇଁ JTV2689883
ପ ୁ /1264839 43 61 116ବିଶଜିତ ସାଇଁ ପି ବନମାଳୀ ସାଇଁ JTV2689842
ପ ୁ /1274840 70 61 117କୃ ଚ  େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା OR/06/043/162683
ୀ /1274841 56 61 118ଶା ିଲତା େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା OR/06/043/162684

ପ ୁ /1274842 52 61 119ବଳରାମ େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା OR/06/043/162685
ୀ /1274843 47 61 120େଗୗରୀ େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା OR/06/043/162686

ପ ୁ /1274844 36 61 121ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ  ଚ  େବେହରା XWP0222125
ପ ୁ /1274845 35 61 122ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ ଚ  େବେହରା XWP0222117
ପ ୁ /1284846 49 61 123ଅେଶାକ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ରବି  ନାଥ ମଦୁୁଲି XWP0042473
ପ ୁ /1284847 45 61 124ଦିପକ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ରବି ମଦୁୁଲି JTV1908391
ୀ /1284848 44 61 125ବବିତା ମଦୁୁଲି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମଦୁୁଲି XWP0042465

ପ ୁ /1284849 41 61 126ସଧୁୀର କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ରବୀ  ନାଥ ମଦୁୁଲି JTV1908276
ୀ /1284850 36 61 127ଗୀତା ଳି ମଦୁୁଲି ସା ଦିପକ କମୁାର ମଦୁୁଲି XWP0288654
ୀ /1284851 36 61 128ଦମୟ ି ମଦୁୁଲି ସା ପଦିପ କମୁାର ମଦୁୁଲି XWP0288662

ପ ୁ /1294852 48 61 129ନିର ନ େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା OR/06/043/162693
ୀ /1294853 48 61 130ଟୁନି େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା OR/06/043/162694

ପ ୁ /1304854 68 61 131ଫଗବ ୁ େବେହରା ପି ଝରୀ େବେହରା XWP0168658
ପ ୁ /1304855 62 61 132ପରିକ୍ଷିତ େବେହରା ପି ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି େବେହରା JTV1908284
ୀ /1304856 60 61 133େଶୖଳବାଳା େବେହରା ସା ପରିକ୍ଷୀତ େବେହରା XWP0222133
ୀ /1304857 60 61 134େସନ୍ହଲତା େବେହରା ସା ଫଗବ ୁ େବେହରା XWP0168641

ପ ୁ /1304858 41 61 135ସ ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ପରିକ୍ଷିତ େବେହରା JTV1907690
ପ ୁ /1304859 40 61 136ଦିଲିପକମୁାର େବେହରା ପି ପରିକ୍ଷିତ େବେହରା JTV2689180
ୀ /1304860 33 61 137ରୂପତମା େବେହରା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା XWP0119503

ପ ୁ /1314861 78 61 138କୁ ବନ େବେହରା ପି ସି ି େବେହରା OR/06/043/162699
ୀ /1314862 70 61 139ଭାନୁମତୀ େବେହରା ସା କୁ ବନ େବେହରା OR/06/043/162700

ପ ୁ /1314863 56 61 140ମଧସୁଦୁନ େବେହରା ପି କୁ ବନ େବେହରା OR/06/043/162702
ପ ୁ /1314864 49 61 141ରାଧାଶଯ୍ାମ େବେହରା ପି କୁ ବନ େବେହରା OR/06/043/162703
ପ ୁ /1314865 45 61 142ପିତାମର େବେହରା ପି କୁ ବନ େବେହରା JTV1909894
ପ ୁ /1314866 41 61 143ସମୀର କମୁାର େବେହରା ପି କୁ ବନ େବେହରା JTV1910033
ୀ /1314867 40 61 144ମଧସୁୀତା େବେହରା ସା ରାଧାଶଯ୍ାମ େବେହରା XWP0168666
ୀ /1314868 38 61 145ଲିଲିପିୟା େବେହରା ସା ରାେଧଶଯ୍ାମ େବେହରା XWP0042515
ୀ /1314869 32 61 146ଚ ନା େବେହରା ସା ସମିର କମୁାର େବେହରା XWP0330159
ୀ /1314870 33 61 147ମମତା େସନାପତି ସା ପିତାମର େବେହରା XWP0330142

ପ ୁ /1324871 53 61 148କଳୁମଣି େବେହରା ପି ଅରକି୍ଷତ େବେହରା XWP0168682
ପ ୁ /1324872 52 61 149ହେରକୃ  େବେହରା ପି ଭିକାରି େବେହରା OR/06/043/162710
ପ ୁ /1324873 47 61 150ଦିବାକର େବେହରା ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ େବେହରା XWP0288746
ୀ /1324874 40 61 151ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ଦିବାକର େବେହରା JTV1909993
ୀ /1324875 78 61 152ବୁଲି େଦଇ ସା ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/043/162707
ୀ /1334876 74 61 153ଇ ୁ େବେହରା ସା ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/043/162713
ପ ୁ /1334877 70 61 154ନେର  େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/162716
ପ ୁ /1334878 68 61 155ଗ ାଧର େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/162721
ୀ /1334879 62 61 156ବାସ ୀ େବେହରା ସା ଗ ାଧର େବେହରା OR/06/043/162722
ୀ /1334880 62 61 157ବାସ ି େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା OR/06/043/162717
ପ ୁ /1334881 53 61 158ରବି  େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା OR/06/043/162723
ପ ୁ /1334882 50 61 159କବି  େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା OR/06/043/162719
ପ ୁ /1334883 49 61 160ରେମଶ ଚ  େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା OR/06/043/162718
ପ ୁ /1334884 46 61 161ନିର ନ େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା OR/06/043/162720
ପ ୁ /1334885 45 61 162ନବିନକମୁାର େବେହରା ପି ବିଶନାଥ େବେହରା JTV2689602
ୀ /1334886 44 61 163ଜୟ ୀ େବେହରା ସା ରବୀ  େବେହରା JTV1908748

79 162/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



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

1

ୀ /1334887 42 61 164ଆରତୀ େବେହରା ସା କବୀ  େବେହରା JTV1908755
ପ ୁ /1334888 60 61 165େଗାେଲଖ ଚ  ମହାପାତ ପି ପ ାନନ ମହାପାତ JTV2689016
ପ ୁ /1334889 40 61 166ପକାଶ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଦୟାନିଧି ମହାପାତ XWP0168724
ପ ୁ /1334890 34 61 167ଅଜୁର୍ ନ କମୁାର ମହାପାତ ପି େଗାେଲଖ ଚ  ମହାପାତ JTV2690485
ପ ୁ /1334891 82 61 168ପାଣଆୁ ସିଂ ପି େବୖ ବ ସିଂ XWP0222174
ୀ /1334892 72 61 169ବାସ ୀ ସିଂ ସା ପାଣଆୁ ସିଂ XWP0222158
ୀ /1334893 37 61 170େଜମା ସିଂ ସା ସନାତନ ସିଂ XWP0222141

ପ ୁ /1344894 56 61 171ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା OR/06/043/162726
ୀ /1344895 51 61 172ମ ଶୁୀ ସାଇଁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ XWP0966184
ୀ /1344896 31 61 173ମଧସିୁତା ସାଇଁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ XWP0966218

ପ ୁ /1344897 28 61 174ସଭୁାଶଷି୍ ସ୍ଵାଇଁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସ୍ଵାଇଁ XWP0966259
ୀ /1354898 73 61 175ଆଦରମଣି ମଲିକ ସା ବାମେଦବ ମଲିକ XWP0288696

ପ ୁ /1354899 52 61 176ସଶୁା  ମଲିକ ପି ବାମେଦବ ମଲିକ XWP0288688
ପ ୁ /1364900 41 61 177ପଦୀପ କମୁାର େଭାଇ ପି ଗଣୁନିଧି େଭାଇ XWP0488262
ୀ /1364901 56 61 178ସୀତା ଳୀ ବିସ୍ଵାଲ ସା ନିତ୍ଯାନ  ବିସ୍ଵାଲ XWP1083286

ପ ୁ /1364902 31 61 179ରତିର ନ ବିସ୍ଵାଲ ପି ନିତ୍ଯାନ  ବିସ୍ଵାଲ XWP1083294
ପ ୁ /1364903 27 61 180କି ର୍ୀରନ୍ଜନ ବିସ୍ଵାଲ ପି ନିତ୍ଯାନ  ବିସ୍ଵାଲ XWP1083310
ୀ /1364904 30 61 181ମମତା ମହାପାତ ସା ରତିର ନ ବିଶାଳ XWP1083302

ପ ୁ /1694905 76 61 182ତିେଲାଚନ େଭାଳ ପି ଭମରବର େଭାଳ XWP0966325
ୀ /1694906 57 61 183ସକୁା ି େଭାଳ ସା ତିେଲାଚନ େଭାଳ XWP0966358

ପ ୁ /1734907 31 61 184ଅମେରଶ କମୁାର େବଉରା ପି େପମାନ  େବଉରା XWP1054485
ପ ୁ /1754908 63 61 185ଅନ  ଚରଣ େବେହରା ପି ୰କାତିର୍କ େବେହରା XWP1054329
ୀ /1764909 63 61 186ବାସ ି ଲତା ରାଉତ ସା ବୃଂଦାବନ ରାଉତ XWP1083344

ପ ୁ /1764910 42 61 187ସୟୁର୍ କମୁାର ରାଉତ ପି ବୁଡାବନ ରାଉତ XWP1083351
ପ ୁ /1764911 38 61 188ଚଂଦେଶଖର ରାଉତ ପି ବୁଡାବନ ରାଉତ XWP1083369
ୀ /1764912 36 61 189ସ୍ଵଯାଂଗ୍ପଵା ରାଉତ ସା ଚଂଦେଶଖର ରାଉତ XWP1083377

ପ ୁ /1774913 71 61 190ଧେନଶ୍ଵର ଦାସ ପି ଗୟାଧର ଦାସ XWP1083385
ପ ୁ /14914 52 61 191ନୀରଦ ବାରିକ ପି ନୀଳକ  ବାରିକ OR/06/043/162867
ପ ୁ /14915 49 61 192କ୍ଷୀେରାଦ ବାରିକ ପି ନୀଳକ  ବାରିକ JTV1636885
ପ ୁ /14916 46 61 193ସବୁାଷ ଚ  ବାରିକ ପି ନିଳକ  ବାରିକ JTV1636877
ପ ୁ /14917 47 61 194ସମେର  କମୁାର େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା JTV1909498
ପ ୁ /14918 41 61 195ବିମେଳ  କମୁାର େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା JTV1909746
ପ ୁ /14919 37 61 196େଦେବ  ପସାଦ େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା JTV1909704
ୀ /14920 33 61 197ଦମୟ ୀ ଦାସ ସା ବିମେଳ  କମୁାର େବେହରା XWP0660969
ୀ /Lane No-14921 23 61 198ସମୁନ ସାଗତିକା ପି େଦବ ପକାଶ େଲ ା XWP1113562

ପ ୁ /024922 23 61 199ଅଭିଜିତ ରାଉତ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉତ XWP0835801
ୀ /024923 21 61 200ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ XWP1068345
ୀ /24924 80 61 201ପାବର୍ ତୀ ରାଉତ ସା ଦାଶରଥି ପସାଦ ରାଉତ JTV1644871
ୀ /24925 48 61 202ସ ର୍ଲତା ରାଉତ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ JTV1644889
ୀ /24926 45 61 203ଟିକିନା ରାଉତ ସା ଅଜୟ ରାଉତ XWP0662239

ପ ୁ /34927 77 61 204ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ JTV1638477
ପ ୁ /44928 71 61 205ନିତଯ୍ାନ  ପଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପଧାନ OR/06/043/162918
ୀ /44929 55 61 206ଜାନକୀ ପଧାନ ସା ନିତଯ୍ାନ  ପଧାନ OR/06/043/162919
ୀ /44930 42 61 207ଚିନୟୀ ପଧାନ ପି ନିତଯ୍ାନ  ପଧାନ JTV1907054
ୀ /44931 38 61 208ସପନ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ସତଯ୍ବାନ ସାହୁ JTV2690287

ପ ୁ /44932 35 61 209ସେ ାଷ ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ JTV2689768
ପ ୁ /54933 64 61 210କିେଶାର ଚ  ପରିଡା ପି ଉ ବ ଚରଣ ପରିଡା JTV1564251
ୀ /54934 54 61 211ଶୀମତୀ ରତନ୍ମାଳୀ ପରିଡା ସା କିେଶାର ଚ  ପରିଡା JTV1565795
ୀ /64935 29 61 212ପଦିନୀ ଅନୁରାଧା ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଚ  ମଲିକ XWP0288647
ୀ /64936 78 61 213ଶଶେିରଖା ମଲିକ ସା ଧବୃଚରଣ ମଲିକ XWP0661678
ପ ୁ /64937 64 61 214କା ିର୍କ ଚ  ମଲିକ ପି େସୗରୀ ମଲିକ JTV1906635
ୀ /64938 59 61 215ଗୀତାରାଣୀ ମଲିକ ସା କା ିର୍କ ଚ  ମଲିକ JTV1906643
ୀ /64939 42 61 216ସବିତା ମଲିକ ପି ଧବୃଚରଣ ମଲିକ XWP0661702
ପ ୁ /74940 86 61 217ଅନାଥ ବ ୁ ଦାଶ ପି େଲାକନାଥ ଦାଶ JTV1907203
ପ ୁ /74941 55 61 218ଅରୁଣ ପସାଦ ଦାଶ ପି ଅନାଥ ବ ୁ ଦାଶ JTV1909399
ୀ /74942 48 61 219ସତଯ୍ଭାମା ଦାଶ ସା ଅରୁଣ ପସାଦ ଦାଶ JTV1907799
ପ ୁ /74943 47 61 220ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ଦାଶ ପି ଅନାଥ ବ ୁ ଦାଶ JTV1910298
ୀ /84944 39 61 221ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େଜନା ପି ଗ ାଧର େଜନା XWP0168757
ପ ୁ /94945 41 61 222େଗୗରା  ଚରଣ େଜନା ପି ଗ ାଧର େଜନା JTV2690535
ୀ /94946 39 61 223ଇତିଶୀ େଜନା ସା େଗୗରା  ଚରଣ େଜନା XWP0661553
ୀ /94947 38 61 224ଶକୁ ଳା େଜନା ସା ନିର ନ େଜନା XWP0042929
ପ ୁ /94948 64 61 225ବଟକୃ  ତିପାଠୀ ପି େଲଟ ଭିକାରୀ ଚରଣ ତିପାଠୀ XWP1007764
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ୀ /94949 60 61 226ସ ବୁାଳା ତିପାଠୀ ସା ବଟକୃ  ତିପାଠୀ XWP1007772
ପ ୁ /104950 60 61 227ଜିେତ  ନାଥ ଦାସ ପି ନେରା ମ ଦାସ XWP0119511
ୀ /104951 58 61 228ପତିଭା ଦାସ ସା ଜିେତ  ନାଥ ଦାସ XWP0119529

ପ ୁ /104952 53 61 229ତନୟ କମୁାର ଦାସ ପି ନେରା ମ ଦାସ JTV1910249
ୀ /104953 52 61 230ମମତା ଦାସ ସା ତନୟ କମୁାର ଦାସ JTV1910231
ୀ /104954 35 61 231ପଲଭୀ ଦାସ ପି ଜିେତ  ନାଥ ଦାସ XWP0042937

ପ ୁ /104955 27 61 232ପତୀକ କମୁାର ଦାସ ପି ଜିେତ ନାଥ ଦାସ XWP0488494
ପ ୁ /114956 86 61 233ପଫଲୁ କିେଶାର କାନୁନେଗା ପି ନେଗ  କାନୁନେଗା XWP0042945
ୀ /114957 72 61 234େସୗଭାଗିନୀ କାନୁନେଗା ସା ପଫଲୁ କାନୁନେଗା XWP0042952

ପ ୁ /114958 53 61 235ସତଯ୍ଜିତ୍ କାନୁନେଗା ପି ପଫଲୁ କିେଶାର କାନୁନେଗା XWP0042960
ୀ /114959 44 61 236ବିଦଯ୍ତୁପଭା କାନୁନେଗା ସା ସତଯ୍ଜିତ କାନୁନେଗା XWP0042978

ପ ୁ /114960 39 61 237ଅଭିନ ନ କାନୁନ୍େଗା ପି ପଫଲୁ କିେଶାର କାନୁନେଗା JTV1931179
ପ ୁ /124961 77 61 238ଦିବାକର େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା JTV1910074
ୀ /124962 68 61 239ସତଯ୍ଭାମା େବେହରା ସା ଦିବାକର େବେହରା JTV1910066

ପ ୁ /124963 46 61 240ଅମେର  କମୁାର େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା XWP0119545
ୀ /124964 44 61 241ସବୁାସିନୀ େବେହରା ସା ସମେର  କମୁାର େବେହରା XWP0119560
ୀ /124965 39 61 242ଦି ିମୟୀ େବେହରା ସା ଅମେର  କମୁାର େବେହରା XWP0119552

ପ ୁ /134966 34 61 243ଜୟେଦବ କର ପି ଜଚିଦା ନ  କର JTV2689479
ୀ /134967 34 61 244ଝରଣା କର ପି ଜଚିଦା ନ  କର XWP0119578

ପ ୁ /144968 61 61 245ଡମରୁଧର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ JTV2689511
ପ ୁ /144969 35 61 246ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି ଡମରୁଧର ଦାସ JTV2689313
ୀ /144970 34 61 247ଚିନୟୀ ଆରାଧନା ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଚ  ମଲିକ JTV2690188
ୀ /154971 72 61 248ପଦାବତୀ ଛାେଟାଇ ସା େଧାବି ଛାେଟାଇ OR/06/043/162892

ପ ୁ /154972 45 61 249ପ ୁ ର୍ଚ  ଛାେଟାଇ ପି େଧାବି ଛାେଟାଇ OR/06/043/162894
ପ ୁ /154973 70 61 250ଜୟକୃ  ଦାଶ ପି େଗାପିନାଥ ଦାଶ XWP0662114
ୀ /154974 67 61 251ଟୁକନିୁ ବାଳା ଦାଶ ସା ଜୟକୃ  ଦାଶ XWP0662130

ପ ୁ /154975 53 61 252ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦାଶ ପି ଜୟକୃ  ଦାଶ XWP0662049
ୀ /154976 48 61 253ସେରାଜିନୀ ଦାଶ ସା ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ଦାଶ XWP0662056

ପ ୁ /154977 45 61 254େଦେବ  କମୁାର ଦାଶ ପି ଜୟକୃ  ଦାଶ XWP0662064
ପ ୁ /154978 44 61 255ମେହ  କମୁାର ଦାଶ ପି ଜୟକୃ  ଦାଶ XWP0662080
ୀ /154979 31 61 256ସସିତା ଦାଶ ସା େଦେବ  କମୁାର ଦାଶ XWP0662072
ୀ /154980 37 61 257ଭାରତୀ ମିଶ ସା ମେହ  କମୁାର ଦାଶ XWP0662098

ପ ୁ /154981 39 61 258େବୖରୀଗଂଜନ ରାୟ ପି ବୀରବର ରାୟ XWP0222505
ପ ୁ /154982 37 61 259ମେନାର ନ ରାୟ ପି ବୀରବର ରାୟ XWP0222489
ୀ /154983 35 61 260ମିତାଲୀ ରାୟ ସା ମେନାର ନ ରାୟ XWP0222471
ୀ /154984 34 61 261ପ ୁ ାରାଣୀ ରାୟ ସା େବୖରୀଗ ନ ରାୟ XWP0488486

ପ ୁ /164985 47 61 262ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ବିରକିେଶାର ଦାସ XWP0288605
ୀ /164986 42 61 263ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ XWP0288613
ୀ /164987 44 61 264ମିତଜିତା ମହା ି ସା ତୁଷାରକା  ମହା ି XWP0288589

ପ ୁ /164988 43 61 265କିେଶାର କା  ମହା ି ପି ଯଦୁନାଥ ମହା ି JTV1908961
ୀ /164989 37 61 266ମିନତୀ ମହା ି ସା କିେଶାର କା  ମହା ି XWP0288597
ପ ୁ /174990 39 61 267ଅମୀୟ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ JTV1910306
ୀ /184991 27 61 268ଶି ା ରାଣି ମଦୁୁଲୀ ସା ଶ୍ଯାମ ସ ୁ ର େସନାପତି XWP1081009
ୀ /184992 58 61 269ଯମନୁା େସନାପତି ସା ଗ ୁ ଚୁା େସନାପତି JTV1931799

ପ ୁ /184993 38 61 270କମଳ କମୁାର େସନାପତି ପି ଗ ୁ ିଚା େସନାପତି JTV1908987
ୀ /184994 35 61 271ଶା ିଲତା େସନାପତି ପି ଗ ୁ ିଚା େସନାପତି JTV2690311

ପ ୁ /184995 35 61 272ବିମଳ େସନାପତି ପି ଗ ୁ ିଚା େସନାପତି JTV2689982
ପ ୁ /184996 33 61 273ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େସନାପତି ପି ଗ ୁ ିଚା େସନାପତି JTV2690204
ପ ୁ /194997 65 61 274ନିଶାକର େଜନା ପି ପ ାନନ େଜନା JTV1907328
ୀ /194998 59 61 275ସଂଯକୁ୍ତା େଜନା ସା ନିଶାକର େଜନା JTV1907336
ପ ୁ /194999 33 61 276ନିହାର ରଂଜନ େଜନା ପି ନିଶାକର େଜନା JTV2689776
ୀ /195000 33 61 277ସତିୃେରଖା େଜନା ସା ନିହାର ରଜଂନ େଜନା XWP0654400
ପ ୁ /205001 42 61 278ସଧୁୀର କମୁାର େସଠୀ ପି ସବୁାଷ ଚ  େସଠୀ JTV1908169
ପ ୁ /215002 86 61 279ଶୀଧର େସଠୀ ପି ଆନ  େସଠୀ JTV1906999
ୀ /215003 78 61 280ବସ  କମୁାରୀ େସଠୀ ସା ଶୀଧର େସଠୀ JTV1906544
ପ ୁ /215004 61 61 281ସେରାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ଶୀଧର େସଠୀ JTV1909100
ପ ୁ /215005 57 61 282ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ଶୀଧର େସଠୀ JTV1909571
ୀ /215006 51 61 283ସାବିତୀ େସଠୀ ସା ସେରାଜ କମୁାର େସଠୀ JTV1909092
ୀ /215007 44 61 284ସନୁୀତା େସଠୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ JTV1906536
ୀ /215008 23 61 285ସୀମା ସ୍ଠୀ ପି ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ XWP0835868
ୀ /215009 20 61 286ସିପା େସଠୀ ପି ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ XWP1066067
ୀ /225010 49 61 287ଗାୟତୀ େବଉରିଆ ସା ସେ ାଷ ସାଇଁ JTV1907930
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ୀ /225011 38 61 288ଉଷାରାଣୀ ପଧାନ ସା ଶୀକା  ସାଇଁ XWP0043091
ପ ୁ /225012 50 61 289ଶୀକା  ସାଇଁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1907013
ୀ /225013 43 61 290ଗୀତା ଳୀ ସାଇଁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1907914

ପ ୁ /235014 62 61 291ଜୟ  କମୁାର ଦାସ ପି ଦ ହରି ଦାସ JTV1908052
ୀ /235015 57 61 292ପ ୁ ଲତା ଦାସ ସା ଜୟ  ଦାସ JTV1908094

ପ ୁ /235016 33 61 293େଜଯ୍ାତି ର ନ ଦାସ ପି ଜୟ  କମୁାର ଦାସ XWP0132639
ୀ /245017 39 61 294ସଂଘମିତା ଦାସ ପି ରବୀ  କମୁାର ଦାସ XWP0043125

ପ ୁ /245018 33 61 295େଶାଵନ କମୁାର ଦାସ ପି ରବୀ  କମୁାର ଦାସ JTV2690170
ପ ୁ /245019 26 61 296ପବିତ ମଦୁୁଲି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମଦୁୁଲି XWP0660985
ୀ /245020 23 61 297କମଳା ମଦୁୁଲି ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ମଦୁୁଲି XWP1066083
ୀ /255021 35 61 298ଅେରାଶଖିା ଦାସ ପି କିସତ କମୁାର ଦାସ XWP0168906

ପ ୁ /265022 66 61 299ରାମଚ  ସାମଲ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାମଲ JTV2690519
ୀ /265023 62 61 300ନିେବଦିତା ସାମଲ ସା ରାମଚ  ସାମଲ JTV2690600

ପ ୁ /265024 50 61 301ସେରାଜକା  ସାମଲ ପି େବୖ ବ ସାମଲ XWP0488247
ୀ /265025 45 61 302ମଧସିୁତା ସାମଲ ସା ସେରାଜକା  ସାମଲ XWP0488239

ପ ୁ /265026 38 61 303େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ସାମଲ ପି ରାମଚ  ସାମଲ XWP0168914
ପ ୁ /275027 36 61 304ପଭାତ ର ନ ମଲିକ ପି େପମାନ  ମଲିକ XWP0661504
ପ ୁ /275028 34 61 305ନିହାର ର ନ ମଲିକ ପି େପମାନ  ମଲିକ XWP0661488
ପ ୁ /275029 66 61 306େପମାନ  ମଲିକ ପି ବୃ ାବନ ମଲିକ JTV1711001
ପ ୁ /285030 42 61 307ସତିୃର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବହାନ  ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0222745
ୀ /285031 37 61 308ଶଶୁମା ତିପାଠୀ ସା ସତିୃ ର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0222737

ପ ୁ /295032 84 61 309ବି ୁ େସଠୀ ପି ମାଧବାନ  େସଠୀ JTV1909134
ପ ୁ /305033 75 61 310କି୍ଷେରାଦ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବା ାନିଧି ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0168963
ୀ /305034 70 61 311ଶକୁ ଳା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1909118

ପ ୁ /305035 19 61 312କ୍ଷିତୀଶ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1907526
ପ ୁ /305036 46 61 313ସତଯ୍ଶୁ୍ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1906742
ପ ୁ /305037 43 61 314ଯତିଶ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1908607
ପ ୁ /305038 39 61 315ପିତିଶ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV1907047
ପ ୁ /305039 38 61 316ସଂଗାମ େକଶରୀ ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ JTV1906791
ୀ /305040 33 61 317ସେ ାଷୀ ନାୟକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ XWP0168971
ୀ /305041 64 61 318ସତଯ୍ଭାମା ସାଇଁ ସା ସଦୁଶର୍ନ ନାୟକ JTV1907898
ୀ /315042 78 61 319କାନନ ବାଳା ଦାଶ ସା ଅନାଥ ବ ୁ ଦାଶ JTV1908649

ପ ୁ /315043 56 61 320ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ଅନାଥ ବ ୁ ଦାଶ JTV1909712
ୀ /315044 53 61 321ବନଲତା ଦାଶ ସା ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ JTV1907773
ୀ /315045 35 61 322ରଶତିା େଦବତା ସା ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ଦାଶ XWP0222844

ପ ୁ /325046 72 61 323େଗାପୀନାଥ େବେହରା ପି ମଣୀ େବେହରା OR/06/043/154420
ପ ୁ /325047 69 61 324ରବୀ  େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା XWP0488080
ୀ /325048 65 61 325ଫେରନ୍ସ େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା XWP0488072
ୀ /325049 64 61 326େଗୗରୀମଣି େବେହରା ସା େଗାପିନାଥ େବେହରା OR/06/043/154421

ପ ୁ /325050 46 61 327ସଯୁଯ୍ର୍କା  େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା JTV1910058
ପ ୁ /325051 41 61 328ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ରବୀ  େବେହରା XWP0488098
ୀ /325052 39 61 329େଶତାଲିନା େବେହରା ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  େବେହରା XWP0043547
ୀ /325053 35 61 330ସାଶତୀ ଦଳାଇ ସା ପଶା  କମୁାର ଦଳାଇ XWP0739250

ପ ୁ /325054 47 61 331ଶୀନିବାସ େଜନା ପି ଆନ  ଚ  େଜନା XWP0661645
ୀ /325055 37 61 332େମୖତୀ ଅମତୃା ନାୟକ ସା ଶୀନିବାସ େଜନା XWP0661652

ପ ୁ /325056 57 61 333ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଭା ର ଚ  ପ ନାୟକ XWP0661512
ୀ /325057 23 61 334େଲାପାମଦୁା ପ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0865949

ପ ୁ /325058 52 61 335ବସ  କମୁାର ପ ୃ ି ପି ୰େଗାପାଳ ପ ୃ ି XWP0662015
ୀ /325059 45 61 336ମମତା ପ ୃ ି ସା ବସ  କମୁାର ପ ୃ ି XWP0662023
ପ ୁ /325060 26 61 337ପଦିପ କମୁାର ପ ୃ ି ପି ବସ  କମୁାର ପ ୃ ି XWP0662031
ପ ୁ /325061 62 61 338ଅମଲୂଯ୍ ସାଇଁ ପି କଶୁାନ  ସାଇଁ XWP0598425
ୀ /325062 52 61 339ନିରୁପମା ସାଇଁ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0661520
ୀ /325063 50 61 340ମମତା ସାଇଁ ସା ଅମଲୂଯ୍ ସାଇଁ XWP0598417
ୀ /515064 54 61 341ଉମିର୍ଳା ଭକ୍ତା ସା ସକୁା  କମୁାର ଓଝା XWP1007830
ପ ୁ /515065 57 61 342ସକୁା  କମୁାର ଓଝା ପି ଜଗବ ୁ ଓଝା XWP1007822
ପ ୁ /515066 25 61 343େସୗମଯ୍ାଶୀ ଓଝା ପି ସକୁା  କମୁାର ଓଝା XWP1007848
ପ ୁ /635067 27 61 344ଆ େଦବ ପ ା ପି ନିର ନ ପ ା XWP0575720
ପ ୁ /685068 21 61 345ହିେତଶ କମୁାର ବାରିକ ପି ହାଡିବ ୁ ବାରିକ XWP1007681
ପ ୁ /745069 80 61 346ଦାଶରଥି ରାଉତ ପି ବୁେଲଇ ରାଉତ JTV1908631
ୀ /745070 24 61 347ପିୟ ା ରାଉତ ପି ର ନ କମୁାର ରାଉତ XWP0835850
ପ ୁ /755071 45 61 348ସଦୁାମ ଚରଣ ମଲିକ ପି ବଳରାମ ମଲିକ XWP0738872
ୀ /755072 41 61 349ସକୁ ଳା ମଲିକ ସା ସଦୁାମ ଚରଣ ମଲିକ XWP0738880
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ୀ /825073 25 61 350ପଲବୀ ଦାଶ ସା ମିେତଶ ଦାଶ XWP1066059
ୀ /865074 52 61 351ଇ ିରା ଓଝା ସା ସମୁ  ଚ  ଓଝା XWP0739011
ୀ /865075 24 61 352ଅନନଯ୍ା ଆନି ିତା ଓଝା ପି ସମୁ  ଚ  ଓଝା XWP0739029
ୀ /965076 39 61 353ନଳିନି ପଭା ଦାଶ ସା ବେନାଜ କମୁାର ପ ା XWP0369306

ପ ୁ /975077 72 61 354ବଟକୃ  ବିଶାଳ ପି ସହେଦବ ବିଶାଳ JTV1907658
ୀ /975078 47 61 355ବିଜନ ବାସିନୀ ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି XWP0043224

ପ ୁ /985079 43 61 356ବିନୟକମୁାର ବିଶାଳ ପି ନେଗ ନାଥ ବିଶାଳ XWP0043257
ପ ୁ /1225080 35 61 357ରଶିର ନ େସଠୀ ପି ସଦୁାକର େସଠୀ XWP0222786
ପ ୁ /1225081 33 61 358ଫକୁନୁା େସଠୀ ପି କବିର େସଠୀ XWP0222794
ପ ୁ /1225082 68 61 359ପଭାକର େସଠୀ ପି ଯଦୁମଣି େସଠୀ XWP0636639
ୀ /1225083 51 61 360ଶଶୀ େରଖା େସଠୀ ସା ପଭାକର େସଠୀ XWP0738906

ପ ୁ /1225084 48 61 361ଭା ର ଚ  େସଠୀ ପି ଯଦୁମଣି େସଠୀ XWP0636621
ୀ /1225085 46 61 362ମ ଲୁତା େସଠୀ ସା ଭା ର ଚ  େସଠୀ JTV1907906

ପ ୁ /1225086 37 61 363ମେନାଜ େସଠୀ ପି ଝୁଲ େସଠୀ XWP0739268
ୀ /1225087 32 61 364ନୟନା େସଠୀ ସା ରଶି ର ନ େସଠୀ XWP0739185
ୀ /1225088 29 61 365ସ ୀତା େସଠୀ ସା ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ XWP0739177
ୀ /1225089 24 61 366ନିେବଦିତା ପିୟଦଶର୍ନୀ େସଠୀ ପି ଭା ର ଚ  େସଠୀ XWP0738898

ପ ୁ /1225090 21 61 367ରାେକଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ପଭାକର େସଠୀ XWP1068378
ପ ୁ /1235091 48 61 368ସଜିୁତ କମୁାର ପି ବି ୁ େସଠୀ XWP0222802
ପ ୁ /1235092 86 61 369ବି ୁ େସଠୀ ପି ମାଧବାନ  େସଠୀ XWP0739193
ପ ୁ /1235093 45 61 370ସଂଜିତ କମୁାର େସଠୀ ପି ବି ୁ େସଠୀ XWP0739201
ୀ /1235094 40 61 371ପ ୁ ା ଳୀ େସଠୀ ସା ସ ିତ କମୁାର େସଠୀ XWP0739219
ୀ /1235095 47 61 372ମିନତୀ େସଠୀ ସା ସଜିୁତ କମୁାର େସଠୀ XWP0739169
ୀ /1305096 35 61 373ରଶିତା ପ ା ସା ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା XWP0598508
ୀ /1315097 26 61 374ଶଭୁଶୀ େଜନା ସା ଜୁବରାଜ େଲ ା XWP1007749

ପ ୁ /1325098 33 61 375ଆଶୀଷ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ବଟକୃ  ତିପାଠୀ XWP1007780
ପ ୁ /1335099 51 61 376ଶକ୍ତୀଧର ସାହୁ ପି ସଲୁଭ ସାହୁ XWP1007798
ପ ୁ /1345100 53 61 377ଅଭୟ କମୁାର େଭାଳ ପି ଦିବାକର େଭାଳ XWP1007806
ୀ /1345101 47 61 378ମମତା େଭାଳ ସା ଅଭୟ କମୁାର େଭାଳ XWP1007814

ପ ୁ /1355102 56 61 379ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ XWP1064963
ପ ୁ /1355103 23 61 380ରାଜିଵ ଦାସ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ XWP1064989
ୀ /1355104 52 61 381ରାଜଶୀ ସାମ ରାୟ ପି ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ XWP1065010

ପ ୁ /2005105 21 61 382ସନୁୀତ େମାହ ପି ବିକମଜୀତ େମାହ ି XWP1064971
ୀ /3615106 19 61 383ରାନୁବାଳା େଭାଳ ପି ଅଭୟ କମୁାର େଭାଳ XWP1066034

ପ ୁ /311/11485107 63 61 384ବାସେୁଦବ େସଠୀ - ଝୁମରୁୀ େସଠୀ XWP1113703
ପ ୁ /311/11485108 24 61 385ବିଶ୍ଵଜିତ େସଠୀ ପି ବାସେୁଦବ େସଠୀ XWP1114156
ୀ /15109 48 61 386ରୀନା ବାରିକ ସା ନୀରଦ ବାରିକ XWP0488528
ୀ /15110 39 61 387ନମିତା ବାରିକ ସା ସବୁାସ ଚ  ବାରିକ XWP0488502
ୀ /15111 37 61 388ନିରୁପମା ବାରିକ ସା କ୍ଷୀେରାଦ ବାରିକ XWP0488536

ପ ୁ /15112 42 61 389ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ମହାରଣା ପି ସି ନାଥ ମହାରଣା XWP0654376
ୀ /15113 31 61 390ମଧସିୂତା ମହାରଣା ସା ଜ୍ଞାନ ରଜଂନ ମହାରଣା XWP0654384
ୀ /15114 74 61 391ମଲିକା ସରକାର ସା ସମେର  ସରକାର JTV1598408
ୀ /15115 30 61 392େଲାପାମଦୁା େସଠୀ ସା େସୗମଯ୍ ପସାଦ େସଠୀ XWP0971085

ପ ୁ /15116 67 61 393ଶବି ପସାଦ େସଠୀ ପି େବୖକୁ ନାଥ େସଠୀ XWP0043356
ୀ /15117 55 61 394ଅସୀମା େସଠୀ ସା ଶବି ପସାଦ େସଠୀ XWP0043364
ୀ /15118 37 61 395େମାନାଲି େସଠୀ ପି ଶବି ପସାଦ େସଠୀ JTV1931112

ପ ୁ /15119 33 61 396େସୗମଯ୍ ପସାଦ େସଠୀ ପି ଶବି ପସାଦ େସଠୀ XWP0222687
ପ ୁ /25120 42 61 397ଗେଣଶ ଚ  େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା JTV1907245
ପ ୁ /35121 39 61 398ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି କବୁଲି େବେହରା JTV1655372
ୀ /35122 31 61 399ସ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP0661801
ପ ୁ /35123 29 61 400ସଂଯୟ କମୁାର େବେହରା ପି କାବୁଲା େବେହରା XWP0661207
ୀ /35124 29 61 401ଅମିକା େବେହରା ସା ସ ୟ କମୁାର େବେହରା XWP0739045
ପ ୁ /45125 44 61 402କା ିର୍କ ଚ  େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା JTV1907807
ୀ /055126 28 61 403ଅସୀମା ପରିଡ଼ା ପି କିେଶାର ଚ  ପରିଡ଼ା XWP0943993
ପ ୁ /55127 40 61 404ଶ ରଷର୍ଣ ଦାଶ ପି ଶୀକା  ପସାଦ ଦାଶ JTV1598135
ୀ /55128 33 61 405ଦି ିମୟୀ ଦାଶ ସା ଶ ରାନ  ଦାସ XWP0598557
ପ ୁ /75129 31 61 406ସତିୃରଞନ େଚୖାଧରିୁ ପି ପତାପ େକଶରୀ େଚୖାଧରିୁ XWP0598433
ପ ୁ /75130 80 61 407ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ ପି େସାମନାଥ ଦାଶ JTV1598531
ୀ /75131 68 61 408ବାସ ୀ ଦାଶ ସା ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ JTV1598523
ପ ୁ /75132 42 61 409ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ସଦୁଶର୍ନ ଦାଶ JTV1598515
ପ ୁ /085133 24 61 410ସନିୁଲ କମୁାର ବାଗ ପି ଅନିଲ କମୁାର ବାଗ XWP0835819
ପ ୁ /085134 22 61 411ସମିତ ମହା ି ପି ନିର ନ ମହା ି XWP0943902
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ପ ୁ /85135 57 61 412ଅନିଲ କମୁାର ବାଗ ପି ମରୁଲୀଧର ବାଗ XWP0488478
ୀ /85136 47 61 413ବୀଣାପାଣି ବାଗ ସା ଅନିଲ କମୁାର ବାଗ XWP0488460
ୀ /85137 28 61 414ମନୀଷା ବାଗ୍ ପି ଅନିଲ ବାଗ XWP0488510

ପ ୁ /85138 50 61 415ଅରୁଣ କମୁାର ଗ ାୟତ ପି ଅରକି୍ଷତ ଗ ାୟତ JTV1598283
ୀ /85139 44 61 416ଡଲିଲତା ମହା ି ସା ନିରଂଜନ ମହା ି XWP0661868
ୀ /95140 95 61 417ଶା ିପିୟା ଦାସ ସା ରାେଧଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/043/163071

ପ ୁ /95141 65 61 418ଦିଲୀପ ଦାସ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ଦାସ OR/06/043/163070
ୀ /95142 57 61 419ନମିତା ଦାସ ସା ଦିଲୀପ ଦାସ OR/06/043/163069
ୀ /95143 84 61 420ମାଳତୀ ପରିଜା ସା େଦେବ  ନାଥ ପରିଜା JTV1908706

ପ ୁ /95144 56 61 421େକଦାର କା  ପରିଜା ପି େଦେବ  ନାଥ ପରିଜା JTV1908078
ୀ /95145 55 61 422ମନିଭା ପରିଜା ସା େକଦାରକା  ପରିଜା JTV1908060

ପ ୁ /95146 52 61 423ଅଧରକା  ପରିଜା ପି େଦେବ  ନାଥ ପରିଜା JTV1908698
ୀ /95147 46 61 424ମମତା ମ ରୀ ପରିଜା ସା ଅଧରକା  ପରିଜା JTV1908714
ୀ /105148 46 61 425ଖଲୁଣା େବେହରା ସା ହେରକୃ  େବେହରା JTV1710854
ୀ /115149 54 61 426ଅନୁସୟୂା ମହା ି ସା ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି JTV1640754

ପ ୁ /115150 26 61 427ଐଶ୍ଵଯଯ୍ର୍ ସମୁନ ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି ମହା ି XWP0598524
ପ ୁ /115151 25 61 428ପତଯ୍ଷୁ ସମୁନ ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି XWP1007756
ୀ /115152 29 61 429େସାନାଲି ସିତାପଜ୍ଞା ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି XWP0488353
ୀ /125153 34 61 430ଦି ିମୟୀ େବେହରା ସା େଦେବ  ପସାଦ େବେହରା XWP0835777

ପ ୁ /125154 46 61 431ବୁ େଦବ ବିଶାଳ ପି ବଟକୃ  ବିଶାଳ JTV1623826
ୀ /135155 34 61 432ଅସିତା ବଳିଆରସିଂହ ସା ସମରଜିତ ସାହୁ XWP0661140

ପ ୁ /135156 35 61 433ସମରଜିତ ସାହୁ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ସାହୁ JTV1598440
ପ ୁ /145157 32 61 434ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ପରିକ୍ଷିତ େବେହରା JTV2688950
ୀ /145158 26 61 435ଅନୁପମା େବେହରା ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା XWP0739227
ୀ /145159 31 61 436ଭାନୁପିୟା ଦାସ ସା ର ନ କମୁାର ଦାସ XWP0943845

ପ ୁ /145160 25 61 437ମେହଶ୍ଵର ଦାସ ପି ଡମରୁ ଧର ଦାସ XWP0943852
ୀ /145161 25 61 438େରାଜାଲିନ ଦାସ ସା ମେହଶ୍ଵର ଦାସ XWP0943837
ୀ /155162 42 61 439କ ନା େବେହରା ପି କୃଞବନ େବେହରା XWP0042507
ୀ /155163 66 61 440ଜପଲତା ରାୟ ସା ବୀରବର ରାୟ XWP0835785
ୀ /165164 39 61 441ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ଧିେର  କମୁାର େବେହରା JTV2690352
ୀ /165165 31 61 442ପଶ ି ପରିଡ଼ା ସା େତାଫାନ କମୁାର ପରିଡ଼ା XWP0943746

ପ ୁ /175166 40 61 443ନୃସିଂହ େବେହରା ପି ରାମ ଚ  େବେହରା JTV1628684
ୀ /175167 36 61 444ସବିତା େବେହରା ସା ନୃସିଂହ େବେହରା XWP1054378
ୀ /185168 47 61 445ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା OR/06/043/162788

ପ ୁ /185169 46 61 446ପଦିପ େବେହରା ପି ଗନୁାନ  େବେହରା OR/06/043/162789
ପ ୁ /185170 40 61 447ଭରତ େବେହରା ପି ପେୁରା ମ େବେହରା XWP0488130
ୀ /185171 31 61 448ଶୀବାନୀ େବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା XWP0488148

ପ ୁ /185172 29 61 449ଦିପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା XWP0222257
ପ ୁ /195173 53 61 450ବାବାଜୀ େବେହରା ପି ସଗର୍ତ ପାଣ ୁେବେହରା OR/06/043/162800
ପ ୁ /195174 28 61 451ଗେଣଶ େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା XWP0598409
ୀ /205175 44 61 452ବନାନୀ ମହା ି ସା ମହାମାୟା ପସଦ େଜନା XWP0994848
ପ ୁ /205176 31 61 453େସାମନାଥ ମହା ି ପି ସାଧ ୁଚରଣ ମହା ି XWP0288555
ୀ /205177 25 61 454ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ମହା ି ପି ସାଧ ୁଚରଣ ମହା ି XWP0661751

ପ ୁ /205178 53 61 455ପିୟ ର ନ ସାମଲ ପି ଖେଗଶର ସାମଲ XWP0654418
ୀ /205179 42 61 456ସାସୀତା ସାମଲ ସା ପିୟା ର ନ ସାମଲ XWP0971010

ପ ୁ /205180 21 61 457ସିତ ପିୟ ସାମଲ ପି ପିୟ ର ନ ସାମଲ XWP0943688
ୀ /215181 39 61 458େଗୗରୀ େବେହରା ସା ପଦୀପ କମୁାର େବେହରା XWP0042663
ୀ /215182 39 61 459ବିନତୀ ବିଶାଳ ପି ବଟକୃ  ବିଶାଳ XWP0043208

ପ ୁ /225183 29 61 460ହରିହର େବେହରା ପି ଶତୃଘନ୍ େବେହରା XWP0368977
ପ ୁ /235184 27 61 461ସ ୟ େବେହରା ପି ଶତୃଘନ୍ େବେହରା XWP0488635
ପ ୁ /245185 63 61 462ଭରତ କମୁାର େବେହରା ପି ଗନୁାନ  େବେହରା OR/06/043/162785
ପ ୁ /245186 60 61 463ପରେମଶର ପାତ ପି ବାଉଶଣିୁ ପାତ XWP0739151
ୀ /245187 56 61 464ପାବର୍ ତୀ ପାତ ସା ପରେମଶର ପାତ XWP0739144
ପ ୁ /245188 27 61 465ରବୀ  କମୁାର ପାତ ପି ପରେମଶର ପାତ XWP0739136
ୀ /245189 26 61 466ରୁନୁ ପାତ ପି ପରେମଶର ପାତ XWP0739128
ପ ୁ /255190 28 61 467ଶଶୀକା  େବେହରା ପି ଭରତ କମୁାର େବେହରା XWP0489252
ପ ୁ /265191 30 61 468ରଶୀକା  େବେହରା ପି ଭରତ କମୁାର େବେହରା XWP0168773
ୀ /275192 31 61 469ଝରଣା ମଲିକ ସା ପଭାତ ର ନ ମଲିକ XWP0943662
ୀ /285193 70 61 470ପମିଳା େବେହରା ସା ଧୁବଚରଣ େବେହରା XWP0835926
ପ ୁ /285194 38 61 471ଗରୁୁପସାଦ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା JTV1907856
ୀ /285195 33 61 472ପ ୁ ା ଳୀ େବେହରା ସା କ୍ଷୀେରାଦ ପସାଦ େବେହରା XWP0739102
ପ ୁ /295196 38 61 473ଚକଧର େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା JTV1906734
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ୀ /295197 36 61 474ଗାୟତୀ େବେହରା ସା ଗରୁୁ ପସାଦ େବେହରା XWP0042655
ୀ /295198 32 61 475ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ଚକଧର େବେହରା XWP0488858
ୀ /295199 28 61 476ସସିତା େବେହରା ସା ଟୁନା େବେହରା XWP0739243
ୀ /305200 52 61 477ଟୁକନୁା େବେହରା ପି ପରିକି୍ଷତ େବେହରା OR/06/043/162744

ପ ୁ /305201 33 61 478ବୀର କିେଶାର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷଣ େବେହରା JTV2689438
ପ ୁ /315202 28 61 479ଶବି ପସାଦ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା XWP0488932
ୀ /315203 25 61 480ସସିତା େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା XWP0661264

ପ ୁ /315204 23 61 481ଧେନାଜ େବେହରା ପି ଯଦୁନାଥ େବେହରା XWP0865899
ୀ /325205 39 61 482ସଶିତା ବାରିକ ସା ଅକ୍ଷୟ ବାରିକ XWP0043190

ପ ୁ /325206 41 61 483ନିର ନ େବେହରା ପି ଜୟୀରାମ େବେହରା JTV2689420
ୀ /325207 29 61 484ବନଲତା େବେହରା ପି ଦାେମାଦର େବେହରା XWP0488999

ପ ୁ /325208 26 61 485ସଯୂଯ୍ର୍କା  େବେହରା ପି ଦାେମାଦର େବେହରା XWP0661579
ପ ୁ /325209 23 61 486େରାହିତ କମୁାର େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା XWP0865865
ୀ /325210 23 61 487ସଂଧ୍ଯା ରାଣୀ ଓଝା ସା ସୀଯଯ୍ର୍କା  େବେହରା XWP0835967

ପ ୁ /325211 23 61 488ଦିଲିପ ପ ୃ ି ପି ବସ  କମୁାର ପ ୃ ି XWP0835793
ପ ୁ /325212 23 61 489ଅମିେତାଷ ସାଇଁ ମହାପାତ ପି ଅମଲୂଯ୍ ସାଇଁ XWP0835843
ୀ /335213 44 61 490ର କୁ୍ତା େବେହରା ସା ର ନ େବେହରା XWP0222208

ପ ୁ /335214 43 61 491ତପନ କମୁାର େବେହରା ପି ଜୟରାମ େବେହରା JTV1931146
ୀ /335215 43 61 492ସକୁା ୀ େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା JTV1931203

ପ ୁ /345216 67 61 493ଭଗବାନ େବେହରା ପି ଅପ ିର୍ େବେହରା OR/06/043/162763
ପ ୁ /345217 62 61 494େଯାେଗ  େବେହରା ପି ଅପ ିର୍ େବେହରା OR/06/043/162761
ପ ୁ /345218 54 61 495ମଧସୁଦୁନ େବେହରା ପି ଅପ ିର୍ େବେହରା OR/06/043/162768
ୀ /345219 52 61 496ସୀତା େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା XWP0222216
ୀ /345220 50 61 497ନମିତା େବେହରା ସା ମଧସୁଦୁନ େବେହରା XWP0222224

ପ ୁ /345221 49 61 498ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା JTV1931062
ୀ /345222 24 61 499ସସିତା େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା XWP0865923
ୀ /345223 23 61 500ମମତା େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା XWP0865931
ୀ /345224 22 61 501ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP0874594
ୀ /345225 19 61 502ସଚିୁସିତା େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP1066091
ୀ /345226 82 61 503ହାଡିଆଣି େଦଇ ସା ଅପ ିର୍ େବେହରା OR/06/043/162760

ପ ୁ /355227 72 61 504ରାମଚ  େବେହରା ପି େଧାବି େବେହରା XWP0222232
ୀ /355228 60 61 505ମିନତୀ େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା OR/06/043/162767

ପ ୁ /355229 60 61 506ଶତୃଘନ୍ େବେହରା ପି ମଷିୁ େବେହରା OR/06/043/162774
ପ ୁ /365230 66 61 507ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି ମଷିୁ େବେହରା OR/06/043/162772
ୀ /365231 59 61 508ଅନିତା େବେହରା ସା ଲକ୍ଷଣ େବେହରା OR/06/043/162773
ୀ /365232 41 61 509ବୀଣାପାଣି େବେହରା ସା କା ିର୍କଚ  େବେହରା JTV2689198
ୀ /365233 34 61 510ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପାଇକରାୟ ସା ପବଣ କମୁାର ପାଇକରାୟ JTV2535961
ୀ /365234 45 61 511ପାବର୍ ତୀ ପାତ ସା ନୀଳମଣୀ ପାତ JTV1908599

ପ ୁ /365235 23 61 512ନିରଂଜନ ପାତ ପି ନୀଳମଣି ପାତ XWP0865956
ପ ୁ /365236 29 61 513ହୃଷିେକଶ ପଧାନ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଧାନ XWP0598540
ୀ /365237 27 61 514ଭବାନୀରାଣୀ ପଧାନ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଧାନ XWP0598532
ୀ /375238 78 61 515ସେୁନଇ େବେହରା ସା ପ ୁ ର୍ାନ  େବେହରା XWP0222240
ୀ /375239 64 61 516ଅହଲଯ୍ା େବେହରା ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର େବେହରା OR/06/043/162781

ପ ୁ /375240 46 61 517ଦାେମାଦର େବେହରା ପି ପ ୂ ର୍ାନ  େବେହରା OR/06/043/162782
ୀ /375241 40 61 518ସେରାଜିନୀ େବେହରା ସା ଦାେମାଦର େବେହରା OR/06/043/163008

ପ ୁ /375242 41 61 519ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ JTV2690527
ପ ୁ /395243 82 61 520ଗନୁାନ  େବେହରା ପି େଚୖତନଯ୍ େବେହରା OR/06/043/162783
ୀ /395244 53 61 521ପଦିନୀ େବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା OR/06/043/162787

ପ ୁ /395245 50 61 522ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଗନୁାନ  େବେହରା OR/06/043/162786
ପ ୁ /395246 37 61 523ପତାପକମୁାର େବେହରା ପି େଯାେଗ କମୁାର େବେହରା JTV2689347
ୀ /395247 76 61 524େନତ େଦଇ ସା ଗନୁାନ  େବେହରା OR/06/043/162784
ପ ୁ /405248 62 61 525ଲେମାଦର ବରାଳ ପି ଦିବାକର ବରାଳ XWP0168799
ୀ /405249 57 61 526ପଭାସିନି ବରାଳ ସା ଲେମାଦର ବରାଳ XWP0168807
ୀ /405250 32 61 527ସଶତିା ବରାଳ ସା ଲେମାଦର ବିଶାଳ XWP0652941
ପ ୁ /405251 32 61 528େଦବର ନ ବରାଳ ପି ଲେମାଦର ବରାଳ XWP0836023
ୀ /405252 96 61 529ଗୁ ରି େବେହରା ସା ପାଣ ୁେବେହରା OR/06/043/162791
ପ ୁ /405253 66 61 530ଗଗନ େବେହରା ପି ପାଣ ୁେବେହରା OR/06/043/162796
ପ ୁ /405254 60 61 531କାବୁଲା େବେହରା ପି ପାଣ ୁେବେହରା OR/06/043/162798
ୀ /405255 58 61 532ସରସତୀ େବେହରା ସା ଗଗନ େବେହରା XWP0222307
ପ ୁ /405256 54 61 533ବାନାମର େବେହରା ପି ସଦୁଶର୍ନ େବେହରା OR/06/043/162794
ୀ /405257 43 61 534େହମଲତା େବେହରା ସା େଲାକନାଥ େବେହରା JTV1931021
ପ ୁ /405258 40 61 535ଗରୁୁପସାଦ େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା XWP0222281
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ପ ୁ /405259 39 61 536ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା ପି ଗଗନ େବେହରା XWP0222315
ୀ /405260 38 61 537ମମତା େବେହରା ସା ଅଭୟ େବେହରା XWP0042713
ୀ /405261 36 61 538ଝୀଲି େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା XWP0222299

ପ ୁ /405262 36 61 539ଅଜୟକମୁାର େବେହରା ପି କାବୁଲା େବେହରା XWP0168781
ୀ /405263 35 61 540ଶକୁ ଳା େବେହରା ସା ଗରୁୁପସାଦ େବେହରା XWP0222273

ପ ୁ /405264 35 61 541ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଗଗନ େବେହରା XWP0222323
ୀ /405265 33 61 542ରାଜଶୀ େବେହରା ପି ବାନାମର େବେହରା XWP0222265
ୀ /405266 28 61 543ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP0598797
ୀ /405267 27 61 544ରିତା ରାଣୀ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା XWP0661173
ୀ /405268 26 61 545ସସିତା େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା XWP0661355
ୀ /405269 25 61 546ସଜୁାତା େବେହରା ସା ସଶୁା  କମୁାର େବେହରା XWP0836031
ୀ /405270 67 61 547ଶକୁ େଦଇ ସା ଶରତ େବେହରା OR/06/043/162793
ୀ /405271 57 61 548ସରଦା େଦଇ ସା କାବୁଲା େବେହରା OR/06/043/162799
ୀ /405272 47 61 549କା ନ େଦଇ ସା ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/043/162801

ପ ୁ /405273 42 61 550ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଦ ଚରଣ ନାୟକ XWP0222331
ୀ /415274 88 61 551ଗମୁାନୀ େବେହରା ପି ଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/162806

ପ ୁ /415275 52 61 552ଅଭୟ େବେହରା ପି ଗମୁାନୀ େବେହରା JTV1931427
ପ ୁ /415276 50 61 553ରବି  େବେହରା ପି ଗମୁାନୀ େବେହରା XWP0042697
ପ ୁ /415277 50 61 554ର ନ କମୁାର େବେହରା ପି ଜୟୀରାମ େବେହରା OR/06/043/162758
ପ ୁ /415278 45 61 555ପଭାକର େବେହରା ପି ସେୁର  େବେହରା JTV1909175
ୀ /415279 45 61 556ସୀତା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା XWP0042705

ପ ୁ /415280 43 61 557ବି ୁଚରଣ େବେହରା ପି ଗମୁାନୀ େବେହରା JTV1910330
ୀ /415281 42 61 558ସମିୁତା େବେହରା ସା ପଭାକର େବେହରା XWP0042721

ପ ୁ /415282 42 61 559ଶଶୀକା  େବେହରା ପି ଗମୁାନୀ େବେହରା JTV1907625
ୀ /415283 31 61 560ଶଶ ିେବେହରା ସା ଶଶୀ କା  େବେହରା XWP0739037

ପ ୁ /415284 23 61 561ବିକାଶ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା XWP0865857
ପ ୁ /415285 59 61 562ବାସେୁଦବ ରାଉତ ପି କାଶନିାଥ ରାଉତ XWP0661942
ୀ /415286 53 61 563ପ ୁ ଲତା ରାଉତ ସା ବାସେୁଦଵ ରାଉତ XWP0661975

ପ ୁ /415287 25 61 564େଦବାଶୀଷ ରାଉତ ପି ବାସେୁଦବ ରାଉତ XWP0662007
ପ ୁ /425288 77 61 565ଅମର କମୁାର େବେହରା ପି ବୀରବର େବେହରା OR/06/043/162811
ୀ /425289 62 61 566ସରସତୀ େବେହରା ସା ଅମର େବେହରା OR/06/043/162812

ପ ୁ /425290 52 61 567ବଂଶୀଧର େବେହରା ପି ବୀରବର େବେହରା OR/06/043/162813
ପ ୁ /425291 48 61 568ମେନାର ନ େବେହରା ପି ଅମର େବେହରା OR/06/043/162815
ପ ୁ /425292 41 61 569ଜ୍ଞାନରଂଜନ େବେହରା ପି ଅମର କମୁାର େବେହରା JTV1710920
ପ ୁ /425293 40 61 570ଚିତର ନ େବେହରା ପି ଅମର େବେହରା JTV1907583
ପ ୁ /425294 40 61 571ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା ପି େଯାେଗ  କମୁାର େବେହରା JTV1909563
ପ ୁ /425295 38 61 572େଦବାଶୀଷ େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା JTV1710912
ପ ୁ /425296 38 61 573ମମତା େବେହରା ପି ଅମର େବେହରା XWP0168815
ୀ /425297 37 61 574ସସିତା େବେହରା ସା ମେନା ର ନ େବେହରା JTV2690279
ୀ /425298 33 61 575ରତନ୍ପଭା େବେହରା ସା ଜ୍ଞାନର ନ େବେହରା XWP0222349
ୀ /425299 30 61 576ମିଲି େବେହରା ସା ପଦିପ େବେହରା XWP0661298
ୀ /425300 30 61 577ରୁଚିେରଖା େବେହରା ସା େଦବାଶଷି େବେହରା XWP1068360
ୀ /425301 49 61 578ମିନାକ୍ଷୀ େଦଇ ସା ବଂଶୀଧର େବେହରା OR/06/043/162814

ପ ୁ /435302 50 61 579ତିେଲାଚନ େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/043/162819
ୀ /435303 46 61 580କୁ ଳା େବେହରା ସା ଚି ର ନ େବେହରା XWP0222356
ୀ /435304 33 61 581ସଂଘମିତା େବେହରା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା XWP0488833
ୀ /445305 80 61 582ଶଶକିଳା େବେହରା ସା ବୃ ାବନ େବେହରା OR/06/043/162823

ପ ୁ /445306 73 61 583ପଭାକର େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା OR/06/043/162828
ପ ୁ /445307 68 61 584ରତନ୍ ାକର େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା OR/06/043/162824
ୀ /445308 61 61 585େପମଲତା େବେହରା ସା ପଭାକର େବେହରା OR/06/043/162829
ପ ୁ /445309 60 61 586ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା OR/06/043/162825
ପ ୁ /445310 55 61 587କିେଶାର କମୁାର େବେହରା ପି ବୃ ାବନ େବେହରା OR/06/043/162350
ୀ /445311 50 61 588ନମିତାବାଳା େବେହରା ସା କିେଶାର େବେହରା XWP0168823
ୀ /445312 49 61 589ସବିତା େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା XWP0222364
ପ ୁ /445313 45 61 590ସପନ କମୁାର େବେହରା ପି ଜଇରାମ େବେହରା JTV1931138
ୀ /445314 42 61 591ମମତା େବେହରା ସା ତପନ କମୁାର େବେହରା XWP0661926
ୀ /445315 41 61 592ବନଲତା େବେହରା ସା ସପନ କମୁାର େବେହରା XWP0661744
ୀ /445316 31 61 593ସାଗତୀକା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା XWP0661934
ପ ୁ /445317 28 61 594ଅବିନାଶ େବେହରା ପି ଅେଶାକ େବେହରା XWP0368985
ୀ /445318 26 61 595େବୖଶାକ୍ଷୀ େବେହରା ପି କିେଶାର କମୁାର େବେହରା XWP0835959
ୀ /445319 25 61 596ଶାବଣୀ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା XWP0835942
ପ ୁ /445320 53 61 597ପଫଲୁ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଧବୃ ଚରଣ ବିଶାଳ XWP0488916
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ୀ /445321 42 61 598ରିଲୁ ବିଶାଳ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0488940
ୀ /445322 40 61 599ସପିୁୟା ମିଶ ପି ନାରାୟଣ ମିଶ JTV1909001
ୀ /445323 40 61 600ପତିପଦା ମଦୁୁଲି ସା ଅଭିରାମ ମଦୁୁଲି XWP0042747

ପ ୁ /445324 39 61 601ଅଭିରାମ ମଦୁୁଲି ପି େକ୍ଷତ େମାହନ ମଦୁୁଲି XWP0042754
ପ ୁ /445325 67 61 602ଭରତ ଚ  ନାୟକ ପି ଭମରବର ପାଟଶାଣୀ XWP0488924
ୀ /445326 64 61 603ପଦାବତୀ ନାୟକ ସା ଭରତ ଚ  ନାୟକ XWP0488957
ୀ /445327 37 61 604ଝିଲୁବାଲା ନାୟକ ପି ଭରତ ଚ  ନାୟକ XWP0488874

ପ ୁ /445328 29 61 605ବିନୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ବାସେୁଦବ ରାଉତ XWP0661991
ପ ୁ /445329 49 61 606େଗାେଲଖ ସାହୁ ପି ବାୟାଧର ସାହୁ XWP0369025
ପ ୁ /455330 33 61 607ଶୀକା  େବେହରା ପି ଯଦୁନାଥ େବେହରା JTV2689487
ୀ /455331 31 61 608ଶଶିତା େବେହରା ସା ଶୀକା  େବେହରା XWP0598623

ପ ୁ /455332 29 61 609ମେନାଜ େବେହରା ପି ଯଦୁନାଥ େବେହରା XWP0661603
ପ ୁ /465333 47 61 610ବେଜ  କମୁାର େବେହରା ପି ବିେନାଦ େବେହରା JTV2689651
ପ ୁ /465334 24 61 611ରାେଜଶ ଦାସ ମା ଜୟ ୀ ଦାସ XWP0738997
ପ ୁ /465335 24 61 612ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହଲା ପି ରାଜନ ମହଲା XWP0738989
ପ ୁ /465336 67 61 613ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ବନମାଳି ମିଶ OR/06/043/162830
ୀ /465337 62 61 614କମୁଦୁୀନି ମିଶ ସା ନାରାୟଣ ମିଶ OR/06/043/162831

ପ ୁ /465338 44 61 615ସେ ାଷ କମୁାର ମିଶ ପି ନାରାୟଣ ମିଶ JTV1908573
ୀ /475339 65 61 616ବାସ ି େବେହରା ସା ଧେନଶର େବେହରା OR/06/043/162836

ପ ୁ /475340 53 61 617ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି କେହନ୍ଇ େବେହରା OR/06/043/162839
ପ ୁ /475341 48 61 618ବଯ୍ ନ କମୁାର େବେହରା ପି କେହନ୍ଇ େବେହରା OR/06/043/162841
ପ ୁ /475342 47 61 619ର ନ କମୁାର େବେହରା ପି କେହନ୍ଇ େବେହରା OR/06/043/162840
ପ ୁ /475343 46 61 620ଅେଶାକ େବେହରା ପି କେହନ୍ଇ େବେହରା OR/06/043/162842
ୀ /475344 46 61 621ସଂଜୁଲତା େବେହରା ସା ରାଜକିେଶାର େବେହରା OR/06/043/162843
ୀ /475345 40 61 622ରୀନା େବେହରା ସା ବଯ୍ ନ କମୁାର େବେହରା XWP0042788
ୀ /475346 39 61 623ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ର ନ କମୁାର େବେହରା XWP0168831
ୀ /475347 38 61 624ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ବେଜ  କମୁାର େବେହରା JTV2689644

ପ ୁ /475348 33 61 625ଶୀକୃ  େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା JTV2689784
ପ ୁ /475349 33 61 626ମରୁଲୀ େବେହରା ପି ଧେନଶର େବେହରା XWP0042770
ପ ୁ /475350 29 61 627ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି ରାଜକିେଶାର େବେହରା XWP0489245
ୀ /475351 28 61 628ଲିପିକା େବେହରା ସା ମରୁଲୀଧର େବେହରା XWP0575712
ୀ /475352 93 61 629ଗନିୁ େଦଇ ସା କେହନ୍ଇ େବେହରା OR/06/043/162834
ୀ /475353 41 61 630ସପିୁମ ମିଶ ପି ନାରାୟଣ ମିଶ XWP0652958
ୀ /475354 34 61 631ଲୀତା ପରିଡା ପି େଲାକନାଥ ପରିଡା JTV2689610

ପ ୁ /485355 48 61 632ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି ବିେନାଦ େବେହରା OR/06/043/162751
ୀ /485356 23 61 633ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ରାଜ କିେଶାର େବେହରା XWP0865881

ପ ୁ /485357 61 61 634େଲାକନାଥ ପରିଡା ପି ବାବାଜୀ ପରିଡା JTV1907278
ୀ /485358 60 61 635ତିେଳା ମା ପରିଡା ସା େଲାକନାଥ ପରିଡା JTV1907252

ପ ୁ /485359 31 61 636ଦିପକ କମୁାର ପରିଡା ପି େଲାକ ନାଥ ପରିଡା XWP0222380
ୀ /485360 27 61 637ଟିକିନା ପରିଡା ସା ଦୀପକ କମୁାର ପରିଡା XWP0836015
ୀ /495361 89 61 638ପାରିଜାତ େବେହରା ସା ବସ  କମୁାର େବେହରା OR/06/043/162845
ୀ /495362 47 61 639ଅନୁପମା େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ ପରିଡା XWP0222406

ପ ୁ /495363 46 61 640େଯାେଗ  େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା OR/06/043/162850
ୀ /495364 40 61 641ମମତା େବେହରା ସା ରାଜ କିେଶାର େବେହରା JTV1909076
ୀ /495365 37 61 642ଆଶାଲତା େବେହରା ସା େଯାେଗ  େବେହରା XWP0168849
ୀ /495366 29 61 643ଗାୟତୀ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା XWP0598888

ପ ୁ /495367 53 61 644ତିେଲାଚନ ପରିଡା ପି େଯାେଗ  ପରିଡା XWP0222398
ପ ୁ /505368 28 61 645ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ନିରଜଂନ େବେହରା XWP0368894
ୀ /515369 60 61 646ସକୁା ୀ େବେହରା ସା ଉେପ  େବେହରା JTV2689396
ପ ୁ /525370 71 61 647ଉେପ  େବେହରା ପି ବାମନ େବେହରା XWP0168740
ପ ୁ /525371 34 61 648ଭରତ କମୁାର େବେହରା ପି ଉେପ  େବେହରା XWP0739060
ୀ /525372 28 61 649ଜାନକୀ େବେହରା ପି ଉେପ  େବେହରା XWP0778027
ୀ /535373 45 61 650ସପୁଭା େଦବୀ ସା ସଶୁା  କମୁାର ପାଣିଗାହି XWP0222075
ପ ୁ /545374 59 61 651ନିର ନ ନାୟକ ପି ଅମେରଶର ନାୟକ XWP0488452
ପ ୁ /545375 93 61 652ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ଦିନବ ୁ ସାଇଁ OR/06/043/162677
ୀ /545376 90 61 653ତଅେପାଇ ସାଇଁ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/162678
ପ ୁ /545377 45 61 654ହୃଷିେକଶ ସାଇଁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/162012
ୀ /545378 40 61 655ଆରତୀ ସାଇଁ ସା ହୃଷିେକଶ ସାଇଁ JTV2690303
ୀ /555379 31 61 656ମିତା େବେହରା ସା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP0488585
ପ ୁ /565380 75 61 657କ୍ଷିତ େବେହରା ପି ଧନି େବେହରା OR/06/043/162846
ପ ୁ /565381 42 61 658ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି କି୍ଷତ େବେହରା JTV1907997
ପ ୁ /565382 35 61 659ଡମରୁଧର େବେହରା ପି କି୍ଷତ େବେହରା XWP0222414
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ପ ୁ /565383 45 61 660ରବି ନାଥ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ OR/06/043/162854
ୀ /565384 68 61 661ସଂଯକୁ୍ତା େଦଇ ସା କି୍ଷତ େବେହରା OR/06/043/162847

ପ ୁ /565385 68 61 662ରବି  ନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି OR/06/043/162688
ୀ /565386 62 61 663ସେୁଲାଚନା ମଦୁୁଲି ସା ରବି  ନାଥ ମଦୁୁଲି OR/06/043/162689

ପ ୁ /565387 42 61 664ପଦୀପ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ରବୀ  ନାଥ ମଦୁୁଲି JTV1908383
ୀ /565388 24 61 665ମମାରାଣୀ ମଦୁୁଲି ସା ପଦୀପ କମୁାର ମଦୁୁଲି XWP0835975

ପ ୁ /575389 42 61 666ଜିେତ  େବେହରା ପି ଦୟାନିଧି େବେହରା XWP0598789
ୀ /575390 32 61 667ରୀନାରାଣୀ େବେହରା ସା ସ ୟ କମୁାର େବେହରା XWP0488155
ୀ /575391 29 61 668ମମତା େବେହରା ପି ଧିେର  େବେହରା XWP0598581

ପ ୁ /575392 70 61 669ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/06/043/162852
ୀ /575393 70 61 670ବସ ମ ରୀ ଦାସ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ OR/06/043/162853
ୀ /575394 40 61 671ନମିତା ଦାସ ସା ଚି  ରଂଜନ ଦାସ XWP0330118
ୀ /575395 42 61 672ସଜୁାତା ଦାଶ ସା ରବି  ନାଥ ଦାଶ XWP0330134
ୀ /575396 28 61 673ରୀନା ନାୟକ ସା ରାେକଶ ନାୟକ XWP0598607

ପ ୁ /585397 66 61 674ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ଅରକି୍ଷତ େବେହରା XWP0168716
ୀ /585398 60 61 675ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ଧିେର  େବେହରା XWP0168708
ୀ /585399 43 61 676ମମତା େବେହରା ସା କଳୁମଣି େବେହରା JTV1598267

ପ ୁ /585400 43 61 677ଚି  ରଂଜନ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସ JTV1560812
ପ ୁ /585401 60 61 678ନିମାଇ ଁଚରଣ େଦହୁରୀ ପି ବଟକୃ  େଦହୁରୀ OR/06/043/160288
ୀ /585402 37 61 679ନୀରୁପମା େଦହୁରୀ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ େଦହୁରୀ JTV2689214

ପ ୁ /585403 34 61 680ସ ୀବ େଦହୁରୀ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ େଦହୁରୀ JTV2690162
ୀ /585404 62 61 681ମ ପୁଭା େଜନା ସା ଅଜୟ କମୁାର େଜନା JTV2690683
ୀ /585405 34 61 682ମନିଶା ମନସିତା େଜନା ମା ମ ପୁଭା େଜନା JTV2690675
ୀ /585406 41 61 683ବ ନା ଖଟୁଆ ସା ଶେୁଭ ୁ ମହା ି XWP0132597

ପ ୁ /585407 41 61 684ଶଭୁପସାଦ ମହାପାତ ପି ଭା ରଚ  ମହାପାତ JTV2690154
ପ ୁ /585408 80 61 685ବାମେଦବ ମଲିକ ପି ଭୀମେସନ ମଲିକ XWP0319350
ପ ୁ /585409 52 61 686ସଶୁା  ମଲିକ ପି ବାମେଦବ ମଲିକ XWP0042846
ପ ୁ /585410 50 61 687ପଶା  ମଲିକ ପି ବାମେଦବ ମଲିକ JTV2690733
ୀ /585411 49 61 688ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ମଲିକ ସା ସଶୁା  ମଲିକ JTV2690717

ପ ୁ /585412 48 61 689ପଭାତ ମଲିକ ପି ବାମେଦବ ମଲିକ JTV2689834
ୀ /585413 46 61 690ମେହଶତା ମଲିକ ସା ପଶା  ମଲିକ JTV2690725
ୀ /585414 44 61 691ସଜୁାତା ମଲିକ ସା ପଭାତ ମଲିକ XWP0042838

ପ ୁ /585415 79 61 692ଘନଶଯ୍ାମ ମହା ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା ି JTV2689867
ପ ୁ /585416 51 61 693ସମେର  ମହା ି ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହା ି XWP0488866
ପ ୁ /585417 47 61 694ଶେୁଭ ୁ ମହା ି ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହା ି XWP0042853
ପ ୁ /585418 46 61 695େସୗେର  ମହା ି ପି ଘନଶଯ୍ାମ ମହା ି JTV2689859
ୀ /585419 45 61 696ବବିତା ମହା ି ସା େସୗେର  ମହା ି JTV2689909
ୀ /585420 44 61 697ମମତା ମହା ି ସା ସମେର  ମହା ି JTV2689891
ୀ /585421 42 61 698କନୁମନୁ େମାହ ି ସା ଶଭୁ ପସାଦ ମହାପାତ XWP0042861
ୀ /585422 23 61 699େସାନାଲି ମହା ି ପି ସମେର  ମହା ି XWP0835728

ପ ୁ /585423 36 61 700ମେନାଜ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଦିବାକର ମଦୁୁଲି XWP0168690
ପ ୁ /585424 36 61 701ରାେକଶ ନାୟକ ପି ଶଶୁା  ନାୟକ XWP0598441
ପ ୁ /585425 61 61 702ଅଜୟ କମୁାର ପରିଜା ପି େସାମନାଥ ପରିଜା XWP0488106
ୀ /585426 29 61 703ସନ୍ି ା ପରିଜା ପି ଅଜୟ କମୁାର ପରିଜା XWP0488122
ୀ /585427 57 61 704େସବତୀ ପ ନାୟକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ପରିଜା XWP0488114

ପ ୁ /585428 44 61 705ଜୁଲୁ ରାଉତ ପି ନିର ନ ରାଉତ XWP0488387
ୀ /585429 42 61 706ଶସୁା ି ରାଉତ ସା ଜୁଲୁ ରାଉତ XWP0488379

ପ ୁ /585430 25 61 707େସୗରଭ ସଚିନ ସାହୁ ପି ସହେଦବ ସାହୁ XWP0865840
ପ ୁ /585431 54 61 708ସହେଦବ ସାହୁ ପି ସଜୁନ ସାହୁ XWP0042820
ୀ /585432 48 61 709ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ ସା ସହେଦବ ସାହୁ XWP0042812
ୀ /595433 57 61 710ବାସ ି େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV1906718
ପ ୁ /595434 39 61 711ଜୟ  କମୁାର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV1906676
ପ ୁ /595435 39 61 712ଶୀକା  କମୁାର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV1906684
ୀ /595436 28 61 713କା ନ େବେହରା ସା ଶିକା  କମୁାର େବେହରା XWP0598615
ପ ୁ /595437 77 61 714ଭା ରଚ  ମହାପାତ ପି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ JTV2690261
ୀ /595438 74 61 715େଶୖଳବାଳା ମହାପାତ ସା ଭା ରଚ  ମହାପାତ JTV2690253
ୀ /595439 28 61 716ସ ର୍ଲତା ରଣା ସା ଜୟ  କମୁାର େବେହରା XWP0739052
ୀ /605440 51 61 717କବିତା େବେହରା ସା ରଘନୁାଥ େବେହରା XWP0488429
ୀ /605441 45 61 718ମମତା େବେହରା ସା ରେମଶ ଚ  େବେହରା JTV1710862
ୀ /605442 39 61 719ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ନବୀନ କମୁାର େବେହରା JTV2689578
ୀ /605443 37 61 720ଉମିର୍ଳା େବେହରା ସା କିେଶାର ଚ  େବେହରା XWP0042531
ପ ୁ /605444 35 61 721ରାଜ କିେଶାର େବେହରା ପି ଗ ାଧର େବେହରା JTV2688935
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ୀ /605445 32 61 722େସନ୍ହଲତା େବେହରା ସା ରାଜ କିେଶାର େବେହରା XWP0488551
ୀ /605446 55 61 723ରୀନୁବାଳା େଦହୁରୀ ସା ନିମାଇ ଁେଦହୁରୀ OR/06/043/160289

ପ ୁ /605447 27 61 724ଅମଜୁ କମୁାର ମହାପାତ ପି େଗାଲଖ ଚ  ମହାପାତ XWP0575654
ପ ୁ /605448 74 61 725ଶୀନାଥ ସାମଲ ପି ମେହଶର ସାମଲ XWP0488171
ୀ /605449 69 61 726ବିଦୁଲତା ସାମଲ ସା ଶୀନାଥ ସାମଲ XWP0488163

ପ ୁ /615450 57 61 727ପେରଶ ଚ  େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା OR/06/043/162728
ୀ /615451 54 61 728ବୀଣାପାଣି େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା OR/06/043/162727

ପ ୁ /615452 53 61 729ପକାଶ ଚ  େବେହରା ପି ଆନ  େବେହରା XWP1201045
ପ ୁ /615453 36 61 730ପରମାନ  ମହାକଡୁ ପି ଅକ୍ଷୟ ମହାକଡୁ XWP0598904
ୀ /615454 33 61 731ମାୟାଲତା ମହାକଡୁ ସା ପରମାନ  ମହାକଡୁ XWP0598896

ପ ୁ /615455 75 61 732ଗିରିଧାରୀ ନାଥ ପି ଦିନବ ୁ ନାଥ OR/06/043/162857
ୀ /615456 62 61 733ସ ଯ୍ାରାଣି ନାଥ ସା ଗିରିଧାରୀ ନାଥ OR/06/043/162858

ପ ୁ /615457 47 61 734ପଶା  କମୁାର ପାତ ପି ବଂଶଧିର ପାତ XWP0369041
ୀ /615458 44 61 735ଅହଲଯ୍ା ପାତ ସା ପଶା  କମୁାର ପାତ XWP0369058

ପ ୁ /625459 30 61 736ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଯଦୁନାଥ େବେହରା XWP0288779
ୀ /625460 90 61 737ପଫଲୁ େଜନା ସା ଧୁବଚରଣ େଜନା JTV1910280
ୀ /625461 33 61 738ନମତା େଜନା ପି େକଦାର ଚରଣ େଜନା XWP0132605
ୀ /625462 33 61 739ନମତା େଜନା ପି େକଦାର ଚରଣ େଜନା XWP0943761
ୀ /625463 26 61 740ନାନସୀ େଜନା ପି େକଦାର ଚରଣ େଜନା XWP0943779

ପ ୁ /625464 65 61 741ବାସେୁଦବ ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ XWP0542738
ୀ /625465 63 61 742ଜୟ ୀ ସାଇଁ ସା େକଦାର ଚରଣ େଜନା JTV1909878

ପ ୁ /635466 50 61 743ନେଗ ନାଥ ବିଶାଳ ପି ନଟବର ବିଶାଳ XWP0598698
ୀ /635467 46 61 744ସଦିୁ ା ବିଶାଳ ସା ନେଗ  ନାଥ ବିଶାଳ XWP0598680

ପ ୁ /635468 45 61 745ଶଶୀଭୂଷଣ ବିଶ୍ଵାଳ ପି ହୃଦାନ  ବିଶ୍ଵାଳ XWP0943811
ୀ /635469 68 61 746କଲଯ୍ାଣୀ ଦାସ ସା େଗାବି  ଚ  ରାଉତରାୟ JTV2535995
ୀ /635470 45 61 747ବ ନା ଦାସ ସା ସସିଭୂସନ ବିସ୍ଵାଲ XWP0222448

ପ ୁ /635471 45 61 748ସାମ ରାଏ େସୗର ର ନ ଦାସ ପି େଗାକଳୁ ଚ  ଦାସ XWP0368993
ୀ /635472 37 61 749ମଧସିୁତା ଦାସ ସା ସାମ ରାଏ େସୗରର ନ ଦାସ XWP0369066
ୀ /635473 36 61 750ଚନୟୀ ଦାଶ ସା ଶରତ ଚ  ଶତପଥୀ XWP0488742
ୀ /635474 28 61 751ଜୟଶୀ ଦାଶ ସା ଧଯ୍ାନ ର ନ ନ XWP0835702

ପ ୁ /635475 54 61 752ଚି ରଞନ ମହା ି ପି େନତାନ  ମହା ି XWP0598748
ୀ /635476 50 61 753ସବିତା ମହା ି ସା ଚି ରଞନ ମହା ି XWP0598730
ୀ /635477 29 61 754ପୀୟ ା ମହା ି ପି ଚି ରଞନ ମହା ି XWP0598714
ୀ /635478 26 61 755େଜଯ୍ାତିମୟୀ ମହା ି ପି ଚି ରଞନ ମହା ି XWP0598706

ପ ୁ /635479 23 61 756ସତଯ୍ଜିତ ମିଶ ପି ନୀଳମାଧବ ମିଶ XWP0943829
ୀ /635480 53 61 757ମିରା ମହା ି ସା ଅମୀୟ ରଂଜନ ପଧାନ JTV2535953

ପ ୁ /635481 21 61 758େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ଚି  ର ନ ମହା ି XWP0944009
ପ ୁ /635482 38 61 759ଧଯ୍ାନ ର ନ ନ ପି ଭଗବାନ ନ XWP0835876
ୀ /635483 54 61 760ଚାରୁଲତା ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ XWP0488395

ପ ୁ /635484 32 61 761େଦବପିୟ ନିଳକ  ପାଢୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଢୀ XWP0042879
ପ ୁ /635485 27 61 762ଭକ୍ତପିୟ ନୀଳକ  ପାଢୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଢୀ XWP0489229
ପ ୁ /635486 60 61 763ନିର ନ ପ ା ପି କାଲ ିଚରଣ ପ ା XWP0222422
ୀ /635487 58 61 764ଝାନ୍ସିରାଣି ପ ା ସା ନାରାୟଣ ପାଢୀ JTV1907591
ୀ /635488 54 61 765କବିତା ପ ା ସା ନିର ନ ପ ା XWP0222430
ୀ /635489 30 61 766ସଶୁୀ ସ ି ତା ପ ା ପି ନିର ନ ପ ା XWP0369017
ୀ /635490 59 61 767କାଳିପଭା ପାତ ସା ଚି ରଞନ ମହା ି XWP0598649
ୀ /635491 39 61 768ମନସା ପିୟଦଶ ିର୍ନି ପ ନାୟକ ସା ସ ିପ ପ ନାୟକ XWP0369009

ପ ୁ /635492 55 61 769ଅମୀୟ ର ନ ପଧାନ ପି ମୀନ େକତନ ପଧାନ JTV2535847
ପ ୁ /635493 38 61 770ଅମେର  ରାଉତରାୟ ପି େଗାବି  ଚ  ରାଉତରାୟ JTV2535748
ପ ୁ /635494 42 61 771ଶରତ ଚ  ଶତପଥୀ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ଶତପଥୀ XWP0488676
ପ ୁ /645495 39 61 772ମେନାର ନ ଦାସ ପି ବାବାଜି ଦାସ XWP0369132
ୀ /645496 37 61 773ରୁବି ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ XWP0369140
ୀ /645497 59 61 774ମଞୁଲତା ମହା ି ପି େନତାନ  ମହା ି XWP0598722
ପ ୁ /645498 60 61 775ତିେଲାଚନ ପରିଡା ପି ନେର  ପରିଡା XWP0738914
ୀ /645499 54 61 776କାମିନୀ ପରିଡା ସା ତିେଲାଚନ ପରିଡା XWP0738922
ପ ୁ /645500 31 61 777ତୃ ି ର ନ ପରିଡା ପି ତିେଲାଚନ ପରିଡା XWP0738930
ପ ୁ /645501 25 61 778କୀ ିର୍ ର ନ ପରିଡା ପି ତିେଲାଚନ ପରିଡା XWP0738948
ପ ୁ /645502 41 61 779ଜଗବ ୁ ସାଇଁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ JTV1909621
ୀ /645503 39 61 780ଅମିକା ସାଇଁ ସା ଜଗବ ୁ ସାଇଁ JTV2689560
ପ ୁ /645504 34 61 781ବଳରାମ ସାଇଁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ XWP0369116
ୀ /645505 32 61 782କବିତା ସାଇଁ ସା ବଳରାମ ସାଇଁ XWP0369124
ୀ /655506 41 61 783ଅ ର୍ନା ଦାସ ପି ଶକୁେଦବ ଦାସ JTV1909738
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ପ ୁ /655507 62 61 784ବନମାଳୀ ସାହୁ ପି ଧେୂଳଶର ସାହୁ XWP0042895
ୀ /655508 55 61 785ସମିୁତା ସାହୁ ସା ବନମାଳୀ ସାହୁ XWP0042887

ପ ୁ /655509 33 61 786ଆଶଷି ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ XWP0042903
ପ ୁ /665510 66 61 787ଚି ରଞନ ମହା ି ପି ଶମନୁାଥ ମହା ି XWP0598656
ପ ୁ /665511 31 61 788େରାଶନ୍ ମହା ି ପି ଚି ରଞନ ମହା ି XWP0598631
ପ ୁ /665512 70 61 789ଧୀେର ନାଥ ମହା ି ପି ରାଧାଚରଣ ମହା ି JTV1906817
ପ ୁ /665513 75 61 790ମାକର୍  ଚରଣ େସଠି ପି ଯଧିୁ ିର େସଠି XWP0738831
ୀ /665514 70 61 791ହାରାବତୀ େସଠୀ ସା ମାକର୍  ଚରଣ େସଠି XWP0738849

ପ ୁ /665515 50 61 792ସତଯ୍ବତ େସଠୀ ପି ମାକର୍  ଚରଣ େସଠି XWP0738856
ୀ /665516 37 61 793କ୍ଷଣପଭା େସଠୀ ସା ସତଯ୍ବତ େସଠୀ XWP0738864

ପ ୁ /675517 55 61 794ପତାପ କମୁାର ଦାସ ପି ହୃଷିେକଶ ଦାସ JTV1597863
ୀ /675518 43 61 795କ ନା ଦାସ ସା ପତାପ କମୁାର ଦାସ JTV1597871

ପ ୁ /675519 23 61 796ତାପସ ଦାସ ପି ପତାପ ଦାସ XWP0865907
ପ ୁ /675520 64 61 797ଧୀେର  ଜଲି ପି କୁ ବନ ଜଲି JTV1598051
ପ ୁ /675521 66 61 798ଗ ାଧର େଜନା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େଜନା OR/06/043/162862
ୀ /675522 64 61 799ଅହଲଯ୍ା େଜନା ସା ଗ ାଧର େଜନା OR/06/043/162863

ପ ୁ /675523 45 61 800ନିର ନ େଜନା ପି ଗ ାଧର େଜନା XWP0042911
ପ ୁ /685524 75 61 801ନୀଳକ  ବାରିକ ପି ରାମ ବାରିକ JTV1931120
ପ ୁ /685525 53 61 802ହାଡିବ ୁ ବାରିକ ପି ନିଳକ  ବାରିକ OR/06/043/162866
ୀ /685526 49 61 803କବିତା ବାରିକ ସା ହାଡିବ ୁ ବାରିକ JTV1638485

ପ ୁ /685527 35 61 804ସନିଆ ବାରିକ ପି ବାବୁଲା ବାରିକ XWP0598912
ପ ୁ /695528 54 61 805ଚିନୟ ଦାସ ପି ନେରା ମ ଦାସ OR/06/043/162875
ୀ /695529 52 61 806ସସିତା ବାଳା ଦାସ ସା ଚିନୟ କମୁାର ଦାସ JTV1910223
ୀ /705530 67 61 807ନିମର୍ଳା ବିଶାଳ ସା ହୃଷିେକଶ ବିଶାଳ OR/06/043/162879
ୀ /705531 49 61 808ରିନାରାଣୀ ବିଶାଳ ସା ବିପେମାହନ ବିଶାଳ JTV2689974
ୀ /705532 38 61 809ସସିତା ବିଶାଳ ପି ହୃଷିେକଶ ବିଶାଳ XWP0042986
ୀ /705533 36 61 810ଲକ୍ଷୀପିୟା ବିଶାଳ ପି ହୃଷିେକଶ ବିଶାଳ XWP0042994

ପ ୁ /715534 65 61 811ଯ ିଦାନ  କର ପି ବିକଳି କର OR/06/043/162882
ୀ /715535 62 61 812ବିଦୁଲତା କର ସା ଯ ିଦାନ  କର OR/06/043/162883
ୀ /715536 48 61 813ଜୟଶୀ କର ସା ସକୁା  କମୁାର ମିଶ XWP0369074

ପ ୁ /715537 44 61 814ବିକାଶ ଚ  ମହା ି ପି େଗାଲଖ ଚ  ମହା ି XWP0369082
ୀ /715538 36 61 815ଲକ୍ଷିପିୟା ମହା ି ସା ବିକାଶ ଚ  ମହା ି XWP0369090
ୀ /725539 56 61 816ସଚଳା ଦାସ ସା ଡମରୁଧର ଦାସ JTV2689529

ପ ୁ /725540 35 61 817ମେହଶର ଦାସ ପି ଡମରୁଧର ଦାସ JTV2689503
ପ ୁ /725541 33 61 818ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି ଡମରୁଧର ଦାସ XWP0222463
ପ ୁ /725542 28 61 819ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଡମରୁଧର ଦାସ XWP0369108
ୀ /735543 38 61 820ରଚିତା ଦଳାଇ ସା ରାମପସାଦ ରାୟ XWP0835769

ପ ୁ /735544 57 61 821େକ୍ଷତବାସୀ ମଲିକ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମଲିକ XWP0043000
ୀ /735545 53 61 822ମିନାରାଣୀ ମଲିକ ସା େକ୍ଷତବାସୀ ମଲିକ XWP0043018

ପ ୁ /735546 28 61 823ସତିୃର ନ ମଲିକ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ମଲିକ XWP0489104
ୀ /735547 49 61 824େସୗଦାମିନୀ ପାତ ସା େଲାକନାଥ ପସାଦ ରାୟ XWP0835736
ପ ୁ /735548 62 61 825ହରପସାଦ ରାୟ ପି ବୀରବର ରାୟ OR/06/043/162885
ପ ୁ /735549 55 61 826ବି ୁପସାଦ ରାୟ ପି ବୀରବର ରାୟ OR/06/043/162887
ପ ୁ /735550 55 61 827େଲାକନାଥ ପସାଦ ରାୟ ପି ବୀରବର ରାୟ OR/06/043/162886
ୀ /735551 49 61 828ସବିତା ରାୟ ସା ବି ୁପସାଦ ରାୟ JTV1907948

ପ ୁ /735552 45 61 829ରାମ ପସାଦ ରାୟ ପି ବୀରବର ରାୟ XWP0835751
ପ ୁ /735553 25 61 830ଅହିଂସା େପମ୍ ରାୟ ପି ହରପସାଦ ରାୟ XWP0489211
ୀ /735554 24 61 831ଶଭୁଲକ୍ଷୀ ରାୟ ପି େଲାକନାଥ ପସାଦ ରାୟ XWP0835744

ପ ୁ /745555 48 61 832ର ନ କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ ଚ  ରାଉତ XWP0369256
ୀ /745556 42 61 833ପ ୁ ଲତା ରାଉତ ସା ର ନ କମୁାର ରାଉତ XWP0369264
ପ ୁ /745557 32 61 834ସନିୁଲ କମୁାର ରାଉତ ପି ତିେଲାଚନ ରାଉତ XWP0369272
ପ ୁ /755558 82 61 835େଧାବି ଛାେଟଇ ପି ଶ ର ଛାେଟଇ OR/06/043/162891
ପ ୁ /755559 52 61 836େକଦାରନାଥ ଛାେଟଇ ପି େଧାବି ଛାେଟଇ OR/06/043/162893
ୀ /755560 48 61 837ସବିତା ଛାେଟାଇ ସା େକଦାରନାଥ ଛାେଟାଇ XWP0043026
ପ ୁ /755561 43 61 838ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପାତ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ XWP0168880
ପ ୁ /755562 43 61 839ସଧୁାକର ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ XWP0043034
ୀ /755563 39 61 840ମିନତୀ ରାଉତ ସା ସଧୁାକର ରାଉତ XWP0043042
ୀ /755564 68 61 841ଜପଲତା ରାୟ ସା ବୀରବର ରାୟ XWP0222497
ୀ /755565 34 61 842ପ ୁ ରାଣି ରାୟ ସା େବୖରିର ନ ରାୟ XWP0369280
ପ ୁ /765566 73 61 843ଯଦୁନାଥ ମହା ି ପି ପହାଦ ମହା ି OR/06/043/162895
ୀ /765567 66 61 844ରତନ୍ମଣି ମହା ି ସା ଯଦୁମଣି ମହା ି OR/06/043/162896
ପ ୁ /775568 75 61 845ବସ  ମହାକଡୁ ପି ଏକାଦଶୀ ମହାକଡୁ JTV1906866
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ୀ /775569 72 61 846ଶଶୀ ମହାକଡୁ ସା ବସ  ମହାକଡୁ JTV1906858
ପ ୁ /775570 42 61 847ରବୀ  ମହାକଡୁ ପି ବସ  ମହାକଡୁ JTV1907369
ପ ୁ /775571 42 61 848ବାଳକୃ  ମହାକଡୁ ପି ବସ  ମହାକଡୁ JTV1909308
ୀ /775572 39 61 849ମମି ମହାକଡୁ ସା ରବି  ମହାକଡୁ XWP0536847
ୀ /775573 36 61 850ମିତା ମହାକଡୁ ସା ବାଳକୃ  ମହାକଡୁ XWP0488783

ପ ୁ /775574 65 61 851ଶବି ମଲିକ ପି ହାଡୁ ମଲିକ JTV1907849
ୀ /775575 55 61 852ଓଷା ମଲିକ ସା ଶବି ମଲିକ JTV1908904
ୀ /785576 30 61 853ରୀତା ମହା ି ସା ବିଶଜିତ୍ ମହା ି XWP0489120
ୀ /785577 68 61 854ବନଲତା ସାହୁ ସା ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ OR/06/043/162898

ପ ୁ /785578 43 61 855ଜ୍ଞାନରଂଜନ ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ JTV1931070
ୀ /795579 39 61 856ମଧସିୁତା େଜନା ପି ନିଶାକର େଜନା XWP0043059

ପ ୁ /805580 44 61 857ସ ିପ୍ କମୁାର ରାଉତ ପି ମେହ  ପସାଦ ରାଉତରାୟ XWP0043067
ୀ /805581 38 61 858ମଧସିୁତା ରାଉତ ସା ସ ୀପ୍ କମୁାର ରାଉତ XWP0043075
ୀ /805582 66 61 859ଉମିର୍ଳା ରାଉତରାୟ ସା ମେହ  ପସାଦ ରାଉତରାୟ OR/06/043/162903

ପ ୁ /805583 81 61 860ଗୀରିଧାରୀ ସାହୁ ପି ବଟକୃ  ସାହୁ XWP0222554
ୀ /805584 71 61 861କଷୁମୁଲତା ସାହୁ ସା ଗୀରିଧାରି ସାହୁ XWP0222539
ୀ /805585 46 61 862ପଣତୀ ପଭା ସାହୁ ସା ତାପସ ସାହୁ XWP0222521

ପ ୁ /805586 46 61 863ମାନସ ର ନ ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରି ସାହୁ XWP0222547
ପ ୁ /805587 46 61 864ତାପସ ର ନ ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ XWP0222562
ୀ /805588 44 61 865ସାଗରୀକା ସାହୁ ସା ମାନସର ନ ସାହୁ XWP0222513

ପ ୁ /815589 61 61 866ପଶ ୁର୍ରାମ ମଦୁୁଲି ପି ମଦନ ମଦୁୁଲି JTV1909282
ୀ /815590 53 61 867ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଦୁୁଲି ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ମଦୁୁଲି OR/06/043/162905

ପ ୁ /825591 55 61 868ହରେମାହନ ଦାଶ ପି ଗିରିଶ ଚ  ଦାଶ JTV1907823
ୀ /825592 53 61 869ସ ଯ୍ାରାଣୀ ଦାଶ ସା ହରେମାହନ ଦାଶ JTV1907831
ୀ /825593 36 61 870ମାନିନୀମାଳା ଦାଶ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ XWP0132621

ପ ୁ /825594 27 61 871ମିେତଶ ଦାଶ ପି ମନେମାହନ ଦାଶ XWP0598813
ୀ /825595 34 61 872ନମୀତା ସାହୁ ସା ରେନଶଚ  ସାହୁ XWP0598664
ୀ /835596 40 61 873ନିରୁପମା େସଠୀ ସା ସଧୁୀର କମୁାର େସଠୀ XWP0369165

ପ ୁ /835597 66 61 874ସବୁାଷ ଚ  େସଠୀ ପି ବୀରବର େସଠୀ OR/06/043/162906
ୀ /835598 60 61 875କନିୁବାଳା େସଠୀ ସା ସବୁାଷ େସଠୀ OR/06/043/162907

ପ ୁ /835599 44 61 876ଶଶିରି େସଠୀ ପି ସବୂାସ େସଠୀ OR/06/043/162975
ପ ୁ /845600 28 61 877ମାନସ କମୁାର . ପି ସେରାଜ କମୁାର େସଠୀ XWP0369223
ୀ /845601 60 61 878ରୁକଣୀ ବାରିକ ପି ବାବନ େବେହରା JTV2535789

ପ ୁ /855602 76 61 879େବୖ ବ ଚରଣ ସାଇଁ ପି ପରୁ ମ ସାଇଁ OR/06/043/162908
ପ ୁ /855603 53 61 880ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି େବୖ ବ ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/162911
ପ ୁ /865604 80 61 881ସବୁାଷଚ  େବଜ ପି ମାଧବ େବଜ OR/06/043/162914
ୀ /865605 75 61 882ସାବିତୀ େବଜ ସା ସବୁାସ େବଜ OR/06/043/162915

ପ ୁ /865606 56 61 883ସମୁ  ଚ  ଓଝା ପି େଗାବି  ଚ  ଓଝା XWP0739003
ପ ୁ /865607 44 61 884ପେମାଦକମୁାର ସିଂହ ପି ନିମାଇଁଚରଣ ସିଂହ XWP0043109
ପ ୁ /875608 28 61 885ହିମାଦି ର ନ ଦାସ ପି ଜୟ  କମୁାର ଦାସ XWP0369249
ପ ୁ /885609 41 61 886ସାମଯ୍ମମାେବଶ ଦାସ ପି ରବି  ଦାସ JTV1909183
ୀ /895610 29 61 887ରୀତା ଳୀ େବେହରା ପି ଟ ଧର େବେହରା XWP0835934
ୀ /895611 58 61 888ନିରୁପମା ଦାସ ସା କିସମତ ଦାସ OR/06/043/162925

ପ ୁ /895612 36 61 889ଅଭିଜିତ ଦାସ ପି କିସତ କମୁାର ଦାସ XWP0168898
ପ ୁ /895613 69 61 890ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ େଜନା XWP0598482
ୀ /895614 66 61 891ଆରତୀ େଜନା ସା ପଶା  କମୁାର େଜନା XWP0598474

ପ ୁ /895615 34 61 892ସଧୁାଶଂୁ ସଧୁା ପିୟ େଜନା ପି ପଶା  କମୁାର େଜନା XWP0598466
ୀ /905616 53 61 893ସଷୁମା ଷଡ ୀ ସା ନିବାସ ତିପାଠୀ XWP0636662

ପ ୁ /905617 57 61 894ନିବାସ ତିପାଠୀ ପି ଚକଧର ତିପାଠୀ XWP0636654
ପ ୁ /915618 55 61 895ଉେମଶ ଚ  ବାରିକ ପି ବଟକୃ  ବାରିକ OR/06/043/162958
ୀ /925619 43 61 896ବନଜାଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ବିର ନିାରାୟଣ ମହା ି JTV1908508
ପ ୁ /925620 45 61 897ମହାମାୟା ପସାଦ େଜନା ପି ନିତଯ୍ାନ  େଜନା XWP0222588
ପ ୁ /925621 57 61 898ବିର  ିନାରାୟଣ ମହା ି ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ମହା ି XWP0043158
ପ ୁ /925622 54 61 899ବିକମେକଶରୀ ମହା ି ପି ଅଚଯ୍ତୁ ମହା ି XWP0043166
ୀ /925623 45 61 900ବିନତା ମହା ି ସା ବିକମ ମହା ି XWP0043141
ପ ୁ /925624 28 61 901ବଳଭଦ ପସାଦ ମହ ି ପି ବିକମ େକଶରୀ ମହା ି XWP0738971
ୀ /925625 25 61 902ସପନ୍ା ମହା ି ପି ବିକମ େକଶରୀ ମହା ି XWP0738963
ପ ୁ /935626 60 61 903ସାଧଚୁରଣ ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି JTV1907963
ୀ /935627 50 61 904ବୀଣାପାଣି ମହା ି ସା ସାଧଚୁରଣ ମହା ି JTV1928969
ୀ /935628 22 61 905ପେମାଦିନୀ ମହା ି ପି ସାଧ ୁଚରଣ ମହା ି XWP0943670
ୀ /945629 44 61 906ବନାନୀ ମହା ି ସା ମହାମାୟା ପସାଦ େଜନା XWP0369207
ପ ୁ /945630 70 61 907ଶଶଧର ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ନାୟକ JTV1906973
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ୀ /945631 62 61 908ସ ଯ୍ା ନାୟକ ସା ଶଶଧର ନାୟକ JTV1906940
ୀ /945632 41 61 909ପଦିନୀ ନାୟକ ସା େଜଯ୍ାତିର ନ ନାୟକ XWP0222570

ପ ୁ /945633 39 61 910େଜଯ୍ାତିରଂଜନ ନାୟକ ପି ଶଶଧର ନାୟକ JTV1906619
ପ ୁ /955634 27 61 911ସ ିପ କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା XWP0369298
ୀ /965635 53 61 912ମଂଜୁଲତା େବେହରା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା JTV1908433

ପ ୁ /965636 53 61 913ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା OR/14/114/340937
ପ ୁ /965637 21 61 914ଅଭିେଷକ େବେହରା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େବେହରା XWP0943753
ୀ /965638 32 61 915ବିଶିତା ବିଶାଳ ପି ବଟକୃ  ବିଶାଳ XWP0043216

ପ ୁ /965639 81 61 916ନେର  କମୁାର ପ ା ପି େମାହିନୀ ପ ା JTV1909415
ୀ /965640 42 61 917ଶ ା ଳୀ ପ ା ସା ମେନାଜ କମୁାର ପ ା JTV1910314
ୀ /965641 69 61 918ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ବାସେୁଦବ ସାହୁ XWP0043182
ୀ /975642 65 61 919ବିଦୁଲତା ବିଶାଳ ସା ବଟକୃ  ବିଶାଳ JTV1908409
ୀ /975643 65 61 920କିେଶାରି ବିଶାଳ ସା ବଟକୃ  ବିଶାଳ XWP0835710
ୀ /975644 34 61 921ସିତାଶଂୁ ବିଶାଳ ସା ବୁ େଦବ ବିଶାଳ XWP0369314

ପ ୁ /975645 55 61 922ଅରକି୍ଷତ ଦାସ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ଦାସ XWP0943696
ୀ /975646 49 61 923େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ ଦାସ ସା ଅରକି୍ଷତ ଦାସ XWP0943704

ପ ୁ /975647 34 61 924କି୍ଷତିଶ ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଦାସ XWP0835827
ୀ /975648 28 61 925ମମତା ଦାସ ସା କି୍ଷତିଶ ଦାସ XWP0835835

ପ ୁ /975649 26 61 926ରାେଜଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଅରକି୍ଷତ ଦାସ XWP0943712
ୀ /975650 24 61 927ଶ ା ସମୁନ ରଥ ପି ସେରାଜକା  ରଥ XWP1007665

ପ ୁ /985651 76 61 928ନେଗ ନାଥ ବିଶାଳ ପି େସୗଦାଗର ବିଶାଳ JTV2689628
ୀ /985652 63 61 929ବିଦୁଲତା ବିଶାଳ ସା ନେଗ ନାଥ ବିଶାଳ XWP0319384

ପ ୁ /985653 44 61 930ବିଭୂର ନ ବିଶାଳ ପି ନେଗ ନାଥ ବିଶାଳ XWP0319376
ୀ /985654 38 61 931ପାବର୍ ତୀ ବିଶାଳ ସା ବିଭୁ ରଂଜନ ବିଶାଳ XWP0222596

ପ ୁ /985655 69 61 932ରବି  ନାଥ ମଲ ପି େଚୖତନଯ୍ ମଲ XWP0739078
ୀ /985656 66 61 933ସୀତାରଣଈ ମଲ ସା ରବି  ନାଥ ମଲ XWP0739094

ପ ୁ /985657 40 61 934ତିେଲାଚନ ମଲ ପି ରବି  ନାଥ ମଲ XWP0598839
ପ ୁ /985658 37 61 935ପଥୃୀରାଜ ମଲ ପି ରବି  ନାଥ ମଲ XWP0598847
ୀ /985659 37 61 936ଇତିଶୀ ମଲ ସା ପଥିୃରାଜ ମଲ XWP0739086
ୀ /985660 32 61 937ଗୀତାଞଳି ମଲ ସା ତେଲାଚନ ମଲ XWP0598821

ପ ୁ /985661 75 61 938େଗୗରୀଶଯ୍ାମ ମହା ି ପି ବିଶନାଥ ମହା ି XWP0542753
ୀ /985662 70 61 939ଉମିର୍ଳା ମହା ି ସା େଗାରୀଶଯ୍ାମ ମହା ି XWP0542779

ପ ୁ /985663 40 61 940ମନଜ କମୁାର ମହା ି ପି େଗୗରୀଶଯ୍ାମ ମହା ି JTV2689818
ପ ୁ /985664 58 61 941ଅବକାସ ସାଇଁ ପି ବାଇଧର ସାଇଁ XWP0489047
ପ ୁ /985665 51 61 942କତିୃବାସ ସାଇଁ ପି ବାଇଧର ସାଇଁ XWP0488965
ୀ /985666 50 61 943ଭରତୀ ସାଇଁ ସା ଅବକାସ ସାଇଁ XWP0488841
ୀ /985667 45 61 944ଝରଣା ସାଇଁ ସା କତିୃବାସ ସାଇଁ XWP0488882
ୀ /985668 41 61 945ସଂଘମିତା ସାଇଁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ JTV2689917

ପ ୁ /985669 32 61 946ଚିର ିବୀ ସାଇଁ ପି ଅବକାଶ ସାଇଁ XWP0488973
ପ ୁ /995670 62 61 947ନୃସିଂହ ଚରଣ େପାଥାଳ ପି ଉ ମ ଚରଣ େପାଥାଳ JTV1908458
ୀ /995671 56 61 948ରୁନିଲତା େପାଥାଳ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ େପାଥାଳ JTV1908466
ପ ୁ /995672 28 61 949ପଦେଲାଚନ େପାଥାଳ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େପାଥାଳ XWP0369322
ୀ /1005673 50 61 950େଜମା ମଦୁୁଲି ସା ଶବିପସାଦ ମଦୁୁଲି XWP0636647

ପ ୁ /1005674 34 61 951ସ ୟ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଶବି ପସାଦ ମଦୁୁଲି JTV2688943
ୀ /1005675 32 61 952େସନ୍ହା ମଦୁୁଲି ସା ସଂଜୟ କମୁାର ମଦୁୁଲି XWP0369413
ୀ /1015676 47 61 953େନତମଣୀ ବାରିକ ସା ଶୀଧର ବାରିକ JTV1710870

ପ ୁ /1025677 44 61 954ଚିର ବ ସାଇଁ ପି ନିର ନ ସାଇଁ OR/06/043/162033
ୀ /1035678 46 61 955ସଜୁାତା ଦାସ ସା ରବି ନାଥ ଦାସ JTV1597855
ୀ /1045679 53 61 956ଜୟଶୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ JTV1597954
ପ ୁ /1045680 37 61 957ରଣଜିତ େଦହୁରୀ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ େଦହୁରୀ JTV1598010
ପ ୁ /1045681 44 61 958ବିଶନାଥ ହାତୀ ପି ବାବୁଲି ଚରଣ ହାତୀ XWP0168930
ୀ /1045682 42 61 959ନଳିନୀ ହାତୀ ସା ବିଶନାଥ ହାତୀ XWP0222604
ପ ୁ /1045683 38 61 960ପ ୁ କ କମୁାର ହାତୀ ପି ବାବୁରୀ ଚରଣ ହାତୀ XWP0222612
ପ ୁ /1045684 57 61 961ଜୀବନ କମୁାର େଲ ା ପି କା ାଳି େଲ ା JTV1598036
ୀ /1045685 54 61 962ଚାରୁଲତା େଲ ା ସା ଜିବନ କମୁାର େଲ ା JTV1598028
ପ ୁ /1045686 36 61 963ସଞୟ େଲ ା ପି ଜିବନ କମୁାର େଲ ା XWP0598854
ପ ୁ /1045687 33 61 964ଅଜୟ କମୁାର େଲ ା ପି ଜୀବନ କମୁାର େଲ ା XWP0043273
ୀ /1045688 41 61 965ସତିୃେରଖା ମିଶ ସା ଦି ିକା  ରଥ XWP0043281
ପ ୁ /1045689 45 61 966ଦି ିକା  ରଥ ପି ନକଳିୁ ଚରଣ ରଥ JTV2690667
ୀ /1045690 64 61 967ଦମୟ ୀ ତିପାଠୀ ସା େକୖଳାସ ଚ  ତିପାଠୀ JTV2690659
ପ ୁ /1045691 42 61 968ସଯୂଯ୍ର୍କା  ତିପାଠୀ ପି େକୖଳାସ ଚ  ତିପାଠୀ JTV2690634
ୀ /1045692 29 61 969ମଣିମାଳା ତିପାଠୀ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ତିପାଠୀ XWP0598946
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ପ ୁ /1055693 76 61 970େଗାଲକ େବେହରା ପି େଚେମଇ େବେହରା JTV2693919
ୀ /1055694 57 61 971ପତିମା େବେହରା ସା େଗାଲକ େବେହରା JTV2689107
ୀ /1055695 59 61 972ପମିଳା ଦାସ ସା େଗାପବ ୁ ଦାସ JTV1597988

ପ ୁ /1055696 52 61 973ସ ିଦାନ  ଦାସ ପି ଅତୁଲ କମୁାର ଦାସ JTV1597962
ୀ /1055697 39 61 974ନିରୁପମା ଦାସ ସା ସ ିଦାନ  ଦାସ JTV1597996
ୀ /1065698 80 61 975େଶୖଳବାଳା ଦାସ ସା ରାମଚ  ଦାସ JTV1907708
ୀ /1065699 64 61 976ମ ଲୁତା ମହାରଣା ସା ପତିତପାବନ ମହାରଣା XWP0222653

ପ ୁ /1065700 37 61 977ପିୟନାଥ ମହାରଣା ପି ପତାପ ଚ  ମହାରଣା XWP0222620
ୀ /1065701 34 61 978ମାମିନା ମହାରଣା ପି ପତିତପାବନ ମହାରଣା XWP0222661

ପ ୁ /1065702 40 61 979ଆେଲାକ ଓଝା - ପିୟନାଥ ମହାରଣା XWP0489203
ପ ୁ /1065703 36 61 980ପେମାଦ କମୁାର ପଧାନ ପି ଦୁଃସାସନ ପଧାନ XWP0043323
ପ ୁ /1075704 49 61 981ନେଗ ନାଥ ଦାଶ ପି ନରହରି ଦାଶ JTV1597848
ପ ୁ /1075705 61 61 982େହମ  କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ  ଚ  ରାଉତ JTV1597830
ୀ /1075706 35 61 983ସ ର୍ଲତା ରାଉତ ପି େହମ  କମୁାର ରାଉତ JTV2689594

ପ ୁ /1075707 35 61 984ଶଶିରିକମୁାର ରାଉତ ପି େହମ କମୁାର ରାଉତ JTV2690022
ପ ୁ /1075708 48 61 985ସଞୟ କମୁାର ରାୟ ପି ଭୀମେସନ ରାୟ XWP0598862
ପ ୁ /1085709 72 61 986ଶୀକା  ପସାଦ ଦାଶ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାଶ XWP0043349
ପ ୁ /1085710 44 61 987ନିଗମାନ  ଦାଶ ପି ଶୀକା  ଦାଶ JTV1910124
ୀ /1085711 36 61 988େରାଜାଲିନ ଦାଶ ସା ନିଗମାନ  ଦାଶ XWP0222679

ପ ୁ /1185712 66 61 989ଶମ ୁବଳିଆରସିଂହ ପି େବେଲଶର ବଳିଆରସିଂହ JTV1711084
ୀ /1185713 61 61 990ସନିୁତା ବଳିଆରସିଂହ ସା ଶମ ୁବଳିଆରସିଂହ JTV1711027

ପ ୁ /1185714 68 61 991ଜଟାଧାରୀ େଭାଇ ପି େକଶବ େଭାଇ XWP0222711
ୀ /1185715 63 61 992ବାସ ୀ ଦାସ ସା ଜଟାଧାରୀ ଦାସ XWP0222729

ପ ୁ /1185716 38 61 993ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଟାଧାରୀ ଦାସ XWP0369447
ପ ୁ /1185717 35 61 994ସମୁ  ଦାସ ପି ଚଗଲା ଦାସ XWP0835991
ୀ /1185718 32 61 995କ୍ଷିେରାଦିନି ଦାସ ସା ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ XWP0369587
ୀ /1185719 27 61 996େଦୗପଦୀ ଦାସ ସା ସମୁ  ଦାସ XWP0835983

ପ ୁ /1185720 50 61 997କ  େଜନା ପି ରାଧ ୁେଜନା XWP0369348
ୀ /1185721 35 61 998ରଶି ମାଣିଆ ସା ଚ ନ କମୁାର ମାଣିଆ XWP0738955

ପ ୁ /1185722 64 61 999ବସ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ XWP0836007
ୀ /1185723 55 61 1000ଭୁଲତା ନାୟକ ସା ବସ  କମୁାର ନାୟକ XWP0835918

ପ ୁ /1185724 37 61 1001ଆଶଶି କମୁାର ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ XWP0835900
ପ ୁ /1185725 33 61 1002ଶଭୁାଶସି ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ନାୟକ XWP0835884
ୀ /1185726 33 61 1003ଭାରତୀ ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ନାୟକ ସା ଆଶଶି କମୁାର ନାୟକ XWP0835892
ୀ /1185727 28 61 1004ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୂ ସା ଅରାଜୀତ ସାହୂ XWP1054196
ୀ /1185728 26 61 1005ସସିତା ସାହୁ ପି ସହେଦବ ସାହୁ XWP0662213
ୀ /1185729 39 61 1006ପି ନ ସାହୁ ସା ଅମରଜିତ ସାହୁ XWP0598763
ୀ /1185730 50 61 1007େରଣ ୁସିଂ ସା କାଳିଆ ସିଂ XWP0330100
ୀ /1215731 57 61 1008ମମତା ତିପାଠୀ ସା ସରୂେସନ ତିପାଠୀ JTV1907187

ପ ୁ /1225732 38 61 1009ବିନୟ େବେହରା ପି ନେର  େବେହରା XWP0542795
ପ ୁ /1225733 66 61 1010ଦାଶରଥି ପାଗଳ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ପାଗଳ XWP0489179
ୀ /1225734 61 61 1011ସେୁଲାଚନା ପାଗଳ ସା ଦାସରଥୀ ପାଗଳ XWP0222752

ପ ୁ /1225735 40 61 1012ଦୁଷ  ପାଗଳ ପି ଦାଶରଥି ପାଗଳ JTV2573210
ୀ /1225736 36 61 1013ତୁଳସୀ ପାଗଳ ସା ଦୁଷ  ପାଗଳ XWP0222778

ପ ୁ /1225737 34 61 1014ଶୀମ  ପାଗଳ ପି ଦାଶରଥି ପାଗଳ JTV2573202
ପ ୁ /1235738 71 61 1015ଧିେର  େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା XWP0636506
ପ ୁ /1235739 51 61 1016ସଶୁା  କମୁାର କଅୁଁର ପି େମାହନ ଚରଣ କଅୁଁର XWP0369595
ପ ୁ /1235740 56 61 1017ପତାପ ଚ  ନାୟକ ପି ଆଦିକ  ନାୟକ XWP0369454
ୀ /1235741 52 61 1018ସଷୁମା ନାୟକ ସା ପତାପ ଚ  ନାୟକ XWP0369462
ପ ୁ /1235742 42 61 1019ରାଜିବ େଲାଚନ ନାୟକ ପି ଆଦିକ  ନାୟକ XWP0369488
ପ ୁ /1235743 32 61 1020ଶୀନିବାସ ନାୟକ ପି ପଦିପ କମୁାର ନାୟକ XWP0369470
ପ ୁ /1235744 37 61 1021ତନୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ XWP0369496
ୀ /1235745 34 61 1022ଦି ିମୟୀ େସଠୀ ସା ତନୟ କମୁାର େସଠୀ XWP0369504
ୀ /1245746 70 61 1023େବ ଲତା ଗ ାୟତ ସା ଅରକ୍ଷିତ ଗ ାୟତ JTV1598200
ପ ୁ /1245747 48 61 1024ଅନିରୁ  ଗ ାୟତ ପି ଅରଖିତ ଗ ାୟତ JTV1598127
ୀ /1245748 46 61 1025ସରିତା ଗ ାୟତ ସା ଅରୁଣକମୁାର ଗ ାୟତ JTV2690691
ପ ୁ /1245749 39 61 1026ବିଜୟ କମୁାର ଗ ାୟତ ପି ଅରକ୍ଷିତ ଗ ାୟତ JTV1598176
ପ ୁ /1245750 37 61 1027ବିଜୟକମୁାର ଗ ାୟତ ପି ଅରକ୍ଷିତ ଗ ାୟତ JTV2690709
ପ ୁ /1245751 56 61 1028ସେରାଜକମୁାର ସାଇଁ ପି େଯାେଗ ନାଥ ସାଇଁ JTV2573236
ୀ /1245752 51 61 1029ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା ସେରାଜକମୁାର ସାଇଁ JTV2573228
ୀ /1255753 46 61 1030ସେରାଜିନୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା କି୍ଷତିଶ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0222810
ୀ /1255754 40 61 1031ଝିଲି ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସତଯ୍ଶୁ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0222828
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ପ ୁ /1255755 51 61 1032ଶୀ ପଦି  କମୁାର ସାଇଁ ପି ମେହଶର ସାଇଁ XWP0043471
ପ ୁ /1265756 61 61 1033ଶବିପସାଦ ଦାଶ ପି ଅନାଥ ବ ୁ ଦାଶ JTV1647338
ୀ /1265757 59 61 1034ମମତା ଦାଶ ସା ଶବି ପସାଦ ଦାଶ JTV1647346

ପ ୁ /1265758 47 61 1035ପଭ ନ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ XWP0222836
ପ ୁ /1265759 52 61 1036ଆଶଶି କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ଶଯ୍ାମ ଚରଣ ତିପାଠୀ XWP0222851
ୀ /1285760 28 61 1037ଯଶସିନି ମଦୁୁଲି ସା ସଧୁୀର କମୁାର ମଦୁୁଲି XWP0739110

ପ ୁ /1295761 23 61 1038ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା XWP0865964
ପ ୁ /1305762 38 61 1039ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଫଗବୁ ୁ େବେହରା XWP0598516
ୀ /1305763 27 61 1040େବଦପଗ୍ନ୍ଯା େବେହରା ପି ଗବୁଂଦୂ େବେହରା XWP0598490
ୀ /1315764 39 61 1041ମେନାରମା େବେହରା ସା ମଧସୁଦୂନ େବେହରା XWP0042523

ପ ୁ /1315765 56 61 1042େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ େଜନା ପି େନତାନ  େଜନା XWP0943787
ୀ /1315766 21 61 1043ଜାହନ୍ବୀ େଜନା ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ େଜନା XWP0943803

ପ ୁ /1325767 44 61 1044ରତନ୍ ାକର େବେହରା ପି ଭୀକାରି ଚରଣ େବେହରା JTV1907310
ୀ /1325768 40 61 1045ସଂଘମିତା େବେହରା ସା ରତନ୍ ାକର େବେହରା XWP0168674

ପ ୁ /1325769 24 61 1046ସତଯ୍ବତ େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା XWP0865873
ପ ୁ /1325770 58 61 1047େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ଦାଶ ପି ଯଦୁମଣୀ ଦାଶ XWP0943860
ୀ /1325771 58 61 1048ବିବାସିନୀ ଦାଶ ସା େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ଦାଶ XWP0943878

ପ ୁ /1325772 33 61 1049ଶଭୁାଶୀଷ ଦାଶ ପି େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ଦାଶ XWP0943886
ୀ /1325773 28 61 1050ଶଭୁସିତା ଦାଶ ସା ଶଭୁାଶୀଷ ଦାଶ XWP0943894

ପ ୁ /1325774 38 61 1051ବାସେୁଦବ ମଦୁୁଲି ପି ସକୁା  ମଦୁୁଲି XWP0598573
ପ ୁ /1325775 37 61 1052ପତାପ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ପା ବ ମଦୁୁଲି XWP0662163
ୀ /1325776 36 61 1053ରଞୁଲତା ମଦୁୁଲି ସା ବାସେୁଦବ ମଦୁୁଲି XWP0598565
ୀ /1335777 40 61 1054ତପସିନି େବେହରା ସା ବିନୟ େବେହରା XWP0661736

ପ ୁ /1335778 24 61 1055ସଂଯୟ େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ  େବେହରା XWP0865915
ପ ୁ /1335779 71 61 1056କରୁଣାକର ଦାସ ପି ଗତି ଦାସ XWP0943910
ୀ /1335780 71 61 1057େପମଲତା ଦାସ ସା କରୁଣାକର ଦାସ XWP0943928

ପ ୁ /1335781 39 61 1058ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ XWP0943944
ୀ /1335782 34 61 1059ରଶିତା ଦାସ ସା ସଂଯୟ କମୁାର ଦାସ XWP0943951

ପ ୁ /1335783 32 61 1060ରାଜ କିେଶାର ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ XWP0943936
ୀ /1335784 31 61 1061ଅମିତା ମହାପାତ ସା ପକାଶ କମୁାର ମହାପାତ XWP0661322
ୀ /1345785 35 61 1062ପଜ୍ଞା ପାରମିତା ମଦୁୁଲି ସା ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା XWP0739235
ୀ /1355786 61 61 1063ମ ପୁଭା େଜନା ସା ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP0661413

ପ ୁ /1355787 62 61 1064ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି ପି ଇ ମଣୀ ମହା ି XWP0661389
ପ ୁ /1355788 30 61 1065ମନେଶାକ ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା ି XWP0661439
ପ ୁ /1455789 35 61 1066ସ ୟକମୁାର େଲ ା ପି ଜୀବନକମୁାର େଲ ା XWP0636589
ପ ୁ /1455790 58 61 1067ମାୟାଧର ମହାରଣା ପି ହରିହର ମହାରଣା XWP0043554
ୀ /1455791 55 61 1068େଗୗରୀପିୟା ମହାରଣା ସା ମାୟାଧର ମହାରଣା XWP0043562

ପ ୁ /1455792 25 61 1069ରଶୀ ର ନ ମହାରଣା ପି ମାୟାଧର ମହାରଣା XWP0943654
ପ ୁ /1455793 22 61 1070େସୗମଯ୍ ର ନ ମହାରଣା ପି ମାୟାଧର ମହାରଣା XWP0943647
ପ ୁ /1465794 39 61 1071ସି ାଥର୍  େଶଖର େସଠୀ ପି ଲକ୍ଷୀଧର େସଠୀ JTV2573269
ପ ୁ /1465795 35 61 1072ରଶି ର ନ ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ XWP0636597
ୀ /1465796 34 61 1073ଆଦଯ୍ାଶକି୍ତ େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ େସଠୀ ପି ରାମଚ  େସଠୀ XWP0043588

ପ ୁ /1655797 59 61 1074ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ଦାଶ XWP0043794
ୀ /1665798 39 61 1075ମିନତୀ ଦାସ ସା ରାଜ କିେଶାର ଦାସ XWP0043810

ପ ୁ /1675799 26 61 1076ଶଭୁମ େବେହରା ପି ସେୁର  ନାଥ େବେହରା XWP0943738
ୀ /1675800 22 61 1077ଶ ା ସମୁନ େବେହରା ପି ସେୁର  ନାଥ େବେହରା XWP0943720
ୀ /1685801 58 61 1078ସରସ୍ଵତୀ ପ ନାୟକ ସା ବସ  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0943969

ପ ୁ /1685802 37 61 1079ସଂଗାମ କିେଶାର ପ ନାୟକ ପି ବସ  କମୁାର ପ ନାୟକ XWP0943977
ୀ /1685803 30 61 1080ସନୁୀତା ପ ନାୟକ ସା ସଂଗାମ କିେଶାର ପ ନାୟକ XWP0943985
ୀ /1705804 41 61 1081ସ ମୀତା ପ ା ସା ମେହ  ନାଥ ପ ା XWP1007731
ପ ୁ /1705805 40 61 1082ମେହ  ନାଥ ପ ା ପି ରବୀ  ନାଥ ପ ା XWP1007715
ପ ୁ /1715806 28 61 1083ରାେଜଶ କମୁାର ବାରିକ ପି ଈଶ୍ଵର ଚ  ବାରିକ XWP1007855
ୀ /1715807 26 61 1084ଅଳକା ବାରିକ ସା ରାେଜଶ କମୁାର ବାରିକ XWP1007863
ପ ୁ /1725808 46 61 1085ପସନନ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଇ ମଣି ସାଇଁ XWP1007871
ୀ /1725809 39 61 1086ନିରୂପମା ସାଇଁ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ସାଇଁ XWP1007889
ପ ୁ /1735810 66 61 1087େପମାନ  େବଉରା ପି ଗେଜଂଦ େବଉରା XWP1054469
ୀ /1735811 59 61 1088େସୗଦାମିନୀ େବଉରା ସା େପମାନ  େବଉରା XWP1054477
ୀ /1735812 30 61 1089ସାତି ସାଗତିକା ଦାସ ସା ଅମେରଶ କମୁାର େବଉରା XWP1054295
ପ ୁ /1745813 47 61 1090ଦିଲିପ ରାଉତ ପି ୰ବୃଂଦାବନ ରାଉତ XWP1054303
ୀ /1745814 45 61 1091ର ନା ରାଉତ ସା ଦିଲିପ ରାଉତ XWP1054311
ୀ /1755815 56 61 1092ସବିତା େବେହରା ସା ଅନ  ଚରଣ େବେହରା XWP1054337
ପ ୁ /1755816 31 61 1093ଆଶେୁତାଷ େବେହରା ପି ଅନ  ଚରଣ େବେହରା XWP1054345
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ୀ /1755817 29 61 1094ଅପିର୍ତା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ଅନ  ଚରଣ େବେହରା XWP1054352
ୀ /3265818 26 61 1095ମୀରା ସାଇଁ ସା ଚିରଂଜୀବୀ ସାଇଁ TZI0864470

ପ ୁ /H NO-801/5819 38 61 1096ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା JTV2690592
ପ ୁ /10745820 30 61 1097ସେରାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି େହମ  କମୁାର ରାଉତ XWP0488791
ୀ /999995821 53 61 1098ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା େଚୖତନଯ୍ ଚରଣ ମହା ି XWP0943795

ପ ୁ /939/38335822 20 61 1099ବିଶ୍ଵଜୀତ ସାହୂ ପି ନେର  ସାହୂ XWP1102730
ପ ୁ /342/11595823 31 61 1100େଲାକନାଥ ସାହୁ - ସ ିଦାନ  ଦାସ XWP1194604
ପ ୁ /975824 20 61 1101ସସୁୀଳ ଶୀମାନ ରଥ ପି ସେରାଜ୍କା  ରଥ XWP1210723
ପ ୁ /975825 52 61 1102ସେରାଜ୍କା  ରଥ ପି ଗିରିଧାରୀ ରଥ XWP1210731
ୀ /975826 52 61 1103ତିେଳା ମା ପାଣିଗାହି ସା ସେରାଜ୍କା  ରଥ XWP1210749
ୀ /305827 20 61 1104ରଶୀତା େବେହରା ପି ଟୁକନୁା େବେହରା XWP1210756

ପ ୁ /3625828 58 61 1105ଅରବି  ନାୟକ ପି ନେର ନାଥ ନାୟକ XWP1210764
ୀ /3625829 56 61 1106ଅନୁରାଧା ନାୟକ ସା ଅରବି  ନାୟକ XWP1210772

ପ ୁ /3625830 24 61 1107ଦି ୀରଂଜନ ନାୟକ ପି ଅରବି  ନାୟକ XWP1210780
ୀ /825831 54 61 1108ମେନାରମା ଦାସ ସା ମନେମାହନ ଦାସ XWP1219534

ପ ୁ /825832 25 61 1109ମନୀଷ ଦାସ ପି ମନେମାହନ ଦାସ XWP1219542
ୀ /735833 37 61 1110ନମିତା ରାୟ ସା ବି ୁ ପସାଦ ରାୟ XWP1219583

ପ ୁ /825834 56 61 1111ମନେମାହନ ଦାଶ ପି ଗିରୀଶ ଚ  ଦାସ XWP1219591
ୀ /225835 25 61 1112େଶାଭାବତୀ ମଦୁୁଲି ସା ହରିହର େବେହରା XWP1219609
ୀ /095836 30 61 1113ସଶୁୀ ସଂଗୀତା ପି ବାସେୁଦବ େସଠୀ XWP1219617

ପ ୁ /1775837 63 61 1114ବାସେୁଦବ େସଠୀ ପି ନିଶାମଣି େସଠୀ XWP1219625
ୀ /655838 25 61 1115ଅଚର୍ନା ପ ା ସା ଭକ୍ତାପିୟ  ନିଳକ  ପଢ଼ୀ XWP1219930
ୀ /1765839 26 61 1116ଅପିର୍ତା ସାହୁ ସା େଲାକନାଥ ସାହୁ XWP1220060
ୀ /1765840 60 61 1117ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା ଦୀନବ ୁ ସାହୁ XWP1220110

ପ ୁ /1765841 63 61 1118ଦୀନବ ୁ ସାହୁ ପି ଗୟାଧର ସାହୁ XWP1220128
ୀ /KANTILO5842 56 61 1119ରଶି ରାୟ ସା ହର ପସାଦ ରାୟ XWP1229293
ୀ /485843 18 61 1120େରାଜଲୀନ ପିୟଦସ ିର୍ନି େବେହର ପି ବେଜ  କମୁାର େବେହରା XWP1242320

ପ ୁ /1785844 42 61 1121ସେୁରଶ େବେହରା ପି ଅନଂତ େବେହରା XWP1242338
ୀ /1785845 37 61 1122ରସୀତା େବେହରା ସା ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା XWP1242346

ପ ୁ /1785846 18 61 1123ଶଭୁମ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା XWP1242353
ପ ୁ /1795847 71 61 1124ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିଜବର ଦାସ XWP1242361
ପ ୁ /1795848 18 61 1125ରୂଦ ନାରାୟଣ ପ ା ପି ମେହ ନାଥ ପ ା XWP1242379
ପ ୁ /1795849 18 61 1126ରୂଦ ନାରାୟଣ ପ ା ପି ମେହ ନାଥ ପ ା XWP1242387
ୀ /1795850 18 61 1127ଅଲି ା ସାହୂ ପି ଅନଂତ ନାରାୟଣ ସାହୂ XWP1242395
ୀ /1245851 27 61 1128ଶଭୁଶୀ ସଭୁସୀତା ସା ଶଭୁମନଯ୍ ୁସାଇଁ XWP1242437
ୀ /1365852 52 61 1129କନକ େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା XWP1242445

ପ ୁ /1365853 28 61 1130ପକାଶ େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା XWP1242452
ୀ /1365854 22 61 1131ପତିଭା ସାହୂ ସା ପକାଶ େବେହରା XWP1242460

ପ ୁ /1365855 26 61 1132ସଂେତାଷ େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା XWP1242478
ୀ /1695856 63 61 1133ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େଭାଲ ସା ତିେଲାଚନ େଭାଲ XWP1242486

ପ ୁ /1695857 33 61 1134ଚୀକନ କମୁାର େଭାଳ ପି ତିେଲାଚନ େଭାଳ XWP1242494
ୀ /1695858 33 61 1135ସଚୂୀସିତା ପଧାନ ସା ଚୀକନ କମୁାର େଭାଳ XWP1242502
ୀ /485859 26 61 1136ସଚୂୀସିତା େବେହରା ସା ସେରାଜ େବେହରା XWP1242510

ପ ୁ /789F/35860 19 61 1137ରାେକଶ କମୁାର ଦାସ ସିପ ୁ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ଦାସ XWP1259555
ପ ୁ /005861 23 62 1ପତୀକ ଦାସ  ପି ସବୁତ କମୁାର ଦାସ XWP0975607
ପ ୁ /005862 24 62 2ଦିଗେଜଯ୍ାତି ନାୟକ ପି େସୗେମ  କମୁାର ନାୟକ XWP0836155
ପ ୁ /bharati b5863 22 62 3େସୗମ୍ଯର ନ ସାଇଁ ପି କୃତୀବାସ ସାଇଁ XWP1027630
ପ ୁ /Damayant5864 45 62 4ବେନାଜ କମୁାର ପ ା ପି ନେର  କମୁାର ପ ା JTV1908771
ପ ୁ /DINGAL B5865 25 62 5େସୗମ୍ଯ ର ନ ରଣା ପି ଧେନଶ୍ଵର ରଣା XWP0896944
ୀ /NUASAHI5866 23 62 6େସାନାଲି ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସାରଂଗଧର ନ XWP1086628
ପ ୁ /panchana5867 43 62 7ପଦି  କମୁାର ଦାସ  ପି ପ ାନନ ଦାସ ଦାସ XWP1024660
ପ ୁ /Panchana5868 73 62 8ପ ାନନ ଦାସ ଦାସ ପି ଲାେଥ େଚମା ଚରଣ ଦାସ ଦାସ XWP1024892
ୀ /Panchana5869 67 62 9ସରସତି ଦାସ ଦାସ ସା ପ ାନନ ଦାସ ଦାସ XWP1024959
ୀ /Panchana5870 42 62 10ଅରୁଂଧତୀ ଦାସ ଦାସ ସା ପଦି ା କମୁାର ଦାସ ଦାସ XWP1024900
ପ ୁ /Panchana5871 42 62 11ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ଦାସ ପି ପ ାନନ ଦାସ ଦାସ XWP1024967
ପ ୁ /15872 59 62 12ସକୁା  ମହାପାତ ପି ଊେମଶ ଚଂଦ ମହାପାତ XWP1111392
ୀ /15873 56 62 13ସଜୁାତା ମହାପାତ ସା ସକୁା  ମହାପାତ XWP1110865
ପ ୁ /15874 23 62 14ସଂଦୀପ ମହାପାତ ପି ସକୁା  ମହାପାତ XWP1110675
ପ ୁ /15875 79 62 15ସମେର  ସରକାର ପି ଉେପ  ସରକାର JTV1598390
ପ ୁ /25876 47 62 16ସକୁମୁାର ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଚ  ଦାସ XWP0288753
ୀ /25877 36 62 17ଶକୁ ଳା ଦାସ ସା ସକୁମୁାର ଦାସ XWP0288761
ୀ /25878 37 62 18ବନିତା ମହାରଣା ସା ଅଜିତ ମହାରଣା XWP0368589

95 162/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



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

1

ୀ /25879 36 62 19କନକ ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା XWP0368571
ପ ୁ /25880 87 62 20ଗେଜ ନାଥ ନାୟକ ପି ଯଦୁମଣି ନାୟକ JTV1907377
ପ ୁ /25881 63 62 21ଜିେତ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଗେଜ  ନାୟକ JTV1906981
ପ ୁ /25882 61 62 22ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଗେଜ ନାଥ ନାୟକ JTV1906965
ୀ /25883 55 62 23ନିରୁପମା ନାୟକ ସା ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ନାୟକ JTV1907237
ୀ /25884 33 62 24ଅ ର୍ନା ନାୟକ ପି ଜିେତ  ନାୟକ JTV2535920

ପ ୁ /25885 33 62 25ଅରବି  ନାୟକ ପି ଜିେତ  ନାୟକ JTV2535813
ପ ୁ /25886 32 62 26ଅବିନାଶ ନାୟକ ପି ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ନାୟକ JTV2535805
ୀ /25887 27 62 27ନିେବଦିତା ନାୟକ ପି ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ନାୟକ XWP0836130

ପ ୁ /E/25888 23 62 28ନିତିଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ନିହାର ସାଇଁ XWP0975623
ପ ୁ /35889 76 62 29ହେରକୃ  ମହାରଣା ପି େଦୖତାରୀ ମହାରଣା OR/06/043/162270
ପ ୁ /35890 46 62 30ଅଜିତ ମହାରଣା ପି ହେରକୃ  ମହାରଣା OR/06/043/162272
ୀ /35891 37 62 31ବନିତା ମହାରଣା ସା ଅଜିତ ମହାରଣା XWP0542282
ୀ /35892 57 62 32ସ ର୍ଲତା ସାହୁ ସା ରାମଚ  ସାହୁ XWP0368522
ୀ /45893 39 62 33ବିଦୁଶୀ ମଧସିୁତା ସା ଶୀ ଅମେର  ତାେରଣିଆ XWP0319327

ପ ୁ /45894 70 62 34ଅରକି୍ଷତ ସାହୁ ପି ସଗର୍ତ ଗ ବର୍  ସାହୁ OR/06/043/162278
ୀ /45895 35 62 35ଭାଗଯ୍ଶୀ ସାହୁ ସା ବିନୟ ର ନ ସାହୁ XWP0488619
ୀ /45896 33 62 36ଶଭୁପିୟା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ପି ଅରକି୍ଷତ ସାହୁ XWP0043950
ୀ /45897 62 62 37ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ସା ଅରକି୍ଷତ ସାହୁ OR/06/043/162279

ପ ୁ /45898 57 62 38ସକୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ JTV2690055
ୀ /45899 35 62 39ଶୀମତୀ ଭାଗଯ୍ଶୀ ସାହୁ ସା ଶୀ ବିନୟର ନ ସାହୁ XWP0636571

ପ ୁ /45900 78 62 40ଦାେମାଦର ତାେରଣିଆ ପି ସାର ଧର ତାେରଣିଆ XWP0168567
ୀ /45901 68 62 41ରୀତାରାଣୀ ତାେରଣିଆ ସା ଦାେମାଦର ତାେରଣିଆ XWP0319319

ପ ୁ /45902 48 62 42ଅମେର  ତାେରଣିଆ ପି ଦାେମାଦର ତାେରଣିଆ XWP0168575
ପ ୁ /055903 74 62 43ନିର ନ ସାଇଁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ XWP1007459
ପ ୁ /55904 46 62 44ଜିେତ  କମୁାର େଜନାମଣି ପି ମେହ  କମୁାର େଜନାମଣି XWP0368480
ପ ୁ /55905 38 62 45ପଶା  କମୁାର ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ନାୟକ XWP0041764
ପ ୁ /55906 72 62 46ଦିବାକର ସାଇଁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ XWP0041731
ୀ /55907 70 62 47କିରଣବାଳା ସାଇଁ ସା ନିର ନ ସାଇଁ XWP0041723
ୀ /55908 70 62 48ଶନୁୀତି ସାଇଁ ସା ଭା ର ସାଇଁ OR/06/043/162291
ୀ /55909 67 62 49ବିଦଯ୍ତୁ୍ ପଭା ସାଇଁ ସା ଦିବାକର ସାଇଁ XWP0041749
ୀ /55910 60 62 50ପଣତୀ ସାଇଁ ସା ଉଦୟକର ସାଇଁ OR/06/043/162288

ପ ୁ /55911 42 62 51ଶାସତ ସାଇଁ ପି ଦିବାକର ସାଇଁ XWP0434209
ୀ /55912 41 62 52ଅନିତା ସାଇଁ ପି ନିରଂଜନ ସାଇଁ JTV1907633

ପ ୁ /55913 41 62 53ସାରସତ ସାଇଁ ପି ଦିବାକର ସାଇଁ JTV1906759
ପ ୁ /55914 40 62 54ଅଵିନାଶ ସାଇଁ ପି ନିର ନ ସାଇଁ XWP0434225
ୀ /55915 29 62 55ସଂହିତା ସାଇଁ ପି ମିହିର ଚ  ସାଇଁ XWP0368548
ୀ /55916 29 62 56େଶତା ସାଇଁ ପି ଉଦୟକର ସାଇଁ XWP0368555

ପ ୁ /65917 28 62 57କାଳି ପସନନ୍  ନାୟକ ପି ରବି  ନାଥ ନାୟକ XWP0575738
ପ ୁ /65918 26 62 58ଆେଲାକ ରଥ ପି ଅେଶାକ ରଥ XWP0642934
ପ ୁ /65919 45 62 59ଭାରତ ଭୁଷଣ ରାୟ ପି ଦାେମାଦର ରାୟ XWP0434233
ୀ /65920 43 62 60ସବିତା ରାଣି ସାହୁ ସା ପଦିପ କମୁାର ସାହୁ XWP0368506

ପ ୁ /65921 68 62 61ଉଦୟକର ସାଇଁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ OR/06/043/162285
ପ ୁ /65922 60 62 62ମିହିର ଚ  ସାଇଁ ପି ଯଧିୁ ିର ସାଇଁ OR/06/043/162289
ୀ /65923 55 62 63କ ନା ସାଇଁ ସା ମିହିର ସାଇଁ OR/06/043/162294
ୀ /075924 28 62 64ପିୟଦଶର୍ନୀ ମହା ି ସା ଜଗନନ୍ ାଥପସାଦ ମହା ି XWP0877266

ପ ୁ /75925 73 62 65କଳୁମଣି େବେହରା ପି ଅନ  େବେହରା JTV1910207
ୀ /75926 60 62 66େପମଲତା େବେହରା ସା କଳୁମଣି େବେହରା OR/06/043/162308

ପ ୁ /75927 50 62 67ପଫଲୁ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା OR/06/043/162310
ୀ /75928 40 62 68ସସିତା େବେହରା ପି ସଂଜୟ େବେହରା JTV1715838
ୀ /75929 38 62 69େରବତୀ େବେହରା ପି କଳୁମଣି େବେହରା OR/06/043/162309
ପ ୁ /75930 32 62 70ବିଶ ରଂଜନ େଚୗଧରୁୀ ପି ପତାପ େକଶରୀ େଚୗଧରୁୀ XWP0041772
ପ ୁ /75931 91 62 71ପତିତପାବନ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଶନାଥ େଚୗଧରୁୀ JTV2689461
ପ ୁ /75932 61 62 72ପତାପ େକଶରୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ପତିତ ପାବନ େଚୗଧରୁୀ JTV2689990
ୀ /75933 55 62 73ମଧଲୁୀତା େଚୗଧରୁୀ ସା ପତାପ େକଶରୀ େଚୗଧରୁୀ JTV2690006
ପ ୁ /75934 28 62 74ସି ା  ଦାସ ପି ଦିଲିପ ଦାସ XWP0488320
ୀ /75935 40 62 75େମାନାଲିସା ଦାଶ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାଶ JTV2688885
ପ ୁ /75936 51 62 76ରାଜିବ ଦୁେବ ପି େଭୖରବ ଦୁେବ XWP0368449
ପ ୁ /75937 69 62 77ରାେଜ  ଫରମାଣିଆ ପି ଶୀରାମ ଧାରୀ ଫରମାଣିଆ XWP0368464
ୀ /75938 64 62 78ବିମଳା ଫରମାଣିଆ ସା ରାେଜ  ଫରମାଣିଆ XWP0368456
ପ ୁ /75939 67 62 79ପସନନ୍ କମୁାର େଜନା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା XWP0041780
ୀ /75940 58 62 80ସ ର୍ପଭା େଜନା ସା ପସନନ୍ କମୁାର େଜନା XWP0041798
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ପ ୁ /75941 40 62 81ଅମିତ କମୁାର େଜନା ପି ପସନନ୍  କମୁାର େଜନା XWP0041806
ୀ /75942 37 62 82ଇପସିତା େଜନା ପି ପସନନ୍  କମୁାର େଜନା XWP0041822
ୀ /75943 76 62 83ବିେନାଦିନୀ ଖଟୁଆ ସା ପୀତବାସ ଖଟୁଆ OR/06/043/162296

ପ ୁ /75944 54 62 84ରଣଜିତ ଖଟୁଆ ପି ପୀତବାସ ଖଟୁଆ OR/06/043/162297
ପ ୁ /75945 53 62 85ପସନନ୍ଜିତ ଖଟୁଆ ପି ପୀତବାସ ଖଟୁଆ OR/06/043/162298
ପ ୁ /75946 52 62 86କିସନଜିତ୍ ଖଟୁଆ ପି ପୀତବାସ ଖଟୁଆ OR/06/043/162299
ପ ୁ /75947 51 62 87ବିଶଜିତ ଖଟୁଆ ପି ପୀତବାସ ଖଟୁଆ OR/06/043/162300
ୀ /75948 48 62 88ନମିତା ରାଣୀ ଖଟୁଆ ସା କିସମଜିତ ଖଟୁଆ JTV1909258
ୀ /75949 44 62 89ମିନାକ୍ଷୀ ଖଟୁଆ ସା ବିଶଜିତ ଖଟୁଆ JTV1909936
ୀ /75950 35 62 90ସାଗତିକା ମହା ି ସା ଶୀ ଅଂଶମୁାନ ମହା ି XWP0598755

ପ ୁ /75951 68 62 91ନିମର୍ଳ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶରତ କମୁାର ମହାପାତ JTV2689339
ପ ୁ /75952 33 62 92ନିର ନ ମହାରଣା ପି ନଟବର ମହାରଣା JTV2689297
ୀ /75953 67 62 93ଆଶା ମ ରୀ ମହା ି ସା ସବୁାସ ଚ  ମହା ି XWP0739300

ପ ୁ /75954 63 62 94ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି ପି ଅଚଯ୍ତୁ ମହା ି JTV1565894
ପ ୁ /75955 63 62 95ସବୁାଷ ଚ  ମହା ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା ି JTV2689008
ପ ୁ /75956 38 62 96ଅଂଶମୁାନ ମହା ି ପି ସବୁାଷ ଚ  ମହା ି XWP0041830
ପ ୁ /75957 36 62 97ଜଗନନ୍ ାଥ ମହା ି ପି ସବୁାଷ ମହା ି JTV2688992
ପ ୁ /75958 33 62 98ପତୀକ ସମୁନ୍ ମହା ି ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମହା ି XWP0330126
ୀ /75959 28 62 99ଭାଗଯ୍ଶୀ ମହା ୀ ସା ବିଶ୍ଵରଂଜନ େଚୗଧରୁୀ XWP1145648
ୀ /75960 33 62 100ଅପରାଜିତା ପରିଡା ପି କିେଶାର ଚ  ପରିଡା XWP0288787

ପ ୁ /75961 31 62 101ଅଶିନୀ କମୁାର ପରିଡା ପି କିେଶାର ଚ  ପରିଡା XWP0288795
ୀ /75962 29 62 102ଅ ର୍ନା ପରିଡା ପି କିେଶାର ଚ  ପରିଡା XWP0288803
ୀ /75963 28 62 103ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାହୁ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ପସାଦ ମହା ି XWP0875153
ୀ /75964 65 62 104ସବିତା ସାଇଁ ସା ଶବି ଚରଣ ସାଇଁ XWP0654392

ପ ୁ /85965 38 62 105ଦିଲିପ କମୁାର ଦାଶ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାଶ XWP0368605
ପ ୁ /85966 35 62 106ସେ ାଷ କମୁାର ମିଶ ପି ଚିତର ନ ମିଶ XWP0368472
ୀ /85967 34 62 107ଲକ୍ଷିପିୟା ମିଶ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମିଶ XWP0368613

ପ ୁ /85968 30 62 108େଦବାଶଷି ସାଇଁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାଇଁ XWP0368639
ପ ୁ /85969 27 62 109ସ ଯ୍ାଳୟା ସାଇଁ ପି ଦୁପଦ କମୁାର ସାଇଁ XWP0368621
ୀ /95970 33 62 110ନିଲମ ଅଗୱାଲ ସା ମେୁକଶ ଅଗୱାଲ XWP0368654

ପ ୁ /95971 62 62 111ପହାଦ ରାୟ େମାଲା ପି ବିଖମ ଚ  େମାଲା XWP0368662
ପ ୁ /95972 36 62 112ମେନାଜ କମୁାର େମାଲା ପି ପହଲାଦ ରାୟ େମାଲା XWP0368670
ୀ /95973 30 62 113ଧନଲକ୍ଷି େମାଲା ପି ପହଲାଦ ରାୟ େମାଲା XWP0368647

ପ ୁ /105974 41 62 114କମେଲସ କମୁାର ପାେ ପି ରାଜନାରାୟଣ ପାେ XWP0368688
ୀ /105975 31 62 115ମାମିନା ପ ୃ ି ସା ପଦିପ ପ ୃ ି XWP0836056

ପ ୁ /105976 23 62 116ଅଭିଜିତ ସାହୁ ପି ଉମିର୍ଳା ସାହୁ XWP0836064
ପ ୁ /105977 41 62 117ନବଲ ଠାକରୁ ପି କେୁଶଶର ଠାକରୁ XWP0368696
ୀ /115978 60 62 118କା ାେଦବୀ ଅଗୱାଲା ସା ରାମ ଅବତାର ଅଗୱାଲ XWP0368761

ପ ୁ /115979 40 62 119ଅମରଚା  େସୖନୀ ପି ରିଷିପାଲ େସୖନୀ XWP0368753
ୀ /125980 43 62 120ସଂଧଯ୍ାରାଣି ଦାଶ ସା ଚି ର ନ ଦାଶ XWP0368837
ୀ /125981 61 62 121ଚ ଳା ମହାପାତ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହାପାତ XWP0368779
ୀ /125982 54 62 122େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣି ପରିଡା ସା ଦିଗାମର ପରିଡା XWP0368829
ୀ /135983 40 62 123ତନୁଶୀ ନାୟକ ସା େହମ  କମୁାର ନାୟକ XWP0368845

ପ ୁ /145984 32 62 124ଦିବଯ୍ସିଂହ ମାଥର୍ା ମା ସବିତା ମାଥର୍ା XWP0368803
ପ ୁ /145985 44 62 125ପହଲି ପାଗଳ ପି ଜଗବ ୁ ପାଗଳ XWP0368852
ପ ୁ /165986 57 62 126ବାବୁଲି ପରିଡା ପି ଶୀଧର ପରିଡା JTV1649185
ୀ /165987 50 62 127େଶୖଳବାଳା ପରିଡା ସା ବାବୁଲି ପରିଡା JTV1649151

ପ ୁ /165988 35 62 128ତପନ କମୁାର ପରିଡା ପି ବହାନ  ପରିଡା JTV2689453
ୀ /165989 59 62 129ପିୟତମା ସାଇଁ ସା େବୖ ବ ଚରଣ ସାଇଁ XWP0368795
ପ ୁ /175990 68 62 130ନିମାଈ ଁଚରଣ ଦାସ ପି ପଦ ଚରଣ ଦାସ XWP0663120
ୀ /175991 64 62 131ସଷୁମା ଦାସ ସା େନତାନ  ଦାସ XWP0662957
ୀ /175992 64 62 132ରଚିତା ଦାସ ସା ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ XWP0662981
ପ ୁ /175993 38 62 133ଇଶାନ ଦାସ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ XWP0663005
ୀ /175994 33 62 134ସମୀକ୍ଷା ଦାଶ ସା ଇଶାନ ଦାସ XWP0663104
ୀ /175995 35 62 135ସନିୁତା ଦ ପି ସନିୁଲ ଦ JTV2535938
ପ ୁ /175996 33 62 136ସଜିୁତ ଦ ପି ସନିୁଲ ଦ JTV2535821
ପ ୁ /175997 59 62 137ସନିୁଲ କମୁାର ଦ ପି ଦୁଗର୍ାଚରଣ ଦ XWP0434217
ପ ୁ /175998 53 62 138ସତଯ୍ପିୟ ଓଝା ପି େଧାଇ ଚରଣ ଓଝା XWP0368787
ୀ /175999 49 62 139ଅହଲଯ୍ା ଓଝା ସା ସତଯ୍ପିୟ ଓଝା XWP0368704
ପ ୁ /176000 23 62 140େସୗମଯ୍ ର ନ ଓଝା ପି ସତଯ୍ ପିୟ ଓଝା XWP1007467
ୀ /186001 29 62 141ଅନସୟୁା ସାହୁ ମା ରାଧିକା ସାହୁ XWP0368712
ପ ୁ /196002 53 62 142ବାଇଧର ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ XWP0368720
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ୀ /206003 45 62 143ଅନିତା ଦାସ ସା ପଶନନ୍  କମୁାର ବାହାଲିଆ XWP0368738
ୀ /206004 90 62 144ସୀତା େଦବୀ ସା ରବୁତ୍ OR/06/043/162325
ୀ /206005 37 62 145ପନୁମ ଦୁେବ ସା ରାଜିବ ଦୁେବ XWP0434241

ପ ୁ /206006 41 62 146ପ ଜ େମାଲା ପି ରିଷି େମାଲା JTV1909985
ୀ /206007 36 62 147ପଲକ୍ େମାଲା ସା ପ ଜ େମାଲା XWP0488569

ପ ୁ /206008 33 62 148ପିୟୁଶ୍ େମାଲା ପି ରିଷି େମାଲା XWP0330175
ପ ୁ /206009 68 62 149ପ ୁ ା େମାଲା ପି ରିଷି େମାଲା JTV1910025
ୀ /206010 62 62 150ସେରାଜ େଦବୀ ମାଲା ସା ଋଷି େମାଲା OR/06/043/162324
ୀ /206011 38 62 151ସମୁନ୍ ମଲୁା ସା ପ ଜ ମଲୁା XWP0041855
ୀ /216012 35 62 152ସାଇରା ବିବି ପି େଶଖ ବସିରଉଦିନ XWP0836098

ପ ୁ /216013 59 62 153ପଫଲୁ ଚ  ଦାଶ ପି କୃପାସି ୁ ଦାଶ XWP0368928
ୀ /216014 54 62 154ମ ପିୁୟା ଦାଶ ସା କୃପାସି ୁ ଦାଶ XWP0368936

ପ ୁ /216015 66 62 155ଦୁପଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବଜବ ୁ ସାଇଁ JTV1597814
ପ ୁ /226016 40 62 156ମେହଶ ଭାଗର୍ବ ପି ତାରାଚା  ଭାଗର୍ବ JTV2689693
ୀ /226017 37 62 157କବିତା ଭାଗର୍ବ ସା ମେହଶର ଭାଗର୍ବ JTV2689669
ୀ /226018 36 62 158ଚ ା ଭାଗର୍ବ ପି ସେ ାଷ ଭାଗର୍ବ JTV2736296
ୀ /226019 55 62 159ଚ କଳା େଦବୀ ସା ପହାଦ OR/06/043/162334

ପ ୁ /226020 41 62 160ଦିନାନାଥ ଦୁେବ ପି େଯାଗି  ଦୁେବ JTV2689255
ପ ୁ /226021 44 62 161ରାେଜ  କମୁାର େମାଲା ପି ଓମପକାଶ େମାଲା XWP0041897
ୀ /226022 42 62 162ସଧୁା େମାଲା ସା ରାେଜ  କମୁାର େମାଲା JTV1908847

ପ ୁ /226023 71 62 163ଓମପକାଶ ମଲୁା ପି ବିକସ ମଲୁା OR/06/043/162331
ପ ୁ /226024 40 62 164ପ ଜ ମଲୁା ପି ଓମପକାଶ ମଲୁା JTV1908821
ୀ /226025 29 62 165ବନିତା ପରମାଣିକ ସା ରଣଜିତ ପରମାଣିକ XWP0368944
ୀ /226026 37 62 166କବିତା ରାଏଗର ସା ବିଯି େମାହନ ରାଏଗର XWP0542316

ପ ୁ /226027 45 62 167ପିୟ େମାହନ େରଖର ପି େରବଡ େରଖର JTV2689271
ପ ୁ /226028 62 62 168ରିଚପାଲ େସୖନ ପି ମକିୁ୍ତଲାଲ େସୖନ XWP0041889
ପ ୁ /236029 49 62 169ଲଳିତ କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ପି ହେରକୃ  ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ XWP0368951
ୀ /236030 43 62 170ମିନତୀ ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଲଳିତ କମୁାର ଗହାଚାଯଯ୍ର୍ XWP0489088
ୀ /246031 40 62 171ପି ି  ଭାଗର୍ବ ସା ପବନ ଭାଗର୍ବ XWP0041905
ୀ /246032 62 62 172ନମିତା େଦବୀ ସା ପଶ ୁର୍ରାମ ଠାକରୁ OR/06/043/162338

ପ ୁ /246033 41 62 173ସହେଦବ ଗଯୁର ପି େଭୖରୁରାମ ଗଯୁର JTV2689263
ପ ୁ /246034 39 62 174ଦିେନଷ କମୁାର ମାଳୀ ପି ରିଚିପାଲ ମାଳୀ JTV2689370
ପ ୁ /246035 36 62 175ଟିକା ବାହାଦୁର ରାଉତ ପି ସରୁ ବାହାଦୁର ରାଉତ JTV2689412
ପ ୁ /246036 53 62 176ରାମନାଥ ରାଏ ପି ରାମଚ  ରାଏ JTV2689248
ୀ /246037 44 62 177ରାଜଶୀ ରାଏ ସା ରାମନାଥ ରାଏ JTV2689222

ପ ୁ /246038 68 62 178ପଶ ୁର୍ରାମ ଠାକରୁ ପି ରାମ ଠାକରୁ OR/06/043/162337
ପ ୁ /246039 37 62 179ଶଶୁଲି ଠାକରୁ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ଠାକରୁ JTV2689099
ପ ୁ /246040 34 62 180ମେୁକଶ କମୁାର ଠାକରୁ ପି ତାରେକଶର ଠାକରୁ XWP0041939
ପ ୁ /266041 58 62 181ର ିତ କମୁାର ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି XWP0132555
ୀ /266042 52 62 182ସ ର୍ପଭା ମହା ି ସା ର ିତ ମହା ି XWP0132548

ପ ୁ /266043 65 62 183ତାରେକଶର ଠାକରୁ ପି ବାସକିତ ଠାକରୁ JTV1907401
ୀ /266044 58 62 184ଶୀୟା ଠାକରୁ ସା ତାରେକଶର ଠାକରୁ XWP0041947

ପ ୁ /266045 42 62 185ରୁେପଶ କମୁାର ଠାକରୁ ପି ରାରେକଶର ଠାକରୁ JTV1907419
ୀ /266046 39 62 186ମନିୁ ଠାକରୁ ସା ରୁେପଶ ଠାକରୁ XWP0041954

ପ ୁ /276047 39 62 187ଟୁନା େବେହରା ପି େଦବରାଜ େବେହରା JTV2690741
ପ ୁ /276048 65 62 188ରାେଜ  ଫରମାନିଆ ପି ରାମଧାରୀ ଫରମାନିଆ XWP0542340
ୀ /276049 36 62 189ରିଆ େଗାଏଲ ସା ନାମଚା  େଗାଏଲ JTV2690576

ପ ୁ /276050 68 62 190େମାହନଲାଲ େଗାେୟଲ ପି ରାମଭଗତ େଗାେୟଲ OR/06/043/162346
ୀ /276051 63 62 191ଗଡିୁ େଗାେୟଲ ସା େମାହନ େଗାେୟଲ OR/06/043/162347
ପ ୁ /276052 43 62 192ନିମଚା  େଗାେୟଲ ପି େମାହନଲାଲ େଗାେୟଲ JTV1907138
ପ ୁ /276053 39 62 193ସଜନ କମୁାର େଗାେୟଲ ପି େମାହନଲାଲ େଗାେୟଲ JTV1907112
ପ ୁ /276054 65 62 194ପହଲାଦ ରାୟ େମାଲା ପି ଭୀକମ ଚା  େମାଲା XWP0542357
ପ ୁ /276055 37 62 195ମେନାଜ େମାଲା ପି ପହଲାଦ ରାୟ େମାଲା XWP0542365
ପ ୁ /276056 35 62 196େପମଚା  ପ ିତ ପି ରାମ ସି ର ପ ିତ JTV2689354
ପ ୁ /276057 61 62 197ଜୟଶ ର ପାଠକ ପି ପ ିତ୍ ସଯୂଯ୍ର୍ବଳି ପସାଦ ପାଠକ JTV2689685
ପ ୁ /276058 37 62 198େଗାପାଳ ଚ  ପାଠକ ପି ଯୟଶ ର ପାଠକ JTV2689404
ପ ୁ /286059 50 62 199ଶଶିରି କମୁାର େବଉରା ପି େକୖଳାସ େବଉରା OR/06/043/162353
ୀ /286060 90 62 200େଶତାମରୀ େବୱା ସା େକୖଳାସ  OR/06/043/162348
ୀ /296061 32 62 201ମାମିନା େବେହରା ସା ଟୁନା େବେହରା XWP0739276
ପ ୁ /296062 47 62 202ଚିତର ନ ଦାଶ ପି େଲାକନାଥ ଦାଶ XWP0221630
ପ ୁ /296063 60 62 203ଚକଧର ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା OR/06/043/162358
ପ ୁ /296064 52 62 204ଦିଗାମର ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା OR/06/043/162360

98 162/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



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

1

ପ ୁ /296065 45 62 205ମେନାର ନ ପରିଡା ପି କୃ ଚ  ପରିଡା OR/06/043/162361
ପ ୁ /296066 27 62 206ବିଶର ନ ପରିଡା ପି ଚକଧର ପରିଡା XWP0575696
ପ ୁ /296067 27 62 207ରାହୁଲକମୁାର ସାଇଁ ପି େକଦାରନାଥ ସାଇଁ XWP0878272
ପ ୁ /306068 42 62 208ଗେଣଶ େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା XWP0042622
ୀ /306069 70 62 209ପଭାତୀ ପରମାଣିକ ସା ମନି ପରମାଣିକ JTV1909274

ପ ୁ /316070 52 62 210ମେନାଜ କମୁାର ବାଘ ପି ଭାଗବତ ବାଘ JTV1931435
ପ ୁ /326071 55 62 211ଚକଧର ମାଝି ପି ଅଭିରାମ ମାଝି JTV1908938
ୀ /326072 48 62 212ଉଷାରାଣୀ ମାଝି ସା ଚକଧର ମାଝି JTV1908946
ୀ /326073 33 62 213ଡି. ସରୁପା ପି ଡି, ଜଗଦିଶ ରାଓ XWP0221648

ପ ୁ /336074 61 62 214ସିଦିକ ଅଲୀ ପି ଖଦୁା ବଖମ XWP0221671
ୀ /336075 57 62 215ସମୁୀ ବିବି ସା ନହିମ ଖଁା XWP0221655
ୀ /336076 52 62 216ଶଭା ବିବି ସା ସିଦିକ ଅଲୀ XWP0221663

ପ ୁ /336077 36 62 217ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଦାସ ପି ଜଟାଧାରୀ ଦାସ XWP0041962
ପ ୁ /336078 46 62 218ମାନସ ର ନ ଖଟୁଆ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଖଟୁଆ JTV1907484
ୀ /346079 68 62 219ତାରା ନାୟକ ସା ପହଲି ନାୟକ JTV1909266
ୀ /356080 36 62 220ମଧସିୁତା ନାୟକ ପି ବିଚିତାନ  ନାୟକ XWP0288712

ପ ୁ /356081 34 62 221ବିଘନ୍ରାଜ ନାୟକ ପି ବିଚିତାନ  ନାୟକ XWP0221689
ପ ୁ /366082 44 62 222ବିକମ ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ XWP0288704
ପ ୁ /366083 58 62 223ଅେଶାକ କମୁାର ପଧାନ ମା ସନୁାନ  ପଧାନ JTV1909449
ୀ /366084 49 62 224ଶଶୀେରଖା ପଧାନ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ପଧାନ JTV1909456

ପ ୁ /366085 39 62 225ଜୟ  ପଧାନ ପି ସନୁାନ  ପଧାନ JTV1909464
ପ ୁ /376086 72 62 226େଗାପାଳ ଚରଣ ମହା ି ପି ଅଚଯ୍ତୁ ମହା ି OR/06/043/162370
ୀ /376087 66 62 227ନମିତା ମହା ି ସା େଗାପାଳ ମହା ି OR/06/043/162371
ୀ /386088 74 62 228ଆଶାଲତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ଭା ର ଆଚାଯଯ୍ର୍ OR/06/043/162379

ପ ୁ /386089 75 62 229ମାଗଣିୁ ପାତ ପି କାଳିଆ ପାତ OR/06/043/162375
ୀ /386090 65 62 230ସାବିତୀ ପାତ ସା ମାଗଣିୁ ପାତ OR/06/043/162376

ପ ୁ /386091 55 62 231କାଳୁ ପାତ ପି ମାଗଣିୁ ପାତ XWP0782102
ପ ୁ /386092 69 62 232େଦେବ  କିେଶାର ରାଉତ ପି ବାସେୁଦବ ରାଉତ JTV1597780
ୀ /386093 66 62 233ମେନାରମା ରାଉତ ସା େଦେବ  କିେଶାର ରାଉତ JTV1597764
ୀ /386094 38 62 234ପିତୀମୟୀ ରାଉତ ପି େଦେବ  କିେଶାର ରାଉତ JTV1597772

ପ ୁ /396095 45 62 235ବିଶଜିତ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଭା ର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0041988
ପ ୁ /396096 82 62 236ଜ୍ଞାନଚ  ନାୟକ ପି ଧବୃ ଚରଣ ନାୟକ JTV2688836
ୀ /396097 45 62 237ଶକୁ ଳା ନାୟକ ସା ଶେୁଭ ୁ କମୁାର ନାୟକ JTV2690436
ୀ /406098 31 62 238ସସିତା ବରାଳ ପି ଲେମାଦର ବରାଳ XWP0739284
ୀ /406099 46 62 239େରଣ ୁମହାପାତ ସା ତରୁଣ ମହାପାତ JTV2573145
ୀ /406100 38 62 240ରଶତିା ନାୟକ ସା ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0653014

ପ ୁ /406101 57 62 241ମେହଶର ତିପାଠୀ ପି େବୖକୁ  ତିପାଠୀ OR/06/043/162383
ୀ /406102 51 62 242ବି ୁମ ରୀ ତିପାଠୀ ସା ମେହଶର ତିପାଠୀ XWP0782110
ୀ /416103 92 62 243ସଶୁୀଳା ମହା ି ସା ନରହରି ମହା ି OR/06/043/162387
ୀ /426104 45 62 244ପତିକ୍ଷା ମିଶ ପି ଶବିପସାଦ ମିଶ JTV1931377

ପ ୁ /426105 41 62 245ପିତିଶ ରାମ ମିଶ ପି ଶବିପସାଦ ମିଶ JTV1931369
ପ ୁ /436106 46 62 246କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ବହିରା ପି ବହାନ  ବହିରା JTV2689032
ୀ /436107 46 62 247ଅଞୁରାଣୀ େବେହରା ସା ଜିେତ  େବେହରା XWP0598771

ପ ୁ /436108 35 62 248ଦିପକ ମହାରଣା ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା JTV2689305
ପ ୁ /436109 71 62 249ଜଗନନ୍ ାଥ ମହାପାତ ପି ନବଘନ ମହାପାତ OR/06/043/162399
ପ ୁ /436110 42 62 250ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି ଗ ାଧର ନାୟକ JTV2688976
ପ ୁ /436111 43 62 251ଅରୁଣ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦିବାକର ସାଇଁ JTV2688919
ପ ୁ /446112 39 62 252ଅଜିତ୍ କମୁାର େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା XWP0042739
ୀ /446113 68 62 253ବିେନାଦିନୀ ମହାପାତ ସା ଜଗନନ୍ାଥ ମହାପାତ OR/06/043/162400
ପ ୁ /446114 41 62 254େଦବୀପସାଦ ମହାପାତ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ମହାପାତ JTV1598333
ପ ୁ /456115 82 62 255ଶୀ ଖତୁ ବାରିକ ପି ବୁ ି ବାରିକ JTV1908292
ୀ /456116 73 62 256ପାବର୍ ତୀ ବାରିକ ସା ଖତୁ ବାରିକ JTV1909555
ୀ /456117 45 62 257ଅଂଜଳୀ ବାରିକ ପି ଖତୁ ବାରିକ JTV1909548
ପ ୁ /456118 41 62 258ଗରୁୁଚରଣ ବାରିକ ପି ଖତୁ ବାରିକ JTV1598275
ପ ୁ /456119 38 62 259ପିନାକି ରଂଜନ ବାରିକ ପି ଖତୁ ବାରିକ XWP0042762
ପ ୁ /456120 62 62 260ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାଇଧର ନାୟକ OR/06/043/162401
ୀ /456121 55 62 261ସଂଯକୁ୍ତା ନାୟକ ସା ଶରତ ନାୟକ OR/06/043/162402
ପ ୁ /466122 48 62 262ସେୁରଶନାଥ ପ ା ପି ପେରଶନାଥ ପ ା XWP0488221
ୀ /466123 39 62 263ଲକ୍ଷୀପିୟା ପ ା ସା ସେୁରଶ ନାଥ ପ ା XWP0488213
ପ ୁ /476124 46 62 264ର ନ କମୁାର ମହା ି ପି ମନି  କମୁାର ମହା ି JTV1659101
ପ ୁ /486125 66 62 265ଗଣୁନିଧି ଓଝା ପି େଗାବି  ଚ  ଓଝା XWP0319335
ୀ /486126 38 62 266ସଂଘମିତା ଓଝା ସା ଜ୍ଞାନ ର ନ ଓଝା XWP0221697
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ପ ୁ /486127 37 62 267ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ଓଝା ପି ଗଣୁନିଧି ଓଝା XWP0636555
ପ ୁ /486128 34 62 268ତାପସ ରଂଜନ ଓଝା ପି ଭା ର ଓଝା XWP0042002
ପ ୁ /486129 33 62 269େଜଯ୍ାତି ରଂଜନ ଓଝା ପି ଗଣୁନିଧି ଓଝା XWP0041996
ୀ /496130 69 62 270ଭାରତୀପଭା େଦଇ ସା ରତନ୍ ାକର ଷଡ ୀ JTV1931393
ୀ /496131 42 62 271ଇତିେରଖା ପ ା ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଷଡ ୀ XWP0221705

ପ ୁ /496132 40 62 272ନୃସିଂହ ଚରଣ ଷଡ ୀ ପି ଧରଣୀଧର ଷଡ ୀ JTV1931385
ପ ୁ /496133 73 62 273ରତନ୍ ାକର ଷଡ ୀ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଷଡ ୀ JTV1909373
ୀ /496134 47 62 274ଚିନୟୀ ଷଡ ୀ ପି ରତନ୍ ାକର ଷଡ ୀ XWP0636548

ପ ୁ /496135 41 62 275ତନୟ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ରତନ୍ ାକର ଷଡ ୀ JTV1626456
ପ ୁ /496136 42 62 276ଲକ୍ଷୀଧର ଷଢ ୀ ପି ରତନ୍ ାକର ଷଢ ୀ JTV1909365
ପ ୁ /506137 50 62 277ସଶୁା  ମହା ି ପି ସଧୁାନିଧୀ ମହା ି XWP0636688
ପ ୁ /506138 49 62 278ଜଗତ େମାହନ ମହା ି ପି ସଧୁାନିଧୀ ମହା ି JTV2690071
ପ ୁ /506139 76 62 279ଜଗବ ୁ ପରିଡା ପି େଭାଳାନାଥ ପରିଡା JTV1559277
ୀ /506140 72 62 280ଚ େରଖା ପରିଡା ସା ଜଗବ ୁ ପରିଡା XWP0782128

ପ ୁ /506141 50 62 281ଅଜିତ୍ କମୁାର ପରିଡା ପି ଜଗବ ୁ ପରିଡା JTV1557214
ୀ /506142 27 62 282ନିଶୀପଦା ତାେରଣିଆ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ତାେରଣିଆ XWP0575704
ୀ /516143 59 62 283ମିନତି ନାୟକ ସା ଅନୁଗାହ ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0663054

ପ ୁ /516144 36 62 284ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ନାୟକ ପି ଅନୁଗହ ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0663088
ପ ୁ /516145 33 62 285ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅନୁଗହ ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0720607
ପ ୁ /526146 80 62 286ଭିଲୁ ହଂ ା ପି ଢମଉ ହଂ ା OR/06/043/162416
ୀ /526147 72 62 287ସରୁୁ ହଂ ା ସା ଭୀଲୁ ହଂ ା OR/06/043/162417

ପ ୁ /526148 48 62 288ଉଠୁମ୍ ହଂ ା ପି ଭିଳୁ ହଂ ା XWP0434258
ୀ /526149 45 62 289ଫଲୁ ହଂ ା ପି ଭୀଲୁ ହଂ ା OR/06/043/162418

ପ ୁ /536150 44 62 290ବିଶ ରଂଜନ ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଚ  ନାୟକ JTV1909860
ୀ /536151 22 62 291ଅ ିତା ଦାସ - ବିଶ୍ଵରଂଜନ ଦାସ XWP1112150

ପ ୁ /536152 25 62 292ହିତିଶ ଦାଶ ପି ବିଶ୍ଵରଂଜନ ଦାଶ XWP1112226
ପ ୁ /536153 57 62 293ରାମଚ  ମାରା ି ପି ପଲଟଣ ମାରା ି JTV2689966
ୀ /536154 47 62 294ନିନିମଣି ମାରା ି ସା ରାମଚ  ମାରା ି JTV1931278

ପ ୁ /536155 37 62 295ବଳରାମ ରାୟ ପି ରାହସ ବିହାରୀ ରାୟ XWP0489187
ପ ୁ /536156 33 62 296େସୗେମ  କମୁାର ସାମଲ ପି ଶୀନାଥ ସାମଲ XWP0489153
ପ ୁ /546157 65 62 297ଲାବ େବେହରା ପି ରାଧା େବେହରା OR/06/043/162446
ପ ୁ /546158 69 62 298ଭୂପତି ଚରଣ ଓଝା ପି ଗିରିଧାରୀ ଓଝା JTV1931195
ୀ /546159 59 62 299େସନ୍ହଲତା ଓଝା ସା ଭୂପତି ଚରଣ ଓଝା JTV1931187

ପ ୁ /556160 55 62 300ଶରଣ ଛେପୟାର ପି ଦୁଖିଆ ଛେପୟାର JTV1931211
ୀ /556161 50 62 301ବାଲି ଛାେପୟାର ସା ଶରତ ଛାେପୟାର JTV1931302

ପ ୁ /566162 55 62 302ଦୁଲା କି ୁ ପି ସ ୁ ରା କି ୁ JTV1931237
ପ ୁ /576163 55 62 303ରବି  ହଂ ା ପି ମକରା ହଂ ା JTV1931229
ପ ୁ /576164 42 62 304ମଳୟ ମଲିକ ପି ମରୁଲୀଧର ମଲିକ JTV1598416
ୀ /576165 47 62 305ଲକ୍ଷୀପିୟା ପାଢୀ ସା ମେହଶର ପାଢୀ JTV1644855

ପ ୁ /576166 77 62 306ଯଗୁଳ କିେଶାର ସାମଲ ପି ହୃଷିେକଶ ସାମଲ JTV1711530
ୀ /576167 75 62 307ଜାନକୀଲତା ସାମଲ ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର ସାମଲ JTV1711522
ପ ୁ /576168 54 62 308ଅନିଲ କମୁାର ସାମଲ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ସାମଲ JTV1710995
ୀ /576169 47 62 309ଜୟଶୀ ସାମଲ ସା ଅନିଲ କମୁାର ସାମଲ JTV1711100

ପ ୁ /586170 46 62 310ଘନ କି ୁ ପି େକ୍ଷତେମାହନ କି ୁ JTV1931245
ୀ /586171 45 62 311ମାଇନା କି ୁ ସା ଘନ କି ୁ JTV1931310

ପ ୁ /596172 33 62 312ସଂଜୀବ କମୁାର ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ଚ  ସାହୁ JTV2690501
ୀ /596173 33 62 313େବୖଜୟ ି ସାହୁ ସା ସ ୀବ କମୁାର ସାହୁ XWP0488601
ୀ /596174 81 62 314ଋକିଣୀ ସାହୁ ସା େଗାବି  ଚ  ସାହୁ JTV2690493

ପ ୁ /606175 34 62 315ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ମଲିକ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମଲିକ XWP0654368
ପ ୁ /606176 50 62 316ପଦି  କମୁାର ମଲିକ ପି ରଘନୁାଥ ମଲିକ XWP0221721
ୀ /606177 41 62 317ସନନ୍ିତା ପ ୃ ି ସା ପଦି  କମୁାର ପ ୃ ି XWP0221713
ପ ୁ /606178 66 62 318ସବୁାସ ଚ  ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ OR/06/043/162483
ପ ୁ /606179 64 62 319ପଭାତ ଚ  ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ OR/06/043/162484
ୀ /606180 57 62 320ଅ ନା ସାହୁ ସା ସବୁାସ ସାହୁ OR/06/043/162485
ୀ /606181 53 62 321ଚିନୟୀ ସାହୁ ସା ପଭାତ ସାହୁ OR/06/043/162487
ୀ /606182 43 62 322ସସିତା ସାହୁ ସା କିେଶାର ଚ  ସାହୁ JTV1909852
ପ ୁ /616183 82 62 323ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାପାତ ପି ବା  ବିହାରୀ ମହାପାତ OR/06/043/162488
ୀ /616184 78 62 324କିରଣବାଳା ମହାପାତ ସା ବିପିନ ମହାପାତ OR/06/043/162489
ପ ୁ /616185 36 62 325ବିେବକାନ  ମହାପାତ ପି ବହାନ  ମହାପାତ XWP0132563
ପ ୁ /616186 40 62 326ଲବ ଓଝା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଓଝା JTV1711126
ପ ୁ /616187 43 62 327ଗରୁୁପସାଦ ପତିହାରୀ ପି ବହାନ  ପତିହାରୀ JTV1907286
ପ ୁ /616188 39 62 328ସଂଜୟ ରଥ ପି ମେହଶର ରଥ JTV2689206
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ୀ /616189 32 62 329େସାନମ ରଥ ସା ସଂଜୟ ରଥ XWP0654350
ପ ୁ /616190 50 62 330ଭାଗବତ ସାହୁ ପି ବିରଭଦ ସାହୁ JTV1711134
ପ ୁ /626191 47 62 331ନାରାୟଣ ଅରଖ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାପାତ JTV1907302
ପ ୁ /636192 69 62 332କୃ ଚ  େବେହରା ପି ଉ ମ େବେହରା XWP0221754
ପ ୁ /636193 37 62 333ଦୀପକ େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା XWP0042028
ପ ୁ /636194 40 62 334କମୁାର ଜୟଦୀପ ପି ଫକିର ଚରଣ ନାୟକ XWP0132571
ୀ /636195 80 62 335ଶା ିଲତା ନାୟକ ସା େଗାକଳୁାନ  ନାୟକ OR/06/043/162491

ପ ୁ /636196 74 62 336ହେରକୃ  ନାୟକ ପି ହୃଦାନ  ନାୟକ XWP0042044
ପ ୁ /636197 68 62 337ଫକିର ଚରଣ ନାୟକ ପି େଦୖତାରୀ ନାୟକ XWP0542399
ୀ /636198 66 62 338େସନ୍ହଲତା ନାୟକ ସା ଫକିର ଚରଣ ନାୟକ XWP0042093

ପ ୁ /636199 58 62 339ରବି ନାଥ ନାୟକ ପି େଗାକଳୁାନ  ନାୟକ OR/06/043/162492
ପ ୁ /636200 55 62 340ନଳିନ କମୁାର ନାୟକ ପି େଦୖତାରୀ ନାୟକ XWP0042077
ପ ୁ /636201 54 62 341ରଣଜିତ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାକଳୁାନ  ନାୟକ OR/06/043/162493
ପ ୁ /636202 50 62 342ର ନ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାକଳୁାନ  ନାୟକ OR/06/043/162494
ୀ /636203 50 62 343ସମିୁତା ନାୟକ ସା ର ିତ କମୁାର ନାୟକ JTV2690451
ୀ /636204 50 62 344ସଚିୁତା ନାୟକ ସା ରବୀ  ନାୟକ JTV1907468
ୀ /636205 41 62 345କବିତା ନାୟକ ସା ସଭୁା  କମୁାର ନାୟକ XWP0042069
ୀ /636206 41 62 346ସପୁଭାରାଣୀ ନାୟକ ସା ହେରକୃ  ନାୟକ XWP0042036
ୀ /636207 34 62 347ସପୁୀୟା ନାୟକ ସା ର ନ ନାୟକ XWP0221747
ୀ /666208 44 62 348ତନୁଲତା ମହାପାତ ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା JTV1701549
ୀ /676209 39 62 349େସାଭିତା ବଳିଆରସିଂ ପି ମେନାଜ ବଳିଆରସିଂ XWP0542407

ପ ୁ /676210 68 62 350ମେନାଜ କମୁାର ବଳିଆରସିଂହ ପି ପଫଲୁ ବଳିଆରସିଂହ OR/06/043/162533
ପ ୁ /676211 61 62 351ରଜତ୍ କମୁାର ବଳିଆରସିଂହ ପି ପଫଲୁ ବଳିଆରସିଂହ OR/06/043/162537
ୀ /676212 60 62 352ପତିମା ବଳିଆରସିଂହ ସା ମେନାଜ ବଳିଆରସିଂହ OR/06/043/162534
ୀ /676213 58 62 353ସିତା ବଳିଆରସିଂହ ସା ଅେନାଜ ବଳିଆରସିଂହ OR/06/043/162536
ୀ /676214 50 62 354ବବିତା ବଳିଆରସିଂହ ସା ରଜତ୍ ବଳିଆରସିଂହ OR/06/043/162538
ୀ /676215 34 62 355ସ ିତା ବଳିଆରସିଂହ ପି ମେନାଜ କମୁାର ବଳିଆରସିଂହ XWP0542415

ପ ୁ /676216 52 62 356କ  େଯନା ପି ରାଧ ୁେଯନା XWP0042119
ୀ /676217 44 62 357ନିମର୍ଳା େଯନା ସା କ  େଯନା JTV2690766

ପ ୁ /676218 70 62 358ଧଡି ସାହୁ ପି ଉ ବ ସାହୁ XWP0042127
ପ ୁ /676219 52 62 359ଲକ୍ଷୀଧର ସାମ ରାୟ ପି ବିଜୟ ସାମ ରାୟ XWP0042135
ପ ୁ /676220 62 62 360ଅେଶାକ ସାସମଲ ପି ବିେବକା ନ  ସାସମଲ XWP0042150
ୀ /676221 61 62 361େସନ୍ହମୟୀ ସାସମଲ ସା ଅେଶାକ ସାସମଲ XWP0042168
ୀ /676222 34 62 362େସାମା ସାସମଲ ପି ଅେଶାକ ସାସମଲ XWP0042176
ୀ /676223 32 62 363ଶଭୁା ସାସମଲ ପି ଅେଶାକ ସାସମଲ XWP0221762
ୀ /686224 27 62 364ମିତାଲି ମଧମିୁତା ପି ସାଧଚୁରଣ ମଲିକ XWP0488338

ପ ୁ /686225 59 62 365ସାଧଚୁରଣ ମଲିକ ପି ନରହରି ମଲିକ JTV1597798
ୀ /686226 57 62 366କନକଲତା ମଲିକ ସା ସାଧଚୁରଣ ମଲିକ OR/06/043/163065
ୀ /686227 28 62 367ରଶତିା ମଲିକ ପି ସାଧଚୁରଣ ମଲିକ XWP0488346

ପ ୁ /686228 20 62 368ପିନାକୀ ପୀତମ ପି ସାଧଚୁରଣ ମଲିକ XWP1144724
ପ ୁ /686229 47 62 369ପରୁ ମ ସାଇଁ ପି େଗାପାଳ ଚ  ସାଇଁ XWP0221861
ୀ /686230 46 62 370େରଣ ୁସାଇଁ ସା େସୗରଭ ସାଇଁ JTV2690212

ପ ୁ /696231 33 62 371ଦିପକ କମୁାର ବାରିକ ପି ଅରୁପ କମୁାର ବାରିକ XWP0221770
ପ ୁ /696232 56 62 372ସବୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ଦାସ JTV2535839
ୀ /696233 47 62 373ବିରୁପା ଦାସ ସା ସବୁତ ଦାସ JTV1714229
ୀ /696234 32 62 374ସାଗରିକା ଦାସ ପି ସ ିବ ପସାଦ ଦାସ XWP0119453
ୀ /696235 28 62 375େସାନାଲିସା ଦାସ ପି ସ ିବ ଦାସ XWP0575688

ପ ୁ /706236 59 62 376ରେମଶ ଚ  େବଉରା ପି ରେମଶ ଚଂଦର େବଉରା JTV1710904
ପ ୁ /706237 27 62 377ପେରଶ କମୁାର େବଉରା ପି ରେମଶ ଚ  େବଉରା XWP0575662
ପ ୁ /706238 60 62 378ବିପେମାହନ ବିଶାଳ ପି େବୖରାଗୀ ବିଶାଳ JTV2689958
ୀ /706239 61 62 379ମାନଲତା ନାୟକ ସା ରେମଶ ଚ  େବଉରା JTV1710896
ପ ୁ /716240 59 62 380ସବୁାଷ ଚ  ସାଇଁ ପି କମୁର ଚରଣ ସାଇଁ JTV1907120
ପ ୁ /736241 52 62 381ସମେର  ମିଶ ପି ଯଦୁନାଥ ମିଶ JTV2688844
ପ ୁ /736242 67 62 382ପଫଲୁ କମୁାର ରଥ ପି ଗିରିଧାରୀ ରଥ JTV2689743
ୀ /736243 66 62 383ଶା ିଲତା ରଥ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ରଥ JTV2689115
ୀ /736244 46 62 384ପଭାତୀ ରଥ ସା ସମେର  ମିଶ XWP0042184
ପ ୁ /736245 42 62 385ଅନୀଲ କମୁାର ରଥ ପି ପଫଲୁ ରଥ JTV1906700
ୀ /736246 40 62 386ପଣତୀ ରଥ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ରଥ JTV2688877
ପ ୁ /746247 47 62 387ଶରତ ଚ  ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ XWP0488577
ୀ /746248 42 62 388ଅନୁପମା ସାହୁ ସା ଶରତ ଚ  ସାହୁ XWP0221788
ୀ /756249 48 62 389ରୀନା ବାରିକ ସା ଅରୁଣ ବାରିକ XWP0330092
ପ ୁ /756250 75 62 390ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମହା ି ପି େମାହନ ମହା ି JTV1908086
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ୀ /756251 56 62 391େସୗଦାମିନୀ ମହା ି ସା ବିଭୂତି ମହା ି OR/06/043/162552
ପ ୁ /756252 44 62 392ବିଶଜିତ୍ ମହା ି ପି ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ମହା ି XWP0042192
ୀ /766253 62 62 393େଶୖଳ େଦବୀ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ସିଂ JTV1908367

ପ ୁ /766254 78 62 394ପଦଯ୍ମୁନ୍ ସିଂ ପି ତିପଜୂକ ସିଂ JTV1908342
ପ ୁ /766255 40 62 395ରୁେପଶ ସିଂ ପି ତିପଜୂକ ସିଂ JTV1908359
ପ ୁ /776256 63 62 396େକ୍ଷତବାସୀ େବେହରା ପି ଆରତ ବ ୁ େବେହରା XWP0221820
ପ ୁ /776257 56 62 397ହ ାଧାରୀ େବେହରା ପି େଶାବନୀ େବେହରା XWP0488312
ୀ /776258 55 62 398େଜମାେଦଇ େବେହରା ସା ହ ାଧାରୀ େବେହରା XWP0488304

ପ ୁ /776259 37 62 399ହରେମାହନ େବେହରା ପି ହ ାଧାରୀ େବେହରା XWP0488296
ୀ /776260 34 62 400ରଶୀତା େବେହରା ସା ହରେମାହନ େବେହରା XWP0488288

ପ ୁ /776261 42 62 401ନିର ନ ଦାସ ପି ଝାଟୁ ଦାସ JTV2690329
ୀ /776262 73 62 402ଶଶ ିମହାକଡୁ ସା ବସ  ମହାକଡୁ XWP0662494

ପ ୁ /776263 27 62 403ତାେରଣି ମଲିକ ପି ଶବି ମଲିକ XWP0662353
ପ ୁ /776264 25 62 404ବିରଜା ମଲିକ ପି ଶବି ମଲିକ XWP0662387
ୀ /776265 60 62 405ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହା ି ସା ଅନୀଲ କମୁାର ଦାସ JTV2690568

ପ ୁ /776266 62 62 406ବିଚିତାନ  ନାୟକ ପି ବୃ ାବନ ନାୟକ XWP0221804
ୀ /776267 60 62 407ପ ୁ ା ଳୀ ନାୟକ ସା ବିଚିତାନ  ନାୟକ XWP0221812

ପ ୁ /776268 71 62 408ଅେଶାକ ପରିଜା ପି ସିେ ଶର ପରିଜା OR/06/043/162560
ୀ /776269 69 62 409ରୁକିଣି ପରିଜା ସା ଅେଶାକ ପରିଜା OR/06/043/162561

ପ ୁ /776270 49 62 410ଶଶୀକା  ପରିଜା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଜା XWP0168583
ପ ୁ /776271 42 62 411ରଶିକା  ପରିଜା ପି ଅେଶାକ ପରିଜା JTV2690642
ୀ /776272 39 62 412ମମତା ପରିଜା ସା ପପ ୁପରିଜା XWP0542456
ୀ /776273 36 62 413ନିେବଦିତା ପରିଜା ସା ଶଶୀକା  ପରିଜା XWP0168591

ପ ୁ /776274 29 62 414ସେରାଜ କମୁାର ପଧାନ ମା ସମିୁତା ପଧାନ XWP0488270
ପ ୁ /776275 27 62 415ମାନସ ପଧାନ ପି ମାକର୍  ଚରଣ ପଧାନ XWP0540377
ପ ୁ /776276 87 62 416ଶବି ଚରଣ ପଧାନ ପି ମଦନ ପଧାନ XWP0330068
ପ ୁ /776277 53 62 417ରବି  ପଧାନ ପି ଶବି ଚରଣ ପଧାନ JTV2573152
ୀ /776278 50 62 418କ ନା ପଧାନ ସା ମାକର୍  ଚରଣ ପଧାନ XWP0330050
ୀ /776279 48 62 419େସୗଦାମିନୀ ପଧାନ ସା ରବି  ପଧାନ JTV2690220

ପ ୁ /776280 67 62 420ତିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ଭା ର ସାହୁ XWP0542431
ୀ /776281 62 62 421ରାଧିକା ସାହୁ ସା ତିେଲାଚନ ସାହୁ JTV2690105

ପ ୁ /776282 39 62 422ଆେଲାକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସାଇଁ JTV2689131
ପ ୁ /786283 40 62 423ସମୁ  କମୁାର େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା XWP0119487
ପ ୁ /786284 58 62 424ଶଶୀ ଭୂଷଣ ଦାସ ପି ଗେଣଶର ଦାସ JTV2689164
ୀ /786285 57 62 425ଶକୁ ଳା ଦାସ ସା ଶଶୀ ଭୂଷଣ ଦାସ JTV2688893
ୀ /786286 29 62 426ସଦୁୀପ ଦାସ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ଦାସ XWP0288670
ୀ /786287 60 62 427ସକୁା ୀ ମହା ି ସା ଭିକାରୀ ଚରଣ ତାେରଣିଆ JTV1908789
ୀ /786288 33 62 428ସମିର୍ ା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ତାେରଣିଆ JTV2688968

ପ ୁ /786289 63 62 429ଭିକାରୀ ଚରଣ ତାେରଣିଆ ପି ନଟବର ତାେରଣିଆ JTV1908797
ପ ୁ /796290 45 62 430ତପନ େବେହରା ପି ଭମର େବେହରା JTV1909480
ୀ /796291 43 62 431ପଭାତୀ େବେହରା ସା ତପନ େବେହରା JTV1909779
ୀ /806292 39 62 432ସ ା ଚଯ୍ାଉପ ନାୟକ ସା ବିକାଶ ମହା ି XWP0221879

ପ ୁ /806293 36 62 433ଗେଣଶ ଚ  ଦଳାଇ ପି ରାଜକିେଶାର ଦଳାଇ XWP0221853
ୀ /806294 76 62 434ପମିଳା ମହା ି ସା ନ କିେଶାର ମହା ି XWP0434159

ପ ୁ /806295 73 62 435ବିଜୟାନ  ମହା ି ପି ଦୟାନିଧୀ ମହା ି OR/06/043/162564
ୀ /806296 71 62 436ର ବୁାଳା ମହା ି ସା ବିଜୟାନ  ମହା ି XWP0119461

ପ ୁ /806297 46 62 437ନିର ନ ମହା ି ପି ନ କିେଶାର ମହା ି XWP0434167
ପ ୁ /806298 42 62 438ବିକାଶ ମହା ି ପି ବିଜୟାନ  ମହା ି JTV1907674
ୀ /806299 42 62 439େବୖଜୟ ୀ ମହା ି ପି ବିଜୟାନ  ମହା ି JTV1909605
ୀ /806300 38 62 440େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ମହା ି ସା ନିର ନ ମହା ି XWP0434142
ପ ୁ /806301 44 62 441ସନାତନ ପରିଡା ପି ମଦନ େମାହନ ପରିଡା XWP0434183
ୀ /806302 42 62 442ଅଲିଭା ପରିଡ଼ା ସା ସନାତନ ପରିଡ଼ା XWP0434191
ପ ୁ /816303 33 62 443କା ିର୍କ ଚ  ଦଳାଇ ପି ରାଜକିେଶାର ଦେଳଇ XWP0434175
ପ ୁ /826304 81 62 444ଗିରିଷ ଚ  ଦାଶ ପି ରାମଚ  ଦାଶ XWP0636670
ୀ /826305 73 62 445ପାବର୍ ତୀ ଦାଶ ସା ଗିରିଶ ଚ  ଦାଶ JTV1907989
ୀ /826306 51 62 446ରଶିବାଳା େଲ ା ସା ନିହାରଚା  ସାଇଁ XWP0488403
ପ ୁ /826307 77 62 447ଗିରିଜା ପସନନ୍ ମହା ି ପି େଗୗରୀଶଯ୍ାମ ମହା ି JTV2535888
ୀ /826308 68 62 448ବନଲତା ମହା ି ସା ଗିରିଜା ପସନନ୍ ମହା ି JTV2535755
ପ ୁ /826309 50 62 449ନିରାକାର ମହା ି ପି ରାମଚ  ମହା ି JTV2535896
ୀ /826310 46 62 450ଦି ିମୟୀ ମହା ି ସା ନିରାକାର ମହା ି JTV2535771
ପ ୁ /826311 41 62 451ସତିୃ ରଂଜନ ମହା ି ପି ଗିରିଜା ପସନନ୍ ମହା ି JTV2535870
ୀ /826312 36 62 452ଅପିର୍ତା ମହା ି ପି ଗିରିଜା ପସନନ୍ ମହା ି JTV2535763
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ପ ୁ /826313 43 62 453ରେମଶଚ  ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ XWP0598672
ପ ୁ /826314 49 62 454ନିହାରଚା  ସାଇଁ ପି ଯଧୁୀ ିର ସାଇଁ XWP0488411
ପ ୁ /836315 62 62 455େଗାପିନାଥ କର ପି ଜଗବ ୁ କର JTV1906551
ୀ /836316 60 62 456ଶା ିଲତା କର ସା େଗାପିନାଥ କର JTV1906569

ପ ୁ /836317 42 62 457ପବିତ େମାହନ କର ପି େଗାପିନାଥ କର JTV1906577
ୀ /836318 37 62 458ସରିତା ପ ା ସା ପବିତେମାହନ କର XWP0221887
ୀ /836319 39 62 459େରଖାରାଣୀ େସଠି ସା ଶଶିରି କମୁାର େସଠୀ XWP0369157

ପ ୁ /846320 28 62 460ରାେଜଶ କମୁାର . ପି ସେରାଜ କମୁାର େସଠୀ XWP0369215
ପ ୁ /846321 68 62 461ଭୀମ େବେହରା ପି ଗଣୁ େବେହରା XWP0636530
ପ ୁ /846322 43 62 462ଦୁଷ  କମୁାର େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା XWP0119495
ୀ /846323 35 62 463ଅନୁସୟୂା େବେହରା ସା ଦୁଷ  କମୁାର େବେହରା XWP0119479
ୀ /846324 31 62 464ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ସମୁ  କମୁାର େବେହରା XWP0836148
ୀ /846325 72 62 465ବିଦୁଲତା ନାୟକ ସା ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0221903

ପ ୁ /846326 50 62 466ପଭାତ କମୁାର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0221937
ପ ୁ /846327 48 62 467ସବୁାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0221945
ୀ /846328 46 62 468ମଧସିୁତା ନାୟକ ସା ବାଇଧର ନାୟକ XWP0221960
ୀ /846329 44 62 469ସବିତାରାଣୀ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0221929

ପ ୁ /846330 44 62 470ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0221895
ୀ /846331 40 62 471େଗୗରୀ ନାୟକ ସା ପଭାତ କମୁାର ନାୟକ XWP0221911

ପ ୁ /856332 62 62 472ବିଶନାଥ ନାୟକ ପି ଶବି ନାୟକ OR/06/043/162568
ପ ୁ /856333 39 62 473ଚିର ୀବ ନାୟକ ପି ବିଶନାଥ ନାୟକ XWP0221978
ୀ /866334 70 62 474ମେନାରମା େବେହରା ସା କୃ  େବେହରା OR/06/043/162574

ପ ୁ /866335 53 62 475ସଚିୁତ େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/043/162575
ପ ୁ /866336 42 62 476ମନିୁ  େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା JTV1908045
ପ ୁ /876337 51 62 477ସଂଜୟ ଖୁ ିଆ ପି ଧିେର  ଖୁ ିଆ JTV1908615
ୀ /876338 44 62 478ହରପିୟା ଖୁ ିଆ ସା ସ ୟ ଖୁ ିଆ JTV1908623

ପ ୁ /886339 67 62 479ରବି  କମୁାର ଦାସ ପି ବଂଶଧିର ଦାସ OR/06/043/162920
ୀ /886340 62 62 480ଅରୁଣା ବାଳା ଦାସ ସା ରବି  ଦାସ OR/06/043/162921

ପ ୁ /886341 78 62 481େଗୗରା  ଚରଣ ପ ନାୟକ ପି ଯଗବ ୁ ପ ନାୟକ JTV1909613
ୀ /886342 65 62 482ବିଦଯ୍ତୁଲତା ପ ନାୟକ ସା େଗୗରା  ପ ନାୟକ JTV1909902
ୀ /896343 37 62 483ସତଯ୍ଭାମା ବ ିଆ ପି ବୁଲୁ କିେଶାର ବ ିଆ JTV2689321

ପ ୁ /896344 35 62 484ସେରାଜ କମୁାର ବ ିଆ ପି ବୁଲୁ କିେଶାର ବ ିଆ JTV2689156
ପ ୁ /896345 64 62 485ବହାନ  େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା XWP0636522
ପ ୁ /896346 64 62 486ସେୁର  ନାଥ ବିଶାଳ ପି ଫକିର ଚରଣ ବିଶାଳ OR/06/043/162558
ୀ /896347 57 62 487ରିତା ବିଶାଳ ସା ସେୁର ନାଥ ବିଶାଳ JTV1907450
ୀ /896348 50 62 488ସଲୁତାବାଳା ବିଶାଳ ସା ଅନୀଲ ବିଶାଳ JTV1908193
ୀ /896349 33 62 489ମଧସିୁତା ବିଶାଳ ପି ସେୁର  ନାଥ ବିଶାଳ JTV2689586
ୀ /896350 31 62 490ରଶତିା ବିଶାଳ ପି ସେୁର  ନାଥ ବିଶାଳ XWP0221986
ୀ /896351 49 62 491ଉମିର୍ଳା ମହା ି ସା ଜଗତ େମାହନ ମହା ି JTV2690089
ୀ /896352 46 62 492କବିସିତା ମହା ି ସା ଲଳିତେମାହନ ମହା ି OR/06/043/162198
ୀ /896353 46 62 493ସବିତା ମହା ି ସା ସଶୁା  ମହା ି JTV2690097
ପ ୁ /896354 45 62 494ସବୁତ ମହା ି ପି ସଧୁାନିଧି ମହା ି OR/06/043/162201
ୀ /896355 70 62 495ଛାୟାରାଣି ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ନାୟକ OR/06/043/162586
ୀ /906356 38 62 496ସସିତା ବିଶାଳ ପି ସେୁର ନାଥ ବିଶାଳ JTV1907443

ପ ୁ /916357 34 62 497େଦବାଶଷି ପ ା ପି ଅବକାସ ପ ା JTV2573129
ୀ /916358 33 62 498ତପସିନୀ ପ ା ପି ଅବକାସ ପ ା JTV2573111
ୀ /926359 74 62 499କନକ ବ ିଆ ସା ବସ  ବ ିଆ OR/06/043/162581

ପ ୁ /926360 58 62 500ବୁଲୁକିେଶାର ବ ିଆ ପି ବସ  ବ ିଆ OR/06/043/162582
ୀ /926361 54 62 501ସଯୂଯ୍ର୍କା ୀ ବ ିଆ ସା ବୁଲୁ ବ ିଆ OR/06/043/162583
ପ ୁ /926362 52 62 502ଅଜୟ ବ ିଆ ପି ବସ  ବ ିଆ JTV1910256
ୀ /926363 44 62 503ଲିଲି ବ ିଆ ସା ଅଜୟ ବ ିଆ XWP0042200
ୀ /926364 44 62 504ଇତିଶୀ ଦାସ ସା ବିକମ କିେଶାର େଲ ା XWP0369181
ପ ୁ /926365 45 62 505ବିକମ କିେଶାର େଲ ା ପି ଭିମେସନ େଲ ା XWP0369173
ପ ୁ /926366 28 62 506ବଳଭଦ ପସାଦ ମହା ି ପି ବିକମ େକଶରୀ ମହା ି XWP0369199
ପ ୁ /926367 59 62 507ଆଦିକ  ସାଇଁ ପି ହେରକୃ  ସାଇଁ XWP0288563
ୀ /926368 53 62 508ବିଦୁଲତା ସାଇଁ ସା ଆଦିକ  ସାଇଁ XWP0288571
ୀ /936369 28 62 509ଶଶୁୀ ସ ୀତା . ପି ବହନ୍ାନ  େବେହରା XWP0575670
ପ ୁ /936370 58 62 510ବହାନ  େବେହରା ପି ଦଇତାରି େବେହରା JTV2573103
ୀ /936371 52 62 511ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ବହାନ  େବେହରା JTV2690550
ପ ୁ /936372 33 62 512େସୗମଯ୍ବତ େବେହରା ପି ବହାନ  େବେହରା XWP0542480
ପ ୁ /946373 77 62 513ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଗେଜ  ନାୟକ XWP0221952
ୀ /946374 42 62 514େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ରାଉତ ପି େଦେବ  ରାଉତ JTV1907476
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ପ ୁ /956375 58 62 515ଶତୃଘନ୍ ଦାଶ ପି ସହେଦବ ଦାଶ JTV1910355
ପ ୁ /966376 84 62 516ବିପଚରଣ ନାୟକ ପି କାହନ୍ଚୁରଣ ନାୟକ JTV1906908
ୀ /966377 78 62 517ବାସ ୀ ମ ରୀ ନାୟକ ସା ବିପଚରଣ ନାୟକ JTV1909837

ପ ୁ /966378 48 62 518େଦବାଶୀଷ ପସାଦ ନାୟକ ପି ବିପଚରଣ ନାୟକ JTV1906916
ପ ୁ /966379 46 62 519ବିଭୁକଲଯ୍ାଣ ପସାଦ ନାୟକ ପି ବିପ ଚରଣ ନାୟକ JTV1906924
ୀ /966380 70 62 520ଦମୟ ୀ ପ ା ସା ନେର  କମୁାର ପ ା JTV1909407
ୀ /966381 57 62 521େକୗଶଲଯ୍ା େସଠୀ ସା ବଜ ବ ୁ େସଠୀ XWP0222018

ପ ୁ /966382 47 62 522ରଂ ନ କମୁାର େସଠୀ ପି ବଜବ ୁ େସଠୀ XWP0222042
ପ ୁ /966383 40 62 523ନିର ନ େସଠୀ ପି ବଜବ ୁ େସଠୀ XWP0222034
ୀ /966384 33 62 524ଶଶୀ େସଠୀ ସା ସେରାଜ େସଠୀ XWP0221994
ୀ /966385 33 62 525ଲକ୍ଷୀପିୟା େସଠୀ ସା ର ନ କମୁାର େସଠୀ XWP0222000

ପ ୁ /966386 36 62 526ସେରାଜ େସଠୀ ପି ବଜବ ୁ େସଠୀ JTV2689941
ପ ୁ /976387 36 62 527େଗୗ ମ ଦାସ ପି ପ  ୁେଗାପାଳ ଦାସ JTV2689735
ପ ୁ /976388 43 62 528ଶବିରାମ ଖୁ ିଆ ପି ଫକିର ଚ  ଖୁ ିଆ XWP0598920
ପ ୁ /976389 73 62 529ଆନ  ଚ  ସାମଲ ପି ନାରାୟଣ ସାମଲ JTV1907617
ୀ /976390 66 62 530କନକଲତା ସାମଲ ସା ଆନ ଚ  ସାମଲ JTV1909068
ୀ /976391 43 62 531ବ ିତା ସାମଲ ପି ଆନ  ଚ  ସାମଲ JTV1908136
ୀ /986392 46 62 532େବବିନା ମହାରଣା ସା ରବୀ  ମହାରଣା JTV1598382

ପ ୁ /996393 73 62 533ରଣଜିତ୍ ବିେଶାଇ ପି ନରସିଂହ ବିେଶାଇ XWP0542530
ୀ /996394 66 62 534ଶା ିଲତା ବିେଶାଇ ସା ରଣଜିତ୍ ବିେଶାଇ XWP0542498

ପ ୁ /996395 58 62 535ରେମଶ ବିେଶାଇ ପି ନରସିଂହ ବିେଶାଇ JTV1909928
ପ ୁ /996396 43 62 536ସରୁଜ ବିେଶାଇ ପି ନରସିଂହ ବିେଶାଇ XWP0542548
ପ ୁ /996397 36 62 537ଅମରନାଥ ବିେଶାଇ ପି ର ିତକମୁାର ବିେଶାଇ XWP0542506
ୀ /996398 35 62 538େଲାପାମଦୁା ଦାସ ସା ସବୁତ କମୁାର ମହା ି XWP0721191

ପ ୁ /996399 68 62 539େବଦକ  ମିଶ ପି ସେୁର ନାଥ ମିଶ XWP0488205
ୀ /996400 64 62 540ମ ଲୁତା ମିଶ ସା େବଦକ  ମିଶ XWP0488197

ପ ୁ /996401 41 62 541ବିଶଜିତ ମିଶ ପି େବଦକ  ମିଶ XWP0488189
ୀ /996402 37 62 542ଶଭୁା ୀନି ମିଶ ସା ବିଶଜିତ ମିଶ XWP0488445

ପ ୁ /996403 34 62 543ବିଭାବଷ ୁମିଶ ପି େବଦକ  ମିଶ XWP0488437
ପ ୁ /996404 66 62 544ନିର ନ ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ JTV2689081
ୀ /996405 42 62 545ପ ୁ ଲତା ସାହୁ ସା ନିର ନ ସାହୁ JTV2689065
ୀ /996406 35 62 546ମଧସିୁତା ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ JTV2689057

ପ ୁ /996407 33 62 547ନିମର୍ଳକା  ସାହୁ ପି ନିର ନ ସାହୁ JTV2689040
ୀ /1006408 37 62 548ତନୟା ଦାସ ସା ରମଣୀର ନ ରାଉତରାୟ XWP0168617

ପ ୁ /1006409 25 62 549ରାେଜ  ମଦୁୁଲି ମା େଜମା ମଦୁୁଲି XWP0662619
ପ ୁ /1006410 76 62 550ଜନକର ନାୟକ ପି ଜେମଇ ନାୟକ JTV2690360
ୀ /1006411 64 62 551ପଭାତମ ରୀ ରାଉତରାୟ ସା ନିତଯ୍ାନ  ରାଉତରାୟ XWP0168633

ପ ୁ /1006412 44 62 552ରମଣୀର ନ ରାଉତରାୟ ପି ନିତଯ୍ାନ  ରାଉତରାୟ XWP0168625
ପ ୁ /1006413 80 62 553ଡ. ବନବିହାରୀ ଶକୁ ପି ହରିଚରଣ ଶକୁ JTV1906585
ୀ /1006414 73 62 554ଭାରତୀ ଶକୁ ସା ବନବିହାରୀ ଶକୁ JTV1906593

ପ ୁ /1006415 47 62 555ବିକମ େକଶରୀ ଶକୁ ପି ବନବିହାରୀ ଶକୁ JTV1906601
ୀ /1006416 40 62 556ସମିର୍ ା ଶକୁ ସା ବିକମ େକଶରୀ ଶକୁ XWP0542555

ପ ୁ /1016417 57 62 557ଶୀଧର ବାରିକ ପି ଭଗବାନ ବାରିକ JTV1710888
ପ ୁ /1016418 29 62 558ନିେତଶ କମୁାର ବାରିକ ପି ଶୀଧର ବାରିକ XWP0369421
ପ ୁ /1016419 27 62 559ଜିେତଶ ବାରିକ ପି ଶୀଧର ବାରିକ XWP0662585
ପ ୁ /1016420 45 62 560କମଳାକା  ଚଇନି ପି ବାବାଜି ଚରଣ ଚଇନି JTV1598259
ୀ /1016421 49 62 561େଜଯ୍ାତିମର୍ୟୀ ଦାସ ସା େଦେବ  ଦାସ JTV1931351
ୀ /1016422 61 62 562ସେରାଜିନୀ ନାୟକ ସା ଜନକର ନାୟକ XWP0542571
ୀ /1016423 43 62 563ସସିତା ନାୟକ ସା ପଭାତ ନାୟକ XWP0542563
ପ ୁ /1016424 33 62 564ସତଯ୍ଜିତ୍ ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପଧାନ JTV2689123
ପ ୁ /1016425 65 62 565େକୖଳାସ ପଧାନ ପି ବାଲୁକି ଚରଣ ପଧାନ JTV1908664
ୀ /1016426 50 62 566େଗୗରୀ ପଧାନ ସା େକୖଳାସ ଚ  ପଧାନ JTV1909167
ପ ୁ /1016427 38 62 567ଅଭୟ ଚ  ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପଧାନ JTV1909159
ପ ୁ /1026428 46 62 568ବସ  େବେହରା ପି ପଦୀପ େବେହରା JTV1909753
ୀ /1026429 43 62 569ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା JTV1931039
ପ ୁ /1036430 67 62 570ରବି  କିେଶାର ଦାସ ପି ନେର  ଦାସ OR/06/043/162591
ୀ /1036431 62 62 571ଚିତେଲଖା ଦାସ ସା ରବି  ଦାସ OR/06/043/162592
ପ ୁ /1036432 52 62 572ରୁେପ  କିେଶାର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ OR/06/043/162593
ୀ /1036433 45 62 573ସସିତା ଦାସ ସା ରୁେପ  କମୁାର ଦାସ JTV1908334
ପ ୁ /1036434 41 62 574ରାଜିବ ଦାସ ପି ରବୀ  କମୁାର ଦାସ JTV1908326
ପ ୁ /1046435 56 62 575େଦେବ ନାଥ ଦାସ ପି ବଜବ ୁ ଦାସ JTV1931104
ପ ୁ /1056436 46 62 576ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାହୁ JTV1907682
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ପ ୁ /1066437 66 62 577ସବୁାସଚ  େବେହରା ପି ଅରକି୍ଷତ େବେହରା JTV2573160
ୀ /1066438 58 62 578ମାତାମଣି େବେହରା ସା ସବୁାସ ଚ  େବେହରା JTV2690410
ୀ /1066439 34 62 579ମିନତୀ େବେହରା ପି ସବୁାସଚ  େବେହରା JTV2573178

ପ ୁ /1066440 35 62 580େରାହିତ ଦାସ ପି ରବି କମୁାର ଦାସ JTV2690626
ୀ /1066441 67 62 581ଚ ଳା ସାହୁ ସା ମଦନ େମାହନ ସାହୁ OR/06/043/162595

ପ ୁ /1066442 50 62 582ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାହୁ JTV1907211
ୀ /1066443 43 62 583ଆଶାଲତା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ JTV2690402
ୀ /1066444 40 62 584ସନ୍ି ି  ନଳିନୀ ସାହୁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ XWP0222059
ୀ /1076445 44 62 585ସତଯ୍ଭାମା ଅଧିକାରୀ ସା ପଭାତ ରଂଜନ ପଧାନ XWP0434282

ପ ୁ /1076446 41 62 586ସେରାଜ କମୁାର ପାଳ ପି ରବି  ନାଥ ପାଳ JTV2688901
ପ ୁ /1076447 46 62 587ପଭାତ ରଂଜନ ପଧାନ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପଧାନ XWP0434274
ପ ୁ /1076448 55 62 588ଅଚଯ୍ତୁା ନ  େସଠୀ ପି ଆନ  େସଠୀ JTV2690147
ୀ /1076449 49 62 589ଜୟ ୀ େସଠୀ ପି ଅଚଯ୍ତୁା ନ  େସଠୀ JTV2690139

ପ ୁ /1076450 72 62 590ନାରାୟଣ ଶତପଥି ପି ପଦନାଭ ଶତପଥି OR/06/043/162598
ୀ /1076451 66 62 591ଗୀତା ଳି ଶତପଥି ସା ନାରାୟଣ ଶତପଥି OR/06/043/162599

ପ ୁ /1076452 45 62 592ମାନସ ର ନ ଶତପଥି ପି ନାରାୟଣ ଶତପଥି OR/06/043/162600
ପ ୁ /1076453 44 62 593ପକାଶ ରଂଜନ ଶତପଥି ପି ନାରାୟଣ ଶତପଥି XWP0636514
ପ ୁ /1076454 40 62 594ଶୀନିବାସ ଶତପଥି ପି ନାରାୟଣ ଶତପଥି XWP0636423
ୀ /1086455 33 62 595ଦୀ ି ରାଣୀ ମ ରାଜ ସା ଅମିତ କମୁାର ପାଣି XWP0970897

ପ ୁ /1086456 71 62 596ଅଭୟ କମୁାର ପାଣି ପି େଭାଳାନାଥ ପାଣି OR/06/043/162601
ୀ /1086457 63 62 597େଜଯ୍ା ନ୍ା ପାଣି ସା ଅଭୟ ପାଣି OR/06/043/162602

ପ ୁ /1086458 42 62 598ଅମିତ କମୁାର ପାଣି ପି ଅଭୟ କମୁାର ପାଣି JTV1908417
ୀ /1086459 35 62 599ଅପରାଜିତା ପାଣି ପି ଅଭୟ କମୁାର ପାଣି JTV2689149
ୀ /1096460 27 62 600ଲିଟିଲ ଜାସିନ ପି ନିର ନ ସତପଥି XWP1054022
ୀ /1096461 60 62 601ବାସ ୀ ମହାରଣା ସା ହେରକୃ  ମହାରଣା XWP1054014
ୀ /1096462 49 62 602ନମିତା ମିଶ ସା ନିର ନ ଶତପଥି OR/06/043/162607
ୀ /1096463 50 62 603ଶସିତା ପ ା ସା ସାର ଧର ନ JTV2535722

ପ ୁ /1096464 46 62 604ବଦିନାରାୟଣ ପ ା ପି ବାସେୁଦବ ପ ା OR/06/043/162609
ପ ୁ /1096465 33 62 605ଅଂଶମୁାନ େଜଯ୍ାତି ପକାଶ ଶତପ ି ପି ନିର ନ ଶତପଥି JTV2535730
ୀ /1096466 81 62 606ବାସ ି ଶତପଥି ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଶତପଥି OR/06/043/162605

ପ ୁ /1096467 57 62 607ନିର ନ ଶତପଥି ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଶତପଥି OR/06/043/162606
ପ ୁ /1106468 51 62 608ମଧସୁଦୂନ ବାରିକ ପି ଅଧିକାରୀ ବାରିକ XWP0042259
ୀ /1106469 79 62 609ସରୁମା େଦବୀ ସା ହରି ପ ା OR/06/043/162266
ୀ /1106470 34 62 610ବନାନୀ ମହା ି ପି େଦେବ ନାଥ ମହା ି JTV2573194

ପ ୁ /1106471 33 62 611ରିେତଶ କମୁାର ମହା ି ପି େଦେବ  ନାଥ ମହା ି JTV2536407
ପ ୁ /1106472 62 62 612େକଶବ ଚରଣ ରଥ ପି ଉଦୟ ରଥ OR/06/043/162264
ୀ /1106473 58 62 613ଲତା ମ ରୀ ରଥ ସା େକଶବ ଚରଣ ରଥ OR/06/043/162265

ପ ୁ /1106474 39 62 614ବିେବକା ନ  ରଥ ପି େକଶବ ଚରଣ ରଥ XWP0042242
ପ ୁ /1106475 34 62 615ବିଭୂଦ  ରଥ ପି େକଶବ ଚରଣ ରଥ XWP0042267
ୀ /1106476 34 62 616ସଶତିା ରଥ ସା ବିେବକାନ  ରଥ XWP0222067

ପ ୁ /1116477 52 62 617ପିୟବତ ମହାପାତ ପି କୃ ଚ  ମହାପାତ JTV1701523
ୀ /1116478 37 62 618ସବିତା ମହାପାତ ସା ମନଥ କମୁାର ମହାପାତ XWP0652933

ପ ୁ /1116479 78 62 619କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହାରଣା ପି ଅଜୁର୍ ନ ମହାରଣା XWP0536821
ୀ /1116480 77 62 620େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହାରଣା ସା କୃ ଚ  ମହାରଣା JTV1635390
ୀ /1116481 67 62 621ଶା ିଶଳିା ମହାରଣା ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହାରଣା XWP0636472
ୀ /1116482 44 62 622େଗାଦାବରୀ ମହାରଣା ସା ନଳିନୀକା  ମହାରଣା XWP0636464
ୀ /1116483 44 62 623ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ମୀନେକତନ ମହାରଣା XWP0636431

ପ ୁ /1116484 35 62 624ନଳିନୀକା  ମହାରଣା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହାରଣା XWP0636449
ପ ୁ /1116485 55 62 625େଦବଦ  ମହାପାତ ପି କୃ  ଚ  ମହାରଣା JTV1640614
ୀ /1116486 50 62 626ସନୁୀତା ମହାପାତ ସା େଦବଦ  ମହାପାତ JTV1640622
ପ ୁ /1116487 49 62 627ମନଥ କମୁାର ମହାପାତ ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା JTV1635424
ୀ /1116488 44 62 628ସପିୁୟା ମହାପାତ ସା ପିୟବତ ମହାପାତ XWP0542787
ପ ୁ /1116489 47 62 629ମୀନେକତନ ମହାରଣା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହାରଣା JTV1711811
ୀ /1116490 36 62 630ଇତିଶୀ ମହାରଣା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ମହାରଣା XWP0536813
ପ ୁ /1116491 48 62 631େଗୗରା  ଚରଣ ଓଝା ପି ଜଗନନ୍ାଥ ଓଝା XWP0488544
ପ ୁ /1116492 73 62 632ବାସେୁଦବ ସାହୁ ପି ପରୁ ମ ସାହୁ XWP0369363
ୀ /1116493 70 62 633ଲକ୍ଷିପିୟା ସାହୁ ସା ବାସେୁଦବ ସାହୁ XWP0369371
ପ ୁ /1116494 47 62 634ପଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ XWP0369389
ପ ୁ /1116495 46 62 635ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ XWP0369397
ପ ୁ /1116496 44 62 636ସେୁରଶ ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ XWP0369405
ୀ /1116497 39 62 637ମିତା ସାହୁ ସା ସେୁରଶ ସାହୁ XWP0369439
ୀ /1116498 34 62 638ରଶତିା ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ XWP0369553
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ପ ୁ /1126499 41 62 639ତିେଲାଚନ ବାରିକ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ବାରିକ JTV1597939
ପ ୁ /1126500 36 62 640େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି େହମ  କମୁାର େବେହରା JTV1711118
ପ ୁ /1126501 40 62 641ତପନ କମୁାର ମଲିକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମଲିକ XWP0369330
ପ ୁ /1126502 33 62 642ସସିତା ମଲିକ ପି ନିତଯ୍ାନ  ମଲିକ XWP0369355
ପ ୁ /1136503 59 62 643ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ବାଉରୀବ ୁ ଦାସ JTV1597947
ପ ୁ /1136504 58 62 644ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ XWP0222695
ୀ /1136505 50 62 645େସବତୀ ଦାସ ସା ଅଜୟ ଦାସ XWP0489062

ପ ୁ /1136506 34 62 646ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ ପି ଅଜୟ ଦାସ XWP0489013
ୀ /1136507 34 62 647େସାନିଆ ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ JTV2690295

ପ ୁ /1136508 33 62 648ବିଭୁତୀ ଭୁଷଣ ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ XWP0222703
ପ ୁ /1136509 29 62 649ଅନ  କମୁାର ଦାସ ପି ଅଜୟ ଦାସ XWP0489021
ପ ୁ /1136510 82 62 650ରାହାସ ବିହାରୀ ରାୟ ପି ଜଗଦୀଶ ରାୟ JTV1908896
ୀ /1136511 62 62 651ଅମିକା ରାୟ ସା ରାହାସ ବିହାରୀ ରାୟ JTV1908888
ୀ /1136512 44 62 652ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାୟ ସା ରାହାସ ବିହାରୀ ରାୟ JTV1908870
ୀ /1136513 39 62 653ହରପିୟା ରାୟ ପି ରାହାସ ବିହାରୀ ରାୟ JTV1908862

ପ ୁ /1136514 38 62 654କାଳ ୀ ଚରଣ ରାୟ ପି ରାହାସ ବିହାରୀ ରାୟ JTV1908854
ପ ୁ /1136515 33 62 655ଶ ର ରାୟ ପି ରାହସ ବିହାରୀ ରାୟ XWP0489195
ପ ୁ /1146516 77 62 656େହମ  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ବୀରବର ବିଶାଳ JTV1711043
ୀ /1146517 70 62 657ହାରାମଣୀ ବିଶାଳ ସା େହମ  କମୁାର ବିଶାଳ JTV1711035

ପ ୁ /1146518 65 62 658ଉେପ  ରାଉତ ପି ହଜାରୀ ରାଉତ OR/06/043/162618
ୀ /1146519 59 62 659ମେନାରମା ରାଉତ ସା ଉେପ  ରାଉତ OR/06/043/162619

ପ ୁ /1156520 75 62 660ବାସେୁଦବ ସାହୁ ପି ପରୁୁେଷା ମ ସାହୁ OR/06/044/378010
ୀ /1156521 63 62 661ଲବଣୀ ସାହୁ ସା ଭଗବାନ ସାହୁ OR/06/043/162621
ୀ /1156522 45 62 662ସବିତାରାଣୀ ସାହୁ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ XWP0043414

ପ ୁ /1156523 41 62 663େଜଯ୍ାତିରଂଜନ ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ XWP0043430
ପ ୁ /1156524 41 62 664ରେମଶ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ XWP0042275
ୀ /1156525 38 62 665ରଂଜିତା ସାହୁ ସା ପଶା  କମୁାର ସାହୁ XWP0043448

ପ ୁ /1166526 55 62 666ରବୀ  େବେହରା ପି ଅଜୁର୍ ନ େବେହରା JTV1908912
ୀ /1166527 40 62 667ବାସ ୀ େବେହରା ସା ରବୀ  େବେହରା JTV1908920
ୀ /1176528 41 62 668ନିେବଦିତା ଦାସ ସା ସଞୟ କମୁାର ରାୟ XWP0598870

ପ ୁ /1176529 38 62 669ତିପତି େର ି ପି ନରସିଂହ େର ି XWP0042283
ପ ୁ /1176530 75 62 670ନରସିଂହ େରଡି ପି ହନୁମ  େରଡି OR/06/043/162631
ୀ /1176531 72 62 671ବାଲାମଣି େରଡି ସା ନରସିଂହ େରଡି OR/06/043/162630

ପ ୁ /1186532 62 62 672ହରି ମ ଳ ପି ରେମଶ ମ ଳ OR/06/043/162632
ୀ /1186533 58 62 673ବନିତା ମ ଳ ସା ହରି ମ ଳ OR/06/043/162633
ୀ /1196534 57 62 674ରମା େବେହରା ସା ମକୁୁ  େବେହରା OR/06/043/162639

ପ ୁ /1196535 38 62 675ବାସେୁଦବ ମ ଳ ପି ନିଶକିା  ମ ଳ XWP0222109
ୀ /1196536 37 62 676ଶଭୁଶୀ ନାୟକ ସା ବାସେୁଦବ ମ ଳ XWP0222091
ୀ /1196537 34 62 677ରୀନା ପରମାଣିକ ସା ମାନୁ ପରମାଣିକ XWP0875146
ୀ /1196538 31 62 678ରାକ୍ଷୀ ପରମାଣିକା ସା ରାମ ଚ  ପରମାଣିକ XWP0875138
ୀ /1196539 30 62 679ସରିତା ପରମାଣିକ ସା ହରି ପରମାଣିକ XWP0875229
ପ ୁ /1196540 70 62 680ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ପରମାଣିକ ପି ର ନାଥ ପରମାଣିକ XWP0636480
ପ ୁ /1196541 52 62 681କୃ  ପରମାଣିକ ପି ର ନାଥ ପରମାଣିକ JTV1909142
ପ ୁ /1196542 45 62 682ଲକ୍ଷୀଧର ପରମାଣିକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ପରମାଣିକ XWP0636498
ୀ /1196543 42 62 683ଅ ନା ପରମାଣିକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ପରମାଣିକ JTV2690048

ପ ୁ /1196544 40 62 684ମନୁୁ ପରମାଣିକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପରମାଣିକ JTV2689719
ପ ୁ /1196545 39 62 685ରାମଚ  ପରମାଣିକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ ପରମାଣିକ JTV1710979
ପ ୁ /1196546 38 62 686ରଣଜିତ ପରମାଣିକ ପି ଧବୃ ପରମାଣିକ JTV1908813
ପ ୁ /1196547 36 62 687ସ ୟ ପରମାଣିକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପରମାଣିକ JTV2690030
ପ ୁ /1196548 35 62 688ହରି ପରମାଣିକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପରମାଣିକ JTV2689537
ପ ୁ /1196549 35 62 689ସେ ାଷ କମୁାର ପରମାଣିକ ପି ଅ ଯଯ୍ର୍ାମି ପରମାଣିକ JTV2690337
ପ ୁ /1196550 33 62 690ଜିେତ  ପରମାଣିକ ପି ଧବୃ ପରମାଣିକ JTV2689552
ପ ୁ /1206551 66 62 691ମକୁୁ  େବେହରା ପି ଆକଳିୁ େବେହରା OR/06/043/162638
ପ ୁ /1206552 40 62 692ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ମକୁୁ  େବେହରା JTV1909381
ୀ /1216553 52 62 693ଗୀତା ଦାସ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ OR/06/043/162641
ପ ୁ /1216554 34 62 694ବାପଆୁ ଦାସ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ଦାସ JTV2689545
ୀ /1216555 49 62 695ସାବିତୀ େସଠି ସା ନିର ନ େସଠି XWP0042374
ପ ୁ /1216556 66 62 696ଭାବଗାହୀ ତରାଇ ପି କିେଶାର ତରାଇ XWP0042390
ୀ /1216557 59 62 697ପାର ତରାଇ ପି ଭାବଗାହୀ ତରାଇ XWP0042408
ପ ୁ /1226558 44 62 698ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ବଲବ େବେହରା JTV1711092
ପ ୁ /1226559 66 62 699ଧଡି ଦାସ ପି ହନୁ ଦାସ OR/06/043/162642
ପ ୁ /1226560 32 62 700ଦୀପ ୁଦାସ ପି ଧଡି ଦାସ XWP0042416
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ପ ୁ /1226561 73 62 701ପରମା ନ  ନାୟକ ପି ପ ାନନ ନାୟକ XWP0043455
ପ ୁ /1226562 72 62 702ପରମାନ  ନାୟକ ପି ପ ାନନ ନାୟକ XWP0652974
ୀ /1226563 70 62 703କା ନଲତା ନାୟକ ସା ପରମାନ  ନାୟକ JTV1907179

ପ ୁ /1226564 60 62 704ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଊେପ ନାଥ ନାୟକ XWP0878306
ୀ /1226565 49 62 705ମମତା ନାୟକ ସା ଅନୀଲ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0652982
ୀ /1226566 48 62 706ବିେନାଦିନୀ ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP0043463
ୀ /1226567 47 62 707ବିେନାଦିନୀ ନାୟକ ସା ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ XWP0652966

ପ ୁ /1236568 73 62 708ର  ଦାସ ପି ହନୁ ଦାସ OR/06/043/162645
ୀ /1236569 66 62 709ରମା ଦାସ ପି ର  ଦାସ OR/06/043/162646

ପ ୁ /1236570 41 62 710ମେହ  କମୁାର ଦାସ ପି ର  ଦାସ JTV1908227
ୀ /1236571 40 62 711େସାମବାରୀ ହଁାସଦା ସା ଶଯ୍ାମ ହଁାସଦା XWP0042440

ପ ୁ /1236572 54 62 712ରିମ େହମମ୍ ପି କୃ  େହମମ୍ XWP0042424
ୀ /1236573 49 62 713ଡା ି  େହମମ୍ ସା ଭିମ େହମମ୍ XWP0042457
ୀ /1246574 55 62 714ସାଧବୀ ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ JTV1908805
ୀ /1266575 41 62 715କାମିନୀ କମୁାରୀ ମଲିକ ସା ପୀୟଦଶର୍ନ ମଲିକ XWP0222869

ପ ୁ /1286576 56 62 716ଜନକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଘାଉ ସାହୁ JTV1907070
ୀ /1286577 50 62 717ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା ଜନକ କମୁାର ସାହୁ JTV1908243

ପ ୁ /1296578 73 62 718େଦୖତାରୀ ପରିଡା ପି ବୀରବର ପରିଡା XWP0222877
ୀ /1296579 70 62 719ଗୀତାରାଣୀ ପରିଡା ସା େଦୖତାରୀ ପରିଡା XWP0222885

ପ ୁ /1296580 46 62 720ରାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି େଦୖତାରି ପରିଡା JTV1931286
ପ ୁ /1296581 45 62 721ଚ ନ ପରିଡା ପି େଦୖତାରି ପରିଡା JTV1931294
ୀ /1296582 43 62 722ବିଜୁଳି ପରିଡା ସା ଚ ନ ପରିଡା XWP0330084

ପ ୁ /1296583 22 62 723ଅଶନୀ କମୁାର ପରିଡା ମା ଶକୁ ଳା ପରିଡା XWP0877555
ପ ୁ /1296584 80 62 724େଚମ ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ JTV1710953
ପ ୁ /1306585 55 62 725ଚି ରଂଜନ ମିଶ ପି ବାଳକୃ  ମିଶ OR/06/043/163055
ୀ /1306586 49 62 726ଡଲି ମିଶ ସା ଚି ରଂଜନ ମିଶ OR/06/043/163056
ୀ /1306587 34 62 727ଖରୁସିଦ ନିଶା ସା ଅବଦୁଲ ମନସରୁ XWP0836080

ପ ୁ /1316588 50 62 728ବାବୁ େଜନା ପି ଦାଶରଥି େଜନା OR/06/043/163057
ୀ /1316589 26 62 729ସାଫିଆ ରଫିକ ପି ମହ ଦ ରଫିକ XWP0836072

ପ ୁ /1316590 26 62 730ମହ ଦ ସଫିକ ପି ମହ ଦ ରଫିକ XWP0836122
ପ ୁ /1316591 61 62 731ବାସେୁଦବ ସାମଲ ପି ଦାରିକାନାଥ ସାମଲ OR/06/043/163058
ୀ /1316592 55 62 732ଟୁନିଲତା ସାମଲ ସା ବାସେୁଦବ ସାମଲ OR/06/043/163059

ପ ୁ /1326593 55 62 733ରେମଶ ଚ  ଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ JTV1907088
ୀ /1326594 50 62 734ସରଳା ଦାସ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାସ JTV1908250
ୀ /1336595 39 62 735ଶଶତିା ବିଶାଳ ସା ସମୀର କମୁାର ପରିଡା XWP0222893
ୀ /1336596 28 62 736ପଦି  ବିଶାଳ ପି ଗଦାଧର ବିଶାଳ XWP0369512

ପ ୁ /1336597 51 62 737ନିର ନ ପରିଡା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ପରିଡା XWP0222901
ପ ୁ /1336598 46 62 738ସମୀର କମୁାର ପରିଡା ପି ହାଡିବ ୁ ପରିଡା XWP0222919
ୀ /1336599 44 62 739ମ ଲୁତା ପରିଡା ସା ନିର ନ ପରିଡା JTV1908318

ପ ୁ /1346600 70 62 740ହିରାଲାଲ ଦାସ ପି ଲକ୍ଷଣ ଦାସ OR/06/043/163060
ୀ /1346601 65 62 741ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ହିରାଲାଲ ଦାସ JTV1909027
ପ ୁ /1346602 47 62 742ନିର ନ ଦାସ ପି ହିରାଲାଲ ଦାସ JTV1907294
ୀ /1346603 45 62 743ମ ଲୁତା ଦାସ ପି ହିରାଲାଲ ଦାସ JTV1908300

ପ ୁ /1346604 70 62 744ଗତିକୃ  ସାଇଁ ପି ଜଟାଧାରୀ ସାଇଁ OR/06/043/163061
ପ ୁ /1356605 49 62 745କୃ ଚ  ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ନାୟକ OR/06/043/163062
ପ ୁ /1366606 50 62 746ଅଜୁର୍ ନ ମମୁ ୁର୍ ପି ଭଗବାନ ମମୁ ୁର୍ JTV1910264
ୀ /1366607 46 62 747ମାମିନା ମମୁ ୁର୍ ସା ଅଜୁର୍ ନ ମମୁ ୁର୍ JTV1910272
ୀ /1366608 39 62 748ତଅେପାଇ ମମୁ ୁର୍ ସା ଅଜୁର୍ ନ ମମୁ ୁର୍ XWP0043489

ପ ୁ /1376609 36 62 749ରାେକଶ କମୁାର ଅରସିଲ ପି ପଳୟ କମୁାର ଅରସିଲ JTV2688984
ପ ୁ /1376610 67 62 750ପେମାଦ କମୁାର ଅରିସଲ ପି ଚ େଶଖର ଅରିସଲ JTV1909589
ୀ /1376611 57 62 751ବାସ ୀ ଅରିସଲ ସା ପେମାଦ କମୁାର ଅରିସଲ JTV1909670
ପ ୁ /1376612 35 62 752ରାେକଶ କମୁାର ଅରିସଲ ପି ପଳୟ କମୁାର ଅରିସଲ JTV2689024
ପ ୁ /1376613 35 62 753ଜୟ  କମୁାର ଅରିସଲ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଅରିସଲ JTV2690014
ପ ୁ /1376614 33 62 754ଶୀକା  କମୁାର ଅରିସଲ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଅରିସଲ XWP0043513
ୀ /1386615 28 62 755ଡି.ସ ୀତା  ପି ଡି.ଜଗଦିଶ ରାଓ XWP0369520
ପ ୁ /1386616 88 62 756େଗାଲଖ ଚ  ବାରିକ ପି େକଳ ୁବାରିକ JTV1909597
ପ ୁ /1386617 60 62 757ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ ପି େଗାଲକ ଚ  ବାରିକ JTV1931419
ପ ୁ /1386618 55 62 758ଦିଲୀପ କମୁାର ବାରିକ ପି େଗାଲଖ ଚ  ବାରିକ JTV1909050
ପ ୁ /1386619 53 62 759ଦୁସ  କମୁାର ବାରିକ ପି େଗାଲକ ଚ  ବାରିକ OR/06/043/163063
ୀ /1386620 50 62 760ପତିମା ବାରିକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ JTV1909035
ୀ /1386621 48 62 761ଜୟ ୀପଭା ବାରିକ ସା ଦିଲୀପ ବାରିକ JTV1909043
ୀ /1386622 29 62 762ଅନିତା ବାରିକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ XWP0369538
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ପ ୁ /1386623 28 62 763ରାମପସାଦ ବାରିକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ XWP0488981
ୀ /1386624 55 62 764ଡି. ଛାୟା ସା ଡି. ଜଗଦୀଶ ରାଓ JTV1908441

ପ ୁ /1386625 62 62 765ଡି. ଜଗଦିଶ ରାଓ ପି ଡି. େଭାଗରାଜ ରାଓ JTV1906668
ପ ୁ /1396626 70 62 766ମରୁଲୀ େବେହରା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େବେହରା OR/06/043/163066
ୀ /1396627 35 62 767ତନୁ େବେହରା ପି ମରୁଲୀ େବେହରା XWP0043521

ପ ୁ /1396628 32 62 768ବିଟୁ େବେହରା ପି ମରୂଲୀ େବେହରା XWP0489161
ପ ୁ /1406629 65 62 769ବଳରାମ ଦାସ ପି କା ିର୍କ ଚ  ଦାସ JTV1908144
ପ ୁ /1406630 50 62 770ଭାବଗାହୀ ରଣା ପି ଗ ୁ ଚିୁ ରଣା JTV1906650
ପ ୁ /1416631 69 62 771ତରୁଣ କମୁାର କର ପି ନେଗ ନାଥ କର JTV1908540
ପ ୁ /1416632 62 62 772ଦିଲିପ କମୁାର କର ପି ନେଗ ନାଥ କର JTV1907567
ୀ /1416633 54 62 773ସଂଯକୁ୍ତା କର ସା ତରୁଣ କମୁାର କର JTV1907575
ୀ /1416634 52 62 774ସଂଗୀତା କର ସା ଦିଲିପ କମୁାର କର OR/06/043/163067

ପ ୁ /1416635 48 62 775ନବୀନ କମୁାର କର ପି ନେଗ  ନାଥ କର JTV1907021
ପ ୁ /1416636 45 62 776ଅରୁଣ କମୁାର କର ପି ନେଗ ନାଥ କର JTV1907039
ୀ /1416637 36 62 777ସିତା କର ପି ତରୁଣ କମୁାର କର XWP0119602

ପ ୁ /1426638 68 62 778ଅଜିତ୍ କମୁାର ଷଡ ୀ ପି ପରିକି୍ଷତ େବେହରା OR/06/043/163068
ପ ୁ /1436639 39 62 779ପବୀଣ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି କୃପାସି ୁ ପାଇକରାୟ JTV2535854
ପ ୁ /1436640 47 62 780ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ JTV2690543
ପ ୁ /1436641 43 62 781ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ JTV2690618
ୀ /1446642 46 62 782ଡଲିରାଣୀ ପରିଡା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ JTV2535979

ପ ୁ /1456643 25 62 783ରଶି ର ନ ମହାରଣା ପି ମାୟାଧର ମହାରଣା XWP0662528
ପ ୁ /1476644 65 62 784େଗାପାଳଜୀ ଝା ପି ରାଧାକା  ଝା JTV2689230
ପ ୁ /1476645 35 62 785ରାେକଶ କମୁାର ଝା ପି େଗାପାଳଜୀ ଝା JTV2690444
ପ ୁ /1486646 38 62 786ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା ପି ରାମ ଚ  େବେହରା XWP0330167
ପ ୁ /1496647 59 62 787ନେରଶ ମହା ି ପି ଭିମ ମହା ି XWP0043596
ୀ /1496648 46 62 788ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ନେରଶ ମହା ି XWP0043604

ପ ୁ /1516649 57 62 789ରେମଶ ଚ  ଓଝା ପି ବୃ ାବନ ଓଝା XWP0043612
ୀ /1516650 52 62 790େଶୖଳବାଳା ଓଝା ସା ରେମଶ ଚ  ଓଝା XWP0043620
ୀ /1516651 38 62 791ସରସତୀ ଓଝା ସା ଆେଲାକ ଓଝା XWP0488627

ପ ୁ /1526652 51 62 792ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଭା ର ସାହୁ XWP0704874
ୀ /1526653 47 62 793କମଳା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0704882
ୀ /1536654 36 62 794ଖସୁବୁ ଠାକରୁ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ଠାକରୁ XWP0043638

ପ ୁ /1556655 51 62 795ଗରୁୁ ପସାଦ ରାଉତ ପି ଧରଣୀଧର ରାଉତ XWP0043646
ୀ /1556656 45 62 796ରୀତା ଳୀ ରାଉତ ସା ଗରୁୁ ପସାଦ ରାଉତ XWP0043653

ପ ୁ /1566657 34 62 797ଜୟକୃ  େବେହରା ପି ପବିତ େବେହରା XWP0489005
ପ ୁ /1566658 44 62 798ଦିବାକର ଦାଶ ପି ନରହରି ଦାଶ XWP0488767
ୀ /1566659 40 62 799ନମିତା ଦାଶ ସା ଦିବାକର ଦାଶ XWP0488775

ପ ୁ /1566660 46 62 800ଅେଶାକ କମୁାର ମାଝୀ ପି ଋଷିନାଥ ମାଝୀ XWP0488718
ପ ୁ /1566661 40 62 801ଅଭୟ ମାଝୀ ପି ଋଷିନାଥ ମାଝୀ XWP0369579
ୀ /1566662 40 62 802ଲକ୍ଷୀପିୟା ମାଝୀ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମାଝୀ XWP0043679

ପ ୁ /1566663 40 62 803ଶାରଦା ପସନନ୍  ମ ୀ ପି ପଭାକର ମ ୀ XWP0369561
ୀ /1566664 28 62 804ଶବିାନୀ ମହା ି ପି େହମ  ମହା ି XWP0739318

ପ ୁ /1566665 36 62 805ଜିେତ  କମୁାର ପ ା ପି ରବି  କମୁାର ପ ା XWP0488825
ପ ୁ /1566666 29 62 806ଧେମର୍  କମୁାର ପ ା ପି ରବି  କମୁାର ପ ା XWP0488817
ୀ /1566667 29 62 807ସକୁା ି ସାହୁ ସା ସ ୟ ସାହୁ XWP0488759

ପ ୁ /1566668 39 62 808ସ ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ XWP0488809
ପ ୁ /1566669 36 62 809କାଳ ୀ େସଠୀ ପି େଯାଗୀନାଥ େସଠୀ XWP0488726
ୀ /1566670 32 62 810ରୀନା େସଠୀ ସା କାଳ ି େସଠୀ XWP0488734

ପ ୁ /1586671 41 62 811ମାନସ ରଂଜନ ମହା ି ପି ଉମାକା  ମହା ି XWP0369652
ୀ /1586672 37 62 812ମଧମୁତୀ ମହା ି ସା ମାନସ ରଂଜନ ମହା ି XWP0369660
ପ ୁ /1586673 58 62 813ସମୀର କମୁାର ମହାପାତ ପି କୃ  େମାହନ ମହାପାତ XWP0168989
ୀ /1586674 35 62 814ମିହିର କମୁାର ମହାପାତ ପି ସମୀର କମୁାର ମହାପାତ XWP0169011
ୀ /1586675 32 62 815େମୗସମୁୀ ମହାପାତ ପି ସମୀର କମୁାର ମହାପାତ XWP0169003
ପ ୁ /1586676 37 62 816କରୁଣାକର ମାହୁ ପି କାଳ ୀ ମାହୁ XWP0489096
ପ ୁ /1586677 58 62 817ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି ପି େକଶବ ଚରଣ ମହା ି XWP0489146
ୀ /1586678 52 62 818େରଣବୁାଳା ମହା ି ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି XWP0489138
ପ ୁ /1586679 46 62 819ପିୟ ର ନ ମହା ି ପି ରତନ୍ ାକର ମହା ି XWP0662833
ୀ /1586680 38 62 820ସାଗତିକା ମହା ି ସା ପିୟ ର ନ ମହା ି XWP0662866
ପ ୁ /1586681 26 62 821େସୗମଯ୍ର ନ ମହା ି ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ମହା ି XWP0662809
ୀ /1586682 52 62 822ଉମା ପାଲ ସା ସବୁାସ ଚ  ପାଲ XWP0662882
ପ ୁ /1586683 28 62 823କାହନ୍  ୁଚରଣ ପାଲ ପି ସବୁାସ ଚ  ପାଲ XWP0662908
ୀ /1586684 45 62 824ଆଦଯ୍ରଶ ିପେଲଇ ସା ରାେଜ  କମୁାର ପରିଡା XWP0662767
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ପ ୁ /1586685 48 62 825ରାେଜ  କମୁାର ପରିଡା ପି ରଘନୁାଥ ପରିଡା XWP0662759
ପ ୁ /1586686 38 62 826କି୍ଷତିଶ ପରିଡା ପି ଉଦୟନାଥ ପରିଡା XWP0489070
ପ ୁ /1586687 66 62 827ଭରତ ଚ  ପଧାନ ପି ୰କଳୁମଣି ପଧାନ XWP0662932
ୀ /1586688 55 62 828ସ ର୍ଲତା ପଧାନ ସା ଭରତ ଚ  ପଧାନ XWP0662650

ପ ୁ /1586689 33 62 829ଭବାନୀ ଶ ର ପଧାନ ପି ଭରତ ଚ  ପଧାନ XWP0662676
ୀ /1586690 31 62 830ଜୟଶୀ ପଧାନ ପି ଭରତ ଚ  ପଧାନ XWP0662726
ୀ /1596691 45 62 831ସଂଯକୁ୍ତା ମିଶ ସା ନୀଳ ମାଧବ ମିଶ XWP0043703

ପ ୁ /1616692 61 62 832ଶୀଧର ଓଝା ପି ବଳରାମ ଓଝା XWP0043711
ପ ୁ /1626693 62 62 833ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି ମାୟାଧର ରାଉତ XWP0043729
ପ ୁ /1626694 32 62 834ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ରାଉତ XWP0043737
ପ ୁ /1636695 74 62 835ଜ୍ଞାନଚ  ମଳିକ ପି ବରଜୁ ଚରଣ ମଳିକ XWP0043745
ୀ /1636696 67 62 836ନୟନା ମଳିକ ସା ଜ୍ଞାନ ଚ  ମଳିକ XWP0043752

ପ ୁ /1636697 37 62 837ମ ୁଳି ଚରଣ ମଳିକ ପି ଜ୍ଞାନଚ  ମଳିକ XWP0043760
ପ ୁ /1646698 58 62 838ରଣଜିତ ପାତ ପି ରବି  ନାଥ ପାତ XWP0043778
ୀ /1646699 52 62 839ସ ର୍ ମ ରୀ ପାତ ସା ରଣଜିତ ପାତ XWP0043786

ପ ୁ /1666700 42 62 840ରାଜ କିେଶାର ଦାସ ପି କି୍ଷେରାଦ ଚ  ଦାସ XWP0043802
ୀ /1676701 62 62 841ସଂଯକୁ୍ତା ଦାସ ସା ଧେନଶର ଦାସ XWP0488908

ପ ୁ /1676702 57 62 842ମଧ ୁସଦୂନ ଦାସ ପି ପିତାମର ଦାସ XWP0043828
ୀ /1676703 56 62 843ଲତିକା ଦାସ ସା ମଧସୁଦୂନ ଦାସ XWP0043836

ପ ୁ /1676704 42 62 844ରାେଜଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ XWP0488692
ପ ୁ /1676705 35 62 845ରାେକଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ XWP0488684
ପ ୁ /1676706 33 62 846ମହାେଦବ ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ XWP0222935
ପ ୁ /1676707 33 62 847ମେୁକଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଧେନଶର ଦାସ XWP0369678
ପ ୁ /1676708 30 62 848ଜୟେଦବ ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ XWP0222927
ୀ /1686709 44 62 849ସାବରା ବିବି ସା େସୗକତ ଅଲି ଖାନ୍ XWP0043851
ୀ /1696710 50 62 850ସ ର୍ଲତା ସାଇଁ ସା ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ JTV2535987
ୀ /1706711 59 62 851େପମଲତା ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ JTV2535797

ପ ୁ /1706712 41 62 852େହମ  କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ JTV2535912
ୀ /1736713 55 62 853ଋକଣୀ ବାରିକ ପି ହେରକୃ  ବାରିକ XWP0043869

ପ ୁ /1746714 37 62 854ମେନାଜ କମୁାର ମାହଁୁତ ପି ଜୟକୃ  ମାହଁୁତ XWP0043877
ପ ୁ /1756715 41 62 855ପଦୀପ କମୁାର ସାମଲ ପି ରଥିଆ ସାମଲ XWP0043885
ୀ /1756716 40 62 856ମମତା ସାମଲ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାମଲ XWP0043893

ପ ୁ /1766717 69 62 857ସେୁର  ନାଥ ମହା ି ପି େସାମନାଥ ମହା ି XWP0369629
ପ ୁ /1766718 41 62 858ପକାଶ ସାହାଣୀ ପି କା ାଳି ସାହାଣୀ XWP0043901
ୀ /1786719 47 62 859ପ ୁ ା େଜନା ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର େଜନା XWP0636605

ପ ୁ /1796720 51 62 860େଦବାଶଷି ମିତ ପି ରାେଜ  କମୁାର ମିତ XWP0043919
ୀ /1796721 47 62 861େବଲା ମିତ ସା େଦବାଶଷି ମିତ XWP0043927

ପ ୁ /1806722 46 62 862ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ବଜ କିେଶାର ରାଉତରାୟ XWP0043935
ୀ /1806723 40 62 863େମାହିନି ବାଳା ରାଉତରାୟ ସା ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0043943

ପ ୁ /1816724 39 62 864ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଟାଧାରୀ ଦାସ XWP0636613
ୀ /1826725 74 62 865ଶରତ କମୁାରୀ ପ ା ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ପ ା XWP0369637
ପ ୁ /1826726 50 62 866ସଶୁା  କମୁାର ପ ା ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ପ ା XWP0369645
ୀ /1826727 38 62 867ସ ି ତା ପ ା ସା ସଶୁା  କମୁାର ପ ା XWP0739326
ୀ /1836728 45 62 868ବିଜୟଲକି୍ଷ ଦାଶ ସା ପତାପ କମୁାର ଦାଶ XWP0662411
ୀ /1836729 36 62 869ମାନିନୀ ମାଳା ଦାଶ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ XWP0489054

ପ ୁ /1846730 57 62 870କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି କାଳ ୀ ଚରଣ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0654103
ୀ /1846731 51 62 871ର ିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0654053

ପ ୁ /1846732 29 62 872ରଶିର ନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0654061
ୀ /1846733 46 62 873ମିନତିବାଳା େହାତା ସା ମେନାର ନ ନ XWP0877225
ୀ /1846734 72 62 874ଅନୁସୟା କନୁନେଗା ସା ଅନୀଲ କମୁାର କନୁନେଗା XWP0662437
ପ ୁ /1846735 34 62 875ସତଯ୍ବୀର ମହାପାତ ପି ମେହଶ ଚ  ମହାପାତ XWP0653006
ୀ /1846736 59 62 876ନିହାରିକା ମିଶ ସା ମେହଶ ଚ  ମହାପାତ XWP0654079
ପ ୁ /1846737 50 62 877ମେନାର ନ ନ ପି ଭଗବାନ ନ XWP0877258
ପ ୁ /1866738 67 62 878ପତାପ କିେଶାର ରାଏ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ରାଏ XWP0939967
ୀ /1876739 64 62 879ପତିମା ରାୟ ସା ପତାପ କିେଶାର ରାୟ XWP1007442
ପ ୁ /1876740 39 62 880ବିଶ୍ଵଜିତ ରାଏ ପି ପତାପ କିେଶାର ରାଏ XWP0970905
ପ ୁ /1876741 34 62 881ପଥିୃରାଜ ରାଏ ପି ପତାପ କମୁାର ରାଏ XWP0970889
ପ ୁ /1956742 24 62 882ସଜିୁତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଜନା ର୍ନ ସାଇଁ XWP1144815
ୀ /4256743 36 62 883ହରପିୟା ପ ୃ ି ସା ପଫଲୁ ପ ୃ ି XWP0836049
ୀ /5016744 56 62 884େସୖଳବାଳା ପରିଡ଼ା ସା ହୃସୀେକସ ପରିଡ଼ା XWP1143296
ୀ /5016745 22 62 885ସାଗରକୃ ା ପରିଡ଼ା ପି ହୃସୀେକସ ପରିଡ଼ା XWP1112234
ପ ୁ /5016746 21 62 886ବି ୁ ବଳୟ ପରିଡ଼ା ପି ହୃଷିେକଶ ପରିଡ଼ା XWP1112242
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ପ ୁ /593B6747 31 62 887ଜୀବନ େଜଯ୍ାତି ପି ରାମ ଚଂଦ େସଠୀ XWP0975599
ପ ୁ /5996748 24 62 888ପତଯ୍ଷୁ କମୁାର ମହା ି ପି ର ିତ କମୁାର ମହା ି XWP0974444
ପ ୁ /6006749 22 62 889କୃ  କା  ଦାସ ପି େଭାଳାନାଥ ଦାସ XWP1145507
ୀ /6016750 22 62 890ଲିପସା ବାରିକ ପି ବିପିନ କମୁାର ବାରିକ XWP1146364

ପ ୁ /6016751 20 62 891ସଂଦୀପ ବାରିକ ପି ବିପିନ ବାରିକ XWP1145762
ୀ /6016752 49 62 892ଗୀତାରାଣୀ ଦାଶ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ XWP1112176
ୀ /6016753 26 62 893ଅପିର୍ତା ଦାଶ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ XWP1112184

ପ ୁ /6016754 21 62 894ଆଶେୁତାଷ ଦାଶ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ XWP1112192
ୀ /6026755 46 62 895ସବିତା ଦାଶ ସା ରବୀ ନାଥ ଦାଶ XWP1112200

ପ ୁ /6026756 23 62 896ଆକାଶ ଦାଶ ପି ରବୀ ନାଥ ଦାଶ XWP1112218
ପ ୁ /8826757 24 62 897ଅଭିେଶକ ପରିଜା ପି େକଦାର କା  ପରିଜା XWP0975680
ପ ୁ /598/D/16758 25 62 898ରିେତଶ ଖୁ ିଆ ମା ସପନ୍ରାଣୀ ଖୁ ିଆ  XWP1114586
ପ ୁ /810/H/26759 26 62 899ବିନୀତ୍ ମହା ି ପି ବିକମଜିତ୍ ମହା ି XWP0598805
ପ ୁ /99996760 31 62 900ସତିୃ ର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ପତାପ େକଶରୀ େଚୗଧରୁୀ XWP0739292
ୀ /99996761 25 62 901େସାନାଲି ସଚୁରିତା ପି ସାଧ ୁଚରଣ ମଲୀକ XWP0739334
ୀ /9996762 54 62 902ମ ଲୁତା ଦାସ ସା ନାରାୟଣ ରାଓ XWP1219476
ୀ /9996763 30 62 903ସଶୁୀ ସ ୀତା ପରିଡ଼ା ସା ଆେଲାକ ଚ  ଦାସ XWP1219484

ପ ୁ /9996764 34 62 904ଆେଲାକ ଚ  ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ XWP1219492
ୀ /076765 27 62 905େଶତପଦା ପ ନାୟକ ସା ସତିୃ ର ନ େଚୗଧରୁୀ XWP1219500

ପ ୁ /176766 43 62 906ସାଂତନୁ କମୁାର ସାମଲ ପି ନୟନ ବଲଭ ସାମଲ XWP1219518
ୀ /176767 36 62 907ଅମିତା ପାହାଡ ସିଂହ ସା ଶା ନୁକମୁାର ସାମଲ XWP1219526

ପ ୁ /1806768 21 62 908ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP1219559
ପ ୁ /026769 24 62 909ଅଶ୍ଵିନୀକମୁାର ନାୟକ ପି ମୀରନ କମୁାର ନାୟକ XWP1219567
ପ ୁ /8626770 67 62 910ନିହାର ର ନ ମହା ି ପି ଅଗଣି ଚରଣ ମହା ି XWP1219575
ୀ /9996771 20 62 911ପତଯ୍ଷୁ ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ପଦୀପ କମୁାର ନାୟକ XWP1242528
ୀ /9996772 18 62 912ରାଜଶୀ ସାହୂ ପି ନିହାର ର ନ ସାହୂ XWP1242536
ୀ /776773 28 62 913ଲକ୍ଷୀପିୟା ବାରିକ ପି ଅରୁଣ ବାରିକ XWP1242551

ପ ୁ /5016774 60 62 914ହୃସୀେକସ ପରିଡ଼ା ପି େଗାଵୀଂଦା ପରିଡ଼ା XWP1242569
ପ ୁ /9996775 18 62 915ଅଂଶମୁାନ ନ ା ପି ମେନାର ନ ନ ା XWP1242577
ପ ୁ /9996776 26 62 916ରୂେପଶ ପଧାନ ପି ରବୀ  ପଧାନ XWP1242692
ପ ୁ /1676777 42 62 917ପ ୁ ର ନ ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ XWP1242700
ୀ /776778 33 62 918ଅଂଜଲୀ ବାରିକ ସା ଦୀପକ ବାରିକ XWP1242718
ୀ /016779 39 63 1ଗୀତାଂଜଳୀ ମଲୀକ ସା ଲୀତୁନା ମଲୀକ XWP0882381
ୀ /016780 39 63 2ସାସୀତା ମଲିକ ସା ଭଗବତୀ ମଲିକ XWP0897694
ୀ /166781 22 63 3ରାଜଲକ୍ଷୀ େଜନା ପି ଧରଣୀଧର େଜନା XWP0882613
ୀ /226782 23 63 4ନିେବଦିତା େବେହରା ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ େବେହରା XWP0882597

ପ ୁ /326783 22 63 5େସୗମ୍ଯ ର ନ ସାଇଁ ପି ପଦ େଲାଚନ ସାଇଁ XWP0876730
ୀ /406784 22 63 6ସିପା ପଧାନ ପି ଭା ର ପଧାନ XWP0879924
ୀ /426785 33 63 7ପତିମା ଛାେଟାଇ ସା ବିଜୟ ଛାେଟାଇ XWP0882407
ୀ /476786 24 63 8ସିଲା ଛାେଟାଇ ପି ଅପନା ଛାେଟାଇ XWP0882399
ୀ /586787 25 63 9ଗୀତାଂଜଳି େବଉରା ପି ମେନାଜ େବଉରା XWP0898296
ପ ୁ /606788 22 63 10େସାନୁ ନିଗମ ରାଉତରାୟ ପି ପଦି  କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0875807
ୀ /726789 33 63 11ରଶିତା ସାଇଁ ସା ବିଶଜିତ ସାଇଁ XWP0875708
ୀ /786790 26 63 12େସାନାଲୀ େବେହରା ସା ବିଶ୍ଵଜୀତ େବେହରା XWP0875831
ୀ /906791 34 63 13ଚିନୟୀ େବେହରା ସା ଯେଶାବ  େବେହରା XWP0875815
ୀ /916792 26 63 14େରାଜାଲିନ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା XWP0883363
ୀ /916793 22 63 15ରାଜଶୀ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା XWP0880328

ପ ୁ /926794 22 63 16ସରୂପ ସାଇଁ ପି ପହଲାଦ ସାଇଁ XWP0879940
ୀ /1106795 28 63 17ସବିତା େବେହରା ସା ଶରତ େବେହରା XWP0876722
ପ ୁ /1116796 23 63 18ମଲୟ େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା XWP0882373
ପ ୁ /1126797 23 63 19େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା XWP0879874
ୀ /1146798 24 63 20ଲି ା େସଠୀ ପି ମନ ର ନ େସଠୀ XWP0879908
ପ ୁ /1146799 22 63 21ଅଜିତ େସଠୀ ପି ମନର ନ େସଠୀ XWP0879882
ୀ /1176800 30 63 22ପୀତିପ ୁ ା େସଠୀ ସା ଯଗୁଳ କିେଶାର େସଠୀ XWP0875823
ୀ /1186801 31 63 23ଦିପା ଳି େସଠୀ ପି ପବଥ କମୁାର େସଠୀ NCF0932038
ପ ୁ /1216802 62 63 24ପଦଯ୍ମୁନ୍ ସାଇଁ ପି େଗାଲଖ ସାଇଁ OR/06/043/164444
ପ ୁ /1216803 55 63 25ବସ  ସାଇଁ ପି େଗାଲଖ ସାଇଁ OR/06/043/164446
ୀ /1216804 51 63 26ଉମିର୍ଳା ସାଇଁ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ସାଇଁ OR/06/043/164445
ପ ୁ /1216805 51 63 27ଶରତ ସାଇଁ ପି େଗାଲଖ ସାଇଁ OR/06/043/164448
ୀ /1216806 50 63 28ଶା ିଲତା ସାଇଁ ସା ବସ  ସାଇଁ OR/06/043/164447
ୀ /1216807 42 63 29ମମତା ସାଇଁ ସା ଶରତ ସାଇଁ XWP0044701
ପ ୁ /1216808 39 63 30ପଭାତ ସାଇଁ ପି େଗାଲଖ ସାଇଁ JTV2403368
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ପ ୁ /1216809 39 63 31ସଶୁା  କମୁାର ସାଇଁ ପି େଗାଲଖ ସାଇଁ JTV2571420
ୀ /1216810 33 63 32ସ ର୍ଲତା ସାଇଁ ସା ସସୁା  କମୁାର ସାଇଁ XWP1007533

ପ ୁ /1216811 32 63 33ସନିୁଲ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଦଯ୍ମୁନ୍ ସାଇଁ XWP0169136
ୀ /1216812 31 63 34ରାନୁ ସାଇଁ ସା ପଭାତ ସାଇଁ XWP0739649

ପ ୁ /1216813 30 63 35ଅନିଲ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବସ  କମୁାର ସାଇଁ XWP0370940
ପ ୁ /1216814 28 63 36ସସୁୀଳ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଦ୍ଯମୁନ୍ ସାଇଁ XWP0370957
ୀ /1216815 28 63 37ପିୟ ା ସାଇଁ ସା ଅନିଲ କମୁାର ସାଇଁ XWP1003821

ପ ୁ /1216816 25 63 38ଅମୀର ସାଇଁ ପି ପିତବାସ ସାଇଁ XWP0879866
ପ ୁ /1226817 58 63 39ରାଜକିେଶାର ସାଇଁ ପି କଳୁମଣି ସାଇଁ OR/06/043/164452
ୀ /1226818 50 63 40ମିନତୀ ସାଇଁ ସା ରାଜକିେଶାର ସାଇଁ OR/06/043/164453

ପ ୁ /1226819 45 63 41ବଜରାଜ ସାଇଁ ପି କଳୁମଣି ସାଇଁ OR/06/043/164454
ୀ /1226820 39 63 42ର ିତା ସାଇଁ ସା ବଜରାଜ ସାଇଁ JTV2404481

ପ ୁ /1226821 26 63 43ବିଶଜିତ ସାଇଁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାଇଁ XWP0663344
ୀ /1226822 22 63 44ଇତିରାଣୀ ସାଇଁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାଇଁ XWP0880351

ପ ୁ /1236823 59 63 46େଯାେଗ  ସାଇଁ ପି ନିଳମଣି ସାଇଁ XWP1272558
ପ ୁ /1236824 50 63 47େଦେବ  ନାଥ ସାଇଁ ପି ନିଳମଣୀ ସାଇଁ OR/06/043/164458
ୀ /1236825 48 63 48ଗାୟତୀ ସାଇଁ ସା େଯାେଗ  ସାଇଁ OR/06/043/164844
ୀ /1236826 41 63 49ରୀନାରାଣୀ ସାଇଁ ସା େଦେବ  ନାଥ ସାଇଁ JTV2403608

ପ ୁ /1236827 26 63 50ଲଗନ୍ଜିତ ସାଇଁ ପି େଯାେଗ  ସାଇଁ XWP0599027
ୀ /1236828 24 63 51େଜଯ୍ାତିରାଣୀ ସାଇଁ ପି େଯାେଗ  ସାଇଁ XWP0794750

ପ ୁ /1246829 60 63 52ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି େଭାଳି ସାହୁ OR/06/043/164461
ୀ /1246830 44 63 53େଜଯ୍ା ନ୍ା ରାଣୀ ସାହୁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ JTV2403822
ୀ /1256831 41 63 54ଅମିତା ସାହୁ ସା ସେବର୍ ଶର ସାହୁ JTV2403848

ପ ୁ /1256832 40 63 55ଦିବାକର ସାହୁ ପି ନେରା ମ ସାହୁ JTV1701473
ୀ /1256833 37 63 56ରୀନା ସାହୁ ସା ଦିବାକର ସାହୁ XWP0330225
ୀ /1256834 80 63 57ପଦାବତୀ ସାହୁ ସା ନେରା ମ ସାହୁ OR/06/043/164463

ପ ୁ /1256835 57 63 58ପିତାମର ସାହୁ ପି ନେରା ମ ସାହୁ JTV1638527
ୀ /1256836 50 63 59ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ପିତାମର ସାହୁ OR/06/043/164465

ପ ୁ /1256837 49 63 60ପଭାକର ସାହୁ ପି ନେରା ମ ସାହୁ OR/06/043/165136
ପ ୁ /1256838 45 63 61ସେବର୍ ଶର ସାହୁ ପି ନେରା ମ ସାହୁ OR/06/043/164467
ୀ /1256839 38 63 62ପତିମା ସାହୁ ସା ପଭାକର ସାହୁ XWP0330183

ପ ୁ /1256840 30 63 63ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ XWP0223107
ୀ /1256841 27 63 64ଶବିାନୀ ସହୁ ପି ପିତାମର ସାହୁ XWP0575753
ୀ /1266842 38 63 65ଜଲି ସାହୁ ସା ଜଟାଧାରୀ ସାହୁ JTV2403830
ୀ /1266843 37 63 66ଚାରୁଲତା ସାହୁ ସା ହଟେକଶର ସାହୁ JTV2535573
ୀ /1266844 25 63 67ଅନୂପ ୂ ର୍ା ସାହୁ ସା ହେରକୃ  ସାହୁ XWP0739607

ପ ୁ /1266845 47 63 68ଜଟାଧାରୀ ସାହୁ ପି େବୖକୁ  ସାହୁ OR/06/043/164470
ପ ୁ /1266846 44 63 69ହଟେକଶର ସାହୁ ପି େବୖକୁ  ସାହୁ OR/06/043/164471
ପ ୁ /1266847 43 63 70ହେରକୃ  ସାହୁ ପି େବୖକୁ  ସାହୁ JTV1915198
ପ ୁ /1266848 40 63 71ପଶ ୁର୍ରାମ ସାହୁ ପି େବୖକୁ  ସାହୁ JTV1913342
ୀ /1276849 77 63 72ପାଲୁଣି ସାହୁ ସା ବାବାଜୀ ସାହୁ OR/06/043/164473
ୀ /1276850 52 63 73ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା କୃ  ଚ  ସାହୁ OR/06/043/164475

ପ ୁ /1276851 39 63 74ବୁେ ଶର ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ସାହୁ XWP0782144
ପ ୁ /1286852 54 63 75ଦୁଗର୍ାମାଧବ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ସାହୁ OR/06/043/164480
ପ ୁ /1286853 53 63 76ନେଗଶ ଚ  ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ OR/06/043/164478
ୀ /1286854 45 63 77ଝୁନୁ ସାହୁ ସା ନେଗଶ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/164479
ୀ /1286855 26 63 78ଦି ୀମୟୀ ସାହୁ ପି ନେଗଶ ଚ  ସାହୁ XWP0599126

ପ ୁ /1286856 24 63 79ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ନେଗଶ ସାହୁ XWP0876748
ୀ /1306857 55 63 80ନୟନା େବେହରା ସା ତିେଲାଚନ େବେହରା OR/06/043/164488
ପ ୁ /1306858 28 63 81ରା ନିଧି େବେହରା ପି ତିେଲାଚନ େବେହରା XWP0880344
ୀ /1306859 25 63 82ସେରାଜିନୀ େବେହରା ପି ତିେଲାଚନ େବେହରା XWP0880336
ପ ୁ /1316860 57 63 83ପ ୁ ର୍ଚ  େବେହରା ପି କୃ  େବେହରା OR/06/043/164489
ୀ /1316861 44 63 84ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ପ ୁ ର୍ ଚ  େବେହରା JTV2403988
ପ ୁ /1326862 85 63 85ନବ େବେହରା ପି ଅ ୁର୍ନୀ େବେହରା OR/06/043/164490
ପ ୁ /1326863 59 63 86ନିର ନ େବେହରା ପି ନବ େବେହରା OR/06/043/164492
ୀ /1326864 49 63 87ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା OR/06/043/164493
ପ ୁ /1326865 48 63 88ମାନସର ନ େବେହରା ପି ନବ େବେହରା OR/06/043/164494
ପ ୁ /1326866 44 63 89ଚି ର ନ େବେହରା ପି ନବକିେଶାର େବେହରା JTV1716232
ୀ /1326867 42 63 90ମମତା େବେହରା ସା ମାନସର ନ େବେହରା JTV2404507
ୀ /1326868 39 63 91ଅଂଜୁ େବେହରା ସା ଚି ର ନ େବେହରା JTV1716224
ପ ୁ /1326869 22 63 92ଅଜିତ େବେହରା ପି ନିର ନ େବେହରା XWP0881763
ୀ /1326870 20 63 93ମନୀଷା େବେହରା ପି ମାନସ ର ନ େବେହରା XWP1057041
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ପ ୁ /1336871 82 63 94ଭାବଗାହୀ େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା OR/06/043/164495
ୀ /1336872 68 63 95ନିରୁପମା େବେହରା ସା ଭାହଗାହୀ େବେହରା OR/06/043/164496

ପ ୁ /1336873 52 63 96ଶୀନିବାସ େବେହରା ପି ଭାବଗାହୀ େବେହରା OR/06/043/164497
ୀ /1336874 43 63 97ସଜୁାତା େବେହରା ସା ଶୀନିବାସ େବେହରା JTV2403962
ୀ /1336875 19 63 98ସଭୁଶୀ େବେହରା ପି ଶୀନିବାଶ େବେହରା XWP1068840
ୀ /1346876 60 63 100ରାଧାମଣି େବେହରା ସା ନକଳୁ େବେହରା OR/06/043/164502

ପ ୁ /1346877 58 63 101ସହେଦବ େବେହରା ପି ବାଇଧର େବେହରା OR/06/043/164503
ୀ /1346878 50 63 102ଜୟ ୀ େବେହରା ସା ସହେଦବ େବେହରା OR/06/043/164504

ପ ୁ /1346879 39 63 103ଶା ନୁ କମୁାର େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା JTV1913383
ପ ୁ /1346880 35 63 104ଅଶନୀ େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା XWP0489773
ପ ୁ /1346881 33 63 105େବଦବଯ୍ାସ େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା XWP0489781
ପ ୁ /1346882 33 63 106ସଂଜୟ େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା JTV2571479
ୀ /1346883 32 63 107େରଣବୁାଳା େବେହରା ସା ସ ୟ େବେହରା XWP0489971

ପ ୁ /1346884 32 63 108ସି ାଥର୍  େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା XWP0223123
ୀ /1346885 30 63 109ବି ୁପିୟା େବେହରା ସା ସାଗର େବେହରା XWP0370908

ପ ୁ /1346886 29 63 110ସାଗର େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା XWP0370890
ୀ /1346887 28 63 111ରଶୀତା େବେହରା ସା ଅଶନୀ େବେହରା XWP1003805

ପ ୁ /1346888 27 63 112ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା XWP0575803
ୀ /1356889 67 63 113କମଳା େବେହରା ସା ମେହଶର େବେହରା OR/06/043/164507

ପ ୁ /1356890 52 63 114ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା OR/06/043/164508
ପ ୁ /1356891 46 63 115ଶରତ େବେହରା ପି ମେହଶର େବେହରା OR/06/043/164509
ୀ /1356892 40 63 116ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ଶରତ େବେହରା JTV2403970
ୀ /1356893 21 63 117ଇତିଶୀ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା XWP0990309
ୀ /1356894 20 63 118ବଷର୍ା ରାଣୀ େବେହରା ପି ସରତ େବେହରା XWP1056894

ପ ୁ /1366895 78 63 119େଗାଲଖ େବେହରା ପି ଜୟୀରାମ େବେହରା OR/06/043/164510
ୀ /1366896 72 63 120ପଦାବତୀ େବେହରା ସା େଗାଲଖ େବେହରା OR/06/043/164511

ପ ୁ /1366897 45 63 121ଲେମାଦର େବେହରା ପି େଗାଲଖ େବେହରା OR/06/043/164512
ୀ /1366898 43 63 122ରଂଜିତା େବେହରା ପି େଗାଲଖ େବେହରା XWP0044776
ୀ /1366899 42 63 123ନଳିନୀପଭା େବେହରା ସା ଲେମାଦର େବେହରା XWP0044768

ପ ୁ /1366900 39 63 124ଭଗବାନ େବେହରା ପି େଗାଲଖ ଚ  େବେହରା JTV2403921
ୀ /1366901 29 63 125ଲିପିକା େବେହରା ସା ଭଗବାନ େବେହରା XWP0836437
ୀ /1376902 80 63 126ଟଭା େବେହରା ସା ବସ  େବେହରା OR/06/043/164514

ପ ୁ /1376903 58 63 127ପତାପ କିେଶାର େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା OR/06/043/164515
ୀ /1376904 50 63 128ଆରତୀ େବେହରା ସା ପତାପ କିେଶାର େବେହରା JTV1915818
ୀ /1376905 47 63 129ବିଭାସିନୀ େବେହରା ସା ପଶା  କମୁାର େବେହରା XWP0561001

ପ ୁ /1376906 44 63 130ପଶା  କମୁାର େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା JTV1916071
ୀ /1376907 29 63 131ଶଭୁଶତିା େବେହରା ପି ପତାପ କିେଶାର େବେହରା XWP0370916
ୀ /1376908 27 63 132ରଶତିା େବେହରା ପି ପତାପ କିେଶାର େବେହରା XWP0490078
ୀ /1376909 23 63 133ଇ ିତା େବେହରା ପି ପତାପ କିେଶାର େବେହରା XWP0836379
ୀ /1376910 22 63 134ଅ ିତା େବେହରା ପି ପତାପ କିେଶାର େବେହରା XWP0875302

ପ ୁ /1386911 78 63 135ଗ ାଧର େବେହରା ପି ମାକର୍  େବେହରା OR/06/043/164518
ୀ /1386912 70 63 136ଛାୟା େବେହରା ସା ଗ ାଧର େବେହରା OR/06/043/164519

ପ ୁ /1386913 50 63 137ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଗ ାଧର େବେହରା XWP0044818
ପ ୁ /1386914 43 63 138ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଗ ାଧର େବେହରା JTV1915370
ପ ୁ /1386915 42 63 139କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ଗ ାଧର େବେହରା JTV1638501
ୀ /1386916 40 63 140ମାନୀ େବେହରା ସା କ୍ଷୀେରାଦ କମୁାର େବେହରା JTV2721447
ୀ /1386917 37 63 141ନମିତା େବେହରା ସା ସେରାଜ େବେହରା XWP0044834
ୀ /1386918 36 63 142ତପସିନୀ େବେହରା ସା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା XWP0044826

ପ ୁ /1396919 58 63 143ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି ଶକୁେଦବ େବେହରା OR/06/043/164523
ୀ /1396920 48 63 144ର ନା େବେହରା ସା ରାଜ କିେଶାର େବେହରା XWP0044842
ପ ୁ /1396921 31 63 145ମିଥନୁ େବେହରା ପି ରାଜକିେଶାର େବେହରା XWP0119669
ପ ୁ /1406922 66 63 146ନିମାଇ ଁେଜନା ପି ନେର  େଜନା OR/06/043/164531
ୀ /1406923 51 63 147େଶୖଳବାଳା େଜନା ସା ନିମାଇ ଁେଜନା OR/06/043/164532
ୀ /1406924 50 63 148େଦବକୀ େଜନା ସା ରମାକା  େଜନା JTV1640630
ୀ /1406925 30 63 149ସନିୁତା େଜନା ପି ନିମାଇଁ େଜନା XWP0371179
ୀ /1406926 28 63 150ସଜୁାତା େଜନା ପି ନିମାଇଁ େଜନା XWP0371187
ୀ /1406927 26 63 151ହରପିୟା େଜନା ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ େଜନା XWP0599142
ପ ୁ /1416928 78 63 153ଲକ୍ଷୀଧର େଜନା ପି ଗେଜ  େଜନା OR/06/043/164525
ପ ୁ /1416929 50 63 155କିେଶାର େଜନା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େଜନା OR/06/043/164528
ୀ /1416930 39 63 156କବିତା େଜନା ସା କିେଶାର େଜନା JTV2404176
ପ ୁ /1426931 33 63 158ବିକମ କିେଶାର େଜନା ପି ଜ୍ଞାନଚ  େଜନା XWP0599159
ପ ୁ /1426932 23 63 159ଶଭୁାଶଷି ପସାଦ େଜନା ପି ଶବି ପସାଦ େଜନା XWP0866053
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ପ ୁ /1436933 54 63 160େଦେବ  ପସାଦ େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା OR/06/043/164537
ୀ /1436934 46 63 161ଅନୁସୟୂା ପଧାନ ସା େଦେବ  ପସାଦ େଜନା JTV2404549
ୀ /1436935 43 63 162ସଷୁମା କମୁାରୀ ସାଇଁ ସା ଶବି ପସାଦ େଜନା JTV1914258

ପ ୁ /1446936 75 63 163େଜଯ୍ାତିଷ ଚ  େଜନା ପି ନେରା ମ େଜନା OR/06/043/164544
ପ ୁ /1446937 72 63 164ସଚିଦାନ  େଜନା ପି ନେରା ମ େଜନା OR/06/043/164542
ୀ /1446938 70 63 165ପମିଳା େଜନା ସା ଶରତ େଜନା OR/06/043/164540

ପ ୁ /1446939 69 63 166ଜ୍ଞାନଚ  େଜନା ପି ନେରା ମ େଜନା DCX2117760
ୀ /1446940 66 63 167ତୁଳସୀ େଜନା ସା ସଚିଦାନ  େଜନା OR/06/043/164543
ୀ /1446941 64 63 168ସରସତୀ େଜନା ସା ଜ୍ଞାନଚ  େଜନା OR/07/036/280066
ୀ /1446942 63 63 169ଖଲୁଣା େଜନା ସା େଜଯ୍ାତିଷ ଚ  େଜନା OR/06/043/164545

ପ ୁ /1446943 58 63 170ବିେବକାନ  େଜନା ପି ନେରା ମ େଜନା OR/06/043/164548
ପ ୁ /1446944 54 63 171ସମେର  େଜନା ପି ଶରତ େଜନା OR/06/043/164541
ୀ /1446945 50 63 172ପଭାତୀ େଜନା ସା ସମେର  େଜନା JTV1913532
ୀ /1446946 46 63 173ଜୟ ୀ େଜନା ପି ସଚିଦା ନ  େଜନା JTV1913524

ପ ୁ /1446947 42 63 174ଅେମେର  େଜନା ପି ଶରତ ଚ  େଜନା JTV1914977
ପ ୁ /1446948 41 63 175ଅରବି  େଜନା ପି େଜଯ୍ାତିଷ ଚ  େଜନା XWP0044925
ୀ /1446949 39 63 176ଯେଶାମତି େଜନା ପି ସଚିଦାନ  େଜନା JTV1913540

ପ ୁ /1446950 38 63 177ଐସଯୂଯ୍ର୍ େଜନା ପି େଜଯ୍ାତିଷ େଜନା JTV1640648
ୀ /1446951 34 63 178କ ନା େଜନା ସା ଅମେର  େଜନା XWP0044933
ୀ /1446952 33 63 179ରାଜଶୀ େଜନା ସା ବିକମ କିେଶାର େଜନା XWP1135367

ପ ୁ /1446953 30 63 180ପିୟବତ େଜନା ପି ବିେବକାନ  େଜନା XWP0223131
ପ ୁ /1456954 93 63 181ଧରଣୀଧର େଜନା ପି ଭମର େଜନା OR/06/043/164550
ୀ /1456955 83 63 182କୁ ଳା େଜନା ସା ଧରଣୀ ଧର େଜନା OR/06/043/164551

ପ ୁ /1456956 54 63 183ଶଶିରି େଜନା ପି ଧରଣୀ ଧର େଜନା OR/06/043/164552
ପ ୁ /1456957 47 63 184ପଦୀ  କମୁାର େଜନା ପି ଧରଣୀ ଧର େଜନା OR/06/043/164553
ୀ /1456958 42 63 185ଲିଟୁନ େଜନା ସା ପଦୀ  କମୁାର େଜନା XWP0044941
ୀ /1456959 45 63 186ବି ୁପିୟା ସାଇଁ ସା ଶଶିରି କମୁାର େଜନା JTV1913987

ପ ୁ /1466960 71 63 187ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା ପି କମୁର େଜନା XWP1208065
ୀ /1466961 67 63 188ମ ାକିନୀ େଜନା ସା ପଫଲୁ େଜନା OR/06/043/164555

ପ ୁ /1466962 45 63 189ପଭାତ ର ନ େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା JTV1913367
ପ ୁ /1466963 41 63 190ଆେଲାକ ର ନ େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା JTV1914332
ପ ୁ /1466964 38 63 191ମିଲନ େଜନା ପି ପଫଲୁ େଜନା JTV1915362
ୀ /1466965 36 63 192ନିରୁପମା େଜନା ପି ପଫଲୁ େଜନା JTV1914621
ୀ /1466966 33 63 193ପୀତି ପରମିତା େଜନା ସା ପଭାତ ର ନ େଜନା XWP1057017

ପ ୁ /1476967 52 63 194ସନିୁଲ େଜନା ପି ଭିକାରୀ େଜନା OR/06/043/164557
ପ ୁ /1476968 50 63 195ଦିଲୀପ କମୁାର େଜନା ପି ଭିକାରୀ େଜନା XWP1052869
ୀ /1476969 50 63 196କମୁ େଜନା ସା ଦିଲୀପ କମୁାର େଜନା XWP1052885
ୀ /1476970 44 63 197େଜଯ୍ାତିର୍ମୟୀ େଜନା ସା ସନୁୀଲ େଜନା XWP0119677

ପ ୁ /1476971 33 63 198ଶୀକା  େଜନା ପି ଦିଲୀପ େଜନା XWP1052877
ୀ /1476972 30 63 199ସଜୁାତା େଜନା ସା ଶୀକା  େଜନା XWP1052851
ୀ /1476973 27 63 200ରସନ୍ା େଜନା ପି ଦିଲୀପ େଜନା XWP1052844
ପ ୁ /1486974 76 63 201ବଂଶୀଧର େଜନା ପି ଅଛୁତି େଜନା OR/06/043/164558
ୀ /1486975 70 63 202ରସାମଣି େଜନା ସା ବଂଶୀଧର େଜନା OR/06/043/164559

ପ ୁ /1486976 54 63 203କବିଚ  େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା OR/06/043/164561
ପ ୁ /1486977 52 63 204କିେଶାର ଚ  େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା OR/06/043/164562
ୀ /1486978 50 63 205େଶାଭାରାଣୀ େଜନା ସା ରବି  େଜନା JTV1913565

ପ ୁ /1486979 44 63 206ଦାେମାଦର େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା OR/06/043/164563
ୀ /1486980 42 63 207ସବିତା େଜନା ସା କବିଚ  େଜନା JTV1913557
ୀ /1486981 38 63 208ସପନ୍ାରାଣୀ େଜନା ସା ଦାେମାଦର େଜନା XWP0119685
ପ ୁ /1486982 27 63 209ରାେକଶ କମୁାର େଜନା ପି ରବି  କମୁାର େଜନା XWP0489583
ୀ /1486983 26 63 210ଦି ୀମୟୀ େଜନା ପି ରବି  କମୁାର େଜନା XWP0599167
ପ ୁ /1486984 22 63 211ରାେଜଶ କମୁାର େଜନା ପି ରବୀ  କମୁାର େଜନା XWP1003904
ୀ /1486985 48 63 212ସ ର୍ଲତା ମହା ି ସା କିେଶାର ଚ  େଜନା JTV1913359
ୀ /1496986 60 63 213ନିମର୍ଳା େଜନା ସା େଚୖତନଯ୍ େଜନା OR/06/043/164568
ୀ /1496987 47 63 214କନିୁ େଜନା ପି ସେୁର ନାଥ େଜନା JTV1913268
ୀ /1496988 40 63 215ଉମିର୍ଳା େଜନା ପି ସେୁର ନାଥ େଜନା JTV2404069
ପ ୁ /1496989 32 63 216ଦୀନବ ୁ େଜନା ପି େଚୖତନଯ୍ େଜନା XWP0169144
ୀ /1496990 29 63 217ଅମିକା େଜନା ପି େଚୖତନଯ୍ େଜନା XWP0490094
ୀ /1506991 75 63 218ତିେଳା ମା େଜନା ସା ପରମାନ  େଜନା OR/06/043/164570
ପ ୁ /1506992 56 63 219ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା ପି ପରମାନ  େଜନା XWP0990283
ପ ୁ /1506993 54 63 220ଅଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ପରମାନ  େଜନା OR/06/043/164572
ୀ /1506994 50 63 221କିରଣ ବାଳା େଜନା ସା ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା JTV1914134
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ପ ୁ /1506995 43 63 222ଅଭୟ କମୁାର େଜନା ପି ପରମାନ  େଜନା JTV1915552
ୀ /1506996 39 63 223ସଂଘମିତା େଜନା ସା ଅଜୟ କମୁାର େଜନା JTV2404465
ୀ /1506997 39 63 224ଚିନୟୀ େଜନା ସା ଅଭୟ କମୁାର େଜନା XWP0044958
ୀ /1506998 24 63 225େଲାପାମଦୁା େଜନା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା XWP0739425

ପ ୁ /1506999 20 63 226ମନଥ େଜନା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା XWP1057025
ପ ୁ /1507000 53 63 227ସଂଗାମ କିେଶାର ମହାପାତ ପି ଅନ  ଭମର ମହାପାତ XWP0641704
ୀ /1507001 50 63 228ଜୟଶୀ ମହାପାତ ସା ସଂଗାମ ମହାପାତ XWP0881771

ପ ୁ /1507002 22 63 229େସୗମଯ୍ର ନ ମହାପାତ ପି ସଂଗାମ କିେଶାର ମହାପାତ XWP0879890
ପ ୁ /1507003 52 63 230ଜଗନନ୍ ାଥ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0490011
ୀ /1517004 25 63 231ଜୟଶୀ ଦାସ ସା ସଭୁେଦଵ େଜନା XWP1132596

ପ ୁ /1517005 72 63 232ପଭାକର େଜନା ପି କଳୁମଣି େଜନା OR/06/043/164573
ୀ /1517006 67 63 233ସେୁଲାଚନା େଜନା ସା ପଭାକର େଜନା OR/06/043/164574

ପ ୁ /1517007 65 63 234ବାବାଜୀ ଚରଣ େଜନା ପି କଳୁମଣି େଜନା JTV2571446
ୀ /1517008 56 63 235ଖଲୁଣା େଜନା ସା ବାବଜୀ ଚରଣ େଜନା XWP0044966

ପ ୁ /1517009 43 63 236ସଦୁଶର୍ନ େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା JTV1915826
ପ ୁ /1517010 42 63 237ନିର ନ େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା JTV1913292
ୀ /1517011 41 63 238ସଜୁାତା େଜନା ସା ସଦୁଶର୍ନ େଜନା JTV2404473

ପ ୁ /1517012 32 63 239ଶଭୁେଦବ େଜନା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େଜନା JTV2535672
ପ ୁ /1517013 29 63 240େଶଷ େଦବ େଜନା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େଜନା XWP0598953
ୀ /1517014 25 63 241ମାନୁ େଜନା ସା ନିର ନ େଜନା XWP0965442
ୀ /1527015 37 63 242ଶକୁ ଳା ସାହୁ ସା ଜଗଦିଶ ସାହୁ JTV2404325
ୀ /1527016 25 63 243ରଶିତା ସାହୁ ସା ନାରାୟଣ ସାହୁ XWP0965475

ପ ୁ /1527017 66 63 244ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ପି ପ ୁ ର୍ଚ  ସାହୁ OR/06/043/164578
ୀ /1527018 55 63 245ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ OR/06/043/164579

ପ ୁ /1527019 40 63 246ଜଗଦିଶ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷିଧର ସାହୁ JTV1914381
ୀ /1527020 38 63 247କଲଯ୍ାଣୀ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ JTV1915701

ପ ୁ /1527021 31 63 248ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ XWP0169151
ୀ /1537022 39 63 249େସାନିତା ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ JTV2403806

ପ ୁ /1537023 21 63 250ସତଯ୍ବତ ସାହୁ ପି ସେୁରଶ ଚ  ସାହୁ XWP1007475
ୀ /1537024 66 63 251ନୟନା ସାହୁ ସା ବସ  କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/164582

ପ ୁ /1537025 50 63 252ପବୀର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ OR/06/043/164585
ୀ /1537026 46 63 253ରଂଜିତା ସାହୁ ସା ପବୀର ସାହୁ JTV1914829
ୀ /1547027 28 63 254ପ ୁ ା ଳୀ ସାହୁ ସା ଅଜୀତାବ ସାହୁ XWP0880856

ପ ୁ /1547028 65 63 255କୃ ଚ  ସାହୁ ପି ପାଣକୃ  ସାହୁ OR/06/043/164583
ୀ /1547029 57 63 256ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା କୃ ଚ  ସାହୁ OR/06/043/164584

ପ ୁ /1547030 41 63 257ଶୀରାମ ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ JTV1560077
ପ ୁ /1547031 37 63 258ଅଜିତାବ ସାହୁ ପି କୃ ଚ  ସାହୁ JTV1914753
ୀ /1547032 33 63 259େସାନାଲି ସାହୁ ସା ଶୀରାମ ସାହୁ XWP0371195

ପ ୁ /1547033 55 63 260ଶତୁଘନ ସାଇଁ ପି େଲାକନାଥ ସାଇଁ JTV1916147
ୀ /1557034 53 63 261ରୀତା ଳୀ େଜନା ପି ମନର ନ େଜନା JTV2404150
ୀ /1567035 52 63 262କାଦମିନୀ ରାଉତରାୟ ସା ଧନ ୟ ରାଉତରାୟ OR/06/043/164597
ପ ୁ /1567036 30 63 263ଭାରତ ଭୂଷଣ ରାଉତରାୟ ପି ଧନ ୟ ରାଉତରାୟ XWP0223156
ପ ୁ /1567037 26 63 264ବିନୟ ଭୂଷଣ ରାଉତରାୟ ପି ଧନ ୟ ରାଉତରାୟ XWP0880849
ୀ /1567038 26 63 265ଲୁସୀ ରାଉତରାଏ ସା ବିନୟ ଭୂଷଣ ରାଉତରାଏ XWP1085109
ୀ /1567039 21 63 266ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତରାଏ ସା ଭରତ ଭୂଷଣ ରାଉତରାଏ XWP1085117
ୀ /1577040 50 63 267ଉବର୍ ସୀ ରାଉତରାୟ ସା ଅକ୍ଷୟ ରାଉତରାୟ JTV1913979

ପ ୁ /1577041 88 63 268େକଶବ ରାଉତ ପି ମଣି ରାଉତ OR/06/043/164598
ପ ୁ /1577042 49 63 269ବାପି ରାଉତ ପି େକଶବ ରାଉତ OR/06/043/164601
ୀ /1577043 48 63 270ମିନତି ରାଉତ ସା ବାପି ରାଉତ JTV1913961
ୀ /1577044 24 63 271ସଭଯ୍ାରାଣୀ ରାଉତରାୟ ପି ଅକ୍ଷୟ ରାଉତରାୟ XWP0866087
ପ ୁ /1577045 55 63 272ଅକ୍ଷୟ ରାଉତରାୟ ପି େକଶବ ରାଉତ OR/06/043/164600
ୀ /1587046 32 63 273ଘୁ ୁର ବିଶାଳ ସା ସଜିୁତ କମୁାର େଜନା XWP0630574
ପ ୁ /1587047 72 63 274ହୃଷିେକଶ େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା XWP0044982
ୀ /1587048 65 63 275ଗୀତା ଳି େଜନା ସା ହୃଷିେକଶ େଜନା XWP0044990
ପ ୁ /1587049 41 63 276ସଜିୁତ କମୁାର େଜନା ପି ହୃଷିେକଶ େଜନା XWP0330241
ପ ୁ /1597050 42 63 277ସଯୁଯ୍ର୍ମଣି େଜନା ପି ରେମଶ େଜନା OR/06/043/164611
ପ ୁ /1597051 42 63 278ଚ ମଣି େଜନା ପି ରେମଶ େଜନା JTV1913219
ୀ /1597052 34 63 279କୁ ୀ େଜନା ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େଜନା XWP1003813
ୀ /1607053 67 63 280ସଷୁମା େଜନା ସା ର ନ େଜନା OR/06/043/164613
ପ ୁ /1607054 46 63 281ପଦୀ  କମୁାର େଜନା ପି ର ନ କମୁାର େଜନା XWP1083518
ୀ /1607055 37 63 282ଦୀ ିରାଣୀ େଜନା ପି ର ନ େଜନା JTV2403384
ୀ /1607056 28 63 283ସବିତା େଜନା ସା ପଦୀ  େଜନା XWP0489500
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ୀ /1617057 57 63 284ଶା ିଲତା େଜନା ସା ଯଚି  େଜନା OR/06/043/164616
ୀ /1617058 35 63 285ସେରାଜିନୀ େଜନା ପି ଯଚି  େଜନା JTV2403400

ପ ୁ /1617059 33 63 286ଟୁଲୁ େଜନା ପି ଯଚି  େଜନା JTV2403350
ପ ୁ /1617060 33 63 287ଲୁଲୁ େଜନା ପି ଯଚି  େଜନା JTV2404143
ୀ /1617061 21 63 288ସସୀତା େଜନା ସା ଲୁଲୂ େଜନା XWP1007483

ପ ୁ /1627062 27 63 289ସମୁନ କମୁାର ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ XWP0489625
ପ ୁ /1627063 53 63 290ସନାତନ ସାହୁ ପି େବୖ ବ ସାହୁ XWP0045021
ୀ /1627064 49 63 291ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ସନାତନ ସାହୁ JTV1914597
ୀ /1627065 24 63 292ସନୁୀତା ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ XWP0739441

ପ ୁ /1637066 50 63 293ହୃଦାନ  ରାଉତ ପି ଶ ର ରାଉତ JTV1914357
ୀ /1637067 47 63 294ମିନତୀ ସାହୁ ସା ହୃଦାନ  ରାଉତ JTV1914340
ୀ /1647068 37 63 295ରଶିତା ସାହୁ ସା ଆେଲାକ ସାହୁ JTV2404374

ପ ୁ /1647069 53 63 296ଅେଶାକ ସାହୁ ପି ଫଗ ୁସାହୁ OR/06/043/164624
ପ ୁ /1647070 48 63 297ଆେଲାକ ସାହୁ ପି ଫଗ ୂଚରଣ ସାହୁ XWP1039957
ୀ /1647071 39 63 298ପତିମା ସାହୁ ସା ଅେଶାକ ସାହୁ XWP0045047
ୀ /1657072 44 63 299ସ ବୁାଳା ସାହୁ ସା ନେଗ  ନାଥ ସାହୁ JTV2535508

ପ ୁ /1657073 87 63 300ଧେନଶର ସାହୁ ପି ପାଣକୃ  ସାହୁ JTV1914118
ପ ୁ /1657074 52 63 301ନାେଗ  ନାଥ ସାହୁ ପି ଧେନଶର ସାହୁ JTV1913599
ୀ /1667075 43 63 302ମମତା ସାହୁ ସା ପୀତବାସ ସାହୁ JTV2404366
ୀ /1667076 40 63 303ପ ୁ ିତା ସାହୁ ସା ଧିେର  କମୁାର ସାହୁ XWP0663575
ୀ /1667077 36 63 304ପଦଜା ସାହୁ ସା ସଧୁାକର ସାହୁ XWP0663559
ୀ /1667078 58 63 305ସକୁା ି ସାହୁ ସା ଗଗନ ବିହାରୀ ସାହୁ OR/06/043/164627

ପ ୁ /1667079 45 63 306ପୀତବାସ ସାହୁ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ସାହୁ JTV1913441
ପ ୁ /1667080 44 63 307ସଧୁାକର ସାହୁ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ସାହୁ JTV1914373
ପ ୁ /1667081 42 63 308ଧିେର  କମୁାର ସାହୁ ପି ଗଗନ ସାହୁ JTV1655398
ପ ୁ /1677082 46 63 309ପଶା  ପରିଡା ପି ଜନା ର୍ନ ପରିଡା OR/06/043/164630
ୀ /1687083 72 63 310କସୁମୁ ରାଉଳ ସା ବସ  ରାଉଳ OR/06/043/164633

ପ ୁ /1687084 53 63 311ପ ୁଲ ସାହୁ ପି ସେବର୍ ଶ୍ଵର ସାହୁ XWP0881748
ୀ /1687085 40 63 312େକୗଶଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ XWP0288860
ୀ /1687086 22 63 313ମମତା ସାହୁ ପି ପ ୁଲ ସାହୁ XWP0881755

ପ ୁ /1687087 20 63 314ମେନାଜ କମୁାର ସାହୂ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୂ XWP1056803
ୀ /1697088 65 63 315ତୁଳସୀ ରାଉଳ ସା ଶରତ ରାଉଳ OR/06/043/164636

ପ ୁ /1697089 43 63 316ଅକ୍ଷୟ ରାଉଳ ପି ଶରତ କମୁାର ରାଉଳ JTV1914555
ପ ୁ /1697090 43 63 317ମଳୟ ରାଉଳ ପି ଶରତ ରାଉଳ OR/06/043/164637
ୀ /1697091 37 63 318ସଶତିା ରାଉଳ ସା ମଳୟ ରାଉଳ JTV1701416
ୀ /1697092 35 63 319ଅ ନା ରାଉଳ ସା ଅକ୍ଷୟ ରାଉଳ JTV2404515

ପ ୁ /1707093 62 63 320େହମ  ରାଉଳ ପି ଇ ମଣି ରାଉଳ OR/06/043/164639
ୀ /1707094 55 63 321ଗାୟତୀ ରାଉଳ ସା େହମ  ରାଉଳ OR/06/043/164640
ୀ /1707095 33 63 322ସସିତା ରାଉଳ ପି େହମ  ରାଉଳ JTV2404051

ପ ୁ /1707096 29 63 323ପ ୂ ର୍ାନ  ରାଉଳ ପି େହମ  ରାଉଳ XWP0371120
ୀ /1717097 57 63 324କବିତା େଜନା ସା ଲି ରାଜ ପଧାନ JTV1915305
ପ ୁ /1717098 50 63 325ଅେଶାକ େଜନା ପି ଧୁବ େଜନା OR/06/043/164643
ପ ୁ /1717099 49 63 326ଶଶିରି େଜନା ପି ଧୁବ େଜନା JTV1913458
ୀ /1717100 45 63 327ବାସ ୀ େଜନା ସା ଅେଶାକ େଜନା XWP0782151

ପ ୁ /1717101 41 63 328ଶୀବ  େଜନା ପି ଧୁବ େଜନା OR/06/043/164644
ୀ /1717102 38 63 329ମିଲି େଜନା ସା ଶଶିରି େଜନା XWP0045088
ୀ /1717103 33 63 330କନିୁ େଜନା ସା ଶୀବ  େଜନା XWP0663757
ୀ /1717104 30 63 331ଲି ି  ପଧାନ ପି ଲି ରାଜ ପଧାନ XWP0489732
ୀ /1727105 64 63 332ଛବିଲତା େଜନା ସା ଅନିରୁ  େଜନା OR/06/043/164646
ୀ /1727106 51 63 333ସବିତା େଜନା ସା ଗଦାଧର େବେହରା JTV2535599
ପ ୁ /1727107 51 63 334ସଦୁଶର୍ନ େଜନା ପି ଅନିରୁ  େଜନା JTV1913078
ପ ୁ /1727108 45 63 335ନିର ନ େଜନା ପି ଅନିରୁ  େଜନା OR/06/043/164230
ୀ /1727109 42 63 336ଝୁନୁ େଜନା ସା ସଦୁଶର୍ନ େଜନା JTV1915107
ୀ /1727110 28 63 337ମାନସୀ େଜନା ପି ସଦୁଶର୍ନ େଜନା XWP0489906
ପ ୁ /1727111 25 63 338ର ନ େଜନା ପି ସଦୁଶର୍ନ େଜନା XWP0663542
ୀ /1727112 42 63 339କ ନା ସାଇଁ ସା ନିର ନ େଜନା JTV2403517
ୀ /1737113 49 63 340ସମିୁତା ହାତୀ ସା େଛତ ହାତୀ JTV1915115
ପ ୁ /1737114 28 63 341ଅବିନାଶ ହାତୀ ପି େଛତ ହାତୀ XWP0490003
ପ ୁ /1737115 62 63 342ଅ ଯଯ୍ର୍ାମୀ େଜନା ପି ଭେଜ  େଜନା OR/06/043/164650
ପ ୁ /1737116 52 63 344ସମୀର େଜନା ପି ଭେଜ  େଜନା XWP1039627
ୀ /1737117 45 63 345ସଜୁାତା େଜନା ସା ହରେମାହନ େଜନା JTV1701465
ପ ୁ /1737118 24 63 346ସଶୁଲି େଜନା ପି ହରେମାହନ େଜନା XWP0836270
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ୀ /1737119 20 63 347ସିପା େଜନା ପି ହରେମାହନ େଜନା XWP1056720
ପ ୁ /1737120 20 63 348ଆସିକ େଜନା ପି ଅ ଯର୍ାମୀ େଜନା XWP1056738
ପ ୁ /1747121 33 63 349ସଯୂଯ୍ର୍କା  େଜନା ପି େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ େଜନା XWP0045112
ୀ /1747122 31 63 350ସତଯ୍ବତୀ େଜନା ପି େତୖେଲାକଯ୍ନାଥ େଜନା XWP0045120

ପ ୁ /1757123 76 63 351େତୖେଲାକ ନାଥ େଜନା ପି େଗାପିନାଥ େଜନା JTV1714005
ୀ /1757124 35 63 352ହରପିୟା େଜନା ପି େତୖେଲାକନାଥ େଜନା XWP0045138
ୀ /1767125 60 63 353ସମୁତୀ େଜନା ସା େତୖେଲାକ ନାଥ େଜନା JTV1713999
ୀ /1767126 37 63 354ଉମାରାଣୀ େଜନା ପି େତୖେଲାକନାଥ େଜନା XWP0045153

ପ ୁ /1777127 57 63 355ବାସେୁଦବ େଜନା ପି କାଳ ି େଜନା OR/06/043/164655
ୀ /1777128 50 63 356ଗୀତା ଳୀ େଜନା ସା ବାସେୁଦବ େଜନା OR/06/043/164656

ପ ୁ /1777129 48 63 357ବୁେଧଶର େଜନା ପି କାଳ ି େଜନା OR/06/043/164657
ୀ /1777130 42 63 358ସଭୁଦା େଜନା ସା ବୁେ ଶର େଜନା OR/06/043/164743

ପ ୁ /1777131 36 63 359ଦି ି ର ନ େଜନା ପି ବାସେୁଦବ େଜନା JTV2404499
ୀ /1777132 36 63 360ରୁବି େଜନା ସା ଦି ି ର ନ େଜନା XWP0045179

ପ ୁ /1777133 35 63 361ନାରାୟଣ େଜନା ପି ବାସେୁଦବ େଜନା XWP0045161
ପ ୁ /1777134 33 63 362ଲିପନୁା େଜନା ପି ବୁେ ଶର େଜନା XWP0434316
ୀ /1777135 32 63 363ପ ୁ ଲତା େଜନା ସା ନାରାୟଣ େଜନା XWP0663609

ପ ୁ /1777136 31 63 364ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ବାସେୁଦବ େଜନା XWP0223164
ୀ /1777137 28 63 365େରାଜାଲିନ େଜନା ସା ଲିପନୁା େଜନା XWP0663732
ୀ /1777138 23 63 366ସଷୁମା େଜନା ସା ସେ ାଷ କମୁାର େଜନା XWP1068857

ପ ୁ /1777139 41 63 367ଲକ୍ଷୀଧର ସାଇଁ ପି ମେହସର ସାଇଁ JTV2404523
ୀ /1787140 30 63 368ଅଚର୍ନା େଜନା ପି ବିଚିତାନ  େଜନା XWP0575779
ୀ /1797141 75 63 369ସରସତୀ େଜନା ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଜନା OR/06/043/164659

ପ ୁ /1797142 49 63 370ବିଚିତାନ  େଜନା ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଜନା OR/06/043/164660
ୀ /1797143 46 63 371େଜଯ୍ାସନ୍ା େଜନା ସା ବିଚିତା ନ  େଜନା OR/06/043/164846

ପ ୁ /1797144 27 63 372ବିେନାଦ େଜନା ପି ବିଚିତନ  େଜନା XWP0489450
ପ ୁ /1797145 25 63 373ଆନ  େଜନା ପି ବିଚିତାନ  େଜନା XWP0663724
ପ ୁ /1807146 67 63 374ସିତାନାଥ େଜନା ପି ରାେଜ  େଜନା OR/06/043/164662
ୀ /1807147 60 63 375ସାବିତୀ େଜନା ସା ସିତାନାଥ େଜନା OR/06/043/164663

ପ ୁ /1807148 48 63 376ଦିପକ େଜନା ପି ସିତାନାଥ େଜନା OR/06/043/164664
ୀ /1807149 42 63 377ଜୟ ି େଜନା ସା ଦିପକ େଜନା JTV1915099

ପ ୁ /1807150 40 63 378ସଶୁଲି େଜନା ପି ସୀତାନାଥ େଜନା JTV1914530
ୀ /1807151 36 63 379ପଣତି େଜନା ସା ଶଶୁଲି େଜନା XWP0330233

ପ ୁ /1817152 54 63 380ରାଜ କିେଶାର ଦାସ ପି ନୀଳମଣୀ ଦାସ XWP0045211
ୀ /1817153 51 63 381ରୀନାରାଣୀ ଦାଶ ସା ରାଜ କିେଶାର ଦାଶ XWP0045229

ପ ୁ /1817154 26 63 382ରଶ ିର ନ ଦାଶ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାଶ XWP0782201
ପ ୁ /1817155 24 63 383ଜ୍ଞାନ ର ନ ଦାଶ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାଶ XWP0739458
ୀ /1817156 58 63 384କା ନ େଜନା ସା ସକୁା  େଜନା OR/06/043/164666

ପ ୁ /1817157 35 63 385ଶ ର େଜନା ପି ଶକୁା  େଜନା XWP0223172
ୀ /1817158 28 63 386ପିୟମଦା େଜନା ସା ଶ ର େଜନା XWP1056795

ପ ୁ /1827159 40 63 387ଅଜିତ୍ କମୁାର େଜନା ପି ସବୁାସ ଚ  େଜନା JTV1915354
ପ ୁ /1827160 38 63 388ସଜିୁତ୍ କମୁାର େଜନା ପି ସବୁାସ ଚ  େଜନା JTV1915180
ୀ /1827161 32 63 389ମଧସିୁତା େଜନା ସା ସଜିୁତ କମୁାର େଜନା XWP0739557
ୀ /1827162 32 63 390ବିନୟିନୀ େଜନା ସା ଦୁେଯର୍ାଧନ େଜନା XWP1056811

ପ ୁ /1837163 63 63 391ତୀଥର୍ବାସୀ େଜନା ପି ଶତୃଘନ େଜନା JTV2404432
ୀ /1837164 56 63 392ମୀନାକ୍ଷୀ େଜନା ସା ତୀଥର୍ବାସି େଜନା OR/06/043/164671

ପ ୁ /1837165 38 63 393କା ିର୍କ େଜନା ପି ତୀଥର୍ବାସୀ େଜନା JTV1913102
ୀ /1837166 27 63 394ଶଭୁଶୀ େଜନା ସା କା ିର୍କ େଜନା XWP0836403

ପ ୁ /1847167 23 63 395ସରୁଜ େଜୖନଯ୍ ପି େହମ  େଜନା XWP0836296
ୀ /1847168 86 63 396ଝଟକି େଜନା ସା ହେରକୃ  େଜନା OR/06/043/164672
ପ ୁ /1847169 25 63 397ସନୁୀଲ କମୁାର େଜନା ପି େହମ  କମୁାର େଜନା XWP0836288
ପ ୁ /1857170 52 63 398ପବିତ େଜନା ପି ଯଚି  େଜନା OR/06/043/164678
ୀ /1857171 50 63 399ବିନତୀ େଜନା ପି ଯଚି  େଜନା JTV1914167
ୀ /1857172 45 63 400ସ ର୍ଲତା େଜନା ସା ପବିତ େଜନା JTV1915206
ପ ୁ /1857173 41 63 401ସଚିୁତ େଜନା ପି ଯଚି  େଜନା JTV1915214
ୀ /1857174 40 63 402ମମତା େଜନା ସା ସଚିୁତ େଜନା XWP0636712
ୀ /1857175 29 63 403ରଶତିା ରାଉତ ପି ରବି  ରାଉତ XWP0489724
ପ ୁ /1867176 70 63 404ବଂଶୀଧର େଜନା ପି ଗେଜ  େଜନା OR/06/043/164679
ୀ /1867177 62 63 405ସେୁଲାଚନା େଜନା ସା ବଂଶୀଧର େଜନା OR/06/043/164680
ପ ୁ /1867178 42 63 406ପେମାଦ େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା OR/06/043/164681
ୀ /1867179 38 63 407ତପସିନୀ େଜନା ସା ପେମାଦ େଜନା XWP0561035
ପ ୁ /1877180 60 63 408କାଶୀନାଥ େଜନା ପି ଗେଜ  େଜନା OR/06/043/164684
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ୀ /1877181 53 63 409କା ନ ବାଳା େଜନା ସା କାଶନିାଥ େଜନା OR/06/043/164685
ପ ୁ /1877182 38 63 410ପଦୀପ େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା JTV1913243
ପ ୁ /1877183 35 63 411ପସନନ୍  େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା JTV1913235
ପ ୁ /1877184 34 63 412ସେୁରଶ ଚ  େଜନା ପି କାଶୀନାଥ େଜନା JTV2535458
ୀ /1877185 29 63 413ରୁନୂ େଜନା ସା ପଦୀପ େଜନା XWP1056902
ୀ /1877186 27 63 414ସୀନୁଲତା େଜନା ସା ପସନ େଜନା XWP1056985

ପ ୁ /1887187 55 63 415ମେହ ନାଥ େଜନା ପି ଗେଜ  େଜନା OR/06/043/164686
ୀ /1887188 48 63 416ମିନତୀ େଜନା ସା ମେହ  ନାଥ େଜନା OR/06/043/164687
ୀ /1887189 39 63 417ଉମିର୍ଳା େଜନା ସା ପଭାତ େଜନା XWP1135425

ପ ୁ /1887190 31 63 418ପଭାତ େଜନା ପି ମେହ  େଜନା XWP0599175
ପ ୁ /1887191 26 63 419ଟିଲୁ େଜନା ପି ମେହ  େଜନା XWP0599050
ୀ /1907192 75 63 420କା ୁରୀ ଦାସ ସା ରାମଚ  ଦାସ OR/06/043/164691

ପ ୁ /1907193 50 63 421ଶବି ଦାସ ପି ରାମଚ  ଦାସ JTV1915073
ପ ୁ /1907194 48 63 422ଗେଣଶର ଦାସ ପି ରାମଚଂଦ ଦାସ JTV1915172
ୀ /1907195 40 63 423ବବିତା ଦାସ ସା ଗେଣଶର ଦାସ JTV1915131
ୀ /1917196 70 63 424ଅପ୍ସରା ଦାସ ସା ଅ ରୁ ଦାସ OR/06/043/164695
ୀ /1917197 41 63 425ଝୁନୁ ଦାସ ସା ଅଜୟ ଦାସ JTV1915123

ପ ୁ /1927198 41 63 426ର ନ କମୁାର ଦାସ ପି ମଧସୁଦୂନ ଦାସ JTV2535649
ୀ /1927199 39 63 427କଲଯ୍ାଣୀ ଦାସ ସା ର ନ କମୁାର ଦାସ XWP0490037
ୀ /1927200 72 63 428ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ ସା ରେମଶ ସାଇଁ OR/06/043/164698
ୀ /1927201 66 63 429ନୟନା ସାଇଁ ସା ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ OR/06/043/164702

ପ ୁ /1927202 46 63 430ଶା ନୁ ସାଇଁ ପି ରେମଶ ଚ  ସାଇଁ OR/06/043/165100
ପ ୁ /1927203 44 63 431ସବୁତ ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ XWP1039635
ୀ /1927204 42 63 432ଲକ୍ଷିପିୟା ସାଇଁ ପି ବି ୁଚରଣ ସାଇଁ JTV1914928

ପ ୁ /1927205 41 63 433ଶଭୁାଂଶ ୁକମୁାର ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1640655
ପ ୁ /1927206 40 63 434ବାବୁନି ସାଇଁ ପି ବହାନ  ସାଇଁ JTV2404291
ୀ /1927207 39 63 435େଦବଜାନୀ ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1914894
ୀ /1927208 38 63 436ସାବିତୀ ସାଇଁ ସା ଶା ନୁ ସାଇଁ XWP0836445

ପ ୁ /1927209 37 63 437ପାପନୁ ସାଇଁ ପି ବହାନ  ସାଇଁ JTV2403558
ପ ୁ /1927210 37 63 438ସବୁାଷ ଚ  ସାଇଁ ପି ବି ୁ ଚରଣ ସାଇଁ JTV2403285
ୀ /1927211 33 63 439େଜଯ୍ାତିମୟୀ ସାଇଁ ସା ସବୁତକମୁାର ସାଇଁ XWP0880864
ୀ /1937212 85 63 440ପାବର୍ ତୀ ସାଇଁ ସା ଜଳଧର ସାଇଁ OR/06/043/164706

ପ ୁ /1937213 52 63 441ରବି  ସାଇଁ ପି ଜଳଧର ସାଇଁ OR/06/043/165005
ୀ /1937214 50 63 442ଅପ ର୍ା ସାଇଁ ସା ରବି  ସାଇଁ JTV1915982

ପ ୁ /1937215 25 63 443ଅରବି  ସାଇଁ ପି ରବି  ସାଇଁ XWP0663716
ୀ /1937216 24 63 444ପିୟ ା ସାଇଁ ପି ରବୀ  ସାଇଁ XWP0866038
ୀ /1947217 40 63 445ରୁବୀନା ରାଉତ ସା ସତଯ୍ବତ ରାଉତ XWP1085091
ୀ /1947218 55 63 446ମମତା ସାଇଁ ସା ତିେଲାଚନ ସାଇଁ OR/06/043/164709

ପ ୁ /1947219 39 63 447ରାେଜଶ ସାଇଁ ପି ତିେଲାଚନ ସାଇଁ JTV1914274
ପ ୁ /1947220 33 63 448ସଂଜୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ତିେଲାଚନ ସାଇଁ XWP0045344
ପ ୁ /1957221 58 63 449େକୖଳାସ ସାଇଁ ପି େଦୖତାରୀ ସାଇଁ OR/06/043/164710
ୀ /1957222 50 63 450ମାତା ସାଇଁ ସା େକୖଳାସ ସାଇଁ OR/06/043/164711
ୀ /1957223 36 63 451ଲକି୍ସ ସାଇଁ ପି େକୖଳାସ ସାଇଁ XWP0045369
ୀ /1957224 34 63 452ରକି୍ସ ସାଇଁ ପି େକୖଳାସ ସାଇଁ XWP0489740

ପ ୁ /1957225 32 63 453ରାେକଶ ସାଇଁ ପି େକୖଳାସ ସାଇଁ JTV2535540
ପ ୁ /1967226 50 63 454ଗିରିଧାରୀ ସାଇଁ ପି ଭୀମ ସାଇଁ JTV1915586
ୀ /1967227 36 63 455ସମିୁତା ସାଇଁ ସା ଗିରିଧାରୀ ସାଇଁ XWP0045385
ୀ /1977228 50 63 456ପ ୁ ଲତା ଦାସ ସା ବଂଶୀଧର ଦାସ OR/06/043/164746

ପ ୁ /1977229 27 63 457ଚ ନ ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ XWP0489591
ୀ /1977230 44 63 458ସଂଧ୍ଯାରାଣୀ ସିଂହ ସା ଅମଲ କମୁାର ସିଂହ XWP0045393
ପ ୁ /1987231 59 63 459ପଦଯ୍ମୁନ୍ କମୁାର ଦାଶ ପି ଶଭୁାକର ଦାଶ JTV1913169
ପ ୁ /1987232 52 63 460ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ଶଭୁାକର ଦାଶ JTV1913060
ୀ /1987233 52 63 461ସଜୁାତା ଦାଶ ସା ପଦଯ୍ମୁନ୍ ଦାଶ JTV1913193
ପ ୁ /1987234 46 63 462ସଂବିତ ଦାଶ ପି ଶଭୁାକର ଦାଶ JTV1913052
ୀ /1987235 46 63 463ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ଦାଶ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ JTV1913185
ପ ୁ /1997236 52 63 464ଅମଲ କମୁାର ସିଂହ ପି କାଳିପଦ ସିଂହ JTV1914662
ପ ୁ /2007237 33 63 465ଅନିେମଶ ମହାପାତ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାପାତ JTV2535557
ପ ୁ /2007238 62 63 466ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାପାତ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ମହାପାତ OR/06/043/165104
ୀ /2007239 58 63 467ହରିପିୟା ମହାପାତ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁମହାପାତ OR/06/043/433348
ୀ /2017240 55 63 468ସ ଯ୍ାରାଣୀ େଜନା ସା ଦିଲିପ କମୁାର ପାଳ JTV1915321
ୀ /2017241 26 63 469ତପସ୍ଵିନୀ ମହା ି ପି ଅମେରଂଦ ମହା ି XWP0880872
ପ ୁ /2017242 60 63 470ଦିଲୀପ କମୁାର ପାଳ ପି ମାଧବାନ  ପାଳ JTV1915313
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ପ ୁ /2017243 29 63 471ସ ିପ ପାଳ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପାଳ XWP0371146
ପ ୁ /2017244 28 63 472ସଦିୁପ କମୁାର ପାଳ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପାଳ XWP0371138
ପ ୁ /2027245 60 63 473ବୀର କିେଶାର ସାଇଁ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାଇଁ JTV2404457
ୀ /2027246 55 63 474େନାଭା ସାଇଁ ସା ବୀର କିେଶାର ସାଇଁ JTV2404440

ପ ୁ /2027247 35 63 475ରାେଖଲ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବୀର କିେଶାର ସାଇଁ JTV2404382
ୀ /2027248 26 63 476େରଶମା ରାଣୀ ସାଇଁ ସା ରାଖଲ କମୁାର ସାଇଁ XWP0739599

ପ ୁ /2037249 60 63 477ପଦନାଭ େଜନା ପି ପଭାକର େଜନା JTV1915495
ୀ /2037250 55 63 478କବିତା େଜନା ସା ପଦନାଭ େଜନା JTV1915487

ପ ୁ /2037251 29 63 479ପିତମ ପିନସିତ େଜନା ପି ପଦନାଭ େଜନା XWP0371153
ୀ /2037252 29 63 480ପିତିପଜ୍ଞା େଜନା ପି ପଦନାଭ େଜନା XWP0371088
ୀ /2037253 56 63 481ମ  ୁସାହୂ ସା ବାସେୁ◌ଦବ ସାହୂ XWP1057033

ପ ୁ /2037254 35 63 482ପଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ବାଶେୁଦବ ସାହୁ XWP0739631
ୀ /2037255 27 63 483ମାମିନା ସାହୁ ସା ସମୁ  ସାହୁ XWP0880906

ପ ୁ /2037256 38 63 484ସମୁ  ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ JTV2571412
ପ ୁ /2047257 65 63 485ବସ  କମୁାର େଜନା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା XWP0223198
ୀ /2047258 56 63 486ସେରାଜିନୀ େଜନା ସା ବସ  କମୁାର େଜନା JTV1914548

ପ ୁ /2047259 33 63 487ବିଶ ର ନ େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନା JTV2404598
ପ ୁ /2047260 30 63 488େସୗମଯ୍ର ନ େଜନା ପି ବସ  କମୁାର େଜନା XWP0223180
ୀ /2047261 26 63 489େଦବସୀତା ସାଇଁ ପି ବିଶ୍ଵନାଥ େଜନା XWP1056712

ପ ୁ /2057262 63 63 490ଉେମଶ ଚ  ନାୟକ ପି ବିମାଧର ନାୟକ JTV1913276
ୀ /2057263 57 63 491ସିତାରାଣୀ ନାୟକ ସା ଉେମଶ ଚ  ନାୟକ JTV1913284

ପ ୁ /2057264 27 63 492ଅଭିଜିତ୍ ନାୟକ ପି ଉେମଶ ଚ  ନାୟକ XWP0739540
ପ ୁ /2067265 42 63 493ରମାନାଥ େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା XWP0561068
ୀ /2067266 42 63 494ରଶିତା େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା JTV2535417

ପ ୁ /2077267 57 63 495ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଆଦିକ  ନାୟକ XWP0537027
ୀ /2077268 52 63 496ସବିତା ନାୟକ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ XWP0537043

ପ ୁ /2077269 27 63 497ଅବିନାଶ ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ XWP0489765
ପ ୁ /2087270 52 63 498ସଧୁାକର ପ ା ପି ଶକୁେଦବ ପ ା OR/06/043/165102
ୀ /2087271 49 63 499ସବିତା ଶତପଥୀ ସା ସଧୁାକର ପ ା JTV1913649
ୀ /2097272 50 63 500ସଂଗୀତା ମହା ି ସା ଅଭିରାମ ନାୟକ JTV1915776

ପ ୁ /2097273 56 63 501ଅଭିରାମ ନାୟକ ପି ଶୀ ରାମଚ  ନାୟକ JTV1914076
ପ ୁ /2097274 19 63 502ଅଂସମୁନ ନାୟକ ପି ଅଭିରାମ ନାୟକ XWP1068865
ପ ୁ /2097275 41 63 503ରେମଶ ଚ  ରାଉତ ପି େପମାନ  ରାଉତ JTV1915792
ପ ୁ /2097276 39 63 504ଉେମଶ ଚ  ରାଉତ ପି େପମାନ  ରାଉତ XWP0489914
ପ ୁ /2107277 53 63 505ର ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୁଲାକି ସାହୁ JTV1598564
ୀ /2107278 49 63 506ମାମିନା ସାହୁ ସା ର ନ କମୁାର ସାହୁ JTV1598572

ପ ୁ /2117279 55 63 507ପଭାତ ଚ  ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ JTV2403418
ପ ୁ /2117280 43 63 508ଆଶଷି କମୁାର ଦାସ ପି ପଫଲୁ ଚ  ଦାସ JTV2403426
ପ ୁ /2117281 22 63 509ନି ି  ଦାସ ପି ପଭାତ ଚଦ ଦାସ XWP0875294
ୀ /2117282 48 63 510ଲିପସା ନାୟକ ସା ପଭାତ ଚ  ଦାସ JTV2403434
ୀ /2127283 40 63 511ସସିତା େବେହରା ସା ପଭାକର େବେହରା XWP0045435
ପ ୁ /2137284 59 63 512ମଦନ େମାହନ ସିଂହ ପି ରାମଚ  ସିଂହ JTV1913821
ୀ /2137285 50 63 513ରୀନାମଣୀ ସିଂହ ସା ମଦନେମାହନ ସିଂହ XWP0045450

ପ ୁ /2137286 33 63 514ପଫଲୁ କମୁାର ସିଂହ ପି ମଦନ େମାହନ ସିଂହ XWP0045443
ପ ୁ /2137287 30 63 515କା ର୍େକସ୍ଵର ସିଂହ ପି ମଦନ େମାହନ ସିଂହ JTV1913847
ୀ /2137288 22 63 516ରସୀତା ସିଂହ ପି ମଦନ େମାହନ ସିଂହ XWP0926972

ପ ୁ /2137289 21 63 517ପଦି କମୁାର ସିଂହ ପି ମଦନ େମାହନ ସିଂହ XWP0926949
ପ ୁ /2147290 58 63 518ବାଇଧର ସିଂ ପି ଯଦୁ ସିଂ JTV1913813
ୀ /2157291 54 63 519ସାଇବାଣୀ ସିଂ ସା ବାଇଧର ସିଂ JTV1913805
ୀ /2167292 60 63 520ହାଉଳି ସିଂହ ସା ମଧ ୁସିଂ OR/06/043/164724
ପ ୁ /2167293 55 63 521ରାଜୁ ସିଂ ପି ବୁରୁ ା ସିଂ OR/06/043/164719
ୀ /2167294 50 63 522ସରସତୀ ସିଂ ସା ରାଜୁ ସିଂ OR/06/043/164032
ପ ୁ /2167295 27 63 523ମିଟୁ ସିଂ ପି ରାଜୁ ସିଂ XWP0599191
ୀ /2167296 27 63 524କନୁୀ ସିଂ ସା ମୀଟୂ ସିଂ XWP1056936
ପ ୁ /2167297 27 63 525ଚିକ ୁସିଂ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସିଂ XWP1056951
ୀ /2167298 23 63 526ମିନୀ ସିଂ ସା ଚିକ ୁସିଂ XWP1056944
ୀ /2177299 47 63 527ମିନା ସିଂ ସା ରବି  ସିଂ JTV1913789
ପ ୁ /2177300 44 63 528ରବି  ସିଂ ପି ମଧ ୁସିଂ JTV1913797
ୀ /2187301 48 63 529ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ସିଂ ପି ମାକର୍  ସିଂ OR/06/043/164727
ପ ୁ /2187302 47 63 530ବାଦଲ ସିଂ ପି ମାକର୍  ସିଂ JTV1913771
ୀ /2187303 47 63 531ମାମିନା ସିଂ ସା ଶଯ୍ାମ ସିଂ JTV1913763
ୀ /2187304 44 63 532ଭାରତୀ ସିଂ ସା ବାଦଲ ସିଂ XWP0444851
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ପ ୁ /2187305 36 63 533କନୁ ସିଂ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସିଂ XWP0739524
ୀ /2187306 29 63 534ଟିକିଲି ସିଂ ସା କନୁ ସିଂ XWP0739516

ପ ୁ /2187307 26 63 535ବାବୁ ସିଂ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସିଂ XWP0490029
ୀ /2197308 48 63 536ପାନ ସିଂ ସା ଚକଧର ସିଂ JTV1913755

ପ ୁ /2207309 52 63 537ଶଯ୍ାମ ସିଂ ପି ଅ ୁର୍ନ ସିଂ OR/06/043/164731
ୀ /2207310 48 63 538ଶା ି ସିଂ ସା ଶଯ୍ାମ ସିଂ OR/06/043/164732

ପ ୁ /2207311 34 63 539ବାପି ସିଂ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସିଂ XWP0560995
ପ ୁ /2207312 34 63 540ପପ ୁସିଂ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସିଂ XWP0489302
ୀ /2207313 33 63 541ରତନ୍ମଣୀ ସିଂ ସା ବାପି ସିଂ XWP0489369

ପ ୁ /2207314 30 63 542ଦିପ ୁସିଂ ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ସିଂ XWP0599183
ୀ /2207315 28 63 543ବଷର୍ା ସିଂ ସା ପପ ୁସିଂ XWP0739482
ୀ /2217316 56 63 544ଟିକି ସିଂ ସା ସେୁର  ସିଂ JTV1913730

ପ ୁ /2217317 50 63 545ସେୁର  ସିଂ ପି ଶଯ୍ାମ ସିଂ OR/06/043/164734
ପ ୁ /2217318 36 63 546ରେମଶ ସିଂ ପି ସେୁର  ସିଂ XWP0489336
ପ ୁ /2217319 34 63 547ଉେମଶ ସିଂ ପି ସେୁର  ସିଂ XWP0489351
ୀ /2217320 33 63 548ଅନୀତା ସିଂ ସା ରେମଶ ସିଂ XWP0489328

ପ ୁ /2217321 29 63 549କାହନ୍ଆୁ ସିଂ ପି ସେୁର  ସିଂ XWP0489310
ୀ /2217322 29 63 550େସାନି ସିଂ ସା ଉେମଶ ସିଂ XWP0489344

ପ ୁ /2217323 28 63 551କାହନ୍ା ସିଂ ପି ସେୁର  ସିଂ XWP0599316
ୀ /2217324 22 63 552ଶୀମତି ସିଂ ସା କାହନ୍  ୁସିଂ XWP1056928

ପ ୁ /2227325 45 63 553ବାବୁଲା ସିଂ ପି ଅଭି ସିଂ JTV1913722
ୀ /2227326 42 63 554ସରସତୀ ସିଂ ସା ବାବୁଲା ସିଂ JTV1913714

ପ ୁ /2237327 70 63 555ଜୁନୁ ସିଂ ପି ଗମା ସିଂ JTV1913706
ୀ /2237328 45 63 556ମିନତୀ ସିଂ ସା ଜୁନୁ ସିଂ JTV1913748

ପ ୁ /2237329 34 63 557ଟୁନା ସିଂ ପି ଝୁନୁ ସିଂ XWP0560953
ୀ /2237330 33 63 558ମିଲି ସିଂ ମା ଟୁନା ସିଂ XWP0489476

ପ ୁ /2247331 50 63 559େଦବ ସିଂ ପି ସନୁା ସିଂ JTV1913664
ୀ /2247332 45 63 560ସୀତା ସିଂ ସା େଦବ ସିଂ JTV1913656
ୀ /2247333 45 63 561ସମିୁ ସିଂ ସା ବାବୁଲି ସିଂ JTV1913631

ପ ୁ /2247334 42 63 562ଚକରା ସିଂ ପି ନିର ସିଂ JTV1913680
ୀ /2257335 37 63 563ସଲମା ମମୁ ୁର୍ ସା ଚୁନୁ ମମୁ ୁର୍ XWP0169169
ୀ /2257336 70 63 564େଜମା ସିଂ ସା ସକୁରୁା ସିଂ JTV1913474

ପ ୁ /2257337 55 63 565ଦାଶରଥି ସିଂ ପି ରାମଚ  ସିଂ JTV1914100
ୀ /2257338 48 63 566ପାବର୍ ତୀ ସିଂ ସା ଦାଶରଥି ସିଂ JTV1913482
ୀ /2257339 26 63 567ରମା ସିଂ ପି ଦାସରଥି ସିଂ XWP1056977

ପ ୁ /2267340 33 63 568ଶବି ଚରଣ ସିଂହ ପି ରାମଚ  ସିଂହ JTV1913862
ୀ /2267341 41 63 569ବାସ ୀ ସିଂ ସା ଶବି ଚରଣ ସିଂ OR/06/043/000193
ୀ /2267342 22 63 570ସଜୁାତା ସିଂହ ପି ଶବି ଚରଣ ସିଂହ XWP0926915
ୀ /2267343 21 63 571ସ କୁ୍ତା ସିଂହ ପି ଶବି ଚରଣ ସିଂହ XWP0926907
ୀ /2277344 40 63 572ବାସ ୀ ସିଂହ ସା ମ ୁଳି ସିଂହ JTV1913839

ପ ୁ /2277345 48 63 573ମ ୁଳି ସିଂ ପି ସକୁରୁା ସିଂ JTV1913466
ପ ୁ /2277346 34 63 574ରେମଶ ଚ  ସିଂ ପି ଦାଶରଥି ସିଂ XWP0560987
ୀ /2277347 33 63 575ଛବି ସିଂ ସା ରେମଶ ଚ  ସିଂ XWP0739359

ପ ୁ /2287348 48 63 576ରାଜକମୁାର ସିଂ ପି ବିର ସିଂ JTV1913391
ୀ /2287349 45 63 577ମିନତୀ ସିଂ ସା ରାଜକମୁାର ସିଂ JTV1559970

ପ ୁ /2287350 23 63 578କାହନ୍  ୁସିଂ ପି ରାଜ କମୁାର ସିଂ XWP1056969
ପ ୁ /2297351 89 63 579ଉେପ ନାଥ ଦାଶ ପି କାଶୀନାଥ ଦାଶ OR/06/043/164754
ପ ୁ /2297352 52 63 580ସେୁର  ଦାଶ ପି ଉେପ  ନାଥ ଦାଶ OR/06/043/164756
ୀ /2297353 52 63 581ଅ ୁରବାଳା ଦାଶ ସା ସେୁର  ଦାଶ JTV1916048
ପ ୁ /2307354 41 63 582ରବି ନାଥ ମାଝି ପି ବୁ ିଆ ମାଝି XWP0641720
ୀ /2307355 28 63 583ଲିଲି ା ମାଝି ସା ରବି  ନାତ ମାଝି XWP0836411
ପ ୁ /2307356 40 63 584ପ ୂ ର୍ଚ  େସାେରନ ପି େମାହନ େସାେରନ JTV1915529
ୀ /2307357 31 63 585ଲକ୍ଷୀ େସାେରନ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  େସାେରନ XWP0288878
ପ ୁ /2317358 57 63 586େବୖଦଯ୍ନାଥ ଟୁଡୁ ପି େଗାରା ଟୁଡୁ JTV1915040
ୀ /2317359 50 63 587ପମିଳା ଟୁଡୁ ସା େବୖଦଯ୍ନାଥ ଟୁଡୁ JTV1915057
ପ ୁ /2317360 31 63 588ଜଗଦିଶ୍ ଟୁଡୁ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଟୁଡୁ XWP0489948
ୀ /2317361 29 63 589ଲିପା ଟୁଡୁ ସା ଇଶର ଟୁଡୁ XWP0836171
ପ ୁ /2317362 29 63 590ଇଶର ଟୁଡୁ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଟୁଡୁ XWP0371096
ୀ /2317363 28 63 591ସକୁା ି ଟୁଡୁ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଟୁଡୁ XWP0836254
ପ ୁ /2327364 45 63 592ମଦନ େମାହନ ମାରା ି ପି ଶଯ୍ାମସ ୁ ର ମାରା ି JTV1915404
ୀ /2327365 34 63 593ବାସ ୀ ମାରା ି ସା ମଦନ େମାହନ ମାରା ି XWP0169193
ପ ୁ /2327366 47 63 594ମ ଲ ମମୁ ୁର୍ ପି ଜିତାେୟ ମମୁ ୁର୍ JTV1915453
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ୀ /2327367 34 63 595ରତନ୍ମ ରୀ ମମୁ ୁର୍ ସା ମ ଳ ମମୁ ୁର୍ XWP0169201
ପ ୁ /2337368 57 63 596ଯଦୁ ମାରା ି ପି ସେୁର  ମାରା ି JTV1915461
ୀ /2337369 52 63 597ସୀତା ମାରା ି ସା ଯଦୁ ମାରା ି JTV1915479

ପ ୁ /2337370 33 63 598ପଦୀପ କମୁାର ମାରା ି ପି ଯଦୁ ମାରା ି JTV2403269
ୀ /2337371 25 63 599ସଷୁମା ମାରା ି ପି ଯଦୁନାଥ ମାରା ି XWP0836163

ପ ୁ /2337372 22 63 600ମଧସୁଦୂନ ମାର ୀ ପି ଜଦୁ ମାର ୀ XWP1052422
ୀ /2347373 26 63 605ବାହି ମାରା ି ପି ଇଶର ଚ  ମାରା ି XWP0836262
ୀ /2347374 26 63 606ପାବର୍ ତୀ ମାରା ି ପି ପିତାମର ମାରା ି XWP0653030

ପ ୁ /2357375 47 63 608ଭାଗବତ ମାରା ି ପି ରାଧ ୁମାରା ି JTV1915503
ୀ /2357376 38 63 609ମାନସୀ ମାରା ି ସା ଭାଗବତ ମାରା ି XWP0045484
ୀ /2367377 33 63 610ଲଛମୀ ବାେ ସା ରଘନୁାଥ ବାେ XWP0561027

ପ ୁ /2367378 38 63 611ରଘନୁାଥ ବାେ ପି ସାଇବା ବାେ JTV1714062
ୀ /2367379 41 63 612ସୀତା ହଁାସଦା ସା ଚଗଲା ହଁାସଦା JTV1714047

ପ ୁ /2367380 39 63 613ଚଗଲା ହଁାସଦା ପି ଭୀଲୁ ହଁାସଦା XWP0330191
ପ ୁ /2367381 22 63 614ସିବୂ ହଂସଦା ପି ଚଗଲା ହଂସଦା XWP1052406
ପ ୁ /2367382 20 63 615ବିଦୂ ହଂସଦା ପି ଚଗଲା ହଂସଦା XWP1052414
ୀ /2377383 69 63 616କମୁଦିୁନୀ ପ ା ସା ତିେଲାଚନ ପ ା XWP0045492

ପ ୁ /2377384 56 63 617ତରୁଣ ପ ା ପି ତିେଲାଚନ ପ ା JTV2535383
ପ ୁ /2377385 51 63 618ଅରୁଣ କମୁାର ପ ା ପି ତିେଲାଚନ ପ ା JTV2535375
ୀ /2377386 47 63 619କବିତାରାଣୀ ପ ା ସା ତରୁଣ ପ ା JTV2535474
ୀ /2377387 43 63 620ରଶିତା ପ ା ସା ଅରୁଣ କମୁାର ପ ା JTV2535466

ପ ୁ /2387388 74 63 621ଭାଗିରଥି କର ପି ବିଶନାଥ କର XWP0045500
ୀ /2387389 64 63 622ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା କର ସା ଭାଗିରଥି କର XWP0636704

ପ ୁ /2397390 68 63 623ସ ିଦାନ  େବେହରା ପି ଦାଶରଥି େବେହରା JTV1555267
ୀ /2397391 61 63 624େମଘମାଳା େବେହରା ସା ସ ିଦାନ  େବେହରା JTV1555341

ପ ୁ /2397392 53 63 625ବାଇଧର େବେହରା ପି ସଦୁସର୍ନ େବେହରା XWP0489690
ପ ୁ /2397393 43 63 626ମାନସ ରଂଜନ େବେହରା ପି ସ ିଦାନ  େବେହରା JTV1555259
ୀ /2397394 36 63 627ସ ୂ ର୍ାକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ସ ିଦା ନ  େବେହରା JTV2404564

ପ ୁ /2397395 35 63 628ତାପସ ର ନ େବେହରା ପି ସ ିଦାନ  େବେହରା XWP0990358
ପ ୁ /2397396 33 63 629ରାେକଶ ର ନ େବେହରା ପି ସ ିଦା ନ  େବେହରା JTV2404358
ପ ୁ /2397397 29 63 630ମେୁକଶ ର ନ େବେହରା ପି ସଚୀଦାନ  େବେହରା XWP0489815
ପ ୁ /2397398 27 63 631ଅନ  ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି ସଚୀଦାନ  େବେହରା XWP0489823
ୀ /2397399 34 63 632ଚିନୟୀ ପରିଡା ସା ମାନସ ର ନ େବେହରା XWP0575761
ୀ /2407400 31 63 633ଇତିଶୀ େବହୁରା ସା ପକାଶ କମୁାର େବହୁରା XWP0880922

ପ ୁ /2407401 69 63 634କାଳଦୁାଶ େବଉରା ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ େବଉରା JTV1916105
ୀ /2407402 60 63 635ସଂଯକୁ୍ତା େବଉରା ସା କାଳଦୁାଶ େବଉରା JTV1915990

ପ ୁ /2407403 39 63 636ପକାଶ କମୁାର େବଉରା ପି କାଳଦୁାଶ େବଉରା JTV1914613
ପ ୁ /2407404 37 63 637ଜଗନନ୍ାଥ େବଉରା ପି କାଳଦୁାଶ େବଉରା XWP0045534
ୀ /2407405 22 63 638ସବୂାସୀନୀ େବଉରା ସା ଜଗରନାଥ େବଉରା XWP1132588
ୀ /2417406 56 63 639ଅନୁରାଧା ଦାସ ସା ଅଜୟକମୁାର ଦାସ JTV2571487

ପ ୁ /2417407 30 63 640ଅଭିଜିତ ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ XWP0371062
ପ ୁ /2427408 55 63 641ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଉତ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ରାଉତ OR/06/043/165110
ୀ /2427409 50 63 642ନିମର୍ଳା ରାଉତ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଉତ OR/06/043/165108

ପ ୁ /2437410 54 63 643ସଦାଶବି ମିଶ ପି େକ୍ଷତେମାହନ ମିଶ JTV2404242
ୀ /2437411 43 63 644ପଭାମୟୀ ମିଶ ସା ସଦାଶବି ମିଶ JTV2404259

ପ ୁ /2437412 20 63 645ସଦୁୀ  ମିଶ ପି ସଦାସିବ ମିଶ XWP1052430
ୀ /2457413 63 63 646ସଂଯକୁ୍ତା େଜନା ସା ଈଶର ଚ  ନାୟକ XWP0045559

ପ ୁ /2457414 64 63 647ଇଶର ଚ  ନାୟକ ପି ବାେଣଶର ନାୟକ XWP0045542
ପ ୁ /2457415 32 63 648େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି ଈଶର ଚ  ନାୟକ XWP0045567
ପ ୁ /2457416 29 63 649େଦବୀପସାଦ ନାୟକ ପି ଇଶର ଚ  ନାୟକ XWP0489575
ପ ୁ /2467417 64 63 650କାଜିର୍ ପ ୂ ିର୍ ପି ବଡକାଲା ପ ୂ ିର୍ XWP0045575
ୀ /2467418 54 63 651ଦୁଗି ପ ୂ ିର୍ ସା କାଜି ପ ୂ ିର୍ XWP0045583
ପ ୁ /2477419 42 63 652ଉେମଶ କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଭମରବର ବିଶାଳ XWP0045591
ୀ /2477420 35 63 653କଲଯ୍ାଣୀ ବିଶାଳ ସା ଉେମଶ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0045609
ପ ୁ /2487421 49 63 654ପେମାଦ କମୁାର ମଲିକ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ମଲିକ XWP0045617
ୀ /2487422 44 63 655ସଶତିା ମଲିକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମଲିକ XWP0045625
ପ ୁ /2497423 56 63 656ବନ ବିହାରୀ ମହାରଣା ପି ଅେଲଖ ମହାରଣା XWP0045633
ୀ /2497424 52 63 657ପ ୁ ଲତା ମହାରଣା ସା ବନ ବିହାରୀ ମହାରଣା XWP0045641
ୀ /2497425 26 63 658ଭାଗଯ୍ଶୀ ମହାରଣା ପି ବନ ବିହାରୀ ମହାରଣା XWP0598987
ୀ /2497426 32 63 659େରାଜାଲିନ ମହାରଣା ପି ବନ ବିହାରୀ ମହାରଣା XWP0599209
ୀ /2497427 24 63 660ଲି ା ମହାରଣା ପି ବନବିହାରୀ ମହାରଣା XWP0866020
ୀ /2507428 44 63 661େହନା ଭୂୟଁା ସା ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ XWP0169235
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ପ ୁ /2507429 50 63 662ପଶା  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ସାଇଁ XWP0537050
ପ ୁ /2517430 55 63 663ମାୟାଧର ସାଇଁ ପି ମନୁ ସାଇଁ XWP0045716
ୀ /2517431 52 63 664ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା ମାୟାଧର ସାଇଁ XWP0045724
ୀ /2517432 24 63 665ବଷର୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ପି ମାୟାଧର ସାଇଁ XWP0880898
ୀ /2517433 22 63 666େବୖଶାଖୀ ସାଇଁ ପି ମାୟାଧର ସାଇଁ XWP0880880

ପ ୁ /2517434 20 63 667ଗେତଶର ସାଇଁ ପି ମାୟାଧର ସାଇଁ XWP1056910
ପ ୁ /2527435 42 63 668ଶଶ ିଭୁଷଣ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ XWP0371203
ୀ /2527436 42 63 669ସଭୁାସିନି ସାହୁ ସା ଶଶଭୁିଷଣ ସାହୁ XWP0371070

ପ ୁ /2537437 28 63 670ଅମରଜିତ େବେହରା ପି ଅନାମ ଚରଣ େବେହରା XWP0371237
ପ ୁ /2537438 28 63 671ଅନିଲ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମହାରଣା XWP0371252
ପ ୁ /2537439 28 63 672ସତିୃ ର ନ ସାହୁ ପି େରାହିତ ସାହୁ XWP0371211
ୀ /2547440 60 63 673ମିନତୀ େଦହୁରୀ ସା ରସାନ  େଦହୁରୀ XWP0599332

ପ ୁ /2547441 38 63 674ସେ ାଷ େଦହୁରୀ ପି ରସାନ  େଦହୁରୀ XWP0599340
ୀ /2547442 33 63 675ରୀନା େଦହୁରୀ ସା ସେ ାଷ େଦହୁରୀ XWP0575795
ୀ /2547443 30 63 676ମମତା ପରିଡା ସା ସେୁର  ପରିଡା XWP0575811

ପ ୁ /2547444 36 63 677ଟୁଲା ସାହୁ ପି େଭାଳି ସାହୁ XWP0599365
ୀ /2547445 32 63 678ରଶିତା ସାହୁ ସା ଟୁଲା ସାହୁ XWP0599357
ୀ /2557446 41 63 679ଳକ୍ଷୀପିୟା ସାହୁ ସା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ XWP0489880

ପ ୁ /2557447 40 63 680ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ସାହୁ XWP0490045
ପ ୁ /2567448 44 63 681ଜୟ  ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ XWP0490110
ୀ /2567449 39 63 682ଅଶା ି ସାହୁ ସା ଜୟ  ସାହୁ XWP0490128
ୀ /2577450 50 63 683କବିତାରାଣୀ ଦାସ ସା ନିର ନ ମଲିକ XWP0490144

ପ ୁ /2577451 52 63 684ନିର ନ ମଲିକ ପି ରଘନୁାଥ ମଲିକ XWP0490136
ପ ୁ /2587452 51 63 685େଶଷେଦବ ମହା ି ପି ଅଚଯ୍ତୁ ମହା ି XWP0489609
ୀ /2587453 40 63 686ପକାଶନିୀ ମହା ି ସା େଶଷେଦବ ମହା ି XWP0489286
ୀ /2597454 46 63 687ଡଲିରାଣୀ ପରିଡା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ XWP0489567
ୀ /2607455 33 63 688ରାଜଲକ୍ଷୀ ମହାରଣା ସା ଅମିତ କମୁାର ମହାରଣା XWP0836189

ପ ୁ /2607456 68 63 689କୃତିବାସ ମହାରଣା ପି ଚକଧର ମହାରଣା XWP0489534
ୀ /2607457 63 63 690ମ ଲୁତା ମହାରଣା ସା କୃତିବାସ ମହାରଣା XWP0489542

ପ ୁ /2607458 34 63 691ଅମିତ୍ କମୁାର ମହାରଣା ପି କତିୃବାସ ମହାରଣା XWP0489484
ପ ୁ /2607459 33 63 692ବିନିତ୍ କମୁାର ମହାରଣା ପି କତିୃବାସ ମହାରଣା XWP0489559
ପ ୁ /2617460 53 63 693ପଦେଲାଚନ ପାତ ପି ସହେଦବ ପାତ XWP0489518
ପ ୁ /2627461 45 63 694ଅେଶାକ ବିଶାଳ ପି ଗ ବର୍  ବିଶାଳ XWP0489757
ୀ /2627462 40 63 695ସଂଯକୁ୍ତା ବିଶାଳ ସା ଅେଶାକ ବିଶାଳ XWP0489682
ୀ /2637463 37 63 696ସୀମା ଦଳାଇ ସା ଶକି୍ତର ନ ସାମ ରାୟ XWP0489930

ପ ୁ /2637464 40 63 697ଶକି୍ତର ନ ସାମ ରାୟ ପି ଚି ର ନ ସାମ ରାୟ XWP0489922
ପ ୁ /2637465 67 63 698ଚି ର ନ ସାମ ରାୟ ପି େଲାକନାଥ ସାମ ରାୟ XWP0489658
ୀ /2637466 65 63 699ସଂଯକୁ୍ତା ସାମ ରାୟ ସା ଚି ର ନ ସାମ ରାୟ XWP0489666

ପ ୁ /2637467 43 63 700ଶବିର ନ ସାମ ରାୟ ପି ଚି ର ନ ସାମ ରାୟ XWP0489674
ପ ୁ /2657468 41 63 701ଡି.ଭଗବାନ ପଧାନ ପି ଡି.ମ ଲ ପଧାନ XWP0489955
ୀ /2657469 37 63 702ଡି.ସଜନୀ ପଧାନ ସା ଡି.ଭଗବାନ ପଧାନ XWP0489963
ୀ /2667470 24 63 703ସସୁତିୃ ମହା ି ସା ପଶା  ପ ନାୟକ XWP0836312
ୀ /2667471 44 63 704ଅହଲଯ୍ା ପାତ ସା ପଦେଲାଚନ ପାତ XWP0489443
ୀ /2667472 65 63 705ଭାଗଯ୍ଲତା ପ ନାୟକ ସା ଉମାକା  ପ ନାୟକ XWP0489856

ପ ୁ /2667473 38 63 706ଶୀକା  ପ ନାୟକ ପି ଉମାକା  ପ ନାୟକ XWP0489864
ପ ୁ /2667474 32 63 707ପଶା  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଉମାକା  ପ ନାୟକ XWP0489872
ୀ /2677475 76 63 708ମିନତୀ ଦାସ ସା ଶବୁି ଦାସ XWP0782185

ପ ୁ /2677476 66 63 709ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି ଶବୁି ଦାସ XWP0782177
ୀ /2677477 49 63 710ରାଧାମଣୀ ଦାସ ସା ତପନ କମୁାର ଦାସ XWP0782169
ପ ୁ /2677478 48 63 711ସପନ କମୁାର ଦାସ ପି ଶବୁି ଦାସ XWP0599217
ୀ /2677479 38 63 712କବିତା ଦାସ ସା ସପନ କମୁାର ଦାସ JTV2529900
ୀ /2677480 28 63 713ତନୁଶୀ ଦାସ ସା ରବୀ  କମୁାର ଦାସ XWP0874586
ୀ /2677481 27 63 714ଗୀତା ଳୀ ଦାସ ପି ତପନ କମୁାର ଦାସ XWP0599225
ପ ୁ /2677482 25 63 715େଗାପାଳ ଚ  ଦାସ ପି ତପନ କମୁାର ଦାସ XWP0599233
ୀ /2677483 23 63 716ରୀତା ଳି ଦାସ ପି ତପନ କମୁାର ଦାସ XWP0836338
ୀ /2687484 47 63 717ନିମର୍ଳା ଦାସ ସା ନିଶାକର ଦାସ OR/04/025/268903
ପ ୁ /2687485 27 63 718ସତଯ୍ଜିତ ଦାସ ପି ନିଶାକର ଦାସ XWP0599241
ୀ /2687486 24 63 719ସ ମୀତା ଦାସ ପି ନିସାକର ଦାସ XWP1003854
ପ ୁ /2697487 59 63 720ମାନେଗାବି  ବାରିକ ପି ଭଗବାନ ବାରିକ OR/07/037/266410
ୀ /2697488 53 63 721ଅନୀତା ଦାସ ସା ମାନେଗାବି  ବାରିକ CKR1520667
ୀ /2697489 29 63 722େମାନାଲି ଦାସ ପି ମାନ େଗାବି  ବାରିକ XWP0599266
ପ ୁ /2697490 26 63 723ମନନୀତ ଦାସ ପି ମାନେଗାବି  ବାରିକ XWP0599258
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ୀ /2707491 63 63 724ଅଜୟ ମହାରଣା ପି ବିରବର ମହାରଣା JTV2360139
ୀ /2707492 53 63 725ଲୀଳାବତୀ ମହାରଣା ସା ଅଜୟ ମହାରଣା OR/06/043/116173

ପ ୁ /2707493 29 63 726ଅମିତ୍ ମହାରଣା ପି ଅଜୟ ମହାରଣା XWP0599274
ୀ /2707494 29 63 727ଅମିତା ମହାରଣା ପି ଅଜୟ ମହାରଣା XWP0599282
ୀ /2707495 61 63 728ବିଚିତା ମହାରଣା ସା ବିରବର ମହାରଣା XWP0599290

ପ ୁ /2727496 80 63 729ହାଡିବ ୁ ମହା ି ପି ଅଧର ମହା ି OR/05/031/126365
ୀ /2727497 70 63 730ଚାରୁଲତା ମହା ି ସା ହାଡିବ ୁ ମହା ି OR/05/031/126366

ପ ୁ /2727498 43 63 731ଚି ର ନ ମହା ି ପି ହାଡିବ ୁ ମହା ି XWP0663823
ୀ /2727499 34 63 732ରଶିତା ମହା ି ସା ଚି ର ନ ମହା ି XWP0663815

ପ ୁ /2737500 66 63 733ପ  ୁେଗାପାଳ ଦାସ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ଦାସ XWP0782193
ୀ /2737501 33 63 734ପିୟ ା ଦାସ ସା େଦବ୍ କମୁାର ଦାସ XWP0663765

ପ ୁ /2747502 42 63 735ସଧୁାଂସ ୁେଶଖର େବେହରା ପି େବୖ ବ ଚରଣ େବେହରା CKR1488188
ୀ /2747503 37 63 736ସନୁୀତା େବେହରା ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େବେହରା XWP0739615
ୀ /2757504 48 63 737ନିେବଦିତା େଜନା ସା ସନୁାକର ପାଳ OR/06/043/164831

ପ ୁ /2757505 49 63 738ସନୁାକର ପାଳ ପି ବହାନ  ପାଳ XWP0739342
ପ ୁ /2767506 61 63 739ସିେ ଶର ଦାସ ପି ରାଧ ୁଦାସ XWP0836197
ୀ /2767507 55 63 740କମଳା ଦାସ ସା ସିେ ଶର ଦାସ XWP0836205

ପ ୁ /2767508 30 63 741ନିହାର ର ନ ଦାସ ପି ସିେ ଶର ଦାସ XWP0836213
ପ ୁ /2767509 27 63 742ମିହିର ର ନ ଦାସ ପି ସିେ ଶର ଦାସ XWP0836221
ୀ /2767510 25 63 743ମଧସିୁତା ଦାସ ସା ନିହାର ର ନ ଦାସ XWP1052810

ପ ୁ /2777511 66 63 744ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା ପି ଅଗନୀ ଚରଣ ମହାରଣା XWP0990291
ୀ /2777512 65 63 745ବାସ ି ମହାରଣା ସା ବି ୁ ଚରଣ ମହାରଣା XWP0876763

ପ ୁ /2777513 33 63 746ବିେବକ ର ନ ମହାରାଣା ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହାରାଣା XWP0876789
ପ ୁ /2787514 55 63 747େକଦାର ଚଂଦ ବାରିକ ପି ଜଗବ ୁ ବାରିକ XWP0876797
ୀ /2787515 47 63 748େଗୗରିରାନୀ ବାରିକ ସା େକଦାର ଚଂଦ ବାରିକ XWP0876805

ପ ୁ /2797516 65 63 749େନତ େମାହନ େସଠୀ ପି ଶ ନୂାଥ େସଠୀ XWP0990259
ୀ /2797517 54 63 750ମାଳତୀ େସଠୀ ସା େନତ େମାହନ େସଠୀ XWP0875856

ପ ୁ /2797518 34 63 751ସଂେତାଷ କମୁାର େସଠୀ ପି େନତ େମାହନ େସଠୀ XWP0875864
ୀ /2797519 32 63 752େମାହିନି ମାଧରୁୀ େସଠୀ ସା ସେ ାଷ କମୁାର େସଠୀ XWP0876698

ପ ୁ /2807520 62 63 753ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ◌ୁ ପି ବାସେୁଦବ ନାଥ ସାହୁ◌ୁ XWP0879916
ୀ /2807521 59 63 754ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ସେୁର ନାଥ ସାହୁ XWP0880914

ପ ୁ /2807522 22 63 755ସ୍ଵାଗତିକା ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ XWP0879932
ପ ୁ /2817523 26 63 756ସ ୟ େଭାଳ ପି ଅଭି େଭାଳ XWP0926568
ୀ /2817524 24 63 757ବନିତା େଭାଳ ସା ସ ୟ େଭାଳ XWP0923813
ୀ /2837525 49 63 758ସ କୁ୍ତା ସାହୂ ସା ଅନିରୁ  ସାହୂ XWP0971382
ୀ /2837526 27 63 759ନବଦି ୀ ସାହୂ ପି ଅନିରୁ  ସାହୂ XWP0990333
ୀ /2837527 21 63 760ଭାଗ୍ଯଲିପୀ ସାହୂ ପି ଅନିରୁ  ସାହୂ XWP0990325

ପ ୁ /2907528 81 63 761ବାମେଦବ ମଲିକ ପି ଭୀମେସନ ମଲିକ XWP0965657
ୀ /2907529 74 63 762ଆଦରମଣୀ ମଲିକ ସା ବାମେଦବ ମଲିକ XWP0965624

ପ ୁ /2907530 52 63 763ସଶୁା  ମଲିକ ପି ବାମେଦବ ମଲିକ XWP0965616
ୀ /2907531 51 63 764ଭାଗଯ୍ଲକ୍ଷୀ ମଲିକ ସା ସଶୁା  ମଲିକ XWP0965608
ପ ୁ /2907532 50 63 765ପଶା  ମଲିକ ପି ବାମେଦବ ମଲିକ XWP0965590
ୀ /2907533 47 63 766ମେହଶତା ମଲିକ ସା ପଶା  ମଲିକ XWP0965582
ୀ /2907534 21 63 767ସେହଲୀ ମଲିକ ପି ସଶୁା  ମଲିକ XWP0965541
ୀ /2917535 25 63 768ସପନ୍ା ଦାସ ସା ଯଧିୁ ିର େସଠୀ XWP0965491

ପ ୁ /2917536 46 63 769ଯଧିୁ ିର େସଠୀ ପି ସଦାଶବି େସଠୀ XWP0965525
ପ ୁ /2927537 60 63 770ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ଶତୁଘନ ପଧାନ XWP1007525
ୀ /2927538 57 63 771େନତମଣି ପଧାନ ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପଧାନ XWP1007517

ପ ୁ /2927539 30 63 772ସଂେତାଷ କମୁାର ପଧାନ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପଧାନ XWP1007509
ପ ୁ /2927540 23 63 773ଶୀଧର ପଧାନ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପଧାନ XWP1007491
ପ ୁ /2937541 55 63 774ସଧୁାକର ନାୟକ ପି ନିତଯ୍ନ  ନାୟକ XWP1050806
ୀ /2937542 43 63 775ପଭାତୀ ନାୟକ ସା ସଧୁାକର ନାୟକ XWP1052455
ୀ /2937543 20 63 776କଲଯ୍ାଣୀ ନାୟକ ପି ସଧୁାକର ନାୟକ XWP1052448
ପ ୁ /2947544 64 63 777ଦୁେଯର୍ାଧନ ନାୟକ - ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ XWP1052398
ୀ /2947545 61 63 778ସ କୁ୍ତା ନାୟକ ସା ଦୁେଯର୍ାଧନ ନାୟକ XWP1057058
ୀ /2947546 31 63 779ସାଗତିକା ନାୟକ ସା ଇଶାନ କମୁାର ନାୟକ XWP1144286
ପ ୁ /2947547 30 63 780େଶାଵନ ସଭୁ ର ନାୟକ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ନାୟକ XWP1056746
ପ ୁ /2947548 22 63 781ଇଶାନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦେରାଧନ ନାୟକ XWP1144260
ୀ /2957549 44 63 782ମିନତୀ ନାୟକ ସା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ XWP1056993
ପ ୁ /2957550 44 63 783ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଫକୀର ଚରଣ ନାୟକ XWP1057009
ପ ୁ /2967551 66 63 784ଭଗବାନ ପଧାନ ପି େକାରା ପଧାନ XWP1052729
ୀ /2967552 55 63 785ଗୀତାରାଣୀ ପଧାନ ସା ଭଗବାନ ପଧାନ XWP1052711
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ପ ୁ /2967553 40 63 786ରମଣ ପଧାନ ପି ଭଗବାନ ପଧାନ XWP1052703
ୀ /2967554 31 63 787ଶଭୁ ପିୟଦଶ ିର୍ନି ସା ରମଣ ପଧାନ XWP1052695

ପ ୁ /2977555 40 63 788ସକୁା  କମୁାର ମଲିକ ପି ବସ  ମଲିକ XWP1052836
ୀ /2977556 27 63 789ଲକ୍ଷୀପିୟା ମଲିକ ସା ସକୁା  କମୁାର ମଲିକ XWP1052828
ୀ /2997557 43 63 790ଜୟ ୀ ନାୟକ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ନାୟକ XWP1145168

ପ ୁ /2997558 21 63 791ସତ୍ଯବତ ନାୟକ ପି ସଯୂଯ୍ର୍କା ା ନାୟକ XWP1147503
ପ ୁ /3007559 60 63 792ଲକ୍ଷୀଧର ଦଲାଇ ପି ଫକିର ଦଲାଇ XWP1143239
ୀ /3767560 37 63 793ସସୀତା େଜନା ସା ଅଜିତ କମୁାର େଜନା XWP1050798

ପ ୁ /4407561 26 63 795ବିନୟ ଭୂଷଣ ରାଉତରାୟ ପି ଧନ ୟ ରାଉତରାୟ XWP1058429
ୀ /9997562 32 63 796ଲ ମି ମଣି ବାେ ସା ରଘନୁାଥ ବାେ XWP0663831

ପ ୁ /305/5657563 23 63 797ମତୃ୍ଯ ଯ ଦାଶ ପି ବୀରା କିେଶାର ଦାଶ XWP1058478
ପ ୁ /1412/20217564 28 63 798ସି ାଥର୍  ଶ ର େସଠୀ ପି େନତ େମାହନ େସଠୀ XWP0876706
ପ ୁ /3007565 26 63 799କିରଣ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଦଳାଇ XWP1210145
ୀ /107566 46 63 800ଡଲିରାଣୀ ପରିଡ଼ା ସା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ପରିଦ୍ ା XWP1213263

ପ ୁ /107567 63 63 801ବୃଂଦାବନ ରାଜୁ ପି େସାମନାଥ ରାଜୁ XWP1213305
ୀ /107568 46 63 802ରଶୀତା କମୁାରୀ ରାଜୁ ସା ବୃଂଦାବନ ରାଜୁ XWP1213313
ୀ /107569 20 63 803ମମତା ସିଂ ପି ରାଜୁ ସିଂ XWP1213339
ୀ /107570 25 63 804ନାନୀକା ସିଂ ସା ବାବୁ ସିଂ XWP1213354
ୀ /107571 28 63 805ଜରଜାନ ଉଷାରାଣୀ ସା କିରଣ କମୁାର ଦଳାଇ XWP1213362

ପ ୁ /107572 29 63 806ସତଯ୍ େଶାଭନ ରାଜୁ ପି ବୃଂଦାବନ ରାଜୁ XWP1213370
ପ ୁ /107573 26 63 807ସଭୁମ ରାଜୁ ମା ରଶୀତା  କମୁାରୀ ରାଜୁ XWP1213388
ପ ୁ /107574 65 63 808ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ XWP1213404
ୀ /4157575 62 63 809ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ଆେଶାକ୍କମୂର ଦାସ XWP1213412
ୀ /7530047576 42 63 810କବିତା ପରିଡ଼ା ସା ରାମନାଥ େଜନା XWP1229269
ୀ /107577 18 63 811ପିୟ ା େଜନା ପି ଅଜୟ କମୁାର େଜନା XWP1234277
ୀ /107578 18 63 812ସଭୁଶୀ େଜନା ପି ସିବ ପସାଦ େଜନା XWP1234376
ୀ /107579 18 63 813କରିସା େଜନା ପି କିେଶାର ଚଂଦ େଜନା XWP1234384
ୀ /2117580 18 63 814ଶାବଣୀ ଦାସ ପି ପଭାତ ଚ  ଦାସ XWP1237593

ପ ୁ /LAXMANPU7581 35 64 1ସଂ ିବ୍ ସାଇଁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାଇଁ JTV2403640
ୀ /17582 31 64 2ପଭାସିନୀ ମିଶ ସା ନିରାକାର ମିଶ XWP0575837

ପ ୁ /027583 39 64 3ଭଗବାନ ମଲିକ ପି ବାବାଜୀ ମଲିକ XWP0990382
ୀ /027584 23 64 4ସ ର୍ପଭା ମଲିକ ପି ପବିତ ମଲିକ XWP0990408

ପ ୁ /027585 47 64 5ଯେଶାବ  ସାହୂ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୂ XWP0990424
ୀ /027586 42 64 6ମନସିନୀ ସାହୁ ସା ପାଥର୍  ସାରଥୀ ସାହୁ XWP0739565
ୀ /027587 35 64 7ରଶୀତା ସାହୁ ସା ଯେଶାବ  ସାହୁ XWP0599068

ପ ୁ /027588 51 64 8ସଖୁଯ୍ାତ ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ OR/06/043/122267
ୀ /027589 37 64 9ରୀନା ସାହୁ ସା ସଖୁଯ୍ାତ ସାହୁ LNT2544237

ପ ୁ /27590 75 64 10ବାବାଜୀ ମଲିକ ପି ଧନି ମଲିକ OR/06/043/164005
ୀ /27591 70 64 11ପମିଳା ମଲିକ ସା ବାବାଜୀ ମଲିକ OR/06/043/164006

ପ ୁ /27592 50 64 12ରବି ମଲିକ ପି ଧନୀ ମଲିକ OR/06/043/164007
ପ ୁ /27593 48 64 13ପବିତ ମଳିକ ପି ବାବାଜୀ ମଳିକ OR/06/043/164833
ୀ /27594 46 64 14ରୀନା ମଳିକ ସା ରବି  ମଳିକ OR/06/043/164845
ୀ /27595 40 64 15ଠୁକରୁୀ ମଲିକ ସା ପବିତ ମଲିକ JTV1914571

ପ ୁ /27596 38 64 16ଲିଟୁନା ମଲିକ ପି ବାବାଜି ମଲିକ JTV1915784
ପ ୁ /27597 82 64 17ଗ ାଧର ମିଶ ପି ଅନ  ମିଶ JTV1714021
ପ ୁ /27598 34 64 18ନିରାକାର ମିଶ ପି ଗେଣଶର ମିଶ JTV2403905
ପ ୁ /27599 33 64 19ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ଗେଣଶର ମିଶ JTV2403913
ପ ୁ /27600 78 64 20ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ ପି େଯାେଗ  ନାଥ ସାହୁ JTV1701382
ପ ୁ /27601 43 64 21ପାଥର୍ସାରଥୀ ସାହୁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାହୁ JTV1701374
ୀ /037602 33 64 22ଅପିର୍ତା େକସରୀ ସିଂହ ସା ଉଦାସ କିେଶାର ମହା ି XWP0938191
ପ ୁ /37603 78 64 23ଭା ର ଚ  ମହା ି ପି କୃ ଚ  ମହା ି XWP0045666
ୀ /37604 75 64 24ସା ନା କମୁାରୀ ମହା ି ସା ଭା ର ଚ  ମହା ି XWP0045674
ପ ୁ /37605 43 64 25ଉଦାସ କିେଶାର ମହା ି ପି ଭା ର ଚ  ମହା ି XWP0045682
ପ ୁ /047606 42 64 26ମିଲନ ପଧାନ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ପଧାନ XWP0836452
ୀ /047607 37 64 27ପ ୁ ା ଳୀ ପଧାନ ସା ମିଲନ୍ ପଧାନ୍ XWP0739573
ପ ୁ /047608 20 64 28ଭବାନୀ ଶ ର ପଧାନ ପି ସେୁରଶ ଚଦ ପଧାନ XWP1056761
ୀ /47609 41 64 29ଜାନକୀ ପଧାନ ସା ପେମାଦ କମୁାର ପଧାନ XWP0169045
ପ ୁ /47610 33 64 30ଅନୀଲ ପଧାନ ପି ଚତୁଭୁର୍ ଜ ପଧାନ JTV2535482
ପ ୁ /47611 32 64 31ସଯୂଯ୍ର୍କା  ପଧାନ ପି ରବି  ପଧାନ XWP0222943
ପ ୁ /47612 28 64 32ଚ କା  ପଧାନ ପି ରବି  ପଧାନ XWP0370841
ପ ୁ /47613 72 64 33ଚତୁଭୁର୍ ଜ ପଧାନ ପି ବୁେଲଇ ପଧାନ OR/06/043/164009
ପ ୁ /47614 67 64 34ରବି  ପଧାନ ପି ବୁେଲଇ ପଧାନ OR/06/043/164011
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ୀ /47615 64 64 35େପମଲତା ପଧାନ ସା ଚତୁଭୁର୍ ଜ ପଧାନ OR/06/043/164010
ପ ୁ /47616 52 64 36ସେୁରଶ ଚ  ପଧାନ ପି ବୁେଲଇ ପଧାନ XWP1201094
ପ ୁ /47617 52 64 37େଗୗତମ ପଧାନ ପି ବୁେଲଇ ପଧାନ OR/06/043/164013
ପ ୁ /47618 51 64 38ପେମାଦ କମୁାର ପଧାନ ପି ବୁେଲଇ ପଧାନ JTV1916063
ୀ /47619 48 64 39ସରୁମା ପଧାନ ସା ରବି  ପଧାନ OR/06/043/164012
ୀ /47620 46 64 40ଟୁନିଲତା ପଧାନ ସା ସେୁରଶ ଚ  ପଧାନ JTV1914043
ୀ /057621 36 64 41ଅଂଜଳିବାଳା ଛେଟାଈ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଛେଟାଈ XWP0965640

ପ ୁ /057622 21 64 42ଅନୁଦୀପ ଛେଟାଈ ପି ସେବର୍ ଶର ଛେଟାଈ XWP0965699
ପ ୁ /57623 64 64 43ଲକ୍ଷୀଧର ଛାେଟାଇ ପି ବୀରବର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164017
ପ ୁ /57624 58 64 44ସଧୁାକର ଛାେଟାଇ ପି ବୀରବର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164019
ୀ /57625 55 64 45େରଣବୁାଳା ଛାେଟାଇ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164018
ୀ /57626 53 64 46ଲିଲିମା ଛାେଟାଇ ସା ସଧୁାକର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164020

ପ ୁ /57627 50 64 47ସେବର୍ ଶର ଛାେଟାଇ ପି ବୀରବର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164021
ପ ୁ /57628 45 64 48ସଧିୁର କମୁାର ଛାେଟାଇ ପି ବୀରବର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164022
ୀ /57629 43 64 49ବନସିତା ଛାେଟାଇ ସା ସେବର୍ ଶର ଛାେଟାଇ JTV1915610

ପ ୁ /57630 38 64 50ସଯୂଯ୍ର୍କା  ଛାେଟାଇ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଛାେଟାଇ JTV1914803
ପ ୁ /57631 33 64 51ଶଶୀକା  ଛାେଟାଇ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଛାେଟାଇ XWP0043992
ପ ୁ /57632 33 64 52େସାମନାଥ ଛାେଟାଇ ପି ସଧୁାକର ଛାେଟାଇ JTV2403202
ପ ୁ /57633 27 64 53ଉପକାର ଛାେଟାଇ ପି ସଧୁାକର ଛାେଟାଇ XWP0489799
ୀ /57634 23 64 54ସାତି ଛାେଟାଇ ପି ସେବର୍ ଶର ଛାେଟାଇ XWP0865980
ୀ /57635 39 64 55ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପଧାନ ସା ସଧିୁର କମୁାର େଛାଟରାୟ JTV2535680

ପ ୁ /67636 46 64 57ଫକିର ଛାେଟାଇ ପି େବୖରାଗୀ ଛାେଟାଇ OR/06/043/164025
ୀ /67637 39 64 58ଜୟଶୀ ଛାେଟାଇ ସା ଫକିର ଛାେଟାଇ JTV2403954
ୀ /077638 25 64 59ବି ୁପିୟା ଛାେଟାଇ ପି ପଭାକର ଛାେଟାଇ XWP0865998

ପ ୁ /77639 53 64 60ପଭାକର ଛାେଟାଇ ପି େଭୖରବ ଛାେଟାଇ OR/06/043/164028
ୀ /77640 48 64 61ଭାରତୀ ଛାେଟାଇ ସା ପଭାକର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164029
ୀ /77641 30 64 62ବିଜୟଲକ୍ଷି ଛାେଟାଇ ପି ପଭାକର ଛାେଟାଇ XWP0370866

ପ ୁ /87642 72 64 63ପଫଲୁ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ ପି ଭାଗିରଥି ପାଣିଗାହୀ JTV2535631
ୀ /87643 65 64 64ଲକ୍ଷୀ ପାଣିଗାହୀ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ JTV2535623

ପ ୁ /87644 42 64 65ମାନ େଗାବି  ପାଣିଗାହୀ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ JTV2535615
ୀ /87645 28 64 66େଯ଼ାଗମାୟା ପାଣିଗାହି ସା ମାନ େଗାବି  ପାଣିଗାହି XWP0370874

ପ ୁ /097646 24 64 67ଅନୀଲ କମୁାର ଛାେଟାଇ ପି ରବି  ଛାେଟାଇ XWP0739623
ପ ୁ /097647 19 64 68ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ଛେତାଈ ପି େଦେବ  ଛେତାଈ XWP1068873
ପ ୁ /97648 62 64 69ଅଭିମନଯ୍ ୁଛାେଟାଇ ପି ନିଳମଣି ଛାେଟାଇ OR/06/043/164031
ୀ /97649 56 64 70ସବିତା ଛାେଟାଇ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁଛାେଟାଇ OR/06/043/164867

ପ ୁ /97650 54 64 71ରବି  ଛାେଟାଇ ପି ନିଳମଣି ଛାେଟାଇ OR/06/043/164033
ପ ୁ /97651 47 64 72େଦେବ  ଛାେଟାଇ ପି ନିଳମଣି ଛାେଟାଇ OR/06/043/164035
ୀ /97652 46 64 73ଲିଲିମା ଛାେଟାଇ ସା ରବି  ଛାେଟାଇ OR/06/043/164034
ୀ /97653 40 64 74ସାବିତୀ ଛାେଟାଇ ସା େଦେବ  ଛାେଟାଇ JTV2403244

ପ ୁ /97654 34 64 75ଅେନାଜ ଛାେଟାଇ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁଛାେଟାଇ XWP0044008
ୀ /97655 29 64 76ଦି ିମୟୀ ଛାେଟାଇ ପି ରବି  ଛାେଟାଇ XWP0490060
ୀ /107656 29 64 77କାଦମିନୀ ଛାେଟାଇ ପି େବଣଧୁର ଛାେଟାଇ XWP0575845

ପ ୁ /107657 27 64 78ନିେତଶ ଛାେଟାଇ ପି ବଂଶୀଧର ଛାେଟାଇ XWP0575829
ୀ /107658 26 64 79େସନ୍ହମୟୀ ନାୟକ ସା ନିେତଶ ଛେତାଈ XWP0990523

ପ ୁ /117659 56 64 81େବଣଧୁର ଛାେଟାଇ ପି ଦିଜବର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164044
ୀ /117660 55 64 82ସଷୁମା ଛାେଟାଇ ସା ବଂଶୀଧର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164043

ପ ୁ /117661 50 64 83ମରୁଲୀଧର ଛାେଟାଇ ପି ରାେଜ  ଛାେଟାଇ XWP1025048
ୀ /117662 43 64 84ର ନା ଛାେଟାଇ ସା େବଣଧୁର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164045
ୀ /117663 42 64 85ସଚିୁତା ଛାେଟାଇ ସା ମରୁଲିଧର ଛାେଟାଇ JTV2403475
ୀ /117664 25 64 86ରଶତିା ଛାେଟାଇ ପି େବଣଧୁର ଛାେଟାଇ XWP0663674
ୀ /117665 21 64 87ଇତିଶୀ ଛାେଟାଇ ପି େବଣଧୁର ଛାେଟାଇ XWP0938175
ୀ /127666 39 64 88ଅନୁସୟୂା ସାହୁ ସା ଶୀକା  ସାହୁ JTV2404226
ୀ /127667 65 64 89ତିେଳାତମା ସାହୁ ସା ମେହ  ସାହୁ OR/06/043/164048
ପ ୁ /127668 42 64 90ଶୀକା  ସାହୁ ପି ମେହ  ସାହୁ JTV1913490
ୀ /137669 70 64 91ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପଧାନ ସା ପ ାନନ ପଧାନ OR/06/043/164050
ପ ୁ /137670 75 64 92ପ ାନନ ପଧାନ ପି କା ିର୍କ ପଧାନ OR/06/043/164049
ପ ୁ /137671 54 64 93ଅଜୟ ପଧାନ ପି ପ ାନନ ପଧାନ OR/06/043/164051
ୀ /137672 48 64 94ତିେଳା ମା ପଧାନ ସା ଅଜୟ ପଧାନ JTV1914001
ପ ୁ /137673 42 64 95ଅମୀୟ ପଧାନ ପି ପ ାନନ ପଧାନ OR/06/043/164842
ୀ /137674 39 64 96ଭାରତୀ ପଧାନ ପି ପ ାନନ ପଧାନ JTV1914720
ପ ୁ /147675 63 64 97ତପନ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ OR/06/043/164054
ୀ /147676 52 64 98ନଳିନୀପଭା ସାଇଁ ସା ତପନ କମୁାର ସାଇଁ OR/06/043/164055
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ପ ୁ /147677 50 64 99ମିନେକତନ ସାଇଁ ପି ରାମଚ  ସାଇଁ OR/06/043/164056
ୀ /147678 50 64 100ସ କୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ମୀନେକତନ ସାଇଁ JTV1620467
ୀ /147679 29 64 101ତପସିନୀ ସାଇଁ ପି ତପନ କମୁାର ସାଇଁ XWP0489641
ୀ /147680 26 64 102ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ସାଇଁ ପି ତପନ କମୁାର ସାଇଁ XWP0599076

ପ ୁ /147681 23 64 103ତୁଷାର କମୁାର ସାଇଁ ପି ତପନ କମୁାର ସାଇଁ XWP0865972
ୀ /157682 45 64 104େକଶୀଲତା େଜନା ସା ତିନାଥ େଜନା JTV1913888
ୀ /157683 25 64 105ସୀମା େଜନା ପି ତିନାଥ ଚରଣ େଜନା XWP0739664
ୀ /157684 21 64 106ରୀମା େଜନା ପି ତିନାଥ େଜନା XWP1056688

ପ ୁ /167685 60 64 107ଧରଣୀଧର େଜନା ପି ସବୁ ର୍ େଜନା OR/06/043/164062
ପ ୁ /167686 57 64 108େଦେବ  େଜନା ପି ସବୁ ର୍ େଜନା OR/06/043/164064
ୀ /167687 51 64 109ତିଫଳା େଜନା ସା ଧରଣୀ େଜନା OR/06/043/164063
ୀ /167688 45 64 110ଗୀତା ଳୀ େଜନା ସା େଦେବ  େଜନା JTV1914506

ପ ୁ /167689 27 64 111ବବୁଲ େଜନା ପି ଧରଣୀଧର େଜନା XWP0653022
ୀ /177690 68 64 113ହାରାମଣି େଜନା ସା ଅସିତ େଜନା OR/06/043/164067

ପ ୁ /177691 51 64 114ମଳୟ େଜନା ପି ଅସିତ େଜନା OR/06/043/164070
ୀ /177692 41 64 115ସାଗରିକା େଜନା ସା ମଳୟ େଜନା JTV1914845

ପ ୁ /187693 44 64 116ଚ େଶଖର ମଳିୂଆ ପି ବିେନାଦ ଚ  ମଳିୂଆ JTV1644939
ପ ୁ /187694 39 64 117ସଯୂଯ୍ର୍କା  ମଳିୂଆ ପି ବିେନାଦ ଚ  ମଳିୂଆ JTV1914266
ୀ /187695 46 64 118ସମିର୍ଲା ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ XWP1003763

ପ ୁ /197696 66 64 119ରବି  ସାହୁ ପି ବୃ ାବନ ସାହୁ OR/06/043/164071
ୀ /197697 58 64 120ହାରାମଣି ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ OR/06/043/164072

ପ ୁ /197698 41 64 121ଦିବାକର ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ JTV1913094
ୀ /197699 36 64 122େକଶୀଲତା ସାହୁ ପି ରବି  କମୁାର ସାହୁ XWP0489526
ୀ /197700 31 64 123ରୁବିନା ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ XWP0044099

ପ ୁ /197701 40 64 124ଅରବି  ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ JTV1913136
ୀ /207702 34 64 125ବବିତା ସାହୁ ସା ଜ୍ଞାେନ  ସାହୁ XWP0575852

ପ ୁ /207703 65 64 126ତିନାଥ ସାହୁ ପି ଧରମ ୁସାହୁ OR/06/043/164073
ୀ /207704 60 64 127ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ତିନାଥ ସାହୁ OR/06/043/164074

ପ ୁ /207705 39 64 128ଜ୍ଞାେନ  ସାହୁ ପି ତିନାଥ ସାହୁ JTV1559137
ୀ /217706 37 64 129ଭାରତୀ ସାହୁ ସା ମାନସ କମୁାର ସାହୁ XWP0370809

ପ ୁ /217707 35 64 130ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି କୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ JTV2403376
ପ ୁ /217708 76 64 131କୁ  ବିହାରୀ ସାହୁ ପି ଧରମ ୁସାହୁ OR/06/043/164076
ପ ୁ /227709 58 64 132ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା OR/06/043/164081
ପ ୁ /227710 51 64 133ଶଶିରି େବେହରା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା OR/06/043/164083
ୀ /227711 48 64 134ପମିଳା େବେହରା ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା OR/06/043/164082

ପ ୁ /227712 46 64 135ଅମର େବେହରା ପି ବିଦଯ୍ାଧର େବେହରା OR/06/043/164084
ୀ /227713 42 64 136ଦମୟ ୀ େବେହରା ସା ଶଶିରି େବେହରା XWP0044107
ୀ /227714 39 64 137ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ଅମର େବେହରା XWP0044115

ପ ୁ /227715 29 64 138ନଳିନୀକା  େବେହରା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା XWP0489385
ପ ୁ /237716 53 64 139ବାବାଜୀ େଜନା ପି ନିତଯ୍ାନ  େଜନା OR/06/043/164087
ପ ୁ /237717 48 64 140ଲଛମନ େଜନା ପି ନିତଯ୍ାନ  େଜନା OR/06/043/164088
ୀ /237718 46 64 141ପ ୁ ଲତା େଜନା ସା ବବାଜୀ େଜନା JTV1913896
ୀ /237719 40 64 142ସମିୁତା େଜନା ସା ଲ ମନ େଜନା JTV2404077
ୀ /237720 20 64 143ରସୀ େରଖା େଜନା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େଜନା XWP1056605

ପ ୁ /247721 48 64 145ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି କାଳ ୀ ପଧାନ OR/06/043/164091
ୀ /247722 45 64 146ମେନାରମା ପଧାନ ସା ନାରାୟଣ ପଧାନ JTV2403277
ୀ /257723 45 64 147ମ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା େହମ କମୁାର ସାହୁ XWP0330217

ପ ୁ /257724 24 64 148ପ ଜ ସାହୁ ପି ରବି  ସାହୁ XWP0739391
ୀ /257725 23 64 149ରୂପାଲୀ ସାହୂ ପି ରବି  ସାହୁ XWP0836395
ୀ /257726 52 64 150ଗୀତା ଳୀ ସାହୁ ସା ରବି  ସାହୁ OR/06/043/164095
ପ ୁ /257727 50 64 151େହମ  କମୁାର ସାହୁ ପି ମଷିୁ ସାହୁ OR/06/043/164096
ପ ୁ /257728 45 64 152ପେମାଦ ସାହୁ ପି ମଷିୁ ସାହୁ OR/06/043/164097
ୀ /257729 43 64 153ଭାରତୀ ସାହୁ ପି ପେମାଦ ସାହୁ XWP0044123
ପ ୁ /267730 65 64 154େକଦାର ସାହୁ ପି ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ OR/06/043/164100
ପ ୁ /267731 55 64 155ସକୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ OR/06/043/164105
ୀ /267732 41 64 156ମିଲିରାଣୀ ସାହୁ ସା ସକୁା  ସାହୁ JTV1914035
ପ ୁ /267733 40 64 157ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି େକଦାର ନାଥ ସାହୁ JTV1701457
ପ ୁ /267734 36 64 158ନିର ନ ସାହୁ ପି େକଦାର ନାଥ ସାହୁ JTV2404390
ପ ୁ /267735 29 64 159ରାେକଶ ଚ  ସାହୁ ପି େଦେବ  ନାଥ ସାହୁ XWP0575860
ୀ /267736 28 64 160କଇୁନ ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ XWP0489294
ୀ /267737 26 64 161ସିମାରାଣୀ ସାହୂ ସା ନିର ନ ସାହୁ XWP1085307
ପ ୁ /267738 25 64 162ମେୁକଶ ସାହୁ ପି େଦେବ  ସାହୁ XWP0866004
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ପ ୁ /267739 21 64 163ସାଗତ କମୁାର ସାହୂ ପି ସକୁା  ସାହୂ XWP1056753
ୀ /267740 80 64 164ତାରାମଣୀ ସାହୁ ସା ଅରକି୍ଷତ ସାହୁ OR/06/043/164099
ୀ /267741 56 64 165ଚାରୁଲତା ସାହୁ ସା େକଦାର ସାହୁ OR/06/043/164101
ୀ /267742 55 64 166ରୀନା ସାହୁ ସା େଦେବ  ସାହୁ OR/06/043/164103
ୀ /267743 35 64 167କ ରିୁ ସାହୁ ସା ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ XWP0370817
ୀ /277744 50 64 168ପଭାତି ମହଲ ସା ସାଧ ୁଚରଣ ମହଲ JTV2403566

ପ ୁ /277745 24 64 169ସଯୂଯ୍ର୍ପକାଶ ମହଲ ପି ସାଧଚୁରଣ ମହଲ XWP0866079
ୀ /277746 23 64 170ବଷର୍ାରାଣୀ ମହଲ ପି ସାଧଚୁରଣ ମହଲ XWP0836387

ପ ୁ /287747 52 64 172ପିତାମର େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା XWP0044172
ୀ /287748 48 64 173େକୗଶଲଯ୍ା େବେହରା ସା ହୃଷିେକଶ େବେହରା OR/06/043/164109

ପ ୁ /287749 43 64 174ଧେନଶର େବେହରା ପି ରାମ ଚ  େବେହରା JTV1914365
ୀ /287750 42 64 175ପ ୁ ା ଳୀ େବେହରା ସା ପିତାମର େବେହରା JTV2404010
ୀ /287751 39 64 176ଗୀତା ଳୀ େବେହରା ସା ଧେନଶର େବେହରା JTV2404028

ପ ୁ /287752 27 64 177ସ ିପ କମୁାର େବେହରା ପି ହୃଷିେକଶ େବେହରା XWP0489617
ପ ୁ /287753 28 64 178ସି ାଥର୍  ସାଇଁ ପି ଅନିରୁ  ସାଇଁ XWP0370833
ପ ୁ /297754 80 64 179ବଂଶୀଧର ପଧାନ ପି ଭୀମ ପଧାନ OR/06/043/164113
ପ ୁ /297755 58 64 180ହୃଷିେକଶ ପଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପଧାନ OR/06/043/164115
ପ ୁ /297756 53 64 181ଯେଶାବ  ପଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପଧାନ XWP0169060
ୀ /297757 51 64 182ସ ଯ୍ାରାଣୀ ପଧାନ ସା ହୃଷିେକଶ ପଧାନ OR/06/043/164116
ୀ /297758 42 64 183ବବିତା ପଧାନ ସା ସତଯ୍ବ  ପଧାନ JTV2403541
ୀ /297759 33 64 184ଯାଜ୍ଞେସନୀ ପଧାନ ପି ହୃଷିେକଶ ପଧାନ XWP0169052

ପ ୁ /297760 27 64 185ହିେତଶରାଜ ପଧାନ ପି ହୃଷିେକଶ ପଧାନ XWP0663658
ପ ୁ /297761 25 64 186େତେଜଶରାଜ ପଧାନ ପି ହୃଷିେକଶ ପଧାନ XWP0663377
ପ ୁ /297762 23 64 187ସିମା ଳ ପଧାନ ପି ଶୀନିବାସ ପଧାନ XWP0836361
ୀ /297763 21 64 188ରାଜ ରାେଜଶରୀ ପଧାନ ପି ଶୀନିବାଶ ପଧାନ XWP1007558

ପ ୁ /297764 58 64 190ଶୀନିବାସ ପଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପଧାନ OR/06/043/164117
ପ ୁ /297765 53 64 191ସତଯ୍ବ  ପଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପଧାନ OR/06/043/164118
ୀ /297766 48 64 192ସଲିଳା ପଧାନ ସା ଶୀନିବାସ ପଧାନ JTV1914746
ୀ /297767 45 64 193ବିଦଯ୍ତୁ ପଭା ପଧାନ ସା ଯେଶାବ  ପଧାନ JTV1914738
ୀ /297768 19 64 194ରିଟୁପନର୍ା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ଜେସାବ  ପଧାନ XWP1085299
ୀ /307769 34 64 195େସାନାଲି ବରାଳ ସା ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ XWP0575878
ୀ /307770 68 64 196ପେମାଦିନୀ ସାଇଁ ସା ସେୁର  ନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/164122
ୀ /307771 47 64 197ଚ ିକା ସାଇଁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାଇଁ JTV1914951

ପ ୁ /307772 41 64 198ପଦୀପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସେୁର  ନାଥ ସାଇଁ JTV1913334
ପ ୁ /317773 62 64 199ଅନିରୁ  ସାଇଁ ପି କ ରୁୀ ସାଇଁ XWP1272491
ୀ /317774 53 64 200ବୀଣାପାଣି ସାଇଁ ସା ଅନିରୁ  ସାଇଁ OR/06/043/164126

ପ ୁ /317775 45 64 201କନୁୁ ସାଇଁ ପି କ ରିୁ ସାଇଁ JTV1916121
ପ ୁ /317776 37 64 202ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି କୁ ରୁୀ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1638535
ୀ /317777 35 64 203ବବିତା ସାଇଁ ସା କନୁୁ ସାଇଁ XWP0044214

ପ ୁ /317778 32 64 204ସବୁତ ସାଇଁ ପି ଅନିରୁ  ସାଇଁ XWP0119610
ୀ /317779 28 64 205ଲଗମା ସାଇଁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ XWP0599308
ୀ /0327780 39 64 206ନିହାରିକା ସାଇଁ ସା େରାହିତ କମୁାର ସାଇଁ XWP0938241

ପ ୁ /327781 58 64 208ପଦେଲାଚନ ସାଇଁ ପି ଶତୃଘନ ସାଇଁ OR/06/043/164128
ୀ /327782 52 64 209ଝରଣା ସାଇଁ ସା ପଦେଲାଚନ ସାଇଁ JTV1914050
ୀ /327783 52 64 210ମମତା ସାଇଁ ପି ଶତୃଘନ ସାଇଁ JTV1915909

ପ ୁ /327784 46 64 211ଜୟ  କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶତୃଘନ ସାଇଁ OR/06/043/164129
ପ ୁ /327785 45 64 212େରାହିତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଶତୃଘନ ସାଇଁ OR/06/043/164130
ୀ /327786 41 64 213ତପସିନୀ ସାଇଁ ସା ଜୟ  କମୁାର ସାଇଁ XWP0489831

ପ ୁ /327787 21 64 214ସତିୁ  ର ନ ସାଇଁ ପି ପଦେଲାଚନ ସାଇଁ XWP0938225
ପ ୁ /337788 48 64 215ଡମରୁଧର ସାଇଁ ପି ଭରତ ସାଇଁ OR/06/043/164133
ୀ /337789 44 64 216ମାନସୀ ସାଇଁ ସା ଡମରୁଧର ସାଇଁ XWP0169078
ପ ୁ /337790 42 64 217ଭା ର ସାଇଁ ପି ଭରତ ଚ  ସାଇଁ JTV1913128
ୀ /337791 37 64 218ରଶେିରଖା ସାଇଁ ସା ଭା ର ସାଇଁ XWP0169086
ୀ /347792 63 64 220ସଷୁମା ସାଇଁ ସା ଶାରଦା କା  ସାଇଁ OR/06/043/164135
ପ ୁ /347793 41 64 221ସେବର୍ ଶର ସାଇଁ ପି ଶାରଦା କା  ସାଇଁ JTV1916014
ୀ /347794 33 64 222ଦିପା ଳୀ ସାଇଁ ସା ସେବର୍ ଶର ସାଇଁ XWP0489468
ପ ୁ /357795 26 64 223ବଳରାମ େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା XWP0598995
ପ ୁ /357796 51 64 224େଲାକନାଥ ପଧାନ ପି ସନାତନ ପଧାନ XWP0489492
ପ ୁ /357797 43 64 225ଅତିତ ପଧାନ ପି ସନାତନ ପଧାନ OR/06/043/165029
ୀ /357798 41 64 226ବିଣାପାଣୀ ପଧାନ ସା ଅତିତ ପଧାନ XWP0044222
ପ ୁ /357799 20 64 227ଦିଶନ କମୁାର ପଧାନ ପି ଅଜିତ ପଧାନ XWP1056670
ୀ /357800 70 64 228ଉମା ପଧାନ ସା ସନାତନ ପଧାନ OR/06/043/164137
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ୀ /367801 75 64 229ଡା ି  ପଧାନ ସା ମନି  ପଧାନ OR/06/043/164140
ୀ /377802 42 64 230ମିନତୀ ପଧାନ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ JTV2403889
ୀ /377803 35 64 231ସସିତା ପଧାନ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁପଧାନ XWP0663534
ୀ /377804 21 64 232ତୁଳସୀ ପଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ XWP0900720

ପ ୁ /377805 52 64 233ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ ପି ଧେନଶର ପଧାନ OR/06/043/164143
ପ ୁ /377806 51 64 234ଅଭିମନଯ୍ ୁପଧାନ ପି ଧେନଶର ପଧାନ OR/06/043/164144
ପ ୁ /387807 35 64 235ସେ ାଷ ପଧାନ ପି ସେବର୍ ଶର ପଧାନ JTV2404531
ପ ୁ /387808 34 64 236ସମାଟ ପଧାନ ପି ସେବର୍ ଶର ପଧାନ XWP0044230
ୀ /387809 56 64 237ନ ିନୀ ପଧାନ ସା ସେବର୍ ଶର ପଧାନ XWP1261809

ପ ୁ /387810 65 64 238ସେବର୍ ଶର ପଧାନ ପି ଘନଶଯ୍ାମ ପଧାନ XWP1261791
ପ ୁ /397811 55 64 239ଦିବାକର ପଧାନ ପି ଶ ର ପଧାନ XWP0990374
ପ ୁ /397812 46 64 240ଶବି ପସାଦ ପଧାନ ପି ଶ ର ପଧାନ OR/06/043/164156
ୀ /397813 41 64 241ସସିତା ପଧାନ ସା ଦିବାକର ପଧାନ JTV2403897

ପ ୁ /397814 37 64 242ମମତା ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ JTV1635432
ୀ /397815 37 64 243ରୀନା ପଧାନ ସା ଶବି ପଧାନ XWP0434290

ପ ୁ /397816 37 64 244ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ XWP1007566
ୀ /397817 33 64 245ମଧସିୁତା ପଧାନ ପି ଗଦାଧର ପଧାନ XWP0044271

ପ ୁ /397818 33 64 246ଦୀପକ ପଧାନ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ XWP0044263
ପ ୁ /397819 31 64 247ସନିୁଲ କମୁାର ପଧାନ ପି ଗଦାଧର ପଧାନ XWP0119628
ୀ /397820 28 64 248ଅମିତା ପଧାନ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ XWP0370767
ୀ /397821 28 64 249ର ିତା ପଧାନ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ XWP0370775
ୀ /397822 27 64 250ସନୁୀତା ପଧାନ ସା ଜିେତଦ ପଧାନ XWP1068881
ୀ /397823 24 64 251ଶଭୁସିତା ପଧାନ ପି ଗଦାଧର ପଧାନ XWP0739375
ୀ /397824 85 64 252େଲାଭାମଣୀ ପଧାନ ସା ଶ ର ପଧାନ OR/06/043/164150

ପ ୁ /397825 65 64 253ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ ପି ଶ ର ପଧାନ OR/06/043/164151
ପ ୁ /397826 64 64 254ଗଦାଧର ପଧାନ ପି ଶ ର ପଧାନ OR/06/043/164153
ୀ /397827 56 64 255କା ନ ପଧାନ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ OR/06/043/164152
ୀ /397828 52 64 256ମୀନାକ୍ଷୀ ପଧାନ ସା ଗଦାଧର ପଧାନ OR/06/043/164154

ପ ୁ /397829 41 64 257ଜିେତ  ପଧାନ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ପଧାନ JTV1644921
ପ ୁ /407830 55 64 258ଭା ର ପଧାନ ପି ଚକଧର ପଧାନ OR/06/043/164157
ୀ /407831 47 64 259ସରସତୀ ପଧାନ ସା ଭା ର ପଧାନ JTV1913870

ପ ୁ /417832 43 64 260ନିର ନ ପଧାନ ପି ଜଳଧର ପଧାନ OR/06/043/164162
ପ ୁ /417833 40 64 261ଯେଶାବ  ପଧାନ ପି ଜଳଧର ପଧାନ JTV1913318
ୀ /417834 39 64 262କ ନା ପଧାନ ସା ନିର ନ ପଧାନ JTV2403871
ୀ /417835 33 64 263କାେବରୀ ପଧାନ ସା ଯେଶାବ  ପଧାନ XWP0663526
ୀ /417836 28 64 264ପିୟମଦା ପଧାନ ପି େପମାନ  ପଧାନ XWP0370783

ପ ୁ /417837 27 64 265ଲକ୍ଷୀଧର ପଧାନ ପି େପମାନ  ପଧାନ XWP0489377
ପ ୁ /417838 24 64 266ବାପନିୁ ପଧାନ ପି େପମାନ  ପଧାନ XWP0739409
ପ ୁ /417839 56 64 267େପମାନ  ପଧାନ ପି ଜଳଧର ପଧାନ OR/06/043/164160
ୀ /417840 51 64 268ଜୟ ୀ ପଧାନ ସା େପମାନ  ପଧାନ OR/06/043/164161
ୀ /427841 72 64 269ଜମର୍ନୀ ଛାେଟାଇ ସା ମେହ  ଛାେଟାଇ OR/06/043/164164
ପ ୁ /427842 58 64 270ମିନେକତନ ଛାେଟାଇ ପି ମେହ  ଛାେଟାଇ OR/06/043/164165
ପ ୁ /427843 54 64 271ବିଜୟ କମୁାର ଛେତାଈ ପି ବାଇଧର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164171
ୀ /427844 44 64 272ମମତା ଛାେଟାଇ ସା ମୀନେକତନ ଛାେଟାଇ JTV1915883
ୀ /427845 40 64 273େହମଲତା ଛାେଟାଇ ପି ମେହ  ଛାେଟାଇ JTV1914712

ପ ୁ /427846 24 64 274ଦିେନଶ ଛାେଟାଇ ପି ମୀନେକତନ ଛାେଟାଇ XWP0739474
ୀ /427847 21 64 275ବଷର୍ାରାଣୀ ଛାେଟାଇ ପି ମୀନେକତନ ଛାେଟାଇ XWP0900746

ପ ୁ /437848 82 64 276ପଦଚରଣ ଛାେଟାଇ ପି ଅଛୁତି ଛାେଟାଇ OR/06/043/164166
ପ ୁ /437849 55 64 277ପକାଶ ଚ  ଛାେଟାଇ ପି ପଦଚରଣ ଛାେଟାଇ XWP1149889
ପ ୁ /437850 51 64 278ପଶା  କମୁାର ଛେଟାଇ ପି ପଦ ଚରଣ ଛେଟାଇ JTV2403210
ୀ /437851 37 64 279କାଦମିନୀ ଛାେଟାଇ ସା ପଶା  ଛାେଟାଇ JTV2404200
ୀ /437852 33 64 280ପଣତୀ ଛାେଟାଇ ପି ପଦ େଲାଚନ ଛାେଟାଇ XWP0044297
ୀ /437853 33 64 281ସବିତା ଛାେଟାଇ ସା ପକାଶ ଚ  ଛାେଟାଇ XWP0794719
ପ ୁ /447854 55 64 283ସକୁା  ରାଉତ ପି ବାଇଧର ରାଉତ OR/06/043/164175
ପ ୁ /447855 52 64 284ବସ  ରାଉତ ପି ବାଇଧର ରାଉତ OR/06/043/164176
ୀ /447856 47 64 285ସାବିତୀ ରାଉତ ସା ସକୁା  ରାଉତ JTV1915016
ୀ /447857 45 64 286ମମତା ରାଉତ ସା ବସ  ରାଉତ JTV1915032
ୀ /447858 40 64 287ରୀନା ରାଉତ ସା ପଶା  ରାଉତ JTV2403574
ପ ୁ /447859 20 64 288ଅନିଲ ରାଉତ ପି ବସ  ରାଉତ XWP1056647
ପ ୁ /447860 48 64 289ପଶା  ରାଉତରାୟ ପି ବାଇଧର ରାଉତ OR/06/043/164835
ୀ /457861 75 64 290ଅମଲୁଯ୍ ପଧାନ ସା ସେୁର  ପଧାନ OR/06/043/164179
ୀ /457862 39 64 291ଅମିତା ପଧାନ ପି ସେୁର  ପଧାନ JTV1915669
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ପ ୁ /467863 26 64 292ଗ ାଧର ପଧାନ ପି େକୖଳାସ ଚ  ପଧାନ XWP0599043
ପ ୁ /467864 58 64 293େକୖଳାସ ପଧାନ ପି ଭମର ପଧାନ OR/06/043/164180
ୀ /467865 54 64 294ଉଲାସ ପଧାନ ସା େକୖଳାସ ପଧାନ OR/06/043/164181

ପ ୁ /477866 52 64 295ଅପନା ଛାେଟାଇ ପି ଗେଜ  ଛାେଟାଇ OR/06/043/164211
ୀ /477867 48 64 296ପାବର୍ ତୀ ଛାେଟାଇ ସା ଅପନା ଛାେଟାଇ OR/06/043/164212
ୀ /477868 27 64 297ଶୀମତୀ ଛାେଟାଇ ପି ଅପନା ଛାେଟାଇ XWP0489419
ୀ /487869 56 64 298ପଭାତୀ ଛାେଟାଇ ସା ସପନୀ ଛାେଟାଇ OR/06/043/164210

ପ ୁ /487870 31 64 299ପରିକି୍ଷତ ଛାେଟାଇ ପି ସପନି ଛାେଟାଇ XWP0222950
ୀ /487871 31 64 300ଚ କା  ଛାେଟାଇ ସା ପରିକି୍ଷତ ଛାେଟାଇ XWP0663625

ପ ୁ /497872 67 64 301ଜଚି  ଛାେଟାଇ ପି ଶ ର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164187
ୀ /497873 58 64 302େଦୗପଦୀ ଛାେଟାଇ ସା ଯଚି  ଛାେଟାଇ OR/06/043/164188

ପ ୁ /497874 43 64 303ଯେଶାବ  ଛାେଟାଇ ପି ଯତି  ଛାେଟାଇ JTV1913110
ପ ୁ /497875 36 64 305ସକୁା  ଛାେଟାଇ ପି ଜଚି  ଛାେଟାଇ JTV2403533
ୀ /507876 82 64 306େସବତୀ ଛାେଟାଇ ସା ଲକ୍ଷଣ ଛାେଟାଇ OR/06/043/164195

ପ ୁ /507877 54 64 307ରେମଶ ଛାେଟାଇ ପି ଲକ୍ଷଣ ଛାେଟାଇ OR/06/043/164196
ପ ୁ /507878 50 64 308ଉେମଶ ଛାେଟାଇ ପି ଲକ୍ଷଣ ଛାେଟାଇ OR/06/043/164197
ୀ /507879 45 64 309ଲତା ଛାେଟାଇ ସା ରେମଶ ଛାେଟାଇ JTV1915735

ପ ୁ /507880 42 64 310ବାବୁଲି ଛେଟାଇ ପି ଲକ୍ଷଣ ଛେଟାଇ JTV2404184
ୀ /507881 42 64 311ଅମିକା ଛାେଟାଇ ସା ଉେମଶ ଛାେଟାଇ JTV1915727
ୀ /507882 38 64 312ବିଦଯ୍ଲୁତା ଛାେଟାଇ ପି ଲକ୍ଷଣ ଛାେଟାଇ XWP0044313

ପ ୁ /507883 25 64 313ଚି  ୁଛାେଟାଇ ପି ରେମଶ ଛାେଟାଇ XWP0663351
ପ ୁ /517884 69 64 314ନଟବର ଛାେଟାଇ ପି ଚକଧର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164200
ୀ /517885 61 64 315େହମଲତା ଛାେଟାଇ ସା ନଟବର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164201

ପ ୁ /517886 40 64 316ଗିରିଧାରି ଛେଟାଇ ପି ନଟବର ଛେଟାଇ JTV1914860
ପ ୁ /517887 36 64 317କୃ  ଚ  ଛାେଟାଇ ପି ନଟବର ଛାେଟାଇ JTV2403616
ପ ୁ /527888 68 64 318ବଟକୃ  ଛାେଟାଇ ପି ଚକଧର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164202
ୀ /527889 34 64 320ରୀନାଶୀ ଛାେଟାଇ ପି ବଟକୃ  ଛାେଟାଇ XWP0265488
ୀ /527890 32 64 321ଲିଜିନା ଛାେଟାଇ ପି ବଟକୃ  ଛାେଟାଇ XWP0265496

ପ ୁ /527891 35 64 322ପଦେଲାଚନ ରାଉତ ପି ଶୀନିବାସ ରାଉତ XWP0739656
ପ ୁ /537892 62 64 323ବାବନ ଛାେଟାଇ ପି ଚକଧର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164204
ୀ /537893 58 64 324ସବୁ ର୍ ଛାେଟାଇ ପି ଚକଧର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164205

ପ ୁ /537894 56 64 325ଗଗନ ବିହାରୀ ଛାେଟାଇ ପି ଚକଧର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164206
ପ ୁ /537895 29 64 326ଦିେନଶ ଛାେଟାଇ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଛାେଟାଇ XWP0288829
ପ ୁ /537896 28 64 327ରାେକଶ ଛାେଟାଇ ପି ଗଗନ ବିହାରି ଛାେଟାଇ XWP0370791
ୀ /537897 25 64 328ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ଛାେଟାଇ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଛାେଟାଇ XWP0663690
ୀ /547898 60 64 329ସେରାଜିନୀ ଛାେଟାଇ ସା ବିପବର ଛାେଟାଇ OR/06/043/164214

ପ ୁ /547899 29 64 330ରତି ର ନ ଛାେଟାଇ ପି ବିପବର ଛାେଟାଇ XWP0575894
ୀ /547900 29 64 331ମଧସିୁତା ଛାେଟାଇ ପି ବିପବର ଛାେଟାଇ XWP0288837
ୀ /547901 27 64 332ଦିପିକା ଛାେଟାଇ ପି ବିପବର ଛାେଟାଇ XWP0575910

ପ ୁ /557902 37 64 333ସଂଜୟ ଛାେଟାଇ ପି େବୖ ବ ଛାେଟାଇ JTV2403251
ପ ୁ /557903 34 64 334ଅଜୟ ଛାେଟାଇ ପି େବୖ ବ ଛାେଟାଇ XWP0044321
ୀ /557904 33 64 335ପି ଲୁତା ଛାେଟାଇ ସା ସଂଜୟ ଛାେଟାଇ XWP0794735
ୀ /557905 70 64 336ମୀନା େଛାେଟଇ ସା େବୖ ବ ଛାେଟାଇ XWP1039643
ୀ /567906 80 64 337ରସାମଣି ଛାେଟାଇ ସା େଗାପିନାଥ ଛାେଟାଇ OR/06/043/164218

ପ ୁ /567907 54 64 338ଶରତ ଛାେଟାଇ ପି େଗାପିନାଥ ଛାେଟାଇ OR/06/043/164219
ୀ /567908 48 64 339ସଷୁମା ଛାେଟାଇ ସା ଶରତ ଛାେଟାଇ XWP0782136
ୀ /567909 31 64 340ଟିକିନା ଛାେଟାଇ ସା କନୁୁ ଛାେଟାଇ XWP0794727

ପ ୁ /567910 24 64 341ସ ିପ ଛାେଟାଇ ପି ଶରତ ଛାେଟାଇ XWP0739383
ପ ୁ /577911 66 64 342ଦିବାକର େଜନା ପି ଶ ର େଜନା OR/06/043/164221
ୀ /577912 33 64 343ସବିତା େଜନା ପି ଦିବାକର େଜନା XWP0044339
ୀ /577913 29 64 344କବିତା େଜନା ପି ଦିବାକର େଜନା XWP0575951
ପ ୁ /587914 70 64 345କାହନ୍  ୁଚରଣ େଜନା ପି ମକର େଜନା OR/06/043/164224
ୀ /587915 63 64 346େରଣବୁାଳା େଜନା ସା କାହନ୍  ୁଚରଣ େଜନା OR/06/043/164225
ପ ୁ /587916 41 64 347ନାରାୟଣ େଜନା ପି କାହନ୍ଚୁରଣ େଜନା JTV1913227
ପ ୁ /587917 35 64 348ସାଲେବଗ େଜନା ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ େଜନା JTV2403681
ୀ /587918 31 64 349ସଭୁଶୀ େଜନା ସା ନାରାୟଣ େଜନା XWP0938258
ପ ୁ /597919 65 64 350ଧିେର  କମୁାର େଜନା ପି ମ ରଧର େଜନା OR/06/043/164228
ୀ /597920 58 64 351ସଷୁମା େଜନା ସା ଧିେର  କମୁାର େଜନା JTV1915958
ୀ /597921 52 64 352ସମିର୍ଳା େଜନା ସା ନିର ନ େଜନା JTV1915966
ପ ୁ /597922 48 64 353ସେୁର  େଜନା ପି ମ ରଧର େଜନା OR/06/043/164232
ୀ /597923 43 64 354ପ ୂ ିର୍ମା େଜନା ସା ସେୁର  କମୁାର େଜନା JTV1915974
ପ ୁ /597924 34 64 355ରଜତ େଜନା ପି ଧିେର  କମୁାର େଜନା JTV2403699
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ୀ /597925 32 64 356ମଧସିୁତା େଜନା ପି ଧିେର  କମୁାର େଜନା XWP0044354
ପ ୁ /597926 28 64 357ସ ୟ େଜନା ପି ଧୀେର  କମୁାର େଜନା XWP0575902
ୀ /597927 22 64 358ଦି ୀମୟୀ େଜନା ପି ନିର ନ େଜନା XWP0999078
ୀ /607928 44 64 359ସଶିତା ରାଉତରାୟ ସା ପଦୀପ କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0630566

ପ ୁ /607929 52 64 360ପଦି  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି େବୖକୁ  ଚରଣ ରାଉତରାୟ OR/06/043/164235
ପ ୁ /607930 20 64 361ସାହିଲ ରାଉତରାଏ ପି ପଦି  କମୁାର ରାଉତରାଏ XWP1056662
ୀ /617931 56 64 362ଲତା ରାଣୀ ରାଉତରାୟ ସା ରବି  କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP1063387

ପ ୁ /617932 46 64 363ରବି  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ମେହ  ରାଉତରାୟ XWP1063395
ପ ୁ /617933 23 64 364ରତିକା  ରାଉତରାୟ ପି ରବି  କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0866061
ୀ /617934 29 64 365ଋତୁପ ର୍ା ରାଉତରାୟ ପି ରବି  କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0489708

ପ ୁ /617935 26 64 366ରୁଦକା  ରାଉତରାୟ ପି ରବି  କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0599035
ୀ /627936 37 64 367ଅନୁରାଧା ମହାପାତ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତରାୟ BCY2299626

ପ ୁ /627937 37 64 368ସୀମା ମଳିୂ ପି ଗ ା ମଳିୂ XWP0938209
ୀ /627938 32 64 369ବନିତା ମଳିୂ ସା ସୀମା ମଳିୂ XWP0938217

ପ ୁ /627939 48 64 370ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ମେହ  ଚରଣ ରାଉତରାୟ JTV1915859
ୀ /627940 35 64 371ଆରତୀ ରାଉତରାୟ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉତରାୟ YVY0024687

ପ ୁ /627941 60 64 372େଦେବ ର ରାଉତରାଏ ପି ମେହ  ଚରଣ ରାଉତରାୟ OR/06/043/164240
ୀ /627942 53 64 373ଜୟଂତୀ ରାଉତରାଏ ସା େଦେବ  କମୁାର ରାଉତରାୟ OR/06/043/164241

ପ ୁ /627943 50 64 374ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ମେହ  ଚରଣ ରାଉତରାୟ XWP0045690
ପ ୁ /627944 31 64 375ଦିପକ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି େଦେବ  କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0222968
ପ ୁ /627945 29 64 376ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି େଦେବ  କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP0489435
ୀ /627946 28 64 377ଲକ୍ଷୀପିୟା ରାଉତରାଏ ସା ଦୀପକ କମୁାର ରାଉତରାଏ XWP1056779
ୀ /637947 48 64 378ର ଲତା ରାଉତରାୟ ସା ଜ୍ଞାେନ  କମୁାର ରାଉତରାୟ JTV1916022

ପ ୁ /637948 58 64 379ଜ୍ଞାେନଂଦ ରାଉତରାଏ ପି ମେହ  ଚରଣ ରାଉତରାୟ OR/06/043/164245
ପ ୁ /63.7949 20 64 380େସୗମ୍ଯା ର ନ ରାଉତରାଏ ପି ଜ୍ଞାେନଂଦ ରାଉତରାଏ XWP1056639
ୀ /647950 38 64 381ସଭୁଶୀ ନାଇକ ପି ସରତ ଚଦ ନାଇକ XWP0990499

ପ ୁ /647951 68 64 382ଶରତ ଚ  ନାୟକ ପି କୃପାସି ୁ ନାୟକ OR/06/043/164246
ୀ /647952 58 64 383କା ନବାଳା ନାୟକ ସା ଶରତ ଚ  ନାୟକ OR/06/043/164247

ପ ୁ /647953 38 64 384ସନିୁଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ନାୟକ JTV1914704
ପ ୁ /647954 34 64 385ସଶୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ  ନାୟକ JTV2403715
ପ ୁ /657955 41 64 386ଜେନଜୟ ସାଇଁ ପି ତିେଲାଚନ ସାଇଁ JTV1915164
ପ ୁ /667956 73 64 387ହିରଣଯ୍ ସାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ସାଇଁ OR/06/043/164250
ୀ /667957 65 64 388ରଜନୀ ସାଇଁ ସା ହିରଣଯ୍ ସାଇଁ OR/06/043/164251

ପ ୁ /667958 43 64 389ପେମାଦ ସାଇଁ ପି ହିରଣଯ୍ ସାଇଁ JTV1915578
ୀ /667959 39 64 390ରିନାଶୀ ସାଇଁ ପି ହିରଣଯ୍ ସାଇଁ JTV1915750
ୀ /667960 33 64 391ସ ର୍ଲତା ସାଇଁ ପି ହିରଣଯ୍ କମୁାର ସାଇଁ XWP0222976

ପ ୁ /667961 31 64 392ପକାଶ ଚ  ସାଇଁ ପି ହିରଣଯ୍ କମୁାର ସାଇଁ XWP0222984
ୀ /667962 30 64 393ସଭୁଦା ସାଇଁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ XWP1131937
ୀ /687963 73 64 394ସରୁତୀ ସାଇଁ ସା େଗାଲଖ ସାଇଁ OR/06/043/164257

ପ ୁ /687964 45 64 395ପଶ ୁର୍ରାମ ସାଇଁ ପି େଗାଲଖ ସାଇଁ OR/06/043/164259
ୀ /687965 21 64 396େମାନାଲିସା ସାଇଁ ପି ସଂଗାମ ସାଇଁ XWP0900027
ପ ୁ /697966 56 64 397ସଚିୁତ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସାଧ ୁସାଇଁ JTV1915594
ୀ /697967 46 64 398ବନଲତା ସାଇଁ ସା ସଚିୁତା ସାଇଁ JTV1915602

ପ ୁ /697968 23 64 399ସାଗର ସାଇଁ ପି ସଚିୁତ କମୁାର ସାଇଁ XWP0836346
ୀ /697969 19 64 400ସଭୁଶୀ ସାଇଁ ପି ସଚିତ କମୁାର ସାଇଁ XWP1085281

ପ ୁ /707970 55 64 401ଅରକି୍ଷତ ସାଇଁ ପି ଯଦୁମଣି ସାଇଁ OR/06/043/164261
ୀ /707971 50 64 402ପଭାସିନୀ ସାଇଁ ସା ଅରକି୍ଷତ ସାଇଁ OR/06/043/164262
ୀ /707972 23 64 403ପଗତି ସାଇଁ ପି ଅରକି୍ଷତ ସାଇଁ XWP0836353
ୀ /707973 21 64 404ପାତିଭା ସାଇଁ ପି ଅରକି୍ଷତ ସାଇଁ XWP0900035
ପ ୁ /717974 67 64 405ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ସାଇଁ ପି ମାଧବ ସାଇଁ OR/06/043/164264
ୀ /717975 61 64 406ଉମିର୍ଳା ସାଇଁ ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ସାଇଁ OR/06/043/164265
ପ ୁ /717976 36 64 407ରାଜୀବ ସାଇଁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାଇଁ JTV2403707
ପ ୁ /717977 31 64 408ଚିର ିବ ସାଇଁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାଇଁ XWP0119636
ପ ୁ /727978 70 64 409ଭାବଗାହୀ ସାଇଁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାଇଁ OR/06/043/164267
ୀ /727979 64 64 410ଭାରତୀ ସାଇଁ ସା ଭାବଗାହୀ ସାଇଁ OR/06/043/164268
ପ ୁ /727980 42 64 411ବିଶଜିତ ସାଇଁ ପି ଭାବଗାହୀ ସାଇଁ JTV1915537
ପ ୁ /737981 55 64 412ବିକମ ସାଇଁ ପି ନୃସିଂହ ସାଇଁ OR/06/043/164271
ୀ /737982 54 64 413କବିତା ସାଇଁ ସା ବିକମ ସାଇଁ JTV1914449
ପ ୁ /737983 25 64 414ବିଶାଲ ସାଇଁ ପି ବିକମ ସାଇଁ XWP0663336
ପ ୁ /737984 23 64 415ବିମଳ ସାଇଁ ପି ବିକମ ସାଇଁ XWP0999136
ପ ୁ /747985 68 64 416ଯତୀ  ନାଥ ସାଇଁ ପି ଗ ାଧର ସାଇଁ OR/06/043/164274
ୀ /747986 60 64 417ବାସ ି ସାଇଁ ସା ଯତୀ  ନାଥ ସାଇଁ OR/06/043/164275
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ପ ୁ /747987 58 64 418ଦିଲୀପ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଗ ାଧର ସାଇଁ OR/06/043/164276
ୀ /747988 50 64 419ସଂଯକୁ୍ତା ସାଇଁ ସା ଦିଲିପ ସାଇଁ JTV1914464

ପ ୁ /747989 41 64 420ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାଇଁ ପି ଯତୀ  ନାଥ ସାଇଁ JTV1914027
ପ ୁ /747990 36 64 421ଚ କା  ସାଇଁ ପି ଜଚୀ ର ନାଥ ସାଇଁ JTV2403442
ୀ /747991 28 64 422ରାଜଶୀ ସ୍ଵାଇଁ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସ୍ଵାଇଁ XWP0938233
ୀ /747992 24 64 423ମନୀଷା ସାଇଁ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସାଇଁ XWP0739466

ପ ୁ /747993 20 64 424ଅମିୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାଇଁ XWP1056654
ୀ /757994 38 64 425ମିରା ରାଣି ମହା ି ସା େଦବି ପସାଦ ମହା ି XWP0370742
ୀ /757995 55 64 426କମୁଦୁ ସାଇଁ ସା ବାବଜୀ ସାଇଁ OR/06/043/164278
ୀ /757996 33 64 427ତର ି ଣୀ ସାଇଁ ପି ବାବାଜୀ ସାଇଁ XWP0044388

ପ ୁ /767997 77 64 428ବଂଶୀଧର ସାଇଁ ପି ଧୁବ ସାଇଁ OR/06/043/164279
ୀ /767998 44 64 429ବିେନାଦିନୀ ସାଇଁ ସା ରବି  ସାଇଁ JTV1914423

ପ ୁ /767999 38 64 430େଦେବ  ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ JTV1635473
ୀ /768000 35 64 431ପିତିମୟୀ ସାଇଁ ସା େଦେବ  ସାଇଁ XWP0370759
ୀ /778001 88 64 432ଉ ମା େବେହରା ସା େକଳୁ େବେହରା OR/06/043/164283
ୀ /788002 56 64 433ଜିନି େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା JTV2403780

ପ ୁ /788003 34 64 434ବିଶଜିତ୍ େବେହରା ପି ରବି  ନାଥ େବେହରା JTV2403343
ପ ୁ /788004 30 64 435ସତଯ୍ଜିତ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା XWP0222992
ପ ୁ /788005 27 64 436ରଣଜିତ୍ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା XWP0489401
ୀ /798006 29 64 437ପଜୂାରାଣୀ ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାହୁ XWP0288845
ୀ /798007 19 64 438ସିପା ରାଣୀ ସାହୂ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୂ XWP1131929
ୀ /798008 75 64 439କାଳୀ ସାହୁ ସା କ୍ଷୀର ସାହୁ OR/06/043/164286

ପ ୁ /798009 59 64 440ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ପି କ୍ଷୀର ସାହୁ OR/06/043/164287
ୀ /798010 51 64 441ଆରତୀ ସାହୁ ସା ହୃଷିେକଶ ସାହୁ OR/06/043/164289

ପ ୁ /798011 45 64 442ସେୁରଶ ସାହୁ ପି କ୍ଷୀର ସାହୁ OR/06/043/164288
ୀ /798012 45 64 443େକୗଶଲଯ୍ା ସାହୁ ସା ସେୁରଶ ସାହୁ JTV1915396

ପ ୁ /798013 29 64 444ଅଭିନାଶ ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାହୁ XWP0371005
ୀ /808014 40 64 445କାେବରୀ ସାହୁ ସା କିେଶାର ଚ  ସାହୁ JTV2404275
ୀ /808015 72 64 446େଶାଭା ସାହୁ ସା ଶୀଧର ସାହୁ OR/06/043/164292

ପ ୁ /808016 51 64 447କିେଶାର ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ OR/06/043/164293
ପ ୁ /808017 45 64 448ସମୀର ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ JTV1913300
ପ ୁ /808018 45 64 449ଶଶିରି ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ OR/06/043/164294
ପ ୁ /808019 44 64 450ଅମୀର ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ JTV1913375
ୀ /808020 39 64 451ମିନତୀ ସାହୁ ସା ଶଶିରି ସାହୁ XWP0560961
ୀ /808021 37 64 452େବବିନା ସାହୁ ସା ସମୀର ସାହୁ XWP0044438
ୀ /808022 36 64 453ଦି ୀମୟୀ ସାହୁ ସା ଅମୀର ସାହୁ XWP0990507
ୀ /818023 39 64 454ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା ପଶା  ସାହୁ JTV2535532
ୀ /818024 73 64 455ମେନାରମା ସାହୁ ସା ମେହ  ସାହୁ OR/06/043/164296

ପ ୁ /818025 51 64 456ପଶା  ସାହୁ ପି ମେହ  ସାହୁ OR/06/043/164297
ପ ୁ /818026 46 64 457ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହ  ସାହୁ JTV1914282
ୀ /828027 31 64 458େସାନମ େଜନା ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ସାହୁ XWP0739417
ୀ /828028 27 64 459ମମ୍ତା ମଦୂଲୀ ସା ସରାଜ େକଶରୀ ସାହୁ XWP1131895

ପ ୁ /828029 33 64 460ସରାଜ େକଶରୀ ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ JTV2404283
ପ ୁ /828030 69 64 461ସଧୁାକର ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ସାହୁ OR/06/043/164299
ୀ /828031 63 64 462ଅ ଳୀ ସାହୁ ସା ସଧୁାକର ସାହୁ OR/06/043/164300
ୀ /828032 42 64 463ସମିର୍ଳା ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ XWP0536920

ପ ୁ /828033 39 64 464ସଂଗାମେକଶରି ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ JTV1914761
ୀ /838034 50 64 465ମମତା ମ ରୀ ମଳିୁଆ ସା ଅମୀୟ କମୁାର ସାହୁ JTV2535698

ପ ୁ /838035 58 64 466ରେମଶ ଚ  ସାହୁ ପି ଆଦିକ  ସାହୁ JTV1915743
ୀ /838036 48 64 467ଆରତୀ ସାହୁ ସା ରେମଶ ଚ  ସାହୁ JTV1915628
ପ ୁ /838037 38 64 468ସବୁତକମୁାର ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ JTV2404218
ୀ /838038 37 64 469ମଧସିୁତା ସାହୁ ସା ସବୁତ କମୁାର ସାହୁ XWP0223008
ପ ୁ /838039 33 64 470ସତଯ୍ବତ ସାହୁ ପି ପଭାକର ସାହୁ JTV2403293
ୀ /838040 85 64 471ପାବର୍ ତୀ ସାହୁ ସା ଆଦିକ  ସାହୁ OR/06/043/164303
ପ ୁ /838041 55 64 472ଦିବାକର ସାହୁ ପି ଆଦିକ  ସାହୁ OR/06/043/164304
ୀ /838042 55 64 473ନିରୁପମା ସାହୁ ସା ପଭାକର ସାହୁ OR/06/043/164302
ପ ୁ /838043 54 64 474ଅମୀୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଆଦିକ  ସାହୁ OR/06/043/164308
ୀ /838044 50 64 475ସବିତା ସାହୁ ସା ଦିବାକର ସାହୁ OR/06/043/164305
ପ ୁ /838045 29 64 476ସାସତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ XWP0371013
ପ ୁ /838046 28 64 477ଆନ  ସରିତ ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ XWP0371021
ୀ /838047 25 64 478ଅଦିତି ଶତୃପା ପି ରେମଶ ଚ  ସାହୁ XWP0663518
ପ ୁ /848048 71 64 479ବିଚିତାନ  େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା XWP0044479
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ପ ୁ /848049 69 64 480ବିଜୟକମୁାର େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/043/164313
ୀ /848050 65 64 481ବାସ ୀ େବେହରା ସା ବିଚିତା ନ  େବେହରା OR/06/043/164312

ପ ୁ /848051 58 64 482ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଗେଜ  େବେହରା OR/06/043/165153
ୀ /848052 57 64 483ବିଦଯ୍ତୁପଭା େବେହରା ସା ବିଜୟକମୁାର େବେହରା OR/06/043/164314
ୀ /848053 45 64 484ଲିଲିରାଣୀ େବେହରା ସା ଅଜୟ େବେହରା XWP0044461

ପ ୁ /848054 42 64 485ବିଶ ର ନ େବେହରା ପି ବିଚିତା ନ  େବେହରା JTV1642925
ୀ /848055 42 64 486ମମତାମୟୀ େବେହରା ସା ବିଶରଂଜନ େବେହରା XWP0560979

ପ ୁ /848056 39 64 487ଚି ର ନ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା JTV1642917
ୀ /848057 38 64 488ପିୟଦଶର୍ନୀ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା JTV2404408

ପ ୁ /848058 36 64 489ରଶୀ ର ନ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା JTV2404044
ପ ୁ /848059 34 64 490ସାଗର ର ନ େବେହରା ପି ବିଚିତାନ  େବେହରା JTV2404036
ୀ /848060 32 64 491ତନୁଶୀ ଦାସ ସା ଚି  ର ନ େବେହରା XWP0739508
ୀ /848061 30 64 492ସ ନା ପେଲଇ ସା ରସି ର ନ େବେହରା XWP1056514

ପ ୁ /858062 83 64 493େଗାଲଖ େବେହରା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େବେହରା OR/06/043/164317
ୀ /858063 71 64 494ସାବିତୀ େବେହରା ସା େଗାଲଖ େବେହରା OR/06/043/164318

ପ ୁ /858064 55 64 495ସକୁା  େବେହରା ପି ଝରି େବେହରା XWP0223024
ୀ /858065 48 64 496ମମତା େବେହରା ସା ସକୁା  େବେହରା XWP0223016

ପ ୁ /858066 45 64 497ତରଣିେସନ େବେହରା ପି େଗାଲଖ େବେହରା JTV1915560
ପ ୁ /858067 42 64 498ପବିତ କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଲଖ ଚ  େବେହରା JTV1649987
ୀ /858068 39 64 499ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ତରଣୀେସନ େବେହରା JTV2403483
ୀ /858069 26 64 500ଶଭୁସିତା େବେହରା ପି ସକୁା  େବେହରା XWP0598961

ପ ୁ /868070 71 64 501ବଲଭ େବେହରା ପି େକ୍ଷତବାସୀ େବେହରା OR/06/043/164320
ୀ /868071 60 64 502ମାଳତୀ େବେହରା ସା ଅେଲଖ େବେହରା XWP0044487

ପ ୁ /868072 29 64 503ଜଗତ େବେହରା ପି ଅେଲଖ େବେହରା XWP0489807
ୀ /878073 53 64 504େଜାସନ୍ା େବେହରା ସା ରବି  େବେହରା OR/06/043/164323
ୀ /878074 33 64 505ବନିତା େବେହରା ସା ସନିୁଲ େବେହରା XWP0599084

ପ ୁ /878075 31 64 506ସନିୁଲ େବେହରା ପି ରବି  େବେହରା XWP0223032
ୀ /888076 72 64 507କମଳା େବେହରା ସା ହେରକୃ  େବେହରା OR/06/043/164325
ୀ /888077 53 64 508େରଣବୁାଳା େବେହରା ସା ପଭାକର େବେହରା OR/06/043/164328

ପ ୁ /888078 37 64 509ରାମଚ  େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା JTV1714039
ୀ /888079 35 64 510ବିଜୟଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ରାମଚ  େବେହରା XWP0489716

ପ ୁ /888080 30 64 511ଲକ୍ଷଣ େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା XWP0223040
ୀ /888081 29 64 512ପେମାଦିନୀ େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା XWP0990531

ପ ୁ /888082 28 64 513ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା XWP0489898
ପ ୁ /898083 81 64 514ପାଣକୃ  େବେହରା ପି େବଣଧୁର େବେହରା JTV1915933
ୀ /898084 75 64 515ମେନାରମା େବେହରା ସା ପାଣକୃ  େବେହରା OR/06/043/164331

ପ ୁ /898085 49 64 516ରଣଜିତ େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା OR/06/043/164336
ପ ୁ /898086 46 64 517ଅେଶାକ େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା OR/06/043/164333
ୀ /898087 44 64 518ସ ଯ୍ା େବେହରା ସା ରାେଜ  େବେହରା JTV2403749
ୀ /898088 43 64 519ଶା ୀ େବେହରା ସା ରଣଜିତ େବେହରା JTV2403723

ପ ୁ /898089 43 64 520ସେୁର  େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା JTV1913904
ୀ /898090 42 64 521ମମତା େବେହରା ସା ଅେଶାକକମୁାର େବେହରା JTV2404234

ପ ୁ /898091 41 64 522ରାେଜ  େବେହରା ପି ପାଣକୃ  େବେହରା XWP0044503
ପ ୁ /908092 68 64 523ଶରତ େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁେବେହରା OR/06/043/164341
ୀ /908093 60 64 524ଶୀତଳା େବେହରା ସା ଶରତ େବେହରା OR/06/043/164342

ପ ୁ /908094 67 64 525ଅନ  େବେହରା ପି କାହନ୍  ୁେବେହରା XWP1272509
ପ ୁ /908095 50 64 526ବନମାଳି େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା OR/06/043/164338
ୀ /908096 50 64 527ଅ ଳୀ େବେହରା ସା ଅନ  େବେହରା OR/06/043/164340

ପ ୁ /908097 48 64 528ଗିରିଧାରୀ େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା OR/06/043/164838
ୀ /908098 42 64 529ମମତା େବେହରା ସା ବନମାଳୀ େବେହରା JTV2403319
ପ ୁ /908099 41 64 530ଯେଶାବ  େବେହରା ପି ବସ  େବେହରା JTV2404614
ୀ /908100 39 64 531ବନଲତା େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା JTV1916196
ୀ /908101 39 64 532େସନ୍ହା ଳୀ େବେହରା ସା ସମୀର ପେଲଇ JTV1915693
ୀ /908102 38 64 533ଝିଲି େବେହରା ସା ଗିରିଧାରୀ େବେହରା JTV2403327
ୀ /908103 35 64 534କୁ ଲତା େବେହରା ପି ଶରତଚ  େବେହରା JTV2404580
ପ ୁ /908104 30 64 535ଅଚଯ୍ତୁ େବେହରା ପି ଅନ  େବେହରା XWP0371039
ପ ୁ /908105 28 64 536ସବୁତ େବେହରା ପି ଶରତ ଚ  େବେହରା XWP0739581
ପ ୁ /908106 24 64 537ଅଜିତ େବେହରା ପି ଅନ  େବେହରା XWP1003789
ପ ୁ /908107 19 64 538ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା XWP1131903
ପ ୁ /918108 81 64 539ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା XWP1272517
ୀ /918109 75 64 540ରାଜଲକ୍ଷୀ େବେହରା ସା ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା OR/06/043/164344
ପ ୁ /918110 54 64 541ନିର ନ େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା OR/06/043/164345
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ୀ /918111 44 64 542ବାସ ୀ େବେହରା ସା ନିର ନ େବେହରା XWP0169102
ପ ୁ /928112 69 64 543ଧରଣୀ େବେହରା ପି କ ରୁୀ େବେହରା OR/06/043/164347
ୀ /928113 59 64 544େରବତୀ େବେହରା ସା ଧରଣି େବେହରା OR/06/043/164348

ପ ୁ /928114 40 64 545ମୀନେକତନ େବେହରା ପି ଧରଣୀ େବେହରା JTV1913920
ୀ /928115 34 64 546କନୁୀଲତା େବେହରା ସା ମିନେକତନ େବେହରା XWP0599092

ପ ୁ /928116 29 64 547ରାଜ େକତନ େବେହରା ପି ଧରଣିଧର େବେହରା XWP0370965
ପ ୁ /938117 55 64 548ବାବୁଲି େବେହରା ପି େବୖକୁ  େବେହରା JTV1916097
ୀ /938118 38 64 549ମମତା େବେହରା ସା ବାବୁଲି େବେହରା JTV2403509

ପ ୁ /938119 34 64 550ଶବିପସାଦ େବେହରା ପି େବୖକୁ  େବେହରା XWP0223065
ପ ୁ /948120 68 64 551ସନୁାକର େବେହରା ପି ଗତି େବେହରା OR/06/043/164351
ୀ /948121 59 64 552ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ସନୁାକର େବେହରା OR/06/043/164352

ପ ୁ /948122 23 64 553ସଂଜୟ େବେହରା ପି ସନୁାକର େବେଗରା XWP1003748
ପ ୁ /948123 20 64 554ସଂଜୀବ େବେହରା ପି ସନୁାକର େବେହରା XWP1056613
ପ ୁ /958124 58 64 555ରେମଶ େବେହରା ପି ଗତି େବେହରା OR/06/043/164353
ୀ /958125 50 64 556ଶକୁ େବେହରା ସା ରେମଶ େବେହରା OR/06/043/164354

ପ ୁ /958126 29 64 557ଜଗନ େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା XWP0370973
ୀ /958127 28 64 558ମାମିନା େବେହରା ପି ରେମଶ େବେହରା XWP0490086
ୀ /968128 70 64 559ନୟନା େବେହରା ସା ମେହ  େବେହରା OR/06/043/164356

ପ ୁ /968129 45 64 560ମେନାଜ େବେହରା ପି ମେହ  େବେହରା OR/06/043/164357
ୀ /968130 40 64 561କବିତା େବେହରା ସା ମେନାଜ େବେହରା XWP0370981

ପ ୁ /968131 39 64 562ର ନ େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା JTV1915347
ୀ /968132 27 64 563ଲକ୍ଷୀପିୟା େବେହରା ସା ର ନ େବେହରା XWP0739433

ପ ୁ /978133 71 64 564ଝରି େବେହରା ପି ନ  େବେହରା OR/06/043/164358
ୀ /978134 68 64 565ସେୁଲାଚନା େବେହରା ସା ଝରି େବେହରା OR/06/043/164359

ପ ୁ /978135 40 64 566ଚି ର ନ େବେହରା ପି ଝରୀ େବେହରା JTV1915156
ୀ /978136 36 64 567ମିଲିଲତା େବେହରା ସା ଚି ର ନ େବେହରା XWP0599100

ପ ୁ /978137 35 64 568କାଳ ୀ େବେହରା ପି ଝରି େବେହରା JTV2404317
ୀ /978138 34 64 569ପଭାତି େବେହରା ପି ଝରି େବେହରା JTV2403491

ପ ୁ /988139 60 64 570ଲି ରାଜ େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା OR/06/043/164361
ୀ /988140 52 64 571ସଂଯକୁ୍ତା େବେହରା ସା ଲି ରାଜ େବେହରା OR/06/043/164362
ୀ /988141 25 64 572ମଧସିୁତା େବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା XWP0739367

ପ ୁ /988142 23 64 573ସଭୁକା  େବେହରା ପି ଲି ରାଜ େବେହରା XWP0938183
ପ ୁ /998143 73 64 574େକୖଳାସ େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/164363
ୀ /998144 60 64 575କା ନ େବେହରା ସା େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/164364

ପ ୁ /998145 48 64 576ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା OR/06/043/164366
ୀ /998146 41 64 577ବବିତା େବେହରା ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ େବେହରା JTV2403939

ପ ୁ /998147 40 64 578ବିକମ େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା JTV1916139
ୀ /998148 29 64 579େବବିନା େବେହରା ସା ବିକମ େବେହରା XWP0288852
ୀ /998149 20 64 580ମୀଲା ଛେତାଈ ପି ଅପନା ଛେତାଈ XWP1056498

ପ ୁ /1008150 80 64 581ବିରବର େବେହରା ପି ସତଯ୍ବାଦୀ େବେହରା OR/06/043/164373
ପ ୁ /1008151 75 64 582ରବି  କମୁାର େବେହରା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା XWP0836429
ୀ /1008152 72 64 583ଚଇନା େବେହରା ସା ବିରବର େବେହରା OR/06/043/164374
ୀ /1008153 65 64 584େରଣକୁା େବେହରା ସା ରବି  କମୁାର େବେହରା XWP0836494

ପ ୁ /1008154 52 64 585ସେବର୍ ଶର େବେହରା ପି ବିରବର େବେହରା OR/06/043/164375
ୀ /1008155 42 64 586ବବିତା େବେହରା ସା ସେବର୍ ଶର େବେହରା JTV1914910
ୀ /1008156 41 64 587ସେୁଜଯ୍ାସନ୍ା େବେହରା ସା ପଶା  କମୁାର େବେହରା XWP0836478

ପ ୁ /1008157 39 64 588ମରୁଲୀଧର େବେହରା ପି ବିରବର େବେହରା JTV2403228
ପ ୁ /1008158 36 64 589ପ ୂ ର୍ଚ  େବେହରା ପି ବିରବର େବେହରା JTV2403236
ୀ /1008159 26 64 590ବି ୁପିୟା େବେହରା ସା ମରୁଲୀଧର େବେହରା XWP0941120
ୀ /1008160 24 64 591େଯାଶବ ି େମେହର ପି ସତଯ୍ନାରାୟଣ େମେହର XWP0836460
ୀ /1028161 66 64 592ବସ  ରାଉତ ସା ନାରାୟଣ ରାଉତ OR/06/043/164378
ପ ୁ /1028162 54 64 593ରବି  ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ OR/06/043/164379
ୀ /1028163 47 64 594ହରପିୟା ରାଉତ ସା ରବି  ରାଉତ JTV1914480
ୀ /1028164 40 64 595ସତଯ୍ବତୀ ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV1914472
ୀ /1028165 35 64 596କ୍ଷୀରାଦି ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ JTV2404192
ପ ୁ /1038166 78 64 597କୃ ଚ  ଦାଶ ପି ଲି ରାଜ ଦାଶ OR/06/043/004576
ୀ /1038167 73 64 598ଶା ିଲତା ଦାଶ ସା କୃ ଚ  ଦାଶ OR/06/043/004577
ପ ୁ /1038168 54 64 599ସ ୟ କମୁାର ଦାଶ ପି କୃ ଚ  ଦାଶ OR/06/043/004578
ପ ୁ /1038169 23 64 600ମହାପସାଦ ଦାସ ପି ସ ୟ କମୁାର ଦାସ XWP0866046
ୀ /1038170 51 64 601ସସିତା ନ ସା ସ ୟ କମୁାର ଦାଶ JTV1913995
ୀ /1048171 70 64 602ନିମର୍ଳା େବେହରା ସା କନୁରୀ େବେହରା OR/06/043/164383
ପ ୁ /1048172 50 64 603ଅକ୍ଷୟ େବେହରା ପି କନୁରୀ େବେହରା OR/06/043/164384
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ୀ /1048173 41 64 604ସୀମା େବେହରା ସା ଅକ୍ଷୟ େବେହରା JTV2403863
ୀ /1058174 66 64 605ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା OR/06/043/164386

ପ ୁ /1058175 42 64 606ଟୁଲୁ େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା JTV1913326
ୀ /1058176 36 64 607ଚିନୟୀ େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା JTV2404119

ପ ୁ /1058177 33 64 608ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା XWP0044560
ପ ୁ /1068178 71 64 609ସନାତନ େବେହରା ପି େବୖକୁ  େବେହରା OR/06/043/164387
ୀ /1068179 60 64 610ମିନତି େବେହରା ସା ସନାତନ େବେହରା OR/06/043/164388

ପ ୁ /1068180 42 64 611ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା JTV1913086
ପ ୁ /1068181 36 64 612ବିଜୟ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା JTV2403632
ପ ୁ /1068182 32 64 613ସଂଜୟ େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା XWP0044578
ୀ /1068183 26 64 614ରୁବି େବେହରା ସା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା XWP0794743

ପ ୁ /1078184 62 64 615ଗେଣଶର େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/043/164390
ୀ /1078185 54 64 616ସତଯ୍ଭାମା େବେହରା ସା ଗେଣଶର େବେହରା OR/06/043/164391

ପ ୁ /1078186 36 64 617ଦିପକ େବେହରା ପି ଗେଣଶର େବେହରା JTV2404168
ପ ୁ /1078187 31 64 618ରାେକଶ େବେହରା ପି ଗେଣଶର େବେହରା XWP0223073
ୀ /1078188 25 64 619ପେମାଦିନି େବେହରା ସା ଦିପକ େବେହରା XWP0836239

ପ ୁ /1088189 58 64 620ବିେଘନ୍ଶର େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/043/164392
ପ ୁ /1088190 54 64 621ଧବୃ ଚରଣ େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/043/164394
ୀ /1088191 52 64 622କନିୁ େବେହରା ସା ବିେଘନ୍ଶର େବେହରା OR/06/043/164393

ପ ୁ /1088192 50 64 623ସବୁାଷ େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା OR/06/043/164395
ୀ /1088193 46 64 624ସବିତା େବେହରା ସା ଧୁବ େବେହରା JTV1915230
ୀ /1088194 40 64 625ଝରଣା େବେହରା ସା ସବୁାଷ େବେହରା JTV1915222
ୀ /1088195 26 64 626ପିୟ ା େବେହରା ପି ଧୁବ ଚରଣ େବେହରା XWP0599118

ପ ୁ /1088196 23 64 627ଧନ ୟ େବେହରା ପି ଧନଂଜୟ େବେହରା XWP0836304
ୀ /1088197 20 64 628େସତା ଳି େବେହରା ପି ବିେଘନ୍ଶର େବେହରା XWP1056621
ୀ /1098198 75 64 629ଶା ିଲତା େବେହରା ସା ନବ େବେହରା OR/06/043/164397

ପ ୁ /1098199 48 64 630ଯେଶାବ  େବେହରା ପି ନବ େବେହରା OR/06/043/164398
ପ ୁ /1098200 47 64 631େହମ  େବେହରା ପି ନବ େବେହରା OR/06/043/164399
ୀ /1098201 41 64 632ମେନାରମା େବେହରା ସା ଯେଶାବ  େବେହରା JTV1915271

ପ ୁ /1098202 39 64 633ସତଯ୍ବ  େବେହରା ପି ନବ େବେହରା JTV1916113
ୀ /1098203 31 64 634ମିଲି େବେହରା ସା େହମ  କମୁାର େବେହରା XWP0370999
ୀ /1098204 27 64 635ଅନିତା େବେହରା ସା ସତଯ୍ ବ  େବେହରା XWP1056506

ପ ୁ /1108205 70 64 636କଶୁ େବେହରା ପି ଜୟୀରାମ େବେହରା OR/06/043/164400
ୀ /1108206 65 64 637ଗନିୁ େବେହରା ସା କଶୁ େବେହରା OR/06/043/164401
ୀ /1108207 41 64 638ଶରତ େବେହରା ପି କଶୁ େବେହରା JTV2403624

ପ ୁ /1108208 40 64 639ଭରତ େବେହରା ପି କଶୁ େବେହରା JTV1916188
ପ ୁ /1108209 62 64 640ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି JTV2404267
ୀ /1108210 61 64 641େସୗଦାମିନୀ ମହା ି ସା େଦେବ ନାଥ ମହା ି JTV2573244
ୀ /1108211 51 64 642ସେରାଜିନି ମହା ି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି JTV2403731

ପ ୁ /1108212 29 64 643ଅଜିତ କମୁାର ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି XWP0489393
ପ ୁ /1108213 27 64 644ପ ୂ ର୍ଚ  ମହା ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା ି XWP0489427
ପ ୁ /1118214 67 64 645ଭା ର ଚ  େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/043/165062
ୀ /1118215 58 64 646କଲଯ୍ାଣି େବେହରା ସା ଭା ର ଚ  େବେହରା OR/06/043/164404

ପ ୁ /1118216 52 64 647ସେବର୍ ଶର େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/043/164405
ୀ /1118217 48 64 648ମମତା େବେହରା ସା ସେବର୍ ଶର େବେହରା JTV1915263

ପ ୁ /1118218 48 64 649ମେହଶର େବେହରା ପି ବାବାଜୀ େବେହରା OR/06/043/164740
ୀ /1118219 45 64 650ଆରତୀ େବେହରା ସା ମେହଶର େବେହରା JTV1915289
ୀ /1118220 27 64 651ମଧସିୁତା େବେହରା ପି ସେବର୍ ଶର େବେହରା XWP0575944

ପ ୁ /1118221 26 64 652ସଯୁଯ୍ର୍କା  େବେହରା ପି ଭା ର ଚ  େବେହରା XWP0599001
ପ ୁ /1118222 25 64 653ସଧିୁର େବେହରା ପି ସେବର୍ ଶର େବେହରା XWP0663369
ୀ /1118223 20 64 654େଲାପାମଦୂା େବେହରା ପି ମେହସର େବେହରା XWP1056597
ପ ୁ /1128224 55 64 655ପିତବାସ େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/164408
ପ ୁ /1128225 48 64 656େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା ପି ଗ ବର୍  େବେହରା OR/06/043/164409
ୀ /1128226 46 64 657ଜୟ ୀ େବେହରା ସା ପିତବାସ େବେହରା JTV1915248
ୀ /1128227 40 64 658ଟୁନି େବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା JTV2403814
ୀ /1128228 24 64 659ସେରାଜିନୀ େବେହରା ପି ପୀତବାସ େବେହରା XWP0938167
ପ ୁ /1138229 46 64 660ରତନ କମୁାର େସଠୀ ପି ଧବୃ ଚରଣ େସଠୀ JTV1638519
ୀ /1138230 40 64 661ଆରତୀ େସଠୀ ସା ରତନ କମୁାର େସଠୀ JTV2403665
ୀ /1138231 29 64 662ବିନିତା େସଠୀ ପି ନିର ନ େସଠୀ XWP0599324
ପ ୁ /1138232 66 64 663ନିର ନ େସଠୀ ପି ଧବୃ େସଠୀ OR/06/043/164412
ପ ୁ /1138233 56 64 664ତିେଲାଚନ େସଠୀ ପି ଧବୃ େସଠୀ XWP0044610
ୀ /1138234 55 64 665େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େସଠୀ ସା ନିର ନ େସଠୀ OR/06/043/164413
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ପ ୁ /1138235 49 64 666ରଶିର ନ େସଠୀ ପି ଧବୃ େସଠୀ OR/06/043/164415
ୀ /1138236 46 64 667ଭାରତୀ େସଠୀ ସା ତିେଲାଚନ େସଠୀ JTV1914324
ୀ /1138237 43 64 668ଝିଲି େସଠୀ ସା ରଶି ର ନ େସଠୀ JTV2535524
ୀ /1138238 21 64 669ଝୁମରୁୀ େସଠୀ ପି ତିେଲାଚନ େସଠୀ XWP0899997
ୀ /1148239 32 64 670ଜୟ ୀ େସଠୀ ସା ସେରାଜ ର ନ େସଠୀ XWP0739532

ପ ୁ /1148240 86 64 671ଶବି େସଠୀ ପି ପାଣ ୁେସଠୀ OR/06/043/164416
ୀ /1148241 70 64 672ମାଳତୀ େସଠୀ ସା ଶବି େସଠୀ OR/06/043/164417

ପ ୁ /1148242 53 64 673ମେନାର ନ େସଠୀ ପି ଶବି େସଠୀ OR/06/043/164418
ୀ /1148243 44 64 674ମ  ୁେସଠୀ ସା ମେନାର ନ େସଠୀ JTV1914308

ପ ୁ /1148244 38 64 675ସେରାଜ ର ନ େସଠୀ ପି ଶବି େସଠୀ JTV1635465
ପ ୁ /1158245 46 64 676ସଶୁା  କମୁାର େସଠି ପି ନବକିେଶାର େସଠି JTV1914290
ପ ୁ /1158246 80 64 677ନବ କିେଶାର େସଠୀ ପି ବୀରବର େସଠୀ OR/06/043/164420
ୀ /1158247 75 64 678ସେୁଲାଚନା େସଠୀ ସା ନବ କିେଶାର େସଠୀ OR/06/043/164421

ପ ୁ /1158248 42 64 679ପଶା  କମୁାର େସଠୀ ପି ନବକିେଶାର େସଠୀ JTV1914241
ୀ /1158249 38 64 680ନମିତା େସଠୀ ସା ସଶୁା କମୁାର େସଠୀ JTV2403996
ୀ /1158250 37 64 681ସଭୁଦା େସଠୀ ସା ପଶା କମୁାର େସଠୀ JTV2404002

ପ ୁ /1168251 78 64 682ଦିବାକର େସଠୀ ପି ବିର େସଠୀ OR/06/043/164422
ୀ /1168252 68 64 683ଟୁକନୁା େସଠୀ ସା ଦିବାକର େସଠୀ OR/06/043/164423

ପ ୁ /1168253 46 64 684ଜିତନ େସଠୀ ପି ଦିବାକର େସଠୀ JTV1913433
ପ ୁ /1168254 40 64 685ଶା ନୁ େସଠୀ ପି ଦିବାକର େସଠୀ JTV1913912
ୀ /1168255 39 64 686କବିତା େସଠୀ ସା ଜିତନ୍ େସଠୀ JTV2403673
ୀ /1168256 37 64 687ସ ଯ୍ାରାଣୀ େସଠୀ ସା ଶା ନୁ େସଠୀ XWP0223081
ୀ /1178257 30 64 688ସାବିତୀ େସଠୀ ସା କାମେଦବ େସଠୀ XWP0575969

ପ ୁ /1178258 75 64 689ଚିତାନ  େସଠୀ ପି ଧନୀ େସଠୀ OR/06/043/164427
ୀ /1178259 67 64 690ଲକ୍ଷୀପିୟା େସଠୀ ସା ଚିତାନ  େସଠୀ OR/06/043/164428

ପ ୁ /1178260 56 64 691କୃ ଚ  େସଠୀ ପି ଚିତାନ  େସଠୀ OR/06/043/164429
ପ ୁ /1178261 50 64 692କାମେଦବ େସଠୀ ପି ଚିତାନ  େସଠୀ OR/06/043/164430
ପ ୁ /1178262 43 64 693ଯଗୁଳ କିେଶାର େସଠୀ ପି ଚିତାନ  େସଠୀ JTV1701440
ୀ /1178263 40 64 694ସବିତା େସଠୀ ସା କୃ ଚ  େସଠୀ JTV2403467
ୀ /1178264 37 64 695େସୗଦାମିନୀ େସଠୀ ପି ଚିତାନ  େସଠୀ JTV2403459
ୀ /1188265 28 64 696ତଅେପାଇ େସଠୀ ସା ବିେନାଦ େସଠୀ NME0478024
ୀ /1188266 21 64 697େମାନାଲି େସଠୀ ପି ଜୀତନ େସଠୀ XWP1056787

ପ ୁ /1188267 72 64 698େକୖଳାସ େସଠୀ ପି ବନମାଳି େସଠୀ OR/06/043/164431
ୀ /1188268 65 64 699ଫଲୁ େସଠୀ ସା େକୖଳାସ େସଠୀ OR/06/043/164432

ପ ୁ /1188269 63 64 700େବୖରାଗୀ େସଠୀ ପି ବନମାଳି େସଠୀ OR/06/043/164433
ୀ /1188270 55 64 701ବିଦୁଲତା େସଠୀ ସା େବୖରାଗୀ େସଠୀ OR/06/043/164434

ପ ୁ /1188271 40 64 702ପଭାତ କମୁାର େସଠୀ ପି େକୖଳାସ ଚ  େସଠୀ JTV1635440
ପ ୁ /1188272 38 64 703ବିେନାଦ େସଠୀ ପି େବୖରାଗି େସଠୀ JTV1635457
ପ ୁ /1188273 34 64 704ପେମାଦ େସଠୀ ପି େବୖରାଗୀ େସଠୀ JTV2403657
ପ ୁ /1188274 33 64 705ସନୁ  େସଠୀ ପି େବୖରାଗୀ େସଠୀ XWP0044644
ୀ /1198275 31 64 706ରୂପା େସଠୀ ପି ମେହ  େସଠୀ XWP0739490
ପ ୁ /1198276 28 64 707ଆେଲକ େସଠୀ ପି ମେହ  େସଠୀ XWP0370924
ୀ /1198277 27 64 708ସତିୃେରଖା େସଠୀ ପି ମେହ  େସଠୀ XWP0575936

ପ ୁ /1198278 58 64 709ମେହ  େସଠୀ ପି ବନମାଳି େସଠୀ OR/06/043/164435
ପ ୁ /1198279 55 64 710ତିେଲାଚନ େସଠୀ ପି ବନମାଳି େସଠୀ OR/06/043/164437
ୀ /1198280 54 64 711ତପସିନୀ େସଠୀ ସା ବିଜୟ େସଠୀ XWP0044669
ୀ /1198281 52 64 712ଲକ୍ଷୀପିୟା େସଠୀ ସା ମେହ  େସଠୀ OR/06/043/164436
ୀ /1198282 44 64 713ବିେନାଦିନୀ େସଠୀ ସା ତିେଲାଚନ େସଠୀ JTV2403335

ପ ୁ /1198283 33 64 714ଦିପକ େସଠୀ ପି ମେହ  େସଠୀ XWP0044651
ୀ /1208284 67 64 715ମାଳତୀ େସଠୀ ସା ବ ାଳି େସଠୀ OR/06/043/164441
ପ ୁ /1318285 19 64 716ସତ୍ଯାଚାଯର୍  େବେହରା ପି ପରୂନ ଚଂଦ େବେହରା XWP1135441
ୀ /1448286 24 64 717ମଧସିୁତା େଜନା ସା ଐସରୂଯା େଜନା XWP1132661
ପ ୁ /1448287 19 64 718ସ୍ଵାଯ୍ନ୍ଗ୍ସ ୂସତ୍ଯପଗ୍ନ୍ଯା େଜନା ପି ସମେର  େଜନା XWP1132570
ପ ୁ /1538288 53 64 719ଅଭୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ସ ିତାନ  ବାରିକ XWP0938274
ୀ /1538289 47 64 720ପମିଳା ବାରିକ ସା ଅଭୟ କମୁାର ବାରିକ XWP0938266
ପ ୁ /1578290 21 64 721େଗୗତମ ରାଉତରାୟ ପି େଗାବି  ରାଉତରାୟ XWP0938290
ପ ୁ /1728291 23 64 722ର ୀତ େଜନା ପି ସଦୁଶର୍ନ େଜନା XWP0938282
ପ ୁ /1918292 21 64 723ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ପି ଅଜୟ ଦାସ XWP0971309
ୀ /1948293 27 64 724େସାେନାମ ମଲିକ ସା ରାେଜଶ ସାଇଁ XWP1131945
ପ ୁ /2108294 22 64 725ପବୂର୍ାଶା ସାହୂ ପି ର ନ ସାହୁ XWP0938407
ୀ /2588295 19 64 726ସତିୃ ସଂଚରିତା େମାହ ି ପି ସାଶାେଦଵ େମାହ ି XWP1135391
ପ ୁ /2818296 19 64 727ଟାରୀନିପସଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ସମୀର ର ନ େଚୗଧରୁୀ XWP1131911
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ୀ /2828297 57 64 728ସମୁତୀ େଦଈ ସା ହୀରା ବାହାଦୁର େକ୍ଷତୀ XWP0971358
ପ ୁ /2828298 36 64 729ଶରତ କମୁାର େକ୍ଷତୀ ପି ହରି ବାହାଦୁର େକ୍ଷତୀ XWP0971366
ପ ୁ /2838299 52 64 730ଅନିରୁ  ସାହୂ ପି ରୂଷିେକଶ ସାହୂ XWP0971374
ପ ୁ /2838300 23 64 731ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାହୁ ପି ଅନିରୁ  ସାହୁ XWP0971390
ପ ୁ /2848301 76 64 732େକୖଳାସ ମଲିକ ପି ହାଡିବଂଧ ୁମଲିକ XWP0999466
ପ ୁ /2848302 47 64 733ଶଶିରି କମୁାର ମଲିକ ପି େକୖଲାଶ ଚଂଦ ମଲିକ XWP1003672
ପ ୁ /2848303 44 64 734କିେଶାର କମୁାର ମଲିକ ପି େକୖଲାଶ ଚଂଦ ମଲିକ XWP1003706
ପ ୁ /2848304 40 64 735ସମୀର କମୁାର ମଲିକ ପି େକୖଲାଶ ଚଂଦ ମଲିକ XWP1003722
ପ ୁ /2848305 40 64 736ସମୀର କମୁାର ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ XWP0971325
ୀ /2848306 36 64 737ଭାରତୀ ମଲିକ ସା ଶଶିରି କମୁାର ମଲିକ XWP1003680
ୀ /2848307 26 64 738ମାମାଲି ମଲିକ ସା କିେଶାର କମୁାର ମଲିକ XWP0971259

ପ ୁ /2858308 63 64 739ବିଜୟ କମୁାର ଦ୍ଵିେଵଦୀ ପି ନିଳମଣି ଦ୍ଵିେଵଦୀ XWP0990440
ୀ /2858309 53 64 740ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ଦ୍ଵିେଵଦୀ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଦ୍ଵିେଵଦୀ XWP0990465

ପ ୁ /2858310 33 64 741ବିଶ୍ଵଜୀତ ଦ୍ଵିେଵଦୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦ୍ଵିେଵଦୀ XWP0990481
ୀ /2858311 29 64 742ସିଗା ଦୀେବଦୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦୀେବଦୀ XWP0971317

ପ ୁ /2868312 54 64 743ନିର ନ େବେହରା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େବେହରା XWP0971291
ୀ /2868313 49 64 744ନ୍ଵେଜଯ୍ାତି ଥାେଟାଈ ସା ନିର ନ େବେହରା XWP0971341

ପ ୁ /2878314 56 64 745ସମୀର ର ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ XWP0938399
ୀ /2878315 46 64 746ପେମାଦିନୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ସମୀର ର ନ େଚୗଧରୁୀ XWP0938381
ୀ /2878316 24 64 747ସାଗତିକା େଚୗଧରୂଈ ପି ସମୀର ର ନ େଚୗଧରୁୀ XWP0938373
ୀ /2888317 30 64 748େମାନାଲିସା ପଧାନ ସା ରତିକା  ରାଉତ XWP0938340

ପ ୁ /2888318 63 64 749ରାମଚ  ରାଉତ ପି ଉଦୟ ନାଥ ରାଉତ XWP0938365
ୀ /2888319 49 64 750ସଚଳା ରାଉତ ସା ରାମଚ  ରାଉତ XWP0938357

ପ ୁ /2888320 30 64 751ରତିକା  ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ XWP0941138
ୀ /2888321 24 64 752ପଣତି ରାଉତ ପି ରାମଚ  ରାଉତ XWP0938324

ପ ୁ /2898322 36 64 753ରତନ୍ ାକର ସିଂ ପି ପଭାକର ସିଂ XWP0938316
ୀ /2898323 29 64 754ମୀରା ସିଂ ସା ରତନ୍ ାକର ସିଂ XWP0938308
ୀ /2988324 23 64 755ତପସିନୀ େମାହ ି ସା ସାଗର ପାତ XWP1132612

ପ ୁ /2998325 49 64 756ସୟୁର୍ କାଂତା ନାୟକ ପି ବି ୁ ଚରଣ ନାୟକ XWP1131952
ୀ /108326 25 64 757ସମିୂନା େବେହରା ସା ପବିତ କମୁାର େବେହରା XWP1209618

ପ ୁ /2988327 26 64 758ସାଗର ପାତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପାତ XWP1210434
ପ ୁ /108328 19 64 759ରାେକଶ େସଠୀ ପି ତିେଲାଚନ େସଠୀ XWP1213503
ୀ /158329 26 64 760ସିଗ୍ଢା ରାଣୀ ରାଉତ ରାୟ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତରାୟ XWP1217868

ପ ୁ /328330 22 64 761େସୗମଯ୍ରଞନ ସାଇଁ ପି ପଦେଲାଚନ ସାଇଁ XWP1220805
ୀ /108331 18 64 762ଅମତୃା ବାରିକ ପି ଅଭୟ କମୁାର ବାରିକ XWP1234236

ପ ୁ /108332 18 64 763ବିଶାଲ ପଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଧାନ XWP1234244
ପ ୁ /108333 18 64 764ଅନିେମଶ େବେହରା ପି ଶଶିରି େବେହରା XWP1234301
ୀ /158334 18 64 765ସପିୁୟା ସାହୂ ପି ସକୁା  ସାହୂ XWP1234392
ୀ /1178335 18 64 766ସିପା େସଠୀ ପି କୃ  ଚ  େସଠୀ XWP1237502
ୀ /128336 18 64 767ମିନତୀ ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ XWP1238468
ୀ /428337 20 64 768ଅେସଲୀ ଛେତାଈ ପି ମୀନେକତନ ଛେତାଈ XWP1263813
ୀ /568338 26 64 769ସ୍ଵନର୍ ଲକ୍ଷୀ ଛେତାଈ ସା ସଂଦୀପ ଛେତାଈ XWP1263821

ପ ୁ /.8339 56 65 1େଗାେଲଖ ଚ  ବିଶାଳ ପି କାମେଦବ ବିଶାଳ XWP0654566
ୀ /.8340 45 65 2େସୗଦାମିନୀ ମହା ି ସା ପତାପ େକଶରୀ ମହା ି XWP0654749

ପ ୁ /.8341 44 65 3ପତାପ େକଶରୀ ମହା ି ପି ରତନ୍ ାକର ମହା ି XWP0654731
ପ ୁ /.8342 60 65 4ଚ  େଶଖର ମହାରଣା ପି କୃ ଚ  ମହାରଣା XWP0654707
ୀ /.8343 57 65 5ମ ଲୁତା ମହାରଣା ସା ଚ େଶଖର ମହାରଣା XWP0654665

ପ ୁ /.8344 35 65 6ପି  ୁମହାରଣା ପି ଚ େଶଖର ମହାରଣା XWP0654640
ୀ /.8345 36 65 7ସାଗତିକା ପାଣି ସା ସେରାଜ କା  ମିଶ XWP0654582
ୀ /.8346 49 65 8ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା େଗାେଲଖ ଚ  ବିଶାଳ XWP0654608
ପ ୁ /008347 19 65 9ଅ ଯର୍ାମୀ ଘେଡଇ ପି ଦୁେଯର୍ାଧନ ଘେଡଇ XWP1084201
ୀ /KACHARA8348 23 65 10େରବତୀ େଜନା ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁେଜନା XWP1005016
ପ ୁ /KRUSHNA 8349 21 65 11ଚିନୟ ଚୀରନ୍ଜିବ ବ ିଆ ପି କୃ  ଚଂଦ ବ ିଆ  XWP1025469
ୀ /SARTOL8350 34 65 12ନିନାରାଣୀ ଖୁ ିଆ ସା ବିନୟ କମୁାର ବ ିଆ XWP1161538
ୀ /SARTOL8351 28 65 13ସିମା ଳି ସାମଲ ସା ପଥିୃରାଜ ସାମଲ XWP1162015
ୀ /sartola8352 31 65 14ସାବିତୀ େସଠୀ ଜୂହୀ ସା ଗ୍ଯାନ ର ନ େସଠୀ େସଠୀ XWP1058353
ୀ /018353 21 65 15ସଟା ୀ ସଭୁଦା ସଭୁଦସର୍ୀନୀ ପି ବାଇଧର ନାୟକ XWP1114081
ୀ /018354 34 65 16ସଭୁଲତା ବ ିଆ ସା ଗିରିଜା ଶ ର ବ ିଆ XWP0836726
ୀ /018355 34 65 17ସଧୁାଂସବୁାଳା ସାମ ରାୟ ସା ରାଜ କମୁାର ବ ିଆ XWP1069889
ପ ୁ /18356 68 65 18ଲି ରାଜ ବ ିଆ ପି ପ ୁ ର୍ ବ ିଆ OR/06/043/166002
ପ ୁ /18357 59 65 19ବସ  ବ ିଆ ପି ପ ୁ ର୍ ବ ିଆ OR/06/043/166006
ୀ /18358 58 65 20ପମିଳା ବ ିଆ ସା ଭୁବନାନ  ବ ିଆ OR/06/043/166005
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ୀ /18359 54 65 21ସ ର୍ଲତା ବ ିଆ ସା ବସ  ବ ିଆ OR/06/043/166007
ପ ୁ /18360 45 65 22ଜିେତ  କମୁାର ବ ିଆ ପି ବସ  କମୁାର ବ ିଆ JTV1640663
ପ ୁ /18361 42 65 23ଗିରିଜା ଶ ର ବ ିଆ ପି ବସ  ବ ିଆ JTV1920222
ପ ୁ /18362 39 65 24ରାଜ କମୁାର ବ ିଆ ପି ବସ  ବ ିଆ JTV1920560
ପ ୁ /18363 39 65 25େଦାଳେଗାବି  ବ ିଆ ପି ଭୂବନାନ  ବ ିଆ XWP0782219
ୀ /18364 38 65 26େମାନାଲିସା ବ ିଆ ସା ଜିେତ  କମୁାର ବ ିଆ XWP0319442
ୀ /18365 34 65 27ଶବିାନୀ ବ ିଆ ସା େଦାଳେଗାବି  ବ ିଆ XWP0490458
ୀ /18366 37 65 28େସୗଦାମିନୀ ବିସ୍ଵାଲ ସା େଦବୀ ପସାଦ େଜନା XWP0599506

ପ ୁ /18367 67 65 29ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଜନା ପି ମରୂଲୀଧର େଜନା JTV1921063
ୀ /18368 34 65 30ଅମିତା େଜନା ପି ବିଭୂତିଭୂଷଣ େଜନା JTV2699452

ପ ୁ /18369 27 65 31ଗିରିଜାନ ନ େଜନା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଜନା XWP0491092
ୀ /18370 29 65 32ସତଯ୍ଭାମା ମଲିକ ସା ଅ ନ ମଲିକ XWP0654723

ପ ୁ /28371 60 65 34ଯଶ େକତନ ବ ିଆ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ବ ିଆ OR/06/043/166009
ୀ /28372 56 65 35ନିରୁପମା ବ ିଆ ସା ଯଶେକତନ ବ ିଆ OR/06/043/166010

ପ ୁ /28373 54 65 36ତପନ କମୁାର ବ ିଆ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ ବ ିଆ OR/06/043/166011
ୀ /28374 48 65 37ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା ବ ିଆ ସା ତପନ ବ ିଆ OR/06/043/166012

ପ ୁ /28375 40 65 38ସାଥର୍କ ବ ିଆ ପି ଯଶେକତନ ବ ିଆ JTV1920594
ପ ୁ /28376 30 65 39ଯଥାଥର୍  ବ ିଆ ପି ତପନ କମୁାର ବ ିଆ XWP0223214
ପ ୁ /28377 28 65 40କୃତାଥର୍  ବ ିଆ ପି ତପନ କମୁାର ବ ିଆ XWP0490342
ୀ /28378 43 65 41ଇ ୁମତୀ ବହ ସା ବିଦୁର ବହ JTV1920354

ପ ୁ /38379 63 65 42ଲକ୍ଷୀଧର ବ ିଆ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ବ ିଆ XWP0998765
ୀ /38380 54 65 43ସଂଯକୁ୍ତା ବ ିଆ ସା େସତାମର ବ ିଆ OR/06/043/166016
ୀ /38381 52 65 44ମ ଲୁତା ବ ିଆ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ବ ିଆ OR/06/043/166018

ପ ୁ /38382 50 65 45େକ୍ଷତବାସୀ ବ ିଆ ପି ଜଗନନ୍ ାଥ ବ ିଆ OR/06/043/166019
ୀ /38383 48 65 46ସେୁଲାଚନା ବ ିଆ ସା େକ୍ଷତବାସି ବ ିଆ OR/06/043/166020

ପ ୁ /38384 42 65 47ପଦିପ କମୁାର ବ ିଆ ପି େସତାମର ବ ିଆ JTV1920669
ପ ୁ /38385 38 65 48ରାେଜଶ ବ ିଆ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ବ ିଆ JTV1710250
ୀ /38386 35 65 49ସପିୁୟା ବ ିଆ ପି ରାେଜଶ କମୁାର ବ ିଆ XWP1007608

ପ ୁ /38387 34 65 50ପଶା କମୁାର ବ ିଆ ପି େସତାମର ବ ିଆ JTV2698892
ପ ୁ /38388 29 65 51ସନୁୀଲ କମୁାର ବ ିଆ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ବ ିଆ XWP0371427
ପ ୁ /38389 25 65 52ଅନିଲ୍ ବ ିଆ ପି େକ୍ଷତବାସୀ ବ ିଆ XWP0739862
ୀ /48390 71 65 53ପମିଳା ବ ିଆ ସା ଶବି ବ ିଆ OR/06/043/166022

ପ ୁ /48391 68 65 54ଚର୍ ତୁଭୁଜ ବ ିଆ ପି େତୖଲକଯ୍ ବ ିଆ XWP0542811
ୀ /48392 60 65 55ମେନାରମା ବ ିଆ ସା ଚର୍ ତୁଭୁଜ ବ ିଆ XWP0542803
ୀ /48393 59 65 56ଶା ିଲତା ବ ିଆ ସା ବିଜୟ ବ ିଆ OR/06/043/166026

ପ ୁ /48394 47 65 57ମେନାଜ କମୁାର ବ ିଆ ପି ଶବିଚରଣ ବ ିଆ OR/06/043/166027
ପ ୁ /48395 46 65 58େଦବାଶଷି ବ ିଆ ପି ଚତୃଭୁର୍ ଜ ବ ିଆ JTV1666742
ପ ୁ /48396 44 65 59ସେରାଜ କମୁାର ବ ିଆ ପି ଶବିଚରଣ ବ ିଆ OR/06/043/166637
ୀ /48397 41 65 60ସସିତା ବ ିଆ ପି ଶବି ଚରଣ ବ ିଆ JTV1920990

ପ ୁ /48398 40 65 61ଶଶା  େଶଖର ବ ିଆ ପି ଶବି ଚରଣ ବ ିଆ JTV1919844
ପ ୁ /48399 38 65 62ଧନ ୟ ବ ିଆ ମା ସା ିଲତା ବ ିଆ JTV1920925
ୀ /48400 35 65 63ସସୀତା ବ ିଆ ସା ସେରାଜ କମୁାର ବ ିଆ XWP0965517
ୀ /48401 34 65 64ଦୀ ିମୟୀ ବ ିଆ ସା ମେନାଜ କମୁାର ବ ିଆ XWP0047373

ପ ୁ /48402 50 65 65ଚିତର ନ ସାଇଁ ପି ନିଳମଣୀ ସାଇଁ XWP0169243
ୀ /58403 54 65 66ଶ ା ଳୀ ବିଶାଳ ସା ଜଜାତୀ େକଶରୀ ସାଇଁ XWP0490516
ୀ /58404 61 65 67ଅନୂସୟା େଜନା ସା ଅଭିରାମ େଜନା XWP0490771

ପ ୁ /58405 41 65 68ପଶା  କମୁାର େଜନା ପି ଅଭିରାମ େଜନା XWP0490524
ପ ୁ /58406 27 65 69ସଶୁା  କମୁାର େଜନା ପି ଅଭିରାମ େଜନା XWP0490847
ୀ /58407 19 65 70ପଜୁା େଜନା ପି ସସୁା ା କମୁାର େଜନା XWP1135490
ପ ୁ /58408 56 65 71ଯଯାତି େକଶରୀ ସାଇଁ ପି ଗେଣଶର ସାଇଁ XWP0169250
ପ ୁ /58409 43 65 72ଲଲାେଟ ୁ ସାଇଁ ପି ଗେଣେଶାର ସାଇଁ JTV1635499
ୀ /58410 37 65 73ଅହଲଯ୍ା ସାଇଁ ସା ଲଲାେଟ ୁ ସାଇଁ XWP0169268
ପ ୁ /68411 70 65 74ପଭାତ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଚିତାନ  ଦାସ OR/06/043/166031
ୀ /68412 64 65 75ନିରୁପମା ଦାସ ସା ପଭାତ ଦାସ OR/06/043/166032
ୀ /68413 44 65 76େସନ୍ହପଭା ଦାସ ପି ପଭାତ ଦାସ JTV1921014
ୀ /68414 39 65 77ଇତିଶୀ ଦାସ ପି ପଭାତ ଦାସ JTV1921022
ୀ /078415 32 65 78କନିୁ ସାମଲ ସା ରଜତ କମୁାର ସାମଲ XWP0937722
ପ ୁ /78416 70 65 79ରାମଚ  ସାମଲ ପି ପଦଲାଭ ସାମଲ OR/06/043/166041
ୀ /78417 62 65 80ମ ଲୁତା ସାମଲ ସା ରାମଚ  ସାମଲ OR/06/043/166042
ପ ୁ /78418 39 65 81ମେନାଜ ସାମଲ ପି ରାମଚ  ସାମଲ JTV1919679
ପ ୁ /78419 36 65 82ସେରାଜ କମୁାର ସାମଲ ପି ରାମଚ  ସାମଲ JTV1710649
ପ ୁ /78420 42 65 83ରଜତ କମୁାର ସାସମଲ ପି ରାମଚ  ସାସମଲ JTV1919802

136 162/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



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

1

ପ ୁ /88421 75 65 85େକଦାରନାଥ ବ ିଆ ପି ନିଳମଣୀ ବ ିଆ OR/06/043/166044
ପ ୁ /88422 39 65 86ସେ ାଷ କମୁାର ବ ିଆ ପି େକଦାର ନାଥ ବ ିଆ JTV1598655
ୀ /88423 33 65 87ବ ିତା ବ ିଆ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ବ ିଆ XWP0664805

ପ ୁ /88424 80 65 88ବସ  କମୁାର ଦାସ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଦାସ JTV2698777
ପ ୁ /88425 55 65 89ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ବସ  କମୁାର ଦାସ XWP0047399
ୀ /88426 49 65 90ମାନସୀ ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ XWP0047381
ୀ /88427 44 65 91ବି ୁରାଣୀ େଜନା ସା େଦବାଶଷି େଜନା JTV1919901

ପ ୁ /88428 42 65 92େଜଯ୍ାତିପକାଶ ମଲିକ ପି ଧରଣିଧର ମଲିକ XWP0223248
ୀ /098429 67 65 93ମ ବୁାଳା ମହା ି ସା େଗାବ ର୍ ନ ମହା ି XWP0937714
ୀ /98430 72 65 94ଅନୁପମା େଜନା ସା ଅଧର ଚ  ମହା ି OR/06/043/166050
ୀ /98431 41 65 95େଜଯ୍ାତିପଭା ମହା ି ସା ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି XWP0371435

ପ ୁ /98432 57 65 96ପସନନ୍  କମୁାର ମହାପାତ ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହାପାତ JTV1598630
ୀ /98433 46 65 98ରୁବି ମହା ି ପି ଅଧର ଚ  ମହା ି JTV1920149

ପ ୁ /98434 42 65 99ସଂେତାଷ କମୁାର ମହା ି ପି ଅଧିର ମହା ି JTV1920248
ପ ୁ /108435 58 65 100ଅଜୟ େଜନା ପି ନିତଯ୍ାନ  େଜନା OR/06/043/166035
ୀ /108436 52 65 101ଚପଳା େଜନା ସା ଅଜୟ େଜନା OR/06/043/166036

ପ ୁ /108437 39 65 102ଚ ନ କମୁାର େଜନା ପି ଅଜୟ କମୁାର େଜନା JTV1920636
ପ ୁ /108438 34 65 103ମଳୟ େଜନା ପି ଅଜୟ େଜନା JTV2698850
ୀ /108439 30 65 105ପାରଚୀ ମହା ୀ ସା ଚଂଦନ କମୁାର େଜନା XWP0905026
ୀ /108440 51 65 106ପତୀମା ବାଳା ମହାପାତ ସା ପସନନ୍  କମୁାର ମହାପାତ JTV1598648

ପ ୁ /118441 56 65 107ଦିଲିପ େଜନା ପି େଗାବି  େଜନା JTV1920461
ପ ୁ /118442 54 65 108ପଦୀପ କମୁାର େଯନା ପି େଗାବି  େଯନା OR/06/043/166039
ୀ /118443 50 65 109ହରପିୟା େଜନା ସା ଦିଲିପ େଜନା XWP0169276
ୀ /118444 43 65 110ର କୁ୍ତା େଜନା ସା ପଦିପ େଜନା JTV1921030

ପ ୁ /118445 22 65 111େଗୗରବ କମୁାର େଜନା ପି ପଦୀପ କମୁାର େଜନା XWP1052943
ପ ୁ /128446 42 65 112ଅମର କମୁାର େଜନା ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର େଜନା XWP0875930
ୀ /128447 37 65 113ରାଜଶୀ େଜନା ସା ଅମର କମୁାର େଜନା XWP0599589

ପ ୁ /128448 65 65 114ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଉତରାୟ ପି ଚତୃଭୁଜ ରାଉତରାୟ XWP0372169
ୀ /128449 59 65 115ରାଜଲକ୍ଷି ରାଉତରାୟ ସା ଜଗନନ୍ ାଥ ରାଉତରାୟ XWP0372201

ପ ୁ /128450 36 65 116ସତିୁ ସରୁୁପ ରାଉତରାୟ ପି ଜଗନନ୍ାଥ ରାଉତରାୟ XWP0372219
ୀ /138451 80 65 117େଗାଲାପ ବାରିକ ସା ବିଦଯ୍ାଧର ବାରିକ OR/06/043/166052

ପ ୁ /138452 54 65 118ଭୀମେସନ ବାରିକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ବାରିକ OR/06/043/166053
ପ ୁ /138453 50 65 119ମଦମେନାହନ ବାରିକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ବାରିକ OR/06/043/166054
ପ ୁ /138454 47 65 120ମେନାର ନ ବାରିକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ବାରିକ OR/06/043/166055
ୀ /138455 46 65 121ନୟନା ବାରିକ ସା ମେନାର ନ ବାରିକ XWP0045757
ୀ /138456 43 65 122ରିନାମଣି ବାରିକ ସା ଭୀମେସନ ବାରିକ JTV1920834

ପ ୁ /138457 42 65 123ଚାନୁ ବାରିକ ପି ବିଦଯ୍ାଧର ବାରିକ JTV1920826
ୀ /138458 29 65 124ଇ ୁମତୀ ବାରିକ ସା ଚନୁ ବାରିକ XWP0836940

ପ ୁ /138459 23 65 125ଦୀପକ କମୁାର ବାରିକ ପି ଭୀମେସନ ବାରିକ XWP0836551
ପ ୁ /138460 22 65 126ସଂଦୀପ ବାରିକ ପି ଭୀମେସନ୍ ବାରିକ XWP0875252
ୀ /148461 66 65 127ଦୁତି ବାରିକ ସା ସଦୁାକର ବାରିକ OR/06/043/166058
ପ ୁ /148462 48 65 128ପଭାକର ବାରିକ ପି ସଦୁାକର ବାରିକ OR/06/043/166059
ପ ୁ /148463 47 65 129ପେମାଦ ବାରିକ ପି ସଧୁାକର ବାରିକ OR/06/043/166060
ପ ୁ /148464 42 65 130ପକାଶ ବାରିକ ପି ସଦୁାକର ବାରିକ OR/06/043/166061
ପ ୁ /148465 40 65 131ସନାତନ ବାରିକ ପି ସଦୁାକର ବାରିକ OR/06/043/166722
ୀ /148466 39 65 132ଖଲୁଣା ବାରିକ ପି ସଧୁାକର ବାରିକ OR/06/043/166688
ୀ /158467 52 65 133ପଦାବତୀ ବାରିକ ସା ମେହଶର ବାରିକ OR/06/043/166064
ୀ /158468 45 65 134ମମତା ବାରିକ ପି ମେହଶର ବାରିକ JTV1919950

ପ ୁ /158469 42 65 135ବୁଲୁ ବାରିକ ପି ମେହଶର ବରିକ XWP0998773
ୀ /158470 36 65 136ସଜୁାତା ବାରିକ ସା ବୁଲୁ ବାରିକ JTV2699320
ପ ୁ /158471 33 65 137ବିଶନାଥ ବାରିକ ପି ମେହଶର ବାରିକ XWP0045765
ପ ୁ /158472 30 65 138କାଶୀନାଥ ବାରିକ ପି ମେହଶର ବାରିକ XWP0664854
ୀ /158473 30 65 139ପଶା ି ବାରିକ ସା ବିଶନାଥ ବାରିକ XWP0836916
ପ ୁ /RAY-158474 21 65 140ସେୁଖତରା ର ନ ସାହୁ ପି ଲି ରାଜ ସାହୁ XWP1025535
ପ ୁ /168475 83 65 141େଗାଦାବରୀଶ ସାହୁ ପି ମ ରାଜ ସାହୁ XWP0537142
ପ ୁ /168476 58 65 142ମେନାର ନ ସାହୁ ପି େଗାଦାବରୀଶ ସାହୁ XWP0998781
ପ ୁ /168477 24 65 143ଅଭିଜିତ ସାହୁ ପି ମେନାର ନ ସାହୁ XWP0837005
ୀ /168478 22 65 144ତପସିନୀ ସାହୁ ସା ମେନାର ନ ସାହୁ JTV2698678
ପ ୁ /178479 55 65 147ଭାରତ ସାଇଁ ପି ପଣୁର୍ ଚ  ସାଇଁ XWP0998831
ୀ /178480 53 65 148ପତିମା ସାଇଁ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ସାଇଁ JTV1920412
ୀ /178481 52 65 149ଅନିତା ସାଇଁ ସା ଭାଗିରଥି ସାଇଁ OR/06/043/166674
ୀ /178482 49 65 150ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ ସା ଭାରତ ସାଇଁ JTV1920420
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ପ ୁ /178483 33 65 151ଦିପକ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଭାଗିରଥି ସାଇଁ JTV2698959
ପ ୁ /178484 28 65 152ତନୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଭାଗିରଥି ସାଇଁ XWP0490979
ପ ୁ /188485 46 65 153ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୁ JTV2363182
ୀ /188486 37 65 154ସଷୁମା ମ ରୀ ସାହୁ ସା ସଶୁା  କମୁାର ସାହୁ JTV2363117

ପ ୁ /188487 57 65 155ସଶୁୀଲ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସନୁାକର ସାଇଁ OR/06/043/166077
ପ ୁ /188488 49 65 156ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସନୁାକର ସାଇଁ OR/06/043/166079
ୀ /188489 45 65 157ରଶିଲତା ସାଇଁ ସା ପଦିପ ସାଇଁ XWP0330308
ୀ /188490 44 65 158ମିନତୀ ସାଇଁ ସା ସଶୁୀଲ ସାଇଁ OR/06/043/166078
ୀ /188491 35 65 159ପ ୁ ଲତା ସାଇଁ ସା ପେମାଦ କମୁାର ସାଇଁ XWP0330282

ପ ୁ /188492 29 65 160ସାଗର ର ନ ସାଇଁ ପି ସଶୁଲି କମୁାର ସାଇଁ XWP0371443
ପ ୁ /188493 24 65 161ସଂ ୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ସଶୁୀଲ ସାଇଁ XWP0836965
ପ ୁ /198494 55 65 163ନବକିେଶାର ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ OR/06/043/166083
ପ ୁ /198495 54 65 164େଦେବ  ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ XWP1207851
ୀ /198496 51 65 165ସମିୁତା ସାଇଁ ସା ରାଜୀବ ନାୟକ XWP0223255
ୀ /198497 50 65 166ସଚିୁତା ସାଇଁ ସା ନବ କିେଶାର ସାଇଁ JTV1666106
ୀ /198498 48 65 167ପମିଳା ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ JTV1710490

ପ ୁ /198499 40 65 168ରବି  ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ OR/06/043/166084
ୀ /198500 39 65 169ମେନାରମା ସାଇଁ ସା େଦେବ  ସାଇଁ OR/06/043/166719
ୀ /198501 36 65 170ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା ରବି  ସାଇଁ XWP0223263
ୀ /198502 27 65 171ପିୟ ା ସାଇଁ ପି େଦେବ ନାଥ ସାଇଁ XWP0491043
ୀ /208503 74 65 172ସଖି ସାଇଁ ସା ଶବି ସାଇଁ OR/06/043/166086
ୀ /208504 57 65 173ମିନାକ୍ଷୀ ସାଇଁ ସା ପତାପ ସାଇଁ OR/06/043/166088

ପ ୁ /208505 53 65 174ପଭାତ ଚଂଦ ସାଇଁ ପି ଶବି ସାଇଁ XWP0876847
ୀ /208506 50 65 175କାମିନୀ ସାଇଁ ସା ପଭାତ ସାଇଁ JTV1920263

ପ ୁ /208507 43 65 176ପେମାଦ ସାଇଁ ପି ଶବି ସାଇଁ OR/06/043/166091
ପ ୁ /208508 33 65 177ସେ ାଷ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପତାପ କମୁାର ସାଇଁ XWP0045799
ପ ୁ /208509 31 65 178ସେରାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପତାପ ସାଇଁ XWP0223271
ପ ୁ /208510 31 65 179ବିକାଶ କମୁାର ସାଇଁ ପି ପଭାତ ସାଇଁ XWP0223289
ପ ୁ /208511 25 65 180ସରୂଜ ସାଇଁ ପି ପଭାତ ଚଦ ସାଇଁ XWP1056407
ପ ୁ /208512 25 65 181ସରୂଜ ସାଇଁ ପି ପଭାତ ଚଂଦ ସାଇଁ XWP0876839
ୀ /208513 24 65 182ସସୀତା ସାଇଁ ସା ସଂେତାଷ କମୁାର ସାଇଁ XWP0965574
ୀ /218514 60 65 183ଅ ନା ସାଇଁ ସା ଭିକାରି ସାଇଁ OR/06/043/166094
ୀ /218515 46 65 184ଶ ା ଳୀ ସାଇଁ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1920438

ପ ୁ /218516 35 65 185ସଧୁୀର କମୁାର ସାଇଁ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାଇଁ JTV2699478
ପ ୁ /218517 35 65 186ରୁଦ ନାରାୟଣ ସାଇଁ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାଇଁ JTV1710342
ୀ /228518 58 65 187େଦବକୀ ସାହୁ ସା ଦୀନବ ୁ ସାହୁ XWP1052794

ପ ୁ /228519 56 65 188ଦୀନବ ୁ ସାହୁ ପି ପଣୂର୍ଚ  ସାହୁ OR/06/043/054748
ପ ୁ /228520 50 65 189ମେହ  ସାହୁ ପି ସହେଦବ ସାହୁ JTV1921121
ୀ /228521 30 65 190େସାନାଲିନ ସାହୁ ସା ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ XWP1052802

ପ ୁ /228522 23 65 191ଆଶୀଷ କମୁାର ସାହୂ ପି ମେହ  ସାହୂ XWP1135987
ୀ /228523 44 65 192ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାହୁ ସା ମେହ  ସାହୁ JTV1920446
ୀ /228524 70 65 193ଉମିର୍ଳା ସାଇଁ ସା ବାଉରୀବ ୁ ସାଇଁ OR/06/043/166097
ୀ /228525 42 65 194ଦୀପା ଳୀ ସାଇଁ ପି ଭିକାରି ସାଇଁ JTV1559020

ପ ୁ /238526 54 65 195ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ ପି େଗାବି  ଚରଣ ପାତ XWP0047415
ୀ /238527 52 65 196ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପାତ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ପାତ XWP0047407

ପ ୁ /248528 69 65 197ଅେଶାକ ବ ିଆ ପି ନାରାୟଣ ବ ିଆ XWP0998856
ୀ /248529 51 65 198ଜୟ ି ବ ିଆ ସା ଅେଶାକ ବ ିଆ OR/06/043/166104

ପ ୁ /258530 63 65 199ଫକୀରଚରଣ ବ ିଆ ପି କାଳ ି ବ ିଆ OR/06/043/166098
ପ ୁ /258531 40 65 200ଅଜୟ କମୁାର ବ ିଆ ପି ଫକୀର ଚରଣ ବ ିଆ JTV1921105
ୀ /258532 28 65 201ସମିୁତା ବ ିଆ ସା ଅଜୟ କମୁାର ବ ିଆ XWP0836635
ୀ /258533 33 65 202ସିତାଞଳୀ ପଧାନ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ XWP0599720
ୀ /258534 28 65 203ସଚିୁସିତା ପଧାନ ପି ସେୁର  ନାଥ ପଧାନ XWP0599712
ପ ୁ /268535 54 65 204ଅମିର ବ ିଆ ପି କାଳ ି ବ ିଆ OR/06/043/166100
ୀ /268536 44 65 205ରୁମା ବ ିଆ ସା ଅମିର ବ ିଆ OR/06/043/166101
ୀ /268537 29 65 206ଅନିତା ବ ିଆ ପି ଅମିର ବ ିଆ XWP0371385
ପ ୁ /268538 29 65 207ଅଜିତ ବ ିଆ ପି ଅମିର ବ ିଆ XWP0371393
ୀ /268539 25 65 208ମିତାଲି ବ ିଆ ପି ଅମିର ବ ିଆ XWP0836627
ୀ /278540 67 65 209ଉମିର୍ଳା େଜନା ପି ଦୁଃଶାସନ େଜନା XWP0542829
ପ ୁ /278541 64 65 210ବିେଘନ୍ଶର େଜନା ପି ଦୁଃଶାସନ େଜନା OR/06/043/166106
ୀ /278542 54 65 211ଚାଇନା େଜନା ସା ବିେଘନ୍ଶର େଜନା OR/06/043/166107
ପ ୁ /278543 50 65 212ରେମଶ େଜନା ପି ବିରବର େଜନା OR/06/043/166108
ୀ /278544 48 65 213ଚିନୟୀ େଜନା ସା ରେମଶ େଜନା JTV1920396
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ୀ /278545 30 65 214ଅନର୍ା  େଜନା ପି ବିେଘନ୍ଶର େଜନା XWP0490391
ୀ /278546 27 65 215େରାଜାଲିନ୍ େଜନା ପି ବିେଘନ୍ଶର େଜନା XWP0490383
ୀ /278547 25 65 216ଅଭିଲିପସା େଜନା ପି ରେମଶ ଚଂଦ େଜନା XWP0965509

ପ ୁ /278548 24 65 217ବିମଲ େଜନା ପି ରେମଶ ଚଂଦ େଜନା XWP0965533
ପ ୁ /278549 24 65 218ବିଶାଲ େଜନା ପି ବିେଘନ୍ଶର େଜନା XWP0836676
ପ ୁ /288550 63 65 219ଦିପକ େଜନା ପି ଧିେର  େଜନା OR/06/043/166113
ପ ୁ /288551 58 65 220ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା ପି ଧିେର  ନାଥ େଜନା JTV1629849
ୀ /288552 54 65 221େମନକା େଜନା ସା ଦିପକ େଜନା OR/06/043/166114

ପ ୁ /288553 52 65 222ପେମାଦ କମୁାର େଜନା ପି ଧିେର  େଜନା JTV1919299
ୀ /288554 50 65 223ସିତା େଜନା ସା ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା XWP0371419

ପ ୁ /288555 48 65 224ପଦିପ େଜନା ପି ଧିେର  େଜନା OR/06/043/166117
ୀ /288556 47 65 225ରାଣି େଜନା ସା ପଣବ େଜନା JTV1920784
ୀ /288557 46 65 226ନିରୁପମା େଜନା ସା ପଦିପ େଜନା OR/06/043/166118

ପ ୁ /288558 35 65 227େସୗରଭ େଜନା ପି ଦିପକ େଜନା JTV2699676
ପ ୁ /288559 32 65 228େଗୗରବ କମୁାର େଜନା ପି ଦିପକ କମୁାର େଜନା XWP0045849
ପ ୁ /288560 27 65 229ଚ ନ କମୁାର େଜନା ପି ପଦୀପ କମୁାର େଜନା XWP0739938
ପ ୁ /288561 26 65 230ସରୁପ କମୁାର େଜନା ପି ପେମାଦ କମୁାର େଜନା XWP0664771
ୀ /288562 24 65 231ସଭୁସିତା େଜନା ସା େଗୗରବ କମୁାର େଜନା XWP0836510

ପ ୁ /288563 23 65 232ସାଗତ େଜନା ପି ପଣବ େଜନା XWP0836502
ପ ୁ /288564 49 65 233ପେବାଧ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜନକର ନାୟକ JTV1598747
ୀ /288565 43 65 234ସସିତା ନାୟକ ସା ପେବାଧ କମୁାର ନାୟକ XWP0721043

ପ ୁ /298566 34 65 235ଜ୍ଞାନ ରଂଜନ ବ ିଆ ପି େହମ  ବ ିଆ XWP0047472
ପ ୁ /298567 64 65 236ପହାଦ େଜନା ପି ବଜବ ୁ େଜନା OR/06/043/166124
ପ ୁ /298568 54 65 237ମନମେହାନ େଜନା ପି କ୍ଷୀେରାଦ େଜନା OR/06/043/166126
ୀ /298569 47 65 239ମମତାରାଣି େଜନା ସା ମନମେହାନ େଜନା OR/06/043/166127
ୀ /298570 30 65 240ପିନୁ େଜନା ପି ପହାଦ େଜନା XWP0289082

ପ ୁ /298571 28 65 241ସନୁୀଲ କମୁାର େଜନା ପି ମନେମାହନ େଜନା XWP0490284
ପ ୁ /298572 26 65 242ଅନିଲ କମୁାର େଜନା ପି ମନେମାହନ େଜନା XWP0836601
ୀ /308573 73 65 243େମନକା ବ ିଆ ସା ଦଶର୍ନ କମୁାର ସାମଲ OR/06/043/166129
ୀ /308574 60 65 244ପ ୁ ଲତା ବ ିଆ ସା ବିରବର ବ ିଆ JTV1920610

ପ ୁ /308575 41 65 245ବିନୟ କମୁାର ବ ିଆ ପି ବୀରବର ବ ିଆ JTV1920628
ପ ୁ /308576 39 65 246ବିଜୟ କମୁାର ବ ିଆ ପି ବୀରବର ବ ିଆ JTV1920644
ପ ୁ /308577 36 65 247ତନୟ କମୁାର ବ ିଆ ପି ବିରବର ବ ିଆ XWP0045872
ପ ୁ /308578 33 65 248ଚିନୟ କମୁାର ବ ିଆ ପି ବୀରବର ବ ିଆ XWP0045864
ପ ୁ /308579 29 65 249ଶଲୁି େବେହରା ପି ପଭାକର େବେହରା XWP0491548
ପ ୁ /308580 69 65 250ଦଶର୍ନ କମୁାର ସାମଲ ପି କୃ ଚ  ସାମଲ OR/06/043/166128
ୀ /308581 39 65 251ଶଭୁାମୟୀ ସାମଲ ପି ଦଶର୍ନ କମୁାର ସାମଲ JTV1920859

ପ ୁ /308582 37 65 252ଶେୁଭ ୁ େଶଖର ସାମଲ ପି ଦଶର୍ନ କମୁାର ସାମଲ JTV1920768
ପ ୁ /308583 37 65 253ଶେର ୁ େଶଖର ସାମଲ ପି ଦଶର୍ନ କମୁାର ସାମଲ JTV1920958
ୀ /308584 35 65 254ସିପାମୟୀ ସାମଲ ପି ଦଶର୍ନ କମୁାର ସାମଲ JTV1920842
ୀ /308585 33 65 255ସପୂନ୍ାମୟୀ ସାମଲ ସା ଶେୁଭ ୁ େଶଖର ସାମଲ XWP0836833
ୀ /318586 59 65 256ମାନସୀ େଜନା ସା େବଣଧୁର େଜନା OR/06/043/166135
ୀ /318587 54 65 258ସଂଯକୁ୍ତା େଜନା ସା ସେବର୍ ଶର ରାୟ JTV1921055

ପ ୁ /318588 46 65 259ବାବୁଲି େଜନା ପି ଅେଲଖ େଜନା OR/06/043/166136
ୀ /318589 44 65 260ଉଷାରାଣୀ େଜନା ସା ବାବୁଲି େଜନା JTV1920891

ପ ୁ /318590 41 65 261ଶାରଦା ପସାଦ େଜନା ପି େବଣଧୁର େଜନା JTV1920321
ପ ୁ /318591 39 65 262ବରଦା ପସାଦ େଜନା ପି େବଣଧୁର େଜନା JTV1919554
ପ ୁ /318592 38 65 263କି ା ପସାଦ େଜନା ପି େବଣଧୁର େଜନା JTV1714179
ୀ /318593 34 65 264େସୖଳବାଳା େଜନା ପି େବଣଧୁର େଜନା XWP1056449
ୀ /318594 22 65 265ବୀଜୟଲକ୍ଷୀ େଜନା ପି ବାବୁଲୀ ଚରଣ େଜନା XWP0902718
ପ ୁ /318595 71 65 266ସେବର୍ ଶର ରାୟ ପି ହେରକୃ  ରାୟ JTV1629864
ପ ୁ /328596 50 65 267ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ବ ିଆ ପି ବିପିନି ବିହାରି ବ ିଆ XWP0330266
ପ ୁ /328597 48 65 268ଚ ମଣି ବ ିଆ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ବ ିଆ OR/06/043/166156
ୀ /328598 47 65 269କବିତା ବ ିଆ ସା ଚ ମଣି ବ ିଆ OR/06/043/166633
ୀ /328599 44 65 270ଗାୟତୀ ବ ିଆ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି ବ ିଆ XWP0330274
ପ ୁ /328600 29 65 271ସତଯ୍ନାରାୟଣ ବ ିଆ ପି ସଯୂଯ୍ର୍ମଣୀ ବ ିଆ XWP0371344
ପ ୁ /328601 25 65 272ରାେଜଶ ବ ିଆ ପି ଚ ମଣି ବ ିଆ XWP0664151
ପ ୁ /338602 65 65 273ଅଭିମନଯ୍ ୁବ ିଆ ପି େସାମନାଥ ବ ିଆ OR/06/043/166139
ୀ /338603 58 65 274ଉମିର୍ଳା ବ ିଆ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁବ ିଆ OR/06/043/166140
ପ ୁ /338604 45 65 275ଦିପକ କମୁାର ବ ିଆ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁବ ିଆ JTV1920602
ୀ /338605 44 65 276ଅହଲଯ୍ା ବ ିଆ ସା ନବକିେଶାର ବ ିଆ JTV1920537
ପ ୁ /338606 41 65 277ନବକିେଶାର ବ ିଆ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁବ ିଆ OR/06/043/166141

139 162/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy



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

1

ପ ୁ /338607 41 65 278କଶୁଚ  ବ ିଆ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁବ ିଆ OR/06/043/166142
ପ ୁ /348608 69 65 279େକଶବ ବ ିଆ ପି ନିଳମଣି ବ ିଆ OR/06/043/166145
ୀ /348609 52 65 280ପଦାବତି ବ ିଆ ସା େକଶକ ବ ିଆ OR/06/043/166146

ପ ୁ /348610 52 65 281ବିଜୟ କମୁାର ବ ିଆ ପି ବସ  ବ ିଆ OR/06/043/162584
ୀ /348611 44 65 282ପତିଭା ବ ିଆ ସା ବିଜୟ କମୁାର ବ ିଆ JTV1919828

ପ ୁ /348612 42 65 283ତପସିନୀ ବ ିଆ ପି କଶୁଚ  ବ ିଆ JTV1701101
ପ ୁ /348613 24 65 284ବିକମ େକଶରୀ ବ ିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବ ିଆ XWP0739920
ପ ୁ /358614 70 65 285ରବି  କମୁାର ବ ିଆ ପି ସେପନ୍ଶର ବ ିଆ OR/06/043/166148
ପ ୁ /358615 64 65 286ରେମଶ ବ ିଆ ପି ସେପନ୍ଶର ବ ିଆ OR/06/043/166150
ୀ /358616 54 65 287ଲକ୍ଷୀପିୟା ବ ିଆ ସା ରବି  ବ ିଆ OR/06/043/166149
ୀ /358617 47 65 288ଗୀତା ଳି ବ ିଆ ସା ରେମଶ ବ ିଆ OR/06/043/166151

ପ ୁ /358618 43 65 289ଦିପକ କମୁାର ବ ିଆ ପି ରବି  କମୁାର ବ ିଆ JTV1920651
ୀ /358619 40 65 290ନିରୁପମା ବ ିଆ ସା ଦିପକକମୁାର ବ ିଆ JTV2699718

ପ ୁ /358620 36 65 291ରାେକଶ କମୁାର ବ ିଆ ପି ରେମଶ ଚ  ବ ିଆ JTV1710433
ପ ୁ /358621 33 65 292କି୍ଷେରାଦ କମୁାର ବ ିଆ ପି ରେମଶ ବ ିଆ JTV2699692
ପ ୁ /358622 33 65 293ଚ ନ ବ ିଆ ପି ରେମଶ ବ ିଆ JTV2699668
ପ ୁ /358623 45 65 294ଅମର କମୁାର ପ ା ପି ଶଚିଦାନ  ପ ା XWP0045880
ପ ୁ /368624 64 65 295ଭରତ କମୁାର ବ ିଆ ପି େବୖକୁ  ବ ିଆ OR/06/043/166160
ୀ /368625 52 65 296େରଣବୁାଳା ବ ିଆ ସା ଭରତ ବ ିଆ OR/06/043/166161

ପ ୁ /368626 36 65 297େଶଷ କିରଣ ବ ିଆ ପି ଯଶେକତନ ବ ିଆ JTV1710656
ୀ /368627 40 65 298ବାସ ି େବେହରା ସା ବପିନ େବେହରା XWP0836593

ପ ୁ /378628 71 65 299େବଣଧୁର ବ ିଆ ପି ଧେନଶର ବ ିଆ OR/06/043/166158
ୀ /378629 64 65 300ଆଶାମଣି ବ ିଆ ସା େବଣଧୁର ବ ିଆ OR/06/043/166159

ପ ୁ /378630 55 65 301କୃ  ଚ  ବ ିଆ ପି େବଣଧୁର ବ ିଆ JTV1701275
ପ ୁ /378631 38 65 302ସଦୁଶର୍ନ ବ ିଆ ପି େବଣଧୁର ବ ିଆ JTV1920339
ୀ /378632 30 65 303ପଦିନୀ ବ ିଆ ସା ସଦୁଶର୍ନ ବ ିଆ XWP0739771
ୀ /378633 54 65 304ମାତାଜୀ ସାମଲ ସା କୃ ଚ  ବ ିଆ XWP0223305

ପ ୁ /388634 40 65 305ଇ ମଣି ବ ିଆ ପି େବଣଧୁର ବ ିଆ JTV1920693
ୀ /388635 40 65 306ଶଶେିରଖା ବ ିଆ ସା ଦିପକ କମୁାର ବ ିଆ XWP0542837
ୀ /388636 37 65 307ଭବାନୀ ବ ିଆ ସା ଇ ମଣି ବ ିଆ XWP0045898

ପ ୁ /388637 70 65 308ଚି  ର ନ ପ ା ପି କୃ େମାହନ ପ ା OR/06/043/166626
ୀ /388638 68 65 309ଅହଲଯ୍ା ପ ା ସା ଚିତର ନ ପ ା OR/06/043/166627
ୀ /388639 48 65 310ସ ର୍ଲତା ପ ା ସା ସେ ାଷ ପ ା OR/06/043/166167

ପ ୁ /388640 47 65 311ସବୁାସ ପ ା ପି କୃ  ପ ା OR/06/043/166168
ପ ୁ /388641 40 65 313ଅଜିତ କମୁାର ପ ା ପି ଚି ର ନ ପ ା JTV1919414
ୀ /388642 33 65 314େସାନାଲୀ ପ ା ସା ଯଧିୂ ିର ପ ା XWP1056589

ପ ୁ /388643 32 65 315ଯଧିୁ ିର ପ ା ପି ଚି  ରଂଜନ ପ ା XWP0045906
ପ ୁ /388644 23 65 316ସପନ୍ଜୀତ ପ ା ପି ସବୁାଷ ଚଦ ପ ା XWP1056530
ୀ /398645 71 65 318କମଳା ପ ା ସା ସଚିଦାନ  ପ ା OR/06/043/166172

ପ ୁ /398646 60 65 319ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା ପି କୃ େମାହନ ପ ା JTV1919695
ପ ୁ /398647 50 65 320ଆେଲାକ ପ ା ପି ସଚିଦାନ  ପ ା OR/06/043/166173
ୀ /398648 47 65 321ପଭାତୀ ପ ା ସା ଆେଲାକ ପ ା JTV1919448
ୀ /398649 46 65 322ଅ ଳୀ ପ ା ସା ସବୁାଷ ପ ା JTV1919489
ୀ /398650 46 65 323ମ ଲୁତା ପ ା ସା ତପନ ପ ା JTV1919455

ପ ୁ /398651 40 65 324ଅମର କମୁାର ପ ା ପି ସଚିଦାନ  ପ ା OR/06/043/166175
ୀ /398652 36 65 325ଶ ା ଳୀ ପ ା ସା ଅମର ପ ା XWP0045922

ପ ୁ /398653 32 65 326ସଜିୁତ ପ ା ପି ସେ ାଷ କମୁାର ପ ା XWP0045930
ପ ୁ /398654 25 65 327ରମାକା  ପ ା ପି ତପନ କମୁାର ପ ା XWP0739797
ପ ୁ /398655 25 65 328ରଜନୀ କା  ପ ା ପି ଆେଲାକ ପ ା XWP0739698
ୀ /398656 23 65 329ସସିୁତା ପ ା ପି ଆେଲାକ କମୁାର ପ ା XWP0836759
ପ ୁ /398657 28 65 330ବିକାଶ କମୁାର େସନାପତି ପି ଭ  କିେଶାର େସନାପତି XWP0836742
ୀ /408658 30 65 331ରିତା ଳୀ ମଲିକ ସା ନାରାୟଣ ମଲିକ XWP0836957
ୀ /408659 79 65 332କସୁମୁ ପ ା ସା ନେର  ପ ା OR/06/043/166177
ପ ୁ /408660 61 65 333ପ ୁ ର୍ଚ  ପ ା ପି ନେର  ପ ା OR/06/043/166178
ୀ /408661 46 65 334ଶକୁ ଳା ପ ା ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ପ ା JTV1919505
ୀ /408662 45 65 335ଅନିତା ପ ା ସା ଅରୁଣ ପ ା JTV1919497
ପ ୁ /408663 43 65 336ଆରୁଣ ପ ା ପି ନେର  ପ ା OR/06/043/166179
ପ ୁ /408664 24 65 337ଉେପ  ପ ା ପି ପ ୂ ର୍ ଚ  ପ ା XWP0739680
ପ ୁ /408665 20 65 338ଊମାକା  ପ ା ପି ପଣୂର୍ଚ  ପ ା XWP1070168
ୀ /418666 89 65 339ସାଧବାଣୀ େବେହରା ସା ବାଉରୀବ ୁ େବେହରା OR/06/043/166185
ପ ୁ /418667 54 65 340ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ବାଉରୀବ ୁ େବେହରା OR/06/043/166186
ପ ୁ /418668 51 65 341ନୁସିଂହ େବେହରା ପି ବାଉରିବ ୁ େବେହରା XWP1083542
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ୀ /418669 45 65 342ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/043/166187
ୀ /418670 42 65 343େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ େବେହରା ସା ନୁସିଂହ େବେହରା OR/06/043/166189

ପ ୁ /418671 41 65 344ବନମାଳି େବେହରା ପି ବାଉରୀବ ୁ େବେହରା OR/06/043/166190
ପ ୁ /418672 28 65 345ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା XWP0371351
ପ ୁ /418673 23 65 346େଲାଟନ େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା XWP0836973
ପ ୁ /428674 52 65 347ଟୁକନୁା େବେହରା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା OR/06/043/166194
ପ ୁ /428675 50 65 348ପ ୁ ର୍ ଚ  େବେହରା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା OR/06/043/166193
ୀ /428676 45 65 349ସରସତୀ େବେହରା ସା ବନମାଳୀ େବେହରା JTV1919604

ପ ୁ /428677 21 65 350ସନିୁଲ େବେହରା ପି ଟୁକନୁା େବେହରା XWP0965558
ପ ୁ /438678 60 65 351ରାଜୁକିେଶାର େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା OR/06/043/166199
ୀ /438679 45 65 352ସସିତା େବେହରା ସା ଟୁକନୁା େବେହରା JTV1920776
ୀ /438680 44 65 353ଅନିତା େବେହରା ସା ପ ୂ ର୍ ଚ  େବେହରା JTV1919570

ପ ୁ /438681 21 65 354ସଂେତାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ପଣୂର୍ଚ  େବେହରା XWP1007574
ପ ୁ /448682 40 65 355ର ନ କମୁାର େବେହରା ପି ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା JTV1919141
ୀ /448683 38 65 356ସସିତା େବେହରା ସା ର ନ କମୁାର େବେହରା JTV2698793
ୀ /448684 39 65 357ଦୀ ିମୟୀ ମହା ି ସା ଅେଶାକ କମୁାର ସାଇଁ JTV2536415
ୀ /448685 40 65 358ରିତା ନାୟକ ସା ବାଦଲ ନାୟକ XWP0599498

ପ ୁ /448686 70 65 359ରଜନୀକା  ସାଇଁ ପି ଜଳଧର ସାଇଁ OR/06/043/166202
ପ ୁ /448687 69 65 360ରମାକା  ସାଇଁ ପି ଜଳଧର ସାଇଁ OR/06/043/166204
ୀ /448688 66 65 361ମିନତୀ ସାଇଁ ସା ରତନ୍ ାକର ସାଇଁ OR/06/043/166201
ୀ /448689 62 65 362ବୀଣାପାଣୀ ସାଇଁ ସା ରଜନୀକା  ସାଇଁ OR/06/043/166203
ୀ /448690 49 65 363ମ ଲୁତା ସାଇଁ ସା ରମାକା  ସାଇଁ OR/06/043/166205

ପ ୁ /448691 44 65 364ଅେଶାକ ସାଇଁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାଇଁ OR/06/043/166206
ପ ୁ /448692 36 65 365ଆଶଶି କମୁାର ସାଇଁ ପି ରଜନୀକା  ସାଇଁ JTV1710540
ପ ୁ /448693 36 65 366ଅଜିତ୍ କମୁାର ସାଇଁ ପି ରମାକା  ସାଇଁ JTV1710532
ପ ୁ /448694 27 65 367ଶଭୁାଶଷି ସାଇଁ ପି ଭଗବାନ ସାଇଁ XWP0937755
ୀ /448695 26 65 368ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ସା ଆଶଷି କମୁାର ସାଇଁ XWP0739896

ପ ୁ /458696 56 65 369ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି କରଣ ପି ଦୟାନିଧି କରଣ XWP0542845
ୀ /458697 53 65 370ଜୟଶୀ କରଣ ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି କରଣ XWP0371369
ୀ /458698 27 65 371ଜସିନ୍ କରଣ ପି ସଯୂର୍ମଣୀ କରଣ XWP0599522

ପ ୁ /458699 53 65 372ହିମାଂଶବୁଲଭ ମହା ି ପି ଉମାବଲଭ ମହା ି XWP0664870
ୀ /458700 48 65 373ଶଭୁସିତା ମହା ି ସା ହିମାଂଶ ୁବଲଭ ମହା ି XWP0664201
ୀ /458701 48 65 374ମାନଶୀ ପାତ ସା ବିଜୟ କମୁାର ପାତ XWP0047423

ପ ୁ /458702 24 65 375ଅବିନାଶ ପାତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ XWP0836643
ୀ /458703 26 65 376ଐଶ୍ଵଯ୍ର୍ଯା ରାୟ ସିଂହ ପି ସଞୀବ କମୁାର ରାୟ ସିଂହ XWP0875906

ପ ୁ /458704 74 65 377କାହନ୍ଚୁରଣ ରାୟସିଂ ପି ଆନ  ରାୟସିଂ OR/06/043/166207
ୀ /458705 64 65 378କାନନବାଳା ରାୟସିଂ ସା କାହନ୍  ୁରାୟସିଂ OR/06/043/166208

ପ ୁ /458706 45 65 379ସ ିବ ରାୟସିଂ ପି କାହନ୍  ୁରାୟସିଂ OR/06/043/166209
ୀ /458707 44 65 380ଅନୁରାଧା ରାୟସିଂହ ସା ସ ିବ ରାୟସିଂହ XWP0542852

ପ ୁ /468708 65 65 381ଲକ୍ଷୀଧର ଖ ୁ ିଆ ପି କୃ  ଖ ୁ ିଆ OR/06/043/166210
ୀ /468709 60 65 382ବନିତା ଖ ୁ ିଆ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଖୁ ିଆ OR/06/043/166211
ପ ୁ /468710 53 65 383ସ ିବ କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଖୁ ିଆ OR/06/043/166212
ୀ /468711 47 65 384ଅନୁପମା ଖୁ ିଆ ସା ସଂଜୟ କମୁାର ଖୁ ିଆ JTV2536431

ପ ୁ /468712 41 65 385ସ ୟ ଖୁ ିଆ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଖୁ ିଆ OR/06/043/166213
ପ ୁ /468713 39 65 386ସୀମା  ଖୁ ିଆ ପି ଲକି୍ଷଧର ଖୁ ିଆ OR/06/043/166217
ୀ /468714 41 65 387ଜସିତା ପଧାନ ସା ଶୀମା  ଭୂଷଣ ଖୁ ିଆ JTV2536423

ପ ୁ /478715 27 65 388ସଶୁୀଲ କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା XWP0575977
ୀ /478716 47 65 389ସାତୀ ଖୁ ିଆ ସା ସ ୀବ ଖୁ ିଆ JTV1920677

ପ ୁ /478717 66 65 390ଉମାକା  ମିଶ ପି ନ େଗାପାଳ ମିଶ OR/06/043/166218
ୀ /478718 58 65 391ଆଶାଲତା ମିଶ ସା ଉମାକା  ମିଶ OR/06/043/166706
ପ ୁ /478719 39 65 392ସେରାଜ କା  ମିଶ ପି ଉମାକା  ମିଶ JTV1710755
ପ ୁ /478720 28 65 393ନିେରାଜ କା  ମିଶ ପି ଉମାକା  ମିଶ JTV1710516
ପ ୁ /478721 70 65 394ସବୁାଷ ଚ  ପାଣି ପି େଭାଳାନାଥ ପାଣି OR/06/043/166220
ୀ /478722 62 65 395ସାବିତୀ ପାଣି ସା ସବୁାଷ ପାଣି OR/06/043/166221
ୀ /478723 46 65 396ସଚିୁତା ପାଣୀ ସା ମେନାର ନ ପରିଜା XWP0636795
ପ ୁ /478724 38 65 397ନେରା ମ ପଧାନ ପି ସେୁର  ନାଥ ପଧାନ LNT1678770
ପ ୁ /488725 67 65 398ନିଖିଲ କମୁାର େଦବ ପି ସେୁରଶ େଦବ OR/06/043/166288
ପ ୁ /488726 41 65 399ସଶୁା  କମୁାର େଦବ ପି ନିଖିଲ େଦବ JTV1919406
ୀ /488727 39 65 400ଦି ିମୟୀ େଦବ ସା ସଶୁା  କମୁାର େଦବ JTV2536449
ପ ୁ /488728 35 65 401ସମୁ  େଦବ ପି ନିଖିଲ େଦବ JTV2699510
ୀ /488729 59 65 402ମୀରାରାଣୀ େଘାଷାଲ ସା ନିଖଲ୍ େଦବ OR/06/043/166289
ୀ /488730 34 65 403ମଞୁଲତା ରାୟ ସା ସମୁ  େଦବ୍ XWP0782235
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ପ ୁ /498731 58 65 404ନାରାୟଣ େଯନା ପି ଭୀମେସନ େଯନା OR/06/043/166222
ପ ୁ /498732 34 65 405ରାେକଶ କମୁାର େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା XWP0490375
ୀ /498733 30 65 406କନଯ୍ାକମୁାରୀ େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା XWP0490367

ପ ୁ /518734 62 65 407ଶରତ େଯନା ପି ଦିନବ ୁ େଯନା OR/06/043/166249
ୀ /518735 54 65 408ପଭାସିନୀ େଯନା ସା ଯିମତୁ େଯନା OR/06/043/166252

ପ ୁ /518736 47 65 409ଧେମର୍  େଯନା ପି ଦିନବ ୁ େଯନା OR/06/043/166255
ୀ /518737 45 65 410ଆରତୀ େଜନା ସା ଧେମର୍  େଜନା JTV1920115

ପ ୁ /518738 41 65 411ଜିେତ  େଜନା ପି ଶରତ େଜନା JTV1919810
ପ ୁ /518739 38 65 412ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା ପି ଜିମତୁ କମୁାର େଜନା JTV1710391
ୀ /518740 37 65 413ସଂଯକୁ୍ତା େଜନା ପି ଜିମତୁ କମୁାର େଜନା JTV1710763
ୀ /518741 28 65 414ସପନ୍ା ସନୁୀତା େଜନା ସା ଜିେତଦ କମୁାର େଜନା XWP1069905

ପ ୁ /518742 24 65 415େସାମ୍ଯର ନ େଜନା ପି ଧେମର୍  େଜନା XWP0837039
ପ ୁ /528743 71 65 416ଧେଡଶର ଦାସ ପି ଗଡି ଦାସ OR/06/040/480892
ପ ୁ /528744 55 65 417ଅେଶାକ େଯନା ପି େତୖଲକଯ୍ େଯନା OR/06/043/166275
ୀ /528745 55 65 418ସରଳା େଯନା ସା ନିେରାଦ େଯନା OR/06/043/166232

ପ ୁ /528746 43 65 419ଜେନଜୟ େଜନା ପି ନିେରାଦ କମୁାର େଜନା JTV1920909
ୀ /528747 38 65 420ବନଲତା ପରିଡା ସା ନେରା ମ ପରିଡା JNN1172899

ପ ୁ /538748 73 65 421ନିରଦ େଯନା ପି ଧବୃ େଯନା OR/06/043/166231
ପ ୁ /538749 71 65 422ସ ୟ କମୁାର େଯନା ପି ଧବୃ େଯନା OR/06/043/166233
ୀ /538750 62 65 423ଅସିମା େଯନା ସା ସ ୟ େଯନା OR/06/043/166234

ପ ୁ /538751 54 65 424ଧନ ୟ େଯନା ପି ଧବୃ େଯନା OR/06/043/166235
ୀ /538752 44 65 425ମମତାରାଣୀ େଯନା ସା ଧନ ୟ େଯନା OR/06/043/166236
ୀ /538753 29 65 426ମେନାଲିସା େଜନା ସା ଜେନଜୟ େଜନା XWP0837047
ୀ /538754 25 65 427ସସିୁତା େଜନା ପି ସ ୟ କମୁାର େଜନା XWP0837054
ୀ /538755 24 65 428ସଚିୁତା େଜନା ପି ସଂ ୟ େଜନା XWP0837062

ପ ୁ /538756 45 65 429ର ିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ରତନ୍ ାକର ସାହୁ XWP0223313
ପ ୁ /548757 71 65 430ପେବାଧ େଯନା ପି ନୃସିଂହ େଯନା JTV1919422
ପ ୁ /548758 68 65 431େହମ  କମୁାର େଜନା ପି ନୃସିଂହ େଜନା OR/06/043/166245
ପ ୁ /548759 68 65 432ସେୁବାଧ େଜନା ପି େଦୖତାରୀ େଜନା XWP0046045
ୀ /548760 67 65 433େପମଲତା େଜନା ସା େହମ  କମୁାର େଜନା OR/06/043/166246
ୀ /548761 65 65 434ଆରତୀ େଜନା ପି େଦୖତାରୀ େଜନା XWP0046029

ପ ୁ /548762 60 65 435ପାଥର୍ସାରଥି େଜନା ପି େଦୖତାରୀ େଜନା XWP0045997
ପ ୁ /548763 55 65 436ଜୟ  େଜନା ପି େଦୖତାର େଜନା XWP0046037
ପ ୁ /548764 52 65 437ସକୁା  େଜନା ପି େଦୖତାରୀ େଜନା XWP0046003
ୀ /548765 49 65 438ପଦିନୀ େଜନା ସା ପେବାଧ େଜନା OR/06/043/166650
ୀ /548766 45 65 439ଲିଲି େଜନା ସା ପକାଶ େଜନା JTV1920131

ପ ୁ /548767 44 65 440ବିକାଶ େଜନା ପି ବାବାଜି େଜନା JTV1919851
ୀ /548768 44 65 441େହମଲତା େଜନା ସା ସକୁା  କମୁାର େଜନା XWP0047431

ପ ୁ /548769 41 65 442ପକାଶ େଯନା ପି ବାବାଜୀ େଯନା OR/06/043/166623
ୀ /548770 37 65 443ଲକ୍ଷୀ େଜନା ସା ବିକାଶ କମୁାର େଜନା XWP0169284

ପ ୁ /548771 28 65 444ସଜିୁତ କମୁାର େଜନା ପି େହମ  କମୁାର େଜନା XWP0371377
ପ ୁ /548772 23 65 445ସି ା  େଜନା ପି ପକାଶ କମୁାର େଜନା XWP0836924
ପ ୁ /548773 68 65 446େଗାବ ର୍ ନ ନାୟକ ପି ନାଗା ନାୟକ XWP0664896
ପ ୁ /548774 91 65 447ସେୁର  ନାଥ ପଧାନ ପି ମେହଶର ପଧାନ LNT2384203
ପ ୁ /558775 28 65 448ଆଦିତଯ୍ ନାରାୟଣ ବ ିଆ ପି ସଯୂର୍ ମଣି ବ ିଆ XWP0599696
ୀ /558776 36 65 449େଜଯ୍ା ନ୍ା ଜାନୀ ସା ପଦଚରଣ ଜାନୀ XWP0599621

ପ ୁ /558777 60 65 450ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା ପି ବାଉରୀବ ୁ େଜନା OR/06/043/166260
ୀ /558778 52 65 451ସଂଯକୁ୍ତା େଯନା ସା ପଫଲୁ େଯନା OR/06/043/166261

ପ ୁ /558779 32 65 452ଚ ନ କମୁାର େଜନା ପି ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା XWP0046052
ପ ୁ /568780 83 65 453େସାମନାଥ େବେହରା ପି ବିନାୟକ େବେହରା XWP0782243
ପ ୁ /568781 52 65 454ବନମାଳି େଯନା ପି ବାଉରୀବ ୁ େଯନା OR/06/043/166262
ୀ /568782 47 65 455ଅହଲଯ୍ା େଯନା ସା ବନମାଳି େଯନା OR/06/043/166263
ୀ /568783 26 65 456ସପନ୍ା େଜନା ପି ବନମାଳି େଜନା XWP0739748
ୀ /568784 23 65 457ପିୟ ା େଜନା ପି ବନମାଳି େଜନା XWP0837070
ପ ୁ /568785 20 65 458ଆଦିତଯ୍ େଜନା ପି ବନମାଳୀ େଜନା XWP1056415
ପ ୁ /578786 56 65 459ପ ୁ ର୍ଚ  େଯନା ପି େଦେବ  େଯନା OR/06/043/166268
ପ ୁ /578787 52 65 460ଅନ  େଯନା ପି େଦେବ  େଯନା OR/06/043/166270
ୀ /578788 48 65 461ଶକୁମାଳା େଯନା ସା ପ ୁ ର୍ଚ  େଯନା OR/06/043/166269
ୀ /578789 43 65 462ଦି ିପଭା େଯନା ସା ଅନ  େଯନା OR/06/043/166271
ପ ୁ /578790 31 65 463ସବୁତ କମୁାର େଜନା ପି ଅନଂତ କମୁାର େଜନା XWP0371492
ୀ /578791 30 65 464ଇତିଶୀ େଜନା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା XWP0371476
ପ ୁ /578792 28 65 465ଜୟ  କମୁାର େଜନା ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େଜନା XWP0371484
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ପ ୁ /588793 46 65 466ରତନ୍ ାକର େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା XWP0599571
ପ ୁ /588794 76 65 467େପମାନ  େଯନା ପି େତୖଲକଯ୍ େଯନା OR/06/043/166273
ୀ /588795 65 65 468ପ ୁ ିର୍ମା େଯନା ସା େପମାନ  େଯନା OR/06/043/166274
ୀ /588796 55 65 469ସେୁଲାଚନା େଯନା ସା ଅେଶାକ େଯନା OR/06/043/166276

ପ ୁ /588797 36 65 470େଶଖର ଚ  େଜନା ପି େପମାନ  େଜନା JTV1710631
ପ ୁ /588798 33 65 471ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି ଅେଶାକ େଜନା XWP0046060
ୀ /588799 32 65 472ସଂଘମିତା େଜନା ସା େଶଖର ଚ  େଜନା XWP0739672

ପ ୁ /588800 31 65 473ସବୁତ କମୁାର େଜନା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା XWP0223339
ୀ /588801 22 65 474ସପୁଭା େଜନା ସା ସେରାଜ କମୁାର େଜନା XWP1069939

ପ ୁ /598802 65 65 475ମଧସୁଦୁନ ମଲିକ ପି ସିେନଇ ମଲିକ OR/06/043/134041
ୀ /598803 57 65 476ର ିତା ମଲିକ ସା ମଧସୁଦୂନ ମଲିକ OR/06/043/024218
ୀ /598804 28 65 477ସତିୃେରଖା ମଲିକ ପି ମଧସୁଦୂନ ମଲିକ XWP0490409

ପ ୁ /608805 45 65 478ପଶା  େଜନା ପି ଅଗନ୍ି କମୁାର େଜନା OR/06/043/166630
ପ ୁ /608806 45 65 479ନିରୁପା େଜନା ପି ଅଗନ୍ି କମୁାର େଜନା JTV1701366
ପ ୁ /608807 45 65 480ସନୁତ କମୁାର େଜନା ପି ଅଗନ୍ି କମୁାର େଜନା XWP0046078
ୀ /608808 43 65 481ଜୟ ସିତା େଜନା ସା ସନୁତ କମୁାର େଜନା XWP1069921
ୀ /608809 41 65 482ଚିନୟୀ େଜନା ସା ପଶା  କମୁାର େଜନା JTV1710706
ୀ /608810 53 65 483ସପନ୍ା ରାଉତରାଏ ସା ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତରାଏ XWP1070176

ପ ୁ /618811 42 65 484ଶ ର େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା XWP0664235
ୀ /618812 37 65 485ମିତାଲି େବେହରା ସା ଶ ର େବେହରା XWP0664250
ୀ /618813 54 65 486ରୁକଣୀ େଜନା ସା ଶୀକା  େଜନା JTV2536456

ପ ୁ /618814 53 65 487ଶଭୁକା  େଜନା ପି ପିତାମର େଯନା OR/06/043/166295
ପ ୁ /618815 48 65 488ଶୀକା  େଯନା ପି ପିତାମର େଯନା OR/06/043/166294
ପ ୁ /618816 46 65 489ରାେକଶ କମୁାର େଜନା ପି ପିତାମର େଜନା OR/06/043/166296
ୀ /618817 42 65 490ଅମୀତା େଜନା ସା ଶଭୁକା  େଜନା XWP0047464
ୀ /618818 39 65 491ଜୟ ୀ େଜନା ସା ରାେକଶକମୁାର େଜନା XWP0223347

ପ ୁ /628819 68 65 492ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା ପି ଚି ାମଣି େବେହରା OR/06/043/166303
ପ ୁ /628820 59 65 493ଶତୃଘନ େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା OR/06/043/166299
ୀ /628821 49 65 494ମୀନା େବେହରା ସା ଶରତ େବେହରା JTV1919612
ୀ /628822 48 65 495ଡଲି େବେହରା ସା େହମ  େବେହରା JTV1919620

ପ ୁ /628823 43 65 497େହମ  େବେହରା ପି ନିତଯ୍ାନ  େବେହରା OR/06/043/166684
ପ ୁ /628824 30 65 498ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଶତୁଘନ୍ େବେହରା XWP0739839
ୀ /628825 23 65 499ଗୀତା ଳୀ େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା XWP0836767
ୀ /628826 22 65 500ଶ ା ଳି େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା XWP0937698
ୀ /628827 66 65 501ଝୁନଲତା ଭୂୟଁା ସା ନାରାୟଣ ଭୂୟଁା JTV1640671
ୀ /628828 43 65 502ରୀନାରାଣୀ ଭୁୟଁା ପି ନାରାୟଣ ଭୁୟଁା XWP0223354

ପ ୁ /628829 23 65 504ଜୟେଦବ ଘେଡଇ ପି ଦୂେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଘେଡଇ XWP0875278
ପ ୁ /638830 36 65 505ଜୟ  କମୁାର ଭୁୟଁା ପି େଯାେଗ  ନାଥ ଭୁୟଁା XWP0223370
ପ ୁ /648831 55 65 506ଭରତ େବେହରା ପି ଚି ାମଣୀ େବେହରା OR/06/043/166305
ୀ /648832 47 65 507ଟୁନି େବେହରା ସା ଭରତ େବେହରା OR/06/043/166306

ପ ୁ /648833 40 65 508ପବିତ କମୁାର େବେହରା ପି ଲକ୍ଷୀଧର େବେହରା JTV1710441
ପ ୁ /648834 39 65 509ଦି ି ର ନ େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା JTV1919547
ପ ୁ /648835 37 65 510ସତିୃ ର ନ େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା JTV2696664
ୀ /648836 35 65 511କଲଯ୍ାଣୀ େବେହରା ସା ପବିତ କମୁାର େବେହରା XWP0046086

ପ ୁ /648837 34 65 512ତୃ ି ର ନ େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା JTV2699528
ୀ /648838 24 65 513ପଭାତି େବେହରା ସା ଦି ି ର ନ େବେହରା XWP0836775

ପ ୁ /658839 89 65 514ସାଧ ୁେବେହରା ପି ହରି େବେହରା OR/06/043/166307
ପ ୁ /658840 58 65 515ବିଦୁତ େଜନା ପି ଦିନବ ୁ େଜନା OR/06/043/166253
ୀ /658841 52 65 516ପତିମା େଜନା ସା ବିଦୁତ େଜନା OR/06/043/166254
ପ ୁ /658842 38 65 517ବିଶନାଥ େଜନା ପି ବିଦଯ୍ତୁ କମୁାର େଜନା JTV1710383
ପ ୁ /658843 26 65 518ସେରାଜ କମୁାର ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ XWP0641746
ୀ /0668844 32 65 519ସପୁଭା ରାଉତ ସା େଗୗରବ ମହା ୀ XWP1069897
ପ ୁ /668845 47 65 521ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା ପି ସାଧଚୁରଣ େବେହରା JTV1919190
ୀ /668846 44 65 522ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା େବେହରା ସା ସେୁରଶ େବେହରା JTV1919646
ପ ୁ /678847 75 65 523ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା ପି ରାଧ ୁେବେହରା OR/06/043/166182
ୀ /678848 69 65 524ସାବିତୀ େବେହରା ସା ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା XWP0542860
ପ ୁ /678849 52 65 525ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଦାଶରଥୀ େବେହରା JTV1920065
ୀ /678850 47 65 526ର ିତା େବେହରା ସା ନାରାୟଣ େବେହରା OR/06/043/166622
ୀ /678851 25 65 527ମନସିତା େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା XWP0836700
ୀ /678852 31 65 528କାଜଲ ଭୂୟଁା ସା ଜୟ  କମୁାର ଭୂୟଁା XWP0739854
ୀ /678853 58 65 529ମେହଶର ପାଢୀ ପି କାଳ ି ପାଢୀ XWP0372177
ୀ /688854 56 65 530ସେୁରଖା ସାଇଁ ସା ଆଶେୁତାଷ ସାଇଁ OR/06/043/166312
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ୀ /688855 43 65 531ଚ ିକା ସାଇଁ ପି ଆଶେୁତାଷ ସାଇଁ JTV1920230
ପ ୁ /688856 33 65 532ସଦାଶବି ସାଇଁ ପି ଆଶେୁତାଷ ସାଇଁ JTV2699056
ପ ୁ /698857 52 65 533ଚ କା  ସାଇଁ ପି ସଚିଦାନ  ସାଇଁ OR/06/043/166313
ୀ /698858 45 65 534ସନିୁତା ସାଇଁ ସା ଚ କା  ସାଇଁ OR/06/043/166314
ୀ /698859 29 65 535ବିଦିଶା ସାଇଁ ପି ଚ କା  ସାଇଁ XWP0490268

ପ ୁ /698860 27 65 536ଭାସତ ସାଇଁ ପି ଚ କା  ସାଇଁ XWP0490292
ପ ୁ /708861 64 65 537େହମ  ବ ିଆ ପି ବିରବର ବ ିଆ OR/06/043/166319
ୀ /708862 57 65 538ସବିତା ବ ିଆ ସା େହମ  ବ ିଆ OR/06/043/166320

ପ ୁ /708863 57 65 539େପମାନ  ବ ିଆ ପି ବିରବର ବ ିଆ OR/06/043/166321
ୀ /708864 55 65 540କବିତା ବ ିଆ ସା େପମାନ  ବ ିଆ OR/06/043/166322

ପ ୁ /708865 31 65 541ପକାଶ କମୁାର ବ ିଆ ପି େପମାନ  ବ ିଆ XWP0223388
ପ ୁ /708866 29 65 542ବିକାଶ କମୁାର ବ ିଆ ପି େପମାନ  ବ ିଆ XWP0490276
ୀ /708867 25 65 543ସିନୁ ବ ିଆ ସା ଜ୍ଞାନର ନ ବ ିଆ XWP0836718
ୀ /718868 65 65 544େମନକା ବ ିଆ ସା େବୖ ବ ବ ିଆ OR/06/043/166336

ପ ୁ /718869 61 65 545େକୖଳାସ ଚ  ବ ିଆ ପି କା ାଳି ବ ିଆ OR/06/043/166327
ପ ୁ /718870 59 65 546ମେହଶର ବ ିଆ ପି କା ାଳୀ ଚରଣ ବ ିଆ OR/06/043/166329
ୀ /718871 57 65 547ରାଜଶୀ ବ ିଆ ସା ମେହଶର ବ ିଆ OR/06/043/166330
ୀ /718872 55 65 548ମ ଲୁତା ବ ିଆ ସା େକୖଳାସ ବ ିଆ OR/06/043/166328

ପ ୁ /718873 49 65 549ସକୁେଦବ ବ ିଆ ପି କା ାଳି ବ ିଆ OR/06/043/166333
ୀ /718874 47 65 550ସନିୁତା ବ ିଆ ସା ହେରକୃ  ବ ିଆ JTV2698801

ପ ୁ /718875 47 65 551ହେରକୃ  ବ ିଆ ପି କ ାଳି ବ ିଆ OR/06/043/166332
ୀ /718876 47 65 552ସ ଯ୍ାରାଣୀ ବ ିଆ ସା ଜୟେଦବ ବ ିଆ JTV1919893
ୀ /718877 31 65 553ମଧସିୁତା ବ ିଆ ପି ମେହଶର ବ ିଆ XWP0223404

ପ ୁ /718878 30 65 554ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ବ ିଆ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବ ିଆ XWP0046110
ପ ୁ /718879 29 65 555ଶଭୁାଂଶ ୁେଶଖର ବ ିଆ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବ ିଆ XWP0371468
ୀ /718880 24 65 556ସଚିୁସିତା ଦାସ ସା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ବ ିଆ XWP0866095

ପ ୁ /718881 36 65 557ମେନାର ନ ମହା ି ମା େକୗଶଲଯ୍ା ମହା ି JTV1701069
ୀ /718882 53 65 558ଅନୁସୟୁା ରାଉତ ସା ପେମାଦ ରାଉତ JTV1710508
ୀ /718883 23 65 559ପଦଜା ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ଚ  ବ ିଆ XWP0866103
ୀ /728884 56 65 560ସ ର୍ଲତା ବାଗ୍ ସା ଜଚି  କମୁାର ବାଗ୍ XWP0599605

ପ ୁ /728885 56 65 561ଜଚି  କମୁାର ବାଗ୍ ପି ପଦଚରଣ ବାଗ୍ XWP0599613
ପ ୁ /728886 51 65 562ବକି୍ସ ଜଗବ ୁ ବଳିୟାର ସିଂ ପି ପ  ୁବଳିୟାର ସିଂ JTV2698702
ୀ /728887 48 65 563ରିତାମ ରୀ ବଳିୟାର ସିଂ ସା ବକି୍ସ ଜଗବ ୁ ବଳିୟାର ସିଂ JTV2698686
ୀ /728888 21 65 564ପିୟ ା ବଳୀୟାର ସିଂହ ପି ବକ୍ସୀ ଜଗବଂଧ ୁବଳୀୟାର ସିଂହ XWP1056571
ୀ /728889 20 65 565ପିତିକା ବଳୀୟାର ସିଂହ ପି ବକ୍ସୀ ଜଗବଂଧ ୁବଳୀୟାର ସିଂହ XWP1056563

ପ ୁ /728890 54 65 566ଅେଲଖ ବ ିଆ ପି ଦିବାକର ବ ିଆ OR/06/043/166337
ପ ୁ /728891 47 65 567ରଜତ ବ ିଆ ପି େବୖ ବ ବ ିଆ OR/06/043/166339
ୀ /728892 46 65 568ନିରୁପମା ବ ିଆ ସା ଅେଲଖ ବ ିଆ OR/06/043/166338
ୀ /728893 39 65 569ଶଭୁଦା ବ ିଆ ସା ରଜତ ବ ିଆ XWP0046144

ପ ୁ /728894 31 65 570ପଭାତ କମୁାର ବ ିଆ ପି ଅେଲଖ ଚ  ବ ିଆ XWP0169318
ୀ /728895 29 65 571ଅ ିତା ବ ିଆ ପି ଅେଲଖଚ  ବ ିଆ XWP0599662
ୀ /728896 27 65 572ନିେବଦିତା ବ ିଆ ପି ଅେଲଖଚ  ବ ିଆ XWP0599670
ୀ /728897 46 65 573ମିତାଞଳୀ ଦାସ ସା ସମୀର କମୁାର ଦାସ XWP0599449
ୀ /728898 27 65 574ସିପାସଂଗୀତା ଦାସ ପି ସଶୁା  କମୁାର ଦାସ XWP0599431

ପ ୁ /728899 40 65 575ଟୁନା ନାୟକ ପି ମାଧବ ଚ  ନାୟକ JTV2699601
ୀ /728900 37 65 576ସସିତା ନାୟକ ସା ଟୁନା ନାୟକ XWP0046136
ୀ /728901 32 65 577ସଚିୁତା ରାଉତ ପି େକୖଳାସ ରାଉତ XWP0046128
ୀ /738902 52 65 578କନକଲତା ରାଉତ ସା େକୖଳାସ ରାଉତ OR/06/043/166342

ପ ୁ /748903 40 65 579ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି ପି ରତନ୍ ାକର ମହା ି XWP0169326
ୀ /748904 32 65 580ସଭୁଦା ମହା ି ସା ସେରାଜ କମୁାର ମହା ି XWP0046185
ପ ୁ /748905 35 65 581ଦିଲିପ ପ ନାୟକ ପି ରାମଚ  ପ ନାୟକ XWP0046169
ପ ୁ /748906 71 65 582ରାହାସ ବିହାରୀ ରାଉତ ପି ବିଛା ରାଉତ OR/06/043/166344
ୀ /748907 62 65 583ପ ୁ ଲତା ରାଉତ ସା ରାହାସ ବିହାରୀ ରାଉତ JTV1919364
ପ ୁ /748908 57 65 584ରବି  ନାଥ ରାଉତ ପି ଗେଣଶ ରାଉତ OR/06/043/166348
ୀ /748909 46 65 585ବିେନାଦିନୀ ରାଉତ ସା ପିତାମର ରାଉତ OR/06/043/166347
ୀ /748910 45 65 586ବାସ ି ରାଉତ ସା ସନାତନ ରାଉତ JTV2699569
ପ ୁ /748911 40 65 587କମୁର ରାଉତ ପି ରାହାସ ବିହାରି ରାଉତ JTV1919372
ପ ୁ /748912 35 65 588ପସନନ୍ କମୁାର ରାଉତ ରାଉତ ପି ପିତାମର ରାଉତ ରାଉତ JTV2571594
ପ ୁ /748913 71 65 589ପିତାମର ରାଉତ ପି ବିଛା ରାଉତ XWP1208156
ପ ୁ /748914 31 65 590ପଶା  କମୁାର ରାଉତ ପି ପିତାମର ରାଉତ XWP0169334
ୀ /748915 33 65 591ନମିତା ରାଉତ ରାଉତ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ରାଉତ XWP0836734
ୀ /748916 25 65 592ସକୁନଯ୍ା ରାଉତ ପି ରବି  ରାଉତ XWP0836692
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ୀ /748917 23 65 593ମଧସିୁତା ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ XWP0836684
ପ ୁ /758918 70 65 594ସରୁଥ ଚ  ଗିରି ପି ଭମରବର ଗିରି JTV1919752
ପ ୁ /758919 43 65 595ଚ  କମୁାର ମହା ି ପି ସଦୁଶର୍ନ ମହା ି JTV2699379
ୀ /758920 35 65 596ମିତାଲି ମହା ି ସା ଚ  କମୁାର ମହା ି XWP0664060
ୀ /758921 32 65 597େଜଯ୍ା ନ୍ା ମହା ି ସା ସଯୂଯ୍ର୍ କମୁାର ମହା ି XWP0330290
ୀ /758922 52 65 598ସମିୁତା ରାଉତ ସା ରବି  ରାଉତ OR/06/043/166350

ପ ୁ /758923 48 65 599ସନାତନ ରାଉତ ପି ଗେଣଶର ରାଉତ OR/06/043/166349
ୀ /768924 45 65 600ପୀୟଦା ପୀୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ JTV1598721

ପ ୁ /778925 77 65 601ରବି  ନାଥ ଦାସ ପି ମେହଶର ଦାସ JTV2696680
ୀ /778926 76 65 602ମେନାରମା ଦାସ ସା ନୃସିଂହ ଦାସ XWP0636779
ୀ /778927 68 65 603ସଷୁମା ଦାସ ସା ରବି  ନାଥ ଦାସ XWP0542878

ପ ୁ /778928 47 65 604ସେରାଜ ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ XWP0636787
ପ ୁ /778929 37 65 605ସେ ାଷ ଦାସ ପି ରବି  ନାଥ ଦାସ JTV2696755
ୀ /778930 36 65 606ପିୟଯା ଅନୁଲି ା ମହା ି ସା ସେ ାଷ ଦାସ XWP0739912

ପ ୁ /778931 29 65 607ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୀନବ ୁ ସାହୁ XWP0599704
ୀ /778932 44 65 608ସକୁା ି ସାହୁ ସା ସେରାଜ ଦାସ XWP0542886
ୀ /788933 70 65 609ସେରାଜ ଗିରି ସା ସରୁଥ ଗିରି OR/06/043/166352

ପ ୁ /788934 46 65 610ସାଧିନ କମୁାର ଗିରି ପି ସରୁଥ କମୁାର ଗିରି JTV1919398
ପ ୁ /788935 68 65 611ସହେଦବ େଲ ା ପି କମୁର େଲ ା OR/06/043/166353
ୀ /788936 37 65 612ମାନସୀ ସାଇଁ ସା ନିହାର ରଞନ ସାଇଁ XWP0875914
ୀ /798937 71 65 613ଶା ିଲତା େଲ ା ସା ସହେଦବ େଲ ା XWP0490789

ପ ୁ /798938 46 65 614ସ ୟ କମୁାର େଲ ା ପି ସହେଦବ େଲ ା JTV1919380
ପ ୁ /798939 42 65 615ଅଜୟ କମୁାର େଲ ା ପି ସହେଦବ େଲ ା JTV1919430
ୀ /798940 41 65 616କବିତା େଲ ା ସା ସ ୟ କମୁାର େଲ ା JTV2460962
ୀ /798941 40 65 617ସସିତା େଲ ା ସା ଅଜୟ କମୁାର େଲ ା JTV2460954

ପ ୁ /798942 50 65 618ନିର ନ ନାୟକ ପି ମେହଶର ନାୟକ JTV1919232
ୀ /798943 49 65 619ବାସ ି ନାୟକ ସା ନିର ନ ନାୟକ OR/06/043/166642

ପ ୁ /798944 20 65 620ବିସାଲ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ XWP1056522
ୀ /798945 38 65 621ରୁନଝୁନ ସାହୁ ସା କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ XWP0371583

ପ ୁ /798946 63 65 622ଭ  କିେଶାର େସନାପତି ପି ଧରଣୀଧର େସନାପତି JTV2536480
ୀ /798947 58 65 623କନିୁ େସନାପତି ସା ଭ  କିେଶାର େସନାପତି JTV2536464

ପ ୁ /798948 31 65 624ସେୁର  କମୁାର େସନାପତି ପି ଭ  କିେଶାର େସନାପତି XWP0223412
ପ ୁ /798949 70 65 625ମନେମାହନ ସାଇଁ ପି ପାଣକୃ  ସାଇଁ OR/06/043/166355
ୀ /798950 27 65 626ଇ କଳା ସାଇଁ ପି ନବଘନ ସାଇଁ XWP0372193

ପ ୁ /808951 67 65 627ପେଦଯ୍ାତ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ସେୁର  କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2699809
ପ ୁ /808952 44 65 628ସତଯ୍ଶୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ପେଦଯ୍ାତ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2699775
ୀ /808953 35 65 629ସ ର୍ଲକ୍ଷୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ସତଯ୍ଶୀ ଆଚାଯଯ୍ର୍ JTV2699783

ପ ୁ /808954 41 65 631ସତିଶ କମୁାର ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ JTV1919760
ପ ୁ /808955 40 65 632ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ନିତଯ୍ାନ  ଦାସ JTV1670587
ୀ /808956 40 65 633ମୀନାକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ସତିଶ କମୁାର ଦାସ XWP0664086
ୀ /808957 35 65 634ଲିଜା ଦାସ ସା ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ XWP0223420
ପ ୁ /808958 75 65 635ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ସାହୁ ପି ଅକୁର ଚରଣ ସାହୁ JTV2571602
ୀ /808959 69 65 636କି୍ଷେରାଦମଣୀ ସାହୁ ସା ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ସାହୁ JTV2571610

ପ ୁ /808960 42 65 637କିେଶାରକମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁଃଖିଶଯ୍ାମ ସାହୁ JTV2571628
ୀ /808961 57 65 638ଚ କା ି ସାଇଁ ସା ମନେମାହନ ସାଇଁ OR/06/043/166356

ପ ୁ /808962 45 65 639ଦିଲିପ କମୁାର ସାଇଁ ପି କୃ ଚ  ସାଇଁ JTV2536498
ପ ୁ /808963 41 65 640ପବୀର କମୁାର ସାଇଁ ପି ମନ େମାହନ ସାଇଁ XWP0542894
ପ ୁ /818964 51 65 641ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି େକଦାର ନାଥ ଦାସ JTV2536514
ପ ୁ /818965 47 65 642ଅମିତ କମୁାର ଦାସ ପି େକଦାର ନାଥ ଦାସ JTV1557685
ୀ /818966 47 65 643ମମତା ଦାସ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ JTV2536506
ୀ /818967 40 65 644ମଧ ୁ ିତା ଦାସ ସା ଅମୀତ୍ କମୁାର ଦାସ XWP0542902
ପ ୁ /818968 56 65 645ବିମଳ ଭୂଷଣ ମହା ି ପି େଗାଲକ ଚଂଦ ମହା ି XWP0937730
ୀ /818969 46 65 646ସପୁଭା ମହା ି ସା ବିମଳ ଭୂଷଣ ମହା ି XWP0937748
ପ ୁ /828970 83 65 647ମନେମାହନ େଜନା ପି ଦିଜବର େଜନା JTV1669217
ପ ୁ /828971 51 65 648େଦବାଶଷି େଜନା ପି ମନେମାହନ େଜନା XWP0490953
ପ ୁ /828972 49 65 649ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ମନେମାହନ େଜନା JTV1598713
ୀ /828973 47 65 650େବୖଜୟ ୀମାଳା େଜନା ସା ର ନ କମୁାର ସାଇଁ XWP0490961
ୀ /828974 46 65 651ସରିତା ପିୟଦଶ ିର୍ନୀ େଲ ା ସା ବିଜୟ କମୁାର େଜନା JTV2536530
ପ ୁ /828975 49 65 652ଅ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେବର୍ ଶର ସାହୁ JTV2536522
ପ ୁ /828976 72 65 653େଗାବି  ଚ  ସାମଲ ପି କଳୁମଣି ସାମଲ JTV2698827
ୀ /828977 45 65 654େଜଯ୍ାତିମୟୀ ସାମ ରାଏ ପି େଗାବି  ଚ  ସାମଲ JTV2698819
ପ ୁ /828978 40 65 655ମାନସ ର ନ ସାମ ରାୟ ପି େଗାବି  ଚ  ସାମଲ JTV2699171
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ୀ /828979 31 65 656ନିଆଶା ସାମ ରାୟ ସା ମାନସର ନ ସାମ ରାୟ XWP0883207
ପ ୁ /828980 38 65 657ଦି ୀ ର ନ ସାମଂତରାଯ ପି େଗାବି  ଚ  ସାମଲ JTV2696656
ପ ୁ /828981 48 65 658ଅ ନ ପସାଦ ସାଇଁ ପି ସେୁର  କମୁାର ସାଇଁ JTV2699411
ପ ୁ /838982 58 65 659େସୗମଯ୍ ର ନ ଦାସ ପି େକଦାର ନାଥ ଦାସ XWP0046243
ପ ୁ /838983 52 65 660ଦିପକ ର ନ ଦାସ ପି େକଦାରନାଥ ଦାସ JTV1921154
ପ ୁ /838984 51 65 661ନଳିନୀ ର ନ ଦାସ ପି େକଦାରନାଥ ଦାସ JTV1919216
ୀ /838985 46 65 662ଦମୟ ୀ ଦାସ ସା େସୗମଯ୍ ର ନ ଦାସ JTV1920917
ୀ /838986 40 65 663ଅ ଳି ଦାସ ସା ନଳିନୀ ର ନ ଦାସ XWP0046250
ୀ /838987 20 65 664ଡାେୟନା ଦାସ ପି େସୗମଯ୍ ର ନ ଦାସ XWP1052976
ୀ /838988 32 65 665ଅ ିର୍ତା ମହା ି ସା ଦିପକ ର ନ ଦାସ XWP0739888

ପ ୁ /848989 71 65 666ସଜୁୟ କମୁାର ମହା ି ପି ସତଯ୍ାନ  ମହା ି JTV1920727
ପ ୁ /848990 67 65 667ବି ୁଚରଣ ରାୟ ପି ସଗର୍ତ ବାଇଧର ରାୟ XWP1036276
ୀ /848991 59 65 669ଭାରତୀକମୁାରୀ ରାୟ ସା ବି ୁଚରଣ ରାୟ JTV2699080

ପ ୁ /848992 43 65 670ବିଭୂତିକମୁାର ରାୟ ପି ବି ୁଚରଣ ରାୟ JTV2699098
ୀ /848993 42 65 671ନିେବଦିତା ରାୟ ସା ବିଭୁତି କମୁାର ରାୟ XWP0046276

ପ ୁ /848994 42 65 672ବିଶଜିତ ରାୟ ପି ବି ୁଚରଣ ରାୟ JTV2698991
ୀ /848995 39 65 673ସସିତା ରାୟ ସା ବିଶଜିତ ରାୟ XWP0223446
ୀ /848996 36 65 674ବନିତା ରାୟ ପି ବି ୁଚରଣ ରାୟ JTV2699742
ୀ /848997 61 65 675ସ ଯ୍ାରାଣୀ ସାଇଁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାଇଁ XWP0434332
ୀ /848998 39 65 676ବାଣିସୀ ସାଇଁ ସା ପବୀର କମୁାର ସାଇଁ XWP0223438

ପ ୁ /858999 71 65 677ସୀମା ଳ ମହାପାତ ପି ଡାଳବ ୁ ମହାପାତ JTV1920032
ୀ /859000 60 65 678େରଣକୁା ମହାପାତ ସା ସୀମା ଳ ମହାପାତ JTV1920024

ପ ୁ /859001 44 65 679ଭବାନୀ ଶ ର ମହାପାତ ପି ସୀମା ଳ ମହାପାତ JTV1931955
ପ ୁ /859002 41 65 680ସ ୟ କମୁାର ମହାପାତ ପି ସୀମା ଳ ମହାପାତ JTV1920016
ପ ୁ /859003 51 65 681ବାଦଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗା ଆୁ ନାୟକ XWP0782250
ପ ୁ /869004 59 65 682ବପିନ େବେହରା ପି େଧାେବଇ େବେହରା JTV1919653
ପ ୁ /869005 27 65 683ପକାଶ େବେହରା ପି ବିପିନ୍ େବେହରା XWP0490193
ପ ୁ /869006 22 65 684ବିକାଶ େବେହରା ପି ବିପିନ େବେହରା XWP0875260
ୀ /879007 60 65 685େରଣକୁା େଜନା ସା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ େଜନା JTV1920495

ପ ୁ /879008 43 65 686େଦବୀ ପସାଦ େଜନା ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ େଜନା JTV1920503
ପ ୁ /889009 28 65 687ପଦୀପ େବେହରା ପି ଶୀବ  େବେହରା XWP0599555
ପ ୁ /889010 59 65 688କାଳ ୀ ଦାସ ପି ଅଗାରୀ ଦାସ JTV2699684
ୀ /889011 55 65 689ମାଳତୀ ଦାସ ସା କାଳ ୀ ଦାସ JTV2698983
ୀ /889012 28 65 690ମିନାକ୍ଷୀ ଦାସ ପି କାଳି ୀ ଚରଣ ଦାସ XWP0490201

ପ ୁ /889013 27 65 691ଲିପ ୁଦାସ ପି କାଳି ୀ ଚରଣ ଦାସ XWP0490219
ୀ /889014 20 65 692ସେ ାସୀ ମହା ୀ ପି ଯଦୂହୀସ୍ଠୀର ମହା ୀ XWP1056399

ପ ୁ /889015 51 65 693ଯଧିୁ ିର ମହା ି ପି ରଘ ୁମହା ି XWP0490359
ୀ /889016 40 65 694ସଜୁାତା ମହା ି ସା ଯଧିୁ ିର ମହା ି JTV2699122

ପ ୁ /889017 62 65 695ଧେନଶର ନାୟକ ପି ଶ ର ନାୟକ OR/06/043/164857
ପ ୁ /889018 55 65 696ଲଳିତ ନାୟକ ପି ଶକୁ ନାୟକ OR/06/043/166309
ୀ /889019 51 65 697ଝୁନୁ ନାୟକ ସା ଧେନଶର ନାୟକ OR/06/043/164851
ୀ /889020 48 65 698କୁ ଳା ନାୟକ ସା ଲଳିତ ନାୟକ JTV1921113

ପ ୁ /889021 36 65 699ରବି  ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ JTV2698975
ପ ୁ /889022 35 65 700ପଶା  ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ JTV2699635
ପ ୁ /889023 32 65 701ଗେଣଶର ନାୟକ ପି ଧେନଶର ନାୟକ XWP0046284
ୀ /889024 28 65 702ରୁକଣୀ ନାୟକ ପି ଲଳିତ ନାୟକ XWP0491621

ପ ୁ /889025 33 65 703ବିଶେିକଶନ ସାହୁ ପି ଶବି ଚରଣ ସାହୁ XWP0490177
ୀ /899026 27 65 704ଐଶଯଯ୍ର୍ା ଅେରାଶଖିା ପି ଭାରତ ଭୂଷଣ େଜନା XWP0490797

ପ ୁ /899027 57 65 705ଭାରତ ଭୂଷଣ େଜନା ପି ରତନ୍ ାକର େଜନା JTV1919174
ୀ /899028 53 65 706ଉଷାରାଣୀ େଜନା ସା ଭାରତ ଭୂଷଣ େଜନା JTV1919182
ୀ /899029 31 65 707ପଜ୍ଞାମୟୀ ମହା ି ସା ସେ ତ ମହା ି XWP0223453
ୀ /899030 28 65 708ପଜୁା ମହା ୀ ସା ସ ୀପ ମହା ୀ XWP1056555
ୀ /899031 60 65 709ଉବର୍ ଶୀ ମହା ି ସା ସଜୁୟ ମହା ି OR/06/043/166003
ପ ୁ /899032 42 65 710ସେ ତ ମହା ି ପି ସଜୁୟ କମୁାର ମହା ି JTV1921071
ପ ୁ /899033 41 65 711ସଂବିତ ମହା ି ପି ସଜୁୟ କମୁାର ମହା ି JTV1919224
ପ ୁ /899034 36 65 712ସ ିପ ମହା ି ପି ସଜୁୟ କମୁାର ମହା ି JTV1710284
ୀ /899035 35 65 713ରମାମଣୀ ମହା ି ସା ସଂବୀତ ମହା ି XWP0319426
ପ ୁ /899036 80 65 714ଜାକସନ ପଧାନ ପି ଭାଜନ ପଧାନ JTV1919125
ୀ /909037 49 65 715ପ ୁ ଲତା ଦାସ ସା ଅଭିରାମ ଦାସ OR/06/043/166366
ୀ /909038 36 65 716ପା ଶନିୀ ପଧାନ ସା ସାମଏୁଲ ପଧାନ JTV2699072
ପ ୁ /909039 40 65 717ସାମଏୁଲ୍ ପଧାନ ପି ଜାକସନ ପଧାନ JTV1919117
ପ ୁ /919040 32 65 718ଶବି କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ସକୁା  ସାମ ରାୟ XWP0047514
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ପ ୁ /919041 67 65 719ସକୁା  ସାମ ରାୟ ପି ଭମରବର ସାମ ରାୟ OR/06/043/166367
ପ ୁ /929042 45 65 720ମଧସୁଦୂନ େବେହରା ପି ସ  େବେହରା JTV2698728
ୀ /929043 38 65 721ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ମଧସୁଦୂନ େବେହରା JTV2698710

ପ ୁ /929044 44 65 722ବୁଲୁ ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ JTV2698900
ୀ /929045 42 65 723ପାବର୍ ତୀ ଦାସ ସା ବୁଲୁ ଦାସ JTV2699064

ପ ୁ /929046 63 65 724କମଳ େଯନା ପି ବୃ  େଯନା OR/06/043/166369
ୀ /929047 44 65 725ସଂଯକୁ୍ତା ସାମ ରାୟ ସା ସକୁା  ସାମ ରାୟ OR/06/043/166368

ପ ୁ /929048 50 65 726ପହାଦ ସାଇଁ ପି ଭାଗବତ ସାଇଁ JTV2698694
ୀ /929049 48 65 727ଶଶକିଳା ସାଇଁ ସା ପହାଦ ସାଇଁ JTV2698645
ୀ /939050 48 65 728ବବି ଦାସ ସା ମ ୁ ଦାସ JTV1711472

ପ ୁ /939051 45 65 729ଜଟାଧାରୀ ପରିଡା ପି ଧଷୁାସନ ପରିଡା OR/05/040/028482
ୀ /939052 37 65 730ମମତା ପରିଡା ସା ଜଟୀଧାରୀ ପରିଡା XWP0599753

ପ ୁ /949053 45 65 731ସକୁା କମୁାର େବେହରା ପି ବୁ ିଶଯ୍ାମ େବେହରା JTV2699296
ୀ /949054 43 65 732ପ ୁ ଲତା େବେହରା ସା ସକୁା କମୁାର େବେହରା JTV2699403

ପ ୁ /949055 23 65 733ମାନସ େବେହରା ପି ସକୁା  କମୁାର େବେହରା XWP0937664
ୀ /949056 64 65 734ନୟନା େଯନା ସା କମଳ େଯନା OR/06/043/166370

ପ ୁ /949057 42 65 735ମାନସ କମୁାର େଜନା ପି କମଳ େଜନା JTV1920404
ପ ୁ /949058 40 65 736ଚକଧର େଜନା ପି କମଳ େଜନା JTV1919539
ୀ /949059 39 65 737େଯାଗମାୟା େଜନା ସା ମାନସ େଜନା JTV2699544
ୀ /949060 39 65 738ସରସତୀ େଜନା ସା ଚକଧର େଜନା XWP0046292

ପ ୁ /949061 36 65 739ସଦୁଶର୍ନ େଜନା ପି କମଳ େଜନା JTV2698843
ୀ /949062 35 65 740ନିରୁପମା େଜନା ସା ସଦୁଶର୍ନ େଜନା LJJ1373646
ୀ /959063 64 65 741ଗୀତା ଳୀ ପ ନାୟକ ସା େକ୍ଷତେମାହନ ରାଉତରାୟ JTV1919869

ପ ୁ /959064 83 65 742େକ୍ଷତ େମାହନ ରାଉତରାୟ ପି ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ OR/06/043/238553
ୀ /959065 45 65 743ସେ ାଷୀ ସଂଜିବନୀ ସା ସଧୁର ଚ  ପ ା XWP0542910

ପ ୁ /969066 41 65 744ରାେଜଶ କମର୍କାର ପି େମୖୟିତ କମର୍କାର JTV1920750
ୀ /969067 40 65 745ନମିତା କମର୍କାର ସା ରାେଜଶ କମର୍କାର XWP0046359

ପ ୁ /969068 21 65 746ସପିୁୟ ସତଯ୍ଦଶର୍ୀ ମହା ି ପି ପଦୀ  କମୁାର ମହା ି XWP0937656
ୀ /969069 78 65 747ଭକି୍ତ ରାୟ ସା ଶଶା  ରାୟ OR/06/043/166371
ୀ /969070 51 65 748ଲତିକା ରାୟ ସା ତାପସ କମୁାର ରାୟ JTV1647353

ପ ୁ /969071 50 65 749ତାପସ କମୁାର ରାୟ ପି ଶଶା  ରାୟ OR/06/043/166372
ୀ /969072 50 65 750ବିଜୟ ଲକ୍ଷୀ ରାଏ ସା ମାନସ କମୁାର ରାଏ JTV2699429
ୀ /969073 39 65 751ପ ୁ ା ରାୟ ସା ସ ୟ ରାୟ XWP0046342

ପ ୁ /969074 38 65 752ସ ୟ ରାୟ ପି ଶଶା  ରାୟ OR/06/043/166640
ପ ୁ /969075 24 65 753ବିଶଜୀତ ରାୟ ପି ତାପସ କମୁାର ରାୟ XWP0866129
ୀ /979076 44 65 754ପଭାସିନୀ ଦାସ ସା ବାବୁଲି ଦାସ OR/06/043/166377

ପ ୁ /979077 43 65 755ରାମଚ  ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ OR/06/043/166378
ୀ /979078 41 65 756େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ରାମଚ  ଦାସ JTV1920545
ୀ /989079 44 65 757ମମତା ମହା ି ସା ମାନସ କମୁାର ରାୟ XWP0046391
ୀ /989080 72 65 758େଶୖଳବାଳା ରାୟ ସା େଦେବ  କମୁାର ରାୟ JTV1711514

ପ ୁ /989081 48 65 759ଦିପକ କମୁାର ରାୟ ପି େଦେବ  କମୁାର ରାୟ JTV1919471
ପ ୁ /989082 46 65 760ମାନସ କମୁାର ରାୟ ପି େଦେବ  କମୁାର ରାୟ JTV1711506
ୀ /989083 45 65 761ପମଦା ରାୟ ସା ଦିପକ କମୁାର ରାୟ JTV1919463
ୀ /989084 28 65 762ଅନୀଂଦିତା ରାୟ ପି ଦୀପକ କମୁାର ରାୟ XWP0879957

ପ ୁ /999085 48 65 763କିେଶାର ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ OR/06/043/166383
ପ ୁ /999086 34 65 764ଅଭିଜିତ ଦାସ ପି ଆ ର୍ତାଣ ଦାସ JTV2696706
ୀ /999087 29 65 765ସସିତା ଦାସ ସା ଅଭିଜିତ ଦାସ XWP0371591
ୀ /1009088 79 65 766େଦାଳି ଦାସ ସା କାହନ୍  ୁଦାସ OR/06/043/166385

ପ ୁ /1009089 42 65 767ଟୁକନୁା ଦାସ ପି କାହନ୍  ୁଦାସ OR/06/043/166386
ୀ /1009090 42 65 768ସାବିତୀ ଦାସ ସା କିେଶାର ଦାସ JTV1920719
ୀ /1019091 60 65 769ସେୁଲାଚନା ଦାସ ସା ଅନୁରାଧ ଦାସ OR/06/043/166388
ପ ୁ /1019092 49 65 770ଝୁମର ଦାସ ପି ଅନିରୁ  ଦାସ OR/06/043/166390
ପ ୁ /1019093 47 65 771ଅମର ଦାସ ପି ଅନୁରାଧା ଦାସ OR/06/043/166389
ୀ /1019094 40 65 772ସେରାଜିନୀ ଦାସ ସା ଟୁକନୁା ଦାସ JTV1920552
ୀ /1019095 39 65 773ସମୁତା ଦାସ ସା ଝୁମାଲି ଦାସ OR/06/043/166639
ପ ୁ /1019096 26 65 774େଗୗତମ ଦାସ ପି ଝୁମର ଦାସ XWP0664284
ପ ୁ /1019097 23 65 775ଶବଣ ଦାସ ପି ଅମର ଦାସ XWP0836536
ୀ /1019098 22 65 776ସେ ାଷି ଦାସ ପି ଝୁମର ଦାସ XWP0883223
ପ ୁ /1029099 76 65 777ସନାତନ ଦାସ ପି େଧାଇ ଦାସ OR/06/043/166410
ପ ୁ /1029100 56 65 778ଧବୃ ଚରଣ ଦାସ ପି ରସାନ  ଦାସ OR/06/043/166408
ୀ /1029101 45 65 779ରାଧା ଦାସ ସା ଅମର ଦାସ JTV1920453
ୀ /1029102 45 65 780ଶମୁ ି ଦାସ ସା ଧବୃ ଦାସ OR/06/043/166409
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ପ ୁ /1029103 28 65 781ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ପି ଧବୃ ଚରଣ ଦାସ XWP0490425
ପ ୁ /1029104 27 65 782ସବୁାଷ ଦାସ ପି ଧୁବ ଚରଣ ଦାସ XWP0739904
ପ ୁ /1029105 24 65 783ପକାଶ ଦାସ ପି ଧୁବ ଚରଣ ଦାସ XWP0739870
ୀ /1039106 66 65 784େପମଲତା ଦାସ ସା ସନାତନ ଦାସ OR/06/043/166411

ପ ୁ /1039107 40 65 785ପତିମା ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ OR/06/043/166690
ପ ୁ /1039108 38 65 786ର ନ ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ OR/06/043/166686
ୀ /1039109 32 65 787ସଷୁମା ଦାସ ସା ର ନ ଦାସ XWP0289108

ପ ୁ /1049110 60 65 788ଈଶର ଦାସ ପି ଗୁ ଚିୁ ଦାସ OR/06/043/166414
ପ ୁ /1049111 48 65 789େକଶବ ଦାସ ପି ଗୁ ଚିୁ ଦାସ OR/06/043/166416
ୀ /1049112 46 65 790ଦୁଗର୍ାବତୀ ଦାସ ସା େକଶବ ଦାସ OR/06/043/166417

ପ ୁ /1049113 32 65 791ଟୁଲୁ ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ XWP0046417
ପ ୁ /1049114 32 65 792ଟୁଲୁ ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ XWP0836569
ପ ୁ /1049115 29 65 793ବୁଲୁ ଦାସ ପି ଇଶର ଦାସ XWP0371609
ପ ୁ /1049116 27 65 794ରବି ର ନ ଦାସ ପି ଈଶ୍ଵର ଦାସ XWP0937706
ୀ /1049117 25 65 795ବନିତା ଦାସ ସା ଟୁଲୂ ଦାସ XWP0965467

ପ ୁ /1049118 24 65 796ଶରତ ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ XWP0937672
ପ ୁ /1049119 23 65 797େହମଂତ ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ XWP0937680
ପ ୁ /1059120 50 65 798ପେମାଦ ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ OR/06/043/166420
ପ ୁ /1059121 46 65 799ବାନାମର ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ OR/06/043/166421
ପ ୁ /1059122 42 65 800େଶାବନା ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ OR/06/043/166422
ପ ୁ /1059123 35 65 801ସ ିବକମୁାର ଦାସ ପି ବସ  ଦାସ JTV2696672
ୀ /1059124 32 65 802ପ ୂ ିର୍ମା ଦାସ ସା ବାନାମର ଦାସ XWP0371617
ୀ /1059125 32 65 803ମିନି ଦାସ ସା େଶାବନା ଦାସ XWP0371542
ୀ /1059126 28 65 804ପମିଳା ଦାସ ସା ସ ିବ କମୁାର ଦାସ XWP0836577

ପ ୁ /1059127 23 65 805ପକାଶ ଦାସ ପି ପେମାଦ ଦାସ XWP0836544
ପ ୁ /1069128 63 65 806କି ର୍ନ ଦାସ ପି ଗନୁ ଦାସ OR/06/043/166429
ପ ୁ /1069129 53 65 807ସକୁା  ଦାସ ପି ଗ ାଧର ଦାସ OR/06/043/166425
ପ ୁ /1069130 50 65 808ଅନ  ଦାସ ପି ଗ ାଧର ଦାସ OR/06/043/166427
ୀ /1069131 49 65 809ଲିଲି ଦାସ ସା ସକୁା  ଦାସ OR/06/043/166426
ୀ /1069132 46 65 810ମିନାକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ଅନ  ଦାସ OR/06/043/166428
ୀ /1069133 43 65 811ମମତା ଦାସ ସା ପେମାଦ ଦାସ JTV1919976
ୀ /1069134 40 65 812ଝିଲି ଦାସ ସା ପଶା  ଦାସ XWP0599514

ପ ୁ /1069135 36 65 813ପସନନ୍କମୁାର ଦାସ ପି ସକୁା କମୁାର ଦାସ JTV2696722
ୀ /1069136 33 65 814ମାନିନୀ ଦାସ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ଦାସ XWP1056290
ୀ /1069137 31 65 815ମିଲି ଦାସ ପି ଅନ  ଦାସ XWP0371559

ପ ୁ /1069138 30 65 816ବିଶନାଥ ଦାସ ପି କୀ ର୍ନ ଦାସ XWP0491639
ୀ /1069139 29 65 817ମାନିନୀ ଦାସ ସା ପସନନ୍ କମୁାର ଦାସ XWP0836585

ପ ୁ /1069140 35 65 818ରାହୁଲ ନାଥ ପି ପଶ ୁର୍ରାମ ନାଥ XWP0491662
ୀ /1069141 29 65 819ଡଲି ନାଥ ସା ରାହୁଲ ନାଥ XWP0491670

ପ ୁ /1079142 31 65 820ମେନାଜ ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦାସ XWP0491654
ପ ୁ /1079143 27 65 821ଚ ନ ଦାସ ପି େଚୖତନଯ୍ ଦାସ XWP0491647
ୀ /1079144 23 65 822ମନିଷା ଦାସ ସା ମେନାଜ ଦାସ XWP0836619
ୀ /1089145 22 65 823ଲକ୍ଷୀପିୟା ବହ ପି ବିଧଭୂୁଷଣ ବହ XWP0883215
ୀ /1089146 64 65 824ନିମର୍ଳା େଜନା ସା ସରତ କମୁାର େଜନା XWP1056480
ୀ /1089147 37 65 825ସଭୁାସିନୀ େଜନା ପି ସରତ କମୁାର େଜନା XWP1056456

ପ ୁ /1089148 35 65 826ବିକାଶ ର ନ େଜନା ପି ସରତ କମୁାର େଜନା XWP1056464
ୀ /1089149 23 65 827େଜ ସସିତା ପି ସରତ କମୁାର େଜନା XWP1056472

ପ ୁ /1099150 60 65 828ରେମନ କମୁାର ଦାସ ପି ଅତୁଲ ଦାସ XWP0998898
ୀ /1099151 25 65 829େବୖଶାଖୀ ଦାସ ପି ରେମନ କମୁାର ଦାସ XWP0998872
ୀ /1099152 52 65 830କ ନା େଘାଷ ସା ରେମନ କମୁାର ଦାସ XWP1005271
ପ ୁ /1109153 40 65 831ଜଗନନ୍ାଥ ମିଶ ପି େହମ  କମୁାର ମିଶ XWP1052950
ୀ /1489154 43 65 832ରଚିତା ମଲିକ ସା ପଶା  କମୁାର ମଲିକ XWP0875948
ୀ /1519155 32 65 833ମାନସୀ ମଲିକ୍ ସା ଆେଶାକ ମଲିକ୍ XWP0875245
ପ ୁ /1759156 45 65 834ପସାଂତ କମୁାର ବି ାଣୀ ପି ମାଧବାନ  ବି ାଣୀ XWP0875898
ପ ୁ /2429157 22 65 835ମୂନମାଯ ନାୟକ ପି ମେହ  କମୁାର ନାୟକ XWP0968891
ୀ /2469158 37 65 836ପାଲି ା ସାମଲ ସା ନାଯାନନ୍ଶ ୂନାୟକ XWP1139013
ୀ /2509159 33 65 837ରଶୀତା େବେହରା ସା େକଶବ ଚ  େବେହରା XWP0877324
ୀ /2519160 29 65 838ବିଦ୍ଯତୁପଭା ପ ା ସା ଜଗନନ୍ାଥ ମିଶ XWP0875880
ୀ /2519161 34 65 839ଗୀତାଂଜଳୀ ରାଉଲ ସା ସବୁାଷ ରାଉଲ XWP1132083
ପ ୁ /2529162 71 65 840ରାମଚ  େବେହରା ପି ମ ୁଳି େବେହରା XWP0875955
ପ ୁ /2529163 47 65 841ସାବିତୀ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା XWP0877373
ୀ /2529164 44 65 842ସମିୁତା େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା XWP0877365
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ପ ୁ /2529165 41 65 843ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା XWP0875963
ପ ୁ /2529166 39 65 844ସତ୍ଯନାରାୟଣ େବେହରା ପି ରାମଚ  େବେହରା XWP0877357
ୀ /2529167 31 65 845ଅନିତା େବେହରା ସା ଜଗନନ୍ ାଥ େବେହରା XWP0877340

ପ ୁ /2539168 46 65 846ଦୀପକ କମୁାର ମହା ୀ ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ୀ XWP1056431
ୀ /2539169 35 65 847ଜୟଶୀ ମହା ୀ ସା ଦୀପକ କମୁାର ମହା ୀ XWP1056423

ପ ୁ /2539170 47 65 848ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି ପି ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି XWP0876821
ୀ /2539171 35 65 849ଜୟଶୀ ମହା ି ସା ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି XWP0876813
ୀ /2559172 33 65 850ଲକ୍ଷୀପିୟା େଲ ା ସା ମାନସ ର ନ ପରିଡ଼ା XWP1007640

ପ ୁ /2559173 71 65 851ବିପିନ ବିହାରୀ ପରିଡ଼ା ପି ଦାସରଥି ପରିଡ଼ା XWP1007632
ୀ /2559174 66 65 852େକୗସଲଯ୍ା ପରିଡ଼ା ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ପରିଡ଼ା XWP1007582

ପ ୁ /2559175 41 65 853ବିଶ୍ଵ ର ନ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପରିଡ଼ା XWP1007699
ପ ୁ /2559176 39 65 854ମାନସ ର ନ ପରିଡ଼ା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପରିଡ଼ା XWP1007673
ପ ୁ /2559177 35 65 855କି ର୍ୀ ର ନ ପରିଡ଼ା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପରିଡ଼ା XWP1007590
ୀ /2559178 40 65 856ସନ୍ି ାରାଣୀ ସାମଲ ସା ବିଶ୍ଵରଂଜନ ପରିଡ଼ା XWP1007624

ପ ୁ /2569179 41 65 857ମାନସ ର ନ େଜନା ପି େଗାକଳୁା ନ  େଜନା XWP0965459
ୀ /2569180 40 65 858ଅ ରିକା େଜନା ସା ମାନସ ର ନ େଜନା XWP0965434

ପ ୁ /4039181 27 65 859ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ମଲିକ ମଲିକ ପି େହମଂତ କମୁାର ମଲିକ ମଲିକ XWP1025642
ପ ୁ /4169182 50 65 860ରେମଶ ଚଦ ଦାସ ପି ନବିନ ଦାସ XWP0875922
ୀ /4169183 49 65 861ଜୁଲି ଦାସ ସା ରେମଶ ଚ  ଦାସ JTV1446368
ୀ /4929184 47 65 862ମଧସିୁତା ପ ନାୟକ ସା ବାଇଧର ନାୟକ XWP1162049

ପ ୁ /6099185 25 65 863ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର ମଲିକ ପି େହମଂତ କମୁାର ମଲିକ XWP1081017
ପ ୁ /9989186 58 65 864ପଭାକର େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା XWP1019231
ୀ /9989187 53 65 865ସାଗରିକା ମହାପାତ ସା ପଭାକର େବେହରା XWP1019249
ୀ /Plot no.59188 32 65 866ିତାପଗ୍ଯାନ େମାହ ି ସା ବିଶ୍ଵ କଲଯ୍ାଣ XWP0994244
ୀ /999999189 75 65 867େଗାବ ର୍ ନ ମହା ି ପି ଊମାକାଂତ ମହା ି XWP0970830

ପ ୁ /PLOT NO.9190 25 65 868େତାଫାନ୍ କମୁାର୍ ପାଲ୍ ପି ହଳଧର୍ ପାଲ୍ XWP0994251
ୀ /418/B/8/39191 21 65 869ଅ ିତା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାଶ XWP1194190
ୀ /418/B/8/39192 22 65 870ଅ ିତା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାଶ XWP1200427
ୀ /418/B/8/39193 22 65 871ଅ ିତା ଶଭୁଦଶ ିର୍ନୀ ପି ସେୁର  କମୁାର ଦାଶ ଦାଶ XWP1200575
ୀ /949194 22 65 872େସନ୍ହଲତା େବେହରା ପି ସକୁା  କମୁାର େବେହରା XWP1210186

ପ ୁ /1119195 57 65 873ଗେଜ  ନାଥ ମହା ି ପି ପଦଚରଣ ମହା ି XWP1210525
ୀ /1119196 56 65 874ବନଜା ମହା ି ସା ଗେଜ  ନାଥ ମହା ି XWP1210558

ପ ୁ /1119197 30 65 875ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ମହା ି ପି ଗେଜ ନାଥ ମହା ି XWP1210962
ପ ୁ /949198 19 65 876ପଭାଶ ଚ  େବେହରା ପି ସକୁା   କମୁାର େବେହରା XWP1211002
ୀ /159199 30 65 877ସମୁନ ବ ିଆ ସା ବିଜୟ କମୁାର ବ ିଆ XWP1213560

ପ ୁ /SARTOL9200 20 66 1େଦବା¡ଶ ୁଦାସ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ XWP1161546
ୀ /CUTTACK-9201 51 66 2ବାସ ି ନାୟକ ସା ଶୀମ  ନାୟକ XWP1161611

ପ ୁ /0079202 20 66 3ବିଶାଲ ନାୟକ ପି ନିର ନ ନାୟକ XWP1168152
ୀ /229203 40 66 4ମିନଵର୍ା ଦାସ ସା ଲଳିତ କମୁାର ମହା ୀ XWP1056837
ୀ /689204 31 66 5ରିଲା ସାଇଁ ସା ସଦାସିବ ସାଇଁ XWP1086560

ପ ୁ /1079205 84 66 6େଚୖତନଯ୍ ଦାସ ପି ଗନୁା ଦାସ OR/06/043/166431
ୀ /1079206 52 66 7ଛବି ଦାସ ସା କି ର୍ନ ଦାସ OR/06/043/166430
ୀ /1079207 50 66 8ମ ଲୁତା ଦାସ ସା େଚୖତନଯ୍ ଦାସ OR/06/043/166432

ପ ୁ /1079208 39 66 9ସତଯ୍ ର ନ ଦାସ ପି ସକୁା  ଦାସ JTV1919240
ୀ /1079209 37 66 10ସମିୁତା ଦାସ ସା ସତଯ୍ର ନ ଦାସ XWP0371567

ପ ୁ /1089210 50 66 11ବିଦୁର ବହ ପି ବସ  ବହ JTV1629716
ପ ୁ /1099211 48 66 12ବାବାଜୀ ଦାସ ପି ପ ୁ ର୍ ଦାସ OR/06/043/166681
ୀ /1109212 42 66 13ଲତା ଦାସ ସା ବାବଜି ଦାସ OR/06/043/166682

ପ ୁ /1119213 53 66 14ବ ିମ ଦାସ ପି ସେୁର  ଦାସ OR/06/043/166443
ୀ /1119214 50 66 15ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ବ ିମ ଦାସ OR/06/043/166444
ପ ୁ /1119215 38 66 16ବନମାଳି ଦାସ ପି ବ ିମ ଦାସ XWP0046441
ପ ୁ /1119216 34 66 17ମେନାଜ ଦାସ ପି ବ ିମ ଦାସ XWP0046458
ୀ /1119217 31 66 18ବନି ଦାସ ସା ବନମାଳୀ ଦାସ XWP0490466
ୀ /1119218 30 66 19ସଜୁାତା ଦାସ ସା ମେନାଜ ଦାସ XWP0836981
ପ ୁ /1129219 52 66 20ଅେଶାକ ଦାସ ପି ଅଜୁ ଦାସ OR/06/043/166449
ୀ /1129220 47 66 21ମିନା ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ OR/06/043/166450
ପ ୁ /1129221 37 66 22ସଜିୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ଅରକ୍ଷୀତ ଦାସ JTV1710458
ୀ /1129222 30 66 23େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ଦାସ ସା ସଜିୁତ କମୁାର ଦାସ XWP0739789
ୀ /1139223 58 66 24ସଇଳ ଦାସ ସା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ OR/06/043/166393
ପ ୁ /1139224 56 66 25ହେରକୃ  ଦାସ ପି ଦୁଗର୍ା ଦାସ OR/06/043/166394
ୀ /1139225 50 66 26ବିଦୁଲତା ଦାସ ସା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ OR/06/043/166395
ୀ /1139226 50 66 27ନୟନା ଦାସ ସା ନେର  ଦାସ OR/06/043/166402
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ପ ୁ /1139227 46 66 28ଅଶିନୀ କମୁାର ଦାସ ପି ଅରିକି୍ଷତ େଭାଇ OR/06/043/166396
ପ ୁ /1139228 32 66 29ଅଜିତ ଦାସ ପି ନେର  ଦାସ XWP0542944
ପ ୁ /1139229 28 66 30ର ିତ କମୁାର ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ XWP0491597
ପ ୁ /1139230 27 66 31ସ ିତ କମୁାର ଦାସ ପି ହେରକୃ  ଦାସ XWP0491589
ୀ /1139231 22 66 32େସନ୍ହଲତା ଦାସ ସା ସ ୀତ କମୁାର ଦାସ XWP0938043

ପ ୁ /1149232 43 66 33ସଶୁୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଅରକି୍ଷତ ଦାସ JTV1919257
ପ ୁ /1149233 42 66 34ଅଭିରାମ ଦାସ ପି ଦିଯବର ଦାସ OR/06/043/166404
ୀ /1149234 32 66 35ଶଭୁସିତା ଦାସ ସା ସଶୁୀଲ କମୁାର ଦାସ XWP0664839
ୀ /1149235 85 66 36କି ା ମହା ି ସା ରମାର ନ ମହା ି JTV1920073

ପ ୁ /1159236 62 66 37ଶରତ ଚ  ମହାପାତ ପି ଗଦାଧର ମହାପାତ OR/06/043/166038
ପ ୁ /1159237 36 66 38ପିୟବତ ମହାପାତ ପି ଶରତ ଚ  ମହାପାତ XWP0046474
ୀ /1159238 35 66 39େଶତପଦା ମହାପାତ ପି ଶରତ ଚ  ମହାପାତ XWP0046482
ୀ /1169239 60 66 40ଜୟଶୀ ମହାପାତ ସା ହେରନ୍କା  ମହାପାତ JTV2536548

ପ ୁ /1169240 89 66 41େଯାେଗ  ସାଇଁ ପି ଉେପ  ସାଇଁ OR/06/043/166065
ୀ /1179241 66 66 42ବନଲତା ଦାସ ସା ରବି  କମୁାର ମହା ି OR/06/043/166360

ପ ୁ /1179242 41 66 43େଦବବତ ମହାପାତ ପି ଶରତ ଚ  ମହାପାତ JTV1921089
ୀ /1179243 71 66 44ବିମଳା ମିଶ ସା ଶରତ ଚ  ମହାପାତ JTV1921097

ପ ୁ /1179244 70 66 45ରବି  କମୁାର ମହା ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା ି OR/06/043/166359
ୀ /1179245 39 66 46ଲିଜା ମହା ି ପି ରବି  ମହା ି JTV1919315
ୀ /1189246 37 66 47ନିରୁପମା ମହା ି ସା େବୖେଲାଚନ ମହା ି XWP0599373

ପ ୁ /1189247 64 66 48ନେର  ସାଇଁ ପି ଉେପ  ସାଇଁ OR/06/043/166068
ପ ୁ /1189248 48 66 49ଜିେତ  ସାଇଁ ପି େଯାେଗ  ସାଇଁ OR/06/043/166067
ପ ୁ /1189249 40 66 50ଜୟମାଳା ସାଇଁ ପି େଯାେଗ  ସାଇଁ OR/06/043/166672
ପ ୁ /1199250 35 66 51ମାନସ ର ନ ଖୁ ିଆ ପି ବାଉରୀ ବ ୁ ଖୁ ିଆ XWP0371575
ୀ /1199251 83 66 52ସାରୀଲତା ପରିଡା ସା ଶଖିର ପରିଡା XWP0491175

ପ ୁ /1199252 60 66 53ରବି ନାଥ ପରିଡା ପି ଶଖିର ପରିଡା XWP0046490
ୀ /1199253 53 66 54ସକୁା ି ପରିଡା ସା ରବି ନାଥ ପରିଡା XWP0046508
ୀ /1199254 25 66 55ସଂ ଯ୍ାରାଣୀ ପରିଡା ପି ରବି  ନାଥ ପରିଡା XWP0836908

ପ ୁ /1199255 24 66 56େସୗମଯ୍ ର ନ ପରିଡା ପି ରବି  ନାଥ ପରିଡା XWP0836890
ପ ୁ /1199256 50 66 57ସେୁରଶଚ  ସାହୁ ପି ମକରଚରଣ ସାହୁ XWP0046540
ପ ୁ /1199257 51 66 58ଅକ୍ଷୟକମୁାର ସାଇଁ ପି ଭଗବାନ ସାଇଁ XWP0046524
ୀ /1199258 46 66 59େବୖଜୟ ୀମାଳା ସାଇଁ ସା ଅକ୍ଷୟକମୁାର ସାଇଁ XWP0046532

ପ ୁ /1199259 40 66 60ସ ୟକମୁାର ସାଇଁ ପି ଭଗବାନ ସାଇଁ XWP0046516
ୀ /1209260 59 66 61ପର୍ାବତୀ ବାରିକ ସା ପା ବ ଚରଣ ବାରିକ XWP0046557

ପ ୁ /1209261 37 66 62ଚି ର ନ ବାରିକ ପି ପା ବଚରଣ ବାରିକ JTV2699221
ପ ୁ /1209262 46 66 63କମୁର ଦାସ ପି କଶୁ ଦାସ XWP0046581
ୀ /1209263 40 66 64ବାସ ୀ ଦାସ ସା କମୁର ଦାସ XWP0046573

ପ ୁ /1209264 36 66 65ରେମଶ ଦାସ ପି କଶୁ ଦାସ XWP0046599
ୀ /1209265 31 66 66ଲକ୍ଷିପିୟା ଦାସ ସା ରେମଶ ଦାସ XWP0491100

ପ ୁ /1209266 31 66 67ବାପନୁୀ ନାୟକ ପି ସି ୁ ନାୟକ XWP0664367
ୀ /1209267 28 66 68ବିେନାଦିନୀ ନାୟକ ସା ବାପନୁୀ ନାୟକ XWP0664334
ପ ୁ /1219268 60 66 69ବାମେଦବ ସାଇଁ ପି କ ତ ସାଇଁ XWP0542969
ୀ /1219269 55 66 70ସଲୁଚନା ସାଇଁ ସା ବାମେଦବ ସାଇଁ XWP0046607
ୀ /1219270 31 66 71ହରପିୟା ସାଇଁ ପି ବାମେଦବ ସାଇଁ XWP0289074

ପ ୁ /1219271 30 66 72ସେରାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାମେଦବ ସାଇଁ XWP0289066
ୀ /1219272 26 66 73ତପସିନୀ ସାଇଁ ସା ସେରାଜ କମୁାର ସାଇଁ XWP0965970

ପ ୁ /1219273 23 66 74ମେନାଜ କମୁାର ସାଇଁ ପି ବାମେଦବ ସାଇଁ XWP0965822
ପ ୁ /1229274 60 66 75ବାଇଧର ମହାପାତ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ମହାପାତ JTV1629724
ପ ୁ /1229275 56 66 76ଶୀଧର ମହାପାତ ପି ସତଯ୍ବାଦୀ ମହାପାତ JTV1629732
ୀ /1229276 50 66 77ବବିତା ମହାପାତ ସା ବାଇଧର ମହାପାତ JTV1921139
ପ ୁ /1229277 28 66 78ଅମରେଜଯ୍ାତି ମହାପାତ ପି ବାଇଧର ମହାପାତ XWP0371518
ପ ୁ /1229278 30 66 79ଦିବଯ୍େଜଯ୍ାତି ମହାପାତ ପି ବାଇଧର ମହାପତ XWP0664318
ପ ୁ /1229279 28 66 80େଦବାଶଷି ମହାପାତ ପି ଶୀଧର ମହାପାତ XWP0371500
ୀ /1229280 56 66 81ଲକ୍ଷୀପୀୟା ରାଉଳ ସା ଶୀଧର ମହାପାତ JTV1629740
ପ ୁ /1239281 51 66 82ଧରଣୀ ଧର ମଳିକ ପି ଧଡି ମଳିକ OR/06/043/166458
ପ ୁ /1239282 27 66 83ସତଯ୍ ପକାଶ ମଲିକ ପି ଧରଣୀଧର ମଲିକ XWP0491522
ୀ /1249283 55 66 84େହମଲତା ସାଇଁ ସା ନେର  ସାଇଁ OR/06/043/166069
ପ ୁ /1259284 31 66 85ମେନାଜ କମୁାର ବ ିଆ ପି ରେମଶ ବ ିଆ XWP0836999
ୀ /1259285 48 66 86ମେନାରମା ମଳିକ ସା ଧରଣୀ ମଳିକ OR/06/043/166459
ପ ୁ /1269286 68 66 87ନାରାୟଣ ମଳିକ ପି ଝରି ମଳିକ OR/06/043/166461
ପ ୁ /1269287 60 66 88ସେୁର  କମୁାର ମଳିକ ପି ଝରି ମଳିକ OR/06/043/166463
ୀ /1269288 46 66 89ମିନତୀ ମଳିକ ସା ସେୁର  ମଳିକ OR/06/043/166464
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ୀ /1269289 48 66 90କ ନା ମଲିକ ସା ମଦନ େମାହନ ମଲିକ XWP0654574
ପ ୁ /1269290 44 66 91ସାମ  କମୁାର ମଲିକ ପି ରୁଷ ମଲିକ JTV2699387
ୀ /1269291 42 66 92ସନିୁତା ମଲିକ ସା ସାମ  କମୁାର ମଲିକ JTV2699395

ପ ୁ /1269292 41 66 93ମଦନ େମାହନ ମଲିକ ପି ନାରାୟଣ ମଲିକ JTV1920255
ୀ /1269293 36 66 94ର ିତା ମଲିକ ସା ପଶା  ମଲିକ XWP0636753
ୀ /1269294 33 66 95ସନିୁତା ମଲିକ ପି ସେୁର  ମଲିକ JTV2699445
ୀ /1269295 28 66 96େରଖା ମଲିକ ପି ସେୁର  କମୁାର ମଲିକ XWP0654624

ପ ୁ /1279296 65 66 97ରବି  କମୁାର ମଲିକ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ମଲିକ OR/06/043/166473
ପ ୁ /1279297 51 66 98ଶଶିରି କମୁାର ମଲିକ ପି ଭାଗବତ ମଲିକ OR/06/043/166467
ୀ /1279298 44 66 99ବବିତା ମଲିକ ସା ଶଶିରି କମୁାର ମଲିକ JTV2699346

ପ ୁ /1279299 44 66 100ସକୁା  କମୁାର ମଲିକ ପି ଭାଗବତ ମଲିକ OR/06/043/166468
ୀ /1279300 41 66 101ସଷୁମା ମଲିକ ସା ସକୁା କମୁାର ମଲିକ JTV2699437
ୀ /1289301 45 66 102ବବିତା ମଳିକ ସା ଶଶିରି ମଳିକ XWP0636746
ୀ /1289302 42 66 103ନିରୁପମା ମଳିକ ସା େହମ  ମଳିକ OR/06/043/166675

ପ ୁ /1289303 51 66 104େହମ  କମୁାର ମଲିକ ପି ରୁଷ ମଲିକ OR/06/043/166471
ପ ୁ /1289304 49 66 105ପଶା  କମୁାର ମଲିକ ପି ରୁଷ ମଲିକ OR/06/043/166472
ପ ୁ /1289305 46 66 106ସଶୁା  କମୁାର ମଲିକ ପି ରୁଷ ମଲିକ JTV1919521
ୀ /1289306 34 66 107ଅନୀତା ମଲିକ ସା ସଶୁା  ମଲିକ XWP0490573
ୀ /1289307 34 66 108ର ିତା ମଲିକ ସା ପଶା  କମୁାର ମଲିକ XWP0490649

ପ ୁ /1289308 27 66 109ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ମଲିକ ପି େହମ  କମୁାର ମଲିକ XWP1168178
ୀ /1299309 62 66 110ଚ ଳା ମଲିକ ସା ରବି  କମୁାର ମଲିକ OR/06/043/166474

ପ ୁ /1309310 44 66 111ଅନ  େବେହରା ପି ଗୟାଧର େବେହରା XWP0632521
ୀ /1309311 36 66 112େରବତୀ େବେହରା ସା ଅନ  େବେହରା XWP0632513

ପ ୁ /1309312 60 66 113ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ ପି ଭମର ବର ମଲିକ JTV2699627
ୀ /1309313 46 66 114େରଣକୁା ଦାସ ସା ନିେମଇ ଦାସ OR/06/043/166480

ପ ୁ /1309314 36 66 115ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ନିେମଁଇ ଚରଣ ଦାସ JTV1711498
ପ ୁ /1309315 33 66 116ଦିପକ ଦସ ପି ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦସ XWP0046631
ପ ୁ /1309316 60 66 117ବସ  ମଳିକ ପି ଭମର ମଳିକ OR/06/043/166477
ୀ /1309317 49 66 118ସେୁଲାଚନା ମଳିକ ସା ବସ  ମଳିକ OR/06/043/166478

ପ ୁ /1309318 48 66 119ପଶା  ମଳିକ ପି ଭମର ମଳିକ OR/06/043/166481
ୀ /1309319 44 66 120ମାନିନୀ ମଳିକ ସା ପଶା  ମଳିକ OR/06/043/166482

ପ ୁ /1309320 41 66 121ଶକୁା  ମଳିକ ପି ଭମର ମଳିକ OR/06/043/166484
ପ ୁ /1309321 42 66 122ରାଜକିେଶାର ମଲିକ ପି କମୁର ମଲିକ XWP0542977
ୀ /1309322 39 66 123ସ ି ତା ମଲିକ ସା ରାଜ କିେଶାର ମଲିକ XWP0542985
ୀ /1309323 38 66 124ମାନସୀ ମଲିକ ସା ସକୁା  ମଲିକ XWP0046649

ପ ୁ /1309324 28 66 125ରାେଜଶ ମଲିକ ପି ପଶା  କମୁାର ମଲିକ XWP0490821
ପ ୁ /1309325 31 66 126ଜିେତ  ମଲିକ ପି ବସ  ମଲିକ XWP0371526
ପ ୁ /1319326 54 66 127ସବୁାସ ଚ  େଯନା ପି ଗେଜ  େଯନା OR/06/043/166495
ୀ /1319327 87 66 128ଇ ୁ ମଳିକ ସା କମୁର ମଳିକ OR/06/043/166486

ପ ୁ /1329328 64 66 129ଭମରବର ଚା ପି ବାଉରୀବ ୁ ଚା OR/06/043/166497
ୀ /1339329 75 66 130ବିମଳା େଲ ା ସା ଦିଜବର େଲ ା JTV1920529
ୀ /1339330 48 66 131ପ ୁ ା ଳି େଲ ା ସା ଦିଜବର େଲ ା XWP0664862
ୀ /1339331 24 66 132ଲକ୍ଷୀପିୟା େସଠୀ ସା ଦିବାକର େସଠୀ XWP1069871
ୀ /1349332 50 66 133ବିଦୁଲତା େଯନା ସା ସବୁାଷ େଯନା OR/06/043/166679

ପ ୁ /1349333 69 66 134ବଟକୃ  ଖୁ ିଆ ପି କାହନ୍  ୁଚରଣ ଖୁ ିଆ XWP0636720
ୀ /1349334 65 66 135ପୀତି େରଖା ଖୁ ିଆ ସା ବଟକୃ  ଖୁ ିଆ JTV1598754

ପ ୁ /1349335 49 66 136ନେଗ  କମୁାର ଖୁ ିଆ ପି ନଟବର ଖୁ ିଆ JTV1598762
ୀ /1349336 40 66 137ବି ୁପିୟା ଖୁ ିଆ ପି ବଟକୃ  ଖୁ ିଆ JTV1598770

ପ ୁ /1349337 35 66 138ବିଭୁ ପସାଦ ଖୁ ିଆ ପି ବଟକୃ  ଖୁ ିଆ XWP0046672
ପ ୁ /1349338 44 66 139ସମୁ  ସାଇଁ ପି ସେୁର  ସାଇଁ JTV2699239
ୀ /1349339 41 66 140ନମିତା ସାଇଁ ସା ସମୁ  ସାଇଁ JTV2699247
ପ ୁ /1349340 37 66 141ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାଇଁ ପି ଦଇତାରି ସାଇଁ JTV2699353
ୀ /1349341 37 66 142ଏଲିନା ସାଇଁ ସା ସଯୂଯ୍ର୍କା  ସାଇଁ XWP0664482
ପ ୁ /1349342 33 66 143ଚ କା  ସାଇଁ ପି ଦଇତାରି ସାଇଁ JTV2699288
ୀ /1359343 34 66 144େରବତୀ େବେହରା ସା ଅନ  କମୁାର େବେହରା XWP0641779
ୀ /1359344 57 66 145ବୀଣାପାଣୀ ଚା ସା ଭମରବର ଚା OR/06/043/166498
ୀ /1359345 39 66 146ରୀନା ଦାସ - ଅସନୀ କମୁାର ଦାସ JTV1598622
ପ ୁ /1359346 72 66 147େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ ପି ହାଡିବ ୁ ମଲିକ OR/06/043/166505
ପ ୁ /1359347 45 66 148କିେଶାର କମୁାର ମଲିକ୍ ପି େକୖଳାଶ ଚ  ମଲିକ୍ JTV1921162
ପ ୁ /1359348 40 66 149ସମୀର କମୁାର ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ JTV1931922
ୀ /1359349 38 66 150ଭାରତୀ ମଲିକ ସା ଶଶିରି କମୁାର ମଲିକ JTV2699619
ୀ /1369350 52 66 151ସେୁଲାଚନା ସାଇଁ ସା ଦଇତାରୀ ସାଇଁ OR/06/043/166500
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ୀ /1379351 62 66 152ରମା େଦବୀ ସା େକୖଳାସ ମଳିକ OR/06/043/166506
ପ ୁ /1379352 40 66 153ଶଶିରି କମୁାର ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ OR/06/043/300346
ୀ /1389353 46 66 154ଟୁନିଆ ମଳିକ ସା କାଳ ି ମଳିକ OR/06/043/166021

ପ ୁ /1389354 45 66 155କାଳ ୀ ମଳିକ ପି ଭମରବର ମଳିକ OR/06/043/167029
ପ ୁ /1399355 53 66 156ନବ ଦାସ ପି ରତନ୍ ାକର ମଲିକ JTV1710474
ପ ୁ /1399356 26 66 157ରାେଜଶ କମୁାର ଦାସ ପି ନବ ଦାସ XWP0641753
ପ ୁ /1399357 23 66 158ରାେକଶ କମୁାର ଦାସ ପି ନବ ଦାସ XWP1053032
ପ ୁ /1399358 21 66 159ପକାଶ ଦାସ ପି ନବ ଦାସ XWP1053016
ପ ୁ /1399359 67 66 160ସେୁର  କମୁାର ମଳିକ ପି ରତନ୍ ାକର ମଳିକ JTV1920685
ୀ /1399360 63 66 161ସିଲା ମଲିକ ସା ସେୁର  କମୁାର ମଲିକ JTV1710524
ୀ /1399361 39 66 162ଗାୟତୀ ମଲିକ ପି ସେୁର  କମୁାର ମଲିକ JTV1920297
ୀ /1399362 35 66 163ଅନିତା ମଲିକ ପି ସେୁର  କମୁାର ମଲିକ XWP0641787

ପ ୁ /1399363 33 66 164ଜିେତ  କମୁାର ମଲିକ ପି ସେୁର  କମୁାର ମଲିକ JTV2696698
ୀ /1409364 41 66 165ସେୁଲାଚନା ମଳିକ ସା େଯାେଗ  ମଳିକ OR/06/043/166511

ପ ୁ /1409365 48 66 166ନାରାୟଣ ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ମଲିକ XWP0046698
ପ ୁ /1409366 28 66 167ଦିପକ ମଲିକ ପି େଯାେଗ  ମଲିକ XWP0490813
ୀ /1409367 30 66 168ଦି ିମୟୀ ସିଂହ ସା ନଚିେକତା ସିଂହ XWP0371625

ପ ୁ /1409368 74 66 169ନବକିେଶାର ସିଂହ ପି ବଂଶୀଧର ସିଂହ XWP0543017
ୀ /1409369 69 66 170ଚ ଳା ସିଂହ ସା ନବକିେଶାରଟ ସିଂହ XWP0542993

ପ ୁ /1409370 39 66 171ନଚିେକତା ସିଂହ ପି ନବକିେଶାର ସିଂହ JTV1598606
ୀ /1419371 44 66 172ଭାରତୀ ଦାସ ସା ନବ ଦାସ JTV1633965

ପ ୁ /1419372 66 66 173ଅଭିମନଯ୍ ୁମଳିକ ପି ରତନ୍ ାକର ମଳିକ OR/06/043/166518
ୀ /1419373 58 66 174ଶଶୀେରଖା ମଳିକ ସା ଅଭିମନଯ୍ ୁମଳିକ OR/06/043/166519

ପ ୁ /1419374 41 66 175ନିର ନ ମଳିକ ପି ଭୁବନାନ  ମଳିକ JTV1598739
ପ ୁ /1419375 37 66 176ରମାକା  ମଲିକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମଲିକ JTV1710730
ପ ୁ /1419376 37 66 177କମଳାକା  ମଲିକ ପି ଅଭିମନଯ୍ ୁମଲିକ JTV1701085
ପ ୁ /1419377 36 66 178ର ନ କମୁାର ମଲିକ ପି ରବି  କମୁାର ମଲିକ JTV1710748
ପ ୁ /1419378 35 66 179ସନାତନ ମଲିକ ପି ଭୁବନା ନ  ମଲିକ XWP0046706
ୀ /1419379 35 66 180ସସିତା ମଲିକ ସା ର ନ କମୁାର ମଲିକ XWP0664383
ୀ /1419380 33 66 181କ ନା ମଲିକ ସା କମଳାକା  ମଲିକ XWP0490250

ପ ୁ /1429381 56 66 182ପଫଲୁ କମୁାର ମଲିକ ପି େଦାଳେଗାବି  ମଳିକ OR/06/043/166522
ପ ୁ /1429382 38 66 183ପେବାଧ କମୁାର ମଲିକ ପି ରବି  କମୁାର ମଲିକ JTV1931914
ପ ୁ /1429383 22 66 184ପବିତ ମଲିକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମଲିକ XWP1053040
ପ ୁ /1429384 20 66 185ବିଚିତ ମଲିକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ମଲିକ XWP1053024
ୀ /1429385 24 66 186ସଶୁୀ ମନୀଷା ପିୟଦସ ିର୍ନି ପି ମେହ  କମୁାର ନାୟକ XWP1086586
ୀ /1439386 44 66 187ବାସ ୀ ମଳିକ ସା ପଫଲୁ ମଳିକ JTV1636901

ପ ୁ /1439387 74 66 188ରବି  କମୁାର ମଲିକ୍ ପି ମେନାଜ କମୁାର ମଲିକ୍ OR/06/043/166525
ୀ /1439388 65 66 189ସୀତା ମଲିକ ସା ରବି  କମୁାର ମଲିକ OR/06/043/166526

ପ ୁ /1439389 50 66 190ପଭାତ କମୁାର ମଲିକ ପି ରବି  କମୁାର ମଲିକ OR/06/043/166527
ପ ୁ /1439390 49 66 191ପେମାଦ କମୁାର ମଲିକ ପି ରବି  କମୁାର ମଲିକ OR/06/043/166528
ପ ୁ /1439391 46 66 192ପଶା  କମୁାର ମଲିକ ପି ରବି  କମୁାର ମଲିକ JTV1701341
ୀ /1439392 41 66 193ସିତା ମଲିକ ସା ପଭାତ କମୁାର ମଲିକ JTV2699593
ୀ /1439393 39 66 194ପେମାଦିନୀ ମଲିକ ସା ପେମାଦ କମୁାର ମଲିକ JTV2699577
ୀ /1439394 36 66 195ସ ର୍ଲତା ମଲିକ ପି ରବି  କମୁାର ମଲିକ JTV2699585
ୀ /1439395 32 66 196ବ ନା ମଲିକ ସା ପଶା  କମୁାର ମଲିକ XWP0371633
ୀ /1449396 28 66 197ଅନୀସୟା ବାରିକ ସା ସନାତନ ବାରିକ XWP0836932
ୀ /1449397 65 66 198ସ ଯ୍ାରାଣୀ ମହାରଣା ସା ଗଦାଧର ସାମ ସି ାର JTV2699189

ପ ୁ /1449398 43 66 199ପଦୀପ କମୁାର ମଲିକ ପି ରବି  କମୁାର ମଲିକ JTV1921147
ୀ /1449399 24 66 200ପଗତି ମଲିକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ମଲିକ XWP0969014
ପ ୁ /1449400 62 66 201ଲି ରାଜ ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ OR/06/043/166532
ୀ /1449401 55 66 202ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ ସା ଲି ରାଜ ସାହୁ XWP0442491
ପ ୁ /1449402 71 66 203ଗଦାଧର ସାମ ସି ାର ପି ବାନାମର ସାମ ସି ାର JTV2699197
ୀ /1449403 36 66 204ମ ାକିନୀ ସାମ ସୀଂହର ସା ସିବାସିସ ସାମ ସୀଂହର XWP1069814
ପ ୁ /1449404 39 66 205ସିବାସିସ ସାମ ସିଂ ାର ପି ଗଦାଧର ସାମ ସିଂ ାର XWP0046730
ପ ୁ /1449405 38 66 206ସଭୁାସିସ ସାମ ସିଂ ାର ପି ଗଦାଧର ସାମ ସିଂ ାର XWP0046722
ପ ୁ /1449406 35 66 207େଦବାଶଷି ସାମ ସିଂ ାର ପି ଗଦାଧର ସାମ ସିଂ ାର JTV2699759
ପ ୁ /1459407 91 66 208ଦୁଃଶାସନ ମଳିକ ପି ରାଜୁ ମଳିକ OR/06/043/166546
ପ ୁ /1459408 67 66 209ଶରତଚ  ମଳିକ ପି ପାଣ ୁମଳିକ OR/06/043/166535
ୀ /1459409 52 66 210ମମତା ମଳିକ ସା ଶରତ ମଳିକ OR/06/043/166536
ପ ୁ /1459410 47 66 211ଭରତ ମଳିକ ପି ପାଣ ୁମଳିକ OR/06/043/166537
ୀ /1459411 41 66 212ମ ଲୁତା ମଳିକ ସା ଭରତ ମଳିକ OR/06/043/166538
ପ ୁ /1459412 40 66 213ଅଭୟ କମୁାର ମଲିକ ପି ଶରତ ଚ  ମଲିକ JTV1701168
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ୀ /1459413 41 66 214ରଶିତା ମଲିକ ସା ପଶା  ମଲିକ XWP0371641
ପ ୁ /1459414 36 66 215ଭବାନୀ ଶ ର ମହା ି ପି ରବି  କମୁାର ମହା ି JTV1598689
ୀ /1469415 65 66 216ସେୁଲାଚନା ମଳିକ ସା ଗ ବର୍  ମଳିକ OR/06/043/166540

ପ ୁ /1469416 43 66 217ବାବାଜୀ ଚରଣ ମଳିକ ପି ଗ ବର୍  ମଳିକ OR/06/043/166542
ପ ୁ /1469417 36 66 218ଆରତ କମୁାର ମଲିକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମଲିକ JTV2699460
ପ ୁ /1469418 77 66 219ସଦୁଶର୍ନ ମଲିକ ପି େଲାକନାଥ ମଲିକ OR/06/043/166552
ୀ /1469419 33 66 220ମିନତୀ ମଲିକ ସା ଆରତ କମୁାର ମଲିକ XWP0046771

ପ ୁ /1469420 21 66 221ସେରାଜ୍କା  ମଲିକ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ମଲିକ XWP1069830
ପ ୁ /1479421 55 66 222ରେମଶ ଚ  ମଳିକ ପି ଦୁଃଶାସନ ମଳିକ OR/06/043/166548
ୀ /1479422 50 66 223ମ ଲୁତା ମଳିକ ସା ରେମଶ ମଳିକ OR/06/043/166549
ୀ /1479423 45 66 224ଅ ନା ମଳିକ ସା ବାବାଜି ଚରଣ ମଳିକ JTV1920867

ପ ୁ /1479424 42 66 225ସେୁର  ମଳିକ ପି ଦୁଃଶାସନ ମଳିକ OR/06/043/166550
ପ ୁ /1479425 38 66 226ହୃଷିେକଶ ମଳିକ ପି ଦୁଃଶାସନ ମଳିକ OR/06/043/166663
ୀ /1479426 41 66 227ସଚିୁତା ମଲିକ ସା ସେୁର  କମୁାର ମଲିକ XWP0721027
ୀ /1479427 37 66 228ପତିମା ମଲିକ ସା ପିତାମର ମଲିକ XWP0721035
ୀ /1479428 33 66 229ମିଲି ମଲିକ ପି ଧଶୁାସନ ମଲିକ XWP0721068
ୀ /1479429 29 66 230ଝୁନୁଲତା ମଲିକ ସା ହୃଷିେକଶ ମଲିକ XWP0721084
ୀ /1479430 29 66 231କି ା ମଲିକ ପି ରେମଶ ଚ  ମଲିକ XWP0721050
ୀ /1479431 25 66 232ମାମାଲି ମଲିକ ପି ରେମଶ ଚ  ମଲିକ XWP0721076

ପ ୁ /1479432 27 66 234ରାେକଶ ମଲିକ ପି ରେମଶ ଚ  ମଲିକ XWP0575985
ୀ /1489433 58 66 235ସାବିତୀ ମଳିକ ସା ସଦୁଶର୍ନ ମଳିକ OR/06/043/166553

ପ ୁ /1489434 44 66 236ସଶୁା  ମଳିକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମଳିକ OR/06/043/166554
ୀ /1489435 42 66 237ପ ୁ ଲତା ମଳିକ ସା ସଶୁା  ମଳିକ JTV1920875

ପ ୁ /1489436 48 66 238ପଶା  କମୁାର ମଲିକ ପି ସଦୁଶର୍ନ ମଲିକ OR/06/043/166555
ପ ୁ /1489437 41 66 239ପିତାମର ମଲିକ୍ ପି ଧଶୁାସନ ମଲିକ୍ JTV1635481
ୀ /1499438 62 66 240କାମିନି ମଳିକ ସା ଧଶୁାସନ ମଳିକ OR/06/043/166544

ପ ୁ /1499439 40 66 241ବିଜୟ ମଳିକ ପି ଧଶୁାସନ ମଳିକ OR/06/043/166545
ୀ /1499440 36 66 242ନଳିନି ପଭା ମଲିକ ସା ବିଜୟ ମଲିକ XWP0371773

ପ ୁ /1509441 72 66 243ଖେଗଶର ମହା ି ପି ଯଦୁମଣି ମହା ି JTV1920586
ୀ /1509442 60 66 244ସ କୁ୍ତା ମହା ି ସା ଖେଗଶର ମହା ି JTV1920743

ପ ୁ /1509443 41 66 245ସେ ାଷ କମୁାର ମହା ି ପି ଖେଗଶର ମହା ି JTV1919588
ପ ୁ /1509444 40 66 246ବିକାଶ ମହା ି ପି ବେଟଶର ମହା ି JTV1919596
ପ ୁ /1519445 45 66 247ଅେଶାକ ମଳିକ ପି ଦୁଃଶାସନ ମଳିକ JTV1919166
ପ ୁ /1519446 40 66 248ସବୁାଷ ଚ  ମଲିକ ପି ଦୁଃଶାସନ ମଲିକ JTV1919638
ୀ /1519447 24 66 249ସିଲି ମଲିକ ସା ସବୁାଷ ଚ  ମଲିକ XWP0866145

ପ ୁ /1519448 58 66 250ଉେପ  ଓଝା ପି ଦିନବ ୁ ଓଝା OR/06/043/166558
ପ ୁ /1519449 58 66 251ଗେଜ  ନାଥ ଓଝା ପି ଦିନବ ୁ ଓଝା OR/06/043/166562
ୀ /1519450 46 66 252ଆରତୀ ଓଝା ସା ଗେଜ  ଓଝା OR/06/043/166563

ପ ୁ /1519451 40 66 253ଗିରିସଚ  ଓଝା ପି ଉେପ  ଓଝା OR/06/043/166564
ୀ /1519452 39 66 254ମିନତି ଓଝା ସା ଗିରିଶ ଚ  ଓଝା JTV1919356

ପ ୁ /1519453 29 66 255ଅମରନାଥ ଓଝା ଓଝା ପି ସେୁର  ନାଥ ଓଝା XWP0371799
ୀ /1519454 28 66 256ଅନିତା ଓଝା ପି ଗେଜ  ନାଥ ଓଝା XWP0371781

ପ ୁ /1529455 42 66 257ଅେଶାକ ଦାସ ପି ନୁରୁ ଦାସ OR/06/043/166572
ୀ /1539456 54 66 259ସଷୁମା ମଳିକ ସା ଫକିର ମଳିକ OR/06/043/166569

ପ ୁ /1539457 38 66 260ବୁଲୁ ମଲିକ ପି ଫକୀର ମଲିକ JTV1701184
ପ ୁ /1539458 34 66 261ବିକାଶ ମଲିକ ପି ଫକୀର ଚରଣ ମଲିକ XWP0047530
ପ ୁ /1549459 43 66 262ମାନସ କମୁାର ମଲିକ ପି ଫକୀର ମଲିକ JTV1919208
ପ ୁ /1549460 40 66 263ତାପସ କମୁାର ମଲିକ ପି ଫକିର ଚରଣ ମଲିକ JTV1919703
ୀ /1549461 38 66 264ନୟନା ମଲିକ ପି ମାନସ କମୁାର ମଲିକ XWP0047548
ୀ /1559462 44 66 265ମାଧବି ଦାସ ସା ଅେଶାକ ଦାସ JTV1919794
ୀ /1559463 85 66 266ହିନ ମଳିକ ସା କା ଳି ମଳିକ OR/06/043/166574
ପ ୁ /1559464 54 66 267ତିେଲାଚନ ମଳିକ ପି କ ାଳି ମଳିକ OR/06/043/166575
ୀ /1559465 50 66 268ଅହଲଯ୍ା ମଳିକ ସା ତିେଲାଚନ ମଳିକ OR/06/043/166576
ପ ୁ /1559466 50 66 269ବସ  କମୁାର ମଳିକ ପି କା ାଳି ମଳିକ OR/06/043/166577
ପ ୁ /1559467 31 66 270ସବୁତ କମୁାର ମଲିକ ପି ତିେଲାଚନ ମଲିକ XWP0047555
ପ ୁ /1559468 30 66 271ସେରାଜ କମୁାର ମଲିକ ପି ତିେଲାଚନ ମଲିକ XWP0223461
ପ ୁ /1559469 27 66 272େସୗରଭ ମଲିକ ପି ତିେଲାଚନ ମଲିକ XWP0491571
ପ ୁ /1569470 44 66 273ର ନ େଭାଇ ପି ଅ ରୁ େଭାଇ JTV2696714
ୀ /1569471 40 66 274ମମତା େଭାଇ ସା ର ନ େଭାଇ JTV2699023
ପ ୁ /1569472 85 66 275ମାଧବ ମଳିକ ପି କେହନ୍ଇ ମଳିକ OR/06/043/166588
ୀ /1569473 48 66 276ମିନତୀ ମଳିକ ସା ବସ  କମୁାର ମଳିକ JTV1701077
ୀ /1569474 38 66 277ଗୀତା ଳି ମଳିକ ସା ନବଘନ ମଳିକ OR/06/043/166696
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ପ ୁ /1569475 68 66 278େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ ପି େବ ୁଲୀ ମଲିକ OR/06/043/166580
ୀ /1569476 45 66 279ନୟନା ମଲିକ ସା ବିଜୟ ମଲିକ JTV2699031
ୀ /1569477 41 66 280ସ ର୍ଲତା ମଲିକ ସା େକୖଳାସ ମଲିକ OR/06/043/166581

ପ ୁ /1569478 33 66 281ସନିୁଲ କମୁାର ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ JTV2699155
ପ ୁ /1569479 24 66 282ରାଜ କିେଶାର ମଲିକ ପି ନବଘନ ମଲିକ XWP0739805
ୀ /1569480 21 66 283ମଧସିୁତା ମଲିକ ସା ରାଜ୍କିେଶାର ମଲିକ XWP1056860

ପ ୁ /1569481 31 66 284ଲଲାେଟ ୁ ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ XWP0223479
ପ ୁ /1579482 65 66 285ଲକ୍ଷୀଧର ମଳିକ ପି ସାଧ ୁମଳିକ OR/06/043/166585
ପ ୁ /1579483 55 66 286ବଂଶୀଧର ମଳିକ ପି ସାଧ ୁମଳିକ OR/06/043/166587
ପ ୁ /1579484 46 66 287ଶୀଧର ମଳିକ ପି ସାଧ ୁମଳିକ OR/06/043/166666
ୀ /1579485 45 66 288ଶା ିଲତା ମଳିକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ମଳିକ OR/06/043/166586
ୀ /1579486 39 66 289ସଂଯକୁ୍ତା ମଳିକ ସା ବଂଶଧିର ମଳିକ OR/06/043/166698
ୀ /1579487 38 66 290ପ ୁ ିର୍ମା ମଳିକ ପି ସାଧ ୁମଳିକ OR/06/043/166600

ପ ୁ /1579488 35 66 292ଦିପକ କମୁାର ମଲିକ ପି େକୖଳାସ ଚ  ମଲିକ XWP0543033
ୀ /1579489 34 66 293ମେନାରମା ମଲିକ ସା ଶୀଧର ମଲିକ XWP0599480
ୀ /1579490 32 66 294ନିମର୍ଳା ମଲିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମଲିକ XWP0046813
ୀ /1579491 26 66 295ସମିୁତା ମଲିକ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ମଲିକ XWP0599639
ୀ /1579492 30 66 296ପମିଳା ମଲିକ ପି ଲକି୍ଷଧର ମଲିକ XWP0371807
ୀ /1579493 55 66 297ଉମିର୍ଳା ପଧାନ ସା ସେୁର ନାଥ ପଧାନ LNT2384311
ୀ /1589494 75 66 298ହରସ ମଳିକ ସା ମାଧବ ମଳିକ OR/06/043/166589

ପ ୁ /1589495 64 66 299ଅେଲଖ ମଳିକ ପି ଦେନଇ ମଳିକ OR/06/043/166599
ପ ୁ /1589496 58 66 300ପଫଲୁ ମଳିକ ପି ମାଧବ ମଳିକ OR/06/043/166590
ପ ୁ /1589497 50 66 301ପଦିପ ମଳିକ ପି ମାଧବ ମଳିକ OR/06/043/166591
ୀ /1589498 49 66 302ନମର୍ଦା ମଳିକ ସା ପଫଲୁ ମଳିକ JTV1701309

ପ ୁ /1589499 42 66 303ଶଶିରି ମଲିକ ପି ସାଧ ୁମଲିକ JTV1919158
ପ ୁ /1589500 40 66 304ଲିବୁ ମଲିକ ପି ଅେଲଖ ମଲିକ JTV1701267
ପ ୁ /1589501 34 66 305ବଦି ପସାଦ ମଲିକ ପି ବଖାରୀ ମଲିକ XWP0491563
ୀ /1589502 33 66 306ସ ର୍ପଭା ମଲିକ ସା ଲିବୁ ମଲିକ XWP0491530

ପ ୁ /1589503 29 66 307ରାେଜଶ କମୁାର ମଲିକ ପି ଅେଲଖ ମଲିକ XWP0491514
ୀ /1599504 27 66 308ଶ ର ଗୁ ା ପି ଗ ାଧର ମଲିକ XWP0490482
ୀ /1599505 89 66 309ସାବିତୀ ମଳିକ ସା ଭିକାରୀ ମଳିକ OR/06/043/166593

ପ ୁ /1599506 54 66 310େକଦାର ମଳିକ ପି ଭିକାରୀ ମଳିକ OR/06/043/166594
ପ ୁ /1599507 52 66 311ଗ ାଧର ମଳିକ ପି ଭିକାରୀ ମଳିକ XWP0636738
ପ ୁ /1599508 52 66 312ଶୀଧର ମଳିକ ପି ଭିକାରୀ ମଳିକ OR/06/043/166598
ୀ /1599509 46 66 313ଡଲି ମଳିକ ସା େକଦାର ମଳିକ OR/06/043/166595
ୀ /1599510 30 66 314ମକୁ୍ତାମଞରୀ ମଲିକ ପି େକଦାରନାଥ ମଲିକ XWP0599654
ୀ /1599511 50 66 315ଗୀତା ଳି ମଲିକ ସା ଗ ାଧର ମଲିକ OR/06/043/166597

ପ ୁ /1599512 28 66 316େଗୗତମ ମଲିକ ପି ଗ ାଧର ମଲିକ XWP0490474
ପ ୁ /1599513 28 66 317ପତାପ କମୁାର ମଲିକ ପି େକଦାରନାଥ ମଲିକ XWP0654632
ୀ /1599514 27 66 318ସଂଯକୁ୍ତା ମଲିକ ପି େକଦାରନାଥ ମଲିକ XWP0599647
ୀ /1609515 54 66 319ଉଲାସ ମଳିକ ସା ଅେଲଖ ମଳିକ XWP0782268
ପ ୁ /1609516 53 66 320ସେୁର  ମଳିକ ପି ଦେନଇ ମଳିକ OR/06/043/166603
ୀ /1609517 50 66 321ମ ଲୁତା ମଳିକ ସା ସେୁର  ମଳିକ OR/06/043/166604

ପ ୁ /1609518 48 66 322ଅନାମ ମଳିକ ପି ଦେନଇ ମଳିକ OR/06/043/166605
ୀ /1609519 48 66 323େରଣବୁାଳା ମଳିକ ସା ଶୀଧର ମଳିକ JTV1919323
ୀ /1609520 42 66 324ଜୟ ୀ ମଳିକ ସା ଅନାମ ମଳିକ OR/06/043/264531

ପ ୁ /1609521 67 66 325େଗାେଲଖ ମଲିକ ପି ଦେନଇ ମଲିକ OR/06/043/166601
ୀ /1609522 58 66 326ନୟନା ମଲିକ ସା େଗାେଲଖ ମଲିକ XWP0654558
ୀ /1609523 48 66 327ଜୟ ୀ ମଲିକ ସା ଅନାମ ମଲିକ XWP0491555
ପ ୁ /1609524 39 66 328ଅମଲୁଯ୍ ମଲିକ ପି େଗାେଲଖ ମଲିକ JTV1701176
ପ ୁ /1609525 39 66 329ଅମୀୟ ମଲିକ ପି େଗାେଲଖ ମଲିକ JTV1701192
ୀ /1609526 33 66 330ପେମାଦିନୀ ମଲିକ ସା ଅମଲୁଯ୍ ମଲିକ XWP0491613
ପ ୁ /1619527 71 66 331ବସ  କମୁାର ପାତ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ପାତ JTV1919984
ପ ୁ /1619528 45 66 332ଚ ନ କମୁାର ପାତ ପି ବସ  କମୁାର ପାତ JTV1562297
ୀ /1619529 39 66 333ଶଭୁଶୀ ପାତ ପି ବସ  ପାତ JTV1920511
ୀ /1619530 37 66 334କ ନାମୟୀ ପ ୃ ି ସା ଚ ନ କମୁାର ପାତ XWP0046839
ପ ୁ /1629531 53 66 336ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଘେଡଇ ପି ବୁ ିମ  ଘେଡଇ OR/06/043/166281
ପ ୁ /1629532 52 66 337ଲକ୍ଷୀଧର ଘେଡଇ ପି ବୁଧିମ  ଘେଡଇ OR/06/043/166279
ୀ /1629533 46 66 338ସୀମା ଘେଡଇ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ଘେଡଇ OR/06/043/166280
ପ ୁ /1629534 44 66 339ସତିୃ ର ନ ଘେଡଇ ପି ବୁ େଦବ ଘେଡଇ OR/06/043/166282
ୀ /1629535 42 66 340ମମତା ଘେଡଇ ସା ସତିୃ ର ନ ଘେଡଇ JTV2571636
ପ ୁ /1629536 33 66 341ରବୀ  ନାଥ ଘେଡଇ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ଘେଡଇ JTV2536597
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ପ ୁ /1629537 29 66 342େକୖଳାସ ଘେଡଇ ପି ଲକି୍ଷଧର ଘେଡଇ XWP0371732
ୀ /1629538 40 66 343ସମିୁତା ମଲିକ ପି ଅେଲଖ ମଲିକ JTV1701317

ପ ୁ /1639539 48 66 344ପଭାସକମୁାର ଦାଶ ପି ଭାଗବତପସାଦ ଦାଶ JTV2699643
ୀ /1639540 102 66 345େମାନାଲିସା ମହା ି ସା େଦବାଶଷି ମହା ି XWP0644658

ପ ୁ /1639541 70 66 346ଅନ  ଚରଣ ମହା ି ପି ଅନାମ ଚରଣ ମହା ି JTV1920347
ୀ /1639542 66 66 347େରଣବୁାଳା ମହା ି ସା ଅନ  ଚରଣ ମହା ି JTV1920792

ପ ୁ /1639543 44 66 348େଦବାଶଷି ମହା ି ପି ଅନ  ଚରଣ ମହା ି JTV1909324
ପ ୁ /1639544 40 66 349ଶଭୁାଶଷି ମହା ି ପି ଅନ  ଚରଣ ମହା ି JTV1919562
ୀ /1639545 40 66 350େମାନାଲିସା ମହା ି ସା େଦବାଶଷି୍ ମହା ି XWP0599530

ପ ୁ /1639546 38 66 351ଆଶଷି କମୁାର ମହା ି ପି ଅନ  ଚରଣ ମହା ି JTV1931823
ପ ୁ /1649547 60 66 352ପଦୀ  କିେଶାର େଚୗଧରୁୀ ପି େବୖଦଯ୍ନାଥ େଚୗଧରୁୀ JTV1628775
ପ ୁ /1649548 33 66 353ଅଭିଜ୍ଞାନ େଚୗଧରୁୀ ପି ପଦି  କିେଶାର େଚୗଧରୁୀ XWP0046862
ୀ /1649549 46 66 354ସସିତା ଦିେବଦୀ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ କର XWP0046854
ୀ /1649550 44 66 355େଜଯ୍ାସନ୍ାରାଣୀ ଘେଡଇ ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ ଘେଡଇ JTV1919737

ପ ୁ /1649551 77 66 356ପଦନାଭ କର ପି ହାଡିବ ୁ କର OR/06/043/166708
ୀ /1649552 60 66 357ଅନନ୍ପ ୁ ର୍ା କର ସା ପଦଲାଭ କର OR/06/043/166607

ପ ୁ /1649553 42 66 358ସଂଗାମ େକଶରି କର ପି ପଦଲାଭ କର OR/06/043/166716
ପ ୁ /1659554 31 66 359ସବୁତ ମହାପାତ ପି ବଦି ନାରାୟଣ ମହାପାତ XWP0289058
ପ ୁ /1659555 57 66 360ବଦିନାରାୟଣ ମହାପାତ ପି ନଟବର ମହାପାତ OR/06/043/167186
ପ ୁ /1659556 41 66 361ପିୟବତ ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାହୁ XWP0289033
ପ ୁ /1659557 36 66 362େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ  ସାହୁ XWP0289041
ୀ /1659558 53 66 363ଶିମତୀ ତୁଳସୀ ସାହୁ ସା କିେଶାର ସାହୁ OR/06/043/166651
ୀ /1659559 58 66 364ଗୀତା ଳି ଶତପଥୀ ସା ବଦିନାରାୟଣ ମହାପାତ OR/06/043/167088
ୀ /1669560 61 66 365ସଷୁମା ମହାପାତ ସା ପଦୀ  କିେଶାର େଚୗଧରୁୀ JTV1628783
ୀ /1689561 57 66 366ପତିମା ବଗା ସା ନଟକୃ  ବଗା JTV1920289

ପ ୁ /1689562 39 66 367ସ ୟ କମୁାର ବଗା ପି ନଟକୃ  ବଗା JTV1919992
ପ ୁ /1689563 35 66 368ଅ ନକମୁାର ବଗା ପି ନଟକୃ  ବଗା JTV2699130
ପ ୁ /1689564 30 66 369ବିଜୟ କମୁାର ବଗା ପି ନଟକୃ  ବଗା XWP0739714
ପ ୁ /1689565 67 66 370ଅଜୁର୍ ନ ଚରଣ ମଲୀକ ପି ହୃଷିେକଶ ମଲୀକ JTV1598697
ୀ /1689566 57 66 371େଶାଭାରାଣୀ ଓଝା ସା ଅଭିରାମ ଓଝା JTV1919943

ପ ୁ /1689567 55 66 372ଅଭିରାମ ଓଝା ପି ପହଲି ଓଝା JTV1919935
ପ ୁ /1689568 36 66 373ମାନସ ର ନ ଓଝା ପି ଅଭିରାମ ଓଝା JTV1701127
ୀ /1689569 29 66 374ସଯୂଯ୍ର୍କା ି ଓଝା ସା ମାନସ ର ନ ଓଝା XWP1053081
ୀ /1689570 29 66 375ସଯୂଯ୍ର୍କା ି ଓଝା ସା ମାନସ ର ନ ଓଝା XWP0875211
ୀ /1699571 33 66 376େସୗମଯ୍ା ସାଗରିକା ପିୟଦଶ ିର୍ନି ସା ରାେଶକ ସବୁୁ ି XWP0371757
ୀ /1699572 30 66 377େସାନାଲି ସାହୁ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାହୁ XWP0223487

ପ ୁ /1699573 63 66 378ବିପିନି ବିହାରୀ ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ JTV1920735
ୀ /1699574 53 66 379ମିନାକ୍ଷୀ ମ ରୀ ସାହୁ ସା ବିପିନ ବିହାରୀ ସାହୁ JTV1920883

ପ ୁ /1699575 62 66 380ରତନ୍ ାକର ସବୁୁଧି ପି ରାମଚ  ସାହୁ OR/06/043/424903
ୀ /1699576 56 66 381ବାସ ୀ ସବୁୁଧି ସା ରତନ୍ ାକର ସବୁୁଧି OR/06/043/424904

ପ ୁ /1699577 33 66 382ରାେକଶ ସବୁୁ ି ପି ରତନ୍ ାକର ସବୁୁ ି XWP0330340
ୀ /1699578 28 66 383େରଶା ସବୁୁ ି ପି ରତନ୍ ାକର ସବୁୁ ି XWP0371740
ୀ /1719579 46 66 384ବିଣାପାଣି ପ ନାୟକ ସା ତାପସ ପ ନାୟକ XWP0371765
ୀ /1719580 78 66 385କାଦମିନୀ ପ ନାୟକ ସା ପେମାଦ କିେସାର ପ ନାୟକ JTV1920180

ପ ୁ /1719581 54 66 386ତାପସ ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ କିେଶାର ପ ନାୟକ JTV1919349
ପ ୁ /1719582 50 66 387ଆଶଷି ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ କିେଶାର ପ ନାୟକ JTV1920164
ପ ୁ /1719583 50 66 388ସବୁାଶଷି ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ କିେଶାର ପ ନାୟକ JTV1919711
ପ ୁ /1719584 47 66 389େଦବାଶଷି ପ ନାୟକ ପି ପେମାଦ କିେଶାର ପ ନାୟକ JTV1919331
ପ ୁ /1729585 54 66 390ପ ାନନ େବେହରା ପି ବାଉଲି େବେହରା JTV1710334
ୀ /1729586 49 66 391େବୖେଦହୀ େବେହରା ସା ପ ାନନ େବେହରା JTV1714195
ପ ୁ /1729587 24 66 392େଦବାଶଷି୍ େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା XWP0739706
ୀ /1739588 33 66 393ସସିତା େରଡି ପି ହାଡିବ ୁ େରଡି XWP0046896
ପ ୁ /1739589 32 66 394ବାଲାଜୀ େର ି ପି ହାଡିବ ୁ େର ି XWP0046904
ୀ /1739590 27 66 395ସଜୁାତା େରଡି ପି ହାଡିବ ୁ େରଡି XWP0491076
ପ ୁ /1739591 63 66 396ହାଡିବ ୁ େରଡି ପି େଚେନୟା େରଡି JTV1714187
ୀ /1739592 56 66 397ପଦାବତୀ େରଡି ସା ହାଡିବ ୁ େରଡି JTV1710581
ପ ୁ /1749593 52 66 398ମେନାଜ କମୁାର ପାତ ପି ଅଭିରାମ ପାତ JTV2699304
ୀ /1749594 46 66 399ସରସତୀ ପାତ ସା ମେନାଜ କମୁାର ପାତ JTV2699312
ପ ୁ /1749595 42 66 400ସଜଂୟ କମୁାର ପାତ ପି ଅଭିରାମ ପାତ JTV2699650
ୀ /1759596 73 66 402େକୗଶଲଯ୍ା ବି ାଣୀ ସା ମାଧବାନ  ବି ାଣୀ JTV1710243
ପ ୁ /1759597 50 66 403ଧୀେର  କମୁାର ବି ାଣୀ ପି ମାଧବାନ  ବି ାଣୀ JTV1710375
ପ ୁ /1759598 49 66 404ନିର ନ ବି ାଣୀ ପି ମାଧବାନ  ବି ାଣୀ JTV1710698
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ୀ /1759599 47 66 405ଦମୟ ୀ ବି ାଣୀ ସା ଧୀେର  ବି ାଣୀ JTV1710367
ପ ୁ /1759600 46 66 406ବସ  କମୁାର ବି ାଣୀ ପି ମାଧବାନ  ବି ାଣୀ JTV1710565
ୀ /1759601 44 66 407ସେରାଜିନୀ ବି ାଣୀ ସା ନିର ନ ବି ାଣୀ JTV1710680
ୀ /1759602 42 66 408ପ ୁ ା ଳୀ ବି ାଣୀ ସା ବସ  କମୁାର ବି ାଣୀ JTV1710573
ୀ /1759603 42 66 409ବିେନାଦିନୀ ବି ାଣୀ ସା ପଶା  କମୁାର ବି ାଣୀ JTV2698652
ୀ /1759604 25 66 410ସାଗରିକା ବି ାଣୀ ପି ଧୀେର  ବି ାଣୀ XWP0866111
ୀ /1759605 22 66 411ନିହାରିକା ବି ାଣୀ ପି ଧୀେର  କମୁାର ବି ାଣୀ XWP0875203
ୀ /1769606 68 66 412ପମିଳା ଦାସ ସା ପାବର୍ ତୀ ଦାସ XWP0046912

ପ ୁ /1769607 43 66 413ପତାପ କମୁାର ଦାସ ପି ପାବର୍ ତୀ ଦାସ JTV1711480
ୀ /1769608 40 66 414ଜମବୁତୀ ଦାସ ସା ପତାପ କମୁାର ଦାସ XWP0046938

ପ ୁ /1769609 39 66 415ପଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି ପାବର୍ ତୀ କମୁାର ଦାସ JTV1714161
ୀ /1769610 38 66 416େବବିରାଣୀ ଦାସ ସା ପଦିପ କମୁାର ଦାସ XWP0046920
ୀ /1779611 53 66 417ମିନତୀ ମଲ ସା ହୃଦାନ  ମଲ JTV1710227

ପ ୁ /1779612 32 66 418ଅମିୟ ର ନ ମଲ ପି ହୃଦାନ  ମଲ XWP0223495
ୀ /1779613 30 66 419ସଚିୁତା ମଲ ପି ହୃଦାନ  ମଲ XWP0223503
ୀ /1779614 40 66 420ନିେବଦିତା ସାଇଁ ସା ପଦୀପ ମଲିକ JTV1701051
ୀ /1789615 33 66 421େଶୖଳବାଳା େଜନା ସା େବଣଧୁର େଜନା XWP0372185
ୀ /1789616 49 66 422ସ କୁ୍ତା ସାହୁ ସା ଅନିଲ ସାହୁ XWP0704973

ପ ୁ /1789617 58 66 423ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିତଯ୍ାନ  ସାହୁ JTV1710201
ପ ୁ /1789618 30 66 424ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ ପି ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ XWP0371708
ୀ /1789619 28 66 425ତପସିନି ସାହୁ ପି ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ XWP0371716
ୀ /1799620 68 66 426ସେୁଲାଚନା ମାପି ସା ଡମରୁୁଧର ମାପି JTV1710714

ପ ୁ /1799621 46 66 427ର ନ କମୁାର ମାପି ପି ଡମରୁୁଧର ମାପି JTV1710599
ପ ୁ /1799622 44 66 428ମେନାର ନ ମାପି ପି ଡମରୁୁଧର ମାପି JTV1710318
ୀ /1799623 41 66 429ଶବିାନୀ ମାପି ପି ମେନାର ନ ମାପି JTV1710326
ୀ /1799624 39 66 430ଲକ୍ଷୀପିୟା ମାପି ସା ର ନ କମୁାର ମାପି XWP0537159

ପ ୁ /1809625 56 66 431ପଦି  କମୁାର ବିଶାଳ ପି ଚେ ଶର ବିଶାଳ JTV1710615
ପ ୁ /1809626 41 66 433ପକାଶ ବିଶାଳ ପି ଚେ ଶର ବିଶାଳ XWP0491225
ୀ /1809627 37 66 434ଲକ୍ଷୀପିୟା ବିଶାଳ ସା ପକାଶ ବିଶାଳ XWP0491217

ପ ୁ /1809628 54 66 435ଉମାକା  ମିଶ ପି ଦାେମାଦର ମିଶ JTV1710417
ୀ /1809629 44 66 436ଗୀତା ମିଶ ସା ଉମାକା  ମିଶ JTV1710409
ୀ /1819630 31 66 437ଅନନ୍ପଣୂର୍ା ବିଶାଳ ସା ବୀରକିେଶାର ନାୟକ XWP0965996

ପ ୁ /1819631 30 66 438ଅନୁଭଵ ମହା ି  ପି ଅନିତଯ୍ କମୁାର ମହା ି ମହା ି XWP1086131
ପ ୁ /1819632 23 66 439ଅଭିନବ ମହା ି ପି ଅନିତଯ୍ କମୁାର ମହା ି XWP0836825
ୀ /1819633 93 66 440ତିେଳା ମା ନାୟକ ସା ରାେଧଶଯ୍ାମ ନାୟକ JTV1710292

ପ ୁ /1819634 66 66 441ଅଗନୀ ଚରଣ ନାୟକ ପି ରାେଧଶଯ୍ାମ ନାୟକ XWP1109479
ୀ /1819635 63 66 442ସନୁ ା ନାୟକ ସା ଅଗଣୀ ଚରଣ ନାୟକ JTV1710607
ୀ /1819636 36 66 443ମଧସିୁତା ନାୟକ ପି ସକୁେଦବ ନାୟକ JTV1710300

ପ ୁ /1819637 31 66 444ବୀରକିେଶାର ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ନାୟକ XWP0491399
ୀ /1819638 24 66 445ପିତିସମୀତା ନାୟକ ପି ସକୁେଦବ ନାୟକ XWP1112713

ପ ୁ /1819639 22 66 446ଗ ାଧର ନାୟକ ପି ପ ୁଲ ଚ  ନାୟକ XWP0875195
ୀ /1829640 61 66 447ସେୁଲାଚନା ମଲିକ ସା େଗୗରା  ମଲିକ JTV1710276

ପ ୁ /1829641 53 66 448େଗୗରା  ଚରଣ ମଲିକ୍ ପି ରବି ନାଥ ମଲିକ୍ JTV1710268
ପ ୁ /1839642 74 66 449ନିର ନ ଦାସ ପି ଉଛବ XWP0046953
ୀ /1839643 69 66 450େରଣବୁାଳା ଦାସ ସା ନିର ନ ଦାସ XWP0046961

ପ ୁ /1839644 56 66 451ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ ପି ଭାଗବତ ଦାସ JTV2699262
ୀ /1839645 56 66 452େଶାଭାରାଣୀ ଦାସ ସା ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ JTV2699254

ପ ୁ /1839646 45 66 453େସୗମଯ୍ ଜା  ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ XWP0046979
ପ ୁ /1839647 43 66 454ଶଭୁକା  ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ XWP0046946
ପ ୁ /1839648 41 66 455େସାମ େଶଖର ଦାସ ପି ନିର ନ ଦାସ XWP0046987
ୀ /1839649 40 66 456ସତିୃ େରଖା ଦାସ ସା େସୗମଯ୍ କା  ଦାସ XWP0046995
ୀ /1839650 38 66 457ଦିବଯ୍ା ଦାସ ସା ଶଭୁକା  ଦାସ XWP0047563
ପ ୁ /1839651 31 66 458ଶଭୁଜିତ ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ XWP0289116
ପ ୁ /1859652 65 66 459େଭାଳାନାଥ େବେହରା ପି ପ ାନନ େବେହରା JTV2698769
ୀ /1859653 61 66 460େଲାଚନା େବେହରା ସା େଭାଳାନାଥ େବେହରା JTV2699015
ପ ୁ /1859654 47 66 461ଭ କିେଶାର େବେହରା ପି ଗିରିଧାରୀ େବେହରା XWP0664409
ପ ୁ /1859655 47 66 462ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଉ ମଚ  େବେହରା XWP0223511
ୀ /1859656 43 66 463ଭାରତୀ େବେହରା ସା ଭ କିେଶାର େବେହରା XWP0664458
ୀ /1859657 42 66 464କୁ ିଲତା େବେହରା ସା େକୖଳାସ ଚ  େବେହରା JTV2536605
ୀ /1859658 41 66 465କବିତା େବେହରା ସା ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା XWP0223529
ପ ୁ /1859659 37 66 466ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା ପି େଭାଳାନାଥ େବେହରା JTV2571586
ୀ /1859660 33 66 467ସନିୁତା େବେହରା ସା ଦୁେଯଯ୍ର୍ାଧନ େବେହରା XWP0223537
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ୀ /1879661 34 66 468ଉମିର୍ଳା ସାହୁ ସା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ XWP0491282
ୀ /1879662 31 66 469ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ସା ସେରାଜ ସାହୁ XWP0836668

ପ ୁ /1879663 68 66 470ଗ ବର୍  ସାହୁ ପି ବିଶନାଥ ସାହୁ JTV2698744
ୀ /1879664 62 66 471କା ନ ସାହୁ ସା ଗ ବର୍  ସାହୁ JTV2698785

ପ ୁ /1879665 41 66 472ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ JTV2699486
ପ ୁ /1879666 39 66 473ସେରାଜ ସାହୁ ପି ଗ ବର୍  ସାହୁ JTV2699270
ୀ /1889667 39 66 474ବୀଣାପାଣି ପାତ ସା ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ XWP0047001
ୀ /1889668 67 66 475ଶା ିଲତା ସାହୁ ସା େଲାକନାଥ ସାହୁ JTV2699007

ପ ୁ /1889669 45 66 476ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ JTV2699791
ୀ /1899670 75 66 477ଚନିଆ ବିଶାଳ ସା ଶବି ବିଶାଳ XWP0371724
ୀ /1899671 51 66 478ଗୀତା ଳି ବିଶାଳ ସା ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ବିଶାଳ JTV2696615

ପ ୁ /1899672 24 66 479ମତୃଯ୍ ୁ ୟ ବିଶାଳ ପି ଅମଲୂଯ୍ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0836528
ୀ /1909673 50 66 480ଖଲୁଣା କା ି ସା ନବ କିେଶାର କା ି XWP0047027

ପ ୁ /1909674 41 66 481ରାଜକିେଶାର କା ି ପି ଶଖିରୀ କା ି XWP0490227
ୀ /1909675 33 66 482େଜାସନ୍ାରାଣୀ କା ି ସା ରାଜକିେଶାର କା ି XWP0491605

ପ ୁ /1909676 27 66 483ତପନ କମୁାର କା ି ପି ନବକିେଶାର କା ି XWP0490565
ପ ୁ /1909677 23 66 484ଚ ନ କା ି ପି ନବ କିେଶାର କା ି XWP0837013
ପ ୁ /1909678 47 66 485କରୁଣାକର ସାହୁ ପି ଶବି ସାହୁ JTV2698918
ୀ /1909679 43 66 486ବିନତୀ ସାହୁ ସା କରୁଣାକର ସାହୁ JTV2698926

ପ ୁ /1919680 63 66 487ମେହ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିନବ ୁ ନାୟକ JTV2699213
ୀ /1919681 55 66 488େସନ୍ହଲତା ନାୟକ ସା ମେହ  କମୁାର ନାୟକ JTV2699205

ପ ୁ /1919682 31 66 489ଅରୁପ କମୁାର ନାୟକ ପି ମେହ  କମୁାର ନାୟକ XWP0599472
ୀ /1919683 29 66 490ମିତାଲି ନାୟକ ସା ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ XWP0599456

ପ ୁ /1929684 85 66 491ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା ପି ବୀର େବେହରା JTV2696649
ୀ /1929685 65 66 492ମିଟି େବେହରା ସା ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା JTV2699726

ପ ୁ /1929686 46 66 493ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା JTV2699734
ପ ୁ /1929687 37 66 494ବଳରାମ େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା JTV2699494
ପ ୁ /1929688 35 66 495ବହାନ  େବେହରା ପି ବି ୁ ଚରଣ େବେହରା JTV2699502
ପ ୁ /1929689 26 66 496ବିଶଜିତ ପରିଡା ପି େପମାନ  ପରିଡା XWP0664425
ପ ୁ /1929690 25 66 497ସତଯ୍ଜିତ ପରିଡା ପି େପମାନ  ପରିଡା XWP0664474
ପ ୁ /1939691 54 66 498ହିମାଦୀ ବିଶାଳ ପି େକଦାର ନାଥ ବିଶାଳ XWP0047035
ୀ /1939692 52 66 499ସ କୁ୍ତା ବିଶ୍ଵାଳ ସା ହିମାଦୀ ବିଶ୍ଵାଳ XWP0938076

ପ ୁ /1939693 24 66 500ଅମିତ ବିଶ୍ଵାଳ ପି ହିମାଦୀ ବିଶ୍ଵାଳ XWP0938050
ପ ୁ /1939694 22 66 501ଅହନିର୍ଶ ବିଶ୍ଵାଳ ପି ହିମାଦୀ ବିଶ୍ଵାଳ XWP0938068
ପ ୁ /1949695 59 66 502େପମାନ  ପରିଡା ପି ଇ ମଣି ପରିଡା JTV2696730
ୀ /1949696 50 66 503ସେରାଜିନୀ ପରିଡା ସା େପମାନ  ପରିଡା JTV2696748
ୀ /1959697 64 66 504ଲକ୍ଷୀ ଦାସ ସା ହୀରାଲାଲ ଦାସ XWP0434340
ୀ /1959698 42 66 505ମ ଲୁତା ଦାସ ପି ହିରାଲାଲ ଦାସ XWP0371658
ୀ /1959699 35 66 506ମାମି ଦାସ ପି ହିରାଲାଲ ଦାସ XWP0371666
ୀ /1959700 91 66 507ମେନାରମା ମହା ି ସା ବଳରାମ ମହା ି XWP0491126

ପ ୁ /1959701 53 66 508ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି ପି ବଳରାମ ମହା ି XWP0265504
ୀ /1959702 52 66 509ସବିତା ମହା ି ପି ବଳରାମ ମହା ି XWP0491118
ୀ /1959703 50 66 510ବୀଣାପାଣି ମହା ି ସା ବି ୁ ଚରଣ ମହା ି XWP0047043
ୀ /1969704 41 66 511େସୗଦାମିନି େଜନା ସା ବଜ କିେଶାର େଜନା XWP0372102
ୀ /1969705 31 66 512ଅ ର୍ନା ରାମ ସା ସରୂପ କମୁାର ସିଂ XWP1052901
ୀ /1969706 58 66 513ପ ୁ ଲତା ସିଂ ସା ରବୀ  ନାଥ ସିଂ JTV2696631

ପ ୁ /1969707 35 66 514ସରୂପ କମୁାର ସିଂହ ପି ରବୀ  ନାଥ ସିଂହ JTV2536621
ପ ୁ /1969708 32 66 515ରୂେପଶ କମୁାର ସିଂହ ପି ରବି  ନାଥ ସିଂହ JTV2536613
ୀ /1969709 27 66 516ମେହଶତା ସିଂହ ସା ରୂେପଶ କମୁାର ସିଂହ XWP1052893
ପ ୁ /1979710 62 66 517ସଂଗାମ େକଶରୀ ଖ ୁ ିଆ ପି ଚ  େଶଖର ଖ ୁ ିଆ XWP0319434
ୀ /1979711 53 66 518ଜୟଶୀ ଖୁ ିଆ ସା ସଂଗାମ େକଶରୀ ଖ ୁ ିଆ JTV2536639
ପ ୁ /1979712 31 66 519ଅଭିେଷକ ଖୁ ିଆ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ଖ ୁ ିଆ XWP0289025
ପ ୁ /1979713 29 66 520ଅବିନାଶ ଖୁ ିଆ ପି ସଂଗାମ େକଶରୀ ଖ ୁ ିଆ XWP0289017
ୀ /1989714 79 66 521କା ନବାଳା ଭୂୟଁା ସା ଶ ଷର୍ଣ ଭୂୟଁା XWP0047092
ପ ୁ /1989715 54 66 522ଶୀକା  ଭୂୟଁା ପି ଶ ଷର୍ଣ ଭୂୟଁା XWP0047118
ପ ୁ /1989716 49 66 523ସଶୁା  କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଶ ଷର୍ଣ ଭୂୟଁା XWP0047076
ୀ /1989717 49 66 524ସଂଧଯ୍ାରାଣୀ ଭୂୟଁା ସା ଶୀକା  ଭୂୟଁା XWP0047084
ୀ /1989718 48 66 525ସ ର୍ଲତା ଭୂୟଁା ସା ସଶୁା  କମୁାର ଭୂୟଁା XWP0047050
ପ ୁ /1989719 43 66 526ଦିଲୀପ କମୁାର ଭୂୟଁା ପି ଶ ଷର୍ଣ ଭୂୟଁା XWP0047068
ପ ୁ /1999720 54 66 527ବୀେର  ବିଶାଳ ପି ଋଷିେକଶ ବିଶାଳ XWP0543124
ୀ /1999721 51 66 528ରୀନା ବିଶାଳ ସା ବିେର  ବିଶାଳ XWP0543132
ପ ୁ /2009722 46 66 529ଅନୀଲ ଦାସ ପି ପ ାରି ଦାସ XWP0047126
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ୀ /2009723 40 66 530ଅହଲଯ୍ା ଦାସ ସା ଅନୀଲ ଦାସ XWP0047134
ପ ୁ /2009724 21 66 531ସନୁୀଲ ଦାସ ପି ଅନିଲ ଦାସ XWP0938035
ପ ୁ /2019725 81 66 532କୃ ଚ  ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ XWP0047142
ୀ /2019726 71 66 533ରମା ନାୟକ ସା କୃ ଚ  ନାୟକ XWP0047159

ପ ୁ /2019727 52 66 534ବହାନ  ନାୟକ ପି କୃ ଚ  ନାୟକ XWP0047167
ୀ /2019728 48 66 535ସରସତୀ ନାୟକ ସା ବହାନ  ନାୟକ XWP0047175
ୀ /2019729 46 66 536ସନ୍ି ା ନାୟକ ସା ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ XWP0047183
ୀ /2019730 24 66 537ସଷୁମା ନାୟକ ପି ବହାନ  ନାୟକ XWP0836783

ପ ୁ /2029731 38 66 538ସବୁତ ମହାେଭାଇ ପି ଗଗନ ମହାେଭାଇ XWP0047191
ପ ୁ /2029732 35 66 539ବିଶ ରଂଜନ ମହାେଭାଇ ପି ଗଗନ ମହାେଭାଇ XWP0047209
ୀ /2039733 44 66 540ମମତା ବାରିକ ସା ରାଜୁ ବାରିକ XWP0047217

ପ ୁ /2049734 62 66 541ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େବେହରା ପି ଘନଶଯ୍ାମ େବେହରା JTV2536654
ୀ /2049735 55 66 542ବି ୁପିୟା େବେହରା ସା ସଯୂଯ୍ର୍ମଣି େବେହରା JTV2536647

ପ ୁ /2059736 51 66 543ସଶୁା  କମୁାର ପ ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ପ ନାୟକ JTV2536662
ୀ /2069737 52 66 544ରାଜଶୀ ମହା ି ସା ତମାଳ କା  ସିଂ JTV2536670
ୀ /2079738 44 66 545ନିେବଦିତା େଚୗଧରୁୀ ସା ଭାଗିରଥି େଚୗଧରୁୀ JTV2536688

ପ ୁ /2079739 44 66 546ଭାଗିରଥି େଚୗଧରୁୀ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ JTV2536696
ୀ /2079740 26 66 547ଲିପସା ରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ସା ନୀଳମଣି େଚୗଧରୁୀ XWP0642942

ପ ୁ /2079741 39 66 548ନୀଳମଣି େଚୗଧରୁୀ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0330258
ପ ୁ /2079742 70 66 549ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଅପ ିର୍ ନାୟକ XWP0330332
ୀ /2079743 70 66 550େଶୖଳବାଳା ନାୟକ ସା ନାରାୟଣ ନାୟକ XWP0537100

ପ ୁ /2089744 61 66 551ବଜବ ୁ ବିଶାଳ ପି କାଶୀନାଥ ବିଶାଳ XWP0047233
ୀ /2089745 54 66 552ଲତା ବିଶାଳ ସା ବଜବ ୁ ବିଶାଳ XWP0047225

ପ ୁ /2089746 31 66 553ଜିେତ  ବିଶାଳ ପି ବଜ ବ ୁ ବିଶାଳ XWP0223545
ପ ୁ /2089747 66 66 554ମଧସୁଦୂନ ଧଳ ପି ବଜସ ୁ ର ଧଳ XWP0371302
ୀ /2089748 63 66 555ସାବିତୀ ଧଳ ସା ମଧସୁଦୁନ ଧଳ XWP0223560

ପ ୁ /2089749 41 66 556ସୟଂ ପକାଶ ଧଳ ପି ମଧସୁଦୂନ ଧଳ XWP0371336
ପ ୁ /2089750 39 66 557ସତଯ୍ ପକାଶ ଧଳ ପି ମଧସୁଦୂନ ଧଳ XWP0371310
ପ ୁ /2089751 36 66 558ଓମ୍ ପକାଶ ଧଳ ପି ମଧସୁଦୂନ ଧଳ XWP0371328
ୀ /2089752 41 66 559ଲିପିଶିତା ମହା ି ପି େଗାବ ର୍ ନ ମହା ି XWP0223552

ପ ୁ /2099753 78 66 561ସେୁର  ନାଥ ଚଇନି ପି ଶଯ୍ାମ ସ ୁ ର ଚଇନି XWP0047241
ୀ /2099754 68 66 562ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ଚଇନି ସା ସେୁର  ନାଥ ଚଇନି XWP0047258

ପ ୁ /2099755 42 66 563ସଶୁା  କମୁାର ଚଇନି ପି ସେୁର  ନାଥ ଚଇନି JTV2536704
ପ ୁ /2099756 38 66 564ପଶା  କମୁାର ଚଇନି ପି ସେୁର  ନାଥ ଚଇନି JTV2536712
ପ ୁ /2099757 76 66 565ନରସିଂହ ସାମ ରାୟ ପି େମାହନ ସାମ ରାୟ XWP0223578
ୀ /2099758 65 66 566କନକ ସାମ ରାୟ ସା ନରସିଂହ ସାମ ରାୟ XWP0223586

ପ ୁ /2099759 49 66 567ନିର ନ ସାମ ରାୟ ପି ନରସିଂହ ସାମ ରାୟ XWP0223594
ପ ୁ /2099760 42 66 568ଚି ର ନ ସାମ ରାୟ ପି ନରସିଂହ ସାମ ରାୟ XWP0371674
ପ ୁ /2099761 39 66 569ମେନାର ନ ସାମ ରାୟ ପି ନରସିଂହ ସାମ ରାୟ XWP0223602
ୀ /2099762 38 66 570ସତିୃସଧୁା ସାମ ରାୟ ସା ନିର ନ ସାମ ରାୟ XWP0223610
ୀ /2099763 31 66 571ହରପିୟା ସାମ ରାୟ ସା ମେନାର ନ ସାମ ରାୟ XWP0223628
ପ ୁ /2109764 77 66 572ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି ଯଦୁନାଥ ନାୟକ XWP0223651
ୀ /2109765 67 66 573ପମିଳା ନାୟକ ସା ବାସେୁଦବ ନାୟକ XWP0223669

ପ ୁ /2109766 37 66 574ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ମେହ  କମୁାର ନାୟକ XWP0223644
ପ ୁ /2109767 34 66 575ସେରାଜ କା  ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ XWP0371682
ପ ୁ /2109768 61 66 576େହମ  କମୁାର ପଧାନ ପି କରୁଣାକର ପଧାନ XWP0047308
ୀ /2109769 56 66 577ଅନନ୍ପ ୂ ର୍ା ପଧାନ ପି େହମ  କମୁାର ପଧାନ XWP0047274
ୀ /2109770 35 66 578ଦି ିମୟୀ ପଧାନ ପି ପିତାମର ପଧାନ XWP0047282

ପ ୁ /2109771 33 66 579ପିୟବତ ପଧାନ ପି ପିତାମର ପଧାନ XWP0047290
ପ ୁ /2109772 33 66 580ରାେଜଶ ପଧାନ ପି େହମ  କମୁାର ପଧାନ XWP0047266
ପ ୁ /2109773 27 66 581ମେୁକଶ କମୁାର ପଧାନ ପି େହମ  କମୁାର ପଧାନ XWP0491050
ୀ /2109774 34 66 582େଦବସିତା ସାହାଣୀ ସା ଶଶୀକା  ନାୟକ XWP0223677
ୀ /2119775 24 66 583ମଧସିୁତା ଚ ତି ସା ସି ାଥର୍  େକଶରୀ ନାୟକ XWP0966028
ପ ୁ /2119776 77 66 584ଭା ର ଚ  ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ XWP0047316
ୀ /2119777 74 66 585ଚପଳା ନାୟକ ସା ଭା ର ଚ  ନାୟକ XWP0047324
ପ ୁ /2119778 51 66 586ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ ପି ଭା ର ଚ  ନାୟକ XWP0543165
ପ ୁ /2119779 41 66 587ପଫଲୁ ଚ  ନାୟକ ପି ରାଧାଶଯ୍ାମ ନାୟକ OR/05/033/164427
ୀ /2119780 40 66 588ଅ ଳି ନାୟକ ସା ପଫଲୁ ଚ  ନାୟକ XWP0047340
ପ ୁ /2119781 26 66 589ସି ାଥର୍  େକଶରୀ ନାୟକ ପି ପଫଲୁ ଚ  ନାୟକ XWP0663997
ପ ୁ /2129782 48 66 590ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ  କମୁାର ସାହୁ XWP0047357
ୀ /2129783 47 66 591ମ ଲୁତା ସାହୁ ସା ପଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ XWP0047365
ପ ୁ /2139784 41 66 592ଅଭିେଷକ ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ ଚ  ମହାପାତ XWP0371906
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ପ ୁ /2139785 39 66 593ଅନୁରାଗ ମହାପାତ ପି ନିମର୍ଳ ଚ  ମହାପାତ XWP0371898
ୀ /2139786 48 66 594ଦି ୀପଭା ମହା ି ସା ଅେଶାକ ମହା ି XWP0543173

ପ ୁ /2139787 33 66 595େଗୗରବ ମହା ି ପି ଅେଶାକ ମହା ି XWP0119727
ପ ୁ /2139788 56 66 596େସୗଭାଗଯ୍ ରଂଜନ ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ ଚ  ମହାପାତ XWP0537126
ପ ୁ /2139789 52 66 597ସଧୁାଂଶ ୁରଂଜନ ମହାପାତ ପି ପଫଲୁ ଚ  ମହାପାତ XWP0537134
ୀ /2139790 48 66 598ହିେଲାଲିନ୍ ମହାପାତ ସା ସଧୁାଂଶ ୁରଂଜନ ମହାପାତ XWP0434365
ୀ /2139791 42 66 599ଆଶାଲତା ମହାପାତ ସା େସୗଭାଗଯ୍ ରଂଜନ ମହାପାତ XWP0434357

ପ ୁ /2149792 58 66 600ବିଜୟ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ଭଗବାନ ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0289009
ୀ /2149793 52 66 601କବିତା ଆଚାଯଯ୍ର୍ ସା ବିଜୟ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0288993

ପ ୁ /2149794 32 66 602ସମୀର କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0288985
ୀ /2159795 44 66 603ସବିତା ସାଇଁ ସା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ XWP0372060
ୀ /2169796 51 66 604କସୁମୁା ଳୀ ଦାସ ସା ପଫଲୁ କମୁାର େଜନା XWP0288969
ୀ /2179797 58 66 605ସରୂପାରାଣୀ ମହାପାତ ସା ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାପାତ XWP0288944

ପ ୁ /2179798 34 66 606ାଲିନ ମହାପାତ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାପାତ XWP0288928
ପ ୁ /2179799 29 66 607େଲନିନ୍ ମହାପାତ ପି ବିର  ିନାରାୟଣ ମହାପାତ XWP0288936
ପ ୁ /2189800 41 66 608ଆ  ପକାସ ଶତପଥି ପି ପବିତ େମାହନ ଶତପଥି XWP0288886
ପ ୁ /2199801 66 66 609ପବିତ େମାହନ ଶତପଥି ପି ଉଦୟନାଥ ଶତପଥି XWP0288910
ୀ /2199802 62 66 610ଅରୁଣ ପଭା ଶତପଥି ସା ପବିତ େମାହନ ଶତପଥି XWP0288902
ୀ /2199803 40 66 611ପିତିସିତା ଶତପଥି ସା ଆ  ପକାଶ ଶତପଥି XWP0288894

ପ ୁ /2209804 29 66 612ମେନାର ନ େସଠୀ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େସଠୀ XWP0371955
ପ ୁ /2219805 28 66 613ଜ୍ଞାନର ନ େସଠୀ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  େସଠୀ XWP0371963
ପ ୁ /2229806 40 66 614ସବୁତ ପରିଡା ପି ଭାଗଯ୍ରଥି ପରିଡା XWP0371849
ପ ୁ /2239807 54 66 615ଶୀ ପଦି  କିେଶାର ଦାଶ ପି ଶୀ ଧେନଶର ଦାଶ XWP0371997
ୀ /2239808 63 66 616ଛବିଲତା ଯତୀ ସା ସତଯ୍ାନ  ଯତୀ XWP0372235

ପ ୁ /2239809 36 66 617ଶଶୁଲି କମୁାର ଯତୀ ପି ସତଯ୍ାନ  ଯତୀ XWP0372284
ପ ୁ /2239810 44 66 618ବଜ କିେଶାର େଜନା ପି ସକୁେଦବ େଜନା XWP0372094
ପ ୁ /2239811 47 66 619ଜିତାଂଶ ୁବଲଭ ମହା ି ପି ଉମାବଲଭ ମହା ି XWP0372128
ପ ୁ /2239812 44 66 620ଲଳିତ କମୁାର ମହା ି ପି ରବିନାରାୟଣ ମହା ି XWP0372029
ପ ୁ /2239813 41 66 621କୃ  କମୁାର ମହା ି ପି ରବି ନାରାୟଣ ମହା ି XWP0372003
ୀ /2239814 38 66 622ପାବନି ମହା ି ସା ଜିତାଂଶ ୁବଲଭ ମହା ି XWP0372292

ପ ୁ /2239815 74 66 623ରବି  ନାଥ ମହାପାତ ପି େଗାଖି ଚରଣ ମହାପାତ XWP0372037
ୀ /2239816 45 66 624ସୟଂପଭା ମହାପାତ ସା ଦୁଗର୍ାଚରଣ ନ XWP0371880

ପ ୁ /2239817 35 66 625ସମିର ମଲ ପି ସେବର୍ ଶର ମଲ XWP0371815
ୀ /2239818 33 66 626ପତିଭା ମହା ି ସା କୃ  କମୁାର ମହା ି XWP0938027

ପ ୁ /2239819 40 66 627ଦି ି ର ନ ମହାପାତ ପି ରବି  ନାଥ ମହାପାତ XWP0372052
ପ ୁ /2239820 30 66 628େରୗପ୍ଯ ର ନ ମହାପାତ େମାହ ପି ରବି  ନାଥ ମହାପାତ XWP0372045
ପ ୁ /2239821 67 66 629ନେରା ମ ନାୟକ ପି ଗଦାଧର ନାୟକ XWP0372110
ପ ୁ /2239822 42 66 630ମିହିର କମୁାର ନାୟକ ପି ବାମେଦବ ନାୟକ XWP0599746
ୀ /2239823 35 66 631ଜୟ ି ନାୟକ ସା ମିହିର ନାୟକ XWP0372243

ପ ୁ /2239824 31 66 632ମଳୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି ମେହଶର ପାଢୀ XWP0372250
ପ ୁ /2239825 56 66 633ନାରାୟଣ ପଲାଇ ପି ନେଗ ନାଥ ପଲାଇ XWP0371856
ପ ୁ /2239826 51 66 634ତପନ କମୁାର ପଲାଇ ପି ନେଗ  ପଲାଇ XWP0371864
ୀ /2239827 41 66 635ସରସତୀ ପଲାଇ ସା ତପନ କମୁାର ପଲାଇ XWP0371872
ୀ /2239828 35 66 636ବି ୁପିୟା ପରିଡା ସା ସବୁତ ପରିଡା XWP0372268
ୀ /2239829 28 66 637ରି ି  ପରିଡା ପି ଭାଗଯ୍ରଥି ପରିଡା XWP0372078
ୀ /2239830 64 66 638ଡି ସାେହବାଣି ପାତ ସା ଡି ଏେ ୟା ପାତ XWP0372151
ୀ /2239831 60 66 639ଅହଲଯ୍ା ପଧାନ ସା ପିତାମର ପଧାନ XWP0371948

ପ ୁ /2239832 49 66 640ପଶା  କମୁାର ପ ୃ ି ପି ସିତାରାମ ପ ୃ ି XWP0371823
ୀ /2239833 46 66 641ନମର୍ଦା ପ ୃ ି ସା ପଶା  କମୁାର ପ ୃ ି XWP0371831
ପ ୁ /2239834 57 66 642ନବ ଘନ ସାଇଁ ପି ପଶା  ସାଇଁ XWP0371971
ୀ /2239835 52 66 643ଝୁନଲତା ସାଇଁ ସା ନବଘନ ସାଇଁ XWP0371989
ପ ୁ /2239836 51 66 644ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ ପି ଝରି ପସାଦ ସାଇଁ XWP0371914
ୀ /2239837 47 66 645ସ ର୍ଲତା ସାଇଁ ସା ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP0371922
ପ ୁ /2239838 31 66 646ସଂଗାମ ସାଇଁ ପି ନବଘନ ସାଇଁ XWP0372136
ୀ /2239839 29 66 647ସଂଘମିତା ସାଇଁ ପି ନବଘନ ସାଇଁ XWP0372086
ପ ୁ /2239840 23 66 648ସଚିନ ସୟୁର୍ ପସାଦ ସାଇଁ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାଇଁ XWP1056886
ୀ /2239841 32 66 649ଅନିତା ତୃ ିମୟୀ ସା ସମିର ମଲ XWP0739946
ପ ୁ /2239842 38 66 650ସଧିୁର କମୁାର ଯତି ପି ସତଯ୍ାନ  ଯତୀ XWP0372276
ପ ୁ /2249843 47 66 651ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ଦାସ XWP0490839
ୀ /2249844 42 66 652ପଭାତୀ ଦାସ ସା ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ XWP0490656
ପ ୁ /2259845 39 66 653ସ ୟ କମୁାର ପତି ପି ବାବାଜୀ ପତି XWP0490490
ୀ /2259846 37 66 654ନିରୁପମା ପତି ସା ସ ୟ କମୁାର ପତି XWP0490508
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ୀ /2269847 40 66 655ସ ର୍ ମ ରୀ େବେହରା ସା ବହାନ  େବେହରା XWP0490698
ପ ୁ /2269848 64 66 656ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ ପି ଶୀରାମ ଦାସ XWP0490805
ୀ /2269849 60 66 657ବୀଣାପାଣୀ ଦାସ ସା ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ XWP0490730

ପ ୁ /2269850 56 66 658ସେୁର  ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ XWP0490706
ୀ /2269851 54 66 659ସସିେରଖା ଦାସ ସା ସେୁର  ଦାସ XWP0490714
ୀ /2269852 54 66 660ମିନା ଦାସ ସା ଜଟାଧାରୀ ଦାସ XWP0490664

ପ ୁ /2269853 39 66 661େରାହିତ କମୁାର ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ XWP0490748
ପ ୁ /2269854 37 66 662ମେନାର ନ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ XWP0490763
ୀ /2269855 36 66 663ସକୁା ୀ ଦାସ ସା େରାହିତ କମୁାର ଦାସ XWP1069798

ପ ୁ /2269856 35 66 664ସଦୁଶର୍ନ ଦାସ ପି ପ ୂ ର୍ଚ  ଦାସ XWP0490755
ୀ /2269857 30 66 665ସ କୁ୍ତା ଦାସ ସା ମେନାର ନ ଦାସ XWP1069780
ୀ /2279858 63 66 667ତିେଳା ମା ଦାସ ସା ସଦାନ  ଦାସ XWP0490888

ପ ୁ /2279859 45 66 668ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ପି ସଦାନ  ଦାସ XWP0490870
ପ ୁ /2279860 36 66 669ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଟାଧାରୀ ଦାସ XWP0490680
ୀ /2279861 32 66 670ଲକ୍ଷୀପିୟା ଦାସ ସା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ XWP0490615

ପ ୁ /2279862 31 66 671ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଟାଧାରୀ ଦାସ XWP0490623
ପ ୁ /2279863 27 66 672ମନୁମୟ ଦାସ ପି ଜଟାଧାରୀ ଦାସ XWP0490631
ୀ /2289864 41 66 673ମଧସିୁତା ପାଢୀ ସା ସତଯ୍ବତ ପ ନାୟକ XWP0490599

ପ ୁ /2289865 41 66 674ସତଯ୍ବତ ପ ନାୟକ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପ ନାୟକ XWP0490581
ପ ୁ /2299866 43 66 675ଶବିରାମ ଖୁ ିଆ ପି ଫକିର ଚରଣ ଖୁ ିଆ XWP0490607
ପ ୁ /2309867 30 66 676ଅଭିଜିତ୍ େଗୗରବ େବଜ ପି ଗିରୀଶ େବଜ XWP0490557
ପ ୁ /2309868 44 66 677ସତୀକା  ଶତପଥୀ ପି େଗାବି  ଚ  ଶତପଥୀ XWP0490862
ୀ /2309869 37 66 678ଦି ୀମୟୀ ଶତପଥୀ ସା ସତୀକା  ଶତପଥୀ XWP0490854

ପ ୁ /2319870 84 66 679ନଟବର ମହା ି ପି େକଶବ ଚରଣ ମହା ି XWP0664490
ୀ /2319871 43 66 680ଶା ିଲତା ମହା ି ସା ନଟବର ମହା ି XWP0664516

ପ ୁ /2319872 42 66 681ନେରଶ କମୁାର ମହା ି ପି ନଟବର ମହା ି XWP0664623
ପ ୁ /2319873 39 66 682ପକଶ କମୁାର ମହା ି ପି ନଟବର ମହା ି XWP0664615
ୀ /2319874 38 66 683ଶ ା ଳୀ ମହା ି ସା ନେରଶ କମୁାର ମବା ି XWP0491183
ୀ /2319875 33 66 684ଶ ା ଳୀ ମହା ି ସା ପକାଶ କମୁାର ମହା ି XWP0490938
ୀ /2329876 29 66 685ନିଳିମା ଦାସ ସା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ XWP1056878

ପ ୁ /2329877 61 66 686ନରସିଂହ ନାୟକ ପି ବାଂଛାନିଧି ନାୟକ XWP1056852
ୀ /2329878 58 66 687ଚଦମା ନାୟକ ସା ନରସିଂହ ନାୟକ XWP1056845

ପ ୁ /2329879 28 66 688ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ XWP0491068
ପ ୁ /2339880 59 66 689ରାମକୃ  େବେହରା ପି କା ିର୍କ େବେହରା XWP0491134
ୀ /2339881 53 66 690ବିଚିତା େବେହରା ସା ରାମକୃ  େବେହରା XWP0491142

ପ ୁ /2339882 29 66 691େଜଯ୍ାତିପକାଶ େବେହରା ପି ରାମକୃ  େବେହରା XWP0491159
ପ ୁ /2349883 43 66 692ପେମାଦ କମୁାର ବିଶାଳ ପି କୁ ବିହାରୀ ବିଶାଳ XWP0491019
ୀ /2349884 41 66 693ଗାୟତୀ ବିଶାଳ ସା ପଦୀ  କମୁାର ବିଶାଳ XWP0491035
ୀ /2349885 38 66 694ସସୀତା ବିଶାଳ ସା ପେମାଦ କମୁାର ବିଶାଳ XWP0491027

ପ ୁ /2349886 61 66 695ପଦୀପ କମୁାର ମଲିକ ପି ବିଶନାଥ ମଲିକ XWP0599407
ୀ /2349887 56 66 696ପଭାମୟୀ ମଲିକ ସା ପଦୀପ କମୁାର ମଲିକ XWP0599399
ୀ /2349888 28 66 697େସାନାଲି ପୀୟଦଶର୍ନୀ ମଲିକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ମଲିକ XWP0490995

ପ ୁ /2359889 49 66 698ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି େଯାେଗ  େବେହରା XWP0490904
ୀ /2359890 40 66 699ଗୀତା ଳୀ େବେହରା ସା ରାଜକିେଶାର େବେହରା XWP0490912

ପ ୁ /2369891 89 66 700ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ପରମାନ  ଦାସ XWP0490920
ପ ୁ /2379892 48 66 701େହମ  କମୁାର ମଲିକ ପି ଯଜ ମଲିକ XWP0540393
ୀ /2379893 30 66 702ବିଜୟଲକ୍ଷୀ ମଲିକ ସା େହମ  କମୁାର ମଲିକ XWP0540385
ୀ /2389894 31 66 703ର ିତା ବାରିକ ସା ଚି ର ନ ବାରିକ XWP0491431

ପ ୁ /2389895 28 66 704ବିକାଶ ବ ିଆ ପି େକଶବ ବ ିଆ XWP0490417
ୀ /2389896 89 66 705ଗରିୁଆ େବେହରା ସା ବଳରାମ େବେହରା XWP0491233
ପ ୁ /2389897 44 66 706ସଭୁାକର େବେହରା ପି ହେରକୃ  େବେହରା XWP0490433
ୀ /2389898 38 66 707ସିଲିଆ େବେହରା ସା ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି XWP0491258
ୀ /2389899 37 66 708ପଣତୀ େବେହରା ସା ସଭୁାକର େବେହରା XWP0490441
ୀ /2389900 30 66 709ପି ିନା େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା XWP0491449
ପ ୁ /2389901 61 66 710ଜଟାଧାରୀ ଦାସ ପି ସହେଦବ ଦାସ XWP0490672
ପ ୁ /2389902 52 66 711ପଦିପ ଦାସ ପି ଶକୁେଦବ ଦାସ XWP0490235
ୀ /2389903 35 66 712େଜଯ୍ାସନ୍ା ଦାସ ସା ପଦିପ ଦାସ XWP0490243
ୀ /2389904 39 66 713ଲକ୍ଷିପିୟା େଜନା ସା ଶାରଦା ପସାଦ େଜନା XWP0491290
ୀ /2389905 36 66 714ରୀନା େଜନା ସା ବରଦା ପସାଦ େଜନା XWP0491308
ପ ୁ /2389906 31 66 715ପେଦାସ କମୁାର ମଲିକ ପି ପଦୀପ କମୁାର ମଲିକ XWP0490987
ୀ /2389907 30 66 716ସରସତୀ ମଲିକ ସା ଅଭୟ କମୁାର ମଲିକ XWP0491407
ପ ୁ /2389908 46 66 717ଦୀପକ କମୁାର ମହା ି ପି ଜୟକୃ  ମହା ି XWP0491266
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ପ ୁ /2389909 41 66 718ପୀତମ୍ ମହାପାତ ପି ହରିହର ମହାପାତ XWP0490151
ୀ /2389910 36 66 719ଗନୁ୍ଗନୁ୍ ମହାପାତ ସା ପୀତମ୍ ମହାପାତ XWP0490169

ପ ୁ /2389911 72 66 725ନିର ନ ପରିଜା ପି େଲାକନାଥ ପରିଜା XWP0491506
ୀ /2389912 66 66 726େସନ୍ହଲତା ପରିଜା ସା ନିର ନ ପରିଜା XWP0491365

ପ ୁ /2389913 41 66 727ନିମର୍େଳ ୁ ପରିଜା ପି ନିର ନ ପରିଜା XWP0491357
ୀ /2389914 41 66 728ସଜୁାତା ସାହୁ ସା ର ିତ କମୁାର ସାହୁ XWP0491316

ପ ୁ /2389915 81 66 729ଦଶରଥ ସାମଲ ପି ଲକ୍ଷୀଧର ସାମଲ XWP0490326
ୀ /2389916 62 66 730ରଜନୀଗ ା ସାମଲ ସା ଦଶରଥ ସାମଲ XWP0490318

ପ ୁ /2389917 46 66 731ରାମଚ  ସାମଲ ପି ଦଶରଥ ସାମଲ XWP0490300
ୀ /2389918 39 66 732େପମଲତା ସାମଲ ସା ରାମଚ  ସାମଲ XWP0490334

ପ ୁ /2389919 65 66 733ବଂଶୀଧର ସାଇଁ ପି ଝରି ସାଇଁ XWP0491373
ୀ /2389920 54 66 734େଗାଲାପ ସାଇଁ ସା ବଂଶୀଧର ସାଇଁ XWP0491340

ପ ୁ /2389921 36 66 735ବାବୁଲୀ ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ XWP0491381
ୀ /2389922 31 66 736ଗୀତା ଳୀ ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ XWP0491332
ୀ /2389923 27 66 737ଲକ୍ଷୀପିୟା ସାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର ସାଇଁ XWP0491324
ୀ /2399924 71 66 738ପତିଭା ମହାପାତ ସା ରବୀ  ନାଥ ମହାପାତ XWP0491084
ୀ /2409925 31 66 739ଶମିର୍ ା େଜନା ସା ଅନିରୁ  ସାମ ରାୟ XWP0491241

ପ ୁ /2419926 28 66 740ବିସୟ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଆଚାଯଯ୍ର୍ XWP0491415
ପ ୁ /2429927 52 66 741ମେହ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଭା ର ନାୟକ XWP0664045
ୀ /2429928 47 66 742ମୀନାକ୍ଷୀ ନାୟକ ସା ମେହ  କମୁାର ନାୟକ XWP0664011

ପ ୁ /2439929 40 66 743ସନୁୀ  େବେହରା ପି କସୁନୁ େବେହରା XWP0663906
ୀ /2439930 31 66 744େରାଜାଲିନ େବେହରା ସା ମନୁୀ  େବେହରା XWP0664052

ପ ୁ /2439931 41 66 745ପେଦାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି େକୖବଲଯ୍ ରାଉତ XWP0663922
ୀ /2439932 39 66 746ପେମାଦିନୀ ରାଉତ ସା ପେଦାଷ କମୁାର ରାଉତ XWP0663955
ୀ /2449933 63 66 747ପାବର୍ ତୀ ମହାପାତ - ଜୟକୃ  ପାତ XWP1039916

ପ ୁ /2449934 34 66 748ସା ନୁ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଜୟକୃ  ମହାପାତ XWP0663971
ପ ୁ /2449935 32 66 749ମିଥନୁ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଜୟକୃ  ମହାପାତ XWP0663880
ପ ୁ /2449936 66 66 750ଜୟକୃ  ପାତ ପି ବଜବ ୁ ପାତ XWP0663856
ପ ୁ /2459937 48 66 751ପରୀକ୍ଷୀତ ଦାସ ପି ଭା ର ଦାସ XWP0664649
ୀ /2459938 43 66 752ର ନା ଦାସ ସା ପରିକ୍ଷୀତ ଦାସ XWP0664714
ୀ /2459939 26 66 753ଶ ା ଳି ଦାସ ପି ପହଲାଦ ଦାସ XWP0664730
ୀ /2459940 25 66 754ପ ୁ ା ଳି ଦାସ ପି ପହଲାଦ ଦାସ XWP0664722
ୀ /2469941 40 66 755ସଯୂଯ୍ର୍ସିତା ମହା ି ସା ନଚିେକତା ମହା ି KLX6327233
ୀ /2469942 40 66 756ସଯୁଯ୍ର୍ସିତା ମହା ି ସା ନଚୀେକତା ନାୟକ XWP1161637
ୀ /2469943 68 66 757ଚପଳା ନାୟକ ସା ନିକୁ  କିେଶାର ନାୟକ XWP0664664

ପ ୁ /2469944 44 66 758ନଚିେକତା ନାୟକ ପି ନିକୁ କିେଶାର ନାୟକ JTV1509694
ପ ୁ /2469945 41 66 759ନୟନାଂଶ ୁନାୟକ ପି ନିକୁ  କିେଶାର ନାୟକ JTV1509702
ପ ୁ /2479946 57 66 760େଦେବ  ପଧାନ ପି ଚ ମଣି ପଧାନ XWP0664557
ୀ /2479947 53 66 761େସୗଦାମିନୀ ପଧନ ସା େଦେବ  ପଧାନ XWP0664581
ୀ /2479948 32 66 762ସସିତା ପଧାନ ପି େଦେବ  ପଧାନ XWP0664706

ପ ୁ /2489949 27 66 763ଗ୍ଯାନା ର ନ ଦଲାଇ ପି ର ନ କମୁାର ଦଳାଇ XWP0664524
ପ ୁ /2489950 24 66 764ସତଯ୍ ର ନ ଦଳାଇ ପି ର ନ କମୁାର ଦଳାଇ XWP0866137
ପ ୁ /2489951 66 66 765ରବୀ  ନାଥ ମିଶ ପି େଦେବ  ନାଥ ମିଶ XWP0739821
ୀ /2489952 61 66 766ସେରାଜଲକ୍ଷୀ ମିଶ ସା ରବୀ  ନାଥ ମିଶ XWP0739763
ୀ /2499953 29 66 767ଚିନୟୀ େବେହରା ପି ଶ ର େବେହରା XWP0836882

ପ ୁ /2499954 64 66 768ରବି  ନାଥ ମିଶ ପି ଅଚଯ୍ତୁାନ  ମିଶ XWP0836841
ୀ /2499955 53 66 769ସେରାଜା ମିଶ ସା ରବି  ନାଥ ମିଶ XWP0836858
ୀ /2499956 31 66 770ନିତିଷା ମିଶ ପି ରବି  ନାଥ ମିଶ XWP0836874
ୀ /2499957 29 66 771ମନିଷା ମିଶ ପି ରବି  ନାଥ ମିଶ XWP0836866
ପ ୁ /2509958 60 66 772କାଶୀନାଥ ସତପଥି ପି ସଦାଶୀଵ ସତପଥି XWP1056704
ୀ /2509959 55 66 773ସ୍ଵାନର୍ାଲତା ଶତପଥୀ ସା କାଶୀନାଥ ଶତପଥୀ' XWP1056696
ପ ୁ /2519960 75 66 774କୃ  ଚ  ସାହୁ ପି ଗ ାଧର ସାହୁ XWP1053065
ୀ /2519961 51 66 775ସରସତୀ ସାହୁ ସା କୃ  ଚ  ସାହୁ XWP1052935
ୀ /2519962 26 66 776ରଶିେରଖା ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ XWP1052919
ୀ /2519963 23 66 777ଚିତ େରଖା ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ XWP1052927
ପ ୁ /2519964 22 66 778ସାରଦା ପସନନ୍ ସାହୁ ପି କୃ  ଚ  ସାହୁ XWP1053057
ପ ୁ /2529965 58 66 779ସେୁରଶ ଚ  ପ ା ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ପ ା XWP1053008
ୀ /2529966 47 66 780କାନନବାଳା ପ ା ସା ସେୁରଶ ଚ  ପ ା XWP1053073
ପ ୁ /2529967 23 66 781ଶୀକା  ପ ା ପି ସେୁରଶ ଚ  ପ ା XWP1052992
ପ ୁ /2559968 69 66 782ଭା ର ମହା ି ପି ଅନ  ମହା ି XWP0938092
ୀ /2559969 65 66 783ସଂଯକୁ୍ତା ମହା ି ସା ଭା ର ମହା ି XWP0938134
ପ ୁ /2559970 43 66 784ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ଭା ର ମହା ି XWP0938100
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ପ ୁ /2559971 37 66 785ଚ  କା  ମହା ି ପି ଭା ର ମହା ି XWP0938118
ୀ /2559972 37 66 786େମରିପାଲ ମହା ି ସା ଚ କା  ମହା ି XWP0938126
ୀ /2559973 35 66 787ସସିତା ମହା ି ସା ପଦୀପ କମୁାର ମହା ି XWP0938084

ପ ୁ /2559974 52 66 788ଅକ୍ଷୟ ସାସମଲ ପି ଧମର୍ାନ  ସାସମଲ XWP0965921
ୀ /2559975 24 66 789େସତାଲୀନା ସାସମଲ ପି ଅକ୍ଷୟ ସାସମଲ XWP0965897
ୀ /2559976 22 66 790େସାନାଲୀ ସାସମଲ ପି ଅକ୍ଷୟ ସାସମଲ XWP0965863

ପ ୁ /2569977 57 66 791ଭା ର ସତୁାର ପି ପ ୁ ର୍ ଚ  ସତୁାର XWP0938142
ୀ /2569978 49 66 792େଜଯ୍ା ନ୍ାରାଣୀ ସତୁାର ସା ଭା ର ସତୁାର XWP0938159
ୀ /2569979 22 66 793ନିହାର ର ନ ସତୁାର ପି ଭା ର ସତୁାର XWP1136084

ପ ୁ /2579980 43 66 794ସକୁା  କିେଶାର େବେହରା ପି କୃ ଚଦ େବେହରା XWP1069947
ୀ /2579981 42 66 795ମ ଲୁତା େବେହରା ସା ସକୁା  କିେଶାର େବେହରା XWP1069954

ପ ୁ /2579982 33 66 796ଶଶକିା  େବେହରା ପି କୃ ଚଦ େବେହରା XWP1069913
ୀ /2579983 28 66 797ସ ର୍ପଭା େବେହରା ସା ଶଶକିା  େବେହରା XWP1069970
ୀ /2589984 22 66 798ଭାଗ୍ଯଲକ୍ଷୀ େବେହରା ପି ଅକ୍ଷ୍ଯା କମୁାର େବେହରା XWP1112697
ୀ /2589985 22 66 799ଅଭିେ◌ଷକ େବେହରା ପି ଅକ୍ଷ୍ଯା କମୁାର େବେହରା XWP1112705
ୀ /2589986 46 66 800ସତିୃ ମ ରୁୀ େଦଵୀ ସା ମାନସ କମୁାର ମିଶ XWP1086206

ପ ୁ /2589987 52 66 801ସେ ାଷ କମୁାର ମିଶ ପି େଗାପୀନାଥ ମିଶ XWP1086552
ପ ୁ /2589988 49 66 802ମାନସ କମୁାର ମିଶ ପି େଗାପୀନାଥ ମିଶ XWP1086180
ୀ /2589989 22 66 803ସେୁରଶ ଚଂଦ େମାହ ି ପି ଶ ନୂାଥ େମାହ ି XWP1136027
ୀ /2959990 21 66 804ସାସତୀ ମହାପାତ ପି ଶୀଧର ମହାପାତ XWP1069806
ୀ /3119991 52 66 805ସଂଯକୁ୍ତା ସାହୁ ସା ଅନିଲ ସାହୁ XWP0654590

ପ ୁ /3239992 21 66 806ସ ିପ୍ େବେହରା ପି ନୁସିଂହ େବେହରା XWP1014752
ପ ୁ /C4169993 19 66 807େସୗମ୍ଯ ସମ୍ଯକ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚଂଦ ଦାସ XWP1081041
ୀ /5529994 78 66 808ପଦୀ େବେହରା ସା େସାମନାଥ େବେହରା OR/06/044/480064
ୀ /5549995 42 66 809ମାଣୀକ େବେହରା ସା ରତନ୍ ାକର େବେହରା XWP0599563
ୀ /5629996 61 66 810ମଞୁଶୀ ରାଉତ ସା ନିମାଇଂ ଚରଣ ରାଉତ OR/07/036/494465

ପ ୁ /6129997 33 66 811ପତାପଚ  େବେହରା ପି ଶୀବ  େବେହରା XWP0599548
ପ ୁ /6259998 34 66 812ଦଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୀନବ ୁ ସାହୁ XWP0782276
ୀ /6529999 31 66 813ସଭୁାଲୀନ ମହା ୀ ସା ବିଭୂ ପସାଦ ମହା ୀ XWP1056829

ପ ୁ /99910000 27 66 814ବିଦଯ୍ାଧର ମଲିକ ପି ଭରତ ଚ  ମଲିକ XWP0641761
ପ ୁ /99910001 31 66 815ଅଭିେଷକ୍ ମିସ ପି ରବୀ  ନାଥ ମିଶ XWP0739813
ୀ /9999910002 45 66 816କବିତା ସାସମଲ ମା ଅକ୍ଷୟ କମୁାର ସାସମଲ XWP0965947

ପ ୁ /45545410003 36 66 817ମେନାଜ କମୁାର ପଧାନ ପି ସେୁର  ନାଥ ପଧାନ XWP0599738
ପ ୁ /652/262210004 73 66 818ରାମ ଚ  ମହା ି ପି କିେଶାରୀ ଚରଣ ମହା ି XWP0654681
ୀ /652/262210005 65 66 819ଗିତାରାଣୀ ମହା ି ସା ରାମ ଚ  ମହା ି XWP0654699

ପ ୁ /652/262210006 34 66 820ବିଭୁ ପସାଦ ମହା ି ପି ରାମ ଚ  ମହା ି XWP0654673
ୀ /652/37/2710007 73 66 821େଜଯ୍ାସନ୍ା ପ ନାୟକ ସା ବଟକଷୃନ୍ ପ ନାୟକ XWP0654657

ପ ୁ /652/37/2710008 44 66 822ସବଯ୍ସାଚୀ ପ ନାୟକ ପି ବଟକଷୃନ୍ ପ ନାୟକ XWP0654715
ୀ /652/37/2710009 39 66 823ସନ୍ି ା ପ ନାୟକ ସା ସବଯ୍ସାଚୀ ପ ନାୟକ XWP0654616
ୀ /4010010 36 66 824େସାନାଲୀ ସଭୁସୀତା ସା ସଭୁାଶୀଷ ସାମ ସୀଂହାର

ପ ୁ /F8 10310011 48 66 825ସକୁା  ଦାସ ପି ଜୁଗଲ ପସାଦ ଦାସ
ୀ /1010012 26 66 826ବିଶ୍ଵ ର ୀତା ମଲିକ ସା ରାେକଶ ମଲିକ XWP1213545
ୀ /1510013 26 66 827ଲିଲୀ ଦାସ ସା ଅଜିତ ଦାସ XWP1213602
ୀ /1010014 28 66 828ଗିରିଜାପିୟଦଶ ିର୍ନୀ ଦାସ ସା ଅନୁଭବ ମହା ୀ XWP1213610

ପ ୁ /4510015 18 66 829ସଧୁାଂସ ୁନାୟକ ପି ବାଦଲ କମୁାର ନାୟକ XWP1234475
ୀ /SARTOL10016 58 66 830େଦବକୀ ସାହୁ ସା ଦୀନବ ୁ ସାହୁ XWP1248574
ୀ /1011/271110017 62 66 831େସୖଳବାଳା ସାହୂ - ମଂଗାଲିକା ମିଶା  XWP1257047

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.51 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

162 162/xxxxxx େଯାଗଯ୍ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବର୍ାଚନ ଅଧିକାରୀ  ସାକ୍ଷର ଏବଂ େମାହରdd-mm-yyyydd-mm-yyyy


